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ค าน า 
 

การสนทนานี้ระหว่างพระอบัดุลบาฮาและคุณลอล่า คลฟิฟอรด์บารเ์น่ เกดิขึน้ในระหว่างปีแห่ง
ความยากล าบากคอื ค.ศ. 1904-1906 เป็นช่วงเวลาที่พระอบัดุลบาฮาถูกจ ากดัอยู่ในเมอืงอคัคาโดย
รฐับาลตุรก ีและพระองค์ได้รบัอนุญาตให้ต้อนรบัผู้ที่มาเยีย่มเยยีนเพยีงไม่กี่คน ในเวลานัน้พระองค์อยู่
ภายใต้การคุกคามจะถูกยา้ยไปคุมขงัในทีห่่างไกล แต่กระนัน้ก็ดีพระองค์มไิด้มคีวามรูส้กึหวัน่กลวัและ
ยงัคงเปิดเผยพระธรรมอยา่งต่อเนื่อง 
 

ในระหว่างสนทนา คุณลอล่า บารเ์น่ไดข้อให้เลขานุการชาวเปอรเ์ซยีของพระอบัดุลบาฮาคนใด
คนหนึ่งมาอยู่ดว้ยเพื่อใหแ้น่ใจว่าสิง่ทีเ่ธอบนัทกึนี้ถูกต้อง ภายหลงัเสรจ็การบนัทกึ พระอบัดุลบาฮาทรง
อ่านตรวจสอบและเปลีย่นแปลงบางถอ้ยค าหรอืบางบรรทดัดว้ยปากกาของพระองค ์ต่อมาคุณลอล่า บาร์
เน่ ได้แปลมาเป็นภาษาองักฤษต้นฉบบัภาษาเปอรเ์ซยีนัน้ปจัจุบนัเก็บรกัษาไว้ที่ศูนยก์ลางแห่งโลกที่
เมอืงไฮฟา ประเทศอสิราเอล 
 

คุณลอล่า บารเ์น่ เป็นบาไฮศาสนิกชนชาวตะวนัตกรุ่นแรกๆ และมภีูมหิลงัเป็นครสิเตยีนมาก่อน 
ดงันัน้จะเหน็ไดว้่าหนงัสอืเล่มนี้ไดต้อบค าถามหลายอยา่งทีม่คีวามเกีย่วพนักบัศาสนาครสิต์ ซึง่ยงัไม่เป็น
ทีเ่ขา้ใจหรอืเขา้ใจผดิอยู่ อย่างไรก็ตามเนื่องด้วยประเทศไทยมคีรสิต์ศาสนิกชนเป็นส่วนน้อย ผู้แปลจงึ
ตดัสนิใจขา้มบางตอนไปที่พระอบัดุลบาฮาทรงพูดละเอียดลกึเข้าไปในศาสนาครสิต์ คงไว้แต่บทที่พอ
เขา้ใจไดโ้ดยคนทัว่ไป ในหนังสอืภาษาไทยเล่มนี้มอียู่ 65 บท ซึง่เมื่อดูในต้นฉบบัภาษาองักฤษจะพบว่า
ม ี84 บท 
 

“เฉลยปญัหาธรรมบางขอ้” เป็นหนังสอืส าหรบัผูแ้สวงหาทีม่จีติใจเปิดกวา้งเป็นอสิระ พระอบัดุล
บาฮาไดท้รงให้ค าตอบไว้อย่างเรยีบง่าย พระองคท์รงปรบัค าตอบของพระองคใ์หเ้ขา้กบัพื้นฐานความรู้
ของคุณลอล่า บารเ์น่ และดงันัน้จงึไม่ควรพจิารณาว่าเป็นความรูท้ี่หมดสิ้นสมบูรณ์ แต่กระนัน้กต็ามค า
เฉลยเหล่านี้ไดเ้ปิดไปสู่มติใิหม่ของความเขา้ใจ หากผู้แสวงหาสจัจะเต็มใจที่จะรบัความคดิใหม่ที่กว้าง
กว่าสิง่ทีเ่ขาเคยเรยีนรูม้า เป็นความคดิทีจ่ะช่วยใหเ้ขาด ารงชวีติอย่างมคีวามหมายส าหรบัตวัเขาเองและ
ส าหรบัผูอ้ื่น เช่นนัน้ศาสนาบาไฮใหค้ าตอบไว ้ณ ทีน่ี้ 
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ตอนท่ี 1 
 

**อิทธิพลของศาสนทูต 
ในการวิวฒันาการของมนุษย*์* 
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ธรรมชาติถกูควบคมุโดยกฎสากลเดียวกนั 
 

ธรรมชาตคิอืสภาวะ คอืสภาพความเป็นจรงิ ซึง่มอีงคป์ระกอบส าคญัคอืชวีติและความตาย หรอื
กล่าวคอืการรวมตวัและการสลายตวัของสรรพสิง่ทัง้ปวง 
 

ธรรมชาตินี้อยู่ภายใต้ระบบที่ตายตวัและสมบูรณ์ อยู่ภายใต้กฎที่ก าหนดไว้และออกแบบไว้
เรยีบร้อย ซึ่งธรรมชาติจะไม่หนีพ้นไปจากกฎเหล่านี้ ที่จรงิแล้วหากท่านสงัเกตอย่างละเอียดถี่ถ้วน 
มองดูด้วยสายตาอนัเฉียบแหลมตัง้แต่อะตอมเลก็ที่สุดทีม่องไม่เหน็จนถงึวตัถุมหมึาที่ด ารงอยู่เช่นดวง
อาทิตย์หรือดวงดาวต่างๆ ไม่ว่าท่านจะพิจารณาดูแบบแผน องค์ประกอบ รูปลักษณะหรือการ
เคลื่อนไหวของมนั ท่านจะพบว่าทัง้หมดอยู่ในระบบอนัสมบูรณ์ทีสุ่ด อยู่ภายใต้กฎเกณฑเ์ดยีวกนั ซึง่จะ
ไมม่เีบีย่งเบนออกไป 
 

แต่เมื่อท่านมองดูธรรมชาติในตัวมนัเอง ท่านจะเห็นว่าธรรมชาติไม่มสีติปญัญา ไม่มเีจตนา 
ตวัอยา่งเช่น ธรรมชาตขิองไฟคอืการเผา มนัเผาไปโดยปราศจากเจตนาหรอืสตปิญัญา ธรรมชาตขิองน ้า
คอืความเหลว มนัไหลไปโดยปราศจากเจตนาหรอืสตปิญัญา ธรรมชาตขิองดวงอาทติยค์อืความสว่าง
ไสว มนัฉายแสงไปโดยปราศจากเจตนาหรอืสตปิญัญา ธรรมชาตขิองไอคอืการลอยขึน้ มนัลอยขึน้ไป
โดยปราศจากเจตนาหรอืสตปิญัญา ดงันัน้เป็นทีช่ดัเจนว่าการเคลื่อนไหวทางธรรมชาตขิองทุกสรรพสิง่
ถูกบงัคบัอยู ่ไมม่กีารเคลื่อนไหวตามสมคัรใจยกเวน้สตัวแ์ละมนุษย ์มนุษยส์ามารถต่อต้านและหนัเหไป
จากธรรมชาติ เพราะเขาค้นพบโครงสร้างของสรรพสิ่งต่างๆ และโดยการค้นพบนี้เขาควบคุมพลัง
ธรรมชาต ิสิง่ประดษิฐท์ัง้หมดทีม่นุษยค์ดิขึน้มานัน้กเ็นื่องมาจากการคน้พบโครงสรา้งของสรรพสิง่ต่างๆ 
ตวัอย่างเช่นมนุษย์ประดษิฐ์โทรเลขซึ่งเป็นสื่อการคมนาคมระหว่างโลกตะวนัออกและโลกตะวนัตก 
ดงันัน้เป็นทีช่ดัเจนว่ามนุษยค์วบคุมธรรมชาต ิ
 

ทนีี้เมือ่ท่านเหน็ระบบ แบบแผน กฎดงักล่าวในโลกแห่งการด ารงอยู ่ท่านกล่าวไดห้รอืว่าทัง้หมด
น้ีเป็นผลมาจากธรรมชาติ แม้ว่าธรรมชาติไม่มีสติปญัญาหรอืการรบัรู้ ถ้าไม่ มนัเป็นที่ประจกัษ์ว่า
ธรรมชาตน้ีิซึง่ไม่มสีตปิญัญาหรอืการรบัรูอ้ยู่ในเงือ้มมอืของพระผูเ้ป็นเจา้ผู้ทรงมหทิธานุภาพ ผู้ซึ่งเป็น
ผูป้กครองโลกแห่งธรรมชาต ิพระองคท์รงท าใหธ้รรมชาตแิสดงปรากฏตามทีพ่ระองคป์รารถนา 
 

สิง่หนึ่งทีป่รากฏอยูใ่นโลกแห่งการด ารงอยูแ่ละเป็นสิง่จ าเป็นอนัหน่ึงของธรรมชาตคิอืมนุษย ์เมื่อ
พจิารณาจากแงน้ี่ มนุษยค์อืกิง่ ธรรมชาตคิอืราก เช่นนัน้เจตนาและสตปิญัญามอียู่ในกิง่แต่ไม่มอียู่ในราก
ไดห้รอื 
 

ดงันัน้เป็นทีป่ระจกัษ์ว่าธรรมชาตใินสาระของมนัอยู่ในเงือ้มมอืของอานุภาพของพระผูเ้ป็นเจา้ ผู้
เป็นพระผู้ทรงมหทิธานุภาพผู้ทรงอนันต์ พระองค์ควบคุมธรรมชาตใิห้อยู่ในกฎเกณฑ์อนัเที่ยงแท้และ
ทรงปกครองมนั  
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ข้อพิสจูน์และหลกัฐานของการด ารงอยู่ของพระผูเ้ป็นเจ้า 
 

ขอ้พสิูจน์หนึ่งถึงการด ารงอยู่ของพระผู้เป็นเจ้าคอืความจรงิที่ว่ามนุษยม์ไิด้สร้างตัวเองขึ้นมา 
ผูส้รา้งและออกแบบมนุษยม์ใิช่ตวัมนุษยเ์อง 
 

เป็นทีแ่น่นอนและโต้แยง้ไม่ไดว้่าผู้สรา้งมนุษยต์้องไม่เป็นเช่นมนุษย ์เพราะสิง่สรา้งสรรคท์ี่ไม่มี
อานุภาพไมส่ามารถสรา้งสิง่มชีวีติอกีสิง่หนึ่งขึน้มาได ้ผูส้รา้งตอ้งมคีวามสมบรูณ์ทุกอยา่งเพื่อจะสรา้ง 
 

เป็นไปได้หรอืที่สิง่สรา้งสรรค์สมบูรณ์แต่ผู้สรา้งไม่สมบูรณ์ เป็นไปได้หรอืที่รปูภาพเป็นผลงาน
ชิ้นเอกแต่ผู้วาดไม่สมบูรณ์ในศิลปะของเขา ยิง่ไปกว่านัน้รูปภาพไม่สามารถเป็นเช่นผู้วาด มฉิะนัน้
รปูภาพกจ็ะสรา้งตวัเองขึน้มาได ้ไม่ว่ารปูภาพจะสมบูรณ์เพยีงไร เมื่อเทยีบกบัผูว้าดแลว้ มนัอยู่ในระดบั
สงูสุดของความไมส่มบรูณ์ 
 

ความไมแ่น่นอนคอืจดุก าเนิดของความไม่สมบูรณ์ พระผูเ้ป็นเจา้คือจุดก าเนิดของความสมบูรณ์ 
ความไมส่มบรูณ์ของโลกอนัไมแ่น่นอนคอืขอ้พสิจูน์ถงึความสมบรูณ์ของพระผูเ้ป็นเจา้ 
 

ตวัอย่างเช่นเมื่อท่านมองดูมนุษย ์ท่านเหน็ว่าเขาอ่อนแอ ความอ่อนแอนี้ของสิ่งสรา้งสรรค ์คอื
ขอ้พสิจูน์ถงึอานุภาพของพระผูท้รงมหทิธานุภาพผูท้รงอนันต์ เพราะถ้าหากไม่มอีานุภาพ ความอ่อนแอ
กไ็มส่ามารถเป็นทีจ่นิตนาการได ้ดงันัน้ความอ่อนแอของสิง่สรา้งสรรค ์คอืขอ้พสิูจน์ถงึอานุภาพของพระ
ผู้เป็นเจา้ เพราะถ้าหากไม่มอีานุภาพก็จะไม่มคีวามอ่อนแอ จากความอ่อนแอนี้จงึเป็นที่ประจกัษ์ว่ามี
อานุภาพอยู่ในโลก ในโลกอนัไม่แน่นอนมคีวามยากจน ดงันัน้ความมัง่คัง่ต้องด ารงอยู่ เนื่องด้วยความ
ยากจนปรากฏชดัอยูใ่นโลก ในโลกอนัไมแ่น่นอนมคีวามโง่เขลา ดงันัน้ความรูต้้องด ารงอยู่ เพราะถ้าหาก
ไมม่คีวามรูก้จ็ะไมม่คีวามโงเ่ขลาเช่นกนั ความโง่เขลาคอืการไม่ด ารงอยู่ของความรู ้และถ้าหากไม่มกีาร
ด ารงอยู ่การไมด่ ารงอยูจ่ะไมเ่ป็นทีท่ราบได้ 
 

เป็นที่แน่นอนว่าโลกอนัไม่แน่นอนทัง้หมดอยู่ภายใต้กฎอนัหนึ่งซึ่งหนีไม่พ้น แมแ้ต่มนุษยก์็ถูก
บงัคบัให้ต้องจ านนต่อความตาย การนอนหลบัและเงื่อนไขอื่นๆ กล่าวคอืมนุษยถ์ูกควบคุมอยู่ส่วนหนึ่ง
และผูท้ี่ถูกควบคุมนี้ต้องมผีูค้วบคุม เพราะลกัษณะเฉพาะของสิง่มชีวีติคอืความจ าเป็นต้องขึ้นอยู่กบัสิง่
ต่างๆ ดงันัน้ตอ้งมผีูท้ีไ่มข่ึน้อยูก่บัสิง่ใด 
 

ในท านองเดียวกันมีมนุษย์ที่เจ็บป่วย จงึเป็นที่เข้าใจว่าต้องมผีู้ที่มีสุขภาพดี เพราะถ้าไม่มี
สุขภาพด ีความเจบ็ปว่ยของเขากพ็สิจูน์ไมไ่ด ้
 

ดงันัน้เป็นที่ทราบว่ามพีระผู้ทรงมหทิธานุภาพผู้ทรงอนันต์ซึ่งครอบครองความสมบูรณ์ทัง้ปวง 
เพราะหากพระองคม์ไิดเ้ป็นผูค้รอบครองความสมบรูณ์ พระองคก์ต็อ้งเป็นเช่นสิง่สรา้งสรรคข์องพระองค์ 
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เช่นเดยีวกนักบัโลกแห่งการด ารงอยู่ทัง้หมด สิง่เลก็ทีสุ่ดก็พสิูจน์ว่ามผีู้สรา้ง ตวัอย่างเช่น ชิ้นขนมปงัน้ี
พสิจูน์ว่ามผีูส้รา้งมนัขึน้มา 
 

ขอความสรรเสรญิจงมแีด่พระผู้เป็นเจา้ ความเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุดเกดิขึน้กบัสิง่เล็กที่สุด ยงั
พสิจูน์ถงึการด ารงอยูข่องผูส้รา้ง ดงันัน้จกัรวาลอนัไพศาลไรข้อบเขตนี้สามารถสรา้งตวัเองขึน้มาโดยการ
กระท าของวตัถุและสสารไดห้รอื ช่างเป็นความผดิพลาดอนัแปลกประหลาดทีส่มมตุฐิานเช่นนัน้ 
 

การอา้งเหตุผลอนัชดัเจนนี้ใหไ้วส้ าหรบัผูท้ีอ่่อนแอ แต่ถ้าหากการรบัรูภ้ายในเปิดออก ขอ้พสิูจน์
อันชัดเจนนับแสนจะเป็นที่เห็นได้ ดังนัน้เมื่อมนุษย์รู้สึกถึงพลังวิญญาณที่ด ารงอยู่ภายใน เขาไม่
จ าเป็นต้องอาศยัการอ้างเหตุผลถึงการด ารงอยู่ของพลงัวญิญาณ แต่ส าหรบับรรดาผู้ที่ถูกพรากจาก
ความอารขีองพลงัวญิญาณ จ าเป็นตอ้งมกีารอภปิรายอ้างเหตุผลกนั 
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ความจ าเป็นต้องมีผูใ้ห้การศึกษา 
 

เมื่อเราพจิารณาการด ารงอยู่ เราเหน็ว่าโลกแห่งแร่ธาตุ พชื สตัว์ และมนุษย ์ล้วนจ าเป็นต้องมี
ผูใ้หก้ารศกึษา 

หากพืน้ดนิทีม่ไิดร้บัการเพาะปลกู มนัจะกลายเป็นป่าทีม่วีชัพชืไรป้ระโยชน์เตบิโต แต่เมื่อมผีูม้า
เพาะปลกูและหว่านไถพืน้ดนิ มนัจะออกพชืผลทีห่ล่อเลีย้งสิง่มชีวีติ ดงันัน้เป็นทีช่ดัเจนว่าดนิจ าเป็นต้อง
ได้รบัการเพาะปลูกจากชาวนา จงพจิารณาต้นไม ้ถ้าหากปราศจากผูเ้พาะปลูก ต้นไมเ้หล่านัน้จะไรผ้ล  
และเมื่อไร้ผล มนัก็ไม่มปีระโยชน์แต่ถ้ามนัได้รบัการดูแลจากคนสวน ต้นไม้ที่ไร้ผลเหล่านี้จะออกผล
มากมาย และโดยการเพาะปลูก การใส่ปุ๋ ยและการต่อกิ่ง ต้นไม้ที่เคยออกผล ที่มรีสขมก็จะออกผลที่
หวาน เหล่านี้คอืขอ้พสิจูน์ทีม่เีหตุผล ในยคุนี้ประชาชนของโลกจ าเป็นตอ้งมกีารอา้งเหตุผล 
 

เป็นความจรงิเช่นเดยีวกบัสตัว์ จงสงัเกตว่าเมื่อสตัว์ไดร้บัการฝึกฝน มนัจะกลายเป็นสตัว์เชื่อง 
และถา้มนุษยถ์ูกปล่อยไวโ้ดยไม่ไดร้บัการฝึกฝน เขาจะกลายเป็นคนดุรา้ย ยิง่ไปกว่านัน้ถ้าเขาถูกปล่อย
ไว้ตามธรรมชาต ิเขาจะต ่ายิง่กว่าสตัว ์ขณะทีถ่้าเขาไดร้บัการศกึษาเขาจะกลายเป็นเทวดา เพราะสตัว์
จ านวนมากมไิดก้นิพวกเดยีวกนัเองแต่คนบางกลุ่มในอฟัรกิากลางฆ่าและกนิกนัเอง 
 

ทนีี้จงไตร่ตรองดู การศกึษาไดน้ าโลกตะวนัออกและโลกตะวนัตกมาอยู่ภายใต้การปกครองของ
มนุษย ์การศกึษาไดก่้อให้เกดิอุตสาหกรรมอนัน่าพศิวง การศกึษาไดแ้พร่กระจายวทิยาศาสตรแ์ละศลิป
ศาสตร์ การศึกษาได้ก่อให้เกิดการค้นพบและปรากฏกฎใหม่ๆ หากไม่มผีู้ให้การศึกษาก็จะไม่มสีิง่ที่
เรยีกว่าความสบาย อารยธรรม เครื่องอ านวยความสะดวกหรอืมนุษยชาติ หากมนุษยถ์ูกปล่อยไว้ตาม
ล าพงัในความอ้างวา้งเปล่าเปลีย่วโดยมไิดเ้หน็เพื่อนมนุษยค์นอื่นๆ ไม่ต้องสงสยัเลยว่าเขาจะกลายเป็น
สตัวป์า่ ดงันัน้จงึเป็นทีช่ดัเจนว่าจ าเป็นตอ้งมผีูใ้หก้ารศกึษา 
 

แต่การศึกษามีสามชนิดคือ การศึกษาทางวัตถุ การศึกษาทางมนุษย์ การศึกษาทางธรรม 
การศึกษาทางวตัถุเกี่ยวข้องกบัความก้าวหน้าและการพฒันาของร่างกายโดยการได้รบัอาหาร ความ
สบายและความผ่อนคลายทางกาย การศกึษานี้เหมอืนกนัทัง้ในสตัวแ์ละมนุษย ์
 

การศกึษาทางมนุษยแ์สดงถงึอารยธรรมและความก้าวหน้า กล่าวคอื การปกครอง การบรหิาร 
งานการกุศล การค้า ศิลปะและหตัถกรรม วิทยาศาสตร์ การประดิษฐ์และการค้นพบสิ่งใหม่ๆ และ
สถาบนัทีซ่บัซอ้นทัง้หลาย ซึง่เป็นกจิกรรมทีจ่ าเป็นต่อมนุษยใ์นฐานะทีเ่ขาต่างจากสตัว์ 
  

การศกึษาทางธรรมคอืการศกึษาของอาณาจกัรของพระผู้เป็นเจา้ คอืการบรรลุความสมบูรณ์
แห่งสวรรค์ และนี่คือการศึกษาที่แท้จรงิ เพราะในภาวะนี้มนุษย์จะกลายเป็นจุดรวมของพระพรแห่ง
สวรรคเ์ป็นการแสดงปรากฏของวจนะ “ใหเ้ราสรา้งมนุษยจ์ากรปูจ าลองและความคลา้ยคลงึของเรา” นี้คอื
เป้าหมายของโลกแห่งมนุษยชาต ิ 
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บดันี้เราจ าเป็นตอ้งมผีูใ้หก้ารศกึษาผูห้นึ่งซึง่ในเวลาเดยีวกนัเป็นทัง้ผูใ้หก้ารศกึษาทางวตัถุ ทาง
มนุษยแ์ละทางธรรม และอ านาจของเขาจะมผีลในทุกสถานการณ์ ดงันัน้หากใครกล่าว่า “ขา้พเจา้มคีวาม
เขา้ใจและสตปิญัญาสมบูรณ์แล้ว ขา้พเจา้ไม่จ าเป็นต้องมผีูใ้หก้ารศกึษาดงักล่าว” เขาก าลงัปฏเิสธสิง่ที่
ชดัเจนราวกบัเดก็ที่กล่าวว่า “ขา้พเจ้าไม่จ าเป็นต้องได้รบัการศกึษา ขา้พเจา้จะปฏบิตัติามเหตุผลและ
ปญัญาของขา้พเจา้ และดงัน้ีขา้พเจา้จะบรรลุความสมบรูณ์แห่งการด ารงอยู”่ หรอืราวกบัคนตาบอดกล่าว
ว่า “ขา้พเจา้ไมจ่ าเป็นตอ้งมสีายตา เพราะคนตาบอดอื่นๆ อกีมากมายชวีติอยูไ่ดโ้ดยไมล่ าบาก” 
 

ดงันัน้เป็นที่กระจ่างและชดัเจนว่ามนุษยจ์ าเป็นต้องมผีู้ใหก้ารศกึษา และผู้ให้การศกึษานี้ต้องมี
ความสมบูรณ์ทุกด้านอย่างไม่มขีอ้สงสยัและเป็นเลศิเหนือมนุษยท์ัง้ปวง หากเขาเป็นเหมอืนมนุษยค์น
อื่นๆ เขาจะไมส่ามารถเป็นผูใ้หก้ารศกึษามนุษยท์ัง้หลาย โดยเฉพาะอย่างยิง่ เขาต้องเป็นผูใ้หก้ารศกึษา
ทางวตัถุ ทางมนุษย์และทางธรรมในเวลาเดยีวกนั กล่าวคอื เขาต้องเป็นผู้สอนให้มนุษย์ทัง้หลายจดั
ระเบยีบและด าเนินธุรกจิทางวตัถุ วางระบบสงัคมเพื่อก่อตัง้ความร่วมมอืและการช่วยเหลอืกนัและกนั 
เพื่อว่าธุรกิจทัง้หลายทางวตัถุจะถูกจดัเป็นระบบและควบคุมไว้พร้อมส าหรบัสถานการณ์ใดๆ ที่ อาจ
เกดิขึน้ ในท านองเดยีวกนัเขาต้องก่อตัง้การศกึษาทางมนุษย ์กล่าวคอืเขาต้องฝนปญัญาและความคดิ
อย่างทีจ่ะท าใหม้นุษยบ์รรลุการพฒันาทีส่มบูรณ์ เพื่อว่าความรูแ้ละวทิยาศาสตรจ์ะเพิม่พูน สภาพความ
เป็นจรงิของสิง่ต่างๆ ความลกึลบัของสิง่มชีวีติทัง้หลายและคุณสมบตัขิองการด ารงอยู่จะถูกคน้พบ และ
เมื่อวนัเวลาผ่านไป ค าสัง่สอน การประดษิฐส์ิง่ใหม่ๆ และสถาบนัต่างๆ จะได้รบัการปรบัปรุง และจาก
สรรพสิง่ทัง้หลายทีส่มัผสัรูไ้ด ้จะมกีารพบขอ้สรปุในเรือ่งต่างๆ โดยการใชเ้หตุผล 
  

เขาต้องให้การศกึษาทางธรรมด้วยเช่นกนั เพื่อว่าสตปิญัญาและความเขา้ใจจะหยัง่รูธ้รรมชาติ
แห่งการด ารงอยู่ จะได้รบัประโยชน์จากสายลมบรสิุทธิข์องพระวญิญาณศกัดิส์ทิธิ ์และเขา้ไปสมัผสักบั
หมู่เทวญัผูป้ระเสรฐิสุด เขายงัต้องฝึกฝนสภาพความเป็นจรงิของมนุษยเ์พื่อว่าสภาพความเป็นจรงิของ
มนุษยจ์ะกลายเป็นศูนยก์ลางของลกัษณะปรากฏแห่งสวรรคถ์ึงระดบัทีคุ่ณลกัษณะและพระนามทัง้หลาย
ของพระผูเ้ป็นเจา้จะโชตช่ิวงอยูใ่นกระจกแห่งสภาพความเป็นจรงิของมนุษย ์และบทกลอนศกัดิส์ทิธิท์ ีว่่า 
“เราจะสรา้งมนุษยใ์นรปูจ าลองและความคลา้ยคลงึของเรา” จะกลายเป็นจรงิ 
  

เป็นที่ชดัเจนว่าอานุภาพของมนุษยไ์ม่สามารถท าหน้าที่ดงักล่าวได้ และล าพงัแต่สตปิญัญาไม่
สามารถรบัภาระอนัยิง่ใหญ่นี้ได้ บุคคลเพยีงคนเดยีวปราศจากการช่วยเหลอืและสนับสนุน สามารถ
วางรากฐานของสิง่ก่อสรา้งอนัประเสรฐิน้ีไดอ้ยา่งไร เขาตอ้งอาศยัความช่วยเหลอืจากอานุภาพแห่งธรรม
ของพระผู้เป็นเจ้าจงึจะสามารถรบัภาระนี้ได้ ศาสนทูตพระองค์เดียวให้ชีวิตแก่โลกของมนุษยชาต ิ
เปลีย่นรปูโฉมและพภิพ พฒันาสตปิญัญา ฟ้ืนฟูชวีติ วางรากฐานของการด ารงอยู่ใหม่ สถาปนารากฐาน
ของการสรา้งสรรคอ์นัมหศัจรรย ์จดัระบบของโลก น าชาตแิละศาสนาทัง้หลายมาอยู่ภายใต้ร่มเงาของธง
เดยีวกนั ปลดปล่อยมนุษยอ์อกจากโลกแห่งความไม่สมบูรณ์และชัว่รา้ย และดลใจให้มนุษยป์รารถนา
และตระหนักถงึความจ าเป็นที่จะต้องมคีวามสมบูรณ์ทางธรรมชาติและความสมบูรณ์ที่ได้มาภายหลงั 
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แน่นอนว่าไมม่สีิง่ใดทีป่ราศจากอนุภาพของพระผูเ้ป็นเจา้สามารถประสบความส าเรจ็ในงานอนัยิง่ใหญ่นี้ 
เราควรพจิารณาสิง่นี้ดว้ยความยตุธิรรม เพราะน่ีคอืส านกังานแห่งความยตุธิรรม 
 

            ศาสนาซึ่งรฐับาลและประชาชนทัง้หมดของโลกพรอ้มด้วยก าลงัและกองทพัทัง้หมดของพวก
เขา กย็งัไมส่ามารถประกาศหรอืแพรข่ยายแต่ศาสนทูตพระองคเ์ดยีวสามารถส่งเสรมิ โดยปราศจากการ
ช่วยเหลือหรอืสนับสนุน สิ่งนี้สามารถท าได้โดยอ านาจของมนุษย์หรอืไม่ ในนามของพระผู้เป็นเจ้า 
ตวัอย่างเช่น พระครสิต์เพยีงล าพงัไดย้กธงแห่งสนัตภิาพและความเทีย่งธรรม อนัเป็นงานซึง่รฐับาลผู้มี
ชยัทัง้หลายพรอ้มกบักองทพัทัง้หมดของพวกเขาไม่สามารถท าได ้จงพจิารณาดูชะตาของจกัรวรรดแิละ
ประชาชนต่างๆ จกัรวรรดโิรมนั ฝรัง่เศส เยอรมนั รสัเซยี องักฤษ ฯลฯ ทัง้หมดถูกรวบรวมเขา้ดว้ยกนั
ภายใต้เต้นท์เดียวกนั กล่าวคอื การปรากฏของพระครสิต์ได้ก่อให้เกิดความสามคัคีในหมู่ชาติต่างๆ 
เหล่านี้ บางชาตภิายใต้อิทธพิลของศาสนาครสิต์ได้สามคัคกีนัอย่างยิง่จนพวกเขาสละชวีติและทรพัย์
สมบตัเิพื่อกนัและกนั ภายหลงัสมยัของคอนสแตนตนิ ความแตกแยกไดบ้งัเกดิขึน้ในหมูพ่วกเขา สิง่ทีเ่รา
ตอ้งการชีใ้หเ้หน็คอืพระครสิตไ์ดค้ ้าจนุศาสนาทีก่ษตัรยิท์ัง้หลายของโลกไม่สามารถสถาปนาได ้พระองค์
ไดท้รงประสานสามคัคศีาสนาต่างๆ และเปลีย่นแปลงประเพณโีบราณ จงพจิารณาดูว่าความแตกแยกอนั
ใหญ่หลวงเพียงไรเคยด ารงอยู่ในหมู่ชาวโรมนั ชาวกรีก ชาวซีเรยีน ชาวอียปิต์ ชาวโฟนิเซีย ชาว
อสิราเอล และประชาชนอื่นๆ ของยุโรป พระครสิต์ได้ทรงขจดัความแตกแยกนี้ และทรงเป็นเหตุแห่ง
ความรกัระหว่างชุมชนเหล่านี้ ถงึแมต่้อมาภายหลงัจกัรวรรดต่ิางๆ ไดท้ าลายความสามคัคนีี้ กต็าม งาน
ของพระครสิตก์ส็ าเรจ็แลว้ 
 

            ดงันัน้ผู้ให้การศกึษาสากลต้องเป็นผู้ให้การศกึษามเิพยีงทางวตัถุเท่านัน้ แต่ในเวลาเดยีวกนั
ตอ้งเป็นผูใ้หก้ารศกึษาทางมนุษยแ์ละทางธรรมดว้ย และเขาต้องมอีานุภาพเหนือธรรมชาต ิเพื่อจะด ารง
ต าแหน่งครูแห่งสวรรค ์ถ้าหากเขามไิดแ้สดงอานุภาพศกัดิส์ทิธิด์งักล่าว เขาจะไม่สามารถใหก้ารศกึษา 
เพราะถ้าหากเขาไม่สมบูรณ์ เขาจะใหก้ารศกึษาที่สมบูรณ์ได้อย่างไร หากเขาโง่เขลา เขาจะท าใหผู้้อื่น
ฉลาดไดอ้ยา่งไร หากเขาไมย่ตุธิรรม เขาจะท าใหผู้อ้ื่นยตุธิรรมไดอ้ย่างไร หากเขาหมกหมุ่นทางโลก เขา
จะท าใหผู้อ้ื่นฝกัใฝท่างธรรมไดอ้ยา่งไร 
 

            ทนีี้เราต้องพจิารณาอย่างยุตธิรรม ศาสนทูตเหล่านี้ทีไ่ด้มาปรากฏมคีุณวุฒเิหล่านี้หรอืไม่ ถ้า
หากพวกเขาไมม่คีุณวุฒแิละความสมบรูณ์เหล่านี้ พวกเขามใิช่ผูใ้หก้ารศกึษาทีแ่ทจ้รงิ 
 

            ดงันัน้เป็นงานของเราทีต่อ้งพสิูจน์ต่อผูท้ีรู่จ้กัคดิโดยการอภปิรายทีม่เีหตุผลถงึความเป็นศาสน
ทูตของพระโมเสส พระคริสต์ และศาสนทูตอื่นๆ และข้อพิสูจน์และหลักฐานที่เราแสดงต้องไม่
วางรากฐานอยูบ่นความเชื่อทีส่บืทอดกนัมา แต่อยูบ่นการอภปิรายอยา่งมเีหตุผล 
 

            บัดนี้ เป็นที่พิสูจน์โดยเหตุผลแล้วว่า โลกแห่งการด ารงอยู่จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีผู้ให้
การศึกษา และการศึกษานัน้ต้องเป็นผลมาจากอานุภาพของพระผู้เป็นเจ้า ไม่มขี้อสงสยัว่าอานุภาพ
ศกัดิส์ทิธิน้ี์มาจากการดลใจ และโลกจ าเป็นตอ้งไดร้บัการศกึษาโดยอานุภาพน้ีซึง่อยูเ่หนืออ านาจมนุษย ์
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4 
 

พระอบัราฮมั 
 

หนึ่งในบรรดาผู้ที่มอีานุภาพนี้และได้รบัการช่วยเหลอืคอืพระอบัราฮมั พระองค์ทรงประสูตใิน
ดินแดนที่อยู่ระหว่างแม่น ้ าสองสาย1 จากครอบครวัที่ไม่ทราบเกี่ยวกับเอกภาพของพระผู้เป็นเจ้า 
พระองค์ทรงขดัแยง้ชาตแิละประชาชนของพระองค์เองและครอบครวัของพระองค์ด้วยโดยการปฏเิสธ
เทพเจา้ต่างๆ ของพวกเขา โดยล าพงัและปราศจากการช่วยเหลอื พระองคท์รงต้านทานชนเผ่าหนึ่งที่มี
อ านาจ อนัเป็นงานที่มใิช่ธรรมดาและไม่ง่าย ราวกบัในยุคนี้ เมื่อใครคนหนึ่งไปหาชาวครสิเตียนแล้ว
ปฏเิสธพระครสิต ์หรอืใครคนหนึ่งหมิน่ประมาทพระครสิตต่์อประชาชนในส านกัของพระสนัตะปาปา 
 

ประชาชนเหล่านี้มไิด้เชื่อในพระผู้เป็นเจา้องค์เดยีวแต่เชื่อพระผู้เป็นเจา้หลายองค ์ซึ่งพวกเขา
อ้างถึงว่าสามารถแสดงปฏิหารยิ์ ดงันัน้พวกเขาจงึลุกขึ้นต่อต้านพระอบัราฮมัและไม่มใีครช่วยเหลือ
พระองค์ เว้นแต่ล้อทผู้เป็นลูกชายของน้องชายพระองค์ และบุคคลอีกหนึ่งหรอืสองคนผู้มใิช่เป็นคน
ส าคญั ในที่สุดเมื่อพระอบัราฮมัตกอยู่ในความตงึเครยีดที่สุดจากการต่อต้านของศตัรู พระองค์จ าต้อง
ออกจากบา้นเกดิ ในความเป็นจรงิแล้วพวกเขาเนรเทศพระอบัราฮมัเพื่อว่าพระองค์จะถูกบดขยีแ้ละถูก
ท าลาย และรอ่งรอยของพระองคจ์ะไมห่ลงเหลอือกีต่อไป 
 

จากนัน้พระอบัราฮมัไปยงับรเิวณดนิแดนศกัดิส์ทิธิ ์เหล่าศตัรขูองพระองคค์ดิว่าการถูกเนรเทศ
ของพระองคจ์ะน าไปสู่การถูกท าลาย และความพนิาศของพระองค ์เพราะบุรุษทีถู่กเนรเทศจากบา้นเกดิ 
ถูกรดิรอนสทิธแิละถูกกดขีโ่ดยรอบดา้น แมว้่าเขาจะเป็นกษตัรยิก์ต็าม ไม่น่าเป็นไปไดท้ีเ่ขาจะสามารถ
รอดพ้นจากความสูญสิ้นได้ แต่พระอับราฮัมทรงยนืหยดัและแสดงออกซึ่งความแข็งแกร่งอันเหนือ
ธรรมชาติ และพระผู้เป็นเจ้าได้ทรงท าให้การถูกเนรเทศนี้กลายเป็นเกียรตินิรนัดร์ของพระอบัราฮมั 
เพราะว่าพระอบัราฮมัได้ทรงสถาปนาเอกภาพของพระผู้เป็นเจา้ในหมู่ประชาชนที่เชื่อในพระผูเ้ ป็นเจา้
หลายองค์ ผลจากการถูกเนรเทศของพระอบัราฮมัท าให้บรรดาผู้สบืเชื้อสายจากพระองค์กลายเป็นผู้มี
อ านาจและดนิแดนศกัดิส์ทิธิเ์ป็นของพวกเขา ซึ่งเป็นผลให้ค าสัง่สอนของพระองค์แพร่ไปกว้างไกล จา
คอบได้ปรากฏขึน้ใหม่ในหมู่ชนรุ่นหลงั และโจเซฟกลายเป็นผูป้กครองในอยีปิต์ ผลจากการถูกเนรเทศ
ของพระอบัราฮมัท าใหพ้ระโมเสสและพระครสิตป์รากฏขึน้มาจากทายาทรุ่นหลงั เกดิแฮกาผูใ้หก้ าเนิดอสิ
มาอิลซึ่งหนึ่งในผู้สืบสกุลของเขาคอืพระโมฮมัหมดั ผลจากการถูกเนรเทศของพระองค์ พระบ๊อบได้
ปรากฏขึน้มาจากทายาทรุ่นหลงั2 และศาสนทูตทัง้หลายแห่งอสิราเอลรวมอยู่ในผูส้บืเชือ้สายจากพระอบั
ราฮมั และจะเป็นเช่นนี้ตลอดไป 
 

                                                        
1 เมโสโปเตเมีย 
2 พระบ๊อบคือผู้สืบเชือ้สายมาจากพระโมฮมัหมดั 
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ในที่สุดผลจากการเนรเทศของพระอับราฮมั ยุโรปทัง้หมดและส่วนใหญ่ของเอเชียได้มาอยู่
ภายใตร้ม่เงาแห่งความคุม้ครองของพระผูเ้ป็นเจา้แห่งอสิราเอล จงดูว่าอานุภาพอะไรทีไ่ดช้่วยใหบุ้รุษผูล้ ี้
ภยัจากประเทศของเขาสามารถก่อตัง้ครอบครวัดงักล่าว สามารถสถาปนาศาสนาดงักล่าวและเผยแพร่
ค าสัง่สอนดงักล่าว ใครสามารถพูดไดห้รอืว่าสิง่นี้เกดิขึน้โดยบงัเอญิ เราต้องมคีวามยุตธิรรม บุรุษนี้เป็น
ผูใ้หก้ารศกึษาหรอืไม่ 
 

เนื่องด้วยการถูกเนรเทศของพระอบัราฮมัจากเมอืงเออรไ์ปยงัอเลพโปในซเีรยีได้ก่อให้เกดิผล
เช่นนี้ เราต้องพจิารณาดูว่าจะเกดิอะไรขึน้จากการถูกเนรเทศของพระบาฮาอุลลาห์หลายครัง้จากเมอืง
เตหะรานไปยงัแบกแดด จากนัน้ไปยงัคอนสแตนตโินเป้ิล ไปยงัรมูเีลยีและไปยงัดนิแดนศกัดิส์ทิธิ ์
 

จงดซูวิ่าพระอบัราฮมัเป็นผูใ้หก้ารศกึษาทีส่มบรูณ์เพยีงไร 
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5 
 

พระโมเสส 
 

พระโมเสสเป็นคนเลี้ยงแกะเป็นเวลานานอยู่ในทีอ่้างว้าง เมื่อดูจากภายนอก พระองคเ์ป็นเพยีง
บุรุษผู้หนึ่งที่เตบิโตขึน้มาในครอบครวัที่กดขี ่และเป็นที่รูจ้กัในหมู่ประชาชนว่าเป็นผู้ที่ได้ก่อฆาตกรรม 
พระองคเ์ป็นทีเ่กลยีดชงัอยา่งยิง่ของรฐับาลและประชาชนของฟาโรห์ 
 

บุรุษดงักล่าวนี้ได้ปลดปล่อยชาตทิี่ยิง่ใหญ่ให้เป็นอสิระจากความเป็นนักโทษ ท าให้พวกเขาพงึ
พอใจ น าพวกเขาออกจากอยีปิตไ์ปยงัดนิแดนศกัดิส์ทิธิ ์
 

ประชาชนกลุ่มนี้ได้รบัการอุ้มชูจากใจกลางแห่งความตกต ่าขึ้นมาสู่ยอดสูงแห่งความรุ่งโรจน์ 
พวกเขาเคยเป็นนักโทษและต่อมาได้รบัอิสระ พวกเขาเคยเป็นประชาชนผู้โง่เขลาที่สุดและต่อมา
กลายเป็นผูท้ีฉ่ลาดทีสุ่ด ผลจากการทีพ่ระโมเสสก่อตัง้สถาบนัต่างๆ พวกเขาไดบ้รรลุสู่ฐานะทีท่ าใหพ้วก
เขามเีกยีรตใินหมูช่าตทิัง้หลาย หากใครคนหนึ่งตอ้งการจะสรรเสรญิชายคนหนึ่งเขาจะกล่าวว่า “แน่นอน
เขาเป็นชาวอิสราเอล” พระโมเสสได้ทรงสถาปนากฎศาสนาและกฎพลเรอืน กฎเหล่านี้ได้ให้ชวีติแก่
ประชาชนของอสิราเอลและน าพวกเขาไปสู่ระดบัสงูสุดของอารยธรรมทีเ่ป็นไปไดใ้นช่วงเวลานัน้ 
 

พวกเขาไดพ้ฒันาถงึระดบัดงักล่าวจนผูช้าญฉลาดแห่งกรกีพจิารณาชาวอสิราเอลผู้เรอืงนามว่า
เป็นแบบอย่างแห่งความสมบูรณ์ คนหนึ่งดงักล่าวคอืโซเครติสซึ่งได้มาเยี่ยมซเีรยี และน าค าสัง่สอน
เกีย่วกบัเอกภาพของพระผูเ้ป็นเจา้และความเป็นอมตะของวญิญาณมาจากชาวอสิราเอล เมื่อเขากลบัมา
ทีก่รกี เขาเผยแพรค่ าสัง่สอนเหล่านี้ ต่อมาประชาชนชาวกรกีลุกขึน้ต่อต้านเขา กล่าวหาเขาว่าเป็นผูไ้ม่มี
ความเคารพน าเขาขึน้ฟ้องต่ออารโิอพากสั และตดัสนิประหารชวีติเขาดว้ยยาพษิ 
 

ทนีี้บุรษุผูห้นึ่งซึง่พูดตดิอ่าง เตบิโตขึน้มาในบา้นฟาโรห ์เป็นทีรู่จ้กักนัว่าเป็นฆาตกร หลบตวัอยู่
ดว้ยความกลวัเป็นเวลานาน และเป็นคนเลีย้งแกะ บุรุษผูน้ี้สามารถสถาปนาศาสนาอนัยิง่ใหญ่ไดอ้ย่างไร 
ในเมื่อนักปรชัญาที่ชาญฉลาดที่สุดทัง้หลายของโลกแผ่อิทธพิลได้ไม่ถงึหนึ่งในพนัของพระองค์  นี้เป็น
เรือ่งมหศัจรรยโ์ดยแทจ้รงิ 
 

บุรุษผู้หนึ่งซึ่งตดิอ่าง ไม่สามารถแมแ้ต่จะสนทนาไดถู้กต้องได้ประสบความส าเรจ็ในการค ้าจุน
ศาสนาอนัยิง่ใหญ่นี้ หากเขามไิด้รบัการช่วยเหลือโดยอานุภาพของพระผู้เป็นเจ้า เขาจะไม่สามารถ
ด าเนินงานอนัยิง่ใหญ่นี้ได้ ความจรงินี้ปฏเิสธไม่ได้ นักวทิยาศาสตร ์นักปรชัญาชาวกรกี บุรุษผูย้ ิง่ใหญ่
ทัง้หลายแห่งโรม กลายเป็นผูม้ชีื่อเสยีงในโลก พวกเขาแต่ละคนมคีวามเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวชิาหนึ่ง
เท่านัน้กาเลนและฮปิโปเครตสิมชีื่อเสยีงในด้านการแพทย ์อรสิโตเติ้ลมชีื่อเสยีงในด้านตรรกวทิยาและ
การใช้เหตุผล พลาโตมชีื่อเสยีงในด้านจรยิธรรมและศาสนศาสตร์ คนเลี้ยงแกะคนหนึ่งสามารถบรรลุ
ความรู้ทัง้หมดเหล่านี้ได้อย่างไร ไม่มีข้อสงสยัว่าเขาต้องได้รบัการช่วยเหลือจากอานุภาพอันไม่มี
ขดีจ ากดั 
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จงพจิารณาดูว่าการทดสอบและความยุ่งยากอะไรเกดิขึน้ส าหรบัประชาชน เพื่อจะป้องกนัการ
กระท าอันโหดร้าย พระโมเสสได้ตีชาวอียปิต์คนหนึ่ง และหลงัจากนัน้พระองค์เป็นที่รู้จกักันว่าเป็น
ฆาตกรเรื่องนี้ยิง่เป็นที่สะดุดตาเพราะชายทีพ่ระโมเสสฆ่านัน้เป็นประชาชนของชาตทิี่มอี านาจ จากนัน้
พระโมเสสหนีไป หลงัจากนัน้พระองคไ์ดร้บัการยกฐานะขึน้เป็นศาสนทตู 
 

ทัง้ที่พระโมเสสมชีื่อเสยีงอนัชัว่รา้ย กระนัน้พระองค์ได้รบัการน าทางอย่างน่าพศิวงเช่นไรโดย
อานุภาพเหนือธรรมชาต ิและสถาปนาสถาบนัและกฎอนัยิง่ใหญ่ต่างๆ 
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6 
 

พระคริสต์ 
 

 ต่อมาหลงัจากนัน้ พระครสิตเ์สดจ็มาและกล่าวว่า “เราก าเนิดมาจากพระวญิาณศกัดิส์ทิธิ”์ แมว้่า
ปจัจบุนัเป็นเรือ่งงา่ยส าหรบัครสิเตยีนจะเชื่อค ายนืยนันี้ แต่ในเวลานัน้เป็นเรื่องทีย่ากมาก ตามคมัภรีใ์หม ่
ชาวฟารซ์สี์กล่าวว่า “คนนี้มใิช่ลูกชายของโจเซฟแห่งนาซาเรท็ทีเ่รารูจ้กัหรอื ดงันัน้เขากล่าวได้อย่างไร
ว่าเขามาจากสวรรค”์ 
 

 กล่าวโดยย่อ บุรุษนี้ซึ่งในสายตาของทุกคนเป็นผู้ต ่าต้อยได้ลุกขึน้ด้วยอานุภาพอนัยิง่ใหญ่และ
เลกิลม้ศาสนาหนึ่งทีม่อีายุ 1,500 ปี ในช่วงเวลาทีแ่มแ้ต่การหนัเหเพยีงน้อยทีสุ่ดออกไปจากศาสนานัน้
อาจท าใหผู้ฝ้า่ฝืนตกอยู่ในอนัตรายหรอืถงึตายได ้ยิง่ไปกว่านัน้ในยุคของพระครสิต์ ศลีธรรมทัว่โลกและ
สภาพของชาวอสิราเอลอยูใ่นความสบัสนและทุจรติ อสิราเอลอยู่ในภาวะตกต ่าและน่าสงัเวชทีสุ่ดและตก
เป็นทาส ครัง้หนึ่งชาวอสิราเอลถูกจบัเป็นนักโทษ โดยชาวชาลเดีย้นและเปอรเ์ซยี อกีครัง้หนึ่งพวกเขา
ถูกจบัเป็นทาสโดยชาวอะซเีรยีน จากนัน้พวกเขากลายเป็นทาสรบัใชข้องชาวกรกี เมื่อพระครสิต์เสดจ็มา 
พวกเขาถูกปกครองและเป็นทีเ่กลยีดชงัโดยชาวโรมนั 
 

 บุรุษหนุ่มผู้นี้คอืพระครสิต์ โดยความช่วยเหลอืของอานุภาพเหนือธรรมชาติ พระองค์ได้ทรง
ล้มเลิกกฎของพระโมเสส ปฏิรูปศีลธรรมใหม่ และทรงวางรากฐานแห่งความรุ่งโรจน์อนันต์ให้ชาว
อสิราเอลอีกครัง้หนึ่ง ยิง่ไปกว่านัน้พระองค์ทรงน าข่าวอนัน่ายนิดแีห่งสนัตภิาพสากลมาสู่มนุษยชาติ
ทัง้หมด 
 

 บรรดาผูท้ีพ่ยายามก าจดัพระครสิตใ์นเริม่แรกคอืชาวอสิราเอลและวงศ์ตระกูลของพระองคเ์อง ดู
ภายนอกแล้วพวกเขามชียัเหนือพระองค์ และท าให้พระองค์ตกอยู่ในความตึงเครยีดอนัน่ากลวัที่สุด 
สุดทา้ยพวกเขาสวมมงกุฎหนามใหแ้ก่พระองคแ์ละจบัพระองคต์รงึไมก้างเขน แต่พระครสิต์ขณะตกอยู่ใน
ความทุกขย์ากและความทรมานที่สุดได้ทรงประกาศว่า “ดวงอาทติยน์ี้จะสว่างไสว แสงธรรมนี้จะฉาย
ออกไป ความงามของเราจะล้อมรอบพภิพ และศตัรขูองเราทัง้หมดจะตกต ่าลง” เป็นไปตามที่พระองค์
ทรงกล่าว เพราะกษตัรยิท์ัง้หมดของโลกไม่สามารถต้านทานพระองค ์ไม่เพยีงเท่านัน้ธงของพวกเขาถูก
โค่นลง ขณะทีธ่งของพระครสิตผ์ูถู้กกดขีไ่ดร้บัการชขูึน้สู่ยอดสุด 
 

 แต่สิง่นี้ขดักบัหลกัเหตุผลทัง้หมดของมนุษย ์ดงันัน้เป็นที่ชดัเจนและกระจ่างว่า พระครสิต์ผูท้รง
รุ่งโรจน์เป็นผู้ให้การศกึษาที่แท้จรงิของโลกแห่งมนุษยชาต ิและพระองค์ได้รบัการช่วยเหลอืและค ้าจุน
โดยอานุภาพของพระผูเ้ป็นเจา้ 
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7 
 

พระโมฮมัหมดั 
 

 บดันี้เรามาที่พระโมฮมัหมดั ชาวอเมรกิันและชาวยุโรปได้ยนิเรื่องราวจ านวนหนึ่งเกี่ย วกับ
พระองคซ์ึง่พวกเขาคดิว่าเป็นความจรงิแมบ้รรดาผู้เล่าเหตุการณ์เป็นผู้ดอ้ยความรูห้รอืไม่ก็เป็นปรปกัษ์ 
พวกเขาส่วนใหญ่คือพระ คนอื่นๆ คือชาวมุสลิมที่ด้อยความรู้ซึ่งได้กล่าวย ้าความเชื่อที่ไม่มมีูลเหตุ
เกีย่วกบัพระโมฮมัหมดัซึง่พวกเขาเชื่อว่าเป็นการสรรเสรญิพระองค์ 
 

 ดงันัน้ชาวมุสลมิที่งมงายบางคนได้ถอืว่าการมภีรรยาหลายคนเป็นแกนแห่งการสรรเสรญิของ
พวกเขา ถือว่าเป็นความอัศจรรย์ เป็นปฏิหาริย์ และนักประวัติศาสตร์ชาวยุโรปส่วนใหญ่เชื่อตาม
เรือ่งราวจากประชาชนผูด้อ้ยความรูเ้หล่านี้ 
 

 ตวัอยา่งเช่น ชายโงเ่ขลาผูห้นึ่งพูดกบันักบวชว่า ขอ้พสิูจน์อนัแทจ้รงิของความยิง่ใหญ่คอื ความ
กล้าหาญและการหลัง่เลอืด จากนัน้ภายในวนัเดยีวในสนามรบ สาวกคนหนึ่งของพระโมฮมัหมดัได้ตดั
ศรีษะชาย 100 คน สิง่นี้ท าให้นักบวชไขว้เขวและอนุมานว่าฆาตกรรมได้รบัการพจิารณาว่าเป็นการ
พสิูจน์ความศรทัธาในพระโมฮมัหมดั แต่ทว่านี้เป็นเพยีงจนิตนาการ ในทางตรงขา้มการท าศกึของพระ
โมฮมัหมดัเป็นการป้องกนัตวัเสมอ ขอ้พสิูจน์ในเรื่องน้ีคอื ระหว่าง 13 ปีในเมกกะพระองค์และสาวก
ทัง้หลายได้ทนต่อการประหตัประหารอนัรุนแรงทีสุ่ด ในช่วงเวลานัน้พวกเขาเป็นเป้าหมายของธนูแห่ง
ความเกลยีดชงั สหายของพระโมฮมัหมดับางคนถูกสงัหารและทรพัยส์มบตัขิองพวกเขาถูกรบิ คนอื่นๆ 
หนีไปดนิแดนต่างถิน่ ภายหลงัการประหตัประหารอนัรุนแรงที่สุดโดยคูไรไซท์ผู้ซึ่งตัง้ใจจะสงัหารพระ
โมฮมัหมดั พระองคไ์ดห้นีไปยงัเมอืงเมดนิาในตอนกลางคนื กระนัน้เหล่าศตัรขูองพระองคก์ม็ไิดห้ยุดการ
ประหตัประหาร แต่ตดิตามพระองค์ไปยงัเมดนิา และตดิตามสาวกทัง้หลายของพระองค์ไปถงึอบสิซนิ
เนีย 
 

 ชนเผ่าอาหรบัเหล่าน้ีอยู่ในความป่าเถื่อนทีสุ่ด เมื่อเปรยีบเทยีบกบัพวกเขา คนเถื่อนในอฟัรกิา
และชาวอนิเดยีในอเมรกิามคีวามก้าวหน้าราวกบัพลาโต คนเถื่อนในอเมรกิามไิดฝ้งัลูกทัง้เป็นดงัทีช่าว
อาหรบัเหล่าน้ีฝงัลกูสาวของพวกเขาทัง้เป็น และภาคภูมใิจว่าเป็นการกระท าทีม่เีกยีรต ิดงัน้ีผูช้ายหลาย
คนจะข่มขู่ภรรยาโดยกล่าวว่า “หากลูกสาวก าเนิดมาจากเจ้า ข้าจะฆ่าเจ้า” แม้จนกระทัง้ปจัจุบนัชาว
อาหรบัยงัคงเกลยีดชงัลูกสาวของพวกเขา ยิง่กว่านัน้ผูช้ายได้รบัอนุญาตใหม้ภีรรยาได ้1,000 คน และ
สามสี่วนใหญ่มภีรรยามากกว่าสบิคนอยู่ในบา้น เมื่อชนเผ่าเหล่านี้ท าสงคราม ผูช้นะจะจบัภรรยาและลูก
ของชนเผ่าทีพ่่ายแพไ้ปเป็นนกัโทษและปฏบิตัต่ิอพวกเขาเยีย่งทาส 
 

 เมื่อชายซึ่งมภีรรยา 10 คนตาย ลูกชายของหญงิเหล่านี้จะครอบครองแม่ของตน และหากลูก
ชายคนหนึ่งโยนเสือ้คลุมครอบศรีษะของภรรยาของพ่อของเขาและกล่าวว่า “หญงิคนนี้คอืสมบตัขิองขา้
ตามกฎหมาย” เมื่อนัน้ผูห้ญงิผูโ้ชครา้ยคนนัน้จะกลายเป็นนักโทษและทาส เขาจะท าอะไรกบัเธอไดต้าม
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ปรารถนา เขาสามารถฆ่าเธอ จบัเธอขงัในบ่อน ้า เฆีย่นต ีสาปแช่ง ทรมานเธอจนตาย ตามอุปนิสยัและ
ธรรมเนียมชาวอาหรบั เขาคอืนายของเธอ เป็นที่กระจ่างชดัว่าความประสงค์รา้ย ความรษิยา ความ
เกลยีดชงัและความเป็นศตัรตู้องด ารงอยู่ระหว่างภรรยาและลูกในครอบครวัซึง่ไม่จ าเป็นต้องขยายความ
เกี่ยวกับเรื่องนี้  อีกครัง้หนึ่งจงพิจารณาว่าสภาพและชีวิตของหญิงที่ถู กกดขี่เหล่านี้ เป็นอย่างไร 
ยิง่กว่านัน้วถิกีารด ารงชวีติส่วนใหญ่ของชาวอาหรบัคอืการปลน้สะดมและขโมย พวกเขายุ่งอยู่กบัการต่อ
สู่และสงครามอย่างต่อเนื่อง ฆ่ากนัและกนั ปล้นและท าลายล้างทรพัยส์นิของกนัและกนั จบัผู้หญงิและ
เดก็ๆ ซึง่พวกเขาจะน าไปขายใหแ้ก่คนแปลกหน้า บ่อยครัง้เท่าไหรท่ีล่กูสาวและลกูชายของผูป้กครองซึง่
เปลี่ยนกลางวนัไปเป็นกลางคนืแห่งความสนุกสนานและหรูหราเต็มที่ ได้เหน็กลางคนืของพวกเขาถูก
เปลี่ยนไปเป็นรุ่งเช้าแห่งความอดสูอนัน่ากลวั ความยากจนและการถูกคุมขงั เมื่อวานนี้พวกเขาเป็น
ผูป้กครอง วนัน้ีพวกเขาเป็นนกัโทษ เมือ่วานน้ีพวกเธอเป็นสตรผีูย้ ิง่ใหญ่ วนัน้ีพวกเธอกลายเป็นทาส 
 

 พระโมฮมัหมดัได้รบัการอบรมเลี้ยงดูท่ามกลางชนเผ่าเหล่านี้และภายหลงัจากที่ได้ทนการ
ประหตัประหารจากชนเผ่าเหล่านี้เป็นเวลา 13 ปี พระองคไ์ดห้นีไปเมดนิา แต่ประชาชนเหล่านี้มไิดห้ยุด
การกดขี ่พวกเขาร่วมกนัก าจดัพระองค์และสาวกทัง้หลายของพระองค์ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้เองที่
พระโมฮมัหมดัถูกบงัคบัใหต้้องใชอ้าวุธ นี่คอืความจรงิ เรามไิดโ้ต้แยง้อย่างดนัทุรงัหรอืต้องการปกป้อง
พระองค์แต่เราพูดตามความยุติธรรม จงพิจารณาด้วยความยุติธรรม หากพระคริสต์เองตกอยู่ใน
สถานการณ์ดงักล่าวท่ามกลางชนเผ่าทีก่ดขีแ่ละป่าเถื่อน และถ้าหากพระครสิต์และสาวกทัง้หลายไดท้น
ความล าบากเหล่านี้ดว้ยความอดทนจนในทีสุ่ดตอ้งหนีออกจากบา้นเกดิ และกระนัน้ชนเผ่าทีไ่รก้ฎหมาย
เหล่านี้ยงัคงตดิตามพระองค์ เข่นฆ่าผู้คน ปล้นสมบตัิของพวกเขา จบัผู้หญิงและเดก็ พระครสิต์จะท า
อย่างไรกบัชนเผ่าเหล่านี้ หากการกดขีน่ี้บงัเกดิขึน้กบัพระองค์เพยีงผู้เดยีว พระองค์ย่อมยกโทษให้แก่
พวกเขา และการยกโทษดงักล่าวจะเป็นทีน่่าสรรเสรญิทีสุ่ด แต่ถ้าหากพระองคเ์หน็ว่าฆาตกรทีดุ่รา้ยและ
กระหายเลอืดเหล่านี้ตอ้งการฆา่ ปลน้และท ารา้ยบรรดาผูถู้กกดขีแ่ละต้องการจบักุมผูห้ญงิและเดก็เป็นที่
แน่นอนว่าพระองค์ย่อมจะปกป้องพวกเขา และย่อมจะต่อต้านเหล่าผู้กดขี ่เช่นน้ีจะคดัค้านการกระท า
ของพระโมฮมัหมดัไดอ้ย่างไร พระโมฮมัหมดักบัสาวกและผูห้ญงิและเดก็ของพวกเขามไิดย้อมจ านนต่อ
ชนเผ่าป่าเถื่อนเหล่าน้ี การปลดปล่อยชนเผ่าเหล่านี้จากความกระหายเลอืดเป็นความกรุณาอนัยิง่ใหญ่
ทีสุ่ด และการขู่เขญ็และเหนี่ยวรัง้พวกเขาคอืความปรานีอนัแทจ้รงิ พวกเขาเป็นเหมอืนชายทีถ่อืถ้วยยา
พิษอยู่ในมือ ซึ่งก าลังจะดื่ม เพื่อนคนหนึ่งได้ท าลายถ้วยและช่วยเขาไว้ หากพระคริสต์ตกอยู่ใน
สถานการณ์คล้ายกนั เป็นที่แน่นอนว่า ด้วยอานุภาพแห่งชยัชนะ พระองค์ย่อมจะปลดปล่อยชายหญิง
และเดก็ๆ จากอุง้เลบ็ของสุนขัปา่ทีก่ระหายเลอืดเหล่าน้ี 
 

 พระโมฮมัหมดัมเิคยสู้รบต่อต้านชาวครสิเตยีน ในทางตรงขา้มพระองค์ทรงปฏบิตัต่ิอพวกเขา
ด้วยความกรุณาและให้อิสรภาพอนัสมบูรณ์แก่พวกเขา ชุมชนครสิเตียนหนึ่งอาศัยอยู่ที่นาจรนัซึ่งอยู่
ภายใต้การดูแลและการคุม้ครองของพระองค ์พระโมฮมัหมดัทรงกล่าวว่า “หากใครละเมดิสทิธพิวกเขา 
เราเองจะเป็นศตัรูกบัคนนัน้ และเราจะน าเขาด าเนินคดต่ีอพระพกัตร์ของพระผู้เป็นเจ้า” ในโองการที่
พระองคท์รงประกาศ เป็นทีก่ล่าวไวอ้ย่างชดัเจนว่า ชวีติ ทรพัยส์นิและกฎหมาย ของชาวครสิเตยีนและ
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ชาวยวิอยู่ภายใต้ความคุม้ครองของพระผูเ้ป็นเจา้ และถ้าหากชาวมุสลมิแต่งงานกบัหญงิครสิเตยีน สามี
ต้องไม่ขดัขวางเธอมใิหไ้ปโบสถ์หรอืบงัคบัเธอให้สวมผา้คลุมหน้า และถ้าหากเธอเสยีชวีติเขาต้องมอบ
ศพของเธอไวใ้นความดแูลของพระครสิเตยีน หากชาวครสิเตยีนตอ้งการสรา้งโบสถ ์อสิลามควรช่วยพวก
เขา ในกรณีสงครามระหว่างอิสลามและศตัรู ชาวครสิเตียนควรได้รบัการยกเว้น มติ้องเข้าร่วมต่อสู้
เพราะว่าพวกเขาอยูภ่ายใตก้ารคุม้ครองของอสิลาม นอกจากว่าพวกเขาต้องการต่อสูเ้พื่อปกป้องอสิลาม
ด้วยความปรารถนาของพวกเขาเอง แต่พวกเขาควรจ่ายเงนิจ านวนน้อยหนึ่งประจ าปีเป็นการชดเชย
ส าหรบัการคุม้ครองนี้ ในทีสุ่ดมโีองการอยา่งละเอยีด 7 ฉบบัเกีย่วกบัเรือ่งนี้ ซึง่ส าเนาบางฉบบัยงัคงมอียู่
ทีก่รงุเยรซูาเลม็ นี้คอืความจรงิทีม่ติ้องมกีารรบัรอง กฤษฎกีาของพระเจา้กาหลิบทีส่องยงัคงอยู่ในความ
อารกัขาของบิช๊อพแห่งเยรซูาเลม็ และเรือ่งนี้ไมม่ขีอ้สงสยั 
 

 กระนัน้กต็ามเมื่อช่วงเวลาหน่ึงผ่านไป โดยการฝ่าฝืนของทัง้ชาวมุสลมิและชาวครสิเตยีน ความ
เกลยีดชงัและความเป็นศตัรูไดผุ้ดขึน้ระหว่างพวกเขา โดยไม่ค านึงถงึความจรงิขอ้นี้ การเล่าเหตุการณ์
ของชาวมุสลมิ ชาวครสิเตียน และคนอื่นๆ เป็นเพยีงเรื่องทีโ่กหกซึง่มตี้นตอมาจากความบา้คลัง่ศาสนา
หรอืความโงเ่ขลา ยกเวน้เรือ่งทีผุ่ดมาจากความเป็นศตัร ู
 

 ตวัอย่างเช่นชาวมุสลมิกล่าวว่า พระโมฮมัหมดัได้ทรงผ่าดวงจนัทร ์และดวงจนัทรต์กลงมาบน
ภูเขาในเมกกะ พวกเขาคดิว่าดวงจนัทรเ์ป็นวตัถุเลก็ๆ ซึ่งพระโมฮมัหมดัแบ่งออกเป็นสองส่วนและโยน
ส่วนหน่ึงลงไปบนภเูขานัน้ และโยนอกีส่วนหน่ึงไปยงัอกีภเูขาหน่ึง 
 

 เรื่องราวดงักล่าวมาจากความบ้าคลัง่ศาสนาโดยแท้ เช่นเดยีวกนั ความเชื่อสบืทอดกนัมาที่
นกับวชน ามาอา้ง และเหตุการณ์ทีพ่วกเขาจบัผดิ ลว้นแต่ปราศจากมลูความจรงิหรอืไมก่แ็ต่งเตมิเลยเถดิ 
 

 กล่าวโดยยอ่ พระโมฮมัหมดัปรากฏในทะเลทรายแห่งฮจีาซในคาบสมทุรอาราเบยีซึง่เป็นสถานที่
อ้างว้าง แห้งแล้ง มแีต่ทรายและไม่มผีู้อาศยั บางบรเิวณเช่นเมกกะและเมดนิารอ้นระอุที่สุด  ประชาชน
เป็นคนจรจดัที่มกีรยิาและธรรมเนียมของผู้ที่อาศยัอยู่ในทะเลทราย ไรก้ารศกึษาและวทิยาศาสตรโ์ดย
สิน้เชงิ พระโมฮมัหมดัเองเป็นผูไ้ม่รูห้นังสอื และพระคมัภรีกุ์รอ่านได้รบัการจารกึดัง้เดมิบนกระดูกแกะ
หรอืบนใบตาล รายละเอยีดเหล่านี้แสดงถงึสภาพของประชาชนทีพ่ระโมฮมัหมดัถูกส่งไปหา ค าถามแรก
ทีพ่ระโมฮมัหมดัถามพวกเขาคอื “ท าไมเจา้ไม่ยอมรบัพระคมัภรีไ์บเบิล้ และท าไมเจา้ไม่เชื่อในพระครสิต์
และพระโมเสส” ค าถามนี้ท าใหพ้วกเขาล าบากใจและโต้แยง้ว่า “บรรพบุรุษของพวกเรามไิดเ้ชื่อในพระ
คมัภรีไ์บเบิล้ จงบอกเราท าไมจงึเป็นเช่นนี้ ” พระองคต์อบว่า “พวกเขาหลงผดิ เจา้ควรปฏเิสธบรรดาผูท้ี่
ไมเ่ชื่อในพระคมัภรีไ์บเบิล้ แมว้่าพวกเขาจะเป็นบรรพบุรษุของเจา้” 
 

 ในดนิแดนดงักล่าวและท่ามกลางชนเผ่าที่ป่าเถื่อนดงักล่าว บุรุษซึ่งไม่รู้หนังสอืคนหน่ึงได้ให้
ก าเนิดพระคมัภรีเ์ล่มหนึ่ง ซึง่เขาไดอ้ธบิายคุณลกัษณะและความสมบูรณ์ของพระผูเ้ป็นเจา้ ความเป็นศา
สนทตูของพระศาสดาทัง้หลาย กฎของพระผูเ้ป็นเจา้และขอ้เทจ็จรงิบางอยา่งทางวทิยาศาสตร์ 
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 ท่านรูว้่าก่อนการสงัเกตของยุคใหม่ กล่าวคอืระหว่างครสิต์ศตวรรษที ่1 จนถงึครสิต์ศตวรรษที ่
15 นักคณิตศาสตร์ทัง้หมดของโลกเห็นพ้องกนัว่าโลกเป็นศูนย์กลางของจกัรวาลและดวงอาทติย์
เคลื่อนไหว นกัดาราศาสตร์3 ผูม้ชีื่อเสยีงผูส้นบัสนุนทฤษฎใีหม ่ไดค้น้พบการเคลื่อนไหวของโลกและการ
อยูน่ิ่งของดวงอาทติย ์ก่อนถงึสมยัของเขา นกัดาราศาสตรแ์ละนกัปรชัญาทัง้หมดของโลกเชื่อว่าโลกเป็น
ศูนยก์ลางของจกัรวาล และใครกต็ามทีพู่ดขดัแยง้กบัความเชื่อนี้จะไดร้บัพจิารณาว่าเป็นผูโ้ง่เขลา ถงึแม้
ไพธากอรสัและพลาโตในระหว่างช่วงทา้ยของชวีติได้รบัเอาทฤษฎทีีว่่า การเคลื่อนไหวแต่ละปีของดวง
อาทติยร์อบจกัรราศมีไิดม้าจากดวงอาทติย ์แต่มาจากการเคลื่อนไหวของโลกรอบดวงอาทติย์ ทฤษฎนีี้
ถูกลมืไปแลว้และความเชื่อที่ว่าโลกเป็นศูนยก์ลางของจกัรวาลเป็นทีย่อมรบัโดยนักคณิตศาสตรท์ัง้หมด 
แต่มบีทกลอนบางบททีเ่ปิดเผยไวใ้นพระคมัภรีกุ์รอ่านขดักบัความเชื่อนี้ หนึ่งในบทกลอนเหล่านี้คอื “ดวง
อาทติยเ์คลื่อนไหวอยูก่บัที”่ ซึง่แสดงถงึความอยูก่บัทีข่องดวงอาทติยแ์ละการเคลื่อนไหวของดวงอาทติย์
รอบแกนอนัหน่ึง ในอกีบทหนึ่ง “ดวงดาวแต่ละดวงเคลื่อนไหวอยูใ่นฟ้าของมนัเอง” บทกลอนนี้อธบิายถงึ
การเคลื่อนไหวของดวงอาทติย์ ดวงจนัทร์ และดวงดาวอื่นๆ นักคณิตศาสตร์ทัง้หมดหวัเราะเยาะค า
กล่าวเหล่านี้ในพระคมัภรี์กุรอ่านและลงความเห็นว่าเป็นทฤษฎีที่มาจากความโง่เขลา แม้แต่อิหม่าม
ทัง้หลายของอสิลาม เมื่อพวกเขาเหน็ว่าบทกลอนเหล่านี้ขดักบัความเชื่อที่ว่าโลกเป็นศูนยข์องจกัรวาล 
พวกเขาจ าตอ้งอธบิายความหมายของบทกลอนเหล่านัน้ใหเ้ปลีย่นไป 
 

 จนกระทัง่ครสิตศ์ตวรรษทีส่บิหา้ หรอืเกอืบ 900 ปี ภายหลงัสมยัพระโมฮมัหมดั นักดาราศาสตร์
ผู้มชีื่อเสยีงคนหนึ่ง4 ได้สงัเกตและค้นพบสิง่ส าคญัโดยใช้กล้องส่องทางไกลที่เขาประดษิฐ์ขึ้น มกีาร
ค้นพบการหมุนรอบโลก การอยู่กับที่ของดวงอาทติย์ และการเคลื่อนไหวของดวงอาทิตย์รอบแกน
อนัหน่ึงเป็นทีก่ระจา่งชดัว่าบทกลอนของพระคมัภรีกุ์รอ่านตอ้งตรงกบัความจรงิ และความเชื่อว่าโลกเป็น
ศูนยก์ลางของจกัรวาลเป็นสิง่ไมถู่กตอ้ง 
 

กล่าวโดยย่อ ประชาชนชาวตะวนัออกมากมายไดร้บัการอบรมเลีย้งดูเป็นเวลา 13 ศตวรรษ ภายใต้ร่ม
เงาศาสนาของพระโมฮมัหมดั ในระหว่างยุคกลาง ขณะที่ยุโรปอยู่ในความป่าเถื่อนที่สุด ชาวอาหรบัได้
ขึ้นมาเหนือชาติอื่นๆ ของโลกในด้านความรู้ ศิลปะ คณิตศาสตร์ อารยธรรม การปกครองและ
วทิยาศาสตรอ์ื่นๆ ผูใ้หค้วามกระจา่งและใหก้ารศกึษาแก่ชนเผ่าอาหรบัเหล่านี้ และเป็นผูก่้อตัง้อารยธรรม
และความสมบูรณ์ของมนุษยชาตใินหมู่เชื้อชาติต่างๆ เหล่านี้ คอืบุรุษผู้หนึ่งที่ไม่รู้หนังสอื นัน่คอืพระ
โมฮมัหมดั บุรษุเรอืงนามคนนี้เป็นผูใ้หก้ารศกึษาทีถ่ว้นทัว่หรอืไม ่จ าเป็นตอ้งพนิิจอยา่งเทีย่งธรรม  

                                                        
3 โคเปอร์นิคสั 
4 กาลิเลโอ 



17 

 

8 
 

พระบอ๊บ 
 

 ส าหรบัพระบ๊อบ ขอวิญญาณของเราสละเพื่อพระองค์ ขณะเมื่ออยู่ในวยัหนุ่ม กล่าวคอื เมื่อ
พระองคม์อีาย ุ25 ปี พระองคไ์ดท้รงยนืหยดัประกาศศาสนา เป็นทีย่อมรบักนัทัว่ไปในหมู่มุสลมิชอีะหว์่า
พระองค์มเิคยศกึษาในโรงเรยีนไหน และมไิด้ร ับความรูจ้ากครูคนใด ประชาชนทัง้หมดของเมอืงชรีาซ
เป็นพยานต่อสิ่งนี้  กระนัน้พระองค์ได้ทรงปรากฏอย่างทันใดต่อประชาชน และได้รบัการประสิทธิ ์
ประสาทด้วยความรอบรูส้มบูรณ์ที่สุด ถงึแม้พระองค์เป็นเพยีงพ่อค้าคนหนึ่ง พระองค์ก็ได้สร้างความ
งุนงงให้แก่อหิม่ามทัง้หมดของเปอร์เซยี โดยล าพงัและดว้ยวธิทีี่เกนิกว่าการคาดคดิ พระองคไ์ด้ทรงค ้า
จนุศาสนาของพระองคต์า้นชาวเปอรเ์ซยีทัง้หลายทีม่ชีื่อเสยีงในดา้นความบา้คลัง่ศาสนา บุรุษผูเ้รอืงนาม
ผูน้ี้ไดลุ้กขึน้ดว้ยอานุภาพ เขยา่หลกัทีค่ ้าจนุศาสนา ศลีธรรม สภาพความเป็นอยู่ อุปนิสยัและธรรมเนียม
ของเปอร์เซีย และทรงสถาปนากฎระเบียบใหม่และศาสนาใหม่ ถึงแม้บุคคลส าคญัทัง้หลายของรฐั 
นกับวชเกอืบทัง้หมดและประชาชนไดลุ้กขึน้ท าลายและก าจดัพระองค ์กระนัน้พระองคท์รงต้านทานพวก
เขาโดยล าพงัและเขยา่เปอรเ์ซยีทัง่ทัง้ประเทศ 
 

 บรรดาอหิมา่มและประชาชนจ านวนมากมายไดส้ละชวีติด้วยความปิตเิพื่อศาสนาของพระองค ์
 

 รฐับาล ชาต ิผูค้งแก่เรยีนและบุคคลส าคญัทัง้หลายต้องการดบัแสงธรรมของพระองค ์แต่พวก
เขาไม่สามารถท าได้ ในที่สุดดวงจนัทรข์องพระองค์ผุดขึน้ ดวงดาวของพระองค์ฉายแสง รากฐานของ
พระองคไ์ดร้บัการสถาปนาอยา่งมัน่คง อรุโณทยัสถานของพระองคเ์รอืงรองสุกใส พระองคท์รงถ่ายทอด
การศกึษาของพระผู้เป็นเจา้ให้แก่ฝงูชนที่อยู่ในความมดืมน ทรงก่อให้เกิดผลอนัน่าพศิวงต่อความคดิ 
ศลีธรรม ธรรมเนียม และสภาพความเป็นอยูข่องชาวเปอรเ์ซยี พระองคท์รงประกาศต่อสาวกทัง้หลายถงึ
ขา่วอนัน่ายนิดขีองการแสดงปรากฏของดวงอาทติยบ์าฮา และทรงตระเตรยีมพวกเขาใหเ้ชื่อในบาฮา 
 

 การปรากฏของสญัลกัษณ์อนัน่าพศิวงและผลอนัใหญ่หลวงดงักล่าว ผลกระทบที่มต่ีอจติใจของ
ประชาชนและความคดิทีม่อียูท่ ัว่ไปการสถาปนารากฐานของความก้าวหน้า และการจดัตัง้หลกัธรรมแห่ง
ความส าเรจ็และความเจรญิรุ่งเรอืงโดยพ่อคา้หนุ่มคนหนึ่ง เหล่านี้เป็นขอ้พสิูจน์อนัยิง่ใหญ่ทีสุ่ดว่าเขาคอื
ผูใ้หก้ารศกึษาทีส่มบรูณ์ ผูท้ีม่คีวามเทีย่งธรรมจะเชื่อสิง่นี้โดยไมล่งัเล 
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พระบาฮาอลุลาห์ 
 

 พระบาฮาอุลลาหไ์ดท้รงปรากฏขณะเมื่อเปอรเ์ซยีจมอยู่ในความมดืมน ความโง่เขลาและความ
บา้คลัง่ศาสนาอยา่งตาบอดทีสุ่ด 
 

 ตามประวตัศิาสตรจ์ากทางยโุรป ท่านไดอ่้านเรื่องราวอย่างละเอยีดเกี่ยวกบัศลีธรรม ธรรมเนียม
และความคดิของชาวเปอรเ์ซยีในช่วงศตวรรษทา้ยๆ ไม่มปีระโยชน์ทีจ่ะกล่าวซ ้า กล่าวโดยย่อ เปอรเ์ซยี
ได้ตกต ่าอย่างยิง่จนเป็นเรื่องที่น่าเศรา้ส าหรบัชาวต่างประเทศ ซึ่งแต่ก่อนเปอร์เซียเคยรุ่งโรจน์และมี
อารยธรรม มาบดันี้ไดก้ลายเป็นประเทศทีเ่สื่อมโทรม พงัทลายและสบัสน และประชาชนของเปอรเ์ซยีได้
สญูสิน้ศกัดิศ์ร ี
 

 ในระหว่างเวลานี้เองที่พระบาฮาอุลลาห์ทรงปรากฏขึ้น บดิาของพระองค์เป็นรฐัมนตรผีู้หนึ่ง 
ประชาชนทัง้หมดของเปอรเ์ซยีรูว้่าพระองค์มเิคยศึกษาในโรงเรยีนไหน มไิด้สมาคมกบัอหิม่ามหรอืผู้มี
ความรูท้ ัง้หลาย ช่วงแรกของชวีติพระองคม์คีวามสุขอย่างยิง่ สหายของพระองคค์อืชาวเปอรเ์ซยีทีอ่ยู่ใน
ต าแหน่งสงูสุดแต่มใิช่เป็นผูค้งแก่เรยีน 
 

 ทนัททีี่พระบ๊อบถูกแสดงให้ปรากฏ พระบาฮาอุลลาห์ทรงกล่าวว่า “บุรุษผู้นี้คอืพระผู้เป็นนาย
แห่งธรรม และเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะศรทัธาในพระองค์” แล้วพระองค์ได้ลุกขึ้นช่วยเหลอืพระบ๊อบ 
แสดงขอ้พสิูจน์และหลกัฐานต่างๆ ในสจัธรรมของพระบ๊อบ ทัง้ๆ ที่อหิม่ามของรฐัศาสนาไดยุ้ยงรฐับาล
เปอรเ์ซยีให้ต่อต้านพระบ๊อบ และยงัได้ประกาศโองการ มคี าสัง่ใหส้งัหารหมู่ ปล้น ประหตัประหารและ
ขบัไล่สาวกทัง้หลายของพระบ๊อบ ในทุกมณฑล พวกเขาเริม่ต้นการฆ่า เผา ปลน้สะดมบรรดาผูท้ีเ่ปลีย่น
มาเป็นศาสนาใหม่ และแมแ้ต่โจมตผีูห้ญงิและเดก็ โดยไม่ค านึงถงึอนัตรายนี้ พระบาฮาอุลลาหไ์ดลุ้กขึน้
ประกาศพระวจนะของพระบ๊อบด้วยพลงัและความแขง็แกร่งที่สุด พระองคม์ไิดห้ลบซ่อนตวัแมแ้ต่ขณะ
เดยีว พระองค์อยู่ท่ามกลางเหล่าศตัรูอย่างเปิดเผย พระองค์ทรงยุ่งอยู่กับการแสดงหลกัฐานและข้อ
พสิจูน์ และไดร้บัการยอมรบัว่าเป็นผูป้ระกาศพระวจนะของพระผูเ้ป็นเจา้ ในหลายโอกาสพระองคไ์ดท้น
ต่อเคราะหร์า้ยอนัใหญ่หลวง และทุกขณะพระองคเ์สีย่งต่อการถูกประหาร 
 

 พระองค์ถูกจบัล่ามโซ่ ขงัอยู่ในคุกใต้ดนิ ทรพัยส์มบตัแิละมรดกจ านวนไพศาลของพระองค์ถูก
ปลน้และรบิ พระองคถ์ูกเนรเทศ 4 ครัง้ จากทีห่นึ่งไปยงัอกีทีห่นึ่ง และไดพ้กัผ่อนเพยีงเมื่ออยู่ใน “คุกอนั
ยิง่ใหญ่ทีสุ่ด5”  
 

 แมก้ระนัน้ก็ตาม พระองค์มิเคยหยุดการประกาศถงึความยิง่ใหญ่ของศาสนาของพระผู้เป็นเจา้
แมเ้พยีงชัว่ขณะ พระองคแ์สดงออกซึง่คุณความด ีความรูแ้ละความสมบูรณ์ จนเป็นทีอ่ศัจรรยใ์จของชาว

                                                        
5 อคัคา 
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เปอรเ์ซยีทัง้หมด ผูค้งแก่เรยีนและนกัวทิยาศาสตรท์ัง้หมดในเตหะราน แบกแดด คอนสแตนตโินเป้ิล รมูิ
เลยี และแมแ้ต่ในอคัคาทีไ่ดเ้ขา้พบพระองค ์ไมว่่าจะเป็นมติรหรอืศตัร ูมเิคยไม่ไดร้บัค าตอบอนัมัน่ใจและ
เพยีงพอส าหรบัค าถามอะไรกต็ามทีเ่สนอต่อพระองค ์ทัง้หมดยอมรบัว่าพระองคเ์ป็นเอกในความสมบูรณ์
ทัง้ปวง 
 

 ในแบกแดด อหิมา่ม นกับวชชาวยวิและครสิเตยีนมกัจะชุมนุมกบันักวชิาการชาวยุโรปอยู่บ่อยๆ 
ดว้ยความสามคัคอีนัศกัดิส์ทิธิ ์แต่ละคนมคี าถามทีจ่ะเสนอ ถงึแมว้่าพวกเขามวีฒันธรรมต่างๆ กนั พวก
เขาแต่ละคนได้รบัค าตอบอันมัน่ใจและเพยีงพอและกลบัไปด้วยความพอใจ แม้แต่เหล่าอิหม่ามชาว
เปอรเ์ซยีทีอ่ยู่ในกาบลิาและนาจาฟกไ็ดเ้ลอืกส่งผู้ฉลาดคนหนึ่งไปหาพระองค์ เขาคอืมุลลา ฮาซนั ฮาม ู
เขาเข้าไปพบพระบาฮาอุลลาห์และถามค าถามจ านวนหนึ่งในนามของอิหม่ามเหล่านัน้ ซึ่งพระบาฮา
อุลลาหไ์ดท้รงใหค้ าตอบแก่พวกเขา จากนัน้ฮาซนั ฮามจูงึกล่าวว่า: บรรดาอหิม่ามต่างยอมรบัความรูแ้ละ
คุณความดขีองพระบาฮาอุลลาหโ์ดยไม่ลงัเล และพวกเขาทุกคนมัน่ใจว่าพระองคห์าทีเ่ปรยีบมไิดใ้นดา้น
ความรู ้และยงัเป็นที่กระจ่างชดัว่าพระองค์ไม่เคยศกึษาเล่าเรยีน แต่กระนัน้บรรดาอหิม่ามได้กล่าวว่า:  
เราไม่พึงพอใจต่อสิ่งนี้ เราไม่ยอมรบัฐานะของพระองค์เพราะปรชีาญาณและความเที่ยงธรรมของ
พระองค ์ดงันัน้เราขอใหพ้ระองคแ์สดงปาฏหิารยิเ์พื่อเป็นทีพ่อใจและสงบจติใจของเรา 
 

 พระบาฮาอุลลาห์ทรงตอบว่า: ถึงแมเ้จ้าไม่มสีทิธทิี่จะขอเช่นนี้เพราะพระผู้เป็นเจ้าจะเป็นผู้
ทดสอบสิง่มชีวีติทีพ่ระองคส์รา้งขึน้ มใิช่พวกเขาจะมาทดสอบพระองค ์แต่เอาเถดิเรายอมรบัค าขอนี้ แต่
ศาสนาของพระผูเ้ป็นเจา้มใิช่การแสดงละครที่เปิดใหช้มทุกโมงยามและจะขอใหม้กีารแสดงใหม่ๆ ทุกวนั
ได้ ถ้าเป็นเช่นนัน้ ศาสนาของพระผู้เป็นเจ้าก็จะกลายเป็นเพียงของเด็กเล่น ดงันัน้บรรดาอิหม่าม
ทัง้หลายจงประชุมกนัและเลอืกปาฏหิารยิอ์ย่างหนึ่ง และจงบนัทกึเป็นลายลกัษณ์อกัษรว่า หลงัจากการ
แสดงปาฏหิารยิน์ี้แลว้ พวกเขาต้องไม่มคีวามสงสยัในตวัเราอกีต่อไปและพวกเขาทัง้หมดจะยอมรบัสจั
ธรรมของศาสนาของเรา ขอใหพ้วกเขาปิดผนึกกระดาษแผ่นนี้แลว้น ากลบัมามอบใหเ้รา เกณฑท์ีย่อมรบั
ตอ้งเป็นดงันี้: ถา้ปาฏหิารยิไ์ดป้รากฏขึน้พวกเขาจะตอ้งไมส่งสยัอกีต่อไป แต่ถา้ไมเ่ราจะถูกตดัสนิว่าเป็น
ผูห้ลอกลวง ฮาซนั ฮาม ูผูค้งแก่เรยีนไดลุ้กขึน้แลว้ตอบว่า “ขา้พเจา้ไม่มสีิง่ใดอกีที่จะกล่าว” จากนัน้เขา
จบูเข่าพระบาฮาอุลลาหถ์งึแมว้่าเขามไิดเ้ป็นสาวกของพระองคแ์ละจากไป เขาเรยีกชุมนุมเหล่าอหิม่าม
และแจง้ข่าวอนัศกัดิส์ทิธิน้ี์ต่อพวกเขา อหิม่ามเหล่านัน้ได้ปรกึษากนัและกล่าวว่า “บุรุษผู้นี้เป็นผู้มเีวท
มนตร ์บางทเีขาอาจใชเ้วทมนตรส์ะกดพวกเรา แลว้พวกเราจะไมม่อีะไรพดู” ดว้ยความเชื่อดงันี้ พวกเขา
จงึไมก่ลา้ด าเนินเรือ่งต่อไป 
 

 ฮาซนั ฮามไูดก้ล่าวถงึเรือ่งนี้ในทีป่ระชุมหลายแห่ง ภายหลงัออกจากกาบลิา เขาไปทีเ่ครม์นัชาห์
และเตหะรานและแพร่กระจายเรื่องราวนี้อย่างละเอยีดไปทุกแห่งหน และเน้นถงึความขยาดล่าถอยของ
อหิมา่มเหล่านัน้ 
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 กล่าวโดยย่อ ศตัรูทัง้หมดของพระองค์ในโลกตะวนัออกยอมรบัความยิง่ใหญ่ ความรู้และคุณ
ความดขีองพระองค ์และแมพ้วกเขาเป็นศตัรขูองพระองค ์กระนัน้พวกเขามกัพูดถงึพระองค์ว่า “พระบา
ฮาอุลลาหผ์ูเ้ลื่องลอื” 
 

 ในขณะที่แสงธรรมอนัยิง่ใหญ่น้ีผุดขึ้นอย่างทนัใดบนขอบฟ้าของเปอร์เซยี ประชาชนทัง้หมด 
รฐัมนตร ีอหิม่ามและชนชัน้ต่างๆ ลุกขึน้ต่อต้านพระบาฮาอุลลาห ์ตดิตามพระองค์ดว้ยความเกลยีดชงั 
และประกาศว่า “บุรษุผูน้ี้ตอ้งการระงบัและท าลายศาสนา กฎหมาย ชาตแิละจกัรวรรด”ิ เหมอืนกบัทีพ่ระ
ครสิต์ถูกกล่าวถึง แต่พระบาฮาอุลลาห์โดยล าพงัและไม่ได้รบัการช่วยเหลอื ได้ทรงต้านทานพวกเขา
ทัง้หมดโดยมเิคยแสดงความอ่อนแอแม้แต่น้อย ในที่สุดพวกเขากล่าวว่า “ตราบใดที่บุรุษผู้นี้ยงัอยู่ใน
เปอรเ์ซยี จะไมม่คีวามสนัตแิละความสงบ เราต้องเนรเทศเขาเพื่อว่าเปอรเ์ซยีจะกลบัคนืมาสู่สภาวะสงบ” 
 

 พวกเขาประเดมิใชค้วามรนุแรงบงัคบัใหพ้ระองคข์ออนุญาตออกจากเปอรเ์ซยีดว้ยคดิว่าโดยวธินีี้
แสงธรรมของพระองคจ์ะถูกดบัลง แต่ผลกลบัเป็นตรงกนัขา้ม ศาสนาของพระองคไ์ดข้ยายขอบเขตและ
เปลวไฟของศาสนารอ้นแรงยิง่กว่าเดมิ เริม่แรกศาสนาแพรไ่ปทัว่เปอรเ์ซยีเท่านัน้ แต่การถูกเนรเทศของ
พระบาฮาอุลลาหไ์ดท้ าใหศ้าสนาแผ่ไปยงัประเทศต่างๆ ต่อมาเหล่าศตัรขูองพระองคก์ล่าวว่า อริกั อารา
บี6 อยู่ไม่ไกลจากเปอรเ์ซยีนัก เราต้องส่งเขาไปยงัอาณาจกัรที่ไกลออกไป เหตุนี้เองที่รฐับาลเปอรเ์ซยี
มุ่งมัน่ส่งพระบาฮาอุลลาห์จากอริกัไปยงัคอนสแตนตโินเป้ิล อกีครัง้หนึ่งที่เหตุการณ์ได้พสิูจน์ว่าศาสนา
ของพระองคม์ไิดอ่้อนแอลงแมแ้ต่น้อย พวกเขาจงึกล่าวอกีว่า “คอนสแตนตโินเป้ิลเป็นทางผ่านและทีพ่กั
แรมของประชาชนและเชือ้ชาตต่ิางๆ รวมทัง้ชาวเปอรเ์ซยีดว้ย” ดว้ยเหตุนี้พวกเขาได้เนรเทศพระองค์
ต่อไปทีร่มูเีลยี แต่เมือ่ถงึทีน่ัน่เปลวไฟไดม้อีานุภาพยิง่ขึน้และศาสนามเีกยีรตยิิง่กว่าเดมิ สุดทา้ยพวกเขา
กล่าวว่า “สถานที่เหล่านี้ไม่ปลอดภยัจากอิทธพิลของบุรุษผู้นี้ เราต้องส่งเขาไปที่อื่นซึ่งเขาจะสูญสิ้น
อ านาจและครอบครวัของสาวกทัง้หลายของเขาจะต้องทนความทรมานอนัน่ากลวัที่สุด” ดงันัน้พวกเขา
ไดเ้ลอืกคุกเมอืงอคัคาซึง่ส ารองเป็นพเิศษไวส้ าหรบัฆาตกร ขโมย โจรปลน้ถนน ซึง่ทีจ่รงิแลว้พวกเขาจดั
พระองค์ว่าเป็นประเภทเดยีวกบัคนเหล่านี้ แต่อานุภาพของพระผู้เป็นเจ้าได้ถูกแสดงให้ปรากฏ พระ
วจนะของพระองค์ได้รบัการเผยแพร่ออกไปและความยิง่ใหญ่ของพระบาฮาอุลลาห์เป็นที่ประจกัษ์ชดั 
เพราะจากคุกนี้และภายใต้สถานการณ์ดงักล่าว พระองค์ได้ท าให้เปอร์เซียมีความรู้ก้าวหน้ายิง่ขึ้น 
พระองค์ทรงมชียัเหนือศตัรูทัง้หมด และพสิูจน์ต่อพวกเขาว่า พวกเขาไม่สามารถต้านทานศาสนาของ
พระองค ์ค าสัง่สอนอนัศกัดิส์ทิธิข์องพระองคไ์ดท้ะลุทะลวงไปทุกเขตแดน และศาสนาของพระองคไ์ดร้บั
การสถาปนา 
 

 แทจ้รงิแล้วในทุกภาคของเปอรเ์ซยีศตัรูของพระองคไ์ดลุ้กขึน้ต่อต้านพระองค์ดว้ยความเกลยีด
ชงัอันร้ายกาจ จ าคุก ฆ่าและเฆี่ยนตีสาวกทัง้หลายของพระองค์ เผาและพงัทลายที่อยู่อาศัยนับพนั 
พยายามทุกวถิทีางทีจ่ะก าจดัและบทขยีศ้าสนาของพระองค ์แมก้ระนัน้กต็าม ศาสนาไดม้เีกยีรตริุ่งเรอืง
ขึน้จากคุกที่ขงัเหล่าฆาตกร โจรปลน้ถนนและขโมยค าสัง่สอนของพระองค์แผ่ไปไกล ค าเคี่ยวเขญ็ของ

                                                        
1 บริเวณท่ีตั้งของแบกแดด 



21 

 

พระองค์มผีลต่อบรรดาผู้ที่เคยเกลียดชงัพระองค์ที่สุดหลายคนและท าให้พวกเขากลายเป็นส าวกที่
แขง็แกร่งของพระองค ์แมแ้ต่รฐับาลเปอรเ์ซยีเองก็ได้ตื่นขึน้และเสยีใจต่อสิง่ที่เกดิขึน้จากความผดิของ
อหิมา่ม 
 

 เมื่อพระบาฮาอุลลาห์มาสู่คุกน้ีในดนิแดนศกัดิส์ทิธิ ์ผู้ชาญฉลาดทัง้หลายได้ตระหนักว่าข่าวอนั
น่ายนิดทีี่พระผูเ้ป็นเจา้ได้ให้ไวผ้่านทางศาสนทูตทัง้หลายเมื่อ 2-3 พนัปีก่อนไดถู้กแสดงให้ปรากฏอกี
ครัง้ และพระผูเ้ป็นเจา้ทรงซื่อสตัยต่์อสญัญาของพระองค ์พระผู้เป็นเจา้ได้ทรงเปิดเผยต่อศาสนทูตบาง
พระองคแ์ละไดท้รงประทานขา่วอนัน่ายนิดวี่า “พระผูเ้ป็นนายแห่งกองทพัเทวญัจะถูกแสดงให้ปรากฏใน
ดนิแดนศกัดิส์ทิธิ”์ พนัธสญัญานี้ได้บรรลุผลส าเรจ็แล้ว เป็นการยากที่จะเขา้ใจว่าพระบาฮาอุลลาห์ถูก
บงัคบัใหอ้อกจากเปอรเ์ซยีและปกัเต้นทข์องพระองคใ์นดนิแดนศกัดิส์ทิธิน้ี์ได้อย่างไร แต่เป็นเพราะการ
ประหตัประหารของศตัรทูัง้หลายของพระองค์ การถูกขบัไล่และการถูกเนรเทศของพระองค ์เหล่าศตัรู
ของพระองค์ตัง้ใจว่าการถูกจ าคุกจะท าลายและก าจดัศาสนาของพระองค์จนหมดสิ้น แต่ทีจ่รงิแล้วคุกนี้
ไดช้่วยเหลอือย่างยิง่และเป็นหนทางในการพฒันาศาสนา ชื่อเสยีงทางธรรมของพระบาฮาอุลลาหแ์ผ่ไป
ถงึโลกตะวนัออกและโลกตะวนัตก รศัมขีองดวงอาทติย์แห่งสจัธรรมได้ส่องสว่างไปทัว่โลก ขอความ
สรรเสรญิจงมแีด่องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ถงึแมพ้ระองคเ์ป็นเพยีงนักโทษคนหนึ่ง เต้นทข์องพระองคไ์ดร้บัการ
ปกับนภเูขาคาเมล และพระองคเ์สดจ็ไปมาดว้ยความตระหงา่นสูงสุด มติรสหายและคนแปลกหน้าทุกคน
ทีไ่ดเ้ขา้พบพระองคไ์ดก้ล่าวว่า “บุคคลนี้คอืเจา้ชายไมใ่ช่นกัโทษ” 
 

 ทนัใดที่พระองค์มาถึงคุกนี้ พระองค์ทรงเขยีนสาส์นถึงพระเจ้านโปเลยีน 7 ซึ่งส่งผ่านไปทาง
เอกอคัรราชทูตฝรัง่เศส เนื้อหาของสาสน์นัน้คอื “จงถามดูว่าเราท าผดิอะไรและเหตุใดเราจงึถูกคุมขงัอยู่
ในคุกนี้” พระเจา้นโปเลยีนมไิดต้อบ จากนัน้สาสน์ฉบบัทีส่องไดส้่งไปยงัเขาซึ่งจารกึอยู่ในคมัภรี์ซูราตุล-
ไฮคลั ใจความโดยย่อคอื “ดูกร นโปเลยีน เน่ืองด้วยเจา้มไิด้ฟงัการประกาศของเราและมไิด้ตอบสนอง
การประกาศนี้ ในไม่ช้าอาณาจกัรของเจา้จะถูกยดึไปและเจา้จะถูกท าลายจนหมดสิ้น ” สาส์นนี้ส่งไปถงึ
พระเจา้นโปเลยีนทางไปรษณียโ์ดยซซีาร ์เคทตาฟากู ซึง่เป็นทีท่ราบกนัในหมู่มติรสหายทัง้หมดทีร่่วม
เนรเทศกบัพระบาฮา-อุลลาห ์เนื้อหาของค าเตอืนน้ีไปถงึเปอรเ์ซยี เพราะขณะนัน้พระคมัภรีค์ตีาบุล-มฮูนิ
ได้แพร่กระจายอยู่ในเปอรเ์ซยี และเนื้อหาของสาส์นนี้อยู่ในพระคมัภรีเ์ล่มนัน้ เหตุการณ์นี้เกดิขึน้ในปี 
ค.ศ. 1896 เนื่องดว้ยพระคมัภรีซ์ูราตุช-ไฮคลั ได้แจกจ่ายในเปอรเ์ซยีและอนิเดยีและสาวกทุกคนไดร้บั 
พวกเขารอคอยดูว่าอะไรจะเกดิขึ้น ไม่นานหลงัจากนัน้ในปี ค.ศ. 1870 สงครามระหว่างเยอรมนักบั
ฝรัง่เศสกร็ะเบดิขึน้ แมไ้ม่มใีครในตอนนัน้คาดคดิว่าเยอรมนัจะชนะ แต่พระเจา้นโปเลยีนไดพ้่ายแพ ้อบั
อาย เขายอมแพศ้ตัร ูความรุง่โรจน์ของเขาเปลีย่นเป็นความตกต ่า 
 

 ธรรมจารกึอื่นๆ ได้ส่งไปยงักษัตรยิ์อื่นๆ เช่นกัน และหนึ่งในจ านวนเหล่านี้คือ จดหมายถึง
กษตัรยิน์าซริดินิ ชาห ์ในสาส์นฉบบันัน้ พระบาฮาอุลลาห์ทรงกล่าวว่า “จงรวบรวมบรรดาอหิม่ามแล้ว
เรยีกเราไป แลว้ถามถงึขอ้พสิจูน์และเหตุผล เพื่อว่าความจรงิและความเทจ็จะเป็นทีต่ระหนัก” กษตัรยิน์า

                                                        
1 พระเจา้นโปเลียนท่ี 3 



22 

 

ซริดินิ ชาห์ได้ส่งสาส์นนี้ไปยงัอิหม่ามและเสนอว่าพวกเขาควรรบัค าท้านี้ แต่พวกเขาไม่กล้า จากนัน้
กษตัรยิช์าห์ขอให้อหิม่าม 7 คนที่มชีื่อเสยีงที่สุดในหมู่พวกเขาให้ตอบค าท้านี้สกัพกัหนึ่งพวกเขาน า
สาส์นศักดิส์ ิทธิน์ัน้มาคืนแล้วกล่าวว่า “บุรุษผู้นี้ เป็นผู้ต่อต้านศาสนาและเป็นศัตรูของกษัตรยิ์ชาห์ ” 
กษตัรยิช์าห์แห่งเปอรเ์ซยีหวัเสยีเป็นอย่างยิง่และกล่าวว่า “น่ีเป็นปญัหาเกี่ยวกบัข้อพสิูจน์และเหตุผล 
ความจรงิหรอืความเท็จ มนัเกี่ยวข้องอะไรกบัความเป็นศตัรูต่อรฐับาล อนิจจา เราได้นับถืออิหม่าม
เหล่านี้มากมายเพยีงไรซึง่ไมส่ามารถแมแ้ต่ตอบสาสน์นี้” 
 

 กล่าวโดยย่อ ทุกอย่างที่บนัทกึอยู่ในธรรมจารกึถึงกษัตรยิ์ทัง้หลายก าลงับรรลุเป็นความจรงิ 
ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1870 ถา้เราเปรยีบเทยีบเหตุการณ์ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ เราจะพบว่าทุกอย่างไดป้รากฏขึน้ดังที่
คาดการณ์ไว ้เหลอืเพยีงส่วนน้อยซึง่จะถูกแสดงใหป้รากฏภายหลงั 
 

 เช่นกนั ประชาชนชาตต่ิางๆ และนิกายอื่นๆ ซึ่งมไิด้เป็นสาวกได้อ้างเหตุของสิง่อศัจรรยห์ลาย
อย่างไปที่พระบาฮาอุลลาห์ บางคนเชื่อว่าพระองค์เป็นอรหนัต์ และบางคนเขยีนถึงพระองค์ หนึ่งใน
จ านวนนี้คอื ซยีดิ ดอโวดี เป็นมุสลมิซุนนีผู้คงแก่เรยีนแห่งแบกแดด เขาได้เขยีนหนังสือเล่มหนึ่งซึ่ง
บนัทกึพฤตกิรรมเหนือธรรมชาตบิางอย่าง แมป้จัจุบนัน้ี ทุกภาคของโลกตะวนัออกมปีระชาชนบางคนที่
มไิด้เชื่อในความเป็นศาสนทูตของพระองค์ แต่เชื่อว่าพระองคเ์ป็นอรหนัต์และศรทัธาในปาฏหิารยิข์อง
พระองค ์
 

 สรปุ ทัง้ศตัรแูละมติรของพระองคร์วมทัง้บรรดาผูท้ีไ่ดเ้ขา้เฝ้าพระองคต่์างยอมรบัและเป็นพยาน
ต่อความยิง่ใหญ่ของพระบาฮาอุลลาห์แม้ว่าพวกเขามไิด้เชื่อในพระองค์ กระนัน้พวกเขายอมรบัความ
ยิง่ใหญ่ของพระองค ์และทนัใดที่พวกเขาไปสู่เบือ้งพระหตัถ์ของพระองคไ์ด้บังเกดิผลท าให้พวกเขาไม่
สามารถเอ่ยค าพูด เป็นจ านวนกี่ครัง้กันที่ศตัรูตวัฉกาจของพระองค์มุ่งมัน่อยู่ในใจว่า “เมื่อได้พบกับ
พระองค ์ขา้จะพดูสิง่นี้สิง่นัน้ จะโตแ้ยง้และถกเถยีงกบัพระองค์” แต่เมือ่เขาไดไ้ปอยูต่่อเบือ้งหน้าพระองค ์
เขาตกตะลงึ งนุงงและพดูไมอ่อก 
 

 พระบาฮาอุลลาห์ไม่เคยศกึษาภาษาอาหรบั พระองค์มไิดม้ผีู้กวดวชิาหรอืคร ูมไิด้เขา้โรงเรยีน 
แต่ความคมคายและความสละสลวยของค าอรรถาธบิายของพระองคท์ีเ่ป็นภาษาอาหรบัและธรรมนิพนธ์
ภาษาอาหรับของพระองค์ ได้สร้างความประหลาดใจและงุนงงให้แก่นักวิชาการภาษาอาหรับ
ผูท้รงคุณวุฒทิัง้หลาย และทุกคนยอมรบัและประกาศว่าพระองคห์าทีเ่ปรยีบมไิด้ 
 

 ถ้าเราตรวจสอบพระคมัภรีไ์บเบิล้อย่างรอบคอบ เราจะเหน็ว่าพระศาสดาของพระผู้เป็นเจา้ไม่
เคยกล่าวต่อผู้ที่ปฏเิสธพระองค์ว่า: “เราพรอ้มที่จะแสดงปาฏหิารยิ์ใดก็ตามที่ท่านปรารถนาและจะ
ยอมรบัการทดลองใดกต็ามทีท่่านเสนอ” แต่ในสาสน์ถงึกษตัรยิช์าห ์พระบาฮาอุลลาหไ์ดท้รงกล่าวอย่าง
ชดัเจนว่า: จงรวบรวมบรรดาอหิม่ามและเรยีกเราไป เพื่อว่าหลกัฐานและขอ้พสิูจน์ทัง้หลายจะเป็นที่
ประจกัษ์” 
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 เป็นเวลา 50 ปีทีพ่ระบาฮาอุลลาหไ์ดเ้ผชญิเหล่าศตัรขูองพระองคป์ระดุจดงัภผูา พวกเขาทัง้หมด
ตอ้งการก าจดัพระองคแ์ละพยายามท าลายพระองค ์นบัพนัครัง้ทีพ่วกเขาวางแผนตรงึกางเขนและท าลาย
พระองค ์และในระหว่าง 50 ปี พระองคต์กอยูใ่นอนัตรายตลอดเวลา 
 

 ปจัจบุนัน้ีเปอรเ์ซยีตกอยูใ่นภาวะแห่งความเสื่อมโทรมและพงัพนิาศ จนบรรดาผูช้าญฉลาดไม่ว่า
จะเป็นชาวเปอรเ์ซยีหรอืชาวต่างประเทศที่ตระหนักถงึสภาพอนัแท้จรงิของธุรกจิต่างๆ ล้วนยอมรบัว่า
ความก้าวหน้า อารยธรรมและการผดุงประเทศเปอรเ์ซยีขึน้อยู่กบัการเผยแพร่ค าสัง่สอนและการพฒันา
ทฤษฎขีองมหาบุรษุองคน์ี้ 
 

 ในยคุของพระครสิต ์ทีจ่รงิแลว้พระองคใ์หก้ารศกึษาสาวกเพยีง 11 คน คนส าคญัทีสุ่ดคอืปีเตอร์
ซึง่เมือ่ถูกทดสอบ เขาปฏเิสธพระครสิต์ถงึ 3 ครัง้ กระนัน้กด็ต่ีอมาศาสนาของพระครสิต์ไดแ้ผ่ไปทัว่โลก 
ปจัจบุนัน้ีพระบาฮาอุลลาหไ์ดท้รงใหก้ารศกึษาบุคคลจ านวนหลายพนั ซึง่ภายใต้การคุกคามของคมดาบ 
พวกเขาเปล่งเสยีงขึน้ไปสู่สวรรคส์งูสุดว่า “ยาบาฮาอุลลาพา” และในไฟแห่งการทดสอบ ใบหน้าของพวก
เขาเปล่งปลัง่ประดุจทอง จงไตรต่รองดวู่าอะไรจะเกดิขึน้ในอนาคต 
 

 สุดท้ายนี้ เราต้องมคีวามเที่ยงธรรมและยอมรบัว่าพระบาฮาอุลลาห์เป็นผู้ให้การศึกษาเช่นไร 
สญัลกัษณ์อนัอศัจรรย์เพยีงไรปรากฏขึ้นโดยพระองค์ อานุภาพและอ านาจอะไรบงัเกิดขึ้นในโลกโดย
พระองค ์
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10 
 

ข้อพิสจูน์ทางธรรม 
 

 ในโลกแห่งวตัถุนี้ กาลเวลามวีฏัจกัร สถานที่มกีารเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลที่แปรเปลี่ยน และ
ส าหรบัมนุษย ์มคีวามกา้วหน้า ถอยหลงั และมกีารศกึษา 
 

บางเวลาเป็นฤดูใบไมผ้ล ิอกีเวลาหนึ่งเป็นฤดูใบไมร้่วง เป็นฤดูรอ้นและฤดูหนาว ในฤดูใบไมผ้ลมิเีมฆ
หลัง่ฝนอนัมคี่า มสีายลมอ่อนนุ่มทีใ่ห้ชวีติ อากาศมอุีณหภูมพิอเหมาะ ฝนตก ดวงอาทติยส์่องแสง สาย
ลมพดัพาก้อนเมฆ โลกได้รบัการฟ้ืนฟู ลมหายใจแห่งชวีติปรากฏ ในพชื สตัว์และมนุษย ์สิง่มชีวีติบน
โลกผ่านจากสภาวะหนึ่งๆ ไปสู่อกีสภาวะหนึ่ง ทุกสรรพสิง่ได้รบัการสวมเครื่องแต่งกายใหม่ พื้นดนิที่
แห้งแล้งมพีชืมาปกคลุม ภูเขาและที่ราบเขยีวชะอุ่ม ต้นไม้แตกใบและดอก สวนผลติดอกและต้นอ่อน 
โลกกลายเป็นอกีโลกหนึ่งและมพีลงัชวีติ โลกทีเ่ป็นวตัถุไรช้วีติพบกบัพลงัชวีติใหม่และก่อใหเ้กดิความ
งดงามไมรู่ส้ ิน้และความสดชื่น ดงันี้ฤดใูบไมผ้ลคิอืเหตุชวีติใหมแ่ละใหพ้ลงัซมึซาบใหม่ 
 

 หลงัจากนัน้ฤดูรอ้นมาถงึ ความรอ้นทวขีึน้ การเตบิโตและการพฒันามอีานุภาพสูงสุด พลงัชวีติ
ในอาณาจกัรพชืบรรลุสู่ระดบัความสมบูรณ์ ผลไมป้รากฏผลออกมา และเวลาแห่งการเก็บเกี่ยวพรอ้ม
แล้ว เมล็ดกลายเป็นรวงข้าว อาหารได้รบัการสะสมไว้ส าหรบัฤดูหนาว หลงัจากนัน้ฤดูใบไม้ร่วงอัน
วุ่นวายกม็าถงึ ลมทีอ่บัเฉาแหง้แลง้พดัมา มนัเป็นฤดูแห่งการเจบ็ป่วย ทุกสรรพสิง่ร่วงโรยและอากาศอนั
อบอุ่นเฉาลง สายลมอ่อนของฤดใูบไมผ้ลเิปลีย่นเป็นลมแหง้แลง้ของฤดใูบไมร้ว่ง ตน้ไมท้ีเ่ขยีวชะอุ่มกลบั
กลายรว่งโรยและไรผ้ล ดอกไมแ้ละไมห้อมเหีย่วเฉาลง สวนทีง่ามกลายเป็นฝุ่นขยะ ตามมาดว้ยฤดูหนาว
อนัเยอืกเยน็และพายุรุนแรง มหีมิะ ฝน ลูกเห็บ พายุ ฟ้าค าราม สายฟ้าแลบ น ้าแขง็และความหนาว
เหน็บ พชืทัง้หมดตาย สตัวท์ัง้หลายโรยราน่าสมเพช 
 

 เมื่อมาถงึสภาพเช่นนี้ ฤดูใบไมผ้ลทิี่ให้ชวีติกลบัมาอกี วฏัจกัรได้รบัการฟ้ืนฟูใหม่ ฤดูใบไม้ผลิ
พร้อมกบัความสดชื่นและความงามของมนัแผ่คลุมไปยงัที่ราบและภูเขาทัง้หลายด้วยความเอิกเกรกิ
ตระการตา เป็นครัง้ที่สองที่สภาพของสิง่มชีวีติได้รบัการฟ้ืนฟู สรรพสิง่สร้างสรรค์เริม่สดชื่นขึ้นมาอีก 
รา่งกายเตบิโตและพฒันา ทีร่าบอนักวา้งกลบักลายเขยีวสดและอุดมสมบรูณ์ ตน้ไมอ้อกดอก ฤดูใบไมผ้ลิ
ของปีทีแ่ลว้กลบัมาดว้ยความสมบรูณ์และรุง่โรจน์ ดงักล่าวนี้คอืวฏัจกัรและล าดบัของการด ารงอยู่ คอืวฏั
จกัรและการหมนุเวยีนของโลกทางวตัถุ 
 

วฏัจกัรทางธรรมของศาสนทูตก็เช่นเดยีวกนั กล่าวคอื ยุคของการปรากฏของศาสนทูตคอืฤดูใบไม้ผลิ
แห่งธรรม เป็นความงดงามและความอารแีห่งสวรรค์ เป็นสายลมแห่งชวีติ เป็นการผุดของดวงอาทติย์
แห่งธรรม พลงัจติได้รบัการกระตุ้น หวัใจได้รบัความสดชื่นและแขง็แกร่ง วญิญาณดงีาม การด ารงอยู่
ได้รบัการขบัเคลื่อน ความเป็นอยู่ของมนุษย์เบิกบาน เติบโตและพัฒนาคุณค่าและความสมบูรณ์
ความก้าวหน้าบังเกิดขึ้นทุกแห่งหน มีการฟ้ืนคืนชีพและความเศร้าโศกเพราะมนัเป็นวันแห่งการ
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พพิากษา เป็นเวลาแห่งความวุ่นวายและความล าเคญ็ ในเวลาเดยีวกนัเป็นฤดูแห่งความปิต ิความสุข
และความงามอนัสมบรูณ์ 
 

 หลงัจากนัน้ฤดูใบไมผ้ลทิีใ่หช้วีติสิน้สุดลงในฤดูรอ้นทีอุ่ดมผล พระวจนะของพระผูเ้ป็นเจา้ไดร้บั
การเชดิชู กฎของพระผูเ้ป็นเจา้เผยแพร่ออกไป ทุกสรรพสิง่บรรลุสู่ความสมบูรณ์ โต๊ะแห่งสวรรค์ปอูอก 
สายลมแห่งความศกัดิส์ทิธิอ์าบกลิน่ไปยงัโลกตะวนัออกและโลกตะวนัตก ค าสอนของพระผูเ้ป็นเจา้พชิติ
โลก มนุษยไ์ด้รบัการศกึษา ผลอนัน่าสรรเสรญิบงัเกดิขึน้ ความก้าวหน้าทุกแห่งหนปรากฏในโลกแห่ง
มนุษย์ชาติ และความอารแีห่งสวรรค์ล้อมรอบทุกสรรพสิง่ ดวงอาทติย์ผุดจากขอบฟ้าแห่งอาณาจกัร
สวรรค์ดว้ยอานุภาพและความรอ้นอนัยิง่ใหญ่ทีสุ่ด เมื่อมนัถงึจุดสูงสุดมนักเ็ริม่คล้อยตกลง แลว้ฤดูรอ้น
แห่งธรรมตามมาดว้ยฤดูใบไมร้่วงซึง่การเตบิโตและพฒันาหยุดชะงกั ลมอ่อนเปลีย่นไปเป็นลมแลง้ ฤดู
อนัอับเฉาขบัไล่ความงามและความสดชื่นของสวน ที่ราบและซุ้มไม้ กล่าวคือเสน่ห์และไมตรจีติไม่
หลงเหลอือยู ่คุณลกัษณะแห่งสวรรคถ์ูกเปลีย่นไป ความผ่องใสของหวัใจมดืสลวัลง ศลีธรรมเปลีย่นแปร 
ความดถีูกแทนที่ด้วยความชัว่ร้าย ความศกัดิส์ทิธิแ์ละความบรสิุทธิห์ายไป เหลอือยู่แต่เพยีงชื่อของ
ศาสนาและรปูแบบของค าสัง่สอน รากฐานของศาสนาของพระผู้เป็นเจา้ถูกท าลายและสูญสิน้ ไม่มสีิง่ใด
ด ารงอยูเ่วน้แต่รปูแบบและธรรมเนียม การแบ่งแยกปรากฏขึน้ ความมัน่คงเปลีย่นไปเป็นความไม่มัน่คง 
จติใจตายซาก หวัใจอดิโรย วญิญาณเฉื่อยชา และฤดูหนาวมาถงึ กล่าวคอืความเยอืกเยน็แห่งความโง่
เขลาปกคลุมโลก และความมดืแห่งความผดิพลาดของมนุษย์กระจายทัว่ไป หลงัจากนัน้ตามมาด้วย
ความไม่แยแส การไม่เชื่อฟงัและความไม่เกรงใจ ความเกยีจครา้น ความตกต ่า สญัชาตญาณแห่งสตัว ์
ความเยอืกเยน็และความไรค้วามรูส้กึของหนิ มนัเป็นเหมอืนฤดูหนาวทีโ่ลกถูกพรากจากความรอ้นของ
ดวงอาทติย ์กลบักลายอา้งวา้งน่าสลด เมือ่โลกแห่งปญัญาและความคดิมาสู่ภาวะน้ีกเ็หลอืแต่เพยีงความ
ตายและการไมด่ ารงอยู ่
 

 เมือ่ฤดหูนาวไดแ้ผ่อทิธพิลของมนั ฤดใูบไมผ้ลแิห่งธรรมหวนกลบัมาอกี วฏัจกัรใหม่ปรากฏ สาย
ลมแห่งธรรมพดัมา รุง่อรณุอนัเรอืงรองส่องแสง เมฆแห่งสวรรคห์ลัง่ฝน รศัมขีองดวงอาทติยแ์ห่งสัจธรรม
ฉายแสง โลกอนัเปลีย่นแปรคนืสู่ชวีติใหม่และตกแต่งด้วยอาภรณ์อนัน่าพศิวง สญัลกัษณ์และของขวญั
ทัง้หมดของฤดใูบไมผ้ลทิีแ่ลว้กลบัมาอกีครัง้ดว้ยความงดงามอนัยิง่ใหญ่กว่า 
 

 วฏัจกัรแห่งธรรมของศาสดาเป็นเหมอืนกบัวฏัจกัรของดวงอาทติย ์ซึ่งหมุนเวยีนและได้รบัการ
ฟ้ืนฟูอยู่เสมอ ตะวนัแห่งธรรมเป็นประดุจดวงอาทติยซ์ึง่มสีถานที่ขึน้ลงหลายแห่ง วนัหนึ่งมนัผุดขึน้มา
จากจกัรราศแีคนเซอร ์อกีวนัหนึ่งจากจกัรราศลีบิราหรอือาควาเรยีสอกีเวลาหนึ่งมนัแผ่รศัมจีากจกัรราศี
อารีศ แต่ดวงอาทิตย์เป็นดวงเดียวกัน ประชาชนผู้มีความเข้าใจคือคนรกัของดวงอาทิตย์และมไิด้
หลงใหลอยู่กบัสถานที่ที่ดวงอาทติยข์ึ้นหรอืลง ประชาชนผู้มคีวามหยัง่รูค้อืผู้แสวงหาดวงอาทติย์แห่ง
ธรรมมใิช่สถานทีท่ีรุ่ง่อรณุ ดงันัน้พวกเขาจะบูชาดวงอาทติยแ์ห่งธรรมไม่ว่ามนัจะโผล่ขึน้มาจากราศไีหน
กต็าม และพวกเขาจะแสวงหาความจรงิจากผู้ที่แสดงธรรม ประชาชนดงักล่าวมกับรรลุถงึสจัธรรมและ
มไิดถู้กปิดกัน้จากดวงอาทติยแ์ห่งสวรรค ์ดงันัน้คนรกัดวงอาทติยแ์ละผูแ้สวงหาแสงสว่างจะหนัไปสู่ดวง
อาทติยเ์สมอ ไม่ว่าจะส่องแสงมาจากอารสี แคนเซอรห์รอืเจมมี ่แต่บรรดาผู้โง่เขลาหรอืคนรกัจกัรราศี



26 

 

หลงใหลกบัอรโุณทยัสถาน มไิดห้ลงใหลกบัดวงอาทติย ์เมื่อดวงอาทติยอ์ยู่ทีจ่กัรราศแีคนเซอร ์พวกเขา
หนัไปหา แมว้่าภายหลงัดวงอาทติยเ์ปลีย่นไปอยู่ที่จกัรราศลีบิรา เนื่องด้วยพวกเขาเป็นคนรกัจกัรราศ ี
พวกเขาหนัไปสู่และผกูพนัอยูก่บัมนั และถูกพรากจากอทิธพิลของดวงอาทติยเ์พยีงเพราะว่ามนัเปลีย่นที่
ผุด ตวัอยา่งเช่นดวงอาทติยแ์ห่งธรรมส่องแสงมาจากจกัรราศขีองพระอบัราฮมั และจากนัน้มนัรุ่งอรุณขึน้
ที่จกัรราศีของพระโมเสสและส่องสว่างขอบฟ้า หลงัจากนัน้มนัผุดขึน้ด้วยอานุภาพและความสุกใสอนั
ยิง่ใหญ่ที่สุดจากราศีของพระครสิต์ บรรดาผู้ที่แสวงหาธรรมจะบูชาธรรมจากที่ใดตามที่เขาเห็น แต่
บรรดาผูท้ีผ่กูพนัอยูก่บัพระอบัราฮมัจะถูกพรากจากธรรมเมื่อมนัฉายแสงบนไซนายและส่องแสงสว่างมา
ที่พระโมเสส เมื่อดวงอาทิตย์แห่งธรรมฉายแสงจากพระครสิต์ด้วยความสว่างไสวและความงดงาม 
บรรดาผูท้ีย่ดึมัน่อยูก่บัพระโมเสสยงัคงถูกปิดบงั และกรณอีื่นเช่นกนั 
 

 ดงันัน้มนุษยต์้องเป็นผู้แสวงหาธรรม และเขาจะพบธรรมอยู่ในศาสนทูตแต่ละองค์ เขาจะต้อง
หลงใหลในแสงธรรมแห่งสวรรค์ เขาต้องเป็นประดุจผเีสื้อที่รกัแสงสว่างไม่ ว่ามนัจะส่องมาจากที่ใด 
ประดุจนกไนตงิเกลิทีร่กัดอกกุหลาบไมว่่าจะเตบิโตอยูใ่นสวนไหน 
 

หากดวงอาทติยผ์ุดขึน้ทางตะวนัตก มนักย็งัเป็นดวงอาทติย ์เราต้องไม่ถอยไปจากมนัเพราะสถานที่รุ่ง
อรุณ ไม่ถอืว่าตะวนัตกคอืสถานทีด่วงอาทติยต์กเสมอ ในท านองเดยีวกนั เราต้องมองหาความอารแีห่ง
สวรรค์และแสวงหาอรุณของพระผู้เป็นเจา้ เราต้องเป็นคนรกัดวงอาทติย์ในทุกสถานทีท่ี่มนัปรากฏ จง
พจิารณาดูว่าหากชาวยวิมไิดค้งแต่หนัไปทีข่อบฟ้าของพระโมเสส และเพยีงแต่เอาใจใส่ดวงอาทติยแ์ห่ง
ธรรม ไม่ต้องสงสยัว่าพวกเขาย่อมจะยอมรบัดวงอาทติย์ ณ อรุโณทยัสถานของพระคริสต์ซึ่งมคีวาม
งดงามอนัยิง่ใหญ่ที่สุด แต่อนิจจา ด้วยการผูกพนัอยู่กบัพระวจนะภายนอกของพระโมเสส พวกเขาถูก
พรากจากความอารแีห่งสวรรคแ์ละความงดงามตระการตา 
  



27 

 

ตอนท่ี 2 
 

บางหวัข้อเก่ียวกบัศาสนาคริสต์ 
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11 
 

การถ่ายทอดแนวความคิดทางนามธรรมจ าเป็นต้องใช้รปูและสญัลกัษณ์ 
 

 หวัขอ้ทีจ่ าเป็นส าหรบัการเขา้ใจปญัหาที่เราได้กล่าวถงึและปญัหาอื่นๆ ทีเ่ราก าลงัจะกล่าวเพื่อ
ว่าสาระของปญัหาจะเป็นที่เข้าใจ นัน่คือความเข้าใจของมนุษย์มสีองประเภท หน่ึงคือความเข้าใจ
เกี่ยวกบัสิง่ที่ประสาทสมัผสัรบัรูไ้ด้ กล่าวคอืสิง่ที่ ตา หู จมูก ลิ้น และการสมัผัสสามารถรบัรูไ้ด้ ดงันัน้
ดวงอาทติยเ์ป็นทีร่บัรูไ้ดเ้พราะเราสามารถเหน็ ในท านองเดยีวกนั เสยีงเป็นทีส่มัผสัรูไ้ดเ้พราะหูสามารถ
ได้ยนิ กลิ่นเป็นที่สมัผสัรู้ได้เพราะการดมกลิ่นสามารถรู้สึก อาหารเป็นที่สมัผสัรู้ได้เพราะการรบัรส
สามารถรูส้กึรสหวาน เปรีย้ว เค็ม ความร้อนและความเยน็เป็นที่สมัผสัรู้ได้เพราะเราสามารถรูส้กึ สิง่
เหล่านี้เป็นการด ารงอยูท่ีส่มัผสัรูไ้ด ้
 

 ความเขา้ใจอกีประเภทหนึ่งของมนุษยเ์ป็นนามธรรม กล่าวคอื การด ารงอยู่ทางนามธรรม ไม่มี
รปูลกัษณ์ภายนอก ไมม่สีถานที ่และประสาทสมัผสัไมส่ามารถรบัรูไ้ด ้ตวัอย่างเช่น อ านาจการใชเ้หตุผล
มใิช่สิง่ทีส่มัผสัรูไ้ด ้คุณสมบตัทิางจติของมนุษยม์ใิช่สิง่ทีส่มัผสัรูไ้ด ้ในทางตรงกนัขา้มมนัคอืการด ารงอยู่
ทางนามธรรม ดงันัน้ความรกัเป็นการด ารงอยู่ทางจติและสมัผสัรูม้ไิด้ เพราะหูไม่ไดย้นิความรกั ตามอง
ไมเ่หน็ จมกูไมไ่ดก้ลิน่ ลิน้ไมร่บัรส และการสมัผสัไม่รูส้กึความรกั แมแ้ต่อากาศธาตุซึง่พลงัของมนัไดร้บั
การกล่าวในทางฟิสกิซว์่าเป็นความรอ้น ความสว่าง ไฟฟ้า พลงัแมเ่หลก็ กเ็ป็นการด ารงอยู่ทีส่มัผสัรูม้ไิด ้
ในท านองเดยีวกนัธรรมชาตใินสาระของมนัเองเป็นการด ารงอยู่ทางนามธรรมและสมัผสัรูม้ไิด้ ในการ
อธบิายการด ารงอยู่ทางนามธรรมเหล่านี้จงึจ าเป็นต้องอาศยัสิง่ทีส่มัผสัรูไ้ด ้เพราะการด ารงอยู่ที่สมัผสัรู้
ได้เป็นการด ารงอยู่ทางวตัถุ ดงันัน้การอธบิายการด ารงอยู่ของจติ ภาวะของจติ ระดบัของจติ จงึต้อง
อาศยัการอธบิายในรูปของสิง่ทีส่มัผสัรูไ้ด้ เพราะในโลกที่ปรากฏอยู่ ทุกสิง่ที่ด ารงอยู่เป็นสิง่ทีส่มัผสัรูไ้ด ้
ตวัอย่างเช่น ความทุกขค์วามสุขเป็นนามธรรม เมื่อท่านต้องการแสดงคุณลกัษณะทางจติเหล่านี้ ท่าน
กล่าวว่า “หวัใจฉันถูกบบีคัน้ หวัใจฉันเบกิบาน” แมห้วัใจของมนุษยม์ไิดถู้กบบีคัน้หรอืบานขยายออก นี่
คอืภาวะทางนามธรรมหรอืทางจติ ซึ่งการจะอธบิายภาวะเหล่านี้ ท่านจะต้องอาศยัสิง่ที่สมัผสัรูไ้ด้ อีก
ตวัอย่างหนึ่ง ท่านกล่าวว่า “บุคคลนัน้คบืหน้าไปไกล” แม้ว่าเขายงัคงอยู่ที่เดมิ หรอื “ฐานะของผู้นัน้
สูงขึน้” แมว้่าเขาเดนิอยู่บนโลกเช่นคนอื่นๆ การขึน้สูงหรอืคบืหน้านี้เป็นภาวะทางจติและเป็นการด ารง
อยูท่างนามธรรม แต่การทีจ่ะอธบิายมนัท่านจ าเป็นต้องอาศยัสิง่ทีส่มัผสัรูไ้ด ้เพราะโลกทีป่รากฏอยู่ไม่มี
สิง่ใดทีส่มัผสัรูม้ไิด ้
 

 ดงันัน้สญัลกัษณ์ของความรู้คือแสงสว่าง และสญัลกัษณ์ของความโง่เขลาคอืความมดื แต่จง
ไตรต่รองด ูความรูเ้ป็นแสงสว่างทีเ่หน็ไดห้รอื ความโงเ่ขลาเป็นความมดืทีส่มัผสัรูไ้ดห้รอื ไม่ ทัง้สองเป็น
เพยีงสญัลกัษณ์ เป็นเพยีงภาวะทางนามธรรม แต่เมื่อท่านต้องการอธบิายมนั ท่านเรยีกความรูว้่าแสง
สว่าง เรยีกความโง่เขลาว่าความมดื แสงสว่างแห่งความรู ้และความมดืแห่งความโง่เขลา เป็นการด ารง
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อยูท่างนามธรรม สมัผสัรูม้ไิด ้แต่เมือ่ท่านพยายามหาค าอธบิายในโลกแห่งวตัถุ ท่านจะต้องอธบิายในรปู
ทีส่มัผสัรูไ้ด ้
 

 ดงันัน้เป็นทีก่ระจา่งว่า นกพริาบทีล่งมาสู่พระครสิต์มใิช่นกพริาบทีเ่ป็นสตัว ์แต่เป็นภาวะทางจติ
ทีอ่ธบิายไวโ้ดยสิง่ทีส่มัผสัรูไ้ดเ้พื่อใหเ้ป็นทีเ่ขา้ใจ ดงันัน้ในพระคมัภรีเ์ก่าไดก้ล่าวว่า พระผูเ้ป็นเจา้ไดท้รง
ปรากฏเป็นประดุจศลิาหลกัแห่งอคัค ีสิง่นี้มไิดห้มายความถงึทางวตัถุ แต่เป็นการด ารงอยู่ทางนามธรรม
ทีแ่สดงใหเ้หน็เป็นมโนภาพทีเ่ขา้ใจได ้
 

 พระครสิตท์รงกล่าวว่า “พระบดิาอยูใ่นพระบุตรและพระบุตรอยูใ่นพระบดิา” พระครสิต์อยู่ภายใน
พระผูเ้ป็นเจา้ หรอืพระผูเ้ป็นเจา้อยู่ภายในพระครสิต์นัน้หรอื? ไม่ ในนามของพระผู้เป็นเจา้ ในทางตรง
ขา้มนี้เป็นภาวะทางนามธรรมทีแ่สดงใหเ้หน็โดยสิง่ทีเ่ขา้ใจได้ 
 

 เรามาทีค่ าอธบิายของพระวจนะของพระบาฮาอุลลาหเ์มื่อพระองคท์รงกล่าวว่า “ดูกรกษตัรยิ ์เรา
เป็นเพยีงมนุษยค์นหนึ่งเช่นคนอื่นๆ หลบัอยู่บนที่นอน สายลมของพระผู้ทรงความศริริุ่งโรจน์พดัมายงั
เรา และสอนความรู้เกี่ยวกบัทุกสรรพสิ่งที่ด ารองอยู่แก่เรา สิ่งนี้มไิด้มาจากเรา แต่มาจากพระผู้ทรง
มหทิธานุภาพ พระผู้ทรงรอบรู้” นี้คอืภาวะของการแสดงปรากฏธรรม เป็นสิ่งที่สมัผสัรูม้ไิด้ มนัคอืการ
ด ารงอยู่ทางนามธรรม หลุดพ้นจากกาลเวลา หลุดพ้นจากอดตี ปจัจุบนัและอนาคต มนัเป็นการอธบิาย
เปรยีบเทยีบ เป็นอุปมา และความหมายมไิด้เป็นไปตามตวัอกัษร มนัมใิช่ภาวะที่มนุษยส์ามารถเขา้ใจ 
การหลบัและการตื่นเป็นการผ่านจากภาวะหนึ่งไปสู่อกีภาวะหนึ่ง การตื่นเป็นภาวะของการเคลื่ อนไหว 
การหลบัเป็นภาวะของความเงยีบ การตื่นเป็นภาวะของการพูด การหลบัเป็นภาวะแห่งความลกึลบั การ
ตื่นเป็นภาวะของการแสดงปรากฏธรรม 
 

 ตวัอย่างเช่น ภาษาเปอรเ์ซยีและภาษาอาหรบัมกีารแสดงความหมายโดยใชค้ าพูดว่า โลกหลบั
อยู่ ฤดูใบไม้ผลิมาถึงแล้วโลกตื่นขึ้นหรอืโลกได้ตาย ฤดูใบไม้ผลิมาถึงแล้วโลกฟ้ืนชีวิต การแสดง
ความหมายเหล่านี้เป็นการอุปมา เป็นสญัลกัษณ์และเป็นค าอธบิายอนัลกึลบั 
 

 กล่าวโดยยอ่ ภาวะของศาสนทตูทัง้หลายคอืการด ารงอยู่อนัเรอืงรองเสมอ ไม่มกีารเปลีย่นแปลง
หรอืผนัแปรในสาระของพระองค์ก่อนการประกาศความเป็นศาสนทูต พระองค์เงียบเหมอืนคนอยู่ใน
ภาวะหลบั หลงัการประกาศความเป็นศาสนทูต พระองค์ทรงพูด ทรงไดร้บัการส่องสว่าง เหมอืนคนอยู่
ในภาวะตื่น 
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ก าเนิดของพระคริสต์ 
 

 ค าถาม: พระครสิตก์ าเนิดมาจากพระวญิญาณศกัดิส์ทิธิอ์ย่างไร? 
 

 ค าตอบ: เกี่ยวกบัปญัหาน้ี นักศาสนศาสตรแ์ละนักวตัถุนิยมขดัแยง้กนั นักศาสนศาสตรเ์ชื่อว่า
พระครสิต์ก าเนิดมาจากวญิญาณศกัดิส์ทิธิ ์แต่นักวตัถุนิยมคดิว่าเป็นไปไม่ไดแ้ละยอมรบัไม่ได ้และไม่มี
ขอ้สงสยั พระครสิตต์อ้งมบีดิาเป็นมนุษย ์
 

 ในพระคมัภรีกุ์รอ่านกล่าวว่า “เราได้ส่งวญิญาณของเราไปยงัเธอ และเขาปรากฏต่อเธอในรูป
ของบุรุษที่สมบูรณ์พรอ้ม” หมายความว่าพระวญิญาณศกัดิส์ทิธิป์รากฏในรูปโฉมที่คล้ายคลงึกบัมนุษย์
ประดุจรปูสะทอ้นทีป่รากฏอยูใ่นกระจกเงา และกล่าวต่อพระนางแมรี ่
 

 นกัวตัถุนิยมเชื่อว่าตอ้งมกีารสมรส และกล่าวว่ารา่งทีม่ชีวีติไมอ่าจเกดิมาจากร่างทีไ่ม่มชีวีติ และ
หากปราศจากเพศชายและเพศหญงิจะไม่มกีารตัง้ครรภ์ พวกเขาคดิว่าเป็นไปไม่ได้ไม่เพยีงแต่มนุษย์
เท่านัน้แต่ยงัเป็นไปไม่ไดด้ว้ยส าหรบัพชืและสตัว ์เพราะการสมคัรสมานของเพศชายและเพศหญงิด ารง
อยู่ในสิ่งมีชีวิตทัง้หมด การคู่กันนี้ยงัปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์กุรอ่านว่า “ขอความสรรเสริญจงมีแต่
พระองค์ผูท้รงสรา้งทุกสรรพสิง่ขึน้มาเป็นคู่ สรรพสิง่ที่ก าเนิดมาจากพื้นผวิโลก ก าเนิดมาจากตวัมนัเอง 
และจากสิง่ทีม่นัไมรู่”้ กล่าวคอืมนุษย ์สตัวแ์ละพชืลว้นด ารงอยูเ่ป็นคู่ 
 

 กล่าวโดยย่อ พวกเขากล่าวว่ามนุษย์ที่ปราศจากบดิาที่เป็นมนุษย์ไม่สามารถก าเนิดขึ้นมาได ้
นักศาสนศาสตรต์อบว่า “สิง่นี้มใิช่เป็นไปไม่ไดห้รอืบรรลุไม่ได้ แต่เป็นสิง่ทีไ่ม่รู ้และมคีวามแตกต่างอนั
ใหญ่หลวงระหว่างสิ่งที่เป็นไปไม่ได้กบัสิง่ที่ไม่รู้ ตัวอย่างเช่น โทรเลขที่ท าให้โลกตะวนัออกและโลก
ตะวนัตกสื่อสารกนัได ้เคยเป็นสิง่ทีไ่ม่รูแ้ต่มใิช่เป็นสิง่ทีเ่ป็นไปไม่ได ้การถ่ายรปูและการบนัทกึเสยีงเคย
เป็นสิง่ทีไ่มรู่แ้ต่มใิช่เป็นสิง่ทีเ่ป็นไปไมไ่ด้ 
 

 นักวตัถุนิยมยงัยนืกรานในความเชื่อของพวกเขา นักศาสนศาสตรจ์งึถามว่า “โลกนี้ด ารงอยู่แต่
ดัง้เดมิหรอืเกดิขึน้มาภายหลงั” นกัวตัถุนิยมตอบว่า วทิยาศาสตรแ์ละการคน้พบทีส่ าคญัต่าง ๆ ยนืยนัว่า
โลกเกดิขึน้มาภายหลงั ในตอนเริม่ต้นเป็นก้อนไฟ และค่อย ๆ เยน็ลง ต่อมาผวิโลกก่อรูปร่างขึน้ และ
จากผวิโลกนี้พชืไดก้ าเนิดขึน้ ต่อมาสตัวแ์ละสุดทา้ยมนุษย ์
 

 นกัศาสนศาสตรก์ล่าวว่า “จากค าพูดของท่าน เป็นทีก่ระจ่างและชดัเจนว่า มนุษยชาตเิกดิขึน้มา
ภายหลงั มไิด้ด ารงอยู่ก่อนแต่ดัง้เดมิ ดงันัน้มนุษยค์นแรกต้องไม่มบีดิาหรอืมารดา เพราะมนุษย์มไิด้
ด ารงอยู่แต่ดัง้เดมิ การที่มนุษย์เกิดมาโดยปราศจากบดิาและมารดาเป็นสิง่ยากกว่าการที่มนุษย์เกิด
ขึน้มาโดยปราศจากเพยีงบดิาหรอื? เนื่องดว้ยท่านยอมรบัว่ามนุษยค์นแรกเกดิมาโดยปราศจากบดิาและ
มารดาจงึไมม่ขีอ้สงสยัอกีต่อไปว่า มนุษยท์ีเ่กดิมาโดยปราศจากบดิาเป็นสิง่เป็นไปไดแ้ละยอมรบัได ้ท่าน
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ไม่สามารถพจิารณาว่ามนัเป็นไปไม่ได ้ถ้าไม่เช่นนัน้ท่านเป็นผูข้ดักบัเหตุผล ตวัอย่างเช่น ถ้าท่านกล่าว
ว่า ตะเกียงนี้ถูกจุดโดยปราศจากไส้ตะเกียงและน ้ามนัแล้วกล่าวว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะจุดตะเกียงโดย
ปราศจากไสต้ะเกยีง สิง่นี้ขดักบัเหตุผล พระครสิต์มมีารดา และตามทีน่ักวตัถุนิยมเชื่อ มนุษยค์นแรกไม่
มทีัง้บดิามารดา” 
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13 
 

ความย่ิงใหญ่ของพระคริสตม์าจากความสมบรูณ์ของพระองค ์
 

 บุรุษผู้ยิ่งใหญ่ก็คือบุรุษผู้ยิง่ใหญ่ ไม่ว่าเขาจะเกิดมาจากบิดาที่เป็นมนุษย์หรือไม่ หากการ
ปราศจากบดิาเป็นคุณความด ีอดมัย่อมยิง่ใหญ่และเลศิกว่าศาสนทูตทุกพระองค ์เพราะอดมัไม่มทีัง้บดิา
และมารดา เหตุของเกยีรตแิละความยิง่ใหญ่คอืความงดงาม และความอารขีองความสมบูรณ์แห่งสวรรค ์
ดวงอาทติยเ์กดิมาจากสสารและโครงสรา้งซึ่งสามารถเปรยีบไดก้บับดิาและมารดา และดวงอาทติยเ์ป็น
สิง่สมบูรณ์เลศิ แต่ความมดืไม่มสีสารและโครงสร้าง ไม่มทีัง้บดิา มารดา และความมดืเป็นความไม่
สมบูรณ์ สสารทีก่่อก าเนิดร่างกายของอดมัคอืดนิ แต่สสารที่ก่อก าเนิดพระอบัราฮมัคอืตวัอสุจทิี่บรสิุทธิ ์
เป็นทีแ่น่นอนว่าตวัอสุจทิีบ่รสิุทธิส์งูส่งกว่าดนิ 
 

 ...เกยีรตแิละความยิง่ใหญ่ของพระครสิต์มใิช่เป็นเพราะพระองค์ไม่มบีดิาที่เป็นมนุษย ์แต่เป็น
เพราะความสมบูรณ์และความรุ่งโรจน์แห่งสวรรคข์องพระองค ์หากความยิง่ใหญ่ของพระครสิต์คอืการที่
พระองคไ์มม่บีดิา เช่นนัน้อดมัยิง่ใหญ่กว่าพระครสิต ์เพราะอดมัไมม่ทีัง้บดิาและมารดา.....ความหมายคอื
หากการไม่มบีดิาที่เป็นมนุษย์คือความรุ่งโรจน์อันยิง่ใหญ่ของมนุษย์ เช่นนัน้อดมัยิง่ใหญ่กว่าทุกคน 
เพราะอดมัไม่มทีัง้บดิาและมารดา มนุษยถ์ูกสรา้งมาจากสสารที่มชีวีติหรอืจากดนิ อย่างไหนดกีว่ากนั 
แน่นอนว่าเป็นสิง่ดกีว่าหากเขาถูกสรา้งขึน้มาจากสสารทีม่ชีวีติ แต่พระครสิต์ก าเนิดมาจากพระวญิญาณ
ศกัดิส์ทิธิ ์
 

 สรุป ความงดงามและเกียรติของวิญญาณที่บรสิุทธิแ์ละของศาสนทูตทัง้หลายมาจากความ
สมบรูณ์และความรุง่โรจน์แห่งสวรรคข์องพวกเขา และมใิช่มาจากอื่นใด 
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14 
 

พิธีพรมน ้าของพระคริสต ์(แบพติส) 
 

 ค าถาม: ในพระคมัภรีใ์หม่ แมทธวิ 1: 13-14-15 กล่าวว่า “เมื่อนัน้พระเยซูเสดจ็จากกาลลิมีายงั
จอร์แดนมาหาจอห์นเพื่อให้จอห์นพรมน ้าแต่จอห์นห้ามพระองค์โดยกล่าวว่า ข้าพเจ้าจ าเป็นต้องให้
พระองคพ์รมน ้าให ้ขอพระองคโ์ปรดมาหาขา้พเจา้ แลว้พระเยซตูอบจอหน์ว่า ขอใหก้ระท าเดีย๋วนี้ เพราะ
เราตอ้งบรรลุความชอบธรรมตามหน้าที ่ดงันัน้เขาจงึยอมตามพระองค์” 
 

 อะไรคอืเหตุผลของสิง่นี้ เนื่องดว้ยพระครสิต์ครอบครองความสมบูรณ์ทัง้ปวง ท าไมพระองคจ์งึ
จ าเป็นตอ้งไดร้บัการพรมน ้า 
 

 ค าตอบ: หลกัของการพรมน ้าคอืการช าระลา้งโดยการส านึกผดิ จอห์นไดต้กัเตอืนและเคีย่วเขญ็
ประชาชน ท าใหพ้วกเขาส านึกผดิ จากนัน้เขาจงึพรมน ้าพวกเขา ดงันัน้เป็นทีช่ดัเจนว่าการพรมน ้านี้เป็น
สญัลกัษณ์ของการส านึกผดิในบาปทัง้หมด ความหมายของมนัแสดงอยู่ในถ้อยค าเหล่านี้ “ขา้แต่พระผู้
เป็นเจา้ เนื่องดว้ยร่างกายของขา้พเจา้ไดร้บัการช าระล้างจากสิง่ไม่บรสิุทธิท์างกายทัง้หลาย ในท านอง
เดยีวกนัขอทรงช าระล้างวญิญาณของข้าพเจา้จากสิง่ไม่บรสิุทธิข์องโลกแห่งธรรมชาติ ซึ่งไม่คู่ควรต่อ
ธรณีแห่งเอกภาพของพระองค์” การส านึกผดิคอืการกลบัจากการไม่เชื่อฟงัไปสู่การเชื่อฟงั มนุษย์ที่
ห่างไกลและถูกพรากจากพระผูเ้ป็นเจา้ไดส้ านึกและผ่านการช าระลา้ง นี้คอืสญัลกัษณ์ทีห่มายถงึ “ขา้แต่
พระผูเ้ป็นเจา้ ขอทรงท าจติใจของขา้พเจา้ให้ดงีามและบรสิุทธิ ์หลุดพน้จากทุกสิง่นอกจากความรกัของ
พระองค”์ 
 

 เนื่องด้วยพระคริสต์ต้องการให้ธรรมเนียมนี้ของจอห์นเป็นที่ปฏิบัติโดยทุกคนในเวลานัน้ 
พระองคจ์งึปฏบิตัติามเพื่อจะปลุกประชาชนและท าใหก้ฎของศาสนาก่อนสมบูรณ์ แมว้่าการช าระน ้าเพื่อ
ส านึกผดิเป็นธรรมเนียมของจอหน์ แต่ทีจ่รงิแลว้มนัเป็นทีป่ฏบิตักินัมาก่อนในศาสนาของพระผูเ้ป็นเจา้ 
 

พระครสิต์ไม่จ าเป็นต้องได้รบัการพรมน ้า แต่เนื่องด้วยในเวลานัน้มนัเป็นการกระท าที่ยอมรบัและน่า
สรรเสรญิ พระองค์จงึปฏบิตัติามอย่างไรก็ตามภายหลงัพระองค์ทรงกล่าวว่า การพรมน ้าที่แท้จรงิมใิช่
การพรมดว้ยน ้าทางธรรมชาต ิแต่ตอ้งพรมดว้ยพระวญิญาณและน ้า เพราะในตอนอื่นไดก้ล่าวไวอ้ย่างชดั
แจง้ว่า การพรมต้องใช้พระวญิญาณและไฟ ซึ่งเป็นที่ชดัเจนว่านี้มไิด้หมายถงึไฟและน ้าทางธรรมชาต ิ
เพราะการพรมดว้ยไฟเป็นไปไมไ่ด ้
 

 ดงันัน้พระวญิญาณคอืสิง่ทีพ่ระผู้เป็นเจา้ทรงประทานให้ น ้าคอืความรูแ้ละชวีติ ไฟคอืความรกั
ของพระผู้เป็นเจา้ เพราะน ้าทางธรรมชาตมิไิด้ช าระล้างหวัใจมนุษย ์แต่น ้าแห่งสวรรคแ์ละพระวญิญาณ 
ซึง่เป็นความรูแ้ละชวีติไดท้ าให้หวัใจของมนุษยด์งีามและบรสิุทธิ ์หวัใจทีไ่ด้รบัส่วนแบ่งจากพรของพระ
วญิญาณจะบรสิุทธิแ์ละดงีาม กล่าวคอืการด ารงอยู่ของมนุษยไ์ดร้บัการช าระลา้งใหบ้รสิุทธิพ์น้จากสิง่ไม่
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บรสิุทธิข์องโลกแห่งธรรมชาต ิสิง่ไม่บรสิุทธิแ์ห่งธรรมชาตเิหล่าน้ีคอืคุณลกัษณะอนัชัว่รา้ย ความโกรธ 
กเิลส ความหมกมุน่ทางโลก ความหยิง่ การโกหก การเสแสรง้ การฉ้อโกง การหลงตวัเอง ฯลฯ 
 

 มนุษยไ์ม่สามารถปลดตนเองให้พ้นจากกิเลส เว้นแต่จะได้รบัการช่วยเหลอืจากพระวญิญาณ
ศกัดิส์ทิธิ ์นัน่เองที่พระครสิต์ทรงกล่าวว่า การพรมน ้าด้วยพระวญิญาณ ด้วยน ้าและไฟเป็นสิง่จ าเป็น 
กล่าวคอืพระวญิญาณแห่งสวรรค ์น ้าแห่งความรูแ้ละชวีติ และไฟแห่งความรกัของพระผูเ้ป็นเจา้ มนุษย์
ตอ้งไดร้บัการพรมดว้ยพระวญิญาณ น ้าและไฟดงักล่าว เพื่อเขาจะเป่ียมดว้ยพระพรนิรนัดร ์มฉิะนัน้การ
พรมด้วยน ้ าทางธรรมชาติจะมีประโยชน์อะไร ไม่มีประโยชน์ การพรมด้วยน ้ าทางธรรมชาติเป็น
สญัลกัษณ์ของการส านึกผดิและการขออภยับาป 
 

 แต่ในวฏัจกัรของพระบาฮาอุลลาหไ์ม่จ าเป็นต้องใชส้ญัลกัษณ์นี้ เพราะการพรมน ้าทีแ่ท้จรงิดว้ย
พระวญิญาณและความรกัของพระผูเ้ป็นเจา้เป็นทีเ่ขา้ใจและยอมรบั 
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สญัลกัษณ์ของขนมปังและเหล้าองุ่น 
 

 ค าถาม: พระครสิตท์รงกล่าวว่า “เราคอืขนมปงัทีม่ชีวีติทีล่งมาจากสวรรค ์เพื่อว่ามนุษยจ์ะไดก้นิ
และไมต่าย” อะไรคอืความหมายของค ากล่าวนี้ 
 

 ค าตอบ: ขนมปงัน้ีหมายถงึอาหารทพิยแ์ละความสมบูรณ์แห่งสวรรค ์ดงันัน้ “หากมนุษยค์นใด
กนิขนมปงัน้ี” หมายความว่า หากมนุษยค์นใดบรรลุพระพรแห่งสวรรค์และได้รบัแสงธรรม หรอืได้รบั
ส่วนแบ่งความสมบูรณ์ของพระครสิต์ เขาจะได้รบัชวีตินิรนัดร ์โลหติยงัหมายถงึพระวญิญาณแห่งชวีติ
และความสมบูรณ์แห่งสวรรค์ หมายถึงความงดงามตระการตาและความอารนีิรนัดร์ เพราะอวยัวะ
ทัง้หมดของรา่งกายไดร้บัอาหารจากการไหลเวยีนของโลหติ 
 

ในพระคมัภรีใ์หม่ จอหน์ 6:26 บนัทกึไว้ว่า “เจา้จงแสวงหาเรา มใิช่เพราะว่าเจา้ได้เหน็ปาฏหิารยิ ์แต่
เพราะเจา้ไดก้นิขนมปงั” 
 

เป็นทีก่ระจา่งชดัว่า ขนมปงัทีส่าวกทัง้หลายไดก้นิคอืพระพรแห่งสวรรค ์เพราะในจอหน์ 6:33 กล่าวไวว้่า 
“เพราะขนมปงัของพระผู้เป็นเจา้คอืบุรุษที่ลงมาจากสวรรคแ์ละให้ชวีติแก่โลก” เป็นทีช่ดัเจนว่าร่างกาย
ของพระครสิต์มไิด้ลงมาจากสวรรค์ แต่มาจากครรภ์ของพระนางแมรี่ สิ่งที่ลงมาจากสวรรค์คือพระ
วญิญาณของพระครสิต์ เนื่องด้วยชาวยวิคิดว่าพระครสิต์พูดถึงร่างกายพระองค์ พวกเขาจงึคดัค้าน 
เพราะในจอห์น 6:42 ได้กล่าวว่า “และพวกเขากล่าวว่า นี่มใิช่เยซูบุตรของโจเซฟซึ่งเรารูจ้กับดิาและ
มารดาของเขาหรอื? เช่นนัน้เขากล่าวไดอ้ยา่งไรว่า เขาลงมาจากสวรรค”์ 
 

 จงไตร่ตรองดูว่าเป็นสิ่งชัดเจนเพียงไร สิ่งที่พระคริสต์หมายถึงขนมปงัแห่งสวรรค์คือพระ
วญิญาณของพระองค ์พระพรและความสมบรูณ์ของพระองค ์และค าสัง่สอนของพระองค ์เพราะในจอหน์ 
6:63 กล่าวว่า “พระวญิญาณคอืผูก้ระตุน้ชวีติ เนื้อหนงัมไิดใ้หป้ระโยชน์อนัใด” 
 

 ดงันัน้เป็นทีก่ระจา่งว่า พระวญิญาณของพระครสิต์คอืพระกรุณาสวรรคท์ีล่งมาจากเบือ้งบน ใคร
กต็ามทีไ่ด้รบัแสงธรรมจากพระวญิญาณนัน้กล่าวคอืค าสัง่สอนของพระองค ์กจ็ะพบชวีตินิรนัดร ์นัน่เอง 
ในจอหน์ 6:35 กล่าวว่า “และพระเยซทูรงกล่าวต่อพวกเขาว่า เราคอืขนมปงัแห่งชวีติ ใครทีม่าสู่เราจะไม่
หวิ และใครทีเ่ชื่อในเราจะไมก่ระหาย” 
 

 จงสงัเกตว่า “มาสู่เรา” พระองค์หมายถงึการกนิ และ “เชื่อในเรา” หมายถงึการดื่ม ดงันัน้เป็นที่
กระจ่างชัดว่าอาหารทิพย์คือพระกรุณาสวรรค์ ความงดงามแห่งธรรม ค าสัง่สอนแห่งสวรรค์และ
ความหมายสากลของพระครสิต์ การกินคอืการเข้าใกล้สู่พระองค์ การดื่มคอืการเชื่อในพระองค์ พระ
ครสิตม์รีา่งกายและมกีารด ารงอยูแ่ห่งสวรรค ์รา่งกายของพระองคถ์ูกตรงึไมก้างเขน แต่การด ารงอยู่แห่ง
สวรรค์ยงัมชีวีติอยู่และเป็นอนันต์ และเป็นเหตุแห่งชวีตินิรนัดร์ ประการแรกคอืธรรมชาติของมนุษย ์



36 

 

ประการที่สองคอืธรรมชาตขิองสวรรค ์บางคนคดิว่าขนมปงัและเหลา้องุ่นในพธิศีลัมหาสนิทมกีารด ารง
อยูข่องพระครสิต ์และพระวญิญาณศกัดิส์ทิธิล์งมาอยู่ในขนมปงัและเหลา้องุ่น หลงัจากขนมปงัและเหลา้
องุ่นถูกรบัประทาน มนัแตกสลายและเปลี่ยนรปูไป ดงันัน้ความคดิดงักล่าวเป็นไปไดอ้ย่างไร พระผูเ้ป็น
เจา้ทรงหา้ม แน่นอนมนัเป็นเพยีงความเพอ้ฝนัอนัไรส้าระ 
 

 สรุป โดยการแสดงปรากฏของพระคริสต์ ค าสัง่สอนแห่งสวรรค์ซึ่งเป็นพระพรอนันต์ได้
แพร่กระจายไปไกล ประทปีแห่งการน าทางได้ส่องสว่าง พระวญิญาณแห่งชวีติไดป้ระทานมาใหม้นุษย ์
ใครก็ตามที่พบการน าทางจะมชีวีติ ใครที่ยงัไม่พบยงัอยู่ในความตาย ขนมปงัที่มาจากสวรรค์คอืพระ
วญิญาณของพระครสิต ์ซึง่สาวกทัง้หลายกนิและไดร้บัชวีตินิรนัดร์ 
 

 สาวกทัง้หลายได้รบัอาหารหลายมือ้จากมอืของพระองค์ ท าไมอาหารมือ้สุดท้ายพเิศษต่างจาก
มือ้อื่น เป็นทีช่ดัเจนว่าขนมปงัแห่งสวรรค์มไิดห้มายถงึขนมปงัทัว่ไป แต่หมายถงึการหล่อเลีย้งจากพระ
วญิญาณของพระครสิต์ หมายถงึพระกรุณาและความสมบูรณ์แห่งสวรรคท์ีส่าวกของพระองคไ์ด้รบัส่วน
แบ่ง 
 

 ในท านองเดยีวกันจงไตร่ตรองดูว่า เมื่อพระครสิต์ประทานศลีแก่ขนมปงัและให้ขนมปงันัน้กบั
สาวกโดยกล่าวว่า “นี่คอืร่างของเรา” และทรงใหพ้รพวกเขา พระองคย์งัอยู่กบัพวกเขา ร่างของพระองค์
ไม่ไดเ้ปลี่ยนไปเป็นขนมปงัและเหลา้องุ่น หากร่างกายของพระองคเ์ปลีย่นไปเป็นขนมปงัและเหลา้องุ่น 
พระองคย์อ่มมไิดอ้ยูก่บัสาวก 
 

 ดงันัน้เป็นที่ชดัเจนว่า ขนมปงัและเหล้าองุ่นคอืสญัลกัษณ์ที่มคีวามหมาย เราได้ให้พระพรและ
ความสมบูรณ์ของเราแก่ท่าน เมื่อท่านไดร้บัพระพรนี้ ท่านไดร้บัชวีตินิรนัดร ์และไดร้บัส่วนแบ่งจากการ
หล่อเลีย้งจากสวรรค ์
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ปาฏิหาริย ์
 

 ค าถาม: มกีารบนัทกึว่าพระครสิต์ได้แสดงปาฏหิารยิ์หลายอย่าง บนัทกึเกี่ยวกบัปาฏหิารยิ์
เหล่านี้ เป็นจริงตามตัวอักษร หรอืมีความหมายอื่น วิทยาศาสตร์ได้พิสูจน์ว่าสาระของสรรพสิ่งไม่
เปลีย่นแปลง และสิง่มชีวีติทัง้หมดอยูภ่ายใตก้ฎและระบบสากลเดยีวกนัซึง่หนัเหออกไปไม่ได ้ดงันัน้สิ่งที่
ขดักบักฎสากลเป็นสิง่เป็นไปไมไ่ด ้
 

 ค าตอบ: ศาสนทูตทัง้หลายเป็นต้นก าเนิดของปาฏหิารยิแ์ละสญัลกัษณ์อนัน่าพศิวงหลายอย่าง 
สิง่ทีย่ากและท าไม่ไดเ้ป็นสิง่ทีเ่ป็นไปไดแ้ละง่ายส าหรบัศาสนทูต เพราะโดยอานุภาพเหนือธรรมชาต ิสิง่
อศัจรรยไ์ดป้รากฏขึน้จากพระองค ์และพระองคใ์ชอ้านุภาพเหนือธรรมชาตนิี้ชกัน าโลกแห่งธรรมชาต ิสิง่
น่าพศิวงทัง้หลายไดป้รากฏขึน้จากศาสนทตูทุกพระองค์ 
 

 แต่ในพระคมัภรีศ์กัดิส์ทิธิท์ ัง้หลายมกีารใช้พจน์ที่พเิศษเฉพาะและปาฏหิารยิแ์ละสญัลกัษณ์อนั
น่าพศิวงเหล่านี้ไม่มคีวามส าคญัต่อศาสนทูตทัง้หลาย พระองค์ไม่ต้องการแมแ้ต่จะกล่าวถงึมนั เพราะ
หากเราถอืว่าปาฏหิารยิเ์ป็นขอ้พสิจูน์อนัยิง่ใหญ่ มนักเ็ป็นขอ้พสิจูน์ส าหรบัผูท้ีเ่หน็มใิช่ส าหรบัผูท้ีไ่มเ่หน็ 
 

 ตวัอย่างเช่น ถ้าเราเล่าให้ผู้แสวงหาหรอืผู้แปลกหน้าฟงัเกี่ยวกบัพระโมเสสและพระครสิต์ และ
สญัลกัษณ์อนัน่าพศิวงทัง้หลาย เขาจะปฏเิสธและกล่าวว่า “ประชาชนมากมายไดก้ล่าวถงึสญัลกัษณ์อนั
น่าพศิวงทัง้หลายสมัพนัธ์กบัเทพเจ้าเทยีมเท็จต่างๆ และ สิง่เหล่านี้ได้รบัการยนืยนัอยู่ในพระคมัภีร ์
พวกพราหมณ์ไดเ้ขยีนหนังสอืเกี่ยวกบัสิง่อศัจรรยอ์นัน่าพศิวงต่างๆ ของศาสนาพราหมณ์” เขาจะกล่าว
อกีด้วยว่า “เรารูไ้ด้อย่างไรว่าชาวยวิและครสิเตยีนพูดความจรงิและพวกพราหมณ์พูดโกหก เพราะทัง้
สองต่างกเ็ป็นความเชื่อทีย่อมรบัสบืทอดกนัมาซึง่รวบรวมอยู่ในหนังสอื และอาจเป็นความจรงิหรอืเทจ็ก็
ได้” อาจมกีารพูดแบบเดยีวกนักบัศาสนาอื่นๆ: ถ้าสิง่หนึ่งเป็นจรงิ ทัง้หมดก็เป็นจรงิ ถ้าสิ่งหนึ่งเป็นที่
ยอมรบั ทัง้หมดต้องเป็นที่ยอมรบั ดงันัน้ปาฏหิารยิม์ใิช่ขอ้พสิูจน์ เพราะถ้ามนัเป็นขอ้พสิูจน์ส าหรบัผู้ที่
เหน็ มนักม็ไิดเ้ป็นขอ้พสิจูน์ส าหรบัผูท้ีไ่มเ่หน็ 
 

 แต่ในสมยัของศาสนทูตประชาชนที่หยัง่รู้ได้เห็นว่าสภาวะต่างๆ ของศาสนทูตคือปาฏหิารยิ ์
เพราะสภาวะเหล่านี้อยูเ่หนือสิง่อื่นใดทัง้หมดและสิง่นี้คอืปาฏหิารยิอ์นัแทจ้รงิ จงระลกึดูว่าพระครสิต์โดย
ล าพงัปราศจากกองทพัและอยูภ่ายใตก้ารกดขีอ่ยา่งใหญ่หลวง พระองคไ์ดท้รงยกธงของพระผูเ้ป็นเจา้ขึน้
ต่อประชาชนทัง้หลายของโลก ทรงต้านทานพวกเขา และในที่สุดพชิติพวกเขาทัง้หมด แมดู้ภายนอก
พระองค์ถูกตรงึไมก้างเขนก็ตาม นี้คอืปาฏหิารยิอ์นัแท้จรงิซึ่งไม่สามารถปฏเิสธได้ ไม่จ าเป็นต้องมขี้อ
พสิจูน์อื่นใดเกีย่วกบัสจัธรรมของพระครสิต์ 
 

 ปาฏหิารยิท์ัง้หลายทีป่รากฏไม่มคีวามส าคญัต่อประชาชนทีแ่สวงหาธรรม ตวัอย่างเช่น หากคน
ตาบอดกลบักลายมองเหน็ ในทีสุ่ดเขากจ็ะมองไม่เหน็เช่นเคย เพราะเขาจะต้องตายและสูญเสยีประสาท
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สมัผสัทัง้หมดของเขา ดงันัน้การท าใหค้นตาบอดสามารถมองเหน็มคีวามส าคญัเลก็น้อยเมื่อพจิารณาใน
เชงิเปรยีบเทยีบ เพราะการมองเหน็จะสูญหายไปในที่สุด หากท าให้ร่างกายของคนตายฟ้ืนขึน้มาจะมี
ประโยชน์อนัใดเพราะรา่งกายนัน้จะตอ้งตายอกี แต่ความส าคญัอยูท่ีก่ารใหช้วีตินิรนัดร ์กล่าวคอืชวีติแห่ง
ธรรม เพราะรา่งกายนี้มไิดเ้ป็นอมตะ การด ารงอยูข่องมนัเทยีบเท่ากบัการไม่ด ารงอยู่ ดงัทีพ่ระครสิต์ทรง
กล่าวต่อสาวกคนหน่ึงว่า “ขอใหค้นตายฝงัตวัเขาเอง” เพราะ “สิง่ทีเ่กดิจากเนื้อหนังคอืเนื้อหนัง และสิง่ที่
เกดิจากวญิญาณคอืวญิญาณ” 
 

 จงสงัเกต บรรดาผู้มรี่างกายที่มชีวิติอยู่ พระครสิต์ทรงพจิารณาพวกเขาว่าเป็นคนตาย เพราะ
ชวีิตคือชีวิตนิรนัดร์และการด ารงอยู่คือการด ารงอยู่อันแท้จรงิ ที่ไหนก็ตามในพระคมัภรี์ศักดิส์ ิทธิท์ี่
กล่าวถงึการฟ้ืนขึน้มาของคนตาย หมายความว่า เขาไดร้บัพรดว้ยชวีตินิรนัดรแ์ละทีม่กีารกล่าวว่าคนตา
บอดกลบักลายมองเหน็ หมายความว่าเขาได้รบัการมองเหน็ทางธรรม ทีก่ล่าวว่าคนหูหนวกกลบัไดย้นิ 
หมายความว่าเขามกีารได้ยนิทางธรรม สิง่นี้พบอยู่ในพระคมัภรีใ์หม่ซึ่งพระครสิต์ทรงกล่าวว่า “บุคคล
เหล่านี้เป็นเหมอืนบรรดาผูท้ีอ่สิซยิากล่าวถงึ พวกเขามตีาแต่ไม่เหน็ มหีูแต่ไม่ได้ยนิ และเรารกัษาพวก
เขา” 
 

 นี้มไิดห้มายความว่า ศาสนทูตทัง้หลายไม่สามารถแสดงปาฏหิารยิ ์พระองคม์อีานุภาพทุกอย่าง 
แต่ส าหรบัศาสนทูตแล้ว สายตาแห่งธรรม การรกัษาทางธรรมและชวีตินิรนัดร์เป็นสิง่ที่มคี่าและส าคญั
กว่า ทีใ่ดกต็ามทีพ่ระคมัภรีศ์กัดิส์ทิธิบ์นัทกึว่าบุคคลหน่ึงตาบอดและกลบัมองเหน็ความหมายคอืเขาตา
บอดทางธรรมและไดร้บัสายตาแห่งธรรม เขาโง่เขลาและกลบักลายฉลาด เขาไม่เอาใจใส่และกลบัเป็นผู้
ไมเ่อาใจใส่ เขาฝกัใฝท่างโลกและกลบัมาฝกัใฝท่างธรรม 
 

 เนื่องดว้ยสายตาและการไดย้นิแห่งธรรม ชวีติและการรกัษาทางธรรม เป็นสิง่นิรนัดร ์มนัจงึเป็น
สิง่ส าคญั เมื่อเปรยีบเทยีบแลว้อะไรคอืความส าคญัและคุณค่าของร่างกายและประสาทสมัผสั? ไม่กี่วนั
มนัก็จะจบสิ้นไปเหมอืนความคดิชัว่แล่น ตวัอย่างเช่นหากเราจุดตะเกยีงที่ดบัให้สว่างขึ้น ตะ เกียงนัน้
จะตอ้งดบัอกี แต่แสงของดวงอาทติยส์ว่างไสวอยูเ่สมอ นี้คอืสิง่ส าคญั 
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17 
 

การฟ้ืนคืนชีพของพระคริสต ์
 

 ค าถาม: อะไรคอืความหมายของการฟ้ืนคนืชพีของพระครสิตภ์ายหลงั 3 วนั 
 

 ค าตอบ: การฟ้ืนชพีของศาสนทตูทัง้หลายมใิช่เป็นการฟ้ืนคนืชพีทางร่างกาย ภาวะทัง้หลายของ
พระองค์ การกระท า สิง่ทีพ่ระองคไ์ด้สถาปนาค าสัง่สอน การแสดงความหมาย นิยายเปรยีบเทยีบและ
ค าแนะน าของพระองค ์ลว้นเป็นความหมายทางธรรมและมไิดเ้กีย่วขอ้งกบัสรรพสิง่ทางโลก ตวัอย่างเช่น 
หวัขอ้เกี่ยวกบัพระครสิต์มาจากสวรรค์ได้กล่าวไว้หลายแห่งอย่างชดัเจนในพระคมัภรีใ์หม่ว่า บุตรแห่ง
มนุษยม์าจากสวรรค์ พระองค์อยู่ในสวรรค์และพระองค์จะไปสู่สวรรค์ เช่นกนัในพระคมัภรีใ์หม่ จอห์น 
6:38 กล่าวว่า “เพราะเราลงมาจากสวรรค์” และในจอหน์ 6:42 “และพวกเขากล่าวว่า นี่มใิช่เยซูบุตรโจ
เซฟซึง่เรารูจ้กับดิามารดาของเขาหรอื? เช่นนัน้เขากล่าวไดอ้ย่างไรว่าเราลงมาจากสวรรค์” และในจอหน์ 
3:13 “ไม่มมีนุษยค์นใดได้ขึ้นไปสู่สวรรค์ เว้นแต่ผู้ที่ลงมาจากสวรรค์ ประดุจบุตรแห่งมนุษย์ที่อยู่ใน
สวรรค”์ 
 

 จงสงัเกตค ากล่าวทีว่่า “บุตรแห่งมนุษยอ์ยูใ่นสวรรค”์ ขณะทีพ่ระครสิต์อยู่บนโลกในเวลานัน้ และ
จงสงัเกตที่กล่าวว่า พระคริสต์ลงมาจากสวรรค์ แมพ้ระองค์มาจากครรภ์ของพระนางแมรี ่และร่างกาย
ของพระองค์เกดิมาจากพระนางแมรี ่ดงันัน้เป็นที่ชดัเจนว่าเมื่อมกีารกล่าวว่าบุตรแห่งมนุษยล์ งมาจาก
สวรรค ์นี่มใิช่หมายความตามตวัอกัษรแต่มคีวามหมายแอบแฝงอยู่ มนัเป็นความจรงิทางธรรมมใิช่ทาง
วตัถุ ความหมายคอืแมภ้ายนอกพระครสิตก์ าเนิดมาจากครรภข์องพระนางแมรี ่ในความเป็นจรงิพระองค์
ลงมาจากสวรรค์ มาจากศูนยก์ลางของดวงอาทติยแ์ห่งธรรม มาจากภพของดวงอาทติย์แห่งธรรม มา
จากภพของพระผูเ้ป็นเจา้และอาณาจกัรธรรมและดว้ยเป็นทีก่ระจา่งชดัว่าพระครสิต์มาจากอาณาจกัรของ
พระผูเ้ป็นเจา้ ดงันัน้การหายไปใต้พืน้ดนิของพระองคเ์ป็นเวลา 3 วนั มคีวามหมายแอบแฝงอยู่และมไิด้
หมายความตามตัวอักษร ในท านองเดียวกัน การฟ้ืนคืนชีพของพระองค์ขึ้นมาจากพื้นดินก็เป็น
สญัลกัษณ์ทีม่คีวามหมายเป็นนยั มนัเป็นความจรงิทางธรรมไม่ใช่ทางวตัถุ เช่นเดยีวกนั การขึน้สู่สวรรค์
ของพระครสิตเ์ป็นการขึน้ของวญิญาณมใิช่ร่างกาย 
 

 นอกจากค าอธบิายเหล่าน้ี ยงัเป็นทีพ่สิูจน์โดยวทิยาศาสตรว์่าทอ้งฟ้าไม่ขอบเขต ว่างเปล่า ซึง่มี
ดวงดาวและดาวนพเคราะหจ์ านวนนบัไมถ่ว้นหมุนเวยีนอยู่ 
 

 ดงันัน้เรากล่าวว่า ความหมายของการฟ้ืนคนืชพีของพระครสิต์คอืดงัต่อไปนี้: สาวกทัง้หลาย
กงัวลใจหลงัจากพระครสิต์ถูกตรงึไม้กางเขน การด ารงอยู่ของพระครสิต์ซึ่งหมายถึงค าสัง่สอนของ
พระองค ์พระพรและความสมบูรณ์ และอานุภาพทางธรรมของพระองค ์ถูกซ่อนเรน้ปิดบงัเป็นเวลา 2-3 
วนั หลงัจากพระองค์ถูกตรงึไม้กางเขน การด ารงอยู่ของพระองค์มไิด้เจดิจ้าหรอืปรากฏชดั ไม่เพยีง
เท่านัน้มนัสูญหายไป เพราะสาวกมจี านวนน้อยและพวกเขากงัวลใจ ศาสนาของพระครสิต์เป็นประดุจ
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ร่างที่ไร้ชวีติ และภายหลงัจาก 3 วนั สาวกทัง้หลายเกิดความมัน่ใจและหนักแน่น และเริม่ต้นรบัใช้
ศาสนาของพระองค์ มุ่งมัน่แพร่กระจายค าสัง่สอน น าค าแนะน าของพระองค์มาปฏบิตัแิละลุกขึน้รบัใช้
พระองค์ การด ารงอยู่ของพระครสิต์กลบักลายเจดิจ้าและพระพรของพระองค์ปรากฏขึ้น ศาสนาของ
พระองคพ์บกบัชวีติค าสัง่สอนและค าตกัเตอืนของพระองค์เป็นทีก่ระจ่างชดัและเหน็ได ้กล่าวคอืศาสนา
ของพระครสิตเ์ป็นประดุจรา่งทีไ่รช้วีติ จนกระทัง่ชวีติและพระพรของพระวญิญาณศกัดิส์ทิธิม์าลอ้มรอบ 
 

 ดงักล่าวคอืความหมายของการฟ้ืนคนืของพระครสิต์ และนี่คอืการฟ้ืนคนืชพีที่แท้จรงิ แต่เนื่อง
ดว้ยนักบวชมไิด้เขา้ใจความหมายหรอืสญัลกัษณ์ในพระคมัภรีใ์หม่ จงึเป็นที่กล่าวว่าศาสนาขดัแยง้กบั
วทิยาศาสตร ์ดงัตวัอยา่งเรือ่งการขึ้นสู่สวรรคข์องพระครสิต์นี้ ร่างกายของพระองค์ลอยขึน้ไปบนทอ้งฟ้า
ซึง่เป็นสิง่ขดักบัวทิยาศาสตร ์แต่เมื่อความจรงิของเรื่องนี้เป็นทีช่ดัเจนและมกีารอธบิายความหมายของ
สญัลกัษณ์ วทิยาศาสตรย์อ่มไมป่ฏเิสธ ในทางตรงขา้มวทิยาศาสตรแ์ละเหตุผลยนืยนั 
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18 
 

การเสดจ็มาครัง้ท่ีสองของพระคริสตแ์ละวนัแห่งการพิพากษา 
 

 ในพระคมัภีร์ศักดิส์ ิทธิต่์างๆ ได้กล่าวว่าพระครสิต์จะเสด็จกลบัมาอีก และการเสด็จมาของ
พระองค์ขึน้อยู่กบัการปรากฏสญัลกัษณ์จ านวนหนึ่ง เมื่อพระองค์เสดจ็มา สญัลกัษณ์เหล่านี้จะมาด้วย 
ตวัอย่างเช่น “ดวงอาทติยจ์ะถูกท าให้มดืมน ดวงจนัทรจ์ะไม่ส่องแสง และดวงดาวทัง้หลายจะตกลงมา
จากฟ้า....และแล้วจะปรากฏสัญลกัษณ์ของบุตรแห่งมนุษย์บนท้องฟ้า เผ่าพนัธุ์ทัง้หมดของโลกจะ
โศกเศร้า และพวกเขาจะเห็นบุตรแห่งมนุษย์เสด็จมาในก้อนเมฆบนท้องฟ้าด้วยอานุภาพและความ
รุ่งโรจน์อันยิ่งใหญ่” พระบาฮาอุลลาห์ได้ทรงอธิบายบทกลอนเหล่านี้อยู่ในคัมภีร์คีตาบี-อีคาน ไม่
จ าเป็นตอ้งพดูซ ้า จงไปดทูีพ่ระคมัภรีน์ัน้และท่านจะเขา้ใจค าพดูเหล่านี้ 
 

 แต่เรามบีางอย่างที่จะกล่าวเพิม่เตมิเกี่ยวกบัเรื่องนี้ ในการเสดจ็มาครัง้แรก พระครสิต์มาจาก
สวรรค์ตามทีก่ล่าวไว้อย่างชดัแจง้ในพระคมัภรีใ์หม่ พระครสิต์เองทรงกล่าวว่า “ไม่มมีนุษยค์นใดได้ขึน้
ไปสู่สวรรค ์เวน้แต่ผูท้ีล่งมาจากสวรรค ์ประดุจบุตรแห่งมนุษยท์ีอ่ยูใ่นสวรรค์” 
 

 เป็นทีช่ดัเจนส าหรบัทุกคนว่าพระครสิตล์งมาจากสวรรค ์แมดู้ภายนอกพระองคม์าจากครรภข์อง
พระนางแมรี ่ในการเสดจ็มาครัง้แรกพระองค์มาจากสวรรค์ แมดู้เหมอืนว่าพระองคม์าจากครรภม์ารดา 
ในท านองเดยีวกนั การเสดจ็มาครัง้ทีส่อง พระองคจ์ะมาจากสวรรค ์แมดู้เหมอืนว่าพระองคม์าจากครรภ์
มารดา เงือ่นไขทีร่ะบุอยูใ่นพระคมัภรีใ์หมส่ าหรบัการเสดจ็มาครัง้ทีส่องของพระครสิต์ เหมอืนกบัเงื่อนไข
ของการเสดจ็มาครัง้แรก ดงัทีเ่ราไดก้ล่าวไวแ้ลว้ 
 

 ในบทอิสซยิาประกาศว่า พระเมไซยะจะมชียัเหนือโลกตะวนัออกและโลกตะวนัตก และชาติ
ทัง้หมดของโลกจะมาอยู่ใต้ร่มเงาของพระองค ์อาณาจกัรของพระองค์จะได้รบัการสถาปนา พระองคจ์ะ
เสดจ็มาจากสถานทีท่ีไ่ม่รูจ้กั คนบาปจะถูกตดัสนิ และความยุตธิรรมจะมอียู่ทัว่ไป ถึงขนาดที่ว่าสุนัขป่า
และแกะ เสอืดาวและลกูแพะ เดก็ทารกและงพูษิจะชุมนุมกนัอยู่ทีน่ ้าพุเดยีวกนั ในทุง้หญ้าเดยีวกนัและที่
อาศยัเดยีวกนั การเสดจ็มาครัง้แรกอยู่ในเงื่อนไขเหล่านี้เช่นกนัแมดู้ภายนอกไม่มเีงื่อนไขใดปรากฏขึน้ 
ดงันัน้ชาวยวิจงึปฏเิสธพระครสิต์และเรยีกพระเมไซยะว่ามาซคิ8 ถอืว่าพระครสิต์เป็นผู้ท าลายคฤหาสถ์
ของพระผู้เป็นเจ้า เป็นผู้ละเมิดวนัแซบบาทและกฎของพระผู้เป็นเจ้า และการตัดสินประหารชีวิต
พระองค ์กระนัน้ก็ตามเงื่อนไขแต่ละอย่างเหล่านี้มคีวามหมายเป็นนัยซึง่ชาวยวิไม่เขา้ใจ ดงันัน้พวกเขา
จงึถูกขวางกัน้มไิดแ้ลเหน็สจัธรรมของพระครสิต ์
 

 การเสดจ็มาครัง้ทีส่องของพระครสิต์จะมลีกัษณะคลา้ยกนั สญัลกัษณ์และเงื่อนไขต่างๆ ทีก่ล่าว
ไวล้ว้นมคีวามหมาย และมไิดห้มายความตามตวัอกัษร สิง่หนึ่งทีไ่ดก้ล่าวไวค้อื ดวงดาวทัง้หลายจะตกลง

                                                        
8 อสรูกาย 
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มาบนโลก ดวงดาวมจี านวนนับไม่ถ้วน และนักคณิตศาสตรส์มยัใหม่ได้พสิูจน์ตามวทิยาศาสตรว์่า ดวง
อาทิตย์ใหญ่กว่าโลกประมาณ 1.5 ล้านเท่า และดวงดาวที่อยู่กบัที่แต่ละดวงใหญ่กว่าดวงอาทติย์
ประมาณ 1,000 เท่า หากดวงดาวเหล่านี้ตกลงมาบนผวิโลก จะมสีถานทีไ่หนใหม้นัตก มนัจะเป็นราวกบั
ว่าภเูขาหมิาลยั 1 พนัลา้นลกูตกลงมาบนเมลด็มสัตาด ตามเหตุผลและวทิยาศาสตรแ์ลว้สิง่นี้เป็นไปไม่ได้
ทเีดยีว ช่างแปลกยิง่กว่านัน้ที่พระครสิต์ทรงกล่าวว่า “บางทเีราอาจจะมาขณะที่เจา้หลบัอยู่ เพราะการ
เสดจ็มาของบุตรแห่งมนุษยเ์ป็นเหมอืนการมาของขโมย” บางทขีโมยจะอยูใ่นบา้นและเจา้ของบา้นจะไมรู่ ้
 

 เป็นที่ชดัเจนและกระจ่างว่า สญัลกัษณ์เหล่านี้มคีวามหมายเป็นนัย และมไิด้หมายความตาม
ตวัอกัษร สิง่นี้อธบิายไวอ้ยา่งละเอยีดในพระคมัภรีค์ตีาบ ี– อคีาน จงไปดทูีพ่ระคมัภรีน์ัน้ 
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19 
 

ตรีเอกา 
 

 ค าถาม: อะไรคอืความหมายของตรเีอกา พระผูเ้ป็นเจา้ 3 ภาค 
 

ต าตอบ: การด ารงอยูข่องพระผูเ้ป็นเจา้บรสิุทธิเ์กนิกว่าความเขา้ใจของมนุษย ์เหนือเกนิความคดิของผูท้ี่
ชาญฉลาดทัง้หลาย การด ารงอยู่ของพระผู้เป็นเจ้าไม่มกีารแบ่งแยก เพราะการแบ่งแยกและการทวี
จ านวนเป็นคุณสมบตัขิองสรรพสิง่สรา้งสรรคซ์ึง่เป็นการด ารงอยู่อนัผนัแปร การแบ่งแยกและทวจี านวน
มใิช่สิง่บงัเอญิทีบ่งัเกดิกบัสิง่ทีด่ ารงอยูด่ว้ยตนเอง 
 

 การด ารงอยู่ของพระผู้เป็นเจา้บรสิุทธิก์ว่าความเป็นเอกพจน์ เช่นนัน้จะบรสิุทธิย์ ิง่กว่าเพยีงไร
กว่าความเป็นพหพูจน์ การลงมาสู่เง ือ่นไขและระดบัต่างๆ ของพระผูเ้ป็นเจา้ยอ่มเป็นสิง่เสมอกบัความไม่
สมบูรณ์ และตรงขา้มกบัความสมบูรณ์ และดงันัน้เป็นไม่ไดเ้ดด็ขาด การด ารงอยู่ของพระผูเ้ป็นเจา้เป็น
ความศกัดิส์ทิธิแ์ละบรสิุทธินิ์รนัดร ์ทัง้หมดที่กล่าวไว้เกี่ยวกบัศาสนทูตทัง้หลายและอรุโณทยัสถานของ
พระผูเ้ป็นเจา้ หมายถงึการสะทอ้นแห่งสวรรค ์มใิช่การลงมาสู่ภาวการณ์ด ารงอยู่ 
 

 พระผู้เป็นเจา้ทรงความสมบูรณ์บรสิุทธิ ์สรรพสิง่สรา้งสรรคค์อืความไม่สมบูรณ์ ในทางตรงขา้ม 
การแสดงปรากฏของพระองค ์การขึน้ของพระองค ์เป็นเหมอืนการสะทอ้นของดวงอาทติยอ์ยู่ในกระจก
ขดัมนัทีใ่สสะอาด สรรพสิง่สรา้งสรรคท์ัง้หมดเป็นสญัลกัษณ์อนัชดัเจนของพระผูเ้ป็นเจา้ ประดุจสิง่มชีวีติ
ทัง้หลายบนโลกที่รศัมขีองดวงอาทติยฉ์ายแสงมายงัมนั แต่บนที่ราบ ภูเขา ต้นไมแ้ละผลไม ้แสงเพยีง
ส่วนหนึ่งฉายมายงัมนั ซึง่ท าใหม้นัเป็นสิง่ทีเ่หน็ได ้เตบิโตและบรรลุจุดมุ่งหมายของการด ารงอยู่ของมนั 
แต่ทว่าศาสนทูตอยู่ในภาวะของกระจกใส ซึ่งภายในนัน้ดวงอาทติยแ์ห่งธรรมปรากฏอยู่ด้วยคุณสมบตัิ
และความสมบูรณ์ทัง้หมด ดงันัน้การด ารงอยู่ของพระครสิต์คอืกระจกใสแห่งความงามและความบรสิุทธิ ์
อนัยิง่ใหญ่ทีสุ่ด ดวงอาทติยแ์ห่งธรรมหรอืสาระของพระผูเ้ป็นเจา้สะทอ้นอยู่ในกระจกนี้ และแสดงปรากฏ
แสงสว่างและความรอ้นอยู่ในกระจก แต่จากภาวะอนัศกัดิส์ทิธิแ์ละสวรรคแ์ห่งความบรสิุทธิ ์ดวงอาทติย์
มไิดล้งมาอาศยัอยู่ในกระจก ดวงอาทติยย์งัคงอยู่ในภาวะอนัประเสรฐิของมนัขณะที่แสดงปรากฏอยู่ใน
กระจกแห่งความงามและความสมบูรณ์ 
 

 ทนีี้หากเรากล่าวว่า เราเหน็ดวงอาทติยอ์ยู่ในกระจก 2 บาน บานหนึ่งคอืพระครสิต์ อกีบานหนึ่ง
คอืพระวญิญาณศกัดิส์ทิธิ ์นัน่คอืเราเหน็ดวงอาทติย ์3 ดวง ดวงหน่ึงอยูบ่นฟ้า อกีสองดวงอยู่บนโลก เรา
พูดความจรงิ และหากเรากล่าวว่าดวงอาทติยม์ดีวงเดยีว บรสิุทธิเ์ป็นหน่ึง ไม่มคีู่เคยีงหรอืที่เสมอ เราก็
พดูความจรงิเช่นกนั 
 

ขอ้สรปุของการอภปิรายน้ีคอื การด ารงอยู่ของพระครสิต์คอืกระจกใส และดวงอาทติยแ์ห่งธรรมกล่าวคอื
สาระแห่งความเป็นหนึ่งปรากฏอยู่ในกระจกด้วยคุณลกัษณะและความสมบูรณ์อนัไม่มขีดีจ ากดันี้มไิด้
หมายความว่าดวงอาทติยซ์ึ่งเป็นสาระของพระผู้เป็นเจา้ถูกแบ่งแยกหรอืทวจี านวน เพราะดวงอาทติย์
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เป็นหนึ่งแต่มนัปรากฏอยู่ในกระจกนี้เองที่พระครสิต์ทรงกล่าวว่า “พระบดิาอยู่ในพระบุตร” หมายความ
ว่าดวงอาทติยป์รากฏอยูใ่นกระจก 
 

 พระวญิญาณศกัดิส์ทิธิค์อืพระพรของพระผู้เป็นเจา้ซึ่งปรากฏอยู่ในการด ารงอยู่ของพระครสิต ์
ฐานะของพระบุตรคอืหวัใจของพระครสิต์ และพระวญิญาณศกัดิส์ทิธิค์อืฐานะของพระวญิญาณของพระ
ครสิต์ ดงันัน้จงึเป็นที่แน่นอนและพสิูจน์แล้วว่า สาระของพระผู้เป็นเจา้เป็นเอกไม่มทีี่เสมอ ไม่มคีวาม
คลา้ยคลงึหรอืเท่าเทยีม 
 

 นี้คอืความหมายของพระผูเ้ป็นเจา้ 3 ภาค ถา้มไิดห้มายความเช่นนี้ รากฐานของศาสนาของพระ
ผูเ้ป็นเจา้คงตัง้อยู่บนค าอ้างทีข่ดักบัเหตุผล ซึง่สตปิญัญาไม่สามารถเขา้ใจได ้และจะบงัคบัสตปิญัญาให้
เชื่อในสิง่ที่มนัไม่เขา้ใจได้อย่างไร สิง่ๆ หน่ึงไม่สามารถเป็นที่เขา้ใจได้โดยสตปิญัญาเว้นแต่เมื่อสิง่นัน้
ไดร้บัการอธบิายเป็นรปูลกัษณ์ทีเ่ขา้ใจได ้มฉิะนัน้มนัเป็นเพยีงความพยายามจนิตนาการ 
 

 บดันี้เป็นที่ชดัเจนจากค าอธบิายนี้ว่า อะไรคอืความหมายของพระผู้เป็นเจา้ 3 ภาค ความเป็น
หนึ่งของพระผูเ้ป็นเจา้ไดร้บัการพสิูจน์แลว้ 
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20 
 

อดมัและอีฟ 
 

 ค าถาม: อะไรคอืความหมายเกีย่วกบัเรือ่งราวของอดมัและการกนิผลไมบ้นตน้ 
 

 ค าตอบ: ในพระคมัภรีไ์บเบิล้เขยีนไวว้่า พระผูเ้ป็นเจา้ใหอ้ดมัอยู่ในสวนอเีดนเพื่อเพาะปลูกและ
ดแูลสวนและทรงกล่าวต่ออดมัว่า จงกนิผลไมจ้ากทุกตน้ยกเวน้ตน้ไมแ้ห่งความดแีละความชัว่รา้ย เพราะ
หากเจา้กนิผลจากต้นนัน้เจา้จะตาย จากนัน้เป็นทีก่ล่าวกนัว่าพระผูเ้ป็นเจา้ท าใหอ้ดมัหลบัและน าซีโ่ครง
ซีห่นึ่งของอดมัไปสรา้งผูห้ญงิ เพื่อว่าเธอจะเป็นสหายของอดมั หลงัจากนัน้เป็นทีก่ล่าวกนัว่างรูา้ยไดช้กั
จูงผู้หญิงให้กนิผลจากต้นไมน้ัน้โดยกล่าวว่า พระผู้เป็นเจ้าได้ห้ามเจ้ามใิห้กินผลจากต้นไม้นัน้ เพื่อว่า
ดวงตาของเจา้จะไม่เปิดออกและเจา้จะไม่สามารถแยกความดจีากความชัว่รา้ย จากนัน้อฟีไดก้นิผลจาก
ต้นไมน้ัน้และส่งใหอ้ดมักนิ ซึง่อดมักก็นิ ดวงตาของทัง้สองเปิดออกและพบว่าตนเองเปลอืยกาย เขาทัง้
สองจงึน าใบไมม้าปกปิดกาย จากการกระท านี้ท าใหท้ัง้สองไดร้บัค าต าหนิจากพระผู้เป็นเจา้ พระผูเ้ป็น
เจา้ทรงกล่าวต่อว่าอดมัว่า “เจา้ได้กนิผลไมจ้ากต้นไมต้้องห้ามหรอื” อดมัตอบว่า “อฟีชกัชวนขา้พเจ้า 
และขา้พเจา้กก็นิ” จากนัน้พระผูเ้ป็นเจา้ทรงต าหนิอฟี อฟีกล่าวว่า “งูรา้ยชกัชวนขา้พเจา้ และขา้พเจา้ก็
กนิ” ดงันัน้งูร้ายจงึถูกสาปแช่ง และความเป็นศตัรูบงัเกิดขึ้นระหว่างงูร้ายกบัอีฟ และระหว่างทายาท
ทัง้หลายของงรูา้ยและอฟี และพระผูเ้ป็นเจา้กล่าวว่า มนุษยร์ูจ้กัความดแีละความชัว่เหมอืนเรา บางทเีขา
อาจกนิผลไมจ้ากตน้ไมแ้ห่งชวีติและมชีวีตินิรนัดร ์ดงันัน้พระผูเ้ป็นเจา้จงึปกป้องตน้ไมแ้ห่งชวีติไว ้
 

 ถ้าเราถอืความหมายตามตวัอกัษรของเรื่องนี้ตามที่คนจ านวนมากตีความหมาย มนัเป็นเรื่อง
ประหลาดมาก เหตุผลไม่สามารถยอมรบัยนืยนัหรอืจนิตนาการได ้เพราะแบบแผน รายละเอยีด ค าพูด
หรอืค าต าหนิดงักล่าวมใิช่ลกัษณะทีม่าจากคนทีฉ่ลาด ยิง่เป็นไปไมไ่ดเ้พยีงไรทีจ่ะมาจากพระผูเ้ป็นเจา้ ผู้
ทรงจดัระบบจกัรวาลอนัไรข้อบเขตนี้ไว้อย่างสมบูรณ์ และจดัผูอ้าศยัจ านวนนับไม่ถ้วนไวด้้วยระบบอัน
แน่นอนดว้ยพลงัและความสมบรูณ์ 
 

 เราต้องไตร่ตรองสกัหน่อย: หากความหมายตามตวัอกัษรของเรื่องนี้มาจากมนุษยท์ีฉ่ลาดคน
หนึ่ง แน่นอนทุกคนต้องปฏเิสธด้วยเหตุผลว่าแบบแผนและการแต่งเรื่องนี้มไิด้มาจากผู้ที่ฉลาด ดงันัน้
เรื่องของอดมัและอฟีกนิผลไม ้และทัง้สองถูกขบัไล่ออกจากสวรรค์ต้องถือว่าเป็นสญัลกัษณ์ มนับรรจุ
ความลกึลบัแห่งสวรรคแ์ละความหมายเป็นสากลและสามารถอธบิายไดอ้ยา่งน่าพศิวงหลายอย่าง เฉพาะ
บรรดาผู้ที่เริม่เข้าไปสู่ความลึกลบั และผู้ที่อยู่ใกล้ต าหนักของพระผู้ทรงอานุภาพ จงึจะตระหนักใน
ความลบัน้ี ดงันัน้บทกลอนเหล่านี้ในพระคมัภรีไ์บเบิล้มคีวามหมาย 
 

 เราจะอธิบายความหมายหนึ่ง อดมัหมายถึงจติของอดมั และอีฟหมายถึงวิญญาณของเขา 
เพราะบางตอนในพระคมัภรี์ที่มกีารกล่าวถึงผู้หญิง มนัเป็นการแสดงถึงวญิญาณของบุรุษ ต้นไมแ้ห่ง
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ความดแีละความชัว่หมายถงึโลกแห่งมนุษย ์เพราะโลกแห่งธรรมนัน้ดเีลศิและสว่างไสว แต่ในโลกแห่ง
มนุษยม์คีวามสว่างและความมดื ความดแีละความชัว่ด ารงอยูเ่ป็นเงือ่นไขตรงกนัขา้มกนั 
 

 ความหมายของงรูา้ยคอืการผกูพนัอยูก่บัโลกแห่งมนุษย ์การผูกพนัของจติอยู่กบัโลกแห่งมนุษย์
ได้น าพาวญิญาณและจติของอดมัจากโลกแห่งอสิรภาพไปสู่โลกแห่งพนัธนาการ และท าให้เขาหนัจาก
อาณาจกัรของพระผูเ้ป็นเจา้ไปสู่โลกแห่งมนุษย ์เมือ่จติและวญิญาณของอดมัเขา้ไปสู่โลกแห่งมนุษย ์เขา
ได้ออกจากสวรรค์แห่งอสิรภาพและตกลงไปสู่โลกแห่งพนัธนาการ จากยอดสุดแห่งความบรสิุทธิแ์ละ
ความดงีาม เขาเขา้ไปสู่โลกแห่งความดแีละความชัว่ 
 

 ต้นไมแ้ห่งชวีติคอืระดบัสูงสุดของโลกแห่งการด ารงอยู่  นัน่คอืต าแหน่งของพระวจนะของพระผู้
เป็นเจ้าและศาสนทูตสากล ดงันัน้ต าแหน่งนี้ได้รบัการอนุรกัษ์ไว้ และเมื่อมกีารปรากฏของศาสนทูต
สากลผูป้ระเสรฐิสุด มนัจะปรากฏชดัเจน เมื่อพจิารณาถงึการแสดงปรากฏของความสมบูรณ์แห่งสวรรค ์
ต าแหน่งของอดมัอยู่ในภาวะตวัอ่อนในครรภ ์ต าแหน่งของพระครสิต์คอืภาวะผูใ้หญ่ เป็นวยัทีใ่ชเ้หตุผล 
และการปรากฏของศาสนทูตผู้ยิง่ใหญ่ที่สุด9 คอืภาวะแห่งความสมบูรณ์ของสาระและคุณลกัษณะ
ทัง้หลาย น้ีเองที่สวรรค์สูงสุด ต้นไมแ้ห่งชวีติเป็นการหมายถงึศูนยก์ลางของความบรสิุทธิโ์ดยสมบูรณ์ 
กล่าวคอืศาสนทตูสากล ตัง้แต่ยคุของอดมัจนถงึยคุของพระครสิต์ ทัง้สองพูดไวน้้อยเกี่ยวกบัชวีตินิรนัดร ์
และความสมบูรณ์สากลแห่งสวรรค์ ต้นไมแ้ห่งชวีตินี้คอืต าแหน่งของภาวะของพระครสิต์ โดยการแสดง
ปรากฏของพระองค ์มนัไดร้บัการเพราะปลกูและประดบัดว้ยผลไมอ้นนัต์ 
 

 ทนีี้จงพจิารณาว่าความหมายนี้เขา้กบัความเป็นจรงิเพยีงไรเพราะจติและวญิญาณของอดมัเมื่อ
ผูกพนัอยู่กบัโลกมนุษย ์ได้ผ่านจากโลกแห่งอิสรภาพไปสู่โลกแห่งพนัธนาการ การผูกพนัของจติและ
วญิญาณกับโลกแห่งมนุษย์ซึ่งเป็นบาป ได้สบืทอดไปยงัทายาททัง้หลายของอดมั และคอืงูร้ายที่อยู่
ท่ามกลางและเป็นศตัรกูบัจติของทายาททัง้หลายของอดมั ความเป็นศตัรนูี้คงอยู่ต่อไป เพราะการผูกพนั
กบัโลกได้กลายเป็นเหตุแห่งพนัธนาการของจติ และพนัธนาการนี้คอืบาป ซึ่งได้ถ่ายทอดจากอดมัไปสู่
ชนรุน่หลงั เพราะความผกูพนัน้ี มนุษยจ์งึถูกพรากจากธรรมะและต าแหน่งอนัประเสรฐิ 
 

 เมือ่สายลมอนับรสิุทธิข์องพระครสิต์ และแสงธรรมอนัศกัดิส์ทิธิข์องศาสนทูตผูย้ ิง่ใหญ่ทีสุ่ด10 แผ่
กระจายไปกวา้งไกล มนุษยท์ีห่นัมาสู่พระวจนะของพระผูเ้ป็นเจา้และรบัการหลัง่ไหลของความอารขีอง
พระองคก์ไ็ดร้บัการช่วยรอดพน้จากการผูกพนัและบาปนี้ ไดร้บัชวีตินิรนัดรแ์ละไดร้บัการปลดปล่อยจาก
โซ่พนัธนาการ และบรรลุสู่โลกแห่งอสิรภาพ พวกเขาหลุดพน้จากความชัว่รา้ยของโลกแห่งมนุษย ์และ
ไดร้บัคุณความดแีห่งอาณาจกัรสวรรค ์นี่คอืความหมายของวจนะของพระครสิต์ทีว่่า “เราไดใ้หโ้ลหติของ
เราเพื่อชวีติของโลก” กล่าวคอื เราไดเ้ลอืกความยุง่ยาก ความทรมาน ความหายนะเหล่านี้และแมแ้ต่การ
ถูกประหารชวีติกเ็พื่อจะบรรลุจดุมุง่หมายน้ีคอืการไถ่บาป นัน่คอืการตดัความผูกพนัของจติจากโลกแห่ง

                                                        
9 พระบาฮาอลุลาห์ 
10 พระบาฮาอลุลาห์ 
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มนุษยแ์ละดงึดดูเขา้หาโลกแห่งพระผูเ้ป็นเจา้ เพื่อว่าบุคคลต่างๆ จะปรากฏขึน้ซึง่จะเป็นสาระแห่งการน า
ทางของมนุษยชาต ิและเป็นการแสดงปรากฏความสมบรูณ์ของอาณาจกัรสงูสุด 
 

 จงสงัเกต หากความหมายเป็นไปตามธรรมดาตามสมมุตฐิานของประชาชนของพระคมัภรี์11 มนั
ย่อมเป็นความอยุตธิรรมอย่างยิง่ และเป็นการก าหนดชะตากรรมล่วงหน้า หากอดมัท าบาปโดยเขา้ไป
ใกล้ต้นไมต้้องห้าม อะไรคอืบาปของพระอบัราฮมั? อะไรคอืความผดิพลาดของพระโมเสส? อะไรคอื
ความผดิของโนอาห?์ อะไรคอืบาปของโจเซฟ? อะไรคอืความอยุตธิรรมของศาสนทูตทัง้หลายของพระผู้
เป็นเจา้? และอะไรคอืบาปของจอห์น? ความยุตธิรรมของพระผูเ้ป็นเจา้จะยอมให้ศาสนทูตเหล่านี้ถูก
ทรมานอยู่ในนรกเพราะบาปของอดมั จนกระทัง่พระครสิต์มาและช่วยศาสนทูตเหล่านัน้ให้พ้นจากการ
ทรมานอันเจบ็ปวดโดยการสละชวีิตของพระครสิต์อย่างนัน้หรอื? ความคิดเช่นนี้ไม่อยู่ในกฎหรอื
หลกัเกณฑใ์ดๆ และไมส่ามารถยอมรบัไดโ้ดยผูท้ีม่ปีญัญา 
 

 ไม่ มนัหมายความตามทีไ่ดก้ล่าวไวแ้ลว้ อดมัคอืจติของอดมัและอฟีคอืวญิญาณของเขา ต้นไม้
คือโลกแห่งมนุษย์ และงูร้ายคือการผูกพนักับโลกนี้ซึ่ งเป็นบาปและได้ติดต่อไปยงัทายาททัง้หลาย
ของอดมัโดยสายลมอนัศกัดิส์ทิธิ ์พระครสิตไ์ดท้รงช่วยใหม้นุษยร์อดพน้จากการผกูพนัน้ีและหลุดพน้จาก
บาป บาปของอดมัสมัพนัธ์กบัต าแหน่งของเขา แมว้่าจะมผีลบงัเกดิจากการผูกพนันี้ กระนัน้ก็ตามการ
ผูกพนัอยู่กบัโลกนี้ถือว่าเป็นบาป เมื่อเปรยีบกบัการผูกพนัอยู่กบัโลกแห่งธรรม การกระท าดขีองผู้ที่
ซื่อสตัยเ์ป็นบาปของนกับุญ สิง่นี้เป็นทีย่อมรบั ดงันัน้เมือ่เปรยีบกบัอ านาจแห่งธรรม อ านาจทางกายมไิด้
เพยีงบกพร่องแต่เป็นความอ่อนแอ ในท านองเดยีวกนัเมื่อเปรยีบกบัชวีตินิรนัดร์ในอาณาจกัรสวรรค ์
ชวีตินี้ได้รบัการพจิารณาว่าเป็นความตาย ดงันัน้พระครสิต์ทรงเรยีกชวีตินี้ว่าความตาย และกล่าวว่า 
“ขอใหค้นตายฝงัตวัเขาเอง” แมว้่าบุคคลเหล่านี้มรี่างทีม่ชีวีติ กระนัน้ในสายตาของพระครสิต์ชวีตินัน้คอื
ความตาย 
 

 นี้คอืความหมายหนึ่งของเรื่องราวอดมัในพระคมัภรี์ไบเบิ้ล จงครุ่นคดิดูจนกว่าท่านจะค้นพบ
ความหมายอื่นๆ 
 

 ขอค าอวยพรจงมแีด่ท่าน 
 
  

                                                        
11 ชาวยิวและคริสเตียน 
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21 
 

ค าอธิบายเก่ียวกบัการหม่ินประมาทพระวิญญาณศกัด์ิสิทธ์ิ 
 

 ค าถาม: “ดงันัน้เรากล่าวต่อเจา้ บาปและการหมิน่ประมาททุกลกัษณะนัน้มนุษยจ์ะไดร้บัการยก
โทษ แต่การหมิน่ประมาทพระวิญญาณศักดิส์ทิธิ ์มนุษย์จะไม่ได้รบัการยกโทษ และใครก็ตามที่พูด
ถอ้ยค าต่อต้านบุตรแห่งมนุษย ์เขาจะไดร้บัการยกโทษ แต่ใครกต็ามทีพู่ดต่อต้านพระวญิญาณศกัดิส์ทิธิ ์
เขาจะไมไ่ดร้บัการยกโทษทัง้ในโลกนี้และโลกหน้า” (แมทธวิ 12:31 – 32) 
 

 ค าตอบ: การด ารงอยู่อนัศกัดิส์ทิธิข์องศาสนทูตทัง้หลายของพระผูเ้ป็นเจา้มสีองภาวะ หนึ่งคอื
สถานที่ของการแสดงปรากฏซึ่งเปรยีบไดก้บัต าแหน่งของดวงอาทติย ์อกีภาวะหนึ่งคอืความสว่างไสว
ของการแสดงปรากฏซึง่เหมอืนกบัแสงและความสว่างของดวงอาทติย ์นี้คอืความสมบูรณ์ของพระผูเ้ป็น
เจา้กล่าวคอืพระวญิญาณศกัดิส์ทิธิ ์เพราะพระวญิญาณศกัดิส์ทิธิค์อืพระพรแห่งสวรรคแ์ละความสมบูรณ์
อนังดงาม และความสมบูรณ์แห่งสวรรค์นี้เป็นประดุจรศัมแีละความรอ้นของดวงอาทติย ์รศัมอีนัเจดิจา้
ของดวงอาทติยป์ระกอบกนัเป็นการด ารงอยู่ของดวงอาทติย ์และหากปราศจากรศัมกีจ็ะไม่มดีวงอาทติย ์
หากการแสดงปรากฏและการสะทอ้นความสมบูรณ์แห่งสวรรคม์ไิดอ้ยู่ในพระครสิต์ พระเยซูกย็่อมไม่ใช่
พระเมไซยะ พระครสิตเ์ป็นศาสนทูตเพราะว่าพระองคส์ะทอ้นความสมบูรณ์แห่งสวรรคอ์ยู่ในตวัพระองค์
เอง ศาสนทูตทัง้หลายคอืผูแ้สดงปรากฏความสมบูรณ์แห่งสวรรค์ นัน่คอืพระวญิญาณศกัดิส์ทิธิป์รากฏ
ชดัอยูใ่นพวกเขา 
 

 หากบุคคลหนึ่งอยู่ห่างไกลจากศาสนทูต เขาอาจได้รบัการปลุกให้ตื่นเพราะเขามองศาสนทูตผู้
แสดงปรากฏความสมบรูณ์แห่งสวรรคไ์ม่ออก แต่ถ้าหากเขาเกลยีดชงัความสมบูรณ์แห่งสวรรคก์ล่าวคอื 
พระวญิญาณศกัดิส์ทิธิ ์เป็นทีก่ระจา่งว่าเขาเป็นเหมอืนคา้งคาวทีเ่กลยีดแสงสว่าง 
 

 การเกลยีดชงัแสงสว่างนัน้ไม่มทีางรกัษาและไม่สามารถไดร้บัการยกโทษ กล่าวคอืเป็นไปไม่ได้
ส าหรบัเขาที่จะเข้ามาใกล้พระผู้เป็นเจ้า ตะเกยีงนี้เป็นตะเกยีงเพราะแสงของมนั ถ้าปราศจากแสงมนั
ย่อมมไิด้เป็นตะเกียง หากบุคคลหนึ่งไม่ชอบแสงของตะเกียง เขาตาบอดและไม่สามารถเข้าใจความ
สว่าง และความตาบอดคอืเหตุแห่งการถูกขบัไล่จากพระผูเ้ป็นเจา้อย่างถาวร 
 

 เป็นที่กระจ่างชดัว่าวญิญาณทัง้หลายรบัความกรุณาจากพระพรของพระวญิญาณศกัดิส์ทิธิซ์ึ่ง
ปรากฏอยู่ในศาสนทูตของพระผู้เป็นเจา้มใิช่มาจากตวัตนของศาสนทูต ดงันัน้หากบุคคลหนึ่งไม่ได้รบั
ความกรณุาจากพระพรของพระวญิญาณศกัดิส์ทิธิ ์เขาถูกพรากจากพระพรแห่งสวรรค ์และการถูกขบัไล่
ท าใหว้ญิญาณไมส่ามารถไดร้บัการยกโทษ 
 

 นี่เองทีป่ระชาชนมากมายผูท้ีเ่คยเป็นศตัรกูบัศาสนทตูและผูท้ีม่องฐานะของศาสนทูตไม่ออก เมื่อ
พวกเขาไดรู้ฐ้านะของพระองคพ์วกเขากลายเป็นเพื่อนกบัพระองค ์ดงันัน้ ความเป็นศตัรูต่อศาสนทูตมไิด้
เป็นเหตุแห่งการถูกขบัไล่ถาวร เพราะผูท้ีม่คีวามเป็นศตัรไูดเ้ป็นศตัรกูบัผูท้ีถ่อืดวงประทปีโดยไม่รูว้่าเขา
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เป็นประทปีอนัเรอืงรองของพระผูเ้ป็นเจา้ พวกเขามไิดเ้ป็นศตัรขูองแสงสว่าง และเมื่อพวกเขาเขา้ใจว่าผู้
ถอืประทปี คอืต าแหน่งการแสดงปรากฏของแสงสว่าง พวกเขากลบักลายเป็นมติรทีจ่รงิใจ 
 

 ความหมายคอื การอยูห่่างไกลจากผูถ้อืดวงประทปีมไิดท้ าใหถู้กขบัไล่ถาวร เพราะเขาอาจไดร้บั
การปลุกใหต้ื่นภายหลงั แต่ความเป็นศตัรกูบัแสงสว่างคอืเหตุแห่งการถูกขบัไล่ถาวร และไมม่กีารรกัษา 
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22 
 

ชะตาลิขิต 
 

 ค าถาม: หากพระผูเ้ป็นเจา้ทรงรูก้ารกระท าหนึ่งจะบงัเกดิขึน้จากบางคนและสิง่นัน้ไดถู้กลขิติไว้
ในธรรมจารกึแห่งโชคชะตา เป็นไปไดห้รอืไมท่ีจ่ะยบัยัง้มนั? 
 

 ค าตอบ: ความรูล้่วงหน้าเกี่ยวกบับางสิง่มไิดเ้ป็นเหตุของการบงัเกดิขึน้ของสิง่นัน้ เพราะสาระ
ความรูข้องพระผูเ้ป็นเจา้ลอ้มรอบการด ารงอยู่ของสรรพสิง่ต่างๆ ทัง้หลงัและก่อนการด ารงอยู่ของสรรพ
สิง่เหล่านัน้และสาระความรูน้ี้มไิดเ้ป็นเหตุของการด ารงอยู่ของสรรพสิง่ มนัคอืความสมบูรณ์อย่างหนึ่ง
ของพระผู้เป็นเจ้า แต่สิ่งที่ได้ท านายไว้จากแรงดลใจของพระผู้เป็นเจ้าผ่านมาทางลิ้นของศาสนทูต
เกี่ยวกบัการปรากฏของศาสนทูตตามพนัธสญัญาของพระคมัภรีไ์บเบิ้ลนัน้ มไิด้เป็นเหตุของการแสดง
ปรากฏของพระครสิต ์
 

 ความลบัของอนาคตได้เปิดเผยไว้ให้แก่ศาสนาทูตทัง้หลาย และดงันัน้ศาสนทูตจึงทราบดี
เกีย่วกบัเหตุการณ์ในอนาคตทีพ่ระองคไ์ดป้ระกาศ ความรูน้ี้และค าท านายเหล่านี้มไิดเ้ป็นเหตุของการบงั
เกดิขึน้ ตวัอยา่งเช่น คนืน้ีทุกคนรูว้่าหลงัจากนี้เจด็ชัว่โมง ดวงอาทติยจ์ะผุดขึน้ แต่ความรูล้่วงหน้านี้มไิด้
เป็นเหตุท าใหด้วงอาทติยผ์ุดขึน้ 
 

 ดงันัน้ความรูข้องพระผูเ้ป็นเจา้ในอาณาจกัรแห่งความผนัแปรมไิดก่้อก าเนิดรปูทรงของสรรพสิง่ 
ในทางตรงขา้มมนับรสิุทธิป์ราศจากอดตี ปจัจุบนัและอนาคต มนัเหมอืนกนักบัการด ารงอยู่ของสิง่ต่างๆ 
มนัมใิช่เหตุของการบงัเกดิขึน้ของสิง่เหล่านัน้ 
 

 ในท านองเดยีวกนั บนัทกึและการกล่าวถงึสิง่หนึ่งในพระคมัภรีม์ไิดเ้ป็นเหตุของการด ารงอยู่ของ
สิง่นัน้ โดยแรงดลใจจากพระผูเ้ป็นเจา้ ศาสนทูตทัง้หลายรู้ว่าอะไรจะบงัเกดิขึน้ ตวัอย่างเช่น ดว้ยแรงดล
ใจจากพระผู้เป็นเจา้ ศาสนทูตทัง้หลายรูว้่าพระครสิต์จะถูกประหารชวีติและได้ประกาศไว้ก่อน ความรู้
ของศาสนทตูเหล่านี้เป็นเหตุของการประหารชวีติพระครสิต์หรอืไม่? ไม่ ความรูน้ี้คอืความสมบูรณ์อย่าง
หนึ่งของศาสนทตูและมไิดเ้ป็นเหตุของการประหารชวีติ 
 

 นักคณิตศาสตร์ทัง้หลายใช้การค านวณทางดาราศาสตร์และรู้ว่าเมื่อเวลานัน้ๆ จะบังเกิด
จนัทรคราสหรอืสุรยิคราส แน่นอนว่าการค้นพบนี้มไิด้เป็นเหตุของการบงัเกิดคราส นี่เป็นเพยีงการ
เปรยีบใหเ้หน็ มใิช่ภาพทีแ่ทจ้รงิ 
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ตอนท่ี 3 
 

พลงัและภาวะของศาสนทูต 
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23 
 

ห้าลกัษณะของสปิริต 
 

 กล่าวโดยทัว่ไปสปิรติ12 มอียู่ 5 หมู่ หนึ่งคอืสปิรติพชืซึง่เป็นพลงัทีเ่ป็นผลมาจากการรวมตวักนั
ขององคป์ระกอบต่างๆ เป็นการผสมกนัของสสารต่างๆ โดยโองการของพระผูเ้ป็นเจา้ และเป็นผลมาจาก
การเชื่อมโยงของสรรพสิง่อื่นๆ เมือ่สสารและองคป์ระกอบเหล่านี้แยกออกจากกนั พลงัการเตบิโตสูญสิน้
ไป เปรยีบใหเ้หน็อกีอยา่งคอืไฟฟ้าซึง่เป็นผลมาจากการรวมตวักนัของอากาศธาตุต่างๆ และเมื่ออากาศ
ธาตุเหล่าน้ีแยกออกจากกนั พลงัไฟฟ้าแตกกระจายสลายไปดงักล่าวน้ีคอืสปิรติของพชื 
 

 ถดัจากนี้คอืสปิรติสตัวซ์ึ่งกเ็ป็นผลมาจากการรวมตวักนัและการผสมกนัขององค์ประกอบต่างๆ 
แต่การรวมตวักนัน้ีสมบรูณ์ยิง่กว่าเป็นการผสมกนัทีส่มบรูณ์โดยโองการของพระผูเ้ป็นเจา้ และสปิรติของ
สตัวบ์งัเกดิขึน้นัน่คอืพลงัของประสาทสมัผสั ซึง่จะรบัรูก้ารด ารงอยู่ของสรรพสิง่ต่างๆ ทีเ่หน็ได ้ไดย้นิได ้
กนิได ้สมัผสัได้และไดก้ลิน่ได ้เมื่อองคป์ระกอบเหล่านี้แยกออกหรอืเสื่อมสลาย สปิรตินี้กจ็ะหายไปโดย
ธรรมชาต ิมนัเป็นเหมอืนตะเกยีงทีท่่านเหน็ เมื่อน ้ามนัไสต้ะเกยีงและไฟมารวมกนั แสงสว่างบงัเกดิขึน้ 
แต่เมือ่น ้ามนัหมด ไสต้ะเกยีงถูกเผาหมด แสงสว่างกจ็ะสญูหายไป 
 

 สปิรติมนุษย์อาจเปรียบได้กับแสงของดวงอาทิตย์ที่ฉายมายงัผลึกใส ร่างกายของมนุษย์ซึ่ง
ประกอบขึน้มาจากองคป์ระกอบต่างๆ รวมตวัและผสมกนัอยู่ในแบบแผนอนัสมบูรณ์ทีสุ่ด ร่างกายมนุษย์
เป็นสิง่ก่อสรา้งที่เลศิที่สุด เป็นส่วนประกอบอนัประเสรฐิสุด เป็นการด ารงอยู่อนัสมบูรณ์ที่สุด ร่างกาย
มนุษยเ์ตบิโตและพฒันาโดยสปิรติสตัว ์รา่งกายทีส่มบรูณ์นี้สามารถเปรยีบไดก้บัผลกึใส และสปิรติมนุษย์
เปรยีบไดก้บัดวงอาทติย ์ถา้ผลกึแตก รศัมขีองดวงอาทติยย์งัคงอยู่ และถ้าผลกึถูกท าลายหรอืสูญสิน้ ไม่
มภียัอนัใดบงัเกดิกบัรศัมขีองดวงอาทติยซ์ึง่เป็นนิรนัดร ์สปิรติของมนุษยม์พีลังการค้นควา้หอ้มล้อมทุก
สรรพสิง่ สญัลกัษณ์อนัน่าพศิวงเหล่านี้ การค้นพบทางวทิยาศาสตร์เหล่านี้ อุตสาหกิจที่ยิง่ใหญ่และ
เหตุการณ์ประวตัศิาสตรท์ีส่ าคญัทัง้หลายทีท่่านทราบ ลว้นเป็นผลมาจากสปิรติมนุษย ์โดยอานุภาพของ
สปิรติ อาณาจกัรทีม่องไมเ่หน็และเรน้ลบักลายเป็นสิง่ทีเ่หน็ได ้ดงันัน้แมม้นุษยอ์ยู่บนโลก เขากค็น้พบสิง่
ต่างๆ ในท้องฟ้า เขาค้นพบสิง่ที่ไม่รู้โดยอาศยัสิ่งที่รู้และเห็นได้ ตวัอย่างเช่นมนุษย์ในซีกโลกน้ีเช่น
โคลมับสัไดค้น้พบอกีซกีโลกหนึ่งโดยอ านาจของเหตุผล นัน่คอือเมรกิาซึง่ตอนนัน้เป็นสิง่ทีไ่ม่รู ้ร่างกาย
ของมนุษย์หนัก แต่โดยใช้เครื่องมอืที่เขาประดิษฐ์ เขาสามารถทะยานสูงขึ้น มนุษย์เชื่องช้าในการ
เคลื่อนไหว แต่โดยเครื่องมอืทีเ่ขาประดษิฐ์ เขาเดนิทางจากโลกตะวนัออกไปยงัโลกตะวนัตกดว้ยความ
รวดเรว็ กล่าวโดยยอ่อานุภาพนี้รวบรวมทุกสรรพสิง่เขา้ไว้  

                                                        
12 สปิริต = พลงัประจ าสถานะ สปิริตมนษุย์หมายถึงพลงัจิต 
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 แต่สปิรติของมนุษยม์สีองลกัษณะ คอืลกัษณะสวรรคแ์ละซาตาน กล่าวคอื สปิรติของมนุษยโ์น้ม
เอยีงไปสู่ทัง้ความสมบรูณ์สุดและความไมส่มบรูณ์สุด ถา้สปิรติมนุษยบ์รรลุคุณภาพด ีมนัจะเป็นสิง่มชีวีติ
ทีป่ระเสรฐิสุด ถา้มนับรรลุความชัว่รา้ยมนัจะกลายเป็นการด ารงอยูต่ ่าทีสุ่ด 
 

ระดบัทีส่ ีข่องสปิรติคอืสปิรติสวรรค ์มนัคอืสปิรติของความศรทัธาและคอืความอารขีองพระผูเ้ป็น
เจา้ มนัมาจากลมหายใจของพระวญิญาณศกัดิส์ทิธิ ์และโดยอานุภาพของพระผู้เป็นเจา้ มนักลายเป็น
เหตุของชวีตินิรนัดร์ มนัคอืพลงัที่ท าให้มนุษย์ที่หมกมุ่นทางโลกกลบัฝกัใฝ่ทางธรรม และมนุษย์ที่ไม่
สมบูรณ์กลายเป็นผู้ที่สมบูรณ์ มนัท าให้ผู้ไม่บรสิุทธิก์ลายเป็นผู้บรสิุทธิ ์ผู้ที่เงยีบกลายเป็นผู้พูดที่จบัใจ 
มนัช าระลา้งบรรดาผูท้ีเ่ป็นนกัโทษของตณัหา ท าใหผู้โ้งเ่ขลาฉลาด 
 

สปิรติทีห่้าคอืพระวญิญาณศกัดิส์ทิธิ ์พระวญิญาณศกัดิส์ทิธิน้ี์คอืสื่อกลางระหว่างพระผู้เป็นเจา้
กบัสรรพสิง่สร้างสรรค์ของพระองค์ และเป็นประดุจกระจกที่หนัหน้าเขา้สู่ดวงอาทติย ์ดงัเช่นกระจกใส
บรสิุทธิร์บัแสงจากดวงอาทติยแ์ละส่งทอดรศัมน้ีีไปยงัสิง่อื่นๆ ดงันัน้พระวญิญาณศกัดิส์ทิธิค์อืสื่อกลาง
ของแสงธรรมจากดวงอาทติย์แห่งธรรมที่ฉายแสงให้แก่ผู้ที่บรสิุทธิท์ ัง้หลาย พระวญิญาณศกัดิส์ ิทธิ ์
ประดบัดว้ยความสมบรูณ์ทัง้หมด ทุกครัง้ทีพ่ระวญิญาณศกัดิส์ทิธิป์รากฏโลกไดร้บัการฟ้ืนฟู วฏัจกัรใหม่
ไดร้บัการสถาปนา รา่งกายของโลกแห่งมนุษยช์าตสิวมใส่อาภรณ์ใหม ่มนัเปรยีบไดก้บัฤดูใบไมผ้ลิเมื่อไร
ที่มนัมาถงึ โลกผ่านจากสภาพหนึ่งไปสู่อกีสภาพหนึ่ง โดยการมาถงึของฤดูใบไมผ้ล ิพื้นดนิที่แห้งแล้ง
และทุ่งหญา้ทีเ่ปล่าเปลีย่วกลบักลายเขยีวสดและมดีอกบานสพรัง่ ดอกไมแ้ละรากไมห้อมเตบิโต ต้นไมม้ี
ชวีติใหมแ่ละออกผลวฏัจกัรใหมไ่ดร้บัการก่อตัง้ การปรากฏของพระวญิญาณศกัดิส์ทิธิเ์ป็นคลา้ยกบัสิง่น้ี 
เมื่อไรทีป่รากฏ พระวญิญาณศกัดิส์ทิธิไ์ดฟ้ื้นฟูโลกแห่งมนุษยชาตแิละให้พลงัใหม่แก่สภาวะของมนุษย ์
ประดบัโลกแห่งการด ารงอยู่ด้วยเครื่องแต่งกายอนัน่าสรรเสรญิ ขบัไล่ความมดืแห่งความโง่เขลา และ
ฉายแสงแห่งความสมบรูณ์ พระครสิต์ไดฟ้ื้นฟูวฏัจกัรนี้ดว้ยอานุภาพนี้ ฤดูใบไมผ้ลแิห่งสวรรคไ์ดแ้ผ่คลุม
โลกแห่งมนุษยชาต ิและสายลมแห่งชวีติโชยกลิน่หอมใหแ้ก่จมกูของบรรดาผูท้ีรู่แ้จง้ 
 

ในท านองเดยีวกนั การปรากฏของพระบาฮาอุลลาหเ์ป็นเหมอืนกบัฤดูใบไมผ้ลใิหม่ทีป่รากฏดว้ย
สายลมศกัดิส์ทิธิ ์ดว้ยชวีตินิรนัดรแ์ละอานุภาพสวรรค ์การปรากฏของพระองคไ์ด้สถาปนาบลัลงัก์แห่ง
อาณาจกัรของพระผูเ้ป็นเจา้ในใจกลางของโลก ฟ้ืนชวีติใหม่ใหแ้ก่วญิญาณทัง้หลายและสถาปนาวฏัจกัร
ใหมด่ว้ยอานุภาพของพระวญิญาณศกัดิส์ทิธิ ์
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24 
 

พระผูเ้ป็นเจ้าสามารถเป็นท่ีเข้าใจโดยผ่านทางศาสนทูตเท่านัน้ 
 

ค าถาม: พนัธะอะไรทีพ่ระผูเ้ป็นเจา้มอียูก่บัศาสนทตูทัง้หลาย 
 

ตอบ: จงรูว้่า พระผูเ้ป็นเจา้หรอืสาระแห่งเอกภาพนัน้บรสิุทธิแ์ละศกัดิส์ทิธิโ์ดยสมบูรณ์ กล่าวคอื 
บรสิุทธิแ์ละหลุดพ้นจากสรรพสิง่ทัง้ปวง คุณลกัษณะอนัประเสรฐิสุดทัง้หมดของระดบัต่างๆ ของการ
ด ารงอยูเ่ป็นเพยีงจนิตนาการเมือ่เปรยีบกบัพระผูเ้ป็นเจา้ พระองคไ์ม่เป็นทีม่องเหน็ได ้ไม่เป็นทีเ่ขาใจได ้
เขา้ถงึไม่ได้ เป็นสาระอนับรสิุทธิท์ี่ไม่สามารถอธบิายได้ เพราะสาระของพระองค์ล้อมรอบทุกสรรพสิง่ 
แทจ้รงิแลว้สิง่ทีล่อ้มรอบนัน้ยิง่ใหญ่กว่าสิง่ทีถู่กลอ้มและสิง่ทีถู่กลอ้มไม่สามารถเขา้ใจหรอืบรรจุสิง่ทีล่อ้ม
มนั ไม่ว่าสตปิญัญาจะพฒันาไปไกลแค่ไหน แม้ว่ามนัจะไปถงึระดบัสูงสุดของการเขา้ใจ มนัก็มองเห็น
สญัลกัษณ์และคุณลกัษณะของพระผู้เป็นเจา้ในโลกของการสร้างสวรรค์ มใิช่ในโลกของพระผู้เป็นเจ้า 
เพราะสาระและคุณลกัษณะของพระผู้เป็นนายแห่งเอกภาพอยู่ในระดบัสูงสุดของความบรสิุทธิ ์และ
สตปิญัญาไมม่ทีางเขา้ถงึภาวะนัน้ “หนทางถูกปิดและการแสวงหาถูกหา้ม” 
 

เป็นทีก่ระจ่างชดัว่า ความเขา้ใจของมนุษยเ์ป็นคุณลกัษณะหนึ่งของการด ารงอยู่ของมนุษยแ์ละ
มนุษยเ์ป็นสญัลกัษณ์หนึ่งของพระผูเ้ป็นเจา้ คุณลกัษณะของสญัลกัษณ์จะสามารถลอ้มรอบผูส้รา้งสรรค์
ได้อย่างไร? กล่าวคอืความเขา้ใจซึง่เป็นคุณลกัษณะหนึ่งของการด ารงอยู่ของมนุษยจ์ะสามารถเขา้ใจ
พระผู้เป็นเจ้าได้อย่างไร? ดงันัน้พระผู้เป็นเจ้าเร้นลบัเกินกว่าความเข้าใจทัง้ปวงและซ่อนเร้นจาก
สตปิญัญาของมนุษย ์เป็นไปไม่ได้เดด็ขาดที่จะขึน้ไปสู่ระดบันัน้ เราเหน็ได้ว่าทุกสรรสิง่ที่อยู่ต ่ากว่าไม่
สามารถเขา้ใจการด ารงอยูข่องสิง่ทีส่งูกว่า ดงันัน้กอ้นหนิ พืน้ดนิ ต้นไม ้ไม่ว่ามนัจะววิฒัน์ไปไกลแค่ไหน 
มนัก็ไม่สามารถเขา้ใจภาวะการด ารงอยู่ของมนุษย์และไม่สามารถเข้าใจสายตา การเห็นและประสาท
สมัผสัอื่นๆ แมท้ัง้หมดจะถูกสรา้งขึน้มาเหมอืนกนั ดงันัน้มนุษยผ์ู้ถูกสรา้งจะสามารถเขา้ใจการด ารงอยู่
ของพระผูเ้ป็นเจา้ไดอ้ยา่งไร ความเขา้ใจไมส่ามารถเขา้ถงึระดบันี้ได ้ไม่มคี าอธบิายทีเ่พยีงพอทีจ่ะเขา้ใจ 
และไม่มีอานุภาพที่จะชี้บอก อนูของธุลีจะต้องท าอะไรกับโลก และอะไรคือความสัมพันธ์ระหว่าง
สตปิญัญาทีจ่ ากดักบัโลกทีไ่มม่คีวามจ ากดั สตปิญัญาไม่สามารถเขา้ใจพระผูเ้ป็นเจา้ และวญิญาณพศิวง
เมื่ออธบิายเกี่ยวกบัพระองค ์“ดวงตามองไม่เหน็พระองค ์แต่พระองคท์รงเหน็ดวงตา พระองคค์อืพระผู้
ทรงอ านาจอนัไมม่ขีดีจ ากดั พระผูท้รงรอบรู”้ 
 

เมื่อพจิารณาถึงภาวการณ์ด ารงอยู่นี้ ค ากล่าวและค าอธบิายทัง้หมดนัน้บกพร่อง ค าสรรเสรญิ
และค าพรรณนาทัง้หมดไม่คู่ควรความคดิทัง้ปวงไรป้ระโยชน์ และการท าสมาธทิัง้หมดไรผ้ล แต่ส าหรบั
สาระของสาระทัง้หลายนี้13 สจัจะของสจัจะทัง้หลายนี้14 ความลกึลบัของความลกึลบัทัง้หลายนี้ มกีาร

                                                        
13 พระผู้ เป็นเจ้า 
14 พระผู้ เป็นเจ้า 
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สะท้อน มแีสงอรุณ มกีารปรากฏ มคีวามสว่างไสวในโลกแห่งการด ารงอยู่ อรุโณทยัสถานของความ
งดงามเหล่านี้ สถานทีข่องการสะทอ้นเหล่านี้และการแสดงปรากฏเหล่านี้ คอื ศาสนทูตทัง้หลายผูซ้ึง่เป็น
กระจกทีแ่ทจ้รงิของสาระอนับรสิุทธิข์องพระผู้เป็นเจา้ ความสมบูรณ์ ความอารแีละความงดงามทัง้ปวง
ทีม่าจากพระผูเ้ป็นเจา้เป็นทีเ่หน็ไดแ้ละชดัเจนอยูใ่นศาสนทูตทัง้หลาย ประดุจดวงอาทิตยส์ว่างไสวอยู่ใน
กระจกใสขดัมนัดว้ยความสมบูรณ์และความอารทีัง้หมด ถ้ากล่าวว่ากระจกทัง้หลายคอืการแสดงปรากฏ
ของดวงอาทติยแ์ละอรโุณทยัสถานของดวงดาว นี้มไิดห้มายความว่าดวงอาทติยไ์ดล้งมาจากยอดสุดแห่ง
ความศกัดิส์ทิธิแ์ละรวมเขา้กบักระจก มไิด้หมายความว่าภาวะที่ไรค้วามจ ากดัถูกจ ากดัอยู่กบัสถานที่
แสดงปรากฏ พระผู้เป็นเจ้าทรงห้าม นี้คอืความเชื่อของผู้สนับสนุนการเปรยีบเทยีบรูปแบบ ไม่ ค า
สรรเสรญิ ค าพรรณนาและค ายกย่องทัง้ปวง ทีเ่รากล่าวถงึกลบัไปสู่ศาสนทูตทัง้หลาย แต่เนื่องดว้ยไม่มี
ใครบรรลุถึงภาวะอนัแท้จรงิของพระผู้เป็นเจ้า ดงันั ้นไม่มใีครสามารถพรรณนา อธิบาย ยกย่องหรอื
สรรเสรญิพระองค ์ทุกสิง่ทีม่นุษยร์ู ้คน้พบและเขา้ใจเกีย่วกบัพระนาม คุณลกัษณะและความสมบูรณ์ของ
พระผูเ้ป็นเจา้นัน้พาดพงิถงึศาสนทตูเหล่านี้ ไมม่ทีางไปสู่อื่นใด “หนทางถูกปิดและการแสวงหาถูกหา้ม” 
 

กระนัน้กต็ามเราพดูเกีย่วกบัพระนามและคุณลกัษณะต่างๆ ของพระผูเ้ป็นเจา้ และเราสรรเสรญิ
พระองค์โดยอ้างเหตุไปที่พระองค์ในการเหน็ การได้ยนิ อานุภาพ ชวีติและความรู ้เรายนืยนัพระนาม
และคุณลกัษณะเหล่านี้มใิช่เพื่อพสิูจน์ความสมบูรณ์ของพระผู้เป็นเจา้ แต่การปฏเิสธความไม่สมบูรณ์
ของพระองค์ เมื่อเรามองดูโลกที่ด ารงอยู่ เราเหน็ว่าความโง่เขลาคอืความไม่สมบูรณ์ ความรูค้อืความ
สมบูรณ์ ดงันัน้เรากล่าวว่าสาระอนับรสิุทธิข์องพระผู้เป็นเจ้าคอืปรชีาญาณ ความอ่อนแอคอืความไม่
สมบูรณ์ อานุภาพคอืความสมบูรณ์ เราจงึกล่าวว่าสาระอนับรสิุทธิข์องพระผูเ้ป็นเจา้คอือานุภาพสูงสุด 
มใิช่ว่าเราสามารถเขา้ใจความรู ้การเหน็ อานุภาพและชวีติของพระองคม์นัอยู่เหนือเกนิความเขา้ใจของ
เรา เพราะพระนามและคุณลกัษณะทัง้หลายของพระผู้เป็นเจา้เป็นอนัเดยีวกบัสาระของพระองค์ และ
สาระของพระองค์อยู่เหนือความเข้าใจทัง้หมด หากคุณลกัษณะทัง้หลายมไิด้เป็นอนัเดียวกบัพระองค ์
จะต้องมกีารจ านวนของสิง่ทีด่ ารงอยู่ก่อน และความแตกต่างระหว่างคุณลกัษณะทัง้หลายและสาระต้อง
ด ารงอยู่เช่นกนั และสิง่ที่ด ารงอยู่ก่อนเป็นเงื่อนไขจ าเป็น ดงันัน้ล าดบัของสิง่ทีด่ ารงอยู่ก่อนทัง้หลายจะ
ไมม่จีดุสิน้สุด นี้เป็นความผดิพลาดอนัชดัเจน 
 

คุณลกัษณะ พระนาม ค าสรรเสรญิเหล่านี้พาดพงิถงึศาสนทูตทัง้หลาย และทุกอย่างทีเ่รานึกคดิ
หรคอืคาดคะเน นอกไปจากนี้เป็นเพยีงจนิตนาการ เพราะเราไม่มหีนทางทีจ่ะเขา้ใจสิง่ทีม่องไม่เหน็และ
เขา้ถงึไมได้ นี้เองที่มกีารกล่าวว่า “ทัง้หมดที่เจา้เขา้ใจในมโนภาพอนัซบัซ้อนของเจา้โดยภาพลวงแห่ง
จนิตนาการ เป็นเพยีงสิง่สรา้งสรรคห์นึ่งเหมอืนกบัเจา้ และกลบัไปสู่เจา้” เป็นทีช่ดัเจนว่าหากเราต้องการ
จนิตนาการพระผู้เป็นเจ้า การจนิตนาการนัน้เป็นสิง่ที่ถูกล้อมรอบ และเราคอืผู้ที่ล้อมรอบ และเป็นที่
แน่นอนว่าสิง่ที่ล้อมรอบยิง่ใหญ่กว่าสิง่ที่ถูกล้อม ด้วยเหตุนี้เป็นที่แน่นอนและกระจ่างชดัว่า หากเรานึก
คดิเกี่ยวกบัพระผู้เป็นเจา้นอกเหนือไปจากศาสนทูตทัง้หลาย มนัเป็นเพยีงจนิตนาการ เพราะไม่มทีางที่
จะเขา้ถงึการด ารงอยูข่องพระผูเ้ป็นเจา้ซึง่มไิดแ้ยกมาสู่เรา และทัง้หมดทีเ่รานึกคดิเป็นเพยีงจนิตนาการ 
 



56 

 

ดงันัน้จงไตรต่รองดวู่า ประชาชนต่างๆ ของโลกก าลงัวนเวยีนอยู่ในจนิตนาการและบูชาเทพเจา้
ปลอมของความคดิและการคาดเดา พวกเขาไม่ทราบสิง่นี้ และถอืว่าจนิตนาการของพวกเขาคอืพระผู้
เป็นเจา้ผูอ้ยูเ่หนือความเขา้ใจและบรสิุทธิพ์น้จากค าพรรณนาทัง้ปวง พวกเขาถอืว่าตวัเองเป็นประชาชน
ของพระผู้เป็นเจา้ และคนอื่นๆ เป็นผู้บูชาเทพเจา้ปลอม อย่างน้อยรปูป ัน้เทพเจา้คอืการด ารงอยู่ของแร่
ธาตุ แต่ทว่าเทพเจา้ปลอมของความคดิและจนิตนาการของมนุษยเ์ป็นเพยีงความเพอ้ฝนัและไม่มแีมแ้ต่
การด ารงอยูข่องแรธ่าตุ “ดกูร บรรดาผูม้ปีระสาทรบัรู ้จงตื่นตวั” 
 

จงรู้ว่าว่าคุณลกัษณะทัง้หลายของความสมบูรณ์ ความงดงามของความอารแีห่งสวรรค์ และ
ประทปีแห่งการดลใจ ปรากฏชดัอยูใ่นศาสนทตูทุกพระองค ์แต่พระวจนะอนัรุ่งโรจน์ของพระผูเ้ป็นเจา้คอื
พระครสิต์และพระนามอนัยิง่ใหญ่ทีสุ่ดคอืพระบาฮาอุลลาห์ เป็นการแสดงปรากฏและหลกัฐานทีอ่ยู่เกนิ
กว่าจนิตนาการ เพราะทัง้สองพระองค์ครอบครองความสมบูรณ์ทัง้หมดของศาสนทูตทัง้หลายทีม่าก่อน 
และยิง่กว่านัน้ยงัครอบครองความสมบูรณ์บางอย่างทีท่ าให้ศาสนทูตอื่นๆ ขึน้อยู่กบัพระองค์ ดงันัน้ศา
สนทตูทัง้หมดแห่งอสิราเอลคอืศูนยก์ลางแห่งแรงดลใจ พระครสิตท์รงเป็นผูร้บัแรงดลใจดว้ยเช่นกนั แต่มี
ความแตกต่างเพยีงไรระหว่างแรงดลใจของพระวจนะของพระผูเ้ป็นเจา้และการเปิดเผยพระธรรมของอสิ
ซยิา เจรเิมหแ์ละเอลยิา 
 

จงคดิดู แสงสว่างปรากฏขึ้นจากการสัน่สะเทอืนของอากาศธาตุส่งผลต่อเส้นประสาทตา และ
ภาพจงึเกดิขึน้ แสงสว่างของตะเกยีงด ารงอยู่โดยการสัน่สะเทอืนของอากาศธาตุ เช่นเดยีวกบัแสงสว่าง
ของดวงอาทติยแ์ต่เป็นความแตกต่างเพยีงไรระหว่างแสงของดวงอาทติยก์บัแสงของดาวหรอืตะเกยีง 
 

สปิรติ15 ของมนุษยป์รากฏขึน้ในระยะทีเ่ป็นตวัอ่อน ปรากฏอยู่ในวยัเดก็และในวยัผูใ้หญ่เช่นกนั 
มนัสว่างไสวและชดัเจนอยูใ่นภาวะแห่งความสมบูรณ์ สปิรติเป็นหนึ่ง แต่ในระยะตวัอ่อนมนัไม่มพีลงัการ
มองเหน็หรอืไดย้นิ ในภาวะของผูใ้หญ่และความสมบูรณ์ มนัปรากฏอยู่ในความงดงามและสว่างไสวทีสุ่ด 
ในท านองเดยีวกนัเมลด็กลายเป็นใบ ในตอนเริม่ต้น และเมล็ดเป็นสถานที่ที่สปิรติของพชืปรากฏ ใน
ภาวะทีเ่ป็นผลไมม้สีปิรติเดยีวกนัอยู ่กล่าวคอืพลงัของการเตบิโตปรากฏอยูใ่นความสมบรูณ์ทีสุ่ด แต่เป็น
ความแตกต่างกนัเพยีงไรระหว่างใบและผลไม ้เพราะจากผลไมไ้ด้ปรากฏใบไมน้ับแสนแมม้นัจะเตบิโต
และพฒันาโดยสปิรติเดยีวกนัของพชื จงสงัเกตความแตกต่างระหว่างความเลศิและความสมบูรณ์ของ
พระครสิต์ ความงดงามและความสว่างไสวของพระบาฮาอุลลาห์ ความเลศิของศาสนทูตทัง้หลายแห่ง
อสิราเอลเช่น เอสเซเคยีล หรอืซามเูอล ทุกพระองคเ์ป็นผูแ้สดงปรากฏแรงดลใจ แต่มคีวามแตกต่างอนั
ไมส่ิน้สุดในหมูศ่าสนทตูเหล่านี้  

                                                        
15 ดหู้าลกัษณะของสปิริตบทท่ี 23 
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สามสถานะของศาสนทูตทัง้หลาย 
 

จงรูว้่า ศาสนทูตทัง้หลายแมว้่ามรีะดบัของความสมบูรณ์อนัไม่สิน้สุด กระนัน้พระองค์มเีพยีง 3 
สถานะ สถานะทีห่นึ่งคอืสถานะทางกายภาพ สองคอืสถานะแห่งมนุษยน์ัน่คอืวญิญาณแห่งการใชเ้หตุผล 
สามคอืการปรากฏคุณลกัษณะของพระผูเ้ป็นเจา้ 
 

สถานะทางกายภาพเป็นสิง่ทีก่่อก าเนิดขึน้มา ประกอบดว้ยธาตุต่างๆ และทุกสิง่ทีม่อีงคป์ระกอบ
จ าเป็นตอ้งมกีารสลาย เป็นไปไมไ่ดท้ีอ่งคป์ระกอบจะไมม่กีารสลาย 
 

สถานะที่สองคือ วญิญาณแห่งการใช้เหตุผล ซึ่งเป็นภาวะของมนุษย์ นี่ก็เป็นสิง่ที่ก่อก าเนิด
ขึน้มา และศาสนทตูทัง้หลายมเีหมอืนกบัมนุษยชาตทิัง้หมด 
 

จงรูว้่า แมว้ญิญาณของมนุษยไ์ด้ด ารงอยู่บนโลกมาเป็นเวลานาน กระนัน้มนัเ ป็นสิง่ทีก่่อก าเนิด
ขึน้มา เนื่องด้วยวญิญาณเป็นสญัลกัษณ์หนึ่งของพระผู้เป็นเจ้า เมื่อมนัก าเนิดขึน้ มนัคงอยู่ต่อไปชัว่นิ
รนัดร ์ในท านองเดยีวกนัสิง่มชีวีติพนัธุต่์างๆ บนโลกไดก่้อก าเนิดขึน้มาภายหลงั เพราะเป็นทีย่อมรบัว่า
ครัง้หนึ่งในอดตีสิง่มชีวีติเหล่านี้มไิดด้ ารงอยูบ่นผวิโลก ยิง่กว่านัน้โลกกม็ไิดด้ ารงอยู่มาแต่ดัง้เดมิ แต่โลก
แห่งการด ารงอยู่คงอยู่มาแต่ดัง้เดิม เพราะจกัรวาลมไิด้จ ากัดอยู่โลกนี้เท่านัน้ ความหมายคือ แม้ว่า
วญิญาณของมนุษยเ์ป็นสิง่ที่ก่อก าเนิดขึน้มา กระนัน้มนัเป็นอมตะ เพราะโลกของสรรพสิง่เป็นโลกแห่ง
ความไมส่มบรูณ์เมือ่เปรยีบกบัมนุษย ์และโลกแห่งมนุษยเ์ป็นโลกแห่งความสมบูรณ์เมื่อเปรยีบกบัสรรพ
สิง่ เมือ่ความไมส่มบรูณ์บรรลุถงึสถานะของความสมบรูณ์ มนักลายเป็นอมตะ นี้คอืตวัอย่างทีท่่านจะต้อง
เขา้ใจความหมาย 
 

สถานะที่สามคอืการปรากฏคุณลกัษณะของพระผู้เป็นเจา้ คอืพระวจนะของพระผู้เป็นเจา้ คอื
ความอารนิีรนัดร ์คอืพระวญิญาณศกัดิส์ทิธิ ์ไม่มกีารเริม่ต้นหรอืสิน้สุด เพราะสรรพสิง่ต่างๆ สมัพนัธก์บั
โลกอนัผนัแปร มไิดส้มัพนัธก์บัโลกของพระผูเ้ป็นเจา้ ส าหรบัพระผูเ้ป็นเจา้ การเริม่ต้นและการสิน้สุดเป็น
สิง่เดยีวกนั ดงันัน้การนับวนั สปัดาห์ เดอืน ปี เมื่อวาน วนันี้ สมัพนัธ์กบัโลกนี้ แต่บนดวงอาทติยไ์ม่มี
การนับวนัเวลาดงักล่าว ไม่มเีมื่อวาน วนันี้ พรุ่งนี้ ไม่มเีดอืนปี ทัง้หมดเท่ากนั ในท านองเดยีวกนัพระ
วจนะของพระผูเ้ป็นเจา้บรสิุทธิ ์ปราศจากเงื่อนไขเหล่าน้ี หลุดพน้จากขอบเขต กฎ ขอ้จ ากดัต่างๆ ของ
โลกแห่งความผนัแปร ดงันัน้ภาวะของศาสนทตูซึง่คอืพระวจนะของพระผูเ้ป็นเจา้และภาวะของการแสดง
ปรากฏอนัสมบูรณ์ ไม่มกีารเริม่ต้นหรอืสิน้สุด การผุดขึน้ของภาวะนี้ต่างจากทุกสรรพสิง่ เป็นเหมอืนกบั
ดวงอาทติย ์ตวัอยา่งเช่น การรุ่งอรุณของภาวะนี้ในสญัลกัษณ์ของพระครสิต์มคีวามงดงามและสว่างไสว
ทีสุ่ด และเป็นสิง่ทีน่ิรนัดร ์จงดูว่ากษตัรยิผ์ูพ้ชิติ รฐับุรุษและเจา้ชายจ านวนมากมายเท่าไรทีเ่คยด ารงอยู่
และสญูหายไป ขณะทีส่ายลมของพระครสิตย์งัคงพดัพาอยู ่แสงธรรมของพระองคย์งัคงส่องแสง กองทพั
ของพระองคย์งัคงต่อสู ้พระสุรเสยีงของพระองคย์งัคงเป็นท านองอนัไพเราะ ก้อนเมฆของพระองคย์งัคง
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เป็นมณีที่โปรยปราย สายฟ้าของพระองคย์งัคงประกายแสง การสะท้อนของพระองค์ยงัคงแผ่รศัมแีละ
สว่างไสว เช่นเดยีวกนักบัวญิญาณทัง้หลายทีอ่ยู่ภายใต้การคุ้มครองของพระองค ์ซึง่ก าลงัส่องแสงดว้ย
แสงธรรมของพระองค ์
 

ดงันัน้เป็นที่กระจ่างว่าศาสนทูตทัง้หลายม ี3 ภาวะ คอืภาวะทางกายภาพ ภาวะของวญิญาณ
แห่งการใช้เหตุผล และภาวะของการปรากฏคุณลกัษณะของพระผู้เป็นเจ้า ภาวะทางกายภาพจะต้อง
เสื่อมสลายแน่นอน แต่ภาวะของวญิญาณแห่งการใชเ้หตุผลแมจ้ะมกีารเริม่ต้นแต่ไม่มกีารสิน้สุด ไม่เพยีง
เท่านัน้ มนัได้รบัการประสาทด้วยชวีตินิรนัดรแ์ต่ภาวะของการปรากฏคุณลกัษณะของพระผู้เป็นเจา้ที่
พระครสิต์ทรงกล่าวว่า "พระบดิาอยู่ในพระบุตร” ไม่มกีารเริม่ต้นหรอืสิน้สุด เมื่อมกีารพูดถงึการเริม่ต้น 
มนัหมายถงึภาวะของการแสดงปรากฏ ภาวะของความเงยีบเปรยีบเหมอืนการหลบั ตวัอย่างเช่น คน
หนึ่งก าลงัหลบัอยู่ เมื่อเขาเริม่ต้นพูดเขาตื่นขึน้ แต่มนักค็อืบุคคลเดยีวกนัไม่ว่าเขาก าลงัหลบัหรอืตื่น ไม่
มคีวามแตกต่างในฐานะ ระดบั ความรุ่งโรจน์ การด ารงอยู่หรอืธรรมชาตขิองเขา ภาวะของความเงยีบ
เปรยีบเหมอืนกบัการหลบั และภาวะของการแสดงปรากฏเปรยีบเหมอืนกบัการตื่น คนทีก่ าลงัหลบัหรอื
ตื่นก็คอืคนเดยีวกนั การหลบัคอื ภาวะหนึ่งและการตื่นคอือกีภาวะหนึ่ง เวลาที่เงยีบเปรยีบเหมอืนกบั
หลบัและการแสดงปรากฏและการน าทางเปรยีบเหมอืนกบัการตื่น 
 

ในพระคมัภรีใ์หมก่ล่าวว่า “ในตอนเริม่ตน้คอืพระวจนะ และพระวจนะอยูก่บัพระผูเ้ป็นเจา้” ดงันัน้
เป็นทีก่ระจ่างและชดัเจนว่าพระครสิต์มไิดบ้รรลุถงึสถานะของพระเมไซยะและความสมบูรณ์ทัง้หลายใน
ขณะที่ได้รบัการพรมน ้า เมื่อพระวญิญาณศกัดิส์ทิธิล์งสู่พระองค์ด้วยความคล้ายคลงึของนกพริาบ ไม่
เพยีงเท่านัน้พระวจนะของพระผูเ้ป็นเจา้อยูใ่นภาวะอนับรสิุทธิต์ลอดอนนัตกาล 
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ความรู้ของศาสนทูต 
 

ค าถาม: อานุภาพหนึ่งทีศ่าสนทตูทัง้หลายครอบครองคอืความรู ้ความรูน้ี้มขีดีจ ากดัแค่ไหน 
 

ค าตอบ: ความรูม้สีองชนิด คอืความรูท้างจติวสิยัและความรูท้างภวนิสยั นัน่คอืความรูท้ีก่่อขึน้ในใจและ
ความรูท้ีม่าจากการรูส้มัผสั 
 

ความรูเ้กี่ยวกบัสิง่ต่างๆ ที่มนุษยท์ัว่ไปมนีัน้ได้มาจากการไตร่ตรองหรอืหลกัฐาน กล่าวคอื มา
จากพลังของสติปญัญาซึ่งก่อให้เกิดความคิดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ หรือมาจากการเห็นสิ่งต่างๆ แล้ว
รปูลกัษณะก่อขึน้ในกระจกของหวัใจ วงของความรูน้ี้มจี ากดัมากเพราะขึน้อยู่กบัความพยายามและการ
บรรลุถงึความรู ้
 

แต่ความรู้ชนิดที่สองซึ่งเป็นความรู้เกี่ยวกบัการด ารงอยู่เป็นสิง่ที่ก่อขึ้นในใจ เป็นเหมอืนกับ
ความรูค้วามเขา้ใจและจติส านึกทีม่นุษยม์กีบัตวัเอง 
 

ตัวอย่างเช่น สติปญัญาและจิตของมนุษย์ทราบเงื่อนไขและภาวะต่างๆ ของอวัยวะและ
ส่วนประกอบทัง้หลายของรา่งกาย ทราบการรูส้มัผสัทัง้หมด ในท านองเดยีวกนัสตปิญัญาและจติกท็ราบ
พลงัของตวัมนัเอง ทราบความรูส้กึและภาวะจติของตนเอง นี้คอืความรู้เกี่ยวกบัการด ารงอยู่ที่มนุษย์
ทราบ และเพราะว่าจติลอ้มรอบร่างกายและทราบถงึการรูส้มัผสัและพลงัของร่างกาย ความรูน้ี้มใิช่เป็น
ผลมาจากความพยายามหรอืการศกึษา มนัเป็นสิง่ทีด่ ารงอยู ่เป็นพรสวรรคอ์นัแทจ้รงิ 
 

เนื่องด้วยศาสนทูตของพระผู้เป็นเจา้ล้อมรอบสาระและคุณลกัษณะทัง้หลายของสิง่สร้างสรรค ์
ทรงอยูเ่หนือสรรพสิง่ทีด่ ารงอยู่ทัง้หลายและเขา้ใจทุกสรรพสิง่ ดงันัน้ความรูข้องพระองคเ์ป็นความรูแ้ห่ง
สวรรคม์ใิช่ความรูท้ีเ่รยีนรู้มา กล่าวคอืมนัเป็นพระพระอนัศกัดิส์ทิธิ ์และเป็นการเปิดเผยของพระผูเ้ป็น
เจา้ 
 

เราจะกล่าวถงึตวัอย่างหนึ่งเพื่อจุดประสงค์ในการเขา้ใจหวัขอ้นี้ สิง่มชีวีติที่ประเสรฐิสุดทีอ่ยู่บน
โลกคอืมนุษย ์มนุษยร์วมเขา้ไวซ้ึง่อาณาจกัรสตัว ์อาณาจกัรพชืและอาณาจกัรแร่ธาตุ กล่าวคือภาวะของ
อาณาจกัรเหล่านี้บรรจุอยู่ในมนุษยถ์งึขนาดว่ามนุษยเ์ป็นผู้ครอบครองภาวะเหล่านี้ มนุษยร์ูค้วามลกึลบั
ต่างๆ ของอาณาจกัรเหล่านี้ นี่เป็นเพยีงตวัอย่างง่ายๆ และมใิช่การเปรยีบเทยีบขอ้คลา้ยคลงึ กล่าวโดย
ยอ่ ศาสนทตูทัง้หลายของพระผูเ้ป็นเจา้ทราบความลกึลบัของสิง่มชีวีติต่างๆ ดงันัน้พระองคท์รงสถาปนา
กฎที่เหมาะสมและเขา้กนัได้กบัภาวะของโลกแห่งมนุษย ์เพราะศาสนาเป็นสิง่เชื่อมโยงทีส่บืมาจากการ
ด ารงอยู่ของสรรพสิง่ต่างๆ ศาสนทูตผูซ้ึ่งเป็นผูส้ถาปนากฎอนัศกัดิส์ทิธิจ์ะไม่เขา้ใจสิง่เชื่อมโยงทีส่บืมา
จากการด ารงอยู่ของสรรพสิง่ทัง้หลาย นอกจากว่าพระองคจ์ะทราบการด ารงอยู่ของสิง่มชีวีติต่างๆ และ
พระองค์จะไม่สามารถสถาปนาศาสนาที่เข้ากบัความเป็นจรงิและเหมาะสมกบัสภาพต่างๆ ศาสนทูต
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ทัง้หลายของพระผูเ้ป็นเจา้เป็นเหมอืนนายแพทยผ์ูช้ านาญ และโลกอนัผนัแปรนี้เป็นเหมอืนร่างกายของ
มนุษย ์กฎของพระผู้เป็นเจ้าคอืยาและการรกัษา นายแพทย์ต้องมคีวามรู้เกี่ยวกบัอวยัวะทุกส่วนและ
ภาวะของร่างกาย เพื่อว่าเขาจะสามารถสัง่ยาที่ต่อต้านโรคภยั ในความเป็นจรงินายแพทยด์ูโรคแลว้ให้
การรกัษาที่เหมาะกบัผู้ป่วย เพราะเขาวนิิจฉัยแล้วสัง่การรกัษา ถ้ายงัค้นไม่พบโรค จะสัง่การรกัษาได้
อย่างไร ดงันัน้นายแพทยต์้องมคีวามรูอ้ย่างถ้วนทัว่เกี่ยวกบัสภาพร่างกาย อวยัวะต่างๆ และภาวะของ
ผูป้ว่ยตอ้งเขา้ใจโรคและการรกัษาทัง้หมด เพื่อจะสัง่ยาทีเ่หมาะสม 
 

ดงันัน้ศาสนาเป็นสิง่เชื่อมโยงทีส่บืมาจากการด ารงอยู่ของสรรพสิง่ต่างๆ และเนื่องดว้ยศาสนทูต
ทัง้หลายของพระผู้เป็นเจ้าทราบความลกึลบัของสิง่มชีวีติทัง้หลาย ดงัน ้าพระองค์เข้าใจสิง่เชื่อมโยงนี้ 
และดว้ยความเขา้ใจน้ีพระองคส์ถาปนากฎของพระผูเ้ป็นเจา้ 
  



61 

 

27 
 

วฏัจกัรสากล 
 

ค าถาม: อะไรคอืค าอธบิายทีจ่รงิเกีย่วกบัวฏัจกัรทัง้หลายทีป่รากฏในโลกแห่งการด ารงอยู่ 
 

ค าตอบ: ดวงดาวแต่ละดวงในฟากฟ้าอนัไมม่ขีอบเขตน้ีมวีฏัจกัรของการหมุนเวยีนทีม่รีะยะเวลา
ต่างกนั และแต่ละดวงดาวหมนุอยูใ่นวงโคจรของมนัเองและเริม่ต้นเขา้สู่วฏัจกัรใหม่ ดงันัน้ทุก 365 วนั 5 
ชัว่โมง และ 48 นาท ีโลกเราไดห้มุนครบรอบวงโคจรและเริม่ต้นเขา้สู่วฏัจกัรใหม่ กล่าวคอืวฏัจกัรแรก
ได้รบัการฟ้ืนฟู เช่นเดียวกนักับจกัรวาลทัง้หมดไม่ว่าส าหรบัสวรรค์หรอืมนุษย์ มวีฏัจกัรต่างๆ ของ
เหตุการณ์อนัยิง่ใหญ่ทัง้หลาย เมื่อวฏัจกัรหนึ่งสิ้นสุดลง วฏัจกัรใหม่เริม่ต้น และเหตุการณ์อนัยิง่ใหญ่
ของวฏัจกัรเก่าถูกลมืไปโดยสิ้นเชงิ ไม่มแีมแ้ต่ร่องรอยหรอืบนัทกึหลงเหลอือยู่ ดงัที่ท่านเหน็ เราไม่มี
บนัทกึเกี่ยวกบัเมื่อ 20,000 ปีก่อน แมว้่าเราไดพ้สิูจน์ดว้ยเหตุผลก่อนหน้านี้แลว้ว่า ชวีติบนโลกนี้ด ารง
อยู่มาแต่บรมโบราณ มใิช่หนี่งแสนหรอืสองแสน มใิช่หนึ่งล้านหรอืสองล้านปี แต่ด ารงอยู่มาแต่บรม
โบราณ และบนัทกึและรอ่งรอยเหล่านัน้สูญหายไปสิน้ 
 

ท านองเดยีวกนั ศาสนทูตแต่ละพระองค์กม็วีฏัจกัร ในช่วงเวลาของวฏัจกัรนัน้มกีารปฏบิติติาม
กฎและบญัชาขอพระองค ์เมื่อวฏัจกัรของพระองคเ์สรจ็สิน้สมบูรณ์โดยการปรากฏของศาสนทูตองคใ์หม ่
วฏัจกัรใหม่เริม่ต้น วฏัจกัรต่างๆ เริม่ต้นสิ้นสุด และไดร้บัการฟ้ืนฟูในลักษณะนี้ จนกว่าวฏัจกัรสากลจะ
บรรลุจุดสมบูรณ์ในโลก เหตุการณ์ส าคญัและยิง่ใหญ่ทัง้หลายจะบงัเกิดขึ้นซึ่งจะลบล้างร่องรอยและ
บนัทกึทัง้หมดของอดตีไปโดยสิน้เชงิ เมื่อนัน้วฏัจกัรสากลใหม่จะเริม่ต้นในโลก เพราะจกัรวาลนี้ไม่มกีาร
เริม่ตน้ ก่อนน้ีเราไดก้ล่าวถงึขอ้พสิจูน์และหลกัฐานต่างๆ เกีย่วกบัเรือ่งนี้ ไมจ่ าเป็นตอ้งกล่าวซ ้า 
 

กล่าวโดยย่อ วฏัจกัรสากลวัฏจกัรหนึ่งในโลกแห่งการด ารงอยู่ หมายถึงระยะเวลาหนึ่งอัน
ยาวนานและยุคอนันับไม่ถ้วนและค านวณไม่ได้ในวฏัจกัรดงักล่าว ศาสนทูตทัง้หลายปรากฏขึ้นด้วย
ความงดงามจนกระทัง่ศาสนทูตสากลผู้ยิง่ใหญ่องค์หนึ่งท าให้โลกเป็นศูนยก์ลางของการส่องสว่างของ
พระองค์ การปรากฏของพระองค์ท าให้โลกบรรลุสู่ความสมบูรณ์ และการแผ่ขยายวฏัจกัรของพระองค์
นัน้ยิง่ใหญ่ หลงัจากนัน้ศาสนทูตองค์อื่นๆ จะปรากฏขึน้ภายใต้ร่มเงาของพระองค์ ซึ่งตามความจ าเป็น
ของกาลเวลา ศาสนทูตเหล่านัน้จะฟ้ืนฟูบญัชาใหม่บางขอ้สมัพนัธ์กบัปญัหาและธุรกจิทางโลก แต่ยงัคง
อยูภ่ายใตร้ม่เงาของศาสนทตูสากล 
 

เราอยูใ่นวฏัจกัรทีเ่ริม่ตน้ดว้ยอดมั และศาสนทตูสากลของวฏัจกัรน้ีคอืพระบาฮาอุลลาห์ 
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28 
 

อานุภาพและอิทธิพลของศาสนทูตทัง้หลาย 
 

ค าถาม: อะไรคอืระดบัของอานุภาพและความสมบูรณ์ของศาสนทูตทัง้หลายของพระผูเ้ป็นเจา้ 
และอะไรคอืขดีจ ากดัของอทิธพิลของศาสนทตู 
 

ค าตอบ: จงพจิารณาโลกแห่งการด ารงอยู่ กล่าวคอืโลกทางวตัถุ ระบบสุรยิะนัน้มดืมน มดีวง
อาทติยเ์ป็นศูนยก์ลางของแสงสว่าง ดาวนพเคราะหท์ัง้หมดของระบบหมุนรอบดวงอาทติยแ์ละไดร้บัแสง
สว่างจากดวงอาทติย ์ดวงอาทติยค์อืเหตุแห่งชวีติและการส่องสว่าง ก่อใหเ้กดิการเตบิโตและพฒันาของ
สิง่มชีวีติทัง้ปวงในระบบสุรยิะ เพราะหากปราศจากแสงอาทติย์ ไม่มสีิ่งมชีีวติใดสามารถด ารงอยู่ได ้
ทัง้หมดต้องมดืมนและถูกท าลาย ดงันัน้เป็นที่กระจ่างและชดัเจนว่า ดวงอาทติยค์อืศูนย์กลางของแสง
สว่างและเป็นเหตุแห่งชวีติของสิง่มชีวีติทัง้หลายในระบบสุรยิะ 
 

ในลกัษณะเดยีวกนั ศาสนทตูทัง้หลายของพระผูเ้ป็นเจา้คอืศูนยก์ลางของแสงสว่างแห่งธรรม คอื
แหล่งของความลกึลบั และศูนยก์ลางแห่งความรกั พระองค์สว่างไสวอยู่ในโลกแห่งหวัใจและความคดิ 
และทรงโปรยปรายความกรณุาอนนัต์มาใหโ้ลกแห่งวญิญาณ ทรงประทานชวีตินิรนัดร ์และฉายแสงดว้ย
แสงสว่างแห่งความเป็นจรงิและความหมาย การให้ความกระจ่างแก่ความคดิมาจากศาสนทูตผู้เป็น
ศูนยก์ลางแห่งแสงสว่างและแหล่งของความลกึลบั หากปราศจากแสงสว่างและค าสัง่สอนของศาสนทูต
เหล่านี้ โลกแห่งวญิญาณและความคดิจะทบึและมดืมน โลกแห่งมนุษยย์่อมกลายเป็นทุ่งหญ้าแห่งความ
กระหายและคุณลกัษณะของสตัว ์การด ารงอยูข่องทุกสรรพสิง่ยอ่มเป็นสิง่ลวงตาและจะไม่มชีวีติทีแ่ทจ้รงิ 
นี้เองทีพ่ระคมัภรีใ์หมก่ล่าวไวว้่า “ในตอนเริม่ตน้คอืพระวจนะ” ซึง่หมายความว่า พระวจนะกลายเป็นเหตุ
ของชวีติทัง้ปวง 
 

บดันี้จงพจิารณาอทิธพิลของดวงอาทติยท์ีม่ต่ีอสิง่มชีวีติบนโลก สญัลกัษณ์และผลอะไรทีบ่งัเกดิ
ขึน้เพราะความใกล้และความห่างไกลจากดวงอาทติย ์เพราะการผุดขึน้และการตกของดวงอาทติย ์ใน
เวลาหนึ่งเป็นฤดูใบไมร้่วง อกีเวลาหนึ่งเป็นฤดูใบไมผ้ล ิหรอืเป็นฤดูร้อนและฤดูหนาว เมื่อดวงอาทติย์
ผ่านเสน้ศูนยส์ตูร ฤดใูบไมผ้ลทิีใ่หช้วีติปรากฏดว้ยความงดงาม และเมือ่เขา้ฤดูรอ้นผลไมอ้อกผลสมบูรณ์
ทีสุ่ด เมลด็และพชืงอกงาม สิง่มชีวีติบนโลกบรรลุสู่การพฒันาและการเตบิโตอนัสมบูรณ์ทีสุ่ด 
 

ในลกัษณะเดยีวกนั ศาสนาทตูของพระผูเ้ป็นเจา้ผู้ซึง่เป็นดวงอาทติยข์องโลกแห่งการสรา้งสรรค ์
เมือ่พระองคส์่องแสงธรรมใหแ้ก่โลกแห่งวญิญาณ ความคดิและหวัใจ ฤดูใบไมผ้ลแิห่งธรรมและชวีติใหม่
ปรากฏขึน้ อานุภาพของฤดูใบไมผ้ลอินัน่าพศิวงเป็นที่เหน็ได้ประโยชน์อนัน่าอศัจรรยป์รากฏชดั ดงัที่
ท่านได้สงัเกต เวลาที่ศาสนทูตแต่ละพระองค์ปรากฏ ความก้าวหน้าผดิธรรมดาบงัเกิดขึน้ในโลกแห่ง
จติใจและความคดิ ตวัอย่างเช่น ในยุคนี้ของพระผู้เป็นเจา้ จงดูว่าการพฒันาอะไรบงัเกดิขึน้ในโลกของ
จติใจและความคดิ และขณะนี้เป็นเพยีงการเริม่ต้นของอรุโณทยั ในไม่ชา้เจา้จะเหน็ว่า พระพรและค าสัง่
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สอนแห่งสวรรค์จะส่องสว่างโลกที่มดืมนนี้ และจะเปลี่ยนสภาพของเขตแดนอนัน่าสลดเหล่านี้ไปเป็น
สวรรคอ์เีดน 
 

หากเราจะอธบิายสญัลกัษณ์และพระพรของศาสนทูตแต่ละพระองค ์จะต้องใชเ้วลานานเกนิควร 
จงคดิและไตรต่รองดดูว้ยตวัท่านเอง แลว้ท่านจะเขา้ถงึสจัจะในเรือ่งนี้ 
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29 
 

ศาสนทูตสองประเภท 
 

ค าถาม: ศาสนทตูมกีีป่ระเภท 
 

ค าตอบ: ศาสนทูตมสีองประเภท ประเภทหนึ่งคอืศาสนทูตอสิระไม่ขึน้กบัใคร อกีประเภทหนึ่งไม่เป็น
อสิระและเป็นผูต้ดิตาม 
 

ศาสนทูตอิสระคอืผู้สถาปนากฎและวฏัจกัรใหม่ โดยการปรากฏของพระองค์โลกได้สวมอาภรณ์ใหม ่
รากฐานของศาสนาไดร้บัการสถาปนา มกีารเปิดเผยพระคมัภรีใ์หม่ พระองคร์บัความอารจีากพระผูเ้ป็น
เจา้โดยปราศจากสื่อกลาง และการส่องสว่างของพระองค์เป็นสาระอนัแท้จรงิ พระองค์เป็นประดุจดวง
อาทติยซ์ึง่สว่างไสวในตวัเอง แสงสว่างคอืสาระของดวงอาทติย ์ดวงอาทติยม์ไิดร้บัแสงสว่างจากดวงดาว
อื่น อรุโณทยัสถานของศาสนทูตประเภทนี้ คอืแหล่งของพระธรรมและคอืกระจกสะทอ้นสาระของพระผู้
เป็นเจา้ 
 

ศาสนทูตอกีประเภทหนึ่งคอืผูต้ดิตามและสนับสนุน เพราะพระองคค์อืกิง่และมไิดเ้ป็นอสิระ พระองคร์บั
พระธรรมจากศาสนทูตอสิระ และได้รบัแสงแห่งการน าทางสวรรค์จากศาสนทูตสากล ศาสนทูตเหล่านี้
เป็นประดุจดวงจนัทรซ์ึง่มไิดส้ว่างไสวในตวัเอง แต่รบัแสงสว่างจากดวงอาทติย์ 
 

ศาสนทูตอสิระไดแ้ก่พระอบัราฮมั พระโมเสส พระครสิต์ พระโมฮมัหมดั พระบ๊อบและพระบาฮาอุลลาห ์
แต่ศาสนทูตผู้ติดตามและสนับสนุนได้แก่ โซโรมอน เดวดิ อิสซยิา เจรเิมห์และเอสเซเคยีล ศาสนทูต
อสิระคอืผู้สถาปนาศาสนาใหม่ และท าให้มนุษย์กลายเป็นคนใหม่ พระองค์ยกระดบัศลีธรรม ส่งเสรมิ
ธรรมเนียมและกฎเกณฑใ์หม่ๆ  ฟ้ืนฟูวฏัจกัรและกฎของพระผูเ้ป็นเจา้ การปรากฏของศาสนทูตอสิระเป็น
ประดุจฤดใูบไมผ้ลทิีต่กแต่งสิง่มชีวีติบนโลกดว้ยอาภรณ์ใหมใ่หช้วีติใหม่ 
 

เมือ่พจิารณาถงึศาสนทตูประเภททีส่องผูซ้ึง่เป็นผูต้ดิตาม ศาสนทูตเหล่านี้กส็่งเสรมิกฎของพระผูเ้ป็นเจา้
เช่นกนั ประกาศศาสนาของพระผู้เป็นเจ้าและวจนะของพระองค์ ศาสนทูตเหล่านี้ไม่มอีานุภาพหรอื
อ านาจในตวัเอง นอกจากทีไ่ดร้บัมาจากศาสนทตูอสิระ 
 

ค าถาม: พระพุทธเจา้และขงจือ๊อยูใ่นประเภทไหน 
 

ค าตอบ: พระพุทธเจา้ทรงสถาปนาศาสนาใหม่เช่นกนั และขงจื๊อคอืผู้ฟ้ืนฟูศลีธรรมและคุณความด ีแต่
สถาบนัของทัง้สองถูกท าลายไปโดยสิน้เชงิ ความเชื่อและพธิขีองผูน้ับถอืพระพุทธเจา้และผูน้ับถอืขงจื๊อ
มไิดค้งอยู่สอดคลอ้งกบัค าสัง่สอนมลูฐาน ผูก่้อตัง้ศาสนาพุทธเป็นวญิญาณทีป่ระเสรฐิ พระองคส์ถาปนา
ความเป็นเป็นหนึ่งของพระผู้เป็นเจา้แต่ต่อมาหลกัธรรมดัง้เดมิของพระองค์ค่อยๆ หายไป ธรรมเนียม
และพธิกีรรมอนัโงเ่ขลาไดผุ้ดขึน้และเพิม่จ านวน จนกระทัง่ลงเอยทีก่ารบชูารปูป ัน้ 
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ทนีี้จงพจิารณาดู พระครสิต์ทรงกล่าวย ้าบ่อยครัง้ว่าบญัญตัสิบิประการในพระคมัภรีเ์ก่าจะต้อง
น ามาปฏบิตั ิและพระองค์ยนืกรานว่าจะต้องค ้าจุนบญัญตัเิหล่านี้ไว้ หนึ่งในบญัญตัเิหล่านี้กล่าวว่า “จง
อย่าบูชารูปภาพหรอืรูปป ัน้” ในปจัจุบนัมรีูปภาพและรูปบูชามากมายอยู่ในโบสถ์ครสิเตียนบางแห่ง 
ดงันัน้เป็นทีช่ดัเจนและกระจา่งว่า ศาสนาของพระผูเ้ป็นเจา้มไิดค้งไวซ้ึง่หลกัธรรมดัง้เดมิในหมู่ประชาชน 
แต่ได้เปลี่ยนแปลงและดดัแปลงไปทลีะน้อยจนกระทัง่ถูกท าลายและสูญสิ้นโดยสิ้นเชงิเพราะเหตุนี้การ
แสดงปรากฏของพระผูเ้ป็นเจา้จงึฟ้ืนฟูขึน้ใหม่ และสถาปนาศาสนาใหม่ไดร้บัการสถาปนา แต่ถ้าศาสนา
มไิดถู้กเปลีย่นหรอืดดัแปลงยอ่มไมจ่ าเป็นต้องมกีารฟ้ืนฟู 
 

เมื่อเริม่ต้น ต้นไมม้คีวามสวยงามเลศิ เต็มไปด้วยดอกและผลแต่ในที่สุดมนักลายเป็นต้นไมแ้ก่
และไรผ้ล รว่งโรยและเน่าเป่ือย นี้เองทีค่นสวนทีแ่ทจ้รงิไดป้ลกูตน้อ่อนของตน้ไมช้นิดเดยีวกนัอกีครัง้ ซึง่
เตบิโตพฒันาขึน้ทุกวนั แผ่รม่เงาในสวนสวรรคแ์ละออกผลอนัน่าชมเชยเช่นเดยีวกบัศาสนาทัง้หลาย เมื่อ
เวลาผ่านไปศาสนาแปรเปลี่ยนไปจากรากฐานดัง้เดมิ สจัจะในศาสนาของพระผูเ้ป็นเจา้หายไปสิ้น พลงั
ของศาสนาไม่หลงเหลอือยู่ ความคดินอกกรตีปรากฏขึน้ และกลายเป็นร่างทีไ่รว้ญิญาณ นี่เองทีศ่าสนา
จงึไดร้บัการฟ้ืนฟู 
 

ความหมายคอืบรรดาผูท้ีน่บัถอืพระพุทธเจา้และผูท้ีน่บัถอืขงจือ๊ในปจัจบุนัไดบู้ชารปูป ัน้ พวกเขา
ไมเ่อาใจใส่แมแ้ต่น้อยต่อความเป็นหนึ่งของพระผูเ้ป็นเจา้ และหลงเชื่อในเทพเจา้ต่างๆ ตามจนิตนาการ
ดงัเช่นชาวกรกีโบราณ แต่ในตอนเริม่ตน้มไิดเ้ป็นเช่นนี้ หลกัธรรมและเทศบญัญตัต่ิางจากนี้ 
 

จงพจิารณาอกีครัง้ว่า หลกัธรรมของศาสนาของพระครสิต์ถูกลมืไปมากเท่าไร และความคดินอก
รตีมากเท่าไรปรากฏออกมา ตัวอย่างเช่น พระครสิต์ทรงห้ามการแก้แค้นและการฝ่าฝืน ยิง่กว่านัน้
พระองคท์รงบญัชาใหต้อบแทนการท ารา้ยและความชัว่รา้ยดว้ยความกรุณาและปราณี ทนีี้จงไตร่ตรองดู
ในหมู่ชาตคิรสิ-เตยีนทัง้หลาย สงครามโชกเลอืดได้บงัเกดิขึน้มากมายเท่าไร ความกดขี ่ความโหดรา้ย 
ความโลภ ความกระหายเลอืดเพยีงไรได้บงัเกิดขึ้น สงครามมากมายในจ านวนเหล่านี้ด าเนินไปโดย
บญัชาของพระสนัตะปาปา ดงันัน้เป็นทีช่ดัเจนและกระจา่งว่า เมื่อเวลาผ่านไป ศาสนาแปรเปลีย่นไปโดย
สิน้เชงิ ดงันัน้ศาสนาจงึไดร้บัการฟ้ืนฟูใหม่ 
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30 
 

ค าอธิบายบทกลอนในพระคมัภีรคี์ตาบี-อคัดสั  
“ไม่มีภาคีส าหรบัอรโุณทยัสถานของบญัชาสวรรคใ์นความไร้บาปสงูสดุ” 

 
ในบทกลอนศกัดิส์ทิธิก์ล่าวไวว้่า “ไมม่ภีาคสี าหรบัอรุโณทยัสถานของบญัชาสวรรค์16 ในความไร้

บาปสงูสุด ในความเป็นจรงิแลว้พระองคค์อืผูแ้สดงปรากฏ “พระองคก์ระท าตามทีพ่ระองคป์รารถนา” ใน
อาณาจกัรแห่งการสรา้งสรรค ์แทจ้รงิแลว้พระผูเ้ป็นเจา้ทรงส ารองฐานะนี้ไวส้ าหรบัพระองคเ์อง และมไิด้
ใหใ้ครมสี่วนรว่มในฐานะทีล่ะเมดิมไิดน้ี้” 
 

จงรู้ว่าความไร้บาปมสีองชนิด คอืความไรบ้าปที่เ ป็นสาระดัง้เดมิและความไรบ้าปที่ได้มาภายหลงั ใน
ลกัษณะเดยีวกนัมคีวามรูท้ีเ่ป็นสาระดัง้เดมิ และความรูท้ี่ได้มาภายหลงั และเป็นเช่นเดยีวกบันามและ
คุณลกัษณะอื่นๆ ความไร้บาปที่เป็นสาระดัง้เดิมเป็นลกัษณะเฉพาะของศาสนทูตสากล เป็นสาระที่
จ าเป็นของพระองค์ และสาระของสรรพสิง่ไม่สามารถแยกออกจากสิง่นัน้ แสงอาทติยเ์ป็นสาระของดวง
อาทติย์และแยกไม่ได้จากดวงอาทติย์ ความรู้เป็นสาระหนึ่งของพระผู้เป็นเจ้าและแยกออกไม่ได้จาก
พระองค์ อานุภาพเป็นสาระของพระผู้เป็นเจ้าและแยกออกไม่ได้จากพระองค์ หากมนัแยกออกจาก
พระองค์ พระองค์ย่อมมไิดเ้ป็นพระผู้เป็นเจา้ หากแสงอาทติยแ์ยกออกได้จากดวงอาทติย ์มนัย่อมมใิช่
ดวงอาทติย ์ดงันัน้หากเราคดิว่าความไรบ้าปสูงสุดแยกออกศาสนทูตสากล พระองคย์่อมมไิดเ้ป็นศาสน
ทตูสากลและยอ่มขาดความสมบรูณ์ 

แต่ความไร้บาปที่ได้มาภายหลงัมไิด้เป็นสาระทางธรรมชาติ ในทางตรงข้ามมนัเป็นรศัมขีอง
ความไร้บาปที่เป็นสาระดัง้เดิมที่ดวงอาทิตย์แห่งธรรมส่องมายงัหัวใจและประทานส่วนแบ่งให้แก่
วญิญาณทัง้หลาย ถงึแมว้ญิญาณเหล่านี้ไม่มคีวามไรบ้าปที่เป็นสาระดัง้เดมิ กระนัน้พวกเขาอยู่ภายใต้
การคุม้ครองของพระผูเ้ป็นเจา้ กล่าวคอืพระผูเ้ป็นเจา้ทรงอนุรกัษ์พวกเขาไวใ้หพ้้นจากบาป ดงันัน้บุคคล
ทีบ่รสิุทธิท์ ัง้หลายที่มไิด้เป็นอรุโณทยัสถานของความไรบ้าปสูงสุด จงึได้รบัการอนุรกัษ์ให้พ้นจากบาป
ภายใต้ร่มเงาแห่งความคุ้มครองและการพทิกัษ์ของพระผู้เป็นเจา้ เพราะพวกเขาคอืสื่อของความกรุณา
ระหว่างพระผูเ้ป็นเจา้และมนุษย ์หากพระผูเ้ป็นเจา้มไิดคุ้ม้ครองพวกเขาใหพ้น้จากความผดิพลาด ความ
ผดิพลาดของพวกเขาย่อมจะท าให้บุคคลที่เชื่อตกอยู่ในความผดิพลาด และดงันัน้รากฐานของศาสนา
ของพระผูเ้ป็นเจา้จะถูกพลกิคว ่า ซึง่ยอ่มไมเ่หมาะสมและคู่ควรกบัพระผูเ้ป็นเจา้ 

กล่าวโดยสรปุ ความไรบ้าปทีเ่ป็นสาระดัง้เดมิเป็นของศาสนทูตสากลทัง้หลาย และความไรบ้าป
ทีไ่ดม้าภายหลงัไดป้ระทานใหแ้ก่ผูท้ีบ่รสิุทธิทุ์กคน ตวัอย่างเช่น สภายุตธิรรมสากล หากไดร้บัการก่อตัง้
ภายใต้เงื่อนไขที่ก าหนด คือสมาชิกทัง้หลายของสภายุติธรรมสากลได้รบัเลอืกตัง้มาจากประชาชน
ทัง้หมด สภายุตธิรรมนัน้จะอยู่ภายใต้การคุ้มครองและการพทิกัษ์ของพระผูเ้ป็นเจา้ หากสภายุตธิรรมนี้
                                                        
16 ศาสนทตู 
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ตดัสนิโดยเสยีงเอกฉนัทห์รอืโดยเสยีงส่วนใหญ่เกีย่วกบัปญัหาใดๆ ทีม่ไิดก้ล่าวไวใ้นพระคมัภรีอ์คัดสั ค า
ตดัสนิและค าบญัชานัน้จะไดร้บัการปกป้องพน้จากความผดิพลาด สมาชกิแต่ละคนของสภายุตธิรรมมไิด้
มคีวามไรบ้าปทีเ่ป็นสาระดัง้เดมิ แต่สถาบนัของสภายตุธิรรมอยูภ่ายใตก้ารคุม้ครองของพระผูเ้ป็นเจา้ ซึง่
เรยีกว่าไมม่ผีดิพลาด 

กล่าวโดยยอ่ “อรโุณทยัสถานของบญัชาสวรรค์” คอืการแสดงปรากฏของวจนะเหล่านี้ “พระองค์
กระท าตามทีพ่ระองค์ปรารถนา” ภาวะนี้เป็นของศาสนทูตโดยเฉพาะและไม่มใีครมสี่วนร่วมในสาระของ
ความบรบิรูณ์นี้ กล่าวคอื เนื่องดว้ยศาสนทตูสากลทัง้หลายมคีวามไรบ้าปทีเ่ป็นสาระดัง้เดมิ ดงันัน้อะไรก็
ตามทีส่บืมาจากพระองคย์อ่มเป็นเหมอืนกบัสจัธรรมและต้องตรงกบัความจรงิ พระองคม์ไิดอ้ยู่ภายใต้ร่ม
เงาของกฎที่มมีาก่อน สิง่ที่พระองค์พูดคอืพระวจนะของพระผู้เป็นเจา้และสิง่ที่พระองค์กระท าเป็นการ
กระท าทีเ่ทีย่งธรรม สาวกไม่มสีทิธวิพิากษ์วจิารณ์และต้องยอมจ านนโดยสิน้เชงิ เพราะศาสนทูตมปีรชีา
ญาณทีส่มบรูณ์ 

ดงันัน้สิง่ใดกต็ามทีศ่าสนทตูสากลทรงกล่าวและกระท าเป็นปรชีาญาณอนัสมบูรณ์และสอดคลอ้ง
กบัความจรงิ หากประชาชนบางคนไม่เขา้ใจความลบัทีซ่่อนเรน้อยู่ในบญัชาหรอืการกระท าของพระองค ์
พวกเขาไม่ควรต่อต้าน เพราะศาสนทูตสากลกระท าตามที่พระองค์ปรารถนา บ่อยครัง้แค่ไหนที่การ
กระท าของผูท้ีช่าญฉลาดและสมบูรณ์ถูกคดัคา้นโดยคนอื่นๆ ทีไ่ม่สามารถเขา้ใจ และพวกเขาประหลาด
ใจว่าผูช้าญฉลาดคนนี้สามารถพูดหรอืกระท าสิง่นัน้ การโต้แยง้นี้มาจากความโง่เขลาของพวกเขา และ
ปรชีาญาณของผู้ชาญฉลาดนัน้บรสิุทธิแ์ละพ้นจากบาป ในท านองเดยีวกนั แพทย์ผู้เชี่ยวชาญรกัษา
ผูป้ว่ยโดย “กระท าตามทีเ่ขาปรารถนา” และผูป้ว่ยไมม่สีทิธคิดัคา้น สิง่ใดทีแ่พทยพ์ูดหรอืกระท าเป็นสิง่ที่
ถูกต้อง ทุกคนควรถอืว่าแพทยเ์ป็นผูแ้สดงปรากฏ “เขากระท าตามที่เขาปรารถนา และบญัชาตามทีเ่ขา
ต้องการ” เป็นทีแ่น่นอนว่าแพทยจ์ะใชย้าบางอย่างทีข่ดักบัความคดิของประชาชนคนอื่นๆ บรรดาผูท้ีไ่ม่
มคีวามรูว้ทิยาศาสตรแ์ละการแพทยไ์มม่สีทิธต่ิอตา้น ในนามของพระผูเ้ป็นเจา้ ในทางตรงขา้มทุกคนควร
ยอมจ านนและปฏบิตัติามทีแ่พทยผ์ูเ้ชีย่วชาญพูด ดงันัน้แพทยผ์ูช้าญฉลาด “กระท าตามทีเ่ขาปรารถนา” 
และผู้ป่วยไม่มีส่วนร่วมในสิทธิน้ี ความเชี่ยวชาญของแพทย์ต้องได้รบัการยืนยันก่อน เมื่อความ
เชีย่วชาญของแพทยเ์ป็นทีย่อมรบัแลว้ “เขากระท าตามทีเ่ขาปรารถนา” 

เช่นกนั หวัหน้ากองทพัทีไ่รผู้เ้ทยีมทานในดา้นยทุธศาสตร ์สิง่ใดทีเ่ขาพูดหรอืบญัชา “เขากระท า
ตามที่เขาปรารถนา” กปัตนัเรอืที่เชี่ยวชาญในการเดนิเรอื สิง่ใดทีเ่ขาพูดหรอืกระท า “เขากระท าตามที่
เขาปรารถนา” และเนื่องดว้ยผูใ้หก้ารศกึษาทีแ่ทจ้รงิคอืศาสนทตู สิง่ใดทีพ่ระองคพ์ดูหรอืบญัชา “พระองค์
กระท าตามทีพ่ระองคป์รารถนา” 

กล่าวโดยยอ่ ความหมายของ “พระองคก์ระท าตามทีพ่ระองคป์รารถนา” คอื หากศาสนทูตกล่าว
บางสิง่ บญัชาหรอืกระท าสิง่ใด และสาวกทัง้หลายไม่เขา้ใจ พวกเขาไม่ควรต่อต้านโดยพยายามคดิว่า
ท าไมพระองค์ทรงพูดหรอืกระท าสิง่นัน้ บุคคลอื่นๆ ที่อยู่ภายใต้ร่มเงาของศาสนทูตสากลยอมจ านนต่อ
บญัญตัขิองกฎของพระผู้เป็นเจา้ และไม่เบี่ยงเบนออกไปจากกฎของพระองค์แมเ้พยีงเท่าเส้นผม การ
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กระท าและค าพูดของพวกเขาต้องตรงกบักฎของพระผูเ้ป็นเจา้ ถ้าหากพวกเขาเบีย่งเบนออกไปจากกฎ 
พวกเขาจะต้องรบัผดิชอบและถูกต าหนิ ณ ทีส่ถติของพระผู้เป็นเจา้ เป็นที่แน่นอนว่าพวกเขาไม่มสี่วน
ร่วมใน “พระองค์กระท าตามที่พระองค์ปรารถนา” เพราะภาวะนี้ เป็นของศาสนทูตสากลทัง้หลาย
โดยเฉพาะ 

ดงันัน้พระครสิต์คอืผู้แสดงปรากฏพระวจนะเหล่านี้ “พระองค์กระท าตามที่พระองค์ปรารถนา” 
แต่สาวกทัง้หลายไม่ได้รบัส่วนแบ่งจากฐานะนี้ เพราะเนื่องด้วยพวกเขาอยู่ภายใต้ร่มเงาของพระครสิต ์
พวกเขาไมส่ามารถเบีย่งเบนออกไปจากบญัชาและพระประสงคข์องพระองค์. 

 
 

. 
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ตอนท่ี 4 
 

จดุก าเนิด พลงั และภาวะของมนุษย ์
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31 
 

การแปรเปล่ียนของสกลุ 
 

ทน้ีีเรามาถงึปญัหาของการแปรเปลี่ยนสกุลและการพฒันาร่างกาย กล่าวคอื มาถงึจุดทีถ่ามว่า
มนุษยส์บืสกุลมาจากสตัวห์รอืไม่ 
 

นักปรชัญายุโรปบางคนเชื่อในทฤษฎน้ีี และปจัจุบนัยากมากที่จะชี้ให้เหน็ว่าทฤษฎน้ีีผดิพลาด 
แต่ในอนาคตจะเป็นที่กระจ่างและชดัเจน และนักปรชัญายุโรปจะตระหนักความผดิพลาดของทฤษฎีนี้
ด้วยตัวพวกเขาเอง เพราะมนัเป็นความผิดพลาดอันชดัแจ้งอย่างแท้จรงิ เมื่อมนุษย์มองดูสิ่งมชีีวิต
ทัง้หลายดว้ยการพนิิจอยา่งหลกัแหลมและพจิารณาสภาพของสรรพสิง่ทีด่ ารงอยูด่ว้ยความตัง้ใจ และเมื่อ
เขาเห็นสภาพ ระบบ และความสมบูรณ์ของโลก เขาจะมัน่ใจว่าในโลกแห่งการด ารงอยู่ ไม่มสีิ่งใด
อศัจรรยก์ว่าสิง่ทีด่ ารงอยู่แล้ว เพราะสิง่มชีวีติทัง้หมดที่ด ารงอยู่บนโลกหรอืบนฟ้าหรอืในอวกาศที่ไม่มี
ขอบเขตนี้ ลว้นถูกสรา้งและประกอบขึน้มาอย่างสมบูรณ์ตามทีค่วรจะเป็น จกัรวาลไม่มคีวามไม่สมบูรณ์ 
ดงันัน้หากสิง่มชีวีติทัง้หมดกลายเป็นปญัญาทีบ่รสิุทธิแ์ละไตร่ตรองต่อไปไม่รูจ้บ เป็นไปไม่ไดท้ีพ่วกเขา
จะสามารถคดิถงึสิง่ใดทีด่กีว่าสิง่ทีด่ ารงอยู่ 
 

อย่างไรกต็าม หากการสรา้งสรรคใ์นอดตีมไิด้รบัการตกแต่งดว้ยความสมบูรณ์สุด การด ารงอยู่
ย่อมไม่สมบูรณ์และไม่มคีวามหมาย และในกรณีน้ีการสร้างสรรค์ย่อมเป็นสิง่ไม่สมบูรณ์ ปญัหาน้ีต้อง
พจิารณาดว้ยความตัง้ใจและความคดิอยา่งสุขมุทีสุ่ด ตวัอย่างเช่น จงคดิว่าโลกแห่งการด ารงอยู่คลา้ยกบั
ร่างกายมนุษย์ หากองค์ประกอบนี้  ระบบ ความสมบูรณ์และความงามที่ด ารงอยู่ในร่างกายมนุษย์
แตกต่างไปจากทีเ่คยเป็นในอดตี มนัย่อมเป็นความไม่สมบูรณ์โดยแท้ ทนีี้หากเราคดิว่าครัง้หนึ่งมนุษย์
เคยเป็นเพยีงสตัว ์เราจะพบว่าการด ารงอยูย่่อมไม่สมบูรณ์ กล่าวคอืไม่มมีนุษย ์และสมาชกิทีส่ าคญัทีสุ่ด
นี้ของรา่งกาย ของโลกนี้ซึง่เปรยีบไดก้บัสมองและจติใจของมนุษย ์ย่อมขาดหายไป เมื่อครัง้นัน้โลกย่อม
ไม่สมบูรณ์ทเีดยีว ดงันัน้เป็นทีพ่สิูจน์ว่าหากครัง้หนึ่งมนุษยเ์คยอยู่ในอาณาจกัรสตัว์ ความสมบูรณ์ของ
การด ารงอยู่ย่อมถูกท าลาย เพราะมนุษยค์อือวยัวะที่ยิง่ใหญ่ที่สุดของโลกนี้ และหากร่างกายปราศจาก
อวยัวะที่ส าคญันี้ ร่างกายย่อมไม่สมบูรณ์แน่นอน เราพจิารณามนุษย์เป็นประดุจอวยัวะที่ยิง่ใหญ่ที่สุด 
เพราะในสรรพสิง่สรา้งสรรคท์ัง้หลายมนุษยค์อืยอดรวมของความสมบรูณ์ทัง้ปวงทีด่ ารงอยู่ เมื่อเราพูดถงึ
มนุษย์ เราหมายความถึงผู้ที่สมบูรณ์ ผู้ที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลก ผู้เป็นยอดรวมของความสมบูรณ์ทาง
จติใจและร่างกาย ผูเ้ป็นประดุจดวงอาทติยท์่ามกลางสิง่มชีวีติทัง้หลาย หากคดิว่าครัง้หนึ่งดวงอาทติย์
มไิด้ด ารงอยู่ แต่มนัเคยเป็นดาวนพเคราะห์ดวงหนึ่ง แน่นอนในเวลานัน้ความสมัพนัธ์ของการด ารงอยู่
ยอ่มไมเ่ป็นระเบยีบ มนัจะเป็นเช่นนัน้ไดอ้ยา่งไรส าหรบัผูท้ไีดต้รวจดูโลกแห่งการด ารงอยู่ สิง่ทีเ่ราพูดมา
นี้เพยีงพอ 
 

ยงัมขีอ้พสิจูน์ทีล่กึซึง้กว่า สรรพสิง่เหล่านี้ทีไ่ม่มสีิน้สุดทีอ่าศยัอยู่บนโลกไม่ว่าจะเป็นมนุษย ์สตัว ์
พชื แร ่ธาตุ ลว้นประกอบดว้ยองคป์ระกอบต่างๆ ไมม่ขีอ้สงสยัว่าความสมบรูณ์นี้ทีอ่ยูใ่นสรรพสิง่ทัง้หมด
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เกดิมาจากการสรา้งสรรคข์องพระผูเ้ป็นเจา้โดยองคป์ระกอบต่างๆ ทีร่วมตวักนั เกดิมาจากการผสมกนั
ด้วยสดัส่วนที่เหมาะสมและจากอทิธพิลของสรรพสิ่งอื่นๆ เพราะสภาพสิง่ทัง้ปวงเชื่อมโยงอยู่ด้วยกนั
ประดุจลูกโซ่ และการช่วยเหลอืเกื้อกูลซึ่งกนัและกนัเป็นคุณสมบตัขิองสรรพสิง่ทัง้หลาย เป็นเหตุแห่ง
การด ารงอยู ่การพฒันา การเตบิโตของสรรพสิง่สรา้งสรรค ์เป็นทีย่นืยนัโดยหลกัฐานและขอ้พสิูจน์ว่าทุก
สรรพสิง่มผีลต่อสิง่อื่นๆ อาจเป็นโดยตรงหรอืโดยการสมัพนัธ์ ในทีสุ่ดความสมบูรณ์ของแต่ละสรรพสิง่ 
กล่าวคือ ความสมบูรณ์ที่ท่านเห็นในมนุษย์หรือนอกจากมนุษย์นั ้นมาจากการรวมตัวกันของ
องค์ประกอบต่างๆ ขนาด ความสมดุล และอิทธิพลที่ส่งผลต่อกันและกัน เมื่อทุกสิ่งเหล่านี้รวมเข้า
ดว้ยกนั เมือ่นัน้มนุษยด์ ารงอยู ่
 

เนื่องด้วยความสมบูรณ์ของมนุษยม์าจากการประกอบกนัของอณูและธาตุต่างๆ และอทิธพิลที่
ส่งผลซึง่กนัและกนัของสรรพสิง่ต่างๆ ดงันัน้เนื่องดว้ยมนุษยถ์ูกสรา้งขึน้มาเมื่อหนึ่งหมื่นหรอืหนึ่งแสนปี
ก่อนจากธาตุเหล่านี้ด้วยปรมิาตรและสมดุลเดยีวกนั ด้วยการผสมผสานอย่างเดยีวกนัและดว้ยอทิธพิล
เดยีวกนัของสรรพสิง่อื่นๆ แน่นอนว่ามนุษย์เดยีวกนัได้ด ารงอยู่เมื่อก่อนเหมอืนกบัปจัจุบนัน้ีเป็นสิง่ที่
กระจ่างชดัและไม่ควรโต้แยง้ หนึ่งพนัล้านปีหลงัจากนี้หากธาตุเหล่านี้ของมนุษยร์วมเขา้ดว้ยกันโดยวธิี
เดยีวกนัในสดัส่วนพเิศษนี้ และหากธาตุเหล่านี้ประกอบเขา้ดว้ยกนัโดยวธิเีดยีวกนั และหากธาตุเหล่านี้
ไดร้บัผลกระทบจากอทิธพิลเดยีวกนัของสรรพสิง่อื่นๆ แน่นอนว่ามนุษยเ์ดยีวกนัจะด ารงอยู่ ตวัอย่างเช่น 
หากหน่ึงแสนปีหลงัจากนี้ หากมนี ้ามนั ไฟ ไสต้ะเกยีง และตะเกียงและทีจุ่ดตะเกยีง กล่าวโดยย่อ หากมี
สิง่จ าเป็นทัง้หมดทีด่ ารงอยูข่ณะน้ี แน่นอนตะเกยีงเดยีวกนัจะบงัเกดิขึน้ 
 

นี้คอืความจรงิทีก่ระจา่งชดัและไมม่ขีอ้สงสยั แต่การอา้งเหตุผลของนักปรชัญายุโรปเหล่านัน้เป็น
ขอ้พสิจูน์ทีน่่าสงสยัและคลุมเคลอื 
 
  



72 

 

32 
 

จกัรวาลไม่มีการเร่ิมต้น (จดุก าเนิดของมนุษย)์ 
 

จงรูว้่าสจัจะอนัลีล้บัทีสุ่ดอนัหนึ่งคอื โลกแห่งการด ารงอยู่ นัน่คอืจกัรวาลทีไ่รข้อบเขตนี้ไม่มกีาร
เริม่ตน้ 
 

เราอธบิายแลว้ว่า พระนามและคุณลกัษณะต่างของพระผูเ้ป็นเจา้จ าเป็นต้องมกีารด ารงอยู่ของ
สรรพสิง่ต่างๆ ถงึแม้หวัข้อนี้ได้รบัการอธิบายอย่างละเอียดแล้ว เราจะพูดอกีอย่างรวบรดั จงรู้ว่าผู้ให้
การศึกษาที่ปราศจากนักเรยีนไม่สามารถเป็นที่จนิตนาการได้ พระราชาที่ปราศจากข้าราชบรพิารไม่
สามารถด ารงอยู ่อาจารยไ์ม่สามารถไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้มาหากปราศจากนักเรยีน ผูส้รา้งทีป่ราศจากสิง่
สรา้งสรรคย์อ่มเป็นไปไมไ่ด ้ผูจ้ดัหาทีป่ราศจากสิง่ทีจ่ดัหาไม่สามารถเป็นทีน่ึกคดิได ้เพราะพระนามและ
คุณลกัษณะทัง้หมดของพระผูเ้ป็นเจา้จ าเป็นตอ้งมกีารด ารงอยูข่องสรรพสิง่ หากเราสามารถจตินาการถงึ
เวลาหนึ่งที่ไม่มสีรรพสิง่ใดด ารงอยู่ การจนิตนาการนี้ย่อมเป็นการปฏเิสธการด ารงอยู่ของพระผูเ้ป็นเจา้ 
ยิง่กว่านัน้การไม่ด ารงอยู่โดยสมบูรณ์ไม่สามารถกลายเป็นการด ารงอยู่ หากแต่ก่อนสรรพสิง่ต่างๆ มไิด้
ด ารงอยู ่การด ารงอยูย่อ่มไมบ่งัเกดิขึน้ ดงันัน้สาระแห่งเอกภาพนัน่คอืการด ารงอยู่ของพระผูเ้ป็นเจา้เป็น
สิง่นิรนัดร์ กล่าวคือไม่มกีารเริม่ต้นหรอืสิ้นสุด เป็นที่แน่นอนว่าโลกแห่งการด ารงอยู่นี้ จกัรวาลที่ไม่มี
สิน้สุดน้ี ไมม่กีารเริม่ตน้หรอืสิน้สุด อาจเป็นไปไดว้่าส่วนหนึ่งของจกัรวาล ตวัอย่างเช่น ดาวดวงหนึ่งอาจ
บงัเกิดขึ้นหรอืสูญสลายไป แต่ดาวอื่นที่ไม่มสีิ้นสุดยงัคงด ารงอยู่ จกัรวาลย่อมไม่เสยีระเบยีบหรอืถูก
ท าลาย ในทางตรงขา้ม การด ารงอยู่เป็นสิง่นิรนัดร ์เนื่องด้วยดาวแต่ละดวงมกีารเริม่ต้น มนัต้องมกีาร
สิ้นสุด เพราะองค์ประกอบทุกอย่างโดยส่วนรวมหรอืโดยเฉพาะเจาะจงต้องมกีารเสื่อมสลาย ความ
แตกต่างนัน้เป็นเพยีงว่าบางสิง่เสื่อมสลายเรว็ บางสิง่เสื่อมสลายชา้กว่า แต่เป็นไปไม่ไดท้ี่องคป์ระกอบจะ
ไมม่กีารสลาย 
 

ดงันัน้จ าเป็นที่เราควรรูว้่า สรรพสิง่ส าคญัแต่ละอย่างเป็นอย่างไรในตอนเริม่ต้น เพราะไม่มขีอ้
สงสยัว่าในตอนเริม่ต้น จุดเริม่ต้นเป็นหนึ่ง จุดเริม่ต้นของทุกจ านวนเป็นหนึ่งมใิช่สอง ดงันัน้เป็นที่
กระจ่างชดัว่าในตอนเริม่ต้นสาระเป็นหนึ่ง และสาระนัน้ไปปรากฏเป็นสกัษณะต่างๆ ในแต่ละธาตุ ดงันี้
รปูลกัษณะต่างๆ บงัเกดิขึน้และกลายเป็นสิง่คงทน และแต่ละธาตุมลีกัษณะพเิศษ แต่ความคงทนนี้ไม่แน่
ชดัและไมบ่รรลุการด ารงอยูท่ีส่มบูรณ์จนกระทัง่ภายหลงัระยะเวลาอนัยาวนานจากนัน้ธาตุเหล่านี้รวมตวั
และประกอบเขา้ดว้ยกนัเป็นรปูลกัษณะอนัไมม่สีิน้สุด การรวมตวัขององคป์ระกอบเหล่านี้ก่อใหเ้กดิสรรพ
สิง่ต่างๆ อนันบัไมถ่ว้น 
 

องค์ประกอบและการรวมตวันี้โดยปรชีาญาณและอ านาจที่ด ารงอยู่ก่อนของพระผู้เป็นเจา้ ถูก
สร้างขึ้นมาจากระบบธรรมชาติเดยีวกนัซึ่งประกอบเข้าด้วยกนัด้วยพลงัอนัยิง่ใหญ่ที่สุ ดตรงกบัปรชีา
ญาณและเป็นไปตามกฎสากล ดงันัน้เป็นที่กระจ่างชดัว่า มนัเป็นการสรา้งสรรค์ของพระผู้เป็นเจา้ มใิช่
การประกอบและการรวมตัวกันโดยบงัเอิญนี้เองที่องค์ประกอบที่รวมตัวกันตามธรรมชาติสามารถ
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ก่อใหเ้กดิสิง่มชีวีติ แต่องคป์ระกอบทีเ่กดิขึน้โดยบงัเอญิไม่สามารถก่อใหเ้กดิสิง่มชีวีติ ตวัอย่างเช่น หาก
มนุษยใ์ชส้ตปิญัญาของเขาน าธาตุต่างๆ มารวมตวักนัสิง่มชีวีติไมส่ามารถเกดิขึน้มาได ้เน่ืองดว้ยมนัมไิด้
เป็นไปตามระบบทางธรรมชาต ินี้คอืค าตอบต่อค าถามทีแ่สดงนัยไวว้่า เนื่องดว้ยสิง่มชีวีติถูกสรา้งขึน้มา
โดยการประกอบและรวมตวักนัของธาตุต่างๆ ท าไมจะเป็นไม่ไดส้ าหรบัเราทีจ่ะรวบรวมธาตุต่างๆ และ
ผสมเขา้ดว้ยกนัแลว้สรา้งสิง่มชีวีติขึน้มา นี้เป็นสมมุตฐิานทีผ่ดิพลาด เพราะจุดเริม่ต้นขององคป์ระกอบนี้
มาจากพระผู้เป็นเจ้า พระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้สร้างองค์ประกอบนี้  และเนื่องด้วยมนัเป็นไปตามระบบ
ธรรมชาติ แต่ละองค์ประกอบก่อให้เกิดสิ่งมชีีวิต และการด ารงอยู่บงัเกิดขึ้น องค์ประกอบที่มนุษย์
ประกอบขึน้ไมก่่อใหเ้กดิอะไร เพราะมนุษยไ์มส่ามารถเป็นผูส้รา้ง 
 

กล่าวโดยย่อ จากการประกอบกนัของธาตุต่างๆ จากการสลายขององค์ประกอบเหล่านี้ จาก
ขนาด จากผลของสรรพสิง่อื่นๆ ทีม่ต่ีอมนัไดก่้อใหเ้กดิรปูร่าง การด ารงอยู่อนัไม่มสีิน้สุด สรรพสิง่จ านวน
นับไม่ถ้วน แต่เป็นที่ชดัเจนว่าโลกที่เป็นอยู่นี้มไิด้บงัเกิดขึ้นพร้อมกนัทีเดียว  แต่การด ารงอยู่ของมนั
ค่อยๆ ผ่านระยะต่างๆ จนกระทัง่ได้รบัการประดบัด้วยความสมบูรณ์ที่เป็นอยู่นี้ สรรพสิง่ทัง้หลายใน
จกัรวาลคล้ายคลงึกนัและเปรยีบกนัไดเ้พราะต่างก็อยู่ภายใต้ระบบธรรมชาตเิดยีวกนั กฎสากลเดยีวกนั
และระบบเดยีวกนัของพระผู้เป็นเจา้ ดงันัน้ท่านจะพบว่าอณูที่เลก็ที่สุดในจกัรวาลมคีวามคล้ายคลงึกบั
สรรพสิง่ที่ใหญ่ทีสุ่ดในจกัรวาล เป็นที่ชดัเจนว่าสรรพสิง่เหล่านี้บงัเกดิขึน้จากห้องปฏบิตักิารแห่งอ านาจ
เดยีวกนัภายใต้ระบบธรรมชาตเิดยีวกนั และกฎสากลเดยีวกนั ดงันัน้มนัจงึสามารถเปรยีบซึง่กนัและกนั
ได้ ดงันัน้ตัวอ่อนในครรภ์มารดาเติบโตและพฒันาทลีะน้อย และปรากฏเป็นรูปร่างและสภาพต่างๆ 
จนกระทัง่มนัพฒันาเต็มที่ไปถงึระดบัของความงามอนัสมบูรณ์ และปรากฏเป็นรปูร่างที่งดงามที่สุด ใน
ท านองเดยีวกนัเมล็ดของดอกไมท้ี่ท่านเห็นนี้ ในตอนเริม่ต้นเป็นสิง่เล็กมากและไม่มคีวามหมาย เมื่อ
เตบิโตและพฒันาในครรภข์องพื้นดนิ และหลงัจากทีป่รากฏเป็นรปูร่างต่างๆ มนัมาสู่สภาพนี้ดว้ยความ
สดและความงดงามอนัสมบูรณ์ ในท านองเดยีวกันเป็นที่กระจ่างชดัว่า โลกนี้ได้เกดิขึ้นมา เติบโตและ
พฒันาในครรภข์องจกัรวาล และมาสู่รปูรา่งและสภาพต่างๆ จนกระทัง่มนัค่อยๆ บรรลุสู่ความสมบูรณ์ใน
ปจัจบุนัประดบัดว้ยสรรพสิง่จ านวนนบัไมถ่ว้น และปรากฏเป็นประดุจระบบอนัสมบูรณ์ 
 

ดงันัน้เป็นทีช่ดัเจนว่าสาระดัง้เดมิซึ่งอยู่ในภาวะแรกเริม่ และธาตุต่างๆ ที่ผสมกนัและประกอบ
เข้าด้วยกัน ซึ่งเป็นแบบแผนแรกสุดของสาระนัน้ ได้เติบโตและพัฒนาทีละน้อยเป็นเวลาหลายยุค
หลายวฏัจกัรผ่านจากรูปแบบหนึ่งไปเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง จนกระทัง่มนัปรากฏเป็นความสมบูรณ์ เป็น
ระบบน้ี โดยปรชีาญาณสงูสุดของพระผูเ้ป็นเจา้ 
 

ขอใหเ้รากลบัไปสู่หวัขอ้ของเราทีว่่า ในตอนเริม่ต้นของการด ารงอยู่ของมนุษยใ์นครรภข์องโลก 
มนุษย์เป็นประดุจตวัอ่อนในครรภ์มารดา ค่อยๆ เตบิโตและพฒันา ผ่านจากแบบแผนหนึ่งไปอีกแบบ
แผนหนึ่ง จากรปูรา่งหนึ่งไปอกีรปูรา่งหนึ่ง จนกระทัง่มนุษยม์คีวามสวยงามและความสมบูรณ์ มพีลงัและ
อานุภาพ เป็นทีแ่น่นอนว่าในตอนเริม่ตน้มนุษยม์ไิดม้คีวามน่ารกั ความงาม ความสง่า มนุษยไ์ดพ้ฒันาที
ละน้อยมาสู่รูปร่างที่มคีวามงามและสง่า ไม่มขี้อสงสยัว่าตัวอ่อนของมนุษย์มไิด้ปรากฏเป็นรูปร่างนี้
ในทนัท ีและแต่ก่อนมไิด้เป็นการแสดงปรากฏของพระวจนะ “ขอความสรรเสรญิจงมแีด่พระผู้เป็นเจ้า 
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พระผู้สรา้งผูเ้ลศิที่สุด” ตวัอ่อนของมนุษยค์่อยๆ ผ่านสภาพและรปูร่างต่างๆ จนกระทัง่มนัเป็นรูปร่างที่
งาม สมบูรณ์และน่ารกัดงัที่เป็นอยู่นี้ ดงันัน้เป็นที่กระจ่างและได้รบัการยนืยนัว่า การพฒันาและการ
เตบิโตของมนุษยบ์นโลกนี้จนกระทัง่เขามคีวามสมบรูณ์ดงัทีเ่ป็นอยูน่ี้ คลา้ยกบัการเตบิโตและพฒันาของ
ตวัอ่อนในครรภข์องมารดา: มนัผ่านจากสภาพหนึ่งไปอกีสภาพหนึ่ง จากแบบแผนหนึ่งไปอกีแบบแผน
หนึ่ง จากรปูรา่งหนึ่งไปอกีรปูรา่งหนึ่ง เป็นไปทลีะน้อย เพราะสิง่นี้เป็นไปตามระบบสากลและกฎของพระ
ผูเ้ป็นเจา้ 
 

กล่าวคอื ตวัอ่อนผ่านระยะและขัน้ตอนต่างๆ มากมาย จนกระทัง่มนัเป็นรูปร่างที่แสดงปรากฏ
พระวจนะ “ขอความสรรเสรญิจงมแีด่พระผูเ้ป็นเจา้ พระผูส้รา้งผูเ้ลศิทีสุ่ด” และจนกระทัง่สญัลกัษณ์ของ
เหตุผลและความสมบูรณ์ปรากฏขึน้ ในท านองเดยีวกนั การด ารงอยู่ของมนุษยบ์นโลกนี้ตัง้แต่เริม่ต้นจน
เป็นภาวะ รูปร่างและสภาพทีเ่ป็นอยู่นี้ ต้องใชเ้วลานานและผ่านขัน้ตอนมากมายจนมาเป็นสภาพนี้ แต่
เมื่อเริม่ต้นของการด ารงอยู่ของมนุษย์ มนุษย์เป็นสกุลหนึ่งต่างหาก ในท านองเดยีวกัน ตวัอ่อนของ
มนุษยใ์นครรภ์ของมารดาเป็นรูปร่างแปลกในตอนแรก จากนัน้มนัผ่านจากรูปร่างหนึ่งไปอกีรูปร่างหนึ่ง 
จากภาวะหนึ่งไปอกีภาวะหนึ่ง จากแบบแผนหนึ่งไปอกีแบบแผนหนึ่ง จนกระทัง่มนัมคีวามสวยงามและ
สมบรูณ์ มนุษยข์ณะอยูใ่นครรภข์องมารดาและในรปูร่างทีแ่ปลกนี้ ต่างจากรปูร่างเมื่อเขาเตบิโตสมบูรณ์
อย่างสิ้นเชงิ กระนัน้เขาก็เป็นตัวอ่อนของสกุลที่เหนือกว่า มไิด้เป็นสกุลของสตัว์ สกุลและสาระของ
มนุษยไ์ม่มกีารเปลีย่นแปลง การยอมรบัว่าร่องรอยของอวยัวะทีสู่ญหายไปยงัคงมอียู่ มไิดเ้ป็นขอ้พสิูจน์
ว่าสกุลไม่คงทนและแปรเปลีย่นไปจากเดมิ อย่างมากมนัเพยีงพสิูจน์ว่ารูปร่างและอวยัวะของมนุษยไ์ด้
เปลี่ยนไป มนุษยย์งัคงเป็นสกุลต่างหากอยู่เสมอ เป็นมนุษยม์ใิช่สตัว์ ดงันัน้หากตวัอ่อนของมนุษยใ์น
ครรภ์มารดาผ่านจากรูปร่างหนึ่งไปอกีรูปร่างกนึ่ง และต่างไปจากเดมิ นี้เป็นข้อพสิูจน์หรอืว่าสกุลของ
มนุษยเ์ปลีย่นไป? หรอืว่ามนุษยใ์นตอนแรกเป็นสตัว ์แลว้อวยัวะต่างๆ พฒันาเปลีย่นแปลงไปจนกระทัง่
เป็นมนุษย ์ไม่อย่างแน่นอนความคดินี้ช่างไรส้าระและไม่มเีหตุผล เพราะขอ้พสิูจน์ในความดัง้เดมิของ
สกุลของมนุษยแ์ละความไมเ่ปลีย่นแปลงของธรรมชาตขิองมนุษยเ์ป็นทีช่ดัเจนและกระจ่าง 
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33 
 

ความแตกต่างระหว่างมนุษยแ์ละสตัว ์
 

เราได้พูดหนึ่งหรอืสองครัง้แล้วเกี่ยวกบัเรื่องสปิรติ17 แต่มไิด้บนัทกึไว้ จงรูว้่า ประชาชนมสีอง
พวก พวกหนึ่งปฏเิสธสปิรติและกล่าวว่ามนุษยเ์ป็นสกุลหนึ่งของสตัว ์พวกเขากล่าวว่า เราไม่เหน็หรอืว่า
มนุษยแ์ละสตัวม์พีลงัและประสาทสมัผสัเหมอืนกนั ธาตุต่างๆ เหล่านี้ซึง่อยู่ในทีว่่างไดร้วมตวักนัอย่างไม่
มสีิน้สุด และจากการรวมตวัเหล่านี้ไดก่้อใหเ้กดิสิง่มชีวีติแต่ละอย่าง หนึ่งในสิง่มชีวีติเหล่านี้มจีติ18 มพีลงั
และประสาทสมัผสั องคป์ระกอบทีส่มบูรณ์มากเท่าไรสิง่มชีวีตินัน้กย็ิง่ประเสรฐิมาก การรวมตวัของธาตุ
ต่างๆ ในรา่งกายมนุษยส์มบรูณ์กว่าองคป์ระกอบของสิง่มชีวีติอื่น เป็นการผสมกนัดว้ยความสมดุลอย่าง
สมบูรณ์ ดงันัน้มนุษยจ์งึประเสรฐิและสมบูรณ์กว่า หากเขากล่าวว่า “มใิช่ว่ามนุษยจ์ะมพีลงัและสปิรติที่
สตัวอ์ื่นๆ ไมม่:ี สตัวม์กีารรูส้มัผสั แต่มนุษยม์กีารรูส้มัผสับางอยา่งมากกว่า แมว้่าเกี่ยวกบัประสาทสมัผสั
ภายนอกเช่นการได้ยนิการเห็น การรับรส การได้กลิน่ การสมัผสั และแม้แต่พลงัภายในเช่นความจ า 
สตัว์มปีระสาทสมัผสัที่ไวกว่ามนุษย์” พวกเขากล่าวว่า “สตัว์ก็มสีติปญัญาและการรบัรู้” สิง่ที่พวกเขา
ยอมรบัคอืสตปิญัญาของมนุษยย์ิง่ใหญ่กว่า 
 

น่ีคอืสิง่ทีน่กัปรชัญาทัง้หลายในปจัจบุนักล่าว คอืสมมตุฐิานของพวกเขา คอืจนิตนาการของพวก
เขา พวกเขาใชก้ารอา้งเหตุผลและขอ้พสิูจน์อย่างหนักแน่นจนเชือ้สายของมนุษยถ์อยหลงัไปทีส่ตัว ์และ
กล่าวว่าครัง้หนึ่งมนุษย์เคยเป็นสตัว์ แล้วต่อมาสกุลแปรเปลี่ยนไปทีละน้อยจนกระทัง่เป็นมนุษย์ใน
ปจัจบุนั 
 

แต่นักศาสนากล่าวว่า: มนัมไิด้เป็นเช่นนัน้ แม้มนุษย์จะมพีลงัและประสาทสมัผสัภายนอก
เหมอืนกบัสตัว ์กระนัน้มพีลงัพเิศษอนัหนึ่งในมนุษยท์ีส่ตัวไ์ม่ม ีวทิยาศาสตร ์ศลิปะ การประดษิฐค์ดิค้น 
การค้า การค้นพบสภาพความเป็นจรงิต่างๆ เป็นผลมาจากพลงัจติของมนุษย์ พลงัจตินี้ห้อมล้อมทุก
สรรพสิง่ เขา้ใจสภาพความเป็นจรงิของสรรพสิง่ ค้นพบความลกึลบัซ่อนเรน้ทัง้หมดของสิง่มชีวีติ และ
ควบคุมสรรพสิง่ต่างๆ ดว้ยความรูน้ี้ พลงัจติแลเหน็สิง่ทีม่ไิดด้ ารงอยู่ใหเ้หน็ภายนอก กล่าวคอืนามธรรม
ทีส่มัผสัรูม้ไิดแ้ละไมม่กีารด ารงอยูท่ี่เหน็ได ้ดงันัน้พลงันี้เขา้ใจจติใจ คุณลกัษณะ ความรกั และความเศรา้
ของมนุษยซ์ึง่เป็นนามธรรม ยิง่กว่านัน้วทิยาศาสตร ์ศลิปะ กฎหมาย และสิง่ประดษิฐอ์นัไม่มสีิน้สุดของ
มนุษย์เคยเป็นสิง่ที่มองไม่เห็น ลกึลบั และซ่อนเร้น แต่พลงัของมนุษย์ได้ค้นพบและท าให้มนัปรากฏ
ออกมา โทรเลข การถ่ายรูป การบนัทกึเสยีง สิง่ประดษิฐ์และศิลปะอนัน่าพศิวงทัง้หมด เคยเป็นสิง่ที่
ลกึลบัซ่อนเร้น แต่มนุษย์ได้ค้นพบและท าให้มนัปรากฏออกมา แม้แต่คุณสมบตัิของเหล็กและโลหะ

                                                        
17 ดบูทท่ี 23 
18 มนษุย์ 
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ทัง้หมดก็เคยเป็นสิ่งลึกลับซ่อนเร้น มนุษย์ได้ค้นพบโลหะเหล่านี้  และน ามาตีเป็นรูปร่างใช้ใน
อุตสาหกรรม เช่นเดยีวกนักบัการคน้พบและสิง่ประดษิฐอ์ื่นๆ ทัง้หมดของมนุษยซ์ึง่นบัไมถ่ว้น 
 

เราไม่สามารถปฏเิสธสิง่นี้ หากเรากล่าวว่านี้เป็นผลของพลงัที่สตัว์ม ีเป็นผลของพลงัประสาท
สมัผสั เราเหน็ไดช้ดัเจนและกระจ่างว่า เมื่อพจิารณาถงึพลงัประสาทสมัผสัเหล่านี้ สตัวเ์หนือกว่ามนุษย ์
ตวัอยา่งเช่น สายตาของสตัวห์ลายชนิดแหลมคมกว่าสายตาของมนุษย ์เช่นเดยีวกนักบัการดมกลิน่และ
การรบัรส กล่าวโดยรวบรดั พลงัที่สตัว์และมนุษยม์เีหมอืนกนั สตัว์มพีลงัเหนือกว่า ตวัอย่างเช่น พลงั
ของความจ า หากท่านน านกพริาบจากที่นี่ไปยงัประเทศห่างไกลแล้วปล่อยมนั มนัจะบนิกลบัมาเพราะ
มนัจ าทางได ้หากน าสุนขัจากทีน่ี่ไปยงัตอนกลางของทวปีเอเชยีแลว้ปล่อยสุนัขนัน้ มนัจะกลบัมาทีน่ี่และ
ไมห่ลงทาง เช่นเดยีวกนักบัพลงัอื่นๆ เช่นการไดย้นิ การมองเหน็ การดมกลิน่ การรบัรสและการสมัผสั 
 

ดงันัน้เป็นทีช่ดัเจนว่าหากมนุษยไ์ม่มพีลงัหนึ่งทีต่่างจากพลงัของสตัว ์สตัวย์่อมเหนือกว่ามนุษย์
ในการประดษิฐค์ดิคน้และการเขา้ใจสภาพความเป็นจรงิต่างๆ ดงันัน้เป็นทีก่ระจ่างว่ามนุษยม์พีรสวรรคท์ี่
สตัวไ์มม่ ีสตัวแ์ลเหน็สิง่ทีม่องเหน็ไดแ้ต่ไม่เขา้ใจนามธรรม ตวัอย่างเช่น สตัวส์ามารถมองเหน็สิง่ทีอ่ยู่ใน
ขอบเขตของสายตา แต่สิง่ที่อยู่นอกเหนือขอบเขตของสายตา สตัว์ไม่สามารถเขา้ใจหรอืแลเหน็ ดงันัน้
เป็นไปไม่ไดท้ี่สตัวจ์ะเขา้ใจว่าโลกกลม แต่มนุษยพ์สิูจน์สิง่ที่ไม่รูจ้ากสิง่ที่รูแ้ละคน้พบความจรงิทีไ่ม่รูม้า
ก่อน ตวัอย่างเช่นมนุษยเ์ห็นความโค้งของขอบฟ้าแล้วอนุมานว่าโลกกลม ดาวเหนือที่อคัคาอยู่ที่ 33◦ 
กล่าวคอื 33◦  เหนือขอบฟ้า เมือ่มนุษยม์ุ่งไปทางขัว้โลกเหนือ ดาวเหนือสูงขึน้ไปทลีะหนึ่งองศาในแต่ละ
ระยะหนึ่งทีเ่ขาเดนิทาง กล่าวคอืระดบัของดาวเหนือจะเป็น 34◦  แลว้เป็น 40◦ 50◦ 60◦ และ 70◦  ถ้าหาก
เขาไปถงึขัว้โลกเหนือดาวเหนือจะอยู่ที ่90◦ หรอือยู่ทีย่อดสุด อยู่ตรงเหนือศรีษะ ดาวเหนือนี้และการผุด
ขึน้ของมนัเป็นสิง่ทีเ่หน็ได ้ยิง่เขา้ไปใกลข้ัว้โลกเท่าไร ดาวเหนือกย็ิง่อยูใ่นระดบัสูงขึน้ จากสิง่ทีรู่น้ี้ท าใหม้ี
การคน้พบสิง่ทีไ่ม่รู ้นัน่คอืขอบฟ้ามคีวามโคง้ หมายความว่าของฟ้าแต่ละระดบัของโลกต่างจากขอบฟ้า
อกีระดบัหนึ่ง มนุษย์เขา้ใจสิง่นี้และพสิูจน์สิง่ที่มองไม่เหน็ นัน่คอืความกลมของโลก สิง่นี้เป็นไปไม่ได้
ส าหรบัสตัว์ที่จะเข้าใจ ในท านองเดยีวกนัสตัว์ไม่สามารถเข้าใจว่าดวงอาทติย์เป็นศูนย์กลางและโลก
หมุนรอบดวงอาทติย ์สตัวเ์ป็นนักโทษของประสาทสมัผสั สิง่ทีป่ระสาทสมัผสัรบัรูไ้ม่ได ้สตัวไ์ม่สามารถ
เข้าใจ แม้ว่าประสาทสมัผสัของสตัว์มปีระสิทธิภาพมากกว่ามนุษย์ ดงันัน้เป็นที่พิสูจน์และยนืยนัว่า 
มนุษยม์พีลงัของการคน้พบซึง่ท าใหเ้ขาต่างจากสตัว ์และน่ีคอืพลงัจติของมนุษย์ 
 

ขอความสรรเสริญจงมีแด่พระผู้เป็นเจ้า มนุษย์มกัมุ่งไปสู่ความสูงส่ง ความใฝ่ฝนัของเขา
ประเสรฐิเขามกัต้องการบรรลุสู่ภพที่ยิง่ใหญ่กว่าภพที่เขาอาศยัอยู่ และขึน้ไปสู่โลกที่สูงกว่าโลกที่เขา
อาศยัอยู ่ความรกั ความประเสรฐิเป็นลกัษณะเฉพาะอนัหน่ึงของมนุษย ์เราประหลาดใจทีน่ักปรชัญาของ
อเมรกิาและยุโรปจ านวนหนึ่งพงึพอใจต่อการเขา้ไปหาโลกของสตัวท์ลีะน้อยซึง่เป็นการถอยหลงั เพราะ
ความโน้มเอยีงของการด ารงอยู่ต้องมุ่งไปสู่สิง่ที่ประเสรฐิกว่า กระนัน้ก็ตามหากท่านพูดกบัพวกเขาว่า 
คุณเป็นสตัว ์เขายอ่มเจบ็ใจและโกรธทีสุ่ด 
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เป็นความแตกต่างเพยีงไรระหว่างโลกของมนุษยแ์ละโลกของสตัว ์ระหว่างความสงูส่งของมนุษย์
และความต ่าของสตัว ์ระหว่างความสมบรูณ์ของมนุษยแ์ละความโงเ่ขลาของสตัว ์ระหว่างความสว่างของ
มนุษยแ์ละความมดืของสตัว ์ระหว่างความรุ่งโรจน์ของมนุษยแ์ละความต ่าของสตัว ์เดก็ชาวอาหรบัอาย ุ
10 ปีคนหนึ่ง สามารถจดัการกบัอูฐสองหรอืสามรอ้ยตวัในทะเลทราย และใชเ้สยีงของเขาท าใหอู้ฐเดนิไป
ขา้งหน้าหรอืถอยหลบั ชาวฮนิดูผูอ่้อนแอคนหนึ่งสามารถควบคุมชา้งขนาดใหญ่ และชา้งกลายเป็นผูร้บั
ใช้ที่เชื่อฟงัที่สุด มนุษยม์ชียัเหนือทุกสรรพสิง่ เขาสามารถต่อต้านธรรมชาติ ขณะที่สรรพสิง่อื่นๆ เป็น
นักโทษของธรรมชาติไม่สามารถเบี่ยงเบนออกไปจากธรรมชาติ มนุษย์เท่านัน้ที่สามารถต่อต้าน
ธรรมชาต ิธรรมชาตดิึงดูดวตัถุมาที่ใจกลางโลก มนุษยต์้านแรงดงึดูดนี้โดยใช้เครื่องกลและทะยานขึ้น
ไปสู่ทอ้งฟ้า ธรรมชาตป้ิองกนัมนุษยไ์ม่ใหข้า้มทะเล มนุษยส์รา้งเรอืแลว้เดนิทางขา้มมหาสมุทรอนักวา้ง
ใหญ่ และยงัมกีรณีอื่นๆ อกีไม่รูจ้บ ตวัอย่างเช่น มนุษยข์บัเครื่องกลขึน้ไปเหนือภูเขาในที่อ้างวา้งเปล่า
เปลีย่ว แล้วรวบรวมข่าวของเหตุการณ์ในโลกตะวนัออกและโลกตะวนัตกมาไวท้ี่เดยีวกนั ทัง้หมดนี้ขดั
กบัธรรมชาต ิทะเลที่กว้างใหญ่ไม่สามารถเบี่ยงเบนไปจากกฎธรรมชาตแิมแ้ต่อณูเดยีว ดวงอาทติย์ที่
ตระการตาไม่สามารถเบี่ยงเบนไปจากกฎธรรมชาตแิมเ้พยีงเท่าปลายเขม็ และไม่สามารถเขา้ใจสภาพ 
ภาวะ คุณสมบตั ิการเคลื่อนไหว และธรรมชาตขิองมนุษย ์
 

ยงัเหลอือยู่อกีประการหนึ่ง นักปรชัญาสมยัใหม่ทัง้หลายกล่าวว่า “เราไม่เคยเหน็สปิรติ19 ใน
มนุษย ์และทัง้ๆ ทีเ่ราท าการค้นคว้าความลบัในร่างกายมนุษย ์เราก็ไม่เหน็พลงัของสปิรติ เราสามารถ
จนิตนาการพลงัของสิง่ทีเ่ราสมัผสัรูไ้ม่ไดอ้ย่างไร” นักศาสนศาสตรต์อบว่า “สปิรติของสตัวส์มัผสัรูไ้ม่ได้
เช่นกนั และไมส่ามารถเป็นทีเ่หน็ไดโ้ดยพลงัร่างกายของสตัว ์ท่านพสิูจน์การด ารงอยู่ของสปิรติของสตัว์
ดว้ยอะไร? ไม่มขีอ้สงสยั ท่านใชส้ิง่ทีเ่ป็นผลมาจากสปิรติของสตัวพ์สิูจน์ว่ามพีลงัหนึ่งในสตัวท์ีม่ไิดม้อียู่
ในพชื และนัน่คอืพลงัของประสาทสมัผสั ท่านอนุมานจากสิง่นี้ว่ามสีปิรติของสตัว์ ในท านองเดยีวกนั 
จากข้อพิสูจน์และสัญลักษณ์ที่เราได้กล่าวไว้ เราอ้างเหตุผลได้ว่ามีสปิริตของมนุษย์ เนื่ องด้วยมี
สญัลกัษณ์ต่างๆ ในสตัวท์ีม่ไิดม้อียู่ในพชื ท่านกล่าวว่าพลงัของประสาทสมัผสันี้เป็นคุณสมบตัขิองสปิรติ
ของสตัว ์ท่านยงัเหน็ดว้ยว่าในมนุษยม์สีญัลกัษณ์ พลงั และความสมบูรณ์ที่มไิดม้อียู่ในสตัว ์ดงันัน้ท่าน
อนุมานว่ามพีลงัหนึ่งในมนุษยท์ีส่ตัวไ์ม่ม”ี 
 

หากเราต้องการปฏเิสธทุกสิง่ทีส่มัผสัรูไ้ม่ได ้เช่นนัน้เราต้องปฏเิสธสภาพความเป็นจรงิต่างๆ ที่
ด ารงอยูอ่ยา่งไมม่ขีอ้สงสยั ตวัอยา่งเช่น อากาศธาตุเป็นสิง่ทีส่มัผสัรูไ้ม่ได ้ถงึแมว้่ามนัด ารงอยู่อย่างไม่มี
ขอ้สงสยั พลงัของการดงึดูดสมัผสัรูไ้ม่ได้ แมว้่ามนัด ารงอยู่แน่นอน เรายนืยนัสิง่ที่ด ารงอยู่เหล่านี้ด้วย
อะไร? จากสญัลกัษณ์ของสิง่เหล่านัน้ ดงันัน้แสงนี้คอืการสัน่ระรวัของอากาศธาตุและจากการสัน่ระรวันี้
เราอนุมานว่าอากาศธาตุด ารงอยู ่
 
  

                                                        
19 จิต 
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34 
 

การเติบโตและการพฒันาของเผา่พนัธุม์นุษย ์
 

ค าถาม: เกี่ยวกบัทฤษฎีของนักปรชัญายุโรปทัง้หลายในเรื่องการเติบโตและการพฒันาของ
สิง่มชีวีติต่างๆ พระองคค์ดิว่าอยา่งไร 
 

ค าตอบ: เรือ่งน้ีไดพู้ดไวแ้ลว้เมื่อวนัก่อน แต่เราจะพูดอกี กล่าวโดยรวบรดั ปญัหาน้ีจะไดร้บัการ
ตดัสนิโดยการหาว่าสกุลต่างๆ มจีุดก าเนิดดัง้เดมิหรอืไม่ กล่าวคอืสกุลของมนุษยม์จีุดก าเนิดดัง้เดมิหรอื
ว่าสบืมาจากสตัวภ์ายหลงั 
 

นักปรชัญายุโรปจ านวนหนึ่งเหน็พอ้งว่าสกุลมกีารเตบิโตและพฒันา และอาจมกีารเปลีย่นแปลง
ได้ ข้อพสิูจน์หนึ่งส าหรบัทฤษฎีนี้ของพวกเขาคอื จากการยนืยนัและการศึกษาทางธรณีวทิยา เป็นที่
ชดัเจนว่าการด ารงอยูข่องพชืมมีาก่อนสตัว ์และการด ารงอยู่ของสตัวม์มีาก่อนมนุษย ์พวกเขายอมรบัว่า
ทัง้สกุลพชืและสตัวไ์ดแ้ปรเปลีย่นไป เพราะในบางชัน้ของผวิโลก พวกเขาคน้พบพชืต่างๆ ทีเ่คยด ารงอยู่
ในอดตีแต่บดันี้ไดส้าบสญูไป พชืเหล่านี้ไดพ้ฒันา เตบิโตแขง็แกร่ง มแีบบแผนและรปูร่างเปลีย่นไป และ
ดงันัน้สกุลไดเ้ปลีย่นไป ในท านองเดยีวกนัชัน้ของผวิโลกมสีตัวบ์างสกุลซึง่ไดเ้ปลี่ยนแปลงรปูร่างไป หนึ่ง
ในจ านวนน้ีคอืง ูมสีิง่ชีบ้อกว่างเูคยเคยมเีทา้ แต่เมือ่เวลาผ่านไปอวยัวะนี้ไดห้ายไป ในท านองเดยีวกนั มี
สิง่ชี้บอกที่เป็นขอ้พสิูจน์เกี่ยวกบักระดูกสนัหลงัของมนุษยว์่า มนุษยเ์คยมหีางเหมอืนสตัว์ เมื่อเวลานัน้
หางเคยมปีระโยชน์ แต่เมือ่มนุษยไ์ดพ้ฒันา หางไมม่ปีระโยชน์อกีต่อไป ดงันัน้มนัจงึค่อยๆ หายไป เนื่อง
ดว้ยงอูาศยัอยูใ่นพืน้ดนิและกลายเป็นสตัวเ์ลือ้ยคลาน มนัจงึไมจ่ าเป็นตอ้งมขีาอกีต่อไป ดงันัน้ขาของงจูงึ
หายไปและยงัมรี่องรอยอยู่ การอ้างเหตุผลทีส่ าคญัคอื การด ารงอยู่ของร่องรอยของอวยัวะต่างๆ พสิูจน์
ว่าครัง้หน่ึงเคยมอีวยัวะเหล่านัน้อยู่และเน่ืองดว้ยปจัจุบนัอวยัวะเหล่านัน้ไม่ไดใ้ช้อกีต่อไป มนัจงึค่อยๆ 
หายไป ดงันัน้อวยัวะทัง้หลายทีส่มบูรณ์และจ าเป็นยงัคงอยู่ อวยัวะทีไ่ม่จ าเป็นจงึค่อยๆ หายไปโดยการ
แปรเปลีย่นของสกุล แต่รอ่งรอยของมนัยงัคงอยู่ 
 

ค าตอบแรกส าหรบัการอ้างเหตุผลนี้คอืความจรงิทีว่่า การทีส่ตัวด์ ารงอยู่ก่อนมนุษยม์ไิดเ้ป็นขอ้
พสิูจน์ของการววิฒันาการและการแปรเปลีย่นของสกุล หรอืว่ามนุษยเ์ตบิโตมาจากสตัว ์เพราะสิง่มชีวีติ
ทัง้หลายปรากฏขึน้ในเวลาต่างๆ จงึเป็นไปไดท้ีม่นุษยป์รากฏขึน้มาด ารงอยู่ภายหลงัสตัว ์ดงันัน้ เมื่อเรา
พจิารณาอาณาจกัรพชื เราเหน็ว่าผลไมข้องต้นไมต่้างชนิดกนัสุกไม่พรอ้มกนั ในทางตรงขา้ม บางชนิด
สุกก่อน บางชนิดสุกทหีลงั การสุกก่อนหรอืหลงัมไิดพ้สิูจน์ว่าผลไมท้ีสุ่กทหีลงัก าเนิดมาจากผลไมช้นิดที่
สุกก่อน 
 

ค าตอบที่สอง สญัลกัษณ์และร่องรอยของอวยัวะต่างๆ อาจเป็นเหตุผลส าคญัทีส่ตปิญัญายงัไม่
เข้าใจ มีสิ่งที่ด ารงอยู่มากมายเท่าไรที่เรายังไม่รู้เหตุผล ดังนัน้สรีรวิทยาซึ่งเป็นความรู้เกี่ยวกับ
องคป์ระกอบของอวยัวะต่างๆ กล่าวไวว้่า สาเหตุของความแตกต่างของสขีองสตัว ์ผมของมนุษย ์ความ
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แดงของรมิฝีปาก สหีลากหลายของนก ยงัไม่เป็นที่ทราบ มนัเป็นความลบัซ่อนเรน้อยู่ แต่เป็นทีรู่ว้่าม่าน
ตามสีดี าเพื่อดงึดูดแสงอาทติย ์เพราะหากม่านตาเป็นสอีื่นคอืสขีาว มนัย่อมไม่ดงึดูดแสงอาทติย ์ดงันัน้
เนื่องดว้ยเหตุผลของสิง่ทีเ่รากล่าวยงัไม่เป็นทีท่ราบ เป็นไปไดว้่า เหตุผลของร่องรอยของอวยัวะเหล่านี้
ไมว่่าอยูใ่นมนุษยห์รอืสตัวก์ไ็มเ่ป็นทีท่ราบเช่นกนั แน่นอนมนัยอ่มมเีหตุผลแมว้่ายงัไม่รู้ 
 

ค าตอบทีส่าม ขอใหเ้ราสมมตุวิ่าสตัวบ์างชนิดหรอืแมแ้ต่มนุษยเ์คยมอีวยัวะบางอย่างทีห่ายไปใน
ปจัจุบนั น้ีมไิดเ้ป็นขอ้พสิูจน์ที่เพยีงพอของการแปรเปลีย่นและววิฒันาการของสกุล เพราะตัง้แต่เริม่ต้น
เป็นตวัอ่อนจนเติบโตสมบูรณ์ รูปร่างของมนุษยผ์่านการเปลี่ยนแปลงรูปร่างหลายแบบ ลกัษณะ แบบ
แผน รปูรา่งและสขีองมนุษยเ์ปลีย่นไป มนุษยผ์่านจากแบบแผนหนึ่งไปอีกแบบแผนหนึ่ง จากรปูร่างหนึ่ง
ไปอกีรูปร่างหนึ่ง กระนัน้ก็ตามตัง้แต่เริม่ต้นเป็นตวัอ่อน มนุษยก์็ยงัคงเป็นสกุลมนุษย ์กล่าวคอืเป็นตวั
อ่อนของมนุษยม์ใิช่ตวัอ่อนของสตัว ์แต่สิง่นี้มไิดป้รากฏชดัในตอนแรก แต่ต่อมามนักลบักลายเหน็ไดแ้ละ
กระจ่างชดั ตวัอย่างเช่น ขอให้เราสมมุติว่าครัง้หน่ึงมนุษยเ์คยคล้ายกบัสตัว์ และปจัจุบนัเขาได้พฒันา
และเปลี่ยนแปลงไป สมมุตวิ่านี้เป็นความจรงิ มนักม็ไิด้เป็นขอ้พสิูจน์ของการเปลี่ยนสกุล ดงัที่กล่าวไว้
แลว้ มนัเป็นเพยีงคลา้ยกบัการเปลีย่นแปลงของตวัอ่อนของมนุษยจ์นกระทัง่เตบิโตสมบูรณ์ เราจะกล่าว
ใหช้ดัเจนยิง่ขึน้ ขอใหส้มมุตวิ่าครัง้หนึ่งมนุษยเ์คยเดนิดว้ยมอและเท้าหรอืมหีาง การเปลีย่นแปลงนี้เป็น
เหมอืนกบัการเปลีย่นแปลงของตวัอ่อนในครรภม์ารดา ถงึแมว้่าตวัอ่อนเปลีย่นไปทุกลกัษณะ เตบิโตและ
พฒันาจนกระทัง้มนัเป็นรปูรา่งทีส่มบรูณ์ กระนัน้มนักเ็ป็นสกุลเฉพาะต่างหากตัง้แต่เริม่ต้น เรายงัคงเหน็
ในอาณาจกัรพชืว่าสกุลดัง้เดมิมไิดแ้ปรเปลีย่นไป แต่รปูรา่ง ส ีและส่วนต่างๆ เปลีย่นไปหรอืแมแ้ต่พฒันา 
 

เป็นการเน้นจุดส าคญั: เนื่องด้วยมนุษยใ์นครรภม์ารดาผ่านจากแบบหนึ่งไปอกีแบบแผนหนึ่ง 
จากรปูร่างหนึ่งไปอกีรปูร่างหนึ่ง เปลีย่นแปลงและพฒันาและยงัคงเป็นสกุลมนุษยต์ัง้แต่เริม่ต้นระยะตวั
อ่อน ในท านองเดยีวกนัตัง้แต่เริม่ต้นการด ารงอยู่ของมนุษย์ในครรภ์ของโลก มนุษย์ก็ยงัคงเป็นสกุล
ต่างหากนัน่คอืสกุลมนุษย ์และไดว้วิฒัน์ทลีะน้อยจากรปูรา่งหนึ่งไปอกีรปูร่างหนึ่ง ดงันัน้แมว้่าเรายอมรบั
การเปลีย่นแปลงของรปูร่าง การววิฒันาการของอวยัวะ การพฒันาและการเตบิโต20 มนักม็ไิดท้ าใหส้กุล
แปรเปลี่ยนไปจากดัง้เดมิ ตัง้แต่เริม่ต้นมนุษยม์แีบบแผนและองค์ประกอบอนัสมบูรณ์ มคีวามสามารถ
และพรสวรรคใ์นการบรรลุความสมบรูณ์ทางโลกและทางธรรม และเป็นการแสดงปรากฏของวจนะเหล่านี้ 
“เราจะสร้างมนุษย์ในรูปจ าลองและความคล้ายคลงึของเรา” มนุษยเ์ปลี่ยนแปลงมคีวามสวยงาม สง่า 
น่าดูมากขึน้ อารยธรรมไดท้ าใหม้นุษยอ์อกมาจากภาวะป่าเถื่อน ดงัเช่นผลไมป้่าที่ไดร้บัการเพราะปลูก
โดยคนสวนแลว้มคีวามสวยงามและความหวานยิง่ขึน้ มคีวามสดและอรอ่ยมากขึน้ 
 

คนสวนของโลกแห่งมนุษยช์าตคิอื ศาสนทตูทัง้หลายของพระผูเ้ป็นเจา้ 
 
  

                                                        
20 ตวัอย่างเช่น ถ้าเรายอมรับวา่ แตก่่อนมนษุย์เดินสี่ขาหรือมีหาง 



80 

 

35 
 

ข้อพิสจูน์ทางจิตของจดุก าเนิดของมนุษย ์
 

ขอ้พสิจูน์ทีเ่ราไดอ้า้งถงึเกีย่วกบัจดุก าเนิดของสกุลมนุษยเ์ป็นขอ้พสิจูน์ทางตรรกวทิยา ทนีี้เราจะ
ให้ขอ้พสิูจน์ทางจติซึ่งเป็นสาระส าคญั ดงัที่เราได้พสิูจน์การด ารงอยู่ของพระผู้เป็นเจา้ด้วยตรรกวทิยา 
และยงัได้พสิูจน์ด้วยเหตุผลด้วยว่ามนุษย์ด ารงอยู่ตัง้แต่จุดก าเนิดของเขาในฐานะมนุษย ์และสกุลของ
มนุษยไ์ดด้ ารงอยู่มาตัง้แต่อนันตกาล ทนีี้เราจะใหข้อ้พสิูจน์ทางจติว่า การด ารงอยู่ของมนุษยน์ัน่คอืสกุล
มนุษยเ์ป็นการด ารงอยูท่ีจ่ าเป็น และหากปราศจากมนุษย ์ความสมบูรณ์ของพระผูเ้ป็นเจา้ย่อมไม่ปรากฏ 
แต่เหล่านี้เป็นขอ้พสิจูน์ทางจติมใิช่ทางตรรกวทิยา 
 

เราได้สาธติให้เหน็หลายครัง้แล้วว่ามนุษยเ์ป็นสิง่มชีวีติที่ประเสรฐิสุด เป็นยอดรวมของความ
สมบูรณ์ทัง้หมด สิง่มชีวีติและสรรพสิง่ทัง้ปวงเป็นศูนยก์ลางที่มกีารสะท้อนความรุ่งโรจน์ของพระผูเ้ป็น
เจา้ กล่าวคอื สญัลกัษณ์ของพระผูเ้ป็นเจา้ปรากฏชดัอยูใ่นการด ารงอยูข่องสรรพสิง่และสิง่มชีวีติทัง้หลาย 
ดงัเช่นโลกเป็นสถานที่ที่มกีารสะท้อนแสงอาทติย ์เนื่องด้วยแสงสว่าง ความรอ้นและอทิธพิลของดวง
อาทติยป์รากฏชดัและเห็นได้ในทุกอณูของโลก ดงันัน้ในท านองเดยีวกนั อณูของสรรพสิง่ทัง้หลายใน
อวกาศทีไ่รข้อบเขตนี้ เป็นขอ้พสิูจน์ประกาศถงึหนึ่งในความสมบูรณ์ทัง้หลายของพระผูเ้ป็นเจา้ ไม่มสีิง่
ใดถูกพรากจากประโยชน์นี้ มนัเป็นสญัลกัษณ์หนึ่งของความปรานีของพระผู้เป็นเจ้า หรอืไม่ก็เป็น
สญัลกัษณ์ของอานุภาพ ความยิง่ใหญ่ ความยุติธรรม และอิสรยิะของพระองค์ ซึ่งประสทิธิป์ระสาท
การศกึษา หรอืไมก่เ็ป็นสญัลกัษณ์ของการเอือ้เฟ้ือ การเหน็ การไดย้นิ ความรู ้ความงดงามของพระองค ์
และอื่นๆ 
 

ไม่มขีอ้สงสยั แต่ละสิง่มชีวีติเป็นศูนยก์ลางของการฉายแสงแห่งความรุ่งโรจน์ของพระผูเ้ป็นเจา้ 
กล่าวคือความสมบูรณ์ของพระผู้เป็นเจ้าปรากฏออกมาและเจดิจ้าอยู่ในสิ่งมชีีวิตต่างๆ ประดุจดวง
อาทติยท์ี่เจดิจา้อยู่ในทะเลทราย บนผวิทะเล ในต้นไม ้ผลไม ้ดอกและทุกสรรพสิง่บนโลก แท้จรงิแล้ว
โลกและสิง่มชีีวติทัง้หมดประกาศถึงหนึ่งในพระนามทัง้หลายของพระผู้เป็นเจ้า แต่การด ารงอยู่ของ
มนุษย์เป็นที่รวม และเป็นศูนย์กลางที่ฉายความรุ่งโรจน์ของความสมบูรณ์ทัง้หมดของพระผู้เ ป็นเจ้า 
กล่าวคอื พระนาม คุณลกัษณะและความสมบูรณ์ทัง้หมดของพระผู้เป็นเจา้มสีญัลกัษณ์อยู่ในมนุษย ์ถ้า
มไิดเ้ป็นดงันี้ มนุษยย์อ่มไมส่ามารถจนิตนาการและไมเ่ขา้ใจความสมบรูณ์เหล่านี้ ดงันัน้เรากล่าวว่า พระ
ผูเ้ป็นเจา้เป็นพระผูท้รงเหน็ และดวงตาเป็นสญัลกัษณ์ของการเหน็ของพระองค ์หากมนุษยไ์ม่มกีารเหน็ 
เราจะสามารถจนิตนาการการเห็นของพระผู้เป็นเจา้ได้อย่างไร เพราะคนตาบอดนัน่คอืคนที่เกดิมาตา
บอดไมส่ามารถจนิตนาการการเหน็ และคนหหูนวกแต่ก าเนิดไม่สามารถจนิตนาการการไดย้นิ สาระของ
พระผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นยอดรวมของความสมบูรณ์ทัง้ปวงสะท้องอยู่ในสภาพความเป็นจรงิของมนุษย ์
กล่าวคอืสาระแห่งความเป็นหนึ่งเป็นทีร่วมของความสมบูรณ์ทัง้ปวง และพระองคส์ะทอ้นความเป็นหนึ่ง
นี้มายงัสภาพความเป็นจรงิของมนุษย ์ดงันัน้มนุษยค์อืกระจกทีส่มบูรณ์ทีห่นัเขา้หาดวงอาทติยแ์ห่งธรรม 
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และเป็นศูนยก์ลางของการแผ่กระจายแสง ดวงอาทติยแ์ห่งธรรมส่องแสงมายงักระจกนี้ การสะทอ้นความ
สมบรูณ์ของพระผูเ้ป็นเจา้ปรากฏอยูใ่นสภาพความเป็นจรงิของมนุษย์ ดงันัน้มนุษยค์อืตวัแทนของพระผู้
เป็นเจา้ คอืทูตของพระผูเ้ป็นเจา้ หากมนุษยม์ไิด้ด ารงอยู่จกัรวาลย่อมไม่มคีวามหมาย เพราะเป้าหมาย
ของการด ารงอยูค่อืการปรากฏความสมบูรณ์ของพระผูเ้ป็นเจา้ 
 

ดงันัน้ ไม่สามารถกล่าวไดว้่า ครัง้หนึ่งมนุษยเ์คยไม่ด ารงอยู่ เท่าทีเ่รากล่าวไดค้อืครัง้หนึ่งโลกนี้
ไมด่ ารงอยู่ และตอนเริม่ต้นมนุษยม์ไิดป้รากฏบนโลก แต่ตัง้แต่เริม่ต้นทีไ่ม่มกีารเริม่ต้นจนถงึจุดสิน้สุดที่
ไม่มกีารสิ้นสุด การแสดงปรากฏอนัสมบูรณ์ด ารงอยู่เสมอ มนุษยท์ี่เรากล่าวถงึนี้มใิช่มนุษยท์ุกคน เรา
หมายถงึมนุษยท์ีส่มบรูณ์ เพราะส่วนทีป่ระเสรฐิสุดของตน้ไมค้อืผลไมซ้ึง่เป็นเหตุผลของการด ารงอยู่ของ
ต้นไม ้หากต้นไมไ้ม่มผีล มนัย่อมไม่มคีวามหมาย ดงันัน้ สุดทีจ่ะจนิตนาการไดว้่า โลกแห่งการด ารงอยู่
ไม่ว่าเป็นดวงดาวอื่นๆ หรอืโลกนี้เคยเป็นที่อาศยัของลงิ ววั หมูและแมวและไม่มมีนุษย์ สมมุตฐิานนี้
ผดิพลาดและไม่มคีวามหมาย พระวจนะของพระผู้เป็นเจา้ชดัเจนประดุจดวงอาทติย ์นี้คอืขอ้พสิูจน์ทาง
จติ แต่เราไม่สามารถใช้กับนักวตัถุนิยมได้ในตอนแรก เราต้องเริม่ต้นด้วยข้อพิสูจน์ทางตรรกวทิยา 
หลงัจากนัน้จงึพดูถงึขอ้พสิจูน์ทางจติ 
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36 
 

จิตและปัญญาของมนุษยด์ ารงอยู่ตัง้แต่แรกเร่ิม 
 

ค าถาม: มนุษย์มจีติและปญัญาตัง้แต่แรกเริม่ หรอืว่าจติและปญัญาเกิดขึ้นมาภายหลงัจาก
ววิฒันาการของมนุษย ์
 

ค าตอบ: การเริม่ต้นของการด ารงอยู่ของมนุษยบ์นโลกคล้ายกบัการก่อร่างของเขาในครรภ์
มารดา ตวัอ่อนในครรภม์ารดาเตบิโตและพฒันาทลีะน้อยจนคลอด หลงัจากนัน้กย็งัคงเตบิโตและพฒันา
ต่อไปจนถงึวยัที่มคีวามสุขุมรอบคอบ แมใ้นวยัทารก สญัลกัษณ์ของปญัญาและจติปรากฏอยู่ในมนุษย ์
กระนัน้มนัมไิด้บรรลุถงึระดบัของความสมบูรณ์ มันอยู่ในภาวะที่ไม่สมบูรณ์ ต่อเมื่อมนุษยเ์ตบิโตเต็มที ่
ปญัญาและจติจงึปรากฏและกระจ่างชดัอยูใ่นความสมบูรณ์ทีสุ่ด 
 

เช่นกัน การก่อร่างของมนุษย์ในครรภ์ของโลกในตอนเริม่ต้นเป็นเหมอืนกบัตัวอ่อนในครรภ์
มารดา เขาค่อยๆ พฒันาความสมบูรณ์ทลีะน้อย และเตบิโตจนกระทัง่ถงึภาวะสมบูรณ์เตม็ที ่คอืภาวะที่
สตปิญัญาและจติปรากฏดว้ยพลงัอนัยิง่ใหญ่ทีสุ่ด ในตอนเริม่ตน้ของการเตบิโตปญัญาและจติด ารงอยู่แต่
ซ่อนเรน้ และแสดงปรากฏเมื่อภายหลงั ในครรภข์องโลก จติและปญัญาไดด้ ารงอยู่ในตวัอ่อนเช่นกนัแต่
ซ่อนเร้นอยู่ปรากฏออกมาภายหลงั เช่นเดยีวกบัต้นไม้ด ารงอยู่ในเมล็ดแต่มนัซ่อนเร้นอยู่ เมื่อเมล็ด
เตบิโตและพฒันา ต้นไมท้ีส่มบูรณ์ปรากฏออกมาในท านองเดยีวกนั การเตบิโตและพฒันาของสิง่มชีวีติ
ทัง้หมดเป็นไปทลีะน้อย นี้คอืระบบสากลของพระผู้เป็นเจา้ คอืระบบของธรรมชาต ิเมลด็มไิด้กลายเป็น
ต้นไมใ้นทนัใด ตวัอ่อนมไิด้กลายเป็นมนุษยใ์นทนัใด แร่ธาตุมไิด้กลายเป็นก้อนหนิในทนัใด มนัเตบิโต
และพฒันาทลีะน้อยและบรรลุถงึขดีสุดของความสมบูรณ์ 
 

สิง่ที่ชวีติทัง้หมดไม่ว่าใหญ่หรอืเลก็ ล้วนถูกสรา้งขึน้มาสมบูรณ์ตัง้แต่แรกเริม่ แต่ความสมบูรณ์
ของมนัปรากฏทลีะน้อย ระบบของพระผูเ้ป็นเจา้เป็นหน่ึง การววิฒันาการของการด ารงอยู่เป็นหนึ่ง ไม่ว่า
สิ่งมีชีวิตจะเล็กหรอืใหญ่ ทัง้หมดอยู่ภายใต้กฎและระบบเดียวกันตัง้แต่แรกเริม่แต่ละเมล็ดมคีวาม
สมบูรณ์ทัง้หมดของพืช ความสมบูรณ์ทัง้หมดของพืชด ารงอยู่ในเมล็ดตัง้แต่แรกเริม่แต่มองไม่เห็น 
หลงัจากนัน้ความสมบูรณ์ค่อยๆ ปรากฏ เริม่ต้นหน่อโผล่ออกมา ตามมาด้วยกิ่ง ใบ ดอกและผล แต่
ทัง้หมดน้ีด ารงอยูใ่นเมลด็ตัง้แต่เริม่แรก เป็นศกัยภาพทีแ่ผงอยูแ่มว้่ามไิดป้รากฏชดั 
 

ในท านองเดยีวกนั ตวัอ่อนมคีวามสมบรูณ์ทัง้หมดตัง้แต่แรกเริม่ เช่น จติ ปญัญา สายตา การดม
กลิน่ การรบัรส กล่าวคอืพลงัทัง้หมด แต่มนัมองไมเ่หน็และปรากฏขึน้ทลีะน้อย 
 

ในท านองเดยีวกนั ตัง้แต่แรกเริม่โลกถูกสรา้งขึน้มาด้วยธาตุ สสาร แร่ธาตุ อณู และสิง่มชีวีติ
ทัง้หมด แต่สิง่เหล่านี้ปรากฏขึน้ทลีะน้อย เริม่แรกคอืแร่ธาตุ ต่อมาพชื หลงัจากนัน้สตัว์และสุดท้ายคอื
มนุษย์ แต่สิง่เหล่านี้ด ารงอยู่ตัง้แต่แรกเริม่ แต่ยงัไม่พฒันา และจากนัน้ค่อยๆ ปรากฏออกมา เพราะ
ระบบอนัยิง่ใหญ่ที่สุดของพระผู้เป็นเจา้และระบบธรรมชาตสิากลล้อมรอบทุกสิง่มชีวีติ และทัง้หมดอยู่
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ภายใต้กฎเกณฑน์ี้ เมื่อท่านพจิารณาระบบสากลนี้ ท่านเหน็ว่าไม่มสีิง่มชีวีติใดทีบ่รรลุถงึความสมบูรณ์
ทนัทเีมือ่แรกเกดิ มนัเตบิโตและพฒันาทลีะน้อยจนบรรลุสู่ความสมบรูณ์ 
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37 
 

การปรากฏของจิตในร่างกาย 
 

ค าถาม: อะไรคอืเหตุผลของการปรากฏของจติในรา่งกาย 

ค าตอบ: เหตุผลของการปรากฏของจติในร่างกายคอื จติของมนุษยเ์ป็นของฝากจากพระผูเ้ป็น
เจา้ และมนัต้องเดนิผ่านสภาวะทัง้หมด เพราะการเคลื่อนไหวผ่านสภาวะต่างๆ ของการด ารงอยู่จะเป็น
การท าให้จติบรรลุความสมบูรณ์ เมื่อมนุษยเ์ดนิทางผ่านเขตแดนต่างๆ ผ่านประเทศมากมายอย่างเป็น
ระบบและมวีธิกีาร แน่นอนมนัท าให้เขาสามารถบรรลุความสมบูรณ์ เพราะเขาจะเหน็สถานที่ ทวิทศัน์
ประเทศต่างๆ ความอศัจรรย์และศลิปะของประเทศเหล่านัน้ เขาจะคุ้นเคยกบัอุปนิสยั ธรรมเนียมและ
พฤตกิรรมของประชาชน เขาจะเหน็อารยธรรมและความก้าวหน้าของยุค จะทราบนโยบายของรฐับาล
ต่างๆ รูถ้งึอ านาจและความสามารถของแต่ละประเทศ เช่นเดยีวกนัเมื่อจติของมนุษยผ์่านสภาวะต่างๆ 
ของการด ารงอยู ่มนัจะครอบครองแต่ละระดบัและฐานะ แมแ้ต่ในสภาวะของร่างกาย มนักจ็ะไดร้บัความ
สมบรูณ์แน่นอน 

นอกจากนี้ จ าเป็นทีส่ญัลกัษณ์ทัง้หลายของความสมบูรณ์ของจติควรปรากฏชดัในโลกนี้ เพื่อว่า
โลกแห่งการสรา้งสรรคจ์ะก่อใหเ้กดิผลอนัไม่รูส้ ิน้ และโลกนี้จะไดร้บัชวีติและแสดงปรากฏความอารแีห่ง
สวรรค์ ตัวอย่างเช่น รศัมขีองดวงอาทิตย์ต้องฉายมายงัโลก และความร้อนของมนัพฒันาสิ่งมชีีวิต
ทัง้หลายบนโลก หากรศัมแีละความรอ้นของดวงอาทติยม์ไิดส้่องมายงัโลก โลกจะไม่มสีิง่ใดอาศยั ไม่มี
ความหมาย และการพฒันาของโลกจะล่าชา้ ในท านองเดยีวกนั หากความสมบูรณ์ของจติมไิดป้รากฏใน
โลกนี้ โลกนี้ย่อมมดืมนและโหดรา้ยการปรากฏของจติในร่างกายท าใหโ้ลกนี้ไดร้บัความสว่าง เนื่องดว้ย
จติของมนุษยเ์ป็นเหตุของชวีติของร่างกาย ดงันัน้โลกอยู่ในภาวะของร่างกายและมนุษยอ์ยู่ในภาวะของ
จติ ถา้หากไมม่มีนุษย ์ความสมบรูณ์ของจติยอ่มไมป่รากฏ และแสงสว่างของปญัญาย่อมไม่เจดิจา้ในโลก
นี้ โลกนี้ยอ่มเป็นเหมอืนรา่งกายทีป่ราศจากวญิญาณ 

โลกนี้กเ็ปรยีบไดก้บัตน้ไมเ้ช่นกนั และมนุษยค์อืผลไม ้หากปราศจากผล ตน้ไมย้อ่มไรป้ระโยชน์ 

ยิง่กว่านัน้ อวยัวะ ธาตุและองคป์ระกอบเหล่านี้ทีพ่บอยู่ในร่างกายมนุษย ์เป็นแม่เหลก็ดงึดูดจติ 
เป็นทีแ่น่นอนว่าจติยอ่มมาปรากฏในรา่งกาย ดงัเช่นกระจกใสดงึดดูแสงอาทติย ์กระจกจะสว่างไสวและมี
ภาพอันน่าพิศวงต่างๆ ปรากฏในกระจก กล่าวคือเมื่อธาตุที่ด ารงอยู่รวมตัวเข้าด้วยกันตามระบบ
ธรรมชาตแิละด้วยพลงัอนัสมบูรณ์ มนัจะกลายเป็นแม่เหล็กดงึดูดจติ และจติจะแสดงปรากฏอยู่ในมนั
ดว้ยความสมบรูณ์ทัง้หมด 

ภายใตส้ภาวะเหล่านี้จะกล่าวมไิดว้่า “จ าเป็นอะไรทีแ่สงอาทติยจ์ะลงมาสู่กระจก” เพราะพนัธะที่
ด ารงอยูร่ะหว่างสภาพความเป็นจรงิของสรรพสิง่ต่างๆ ไม่ว่าเป็นทางจติหรอืทางวตัถุ ก่อใหเ้กดิเงื่อนไข
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ทีว่่า เมื่อกระจกใสและหนัเขา้หาดวงอาทติย ์แสงอาทติยต์้องปรากฏในกระจก ในท านองเดยีวกนั เมื่อ
ธาตุต่างๆ รวมตวัเข้าด้วยกนัเป็นร่างกายเป็นระบบและแบบแผนอนัรุ่งโรจน์ที่สุด จติจะปรากฏอยู่ใน
รา่งกายนัน้ นี้คอืโองการของพระผูท้รงอานุภาพ พระผูท้รงปรชีาญาณ 
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38 
 

ความสมัพนัธ์ระหว่างพระผูเ้ป็นเจ้ากบัส่ิงสร้างสรรค ์
 

ค าถาม: อะไรคอืความสมัพนัธร์ะหว่างพระผูเ้ป็นเจา้และสิง่สรา้งสรรค ์กล่าวคอืระหว่างพระผู้
ทรงประเสรฐิสุดและสิง่มชีวีติอื่นๆ 
 

ค าตอบ: ความสมัพนัธ์ระหว่างพระผู้เป็นเจา้และสิง่มชีวีติทัง้หลายเป็นความสมัพนัธ์ระหว่าง
ผูส้รา้งและสิง่สรา้งสรรค์ เป็นประดุจความสมัพนัธ์ระหว่างดวงอาทติยแ์ละดาวนพเคราะห์ทีม่ดืมดิ ดวง
อาทิตย์ในสาระของมนัเองมไิด้ขึ้นกบัดาวนพเคราะห์ที่มนัส่องแสงไปสู่ เพราะแสงอาทิตย์อยู่ในดวง
อาทติยเ์อง ดวงอาทติยเ์ป็นอสิระไม่ขึน้กบัโลก โลกอยู่ภายใต้อทิธพิลของดวงอาทติยแ์ละไดร้บัแสงจาก
ดวงอาทิตย์ แต่ดวงอาทิตย์และแสงอาทิตย์เป็นอิสระโดยสมบูรณ์ไม่ขึ้นกับโลก แต่ถ้าหากไม่มดีวง
อาทติย ์โลกและสิง่มชีวีติทัง้หมดบนโลกยอ่มด ารงอยูไ่มไ่ด้ 
 

ลกัษณะที่สิง่มชีวีติทัง้หลายขึน้อยู่กบัพระผู้เป็นเจา้เป็นแบบการสบืออกมา กล่าวคอื สิง่มชีวีติ
ทัง้หลายสบืมากพระผู้เป็นเจา้ และมไิด้แสดงปรากฏพระองค์21 ความสมัพนัธ์เป็นแบบการสบืออกมา 
มใิช่การแสดงปรากฏ แสงอาทติยส์บืมาจากดวงอาทติยม์ไิด้แสดงปรากฏดวงอาทติย ์การปรากฏโดย
การสบืออกมาเป็นเหมอืนการปรากฏของรศัมอีอกมาจากดวงอาทติยบ์นขอบฟ้าของโลก กล่าวคอืสาระ
อนับรสิุทธิข์องดวงอาทติยแ์ห่งธรรมมไิดถู้กแบ่งแยกและมไิดล้งมาสู่โลก รศัมขีองดวงอาทติยส์บืออกมา
จากดวงอาทติยแ์ละส่องสว่างโลกทีม่ดืมดิ 
 

แต่การแสดงปรากฏเป็นการปรากฏของกิง่ ใบ ดอกและผลออกมาจากเมลด็ เพราะเมลด็ในสาระ
ของมนัเองกลายเป็นกิง่และผล และสภาพความเป็นจรงิของเมลด็เขา้มาอยู่ในกิง่และผล การปรากฏโดย
การแสดงปรากฏนี้ย่อมเป็นความไม่สมบูรณ์ส าหรบัพระผูเ้ป็นเจา้และเป็นไปไม่ไดท้เีดยีว เพราะมนัย่อม
แสดงนัยว่าพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงด ารงอยู่ก่อนถูกจ ากดัอยู่กบัคุณลกัษณะของปรากฏการณ์ แต่ถ้าเป็น
ดงันัน้ ความเป็นอสิระทีแ่ทย้อ่มกลายเป็นเพยีงความยากจน และการด ารงอยู่ทีแ่ทจ้รงิย่อมกลายเป็นการ
ไมด่ ารงอยู ่และน้ีเป็นไปไมไ่ด ้
 

ดงันัน้สิง่สรา้งสรรคท์ัง้หมดสบืมาจากพระผูเ้ป็นเจา้ กล่าวคอืทุกสรรพสิง่บงัเกดิขึน้โดยพระผูเ้ป็น
เจา้ สิง่แรกทีส่บืมาจากพระผูเ้ป็นเจา้คอืการด ารงอยูส่ากลทีน่กัปรชัญาโบราณใหช้ื่อว่า “ปญัญาแรก” และ
ประชาชนของบาฮาเรยีกว่า “พระประสงค์แรก” การสบืออกมานี้ไม่ถูกจ ากดัโดยเวลาหรอืสถานที่เมื่อ
เกีย่วพนักบัภพของพระผูเ้ป็นเจา้ มนัไมม่กีารเริม่ตน้หรอืสิน้สุด การเริม่ต้นและการสิน้สุดเป็นสิง่เดยีวกนั
เมื่อสมัพนัธก์บัพระผูเ้ป็นเจา้ การด ารงอยู่ก่อนของพระผูเ้ป็นเจา้เป็นการด ารงอยู่ทีแ่ท้และเป็นการด ารง

                                                        
21 การสืบออกมาและการแสดงปรากฏอธิบายไว้ในบทตอ่ไป 
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อยู่ก่อนของกาลเวลา และปรากฏการณ์ของความผนัแปรเป็นสาระมใิช่เป็นของกาลเวลา ตามที่เรา
อธบิายไวท้ีโ่ต๊ะเมือ่วนัก่อน 
 

ถงึแม ้“ปญัญาแรก” ไม่มกีารเริม่ต้น มนัก็มไิด้กลายเป็นผู้มสี่วนร่วมกบัการด ารงอยู่ของพระผู้
เป็นเจ้า เพราะการด ารงอยู่ของจกัรวาลเป็นความว่างเปล่าเมื่อสมัพนัธ์กบัพระผู้เป็นเจ้า และมนัไม่มี
อานุภาพที่จะกลายเป็นภาคกีบัพระผู้เป็นเจา้หรอืเป็นเหมอืนกบัพระองค์ในการด ารงอยู่ก่อน เรื่องนี้ได้
อธบิายไวแ้ลว้ 
 

การด ารงอยู่ของสิ่งมชีีวิตหมายถึงการรวมตัวกัน และความตายของสิ่งมชีีวิตหมายถึงการ
สลายตวั แต่สสารของจกัรวาลและธาตุต่างๆ มไิด้ถูกท าลายหรอืสิน้สุดการด ารงอยู่โดยสมบูรณ์ การไม่
ด ารงอยู่ของมนัเป็นเพยีงการเปลีย่นรปูร่าง ตวัอย่างเช่น เมื่อมนุษยส์ิน้สุดการด ารงอยู่ เขากลายเป็นธุล ี
แต่เขามไิดก้ลายเป็นการไมด่ ารงอยูโ่ดยสมบูรณ์ แต่การเปลีย่นรปูร่างไดเ้กดิขึน้และองคป์ระกอบนี้สลาย
ไป การสิน้สุดการด ารงอยู่ของสิง่มชีวีติอื่นๆ ก็เหมอืนกนั เพราะการด ารงอยู่มไิด้กลายเป็นการไม่ด ารง
อยูโ่ดยสมบรูณ์ และการไมด่ ารงอยูโ่ดยสมบรูณ์มไิดก้ลายเป็นการด ารงอยู ่
 
  



88 

 

39 
 

จิตของมนุษยสื์บมาจากพระผูเ้ป็นเจ้า 
 

ค าถาม: ในพระคมัภรีไ์บเบิ้ลกล่าวว่า พระผู้เป็นเจ้าได้หายใจพระวญิญาณมาสู่ร่างกายของ
มนุษยน์ี้หมายความว่าอะไร 
 

ค าตอบ: จงรูว้่าการบงัเกดิมสีองชนิด คอืการบงัเกดิโดยการสบืออกมา และการบงัเกดิโดยการ
แสดงปรากฏ การบงัเกดิโดยการสบืออกมาเป็นประดุจการกระท าทีบ่งัเกดิจากผูก้ระท า ขอ้เขยีนทีบ่งัเกดิ
จากผูเ้ขยีน ขอ้เขยีนสบืมาจากผูเ้ขยีน ปาฐกถาสบืมาจากผูพู้ด และในท านองเดยีวกนั จติของมนุษยส์บื
มาจากพระผูเ้ป็นเจา้ จติมไิด้แสดงปรากฏพระผู้เป็นเจา้ กล่าวคอืไม่มสี่วนใดจากภาวะการด ารงอยู่ของ
พระผูเ้ป็นเจา้เขา้มาสู่ร่างกายมนุษย ์จติบงัเกดิในรา่งกายมนุษยป์ระดุจปาฐกถาบงัเกดิมาจากผูพ้ดู 
 

แต่การบงัเกดิโดยการแสดงปรากฏ เป็นการปรากฏสภาพความเป็นจรงิของสิง่หนึ่งในรูปแบบ
อื่นๆ ดงัเช่นตน้ไมบ้งัเกดิจากเมลด็ ดอกไมบ้งัเกดิจากเมลด็ เพราะเมลด็ปรากฏขึน้เป็นรปูร่างของกิง่ ใบ
และดอก นี้คอืการบงัเกดิโดยการปรากฏ จติของมนุษยบ์งัเกิดขึน้โดยสบืมาจากพระผู้เป็นเจา้  ดงัเช่น
ปาฐกถาบงัเกดิมาจากผูพ้ดู ขอ้เขยีนมาจากผูเ้ขยีน กล่าวคอืผูพู้ดมไิดก้ลายเป็นปาฐกถาและผูเ้ขยีนมไิด้
กลายเป็นขอ้เขยีน แต่มนัเป็นการบงัเกดิขึน้โดยการสบืออกมา ผูพู้ดมคีวามสามารถและพลงัอนัสมบูรณ์ 
และปาฐกถาสบืออกมาจากเขา ดงัเช่นการกระท าสบืมาจากผู้กระท า พระผู้ทรงเป็นผู้พูดที่แท้จรงิเป็น
สาระแห่งเอกภาพ ทรงอยูใ่นภาวะเดมิเสมอ ไมม่กีารเปลีย่นแปลงหรอืผนัแปร พระองคท์รงความนิรนัดร์
และเป็นอมตะ ดงันัน้การบงัเกดิของจติของมนุษยจ์ากพระผู้เป็นเจา้เป็นการสบืออกมาในพระคมัภรีไ์บ
เบิ้ลกล่าวว่าพระผู้เป็นเจา้หายใจพระวญิญาณของพระองค์มาสู่มนุษย ์วญิญาณหรอืจตินี้บงัเกดิขึน้ใน
มนุษย ์ดงัเช่นปาฐกถาสบืออกมาจากพระผูเ้ป็นผูพ้ดูทีแ่ทจ้รงิ 
 

แต่การบงัเกดิขึน้โดยการแสดงปรากฏ (หากน้ีหมายถงึการปรากฏคุณลกัษณะของพระผูเ้ป็นเจา้
มใิช่การแบ่งแยกออกเป็นส่วนๆ ) ที่เราได้กล่าวไว้ เป็นการปรากฏของพระวญิญาณศกัดิส์ทิธิแ์ละพระ
วจนะที่มาจากพระผู้เป็นเจา้ ดงัทีบ่ทจอหน์ในพระคมัภรีใ์หม่กล่าวว่า “ในตอนเริม่ต้นคอืพระวจนะ และ
พระวจนะอยู่กบัพระผูเ้ป็นเจา้” ดงันัน้พระวญิญาณศกัดิส์ทิธิแ์ละพระวจนะคอืการปรากฏของพระผู้เป็น
เจา้ พระวญิญาณและพระวจนะหมายถงึความสมบูรณ์ของพระผู้เป็นเจา้ที่ได้ปรากฏในพระครสิต์ และ
ความสมบรูณ์เหล่านี้อยูก่บัพระผูเ้ป็นเจา้ ดงัเช่นดวงอาทติยแ์สดงปรากฏความรุ่งโรจน์ทัง้หมดของมนัใน
กระจกและพระวจนะมไิด้หมายถงึร่างกายของพระครสิต์ แต่ความสมบูรณ์ของพระผูเ้ป็นเจา้ปรากฏใน
พระครสิต ์เพราะพระครสิตเ์ป็นประดุจกระจกใสที่หนัเขา้หาดวงอาทติยแ์ห่งธรรม และความสมบูรณ์ของ
ดวงอาทติยแ์ห่งธรรม กล่าวคอื แสงสว่างและความรอ้นของมนัเป็นทีเ่หน็ไดแ้ละปรากฏชดัในกระจก ถ้า
เรามองดใูนกระจก เราเหน็ดวงอาทติยแ์ละกล่าวว่า: มนัคอืดวงอาทติย ์ดงันัน้พระวจนะและพระวญิญาณ
ศกัดิส์ทิธิซ์ึง่หมายถงึความสมบูรณ์ของพระผูเ้ป็นเจา้คอืลกัษณะปรากฏแห่งสวรรคน์ี้คอืความหมายของ
บทกลอนในพระคมัภรีใ์หม่ทีว่่า: “พระวจนะอยู่กบัพระผูเ้ป็นเจา้ และพระวจนะคอืพระผูเ้ป็นเจา้” เพราะ
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ความสมบูรณ์แห่งสวรรค์มไิด้ต่างจากสาระแห่งความเป็นหนึ่ง ความสมบูรณ์ของพระครสิต์ได้รบัการ
เรยีกว่าพระวจนะ เพราะทุกสรรพสิ่งอยู่ในภาวะของพญชันะและพยญัชนะตวัเดียวไม่มคีวามหมาย
สมบูรณ์ แต่ความสมบูรณ์ของพระครสิต์มอีานุภาพของพระวจนะ เพราะความหมายทีส่มบูรณ์สามารถ
อนุมานได้จากถ้อยค า ท าไม? เพราะพระครสิต์กลายเป็นยอดรวมของความหมายที่สมบูรณ์ นี่เองที่
พระองคไ์ดร้บัการเรยีกว่าพระวจนะ 
 

และจงรูว้่าการบงัเกดิของพระวจนะและพระวญิญาณศกัดิส์ทิธิม์าจากพระผู้เป็นเจา้ซึ่งเป็นการ
แสดงปรากฏ ต้องไม่เป็นที่เข้าใจว่าการด ารงอยู่ของพระผู้เป็นเจ้าถูกแบ่งแยกออกเป็นส่วนหรอืทวี
จ านวนหรอืว่าลงมาจากภาวะอนัศกัดิส์ทิธิแ์ละบรสิุทธิ ์พระผูเ้ป็นเจา้ทรงหา้มหากกระจกใสบรสิุทธิห์นัเขา้
หาดวงอาทติย ์แสงสว่าง ความรอ้น และดวงอาทติยจ์ะเจดิจา้อยู่ในกระจกดว้ยการแสดงปรากฏ หากผูท้ี่
เหน็กล่าวถงึดวงอาทติยซ์ึ่งสุกใสและเหน็ได้ในกระจกว่า “นี้คอืดวงอาทติย์” มนัเป็นความจรงิ กระนัน้
กระจกก็คอืกระจก และดวงอาทติยก์ค็อืดวงอาทติย ์ดวงอาทติยแ์ห่งธรรมแมว้่าจะปรากฏอยู่ในกระจก
มากมายกเ็ป็นดวงอาทติยด์วงเดยีว ภาวะน้ีมไิดอ้าศยัอยู ่มไิดเ้ขา้ มไิดผ้สม มไิดล้ง เพราะการอาศยั การ
ลง การผุด การผสม เป็นความจ าเป็นและลกัษณะของร่างกายมใิช่จติ เช่นนัน้ลกัษณะเหล่านี้ยิง่ห่างไกล
กว่าเพยีงไหนจากภาวะของพระผู้เป็นเจา้ พระผู้เป็นเจา้อสิระจากทุกสิง่ที่ไม่สอดคล้องกบัความบรสิุทธิ ์
ความประเสรฐิ ความศกัดิส์ทิธิส์งูสุดของพระองค ์
 

ดงัที่เราได้กล่าว ดวงอาทติยแ์ห่งธรรมอยู่ในภาวะเดมิเสมอ ไม่มกีารเปลี่ยนแปลงหรอืผนัแปร
และเป็นนิรนัดร ์แต่การด ารงอยู่อนัศกัดิส์ทิธิข์องพระวจนะของพระผูเ้ป็นเจา้อยู่ในสภาวะของกระจกทีใ่ส
บรสิุทธิ ์และความร้อน แสงสว่าง ภาพและความคล้ายคลงึ กล่าวคอื ความสมบูรณ์ทัง้หลายของดวง
อาทติยแ์ห่งธรรมปรากฏอยู่ในกระจก นัน่เองที่พระครสิต์กล่าวไว้ในพระคมัภรี์ใหม่ว่า “พระบดิาอยู่ใน
พระบุตร” กล่าวคอื ดวงอาทติยแ์ห่งธรรมปรากฏอยู่ในกระจก ขอความสรรเสรญิจงมแีด่พระผู้เป็นเจา้ผู้
ทรงสาดแสงมายงัศาสนทตูผูท้รงความบรสิุทธิใ์นหมูส่รรพสิง่ทัง้หลาย 
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วิญญาณ จิต และปัญญา 
 

ค าถาม: อะไรคอืความแตกต่างระหว่าง ปญัญา จติ และวญิญาณ? 
 

ค าตอบ: ก่อนหน้านี้ไดอ้ธบิายไวแ้ลว้ว่าสปิรติ22 แบ่งออกเป็น 5 ประเภทคอื สปิรติพชื สปิรติสตัว ์
สปิรติมนุษย ์สปิรติแห่งความศรทัธา และพระวญิญาณศกัดิส์ทิธิ ์
 

สปิรติพชืคอืพลงัของการเตบิโต ซึง่บงัเกดิขึน้ในเมลด็โดยอทิธพิลของสรรพสิง่อื่นๆ 
 

สปิรติสตัว ์คอืพลงัของประสาทสมัผสัทัง้หมด ซึ่งบงัเกดิขึน้จากการประกอบและรวมตวักนัของ
ธาตุต่างๆ เมือ่องคป์ระกอบนี้สลายตวั พลงันี้สญูสิน้ไป เปรยีบไดก้บัตะเกยีงนี้ เมื่อน ้ามนั ไสต้ะเกยีงและ
ไฟรวมเข้าด้วยกนั ตะเกียงถูกจุดสว่างขึ้น และเมื่อการรวมตัวนี้สลายไป กล่าวคอืเมื่อส่วนประกอบ
เหล่านี้ถูกแยกออกจากกนั ตะเกยีงกด็บัไปดว้ย 
 

สปิรติมนุษย์23 ซึง่ท าใหม้นุษยต่์างจากสตัวค์อื วญิญาณแห่งการใชเ้หตุผล จติและวญิญาณแห่ง
การใชเ้หตุผลหมายถงึสิง่เดยีวกนั จตินี้ซึง่ตามการเรยีกของนักปรชัญานัน้คอืวญิญาณแห่งการใชเ้หตุผล
ลอ้มรอบทุกสรรพสิง่ ค้นพบสภาพความเป็นจรงิของสรรพสิง่ต่างๆ ตราบเท่าที่อยู่ในขดีความสามารถ
ของมนุษย ์รูล้กัษณะพเิศษ ผลและคุณสมบตัขิองสรรพสิง่ต่างๆ แต่นอกเสยีจากว่าจติของมนุษยจ์ะไดร้บั
การช่วยเหลอืโดยพลงัความศรทัธา จติจะไม่คุ้นเคยกบัความลบัของพระผู้เป็นเจา้และสภาพความเป็น
จรงิของสวรรค์ ประดุจกระจกที่แม้จะใสและขดัมนั ก็ยงัจ าเป็นต้องได้รบัแสงสว่าง กระจกไม่สามารถ
คน้พบความลบัของพระผูเ้ป็นเจา้จนกว่าแสงอาทติยจ์ะสะทอ้นมายงักระจก 
 

แต่ปญัญาคอืพลงัของจติ จติคอืตะเกยีง ปญัญาคอืแสงทีส่่องมาจากตะเกยีง จติคอืต้นไม ้ปญัญา
คอืผล ปญัญาคอืความสมบรูณ์ของจติและสาระของจติ ดงัเช่นแสงอาทติยเ์ป็นสาระของดวงอาทติย ์
 

ค าอธบิายนี้แมว้่าสัน้แต่ก็สมบูรณ์ ดงันัน้จงไตร่ตรองดู และหากเป็นพระประสงค์ของพระผู้เป็น
เจา้ ท่านอาจคุน้เคยกบัรายละเอยีดต่างๆ 
  

                                                        
22 ดบูทท่ี 23 
23 จิต 
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พลงัทางกายและพลงัสติปัญญา 
 

ในมนุษยม์พีลงัทางกาย 5 อย่างด ารงอยู่ซึ่งท าหน้าที่สมัผสัรู ้กล่าวคอื มนุษยร์บัรูส้รรพสิง่ทาง
วตัถุโดยพลงัทางกายทัง้หา้นี้ คอื การเหน็ซึง่รบัรูส้ ิง่ทีม่องเหน็ได ้การไดย้นิซึ่งรบัรูเ้สยีงทีไ่ด้ยนิได ้การ
ดมกลิน่ซึง่รบัรูก้ลิน่ต่างๆ การรบัรสซึง่รบัรูร้สอาหาร และการสมัผสัซึง่อยู่ในทุกส่วนของร่างกายและรบัรู้
สิง่ทีส่มัผสัได ้พลงัทางกายทัง้หา้นี้รบัรูก้ารด ารงอยู่ทางกายภาพ 
 

มนุษย์กม็พีลงัทางจติเช่นกนั คอื การจนิตนาการซึ่งเป็นการก่อมโนภาพ ความคดิซึ่งเป็นการ
ไตร่ตรองสภาพความเป็นจรงิต่างๆ การเขา้ใจซึ่งเขา้ใจเรื่องต่างๆ ความจ าซึ่งจ าสิง่ที่ได้จนิตนาการคดิ
และเข้าใจ สื่อกลางระหว่างพลงัทางกายทัง้ห้ากบัพลงัทางจติคอื ประสารทร่วม กล่าวคอืประสาทที่
ปฏบิตักิารอยู่ระหว่างพลงัทางกายและพลงัทางจติ ถ่ายทอดสิง่ที่พลงัทางกายรบัรูไ้ปสู่พลงัทางจติ ที่
เรยีกว่าประสาทร่วมเพราะว่ามนัตดิต่อระหว่างพลงัทางกายและพลงัทางจติและดงันี้จงึเป็นสิง่ร่วมกนั
ของพลงัทางกายและพลงัทางจติ 
 

ตวัอย่างเช่น การเหน็เป็นหนึ่งในพลงัทางกาย มนัมองเหน็ดอกไมน้ี้และถ่ายทอดการรบัรูน้ี้ไปสู่
พลงัทางจตินัน่คอืประสาทร่วมซึ่งประสาทร่วมจะถ่ายทอดการรบัรูน้ี้ไปสู่พลงัของการจนิตนาการ พลงั
จนิตนาการจะก่อมโนภาพและรูปร่างต่างๆ และส่งทอดต่อไปยงัพลงัความคดิ พลงัความคดิไตร่ตรอง
แลว้ถ่ายทอดไปยงัพลงัความเขา้ใจ เมื่อเขา้ใจแลว้กส็่งสิง่ทีร่บัรูน้ัน้ไปทีค่วามจ า และความจ าเกบ็สิง่นัน้
ไว ้
 

พลงัทางกายม ี5 อย่างคอื พลงัการมองเหน็ การไดย้นิ การรบัรส การดมกลิน่ การสมัผสั พลงั
ทางจติกม็ ี5 อยา่งคอื ประสาทรว่ม พลงัการจนิตนาการ พลงัความคดิ ความเขา้ใจ และความจ า 
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สาเหตขุองความแตกต่างในอตัลกัษณะของมนุษย ์
 

ค าถาม: มนุษยม์อีตัลกัษณะกีช่นิด และอะไรคอืเหตุของความแตกต่างในมนุษยท์ัง้หลาย 
 

ค าตอบ: มนุษยม์อีตัลกัษณะที่มอียู่แต่ก าเนิด อตัลกัษณะที่ถ่ายทอดมาทางกรรมพนัธุ ์และอตั
ลกัษณะทีเ่กดิขึน้จากการศกึษา 
 

เกีย่วกบัอตัลกัษณะทีม่อียู่แต่ก าเนิด ถงึแมก้ารสรา้งสรรคข์องพระผูเ้ป็นเจา้สมบูรณ์เลศิ กระนัน้
ความแตกต่างของคุณลกัษณะทางธรรมชาตใินมนุษยม์าจากความแตกต่างของระเบยีบ ทัง้หมดลว้นดี
เลศิแต่เหนือหรอืดอ้ยกว่ากนัตามระเบยีบ ดงันัน้มนุษยช์าตทิัง้หลายมคีวามฉลาดและความสามารถ แต่
ความฉลาด ความสามารถ และความมคีุณค่าของมนุษยน์ัน้ต่างกนั นี้เป็นสิง่ชดัเจน 
 

ตวัอยา่งเช่น น าเดก็มาจากครอบครวัเดยีวกนัจากสถานทีเ่ดยีวกนั เรยีนโรงเรยีนเดยีวกนั ไดร้บั
การสอนโดยครูคนเดยีวกนั ได้รบัการเลี้ยงดูด้วยอาหารอย่างเดยีวกนั อยู่ในภูมอิากาศเดยีวกนั เรยีน
บทเรยีนเดยีวกนั เป็นที่แน่นอนว่าเด็กบางคนเหล่านี้จะเก่งในวทิยาศาสตร ์บางคนจะมคีวามสามารถ
ระดบัปกต ิและบางคนจะปญัญาทบึ ดงันัน้เป็นทีช่ดัเจนว่าธรรมชาตโิดยดัง้เดมิมคีวามแตกต่างของระดบั 
ความมคีุณค่าและความสามารถ ความแตกต่างนี้มไิดแ้สดงนัยถงึความดหีรอืความชัว่รา้ย มนัเป็นเพยีง
ความแตกต่างของระดบั สิง่หนึ่งอยู่ระดบัสูงสุด อกีสิง่หนึ่งอยู่ในระดบัปานกลาง อกีสิง่หนึ่งอยู่ในระดบั
ต ่าสุด มนุษย์ สตัว์ พชื และแร่ธาตุด ารงอยู่ แต่ระดบัของการด ารงอยู่ทัง้สี่นี้ต่างกนั การด ารงอยู่ของ
มนุษยแ์ละสตัวช์่างต่างกนัเพยีงไร กระนัน้ทัง้สองด ารงอยู่เป็นทีช่ดัเจนว่าในการด ารงอยู่มคีวามแตกต่าง
ของระดบั 
 

ความแตกต่างของคุณลกัษณะที่ถ่ายทอดมาทางกรรมพนัธุ์มาจากความแข็งแกร่งและความ
อ่อนแอทางกายภาพ กล่าวคอื เมื่อบดิามารดาอ่อนแอ ลูกกจ็ะอ่อนแอ ถ้าบดิามารดาแขง็แกร่ง ลูกก็จะ
แขง็แกร่งสมบูรณ์ ในท านองเดยีวกนั ความบรสิุทธิข์องเลอืดก็มผีลอย่างมาก เพราะเชื้อที่บรสิุทธิเ์ป็น
เหมอืนพนัธุท์ีเ่หนือกว่าซึง่มอียู่ในพชืและสตัว ์ตวัอย่างเช่น ท่านเหน็ไดว้่าเดก็ๆ ทีเ่กดิจากบดิามารดาที่
อ่อนแอจะมกีายภาพและประสาทที่อ่อนแอโดยธรรมชาต ิเด็กๆ เหล่านี้จะได้รบัความยุ่งยาก จะไม่มี
ความอดทนหรอืทนทาน ไม่มคีวามแน่วแน่ ไม่มมีานะและใจรอ้น เพราะพวกเขารบัความอ่อนแอมาจาก
บดิามารดา 
 

นอกจากนี้พระพรพิเศษอันหนึ่งได้ประทานมาให้แก่บางครอบครวัและบางรุ่น มนัคอืพระพร
พเิศษทีท่ายาททัง้หลายของพระอบัราฮมัไดส้บืทอดมาเป็นศาสนทตูทัง้หลายของอสิราเอล นี่คอืพระพรที่
พระผูเ้ป็นเจา้ทรงประทานใหแ้ก่เชื้อสายนี้ ประทานใหพ้ระโมเสสจากบดิามารดาของพระองค์ ประทาน
ให้พระครสิต์จากทางสายมารดา ประทานให้แก่พระโมฮมัหมดัและพระบ๊อบ และประทานให้ศาสนทูต
ทัง้หมดของอสิราเอล พระบาฮาอุลลาหก์ท็รงเป็นผูส้บืเชือ้สายโดยตรงมาจากพระอบัราฮมั เพราะพระอบั
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ราฮมัมบีุตรคนอื่นๆ นอกจากอสิมาอลิและไอแซค ซึ่งในสมยันัน้ได้ยา้ยไปอาศยัที่ดนิแดนเปอรเ์ซยีและ
อฟักานิสถานและพระบาฮาอุลลาหค์อืทายาทคนหน่ึงของพวกเขา 
 

ดงันัน้เป็นทีช่ดัเจนว่า อตัลกัษณะทีถ่่ายทอดมาทางกรรมพนัธุด์ ารงอยู่ในระดบัซึง่หากมนัไม่ต้อง
ตรงกบัอตัลกัษณะดัง้เดมิ แมท้างกายมนัจะเป็นของเชื้อสายนัน้แต่ทางจติใจมนัจะไม่ได้รบัพจิารณาว่า
เป็นสมาชกิของครอบครวันัน้ เช่นเคนนัซึง่มไิดร้บัการนับว่าเป็นเชือ้สายของโนอาห์1 
 

แต่ความแตกต่างของคุณลกัษณะเมื่อค านึงวฒันธรรมเป็นสิง่ที่ยิง่ใหญ่มาก เพราะการศกึษามี
อทิธพิลใหญ่หลวง โดยการศกึษาผู้โง่เขลากลายเป็นผูค้งแก่เรยีน คนขลาดกลายเป็นคนกล้าหาญ โดย
การเพาะปลกูกิง่ทีง่อกกลายเป็นกิง่ตรง ผลไมเ้ปรีย้วขมของภูเขาและป่ากลายเป็นผลไมห้วานและอร่อย 
ดอกไมห้า้กลบีกลายเป็นรอ้ยกลบี โดยการศกึษา ชาตปิา่เถื่อนทัง้หลายกลายเป็นชาตทิีม่อีารยธรรม และ
แมแ้ต่สตัวก์็กลายเป็นสตัว์เชื่อง การศกึษาต้องไดร้บัพจิารณาว่าส าคญัทีสุ่ด เพราะโรคภยัทัง้หลายทาง
กายตดิต่อกนัรนุแรง ดงันัน้ในท านองเดยีวกนั คุณลกัษณะทางจติและหวัใจกต็ดิต่อกนัรุนแรง การศกึษา
มอีทิธพิลอยา่งเป็นสากล และความแตกต่างทีเ่ป็นผลมาจากการศกึษานัน้ยิง่ใหญ่ 
 

บางคนอาจพูดว่าเนื่องด้วยความสามารถและความมคีุณค่าของมนุษย์นัน้ต่างกนั ดงันัน้ความ
แตกต่างของความสามารถไดก่้อใหเ้กดิความแตกต่างของอตัลกัษณะอยา่งแน่นอน2  

แต่นี่มิได้เป็นดังนั ้น เพราะความสามารถมีสองชนิดคือความสามารถตามธรรมชาติและ
ความสามารถทีไ่ดม้าภายหลงั ความสามารถตามธรรมชาตเิป็นการสร้างสรรคข์องพระผูเ้ป็นเจา้ เป็นสิง่
สมบูรณ์เลศิในการสรา้งสรรค์ของพระผู้เป็นเจ้าไม่มคีวามชัว่รา้ย แต่ความสามารถที่ได้มาภายหลงัได้
กลายเป็นเหตุของการปรากฏความชัว่รา้ย ตวัอยา่งเช่น พระผูเ้ป็นเจา้ไดท้รงสรา้งมนุษยท์ัง้ปวงขึน้มาใน
ลกัษณะหนึ่ง และไดท้รงประทานใหแ้ก่พวกเขาด้วยระบบร่างกายและความสามารถ เพื่อว่าพวกเขาจะ
ไดร้บัประโยชน์โดยน ้าตาลและน ้าผึง้ ไดร้บัอนัตรายและถูกท าลายโดยพษิ ธรรมชาตแิละระบบร่างกายนี้
มมีาแต่ก าเนิดและพระผู้เป็นเจ้าได้ทรงประทานให้มนุษย์ชาติทัง้หมดเท่ากัน แต่มนุษย์เริ่มต้นท า
ความคุ้นเคยกบัพษิทลีะน้อยโดยการบรโิภคปรมิาณน้อยแต่ละวนัและค่อยๆ เพิม่ขึ้นจนถึงจุดที่เขาไม่
สามารถมชีวีติอยู่ไดโ้ดยปราศจากฝ่ินหนึ่งกรมัต่อวนั ดงันี้ความสามารถตามธรรมชาตถิูกใชไ้ปในทางที่
ผดิโดยสมบรูณ์ จงสงัเกตดวู่าความสามารถและระบบรา่งกายตามธรรมชาตสิามารถถูกเปลีย่นไปไดม้าก
เพยีงไร ไม่มใีครต าหนิประชาชนชัว่รา้ยเพราะความสามารถและธรรมชาตทิีม่มีาแต่ก าเนิดของพวกเขา 
แต่ต าหนิเพราะความสามารถและธรรมชาตทิีไ่ดม้าภายหลงั 

ในการสรา้งสรรค์ไม่มสีิง่ชัว่รา้ย ทัง้หมดเป็นสิง่ด ีคุณลกัษณะและธรรมชาตบิางอย่างทีม่มีาแต่
ก าเนิดในมนุษยซ์ึ่งดูเหมอืนน่าต าหนิ ในความเป็นจรงิแล้วมไิด้เป็นเช่นนัน้ ตวัอย่างเช่น ท่านสามารถ
เหน็สญัลกัษณ์ของความตะกละ ความโกรธและอารมณ์ในเดก็ทารกตัง้แต่เริม่ต้นชวีติของเขา ดงันัน้จงึ
อาจกล่าวว่าความดแีละความชัว่มอียู่ในมนุษยม์าแต่ก าเนิด ซึง่เป็นการขดักบัความดงีามอนับรสิุทธิข์อง 
 

2 ดงันัน้จะต าหนิประชาชนเพราะอตัลกัษณะของพวกเขามไิด ้
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ธรรมชาตแิละการสรา้งสรรค์ ค าตอบส าหรบัสิง่นี้คอื ความตะกละคอืความโลภ ซึ่งคอืการเรยีกรอ้งขอ
เพิม่อกีเป็นคุณลกัษณะที่น่าสรรเสรญิหากว่ามนัถูกใช้อย่างเหมาะสม ดงันัน้ถ้ามนุษยค์นหนึ่งโลภที่จะ
แสวงหาวทิยาศาสตรแ์ละความรู ้หรอืโลภทีจ่ะมคีวามเมตตา ความเอื้อเฟ้ือและความเทีย่งธรรม มนัเป็น
สิง่น่าสรรเสรญิทีสุ่ด หากมนุษยใ์ชค้วามโกรธของเขาต่อต้านบรรดาผูก้ดขีท่ีก่ระหายเลอืดซึง่เป็นเหมอืน
สตัวป์่าดุรา้ยมนัเป็นสิง่ทีน่่าสรรเสรฐิ แต่ถ้าหากเขามไิด้ใช้คุณลกัษณะเหล่าน้ีไปในทางที่ถูก มนัเป็นสิง่
น่าต าหน ิ

 

ดงันัน้เป็นทีก่ระจ่างว่า ในการสรา้งสรรคแ์ละธรรมชาตไิม่มคีวามชัว่รา้ย แต่เมื่อคุณลกัษณะทาง
ธรรมชาตขิองมนุษยถ์ูกใชไ้ปในทางผดิ มนัเป็นสิง่น่าต าหนิ หากผูร้ ่ารวยและเอื้อเฟ้ือใหเ้งนิจ านวนหนึ่ง
แก่คนยากไรเ้พื่อขจดัความขดัสน และถ้าหากผู้ยากไรใ้ช้เงนินัน้ไปในทางที่มิชอบ มนัเป็นสิง่น่าต าหนิ 
เช่นเดยีวกนักบัคุณลกัษณะทางธรรมชาตทิัง้หมดของมนุษยท์ีป่ระกอบกนัเป็นทุนของชวีติ ถ้ามนัถูกใช้
ไปและแสดงออกในทางที่มชิอบ มนักลายเป็นสิ่งน่าต าหนิ ดงันัน้เป็นที่ชดัเจนว่าการสร้างสรรค์นัน้
บรสิุทธิด์งีาม จงพจิารณาดูว่าคุณลกัษณะที่น่ารงัเกยีจทีสุ่ดซึ่งเป็นรากฐานของความชัว่รา้ยทัง้หมดคอื
การโกหก ไม่มคีุณลกัษณะใดที่เลวรา้ยกว่านี้สามารถเป็นทีจ่นิตนาการได้ การโกหกเป็นผู้ท าลายความ
สมบูรณ์ทัง้หมดของมนุษย ์เป็นเหตุของความชัว่รา้ยอนันับไม่ถ้วน ไม่มคีุณลกัษณะใดที่ต ่ากว่านี้ การ
โกหกเป็นรากฐานของความชัว่ร้ายทัง้ปวง แม้กระนัน้ก็ตามหากแพทย์ปลอบผู้ป่วยโดยกล่าวว่า 
“ขอขอบคุณพระผูเ้ป็นเจา้ อาการของท่านดขีึน้และมหีวงัหาย” แมถ้้อยค าเหล่านี้ขดักบัความจรงิ กระนัน้
มนัอาจเป็นการปลอบผูป้ว่ยและท าใหค้วามเจบ็ปว่ยเปลีย่นแปลงอยา่งมาก น้ีมใิช่สิง่น่าต าหนิ 

 

บดัน้ีปญัหาน้ีไดร้บัการชีแ้จงอย่างกระจ่างแลว้ 
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43 
 

ขีดความรู้ของมนุษยแ์ละศาสนทูต 
 

ค าถาม: สตปิญัญาของมนุษยอ์ยูใ่นระดบัไหนและมขีดีจ ากดัแค่ไหน 
 

ค าตอบ: จงรูว้่าความฉลาดแตกต่างกนัไป ระดบัต ่าสุดของความฉลาดคอืความฉลาดของสตัว ์
กล่าวคอืความรูส้กึตามธรรมชาตทิี่เกดิขึน้โดยประสาทสมัผสั ซึง่มนุษยแ์ละสตัวม์เีหมอืนกนั ยิง่กว่านัน้
สตัว์มพีลงัประสาทสมัผสัต่างๆ เหนือกว่ามนุษย ์แต่ในหมู่มนุษย ์สตปิญัญาแตกต่างกนัไปตามภาวะที่
แตกต่างกนัของมนุษย ์
 

ภาวะแรกของสติปญัญาในโลกแห่งธรรมชาติคือสติปญัญาของวิญญาณแห่งการใช้เหตุผล 
มนุษยท์ัง้หมดลว้นมพีลงัและสตปิญัญาน้ี ไมว่่าพวกเขาจะเป็นผูไ้มเ่อาใจใส่หรอืระมดัระวงั เป็นผูเ้ชื่อหรอื
ผูป้ฏเิสธ วญิญาณแห่งการใช้เหตุผลของมนุษยเ์ป็นการสรา้งสรรคข์องพระผู้เป็นเจา้เป็นเลศิเหนือกว่า
สิง่มชีวีติอื่นๆ เนื่องด้วยวญิญาณแห่งการใช้เหตุผลประเสรฐิกว่าและเป็นเอก มนัจึงครอบคลุมทุกสรรพ
สิง่ พลงัของวญิญาณแห่งการใช้เหตุผลสามารถค้นพบสภาพความเป็นจรงิของสรรพสิง่ต่างๆ เข้าใจ
ลกัษณะเฉพาะของสรรพสิง่ และหยัง่รูค้วามลกึลบัทัง้หลายของการด ารงอยู่ วทิยาศาสตร ์ความรู ้ศลิปะ 
ความอศัจรรย ์สถาบนั การคน้พบ และอุตสาหกจิ ลว้นมาจากสตปิญัญาของวญิญาณแห่งการใช้เหตุผล 
ครัง้หนึ่งสิง่เหล่านี้เคยเป็นสิง่ที่ไม่รู ้เป็นความลกึลบัและซ่อนเรน้ วญิญาณแห่งการใช้เหตุผลค้นพบสิง่
เหล่านี้ทลีะน้อยและท าใหม้นัปรากฏออกมาจากอาณาจกัรทีม่องไม่เหน็และซ่อนเรน้ นี้คอืพลงัอนัยิง่ใหญ่
ที่สุดของสติปญัญาในโลกแห่งธรรมชาติ ซึ่งในระดับสูงสุดของมนั มันเข้าใจสภาพความเป็นจริง 
คุณสมบตั ิและผลของสรรพสิง่ทัง้หลายทีผ่นัแปร 
 

แต่ปญัญาสากลแห่งสวรรคซ์ึง่อยูเ่หนือธรรมชาตเิป็นพระพรของอานุภาพทีด่ ารงอยู่ก่อน ปญัญา
สากลนี้เป็นของพระผูเ้ป็นเจา้ มนัหอ้มลอ้มทุกสรรพสิง่ทีด่ ารงอยู ่ไดร้บัแสงสว่างแห่งความลกึลบัของพระ
ผูเ้ป็นเจา้ ปญัญาสากลน้ีเป็นพลงัแห่งจติส านึก มใิช่พลงัของการศกึษาค้นคว้า พลงัสตปิญัญาของโลก
แห่งธรรมชาติคือพลงัแห่งการค้นคว้า และโดยการค้นคว้าท าให้มนัค้นพบสภาพความเป็นจรงิและ
คุณสมบตัขิองสรรพสิง่ต่างๆ แต่พลงัปญัญาแห่งสวรรค์อยู่เหนือธรรมชาต ิห้อมล้อมทุกสรรพสิง่ รูแ้ละ
เขา้ใจทุกสรรพสิง่ ทราบความลกึลบั สภาพความเป็นจรงิต่างๆ และความหมายของสวรรค์ และเป็นผู้
ค้นพบการด ารงอยู่ที่ซ่อนเร้นทัง้หลายของอาณาจักรสวรรค์ พลังปญัญาแห่งสวรรค์น้ีเป็นคุณ
ลกัษณะเฉพาะของศาสนทูตทัง้หลาย รศัมขีองแสงธรรมนี้ส่องมายงักระจกของหวัใจของผูท้ี่เที่ยงธรรม
ทัง้หลายและพลงันี้แบ่งส่วนมาใหพ้วกเขาโดยศาสนทตูทัง้หลาย 
 

ศาสนทูตทัง้หลายม ี3 สถานะ คอืสถานะทางกายภาพ สถานะของวญิญาณแห่งการใชเ้หตุผล 
และการปรากฏคุณลกัษณะของพระผู้เป็นเจ้า ร่างกายเข้าใจสิ่งต่างๆ ตามแต่ขดีความสามารถทาง
กายภาพ ดงันัน้ในบางกรณีมนัแสดงใหเ้หน็ความอ่อนแอทางกาย ตวัอย่างเช่น “เราก าลงัหลบัอยู่ แล้ว
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สายลมของพระผู้เป็นเจา้พดัมายงัเราและบญัชาเราใหป้ระกาศพระวจนะ” หรอืเมื่อพระครสิต์ได้รบัการ
พรมน ้าเมื่ออายุ 30 ปี และพระวญิญาณศกัดิส์ทิธิล์งมาสู่พระองค ์ก่อนหน้าน้ีพระวญิญาณศกัดิส์ทิธิม์ไิด้
แสดงปรากฏในตวัพระครสิต์ ทัง้หมดนี้พาดพงิถึงภาวะทางกายของศาสนทูตทัง้หลาย แต่ภาวะแห่ง
สวรรคข์องพระองคห์อ้มลอ้มทุกสรรพสิง่ รูค้วามลกึลบัทัง้หมด คน้พบสญัลกัษณ์ทัง้ปวงและปกครองทุก
สรรพสิง่ ทัง้ก่อนและหลงัภาระหน้าที่ของพระองค์เป็นสิง่เดยีวกนั นัน่เองที่พระครสิต์ทรงกล่าวว่า “เรา
คอือลัฟ่าและโอเมกา คอืเริม่แรกและสุดทา้ย” กล่าวคอื ไมม่กีารเปลีย่นแปลงหรอืผนัแปรในเรา 
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44 
 

ความเข้าใจของมนุษยเ์ก่ียวกบัพระผูเ้ป็นเจ้า 
 

ค าถาม: มนุษยส์ามารถเขา้ใจพระผูเ้ป็นเจา้ไดม้ากแค่ไหน 
 

ค าตอบ: หวัขอ้นี้จ าเป็นต้องใช้เวลามาก การที่จะอธบิายที่โต๊ะมใิช่ของง่าย กระนัน้เราจะพูด
อยา่งรวบรดั 
 

จงรูว้่าความรูม้สีองชนิด คอืความรูเ้กี่ยวกบัสาระของสรรพสิง่และความรูเ้กี่ยวกบัคุณสมบตัขิอง
สรรพสิง่ สาระของสรรพสิง่เป็นทีรู่จ้ากคุณสมบตัขิองมนั มฉิะนัน้มนัจะไมเ่ป็นทีรู่แ้ละซ่อนเรน้ 
 

เนื่องด้วยความรู้ของเราเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ แม้จะเป็นสิ่งที่ถูกสร้างและถูกจ ากัด เป็นความรู้
เกีย่วกบัคุณสมบตัขิองสรรพสิง่มใิช่สาระของมนั ดงันัน้จะเป็นไปไดอ้ย่างไรทีจ่ะเขา้ใจสาระของการด ารง
อยู่ของพระผู้เป็นเจา้ซึ่งไรค้วามจ ากดั เพราะสาระของทุกสรรพสิง่ไม่เป็นที่เขา้ใจได้ แต่เขา้ใจได้เพยี ง
คุณสมบตัขิองมนั ตวัอยา่งเช่นสาระของดวงอาทติยไ์มเ่ป็นทีท่ราบ แต่เป็นทีเ่ขา้ใจโดยคุณสมบตัขิองดวง
อาทติย์ คอืความร้อนและแสงสว่าง สาระของมนุษย์ไม่เป็นที่ทราบและไม่กระจ่าง แต่คุณสมบตัิของ
มนุษย์เป็นที่ทราบและมลีกัษณะเฉพาะ ดงันัน้ทุกสรรพสิง่เป็นที่ทราบโดยคุณสมบตัิมใิช่สาระ ถึงแม้
สตปิญัญาหอ้มลอ้มและเขา้ใจทุกสรรพสิง่ กระนัน้กต็ามสาระของสรรพสิง่เหล่านัน้ไม่เป็นทีท่ราบ มนัเป็น
ทีท่ราบแต่เพยีงคุณสมบตั ิ
 

ดงันัน้ สาระของพระผู้เป็นนายผู้ทรงความนิรนัดร์อนันต์ ผู้ซึ่งบรสิุทธิพ์้นจากความเข้าใจและ
ความคดิ จะเป็นทีท่ราบไดอ้ยา่งไร? กล่าวคอื เนื่องดว้ยสิง่ทัง้หลายเป็นทีรู่ไ้ดแ้ต่เพยีงคุณสมบตัมิใิช่สาระ 
เป็นที่แน่นอนว่าสาระของการด ารงอยู่ของพระผู้เจ้าไม่เป็นที่ทราบแต่เป็นที่ทราบโดยคุณลักษณะ
ทัง้หลายของพระองค ์นอกจากนี้สิง่ที่เกดิมาภายหลงัจะลอ้มรอบพระผูเ้ป็นเจา้ผูด้ ารงอยู่ก่อนได้อย่างไร 
เพราะการเขา้ใจเป็นผลมาจากการหอ้มลอ้ม ต้องมกีารหอ้มล้อม ความเขา้ใจจงึอาจเป็นไปได ้และสาระ
ของพระผูเ้ป็นเจา้ลอ้มรอบทุกสรรพสิง่มไิดถู้กลอ้ม 
 

เช่นเดยีวกนั ความแตกต่างของสภาวะต่างๆ ในโลกแห่งการด ารงอยูเ่ป็นอุปสรรคต่อความเขา้ใจ 
ตวัอย่างเช่น แร่ธาตุซึ่งอยู่ในอาณาจกัรแร่ธาตุ ไม่ว่ามนัจะเจรญิแค่ไหนก็ไม่สามารถเขา้ใจพลงัของการ
เตบิโต พชืและต้นไมไ้ม่ว่าจะก้าวหน้าไปแค่ไหนกไ็ม่สามารถเขา้ใจพลงัการเหน็หรอืพลงัประสาทสมัผสั
อื่นๆ สตัว์ไม่สามารถจนิตนาการสภาวะของมนุษย์กล่าวคือพลงัทางจติของเขา ความแตกต่างของ
สภาวะเป็นอุปสรรคหนึ่งของความเขา้ใจ ระดบัทีอ่ยู่ต ่ากว่าไม่สามารถเขา้ใจระดบัทีสู่งกว่า เช่นนัน้ สิง่ที่
เกดิมาภายหลงัจะเขา้ใจพระผูเ้ป็นเจา้ผูด้ ารงอยู่ก่อนไดอ้ย่างไร ดงันัน้การรูจ้กัพระผูเ้ป็นเจา้หมายถงึการ
เข้าใจคุณลักษณะทัง้หลายของพระองค์ มิใช่การเข้าใจการด ารงอยู่ของพระองค์ ความรู้ เกี่ยวกับ
คุณลกัษณะน้ีเป็นสดัส่วนกบัความสามารถและพลงัของมนุษย ์มใิช่เป็นสิง่ตายตวั ส่วนส าคญัของปรชัญา
คอืความเขา้ใจสภาพความเป็นจรงิของสรรพสิง่ต่างๆ ตามที่มนัด ารงอยู่ตามความสามารถของมนุษย ์



98 

 

เพราะสิง่ที่เกดิมาภายหลงัสามารถเขา้ใจคุณลกัษณะต่างๆ ทีด่ ารงอยู่ก่อนตามแต่ขดีความสามารถของ
มนุษยค์วามลกึลบัของการด ารงอยู่ของพระผู้เป็นเจา้บรสิุทธิพ์้นจากการเขา้ใจของสรรพสิง่ใดๆ เพราะ
ทุกสิง่ทีม่าจากจนิตนาการเป็นสิง่ทีม่นุษยเ์ขา้ใจ และพลงัการเขา้ใจของมนุษยม์ไิดห้อ้มลอ้มการด ารงอยู่
ของสาระของพระผูเ้ป็นเจา้ ทัง้หมดทีม่นุษยส์ามารถเขา้ใจคอืคุณลกัษณะทัง้หลายของพระผูเ้ป็นเจา้ ซึง่
การส่องสว่างของพระองคป์รากฏและเหน็ไดอ้ยูบ่นโลกและบุคคลทัง้หลาย 
 

เมื่อเรามองดูโลกและบุคคลทัง้หลาย เราเหน็สญัลกัษณ์อศัจรรย์ของความสมบูรณ์แห่งสวรรค์
ปรากฏชดัเจน เพราะการด ารงอยูข่องสรรพสิง่ทัง้หลายพสิูจน์ถงึการด ารงอยู่ของพระผูเ้ป็นเจา้ การด ารง
อยู่ของพระผู้เป็นเจ้าอาจเปรยีบได้กบัดวงอาทติยซ์ึ่งส่องสว่างมายงัทุกขอบฟ้าจากยอดสุดแห่งความ
ตระการตา แต่ละขอบฟ้า แต่ละบุคคลไดร้บัส่วนแบ่งจากการส่องสว่างของดวงอาทติย ์หากแสงสว่างและ
รศัมนีี้มไิด้ด ารงอยู่ สรรพสิง่ทัง้หลายย่อมไม่ด ารงอยู่ ทุกสรรพสิง่แสดงออกซึ่งบางอย่างและได้รบัส่วน
แบ่งจากแสงสว่างนี้ ความงดงามความสมบรูณ์ ความอารแีละคุณลกัษณะทัง้หลายของพระผูเ้ป็นเจา้ส่อง
แสงแผ่ออกจากศาสนทูตสากล สรรพสิง่อื่นๆ ได้รบัเพยีงล าแสงเดยีว แต่ศาสนทูตสากล เป็นกระจก
ส าหรับดวงอาทิตย์แห่งธรรมนี้  ดวงอาทิตย์ปรากฏและชัดแจ้งอยู่ในกระจกด้วยความสมบูรณ์ 
คุณลกัษณะ สญัลกัษณ์ และความอศัจรรยท์ัง้หมด 
 

ความรูเ้กี่ยวกบัการด ารงอยู่ของพระผู้เป็นเจา้เป็นไปไม่ได้ และไม่มทีางบรรลุถงึได้ แต่ความรู้
ของศาสนทตูสากลคอืความรูเ้กีย่วกบัพระผูเ้ป็นเจา้ เพราะพระพร ความงดงาม และคุณลกัษณะทัง้หลาย
ของพระผูเ้ป็นเจา้ปรากฏชดัอยู่ในศาสนทูต ดงันัน้หากมนุษยบ์รรลุถงึความรูข้องศาสนทูต เขาจะบรรลุ
ถงึความรู้เกี่ยวกบัพระผู้เป็นเจ้า และหากมนุษย์ไม่เอาใจใส่ความรู้ของศาสนทูต เขาจะถูกพรากจาก
ความรูเ้กี่ยวกบัพระผูเ้ป็นเจา้ ดงันัน้เป็นทีย่นืยนัและพสิูจน์แล้วว่า ศาสนทูตทัง้หลายเป็นศูนยก์ลางแห่ง
ความอาร ีสญัลกัษณ์ และความสมบูรณ์ของพระผู้เป็นเจา้ ขอพระพรจงมแีด่บรรดาผู้ที่ได้รบัแสงธรรม
จากศาสนทตู 
 

เราหวงัว่ามติรสหายทัง้หลายของพระผูเ้ป็นเจา้จะดงึดูดแสงธรรมนี้จากแหล่งก าเนิด และลุกขึน้
ดว้ยการส่องสว่างและสญัลกัษณ์อย่างทีพ่วกเขาจะเป็นขอ้พสิจูน์อนักระจา่งของดวงอาทติยแ์ห่งธรรม 
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45 
 

ความเป็นอมตะของจิต (1) 
 

หลงัจากทีไ่ดแ้สดงใหเ้หน็ว่าจติของมนุษยด์ ารงอยู่24 เราตอ้งพสิจูน์ถงึความเป็นอมตะของจติ 
 

ความเป็นอมตะของจติไดร้บัการกล่าวไวใ้นพระคมัภรีศ์กัดิส์ทิธิต่์างๆ ซึง่เป็นพืน้ฐานของศาสนา
ทัง้หลายแห่งสวรรค ์การลงโทษและรางวลัได้รบัการกล่าวไว้เป็น 2 ชนิด คอืรางวลัและการลงโทษใน
ชวีตินี้และในโลกหน้า แต่สวรรคแ์ละนรกของการด ารงอยู่พบอยู่ในทุกภพของพระผูเ้ป็นเจา้ ไม่ว่าโลกนี้
หรอืในโลกของวญิญาณ การได้รบัรางวลัเหล่านี้คอืการได้รบัชวีตินิรนัดร ์นี้เองที่พระครสิต์ทรงกล่าวไว้
ว่า “จงปฏบิตัติามหนทางทีเ่จา้จะไดพ้บชวีตินิรนัดร ์และเจา้จะได้ก าเนิดด้วยน ้าและจติ เพื่อว่าเจ้าจะได้
เขา้ไปสู่อาณาจกัรสวรรค”์ 
 

รางวัลของชีวิตนี้คือคุณความดีและความสมบูรณ์ที่ประดับสภาพความเป็นจริงของมนุษย ์
ตวัอย่างเช่นมนุษยม์ดืมนและกลบักลายสว่างไสว เขาโง่เขลาและกลบักลายฉลาด เขาไม่เอาใจใส่และ
กลบักลายเป็นผูร้ะมดัระวงั เขาหลบัใหลและตื่นขึน้ เขาตายและกลบัมชีวีติ เขาตาบอดแลว้กลายเป็นผู้
มองเหน็ เขาหูหนวกแล้วกลายเป็นผูไ้ด้ยนิ เขาหมกมุ่นทางโลกแลว้กลายมาฝกัใฝ่ในธรรม เขาหมกมุ่น
ทางวตัถุแล้วมาฝกัใฝ่ทางจติ โดยรางวลัเหล่าน้ีเขาได้รบัการเกิดใหม่ทางธรรมและกลายเป็นคนใหม ่
กลายเป็นผูแ้สดงปรากฏบทกลอนในพระคมัภรีใ์หมท่ีก่ล่าวไวเ้กี่ยวกบัสาวกทัง้หลายว่า พวกเขามไิดเ้กดิ
มาจากเลอืด มใิช่จากเนื้อหนังหรอืเจตนาของมนุษย ์แต่เกดิมาจากพระผูเ้ป็นเจา้ กล่าวคอืพวกเขาไดร้บั
การปลดปล่อยจากลกัษณะและคุณสมบตัขิองสตัว ์และครอบครองกติตคิุณแห่งสวรรคซ์ึง่เป็นความอารี
ของพระผูเ้ป็นเจา้ นี้คอืความหมายของการเกดิครัง้ทีส่อง ส าหรบัประชาชนดงักล่าว ไม่มคีวามทรมานใด
ยิง่ใหญ่กว่าการถูกปิดกัน้จากพระผูเ้ป็นเจา้ ไม่มกีารลงโทษใดรุนแรงกว่าความเสเพล คุณลกัษณะทีต่ ่า
ชา้ และความหมกมุ่นในตณัหา เมื่อมนุษยไ์ดร้บัการปลดปล่อยจากความต ่าชา้เหล่านี้โดยแสงแห่งความ
ศรทัธา และได้รบัการส่องสว่างดว้ยแสงของดวงอาทติยแ์ห่งธรรม ประเสรฐิดว้ยคุณความด ีพวกเขาจะ
ถอืว่านี้คอืรางวลัอนัยิง่ใหญ่ที่สุดและรูว้่ามนัคอืสวรรค์ที่แท้จรงิ ในท านองเดยีวกนัพวกเขาพจิารณาว่า
การลงโทษทางจิต กล่าวคือการทรมานและการลงโทษการด ารงอยู่คือการตกอยู่ภายใต้โลกแห่ง
ธรรมชาต ิการถูกปิดกัน้จากพระผูเ้ป็นเจา้ การเป็นผูโ้หดรา้ยและโง่เขลา ตกอยู่ในตณัหาและความเถื่อน
ของสตัว์ มคีุณลกัษณะอนัมดืมนเช่น การโกหก การกดขี ่ความโหดรา้ย ผูกพนัทางโลก และจมอยู่ใน
ความคดิชัว่รา้ยต่างๆ สิง่เหล่านี้คอืการลงโทษและความทรมานอนัยิง่ใหญ่ทีสุ่ดส าหรบัพวกเขา 
 

ในท านองเดยีวกนั รางวลัของอกีโลกหนึ่งคอืชวีตินิรนัดรซ์ึ่งกล่าวไว้อย่างชดัเจนในพระคมัภรี์
ศกัดิส์ทิธิต่์างๆ คอืความสมบรูณ์แห่งสวรรค ์คอืพระพรอนนัตแ์ละความสุขนิรนัดร ์รางวลัของอกีโลกหนึ่ง
คอืความสมบรูณ์และความสงบทีไ่ดร้บัในโลกแห่งวญิญาณภายหลงัทีจ่ากโลกนี้ไป ขณะทีร่างวลัของชวีติ

                                                        
24 ดบูทท่ี 33: ความแตกตา่งระหวา่งมนุษย์และสตัว์ 
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นี้คอืความสมบูรณ์ที่บรรลุในโลกนี้ซึ่งเป็นสาเหตุแห่งชวีตินิรนัดร ์เพราะมนัเป็นความก้าวหน้าของการ
ด ารงอยู่ดงัเช่นมนุษยท์ี่ผ่านจากภาวะตวัอ่อนมาสู่การเตบิโตเต็มที่และกลายเป็นการแสดงปรากฏของ
พระวจนะ “ขอความสรรเสรญิจงมแีด่พระผู้เป็นเจา้ พระผู้สรา้งผู้เลศิที่สุด” รางวลัของอกีโลกคอืความ
สงบสุข ความงามทางจติ พระพรแห่งธรรมในอาณาจกัรของพระผูเ้ป็นเจา้ การบรรลุความปรารถนาของ
หวัและวญิญาณ การพบกบัพระผู้เป็นเจา้ในโลกแห่งอนันตกาล ในท านองเดยีวกนัการลงโทษหรอืการ
ทรมานของอกีโลกหนึ่งคอืการถูกพรากจากพระพรแห่งสวรรค ์และตกอยู่ในระดบัต ่าสุดของการด ารงอยู ่
ผูท้ีถู่กพรากจากพระกรุณาสวรรคน์ี้ แมว้่าเขายงัคงอยู่ภายหลงัความตาย เขาไดร้บัการพจิารณาว่าเป็น
ประดุจคนตายโดยประชาชนผูม้ธีรรม 
 

ขอ้พสิูจน์ทางตรรกวทิยาของความเป็นอมตะของจติคอื ไม่มสีญัลกัษณ์ใดมากสิง่ทีม่ไิด้ด ารงอยู ่
กล่าวคอื เป็นไปไม่ได้ทีส่ญัลกัษณ์จะปรากฏมาจากสิง่ทีไ่ม่ด ารงอยู่โดยแทจ้รงิ เพราะสญัลกัษณ์เป็นผล
มาจากการด ารงอยู่ ดงันัน้หากดวงอาทติยไ์ม่ด ารงอยู่ แสงอาทติยไ์ม่สามารถฉาย หากทะเลไม่ด ารงอยู ่
คลื่นไมส่ามารถปรากฏ หากเมฆไม่ด ารงอยู่ ฝนไม่สามารถตก หากต้นไมไ้ม่ด ารงอยู่กไ็ม่มผีลไม ้มนุษย์
ทีไ่มด่ ารงอยูก่ไ็มแ่สดงปรากฏหรอืสรา้งสิง่ใด ดงันัน้ตราบเท่าทีส่ญัลกัษณ์ของการด ารงอยู่ยงัปรากฏ มนั
เป็นขอ้พสิจูน์ว่าสิง่ทีเ่ป็นเจา้ของสญัลกัษณ์ด ารงอยู่ 
 

จงพจิารณาดูว่า ปจัจุบนัอาณาจกัรของพระครสิต์ยงัด ารงอยู่หากพระองคไ์ม่ด ารงอยู่ อาณาจกัร
ของพระองคจ์ะแสดงปรากฏไดอ้ย่างไร หากทะเลไม่ด ารงอยู่ คลื่นจะซดัสูงได้อย่างไร หากสวนไม่ด ารง
อยู ่สายลมทีห่อมหวานจะพดัพาไดอ้ยา่งไร จงไตรต่รองด ูไมม่ผีล รอ่งรอยหรอือทิธพิลของสิง่ใดด ารงอยู่
หลงัจากทีอ่งคป์ระกอบของมนัเสื่อมสลาย ไม่ว่าจะเป็นแร่ธาตุ พชืหรอืสตัว ์มเีพยีงการด ารงอยู่และจติ
ของมนุษยท์ีย่งัคงอยูป่ฏบิตักิารและมพีลงัภายหลงัการเสื่อมสลายของอวยัวะและองคป์ระกอบต่างๆ 
 

ปญัหาน้ีลีล้บัมาก จงพจิารณาอยา่งตัง้ใจ นี้คอืขอ้พสิจูน์ทางเหตุผลเพื่อว่าผูท้ีช่าญฉลาดจะชัง่มนั
ดว้ยตาชัง่แห่งเหตุผลและความยตุธิรรม แต่ถา้หากจติของมนุษยปิ์ตแิละไดร้บัการดงึดูดเขา้หาอาณาจกัร
ของพระผูเ้ป็นเจา้ หากสายตาและการไดย้นิแห่งธรรมเปิดออก ความรูส้กึทางจติมอี านาจเหนือ มนุษยจ์ะ
เหน็ความเป็นอมตะของจติชดัเจนดงัเช่นเหน็ดวงอาทติย ์และข่าวอนัน่ายนิดแีละสญัลกัษณ์ของพระผู้
เป็นเจา้จะลอ้มรอบเขา 
 

พรุง่นี้เราจะใหข้อ้พสิจูน์อื่นๆ 
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ความเป็นอมตะของจิต (2) 
 

เมือ่วานน้ีเราไดอ้ธบิายถงึความเป็นอมตะของจติ จงรูว้่า พลงัและความเขา้ใจของจติของมนุษย์
ที ่2 ชนิด กล่าวคอื พลงัจติรบัรูแ้ละปฏบิตักิารโดย 2 วธิ ีหนึ่งคอืโดยเครือ่งมอืและอวยัวะ ดงันี้ดว้ยตามนั
มองเหน็ ด้วยหูมนัได้ยนิ ด้วยลิ้นมนัพูด ดงักล่าวคอืการปฏบิตักิารของจติและการรบัรูข้องมนุษยโ์ดย
อวยัวะ กล่าวคอื จติเป็นผูเ้หน็โดยดวงตา เป็นผูไ้ดย้นิโดยห ูเป็นผูพ้ดูโดยลิน้ 
 

การแสดงปรากฏอกีอย่างหนึ่งของพลงัการปฏบิตักิารของจตินัน้ปราศจากเครื่องมอืหรอือวยัวะ 
ตวัอย่างเช่นในภาวะหลบั จติมองเหน็โดยปราศจากสายตา ไดย้นิโดยปราศจากหู พูดโดยปราศจากลิ้น 
วิง่โดยปราศจากเท้า กล่าวโดยรวบรดั การปฏบิตักิารเหล่านี้อยู่เหนือวธิกีารของเครื่องมอืหรอือวยัวะ 
บ่อยครัง้เท่าไรที่จติเหน็ความฝนัในภาวะหลบัและความหมายของฝนันัน้ปรากฏชดัเมื่อสองปีต่อมาต้อง
ตรงกบัเหตุการณ์ในท านองเดยีวกนั เป็นจ านวนกี่ครัง้ทีป่ญัหาทีเ่ราไม่สามารถไขไดใ้นเวลาทีเ่ราตื่น แต่
กลบัไขไดใ้นเวลาฝนั 
 

ในภาวะตื่น ตามองเหน็ได้ไม่ไกล แต่ในฝนัผูท้ี่อยู่ในซกีโลกตะวนัออกมองเหน็ซกีโลกตะวนัตก 
ขณะตื่นเขาเหน็ปจัจุบนั ขณะหลบัเขาเหน็อนาคต ขณะตื่นเขาสามารถเดนิทางโดยพาหนะได้เรว็ที่สุด
เพยีง 80 ฟารซ์คัห์25 ต่อชัว่โมง ขณะหลบัเขาเดนิทางจากโลกตะวนัออกไปโลกตะวนัตกเพยีงชัว่พรบิตา 
จติเดนิทางโดย 2 วธิต่ีางกนั คอืโดยปราศจากวธิกีารซึง่เป็นการเดนิทางของจติ และโดยอาศยัวธิกีารซึง่
เป็นการเดนิทางวตัถุ ดงัเช่นนกทีบ่นิไปและนกทีถู่กอุม้ไป 
 

ในเวลาหลบั รา่งกายเป็นราวกบัตาย แต่จติยงัมชีวีติและด ารงอยู่ ไม่เพยีงเท่านัน้การรบัรูข้องจติ
เพิ่มขึ้น การบนิของจติสูงกว่า และปญัญาของมนัยิง่ใหญ่กว่า การถือว่าจติสูญสิ้นไปภายหลงัจากที่
ร่างกายตาย เป็นเหมอืนกบัจนิตนาการว่านกในกรงถูกท าลายเมื่อกรงแตกหกัแมว้่านกไม่มอีะไรจะต้อง
กลวัการท าลายกรง เราเหน็ไดว้่าเมื่อปราศจากกรง นกนี้บนิอยู่ในภาวะหลบั ดงันัน้ถ้ากรงแตกหกั นก
ยงัคงด ารงอยู่ ความรู้สกึของมนัยิง่มอีานุภาพมากขึน้ การรบัรูย้ ิง่ใหญ่ขึน้ ความสุขเพิม่ขึน้ ในความเป็น
จรงิแลว้ มนัจากอเวจไีปถงึสวรรคแ์ห่งความปิตเิพราะส าหรบันกทีรู่บุ้ญคุณ ไมม่สีวรรคใ์ดยิง่ใหญ่กว่าการ
เป็นอสิระจากกรง นัน่เองทีส่าวกทัง้หลายไดร้บัสละชวีติเพื่อศาสนาดว้ยความปิตแิละความสุขทีสุ่ด 
 

ในขณะตื่น ดวงตาของมนุษยเ์หน็ไดไ้กลสุดเท่าระยะเดนิทางหนึ่งชัว่โมง เพราะพลงัของจติถูก
ก าหนดโดยอวยัวะของร่างกาย แต่ด้วยสายตาของจติ มนัเห็นอเมรกิาและสิง่ต่างๆ ที่อยู่ที่นัน่ ค้นพบ
สภาพของสรรพสิง่และจดัการธุรกจิทัง้หลาย เช่นนัน้หากจติเป็นเช่นเดยีวกบัร่างกาย พลงัการมองเหน็
ของจติย่อมเป็นสดัส่วนเดยีวกบัการมองเหน็ของดวงตา ดงันัน้เป็นทีก่ระจ่างว่า จติต่างจากร่างกาย นก

                                                        
25 หนึ่งฟาร์ซคัห์คือประมาณส่ีไมล์ 
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ต่างจากกรง และพลงัการหยัง่รูข้องจติแขง็แกร่งกว่าเมื่อปราศจากสื่อทางร่างกายหากเครื่องมอืถูกละทิง้
ไป ผู้เป็นเจ้าของเครื่องมอืยงัคงปฏบิตัิการอยู่  ตวัอย่างเช่น หากปากกาถูกทิ้งไปและแตกหกั ผู้เป็น
เจา้ของปากกายงัคงมชีวีติและด ารงอยู ่นี้คอืหลกัฐานหนึ่งทางตรรกวทิยาของความเป็นอมตะวญิญาณ 
 

ยงัมอีกีหลกัฐานหน่ึง ร่างกายมคีวามอ่อนแอ ซบเซาหรอืเจบ็ป่วยหรอืมสีุขภาพด ีมกีารเหน่ือย
หรอืพกัผ่อน บางครัง้แขนขาถูกตดั พกิาร ตาบอด หูหนวกหรอืเป็นใบ ้แขนขาอาจเป็นอมัพาต กล่าวคอื
รา่งกายอาจมคีวามไมส่มบรูณ์ทัง้หมด กระนัน้กต็ามจติคงอยู่นิรนัดรใ์นภาวะดัง้เดมิและมกีารรบัรูท้างจติ
เช่นเดมิ จติมไิดม้คีวามไมส่มบรูณ์หรอืกลบักลายพกิาร แต่เมื่อร่างกายเจบ็ป่วยหรอืเคราะหร์า้ย ร่างกาย
ถูกพรากจากพรของจติ ประดุจกระจกเมือ่แตกหรอืสกปรกหรอืจบัฝุน่กไ็มส่ามารถสะทอ้นแสงอาทติย ์
 

เราได้อธบิายแลว้ว่าจติของมนุษยม์ไิด้อยู่ในร่างกาย เพราะว่าจติบรสิุทธิแ์ละเป็นอสิระพนัจาก
การเขา้และออกซึง่เป็นภาวะของร่างกาย พนัธะระหว่างจติกบัร่างกายเป็นเหมอืนดวงอาทติยก์บักระจก 
กล่าวโดยย่อจติของมนุษย์อยู่ในภาวะหน่ึง จติมไิด้เจบ็ป่วยเพราะโรคภยัของร่างกาย หรอืได้รบัการ
รกัษาโดยสุขภาพที่ดขีองร่างกาย จติมไิด้กลบักลายเจบ็ป่วย อ่อนแอ ทุกข์โศก ยากจน เบาหรอืเล็ก 
กล่าวคอืจติจะไม่ได้รบัอนัตรายจากความเจบ็ป่วยของร่างกาย แมว้่าร่างกายจะกลบักลายอ่อนแอหรอื
แขนขาและลิ้นถูกตดั หรอืการได้ยนิและการมองเห็นเสยีไป ก็ไม่มผีลต่อจติ ดงันัน้เป็นที่กระจ่างและ
แน่นอนว่าจติต่างจากร่างกาย และการคงอยู่ของจติมไิดข้ึน้อยู่กบัการคงอยู่ของร่างกาย ในทางตรงขา้ม 
จิตปกครองร่างกายด้วยความยิ่งใหญ่ที่สุด พลังและอิทธิพลของจิตปรากฏชัดและเห็นได้ประดุจ
แสงอาทติยใ์นกระจกแต่เมือ่กระจกมฝีุน่จบัหรอืแตก กระจกจะหยดุสะทอ้นแสงอาทติย ์
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ความสมบูรณ์ไม่มีขีดจ ากดั 
 

จงรูว้่าภาวะของการด ารงอยูจ่ ากดัอยูท่ีภ่าวะของการรบัใช ้ภาวะของศาสนทูตและภาวะของพระ
ผู้เป็นเจา้ แต่ความสมบูรณ์แห่งสวรรค์และความสมบูรณ์ของสรรพสิง่ไม่มขีดีจ ากดั เมื่อท่านไตร่ตรอง
อยา่งลกึซีง้ ท่านจะพบว่าความสมบรูณ์ทัง้หลายของการด ารงอยู่ไม่มขีดีจ ากดั เพราะท่านไม่สามารถพบ
สิง่ใดทีส่มบูรณ์ยิง่จนท่านไม่สามารถจนิตนาการสิง่ที่เหนือกว่า ตวัอย่างเช่น ท่านไม่สามารถพบทบัทมิ
ใดในอาณาจกัรแรธ่าตุทีค่ดิว่าไม่มทีบัทมิอื่นดกีว่า ไม่สามารถพบดอกกุหลาบใดในอาณาจกัรพชืทีค่ดิว่า
ไม่มดีอกอื่นที่ดกีว่า ไม่สามารถพบนกไนตงิเกลตวัใดในอาณาจกัรสตัว์ทีค่ดิว่าไม่มตีวัอื่นที่ดกีว่า เนื่อง
ดว้ยพระพรของพระผูเ้ป็นเจา้ไมม่สีิน้สุด ดงันัน้ความสมบรูณ์ทัง้หลายของมนุษยก์ไ็ม่มีสิน้สุด หากเป็นไป
ได้ที่จะไปถงึขดีสุดของความสมบูรณ์ เช่นนัน้สรรพสิง่อาจบรรลุถงึภาวะของพระผูเ้ป็นเจา้ และสิง่ที่ผนั
แปรอาจบรรลุถงึภาวะของสิง่ทีแ่น่นอน แต่ทุกสรรพสิง่มจีุดหนึ่งทีไ่ม่สามารถผ่านไปได้ กล่าวคอื ผูท้ีอ่ยู่
ในภาวะของการรบัใช้ไม่ว่าเขาจะก้าวหน้าไปถงึความสมบูรณ์แค่ไหนก็ไม่มวีนับรรลุถงึภาวะของพระผู้
เป็นเจา้ เช่นเดยีวกนักบัสรรพสิง่อื่นๆ ไม่ว่าแร่ธาตุจะก้าวหน้าไปแค่ไหนในอาณาจกัรแร่ธาตุ มนัก็ไม่
สามารถไดร้บัพลงัพชื ไมว่่าดอกไมจ้ะกา้วหน้าไปไกลแค่ไหนในอาณาจกัรพชื มนักไ็ม่มพีลงัของประสาท
สมัผัส ดังนัน้แร่เงินนี้ ไม่สามารถได้ยินหรือมองเห็น มนัสามารถพัฒนาอยู่ในภาวะของมนัเองและ
กลายเป็นแร่ธาตุทีส่มบูรณ์ แต่มนัไม่สามารถไดร้บัพลงัการเตบิโตหรอืพลงัการรบัสมัผสัหรอืมชีวีติ มนั
สามารถเพยีงพฒันาอยูใ่นภาวะของมนัเอง 
 

ตัวอย่างเช่น ปีเตอร์ไม่สามารถกลายเป็นพระครสิต์ ทัง้หมดที่เขาท าได้คือการบรรลุความ
สมบรูณ์อนัไมม่สีิน้สุดในภาวะของการรบัใช ้เนื่องดว้ยจติของมนุษยเ์มื่อหลุดพน้จากร่างกายแลว้มชีวีตินิ
รนัดร ์แน่นอนว่าสรรพสิง่ทีด่ ารงอยู่ย่อมสามารถก้าวหน้าไป ดงันัน้จงึเป็นทีอ่นุญาตใหข้อความก้าวหน้า 
ขอการประทานอภยั ขอความปรานี ความกรณุา และพระพรส าหรบัมนุษยภ์ายหลงัจากทีเ่ขาตาย เพราะ
การด ารงอยู่สามารถก้าวหน้าต่อไป นัน่เองที่ในบทอธษิฐานของพระบาฮาอุลลาห์มกีารขออภยับาป
ส าหรบัผู้ทีถ่งึแก่กรรม ยิง่กว่านัน้เนื่องดว้ยประชาชนในโลกนี้จ าเป็นต้องพึ่งพาพระผูเ้ป็นเจา้ พวกเขาก็
จ าเป็นต้องพึง่พาพระองคเ์ช่นกนัในโลกหน้า สิง่สรา้งสรรคจ์ าเป็นต้องพึง่พาเสมอและพระผูเ้ป็นเจา้เป็น
อสิระโดยสมบรูณ์ไมข่ึน้กบัสิง่ใดไมว่่าโลกนี้หรอืโลกหน้า 
 

ความมัง่คัง่ของโลกหน้าคอืความใกล้ชดิกบัพระผู้เป็นเจ้า เป็นที่แน่นอนว่าบรรดาผู้ที่อยู่ใกล้
พระราชฐานของพระผู้เป็นเจา้ย่อมไดร้บัอนุญาตใหว้งิวอน และการวงิวอนนี้เป็นที่ยอมรบัของระผู้เป็น
เจา้ แต่การวงิวอนในอกีโลกหนึ่งไม่เหมอืนกบัการวงิวอนในโลกนี้ มนัเป็นอกีสิง่หนึ่ง เป็นอกีสภาพหนึ่ง 
ซึง่ไมส่ามารถแสดงออกมาไดเ้ป็นค าพดู 
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เมื่อถงึเวลาตายของชายผู้ม ัง่คัง่คนหนึ่ง หากเขายกทรพัยส์นิใหแ้ก่ผู้ยากไรแ้ละผูทุ้กขย์าก และ
มอบส่วนหนึ่งของความมัง่คัง่ของเขาให้น าไปใช้จ่ายเพื่อผู้ยากไร ้การกระท านี้อาจเป็นเหตุของการให้
อภยัแก่เขาและความกา้วหน้าของเขาในอาณาจกัรสวรรค์ 
 

เช่นกนับดิาและมารดาทนความยุ่งยากและความล าบากอย่างใหญ่หลวงที่สุดเพื่อลูก และเมื่อ
ลกูๆ ไดม้าถงึวยัผูใ้หญ่ บดิามารดามกัจากไปสู่อกีโลกหนึ่ง บดิามารดาไม่ค่อยไดเ้หน็รางวลัของการดูแล
และความล าบากเพื่อลูกขณะอยู่ในโลกนี้ ดงันัน้เพื่อเป็นการตอบแทน ลูกๆ ต้องใจบุญและกรุณา และ
ต้องวงิวอนขออภยัให้บดิามารดา ดงันัน้เพื่อเป็นการตอบแทนความรกัและความกรุณาที่บดิามต่ีอท่าน 
ท่านควรใหท้านคนจนเพื่อเหน็แก่บดิา วงิวอนขออภยับาปและความปรานีสูงสุดดว้ยความยอมจ านนและ
ถ่อมตวัทีสุ่ด 
 

เป็นไปได้ถึงขนาดที่ว่า ภาวะของบรรดาผู้ที่ตายอยู่บาปและความไม่เชื่ออาจเปลี่ยนแปลงไป 
กล่าวคอืพวกเขาอาจได้รบัการอภยัโดยความอารขีองพระผูเ้ป็นเจา้ มใิช่โดยความยุตธิรรมของพระองค ์
เพราะความอารปีระทานให้โดยปราศจากความคู่ควร แต่ความยุตธิรรมประทานให้กบัสิง่ทีคู่่ควร เนื่อง
ดว้ยเรามพีลงัทีจ่ะอธษิฐานเพื่อวญิญาณทัง้หลายที่นี่ ท านองเดยีวกนัเราก็จะมพีลงัเดยีวกนัในโลกหน้า
ซึ่งเป็นอาณาจกัรของพระผู้เป็นเจา้ ประชาชนทัง้หมดในโลกหน้ามใิช่สิง่สร้างสรรค์ของพระผู้เป็นเจ้า
หรอื? ดงันัน้ในโลกหน้าพวกเขาก็สามารถก้าวหน้าไปเช่นกนั เนื่องดว้ยทีน่ี่พวกเขาสามารถได้รบัแสง
สว่างโดยการวงิวอนเช่นกนัในโลกหน้าพวกเขาก็สามารถวงิวอนขอการอภยัและได้รบัแสงสว่าง เนื่อง
ดว้ยวญิญาณในโลกนี้สามารถพฒันาไปโดยความช่วยเหลอืจากการวงิวอนและการอธษิฐานของบรรดาผู้
บรสิุทธิ ์มนัเป็นเช่นเดียวกัน ภายหลงัความตาย พวกเขาสามารถก้าวหน้าไปโดยการอธิษฐานและ
วงิวอนของพวกเขาเอง และโดยเฉพาะอยา่งยิง่เมือ่ศาสนทตูวงิวอนเพื่อพวกเขา 
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48 
 

วิวฒันาการของมนุษยใ์นอีกภพหน่ึง 
 

จงรูว้่าไม่มสีิง่ใดที่ด ารงอยู่ในภาวะนิ่ง กล่าวคอืทุกสรรพสิง่อยู่ในภาวะเคลื่อนไหว ทุกสรรพสิง่
ก าลงัเจรญิขึน้หรอืเสื่อมลง ก าลงัเปลีย่นจากการไม่ด ารงอยู่มาสู่การด ารงอยู่และกลบักนั ดงันัน้ดอกไมน้ี้
ในช่วงเวลาหนึ่งเคยเปลี่ยนจากการไม่ด ารงอยู่มาสู่การด ารงอยู่ และบดันี้ก าลงัเปลี่ยนกลบัไปสู่การไม่
ด ารงอยู ่ภาวะเคลื่อนไหวนี้คอืสาระ นัน่คอืธรรมชาต ิมนัไมส่ามารถแยกออกจากสรรพสิง่ทัง้หลายเพราะ
มนัคอืสาระของสรรพสิง่ ดงัเช่นสาระของไฟคอืการเผา 
 

ดงันัน้เป็นที่ยอมรบัว่าภาวะเคลื่อนไหวนี้เป็นสิง่จ าเป็นของการด ารงอยู่ ซึ่งอาจก าลงัเจรญิขึ้น
หรอืเสื่อมลง เนื่องดว้ยจติของมนุษยย์งัด ารงอยู่ภายหลงัความตาย ดงันัน้จติจ าเป็นต้องก้าวหน้าไปหรอื
เสื่อมลง และในภพหน้าการหยดุความกา้วหน้าเป็นเหมอืนกบัการเสื่อมลง แต่จติยงัคงพฒันาอยู่ในภาวะ
ของมนัเองมไิดอ้อกไปนอกภาวะของมนั ตวัอยา่งเช่น จติของปีเตอรไ์ม่ว่าจะก้านหน้าไปไกลแค่ไหนกไ็ม่
บรรลุถงึภาวะของพระครสิต ์มนักา้วหน้าอยูใ่นภาวะของมนั 
 

จงดแูรธ่าตุนี้ ไมว่่ามนัจะววิฒัน์ไปไกลแค่ไหน มนักว็วิฒัน์อยูใ่นภาวะของมนัเอง ท่านไม่สามารถ
ท าใหผ้ลกึมาสู่ภาวะทีท่ าใหม้นัสามารถมองเหน็ มนัเป็นไปไม่ได ้ดวงจนัทรบ์นทอ้งฟ้าไม่ว่ามนัจะววิฒัน์
ไปไกลแค่ไหนก็ไม่สามารถกลายเป็นดวงอาทติย ์แต่ในภาวะของมนัเองมนัมจีุดไกลสุดและใกลสุ้ดจาก
โลก ไม่ว่าสาวกทัง้หลายจะก้าวหน้าไปไกลแค่ไหน พวกเขากไ็ม่สามารถกลายเป็นพระครติส ์เป็นความ
จรงิว่าถ่านไมส่ามารถกลายเป็นเพชร แต่ทัง้สองอยูใ่นภาวะของแรธ่าตุและมอีงคป์ระกอบเหมอืนกนั 
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49 
 

ภาวะของมนุษยแ์ละความก้าวหน้าภายหลงัความตาย 
 

เมื่อเราพิจารณาสรรพสิ่งต่างๆ อย่างถ่องแท้ เราสงัเกตเห็นว่ามนัถูกจ ากัดอยู่ใน 3 ชนิด 
กล่าวคอืแร่ธาตุ พชืหรอืสตัว ์แต่ละชนิดมสีกุลต่างๆ มนุษยเ์ป็นสกุลสูงทีสุ่ด เพราะเขาเป็นผูค้รอบครอง
ความสมบรูณ์ของทุกระดบัชัน้ เขามรี่างกายที่เตบิโตและรบัรูส้กึ มคีวามสมบูรณ์ของแร่ธาตุ ของพชืและ
สตัว ์เขายงัมคีวามเลศิพเิศษทีส่รรพสิง่อื่นไมม่นีัน่คอืความสมบรูณ์ของปญัญา ดงันัน้มนุษยเ์ป็นสิง่มชีวีติ
ทีป่ระเสรฐิสุด 
 

มนุษยอ์ยู่ในระดบัสูงสุดของโลกทางวตัถุและอยู่ที่จุดเริม่ต้นของโลกทางธรรม กล่าวคอืเขาคือ
ตอนปลายของความไมส่มบรูณ์และตอนตน้ของความสมบูรณ์ เขาอยู่ทีร่ะดบัสุดทา้ยของความมดืและอยู่
ทีจุ่ดเริม่ต้นของความสว่าง นัง่เองที่มกีารกล่าวว่าสภาวะของมนุษยค์อืการสิ้นสุดของกลางคนืและการ
เริม่ตน้ของกลางวนั หมายความว่าเขาคอืยอดรวมของความไมส่มบรูณ์ทุกระดบัและเขาครอบครองความ
สมบูรณ์ขัน้ต่างๆ มนุษยม์เีทพภาวะและภาวะของสตัว ์และจุดมุ่งหมายของผูใ้หก้ารศกึษาคอืการฝึกฝน
วิญญาณทัง้หลายของมนุษย์ เพื่อว่าเทพภาวะของพวกเขาจะมชีัยเหนือภาวะของสตัว์ ดังนัน้หาก
อานุภาพสวรรคใ์นมนุษยซ์ึง่เป็นสาระแห่งความสมบูรณ์ของเขามชียัเหนืออ านาจชัว่รา้ยซึง่เป็นความไม่
สมบูรณ์โดยแท ้เขาจะกลายเป็นสิง่มชีวีติทีเ่ลศิที่สุด นัน่เองทีม่นุษยค์อืตอนปลายของความไม่สมบูรณ์
และตอนตน้ของความสมบรูณ์ ไมม่สีกุลอื่นใดในโลกแห่งการด ารงอยูท่ีม่คีวามแตกต่าง ความตรงกนัขา้ม
ดงัที่มอียู่ในสกุลมนุษย ์ดงันัน้การสะท้อนแสงธรรมของพระผู้เป็นเจา้อยู่ในมนุษย ์ดงัที่อยู่ในพระครสิต ์
และจงดูว่าพระองค์เป็นทีร่กัและสรรเสรญิเพยีงไร ในเวลาเดยีวกนั เราเหน็มนุษยบ์ูชาก้อนหนิ ก้อนดนิ
หรอืตน้ไม ้ช่างน่าละอายเพยีงไรทีจ่ดุหมายของการบูชาของเขาคอืสิง่ทีด่ ารงอยู่ในระดบัต ่าสุด นัน่คอืหนิ
หรอืดนิเหนียวซึ่งปราศจากวญิญาณ คอืภูเขา ป่า หรอืต้นไม ้มอีะไรน่าละอายส าหรบัมนุษยม์ากกว่ากร
บูชาสิง่ทีด่ ารงอยู่ในระดบัต ่าสุด? ในท านองเดยีวกนั ความรูค้อืคุณลกัษณะหนึ่งของมนุษย ์และความโง่
เขลากเ็ช่นกนั ความสตัยค์อืคุณลกัษณะหนึ่งของมนุษย ์และการโกหกกเ็ช่นกนั ความน่าไวใ้จและความ
ทรยศ ความยตุธิรรมและความอยุตธิรรม คอืคุณลกัษณะหนึ่งของมนุษย ์และอื่นๆ อกี กล่าวโดยรวบรดั 
ความสมบรูณ์และคุณความดแีละความชัว่รา้ยทัง้หมดเป็นคุณลกัษณะของมนุษย์ 
 

จงพจิารณาความแตกต่างระหว่างมนุษย์แต่ละคน พระครสิต์อยู่ในร่างมนุษย์ เคอะเฟสอยู่ใน
รา่งกาย พระโมเสสและฟาโรห ์เอเบลและเคน พระบาฮาอุลลาหแ์ละมรีซ์า ยาหย์อ ลว้นเป็นมนุษย์ 
 

มนุษยไ์ดร้บัการกล่าวว่าเป็นตวัแทนทีย่ ิง่ใหญ่ที่สุดของพระผู้เป็นเจา้ และเขาคอืพระคมัภรีแ์ห่ง
การสรา้งสรรค ์เพราะความลกึลบัทัง้ปวงของสิง่มชีวีติทัง้หลายอยู่ในตวัเขา หากเขามาอยู่ภายใต้ร่มเงา
ของพระผูใ้หก้ารศกึษาทีแ่ทจ้รงิและไดร้บัการฝึกฝนอยา่งถูกตอ้ง เขาจะกลายเป็นสาระของสาระทัง้หลาย 
เป็นแสงสว่างของแสงสว่างทัง้หลาย เป็นพลงัธรรมของพลงัธรรมทัง้หลาย เขาจะกลายเป็นศูนยก์ลาง
ของลกัษณะปรากฏทัง้หลายของสวรรค ์เป็นแหล่งก าเนิดของคุณธรรมต่างๆ เป็นอรโุณทยัสถานของดวง
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ตะวนัแห่งสวรรค์ และเป็นที่รองรบัแรงดลใจของพระผู้เป็นเจา้ หากเขาถูกพรากจากการศกึษา เขาจะ
กลายเป็นการแสดงปรากฏของลักษณะชัว่ร้ายต่างๆ เป็นยอดรวมของทุราจารของสัตว์ และเป็น
แหล่งก าเนิดของภาวะอนัมดืมนทัง้ปวง 
 

ภาระหน้าทีข่องศาสนทูตทัง้หลายคอืการให้การศกึษามนุษยเ์พื่อว่าถ่านชิ้นนี้จะกลายเป็นเพชร 
และต้นไมท้ี่ไรผ้ลนี้จะได้รบัการทาบกิ่งและออกผลไมท้ี่หวานและอร่อยที่สุด เมื่อมนุษยม์าถงึภาวะอนั
ประเสรฐิสุดในโลกแห่งมนุษยชาต ิเมื่อนัน้เขาจะสามารถสรา้งความก้าวหน้าต่อไปในสภาพต่างๆ ของ
ความสมบรูณ์ แต่มใิช่ภาวะ เพราะภาวะดงักล่าวนัน้มขีดีจ ากดั แต่ความสมบรูณ์แห่งสวรรคไ์มม่ขีดีจ ากดั 
 

ทัง้ก่อนและหลงัจากทีร่า่งกายของมนุษยส์ญูสลาย มคีวามกา้วหน้าในความสมบูรณ์แต่มใิช่ภาวะ 
ดงันัน้สรรพสิง่ทัง้หลายมาถงึจุดสมบูรณ์ในมนุษยท์ี่สมบูรณ์ ไม่มสีรรพสิง่ใดเหนือกว่ามนุษยท์ี่สมบูรณ์ 
แต่เมื่อมนุษยม์าถงึภาวะนี้ เขายงัคงสามารถก้าวหน้าต่อไปในความสมบูรณ์แต่มใิช่ในภาวะ เพราะไม่มี
ภาวะใดสูงกว่าภาวะของมนุษยท์ี่สมบูรณ์ซึ่งมนุษยส์ามารถก้าวไปถงึ มนุษยเ์พยีงก้าวหน้าอยู่ในภาวะ
ของมนุษย ์เพราะความสมบรูณ์ของมนุษยไ์มม่ขีดีจ ากดั ดงันัน้ไมว่่ามนุษยจ์ะรอบรูเ้พยีงใด เราก็สามารถ
จนิตนาการถงึผูท้ีร่อบรูก้ว่า 
 

ดงันัน้ เนื่องด้วยความสมบูรณ์ของมนุษยไ์ม่มสีิ้นสุด มนุษยจ์งึสามารถก้าวหน้าต่อไปในความ
สมบรูณ์ภายหลงัทีจ่ากโลกนี้ไป 
 

ค าถาม: จติของมนุษย ์กล่าวคอืวญิญาณแห่งการใชเ้หตุผลก้าวหน้าไปโดยวธิใีดภายหลงัทีจ่าก
โลกนี้ไป 
 

ค าตอบ: ความก้าวหน้าของจติในภพสวรรคภ์ายหลงัจากทีม่นัแยกออกจากร่างกาย เป็นไปโดย
ความอารแีละความกรุณาของพระผู้เป็นเจา้เพยีงผู้เดยีว หรอืเป็นไปโดยการวงิวอนและการอธษิฐาน
อยา่งจรงิใจของบุคคลอื่น หรอืโดยการกุศลและงานส าคญัทีด่งีามทีก่ระท าในนามของเขา 
 

ค าถาม: เดก็ที่ตายก่อนถงึวยัที่จะมคีวามคดิอ่านเป็นของตนเองหรอืตายก่อนคลอด ภาวะของ
เดก็นัน้จะเป็นเช่นไร 
 

ค าตอบ: ทารกเหล่านี้อยู่ภายใต้ร่มเงาแห่งความกรุณาของพระผูเ้ป็นเจา้ และเนื่องดว้ยพวกเขา
มไิด้กระท าบาปใดๆ และมิได้เปรอะเป้ือนด้วยความไม่บริสุทธิข์องโลกแห่งธรรมชาติ พวกเขาคือ
ศูนยก์ลางของการแสดงปรากฏความอาร ีและดวงตาของพระผูท้รงเมตตาจะหนัมาสู่พวกเขา 
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ค าอธิบายบทกลอนหน่ึงในพระคมัภีร ์คีตาบี-อคัดสั 
 

ค าถาม: ในพระคมัภรีค์ตีาบ-ีอคัดสั กล่าวไวว้่า “เขาเป็นประชาชนแห่งความผดิพลาด แมว้่าเขา
จะกระท าดทีุกอยา่ง” อะไรคอืความหมายของบทกลอนน้ี 
 

ค าตอบ: บทกลอนศกัดิส์ทิธิน้ี์หมายความว่า มลูฐานของความส าเรจ็และความรอดพน้คอืความรู้
ของพระผูเ้ป็นเจา้ และผลจากความรูข้องพระผูเ้ป็นเจา้คอืการท าดซีึง่เป็นผลของความศรทัธา 
 

หากมนุษย์ไม่มคีวามรูน้ี้ เขาจะถูกแยกออกจากพระผู้เป็นเจ้าและเมื่อการแยกออกนี้ด ารงอยู ่
การกระท าดทีัง้หลายไมม่ผีลสมบรูณ์ บทกลอนน้ีมไิดห้มายความว่าวญิญาณทัง้หลายทีแ่ยกออกจากพระ
ผูเ้ป็นเจา้มคีวามเท่าเทยีมกนัไม่ว่าพวกเขาท าดหีรอืชัว่ มนัเพยีงหมายความว่ารากฐานนัน้คอืการรูจ้กั
พระผูเ้ป็นเจา้ และการกระท าดเีป็นผลมาจากความรูน้ี้ กระนัน้เป็นทีแ่น่นอนว่าระหว่างคนดีและคนบาป
และคนชัว่ร้ายที่ถูกปิดกัน้จากพระผู้เป็นเจ้า มคีวามแตกต่างกนั ผู้ที่ถูกปิดกัน้จากพระผู้เป็นเจ้าแต่มี
หลกัธรรมและอุปนิสยัดีงามสมควรได้รบัการอภยัจากพระผู้เป็นเจ้า แต่คนบาปที่มคีุณลกัษณะและ
อุปนิสยัชัว่รา้ยถูกพรากจากพระพรของพระผูเ้ป็นเจา้ นี้มคีวามแตกต่างกนั 
 

ดงันัน้บทกลอนศกัดิส์ทิธิน้ี์หมายความว่า การกระท าดเีพยีงล าพงัโดยปราศจากความรูข้องพระผู้
เป็นเจา้ไม่สามารถเป็นเหตุแห่งการรอดพน้นิรนัดร ์ความส าเรจ็อนันต์ ความเจรญิรุ่งเรอืง และการเขา้สู่
อาณาจกัรของพระผูเ้ป็นเจา้ 
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ชีวิตนิรนัดรแ์ละการเข้าไปสู่อาณาจกัรของพระผูเ้ป็นเจ้า 
 

ท่านถามเกี่ยวกับชีวิตนิรนัดร์และการเข้าไปสู่อาณาจกัรของพระผู้เป็นเจ้า ค าที่ใช้ส าหรบั
อาณาจกัรของพระผูเ้ป็นเจา้คอืสวรรค ์แต่นี้เป็นการเปรยีบเทยีบมใิช่ความจรงิ เพราะอาณาจกัรของพระ
ผูเ้จา้มใิช่สถานที่ มนับรสิุทธิพ์น้จากกาลเวลาและสถานที ่มนัเป็นภพของจติ เป็นภพของพระผู้เป็นเจา้ 
เป็นศูนย์กลางของอ านาจปกครองของพระผู้เป็นเจ้า มนัเป็นอิสระจากร่างกาย บรสิุทธิพ์้นจากการ
จนิตนาการของมนุษย์ การถูกจ ากัดอยู่กับสถานที่เป็นคุณสมบตัิของร่างกายมใิช่จติ จงสงัเกตดูว่า
รา่งกายของมนุษยถ์ูกจ ากดัอยู่กบัพืน้ทีเ่ลก็น้อย ร่างกายครอบคลุมเน้ือทีเ่พยีงสองคบื แต่จติและปญัญา
ของมนุษยเ์ดนิทางไปทุกประเทศและทุกดนิแดน และไปแมแ้ต่อวกาศทีไ่รข้อบเขต ลอ้มรอบทุกสรรพสิง่
ที่ด ารงอยู่ ท าการค้นพบในดวงดาวอันประเสรฐิและระยะทางอันไม่มสีิ้นสุด นี้เป็นเพราะว่าจติไม่มี
สถานที ่โลกและสวรรคเ์ป็นเหมอืนหนึ่งเดยีวกนัส าหรบัจติ เพราะจติท าการค้นพบทัง้ในโลกและสวรรค ์
แต่รา่งกายถูกจ ากดัอยูก่บัสถานที ่และไมรู่ส้ ิง่ทีอ่ยูเ่หนือไปจากนัน้ 
 

ชวีติม ี2 ชนิด คอืชวีติของร่างกายและชวีติของจติ ชวีติของร่างกายเป็นชวีติทางกายภาพ แต่
ชวีติของจติแสดงถงึการด ารงอยูข่องอาณาจกัรสวรรคซ์ึง่ส าคญัอยูท่ีก่ารไดร้บัพระวญิญาณของพระผูเ้ป็น
เจา้และได้รบัการฟ้ืนชวีติโดยลมหายใจของพระวญิญาณศกัดิส์ทิธิ ์แมว้่าชวีติทางกายมกีารด ารงอยู่ แต่
มนัเป็นการไม่ด ารงอยู่และเป็นความตายโดยสมบูรณ์ส าหรบัผู้บรสิุทธิท์ ัง้หลาย มนุษยด์ ารงอยู่และก้อน
หนิกด็ ารงอยู่ แต่การด ารงอยู่ของมนุษยแ์ละก้อนหนิต่างกนัอย่างไร แมว้่าหนิด ารงอยู่ แต่เมื่อเปรยีบกบั
การด ารงอยูข่องมนุษย ์หนิมไิดด้ ารงอยู่ 
 

ความหมายของชีวิตนิรนัดร์คือพระพรของพระวิญญาณศักดิส์ ิทธิ ์ดังเช่นดอกไม้รบัพรของ
ฤดูกาล อากาศและสายลมของฤดูใบไมผ้ลิ จงพจิารณาดูดอกไมน้ี้ ในตอนเริม่แรกมนัมชีวีติของแร่ธาตุ 
แต่เมื่อฤดูใบไมผ้ลมิาถงึ ก้อนเมฆหลัง่ฝน แสงอาทติยส์่องความรอ้นมาให้ มนับรรลุสู่อกีชวีติหนึ่งด้วย
ความสดชื่น ความละเอยีดอ่อนและความหอมหวานทีสุ่ด ชวีติแรกของดอกไมเ้มื่อเปรยีบกบัชวีติทีส่อง 
มนัคอืความตาย 
 

ความหมายคอื ชวีติของอาณาจกัรสวรรคค์อืชวีติของจติ คอืชวีตินิรนัดร ์และมนับรสิุทธิพ์น้จาก
สถานทีเ่หมอืนกบัจติของมนุษยซ์ึง่ไม่มสีถานที ่เพราะถ้าหากท่านตรวจสอบร่างกายของมนุษย ์ท่านจะ
ไม่พบต าแหน่งใดของจติ เพราะจติไม่มสีถานที ่มไิดเ้ป็นวตัถุ จติมกีารเชื่อมโยงกบัร่างกาย ดงัเช่นการ
เชื่อมโยงของดวงอาทติย์กบักระจกนี้ ดวงอาทติย์มไิด้อยู่ในกระจก แต่ดวงอาทติยม์กีารเชื่อมโยงกบั
กระจก 
 

ในท านองเดยีวกนั อาณาจกัรของพระผูเ้ป็นเจา้บรสิุทธิพ์น้จากทุกสิง่ทีส่ามารถรบัรูไ้ดโ้ดยดวงตา
หรอืโดยประสาทสมัผสัอื่นๆ คอืการได้ยนิ การดมกลิน่ การรบัรส และการสมัผสั ปญัญาอยู่ในมนุษยซ์ึ่ง
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การด ารงอยู่ของปญัญาเป็นที่ยอมรบั ปญัญาอยู่ที่ไหนในมนุษย?์ หากท่านตรวจสอบร่างกายด้วยตา 
ด้วยหูหรอืประสาทสมัผสัอื่นๆ ท่านจะไม่พบปญัญา กระนัน้ก็ตามปญัญาด ารงอยู่ ดงันัน้ปญัญาไม่มี
สถานที่แต่มนัเชื่อมโยงอยู่กบัสมอง อาณาจกัรของพระผู้เป็นเจ้าก็เป็นคล้ายกนันี้ ในท านองเดยีวกนั 
ความรกัไมม่สีถานทีแ่ต่มนัเชื่อมอยูก่นัหวัใจ ดงันัน้อาณาจกัรของพระผูเ้ป็นเจา้ไม่มสีถานที ่แต่เชื่อมโยง
อยูก่บัมนุษย ์
 

การเข้าไปสู่อาณาจกัรของพระผู้เป็นเจ้าเป็นไปโดยความรกัของพระผู้เป็นเจ้า โดยความไม่
ผกูพนั โดยความศกัดิส์ทิธิแ์ละบรสิุทธิโ์ดยความสตัย ์ความมัน่คง ความซื่อสตัย ์และการสละชวีติ 
 

ค าอธบิายเหล่านี้แสดงใหเ้หน็ว่า มนุษยเ์ป็นอมตะและมชีวีติไปนิรนัดร ์ส าหรบัผู้ที่เชื่อในพระผู้
เป็นเจา้ รกัพระผูเ้ป็นเจา้ มคีวามศรทัธา ชวีติของเขาเป็นเลศินัน่คอืเป็นนิรนัดร ์แต่ผูท้ีถู่กปิดกัน้จากพระ
ผู้เป็นเจา้ ถงึแมเ้ขาจะมชีวีติ มนัก็เป็นความมดื และเมื่อเปรยีบกบัชวีติของผู้ที่เชื่อในพระผู้เป็นเจา้มนั
เป็นการไมด่ ารงอยู ่
 

ตวัอย่างเช่นดวงตาและเลบ็มชีวีติ แต่ชวีติของเลบ็เมื่อเปรยีบกบัชวีติของดวงตา มนัเป็นการไม่
ด ารงอยู ่หนิและมนุษยด์ ารงอยู ่แต่เมือ่หนิสมัพนัธก์บัการด ารงอยู่ของมนุษย ์มนัมไิดด้ ารงอยู่ เพราะเมื่อ
มนุษยต์ายและรา่งกายของเขาสลาย มนักลายเป็นเหมอืนหนิและดนิ ดงันัน้เป็นทีช่ดัเจนว่า แมว้่าแร่ธาตุ
ด ารงอยู ่แต่เมือ่สมัพนัธก์บัการด ารงอยูข่องมนุษย ์มนัมไิดด้ ารงอยู่ 
 

ในท านองเดยีวกนั วญิญาณทัง้หลายทีถู่กปิดกัน้จากพระผูเ้ป็นเจา้ แมว้่าพวกเขาด ารงอยู่ในโลก
น้ีและโลกหน้า เมื่อเปรยีบกบัการด ารงอยู่อนัศกัดิส์ทิธิข์องเดก็ๆ ของอาณาจกัรของพระผูเ้ป็นเจา้ พวก
เขามไิดด้ ารงอยูแ่ละถูกแยกจากพระผูเ้ป็นเจา้ 
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ชะตา 
 

ค าถาม: ชะตาลขิติทีก่ล่าวไวใ้นพระคมัภรีศ์กัดิส์ทิธิต่์างๆ เป็นสิง่ทีบ่ญัญตัไิวห้รอืไม่? ถ้าเป็น
เช่นนัน้ความพยายามทีจ่ะเลีย่งมนัจะไรป้ระโยชน์หรอืไม่? 
 

ค าตอบ: ชะตามสีองชนิด หนึ่งเป็นสิง่ที่บญัญตัไิว ้และอกีสิง่หนึ่งเป็นเงื่อนไขหรอือาจเกดิขึน้ 
ชะตาทีบ่ญัญตัไิว้ไม่สามารถเปลีย่นแปลงได ้ดงันัน้ส าหรบัตะเกยีงนี้ชะตาที่บญัญัตไิวค้อืว่าน ้ามนัจะถูก
เผาผลาญ และการดบัของตะเกยีงเป็นชะตาทีเ่ปลีย่นแปลงไมไ่ด ้ในท านองเดยีวกนัพลงัของชวีติถูกสรา้ง
ขึน้มาในมนุษย ์และเมื่อพลงัของชวีติถูกท าลายและสิ้นสุด ร่างกายต้องเสื่อมสลาย ดงันัน้เมื่อน ้ามนัใน
ตะเกยีงถูกเผาหมดสิน้ ตะเกยีงตอ้งดบัอยา่งไมม่สีงสยั 
 

แต่ชะตาทีเ่ป็นเงื่อนไขอาจเปรยีบไดด้งันี้ : ขณะที่ยงัมนี ้าอยู่มลีมแรงพดัมาทีต่ะเกยีงและดบัไฟ
ของตะเกียง นี้ เป็นชะตาที่เป็นเงื่อนไขและควรหลีกเลี่ยงมนั ควรคุ้มครองตนเองให้พ้นจากมนั ควร
ระมดัระวงัแต่ชะตาที่บญัญตัิไว้ ซึ่งเป็นเหมอืนน ้ามนัในตะเกียงหมดไป ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรอื
หน่วงเหนี่ยวไว ้มนัตอ้งเกดิขึน้ เป็นสิง่ทีเ่ลีย่งไมไ่ดท้ีต่ะเกยีงจะตอ้งดบั 
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53 
 

อิทธิพลของดวงดาว 
 

ค าถาม: ดวงดาวต่างๆ บนทอ้งฟ้ามอีทิธพิลต่อวญิญาณมนุษยห์รอืไม?่ 
 

ค าตอบ: ดวงดาวบางดวงบนท้องฟ้ามผีลทางกายภาพอย่างชดัเจนต่อโลกและสรรพสิง่บนโลก
ซึง่ไม่จ าเป็นต้องอธบิาย จะพจิารณาดวงอาทติยซ์ึ่งพฒันาโลกและสิง่มชีวีติบนโลกโดยความช่วยเหลอื
และความอารกัขาของพระผู้เป็นเจา้ หากปราศจากแสงสว่างและความรอ้นของดวงอาทติย์ สิง่มชีวีติ
ทัง้หมดบนโลกยอ่มไมด่ ารงอยู่ 
 

เมือ่พจิารณาถงึอทิธพิลจากจติของดวงดาว แมว้่าอทิธพิลนี้ของดวงดาวในโลกแห่งมนุษยอ์าจดู
เหมอืนแปลกประหลาด กระนัน้หากท่านไตร่ตรองอย่างลกึซึง่เกี่ยวกบัเรื่องนี้ ท่านจะไม่ประหลาดใจมาก
นัก อย่างไรกต็ามเรามไิดห้มายความว่าสิง่ทีน่ักดาราศาสตรท์ัง้หลายในอดตีอนุมานจากการเคลื่อนไหว
ของดวงดาวนัน้ต้องตรงกบัเหตุการณ์ต่างๆ เพราะสิง่เหล่านัน้เป็นจนิตนาการที่เริม่มาจากชาวอยีปิต ์
ชาวอะซเีรยีนและพระแคลเดยีน ไม่เพยีงเท่านัน้ มนัยงัมาจากความเพอ้ฝนัของชาวฮนิดู มาจากต านาน
ของชาวกรกี ชาวโรมนัและผู้บูชาดวงดาวทัง้หลาย แต่เราหมายความว่าจกัรวาลอนัไรข้อบเขตนี้เป็น
เหมอืนรา่งกายของมนุษย ์ซึง่อวยัวะทัง้หมดของมนัเชื่อมโยงกนัและกนัดว้ยพลงัอนัยิง่ใหญ่เหลอืกนัและ
กันมากเท่าไร และมอีิทธิพลต่างกันมากเพียงไร ในท านองเดียวกัน ส่วนต่างๆ ของจกัรวาลอันไร้
ขอบเขตนี้มสีมาชกิและองคป์ระกอบเชื่อมโยงกนัและกนั และมอีทิธพิลต่อกนัทัง้ทางกายภาพและทางจติ 
 

ตวัอย่างเช่น ดวงตามองเหน็ แล้วร่างกายทุกส่วนได้รบัผลกระทบ หูได้ยนิ แลว้อวยัวะทัง้หมด
ของร่างกายถูกไหว นี้ไม่มขี้อสงสยั และจกัรวาลเป็นเหมอืนผู้ที่มชีวีติ ยิง่กว่านัน้ ความเชื่อมโยงที่อยู่
ระหว่างอวยัวะของสิง่มชีวีติทัง้หลายตอ้งมผีลต่อกนัไมว่่าเป็นทางกายภาพหรอืทางจติ 
 

ส าหรบับรรดาผูท้ีป่ฏเิสธอทิธพิลทางจติทีม่ต่ีอสรรพสิง่ทางวตัถุ เราขอยกตวัอย่างสัน้ๆ นี้ เสยีง
และท านองอันอัศจรรย์ ดนตรี และน ้ าเสียงอันไพเราะ เป็นสิ่งที่มีผลต่ออากาศ เพราะเสียงคือการ
สัน่สะเทอืนของอากาศ และโดยการสัน่สะเทอืนนี้มผีลต่อเยื่อแก้วหูและบงัเกดิการไดย้นิ ทนีี้ จงไตร่ตรอง
ดวู่าการสัน่สะเทอืนของอากาศซึง่เป็นปรากฏการณ์ทีไ่มม่คีวามส าคญั ได้ดงึดูดและรบกวนจติของมนุษย ์
และมผีลอย่างใหญ่หลวงต่อเขา มนัท าให้เขารอ้งไหห้รอืหวัเราะ บางทมีนัอาจโน้มน้าวจนถงึขนาดทีท่ า
ให้เขาพาตัวเองไปสู่อันตราย ดังนัน้จงดูความเชื่อมโยงที่ด ารงอยู่ร ะหว่างจิตของมนุษย์และการ
สัน่สะเทอืนของอากาศการเคลื่อนไหวของอากาศกลายเป็นเหตุพาเขาจากภาวะหนึ่งไปสู่อกีภาวะหนึ่ง 
และครอบง าเขาโดยสมบูรณ์ มนัพรากเขาจากความอดทนและความสงบ จงพิจารณาดูว่านี้เป็นสิ่ง
ประหลาดเพยีงไร เพราะไม่มสีิง่ใดออกมาจากนักรอ้งและเขา้ไปในหูผู้ฟงั กระนัน้มผีลทางจติใจอย่าง
ใหญ่หลวงบงัเกดิขึน้ ดงันัน้เป็นที่แน่นอนว่าความสมัพนัธ์ระหว่างสรรพสิง่ต่างๆ ต้องมผีลและอทิธพิล
ทางจติ 
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ได้กล่าวไว้แล้วว่าอวัยวะและส่วนต่างๆ ของมนุษย์ส่งผลและมีอิทธิพลต่อกันและกัน 
ตวัอย่างเช่น ดวงตามองเห็นแล้วมผีลต่อหวัใจ หูได้ยนิแล้วจติถูกโน้มน้าว หวัใจหยุดพกัแล้วท าให้
ความคิดสงบและอวยัวะทัง้หมดของร่างกายอยู่ในภาวะผ่อนคลาย นี้เป็นความเชื่อมโยงและความ
สอดคลอ้งเพยีงไร เนื่องดว้ยความเชื่อมโยงน้ี ผลและอทิธพิลทางจตินี้ ด ารงอยู่ระหว่างอวยัวะต่างๆ ของ
รางกายมนุษยผ์ูซ้ึง่เป็นหนึ่งในสรรพสิง่ทีม่ขีดีจ ากดั เป็นทีแ่น่นอนว่าระหว่างจกัรวาลและสรรพสิง่ทีไ่ม่มี
สิ้นสุด จะต้องมีความเชื่อมโยงทางจิตและทางกายภาพเช่นกันถึงแม้ว่ากฎเกณฑ์ที่ด ารงอยู่และ
วทิยาศาสตรไ์ม่สามารถคน้พบความสมัพนัธ์เหล่านี้ กระนัน้ก็ตามการด ารงอยู่ของมนัระหว่างสรรพสิง่
ทัง้หมดเป็นทีแ่น่นอนและสมบรูณ์ 
 

เป็นการสรุป สรรพสิง่ทัง้หลายไม่ว่าใหญ่หรอืเล็ก เชื่อมโยงกนัและกนัอยู่ด้วยปรชีาญาณอัน
สมบูรณ์ของพระผู้เป็นเจา้ ส่งผลและมอีทิธพิลต่อกนัและกนั หากมไิด้เป็นเช่นนี้ ระบบของจกัรวาลและ
แบบแผนของการด ารงอยู่ย่อมไม่เป็นระเบยีงและไม่สมบูรณ์ แต่เนื่องดว้ยสรรพสิ่งทัง้หลายเชื่อมโยงกนั
และกนัดว้ยพลงัอนัยิง่ใหญ่ทีสุ่ดมนัจงึอยูใ่นระเบยีบ อยูใ่นต าแหน่งของมนัและสมบรูณ์ 
 

เรือ่งนี้ควรค่าแก่การตรวจสอบพจิารณา 
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54 
 

อิสระของเจตนา 
 

ค าถาม: มนุษยม์อีสิระในการกระท าทุกอยา่ง หรอืว่าเขาถูกบงัคบั 
 

ค าตอบ: ปญัหาน้ีเป็นปญัหาหน่ึงทีส่ าคญัทีสุ่ดและลีล้บัทีสุ่ด หากเป็นพระประสงคข์องพระผูเ้ป็น
เจา้ เมือ่เริม่อาหารเยน็ของอกีวนัเราจะอธบิายเรื่องนี้อย่างละเอยีด ตอนนี้เราจะอธบิายอย่างรวบรดัดว้ย
ค าพดูเลก็น้อยดงัต่อไปนี้ บางสิง่อยูภ่ายใตเ้จตนาทีอ่สิระของมนุษย ์เช่น ความยุตธิรรม ความเทีย่งธรรม 
การกดขี ่ความอยุตธิรรม การท าดแีละชัว่ เป็นที่กระจ่างและชดัเจนว่าการกระท าเหล่านี้ส่วนใหญ่อยู่ที่
เจนตนาของมนุษย ์แต่มบีางสิง่ทีม่นุษยถ์ูกบงัคบั เช่น การนอน การตาย ความเจบ็ป่วย ความเสื่อมของ
พลงั การบาดเจบ็และเคราะหร์า้ย สิง่เหล่านี้มไิดอ้ยูภ่ายใตเ้จตนาของมนุษย ์และเขาไม่ต้องรบัผดิชอบสิง่
เหล่านี้ เพราะเขาถูกบงัคบัใหท้นมนั แต่เขามอีสิระในการท าดหีรอืชัว่และเขาท าตามเจตนาของเขา 
 

ตวัอย่าง ถ้าเขาต้องการ เขาสามารถใชเ้วลาในการสรรเสรญิพระผูเ้ป็นเจา้ หรอืเขาอาจหมกมุ่น
อยูก่บัความคดิอื่นๆ เขาสามารถเป็นประทปีทีจ่ดุขึน้โดยไฟแห่งความรกัของพระผูเ้ป็นเจา้ และเป็นผูเ้หน็
แก่เพื่อนมนุษย ์หรอืเขาอาจเป็นผู้เกลยีดชงัมนุษยชาตแิละจมอยู่ในโลกวตัถุ เขาสามารถเป็นผูยุ้ตธิรรม
หรอืเป็นคนโหดร้าย การกระท าเหล่านี้อยู่ภายใต้การควบคุมของเจตนาของมนุษย์เอง และเขาต้ อง
รบัผดิชอบต่อการกระท าเหล่านี้ 
 

ทนีี้มอีกีปญัหาหน่ึง มนุษย์ช่วยตวัเองไม่ได้และต้องพึ่งพา เน่ืองด้วยอ านาจและอานุภาพเป็น
ของพระผู้เป็นเจา้โดยเฉพาะ ความประเสรฐิและความอบัอายขึน้อยู่กบัความยนิดแีละพรประสงค์ของ
พระผูเ้ป็นเจา้ 
 

ในพระคมัภรีใ์หมก่ล่าวไวว้่า พระผูเ้ป็นเจา้เป็นประดุจช่างป ัน้หมอ้ซึง่ป ัน้ “ภาชนะหนึ่งใหม้เีกยีรต ิ
และอกีภาชนะหน่ึงใหอ้ปัยศ” ภาชนะทีอ่บัยศไมม่สีทิธจิะต่อว่าช่างป ัน้โดยกล่าวว่า ท าไมท่านไม่ป ัน้ขา้ให้
เป็นถ้วยทีล่ ้าค่าทีไ่ดร้บัการส่งผ่านจากมอืหนึ่งไปยงัอกีมอืหนึ่ง ความหมายของบทกลอนนี้คอืภาวะของ
สรรพสิง่ทัง้หลายแตกต่างกนั สิง่ทีอ่ยูใ่นภาวะต ่าสุดของการด ารงอยู่ดงัเช่นแร่ธาตุไม่สทิธบิ่นโดยกล่าวว่า 
ขา้แต่พระผู้เป็นเจา้ ท าไมพระองคไ์ม่ใหค้วามสมบูรณ์ของพชืแก่ขา้ ในท านองเดยีวกนั พชืไม่มสีทิธบิ่น
ว่ามนัถูกพรากจากความสมบูรณ์ของสตัว์ เช่นเดยีวกนั ไม่เป็นการเหมาะสมส าหรบัสตัว์ที่จะบ่นว่ามนั
ต้องการมคีวามสมบูรณ์ของมนุษย ์ทุกสรรพสิง่เหล่านี้สมบูรณ์อยู่ในระดบัของมนัเอง ดงัที่เราได้กล่าว
แล้ว สรรพสิ่งที่ต ่ ากว่าไม่มีสิทธิหรือเหมาะส าหรับภาวะของความสมบูรณ์ของระดับที่เหนือกว่า 
ความกา้วหน้าของมนัตอ้งอยูใ่นภาวะของมนัเอง 
 

เช่นกนั การอยู่นิ่งหรอืเคลื่อนไหวของมนุษยข์ึน้อยู่กบัการช่วยเหลอืของพระผูเ้ป็นเจา้ หากเขา
ไม่ไดร้บัการช่วยเหลอื เขาจะไม่สามารถท าดหีรอืชัว่ แต่เมื่อความช่วยเหลอืมาจากพระผูเ้ป็นนายผูท้รง
เอือ้เฟ้ือ เขาสามารถกระท าทัง้ดแีละชัว่ แต่เมื่อการช่วยเหลอืถูกตดัขาด เขาไม่สามารถช่วยเหลอืตวัเอง
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ไดเ้ลย นี้เองทีใ่นพระคมัภรีศ์กัดิส์ทิธิท์ ัง้หลายพูดถงึความช่วยเหลอืของพระผูเ้ป็นเจา้ ดงันัน้ภาวะน้ีเป็น
เหมอืนกบัเรอืล าหนึ่งที่เคลื่อนไหวโดยพลงัของลมและกระแสน ้า หากพลงันี้สิ้นสุด เรอืจะไม่สามารถ
เคลื่อนไหวไดเ้ลย กระนัน้หางเสอืหนัเรอืไปทางใดทางหนึ่ง และพลงัของกระแสน ้าขบัเรอืไปตามทิศทาง
ทีต่อ้งการ หากเรอืถูกบงัคบัไปทางทศิตะวนัออก มนักไ็ปทางทศิตะวนัออก หากเรอืถูกบงัคบัไปทางทศิ
ตะวนัตก มนักไ็ปทางทศิตะวนัตก การเคลื่อนไหวนี้มไิดม้าจากเรอื มนัมาจากลมและกระแสน ้า 
 

ในท านองเดียวกัน ในการกระท าและการนิ่งทัง้หมดของมนุษย์ เขาได้รบัพลังจากความ
ช่วยเหลอืของพระผูเ้ป็นเจา้ แต่การเลอืกดหีรอืชัว่อยู่ที่มนุษยเ์อง ดงันัน้หากกษตัรยิแ์ต่งตัง้ใครคนหนึ่ง
เป็นผูป้กครองเมอืงหนึ่งและใหอ้ านาจเขา แสดงใหเ้ขาเหน็หนทางทียุ่ตธิรรมและอยุตธิรรมตามกฎหมาย 
หากผู้ปกครองนี้กระท าความอยุติธรรม แม้ว่าเขากระท าไปด้วยอ านาจของกษัตรยิ์ กษัตรยิ์ก็มไิด้มี
ความผดิจากความอยุติธรรมนัน้ แต่ถ้าผู้ปกครองกระท าความยุติธรรม เขาก็กระท าด้วยอ านาจของ
กษตัรยิเ์ช่นกนั และกษตัรยิย์อ่มยนิดแีละพอใจ 
 

กล่าวคือ แม้ว่าการเลือกดีหรือชัว่อยู่ที่มนุษย์ กระนัน้ในทุกสถานการณ์ เขาขึ้นอยู่กับการ
ช่วยเหลอืแห่งชวีติที่มาจากพระผู้ทรงอ านาจอนัไม่มขีดีจ ากดั อาณาจกัรของพระผู้เป็นเจา้ยิง่ใหญ่มาก 
และทุกคนเป็นนักโทษอยู่ในเงื้อมมอืแห่งอานุภาพของพระองค์ คนรบัใช้ไม่สามารถกระท าสิง่ใดโดย
เจตนาของเขาเอง พระผูเ้ป็นเจา้ทรงอานุภาพ ทรงอ านาจอนัไม่มขีดีจ ากดั และทรงเป็นผูช้่วยเหลอืสรรพ
สิง่ทัง้ปวง  
 

ปญัหาน้ีไดร้บัการอธบิายชดัเจนแลว้ 
 
  



116 

 

55 
 

นิมิตและการติดต่อทางจิต 
 

ค าถาม: ประชาชนบางคนเชื่อว่าพวกเขาบรรลุถงึการหยัง่รูท้างจติ กล่าวคอืพวกเขาตดิต่อกบัจติ 
การตดิต่อชนิดนี้คอือะไร? 
 

ค าตอบ: การหยัง่รูท้างจติมสีองชนิด ชนิดหนึ่งเป็นจนิตนาการและเป็นเพยีงการอ้างของประชา
ขนบางคน อกีชนิดหนึ่งเหมอืนกบัการดลใจและเป็นสิง่ที่แท้จรงิ เช่น การเปิดเผยของอสิซยิา เจรเิมย์
และเซ๊นทจ์อหน์ 
 

จงไตร่ตรองดู พลงัความคดิมสีองชนิด ชนิดหนึ่งเป็นสิง่ที่แท้ต้องตรงกบัความจรงิ ความคิด
ดงักล่าวมกีารบงัเกิดขึน้จรงิ เช่นความคดิเห็นที่แม่นย า ทฤษฎทีี่ถูกต้อง การค้นพบทางวทิยาศาสตร ์
และการประดษิฐค์ดิคน้ 
 

ความคดิอกีชนิดหนึ่งเกดิจากจนิตนาการที่ไรส้าระและไรป้ระโยชน์ซึ่งไม่ก่อให้เกดิผลอะไรและ
ไมม่คีวามเป็นจรงิ มนัสาดซดัเหมอืนกบัคลื่นของทะเลแห่งจนิตนาการ และผ่านไปเหมอืนความฝนัอนัไร้
สาระ 
 

ในท านองเดยีวกนั การหยัง่รูท้างจติมสีองชนิด หนึ่งคอืการเปิดเผยของศาสนทูตทัง้หลายและ
การหยัง่รู้ของผู้ที่ได้รบัเลอืก นิมติของศาสนทูตมใิช่ความฝนัแต่เป็นความหยัง่รู้ทางจติและเป็นจรงิ 
ตวัอย่างเช่นพระองค์กล่าวว่า “เราเหน็รูปร่างของบุคคลหนึ่ง และเรากล่าวสิง่หนึ่ง แล้วเขาให้ค าตอบ
เช่นนัน้” นิมตินี้อยู่ในภาวะตื่นมใิช่ในภาวะหลบั ไม่เพียงเท่านัน้ มนัเป็นการหยัง่รู้ทางจติอันหนึ่งที่
แสดงออกราวกบัว่าเป็นการปรากฏของนิมติ 
 

การหยัง่รู้ทางจติอีกชนิดหนึ่งเกิดจากการจนิตนาการ แต่จนิตนาการเหล่านี้ก่อรูปลกัษณ์จน
ประชาชนทีห่วัอ่อนจ านวนมากเชื่อว่ามนัเป็นจรงิ สิง่ที่พสิูจน์อย่างชดัเจนคอืว่า จากการควบคุมของจติ
ไมเ่คยมผีลอนัใดก่อขึน้ มนัเป็นเรือ่งราวและนิทาน 
 

จงรูว้่าการด ารงอยู่ของมนุษยห์้อมล้อมการด ารงอยู่ของสรรพสิง่ทัง้หลาย และคน้พบความเป็น
จรงิ คุณสมบตัแิละความลบัของสรรพสิง่ ดงันัน้ศลิปะ สิง่อศัจรรย ์วทิยาศาสตรแ์ละความรูท้ ัง้หมดเหล่านี้
ถูกค้นพบโดยมนุษย์ ครัง้หนึ่งวทิยาศาสตร์ ความรู้ สิ่งอศัจรรย์ และศิลปะเคยเป็นความลบัซ่อนเร้น 
จากนัน้มนุษยค์น้พบมนัทลีะน้อย และน ามนัจากอาณาจกัรทีม่องไม่เหน็ออกมาปรากฏแก่สายตา ดงันัน้
เป็นทีก่ระจา่งว่าการด ารงอยูข่องมนุษยล์อ้มรอบทุกสรรพสิง่ ดงันี้มนุษยใ์นยโุรปคน้พบอเมรกิา มนุษยอ์ยู่
บนโลกและค้นพบสิง่ต่างๆ บนท้องฟ้า มนุษย์คอืผู้เปิดเผยความลบัของสรรพสิง่ทัง้หลายและเป็นผู้รู้
สภาพความเป็นจรงิของสิง่ด ารงอยู่ การค้นพบเหล่านี้ที่ต้องตรงกบัสภาพความเป็นจรงิคล้ายกบัการ
เปิดเผยที่เป็นความเข้าใจทางจิต เป็นการดลใจจากสวรรค์และการสมาคมกับจิตของมนุษย์ ดัว
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อย่างเช่นศาสนทูตกล่าวว่า “เราเหน็ เรากล่าว เราไดย้นิสิง่นัน้” ดงันัน้เป็นที่กระจ่างว่า จติมกีารรบัรูอ้นั
ยิง่ใหญ่โดยปราศจากสื่อของประสาทสมัผสัทัง้ห้า เช่นตาหรอืหู ในหมู่วญิญาณที่ประเสรฐิ มกีารเขา้ใจ 
การคน้พบและการตดิต่อทางจติซึง่บรสิุทธิพ์น้จากกาลเวลาและสถานที ่ดงันัน้ในพระคมัภรีใ์หม่เขยีนไว้
ว่า พระโมเสสและเอลิยามาหาพระครสิต์บนภูเขาทาเบอร์ นี้เป็นที่กระจ่างว่ามนัมใิช่การพบกนัทาง
รา่งกาย มนัเป็นภาวะทางจติทีแ่สดงออกเป็นเหมอืนการพบกนัทางกาย 
 

ปญัญาและความคิดของมนุษย์บางครัง้ค้นพบความจรงิ และจากความคิดและการค้นพบนี้ 
สญัลกัษณ์และผลบงัเกดิขึน้ ความคดินี้มรีากฐาน แต่หลายสิง่ที่มาสู่จติใจของมนุษยเ์ป็นเหมอืนกบัคลื่น
ของทะเลแห่งจนิตนาการ มนัไม่มปีระโยชน์อะไร ในท านองเดยีวกนัมนุษย์มองเหน็นิมติขณะหลบัซึ่ง
ต่อมาบงัเกดิขึน้จรงิ ในอกีเวลาหน่ึงเขาเหน็ความฝนัทีไ่มม่ปีระโยชน์อะไร 
 

ความหมายของเราคอื ภาวะนี้ทีเ่ราเรยีกว่าการสนทนาและตดิต่อของจติ มสีองชนิด หนึ่งเป็น
เพยีงจนิตนาการ และอกีชนิดหน่ึงเป็นนิมติทีก่ล่าวไวใ้นพระคมัภรีศ์กัดิส์ทิธิเ์ช่น การเปิดเผยของเซ๊นท์
จอหน์และอสิซยิา การพบกนัของพระครสิต์กบัพระโมเสสและเอลยิา สิง่เหล่านี้เป็นจรงิและก่อใหเ้กดิผล
อนัน่าพศิวงต่อจติใจและความคดิของมนุษย ์และดงึดดูหวัใจของพวกเขา 
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56 
 

การรกัษาโดยวิธีทางจิต 
 

ค าถาม: ประชาชนบางคนรกัษาผูป้ว่ยโดยทางจติ กล่าวคอืไมใ่ชย้า สิง่น้ีเป็นอยา่งไร? 
 

ค าตอบ: จงรูว้่าการรกัษาโดยไมใ่ชย้าม ี4 ชนิด สองชนิดเป็นผลมาจากทางวตัถุ อกีสองชนิดเป็น
ผลมาจากทางจติ 
 

ในสองชนิดทีเ่ป็นผลมาจากทางวตัถุ หน่ึงมาจากความจรงิที่ว่าทัง้สุขภาพและความเจบ็ป่วยใน
มนุษยเ์ป็นสิง่ทีต่ดิต่อกนัได ้การตดิต่อของโรคนัน้รุนแรงและรวดเรว็ ขณะทีก่ารตดิต่อของสุขภาพนัน้ชา้
และอ่อนพลงัมาก หากร่างกายสองร่างมกีารตดิต่อกนั เป็นทีแ่น่นอนว่าเชือ้จุลนิทรยีจ์ะผ่านจากร่างกาย
หนึ่งไปสู่อกีร่างกายหนึ่ง ในท านองเดยีวกนัโรคนัน้ถ่ายทอดจากร่างกายหนึ่งไปสู่อกีร่างกายหนึ่งด้วย
ความรวดเรว็และติดต่ออย่างรุนแรง สุขภาพที่แขง็แกร่งของผู้ที่มสีุขภาพดสีามารถเอาชนะร่างกายที่
เจบ็ปว่ยเลก็น้อย และก่อใหเ้กดิสุขภาพ น้ีคอืการรกัษาชนิดหน่ึง 
 

การรกัษาอีกชนิดที่ไม่ใช้ยาคือโดยพลังดึงดูดที่ร่างหนึ่งมีผลต่อร่างกายหนึ่ง หลังนี้ก็มีผล
เลก็น้อยเช่นกนั บางครัง้คนหน่ึงสามารถช่วยผูป้่วยไดโ้ดยการวางมอืของเขาบนศรีษะเหนือหน้าอกของ
ผูป้ว่ย ท าไม? เป็นเพราะผลของการดงึดูดทางจติใจบงัเกดิกบัผูป้่วยซึง่ท าใหโ้รคหายไป แต่ผลทีบ่งัเกดิ
นี้อ่อนมาก 
 

ส าหรบัการรกัษาโดยไมใ่ชย้าทีเ่ป็นผลมาจากทางจติ กล่าวคอืการรกัษาโดยพลงัจติ หนึ่งเป็นผล
มาจากการเพ่งสมาธขิองผู้ที่แขง็แรงไปที่ผู้ป่วยเมื่อผู้ผู้ป่วยคาดหวงัด้วยความศรทัธาว่าการรกัษาจะ
บงัเกดิขึน้จากพลงัจติของผู้ที่แขง็แรง ถงึขนาดที่ว่ามคีวามเชื่อมโยงอนัอบอุ่นระหว่างผูท้ี่แขง็แรงและผู้
ทุพพลภาพ ผูท้ีแ่ขง็แรงพยายามทุกอยา่งทีจ่ะรกัษาผูป้ว่ย และดงัน้ีผูป้ว่ยจะไดร้บัการรกัษาอย่างแน่นอน 
ผลทางจติใจน้ีก่อใหเ้กดิการกระตุน้เสน้ประสาท และการตื่นของเสน้ประสาทนี้กลายเป็นเหตุของการฟ้ืน
จากการเจบ็ป่วย ดงันัน้เมื่อผูป้่วยมคีวามต้องการและหวงัอย่างแรงกลา้บางสิง่ และได้ยนิการบงัเกดิขึน้
ของสิง่นัน้ทนัท ีจะก่อให้เกิดการตื่นของเส้นประสาท ซึ่งจะท าให้โรคภยัหายไปโดยสิ้นเชงิ ในท านอง
เดียวกันหากเหตุของความน่ากลัวเกิดขึ้นทันที เส้นประสาทของผู้ที่แข็งแรงอาจถูกกระตุ้นซึ่งจะ
ก่อให้เกิดโรคภยัทนัท ีเหตุของความเจบ็ป่วยน้ีมใิช่ทางวตัถุเพราะบุคคลนัน้มไิด้กนิอะไรและไม่มสีิง่ที่
เป็นภยัแตะตอ้งเขา ดงันัน้การตื่นของเสน้ประสาทเป็นสาเหตุของการเจบ็ป่วย ในท านองเดยีวกนั ความ
สมปรารถนาอยา่งทนัใดยงัความปิตซิึง่จะกระตุน้เสน้ประสาท และการกระตุน้น้ีก่อใหเ้กดิสุขภาพ 
 

สรุป ความเชื่อมโยงอนัสมบูรณ์ระหว่างแพทยแ์ละผู้ป่วย นัน่คอืความเชื่อมโยงชนิดทีว่่าแพทย์
ส ารวมสมาธเิตม็ทีแ่ละผูป้่วยตัง้จติทัง้หมดสู่แพทยผ์ูน้ัน้ จะกระตุ้นเสน้ประสาทและก่อใหเ้กดิสุขภาพ แต่
สิง่นี้มผีลอยู่เพยีงระดบัหนึ่งและไม่บงัเกิดผลเสมอไป เพราะหากใครคนหนึ่งมโีรคที่รุนแรงมากหรอืมี
บาดแผล วธิีนี้จะไม่สามรถขจดัโรคหรอืสมานแผล กล่าวคอืวธิีนี้ไม่มพีลงัพอส าหรบัโรคภยัที่รุนแรง 
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นอกจากว่าร่างกายจะช่วยเหลอื เพราะร่างกายทีแ่ขง็แรงมกัจะเอาชนะโรคภยัได ้นี้คอืการรกัษาชนิดที่
สาม 
 

แต่การรกัษาชนิดทีส่ ีเ่กดิขึน้โดยอานุภาพของพระวญิญาณศกัดิส์ทิธิ ์ซึง่ไม่ขึน้กบัการตดิต่อ การ
เหน็ การอยู่ร่วม ไม่ขึน้กบัเงื่อนไขใดๆ ไม่ว่าโรคจะเลก็น้อยหรอืรุนแรง ไม่ว่าจะมกีารตดิต่อทางร่างกาย
หรอืไม่ ไม่ว่าความเชื่อมโยงส่วนบุคคลระหว่างผู้ป่วยและผูร้กัษาจะมหีรอืไม่ การรกัษาน้ีบงัเกดิขึน้โดย
อานุภาพของพระวญิญาณศกัดิส์ทิธิ ์
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57 
 

การรกัษาทางยา 
 

เมือ่วานทีโ่ต๊ะเราไดพ้ดูถงึการรกัษาทางจติ ซึง่ส่วนส าคญัของมนัคอืการรกัษาโรคภยัโดยพลงัจติ 

ตอนนี้ขอให้เราพูดถงึการรกัษาทางยา การแพทยย์งัอยู่ ในวยัทารกและยงัไม่พฒันาเต็มที่ แต่
เมื่อการแพทยพ์ฒันาเต็มที่ การรกัษาจะใช้สิง่ที่ไม่สะอดสะเอยีนต่อกลิน่และรสของมนุษย์ กล่าวคอืใช้
อาหาร ผลไม ้พชืทีถู่กกบัรสและกลิน่ เพราะเหตุของโรคภยัหรอืเหตุที่โรคภยัเขา้ไปสู่ร่างกายมนุษยน์ัน้
เป็นเหตุทางกายภาพหรอืไมก่เ็ป็นผลจากการกระตุน้ประสาท 

แต่สาเหตุส าคัญต่างๆ ของโรคภัยนั ้นเป็นเหตุทางกายภาพ เพราะร่างกายของมนุษย์
ประกอบด้วยธาตุมากมายแต่อยู่ในความสมดุลเป็นพิเศษ ตราบใดที่ความสมดุลนี้ยงัคงอยู่ มนุษย์ก็
ปลอดภยัจากโรคแต่ถ้าสมดุลอนัส าคญันี้ซึง่เป็นแกนของโครงสรา้งร่างกายถูกรบกวนระบบของร่างกาย
จะเสยีไปและโรคภยัจะแทรกเขา้มา 

ตวัอย่างเช่น เมื่อมกีารลดลงของส่วนประกอบหนึ่งในร่างกายมนุษย ์และมกีารเพิม่ขึน้ของอีก
ส่วนประกอบหนึ่ง สมดุลถูกรบกวนและโรคภยับงัเกิดขึน้ ตวัอย่างเช่น สารหนึ่งต้องมปีรมิาณ 1,000 
กรมั และอกีสารหนึ่งต้องม ี5 กรมั สารที่ม ี1,000 กรมัลดลงเหลอื 700 กรมัและสารที่ม ี5 กรมัเพิม่
ปรมิาณขึ้นจนกระทัง่สมดุลเสยีไป ดงันัน้โรคจงึเกิดขึน้ เมื่อสมดุลได้รบัการปรบัให้ปกตโิดยการรกัษา 
โรคก็หายไป ดงันัน้หากองค์ประกอบของน ้าตาลเพิม่ขึน้ สุขภาพเสยีไป และเมื่อแพทยห์้ามของหวาน
และอาหารจ าพวกแป้ง องค์ประกอบของน ้าตาลลดลง สมดุลไดร้บัการปรบัใหม่และโรคถูกขจดัไป การ
ปรบัองคป์ระกอบเหล่านี้ของร่างกายมนุษยท์ าไดโ้ดย 2 วธิ ีคอืโดยใชย้าหรอืใชอ้าหาร และเมื่อร่างกาย
กลบัคนืสู่สมดุลใหม่ โรคกห็ายไป ธาตุทัง้หมดที่ประกอบกนัอยู่ในมนุษยก์ม็อียู่ในพชืเช่นกนั ดงันัน้หาก
ธาตุหนึ่งของร่างกายมนุษยล์ดลงและเขารบัอาหารทีม่ธีาตุนัน้อยู่มาก สมดุลกจ็ะคนืสู่ปกตแิละโรคไดร้บั
การรกัษา ตราบใดทีเ่ป้าหมายคอืการปรบัองคป์ระกอบของร่างกาย อาจกระท าไดโ้ดยใชย้าหรอือาหาร 

โรคส่วนใหญ่ของมนุษย์ก็เกิดกับสตัว์ด้วย แต่สตัว์มไิด้หายจากโรคโดยยา ในภูเขาและในที่
อา้งวา้ง แพทยข์องสตัวค์อืพลงัการรบัรสและการดมกลิน่ สตัวท์ีป่่วยดมกลิน่พชืทีเ่ตบิโตในทีอ่้างวา้ง มนั
กนิพชืทีห่วานและหอมส าหรบัมนัแลว้หายจากโรค นี้คอืการรกัษาของสตัว ์เมื่อองคป์ระกอบของน ้าตาล
ลดลงในร่างกายสตัว ์มนัเริม่ต้องการอาหารหวาน ดงันัน้มนักนิพชืที่หวาน เพราะธรรมชาตกิระตุ้นและ
น าทางให้มนั กลิ่นและรสถูกกับมนั มนัจงึกินพืชนัน้ องค์ประกอบของน ้าตาลในตัวมนัเพิ่มขึ้นและ
สุขภาพกลบัคนืมา 
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ดังนัน้เป็นที่ชัดเจนว่า เป็นไปได้ที่จะรักษาโรคโดยใช้อาหารและผลไม้ แต่วิทยาศาสตร์
การแพทยใ์นปจัจุบนัยงัไม่สมบูรณ์ ความจรงิน้ียงัไม่เป็นทีเ่ขา้ใจเตม็ที ่เมื่อวทิยาศาสตรก์ารแพทยบ์รรลุ
ถงึความสมบรูณ์ การรกัษาจะใชอ้าหาร ผลไมท้ีห่อมหวานและผกั ใชน้ ้ารอ้นและเยน็ 

การบรรยายน้ีรวบรดั แต่หากเป็นพระประสงคข์องพระผูเ้ป็นเจา้ โอกาสเหมาะขา้งหน้า ปญัหาน้ี
จะไดร้บัการอธบิายละเอยีดกว่าน้ี 
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ตอนท่ี 5 
 

หวัข้อทัว่ไป 
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58 
 

ไม่มีความชัว่ร้ายด ารงอยู่ 
 

การอธบิายทีแ่ทจ้รงิเกี่ยวกบัเรื่องนี้นัน้ยากมาก จงรูว้่าการด ารงอยู่ทัง้หลายมสีองชนิด คอื การ
ด ารงอยูท่างวตัถุและการด ารงอยูท่างจติ นัน่คอืสิง่ทีป่ระสาทสมัผสัรบัรูไ้ดแ้ละสิง่ทีเ่ป็นนามธรรม 
 

สิง่ทีส่มัผสัรูไ้ดค้อืสิง่ทีป่ระสาทสมัผสัทัง้หา้รบัรู ้ดงันัน้การด ารงอยู่ทีต่ามองเหน็เรยีกว่าเป็นสิง่ที่
สมัผสัรู้ได้ นามธรรมคือสิ่งที่มไิด้มกีารด ารงอยู่ที่เห็นได้แต่เป็นความคิดที่ก่อในจิตใจ ตัวอย่างเช่น 
ปญัญาเป็นนามธรรมที่ไม่มกีารด ารงอยู่ปรากฏให้เห็น อตัลกัษณะและคุณลกัษณะทัง้หมดของมนุษย์
รวมเขา้เป็นการด ารงอยูท่างนามธรรมและสมัผสัรูไ้มไ่ด้ 
 

กล่าวโดยรวบรดั การด ารงอยู่ทางนามธรรมเช่น คุณลกัษณะและความสมบูรณ์อนัน่าชมเชย
ทัง้หมดของมนุษย์เป็นสิง่ดแีท้และด ารงอยู่ ความชัว่ร้ายเป็นเพียงการไม่ด ารงอยู่ของความสมบูรณ์ 

ดงันัน้ความโง่เขลาคอืการขาดความรู้ ความผดิพลาดคอืการขาดการน าทาง การลมืคอืการขาดความจ า 
ความเบาปญัญาคอืการขาดสตทิีด่ ีทัง้หมดน้ีไมก่ารด ารงอยูท่ีแ่ทจ้รงิ 
 

ในท านองเดยีวกนั การด ารงอยู่ที่สมัผสัรู้ได้เป็นสิง่ที่ดโีดยสมบูรณ์และความชัว่รา้ยนัน้มาจาก
การไม่ด ารงอยู่ของสิง่ทีด่ ีกล่าวคอืตาบอด คอืการขาดการมองเหน็ หูหนวกคอืการขาดการได้ยนิ ความ
จนคอืการขาดความมัน่คง ความปว่ยคอืการขาดสุขภาพ ความตายคอืการขาดชวีติ และความอ่อนแอคอื
การขาดความแขง็แรง 
 

กระนัน้ก็ตามมขี้อสงสยัหนึ่งเกดิขึน้ในใจ กล่าวคอื แมลงป่องและงูมพีษิเป็นสิง่ที่ดหีรอืชัว่ร้าย
เพราะมนัเป็นสิ่งมชีวีิตที่ด ารงอยู่ แมลงป่องและงูพิษเป็นสิง่ชัว่ร้ายเมื่อสมัพนัธ์กับมนุษย์ แต่เมื่อมนั
สมัพนัธก์บัตวัมนัเอง มนัไมใ่ช่สิง่ชัว่รา้ย เพราะพษิเป็นอาวุธของมนัและการกดัเป็นการป้องกนัตวัมนัเอง 
แต่เนื่องดว้ยพษิของมนัเขา้กนัไมไ่ดก้บัธาตุของเรา กล่าวคอืธาตุทัง้สองทีแ่ตกต่างกนันี้ต่อต้านกนั ดงันัน้
การต่อตา้นน้ีเป็นสิง่ชัว่รา้ย แต่ในความเป็นจรงิแลว้เมือ่พจิารณาถงึตวัมนัเองมนัเป็นสิง่ทีด่ ี
 

ใจความย่อของการบรรยายนี้คอื เป็นไปไดท้ีส่ ิง่หนึ่งเมื่อสมัพนัธก์บัอกีสิ่งหนึ่งอาจเป็นสิง่ชัว่รา้ย 
และในเวลาเดยีวกนัภายในขอบเขตของการด ารงอยู่ที่เหมาะสมของมนัเอง  มนัอาจไม่ไดเ้ป็นสิง่ชัว่รา้ย 
ดงันัน้เป็นทีพ่สิูจน์แลว้ว่าไม่มคีวามชัว่รา้ยด ารงอยู่ พระผูเ้ป็นเจา้ทรงสรา้งทุกสรรพสิง่ขึน้มาดงีาม ความ
ชัว่รา้ยคอืความว่างเปล่า ความตายคอืความไรช้วีติ เมื่อมนุษยไ์ม่ไดร้บัชวีติอกีต่อไปเขากต็าย ความมดื
คอืความไรแ้สงสว่าง เมื่อไม่มแีสงสว่างกม็คีวามมดื แสงสว่างเป็นสิง่ที่ด ารงอยู่แต่ความมดืมไิด้ด ารงอยู่ 
ความมัง่คัง่เป็นสิง่ทีด่ ารงอยู่ แต่ความจนเป็นสิง่ทีม่ไิดด้ ารงอยู่  
 

ดงันัน้เป็นทีก่ระจา่งว่า ความชัว่รา้ยทัง้หมดกลบัไปสู่การไมด่ ารงอยู่ พระผูเ้ป็นเจา้ด ารงอยู่ ความ
ชัว่รา้ยมไิดด้ ารงอยู่ 
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59 
 

ความทรมานมีสองชนิด 
 

จงรู้ว่าความมรมานมีสองชนิด  คือความทรมานที่ซ่อนเร้นและความทรมานที่ปรากฏชัด 
ตวัอยา่งเช่นความโงเ่ขลาในตวัมนัเองคอืความทรมานทีซ่่อนเรน้ ความไมแ่ยแสต่อพระผูเ้ป็นเจา้คอืความ
ทรมานในตวัมนัเอง เช่นเดยีวกบัการโกหก ความโหดรา้ย ความทรยศ ความไม่สมบูรณ์ ทัง้หมดคอืความ
ทรมานแต่เป็นความทรมานที่ซ่อนเรน้ เป็นทีแ่น่นอนว่าส าหรบัผูฉ้ลาด ความตายนัน้ดกีว่าบาป และการ
ถูกตดัลิน้ดกีว่าการโกหก หรอืการพดูใส่รา้ย 
 

ความทรมานอกีชนิดหน่ึงเป็นสิง่ทีป่รากฏชดั เช่นการลงโทษ การจ าคุก การต ีการขบัไล่ การเนรเทศ แต่
ส าหรบัประชาชนของพระผูเ้ป็นเจา้ การแยกจากพระผูเ้ป็นเจา้คอืความทรมานอนัยิง่ใหญ่ทีสุ่ด 
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60 
 

ความยติุธรรมและความปรานีของพระผูเ้ป็นเจ้า 
 

จงรูว้่าการกระท าความยุตธิรรมคอืการให้ทุกคนตามที่เขาควรได้รบั ตวัอย่างเช่น เมื่อคนงาน
ท างานตัง้แต่เชา้จนค ่า ความยตุธิรรมจะตอ้งใหเ้ขาไดร้บัค่าแรง เมื่อเราไม่ไดท้ างานและไม่ไดเ้หนื่อยยาก
แต่ไดร้บัของขวญั สิง่นี้คอืความอาร ีหากท่านไดใ้หท้านและของขวญัแก่คนจนแมว้่าพวกเขามไิดเ้หนื่อย
ยากเพื่อท่านและมไิด้ท าอะไรที่สมควรได้รบั นี่คือความอารี เช่นกันที่พระครสิต์วิงวอนขออภยัเพื่อ
ฆาตกรทีฆ่า่พระองค ์นี้เรยีกว่าความอาร ี

ทน้ีีปญัหาของความดหีรอืความชัว่รา้ยถูกก าหนดโดยเหตุผลหรอืกฎ บางคนเชื่อว่าความดหีรอื
ความชัว่ร้ายถูกก าหนดโดยกฎ เช่นชาวยวิเชื่อว่าบญัญตัิทัง้หมดในพระคัมภีร์เก่าเป็นบทบงัคบัโดย
สมบูรณ์ พจิารณาว่ามนัเป็นเรื่องของกฎมใิช่เหตุผล ดงันัน้ชาวยวิทัง้หลายกล่าวว่า บญัญตัหินึ่งในพระ
คมัภรีเ์ก่าคอืเป็นสิง่มชิอบทีจ่ะรบัประทานเน้ือและเนยดว้ยกนั เพราะว่ามนัเป็น “กาเรฟ” และ “กาเรฟ” ใน
ภาษาฮนิดหูมายถงึไมส่ะอาด ดงัเช่น “โคเชอร”์ หมายความว่าสะอาด พวกเขากล่าวว่า นี้เป็นเรื่องของกฎ
มใิช่เหตุผล 

แต่นักศาสนศาสตรท์ัง้หลายคดิว่าความดแีละความชัว่ขึน้กบัทัง้เหตุผลและกฎ  รากฐานส าคญั
ของการห้ามขโมย  ทรยศ พูดปด เสแสร้ง และความโหดร้ายคือเหตุผล  ผู้ที่ฉลาดทุกคนเข้าใจว่า
ฆาตกรรม การขโมย การทรยศ การพูดปด การเสแสรง้และความโหดรา้ย เป็นความชัว่รา้ยที่น่าต าหนิ 
เพราะหากท่านใช้หนามแทงคนหนึ่ง เขาจะรอ้งบ่น และคร ่าครวญ ดงันัน้เป็นที่กระจ่างว่าเขาจะเข้าใจ
ตามเหตุผลว่าฆาตกรรมเป็นสิง่น่าต าหนิ หากเขากระท าฆาตกรรม เขาจะต้องรบัผดิชอบ ไม่ว่าชื่อเสยีง
ของศาสนทูตจะมาถงึเขาหรอืไม่ เพราะมนัเป็นเหตุทีก่ าหนดลกัษณะที่น่าต าหนิของการกระท า เมื่อคน
หนึ่งกระท าสิง่ทีไ่มด่นีี้ เขาจะตอ้งรบัผดิชอบ 

แต่ในสถานทีซ่ึง่บญัชาของศาสนทูตไม่เป็นทีท่ราบ และประชาชนมไิดป้ฏบิตัติามค าสัง่สอนของ
พระผู้เป็นเจ้า เช่นบญัชาของพระครสิต์ที่ให้ตอบแทนความชัว่ร้ายด้วยความดี แต่พวกเขาปฏบิตัิตาม
ความต้องการทางธรรมชาติ กล่าวคอืหากเขาทรมานผู้ทีท่รมานเขา จากแง่นี้ของศาสนา พวกเขาไดร้บั
การอภยัเพราะบญัชาสวรรคม์ไิดส้่งมอบไปถงึพวกเขา แมว้่าพวกเขาไม่คู่ควรกบัความปรานี กระนัน้พระ
ผูเ้ป็นเจา้ปฏบิตัต่ิอพวกเขาดว้ยความปรานีและให้อภยัพวกเขา 

ทัง้นี้เมือ่พจิารณาตามเหตุผล การแก้แคน้เป็นสิง่น่าต าหนิ เพราะว่าโดยการแก้แคน้ ไม่มผีลดบีงั
เกิดขึ้นแก่ผู้แก้แค้น หากมนุษย์คนหนึ่งตีอีกคนหนึ่ง และผู้ที่ถูกตีแก้แค้นด้วยการตีกลบั เขาจะได้รบั
ประโยชน์อะไร? สิง่นี้เป็นยาส าหรบัแผลของเขาหรอืเป็นการรกัษาความเจบ็ป่วยของเขาหรอื? ไม่ พระผู้
เป็นเจา้ทรงหา้ม ในความเป็นจรงิแลว้การกระท าหนึ่งเกดิก่อน อกีารกระท าหนึ่งเกดิทหีลงั ดงันัน้หากผูท้ี่
ถูกตใีห้อภยั ไม่เพยีงเท่านัน้ หากเขาปฏบิตัติรงกนัขา้มกบัสิง่ที่เขาถูกกระท า นี่เป็นสิง่น่าสรรเสรญิ กฎ
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ของชุมชนจะลงโทษผู้ก้าวร้าวแต่จะไม่แก้แค้น การลงโทษนี้มจีุดมุ่งหมายเพื่อตักเตือน  ป้องกนัและ
ต่อตา้นความโหดรา้ยและการท าผดิ เพื่อว่าคนอื่นๆ จะไมเ่ป็นผูก้ดขี ่

แต่ถา้ผูท้ีถู่กตยีกโทษและใหอ้ภยั เขาแสดงความปรานีสงูสุดนี้คู่ควรแก่การชมเชย 
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61 
 

วิธีถกูต้องในการปฏิบติัต่ออาชญากร 
 

ค าถาม: อาชญากรควรถูกลงโทษ หรอืยกโทษใหแ้ละไมต่อ้งใส่ใจ 
 

ค าตอบ: การลงโทษส าหรบัการท าผดิมสีองชนิด หนึ่งเป็นการแก้แค้น อกีอย่างหนึ่งเป็นการ
ลงโทษ มนุษยไ์ม่มสีทิธจิะแก้แคน้ แต่ชุมนุมมสีทิธจิะลงโทษอาชญากร และการลงโทษนี้มจีุดหมายเพื่อ
ตกัตกัเตอืนและป้องกนั เพื่อว่าจะไม่มคีนอื่นกลา้ก่ออาชญากรรมนัน้ การลงโทษนี้เป็นการคุ้มครองสทิธิ
ของมนุษย ์มใิช่เป็นการแก้แคน้ การแก้แคน้ระงบัโทสะโดยใชค้วามชัว่รา้ยต่อต้านความชัว่รา้ย ไม่ไดร้บั
อนุญาต เพราะมนุษยไ์ม่มสีทิธทิีจ่ะแก้แคน้ แต่หากอาชญากรรมได้รบัการอภยัโทษโดยสิ้นเชงิ โลกย่อม
ไรร้ะเบยีบ ดงันัน้การลงโทษเป็นสิง่จ าเป็นอย่างหนึ่งส าหรบัความปลอดภยัของชุมนุม  แต่ผูถู้กกดขีไ่ม่มี
สทิธแิกแ้คน้ผูก้า้วรา้ว ในทางตรงขา้มเขาควรใหอ้ภยั เพราะมนัเป็นสิง่คู่ควรกบัความเป็นมนุษย ์
 

ชุมนุมต้องลงโทษผู้กดขี่ ฆาตกร อาชญากร เพื่อตักเตือนและเหนี่ยวรัง้คนอื่นไม่ให้กระท า
อาชญากรรมเช่นเดียวกนั แต่สิ่งที่ส าคญัที่สุดคือประชาชนต้องได้รบัการศึกษาจนพวกเขาจะไม่ก่อ
อาชญากรรมเพราะเป็นไปได้ที่จะให้การศึกษามวลชนจนพวกเขาจะหลีกเลี่ยงและไม่อยากก่อ
อาชญากรรม เพื่อว่าประชาชนจะพจิารณาว่าอาชญากรรมในตวัมนัเองเป็นการลงโทษอนัสาหสัทีสุ่ด เป็น
การประณามและการทรมานทีสุ่ด ดงันัน้จะไมม่กีารก่ออาชญากรรมทีต่อ้งถูกลงโทษ 
 

เราต้องพูดถึงสิ่งที่เป็นไปได้ที่จะน ามาปฏิบัติในโลกนี้  มีทฤษฎีและความคิดสูงส่งมากมาย
เกีย่วกบัเรือ่งนี้แต่น ามาปฏบิตัไิมไ่ด ้เช่นนัน้เราตอ้งพดูถงึสิง่ทีน่ ามาปฏบิตัไิด ้
 

ตัวอย่างเช่น หากใครคนหนึ่งกดขี่ ท าร้ายหรอืประทุษร้ายอีกคนหนึ่ง  และผู้ถูกประทุษร้าย
โต้ตอบ นี้คอืการแก้แคน้และเป็นทีน่่าตเิตยีน หากบุตรของอมัรูฆ่าบุตรของซาอดิ ซาอดิไม่มสีทิธจิะฆ่า
บุตรของอมัรู หากว่าเขาฆ่า นัน่เป็นการแก้แคน้ และเป็นที่น่าต าหนิอย่างยิง่ เขาควรตอบแทนความชัว่
รา้ยด้วยความด ีและไม่เพยีงแต่ให้อภยัเท่านัน้แต่ถ้าเป็นไปได้เขาควรให้การรบัใช้แก่ผู้กดขีเ่ขา  ความ
ประพฤตเิช่นนี้คู่ควรกบัมนุษย์ เพราะเขาจะได้ประโยชน์อะไรจากการแก้แค้น การกระท าทัง้สองอย่าง
เท่ากนั หากการกระท าหนึ่งน่าต าหนิ การกระท าทัง้สองกน่็าต าหนิ มนัต่างกนัเพยีงว่าสิง่หนึ่งท าก่อน อกี
สิง่หนึ่งท าทหีลงั 
 

แต่ชุมชนมสีทิธใินการปกครองและคุ้มครอง ชุมชนไม่มคีวามเกลยีดชงัหรอืเป็นศตัรกูบัฆาตกร 
ชุมชนจ าคุกหรอืลงโทษเขาก็เพยีงเพื่อคุม้ครองความปลอดภยัใหแ้ก่คนอื่น  มไิด้มจีุดประสงค์จะแก้แค้น
ฆาตกร แต่ลงโทษเพื่อชุมชนจะไดร้บัการปกป้อง หากชุมชนและทายาทของผูถู้กฆาใหอ้ภยัและตอบแทน
ความชัว่ร้ายด้วยความดี ผู้โหดร้ายย่อมจะท าร้ายคนอื่นๆ  ต่อไปอีก และย่อมจะมีการลอบสังหาร
ประชาชนชัว่ร้ายเหมือนสุนัขป่าย่อมจะท าลายแกะของพระผู้เป็นเจ้า ชุมชนไม่มีเจตนาร้ายหรือ



128 

 

ความแคน้ทีล่งโทษและมไิดต้้องการระงบัโทสะ แต่มจีุดประสงค์เพื่อคุม้ครองคนอื่นๆ เพื่อว่าจะไม่มกีาร
กระท าอนัโหดรา้ยเกดิขึน้อกี 
 

ดงันัน้เมื่อพระครสิต์กล่าวว่า “ใครที่ตบแก้มขวาของเจ้า จงหนัแก้มซ้ายให้เขา” ค ากล่าวนี้มี
จดุประสงคเ์พื่อสัง่สอนมนุษยไ์มใ่หแ้กแ้คน้กนัเป็นการส่วนตวั พระองคม์ไิดห้มายความว่าหากสุนัขป่าตวั
หนึ่งมาที่ฝงูแกะและต้องการท าลายฝงูแกะ สุนัขป่าควรได้รบัการสนับสนุน ไม่ หากพระครสิต์ทราบว่า
สุนขัปา่เขา้มาในฝงูและจะท าลายแกะ พระองคย์อ่มจะป้องกนัฝงูแกะแน่นอน 
 

เนื่ องด้วยการให้อภัยเป็นคุณลักษณะของพระผู้ทรงปรานี  เช่นกันความยุติธรรมก็เป็น
คุณลกัษณะหนึ่งของพระผูเ้ป็นนาย การด ารงอยู่ไดร้บัการค ้าจุนดว้ยเสาหลกัแห่งความยุตธิรรม มใิช่การ
ใหอ้ภยั การคงอยู่ของมนุษยข์ึน้อยู่กบัความยุตธิรรมมใิช่การใหอ้ภยั ดงันัน้ในปจัจุบนัหากกฎหมายของ
การใหอ้ภยัน ามาใชใ้นทุกประเทศ ภายในเวลาอนัสัน้ โลกย่อมเสยีระเบยีบ และรากฐานของมนุษยชาติ
ย่อมแต่ทลาย ตวัอย่างเช่นหากรฐับาลทัง้หลายในยุโรปมไิดต้้านทานอตัตลิาผู้ชัว่รา้ย  เขาคงไม่ปล่อยให้
ใครมชีวีติเหลอืสกัคน 
 

ประชาชนบางคนเป็นเหมอืนสุนัขป่าทีห่ระหายเลอืด หากเขารูว้่าเขาจะไม่ถูกลงโทษ เขาจะฆ่า
คนเพื่อความพอใจและความสนุกสนาน ผู้กดขี่คนหนึ่งแห่งเปอร์เซยีได้ฆ่าครูของเขาเพยีงเพื่อความ
สนุกสนาน เพื่อความขบขนัและเป็นการกีฬา มูทาวคิคลิผู้มชีื่อเสยีงได้เรยีกรฐัมนตรี สมาชกิสภาและ
เจา้หน้าทีท่ ัง้หลายเขา้มาพบ แล้วปล่อยแมลงป่องเต็มกล่องออกมา และห้ามไม่ให้ใครขยบัเขยือ้น เมื่อ
แมลงปอ่งต่อยบุคคลเหล่านัน้ เขาหวัเราะอยา่งเดอืดพล่าน 
 

เป็นการเน้นจุดส าคญั: รฐัธรรมนูญของชุมนุมขึน้อยู่กบัความยุตธิรรมมใิช่การให้อภยั เช่นนัน้
การใหอ้ภยัทีพ่ระครสิต์กล่าวถงึนี้มไิดห้มายความว่า เมื่อชาตทิัง้หลายโจมตที่าน เผาบา้นของท่าน ปล้น
สนิค้าของท่าน ท ารา้ยภรรยา ลูก และญาตขิองท่านและหยามเกยีรตทิ่าน ท่านควรยอมจ านนต่อศตัรูผู้
กดขีเ่หล่านี้และยอมใหพ้วกเขากระท าความโหดรา้ย ไม่ วจนะของพรครสิต์พาดพงิถงึการปฏบิตัริะหว่าง
บุคคลสองคน หากคนหน่ึงโจมตอีกีคนหน่ึง คนทีถู่กโจมตคีวรใหอ้ภยัเขา แต่ชุมชนต้องคุม้ครองสทิธขิอง
มนุษย์ ดงันัน้หากใครคนหนึ่งโจมตีท าร้าย กดขี่เรา เราจะไม่ต่อสู้และจะให้อภยัเขา  แต่หากคนหนึ่ง
ต้องการโจมตซียีดิ แมนซาดี26 แน่นอนเราจะขดัขวาง แมว้่าการไม่เขา้แทรกแซงเป็นความกรุณาส าหรบั
อาชญากร แต่มนัเป็นการกดขีส่ าหรบัแมซาดี หากขณะน้ีชาวอาหรบัทีป่่าเถื่อนคนหน่ึงถอืดาบเขา้มาทีน่ี่
และต้องการโจมตี ท าร้ายและฆ่าท่าน เราจะขดัขวางเขาอย่างแน่นอน หากเราละทิ้งท่านไว้กับชาว
อาหรบัคนนัน้ ย่อมไม่เป็นความยุตธิรรมแต่เป็นความอยุตธิรรม แต่ถ้าหากเขาท ารา้ยเรา เราจะใหอ้ภยั
เขา 
 

มอีกีอย่างหนึ่งที่จะกล่าวคอื: ชุมชนหมกมุ่นทัง้กลางวนักลางคนืในการออกกฎหมายลงโทษ 

ตระเตรยีมเครื่องมอืและวธิกีารลงโทษ พวกเขาสรา้งคุก โซ่ ตรวน จดัสถานที่ไว้ส าหรบัเนรเทศ ส าหรบั

                                                        
26 บาไฮศาสนิกชนคนหนึ่งท่ีนัง่อยู่ด้วยกนั 
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ความล าบากและการทรมานชนิดต่างๆ และคดิว่าการฝึกวนิัยของอาชญากรโดยวธิเีหล่านี้  แต่ในความ
เป็นจรงิแล้วมนัก่อให้เกิดการท าลายศลีธรรมและอุปนิสยั  ในทางตรงกนัข้ามชุมชนควรพยายามอย่าง
กระตอืรอืรน้ที่สุดทัง้กลางวนัและกลางคนืเพื่อให้การศกึษามนุษย์ ท าใหพ้วกเขาก้าวหน้าไปทุกวนัและ
เพิม่พูนวทิยาศาสตรแ์ละความรู้ ท าให้พวกเขาบรรลุคุณความดี มศีลีธรรม หลกีเลี่ยงสิง่ชัว่รา้ย เพื่อว่า
อาชญากรรมจะไมเ่กดิขึน้ แต่ในปจัจบุนักลบัเป็นตรงกนัขา้ม ชุมนุมมกัคดิแต่การใชก้ฎหมายลงโทษ การ
ตระเตรยีมวิธีการและเครื่องมอืส าหรบัลงโทษและประหารชีวิต  เตรยีมสถานที่ไว้ส าหรบัจ าคุกและ
เนรเทศโดยพวกเขาคาดว่าจะมกีารก่ออาชญากรรม นี่เป็นผลในทางบ่อนท าลายศลีธรรม 
 

แต่ถ้าชุมชนพยายามให้การศึกษามวลชน ความรู้และวทิยาศาสตร์ย่อมเพิ่มขึ้นทุกวนั ความ
เข้าใจย่อมกว้างขึ้น ความละเอียดอ่อนย่อมพฒันาขึน้ ธรรมเนียมย่อมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี และ
ศีลธรรมย่อมไม่แปรเปลี่ยน กล่าวคือ ในความสมบูรณ์ทุกประเภทเหล่านี้ย่อมมีการก้าวหน้าและมี
อาชญากรรมลดลง 
 

เป็นการยนืยนัแล้วว่าในหมู่ประชาชนผู้มอีารยธรรม อาชญากรรมมน้ีอยกว่าในหมู่ประชาชนที่
ดอ้ยอารยธรรม กล่าวคอืในหมู่ผู้ทีบ่รรลุถงึอารยธรรมทีแ่ทจ้รงิ ซึ่งเป็นอารยธรรมสวรรค์ เป็นอารยธรรม
ของบรรดาผู้ทีป่ระสานความสมบูรณ์ทางธรรมและทางวตัถุเขา้ดว้ยกนั  เนื่องดว้ยความโง่เขลาเป็นเหตุ
ของอาชญากรรม เมื่อความรู้และวทิยาศาสตร์เพิ่มขึ้น อาชญากรรมจะยิง่ลดน้อยลง จงพจิารณาดูว่า
ฆาตกรรมเกดิขึน้บ่อยแค่ไหนในหมู่ชนป่าเถื่อนในอฟัรกิา พวกเขาฆ่ากนัและกนัเพื่อกนิเลอืดเนื้อกนัเอง 
ท าไมความป่าเถื่อนเช่นน้ีไม่เกดิในสวติเซอรแ์ลนด์ เหตุผลที่กระจ่างชดั เป็นเพราะการศกึษาและคุณ
ความดขีดัขวางมใิหเ้กดิความปา่เถื่อนเหล่านัน้ 
 

ดงันัน้ชุมชนตอ้งคดิถงึการป้องกนัอาชญากรรม ดกีว่าคดิถงึการลงโทษ 
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62 
 

การประท้วงหยดุงาน 
 

ท่านได้ถามเราเกี่ยวกับการประท้วงหยุดงาน  ปญัหาน้ีจะเป็นเรื่องยุ่งยากไปอีกเป็นระยะ
เวลานาน การประท้วงหยุดงานมสีองสาเหตุ  หนึ่งเป็นเพราะความเข้มงวดเกินไปและความโลภของ
นายทุนและเจา้ของโรงงาน อกีสาเหตุหนึ่งเป็นเพราะความเกนิควร ความโลภและเจตนารา้ยของคนงาน
และช่างฝีมอื ดงันัน้จ าเป็นตอ้งรกัษาสาเหตุทัง้สองนี้ 
 

แต่สาเหตุส าคญัของความยุง่ยากเหล่าน้ีอยูท่ีก่ฎหมายของอารยธรรมในปจัจุบนั เพราะกฎหมาย
เหล่านัน้ท าใหบุ้คคลกลุ่มน้อยสะสมสมบตัไิวอ้ย่างหาทีเ่ปรยีบไม่ไดซ้ึง่เกนิความจ าเป็น ขณะทีบุ่คคลอกี
จ านวนมากขดัสนขาดแคลนและอยู่ในความทุกข์ยากที่สุด  สิง่นี้ขดักบัความยุติธรรม ขดักบัความเป็น
มนุษย ์มนัเป็นความไมย่ตุธิรรมอย่างยิง่และตรงขา้มกบัสิง่อนัเป็นทีน่่าพอใจของสวรรค์ 
 

ความแตกต่างนี้เป็นสิง่เฉพาะของมนุษยชาติ สิง่มชีวิติอื่นๆ กล่าวคอืสตัวเ์กอืบทุกชนิดมคีวาม
ยตุธิรรมและความเท่าเทยีม ดงันัน้ในฝงูแกะ ฝงูกวางในชนบท ในหมู่นกตามทุง้หญ้า ทีร่าบ เนินเขาหรอื
สวนผลไม ้สตัวเ์กอืบทุกตวัไดร้บัส่วนแบ่งอย่างยุตธิรรม ความแตกต่างของวธิกีารด ารงชวีติไม่พบในหมู่
สตัว ์ดงันัน้พวกมนัด ารงอยูด่ว้ยความสงบและความหรรษาอย่างสมบรูณ์ 
 

แต่สกุลมนุษย์มไิด้เป็นเช่นนัน้เลย ซึ่งพวกเขายงัคงขนือยู่ในความผดิพลาดอนัใหญ่หลวงและ
ความยตุธิรรมโดยสมบรูณ์ จงพจิารณาบุคคลหนึ่งซึง่ไดก้อบโกยความมัง่คัง่โดยเขา้ยดึครองประเทศหนึ่ง
เพื่อหาผลประโยชน์ เขาได้รบัสมบตัิอย่างหาที่เปรยีบไม่ได้ ได้รบัก าไรและรายได้ซึ่งหลัง่ไหลราวกบั
แม่น ้า ขณะทีป่ระชาชนผูโ้ชครา้ยนับแสนผูอ่้อนแอและไรอ้ านาจ  ไม่มแีมแ้ต่ขนมปงัสกัค า ไม่มคีวามเท่า
เทยีมหรอืภราดรภาพ ดงันัน้ท่านเหน็ไดว้่าความสวยงามและความหรรษาของส่วนรวม  ความผาสุกของ
มนุษยด์บัสญูไปบางส่วน และชวีติโดยส่วนรวมไม่ออกผล แทจ้รงิแลว้สมบตั ิเกยีรต ิการคา้ อุตสาหกรรม 
อยู่ในมอืของเจ้าของกิจการบางคน ขณะที่ประชาชนคนอื่นๆ จ านนอยู่กบัความล าบากเป็นล าดบัและ
ความยุง่ยากไมม่สีิน้สุด พวกเขาไมไ่ดร้บัประโยชน์หรอืก าไร ไมไ่ดร้บัความสบายหรอืความสงบ 
 

ดงันัน้ควรก่อตัง้กฎหมายเพื่อควบคุมความมัง่คัง่เกนิควรของบุคคลบางคน และจ ากดัความทุกข์
ยากของมวลชนผู้ยากจนนับล้าน ดงันี้ความพอประมาณจะบงัเกดิขึน้ อย่างไรก็ตามความเท่าเทยีมกนั
โดยสมบูรณ์เป็นไปไม่ได้ ความเท่าเทียมกันโดยสมบูรณ์ในสมบัติ  เกียรติ การค้า  เกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม ย่อมสิ้นสุดลงที่ความต้องการ ความสบาย ความท้อแท้ ความไม่เป็นระเบยีบของวธิกีาร
ด ารงชวีติและความผดิหวงัอย่างทัว่หน้า ระบบของมนุษยย์่อมถูกท าลาย ดงันัน้มเีหตุผลแอบแฝงอยู่ใน
ความจรงิทีว่่า ความเท่าเทยีมกนัมไิดร้ะบุไวใ้นกฎหมาย เป็นสิง่ดกีว่าทีค่วามพอประมาณถูกน ามาปฏบิตัิ 
จุดส าคญัคอืใชก้ฎหมายควบคุมยบัยัง้การสะสมสมบตัมิากเกนิควรของบางคนและคุม้ครองมวลชนให้มี
ปจัจยัการด ารงชวีติที่เพยีงพอ ตวัอย่างเช่น เจา้ของโรงงานและเจ้าของกจิการสะสมสมบตัทิุกวนั และ
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ช่างฝีมอื ผูย้ากไรไ้มไ่ดร้บัอาหารประทงัชวีติประจ าวนั นี่เป็นความไมย่ตุธิรรมทีสุ่ดและไม่มผีูท้ ีเ่ทีย่งธรรม
คนใดยอมรบัได้ ดงันัน้กฎหมายควรอนุญาตใหค้นงานไดร้บัค่าแรงและส่วนแบ่งหนึ่งในสีห่รอืหนึ่งในห้า
ของผลก าไรจากเจา้ของโรงงานตามความจ าเป็นของโรงงาน  หรอืคณะคนงานและเจา้ของโรงงานควร
แบ่งก าไรและประโยชน์กนัด้วยวธิทีี่ยุติธรรม แท้จรงิแล้วแนวทางและการบรหิารธุรกิจมาจากเจา้ของ
โรงงาน งานและแรงงานมาจากคนงาน กล่าวคอืคนงานควรไดร้บัค่าแรงทีค่ ้าจุนพวกเขาไดเ้พยีงพอและ
เมื่อพวกเขาหยุดท างานเพราะอ่อนแอและช่วยตวัเองไม่ได้  พวกเขาควรได้รบับ านาญที่เพยีงพอจาก
เจา้ของโรงงาน ค่าแรงควรสงูพอส าหรบัคนงานเพื่อว่าพวกเขาสามารถเกบ็ออมไดท้ลีะน้อยในยามคบัขนั
และหมดหนทาง 
 

เมื่อก าหนดได้ดงันี้ เจ้าของโรงงานจะไม่สะสมสมบตัิแต่ละวนัซึ่งไม่มคีวามจ าเป็นส าหรบัเขา  
(โดยไมค่ดิว่าหากก าไรแบ่งกนัไมไ่ดส้ดัส่วนนายทุนย่อมจ านนอยู่ภายใต้ภาระอนัหนักหน่วงและตกอยู่ใน
ความล าบากและความยุ่งยากอย่างยิง่ การจดัการกบัสมบตัทิีม่ากเกนิควรเป็นเรื่องยากมากและบัน่ทอน
พลงัธรรมชาตขิองมนุษย)์ และคนงานและช่างฝีมอืจะไม่ตกอยู่ในความทุกขย์ากและความขดัสนอนัแสน
สาหสัอกีต่อไป พวกเขาจะไมต่อ้งทนความขาดแคลนในบัน้ปลายของชวีติ 
 

ดงันัน้เป็นที่ชดัเจนและกระจ่างว่าการแบ่งสมบตัิมากเกินควรในหมู่บุคคลจ านวนน้อยขณะที่
มวลชนอยู่ในความทุกขย์ากนัน้เป็นความไม่ยุตธิรรม ในท านองเดยีวกนั ความเท่าเทยีมกนัโดยสมบูรณ์
ย่อมเป็นอุปสรรคต่อชีวติ ต่อความผาสุก ต่อระเบยีบและความสงบของชุมชน ควรใช้ทางสายกลาง
ส าหรบัปญัหาน้ี นายทุนควรมคีวามพอประมาณในการแบ่งก าไรและค านึงถึงความผาสุกของผู้ยากไร้
และขดัสน กล่าวคอืคนงานและช่างฝีมอืควรได้รบัค่าแรงตายตวัจ านวนหนึ่งและได้รบัส่วนแบ่งอกีส่วน
หนึ่งจากผลก าไรทัว่ไปของโรงงาน 
 

เมื่อพิจารณาถึงสิทธิทางสังคมของเจ้าของโรงงาน  คนงานและช่างฝีมือ  ควรมีการก าหนด
กฎหมายทีใ่หผ้ลก าไรพอประมาณแก่เจา้ของโรงงาน และใหป้จัจยัด ารงชวีติแก่คนงานพรอ้มกบัความมัง่
คงของชวีติในอนาคต ดงันี้เมื่อพวกเขาอ่อนแอลงและหยุดท างาน ชราลงและช่วยตวัเองไม่ได้และถงึแก่
กรรมทิ้งลูกๆ ที่ยงัเยาว์ไว้ ลูกๆ จะไม่อดตายเพราะความยากจน และพวกเขามสีิทธิจะได้รบัปจัจยั
เลก็น้อยในการด ารงชวีติจากรายไดข้องโรงงาน 
 

ในท านองเดยีวกนัคนงานไม่ควรดือ้ดงึหรอืก่อจลาจล ไม่ควรเรยีกรอ้งค่าแรงเกนิควร แต่สทิธทิัง้
สองฝ่ายจะถูกก าหนดไวต้ามธรรมเนียมดว้ยกฎหมายทียุ่ตธิรรม ในกรณีที่ฝ่ายหน่ึงฝ่าฝืน ศาลยุตธิรรม
จะใหก้ารพพิากษา และหยุดการฝ่าฝืนโดยตดัสนิปรบั ดงันี้ระเบยีบจะกลบัคนืสู่ปกตแิละความยุ่งยากจะ
สงบลง ระหว่างรอการตัดสินศาลยุติธรรมและรฐับาลจะเจ้าแทรกแซงตามกฎหมาย  เพราะกิจการ
ทัง้หลายในปจัจุบนัระหว่างคนงานและเจา้ของโรงงานไม่สามารถน ามาเปรยีบไดก้บัธุรกจิทัว่ไประหว่าง
บุคคลซึง่ไมม่คีวามเกีย่วพนักบัสาธารณะและรฐับาลไมค่วรเขา้ไปหมกมุ่น ในความเป็นจรงิแลว้ แมว้่านี่ดู
เหมอืนเป็นเรื่องส่วนบุคคล แต่ความยุ่งยากระหว่างผู้อุปถัมภ์และคนงานก่อให้เกิดผลเสียหายต่อ
ส่วนรวม เพราะการค้า อุตสาหกรรม เกษตรกรรม และธุรกิจทัว่ไปของประเทศเชื่อมโยงกนัอยู่อย่าง
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ใกลช้ดิ หากธุรกจิหนึ่งหยดุชะงกั จะมผีลเสยีหาต่อมวลชน ดงันัน้ความยุ่งยากระหว่างคนงานและเจา้ของ
โรงงานจะก่อความเสยีหายใหแ้ก่ส่วนรวม 
 

ดงันัน้ศาลยุตธิรรมและรฐับาลจงึมสีทิธแิทรกแซง เมื่อความยุ่งยากเกดิขึน้ระหว่างคนสองคนใน
เรื่องสทิธสิ่วนบุคคล จ าเป็นที่บุคคลที่สามจะจดัการกบัปญัหา นี้คอืหน้าที่ของรฐับาล ปญัหาของการ
ประทว้งหยุดงานไดก่้อความยุ่งยากในประเทศและมกัสมัพนัธ์กบัการก่อกวนของคนงานและความโลภ
ของเจา้ของโรงงาน ปญัหาน้ีจะถูกละเลยไดอ้ยา่งไร 
 

พระผูเ้ป็นเจา้ผูท้รงความดงีาม เป็นไปไดห้รอืทีค่นหนึ่งสามารถพกัผ่อนและด ารงชวีติอย่างสบาย
ในคฤหาสถ์ที่หรหูรา เมื่อเขาเหน็ว่าเพื่อนมนุษยข์องเขาอดอยากและขาดแคลนทุกสิง่  ผู้ทีพ่บคนอื่นตก
อยู่ในความทุกขย์ากอนัสาหสัจะเพลดิเพลนิกบัความมัง่คัง่ของตนเองไดห้รอื นัน่เองทีศ่าสนาของพระผู้
เป็นเจ้าได้ก าหนดไว้ว่าผู้ม ัง่คัง่ต้องแบ่งทรพัย์สมบตัิของเขาเพื่อประทงัผู้ยากไร้และผู้โชคร้าย นี้คือ
รากฐานของศาสนาของพระผูเ้ป็นเจา้และเป็นสาระส าคญัทีสุ่ดของบญัญตัทิัง้หลาย 
 

เน่ืองดว้ยปจัจุบนัมนุษยม์ไิด้ถูกบงัคบัโดยรฐับาล ถ้าหากเขาสละค่าใชจ้่ายให้กบัคนยากไรด้้วย
หวัใจทีด่งีามและดว้ยเมตตาธรรม สิง่นี้จะเป็นทีน่่าสรรเสรญิอย่างยิง่ เป็นทีย่อมรบัและน่ายนิด ี
 

ดงัทีก่ล่าวคอืความหมายของงานทีด่งีามในพระคมัภรีแ์ละธรรมจารกึแห่งสวรรค์ 
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63 
 

การกลบัชาติมาเกิด 
 

ค าถาม: อะไรคอืความจรงิเกีย่วกบัการกลบัชาตมิาเกดิทีป่ระชาชนบางคนเชื่อ 
 

ค าตอบ: จุดมุ่งหมายของสิง่ทีเ่ราก าลงัจะพูดคอืเพื่ออธบิายความเป็นจรงิ มใิช่จะเยย้หยนัความ
เชื่อของคนอื่นๆ ทัง้หมดเป็นเพยีงการอธบิายความจรงิ เรามไิด้ต่อต้านความคดิเหน็ของคนอื่นใดและ
มไิดร้บัรองการวพิากยว์จิารณ์ 
 

ดงันัน้จงรูว้่าบรรดาผูท้ีเ่ชื่อการกลบัชาตมิาเกดิมสีองประเภท ประเภทหนึ่งไม่เชื่อการลงโทษและ
รางวลัของโลกหน้า และพวกเขาคดิว่ามนุษยไ์ดร้บัรางวลัและการชดเชยเมือ่กลบัชาตมิาเกดิและกลบัมาสู่
โลกนี้อกี พวกเขาถอืว่าสวรรคแ์ละนรกจ ากดัอยูท่ีโ่ลกนี้และไมพ่ดูถงึการด ารงอยูข่องโลกหน้า พวกเขายงั
แบ่งออกอกีเป็นสองกลุ่ม กลุ่มหนึ่งคดิว่าบางครัง้มนุษยก์ลบัมาสู่โลกนี้ในรา่งของสตัวเ์พื่อรบัการลงโทษที่
รนุแรง และภายหลงัจากไดท้นการทรมานอนัเจบ็ปวดนี้แลว้ เขาจะถูกปลดปล่อยจากอาณาจกัรสตัวแ์ละ
กลบัมาสู่อาณาจกัรมนุษยอ์ีกครัง้ นี้ได้รบัการเรยีกว่าการเคลื่อนย้ายวญิญาณไปสู่อกีร่างหนึ่ง  อกีกลุ่ม
หนึ่งคดิว่ามนุษย์กลบัชาติมาเกิดในอาณาจกัรมนุษย์อีกครัง้และการกลบัชาติมาเกิดนี้มนุษย์จะได้รบั
รางวลัและการลงโทษจากชาตก่ิอน ทัง้สองกลุ่มนี้มไิดพ้ดูถงึโลกหน้า 
 

ผูท้ีเ่ชื่อในการกลบัชาตมิาเกดิประเภททีส่องยนืยนัการด ารงอยู่ของโลกหน้า  และพวกเขาถอืว่า
การกลบัชาตมิาเกดิเป็นวธิกีารบรรลุความสมบูรณ์ กล่าวคอืพวกเขาคดิว่าโดยการจากไปจากโลกนี้และ
กลบัมาสู่โลกนี้อกี มนุษยจ์ะได้รบัความสมบูรณ์ทลีะน้อยจนกระทัง่เขาบรรลุถงึความสมบูรณ์อนัแท้จรงิ  
กล่าวคอืมนุษยป์ระกอบดว้ยสสารและพลงังาน ในเริม่แรกหรอืในวฏัจกัรแรกสสารไม่สมบูรณ์ แต่โดยการ
กลบัมาสู่โลกนี้ซ ้าแลว้ซ ้าเล่า มนัไดร้บัความบรสิุทธิแ์ละความละเอยีดอ่อนจนกระทัง่มนักลายเป็นประดุจ
กระจกขดัมนั และพลงันัน้ซึ่งมใิช่อื่นใดนอกจากจติ ถูกปลดปล่อยเข้ามาในกระจกด้วยความสมบูรณ์
ทัง้หมด 
 

นี้คอืการน าเสนอของบรรดาผูท้ี่เชื่อการกลบัชาตมิาเกดิและการเคลื่อนยา้ยวญิญาณไปสู่อกีร่าง
หนึ่ง เราย่อใจความไว้ หากเราพูดถงึรายละเอยีดจะใช้เวลามาก การย่อใจความนี้เพยีงพอ ปญัหาน้ีไม่มี
การอา้งเหตุผลหรอืขอ้พสิจูน์ทางตรรกวทิยา มนัเป็นเพยีงสมมุตฐิานและการอนุมานจากการเดาและไม่มี
เหตุผลยนืยนั ตอ้งถามถงึขอ้พสิูจน์จากบรรดาผูท้ีเ่ชื่อในการกลบัชาตมิาเกดิ มใิช่การเดา สมมุตฐิานหรอื
จนิตนาการ 
 

แต่ท่านได้ถามถึงเหตุผลที่การกลับชาติมาเกิดเป็นไปไม่ได้นี้คือสิ่งที่เราต้องอธิบายตอนนี้  
เหตุผลแรกคอื ภายนอกคอืการแสดงออกของภายใน โลกคอืกระจกของอาณาจกัรสวรรค์ โลกทางวตัถุมี
ลกัษณะเหมอืนกบัโลกแห่งวญิญาณ บดันี้จงสงัเกตว่าในโลกทางวตัถุไม่มกีารปรากฏซ ้าสองเพราะไม่มี
สิง่ใดเหมอืนกนัทัง้หมดกบัอกีส่วนหน่ึงสญัลกัษณ์แห่งความเป็นหน่ึงเป็นทีเ่หน็ไดแ้ละปรากฏชดัอยู่ในทุก
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สรรพสิง่ หากยุง้ฉางทัง้หมดในโลกเตม็ไปดว้ยเมลด็ ท่านจะไม่พบสองเมลด็ไหนทีเ่หมอืนกนัทัง้หมดโดย
ไม่มคีวามแตกต่างกนั เป็นที่แน่นอนว่าย่อมมคีวามแตกต่างระหว่างเมลด็  เนื่องด้วยขอ้พสิูจน์ในความ
เป็นหนึ่งไม่เหมอืนใครด ารงอยู่ในทุกสรรพสิง่ และความเป็นหนึ่งและเอกภาพของพระผูเ้ป็นเจา้ปรากฏ
ชดัอยูใ่นทุกสรรพสิง่ การกลบัมาใหม่ของลกัษณะปรากฏเดมิเป็นไปไม่ไดโ้ดยสิน้เชงิ ดงันัน้การกลบัชาติ
มาเกดิซึ่งเป็นการกลบัมาใหม่ของวญิญาณเดยีวกนัในโลกนี้พรอ้มด้วยสาระและภาวะเดมิของวญิญาณ
นัน้เป็นไปไมไ่ดแ้ละเกดิขึน้ไม่ได้ เนื่องดว้ยการกลบัมาใหม่ของลกัษณะปรากฏเดยีวกนัเป็นไปไม่ไดแ้ละ
เป็นที่หา้มส าหรบัสรรพสิง่ทางวตัถุ เช่นเดยีวกนักบัวญิญาณ การกลบัมาสู่ภาวะเดมิไม่ว่าในโค้งลาดลง
หรอืโคง้ขึน้เป็นทีห่า้มและเป็นไปไมไ่ด ้เพราะโลกวตัถุมลีกัษณะเหมอืนกบัโลกแห่งวญิญาณ 
 

กระนัน้กต็ามการกลบัมาของสรรพสิง่ทางวตัถุเป็นสิง่ทีก่ระจ่างชดัเมื่อพจิารณาถงึสกุล  ต้นไมใ้น
ระหว่างปีที่ผ่านมาได้ออกใบ ดอกและผล ในปีที่จะมาถงึก็ออกใบ ดอกและผลเหมอืนกนั นี้เรยีกว่าการ
กลบัมาของสกุล หากใครคดัค้านโดยกล่าวว่าใน ดอกและผลไมเ้สื่อมสลายไปจากอาณาจกัรพชืลงไปสู่
อาณาจกัรแร่ธาตุ และกลบัมาสู่อาณาจกัรพชือกี และดงันัน้จงึมกีารกลบัมา ค าตอบคอืดอก ใบและผล 
ของปีทีแ่ลว้ไดเ้สื่อมสลายไป และองค์ประกอบเหล่านัน้แตกสลายและกระจายไป อนุภาคของใบและผล
ของปีที่แล้วมไิด้รวมตวัเขา้ด้วยกนักลบัมาใหม่ภายหลงัจากที่ได้เสื่อมสลายไป ในทางตรงข้ามสกุลได้
กลบัมาโดยการรวมตวักนัขององค์ประกอบใหม่ เช่นเดยีวกบัร่างกายมนุษย์ซึ่งภายหลงัที่เสื่อมสลาย 
องคป์ระกอบต่างๆ กแ็ตกกระจายไป ในลกัษณะคลา้ยกนั หากรา่งกายนี้กลบัมาอกีจากอาณาจกัรพชืหรอื
อาณาจกัรแรธ่าตุมนัยอ่มมอีงคป์ระกอบไมเ่หมอืนกนัทัง้หมดกบัร่างกายของมนุษยค์นก่อน องคป์ระกอบ
เหล่านัน้ได้เสื่อมสลายและแตกกระจายไป มนักระจายไปในบรเิวณอนักว้างขวาง หลงัจากนัน้อานุภาค
อื่นๆ ของธาตุต่างๆ ได้รวมตัวกันและก่อตัวเป็นร่างที่สอง  อนุภาคหนึ่งของบุคคลก่อนอาจเข้ามาสู่
รา่งกายของคนใหม่ แต่อนุภาคเหล่านี้มไิดร้บัการอนุรกัษ์หรอืรกัษาไวอ้ย่างสมบูรณ์โดยไม่มกีารเพิม่เขา้
มาหรอืขาดหายไป มนัอาจรวมตัวกันใหม่ และจากองค์ประกอบและการผสมกันนัน้  อีกบุคคลหนึ่ง
ต่างหากเกดิขึน้มา ดงันัน้ไมส่ามารถพูดไดว้่าร่างกายนี้กบัอานุภาคทัง้หมดของมนัไดก้ลบัมา หรอืมนุษย์
คนแรกไดก้ลายมาเป็นมนุษยค์นหลงัไมส่ามารถพสิจูน์ไดว้่าวญิญาณไดก้ลบัมาเช่นเดยีวกบัร่างกาย หรอื
ภายหลงัความตายสาระของวญิญาณไดก้ลบัมาสู่โลกนี้อกี 
 

หากเรากล่าวว่าการกลบัชาตมิาเกดินี้เป็นไปเพื่อบรรลุความสมบูรณ์  เพื่อว่าสสารจะกลบักลาย
บรสิุทธิแ์ละละเอยีดอ่อน และแสงของวญิญาณจะแสดงปรากฏอยู่ในร่างกายดว้ยความสมบูรณ์ทีสุ่ด นี่ก็
เป็นเพยีงจนิตนาการ เพราะแมส้มมุตวิ่าเราเชื่อสิง่นี้ กระนัน้การเปลีย่นแปลงคุณลกัษณะกเ็ป็นไปไดโ้ดย
การฟ้ืนฟูหรอืกลบัมาใหม่ สาระของความอ่อนแอมไิด้ถูกเปลี่ยนไปเป็นพลงัและอ านาจโดยการกลบัมา
ใหม่ และคุณลกัษณะทางโลกมไิด้กลายเป็นคุณลกัษณะทางธรรม ต้นไมแ้ห่งแซคคุม27 จะไม่ออกผลที่
หวานไมว่่าจะกลบัมาถีแ่ค่ไหน และตน้ไมท้ีด่กีจ็ะไม่ออกผลทีข่มไม่ว่าจะกลบัมาบ่อยแค่ไหน ดงันัน้เป็นที่
กระจ่างว่าการกลบัมาสู่โลกทางวตัถุได้เป็นเหตุของความสมบูรณ์  ทฤษฎนีี้ไม่มขีอ้พสิูจน์หรอืหลกัฐาน 

                                                        
27 ต้นไม้นรกท่ีกลา่วไว้ในพระคมัภีร์กรุอา่น 
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มนัเป็นเพยีงความคดิเหน็ ในความเป็นจรงิแล้วเหตุของการบรรลุความสมบูรณ์คอืความอารขีองพระผู้
เป็นเจา้ 
 

นักเทวปรชัญาเชื่อว่ามนุษยบ์นโคง้ขึน้28
 จะกลบัมาหลายครัง้จนกระทัง่เขาไปถงึศูนยก์ลางอนั

ยิง่ใหญ่ที่สุด ในภาวะนัน้สสารจะกลายเป็นกระจกใส แสงของวญิญาณจะฉายมายงักระจกนัน้ด้วยพลงั
เต็มที่ และจะได้รบัสาระแห่งความสมบูรณ์ ทนีี้ค ายนืยนัของนักศาสนศาสตรค์อื โลกทางวตัถุสิ้นสุดลง
เมื่อปลายของโค้งลาดลง ภาวะของมนุษยอ์ยู่ที่ปลายของโค้งลาดลงและอยู่ที่จุดเริม่ต้นของโค้งขึน้  ซึ่ง
ตรงกนัข้ามกับศูนย์กลางอนัยิง่ใหญ่ที่สุด เช่นกนั จากจุดเริม่ต้นจนสิ้นสุดโค้งขึ้นมรีะดบัมากมายของ
วญิญาณ โคง้ลาดลงไดร้บัการเรยีกว่าการเริม่ต้น29 และโค้งขึน้ไดร้บัการเรยีกว่า ความก้าวหน้า30 โค้ง
ลาดลงสิน้สุดลงทีโ่ลกทางวตัถุและโค้งขึน้สิน้สุดลงทีโ่ลกทางธรรม ขณะเขยีนวงกลมปลายของวงเวยีน
มไิดเ้คลื่อนไหวยอ้นกลบั เพราะนัน่ยอ่มเป็นการขดักบัการเคลื่อนไหวทางธรรมชาตแิบะระบบแห่งสวรรค์ 
มฉิะนัน้วงกลมจะไมก่ลมสนิท 
 

ยิง่กว่านัน้โลกทางวตัถุมไิดม้คีุณค่าหรอืความดเีลศิทีจ่ะท าใหม้นุษยอ์ยากกลบัมาอยู่ในกบัดกันี้
อกี หลงัจากที่เขาได้หนีหลุดออกไปโดยความอารนีิรนัดรข์องพระผู้เป็นเจา้  คุณค่าและความสามารถที่
แท้จรงิของมนุษย์ปรากฏชดัและเห็นได้ด้วยการผ่านไปสู่ระดบัต่างๆ  ของการด ารงอยู่ มใิช่ด้วยการ
กลบัมา เมื่อเปลอืกหอยเปิดออก จะเป็นที่ปรากฏชดัและกระจ่างว่ามนับรรจุไข่มุกหรอืสิง่ไรค้่า  เมื่อพชื
เตบิโตขึน้ มนัจะออกผลหรอืมหีนามงอกออกมา ซึง่ไม่มคีวามจ าเป็นทีพ่ชืนัน้จะเตบิโตอกีครัง้ นอกจากนี้
การคบืหน้าและการเคลื่อนไหวในภพต่างๆ เป็นล าดบัตามกฎของธรรมชาตนิัน้คอืเหตุของการด ารงอยู่ 
และการเคลื่อนไหวทีข่ดักบัระบบและกฎธรรมชาตคิอืเหตุของการไม่ด ารงอยู่  การกลบัมาของวญิญาณ
ภายหลงัความตายขดักบัการเคลื่อนไหวทางธรรมชาต ิและขดักบัระบบแห่งสวรรค ์
 

ดงันัน้เป็นไปไมไ่ดท้ีจ่ะไดร้บัการด ารงอยู่โดยการกลบัมา มนัเป็นราวกบัว่ามนุษยก์ลบัมาสู่ครรภ์
มารดาอีกภายหลงัจากที่ได้คลอดออกไป  จงพิจารณาดูว่าความเชื่อในการกลบัชาติมาเกิดและการ
เคลื่อนยา้ยวญิญาณไปสู่ร่างอื่นเป็นจนิตนาการที่เหลวไหลเพยีงไร บรรดาผู้ทีเ่ชื่อพจิารณาร่างกายเป็น
ประดุจภาชนะซึง่มวีญิญาณบรรจุอยู่ ดงัเช่นน ้าในถ้วย น ้าทีเ่ทออกจากถ้วยหนึ่งไปใส่อกีถ้วยหนึ่ง นี่เป็น
ของเดก็เล่น พวกเขาไม่ทราบว่าวญิญาณมไิด้เป็นสรรพสิง่ทางกายภาพ  ไม่มกีารเขา้หรอืออก แต่เพยีง
เชื่อมโยงอยู่กับร่างกายดังเช่นดวงอาทิตย์เชื่อมโยงกับกระจก  ถ้าหากเป็นอย่างที่พวกเขาเชื่อและ
วญิญาณสามารถผ่านไปสู่ระดบัต่างๆ และบรรลุสู่สาระของความสมบูรณ์โดยการกลบัมาสู่โลกนี้  ย่อม
เป็นการดกีว่า ถ้าพระผู้เป็นเจา้ยดืชวีติของวญิญาณในโลกนี้จนกว่าวญิญาณจะบรรลุความสมบูรณ์และ
ความสงา่งาม เช่นนัน้วญิญาณยอ่มไมจ่ าเป็นตอ้งลิม้รสความตายและไดร้บัชวีติทีส่อง 
 

                                                        
28 โค้งของวงกลมแห่งการด ารงอยู่ 
29 ผลิต 
30 ผลิตบางสิ่งใหม่ๆ  
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ความคดิเห็นที่ว่าการด ารงอยู่ถูกจ ากดัอยู่ที่โลกนี้และการปฏิเสธการด ารงอยู่ของภพสวรรค์  
เริม่ตน้มาจากจนิตนาการของบุคคลจ านวนหน่ึงทีเ่ชื่อการกลบัชาตมิาเกดิ แต่ภพสวรรคไ์ม่มทีีส่ ิน้สุด หาก
ภพสวรรคท์ัง้หลายมาลงเอยที่โลกนี้ การสรา้งสวรรค์ย่อมไรส้าระ ไม่เพยีงเท่านัน้การด ารงอยู่ย่อมเป็น
เพยีงของเดก็เล่น ผลของสรรพสิง่อนัไม่มสีิ้นสุดเหล่านี้ซึง่คอืการด ารงอยู่อนัประเสรฐิของมนุษยย์่อมจะ
ไปและกลบัมาในโลกนี้ไมก่ีว่นั และหลงัจากทีไ่ดร้บัการลงโทษและรางวลั ในทีสุ่ดทุกคนจะสมบูรณ์ สรรพ
สิง่อนัไมม่สีิน้สุดทีด่ ารงอยู่จะไดร้บัความสมบูรณ์และเช่นนัน้การด ารงอยู่ของพระผูเ้ป็นนายและพระนาม
และคุณลกัษณะของพระผูเ้ป็นเจา้ ยอ่มลงเอยทีค่วามขีเ้กยีจและความไม่เคลื่อนไหวเมื่อพจิารณาถงึผลที่
เกดิจากบรรดาผู้มธีรรม ขอความสรรเสรญิจงมแีด่พระผู้เป็นเจ้า พระผู้เป็นนายผู้บรสิุทธิเ์หนือกว่าการ
พรรณนาทัง้หมดของพวกเขา 
 

ดังกล่าวคือสติปญัญาที่จ ากัดของนักปรชัญาสมยัก่อนเช่นปโตเลมีและคนอื่นๆ ที่เชื่อและ
จนิตนาการว่าโลก ชวีิตและการด ารงอยู่จ ากัดอยู่ที่โลกนี้  และอวกาศที่ไร้ขอบเขตจ ากัดอยู่ที่ดาวนพ
เคราะห์ 9 ดวง และทุกดวงนัน้ว่างเปล่า จงพจิารณาดูว่าความคดิของพวกเขาถูกจ ากดัเพยีงไร  และ
สติปญัญาของพวกเขาอ่อนแอเพยีงไหน บรรดาผู้ที่เชื่อการกลบัชาติมาเกิดคดิว่าภพสวรรค์ทัง้หลาย
จ ากดัอยู่ที่จตินาการของมนุษย์ ยิง่กวานัน้พวกเขาบางคนเช่น ครุสเซสและนูไซรสีคดิว่าการด ารงอยู่
จ ากดัอยูท่ีโ่ลกทางกายภาพนี้ ช่างเป็นความคดิทีเ่บาปญัญาเพยีงไร เพราะในจกัรวาลนี้ของพระผูเ้ป็นเจา้
ซึง่ปรากฏดว้ยความสมบูรณ์ ความงามและความยิง่ใหญ่ทีสุ่ด มดีวงดาวมากมายนับไม่ถ้วย เช่นนัน้ เรา
ต้องไตร่ตรองดูว่าภพสวรรค์ทัง้หลายไม่มขีดีจ ากดัและไม่มสีิ้นสุดอย่างไร  ซึ่งภพเหล่านัน้คอืรากฐานที่
เป็นสาระส าคญั “ดกูร ประชาชนผูม้คีวามหยัง่รู ้จงเอาใจใส่” 
 

แต่ขอใหก้ลบัมาที่หวัขอ้ของเรา ในพระคมัภรีศ์กัดิส์ทิธิท์ ัง้หลายมกีารพูดถงึ “การกลบัมา” แต่ผู้
เบาปญัญาไม่เขา้ใจความหมายและบรรดาผูท้ี่เชื่อการกลบัชาตมิาเกดิได้ใชก้ารเดาเกี่ยวกบัเรื่องน้ี “การ
กลับมา” ที่ศาสนทูตทัง้หลายกล่าวไว้มิได้หมายถึงการกลับมาของสาระแต่เป็นการกลับมาของ
คุณลกัษณะ มใิช่การกลบัมาของศาสนทตูแต่เป็นการกลบัมาของความสมบรูณ์ ในพระคมัภรีใ์หม่กล่าวว่า
จอหน์ผูเ้ป็นบุตรชายของแซคคารยิาคอือเีลยีส นี้มไิดห้มายความว่าวญิญาณและตวัตนของอเีลียสกลบั
มาอยู่ในร่างของจอห์น แต่หมายความว่าความสมบูรณ์และคุณลกัษณะของอีเลยีสแสดงปรากฏอยู่ใน
จอหน์ 
 

ตะเกยีงดวงหนึ่งส่องแสงอยู่ในหอ้งนี้เมื่อคนืวาน และคนืนี้ตะเกยีงอกีดวงหนึ่งส่องแสง เรากล่าว
ว่าแสงของเมื่อคนืก าลงัส่องอกี น ้าพุ่งมาจากน ้าพุแลว้หยุด และเมื่อมนัเริม่ต้นพุ่งอกีครัง้ทีส่อง เรากล่าว
ว่าน ้าเดยีวกนัพุ่งขึน้มา เช่นเดยีวกบักบัฤดูใบไมผ้ลขิองปีที่แลว้เมื่อดอกไมแ้ละรากไมท้ี่มกีลิน่หอมเบ่ง
บานและให้ผลที่อร่อย ปีหน้าเรากล่าวว่าผลไมเ้หล่านี้กลบัมาอกี ดอกไมเ้หล่านัน้กลบัมาอกีครัง้ นี่มไิด้
หมายความว่าทุกอนุภาพที่ประกอบกนัเป็นดอกไมเ้มื่อปีที่แล้วได้รวมตวัเขา้ด้วยกนัไม่และกลบัมาอีก
หลงัจากทีเ่สื่อมสลายไป ในทางตรงขา้มมนัหมายความว่าความอร่อย ความสด กลิน่อนัหอมหวานและสี
อนัน่าพศิวงของดอกไม้เมื่อปีที่แล้วเป็นที่เห็นได้และปรากฏอยู่ในดอกไม้ของปีนี้ในลกัษณะเดยีวกัน 
กล่าวโดยรวบรดั นี้พาดพงิถงึความเคลา้คลงึและความเหมอืนทีด่ ารงอยู่ระหว่างดอกไมแ้รกและดอกไม้
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หลงั “การกลบัมา” ที่กล่าวไว้ในพระคมัภรีศ์กัดิส์ทิธิท์ ัง้หลายหมายความดงัน้ี พระบาฮาอุลลาห์ได้ทรง
อธบิายไวอ้ยา่งละเอยีดในพระคมัภรีค์ตีาบ-ีอคีาน จงไปดูทีพ่ระคมัภรีน์ัน้ เพื่อว่าเจา้จะไดท้ราบสจัจะของ
ความลกึลบัแห่งสวรรค ์
 

ขอพระพระและความสรรเสรญิจงมแีด่ท่าน 
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64 
 

การได้รบัความรู้ส่ีวิธี 
 

วธิกีารเขา้ใจอนัเป็นที่ยอมรบัมเีพยีง 4 วธิ ีกล่าวคอืสภาพความเป็นจรงิของสรรพสิง่ทัง้หลาย
เป็นทีเ่ขา้ใจไดโ้ดยสีว่ธิ ี
 

วธิแีรกคอืโดยการใช้ประสาทสมัผสั กล่าวคอืทัง้หมดที่รบัรูไ้ด้โดยตา หู การรบัรส การดมกลิน่ 
การสมัผสั เป็นทีเ่ขา้ใจโดยวธินีี้ ปจัจบุนัวธิน้ีีไดร้บัการพจิารณาโดยนักปรชัญายุโรปว่าสมบูรณ์ทีสุ่ด พวก
เขากล่าวว่าวธิสี าคญัของการไดร้บัความรูค้อืการใชป้ระสาทสมัผสั พวกเขาถอืว่าวธินีี้ยอดทีสุ่ด แมว้่ามนั
ไม่สมบูรณ์ เพราะมนัมคีวามผิดพลาด ตัวอย่างเช่นประสาทสมัผัสที่ยิง่ใหญ่ที่สุดคือสายตา  สายตา
มองเหน็เงาบนทะเลทรายเป็นน ้า สายตามองเหน็ภาพในกระจกเป็นประดุจสิง่ที่ด ารงอยู่จรงิ วตัถุใหญ่ที่
อยูไ่กลดเูหมอืนเลก็ลง และจุดทีห่มุนรอบเรว็ๆ ดูเหมอืนเป็นวงกลม สายตาเชื่อว่าโลกไม่เคลื่อนไหวและ
เหน็ดวงอาทติยเ์คลื่อนไหว และมกีรณีคลา้ยกนัมากมาย สายมคีวามผดิพลาด ดงันัน้เราไม่สามารถไวใ้จ
มนั 
  

วธิทีี่สองคอืการใช้เหตุผล ซึ่งเป็นวธิขีองนักปรชัญาโบราณเป็นเสาหลกัแห่งปรชีาญาณ  นี้เป็น
วธิกีารเขา้ใจ พวกเขาพสิูจน์สิง่ต่างๆ ด้วยเหตุผล และยดึมัน่ในข้อพสิูจน์ทางตรรกวทิยา การอภปิราย
ทัง้หมดของพวกเขาเป็นการอภปิรายทางเหตุผล กระนัน้กต็ามพวกเขามคีวามคดิเหน็แตกต่างและขดักนั
มากมาย พวกเขาถงึกบัเปลีย่นทศันะของตนเอง กล่าวคอืพวกเขาพสิูจน์การด ารงอยู่ของสิง่หนึ่งโดยการ
อภปิรายทางตรรกวทิยา และหลงัจากนัน้ 20 ปี เขาปฏเิสธสิง่เดยีวกนัโดยการอภปิรายทางตรรกวทิยา 
ถงึขนาดทีว่่าในตอนแรกพลาโตพสิจูน์ดว้ยเหตุผลว่าโลกไม่เคลื่อนไหวและดวงอาทติยเ์คลื่อนไหว  ต่อมา
โดยการใชเ้หตุลเขากพ็สิจูน์ว่าดวงอาทติยเ์ป็นศูนยก์ลางทีอ่ยูก่บัทีแ่ละโลกเคลื่อนไหว หลงัจากนัน้ทฤษฎี
นี้กระจายออกไปและความคดิเหน็ของพลาโตถูกลมืไป จนกระทัง่ในทีสุ่ดผูส้งัเกตคนใหม่ไดร้ือ้ฟ้ืนทฤษฎี
นี้ขึ้นมาอีก ด้วยเหตุนี้เองนักคณิตศาสตร์ทัง้หมดขดัแย้งกนัแม้ว่าพวกเขาต่างเชื่อเหตุผล  ในท านอง
เดยีวกนัโดยการอภปิรายทางตรรกวทิยาพวกเขาพสิูจน์ปญัหาหน่ึงในเวลาหน่ึง ต่อมาพวกเขาอภปิราย
ปญัหาเดียวกันด้วยเหตุผลแล้วปฏิเสธมนั ดังนัน้นักปรชัญายึดถือทฤษฎีหนึ่งอย่างหนักแน่นเป็น
ระยะเวลาหนึ่ง และใช้เหตุผลและขอ้พสิูจน์ทีม่นี ้าหนักสนับสนุนทฤษฎนีัน้  ซึง่ต่อมาภายหลงัเขากค็นืค า
และปฏเิสธมนัด้วยการอภปิรายเหตุผล ดงันัน้เป็นที่กระจ่างชดัว่าวธิกีารใช้เหตุผลไม่ใช่วธิทีี่สมบูรณ์ 

ความไมม่ัน่คงและการผนัแปรของความคดิเหน็ทัง้หลายพสิูจน์สิง่นี้ เพราะถ้ามนัเป็นวธิทีี่สมบูรณ์ ทุกคน
ควรจะมคีวามคดิเหน็สอดคลอ้งกนั 
 

วธิทีี่สามของการเขา้ใจคอืโดยอาศยัพระคมัภรีศ์กัดิส์ทิธ์ เพราะประชาชนกล่าวว่าในพระคมัภรี์
ใหม่และพระคมัภรี์เก่า พระผู้เป็นเจ้ากล่าวเข่นนัน้ วิธนีี้ไม่สมบูรณ์เหมอืนกัน เพราะข้อความในพระ
คมัภณีืเป็นที่เขา้ใจโดยเหตุผล เนื่องด้วยการใช้เหตุผลมโีอกาสผดิพลาด เช่นนัน้จะกล่าวได้อย่างไรว่า
การตคีวามหมายขอ้ความในพระคมัภรีจ์ะไม่มผีดิพลาด เพราะเป็นไปไม่ทีก่ารใช้เหตุผลจะไม่มผีดิพลาด 
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ดงันัน้มนัเชื่อถอืไม่ได้ นี้คอืวธิขีองผูน้ าศาสนาทัง้หลาย อะไรกต็ามที่พวกเขาเขา้ใจจากพระคมัภรีค์อืสิง่
ทีม่าจากเหตุผลของพวกเขาและอาจไม่ใช่สจัจะที่แทจ้รงิ เพราะเหตุผลเป็นเหมอืนตาชัง่ และความหมาย
ทีบ่รรจอุยูใ่นพระคมัภรีศ์กัดิส์ทิธิท์ ัง้หลายเป็นเหมอืนสิง่ทีจ่ะชัว่ ถ้าตาชัง่เชื่อถอืไม่ได้ น ้าหนักทีช่ ัง่จะเป็น
ทีรู่แ้น่ไดอ้ยา่งไร 
 

เช่นนัน้จงรูว้่าสิง่ที่อยู่ในมอืของประชาชน สิง่ที่ประชาชนเชื่อล้วนมโีอกาสผดิพลาด เพราะหาก
การพสิูจน์หรอืการหกัล้างข้อพสิูจน์สิ่งหนึ่งมาจากการใช้ประสาทสมัผสั  วธินีี้เป็นที่กระจ่างแล้วว่าไม่
สมบรูณ์หากขอ้พสิูจน์มาจากการใชเ้หตุผล วธินีี้กไ็ม่สมบูรณ์เช่นกนั และหากขอ้พสิูจน์มาจากพระคมัภรี์ 
ขอ้พสิจูน์ดงักล่าวกไ็มส่มบรูณ์ ดงันัน้ไมม่มีาตรฐานใดในมอืของมนุษยท์ีเ่ขาสามารถเชื่อถอืได้ 
 

แต่ความอารจีองพระวญิญาณศกัดิส์ทิธิใ์หว้ธิทีีแ่ทจ้รงิส าหรบัการเขา้ใจ ซึง่ไม่มผีดิพลาดและไม่มี
ขอ้สงสยั วธิน้ีีเป็นการช่วยเหลอืของพระวญิญาณศกัดิส์ทิธิท์ ี่มาสู่มนุษย์ และเป็นภาวะเดยีวเท่านัน้ที่
เชื่อถอืได ้
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65 
 

ความจ าเป็นท่ีต้องปฏิบติัตามค าสัง่สอนของศาสนทูต 
 

ค าถาม: บรรดาผู้ที่มกีารกระท าดงีาม ต้องการท าดอีย่างเป็นสากล มลีกัษณะที่น่าสรรเสรญิ 

ปฏบิตัิต่อเพื่อนมนุษย์ทัง้หมดด้วยความรกัและความเมตตา  ห่วงใยคนยากจน และพยายามสถาปนา
สนัตภิาพสากล ค าสัง่สอนของพระผูเ้ป็นเจา้มคีวามจ าเป็นอะไรส าหรบัพวกเขา ซึง่ทีจ่รงิแลว้พวกเขาคดิ
ว่าไมต่อ้งอาศยัค าสัง่สอนเหล่านัน้เลย ภาวะของประชาชนเหล่านี้เป็นอย่างไร 

ค าตอบ: จงรูก้ารกระท า ความพยายามและค าพูดดงักล่าวเป็นที่น่าสรรเสรญิและเป็นทีย่อมรบั
และเป็นความรุ่งโรจน์ของความเป็นมนุษย์ แต่การกระท าเปล่านี้โดยล าพงัแล้วไม่เพียงพอ  มนัเป็น
รา่งกายทีน่่ารกัยิง่แต่ปราศจากจติใจ สิง่ทีเ่ป็นเหตุของชวีตินิรนัดร ์เกยีรตอินันต์ ความรูแ้จง้สากล ความ
รอดพ้นและความเจรญิรุ่งเรอืงที่แท้จรงิในอนัดบัแรกคอื  ความรู้ของพระผู้เป็นเจ้า เป็นที่ทราบแล้วว่า
ความรู้ของพระผู้เป็นเจ้าอยู่เหนือความรู้ทัง้ปวงและเป็นความรุ่งโรจน์อันยิง่ใหญ่ที่สุดของอาณาจกัร
มนุษย ์เพราะความรูท้ี่มอียู่เกี่ยวกบัสภาพความเป็นจรงิของสรรพสิง่ต่างๆ เป็นประโยชน์ทางด้านวตัถุ 
และโดยความรู้นี้ อารยธรรมทางวัตถุได้ก้าวหน้าไป  แต่ความรู้ของพระผู้เ ป็นเจ้าเป็นเหตุของ
ความกา้วหน้าและการดงึดดูทางจติใจ และโดยความรูน้ี้ไดก่้อใหเ้กดิการแลเหน็สจัจะ ความประเสรฐิของ
มนุษย ์อารยธรรม สวรรค ์ศลีธรรมและแสงสว่าง 

อนัดบัทีส่องคอืความรกัของพระผูเ้ป็นเจา้ ซึง่แสงของมนัฉายอยู่ในตะเกยีงของหวัใจของบรรดา
ผูท้ี่รูจ้กัพระผู้เป็นเจา้ รศัมอีนัโชตช่ิวงของมนัส่องสว่างขอบฟ้าและให้ชวีติทางธรรมแก่มนุษย ์ในความ
เป็นจรงิแลว้ผลของการด ารงอยูข่องมนุษยค์อืความรกัของพระผูเ้ป็นเจา้เพราะความรกันี้คอืพลงัแห่งชวีติ
และเป็นความอารนีิรนัดร์ หากความรกัของพระผูเ้ป็นเจา้มไิดด้ ารงอยู่ โลกอนัผนัแปรนี้ย่อมอยู่ในความ
มดืมน หวัใจของมนุษยท์ัง้หลายย่อมตายซากและถูกพรากจากความรูส้กึของการด ารงอยู่ หากความรกั
ของพระผู้เป็นเจ้ามไิด้ด ารงอยู่ ความสามคัคีของจติใจจะสูญไป แสงแห่งเอกภาพย่อมไม่ส่องสว่าง
มนุษยชาตโิลกตะวนัออกและโลกตะวนัตกยอ่มไมส่วมกอดกนั การแบ่งแยกและความแตกสามคัคยี่อมไม่
ถูกเปลี่ยนเป็นภราดรภาพ ความไม่แยแสย่อมไม่ลงเอยทีค่วามรกั คนแปลกหน้าย่อมไม่กลบักลายเป็น
เพื่อน ความรกัของอาณาจกัรมนุษย์ได้ฉายแสงมาจากความรกัของพระผู้เป็นเจ้าและปรากฏขึ้นโดย
ความอารแีละความกรณุาของพระองค ์

เป็นที่ชดัเจนว่าสภาพความเป็นจรงิของมนุษยชาติแตกต่างกนั  ความคดิเห็นและความรู้สกึมี
ความแตกต่างกนั  ความแตกต่างในความคดิเหน็  ความคดิ สตปิญัญาและความรูส้กึในสกุลมนุษย ์เป็น
สาระที่แท้จริงของมนุษย์ เพราะความแตกต่างของระดับการด ารงอยู่ของสรรพสิ่งสร้างสรรค์เป็น
สิง่จ าเป็นอยา่งยิง่ของการด ารงอยู่ ซึง่คลีต่วัมนัเองออกมาเป็นรปูแบบต่างๆ ไม่รูส้ ิน้ ดงันัน้เราจ าเป็นต้อง
มพีลังสากลอันหนึ่งที่มีอิทธิพลเหนือความรู้สึก  ความคิดเห็นและความคิดของทุกคน เพื่อว่าความ
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แตกแยกนี้จะไม่มผีลอกีต่อไป และทุกคนจะมารอยู่ใต้อทิธพิลของเอกภาพของมนุษยชาติ เป็นทีช่ดัเจน
และกระจา่งว่าพลงัอนัยิง่ใหญ่ทีสุ่ดนี้ในอาณาจกัรมนุษยค์อืความรกัของพระผูเ้ป็นเจา้ ความรกัของพระผู้
เป็นเจา้ท าใหป้ระชาชนทีแ่ตกต่างกนัมาอยู่ภายใต้ร่มเงาของความเสน่หา ท าใหช้าตแิละครอบครวัทีเ่ป็น
ศตัรกูนัมาอยูใ่นความรกัและความสามคัคอีนัยิง่ใหญ่ทีสุ่ด 

จงดูว่าหลงัจากยุคพระครสิต์ โดยพลงัความรกัของพระผู้เป็นเจา้ ชาต ิเชื้อชาติ ครอบครวัและ
เผ่าพนัธุ์จ านวนมากมายเท่าไหร่ได้มาอยู่ภายใต้ร่มเงาของพระวจนะของพระผู้เป็นเจา้ ความแตกแยก
เมื่อหนึ่งพนัปีก่อนถูกก าจดัไปโดยสมบูรณ์  ความคิดของความแตกต่างทางเชื้อชาติและดนิแดนสูญ
หายไป ความสามคัคขีองวญิญาณและการด ารงอยูบ่งัเกดิขึน้ ทุกคนกลายเป็นครสิเตยีนทีม่ศีลีธรรม 

คุณความดทีี่สามของความเป็นมนุษย์คือ  เจตนาที่ดีซึ่งเป็นพื้นฐานของการท าดี นักปรชัญา
จ านวนหนึ่งพจิารณาว่าเจตนาเหนือการกระท า  เพราะเจตนาที่ดคีอืแสงสว่างที่แท้ มนับรสิุทธิพ์้นจาก
ความเหน็แก่ตวั ความเป็นศตัรู การหลอกลวง มนุษยอ์าจกระท าสิง่ที่ดูภายนอกแล้วเป็นสิง่ดี แต่ถูกบง
การมาจากความโลภ ตวัอยา่งเช่นคนขายเน้ือเลีย้งดแูละปกป้องแกะ การกระท าดนีี้ของคนขายเนื้อถูกบง
การมาจากความต้องการก าไร และผลของการดูแลแกะนี้คอืการฆ่ามนัมาเป็นอาหาร มกีารกระท าดอีกี
มากมายเพยีงไรทีถู่กบงการมาจากความโลภ แต่เจตนาทีด่บีรสิุทธิพ์น้จากมลทนิดงักล่าว 

กล่าวอย่างรวบรดั เมื่อความรู้ของพระผู้เป็นเจ้าเชื่อมกบัความรกัของพระผู้เป็นเจา้และความ
ดงึดดู ความปลาบปลืม้และเจตนาทีด่ ีการกระท าดนีัน้เป็นสิง่สมบรูณ์ ถา้ไมเ่ช่นนัน้แมก้ารกระท าจะเป็นที่
น่าสรรเสรญิ กระนัน้ถา้มนัไมไ่ดร้บัการค ้าจนุโดยความรูแ้ละความรกัของพระผูเ้ป็นเจา้และเจตนาทีจ่รงิใจ 
มนัเป็นการกระท าทีไ่ม่สมบูรณ์ ตวัอย่างเช่นการด ารงอยู่ของมนุษยต์้องเชื่อมความสมบูรณ์ทัง้หมดเขา้
ดว้ยกนัจงึจะสมบรูณ์ สายตาเป็นสิง่ล ้าค่ายิง่ แต่สายตาตอ้งไดร้บัการช่วยเหลอืดว้ยการไดย้นิ การไดย้นิมี
ค่ามาก แต่การไดย้นิต้องไดร้บัการช่วยเหลอืดว้ยการพูด การพูดเป็นที่ยอมรบัอย่างยิง่ แต่มนัต้องไดร้บั
การช่วยเหลอืด้วยพลงัการใช้เหตุผล และอื่นๆ อกี เป็นความจรงิเช่นเดยีวกนักบัพลงัและอวยัวะอื่น ๆ 
ของมนุษย ์เมือ่พลงั ประสาทสมัผสั อวยัวะทัง้หมดเหล่านี้ด ารงอยู่ มนุษยจ์งึสมบรูณ์ 

ปจัจุบนัน้ีเราพบประชาชนในโลกที่ปรารถนาความดงีามเป็นสากล หมกมุ่นอยู่กบัการปกป้องผู้
ถูกกดขีแ่ละช่วยเหลอืคนจนเท่าทีพ่วกเขาสามารถ พวกเขากระตอืรอืรน้เพื่อสนัตภิาพและความผาสุกอนั
เป็นสากลแมว้่าจากแงน่ี้พวกเขาอาจจะสมบูรณ์ แต่ถ้าพวกเขาขาดความรูแ้ละความรกัของพระผูเ้ป็นเจา้ 
พวกเขาไมส่มบรูณ์ 

นายแพทยก์าเลนได้วจิารณ์ไว้ในหนังสอืของเขาเกี่ยวกบัต าราของพลาโตเรื่องศลิปะของการ
ปกครอง นายแพทย์กาเลนกล่าวว่าหลกัธรรมของศาสนามอีิทธิพลอย่างใหญ่หลวงต่ออารยธรรมที่
สมบูรณ์เพราะ “มวลชนไม่สามารถเขา้ใจค าอธบิาย ดงันัน้จ าเป็นต้องประกาศถงึรางวลัและการลงโทษ
ของโลกหน้าด้วยการใช้ถ้อยค าเป็นสญัลกัษณ์และสิง่ที่พสิูจน์ความจรงิของการยืนยนันี้คอื ปจัจุบนัเรา
เหน็ประชาชนทีเ่รยีกว่าครสิเตยีนซึง่เชื่อในรางวลัและการลงโทษ และนิกายนี้แสดงการกระท าทีส่วยงาม
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เหมอืนกบัการกระท าของผูท้ีน่ักปรชัญาทีแ่ทจ้รงิ ดงันัน้พวกเราทัง้หมดเหน็ไดช้ดัเจนว่าพวกเขาไม่กลวั
ตาย พวกเขาไม่คาดหวงัหรอืปรารถนาสิง่ใดจากมวลชนนอกจากความยุตธิรรม และพวกเขาได้รบัการ
พจิารณาว่าเป็นนกัปรชัญาทีแ่ทจ้รงิ” 

ทนีี้จงสงัเกตว่าอะไรคอืระดบัของความจรงิใจ ความกระตอืรอืรน้ ความรูส้กึทางจติใจ มติรภาพ
และการกระท าดขีองผู้ทีเ่ชื่อในพระครสิต์ ที่ท าใหน้ายแพทยก์าเลนผูเ้ป็นนักปรชัญาแมว้่าไม่ไดเ้ป็นครสิ
เตยีนก็เป็นพยานต่อศลีธรรมและความสมบูรณ์ของประชาชนเหล่านี้  ถงึขนาดกล่าวว่าพวกเขาเป็นนัก
ปรชัญาทีแ่ทจ้รงิ คุณความดแีละศลีธรรมเหล่านี้มใิช่ไดม้าดว้ยเพยีงการท าดี เพราะหากคุณความดเีป็น
เพยีงเรื่องของการได้รบัและการให้สิง่ที่ดงีาม ประดุจตะเกียงดวงนี้ที่ถูกจุดและส่องสว่างบ้าน ไม่มขี้อ
สงสยัว่าการส่องสว่างนี้เป็นสิง่ที่ดี เช่นนัน้ท าไมเราไม่สรรเสรญิตะเกยีง ดวงอาทติย์ยกระดบัสิง่มชีวีติ
ทัง้หมดบนโลกความรอ้นและแสงสว่างของดวงอาทติยท์ าใหส้ิง่มชีวีติเตบิโตและพฒันามปีระโยชน์อื่นใด
ทีย่ ิง่กว่านี้ กระนัน้กต็ามเนื่องดว้ยความดนีี้มไิดม้าจากเจตนาทีด่ ีมไิดม้าจากความรกัและความรูข้องพระ
ผูเ้ป็นเจา้ มนัจงึเป็นสิง่ไมส่มบรูณ์ 

ในทางตรงขา้มเมือ่ชายคนหนึ่งใหน้ ้าถ้วยหนึ่งแก่อกีคนหนึ่ง คนทีไ่ดร้บัจะขอบคุณเขา ผูท้ีไ่ม่ทนั
ไตร่ตรองจะกล่าวว่า: ดวงอาทติยใ์หแ้สงสว่างแก่โลก ความอารสีูงสุดทีป่รากฏชดัอยู่ในดวงอาทติยต์้อง
ไดร้บัการบูชาและสรรเสรญิ ท าไมเราไม่ขอบคุณดวงอาทติยส์ าหรบัแสงของมนั ในเมื่อเราสรรเสรญิชาย
คนหนึ่งทีแ่สดงความกรุณาเพยีงเลก็น้อย? แต่ถ้าเรามองดูความจรงิ เราเหน็ไดว้่าความกรุณาเลก็น้อยนี้
ของชายผูน้ัน้มาจากความส านึกทีด่ ารงอยู่ ดงันัน้มนัควรแก่การสรรเสรญิ แต่แสงสว่างและความรอ้นของ
ดวงอาทติยม์ไิดม้าจากความรูส้กึหรอืความส านึก ดงันัน้มนัไม่คู่ควรแก่การสรรเสรญิและไม่สมควรไดร้บั
การขอบคุณ 

ในท านองเดยีวกนั เมื่อบุคคลหนึ่งกระท าความดี แม้ว่าการกระท านัน้จะน่าสรรเสรญิแต่ถ้ามนั
มไิด้เกิดมาจากความรกัและความรู้ของพระผู้ เป็นเจ้า มนัเป็นสิ่งที่ไม่สมบูรณ์  ยิ่งกว่านัน้หากท่าน
ไตรต่รองอยา่งเทีย่งธรรม ท่านจะเหน็ว่าการกระท าดเีหล่านี้ของบุคคลอื่นๆ ทีไ่ม่รูจ้กัพระผูเ้ป็นเจา้กย็งัมา
จากค าสัง่สอนของพระผูเ้ป็นเจา้ กล่าวคอืศาสนทูตองคก่์อนๆ ไดช้กัน ามนุษยท์ัง้หลายใหก้ระท าความดี 
ได้ทรงอธบิายความงามของการท าดใีห้แก่พวกเขาและประกาศผลอนังดงามของการท าดี หลงัจากนัน้
ค าสัง่สอนเหล่านี้กระจายไปในหมู่มนุษย์และสืบเนื่องต่อกันไป  และหนัจติใจของพวกเขามาสู่ความ
สมบูรณ์เหล่านี้ เมื่อมนุษยเ์หน็ว่าการกระท าเหล่านี้ได้รบัการพจิารณาว่าสวยงามและการเป็นเหตุของ
ความปิตแิละความสุขส าหรบัมนุษยชาต ิพวกเขาจงึปฏบิตัติาม 

ดงันัน้การกระท าเหล่านัน้กม็าจากค าสัง่สอนของพระผูเ้ป็นเจา้เช่นกนั แต่จ าเป็นต้องมองดูอย่าง
ยุติธรรม ไม่โต้แย้งหรือถกเถียง  ขอความสรรเสริญจงมแีด่องค์พระผู้เป็นเจ้า  ท่านได้ไปที่ประเทศ
เปอรเ์ซยีและท่านได้เหน็ว่าโดยสายลมอนัศกัดิส์ทิธิข์องพระบาฮาอุลลาห์ ชาวเปอรเ์ซยีได้กลายเป็นผู้
ตอ้งการท าดเีพื่อมนุษยชาต ิเมือ่ก่อนถา้พวกเขาพบคนชาตอิื่น พวกเขาจะทรมานคนนัน้ พวกเขาเตม็ไป
ดว้ยความเป็นศตัรู ความเกลยีดชงัและความประสงค์รา้ย พวกเขาถงึขนาดกบัขวา้งดนิไล่เขา พวกเขา
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เผาพระคมัภรีใ์หม่และพระคมัภรีเ์ก่า และถ้ามอืของพวกเขาเปรอะเป้ือนโดยการแตะต้องพระคมัภรีท์ัง้
สองนี้ พวกเขาจะล้างมอื ปจัจุบนัชาวเปอรเ์ซยีจ านวนมากขึน้ท่องและสวดเน้ือหาในพระคมัภรีท์ัง้สอง
ตามความเหมาะสมในทีชุ่มนุมและอยูใ่นความสามคัคแีละอธบิายค าสัง่สอนอนัลีล้บัในพระคมัภรี์ พวกเขา
ใหก้ารต้อนรบัศตัรู สุนัขป่าทีก่ระหายเลอืดเหล่าน้ีไดก้ลบักลายสุภาพอ่อนโยนราวกบักวางในทีร่าบแห่ง
ความรกัของพระผูเ้ป็นเจา้ ท่านไดเ้หน็ธรรมเนียมและอุปนิสยัของพวกเขา และท่านไดย้นิพวกเขาพูดถงึ
มารยาทของชาวเปอรเ์ซยีสมยัก่อน การเปลีย่นรปูของศลีธรรมนี้ การปรบัปรุงความประพฤตแิละค าพูดนี้ 
เป็นไปไดโ้ดยสิง่อื่นใดหรอืถ้าไม่ใช่โดยความรกัของพระผูเ้ป็นเจา้ ไม่ ในนามของพระผู้เป็นเจา้ หากเรา
ตอ้งการรเิริม่ศลีธรรมและธรรมเนียมเหล่านัน้โดยใชว้ทิยาศาสตรแ์ละความรู้ มนัจะใชเ้วลาพนัปี และเมื่อ
นัน้ศลีธรรมและธรรมเนียมนี้กย็งัไมก่ระจายไปในมวลชนอย่างทัว่ถงึ 

ขอขอบคุณความรกัของพระผู้เป็นเจ้า ปจัจุบนัศลีธรรมและธรรมเนียมเหล่าน้ีมาถึงด้วยความ
สะดวกทีสุ่ด 

ดกูร บรรดาผูท้ีม่สีตปิญัญา จงตื่นตวั 

 


