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ค าน า 
[Preface] 

 
แมจ้ะมคีวามสนใจในเร ือ่งวญิญาณมาเป็นเวลายาวนาน

ตัง้แต่อดีตกาล  แต่วิญญาณก็ยงัคงเป็นเร ือ่งลีล้บัส าหรบั
มนุษย ์ ทีย่งัคงไม่สามารถเขา้ใจหรอืหยั่งถงึสภาวะและความ
เป็นจรงิที่แทข้องวิญญาณ  แมต้ราบจนปัจจุบนันีท้ี่มีความ
เจรญิกา้วหน้าทางวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  ความรูท้ี่
มนุษยม์เีกีย่วกบัวญิญาณสว่นหน่ึงมาจากค าบอกเล่าของผูม้ี
ประสบการณส์่วนตวั  ที่ไดพ้บเห็นวญิญาณดว้ยตวัเองหรอื
วญิญาณมาเขา้ฝัน  ซ ึง่มกัเป็นวญิญาณของผูท้ี่ตนรกัและ
ผูกพนัทีล่่วงลบัไป  และเป็นธรรมดาทีค่ าบอกเล่าย่อมอาจมี
ความผดิเพีย้นไปบา้ง  หรอืถงึกบัจงใจแตง่เตมิเพือ่จดุประสงค ์
บางอย่าง  แหล่งความรูท้ี่ส าคัญอีกแหล่งหน่ึงเกี่ยวกับ
วญิญาญที่มนุษยส์ามารถน ามาศกึษาได ้ และอาจถอืไดว้่า
เป็นแหล่งความรูท้ีด่แีละน่าเช ือ่ถอืทีสุ่ดเกีย่วกบัเร ือ่งนีค้อื  ค า
สอนของพระศาสดาของศาสนาตา่งๆ ทีใ่หไ้วแ้กม่นุษย ์ เพราะ
เป็นทีย่อมรบักนัโดยทั่วไปว่า  ค าสอนของพระศาสดาในทุก
เร ือ่งหากไม่ถูกน าไปป้ันแต่งใหผ้ิดเพีย้นไปจากเดมิ  คอืสจั
ธรรมทีแ่น่นอน 

ส าหรบัเนือ้หาหนังสอืเล่มนีอ้งิอยู่กบัค าสอนของศาสนา
บาไฮเป็นหลกั  ซ ึง่มีการเทียบเคียงกบัค าสอนของศาสนา
พุทธอยู่บา้ง  และกล่าวถึงค าสอนของศาสนาครสิตแ์ละ
อสิลาม  ที่จรงิแลว้เร ือ่งนีไ้ม่ควรเป็นแค่เพียงเร ือ่งของความ
สนใจส่วนตวั  เพราะความรูเ้กีย่วกบัเร ือ่งวญิญาณสามารถ
เป็นแรงบนัดาลใจและชว่ยไดอ้ย่างมาก  ใหแ้ต่ละคนด าเนิน
ชวีติไดอ้ย่างมคีวามหมาย  มคีุณธรรม  มคีุณค่า  เพือ่ว่าเขา
จะพบความสุขทีแ่ทจ้รงิในโลกนีแ้ละโลกหนา้หรอืในภพของ
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วญิญาณ  ซ ึง่แสดงนัยว่าสงัคมก็จะมคีวามรม่เย็นเป็นสขุดว้ย  
เ น่ืองดว้ยคนในสังคมจะเกรงกลัวบาปมากขึน้  ไม่กลา้
หลอกลวง  คดิรา้ย  ท ารา้ยผูอ้ืน่  หรอืท ารา้ยสงัคมเชน่การ
ทุจรติคอรปัช ัน่  หากรูว้่าการกระท าบาปทุกอยา่งของตน  ไม่
มีทางหนีพน้เวรกรรมและจะถูกลงโทษแน่นอนในรูปแบบใด
รูปแบบหน่ึง  ผิดกบัสงัคมที่เต็มไปดว้ยความเดือดรอ้นและ
ความทุกขท์รมานในปัจจบุนั  ซ ึง่สะทอ้นใหเ้ห็นว่าคนเรากลา้
ก่อกรรมท าช ัว่มากมาย  โดยไม่เกรงกลวับาปหรอืกฎแห่ง
กรรม 

ณ ที่นี ้จึงน่าจะเหมาะสมที่จะแนะน าแหล่งที่มาของ
ความรูท้ีใ่ชเ้ขยีนหนังสอืเลม่นี ้ ศาสนาบาไฮก าเนิดในปี พ.ศ. 
2378 (ค.ศ. 1844) ปัจจุบนัศูนยก์ลางบาไฮแห่งโลกอยู่ที่
ประเทศอสิราเอล  ซ ึง่เป็นดนิแดนศกัดิส์ทิธิข์องศาสนา  บาไฮ
ศาสนิกชนกระจายตวักนัอยู่ในกว่าสองรอ้ยประเทศทั่วโลก  
ศาสนาบาไฮมีพระศาสดาสององค ์ องคแ์รกคือพระบอ๊บผู ้
เสด็จมาเบกิทางใหก้บัการเสด็จมาของพระศาสดาองคท์ีส่อง
น่ันคอื  พระบาฮาอุลลาห ์ ก่อนเสด็จขึน้สู่สวรรคพ์ระบาฮา
อุลลาหท์รงลิขิตคมัภีรแ์ห่งพระปฏิญญา  เป็นการแต่งตัง้
บุตรชายคนโตคอืพระอบัดุลบาฮาใหเ้ป็นผูส้บืทอดศาสนาตอ่  
และประสาทอ านาจสวรรคใ์หพ้ระองคต์คีวามค าสอนของพระ
บดิาไดอ้ย่างไม่มผีดิพลาด  ต่อมาท านองคลา้ยกนัพระอบัดลุ
บาฮาไดล้ขิติพระประสงคแ์ละพนัิยกรรมแต่งตัง้หลานชายคน
โตคือ  ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ ใหเ้ป็นศาสนภิบาลสืบทอด
ศาสนาต่อจากพระองค ์ และไดร้บัอ านาจสวรรคใ์หต้คีวามค า
สอนของพระบอ๊บ  พระบาฮาอุลลาหแ์ละพระอบัดุลบาฮาได ้
อย่างไม่มีผิดพลาดเชน่กนั  การถึงแก่กรรมของท่านโชกิ 
เอฟเฟนด ิ ถอืเป็นการสิน้สุดการน าศาสนาบาไฮโดยบุคคล  
แต่เปลี่ยนมาเป็นการน าโดยสถาบันที่พระบาฮาอุลลาห ์
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บัญญัติไวใ้นคัมภีรแ์ม่บท  น่ันคือสภายุติธรรมสากลซึ่ง
ประกอบดว้ยบาไฮศาสนิกชนเกา้คนทีไ่ดร้บัการเลอืกตัง้จาก
ทั่วโลก  ปัจจุบันสภายุติธรรมสากลคือสถาบนัสูงสุดของ
ศาสนาบาไฮซึง่มทีีท่ าการอยูท่ีป่ระเทศอสิราเอล  เป็นสถาบนั
ที่พระบาฮาอุลลาหท์รงรบัประกนัไวใ้นคมัภีรแ์ม่บทว่า  จะ
ไดร้บัการดลใจจากพระผูเ้ป็นเจา้และจะไม่มผีดิพลาด  ธรรม
ลิขิตบาไฮที่ยกมากล่าวหรอือา้งองิในหนังสือเล่มนีจ้ะพิมพ ์
ดว้ย “ตวัเอน”  และมีการระบุว่าเป็นของพระบอ๊บ  พระบาฮา
อุลลาห ์ พระอบัดุลบาฮา  ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ  หรอืสภา
ยุตธิรรมสากล  ซ ึง่บาไฮถอืว่าทัง้หมดนีล้ว้นเป็นสจัธรรมทีไ่ม่
มผีดิพลาด 
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บทน า 
[Introduction] 

 
แทจ้รงิแลว้จงรูไ้วว้่าวญิญาณคอืเคร ือ่งหมายหนึง่ของ

พระผูเ้ป็นเจา้  คือมณีสวรรคท์ีผู่รู้ท้ีสุ่ดก็ไม่สามารถ
เขา้ใจ  ความลึกลบัของวญิญาณนัน้ปัญญาทีไ่ม่ว่าจะ
เฉียบแหลมเพยีงไร  ก็ไม่อาจหวงัทีจ่ะไขได ้1 

พระบาฮาอลุลาห ์
 
หลังจากที ่ทรงสร า้ งโลกและทุกสิ ง่ที อ่ าศัยและ

เคลือ่นไหวอยู่ในโลก  พระผูเ้ป็นเจา้...ทรงเลือกทีจ่ะ
ประสาทมนุษยด์ว้ยความเป็นเอกและความสามารถพเิศษ
ทีจ่ ะรู จ้ ักและร ักพระองค ์ ซ ึง่ เ ป็นความสามารถที ่
จ าเป็นตอ้งถอืว่าเป็นแรงขบัทีก่อ่ก าเนิดและปฐมเจตนาที ่
อยูเ่บือ้งหลงัสรรพโลก 2 

พระบาฮาอลุลาห ์
 
ธรรมชาติของวิญญาณอยู่เหนือความเขา้ใจของมนุษย ์ 

วญิญาณคอืสิง่ทีพ่ระผูเ้ป็นเจา้ประทานใหแ้กม่นุษยเ์ป็นพเิศษ  
ซ ึง่ท าใหม้นุษยแ์มจ้ะมรีา่งกายอยูใ่นสภาวะเดยีวกนักบัสตัว ์ ก็
ประเสรฐิกว่าและต่างจากสตัวด์ว้ยความสามารถทีจ่ะรูจ้กัและ
รกัพระผูเ้ป็นเจา้  จากน้ันพระผูเ้ป็นเจา้ส่งพระศาสดาทัง้หลาย
มาน าทางมนุษยเ์พือ่ใหว้ญิญาณของมนุษยก์ลบัไปหาพระผู ้
เป็นเจา้หลงัจากความตาย  และอบรมมนุษยร์ะหว่างที่ยงัมี
ชวีติใหม้องสูงขึน้ไปกว่าความสุขสบายกายและความส าเร็จ
ทางวตัถ ุ:  

                                                 
1 Gleanings from the Writings of Bahá’u’lláh, p.158-9 
2 Gleanings from the Writings of Bahá’u’lláh, p.65 
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ธรรมชาตขิองวญิญาณภายหลงัความตายไม่มวีนัทีจ่ะ

พรรณนาได ้ ไม่เหมาะสมหรอืเป็นทีอ่นุญาตใหเ้ปิดเผย
ลักษณะทัง้หมดของวิญญาณต่อดวงตาของมนุษย ์ 
ศาสนทูตและธรรมทูตทัง้หลายของพระผูเ้ป็นเจา้ถูกส่งลง
มาเพือ่จดุประสงคเ์ดยีวส าหรบัการน าทางมนุษยชาตไิปสู่
หนทางตรงแห่งสจัธรรม  จุดประสงคท์ีอ่ยู่เบือ้งหลงัการ
เปิดเผยพระธรรมของศาสนทูตทัง้หลายคือการอบรม
มวลมนุษย ์ เพือ่วา่ ณ ช ัว่โมงแห่งความตาย  พวกเขาจะ
ไดข้ึน้ไปสู่บลัลงักข์องพระผูท้รงความสูงส่งทีสุ่ด  ดว้ย
ความบรสิุทธิแ์ละวิสุทธิเ์ป็นทีสุ่ดและปล่อยวางอย่าง
สิน้เชงิ  แสงสว่างทีว่ญิญาณเหล่านีแ้ผ่ออกไป  เป็นเหตุ
ของความกา้วหน้าของโลกและความคืบหน้าของ
ประชาชนทัง้หลายของโลก 3 

พระบาฮาอลุลาห ์
 
ชวีติของบางคนยุง่อยูก่บัเร ือ่งของโลกนีเ้ท่านัน้  จติใจ

ของพวกเขาถูกลอ้มกรอบดว้ยธรรมเนียมภายนอกและ
สิง่ทีน่่าสนใจตามประเพณี  จนพวกเขามองไม่เห็นสภาวะ
อืน่ใดของการด ารงอยู่   ไ ม่ เ ห็นนัยส าคัญทางจิต
วญิญาณของสรรพสิง่!  พวกเขาคดิและฝันถงึช ือ่เสยีง
ทางโลกและความกา้วหนา้ทางวตัถุ  ความอิม่ใจในกาม
คุณและสิง่แวดลอ้มทีสุ่ขสบายลอ้มขอบฟ้าของพวกเขา  
ความทะเยอทะยานสูงสุดของพวกเขามีศูนยก์ลางอยู่ที ่
ความส าเรจ็ทางการเงนิและฐานะทางโลก!  พวกเขาไม่ร ัง้
ความโนม้เอยีงใฝ่ต า่ของตน  พวกเขากนิ  ดืม่และนอน!  
ไ ม่คิดมากไปกว่าความสุขสบายกายของตนเอง

                                                 
3 Gleanings from the Writings of Bahá’u’lláh, p.156-7 
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เหมือนกบัสตัว ์ เป็นความจรงิทีว่่าตอ้งจดัการกบัสิง่ที ่
จ าเป็นเหลา่นี ้ ชวีติคอืภาระทีต่อ้งแบกระหวา่งทีเ่ราอยูบ่น
โลก  แต่ไม่ควรยอมใหค้วามพะวงต่อสิง่เบือ้งล่างของ
ชวีิตมาผูกขาดความคิดและความใฝ่ฝันทัง้หมดของ
มนุษย ์  ความทะเยอทะยานของหัวใจควรขึน้ไปสู่
เป้าหมายทีรุ่ง่โรจนก์ว่า  ความนึกคดิควรขึน้ไปสู่ระดบัที ่
สูงกว่า!  มนุษยค์วรมีวสิยัทศันข์องความสมบูรณส์วรรค ์
อยู่ในวญิญาณของตน  และเตรยีมวญิญาณของตนให ้
เป็นทีอ่าศยัส าหรบัความอารทีีไ่ม่รูจ้กัหมดสิน้ของพระ
วญิญาณของพระผูเ้ป็นเจา้ 4 

พระอบัดลุบาฮา 
 

  

                                                 
4 Paris Talks, p.98-9 
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1 
สภาวะของวญิญาณขณะทีร่า่งกายยงัมชีวีติ 

[The state of the soul in the live body] 
 
การจะท าความเขา้ใจสภาวะของวญิญาณขณะทีร่า่งกาย

ยงัมีชวีิต  ควรเร ิม่ตน้ศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างรา่งกาย  
ปัญญา  และวญิญาณ (จติ)  วญิญาณของมนุษยด์ ารงอยูใ่น
อกีมติหิน่ึง  อกีสภาวะหน่ึงซ ึง่อยูใ่นระดบัทีสู่งกวา่การด ารงอยู่
ทางกาย  มนุษยจ์งึไม่สามารถเขา้ใจสภาวะของวญิญาณได ้
อยา่งถอ่งแท ้ เชน่เดยีวกบัทีส่ตัวไ์ม่สามารถเขา้ใจสภาวะของ
มนุษย ์ วญิญาณจะมาปรากฏในรา่งกายของมนุษยท์นัใดที่
เร ิม่มีการก่อรา่งของมนุษย ์ กล่าวคอื  เมื่อสเปิรม์จากผูช้าย
ผสมกบัไข่ของผูห้ญงิซ ึง่นับเป็นจุดเร ิม่ตน้ของชวีติ  นีไ้ม่ได ้
หมายความว่าวญิญาณเขา้มาอยู่ในรา่งกายของมนุษย ์ แต่
เป็นการเช ือ่มโยงกนั  การมาปรากฏของวญิญาณในรา่งกาย
นีอ้าจเปรยีบไดก้บัดวงอาทิตยม์าปรากฏในกระจก  ซ ึง่ดวง
อาทติยไ์ม่ไดม้าอยู่ในกระจกแต่มคีวามเช ือ่มโยงอยูก่บักระจก 
:  

 
นอกเหนือจากนีอ้วยัวะต่างๆ  องคป์ระกอบต่างๆ และ

การประกอบตวักนัทีพ่บในมนุษย ์ ดึงดูดและท าหนา้ที ่
เป็นเหมือนแม่เหล็กส าหรบัวิญญาณ  วิญญาณจึงถูก
ก าหนดใหม้าปรากฏในมนุษย ์  ดังนี เ้มือ่ถูกขัดเงา  
กระจกถูกก าหนดใหด้ึงดูดรงัสีของดวงอาทิตย ์ ใหม้ี
ความสว่าง  ใหส้ะทอ้นภาพทีอ่ าไพทัง้หลาย  นัน่คอืเมือ่
ธาตุต่างๆ ของร่างกายถูกรวบรวมและประกอบเขา้
ดว้ยกนัตามระบบธรรมชาตดิว้ยความสมบูรณท์ีส่ดุ  ธาตุ
เหล่านีจ้ะกลายเป็นแม่เหล็กส าหรบัวิญญาณ  และ
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วิญญาณจะส าแดงตนในร่างกายดว้ยความสมบูรณ์
ทัง้หมดของตน..นีค้อืโองการของพระผูท้รงความรุง่โรจน ์ 
พระผูท้รงอจัฉรยิภาพ 5 

พระอบัดลุบาฮา 
 
ดงัเชน่วญิญาณของมนุษยท์ีไ่ม่มสีถานที ่ เพราะหาก

เจา้คน้หาทัว่รา่งกายของมนุษย ์ เจา้จะไม่พบสถานทีห่รอื
ต าแหน่งเฉพาะส าหรบัวญิญาณ  วญิญาณไม่มีสถานที ่
หรอืรูปกายอย่างสิน้เชงิ  แต่มคีวามเช ือ่มโยงกบัรา่งกาย
ดงัเชน่ดวงอาทิตยม์ีความเช ือ่มโยงกบักระจกนี ้  ดวง
อาทิตยไ์ม่ไดค้รองสถานทีภ่ายในกระจก  แต่มีความ
เช ือ่มโยงโยงกบักระจก 6 

พระอบัดลุบาฮา 
 

  

                                                 
5 Some Answered Questions 2014, chapter 52, para 5-6 
6 Some Answered Questions 2014, chapter 67, para 5 
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1.1 
ความเป็นอมตะไม่ดบัสญูของวญิญาณ 

[The immortality of the soul] 
 
ในเมื่อวญิญาณไม่ไดอ้ยู่ในรา่งกายเสมอืนกบัดวงอาทติย ์

ที่ไม่ไดอ้ยู่ในกระจก  วิญญาณจึงไม่ตายหรอืถูกท าลายไป
พรอ้มกบัการตายของรา่งกาย  แต่ยงัคงอยู่ต่อไป  เหมอืนกบั
ที่ดวงอาทิตยย์ ังคงอยู่และส่องแสงต่อไป  ไม่ไดร้บัการ
กระทบกระเทือนถึงแมว้่ากระจกจะแตกหรือถูกท าลาย  
วญิญาณมิไดเ้ป็นการประกอบตวัของธาตุต่างๆ เหมือนกบั
รา่งกาย  รา่งกายตายและชวีิตของโลกนีส้ิน้สุดลงเมื่อธาตุ
ต่างๆ ที่ประกอบกนัเป็นรา่งกายน้ันสลายตวัออก  อย่างไรก็
ตาม (จติ) วญิญาณจะไม่ตายไปพรอ้มกบัรา่งกาย  แต่จะคง
อยูเ่ป็นอมตะช ัว่นิรนัดรไ์ม่มดีบัสญู :  

 
แต่ถา้รา่งกายเกดิการเปลีย่นแปลง  จติไม่จ าเป็นตอ้ง

ถกูแตะตอ้ง  เมือ่คณุท ากระจกบานหนึง่ทีด่วงอาทติยส์่อง
แสงมาแตก  กระจกนัน้แตก  แต่ดวงอาทิตยย์งัส่องแสง
ตอ่ไป!  หากกรงทีม่นีกอยูถ่กูท าลาย  นกในกรงไม่ถกูท า
รา้ย!  หากตะเกยีงแตก  เปลวไฟยงัสามารถลุกอย่างเจดิ
จา้! 
จติของมนุษยเ์ป็นเชน่เดยีวกนั  แมค้วามตายท าลาย

รา่งกาย  ความตายก็ไม่มอีานุภาพเหนือจติของมนุษย ์7 
พระอบัดลุบาฮา 

 
ไม่มีขอ้สงสยัว่านั่นคอืจติ  และไม่มีการเปลีย่นแปลง

หรอืเปลีย่นรูปในจิต  เพราะจิตไม่ใช่สิง่ทีป่ระกอบตวั
                                                 
7 Paris Talks, p.65-6 



วญิญาณและชวีติหลงัความตาย 

14 
ไปทีส่ารบญั 

ขึน้มาจากธาตุต่างๆ  และสิง่ใดก็ตามทีม่ิไดถู้กประกอบ
ตวัขึน้มาจากธาตุต่างๆ จะเป็นนิรนัดร ์ การเปลีย่นแปลง
และการเปลีย่นรปูเป็นลกัษณะเฉพาะของการประกอบตวั  
ไม่มกีารเปลีย่นแปลงหรอืเปลีย่นรปูในจติ  การใหเ้หตุผล
พสิูจนส์ิง่นีค้อื  รา่งกายอาจอ่อนแรงแขนขา  อาจถูกตดั
แขนขาออกหรอืแขนขาขา้งหนึง่พกิาร  รา่งกายทัง้หมด
อาจเป็นอัมพาต  และกระนั ้นปัญญา  จิตยังคงอยู่
เหมือนเดิมเสมอ  ปัญญาตดัสินใจ  ความคิดสมบูรณ ์ 
และกระนัน้มือท างานไม่ได ้ เทา้ใชป้ระโยชน์ไม่ได  ้ 
กระดูกสนัหลงัเป็นอมัพาต  และไม่มกีารเคลือ่นไหวของ
กลา้มเนือ้เลย  แต่จิตยงัคงอยู่ในสถานะเดิม  หากตดั
แขนขาของมนุษยท์ีสุ่ขภาพดอีอก  จติหาไดถู้กตดัออก  
หากตดัเทา้ของเขา  จิตของเขายงัคงอยู่  เขาอาจขา
พิการ  แต่จิตไม่ไดร้บัการกระทบกระเทือน  จิตคงอยู่
เหมอืนเดมิเสมอ  ไม่มกีารเปลีย่นแปลงหรอืเปลีย่นรูปใด
ทีเ่จา้สงัเกตเห็นได ้ และเพราะว่าไม่มีการเปลีย่นแปลง
หรอืเปลีย่นรปู  จติคงอยูถ่าวรช ัว่นิรนัดร ์8 

พระอบัดลุบาฮา 
 
สรรพสิง่ทางกายภาพเสือ่มสลายได ้ รา่งกายเหล่านีท้ี ่

เป็นวตัถปุระกอบดว้ยอะตอมตา่งๆ  เมือ่อะตอมเหลา่นีเ้ร ิม่
แยกจากกนั  การสลายตวัเร ิม่อบุตัขิึน้  จากนัน้มาถงึสิง่ที ่
เราเรยีกว่าความตาย  การประกอบตวันีข้องอะตอมตา่งๆ  
ซ ึง่ประกอบกนัเป็นร่างกายหรอืธาตุทีต่อ้งมลายของ
สิง่มีชวีิตใดก็ตาม  คงอยู่ช ัว่คราว  เมือ่พลงัดงึดูดทีย่ดึ
เหนีย่วอะตอมเหล่านีไ้วด้ว้ยกนัถูกถอนออกไป  รา่งกาย
ดงักลา่วก็สิน้สดุการด ารงอยู ่

                                                 
8 The Promulgation of Universal Peace, p.243 
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กบัวิญญาณนัน้แตกต่างกนั  วิญญาณไม่ใช่การ
ประกอบตวัของธาตุต่างๆ  ไม่ไดป้ระกอบดว้ยอะตอม
มากมาย  วญิญาณเป็นสสารเดยีวทีแ่บ่งแยกไม่ไดแ้ละ
ดังนัน้จึงเป็นนิรนัดร ์ วิญญาณไม่อยู่ในจ าพวกของ
สรรพสิง่ทางกายภาพ  วญิญาณเป็นอมตะ!   
ปรชัญาทางวิทยาศาสตรไ์ดส้าธิตว่าธาตุ เดีย่ ว 

(“เดีย่ว” หมายความว่า “ไม่ถูกประกอบขึน้”) นัน้ท าลาย
ไม่ได ้ คงอยู่นิรนัดร ์ วญิญาณซึง่ไม่ไดเ้ป็นการประกอบ
ตวัของธาตุต่างๆ  มีลกัษณะเป็นเสมือนธาตุเดีย่ว  และ
ดงันัน้ไม่อาจสิน้สดุการด ารงอยู ่
วญิญาณซึง่เป็นสสารเดยีวทีแ่บ่งแยกไม่ได ้ ไม่มีการ

แตกสลายหรอืถูกท าลาย  ดงันัน้ไม่มเีหตุผลทีว่ญิญาณ
จะสิน้สดุ 9 

พระอบัดลุบาฮา 
 

  

                                                 
9 Paris Talks, p. 90-1 
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1.2 
รา่งกายมชีวีติภายใตก้ารประสานงานของวญิญาณ 

[The body lives under the coordination of the soul] 
 
ทางการแพทยถ์ือว่าสมองคืออวัยวะส าคัญที่เป็นศูนย ์

ควบคุมการท างานทัง้หมดของรา่งกาย  โดยสั่งการผ่านทาง
ระบบฮอรโ์มนและระบบประสาทเป็นหลกั  แตใ่นความเป็นจรงิ
แลว้การประสานการท างานทัง้หมดของระบบและอวยัวะต่างๆ 
ของรา่งกายที่ดูเหมือนว่ามาจากสมองน้ัน  อยู่ภายใตก้าร
ควบคุมของวิญญาณอกีทอดหน่ึง  ระบบประสาทอตัโนมตัิ
อย่างระบบประสาทซมิพาเธตคิก็อยู่ภายใตก้ารควบคุมของ
วญิญาณเชน่กนั  ดงันีเ้องทีท่ าใหสุ้ขภาพจติมผีลไม่นอ้ยต่อ
สุขภาพกาย  เพราะเมื่อจติของเราเศรา้โศกหรอืเบกิบานใจ  
น่ันจะสง่ผลลบหรอืบวกตอ่สขุภาพกาย :  

 
อวยัวะต่างๆ และแขนขา  ส่วนต่างๆ และธาตุทัง้หลาย

ทีป่ระกอบกนัเป็นรา่งกายมนุษย ์ แมว้่าจะขดักนั  กระนัน้
ทัง้หมดก็ถูกเช ือ่มโยงถึงก ันและกันโดยกลไกการ
ประสานทัง้หมดทีรู่จ้กักนัในฐานะวิญญาณของมนุษย ์ 
ซ ึง่ท าใหทุ้กส่วนปฏบิตัหินา้ทีด่ว้ยความกลมเกลยีวอย่าง
สมบูรณแ์ละคงเสน้คงวาอย่างแทจ้รงิ  ท าใหก้ารคงอยู่
ต่อไปของชวีติเป็นไปได ้ อย่างไรก็ตามแมไ้ม่มจีติส านึก
เลยในกลไกการประสานทัง้หมดนั ้นของวิญญาณ  
ร่างกายของมนุษยก็์ท าหน้าทีอ่ย่างคงเสน้คงวา  และ
ปฏบิตัหินา้ทีต่ามความประสงคข์องตน 10 

พระอบัดลุบาฮา 
 

                                                 
10 Bahá’í World Faith, p.340 
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วิญญาณไม่มีการ เปลี ย่ นแปลงแล ะท าลาย ไ ม่ ได ้  
ความกา้วหนา้และพฒันาการของวญิญาณ  ความเบกิบาน
และความทุกขโ์ศกของวญิญาณ  ไม่ขึน้กบัรา่งกาย   

หากเพือ่นคนหนึง่ท าใหเ้ราเบกิบานใจหรอืเจ็บปวด  หาก
ความรกัเป็นรกัแทห้รอืปลอม  วิญญาณนีเ่องทีถู่กกระทบ  
หากคนรกัของเราอยู่ห่างไกล  วิญญาณนีเ่องทีเ่ศรา้โศก   
และความเศรา้โศกหรอืความยุ่งยากของวิญญาณอาจมี
ปฏกิริยิาตอ่รา่งกาย   

ดงันีเ้มือ่จิตไดร้บัการป้อนคุณความดีทีว่ ิสุทธิ ์  เมือ่นัน้
รา่งกายจะเบกิบาน  หากวญิญาณตกลงไปในบาป  รา่งกาย
จะอยู่ในความทรมาน!   

เมือ่เราพบสจัจะ  ความแน่วแน่  ความซือ่สตัยแ์ละความรกั  
เรามีความสุข  แต่ถา้หากเราพบกบัการโกหก  ความไม่
ซ ือ่สตัยแ์ละความหลอกลวง  เราอยู่ในทุกขเวทนา... 11 

พระอบัดลุบาฮา 
 

พลงัของประสาทซมิพาเธติคมิไดเ้ป็นพลงัทางรา่งกาย
ลว้นๆ หรอืพลงัทางจิตวิญญาณลว้นๆ  แต่เป็นพลงัทีอ่ยู่
ระหว่างทัง้สอง (ระบบ)  ประสาทนีเ้ช ือ่มโยงอยู่กบัทัง้รา่งกาย
และวญิญาณ  ปรากฏการณข์องระบบประสาทซมิพาเธตคิจะ
สมบูรณเ์มือ่ความสมัพนัธร์ะหว่างรา่งกายและวญิญาณเป็น
ปกต ิ  

เมือ่โลกวตัถุและภพของพระผูเ้ป็นเจา้สมัพนัธก์นัอย่างด ี 
เมือ่หวัใจมธีรรมและความใฝ่ฝันบรสิทุธิแ์ละมุ่งสู่ทางธรรม  จะ
เกดิการเช ือ่มโยงกนัอย่างสมบูรณ ์ เมือ่นัน้พลงันีจ้ะกอ่ใหเ้กดิ
การส าแดงทีส่มบูรณ ์ เมือ่นัน้โรคทางกายและโรคของจิต
วญิญาณจะไดร้บัการรกัษาทีแ่ทจ้รงิ 12 

พระอบัดลุบาฮา  

                                                 
11 Paris Talks, p.65 
12 Tablets of ‘Abdu’l-Bahá Abbas, p.309 
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1.3 
วญิญาณปฏบิตักิารไดท้ัง้โดยอาศยัหรอืไม่อาศยัรา่งกาย 

[The soul can work both dependently or  
independently of the body] 

 
ดว้ยอยูภ่ายใตก้ารประสานงานของวญิญาณ  รา่งกายตอ้ง

อาศยัวญิญาณจงึจะมีชวีติอยู่ได ้ แต่วญิญาณมีชวีติอยู่ได ้
โดยไม่ตอ้งอาศัยร่างกาย  ร่างกายเป็นเสมือนตะเกียง  
วญิญาณเป็นเสมือนแสงในตะเกยีง  หากตะเกยีงแตก  แสง
ยงัคงอยู่  แต่ตะเกยีงทีป่ราศจากแสงจะไม่มีชวีติและเป็นสิง่ที่
ตาย  วญิญาณสามารถปฏบิตักิารผ่านทางรา่งกายโดยอาศยั
ประสาทสมัผสัและอวยัวะต่างๆ  เมือ่ประสาทสมัผสัและอวยัวะ
เหล่านีห้ยุดท างานช ัว่คราวเชน่ในเวลาหลบั  วญิญาณก็ยงั
สามารถปฏบิตักิารได ้ และยิง่มีพลงัมากกว่าเมื่อปฏบิตักิาร
โดยไม่ผ่านรา่งกาย  เพราะในขณะตืน่พลงัของวญิญาณถูก
ก าหนดโดยกลไกของร่างกาย   เมื่อมองด ้วยดวงตา  
วญิญาณมองเห็นไดไ้กลทีสุ่ดไม่เกนิระยะทางทีเ่ดนิทางไดใ้น
หน่ึงช ัว่โมง  แต่เมื่อมองดว้ยจิตเชน่ในขณะฝัน  วิญญาณ
ของผูท้ี่อยู่ในโลกตะวนัออกมองเห็นโลกตะวนัตก  ในเวลา
หลบัเชน่กนัทีร่า่งกายเป็นราวกบัตาย  ไม่เห็น  ไม่ไดย้นิ  ไม่
รูส้กึ  ไม่มสีต ิ ไม่รบัรู ้ “กระนัน้วญิญาณไม่เพยีงยงัมชีวีติและ
คงอยู่  แต่ยิง่มีอทิธพิลมากขึน้ดว้ย  บินไปสู่ยอดสุดทีสู่งส่ง
กวา่และมคีวามเขา้ใจทีล่กึซ ึง้กวา่” 

 
วิญญาณมีสองพลงัความสามารถหลัก  (ก) ดังที ่

สภาพแวดลอ้มภายนอกถูกสือ่มาถึงวิญญาณโดย
ดวงตา  หู  และสมองของมนุษย ์ วิญญาณสือ่ความ
ปรารถนาและจุดประสงคข์องตนผ่านทางสมองไปยงัมือ
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และลิน้ของร่างกายเป็นการแสดงตนเอง  จิตทีอ่ยู่ใน
วญิญาณคอืสาระของชวีติ  (ข) พลงัความสามารถทีส่อง
ของวิญญาณแสดงตนเองในโลกของนิมิต  ทีซ่ ึง่
วิญญาณทีม่ีจิตอาศยัอยู่มีชวีิต  และปฏิบตัิหนา้ทีโ่ดย
ปราศจากความชว่ยเหลอืของประสาทสมัผสัของรา่งกาย  
ในอาณาจกัรของจตินีว้ญิญาณเห็นโดยปราศจากความ
ช่วยเหลือของดวงตา  ไดย้ินโดยปราศจากความ
ช่วย เหลือของหู   และ เดินทางโดยไม่ขึน้ก ับการ
เคลือ่นไหวรา่งกาย  ดงันัน้เป็นทีช่ดัเจนว่า  จติทีอ่ยู่ใน
วิญญาณของมนุษยส์ามารถปฏิบัติหน้าทีผ่่านทาง
ร่างกายโดยการใชอ้วยัวะทีม่ีประสาทสมัผัสธรรมดา
เหล่านี ้ และสามารถเชน่กนัทีจ่ะมีชวีิตและกระท าการ
โดยปราศจากความชว่ยเหลอืของประสาทสมัผสัเหล่านี ้
ในโลกของนิมติ  นีพ้สิจูนอ์ยา่งไม่มขีอ้สงสยัว่าวญิญาณ
ของมนุษยเ์หนือกวา่รา่งกาย  และจติเหนือสสาร 
ตวัอย่างเชน่  จงมองดูตะเกยีงดวงนี ้: ไม่ใชแ่สงใน

ตะเกยีงหรอืทีเ่หนือกว่าตะเกยีงทีบ่รรจุแสงนัน้?  ไม่ว่า
รูปทรงของตะเกยีงจะสวยงามเพียงไร  หากไม่มีแสงใน
นัน้  จุดประสงคข์องตะเกยีงไม่บรรลุ  ตะเกยีงปราศจาก
ชวีติ  เป็นสิง่ทีต่าย  ตะเกยีงจ าเป็นตอ้งมแีสง  แต่แสงไม่
จ าเป็นตอ้งอาศยัตะเกยีง   
วญิญาณไม่จ าเป็นตอ้งอาศยัรา่งกาย  แตร่า่งกายตอ้ง

อาศยัวญิญาณ  หรอืไม่ก็ไม่สามารถมีชวีติ  วญิญาณ
สามารถมีชวีิตโดยปราศจากร่างกาย  แต่ร่างกายที ่
ปราศจากวญิญาณนัน้ตาย 13 

พระอบัดลุบาฮา 
 

                                                 
13 Paris Talks, p.86 
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จงรูไ้วว้่าอทิธพิลและการรบัรูข้องวญิญาณของมนุษย ์
มีสองชนิด  กล่าวคือ  วิญญาณของมนุษยม์ีสองวิธี
ส าหรบัปฏบิตักิารและการเขา้ใจ  วธิหีนึง่คอืโดยการสือ่
ของเคร ือ่งมือและอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย : ดังนี ้
วิญญาณเห็นดว้ยดวงตา  ไดย้ินดว้ยหู  พูดดว้ยลิน้  
เหล่านีค้ือการกระท าของวิญญาณและปฏิบตัิการของ
ภาวะทีเ่ป็นจรงิของมนุษย ์ แต่เกิดขึน้โดยการสือ่ของ
เคร ือ่งมือของรา่งกาย  ดงันีว้ญิญาณนีเ่องทีเ่ห็นแต่โดย
การใชด้วงตา  วิญญาณนีเ่องทีไ่ดย้ินแต่โดยการใชหู้  
วญิญาณนีเ่องทีพู่ดแตโ่ดยการใชล้ิน้ 
อีกวิธีหนึ่งของอิทธิพลและการกระท าของของ

วิญญาณนัน้ปราศจากเคร ือ่งมือและอวยัวะต่างๆ ของ
รา่งกาย  ตวัอย่างเชน่  ในสภาวะหลบัวญิญาณเห็นโดย
ปราศจากดวงตา  ไดย้ินโดยปราศจากหู  พูดโดย
ปราศจากลิน้  วิง่โดยปราศจากเทา้  กล่าวโดยย่อ  พลงั
ความสามารถทัง้หมดเหล่านีท้ างานโดยปราศจากการ
สือ่ของเคร ือ่งมือและอวยัวะต่างๆ  บงัเอญิบ่อยแค่ไหนที ่
วิญญาณมีความฝันในยามหลบั  ซ ึง่ความหมายของ
ความฝันนั ้นบังเกิดขึน้ เ ป็นจร ิงสองปีหลังจากนั ้น!  
ท านองเดยีวกนับงัเอญิบ่อยแคไ่หนทีใ่นโลกแห่งความฝัน
วญิญาณไขปัญหาทีไ่ม่สามารถไขในยามตืน่  เวลาตืน่
ดวงตามองเห็นระยะทางเพยีงสัน้ๆ  แต่ในความฝันผูท้ีอ่ยู่
ในโลกตะวนัออกอาจเห็นโลกตะวนัตก  ยามตืน่เขาเห็น
แตปั่จจบุนั  ยามหลบัเขาเห็นอนาคต  ยามตืน่โดยวธิกีาร
ทีร่วดเรว็ทีสุ่ดเขาสามารถเดนิทางไดอ้ย่างมากทีสุ่ดเจ็ด
สบิไมลต์่อช ัว่โมง  ยามหลบัเขาขา้มผ่านโลกตะวนัออก
และตะวนัตกในช ัว่พรบิตาเดยีว  เพราะวญิญาณมสีองวธิี
ในการเดนิทาง : โดยปราศจากวธิกีารหรอืการเดินทาง
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ของวญิญาณ  และโดยอาศยัวธิกีารซึง่เป็นการเดนิทาง
ทางกาย : ดงัเชน่นกทีบ่นิหรอืถกูพาไปในพาหนะ  
ขณะทีห่ลบัรา่งกายนีเ้ป็นราวกบัตาย  ไม่เห็น  ไม่ได ้

ยิน  ไม่รูส้ึก  ไม่มีสติ  ไม่รบัรู  ้ พลังความสามารถ
ทัง้หลายนีข้องมนุษยถ์ูกพกัไวก้อ่น  กระนัน้วญิญาณไม่
เพยีงยงัมชีวีติและคงอยู ่ แตย่ิง่มอีทิธพิลมากขึน้ดว้ย  บนิ
ไปสู่ยอดสุดทีสู่งส่งกว่าและมีความเขา้ใจทีล่ึกซ ึง้กว่า  
การถือว่าวิญญาณดับสิน้เมือ่ร่างกายตาย  คือการ
จนิตนาการว่านกทีถู่กขงัอยู่ในกรงจะมลายสิน้เมือ่กรง
ถูกท าลาย  แมว้่านกไม่มีอะไรทีจ่ะตอ้งกลวัการท าลาย
กรง  รา่งกายนีเ้ป็นเหมือนกรงและวญิญาณเป็นเหมือน
นก  เราสงัเกตเห็นว่าเมือ่หลดุจากกรง  นกเหนิอย่างเป็น
อสิระในโลกแห่งการหลบั  ดงันัน้หากกรงถูกท าลาย  นก
ไม่เพยีงยงัคงอยู่แต่ประสาทสมัผสัของนกมีพลงัเพิม่ขึน้  
การรรบัรูข้องนกขยายออก  ความเบิกบานของนกทวี
ขึน้  ความจรงิแลว้นกก าลงัจากสถานทีแ่ห่งความทรมาน
ไปยงัสวรรคท์ีน่่าอภริมย ์ เพราะส าหรบันกทีรู่คุ้ณ  ไม่มี
สวรรคใ์ดทีย่ิง่ใหญ่กว่าการเป็นอสิระจากกรง  ดงันีเ้องที ่
ผูส้ละชวีติเพือ่ศาสนาทัง้หลายรบีไปสู่สนามแห่งการพลี
ดว้ยความเบกิบานและปีตยินิดเีป็นทีส่ดุ 
ในยามตืน่ดวงตาของมนุษยม์องเห็นไดไ้กลทีสุ่ดเป็น

ระยะทางหนึง่ช ัว่โมง  เพราะอทิธพิลของวญิญาณผ่าน
ทางสือ่กลางของรา่งกายแผ่ออกไปไดไ้กลแค่นัน้  แต่
ดว้ยดวงตาของจติ  วญิญาณมองเห็นอเมรกิา  เขา้ใจ
ดนิแดนนัน้  รบัทราบสภาพของทีนั่น่  และจดัแจงกจิการ
ต่างๆ ตามนัน้  ทีนีห้ากวิญญาณเป็นสิง่เดียวกนักบั
ร่างกาย  พลังการมองเห็นของวิญญาณย่อมไม่แผ่
ออกไปไกลกว่านัน้  ดงันัน้เป็นทีป่ระจกัษว์่าวญิญาณนี ้
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ต่างจากรา่งกาย  นกต่างจากกรง  พลงัและอทิธพิลของ
วญิญาณเด่นชดักว่าเมือ่ปราศจากสือ่กลางของรา่งกาย 
14 

พระอบัดลุบาฮา 
 
แมว้า่การมองเห็นอนาคตในความฝันจะเป็นพลงัของจติ  ก็

ไ ม่ไดห้มายความว่าความฝันทุกอย่างของคนเราจะมี
ความหมายเสมอไป  พระอบัดุลบาฮาอธบิายไวว้่า  ความฝัน
ของมนุษยม์สีามประเภทคอื 

 
1. ความฝันทีจ่ติมองเห็นเหตุการณจ์รงิในอดตีหรอือนาคต  
เพราะจติหรอืวญิญาณ สามารถเดนิทางขา้มกาลเวลา
และมองเห็นอนาคต  ความฝันประเภทนีไ้ม่ตอ้งอาศยัการ
ตคีวาม  เพราะสิง่ทีเ่ห็นในฝันคอืความจรงิทีจ่ะเกดิขึน้ใน
อนาคต 

 
2. ความฝันทีเ่ป็นนัยซึง่ตอ้งอาศยัการตคีวาม 
 
3. ความฝันทีไ่ม่มคีวามหมายหรอืสาระ  เพราะเป็นความฝัน
ที่เกดิจากความคิดมาก  แลว้เก็บเร ือ่งน้ันมาฝัน  หรอื
อาจเกิดจากความแปรปรวนของเคมีในรา่งกาย  เชน่  
ทานอาหารมื ้อ เ ย็นมากเกินไป  เกิดท ้องอืดนอน
กระสบักระสา่ย  แลว้คนืน้ันนอนฝันอยา่งไม่มสีาระ 
 

  

                                                 
14 Some Answered Questions 2014, chapter 61, para 1-4 
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1.4 
ปัญญาคอืพลงัการใชเ้หตผุลของวญิญาณหรอืจติ 

[The Mind is the reasoning power of the soul or spirit] 
 
เกีย่วกบัรา่งกาย  ปัญญา  จติและวญิญาณ  แมว้่าธรรม

ลิขิตบาไฮไดอ้ธบิายไขความกระจ่างเพื่อชว่ยใหเ้ราเขา้ใจ  
แตก็่ยงัเป็นเร ือ่งยากทีล่กึซ ึง้และซบัซอ้นอยู ่ หลายคร ัง้พระอบั
ดุลบาฮาใชค้ าว่า “จิต” และ “วิญญาณ” สลับแทนกัน
เหมอืนกบัเป็นสิง่เดยีวกนั  แตบ่างคร ัง้ก็ทรงกลา่วราวกบัว่าทัง้
สองเป็นคนละสิง่  เชน่ในตอนหน่ึงพระองคก์ล่าวว่า “จติและ
วญิญาณทีส่ามารถใชเ้หตุผล  หมายถงึสิง่เดยีวกนั”  และใน
อีกตอนหน่ึง “วิญญาณทีม่ีจิตอาศยัอยู่มีชวีิต...จิตทีอ่ยู่ใน
วญิญาณของมนุษยส์ามารถปฏบิตัหินา้ทีผ่่านทางรา่งกาย”  
อย่างไรก็ตามพระองคก์ล่าวถึง “ปัญญา” ว่า “คือพลงัของ
จิต”  และ“ความสามารถเหล่านีข้องปัญญาเป็นคุณสมบตัิ
โดยธรรมชาตขิองวญิญาณเชน่  พลงัการจนิตนาการ  พลงั
ความคดิ  พลงัความเขา้ใจ”  ดงัน้ันปัญญาก็คอืพลงัการใช ้
เหตุผลของวญิญาณหรอืจติเชน่  พลงัการจนิตนาการ  พลงั
ความคดิ  พลงัความเขา้ใจ :  

 
พลงัแห่งชวีติของมนุษย ์(จติ) ซ ึง่ท าใหม้นุษยต์่างจาก

สตัวค์อืวญิญาณทีส่ามารถใชเ้หตผุล  และสองค านี ้: จติ
ของมนุษยแ์ละวญิญาณทีส่ามารถใชเ้หตุผล  หมายถงึ
สิง่เดียวกนั...ปัญญาคือพลงัของจติของมนุษย ์ จิตคือ
ตะเกียง  ปัญญาคือแสงทีส่่องมาจากตะเกียง  จิตคือ
ตน้ไม ้ ปัญญาคอืผลไม ้ ปัญญาคอืความสมบูรณแ์ละ
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คุณลกัษณะทีจ่ าเป็นของจติ  ดงัเชน่รงัสขีองดวงอาทติย ์
คอืสาระทีจ่ าเป็นของดวงอาทติยเ์อง 15 

พระอบัดลุบาฮา 
 
ทีนีเ้กีย่วกบัค าถามทีว่่าพลงัความสามารถทัง้หลาย

ของปัญญาและวญิญาณของมนุษย ์ เป็นหนึง่และเป็นสิง่
เดยีวกนัหรอืไม่  พลงัความสามารถเหล่านีข้องปัญญา
เป็นเพียงคุณสมบตัิโดยธรรมชาติของวิญญาณ  เชน่  
พลงัการจินตนาการ  พลงัความคิด  พลงัความเขา้ใจ  
พลงัความสามารถเหล่านีเ้ป็นสาระทีจ่ าเป็นของสภาวะ
ความเป็นจรงิของมนุษย ์ ดงัเชน่รงัสขีองดวงอาทติยเ์ป็น
คุณสมบตัิโดยธรรมชาติของดวงอาทิตย ์ ธรรมวิหาร
ของมนุษยเ์ป็นเหมือนกระจก  วญิญาณของเขาเป็นเชน่
ดวงอาทติย ์ พลงัความสามารถทางปัญญาของเขาเป็น
เชน่รงัสทีีแ่ผ่มาจากตน้ก าเนิดแสงสว่างนัน้  รงัสขีองดวง
อาทติยอ์าจหยดุสอ่งมาทีก่ระจก  แตแ่ยกจากดวงอาทติย ์
ไม่ได ้16 

พระอบัดลุบาฮา 
 

  

                                                 
15 Some Answered Questions 2014, chapter 55, para 5-6 
16 Bahá’í World Faith, p.346-7 
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1.5 
ความเจ็บป่วยทางกายหรอืจติใจไม่กระทบวญิญาณ 

[Physical or mental illness does not affect the soul.] 
 
รา่งกายอาจเปรยีบไดก้บัสรรพสิง่บนโลก  วญิญาณของ

มนุษยอ์าจเปรยีบไดก้บัดวงอาทิตย ์ รา่งกายไดร้บัการหล่อ
เลีย้งและค า้จุนโดยพลงัของวญิญาณ  เหมือนกบัทีส่รรพสิง่
บนโลกไดร้บัการหล่อเลีย้งโดยพลงัของแสงอาทิตย ์ เมื่อ
รา่งกายทีเ่จ็บป่วยแสดงความอ่อนแอออกมา  ก็เป็นเพราะว่า
ความเจ็บป่วยน้ันเป็นสิ่งที่ปิดกั้นการถ่ายทอดพลังของ
วญิญาณมายงัรา่งกาย  เสมือนมีกอ้นเมฆมาบงัแสงของดวง
อาทิตยท์ี่ส่องลงมายังพืน้ผิวโลก  ดังนี้แมว้่าร่างกายจะ
เจ็บป่วยและแสดงความอ่อนแอออกมา  วิญญาณไม่ไดร้บั
ความกระทบกระเทอืน  เสมือนกบัดวงอาทิตยท์ีย่งัสว่างไสว
อยูเ่หมอืนเดมิ  ไม่วา่จะมกีอ้นเมฆมาบงัหรอืไม่ :  

 
จงรูไ้วว้่าวญิญาณของมนุษยส์ูงส่งเหนือและไม่ขึน้กบั

ความอดิโรยทัง้หมดของรา่งกายและจติใจ  การทีค่นป่วย
แสดงเคร ือ่งหมายของความอ่อนแอ  ก็เนือ่งมาจากสิง่กดี
ขวางทีค่ ัน่ระหว่างวญิญาณและรา่งกายของเขา  เพราะ
ตวัวญิญาณเองยงัคงไม่ถูกกระทบจากความเจ็บป่วยใดๆ 
ของรา่งกาย  จงพจิารณาดูแสงของตะเกยีง  แมจ้ะมวีตัถุ
ภายนอกมาขวางกัน้การเรอืงรศัมีของตะเกยีง  ตวัแสง
เองยงัคงส่องต่อไปดว้ยความสว่างทีไ่ม่ลดลง  ท านอง
เดยีวกนัความเจ็บป่วยทุกอย่างทีเ่ล่นงานรา่งกาย  คอืสิง่
ขวางกัน้ทีข่ ัดขวางวิญญาณไม่ใหส้ าแดงอ านาจและ
อานุภาพในธรรมชาติของตน  อย่างไรก็ตามเมือ่จาก
ร่างกายไป  วิญญาณจะส าแดงอ านาจเหนือกว่าและ
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เ ปิด เผยอิทธิพลอย่างที ่ไ ม่มีพลัง ใดในโลกเสมอ  
วิญญาณทีบ่รสิุทธิ ์ ถูกขดัเกลาและวิสุทธิท์ุกดวง  จะ
ไดร้บัการประสาทดว้ยอานุภาพทีย่ิง่ใหญ่  และจะปีตดิว้ย
ความดใีจเป็นลน้พน้   
จงพิจารณาดูตะเกยีงทีถู่กซอ่นไวใ้ตภ้าชนะ  แมว้่า

แสงของตะเกียงยงัส่อง  กระนัน้รศัมีนัน้ถูกปกปิดต่อ
มนุษย ์ ท านองเดียวกนัจงพิจารณาดูดวงอาทิตยท์ีถู่ก
เมฆบัง  จงสงัเกตดูว่าความเจิดจา้ของดวงอาทิตยด์ู
เหมือนว่าลดลงอย่างไร  ในเมือ่ในความเป็นจรงิแลว้ตน้
ก าเนิดของแสงสว่างนีไ้ม่เปลีย่นแปลง  วิญญาณของ
มนุษยค์วรเปรยีบเหมอืนดวงอาทติยนี์ ้ และทุกสิง่บนโลก
ควรถอืวา่เป็นรา่งกายของเขา  ตราบใดทีไ่ม่มสีิง่ขวางกัน้
จากภายนอกมาแทรกระหว่างวญิญาณและรา่งกาย  ทัว่
ทัง้รา่งกายจะสะทอ้นแสงของวญิญาณต่อไป  และไดร้บั
การค า้จุนโดยพลงัของวญิญาณ  อย่างไรก็ตามทนัใดที ่
มีม่านมาคัน่ระหว่างวญิญาณและรา่งกาย  ความเจดิจา้
ของแสงนัน้จะดเูหมอืนออ่นลง 
จงพิจารณาดูดวงอาทิตยเ์ชน่กนัเมือ่ถูกกอ้นเมฆบงั

จนมิด  แม ้ว่าพืน้พิภพยังคงไดร้บัความสว่างจาก
แสงอาทติย ์ กระนัน้ปรมิาณของแสงทีไ่ดร้บัอ่อนลงอยา่ง
มาก  จนกว่ากอ้นเมฆจะสลายตวัไปดวงอาทติยจ์งึจะสอ่ง
แสงดว้ยความรุง่โรจนเ์ต็มทีอ่กีคร ัง้  การมีหรอืไม่มีกอ้น
เมฆ  ไม่มีผลแต่อย่างใดต่อความเจดิจา้โดยธรรมชาติ
ดวงอาทิตย ์ วิญญาณของมนุษยค์ือดวงอาทิตยท์ีใ่ห ้
ความสว่างและใหก้ารหล่อเลีย้งรา่งกาย  และควรถอืตาม
นี ้17 

พระบาฮาอลุลาห ์
                                                 
17 Gleanings from the Writings of Bahá’u’lláh, p.153-5 
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เน่ืองดว้ยปัญญาเชือ่มโยงอยู่กบัสมอง  เมื่ออวยัวะนีข้อง

รา่งกายเสือ่มหรอืเป็นโรค  ปัญญาจะเสือ่มไปดว้ย  เพราะโรค
หรอืความเสือ่มของสมองน้ันปิดกัน้วญิญาณไม่ใหแ้สดงพลงั
ปัญญาผ่านออกมาทางสมอง โดยที่วิญญาณยงัคงอยู่ใน
สภาวะเดมิ  น่ันคอื  แมปั้ญญาจะเสือ่มไปตามความเสือ่มหรอื
โรคของสมอง  วญิญาณไม่ไดร้บัความกระทบกระเทอืนจาก
โรคของสมองน้ัน :  

 
เช่นนัน้เราพบปัญญานีท้ีอ่ยู่ในมนุษยแ์ละด ารงอยู่

อย่างไม่ตอ้งสงสยัไดท้ีไ่หน?  หากเจา้ตรวจสอบรา่งกาย
มนุษยด์ว้ยดวงตา  หูหรอืประสาทสมัผสัอืน่ๆ  เจา้จะหา
ปัญญาไม่พบถึงแมว้่าปัญญาด ารงอยู่อย่างชดัเจน  
ดงันัน้ปัญญาไม่มีสถานทีแ่ต่มีความเช ือ่มโยงกบัสมอง  
ดงันัน้ปัญญาอยูก่บัอาณาจกัรของพระผูเ้ป็นเจา้  ท านอง
เดียวกนัความรกัไม่มีสถานทีแ่ต่มีความเช ือ่มโยงกบั
หวัใจ 18 

พระอบัดลุบาฮา  
 
ความจรงิแลว้พลงัความสามารถทัง้หลายของปัญญา

คอืคุณสมบตัใินธรรมชาตขิองวญิญาณ  ดงัเชน่การแผ่
รศัมีเป็นคุณสมบตัทิีเ่ป็นสาระของดวงอาทติย ์ รงัสขีอง
ดวงอาทิตยห์มุนเวียนกลบัมา  แต่ดวงอาทิตยเ์องเป็น
เหมือนเดิมเสมอและไม่เปลีย่นแปลง  จงพิจารณาดูว่า
สติปัญญาของมนุษยพ์ฒันาและเสือ่มลงอย่างไร  และ
บางเวลาไม่เหลอือะไร  แตว่ญิญาณไม่เปลีย่นแปลง  การ
ทีปั่ญญาจะส าแดงตนเอง  รา่งกายตอ้งครบถว้นสมบูรณ ์ 

                                                 
18 Some Answered Questions 2014, chapter 67, para 6 
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ปัญญาทีด่ีมีไ ม่ไดน้อกจากในร่างกายทีด่ี  ขณะที ่
วญิญาณไม่ขึน้กบัรา่งกาย  โดยพลงัของวญิญาณนีเ้อง
ทีปั่ญญาเขา้ใจ  จนิตนาการและมอีทิธพิลโนม้นา้ว  ทวา่
วญิญาณเป็นพลงัทีอ่สิระ  ปัญญาเขา้ใจนามธรรมโดย
การชว่ยเหลอืของสิง่ทีเ่ป็นรูปธรรม  แต่วญิญาณมีการ
ส าแดงอย่างไม่มีขดีจ ากดัของตนเอง  ปัญญาถูกจ ากดั
วง  วิญญาณไม่มีวงจ ากดั  โดยความช่วยเหลือของ
ประสาทสมัผัสทัง้หลายอย่างการมองเห็น  การไดย้ิน 
การรบัรส  การไดก้ลิน่และการสมัผสันีเ้อง  ทีปั่ญญา
เขา้ใจ  ขณะทีว่ิญญาณเป็นอิสระจากวิธีการทัง้หมด  
ตามที ่เ จ ้าสัง เกตเ ห็น  ไ ม่ว่ า ในยามหลับหร ือตืน่  
วิญญาณมีการเคลือ่นไหวและไม่อยู่นิ ่ง  ในความฝัน
วญิญาณอาจไขปัญหาซบัซอ้นทีไ่ขไม่ไดใ้นยามตืน่  ยิง่
ไปกว่านัน้ปัญญาไม่เขา้ใจขณะทีป่ระสาทสมัผสัหยุด
ท างาน  และในระยะทีเ่ป็นตวัอ่อนในครรภห์รอืเป็นทารก
แรกเร ิม่  พลงัการใชเ้หตุผลไม่มีเลย  ขณะทีว่ญิญาณ
ไดร้บัการประสาทดว้ยพลงัทีเ่ต็มเป่ียมอยู่เสมอ  กล่าว
โดยยอ่  มขีอ้พสิจูนม์ากมายทีแ่สดงวา่  แมจ้ะสญูเสยีการ
ใชเ้หตผุล  พลงัของวญิญาณยงัคงอยู ่ อยา่งไรก็ตามจติ
มรีะดบัช ัน้และสถานะตา่งกนั 19 

พระอบัดลุบาฮา 
 
ทีน่่าสนใจเป็นพเิศษคอื  ตวับนัทกึความทรงจ าของมนุษย ์

ทีแ่ทจ้รงิคอืวญิญาณ  หาใชส่มองตามทีเ่ขา้ใจกนั  เมือ่สมอง
เสื่อม  เป็นโรคความจ าเสื่อม  คนเราจะลืมหลายสิ่งหลาย
อย่างในชวีิต  หากสมองคือตวับนัทึกความทรงจ าที่แทจ้รงิ
ของมนุษย ์ หลงัจากทีต่ายไปมนุษยจ์ะตอ้งลมืหลายสิง่หลาย
                                                 
19 Bahá’í World Faith, p.337-8 
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อย่างในชวีติ  แต่ในความเป็นจรงิแลว้ตามที่ค าสอนบาไฮก
ล่าวไว ้ มนุษยจ์ะจ าทุกสิง่ทุกอย่างในชวีติของตนไดห้ลงัจาก
ที่ตายไป  เพราะความทรงจ าของมนุษยถ์ูกบันทึกไวใ้น
วิญญาณน่ันเอง  ซ ึง่พลงัของวิญญาณยงัคงอยู่ไม่เสือ่มไป
ตามสมองทีเ่สือ่ม  และมนุษยจ์ะเบกิบานใจหรอืเสยีใจตอ่กรรม
ดกีรรมช ัว่ทีต่นจ าไดว้า่  ไดก้ระท าไปในระหวา่งทีม่ชีวีติอยู่บน
โลกนี ้:  

 
เป็นทีช่ดัเจนและประจกัษว์่าหลงัจากการตายของ

รา่งกาย  มนุษยท์ุกคนจะประเมินคุณค่าของการกระท า
ทัง้หลายของตน  และจะตระหนักในทุกสิง่ทีน่ า้มอืของตน
ไดก้ระท า 20 

พระบาฮาอลุลาห ์
 
ท านองเดยีวกนัความรกัทีค่นหนึง่มใีหใ้ครก็ตามจะไม่

ถูกลมืในภพของอาณาจกัรสวรรค ์ ในภพนัน้เจา้จะไม่
ลมืชวีติทีเ่จา้มใีนโลกวตัถ ุ21 

พระอบัดลุบาฮา 
 
ส าหรบัผูป่้วยโรคจิตซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงหร ือความ

ผดิปกตขิองเคมใีนสมอง  วญิญาณของเขาจะไม่ไดร้บัความ
กระทบกระเทือนจากความผิดปกติทางจิตนี้เชน่กนั  ในปี 
พ.ศ. 2491 (ค.ศ. 1948) ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ ไดต้อบ
จดหมายบาไฮศาสนิกชนคนหน่ึงที่ถามท่านเกี่ยวกบัการ
รกัษาโรคจติดว้ยการใชไ้ฟฟ้าชอ็ควา่ :  

 

                                                 
20 Gleanings from the Writings of Bahá’u’lláh, p.171 
21 Bahá’u’lláh and the New Era, p.190 
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เป็นเร ือ่งล าบากมากทีจ่ะตอ้งเจ็บป่วยโดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ป่วยดว้ยโรคจติ  อย่างไรก็ตามเราตอ้งระลกึอยู่เสมอ
ว่า  ความเจ็บป่วยเหล่านีไ้ม่เกีย่วขอ้งอะไรกบัวญิญาณ
ของเราหรอืความสมัพนัธส์่วนลึกของเรากบัพระผูเ้ป็น
เจา้  เป็นทีน่่าสงสารอย่างยิง่ทีจ่ ิตใจ  การท างานของ
จติใจ  และความเจ็บป่วยทีท่รมานจติใจ  ยงัเป็นทีรู่ก้นั
จรงินอ้ยมาก  ไม่ตอ้งสงสยัว่าเมือ่โลกของเราใส่ใจดา้น
จติวญิญาณมากขึน้  และนักวทิยาศาสตรท์ัง้หลายเขา้ใจ
ธรรมชาตทิีแ่ทจ้รงิของมนุษย ์ จะมีการพบวธิรีกัษาโรค
จติทีม่เีมตตาและไดผ้ลถาวรกวา่... 
คุณตอ้งระลึกอยู่เสมอว่า  ไม่ว่าคุณหรอืคนอืน่ๆ จะ

ทรมานกบัความยุ่งยากในจติใจและสภาพแวดลอ้มทีบ่บี
คัน้ในสถาบนัเหล่านีข้องรฐัมากเพียงไหน  จติของคุณ
ยงัมีสุขภาพด ี อยู่ใกลก้บัพระผูเ้ป็นทีร่กัยิง่  และในโลก
หนา้จะมีความสุขและอยู่ในสภาวะทีป่กตขิองวญิญาณ 
22 

ท่านโชก ิเอฟเฟนด ิ
 

  

                                                 
22 Lights of Guidance 1983, no. 612 
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1.6 
ปัญญาสวา่งขึน้ดว้ยสมาธแิละการดลใจจากพระผูเ้ป็นเจา้ 

[The mind is enlightened through meditation  
and inspiration from God.] 

 
ในยามตืน่ปัญญาเขา้ใจโดยอาศยัประสาทสมัผสัของการ

มองเห็น  ไดย้นิ  รบัรส  ไดก้ลิน่และสมัผสั  เมือ่ประสาทสมัผสั
ทัง้หมดเหล่านีห้ยุดท างานเชน่ในเวลาหลบั  รา่งกายเป็นราว
กบัตาย  ไม่เห็น  ไม่ไดย้นิ  ไม่รูส้กึ  ไม่มีสต ิ ไม่รบัรู ้ จติจะ
เห็นแจง้กว่าเดมิ  ปัญญาจะสว่างขึน้  ในความฝันวญิญาณ
อาจไขปัญหาซบัซอ้นที่เราไขไม่ไดใ้นยามตื่น  ท านอง
คลา้ยกนัเมือ่มนุษยท์ าสมาธเิพือ่ใหจ้ติน่ิงและถอนตวัจากวตัถุ
ภายนอกทัง้หมด  ปัญญาของมนุษยจ์ะมพีลงัมากขึน้ :  

 
เป็นความจรงิทีป่ระจกัษใ์นตวัเองว่าขณะทีท่ าสมาธิ

เจา้ก าลงัพูดกบัจติของตนเอง  ในสภาวะนัน้ของจิตใจ
เจา้ตัง้ค าถามต่อจิตของเจา้และจิตตอบ : แสงสว่าง
ปรากฏขึน้และสภาวะความเป็นจรงิถกูเปิดเผย 
เจา้ไม่สามารถใชช้ ือ่ “มนุษย”์ กบัสิง่มีชวีิตใดๆ ที ่

ปราศจากพลงัสมาธนีิ ้ หากปราศจากพลงันีม้นุษยย์่อม
เป็นเพยีงสตัวต์วัหนึง่  ต า่ยิง่กวา่สตัวป่์า 
โดยพลงัสมาธมินุษยบ์รรลุชวีิตนิรนัดร ์ โดยพลงันี ้

มนุษยไ์ดร้บัลมหายใจของพระวิญญาณบรสิุทธิ ์ การ
ประทานของพระวญิญาณใหม้าในการใครค่รวญและท า
สมาธ ิ
จติของมนุษยเ์องรบัทราบและแข็งแกรง่ขึน้ระหวา่งการ

ท าสมาธ ิ โดยการท าสมาธกิจิการทัง้หลายทีม่นุษยไ์ม่รู ้
อะไรเลย  ถูกคลีอ่อกมาต่อสายตาของเขา  โดยการท า
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สมาธมินุษยไ์ดร้บัแรงดลใจจากพระผูเ้ป็นเจา้  โดยการ
ท าสมาธมินุษยไ์ดร้บัอาหารทพิย ์
การท าสมาธคิอืกุญแจส าหรบัการเปิดประตูแห่งความ

ลกึลบั  ในสภาวะนัน้มนุษยถ์อดตวัตนออก : ในสภาวะ
นัน้มนุษยถ์อนตวัจากวตัถุภายนอกทัง้หมด  ในอารมณ์
ของจติใจนีม้นุษยด์ าดิง่อยู่ในมหาสมุทรแห่งชวีติทางจติ
วญิญาณ  และสามารถคลีค่ลายความลบัของสิง่ทัง้หลาย
ในตวัมนัเอง  เพือ่จะสาธติสิง่นี ้ จงคดิถงึมนุษยท์ีไ่ดร้บั
การประสาทดว้ยการมองเห็นสองชนิด  เมือ่พลงัการ
มองเห็นภายในก าลงัถูกใช ้ พลงัภายนอกของสายตา
มองไม่เห็น 
พลงัสมาธิท าใหม้นุษยเ์ป็นอิสระจากธรรมชาติของ

สตัว ์ มองเห็นความเป็นจรงิของสิง่ต่างๆ  ไดต้ิดต่อกบั
พระผูเ้ป็นเจา้   
พลงัสมาธทิ าใหว้ทิยาศาสตรแ์ละศลิปะทัง้หลายเกดิ

ขึน้มาจากมิติทีม่องไม่เห็น  โดยพลังนีก้ารประดิษฐ ์
คดิคน้จงึเป็นไปได ้ ภารกจิมโหฬารด าเนินไปได ้ รฐับาล
ด าเ นินงานไดร้าบร ืน่   โดยพลังนี ม้ นุษยเ์ขา้ไปใน
อาณาจกัรของพระผูเ้ป็นเจา้ 
กระนัน้ก็ตามความคดิบางอย่างไม่มปีระโยชนส์ าหรบั

มนุษย ์ และเป็นเสมือนคลืน่ทีเ่คลือ่นไหวอยู่ในทะเลโดย
ปราศจากผล  แต่ถา้พลงัสมาธิถูกอาบดว้ยแสงสว่าง
ภายในและมีคุณลกัษณะของพระผูเ้ป็นเจา้เป็นลกัษณะ
พเิศษ  ผลทีไ่ดจ้ะเป็นทีร่บัรอง 
พลงัสมาธเิป็นเหมอืนกระจก  หากเจา้หนักระจกไปหา

วตัถุทางโลก  กระจกจะสะทอ้นวตัถุ  ดงันัน้หากจติของ
มนุษยก์ าลงัเพ่งเร ือ่งทางโลก  มนุษยจ์ะรบัทราบเร ือ่งนัน้   
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แต่ถา้เจา้หนักระจกของจติของเจา้ไปหาสวรรค ์ กลุ่ม
ดาวสวรรคแ์ละรงัสขีองดวงอาทติยแ์ห่งสภาวะความเป็น
จรงิจะสะทอ้นอยู่ในหวัใจของเจา้  และเจา้จะไดคุ้ณความ
ดขีองอาณาจกัรสวรรค ์  
ดงันัน้ขอใหเ้ราตัง้สมาธไิปในทิศทางทีถู่กตอ้ง  โดย

การหนัไปหาดวงอาทิตยส์วรรค ์ ไม่หนัไปหาวตัถุทาง
โลก  เพือ่ว่าเราจะคน้พบความลบัของอาณาจกัรสวรรค ์
23 

พระอบัดลุบาฮา 
 
ดังเช่นสัตวท์ี่ไม่ว่าจะฉลาดหรอืถูกมนุษยจ์ ับมาฝึกให ้

ฉลาดเพียงใดก็ตาม  ก็มีขีดจ ากดัของตน  ไม่มีปัญญา
เหมอืนมนุษย ์ ปัญญาซึง่เป็นพลงัของจติของมนุษยข์ณะทีย่งั
มชีวีติอยูก็่มขีดีจ ากดัเชน่กนั  มนุษยไ์ม่สามารถเขา้ใจสภาวะ
ที่อยู่เหนือขึน้ไป  นอกจากว่าวิญญาณของเขาจะหลุดพน้
เป็นอิสระจากรา่งกายช ัว่คราว (เชน่ในเวลาฝัน) หรอืถาวร 
(ภายหลงัความตาย)  อย่างไรก็ตามมนุษยส์ามารถไดร้บัแรง
ดลใจจากพระผูเ้ป็นเจา้  ซ ึง่จะท าใหปั้ญญาของมนุษยม์พีลงั
มากขึน้กว่าธรรมดา  หยั่งรูแ้ละเขา้ใจสิง่ทีไ่ม่เคยรูห้รอืเขา้ใจ
มากอ่น :  

 
ขอ้ดหีรอืขอ้ไดเ้ปรยีบทีเ่ป็นลกัษณะเฉพาะของสตัวค์อื

การรบัรูด้ว้ยประสาทสมัผสั  สตัวม์องเห็น  ไดย้ิน  ได ้
กลิน่  รบัรสและรูส้ึก  แต่ไม่สามารถจินตนาการหรอื
ใครค่รวญ  ซ ึง่เป็นลกัษณะเฉพาะทีท่ าใหอ้าณาจกัรของ
มนุษยต์่างออกไป  สัตวห์าไดใ้ชห้รอืเขา้ใจพลังและ
พรสวรรคท์ีพ่ิเศษเฉพาะของมนุษย ์ จากสิง่ทีม่องเห็น

                                                 
23 Paris Talks, p.174-5 
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สัตวไ์ม่สามารถหาขอ้สรุป เกีย่วกับสิง่ทีม่องไม่เห็น  
ขณะทีจ่ากขอ้สมมุติทีม่องเห็นและรูปั้ญญาของมนุษย ์
เ ข ้าถึ ง ความรู เ้ กี ่ย วกับสิ ่ง ที ่ไ ม่ รู แ้ ล ะมอง ไ ม่ เ ห็น  
ตวัอย่างเชน่  จากขอ้มูลทีอ่งิกบัขอ้เท็จจรงิทีรู่แ้ละพสิูจน์
ได ้ ครสิโตเฟอร ์โคลัมบัสหาขอ้สรุปทีพ่าเขาขา้ม
มหาสมุทรทีก่วา้งใหญ่อย่างไม่ผิดพลาดไปถึงทวีป
อเมรกิาทีไ่ม่รูม้าก่อน  พลังทีท่ าสิง่นีส้ าเร็จอยู่เหนือ
ขอบเขตความฉลาดของสัตว  ์  ดัง นั ้นพลัง นี เ้ ป็น
คุณลกัษณะทีเ่ป็นลกัษณะเฉพาะของพลงัแห่งชวีติ (จติ) 
และอาณาจกัรของมนุษย ์ พลังแห่งชวีิตของสตัวไ์ม่
สามารถมองทะลุหรอืคน้พบความลึกลบัของสิง่ต่างๆ  
สตัวเ์ป็นเชลยของประสาทสมัผสั  ตวัอย่างเชน่ไม่ว่าจะ
สอนมากเพยีงไหน  ก็ไม่สามารถท าใหส้ตัวเ์ขา้ใจความ
จรงิทีว่่า  ดวงอาทิตยอ์ยู่ก ับทีแ่ละโลกหมุนรอบดวง
อาทติย ์ ท านองเดยีวกนัพลงัแห่งชวีติ (จติ) ของมนุษยก็์
มีขอ้จ ากดั  และไม่สามารถเขา้ใจปรากฏการณข์อง
อาณาจกัรทีอ่ยู่เหนือสถานะของมนุษย ์ เพราะจิตของ
มนุษยเ์ป็นเชลยของพลงัความสามารถและพลงัชวีิตที ่
ปฏิบตัิการอยู่ในระดบัการด ารงอยู่ของตนเอง  และไม่
สามารถไปไกลกวา่ขอบเขตนี ้24 

พระอบัดลุบาฮา 
 
ดูกร  คนรบัใชข้องพระผูเ้ป็นเจา้  บดันีเ้รารบัประกนั

เจา้ว่า  หากปัญญาของเจา้ว่างเปล่าและบรสิุทธิพ์น้จาก
ทุกความคดิและการกล่าวถงึ  และหวัใจของเจา้ทัง้หมด
ถวิลหาอาณาจักรของพระผู เ้ ป็นเจา้  จงลืมทุกสิง่
นอกจากพระผู เ้ป็นเจา้  และเขา้มาสนทนากับพระ

                                                 
24 Bahá’í World Faith, p.260-1 
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วญิญาณของพระองค ์ เมือ่นัน้พระวญิญาณบรสิุทธิจ์ะ
ชว่ยเจา้ดว้ยอานุภาพทีจ่ะท าใหเ้จา้สามารถมองทะลุทุก
สิง่  ประกายจา้ทีท่ าใหต้าพรา่มวัซ ึง่ใหค้วามสว่างรอบ
ดา้น  และเปลวไฟทีส่ว่างไสวบนนภาตอนเทีย่งวนั  จะ
สอนความจรงิทีเ่จา้ไม่รูเ้กีย่วกบัจกัรวาลและหลกัธรรม
ของพระผูเ้ป็นเจา้ 25 

พระอบัดลุบาฮา 
 
โดยอานุภาพของพระวิญญาณบรสิุทธิท์ีป่ฏบิตัิการ

ผ่านทางวิญญาณของตน  มนุษยส์ามารถสงัเกตเห็น
ความมอียู่จรงิของพระผูเ้ป็นเจา้ในสิง่ทัง้หลาย  ผลงานที ่
ยิง่ใหญ่ทัง้หมดของศลิปะและวทิยาศาสตรค์อืพยานต่อ
อานุภาพนีข้องพระวญิญาณนี ้ พระวญิญาณเดยีวกนันี ้
ใหช้วีตินิรนัดร ์26 

พระอบัดลุบาฮา 
 
ส าหรบับาไฮแลว้  การคน้พบ  การประดษิฐค์ดิคน้  และ

ความเจรญิกา้วหนา้ทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีรุ่ดหนา้
ไปอย่างรวดเรว็นับตัง้แต่กลางครสิตศ์ตวรรษทีส่บิเกา้เป็นตน้
มา  อย่างไม่เคยมีมาก่อนในประวตัิศาสตรท์ี่ยาวนานของ
มนุษยชาติก่อนหน้านี้  ซ ึ่งควบคู่ก ันไปกับก าเนิดและ
พฒันาการของศาสนาบาไฮ   มาจากการชว่ยเหลอืของพระ
ผูเ้ป็นเจา้ทีท่รงใหแ้รงดลใจแกปั่ญญาของมนุษยใ์นการเขา้ใจ
และคน้พบสิง่แปลกใหม่ต่างๆ ดงัที่พระอบัดุลบาฮากล่าวไว ้
ขา้งบนนีว้่า “พลงัสมาธทิ าใหว้ทิยาศาสตรแ์ละศลิปะทัง้หลาย
เกดิขึน้มาจากมติทิีม่องไม่เห็น  โดยพลงันีก้ารประดษิฐค์ดิคน้

                                                 
25 Bahá’í World Faith, p.369 
26 Paris Talks, p.85 



วญิญาณและชวีติหลงัความตาย 

36 
ไปทีส่ารบญั 

จึงเป็นไปได”้  และที่เจาะจงยิ่งไปกว่าน้ันในปี พ.ศ. 2479 
(ค.ศ. 1936) ท่านโชก ิเอฟเฟนด ิไดค้าดการณไ์วว้่าพระผู ้
เป็นเจา้จะชว่ยใหม้นุษยป์ระดษิฐค์ดิคน้อนิเตอรเ์น็ตขึน้มา :  

 

กลไกการสือ่สารกนัในโลกจะไดร้บัการประดษิฐข์ึน้มา
โยงใยทัว่ทัง้พิภพ  ซ ึง่จะเป็นอิสระจากการกีดกัน้และ
ขอ้จ ากดัของชาต ิ และท าหนา้ทีไ่ดฉั้บไวอย่างน่าพศิวง
และเทีย่งตรงอยา่งสมบูรณ ์27 

ท่านโชก ิเอฟเฟนด ิ
 

ปรากฏการณข์องความเจรญิกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลยไีดท้ีร่ดุหนา้ไปอยา่งรวดเรว็นีเ้ป็นทีเ่ขา้ใจไดไ้ม่
ยากส าหรบับาไฮศาสนิกชน  ในเมื่อพระผูเ้ป็นเจา้ส่งพระบา
ฮาอุลลาหม์าเปิดเผยศาสนาคร ัง้ใหม่ใหแ้ก่มนุษยชาติ  
พระองคค์งไม่ปล่อยใหม้นุษยชาติ “บินดว้ยปีกของศาสนา
ขา้งเดยีว”  ความเจรญิกา้วหนา้ทางวทิยาศาสตรต์อ้งควบคู่
กนัไปดว้ย  เพือ่ตดิปีกอกีขา้งใหม้นุษยชาตบินิ :  

 

ศาสนาและวทิยาศาสตรค์อืปีกสองขา้งใหส้ตปัิญญา
ของมนุษยส์ามารถเหินขึน้ไปสู่ยอดสุด  และวิญญาณ
ของมนุษยส์ามารถกา้วหนา้  เป็นไปไม่ไดท้ีจ่ะบนิดว้ยปีก
ขา้งเดยีวโดยล าพงั!  หากมนุษยพ์ยายามบนิดว้ยปีกของ
ศาสนาโดยล าพงั  เขาจะตกลงไปในปลกัแห่งความงม
งายอย่างรวดเร็ว  ขณะทีใ่นทางตรงขา้มดว้ยปีกของ
วทิยาศาสตรโ์ดยล าพงั  เขาจะไม่กา้วหนา้  และจะตกลง
ไปในตมแห่งวตัถนิุยมอยา่งสิน้หวงั 28 

พระอบัดลุบาฮา 

                                                 
27 The World Order of Bahá’u’lláh, p.203 
28 Paris Talks, p.143 
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หากพระผูเ้ป็นเจา้ไม่ช่วยใหนั้กวิทยาศาสตรส์ามารถ
ประดษิฐค์ดิคน้เทคโนโลยใีนดา้นการสือ่สารคมนาคมอย่างที่
เราเห็นอยู่ในปัจจุบนั  หลกัธรรมแห่งความเป็นหน่ึงเดยีวกนั
ของมนุษยชาตทิี่พระบาฮาอุลลาหใ์หไ้วส้ าหรบัยุคใหม่นีค้ง
บงัเกดิขึน้จรงิไม่ได ้ ดงัเชน่ยคุศาสนาทัง้หลายในอดตี :  

 

ในวฏัจกัรทัง้หลายทีผ่่านมาถงึแมค้วามกลมเกลยีวจะ
ไดร้บัการสถาปนา  กระนัน้เนือ่งดว้ยปราศจากวธิกีาร  
เอกภาพของมวลมนุษยชาตจิงึบรรลไุม่ได ้ ทวปีทัง้หลาย
แบ่งแยกจากกนัไกล  ไม่เพยีงเท่านัน้  แมใ้นหมู่ชนชาติ
ในทวีปเดียวกนั  การสมาคมและแลกเปลีย่นความคิด
แทบจะเป็นไปไม่ได ้ ยงัผลใหก้ารสือ่สาร  ความเขา้ใจ
และเอกภาพของชนชาตแิละวงศต์ระกูลทัง้หมดของโลก
บรรลไุม่ได ้ อยา่งไรก็ตามในยคุนีว้ธิกีารสือ่สารไดท้วขีึน้  
และหา้ทวีปของโลกไดเ้ช ือ่มเขา้ดว้ยกนัเป็นหนึง่อย่าง
แทจ้รงิ 29 

พระอบัดลุบาฮา 
 

ตัวอย่างที่เ ห็นชดัที่ขอกล่าวถึงคืออัลเบิรต์ ไอสไตน์ 
นักวทิยาศาสตรย์อดอจัฉรยิะที่แปลกประหลาดมากคนหน่ึง  
เพราะปกตแิลว้นักวทิยาศาสตรจ์ะท าการทดลอง  เฝ้าสงัเกต  
ใชส้ตปัิญญาหาเหตุผลและขอ้สรปุ  แลว้คน้พบทฤษฎหีรอืสิง่
ใหม่ๆ  แต่ไอสไตนไ์ม่ไดท้ าการทดลองอะไร  อยู่ดีๆ เขาก็
จนิตนาการเป็นสูตรพลงัปรมาณูขึน้มาเองในสมองของเขา  
ใครเลา่จะพสิจูนไ์ดว้่าไอสไตนค์ดิสตูรพลงัปรมาณูนีข้ึน้มาได ้
เพราะการดลใจจากพระวญิญาณบรสิุทธิข์องพระผูเ้ป็นเจา้
หรอืไม่  
                                                 
29 The World Order of Bahá’u’lláh, p.38-9 
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แมว้่าปัญญาของมนุษยส์ามารถไดร้บัประโยชนจ์ากการ
ท าสมาธ ิ และไดร้บัแรงดลใจจากพระผูเ้ป็นเจา้ใหห้ยั่งรูส้ ิ่ง
ต่างๆ ทีไ่ม่เคยรูม้าก่อนหรอืสมองเราคดิไม่ออกในภาวะปกติ  
แต่ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ ก็เตือนว่า  เราไม่สามารถแยกได ้
ชดัเจนระหว่างความคดิทีเ่กดิจากตวัเราเองกบัความคดิทีเ่กดิ
จากการดลใจของพระผูเ้ป็นเจา้ :  

 

แรงดลใจทีไ่ดร้บัจากการท าสมาธิเป็นสิง่ทีเ่ราไม่
สามารถวดัหรอืก าหนดได ้ พระผูเ้ป็นเจา้สามารถดลสิง่ที ่
เราไม่รูม้าก่อนใหเ้ขา้มาในจิตใจของเราหากพระองค ์
ปรารถนาจะท าเชน่นัน้ 
เราไม่สามารถแยกไดช้ดัเจนระหว่างความปรารถนา

ส่วนตวักบัการน าทาง  แต่ถา้หนทางเปิดออกเมือ่เรา
แสวงหาการน าทาง  เชน่นัน้เราอาจเช ือ่ไดว้่าพระผูเ้ป็น
เจา้ก าลงัชว่ยเรา 30 

ท่านโชก ิเอฟเฟนด ิ
 

อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าการมีจิตใจที่บรสิุทธิจ์ะชว่ยให ้
ปัญญาของเราสวา่งยิง่ขึน้  พระผูเ้ป็นเจา้จะเขา้มาอยูใ่นหวัใจ
ที่บรสิุทธิ ์ และดลใจเราใหรู้ส้ ิ่งต่างๆ ที่เราไม่เคยรูม้าก่อน  
ดงัทีพ่ระบาฮาอลุลาหเ์คีย่วเข็ญเราไวใ้นพระวจนะเรน้ลบัวา่ :  

 

ดูกร  บุตรแห่งชวีติ!  หวัใจของเจา้คอืเคหาสถานของ
เรา  จงช าระใหบ้รสิทุธิเ์พือ่ใหเ้ราลงไปอยู ่ วญิญาณของ
เจา้คอืสถานทีส่ าหรบัเปิดเผยตวัเรา  จงช าระใหส้ะอาด
เพือ่ใหเ้รามาส าแดงองค ์31 

พระบาฮาอลุลาห ์

                                                 
30 Lights of Guidance 1983, no.578 
31 The Hidden Words, Arabic no. 59 
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จงหว่านเมล็ดแห่งอจัฉรยิภาพสวรรคข์องเราในดนิที ่

บรสิุทธิข์องหวัใจของเจา้  และรดดว้ยน า้แห่งความมัน่ใจ  
เพือ่วา่ไมด้อกแห่งความรูแ้ละอจัฉรยิภาพของเรา  จะงอก
ขึน้มาอยา่งเขยีวสดในนครศกัดิส์ทิธิข์องหวัใจของเจา้ 32 

พระบาฮาอลุลาห ์
 

  

                                                 
32 The Hidden Words, Persian no. 33 
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1.7 
วญิญาณมชีวีติเมือ่หนัมารบัแสงธรรมของพระศาสดา 

[The soul is alive when it turns to  
receive light from the Prophet] 

 
นอกจากจะท าใหปั้ญญาสว่างแลว้ “พระวญิญาณเดยีวกนั

นีใ้หช้วีตินิรนัดร”์  พระศาสดาของพระผูเ้ป็นเจา้คอืผูน้ าแสง
สว่างมาสู่โลกแห่งวญิญาณ  เสมือนดวงอาทติยน์ าแสงสว่าง
มาสู่โลก  ก่อใหเ้กดิการเตบิโตและพฒันาการของสิง่มีชวีติ
ตา่งๆ  พระศาสดาหรอืดวงอาทติยแ์ห่งธรรมสอ่งสวา่งโลกของ
หวัใจและวญิญาณ  อบรมความคดิ  ศลีธรรมและอุปนิสยัใจ
คอของมนุษย ์ มนุษยท์ี่ไม่ศรทัธาและไม่หนัมารบัแสงธรรม
จากพระศาสดา  เป็นเสมือนกระจกที่ไม่หนัมารบัแสงสว่าง
จากดวงอาทติย ์:  

 
วญิญาณเป็นเหมอืนกระจก  และความอารขีองพระผู ้

เป็นเจา้เป็นเหมอืนดวงอาทติย ์ เมือ่กระจกไม่มสี ี บรสิทุธิ ์
และขดัเงา  และเผชญิหน้ากบัดวงอาทิตย ์ กระจกจะ
สะทอ้นแสงสว่างและความรุง่โรจนข์องดวงอาทิตยด์ว้ย
ความสมบูรณเ์ต็มที ่ ในสภาพนีเ้ราไม่ควรถอืว่ากระจก  
แตเ่ป็นพลงัของแสงอาทติยท์ีส่อ่งผ่านเขา้ไปในกระจก  ที ่
ท าใหก้ระจกสะทอ้นความรุง่โรจนส์วรรค ์33 

พระอบัดลุบาฮา 
 
จิตของมนุษยแ์ละวิญญาณทีส่ามารถใชเ้หตุผล  

หมายถงึสิง่เดยีวกนั  จตินีซ้ ึง่ตามการใชค้ าศพัทข์องนัก
ปรชัญาเรยีกวา่วญิญาณทีส่ามารถใชเ้หตผุล  หอ้มลอ้ม

                                                 
33 Bahá’í World Faith, p.367 
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ทุกสิง่ตราบเท่าทีเ่ป็นไปไดส้ าหรบัความสามารถของ
มนุษย ์ คน้พบความเป็นจรงิและทราบคณุสมบตัแิละฤทธิ ์ 
ลกัษณะเฉพาะและสภาพของสิง่ต่างๆ ทางโลก  แต่นอก
เสียจากว่าจะไดร้บัความชว่ยเหลือจากวิญญาณแห่ง
ความศรทัธา  จิตของมนุษยจ์ะไม่สามารถคุน้เคยกบั
ความลบัของพระผูเ้ป็นเจา้และความเป็นจรงิของสวรรค ์ 
เสมือนกระจกทีแ่มว้่าจะใส  แวววาวและขัดเงา  ก็ยงั
จ าเป็นตอ้งอาศัยแสงสว่าง  จนกว่าล าแสงของดวง
อาทติยจ์ะส่องมาบนกระจก  กระจกจะไม่สามารถคน้พบ
ความลบัของสวรรค ์34 

พระอบัดลุบาฮา 
 
เมือ่ใดก็ตามทีพ่ระผูเ้ป็นเจา้ส่งพระศาสดามากอ่ตัง้ศาสนา  

ผูท้ี่ยอมรบัพระศาสดาองคใ์หม่และหนัมารบัแสงธรรมจาก
พระองค ์ จะมีจติใจสูงขึน้และปัญญาสว่างขึน้  เพราะหวัใจ
และวญิญาณของพวกเขาเปิดรบัอานุภาพจากพระวญิญาณ
บรสิุทธิ ์ เสมือนกระจกที่เงางามหนัเขา้หาดวงอาทิตย ์ จึง
ไดร้บัพลงัจากแสงอาทติยแ์ละสะทอ้นความเจดิจา้ของแสงน้ัน  
ในยุคเร ิม่ตน้ของศาสนาบาไฮ  สาวกของศาสนาใหม่นี้
จ านวนมากมายที่ ไ ม่ เคยบวชเร ียนแต่กลับมี ปัญญา
ปราดเปร ือ่งกว่านักบวชทัง้หลาย  ทีเ่ป็นเสมือนกระจกแต่ไม่
หนัมาหาดวงอาทติย ์ หรอืมีคราบธุลอียู่บนผิวกระจก  จงึไม่
สามารถสะทอ้นแสงสวา่งของดวงอาทติยไ์ด ้:  

 
อย่างไรก็ตามพลงังานเหล่านีท้ีด่วงตะวนัแห่งความ

อารสีวรรคแ์ละบ่อเกดิแห่งการน าทางสวรรค ์ ไดป้ระสาท
ใหแ้ก่สภาวะความเป็นจรงิของมนุษย ์ แฝงอยู่ในตัว

                                                 
34 Some Answered Questions 2014, chapter 55, para 5 
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มนุษยร์าวกบัเปลวไฟทีซ่อ่นเรน้อยู่ในเทยีน  และรงัสขีอง
แสงสว่างทีเ่ป็นศกัยภาพอยู่ในตะเกยีง  รศัมขีองพลงังาน
เหล่านีอ้าจมวัลงโดยกเิลสทางโลก  ดงัเชน่แสงอาทิตย ์
อาจถูกบดบงัอยู่ภายใตธุ้ลแีละขีโ้ลหะบนกระจก  เทียน
หร ือตะเกียงไม่สามารถติดไฟขึน้มาไดด้ว้ยความ
พยายามของตนเองโดยไม่ไดร้บัการชว่ยเหลอื  และไม่มี
ทางเป็นไปไดท้ีก่ระจกจะขจดัขีโ้ลหะออกไปจากตนเอง  
เป็นทีช่ดัเจนและประจกัษว์า่  จนกวา่ไฟจะถกูจดุ  ตะเกยีง
จะไม่มีวนัติดไฟ  และนอกเสียจากว่าขีโ้ลหะจะถูกซบั
ออกไปจากผวิกระจก  กระจกจะไม่มทีางแสดงภาพของ
ดวงอาทติย ์ หรอืสะทอ้นแสงสว่างและความรุง่โรจนข์อง
ดวงอาทติย ์35 

พระบาฮาอลุลาห ์
 
เมื่อมนุษยไ์ม่ฝักใฝ่ในธรรม  ไม่ยดึมั่นอยู่กบัสจัธรรมของ

ศาสนา  ไม่ซ ือ่สตัยต์่อพระผูเ้ป็นเจา้  เขาจะกลายเป็นเหยือ่
ของอตัตาและจมอยู่ในกเิลส  จติใจของเขาทีถู่กดงึใหต้ ่าลง
จะทะเยอทะยานแต่เร ือ่งทางโลก  มนุษยท์ีห่ลงผิดดงักล่าวจะ
กลายเป็นคนที่ไม่ยุตธิรรม  คดิรา้ย วางแผนช ัว่  ทุจรติ  ท า
รา้ยและท าลาย  ไรค้วามเห็นอกเห็นใจ  และกลายเป็นความ
มืด  ในทางตรงกนัขา้มถา้หากจิตของมนุษยห์นัมารบัแสง
ธรรมจากพระผูเ้ป็นเจา้และเขม้แข็งขึน้จนควบคุมความฝักใฝ่
ทางโลกได ้ เมือ่น้ันเขาจะกลายเป็นแสงสว่างทีส่่องทางใหแ้ก่
มนุษยชาต ิ:  

 
หากซือ่สตัยต์อ่พระผูเ้ป็นเจา้  วญิญาณจะสะทอ้นแสง

สว่างของพระองค ์ และจะกลบัไปหาพระองคใ์นทีสุ่ด  
                                                 
35 Gleanings from the Writings of Bahá’u’lláh, p.65-6 
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อย่างไรก็ตามหากไม่ภักดีต่อพระผู ้สร า้งของตน  
วญิญาณจะกลายเป็นเหยือ่ของอตัตาและกเิลส  และจม
ลกึอยูใ่นนัน้ในตอนจบ 36 

พระบาฮาอลุลาห ์
 
เมือ่มนุษยย์อมใหจ้ติใหค้วามสวา่งแกค่วามเขา้ใจผ่าน

ทางวิญญาณของตน  เมือ่นัน้มนุษยบ์รรจุทุกสรรพสิง่  
เพราะว่ามนุษยซ์ ึง่เป็นการขึน้มาถงึจุดสูงสุดของทุกสิง่ที ่
มีมาก่อน  และดงันีจ้งึเหนือกว่าววิฒันาการทีม่ีมาก่อน
ทัง้หมด  มีโลกทัง้หมดทีต่ า่กว่าอยู่ในตนเอง  เมือ่สว่าง
ดว้ยจิตผ่านทางกลไกของวิญญาณ  ความฉลาด
ปราดเปร ือ่งของมนุษยท์ าใหม้นุษยเ์ป็นยอดสุดของสรรพ
สิง่ 
แต่ในทางตรงขา้มเมือ่มนุษยไ์ม่เปิดปัญญาและหวัใจ

รบัพรของจิต  แต่หนัวิญญาณของตนไปหาดา้นวตัถุ  
ไปหาสว่นทีเ่ป็นรา่งกายในธรรมชาตขิองตน  เมือ่นัน้เขา
ตกจากทีสู่งของตน  และอยู่ต า่กว่าพวกทีอ่าศยัอยู่ใน
อาณาจักรสัตวท์ีต่ ่าลงไป  ในกรณีนีม้ นุษยอ์ยู่ ใน
สถานการณ์เ ลวร า้ยที ่น่ า เ ศร า้ ใจ !  เพรา ะหาก
คุณลกัษณะทางธรรมของวญิญาณซึง่เปิดรบัลมหายใจ
ของพระวญิญาณของพระผูเ้ป็นเจา้  ไม่เคยถูกใช ้ ก็จะ
ฝ่อ  ออ่นเปลีย้  และสดุทา้ยก็จะหมดสมรรถภาพ  ขณะที ่
คุณสมบตัทิางโลกของวญิญาณทีถู่กใชด้า้นเดยีว  จะมี
พลงัอยา่งน่าสะพรงึกลวั  และมนุษยท์ีไ่รค้วามสขุและหลง
ผิด  จะป่าเถือ่น  ไม่ยุตธิรรม  ช ัว่ชา้  โหดรา้ยและมาด
รา้ยยิง่กว่าพวกสตัวท์ีต่ า่กว่าเอง  ดว้ยความใฝ่ฝันและ
ความปรารถนาทัง้หมดของมนุษยซ์ ึง่แข็งแกรง่ขึน้โดย

                                                 
36 Gleanings from the Writings of Bahá’u’lláh, p.159 
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ธรรมชาตฝ่ิายต า่ของวญิญาณ  มนุษยจ์ะกลายเป็นคน
โหดเหีย้มขึน้เร ือ่ยๆ  จนกระทัง่ชวีติทัง้หมดของเขาไม่ได ้
เหนือไปกว่าชวีติของสตัวป่์าทีจ่ะตอ้งเสือ่มสูญ  มนุษยท์ี ่
เป็นเชน่นีจ้ะวางแผนท าช ัว่  ท ารา้ยและท าลาย  พวกเขา
ปราศจากจติวญิญาณแห่งความเห็นอกเห็นใจของพระผู ้
เป็นเจา้  เพราะคุณลักษณะสวรรคข์องวิญญาณอยู่
ภายใตอ้ านาจคุณลกัษณะทางโลก  ในทางตรงขา้มหาก
ธรรมชาติทางธรรมของวิญญาณแข็งแกรง่ขึน้จนสยบ
ธรรมชาตทิางโลกได ้ เมือ่นัน้มนุษยใ์กลเ้ขา้หาพระผูเ้ป็น
เจา้  ความเป็นมนุษยข์องเขาไดร้บัการสดุดจีนคณุความ
ดขีองสภาสวรรคถ์ูกแสดงใหป้รากฏอยู่ในเขา  เขาแผ่
ความปรานีของพระผูเ้ป็นเจา้  เขากระตุน้ความกา้วหนา้
ทางจิตวิญญาณของมนุษยชาติ  เพราะเขากลายเป็น
ตะเกยีงสอ่งแสงบนหนทางของมนุษยชาต ิ
เจา้เขา้ใจแลว้ว่าวญิญาณคอืตวักลางระหว่างรา่งกาย

และจิตอย่างไร  ท านองคลา้ยกนัตน้ไมนี้ค้ือตวักลาง
ระหวา่งเมล็ดและผล  เมือ่ผลไมข้องตน้ไมง้อกออกมาและ
สุก  เมือ่นัน้เรารูว้่าตน้ไมนั้น้สมบูรณ ์ หากตน้ไมไ้ม่ออก
ผล  นั่นเป็นการเติบโตทีไ่ม่มีประโยชน ์ ไม่ส่งเสรมิ
จดุประสงคใ์ด! 
เมื อ่วิญญาณมีช ีวิตของจิตอยู่ภายใน  เมื อ่ นั ้น

วญิญาณออกผลงามและกลายเป็นพฤกษาสวรรค ์ เรา
ตอ้งการใหเ้จา้พยายามเขา้ใจตวัอยา่งนี ้ เราหวงัวา่ความ
ดีงามเหนือพรรณนาของพระผูเ้ป็นเจา้  จะท าใหเ้จา้
แข็งแกร่งขึน้ถึงขนาดว่า  คุณลักษณะสวรรคข์อง
วญิญาณของเจา้ซ ึง่สมัพนัธว์ญิญาณของเจา้กบัจติ  จะ
มอี านาจเหนือธรรมชาตทิางโลกตลอดไป  โดยมอีทิธพิล
เหนือประสาทสมัผสัทัง้หลายจนวญิญาณของเจา้จะใกล ้
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เขา้หาความสมบูรณ์ของอาณาจักรสวรรค  ์  ขอให ้
ใบหนา้ของเจา้ซ ึง่หนัมาหาแสงสว่างของพระผูเ้ป็นเจา้
อย่างแน่วแน่  เรอืงรองถงึขนาดว่าความคดิ  ถอ้ยค าและ
การกระท าทัง้หมดของเจา้  จะส่องแสงดว้ยรศัมธีรรมทีม่ี
อ านาจเหนือวญิญาณของเจา้  เพือ่ว่าในการชมุนุมของ
โลกเจา้จะแสดงความสมบูรณใ์นชวีติของเจา้ 37 

พระอบัดลุบาฮา 
 

  

                                                 
37 Paris Talks, p.96-8 
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2 
สภาวะของวญิญาณภายหลงัความตาย 

[State of the soul after death] 
 
ไม่ว่าในระหว่างที่ร ่างกายยังมีช ีวิตหร ือตายไปแลว้  

วญิญาณคอืสิง่ทีไ่ม่สามารถอธบิายออกมาใหม้นุษยเ์ขา้ใจได ้
อย่างถ่องแท ้ เพราะการด ารงอยู่ของวิญญาณเป็นสิ่งที่อยู่
นอกเหนือประสบการณ์ของมนุษย  ์ แต่เราพอจะเขา้ใจ
วญิญาณไดบ้า้งจากธรรมลขิติบาไฮทีอ่ธบิายเปรยีบเทยีบกบั
ประสบการณท์ีเ่รามใีนโลกนี ้ เชน่การเปรยีบเทยีบการด ารง
อยูข่องทารกในครรภม์ารดากบัชวีติของเราในโลกนี ้:  

 
ธรรมชาตขิองวญิญาณภายหลงัความตายไม่มวีนัทีจ่ะ

พรรณนาได ้ ไม่เหมาะสมหรอืเป็นทีอ่นุญาตใหเ้ปิดเผย
ลกัษณะทัง้หมดของวญิญาณตอ่ดวงตาของมนุษย ์38 

พระบาฮาอลุลาห ์
 
คุณขอค าอธบิายว่าอะไรจะเกดิขึน้กบัเราหลงัจากที ่

เราจากโลกนีไ้ป : นีค้อืค าถามทีไ่ม่มศีาสนทูตองคใ์ดเคย
ตอบไวอ้ย่างละเอียด  เพราะเหตุผลง่ายๆ คือ  คุณไม่
สามารถถา่ยทอดบางสิง่ใหแ้กปั่ญญาของบุคคลหนึง่  ซ ึง่
แตกต่างอย่างสิน้เชงิจากทุกสิง่ทีเ่ขาเคยประสบ  พระอบั
ดุลบาฮาทรงใหต้วัอย่างทีว่เิศษของความสมัพนัธร์ะหวา่ง
ชวีตินีก้บัชวีติหนา้ว่าเป็นเหมือนเด็กทีอ่ยู่ในครรภ ์ เด็ก
ในครรภพ์ฒันาดวงตา  หู  มอื  เทา้  ลิน้  และกระนัน้เด็ก
ในครรภไ์ม่มีอะไรใหม้องหรอืไดย้นิ  เด็กนัน้ไม่สามารถ
เดิน   หยิบจับสิ ่งของหร ือ พูด  เ ด็กก าลังพัฒนา

                                                 
38 Gleanings from the Writings of Bahá’u’lláh, p.156 
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ความสามารถทัง้หมดนีส้ าหรบัโลกนี ้ หากคุณพยายาม
อธบิายใหท้ารกในครรภฟั์งว่าโลกนีเ้ป็นอย่างไร  ทารก
นัน้ไม่มีวนัเขา้ใจ  แต่ทารกจะเขา้ใจเมือ่คลอดออกมา
และสามารถใชค้วามสามารถเหล่านัน้  ดงันัน้เราไม่
สามารถนึกภาพสภาวะของเราในโลกหนา้  ทัง้หมดทีเ่รา
รูค้อืจติส านึกของเรา  ลกัษณะเฉพาะตวัของเรา  คงอยู่
ต่อไปในสภาวะใหม่  และโลกหนา้ดีกวา่โลกนีม้าก  ดงัที ่
โลกนีด้กีวา่ครรภม์ารดาทีม่ดืมดิ 39 

ท่านโชก ิเอฟเฟนด ิ
 

  

                                                 
39 Lights of Guidance 1983, no.448 
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2.1 
โลกนีแ้ละโลกหนา้ 

[This world and the next world] 
 
โลกหนา้บรสิุทธิห์ลุดพน้จากกาลเวลาและสถานที ่ หาใช่

สวรรคท์ี่อยู่บนทอ้งฟ้าหรอืนรกที่อยู่ใตด้ินตามความเชือ่
โบราณ  โลกหนา้มไิดอ้ยูอ่ืน่ไกลแตอ่ยูใ่นโลกนีเ้อง  อยูใ่นอกี
มิตหิน่ึง  โลกหนา้และโลกนีแ้ยกจากกนัดว้ยประสาทสมัผสั
ของมนุษย ์ ดงัเชน่สายตาของมนุษยม์องไม่เห็นคลืน่ความถี่
ของแสงบางคลืน่  หูของมนุษยไ์ม่สามารถไดย้นิคลืน่ความถี่
ของเสยีงบางคลืน่ทีสุ่นัขอาจไดย้นิ  โลกหนา้ซ ึง่เป็นภพของ
วญิญาณและโลกมนุษยนี์ม้ไิดแ้ยกจากกนัอย่างแทจ้รงิ  แต่มี
การเช ือ่มโยงกนัอยู่  เชน่เดียวกบัที่วิญญาณเชือ่มโยงกบั
รา่งกาย  เมื่อแยกเป็นอสิระจากรา่งกายภายหลงัความตาย  
วิญญาณจะไปสู่โลกหน้าซ ึง่เป็นภพของวิญญาณ  ส่วน
รา่งกายจะสลายกลบัคนืสูด่นิของภพนี ้:  

 
อาณาจกัรของพระผูเ้ป็นเจา้ไม่ใชส่ถานทีท่างวตัถุ  

แต่วสิุทธิพ์น้จากกาลเวลาและสถานที ่  เป็นอาณาจกัร
ของวิญญาณ  เ ป็นภพของพระผู ้เ ป็นเจา้และเป็น
ศนูยก์ลางของอธปิไตยของพระผูเ้ป็นนายผูท้รงมหทิธานุ
ภาพ  อยู่เหนือรา่งกายและทุกสิง่ทีม่ีรูปกาย  เป็นอสิระ
และวสิทุธิพ์น้จากการคาดเดาของโลกของมนุษย ์ เพราะ
การถูกจ ากัดอยู่ก ับสถานทีเ่ป็นลักษณะเฉพาะของ
รา่งกายไม่ใชว่ญิญาณ  กาลเวลาและสถานทีห่อ้มลอ้ม
รา่งกาย  ไม่ไดห้อ้มลอ้มปัญญาและวญิญาณ 
จงสังเกตดูว่าร่างกายของมนุษยม์ีขนาดทีจ่ าก ัด  

ครอบคลุมพืน้ดนิเพยีงสองคบื  แต่วญิญาณและปัญญา
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ของมนุษยเ์ดินทางขา้มทุกประเทศและภูมิภาค  และ
แมแ้ต่ความกวา้งใหญ่ของทอ้งฟ้า  หอ้มลอ้มทุกสิง่ที ่
ด ารงอยู่  คน้พบสิง่ต่างๆ ในมิตเิบือ้งบนและความกวา้ง
ใหญ่ทีไ่ม่มสีิน้สุดของจกัรวาล  นีเ้ป็นเพราะว่าวญิญาณ
ไม่มีสถานที ่ วิญญาณคือสภาวะความเป็นจรงิทีไ่ร ้
สถานที ่ และส าหรบัวิญญาณโลกและสวรรคเ์ป็นสิง่
เดยีวกนั  เนือ่งดว้ยวญิญาณคน้พบสิง่ต่างๆ ทัง้ในโลก
และสวรรค ์ แต่รา่งกายถูกจ ากดัดว้ยขนาดและไม่รูส้ิง่ที ่
อยูเ่หนือจากนัน้ 
...ภพของอาณาจกัรของพระผูเ้ป็นเจา้วสิุทธิเ์หนือทุก

สิง่ทีเ่ห็นไดด้ว้ยดวงตาหรอืรบัรูไ้ดโ้ดยประสาทสมัผสัอืน่ๆ  
เชน่การไดย้นิ  การไดก้ลิน่  การรบัรสหรอืการสมัผสั 40 

พระอบัดลุบาฮา 
 
ในภพหนา้มนุษยจ์ะพบว่าตนเป็นอสิระจากขอ้จ ากดั

มากมายทีต่นทนทุกขอ์ยูต่อนนี ้ ผูท้ีไ่ดผ่้านความตายไป  
มีภพของตนเองซึง่ไม่ไดแ้ยกออกจากภพของเรา  งาน
ของพวกเขาซึง่เป็นงานของอาณาจกัรสวรรค ์ คอืงาน
ของเรา  แต่ภพนั ้นวิสุทธิพ์ น้จากสิง่ที เ่ ราเร ียกว่า 
“กาลเวลาและสถานที”่  กาลเวลาของเราวดัดว้ยดวง
อาทติย ์ เมือ่ไม่มดีวงอาทติยข์ึน้หรอืตก  กาลเวลาชนิด
นั ้นไ ม่มีส าหร ับม นุษย  ์  ผู ้ที ่ได ้ขึ น้ ไปสู่ เ บื อ้ งบนมี
คุณลกัษณะแตกต่างจากผูท้ีย่งัอยู่บนโลก  กระนัน้ไม่มี
การแยกจากกนัอยา่งแทจ้รงิ 41 

พระอบัดลุบาฮา 
 

                                                 
40 Some Answered Questions 2014, chapter 67, para 1-2, 5 
41 ‘Abdu’l-Bahá in London, p.96 
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ดว้ยเหตุนี้พระศาสดาทั้งหลายจึงสอนมนุษยไ์ม่ใหผู้ก
เสน่หาไวก้บัโลกนี ้ ซ ึง่เป็นโลกทีไ่รแ้กน่สาร  ว่างเปล่า  ไม่จิ
รงัยั่งยนื  ไม่มีค่าพอหรอืคู่ควรที่เราจะไขว่ควา้สิง่ต่างๆ ทาง
โลก  ไม่ว่าจะเป็นชือ่เสยีง  ต าแหน่ง  เงนิทอง  ซ ึง่จะสิน้สุดลง
ที่ความตาย  แต่ควรพฒันาคุณธรรมและวญิญาณของตน
ขณะที่ย ังมีชวีิตอยู่บนโลกนี้  เพราะหลังจากที่แยกจาก
รา่งกายดว้ยความตาย  วญิญาณของเราจะคงอยู่ต่อไปช ัว่นิ
รนัดรใ์นภพของวญิญาณ :  

 
ดูกร  คนรบัใชข้องเรา!  จงปลดตวัเองออกจากตรวน

ของโลกนี ้ และปล่อยวญิญาณของเจา้ออกจากคุกแห่ง
อตัตา  จงใชโ้อกาสนี ้ เพราะจะไม่มมีาถงึเจา้อกี 42 

พระบาฮาอลุลาห ์
 
ดงันัน้อย่าไปตามความปรารถนาทางโลกของเจา้  

และอย่าละเมิดพระปฏญิญาของพระผูเ้ป็นเจา้  หรอืผิด
สญัญากบัพระองค ์ ดว้ยความมุ่งมัน่อนัแน่วแน่  เสน่หา
ทัง้หมดของหวัใจ  และพลงัโนม้นา้วเต็มทีข่องถอ้ยค า
ของเจา้  จงหนัไปหาพระองค ์ และอยา่เดนิในหนทางของ
คนโง่เง่า  โลกเป็นเพียงการแสดง  ไรแ้ก่นสารและว่าง
เปลา่  เป็นเพยีงศนูยภาพทีค่ลา้ยคลงึความเป็นจรงิ  อยา่
มเีสน่หาตอ่โลกนี ้ อยา่ท าลายสายสมัพนัธท์ีเ่ช ือ่มเจา้กบั
พระผูส้รา้ง  และอย่าเป็นพวกทีห่ลงผิดและหลงไปจาก
หนทางของพระองค ์ แทจ้รงิแลว้เรากล่าวว่าโลกเป็น
เหมือนไอระเหยในทะเลทราย  ซ ึง่ผูท้ีก่ระหายฝันว่าเป็น
น า้  และพยายามไขว่ควา้ดว้ยอ านาจทัง้หมดของตน  

                                                 
42 The Hidden Words, Persian no.40 
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จนกระทัง่เมือ่มาถึง  เขาจึงพบว่าน า้นัน้เป็นเพียงภาพ
ลวงตา 43 

พระบาฮาอลุลาห ์
 
จงรูไ้วว้่าโลกเป็นเสมือนภาพลวงของน า้เหนือผืน

ทราย  ทีผู่ก้ระหายเขา้ใจผดิว่าเป็นน า้  อมฤตของโลกนี ้
เป็นเพียงไอระเหยในทะเลทราย  ความสงสารและ
ความเห็นใจในโลกนีเ้ป็นเพียงความเหนื่อยยากและ
ความยุ่งยาก  การพกัผ่อนทีโ่ลกนีย้ืน่ใหเ้ป็นเพยีงความ
เหนือ่ยอ่อนและความทุกขโ์ศก  จงละทิง้โลกนีไ้วก้บัผูท้ี ่
เป็นของโลก  และหนัหนา้ของเจา้มายงัอาณาจกัรของ
พระผูเ้ป็นนายของเจา้  พระผูท้รงปรานี 44 

พระอบัดลุบาฮา 
 

  

                                                 
43 Gleanings from the Writings of Bahá’u’lláh, p.328 
44 Selections from the Writings of ‘Abdu’l-Bahá, p.187 
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2.2 
ชวีติในโลกนีแ้ละชวีติในโลกหนา้ 

[Life in this world and life in the next world] 
 
การด ารงอยู่ที่แทจ้ร ิงของมนุษยค์ือวิญญาณ  หาใช่

รา่งกาย  เสมือนกบักระจกทีห่นัมารบัแสงอาทติย ์ วญิญาณ
จะสว่างขึน้และมีชวีิตนิรนัดรเ์มื่อมนุษยม์ีศรทัธาในศาสนา  
หนัมารบัแสงธรรมและพรของพระวญิญาณบรสิุทธิท์ีผ่่านมา
ทางพระศาสดา  ทีพ่ระผูเ้ป็นเจา้ส่งมาอบรมมวลมนุษยใ์นแต่
ละยุค  มนุษยท์ีเ่ปิดใจรบัพรของพระวญิญาณบรสิุทธิ ์ จะสด
ชืน่และมีชวีิตใหม่  เสมือนกบัดอกไมท้ี่สดชืน่ขึน้มามีชวีิต
ใหม่ดว้ยฝนที่หลั่งมาจากกอ้นเมฆ  และความรอ้นของ
แสงอาทติย ์:  

 
มนุษยท์ีแ่ทจ้รงิคือวิญญาณ  หาใชร่า่งกาย  แมว้่า

ร่างกายของมนุษยเ์ป็นของอาณาจักรสัตว ์  กระนัน้
วิญญาณของมนุษยย์กมนุษยข์ึน้มาเหนือสรรพสิง่ที ่
เหลอืทัง้หมด  จงดูว่าแสงของดวงอาทิตยใ์หค้วามสว่าง
โลกแห่งสสารอย่างไร  เชน่เดียวกนัแสงของพระผูเ้ป็น
เจา้สาดรศัมีในอาณาจกัรของวญิญาณ  วญิญาณนีเ้อง
คอืสิง่ทีท่ าใหม้นุษยม์สีภาวะของสวรรค ์45 

พระอบัดลุบาฮา 
 
ชีวิตมีสองชนิด : ช ีวิตของร่างกายและชีวิตของ

วญิญาณ  ชวีติของรา่งกายอยู่ในชวีติทางวตัถุ  แต่ชวีติ
ของวิญญาณคือการด ารงอยู่ทางธรรม  ซ ึง่อยู่ทีก่าร
ไดร้บักรุณาธคิุณของพระวิญญาณของพระผูเ้ป็นเจา้  

                                                 
45 Paris Talks, p.85 
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และไดร้บัการกระตุ น้ช ีวิตโดยลมหายใจของพระ
วิญญาณบรสิุทธิ ์ ถึงแมว้่าชวีิตทางวตัถุมีการด ารงอยู่  
กระนัน้ในสายตาของผูท้ีม่ีธรรมและจิตใจอยู่ในธรรม  
นั่นคือการไม่ด ารงอยู่อย่างสิน้เชงิและความตาย  ดงันี ้
มนุษยด์ ารงอยู่และหนิกอ้นนีก็้ด ารงอยู่  แต่ชา่งเป็นความ
แตกต่างเพียงไรระหว่างการด ารงอยู่ของมนุษยแ์ละการ
ด ารงอยูข่องหนิ!  แมว้า่กอ้นหนิด ารงอยู ่ เมือ่สมัพนัธก์บั
การด ารงอยูข่องมนุษย ์ หนิไม่ด ารงอยู่ 
สิง่ที ่“ชวีตินิรนัดร”์ หมายถงึคอืการไดร้บักรุณาธคิณุ

ของพระวญิญาณบรสิุทธิ ์ ดงัเชน่ดอกไมไ้ดร้บัของขวญั
และสายลมของฤดใูบไมผ้ล ิ จงสงัเกตดวูา่ในตอนเร ิม่ตน้
ดอกไมนี้ม้ีชวีติของแรธ่าตุลว้นๆ  กระนัน้โดยการมาถึง
ของฤดูใบไมผ้ล ิ การหลัง่ไหลทีเ่หลอืลน้ของวสนัตฤดู  
และความรอ้นของดวงอาทติยท์ีส่่องแสง  ดอกไมพ้บอกี
ชวีติหนึง่และปรากฏขึน้มาดว้ยพลงัชวีติ  ความชืน่บาน
และกลิน่หอมเป็นทีสุ่ด  เมือ่เปรยีบกบัชวีติทีส่อง  ชวีิต
แรกของดอกไมเ้ป็นเหมอืนกบัความตาย 46 

พระอบัดลุบาฮา 
 
เมื่อจากรา่งกายไปภายหลงัความตาย  มิใชว่่าวญิญาณ

ของคนดจีะไปอยูบ่นสวรรค ์ และวญิญาณของคนไม่ดจีะแยก
ไปอยู่ในนรกอกีทีห่น่ึงตา่งหาก  วญิญาณของทุกคนจะไปอยู่
ในภพของวญิญาณทีห่ลุดพน้จากกาลเวลาและสถานที ่ แต่
อยูใ่นสภาวะตา่งกนัตามคณุความดทีีต่นกระท ามา  วญิญาณ
ที่มีธรรมจะประสบกบัความเบิกบานและดีใจสุดพรรณนา  
ส่วนวญิญาณของคนบาปจะตกอยู่ในความกลวัและความอก
สัน่ขวญัหนี :  
                                                 
46 Some Answered Questions 2014, chapter 67, para 3-4 



วญิญาณและชวีติหลงัความตาย 

54 
ไปทีส่ารบญั 

 
อย่างไรก็ตามเราขอเป็นพยานว่า  วญิญาณของผูท้ี ่

ไม่เช ือ่ศาสนา  เมือ่หายใจเฮอืกสุดทา้ย  จะตระหนักถงึ
สิ ่ง ดี ง ามทั ง้ หลายที ่ห นีตนไป   จ ะคร ่าคร วญต่ อ
สถานการณเ์ลวรา้ยของตน  และจะถอ่มตวัตอ่หนา้พระผู ้
เ ป็นเจา้  พวกเขาจะกระท าเช่นนีต้่อไปหลังจากที ่
วญิญาณของตนแยกจากรา่งกาย 
เป็นทีช่ดัเจนและประจกัษว์่าหลงัจากทีร่า่งกายตาย  

มนุษยท์ุกคนจะประเมนิคุณค่าการกระท าของตน  และจะ
ตระหนักในทุกสิง่ทีน่ า้มือของตนไดก้ระท า  เราขอ
สาบานต่อดวงตะวันทีส่่องแสงอยู่ เหนือขอบฟ้าแห่ง
อานุภาพของพระผูเ้ป็นเจา้!  พวกทีเ่ป็นสาวกของพระผู ้
เป็นเจา้ทีแ่ทจ้รงิองคเ์ดียว  ขณะทีจ่ากชวีิตนีไ้ป  จะ
ประสบกบัความเบิกบานและดีใจจนเป็นไปไม่ไดท้ีจ่ะ
พรรณนา  ขณะทีพ่วกทีม่ชีวีติอยู่ในความหลงผิดจะถูก
ครอบง าดว้ยความกลวัและสัน่ไหว  และเป่ียมดว้ยอกสัน่
ขวญัหนีอย่างไม่มสีิง่ใดเกนิ  ขอความสุขสวสัดจีงมแีดผู่ ้
ทีไ่ดด้ืม่อมฤตแห่งความศรทัธาช ัน้ยอดทีไ่ม่มเีสือ่ม  โดย
ความโปรดปรานทีก่ารณุยแ์ละความอารอีเนกอนันตข์อง
พระผูเ้ป็นนายของศาสนาทัง้ปวง 47 

พระบาฮาอลุลาห ์
 
วญิญาณทีบ่รสิุทธิแ์ละไม่เปรอะเปือ้น  เมือ่รา่งกายที ่

ประกอบดว้ยธาตุสิน้สลาย  จะรบีไปยงัภพของพระผูเ้ป็น
เจา้  และภพนัน้อยูภ่ายในภพนี ้ อยา่งไรก็ตามประชาชน
ในโลกนีไ้ม่ทราบเกีย่วกบัภพนัน้  และเป็นดงัเชน่แรธ่าตุ

                                                 
47 Gleanings from the Writings of Bahá’u’lláh, p.170-1 
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และพชืทีไ่ม่รูอ้ะไรเลยเกีย่วกบัโลกของสตัวแ์ละโลกของ
มนุษย ์48 

ท่านโชก ิเอฟเฟนด ิ
 
ภายหลงัความตายวญิญาณของผูม้ีศรทัธาและมีธรรมจะ

เบกิบาน  จะไดร้บัการตอ้นรบัโดยวญิญาณของพระศาสดา
ทัง้หลาย  วญิญาณของบรรดานักบุญและผูม้ีธรรมจะมาราย
ลอ้มเขา  วิญญาณที่จากรา่งกายไปจะยงัคงเอกตัภาพและ
จติส านึก  และตามทีก่ล่าวไวแ้ลว้กอ่นหนา้นีท้ีว่่าความทรงจ า
ของมนุษยถ์ูกบนัทกึอยู่ในวญิญาณ  มิใชส่มอง  ดงัน้ันพวก
เขาจะยงัคงจ ากนัได ้ รูจ้กักนั  รวมทัง้รูจ้กัคนที่ยงัมีชวีติอยู่
บนโลกนี ้ วญิญาณของคนดทีัง้หลายจะตระหนักดถีงึสภาวะ
ของกนัและกนั  จะสามคัคกีนัดว้ยสายสมัพนัธแ์ห่งความสนิท
สนมและมติรภาพ  อย่างไรก็ตามสภาวะดงักล่าวขึน้กบัความ
ศรทัธาและคณุธรรมทีแ่ตล่ะคนพฒันามาถงึระดบัไหน :  

 
บัดนีใ้นเร ือ่งค าถามของเจา้เกีย่วกบัวิญญาณของ

มนุษยแ์ละการคงอยูข่องวญิญาณภายหลงัความตาย  จง
รูค้วามจรงิไวว้่า  หลงัจากทีแ่ยกจากรา่งกาย  วญิญาณ
จะกา้วหนา้ต่อไปจนกระทัง่ไปถงึทีส่ถติของพระผูเ้ป็นเจา้  
ในสภาวะและสภาพทีก่ารหมุนเวยีนเปลีย่นไปของยคุและ
ศตวรรษ  หรอืการเปลีย่นแปลงและความบงัเอญิของโลก
นี ้ ไม่สามารถเปลีย่นได ้ วิญญาณจะคงอยู่ตราบที ่
อาณาจกัรของพระผูเ้ป็นเจา้  อธปิไตย  อ านาจปกครอง
และอานุภาพของพระองคย์งัคงอยู่  วญิญาณจะส าแดง
เคร ือ่งหมายและคุณลักษณะของพระผู เ้ป็นเจา้  จะ
เปิดเผยความเมตตารกัใครแ่ละความอารขีองพระองค ์ 

                                                 
48 Lights of Guidance 1983, no.454 
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การเคลือ่นไหวของปากกาของเราหยดุลงเมือ่พยายามจะ
พรรณนาความตระหง่านและความรุง่โรจนข์องสถานะที ่
สูงส่งยิง่ดงักล่าวอย่างเหมาะสม  เกยีรตทิีพ่ระหตัถแ์ห่ง
ความปรานีจะประสาทใหแ้ก่วิญญาณนัน้ไม่มีลิน้ใด
สามารถเปิดเผยไดเ้พยีงพอ  ไม่มวีธิใีดทางโลกพรรณนา
ได ้ พระพรจงมีแด่วิญญาณที ่ณ ช ัว่โมงแห่งการแยก
จากรา่งกาย  วิสุทธิพ์น้จากจินตนาการทีไ่รส้าระของ
ประชาชนทัง้หลายของโลก  วญิญาณดงักลา่วมชีวีติและ
เคลือ่นไหวตามพระประสงคข์องพระผูส้รา้งของตน  และ
เขา้ไปในสวรรคช์ ัน้สูงสุด  บรรดาหญงิรบัใชแ้ห่งสวรรค ์ 
บรรดาผูท้ีอ่าศยัอยู่ในคฤหาสนท์ีสู่งส่งทีสุ่ด  จะมาเวยีน
รอบวญิญาณนัน้  ศาสนทูตทัง้หลายของพระผูเ้ป็นเจา้
และบรรดาผูท้ีพ่ระองคเ์ลอืกสรรจะแสวงหาการอยู่เคยีง
ขา้งกบัวิญญาณดงักล่าว  วิญญาณนัน้จะสนทนากบั
พวกเขาอย่างอสิระ  และจะเลา่ใหพ้วกเขาฟังสิง่ทีต่นไดสู้ ้
ทนในหนทางของพระผูเ้ป็นเจา้  พระผูเ้ป็นนายแห่งภพ
ทัง้ปวง  หากมนุษยค์นใดไดร้บัการบอกเล่าสิง่ทีถู่กลขิติ
ไวใ้หว้ญิญาณดงักล่าวในภพทัง้หลายของพระผูเ้ป็นเจา้  
พระผูเ้ป็นนายแห่งบลัลงักเ์บือ้งบนและโลกเบือ้งลา่ง  ชวีติ
ทัง้หมดของเขาจะลุกโพลงทนัทดีว้ยความปรารถนายิง่ที ่
จะบรรลถุงึสถานะทีส่งูสง่ทีส่ดุ  วสิทุธิแ์ละอ าไพนัน้ 49 

พระบาฮาอลุลาห ์
 
และบดันีเ้กีย่วกบัค าถามของเจา้ทีว่่า  หลงัจากทีแ่ยก

จากร่างกาย  วิญญาณทัง้หลายของมนุษยจ์ะยงัคงมี
จิตส านึกถึงกนัและกนัหรอืไม่  จงรูไ้วว้่าวิญญาณของ
ประชาชนแห่งบาฮาทีไ่ดเ้ขา้มาและสถติอยู่ในเรอืครมิซ ัน่  

                                                 
49 Gleanings from the Writings of Bahá’u’lláh, p.155-7 
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จะสมาคมและสนทนากนัอย่างสนิทสนม  และจะสมัพนัธ ์
กนัอย่างใกลช้ดิในชวีติ  ความใฝ่ฝัน  จุดมุ่งหมายและ
ความพยายามของตนจนเป็นราวกับวิญญาณดวง
เดยีวกนั  แทจ้รงิแลว้พวกเขาคอืผูท้ีท่ราบด ี สายตาคม  
และไดร้บัการประสาทดว้ยความเขา้ใจ  ดงันีค้ือสิง่ที ่
ประกาศิตไวโ้ดยพระผูเ้ป็นพระผูท้รงรอบรู ้ พระผูท้รง
อจัฉรยิภาพ 
ประชาชนแห่งบาฮาซึง่เป็นผูท้ีอ่าศยัอยู่ในเรอืของพระ

ผูเ้ป็นเจา้  ลว้นตระหนักดถีงึสภาวะและสภาพของกนัและ
กนั  และสามคัคกีนัในสายสมัพนัธแ์ห่งความสนิทสนม
และไมตรจีติ  อย่างไรก็ตามสภาวะดงักล่าวตอ้งขึน้กบั
ความศรทัธาและการปฏบิตัตินของพวกเขา  ผูท้ีอ่ยู่ใน
ร ะ ดับ ช ัน้ แ ล ะ สถ าน ะ เ ดี ย ว กัน จ ะ ต ร ะ ห นั กดี ใ น
ความสามารถ  อุปนิสยัใจคอ  ความส าเร็จและคุณค่า
ของกนัและกนั  อย่างไรก็ตามผูท้ีอ่ยู่ในระดบัช ัน้ต า่กว่า
จะไม่สามารถเขา้ใจสถานะหรอืประเมินคุณค่าของผูท้ี ่
ต าแหน่งสูงกว่าตนไดอ้ย่างเพียงพอ  แต่ละคนจะไดร้บั
ส่วนแบ่งของตนจากพระผูเ้ป็นนายของเจา้  พระพรจงมี
แด่ผูท้ีห่นัหนา้มาหาพระผูเ้ป็นเจา้  และเดนิอย่างแน่วแน่
ในความรกัของพระองค ์ จนกระทัง่วญิญาณของเขาบนิ
ไปสูพ่ระผูเ้ป็นเจา้  พระผูเ้ป็นนายสงูสดุของทุกคน  พระผู ้
เป็นเจา้ทรงอานุภาพสูงสุด  พระผูท้รงอภยัเสมอ  พระผู ้
ทรงเมตตา 50 

พระบาฮาอลุลาห ์
 
วิญญาณไม่ เพียงแต่จะจ ากันและกันได ้ในภพของ

วญิญาณและจ าคนทีอ่ยูบ่นโลกนีไ้ดเ้ท่าน้ัน  แตจ่ะทราบความ
                                                 
50 Gleanings from the Writings of Bahá’u’lláh, p.169-170 
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จรงิ  ความลบัและความลกึลบัทัง้หลายทีต่นไม่รูห้รอืไม่สนใจ
ในระหว่างที่ยงัมีชวีิตอยู่ในโลกนี้ดว้ย  วิญญาณที่บรสิุทธิ ์
ทัง้หลายยงัจะไดพ้บมติรสหายทัง้หมดของพระผูเ้ป็นเจา้ทัง้ใน
อดตีอนัใกลแ้ละไกล  ซ ึง่แสดงนัยวา่บาไฮศาสนิกชนทัง้หลาย
เมื่อจากโลกนีไ้ปยงัภพของวญิญาณ  จะไดพ้บกบัพระบอ๊บ  
พระบาฮาอุลลาห ์ พระอบัดุลบาฮา  ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ  
วรีบุรุษบาบีและอศัวนิบาไฮทัง้หลายในอดตี  รวมทัง้นักบุญ
ทัง้หลายในศาสนาตา่งๆ ในอดตีอนัไกลกอ่นหนา้นีด้ว้ย :  

 
ความลกึลบัทัง้หลายทีม่นุษยไ์ม่ใส่ใจในภพนี ้ เขาจะ

คน้พบในภพสวรรค ์ และทีนั่่นเขาจะรบัทราบความลบั
ต่างๆ ของสัจธรรม  เขาจะจ าไดแ้ละคน้พบบุคคล
ทัง้หลายทีเ่ขาเคยสมาคมดว้ยยิง่กว่าเพยีงไหน  ไม่ตอ้ง
สงสยัว่าวญิญาณทีว่สิุทธิท์ ัง้หลายทีพ่บดวงตาทีบ่รสิุทธิ ์
และไดร้บัการประสาทดว้ยการหยัง่เห็น  จะคุน้เคยกบั
ความลกึลบัทัง้หมดในอาณาจกัรแห่งแสงสว่าง  และจะ
แสวงหาความอารขีองการเป็นพยานต่อสภาวะความเป็น
จรงิของวิญญาณทีย่ิง่ใหญ่ทุกดวง  พวกเขาจะถึงกบั
มองเห็นความงามของพระผูเ้ป็นเจา้ในภพนัน้อย่างชดั
แจง้  ท านองเดียวกนัพวกเขาจะพบมิตรสหายทัง้หมด
ของพระผูเ้ป็นเจา้ทัง้ในสมยักอ่นและไม่นานมานี ้ อยูใ่นที ่
ชมุนุมสวรรค ์
ความแตกต่างและต่างจากกนัระหว่างมนุษยจ์ะเป็นที ่

ตระหนักโดยธรรมชาติหลังจากทีพ่วกเขาจากโลก
สงัขารนีไ้ป  แต่ความต่างจากกนันีไ้ม่เกีย่วกบัสถานที ่ 
แตเ่กีย่วกบัของวญิญาณและจติส านึก  เพราะอาณาจกัร
ของพระผูเ้ป็นเจา้วิสุทธิพ์น้จากกาลเวลาและสถานที ่ 
เป็นอีกโลกหนึ่ง  อีกจักรวาลหนึ่ง  และจงรูไ้วเ้ป็นที ่
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แน่นอนวา่ในภพทัง้หลายของพระผูเ้ป็นเจา้  บรรดาผูเ้ป็น
ทีร่กัยิง่ทีม่ีธรรมจะจ ากนัและกนัได ้ และจะแสวงหาการ
สมคัรสมานกนั  แตเ่ป็นการสมคัรสมานทางจติวญิญาณ  
ท านองเดยีวกนัความรกัทีค่นหนึง่มใีหใ้ครก็ตามจะไม่ถกู
ลมืในภพของอาณาจกัรสวรรค ์ ในภพนัน้เจา้จะไม่ลมื
ชวีติทีเ่จา้มใีนโลกวตัถ ุ51 

พระอบัดลุบาฮา 
 
และเกีย่วกบัความเขา้ใจทางธรรมและมโนจติภายใน  

มีเอกภาพด ารงอยู่ในหมู่ดวงวิญญาณทีม่ีธรรมซึง่
เหนือกว่าจนิตนาการและการเปรยีบเทยีบทัง้หมด  และมี
การสนทนาทีเ่หนือกว่ากาลเวลาและสถานที ่ ดงันัน้
ตวัอย่างเชน่เมือ่มกีารเขยีนไวใ้นกอสเปวว่า  พระโมเสส
และอีไลจาหม์าหาพระครสิตบ์นภูเขาเทเบอร ์ เป็นที ่
ชดัเจนว่านีไ้ม่ใชก่ารสนทนาทางกาย  แต่เป็นสภาวะทาง
จติวญิญาณทีใ่ชถ้อ้ยค าแสดงออกมาเป็นการพบกนัทาง
กาย 52 

พระอบัดลุบาฮา 
 
นอกจากจะทราบทุกสิง่ทุกอย่างที่ตนไม่รูข้ณะที่ยงัมีชวีติ

อยู่บนโลกนี้  วิญญาณที่แยกจากร่างกายไปสู่ภพของ
วิญญาณจะทราบดีด ้วยว่ า   บุคคลต่างๆ  ที่ตนเคยมี
ความสมัพนัธด์ว้ยในโลกนีว้่า  แต่ละคนเป็นอย่างไร  เป็นคน
ดหีรอืไม่ด ี มคีวามรกั  ความจรงิใจ  ความบรสิทุธิใ์จ  เสแสรง้  
หลอกลวง  คดิดหีรอืคดิรา้ยกบัตนอย่างไร  ดงัทีก่ล่าวไวแ้ลว้
ก่อนหนา้นี ้ พลงัการจนิตนาการ  พลงัความคดิ  พลงัความ

                                                 
51 Bahá’u’lláh and the New Era, p.190 
52 Some Answered Questions 2014, chapter 71, para 7 



วญิญาณและชวีติหลงัความตาย 

60 
ไปทีส่ารบญั 

เขา้ใจ  เป็นพลงัของปัญญาหรอืพลงัของวิญญาณน่ันเอง  
พลงัเหล่านีอ้ยู่ในอกีมติหิน่ึงคอืมติขิองวญิญาณ  ซ ึง่ประสาท
สมัผสัของรา่งกายไม่สามารถรบัรูไ้ด ้ มนุษยท์ีย่งัมชีวีติอยู่จงึ
ไม่สามารถมองทะลุจิตใจของผูอ้ื่นได ้ เน่ืองดว้ยวิญญาณ
ของเขายงัตอ้งอาศยัสมองและประสาทสมัผสัเหล่านีใ้นการ
แสดงพลังของปัญญาออกมา  เพราะวิญญาณยังมีการ
เช ือ่มโยงอยู่กบัรา่งกาย  และการเช ือ่มโยงนีท้ าใหก้ารแสดง
พลงัของวิญญาณถูกจ ากดั  แต่เมื่อเป็นอิสระจากรา่งกาย
ภายหลงัความตาย  วิญญาณจะมีพลงัสูงขึน้เพราะไม่ตอ้ง
ปฏบิตักิารผ่านทางสมอง  จงึสามารถมองเห็นความรูส้กึนึก
คดิของมนุษยท์ีย่งัมชีวีติอยูไ่ดแ้จม่แจง้ 

 
เมือ่วญิญาณของมนุษยเ์หนิไปจากกองธุลทีีไ่ม่จริงันี ้ 

และขึน้ไปสูภ่พของพระผูเ้ป็นเจา้  เมือ่นัน้ม่านทัง้หลายจะ
คอ่ยๆ เลอืนหายไป  ความจรงิทัง้หลายจะเปิดเผยออกมา  
และทุกสิง่ทีไ่ม่รูม้าก่อนจะเป็นทีช่ดัเจน  และสจัธรรมที ่
ซอ่นเรน้ทัง้หลายจะเป็นทีเ่ขา้ใจ 53 

พระอบัดลุบาฮา 
 
คนเกือบตายเชน่หวัใจหยุดเตน้ไปช ัว่ขณะราว 10-15 

นาที  แลว้ไดร้บัการปั๊มหัวใจกลัมมามีชวีิตใหม่  ไดเ้ล่า
ประสบการณท์ีย่นืยนัสจัธรรมนีว้่า  วญิญาณของตนลอยขึน้
มาแลว้มองเห็นรา่งของตนเองที่มีทีมแพทยแ์ละพยาบาลรุม
ลอ้มชว่ยกนักูช้พีตน  ซ ึง่เวลาน้ันตนมองเห็นความรูส้กึนึกคดิ
ของแพทยแ์ละพยาบาลเหลา่น้ันทุกคน  ประสบการณข์องคน
เกือบตายคลา้ยๆ กนัของอีกหลายคนที่บ ันทึกไวท้างสื่อ 
Internet ตา่งเลา่เร ือ่งราวทีส่อดคลอ้งกบัค าสอนบาไฮ  
                                                 
53 Selections from the Writings of ‘Abdu’l-Bahá, p.177 
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ในเมื่อวิญญาณของมนุษยเ์องในภพของวิญญาณยัง
สามารถมองเห็นความรูส้ึกนึกคิดของมนุษยท์ี่อยู่บนโลกนี ้ 
เชน่น้ันแลว้พระผูเ้ป็นเจา้จะยิง่รูค้วามคดิของมนุษยไ์ดด้กีว่า
เพียงไหน  ตวัอย่างในประวตัิศาสตรข์องศาสนาบาไฮมีให ้
เห็นเชน่  พระบอ๊บไดอ้่านใจของมุลลา ฮุสเซนและวาฮิดได ้
ตอนที่พวกเขามาพบพระองคเ์ป็นคร ัง้แรก  จนทัง้สองยอม
สยบเป็นสาวกของพระบอ๊บทนัที  พระบาฮาอุลลาหอ์่านใจ
ของเชค มาหมุ์ด ตอนทีเ่ขาพยายามเขา้มาหาพระองคใ์นคุก
เมืองอคัคาเพือ่ปองรา้ย  จนเขาประหลาดใจมากและเปลีย่น
ใจยอมเป็นสาวกของพระองคท์นัท ี เมื่อใครค่รวญใหด้ ี เรา
น่าจะเขา้ใจพระวจนะของพระบาฮาอลุลาหข์า้งลา่งนีไ้ดล้กึซ ึง้
ขึน้ :  

 
ดูกร  บรรดาผูท้ีไ่ม่เอาใจใส่!  อย่าคดิว่าความลบัใน

หัวใจทัง้หลายถูกซ่อนเรน้อยู่   ไม่เลย  จงรูไ้วเ้ป็นที ่
แน่นอนว่า  ความลบัเหล่านัน้ถูกจารกึไวเ้ป็นอกัขระที ่
ชดัเจน  และเป็นทีเ่ห็นชดัอย่างโจง่แจง้ ณ บรเิวณทีส่ถติ
อนัวสิทุธิ ์ 
ดกูร  มติรสหายทัง้หลาย!  แทจ้รงิแลว้เรากลา่ววา่  สิง่

ใดก็ตามทีพ่วกเจา้ปกปิดไวใ้นหวัใจ  เป็นทีโ่จ่งแจง้และ
เห็นชดัส าหรบัเราประดุจทิวากาล  แต่การทีส่ิง่นัน้ซอ่น
เรน้อยูไ่ดเ้ป็นเพราะกรณุาธคิณุและความโปรดปรานของ
เรา  มใิชเ่พราะความคูค่วรของเจา้ 54 

พระบาฮาอลุลาห ์
 

                                                 
54 The Hidden Words, Persian no. 59-60 
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ทุกสิง่ทีเ่จา้คิดจะท า  เป็นทีช่ดัเจนส าหรบัพระองค ์
เหมอืนกบัวา่สิง่นัน้ไดท้ าไปแลว้ 55 

พระบาฮาอลุลาห ์
 

  

                                                 
55 Gleanings from the Writings of Bahá’u’lláh, p.150 
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2.3 
ภพของวญิญาณเป็นภพแห่งความรกั 

[The spiritual world is a world of love] 
 
วญิญาณของบรรดาผูท้ี่เคยมีชวีติอยู่ในโลกนีห้ลงัจากที่

ตายไป  จะกลบัมาสมคัรสมานผูกพนักนัอกีไดห้รอืไม่ในโลก
หนา้  ก็ขึน้อยู่กบัว่าขณะทีย่งัมีชวีติอยู่ในโลกนี ้ พวกเขามี
ความรกัทีบ่รสิทุธิใ์จตอ่กนัหรอืไม่  เพราะความรกัดงักลา่วคอื
พลงัดงึดูดทีจ่ะผูกดวงวญิญาณไวใ้หส้มคัรสมานกนัอยู่ตอ่ไป
ในภพของวญิญาณ  หากปราศจากความรกัทีบ่รสิุทธิใ์จไม่
หวงัผลประโยชน ์ หรอืมคีวามเห็นแก่ตวัแอบแฝง  วญิญาณ
ของสองคนน้ันจะแยกจากกนัไป  เพราะไม่มพีลงัแห่งความรกั
ทีจ่ะดงึดดูทัง้สองไวด้ว้ยกนัในภพของวญิญาณ  หากสามแีละ
ภรรยาไม่ไดร้กักนัดว้ยความบรสิุทธิใ์จ  เมือ่จากโลกนีไ้ป  ทัง้
คู่จะรูค้วามจรงินี ้ วญิญาณของสามแีละภรรยาจะแยกกนัไป  
ไม่ไดอ้ยู่รว่มกนัในภพหนา้  เพราะไม่มพีลงัความรกัทีแ่ทจ้รงิ
ดงึดดูทัง้สองไวด้ว้ยกนั :  

 
... ความเป็นไปไดข้องการไดส้มคัรสมานกบัผูเ้ป็นที ่

รกัยิง่ของเขาในโลกหนา้  เป็นสิง่ทีช่ดัเจนทีเดยีวในค า
สอนบาไฮ  ตามทีพ่ระบาฮาอุลลาหส์อนไว ้ วิญญาณ
ยงัคงเอกตัภาพและจติส านึกของตนภายหลงัความตาย  
และสามารถสนทนากบัวญิญาณดวงอืน่ๆ  อยา่งไรก็ตาม
การสนทนานีม้ีล ักษณะทางจิตวิญญาณลว้นๆ  และ
ขึน้อยู่กบัความรกัทีไ่ม่หวงัผลประโยชนแ์ละไม่เห็นแกต่วั
ทีแ่ตล่ะคนมตีอ่กนั 56 

ท่านโชก ิเอฟเฟนด ิ

                                                 
56 Lights of Guidance 1983, no.457 
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ในค าสอนบาไฮเกีย่วกบัชวีติสมรสเป็นทีส่งัเกตไดว้่า  พระ

อบัดุลบาฮาสอนใหส้ามีและภรรยามีความรกัทีบ่รสิุทธิใ์จต่อ
กนัและกนั  สมคัรสมานกนัทัง้รา่งกายและจติใจ  เพือ่ว่าสาย
สัมพันธค์วามรกัระหว่างทั้งสองจะเป็นสายสัมพันธท์าง
วญิญาณ  และดงัน้ันจะคงอยู่ช ัว่นิรนัดรใ์นภพของวญิญาณ  
ไม่พรากจากกนัทีค่วามตายของรา่งกาย :  

 
อย่างไรก็ตามในหมู่ประชาชนแห่งบาฮา  ชวีติสมรส

ตอ้งเป็นการสมคัรสมานทัง้รา่งกายและวญิญาณ  เพราะ
ในชวีิตสมรสนี ้ สามีและภรรยาเรอืงรองดว้ยอมฤต
เดยีวกนั  หลงรกัพระพกัตรท์ีไ่ม่มทีีเ่ปรยีบเดยีวกนั  ทัง้คู่
มีชวีิตและเคลือ่นไหวโดยจิตวิญญาณเดียวกนั  สว่าง
ดว้ยความรุง่โรจนเ์ดียวกนั  ระหว่างทัง้สองเป็นความ
เชือ่มโยงทางวญิญาณ  จงึเป็นสายสมัพนัธท์ีจ่ะยัง่ยนืช ัว่
นิรนัดร ์ ท านองเดยีวกนัทัง้สองมสีายสมัพนัธท์ีแ่ข็งแกรง่
และยัง่ยนืในโลกทางกายภาพดว้ยเชน่กนั  เพราะหาก
ชวีติสมรสอยู่บนฐานของทัง้วญิญาณและรา่งกาย  การ
สมคัรสมานนัน้เป็นของจรงิและดงันัน้จะคงทน  อย่างไรก็
ตามหากสายสมัพนัธนั์น้เป็นเพยีงทางกายและไม่มีอะไร
มากกว่านัน้  แน่นอนว่านัน่จะคงอยู่เพยีงช ัว่คราวเท่านัน้  
และตอ้งสิน้สดุทีก่ารพรากจากกนัอยา่งหลกีเลีย่งไม่ได ้
ดงันัน้เมือ่ประชาชนแห่งบาไฮปฏิญาณทีจ่ะแต่งงาน  

ความสมคัรสมานนัน้ตอ้งเป็นความสมัพนัธท์ีแ่ทท้างจติ
วญิญาณพรอ้มกนักบัทางกาย  เพือ่วา่ความสมคัรสมาน
ของทัง้สองจะคงอยู่ตลอดทุกระยะของชวีติและในทุกภพ
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ของพระผูเ้ป็นเจา้  เพราะความเป็นหนึง่เดยีวกนัทีแ่ทจ้รงิ
นีเ้ป็นความเรอืงรองจากความรกัของพระผูเ้ป็นเจา้ 57 

พระอบัดลุบาฮา 
 
ที่จรงิแลว้ไม่ใชแ่ต่ภพของวญิญาณเท่าน้ันที่เป็นภพแห่ง

ความรกั  โลกวตัถุของเรานีก็้ด ารงอยู่ดว้ยพลงัแห่งความรกั
และแรงดงึดูด  ตัง้แต่สิง่ที่เล็กทีสุ่ดอย่างอะตอมไปจนถงึสิง่ที่
ใหญ่โตมโหฬารอย่างดวงดาวในระบบสุรยิะจกัรวาล  ลว้น
ด ารงอยู่ดว้ยพลงัของความรกัหรอืแรงดึงดูด  ระบบสุรยิะ
จกัรวาลด ารงอยู่ดว้ยแรงดงึดูดระหว่างดวงอาทติยแ์ละดาวนพ
เคราะหต์่างๆ รวมทัง้โลกของเรา  อะตอมของธาตุต่างๆ ด ารง
อยู่ดว้ยแรงดงึดูดระหว่างโปรตอนและอเิล็คตรอน  โมเลกุล
ด ารงอยู่ดว้ยธาตุต่างๆ ที่ยึดเหน่ียวอยู่ดว้ยกนั  เมื่อหลายๆ 
โมเลกุลยดึเหน่ียวอยู่ดว้ยกนัก็จะประกอบกนัเป็นสสารต่างๆ 
ทีม่ีชวีติและไม่มีชวีติ  รวมทัง้รา่งกายของมนุษย ์ ความตาย
มาถึงเมื่อแรงดึงดูดที่ยึดเหน่ียวโมเลกุลและสสารต่างๆ ที่
ประกอบกนัเป็นรา่งกายสิน้สุดลง  เมื่อมาถึงจุดนี้รา่งกาย
สลายตวัออกกลายเป็นดนิ  แต่การด ารงอยู่ของวญิญาณอยู่
นอกเหนือกฎเกณฑท์างกายภาพ  จงึไม่มกีารเสือ่มสลาย :  

 
สรรพสิง่ทางกายภาพเสือ่มสลายได ้ รา่งกายเหล่าที ่

เป็นวตัถุนีป้ระกอบดว้ยอะตอมต่างๆ  เมือ่อะตอมเหล่านี ้
เร ิม่แยกจากกนั  การสลายตวัเร ิม่อบุตัขิึน้  จากนัน้มาถงึ
สิง่ทีเ่ราเรยีกว่าความตาย  การประกอบตวัของอะตอม
ตา่งๆ นี ้ ซ ึง่ประกอบกนัเป็นรา่งกายหรอืเป็นสว่นประกอบ
ทีต่อ้งสลายของสิง่มีชวีติใดก็ตาม  คงอยู่ช ัว่คราว  เมือ่

                                                 
57 Family Life, Compilation 2008, no.6 
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พลงัดงึดูดทีย่ดึเหนีย่วอะตอมเหล่านีไ้วด้ว้ยกนัถูกถอน
ออกไป  รา่งกายดงักลา่วก็สิน้สดุการด ารงอยู ่
กบัวิญญาณนัน้แตกต่างกนั  วิญญาณไม่ใช่การ

ประกอบตวัของธาตุต่างๆ  ไม่ไดป้ระกอบดว้ยอะตอม
มากมาย  วญิญาณเป็นสสารเดยีวทีแ่บ่งแยกไม่ไดจ้งึเป็น
นิรนัดร ์ วญิญาณไม่อยู่ในจ าพวกสรรพสิง่ทางกายภาพ  
วญิญาณเป็นอมตะ! 58 

พระอบัดลุบาฮา 
 
ดว้ยความเป็นอมตะและไม่เสือ่มสลายเหมอืนสิง่ต่างๆ ทาง

กายภาพ  การเคลื่อนไหวของวิญญาณจึงไม่ขึน้แลว้ลง  
ก า้วหน้าแลว้ทดถอยเหมือนกับสรรพสิ่ง ในโลกวัตถุ   
วิญญาณไม่มีการเสื่อมถอย  มีแต่การเคลื่อนไหวมุ่งไปสู่
ความสมบูรณ ์:  

 
การหยุดนิ่งโดยสิน้เช ิงไม่มีในธรรมชาติ  ทุกสิง่

กา้วหนา้หรอืถอยกลบั  ทุกสิง่เคลือ่นไหวไปขา้งหนา้หรอื
ถอยหลงั  ไม่มีสิง่ใดไม่เคลือ่นไหว  ตัง้แต่เกิดมนุษย ์
กา้วหนา้ทางกายจนกระทัง่เจรญิเตบิโตเต็มที ่ จากนัน้
เมือ่มาถึงช่วงเวลาทีส่มบูรณท์ีสุ่ด  เขาเร ิม่เสือ่มถอย  
ก าลงัวงัชาและพลงัความสามารถของรา่งกายของเขา
ลดลง  และค่อยๆ ไปถึงช ัว่โมงแห่งความตาย  ท านอง
เดยีวกนัพชืกา้วหนา้จากเมล็ดไปสูก่ารเจรญิเตบิโตเต็มที ่ 
จากนัน้ชวีติของพชืเร ิม่ลดถอยจนกระทัง่โรยราและตาย  
นกเหินขึน้ไปถึงความสูงระดับหนึ่ง  และเมือ่ไปถึง
จุดสูงสุดทีเ่ป็นไปไดใ้นการบนิของตน  นกก็เร ิม่ลงมาสู่
พืน้พภิพ   

                                                 
58 Paris Talks, p. 90-1 
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ดงันีเ้ป็นทีป่ระจกัษว์่าการเคลือ่นไหวจ าเป็นส าหรบั
การด ารงอยู่ทัง้หมด  ทุกสิง่ทางวตัถุกา้วหนา้ไปถึงจุด
หนึง่  จากนัน้ก็เร ิม่เสือ่มถอย  นีค้อืกฎทีป่กครองสรรพสิง่
ทางกายภาพ 
บดันีข้อใหเ้ราพิจารณาดูวิญญาณ  เราเห็นแลว้ว่า

การเคลือ่นไหวจ าเป็นส าหรบัการด ารงอยู่  ไม่มสีิง่ใดทีม่ี
ชวีติทีไ่ม่เคลือ่นไหว  ทุกสรรพสิง่ไม่ว่าในอาณษจกัรแร่
ธาต ุ พชืผกัหรอืสตัว ์ ถกูบบีบงัคบัใหเ้ช ือ่ฟังกฎแห่งการ
เคลือ่นไหว  ตอ้งขึน้หรอืไม่ก็ลง  แต่กบัวิญญาณของ
มนุษย ์ ไม่มกีารเสือ่มถอย  การเคลือ่นไหวของวญิญาณ
มแีตมุ่่งสูค่วามสมบูรณ ์ การเตบิโตและกา้วหนา้เท่านัน้ที ่
เป็นการเคลือ่นไหวของวญิญาณ..ในภพของวญิญาณ
ไม่มีการถอยหลงั..การเคลือ่นไหวทุกอย่างมุ่งสู่สภาวะที ่
สมบูรณ ์59 

พระอบัดลุบาฮา 
 
ววิฒันาการของวญิญาณหลงัความตายซึง่จะเป็นการใกล ้

เขา้ไปหาพระผูเ้ป็นเจา้  ขึน้อยู่ก ับความรกัที่มนุษยม์ีต่อ
พระองค ์ และความรกัระหว่างพระผูเ้ป็นเจา้กบัมนุษยนี์จ้ะเป็น
พลงัทีด่งึดูดวญิญาณของมนุษยเ์ขา้ไปหาพระผูเ้ป็นเจา้  พระ
ผูเ้ป็นเจา้ผูเ้ป็นบ่อเกดิแห่งความรกัอาจเปรยีบไดก้บัแม่เหล็ก  
มนุษยท์ีร่กัพระองคอ์าจเปรยีบไดก้บัเหล็ก  ส าหรบัมนุษยท์ีม่ี
ความรกัต่อพระผูเ้ป็นเจา้  วญิญาณของเขาจะถูกดงึดูดดว้ย
พลงัของความรกัเขา้หาพระองค ์ เสมือนเหล็กถูกดงึดูดเขา้
หาแม่เหล็ก  มนุษยท์ีไ่ม่มคีวามรกัความศรทัธาพระผูเ้ป็นเจา้
อาจเปรยีบไดก้บักอ้นหนิ  ซ ึง่วญิญาณของเขาจะไม่ถกูดงึดูด
เขา้หาพระผูเ้ป็นเจา้  แมว้่าความรกัของพระองคจ์ะรอเขาอยู่
                                                 
59 Paris Talks, p.88-90 
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เสมอและพรอ้มจะดึงดูดเขาเขา้มาหาพระองค ์ เสมือนกบั
กอ้นหนิทีไ่ม่ถกูดงึดดูโดยพลงัของแม่เหล็ก :  

 
ดูกร  บุตรแห่งชวีิต!  จงรกัเรา  เพือ่ว่าเราจะรกัเจา้  

หากเจา้ไม่รกัเรา  ความรกัของเราจะไม่มีทางไปถงึเจา้  
ดกูร  คนรบัใช ้ จงรูไ้วเ้ถดิ  
ดูกร  บุตรแห่งมนุษย!์  อย่าไดทุ้กขโ์ศกนอกเสยีจาก

ว่าเจา้อยู่ไกลจากเรา  อย่าไดส้ าราญใจนอกเสยีจากว่า
เจา้ก าลงัใกลเ้ขา้มาและกลบัมาหาเรา 60 

พระบาฮาอลุลาห ์
 
ที่จรงิแลว้การที่พระผูเ้ป็นเจา้สรา้งจกัรวาล  สรา้งโลก  

สรา้งมนุษย ์ และส่งพระศาสดาทัง้หลายมาสั่งสอนและน าทาง
มนุษยไ์ปสู่หนทางแห่งสจัธรรม  เพือ่ใหพ้วกเขาปลอ่ยวางและ
หลุดพน้จากโลกทีไ่ม่จริงันี ้ และวญิญาณของพวกเขาจะได ้
กลบัไปหาพระองค ์ ลว้นเป็นเร ือ่งราวของความรกั  ซ ึง่ความ
รกันีร้วมถงึความรกัระหวา่งมนุษยด์ว้ย :  

 
ดกูร  บุตรแห่งมนุษย!์  เรารกัการสรา้งเจา้  เราจงึสรา้ง

เจา้ขึน้มา  ดงันัน้จงรกัเรา  เพือ่วา่เราจะไดร้ะบุช ือ่ของเจา้  
และเตมิพลงัชวีติใหแ้กว่ญิญาณของเจา้ 61 

พระบาฮาอลุลาห ์
 

                                                 
60 The Hidden Words, Arabic no.5, 35 
61 The Hidden Words, Arabic no.4 
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ความรกัคอืหลกัธรรมมูลฐานของจุดประสงคข์องพระ
ผูเ้ป็นเจา้ส าหรบัมนุษย ์ และพระองคบ์ญัชาพวกเราใหร้กั
กนัและกนัดงัทีพ่ระองคร์กัเรา 62 

พระอบัดลุบาฮา 
 
จงรูไ้วเ้ป็นทีแ่น่นอนว่า  ความรกัคอืความลบัของยุค

ศาสนาทีศ่กัดิส์ทิธิข์องพระผูเ้ป็นเจา้  คอืการส าแดงของ
พระผูท้รงปรานี  คือน า้พุแห่งการหลัง่ไหลทางจิต
วญิญาณ  ความรกัคอืแสงออ่นของสวรรค ์ คอืลมหายใจ
นิรนัดรข์องพระวญิญาณบรสิุทธิท์ีใ่หช้วีติแก่วญิญาณ
ของมนุษย ์ ความรกัคอืเหตขุองการเปิดเผยองคข์องพระ
ผูเ้ป็นเจา้ต่อมนุษย ์ คือสายสมัพนัธส์ าคญัยิง่ทีอ่ยู่ใน
สภาวะความเป็นจรงิของสิง่ทัง้หลายตามการสรา้งของ
พระผูเ้ป็นเจา้  ความรกัคือวิธีการเดียวทีร่บัประกัน
ความสุขทีแ่ทจ้รงิทัง้ในโลกนีแ้ละโลกหนา้  ความรกัคอื
แสงสว่างทีน่ าทางในความมดื  คอืตวัเช ือ่มโยงทีม่ชีวีติที ่
เช ือ่มพระผูเ้ป็นเจา้กบัมนุษย ์ รบัประกนัความกา้วหนา้
ของวิญญาณทีส่ว่างทุกดวง  ความรกัคือกฎทีย่ิง่ใหญ่
ทีสุ่ดทีป่กครองวฏัจกัรสวรรคท์ีย่ิง่ใหญ่นี ้ คอือานุภาพที ่
ไม่มเีหมอืนทีผู่กธาตุมากมายหลากหลายของโลกวตัถนีุ ้
ไวด้ว้ยกนั  คือพลงัแม่เหล็กทีย่ิง่ใหญ่ทีสุ่ดทีก่ ากบัการ
เคลือ่นไหวของดวงดาวในหว้งอวกาศ  ความรกัเปิดเผย
ความลกึลบัทีแ่ฝงอยู่ในจกัรวาลดว้ยอานุภาพทีไ่ม่พลาด
และไรข้ีดจ ากดั  ความรกัคอืวญิญาณแห่งชวีติส าหรบั
รา่งกายของมนุษยชาติทีไ่ดร้บัประดบั  คือผูส้ถาปนา

                                                 
62 Paris Talks, p.122 
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อารยธรรมทีแ่ทจ้รงิในโลกสังขารนี ้ คือผูส้าดความ
รุง่โรจนอ์มรมายงัทุกเช ือ้ชาตแิละชาตทิีใ่ฝ่สงู 63 

พระอบัดลุบาฮา 
 
ดงันีเ้องทีต่อนหน่ึงในบทอธษิฐานทีพ่ระบาฮาอุลลาหล์ขิติ

ไว ้ พระองคท์รงกล่าวว่าหากความรกัของพระผูเ้ป็นเจา้หยุด
แผ่อานุภาพมายงัสิง่ทัง้หลายแมเ้พยีงช ัว่พรบิตา  ทุกสรรพสิง่
รวมทัง้ทุกคนทีอ่ยู่ในสวรรคแ์ละบนโลกจะมอดมว้ยและสิน้สดุ
การด ารงอยู ่:  

 
ขอความรุ ่งโรจนจ์งมีแด่พระองค ์ ขา้แต่พระผูเ้ป็น

เจา้ของขา้พเจา้!  อานุภาพของอ านาจของพระองคเ์ป็น
พยานใหแ้กข่า้พเจา้!  ขา้พเจา้ไม่มขีอ้สงสยัว่า  หากลม
หายใจอนัวิสุทธิแ์ห่งความเมตตารกัใคร่ของพระองค ์ 
และสายลมแห่งกรณุาธคิุณทีอ่ารขีองพระองค ์ หยุดโชย
มายงัสรรพสิง่เพียงช ัว่พรบิตา  สรรพสิง่ทัง้ปวงจะสิน้
สลาย  และทุกคนทีอ่ยู่ในสวรรคแ์ละบนโลกจะกลายเป็น
ศนูยภาพอยา่งสิน้เชงิ 64 

พระบาฮาอลุลาห ์
 

  

                                                 
63 Selections from the Writings of ‘Abdu’l-Bahá, p.27 
64 Prayers and Meditations by Bahá’u’lláh, p.90 
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2.4 
วญิญาณในโลกหนา้มอีทิธพิลตอ่โลกนีอ้ยา่งไร 
[How does the soul in the next world exert  

its influence on this world?] 
 
วิญญาณของคนดีที่จากไปสู่ภพของวิญญาณสามารถ

สนทนาตดิต่อกบัเราทางจติได ้ สามารถมีอทิธพิลส่งผลให ้
เกิดความ เจร ิญก ้าวหน้า ในโลกนี้ทั้ งด ้านศิลป ะแล ะ
วิทยาศาสตร ์ เพราะพระผูเ้ป็นเจา้อนุญาตใหพ้วกเขามา
ชว่ยเหลอืประชาชนบนโลกนี ้ ส่วนวญิญาณของคนไม่ดีที่
ตายไปจะจากโลกนีไ้ปโดยสิน้เชงิ  และจะตดิต่อกลบัมาหา
มนุษยบ์นโลกนีอ้กีไม่ได ้ เมื่อทราบความจรงิเชน่นีค้นดไีม่
ควรจะกลวัผี  เพราะหากเราไดม้ีโอกาสประสบพบวญิญาณ  
แสดงว่าวญิญาณน้ันตอ้งเป็นวญิญาณของคนด ี จงึสามารถ
มาปรากฏใหเ้ราเห็นไดเ้พราะไดร้บัอนุญาตจากพระผูเ้ป็นเจา้  
และมาปรากฏดว้ยความหวงัดแีละเจตนาด ี ไม่ไดม้าท ารา้ย
หรอืหลอกหลอนเรา  แต่บางคร ัง้อาจมาหลอกหลอนคนไม่ดี
เพือ่ชว่ยเหลอืคนด ี:  

 
วญิญาณทีค่งความซือ่สตัยต์่อศาสนาของพระผูเ้ป็น

เจา้  และยืนอยู่ในหนทางของพระองคอ์ย่างมัน่คงไม่
หวัน่ไหว  หลงัจากทีข่ึน้ไปสู่เบือ้งบน  จะครอบครอง
อานุภาพทีทุ่กภพทีพ่ระผูท้รงมหิทธานุภาพสรา้งขึน้มา  
สามารถไดร้บัประโยชนผ่์านทางเขา  ตามบญัชาของ
กษัตร ิยต์ามอุดมคติและผูอ้บรมสวรรค ์ วิญญาณ
ดงักล่าวจดัหาผงฟูบรสิุทธิท์ีท่ าใหส้รรพภาวะฟูขึน้  และ
จดัหาอานุภาพซึง่โดยอานุภาพนีศ้ลิปะและสิง่มหศัจรรย ์
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ถูกแสดงใหเ้ห็นชดั..วญิญาณเหล่านัน้ทีเ่ป็นสญัลกัษณ์
แห่งการปลอ่ยวางคอืผงฟูของโลก 65 

พระบาฮาอลุลาห ์
 
จุดประสงคท์ีอ่ยูเ่บือ้งหลงัการเปิดเผยพระธรรมของศา

สนทูตทัง้หลายคือการอบรมมวลมนุษย ์ เพือ่ว่า ณ 
ช ัว่โมงแห่งความตาย  พวกเขาจะไดข้ึน้ไปสู่บลัลงักข์อง
พระผูท้รงความสูงส่งทีสุ่ด  ดว้ยความบรสิุทธิแ์ละวสิุทธิ ์
เป็นทีสุ่ดและปล่อยวางอยา่งสิน้เชงิ  แสงสว่างทีว่ญิญาณ
เหล่านีแ้ผ่ออกไป  เป็นเหตุของความกา้วหนา้ของโลก
และความคบืหนา้ของประชาชนทัง้หลายของโลก 66 

พระบาฮาอลุลาห ์
 
ในเร ือ่งค าถามทีว่่าวิญญาณทีว่ิสุทธิแ์ละมีธรรม

ทัง้หลายหลงัจากทีล่ะทิง้รูปกายนี ้ โนม้นา้ว  ชว่ยเหลอื
และน าทางมนุษยนั์น้  นีค้อืสจัธรรมทีแ่น่แทข้องบาไฮ 67 

ท่านโชก ิเอฟเฟนด ิ
 
เมือ่ถูกถามว่าวญิญาณทีล่่วงลบัไปสามารถสนทนากบัคน

ทีย่งัอยูบ่นโลกนีไ้ดห้รอืไม่  พระอบัดลุบาฮาทรงตอบวา่ :  
 
การสนทนาท าได ้ แต่ไม่ใชอ่ย่างการสนทนาของเรา  

ไม่มีขอ้สงสัยว่าพลังของภพทัง้หลายทีอ่ยู่สูงกว่ามี
ปฏกิริยิาต่อกนัและกนักบัพลงัทัง้หลายของภพนี ้ หวัใจ
ของมนุษยเ์ปิดรบัการดลใจ  นีค้ือการสือ่สารทางจิต

                                                 
65 Gleanings from the Writings of Bahá’u’lláh, p.161 
66 Gleanings from the Writings of Bahá’u’lláh, p.157 
67 Lights of Guidance 1983, no.451 
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วญิญาณ  ดงัเชน่ในความฝันคนเราพูดกบัเพือ่นขณะที ่
ปากเงียบ  นีเ้ป็นเช่นเดียวกนัในการสนทนาของจิต  
มนุษยอ์าจสนทนากบัอตัตาทีอ่ยู่ในตวัเองว่า : “ฉันท าสิง่
นีไ้ดไ้หม?  เป็นการดีกว่าหรอืไม่ทีฉั่นจะท างานนี?้”  
ดงักลา่วนีค้อืการสนทนากบัอตัตาฝ่ายสงู 68 

พระอบัดลุบาฮา 
 
ไม่มดีวงวญิญาณทีมุ่่งสูโ่ลก  เมือ่วญิญาณทีไ่ม่ดตีาย  

พวกเขาไปจากโลกนีโ้ดยสิน้เชงิ  และดงันัน้ไม่สามารถมี
อทิธพิลผูใ้ด  พวกเขาตายทางจติวญิญาณ  ความคิด
ของพวกเขาสามารถมีอทิธพิลขณะทีพ่วกเขายงัมีชวีิต
อยู่บนโลกเท่านัน้...แต่วิญญาณทีด่ีไดร้บัชวีิตนิรนัดร ์ 
และบางคร ัง้พระผูเ้ป็นเจา้อนุญาตใหค้วามคดิของพวก
เขามาถงึโลกเพือ่ชว่ยเหลอืประชาชน 69 

ท่านโชก ิเอฟเฟนด ิ
 

  

                                                 
68 Paris Talks, p.179 
69 Lights of Guidance 1983, no.449 
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3 
การเตรยีมตวัในชวีตินีเ้พือ่ไปสูโ่ลกหน้า 
[Preparation in this life for the next world] 

 
สภาวะการด ารงอยู่ของมนุษยท์ี่ถือก าเนิดมาพรอ้มกบั

วญิญาณทีเ่ป็นศกัยภาพแฝงอยู่  อาจเปรยีบไดก้บัตน้ไม ้ กิง่ 
ใบและดอกทีเ่ป็นศกัยภาพทีแ่ฝงอยูใ่นเมล็ด  ซ ึง่ถา้หากไดร้บั
การเพาะเลีย้งอย่างดี  เมล็ดน้ันจะเติบโตขึน้มาเป็นตน้ไม ้ 
จากน้ันตน้ไมจ้ะงอกกิง่  ใบ  ดอกและออกผลในที่สุด  เมื่อ
มาถึงจุดนีถ้ือไดว้่าตน้ไมน้ั้นไดพ้ฒันาศกัยภาพของตนจน
บรรลถุงึความสมบูรณแ์ละจดุประสงคข์องการด ารงอยูข่องตน 
:  

 
ยิง่ไปกว่านัน้จงพจิารณาดูว่าก่อนทีจ่ะออกมาเป็นลูก  

ผลไมเ้ป็นศกัยภาพทีแ่ฝงอยูใ่นตน้ไมอ้ยา่งไร  หากตน้ไม ้
ถูกตดัเป็นชิน้ๆ  ก็ไม่สามารถตรวจพบเคร ือ่งหมายหรอื
ส่วนใดของผลไมไ้ม่ว่าจะเล็กเพียงไหน  อย่างไรก็ตาม
ดงัทีเ่จา้สงัเกตเห็น  เมือ่ผลไมง้อกออกมา  ผลไมนั้น้
ส าแดงตนเองดว้ยความงามทีว่เิศษและความสมบูรณท์ี ่
รุง่โรจน ์ ทีจ่รงิแลว้ผลไมบ้างชนิดจะสกุเต็มทีก็่ตอ่เมือ่ถูก
ตดัจากตน้ 70 

พระบาฮาอลุลาห ์
 
สภาวะความเป็นจรงิของมนุษยอ์าจเปรยีบไดก้บัเมล็ด  

หากเราหว่านเมล็ด  ตน้ไมท้ีย่ิง่ใหญ่จะปรากฏขึน้มาจาก
เมล็ดนัน้  พลงัของเมล็ดถูกเปิดเผยอยู่ในตน้ไม ้ ตน้ไม ้
แตกกิง่  ใบ  ดอกและออกผล  พลงัทัง้หมดนีถ้กูซอ่นเรน้

                                                 
70 Gleanings from the Writings of Bahá’u’lláh, p.155 
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เป็นศกัยภาพทีอ่ยู่ในเมล็ด  โดยพระพรและความอาร ี
ของการเพาะปลูก  พลงัเหล่านีจ้ึงปรากฏชดั  ท านอง
เดียวกนัพระผูเ้ป็นเจา้ผูท้รงปรานี  พระผูส้รา้งเรา  ได ้
ฝากพลงัจ านวนหนึง่ทีเ่ป็นศกัยภาพแฝงอยู่ในสภาวะ
ความเป็นจรงิของมนุษย ์  โดยการอบรมและปรบัปรุง
สภาพดนิ  พลงัเหลา่นีท้ีพ่ระผูเ้ป็นเจา้ผูท้รงรกัใครฝ่ากไว ้ 
จะปรากฏชดัในสภาวะความเป็นจรงิของมนุษย ์ ดงัเชน่
การคลีต่วัของตน้ไมอ้อกมาจากภายในเมล็ดทีก่ าลงังอก 
71 

พระอบัดลุบาฮา 
 
จุดประสงคข์องการมีชวีติอยู่บนโลกนีข้องมนุษยค์ือการ

พฒันาคณุธรรมตา่งๆ ในจติใจของตน  กลา่วอกีนัยหน่ึงก็คอื  
การพฒันาศกัยภาพทีแ่ฝงอยู่ในวญิญาณของตนใหบ้รรลถุงึ
ความสมบูรณ ์ เฉกเชน่ตน้ไมต้อ้งไดร้บัแสงจากดวงอาทิตย ์ 
จงึจะเตบิโตพฒันาจนบรรลุถงึความสมบูรณไ์ดด้ว้ยการออก
ผล  วญิญาณของมนุษยจ์ าเป็นตอ้งไดร้บัแสงธรรมของพระผู ้
เป็นเจา้ที่ส่องผ่านมาทางพระศาสดา  จงึจะสามารถออกผล
และพฒันาคุณธรรมต่างๆ ไดเ้ต็มตามศกัยภาพของตน  การ
เตรยีมตวัไปสู่ภพหนา้คือการพฒันาคุณธรรมเหล่านีน่ี้เอง  
เพราะคุณธรรมเหล่านีเ้ท่าน้ัน  หาใชช่ ือ่เสยีง  ลาภยศ  เงนิ
ทอง คอืสิง่ทีจ่ะตดิวญิญาณของมนุษยไ์ปและมนุษยจ์ะไดใ้ช ้
ในภพหนา้  ซ ึง่เปรยีบไดก้บัเด็กระหว่างทีอ่ยู่ในครรภม์ารดา
ไดพ้ฒันาดวงตา  หู  จมูก  แขนขา  เพือ่เตรยีมพรอ้มส าหรบั
การออกมาอยูบ่นโลกนี ้ ทีซ่ ึง่เด็กจะไดใ้ชอ้วยัวะเหลา่นี ้:  

 

                                                 
71 Bahá’í World Faith, p.267 
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ในตอนเร ิม่ตน้ของชวีติ  มนุษยเ์ป็นตวัอ่อนอยู่ในโลก
ของครรภ ์ ทีนั่่นเขาไดร้บัความสามารถและพรสวรรค ์
ส าหร ับสภาวะการด ารงอยู่ของมนุษย  ์ พลัง และ
ความสามารถต่างๆ ทีจ่ าเป็นส าหรบัโลกนีป้ระทานมา
ใหแ้กเ่ขาในสภาพทีจ่ ากดันัน้  ในโลกนีม้นุษยจ์ าเป็นตอ้ง
มดีวงตา  เขาไดร้บัสิง่ทีม่ศีกัยภาพจะเป็นดวงตาในครรภ ์ 
เขาจ าเ ป็นตอ้งมีหู   เขาไดร้บัหูจากทีนั่่นเ ป็นการ
เตรยีมพรอ้มส าหรบัการด ารงอยู่ ใหม่ของตน  พลัง
ความสามารถทีจ่ าเป็นส าหรบัโลกนีไ้ดป้ระทานใหแ้ก่
ม นุษยใ์นโลกของครรภ  ์ เพื อ่ ว่า เมื ่อ เขาเขา้มาสู่
อาณาจกัรแห่งการด ารงอยู่ทีแ่ทจ้รงิ  เขาไม่เพยีงแต่จะมี
พลงัความสามารถและการท างานของอวยัวะต่างๆ ที ่
จ าเป็น  แตย่งัพบการจดัหาการค า้จนุชวีติไวร้อเขาดว้ย 
ดงันัน้ในโลกนีม้นุษยต์อ้งเตรยีมตวัส าหรบัชวีติถดัไป  

สิง่ทีม่นุษยจ์ าเป็นตอ้งมใีนภพของอาณาจกัรสวรรคต์อ้ง
ไดม้าในโลกนี ้ ดงัเชน่มนุษยเ์ตรยีมตวัในโลกของครรภ ์
โดยการไดม้าซึง่พลงัต่างๆ ทีจ่ าเป็นส าหรบัการด ารงอยู่
ในโลกนี ้ ดงันัน้ท านองเดยีวกนัพลงัทีข่าดไม่ไดส้ าหรบั
การด ารงอยูใ่นสวรรค ์ ตอ้งบรรลใุหถ้งึในโลกนี ้
มนุษยจ์ าเป็นตอ้งมีอะไรในอาณาจกัรสวรรคซ์ ึง่อยู่

เหนือชวีติและขอ้จ ากดัของโลกสงัขารนี?้  ภพถดัไปนัน้
เป็นภพแห่งความวิสุทธิแ์ละสว่างไสว  ดงันัน้จ าเป็นที ่
มนุษยค์วรจะไดม้าซึง่คุณลกัษณะเหล่านีข้องพระผูเ้ป็น
เจา้ในโลกนี ้ ในภพนัน้จ าเป็นจะตอ้งมีธรรม  ความ
ศรทัธา  ความมัน่ใจ  ความรูแ้ละความรกัของพระผูเ้ป็น
เจา้  สิง่เหลา่นีม้นุษยต์อ้งบรรลใุหถ้งึในโลกนี ้ เพือ่วา่เมือ่
จากโลกนีข้ึน้ไปสู่อาณาจกัรสวรรค ์ มนุษยจ์ะพบว่าทุก
สิง่ทีจ่ าเป็นส าหรบัชวีตินิรนัดรนั์น้มพีรอ้มส าหรบัเขา 
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ภพสวรรคนั์น้คือภพแห่งแสงสว่างทีเ่ห็นชดั  ดงันัน้
มนุษยจ์ าเป็นตอ้งไดร้บัความสว่างในโลกนี ้ ภพนัน้คือ
ภพแห่งความรกั  ความรกัของพระผูเ้ป็นเจา้เป็นสิง่จ าเป็น  
ภพนัน้คอืภพแห่งความสมบูรณ ์ มนุษยต์อ้งไดม้าซึง่คณุ
ความดีหรอืความสมบูรณ ์ ภพนัน้ไดช้วีิตชวีาโดยลม
หายใจของพระวิญญาณบริสุทธิ ์  ในโลกนีเ้ราตอ้ง
แสวงหาลมหายใจนัน้  ภพนัน้คอือาณาจกัรแห่งชวีตินิ
รนัดร ์ ชวีตินิรนัดรต์อ้งบรรลุใหถ้งึระหวา่งการมชีวีติทีจ่ะ
อนัตรธานไปนี ้
มนุษยจ์ะไดม้าซึง่สิง่เหล่านีโ้ดยวิธีใด?  เขาจะได ้

พรสวรรคแ์ละพลงัความสามารถทีป่รานีเหล่านีอ้ย่างไร?  
ประการแรกโดยความรูข้องพระผูเ้ป็นเจา้  ประการทีส่อง
โดยความรกัของพระผูเ้ป็นเจา้  ประการทีส่ามโดยความ
ศรทัธา  ประกาศทีส่ีโ่ดยการกระท าทีส่่งเสรมิความผาสกุ
ของเพือ่นมนุษย ์ ประการทีห่า้โดยการเสียสละตนเอง  
ประการทีห่กโดยการตดัขาดจากโลกนี ้ ประการทีเ่จ็ด
โดยความวสิุทธิแ์ละมีธรรม  นอกเสยีจากว่าจะไดม้าซึง่
พลงัเหล่านีแ้ละบรรลุเงือ่นไขทีจ่ าเป็นเหล่านี ้ มนุษยจ์ะ
ไม่ไดร้บัชวีติทีเ่ป็นนิรนัดรแ์น่นอน  แต่ถา้มนุษยม์คีวามรู ้
ของพระผูเ้ป็นเจา้  ถูกจุดโดยไฟแห่งความรกัของพระผู ้
เป็นเจา้  เป็นพยานต่อเคร ือ่งหมายทีย่ิง่ใหญ่และทรง
อ านาจของอาณาจกัรสวรรค ์ กลายเป็นเหตุแห่งความ
รกัในหมู่มนุษยชาต ิ และด าเนินชวีิตในสภาวะแห่งความ
วสิุทธิแ์ละมีธรรมเป็นทีสุ่ด  เขาจะบรรลุถงึการเกดิคร ัง้ที ่
สองแน่นอน  จะไดร้บับพัตศิมาดว้ยพระวญิญาณบรสิุทธิ ์
และมกีารด ารงอยูนิ่รนัดร ์72 

พระอบัดลุบาฮา 
                                                 
72 The Promulgation of Universal Peace, p.225-6 
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การเขา้ไปในอาณาจกัรของพระผูเ้ป็นเจา้ท าไดโ้ดย
ความรกัของพระผูเ้ป็นเจา้  โดยการปลอ่ยวาง  โดยความ
วสิุทธิแ์ละมีธรรม  โดยวาจาสตัยแ์ละความบรสิุทธิ ์ โดย
ความแน่วแน่และความซือ่สตัยแ์ละการเสยีสละตนเอง 73 

พระอบัดลุบาฮา 
 

สิง่ทีจ่ะพามนุษยเ์ขา้ไปสูส่วรรคค์อืคณุธรรมตา่งๆ ทีม่อียูใ่น
ตวัเขาดงัที่กล่าวมาขา้งตน้เช่น  ความศรทัธา  ความรกั  
ความเสยีสละ  ความซือ่สตัย ์ คุณธรรมเหล่านีพ้าวญิญาณ
ดวงน้ันใกลเ้ขา้ไปหาพระผูเ้ป็นเจา้  อย่างไรก็ตามควรเป็นที่
เขา้ใจดว้ยว่า  การกระท าที่ดีงามอาจไม่ไดม้ีคุณธรรมอยู่
เบือ้งหลงัเสมอไป  แต่อาจมาจากแรงจูงใจที่เห็นแก่ตวัแอบ
แฝงอยู ่ ดงัเชน่ทีพ่ระอบัดลุบาฮายกเป็นตวัอยา่งไวว้า่ :  

 

คุณความดีทีส่ามของความเป็นมนุษยค์ือเจตนาทีด่ี
งาม  ซ ึง่เป็นรากฐานของการท าดทีัง้หมด  ผูแ้สวงหาสจั
ธรรมบางคนถือว่าเจตนาอยู่เหนือการกระท า  เพราะ
เจตนาทีด่ีงามคือแสงสว่างแท ้ และบรสิุทธิห์มดจดไร ้
รอ่งรอยแมแ้ต่นอ้ยของความประสงคร์า้ย  การวางอุบาย
และการหลอกลวง  ทนีีค้นเราอาจกระท าสิง่ทีดู่เหมอืนว่า
ชอบธรรม  แต่ความจรงิแลว้ถูกจูงใจดว้ยความเห็นแก่
ประโยชนส์ว่นตวั  ตวัอยา่งเชน่  คนขายเนือ้เลีย้งแกะและ
ปกป้องความปลอดภัยของแกะ  แต่การท าดีนีข้อง
คนขายเนือ้มีแรงจูงใจมาจากความหวงัจะไดก้ าไร  และ
ผลสุดทา้ยของการดูแลทัง้หมดนีค้ือการฆ่าแกะทีน่่า
สงสาร  การกระท าทีด่งีามและชอบธรรมมากมายเพยีงไร
ทีค่วามจรงิแลว้ถูกจูงใจดว้ยความเห็นแก่ประโยชน์

                                                 
73 Some Answered Questions 2014, chapter 67, para 7 
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สว่นตวั!  แตเ่จตนาทีบ่รสิทุธินั์น้วสิทุธิเ์หนืออปุนิสยัใจคอ
ทีบ่กพรอ่งดงักลา่ว 74 

พระอบัดลุบาฮา 
 

ในยุคศาสนาใหม่นี้พระผูเ้ป็นเจา้ไดย้กมาตรฐานของ
ศลีธรรมใหสู้งขึน้  การท าดทีีอ่าจเป็นทีย่อมรบัในยุคสมยัใน
อดตีน้ันอาจไม่เพยีงพออกีต่อไปตามมาตรฐานใหม่  ถา้การ
ท าดน้ัีนไม่ไดท้ าดว้ยเจตนาทีบ่รสิุทธิ ์ การทีค่นเราท าดมีิได ้
หมายความว่า  คนน้ันจะไดบุ้ญกุศลหรอืไดข้ึน้สวรรคเ์สมอ
ไป  แต่ขึน้กบัว่าการกระท าดีน้ันท าดว้ยความบรสิุทธิใ์จ
หรอืไม่  หรอืมีเจตนาทีเ่ห็นแก่ตวัแอบแฝงอยู่ดงัเชน่คนขาย
เนือ้ทีพ่ระอบัดุลบาฮายกตวัอย่าง  หรอืเป็นการแสรง้ท าดใีห ้
คนอื่นเห็น  ความรูส้ึกนึกคิดทุกอย่างที่อยู่ในใจของคนเรา
เป็นทีช่ดัเจนและแจม่แจง้ส าหรบัพระผูเ้ป็นเจา้  พระองคท์ราบ
การกระท าแต่ละอย่างของทุกคนว่าท าดว้ยเจตนาอะไร  เวลา
คนเราท าดีใหค้นอื่นเห็นและไดร้บัการชื่นชม  ยกย่อง  
สรรเสรญิ  แต่ถา้มไิดท้ าดว้ยความบรสิุทธิใ์จโดยมคีวามเห็น
แก่ตวัแอบแฝงอยู่  แมว้่าคนอืน่อาจจะไม่รูแ้ต่พระผูเ้ป็นเจา้รู ้
แน่นอน  และพระองคจ์ะไม่ยอมรบัการกระท าน้ัน  ดงัทีพ่ระบา
ฮาอุลลาหท์รงเคีย่วเข็ญมนุษยใ์นคมัภรีพ์ระวจนะเรน้ลบั  ซ ึง่
เป็นเสมือนสุรเสยีงของพระผูเ้ป็นเจา้ที่ตรสัต่อวญิญาณของ
มนุษยว์า่ :  

 

ดูกร  บุตรแห่งวญิญาณ!  ค าแนะน าประการแรกของ
เราคอื  จงมีหวัใจทีบ่รสิุทธิ ์ เมตตาและผ่องใส  เพือ่ว่า
อธปิไตยบรมโบราณ  ไม่เสือ่มสญูและยัง่ยนืช ัว่นิรนัดรจ์ะ
เป็นของเจา้ 

                                                 
74 Some Answered Questions 2014, chapter 84, para 6 
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80 
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ดูกร  สหายแห่งบลัลงักข์องเรา!...จงใชช้วีติของเจา้ที ่
มวีนัเวลาสัน้กวา่ช ัว่แลน่  ดว้ยจติใจทีไ่ม่แปดเปือ้น  หวัใจ
ทีไ่ม่มวัหมอง  ความคดิทีบ่รสิทุธิแ์ละลกัษณะนิสยัทีว่สิทุธิ ์ 
เพือ่ว่าเจา้จะไดล้ะรา่งกายทีจ่ะเป็นสงัขารนีไ้ปดว้ยความ
อสิระและพงึพอใจ  แลว้ไปยงัสวรรคล์ีล้บัและอาศยัอยู่ใน
ราชอาณาจกัรอนันตไ์ปช ัว่นิรนัดร ์ 
ดูกร  บุตรหลานของอดมั!  ถอ้ยค าทีว่ิสุทธิแ์ละการ

กระท าทีด่ีงามบรสิุทธิข์ึน้ไปสู่นภาแห่งความรุ ่งโรจน์
สวรรค ์ จงพยายามเพือ่ว่าการกระท าของเจา้จะถูกช าระ
ใหป้ลอดจากธลุแีห่งอตัตาและความจอมปลอม  และเป็น
ทีโ่ปรดปราน ณ ราชส านักแห่งความรุง่โรจน ์ เพราะอกี
ไม่นาน ณ เบือ้งหนา้ทีว่สิทุธิข์องพระผูเ้ป็นทีบู่ชา  บรรดา
ผูต้รวจสอบมนุษยชาตจิะไม่ยอมรบัสิง่ใด  นอกจากคุณ
ความดทีีแ่ทแ้ละการกระท าทีบ่รสิุทธิไ์ม่แปดเปือ้น  นีค้อื
ดวงตะวนัแห่งอจัฉรยิภาพและความลกึลบัสวรรคท์ีส่่อง
แสงอยูบ่นขอบฟ้าแห่งพระประสงคข์องพระผูเ้ป็นเจา้  ขอ
พรจงมแีดผู่ท้ีห่นัไปหา 75 

พระบาฮาอลุลาห ์
 

ความอจิฉารษิยาน้ันกดักรอ่นจติใจและวญิญาณ  เป็นอุป
สรรคท์ีจ่ะท าใหเ้ราไปไม่ถงึอาณาจกัรสวรรค ์ คนเราควรดใีจ
กบัความส าเร็จของผูอ้ื่นแลว้มองความส าเร็จน้ันเป็นแรง
บนัดาลใจใหต้วัเราเองเอาเยีย่งอยา่ง  แทนทีจ่ะอจิฉารษิยาจน
อกรอ้นเป็นไฟ  แลว้อาจถงึกบัพยายามหาทางสกดักัน้หรอื
บ่อนท าลายความส าเรจ็ของผูอ้ืน่ :  
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81 
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ดูกร  บุตรแห่งพภิพ!  แทจ้รงิแลว้จงรูไ้วว้่า  หวัใจทีย่งั
มเีศษนอ้ยทีสุ่ดของความรษิยาเหลอือยู่  จะไม่มวีนัมาถงึ
อาณาจกัรนิรนัดรข์องเรา  ไม่มีวนัไดสู้ดสุคนธรสแห่ง
ความวสิุทธิท์ีโ่ชยมาจากราชอาณาจกัรแห่งความพสิทุธิ ์
ของเรา  
ดูกร  คนรบัใชข้องเรา!  จงช าระความประสงคร์า้ย

ออกไปจากหวัใจของเจา้  และดว้ยไรค้วามรษิยา  จงเขา้
มาในราชส านักสวรรคแ์ห่งความวสิทุธิ ์76 

พระบาฮาอลุลาห ์
 

ส าหรบับางคนทีไ่ม่มโีอกาสทีจ่ะเตรยีมตวัเองในชวีตินีเ้พือ่
ไปสู่โลกหนา้  เชน่เด็กที่ตายก่อนถงึวยัที่จะมีความคดิอ่าน  
หรอืตายก่อนคลอด  พระอบัดุลบาฮากล่าวเกีย่วกบัเร ือ่งนีไ้ว ้
วา่ :  

 

ทารกเหล่านีอ้าศยัอยู่ภายใตเ้งาแห่งการบรบิาลของ
พระผูเ้ป็นเจา้  และเนือ่งดว้ยพวกเขาไม่ไดก้ระท าบาปใดๆ  
และไม่เปรอะเปือ้นมลทินของโลกของธรรมชาติ  พวก
เขาจะกลายเป็นผูส้ าแดงความอารสีวรรค ์ และดวงตา
แห่งความเมตตาสวรรคจ์ะหนัมามองพวกเขา 77 

พระอบัดลุบาฮา 
 

ส าหรบัผูท้ีเ่สยีชวีติเมือ่เยาวว์ยัซ ึง่อาจเป็นทีเ่ศรา้โศกเสยีใจ
ของพ่อแม่เป็นอย่างยิง่  พระอบัดุลบาฮาเคยอธบิายปลอบใจ
ไวเ้พื่อมิใหผู้ท้ี่ยงัอยู่ขา้งหลงัทุกขโ์ศกมากเกินไป  เพราะ
ความทุกขโ์ศกน้ันจะมผีลกระทบต่อวญิญาณของผูท้ีล่่วงลบั
ไปแลว้เป็นอยา่งมาก :  
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ความตายของเยาวชนทีร่กัยิง่นัน้และการพรากจาก
กนัของเขากบัเจา้  ไดก้อ่ความทุกขใ์จและเศรา้โศกเป็น
ทีส่ดุ  เพราะเขาไดบ้นิขึน้ไปสูร่งับนสวรรคใ์นวยัทีแ่ข็งขนั
ทีสุ่ดและยงัหนุ่มแน่น  แต่เขาไดเ้ป็นอสิระจากทีก่ าบงัที ่
อาดูรนี ้ และไดห้นัหนา้ไปหารงันิรนัดรแ์ห่งอาณาจกัร
สวรรค ์ และโดยไดร้บัการปลดปล่อยจากโลกทีม่ืดและ
คบัแคบ  เขารบีไปยงัอาณาจกัรแห่งแสงสว่างอนัวสิุทธิ ์ 
ซ ึง่ในนัน้หวัใจของเราไดร้บัการปลอบโยน 
อัจฉร ิยภาพสวรรคท์ี ไ่ ม่อาจหยั่งรู อ้ยู่ เบื อ้ งหลัง

เหตกุารณท์ีท่รมานใจดงักลา่ว  นีเ้ป็นราวกบัวา่คนสวนที ่
เมตตายา้ยกอไมส้ดและอ่อนจากสถานทีอ่นัจ ากดัไปยงั
บรเิวณทีโ่ล่งกวา้ง  การยา้ยนีห้าไดเ้ป็นเหตุของการรว่ง
โรย  ลดถอยหรอืท าลายกอไมนั้น้  ไม่เพยีงเท่านัน้ในทาง
ตรงกนัขา้ม  กลบัจะท าใหก้อไมนั้น้เตบิโตและเจรญิงอก
งาม  มีความสดและละเอียดอ่อน  เขียวและออกผล  
ความลบัทีซ่อ่นเรน้นีเ้ป็นทีท่ราบดีส าหรบัคนสวน  แต่
ดวงวญิญาณทีไ่ม่ตระหนักในความอารนีี ้ จะคดิไปวา่คน
สวนไดถ้อนรากกอไมนั้น้ดว้ยความโกรธและโมโห  
กระนัน้ส าหรบัผูท้ีต่ระหนัก  ความจรงิทีถู่กปกปิดนีเ้ป็นที ่
เห็นชดัและประกาศิตทีก่ าหนดไวล้่วงหน้านีถ้ือว่าเป็น
ความอาร ี ดงันัน้อย่าไดโ้ศกหรอืซมึเศรา้ต่อการขึน้ไปสู่
เบือ้งบนของวหิคแห่งความซือ่สตัยนี์ ้ ไม่เพยีงเท่านัน้  ใน
ทุกสภาพแวดลอ้มจงอธษิฐานใหเ้ยาวชนนัน้  วงิวอนขอ
การอภยัและการยกสถานะส าหรบัเขา 78 

พระอบัดลุบาฮา 
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ดูกร  เจา้ผูเ้ป็นหญิงรบัใชท้ีร่กัยิง่ของพระผูเ้ป็นเจา้  
ถึงแมว้่าการสูญเสียบุตรชายจะท าใหห้วัใจสลายจรงิๆ 
และเกนิขีดทีค่นเราจะทนได ้ กระนัน้ผูท้ีรู่แ้ละเขา้ใจจะ
วางใจว่า  บุตรชายนัน้ไม่ไดสู้ญเสยีไปแต่กา้วจากโลกนี ้
ไปสู่อกีภพหนึง่  และเธอจะไดพ้บเขาในอาณาจกัรของ
พระผูเ้ป็นเจา้  การกลบัมาสมคัรสมานกนันัน้จะเป็นนิ
รนัดร ์ ขณะทีใ่นโลกนีก้ารพรากจากกนันัน้หลีกเลีย่ง
ไม่ได ้ และน ามาซึง่ความเศรา้โศกทีรุ่ม่รอ้น 
ขอความสรรเสรญิจงมีแด่พระผูเ้ป็นเจา้ทีเ่จา้มีความ

ศรทัธา  ก าลงัหนัหนา้มาหาอาณาจกัรอนันต ์ และเช ือ่
ในการด ารงอยู่ของภพสวรรค ์ ดงันัน้อย่าซมึเศรา้  อย่า
ระโหย  อยา่ถอนหายใจ  อยา่คร า่ครวญหรอืร า่ไห ้ เพราะ
ความวุ่นวายใจและความเศรา้โศกจะส่งผลต่อวญิญาณ
ของเขาอยา่งลกึซ ึง้ในอาณาจกัรของพระผูเ้ป็นเจา้ 
บุตรผูเ้ป็นทีร่กัยิง่นัน้กล่าวต่อเจา้จากภพทีซ่อ่นเรน้วา่ 

: ‘ขา้แต่มารดาผูเ้มตตา  ขอจงขอบคุณการบรบิาลของ
พระผูเ้ป็นเจา้ทีข่า้พเจา้ไดร้บัการปลดปล่อยจากกรงที ่
เล็กและมืดมวั  และเสมือนวิหคในทุ่งหญา้  ไดเ้หินขึน้
ไปสู่ภพของพระผูเ้ป็นเจา้  ซ ึง่เป็นภพทีก่วา้งขวาง  สว่าง  
ร ืน่เรงิและน่าอภริมย ์ ขา้แตม่ารดา  ดงันัน้อยา่คร า่ครวญ
หรอืเศรา้โศก  ขา้พเจา้ไม่ไดเ้ป็นพวกทีสู่ญไป  ไม่ได ้
หายไปหรอืถกูท าลาย  ขา้พเจา้ไดส้ลดัสงัขารทิง้ไป  และ
ชธูงของขา้พเจา้ในภพของวญิญาณ  การพรากจากกนั
นีจ้ะตามมาดว้ยการอยู่เคยีงขา้งกนัช ัว่นิรนัดร ์ ท่านจะ
พบขา้พเจา้ในสวรรคข์องพระผูเ้ป็นนาย  ด าดิง่อยู่ใน
มหาสมุทรแห่งแสงสวา่ง’ 79 

พระอบัดลุบาฮา 
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เชน่เดยีวกนักบัศาสนาอืน่  การฆ่าตวัตายเป็นขอ้หา้มใน

ศาสนาบาไฮ  เพราะจะท าใหว้ญิญาณของผูน้ั้นตอ้งทนทุกข ์
ในภพของวญิญาณ  อย่างไรก็ตามวญิญาณของผูท้ี่ฆ่าตวั
ตายก็ยงัมโีอกาสทีจ่ะไดร้บัการอภยัจากพระผูเ้ป็นเจา้ :  

 
การฆ่าตวัตายเป็นขอ้หา้มในศาสนา  พระผูเ้ป็นเจา้

ผูส้รา้งชวีิตทัง้ปวงเท่านัน้  ทีส่ามารถเอาชวีิตไป  และ
ก าจดัชวีิตนัน้ในหนทางทีพ่ระองคถ์ือว่าดีทีสุ่ด  ใครก็
ตามที ฆ่่าตัวตายท าให ้วิญญาณของตนตกอยู่ ใน
อนัตราย  และจะทนทุกขท์างจติวญิญาณในภพทัง้หลาย
ถดัไป 80 

ท่านโชก ิเอฟเฟนด ิ
 
ดูกร  เจา้ผูแ้สวงหาอาณาจกัรสวรรค!์  จดหมายของ

เจา้ไดร้บัแลว้  เจา้เขยีนเกีย่วกบัความหายนะทีร่า้ยแรงที ่
บงัเกดิกบัเจา้  นัน่คอืการตายของสามทีีนั่บถอื  บุรุษผูม้ี
เกยีรตินัน้เจอความกดดนัและความบีบคัน้ในโลกนีจ้น
เขาปรารถนาทีสุ่ดทีจ่ะไดร้บัการปลดปล่อยจากโลกนี ้ 
ดงักล่าวคือทีพ่ านักทีจ่ะตอ้งมลายนี ้: ซ ึง่เป็นคลงัแห่ง
ความทุกขท์รมานและการทนทุกข ์ ความเขลานีเ้องทีผู่ก
มนุษยไ์วก้บัทีพ่ านักนี ้ เพราะไม่มคีวามสบายทีร่บัประกนั
ใหแ้ก่ดวงวิญญาณไดใ้นโลกนี ้ ตัง้แต่กษัตรยิล์งมาถงึ
สามญัชนทีต่ า่ตอ้ยทีส่ดุ  หากคร ัง้หนึง่ชวีตินีย้ืน่ถว้ยน า้ที ่
หวานใหแ้ก่ชายคนหนึ่ง  ถว้ยน า้ทีข่มอีกเป็นรอ้ยจะ
ตามมา  ดงักล่าวคอืสภาพของโลกนี ้ ดงันัน้คนฉลาดจะ
ไม่ยดึตดิและไม่วางใจในชวีติทีเ่ป็นสงัขารนี ้ แมก้ระทัง่
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บางขณะเขาปรารถนาความตายอย่างกระตอืรอืรน้  เพือ่
ว่าเขาจะเป็นอสิระจากความทุกขโ์ศกและการทนทุกข ์
เหล่านี ้ ดงันีเ้ป็นทีเ่ห็นว่าภายใตแ้รงกดดนัสุดขีดของ
ความปวดรา้ว  บางคนไดฆ่้าตวัตาย 
ส าหรบัสามีของเจา้  จงวางใจ  เขาจะด าดิง่อยู่ใน

มหาสมุทรแห่งการยกโทษและการอภยั  และจะกลายเป็น
ผูร้บัความอารแีละความโปรดปราน  จงพยายามเต็มทีท่ี ่
จะใหก้ารฝึกฝนแบบบาไฮแกลู่กของเขา  เพือ่ว่าเมือ่ลูก
บรรลวุฒุภิาวะ  เขาจะมคีวามปรานี  สวา่งและมธีรรม 81 

พระอบัดลุบาฮา 
 

  

                                                 
81 Selections from the Writings of ‘Abdu’l-Bahá, p.200 
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4 
คนบนโลกนีช้ว่ยเหลอืวญิญาณของผูท้ีล่่วงลบัไปแลว้

ไดอ้ยา่งไร 
[How can people in this world help  

the souls of the departed?] 
 
ตามที่กล่าวมาแลว้ว่าวิญญาณของผูท้ี่ล่วงลบัไปสู่โลก

หนา้หรอืภพของวญิญาณ  สามารถส่งอทิธพิลและความคดิ
มาชว่ยเหลอืคนทีอ่ยูบ่นโลกนี ้ ในทางกลบักนัผูท้ีย่งัมชีวีติอยู่
บนโลกนีก็้สามารถชว่ยเหลอืวญิญาณของผูท้ีอ่ยู่ในภพของ
วญิญาณได ้ เพราะโลกนีแ้ละโลกหนา้มิไดแ้ยกจากกนัโดย
สิน้เชงิ  แตม่กีารเช ือ่มโยงกนัอยู ่ ภายหลงัความตายและแยก
จากรา่งกายมไิดห้มายความว่า  วญิญาณของแต่ละคนหมด
สิน้โอกาสทีจ่ะพฒันาหรอืกา้วหนา้ต่อไป  แต่ขึน้อยู่กบัว่าใน
ระหว่างที่ยงัมีชวีิตอยู่บนโลกนี้คนน้ันไดพ้ัฒนาจิตใจและ
คุณธรรมของตนเองไปถงึระดบัไหน  ซ ึง่วญิญาณของเขาก็
จะเร ิม่ตน้ชวีติใหม่ในโลกหนา้ทีจุ่ดน้ัน  และจะกา้วหนา้ต่อไป
ใกลเ้ขา้หาพระผูเ้ป็นเจา้มากขึน้เร ือ่ยๆ จนกลบัไปหาพระองค ์
ในที่สุด  ผูท้ี่มีจติใจบรสิุทธิแ์ละมีคุณธรรมจะไดเ้ร ิม่ตน้ชวีติ
ใหม่ในโลกหน้า ณ จุดเร ิม่ตน้ที่อยู่ใกลก้บัพระผูเ้ป็นเจา้
มากกวา่ผูท้ีจ่ติใจไม่บรสิทุธิแ์ละไม่มคีณุธรรม  “ขณะทีพ่วกที ่
มชีวีติอยู่ในความหลงผดิจะถูกครอบง าดว้ยความกลวัและสัน่
ไหว  และเป่ียมดว้ยอกสัน่ขวญัหนีอย่างไม่มีสิง่ใดเกนิ”  และ
ตอ้งไดร้บัการลงโทษหรอืการอภยัส าหรบับาปที่ตนกระท า
เสยีกอ่น  จงึจะไดก้า้วหนา้ใกลเ้ขา้ไปหาพระผูเ้ป็นเจา้ :  

 
ในเร ือ่ งวิญญาณของมนุษยภ์ายหลังความตาย  

วิญญาณจะคงอยู่ในระดับของความบรสิุทธิท์ีต่นได ้
พฒันามาถงึระหวา่งการมชีวีติในรา่งกาย  และหลงัจากที ่
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เป็นอสิระจากรา่งกาย  วญิญาณจะดิง่ลงไปในมหาสมุทร
แห่งความปรานีของพระผูเ้ป็นเจา้   
ตัง้แต่วินาทีทีว่ิญญาณจากร่างกายและไปถึงภพ

สวรรค ์ ววิฒันาการของวญิญาณจะเป็นววิฒันาการทาง
จติ  และววิฒันาการนัน้คอื : การใกลเ้ขา้หาพระผูเ้ป็น
เจา้  
ในสรรพโลกทางกายภาพมวีวิฒันาการจากระดบัหนึง่

ของความสมบูรณไ์ปสู่อีกระดบัหนึง่  แรธ่าตุผ่านไปสู่
พชืผกัพรอ้มกบัความสมบูรณข์องตน  พชืผกัผ่านไปสู่
โลกของสตัวพ์รอ้มกบัความสมบูรณข์องตน  และตอ่ไปสู่
โลกของมนุษย.์.. 
วญิญาณมิไดม้ีววิฒันาการจากระดบัหนึง่ขึน้ไปสู่อกี

ระดบัหนึง่ตามกฎ  แต่มีววิฒันาการใกลเ้ขา้ไปหาพระผู ้
เป็นเจา้เท่านัน้  โดยความปรานีและความอารขีองพระผู ้
เป็นเจา้ 82 

พระอบัดลุบาฮา 
 
เกีย่วกบัค าถามของคุณทีว่่า  วิญญาณสามารถรบั

ความรูเ้กีย่วกบัสจัธรรมหรอืไม่ในภพถดัไป  ความรู ้
ดงักลา่วเป็นไปไดแ้น่นอน  และเป็นเพยีงเคร ือ่งหมายหนึง่
ของความปรานีทีร่กัใคร่ของพระผูท้รงมหิทธานุภาพ  
โดยการอธษิฐานเราสามารถชว่ยวิญญาณทุกดวงให ้
บรรลุถงึสถานะทีสู่งส่งนีท้ลีะนอ้ย  แมว้่าวญิญาณนัน้จะ
ไปไม่ถึงในโลกนี ้ ความกา้วหน้าของวิญญาณมิได ้
สิน้สุดลงทีค่วามตาย  แต่เร ิม่ตน้ตามเสน้ทางใหม่  พระ
บาฮาอลุลาหส์อนวา่  ศกัยภาพทีย่ิง่ใหญแ่ละกวา้งไกลรอ
คอยวิญญาณอยู่ในอีกภพหนึ่ง  ความกา้วหน้าของ

                                                 
82 Paris Talks, p.66 
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วญิญาณในอาณาจกัรนัน้ไม่มีสิน้สุด  และระหว่างทีอ่ยู่
บนโลกนีไ้ม่มมีนุษยค์นใดสามารถนึกภาพของอานุภาพ
และขอบเขตของความกา้วหน้าของวิญญาณนัน้ได ้
ทัง้หมด 83 

ท่านโชก ิเอฟเฟนด ิ
 
ผูท้ีย่งัมชีวีติอยู่สามารถชว่ยเหลอืวญิญาณของผูท้ีล่่วงลบั

ไปได ้ โดยการสวดวงิวอนขอการอภยัและไถ่บาป  ท าการ
กุศลและสิ่งดีงามในนามของผูน้ั้น  เพื่อใหว้ิญญาณน้ันได ้
กา้วหนา้ตอ่ไปในภพของพระผูเ้ป็นเจา้  แตก็่เชน่เดยีวกนัการ
วงิวอนและอธษิฐานน้ันจะมีผลต่อวิญญาณที่ล่วงลบัไปแลว้
มากกว่า  ถา้ผูส้วดเป็นผูม้ีบุญและมีคุณธรรม  โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ถา้พระศาสดาสวดอธษิฐานใหแ้กเ่ขา  เมือ่ถูกถามวา่
เป็นไปไดห้รอืไม่โดยความศรทัธาและความรกั  ทีจ่ะใหค้วามรู ้
เกีย่วกบัศาสนาบาไฮแก่ผูท้ีล่่วงลบัไปทีไ่ม่เคยไดย้นิเกีย่วกบั
ศาสนานี ้ พระอบัดลุบาฮาทรงตอบวา่ :  

 
เป็นไปไดแ้น่นอน!  เนือ่งดว้ยการอธษิฐานอยา่งจรงิใจ

มีผลเสมอ  และมีอทิธพิลอย่างยิง่ในอกีภพหนึง่  เราไม่
เคยถูกตดัขาดจากบรรดาผูท้ีอ่ยู่ในภพหนา้  อทิธพิลที ่
แทจ้รงิมไิดอ้ยูใ่นโลกนีแ้ตอ่ยูใ่นโลกหนา้ 84 

พระอบัดลุบาฮา 
 
ความกา้วหนา้ของวญิญาณของมนุษยใ์นภพของพระ

ผูเ้ป็นเจา้  หลงัจากทีค่วามเช ือ่มโยงของวิญญาณกบั
รา่งกายถูกตดัขาด  เป็นไปโดยกรุณาธคิุณและความ

                                                 
83 Lights of Guidance 1983, no.447 
84 Bahá’u’lláh and the New Era, p.194 
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อารขีองพระผูเ้ป็นนายลว้นๆ  หรอืไม่ก็โดยการวิงวอน
และการอธษิฐานของวิญญาณอืน่ๆ  หรอืไม่ก็โดยการ
บรจิาคอย่างมีนัยส าคญัและการกุศลกจิทีก่ระท าในนาม
ของวญิญาณนัน้ 85 

พระอบัดลุบาฮา 
 
หากชายทีม่ ัง่ค ัง่คนหนึง่เลอืกทีจ่ะยกความมัง่คัง่ส่วน

หนึง่ของตนใหแ้ก่คนยากไรแ้ละขดัสนเมือ่ตนสิน้ชวีิต  
การกระท านีอ้าจน ามาซึง่การยกโทษและการอภยัของ
พระผูเ้ป้นเจา้  และยงัผลใหเ้ขากา้วหนา้ในอาณาจกัร
ของพระผูท้รงปรานี 
ท านองเดยีวกนับิดาและมารดาทนความเหนือ่ยยาก

และความล าบากอย่างใหญ่หลวงทีสุ่ดเพือ่ลูก  และทีม่กั
เกดิขึน้คอืเมือ่ถงึเวลาทีลู่กมีอายุทีบ่รรลุวุฒิภาวะ  บิดา
มารดารบีไปสู่โลกหนา้แลว้  หาไดย้ากทีบ่ดิาและมารดา
ในโลกนีจ้ะไดร้างวลัของความเจ็บปวดและความยุง่ยากที ่
ตนทนเพือ่ลกู  ดงันัน้เพือ่เป็นการตอบแทนความเจ็บปวด
และความยุ่งยากนี ้ ลูกตอ้งบรจิาคเพือ่การกุศลและ
กระท าสิง่ดงีามในนามของบิดามารดา  และตอ้งวงิวอน
ขอการยกโทษและการอภัยใหแ้ก่วิญญาณของบิดา
มารดา  ดงันัน้เพือ่เป็นการตอบแทนความรกัและความ
เมตตาของบดิา  เจา้ควรใหท้านคนจนในนามของบดิา  
และอธษิฐานอย่างสดุจติสดุใจดว้ยความต า่ตอ้ยเป็นทีส่ดุ
เพือ่ขอการยกโทษและการอภยั  และแสวงหาความปรานี
ทีไ่ม่มขีดีจ ากดัของพระองค ์
นีถ้งึกบัเป็นไปไดส้ าหรบัผูท้ีต่ายในบาปและความไม่

เช ือ่ศาสนาทีจ่ะถูกเปลีย่นแปลง  กล่าวคือ  กลายเป็น
                                                 
85 Some Answered Questions 2014, chapter 66, para 6 
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จุดหมายของการอภยัของพระผูเ้ป็นเจา้  นีเ้ป็นไปโดย
กรุณาธคิุณของพระองค ์ มิใชโ่ดยความยุติธรรมของ
พระองค ์ เพราะกรุณาธคิุณใหแ้มไ้ม่ควรจะได ้ แต่ความ
ยุตธิรรมคอืการใหส้ิง่ทีค่วรจะได ้ เนือ่งดว้ยเรามพีลงัทีจ่ะ
อธษิฐานเพือ่วญิญาณเหล่านัน้ทีนี่ ่ เชน่กนัเราจะมีพลงั
เดยีวกนัในโลกหนา้  ซ ึง่เป็นภพของอาณาจกัรของพระ
ผูเ้ป็นเจา้  มนุษยท์ัง้หมดในโลกนัน้ไม่ใชผู่ท้ีพ่ระผูเ้ป็น
เจา้สรา้งหรอื?  ดงันัน้ในโลกนัน้พวกเขาตอ้งสามารถ
กา้วหน้าไดเ้ช่นกัน  และดังเช่นทีพ่วกเขาสามารถ
แสวงหาความสว่างทีนี่ ่โดยการอธิษฐานและวิงวอน  
เชน่กนัทีนั่่นพวกเขาสามารถออ้นวอนขอการอภยัและ
แสวงหาความสว่างโดยการอธษิฐานและวิงวอน  ดงันี ้
เนือ่งดว้ยดวงจติทัง้หลายสามารถกา้วหนา้ในโลกนีโ้ดย
การออ้นวอนและวงิวอนของตน  หรอืโดยการอธษิฐาน
ของดวงจติทีบ่รสิทุธิท์ ัง้หลาย  เชน่กนัภายหลงัความตาย
พวกเขาสามารถกา้วหนา้โดยการอธษิฐานและวิงวอน
ของตนเอง  โดยเฉพาะอย่างยิง่หากพวกเขากลายเป็น
จุดหมายของการวงิวอนของพระศาสดาผูว้สิุทธิท์ ัง้หลาย 
86 

พระอบัดลุบาฮา 
 

  

                                                 
86 Some Answered Questions 2014, chapter 62, para 5-7 
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5 
สวรรคแ์ละนรก 
[Heaven and hell] 

 
สวรรคแ์ละนรกมใิชส่ถานที ่ แต่เป็นสภาวะของวญิญาณที่

มนุษยป์ระสบไดท้ัง้ในโลกนีข้ณะที่ยงัมีชวีติอยู่  และในโลก
หนา้ภายหลงัความตาย  สวรรคใ์นภพของวญิญาณคอืการ
ไดก้ลบัไปอยู่รว่มกบัพระผูเ้ป็นเจา้  โดยแรงดึงดูดของพลงั
แห่งความรกัที่ดึงดูดวิญญาณน้ันเขา้หาพระองค ์ และไดม้ี
ชวีิตนิรนัดร ์ ส่วนในโลกนี้มนุษยข์ึน้ถึงสวรรคไ์ดโ้ดยการ
ยอมรบัพระศาสดาในยุคศาสนาที่ตนมีชวีิตอยู่  ไดร้บัแสง
สว่างแห่งความศรทัธาในพระองค ์ เช ือ่ฟังและปฏิบตัิตาม
บญัญตัขิองพระองคด์ว้ยความรกั  ซ ึง่จะชว่ยใหเ้ขาบรรลุถงึ
คุณธรรมต่างๆ ที่วญิญาณของตนจะไดใ้ชใ้นภพหนา้  เชน่  
การปล่อยวาง  วาจาสตัย ์ ความบรสิุทธิใ์จ  ความซือ่สตัย ์ 
ส่วนนรกก็คือสภาวะที่ตรงกนัขา้ม  และในโลกนีม้นุษยต์ก
นรกเมื่อตนถูกปิดกัน้จากพระผูเ้ป็นเจา้  หมกมุ่นในตณัหา  
ตดิอยูใ่นราคะและกามารมณท์ีผ่ดิศลี  เป็นทาสของธรรมชาติ
ฝ่ายต ่า  มีอุปนิสยัใจคอทีม่ืดมนเชน่  ความจอมปลอม  การ
กดขี่  ความโหดรา้ย  ยดึตดิอยู่กบัแต่กจิการทางโลก  และ
เอาแตนึ่กคดิสิง่ช ัว่รา้ยตา่งๆ :  

 
ดูกร  บุตรแห่งชวีติ!  สวรรคข์องเจา้คอืความรกัของ

เรา  พมิานของเจา้คอืการกลบัมาอยู่รว่มกบัเรา  จงเขา้
มาและอย่าชกัชา้  นีค้ือสิง่ทีถู่กลิขิตไวส้ าหรบัเจา้ใน
อาณาจกัรเบือ้งบนและอธปิไตยทีส่งูสง่ของเรา 87 

พระบาฮาอลุลาห ์

                                                 
87 The Hidden Words, Arabic no.6 
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จงรูค้วามจรงิไวว้่า  หากวญิญาณของมนุษยเ์ดนิใน

หนทางของพระผูเ้ป็นเจา้  วางใจไดว้่าวิญญาณนัน้จะ
กลบัไปและถกูรวมไวก้บัความรุง่โรจนข์องพระผูเ้ป็นทีร่กั
ยิง่  ความชอบธรรมของพระผู เ้ ป็นเจา้ เป็นพยาน !  
วิญญาณนัน้จะบรรลุถึงสถานะทีไ่ม่มีปากกาใดวาดให ้
เห็นหรอืลิน้ใดพรรณนาได ้88 

พระบาฮาอลุลาห ์
 
ส าหรบับรรดาผูท้ีไ่ดล้ิม้ผลไมข้องการด ารงชวีติของ

มนุษยบ์นโลกนี ้ นัน่คอืการยอมรบัพระผูเ้ป็นเจา้ทีแ่ทจ้รงิ
องคเ์ดียว...ชวีิตของพวกเขาหลงัจากนีเ้ป็นสิง่ทีเ่ราไม่
สามารถพรรณนา  ความรูเ้กีย่วกบัเร ือ่งนีอ้ยู่กบัพระผู ้
เป็นเจา้เท่านัน้  พระผูเ้ป็นนายแห่งภพทัง้ปวง 89 

พระบาฮาอลุลาห ์
 
สวรรคค์อืสิง่ทีม่อียูจ่รงิและไม่มขีอ้สงสยัเกีย่วกบัเร ือ่งนี ้ 

และเวลานีใ้นโลกนีส้วรรคบ์งัเกดิขึน้จรงิโดยความรกัและ
ความยนิดขีองเรา  ใครก็ตามทีบ่รรลุถงึสวรรคนี์ ้ พระผู ้
เป็นเจา้จะชว่ยเหลอืเขาในโลกเบือ้งล่างนี ้ และภายหลงั
ความตายพระองคจ์ะชว่ยใหเ้ขาสามารถเขา้ไปในสวรรค ์
ทีม่คีวามไพศาลเท่ากบัฟ้าและดนิ  ในสวรรคนั์น้หญงิรบั
ใชแ้ห่งความรุง่โรจนแ์ละความวสิุทธิ ์  จะคอยปรนนิบตัิ
เขาในเวลากลางวนัและกลางคนื  ขณะทีด่วงตะวนัแห่ง
ความงามอนัไม่มีเลือนของพระผูเ้ป็นนายของเขา  จะ

                                                 
88 Gleanings from the Writings of Bahá’u’lláh, p.161 
89 Gleanings from the Writings of Bahá’u’lláh, p.345 
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สาดรศัมีมายงัเขาทุกเวลา  และเขาจะส่องแสงอย่างเจดิ
จา้จนไม่มใีครจอ้งมองเขาได ้90 

พระบาฮาอลุลาห ์
 
ทีถู่กสรา้งขึน้มาไม่มีสิง่ใดบรรลุถึงสวรรคข์องตน  

นอกจากว่าสิง่นัน้จะปรากฏดว้ยความสมบูรณร์ะดบั
สูงสุดตามทีก่ าหนดไว ้ ตวัอย่างเชน่  ผลกึนีค้อืสวรรค ์
ของหนิทีป่ระกอบกนัเป็นสสารของผลกึ  ท านองเดยีวกนั
มีขัน้ต่างๆ ในสวรรคข์องผลกึเอง..ตราบใดทีย่งัเป็นหนิ  
หินนัน้ไม่มีค่า  แต่ถา้หินบรรลุถึงความเป็นเลิศของ
ทบัทมิ  ซ ึง่เป็นศกัยภาพทีแ่ฝงอยูใ่นหนิ  หนึง่การตันัน้จะ
มคี่ามากเพยีงไร?  ท านองเดยีวกนัจงพจิารณาดูทุกสิง่ที ่
ถกูสรา้งขึน้มา 
อย่างไรก็ตามสถานะสูงสุดของมนุษยบ์รรลุถงึไดโ้ดย

ความศรทัธาในพระผูเ้ป็นเจา้ในทุกยุคศาสนา  และโดย
การยอมรบัสิง่ทีพ่ระองคเ์ปิดเผย 91 

พระบอ๊บ 
 
ในการประเมนิของบรรดาผูท้ีเ่ช ือ่ในเอกภาพของพระ

ผูเ้ป็นเจา้  ไม่มสีวรรคใ์ดสูงส่งกว่าการเช ือ่ฟังบทบญัญตัิ
ของพระผูเ้ป็นเจา้  และในสายตาของบรรดาผูท้ีรู่จ้กัพระ
ผู เ้ป็นเจา้และเคร ือ่งหมายของพระองค ์ ไม่มีไฟใด
รอ้นแรงกว่าการละเมิดกฎของพระองค ์ และกดขีบุ่คคล
หนึง่แมเ้พียงเท่าเมล็ดมสัตาด  ความจรงิแลว้ในวนัแห่ง
การฟื้นคืนชพี  พระผูเ้ป็นเจา้จะพิพากษามวลมนุษย ์ 

                                                 
90 Tablets of Bahá’u’lláh, p.189 
91 Selections from the Writings of the Báb, p.88-9 
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และแทจ้รงิแลว้เราทุกคนออ้นวอนขอกรุณาธคิุณของ
พระองค ์92 

พระบอ๊บ 
 
รางวลัและการลงโทษไดร้บัการกลา่วไวว้า่มสีองชนิด : 

หนึง่คอืรางวลัและการลงโทษการด ารงอยู่  อกีชนิดคือ
รางวลัและการลงโทษสุดทา้ย  สวรรคแ์ละนรกของการ
ด ารงอยูพ่บไดใ้นทุกภพของพระผูเ้ป็นเจา้  ไม่วา่ในโลกนี ้
หรอืในอาณาจกัรสวรรคท์ัง้หลายของวญิญาณ  และการ
ไดร้างวลัเหล่านีค้ือการบรรลุถึงชวีิตนิรนัดร ์ นั่นเองที ่
ท าไมพระครสิตก์ลา่วไวว้่า : จงกระท าในลกัษณะทีเ่จา้จะ
ไดพ้บชวีตินิรนัดร ์ ไดเ้กดิจากน า้และวญิญาณ  และดงันี ้
ไดเ้ขา้ไปในอาณาจกัรสวรรค ์
รางวัลของการด ารงอยู่อยู่ทีคุ่ณความดีและความ

สมบูรณ์ทีป่ระดับสภาวะความเป็นจร ิงของมนุษย  ์ 
ตวัอยา่งเชน่มนุษยจ์มมดิอยูใ่นความมดืแลว้กลบัเรอืงรอง  
มนุษยโ์ง่เขลาแลว้กลบัมีความรู ้ มนุษยไ์ม่เอาใจใส่แลว้
กลบัตระหนัก  มนุษยห์ลบัแลว้ตืน่ขึน้  มนุษยต์ายแลว้ฟืน้
คืนมามีชวีิต  มนุษยต์าบอดแลว้เร ิม่มองเห็น  มนุษยห์ู
หนวกแลว้เร ิม่ไดย้นิ  มนุษยใ์ฝ่ทางโลกแลว้หนัมาใฝ่ทาง
ธรรม  มนุษยค์ิดแต่วตัถุแลว้หนัมาคิดถึงจิตวิญญาณ  
โดยรางวลัเหล่านีม้นุษยไ์ดเ้กดิใหม่ทางจติวญิญาณและ
กลายเป็นผูส้ าแดงวจนะในกอสเปวทีก่ล่าวว่าอคัรสาวก 
“ไม่ไดเ้กดิจากเลอืดหรอืเนือ้หนังหรอืเจตนาของมนุษย ์ 
แต่เกิดจากพระผู เ้ ป็นเจา้” กล่าวคือ  พวกเขาถูก
ปลดปลอ่ยจากลกัษณะเฉพาะและคุณลกัษณะของสตัวท์ี ่
อยู่ในธรรมชาติของมนุษย ์ และไดม้าซึง่คุณลกัษณะ

                                                 
92 Selections from the Writings of the Báb, p.79 
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สวรรคซ์ ึง่เป็นกรุณาธคิุณทีห่ลัง่มาจากพระผูเ้ป๋นเจา้  นี ้
คอืความหมายทีแ่ทจ้รงิของการเกดิอกีคร ัง้  ส าหรบัดวง
จติดงักลา่วไม่มกีารทรมานใดทีส่าหสักวา่การถกูม่านปิด
กัน้จากพระผูเ้ป็นเจา้  และไม่มีการลงโทษใดทีเ่ลวรา้ย
กว่าลักษณะนิสัยทีเ่ห็นแก่ตัว  คุณลักษณะทีช่ ัว่รา้ย  
อุปนิสยัใจคอทีต่ า่  คุณลกัษณะทีม่ดืมน  การหมกมุ่นใน
ตณัหา  เมือ่ดวงจติเหลา่นีไ้ดร้บัการปลดปลอ่ยจากความ
สามานยท์ีม่ืดมนเหล่านีโ้ดยแสงสว่างแห่งความศรทัธา  
เมือ่พวกเขาไดร้บัความสวา่งโดยรงัสขีองดวงอาทติยแ์ห่ง
สจัธรรม  และไดร้บัการประสาทดว้ยคุณความดทีุกอย่าง
ของมนุษย ์ พวกเขานับสิง่นีว้่าเป็นรางวลัทีย่ิง่ใหญ่ทีสุ่ด  
และถอืว่าเป็นสวรรคท์ีแ่ทจ้รงิ  ท านองเดยีวกนัพวกเขา
ถอืว่าการลงโทษทางจติวญิญาณ  กล่าวคอืการทรมาน
และการลงโทษการด ารงอยู ่ อยู่ทีก่ารยอมอยู่ภายใตโ้ลก
ของธรรมชาติ  การถูกม่านปิดกัน้จากพระผูเ้ป็นเจา้  
ความเขลาและความไม่รู ้ การครุน่คดิอยากไดข้องคน
อืน่  การหมกมุ่นในพฤติกรรมเลวทรามแบบดิรจัฉาน  
การมีคุณลักษณะที ่ช ัว่ ร า้ ยส่อ ให ้เ ห็ น เช่นความ
จอมปลอม  การใชอ้ านาจบาตรใหญ่  การยดึตดิกบัสิง่
ต่างๆ ทางโลก  และจมอยู่ในความเพอ้ฝันอนัช ัว่รา้ย  
ทัง้หมดนีพ้วกเขานับว่าเป็นการทรมานและการลงโทษที ่
รา้ยแรงทีส่ดุ 
รางวลัสุดทา้ยของอกีโลกหนึง่ซ ึง่เป็นชวีตินิรนัดร ์ ถูก

บนัทึกไวอ้ย่างชดัเจนในคมัภีรส์วรรคท์ัง้หมด  นั่นคือ
ความสมบูรณข์องสวรรค ์ ความอารอีนันตแ์ละความเบกิ
บานนิรนัดร ์ รางวัลสุดทา้ยคือของขวัญและความ
สมบูรณท์ีม่นุษยบ์รรลุถงึในอาณาจกัรวญิญาณเมือ่จาก
โลกนีข้ึน้ไปเบือ้งบน  ขณะทีร่างวลัของการด ารงอยู่คอื
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ความสมบูรณท์ีแ่ทจ้รงิและเรอืงรองทีบ่รรลุถงึขณะทีย่งั
อาศยัอยู่ในโลกนี ้ ซ ึง่เป็นเหตุแห่งชวีิตนิรนัดร ์ เพราะ
รางวลัของการด ารงอยู่คอืความกา้วหนา้ของการด ารง
อยูเ่อง  และอปุมาไดก้บัมนุษยท์ีผ่่านจากระยะของตวัออ่น
ในครรภไ์ปสู่ระยะของวุฒิภาวะ  และกลายเป็นรูปกาย
ของวจนะ “ขอความศกัดิส์ทิธิจ์งมแีด่พระผูเ้ป็นเจา้  พระ
ผูส้รา้งทีล่ า้เลศิทีส่ดุ”  รางวลัสดุทา้ยคอืรางวลัและพรทาง
จติวญิญาณเชน่ของขวญัอเนกอนันตข์องพระผูเ้ป็นเจา้
ทีป่ระทานใหห้ลงัจากการขึน้ไปสู่สวรรคข์องวิญญาณ  
การบรรลุถงึความปรารถนาของหวัใจ  การกลบัมาอยู่
รว่มกนักบัพระผูเ้ป็นเจา้ในอาณาจกัรนิรนัดร ์ ท านอง
คลา้ยกนัโทษทณัฑแ์ละการลงโทษสุดทา้ยคอืการไม่ได ้
รบัรางวลัพเิศษและพรทีไ่ม่พลาดของพระผูเ้ป็นเจา้  และ
จมลงไปในระดบัขัน้ต า่สุดของการด ารงอยู่  และใครก็
ตามทีไ่ม่ไดร้บักรุณาธคิุณเหล่านี ้ ถงึแมว้่ายงัด ารงอยู่
ต่อไปหลังจากความตาย  ก็ไดร้บัการนับว่าตายใน
สายตาของประชาชนแห่งสจัธรรม 93 

พระอบัดลุบาฮา 
 

  

                                                 
93 Some Answered Questions 2014, chapter 60, para 2-4 
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6 
มนุษยห์นีเวรกรรมไมพ่น้ 
[Man can't escape Karma] 

 

เมือ่จากโลกนีไ้ป  เจา้จะคน้พบสิง่ทีเ่ราไดเ้ปิดเผยต่อ
เจา้  และจะพบว่าการกระท าทัง้หมดของเจา้ถูกบนัทกึไว ้
ในบญัชทีีจ่ดผลงานของทุกคนทีอ่าศยัอยู่ในโลก  ไม่ว่า
ผลงานนั ้นจะยิง่ใหญ่กว่าหร ือน้อยกว่าน า้หนักของ
อะตอมหนึง่ 94 

พระบาฮาอลุลาห ์
 

จงตรวจสอบตวัเจา้เองแตล่ะวนักอ่นทีเ่จา้จะถกูเรยีกไป
คิดบัญชี  เพราะความตายจะมาถึงเจา้โดยไม่บอก
ล่วงหน้า  และเจา้จะถูกเรยีกไปใหเ้หตุผลส าหรบัการ
กระท าตา่งๆ ของเจา้ 95 

พระบาฮาอลุลาห ์
 

ตามที่พระบาฮาอุลลาหล์ขิิตไวข้า้งบนนี ้ การกระท าทุก
อย่างของมนุษยท์ุกคนถูกบนัทึกไวห้มดโดยพระผูเ้ป็นเจา้  
และจะถกูน ามาคดิบญัชใีนภพของวญิญาณ  ดงัน้ันกรรมทุก
อย่างทีเ่รากระท าในโลกนีจ้ะส่งผลกบัวญิญาณหรอืการด ารง
อยู่ของเราในภพหนา้อย่างหนีไม่พน้  หากมนุษยท์ าบาปเชน่
ไปฆ่าคนตายและต่อมาเขาถูกจบัน าตวัขึน้ศาล  แลว้ไดร้บั
โทษประหารชวีิต  พระผูเ้ป็นเจา้ผูท้รงความยุติธรรมจะไม่
ลงโทษเขาซ า้สองในภพหนา้เมือ่เขาจากโลกนีไ้ป  พระอบัดลุ
บาฮากลา่วไวด้งันี ้:  

 

                                                 
94 Gleanings from the Writings of Bahá’u’lláh, p.226 
95 The Hidden Words, Arabic no.31 
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ในเร ือ่งค าถามเกีย่วกบัดวงวญิญาณของฆาตกรและ
การลงโทษฆาตกรจะเป็นอย่างไร  ค าตอบทีใ่หไ้วค้ือ  
ฆาตกรตอ้งชดใชอ้าชญากรรมทีต่นก่อ : นั่นคอืถา้เขา
ถูกประหารชีวิต  ความตายนั ้นจะเป็นการไถ่โทษ
อาชญากรรมของเขา  และหลงัจากทีต่ายไป  ดว้ยความ
ยุตธิรรมของพระผูเ้ป็นเจา้  พระองคจ์ะไม่ลงโทษเขาอกี
เป็นคร ัง้ทีส่อง  เพราะความยุตธิรรมสวรรคไ์ม่อนุญาตสิง่
นี ้96 

พระอบัดลุบาฮา 
 

ในทางกลบักนัหากมนุษยท์ าความดแีตไ่ม่มใีครเห็นหรอืไม่
ไดร้บัรางวลัในโลกนี ้ พระผูเ้ป็นเจา้ผูท้รงความยุตธิรรมจะให ้
รางวลัตอบแทนความดีของเขาอย่างแน่นอนเชน่กนัในภพ
ของวญิญาณเป็นการชดเชย :  

 

ดกูร  คนรบัใชท้ัง้หลายของเรา!  อยา่ไดทุ้กขโ์ศกหาก
ในวันเวลาเหล่านีบ้นโลกนี ้  สิง่ต่างๆ ทีข่ ัดกบัความ
ปรารถนาของเจา้ถูกลขิติไวแ้ละส าแดงโดยพระผูเ้ป็นเจา้  
เพราะวางใจไดว้่าวนัเวลาแห่งความส าราญใจและปีตใิน
ธรรมรอคอยเจา้อยู่  ภพทัง้หลายทีว่สิุทธิแ์ละรุง่โรจนด์ว้ย
ธรรมจะถูกเปิดออกมาต่อดวงตาของเจา้  เจา้ถูกลิขิต
โดยพระองคใ์นภพนีแ้ละภพหลงัจากนีใ้หไ้ดร้บัประโยชน ์ 
มสี่วนในความเบกิบาน  และไดส้่วนแบ่งของกรุณาธคิณุ
ทีค่ า้จุนในภพเหลา่นี ้ เจา้จะบรรลถุงึทุกสิง่นีอ้ย่างไม่ตอ้ง
สงสยั 97 

พระบาฮาอลุลาห ์
 

                                                 
96 Lights of Guidance 1983, no.455 
97 Gleanings from the Writings of Bahá’u’lláh, p.329 
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มนุษยอ์าจหนีอาญาแผ่นดนิไดห้ากกระบวนการยุตธิรรม
อ่อนแอ  หรอืไม่มีหลกัฐานเพยีงพอทีจ่ะยนืยนัความผิดหรอื
ยนืยนัเจตนาในการกระท าผดิ  เพือ่ใหค้รบองคป์ระกอบของ
ความผดิทางอาญา  แต่มนุษยไ์ม่สามารถหนีอาญาสวรรคไ์ด ้
เพราะพระผู เ้ ป็นเจา้รู เ้ ห็นทุกสิ่งที่ เขาท า  และมองเห็น
ความรูส้กึนึกคดิของเขาดว้ยว่าเขาท าสิง่ทีผ่ดิน้ันดว้ยเจตนา
หรอืไม่เจตนา  ดงันีพ้ระผูเ้ป็นเจา้สามารถพพิากษาไดอ้ย่าง
ยุติธรรมโดยไม่ตอ้งอาศยัใครใหม้าป้อนพยานหลกัฐานให ้
เหมือนกบัที่ป้อนใหศ้าล  มนุษยจ์ึงไม่มีทางหนีพน้อาญา
สวรรค ์ หรอืการท าช ัว่ทีไ่ม่มบีทลงโทษบญัญตัไิวใ้นกฎหมาย
เชน่การใส่รา้ยผูอ้ื่น  ก็ตอ้งถูกพระผูเ้ป็นเจา้ลงโทษเชน่กนั  
พระผูเ้ป็นเจา้อาจเตรยีมการลงโทษไวส้ าหรบัผูท้ ากรรมช ัว่ใน
ภพหนา้  หรอือาจใหเ้ขาชดใชก้รรมน้ันในโลกนีเ้ลย  เชน่
หากเราฉ้อโกงเงินคนอื่น  คอรปัช ั่น  ประกอบอาชพีผิด
กฎหมายหรอืหากนิกบัความเดอืดรอ้นของผูอ้ืน่เชน่ขายยา
เสพตดิ  เงนิทีไ่ดม้าโดยวธิเีหล่านีเ้ป็นเงนิบาป  และเงนิบาปที่
ไดม้านี้จะหลุดมือจากเราไปหร ือท าใหเ้ราเดือดรอ้นใน
ภายหลงั  ซ ึง่อาจเกิดขึน้ในรูปแบบต่างๆ ที่เราคาดไม่ถึง
แลว้แต่พระผูเ้ป็นเจา้จะเลือกวิธลีงโทษเรา  เชน่เราอาจถูก
ลูกหลานน าเงนิน้ันไปถลุงจนหมดโดยการพนันหรอืโดยวธิี
อืน่ๆ  อาจถูกคนอืน่มาโกงไปอกีทอด  เงนิกอ้นน้ันอาจเป็น
สาเหตุใหค้นในครอบครวัตอ้งมาทะเลาะกนั  หรอืหากเราน า
เงนิบาปน้ันไปลงทุนอย่างอืน่  ก็อาจขาดทุนจนหมดตวั  หรอื
ถา้เราใชเ้งนิบาปน้ันซือ้บา้น  บา้นน้ันอาจถูกไฟไหมห้รอืน ้า
ท่วมจนไม่เหลอืค่า  หรอืเราอาจลม้ป่วยจนสุขภาพทรุดโทรม
ไม่สามารถเสวยสุขดว้ยเงินน้ันได ้ หรอือาจถึงกบัเสียชวีติ  
พระบาฮาอลุลาหก์ลา่วไวเ้กีย่วกบัเร ือ่งนีว้า่ :  

 



วญิญาณและชวีติหลงัความตาย 

100 
ไปทีส่ารบญั 

ดังทีเ่จา้สังเกตเห็น  ความมัง่คัง่เป็นอันมากของ
ประชาชนสูญเสยีไป   เนือ่งดว้ยพระผูเ้ป็นเจา้ทรงดลให ้
คนแปลกหนา้หรอืทายาท...มาเอาทรพัยส์มบตัขิองพวก
เขาไป 98 

พระบาฮาอลุลาห ์
 

บางคนที่ไม่อยากเชือ่อาจตัง้ค าถามว่า  พระผูเ้ป็นเจา้
บนัทกึการกระท าของมนุษยบ์นโลกทุกคนเป็นพนัๆ ลา้นคน
ไดอ้ย่างไร  เพราะแต่ละคนก็ท าอะไรไวม้ากมายในระหว่างที่
ตนมชีวีติอยู่หลายสบิปีทัง้ดทีัง้เลว  ชมคนอืน่ในเวลาหน่ึงและ
ใส่รา้ยคนอื่นในอีกเวลาหน่ึง  ชว่ยคนอื่นในเวลาหน่ึงและ
หลอกลวงคนอืน่ในอกีเวลาหน่ึง  ระบบการเก็บขอ้มูลและการ
ประมวลบาปบุญของพระผูเ้ป็นเจา้  เพื่อน ามาคดิบญัชแีละ
ค านวณการลงโทษหรอืใหร้างวลัมนุษยส์ าหรบักรรมดกีรรม
ช ัว่ทุกอย่าง  คงจะตอ้งซบัซอ้นยิ่งกว่าระบบคอมพิวเตอรท์ี่
ซบัซอ้นที่สุดที่มนุษยส์ามารถคิดขึน้มาได ้ ความจรงิก็คือ
โลกนีเ้ป็นเพยีงเงาและความคลา้ยคลงึของภพวญิญาณ  สิง่ที่
มแีละด ารงอยู่ในโลกนีก็้มอียู่คลา้ยกนัในภพหนา้แต่อยู่ในอกี
มิตหิน่ึง  ในเมื่อเรามีระบบคอมพวิเตอรใ์นโลกนี ้ ในภพของ
วญิญาณก็ยอ่มมรีะบบคอมพวิเตอรเ์ชน่กนัแต่คงซบัซอ้นกว่า
มาก  พระอบัดลุบาฮาทรงกลา่วไวว้า่ :  

 

จงรู ไ้วว้่าอาณาจักรสวรรคค์ือภพทีแ่ทจ้ร ิง  และ
สถานที เ่บื อ้ งล่าง นี เ้ ป็น เพียง เ งาที ย่ื น่ออกมาจาก
อาณาจกัรสวรรค ์ เงาไม่มชีวีติของตนเอง  การด ารงอยู่
ของเงาเป็นเพียงจินตนาการ  ไม่มีอะไรมากไปกว่านัน้  

                                                 
98 Ḥuqúqu'lláh, compilation 2007 no.17 
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เงาเป็นเพยีงภาพทีส่ะทอ้นอยู่ในน า้และดเูหมอืนเป็นภาพ
จรงิตอ่ดวงตา 99 

พระอบัดลุบาฮา 
 

  

                                                 
99 Selections from the Writings of ‘Abdu’l-Bahá, p.178 
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7 
การกลบัชาตมิาเกดิ 

[Reincarnation] 
 
ตามทีอ่ธบิายมาตัง้แต่ตน้  วญิญาณของมนุษยก์ าเนิดขึน้

เมื่ออสุจิของผูช้ายผสมกบัไข่ของผูห้ญิง  วิญญาณจึงถือ
ก าเนิดในโลกนีเ้ป็นภพแรก  ไม่เคยด ารงอยู่ในชาตปิางไหน
มาก่อนตามความเชือ่ของบางคน  การก่อกรรมดีกรรมช ัว่
ของมนุษยจ์งึเร ิม่ตน้ในโลกนีเ้ป็นภพแรก  ชวีติบนโลกนีค้อื
ประสบการณแ์รกในพฒันาการของวญิญาณ :  

 
เ ป็นทีช่ ดั เจนจากค าสอนของพระบาฮาอุลลาห ์

เกีย่วกบัธรรมชาตขิองวญิญาณและชวีติหลงัความตายที ่
ตีพิ มพ ์ไ ว ้ใ น  Gleanings from the Writings of 
Bahá’u’llah ว่า จุดยนืของบาไฮเกีย่วกบัเร ือ่งนีเ้ขา้กนั
ไม่ไดเ้ลยกบัทฤษฎีของการกลบัชาติมาเกดิ..ไม่มีการ
เปิดเผยพระธรรมจากพระผูเ้ป็นเจา้คร ัง้ใดเคยสอนการ
กลบัชาตมิาเกดิ  นีเ้ป็นความคดิทีม่นุษยปั์น้แต่งขึน้มา  
วญิญาณของมนุษยถ์อืก าเนิดตอนตัง้ครรภ.์..มนุษยม์ไิด ้
ด ารงอยูก่อ่นในรปูแบบใดกอ่นจะมาสู่โลกนี ้100 

ท่านโชก ิเอฟเฟนด ิ
 
พระองค ์(พระบาฮาอุลลาห)์ กล่าวไวอ้ย่างชดัแจง้ว่า  

หากเรามีสายตาทีม่องเห็นอกีภพหนึง่  และมีปัญญาที ่
เขา้ใจความรุง่โรจนข์องภพนัน้  เราจะไม่อยากอยู่ทีนี่ ่
ต่อไปอกีเลยแมช้ ัว่ขณะ  มนุษยถ์ูกพระผูเ้ป็นเจา้ลขิติให ้
ผ่านพัฒนาการทางจิตวิญญาณทีด่ าเนินไปตลอด

                                                 
100 Lights of Guidance 1983, no.1128 
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นิรนัดรกาล  ชวีติของมนุษยบ์นโลกนีเ้ป็นเพยีงขัน้ตอน
แรกของพฒันาการนัน้  เมือ่เราเตบิโตเกนิกว่ารูปกาย  
และพระผูเ้ป็นเจา้ถอืวา่เราพรอ้มแลว้ทีจ่ะเก็บเกีย่วผลของ
พฒันาการทางจติวญิญาณของเรา  เรามุ่งไปยงัอกีโลก
หนึง่  เราใหช้ ือ่สิง่นีว้่าความตายเพยีงเพราะความสายตา
สัน้ของเรา  ค าทีเ่หมาะสมกว่าควรเป็น “ชวีติทีอุ่ดมกวา่” 
101 

ท่านโชก ิเอฟเฟนด ิ
 
เรารูจ้ากค าสอนของพระองคว์่าการกลบัชาตมิาเกดิ

นัน้ไม่มี  เรามายงัโลกนีเ้พยีงคร ัง้เดยีว  ชวีติของเราบน
โลกนีเ้ป็นเหมือนทารกในครรภม์ารดา  ซ ึง่ในสภาวะ
ดังกล่าวไดพ้ัฒนาสิง่ทีจ่ า เ ป็นส าหรบัช ีวิตทัง้หมด
หลงัจากคลอดออกมา  สิง่เดยีวกนันีเ้ป็นจรงิส าหรบัเรา  
ทีนี่เ่ราตอ้งพฒันาสิง่ทีจ่ าเป็นทางจิตวิญญาณส าหรบั
ชวีติหลงัความตาย  ในชวีติหนา้นัน้โดยความปรานีของ
พระผู เ้ป็นเจา้  พระองคส์ามารถช่วยเราใหพ้ัฒนา
ลกัษณะเฉพาะตวัตา่งๆ ทีเ่ราละเลยไม่ไดพ้ฒันาระหว่างที ่
เราอยูบ่นโลกนี ้ ไม่มคีวามจ าเป็นทีเ่ราจะตอ้งกลบัมาและ
เกดิใหม่ในอกีรา่งหนึง่  เพือ่จะคบืหนา้ทางจติวญิญาณ
และเตบิโตใกลเ้ขา้หาพระผูเ้ป็นเจา้ 
นีค้ือค าสอนบาไฮ  และนีค้ือสิง่ทีส่าวกทัง้หลายของ

พร ะบาฮาอุ ลลาห ์ต ้อ งยอมร ับ   โดยไ ม่ ค า นึ งถึง
ประสบการณต์า่งๆ ทีค่นอืน่อาจรูส้กึวา่ตนม ี คณุเองตอ้ง
รูแ้น่นอนว่าจติวทิยาสมยัใหม่ไดส้อนว่า  ความสามารถ
ของจติใจมนุษยท์ีจ่ะเช ือ่สิง่ทีต่นจนิตนาการนัน้แทบไม่มี
ขดีจ ากดั  การทีป่ระชาชนคดิว่าตนมีประสบการณบ์าง

                                                 
101 Lights of Guidance, second part no.678 
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ประเภท  คิดว่าตนจ าบางสิง่ไดใ้นชาติก่อน  ไม่ได ้
หมายความวา่พวกเขามปีระสบการณนั์น้จรงิ  หรอืมชีวีติ
ชาตกิอ่นจรงิ  พลงัจติใจของพวกเขาเพยีงพอทเีดยีวทีจ่ะ
ท าใหพ้วกเขาเช ือ่มัน่วา่สิง่นัน้ไดเ้กดิขึน้ 102 

ท่านโชก ิเอฟเฟนด ิ
 
ภายหลงัความตายวญิญาณจะกา้วหนา้ต่อไปในภพของ

วญิญาณเพือ่ใกลเ้ขา้หาพระผูเ้ป็นเจา้  ไม่มกีารยอ้นกลบัมา
เกดิในอกีรา่งหน่ึงในโลกนี ้ ซ ึง่เป็นไปไม่ไดแ้ละไม่มเีหตุผลที่
ต อ้งยอ้นกลับมาเกิดในโลกนี้อีก  ช ีวิตบนโลกนี้เ ป็น
ประสบการณแ์รกส าหรบัวิญญาณ  เมื่อผ่านประสบการณ์
ขอ งชีวิต บนโลก นี้แ ล ้ว   วิญญาณจ ะ เ ดินท า ง ผ่ าน
ประสบการณใ์หม่ๆ ตอ่ไปในภพของวญิญาณ  ซ ึง่เป็นไปตาม
วิว ัฒนาการของวิญญาณที่ไม่มีการยอ้นกลบัมา  นี้อาจ
เปรยีบไดก้ ับนักเรยีนที่มีประสบการณ์ชวีิตของการเป็น
นักเรยีนมัธยม  แลว้กา้วหน้าต่อไปหาประสบการณใ์หม่ๆ 
ของการเป็นนักศกึษามหาวทิยาลยั  ไม่มีเหตุผลทีนั่กศกึษา
มหาวทิยาลยัจะยอ้นกลบัมาเรยีนในโรงเรยีนมธัยม  
การกลบัชาตมิาเกดิเป็นเร ือ่งของจนิตนาการที่ไม่อยู่บน

พืน้ฐานของความจรงิ  และไม่เคยมีพระศาสดาองคใ์ดเคย
สอนไว ้ แต่คนรุน่หลงับางคนป้ันแต่งกนัขึน้มาเองภายหลงั  
และแพรอ่อกไปจนเป็นที่เช ือ่ของอีกหลายคน  เร ือ่งนี้ไม่มี
สาระหรอืความส าคญัจนพระบาฮาอลุลาหเ์องก็ไม่มาเสยีเวลา
กล่าวถงึ  อย่างไรก็ตามเรายงัโชคดทีีพ่ระอบัดุลบาฮาไดเ้คย
อธบิายความเป็นไปไม่ไดข้องการกลบัชาตมิาเกดิตามหลกั
วิทยาศาสตรไ์วใ้หเ้รา  เมื่อคร ัง้ที่พระองคถ์ูกสัมภาษณ์
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เกีย่วกบัเร ือ่งนี ้ และตอ่มาสภายตุธิรรมสากลก็ไดต้อบค าถาม
เกีย่วกบัเร ือ่งนีไ้วเ้ชน่กนั :  

 
เราตอ้งใชธ้รรมลขิติของศาสนทูตทัง้หลายในการวดั

ของเรา  หากพระบาฮาอุลลาหใ์หค้วามส าคญัแมเ้พียง
น้อยนิดกบัประสบการณล์ีล้บั  จินตภาพหรอืจิตแว่ว  
การไดย้ินเสียงจิตวิญญาณ  หากพระองคเ์ช ือ่ว่าการ
กลบัชาตมิาเกดิเป็นความจรงิ  พระองคเ์องคงกล่าวถงึสิง่
เหล่านีท้ ัง้หมดในค าสอนของพระองค ์ ความจรงิทีว่่า
พระองคข์า้มเร ือ่งเหล่านีไ้ปไม่เอ่ยถึง  แสดงว่าส าหรบั
พระองคแ์ลว้  สิง่เหล่านีไ้ม่มีความส าคัญหรอืความ
น่าเช ือ่ถอื  และดงันัน้ไม่คุม้คา่ทีพ่ระองคจ์ะมาเสยีเวลาใน
ฐานะทีเ่ป็นพระศาสดาผูอ้บรมมนุษยชาต ิ103 

สภายตุธิรรมสากล 
 
ค าถาม : ควรกล่าวอะไรเกีย่วกบัการกลบัชาตมิาเกดิ  

ซ ึง่เป็นความเชือ่ทีส่าวกบางศาสนายนืยนั? 
ค าตอบ : จุดประสงคข์องสิง่ทีเ่ราก าลงัจะพูดคือการ

แสดงความจรงิ  ไม่ใชจ่ะดูแคลนความเชือ่ของคนอืน่  นี ้
เป็นเพยีงการอธบิายขอ้เท็จจรงิของเร ือ่งนีเ้ท่านัน้และไม่มี
อะไรมากไปกว่านี ้ ไม่เชน่นัน้เราไม่ใครจ่ะโตแ้ยง้ความ
เช ือ่ทีฝั่งใจของใครหรอืรบัรองการปฏบิตัตินดงักลา่ว 
เชน่นัน้จงรูไ้วว้่า  ผูท้ีเ่ช ือ่การกลบัชาติมาเกดิมีสอง

ประเภท : ประเภทแรกไม่เช ือ่ในรางวลัและการลงโทษทาง
จิตวิญญาณในโลกหน้า  แต่พวกเขาเช ือ่ว่ามนุษยไ์ด ้
รางวัลและการชดเชยโดยการกลับชาติมาเกิดและ
กลบัมายงัโลกนี ้ พวกเขาถอืว่าสวรรคแ์ละนรกถูกจ ากดั
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อยู่ในโลกวตัถุนี ้ และไม่เช ือ่ในโลกถดัไป  กลุ่มนีย้งัแบ่ง
ออกสองฝ่าย  ฝ่ายหนึง่ถอืว่า  บางคร ัง้มนุษยก์ลบัมายงั
โลกนีใ้นรูปของสตัวใ์นฐานะทีถู่กลงโทษอย่างรุนแรง  
และหลงัจากทีท่นการทรมานทีเ่จ็บปวดนีแ้ลว้  มนุษยมุ่์ง
หนา้จากอาณาจกัรสตัวเ์ขา้ไปสูโ่ลกมนุษยอ์กีคร ัง้  และนี่
พวกเขาเรยีกว่าการเคลือ่นยา้ยวญิญาณไปสูอ่กีรา่งหนึง่  
อีกฝ่ายหนึง่ถือว่ามนุษยก์ลบัมายงัโลกมนุษยเ์ดิมทีต่น
จากไป  และประสบกบัรางวลัและการลงโทษส าหรบัชวีติ
กอ่นในการกลบัมา  และนีพ่วกเขาเรยีกว่าการกลบัชาติ
มาเกดิ  ทัง้สองฝ่ายนีไ้ม่เช ือ่ในโลกอืน่ถดัจากโลกนี ้
กลุ่มทีส่องของผูท้ีเ่ช ือ่การกลบัชาตมิาเกดิเช ือ่ในโลก

หนา้  และมองการกลบัชาติมาเกดิว่าเป็นวิธกีารท าให ้
บรรลุความสมบูรณ ์ ซ ึง่มนุษยไ์ดม้าซึง่ความสมบูรณท์ี
ละน้อยโดยการจากไปและกลับมายังโลกนีอ้ีกคร ัง้  
จนกระทัง่เขาบรรลุถึงหวัใจของความสมบูรณ ์ นั่นคือ  
มนุษยป์ระกอบดว้ยสสารและพลงังาน : ในตอนเร ิม่ตน้
หรอืในวฏัจกัรแรก  สสารไม่สมบูรณ ์ แต่เมือ่กลบัมายงั
โลกนีซ้ า้แลว้ซ า้อกี  สสารกา้วหนา้  มีความเกลีย้งเกลา
และเบาบาง  จนกระทัง่กลายเป็นกระจกทีข่ดัเงา  และ
จากนัน้พลงังานซึง่คอืวญิญาณ  มาบงัเกดิโดยบรบิูรณ์
ในกระจกนัน้ดว้ยความสมบูรณท์ัง้หมด 
ดงักล่าวคอืเร ือ่งราวโดยย่อของความเชือ่ของพวกที ่

เช ือ่การกลับชาติมาเกิดและการเคลือ่นยา้ยของ
วญิญาณไปสูอ่กีรา่งหนึง่  หากเราลงไปในรายละเอยีดจะ
เสยีเวลามาก  การยอ่ความนีเ้พยีงพอ  บุคคลเหลา่นีไ้ม่มี
ขอ้พสิจูนแ์ละการถกเหตผุลส าหรบัความเช ือ่ของตน  ซ ึง่
องิอยู่กบัการคาดเดาและการอนุมานจากกรณีแวดลอ้ม  
ไม่ใชข่อ้พิสูจนอ์นัเป็นทียุ่ติ  ขอ้พิสูจนค์ือสิง่ทีเ่ราตอ้ง
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เรยีกรอ้งจากผูท้ีเ่ช ือ่การกลบัชาติมาเกิด  ไม่ใช่การ
อนุมาน  การคาดเดาหรอืการสงัหรณ ์
แต่เจา้ไดถ้ามเราถึงขอ้พิสูจน์และการถกเหตุผล

เกีย่วกบัความเป็นไปไม่ไดข้องการกลบัชาตมิาเกดิ  และ
ดงันัน้เราตอ้งอธบิายเหตุผลส าหรบัความเป็นไปไม่ได ้
ดงักล่าว  ขอ้พิสูจนแ์รกคือภายนอกคือการแสดงออก
ของภายใน  พภิพคอืกระจกของอาณาจกัรสวรรค ์ โลก
วตัถุมคีวามคลอ้งจองกบัภพของวญิญาณ  ทนีีจ้งสงัเกต
ดูว่าในโลกทีเ่รารบัรูไ้ด ้ ลกัษณะปรากฏจากพระผูเ้ป็น
เจา้ไม่มซี า้กนั  เพราะไม่มสีิง่ใดเหมอืนกนัทุกอย่างไดก้บั
อกีสิง่หนึง่  เคร ือ่งหมายแห่งเอกภาพของพระผูเ้ป็นเจา้มี
อยูแ่ละเห็นไดใ้นทุกสิง่  หากยุง้ฉางทัง้หมดในโลกมเีมล็ด
พชือยู่เต็ม  เจา้จะประสบกบัความยุ่งยากมากในการหา
สองเมล็ดทีเ่หมอืนกนัทุกประการและแยกจากกนัไม่ไดใ้น
ทุกลักษณะ  ความแตกต่างและแยกจากกันไดถู้ก
ก าหนดใหค้งอยู่ระหว่างเมล็ดทัง้หลาย  ทนีีเ้นือ่งดว้ยขอ้
พสิูจนข์องเอกภาพของพระผูเ้ป็นเจา้มีอยู่ในทุกสิง่  อกี
ทัง้ความเป็นหนึง่และความโดดเดีย่วของพระผูเ้ป็นเจา้
เป็นทีเ่ห็นไดใ้นสภาวะความเป็นจรงิของทุกชวีติ  จงึไม่มี
ทางเป็นไปไดท้ีล่กัษณะปรากฏเดยีวกนัจากพระผูเ้ป็นเจา้
จะเกดิซ า้อกี  ดงันัน้การกลบัชาตมิาเกดิซ ึง่เป็นการมา
ปรากฏซ า้ของวญิญาณเดมิในโลกนีพ้รอ้มกบัสาระและ
สภาวะเมือ่ก่อนของตน  ย่อมเป็นการมาปรากฏของสิง่
เดมิและดงันีจ้งึเป็นไปไม่ได ้ และเนือ่งดว้ยการเกดิขึน้ซ า้
ของลกัษณะปรากฏเดียวกนัจากพระผูเ้ป็นเจา้เป็นไป
ไม่ไดส้ าหรบัวตัถทุัง้หลายทีด่ ารงอยู ่ การมาอยูใ่นสถานะ
เดมิซ า้ไม่วา่ในโคง้ขึน้หรอืโคง้ลง  จงึเป็นไปไม่ไดเ้ชน่กนั
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ส าหรบัการด ารงอยู่ของวญิญาณ  เพราะโลกวตัถุพอ้ง
กนักบัภพของวญิญาณ  
อย่างไรก็ตามเกีย่วกับสายพันธุก์ารกลับมาและ

เกดิขึน้ซ า้เป็นทีเ่ห็นไดช้ดั  กลา่วคอื  ตน้ไมซ้ ึง่ในปีกอ่นๆ 
ไดอ้อกใบ  ดอกและผล  ก็จะออกใบ  ดอกและผล
เหมือนกนัทุกอย่างในปีทีจ่ะมาถงึ  นีเ้รยีกว่าการเกดิขึน้
ซ า้ของสายพนัธุ ์ หากใครคดัคา้นว่าใบ  ดอกและผลได ้
เสือ่มสลายแลว้ลงจากโลกของพืชผักมาสู่โลกของแร่
ธาตุ  และกลบัไปสู่โลกของพชืผกัอกีคร ัง้  และดงันีจ้งึมี
การเกดิขึน้ซ า้  เราย่อมตอบว่าดอก  ใบและผลของปีที ่
แลว้ไดเ้สือ่มสลาย  และธาตุทีเ่ป็นองคป์ระกอบทัง้หลาย
ไดแ้ยกตัวและกระจัดกระจายไป  อนุภาคเดียวกัน
ทัง้หลายของใบและผลของปีทีแ่ลว้ทีส่ลายตวัไป  หา
ไดม้ารวมเขา้ดว้ยกนัใหม่และกลบัมาอกี  แต่สาระของ
สายพนัธุไ์ดก้ลบัมาโดยการประกอบตวักนัของธาตใุหม่ๆ  
ท านองเดียวกนัรา่งกายของมนุษยเ์สือ่มสลายไปหมด
หลงัจากทีส่่วนประกอบทัง้หลายของรา่งกายแยกตวัและ
กระจดักระจายไป  หากรา่งกายนีก้ลบัมาจากโลกของแร่
ธาตุหรอืพืชผัก  ก็จะไม่มีส่วนประกอบเดียวกนัของ
บุคคลกอ่น  เพราะธาตุทัง้หลายของบุคคลนัน้ไดแ้ยกกนั  
สลายตวัออกและกระจดักระจายไปในความกวา้งใหญ่  
ต่อมาภายหลงัธาตุอืน่ๆ ทีเ่ป็นส่วนประกอบมารวมเขา้
ดว้ยกนั  แลว้อกีรา่งกายหนึง่ก่อตวัขึน้  และแมอ้าจเป็น
ความจรงิทีว่่า  องคป์ระกอบจ านวนหนึง่จากรา่งกายของ
คนก่อนอาจเขา้มาเป็นส่วนประกอบของรา่งกายของคน
หลงั  องคป์ระกอบเหลา่นัน้ก็หาไดร้บัการอนุรกัษไ์วอ้ย่าง
สมบูรณต์ามเดมิ  โดยไม่มีการเพิม่เขา้มาหรอืลดลงไป  
เพือ่จะมาประกอบตวักนัอกีคร ัง้  และโดยการประกอบตวั
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กนัและรวมเขา้ดว้ยกนันีไ้ดก้อ่ใหเ้กดิอกีคนหนึง่  เชน่นัน้
เราไม่สามารถอนุมานว่า  รา่งกายนีไ้ดก้ลบัมาพรอ้มกบั
ส่วนประกอบทัง้หมดของตน  คนก่อนกลายมาเป็นคน
หลงัและดงันัน้มีการเกิดขึน้ซ า้  วิญญาณเดียวกนัได ้
กลบัมาเชน่เดยีวกบัรา่งกาย  และหลงัจากความตายสาระ
ของวญิญาณไดก้ลบัมายงัโลกนี ้
และหากเรากล่าวอา้งว่าการกลบัชาตมิาเกดิมุ่งหมาย

จะน ามาซึง่ความสมบูรณ ์ เพือ่ว่าสสารจะมคีวามบรสิทุธ ์
และเกลีย้งเกลาเพิม่ขึน้  และแสงสวา่งของวญิญาณจะมา
ปรากฏในนัน้ดว้ยความสมบูรณเ์ป็นทีสุ่ด  นีก็้เป็นเพียง
จินตนาการเช่นกัน  เพราะแม ้ว่า เรายอมร ับการ
สนันิษฐานดงักลา่ว  การฟืน้กลบัมาของการด ารงอยูข่อง
วตัถุไม่สามารถกอ่ใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงสาระของวตัถุ
นัน้  เพราะสารทีไ่ม่สมบูรณห์าไดก้ลายเป็นสภาวะที ่
สมบูรณโ์ดยการกลบัมา  ความมืดมิดจะไม่กลายเป็น
แหล่งก าเนิดแสงสว่าง  ความอ่อนแออย่างสิน้เชงิจะไม่
กลายเป็นพลงัและความแข็งแกรง่  และสาระทางโลกจะ
ไม่กลายเป็นสภาวะความเป็นจรงิของสวรรค ์ ไม่ว่าจะ
กลับมาบ่อยแค่ไหนตน้ไมซ้คักุมจะไม่มีว ันออกผลที ่
หวาน  และตน้ไมท้ดีจีะไม่ออกผลทีข่ม  ดงันีเ้ป็นทีช่ดัเจน
ว่าการเกดิขึน้ซ า้และการกลบัมายงัโลกวตัถไุม่ใชว่ธิกีาร
บรรลุความสมบูรณ ์ และการสนันิษฐานนีไ้ม่ไดอ้งิอยู่กบั
ขอ้พิสูจนห์รอืหลกัฐาน  แต่เป็นเพียงการคาดเดา  ไม่  
ความเป็นจรงิแลว้การบรรลุความสมบูรณข์ึน้กบัความ
อารขีองพระผูเ้ป็นเจา้... 
ยิง่ไปกว่านัน้โลกวตัถุนีห้าไดม้ีค่าหรอืประโยชนถ์ึง

ขนาดทีค่นทีเ่ป็นอสิระจากกรงของโลกนีแ้ลว้  จะหาทาง
ใหถู้กจบัมาอยู่ในกบัดกันีอ้กีคร ัง้  ไม่  ความอารนิีรนัดร ์
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ของพระผูเ้ป็นเจา้เป็นพยาน  ความสามารถทีแ่ทจ้รงิและ
การความพรอ้มรบัของสภาวะของมนุษยถ์ูกท าใหเ้ป็นที ่
ชดัเจนและเห็นชดั  โดยการขา้มผ่านระดบัขัน้ตา่งๆ ของ
การด ารงอยู่  ไม่ใชโ่ดยการเกดิขึน้ซ า้และการกลบัมา  
เมือ่เปลือกหอยถูกเปิดออกเพียงคร ัง้เดียว  จะเป็นที ่
ประจกัษแ์ละชดัเจนว่าเปลือกหอยนัน้ซอ่นไข่มุกหรอื
สสารทีไ่รค้่าไว ้ เมือ่พชืเตบิโตขึน้มาคร ัง้หนึง่  พชืนัน้จะ
งอกหนามหรอืดอกไมอ้อกมา  พชืไม่จ าเป็นตอ้งเตบิโต
ขึน้มาอีกคร ัง้   นอกจากนีค้วามกา้วหน้าและการ
เคลือ่นไหวผ่านภพต่างๆ เป็นเสน้ตรงตามล าดบัของ
ธรรมชาต ิ คอืเหตุของการด ารงอยู่  และการเคลือ่นไหว
ทีข่ดักบัระบบและระเบยีบของธรรมชาตคิอืเหตุของการ
ดบัสูญ  การกลบัมาของวญิญาณหลงัความตายเขา้กนั
ไม่ไดก้บัการเคลือ่นไหวตามธรรมชาต ิ และขดักบัระบบ
ของพระผูเ้ป็นเจา้ 
ดงันีไ้ม่มีทางเป็นไปไดโ้ดยสิน้เชงิทีจ่ะบรรลุถึงการ

ด ารงอยู่โดยการกลบัมา : นีเ้ป็นราวกบัว่ามนุษยห์ลงัจาก
ทีเ่ป็นอสิระจากโลกในครรภแ์ลว้  จะกลบัเขา้ไปในครรภ ์
อกี  จงพจิารณาดูว่ามโนภาพของผูท้ีเ่ช ือ่การกลบัชาติ
มาเกดิและการเคลือ่นยา้ยของวญิญาณไปสู่อกีรา่งหนึง่  
ไม่มีมูลเพียงไร!  พวกเขานึกคดิว่ารา่งกายเป็นภาชนะ
และวญิญาณคอืสิง่ทีบ่รรจุอยู่ในนัน้  เหมือนกบัน า้และ
ถว้ย  ทีน่ า้ถกูถา่ยออกจากถว้ยหนึง่แลว้เทใสอ่กีถว้ยหนึง่  
แทจ้รงิแลว้นีค้ือความนึกคิดแบบเด็กๆ  พวกเขาไม่
ใครค่รวญใหล้กึซ ึง้พอทีจ่ะตระหนักว่าวญิญาณเป็นสิง่ที ่
ไม่มีรูปกาย  ไม่มีการเขา้ไปหรอืออกมา  และอย่างมาก
ทีสุ่ดวิญญาณเชือ่มโยงกบัรา่งกายดงัเชน่ดวงอาทิตย ์
เช ือ่มโยงกบักระจก  หากวญิญาณสามารถขา้มผ่านทุก
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ระดับขัน้และบรรลุถึงความสมบูรณท์ีแ่ทไ้ดโ้ดยการ
กลบัมายงัโลกวตัถุนีซ้  า้ๆ อกี  เชน่นัน้ย่อมเป็นการดกีวา่
ถา้พระผูเ้ป็นเจา้ยืดชวีิตของวิญญาณในโลกวัตถุนี  ้ 
เพือ่ใหว้ญิญาณไดม้าซึง่คุณความดแีละความสมบูรณ ์ 
และดงันัน้ย่อมไม่จ าเป็นทีว่ิญญาณจะตอ้งชมิถว้ยแห่ง
ความตายและเขา้มาสูช่วีตินีค้ร ัง้ทีส่อง 
มโนคตนีิม้ีจุดก าเนิดมาจากขอ้เท็จจรงิทีว่่า  ผูท้ีเ่ช ือ่

การกลบัชาตมิาเกดิบางคนจนิตนาการว่าการด ารงอยู่
ถูกจ ากดัอยู่ในโลกทีช่ ัว่แล่นนี ้ และปฏเิสธภพอืน่ๆ ของ
พระผูเ้ป็นเจา้  ทวา่ในความเป็นจรงิแลว้ภพของพระผูเ้ป็น
เจา้ไม่มสีิน้สุด  หากภพทัง้หลายของพระผูเ้ป็นเจา้มาถงึ
ยอดสุดทีโ่ลกวัตถุ นี  ้ เช่นนั ้นสรรพโลกย่อมเปล่า
ประโยชน ์ และการด ารงอยู่ย่อมเป็นเกมเด็กเล่น  เพราะ
ผลทา้ยทีสุ่ดของจกัรวาลทีไ่ม่มจีบสิน้นีนั้น่คอื  สภาวะที ่
ประเสรฐิสุดของมนุษย ์ ย่อมไปทีนั่น่ทีนี่อ่ยู่สามสีว่นัในที ่
พ านักทีไ่ม่จิรงันี ้ และไดร้บัการลงโทษและรางวลั  ใน
ตอนจบทุกคนจะบรรลถุงึความสมบูรณ ์ สรรพโลกทีพ่ระ
ผูเ้ป็นเจา้สรา้งกบัสิง่มีชวีิตทีไ่ม่มีสิน้สุดย่อมจะบรบิูรณ์
และมาถงึจุดสมบูรณ ์ และดงันีค้วามเป็นเจา้ของพระผู ้
เป็นนาย  และนามและคุณลกัษณะทัง้หลายของพระผู ้
เป็นเจา้ยอมยุติการมีฤทธิแ์ละอิทธิผลต่อชวีิตทีม่ีจิต
วญิญาณทัง้หลายทีด่ ารงอยู่เวลานี ้ “ความรุง่โรจนข์อง
พระผูเ้ป็นนายของเจา้  พระผูท้รงความรุง่โรจนห์าใชส่ิง่ที ่
ผูท้ีพ่ระองคส์รา้งยนืยนัเกีย่วกบัพระองค”์  
ปัญญาทีจ่ ากดัของบรรดานักปรชัญาสมยัก่อนเชน่

โทเลมแีละคนอืน่ๆ ถอืว่า  ชวีติและการด ารงอยู่ถูกจ ากดั
อยู่ในโลกใบนี ้ และจนิตนาการว่าอวกาศทีไ่รข้อบเขตนี ้
ถกูบรรจอุยูใ่นดาวเกา้ดวงบนทอ้งฟ้า  และทุกดวงลว้นไม่
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มีอะไรและว่างเปล่า  จงเป็นพยานว่าความคดิของพวก
เขาถูกจ ากดัอย่างไร  และการใชเ้หตุผลของพวกเขา
บกพรอ่งอย่างไร!  ท านองเดียวกนับรรดาผูท้ีเ่ช ือ่การ
กลับชาติมาเกิดจินตนาการว่า  ภพทัง้หลายของ
วญิญาณถูกจ ากดัอยู่ในอาณาจกัรต่างๆ ทีปั่ญญาของ
มนุษยส์ามารถนึกคดิ  พวกเขาบางคนเชน่ชาวดรูซและ
ชาวนูเซรสิ  ถงึกบัจนิตนาการว่าการด ารงอยู่ถูกจ ากดั
อยู่ในโลกวตัถุนี ้ นีเ้ป็นขอ้สนันิษฐานทีโ่ง่เขลาเพยีงไร!  
เพราะในจกัรวาลนีข้องพระผูเ้ป็นเจา้ซ ึง่ปรากฏดว้ยความ
สมบูรณ ์ ความงามและความโอฬารเป็นทีส่ดุ  ดวงดาวที ่
เรอืงแสงในจกัรวาลมจี านวนนับไม่ถว้น!  เชน่นัน้จงหยุด
เพือ่อนุมานดูว่า  ภพแห่งวิญญาณทัง้หลายของพระผู ้
เป็นเจา้ซ ึง่เป็นรากฐานทีแ่ทจ้รงิ  ตอ้งไรข้อบเขตและมี
จ านวนนับไม่ถว้นอย่างไร  “ดูกร  ประชาชนทีม่กีารหยัง่
เห็น  จงเอาใจใสใ่หด้!ี”  
แต่ขอใหเ้รากลบัมายงัหวัขอ้ดัง้เดมิของเรา  ในคมัภรี ์

ศกัดิส์ทิธท์ัง้หลายของพระผูเ้ป็นเจา้  มกีารกลา่วถงึ “การ
กลับมา ”  แต่ ผู ้โ ง่ เขลาไ ม่ เข ้าใจความหมายและ
จินตนาการว่าเป็นการกล่าวถึงการกลับชาติมาเกิด  
เพราะสิง่ทีศ่าสนทูตทัง้หลายของพระผูเ้ป็นเจา้หมายถงึ 
“การกลบัมา” ไม่ใชก่ารกลบัมาของสาระ  แต่เป็นการ
กลับมาของคุณลักษณะ  ไม่ใช่การกลับมาของพระ
ศาสดาเอง  แต่เป็นการกลบัมาของความสมบูรณข์อง
พระองค ์ ในกอสเปวเป็นทีก่ล่าวไวว้่า  จอหน์บุตรชาย
ของเซคาไรยา  คอือไีลจาห ์ วจนะเหล่านีไ้ม่ไดห้มายถงึ
การกลบัมาของวญิญาณทีส่ามารถใชเ้หตุผลและตวัตน
ของอีไลจาหใ์นรา่งของจอหน์  แต่ทีจ่รงิแลว้นัน้ความ
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สมบูรณแ์ละคุณลักษณะทัง้หลายของอีไลจาหเ์ป็นที ่
ประจกัษแ์ละเห็นไดช้ดัในจอหน์  
ตะเกยีงดวงหนึง่ถูกจุดในหอ้งนีเ้มือ่คนื : เมือ่ตะเกยีง

อกีดวงหนึง่ถูกจดุคนืนี ้ เรากล่าวว่าแสงสว่างของเมือ่คนื
ก าลงัส่องอกี  เมือ่น า้ทีห่ยุดไหลมาจากน า้พุแลว้ไหลอกี
เป็นคร ัง้ทีส่อง  เรากล่าวว่านีค้อืน า้เดยีวกนัทีไ่หลอกีคร ัง้  
หรอืเรากล่าวว่าแสงสว่างนีเ้ป็นสิง่เดยีวกนักบัแสงสว่าง
กอ่นนี ้ ท านองเดยีวกนัดอกไมแ้ละสมุนไพรทีห่อมหวาน
ของฤดูใบไมผ้ลปีิทีแ่ลว้บานออกมา  และผลไมโ้อชะงอก
ออกมา  ปีหนา้เรากล่าวว่าผลไมโ้อชะเหล่านัน้  ดอกไม ้ 
ชอ่ดอกไมแ้ละสมุนไพรทีห่อมหวานเหล่านัน้ไดก้ลบัมา  
นีไ้ม่ใชว่่าองคป์ระกอบเดยีวกนัทัง้หลายของดอกไมข้อง
ปีทีแ่ลว้  หลงัจากทีแ่ยกตวั  ไดร้วมเขา้ดว้ยกนัใหม่และ
กลบัมา  ไม่  ความหมายคอื  ความสดและความเนียน  
กลิน่หอมทีน่่าร ืน่รมยแ์ละสทีีน่่าพศิวงซึง่เป็นลกัษณะของ
ของดอกไมข้องปีทีแ่ลว้  จะพบไดเ้หมอืนกนัเปีย๊บในดอก
ไมข้องปีนี ้ กล่าวโดยย่อ  ใจความส าคัญคือความ
คลา้ยคลึงและความละมา้ยระหว่างดอกไมก้่อนและ
ดอกไมห้ลงั  นีค้ือ “การกลบัมา” ทีก่ล่าวไวใ้นคมัภีร ์
สวรรคท์ัง้หลาย  นีไ้ดร้บัการอธบิายไวอ้ย่างบรบิูรณโ์ดย
พระบาฮาอุลลาหใ์นคีตาบีอคีาน  จงไปดูคมัภีรเ์ล่มนัน้  
เพือ่ว่าเจา้จะไดร้บัทราบสจัธรรมของความลกึลบัสวรรค ์ 
ขอค าอวยพรและความสรรเสรญิจงมแีดเ่จา้ 104 

พระอบัดลุบาฮา 
 
ดงัทีท่่านโชก ิเอฟเฟนด ิยนืยนัไวว้่า ไม่เคยมีพระศาสดา

องคใ์ดสอนเร ือ่งการกลบัชาตมิาเกดิ  พระพุทธเจา้เองก็มไิด ้
                                                 
104 Some Answered Questions 2014, chapter 81 
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สอนเร ือ่งนี ้ แตค่นรุน่หลงัป้ันแตง่กนัขึน้มาเอง  ซ ึง่เห็นไดจ้าก
ค าสอนตอนหน่ึงของพระพุทธเจา้ทีก่ล่าวไวแ้ละสอดคลอ้งกบั
ทีพ่ระบาฮาอลุลาหล์ขิติไวเ้ชน่กนัวา่ :  

 
คนท าช ัว่ทนทุกขใ์นโลกนี ้ ทนทุกขใ์นโลกหนา้  เขา

ทนทุกขใ์นทัง้สองภพ  เขาทนทุกขท์ีรู่ว้่าตนไดท้ าความ
ช ัว่  เขาทนทุกขห์นักยิง่ขึน้เมือ่ไปสูทุ่คตภิพ  คนท าดสีุข
ใจในโลกนี ้ สุขใจในโลกหนา้  เขาสุขใจในทัง้สองภพ  
เขาสุขใจทีรู่ว้่า  ตนไดท้ าความดี  เขาสุขใจยิง่ขึน้เมือ่
ไปสู่สุคตภิพ  คนท าดรีา่เรงิในโลกนี ้ รา่เรงิในโลกหนา้  
เขารา่เรงิในทัง้สองภพ  เขารา่เรงิเบิกบานใจเมือ่เห็น
กรรมบรสิทุธิข์องตน 105 
 
เป็นทีช่ดัเจนและประจกัษว์่าหลงัจากทีร่า่งกายตาย  

มนุษยท์ุกคนจะประเมินคุณค่าของการกระท าของตน  
และจะตระหนักในทุกสิง่ทีน่ า้มือของตนไดก้ระท า...
บรรดาผูท้ีเ่ป็นสาวกของพระผูเ้ป็นเจา้ทีแ่ทจ้รงิองคเ์ดยีว  
ขณะทีจ่ากชวีตินีไ้ป  จะประสบกบัความเบกิบานและดใีจ
จนเป็นไปไม่ไดท้ีจ่ะพรรณนา  ขณะทีบ่รรดาผูม้ีชวีติอยู่
ในความหลงผดิจะถูกครอบง าดว้ยความกลวัและสัน่ไหว  
และจะเป่ียมดว้ยความอกสัน่ขวญัหนีอย่างไม่มสีิง่ใดเกนิ 
106 

พระบาฮาอลุลาห ์
 
ตามทีก่ล่าวไวต้อนตน้  ความทรงจ าของคนเราถูกบนัทกึ

ไวก้บัวญิญาณ  ไม่ใชส่มอง  ดงัน้ันเมื่อตายไป  ทุกคนจะจ า
                                                 
105 ธรรมบท 17, 18, 19 
106 Gleanings from the Writings of Bahá’u’lláh, p.170-171 
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การกระท าทัง้หมดของตนได ้ ไม่ว่าจะเป็นกรรมดหีรอืกรรม
ช ัว่  และจะเบกิบานใจ  สุขใจ  หรอืทนทุกขใ์นโลกหนา้  เมือ่
ไดต้ระหนักในความดคีวามช ัว่ทีต่นไดท้ าลงไปในโลกนี ้ หาก
มีชาตกิ่อนจรงิเราทุกคนในชาตนีิจ้ะตอ้งทราบการกระท าทุก
อย่างที่ตนเคยท าในชาติก่อน  และจะสุขใจหรอืทุกขใ์จ
ตามน้ัน  แต่ในความเป็นจรงิแลว้มนุษยนั์บพนัๆ ลา้นคนบน
โลกไม่มีใครรูเ้ลยว่าตนเคยมชีวีติอย่างไรในชาตกิ่อนและได ้
ท าอะไรไวใ้นชาติก่อน  ยกเวน้บางคนจ านวนน้อยนิดซึง่
อาจจะไม่ถงึ 0.0000001% ดว้ยซ า้  ทีจ่ติแว่วแลว้นึกคดิไป
เอง  หรอืจงใจป้ันเร ือ่งขึน้มาเองเพื่อจุดประสงคบ์างอย่างว่า
ตนระลกึชาตไิด ้ มนุษยเ์ราด ารงอยูใ่นโลกนีเ้ป็นภพแรก  การ
ก่อกรรมดีกรรมช ัว่ของมนุษยเ์ร ิม่ตน้ในโลกนี ้ และกรรมดี
กรรมช ัว่ทีเ่รากอ่ในโลกนีจ้ะส่งผลต่อชวีติของเราในภพนีแ้ละ
ภพหนา้  เมื่อจากโลกนีไ้ปสู่ภพของวญิญาณ  ทุกคนจะจ า
การกระท าทุกอย่างของตนไดต้ามทีพ่ระพุทธเจา้และพระบา
ฮาอลุลาหล์ขิติไวข้า้งบนนี ้
สว่นทฤษฎหีรอืความเช ือ่ทีว่า่คนเราจะตอ้งกลบัชาตมิาเกดิ

อีก  เพื่อบ าเพ็ญบุญบารมีของตนใหส้มบูรณ์ขึน้เร ือ่ยๆ 
จนกว่าจะถงึขัน้นิพพาน  จะไดไ้ม่ตอ้งเวยีนว่ายตายเกดิแลว้
กลบัมาเกดิเป็นมนุษยอ์กี  ถา้เป็นเชน่นีจ้รงิเด็กทารกหรอืเด็ก
ทีต่ายในครรภ ์ ก็ตอ้งกลบัชาตมิาเกดิอกี  เพราะวา่เด็กน้ันยงั
ไม่มโีอกาสไดบ้ าเพ็ญบุญบารมขีองตนเลยก็มาตายเสยีก่อน  
ความเช ือ่นีไ้ม่เป็นความจรงิเชน่กนัเมื่อพจิารณาค าสนทนา
ระหว่างพระพุทธเจา้และพระอานนทท์ีว่่า  แมแ้ต่เด็กทีต่ายใน
ครรภม์ารดาก็จะไม่กลบัชาตมิาเกดิอกี  ซ ึง่สอดคลอ้งกบัที่
พระอบัดุลบาฮากล่าวไวว้่า  ทารกเหล่านีจ้ะกา้วหนา้ต่อไปใน
ภพของวญิญาณโดยความอารขีองพระผูเ้ป็นเจา้  มิไดห้วน
กลบัมาเกดิบนโลกนีอ้กี :  
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ดูกร  อานนท ์ เธอพงึทราบความจรงิทีว่่า  วญิญาณ

เป็นปัจจยัส าหรบัการเกดิของรูปนาม  หากวญิญาณไม่
หยัง่ลงในทอ้งของมารดา  นามรูปจะกอ่ตวัในทอ้งมารดา
หรอื 
ไม่ไดเ้ลยพระเจา้ขา้ 
ดูกร  อานนท ์ ถา้วญิญาณหยัง่ลงในทอ้งมารดาแลว้

จะล่วงไปอีก (หมายถึงตายก่อนคลอด) นามรูปจะมา
บงัเกดิเป็นชวีติในโลกนีอ้กีหรอื 
ไม่ไดเ้ลยพระเจา้ขา้107 

 
ทารกเหล่านีอ้าศยัอยู่ภายใตเ้งาแห่งการบรบิาลของ

พระผูเ้ป็นเจา้  และเนือ่งดว้ยพวกเขาไม่ไดก้ระท าบาปใดๆ  
และไม่เปรอะเปือ้นมลทินของโลกของธรรมชาติ  พวก
เขาจะกลายเป็นผูส้ าแดงความอารสีวรรค ์ และดวงตา
แห่งความเมตตาสวรรคจ์ะหนัมามองพวกเขา 108 

พระอบัดลุบาฮา 
 
เชน่กนัไม่เคยมพีระศาสดาองคใ์ดสอนไวว้า่  คนเรามั่งมศีร ี

สุขหรอืทุกขท์รมานในโลกนีเ้พราะกรรมดกีรรมช ัว่ทีเ่ราท าไว ้
ในชาตปิางก่อน  แลว้ถอืว่าคนทีม่ีชวีติทุกขท์รมานในโลกนี้
เพราะชาตกิอ่นท ากรรมช ัว่ไวม้าก  ถา้เชน่น้ันการทีพ่ระบาฮา
อุลลาห ์ พระบอ๊บ  พระโมฮมัหมดั  พระเยซแูละพระศาสดา
ทัง้หลายในอดตี  ตอ้งเผชญิกบัความทุกขท์รมานมากมายใน
ชวีติ  เป็นเพราะว่าพระศาสดาเหล่านีเ้คยท าช ัว่ไวม้ากมายใน
ชาติก่อนหรอื  ชาตินี้จึงตอ้งมาชดใชก้รรมช ั่วของตน?  
                                                 
107 มหาวรรค 115 ทีฆนิกาย  สุตตนัตปิฎก  พระไตรปิฎก เล่ม 10 
108 Some Answered Questions 2014, chapter 66, para 8 
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สติปัญญาที่ดีคงไม่ยอมรบัความเช ือ่แบบนี้  ความทุกข ์
ทรมานในชวีิตของคนเราบนโลกนี้ส่วนหน่ึงมาจากการ
กระท าของเราเอง  เชน่เราไปโกงผูอ้ืน่  เราไปเล่นการพนัน  
เรานอกใจสามหีรอืภรรยา ฯลฯ  เราจงึเดอืดรอ้นและตอ้งทน
ทุกขก์บัสิง่ทีเ่กดิขึน้ตามมา  เป็นการชดใชก้รรมทีเ่ราท าเอง
ในโลกนี ้:  

 
การทดสอบของมนุษยม์ีสองชนิด  (ก) ผลทีต่ามมา

จากการกระท าของมนุษยเ์อง  หากชายคนหนึง่กนิมาก
ไป  เขาท าลายการย่อยอาหารของตน  หากเขากนิพิษ  
เขาก็ป่วยหรอืตาย  หากบุคคลหนึง่เล่นการพนัน  เขาจะ
เสยีเงนิ  หากเขาดืม่มากไป  เขาจะเสยีสมดุล  การทน
ทุกขท์ัง้หมดเหล่านีเ้กดิจากตวัมนุษยเ์อง  ดงันัน้เป็นที ่
ชดัเจนทีเดยีวว่า  ความทุกขโ์ศกบางอย่างเป็นผลของ
การกระท าของเราเอง  (ข) มีการทนทุกขอ์ืน่ๆ ทีบ่งัเกดิ
กบัพระผูท้รงศรทัธาของพระผูเ้ป็นเจา้  จงพิจารณาดู
ความทุกขโ์ศกอยา่งใหญห่ลวงทีพ่ระครสิตแ์ละอคัรสาวก
ทัง้หลายของพระองคส์ูท้น 
ผูท้ีท่นทุกขม์ากทีสุ่ดบรรลุถงึความสมบูรณท์ีย่ิง่ใหญ่

ทีส่ดุ 109 
พระอบัดลุบาฮา 

 
ความทุกขท์รมานอกีส่วนหน่ึงมาจากปัจจยัภายนอกทีอ่ยู่

นอกเหนือการควบคุมของเรา  บางคร ัง้เราไม่ไดท้ ากรรมช ัว่
อะไรแต่ก็ตอ้งประสบกบัความเดอืดรอ้น  เชน่เราไปตรวจสอบ
การทุจรติ  ก็อาจถูกคนทีอ่ยู่เบือ้งหลงัการทุจรติน้ันมาท ารา้ย  
พระศาสดาทัง้หลายท าแต่ความด ี แต่ก็ตอ้งถูกมารผจญและ
                                                 
109 Paris Talks, p.49-50 
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ประสบกบัความทุกขท์รมานมากมาย  ทัง้ศาสนาพุทธและ
ศาสนาบาไฮกลา่วไวอ้ยา่งสอดคลอ้งกนัเกีย่วกบัเร ือ่งนีว้า่ :  

 
ทุกขบ์างอยา่งมสีมุฏฐานมาจากน า้ด ี เสมหะ  ลม  ฤดู

แปรปรวน  เหตุการณร์า้ย  มาจากปัจจยัภายนอก  และ
จากกรรมของเรา 110 
 
บางเร ือ่งขึน้กบัเจตจ านงทีอ่สิระของมนุษย ์ เชน่  การ

กระท าดว้ยความยุตธิรรมและเป็นธรรม  หรอืดว้ยความอ
ยุตธิรรมและสามานย ์ กล่าวคอื  การเลอืกกระท าดหีรอื
ช ัว่รา้ย  เป็นทีช่ดัเจนและประจกัษว์่าเจตจ านงของมนุษย ์
มีความส าคญัยิง่ในการกระท าเหล่านี ้ แต่มีบางเร ือ่งที ่
มนุษยถ์กูบบีและบงัคบั  เชน่  การนอน  ความตาย  ความ
เจ็บป่วย  การลดถอยพลงัความสามารถ  เคราะหร์า้ยและ
ความสูญเสยีทางวตัถุ  สิง่เหล่านีไ้ม่ขึน้กบัเจตจ านงของ
มนุษย ์ และมนุษยไ์ม่ตอ้งใหเ้หตุผล  เพราะมนุษยถ์ูกบบี
ใหท้นสิง่เหล่านี ้ แต่มนุษยม์อีสิระในการเลอืกท าความดี
และความช ัว่รา้ย  และท าสิง่ดงักล่าวตามความสมคัรใจ
ของตนเอง 111 

พระอบัดลุบาฮา 
 
ตามหลกัธรรมค าสอนของบาไฮ  สิง่เลวรา้ยต่างๆ ที่อาจ

เกดิขึน้กบัเราโดยทีเ่ราไม่ไดเ้ป็นผูก้อ่หรอืท ากรรมช ัว่อะไร  ที่
จรงิแลว้เป็นบททดสอบที่มาจากพระผูเ้ป็นเจา้  เพื่อช่วย
พฒันาเราใหม้คีณุธรรมสงูขึน้  เพราะวญิญาณของมนุษยเ์รา
จะพฒันาไดก็้ต่อเมือ่ผ่านความยากล าบาก  แมแ้ต่พระบาฮา
                                                 
110 มหานิทเทส (หนา้ 154) ขทุทกนิกาย  สุตตนัปิฎก  พระไตรปิฎกเล่ม 29 
111 Some Answered Questions 2014, chapter 70, para 3 
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อุลลาหเ์องก็ตอ้งผ่านบททดสอบทีทุ่กขท์รมานจากพระผูเ้ป็น
เจา้  จนเมือ่ถงึขดีสุดพระองคท์รงโอดครวญต่อพระผูเ้ป็นเจา้
ในธรรมจารกึอคัคี  และพระผูเ้ป็นเจา้ทรงตอบพระบาฮา
อลุลาหว์า่ :  

 
ดกูร  ปากกาทีย่ิง่ใหญท่ีส่ดุ  เราไดย้นิเสยีงเรยีกรอ้งที ่

หวานทีสุ่ดของเจา้แลว้ในอาณาจกัรนิรนัดร ์: ดูกร  พระ
ผูถู้กประทุษรา้ยแห่งภพทัง้หลาย!  จงเงีย่หูฟังสิง่ทีช่วิหา
แห่งความโอฬารด ารสั 
ดูกร  พระผูอ้รรถาธบิายแห่งภพทัง้หลาย  หากมิใช่

เพราะความเยอืกเย็นแลว้  ความรอ้นของวจนะของเจา้
จะแผ่ออกไปไดอ้ยา่งไร? 
ดกูร  แสงสวา่งแห่งภพทัง้หลาย  หากมใิชเ่พราะความ

หายนะ  ดวงตะวนัแห่งความอดทนของเจา้จะส่องแสงได ้
อยา่งไร? 112 

พระบาฮาอลุลาห ์
 
เด็กที่ก าลงัมีความสุขกบัการละเล่นอย่างสนุก  อาจเกดิ

ความทุกขเ์มือ่พ่อแม่ใหเ้ลกิเลน่และบงัคบัใหอ้า่นหนังสอื  เด็ก
ทุกขเ์พราะไม่เขา้ใจความรกัความหวงัดีของพ่อแม่ที่ท าไป
เพื่ออนาคตของเด็กเอง  ท านองคลา้ยกนัความหายนะและ
ความทุกขท์รมานที่พระผูเ้ป็นเจา้ส่งมาใหเ้ราน้ัน  คอืความ
ปรานีทีพ่ระองคต์อ้งการใหเ้ราเป็นคนทีส่มบูรณข์ึน้  กระน้ัน
บางคนอาจไม่เขา้ใจ  มองไม่เห็นความหมายของความทุกข ์
ทรมาน  จงึหมดอาลยัตายอยากกบัโชคชะตาทีโ่หดรา้ยทีเ่กดิ
กบัตน  และอาจกลายเป็นโรคซมึเศรา้  แต่ส าหรบัผูท้ีศ่รทัธา
และเขา้ใจ  ความทุกขท์รมานหรอืความล าบากยากเข็ญคอื
                                                 
112 The Fire Tablet 
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บททดสอบหรอืบทเรยีน  ซ ึง่เป็นโอกาสทีจ่ะไดพ้ฒันาตนเอง  
โดยการยืนหยดัต่อสูก้บัความทุกขย์ากน้ันดว้ยคุณธรรม  
ไม่ใชต่อ่สูค้วามยากล าบากดว้ยความไรศ้ลีธรรม  เชน่ล าบาก
ยากจนก็แกจ้นโดยการโกงคนอืน่ :  

 
ดูกร  บุตรแห่งมนุษย !์  ความหายนะของเราคือการ

บร ิบาลของเรา  แมดู้ภายนอกจะเป็นไฟและความ
พยาบาท  แต่โดยเนือ้ในคอืแสงสวา่งและความปรานี  จง
รบีเขา้ไปหาเถดิ  เพือ่วา่เจา้จะกลายเป็นแสงสวา่งนิรนัดร ์
และวิญญาณอมตะ  นีค้ือบญัชาของเราต่อเจา้  จงถือ
ปฏบิตั ิ113 

พระบาฮาอลุลาห ์
 
บททดสอบคอืประโยชนจ์ากพระผูเ้ป็นเจา้ซ ึง่เราควร

ขอบคุณพระองค ์ ความเศรา้โศกและทุกขใ์จไม่ไดม้าหา
เราโดยบงัเอญิ  แต่ถูกส่งมาใหเ้ราโดยความปรานีของ
พระผูเ้ป็นเจา้เพือ่ใหเ้ราสมบูรณข์ึน้... 
ผูท้ีไ่ม่ไดท้นทุกขบ์รรลุไม่ถงึความสมบูรณ ์ พชืทีถู่ก

คนสวนตดักิง่มากทีสุ่ดคือพืชทีจ่ะออกดอกสวยทีสุ่ด  
และออกผลเหลอืลน้ทีส่ดุเมือ่ฤดรูอ้นมาถงึ   
คนงานคราดดนิดว้ยคนัไถของตน  และจากดนินัน้มี

พืชผลใหเ้ก็บเกีย่วอย่างอุดมสมบูรณ์และเหลือลน้  
มนุษยถ์กูลงโทษใหห้ลาบจ ามากเทา่ไร  เขาก็จะเก็บเกีย่ว
คุณความดทีางจติวญิญาณไดม้ากเท่านัน้  ทหารจะไม่
เป็นนายพลทีด่ีจนกว่าเขาจะอยู่แนวหนา้ในการสูร้บที ่
ดเุดอืดและไดแ้ผลลกึทีส่ดุ 
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บทอธษิฐานของศาสนทูตทัง้หลายของพระผูเ้ป็นเจา้ที ่
เป็นมาเสมอและยงัคงเป็นอยู่คือ : ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้  
ขา้พเจา้ปรารถนาการสละชวีติในหนทางไปสู่พระองค!์  
ขา้พเจา้ปรารถนาจะหลัง่เลอืดเพือ่พระองค ์ และพลชีพี
ขัน้สงูสดุ 114 

พระอบัดลุบาฮา 
 
จิตใจและวิญญาณของมนุษยค์ืบหน้าเมือ่เขาถูก

ทดสอบโดยการทนทุกข ์ พืน้ดนิยิง่ถูกไถ  เมล็ดก็จะยิง่
เตบิโตดแีละยิง่เก็บเกีย่วพชืผลไดด้ ี ดงัเชน่คนัไถทีไ่ถดนิ
เป็นร่องลึกเป็นการก าจัดวัชพืชและหนามออกไป  
เชน่เดียวกนัการทนทุกขแ์ละความทุกขท์รมานท าให ้
มนุษยเ์ป็นอสิระจากกจิการทีค่บัแคบของชวีติบนโลกนี ้ 
จนกระทัง่เขามาถงึสภาวะของการปล่อยวางอย่างสิน้เชงิ  
เจตคตขิองเขาในโลกนีจ้ะเป็นเจตคตแิห่งความสุขทาง
ธรรม  กล่าวคอื  มนุษยย์งัไม่สุก  ความรอ้นของไฟแห่ง
การทนทุกขจ์ะท าใหเ้ขาสุกเต็มที ่ จงมองยอ้นดูสมัย
ต่างๆ ในอดีตแลว้เจา้จะพบว่า  บุรุษผูย้ิง่ใหญ่ทีสุ่ด
ทัง้หลายทนทุกขม์ากทีส่ดุ  115 

พระอบัดลุบาฮา 
 
เจ า้ตอ้งไม่ เศรา้   ความเดือดรอ้นนีจ้ะท าให ้จิต

วิญญาณของเจา้เขม้แข็งขึน้  อย่าไดเ้ศรา้  จงรา่เรงิ!  
ขอความสรรเสรญิจงมแีดพ่ระผูเ้ป็นเจา้  เจา้เป็นทีร่กัของ
เรา  เราจะเลา่นิทานเร ือ่งหนึง่ใหเ้จา้ฟัง :  

                                                 
114 Paris Talks, p.50-1 
115 Paris Talks, p.178 
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‘ผูป้กครองคนหนึง่ตอ้งการแต่งตัง้ขา้แผ่นดนิคนหนึง่
ใหด้ ารงต าแหน่งสงู  ดงันัน้เพือ่ทีจ่ะฝึกฝนเขา  ผูป้กครอง
จับเขาเขา้คุกและท าใหเ้ขาทรมานมาก  ชายผู ้นี ้
ประหลาดใจต่อสิง่นี ้ เพราะเขาคาดหวงัจะไดร้บัความ
โปรดปรานอย่างยิง่  ผูป้กครองใหน้ าตวัเขาออกจากคุก
มาตดีว้ยไม ้ สิง่นีท้ าใหเ้ขาฉงนใจมากเพราะเขาคิดว่า
ผูป้กครองรกัเขา  หลงัจากนัน้เขาถูกน าไปแขวนคอบน
ตะแลงแกงจนเกอืบตาย  เมือ่ฟืน้ขึน้มาเขาถามผูป้กครอง
ว่า “หากท่านรกัขา้พเจา้  ท าไมท่านจงึท าสิง่เหล่านี?้”  
ผูป้กครองตอบว่า “ขา้ตอ้งการใหเ้จา้เป็นนายกรฐัมนตร ี 
โดยการผ่านการทดสอบทีส่าหสัเหล่านี ้ เจา้จะเหมาะกบั
ต าแหน่งนีก้ว่าเดมิ  ขา้ตอ้งการใหเ้จา้รูด้ว้ยตวัเองว่าสิง่นี ้
เป็นอย่างไร  เมือ่เจา้จะตอ้งลงโทษใคร  เจา้จะรูถ้ึง
ความรูส้ึกของการทนสิง่หล่านี ้ ขา้รกัเจา้  ดงันัน้ขา้
ตอ้งการใหเ้จา้มคีวามสมบูรณ”์ 116 

พระอบัดลุบาฮา 
 
เชน่เดยีวกนักบัทีพ่ระพุทธเจา้สอนไว ้ ศาสนาบาไฮสอนวา่

ลักษณะส าคัญอย่ า งห น่ึ งขอ ง โ ลก นี้คือ ค วาม ทุ กข ์  
พระพุทธเจา้มิไดส้อนใหเ้รากม้หน้ากม้ตาทนทุกขน้ั์นไป  
เพราะเป็นกรรมเกา่จากชาตปิางกอ่นทีเ่ราไม่มทีางหนีพน้  แต่
ทรงแนะวธิกีารพน้ทุกขใ์หแ้กเ่รา  ศาสนาบาไฮสอนว่า  การ
เอาชนะความทุกขท์ าใหเ้ราไดพ้ัฒนาจิตวิญญาณและ
ศลีธรรม  และเป็นขอ้พสิูจนถ์งึความประเสรฐิของเรา  เพราะ
ในยามสบายทุกคนจะมีความสุขและดูด ี แต่ผูน้ั้นจะยงัหนา้
ช ืน่ตาบานหรอืรบัมือกบัปัญหาไดอ้ย่างมีคุณธรรมหรอืไม่  
เมือ่เผชญิกบัสถานการณท์ีย่ากล าบากเชน่  เวลาทีถ่กูใสร่า้ย
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ป้ายสี  เวลาที่เราเจ็บป่วยหรอืคนในครอบครวัเราเจ็บป่วย  
เวลาถกูคนอืน่เอาเปรยีบ  เวลาแบ่งผลประโยชนก์บัผูอ้ืน่ไม่ลง
ตวั  เวลาถูกผูท้ีม่ีอ านาจเหนือกว่ากลั่นแกลง้  เวลาทีร่ายได ้
เราลดลง  ฯลฯ  เมือ่เจอกบับททดสอบเหลา่นีใ้นชวีติ  บางคน
อาจเผยใหเ้ห็นตวัตนทีแ่ทจ้รงิออกมา  เชน่ยามปกตบิางคน
เป็นเพือ่นทีด่ตี่อกนั  แต่ยามทีผ่ลประโยชนไ์ม่ลงตวั  ทัง้คู่จะ
เห็นแกผ่ลประโยชนห์รอืความเป็นเพือ่นมากกวา่กนั  ยามสขุ
สบายสามกีบัภรรยารกัใครก่นัด ี แตใ่นยามขดัสนหรอืเจ็บไข ้
ไดป่้วย  ทัง้สองจะยงัรกั  ห่วงใยและดูแลกนัดอียู่หรอืไม่  ยาม
ขดัสนคนน้ันๆ จะแกปั้ญหาชวีิตของตนดว้ยคุณธรรมและ
ความอดทน  หรอืจะแกปั้ญหาดว้ยการคอรปัช ัน่หรอืพยายาม
ไปหลอกเอาเงินจากผู ้อื่น   หร ือยอมท าความช ั่ว เพื่อ
แลกเปลีย่นกบัเงนิทองหรอืต าแหน่งและอ านาจ  ความทุกข ์
ทรมานในชวีติของคนเราคอืไฟแห่งการทดสอบทีจ่ะชว่ยแยก
ทองจากขีโ้ลหะ  แยกคนจรงิจากคนจอมปลอม :  

 
อยา่งไรก็ตามเราไม่ควรลมืวา่  ลกัษณะเฉพาะทีส่ าคญั

อย่างหนึง่ของโลกนีค้อืความยากล าบากและความทุกข ์
ทรมาน  และโดยการเอาชนะสิง่เหล่านีเ้องทีเ่ราไดพ้ฒันา
ศลีธรรมและจติวญิญาณของเรา  ดงัทีท่่านนาย (พระอบั
ดุลบาฮา) กล่าวไว ้ ความทุกขโ์ศกเป็นเสมือนรอ่งดนิที ่
ถกูไถ  ยิง่ไถลกึลงไปเท่าไร  เราก็ยิง่ไดผ้ลมากลน้เท่านัน้ 
117 

ท่านโชก ิเอฟเฟนด ิ
 
ใครๆ  สามารถมีความสุขในยามสบาย   ผ่อน

คลาย  สุขภาพดี  ประสบความส าเร็จ  ยินดีและเบิก
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บาน   แต่ถา้ใครมีความสุขและพึงพอใจในเวลาที ่
ยุ่งยาก  ล าบากและโรคภยัรุมเรา้  นั่นคือขอ้พิสูจนถ์ึง
ความประเสรฐิ 118 

พระอบัดลุบาฮา 
 
จนกว่ามนุษยจ์ะถูกทดสอบ  ทองแทจ้ึงจะแยกได ้

ชดัเจนจากขีโ้ลหะ  ความทรมานคอืไฟแห่งการทดสอบ
ซึง่ในไฟนี ้ ทองแทจ้ะเรอืงแสงอรา่ม  และสิง่เจอืปนจะถกู
ไหมจ้นด า 119 

พระอบัดลุบาฮา 
 
ดูกร  บุตรแห่งชวีติ!  อย่าสาละวนอยู่กบัโลกนี ้ เพราะ

เราทดสอบทองดว้ยไฟ  และทดสอบคนรบัใชข้องเราดว้ย
ทอง 120 

พระบาฮาอลุลาห ์
 
การเช ือ่เร ือ่งการกลบัชาติมาเกดิไม่มีประโยชนอ์ะไรกบั

ชวีติและจติวญิญาณของมนุษยเ์ลย  การทีค่นมั่งมีศรสีุขคดิ
ว่าตนไดเ้สวยผลบุญทีท่ าไวเ้มื่อชาตกิ่อน  แลว้มองว่าความ
ทุกขเ์ป็นเร ือ่งน่ากลวัและเลวรา้ย  หรอืคนทีทุ่กขย์ากล าเค็ญ
คิดว่าตนตอ้งชดใชก้รรมช ัว่ที่ท าไวเ้มื่อชาตกิ่อน  ไม่มีทาง
เปลี่ยนแปลงชะตากรรมนี้ไดแ้ละตอ้งเศรา้ทนอยู่อย่างน้ัน  
โดยทีท่ ัง้คูไ่ม่ตระหนักในสจัธรรมทีพ่ระอบัดลุบาฮากลา่วไวว้่า 
“ผูท้ีไ่ม่ไดท้นทุกขบ์รรลุไม่ถงึความสมบูรณ”์  ซ ึง่จะท าใหต้น
ไม่เขา้ใจความหมายของความทุกขท์รมาน  และพลาด

                                                 
118 Bahá’í World Faith, p.363 
119 Selections from the Writings of ‘Abdu’l-Bahá, p.120-1 
120 The Hidden Words, Arabic no.55 
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โอกาสทีจ่ะพฒันาตนเองโดยการต่อสูก้บัความทุกขท์รมาน
น้ันดว้ยคณุธรรมและก าลงัใจทีเ่ขม้แข็ง  ซ ึง่จะท าใหว้ญิญาณ
ของตนประเสรฐิขึน้  ปล่อยวางจากโลกนี ้ และไดอ้ยู่ใกลก้บั
พระผูเ้ป็นเจา้มากขึน้เมื่อจากชวีิตนี้ไปสู่ภพของวิญญาณ  
ดงัทีพ่ระอบัดลุบาฮาสอนไวว้า่ :  

 
ส าหรบัผูท้ีจ่รงิใจ  บททดสอบเป็นเสมือนของขวญั

จากพระผูเ้ป็นเจา้  พระผูท้รงความสูงส่ง  เพราะผูก้ลา้
หาญจะรบีไปหาบททดสอบของสนามรบทีดุ่เดือดดว้ย
ความเบกิบานและดใีจเป็นทีส่ดุ  แตค่นขีข้ลาดจะกลวัจน
ตวัสัน่  จะเอ่ยเสียงโอดครวญและเศรา้โศก  ท านอง
เดียวกนันักเรยีนทีเ่ช ีย่วชาญจะตระเตรยีมและท่องจ า
บทเรยีนและแบบฝึกหดัดว้ยความพยายามเต็มที ่ และใน
วนัสอบเขาจะปรากฏตวัตอ่ครูดว้ยความเบกิบานอย่างไม่
รูส้ิน้  ท านองเดยีวกนัทองแทเ้รอืงแสงอรา่มในไฟแห่งการ
ทดสอบ  ดงันัน้เป็นทีช่ดัเจนว่าส าหรบัดวงวิญญาณที ่
บรสิุทธิ ์ บททดสอบเป็นเสมือนของขวญัของพระผูเ้ป็น
เจา้  พระผูท้รงความสูงส่ง  แต่ส าหรบัดวงวิญญาณที ่
อ่อนแอ  บททดสอบคือความหายนะทีไ่ม่คาดคิด  บท
ทดสอบนีเ้ป็นเพยีงดงัเชน่ทีเ่จา้เขยีน : บททดสอบนีข้จดั
สนิมแห่งอตัตาออกไปจากกระจกของหวัใจ  จนกระทัง่
ดวงอาทติยแ์ห่งสจัธรรมส่องแสงมายงักระจก  เพราะไม่มี
ม่านใดทีปิ่ดมดิกว่าอตัตา  และไม่ว่าจะบางเพยีงไร  ม่าน
นัน้ก็จะปิดคลุมมนุษยท์ัง้หมดในทีสุ่ด  และขวางกัน้เขามิ
ใหไ้ดร้บัสว่นแบ่งจากความอารนิีรนัดร ์121 

พระอบัดลุบาฮา 
 

                                                 
121 Bahá’í World Faith, p.371-372 



วญิญาณและชวีติหลงัความตาย 

126 
ไปทีส่ารบญั 

ดูกร  เจา้ผูเ้ป็นคนรบัใชข้องพระผูเ้ป็นเจา้!  อย่าได ้
เศรา้โศกต่อความทุกขท์รมานและความหายนะทีบ่งัเกดิ
กบัเจา้  ความหายนะและความทุกขท์รมานทัง้ปวงถูก
สรา้งขึน้มาส าหรบัมนุษย ์ เพือ่ว่ามนุษยจ์ะเมินโลกที ่
จะตอ้งมลายนี ้ โลกทีเ่ขายึดติดอย่างมาก  เมือ่มนุษย ์
ประสบกบัการทดสอบและความยากล าบากต่างๆ  เมือ่
นัน้ธรรมชาติของเขาจะดีดกลบั  และเขาจะปรารถนา
อาณาจกัรนิรนัดร ์ อาณาจกัรทีว่สิทุธิพ์น้จากความทุกข ์
ทรมานและความหายนะทัง้ปวง 122 

พระอบัดลุบาฮา 
 

                                                 
122 Selections from the Writings of ‘Abdu’l-Bahá, p.239 
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