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วิญญาณ ปัญญา ร่างกาย 

1) อวัยวะและองค์ประกอบต่างๆ ของร่างกาย แม้ว่าจะแตกต่างกันแต่ก็เชื่อมโยงอยู่ด้วยกัน โดยการ

ประสานงานของวญิญาณ ซึง่ท าให้อวยัวะและองคป์ระกอบเหล่านัน้ท างานกลมกลนืกนัและเทีย่งตรงอย่าง

สมบูรณ์ จงึท าให้ชวีติด าเนินอยู่ต่อไปได้ อย่างไรก็ตามแมร้่างกายมนุษยม์ไิด้ทราบถงึการประสานงานโดย

วญิญาณ แต่กป็ฏบิตักิารดว้ยความเทีย่งตรงตามความประสงค์ 

(Baha’i World Faith, p.340) 

2) หากเราได้รบัความรื่นเรงิหรอืเจบ็ปวดจากเพื่อน หากความรกัเป็นรกัแท้หรอืหลอกลวง ผู้ที่ถูกกระทบคอื

วิญญาณ หากคนรกัอยู่ไกลจากเรา ผู้ที่โศกเศร้าคือวิญญาณ และความโศกเศร้าหรอืความยุ่งยากของ

วิญญาณอาจท าให้เกิดปฏิกิรยิากับร่างกาย ....ถ้าร่างกายมกีารเปลี่ยนแปลง วิญญาณไม่จ าเป็นต้องถูก

กระทบกระเทอืน.... ถ้ากรงนกถูกท าลาย นกไม่ได้รบัอนัตราย เมื่อตะเกยีงแตก เปลวไฟยงัคงสว่างไสว   

เช่นเดยีวกบัวญิญาณของมนุษย ์แมค้วามตายจะท าลายร่างกาย แต่ความตายกไ็มม่อี านาจเหนือวญิญาณ 

(Paris Talks, p. 65-66) 

3) เนื่องดว้ยรา่งกายเป็นบลัลงักข์องวญิญาณ สิง่ใดทีบ่งัเกดิกบัรา่งกายจะเป็นทีรู่ส้กึโดยวญิญาณ ความจรงิแลว้

ความยนิดหีรอืเศรา้สลดบงัเกดิกบัวญิญาณมใิช่ร่างกาย เนื่องดว้ยร่างกายเป็นบลัลงัก์ของวญิญาณ พระผู้

เป็นเจา้จงึบญัญตัวิ่า ร่างกายต้องไดร้บัการทะนุถนอมมใิห้บงัเกดิความน่ารงัเกยีจ วญิญาณเหน็ร่างกายซึ่ง

เป็นบลัลงัก์ของตน ดงันัน้ถ้าร่างกายได้รบัการเคารพก็เหมอืนดัง่วญิญาณเป็นผู้รบั และก็เป็นเช่นนี้ในทาง

กลบักนั 

ดงันัน้จงึมกีารบญัญตัไิวว้่า รา่งทีไ่รช้วีติควรไดร้บัการปฏบิตัดิว้ยเกยีรตแิละความเคารพทีสุ่ด 

(Selections from the Writings of the Bah, p.95) 

4) จงพจิารณาดูว่าความฉลาดของมนุษยพ์ฒันาและเสื่อมลงไดอ้ย่างไร และบางครัง้เสื่อมลงจนสูญสิ้น แต่ทว่า

วญิญาณไม่มกีารเปลี่ยนแปลง การที่ปญัญาจะแสดงออกได้นัน้ร่างกายต้องสมบูรณ์ ปญัญาที่ดตี้องอยู่ใน

รา่งกายทีด่ ีแต่วญิญาณไมจ่ าเป็นตอ้งอาศยัรา่งกาย ปญัญาอาศยัพลงัของวญิญาณในการเขา้ใจ จนิตนาการ

และปฏบิตักิาร แต่วญิญาณคอืพลงัอสิระ ปญัญาเขา้ใจนามธรรมโดยอาศยัรูปธรรม แต่วญิญาณมกีารแสดง

ปรากฏของตนเองอย่างไม่มขีีดจ ากัด ปญัญาถูกจ ากัดแต่วิญญาณไร้ขดีจ ากัด ปญัญาเข้าใจโดยอาศัย
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ประสาทการเหน็ ไดย้นิ รบัรส ไดก้ลิน่ และสมัผสั แต่วญิญาณเป็นอสิระจากประสาทสมัผสัเหล่านี้ ตามทีเ่จา้

สงัเกตวญิญาณมไิดอ้ยูน่ิ่งไมว่่าในยามหลบัหรอืตื่น ในขณะฝนัวญิญาณอาจไขปญัหาทีไ่ขไม่ไดใ้นยามตื่น ยิง่

ไปกว่านัน้ปญัญาไม่สามารถเขา้ใจในยามที่ประสาทสมัผสัหยุดท างาน และในขณะที่เป็นตวัอ่อนหรอืทารก

พลงัการใชเ้หตุผลยงัไมป่รากฏแต่วญิญาณมพีลงัเตม็เป่ียมอยูเ่สมอ กล่าวโดยยอ่ ขอ้พสิจูน์มมีากมายทีแ่สดง

ว่า แม้การใช้เหตุผลจะสูญเสยีไป พลงัของวญิญาณยงัคงอยู่ อย่างไรก็ตามวญิญาณด ารงอยู่ในระดบัและ

ภาวะต่างกนั 

(The Baha’i World, 1975, xv 38) 

5) วญิญาณมพีลงัส าคญัสองอย่าง ก. ดงัเช่นสิง่แวดล้อมภายนอกถูกสื่อสารมายงัวญิญาณโดยตา หู สมอง 

วญิญาณถ่ายทอดความต้องการและจุดประสงค์ของตนโดยผ่านสมองไปยงัมอืและลิน้ของร่างกายเป็นการ

แสดงออก  พลงัของวญิญาณคอืแกนส าคญัของชวีติ  ข. พลงัทีส่องของวญิญาณแสดงออกในโลกแห่งมติ ิซึง่

วญิญาณด ารงอยูแ่ละปฏบิตักิารโดยไมอ่าศยัประสาทสมัผสัทางรา่งกาย ในอาณาจกัรแห่งมตินิี้ วญิญาณเหน็

โดยไม่ใช้ตา ได้ยนิโดยไม่ใช้หู และเดินทางโดยไม่ใช้การเคลื่อนไหวของร่างกาย ดงันัน้เ ป็นที่ชดัเจนว่า

วญิญาณของมนุษย์สามารถปฏบิตัิการผ่านทางร่างกายโดยใช้อวยัวะของประสาทสมัผสั และวิญญาณ

สามารถด ารงอยู่และปฏบิตักิารโดยไม่ใชป้ระสาทสมัผสัเหล่านี้ นี่พสิูจน์ถงึความเหนือกว่าของวญิญาณต่อ

รา่งกาย 

ตวัอย่างเช่น จงมองดูตะเกยีงนี้ มใิช่แสงของตะเกียงที่เหนือกว่าตวัตะเกยีงหรอื แมว้่าตะเกียงจะ

สวยงามเพยีงไร แต่ถา้ไมม่แีสงในตะเกยีง จดุประสงคข์องตะเกยีงไมบ่รรลุผลและตะเกยีงนัน้ไรช้วีติ ตะเกยีง

จ าเป็นต้องมีแสงแต่แสงไม่จ าเป็นต้องอาศัยตะเกียง วิญญาณไม่จ าเป็นต้องอาศัยร่างกายแต่ร่างกาย

จ าเป็นต้องอาศยัวญิญาณ มฉิะนัน้ร่างกายจะมชีวีติอยู่ไม่ได ้วญิญาณด ารงอยู่ไดโ้ดยปราศจากร่างกาย แต่

รา่งกายทีป่ราศจากวญิญาณจะตาย 

(Paris Talks, p.86-87) 

6) ร่างกายอาจถูกตัดอวัยวะหรืออวยัวะอาจสูญเสียสมรรถภาพ ร่างกายอาจกลายเป็นอัมพาตแต่กระนัน้ 

ปญัญา วญิญาณ ยงัคงอยู่เหมอืนเดมิ ปญัญาตดัสนิใจ ความคดิสมบูรณ์ แมม้อืจะใชไ้ม่ได ้เทา้กลบักลายไร้

ประโยชน์ กระดูกสนัหลงักลายเป็นอมัพาตไม่มกีารเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อแต่วญิญาณจะยงัคงในภาวะ

เดมิ 

(The Promulgation of Universal Peace, p 242) 



3 

 

7) จติและวญิญาณแห่งการใช้เหตุผลหมายถงึสิง่เดยีวกนั จตินี้ซึง่ตามการเรยีกของนักปรชัญานัน้คอืวญิญาณ

แห่งการใช้เหตุผลล้อมรอบทุกสรรพสิง่ คน้พบสภาพความเป็นจรงิของสรรพสิง่ต่างๆ ตราบเท่าทีอ่ยู่ในขดี

ความสามารถของมนุษย ์รูล้กัษณะพเิศษ ผลและคุณสมบตัขิองสรรพสิง่ต่างๆ  แต่นอกเสยีจากว่าวญิญาณ

ของมนุษยจ์ะได้รบัการช่วยเหลอืโดยพลงัความศรทัธาวญิญาณจะไม่คุ้นเคยกบัความลบัของพระผู้เป็นเจา้ 

และสภาพความเป็นจรงิของสวรรคป์ระดุจกระจกทีแ่มจ้ะใสและขดัมนั กย็งัจ าเป็นต้องไดร้บัแสงสว่าง กระจก

ไมส่ามารถคน้พบความลบัของพระผูเ้ป็นเจา้จนกว่าแสงอาทติยจ์ะสะทอ้นมายงักระจกนัน้ 

แต่ปญัญาคอืพลงัของวญิญาณ วญิญาณคอืตะเกยีง ปญัญาคอืแสงทีส่่องมาจากตะเกยีง วญิญาณคอื

ต้นไม ้ปญัญาคอืผลไม ้ปญัญาคอืความสมบูรณ์ของวญิญาณและสาระของวญิญาณ ดงัเช่นแดงอาทติยเ์ป็น

สาระของดวงอาทติย ์

(Some Answered Questions, p.208-209) 

8) เกีย่วกบัค าถามทีว่่าพลงัของปญัญาและพลงัของวญิญาณเป็นหน่ึงเดยีวกนัหรอืไม่ พลงัเหล่านี้เป็นคุณสมบตัิ

ตามธรรมชาติของวญิญาณ เช่น การจนิตนาการ ความคดิ ความเข้าใจ ซึ่งเป็นพลงัอนัเป็นแก่นสารของ

ความเป็นมนุษย์ ประดุจดงัล าแสงเป็นคุณสมบตัิตามธรรมชาติของดวงอาทิตย์ ร่างกายมนุษย์เป็นเช่น

กระจก วญิญาณเป็นเช่นดวงอาทติย์ พลงัปญัญาของมนุษยเ์ป็นเช่นล าแสงที่มาจากวญิญาณ ล าแสงอาจ

หยดุส่องมาทีก่ระจกแต่ล าแสงไมม่ทีางแยกออกจากดวงอาทติย ์

(The Baha’i World, 1975, xv 43) 

9) วญิญาณเป็นเช่นกระจก และพระกรุณาของพระผู้เป็นเจา้เป็นเช่นดวงอาทติย ์เมื่อกระจกบรสิุทธิส์ดใสและ

หนัเขา้หาดวงอาทติย ์กระจกจะสะทอ้นแสงสว่างและความรุ่งโรจน์อนัสมบูรณ์ของดวงอาทติย ์เช่นนัน้เราไม่

ควรพจิารณาว่ากระจกเป็นตวัส่องแสง แต่เป็นเพราะพลงัแสงอาทติยท์ีผ่่านเขา้มาท าใหก้ระจกสะทอ้นแสง 

(Baha’i World Faith, p.367) 

10) เมือ่มนุษยไ์มเ่ปิดปญัญาและสมองรบัพรจากพระวญิญาณบรสิุทธิ ์แต่กลบัหนัวญิญาณไปสู่โลกวตัถุ ไปสู่ส่วน

ทีเ่ป็นเน้ือหนงั เขาจะตกต ่าลงมาสู่อาณาจกัรสตัว ์อยูใ่นสภาพอนัน่าเศรา้ เพราะถ้าคุณลกัษณะทางธรรมของ

วญิญาณทีเ่ปิดรบัลมหายใจพระพรวญิญาณบรสิุทธิม์เิคยถูกใช ้กจ็ะอ่อนแอลงและในทีสุ่ดไรส้มรรถภาพ  
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ในขณะที่คุณลกัษณะทางโลกที่ฝึกฝนอยู่ฝ่ายเดียวจะกลายเป็นพลงัอันน่ากลวั มนุษย์ที่หลงทางและไร้

ความสุขจะกลายเป็นคนปา่เถื่อน ไรค้วามยตุธิรรม ดุรา้ยและคดิรา้ยยิง่กว่าสตัว ์

(Paris talks, p.96) 

11) พระพรของพระผูเ้ป็นเจา้ที่ปรากฏชดัอยู่ในชวีติทัง้หลาย บางครัง้ถูกซ่อนเรน้โดยม่านก าบงัของปญัญาและ

สายตาทางโลก ซึ่งท าให้มนุษย์ตาบอด แต่เมื่อคราบเหล่านัน้ถูกขจดัออกและม่านก าบังขาดสะบัน้ลง 

สญัลกัษณ์อนัยิง่ใหญ่ของพระผูเ้ป็นเจา้จะเป็นทีเ่หน็ได ้และมนุษยจ์ะเป็นพยานต่อแสงนิรนัดรทีส่่องสว่างแก่

โลก  

(Baha’i World Faith, p.266) 

12) จงไตรต่รองดพูลงัความคดิของมนุษยม์สีองชนิด ชนิดหนึ่งเป็นสิง่ทีแ่ท ้ต้องตรงกบัความจรงิ ความคดิเช่นนี้

มีการบังเกิดขึ้นจริง เช่น ความคิดเห็นที่แม่นย า ทฤษฎีที่ถูกต้อง การค้นพบทางวิทยาศาสตร์ และ

สิง่ประดษิฐค์ดิคน้ ความคดิอกีชนิดหน่ึงเกดิจากจนิตนาการอนัไรส้าระและไรป้ระโยชน์ซึง่ไม่ก่อใหเ้กดิผลอนั

ใด และไม่มคีวามเป็นจรงิ มนัสาดซดัเหมอืนกบัคลื่นในทะเลแห่งจนิตนาการและผ่านไปเหมอืนความฝนัอนั

ไรส้าระ 

(Some Answered Questions, p.287) 

13) วิญญาณของมนุษย์มขีีดจ ากัด ไม่สามารถเข้าใจปรากฏการณ์ของอาณาจกัรที่อยู่เหนือมนุษย์ เพราะ

วญิญาณเป็นเชลยของพลงัชวีติที่ปฏบิตักิารอยู่ในระดบัการด ารงอยู่ของตนเอง และไม่สามารถเกนิเลยไป

กว่านัน้ อย่างไรก็ตามพระเยซูทรงกล่าวว่า มนุษยจ์ะต้องได้รบัการเกิดใหม่และช าระบาปด้วยไฟของพระ

วญิญาณบรสิุทธิ ์ วญิญาณมนุษย์ที่ไม่ได้รบัพลงัจากพระวญิญาณบรสิุทธิจ์ะถูกพจิารณาว่าตาย วญิญาณ

ของมนุษย์ไม่ได้รบัการกระตุ้นและฟ้ืนชีวิตโดยโลกทางวัตถุ แต่จ าเป็นต้องได้รบัการปกป้องจากพระ

วญิญาณบรสิุทธิ ์

(The divine Art of Living, p.43) 

14) พระผู้เป็นเจ้าอาจเปรียบได้กับดวงอาทิตย์ และพระวิญญาณบริสุทธิเ์ปรียบได้กับแสงอาทิตย์ ดังเช่น

แสงอาทติยท์ีน่ าแสงสว่างและความอบอุ่นมายงัโลก ใหช้วีติทุกสรรพสิ่ง เช่นกนัพระศาสดาน าพลงัจากกพระ

วญิญาณบรสิุทธิจ์ากพระผูเ้ป็นเจา้มาใหแ้สงสว่างและชวีติแก่วญิญาณของมนุษย ์

(The Divine Art of Living, p.43) 
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15) ดูกร คนรบัใชข้องพระผูเ้ป็นเจา้ เรารบัประกนัว่า หากปญัญาของเจา้บรสิุทธิแ์ละว่างเปล่าจากค ากล่าวหรอื

ความคดิทัง้หมด และหวัใจทัง้หมดของเจา้ถูกดงึดดูเขา้สู่อาณาจกัรของพระผูเ้ป็นเจา้ จงลมืทุกสิง่ยกเวน้พระ

ผูเ้ป็นเจา้และสนทนากบัพระวญิญาณของพระองค์ เมื่อนัน้พระวญิญาณบรสิุทธิจ์ะช่วยเจา้ดว้ยพลงัทีท่ าให้

เจา้สามารถหยัง่รูทุ้กสรรพสิง่ 

(Baha’i World Faith, p.369) 

16) โดยการท าสมาธ ิมนุษย์บรรลุสู่ชวีตินิรนัดร ์เขาได้รบัลมหายใจของพระวญิญาณบรสิุทธิ ์พระพรของพระ

วญิญาณประทานมาใหใ้นขณะไตรต่รองท าสมาธ ิวญิญาณของมนุษยไ์ดร้บัรูแ้ละแขง็แกร่งขณะท าสมาธ ิโดย

การท าสมาธธิุรกจิที่มนุษยไ์ม่เคยไม่รูอ้ะไรเลยถูกเปิดเผยต่อเขา เขาได้รบัการบนัดาลใจจากสวรรค์ ได้รบั

อาหารทพิย ์การท าสมาธคิอืกุญแจไขประตูแห่งความลกึลบั ในภาวะนัน้มนุษย์ลมืตนเอง ถอนตวัเองออก

จากวตัถุภายนอก ด าดิง่อยูใ่นมหาสมทุรแห่งโลกวญิญาณ และสามารถเปิดเผยความลบัของสิง่ต่าง ๆ ในตวั

มนัเอง เพื่อสาธติสิง่นี้จงคดิถงึมนุษยใ์นฐานะทีม่กีารมองเหน็สองชนิด เมื่อการมองเหน็ภายในก าลงัท างาน

สายตาภายนอกมองไมเ่หน็ การท าสมาธทิ าใหม้นุษยเ์ป็นอสิระจากธรรมชาตขิองสตัว ์หยัง่รูส้ภาพความเป็น

จรงิของสรรพสิง่ ท าให้มนุษยไ์ด้สมัผสักบัพระผู้เป็นเจา้ การท าสมาธทิ าให้วทิยาศาสตรแ์ละศลิปะปรากฏ

ขึน้มาจากที่เคยเป็นสิง่ที่มองไม่เหน็ ท าให้เกดิสิง่ประดษิฐ ์ภารกจิอนัยิง่ใหญ่ด าเนินไปได้โดยการท าสมาธ ิ

การปกครองด าเนินไปไดอ้ย่างราบรื่น การท าสมาธทิ าใหม้นุษยเ์ขา้ไปสู่อาณาจกัรของพระผูเ้ป็นเจา้ กระนัน้

กต็ามความคดิบางอยา่งเป็นสิง่ไรป้ระโยชน์ส าหรบัมนุษย ์เป็นประดุจคลื่นทีซ่ดัอยู่ในทะเลไม่บงัเกดิผลอนัใด 

แต่ถ้าการท าสมาธถิูกอาบดว้ยแสงธรรมภายใต้ด้วยคุณลกัษณะแห่งสวรรค์ จะบงัเกดิผลที่มอี านาจ การท า

สมาธคิลา้ยกบักระจก ถา้ท่านหนักระจกไปยงัโลกวตัถุ กระจกจะสะทอ้นสิง่นัน้ ดงันัน้ถ้าวญิญาณของมนุษย์

ก าลงัท าสมาธิถึงเรื่องทางโลก เขาจะได้รบัรู้สิ่งเหล่านัน้ แต่ถ้าท่านหนักระจกแห่งวิญญาณไปสู่สวรรค ์

ดวงดาวและรศัมขีองดวงอาทิตย์แห่งธรรมจะสะท้อนอยู่ในหวัใจของท่านและท่านได้รบัคุณความดีจาก

อาณาจกัรสวรรค ์

(Paris Talks, p 174-176) 

17) การดลใจทีผ่่านมาทางการท าสมาธเิป็นสิง่ทีเ่ราไม่สามารถวดัหรอืก าหนดได ้พระผูเ้ป็นเจา้สามารถดลใจให้

เรารบัทราบสิง่ทีเ่ราไมเ่คยรูม้าก่อน ถา้พระองคต์อ้งการ 

(From a letter of the Guardian to an individual believer, 25 Jan 1943) 
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18) โดยธรรมชาตแิล้ว เมื่อบาไฮศาสนิกชนท าสมาธ ิเขาถูกเชื่อมเขา้กบัแห่งอ านาจ หากคนที่เชื่อในพระผูเ้ป็น

เจา้ท าสมาธ ิเขาก าลงัตัง้จติไปสู่อานุภาพและความปรานีของพระผูเ้ป็นเจา้แต่เราไม่สามารถพูดไดว้่า การดล

ใจใดๆ ที่มาสู่บุคคลหนึ่งทีไ่ม่รูจ้กัพระบาฮาอุลลาห์ และไม่เชื่อในพระผู้เป็นเจา้ เป็นเพยีงสิง่ที่มาจากอตัตา

ของเขาเอง การท าสมาธเิป็นสิง่ส าคญัมาก ท่านศาสนภบิาลไม่เหน็เหตุผลใดที่มติรสหายไม่ควรได้รบัการ

สอนใหท้ าสมาธ ิแต่พวกเขาควรป้องกนัไมใ่หค้วามงมงาย หรอืความคดิอนัโงเ่ขลาคบืคลานเขา้มา 

(Lights of Guidance, no 911) 

 

ธรรมชาติและพลงัของวิญญาณ 

19) จงรู้ไว้ว่า วญิญาณคอืสญัลกัษณ์หนึ่งของพระผู้เป็นเจ้า เป็นมณีสวรรค์ที่มนุษย์ที่รอบรู้ที่สุดก็ไม่สามารถ

เขา้ใจ ความลบัของวญิญาณนัน้ ปญัญาทีเ่ฉียบแหลมเพยีงไรกไ็มส่ามารถเปิดเผยได ้วญิญาณเป็นสิง่แรกใน

บรรดาสรรพสิง่ทัง้หลายทีป่ระกาศความล ้าเลศิของพระผูส้รา้ง ยอมรบัความรุ่งโรจน์ของพระองค์ ยดึมัน่อยู่

กบัสจัจะของพระองค์ หากวญิญาณซื่อสตัยต่์อพระผู้เป็นเจา้ วญิญาณนัน้จะสะทอ้นแสงสว่ างของพระองค์

และกลบัไปหาพระองค์ในที่สุด แต่ถ้าวญิญาณไม่ภกัดต่ีอพระผู้สรา้ง วญิญาณจะกลายเป็นเหยื่อของอตัตา

และอารมณ์และจมอยูใ่นนัน้ในทีสุ่ด 

(Gleanings, p.158) 

20) เจา้จงรูไ้วว้่า หลงัจากทีแ่ยกจากร่างกาย วญิญาณจะพฒันาต่อไปจนกระทัง่ไปสู่เบือ้งหน้าของพระผูเ้ป็นเจา้ 

เป็นไปในภาวะทีก่ารเปลีย่นแปลงของยุคและศตวรรษในโลกนี้ไม่สามารถรบกวนได ้วญิญาณจะคงอยู่ตราบ

เท่าที่อาณาจกัรและคุณลักษณะของพระผู้เป็นเจ้า จะเปิดเผยความเมตตาและอารีของพระองค์ การ

เคลื่อนไหวของปากกาของเราหยุดชะงกัเมื่อพยายามจะอธบิายความสูงส่งและความรุ่งโรจน์ของฐานะอนั

ประเสรฐิดงักล่าว เกยีรตทิีพ่ระหตัถแ์ห่งความปรานีจะสวมใส่ใหแ้ก่วญิญาณนัน้ ไม่มลีิน้ใดเปิดเผยได ้ไม่มสีิง่

ใดในโลกอธบิายได้ พระพรจงมแีด่วญิญาณที่ในชัว่โมงแห่งการแยกจากร่างกาย ได้บรสิุทธิห์ลุดพ้นจาก

จนิตนาการอนัไรส้าระของประชาชนของโลก ดวงวญิญาณดงักล่าวจะด ารงอยู่และเคลื่อนไหวไปตามพระ

ประสงคข์องพระผูส้รา้ง .... หากมนุษยไ์ดร้บัการบอกเล่าถงึสิง่ทีถู่กก าหนดไวใ้หก้บัดวงวญิญาณดงักล่าวใน

ภพทัง้หลายของพระผูเ้ป็นเจา้ พระผูเ้ป็นนายแห่งบลัลงัก์เบือ้งบนและโลกเบือ้งล่าง ชวีติของเขาจะลุกโพลง

อย่างทนัใดด้วยความปรารถนาจะบรรลุสู่สถานะอันสูงส่งบรสิุทธิแ์ละรุ่งโรจน์ดงักล่าว ....ธรรมชาติของ
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วญิญาณไม่สามารถอธบิายได ้และไม่เหมาะสมหรอือนุญาตทีจ่ะเปิดเผยลกัษณะทัง้หมดของวญิญาณใหแ้ก่

มนุษย์ พระศาสดาถูกส่งมาเพื่อจุดประสงค์เดยีวคอืน าทางมนุษยชาติไปสู่หนทางแห่งสจัจะ จุดประสงค์ที่

เป็นรากฐานของการเปิดเผยศาสนาคอื เพื่ออบรมมนุษยท์ัง้หลาย เพื่อว่าในชัว่โมงแห่งความตายพวกเขาจะ

ไดข้ึน้ไปสู่บลัลงักเ์บือ้งบนดว้ยความบรสิุทธิแ์ละไมผ่กูพนั แสงสว่างทีส่่องมาจากดวงวญิญาณเหล่าน้ีเป็นเหตุ

ของความกา้วหน้าของโลกและประชาชน....ดวงวญิญาณเหล่านี้ผูเ้ป็นสญัลกัษณ์ของความไม่ผูกพนัจะส่งแรง

กระตุน้อนัสงูสุดใหแ้ก่โลกแห่งการด ารงอยู่ 

(Gleanings, p.155-156) 

21) เจา้จงรูไ้ว้ หากวญิญาณของมนุษยไ์ด้เดนิในหนทางของพระผู้เป็นเจา้ ก็จะกลบัไปรวมอยู่ในความรุ่งโรจน์

ของพระผูเ้ป็นทีร่กั วญิญาณจะบรรลุสู่สถานะทีไ่มม่ปีากกาดา้มใดพรรณนาได ้ไม่มลีิน้ใดอธบิายได ้วญิญาณ

ทีซ่ื่อสตัยต่์อศาสนาของพระผู้เป็นเจา้และมัน่คงอยู่ในหนทางของพระองค ์ภายหลงัทีแ่ยกจากร่างกาย ดวง

วญิญาณนัน้จะครอบครองพลงัทีทุ่กภพของพระผูท้รงมหธิานุภาพจะไดร้บัประโยชน์จากเขา โดยบญัชาของ

พระผูเ้ป็นเจา้ ดวงวญิญาณนัน้จะจรรโลงโลกแห่งการด ารงอยู่และเสรมิพลงัทีท่ าใหศ้ลิปะและความพศิวงใน

โลกปรากฏขึน้ 

(Gleanings, p.161) 

22) การด ารงอยู่ที่แท้จรงิของมนุษย์คือวิญญาณมใิช่ร่างกาย แม้ร่างกายของมนุษย์อยู่ในอาณาจกัรสตัว์แต่

วญิญาณของเขายกเขาขึน้เหนือกว่าสรรพสิง่ทัง้หมด จงดูว่าแสงอาทติยใ์ห้ความสว่างแก่โลกวตัถุอย่างไร 

เช่นกนัแสงธรรมแห่งสวรรคส์าดแสงใหแ้ก่โลกวญิญาณ วญิญาณท าใหม้นุษยเ์ป็นสิง่ทีด่ ารงอยู่ในอาณาจกัร

สวรรค ์

โดยพลงัของพระวญิญาณบรสิุทธิท์ีป่ฏบิตักิารผ่านวญิญาณของมนุษย ์มนุษยจ์งึสามารถแลเหน็การ

ด ารงอยู่ที่แจง้จรงิของสรรพสิง่ ผลงานศลิปะและวทิยาศาสตรอ์ันยิง่ใหญ่คอืพยานต่อพลงัอ านาจนี้ของพระ

วญิญาณ  

พระวญิญาณเดยีวกนัน้ีประทานชวีตินิรนัดร ์

(Paris Talks, p.85) 

23) เจา้จงรูไ้ว้ว่า วญิญาณของมนุษยป์ระเสรฐิอยู่เหนือความทุพพลภาพของร่างกายหรอืปญัญา การทีค่นป่วย

แสดงความอ่อนแอ เป็นเพราะเกดิการปิดกัน้ระหว่างวญิญาณและร่างกายของเขา เพราะวญิญาณยงัคงอยู่
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ไม่กระทบกระเทอืนโดยความเจบ็ป่วยของร่างกาย จงพจิารณาแสงของตะเกยีง แมจ้ะมวีตัถุมาขวางกัน้การ

ส่องสว่างของตะเกยีง แต่แสงของตะเกยีงกย็งัคงฉายต่อไปไม่อ่อนลง ในท านองเดยีวกนั ความเจบ็ป่วยทุก

อยา่งทีเ่กดิกบัรา่งกายเป็นสิง่ทีปิ่ดกัน้มใิหว้ญิญาณแสดงพลงัและอ านาจใหป้รากฏออกมา อย่างไรกต็ามเมื่อ

วญิญาณแยกจากรา่งกาย วญิญาณจะแสดงอ านาจและอทิธพิลทีไ่ม่มพีลงัใดในโลกเทยีบเท่า ดวงวญิญาณที่

บรสิุทธิทุ์กดวงจะไดร้บัการประสทิธิป์ระสาทดว้ยอานุภาพอนัยิง่ใหญ่ และจะปีตอิยา่งเหลอืลน้ 

(Gleanings, p.154) 

24) วญิญาณเดนิทางโดยสองวธิ ีคอืปราศจากพาหนะซึ่งเป็นการเดนิทางของวญิญาณและโดยอาศยัพาหนะซึ่ง

เป็นการเดนิทางทางวตัถุ ดงัเช่นนกทีบ่นิไปและนกทีถู่กอุม้ไป 

ในเวลาหลงัร่างกายเป็นราวกบัตาย วญิญาณยงัมชีวีติและด ารงอยู่ ไม่เพยีงเท่านัน้การรบัรู้ของ

วญิญาณเพิม่ขึน้ การบนิของวญิญาณสูงกว่า และปญัญาของมนัยิง่ใหญ่กว่า การถอืว่าวญิญาณสูญสิ้นไป

ภายหลงัจากทีร่่างกายตาย เป็นเหมอืนกบัการจนิตนาการว่านกในกรงถูกท าลาย เมื่อกรงแตกหกัแมว้่านก

ไม่มอีะไรจะต้องกลวัการท าลายกรง เราเหน็ไดว้่าเมื่อปราศจากกรง นกนี้บนิอยู่ในภาวะหลบั ดงันัน้ถ้ากรง

แตกหกั นกยงัคงด ารงอยู่ ความรูส้กึของมนัยิง่มอีานุภาพมากขึน้ การรบัรูย้ ิง่ใหญ่ขึน้ ความสุขเพิม่ขึน้ ใน

ความเป็นจรงิแลว้ มนัจากอเวจไีปสู่สวรรค์แห่งความปีต ิเพราะส าหรบันกที่รูบุ้ญคุณ ไม่มสีวรรค์ใดยิง่ใหญ่

กว่าการเป็นอสิระจากกรง นัน่เองทีส่าวกทัง้หลายรบีสละชวีติเพื่อศาสนาดว้ยความปีตแิละความสุขทีสุ่ด 

ในขณะตื่น ดวงตาของมนุษยเ์หน็ไดไ้กลที่สุดเท่าระยะเดนิทางหนึ่งชัว่โมง เพราะพลงัของวญิญาณ

ถูกก าหนดโดยอวยัวะของร่างกาย แต่ด้วยสายตาของวญิญาณ มองเห็นอเมรกิาและสิง่ต่างๆ ที่อยู่ที่นัน่ 

คน้พบสภาพของสรรพสิง่และจดัการธุรกจิทัง้หลาย เช่นนัน้หากวญิญาณเป็นเช่นเดยีวกบัร่างกาย พลงัการ

มองเหน็ของวญิญาณย่อมเป็นสดัส่วนเดยีวกบัการมองเหน็ของดวงตา ดงันัน้เป็นทีก่ระจ่างว่า วญิญาณต่าง

จากรา่งกาย นกต่างจากกรง และพลงัการหยัง่รูข้องวญิญาณแขง็แกรง่กว่าเมือ่ปราศจากสื่อทางร่างกาย 

(Some Answered Questions, p.228-229) 

25) วญิญาณมใิช่เป็นการรวมตวัขององคป์ระกอบต่างๆ  วญิญาณมไิดป้ระกอบดว้ยธาตุต่างๆ วญิญาณเป็นหนึ่ง

ซึ่งแบ่งแยกไม่ได้และเป็นอมตะ วญิญาณอยู่นอกเหนือระบบของโลกทางกายภาพ วญิญาณไม่มกีารตาย 

ปรชัญาทางวทิยาศาสตรไ์ดพ้สิูจน์ว่า ธาตุเป็นสิง่ทีไ่ม่ถูกท าลาย และคงอยู่ตลอด วญิญาณมไิดป้ระกอบจาก

ธาตุต่างๆ แต่เป็นประดุจธาตุเอง ดงันัน้จงึไม่มกีารสูญสลาย ดวงวญิญาณเป็นสิง่ทีแ่บ่งแยกไม่ไดจ้งึไม่มกีาร

แตกสลายหรอืถูกท าลาย 
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(Paris Talks, p.90) 

26) วญิญาณของมนุษยอ์าจเปรยีบไดก้บัเมลด็พชื หากเราหว่านเมล็ดพชื ต้นไมใ้หญ่จะงอกขึน้มา พลงัของเมด็

ถูกเปิดเผยในต้นไมซ้ึ่งมกีิง่ ใบ ดอก ผล งอกออกมา พลงัเหล่านี้ถูกซ่อนเรน้อยู่ในเมลด็ โดยพรและความ

อารขีองการเพาะปลกู พลงัเหล่านี้ปรากฏชดัออกมา คลา้ยกนักบัทีพ่ระผูเ้ป็นเจา้ผูท้รงปรานีไดฝ้ากพลงัและ

ศกัยภาพซ่อนเรน้อยู่ในมนุษย ์โดยการศกึษาและวฒันธรรม พลงัทีซ่่อนเรน้นี้จะปรากฏชดัในมนุษย ์ดงัเช่น

การปรากฏของตน้ไมจ้ากเมลด็พชื 

(Baha’i World Faith, p.267) 

27) พลงัเหล่าน้ีที่พระศาสดาผู้น าทางแห่งสวรรคไ์ดป้ระสทิธิป์ระสาทใหก้บัมนุษย ์ไดแ้อบแฝงอยู่ในเขา ประดุจ

เปลวไฟทีแ่อบแฝงอยูใ่นเทยีน แสงทีแ่อบแฝงอยูใ่นตะเกยีง ความสว่างไสวของพลงัเหล่านี้อาจถูกบดบงัโดย

ความตอ้งการทางโลก ดงัเช่นแสงอาทติยอ์าจถูกบดบงัโดยฝุน่และคราบกระจก เทยีนและตะเกยีงไม่สามารถ

ตดิๆ ไฟขึน้ไดเ้องโดยไม่ได้รบัการช่วยเหลอืเป็นไปไม่ไดท้ี่กระจกจะขจดัคราบออกไปจากตวัมนัเอง เป็นที่

ชดัเจนว่าจนกว่าจะมกีารจุดไฟตะเกยีงจะไม่ตดิไฟ และนอกจากคราบจะถูกลา้งออกไปจากตวัมนัเอง เป็นที่

ชดัเจนว่าจนกว่าจะมกีารจดุไฟตะเกยีงจะไมต่ดิไฟ และนอกจากคราบจะถูกลา้งออกไปจากกระจก กระจกจะ

ไมม่วีนัปรากฏภาพของดวงอาทติย ์ไมส่ะทอ้นแสงและความรุง่โรจน์ของดวงอาทติย์ 

(Gleanings, p.65) 

28) ในหมู่วญิญาณที่ประเสรฐิ มกีารเขา้ใจ การค้นพบและการตดิต่อทางวญิญาณซึ่งบรสิุทธิพ์้นจากกาลเวลา 

และสถานที่ ดงันัน้ในพระคมัภรี์ใหม่เขยีนไว้ว่า พระโมเสสและเอลยิา มาหาพระครสิต์บนภูเขาทาเบอร ์นี้

เป็นทีก่ระจ่างว่ามใิช่เป็นการพบกนัทางร่างกาย แต่เป็นภาวะทางจติทีแ่สดงออกเป็นเหมอืนการพบกนัทาง

กาย 

(Some Answered Questions, p.252) 

29) เมื่อคนไม่ดตีาย ดวงวญิญาณของเขาจะจากโลกนี้ไปโดยสมบูรณ์ และไม่สามารถมอีิทธพิลต่อบุคคลใด ...

ความคดิของเขามอีทิธพิลเฉพาะเมือ่เขายงัมชีวีติบนโลกนี้....แต่ดวงวญิญาณของคนดไีดร้บัชวีตินิรนัดร ์และ

บางครัง้พระผูเ้ป็นเจา้อนุญาตใหค้วามคดิของเขามาสู่โลกนี้เพื่อช่วยเหลอืประชาชน 

(Lights of Guidance, no 449) 
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30) ต่อค าถามที่ว่าดวงวิญญาณที่ดีงามและบรสิุทธิท์ ัง้หลายภายหลงัจากละทิ้งร่างกายไปแล้วได้มอีิทธิพล 

ช่วยเหลอืและน าทางมนุษยน์ัน้ เป็นความจรงิส าหรบับาไฮ 

(Lights of Guidance, no 451) 

31) “วญิญาณทีจ่ากโลกนี้ไปสามารถสนทนากบัผูท้ีอ่ยูบ่นโลกนี้ไดห้รอืไม่?   

พระอบัดุลบาฮา :  การสนทนาเป็นไปไดแ้ต่ไม่เหมอืนการสนทนาของเรา ไม่มขีอ้สงสยัว่าพลงัของภพเบือ้ง

บนและพลงับนโลกนี้มอีทิธพิลต่อกนัและกนั หวัใจของมนุษยส์ามารถไดร้บัการบนัดาลใจ นี้เป็นการสนทนา

ทางวญิญาณ ดงัเช่นในความฝนัที่คนเราพูดกบัเพื่อนขณะที่ปากไม่ออกเสยีง เช่นเดยีวกนักบัการสนทนา

ของวิญญาณ มนุษย์อาจสนทนากับอัตตาในตัวเขาว่า  “เราท าสิ่งนี้ได้ไหม เราควรท างานนี้ไหม”  ดัง

กล่าวคอืการสนทนากบัอตัตาฝา่ยสงู 

(Paris Talks, p. 179) 

32) คนหนึ่งทีน่ัน่ถามว่า ท าไมเวลาสวดมนตแ์ละท าสมาธ ิใจมกัชอบมุ่งหาใครคนหนึ่งทีล่่วงลบัไปแลว้พระอบัดุล

บาฮาทรงตอบว่า : เป็นกฎแห่งการสรา้งสรรคข์องพระผูเ้ป็นเจา้ ทีผู่อ่้อนแอควรพึง่พาผูท้ีแ่ขง็แรง ผูท้ีท่่านตัง้

จติไปหาอาจเป็นสื่อของพลงัของพระผู้เป็นเจา้มาสู่ท่านแมว้่ายงัอยู่บนโลกน้ี แต่พระวญิญาณบรสิุทธิเ์ท่านัน้

ทีเ่สรมิพลงัมนุษยท์ุกคน 

(Abdu’l-baha in London, p.97) 

 

ชีวิตบนโลกน้ีและชีวิตในโลกหน้า 

33) โลกนี้เป็นเพยีงการแสดง ไรส้าระและว่างเปล่า ไมม่อีะไร เป็นเพยีงความคลา้ยคลงึของความเป็นจรงิ จงอย่า

เสน่หาต่อมนั  อยา่สลายพนัธะทีเ่ชื่อมเจา้กบัพระผูส้รา้งของเจา้และอย่าเป็นเช่นบรรดาผูท้ีผ่ดิพลาดและหลง

ทางออกไปจากหนทางของพระองค์ แท้จรงิแล้วเรากล่าวว่า โลกนี้เป็นเพยีงไอระเหยในทะเลทรายซึ่งผู้

กระหายฝนัว่าเป็นน ้า และพยายามไขว่ควา้ดว้ยอ านาจทัง้หมดของเขา จนกระทัง่เมื่อเขาไดม้า เขาจงึพบว่า

เป็นเพยีงภาพลวงตา 

(Gleanings, p.328) 
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34) เจา้จงรูไ้วว้่า อาณาจกัรสวรรคเ์ป็นภพทีแ่ทจ้รงิ และโลกนี้เป็นเพยีงเงาของภาพสวรรคท์ีย่ ื่นออกมา เงาไม่มี

ชวีติของมนัเอง การด ารงอยู่เป็นเพยีงความเพอ้ฝนั ไมมอีะไรมากไปกว่านัน้ เป็นเพยีงภาพที่สะท้อนอยู่ใน

น ้า ดเูหมอืนว่าเป็นรปูภาพ 

(Selections from the Writings of Abdu’l-baha) 

35) เจา้จงรูไ้วว้่า โลกเป็นประดุจภาพสะทอ้นเหนือทะเลทราย ทีผู่ก้ระหายเขา้ใจผดิว่าเป็นน ้าทพิยข์องโลกนี้เป็น

เพยีงไอระเหยในทะเลทราย ความสงสารและเหน็ใจเป็นเพยีงความล าบากและความยุ่งยาก ทีพ่ึง่ของมนัเป็น

เพยีงความเหนื่อยอ่อนและความเศรา้ จงละทิง้มนัไวใ้หก้บัผูท้ีเ่ป็นของมนั และหนัหน้าของเจา้มาสู่อาณาจกัร

ของพระผูเ้ป็นนาย 

(Selections from the Writings of Abdu’l-Baha, p.186) 

36) มติรสหายคนหน่ึงถามว่า :  เราคาดหวงัต่อความตายอยา่งไร?   

พระอบัดุลบาฮาทรงตอบว่า :  เราคาดหวงัต่อเป้าหมายการเดนิทางอย่างไร?  ดว้ยความหวงั

เช่นเดยีวกนักบัการคาดหวงัต่อการสิน้สุดการเดนิทางบนโลกนี้ ในโลกหน้ามนุษยจ์ะพบว่า เขาเป็นอสิระจาก

ความพกิารมากมายทีเ่ราทนอยูบ่นโลกนี้ บรรดาผูท้ีไ่ดผ้่านความตายไปมภีพของพวกเขาเอง ภพนัน้มไิดถู้ก

ยา้ยออกไปจากภพของเรา แต่ภพนัน้บรสิุทธิพ์้นจากสิง่ที่เราเรยีกว่ากาลเวลาและสถานที่ เวลาของเราวดั

ด้วยดวงอาทิตย์ เมื่อไม่มีดวงอาทิตย์ขึ้นหรือตก กาลเวลานัน้ไม่มีอีกต่อไป ผู้ที่ได้ขึ้นไปสู่ภพหน้ามี

คุณลกัษณะแตกต่างจากผูท้ีย่งัอยูบ่นโลกนี้ แต่กระนัน้กต็ามไมม่กีารแยกจากกนัโดยแทจ้รงิ 

(Abdu’l-Baha in London, p.95-96) 

37) อาณาจกัรของพระผูเ้ป็นเจา้มใิช่สถานที ่บรสิุทธิพ์นัจากกาลเวลาและสถานที ่เป็นภพของวญิญาณ เป็นภพ

พระผู้เป็นเจา้ เป็นศูนยก์ลางของอ านาจปกครองของพระผู้เป็นเจา้ เป็นอิสระจากร่างกาย บรสิุทธิพ์้นจาก

จนิตนาการของมนุษย์ การถูกจ ากดัอยู่กบัสถานที่เป็นคุณสมบตัขิองร่างกายมใิช่วญิญาณ จงสงัเกตดูว่า

ร่างกายของมนุษย์ถูกจ ากดัอยู่กบัพื้นที่เล็กน้อย ร่างกายครอบคลุมเนื้อที่เพยีงสองคบื แต่วิญญาณและ

ปญัญาของมนุษยเ์ดนิทางไปทุกประเทศและทุกดนิแดน และไปแมแ้ต่อวกาศทีไ่รข้อบเขต ลอ้มรอบทุกสรรพ

สิง่ที่ด ารงอยู่ ท าการคน้พบในดวงดาวอนัประเสรฐิและระยะทางอนัไม่มสีิน้สุดนี้ เป็นเพราะว่าวญิญาณไม่มี

สถานที ่โลกและสวรรคเ์ป็นเหมอืนหน่ึงเดยีวกนัส าหรบัวญิญาณ เพราะวญิญาณท าการคน้พบทัง้ในโลกและ

สวรรค์ แต่ร่างกายถูกจ ากดัอยู่กบัสถานที่และไม่รูส้ ิง่ที่อยู่เหนือไปจากนัน้....ชวีติของอาณาจกัรสวรรค์คอื
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ชวีติของวญิญาณ คอืชวีตินิรนัดร ์และบรสิุทธิพ์น้จากสถานที่เหมอืนกบัวญิญาณของมนุษยซ์ึ่งไม่มสีถานที ่ 

เพราะถ้าหากท่านตรวจสอบร่างกายของมนุษย ์ท่านจะไม่พบต าแหน่งใดของวญิญาณ เพราะวญิญาณไม่มี

สถานที่มไิด้เป็นวตัถุ วญิญาณมกีารเชื่อมโยงกบัร่างกาย ดงัเช่นการเชื่อมโยงของดวงอาทติยก์บักระจกนี้ 

ดวงอาทติยม์ไิดอ้ยูใ่นกระจกแต่ดวงอาทติยม์กีารเชื่อมโยงกบักระจก ในท านองเดยีวกนั อาณาจกัรของพระผู้

เป็นเจา้บรสิุทธิพ์น้จากทุกสิง่ทีส่ามารถรบัรูไ้ด้โดยดวงตาหรอืโดยประสาทสมัผสัอื่นๆ คอืการได้ยนิ การดม

กลิน่ การรบัรส และการสมัผสั ปญัญาอยู่ในมนุษยซ์ึง่การด ารงอยู่ของปญัญาเป็นทีย่อมรบั ปญัญาอยู่ทีไ่หน

ในมนุษย?์  หากท่านตรวจสอบรา่งกายดว้ยตา ดว้ยหู หรอืประสาทสมัผสัอื่นๆ ท่านจะไม่พบปญัญา กระนัน้

ก็ตามปญัญาด ารงอยู่ ดงันัน้ปญัญาไม่มสีถานที่แต่เชื่อมโยงอยู่กับสมอง อาณาจกัรของพระผู้เป็นเจ้าก็

คลา้ยกนันี้ ในท านองเดยีวกนั ความรกัไม่มสีถานที่แต่เชื่อมอยู่กบัหวัใจ ดงันัน้อาณาจกัรของพระผู้เป็นเจา้

ไมม่สีถานที ่แต่เชื่อมโยงอยูก่บัมนุษย ์

(Some Answered Question, p.241-241) 

38) ท่านขอค าอธบิายว่าอะไรจะเกดิขึน้กบัเราหลงัจากทีเ่ราจากโลกนี้ไป นี้เป็นค าถามทีไ่ม่มพีระศาสดาองคใ์ดใน

อดตีเคยตอบไวอ้ยา่งละเอยีด เหตุเพราะว่าพระองคไ์ม่สามารถถ่ายทอดสิง่หน่ึงใหก้บัปญัญาอกีคนหน่ึง เป็น

สิ่งซึ่งแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากทุกสิ่งที่เขาเคยประสบมา พระอับดุลบาฮาทรงให้ตัวอย่างอย่างดีว่า 

ความสมัพนัธ์ระหว่างชวีตินี้กบัชวีติหน้าเป็นเหมอืนเดก็ที่อยู่ในครรภ์ เดก็พฒันาดวงตา หู มอื เท้า ลิน้ แต่

กระนัน้เดก็ไม่มอีะไรให้มองหรอืไดย้นิ เดก็ไม่สามารถเดนิหยบิสิง่ของหรอืพูด เดก็พฒันาอวยัวะเหล่านี้ไว้

ส าหรบัโลก หากท่านพยายามอธบิายให้เดก็ในครรภ์ว่าโลกนี้เป็นอย่างไร เด็กจะไม่มวีนัเข้าใจแต่เด็กจะ

เขา้ใจเมือ่เขาเกดิมาและไดใ้ชอ้วยัวะเหล่านัน้ ดงันัน้เราไม่สามารถเหน็ภาพของเราในโลกหน้า เท่าทีเ่รารูค้อื

สตแิละบุคลกิของเราคงอยู่ต่อไปในภพใหม่ และโลกหน้าดกีว่าโลกนี้ ดงัเช่นโลกนี้ดกีว่าครรภ์มารดาอนัมดื

มดิ 

(Lights of Guidance, no.448) 

39) เกี่ยวกบัค าถามของเจา้ที่ว่า วญิญาณของมนุษยห์ลงัจากที่แยกจากร่างกายแล้ว จะยงัคงรูจ้กัซึ่งกนัและกนั

หรอืไม ่เจา้จงรูไ้วว้่า วญิญาณของบาไฮศาสนิกชนผูซ้ึง่ไดเ้ขา้ไปในเรอืคลมิสนัจะสมาคมและตดิต่อกนัอย่าง

สนิทสนม จะร่วมภาคกีนัดว้ยชวีติ ความใฝ่ฝนั ความมุ่งหมาย และความพยายามประดุลเป็นดวงวญิญาณ

เดยีวกนั.....บาไฮศาสนิกชนผู้ซึง่อาศยัอยู่ในเรอืแห่งความรอดพน้ของพระผู้เป็นเจา้ จะทราบดถีงึภาวะและ

ฐานะของกันและกนั และจะสามคัคกีนัด้วยพนัธะแห่งความสนิทสนมและมติรภาพ อย่างไรก็ตาม ภาวะ
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ดงักล่าวขึน้อยูก่บัความศรทัธาและความประพฤตขิองพวกเขา ผูท้ีอ่ยูใ่นระดบัและฐานะเดยีวกนัจะทราบดถีงึ

ความสามารถ ลกัษณะ ความส าเรจ็ และคุณความดขีองกนัและกนั ผูท้ีอ่ยูใ่นระดบัต ่ากว่าจะไม่สามารถเขา้ใจ

ฐานะหรอืประเมนิคุณความดขีองผู้ที่อยู่ในฐานะสูงกว่า .....เราขอเป็นพยานว่า วญิญาณที่ไม่เชื่อศาสนา

ขณะที่หายใจเฮอืกสุดท้ายจะตระหนักถงึสิง่ดงีามทัง้หลายที่หลุดผ่านเขาไป เขาจะคร ่าครวญต่อชะตาของ

ตนเองจะอ่อนน้อมต่อพระผู้เป็นเจา้ และจะคงเป็นเช่นนี้ต่อไป หลงัจากทีว่ญิญาณของเขาแยกจากร่างกาย 

เป็นทีก่ระจา่งชดัว่า หลงัจากร่างกายตาย มนุษยท์ุกคนจะประเมนิคุณค่าของการกระท าของเขา จะตระหนัก

ถงึทุกสิง่ทีพ่วกเขาไดท้ า เราเป็นพยานต่อดวงตะวนัทีฉ่ายแสงเหนือขอบฟ้าแห่งอานุภาพ บรรดาสาวกของ

พระผู้เป็นเจ้าขณะที่จากชวีตินี้ไป พวกเขาจะประสบกบัความปีติและดใีจอย่างที่เป็นไปไม่ได้ที่จะอธบิาย 

ขณะทีผู่ท้ ีด่ าเนินชวีติอยู่ในความผดิพลาดจะถูกครอบง าดว้ยความกลวัและสัน่สะเทอืน จะเตม็ไปดว้ยความ

ตื่นตระหนกอยา่งไมม่สีิง่ใดเปรยีบ 

(Gleanings, p.169-171) 

40) การอยู่นิ่งโดยสมบูรณ์ไม่มอียู่ในธรรมชาต ิทุกสรรพสิง่ก้าวหน้าหรอืเสื่อมลง ทุกสิง่เคลื่อนไปขา้งหน้าหรอื

ถอยหลงั ไมม่สีิง่ใดนิ่งอยูไ่มเ่คลื่อนไหว ตัง้แต่เกดิมนุษยพ์ฒันารา่งกายไปจนเตบิโตเตม็ทีจ่ากนัน้ร่างกายเริม่

เสื่อมลง ก าลงัและประสาทรบัรูถ้อยลง และค่อยๆ ไปสู่ความตาย ......เป็นที่กระจ่างชดัว่า การเคลื่อนไหว

เป็นสิง่ทีจ่ าเป็นของการด ารงอยูทุ่กอยา่ง การด ารงอยูข่องโลกวตัถุกา้วหน้าไปถงึจดุหนึ่งแลว้จะเสื่อมลง นี่คอื

กฎที่ปกครองสรรพสิ่งทัง้หมด บดันี้ขอให้เราพจิารณาดูวญิญาณ เราได้เห็นแล้วว่าการเคลื่อนไหวเป็น

สิง่จ าเป็นส าหรบัการด ารงอยู่ ไม่มสีิง่มชีวีติใดไม่มกีารเคลื่อนไหว สรรพสิง่ทัง้หมดไม่ว่าอยู่ในอาณาจกัรแร่

ธาตุ อาณาจกัรพชืหรอืสตัว์ อยู่ภายใต้กฎแห่งการเคลื่อนไหว มนัต้องพฒันาขึน้หรอืเสื่อมลง แต่ส าหรบั

วญิญาณมนุษย ์ไม่มกีารเสื่อมลง การเคลื่อนไหวของวญิญาณมุ่งไปสู่ความสมบูรณ์เท่านัน้ การเตบิโตและ

กา้วหน้าเท่านัน้ทีเ่ป็นการเคลื่อนไหวของวญิญาณ.....ในโลกแห่งวญิญาณไมม่กีารเสื่อมถอย โลกอนัไม่ยัง่ยนื

นี้เป็นสิง่ตรงกนัขา้ม การเคลื่อนไหวเป็นสิง่จ าเป็นและทุกสิง่ต้องไปขา้งหน้าหรอืล่าถอย ในอาณาจกัรแห่ง

วญิญาณไมม่กีารล่าถอยทีเ่ป็นไปได ้การเคลื่อนไหวทุกอยา่งถูกก าหนดใหไ้ปสู่ภาวะทีส่มบรูณ์ 

(Paris talks, p.88-90) 

41) เกีย่วกบัวญิญาณของมนุษยภ์ายหลงัความตาย คงอยู่ในระดบัความบรสิุทธิท์ีไ่ดว้วิฒัน์มาระหว่างทีม่ชีวีติอยู่

บนโลกนี้ และหวงัจากทีเ่ป็นอสิระจากรา่งกายไป มนัจมลงไปในมหาสมุทรแห่งความปรานีของพระผูเ้ป็นเจา้

ตัง้แต่วนิาททีีว่ญิญาณจากร่างกายและไปถงึภพสวรรค ์การววิฒันาการเป็นของโลกวญิญาณ นัน่คอื : การ
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เขา้หาพระผู้เป็นเจา้ ในโลกแห่งกายภาพ การววิฒันาการเป็นไปจากระดบัความสมบูรณ์หนึ่งไปสู่อกีระดบั

ความสมบูรณ์หนึ่งแร่ธาตุผ่านจากความสมบูรณ์ของมนัไปสู่ความสมบูรณ์ของพชื และพชืววิฒัน์ขึ้นไปสู่

อาณาจกัรสตัว์ และววิฒัน์ต่อไปสู่ความเป็นมนุษย์ ....วญิญาณมไิด้ววิฒัน์จากระดบัหนึ่งไปสู่อกีระดบัหนึ่ง 

มนัเพยีงววิฒัน์ต่อไปเพื่อเขา้ใกลพ้ระผูเ้ป็นเจา้โดยความปรานีและความอารขีองพระองค์ 

(Paris Talks, p.66) 

42) ตามที่พระบาฮาอุลลาห์สอนนัน้ วิญญาณยงัคงความเป็นตัวเองและสติของตนภายหลงัความตาย และ

สามารถตดิต่อกบัวญิญาณดวงอื่นๆ อย่างไรก็ตามการตดิต่อนี้เป็นการตดิต่อแห่งโลกวญิญาณโดยแท้จรงิ 

และขึน้อยูก่บัความรกัอนัไมห่วงัผลประโยชน์และไมเ่หน็แก่ตวัทีแ่ต่ละคนมต่ีอกนั 

(Lights of Guidance, p.no.457) 

 

สวรรคแ์ละนรก 

43) สวรรคค์อืภาวะทีด่ ารงอยูจ่รงิอยา่งไมม่ขีอ้สงสยั ในโลกนี้สวรรคบ์งัเกดิขึน้ไดโ้ดยความรกัและความยนิดขีอง

เรา ใครก็ตามที่บรรลุถึงสวรรค์นี้ พระผู้เป็นเจ้าจะทรงช่วยเขาในโลกเบื้องล่างนี้ และภายหลงัความตาย 

พระองค์จะช่วยให้เขาเขา้ไปสู่สวรรค์ซึ่งมคีวามไพศาลเท่ากบัฟ้าและดนิ และ ณ ที่นัน่เทพธดิาแห่งความ

รุ่งโรจน์และความบรสิุทธิจ์ะคอยปรนนิบตัเิขาทัง้ในกลางวนัและกลางคนื ขณะที่ดวงตะวนัแห่งความงามอนั

ไม่เจอืจางของพระผู้เป็นเจา้จะสาดแสงมายงัเขาตลอดเวลา และเขาจะเจดิจา้สว่างไสวจนไม่มใีครสามารถ

จอ้งมายงัเขาได ้

(Tablets of Baha’u’llah, p 189) 

44) ส าหรบับรรดาผู้ที่ลิ้มรสผลไมแ้ห่งการด ารงอยู่ของมนุษยบ์นโลก นัน่คอืการยอมรบัพระผู้เป็นเจ้าที่แท้จรงิ

องคเ์ดยีว ผูท้รงความรุง่โรจน์อนัประเสรฐิ ชวีติพวกเขาภายหลงัจากนี้เป็นสิง่ทีเ่ราไม่สามารถอธบิายได ้พระ

ผูเ้ป็นเจา้ พระผูเ้ป็นนายแห่งภพทัง้ปวงเท่านัน้ทีท่ราบ 

(Gleanings, p.345) 
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45) ไม่มสีรรพสิง่ใดบรรลุถงึสวรรค์ของตนได ้นอกจากว่าจะปรากฏอยู่ในระดบัความสมบูรณ์สูงสุดที่ก าหนดไว ้

ตวัอยา่งเช่น ผลกึนี้คอืสวรรคข์องหนิซึง่สสารเป็นองคป์ระกอบของผลกึ ท านองเดยีวกนัสวรรคข์องผลกึนัน้มี

อยูใ่นระดบัต่างๆ .... ตราบเท่าทีเ่ป็นหนิไมม่คี่า แต่เมือ่บรรลุสู่ความสมบูรณ์เลศิเป็นทบัทมิ ซึง่เป็นศกัยภาพ

ทีแ่ฝงอยู ่หนึ่งการตัจะมคี่ามากเพยีงไร จงพจิารณาสรรพสิง่อื่นเช่นเดยีวกนั อย่างไรกต็ามสถานะสูงสุดของ

มนุษย์บรรลุได้โดยความศรทัธาในพระผู้เป็นเจ้าในทุกยุคของศาสนา และโดยการยอมรบัค าสอนของ

พระองค์ มใิช่โดยการเรยีนรู ้เนื่องดว้ยทุกชาตมิบีรรดาผูร้อบรูใ้นวทิยาศาสตรส์าขาต่างๆ มใิช่บรรลุไดโ้ดย

ความมัง่คัง่ เพราะเป็นทีก่ระจ่างเช่นกนัว่าชนชัน้ต่างๆ ในทุกชาตมิบีรรดาผูร้ ่ารวยอยู่ มใิช่บรรลุโดยสิง่ทีไ่ม่

ย ัง่ยนือื่นๆ เช่นกนั ดงันัน้ความรูท้ีแ่ทจ้รงิ คอืความรูข้องพระผูเ้ป็นเจา้ และนี้มใิช่อื่นใดนอกจากการยอมรบั

พระศาสดาของพระองคใ์นแต่ละยุคศาสนา ไม่มคีวามมัง่คัง่อื่นใดนอกจากความยากจนในทุกสิง่ ยกเวน้พระ

ผูเ้ป็นเจา้และความบรสิุทธิพ์้นจากทุกสิง่นอกจากพระองค์ เป็นภาวะที่บงัเกดิขึน้ได้กต่็อเมื่อแสดงต่อพระผู้

เป็นรุง่อรณุแห่งการเปิดเผยศาสนา 

(Selections from the Writings of the Bab, p.88-89) 

46) เจา้จงรูไ้วว้่า สวรรคน์ัน้หมายถงึการยอมรบัและยอมจ านนต่อพระผูซ้ึง่พระผูเ้ป็นเจา้ทรงแสดงใหป้รากฏ และ

ไฟนัน้หมายถงึการอยูร่ว่มกบัผูท้ีไ่มย่อมจ านนต่อพระองคแ์ละความยนิดขีองพระองค์ 

(Selections from the Writings of the Bab, p.82-83) 

47) ในการประเมนิของบรรดาผูท้ีเ่ชื่อในเอกภาพสวรรค ์ไม่มสีวรรคใ์ดประเสริฐกว่าการเชื่อฟงับญัญตัขิองพระผู้

เป็นเจา้ และในสายตาของบรรดาผูท้ีรู่จ้กัพระผูเ้ป็นเจา้และสญัลกัษณ์ของพระองค ์ไม่มไีฟใดรอ้นแรง ไปกว่า

การละเมดิกฎของพระองค ์กดขีอ่กีบุคคลหนึ่งแมเ้พยีงเท่าเมลด็มาสตาด ในวนัแห่งการฟ้ืนคนืชพี พระผูเ้ป็น

เจา้จะตดัสนิทุกคน และเราทุกคนจะวงิวอนขอความกรณุาจากพระองค ์

(Selections from the Writings of the Bab, p.79) 

48) ในยคุนี้เราไดเ้ป็นพยานต่อสรรพสิง่สรา้งสรรคข์องเรา เพราะการไม่เป็นพยานต่อใครอื่นใดนอกจากเรา เป็น

สิง่ที่คู่ควรต่อการกล่าวถงึ ณ ที่สถติของเรา เรายนืยนัว่าไม่มสีวรรค์ใดประเสรฐิส าหรบัสรรพสิง่สรา้งสรรค์

ของเรามากไปกว่า การยนืต่อหน้าพระพกัตรข์องเรา เชื่อในวจนะของเรา และไม่มีๆ  ไฟใดรอ้นแรงไปกว่า

การถูกปิดบงัจากการแสดงปรากฏของเรา และไมเ่ชื่อในฐานะของเรา 

(Selections from the Writings of the Bab, p.87) 
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49) ดูกร บุตรแห่งการด ารงอยู่  สวรรค์ของเจา้คอืความรกัของเรา ทพิยสถานของเจา้คอืการกลบัมาอยู่ร่วมกบั

เรา จงเขา้มาและอยา่ชกัชา้ นี้คอืสิง่ทีก่ าหนดไวส้ าหรบัเจา้ในอาณาจกัรเบือ้งบนอนัประเสรฐิของเรา 

(The Hidden Words, no 6, Arabic) 

50) ดกูร บุตรแห่งพภิพ  แทจ้รงิแลว้จงรูไ้วว้่า หวัใจทีม่เีศษของความรษิยาแมเ้พยีงน้อยทีสุ่ดเหลอือยู่ จะไม่บรรลุ

สู่อาณาจกัรนิรนัดรข์องเรา และจะไม่ได้สูดกลิน่หอมหวานของความบรสิุทธิท์ีห่ายใจมาจากอาณาจกัรแห่ง

ความศกัดิส์ทิธิข์องเรา 

(The Hidden Words, no 6, Persian) 

51) การเขา้ไปสู่อาณาจกัรของพระผูเ้ป็นเจา้ โดยความไม่ผูกพนั โดยความศกัดิส์ทิธิแ์ละบรสิุทธิ ์โดยความสตัย ์

ความมัน่คง ความซื่อสตัย ์และการสละชวีติ ค าอธบิายเหล่านี้แสดงใหเ้หน็ว่า มนุษยเ์ป็นอมตะและมชีวีติเป็น

นิรนัดร ์ส าหรบัผู้ที่เชื่อในพระผู้เป็นเจ้า รกัพระผู้เป็นเจา้ มคีวามศรทัธา ชวีติของเขาเป็นเลศินัน่คอืเป็นนิ

รนัดร ์แต่ผูท้ีถู่กปิดกัน้จากพระผูเ้ป็นเจา้ถงึแมเ้ขาจะมชีวีติ กเ็ป็นความมดื และเมื่อเปรยีบกบัชวีติของผูท้ีเ่ชื่อ

ในพระผูเ้ป็นเจา้ เป็นการไม่ด ารงอยู่ ตวัอย่างเช่น ดวงตาและเลบ็มชีวีติ แต่ชวีติของเลบ็เมื่อเปรยีบกบัชวีติ

ของดวงตาเป็นการไม่ด ารงอยู่ หนิและมนุษยด์ ารงอยู่ แต่เมื่อหนิสมัพนัธก์บัการด ารงอยู่ของมนุษย ์มนัมไิด้

ด ารงอยู่ เพราะเมื่อมนุษยต์ายและร่างกายของเขาสลาย กลายเป็นเหมอืนหนิและดนิ ดงันัน้เป็นทีช่ดัเจนว่า 

แมว้่าแรธ่าตุด ารงอยู ่แต่เมือ่สมัพนัธก์บัการด ารงอยูข่องมนุษย ์มนัมไิดด้ ารงอยู่ ในท านองเดยีว กนัวญิญาณ

ทัง้หลายที่ถูกปิดกัน้จากพระผู้เป็นเจา้ แมว้่าพวกเขาด ารงอยู่ในโลกนี้และโลกหน้า เมื่อเปรยีบกบัการด ารง

อยู่อนัศกัดิส์ทิธิข์องเดก็ๆ ของอาณาจกัรของพระผู้เป็นเจา้ พวกเขามไิดด้ ารงอยู่และถูกแยกจากพระผู้เป็น

เจา้  

(Some Answered Question, p.242-3) 

52) การลงโทษและรางวลัได้รบัการกล่าวไวเ้ป็น 2 ชนิด คอืรางวลัและการลงโทษ ในชวีตินี้และในโลกหน้าแต่

สวรรคแ์ละนรกจากการด ารงอยูพ่บอยูใ่นทุกภพของพระผูเ้ป็นเจา้ ไม่ว่าในโลกนี้หรอืโลกวญิญาณ การไดร้บั

รางวลัเหล่านี้คอืการไดร้บัชวีตินิรนัดร ์นี่เองทีพ่ระครสิตท์รงกล่าวไวว้่า : “จงปฏบิตัติามหนทางทีเ่จา้จะไดพ้บ

ชวีตินิรนัดร ์และเจา้จะไดก้ าเนิดดว้ยน ้าและวญิญาณ เพื่อว่าเจา้จะไดเ้ขา้ไปสู่อาณาจกัรสวรรค์ ”  รางวลัของ

ชวีตินี้คอืคุณความดแีละความสมบูรณ์ที่ประดบัสภาพความเป็นจรงิของมนุษย ์ตวัอย่างเช่น มนุษยม์ดืมน

และกลบักลายสว่างไสว เขาโง่เขลาและกลบักลายฉลาด เขาไม่เอาใจใส่และกลบักลายเป็นผูร้ะมดัระวงั เขา
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หลบัใหลและตื่นขึน้ เขาตายและกลบัมชีวีติ เขาตาบอดแลว้กลายเป็นผูม้องเหน็ เขาหูหนวกแลว้กลายเป็นผู้

ทีไ่ด้ยนิ เขาหมกมุ่นทางโลกแล้วกลายมาฝกัใฝ่ในธรรม เขาหมกมุ่นในวตัถุแลว้มาฝกัใฝ่ทางจติ โดยรางวลั

เหล่านี้เขาไดร้บัการเกดิใหม่ทางธรรมและกลายเป็นคนใหม่ กลายเป็นผูแ้สดงปรากฏบทกลอนในพระคมัภรี์

ทีก่ล่าวไวเ้กี่ยวกบัสาวกทัง้หลายว่า “พวกเขามไิด้เกดิมาจากเลอืด มใิช่จากเนื้อหนังหรอืเจตนาของมนุษย ์

แต่เกดิมาจากพระผูเ้ป็นเจา้”  กล่าวคอืพวกเขาไดร้บัการปลดปล่อยจากลกัษณะและคุณสมบตัขิองสตัวแ์ละ

ครอบครองกติติคุณแห่งสวรรค์ซึ่งเป็นความอารขีองพระผู้เป็นเจา้ นี้คอืความหมายของการเกดิครัง้ที่สอง 

ส าหรบัประชาชนดงักล่าว ไมม่คีวามทรมานใดยิง่ใหญ่กว่าการถูกปิดกัน้จากพระผูเ้ป็นเจา้ ไม่มกีารลงโทษใด

รุนแรงกว่าความเสเพล คุณลกัษณะทีต่ ่าชา้และความหมกมุ่นในตณัหา เมื่อมนุษยไ์ดร้บัการปลดปล่อยจาก

ความต ่าช้าเหล่านี้โดยแสงแห่งความศรทัธา และได้รบัการส่องสว่างด้วยแสงของดวงอาทติย์แห่งธรรม 

ประเสรฐิด้วยคุณความด ีพวกเขาจะถอืว่านี้คอืรางวลัอนัยิง่ใหญ่ที่สุดและรูว้่าคอืสวรรค์ที่แท้จรงิ ในท านอง

เดยีวกนัพวกเขาพจิารณาว่า การลงโทษทางวญิญาณ กล่าวคอืการทรมานและการลงโทษการด ารงอยู่คอื

การตกอยูภ่ายใตโ้ลกแห่งธรรมชาต ิการถูกปิดกัน้จากพระผูเ้ป็นเจา้ การเป็นผูโ้หดรา้ยและโง่เขลา ตกอยู่ใน

ตณัหาและความเถื่อนของสตัว์ มคีุณลกัษณะอนัมดืมน เช่นการโกหก การกดขี ่ความโหดรา้ย ผูกพนัทาง

โลก และจมอยูใ่นความคดิชัว่รา้ยต่างๆ สิง่เหล่านี้คอืการลงโทษ และการทรมานอนัยิง่ใหญ่ทีสุ่ดส าหรบัพวก

เขา  ในท านองเดยีวกนั รางวลัของอกีโลกหน่ึงคอืชวีตินิรนัดร ์ซึง่กล่าวไวอ้ย่างชดัเจนในพระคมัภรีศ์กัดิส์ทิธิ ์

ต่างๆ คอื ความสมบูรณ์แห่งสวรรค์ คอืพระพรอนันต์และความสุขนิรนัดร ์รางวลัของอกีโลกหนึ่งคอืความ

สมบูรณ์และความสงบที่ได้รบัในโลกแห่งวญิญาณภายหลงัที่จากโลกนี้ไป ขณะที่รางวลัของชวีตินี้คอืความ

สมบรูณ์ทีบ่รรลุในโลกนี้ซึง่เป็นเหตุแห่งชวีตินิรนัดร ์เพราะเป็นความก้าวหน้าของการด ารงอยู่ ดงัเช่นมนุษย์

ทีผ่่านจากตวัอ่อนมาสู่การเตบิโตเตม็ทีแ่ละกลายเป็นการแสดงปรากฏของกพระวจนะ  “ขอความสรรเสรญิ

จงมแีด่พระผูเ้ป็นเจา้ พระผูส้รา้งผูเ้ลศิสุด”  รางวลัของอกีโลกหนึ่งคอืความสงบสุข ความงามทางจติ พระพร

แห่งธรรมในอาณาจกัรของพระผู้เป็นเจา้ การบรรลุความปรารถนาของหวัใจและวญิญาณ การพบกบัพระผู้

เป็นเจา้ในโลกแห่งอนนัตกาล ในท านองเดยีวกนัการลงโทษหรอืการทรมานเองอกีโลกหนึ่งคอื การถูกพราก

จากพระพรแห่งสวรรค์และตกอยู่ในระดบัต ่าสุดของการด ารงอยู่ ผูท้ีถู่กพรากจากพระกรุณาสวรรค์นี้ แมว้่า

เขายงัคงด ารงอยูภ่ายหลงัความตาย เขาไดร้บัการพจิารณาว่าเป็นประดุจคนตายโดยประชาชนผูม้ธีรรม 

(Some Answered Question, p.223-225) 

53) ในเริม่ต้นชวีติ มนุษยเ์ป็นตวัอ่อนในครรภ์ของโลก ที่นัน่เขาได้รบัพลงัและการประสทิธิป์ระสาทส าหรบัการ

ด ารงอยู่เป็นมนุษย ์พลงัและความสามารถทีจ่ าเป็นส าหรบัโลกนี้ไดป้ระทานใหแ้ก่เขาในสภาวะอนัจ ากดันัน้ 
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ในโลกนี้เขาจ าเป็นตอ้งมตีา เขาไดร้บัดวงตาจากอกีโลกหนึ่ง ของจ าเป็นส าหรบัโลกนี้ไดป้ระทานใหแ้ก่เขาใน

ครรภ์ของโลก เพื่อว่าเมื่อเขาเข้ามาสู่อาณาจกัรของการด ารงอยู่ที่แท้จริง เขาไม่เพียงมีอวัยวะและ

ความสามารถครบเท่านัน้ แต่ยงัพบว่ามสีิง่ยงัชพีเตรยีมพรอ้มรอเขาอยู่ ดงันัน้ในโลกนี้เขาต้องเตรยีมตวั

ส าหรบัชวีติหน้า สิง่ทีจ่ าเป็นส าหรบัโลกหน้าต้องหาใหไ้ดใ้นโลกนี้ ดงัเช่นทีเ่ขาเตรยีมตวัในครรภโ์ดยได้มา

ซึง่พลงัที่จ าเป็นส าหรบัการด ารงอยู่บนโลกนี้ พลงัที่ขาดไม่ไดส้ าหรบัการด ารงอยู่ในภพสวรรคต์้องบรรลุให้

ไดใ้นโลกนี้ เขาจ าเป็นต้องมอีะไรในอาณาจกัรสวรรคท์ีอ่ยู่เหนือชวีติและความจ ากดัของโลกนี้?  โลกหน้า

เป็นโลกแห่งความบรสิุทธิแ์ละความเรอืงรอง ดงันัน้ในโลกน้ีเขาจ าเป็นต้องได้มาซึ่งคุณลกัษณะแห่งสวรรค์

เหล่านี้ ในโลกหน้าจ าเป็นต้องมคีุณธรรม ความศรทัธา ความมัน่ใจ ความรูแ้ละความรกัของพระผู้เป็นเจ้า 

เขาจะตอ้งไดม้าขณะอยูใ่นโลกนี้ เพื่อว่าภายหลงัทีเ่ขาจากโลกนี้ขึน้ไปสู่อาณาจกัรสวรรค ์เขาจะพบว่าทุกสิง่

ทีจ่ าเป็นส าหรบัชวีตินิรนัดรเ์ตรยีมไวพ้รอ้มส าหรบัเขา โลกสวรรคเ์ป็นโลกแห่งแสงสว่าง ดงันัน้ มนุษยต์้อง

ไดร้บัความสว่างในจติใจทีโ่ลกนี้ โลกหน้าเป็นโลกแห่งความรกั ความรกัของพระผูเ้ป็นเจา้เป็นสิง่จ าเป็น เป็น

โลกแห่งความสมบูรณ์ ดงันัน้คุณความดแีละความสมบูรณ์ต้องบรรลุให้ได้มา โลกหน้าเป็นอาณาจกัรแห่ง

ชวีตินิรนัดร ์ชวีตินิรนัดรน์ัน้ต้องบรรลุใหถ้งึในระหว่างการด ารงอยู่อนัชัว่แล่นนี้ มนุษยจ์ะไดม้าซึ่งสิง่เหล่านี้

ดว้ยวธิใีด?  เขาจะไดร้บัพรสวรรคแ์ละความสามารถเหล่านี้อย่างไร?  ประการแรกโดยความรูข้องพระผูเ้ป็น

เจา้ สองโดยความรกัของพระผู้เป็นเจา้ สามโดยความศรทัธา สีโ่ดยการช่วยเหลอืเพื่อนมนุษย ์หา้โดยการ

เสยีสละ หกโดยตดัความผกูพนักบัโลกน้ี เจด็โดยความบรสิุทธิ ์ถา้เขาไมบ่รรลุถงึพลงัและเงือ่นไขเหล่าน้ี เขา

จะถูกพรากจากชวีติทีเ่ป็นนิรนัดรแ์น่นอน 

(Paris Talks, p.225-226) 

54) เกีย่วกบัค าถามทีส่องนัน้ การทดสอบของพระผูเ้ป็นเจา้เกดิขึน้ในโลกนี้ ไมม่ใีนโลกหน้า  

(Lights of Guidance, no. 454) 

55) ค าถาม: จติของมนุษย ์กล่าวคอืวญิญาณแห่งการใช้เหตุผล ก้าวหน้าไปโดยวธิใีดภายหลงัทีจ่ากโลกนี้ไป  

ค าตอบ: ความห้าวหน้าของจติในภพสวรรค์ภายหลงัจากแยกออกจากร่างกาย เป็นไปโดยความอารแีละ

ความกรณุาของพระผูเ้ป็นเจา้เพยีงผูเ้ดยีว หรอืเป็นไปโดยการวงิวอนและการอธษิฐานอย่างจรงิใจของบุคคล

อื่น หรอืโดยการกุศล และงานทีส่ าคญัทีด่งีามทีก่ระท าในนามของเขา 

(Some Answered Question, p.240) 
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56) เมือ่ถงึเวลาตายของชายผูม้ ัง่คัง่คนหนึ่ง หากเขายกทรพัยส์นิใหแ้ก่ผูย้ากไรแ้ละผูทุ้กขย์ากและมอบส่วนหนึ่ง

ของความมัง่คัง่ของเขาให้น าไปใช้จ่ายเพื่อผู้ยากไร้ การกระท านี้อาจเป็นเหตุของการให้อภยัแก่เขาและ

ความก้าวหน้าของเขาในอาณาจกัรสวรรค ์เช่นกนั บดิามารดาทนความยุ่งยากและความล าบากอย่างใหญ่

หลวงทีสุ่ดเพื่อลกู และเมื่อลูกๆ ไดม้าถงึวยัผูใ้หญ่ บดิามารดามกัจากไปสู่อกีโลกหนึ่ง บดิามารดาไม่ค่อยได้

เหน็รางวลัของการดูแลและความล าบากเพื่อลูกขณะอยู่ในโลกนี้ ดงันัน้เพื่อเป็นการตอบแทน ลูกๆ ต้องใจ

บุญและกรณุา และต้องวงิวอนขออภยัใหบ้ดิามารดา ดงันัน้เพื่อเหน็การตอบแทนความรกัและความกรุณาที่

บดิามต่ีอท่าน ท่านควรให้ทานคนจนเพื่อเหน็แก่บดิา วงิวอนขออภยับาปและความปรานีสูงสุดด้วยความ

ยอมจ านนและถ่อมตวัทีสุ่ด เป็นไปได้ถงึขนาดทีว่่า ภาวะของบรรดาผู้ทีต่ายอยู่ในบาปและความไม่เชื่ออาจ

เปลีย่นแปลงไป กล่าวคอืพวกเขาอาจไดร้บัการอภยัโดยความอารขีองพระผูเ้ป็นเจา้ มใิช่โดยความยุตธิรรม

ของพระองค์ เพราะความอารปีระทานให้โดยปราศจากความคู่ควร แต่ความยุตธิรรมประทานให้กบัสิง่ที่

คู่ควร เนื่องด้วยเรามพีลงัทีจ่ะอธษิฐานเพื่อวญิญาณทัง้หลายที่นี่ ท านองเดยีวกนัเรากจ็ะมพีลงัเดยีวกนัใน

โลกหน้าซึ่งเป็นอาณาจกัรของพระผู้เป็นเจ้า..... เนื่องด้วยวญิญาณในโลกนี้สามารถพฒันาไปโดยความ

ช่วยเหลอืจากการวงิวอนและการอธษิฐานของบรรดาผู้บรสิุทธิ ์เช่นเดยีวกนัภายหลงัความตาย พวกเขา

สามารถกา้วหน้าไปโดยการอธษิฐานและวงิวอนของเขาเองและโดยเฉพาะอย่างยิง่เมื่อศาสนฑตูวงิวอนเพื่อ

พวกเขา 

(Some Answered Question, p.231-2) 

57) เมือ่ถูกถามว่า เป็นไปไดไ้หมโดยอาศยัความศรทัธาและความรกัทีจ่ะท าใหบ้รรดาผูท้ีล่่วงลบัไปแลว้รบัทราบ

การเปิดเผยศาสนาใหม่นี้ โดยทีเ่มื่อยงัมชีวีติอยู่พวกเขาไม่เคยได้ยนิมาก่อน พระอบัดุลบาฮาทรงตอบว่า :  

เป็นไปไดแ้น่นอน เพราะการสวดมนต์ดว้ยความจรงิใจมผีลเสมอ และมอีทิธพิลมากในโลกหน้า เราไม่ถูกตดั

ขาดจากบรรดาผูท้ีอ่ยูใ่นโลกหน้า อทิธพิลอนัแทจ้รงิอยูใ่นโลกหน้ามใิช่โลกนี้ 

(Baha’u’llah and the New Era, p.194) 

58) เกี่ยวกบัค าถามของท่านที่ว่า วญิญาณสามารถรบัความรูข้องพระผู้เป็นเจา้ในภพถดัไปหรอืไม่ ความรูน้ัน้

เป็นไปได้แน่นอนและเป็นสญัลักษณ์ของความปรานีของพระผู้ทรงมหิธานุภาพ โดยการสวดมนต์ เรา

สามารถช่วยวญิญาณทุกดวงค่อยๆ บรรลุสู่สถานะอนัสูงส่งนี้ แมด้วงวญิญาณนัน้จะบรรลุไม่ถงึขณะอยู่ ใน

โลกนี้ ความก้าวหน้าของวญิญาณมไิดส้ิ้นสุดทีค่วามตาย แต่เพยีงก าลงัเริม่ต้นในมติใิหม่ พระบาฮาอุลลาห์
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ทรงสอนว่า ความเป็นไปไดอ้นัยิง่ใหญ่ไพศาลรอคอยวญิญาณอยู่ในโลกหน้า ความก้าวหน้าของวญิญาณใน

ภพนัน้ไมม่สีิน้สุด และไมม่ใีครบนโลกนี้เลง็เหน็อานุภาพและขอบเขตของวญิญาณ 

(Lights of Guidance, no.447) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


