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ค าน า 
 

ร่างกายของมนุษยเ์ป็นเพยีงพาหนะชัว่คราวของวญิญาณเพราะในที่สุดร่างกายต้องตาย เสื่อมสลาย 
สิน้สุดการด ารงอยู่ สิง่ทีย่งัคงอยู่ต่อไปคอืวญิญาณ ผูท้ี่ไม่เชื่อว่ามนุษยม์วีญิญาณกเ็ท่ากบัยอมรบัว่ามนุษยไ์ม่มี
ชวีติภายหลงัความตาย จดุประสงคข์องการเกดิมามชีวีติอยูบ่นโลกนี้กเ็พยีงดิน้รนเอาตวัรอดไปวนัๆ จนหมดลม
หายใจ เช่นเดยีวกบัสตัวท์ัว่ ๆ ไป 

เราไม่สามารถน าวญิญาณมาแสดงให้เห็นได้ หากเราผ่าร่างกายมนุษย์ดูทุกส่วนก็หาวญิญาณไม่พบ 
เพราะวญิญาณด ารงอยู่ในอกีภาวะหนึ่งเหนือกว่าโลกทางกายภาพ กระนัน้มสีญัลกัษณ์หลายอย่างที่บ่งชี้ว่า
มนุษยม์วีญิญาณทีท่ าใหม้นุษยต่์างจากสตัว ์เช่น เราเหน็ไดว้่าสตัวต่์าง ๆ ด ารงอยู่โดยอาศยัสญัชาตญาณ หวิก็
ออกล่าเหยื่อ หนาวก็หาที่อบอุ่นในซอก สตัว์ชนิดเดยีวกนัที่อาศยัอยู่ในท้องถิ่นและสิง่แวดล้อมเดยีวกนัจงึมี
พฤตกิรรมคลา้ย ๆ กนัไปหมด แต่ส าหรบัมนุษย ์มนุษยช์าตเิดยีวกนั ภาษาเดยีวกนั ทอ้งถิน่เดยีวกนั แมแ้ต่ใน
ครอบครวัเดยีวกนักลบัมอุีปนิสยัใจคอและพฤตกิรรมต่างกนัมากมายเพราะมนุษยม์วีญิญาณทีเ่ป็นพลงัผลกัดนั
ให้มนุษย์รูจ้กัคดิ จนิตนาการ หาเหตุผลและหล่อหลอมบุคลกิภาพและอุปนิสยัของตน หากมนุษย์ไม่พฒันา
วญิญาณของตน ด ารงชวีติอยู่โดยอาศยัสญัชาตญาณ มนุษยก์จ็ะกลายเป็นคนป่าเถื่อน หมกมุ่นอยู่กบัทางโลก 
ดว้ยเหตุนี้พระศาสดาจงึถูกส่งมาแต่ละยุคเพื่อช่วยพฒันาวญิญาณของมนุษยข์ึน้มาสู่ฐานะอนัประเสรฐิที่คู่ควร
กบัความเป็นมนุษย ์

พระศาสดาทัง้หลายในอดตีมไิด้อธบิายไว้ละเอียดเกี่ยวกบัวญิญาณและชวีติภายหลงัความตาย อาจ
เป็นเพราะยงัไม่มคีวามจ าเป็นในยุคนัน้หรอืมนุษยใ์นยุคนัน้ยงัไม่พรอ้มที่จะรบั มาในยุคใหม่นี้พระศาสดาองค์
ล่าสุด คอื พระบาฮาอุลลาห ์ถูกส่งมาเพื่อช่วยพฒันาวญิญาณของมนุษยอ์กีครัง้ พระองคไ์ดท้รงอธบิายเกี่ยวกบั
วญิญาณใหล้ะเอยีดขึน้กว่าเดมิ ใหไ้ดส้ดัส่วนกบัอทิธพิลของโลกวตัถุในยคุนี้ทีย่ ัว่ยวนพรอ้มทีจ่ะฉุดลากวญิญาณ
ของมนุษย์ให้ลงเหวได้เสมอ เพื่อว่ามนุษย์จะมคีวามแข็งแกร่งพอที่จะพฒันาจติใจและวญิญาณของตนเอง
เอาชนะอทิธพิลของวตัถุนิยมในปจัจบุนัทีรุ่นแรงกว่าในยคุศาสนาทัง้หลายในอดตีอยา่งเหลอืคณนา 

ขา้พเจา้พยายามอธบิายประกอบใหน้้อยทีสุ่ดเท่าทีจ่ะช่วยใหผู้อ่้านเขา้ใจได ้เพราะการอธบิายทีย่ ิง่มาก
เท่าไรกจ็ะมโีอกาสใชค้วามเขา้ใจส่วนตวัเขา้มาปะปนมากเท่านัน้ ฉะนัน้เนื้อหาส่วนใหญ่ในหนังสอืนี้จะเป็นธรรม
นิพนธเ์นื้อแทท้ีค่ดัมาจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อใหผู้้อ่านมอีสิระทีจ่ะท าสมาธไิตร่ตรองหาความหมายความเขา้ใจใน
ธรรมนิพนธเ์หล่านี้ด้วยตนเอง ขา้พเจา้คดิว่าความรูค้วามเขา้ใจจากการอ่านหนังสอืเล่มนี้จะช่วยให้ผู้อ่านอ่าน 
“พระวจนะเรน้ลบั” ไดซ้าบซึง้ยิง่ขึน้ 
 

นพ.ธวชัชยั วิสทุธิมรรค 
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1 
 

ร่างกาย ปัญญา และวิญญาณ 
 

ในบทแรกน้ี เราควรท าความเขา้ใจเกี่ยวกบัความสมัพนัธ์ของร่างกาย ปญัญา และวญิญาณก่อน ในทาง
การแพทยเ์ราทราบดวี่าสมองคอือวยัวะส าคญัที่ควบคุมการท างานของร่างกาย ทัง้โดยการสัง่การโดยตรงหรอื
ผ่านระบบฮอรโ์มนและระบบประสาทอตัโนมตั ิแต่ทีจ่รงิแลว้สมองเป็นเพยีงตวักลางทีไ่ด้รบัพลงัอกีทอดหนึ่งมา
จากวิญญาณระบบประสาทซิมพาเธติคก็อยู่ในการควบคุมของวิญญาณด้วยเช่นกัน 1 เมื่อวิทยาศาสตร์
การแพทยเ์จรญิกา้วหน้าขึน้ในอนาคต ความสมัพนัธร์ะหว่างรา่งกายและวญิญาณจะเป็นทีเ่ขา้ใจดขีึน้ 

 
อวยัวะและองคป์ระกอบต่าง ๆ ของร่างกาย แม้ว่าจะแตกต่างกนัแต่กเ็ช่ือมโยงอยู่ด้วยกนั

โดยการประสานงานของวิญญาณ ซ่ึงท าให้อวยัวะและองคป์ระกอบเหล่านัน้ท างานกลมกลืนกนั
และเท่ียงตรงอย่างสมบูรณ์ จึงท าให้ชีวิตด าเนินอยู่ต่อไปได้ อย่างไรกต็ามแม้ร่างกายมนุษยมิ์ได้
ทราบถึงการประสานงานโดยวิญญาณ แต่ร่างกายกป็ฏิบติัการด้วยความเท่ียงตรงตามความ
ประสงค์2 
 
ปญัญาคอืพลงัของวญิญาณ ความสมัพนัธ์ระหว่างปญัญาและวญิญาณอาจเปรยีบได้กบัแสงอาทติยก์บั

ดวงอาทติย ์
 

แต่ปัญญาคือพลงัของวิญญาณ วิญญาณคือตะเกียง ปัญญาคือแสงท่ีส่องมาจากตะเกียง 
วิญญาณคือต้นไม้ ปัญญาคือผลไม้ ปัญญาคือความสมบูรณ์และสาระของวิญญาณ ดังเช่น
แสงอาทิตยเ์ป็นสาระของดวงอาทิตย์3 
 

เก่ียวกบัค าถามท่ีว่าพลงัของปัญญาและพลงัของวิญญาณเป็นหน่ึงเดียวกนัหรือไม่ พลงั
เหล่าน้ีเป็นคณุสมบติัตามธรรมชาติของวิญญาณ เช่น การจินตนาการ ความคิด ความเข้าใจ ซ่ึง
เป็นพลงัอนัเป็นแก่นสารของความเป็นมนุษย ์ประดุจล าแสงเป็นคุณสมบติัตามธรรมชาติของ
ดวงอาทิตย ์ร่างกายมนุษยเ์ป็นเช่นกระจก วิญญาณเป็นเช่นดวงอาทิตย ์พลงัปัญญาของมนุษย์
เป็นเช่นล าแสงท่ีมาจากวิญญาณ ล าแสงอาจหยุดส่องมาท่ีกระจก แต่ล าแสงไม่มีทางแยกออก
จากดวงอาทิตย์4 
 
วญิญาณไม่จ าเป็นต้องอาศยัร่างกาย เพราะวญิญาณสามารถปฏบิตักิารได้ทัง้โดยอาศยัร่างกายและไม่

อาศยัรา่งกาย แต่รา่งกายจ าเป็นตอ้งมวีญิญาณ 
                                                           
1
 TI 3 

2
 BWF 340 

3
 SAQ 209 

4
 BW xv 43 
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ร่างกายอาจถกูตดัอวยัวะหรืออวยัวะอาจสญูเสียสมรรถภาพ ร่างกายอาจกลายเป็นอมัพาต 
แต่กระนัน้ ปัญญา วิญญาณ ยงัคงอยู่เหมือนเดิม ปัญญาตดัสินใจ ความคิดสมบูรณ์ แม้มือจะ
เป่ือยเท้ากลบักลายไร้ประโยชน์ กระดูกสันหลงักลายเป็นอัมพาตไม่มีการเคล่ือนไหวของ
กล้ามเน้ือ แต่วิญญาณจะยงัคงอยู่ในภาวะเดิม5 
 

วิญญาณมีพลงัส าคญัสองอย่าง ก. ดงัเช่นส่ิงแวดล้อมภายนอกถกูส่ือสารมายงัวิญญาณโดย
ตา ห ูสมอง วิญญาณถ่ายทอดความต้องการและจุดประสงค์ของตนโดยผ่านสมองไปยงัมือและ
ล้ินของร่างกายเป็นการแสดงออก พลงัของวิญญาณคือแกนส าคญัของชีวิต ข. พลงัท่ีสองของ
วิญญาณแสดงออกในโลกแห่งมิติ ซ่ึงวิญญาณด ารงอยู่และปฏิบติัการโดยไม่อาศยัประสาทสมัผสั
ทางร่างกาย ในอาณาจกัรแห่งมิติน้ี วิญญาณเหน็โดยไม่ใช้ตา ได้ยินโดยไม่ใช้ห ูและเดินทางโดย
ไม่ใช้การเคล่ือนไหวร่างกาย ดงันัน้เป็นท่ีชดัเจนว่าวิญญาณของมนุษยส์ามารถปฏิบติัการผ่าน
ทางร่างกายโดยใช้อวยัวะของประสาทสมัผสั และวิญญาณสามารถด ารงอยู่และปฏิบติัการโดยไม่
ใช้ประสาทสมัผสัเหล่าน้ี น่ีพิสจูน์ถึงความเหนือกว่าของวิญญาณต่อร่างกาย 

 
ตวัอย่างเช่น จงมองดูตะเกียงน้ี มิใช่แสงของตะเกียงท่ีเหนือกว่าตวัตะเกียงหรือ แม้ว่า

ตะเกียงจะสวยงามเพียงไร แต่ถ้าไม่มีแสงในตะเกียง จุดประสงค์ของตะเกียงไม่บรรลุผล และ
ตะเกียงนัน้ไร้ชีวิต ตะเกียงจ าเป็นต้องมีแสงแต่แสงไม่จ าเป็นต้องอาศยัตะเกียง วิญญาณไม่
จ าเป็นต้องอาศยัร่างกายแต่ร่างกายจ าเป็นต้องอาศยัวิญญาณ มิฉะนัน้ร่างกายจะมีชีวิตอยู่ไม่ได้ 
วิญญาณด ารงอยู่ได้โดยปราศจากร่างกาย แต่ร่างกายท่ีปราศจากวิญญาณจะตาย6 
 
ปญัญาจะแสดงพลงัออกได้ต้องอาศยัร่างกาย เช่น สมองที่สมบูรณ์ถ้าหากสมองเป็นโรคหรอืเสื่อมตาม

อายุ พลงัของปญัญาจะเสื่อมไปดว้ยแต่วญิญาณจะไม่ถูกกระทบกระเทอืน ในผู้ทีเ่ป็นโรคจติ ปญัญาของเขาจะ
ถูกบัน่ทอนอยา่งมาก แต่วญิญาณของเขาจะคงอยูไ่มถู่กกระทบกระเทอืน7 

 
จงพิจารณาดวู่าความฉลาดของมนุษยพ์ฒันาและเส่ือมลงได้อย่างไร และบางครัง้เส่ือมลง

จนสูญส้ิน แต่ทว่าวิญญาณไม่มีการเปล่ียนแปลงการท่ีปัญญาจะแสดงออกได้นัน้ร่างกายต้อง
สมบูรณ์ ปัญญาท่ีดีต้องอยู่ในร่างกายท่ีดี แต่วิญญาณไม่จ าเป็นต้องอาศยัร่างกายปัญญาอาศยั
พลงัของวิญญาณในการเข้าใจ จิตนาการ และปฏิบติัการ แต่วิญญาณคือพลงัอิสระ ปัญญาเข้าใจ
นามธรรมโดยอาศยัรูปธรรม แต่วิญญาณส าแดงตนได้อย่างไม่มีขีดจ ากดัปัญญาถกูจ ากดัแต่
วิญญาณไม่มีขีดจ ากดั ปัญญาเข้าใจโดยอาศยัประสาท การเหน็ ได้ยิน รบัรส ได้กล่ิน และสมัผสั 
แต่วิญญาณเป็นอิสระจากประสาทสมัผสัเหล่าน้ี ตามท่ีเจ้าสงัเกตุวิญญาณมิได้อยู่น่ิงไม่ว่าในยาม
หลบัหรือต่ืน ในขณะฝันวิญญาณอาจไขปัญหาท่ีไขไม่ได้ในยามต่ืน ย่ิงไปกว่านั้นปัญญาไม่

                                                           
5
 PUP 242 

6
 PT 86-7 

7
 LG no. 612 
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สามารถเข้าใจในยามท่ีประสาทสมัผสัหยุดท างาน และในขณะท่ีเป็นตวัอ่อนหรือทารก พลงัการ
ใช้เหตุผลยงัไม่ปรากฏแต่วิญญาณมีพลงัเต็มเป่ียมอยู่เสมอ กล่าวโดยย่อข้อพิสูจน์มีมากมายท่ี
แสดงว่าแม้การใช้เหตผุลจะสญูเสียไป พลงัของวิญญาณยงัคงอยู่ อย่างไรกต็ามวิญญาณด ารงอยู่
ในระดบัและภาวะต่างกนั8 
 
แมว้ญิญาณด ารงอยู่ไดโ้ดยไม่อาศยัร่างกาย แต่สิง่ทีเ่กดิขึน้กบัร่างกายเป็นทีรู่ส้กึโดยวญิญาณ ดงันัน้เรา

ตอ้งปฏบิตัต่ิอรา่งทีไ่รว้ญิญาณดว้ยความเคารพ 
 

หากเราได้รบัความร่ืนเริงหรือเจบ็ปวดจากเพ่ือน หากความรกัเป็นรกัแท้หรือหลอกลวง ผู้ท่ี
ถกูกระทบคือวิญญาณ หากคนรกัอยู่ไกลจากเรา ผู้ท่ีโศกเศร้าคือวิญญาณ และความโศกเศร้า
หรือความยุ่งยากของวิญญาณอาจท าให้เกิดปฏิกิริยากบัร่างกาย...ถ้าร่างกายมีการเปล่ียนแปลง 
วิญญาณไม่จ าเป็นต้องถกูกระทบกระเทือน...ถ้ากรงนกถกูท าลาย นกไม่ได้รบัอนัตราย เม่ือ
ตะเกียงแตก เปลวไฟยงัคงสว่างไสว เช่นเดียวกบัวิญญาณของมนุษย ์แม้ความตายจะท าลาย
ร่างกาย แต่ความตายกไ็ม่มีอ านาจเหนือวิญญาณ9 

 
เน่ืองด้วยร่างกายเป็นบลัลงัก์ของวิญญาณ ส่ิงใดท่ีบงัเกิดกบัร่างกายจะเป็นท่ีรู้สึกโดย

วิญญาณ ความจริงแล้วความยินดีหรือเศร้าสลดบงัเกิดกบัวิญญาณมิใช่ร่างกาย เน่ืองด้วย
ร่างกายเป็นบลัลงักข์องวิญญาณ พระผู้เป็นเจ้าจึงบญัญติัว่า ร่างกายต้องได้รบัการทะนุถนอมมิ
ให้บงัเกิดความน่ารงัเกียจ วิญญาณเห็นร่างกายซ่ึงเป็นบลัลงัก์ของตน ดงันัน้ถ้าร่างกายได้รบั
การเคารพกเ็หมือนดัง่วิญญาณเป็นผูร้บั และกเ็ป็นเช่นน้ีในทางกลบักนั 

 
ดงันัน้จึงมีการบญัญติัไว้ว่า ร่างท่ีไร้ชีวิตควรได้รบัการปฏิบติัด้วยเกียรติและความเคารพ

ท่ีสดุ10 
 
หากปล่อยวญิญาณไวต้ามธรรมชาต ิวญิญาณดวงนัน้จะอ่อนแอตกต ่าลง จะใช้พลงัปญัญาไปในทางลบ 

เพอ้ฝนัไรส้าระมองไมเ่หน็แสงธรรม 
 

เม่ือมนุษย์ไม่เปิดปัญญาและสมองรบัพรจากพระวิญญาณ แต่กลบัหนัวิญญาณ ไปสู่โลก
วตัถ ุไปสู่ส่วนท่ีเป็นเน้ือหนัง เขาจะตกต า่ลงมาสู่อาณาจกัรสตัว ์อยู่ในสภาพอนัน่าเศร้า เพราะถ้า
คุณลกัษณะทางธรรมของวิญญาณท่ีเปิดรบัลมหายใจของพระวิญญาณบริสุทธ์ิมิเคยถกูใช้ 
วิญญาณกจ็ะอ่อนแอลงและในท่ีสุดไร้สมรรถภาพในขณะท่ีคุณลกัษณะทางโลกท่ีฝึกฝนอยู่ฝ่าย

                                                           
8
 BW xv 38 

9
 PT 65-6 

10
 SWB 95 
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เดียวจะกลายเป็นพลงัอนัน่ากลวั มนุษย์ท่ีหลงทางและไร้ความสุขจะกลายเป็นคนป่าเถื่อน ไร้
ความยติุธรรม ดรุ้าย และคิดร้ายย่ิงกว่าสตัว์11 
 

พระพรของพระผูเ้ป็นเจ้าท่ีปรากฏชดัอยู่ในชีวิตทัง้หลาย บางครัง้ถกูซ่อนเร้นโดยม่านก าบงั
ของปัญญาและสายตาทางโลก ซ่ึงท าให้มนุษย์ตาบอด แต่เม่ือคราบเหล่านัน้ถกูขจดัออกและ
ม่านก าบงัขาดสะบัน้ลง สญัลกัษณ์อนัย่ิงใหญ่ของพระผู้เป็นเจ้าจะเป็นท่ีเหน็ได้และมนุษยจ์ะเป็น
พยานต่อแสงนิรนัดรท่ี์ส่องสว่างแก่โลก12 
 

จงไตร่ตรองดพูลงัความคิดของมนุษยมี์สองชนิด ชนิดหน่ึงเป็นส่ิงท่ีแท้ ต้องตรงกบัความ
จริง ความคิดเช่นน้ีมีการบงัเกิดขึ้นจริงเช่น ความคิดเห็นท่ีแม่นย า ทฤษฎีท่ีถกูต้อง การค้นพบ
ทางวิทยาศาสตรแ์ละส่ิงประดิษฐคิ์ดค้น ความคิดอีกชนิดหน่ึงเกิดจากจินตนาการอนัไร้สาระและ
ไร้ประโยชน์ซ่ึงไม่ก่อให้เกิดผลอนัใด และไม่มีความเป็นจริง มนัสาดซดัเหมือนกบัคล่ืนในทะเล
แห่งจินตนาการและผ่านไปเหมือนความฝันอนัไร้สาระ13 
 
ดงันัน้วญิญาณไมส่ามารถบรรลุสู่ฐานะอนัประเสรฐิสุดไดน้อกจากจะไดร้บัการช่วยเหลอืจากพระวญิญาณ

บรสิุทธิ ์เพราวญิญาณมขีดีจ ากดัอยู่ในระดบัของตนเอง อาจเปรยีบไดก้บักระจกทีไ่ม่มทีางเรอืงแสงไดน้อกจาก
จะได้รบัแสงอาทติย ์ในแต่ละยุคมนุษยส์ามารถรบัพลงัจากพระวญิญาณบรสิุทธิไ์ด้โดยผ่านทางพระศาสดาที่
เสดจ็มาในยคุนัน้ ๆ 

 
จิตและวิญญาณแห่งการใช้เหตุผลหมายถึงส่ิงเดียวกัน จิตน้ีซ่ึงตามการเรียกของนัก

ปรชัญานัน้คือวิญญาณแห่งการใช้เหตุผลล้อมรอบทุกสรรพส่ิง ค้นพบสภาพความเป็นจริงของ
สรรพส่ิงต่าง ๆ ตราบเท่าท่ีอยู่ในขีดความสามารถของมนุษย ์รู้ลกัษณะพิเศษ ผลและคุณสมบติั
ของสรรพส่ิงต่าง ๆ แต่นอกเสียจากว่าวิญญาณของมนุษยจ์ะได้รบัการช่วยเหลือโดยพลงัความ
ศรทัธา วิญญาณจะไม่คุ้นเคยกบัความลบัของพระผู้เป็นเจ้าและสภาพความเป็นจริงของสวรรค ์
ประดจุกระจกท่ีแม้จะใสและขดัมนั กย็งัจะจ าเป็นต้องได้รบัแสงสว่าง กระจกจะไม่สามารถค้นพบ
ความลบัของพระผูเ้ป็นเจ้าจนกว่าแสงอาทิตยจ์ะสะท้อนมายงักระจก14 

 
วิญญาณของมนุษย์มีขีดจ ากดั ไม่สามารถเข้าใจปรากฏการณ์ของอาณาจกัรท่ีอยู่เหนือ

มนุษย์ เพราะวิญญาณเป็นเชลยของพลงัชีวิตท่ีปฏิบติัการอยู่ในระดบัการด ารงอยู่ของตนเอง 
และไม่สามารถเกินเลยไปกว่านัน้ อย่างไรกต็ามพระเยซูทรงกล่าวถึงว่า มนุษยจ์ะต้องได้รบัการ
เกิดใหม่และช าระบาปด้วยไฟของพระวิญญาณบริสุทธ์ิวิญญาณมนุษย์ท่ีไม่ได้รบัพลงัจากพระ

                                                           
11

 PT 96 
12

 BWF 266 
13

 SAQ 251 
14

 SAQ 208 
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วิญญาณบริสุทธ์ิจะถกูพิจารณาว่าตาย วิญญาณของมนุษยไ์ม่ได้รบัการกระตุ้นและฟ้ืนชีวิตโดย
โลกวตัถ ุแต่จ าเป็นต้องได้รบัการปกป้องจากพระวิญญาณบริสทุธ์ิ15 

 
วิญญาณเป็นเช่นกระจก และพระกรณุาของพระผู้เป็นเจ้าเป็นเช่นดวงอาทิตย ์เม่ือกระจก

บริสุทธ์ิสดใสและหนัเข้าหาดวงอาทิตยก์ระจกจะสะท้อนแสงสว่างและความรุ่งโรจน์อนัไพบูลย์
ของดวงอาทิตย์ เช่นนั้นเราไม่ควรพิจารณาว่ากระจกเป็นตัวส่องแสง แต่เป็นเพราะพลัง
แสงอาทิตยท่ี์ผา่นเข้ามาท าให้กระจกสะท้อนแสง16 

 
พระผู้ เป็นเจ้าอาจเปรียบได้กับดวงอาทิตย์ และพระวิญญาณบริสุทธ์ิเปรียบได้กับ

แสงอาทิตย์ ดงัเช่นแสงอาทิตย์ท่ีน าแสงสว่างและความอบอุ่นมายงัโลก ให้ชีวิตทุกสรรพส่ิง 
เช่นกนัพระศาสดาน าพลงัจากพระวิญญาณบริสุทธ์ิจากพระผู้เป็นเจ้ามาให้แสงสว่างและชีวิตแก่
วิญญาณของมนุษย์17 
 
การท าสมาธชิ่วยให้วญิญาณสมัผสัใกล้ชดิ ได้รบัพรและพลงัจากพระวญิญาณบรสิุทธิม์ากขึน้ ซึ่งท าให้

วญิญาณนัน้ได้รบัความรู ้หยัง่รูส้รรพสิง่ต่างๆ ในยุคเริม่ต้นของศาสนาบาไฮสาวกที่ไม่เคยบวชเรยีนแต่กลบัมี
ความรูค้วามเขา้ใจปราดเปรือ่งกว่านกับวชในสมยันัน้ กเ็พราะไดร้บัพลงัจากพระวญิญาณบรสิุทธิ ์

 
โดยการท าสมาธิ มนุษยบ์รรลุสู่ชีวิตนิรนัดร ์เขาได้รบัลมหายใจของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ 

พระพรของพระวิญญาณประทานมาให้ขณะไตร่ตรองท าสมาธิ วิญญาณของมนุษย์ได้รบัรู้และ
แขง็แกร่งขณะท าสมาธิ โดยการท าสมาธิ ธุรกิจท่ีมนุษยไ์ม่เคยรู้อะไรเลยถกูเปิดเผยต่อเขา เขา
ได้รบัการบนัดาลใจจากสวรรค ์ได้รบัอาหารทิพยก์ารท าสมาธิคือกญุแจไขประตูแห่งความลึกลบั 
ในภาวะนัน้มนุษย์ลืมตนเอง ถอนตวัเองออกจากวตัถภุายนอก ด าด่ิงอยู่ในมหาสมุทรแห่งโลก
วิญญาณ และสามารถเปิดเผยความลบัของส่ิงต่าง ๆ ในตวัมนัเอง เพ่ือสาธิตส่ิงน้ีจงคิดถึงมนุษย์
ในฐานะท่ีมีการมองเห็นสองชนิด เม่ือการมองเห็นภายในก าลงัท างาน สายตาภายนอกมองไม่
เหน็ 

 
สมาธิท าให้มนุษยเ์ป็นอิสระจากธรรมชาติของสตัว ์หยัง่รู้สภาพความเป็นจริงของสรรพส่ิง 

ท าให้มนุษยไ์ด้สมัผสักบัพระผูเ้ป็นเจ้า 
 
สมาธิท าให้วิทยาศาสตรแ์ละศิลปะปรากฏขึ้นมาจากท่ีเคยเป็นส่ิงท่ีมองไม่เห็น ท าให้เกิด

ส่ิงประดิษฐ ์ภารกิจอนัย่ิงใหญ่ด าเนินไปได้โดยสมาธิ การปกครองด าเนินไปได้อย่างราบร่ืนสมาธิ
ท าให้มนุษยเ์ข้าไปสู่อาณาจกัรของพระผูเ้ป็นเจ้า 

                                                           
15

 DAL 43 
16

 BWF 367 
17

 DAL 43 
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กระนัน้กต็ามความคิดบางอย่างเป็นส่ิงไร้ประโยชน์ส าหรบัมนุษย ์มนัเป็นประดจุคล่ืนท่ีซดั
อยู่ในทะเลโดยปราศจากผล แต่ถ้าสมาธิอาบด้วยแสงธรรมภายใน ผลท่ีได้จะแน่นอน 

 
สมาธิคล้ายกับกระจก ถ้าท่านหันกระจกไปยงัโลกวัตถุมนัจะสะท้อนส่ิงนั้น ดังนั้นถ้า

วิญญาณของมนุษยก์ าลงัท าสมาธิในเร่ืองทางโลก เขาจะได้รบัรู้ส่ิงเหล่านัน้ แต่ถ้าท่านหนักระจก
แห่งวิญญาณไปสู่สวรรค์ ดวงดาวและรงัสีของธรรมาทิตยจ์ะสะท้อนอยู่ในหวัใจของท่าน และ
ท่านจะได้รบัคณุความดีจากอาณาจกัรสวรรค์18 

 
การดลใจท่ีผ่านมาทางสมาธิเป็นส่ิงท่ีเราไม่สามารถวดัหรือก าหนดได้ พระผู้เป็นเจ้า

สามารถดลใจให้เรารบัทราบส่ิงท่ีเราไม่เคยรู้มาก่อน ถ้าพระองคต้์องการ19 
 
ดกูร คนรบัใช้ของพระผู้เป็นเจ้า เรารบัประกนัว่า หากปัญญาของเจ้าบริสุทธ์ิและว่างเปล่า

จากค ากล่าวหรือความคิดทัง้หมด และหวัใจทัง้หมดของเจ้าถกูดึงดูดเข้าสู่อาณาจกัรของพระผู้
เป็นเจ้า จงลืมทุกส่ิงยกเว้นพระผู้เป็นเจ้าและสนทนากบัพระวิญญาณของพระองค์ เม่ือนัน้พระ
วิญญาณบริสทุธ์ิจะช่วยเจ้าด้วยพลงัท่ีท าให้เจ้าสามารถหยัง่รู้ทุกสรรพส่ิง20 

 
โดยธรรมชาติแล้ว เม่ือบาไฮศาสนิกชนท าสมาธิ เขาถกูเช่ือมเข้ากบัแหล่งอ านาจ หากคนท่ี

เช่ือในพระผู้เป็นเจ้าท าสมาธิ เขาก าลงัตัง้จิตไปสู่อานุภาพและความปรานีของพระผู้เป็นเจ้า แต่
เราไม่สามารถพดูได้ว่า การดลใจใดๆ ท่ีมาสู่บุคคลหน่ึงท่ีไม่รู้จกัพระบาฮาอลุลาห์ และไม่เช่ือใน
พระผูเ้ป็นเจ้า เป็นเพียงส่ิงท่ีมาจากอตัตาของเขาเอง การท าสมาธิเป็นส่ิงส าคญัมาก ท่านศาสนภิ
บาลไม่เหน็เหตุผลใดท่ีมิตรสหายไม่ควรได้รบัการสอนให้ท าสมาธิ แต่พวกเขาควรป้องกนัไม่ให้
ความงมงาย หรือความคิดอนัโง่เขลาคืบคลานเข้ามา21 
 
วญิญาณที่ใช้แต่พลงัปญัญาของตนเอง ไม่เคยได้รบัพรและอ านาจจากพระวญิญาณบรสิุทธิก์็จะพลาด

คุณประโยชน์ส่วนน้ีไป นี้มไิดห้มายความว่าใหเ้ราเลกิเรยีนหนงัสอืแลว้มาท าสมาธกินัทัง้วนั เราต้องต่อสูร้ ่าเรยีน
ศาสตรส์าขาต่าง ๆ ต่อไปและถ้าเป็นประสงคข์องพระผูเ้ป็นเจา้ เราจะได้รบัการดลใจจากพระวญิญาณบรสิุทธิ ์
เป็นการเสรมิ 

 
นักวทิยาศาสตร์ยอดอจัฉรยิะคอือลัเบริ์ต ไอสไตน์ เป็นนักวทิยาศาสตร์ที่แปลกประหลาดมากคนหนึ่ง 

โดยปกตแิลว้นกัวทิยาศาสตรจ์ะท าการทดลองสิง่ต่าง ๆ เฝ้าสงัเกต ใชส้ตปิญัญาหาเหตุผลแลว้จงึคน้พบสิง่ใหม ่
ๆ แต่ไอสไตน์ไมไ่ดท้ าการทดลองอะไร อยูด่ ีๆ เขากจ็นิตนาการเป็นสูตรพลงัปรมาณูขึน้มาเองในสมองของเขา 
ยากทีจ่ะพสิจูน์หรอืคดัคา้นว่าไอสไตน์ไดร้บัการบนัดาลใจจากอ านาจเบือ้งบนหรอืไม่ 

                                                           
18

 PT 174-6 
19

 PMD 39 
20

 BWF 369 
21

 LG no. 911 
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2 
 

ธรรมชาติและพลงัของวิญญาณ 
 
วญิญาณเชื่อมโยงอยู่กบัร่างกายกจ็รงิ แต่ด ารงอยู่ในภาวะทีต่่างจากร่างกาย ไม่อยู่ในระบบทางกายภาพ

เช่นร่างกายที่ต้องมกีารเสื่อมสลาย วญิญาณไม่มกีารเสื่อมสลายหรอืแตกดบัแต่จะด ารงอยู่ต่อไปตลอดกาล 
วญิญาณเชื่อมอยูก่บัรา่งกายประดุจดวงอาทติยท์ีป่รากฏอยู่ในกระจก เมื่อกระจกแตกดวงอาทติยย์งัคงอยู่ต่อไป
ไม่ถูกกระทบกระเทอืน วญิญาณจะแสดงอ านาจได้มากกว่าในขณะที่อวยัวะของร่างกายหยุดท างานเช่นเวลา
หลบั และเมือ่วญิญาณแยกจากร่างกายคอืภายหลงัความตาย วญิญาณจะแสดงอ านาจไดม้ากยิง่ขึน้ไปอกีอย่าง
ไมม่พีลงัใดในโลกเทยีบเท่า 

 
วิญญาณมิใช่เป็นการรวมตวัขององค์ประกอบต่างๆ วิญญาณมิได้ประกอบด้วยธาตุต่างๆ 

วิญญาณเป็นหน่ึงซ่ึงแบ่งแยกไม่ได้และเป็นอมตะ วิญญาณอยู่นอกเหนือระบบของโลกทาง
กายภาพวิญญาณไม่มีการตาย ปรชัญาทางวิทยาศาสตรไ์ด้พิสูจน์ว่า ธาตุเป็นส่ิงท่ีไม่ถกูท าลาย
และคงอยู่ตลอด วิญญาณมิได้ประกอบจากธาตุต่างๆ แต่เป็นประดุจธาตุเอง ดงันัน้จึงไม่มีการ
สญูสลายดวงวิญญาณเป็นส่ิงท่ีแบ่งแยกไม่ได้จึงไม่มีการแตกสลายหรือถกูท าลาย22 

 
การด ารงอยู่ท่ีแท้จริงของมนุษย์คือวิญญาณมิใช่ร่างกาย แม้ร่างกายของมนุษย์อยู่ใน

อาณาจกัรสตัว์แต่วิญญาณของเขายกเขาขึ้นเหนือกว่าสรรพส่ิงทัง้หมด จงดูว่าแสงอาทิตย์ให้
ความสว่างแก่โลกวตัถอุย่างไรเช่นกนัแสงธรรมสวรรคส่์องแสงให้แก่โลกวิญญาณ วิญญาณท าให้
มนุษยเ์ป็นส่ิงท่ีด ารงอยู่ในอาณาจกัรสวรรค ์

 
โดยพลงัของพระวิญญาณบริสทุธ์ิท่ีปฏิบติัการผา่นวิญญาณของมนุษย ์มนุษยจึ์งสามารถแล

เหน็การด ารงอยู่ท่ีแท้จริงของสรรพส่ิง ผลงานศิลปะและวิทยาศาสตรอ์นัย่ิงใหญ่คือพยานต่อพลงั
อ านาจน้ีของพระวิญญาณ 

 
พระวิญญาณเดียวกนัน้ีประทานชีวิตนิรนัดร์23 
 
วิญญาณเดินทางโดยสองวิธี คือปราศจากพาหนะซ่ึงเป็นการเดินทางของวิญญาณ และโดย

อาศยัพาหนะซ่ึงเป็นการเดินทางทางวตัถดุงัเช่นนกท่ีบินไปและนกท่ีถกูอุ้มไป 
 
ในเวลาหลบัร่างกายเป็นราวกบัตาย แต่วิญญาณยงัมีชีวิตและด ารงอยู่ ไม่เพียงเท่านัน้การ

รบัรู้ของวิญญาณเพ่ิมขึ้น การบินของวิญญาณสูงกว่า และปัญญาท่ีเกิดขึ้นย่ิงใหญ่กว่า การถือว่า
                                                           
22

 PT 90 
23

 PT85 
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วิญญาณสูญส้ินไปภายหลงัจากท่ีร่างกายตาย เป็นเหมือนกบัการจินตนาการว่านกในกรงถกู
ท าลาย เม่ือกรงแตกหกันกไม่มีอะไรจะต้องกลวัการท าลายกรง เราเห็นได้ว่าเม่ือปราศจากกรง
นกน้ีบินอยู่ในภาวะหลบั ดงันัน้ถ้ากรงแตกหกั นกยงัด ารงอยู่ ความรู้สึกของนกย่ิงมีอานุภาพมาก
ขึ้น การรบัรู้สมบรูณ์ขึ้น ความสขุเพ่ิมขึ้น ในความเป็นจริงแล้ว นกจากอเวจีไปสู่สวรรคแ์ห่งความ
ปีติเพราะส าหรบันกท่ีรู้บุญคุณ ไม่มีสวรรค์ใดย่ิงใหญ่กว่าการเป็นอิสระจากกรง นัน้เองท่ีสาวก
ทัง้หลายรีบสละชีวิตเพ่ือศาสนาด้วยความปีติและความสขุท่ีสดุ 

 
ในขณะต่ืน ดวงตาของมนุษยเ์หน็ได้ไกลท่ีสุดเท่าระยะเดินทางหน่ึงชัว่โมง เพราะพลงัของ

วิญญาณถกูก าหนดโดยอวยัวะของร่างกาย แต่ด้วยสายตาของวิญญาณ วิญญาณเห็นอเมริกา
และส่ิงต่างๆ ท่ีอยู่ท่ีนัน่ ค้นพบสภาพของสรรพส่ิงและจดัการธรุกิจทัง้หลายเช่นนัน้หากวิญญาณ
เป็นเช่นเดียวกบัร่างกาย พลงัการมองเห็นของวิญญาณย่อมเป็นสดัส่วนเดียวกบัการมองเห็น
ของดวงตา ดงันัน้เป็นท่ีกระจ่างว่า วิญญาณต่างจากร่างกาย นกต่างจากกรง และพลงัการหยัง่รู้
ของวิญญาณแขง็แกร่งกว่าเม่ือปราศจากส่ือทางร่างกาย24 

 
เจ้าจงรู้ไว้ว่า วิญญาณของมนุษย์ประเสริฐอยู่เหนือความทุพพลภาพของร่างกายหรือ

ปัญญา การท่ีคนป่วยแสดงความอ่อนแอ เป็นเพราะเกิดการปิดกัน้ระหว่างวิญญาณและร่างกาย
ของเขา เพราะวิญญาณยงัคงอยู่ไม่ถูกกระทบกระเทือนโดยความเจ็บป่วยของร่างกาย จง
พิจารณาแสงของตะเกียง แม้จะมีวตัถมุาขวางกัน้การส่องแสงของตะเกียง แต่แสงของตะเกียงก็
ยงัคงฉายต่อไปไม่อ่อนลง ในท านองเดียวกนั ความเจบ็ป่วยทุกอย่างท่ีเกิดกบัร่างกายเป็นส่ิงปิด
กัน้มิให้วิญญาณแสดงพลงัและอ านาจให้ปรากฏออกมา อย่างไรก็ตามเม่ือวิญญาณแยกจาก
ร่างกาย วิญญาณจะแสดงอ านาจและอิทธิพลท่ีไม่มีพลงัใดในโลกเทียบเท่า ดวงวิญญาณท่ี
บริสทุธ์ิทุกดวงจะได้รบัการประสิทธ์ิประสาทด้วยอานุภาพอนัย่ิงใหญ่และจะปีติอย่างเหลือล้น25 
 
มนุษยม์ศีกัยภาพของวญิญาณแอบแฝงอยู่ และจุดประสงค์ของการด ารงชวีติอยู่ในโลกนี้คอื การพฒันา

ศกัยภาพทีแ่อบแฝงอยูน่ี้โดยอาศยัพระวญิญาณอนับรสิุทธิท์ีผ่่านมากบัพระศาสดาในแต่ละยคุ 
 

สภาวะของมนุษยอ์าจเปรียบได้กบัเมลด็พืช หากเราหว่านเมลด็พืชต้นไม้ใหญ่จะงอกขึ้นมา 
พลงัของเมลด็ถกูเปิดเผยในต้นไม้ซ่ึงมีก่ิง ใบ ดอก ผล งอกออกมา พลงัเหล่าน้ีถกูซ่อนเร้นอยู่ใน
เมลด็ โดยพรและความอารีของการเพาะปลูก พลงัเหล่าน้ีปรากฏชดัออกมาคล้ายกนักบัท่ีพระผู้
เป็นเจ้าผู้ทรงปรานีได้ฝากพลงัและศกัยภาพซ่อนเร้นอยู่ในมนุษย ์โดยการศึกษาและวฒันธรรม 
พลงัท่ีซ่อนเร้นน้ีจะปรากฏชดัในมนุษย ์ดงัเช่นการปรากฏของต้นไม้จากเมลด็พืช26 

 

                                                           
24

 SAQ 228-9 
25

 GWB 154 
26

 BWF 267 
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พลงังานเหล่าน้ีท่ีพระผูเ้ป็นอากรของการน าทางจากสวรรคป์ระสาทให้กบัมนุษย ์แฝงอยู่ใน
เขาประดจุเปลวไฟแฝงอยู่ในเทียนรศัมีแฝงอยู่ในตะเกียง ความโชติช่วงของพลงังานเหล่าน้ีอาจ
ถกูบดบงัโดยกิเลศตณัหา ประดจุรงัสีของดวงอาทิตยถ์กูบดบงัโดยคราบธลีุบนกระจก เทียนและ
ตะเกียงไม่สามารถติดไฟขึ้นมาเองโดยไม่ได้รบัการช่วยเหลือ และเป็นไปไม่ได้ท่ีกระจกจะขจดั
คราบออกไปจากตวัเอง เป็นท่ีประจกัษ์และชดัเจนว่าจนกว่าจะมีการจดุไฟ ตะเกียงจะไม่ลุก และ
นอกจากว่าคราบจะถกูขจดัออกไปจากผิวกระจก กระจกจะไม่แสดงสนทรรศของดวงอาทิตย ์ไม่
สะท้อนแสงสว่างและความโชติช่วงของดวงอาทิตย์27 

 
คนหน่ึงท่ีนัน้ถามว่า ท าไมเวลาสวดมนต์และท าสมาธิ ใจมกัชอบมุ่งไปหาใครคนหน่ึงท่ี

ล่วงลบัไปแล้ว พระอบัดลุบาฮาตอบว่า: เป็นกฎแห่งการสร้างสรรคข์องพระผู้เป็นเจ้า ท่ีผู้อ่อนแอ
ควรพ่ึงพาผูท่ี้แขง็แรง ผูท่ี้ท่านตัง้จิตไปหาอาจเป็นส่ือของพลงัของพระผู้เป็นเจ้ามาสู่ท่านแม้ว่ายงั
อยู่บนโลกน้ี แต่พระวิญญาณบริสทุธ์ิเท่านัน้ท่ีเสริมพลงัมนุษยท์ุกคน28 
 
ไม่เพยีงแต่มนุษยท์ี่ฉลาดทีสุ่ดเท่านัน้ที่ไม่สามารถเขา้ใจธรรมชาตขิองวญิญาณ แมแ้ต่พระบาฮาอุลลาห์

เองกท็รงบอกว่า ปากกาของพระองคห์ยดุชะงกัเมือ่พยายามอธบิายฐานะอนัประเสรฐิของวญิญาณ 
 

จงรู้ไว้ว่า วิญญาณคือสญัลกัษณ์หน่ึงของพระผู้เป็นเจ้า เป็นมณีสวรรคท่ี์มนุษยท่ี์รอบรู้ท่ีสุด
กไ็ม่สามารถเข้าใจ ความลบัของวิญญาณนัน้ปัญญาท่ีเฉียบแหลมเพียงไรกไ็ม่สามารถเปิดเผยได้ 
วิญญาณเป็นส่ิงแรกในบรรดาสรรพส่ิงทัง้หลายท่ีประกาศความล า้เลิศของพระผู้สร้างยอมรบั
ความรุ่งโรจน์ของพระองค ์ยึดมัน่อยู่กบัสจัจะของพระองค ์หากวิญญาณซ่ือสตัยต่์อพระผู้เป็นเจ้า 
วิญญาณจะสะท้อนแสงสว่างของพระองค์และกลบัไปหาพระองคใ์นท่ีสุด แต่ถ้าวิญญาณไม่ภกัดี
ต่อพระผูส้ร้าง วิญญาณจะกลายเป็นเหย่ือของอตัตาและอารมณ์และจมอยู่ในนัน้ในท่ีสดุ29 

 
เจ้าจงรู้ไว้ว่า หลงัจากท่ีแยกจากร่างกาย วิญญาณจะก้าวหน้าต่อไปจนกระทัง่ไปสู่เบื้องหน้า

ของพระผู้เป็นเจ้า เป็นไปในภาวะท่ีการเปล่ียนแปลงของยุคและศตวรรษในโลกน้ีไม่สามารถ
รบกวนได้ วิญญาณจะคงอยู่ตราบเท่าท่ีอาณาจกัรและอานุภาพของพระผู้เป็นเจ้าคงอยู่ วิญญาณ
จะแสดงสญัลกัษณ์และคุณลกัษณะของพระผู้เป็นเจ้าจะเปิดเผยความเมตตาอารีของพระองค ์
การเคล่ือนไหวของปากกาของเราหยดุชะงกัเม่ือพยายามจะอธิบายความสูงส่งและความรุ่งโรจน์
ของฐานะอนัประเสริฐดงักล่าว เกียรติท่ีพระหตัถแ์ห่งความปรานีจะสวมใส่ให้แก่วิญญาณนัน้ ไม่
มีวจีใดเปิดเผยได้ ไม่มีส่ิงใดในโลกอธิบายได้ พระพรจงมีแด่วิญญาณท่ีในชัว่โมงแห่งการแยก
จากร่างกาย ได้บริสุทธ์ิหลุดพ้นจากจินตนาการอนัไร้สาระของประชาชนบนโลก ดวงวิญญาณ
ดงักล่าวจะด ารงอยู่และเคล่ือนไหวไปตามพระประสงค์ของพระผู้สร้าง...หากมนุษย์ได้รบัการ
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บอกเล่าถึงส่ิงท่ีถกูก าหนดไว้ให้กบัดวงวิญญาณดงักล่าวในภพทัง้หลายของพระผู้เป็นเจ้า พระผู้
เป็นนายแห่งบลัลงัก์เบื้องบนและโลกเบื้องล่าง ชีวิตของเขาจะลุกโพลงอย่างทนัใดด้วยความ
ปรารถนาจะบรรลุสู่สถานะอนัสูงส่งบริสุทธ์ิและรุ่งโรจน์ดงักล่าว...ธรรมชาติของวิญญาณไม่
สามารถอธิบายได้ และไม่เหมาะสมหรืออนุญาตท่ีจะเปิดเผยลกัษณะทัง้หมดของวิญญาณให้แก่
มนุษย์ พระศาสดาถกูส่งมาเพ่ือจุดประสงค์เดียวคือน าทางมนุษย์ชาติไปสู่หนทางแห่งสจัจะ 
จดุประสงค์ท่ีเป็นรากฐานของการเปิดเผยศาสนาคือเพ่ืออบรมมนุษยท์ัง้หลาย เพ่ือว่าในชัว่โมง
แห่งความตาย พวกเขาจะได้ขึ้นไปสู่บลัลงักเ์บื้องบนด้วยความบริสุทธ์ิและไม่ผกูพนั แสงสว่างท่ี
ส่องมาจากดวงวิญญาณเหล่าน้ีเป็นเหตุผลของความก้าวหน้าของโลกและประชาชน...ดวง
วิญญาณเหล่าน้ีผู้เป็นสญัลกัษณ์ของความไม่ผกูพนัจะส่งแรงกระตุ้นสูงสุดต่อความเป็นอยู่บน
พิภพ30 
 
วญิญาณทีซ่ื่อสตัยต่์อพระผูส้รา้ง จะสามารถบรรลุสู่ฐานะอนัประเสรฐิ และภายหลงัแยกจากร่างกายไปสู่

ภพหน้าแลว้ วญิญาณนัน้จะครอบครองพลงัทีส่ามารถส่งอทิธพิลไปสู่ภพอื่น ๆ ช่วยเหลอืและน าทางมนุษย ์แต่
ส าหรบัวญิญาณทีไ่มซ่ื่อสตัย ์วญิญาณนัน้จะจากโลกนี้ไปโดยสมบรูณ์ ไมม่อีทิธพิลมารงัควานมนุษยบ์นโลกนี้ได้ 

 
เจ้าจงรู้ไว้ว่า หากวิญญาณของมนุษยเ์ดินในหนทางของพระผู้เป็นเจ้า วิญญาณจะกลบัไป

รวมอยู่ในความรุ่งโรจน์ของพระผู้เป็นท่ีรกั วิญญาณจะบรรลุสู่สถานะท่ีไม่มีปากกาด้ามใด
พรรณนาได้ไม่มีวจีใดอธิบายได้ วิญญาณท่ีซ่ือสตัยต่์อศาสนาของพระผู้เป็นเจ้าและมัน่คงอยู่ใน
หนทางของพระองค ์ภายหลงัท่ีแยกจากร่างกาย ดวงวิญญาณนัน้จะครอบครองพลงัท่ีทุกภพของ
พระผู้ทรงมหิทธานุภาพจะได้รบัประโยชน์จากเขา โดยบญัชาของพระผู้เป็นเจ้า ดวงวิญญาณนัน้
จะจรรโลงโลกแห่งการด ารงอยู่และเสริมพลงัท่ีท าให้ศิลปะและความพิศวงในโลกปรากฏขึ้น31 

 
ในหมู่วิญญาณท่ีประเสริฐมีการเข้าใจ การค้นพบและการติดต่อทางวิญญาณ ซ่ึงบริสุทธ์ิพ้น

จากกาลเวลาและสถานท่ี ดงันัน้ในพระคมัภีรใ์หม่เขียนไว้ว่า พระโมเสสและเอลิยามาหาพระ
คริสต์บนภเูขาทาเบอร ์น้ีเป็นท่ีกระจ่างว่ามิใช่การพบกนัทางร่างกายแต่เป็นภาวะทางจิตท่ีแสดง
ออกเป็นเหมือนการพบกนัทางกาย32 

 
เม่ือคนไม่ดีตาย ดวงวิญญาณของเขาจะจากโลกน้ีไปโดยสมบูรณ์และไม่สามารถมีอิทธิพล

ต่อบุคคลใด...ความคิดของเขามีอิทธิพลเฉพาะเม่ือเขายงัมีชีวิตบนโลกน้ี...แต่ดวงวิญญาณของ
คนดีได้รบัชีวิตนิรนัดร์ และบางครัง้พระผู้เป็นเจ้าอนุญาตให้ความคิดของเขามาสู่โลกน้ีเพ่ือ
ช่วยเหลือประชาชน33 
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ต่อค าถามท่ีว่าดวงวิญญาณท่ีดีงามและบริสุทธ์ิทัง้หลายภายหลงัจากละท้ิงร่างกายไปแล้ว
ได้มีอิทธิพล ช่วยเหลือและน าทางมนุษยนั์น้ เป็นความจริงส าหรบับาไฮ34 

 
วิญญาณท่ีจากโลกน้ีไปสามารถสนทนากบัผูท่ี้อยู่บนโลกน้ีได้หรือไม่? 
 
พระอบัดุลบาฮา: การสนทนาเป็นไปได้แต่ไม่เหมือนการสนทนาของเรา ไม่มีข้อสงสยัว่า

พลงัของภพเบือ้งบนและพลงับนโลกน้ีมีอิทธิพลต่อกนัและกนั หวัใจของมนุษยส์ามารถได้รบัการ
บนัดาลใจ น้ีเป็นการสนทนาทางวิญญาณ ดงัเช่นในความฝันท่ีคนเราพดูกบัเพ่ือนขณะท่ีปากไม่
ออกเสียง เช่นเดียวกนักบัการสนทนาของวิญญาณ มนุษยอ์าจสนทนากบัอตัตาในตวัเขาว่า “เรา
ท าส่ิงน้ีได้ไหม เราควรท างานน้ีไหม” ดงักล่าวคือการสนทนากบัอตัตาฝ่ายสงู35 
 

  

                                                           
34
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35
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3 
 

ชีวิตบนโลกน้ีและชีวิตในโลกหน้า 
 
ดงัเช่นการด ารงอยู่ทีแ่ทจ้รงิของมนุษยค์อืวญิญาณของเขา มใิช่ร่างกาย โลกนี้ไม่มกีารด ารงอยู่ทีแ่ทจ้รงิ 

แต่เป็นเพยีงเงาของภพหน้าพระศาสดาทัง้หลายจงึพร ่าสอนใหม้นุษยอ์ย่าหลงละเมอผกูพนัอยูก่บัโลกนี้ 
 

โลกน้ีเป็นเพียงการแสดง ไร้สาระและว่างเปล่า ไม่มีอะไร เป็นเพียงความคล้ายคลึงของ
ความเป็นจริง จงอย่าเสน่หาต่อโลกน้ี อย่าสลายพนัธะท่ีเช่ือมเจ้ากบัพระผู้สร้างของเจ้า และอย่า
เป็นพวกท่ีผิดพลาดและหลงทางออกไปจากหนทางของพระองค์ แท้จริงแล้วเรากล่าวว่า โลกน้ี
เป็นเพียงไอระเหยในทะเลทรายซ่ึงผู้กระหายฝันว่าเป็นน ้า และพยายามไขว่คว้าด้วยอ านาจ
ทัง้หมดของเขาจนกระทัง่เม่ือเขามาถึง จึงพบว่ามนัเป็นเพียงภาพลวงตา36 

 
เจ้าจงรู้ไว้ว่า อาณาจกัรสวรรคเ์ป็นภพท่ีแท้จริง และโลกน้ีเป็นเพียงเงาของภาพสวรรคท่ี์ย่ืน

ออกมา เงาไม่มีชีวิตของมนัเอง การด ารงอยู่ของมนัเป็นเพียงความเพ้อฝัน ไม่มีอะไรมากไปกว่า
นัน้มนัเป็นเพียงภาพท่ีสะท้อนอยู่ในน ้า ดเูหมือนว่าเป็นรปูภาพ37 

 
เจ้าจงรู้ไว้ว่า โลกประดุจภาพสะท้อนเหนือทะเลทราย ท่ีผู้กระหายเข้าใจผิดว่าเป็นน ้า น ้า

ทิพยข์องโลกน้ีเป็นเพียงไอระเหยในทะเลทราย ความสงสารและเห็นใจเป็นเพียงความล าบาก
และความยุ่งยาก ท่ีพกัพิงบนโลกเป็นเพียงความเหน่ือยอ่อนและความเศร้า จงละท้ิงโลกไว้ให้กบั
ผูท่ี้ผกูพนักบัโลก และหนัหน้าของเจ้ามาสู่อาณาจกัรของพระผูเ้ป็นนาย38 
 
โลกหน้าบรสิุทธิพ์น้จากกาลเวลาและสถานที ่โลกหน้าและโลกน้ีแยกจากกนัดว้ยเพยีงประสาทสมัผสัของ

มนุษย ์ดงัเช่นสายตาของมนุษยม์องไม่เหน็คลื่นความถี่ของแสงบางคลื่น หูไม่สามารถไดย้นิคลื่นเสยีงบางคลื่น 
กระนัน้กต็ามโลกนี้และโลกหน้ามไิดแ้ยกจากกนัโดยสิน้เชงิ แต่มกีารเชื่อมโยงกนัอยู่ ดงัทีว่ญิญาณเชื่อมโยงอยู่
กบัร่างกายและเมื่อวญิญาณเป็นอิสระแยกจากร่างกายแล้ว วญิญาณจะไปสู่โลกหน้าซึ่งเป็นภพของวญิญาณ 
และรา่งกายกจ็ะกลบัคนืสู่ภพของตนเช่นกนั คอืสลายกลายเป็นดนิ 

 
มิตรสหายคนหน่ึงถามว่า: เราควรคาดหวงัต่อความตายอย่างไร? พระอบัดุลบาฮาทรง

ตอบว่า: เราคาดหวงัต่อเป้าหมายการเดินทางอย่างไร? ด้วยความหวงั เช่นเดียวกนักบัการ
คาดหวงัต่อการส้ินสุดการเดินทางบนโลกน้ี ในโลกหน้ามนุษยจ์ะพบว่าเขาเป็นอิสระจากความ
พิการมากมายท่ีเราทนอยู่บนโลกน้ี บรรดาผู้ท่ีได้ผ่านความตายไปมีภพของพวกเขาเอง ภพนัน้
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มิได้ถกูย้ายออกไปจากภพของเราแต่ภพนัน้บริสุทธ์ิพ้นจากส่ิงท่ีเราเรียกว่ากาลเวลาและสถานท่ี 
เวลาของเราวดัด้วยดวงอาทิตย ์เม่ือไม่มีดวงอาทิตยขึ์้นหรือตก กาลเวลานัน้ไม่มีอีกต่อไป ผู้ท่ีได้
ขึ้นไปสู่ภพหน้ามีคุณลกัษณะแตกต่างจากผู้ท่ียงัอยู่บนโลกน้ี แต่กระนัน้กต็ามไม่มีการแยกจาก
กนัโดยแท้จริง39 

 
อาณาจกัรของพระผู้เป็นเจ้ามิใช่สถานท่ี แต่บริสุทธ์ิพ้นจากกาลเวลาและสถานท่ี เป็นภพ

ของวิญญาณ เป็นภพของพระผู้เป็นเจ้า เป็นศูนยก์ลางของอธิปไตยของพระผู้เป็นเจ้า เป็นอิสระ
จากร่างกายบริสทุธ์ิพ้นจากจินตนาการของมนุษย ์การถกูจ ากดัอยู่กบัสถานท่ีเป็นคณุสมบติัของ
ร่างกายมิใช่วิญญาณ จงสงัเกตดูว่าร่างกายของมนุษย์ถกูจ ากดัอยู่กบัพื้นท่ีเลก็น้อย ร่างกาย
ครอบคลุมเน้ือท่ีเพียงสองคืบ แต่วิญญาณและปัญญาของมนุษยเ์ดินทางไปทุกประเทศและทุก
ดินแดน และไปแม้แต่อวกาศท่ีไร้ขอบเขต ล้อมรอบทุกสรรพส่ิงท่ีด ารงอยู่ ท าการค้นพบใน
ดวงดาวอนัประเสริฐและระยะทางอนัไม่มีส้ินสุดน้ี เป็นเพราะว่าวิญญาณไม่มีสถานท่ี โลกและ
สวรรค์เป็นเสมือนหน่ึงเดียวกนัส าหรบัวิญญาณ เพราะวิญญาณท าการค้นพบทัง้ในโลกและ
สวรรค์ แต่ร่างกายถกูจ ากดัอยู่กบัสถานท่ีและไม่รู้ส่ิงท่ีอยู่เหนือไปจากนัน้...ชีวิตของอาณาจกัร
สวรรคคื์อชีวิตของวิญญาณ คือชีวิตนิรนัดร ์และบริสุทธ์ิพ้นจากสถานท่ีเหมือนกบัวิญญาณของ
มนุษยซ่ึ์งไม่มีสถานท่ี เพราะถ้าหากท่านตรวจสอบร่างกายของมนุษยท่์านจะไม่พบต าแหน่งใด
ของวิญญาณ เพราะวิญญาณไม่มีสถานท่ี มิได้เป็นวตัถ ุวิญญาณมีการเช่ือมโยงกบัร่างกาย 
ดงัเช่นการเช่ือมโยงของดวงอาทิตยก์บักระจกน้ี ดวงอาทิตยมิ์ได้อยู่ในกระจกแต่ดวงอาทิตยมี์
การเช่ือมโยงกบักระจก ในท านองเดียวกนั อาณาจกัรของพระผู้เป็นเจ้าบริสุทธ์ิพ้นจากทุกส่ิงท่ี
สามารถรบัรู้ได้โดยดวงตาหรือโดยประสาทสมัผสัอ่ืน ๆ คือการได้ยิน การดมกล่ิน การรบัรส 
และการสมัผสั ปัญญาอยู่ในมนุษย์ซ่ึงการด ารงอยู่ของปัญญาเป็นท่ียอมรบั ปัญญาอยู่ท่ีไหนใน
มนุษย?์ หากท่านตรวจสอบร่างกายด้วยตา ด้วยห ูหรือประสาทสมัผสัอ่ืน ๆ ท่านจะไม่พบปัญญา 
กระนัน้กต็ามปัญญาด ารงอยู่ ดงันัน้ปัญญาไม่มีสถานท่ีแต่เช่ือมโยงอยู่กบัสมอง อาณาจกัรของ
พระผู้เป็นเจ้ากค็ล้ายกนัน้ี ในท านองเดียวกนั ความรกัไม่มีสถานท่ีแต่เช่ือมอยู่กบัหวัใจ ดงันัน้
อาณาจกัรของพระผูเ้ป็นเจ้าไม่มีสถานท่ี แต่เช่ือมโยงอยู่กบัมนุษย์40 
 
มนุษย์อาจลืมการกระท าบางอย่างของตนขณะมชีวีิตอยู่เพราะความจ าของมนุษย์ขึ้นอยู่กบัพลงัของ

ปญัญา และปญัญาต้องอาศยัสมองที่สมบูรณ์ เมื่อสมองเสื่อมลงตามอายุ การแสดงพลงัของปญัญาย่อมเสื่อม
ตามไปดว้ย แต่วญิญาณไม่ต้องอาศยัสมอง ฉะนัน้หลงัจากแยกจากร่างกาย วญิญาณจะยงัคงทราบและจ าการ
กระท าทุกอย่างของตนขณะที่อยู่บนโลกนี้ได้ และจะถูกเรยีกไปคิดบญัชีต่อการกระท าของตน ความลบัที่
วญิญาณไม่ทราบในขณะอยู่บนโลกนี้วญิญาณจะไดร้บัทราบในโลกหน้า ฉะนัน้ผูท้ีว่ญิญาณรูจ้กัอยู่แลว้ในโลกนี้
วิญญาณก็ย่อมจะรู้จกัในโลกหน้าแน่นอน วิญญาณที่ประเสริฐทัง้หลายจะรู้จกักันในภพสวรรค์ ไม่ว่าดวง
วญิญาณนัน้จะอยูใ่นอดตีอนัใกลห้รอืไกล 
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เก่ียวกบัค าถามของเจ้าท่ีว่า วิญญาณของมนุษย์หลงัจากท่ีแยกจากร่างกายแล้ว จะยงัคง
รู้จกัซ่ึงกนัและกนัหรือไม่ เจ้าจงรู้ไว้ว่า วิญญาณของบาไฮผู้ซ่ึงได้เข้าไปในเรือคริมซัน่จะสมาคม
และติดต่อกนัอย่างสนิทสนม จะร่วมภาคีกนัด้วยชีวิต ความใฝ่ฝัน ความมุ่งหมายและความ
พยายามประดุจเป็นดวงวิญญาณเดียวกนั บาไฮผู้อาศยัอยู่ในเรือแห่งความรอดพ้นของพระผู้
เป็นเจ้า จะทราบดีถึงภาวะและฐานะของกนัและกนั และจะสามคัคีกนัด้วยพนัธะแห่งความสนิท
สนมและมิตรภาพ อย่างไรกต็าม ภาวะดงักล่าวขึ้นอยู่กบัความศรทัธาและความประพฤติของ
พวกเขา ผู้ท่ีอยู่ในระดบัและฐานะเดียวกนัจะทราบดีถึงความสามารถ ลกัษณะ ความส าเรจ็และ
คณุความดีของกนัและกนั ผู้ท่ีอยู่ในระดบัต า่กว่าจะไม่สามรถเข้าใจฐานะหรือประเมินคุณความ
ดีของผู้ท่ีอยู่ในฐานะสูงกว่า...เราขอเป็นพยานว่า วิญญาณท่ีไม่เช่ือศาสนาขณะท่ีหายใจเฮือก
สดุท้ายจะตระหนักถึงส่ิงดีงามทัง้หลายท่ีหลดุผา่นเขาไป เขาจะคร า่ครวญต่อชะตาของตนเอง จะ
อ่อนน้อมต่อพระผูเ้ป็นเจ้า และจะคงเป็นเช่นน้ีต่อไปหลงัจากท่ีวิญญาณของเขาแยกจากร่างกาย
เป็นท่ีกระจ่างชดัว่าหลงัจากร่างกายตาย มนุษยท์ุกคนจะประเมินคณุค่าของการกระท าของเขา 
จะตระหนักถึงทุกส่ิงท่ีพวกเขาได้ท า เราเป็นพยานต่อดวงตะวนัท่ีฉายแสงเหนือขอบฟ้าแห่ง
อานุภาพบรรดาผูเ้ป็นสาวกของพระผู้เป็นเจ้าขณะท่ีจากชีวิตน้ีไป จะประสบกบัความปีติและดีใจ
อย่างท่ีเป็นไปไม่ได้ท่ีจะอธิบาย ขณะท่ีผู้ท่ีด าเนินชีวิตอยู่ในความผิดพลาดจะถกูครอบง าด้วย
ความกลวัและสัน่สะท้าน จะเตม็ไปด้วยความต่ืนตระหนกอย่างไม่มีส่ิงใดเปรียบ41 

 
เก่ียวกบัค าถามท่ีว่า วิญญาณจะรู้จกักนัหรือไม่ในโลกแห่งวิญญาณ ส่ิงน้ีเป็นความจริงท่ี

แน่นอน เพราะอาณาจกัรสวรรค์เป็นโลกแห่งมิติท่ีซ่ึงความจริงท่ีปกปิดอยู่จะถกูเปิดเผย และ
วิญญาณผูเ้ป็นท่ีรู้จกักนัดีจะปรากฏชดัเพียงไหน ความลึกลบัซ่ึงมนุษยไ์ม่เอาใจใส่ในโลกน้ี เขาจะ
ค้นพบในภพสวรรค ์และรบัทราบความลบัของสจัจะ ถ้าเช่นนัน้เขาจะรู้จกัและค้นพบบุคคลท่ีเขา
เคยร่วมสมาคมได้ดีเพียงไหน ไม่มีข้อสงสยัว่า ดวงวิญญาณท่ีบริสุทธ์ิผู้มีนัยนาท่ีเห็นแจ้ง จะ
คุ้นเคยกบัความลึกลบัทัง้ปวงในอาณาจกัรอาภาจะแสวงหาพระพรท่ีจะได้เป็นพยานต่อสภาวะ
ของดวงวิญญาณท่ีย่ิงใหญ่ทุกดวง พวกเขาจะได้เหน็ความงามของพระผู้เป็นเจ้าในภพนัน้ และใน
ท านองเดียวกนัจะได้พบมิตรสหายทัง้หลายของพระผู้เป็นเจ้าท่ีเคยอยู่ในอดีตอนัใกล้และไกล
ร่วมชุมนุมกนัอยู่ 

 
ความแตกต่างของมนุษยจ์ะเป็นท่ีประจกัษ์ภายหลงัท่ีจากโลกน้ีไปแล้ว แต่ความแตกต่างน้ี

ไม่สมัพนัธ์กบัสถานท่ี แต่สมัพนัธ์กบัวิญญาณและมโนธรรม เพราะอาณาจกัรของพระผู้เป็นเจ้า
บริสุทธ์ิพ้นจากกาลเวลาและสถานท่ี มนัเป็นอีกภพหน่ึงอีกจกัรวาลหน่ึง และเจ้าจงรู้ไว้อย่าง
แน่นอนด้วยว่า ในภพสวรรค ์ผู้มีศีลธรรมทัง้หลายจะรู้จกักนัและกนั จะแสวงหาความสามคัคีซ่ึง
กนัและกนั เป็นความสามคัคีทางวิญญาณ ท านองเดียวกนั ความรกัท่ีคนหน่ึงมีให้กบัใครอีกคน
หน่ึงจะไม่ถกูลืมในอาณาจกัรสวรรค ์และในภพนัน้เจ้าจะไม่ลืมชีวิตของเจ้าบนโลกน้ี42 
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อย่างไรกด็ ีวญิญาณจะได้พบกนั สมคัรสมานกนัในภพหน้าได้แค่ไหนนัน้ขึน้อยู่กบัความรกัอนัจรงิใจที่มี
ต่อกนัขณะอยูบ่นโลกนี้ 

 
ตามท่ีพระบาฮาอุลลาห์สอนนัน้ วิญญาณยงัคงความเป็นอตัภาพและสติของตนภายหลงั

ความตาย และสามารถติดต่อวิญญาณดวงอ่ืน ๆ อย่างไรกต็ามการติดต่อน้ีเป็นการติดต่อทาง
โลกวิญญาณโดยแท้จริง และขึ้นอยู่กบัความรกัอนัไม่หวงัผลประโยชน์และไม่เห็นแก่ตวัท่ีแต่ละ
คนมีต่อกนั43 

 
ท่านขอค าอธิบายว่าอะไรจะเกิดขึ้นกบัเราหลงัจากท่ีเราจากโลกน้ีไป น่ีเป็นปัญหาท่ีไม่มี

พระศาสดาองคใ์ดในอดีตเคยตอบไว้อย่างละเอียด เหตเุพราะว่าท่านไม่สามารถถ่ายทอดส่ิงหน่ึง
ให้กบัปัญญาอีกคนหน่ึง เป็นส่ิงซ่ึงแตกต่างอย่างส้ินเชิงจากทุกส่ิงท่ีเขาเคยประสบมา พระอบัดลุ
บาฮาทรงให้ตวัอย่างอย่างดีว่า ความสมัพนัธ์ระหว่างชีวิตน้ีกบัชีวิตหน้าเป็นเหมือนเดก็ท่ีอยู่ใน
ครรภ ์เดก็พฒันาดวงตา ห ูมือ เท้า ล้ิน แต่กระนัน้เดก็ไม่มีอะไรให้มองหรือได้ยิน เดก็ไม่สามารถ
เดิน หยิบส่ิงของหรือพูด เดก็พฒันาอวยัวะเหล่าน้ีไว้ส าหรบัโลกน้ี หากท่านพยายามอธิบายให้
เดก็ในครรภว่์าโลกน้ีเป็นอย่างไร เดก็จะไม่มีวนัเข้าใจ แต่เดก็จะเข้าใจเม่ือเขาเกิดออกมาและได้
ใช้อวยัวะเหล่านัน้ ดงันัน้เราไม่สามารถเห็นภาพของเราในโลกหน้า เท่าท่ีเรารู้คือสติและบุคลิก
ของเราคงอยู่ต่อไปในภพใหม่และโลกหน้าดีกว่าโลกน้ี ดงัเช่นโลกน้ีดีกว่าครรภม์ารดาอนัมืดมิด44 

 
การอยู่น่ิงโดยสมบูรณ์ไม่มีอยู่ในธรรมชาติ ทุกสรรพส่ิงก้าวหน้าหรือเส่ือมลง ทุกส่ิงเคล่ือน

ไปข้างหน้าหรือถอยหลงั ไม่มีส่ิงใดน่ิงอยู่ไม่เคล่ือนไหว ตัง้แต่เกิดมนุษย์พฒันาร่างกายไปจน
เติบโตเตม็ท่ีจากนัน้ร่างกายเร่ิมเส่ือมลง ก าลงัและประสาทรบัรู้ลดถอยลง และค่อย ๆ ไปสู่ความ
ตาย...เป็นท่ีกระจ่างชดัว่า การเคล่ือนไหวเป็นส่ิงจ าเป็นของการด ารงอยู่ทุกอย่าง การด ารงอยู่
ของโลกวตัถกุ้าวหน้าไปถึงจดุหน่ึงแล้วจะเส่ือมลง น่ีคือกฎท่ีปกครองสรรพส่ิงทัง้หมด บดัน้ีขอให้
เราพิจารณาดวิูญญาณ เราได้เห็นแล้วว่า การเคล่ือนไหวเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรบัการด ารงอยู่ ไม่มี
ส่ิงมีชีวิตใดไม่มีการเคล่ือนไหวสรรพส่ิงทัง้หมดไม่ว่าอยู่ในอาณาจกัรแร่ธาตุ อาณาจกัรพืชหรือ
สตัว ์อยู่ภายใต้กฎแห่งการเคล่ือนไหว ต้องพฒันาขึ้นหรือเส่ือมลง แต่ส าหรบัวิญญาณมนุษย ์ไม่
มีการเส่ือม การเคล่ือนไหวของวิญญาณมุ่งไปสู่ความสมบูรณ์เท่านัน้ การเติบโตและก้าวหน้า
เท่านัน้ท่ีเป็นการเคล่ือนไหวของวิญญาณ...ในโลกแห่งวิญญาณไม่มีการเส่ือมถอยโลกอนัไม่
ยัง่ยืนน้ีเป็นส่ิงตรงกนัข้าม การเคล่ือนไหวเป็นส่ิงจ าเป็นและทุกส่ิงต้องไปข้างหน้าหรือล่าถอย ใน
อาณาจกัรแห่งวิญญาณไม่มีการล่าถอยท่ีเป็นไปได้ การเคล่ือนไหวทุกอย่างถกูก าหนดให้ไปสู่
สภาวะท่ีสมบรูณ์45 
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       เก่ียวกบัวิญญาณของมนุษย์ภายหลังความตาย วิญญาณจะคงอยู่ในระดับความ
บริสุทธ์ิท่ีตนได้วฒันามาระหว่างท่ีมีชีวิตอยู่บนโลกน้ี และหลงัจากท่ีเป็นอิสระจากร่างกาย 
วิญญาณจะจมลงไปในมหาสมุทรแห่งความปรานีของพระผู้เป็นเจ้า ตัง้แต่วินาทีท่ีวิญญาณจาก
ร่างกายและไปถึงภพสวรรควิ์วฒันาการนัน้เป็นของโลกวิญญาณนัน่คือ การเข้าหาพระผู้เป็นเจ้า 
ในโลกแห่งกายภาพ วิวฒันาการเป็นไปจากระดบัความสมบูรณ์หน่ึงไปสู่อีกระดบัความสมบูรณ์
หน่ึงแร่ธาตุผ่านจากความสมบูรณ์ของมนัไปสู่ความสมบูรณ์ของพืชและพืชวฒันาขึ้นไปสู่
อาณาจกัรสตัว์และวฒันาต่อไปสู่ความเป็นมนุษย.์..วิญญาณมิได้วฒันาจากระดบัหน่ึงไปสู่อีก
ระดบัหน่ึง แต่วฒันาต่อไปเข้าไปใกล้พระผูเ้ป็นเจ้าโดยความปรานีและความอารีของพระองค์46 
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4 
 

สวรรคแ์ละนรก 
 

สวรรค์และนรกมใิช่สถานที่แต่คอืภาวะที่อยู่เหนือกาลเวลาและสถานที่ มนุษย์จะบรรลุสู่สวรรค์เมื่อเขา
พฒันาไปสู่ความสมบูรณ์สูงสุดของตนเอง พฒันาคุณธรรมต่าง ๆ เช่นความบรสิุทธิ ์ความซื่อสตัย์ ความ
เสยีสละ ความไมผ่กูพนัทางโลก และตอ้งไมม่คีวามรษิยา การพฒันานี้เป็นไปโดยการยอมรบัพระศาสดาทีเ่สดจ็
มาในแต่ละยคุโดยอาศยัความรูแ้ละความรกัของพระผูเ้ป็นเจา้ และการเชื่อฟงับญัญตัขิองพระองค ์นรกคอืภาวะ
ของวญิญาณที่ปฏเิสธศาสนทูตในยุคของตน และละเมดิบทบญัญตัิของพระองค์ ไม่ว่าจะไปสวรรค์หรอืนรก 
วญิญาณจะอยู่ในภพเดยีวกนั แต่ด ารงอยู่ในภาวะต่างกนัตามทีว่ญิญาณนัน้ได้พฒันามา เปรยีบเช่นมนุษยก์บั
หนิต่างกด็ ารงอยูใ่นโลกเดยีวกนัน้ี แต่ภาวการณ์ด ารงอยูข่องมนุษยต่์างกบัหนิมาก 

 
ไม่มีสรรพส่ิงใดบรรลุถึงสวรรค์ของตนได้ นอกจากว่ามนัจะปรากฏอยู่ในระดับความ

สมบูรณ์สูงสุด ท่ีก าหนดไว้  ตัวอย่างเช่น ผลึกน้ีคือสวรรค์ของหินซ่ึงสสารของหินเป็น
องค์ประกอบของผลึก ท านองเดียวกนัสวรรค์ของผลึกนัน้มีอยู่ในระดบัต่าง ๆ...ตราบเท่าท่ีมนั
เป็นหินมนัไม่มีค่า แต่เม่ือมนับรรลสุู่ความสมบูรณ์เลิศเป็นทบัทิม ซ่ึงเป็นศกัยภาพท่ีแฝงอยู่ หน่ึง
การตัของมนัจะมีค่ามากเพียงไร จงพิจารณาสรรพส่ิงอ่ืนเช่นเดียวกนั อย่างไรกต็ามสถานะสูงสุด
ของมนุษยบ์รรลไุด้โดยความศรทัธาในพระผู้เป็นเจ้าในทุกยุคของศาสนาและโดยการยอมรบัค า
สอนของพระองค ์มิใช่โดยการเรียนรู้ เน่ืองด้วยทุกชาติมีบรรดาผู้รอบรู้ในวิทยาศาสตรส์าขาต่าง 
ๆ มิใช่บรรลุได้โดยความมัง่คัง่ เพราะเป็นท่ีกระจ่างเช่นกนัว่าชนชัน้ต่าง ๆ ในทุกชาติมีบรรดาผู้
ร  า่รวยอยู่ มิใช่บรรลุโดยส่ิงท่ีไม่ยัง่ยืนอ่ืน ๆ เช่นกนัดงันัน้ความรู้ท่ีแท้จริงคือความรู้ของพระผู้
เป็นเจ้า และน้ีมิใช่อ่ืนใดนอกจากการยอมรบัพระศาสดาของพระองค์ในแต่ละยุคศาสนา ไม่มี
ความมัง่คัง่อ่ืนใดนอกจากความยากจนในทุกส่ิงยกเว้นพระผู้เป็นเจ้าและความบริสุทธ์ิพ้นจาก
ทุกส่ิงนอกจากพระองค์ เป็นภาวะท่ีบงัเกิดขึ้นได้ก็ต่อเม่ือเข้าหาพระผู้เป็นอรุโณทัยแห่งการ
เปิดเผยศาสนา47 

 
เจ้าจงรู้ไว้ว่า สวรรค์นัน้หมายถึงการยอมรบัและยอมจ านนต่อบรมศาสดาท่ีพระผู้เป็นเจ้า

จะแสดงให้ปรากฏ และไฟนัน้หมายถึงการอยู่ร่วมกบัผู้ท่ีไม่ยอมจ านนต่อพระองคแ์ละความยินดี
ของพระองค์48 

 
ส าหรบับรรดาผู้ท่ีล้ิมรสผลไม้แห่งการด ารงอยู่ของมนุษยบ์นโลกนัน่คือการยอมรบัพระผู้

เป็นเจ้าแท้จริงหน่ึงเดียว ผู้ทรงความรุ่งโรจน์อนัประเสริฐ ชีวิตของพวกเขาภายหลงัจากน้ีเป็นส่ิง
ท่ีเราไม่สามรถอธิบายได้ พระผูเ้ป็นเจ้า พระผูเ้ป็นนายแห่งภพทัง้ปวงเท่านัน้ท่ีทราบ49 
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ในการประเมินของบรรดาผูท่ี้เช่ือในเอกภาพสวรรค ์ไม่มีสวรรคใ์ดประเสริฐกว่าการเช่ือฟัง

บญัญติัของพระผู้เป็นเจ้า และในสายตาของบรรดาผู้ท่ีรู้จกัพระผู้เป็นเจ้าและสญัลกัษณ์ของ
พระองค์ ไม่มีไฟใดร้อนแรงไปกว่าการละเมิดกฎของพระองค์ กดข่ีอีกบุคคลหน่ึงแม้เพียงเท่า
เมลด็มาสตาด ในวนัแห่งการฟ้ืนคืนชีพ พระผูเ้ป็นเจ้าจะตดัสินทุกคน และเราทุกคนจะวิงวอนขอ
ความกรณุาจากพระองค์50 

 
ในยุคน้ีเราจึงเป็นพยานต่อผู้ท่ีเราสร้างขึ้นมา เพราะไม่มีพยานคนใดนอกจากเรา ท่ีคู่ควร

ต่อการกล่าวถึง ณ ท่ีสถิตยข์องเรา เรายืนยนัว่าไม่มีสวรรคใ์ดประเสริฐส าหรบัผู้ท่ีเราสร้างขึ้นมา
มากไปกว่า การยืนต่อหน้าพระพกัตรข์องเรา เช่ือในวจนะของเรา และไม่มีไฟใดร้อนแรงไปกว่า
การถกูปิดบงัจากการปรากฏของเรา และไม่เช่ือในฐานะของเรา51 

 
ดูกร บุตรแห่งชีวิต  สวรรค์ของเจ้าคือความรกัของเรา  พิมานของเจ้าคือการกลบัมาอยู่

ร่วมกบัเรา  จงเข้ามาและอย่าชักช้า  น่ีคือส่ิงท่ีก าหนดไว้ส าหรบัเจ้าในอาณาจกัรเบื้องบนอนั
ประเสริฐของเรา52 

 
ดกูร บตุรแห่งปฐพี 
 
แท้จริงแล้วจงรู้เถิดว่า หวัใจท่ียงัมีความริษยาแม้เพียงน้อยท่ีสุด จะไปไม่ถึงอาณาจกัรนิ

รนัดรข์องเรา และจะไม่ได้สูดสุคนธรสแห่งความบริสุทธ์ิท่ีโชยมาจากอาณาจกัรอนัวิสุทธ์ิของ
เรา53 

 
การเข้าไปสู่อาณาจกัรของพระผู้เป็นเจ้าเป็นไปโดยความไม่ผกูพนัโดยความศกัด์ิสิทธ์ิและ

บริสุทธ์ิ โดยความสตัย ์ความมัน่คง ความซ่ือสตัย ์และการสละชีวิต ค าอธิบายเหล่าน้ีแสดงให้
เห็นว่า มนุษย์เป็นอมตะและมีชีวิตนิรนัดร ์ส าหรบัผู้ท่ีเช่ือในพระผู้เป็นเจ้า รกัพระผู้เป็นเจ้า มี
ความศรทัธา ชีวิตของเขาเป็นเลิศนัน่คือเป็นนิรนัดร ์แต่ผูท่ี้ถกูปิดกัน้จากพระผู้เป็นเจ้า ถึงแม้เขา
จะมีชีวิต มนักเ็ป็นความมืดและเม่ือเปรียบกบัชีวิตของผู้ท่ีเช่ือในพระผู้เป็นเจ้า ชีวิตของเขาไม่
ด ารงอยู่ ตวัอย่างเช่น ดวงตาและเลบ็มีชีวิต แต่ชีวิตของเลบ็เม่ือเปรียบกบัชีวิตของดวงตา ชีวิต
ของเลบ็ไม่ด ารงอยู่ หินและมนุษยด์ ารงอยู่ แต่เม่ือหินสมัพนัธ์กบัการด ารงอยู่ของมนุษย ์หินมิได้
ด ารงอยู่ เพราะเม่ือมนุษยต์ายและร่างกายของเขาสลาย มนักลายเป็นเหมือนหินและดิน ดงันัน้
เป็นท่ีชดัเจนว่า แม้ว่าแร่ธาตดุ ารงอยู่ แต่เม่ือสมัพนัธ์กบัการด ารงอยู่ของมนุษย ์มนัมิได้ด ารงอยู่ 
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ในท านองเดียวกนัวิญญาณทัง้หลายท่ีถกูปิดกัน้จากพระผู้เป็นเจ้าแม้ว่าพวกเขาด ารงอยู่ในโลกน้ี
และโลกหน้า เม่ือเปรียบกบัการด ารงอยู่อนัวิสุทธ์ิของบุตรหลานในอาณาจกัของพระผู้เป็นเจ้า 
พวกเขามิได้ด ารงอยู่และถกูแยกจากพระผู้เป็นเจ้า54 
 
สวรรคแ์ละนรกเป็นภาวะทีม่นุษยป์ระสบไดท้ัง้ในโลกนี้และโลกหน้า สวรรคท์ีม่นุษยบ์รรลุถงึในโลกนี้กจ็ะ

เป็นการส่งทอดเขาไปสู่สวรรคใ์นโลกหน้าเช่นกนั 
 
การลงโทษและรางวลัได้รบัการกล่าวไว้เป็น 2 ชนิด คือรางวลัและการลงโทษในชีวิตน้ีและในโลก

หน้า แต่สวรรคแ์ละนรกแห่งการด ารงอยู่พบอยู่ในทุกภพของพระผู้เป็นเจ้า ไม่ว่าในโลกน้ีหรือโลกของ
วิญญาณ การได้รบัรางวลัเหล่าน้ีคือการได้รบัชีวิตนิรนัดรน่ี์เองท่ีพระคริสต์ทรงกล่าวไว้ว่า: “จงปฏิบติั
ตามหนทางท่ีเจ้าจะได้พบชีวิตนิรนัดร ์และเจ้าจะได้ก าเนิดด้วยน ้าและวิญญาณ เพ่ือว่าเจ้าจะได้เข้าไปสู่
อาณาจกัรสวรรค”์ รางวลัของชีวิตน้ีคือคณุความดีและความสมบูรณ์ท่ีประดบัสภาพความเป็นจริงของ
มนุษย ์ตวัอย่างเช่น มนุษยมื์ดมนและกลบักลายสว่างไสว เขาโง่เขลาและกลบักลายฉลาด เขาขาดสติ
และกลบักลายเป็นผู้มีสติ เขาหลบัใหลและต่ืนขึ้น เขาตายและกลบัมีชีวิต เขาตาบอดแล้วกลายเป็นผู้
มองเหน็ เขาหหูนวกแล้วกลายเป็นผูไ้ด้ยิน เขาหมกมุ่นทางโลกแล้วกลายมาฝักใฝ่ในธรรม เขาหมกมุ่น
ในวตัถแุล้วมาฝักใฝ่ทางจิต โดยรางวลัเหล่าน้ีเขาได้รบัการเกิดใหม่ทางธรรมและกลายเป็นคนใหม่ 
กลายเป็นผูแ้สดงบทกลอนในพระคมัภีรใ์หม่ท่ีกล่าวไว้เก่ียวกบัสาวกทัง้หลายว่า “พวกเขาไม่ได้เกิดมา
จากเลือด มิใช่จากเน้ือหนังหรือเจตนาของมนุษย ์แต่เกิดมาจากพระผู้เป็นเจ้า” กล่าวคือพวกเขาได้รบั
การปลดปล่อยจากลกัษณะและคุณสมบติัของสตัว ์และครอบครองกิตติคุณแห่งสวรรคซ่ึ์งเป็นความ
อารีของพระผู้เป็นเจ้า น้ีคือความหมายของการเกิดครัง้ท่ีสอง ส าหรบัประชาชนดงักล่าว ไม่มีความ
ทรมานใดย่ิงใหญ่กว่าการถกูปิดกัน้จากพระผู้เป็นเจ้า ไม่มีการลงโทษใดรุนแรงกว่าความเสเพล 
คณุลกัษณะท่ีต า่ช้าและความหมกมุ่นในตณัหาเม่ือมนุษยไ์ด้รบัการปลดปล่อยจากความต า่ช้าเหล่าน้ี
โดยแสงแห่งความศรทัธา และได้รบัการส่องสว่างด้วยแสงของธรรมาทิตยป์ระเสริฐด้วยคุณความดี 
พวกเขาจะถือว่าน้ีคือรางวลัอนัย่ิงใหญ่ท่ีสุดและรู้ว่าน้ีคือสวรรค์ท่ีแท้จริง ในท านองเดียวกนั พวกเขา
พิจารณาว่าการลงโทษทางวิญญาณ กล่าวคือการทรมานและการลงโทษภาวะของการด ารงอยู่ คือการ
เป็นทาสของธรรมชาติ การถกูปิดกัน้จากพระผู้เป็นเจ้า การเป็นผู้โหดร้ายและโง่เขลา จมอยู่ในตณัหา
และความเถ่ือนของสตัว ์มีคณุลกัษณะอนัมืดมน เช่น การกดข่ีความโหดร้าย ผกูพนัทางโลก และจมอยู่
ในความคิดชัว่ร้ายต่าง ๆ ส่ิงเหล่าน้ีคือการลงโทษและการทรมานอนัย่ิงใหญ่ท่ีสุดส าหรบัพวกเขา ใน
ท านองเดียวกนั รางวลัของอีกโลกหน่ึงคือชีวิตนิรนัดร ์ซ่ึงกล่าวไว้อย่างชดัเจนในพระคมัภีรศ์กัด์ิสิทธ์ิ
ต่างๆ คือ ความสมบูรณ์แห่งสวรรค์ คือพระพรอนันต์และความสุขนิรนัดร ์รางวลัของอีกโลกหน่ึงคือ
ความสมบรูณ์และความสงบท่ีได้รบัในโลกแห่งวิญญาณภายหลงัท่ีจากโลกน้ีไป ขณะท่ีรางวลัของชีวิตน้ี
คือความสมบูรณ์ท่ีบรรลุในโลกน้ี ซ่ึงเป็นเหตุแห่งชีวิตนิรนัดร์ เพราะความสมบูรณ์ดังกล่าวคือ
ความก้าวหน้าของการด ารงอยู่ ดงัเช่นมนุษยท่ี์ผา่นจากตวัอ่อนมาสู่การเติบโตเตม็ท่ีและกลายเป็นการ
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แสดงปรากฏของพระวจนะ “ขอความสรรเสริญจงมีแด่พระผู้เป็นเจ้า พระผู้สร้างผู้เลิศสุด” รางวลัของ
อีกโลกหน่ึงคือความสงบสุข ความงามทางจิต พระพรในอาณาจกัรของพระผู้เป็นเจ้า การบรรลุความ
ปรารถนาของหัวใจและวิญญาณ การพบกบัพระผู้เป็นเจ้าในภพอนันตกาลในท านองเดียวกนัการ
ลงโทษหรือการทรมานของอีกโลกหน่ึงคือการถกูพรากจากพระพรจากสวรรคแ์ละตกอยู่ในระดบัต า่สุด
ของการด ารงอยู่ ผู้ท่ีถกูพรากจากพระกรณุาสวรรค์น้ี แม้ว่ายงัคงด ารงอยู่ภายหลงัความตาย กไ็ด้รบั
การพิจารณาว่าเป็นประดจุคนตายโดยประชาชนผูมี้ธรรม55 

 
สวรรค์คือภาวะท่ีด ารงอยู่จริงอย่างไม่มีข้อสงสยั ในโลกน้ีสวรรค์บงัเกิดขึ้นได้โดยความรกัและ

ความยินดีของเรา ใครกต็ามท่ีบรรลุถึงสวรรค์น้ี พระผู้เป็นเจ้าจะทรงช่วยเขาในโลกเบื้องล่างน้ี และ
ภายหลงัความตาย พระองค์จะช่วยให้เขาเข้าไปสู่สวรรคซ่ึ์งมีความไพศาลเท่ากบัฟ้าและดิน และ ณ ท่ี
นัน่เทพธิดาแห่งความรุ่งโรจน์และความบริสุทธ์ิจะคอยปรนนิบติัเขาทัง้ในเวลากลางวนัและกลางคืน
ขณะท่ีดวงตะวนัแห่งความงามอนัไม่จืดจางของพระผู้เป็นเจ้าจะสาดแสงมายงัเขาตลอดเวลา และเขา
จะเรืองรองสว่างไสวจนไม่มีใครสามารถจ้องมายงัเขาได้56 

 
ในเร่ิมต้นชีวิต มนุษยเ์ป็นตวัอ่อนในครรภข์องโลก ท่ีนัน่เขาได้รบัพลงัและการประสิทธ์ิประสาท

ส าหรบัการด ารงอยู่เป็นมนุษย์ พลงัและความสามารถท่ีจ าเป็นส าหรบัโลกน้ีได้ประทานให้แก่เขาใน
สภาวะอนัจ ากดันัน้ ในโลกน้ีเขาจ าเป็นต้องมีตา เขาได้รบัดวงตาจากโลกในครรภ ์เขาจ าเป็นต้องมีห ู
เขาได้รบัหจูากท่ีนัน่พร้อมส าหรบัการด ารงอยู่ใหม่ของเขา ความสามารถท่ีจ าเป็นส าหรบัโลกน้ีได้
ประทานให้แก่เขาในครรภข์องโลก เพ่ือว่าเม่ือเขาเข้ามาสู่อาณาจกัรของการด ารงอยู่ท่ีแท้จริง เขาไม่
เพียงมีอวยัวะและความสามารถครบเท่านัน้ แต่ยงัพบว่ามีส่ิงยงัชีพเตรียมพร้อมรอเขาอยู่ ดงันัน้ในโลก
น้ีเขาต้องเตรียมตัวส าหรบัชีวิตหน้า ส่ิงท่ีจ าเป็นส าหรบัโลกหน้าต้องหาให้ได้ในโลกน้ี ดงัเช่นท่ีเขา
เตรียมตวัในครรภโ์ดยได้มาซ่ึงพลงัท่ีจ าเป็นส าหรบัการด ารงอยู่บนโลกน้ี พลงัท่ีขาดไม่ได้ส าหรบัการ
ด ารงอยู่ในภพสวรรคต้์องบรรลใุห้ได้ในโลกน้ี เขาจ าเป็นต้องมีอะไรในอาณาจกัรสวรรคท่ี์อยู่เหนือชีวิต
และความจ ากดัของโลกน้ี? โลกหน้าเป็นโลกแห่งความบริสุทธ์ิและเรืองรอง ดังนั้นในโลกน้ีเขา
จ าเป็นต้องได้มาซ่ึงคุณลกัษณะแห่งสวรรค์เหล่าน้ี ในโลกหน้าจ าเป็นต้องมีคุณธรรม ความศรทัธา 
ความมัน่ใจ ความรู้และความรกัของพระผู้เป็นเจ้า เขาจะต้องได้มาขณะอยู่ในโลกน้ีเพ่ือว่าภายหลงัท่ี
เขาจากโลกน้ีขึ้นไปสู่อาณาจกัรสวรรค์ เขาจะพบว่าทุกส่ิงท่ีจ าเป็นส าหรบัชีวิตนิรนัดรเ์ตรียมไว้พร้อม
ส าหรบัเขา โลกสวรรค์เป็นโลกแห่งแสงสว่าง ดงันัน้มนุษย์ต้องได้รบัความสว่างในจิตใจท่ีโลกน้ี โลก
หน้าเป็นโลกแห่งความรกั ความรกัของพระผู้เป็นเจ้าเป็นส่ิงจ าเป็น โลกหน้าเป็นโลกแห่งความสมบูรณ์ 
ดงันัน้คุณความดีและความสมบูรณ์ต้องบรรลุให้ได้มา โลกหน้าเป็นอาณาจกัรแห่งชีวิตนิรนัดร ์ชีวิตนิ
รนัดรนั์น้ต้องบรรลุให้ถึงในระหว่างการด ารงอยู่อนัชัว่แล่นน้ี มนุษยจ์ะได้มาซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีด้วยวิธีใด? 
เขาจะได้รบัพรสวรรค์และความสามารถเหล่าน้ีอย่างไร? ประการแรกโดยความรู้ของพระผู้เป็นเจ้า 
สองโดยความรกัของพระผู้เป็นเจ้า สามโดยความศรทัธา ส่ีโดยการช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย ์ห้าโดยการ
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เสียสละ หกโดยตดัความผกูพนักบัโลกน้ี เจ็ดโดยความบริสุทธ์ิ ถ้าเขาไม่บรรลุถึงพลงัและเง่ือนไข
เหล่าน้ี เขาจะถกูพรากจากชีวิตนิรนัดรแ์น่นอน57 

 
ชีวิตบนโลกนี้คือโอกาสส าหรบัมนุษย์ที่จะพัฒนาคุณธรรมโดยการเอาชนะความยากล าบากและบท

ทดสอบต่าง ๆ ก่อนทีจ่ะสิน้ลมหายใจ เพราะการทดสอบของพระผู้เป็นเจา้มแีต่ในโลกนี้ ไม่มใีนโลกหน้า 58การ
พฒันาของวญิญาณมไิดส้ิน้สุดทีค่วามตาย ภายหลงัจากตายแลว้วญิญาณของมนุษยก์้าวหน้าต่อไปไดโ้ดยความ
กรณุาของพระผูเ้ป็นเจา้ การสวดมนตอ์ธษิฐานของบุคคลอื่น การกุศลทีก่ระท าในนามของเขา 

 
ค าถาม: จิตของมนุษย ์กล่าวคือวิญญาณแห่งการใช้เหตุผลก้าวหน้าไปโดยวิธีใดภายหลงัท่ี

จากโลกน้ีไป 
 
ค าตอบ: ความก้าวหน้าของจิตในภพสวรรค์ภายหลงัจากท่ีแยกออกจากร่างกาย เป็นไป

โดยความอารีและความกรณุาของพระผู้เป็นเจ้าเพียงผู้เดียว หรือเป็นไปโดยการวิงวอนและการ
อธิษฐานอย่างจริงใจของบุคคลอ่ืน หรือโดยการกศุลและงานส าคญัท่ีดีงามท่ีกระท าในนามของ
เขา59 

 
เมื่อถึงเวลาตายของชายผู้ม ัง่คัง่คนหน่ึง หากเขายกทรพัยสิ์นให้แก่ผู้ยากไร้และผู้ทุกขย์าก

และมอบส่วนหน่ึงของความมัง่คัง่ของเขาให้น าไปใช้จ่ายเพ่ือผู้ยากไร้ การกระท าน้ีอาจเป็นเหตุ
ของการให้อภยัแก่เขาและความก้าวหน้าของเขาในอาณาจกัรสวรรค์ เช่นกนั บิดามารดาทน
ความยุ่งยากและความล าบากอย่างใหญ่หลวงท่ีสุดเพ่ือลูก และเม่ือลูก ๆ ได้มาถึงวยัผู้ใหญ่ บิดา
มารดามกัจากไปสู่อีกโลกหน่ึง บิดามารดาไม่ค่อยได้เห็นรางวลัของการดูแลและความล าบาก
เพ่ือลกูขณะอยู่ในโลกน้ี ดงันัน้เพ่ือเป็นการตอบแทน ลูก ๆ ต้องใจบุญและกรณุาและต้องวิงวอน
ขออภยัให้บิดามารดา ดงันัน้ เพ่ือเป็นการตอบแทนความรกัและความกรุณาท่ีบิดามีต่อท่าน 
ท่านควรให้ทานคนจนเพ่ือเห็นแก่บิดา วิงวอนขออภยับาปและความปรานีสูงสุดด้วยความยอม
จ านนและถ่อมตวัท่ีสุด เป็นไปได้ถึงขนาดท่ีว่า ภาวะของบรรดาผู้ท่ีตายอยู่ในบาปและความไม่
เช่ืออาจเปล่ียนแปลงไป กล่าวคือพวกเขาอาจได้รบัการอภยัโดยความอารีของพระผู้เป็นเจ้า มิใช่
โดยความยุติธรรมของพระองค ์เพราะความอารีประทานให้โดยปราศจากความคู่ควร แต่ความ
ยุติธรรมประทานให้กบัส่ิงท่ีคู่ควร เน่ืองด้วยเรามีพลงัท่ีจะอธิษฐานเพ่ือวิญญาณทัง้หลายท่ีน่ี 
ท านองเดียวกนัเรากจ็ะมีพลงัเดียวกนัในโลกหน้าซ่ึงเป็นอาณาจกัรของพระผู้เป็นเจ้า...เน่ืองด้วย
วิญาณในโลกน้ีสามารถพฒันาไปโดยความช่วยเหลือจากการวิงวอนและการอธิษฐานของ
บรรดาผู้บริสุทธ์ิซ่ึงกเ็ป็นเช่นเดียวกนัภายหลงัความตาย พวกเขาสามารถก้าวหน้าไปโดยการ
อธิษฐานและวิงวอนของพวกเขาเองและโดยเฉพาะอย่างย่ิงเม่ือศาสนทูตวิงวอนเพ่ือพวกเขา60 
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เม่ือถกูถามว่า เป็นไปได้ไหมโดยอาศยัความศรทัธาและความรกัท่ีจะท าให้บรรดาผู้ท่ี

ล่วงลบัไปแล้วรบัทราบการเปิดเผยศาสนาใหม่น้ีโดยท่ีเม่ือยงัมีชีวิตอยู่พวกเขาไม่เคยได้ยินมา
ก่อน พระอบัดุลบาฮาทรงตอบว่า: เป็นไปได้แน่นอน เพราะการสวดมนต์ด้วยความจริงใจมีผล
เสมอและมีอิทธิพลมากในโลกหน้า เราไม่ถกูตดัขาดจากบรรดาผู้ท่ีอยู่ในโลกหน้า อิทธิพลอนั
แท้จริงอยู่ในโลกหน้ามิใช่โลกน้ี61 

 
เก่ียวกบัค าถามของท่านท่ีว่า วิญญาณสามารถรบัความรู้ของพระผู้เป็นเจ้าในภพถดัไป

หรือไม่ ความรู้นัน้เป็นไปได้แน่นอนและเป็นสญัลกัษณ์ของความปรานีของพระผู้ทรงมหิทธานุ
ภาพ โดยการสวดมนต์ เราสามารถช่วยวิญญาณทุกดวงค่อย ๆ บรรลุสู่สถานะอนัสูงส่งน้ี แม้ว่า
ดวงวิญญาณนัน้จะบรรลุไม่ถึงในขณะอยู่ในโลกน้ีความก้าวหน้าของวิญญาณมิได้ส้ินสุดท่ีความ
ตายแต่เพียงก าลงัเร่ิมต้นในมิติใหม่ พระบาฮาอุลลาห์ทรงสอนว่า ความเป็นไปได้อนัย่ิงใหญ่
ไพศาลรอคอยวิญญาณอยู่ในโลกหน้า ความก้าวหน้าของวิญญาณในภพนัน้ไม่มีส้ินสุด และไม่มี
ใครบนโลกน้ีเลง็เหน็อานุภาพและขอบเขตของวิญญาณ62 
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เม่ือคนไม่ดีตาย ดวงวิญญาณของเขาจะจากโลกน้ีไปโดยสมบูรณ์และไม่สามารถมีอิทธิพลต่อ
บคุคลใด...ความคิดของเขามีอิทธิพลเฉพาะเม่ือเขายงัมีชีวิตบนโลกน้ี...แต่ดวงวิญญาณของคนดีได้รบั
ชีวิตนิรนัดร ์และบางครัง้พระผูเ้ป็นเจ้าอนุญาตให้ความคิดของเขามาสู่โลกน้ีเพ่ือช่วยเหลือประชาชน 

 
ในโลกหน้ามนุษยจ์ะพบว่าเขาเป็นอิสระจากความพิการมากมายท่ีเราทนอยู่บนโลกน้ี บรรดาผู้

ท่ีได้ผ่านความตายไปมีภพของพวกเขาเอง ภพนัน้มิได้ถกูย้ายออกไปจากภพของเราแต่ภพนัน้บริสุทธ์ิ
พ้นจากส่ิงท่ีเราเรียกว่ากาลเวลาและสถานท่ี เวลาของเราวดัด้วยดวงอาทิตย ์เม่ือไม่มีดวงอาทิตยขึ์้น
หรือตก กาลเวลานัน้ไม่มี 

 
วิญญาณท่ีประเสริฐทัง้หลายจะรู้จกักนัในภพสวรรค ์ไม่ว่าดวงวิญญาณนัน้จะอยู่ในอดีตอนัใกล้

หรือไกล 


