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อัตราความเร็ว 

แรงกระตุนเปนรูปเปนรางขึ้นท่ีไหน 

ปริมณฑลของสวนสรรคและนรก 

ในทุกซอกทุกมุม 

ความรูเพียงเล็กนอย 

ลักษณะของจักรวาล 

แสง 

สิ่งมีชีวิตและคุณลักษณะ 

จินตนาการ 1 
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การบิน  

ไมมีพระเจาอ่ืนใดนอกจากพระเจาองคเดียว 

การมองเห็นโดยตรง 

การรับรู 

เวทมนตคาถา  

สภาพแวดลอมความเอ้ือเฟอเผื่อแผ 

รางวัลและการลงโทษ 

คาํนําผู้แปลภาคภาษาองักฤษ 

 จิตวิญญาณนิยมท่ีมักถูกถือวาเปนศาสตรลึกลับและเปนหัวขอท่ียากแกการเรียนรูไดรับการ

กอบกูออกมาจากเงามืดของนิยายและตํานานตางๆ  และถูกนําเสนอในเชิงวิทยาศาสตรท่ีมีชื่อเสียง

ในระดับสากล 

 คนสวนใหญรูจักควาญะฮชัมซุดดีน  อะซีมี  เพราะรูปแบบการเขียนท่ีเปนเลิศ  ทานเปน

เจาของหนังสือมากกวา   13 เลม  รวมท้ังแผนพับ และเอกสารตางๆ  อีกมากมาย ซึ่งพูดถึงขอบขาย

ความรูสึกทางดานอภิปรัชญา    นอกจากกลวิธีการเขียนท่ีดีเลิศแลว  สํานวนภาษาท่ีใชยังงายตอ

ความเขาใจของคนท่ัวไปดวย ผลงานของทานในการสรางความเปนวิทยาศาสตร  และความเปน

สถาบันใหกับองคความรูเกาแก ท่ีทานรับมาจากครูของทาน  ไมอาจกลาวเปนอ่ืนไดนอกจากความ

โดดเดนนาสนใจ 

 ควาญะฮ ชัมซุดดีน อะซีม ี ซึ่งไดรับการฝกฝนจากครูของทานคือทาน กอลันดาร  บาบา   

เอาลิยาอ  ไดพยายามอยางหนักท่ีจะใหมนุษยมีความคุนเคยกับพระผูทรงสรางเขา  หลังจากแนะนํา



ใหมนุษยมองผานสายตาท่ีหย่ังรูผานเขาไปยังความรูท่ีเปนความลับอันเปนมรดกของบรรดาศาสดา  

ความพยายามทุกอยางของทานมีเปาหมายเพื่อแผกระจายสาสนแหงการรูจักจิตวิญญาณ ซึ่งเปน

หนทางเดียวในการรูจักพระผูสรางของเรา  และการตระหนักถึงศักยภาพของจิตวิญญาณ  อันเปน

สวนสําคัญย่ิงตอสันติภาพของชีวิตท่ีประสานกลมกลืนกับธรรมชาติ   เพื่อวัตถุประสงคนี้ทานคอยๆ   

พัฒนาสาขาความรูเก่ียวกับปราจิตวิทยา    และเก่ียวของกับกฎธรรมชาติ ท่ีทําหนาท่ีอยูในระดับท่ี

มหัศจรรยขึ้นมา 

 การสัมมนา    ประชุม   บรรยายและการพบปะกับสาธารณชนท่ีจัดขึ้นเก่ียวกับหัวขอ

ดังกลาวไดแสดงบทบาทอยางชัดเจนในการแนะนําหัวขอวิชาการท่ีดีย่ิงนี้ หนังสือเลมนี้คือการ

นําเสนอรายละเอียดเนื้อหาท่ีทานบรรยาย  ผูอานท่ีเอางานเอาการท่ีเขาไปสํารวจวิชาการท่ีนาสนใจนี้ 

ควรจะมีสมาธิไปท่ีความหมายท่ีมีอยู และยอมใหวิสัยทัศนและจินตนาการของเขาถูกนําไปยังความ

เปนจริงขั้นสุดทาย 

 เชื่อวา หนังสือเลมนี้   จะเดินไปตามเสนแหงการสํารวจตรวจสอบเพื่อใหเราคนพบขุมทรัพย

แหงศักยภาพในวิญญาณของเรา เพื่อใหตระหนักในความเปนจริงขั้นสุดทายแหงพระผูเปนเจา 

คาํนําผู้แปล 

 ศาสตรทางดานจิตวิญญาณ นับเปนหัวขอวิชาการท่ีไดรับความสนใจอยางมากในปจจุบัน   

ท้ังนี้เนื่องจากเมื่อวิทยาศาสตรไดกาวมาสูจุดสูงสุดในวิทยาการของตน    กลับไมสามารถใหคําตอบ

ในเร่ืองจิตใจแกมนุษยได  ถึงแมวา จะไดมีการศึกษาคนควาในเร่ืองจิตใจของมนุษยและพยายาม

อธิบายออกมาในเชิงวิทยาศาสตร   แตก็ยังปรากฏวามีบางสิ่งบางอยางอยูเหนือกวานั้น    ซึ่งไมอาจ

อธิบายได  



 ปราจิตวิทยา    คือ ศาสตรท่ีจะอธิบายสิ่งท่ีอยูนอกเหนือการอธิบายและความเขาใจของ

จิตวิทยาท่ัวไป   ท้ังท่ีเก่ียวกับจิตของมนุษยเองและจิตของสิ่งถูกสรางอ่ืนๆ   ท้ังหมดท่ีอยูในจักรวาล 

ซึ่งจะเปนประตูเปดไปสูความเขาใจสิ่งเหนือธรรมชาติอีกมากมายมหาศาลรอบๆ  ตัวเรา  

 ทายสุดหวังวา    มนุษยจะไดตระหนักถึงจิตไรสํานึกหนึ่งเดียวท่ีทรงควบคุมและบริหาร

จัดการจักรวาลนี้อยูอยางไมรูจักเหน็ดเหนื่อยและเบ่ือหนาย ท้ังนี้ก็ดวยความรักท่ีพระองคทรงมีตอ

สิ่งถูกสรางของพระองค มวลการสรรเสริญเปนสิทธิแหงพระองค   ผูทรงเปนผูอภิบาลแหงสากล

โลก และขอความสันติจงมีแดทานศาสดาและลูกหลานของทาน 

อบูอิรฟาน    ซาลิกี 

20 มีนาคม  2550 

 

คาํนําผู้จัดพมิพ์ 

 หนังสือ “ปราจิตวิทยา”  เปนหนึ่งในโครงการแปลและจัดพิมพหนังสือท่ีมีเนื้อหาทางดาน

จิตวิญญาณจํานวน   3  เลม  ของสํานักพิมพื   14 พบัลิเคชั่น ซึ่งประกอบดวย  

๑.  ปราจิตวิทยา 

๒. จิตสํานึกกอลันดาร 

๓. โทรจิต 

ท้ังนี้เพื่อสนองตอบความสนใจใฝหาความรูความเขาใจในศาสตรท่ีพูดถึงดวยตัวตนดานใน

ของมนุษย ซึ่งไดรับความสนใจอยางมากในโลกปจจุบัน   ท่ีเต็มไปดวยโศกนาฏกรรมทางจิต

วิญญาณ   ทามกลางความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางไมเคยมีมากอน   ใน

ประวัติศาสตรมนุษยชาติ 



โดยเฉพาะอยางย่ิงหนังสือท้ัง   3 เลมนี้   เปนการนําเสนอเนื้อหาและมุมมองในทรรศนะของ

มุสลิมจากคําสอนของอิสลาม  ซึ่งเปนศาสนาและสํานักคิดท่ีใหความสําคัญอยางย่ิงตอเร่ืองของจิต

วิญญาณ  ท่ีทานผูเขียนคือควาญะฮ ชมัซุดดีน   อะซมีี   ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญในเร่ืองการพัฒนาทางจิต

วิญญาณท่ีมีชื่อเสียงคนหนึ่งในปจจุบัน   ไดพยายามนําเสนอดวยสํานวนและวิธีการเขียนท่ีชัดเจน 

งายตอการทําความเขาใจ  

ทางสํานักพิมพ ฯ  ขอขอบคุณทานผูแปลและเรียบเรียงภาคภาษาไทย และผูท่ีมีสวน

เก่ียวของทุกทานท่ีมีสวนรวมในการดําเนินการ  จนหนังสือชุดนี้สามารถสําเร็จสูบรรณพิภพได 

 

ดวยจิตคารวะ 

สํานักพิมพ   14  พับลิเคล่ัน 

  

การส่ังสอนและบริหารจัดการ 

เมื่อมีการพิจารณาความรูแขนงใดก็ตาม   สองสิ่งสําคัญจะมีความหมายทันที  สิ่งแรกคือ

ความรูทางทฤษฎี ซึ่งเรามีรายละเอียดเก่ียวกับความรูแขนงนั้นโดยเฉพาะ   และในทายท่ีสุด   การลง

มือกระทําและวิธีการในทางปฏิบัติเก่ียวกับความรูแขนงนั้นจะไดรับการสาธิตใหดู  กลาวอีกอยาง

หนึ่งคือ ความรูเปนสวนผสมของทฤษฎีและปฏิบัติ    ศาสตรทางจิตวิญญาณก็เชนเดียวกับความรู

แขนงอ่ืนท้ังหมดท่ีหนีไมพนขอยกเวนนี้เชนกัน    นั่นคือภายหลังจากเรียนรูกฎเกณฑหลักการและ

ตํารับตําราในทางทฤษฎีแลว ผูเรียนตองไดรับการทดสอบวิเคราะหและตรวจสอบในทางปฏิบัติ 



มีวิธีการเรียนรูและไดรับความรูอยู   2  วิธี   วิธีการหนึ่งคือเรียนทฤษฎีกอน   จากนั้นจึงใช

ตํารับตํารา  หลักการและกฎท่ีเรียนมาไปในทางปฏิบัติ  อีกวิธีหนึ่งคือ เร่ิมเรียนโดยผานการทดลอง

ปฏิบัติโดยตรง  

ตัวอยางเชน ผูท่ีเรียนงานชางไม   ภายใตการชี้นําควบคุมดูแลของครู และสามารถสรางเกาอ้ี

จนสําเร็จ มีอีกคนหนึ่งเร่ิมสรางความคุนเคยกับหลักการเบ้ืองตนนั้นมูลฐานงานชางไม     โดยศึกษา

จากหนังสือและวัตถุดิบอ่ืนๆ   กอน แลวจึงพยายามสรางเกาอ้ีขึ้นมา   ทีนี้บุคคลผูนี้อาจไมรูวา    ไม

อะไรท่ีหมาะสมท่ีสุดในการทําเฟอรนิเจอรแบบตางๆ  โดยเฉพาะ แมแตวาไมท่ีต้ังใจจะใชนั้นตาก

แหงพอหรือไม  อัตราสวนของน้ําในไมดังกลาวเปนอยางไร  ลักษณะของเนื้อเย่ือและเสนใยในไม

เปนอยางไร ?  ไมหนึ่งลูกบาศกฟุตหนักเทาใด ? เมื่อทาน้ํามันแลวมีความมันวาว ขนาดไหน ? ถา

ทาสีแลวรูปทรงสุดทายจะเปนอยางไร อายุการใชงานเฉล่ียจะประมาณเทาใด  ปลวกจะกินเนื้อไมได

หรือไม ? 

หลายสิ่งหลายอยางเชนนี้ ผูเร่ิมเรียนจะไดรับทราบอยางอัตโนมัติ โดยตรง  ผานทาง

ประสบการณการจับเคร่ืองไมเคร่ืองมือและไมจริงๆ   ผูท่ีไดรับความรูขั้นพืน้ฐานของสาขาวิชา

เฉพาะ สามารถเรียกไดวาเปนวิศวกร  แตอาจไมสามารถสรางเกาอ้ีได   แตวิศวกรก็มีความสําคัญใน

ตัวเอง   ความรูรูปแบบหนึ่งคือการรูแตเพียงทางทฤษฎี และอีกรูปแบบหนึ่งคือการรูโดยผานการมี

สวนรวมภาคปฏิบัติในกรณีทีบุคคลมีประสงการณทางดานปฏิบัติ    ยอมเปนสิ่งท่ีดีมากกวา ผูมี

เพียงความรูทางทฤษฎีในบางอยาง  และความรูรูปแบบท่ีสามคือ บุคคลหนึ่งมีความรูทางทฤษฎี

ควบคูกับความรูในทางปฏิบัติ 

จักรวาลซึ่งพระเจาผูทรงสูงสงย่ิงสรางสรรคขึ้น ไดรับการรังสรรคและวางพื้นฐานอยูบน

แบบแผนท่ีมีประสิทธิภาพและเปนระบบ   ในทางจิตวิญญาณนิยม    วิธีการท่ีจะทําใหตัวเราเอง

ไดรับและคุนเคยกับความรูและโครงสรางแหงจักรวาลมีอยู   2 วิธี  ในตัวอยางแรก ครูทางจิต

วิญญาณจะสามารถทําใหสานุศิษยกลายเปนผูมีความรูทางปฏิบัติ  ดวยอิทธิพลของการฝกฝนทางจิต



วิญญาณของตน    แตแบบแผนนี้มีขอบกพรอง ถาประสบการณความพยายามเกิดลมเหลวเดินไปผิด

ทาง  หรือลักษณะเชิงสรางสรรคของความรู   กลับใหผลออกมาในเชิงทําลายแลว   มนุษยก็จะพบ

ตวเองอยูในสถานการณท่ีชวยอะไรไมได และไมอาจทําสิ่งท่ีผิดพลาดใหถูกตองได  ในบางคน

นอกจากมีความรูในทางปฏิบัติแลว  การมีความรูทางทฤษฎีไมเพียงชวยใหสั่งการควบคุมเหนือ  

สถาการณท่ีเปนผลรายไดเทานั้น   แตยังชวยเหลือและปรับปรุงการคนพบและสรางประดิษฐกรรม

ใหมๆ ทางวิทยาศาสตรโดยเฉพาะดวย 

สาระสําหรับของการพิจารณาท้ังหมดนี้ก็คือ   ความรูนี้เทานั้นท่ีเปนจริงและเชื่อถือได    ซึ่ง

จะคอยๆ   มีการเรียนรูทีละขั้นตอน  เหมือนกับการเรียน ก ข ค ง  และเชนเดียวกัน   ใน

ประสบการณการฝกฝนและการปฏิบัติตามคําสอนของทานศาสดา (ขอความสันติสุขจงมีแดทาน

และตลอดท้ังบรรดาลูกหลานของทาน)  และคัมภีรอัลกุรอาน ศาสตรทางจิตวิญญาณก็มี 2 สวน    ท่ี

แตกตางกันท้ังทางทฤษฎีและปฏิบัติระหวางท่ีหลักสูตรการเรียนรูผานการทดลองดานปฏิบัติ   ครู

หรือผูฝกสอนจะแนะนําสานุศิษยใหกลาวถอยคํารําลึกหรือแนะนําการฝกโดยเฉพาะใหนักเรียน

หรือ สานุสิทธิ์จะปฏิบัติตามวิธีการของครู  เร่ิมปฏิบัติการฝกฝนท่ีไดรับการแนะนําหรือสิ่งท่ีครูบอก

ใหกลาวอยางเชื่อฟง   เมื่อความสามารถและศักยภาพในการเรียนรูของนักเรียนเพิ่มขึ้นพื่อซึมซับ

ความรู   ครูจะทําใหเขาเหน็เปนพยานสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยการฝกฝนอิทธิพลทางจิตวิญญาณของตน    

นั่นคือครูทางจิตวิญญาณท่ีเรียกวา “เชค”   ไดชี้นาํอิทธิพลทางจิตวิญญาณของตน   เพื่อสามารถให

สานุศิษยแลเห็นเทวทูต   เร่ิมการติดตอสื่อสารกับวิญญาณ   หรือ เร่ิมเดินผานสวนสวรรค   และถา

ศานุศิษยไดรับการพิจารณาวามีความกาวหนาเหมาะสมเพียงพอ  เขาจะถูกทําใหเปนผูตระหนักรูใน

คุณลักษณะของพระเจา    อีกแบบแผนหนึ่ง    กฎท่ีรองรับในฐานะรากฐานความรูและสูตรสาขาท่ี

ควบคุมจักรวาลนั้นครูจะเปนผูสอน    ความสามารถในการแสดงออกและควบคุมสูตรและกฎ

เหลานี้จะเกิดขึ้นในตัวนักเรียน  เนื่องดวยความเขาใจกฏและสูตรแหงองคความรูอันยอดเย่ียมท่ี

เพิ่มขึ้น 



พระเจาผูทรงกรุณาปรานี   ไดประกาศวา 

“เราไดทําใหดวงจันทรดวงอาทิตยรับใชเจา  และสิ่งท่ีอยูในชั้นฟาและแผนดินนั้นอยูในการ

ปกครองของเจา” 

ในคัมภีรอัล กุรอาน   การนําเสนอปรากฏการณการพิชิต และปกครองจักรวาลมี  2 วิธีท่ี

แตกตางกัน  วิธีหนึ่งตนเองเปนศูนยกลาง   นั่นคืออธิบาย หรือทําความเขาใจ  ความดีหรือความเลว  

ดวยการอางอิงถึงตัวบุคคลผูนั้น  อีกวิธีหนึ่งคือเมื่อตัวตนถูกละท้ิงและไมไดรับการอางถึงอีกเลย    

สิ่งตางๆ ไดรับความเขาใจอยางลึกซึ้ง    ในขอบขายกฎเกณฑของพระเจา   ซ่ึงถูกขานเรียกวา   

“ชะตากรรม” 

สิ่งนี้ไดรับการพิจารณาในเร่ืองราวของโมเซส  ซึ่งเขาพบกับบาวของพระองคคนหนึ่ง ท่ี

ไดรับมอบความรูสึกพิเศษจากความเมตตาของพระองค ความรูดังกลาวในแนวทางซูฟ  (รหัสย

นิยม)  เรียกวา    “ความรูเชิงนัยยะ”  (อิลมุนลัดตูนี)  ตามท่ีทราบท้ังหมดแลว เก่ียวกับเร่ืองราวท่ี

โมเสส และบุรุษผูหนึ่งโดยสารเรือไปดวยกัน ซึ่งบุรุษผูนั้นเจาะเรือลําดังกลาว  ท้ังสองพักท่ีบาน

หลังหนึ่งในฐานะแขก  และบุรุษผูนั้นสังหารเด็กหนุมลูกชายเจาของบานเสีย   และในชวงสุดทาย

ของการเดินทาง  ท้ังสองซอมกําแพงท่ีกําลังจะพังทลายลงมา   โดยไมไดขอคาตอบแทน ท้ังท่ีอยูใน

ภาวะหิวกระหายน้ําอยางหนัก โมเสส ไมเห็นดวยกับการกระทําท้ังสามเหตุการณนี้  บุรุษผูนั้นจึงขอ

แยกทางกับโมเสสดวยการกลาววา  ท้ังหมดท่ีกระไปสอดคลองกับคําสั่งของพระเจา โมเสสยอมรับ

วาตนเองไมสามารถรักษาสัญญาวาจะสงบคําไมถามคําถามใดๆ   ตอบุรุษคนดังกลาว  ทายท่ีสุดท้ัง

สองจึงแยกทางกัน   ความรูท่ีโมเสสครอบครองนั้น   สัมพันธอยูกับวา ไมมีสิ่งอ่ืนใดนอกจากพระ

เจา เปาหมายของการพิจารณานี้ มิไดบอกเปนนัยวา  ความรูของโมเสสอยูในตําแหนงตํ่ากวาความรู

ของบุรุษผูนั้น  แตประสงคท่ีจะใหมีการพิจารณาอยางระมัดระวังวา โมเสสเดินทางไปแสวงหาบุรุษ

ผูนั้น   แตบุรุษคนดังกลาวไมเคยเดินทางแสงหาโมเสส 



พระเจาผูทรงสูงสงคือผูย่ิงใหญท่ีสุดในบรรดาผูบัญญัติกฎหมาย บุคคลท่ีทําใหเกิด

ความสัมพันธระหวางพระเจากับจิตใจของเขา จะดําเนินไปตามชะตากรรมท่ีถูกกําหนดแตพระเจา

เองจะทรงเปนกฎหมาย  และการทําใหกฎหมายไดรับการประกาศใชเปนหนาท่ีของทุกปจเจกใน

จักรวาล บุรุษผูนั้นบอกโมเสสในขณะสนทนากันวา   การท่ีเขาไดรับความรูในการบริหารจัดการ   

เปนไปตามกุศโลบายของพระเจาอยางย่ิง    และปลูกฝงความเชื่อใหโมเสสในหลักคําสอนท่ีตอง

ไดรับการสั่งสอน 

เมื่อเหตุการณท่ีถูกกลาวถึงในคัมภีรอัล กุรอานนี้ไดรับการพิจารณาอยางรอบคอบ  จึง

เปดเผยวากฎเกณฑนั้นควบคุมในทุกสถานการณลทุกสภาพแวดลอม และโดยท่ีมนุษยเปนตัวแทน

การบริหารจัดการกฎเกณฑท่ีมีผลบังคับอยูในจักรวาล  สิ่งใดก็ตามท่ีมนุษยกระทําลวนปฏิบัติไป

ตามลิขิตแหงพระเจาซึ่งวางแบบแผนโดยพระองคผูทรงวิทยญาณ ดวยเหตุนี้โมเสสจึงเดินทางเพื่อ

แสวงหาบุรุษดังกลาว    และหลังจากผานพนการเดินทางท่ียากลําบาก ก็ไดพบบุคคลผูนั้น  และไม

สามารถบังคับใชกฎเกณฑแหงศาสนาของเขากับบุรุษผูนั้นได  

  

ความไว้วางใจที่ได้รับมอบหมาย 

 พระเจาคือพระผูอภิบาลผูทรงรังสรรค   นั่นคือ พระองคคือ ผูทรงสรางหลังจากจัดเตรียม

ทรัพยากรธรรมชาติสําหรับการดํารงชีวิตไวใหแลว   เพื่อวา พระองคจะไดรับการรูจักนี้จึงจะตองมี

สิ่งท่ีเกิดจากการสรรคสราง ซึ่งสามารถรูจักพระเจาในฐานะเจตนารมณของพระองคและตองการท่ี

จะไดรับการรูจัก 

 พระเจาทรงกําหนดแนวทางในการรูจักพระองคท่ีแตกตางกัน  2 แนวทาง  ตามแนวทางท่ี

หนึ่ง  สิ่งถูกสรางจะไดรับความรูมากท่ีสุดเพียงวา พวกเขาเปนสิ่งถูกสรางและไดรับการสรางสรรค

โดยพระเจา ผูทรงกรุณาย่ิง อีกรูปหนึ่งคือรูดวยการรับทราบจากจิตสํานึก  วาเราถูกสรางขึ้นมาทําไม 



รวมท้ังวัตถุประสงคและแรงผลักดันในการสรางสรรคตัวเรา   ทําไมพระเจาจึงบันดาลสิ่งถูกสราง

ใหเปหนนึ่งในความลับของพระองค  เพื่อเปดเผยความลับนี้คัมภีรของพระองคกลาววา  

 “เราสรางมนุษยลและญินขึ้นมาเพื่อวา  พวกเขาจะไดเคารพภักดีเรา  และในฐานะท่ีเปนขอ

ผูกมัดของพวกเขา และตกอยูภายใตอํานาจท่ีจะตองกราบกรานตอเรา” 

 การยอมรับ  การอยูในอํานาจและขอผูกมัดตอพระเจาคือดรรชนีของความเปนจริงท่ีวา   

บุคคลผูหนึ่งยอมรับความไมสําคัญของตนเอง   และความสําคัญ  ซึ่งอันท่ีจริงเปนของสิ่งท่ีดํารงอยู

สูงสุด ซึ่งบุคคลผูนั้นกมลงกราบกรานยอมสยบตอพระพักตรของพระองค 

 แนวทางหนึ่งคือ  แนวทางท่ัวไป และเปนเร่ืองปกติสําหรับจักรวาลท้ังมวลมนุษย ญิน  เทว

ทูต  สรรพสัตว  และสิ่งท่ีไมมีชีวิต   ลวนเก่ียวพันกันในแนวทางท่ัวไปนี้   สิ่งถูกสรางทุกชนิดงวน

อยูกับการเคารพภักดีพระเจา   ไมวาสิ่งเหลานี้จะเปนพิษ   นก  เนินเขาและภูเขา  ญิน และเทวทูตก็

งวนอยูกับการเคารพภักดีอยางเขมแข็งเชนกัน  มโนคติหนึ่งของการเคารพภักดีคือ   การท่ีเราเพียง

รับรูในความรูสึกตามตัวอักษรวา เราถูกสรางโดยผูหนึ่ง  และอีกมโนคติหนึ่งคือ เพื่อสังเกตและรูจัก

ในทางปฏิบัติวา  ผูหนึ่งคือผูสรางเรา   เราตองควรจะสามารถรับฟงพระองคไดโดยตรง   และไดรับ

สิ่งเหลานี้โดยตรงจากพระเจา พระผูสรางผูทรงเลอเลิศท่ีสุด   ผานทางการชี้นแนะของพระองค 

 ไดมีการพิจารณาไปกอนหนานี้แลววา   ความรูมี  2 สภาวะ หนึ่งคือรูเทานั้น และอีกสภาวะ

หนึ่งคือมีผลลัพธในการสังเกตหรือการทดลองจากความรูนั้น สภาวะหนึ่งของความรูคือการรูวา เรา

ถูกสรางโดยพระเจาผูทรงสูงสงย่ิง เพื่อวาเราจะไดเคารพภักดีพระองค ยอมรับสิ่งท่ีพระเจาทรงพอ

พระทัยและหลีกหางจากสิ่งท่ีพระองคทรงรังเกียจ  ในความรูนี้จะไมปรากฏสิ่งท่ีสังเกต  ความรูอีก

รูปแบบหนึ่งคือ  นอกจากมโนคติทางดานทฤษฎีแลว  ยังรวมมโนคติทางดานปฏิบัติของความรูดวย   

ยืนยันอยางถูกตองดวยประสบการณท่ีไดรับการประกาศ “ความไววางใจท่ีไดรับมอบหมาย”  โดย

พระเจาผูทรงสูงสงย่ิง 



 ตําแหนงพิเศษของมนุษยท่ีไดรับการสถาปนาถูกนํามาพิจารณา  เมื่อพระเจาผูทรงบริสุทธิ์ย่ิง  

มอบหมายความไววางใจใหมนุษย    นอกจากในคัมภีรอัลกุรอานจะแนะนําพระองควาเปนพระเจา

แลว   วิธีการอันมหัศจรรยของพระองค ในการปฏิบัติการสรรคสรางจักรวาล และสิ่งท่ีเปนกําเกณฑ 

สูตรและระเบียบ   ซึ่งรับผิดชอบตอการดํารงอยูของจักรวาลอันกวางใหญไพศาล ก็ถูกทําใหชัดเจน

ดวย   นี่คือรูปแบบของความรูซึ่งถาเชื่อถือก็ตองเปล่ียนแปลงไปสูการปฏิบัติ 

 ในคัมภีร อัลกุรอาน   โองการเปดของบทท่ีสอง  พระเจาทรงกลาววา  

 “คัมภีรนี้ ไมมีความสงสัยใดๆ  ในนั้นเปนคําแนะนาํสําหรับบรรดาผูยําเกรงเทานั้น   คือ

บรรดาผูศรัทธาตอสิ่งเรนลับ” 

 ความเชื่อในสิ่งท่ีมองไมเห็น หมายถึง พวกเขามีสายตาแหงการสังเกตุ ซึ่งสามารถมองเห็น

สิ่งท่ีมองไมเห็นได   หากสายตาแหงการสังเกตในมนุษย ปราศจากการต่ืนตัว   จักรวาลก็จะไมถูก

พิชิต และนํามาอยูภายใตการปกครองของมนุษย มโนคติหนึ่งแหงการยอมสยบของจักรวาลก็คือ ใน

การสังเกตตามปกติจะเห็นวา   โลกจัดเตรียมปจจัยยังชีพใหเราอยางเปนระบบและเปนไปตาม

กฎเกณฑท่ีแนนอน  เมื่อตองการสรางท่ีอยูอาศัยขึ้นบนโลก  โลกก็มิไดปฏิเสธใหกระทํา พื้นผิวโลก

จะไมเปล่ียนสภาพไปสูความแข็งกระดางจนไมสามารถเดินไดหรือเปล่ียนเปนออนนุมจนเราเร่ิมจม

ลงไป  ดวงอาทิตยและดวงจันทรทําหนาท่ีรับใชมนุษยตามระบบ และระเบียบอยางแครงครัด แสง

จันทรสรางความหวานฉํ่าใหผลไมท่ีมนุษยใชบริโภค การทําหนาท่ีของสิ่งเหลานี้ยังประโยชนให

มนุษยไมวาสิ่งนั้นจะมีเจตจํานงคในการรับใชมนุษยหรือไมก็ตาม  อิทธิพลของมนุษยเหนือจักรวาล

ในรูปแบบอ่ืนๆ   คือ การควบคุมพลังจากธรรมชาติ  มนุษยสามารถใชใหพลังงานจากดวงอาทิตย 

ดวงจันทร   โลก มหาสมุทร แมน้ําและภูเขายังประโยชนแกตนเองได    แตรูปแบบการมีอิทธิพลท่ี

อยูสูงสุดคือ  การผาเดือนออกเปนสองซีก โดยทานศาสดา (ขอความสันติพึงมีคแดทานและบรรดา

ลูกหลาน)  โดยเพียงแตชี้ไปยังดวงจันทร   หรือการท่ีอุมัรสั่งแมน้ําไนลใหยังคงไหลดวยการสง



สาสนไปยังแมน้ําวา ถาเจาไหลดวยบัญชาของพระเจา ดังนั้นจงระงับความเยอหย่ิงไว  หาไมแลว 

การลงแสของฉันก็เพียงพอสําหรับเจา 

 คร่ึงหนึ่งชาวนามหาอุมัร และรองเรียนวา  

 “ฉันทําการเกษตรในท่ีดินของตัวเอง หลังจากไถแลวเมื่อหวานเมล็ดลงไปไมเกิดผลผลิต   

เนื่องจากดินแตกระแหงจนเปนฝุน  ถึงแมวาฉันจะพยายามปรับปรุงดินก็ตาม   ฉันไมรูวาจะทํา

อยางไร” อุมัร บอกชาวนาใหคอยฟงขาวจนเขาบังเอิญมีโอกาสไปยังท่ีดินแหงนั้น    เมื่อ อุมัรผาน

ไปชาวนาชี้ใหดูท่ีดินของเขา อุมัรไดเฆี่ยนท่ีดินดวยแส พรอมกับกลาววา “เมื่อชายผูนี้ไดทําใหเจา

บรรลุความตองการ แลวทําไมจึงทําลายแรงงานของเขา”  หลังจากนั้นท่ีดินก็ใหผลิตออกมามากมาย 

 “คร้ังหนึ่งโหรคนหนึ่งมาหาทานศาสดา (ขอความสนัติพึงมีแดทานและลูกหลาน)  ขณะท่ี

เขามุงหนาเขามานั้นทานอยูบนเนิน  โหรแนะนําตัวเองพรอมกับกลาววา ถาหินท่ีอยูใตฝาเทาทาน

ศาสดาออนตัวลงจนเกิดรอยประทับขึ้น เขาจะยอมเปนผูศรัทธาและเปนหนึ่งในผูซื่อสัตย ทาน

ศาสดาจึงกลาววา  “ดวยพระนามของพระเจา”  พรอมกับประทับเทาของทานลงบนหิน โหรมองไป

บนทองฟาแลวมองไปท่ีดิน   ซึ่งขณะนี้เกิดรอยประทับขึ้นราวกับทําดวยดินออน  เมื่อเห็น

ปรากฏการณท่ีเกิดขึ้น โหรจึงยอมศรัทธาตอทานศาสดาและกลายเปนผูศรัทธา” ภายหลังโหรผูนั้น

อธิบายคําขอท่ีแปลกประหลาดของตน  โดยกลาววา  เขาคือโหรท่ีเกงท่ีสุดคนหนึ่งในขณะนั้น   และ

มีความรูท่ีไมมีผูทัดเทียมในเร่ืองโหราศาสตร   มีดาวบนทองฟาซึ่งเมื่อเคล่ือนตรงศีรษะผูใด หินแข็ง

ก็จะออนตัวลงจนเกิดรอยประทับใตฝาเทา   ตามการคํานวนของเขา    สถานท่ีซึ่งทานศาสดายืน กวา

ดวงดาวดังกลาวจะมาอยู  ณ ตําแหนงนั้น   ก็ในอีกหลายพันปขางหนา เมื่อเขาขอรอง ทานศาสดายก

เทาขึ้นจากกอนหิน ฉันเห็นวาดวงดาวดังกลาวโคจรกลับมาเพื่ออยูเหนือศีรษะทานศาสดา (ศ็อล) ชั่ว

ประเดี๋ยวเดียวก็มาอยูในตําแหนงท่ีถูกตอง 



 ยังมีรูปแบบการพิชิตอ่ืนๆ   อีก คือ การท่ีจะตองทราบวา มีคล่ืนอยูก่ีประเภท และสรางผลอยู

ในทองคํามากมายขนาดไหน  และสามารถใสปริมาณท่ีพอเพียงลงไปในทองแดงเพื่อใหเทากับ

ทองคําไดหรือไม ? 

 การสรางสรรคของพระเจาไมมีหนทางท่ีจะไมสมดุลเลย  จักรวาลนี้ก็ไมใชผลผลิตของความ

บังเอิญดวย ไมมีความนาจะเปนสําหรับสิ่งใดท่ีจะถูกสรางสรรคขึ้นดวยความบังเอิญหรือโดย

อุบัติเหตุ  ตามกฎการสรางสรรค ทุกสิ่งท่ีดํารงอยูประกอบดวยปริมาณท่ีกําหนดแนนอน  ตราบ

เทาท่ีกระบวนการสรางสรรคไดรับการพิจารณา กระบวนการถือกําเนิดของแพะ และมนุษยคือสิ่ง

เดียวท่ีเหมือนกัน กระบวนการคลอดของแพะคลายคลึงกับของมนุษย  แพะรูสึกหิวเชนเดียวกับ

มนุษย แพะนอนหลับ  มนุษยก็นอนหลับ และแพะดิ้นรนหาอาหารเหมือนกับท่ีมนุษยกระทํา ความ

แตกตางประการเดียวในท้ังสองเผาพันธุก็คือ ปริมาณการสรางสรรคท่ีทําหนาท่ีอยู   ดวยปริมาณนี้

จํานวนหนึ่งลาจึงถูกสรางขึ้น และมนุษยถูกสรางขึ้นดวยอีกปริมาณหนึ่ง  จํานวนท่ีกําหนดแนนอน

ของปริมาณเหลานี้สรางภูเขา และเทวทูต  หอแหงสวนสวรรค ซึ่งถูกสรางจากปริมาณท่ีกําหนด

แนนอน ก็ไมไดรับการยกเวนไปจากกฎนี้ 

 

ระบบการสร้างสรรค์ 

 ดวยการเปนผูรังสรรคท่ีดีเย่ียมท่ีสุด พระเจาทรงมอบความรูดังกลาว ซึ่งรับผิดชอบตอการ

กระตุนความสามารถเชิงสรางสรรคในตัวเขาใหมนุษย พระเจาทรงใชวลี “ผูดีท่ีสุดในผูสรางสรรค

ท้ังมวล”   เพื่อแนะนําคุณลักษณะการสรางสรรคท่ียอดเย่ียม  พระเจามอบศักยภาพในการ

สรางสรรคแกมนุษย เนื่องจากความฉลาดหลักแหลม  ผูสรางสรรคมีควมชอบธรรมท่ีจะสรางและ

สลักเสลาสิ่งตางๆ  ตามความประสงคและความตองการของตน  เมื่อใดท่ีควรจะทําใหสิ่งตางๆ 

ปรากฏ และเมื่อใดไมควร   ท้ังหมดนี้ขึ้นอยงุกับเจตนารมณอันงดงามของผูสราง  และถาเกิดความ



ไมพึงพอใจในสิ่งตางๆ   ดังกลาว   ก็สามารถปลดเปล้ืองออกตามท่ีตองการได    มนุษยไดรับอนุมัติ

ความชอบธรรมในการกระทําการเดียวกันนี้จากพระเจาผูทรงสูงสงเชนกัน   มนุษยสามารถทํา

ประโยชนจากการสรางสรรคของขาใหมนุษยดวยกันได   เชนกันการประดิษฐคิดคนของเขาก็เปน

สาเหตุ เหตุใหเกิดการทําลายได  ความเขาใจสิ่งเหลานี้ในสภาพแวดลอมปจจุบัน  คอนขางจะเปนสิ่ง

ท่ีงายทีเดียว    ตัวอยางเชน วิทยุคือประดิษฐกรรม หรือ อาจกลาวไดวาเปนการสรางสรรคท่ีทํางาน

ตามความถ่ีตางๆ นั้น  ขึ้นอยูกับองคประกอบท่ีติดต้ังอยูภายใน   เชนเดียวกับสิ่งประดิษฐอ่ืนๆ   ท่ี

เรียกวา โทรทัศนก็ทํางานในหลายชอง    ซึ่งความเปนจริงชองตางๆ  กัน คือ เคร่ืองแสดงถึงการรับ

คล่ืนท่ีมีความยาวคล่ืนตางกัน  เชนเดียวกับอีกประดิษฐกรรมหนึ่งคือ ระเบิดปรมาณู  ซึ่งมีพลังงาน

ปริมาณมหาศาล   เพียงพอท่ีจะทําลายบานเรือนและผูอยูอาศัยในนั้นท้ังหมด  ระเบิดไฮโดรเจน มี

พลังการทําลายมากกวาระเบิดปรมาณู พลังงานปรมาณูท่ีใชเพื่อการทําลายในรูปของระเบิด   อาจ

นํามาใชเพื่อเปาหมายดานสันติภาพเชนกัน 

 ผูท่ีสุขภาพดีสามารถทํางานไดมากกวา  ว่ิงเร็วกวา และปฏิบัติภารกิจไดดีกวาผูท่ีปวยหรือ

คนออนแอ ซึ่งแสดงกําลังวังชาออกมานอยกวาในทุกอิริยาบท ในกรณีนี้ก็เชนเดียวกัน  ปริมาณของ

สุขภาพและกําลังวังชามีผลตอสุขภาพและความแขง็แรงในผูหนึ่ง   และลดลงในความปวยไขและ

ความออนแอในอีกผูหนึ่ง 

 ขอใหดูกรณีอ่ืนๆ   เราพบบุคลท่ีมีความฉลาดหลักแหลมมากกวาผูอ่ืนในคนฉลาดคล่ืน

สติปญญาทํางานในปริมาณกวาคนโง ถาปริมาณท่ีรับผิดชอบตอการปฏิบัติงานอยางสมบูรณ  หรือ

ท่ีตองการในชีวิตมีความเหมาะสมเพียงพอแลว    จึงจะกลาวไดวาบุคคลผูนั้นมีชีวิตอยูอยางปกติ  

หาไมเชนนั้นเขาจะไมถูกเรียกวาเปนคนปกติมีสติปญญา  เรารุสึกกระหายในความเปนจริง

ความรูสึกกระหายเปนสัญญาณจากระบบการสรางสรรค   ซึ่งระบบรางกายของเราตองการน้ํา 

มนุษยท่ีสมดุลจะดื่มน้ําปริมาณมากเทาท่ีระบบทางกายภาพตองการจริงเทานั้น    ขณะท่ีบางคนจะ

ดื่มน้ํามากจนพุงปอง เนื่องจากการดื่มน้ําอยางไมพอเหมาะ  ความรูสึกกระหายท่ีไมสมดุล    ในทาง



การแพทยถือเปนความเจ็บปวย และเหตุผลของความเจ็บปวยนี้ก็คือ ปริมาณท่ีรับผิดชอบตอการ

แสดงความรูสึกกระหายบกพรอง    ทําใหเกิดความรูสึกกระหายท่ีไมปกติ   ผูใดก็ตามท่ีทรมานจาก

โรคดื่มน้ํามากเกินไป   กระเพาะของเขาจะแตก และเสียชีวิตเนื่องจากสาเหตุนี้ 

 บุคคลผูหนึ่งท่ีรูสึกหิว   ถารับประทานอาหารแตพอเหมาะ   สภาพท่ีเหมาะสมทางกายภาพก็

จะไดรับการรักษาไว   แตถาความหิวไดรับความกระทบกระเทือนผูนั้นก็จะไมรูสึกอยากกินอาหาร 

หรือกลายเปนคนตะกละตะกราม  ถาไมกินอาหารเลย บุคคลนั้นก็จะเกิดความออนแอ    แตถากิน

มากเกินไปเขาจะลมปวย เพราะอาหารไมยอยหรือกระเพาะอาหารไมทํางาน 

 ตัวอยางท้ังหมดเหลานี้พิสูจนอยางชัดเจนวา   ทุกขั้นตอนทุกรูปการ ทุกลักษณะ และทุกการ

เคล่ือนไหวของชีวิต  ไมวาจะเปนชีวิตในโลกนี้หรือชีวิตหลังความตาย  ลวนวางอยูบนปริมาณตางๆ  

มากมาย  ตราบเทาท่ีปริมาณเหลานี้ยังมีอยู   ชีวิตก็ดํารงอยู  เมื่อปริมาณเหลานี้มีการเปล่ียนแปลง ไม

วาความเปล่ียนแปลงนี้จะเพิ่มหรือลดปริมาณ  ชีวิตก็จะเปล่ียนแปลงจากความปกติไปสูความผิด

ปกติ เปนเหตุใหเกิดรอยแตกราวในชีวิต  ถึงแมวา ผูหนึ่งท่ีดูเหมือนวิญญาณท่ีมีชีวิตปกตินั้น แทจริง

อยูใกลชิดกับผูท่ีปวยอยางย่ิง 

 เพื่อการพิชิตจักรวาล จําเปนท่ีเราจะตองมีความรูเก่ียวกับบรรดาสูตรการสรางสรรค  ซึ่งสูตร

นี้ทําใหเกิดการสรางสรรคขึ้น  วามีการเคล่ือนไหว มีความรูสึกและไดรับความมีจิตสํานึก 

 กฎ ความตองการท้ังหมดเก่ียวกับชีวิตกอกําเนิดมาจากปริมาณท่ีแนนอน และปริมาณ

เดียวกันนี้ทําใหเกิดการสรางสรรคความตองการเหลานี้ และความตองการของชีวิตไมอาจดํารงอยู

ไดหากปราศจากสูตร 

 พระเจาพระผูอภิบาลแหงการสรางสรรค  ทรงสรางเรามาหลังจากกําหนดสูตรมากมาย   ไม

วาจะโดยต้ังใจหรือไมก็ตาม    เมื่อเราไดรับสูตรนี้  จะทําใหเกิดการกระตุนในการคนพบหรือสราง

ประดิษฐกรรมใหมๆ ขึ้น 



 โดยท่ีตัวมนุษยเองก็เปนสูตร เพราะฉะนั้นปจจัยสําคัญของสูตรนี้ท่ีทําใหเกิดชีวิตก็ยังคง

ทํางานอยู   โดยท่ีมนุษยคือสูตรการสรางสรรค และไดรับความรูเก่ียวกับสูตรการสรางสรรค 

เพราะฉะนั้น มนุษยจึงสามารถเรียนรูสูตอันเปนท่ีตองการสําหรับการสรางสรรคเทวทูต และสวรรค

นรกได   มนุษยสามารถทําตัวใหคุนเคยกับสูตรซึ่งฟาท้ัง 7 ชั้นไดรับการสรางสรรคขึ้น   และเพื่อให

สําเร็จเสร็จสิ้นท้ังหมด มนุษยสามารถเรียนรูแมแตสูตร   ซึ่งใชในการสรางสรรคบัลลังกอันสูงสง 

(อะรัช)  

 มโนคติอันนาเศรา ก็คือ ความกระหายในความรู  ความอยากรูอยากเห็นในการแสวงหา

ความจริง  และนิสัยชางคดิไมเคยเปนลักษณะเฉพาะท่ีโดดเดนของมุสลิมเลย  มุสลิมอางวาตนเอง

เปนตัวแทนของพระเจา แตแทบจะไมเคยกังวลใจตอการใชศักยภาพทางดานความคิดของตนเอง ไม

แมแตเพียงขอบขายท่ีเปนกิจวัตรของมด   กฎของพระเจายังคงทํางานอยู โดยไมมีการยกเวนแกผูใด  

คัมภีรอัลกุรอาน ไดรวบรวมไวดวยกันอยางชัดเจนวา  คัมภีรนี้คือแหลงทางนําท่ีไมมีขอสงสัย

สําหรับผูท่ีฝกฝนศักยภาพทางดานความคิดของตน ซึ่งกระทําการวิจัยและสังเกตอยูทุกนาที 

 พระเจาคือ  ผูทรงเอกะ และมีหนึ่งเดียว สัมบูรณ ดํารงดวยพระองคเอง  พระองคมิไดให

กําเนิดและไมถูกกําเนิด ไมมีสิ่งใดเสมอเหมือนพระองค ผูท่ีแสวงหาจะไดพบ ผูท่ีปฏิเสธจะถูกกีด

กัน 

 

ประเดน็ คอื   การไม่ได้เป็นอสิระ 

 เมื่อบางคนใชศักยภาพทางสมาธิเพงความสนใจไปยังตําแหนงหนึ่ง และพิจารณาไตรตรอง

ดวยความสุขุมรอบคอบ สายตาของเขาจะไดรับความลึกซึ้งดังกลาว  ซึ่งชวยสํารวจดูความสามารถท่ี

แฝงเรนอยูของตําแหนงท่ีเขาต้ังสมาธิอยูได  เมื่อมีความลึกซึ้งมากขึ้น   อันเปนผลลัพธจากการยืน

หยัดในสมาธิ ตําแหนงดังกลาวก็จะเร่ิมแสดงกลวิธีและแบบแผนท่ีนําไปใชประโยชนได  หลังจาก



คนพบพลังของตําแหนงดังกลาวท่ีซอนเรนอยู  บุคคลผูนั้นจะสังเกตเห็น วิธีการท่ีระบบดาราจักร 

(Galaxy) เดินทางไปดวยกันกับเราในจักรวาลท่ีกวางใหญไพศาลนี้ เรามีความรูวา ทุกสิ่งท่ีดํารงอยู

วางอยูบนเครือขายของคล่ืน  เราและจักรวาลไมใชสิ่งใด  นอกจากการรวมกันเปนกลุมกอนของ

คล่ืน  ทุกสิ่งในโลกท่ีเปนปรากฏการณนี้ ไมวาน้ําตนไม กรวด  กอนหิน  สัตวสี่เทา   นก พลังงาน   

ออกซิเจน   อะตอม หรือ อนุภาคของมัน   ลวนถูกหอหุมอยูในวงแหวนของแสง   นั่นคือทุกสิ่งถูก

ปกคลุมอยูในเปลือกของแสง    เมื่อแสงท่ีถูกปกคลุมนี้ถูกเจาะทะลุเขาไป และบางสิ่งถูกนํามาสูการ

เพงดวยสายตา   โดยผานการพินิจพิจารณาอยางเต็มท่ี    สิ่งแรกท่ีสายตาเปดเผยออกมาก็คือ  

พลังงานท่ีบรรจุอยูภายใน  เมื่อมีการสรางความลึกซึ้งใหกับสายตา  สิ่งท่ีสองท่ีปรากฏขึ้นก็คือ 

คุณประโยชนของพลังงานดังกลาว เมื่อมีความลึกซึ้งย่ิงขึ้นไปอีก   พลังงานจะถูกคนพบในรูปของ

การสําแดง  เมืองฮิโรชิมา และนางาซากิ  คือตัวอยางท่ียังมีชีวิตอยูของการสําแดงพลังงานอะตอม

ออกมา  เมื่อระเบิดปรมาณูถูกหยอนลงบนเมืองท้ังสอง  พลังงานนี้ก็ถูกสําแดงออกมา   การสําแดง

ของพลังงานอะตอมมีความสมบูรณเสียจนกระท่ังภูเขาท่ีถูกระเบิดปรมาณูโจมตี  กลายสภาพเปน

เพียงควัน  ประชาชนไมอาจเชื่อสายตาตนเองได   แตเมื่อกายภาพของภูเขานั้นพังพินาศ ก็พบวา

ภูเขาไมไดดํารงอยูอีกตอไป มีเพียงกลุมควันเทานั้นท่ีอยูท่ีนั่น   ทีนี้คําถามก็คือ  ใครเปนผูควบคุม

พลังงานดังกลาว  ใครใชมันและใครไดรับผลกระทบจากการสําแดงออกของพลังงานดังกลาว 

 คําตอบตอคําถามนี้งายทีเดียว   มนุษยคนพบพลังงานอะตอม มนุษยเปนผูใชและมนุษย

นั่นเองท่ีตองทุกขทรมานจากผลท่ีติดตามมาภายหลังการทําลายลางอันเกิดจากการใชพลังงานนี้  ถา

พลังงานนี้ถูกใชเพื่อวัตถุประสงคเชิงสรางสรรค   มนุษยก็จะไดรับความพึงพอใจจากประโยชนของ

มัน 

 เราควรตองมีความบริสุทธิ์ใจในการสรุปวา   พลังงานท่ีมีอยูในอะตอมคือการสรางสรรค

ของพระเจาผูทรงสูงสง   และพระองคทรงสอนแบบแผนการใชพลังงานนี้แกมนุษย  การสรุปอยาง

มีเหตุผลก็คือ   พระเจาทรงลิขิตศักยภาพและความสามารถท่ีมากมายใหมนุษย  ซึ่งมนุษยสามารถใช



พลังงานอะตอมตามเจตนารมณและทางเลือกของตน ไมเปนการออกนอกประเด็นแตอยางใดท่ีจะ

กลาววา  จะอยางไรก็ตามพระผูสรางทรงไวซึ่งพลานุภาพ อํานาจและประสิทธิภาพมากกวาสิ่งท่ี

พระองคทรงสรรคสราง เมื่อพิจารณาดูบทบาทของมนุษยในฐานะผูสรางระเบิดปรมาณู   เราไม

สามารถสรุปอะไรไดเลย   นอกจาก พระเจาไดมอบพลัง และศักยภาพท่ีซอนอยูใหมนุษยปฏิบัติ   

ซึ่งในการเปรียบเทียบแมพลังงานอะตอมก็ไมสลักสําคัญใดๆ    สิ่งเดียวท่ีเปนประเด็นคือ  การใช

พลังงานอะตอม นั่นคือเราคนพบคุณภาพของอะตอม   ซึ่งกอใหเกิดการทําลาย   หรือคนหาคล่ืนใน

อะตอมท่ีมีประโยชนในเชิงสรางสรรคและพัฒนาปรับปรุงคุณภาพชีวิตของมนุษยบนดาวเคราะห

แหงนี้  นั่นคือโลกของเรา 

 ทุกสิ่งวางพื้นฐานอยูบนคล่ืนและมนุษยก็ไมไดรับการยกเวน   ดังนั้นการดํารงอยูของมนุษย

จึงขึ้นอยูกับคล่ืน    ดวยการพิจารณาใครครวญเก่ียวกับการดํารงอยูของมนุษย เพราะคล่ืนสามารถทํา

ใหเราสํารวจดูศักยภาพดวยพลังท่ีมีสมรรถนะ  ซึ่งหากถูกใชดวยจิตใจเชิงทําลายจะสามารถทําลาย

เมืองไดในชั่วพริบตา และเปล่ียนโลกแบบหกคะเมน และถาพลังนี้ถูกใชโดยวิธีการเชิงสรางสรรค 

ดังนั้น    ก็สามารถใชเพื่อผลิตพลังงานไฟฟาได  พลังงานไฟฟาซึ่งเปนพลังท่ีทํางานอยาง

กระตือรือรน เพื่อปฏิบัติหนาท่ีในการสรางประดิษฐกรรมของเรากรณีคลายกันมีอะตอมซึ่งเปนจุดท่ี

ยังไมไดรับการแนะนําในมนุษย ซึ่งครอบครองพลังงานท่ียังไมไดคํานวนนับ หลังจากจุดนี้ไดรับ

การปลอยเปนอิสระ หลังจากมนุษยขึ้นไปอยูเหนือการพึ่งพาอาศัยทรัพยสมบัติ และ

ทรัพยากรธรรมชาติแลว   ก็เร่ิมท่ีจะเห็นเปนประจักษอยางชัดเจนทางจิตวิญญาณ  ถึงสูตรตางๆ   ท่ี

ใหกําเนิดดวงอาทิตย ดวงจันทร  ไดรับการสรางสรรค  ฟากฟาไดรับการเนรมิตรและประดับประดา

ดวยหมูดาว รวมท้ังการควบคกุมเคล่ือนท่ีของโลก 

 ตัวอยาง เรารูวาทําน้ําเชื่อมตองละลายน้ําตาลปริมาณเพียงพอลงในน้ํา   ถาใสกล่ินรสลงไป

ในสารละลายนี้  เราเรียกวาน้ําเชื่อมตามกล่ินหรือรสนั้นๆ  หากใสสีลงไปสีก็จะดูดีขึ้น   และถาใส

ตัวยาบางตัวท่ีทําใหกระปร้ีกระเปรา ลงไปดวย  ของเหลวนี้ก็จะเปนยาน้ําเชื่อม  การอบขนมปงก็วาง



อยูบนสูตร  เมื่อกลาวถึงขนมปง  กระบวนการตางๆ   ในเร่ืองการผลิตขนมปงก็จะเขาสูการพิจารณา

ของเราโดยอัตโนมัติ   รวมถึงการหวานเมล็ดขาวสาลีดวย อิทธิพลของคล่ืนและแสงท่ีหมุนเวียนอยู

ในโลกสงผลตอเมล็ดขาวสาลี   คล่ืนท่ีผสมกันซึ่งทํางานอยูในเมล็ดขาวสาล  พรอมดวยคล่ืนท่ี

หมุนเวียนอยูในโลกทําใหเมล็ดสุกเพราะแสงอาทิตย   และแสงจันทรทําใหรสหวาน  เมื่อเมล็ด

เจริญเติบโตเต็มท่ีก็โมเปนแปง  เตรียมแปงผสมหลังจากเทน้ําลงไป  สุดทายอบแปงผสมนั้นดวยไฟ  

ปจจัยท้ังหมดนี้แสดงบทบาทสําคัญของตนในการเตรียมขนมปง   คําพูดท่ีบางคนกลาวอยางเรียบ

งายท่ีสุดว  “ทานขนมปงเสียงหนอยสิครับ”   อาจเปนความประหลาดใจสําหรับผูท่ีคิดใครครวญวา 

อะไร คือขนมปง และมันเกิดขึ้นมาไดอยางไร ?  มนษุยก็เปนจุดแหงการพิจารณาใครครวญท่ีมี

คุณคา  เชนเดียวกับจุดอ่ืนๆ   ท่ีไดรับการพิจารณาอยางรอบคอบไปแลว   เมื่อจุดนี้ถูกคนพบ

หลังจากผานทะลุและทําลายรหัสแลว    ผูนั้นก็จะประจักษถึงความมหัศจรรยท้ังมวล  ซึ่งพระผู

อภิบาล ผูทรงรังสรรคทรงเรียกวา จักรวาลอันกวางใหญไพศาล  บันทึกของมนุษยทุกยุคทุกสมัยซึ่ง

เกือบจะเปนบันทึกของมนุษยชาติ ของญิน และเผาพันธุอ่ืนๆ   ท้ังหมด เทวทูต  ฟากฟา ภูเขา และ

สวรรค  รวมท้ังบัลลังกอันสูงสง แมแตพระเจาผูทรงรังสรรคก็รวมอยูในจุดนี้ดวย    เมื่อจุดนี้เปด

ออก มนุษยเขาถึงการขึ้นสูเปาหมาย และวัตถุประสงคสุดทายในการสังเกตของตนเองทีละขั้นทีละ

ตอน สิ่งท่ีเปนเปาหมายสุดทายซึ่งมนุษยดําเนินไปสู ไมใชสิ่งใดเลยนอกจากพระเจาผูทรงสูงสง  ใน

แนวทาง “ซูฟ” ในแนวทาง “ซูฟ”  (รหัสยนิยม)  เรียกวา  “ฟะวาด” (หัวใจ)  เปนหัวใจเดียวกับท่ี

ไดรับการประกาศวา   เปนท่ีอยูอาศัยหรือบานของพระเจา   หัวใจท่ีไมเคยโกหกหรือมดเท็จตอ

ความจริง สิ่งท่ีหัวใจนั้นเปนประจักษพยานคือความเปนจริง  หัวใจท่ีสังเกตดูพระผูอภิบาลผูทรง

รังสรรค ผูสลักเสลาโลกและพระผูทรงรังสรรคสงวนหัวใจนี้ไวในสายพระเนตรของพระองค  

หัวใจท่ีพระเจาผูทรงบริสุทธิ์ย่ิงไดอาศัยอยูในความเปนจริง  ฟะวาด เปนสมรรถภาพเดียวเทานั้น  ท่ี

ผูหนึ่งสามารถประสบความสําเร็จในการรับรูพระผูอภิบาล  ผูทรงรังสรรคโดยผานทางฟะวาดนี้  

หลังจากพยายามอยางจริงใจแลวท่ีจะเขาสัญลักษณของพระเจา 



ความสัมพนัธ์ 

 โดยปกติสิ่งถูกสรางทุกชนิดมีความละมายคลายคลึงกับสิ่งถูกสรางอ่ืนท้ังหมด  และเก่ียวกัน

ซึ่งกันและกันดวยเหตุผลหนึ่งหรือหลายเหตุผล ท่ีเปดชองใหกับความสัมพันธระหวางกัน 

 ทันทีท่ีวิญญาณซึ่งสถิตอยูตัวในอาดัมทํางานในมนุษยทุกคน   และการกระตุนวิญญาณซึ่ง

รับผิดชอบในการสรางความรูสึก  ชวยใหเขามีชีวิตผานอารมณออนไหวและมีประสบการณ

ความรูสึกทุกชนิด   รวมท้ังความรูสึกสุขสดชื่น เศราโศกและเสียใจดวย   กรณีคลายกันมดมีอารมณ

หลากหลายและแสดงความรูสึกออกมาในหลายวิธีการเหมือนกับมนุษย มดพยายามตอสูเพื่อ

ทรัพยสินในการดํางชีวิตเหมือนกัน   แมลงวันและยุงก็เชนกันท่ีตองตอสูในเร่ืองนี้ ถามโนคติการ

ฝกฝนทายาทของมนุษยตามท่ีรับรูกันถูกนํามาสูการพิจารณาแลว การสังเกตของเราจะยืนยันวา   สิ่ง

ถูกสรางท่ีมีชีวิตทุกชนิดมีภารกิจในความมานะพยายามปลูกฝงและเล้ียงดูทายาทของตน    สิงโต

ฝกฝนและปลูกฝงลูกๆ ในการพัฒนาคุณลักษณะทางสัญชาตญาณและการสืบสันดาน   แมวก็

เชนกันท่ีสอนลูกเล็กๆ  ถึงกลอุบายการลาเหย่ือท่ีใชในการดํารงชีวิต   ถามนุษยกลาวอางถึงความ

เหนือกวาวามีสิติปญญา   ดังนน  จะตองสังเกตดวยวา   สิ่งถูกสรางอ่ืนๆ ก็ครอบครอบความรูและ

สติปญญาเชนกัน   นี่ยังพรอมดัวยประเด็นท่ีวา  ระดับสติปญญาในเผาพันธุหนึ่งมีมากหรือนอยกวา

อีกเผาพันธุหนึ่งดวย 

 เปนการประกาศท่ีศักดิ์สิทธิ์ของพระเจาผูทรงสูงสงวา 

 “เราไดดลใจใหผึ้ง” 

 ท่ีนี้การถูกดลใจหรือไดรับโองการ   ผูท่ีถูกดลใจหรือผูไดรับจะตองมีสติยอมเชื่อฟง   มี

ความสมารถในพิจารณาใครครวญ  และหลังจากเขาใจความหมายของสาสนท่ีไดรับการดลใจ  ก็

ตองสามารถปฏิบัติใหเปนไปตามการดลใจท่ีไดรับดวย  เมื่อมีการศึกษาเก่ียวกับการประกาศเร่ือง

การดลใจแกผึ้ง  สิ่งท่ีชัดเจนคือ  ประกาณท่ีหนึ่งผึ้งมีสติปญญา  มีความสามารถท่ีจะเขาใจ



ความหมายของการดลใจ   ถามนุษยประกาศความเหนือกวาเผาพันธุอ่ืนบนพื้นฐานของสติปญญา

มากวาผึ้งแลว   ก็ควรจะประกาศความเหนือกวาในเร่ืองอ่ืนดวย  เพราะผึ้งก็ครอบครองสติปญญาใน

การเขาใจดวย  จุดสําคัญของการพิจารณาในเร่ืองนี้มีเพียงวา   ความรู  วิทยญาณ ความฉลาดหลัก

แหลม  สติปญญาและเหตุผล ไมไดเปนพื้นฐานความเหนือกวาเผาพันธุอ่ืนๆ  ของมนุษย 

 ทุกสิ่งท่ีดํารงอยูในจักรวาล  ลวนมีการเคล่ือนไหว มีชีวิตและเพราะฉะนั้นจึงครอบครอง

จิตสํานึก มีความรูสึกท่ีจะไดรับความตองการของชีวิต  มีความสามารถในการตัดสินใจวา  อะไรดี

อะไรเลว สําหรับตัวเอง   ถามนุษยมีประสบการณความหนาว   แมวก็ตอบสนองตอความหนาวเย็น   

ถามนุษยรูวิธีปองกันตนเองจากอากาศหนาวดวยการสรางบานหรือสาวมใสเสื้อผาขนสัตว  แมวก็รู

ในวิธีการซึ่งแตกตงกัน  เพื่อปองกันตนเองจากอากาศหนาว  ดังนั้น   มนุษยมีความเหนือกวา

อยางไร และอะไรคือความเปนตัวแทนท่ีไดรับมอบหมายมา  เนื่องมาแตความเหนือกวาสิ่งถูกสราง

อ่ืนๆ    เมื่อพิจารณาในคัมภีร สิทธิจะนําเราไปสูบทสรุปท่ีวา ความเหนือกวาท่ีแทจริงของมนุษยคือ

เพราะความรูท่ีพระเจาผูทรงวิทยญาณอนุมัติให ซึ่งเรียกกันวา  “ความรูในนามชื่อ”   เมื่อเรา

เปรียบเทียบเทวทูตกับมนุษย จะสังเกตุเห็นวา มนุษยรูความลับของนามชื่อของพระเจา  ท่ีถูกเก็บไว

เปนความลับแมแตกับเทวทูตท่ีสูงสงย่ิง  ณ  ท่ีนี้ควรจะเขาใจอยางชัดเจนและสํานึกไวในจิตใจวา 

พระเจามิไดใหศักยภาพท่ีจะกําหนดชื่อใหสิ่งตางๆ   ในจักรวาลโดยการสอนความรูนามชื่อดังกลาว  

และไมใชเชนกันท่ีมนุษยจะสามารถเรียกตนไมวาตนไม  นกพิราบวา นกพิราบ  และสิงโตวาสิงโต  

สิ่งนี้เทากับเปนการดูถูกความรูท่ีมอบใหมนุษย  ความเปนจริงไมเคยเปล่ียแปลง  แตยังคง

เหมือนเดิมอยูเสมอ  ความเปนจริงไมผันแปรถาชื่อท่ีถูกเรียกเปนชื่อของสิ่งท่ีมีอยูในโลก ดังนั้น  ทุก

ปจเจกของเผาพันธุมนุษยจะมีเพียงชื่อเดียวสําหรับแตละสิ่ง  และชื่อเดียวนั้นก็จะใชระบุสิ่งเฉพาะ

นั้น โดยทุกคนในทุกภาษาในขอบขายของสมมติฐานท่ีกําหนดนี้  เราไมสามารถมีคําวา “ดาราค”  

หรือ “ชาจาร”  (ชื่อตนไมในภาษาอุรดู)   สําหรับตนไมได สิ่งนี้เปนไปไมไดอยางสิ้นเชิง   ในความ

เปนจริง ชื่อนั้นระบุไปยังคุณลักษณะของพระเจา  ซึ่งอยูในรูปแบบของความมีคุณลักษณะแหง



ความเปนพระผูอภิบาล   ซึ่งรับผิดชอบตอการสรรคสราง  ความรูเก่ียวกับนามชื่อคือความรูดังกลาว  

ซึ่งแสดงสูตรการสรางสรรคในจักรวาล   นามชื่อของพระเจาคือความรูและความเขาใจท่ีลึกซึ้งโดย

การสอนความรูนามชื่อดังกลาว   ซึ่งสามารถทําใหเราสํารวจปริมณฑล  ซึ่งสัมพันธเก่ียวกับ

ปริมณฑลท่ีมองไมเห็น อันเปนอาณาบริเวณท่ีความลับของธรรมชาติดํารงอยู 

 พระเจา ผูทรงเมตตาย่ิงทรงประกาศวา 

 “เราได้เสนอความไว้วางใจแก่ฟากฟ้า  ภเูขาและพืน้ดิน  ท้ังหมดยอมรับว่า  เราไม่สามารถ

ยอมรับได้เพราะเรารู้ว่าหากเรายอมรับความรับผิดชอบนี ้เราจะแตกสลายออกและถกูทาํลายไป” 

 นอกจากสิ่งอ่ืนแลว  โองการนี้ยังทําใหสิ่งนี้ชัดเจนดวยวา   ในฐานะกฎของวัตถุธาตุ ทุกการ

ดํารงอยูของจักรวาลนี้มีจิตสํานึก ไมวาจะเปนฟากฟา   พื้นดิน  หรือ ภูเขา  การปฏิเสธหรือยอมรับ

โดยตัวเองคือขอพิสูจนวา  สิ่งท่ีมีความสามารถปฏิเสธหรือยอมรับบางสิ่งนั้น  ไดรับการดลบันดาล

ดวยความมีจิตสํานึก ถาภูเขา ซึ่งโดยปกติถือวาปราศจากชีวิต เปนสิ่งไมมีชีวิตอันประกอบดวยหิน 

ไมมีความรูสึก  เหตุผล ความเขาใจและการรูจักสมรรถภาพและศักยภาพแลว   จะเปนไปไดอยางไร 

ท่ีสิ่งเหลานี้ปฏิเสธท่ีจะยอมรับความรับผิดชอบ ซึ่งพระเจาผูทรงย่ิงใหญ ทรงมอบใหโดยกลาววา  

 “ข้าพระองค์ไม่สามารถยอมรับได้เพราะข้าพระองค์รู้ว่า   หากข้าพระองค์ยอมรับความ

รับผิดชอบนี ้ ข้าพระองค์จะต้องแตกสลายออก” 

 เมื่อพิจารณาตอไปจะย่ิงชัดเจนขึ้นอีกวา  กรวดและหินก็มีความสามารถท่ีจะรับฟงเหมือน

มนุษยมีความสามารถท่ีจะไดยิน สิ่งเหลานั้นเชนกัน ก็มีความสามารถในการคิดเหมือนมนุษย สิ่ง

เหลานี้สามารถแสดงการสื่อสารออกมาอยางชํานาญเชนเดียวกับมนุษย ในการเขาสูคัมภีรอัลกุรอาน  

ควรจะเหมือนเชนท่ีเราแสดงตอตรรกะ หรือเหตุผลทางดานปรัชญา   เพื่อใหมีหนทางไปสู

ความหมายดานในท่ีซอนเรนท่ีสุดของคัมภีรอัลกุรอาน  เราจะตองมีศรัทธาและความเชื่อมั่นวา  

อะไรก็ตามท่ีกลาวไวในคัมภีรอัลกุรอาน  คือ คําดํารัสของพระเจาผูทรงเปนผูอภิบาลสูงสุด  



 เปนบางสิ่งท่ีจะตองใหความระมัดระวังอยางย่ิงวา  ถากรวดสามารถพูดไดยิน  มีความรูใน

ความสามารถของตัวเอง มีการรูจักตนเองโดยปราศจากความเขาใจผิดเก่ียวกับความสามารถของ

ตัวเอง และการตัดสินของกรวดนั้น  ไมมีโอกาสหางไกลจากความแมนยําได  แลวมนุษยจะมีความ

เหนือกวากรวดไดอยางไร สิ่งนี้พระเจาผูทรงวิทยญาณก็ทรงดํารัสไววา  มนุษยยอมรับความ

ไววางใจนี้ ท้ังท่ีความจริงมนุษยนั้น อวิชชา  เปนผูกดขี่ท่ีอยุติธรรม  สิ่งนี้ชี้ใหเห็นอยางชัดเจนวา  

ทองฟา พื้นดินและภูเขา มิไดท้ังอวิชชาหรืออยุติธรรม ขณะท่ีมนุษยท้ังอวิชชาและอยุติธรรม  เพราะ

ดวยกฎแหงตรรกะทุกขอ มนุษยยอมรับท่ีจะรับผิดชอบโดยไมไดคิดถึงวา   ตัวเองสามารถทําให

ความไววางใจซึ่งมอบใหนั้นสําเร็จสมบูรณไดหรือไม   เปนเพียงเพราะสายตาท่ีสั้นและความเขลา   

ท่ีมนุษยยอมรับผิดชอบความไววางใจของพระเจา   โดยท่ีมนุษยมีเกียรติของการยอมรัรบความ

ไววางใจของพระเจาไวในความนาเชื่อถือของเขา   ดังนั้น  มนุษยจึงมีคุณสมบัติท่ีจะเปนสิ่งถูกสราง

สูงสงในจักรวาล   แตสิ่งนี้ตองเขาใจอยางชัดเจนวา    ในการไดรับอํานาจสูงสุดนี้  เขาจะตอง

ตระหนักถึงความไววางใจท่ีมอบให  ถามนุษยไมตระหนักถึงความไววางใจท่ีพระเจาผูทรงสูงสง

มอบใหแลวก็ไมสามารถประกาศวา  ตนเปนสิ่งมีชีวิตท่ีสูงสงท่ีสุดได   ความอวิชชาทําใหเขาเปนผู

หนึ่งท่ีมีความตํ่าตอยท่ีสุดในบรรดาสิ่งถูกสรางท้ังหมด  และเฉกเชนเดียวกัน คําพิพากษาของพระ

เจาก็คือ มนุษยท่ีปราศจากความตระหนักอยางเหมาะสมเก่ียวกับความไววางใจท่ีมอบใหเขา  รวมท้ัง

ความรูซึ่งเปนท่ีตองการเพื่อใหบรรจบกับพันธะของความไววางใจดังกลาว  มนุษยผูนั้นจะอยูใน

กลุมผูกดขี่ท่ีอวิชชาและอยุติธรรม  และไมสามารถไดรับการพิจารณาวา  เปนสิ่งถูกสรางท่ีสูงสงวา 

เมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งถูกสรางอ่ืนๆ  มนุษยถูกกําหนดใหบรรจุตัวเองดวยความรูของพระเจา   ซึ่ง

เปนคุณสมบัติเดียวของผูแทนพระผูอภิบาล ผูทรงรังสรรค  และทําใหลักษณะท่ีโดดเดนของความ

สูงสงของเขาเหนือสิ่งถูกสรางอ่ืนในจักรวาลชัดเจน   มิฉะนั้น  มนุษยจะเปนสิ่งถูกสรางท่ีตํ่าตอยคา

ท่ีสุด 

 



มนุษย์กบัเทวทูต 

 ความกาวหนาของวิทยาศาสตรสมัยใหม  ไดสรางความเปนจริงท่ีคอนขางชัดเจนวา มีโลก

อ่ืนนอกจากดาวเคราะหโลกของเราดํารงอยู  นั่นหมายความวา   อวกาศท่ีกวางใหญไพศาล มีการต้ัง

ถ่ินฐานอยางมากมายมหาศาล ถึงแมจักรวาลจะเต็มไปดวยดาวเคราะหท่ีมีการต้ังถ่ินฐานเหมือนโลก

ของเรา แตเราไมสามารถมองเห็นการต้ังถ่ินฐานนี้ได   ทุกสิ่งทุกอยางท่ีวิทยาศาสตรคนพบเปนเพียง

ผลงานการคาดคะเน และความคิดท่ีคาดเดาวา  เปนไปไดท่ีจะมีสิ่งถูกสรางท่ีมีชีวิตอยูในจักรวาลท่ี

แผกวางใหญไฟศาลนี้  แตการสนทนากันระหวางอาดัมกับพระเจาท่ีปรากฏอยูในคัมภีรอัลกุรอาน 

และคัมภีรอ่ืนๆ   เปนความจริงท่ีชัดเจนวา นอกจากมนุษยแลว  ยังมีชีวิตในรูปแบบอ่ืนดํารงอยู หนึ่ง

ในนั้นคือเทวทูต และญิน   เราไมสามารถมองเห็นสิ่งเหลานั้นได เนื่องจากไมไดรับการบรรจุพลัง

สายตาหรือการมองเห็น ซึ่งทําใหเห็นเทวทูตและญิน 

 เมื่อสายตาและการทํางานทางระบบกลไกถูกนํามาพิจารณา  จะพบวาการสังเกตตามปกติ

ประการหนึ่งของเราก็คือ   สายตาท่ีชวยใหมองเห็นนั้นมีความจํากัด   สายตาจะมีระยะทําการท่ีจํากัด 

หากเกินจากนี้ไปจะมองไมเห็น หากไมวาดวยการใดวิธีการหนึ่ง   สามารถทําใหระยะท่ีจํากัดของ

สายตาขยายออกไปมากขึ้นแลว   ระยะการมองเห็นของสายตาก็จะเพิ่มขึ้นดวย   และเราจะสามารถ

มองเห็นวัตถุท่ีอยูหางออกไป ซึ่งสายตาปกติไมสามารถมองเห็นไดจากระยะไกล ตัวอยางเชน เมื่อ

ใชกลองสองสองตา   เราจะเร่ิมเห็นวัตถุท่ีอยูระยะไกลซึ่งสายตาปกติมองไมเห็น  สิ่งนี้เกิดขึ้นได

อยางไร เลนส ของกลองสองทางไกลหรือกลองโทรทรรศน ทําใหสามารถขยายภาพขนาดเล็กของ

วัตถุท่ีหางไกลออกไป ซึ่งซอนอยูในคล่ืนท่ีมาจากวัตถุดังกลาว   เราจึงเร่ิมมองเห็นวัตถุแมระยะทาง

หางนับไมลก็ตาม   เชนเดียวกับกรณีผูท่ีมีปญหาสายตาสั้น  ทําใหมองเห็นวัตถุไมชัดเจน ในระยะ

ปกติ แตเมื่อใชแวนสายตาทําใหมองวัตถุท่ีอยูหางออกไปตามปกติ สิ่งนี้พิสูจนอยางชัดเจนวา    

เลนสมีคุณสมบัติในการขยาย  ซึ่งสามารถใชมองวัตถุท่ีอยูไกลออกไป   การศึกษาคุณสมบัติ



ดังกลาวของเลนสอยางละเอียดเปดเผยถึงสิ่งท่ีนาสนใจวา  การขยายของเลนสเปนเพียงการใช

ประโยชนจากความโคงของกระจกอยางเหมาะสม    ถาการใชความโคงของกระจกอยางเหมาะสม

ทําใหมองไดไกลออกไปนับไมลแลว ทําไมมนุษยจะไมสามารถเห็นโลกท่ีมองไมเห็นได    ดวยการ

ใชประสบการณการเห็นพระเจาผูทรงสูงสง และบรรดเทวทูตมาเปนเกียรติภูมิของตน   ความจริง

เปนเพียงประเด็นการแสงหาสายตาดังกลาวท่ีเคยมองดูเทวทูต และไดรับเกียรติในการเห็นพระเจาผู

ทรงสูงสง  ซึ่งอยูในตัวของเราเอง 

 เราตองกลับคืนไปสูสภาพเดิมท่ีพระเจาทรงสนทนากับมนุษย (อาดัม) เพื่อใหไดรับสายตา

ดังกลาว   กฎท่ีใหคําจํากัดความเก่ียวกับแผนจารึกท่ีไดรับการพิทักษ  (ลุฮมะฮฟูซ) นับวามีคาย่ิง

เก่ียวกับประเด็นนี้    ท่ีวามันไมไดเปนเชนนั้น อาดมัไดรับความสามารถมากมาย แตลูกหลานของ

เขากลับถูกกีดกันออกไป   ในความเปนจริงแลว  มนุษยทุกปจเจกคือภาพจําลองของอาดัม  อาดัมคือ

ตนแบบของมนุษย และปจเจกท้ังหมดของมนุษยคือภาพสําเนาของตนฉบับดังกลาว มนุษยทุกคนมี

ความสามารถแตกําเนิด   ท่ีจะเรียนศาสตรของพระเจาเก่ียวกับนามชื่อตางๆ   ท่ีพระองคทรงสอน

ใหแกอาดัมผูนี้   ดวยคุณสมบัติความเหมือนและความคลายคลึงกับอาดัม   ตราบเทาท่ีผลประโยชน

ของมนุษยยังคงเก่ียวกับกับเรือนรางทางกายภาพนี้ ศักยภาพของจิตวิญญาณก็จะยังคงสงบนิ่งอยูใน

ตัวเขา แตเมื่อมนุษยเรียนรูวา  รางกายท่ีเปนเนื้อหนังมังสา  และกระดูก เปนเพียงมานท่ีปดบังเขาไว

เพราะความฝาฝน  จิตใจมนุษยก็เร่ิมแสวงหาความจริงและไลติดตามความจริงนี้  ในท่ีสุดก็ทําให

มนุษยมีความคุนเคยกับศักยภาพเหลานั้น  เนื่องจากบุตรหลานของอาดัมสามารถเดินผานโลกท่ีมอง

ไมเห็นได 

 คําวา  “โลกท่ีมองไมเห็น”  บงชี้ถึงอาณาบริเวณท่ีซอนเรนจากประสาทสัมผัสทางวัตถุของ

เรา นั่นคือความรูสึกท่ีเรามีประสบการณในโลกวัตถุ และอยูในความเขาใจอยางลึกซึ้งตอโลกท่ี

ปรากฏอยูนี้เทานั้น   สิ่งนี้จะตองไดรับความเขาใจอยางชัดเจนและจดจําอยางระมัดระวังวา  



ความรูสึกท้ังระบบท่ีถูกกําหนดใหเปนพยานตอโลกท่ีมองไมเห็น    มีความแตกตางอยางสิ้นเชิงจาก

ท่ีเราใชเพื่อทําความเขาใจโลกวัตถุท่ีอยูรอบๆ  ตัวเรา  

 

มรดกของอาดมั 

 ตามการตัดสินใจของพระเจา    สถานท่ีแรกซึ่งอนุมัติใหอาศัยก็คือ สวน (สวรรค)   หลังจาก

เรียนรูเก่ียวกับความรูของพระเจา  นั่นคือบรรดาคุณลักษณะของพระองค   สวนสวรรคคือสิ่งแรกท่ี

มนุษยไดรับความโปรดปราน ในความเปนจริง  คุณลักษณะของพระเจาคือคุณสมบัติอันเปน

ตัวแทนของความเชี่ยวชาญ และพลังสรางสรรคของพระเจา   คุณลักษณะของผูทรงรังสรรคคือการ

สรางสรรค โดยท่ีพระเจาคือพระผูอภิบาลแหงการสรางสรรค  เพราะฉะนั้นทุกคุณลักษณท่ีเก่ียวพัน

กับพระองคคือศักยภาพของพลังสรางสรรค  ในการรังสรรค  และสลักเสลาทุกสิ่งตามเจตนารมณ

ของพระองคผูทรงย่ิงใหญ 

 พระเจาทรงแนะนําการสรางสรรค ของพระองค  ดวยการสอนความรูของพระเจาเก่ียวกับ

นามชื่อของพระองคใหอาดัม    ในลักษณะท่ีทําใหอาดัมสูงสงกวาเผาพันธุอ่ืนท้ังหมดในจักรวาลนี้  

เมื่อความสูงสงและตําแหนงสําคัญของมนุษยไดรับการรับรองแลว   เขาจะไดรับรางวัลดวยสวน

สวรรคท่ีใชเปนสถานท่ีพํานัก  พิจารณาตามสติปญญาก็คือ    เมื่อความรูแหงนามของพระเจาไดรับ

การกระตุนในตัวเขา    มนุษยก็พบวาตวเองอยูสวนสวรรค  สถานท่ีซึ่งอิสระในการแสดงเจตจํานงค

ของตนเองไดตามท่ีและเมื่อปรารถนา สถานท่ีซึ่งความรูสึกทําหนาท่ีโดยปราศจากความแปดเปอน

และมีความบริสุทธิ์ท่ีสุด    ท่ีนี้ไมมีปญหาและความกังวล  มโนภาพของความจํากัดและการควบคุม

ไมดํารงอยู ไมตองวิตกเก่ียวกับการหาเล้ียงชีพ   ไมมีความหวาดกลัวจากการเตือนสําทับใหทําหรือ

หามกระทําสิ่งใด   ไมมีความเสียใจตอความสูญเสีย   สวนสวรรคมีบรรยากาศความสงบรมเย็น  ซึ่ง

เปนแหลงกําเนิดของความสุขสบายและความเพลิดเพลินในทุกเร่ือง 



 การบรรยายเปนเบ้ืองตนนี้   มีวัตถุประสงคเพื่อพิสูจนใหเห็นวา  กาวแรกของความเปน

ตัวแทนและผูชวยของพระเจา   คือไดรับการปลดปลอยจากความรูสึกทนทุกขทรมาน   ความกังวล 

ความเศราโศก   ความเจ็บปวดรวดราวทางอารมณ  ความไมปลอดภัย ความไมมั่นคง  ความคับของ

ใจ   ความหวาดกลัวและ ความหวาดวิตก ชวงชีวิตดังกลาวเทานั้น  ท่ีมนุษยไดรับความพึงพอใจจาก

ความสันติ   ความสะดวกสะบาย   ความเพลิดเพลินและความมีอํานาจ  โดยท่ีตัวของพระผูอภิบาล ผู

ทรงรังสรรคนั้นทรงปราศจากความปรารถนาท้ังปวง ทรงสูงสงและไรความกังวล ดังนั้น เมื่อ

คุณลักษณะนี้ของพระเจาไดรับการกระตุนในมนุษย  เขาก็จะมีความรูจากประสบการณสภาพ

เดียวกัน  ซึ่งจะเปนผลท่ีตามมาของการกระตุนคุณลักษณท่ีไรความกังวลของพระเจานี้ 

 อาดัม เขาพักอาศัยในสวนสรรค หลังจากพระเจาประทานของขวัญใหแลว   และพระองค

ตรัสกับอาดัมวา  

 “โอ้  อาดัม  เจ้าและคู่ครองของเจ้าจงพาํนักอยู่ในสวนสวรรค์นั้นเถิด และเจ้าท้ังสองจง

บริโภคจากสวนนั้นอย่างกว้างขวาง   ณ  ท่ีท่ีเจ้าท้ังสองปรารถนา  และอย่าเข้าใกล้ต้นไม้ต้นนี ้ มิ

เช่นนั้นแล้ว  เจ้าท้ังสองจะกลายเป็นผู้อธรรมแก่ตัวเอง” 

   อาดัมบิดาของเราไมสามารถหักหามใจตนเอง  จากการเขาใกลตนไมตองหามได  และ

กระทําการฝาฝน   ทันทีท่ีกระการฝาฝน  ความไววางใจท่ีอาดัมไดรับก็ถูกปดบัง   และการบิดบังนี้

คือรูปแบบใหมของชีวิต  ซึ่งเราพบตัวเองอยูในขณะนี้  ชีวิตใหมท่ีไมจีรังและเปนชีวิตท่ีดับสูญ  

ตรงกันขามกับชีวิตท่ีไดรับความไววางใจ  ซึ่งเปนชีวิตท่ีสงบเยือกเย็นและสะดวกสะบาย   เมื่ออาดัม

ทําลายความสัมพันธของตนกับชีวิตในสวนสวรรค  ความสันติ และความสงบเยือกเย็นก็อันตรธาน

ไป ความมืดมน อันตรธานเขามาแทนความสวางไสว ความวิตกกังวลเขาแทนท่ีความสุขใจ  

เสรีภาพและอิสรภาพถูกแทนท่ีโดยการถูกกักกันและถูกคุมขัง  อาดัมถูกบังคับใหออกจากสวน

สวรรคในสภาพท่ีตกตะลึงและโทมนัส นอกจากการไมเคารพเชื่อฟงและการฝาฝนของอาดัมตอ

ความเมตตาตางๆ  แลวพระเจาผูทรงเมตตาย่ิง   มิไดกําจัดสิ่งมีคาแหงความไววางใจท่ีพระองคทรง



มอบใหไปจากเขา  ซึ่งอาดัมไดใชดุลยพินิจ และอํานาจของตนปกคลุมดวยมานนั้นเสีย กลาวไดว   

อาดัมปดตาของตนหลังจากใสขุมทรัพยความรูเก่ียวกับการพิชิตจักรวาลเขาไปในสิ่งปกคลุม  

อยางไรก็ตาม  ภาวะท่ีไดรับการกดขี่และไมเชื่อฟงอยางรุนแรงนั้น  พระเจาบอกอาดัมดวยความ

เมตตาอยางท่ีสุดวา “สวนสวรรค”   ท่ีพนักอันแทจริงของเจายังคงถูกเตรียมไวให ถาเจาสามารถจัด

มานแหงการไมเชื่อฟงออกไปได   ทันทีท่ีเจาฉีกมานนี้ท้ิง  เจาจะไดรับอนุญาติใหเขาสูสวนสวรรค

อีกคร้ังหนึ่ง   แมวาวิญญาณของเจา  ซึ่งเปนจิตไรสํานึกและตัวแทนของการไมเชื่อฟงและจิตสํานึก

ของเจาซึ่งถูกขับไลออกจากสวนสวรรค ท้ังคูตางมีความรูท่ีติดมาแตกําเนิดวา   สถานท่ีพํานักท่ี

แทจริงคือสวนสวรรค  และท่ีนั่นชีวิตมีแตความสงบเยือกเย็น  ความสันติและอิสรภาพ    เราจะยังคง

สงศาสนทูตของเรา ซึ่งอยูในหมูพวกเจา   เพื่อตักเตือนถึงความโปรดปรานอันย่ิงใหญของพระเจาท่ี

พวกเจาครอบครองและตัดสิทธิตัวเองออกไป 

 เมื่อเจาจะหลงทางออกไป   ลืมและเร่ิมไมสนใจวา เจาครอบครองขุมทรัพยท่ีมีคา   เราจะสง

บรรดาบุคคลผูตักเตือนเจา ถึงการครอบครองขุมทรัพย ความรูอันมีคาและจะบอกเจาไมใหยังคง

เขลาตอขุมทรัพยของเจาเอง  มนุษยผูสูงสงเหลานี้จะสรางกฎเกณฑตางๆ  เพื่อใหเจาสามารถขจัด

มานดังกลาวท่ีบดบังชีวิตอิสรภาพแหงสวนสวรรค ออกไปจากเจาอยางงายดาย  เพื่อวาเจาจะไดกลับ

สูท่ีพํานักอันนิรันดรได  

 จงจําไววา  เมื่อเปรียบเทียบชีวิตท่ีเจาอาศัยอยูในโลกท่ีปรากฏอยูนี้กับชีวิตในสวนสวรรค   

มันมิใชสิ่งใดเลยนอกจากชีวิตในสถานท่ีคุมขัง   ชีวิตนี้เปนชีวิตแสนสั้นอยูบนมายาคติ   ไมวาเจาจะ

อาศัยอยูอยางไรหรือทําอะไร    สุดทายโลกนี้ก็พิสูจนวา เปนสิ่งชั่วคราว และเจาจะตองจากโลกท่ี

ปรากฏอยูนี้ไป   ถาเจาลมเหลวท่ีจะขจัดมานซึ่งขวางก้ันระหวางตัวเจากับสวนสวรรคในโลกนี้แลว   

สวนสวรรคถูกปฏิเสธจากตัวเจาตลอดไป ตราบเทาท่ีเจามีชีวิตอยูในชีวิตแหงการคุมขังบนโลก   

โดยจิตใจท่ีไมเชื่อฟงยังคงปฏิบัติหนาท่ีอยู  ซึ่งเปนจิตใจเคยไมเชื่อฟงมาแลวในสวนสวรรค  และ

เนื่องจากการไมเชื่อฟงดังกลาว  เจาจึงถูกลงโทษใหออกจากท่ีนั่น 



 ธรรมชาติไดรักษาสัญญา  โดยสงศาสดาลงมาถึง   124,000 คน เพื่อชี้นํามนุษยผูถูกกดขี่   ผู

กอกบฎและผูไมเชื่อฟง แตอนิจจา  มนุษยกลับกลายเปนคนหูหนวกตอบรรดาศาสดาเหลานี้   และ

ยังคงดําเนินตามมารท่ีสารเลว  ซึ่งเปนผูรับผิดชอบตอการท่ีมนุษยถูกขับไลออกจากสวนสวรรค 

 ทุกคนท่ีมีสามัญสํานึก  สามารถสังเกตเห็นปรากฏการณนี้ไดตลอดเวลาวา  ทุกชั่วขณะของ

ชีวิตคือการสูญสลาย  เมื่อชั่วขณะหนึ่งสูญสลายไปอีกชั่วขณะหนึ่งจะเขามาแทนท่ี   การสูญไปของ

กลางวันคือการถือกําเนิดของกลางคืน และการเถือกําเนิดของกลางวันก็คือการสูญไปของกลางคืน 

เมื่อวันทารกผานไปวัยเด็กก็เกิดขึ้น   เมื่อวัยเด็กถูกบดขย้ีวัยฉกรรจก็ถือกําเนิด เมื่อวัยหนุมผานไปวัย

ชราก็จุติขึ้น เมื่อความแกเฒามลายสูญ มนุษยก็อันตรธานไปจากทัศนียภาพ   ในลักษณะท่ีรางกาย

ของเขาถูกกลืนกินจากพื้นดิน   อวัยวะท่ีสวยงามทุกสวน  กลายเปนอนุภาคของฝุนละออง โครง

กระดูกซึ่งเปนพื้นฐานโครงสรางมนุษยกลายสภาพเปนขี้เถา  สมองซึ่งเปนคฤหาสถท่ีอาศัยแหง

ความย่ิงใหญของมนุษย ซึ่งเขาภาคภูมิใจย่ิงนัก   และสมองนี้เองซึ่งกดขี่สิ่งอ่ืนอยางโหดรายทารุณ 

และเร่ิมถือวาตนเองคือพระเจา  ก็ถูกกลืนกินสิ้นจากพื้นดิน   และมนุษยคนอ่ืนๆ  ท่ีเหมือนตัวเขา   

ตางเหยียบยํ่าไปบนอนุภาคเหลานี้ แตตรงขามกับสถานการณดังกลาว   ถาบางคนดํารงชีวิตท่ีมี

สภาพเสื่อมลงเชนนี้    โดยใหตัวเองมีความคุนเคยจิตใจซึ่งทําใหเทวทูตตองกราบกรานเขาแลว    

เขาจะกลายเปนอมตะและสวนสวรรค ซึ่งเปนมรดกตกทอดของอาดัมท่ีสูญสลายไป  จะถูกคนพบ

อีกคร้ังหนึ่ง  

 

คนตาบอด 

 ในความเปนจริง  เมื่อบุคคลหนึ่งเสียชีวิตเขาไดเขาไปสูอีกโลกหนึ่ง ท่ีขอจํากัดของท่ีวางและ

เวลาไมมีอยูอีกตอไป การไมมีขอจํากัดอยูคือ สิ่งหนึ่งและการไมมีกาลเทศะอยู  คืออีกสิ่งหนึ่งท่ี

ตางกันโดยสิ้นเชิง  หลังการสูญสลายไปแลว  ผูท่ีสูญสลายไปจะไดรับการเคล่ือนยายไปสูโลก แหง



การชําระ  (อะอรอฟ) ประสบการณกาลเทศะยังคงอยูในจิตใจขอบเขา  เหมือนกับท่ีผูหนึ่งถูกจํากัด

ใหอาศัยอยูใตหลังคาบานและจําเปนตองบริโภคอาหารในชีวิตโลกนี้  ในอะอรอฟ  ก็จําเปนท่ีบุคคล

ผูหนึ่งจะตองมีบาน  การจัดสงอาหารและมีคนท่ีจะพูดคุยสนทนาดวย  ชีวิตหลังความตายมิได

แตกตางนักกับชีวิตท่ีนี่ มนุษยไดรับประสบการณของอารมณความรูสึก  เหมือนท่ีมีประสบการณ

ในโลกนี้ 

 ความแตกตางประการเดียวก็คือ  รางกายท่ีเปนเนื้อหนังมังสาและกระดูกไดผสมปนเปไปกับ

พื้นดินจนกลายเปนฝุนธุลี  หลังละจากรางกายท่ีเปนวัตถุธาต แลววิญญาณไดสรางรางใหมของ

ตนเองขึ้นในอะอรอฟ  รางกายดังกลาวยังคงมีความสัมพันธกับความตองการและความปรารถนา

ตางๆ มากมายเหมือนชีวิตในโลกนี้  ในวิถีทางเดียวกัน  แมในชีวิตหลังความตาย  ก็มีความรูสึกและ

การบรรลุความตองการและความปรารถนา  มนุษยมีความรูสึกหิวกระหาย   และเพื่อขจัดความหิว

กระหายดังกลาว เขาก็กินอาหารและดื่มน้ํา    มนุษยยังมีชีวิตผานความเศราโศกและความพึงพอใจ

ในความเพลิดเพลินของชวงเวลาแหงความสุขในคร้ังแรกดูเหมือนวา    ยังไมเห็นความแตกตาง

ระหวางชีวิตในโลกนี้กับชีวิตหลังความตาย   ในความเปนจริงความแตกตางก็คือความเร็วของ

จิตสํานึก   ในชีวิตหลังความตาย การทํางานของจิตสํานึกมีความรวดเร็วจนกระท่ังงานปกติในโลก

นี้ ท่ีตองใชเวลานับเดอืนเพื่อทําใหเสร็จ สามารถทําสําเร็จไดในเวลาไมก่ีชั่วโมงในโลกนี้จะตองใช

เคร่ืองบิน   ขณะท่ีในโลกหลังความตาย  แมการเดินทางนานเปนป ก็ไมจําเปนตองใชเคร่ืองบิน 

ความเร็วของจิตใจทํางานเหมือนเคร่ืองบิน ท้ังหมดนี้เก่ียวกับอาณาบริเวณท่ี ไมวามีความต้ังใจท่ีจะ

ไปหรือไมเราก็ตองไป ไมมีขอยกเวนสําหรับผูใดท้ังสิ้น   ผูท่ีเคยเกิดในโลกแหงปรากฏการณ  

(วัตถุ) นี้ ตองไปยังอาณาบริเวณดังกลาว ไมวาจะชอบหรือไมก็ตาม 

 เรามีความคุนเคย กับปรากฏการณแหงความฝน   ในโลกแหงการชําระ (อะอรอฟ) 

สถานการณเชนเดียวกันนั้นโดยสรุปแลวเกิดขึ้นจริง   สิ่งนี้สามารถกลาวไดวา    ความฝนของโลก

แหงปรากฏการณนี้ กลายเปนชีวิตท่ีต่ืนตัวของในอะอรอฟ  มานก้ันระหวางสิ่งท่ีมองไมเห็นกับสิ่งท่ี



ปรากฏอยูถูกเลิกออกหลังความตาย แตมานก้ันระหวางจิตใจท่ีไมเชื่อฟงซึ่งก็คือจิตสํานึกกับสวน

สวรรค ยังคงอยูไมถูกขจัดออกไป   นอกจากจะถูกเลิกออกไปในโลกนี้   ถาบุคคลหนึ่งไมไดรับการ

ปลดปลอยจากจิตท่ีไมเชื่อฟงในโลกแหงปรากฏการณนี้แลว สิ่งเดียวกันนี้จะยังคงมีอํานาจเหนือเขา

อยู   แมหลังจากตายไปแลว   ลักษณะสําคัญท่ีสุดของชีวิตท่ีหัวใจดังกลาวควบคุมอยูคือความทุกข

ระทม   ความเจ็บปวดรวดราว   ความยากลําบาก  ความตึงเครียด  ความไมแนนอนเก่ียวกับอนาคต   

ความขัดแยง   ความหวาดกลัวและความหวาดระแวงไมวาชีวิตในโลกนี้หรือโลกหนา ถาในโลกนี้

บางคนมีความกังวลใจ  ภายใตอิทธิพลของจิตใจประเภทนี้    ดังนั้นเขาจะยังคงมีความกังวลใจอยู   

แมเมื่อตายไปแลว 

 ตามกฎท่ีกําหนดโดยพระเจาผูทรงสูงสง   เก่ียวกับการเลิกมานท่ีปดบังระหวางจิตใจท่ีเชื่อฟง

กับจิตใจท่ีไมเชื่อฟง   นั่นคือจิตสํานึกและจิตไรสํานึก  มีความจําเปนท่ีวา  สวรรค ซึ่งเปนสถาน

พํานักท่ีแทจริงของมนุษย จะตองไดรับการพิสูจนในโลกนี้  ถาตัวมนุษยไมอาจคุนเคยชีวิตแหงสวน

สวรรคในโลกนี้ไดแลวเขาจะไมมีโอกาสเขาสูประตูสวรรคในชีวิตหลังความตาย  คัมภีร อัล กุรอาน

อธิบายสิ่งนี้อยางชัดแจง   ดวยการบอกเราเก่ียวกับผูคน  2 ระดับชั้น ซึ่งอาศัยอยูใน 2 อาณาบริเวณ ท่ี

เรียกวา ซิจญีน  และอิลลีญีน 

 “และอันใดเลาทําใหเจารูไดวา อิลลีญีน คืออะไร   และอันใดเลาทําใหเจารูไดวาซิจญีน คือ

อะไร คือบันทึกท่ีถูกจารึกไว บันทึกซึ่งในนั้นทุกการกระทํา ทุกการเคล่ือนไหวทุกกิริยาทาทาง   

และทุกลมหายใจของชีวิตไดรับการบันทึก” 

 นั่นคือ บันทึกซึ่งทุกความเคล่ือนไหวและทุกลักษณะของชีวิตมนุษยไดรับการบันทึกไว

เหมือนฟลมภาพยนตร 

 ทุกการกระทําท่ีปฏิบัติในชีวิตแหงโลกนี้คือภาพท่ีถูกบันทึกไว   ถามนุษยมุงหนาไปสูสวน

สวรรคแลว การเดินทางท้ังหมดจะไดรับการบันทึกวา   เปนการเดินทางบนหนทางท่ีเท่ียงตรง  แต



ถาบางคนหลงทางไป ดังนั้นทุกอยางกาวจะมุงไปสูนรก   หรือกลาวไดว ฟลมภาพยนตร ของบุคคล

ผูนั้นจบลงในนรก 

 เมื่อบุคคลผูหนึ่งเสียชีวิต  ณ  เวลาท่ีการทําหนาท่ีซึ่งพระเจาทรงแตงต้ังใหปฏิบัติในโลกนี้

อยางสมบูรณแลว  ตามเจตนารมณและแผนการของเขา  ในชีวิตหลังความตาย เขาจะดูฟลม

ภาพยนตรท่ีสรางเก่ียวกับชีวิตของเขาในโลกนี้ ถาชีวิตในโลกนี้ใชไปในการเดินทางบนเสนทาง  ซึ่ง

นําเขาออกจากสวนสวรรคไปสูขุมนรก ดังนั้น  ภาพยนตรท่ีเขาไดดู  ณ  สถานท่ีดังกลาว   จะยังคง

เตือนวา เขาไดมุงหนาไปสูนรก   และถาเขาอาศัยอยูในโลกนี้ตามกฎเกณฑของ พระเจาโดยเห็นแก

พระองคเทานั้นแลว   ภาพยนตรท่ีดูจากท่ีนั่นก็จะแสดงวาเขาไดมุงหนาไปสูสวนสวรรค  และควร

ไดรับความโปรดปรานของสวนสวรรค 

 กฎ ถาบุคคลหนึ่งไมเห็นสวนสวรรคในโลกนี้   ดังนั้น  ชีวิตแหงสวนสวรรคก็จะไมไดรับ

การบันทึกในสวนสวรรคแหงชีวิตของเขา   สิ่งนี้ทานศาสดา (ขอความสันติพงึมีแดทานและ

ลูกหลาน) กลาไวดังตอไปนี้ 

 “จงมองดูความตายกอนตายจริง” 

 การมองดูความตายกอนท่ีคนหนึ่งจะตายจริงๆ  มิไดหมายความวา  จะตองหยุดการกิน

อาหารเพื่อฆาตวตาย  ละท้ิงบานเมืองไปใชชีวิตในปา   เลิกสวมใสเสื้อผา   ตัดขาดจากลูกๆ  และพอ

แม การมองเห็นความตายกอนท่ีคนหนึ่งจะตายจริงๆ  หมายความวา   บุคคลผูนั้นควรจะมี

ความคุนเคยกับชีวิตหลังความตาย   เมื่อคนท่ีมีชีวิตอยูในโลกของวัตถุ ไดสรางความคุนเคยกับชีวิต

หลังความตาย เขาจะสังเกตเห็นวา   อิลลีญีนคือชนชั้นอภิสิทธิ์ ซึ่งความกรุณาของพระผูอภิบาลถูก   

ประทานแกพวกเขา   และพวกเขาคือผูท่ีไดรับความโปรดปรานดวยความปล้ืมปติ   และซิจญีนคือ

กลุมชนท่ีถูกตัดสิทธิ์ มีความเศราโศกและถูกตัดสินวา กระทําความผิด เนื่องจากากรกระท่ีผิดพลาด 



 เปนคําตัดสินของคัมภีร กุรอานวา    ถาบุคคลหนึ่งตาบอดในชีวิตนี้ และไมสามารถมองเห็น

ก็เพราะความตาบอด  ดังนั้น  เขาจะยังคงตาบอดและไมสามารถมองเห็นไดในโลกหนา   และถา

บุคคลหนึ่งสามารถทําใหตัวเองมองเห็นไดในโลกนี้   ซึ่งเขาสามารถเห็นรัศมีท่ีเปนเคร่ืองหมายของ

พระเจา   ดังนั้น  เขาจะมองเห็น (รัศมี) ของพระเจาในชีวิตหลังความตาย 

 ทานศาสดา (ขอความสันติจงมีแดทานและลูกหลาน)   กลาวไววา  

 “จงระวังความฉลาดหลักแหลมของผูศรัทธา เพราะเขามองเห็นผานทางรัศมีของพระเจา” 

 คํากลาวของทานศาสดา (ขอความสันติพึงมีแดทานและลูกหลาน)  มิใชสิ่งเปรียบเทียบการ

มองเห็นผานรัศมีมิใชการอุปมาอุปมัย  สิ่งท่ีทานศาสดากลาวท้ังหมดลวนเปนความจริง  ความจริงท่ี

ไมอาจมีความเปล่ียนแปลงใดๆ  บุคคลหนึ่งพรอมดวยความสามารถท่ีจะมองเห็นรัศมี ไมไดมีผลใน

โลกนี้กอนการตาย  ดังนั้น  เขาก็จะยังคงตาบอดในชีวิตหลังความตาย 

 

ถํา้หิรอ 

 โลกแหงวัตถุธาตุคือ สถานท่ีซึ่งมนุษยจะเพาะปลูกดอกไมหรือพืชหนามสําหรับชีวิตหลัง

ความตาย ถาบางคนอยูภายใตอิทธิพลของความเขาใจท่ีชั่วราย ซึ่งหวานเมล็ดพืชหนามลงในแผนดิน

แหงนี้   จากนั้นการใหผลิตผล การเก็บเก่ียวและการบริโภคพืชหนามนั้น  ไดชี้ชะตากรรมใหแกเขา   

และถาบางคนไดเพาะปลูกลักษณะดังกลาวในรัศมีแหงคําสอนของทานศาสดา  และแบบฉบับการ

ใชชีวิตของบรรดานักบุญและผูเครงครัด   ซึ่งใหผลลัพธเปนสวนไรผลไม จากนั้น หลังจากความ

ตายแลว  เขาจะไดรับความเพลิดเพลินจากทรัพยสินท่ีนาท่ึงนี้  พูดตรงๆ  ก็คือ  ไมวาสิ่งท่ีควรคาแก

การไดรับรางวัลตอบแทนของชีวิต หรือเราจะดํารงชีวิตอยางแรนแคนในชีวิตหลังความตาย   

ท้ังหมดนี้ขึ้นอยูกับสิ่งท่ีกระทําในชีวิตนี้ท่ีนี่  คํากลาวของทานศาสดา ท่ีวา  “จงมองดูความตายกอน



ตายจริง” คือ การอธิบายประเด็นนี้   ท่ีควรจะเรียนรูและเขาใจในชีวิตแหงความรูสึกทางดานวัตถุวา  

ชีวิตหลังความตายขึ้นอยูกับการะทําท่ีเราเองปฏิบัติโดยการเลือกและเจตนารมณเสรีของเราเอง  มี

การกลาวซ้ําไวในคัมภีรอัลกุรอานวา  เราถูกกําหนดใหครุนคิด พินิจพิเคราะห และไตรตรองอยางมี

เหตุผลเพื่อสํารวจสัญลักษณของพระเจาท่ีกระจัดกระจายอยูท่ัวโลก  ขอใหนําการสรางสรรคตัวเรา

เองมาพิจารณา  เรามาสูการดํารงอยูไดอยางไร ไดรับการเล้ียงดูอยางระมัดระวังจากพระเจาผูทรง

สูงสงอยางไร ในความเจริญเติบโตของวัยหนุม พระเจาทรงมอบความแข็งแรงใหทาน   เพื่อสามารถ

เคล่ือนท่ีไปรอบๆโลกโดยใชเจตนารมณและการเลือกของทาน  และโดยการใชเจตนารมณเสรีและ

พลังเดียวกันนี้  ทานสามารถแสวงหาแหลงทรัพยากรธรรมชาติ ไดมากจนกระท่ังสามารถเดินเรือ

ลองไปตามแมน้ํา  มนุษยยังคงรองขอพลังมากขึ้น   และพระเจาก็ทรงมอบให  เพื่อวามนุษยจะ

สามารถควบคุมพลังอํานาจทางธรรมชาติ  ใหเปนไปตามเจตนารมณของเขาได   แหลง

ทรัพยากรธรรมชาติท้ังหมดท่ีกระจัดกระจายอยูบนโลก  บัดนี้อยูในเอ้ือมมือของเขาแลว    มนุษยท่ี

ไรพลัง   ไมสามารถเคล่ือนท่ีไดหลังการถือกําเนิด   ไมสามารถแมแตจะนั่งเมื่อตองการ ไดรับ

ความสามารถมาก  จนกระท่ังใชศักยภาพประดิษฐคดิและคนพบสิ่งตางๆ   มากมายท่ีอํานวยความ

สะดวกสบาย และสรางความเพลิดเพลินให 

 เมื่อมนุษยคนพบปรากฏการณของกระแสไฟฟา  การแสวงหาทําใหมนุษยสามารถสํารวจ

วิธีการตางๆ   ในการควบคุมพลังท่ีทรงอํานาจนี้   และนํามาใชเพื่อตัวเอง   กระแสไฟฟาคือหนึ่งใน

สิ่งท่ีพระผูอภิบาลทรงสรางสรรค  ซึ่งมนุษยไดใชการสรางสรรคนี้ผลิตสิ่งตางๆ   ดวยวิธีการ

หลากหลายนับไมถวน  พระเจาผูทรงสูงสงกลาวไววา    พระองคคือผูเลอเลิศท่ีสุดในบรรดาผู

สรางสรรคท้ังมวล นั่นคือพระองคทรงดีท่ีสุดจากผูท่ีสามารถสรางสรรค การประดิษฐคิดคนท้ังหมด

ท่ีตองการพลังงานไฟฟาในการทําลาน  ลวนสรางสรรคโดยมนุษย  กระแสไฟฟาสามารถใชใน

หลากหลายวิถีทางและหลากรูปแบบ  และท้ังหมดนี้จะยังคงคลุมเครืออยู  ถามนุษยไมไดใช

ความสามารถทางการสรางสรรคของตน  เปนเพราะการแสวงหาในตัวมนุษยท่ีทําใหเขาใหความ



สนใจตอกระแสไฟฟา  และการติดตามของมนุษยทําใหเขาสามารถสํารวจความเปนไปไดเกือบ

ท้ังหมดในการใชกระแสไฟฟา  เปนผลใหเกิดการสรางสรรคประดิษฐกรรมตางๆ  โดยมนุษยซึ่ง

เปนหนึ่งในผูสรางสรรค 

 เมื่อมนุษยใชความคิดอยางลึกซึ้งเก่ียวกับวัตถุ จึงคนพบวิธีการตางๆ ท่ีจะใชประโยชนจาก

พลังงานท่ีซอนอยูในวัตถุของมนุษย  มีพลังงานท่ีซอนอยูพลังหนึ่งท่ีรูจักกันในนาม  “วิญญาณ” 

ทํางานอยู   ในความเปนจริงการสํารวจพลังงานท่ีวัตถุมีอยู เปนเพียงการสะทอนความสามารถท่ี

เคลือบคลุมของวิญญาณ ไดกลาวไปกอนหนาแลววา มนุษยเก็บเก่ียวสิ่งท่ีตนหวานในชีวิตนี้  สวน

รางวัลตอบแทนเปนไปตามการกระทําเสมอ   มนุษยไดรับมากเทาท่ีลงทุนไป   ถาการคิดใครครวญ

ของมนุษยนําไปสูการสํารวจความมหัศจรรยของพลังงานไฟฟาแลว  ดวยกฎของตรรกะท้ังหมด  

มนุษยก็สามารถคนพบดวงตาพิเศษในตัวเองท่ีสามารถมองเห็นมานซึ่งก้ันระหวางมนุษยกับอาณา

บริเวณท่ีมองไมเห็น หลังจากขึ้นไปเหนือขอบเขตจํากัดของท่ีวางและเวลา  ดวงตาท่ีมองเห็นชีวิต

หลังความตายอยางไมยากลําบาก หลังจากทะลุผานจอภาพท่ีเปนวัตถุท่ีเปนวัตถุซึ่งดํารงอยูระหวาง

ชีวิตในโลกนี้กับชีวิตหลังความตาย  ดวงตาซึ่งเปนตนกําเนิดของการสังเกตุท่ีแทจริงสําหรับผู

เครงครัดและสํารวมตน   เมื่อดวงตานี้เร่ิมทํางาน มนุษยสามารถมองเห็นจิตวิญญาณ  วิญญาณท่ี

เสียชีวิตไปแลวและเทวทูต  มนุษยไมเพียงแตมองเห็น   แตยังสามารถพูดคุยและติดตอสื่อสารกับสิ่ง

เหลานี้ได  เหมือนท่ีกระทําในโลกท่ีปรากฏอยูนี้ 

 ดวงตาเดียวกันนี้สามารถทําใหมิตรของพระเจา   ผูทรงย่ิงใหญมองเห็นอภิปสนา (Beatific 

Vision ตะญัลลี) ของพระเจาผูทรงสูงสงย่ิง  ณ  บัลลังก สิ่งแรกท่ีมาอยูตอหนาสายตานี้เมื่อเร่ิม

ทํางานคือ   อาณาบริเวณท่ีเรียกกันวา  โลกแหงการชําระ  (อาลัมอัลอะอรอฟ)  หรือชีวิตหลังความ

ตาย   อันเปนอาณาบริเวณท่ีมนุษยไปอยูหลัง   (วิญญาณ)   ละออกจากรางกายท่ีเปนเนื้อหนังมังสา  

และกระดูก  การพิสูจนสวนสวรรค  การมองเห็นกิจกรรมชีวิตหลังความตาย กอนท่ีจะเขาไปสูท่ีนั่น

จริงๆ   จะกลายเปนเร่ืองปกติธรรมดาสําหรับดวงตาดานใน 



 ในชีวิตโลกนี้ถามนุษยลมเหลวในการเปดดวงตาดานใน   เขาจะถูกถอดถอนสิทธิตลอดไป   

สายตาของเขาจะถูกจํากัดแมในโลกหนา   เสมือนผูท่ีไมสามารถมองขามกําแพง คลายกับผูท่ีไมอาจ

มองผานระยะทางท่ีจํากัดได  ท่ีนี้คําถามก็คือตาดานในนี้ มีการทํางานหลังจากท่ีลืมขึ้นไดอยางไร 

ตอกระจกทําใหตาบอดและความขุนมัวถูกจัดการเพื่อขจัดอาการสายตาสั้นไดอยางไร  คําตอบไม

ยากจนเกินไปนักสําหรับคําถามนี้  ดวยมรดกของทานศาสดา (ขอความสันติพึงมีแดทานและ

ลูกหลาน) มีบุคคลท่ีไดอกแบบบทเรียนไวแลว   บทเรียนเหลานี้วางอยูบนแบบอยางของการ

เขาญาน ซึ่งสรางขึ้นโดยทานศาสดาในถํ้าหิรอ ขณะนี้รูจักกันว  มุรอกอบะฮ (อุตรวิสัยสมาธิ) 

 

คอมพวิเตอร์  

 ความคุนเคยของผูเรียนกับเร่ืองเบ้ืองตนของความรูนั้นๆ  คือ พื้นฐานและสิ่งสําคัญสําหรับ

การศึกษาหาความความรูสาขาใดก็ตาม    นักเรียนไมอาจเรียนการอานเขียนภาษาใดได หากไม

ศึกษาพื้นฐานภาษานั้นเสียกอน  แมวาจะเปนภาษาแมของเขาก็ตาม  การเรียนภาษาอ่ืนท่ีไมใชภาษา

แมจะเปนไปไดก็ตอเมื่อศึกษาพื้นฐานของภาษานั้นๆ  กอนเชนกัน   ตัวอยางเชน  ในการเรียนอาน

และเขียนภาษาอังกฤษ จะเปนไปไดก็ตอเมื่อ  ไดเรียนอักษร เอ บี ซี ของภาษาอังกฤษเสียกอน   ถา

นักเรียนไมรูวิธีการอานดวยการผสมอักษรตางๆ  ในรูปของคําแลวก็ไมสามารถกลาวไดวาเปนผูรู

ภาษา ถึงแมจะเปนผูท่ีมีสติปญญาดีเดนเปนพิเศษ และมีความสามารถก็ตาม 

 เฉกเชนเดียวกับการศึกษาศาสตรทางโลก  นักเรียนตองเรียนพื้นฐานความรูของแตละ

สาขาวิชาเฉพาะ การศึกษาพื้นฐานของศาสตรทางอภิปรัชญา และความรูทางดานจิตวิญญาณ  ซึ่ง

ออกแบบโดยบรรดาศาสดาของพระเจา และสานุศิษยของพวกทาน ก็ถูกกําหนดไวเชนกัน  ในการ

เรียนศาสตรทางดานกายภาพ ซึ่งตองศึกษาพื้นฐานนั้น ผูเรียนจะตองเปล่ียนวิธีคิดดวย   ในการสอน

ศาสตรทางจิตวิญญาณไมมีหนังสือขั้นพื้นฐานเบ้ืองตนเก่ียวกับกําหนดกฎเกณฑตางๆ   ไดรับการ



จัดพิมพมากอนในประวัติศาสตรมนุษยชาติ  ดวยเหตุผลงายๆ วาความรูทางจิตวิญญาณไมสามารถ

สอนเหมือนศาสตรทางกายภาพได   แตจะถายทอดจากครูสูศิษย  ตัวอยางท่ีปกติธรรมดาท่ีสุดของ

การเรียนภาษาแมของเด็ก  ไมมีแมคนใดเคยสอนพื้นฐานตางๆ ของภาษาท่ีนางพูดใหลูกๆ  ของนาง 

ภาษาท่ีแมพูด คอยๆ  ไดรับการถายทอดไปสูลูกโดยแทบไมรูสึกตัว   ไมมีใครเคยสอนภาษาแมดวย

การสอนพื้นฐานใหมากอน 

 เด็กจะหลอหลอมเขาไปในแบบแผนความคิดดังกลาว อยางท่ีพอแมของเขามีโดยอัตโนมัติ 

แกะกินหญาไมเคยไปกินเนื้อ ลูกเสือจะไมกินหญาแตจะกินเนื้อเทานั้น   ลูกหลานนกพิราบจะไมกิน

ท้ังหญาและเนื้อ แตจะจิกเมล็ดพิช ลูกมนุษยกินทุกอยางรวมท้ังเนื้อ ผัก เหงา  กรวด กรวดรวมท้ัง

เกลือและแรธาตุ ไมรวมท้ังอบเชยและขมิ้น   ลูกมนุษยกินสิ่งเหลานี้ท้ังหมด เพราะพอแมของเขากิน 

ถานิสัยทางโภชนาการของมนุษยคลายคลึงกับลูกสิงโต  ลูกมนุษยก็จะตองมีสิ่งเหลานั้น   ลูกสัตวรู

สิ่งท่ีมันควรจะกินหรือไมควรกิน   วิธีการท่ีควรและไมควรในการลาเหย่ือโดยไมตองเรียนรู 

ท้ังหมดนี้ถายทอดจนพอแมไปสูลูกโดยปราศจากการเรียนรูขั้นพื้นฐาน  สิ่งถูกสรางตางๆ ท่ีดํารงอยู

ในโลกนี้ท้ังหมดลวนรูภาษาแมของตน และถายทอดความรูสึกในการใชภาษาเหลานั้นไปสูพวก

พอง เมื่อแมไกรูสึกถึงอันตรายจะรองออกมาดวยเสียงท่ีเปนสัญลักษณ เพื่อบอกใหลูกเจ๊ียบรูถึง

อันตรายท่ีบินฉวัดเฉวียนอยู   และรีบเขาไปซุกอยูใตปกเพื่อการปกปองคุมครอง 

 ทุกเผาพันธุมีภาษาเฉพาะเพื่อสื่อสารระหวางปจเจกของตน   ในสังคมมนุษยมีภาษาและ

สําเนียงทองถ่ินมากมายใชกันอยู นอกจากพูดกันอยางชัดเจน  ดวยภาษาใดภาษาหนึ่ง   ยังมีแบบ

แผนการสื่อสารอ่ืนๆ  อยูดวย   นั่นคือภาษาสัญลักษณและเคร่ืองหมาย และพวกเราทุกคนตางคุนเคย

กับแบบแผนการสื่อสารนี้  และใชเมื่อมีความจําเปนท่ีไมอาจหลีกเล่ียงได 

 ทุกคนมีความคุนเคยกับภาษาเหลานี้  เมื่อพอตองการใหลูกทําสิ่งใด  ก็จะมองดวยลักษณะ

พิเศษ ซึ่งบอกลูกอยางชัดเจนในสิ่งท่ีพอตองการ   ลักษณะการรองไหของลูกนอยบอกแมใหรูสิ่งท่ี

ทารกตองการบอกไมวาจะเปนความหิว หรือความเจ็บปวด  มีตัวอยางอ่ืนๆ   อีกเชนกัน ตัวอยางเชน  



ทานกําลังมีความสนุกสนานกับเพื่อนๆ  และการสนทนาดําเนินไปในลักษณะท่ีทานรูสึกวา ไม

เหมาะท่ีลูกจะไดยิน   เมื่อลูกเขามาทานมองไปยังเขา  ดวยความคิดในใจว ลูกไมควรเขามาท่ีนั่น 

ถึงแมวาไมมีการบอกกลาว เด็กก็เขาใจวาเขาไมควรอยูท่ีนั้น  และถอยออกไปโดยไมกลับมาอีก 

 บางคร้ังคนท่ีทานรักอาศัยอยูหางไกลออกไป  กําลังเผชิญกับความยากลําบากบางอยง  และ

ทานเร่ิมกังวลเก่ียวกับความยากลําบากของเขา ภายหลังมีการพิสูจนใหเห็นวา ความยากลําบากเปน

ความจริง 

 บางคร้ังทานเกิดคิดถึงเพื่อนสนิทท่ีไมไดเจอกันเปนเวลานาน เมื่อออกมาจากบาน  ก็เกิดพบ

เขาโดยบังเอิญ บางคร้ังในทันทีทันใดทานเกิดคิดถึงอุบัติเหตุ และผลของมันทําใหประสาทตึง

เครียด จนรูสึกออนเพลียอยางมาก   บางคร้ังยังเกิดขึ้นวา  ทานรูสึกสดใสและมีความสุขโดยไมมี

เหตุผลชัดเจน   ทานไมอาจชี้เหตุผลของความสุขสดชื่นออกมาได    แตก็ยังคงยืนยันได และไมอาจ

ละเลยเสีย 

 มีคอมพิวเตอรท่ีติดต้ังอยูภายใน ซึ่งใหคําแนะนําเราทุกคนทุกขั้นตอนของชีวิต  บางคร้ังการ

ทําตามคําแนะนําดังกลาวทําใหเรารูสึกเศราหมอง และบางคร้ังเรารูสึกสุขสดชื่นโดยไมมีเหตุผล

ชัดเจน บางเวลาสั่งใหเราดื่มน้ําและบางคร้ังคอมพวิเตอรจะแจงใหทราบว  กลามเนื้อมีความ

ออนเพลียและไมอาจรับความตึงเครียดไดอีกแลวจึงตองเขานอน  เมื่อนอนมากเกินไปคอมพิวเตอร

จะแจงวา หากยังนอนอยูบนเตียงและไมต่ืนขึ้นเต็มตาแลว  รางกายจะถูกตะคริวจับ เพราะฉะนั้น   

จงลุกขึ้นจากเตียงแลวเร่ิมเคล่ือนไหว  มนุษยหรือสิ่งมีชิตตางๆ ไมสามารถกระทําสิ่งใดได  ถาไมมี

การถายทอดขอมูลจากคอมพิวเตอรท่ีติดต้ังอยูภายในนี้   คอมพิวเตอรนี้ติดต้ังอยูในทุกสิ่งท่ีดํารงอยู

ในจักรวาล   ไมมีขอยกเวนสําหรับสิ่งใด   ไมวา มนุษย สัตว พืช หรือ แรธาตุ ท้ังหมดลวนมีสมอง

กลนี้เตรียมขอมูลตามสถานการณและสภาพแวดลอมไวให   



  ในเชิงของศาสตรทางอภิปรัชญาเรียกคอมพิวเตอรนี้วา   “วิญญาณ” ทุกสิ่งท่ีดํารงอยูไมวามี

ชีวิตหรือไมวามีชีวิตหรือไรชีวิต  ลวนมีคอมพิวเตอรติดต้ังภายใน   ความแตกตางระหวางมนุษยกับ

สิ่งถูกสรางอ่ืนคือ   มนุษยมีความรูเก่ียวกับคอมพิวเตอรดังกลาว   แตสิ่งถูกสรางอ่ืนไมมี มนุษย

เทานั้นท่ีไดรับความเขาใจอยางลึกซึ้งเก่ียวกับคอมพิวเตอรจากพระเจาผูทรงสัพพัญู ซึ่งเปนความรู

เดียวกับท่ีกลาวในคัมภีรอัลกุรอาน   พระเจาผูทรงสูงสงไดกลาวกับเทวทูตวา  

 “เราประสงคจะแตงต้ังตัวแทนของเราบนหนาแผนดิน” 

 บรรดาเทวทูตกลาววา  

 “พระองคจะทรงใหมีขึ้นในพิภพซึ่งผูท่ีบอนทําลาย  และกอการนองเลือด ในพิภพกระนั้น

หรือ   ท้ังๆ ท่ีพวกขาพระองคใหความบริสุทธิ์ พรอมดวยการสรรเสริญพระองค   และเทิดทูนความ

บริสุทธิ์ในพระองค” 

 พระเจาทรงกลาววา  

 “แทจริงขารูย่ิงในสิ่งท่ีพวกเจาไมรู” 

 และเพื่อใหชัดเจนย่ิงขึ้น   อาดัมถูกสอนดวยความรูในนามชื่อของพระองค และบรรดาเทว

ทูตก็ถูกถามวา  

 “จงบอกบรรดาชื่อของสิ่งเหลานั้นแกขา   หากพวกเจาเปนผูพูดจริง” 

 บรดาเทวทูตยอมรับโดยดุษณีวา  

 “มหาบริสุทธิ์ พระองคเทานไมมีความรูใดๆ  แกพวกขาพระองค นอกจากสิ่งท่ีพระองคได

ทรงสอนพวกขาพระองคเทานั้น” 



 ในฐานะเปนลูกหลานของอาดัม    มนุษยทุกคนสามารถมีประสบการณในการสังเกตุสิ่ง

เดียวกับท่ีอาดัมบิดาของพวกเขาเคยสังเกตมาแลว  ถาผูใดไมสามารถสังเกตุเห็นสิ่งท่ีอาดัมเคย

กระทํา นั่นคือการสนทนาท่ีเกิดขึ้นระหวางพระเจาผูทรงสูงสงและบรรดาเทวทูต  การกราบกราน

ของบรรดาเทวทูตท่ียอมรับความเหนือกวาของอาดัมตามคําสั่งของพระเจาแลว   ผูนั้นก็ไมมี

ความชอบธรรมใดๆ   ท่ีจะถูกเรียกวาเปนบุตรหลานของอาดัม   และไดรับสถานภาพผูชวยของพระ

เจา  ดงัท่ีบิดาไดรับการแตงต้ัง กลาวอยางสั้นๆ   คือ ถามนุษยไมตระหนักถึงความรูท่ีไดรับความ

เปนผูชวยของพระเจาและไมสังเกตถึงเหตุการณท่ีเกิดขึ้นในวันแหงการสรางสรรคตัวเขาแลว   

มนุษยก็ไมสามารถไดรับการนับถือวา   เปนลูกหลานท่ีแทจริงของอาดัมได    บนพื้นฐานของความ

คลายคลึงทางกายภาพกับบิดาของเขานั้น  มนุษยเปนเพียงบุตรหลานท่ีไมเชื่อฟง  ซึ่งสรางแตความ

เสื่อมเสียมาใหบรรพบุรุษ 

 

อาภรณ์ของวญิญาณ 

 เมื่อชีวิตท้ังหมดของมนุษยถูกนํามาพิจารณา  ความเปนจริงนี้ก็ถูกเปดเผยวา    ความรูสึก 

ความสะเทือนใจ  อารมณและความปรารถนาท้ังมวลท่ีตองการเพื่อการดําเนินชีวิตท่ีราบร่ืน  ชีวิต

หลากสไตลท่ีถูกอธิบายในรูปแบบตางๆ กันคือผลท่ีตามมาภายหลังของขอมูลท่ีไดรับความเขาใจ  

บางคร้ังเราไดรับแจงวาอากาศเย็น  บางคร้ังขอมูลมาวาอากาศรอน ความหิวกระหาย ความเจ็บปวด

ความสดใส  ความรัก   ความเกลียดชัง   ความสงสาร   ความปาเถ่ือนและประสบการณอ่ืนๆ   ท่ีชีวิต

ปรารถนาวางอยูบนพื้นฐานของขอมูล หรือกลาวอีกอยางหนึ่งวา  ขอมูลคือความเขาใจหรือการ

แสดงความคิดในรูปแบบตางๆ ของความตองการ อารมณ ความออนไหว และความรูสึก   หลังจาก

วางรากฐาน ณ ตําแหนงนี ้ท่ีวา ชีวิตคือการรวมกลุมของขอมูล   ก็จะเกิดความจําเปนท่ีตองหา

ออกมาวา 



๑. อะไรคือแหลงขอมูลเหลานี้  หรือขอมูลเหลานี้มาจากไหน ? 

๒. สถานีรับซึ่งเขาใจขอมูลนี้ต้ังอยูท่ีไหน ? 

๓. สื่อใดท่ีอธิบายความหมายของขอมูลท่ีไดรับ 

๔. จักรกลใดท่ีพิมพปรากฏการณออกมาใหเรา  หลังจากอธิบายความหมายขอมูลแลว 

๕. ธรรมชาติของวัตถุท่ีใชในกระบวนการพิมพ และ  

๖. เมื่อหลังจากขอมูลท่ีผานเขาไปในขั้นตอนตางๆ  มากมาย  กลายเปนปรากฏการณท่ี

ชัดเจน ทําไมสิ่งเหลานี้ไดอันตรธานไปราวกับไมเคยดํารงอยูมากอนและหายไป

ไหน 

ในขั้นตอนพื้นฐานของศาสตรทางจิตวิญญาณมีการอธิบายวา  รางกายท่ีเปนเนื้อหนังมังสา 

และกระดูกไมใชมนุษยท่ีแทจริง ทวา เรือนรางทางกายภาพ ซึ่งประกอบดวยกลามเนื้อ  เนื้อเย่ือ  

เลือดเนื้อ และกระดูกเปนเพียงเสื้อคลุมของตัวมนุษยท่ีแทจริงท่ีอยูในเสื้อคลุมนี้  เชนเดียวกับท่ีเสื้อ

คลุมซึ่งทําจากขนสัตว หนังสัตว  และฝายใชเพื่อปกปองเรือนรางทางกายภาพ เรือนรางทางกายภาพ 

เปนเสื้อผาของวิญญาณ  ซึ่งเปนมนุษยแทจริงท่ีพระเจาผูทรงสูงสงย่ิง  ทรงเรียก 

เมื่อผูท่ีต้ังใจศึกษาพื้นฐานท่ัวไปของศาสตรทางจิตวิญญาณตามกฎและระเบียบ ดังนั้นความ

เชื่อท่ีวา เรือนรางทางกายภาพท่ีเปนเนื้อหนังมังสา คือสิ่งสมมุติและเสกสรรคปนแตง   จะถูก

กําหนดใหสรางขึ้นอยางมั่นคงในตัวมนุษย เมื่อความเชื่อนี้ถูกรับมาอยางมั่นคงและหย่ังรากลึกลงไป

ในจิตใจของผูเรียนรูวา เรือนรางทางกายภาพนั้นเนาเปอยไดงาย  ดังนั้น  มันจึงเปนมายาคติ โดย

ปกติจิตใจจะเร่ิมถอยหางจากความรูสึกสมมุติ และเมื่อการลาถอยของจิตใจจากชีวิตสมมุติเกิดขึ้น   

การเดินทางสูความเปนจริงก็เร่ิมตน   เพราะความเปนจริงกับมายาคตินั้น   ท้ังคูไมสามารถเดินทาง

ไปสูจุดเดียวกันได  ลักษณะท่ีสําคัญและโดดเดนท่ีสุด  ของความรูสึกและสิ่งของสมมุติคือ  ท้ังคูมี

ความเปล่ียนแปลงคลาดเคล่ือน  เสื่อมถอยลงและถูกทําลาย   ขณะท่ีความเปนจริงยังคงเท่ียงแทไม

เปล่ียนแปลง   คงทนและไมเนาเปอย   ความเปนจริงซึ่งดํารงอยูอยางอิสระดวยตนเอง   ดํารงดวย



ตนเองและไหลไปสูศูนยกลางท่ีเราสํารวจอยางถาวร  ทําใหเกิดความพยายามของบุคลผูนั้น    ซึ่ง

คัมภีร อัลกุรอาน เรียกวา    วิญญาณ 

แตแลววิญญาณคอยๆ    มกีารเปล่ียนแปลงตัวเอง    เนื่องจากขาดความรู  วิญญาณจึงไดรับ

การพิจารณาโดยท่ัวไปวาเปนมนุษย   เหมือนกับท่ีเราเห็นในรูปของเรือนรางทางกายภาพ   ท่ีมีเนื้อ

หนังมังสาและกระดูก   วิญญาณคือความเปนจริงซึ่งเปนแกนแทท่ีแบงแยกไมได  ดํารงอยูดวย

ตนเอง   สัมพันธและกําหนดขึ้นอยางมั่นคงดวยกับตัวเองเทานั้น    มีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะในการ

แสดงตนเองในรูปพรรณสัณฐานหลากหลาย ท่ียังคงมีการเคล่ือนไหวและดํารงชีวิตอยูตลอดไป   

อัตลักษณหลักประการหนึ่งของวิญญาณนั่นคือ   ไมเคยแสดงตนเองในความรูสึกของเร่ืองสมมติ

มายาคติ  แมวาวิญญาณนัน่คือ ไมเคยแสดงตนเองในความรูสึกของเร่ืองสมมุติและมายาคติ แมวา

วิญญาณจะใชสิ่งเหลานี้เปนเสื้อคลุมก็ตาม   แตในเมื่อการยังคงเคล่ือนไหวอยูตลอดไปคือหนึ่งใน

บรรดาคุณลักษณะของวิญญาณ   เพราะฉะนั้นวิญญาณจึงแสดงตนในเสื้อผาอาภรณหลากหลาย  

บางคร้ังปรากฏการณของวิญญาณจะอยูในรูปของแพะ  บางคร้ังแสดงตนเองเปนวัว   บางคร้ัง

คือญิน และบางโอกาสคือ เทวทูต 

นักวิทยาศาสตรทางจิตวิญญาณ ระบุเผาพันธุตางๆ  ท่ีดํารงอยูบนโลกนี้วา มีประมาณ  

15,000 เผาพันธุ และชี้แนะวา แตละเผาพันธุคือสวนสําคัญของวิญญาณ   ขอกําหนดประการหนึ่ง

ของวิญญาณคือ  ในดานหนึ่งวิญญาณเลือกเสื้อผาอาภรณของเผาพันธุสําหรับการสําแดงตน    และ

อีกดานหนึ่งวิญญาณออกแบบเสื้อผาอาภรณของตนเอง   ในรูปแบบของปจเจก แหงเผาพันธุ เพื่อ

การเขาใจการทํางานของวิญญาณ  เราสามารถกลาวไดวา    การสําแดงตนของวิญญาณในเส้ือผา

อาภรณแหงเผาพันธุคือ ดานลบ    และปจเจกแหงเผาพันธุดังกลาวคือ ดานบวกของดานลบนั้น  มัน

คือระบบอันมหัศจรรยท่ีนาประหลาดใจ   ซึ่งภายใตระบบดังกลาว  วิญญาณยังคงตัดเย็บเสื้อผา

อาภรณแหงเผาพันธุและของปจเจกแหงเผาพันธุของตน    และเสื้อผาอาภรณเหลานี้ยังคงไดรับการ

สวมใสเหมือนกับการสวมใสชุดขนสัตวและผาฝายตามปกติ 



ไมเปนการยากนักท่ีจะทําความเขาใจสิ่งนี้   เมื่อมนษุยหรือบุคคลท่ีแทจริงนั่นคือ วิญญาณ

เร่ิมการสวมใสเสื้อผา     เสื้อผาท่ีปรากฏในรูปทรงของทารกท่ีสวยงามนารัก   นุมนวล  มีเสนห   

และจากนั้นเสื้อผาอาภรณนี้ยังคงถูกเปล่ียนดวยเสื้อผาอาภรณใหมในทุกวินาที  ทุกวินาทีเสื้อผา

อาภรณชุดหนึ่งจะถูกถอดออก และอีกชุดหนึ่งจะถูกสวมแทน  ในการเปล่ียนเสื้อผาอาภรณแตละ

คร้ัง  มีการเปล่ียนแปลงอยางเกิดขึ้น  บางโอกาส หมึกพิมพมีมาก   บางโอกาสหมึกพิมพมีนอย   

เชนเดียวกันภาพท่ีพิมพบนเคร่ืองพิมพเคร่ืองเดียวกัน  ใชวัสดุชนิดเดียวกัน แตการกดลงของการ

พิมพแตละคร้ังตางกัน    การเปล่ียนเสื้อผาอาภรณแตละตัว ในท่ีสุดก็ถึงขั้นตอนท่ีเมื่อความเหน็ด

เหนื่อยเร่ิมครอบงําและเสื้อผา  (รางกายท่ีเปนเนื้อหนังมังสาของมนุษย) นี้เร่ิมเนาเปอย   กลายไป

เปนความเหน็ดเหนื่อยและไรความสามารถท่ีจะเปล่ียนเสื้อผาอาภรณ   นี่คือความหมายของวัยท่ีแก

เฒา กฎเกณฑนี้ไดรับการสาธยายเพื่อใหความเขาใจแกเราท่ีวาวิญญาณยัคงเคล่ือนไหวตลอดไปมี

ความชัดเจนในความเปนจริงการเคล่ือนท่ีทุกวินาทีไปสูอ่ืนๆอีกคือ เสื้อผาอาภรณของวิญญาร  

เสื้อผาอาภรณนี้คือสิ่งท่ีเราเห็นในรูปพรรณสัณฐานของการสําแดงออกของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

 

รูปสิงโตหล่อดนิ 

 เชนเดียวกันท่ีเราสังเกตเห็นลักษณะเฉพาะมากมายในรางกายท่ีเปนเนื้อหนังมังสาของมนุษย  

รางกายทางจิตวิญญาณนั่นคือวิญญาณก็มีลักษณะเฉพาะเชนกัน   เมื่อมนุษยสวมใสเสื้อผาอาภรณให

เรือนรางทางกายภาพ  ก็พยายามท่ีจะปกปดรางกายสวนใหญแตยังคงปดไดไมท้ังหมด ดังตัวอยาง

ในเสื้อเชิ้ต และกางเกงขายาว  รางกายสวนตางๆ  ยังคงไมไดรับการปกปด   ขณะท่ีในทางตรงกัน

ขาม  เมื่อวิญญาณตัดเย็บเสื้อผาอาภรณใหตัวเองจะมีความสมบูรณในทุกกรณี เสื้อผาอาภรณท่ี

สมบูรณเราหมายความวา   เสื้อผาอาภรณของวิญญาณดังกลาวปกปดรางกายท้ังหมดในชิ้นเดียวกัน

ตามรูปพรรณสันฐาน 



 ตัวอยาง  ขอใหเราพิจารณาโดยใชรูปสิงโตหลอดินเปนตัวอยาง   เราเรียกของเลนชิ้นนี้วา 

สิงโตดิน  ถาทาสใหสิงโตดินชั้นสี่ท่ีละเอียดจะปกคลุมพื้นผิวจนหมด   สิงโตท่ีทาสีแลวก็ยังเปน

สิงโตดิน  แตดินซึ่งปนสิงโตขึ้นมาตอนนี้ถูกปกคลุมดวยสี  ชั้นสีนี้เรียกอีกอยางหนึ่งวา    เสื้อผา

อาภรณของสิงโตดินท่ีปกปดทุกสวนของสิงโต  เมื่อวิญญาณสวมใสเสื้อผาอาภรณใหตัวเอง  เสื้อผา

ดังกลาวมีความสมบูรณ และเขาทรวงทรงโคงเวาของรางกาย   ลักษณะทรวดทรงองคเอวของ

อวัยวะสวนตางๆ  ของรางกายท่ีเปนเนื้อหนังมังสา ถูกสรางขึ้นมาดวยฝมือ   ตามลักษณะและ

ทรวดทรงของวิญญาณ   จมูก  หู เทา มอื   ฯลฯ  ของรูปรางกายภาพคือรายละเอียดท่ีแมนยําของ

สวนตางๆ  เหลานี้ในวิญญาณ 

 ขณะนี้กลาวไดว รางกายท่ีเปนเนื้อหนังมังสา คือวัตถุท่ีถูกทาสี  เพื่อปกปดทุกสวน  ซึ่งผลิต

โดยวิญญาณอันเปนแกนแทท่ีดํารงอยูกับลักษณะเหลานี้ท้ังหมด เรือนรางทางกายภาพท่ีเปนเนื้อ

หนังมังสาประกอบดวยชั้นตางๆ  เหมือนสีท่ีทาลงไปทําใหเกิดขึ้นตางๆ  เชนกัน  วิญญาณมนุษยก็

ประกอบดวยชั้นตางๆมากมาย   เหมือนกับเรือนรางทางกายภาพ   และวิญญาณทุกชั้นอยูในการ

เคล่ือนไหวอยางตอเนื่อง  พรอมดวยลักษณะท้ังหมดของมัน  ในฐานะเรือนรางเดียว การเคล่ือนท่ี

ชั้นของวิญญาณไมเคยหยุดนิ่ง    แมในชวงเวลาเล็กนอยเพียงเศษเสี้ยววินาที   (10  ยกกําลัง 19  ของ

วินาที ) ระบบท้ังหมดจะลมครืนลงมา   ถาการเคล่ือนท่ีของวิญญาณหยุดชะงักลง   แมในชวงเวลา

เพียงเล็กนอยท่ีสุดอยาง  10 ยกกําลัง  19 ของวินาทีก็ตาม  

 ทุกสิ่งท่ีดํารงอยูในจักรวาลบนโลก  สิ่งถูกสรางบนชั้นฟา   ฟาท้ัง 7 ชั้น หรือ สิ่งท่ีอยูใน

อาณาบริเวณท่ีมองไมเห็น เชน   บัลลังกอันสูงสง   มีวิญญาณอยูในทุกสิ่งนั้น   และท้ังหมดท่ีเรา

สังเกตุเห็นผานทางตาเนื้อหรือเพราะสายตาภายในคือเสื้อผาอาภรณของวิญญาณ เรามองเห็น

นกพิราบ ซึ่งไมตางจากรางกายท่ีเปนเนื้อหนังมังสาของมนุษย  เหมือนกับท่ีวิญญาณมนุษยแสดงตน

ในรูปแบบของรางกายมนุษย   และเหมือนกับท่ีรางกายมนุษยหมดความสําคัญลงเมื่อวิญญาณละ

จากไป  เชนเดียวกันเรือนรางทางกายภาพของนกพิราบ  ซึ่งเปนเสื้อผาอาภรณของวิญญาณนกพิราบ   



ก็กลายเปนสิ่งไมมีความสําคัญเมื่อวิญญาณละจากไป   เมื่อวิญญาณตัดความสัมพันธกับรางกาย

มนุษย  รางนั้นก็เร่ิมเนาเปอย และสูญสะลายไปเปนอนุภาคของฝุนละออง   รางกายนกพิราบ  สุนัข

ปาและลิงไมไดตางจากรางกายมนุษยในกรณีนี้   ทุกสิ่งเนาเปอย และสูญสลายเมื่อวิญญาณเมินจาก

รางกาย  

 กฎ  วิญญาณ  คือลักษณะท่ีมีชีวิต  ในความเปนจริงลักษณะเหลานี้ ชี้ถึงความสามารถโดย

ลําดับของวิญญาณ   วิญญาณเปนจักรกลทางคอมพิวเตอรประเภทท่ีมีแบบพิมพนับจํานวนไมถวน 

แบบพิมพเหลานี้หลอวัตถุเปนรูปรางและทรวดทรงหลากหลาย 

 แบบหลอของเลนพลาสติกถูกเตรียมขึ้น   เพื่อหลอพลาสติกในแมพิมพตามลักษณะและการ

ออกแบบท่ีตองการ   ถาแมพิมพไดรับการออกแบบเปนรูปนกพิราบ   ก็จะผลิตออกมาเปนรูป

นกพิราบ  ถาออกแบบเปนดอกไม ก็จะผลิตออกมาเปนดอกไมไปเร่ือยๆ   สิ่งตางๆ  สามารถผลิต

จากวัสดุชนิดเดียวกัน   โดยใชแมพิมพและแบบหลอตางกัน   หรือกลาวไดวา แมพิมพตางกันใช

ผลิตสิ่งท่ีตางกัน  

 เราไมจําเปนตองวิเคราะหวิจัยเพื่อหาความแตกตางระหวางแมพิมพนกพิราบกับแมพิมพ

แมว  แมแตเด็กเล็กๆ  ก็สามารถชี้ออกมาไดวา เปนเพียงความแตกตางระหวางแมพิมพ  2 ชิ้น  คัมภีร 

อัลกุรอาน   ไดระบุความแตกตางนี้ในฐานะปริมาณ  นอกจากความคลายคลึงทางธรรมชาติแลว  

ปริมาณเหลานี้มีความแตกตางกันในเร่ืองขนาด   ซึง่มีผลตอรูปพรรณสัณฐาน   วัสดุท่ีใชในการ

เตรียมแมพิมพท่ีแตกตางกันนั้นเหมือนกัน   วัสถุท่ีใชในการหลอสิ่งของก็เหมือนกัน  ตางกันแต

แมพิมพ  เพราะฉะนั้น รูปพรรณสัณฐานจึงแตกตางกัน  

 ปริมาณจํานวนหนึ่งถูกใชในการสรางสรรคเผาพันธุท่ีจําเพาะความแตกตางเล็กนอยในกลุม

จําเพาะนี้  เกิดขึ้นในการผลิตปจเจกของเผาพันธุดังกลาวเมื่อปริมาณท่ีแสดงตัวเองในขนาดจําเพาะ  

ถูกกําหนดเพื่อสรางสรรคมนุษยผลก็คืออาดัม   หลังจากเกิดรูปทรงของอาดัม   ความกระตือรือรน



ของปริมาณเฉพาะเหลานี้คือการเปล่ียนแปลงความสมดุลยของปริมาณดังกลาว  ความเปล่ียนแปลง

ในกลุมจําเพาะของปริมาณของอาดัม   ทําใหเกิดรูปแบบท่ีพิสูจนเอกลักษณโดยอาดัมวาเปนอีฟ (ฮา

วา)  นี่คือสองดานท่ีแนนอนของปริมาณจําเพาะแหงเผาพันธุ 

 ในผลท่ีตามมาของภาวะท่ีปริมาณถูกสลับ   เมื่อรูปแบบใหมบางอยางเปนสัณฐานขึ้นมา    

ปริมาณสําหรับรูปแบบดังกลาวก็ไดรับการระบุเชนกัน   การระบุของปริมาณ   หมายถึงการจัดเก็บ

ปริมาณของธรรมชาติ   สี  น้ําหนัก และขนาดท่ีจําเพาะในแมพิมพแบบหลอ  การเปล่ียนแปลง

ปริมาณของปริมาณกลุมหนึ่งทําใหเกิดรูปพรรณสัณฐานใหมของปจเจกในเผาพันธุนั้น  รูปพรรณ

สัณฐานท่ีสวยงามของอาดัม  (มนุษย)   คือผลลัพธของการจัดเก็บปริมาณในแมพิมพหลอท่ีกําหนด

แนนอน  และดวยการเปล่ียนแปลงของสีและธรรมชาติในปริมาณเดียวกัน   จะไดรับรูปทรงของอีฟ 

(ผูหญิง)   วัสดุท่ีใชในการสรางสรรค อาดัมและอีฟ เหมือนกัน   แตมีความเปล่ียนแปลงเล็กนอยใน

ปริมาณของวัสดุดังกลาว  ทําใหเกิดมนุษย 2 ประเภท คือ ผูชายและผูหญิง 

 พระเจา   ผูทรงสูงสงทรงกลาววา  

 อาหรับ  

 “พระผูทรงศักดิ์สิทธิและสูงสง   พระองคคือผูทรงสรางจากปริมาณจําเพาะ   ประดับประดา

สิ่งถูกสรางท้ังหลายดวยองคประกอบของปริมาณเหลานี้ สิ่งถูกสรางท้ังหลายถูกสรางมาจากสี” 

 ซึ่งถูกสรางบนโลกนี้ถูกสรางจากสสารท่ีเปนวัสดุ  และสิ่งท่ีจําแนกสิ่งหนึ่งจากสิ่งอ่ืนคือ

ปริมาณท่ีเรียกวา  แสง  ความเขมขนของแสงท่ีเปล่ียนแปลงทําใหเกิดการสรางรูปพรรณสัณฐาน

เฉพาะ   ความรูสึกของเราก็ถูกสรางขึ้นจากปริมาณจําเพาะเหมือนกับท่ีรูปพรรณสัณฐานตางๆ  ถูก

สรางจากปริมาณ  (สี) จําเพาะเชนกัน  ตามท่ีอัตราสวนผสมของปริมาณเหลานี้มีความสมดุล  เราจะ

มีความรูสึกสมบูรณในอารมณ แตเมื่อปริมาณท่ีใชในการสรางความรูสึกเพิ่มหรือลดความสําคัญลง 

ความรูสึกกลายเปนสิ่งท่ีจัดการไดยาก 



ส่วนประกอบ   1.2  คูณ  10 ยกกาํลงั 12 ช้ิน 

 คําจํากัดความอยางสั้นๆ   ของชีวิตท่ีควรจะเปนคือ   ชีวิตถูกสรางจากอารมณ  และอารมณ

ของชีวิตขึ้นอยูกับความรูสึก   การควบคุมอารมณจะเปนไปไดก็โดยใชวิธีการทางความรูสึกเทานั้น 

 ตัวอยาง    คนท่ีรูสึกกระหาย  ความกระหายคือความอยากหรือความปรารถนาท่ีจะด่ืม  

เพื่อใหบรรลุความอยากหรือความปรารถนานี้  ความรูสึกจะนําเราไปยังน้ํา ความรูสึกบอกเราวาน้ํานี้

อุน  เย็นหรือเหมาะตอการดื่ม หรือไมความกระหายถูกดับลงดวยการดื่มน้ํา  และความรูสึกเปนผู

พิสูจนชนิดของน้ํา ความหิวก็เปนความปรารถนาเชนเดียวกับความกระหาย การรักใครสักคนเปน

ความปรารถนา การไดรับความรักจากใครบางคน คืออีกความปรารถนาหนึ่งเมื่อความตองการและ

ความปรารถนาเหลานี้ถูกรวบเขาดวยกัน  ก็จะเรียกรวมกันวาชีวิต 

 การวิเคราะหความตองการและความปรารถนาเหลานี้  เปดเผยวา ทุกความปรารถนาแตกตาง

กัน   เพราะปริมาณท่ีแตกตงกันเปนผูควบคุมความตองการ และความปรารถนาท่ีไมเหมือนกันนี้ 

ความแตกตางของปริมาณท่ีทําหนาท่ีอยูในความตองการและ ความปรารถนาท่ีตางกันนั้น ทําใหเกิด

ความแตกตางในธรรมชาติของความตองการปริมาณท่ีทําหนาท่ีอยูในความกระหาย ไมเหมือนกับท่ี

มีอยูในความหิว  ซึ่งเปนเหตุผลท่ีวา  ความหิวไมสามารถสนองความพึงพอใจไดดวยการดื่มน้ํา  

หรือความกระหายไมอาจดับไดดวยการกินอาหาร 

 ความรูสึกจะบงความตองการแตละอยางแยกจากกัน   ความปรารถนาประการหนึ่งของชีวิต

คือความรัก   ความรักโดยรวมคือความปรารถนาท่ีหากไมมีเสียแลวชีวิตจะยังคงไมสมบูรณ อารมณ

แหงความรักถูกแยกประเภทตางหากโดยความรูสึกของเรา   ตัวอยางเชน  สิ่งท่ีบอกวาผูหญิงคนนี้

คือภรรยาของเรา เด็กผูหญิงคนนั้นคือ ลูกสาวของเรา  และสตรีอีกคนหนึ่งท่ีตองไดรับความเคารพ

คือ มารดาของเราคือความรูสึก   เมื่อความรักถูกนํามาพิจารณา  สิ่งท่ีมาสูจิตใจของเราคือ    ความรัก

เปนความปรารถนาตอคนบางคน  แตเมื่อเราพยายามรูสึกถึงความรักตอใครคนหนึ่ง  ความรูสึกได



สรางเงาแหงความตองการเก่ียวกับความปรารถนาตอผูนั้นขึ้นมา  สําหรับผูชายแลว    อยางไรเสีย

ผูหญิงก็ยังคงเปนผูหญิง แตความรูสึกไดแยกสถานะตางๆ  ของผูหญิงออกจากกัน   ความรูสึกบอก

เขาวา   ผูหญิงคนนี้คือมารดา  ผูหญิงคนนั้นควรจะตองไดรับการปฏิบัติในฐานะภรรยา   ผูหญิงอีก

คนหนึ่งควรไดรับการดูแลในฐานะนองสาว   และผูหญิงคนโนนจะตองไดรับการเอาใจใสในฐาน

ลูกสาว เชนกันสําหรับผูหญิง อยางไรเสียผูชายก็ยังคงเปนผูชาย  แตความรูสกึของเธอระบุวา ผูชาย

คนไหนเปนสามี ลูกชาย บิดา และพี่ชายนองชาย  โดยท่ีผูชายและผูหญิงมีความปราถนาท่ีรวมกัน

และเหมือนกัน  แตความรูสึกบอกเราวา    แมในความปรารถนารวมกัน ก็มีกฎเกณฑท่ีจะตองไดรับ

การสังเกต 

 สิ่งท่ีต้ังใจจะอธิบายคือ  ชีวิตมนุษยวางอยูบนพื้นฐานของหลักการ 2 ประการ  ประการหน่ึง 

คือ เสื้อผาอาภรณ   อีกประการหนึ่งคือ ความรูสึก ตราบท่ียังคงอยูในกรอบของอารมณมนุษยไมมี

ความแตกตางใดๆ  จากสตัว แตเมื่ออารมณเหลานี้ ไดรับความเขาใจและรวบรวมไวดวยความ

ชวยเหลือของความรูสึกในความเปนมนุษย   ดังนั้น  มนุษยก็จะมีความแตกตางจากสัตว  บางคน

อาจกลาววา  สัตวก็มีความรูสึก ดังนั้น   สัตวจึงมีลักษณะเฉพาะนี้รวมกับมนุษย แตความรูสึกของ

มนุษยกับสัตวมีความแตกตางระหวางกัน  ตัวอยางเชน แพะ หรือ วัวไมอาจอธิบายความหมายของ

ขอมูลความรูสึกใหได  ความรูของวัวมีความจํากัดท่ีจะสนองตอบตอความปรารถนาซึ่งจําเปนตอ

การดํารงชีวิตอยูเทานั้น   สัตวรูเพียงวา น้ําดับกระหายและพืชผักบรรเทาความหิว สัตวไมมีความ

สนใจวา  น้ําท่ีดื่มและหญาท่ีกินเปนของใคร   อารมณจะพลุงพลานขึ้นและมุงตรงไปสูการ บรรลุ   

เพื่อท่ีชีวิตจะไดธํารงรักษาความปรารถนาไวเทานั้น   ขณะท่ีมนุษยมีความแตกตางออกไปคือ   เมื่อ

มีความตองการใหสมความปรารถนา  ความรูสึกสํานึกจะนําทางไปยังวิธีการท่ีความตองการนี้จะถูก

ทําใหพึงพอใจอยางย่ิง 

 โดยท่ีไดรับความรูพิเศษในเร่ืองความรูสึก  ดังนั้น   มนุษยจึงมีความแตกตาง และเหนือสิ่ง

ถูกสรางอ่ืน  ความแตกตางนี้เองท่ีใหมนุษยไดรับเง่ือนไขในการปฏิบัติตามกฎเกณฑตางๆ 



 สิ่งนี้ทําใหพิสูจนไดอยางชัดเจนวา  ความตองการและปรารถนาในการรักษาชีวิตไว   เปนสิ่ง

ท่ีเหมือนกันในสิ่งถูกสรางทุกชนิด  มนุษย แพะ และแมวลวนมีความรูสึกหิวกระหาย ฯลฯ อยางเทา

เทียมกัน   และท้ังหมดก็ตองตอสูดิ้นรนเพื่อใหไดรับความตองการทางกายภาพนี้   เพียงแตมนุษยรู

เก่ียวกับความตองการและความรูสึกตามธรรมชาติ  และความรูนี้เปนสาเหตุแทจริงท่ีมนุษย

เหนือกวาสิ่งถูกสรางขึ้น   การมีความรูเก่ียวกับความรูสึกคือจุดเร่ิมตนของการเดินทางบนเสนทาง

แหงจิตวิญญาณ 

 สวนประกอบ 1.2  พันลานชิ้นซึ่งทําหนาท่ีอยูในตัวมนุษย   สวนประกอบเหลานี้บางสวนทํา

หนาท่ีสรางและความควบคุมความรูสึก   และบางสวนยังคงยุงอยูกับการสรางอารมณ   พระเจาผู

ทรงสูงสงไดมอบความรูนี้แกมนุษย นั่นคือ   ถาเขาตองการก็สามารถรูวิธีการท่ีสวนประกอบเหลานี้

ไดรับการติดต้ังอยูภายในจักรกลท่ีนาท่ึง   และวิธีท่ีจักรกลนี้สรางอารมณและความรูสึกขึ้น   เมื่อ

พิจารณาแลวอารมณและความรูสึกของมนุษยและสัตวอ่ืนมีความเหมือนกัน เพียงแตเก่ียวกับ

ดังกลาวแพะหรือสัตวชนิดอ่ืนใด   ไมมีศักยภาพท่ีจะเขาใจการทํางานและกระบวนการท่ี

สวนประกอบของเคร่ืองจักรนี้   สรางความรูสึกและอารมณได และถามนุษยยังคงเปนเชนแพะ  คือ

ไมรูเก่ียวกับการทํางานของระบบสุริยะขนาดจ๋ิวท่ีทําหนาท่ีอยูในตัวเขาแลว  ดังนั้น มนุษยก็ไม

สามารถเอาชนะหมาแมว ไดในทุกกรณี  เพราะเมื่อสุนัขรูสึกหิว   ก็จะกินสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนอ่ิมแปล 

และหายหิว มนุษยก็ทําเชนเดีวกันดวยการดื่มน้ํา   มนุษยก็ทําเชนเดียวกันเมื่อกระหาย  มนุษยมี

ความรูสึกรักใครเอ็นดูลูกเล็กๆ ของตน  เล้ียงดูลูกๆ  ใหเมื่อมีความหิว    เมื่อหนูรูสึกกระหายจะดับ

กระหายเจริญเติบโตขึ้นมา   ใหการอบรมบมนิสัย และดูแลเอาใจใสพวกเขามากเทาท่ีเปนไปได   

เฉกเชนเดียวกับสัตวอ่ืนๆ  

 แมวก็รักลูกเหมียวของมัน  ใหนมดูแล และฝกฝนลูกดวยการสอนวิธีการตางๆ ในการหา

เหย่ือและการดํารงชีวิต  เหมือนมนุษยเชนเดียวกัน 



 ตามศาสตรแหงจิตวิญญาณ ถามนุษยเพิ่งแตดําเนินบทบาทในชีวิต ซึ่งแมวก็ปฏิบัติ

เชนเดียวกันแลว  มนุษยก็ไมอาจไดรับการประกาศวา   มีความสูงสงกวาแมวได   มนุษยมีความ

สูงสงกวาสัตวอ่ืนท้ังหมด    เพียงเพราะความเปนจริงท่ีพระเจาผูทรงสูงสง   ทรงประทานความรูใน

จักรกลท่ีติดต้ังอยูภายในหรือคอมพิวเตอรในตัวเขา   ถามนุษยเขลาหรือไมรูจักตัวเองแลว   ชีวิต

มนุษยก็เทาเทียมกับสัตว 

 

พระเจ้ากบัอาดมั 

       การบรรลุแรงกระตุนดวยความหุนหันพลันแลน   และอยูภายใตอิทธิพลของอารมณ คือ

สัญชาตญาณ และความเขาใจในอารมณกับความรูสึกแยกตางหากจากัน   และการตระหนักใน

ความสําคัญของความรูความเขาใจตัวเอง   และความรูความเขาใจตัวเองคือธรรมชาติ   สัญชาติญาณ

มีการปรับตัวดวยขณะท่ีธรรมชาติยังคงท่ีและไมเปล่ียนแปลง   ธรรมชาติของสิ่งใดก็ตามท่ีพระเจา

ทรงสางสรรคแลว  จะไมมีวันเปล่ียนแปลง 

 พระเจาผูทรงรอบูทรงประทานความรูในคุณลักษณะของพระองคก็ใหมนุษย หลังจาก

ประกาศความสูงสงของเขาเหนือสัตว และสิ่งถูกสรางอ่ืนๆตามสติปญญาแลว  อาดัมไดรับการสั่ง

สอนความรูท่ีเชื่อมโยงกันกับคุณลักษณะของพระผูเปนเจาสูงสง    คุณลักษณะท่ีเชื่อมโยงกันนี้

หมายถึงพระเจาทรงประทานความรูแหงคุณลักษณะการสรางสรรคของพระองคแกอาดัม   มาก

เทาท่ีพระองคพิจารณาวามีความจําเปน  พระนามของพระเจาคือคุณลักษณะของพระองค  

เพราะฉะนั้น คุณลักษณะของพระเจาจึงสัมพันธโดยตรงกับพระองคผูทรงสูงสง  โดยท่ีพระเจาคือ

พระผูอภิบาลแหงการสรางสรรค แหงจักรวาล เพราะฉะนั้น จึงหมายความวา    พระเจาทรง

ประทานความรูแหงคุณลักษณะของพระองคแกอาดัม   ซึ่งเปนพื้นฐานการสรางสรรคจักรวาล   

พระเจาทรงกระทําสิ่งท้ังมวลนี้   เพราะพระองคตองการท่ีจะเปนท่ีรูจัก   ในการรูจักนั้นจําเปนท่ี



อาดัมควรจะมีความรูเก่ียวกับคุณลักษณะของพระผูสราง  พระเจาทรงประทานความรูแหง

คุณลักษณะของพระองคแกสิ่งถูกสรางอ่ืนๆ  อยางเทวทูตเชนเดียวกัน แตความรูเก่ียวกับคุณลักษณะ

การสรางสรรคของพระองค  ทรงประทานใหอาดัมและไมถูกเปดเผยแกเทวทูต 

 หมายความวาพื้นฐานความสูงสงกวาของอาดัมคือ ไดรับมอบคุณลักษณะการสรางสรรค

ของพระเจา    และเพราะความรูนี้เองท่ีอาดัมมีวิธีเขาไปสูพระเจา นี้มิไดหมายความวา สิ่งถูกสราง

อ่ืนไมคุนเคยกับพระเจา   สิ่งถูกสรางอ่ืนตระหนัก และรับรูวาพระผูสรางของตนคือพระเจา  

พระองคทรงเล้ียงดูใหสิ่งเหลานั้นมีชีวิต ตราบท่ีพระองคทรงประสงค  และทรงเตรียม

ทรัพยากรธรรมชาติทุกประเภทไวให 

 ณ ท่ีนี้ไมเปนการออกนอกประเด็นแตประการใดท่ีจะถูกวา  อะไรคือความแตกตางระหวาง

ความรูของสิ่งถูกสรางอ่ืน เมื่อเปรียบเทียบกับความรูของมนุษย รวมท้ังการรับรูพระเจาของมนุษย

และของสิ่งถูกสรางอ่ืนๆ   มีความคุนเคยอยู 2 ประเภท ประเภทแรกเพียงเพื่อใหรูวามีบางคนอยู 

และเพื่อใหมีมโนคติโดยท่ัวไปเก่ียวกับคุณสมบัติและอัตลักษณของเขา   ในขณะท่ีประเภทท่ีสอง

เก่ียวกับวาไมเพียงแตเปนการแนะนําตัวผูหนึ่งเทานั้น  แตยังสามารถเขารวมวงสมาคมกับผูนั้นดวย   

และเพราะวงสมาคมนี้ทําใหเขาสามารถมองเห็น   รับฟงและยังสามารถแสดงการยอมจํานนตอผูนั้น

ไดดวย 

 สิ่งถูกสรางท้ังมวลมีความรูจากประสบการณในขอแรกเทานั้น  แตมนุษยมีขอท่ีสอง   ท่ีเขา

รูจักพระเจาตามท่ีพระองคทรงประสงคใหตัวพระองคเองถูกรูจัก   ตามท่ีมนุษยไดรับของขวัญดวย

ความรูแหงคุณลักษณะของพระเจา   เพราะฉะนัน้   มนุษยจึงตระหนักในพระเจา    ภายหลังจากได

กรุยทางไปยังพระองคแลว และการตระหนักนี้มิใชการตระหนักในลักษณะของลายลักษณอักษร   

แตเปนการตระหนักท่ีแทจริง  เมื่อผูนั้นเชื่อโดยใจจริงวา   เขาไดรับการสรางสรรคขึ้นมาโดยพระผู

อภิบาลผูทรงสรางสรรค  และความเชื่อมั่นนี้ทําใหมนุษยมองเห็น (รัศมีของ)  พระเจา   ไดยิน  รูสึก

ถึงการปรากฏอยูของพระองคและสื่อสารกับพระเจาได  เมื่อพระเจาทรงกลาวบางสิ่งบางอยาง  เขา



จะรวบรวมคําดํารัสนั้นไวดวยความปติยินดี และสุขใจอยางเหลือลน  จนรวมเปนความรูท้ังหมดวา

การดํารงอยูของเขา  เปนเพราะความเมตตาและความรักของพระเจาผูทรงกรุณาย่ิง  สิ่งนี้ได

กอใหเกิดในจิตใจของมนุษยอยางมั่นคงวา  ทุกการเคล่ือนไหว และทุกการกระทําในชีวิตลวนไดรับ

การสนับสนุนจากพระเจา  รวมท้ังกิจกรรมเหลานั้นเกิดขึ้นได    เพียงเพราะพระองคทรงประทาน

ความแขงแรงและศักยภาพแกเขาเพื่อกระทําสิ่งนั้น   และยังรวมเปนความรูสึกดวยวา พระเจาสราง

มนุษยขึ้นมาตามแผนการใดและวัตถุประสงคในการสรางเขาคืออะไร  กอนจะถือกําเนิดมาท่ีนี่  เขา

ดํารงอยูในตําแหนงใด  และจะเคล่ือนยายไปยังอาณาบริเวณไหน  หลังจากตายไปแลว   มนุษยจะ

เปล่ียนมาตระหนักถึงสถานะของตนในจักรวาล  และสาเหตุท่ีเขากลายเปนผูท่ีตองไดรับการกราบ

กรานจากบรรดาเทวทูต  นั่นคือการอธิบายสถานการณท้ังหมด  ในสภาพแวดลอมท่ีการประทาน

ตําแหนงผูแทนแกอาดัมเปนท่ีกระจางชัดสําหรับเขา 

 สิ่งนี้นํามาซึ่งการพิจารณาอยางสุขุมรอบคอบของเราวา  ผูสืบสกุลของอาดัมก็คืออาดัมดวย 

และในการเปนผูสืบสกุลของอาดม  พวกเขาอยูในตําแหนงท่ีเปนผูเห็นเหตุการณท่ีอาดัมบิดาของ

พวกเขา  เคยเห็นเปนประจักษมาแลวท้ังหมด  ถามนุษยในฐานะเปนผูสืบสกุลของอาดัม   ไม

สามารถมองเห็นสิ่งท่ีอาดัมเคยเห็นมาแลว   นั่นคือเห็นบรรดาเทวทูตกราบกรานตอเขา   การ

สนทนาระหวางพระเจากับบรรดาเทาทูต   การประกาศของพระเจาวา  พระองคทรงสอนความรู

แหงคุณลักษณะของพระองคแกอาดัม  การยอมสยบของเทวทูตท่ีวาพวกเขารูเพียงสิ่งท่ีไดรับการสั่ง

สอน  ถาเปนเชนนี้แลวผูนั้นก็ไมอยูในหมูทายาทท่ีแทจริงของอาดัม  ถามนุษยไมสามารถมองเห็น

ภาพยนตรฉบับสมบูรณท่ีอธิบายเหตุการณเหลานี้ท้ังหมดแลว    เขาก็ไมอาจเปนผูรับมรดกของ

อาดัม ซึ่งเปนพระเจาทรงประกาศวา   เปนผูชวยและตัวแทนของพระองคบนโลกนี้ และถาผูใดไมรู

วิธีการท่ีจะใชอํานาจในนามของผูมีอํานาจ   (ท่ีแทจริง)  ดังนั้น เขาจึงไมใชผูชวยหรือคูควรท่ีจะ

ไดรับการเรียกขานวา   เปนผูสําเร็จราชการแทนแตประการใดเลย 



 ผลสรุปของการพิจารณานี้คือ  ถามนุษยไมมีความรูเก่ียวกับเหตุการณวาระแรก   และไม

สังเกตเห็นเหตุการณซึ่งพิสูจนวาเปนพื้นฐานแหงความเปนผูแทนของอาดัมแลว   มนุษยก็ไม

สามารถท่ีจะไดรับการพิจารณาวา  คูควรจะไดรับมรดกชิ้นนี้  และถาเพียงบนพื้นฐานความเหมือน

ทางกายภาพของเขากับอาดัม  ก็ประกาศตัววา เปนผูสืบสกุลของอาดัมแลว   เขาก็ไมอาจไดรับการ

พิจารณาเปนอยางใดได  นอกจากเปนทายาทท่ีไมเชื่อฟงและสรางความตกตํ่าให เพราะเขาไมไดรับ

มรดกของบิดา   ผูท่ีถูกกีดกันจากลักษณะท่ีถายทอดทางพันธุกรรมคือผูท่ีเสื่อมทรามลงอยางโชค

ราย และคงอยูในความยากจนขนแคน ถาผูใดลืมความรูเก่ียวกับนามชื่อของพระเจา  เขาก็ไมอาจ

เปนตัวแทนของพระองคบนโลกนี้ได   สาเหตุท่ีแทจริง ซึ่งมนุษยไดรับสถานภาพท่ีสูงสง   เพียง

เพราะความรูในนามชื่อของพระเจาเทานั้น   เพราะความรูนี้เขาจึงไดเปนผูชวยและตัวแทนของ

พระองค และโดยท่ีมนุษยคือผูแทนของพระเจา  เพราะฉะนั้น  เขาจึงไดรับการกําเนิดอํานาจท่ีจะใช

และปฏิบัติหนาท่ีตามอํานาจท้ังมวลของพระองคท่ีมอบใหกระทําการแทนในการเปนผูสราง

จักรวาล   พลังอํานาจของพระเจารวมท้ังพลังในการสรางสรรคดวย    และมนุษยเปนผูมีอํานาจการ

ปฏิบัติหนาท่ีในพลังแหงการสรางสรรคนี้ 

 เพือ่แนะนําตัวพระองคเอง  พระเจาผูทรงสูงสง   ทรงกลาววา  

 “ฉันคือ ผูดีท่ีสุดในบรรดาผูสรางสรรค” 

 สิ่งนี้อธิบายอยางชัดเจนวา พระเจาทรงสูงสง  ทรงมอบศักยภาพในการสรางสรรคของ

พระองคใหสิ่งอ่ืนดวย   แตพระองคเปนแหลงกําเนิดของศักยภาพเหลานี้   พระองคคือผูท่ีดีท่ีสุดใน

บรรดาผูท่ีไดรับมอบศักยภาพการสรางสรรค  ศักยภาพในการสราสรรคนี้ไดถูกแสดงไวในคัมภีร 

อัลกุรอาน โดยคุณลักษณะและบรรดานามชื่อของพระเจา  เก่ียวกับเร่ืองนี้พระเจาผูทรงสูงสง ทรง

กลาวไวอยางงดงามวา 

 “และเราไดสอนความรูเก่ียวกับนามชื่อใหแกอาดัม” 



 นามชื่อเหลานั้นคือบรรดานามชื่อของพระเจา ซึ่งเปนสูตรการสรางสรรคท่ีทําใหการดํารง

อยูของจักรวาลเปนไปได  หลังจากนํามันมาสูชีวิต 

 

ใช่ โดยแท้จริง  

 นักวิชาการศาสนากลาววา  เปนไปไมไดท่ีมนุษยจะไดยินเสียงพระเจา พระผูอภิบาลแหง

การสรางสรรค สวนใหญยังเชื่อดวยวา  เปนไปไมไดเชนกัน ท่ีมนุษยจะมองเห็นพระองค  ในโลก

อันกวางใหญไพศาลของเรานี้  มีผูคนท่ีถือวาคุณคาทางจิตวิญญาณเปนเร่ืองขาดเหตุผลและประดิษฐ

ขึ้นจากจินตนาการ และความหลงละเมอของมนุษย  เปนเพราะอุดมการณนี้แทๆ  ท่ีประชากรมนุษย

สวนใหญหมดโอกาสท่ีจะสนทนากับพระเจาผูทรงเมตตาย่ิง 

 แตนักเวทมนตรคาถาและนักปราจิตวิทยา มีวิสัยทัศนท่ีแตกตางกันอยางสิ้นเชิงในเร่ืองนี้  

ทัศนะคติของพวกเขาก็คือบุคคลสามารถสนทนาและสื่อสารกับพระเจาได   หลังจากมีความ

ตระหนักรูในพระองค และถาบุคคลใดตองการก็สามารถเห็น  (แบบตะญัลลี)  พระเจาพระผูอภิบาล

แหงการสรางสรรคได  ความสัมพันธกับและการแยกตัวออกจากพระเจา    ท้ังสองทรรศนะมีกลาว

ไวในคัมภีร อัลกุรอาน   เมื่อพระเจาตรัสกับสิ่งถูกสรางแหงจักรวาล  หลังจากการสรางสรรค

จักรวาล  พระองคถามพวกเขาวา  

 “ฉันไมใชพระผูอภิบาลของพวกเจาหรือ” 

 สิ่งถูกสรางกลาววา 

 “ใช่ โดยแท้จริง  เรารับรู้ และยืนยนัว่าพระองค์คือพระผู้อภิบาลของเรา” 



 แมมนุษยท่ีมีสติปญญาปกติ   ก็สามารถเขาใจไดโดยงายวา   เมื่อพระเจาทรงกลาวกับสิ่งถูก

สราง   บรรดาสิ่งถูกสรางไดยินเสียงของผูกลาว ในขณะไดยินเสียง  สิ่งถูกสรางก็มองไปยังผูกลาว

และผูสังเกตดูความสูงสงของพระองคท่ีปรากฎออกมา   พวกเขาก็ยอมรับดวยความนอบนอมวา 

 “ใช่  โดยแท้จริง  เรารับรู้และยืนยนัว่า พระองค์คือ    พระผู้อภิบาลของเรา” 

 สองสิ่งท่ีแสดงใหเห็นในเหตุการณนี้คือ   คัมภีรอัล กุรอานกลาววา  เมื่อสิ่งถูกสรางไดยิน

เสียงของพระเจา   พระผูอภิบาลผูทรงสรรค  หลังจากนั้นจึงเห็น (รัศม)ี   พระองค  หลังจากแลเห็น

พระเจาแลว จึงยอมรับในความเปนพระผูอภิบาลของพระองค วากันตามสติปญญาแลว  สิ่งถูกสราง

ไดใประโยชนจากความสามารถในการไดยินท่ีไดรับการประทานลงมา  และเมื่อการไดยินถูกระตุน  

และพวกเขารับฟงสิ่งท่ีพระเจาทรงกลาว  พวกเขามีสายตาและใชศักยภาพในการมอง 

 เสียงแรกท่ีพวกเขาจะไดยินตลอดไป   คือเสียงของพระผูอภิบาลผูทรงรังสรรค  และสิ่งแรก

ท่ีพวกเขาจะเห็นตลอดไปคือพระเจาผูทรงสูงสง  ดังนั้นพื้นฐานการไดยินของสิ่งถูกสรางคือเสียง

ของพระผูเปนเจา  และพืน้ฐานการมองเห็น คือภาพแหงพระผูอภิบาลของพวกเขา  สิ่งถูกสรางท้ัง

มวลท่ีดํารงอยูในจักรวาลมีการยอมรับความเปนพระผูอภิบาลขององคพระผูอภิบาลผูทรงรังสรรค

แบบรวมหมู  หลังจากไดยินเสียงและมองเห็นพระองค   การยอมรับนี้พิสูจนการประทานความมี

จิตสํานึกแบบรวมหมูท่ีพระผูสรางทรงมอบใหสิ่งถูกสรางอีกดวย  สิ่งอ่ืนซึ่งสิ่งถูกสรางมี หลังจาก

ไดรับความมีจิตสํานึกแบบรวมหมู แลวคือ  ความเขาใจตนเอง   นั่นคือ สิ่งถูกสรางเขาใจวา   เราถูก

สรางโดยพระผูสราง ความตระหนักรูนี้ท่ีวา  พวกเขาถูกสรางโดยบางสิ่ง   ชวยใหสิ่งถูกสรางเขาใจ

ตนเอง 

 สามารถกลาวดังนี้ไดเชนกันวา   ตามเจตนารมณ แบบแผนและนโยบายพระเจาผูทรง

ย่ิงใหญทรงสรางจักรวาล ซี่งประกอบดวยสิ่งถูกสรางทุกประเภท จากนั้นสิ่งถูกสรางไดรับมอบ



สมรรถภาพในการไดยิน   การพูดท่ีชัดเจน  รสชาติสายตาและสัมผัส สมรรถภาพเหลานี้ท้ังหมดคือ

ภาพสะทอนแหงคุณลักษณะของพระเจา   ซึ่งสัมพนัธกับสมรรถภาพเหลานี้ เมื่อพระเจาทรงกลาววา  

 “ฉันไมใชพระผูอภิบาลของพวกเจาหรือ” 

 เสียงของพระเจาไดรับการพิสูจนวา   เปนเสียงแรกท่ีสิ่งถูกสรางไดยิน เมื่อสิ่งถูกสรางมอง

หาผูพูด   สิ่งแรกท่ีไดรับการพิสูจนวาเปนเปาสายตาของพวกเขาคือพระเจาผูทรงสูงสง  เมื่อสิ่งถูก

สรางมีความรูสึกวา  พระผูสรางทรงมาอยูตอหนา  ก็จะเกิดการกําหนดขึ้นอยางมั่นคงในจิตใจวา   

พวกเขาคือสิ่งถูกสรางท่ีไดรับการสรางสรรคโดยใครบางคน  เพื่อใหแบบแผนของพระเจาบรรลุผล 

 ท้ังหมดนี้เก่ียวกับอาณาบริเวณ  ซึ่งในเชิงของปราจิตวิทยา  เรียกวา ปริมณฑลของวิญญาณ  

ความเขาใจ การไดยินและการเห็น   สิ่งเหลนี้คือการรวบรวมในธรรมชาติของมัน   นั่นคือสิ่งถูก

สรางท้ังมวลมีสิทธิในสมรรถภาพเหลานี้อยางเทาเทียมกัน   สิ่งถูกสรางท้ังหลายนี้รวมท้ังนกพิราบ  

นกกระจอก วัว  สัตวสี่เทา   ญิน  เทวทูต มนุษย ฯลฯ ดวย   หลังจากคํากลาวและการรับรูนี้แลว  สิ่ง

ถูกสรางทุกชนิด  สามารถหาเอกลักษณของตัวเองหลังจากเขาใจตนเองแลวได  นั่นคือ   สิ่งเหลานี้

ถูกแบงออกเปนเผานพันธุตางๆ  กัน ณ ขั้นตอนนี้ แผนการแบบรวมหมู  ไดรับการรวบรวมและ

แสดงบนแผนจารึกท่ีไดรับการพิทักษ  (ลุฮมะฮฟูซ)  จากแผนจากรึกท่ีไดรับการพิทักษ แผนการนี้

ไดถูกแบงยอยออกเปนแผนการของปจเจกสําหรับแตละเผาพันธุ  ในเชิงของปราจิตวิทยาขึ้นตอนท่ี

เผาพันธุตางๆ  ไดรับการแนะนําเฉพาะตัวเรียกวา  “ฮาซิเราะฮ”  ฮาซิเราะฮ คอื จุดกําเนิด ซึ่งบนจุด

ดังกลาวมวนเทปภาพยนตรท่ีประกอบดวยกาถูกฉายเพื่อแสดงยังจอโลก จอท่ีภาพยนตรซึ่งพระเจา

เปนผูสรางถูกฉายคือ โลกภาพยนตรท่ีมนุษยสรางถูกฉายบนจอท่ีเปนผื่นผาหรือวัสดุอ่ืนๆ  ขณะท่ี

ภาพยนตรซึ่งพระเจาทรงสรางฉายบนโลก  นั่นคือ   โลกทําหนาท่ีเปนจอภาพสําหรับภาพยนตรท่ี

พระเจา  ผูทรงย่ิงใหญทรงสราง 



 เมื่อพิจารณาดูมโนภาพพืน้ฐานของการสรางสรรค ความเปนจริงขอนี้จะไดรับการเปดเผยวา    

มนุษยไดยินตามการไดยินท้ังหมดของพระเจา   มองเห็นผานสายตาท่ีมองเห็นท้ังหมดของพระเจา  

และคิดผานทางความคิดของพระเจาผูทรงรอบรูย่ิง  ดังนั้น  ชางหางไกลจากความถูกตองสักเพียงใด

ท่ีจะกลาววา มนุษยไมสามารถมองเห็นพระองค (แบบตะญัลลี)  หรือสนทนา  (แบบอิลฮาม) กับ

พระองค เปนความโชคไมดีและเคราะหรายสําหรับเรา   ท่ีไมสนใจในการเห็นพระเจา ไมพยายาม

ไดยินสุรเสียงของพระองค ผูท่ีมานะบากบ่ันเพื่อการเขาใกลชิดพระเจา    เพื่อการมองเห็นพระองค  

เพื่อการไดยินพระองค  ในทายท่ีสุดก็จะประสบความสําเร็จ เพียงเพราะวา สายตาท่ีพวกเขาใชมองดู

นั้นคือสายตาของพระเจา ในความเปนจริงการไดยินท่ีพวกเขาใชฟงเปนการไดยินของพระเจา เรา

ไดทําใหสายตาซึ่งเปาหมายแรกท่ีมองเห็นคือพระเจานั้นสั้นลงจากขอจํากัดดังกลาว   จึงเปนท่ีมา

ของความเชื่อท่ีวา เราไมสามารถมองเห็นอีกดานหนึ่งของกําแพงได  เราไดจํากัดสายตาซึ่งตามคํา

กลาวของพระเจา มีเกียรติยศของการมองเห็นพระองค  ใหอยูในขอบเขตของโลกวัตถุเทานั้น และ

มนุษยนั่นคืออาดัม ไดยอมรับความเปนพระผูอภิบาลของพระเจา   หลังจากมองเห็นพระองค 

 

พระเจ้าทรงปรารถนาส่ิงใด 

 พระเจาผูทรงกรุณาปรานี   ไดสรางจักรวาลขึ้นมา เพื่อวาสิ่งถูกสรางซึ่งไดรับมอบความ

ไววางใจในภารกิจและหนาท่ี ดวยการปฏิบัติตามเจตนารมณและหนาท่ี พวกเขาจะกาวหนาไปบน

แนวทางนั้น ซึ่งจะคอยๆ  นําพาพวกเขาไปสูพระเจา พระเจาทรงปรารถนาจากสิ่งถูกสรางของ

พระองควา  สิ่งถูกสรางควรตองรับรูความเปนพระผูอภิบาลของพระองค   หลังจากเห็น  ตระหนัก

และสนทนากับพระองคแลว   ในจิตใจของสิ่งถูกสรางจะตองต้ังมั่นอยางมั่นคงวา  พระองค ผูทรง

สรางเราจะปกปองเราดวยเชนกัน  พระองคคือผูอารักขาและจัดเตรียมทรัพยากรธรรมชาติท้ังมวล  

ซึ่งมีสวนสําคัญตอวิถีชีวิตและทําใหการดํารงชีวิตของเรามีความราบร่ืนไวให  



 เปาหมายการจัดการท่ีประณีต และระบบท่ีมั่นคง  ซึ่งออกแบบขึ้นเพื่อปกปองรักษามนุษยนี้  

เพียงเพื่อทําใหสิ่งนี้ชัดเจนตอมนุษยวา  พระองคสรางพวกเขาขึ้นมาดวยความรักความทนุถนอมของ

พระองค   และสิ่งถูกสรางมีความรับผิดชอบในมารยาทท่ีเหมาะสมตอความรัก อันเปนเหตุทําให

พระองคทรงสรางสรรพสิ่งขึ้นมา   และพวกเขาควรจะตองแสวงหาความสัมพันธกับพระผูอภิบาล 

ผูทรงรังสรรค  ดวยความรักดังกลาว  พลังความสัมพันธท่ีผูกมัดระหวางสรรพสิ่งกับผูสราง  ควร

จะตองมีแตความรักเทานั้น   พระเจาทรงแสดงความรักตอสิ่งถูกสรางดวยการสรางพวกเขา เตรียม

ปจจัยยังชีพ การปกปองคุมครองกําหนดสมรรถภาพซึ่งสะทอนคุณลักษณะของพระองคเองไวให   

และบัดนี้ พระองค ปรารถนา ท่ีจะใหสิ่งถูกสรางแสดงความรักตอพระองคเชนกัน   ดวยการยอมรับ

การสรางสรรคของพระองค   เขาใกลชิดดวยความรักและมีชีวิตตามท่ีพระผูอภิบาลซึ่งเปนท่ีรักทรง

ปรารถนา 

 ความรักของพระเจาตอสิ่งถูกสรางในมาตราสวนเล็กๆ  สามารถเห็นไดจากความรักของแม

ท่ีมีตอลูก   แมคือเคร่ืองมือของการสรางสรรค พัฒนาการและการเจริญเติบโตของลูกเร่ิมตนใน

ครรภของแม แมวาแมจะไปมีสวนรวมในการเจริญเติบโตของลูกนางเอง   แตความรักของนรงก็ไม

มีสิ่งใดมาเปรียบเทียบได สําหรับลูกซึ่งเปนกระบวนการผลิตตามธรรมชาติท่ีเกิดขึ้นในครรภแม  

ไดรับความรักจากแมของเขา  และไมมีผูใดอ่ืนเลยท่ีสามารถรูสึกถึงความรักตอลูกอันมากมาย

ดังกลาวได   ถาลูกท่ีมีสามัญสํานึกและมีจิตใจปกติปฏิเสธการดํารงอยูของแมแลว   ก็สามารถ

จินตนาการไดโดยงายวา   ความรูสึกของแมจะเปนอยางไร   แมเทานั้นท่ีบอกไดถึงความเลวรายท่ี

นางรูสึก ตัวอยางท่ีมีชีวิตอ่ืนๆเก่ียวกับความรักและการสรางสรรคก็คือพอ    พอมีความมานะบาก

บ่ันในการเล้ียงดูลูก  มอบการศึกษาและการอบรม  ซึ่งสามารถทําใหลูกพึ่งตนเองไดและมี

สถานภาพทางสังคม  อยางไรก็ตามท้ังหมดท้ังสิ้นนี้  หากลูกไมยอมรับพอของตน  ปฏิเสธท่ีจะรูจัก

เขา ถือวาการสมาคมกับพอไมมีประโยชนและเสียเวลา ความรูสึกของพอจะเปนอยางไร ไมมีใคร



เขาใจสิ่งนี้ไดนอกจากผูเปนพอเองเทานั้น หรืออยางนอยก็ผูมีความสามารถท่ีจะตระหนักถึงความ

รักของพอได 

 ในความเปนจริง พระผูสรางท่ีแทจริงคือพระเจา พอแมเปนเพียงเคร่ืองมือท่ีจะนําเอาการ

สรางสรรคของพระเจาออกมา   พอแมรูความเปนจริงนี้ดีวา  การท่ีพวกเขาจะมีลูกหรือไม ? ลูกยังคง

ปฏิสนธิอยูหรือมีชีวิต ปราศจากขอบกพรองท้ังมวลหรือไม ?   ปญญาทับ หรือ ฉลาด ท้ังหมดนี้

ขึ้นอยูกับพระเจาผูทรงสูงสงย่ิง   แมผูท่ีไมศรัทธาในพระเจาก็ยอมรับวา   มีบางสิ่งท่ีทรงพลังอํานาจ

ควบคุมจัดการและดําเนินระบบจักรวาลท่ีไมนาเชื่อนี้อยู   นี่คือ สิ่งท่ีแตกตางกันอยางสิ้นเชิงแทนท่ี

จะเรียกพระองควาพระเจา  พวกเขากลับเรียกวาธรรมชาติ 

 ถึงอยางไรก็ตาม  การรับรูของพอแมวา  ตนเปนเพียงเคร่ืองมือในการสรางลูกแทน  และถา

ไมใชเจตนารมณของธรรมชาติ  ตนก็ไม  มีวันเปนพอแมอยางเด็ดขาด  พวกเขาเพียงอางเหตุผลท่ี

มุงหวังจะไดรับการยอมรับและการยกยองท่ีเหมาะสมจากลูกๆ   ในความเปนจริงความตองการนี้   

เปนสิ่งสะทอนถึงคุณลักษณะสวนพระองคของพระผูสราง   นั่นคือพระผูอภิบาลทรงตองการใหสิ่ง

ถูกสรางในจักรวาลตองยอมรับและตระหนักในพระองค   ดวยความรักเดียวกับท่ีพระองคทรงสราง

จักรวาลขึ้นมา   เชนเดียวกับลูก หลังจากไมเชื่อฟงพอแม และทําลายคุณคาทางสังคม  ก็จะถูก

ประกาศวา เปนผูไมมีความรับผิดชอบ ไมเชื่อฟงและสรางความเสื่อมเสียใหวงศตระกูล เชนกันถา

บางคนปฏิเสธท่ีจะรับรูพระเจาผูทรงเมตตาย่ิง  เขาก็เปนผูฝาฝน   อยุติธรรมและไมเชื่อฟงเชนกัน   

และหลังจากเมื่อผูนั้นไดเลือกแลว   เขาเลือกท่ีจะเปนผูท่ีเขลาและฝาฝนชีวิตก็จะอับโชค  ความสงบ

สันติจะอันตรธานไปจากชีวิต   ความวิตกกังวลจะแสดงบทบาทสําคัญในชีวิตของเขา    แตแมเมื่อ

คนบางคนไดสวมกอดกับชีวิตแหงความวิตกกังวลและทุกขยาก  กฏเกณฑของพระเจาผูทรงเกรียง

ไกรก็ยังจัดเตรียมมาตรการปองกันท่ีมั่นคงมากพอวา  เขาจะยังคงมีชีวิตอยู   และการปอนปจจัยยัง

ชีพจะไมถูกปฏิเสธใหดําเนินตอไป   เพียงแตความสันติสุขของชีวิตจะไมมีอยูอีกตอไปสําหรับเขา    



คนเชนนั้นจึงถูกกีดกันจากความกรุณาพิเศาแหงความรักความเมตตาของพระเจาผูทรงเมตตา  

เนื่องจากการออกหางจากพระองค 

 แบบแผนในการนํามาซึ่งความโปรดปราน  ความกรุณาพิเศษและความรักของพระเจา   

รวมท้ังกฎระเบียบท่ีจะมีมิตรภาพสัมพันธกับพระเจา  ไดถูกเปดเผยโดยศาสตรทางจิตวิญญาร  

เปาหมายพื้นฐานของศาสตรเหลานี้  (ปราจิตวิทยา) ก็เพื่อใหมนุษยมีความคุนเคยกับกฎระเบียบ

ตางๆ  ซึ่งตามกฏนี้เคยทําใหสิ่งถูกสรางสามารถรับความเปนพระผูอภิบาลของพระผูสราง ณ วัน

แหงการเร่ิมตนวา  

 “ใช่  โดยแท้จริง   เรารับรู้และยืนยนัว่า พระองค์คือพระผู้อภิบาลของเรา” 

 ท้ังหมดนี้แสดงใหเห็นวา   สิ่งท่ีเกิดขึ้นตอหนาตอตาเราวันแลววันเลา เปนสายสัมพันธ

ตอนเนื่องของเหตุการณ การถือกําเนิดของผูคน ความนารักนาชังในวันทารก ความสนุกสนานในวัย

หนุม  หลังจากกาวขามธรณีประตูของวัยหนุมยางเขาสูวัยชรา  และหลังจากใชชีวิตในยามแกเฒา  

มนุษยก็จากไปสูอาณาบริเวณอ่ืน  ท้ังหมดนี้เปนสายสัมพันธของเหตุการณซึ่งการถือกําเนิด วัยทารก 

วันเด็ก  วัยรุน   วัยหนุม  วัยแก  และความตาย   เปนเสมือนหวงโซท่ีคลองกัน หวงโซนั้นประกอบ

ขึ้นเหมือนกับกากรเชื่อมตอของรูปแบบและรูปทรงใหมๆ  ของทุกชั่วขณะทุกเวลา นาที 

 ผูนําหรือ ครูทางจิตวิญญาณของผูเขียน ผูเปนความเมตตาของพระเจาทานกอลนดาร  บาบา  

เอาลยาอ   กลาวไวในหนังสือท่ีดีเย่ียมของทานวา  

 “ทุกชั่วขณะและทุกวินาที คือความไมมีสิ้นสุด  (การเร่ิมตน)” 

 นั้นคือคําสั่งของพระเจา  “จงเปน”  (กุน)   ซึ่งพระเจาทรงกลาวไดถูกบันทึกไว และบันทึกนี้

ถูกเปดไปเร่ือยๆ   เสียงบันทึกนี้จะตองกองอยูในจักรวาลวันแลววันเลา การปรากฏของมนุษยบน

โลกนี้  ซึ่งเปนผลมาจากท่ีเขาเกิดมาในรูปของทารก   เปนการแสดงซ้ําอีกคร้ังหนึ่งของเหตุการณ

เมื่อคร้ังอาดัมถูกใหออกจากสวนสรรค  ทารกทุกคนท่ีเกิดมาในโลกนี้คืออาดัม   ซี่งเคยพํานักอยูใน



สวนสวรรค   และหากมิไดกระทําการฝาฝน   เขาจะไมถูกสงมายังโลกนี้   การอธิบายโองการ

ศักดิ์สิทธิ์ท่ีวา 

 “และพระองคทรงสรางเจาจากชีวิตหนึ่ง” 

 นักวิชาการของเรายืนยันวา   วลี “ชีวิตหนึ่ง” หมายถึงอาดัม   อาดัมจะถูกสรางซ้ําโดยอาดัม   

และนี่คือสาเหตุในการเพิ่มขึ้นของอาดัมรุนตางๆ   แตคําถามคืออาดัมกระทําการฝาฝนคําสั่งของ

พระเจา   และผลของการไมเชื่อฟงนี้คือ  อาดัมถูกสวนสวรรคปฏิเสธ   และทําใหตองออกจาก

สถานท่ีดงกลาว   เพราะสวนสวรรคเปนถสานท่ีซึ่งมีบรรยากาศท่ีผูดํารงอยู และพํานักในนั้น  ตอง

เปนผูท่ีปราสจากการฝาฝนเทานั้น  และถาเราพิจารณาวา  นับเปนรรอยศตวรรษท่ีผานมา อาดัม

กระทําการฝาฝนในสวนสวรรค  ซึ่งผลจากการกระทําดังกลาว อาดัมตองออกจากสวนสวรรค   

ดังนั้น สิ่งนี้จึงดูเหมือนเปนเร่ืองแปลกมากและคอนขางจะไมเปนเหตุเปนผล ท่ีผูสืบตระกูลของ

อาดัม   ถูกลงโทษแมหลังจากเปนรอยศตวรรษผานมาแลว มันทําใหยุงยากใจทีเดียวท่ีเด็กเกิดใน

วันนี้ถูกลงโทษจากความผิดกระทําโดยบรรพบุรุษของเราเมื่อนับรอยศตวรรษท่ีแลว  สิ่งนี้ดูจะ

เหมือนกับเหตุการณท่ีคนบางคทําใหผูอ่ืนบาดเจ็บรหวางการเดินทางขอตนแลวหลบหนีไป   มีคน

อ่ืนๆ บางสวนซึ่งเดินทางไปเสนทางเดียวกัน  และไมไดเก่ียวของอะไรกับความเสียหาย    กลับถูก

จับและไดรับการลงโทษจากความเสียหายท่ีเกิดขึ้น  มนุษยทุกวันนี้ไดรับความวิตกกังวล และเศรา

โศก  เพราะจงใจละเลยความจริงและขอเท็จจริงท่ีเปนสาเหตุของการยกยองอาดัม   กอนท่ีเขาจะ

กระทําการฝาฝน   กระบวนการสรางสรรค  จักรวาลอันกวางใหญไพศาลอยูในการดําเนินการอยาง

ตอเนื่อง เชนเดียวกับอาดัมบิดาของเราเคยพํานักอยูในสวนสวรรค และหลังจากกระทําการฝาฝน   

เขาจึงถูกบังคับใหออกจากสวนสวรรค เชนเดียวกัน ลูกชายของอาดัมทุกคนและลูกสาวของอีฟทุก

คน  พํานักอยูในสวนสวรรค กอนท่ีจะมายังโลก   พวกเขากระทําการฝาฝนในสวนสวรรคเหมือนๆ 

กับบิดามารดาของพวกเขา   และภายหลังสวนสวรรคจึงปฏิเสธพวกเขา จนมาปรากฏตัวอยูบนโลก 

 



เราบริโภคแสง 

 เมื่อกลาวถึงความสัมพันธระหวางพระเจากับมนุษยื  จะมีความรูสึกวา ท้ังสองนี้มีระยะหาง

ซึ่งกันและกัน ความรูสึกหางไกลนี้   มีสาเหตุมาจาความเปนจรง  ท่ีชีวิตทางดานวัตถุขึ้นอยูกับ

ความรูสึกท่ีถูกจํากัดขอบเขต และเมื่อผูหนึ่งพยายามคิดดวยความรูสึกท่ีจํากัด  ความคิดของเขาก็

กลายเปนถูกจํากัดขอบเขต การวิเคราะหแนวทางท่ีถูกจํากัดขอบเขตของความคิดเปดเผยวา แกน

ชีวิตมนุษยคือวัตถุนิยม  ทุกการเคล่ือนไหวของจิตใจและทุกกิจกรรมท่ีสัมพันธกับสมรรถภาพทาง

ความคิดของมนุษยถูกหอหุมดวยวัตถุ การบริโภคอาหาร การตัดเย็บเสื้อผาเพื่อปองกันจากอากาศ

รอนหนาว   การใชชีวิตทางสังคมซึ่งประกอบดวยหนวยครอบครัวมากมาย ฯลฯ  ลวนคือตัวอยาง

ของชีวิตมนุษยในโลกวัตถุ  นอกจากปจจัยเหลานี้ท้ังหมดของชีวิตมนุษยแลว   มีสิ่งหนึ่งท่ีชัดเจน

ทีเดียว  นั่นคือไมวาตัวมนุษยเองจะหมกมุนอยูในชีวิตทางวัตถุหรือวัตถุจะมีอิทธิพลเหนือชีวิตเขา

ลึกซึ้งขนาดไหน   ผูนั้นก็จะตองละจากชีวิตทางวัตถุนี้ไปในท่ีสุด   เมื่อความตายมาถึงความสัมพันธ

ของมนุษยกับวัตถุและโลกวัตถุก็มาถึงจุดสิ้นสุด  เรือนรางทางกายายซึ่งทําใหเขาสามารถปฏิบัติ

หนาท่ีในโลกวัตถุ   ซึ่งเปนศูนยกลางกิจกรรมท้ังมวลของมนุษยก็แตกละเอียดสลายลงเปนเศษเล็ก

เศษนอย  กอนกลายเปนฝุนละออง 

 ขอใหเราสมมติวามนุษยบริโภคอาหาร  2-3 กิโลกรัม ตอวัน   แตเราสังเกตเห็นวาน้ําหนัก

รางกายมนุษย ไมไดเพิ่มขึ้นตามน้ําหนักอาหารท่ีบริโภคเขาไป ถาการเจริญเติบโตของเรือนรางทาง

กายภาพของมนุษย อาศัยอาหารและเคร่ืองดื่มท่ีเปนวัตถุ ดังนั้น   ณ วัย  35 ป มนุษยควรมีน้ําหนัก

เปนตันๆ    ขณะท่ีความคริงมิไดเปนเชนนั้น  ในความเปนจริงสิ่งนี้ยืนยันวา    มนุษยบริโภคแสงใช

แลว   แสงซึ่งเปนผูทําหนาท่ีในเร่ืองอาหาร ความจริงมนุษยบริโภคแสงท่ีสรางขาวสาลีหรือขาวโพด

ขึ้นมา   เชนเดียวกับเรือนรางทางกายภาพของมนุษย มีชิตท่ีขึ้นอยูกับแสง  สิ่งของอยางขาวสาลีหรือ

ในทํานองเดียวกัน  ก็ดํารงอยูเนื่องเพราะแสงท่ีทําหนาท่ีอยูในสิ่งเหลานั้น  



 บุคคลหนึ่งท่ีมีประสบการณโดยตรงกับการเขาใกลความคิด  อาจกลาววาแสงบริโภคแสง

เขาไป   แสงถูกปอนใหมนุษยท่ีแทจริงซึ่งทําดวยแสงท่ีดํารงอยูเหนือเรือนรางทางกายภาพนี้ของ

มนุษย  มนุษยไดรับพลังงานจากแสง  เชน เดียวกับหลังความตายมนุษยเนาเปอยไปเปนฝุนธุลี  

เชนกันเมล็ดขาวสาชีก็เปล่ียนสภาพไปเปนฝุนผงหลังจากถูกทําใหเนาเปอย   แตเครือขายของแสงท่ี

เมล็ดขาวสาลีถูกสรางขึ้นยังคงดํารงอยู  ดวยเหตุผลนี้ทีเดียว  แมการบริโภคอาหารนับเปนตันๆ   

น้ําหนักของบุคคลหนึ่งจึงไมเพิ่มเปนตันๆ   ดวย  ชวิีตมนุษยคนใดก็ตาม สัตว ตนไม  นก หรือบาน

ตองอาศัยปริมาณเฉพาะของแสงในสิ่งเหลานี้ 

 บทเรียนแรกในการสํารวจแสง   และเพื่อหาปริมาณของแสงเหลานี้  คือ เพงความสนใจ

อยางมีสมาธิ หรือ สมาธิธรรมดาๆ   ซึ่งหมายความวาหลังจากนําจิตใจของผูหนึ่งออกจากทุกสิ่ง    

จิตใจนั้นจะเพงบนจุดๆ   เดียวเทานั้น   มากจนกระท่ังไปถึงสภาพทางอารมณท่ีใจเล่ือนลอยหรือ

ปราศจากความคิดพฤติการณของการกลายสภาพเปนปราศจากความคิดไมตองการการอธิบายท่ี

สลับซับซอน  พวกเราทุกคนมีประสบการณสภาพจิตใจนี้ เมื่อจิตใจดูเหมือนจะวางเปลาจากทุกสิ่ง   

จิตใจเปล่ียนไปสูอิสระจากความเขาใจและความคิดทุกประเภท  แมวาจะเกิดขึ้นเพียงไมก่ีนาทีในวัน

หนึ่งก็ตาม   แตก็เกิดขึ้นแบบเดียวกัน  บางคร้ังมีการคิดนึงถึงวาจิตใจของเราหยุดทํางาน  แตนี่เปน

เพียงเพราะเราไมคุนเคยกับสภาวะใจเล่ือนลอยเนื่องจากเพงความสนใจอยางมีสมาธิ  และเราไม

ลงเลใจท่ีจะเยียวยาในฐานะเปนความเจ็บปวย 

 ทุกขณะทุกวินาทีของกลางวันหรือกลางคืน  ชีวิตมนุษยไหลเวียไปใน 2 ทิศทาง  ถาไมได

ไหลเวียนไปใน  2 ทิศทางนี้  การดํารงอยูของชีวิตจะเปนไปไมได   ชีวิตจะไมสารารถรักษาตัวเอง

ได   ถาไมไดเคล่ือนท่ีใน  2 ระนาบ หรือ  2 ดาน    ในมิติหนึ่งบุคคลหนึ่งมีความใกลชิดกับจิตสมาธิ  

และในอีกมิติหนึ่งเขาถอยหางออกมาจากจิตสมาธิ  เมื่อบางคนออกหางจากจิตสมาธิ รูปลักษณทาง

วัตถุของชีวิตก็กลายมามีอิทธิพลเหนือกวา  และเมื่อบางคนอยูในสภาพจิตสมาธิ แสงก็กลายมามี

อิทธิพลเหนือตัวเขาอยูท่ัวไป  หลักเกณฑท้ังสองของชีวิตนี้ไหวเวียนเคียงคูไปดวยกันและไหลเวียน



ไปโดดๆ  และแยกจากกันดวย  เมื่อกลาววาหลักเกณฑนี้ไหลเวียนเคียงคูไปดวยกัน   ก็หมายความ

วา มนุษยท่ียังคงอยูในความรูสึกทางวัตถุและไดรับความพึงพอใจจากความสมัพันธอยางสนิทกับ

ความรูสึกสํานึกของแสงดวย   หรือในทางกลับกัน   การไหลเวียนแยกกันเปนดรรชนีของ

สถานการณเมื่อผูหนึ่งถูกครอบงําอยางสิ้นเชิงไมโดยวัตถุก็โดยแสง ชีวิตซึ่งผูหนึ่งเดินทางไปใน

ความรูสึกทางวัตถุคือชีวิตของการต่ืนอยู  และชีวิตซึ่งเคร่ืองยืดของการเกาะกุมทางวัตถุ  ไดรับการ

ผอนออกไปคือชีวิตแหงการฝนและการนอนหลับ 

 คําสั่งสอนของบรรดาศาสดาของพระเจา   มีเปาหมายไปท่ีการเชิญชวนมนุษยใหดําเนินชีวิต

ในความรูสึกของแสง   หลังจากปลดปลอยตัวเองออกจากความรูสึกของการเกาะกุมทางวัตถุ กาว

แรกของการเดินทางนี้คือ มุรอกอบะฮ (อุตรวิสัยสมาธิ) ซึ่งชวยมนุษยใหมีความคุนเคยกับเสนทาง

ดังกลาว   ซึ่งเปนอิสระจากความแปดเปอนของความรูสึกทางวัตถุ 

 โดยผานทางมุรอกอบะฮ บุคคลหนึ่งสามารถใชชีวิตในสภาพดังกลาวอยางท่ีต้ังใจ   โดยใช

เจตนารมณ และพลังของตนเอง   ซึ่งวัตถุไมอาจมีอิทธิพลตอเขาไดอีกตอไป   ดังตัวอยางคือ  เมื่อ

มนุษยยอมนอน   ระยะแรกคือมีแรงกดดันออนๆ   บนดวงตา  ความหนักของตาเปล่ียนเปนระยะ

เคลิบเคล้ิม เปนเหตุใหความรูสึกถดถอยลง  ณ ระยะนี้   นัยนตาจะแข็งและไมมีปฏิกิริยาโตตอบการ

ปราศจากปฏิกิริยาโตตอบของนัยนตา คือ ดรรชนีชี้การเปล่ียนสภาพของมนุษยจากความรูสึก

เก่ียวกับกลางวันไปสูความรูสึกเก่ียวกับกลางคืน  

 

ตาที่สาม 

 อดีต ปจจุบัน และอนาคตโดยพื้นฐานแลวคือสภาพของการต่ืนอยูและการนอนหลับ   โดย

ปกติแลวการนอนหลับไมไดรับการพิจารณาวาเปนชีวิตท่ีกระตือรือรน เมื่อนักวิชาการดาน

วิทยาศาสตรกายภาพเกิดตองกลาวถึงเก่ียวกับการนอนหลับและโลกของความฝน  พวกเขาจะ



เพิกเฉยดวยการกลาวถึงในฐานะเปนเร่ืองมายาคติ และจินตนาการ  ขณะท่ีชวิีตความฝนและการต่ืน

อยูไมใชสองสิ่งท่ีแยกและแตกตางกัน  เปนเพียงการแบงระดับชั้นของความรูสึกทางวัตถุ เราพบกวา 

ตัวเราเองถูกหักหามและถูกกําจัด และในความรูสึกของความฝน  เราเปนอิสระจากขอบเขตจํากัด   

ดวยความแตกตางของอิสรภาพของจํากัดการเดินทางของชีวิตทองเท่ียวอยูใน  2 สภาวะของความ

ฝนและการต่ืนอยูนี้  

 สิ่งเดียวเทานั้นท่ีสามารถแนะนําเราดวยเร่ืองราวของความรูสึกท้ังสองไดในเวลาเดียวกันคือ 

มุรอกะบะฮ  (อุตรวิสัยสมาธิ)  เมื่อรูสึกออนเพลียและเสนประสาทไมสามารถรับความกดดันของ

ความจํากัดไดอีกตอไป    เราอยากเขาไปในสภาพท่ีไมมีขอจํากัด   เมื่อบุคคคลหนึ่งตองการท่ีจะ

ผอนคลายจากความออนเพลีย  และต้ังใจท่ีจะปลดปลอยตัวเองจากปญหาทางโลก   ความหวงใย

และวิตกกังวล   ผูนั้นก็จะถูกนําไปสูโลกท่ีรูกันวาการนอนหลับ   แบบแผนหนึ่งในการทําใหเกิด

การเปล่ียนแปลงในความรูสึกเก่ียวกับกลางวันน  คือการไปนอน เนื่องจากความออนเพลีย  และ

เหน็ดเหนื่อย    อีกแบบแผนหนึ่งคือการเปล่ียนสภาพไปสูความรูสึกเก่ียวกับกลางคืนทงท่ีต่ืนอยู   

อยางต้ังใจและอยางเจตนา ดวยระบบประสาทท่ีไดรับการผอนคลาย  การพัฒนาและความกาวหนา

ใน E.S.P. (Extra Sensory  Perception- ประสาทสัมผัสความรูสึกพิเศษ) สัมพันธโดยตรงกับการ

เปล่ียนแปลงของความรูสึกเก่ียวกับกลางคืนในสภาพการต่ืนอยู 

 เมื่อบุคคลหนึ่งลมตัวลงนอนหลับ  กอนอ่ืนใดความตึงเครียดของเสนประสาทจะถูกแทนท่ี

ดวยการผอนคลายและความเคลิบเคล้ิม ตาเร่ิมหนักขึ้นการเคล่ือนไหวของนัยนตาคอยๆ   หยุดชะงัก

และสภาพคร่ึงหลับคร่ึงต่ืนปกคลุมไปท่ัว  ณ ขั้นตอนนี้ความรูสึกของจิตสํานึกเร่ิมเปล่ียนแปลงไปสู

ความรูสึกของจิตไรสํานึก  เมื่ออาการคร่ึงหลับคร่ึงต่ืนไปถึงขีดสุด  ผูหนึ่งดูเหมือนนอนหลับนั่นคือ 

เมื่อความรูสึกของจิตสํานึกเปล่ียนไปสูความรูสึกของจิตไรสํานึกอยางสมบูรณ  ผูนั้นก็จะนอนหลับ

อยางรวดเร็ว  นี่คือเร่ืองปกติอยางหนึ่งในชีวิตของเรา และสิ่งมีชีวิตท้ังหมดก็ปฏิบัติอยาตอเนื่อง 

เชนเดียวกับท่ีมนุษยถูกบังคับใหนอนเมื่อเขาเหนื่อยออน   อิดโรย   ออนเปล้ียเพลียแรง  แพะ แมว  



นกพิราบ นกกระจอก  ปลา ก็เชนกันถูกบังคับใหเปล่ียนแปลงจากความรูสึกเก่ียวกับกลางวัน ไปสู

ความรูสึกเก่ียวกับกลางวัน กระบวนการหมุนเวียนของการนอนหลังจากต่ืนขึ้น  และการต่ืนขึ้น

หลังจากการนอน   พบไดในสิ่งถูกสรางทุกชนิดของพระผูเปนเจา ผูทรงรังสรรค  ผูทรงสูงสงย่ิวง 

 อาดัม ไดรับมอบความรูเก่ียวกับคุณลักษณะของพระเจา    ซึ่งพระเจาผูทรงรอบรูไมไดมอบ

ใหสิ่งถูกสรางอ่ืนใดเลย    องคความรูท้ังมวลเก่ียวกับคุณลักษณะของพระองค   ประกอบดวยวิวรณ

ลับ  (Secret Revelation)  ความลับของการวิวรณมีวัตถุประสงคในการท่ีพระเจาทรงมอบหมายพลัง

เหลานั้นใหมนุษย ซึ่งทําใหเขาเขาไปสูอาณาบริเวณท่ีมองไมเห็นไดงายขึ้น   โดยท่ีพระองคทรง

ปราถนาท่ีจะใหมนุษยตองเปนพยานในความเปนผูเชี่ยวชาญของพระองคหลังจากเขาไปในอาณา

บริเวณท่ีมองไมเห็นแลว  รับรูและมีความสามารถในการเขาใจคุณลักษณะของพระองค 

เพราะฉะนั้น จึงกลายเปนความจําเปนวา มนุษยควรตองไดรับการกําหนดดวยความสามารถ

เหลานั้น   ซึ่งทําใหบรรลุเปาหมายของพระผูอภิบาลผูทรงสรางไดงายขึ้น 

 ชีวิตท่ีถูกคุมขังคือการต่ืนอยูและชีวิตท่ีอิสระคือโลกของการนอน  ผูใดก็ตามท่ีสามารถเขา

ไปสูโลกแหงความฝน (การนอน) ผานทางมุรอกอบะฮ ไดอยางงายดาย  ในความเปนจริง   มุรอ

กอบะฮคือพฤติกรรมการณของความฝนในสภาพท่ียังคงต่ืนอยู   นั้นคือบุคคลผูหนึ่งมองเห็นโลก

ของความฝนในความรูสึกของจิตสํานึกดวยความตระหนักแทจริงในสภาพรอบๆ ตัว  

 ตัวอยาง    บุคคลผูหนึ่งเขียนจดหมายไปหาเพื่อน ระหวางท่ีเขียนจดหมาย จิตใจของเขาซึม

ซาบเขาไปในงาน   มือยุงอยูกับการเขียน การรับรูสภาพรอบๆ  ตัวก็ยังคงมีอยู  ถามีคนกําลังพูด  เขา

ก็เขาใจในคําพูดนั้น   และหากรูสึกวามีความจําเปนตองตอบโตคําพูดดังกลาว  เขาก็กลาวคําพูด

ออกไป ถาอากาศเย็นเขาก็รูสึกหนาว และถาอากาศรอนเขาก็รูสึกเหนอะหนะ ท้ังหมดนี้กรกะทําไป

ในเวลาเดียวกัน   ท้ังท่ีจิตใจยังคงมุงไปท่ีเร่ืองเขียนจดหมาย  เนื้อหา และความหมายของจดหมาย

ดังกลาว 



 นั่นหมายความวา  บุคคลใชประโยชนจากความสามารถมากมายของตนในเวลาเดียวกัน  ใน

ทํานองเดียวกัน  เมื่อบุคคลผูหนึ่งจัดการตัวเองกับความรูสึกเก่ียวกับกลางคืน   ศักยภาพมากมาย

มหาศาลในตัวเขาเปล่ียนเปนความกระตือรือรน  และดวยการท่ียังอยูในโลกของการต่ืนอยู  เขาก็ยัง

สามารถมีสวนรวมอยางเต็มท่ีในโลกท่ีมองไมเห็น   ใชประโยชนของความรูสึกทางอภิปรัชญาท่ี

ไดรับอยางเหมาะสม 

 

ระยะของมุรอกะบะฮ์ (อุตรวสัิยสมาธิ) 

การเดินทางในโลกซึ่งอิสระท่ีมองไมเห็น   ไมวาดวยจิตสํานึกหรือจิตไรสํานึกคือมุรอ

กอบะฮโดยกฎเกณฑแลว  กอนนอนหลับผูหนึ่งมีประสบการณ 3 ลักษณะ ลักษณะแรกเร่ิมนิ่ง   

สองรูสึกงวงซึม และสุดทายคือหลับไหล เมื่อผูหนึ่งยังคงต่ืนปฏิบัติมุรอกอบะฮอยู   เขาก็จะไดรับ

ประสบการณท้ังสามลักษณะนี้เชนกัน คร้ังแรกการหลับเล็กนอยจะปกคลุมผูท่ีทํามุรอกอบะฮ  ใน

เชิงของซูฟ  (รหัสยนิยม)  สภาวะนี้เรียกวา  “กานูด”  (คร่ึงหลับคร่ึงต่ืน)  ในสภาวะนี้ผูหนึ่งมองเห็น

ไดดวยดวงตาท่ีลืมอยู   แตบางสิ่งท่ีมีมานบางอยางขวางก้ัน   เปนเหตุใหสิ่งนั้นถูกลืมเลือนไป การ

ทํามุรอกอบะฮ เปนประจํา ทําใหจิตใจท่ีมีจิตสํานึกสามารถธํารงรองรอยทางเดินของสิ่งท่ีเห็นไวได  

และจดจําสิ่งท่ีเห็นดวยดวงตาท่ีหลับสนิทในความรูสึกเก่ียวกับกลางวัน  โดยเปรียบเทียบกันอยางมี

ชีวิตชีวามากขึ้น เปนเพราะความเร็วของจิตใจท่ีเพิ่มขึ้น จิตใจท่ีมีจิตสํานึกจึงลมเหลวท่ีจะสัมพันธสิ่ง

ตางๆ  ซึ่งกันและกัน   ในดานหนึ่งจิตใจมองเห็นบางสิ่งในโลกนี้  และอีกดานหนึ่งมองเห็น

บางอยางในสวนสวรรค   ในทางกลวิธีเรียกวา  “วารูด”  (ความทรงจํา) ในสภาวะนี้สิ่งท่ีถูกสังเกตดู

เหมือนจะเจิดจาสวางไสวและไดรับการจดจําแตจิตใจสามารถเขาใจความหมายตามความเปนจริงท่ี

แทของสิ่งท่ีเห็นได   ตอมามีความพยายามจะอธิบายวัตถุท่ีเห็นไดโดยสามัญสํานึก  การอธิบาย

เหลานี้อาจถูกหรือผิดก็ได   แตโอกาสในการท่ีจะอธิบายผิดมีมากกวา  สมรรถภาพนี้เรียกวา “มุกา



ซิฟะฮ”  (การเปดเผย)   เมื่อความหมายของสิ่งท่ีเห็นในมุรอกอบะฮไดเขามาในจิตใจดวยก็เรียกวา  

การเปดเผย สภาวะนี้อาจไดรับประสบการณเมื่อผูหนึ่งไมปฏิบัติมุรอกะบะฮไดเขามาในจิตใจดวยก็

เรียกการเปดเผย   สภาวะนี้อาจไดรับประสบการณเมื่อผูหนึ่งไมปฏิบัติมุรอกอบะฮไดเชนกัน   เมื่อ

บางคนไดรับจิตใจท่ีมีสมาธิในการเพงไมวาโดยต้ังใจหรือไมก็ตาม   เขาสามารถเร่ิมมองเห็นสิ่งท่ีอยู

หางไกลออกไปได แตในวิธีเชนนี้ การแสดงภาพบนจอภาพจิตใจ  ทําใหเกิดความกดดันบนจิตใจท่ี

มีจิตสํานึก   และผูสัมพันธทางจิตวิญญาณพบวา  เปนการยากท่ีจะอดทนตอความกดดันนี้และ

กลายเปนจิตไรสํานึก   ความสามารถในการเปดเผยนี้จะคอยๆ  เขมแข็งขึ้นทีละนอยๆ  พรอมดวย

จิตใจท่ีมีจิตสํานึกท่ีเขมแข็งและมีความสามารถในการเปดเผยขอมูลอยางเหมาะสม 

 เมื่อจิตสํานึกเขมแข็งเพียงพอท่ีจะทนตอแรงกดดันท่ีมีผลมาจากการหย่ังรูของจิตไรสํานึก  

การกระตุนและระบบประสาทยังคงทําหนาท่ีอยูเหมือนท่ีเคยกระทําระหวางต่ืน  การเปดเผยระยะ

ตอมาเรียกวา  “มุชาฮิดะฮ”  (การสังเกต) ในสภาวะการสังเกตนี้  ผูหนึ่งยังคงยุงอยูกับเร่ืองทางโลก   

เชนมองเห็นสิ่งตางๆ  ดวยสายตา  เพลิดเพลินกับกิจกรรมทางโลก  ทานอาหารและเขารวมกิจกรรม

ในทางโลกตางๆ   กัน ระหวางสภาวะการสังเกตุนี้   ผูหนึ่งไดเขาไปใน  “โลกแหงการชําระ”  

(อาลัมอัลอะอรอฟ)   อาณาบริเวณท่ีมนุษยเดินดินไปพํานักอยูในชีวิตหลังความตาย   ดังจะเห็นแลว

วา ไมมีความแตกตางระหวางชีวิตในโลกนี้กับชีวิตแหงอะอรอฟ  เชนเดียวกับผูหนึ่งดื่ม กิน นอน  

ต่ืนนอน แสดงความสดชืน่หรือเศราสรอย   หัวเราะและรองไห  รูสึกรัก หรือ เกลียดชัง   ปรารถนา

การสมาคมกับมิตรสหาย ตองการท่ีจะไดรับความนิยมชมชอบจากเพื่อนและไดรับความนิยม

ชมชอบตอบแทน  ตองการวิธีการท่ีจะปกปองตนเองจากอากาศรอนหนาวในโลกนี้   เชนเดียวกัน

ในโลกแหงอะอรอฟ  เขาดื่ม  กิน  นอน  ต่ืนขึ้นและบรรลุความปรารถนาท้ังปวงของชีวิต ผูหนึ่งใช

ชีวิตอยูภายใตหลังคาในโลกแหงอะอรอฟ เชนเดียวกับท่ีใชชีวิตในโลกนี้   สิ่งเดียวท่ีแตกตางคือ  ณ 

สถานท่ีดังกลาวไมตองมีความมานะพยายามท้ังในทางปจเจกและรวมกลุม   เพื่อทรัพยสมบัติ และ

ทรัพยากรธรรมชาติ เหมือนท่ีกระทําในโลกนี้ 



 โลกท่ีดํารงอยูในอะอรอฟ นั้น  นาลุมหลงและสวยงามเปนย่ิงนัก   จนความสวยงามของโลก

วัตถุไมมีอะไรเปรียบเทียบได  เมื่อบางคนไดเห็นอะอรอฟแลวก็ไดรับการปลดเปล้ืองจากแรงดึงดูด

หลังจากอยูในสภาวะการสังเกตุ การปลดปลอยจากแรงดึงดูดมิไดหมายความวา  เขาจะเร่ิมบินไปใน

อากาศ  แตหมายความวาเขาจัดความคิดทึมทึบ ตัณหาราคะ   ความชั่วราย   ความละโมบ  ความย่ิง

ทะนง ความยะโส   ซึ่งมีสาเหตุมาจากการสะสมความมั่งคง   ฯลฯ  ความจริงท่ีวาวันหนึ่ง ผูหนึ่งตอง

จากโลกนี้ไปสูโลกของชีวิตท่ีถาวรตองเปนความเชื่อท่ีมีความมั่นใจย่ิง 

 ไมเปนการออกนอกประเด็นแตอยางใดท่ีจะกลาววา   ศาสตรท่ีลึกลับซึ่งวางอยูบนความรูใน

เวทมนตรคาถา    สามารถขึ้นไปสูตําแหนงสูงไดมากท่ีสุดเพียงขอบเขตของ “กานูด”  และ  “วารูด”  

ในการฝกฝนการเขาญาณเทานั้น   สิ่งเหลานี้ควบคุมการกระตุนความสามารถของ “กานูด”  และ 

“วารูด”  ดวยการฝกฝนอยางตอเนื่องและเปนประจําจนสามารถทําใหพวกเขาบรรลุสูการ

เคล่ือนไหวเหนือธรรมชาติได  

 

อตัราความเร็ว 

 เมื่อบางคนเสียชีวิต  มักจะถือกันวา คนผูนั้นถูกทําลายไป  ขณะท่ีการตายไมไดหมายถึงจุด

จบหรือการถูกทําลายอยางสิ้นเชิง  เพียงแตเปนการถายโอนจากโลกหนึ่งไปยังอีกโลกหนึ่ง  นั่นคือ

มนุษยละจากรงกายท่ีเปนเนื้อหนังมังสานี้และเคล่ือนไปสูอาณาบริเวณอ่ืนๆ   คําวา “จากไป”  ยัง

หมายถึงจากไปสูชีวิตเปนอมตะ  เราสามารถกลาวไดวา   มนุษยจากชีวิตชั่วคราวในโลกนี้ไปสูอาณา

บริเวณซึ่งเขาตองดํารงชีวิตเปนระยะเวลาท่ียาวนานกวามาก  

 โดยภายนอกแลวการสูญสลายทงกายภาพ   และทางจิตวิญญาณดูเหมือนเปนสิ่งเดียวและ

เหมือนกัน แตความจริงมิไดเปนเชนนั้น มีความแตกตางในการจากรางกายนี้ไปโดยเจตนาหรือต้ังใจ

ท่ีจะกลับมา   กับการจากรางกายนี้โดยท้ิงไปเลย  ไมใชอีกพรอมกับท้ิงใหเนาเปอยไป 



 ตัวอยาง   เมื่อไปนอนเรามองเห็นตัวเองในความฝน  อยุในระยะทางท่ีหางไกลออกไป ถาเรา

กินอาหารท่ีโนนเราไดรับความพอใจจากรสชาติ   ไดรับประสบการณจากสภาพอากาศ บางคน

พํานักอยูในประเทศท่ีมีภูมิอากาศรอน ฝนวา ยืนอยูบนยอดเขาท่ีมีหิมะปกคลุม  และสั่นระริกไป

ท้ังตัวดวยความหนาวเหน็บ   อาการตัวสั่นนี้เปนเหตุใหเขาต่ืนขึ้น   และหลังจากต่ืนขึ้นมาแลว ก็พบ

ตัวเองสั่นดวยความหนาว  ซึ่งความจริงไมไดอยูท่ีนั่น 

 พวกเราทุกคนมีประสบการณหลายคร้ัง  ซึ่งเกิดเห็นญาติท่ีเสียชีวิตไปแลว  การพบกับ

วิญญาณคนตายชี้ใหเห็นวา   ผูหนึ่งไดเคล่ือนยายไปยังอะอรอฟ ระหวางสภาวะความฝน  นี่คือหนึ่ง

ในเปาหมายของปราจิตวิทยา   ท่ีผูหนึ่งสามารถควบคุมการปลุกเราความสามารถดังกลาวในตัวเอง 

ซึ่งจะไดรับการกระตุนในฝนเทานั้น  ผูหนึ่งจะตองสามารถสั่งความสามารถดังกลาว ซึ่งปลดปลอย

มนุษยจากความจํากัดของท่ีวางและเวลา 

 คํากลาวของทานศาสดา  (ขอความสันติพึงมีแดทานและลูกหลาน)  ท่ีวา “จงมองดูความตาย

กอนท่ีจะตาย” 

 บอกอยางชัดเจนวา   หลังจากการปลดปลอยตัวเราเองจากการยึดกุมของกาลเทศะ  เรา

จะตองสามารถเห็น  (ความตายและ)  อาณาบริเวณท่ีความจํากัดของท่ีวางและเวลาไมดํารงอยู  เมื่อ

ยังคงดํารงชีวิตอยูในโลกกายภาพเรา สามารถกระทําสิ่งนี้ไดโดยทําใหตัวเองคุนเคยกับสภาวะ

ดังกลาว ซึ่งผูหนึ่งกาวหนาไปเมื่อขณะหลับ 

 กอนจะยอมนอน  สิ่งแรกท่ีเรากระทําคือ นอกนบนเตียงในทาท่ีสบาย ประการท่ีสอง คือ   

จิตใจของเราต้ังมั่นท่ีจะเคล่ือนยายความรูสึกสํานึกเก่ียวกับกลางวันไปสูความรูสักเก่ียวกับกลางคืน   

ประการท่ีสาม เราหลับตาและในท่ีสุดก็เขาสูปริมณฑลของการนอน 

 ขอใหเรานอนดวยจิตใจท่ีต่ืนอยู  นั่งในทาผอนคลาย   ปลอยใหจิตใจเปนอิสระจากกิจกรรม

ทางโลก   หลับตาและเขาไปในโลกจิตไรสํานึก   โลกจิตไรสํานึกจะปรากฏในจอภาพจิตใจของเรา  



เมื่อการยึดกุมของจิตใจท่ีมีจิตสํานึกออนแอลง เมื่อเขาไปในโลกแหงจิตไรสํานึก  ขณะนี้จะอยูใน

ปริมณพลทางอภิปรัชญา  ทานจะพบตัวเองอยูในอะอรอฟ  ซึ่งเปนเมืองใหญทางอภิปรัชญญา  

มองเห็นผูอยูอาศัยในโลกดังกลาว  เหมือนนักทองเท่ียวในยามท่ีเขาเมืองในโลกนี้มองเห็นชาวเมือง

ท่ีอาศัยอยูในเมืองดังกลาว 

 ในโลกวัตถุวิญญาณของเรา  สรางรางกายท่ีเปนเนื้อหนังมังสาจากเลือดเนื้อกระดูก    ซึ่งถูก

ผลิตจากฝุนและโคลน  ฝุนและโคลนมีน้ําหนักเพราะแรงดึงดูดและความหนาแนน   บุคคลหนึ่ง

พบวาตัวเองถูกคุมขังและจํากัดในขอบเขตกับกันมากมาย ในอะอรอฟ  รางกายท่ีไดรับการสลักเสลา

โดยวิญญาณของเราประกอบไปดวยแสง   โดยท่ีรางกายนี้ทําจากแสงซึ่งปราศจากแรงดึงดูดหรือ

ความหนาแนน   เพราะฉะนั้น   มนุษยจึงไมพบวาตัวเองถูกคุมขังอยูในขอบเขตกักกัน   เหมือน

ประสบการณในโลกทางภายภาพและวัตถุในโลก ท่ีจํากัดและถูกควบคุมนี้  เรายังคงขาดแคลน

ทรัพยยากรท่ีจะขจัดความไรอํานาจของตัวเองอยูเสมอ 

 ความเร็วในการดําเนินการบางสิ่งอาจจะผันผวนได  แตไมวามากหรือ นอย เราไมสามารถ

กระทําโดยปราศจากทรัพยสมบัติ และทรัพยากรธรรมชาติ  เรายังคงพึ่งพาสิ่งเหลานี้  ผูหนึ่งสามารถ

เดินไดระยะทาง  3 กิโลเมตรตอชั่วโมง ถาใชจักรยานความเร็วนี้สามารถเพิ่มไดเปน  20 กิโลเมตร

ตอชั่วโมง   ใชรถยนตทําความเร็วไดถึง   70- 80  กิโลเมตร ตอชั่วโมง  และถาใชเคร่ืองบินสามารถ

ทําความเร็วไดนับรอยๆ  กิโลเมตรตอชั่วโมง   เชนเดียวกับท่ีไมมีความขัดแยงใดๆ  ในเร่ืองอัตรา

ความเร็วและความเร็วท่ีเพิ่มขึ้น  ก็ไมอาจมีความเห็น  2 แบบไดในเร่ืองความยากจนและการตอง

พึ่งพาทรัพยสมบัติและทรัพยากรธรรมชาติของเรา   มนุษยยากจนตอทรัพยสมบัติและทรัพยากร  

เพราะรางกายท่ีเปนเนื้อหนังมังสา  สรางจากฝุนดินและโคลน  สวนทรัพยสมบัติ และทรัพยยากร

ธรรมชาติ ท้ังหมดท่ีมนุษยนํามาใชก็ทําจากดินและโคลนเชนกัน 

 จักรยานไมใชสิ่งใดนอกจากโคลน   เพราะทุกสวนของจักรยานทํามาจากเหล็ก   และเหล็ก

เปนองคประกอบหนึ่งของดิน   ซึ่งถูกแยกออกมาจากดินหลังจากตมในหมอหลอม   ทุกสวนของ



เคร่ืองบินก็ทํามาจากสวนประกอบอยางใดอยางหนึ่งของดิน  วัตถุดิบพื้นฐานท้ังท่ีเปนโลหะหรือ

ไมใชโลหะลวนคือดิน   ดนิยังคงเปล่ียนรูปพรรณสัณฐานไป  ไมวาจะเปนมนุษย จักรยาน   รถยนต  

เคร่ืองบิน ตนไมท่ีมีดอก   ชางหรือมด    ท้ังหมดนี้คอืรูปแบบหลากหลาย ซึ่งบรรดาผูสราง ได

เตรียมอนุภาคของดินไว   อนุภาคของดินเหลานี้คือสัญญาณอันมหัศจรรยย่ิงของพลังการสรางสรรค 

และฝมือความชาํนาญท่ีช่ําชองท่ีสุดของพระเจา  ผูทรงเมตตาย่ิง   คําดํารัสอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจา

กลาววา  

 “และจงพิจารณาไตรตรองสัญญาณของเรา” 

 เชิญชวนความสนใจใครพิจารณาของเราตอความเชี่ยวชาญและความชํานาญของพระเจา   

ในฐานะท่ีสําแดงอยูอยางมากมายเหลือเกินใน ทุกสถานท่ีรอบตัวเรา  และผูท่ีเอาใจใสตอการ

ใครครวญและพิจารณาไตรตรอง   เหนือสัญญาณตางๆ   ของพระเจาก็จะเคาพรพภักดีและใกลชิด

เปนท่ีรักของพระองค ผูทรงเมตตาย่ิง  ผูหนึ่งสามารถขึ้นรูปดินท่ีนวดแลวในรูปลักษณะใดก็ไดตาม

แบท่ีอธิบายไว   บุคคลผูหนึ่งสามารถเปนนกกระจอกจากดินได  ดินสามารถใชสรางสิ่งใดก็ได  ไม

วาจะใหญโตขนาดไหนหรือขนาดเล็กเพียงใด 

 ในการไดรับความรูมีวิธีการ  2 วิธี  วิธีการท่ีหนึ่งคือ   การสํารวจทรัพยสมบัติท่ียังคงมีอยู

ภายในความจํากัดของกาลเทศะ  ดวยการพิจารณาไตรตรองเก่ียวกับสิ่งนั้น  การพิจารณาไตรตรอง

ย่ิงลึกซึ้งเทาใด  ความสามารถท่ีจะไดรับการปลุกเราและกระตุนก็ย่ิงมากขึ้นเทานั้น  อีกวิธีการหนึ่ง

คือ  การคิดคํานึงตรงไปเก่ียวกับความสามารถในการสรางสรรค   นั่นคือ  ภาพสะทอนแหง

คุณลักษณะของพระเจา  ภายหลังการปลดปลอยจากความจํากัดของท่ีวางและเวลา  

 

 

 



แรงกระตุ้นเป็นรูปเป็นร่างขึน้ที่ไหน ? 

 ท้ังหมดท่ีตามองเห็นประกอบดวยสวนประกอบเหลานั้น ท้ังหมด   ซึ่งตาเองก็ถูกสลักเสลา

มา   การมองเห็นของดวงตาคือ ความสามารถท่ีอาจทําใหประณีตละเอียดละออมากท่ีสุดได  

ความสามารถย่ิงมีความประณีตละเอียดละออกมากเพียงใด  ดวงตาก็จะเห็นชัดเจนและสดใสมาก

ขึ้นเทานั้น   เคาโครงและลักษณะของภาพ   ซึ่งดวงตาท่ีสมบูรณจับไดจะสวางสดใสและชัดเจน

จนกวาดวงตาท่ีไมสมบูรณ  จิตภาพท่ีดวงตาซึ่งไมสมบูรณถายทอดไปยังจอภาพจิตใจก็จะเลอะ

เลือนไมชัดเจน   ไมวาจะดวยเหตุผลใดถาเลนสดวงตาไมทําหนาท่ีอยางแมนยําแลว   ดวงตาก็จะไม

สามารถรับภาพของวัตถุท่ีเห็นไดอยางแมนยํา   เหมือนกับถาเลนสท่ีติดต้ังอยูในกลองถายรูปมี

ตําหนิ  ดังนั้นไมวากลองจะมีราคาคางวดเทาใด   ภาพก็จะไมชัดเจนและมีคณุภาพตํ่า 

 มีรางกายมนุษยอยู   2 ราง รางหนึ่งมีรอยขีดขวน  แขนขาหัก  มีผาพันแผลอยูท่ัวรางกาย ราง

นี้ไมสามารถเรียกวาอะไรไดอยางแนนอน   นอกจากรางท่ีเสียโฉมและนาเกลียด นี่คือสภาพรางกาย

ท่ีเปนเนื้อหนังมังสาของมนุษย เหนือเรือนรางทางกายภาพของมนุษย มีอีกรางหนึ่งของแสงท่ีสวาง

สดดํารงอยูรางกายนี้มีชื่อมากมาย  แตชื่อ   2 ชื่อท่ีต้ังแลวเปนท่ีนิยมและรูจักกันดีคือ   รางดาวและ

รัศมีหรือนัสมะฮ  การดํารงอยูของเรือนรางทางกายภาพตองอาศัยรัศมี  ถารัศมีสมบูรณแลวเรือนราง

ทางกายภาพก็จะสมบูรณดวย  ท้ังหมดท่ีพบในรัศมีมีอิทธพลและผลกระทบตอรางกายท่ีเปนเนื้อ

หนังมังสา  เหมือนกับท่ีภาพของโลกวัตถุถูกแสดงบนจอภาพจิตใจผานทางเลนส  2 ขาง  ท่ีติดต้ังอยู

ในเรือนรางทางกายภาพ   ตามสติปญญาแลวเรือนรางทางกายภาพ คือภาพสะทอนของรางดาวหรือ

รัศมีท่ีแสดงเหนือวัตถุ   รางกายท่ีเปนแสงนี้ไมใชเฉพาะของมนุษยเทานั้น  แตสิ่งถูกสรางท้ังมวลท่ี

ดํารงชีวิตอยูบนโลก  เปนผลพลอยไดของรัศมีเดียวกันมากกวา   นั่นคือรางท่ีเปนแสง 

 รายละเอียดของสิ่งนี้ท่ีเพิ่มเขามาคือ  แรงกระตุนท้ังหมดท่ีสัมพันธกับชีวิตมนุษย ไมไดผลิต

ในรางกายท่ีเปนเนื้อหนังมังสาของเขา   หลังจากท่ีกําเนิดเปนรัศมีแลว   จึงถูกนําไปยังเรือนรางท่ี



เปนภายภาพเพื่อใหถูกแสดงท่ีนั่น  เมื่อบางคนกินอาหาร  ภายนอกแลว ดูเหมือนวารางกายท่ีเปนเนื้อ

และกระดูกนี้ไดบริโภคอาหารเขาไป   แตความจริงไมไดเปนเชนนั้น  มนุษยไมสามารถกินหรือดื่ม

ได ถาแรงกระตุนนี้ไมไดถูกผลิตในรางดาวของมนุษหรือรัศมี  สิ่งนี้ไมยากเกินไปท่ีจะเขาใจ  การ

คอยๆ  คิดใครครวญสามารถทําใหเราเขาใจสิ่งนี้อยางชัดเจนไดงายขึ้น 

 มีชั้นและแถวมากมายในรางดาว   เมื่อราเดินผานไปในโลกของความฝนดวยความรูสึก

เก่ียวกับกลางคืน  เราไดกระทําการเคล่ือนไหวท้ังหมด  ซึ่งกระทําและแสดงออกผานรางกายท่ีเปน

เนื้อหนังมังสา   ในสภาพท่ีต่ืนอยู การเคล่ือนไหว ของรัศมี ซึ่งแสดงโดยไมยุงเก่ียวกับสื่อกลางของ

เรือนรางทางกายภาพ  ความมีประสิทธิภาพของการเคล่ือนไหวและการกระทําของเรือนรางทาง

กายภาพและรัศมีท่ีตามาภายหลังคือเคร่ืองแบบตามธรรมชาติของมัน 

 คัมภีรศักดิ์สิทธิ์ท้ังหมดประกาศใหความฝนเปนแหลงท่ีทรงพลังมากท่ีสุดในการทํานาย

อนาคตและการพยากรณ ซึ่งมีเปาหมายในการมองเห็นปริมณฑล ดังกลาว ซึ่งไมไดดํารงอยูตอ

สายตาแหงวัตถุของเรา  แตอยูเหนือขอบเขตท่ีวาง และเวลาของโลกแหงวัตถุ   เมื่อรัศมีซึ่งคือว ราง

ท่ีเปนแสง   แยกออกจากเรือนรางทางกายภาพ   ซึ่งประกอบดวยอนุภาคฝุน มันก็สูญสลายไป 

 เมื่อทํามุรอกอบะฮ กาวไปสูขั้นตอนท่ีสอง   เขาเผชิญหนากับรางดาวซ่ึงคือรัศมี  และความ

เชื่อรูปแบบดังกลาวไดถูกสรางขึ้นในตัวเขา   ซึ่งใหความรูท่ีวา  รางกายซึ่งเปนเนื้อและกระดูกอัน

ประกอบดวยอนุภาคฝุนนั้นตองตาย  ไมมั่นคงและมีชีวิตอันสั้น   เราจึงตระหนักวา  ผูหนึ่งจากไป

เนื่องจากรางกายของแสงซึ่งเปนท่ีรับรูกันโดยท่ัวไปวาอยูบนรางกายท่ีเปนวัตถุนี้   ไดตัดสัมพันธ

ตัวเองกับเรือนรางทางกายภาพ นั่นคือความตายหมายถึงรางท่ีเปนแสงเคล่ือนยายเขาไป สูอาณา

บริเวณของสีสันสุกสกาวท่ีปรากฏอยูในโลกหนา   หลังจากแยกตัวเองออกจากโลกแหงวัตถุนี้ 

 

 



ปริมณฑล ของสวรรค์ และนรก 

 พระเจา ผูทรงย่ิงใหญทรงกลาวกับทานศาสดา (ขอความสันติพึงมีแดทาน และลูกหลาน)  ผู

เปนท่ีรักของพระองควา  

 “และพวกเขาจะถามเจาเก่ียวกับวิญญาณจงกลาวเถิดวา  เร่ืองวิญญาณนั้นเปนไปตามพระ

บัญชาของพระผูเปนเจาของฉัน และพวกทานจะไมไดรับความรูใดๆ   เวนแตเพียงเล็กนอยเทานั้น” 

 หมายความวา  เมื่อเทียบกับความรูท่ีมีอยู  ณ พระเจา  ความรูเก่ียวกับวิญญาณท่ีถายทอด

มายังมนุษยมีเพียงเล็กนอย  ในท่ีนี้จะตองบันทึกจุดท่ีนาสนใจไว  พระเจาผูทรงสูงสงย่ิงนั่นสมบูรณ  

ทรงนิรันดร  และทรงไรขอบเขตจํากัด  ความรูของพระองคผูทรงสัพพัญู ไมมีขอบเขต  มั่นคง ลึก

สุดท่ีจะหย่ังและไมมีท่ีสิ้นสุดเชนกัน   โดยท่ีสวนหนึ่งของการไมมีท่ีสิ้นสุด   ก็ไมมีท่ีสิ้นสุดดวย 

เพราะฉะนั้น จํานวนเล็กนอยของการไมมีท่ีสิ้นสุด   ก็ไมมีขอบเขตและไมมีท่ีสิ้นสุดดวย 

 ในโองการท่ีกลาวถึงขางตนไมไดกลาววา    ความรูเก่ียวกับวิญญาณไมไดถูกมอบใหมนุษย 

 ความรูนี้ไดผานลงมาอยางเหมาะสมใหกับบรรดา “เอาลิยาอ”  (มิตรของพระเจา)   ซึ่งเปน

ทายาทของบรรดาศาสดา และเปนตัวแทนของทานศาสดา   (ขอความสันติพงึมีแดทานและ

ลูกหลาน)   เปนการยากท่ีจะกําหนดวาใครมีความรูเทาใด   แตสิ่งหนึ่งท่ีแนนอนคือแมสวนเล็กท่ีสุด

ของความรูท่ีไมมีท่ีสิ้นสุดก็ไมมีท่ีสิ้นสุดดวย  

 เพื่อท่ีจะอธิบายปรากฏการณของชีวิตและความตายในเชิงของศาสตรทางจิตวิญญาณ 

สามารถกลาวไดวา รางดาวนั่นคือรางของแสงท่ีถูกผลิตโดยวิญญาณไดตัดสัมพันธตัวเองจาก

รางกายซึ่งมีตัวตน  และหลังจากสวมใสเคร่ืองแตงกายท่ีทําจากแสงสุกสกาว  ซึ่งแผซานไปท่ัว

บรรยากาศสูง  200 ไมล เหนือโลกวัตถุนี้  เร่ิมพํานักอยูในอาณาบริเวณตองกลาวซึ่งเรียกวา อะอ



รอฟ นี่คืออาณาบริเวณเดียวกับท่ีมนุษยต้ังแตอาดัมจนถึงมนุษยคนสุดทายบนดาวเคราะหโลกตรงนี้ 

เคล่ือนยายมาพํานักอยูจนถึงวันสุดทายของโลก   และจะอาศัยอยูจนถึงวันตัดสินพิพากษา 

 เชนเดียวกับรางดาวซึ่งวิญญาณจะยังคงทําเคล่ือนไหวตลอดไป  รางของแสงนั่นคือรัศมีก็

ยังงเคล่ือนท่ีอยางตอเนื่อง   และตลอดไปในอะอรอฟเชนกัน อาณาบริเวณติดกับอะอรอฟ  คือ 

อาณาบริเวณของการฟนคืนชีพ บรรยากาศของอาณาบริเวณนี้แตกตางอยางสิ้นเชิงกับบรรยากาศ

ท่ีอะอรอฟ และในโลกวัตถุ รัศมีอาณาบริเวณดังกลาวจะเปล่ียนเปนมีความแข็งแรงกวาในโลกแหง

การชําระ  (อะอรอฟ)  ในอาณาบริเวณของการฟนคืนชีพ  อัตราความเร็วของจิตใจจะรวดเร็วมาก

และบันทึกการใชชีวิตท้ังหมดของรางดาวก็ถูกเรงใหแสดงตอหนาบุคคลท่ีเก่ียวของเชนกัน   

ภายหลังอาณาบริเวณของการฟนคืนชีพแลว  มคีวามละเอียดออนมากกวานั่นคือ   “นูร”  ไดกอตัว

ขึ้นเหนือรางท่ีเปนแสง  นูรนี้คือรัศมีเดียวกับท่ีทําใหเราสามารถเห็นอภิปศนา (Beatific vision) ของ

พระผูอภิบาลผูทรงสรางของเราได  

 ไดมีกลาวไวในคัมภีรอัลกุรอานวา   ไมมีผูใดรูสึกสัมผัสพระเจาได ถาพระเจาเองไมทรง

กลายเปนความรูสึกสัมผัส   เมื่อบางคนเร่ิมมองเห็นดวยความชวยเหลือของความรูสึกสัมผัสของ

พระเจา   เขาก็จะมองเห็นอาณาบริเวณของการตัดสินพิพากษา  รวมท้ังมองเห็นกิจกรรมในอาณา

บริเวณดังกลาวดวย หลังจากอาณาบริเวณของวันตัดสินพิพากษาแลว ก็เปนอาณาบริเวณของสวรรค

และนรก  และท้ังสองมีปริมณฑล หรือเขต สําหรับผูคนระดับชั้นตางๆ จํานวนมาก 

 การดํารงอยูของสวรรคและนรกนั้นชัดเจน   บนความเปนจริงท่ีวามนุษยจะไดรับความ

ทรมานและรูสึกลําบากในนรก  และจะไดรับความพึงพอใจในชีวิตท่ีสุขสบาย และหรูหรา ในสวน

สวรรค  ถายอมรับวา  วิญญาณคือผูท่ีไดรับความพึงพอใจจากความปติยินดี   ความสะดวกสบาย

และความหรูหรา  ดังนั้นก็ตองยอมรับเชนกันวาวิญญาณจะไดรับความทุกขทรมานจากการลงโทษ

ในนรก  และไมวาภายใตสภาพแวดลอมใดๆ   ทรรศนะนี้ไมอาจเปนจริงได   เพราะวิญญาณคือ 

สวนสําคัญของพระเจา   ผูทรงรอบรูย่ิง  วิญญาณเปนสิ่งท่ีแบงแยกไมไดตลอดกาลไรขอบเขตจํากัด



และอยูนอกเหนือจากความเขาใจใดๆ   ท่ีแสดงออกมาภายนอก ไมถูกจํากัดอยูในลักษณะท่ีมี

ขอบเขต  วิญญาณรูเก่ียวกับเจตนารมณของพระเจา   แสดงตนเองใน  “เสื้อคลุม”  ตัวใหมตลอดไป   

ตามเจตนารมณอันศักดิ์สิทธิ์ของพระผูสรางแหงจักรวาลและปอนขอมูลให “เสื้อคลุม”   แตละตัว 

เก่ียวกับการดํารงอยู และตัวตนของ  “เสื้อคลุม”  นั้น เหลานี้เปนขอมูลเดียวกับท่ีถูกใหความหมาย

ตามอํานาจหนาท่ี  ซึ่งเสื้อคลุมแตละตัวมีอยู   นั่นคอืวิญญาณเปนผูสรางรางกาย   รางวัลและการลง

ทัณฑ ความกรุณาและการทําโทษตางเปนขอมูลท่ีสืบทอดมาบนรางกายท่ีสรางสรรคโดยวิญญาณ  

ซึ่งตัววิญญาณเองเปนอิสระจากความเจ็บปวดหรือความสะดวกสบายท้ังปวง 

 

ในทุกซอกทุกมุม 

 เราเองก็ไมอาจคุนเคยกับสิ่งใดได ถาความรูโดยเฉพาะเก่ียวกับสิ่งนั้นไมเพียงพอสําหรับเรา   

มีสองสามประการเก่ียวกับความรูท่ีจําเปนในเร่ืองนี้  ประการท่ีหนึ่งจะตองมีแหลงของความรู

ดังกลาว   ประการท่ีสองจะตองมีตัวแทนซึ่งสามารถเก็บรักษาความรูดังกลาวไวได   ประการท่ีสาม

จะตองมีตัวแทนท่ีสามารถอธายความหมายของความรูท่ีไดมาจากสถานท่ีเก็บรักษาเชนกัน   และ

ประการสุดทาย จะตองมีตัวแทนท่ีสามารถใหความชวยเหลือในการสําแดงความรูดังกลาว 

 ตัวอยาง  ผูหนึ่งรูสึกหิว   หมายควมวา มนุษยไดรับขอมูลวา  รางกายตองการกินบางสิ่ง  

วแทนซึ่งไดรับขอมูลนี้  อธิบายความหมายขอมูลดังกลาววา จะตองบริโภคขนมปง  อาหารหรือบาง

สิ่งทํานองนี้ หลังจากรางกายแหงดาวไดรับขอมูลแลวก็อธิบายไปตามนั้นเชนกัน   และมนุษยมี

ประสบการณในการกินขนมปง   ผลไม และบางสิ่งบางอยางอ่ืนๆ ไปตามนั้น 

 ตราบเทาท่ีมีการพิจารณาถึงการทําใหผูหนึ่งบรรลุแรงกระตุนของตนจะพบวาแรงกระตุน

เหลานี้ไดรับการบรรลุในวิธีเดียวกัน  ไมวาจะเปนโลกวัตถุ  โลกแหงการชําระ  (อะอรอฟ)  สวรรค

หรือนรก   แรงกระตุนบรรลุสําเร็จสมบูรณ ในลักษณะเดียวกันทุกสถานีแหงการดํารงอยูของมนุษย 



สวรรคก็คือสวรรค เพราะมีลําธารน้ํานมและน้ําผึ้ง   มีผลไมทุกชนิดอยู  นอกเหนือไปจาก

กระบวนการอีกมากมายสําหรับชีวิท่ีสะดวกสะบายและหรูหราในสวรรค 

 นรกก็มีนรกเพราะผูหนึ่งตองพํานักอยูในนั้น   ทามกลางสภาพแวดลอมซึ่งตามความรูของ

เราถือวา   เปนความทรมานและการสรางความเจ็บปวดท้ังรางกายและจิตใจอยางย่ิง  อาหารมีอยูท้ัง

ในสวรรค และในนรก  ในสวรรคก็คือนํานมน้ําผึ้งและผลไม   สวนในนรกอาหารประกอบดวย

รายการอาหารท่ีนาสะอิดสะเอียน 

 กฎ  มโนคติของการกินอาหาร   ความรูเก่ียวกับการกินอาหารเหมือนกันท้ังสองสถานท่ี  

การจัดเตรียมและการหามาใหก็เหมือนกันท้ังสองแง แตความหมายโดยนัยตางกัน   อาหารสวรรค

เปนสิ่งท่ีดีเพราะความหมายโดยนัยดีงาม   สวนอาหารในนรกไมดีเพราะเก่ียวพันกับการสํานึกบาป  

การจับมาลงโทษ  การครวญครางดวยความเจ็บปวดและการโหยให 

 โดยสรุป  สิ่งนี้สามารถกลาวไดวา   ในความเปนจริงจักรวาลท้ังมวลคือองคความรูและสาขา

ความรูท่ีแตกตางกัน  คือวิธีการมากมายท่ีบอกนัยยะของความรู   รางดาวคือตัวแทนของสิ่งนั้น  ซึ่ง

อธิบายความหมายโดยนัยยะของความรู เมื่อมนุษยลงจากอาณาบริเวณของวิญญาณมายังโลกนี้ ราง

ดาวทําใหเกิดความหมายโดยนัยยะของความรูในลักษณะท่ีมนุษยพบวาตนเองถูกจํากัดขอบเขตและ

ถูกจองจําทุกกาวยาง หลังจากตัดสัมพันธจากเรือนรางทางการภายภาพท่ีเปนเนื้อหนังมังสาและ

กระดูกแลว  รางดาวถักทอเสื้อคลุมตัวใหมของตนเอง   ตามบรรยากาศในรูปแบบของอาณาบริเวณ

ท่ีตนเขาไป ความหมายและความรูสึกในแสดงนัยะของความรู ณ ท่ีนั่น  ก็เผชิญ กับความ

เปล่ียนแปลงดวยเชนกัน   กาลเทศะในความหมายโดยนัยของสิ่งเหลานี้   จะกลายเปนสั้นมากและ

ถูกทําใหนอยลง   จนท้ังหมดนี้เกือบถูกขจัดไป  ณ ท่ีนี้การปฏิเสธกาลเทศะไมใชการชี้แนะในการ

ทําลายลางพวกเขา  เพราะในอะอรอฟ  โลกและมนุษย บานชองและสถานท่ีพํานักก็ดํารงอยูเชนกัน  

มนุษยกิน  ดื่ม เดินไปมาเยียมเยียนเพื่อนบานและคนท่ีรัก และรูสึกสดใสหรือโศกเศรา  ความรูสึกป



ติยินดีและเศราสรอย ใชชีวิตอยูในบาน  เพลิดเพลินกับแสงอาทิตย และสภาพอากาศอ่ืนๆ  การเดิน

หรือว่ิงไปรอบๆ  ไมไดแสดงนัยของการปฏิเสธกาลเทศะ  ความเร็วของชีวิตเทานนั้นท่ีเพิ่มขึ้นท่ีนั่น 

 ตัวอยาง บางคนมีญาติท่ีอาศัยอยูในเมืองเดลฮี ตายไปเมืองการาจี ในอะอรอฟเมื่อเขาต้ังใจที

จะพบญาติของตนเอง   ระยะทางของท่ีวงและเวลาระหวางท้ัง 2 สถานท่ีนี้   จะลดลงเหลือเพียง 2 

กาวเทานั้น   ระยะทางถูกยอใหสั้น แตกาวเดินและโลกดํารงอยูเหมือนเดิมทุกอยาง  ดังนั้น 

กาลเทศะจึงยังคงดํารงอยูดวย  ดวยการถายโอนไปสูทุกๆ  อาณาบริเวณตอไป  ความเร็วของมนุษย

เพิ่มมากขึ้น  จนกระท่ังสามารถครอบคลุมระยะทางระหวางอาณาบริเวณวัตถุกับบัลลังกท่ีสูงสงได

ในกาวเดียวเทานั้น  

 ความรูบอกเราวา   ถามนุษยตองการครอบคลุมระยะทาง  3 กิโลเมตร ใน 1 ชัว่โมง ยังคงอยู

ในขอบเขตจํากัด  ความเร็วของเขาจะชามาก  และถาหลังจากมนุษยปลดปลอยตัวเองจากการ

ควบคุมและปฏิเสธการกักขังของระยะทาง  ดังนั้น  กาวท่ีสองของเขาก็เหยียบฟากฟา  ตัวอยางเชน  

ผูหนึ่งนั่นอยูบนโลก ต้ังใจท่ีจะกราบกรานตอพระเจาผูทรงสูงสง  ซึ่งครอบครองบัลลังกอัน

ตระหงาน  ดวยความต้ังใจท่ีจะกราบกรานนี้  เมื่อเขาเห็นพระเจาครอบคลมบัลลังกอันสูงสงดวย

คุณลักษณะอันนาชื่นชมของพระองค และเชนนั้นเขาจึงกราบกรานตอการปรากฏอยูของพระเจาผู

ทรงสูงสง 

 ยังคงมีการยึดมั่นอยูวา  ผูหนึ่งไมสามารถเดินทางไปยังฟากฟา  ไมมีใครสามารถเห็นพระเจา

ผูทรงสูงสงได  และวาเปนไปไมไดท่ีมนุษยจะกราบกรานตอการปรากฏอยูของพระเจา   แตการ

ยืนยันนี้เทากันท้ังความเขาลาและความอยุติธรรมของระเบียบดังกลาว ขณะท่ีไมมีความอยุติธรรม

หรือความเขลาใด นาหัวเราะเยาะไดเทากับการท่ีเราอยูในการาจี เห็นคนพูดอยูในโทรทัศนใน

อเมริกา  แตยังไมพรอมจะเชื่อบทบาทความสามารถของแสงในการนําเราสูฟาฟาอันสูงสง

ตระหงาน ถาบางคนสามารถทําใหตัวเองคุนเคยกับศักยภาพในการสรางสรรคซึ่งชวยใหการ

ประดิษฐคิดคนโทรทัศนเปนไปได  ดังนั้น เชนไรจึงเปนไปไมไดท่ีจะไปถึงทุกซอกทุกมุมของ



จักรวาลนี้  และท่ีจะผานจากอาณาบริเวณหนึ่งไปยังอีกอาณาบริเวณหนึ่ง ตามท่ีและเมื่อมีความต้ังใจ

และมีเจตนา 

 คร้ังหนึ่งท้ังหมด นั้นเคยไดรับการพิจารณาวา เปนมายากล  และเวทมนตรคาถา  รวมท้ัง

นักวิชาการของเราไดกลาววาเปนการปฏิบัติงานท่ีนาอัศจรรย บัดนี้กลายเปนสิ่งของท่ีมีอยูในการใช

สอยเปนประจําวัน ในรูปของประดิษฐกรรมทางวิทยาศาสตร 

 มนุษยนั้นแปลกเพียงใด ดานหนึ่งไรความสามารถเสียจนกระท่ังไมอาจไดยินหรือมองเห็น

สิ่งท่ีดํารงอยูหางไกลออกไปเปนรอยหลาได  แตในอีกดานหนึ่งกลับเต็มไปดวยความคิดสรางสรรค   

จนสามารถปรากฏบนจอโทรทัศน ซึ่งเปนประดิษฐกรรมหนึ่งของเขาเอง  แมอยูในอีกมุมหนึ่งของ

โลกก็ตาม 

 

ความรู้เพยีงเลก็น้อย 

 พระเจา  คือผูท่ีรวมทุกสิ่งเขาไว  พระเจาทรงเห็นท่ีเรากระทําท้ังหมดพระองคทรงรูในสิ่งท่ี

เราซอนเรนเอาไว  สถานท่ีซึ่งเราอยูพระองคทรงเปนอีกผูหนึ่ง สถานท่ีซึ่งเราอยู  2 คน บุคคลท่ีสาม

คือพระเจา พระเจาผูทรงสัมบูรณ ผูทรงนิรันดรคือปฐมบทและปจฉิมบท  ในขอบเขตของความเปน

จริงเหลานี้ความรูของพระเจา  ก็เปนสิ่งท่ีไมมีสิ้นสุดและไมมีขอบเขตจํากัดดวย 

 เมื่อพระเจาทรงมีเจตนาท่ีจะสรางจักรวาล  พระองคทรงกลาววา  “จงเปน”  และจักรวาล ก็

เสร็จสิ้นสมบูรณ ในความเปนจริง ในการอธิบายควรจะเปนคําพูดงายๆ  วา จักรวาลคือความรูของ

พระเจาท่ีสําแดงในรูปของความรูปรากฏการณของจักรวาลคือการเคล่ือนยานความรูของพระเจา  

เปนความรูของพระเจาท่ีแสดงตนในรูปลักษณของจักรวาล  เพราะฉะนั้นจักรวาลท้ังมวลไมใชสิ่ง

ใดนอกจากความรูของพระเจา 



 ความรูไมวาจะนอยหรือมากก็คือความรู  น้ําของมหาสมุทรหยดเดียวก็เปนน้ํา  น้ําในรูปของ

มหาสมุทรก็คือน้ํา  และในรูปของหยดน้ําก็คือน้ําเชนกัน  น้ํายังคงเปนน้ําไมวาอยูในรูปของ

มหาสมุทรหรือหยดน้ํา โดยจักรวาลนี้เปนปรากฏการณแหงความรูของพระเจา  เพราะฉะนั้น  

พื้นฐานและโครงสรางท่ีพัฒนาลวนเปนความจริง  เมื่อวิเคราะหชีวิตท่ีถูกกักขังในโลกวัตถุ ก็จะ

นํามาสูความชัดเจนอยางเพียงพอวา  ชีวิตท้ังหมดไมใชสิ่งใดนอกจากความรูและความรูจะเปน

ความรูก็ตอเมื่อมีความหมายและวัตถุประสงคในตัวความรูดังกลาว 

 ความรูสึกแปลกๆ คอยๆ  เพิ่มขึ้น เมื่อผูหนึ่งคิดใครครวญเก่ียวกับระบบจักรวาลท่ีพระเจา ผู

ทรงสลักเสลาท้ังมวลทรงสถาปนาขึ้น ดูเหมือนจะนาประหลาดอยางย่ิง ท่ีทําไมพระเจาจึงสราง

ระบบซึ่งในระบบดังกลาว ความเจ็บปวดและความปติยินดี  ความทรมานและความสุข  ความ

โศกเศราและความสะดวกสะบายดํารงอยูเคียงคูกัน ตัวอยางเชน ไมมีใครสนามารถมีชีวิตอยูไดโดย

ไมกินอาหาร   ทุกคนถูกบังคับใหนอน  ผูหนึ่งเผชิญกับขอจํากัด  และขอจํากัดดูเหมือนจะไมมีท่ี

สิ้นสุด  ความรูสึกของความรูนี้แตกตางกันอยางสิ้นเชิงจากวัตถุประสงคท่ีแทจริงแหงความรูของ

พระเจา  พระเจาทรงบอกอาดัมวา  

“โอ อาดัม จงพํานักอยูในสวนสวรรค กับคูครองของเจาและบริโภคสิ่งท่ีสวยงามดวยความปติยินดี

ตามท่ีและในท่ีท่ีเจาปรารถนา” 

 สวนสวรรค คือ ท่ีพักอาศัย  ซึ่งไมมีขอบเขตถูกกําหนดไว  หรือกลาวไดวา ไรขอบเขตจํากัด  

คํากลาวอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจาท่ีวา 

 “บริโภคสิ่งท่ีนาปติยินดีตามท่ีและในท่ีท่ีเจาปรารถนา” 

 ชี้ใหเห็นวาอาดัมไดรับมอบหมายใหควบคุมเหนือพื้นท่ีอันกวางใหญไพศาลไรขอบเขตของ

สวนสวรรค  กลาวอีกอยางหนึ่งคืออาดัมบิดาของเราไดรับสิทธิในการเปนเจาของพื้นท่ีอันไมจํากัด

ของสวนสวรรคแตเพียงผูเดียว 



 นอกจากนี้พระเจา ผูทรงวิทยญาณย่ิง ยังไดบอกกับอาดัมผูนี้อีกวา 

 “จงอยาเขาไปใกลตนไมดังกลาว หรือเจาจะว่ิงเขาไปสูความชั่วรายและการกระทําผิด”

 ในพื้นท่ีกวางใหญไพศาลของสวนสวรรค  มีตนไมและพื้ชจํานวนนับไมถวน  ในบรรดา

ตนไมท้ังหมดนั้น  มีอยูตนหนึ่งท่ีถูกแสดงใหแกอาดัมและเตือนไมใหเขาใกลตนไมตนดังกลาว   ได

เกิดเหตุการณท่ีอาดัมกระทําการฝาฝน ท้ังท่ีเขาไมเคยปรารถนาท่ีจะกระทํา  ผลท่ีตามมาจากความ

ผิดพลาดของอาดัมคือสวนสวรรคปฏิเสธเขา  และถูกตัดขาดจากดินแดนท่ีมอบใหเขา  เหตุการณ

ท้ังหมดคือท่ีเกิดขึ้นในลักษณะนี้ 

 มีสวนซึ่งชวนใหหลงใหล พรอมดวยตนไม  พืช  ลําธารและสายน้ํา รวมท้ังวังท่ีงดงามเพื่อ

ใชพํานัก  มนุษยไดรับสิทธิทุกประการเพื่อใชสอยทุกสิ่งตามความพึงพอใจและเจตนารมณของเขา  

เพียงสวนหนึ่งของสวนเทานั้นท่ีถูกจํากัดสําหรับอาดัม และไดรับการเตือนวา  แมเจาจะมีพลังใน

การเขาไปในสวนนั้น แตจะเปนการดีกวา  ถาเจาจะไมใชพลังดังกลาว กาลเทศะยังอยูภายใตการ

ควบคุมของคําสั่งอาดัม  ตราบเทาท่ีอาดัมมิไดกระทําการฝาฝนตอกฎขอบังคับดังกลาวของพระเจา  

แตคร้ังหนึ่งดวยความไมสนใจคําเตือนขอหาม  เขาก็กระทําการฝาฝนขอจํากัดของท่ีวางและเวลาจึง

ถูกกําหนดแกอาดัม   หลายเร่ืองราวท่ีถูกคนพบเก่ียวกับตนไมตองหาม  จะพบวามีประเด็น

หลากหลายเก่ียวกับตนไมตองหาม คนบางสวนบอกวาเปนตนขาวสาลี  บางคนบอกวาเปนตนแอป

เปล และบางสวนเชื่อวาเปนตนองุน  ตางคนตางมีขอมูลท่ีแตกตางกันเก่ียวกับตนไม  แตเทาท่ี

พิจารณาจากบันทึกศักดิ์สิทธิ์และคัมภีรของพระผูเปนเจา  ไมมีการกลาวถึงชื่อตนไม 

 เมื่อตนไมนี้ไดรับการพิจารณาตามทรรศนะทางดานจิตวิญญาณ และในสภาพท่ีมี

ประสบการณเก่ียวกับความกระตือรือรนของจิตสํานึกระหวางทําอุตรวิสัยสมาธิ  พบวาตนไมนี้ใน

ความเปนจริง คือสัญลักษณการเขาใกลท่ีจําเพาะเจาะจงของแบบแผนทางความคิดท่ีดํารงอยูในสวน

สวรรคท้ังหมด  ถูกวางบทบาทใหอยูในคําสั่งและอํานาจของมนุษย  เมื่อผูหนึ่งจะตองกินแอปเปล 

แมวาตนแอปเปลจะมีอยูในสวนสวรรคแลว ความตองการท่ีจะกินแอปเปล ผลแอปเปลก็พรอม



สําหรับการบริโภค  ความตองการดื่มน้ําก็พอแลวสําหรับการมีน้ําใหดื่ม การเขาใกลนี้เปดเผยวา มี

วิธีการท่ีจะกําหนดบางสิ่งอยู  2 แบบ 

 หนึ่งในนั้นคือหลังจากท่ีผูหนึ่งปลูกตนแอปเปลแลว ก็รอเวลาท่ีตนแอปเปลเจริญเติบโต   จน

หลังจากเวลาสําคญัท่ีตนไมใหผล  และผูหนึ่งมีความปรารถนาท่ีจะไดรับความสําราญจากผลไม   ก็

ตองเดินไปท่ีตนไมนั้น  เก็บรวบรวมและกินผลไมดังกลาว อีกวิธีการหนึ่งในการกําหนดก็คือ  มี

ตนไมท่ีออกผลมากมาย ไมมีใครท่ีปลูกตนไมเหลานี้หลังจากพรวนดินแลว หรือมีผูใดดูแลเอาใจใส

มัน ตอนนี้ถาผูหนึ่งตองการกินแอปเปล ผลแอปเปลก็มีพรอมเพื่อสนองความพอใจในรสชาติของผู

หนึ่ง  โดยไมตองวุนวายในการเก็บผลแอปเปล ความชํานิชํานาญ และความรูท่ีตองการในการ

จัดการกับรูปแบบการกําหนดนี้   สามารถสํารวจไดโดยการเปรียบเทียบกับพฤติกรรมของพระเจา 

 นับเปนสวนสําคัญแหงเจตนารมณอันศักดิ์สิทธิ์ของพระผูเปนเจา  ท่ีจักรวาลควรจะกลายมา

เปนการดํารงอยู   ดังนั้น  เมื่อพระองคทรงสั่งใหเห็น ดวยการกลาววา “กุน” (จงเปน)  มันก็ปรากฏ

เปนขึ้นมา   ในชีวิตแบบสวนสวรรคเจตนารมณท่ีจะกินแอปเปลถูกรวมเขาไปในจิตใจของอาดัม  

ดังนั้น  เมื่อเขาประสงคจะกินสักผลหนึ่ง   เขาก็กลาววา  “แอปเปล” และผลแอปเปลก็ปรากฏออกมา  

การเปลงเสียงคําวา “กุน”  เปนผลใหจักรวาลมีอยู และดวยการกลาววา  “แอปเปล” ทําใหแอปเปลมี

อยูพรอม สิ่งนี้พระเจาพระผูอภิบาลแหงการสรางสรรคทรงตอบรับวา  

 “ฉันคือผูดีท่ีสุดในหมูผูสรางสรรค” 

 ตามเหตุผลแลว พระเจาทรงมอบศักยภาพในการสรางสรรคใหแกสิ่งถูกสรางของพระองค 

สามารถสรางสรรคเสมือนท่ีพระองคเองทรงกระทํา ความแตกตางในการสรางสรรคของพระเจากับ

การสรางสรรคของมนุษยนั่นคือ พระเจาทรงสรางสรรคโดยปราศจากทรัพยากรธรรมชาติใดๆ 

ทรัพยากรธรรมชาติถูกผลิตขึ้นโดยอัตโนมัติเพื่อใหเจตนารมณของพระองคบรรลุผล ในเร่ืองการ

สรางสรรคบางสิ่ง ท้ังหมดท่ีพระเจาตองการแสดงก็คือการสรรคสรางเมื่อพระเจาผูทรงอํานาจอยาง



ลนเหลือทรงกลาวคําวา “กุน”  ศักยภาพในการสรางสรรคของมนุษยเก่ียวของกับการใชทรัพยากร  

มนุษยพึ่งพาอาศัยทรัพยสมบัติและทรัพยากรธรรมชาติในการสรางสรรคสิ่งตางๆ  

 หลังจากศักยภาพในการสรางสรรค  ท่ีไดรับการปลดปลอยจากการหนวงเหนี่ยวของท่ีวาง

และเวลาไดถูกนํามาใช  ผูหนึ่งก็สุขสําราญกับชีวิตดานจิตวิญญาณ  และเมื่อศักยภาพการสรางสรรค

เหลานี้ถูกใช  โดยขึ้นอยูกับขอจํากัดของกาลเทศะ   ผูหนึ่งจะยังคงอาศัยอยูในโลกวัตถุ ชีวิตท่ีถูก

กักขังดวยการขึ้นอยูกับทรัพยสมบัติและทรัพยากรธรรมชาติ คือชีวิตท่ีถูกลืมเลือน  เขลาและอยุติ

ธรรม 

 เชนเดียวกับสติปญญา   วิทยญาณความฉลาดรอบรูก็เติบโตและเจริญงอกงามเหมือนตนไม  

ความรูเติบโตไปสูก่ิงกานสาขามากมาย  มีการริเร่ิมปรัชญาใหมๆ  ตลอดเวลา  มีการคนพบและ

สรางประดิษฐกรรมใหมๆ  ในทํานองเดียวกันและในวิธีการเดียวกันอยางเดนชัด   ตนไมแหง

ความอยุติธรรมและอวิชชาก็มีก่ิงกาน  ใบดอกและผลเชนกัน  ถาพื้นฐานการพัฒนาและความ

เจริญกาวหนาของมนุษยเปนเร่ืองความอยุติธรรมและอวิชชาแลว  การสรางประดิษฐกรรมท้ังหมดก็

จะนําเอาความทรมานมาให แทนท่ีจะเปนความสุขและความสําราญใจ  บังเกิดความทุกขรอนแทนท่ี

จะเปนความสุข แทนท่ีจะมีความพึงพอใจในความสําเร็จความขุนเคืองกลับคืบคลานเขามาในชีวิต 

 เมื่อศึกษาวิเคราะหการพัฒนาของวิทยาศาสตรสมัยใหม เราพบวาความกาวหนานี้วางอยูบน

สิ่งท่ีพระเจาผูทรงรอบรู  เรียกวา การละเมิดฝาฝน  ความอยุติธรรมและความอวิชชาท้ังหมด การ

พัฒนาในปจจุบันสรางความเจ็บปวดทุกขทรมานใหมนุษยชาติ พวกเราทุกคนมีความกระวน

กระวายใจ  ถูกทําใหขุนเคืองและไมสบายใจ  เงาทะมึนแหงความวิตกกังวล และความรูสึกไมมั่นคง

คือความหวาดกลัวท่ีจะกลืนกินมนุษยชาติท้ังหมด แตโดยท่ีท้ังหมดนี้สําเร็จลงไดโดยอาศัย

ทรัพยากรท่ีจํากัดและการหนวงเหนี่ยวของกาลเทศะท่ีเฝาดูอยู มนุษยจึงไดรับแตความกังวลและ

ความทุกขใจ 



 ผูท่ีปลดปลอยตนเองจากขอจํากัดของท่ีวางและเวลา  และไดรับการคัดเลือกเพื่อการเขาใกล

ทางดานจิตวิญญาณ  จะดําเนินตามธรรมชาติอยางกลมกลืน   และเมื่อเราศึกษาธรรมชาติ จะ

สังเกตเห็นวา  แหลงท่ีมาและวิธีการท่ีมีอยูบนโลก  วางอยูบนการยอมรับและการรับใชอยางจริงใจ

โดยปราศจากการมุงหวังรางวัลตอบแทน ซึ่งเปนแรงกระตุนและความปรารถนาสวนตัว 

ตัวอยางเชน  ดวงอาทิตยขึ้นทุกวัน อยางรับผิดชอบตอหนาท่ี   เพียงยังประโยชนแกสิ่งถูกสรางของ

พระผูอภิบาลของมัน   น้ําซึ่งชะลางทําความสะอาดใหมนุษยชาติก็กระทําไป  โดยปราศจากการ

คาดหวังการยกยองหรือรางวัลตอนแทนใดๆ  จากสิ่งถูกสราง  เหมือนกันในกรณีของอากาศ 

ออกซิเจน พืชและแรธาตุ  สิ่งประดิษฐทางวิทยาศาสตรสมัยใหมไดกลายเปนความทุกขยากและ

ความเจ็บปวดของมนุษยชาติ  เพราะสิ่งเหลานี้ถูกสรางขึ้นโดยการผสมกันของทรัพยสมบัติ และ

ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งพระเจาทรงสราง  กับความดอยทางความคิดของมนุษยท่ีแสวงหา

ผลประโยชนทงดานการเงินตราจากประดิษฐกรรมเหลานี้ ความปรารถนาสวนตัวยอมรับ แมแต

ความเสียหายท่ีเกิดขึ้นจากการนําเอาทรัพยสมบัติไปใชประโยชนเพื่อสรางสิ่งประดิษฐสมัยใหม  

และสิ่งเหลานี้ไดพิสูจนแลววา  แทนท่ีจะเปนประโยชนตอมนุษยชาติ  กลับเปนแหลงกําเนิดของ

ความเจ็บปวดและความทุกขทรมานทางจิตใจสําหรับมนุษยชาติ 

 

ลกัษณะของจักรวาล  

จักรวาล การสรางสรรคท่ีดํารงอยูในจักรวาล  ทุกเผาพันธุของจักรวาลวงจรการเกิด  การเนาเปอย

หลังความตาย   ทองฟา ดวงอาทิตย ดวงจันทร ดวงดาว   ระบบดาราจักร  สวรรค  นรก แรงกระตุน

และความรูสึกตองการชีวิตในสวรรคหรือนรก การเปล่ียนแปลงและการกระเพื่อมทางอารมณ การ

เพิม่ขึ้นหรือลดลงของความเร็วจิตใจ  การแบงแยกของความรูสึกมาสูการมองเห็น ไดยิน ดมกล่ิน  

รสชาติและสัมผัส ความปนปวนของระบบทางกายภาพ วิกฤติทางอารมณ นิสัยท่ีนุมนวลหรือหยาบ



กระดาง ฯลฯ  ลวนเปนผลสะทอนของความรูอยูในจิตของพระเจา   ทุกสิ่งท่ีดํารงอยูในจักรวาลไม

วาจะเปนดวงดาวขนาดยักษ  ดาวเคราะหขนาดใหญ อะตอมไวรัสหรืออนุภาคขนาดเล็กอ่ืนๆ ลวน

อยูในความคิดของพระเจากอนท่ีจะมาสูการมีชีวิต   เมื่อพระเจาผูทรงเมตตาย่ิงทรงมุงหมายท่ีจะ

สําแดงโลกท่ีสวยงามนี้ใหปรากฏพระองคทรงสั่งใหเปน ดวยการกลาววา “กุน”  (จงเปน)  และสิ่งท่ี

ดํารงอยูท้ังหมดก็มาสูการมีชีวิต อันเปนลักษณะอนุกรรมการสรางสรรคท่ีไมมีสิ้นสุด   อัน

ประกอบดวยครอบครัวแหงจักรวาลอันกวางใหญไพศาล ซึ่งพระเจาทรงกลาวถึงไววา ถาตนไม

ท้ังหมดกลายเปนปากกา และมหาสมุทรเปล่ียนเปนน้ําหมึก   แมกระนั้นสิ่งท่ีพระเจาทรงกระทําไวก็

ไมอาจไดรับการบันทึกไดท้ังสิ้น   นั่นคือหมึกท่ีมีปริมาณเทากับน้ําในมหาสมุทรท้ังจะไมสามารถ

จดบันทึกรายละเอียดของทุกสิ่งท่ีพระเจาทรงสรางไดหมด  

 เพราะเหตุใดจักรวาลนี้จึงถูกสรางขึ้น  ทําไมสรรพสิ่งท้ังหมดจึงถูกสรางขึ้น  เปาหมายของ

โครงการแหงจักรวาลท้ังหมดคืออะไร   ทําไม คน 2 กลุมท่ีแยกจากกัน  จึงถูกทําใหเปนชาวสวรรค

และนรก  โลกท่ีมองเห็นท่ีไดรับการสรรคสรางอยางนาพิศวงถูกสรางมาจากความนาพิศวงของ

อาณาบริเวณท่ีมองไมเห็นอยางไร เราอาจจะไมเคยสามารถตอบคําถามเหลานี้ท้ังหมดได   แตดวย

ของพระเจาผูทรงเมตตาไดแกไขปญหานี้เพื่อทางนําของเรา ทรงกลาววา  

 “ฉันคือขุมทรัพยท่ีซอนอยู  ฉันปรารถนาท่ีจะเปนท่ีรูจัก  ดังนั้น ฉันจึงรังสรรคจักรวาลนี้ 

ดวยความรักและเอาใจใส” 

 การใครครวญคํากลาวอันศักดิ์สิทธินี้ของพระเจา  ผูทรงอภิบาลของเราเปดเผยวา เปาหาย

การสรางสรรคจักรวาล  ตามท่ีพระผูสรางทรงประสงคคือการรับรูพระผูอภิบาลแหงโลกท้ังหลาย 

 เพื่อใหไดรับความพึงพอใจจากการรับรูนัยยะท่ีแทจริง จึงจําเปนท่ีสิ่งหนึ่งจากจํานวนสิ่งถูก

สรางท้ังหมดจะตองไดรับการเลือกสรรและลิขิตความรูท่ีมากกวาสิ่งถูกสรางอ่ืนๆ  นอกจากความรู

แลว พวกเขาจะตองไดรับมอบความสามารถในการแสวงหานัยยะและความหมายท่ีแทจริงของ



ความรูท่ีมอบใหพวกเขา  ในครอบครัวแหงจักรวาลนี้ มีสิ่งถูกสราง  2 สิ่งท่ีไดรับความสามารถใน

การมีการสืบเสาะหาความรูและพิสูจนการมีความสําคัญของความรูดังกลาวหนึ่งนั้นคือมนุษยและ

อีกสิ่งหนึ่งคือ ญิน โดยท่ีเราไมไดเก่ียวของกับการสรางญิน ณ เวลานั้น เพราะฉะนั้น  เราจะเพง

ความสนใจการพิจารณาของเราไปท่ีศาสตรของมนุษย 

 จักรวาลนี้คือความรูของพระเจา  ซึ่งดํารงอยูในจิตใจจของพระองค หรือ กลาวไดวา คือ

ความรูของพระเจาซึ่งเปนลักษณะการสรางสรรคสําคัญของจักรวาล และลักษณะการสรางสรรค

สําคัญ  ท่ีดํารงอยูตามความรูของพระเจา คือ คําสั่งของพระเจาท่ีใหเกิดรูปพรรณสัณฐานอยาง

แนนอน ในลักษณะท่ีพระเจาทรงประสงค นั้นคือ  ความรูพิเศษเฉพาะของพระเจาผูทรงรอบรูได

แสดงในรูปของทรวดทรงและบุคลิกลักษณะ 

 พระเจาผูทรงรอบรูไดมอบความรูเก่ียวกับคุณลักษณะและนามชื่อของพระองค ใหแกอาดัม 

บรรดานามชื่อคือดรรชนีของลักษณะสําคัญแหงจักรวาล เปนความรูของพระเจา  ท่ีแมแตเทวทูตก็

ไมรูอะไรเลย   เมื่ออาดัมไดเรียนรู ความรูนี้บรรดาเทวทูตจะตองกราบกรานตอเขา พระเจาทรงแจง

แกอาดัมวา  จักรวาลท้ังหมดเปนสวนหนึ่งของความรูดั้งเดิมของพระองค และมีสูตรจํานวนนับไม

ถวนท่ีเปนสวนสําคัญของความรูนี้ และจากสูตรเหลานั้นท่ีจักรวาลท้ังมวลถูกสรางขึ้นมา  หลงจาก

สอนสูตรการสรางสรรคใหอาดัมแลว เขาก็ถูกสงไปพํานักอยูบนสวนสวรค  สถานภาพของอาดัมน

สวนสวรรคคือสถานภาพของนักวิทยาศาสตร  ผูไดรับความรูของสูตรการสรางสรรค ซึ่งใชในการ

สรางจักรวาล สิ่งท่ีกอใหเกิดความเขาใจขั้นพื้นฐานเก่ียวกับสูตรนี้คือจักรวาลท้ังมวล  เปนเพียงแต

รูปแบบของความรู  ซึ่งมนุษยสามารถชักนําใหเกิดการเปล่ียนแปลงไปถึงแมแตขอบเขตท่ีมีอิทธิพล

ตอความหมายและซึ่งความมีวัตถุประสงคของความรู 

 

 



แสง 

 พระผูอภิบาล ผูทรงสรางสรรค  คือผูดีเลิศท่ีสุดในบรรดาผูสรางสรรค  คําวา “บรรดาผู

สรางสรรค” คือดรรชนีชี้วา  นอกจากพระเจา ผูทรงย่ิงใหญแลว ยังมีสิ่งอ่ืนๆ  อีกสามารถสรางสรรค

ไดเชนกัน  แตความแตกตางระหวางการสรางสรรคของพระเจากับสรรพสิ่งอ่ืนๆ คือ  เมื่อพระองค

ทรงสราง พระเจามิไดพึ่งพาอาศัยทรัพยสมบัติและทรัพยากรธรรมชาติ ขณะสิ่งถูกสรางอ่ืนขาด

แคลนทัพยากร และทรัพยสมบัติในการสรรคสรางของพวกเขา ตัวอยางหนึ่งในยุคสมัยใหมนี้ก็คือ

ไฟฟา  โดยพื้นฐานแลวกระแสไฟฟา  คือการสรางสรรคของพระเจา พระผูอภิบาลแหงการรังสรรค  

เมื่อมนุษยใชการสรางสรรคนี้  เพื่อใหบรรลุการสรางสรรคใหมแลว สิ่งตางๆ  มากมายจึงเปนจริง

ขึ้นมา  และมนุษยไดอางวาสิ่งเหลานั้นเปนการสรรคสรางของตนเอง   กลาวอีกอยางหนึ่งคือ  มนุษย

สรรคสรางสิ่งตางๆ มากมายท่ีไฟฟาถูกใชเปนพลังขับดัน  ทุกสิ่งกลายเปนสิ่งท่ีเปนไปได  เมื่อ

มนุษยพิจารณาในเร่ืองไฟฟา การพิจารณาของเขาในเร่ืองนี้สามารถทําใหมนุษยประดิษฐสิ่งตางๆ 

มากมาย  ซึ่งเรียกไดอยางเต็มปากวา  การสรางสรรคของมนุษย วิทยุ  โทรทัศน เคร่ืองปรับอากาศ

และอ่ืนๆ  อีกมากมาย  สิ่งท่ีทําใหสิ่งตางๆ   เหลานั้นเปนไปไดคืออิทธิพลของมนุษย    ซึ่งเขาไดชัก

จูง และดําเนินการเพื่อสํารวจการใชงานตางๆ  ของกระแสไฟฟา   พลังซึ่งมีอิทธิพลตอการ

สรางสรรคของพระเจา   คือผลลัพธท่ีตามมาของความรูในคุณลักษณะของพระเจาดังกลาว ซึ่งพระ

เจาผูทรงวิทยญาณไดทรสอนใหแกอาดัม 

 ความรูเก่ียวกับนามชื่อหรือตําแหนงนั้น อางถึงความรูซึ่งอธิบายสูตรการสรางสรรค  เมื่อ

บางคนศึกษาความรูนี้ สิ่งใหมๆ   ไดบังเกิดขึ้นมา  การสรางเคร่ืองจักรขนาดใหญ  เคร่ืองบิน  เรือ

เดินทะเล ปนและอาวุธยุทธภัณฑท่ีเกิดจากการหลอมเหล็กเปนองคประกอบ ตางก็เปนรูปแบบ

อิทธิพลของมนุษท่ีมีตอเหล็กเชนกัน  ในเชิงของซูฟ (ระหัสยนิยม)  สิ่งนี้เรียกว “การแปรรูป” มี

วิธีการ 2 แบบ ท่ีชักนําไปสูการแปรรูป  วิธีการท่ีหนึ่งกระทําอยูภายใตกครอบของจุดหมายทางวัตถุ 

เชน การสกัดทองคําดวยการทําใหอนุภาคของดินรอนในเปาหลอมหรือการผลิตเหล็กหลังจาก



ดําเนินกระบวนการกับดินในลัษณะพิเศษ อีกวิธีการหนึ่งคือควบคุมแสงท่ีมีอิทธิพลและทํางานอยู

ในวัตถุ   ผูท่ีไดสิทธิในการควบคุมแสงสามารถสรางทองคํา   ดวยการแยกแสงเหลานั้นท่ีใชในการ

สรางทองคํา แบบแผนหนึ่งในการแปรรูปสิ่งหนึ่งไปเปนอีกสิ่งหนึ่ง  คือการผสมผสานทรัพยาการ

ธรรมชาติตางๆ เขาดวยกัน  โดยยังคงอยูในทรัพยสมบัติ และทรัพยากรธรรมชาติท่ีจํากัด   และอีก

แบบแผนหนึ่งคือดวยการโนมนาวการแปรรูปดวยการกระตุนแสงผานทางกระบวนกหลอหลอมซึ่ง

ผูนั้นมีอิทธิพล เหนือวัตถุดังกลาว 

 หลังจากจะกําหนดขึ้นอยางมั่นมั่นคงวา  พื้นฐานและสวนประกอบสําคัญของทุกสิ่งใน

จักรวาลคือแสง   ซึ่งยังคงเปล่ียนแปลงในปริมาณท่ีจําเพาะเจาะจง   ปริมาณแสงท่ีจําเพาะเจาะจง

ยังคงเปล่ียนแปลงขึ้นลง  การศึกษาวรจรชีวิตมนุษย พิสูจนใหเห็นวา  เด็กไมอาจรักษาความเปนเด็ก

ไวไดตลอดชีวิตของตน  ปริมาณเฉพาะท่ีใชในการใหกําเนิดเด็ก  ยังคงผานประสบการณการ

เปล่ียนแปลงอยางชาๆ  มรีะบบและสม่ําเสมอ ดวยการเปล่ียนแปลงของปริมาณ  เด็กก็ยังคง

เปล่ียนแปลงดวย   แตถึงแมวาการเปล่ียนแปลงท้ังหมดต้ังแตทารกจนถึงวัยชรา  เขาก็ยังคงเปน

มนุษย ซึ่งเปนลูกหลานของอาดัม   ถึงแมวาจะมีการเปล่ียนแปลงในขนาด  น้ําหนักและลักษณะ

ภายนอกของเขาท้ังหมด รูปทรงของมนุษยก็ยังเปนมนุษยอยูนั่นเอง 

 จักรวาลท่ีพระเจาทรงสรางสรรค  ประกอบดวยเผาพันธุตางๆ นับเปนคุณลักษณะของ

ปริมาณเฉพาะประการหนึ่งของแตละเผาพันธุ ท่ีถึงแมวาจะมีการเปล่ียนแปลงใดๆ  มิติรวมของสิ่ง

เหลานี้ก็ยังคงเหมือนเดิม   นั่นคือมนุษยยังคงเปนมนุษยในทุกสภาพและทุกขั้นตอนของชีวิต  ลิงก็

ยังคงเปนลิงในทุกๆ  กรณี ความปรารถนาและแรงกระตุนของชีวิต  เปล่ียนแปลงพรอมดวยอายุท่ี

เพิ่มขึ้น  รวมท้ังความเปล่ียนแปลง ซึ่งลักษณะของทารกแรกเกิดเปล่ียนไปอยางสิ้นเชิงในวัยหนุม

สาว  และลักษณะของความหนุมสาวเปล่ียนแปลงไปอยางสิ้นเชิงกับลักษณะเมื่อวัยเฒายางเขามา   

ความแตกตางของลักษณะยามหนุมสาวกับเมื่อวัยแกเฒา นาตกใจถึงขนาดท่ีวา ภาพของวัยหนุมสาว

กับวัยแกเฒาของคนๆ  เดียวกันนั้น ปรากฏราวกับเปนคนละคนกันอยางสิ้นเชิง 



 นี่คือ คุณสมบัติหนึ่งในกําหนดตัวเองของปริมาณเฉพาะท่ีวา  ไมวามนุษยในวัยทารกหรือวัย

ชรา   แรงกระตุนของความหิวกระหายยังพบไดในคนเหลานั้นอยางเทาเทียมกัน  นับเปนเร่ืองแปลก

ทีเดียว   ท่ีเด็กอายุ 2 ขวบและคนแกอายุนับรอยปตางก็กินอาหาร  แตเด็กและคนแกตางก็ไมอาจมี

ความเหมือนซึ่งกันและกันได   ศาสตรทางจิตวิญญาณระบุวา   แรงกระตุนในวันเด็กและวัยชรา

เหมือนกัน  แลวทําไมรูปรางลักษณะ ทรวงทรงและรูปพรรณสัณฐานจึงเปล่ียนแปลง และกฏเกณฑ

ใดท่ีมีผลตอการเปล่ียนสภาพรูปรางลักษณะ  ทรวดทรง  และรูปพรรณสันฐานจากสภาพหนึ่งไปสู

อีกสภาพหนึ่ง  เพื่อใหมีความคุนเคยใกลชิดกับกฎเหลานี้  จําเปนท่ีเราจะควรไดรับความรูเก่ียวกับ

แสงท่ีไดรับการเรียกขานจากพระเจาผูทรงรอบรูวา  “คุณลักษณะของพระเจา” 

 

ส่ิงมีชีวติและคุณลักษณะ 

 เราสามารถสัมผัสรูบางสิ่งไดเพราะคุณสมบัติ คุณภาพและคุณลักษณะของสิ่งนั้น   แตไม

อาจมีหนทางไปสูความเปนจริงและการดํารงอยูโดยแทซึ่งเปนหลักพื้นฐานของลักษณะภายนอก  

เพื่อขยายความสิ่งนี้ขอใหเราพิจารณาสิ่งหนึ่งจากชีวิตประจําวันดังนี้   มีชายคนหนึ่งชื่อนาย ก. มี

ชีวิตอยู บุคลิกลักษณะของนาย ก. คือเปนคนท่ีสุภาพ  โอบออมอารี และใจบุญมาก  เปนผูใจใน

ปญหาของผูอ่ืน   ตางจากบุคลิกท่ีมีความฉลาดของนาย ก. มีคนอีกคนหนึ่งชื่อนาย ข. ซึ่งกักขฬะ

หยาบคาย มีปมเชื่อง  สรางปญหาใหผูอ่ืน และกล่ันแกลง เพื่อมนุษยดวยกัน  เมื่อเราบังเอิญตองพูด

ถึงบุคคลท้ังสองนี้   เนื่องจากนิสัย และบุคลิกลักษณะของท้ังพวกเขา  บุคลิกภาพของท้ังสองคน

สามารถระบุออกมาไดอยางชัดเจน   แตในความเปนจริงนาย ก  และนาย ข. เปนอยางไร  เราไม

แนใจเก่ียวกับเร่ืองดังกลาว  เปนไปไดทีเดียวท่ีปจจุบัน นาย ก.กําลังเผชิญกับการเปล่ียนแปลงทาง

บุคลิกภาพ  และกลายเปนอยางท่ีไมไดเปนอยู   และสิ่งนี้ก็เปนไปไดอีกเชนกันท่ีนาย  ข. 

เปล่ียนแปลงและเร่ิมชวยเหลือผูอ่ืน กลายเปนผูท่ีสุภาพออนโยนและใจบุญสุนทาน  ผูหนึ่งอาจมี



มโนคติเก่ียวกับบุคลิกภาพของคนบางคนในการมองนิสัยใจคอและบุคลิกลักษณะ แตคุณสมบัติท่ีผู

นั้นครอบครองในความเปนจริงและท่ีเขาเปนจริงๆ  เปนการยากท่ีจะกลาวสิ่งใดใหแนนอนออกไป 

เนื่องจากอารมณ บุคลิกลักษณะและคุณสมบัติยังคงแปรปรวน แตตัวตนท่ีแทจริง ซึ่งเปนผูท่ีมีชีวิต

จริงๆ  ของผูนั้นแทบจะไมเปล่ียนแปลง  ถาวันนี้นาย ก. คือผูท่ีสุภาพออนโยนและใจบุญสุนทาน แต

ในอนาคตเขากลายเปนผูท่ีหยาบคายกักขฬะ และเปนคนไมนาคบดวย  ดังนั้นในความเปนจริง นี่

เปนการเปล่ียนแปลงในคุณสมบัติและบุคลิกลักษณะของเขาเทานั้น   แตผูนั้นยังคงเปนนาย ก. คน

เดิม เขาคือนาย ก. เมื่อคร้ังยังเปนคนสุภาพออนโยน   และเมื่อกลายมาเปนคนหยาบคายกักขฬะและ

เขมงวด  เขาก็ยังคงเปนนาย ก. 

 กฎ วิธีการแยกแยะและจําแนกออกมา  ไดรับการกําหนดไวลวงหนาท่ีชัดเจน   และอีก

วิธีการหนึ่งคือ จําแนกบางสิ่งบางอยางเพราะคุณลักษณะท่ีแทจริง   ธาตุแทและตัวตนจริงๆ  ของสิ่ง

นั้น ตัวอยาง ขอใหเราพิจารณาตัวอยางของเหล็กทอนหนึ่ง ในความเปนจริง  เมื่อเราบังเอิญพบ

การกลาวถึงคุณลักษณะของเหล็ก เราจะคิดถึงสิ่งตางๆ มากมาย  ซึ่งมีคุณสมบัติของเหล็ก มีดผลิตมา

จากเหล็กและรางรถไฟก็ผลิตมาจากเหล็กเชนกัน   มีดท่ีผลิตมาจากเหล็กนอกจากคุณสมบัติของ

เหล็กแลว ยังมีคุณสมบัติของตัวเองอีกดวย  มีดเลมนี้ใชสําหรับปอกเปลือกและหั่นผลไม และผัก 

รวมท้ังยังสามารถใชทําสิ่งอ่ืนท่ีมีประโยชนและสรางสรรคไดดวย  มีดเลมเดียวกันนี้ ยังสามารถใช

แทงคนไดเชนกัน  คุณสมบัติประการหนึ่งของน้ําก็คือ  ดับกระหาย  คุณสมบัติอ่ืนๆ  อีก เนื่องจาก

น้ํานี้เราจึงผลิตไฟฟาพลังน้ําได   ถึงแมเรารูเก่ียวกับการใชน้ํามากมาย  แลวน้ําตามความเปนจริงคือ

อะไร  ในความเปนจริง  เรายังคงรูเก่ียวกับน้ําไมมากนัก  ถึงแมวานักวิทยาศาสตรจะไดแยกสสาร  

ซึ่งประกอบอยูในน้ําเมื่อถูกผสมกัน   น้ําท่ีไดรับการตระเตรียมในหองทดลองไมสามารถกลาวไดวา   

ดีเทากับน้ําธรรมชาติ 

 ความรูของมนุษย ปรัชญา  เหตุผลและสติปญญาอาจจะสามารถสํารวจตรวจสอบคุณสมบัติ  

คุณภาพและคุณลักษณะของสิ่งหนึ่งได   แตเพื่อคนหาสารวัตถุและการดํารงอยูท่ีแทจริงซึ่งสําคัญ



และซอนอยูเบ้ืองหลังลักษณะภายนอกนั้น  อยูนอกเหนือจิตสํานึกและสติปญญาของมนุษย  น้ําท่ี

แทจริงนั้นคืออะไร องคประกอบท่ีแทจริงนั้นคืออะไร  ความจริงนี้ไดรับการเปดเผยจากผูท่ีเปน

ทายาททางจิตวิญญาณของทานศาสดา (ขอความสนัติพึงมีแดทานและลูกหลาน ซึ่งเปนตัวแทนของ

พระผูเปนเจา)  

 เมื่อเราสรางสรรคบางสิ่งบางคร้ังมีคาใชจายมากกวาพันลานหรือลานลานบาท  แตความ

เจ็บปวดทรมานก็ยังคงมีมากกวาประโยชนท่ีถูกแสวงหาการประดิษฐคิดคนของเราขาดความ

กลมกลืนและความสมดุลกับความสรางสรรค และความกาวหนา  การประดิษฐท่ีมหัศจรรยของยุค

สมัยใหมไดท้ิงความมึงงงอยางท่ีสุดไวใหเรา   การประดิษฐท่ีมหัศจรรยของยุคสมัยใหมไดท้ิงความ

มึนงงอยางท่ีสุดไวใหเรา   เนื่องจากความแปลกใหมท่ีทําใหหลงใหลและกลาวกันวา วิทยาศาสตร

กาวหนา มนุษยบรรลุความสําเร็จอยางยอดเย่ียมและไดรับความรูท่ีสมบูรณ รวมท้ังพิชิตกาลเทศะ

ได  แตความเปนจริงคือการประดิษฐของเราสัมพันธอยูกับสิ่งท่ีดํารงอยูแลวในโลก การประดิษฐ

ของเราไมอาจยังประโยชนไดมากเทากับท่ีประดิษฐกรรมนั้นไดรับการคาดหวัง เพราะความรูของ

เรามีขอบเขตจํากัด  สสารท่ีแทจริงซึ่งเปนการดํารงอยูท่ีแทจริงท่ีสําคัญและซอนอยูเบ้ืองหลัง

ลักษณะภายนอกและเปนสวนสําคัญของวัตถุคืออะไร   หลังจากคุณสมบัติถูกนํามาพิจารณาเราก็

ไมใหความสนใจตอสิ่งนี้  ความสลับซับซอนของคุณสมบัติ คุณภาพและคุณลักษณะท่ีปรากฏ

ภายนอก   ไมอาจทําใหผูมีจิตวิญญาณติดกับดักได  เขาใชสิ่งเหลานี้เปนสื่อในความเจริญรุดหนา

หรือแสงสวางท่ีชี้นํา เขายังคงดําเนินตามพระผูทรงสัมบูรณ  ซึ่งเปนแหลงท่ีแทจริงและเปนปฐมเหตุ

ของพลังงานทุกชิด   ในบทเรียนของศาสตรทางอภิปรัชญา  สิ่งนี้ไดรับการเนนเปนพิเศษ และ

นักเรียนท่ีไดรับการยํ้าเตือนก็ระมัดระวังวา   คุณลักษณะเปนเพียงภาพสะทอน และภาพสะทอนเปน

สิ่งท่ีไมถาวรในการปรากฏภายนอกของสิ่งนั้นเสมอ 

 ท่ีใดก็ตามซึ่งคุณลักษณะถูกกลาวถึงในคัมภีรศักดิ์สิทธิ์ และบันทึกของพระเจา พระเจาจะ

ทรงประกาศคุณลักษณะเหลานี้ในฐานะสัญญาณของพระองค เพื่อวาผูทรงสัมบูรณท่ีดํารงอยู



เบ้ืองหลังคุณลักษณะ จะสามารถไดรับการสํารวจดวยการไตรตรองอยางลึกซึ้งในเวลาตางๆ  กัน 

แบบแผนท่ีแตกตางกันไดถูกกําหนดใหสํารวจคุณลักษณะตางๆ และสิ่งนี้ก็ถูกตองท่ีวา ศาสนาได

สนับสนุนแบบแผนนี้ดวยเชนกัน แตไมมีหนังสือเลมใดประกาศคุณลักษณะในฐานะเปนเปาหมาย

และวัตถุประสงคสุดทาย 

 สิ่งแรกและเปนพื้นฐานในบรรดาสิ่งเหลานี้คือการสมาธิ นั่นคือเพื่อไดความรูเฉพาะ ผูหนึ่ง

ถูกกําหนดใหเพงความต้ังใจอยางมีสมาธิไปยังจุดท่ีถูกกําหนดไวลวงหนา ท่ีทําใหผูหนึ่งไม

ตระหนักถึงภาพและความรูท่ีดํารงอยูเก่ียวกับสิ่งนั้น ในการสอนผูหนึ่งเพื่อพัฒนาความสามารถใน

การมีสมาธิ แบบแผนมากมายเชน  โยคะ  การฝกการหายใจ การสะกดจิต โทรจิต มุรอกะอบะฮ 

(อุตรวิสัยสมาธิ)  ฯลฯ ไดถูกกําหนดขึ้นมา   เมื่อการฝกฝนท่ีเต็มไปดวยวัตถุประสงคและประโยชน

เหลานี้ถูกนํามาพิจารณา ก็สรุปวา ผูหนึ่งซึ่งตองการสังเกตวาการมีอยูจริงในตัวตนของผูนั้น ซึ่งเปน

พื้นฐานและปฐมเหตุของทุกคุณลักษณะ หรือกลาวไดวา  ผูหนึ่งต้ังใจท่ีจะไดรับความตระหนักท่ีถูก

กระตุนอยูในตัวตนของเขา  ซึ่งสามารถทําใหเห็นการดํารงอยูสุดทายและแทจริง ซึ่งเปนสิ่งสําคัญท่ี

ซอนอยูเบ้ืองหลังบรรดาคุณลักษณะตางๆ 

  

จินตนาการ ๑ 

 ต้ังแตวันแรกท่ีเร่ิมพํานักอยูในโลกนี้   อาดัม (มนุษย)  ไดรับความรูแลววา   มีพลังอํานาจท่ี

ซอนอยูซึ่งรับผิดชอบในการจัดเตรียมปจจัยยังชีพสําหรับชีวิตดํารงอยูในโลก เมื่อเมล็ดพืชถูกหวาน

ลงไปในดิน จะสังเกตเห็นอยูเสมอทีเดียววา  ศักยภาพในเมล็ดพืชถูกทวีคูณขึ้น หลังจากผสมกับ

พลังท่ีซอนอยูในพื้นดิน เปนเหตุใหเกิดการดํารงอยูและการปรากฏตัวของสิ่งอ่ืนๆ  ในเชิง

วิทยาศาสตร  สิ่งนี้อาจกลาวไดวา เมื่อหลังจากผสมกับพลังงานท่ีซอนอยูในพื้นดินแลว พลังงานท่ี

ซอนอยูของเมล็ดพืช จึงแสดงตัวเองดวยผลลัพธท่ีตามมา ในรูปของพืชท่ีเจริญเติบโตเปนตนไมและ



ใหดอกผล แตสําหรับนักวิทยาศาสตรในยุคนี้ก็ยังอยูในความเคลือบคลุมวา  อะไรคือความเปนจริง

และเปนปฐมเหตุของพลังงานท่ีซอนอยูในเมล็ดพืชและพื้นดิน 

 เพื่อความเขาใจเร่ืองท่ีสําคัญนี้ในคําพูดงายๆ สามารถกลาวไดวา เมล็ดพืชคือลักษณะของ

การหาเอกลักษณแหงสิ่งมีชีวิตท่ีดํารงอยู  และตนไมท่ีสําแดงออกมาเนื่องจากเมล็ดพืชนี้คืออัต

ลักษณทางคุณลักษณแหงธรรมชาติดังกลาว คุณสมบัติอ่ืนๆ ของเมล็ดพืชก็คือ เมื่อแสดงอัตลักษณ

ทางคุณลักษณแหงธรรมชาติ หลังจากกลายเปนตนไมท่ีออกดอกดังกลาวแลว   ตนไมเหลานี้ก็ให

เมล็ดดวย เมล็ดพืชเหลานี้ แสดงรูปพรรณสัณฐานของตัวเองในรูปของใบท่ีมีการออกแบบเฉพาะ  

และจนกระท่ังบัดนี้เรายังตองคนหาวิธีการคํานวณ ซึ่งทําใหสามารถนับจํานวนใบไมบนตนไม

ท้ังหมดได สติปญญาของมนุษยนั้นจํากัดขนาดท่ีวา ไมสามารถรวบรวมการแพรกระจายท้ังหมด

ของเมล็ดพืชได เมื่อบุคคลทางดานจิตวิญญาณพิจารณาใครครวญเก่ียวกับเมล็ดพืชในขอบขายของ

ความเขาใจอีกซึ่งก็จะพบวาเมล็ดพืชดังกลาว คือปรากฏการณแหงคุณลักษณะ 

 เมื่อเราพบวาตัวเองไรความสามารถท่ีจะกําหนดลักษณะพิเศษ คุณสมบัติและคุณภาพ

ของเมล็ดพืชเม็ดกระจอยรอย  เนื่องจากสมรรถภาพอันจํากัดในการทําความเขาใจอยางลึกซึ้งของ

จิตสํานึก ดังนั้น ในทายท่ีสุดเราตองยอมรับวา  ความเขาใจอยางลึกซึ้งตอคุณลักษณะของพระเจาอยู

นอกเหนือขอบขายสติปญญาและจิตสํานึกของมนุษยซ่ึงมีแตขอบเขตจํากัด เพราะฉะนั้น เราจึงถูก

บีบบังคับใหแสวงหาความชวยเหลือจากแบบแผนท่ีสามารถทําใหกาวขามขอบเขตปริมณฑลของ

สติปญญาและจิตสํานึกของมนุษยไปได 

 เพื่อความคุนเคยของตัวเอรากับอาณาบริเวณท่ีอยูนอกเหนือขอบเขตทางสติปญญาและ

เหตุผลของมนุษย มุรอกอบะฮ คือแบบแผนหนึ่ง  ซึ่งสามารถทําใหเราพัฒนาความสามารถทาง

สมาธิ และเพื่อศึกษาการเพงความต้ังใจอยางรูแจงแทงตลอด   เมื่อผูมีการศึกษาซ่ึงสับสนจากทฤษฎี

วิทยาศาสตรสมัยใหมตางๆ ท่ีขัดกัน  และบรรดานักวิชาการท่ีอางกิจกรรมเก่ียวกับสติปญญาและ

การเรียนรูมากเกินไป ซึ่งบังเอิญสนใจศาสตรทางดานจิตวิญญาณ พวกเขากลับลมเหลวในการแสดง



ความเขาใจอยางถูกตองเหมาะสมตอศาสตรเหลานี้ เพราะพยายามทําความเขาใจหัวขอท่ีไมมีสิ้นสุด  

โดยใชความชวยเหลือของสติปญญาอันจํากัดของมนุษย นั่นคือพยายามจํากัดส่ิงท่ีไมมีขอบเขตให

มาอยูในขอบเขตจํากัดของมนุษย  นั่นคือพยายามจํากัดส่ิงท่ีไมมีขอบเขตใหมาอยูในขอบเขตจํากัด 

พวกเขาประกาศวาจิตวิญญาณนิยมคือกลอุบายของจินตนาการ ทรรศนะนี้ดักพวกเขาไวในกับดัก

ของขอบเขตการคาดเดา  ซึ่งขวางก้ันพวกเขาจากการสืบเสาะสํารวจในทิศทางนี ้

 ตราบเทาท่ีจินตนาการไดรับการพิจารณา ไมมีสิ่งใดสามารถดํารงอยูโดยปราศจากขอ

ผูกมัดของจินตนาการ  การปฏิบัติภารกิจ และกิจกรรมตางๆ  ของชีวิตวางอยูบนจินตนาการ   

นักวิชาการกลาวถึงจิตวิญญาณนิยมวาเปนผลผลิตของจินตนาการ  แตไมไดใหคําจํากัดความวา

จินตนาการคืออะไร  ท้ังหมดท่ีถูกคนพบ การพัฒนา ความกาวหนาท่ีกระทําไปจนกระท่ังบัดนี้   จะ

ไมมีความสําเร็จใดๆ  เลย  นอกจากผลการใชพลังจินตนาการอยางเหมาะสมท่ีออกมาในขั้นสุดทาย 

 ตัวอยางเชน  นักวิทยาศาสตรมีมโนคติท่ีวา สมควรจะมีอาวุธซ่ึงสามารถสังหารผูคนได

นับพันคนในเวลาเดียวกัน  นักวิทยาศาสตรคนอ่ืนๆ   คิดประดิษฐอุปกรณจับคล่ืนเสียงท่ีถายทอดมา

จากเคร่ืองสงสัญญาณ  ย่ิงกวานั้นคนอ่ืนๆ  อีกเกิดมโนคติวา ควรจะมีจอภาพซึ่งสามารถแสดงภาพท่ี

อยูหางไกลออกไปได การประดิษฐท้ังหมดเปนไปได เพราะบุคคลคนหนึ่งหรือบุคคลเหลานั้นเพอ

ฝน และจินตนาการเหลานี้กระตุนการแสวงหาและการวิจัย  ซึ่งมีผลทําใหเร่ืองในจินตนาการเหลานี้

กระตุนการแสวงหาและการวิจัย  ซึ่งมีผลทําใหเร่ืองในจินตนาการของพวกเขาเปนจริงขึ้นมาในนาม

ของการประดิษฐ  คําถามก็คือถานักวิทยาศาสตรท่ีทําใหจินตนาการของคนลุลวงไป  ไมไดเพง

ความสนใจไปยังจินตนาการท่ีจะประดิษฐแลว จะเปนไปไดอยางไร ท่ีการประดิษฐดังกลาวจะ

ไดรับการสรางสรรคขึ้นมา 

 เปนคํากลาวท่ีไมถูกตองและเขลาวา  จิตวิญญาณนิยมเก่ียวของกับส่ิงท่ีเปนจินตนาการ  

ในเชิงของศาสตรทางจิตวิญญาณ  ความคิดคือขอมูลท่ีเพงไปยังตําแหนงหนึ่งอยางไมลดละ  และ

เมื่อความคิดหรือขอมูลยังคงไดรับการเพง  ณ ตําแหนงซ่ึงดํารงอยูในความคิด  ทายท่ีสุดก็การมีอยู 



ซึ่งถูกแสดงออกดวยคุณสมบัติและคุณลักษณะท้ังหมดของมัน  เมื่อบุคคลทางจิตวิญญาณกลาวถึง

ตนโอค  เขาจะบอกวา  เมล็ดพืชไดเพงความคิดของมันไปยังจุดหนึ่ง เพื่อสําแดงคุณสมบัติและ

คุณลักษณะของตนเอง การเพงความคิดของเมล็ดพืช ทําใหเกิดการแสดงคุณลักษณะ และรูปพรรณ

สัณฐาน ในรูปของตนไมใหญคือ ซึ่งขั้นบนพื้นผิวโลก 

 กฎ ในความเปนจริง  ลักษณะพิเศษ คุณสมบัติและคุณลักษณะ คือคลังขอมูลในตัว

มนุษย เมื่อขอมูลบางสวนหรือท้ังหมด ถูกเพงไปยังตําแหนงเดียวภายใตอิทธิพลของพลังสมาธิ  

ความคิดจะกระตุนขอมูลท่ีไมมีท่ีสิ้นสุดและผูหนึ่งจะเร่ิมเห็นภาพของปรากฏการณ 

 

จินตนาการ 2 

 รางกายมนุษยขึ้นอยูกับวิญญาณ  นั่นคือรางกายท่ีเปนเนื้อหนังมังสา  ของมนุษย ไมใช 

“บุคคล” ท่ีแทจริง คนท่ีมีจิตปกติ ซึ่งไมไดรับความทรมานจากอาการปวยหรือผิดปกติทางอารมณ

ใดๆ  จะมีแรงกระตุนตามธรรมชาติและตามสัญชาตญาณท่ีเปนกลาง คุณคาทางสังคมในสังคมท่ีเรา

ดํารงชีวิตนั้น วางอยูบนสัญชาตญาณ 

 ตัวอยาง  ถาบางคนซึ่งมีวิจารณญาณ เพียงพอท่ีจะเขาใจไมรูวาใครคือพอแมของตน   ผู

นั้นจะรูสึกขัดของหมองใจ   ความไมรูนี้ทําใหความขัดของหมองใจยังคงครอบงําอยู ดูเหมือนสิ่งนี้

จะไมมีผลกระทบอะไร ถาผูหนึ่งไมรูวาพอแมของตนคือใคร   เพราะเขาก็สามารถดํารงชีวิตอยูได

แมยังทําใหเขาไดรับความสุขในการใชชีวิต ใชประโยชนจากกิจกรรมตางๆ  ของชีวิต  รูสึกพึงพอใจ

ในการคบคาสมาคมกับเพื่อนฝูง  แตถาเขาไมรูรายละเอียดเก่ียวกับพอแม   ชีวิตก็จะกลายเปน

สัญลักษณของความขัดของหมองใจและการสูญเสีย 



 เด็กๆ  ท่ีไมรูจักพอแมของตนเอง   ตองแสวงหาการอุปถัมภค้ําชูจากบางคนท่ียังคง

สัมพันธอยูกับกําเนิดของพวกเขา ตัวอยางเหลานี้พบไดในประเทศตะวันตก  ซึ่งเรียกเด็กๆ ท่ีไมรูจัก

พอแมของตนวา    ลูกๆ  ของพระเจาแผนดินถึงแมวาจะรูเปนอยางดีวาในความเปนจริงพวกเขาไมมี

มโนคติใดๆ  เก่ียวกับพอแมของตน พวกเขาก็ยังปลอบโยนเด็กๆ เหลานั้นวา  เปนลูกของพระเจา

แผนดิน ความสัมพันธระหวางลูกกับพอแมไดรับการยอมรับจากทุกอารยธรรมของมนุษยชาติ และ

ไดรับการปกปองโดยกฏหมายท่ีบังคับใชในสังคม การดํารงอยูของโชคชะตา และระบบครอบครัว

ก็วางอยูบนมโนคติท่ีปกปองความสัมพันธอันศักด์ิสิทธินี้ดวย  กฎของธรรมชาติก็คุมครองปองกัน

ความสัมพันธนี้เชนกัน และยํ้าเตือนมนุษยใหยกยองใหเกียรติ “ชาติกําเนิด”  พอแมของตน  แทท่ี

จริงแลว ผูท่ีเกิดนอกสมรสไมมีสถานะภาพทางสังคม การเปนเด็กกําพราคือส่ิงหนึ่งและการมีชีวิต

อยูโดยไมรูจักพอแม เปนอีกสิ่งหนึ่งซึ่งแตกตางกันอยางสิ้นเชิง 

 เมื่อบุคคลทางจิตวิญญาณเร่ิมแสวงหาตนกําเนิดของตนเองในการติดตามสืบคนเพื่อใหรู

ตนกําเนิดดังกลาว การแสวงหาดังกลาวทําใหไปถึงตนกําเนิดแหงจักรวาล เนื่องจากแรงผลักดันและ

ความคิดไกลสุดเอ้ือมของเขา การแสวงหาตนกําเนิดของผูหนึ่งคือบทเรียนทางจิตวิญญาณบทแรก  

ผูมีสวนรวมในทางจิตวิญญาณจะแสวงหาตัวเองกอนส่ิงอ่ืนใด เมื่อประสบการณความสําเร็จในการ

สํารวจและคนพบตัวเอง เขาก็จะคนหาแหลงกําเนิดของส่ิงแวดลอมและส่ิงท่ีอยูรอบๆ ตัว  เมื่อการ

คนพบเปดเผยออกมาวา สภาพแวดลอมนั้นวางอยูบนกาซและแสง   จิตใจของเขาก็เปล่ียนมาสนใจ

ตนกําเนิดของกาซและแสงเหลานี้แทน เมื่อตระหนักถึงแสงและความเปนจริงเก่ียวกับแสง  มานท่ี

ปดก้ันสายตาของเขาก็เลิกขึ้นและเร่ิมมองเห็นสิ่งถูกสรางของแสงท้ังหลายในอาณาบริเวณท่ีมองไม

เห็น  เมื่อการสืบเสาะหาความเปนจริงผลักดันมนุษยไปสูแหลงกําเนิดของแสงเหลานี้  เขาจะ

สังเกตเห็นวา แหลงกําเนิดของแสงเหลานี้คือแสงท่ีมองไมเห็นและละเอียดออน ซ่ึงเนื่องจากความ

จํากัดของศัพทแสงของเราจึงไมอาจใหความหมายใดๆ ไดนอกจากรัศมี (นูร) 



 เรารูวาไมอาจคิดคํานวณรูปรางหนาตาของกระแสไฟฟา  ถึงอยางไรก็ตาม  จากการดํารง

อยูและการทํางานตามปกติของกระแสไฟฟา  ไมมีใครเคยพยายามอธิบายรูปทรงของไฟฟาเลย  ไม

มีผูใดปฏิเสธพลังงานไฟฟาได  เมื่อกระแสไฟฟา แสดงตัวเองเราเห็นปฏิกิริยาท่ีแสดงออกมา  อยาง

มากท่ีสุดกระแสไฟฟาเรียกไดเพียงคล่ืน   แตรูปทรงก็ไมสามารถอธิบายได ถากระแสไฟฟาถูกท่ีให

ผานจอภาพ เราอาจมองเห็นแสงสีตางๆ วาววับ  แตรูปรางหนาตาของกระแสฟาก็ยังอยูนอกเหนือ

การอธิบาย ประกายไฟหรือ แสงวาววับท่ีแสดงบนจอไมสามารถเรียกวาเปนกระแสไฟฟาได  ณ  

ท่ีนี้ใชภาพดังกลาวเปนของจอและไมรูปธรรมของไฟฟา 

 กลับมายังจุดเร่ิมตนในการพิจารณาของเรา   การเสาะแสวงหาเพื่อเปดเผยความเปนจริง

ของแสง นํานักศึกษาทางจิตวิญญาณไปสูแสงท่ีเรียกวารัศมี (นูร)  หลังจากตัวเองมีความคุนเคยกับ

รัศมีแลว ก็จะเร่ิมแสวงหาความเปนจริงของรัศมี สิ่งนี้สามารถทําใหมนุษยสํารวจและคนพบวา รัศมี

ประกอบดวยคุณลักษณะของพระเจาผูทรงย่ิงใหญ การแนะนําของคุณลักษณะแหงพระเจากระตุน

การเสาะแสวงหาของเขาขึ้นไปอีก และเร่ิมคิดคํานึงถึงการมองเห็นผูซ่ึงครอบคคุณลักษณะเหลาน้ี  

ถามีความเมตตาของพระเจา และมีความยินดีกับความใกลชิดตอทานศาสดา  (ขอความสันติพึงมีแด

ทานและลูกหลาน) เราจะคนพบวาตนกําเนิดของคุณลักษณะ ก็คือเจตนารมณอันศักด์ิสิทธิ์ของพระ

เจา  เมื่อเราต้ังสมาธิไปยังคุณลักษณะอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจา แรงขับดันในการแสวงหาความรักตอ

ทานศาสดา (ขอความสันติพึงมีแตทานและลูกหลาน)  การเคารพภักดีพระเจาอยางมากมาย และ

ความหลงใหลตอความจริง จะเปดเผยแกตัวเราวา  พื้นฐานของเจตนารมณอันศักด์ิสิทธิ์คืออภิปสนา 

(Beatific Vision) หรือภาษาอาหรับวา “ตะญัลลี”   เมื่อเขายังคงปรารถนามากขึ้นไปอีกก็จะเปดเผย

ออกมาวา   รากฐานของอภิปสนา (ตะญัลลี) นี้คือความโนมเอียงไปสูพระเจา (ตะดัลลา) ณ ขั้นตอน

นี้ จากการปฏิเสธความมีจิตสํานึกและความรูสึก  เขาจึงกาวไกลออกไปขางหนา ทายท่ีสุดจะ

ประสบความสําเร็จในการตระหนักรูสิ่งสัมบูรณ  นั่นคือ พระเจาผูทรงอยูชั่วนิรันดรและทรง

อสงไขย  



 วัตถุประสงคของการบรรยายท้ังหมดนี้ก็คือ ในการไปถึงจุดสําคัญอันสูงสุดของ

เหตุการณ จะตองเร่ิมตนดวยบางสิ่งบางอยาง และในการกาวออกไปในเบ้ืองแรก เราจะตองมีความ

ใสใจอยางแนวแน เราตองมีความสนใจ มีความสัมพันธและมีสมาธิ และใหเพื่อไดรับสมาธิในการ

เพงความสนใจ วิธีการงายๆ คือ มุรอกอบะฮ เรียกกันวา มุรอกอบะฮ กระตุนจินตนาการ และการ

กระตุนจินตนาการดังกลาว  ตัวอยางเชน  มีคนมากมายซ่ึงมีความสามารถในจินตนาการและเปนท่ี

ยอมรับกันโดยท่ัวไป  พวกเขาแสดงพฤติกรรมบางอยาง เนื่องจากพลังนี้   แตไมมีแมแตสักตัวอยาง

เดียวท่ีผูนั้นเคยมองเห็นเทวทูตหรือวิญญาณของตนเอง หลังจากจินตนาการต่ืนตัวดวยความ

ชวยเหลือของวิทยาศาสตรกายภาพหรือสูตรเก่ียวกับวัตถุท่ัวไป  ภาระหนาท่ีของจินตนาการน้ี

สับสนยากท่ีจะเขาใจทีเดียว ถาบางคนพบเห็นวิญญาณโดยบังเอิญซึ่งคลายคลึงกับเขาในทุก

รูปลักษณ ผูนั้นก็จะรูสึกสับสนอยางชัดเจน หรือสะดุงตกใจกลัว  ไมเปนการยากเกินไปท่ีจะเขาใจ

สิ่งนี้  ผูท่ีขาดความกลาหาญในการเผชิญหนากับความเปนจริงของตัวเอง หรือไมตองการท่ีจะให

ยุงยากใจในเร่ืองนี้  ดังนั้น เพื่อใหเร่ืองน้ีผานไป ดูเหมือนเปนการงายท่ีจะกลาววา ท้ังหมดนี้คืองาน

ของจินตนาการ และถาบางสิ่งบางอยางไดรับการพิสูจนแมแตนอยนั่นก็เปนมายากลท้ังหมด ไมวา

เกิดโดยอุบัติเหตุหรือโดยการเปล่ียนแปลง แตความเปนจริงยังคงไมเปล่ียนแปลง   และไมอาจถูกทํา

ใหชะงักไดดวยมโนคติดังกลาว 

 นักวิทยาศาสตรผูย่ิงใหญหลายคนมีคุณูปการมากมายในความเจริญกาวหนาของมนุษย

ผานทางการประดิษฐซึ่งเปนท่ีรูจักกันดี   นักวิทยาศาสตรในอดีตมีความสําเร็จท่ีย่ิงใหญกวาใน

เกียรติยศของพวกเขา แตบางคนก็ยังไม เขาใจ ถึงแมวาวิทยาศาสตรกายภาพ จะประกาศ

ความกาวหนาของตนในทุกดานก็ตาม นักวิทยาศาสตรสมัยนี้   ซึ่งคุยอวดเก่ียวกับการเดินในอวกาศ  

พิชิตดวงจันทรได และคนพบเสนทางออกไปสูจักรวาลอันไกลโพน  ก็ยังไมเขาใจปรามิดแหงอียิปต

อยางสมบูรณ การกอสราง วัตถุประสงคและการทํางานของพวกเขาทําใหหัวใจงุนงง  ท่ีความ

มหัศจรรยทุกรายการของโลกยังไมสามารถนํามาซ่ึงขอสรุปท่ีเหมาะสมของพวกเขาได  มุกอนนะฮ 



ศาสดาท่ีถูกซอนเรนแหงโคราซานไดออกอุบายประดิษฐดวงจันทร   ซ่ึงขึ้นในเวลาท่ีกําหนด  และ

หลังจากใหความสวางไสวแกโลกในเวลาท่ีกําหนดแลวก็ลับขอบฟา ไฟในมหาภารตะซ่ึงเปนมหา

กาพยภาษาสันสกฤตท่ีมีชื่อเสียง กลาวถึงอาวุธท่ีใชยิง  ซึ่งในอาวุธเหลานั้นมี “จักราวรรดิ” 

(Chakaraart) ซึ่งมีอํานาจการทําลายดุจไฟนรกขึ้นบนโลก  เปนท่ีชัดเจนวาการประดิษฐท้ังหมดน้ี

เปนไปได  เมื่อมีบางคนสรางสิ่งเหลานั้นตามจินตนาการของตนและเปนท่ีรูจักกันอยางแพรหลาย  

หรือกลาวอีกนัยหนึ่งวา จินตนาการของนักประดิษฐไดรับการชมเชยอยางกวางขวางและอยางไม

ระมัดระวัง 

 

ข้อมูลที่ไม่ส้ินสุดยุติ 

 คํานิยามหนึ่งของความรูคือ การกระตุนกระบวนการการรับรูหรือการเรียนรูสิ่งตางๆ ถา

เราไมมีความรูเก่ียวกับสิ่งตางๆ สิ่งเหลานั้นก็จะยังคงไมมีการดํารงอยูสําหรับเรา  ความรูสามารถ

แยกแยะออกเปน 3 ประเภท ประเภทท่ีหนึ่งเปนความรูท่ีเราถูกปอนดวยขอมูลบางสิ่งบางอยาง และ

เรายอมรับขอมูล ดังกลาวดวยความเชื่ออยางมั่นใจ ประเภทท่ีสองคือ  เราจะเชื่อเมื่อมองเห็นเทานั้น 

และความรูประเภทท่ีสามคือ   เมื่อเราสามารถรูสึกถึงคุณสมบัติซึ่งอยูภายในของสิ่งท่ีเห็นและ

สามารถสํารวจลึกเขาไปภายในของสิ่งนั้นได  ผูคนทางดานจิตวิญญาณใหนามความรูท้ังสาม

ประเภทนี้วา  

1) ความรูแทจริง 

2) ความรูแนชัด 

3) ความเปนจริงท่ีแทจริง 



 ความรูแทจริง (อิลมุลยะกีน) คือสภาพความรูเมื่อเราไดขอมูลวานักวิทยาศาสตร

ประดิษฐอุปกรณ (อาวุธ) ท่ีสามารถสังหารมนุษยไดคราวละนับแสนคนในเวลาเดียวกัน  ถึงแมวา

เราไมเคยเห็นระเบิดอะตอมหรือนิวเคลียร เราก็เชื่อ และมั่นใจวามีอุปกรณดังกลาวดํารงอยูจริง 

 ความรูแนชัด (อัยนุลยะกีน)  คือ สภาพความรูเมื่อเราไดขอมูลวานักวิทยาศาสตร

ประดิษฐจอภาพ  ซึ่งสามารถแสดงภาพ และวัตถุท่ีอยูหางไกลออกไปไดโดยท่ีเราสามารถเห็น

ปรากฏการณการสงสัญญาณภาพจากสถานีท่ีอยูหางออกไป  และการรับภาพทางเคร่ืองรับโทรทัศน 

เพราะฉะนั้น ความรูนี้จึงถูกเรียกวา  ความรูแนชัด เพราะความแนชัดในความจริงของความรูน้ี 

ไดรับการยืนยันโดยการมองเห็น 

 เราไดรับแจงใหรูวา  พื้นฐานของจักรวาลและทุกสิ่งท่ีดํารงอยูในจักรวาลคือ แสง เพราะ

เราไมสามารถมองเห็นแสง และไมมีความรูใดๆ  เก่ียวกับรูปแบบโครงสรางของแสงเหลานี้    

เพราะฉะนั้น เรานาจะกลาววา  เราไมไดรับความรูความเปนจริงแทจริง (ฮักกุลยะกีน)  และถาเรารู

แหลงกําเนิดและรูปแบบโครงสรางของแสง   จึงนาจะเปนสภาพของการรูความจริงแทจริง 

 นักวิทยาศาสตร คนพบวา   ทุกส่ิงท่ีดํารงอยูในโลกถูกหอหุมอยูในแสง แสงลอมรอบ

วัตถุมองเห็นไดในบางขอบเขตในสภาพแวดลอมเฉพาะ ดวยความชวยเหลือของกลองถายรูปท่ี

ออกแบบเปนพิเศษ แตอยางไรก็ตาม  บัดนี้มีการยืนยันแลววา  ทุกสิ่งถูกหอหุมอยางมิดชิดในเปลือก

ของแสง  แตท่ียังคงตองไดรับการคนพบก็คือ แหลงกําเนิดท่ีปอนแสงเขามาคืออะไร  โดยเราขาด

ความรูเก่ียวกับแหลงกําเนิดท่ีปอนแสงเหลานี้เขามา  ดังนั้นจึงไมสามารถอางไดวาเราคงพบความ

เปนจริงแลว  ถึงแมขณะนี้แสงจะรูวาเรือนรางทางกายภาพนี้อาศัยการปอนของสูง  แตความรูของ

เราเก่ียวกับแหลงกําเนิดท่ีปอนแสงเหลานี้เขามาก็เกือบเปนศูนย นักศึกษาทางจิตวิญญาณจะสามารถ

มีหนทางไปสูความเปนจริงแทจริง (ฮักกุลยะกีน)  โดยผานทางการฝกฝนมุรอกอบะฮอยางตอเนื่อง

หลังจากขามขอบเขตสองขั้นตอนแรกนั่นคือ  ความรูแทจริง  (อิลมุลยะกีน) และความรูแนชัด (อัย

นุลยะกีน) ไปแลว 



 เมื่อครูจิตวิญญาณใครครวญถึงสรรพสิ่งท่ีดํารงอยูในจักรวาล อธิบายทฤษฎีหรือ

แนวความคิดบางอยาง  เขาจะไดรับความรูท้ังสามขั้นตอนเบ้ืองหนาเขา  ขั้นตอนกอนอ่ืนท้ังหมด 

เขาจะสังเกตุพินิจพิจารณา และทําความเขาใจส่ิงนั้นอยางนักวิชาการ จากนั้นจึงสังเกตใน

รายละเอียดอยางใกลชิดและอยางลึกซึ้ง และหลังจากนั้นจึงพิจารณาท่ีจะสํารวจความเปนจริงของสิ่ง

นั้น  เขาไมรูสึกสบายใจ ถาไมประสบความสําเร็จในการคนพบความเปนจริงท่ีสําคัญ และท่ีซอนอยู

ในลักษณะภายนอกของสรรพสิ่งท่ีอยูภายใตการพิจารณา กอนท่ีจะเขาไปคนหาการแบงประเภท

ความรูเหลานี้อยางลึกซึ้ง  กอนสิ่งอ่ืนใดจําเปนท่ีผูหนึ่งควรเขาไปในวงจรขอมูลนั้นคือ  เขาควร

ยอมรับบางสิ่งบางอยางในฐานะปรากฏการณของความรู 

 ในคัมภีรของพระเจาและบันทึกศักด์ิสิทธิ์ ไดมีการพิจารณาอยางละเอียดถ่ีถวนวา การ

ดํารงอยูของสรรพสิ่งเปนเพียงขอมูล  กอนการเรียนความรูเก่ียวกับนามชื่อ   อาดัมไมมีคา  แมแต

ความสําคัญท่ีจะถูกกลาวถึงในขั้นแรกพระเจาผูทรงรอบรูมอบความรูใหอาดัม   และหลังจากนั้นเขา

จึงถูกถาม  ใหแสดงความรูท่ีรํ่าเรียน  ซึ่งเทวทูตเองก็ถูกบอกใหนําเสนอ  เทวทูตเหลานั้นตอบวา 

 “ไมมีความรูใดๆ  แกพวกขาพระองค นอกจากสิ่งท่ีพระองคไดทรงสอนพวกขาพระองค

เทานั้น” 

 ในความเปนจริงการสนทนาของเทวทูตนี้เปดเผยความลับท่ีชัดเจนแนนอนท่ีวาไมวา

มนุษยหรือเทวทูตคือผลรวมความสําเร็จของรูปแบบความรูท่ีเขาไดรับ 

 เทวทูตดํารงอยูกอนการสรางสรรคอาดัม   ความรูของเทวทูตบอกพวกเขาวา  อาดัม 

(มนุษย) อาจจะหล่ังเลือดและสรางความเสียหาย พระเจาไมไดหักลางพวกเขา   อยางไรก็ตามทรง

กลาววา  

 “เรารูในสิ่งท่ีพวกเจาไมรู” 



 และเทวทูตยอมรับเชนกันวา  พวกตนไมรูนอกจากสิ่งท่ีพระเจาทรงสอนพวกเขา ปรากฏ

ความฉลาดหลักแหลมและวิทยปญญาในสิ่งท่ีพระเจาเองทรงกลาววา 

 “และพระองคทรงสอนบรรดานามของท้ังปวงใหแกอาดัม  ภายหลังไดทรงส่ังใหแสดง

สิ่งเหลานั้น” 

 การอธิบายนี้พิสูจนอยางชัดเจนวา   ตลอดชีวิตมนุษยไมวาภายในหรือภายนอกคือชีวิต

ในโลกแหงการชําระกอนท่ีจะมายังโลกนี้ ชีวิตในโลกนี้ ชีวิตหลังความตายในอะอรอฟ  ชีวิตในวัน

ฟนคืนชีพหรือวันตัดสินพิพากษา ชีวิตในสวนสวรรคหรือในนรก ท้ังหมดลวนขึ้นอยูในความรูหาก

ไมตระหนักถึงสวนสวรรคและนรก ท้ังสองนั้นก็ไมมีการดํารงอยูสําหรับเรา  ถาไมรูวาเรามีชีวิตแม

หลังจากตายไปแลว และแรงกระตุนท้ังหมดยังคงทํางานอยูเหมือนเมื่อยังมีชีวิตในโลกนี้  ดังนั้น  

ชีวิตหลังความตายก็ไรความหมายสําหรับเรา และไมสามารถแมแตจะกลาวถึงชีวิตในอะอรอฟ ถา

เราไมมีความรูนี้จากคัมภีรอัล กุรอาน  คัมภีรของพระเจาและผูใกลชิดพระองค   พรอมดวยมรดก

ของบรรดาศาสดาวา  เราสามารถอธิบายเร่ืองหลังจากความตายได   และเราตองมีชีวิตอยูในหน่ึง

จากสองสภาพนี้    ดังนั้น ตายหรือเปน ในชีวิตหลังความตาย   จะกลายเปนสิ่งไรสาระและไมมี

ประโยชนสําหรับเรา  และมโนภาพของความดีและความชั่วจะสูญเสียความสําคัญของตนเองไป ท้ัง

ความชั่วท้ังสองตางดํารงอยู เพราะเราไดรับแจงท้ังสองสิ่งนี้จากบรรดาศาสดาของพระเจา 

 ความรูประเภทหนึ่งคือความรูท่ีไดรับผานทางการเรียนรูตางๆ ท่ีเรามีในเชิงจิตวิญญาณ

นิยม   ซึ่งเรียกความรูนี้วาความรูท่ีไดรับ (Acquired Knowledge) นั่นคือความรูท่ีสามารถไดรับตาม

ศักยภาพจิตสํานึกของคนๆ หนึ่ง ความรูอีกเชนกัน เปนขอมูลประเภทท่ีไมส้ินสุดยุติ ตัวอยางเชน  

เราคุนเคยกับหนึ่งสองและสาม  เพราะตัวเลขนี้ผานลงมายังคนรุนตางๆ ในฐานะขอมูลท่ีไมสิ้นสุด

ยุติซึ่งไมมีการขาดตอน  เรากลาววา หนึ่ง สอง สาม แตไมสามารถบอกไดวา อะไรท่ีมากอนหน่ึง   

ถาบางคนโตแยงวาหนึ่งนี้ไมใชหนึ่ง และสองไมใชสองแลวเรามีสิทธิ์ท่ีจะพิสูจนวา   หนึ่งท่ีจริงคือ

หนึ่ง  และไมสามารถต้ังชื่อใหเปนสองและสองท่ีจริงคือสองและอ่ืนๆ  



การบิน 

 ความแตกตางท่ีเดนชัดท่ีสุดระหวางแมของมนุษยกับแมว คือ   แมของมนุษยมีความ

คาดหวังจากลูกของนาง ในขณะท่ีแมของสัตวไมไดคาดหวังอะไรจากลูกๆ  ของมัน  ถึงแมวา พวก

มันจะจัดเตรียมสิ่งท่ีผูสืบสายเลือดตองการเพื่อเล้ียงดูใหเติบโตก็ตาม  และส่ิงนี้ทําใหแมของสัตวมี

ความเหนือกวาแมของมนุษย อาดัมไมไดมีความแตกตางเหนือสิ่งถูกสรางอ่ืนๆ   เพราะเขาใหกําเนิด 

แตสัตวอ่ืนไม  เขารูสึกหิวกระหายแตสัตวอ่ืนไม  หรือวาเขามีความรูสึกท่ีจะปกปองตนเองจาก

สภาพอากาศท่ีรุนแรงแตสัตวไมมีความสามารถ ไมเลย  ไมใชสิ่งนี้ แรงกระตุนท้ังหมดนี้ในสัตวก็มี

เชนกัน บางทีมีบางสิ่งซึ่งพบในสัตวมากกวามนุษย ตัวอยางเชน  สุนัขมีการเตือนอันตรายท่ีใกลเขา

มาลวงหนามากกวามนุษย นกมีการเตือนภัยพายุท่ีเคล่ือนใกลเขามากอนการกระหน่ําจริงไดนาน

มาก  และตัวมันเองก็เขาไปอาศัยอยูในท่ีกําบัง มนุษยอางตนเองวา โดดเดนท่ีสุด ในส่ิงถูกสรางท้ัง

มวล แตในทางกายภาพไมสามารถบินไดเหมือนนกพิราบ  ตราบเทาท่ีแรงกระตุนและความตองการ

ของเผาพันธุตางๆ ไดรับการพิจารณา มนุษยและสิ่งถูกสรางอ่ืนๆ มีพลังเทากันในเร่ืองนี้  ทีนี้ปญหา

ก็คือนกกระจอกมีแรงกระตุนและความตองการท้ังหมดท่ีเก่ียวของกับชีวิต  และไดรับความรูและ

ความตระหนักท่ีจําเปนเพื่อใหบรรลุแรงกระตุนและความตองการแตนกกระจอกไมสามารถสราง

เคร่ืองบิน โทรทัศน  วิทยุหรือระเบิดอะตอม และมนุษยสามารถกระทําสิ่งท้ังหมดนี้ได 

 แตถึงแมความรูนี้ก็ยังไมใชความรู   ซ่ึงถูกประทานใหอาดัมเปนพิเศษ จนทําใหเขามีความ

โดดเดนเหนือสิ่งถูกสรางอ่ืนท้ังมวล เพราะความรูท่ีจะสรางสรรคบางสิ่งบางอยางนั้นเก่ียวกับ

สติปญญาท้ังสิ้น  ความรูนี้มีขอบเขตของมันเชนกัน  นกกระจอกไมสามารถสรางโทรทัศน แตใน

เวลาเดียวกันสามารถบินในอากาศได เชนเดียวกัน มนุษยมีขอเสียเปรียบเชนกัน  เพราะวาไม

สามารถบินในอากาศ ถึงแมวาจะสามารถสรางโทรทัศนได ดังนั้น  นี่คือความจริงอีกเชนกันวา 

มนุษยท้ังหมดมีความเฉลียวฉลาด และความสามารถไมเทาเทียมกันสติปญญาท่ีมากเกินไปหรือ

อัตคัดขัดสนเปนพื้นฐานการประดิษฐคิดคนของมนุษย แตมีความรูบางอยางท่ีอยูเหนือขอบเขตและ



ขีดจํากัดของมนุษย ความรูนี้สามารถทําใหมนุษยบินไปในอากาศเหมือนกับนกได   ความรูนี้ซึ่ง

สามารถทําใหเรามองเห็นวัตถุท่ีอยูไกลออกไปโดยไมตองเคร่ืองมือท่ีเปนวัตถุเชน  กลอง

โทรทรรศน   เปนตน  หลายเหตุการณปรากฏชัดวา มิตรผูใกลชิดพระเจา  (เอาลิยาอัลลอฮ  ซึ่ง

ครอบครองความรูพิเศษนี้    เพราะความใกลชิดพระเจาของพวกเขา)   สามารถไดยินเสียงท่ีเปลง

ออกมาในอดีตกาลนานมาแลว   และสามารถแสดงการหย่ังรูและเขาใจเสียงเหลานั้นได  

 เมื่อพูดถึงสติปญญา เราจะสังเกตวาแมความสามารถนี้ก็ไมใชสมบัติของมนุษยแตเพียงผู

เดียว ถามนุษยแตเพียงผูเดียว   ถามนุษยครอบครองสติปญญา   ดังนั้นลิงก็แสดงออกซ่ึงสติปญญา 

ถาลิงถูกสอนตามศักยภาพทางสติปญญาแลว ลิงก็เรียนรูไดเชนกัน แตกรณีของศาสตรทางจิต

วิญญาณ มนุษยตองมีความตระหนักเก่ียวกับตัวเอง ถาผูหนึ่งไมตระหนักถึงตนเอง ดังนั้น เขาก็

ไมไดดีไปกวาสุนัขแมว  มนุษยไดรับมอบความพิเศษ ถาเขาไมเปนทุกขเปนรอนในการเรียนความรู

พิเศษนี้ เขาก็อธรรมกับตนเอง  หลังจากบรรดาศาสดาของพระเจาแลว   ความรูนี้สามารถเรียนได

จากบรรดาครูทางจิตวิญญาณ ซึ่งพระเจาผูทรงเมตตาประกาศวา   พวกเขาเปนมิตรซ่ึงมีความใกลชิด

ของพระองค   ผูทรงมีอํานาจเหนือทุกสิ่ง 

 

ไม่มีพระเจ้าอืน่ใดนอกจากพระเจ้าองค์เดยีว  

   พระเจาผูทรงสูงสงย่ิง  กลาวถึงผูแทนและผูชวยของพระองค  ในฐานะความไววางใจ

ท่ีมอบไวในตัวมนุษย นั่นคือความรูท่ีสามารถทําใหมนุษยบรรลุขอผูกมัด และภารกิจในฐานะผูชวย

ของพระเจาและอํานาจหนาท่ีในการสั่งการควบคุมเหนือจักรวาลนั้นคือความไววางใจท่ีถูกมอบให 

การท่ีผูหนึ่งสามารถใชสิ่งท่ีไดรับมอบความไววางใจไดดวยการอนุญาตของเจาของ  ทําใหระลึกถึง

ความจริงนี้ในจิตใจวา สิ่งนี้ความจริงไมใชของฉันและฉันไดรับมอบหมายใหเปนเพียงผูดูแล  ความ

คูควรแกการไววางใจหมายความวา ผูหนึ่งจะไมอางสิทธิ์ความเปนเจาของในสิ่งท่ีไดรับความ



ไววางใจ และใชสิ่งนั้นดวยความระมัดระวัง ยอมรับวาส่ิงท่ีไดรับมอบไมใชความสําเร็จ  เนื่องจาก

คุณสมบัติของเขา 

 พระเจาผูทรงเมตตาย่ิง ประกาศวา  เรามอบหมายอาดัมดวยความไววางใจและให

อํานาจในการใชอํานาจหนาท่ี  เพื่อวาเขาจะสามารถใชความไววางใจดังกลาว ตามความตองการ

และเจตนารมณของเรา มีบางสิ่งท่ีตองการความเขาใจอยางลึกซึ้งเก่ียวกับ “ความรูท่ีไดรับ” 

(Acquired Knowledge)  และ “ความรูซ่ึงนําเสนอให”   (Presented Knowledge) ความไววางใจท่ี

มอบใหมนุษยสามารถบังคับใชเมื่อเขามีความรูซึ่งนําเสนอใหอยางดีเย่ียมเทานั้น  ความรูท่ีไดรับไม

สามารถชวยเหลือเราไดในเร่ืองนี้ เพราะความรูท่ีไดรับเก่ียวของกับความเฉลียวฉลาดทางโลกและ

ความรูสึกในดานวัตถุธาตุเทานั้น   ความรูนี้ไดรับโดยผานทางความมีจิตสํานึกและสติปญญา  ซึ่ง

มนุษยท้ังมวลเรียกวาความเขาใจและสามัญสํานึก เมื่อความมีจิตสํานึกและสติปญญาไดรับการ

วิเคราะหอยางรอบคอบและปราดเปร่ืองแลว   จะดูเหมือนสลับซับซอนทีเดียว   เพราะพบวา

สติปญญาไมไดเปนอะไรมากไปกวาความเขลา  ความอัตคัดความเขาใจและการขาดแคลนวิสัยทัศน

เลย ตัวอยางเชน  เมื่อเรานํากรณีวิชาสถิติมาพิจารณา   ขั้นแรกตัวเลขแรกท่ีสอนกันคือเลขหนึ่ง  ถา

เลขหนึ่งไมถูกยอมรับ  การเรียนเลขสองจะไมถูกนํามาพิจารณา   และถาเลขสองไมไดรับการรับรู

เลย สี่จะไมถูกกลาวถึงความรอบคอบและความมีเหตุผลเรียกรองวา  เราควรพิจารณาวา  มีอะไร

กอนหนาเลขหนึ่ง    คําถามในลักษณะนั้น อนุมานวาไมควรจะถามเพราะสติปญญาไมมีคําตอบให 

 เราไดรับการบอกเลาวา   ทารกท่ีเกิดไดรับการต้ังชื่อวา ทอม  ดิค  หรือ  แฮร่ี ดวยเวลา

ผานไป ทารกคนเดียวกันนี้  ไดเปล่ียนแปลงรูปพรรณสัณฐานสูลักษณะท่ีไมสามารถหารองรอยเดิม

ออกมาไดอีกเลย  ปรากฏชัดวาทารกอันตรธานไปเบ้ืองหลัง ลักษณะหนุมสาว   และดวยเวลาผาน

ไปทุกชั่วโมง ทุกนาที ความหนุมสาวก็คอยๆ เปล่ียนแปลงอยางชาๆ  ไปสูรูปพรรณสัณฐานซึ่งไมมี

ภาพลักษณ่ีสะทอนความหนุมสาวหลงเหลืออยูเลย บัดนี้เปนเร่ืองแปลกประหลาดเพียงใด ท่ีทารก

ซึ่งเกิดในวันนี้ผูไดรับการต้ังชื่อวา ทอม  และชื่อเดียวกันนี้ถูกนําติดตัวไปจนกระท่ังอายุ  80 ป  



สติปญญานั้นผิดพลาด  บกพรองและขาดความรอบคอบมากมายเพียงใดท่ีมีเพียงชื่อเดียวสําหรับ

ทอมซึ่งปรากฏการเปล่ียนแปลงตลอดมา   ในวัย  80 ปท่ีเปนผูเปล่ียนแปลงไปอยางส้ินเชิงจากทารก

ซึ่งเกิดเมื่อ  80 ปท่ีผานมา   สิ่งท่ีนับวามีคุณคาควรแกการสังเกตคือ   เมื่อสรรพสิ่งเปล่ียนแปลงไป

ดวยประการท้ังปวง ดังนั้น ทําไมชื่อของสิ่งนั้นจึงยังคงเดิมและไมเปล่ียนแปลง เปนท่ีชัดเจนวา

คําถามนี้เหตุผลและสติปญญา ไมมีคําตอบใหเชนกัน 

 เด็กถูกสงไปโรงเรียน  เพื่อวาจะไดเรียนรูการใชสติปญญาและเหตุผล  แตสิ่งท่ีเด็ก

ไดรับการสั่งสอนท่ีโรงเรียนท้ังหมดนั้นไรแกนสาร และเปนตรรกะท่ีเสียหาย  ซ่ึงยังถูกเรียกวาเปน

ตรรกะและเหตุผล ทีนี้เด็กท่ีไรเดียงสาซึ่งไมคุนชินกับมาตรฐานทางสติปญญาท่ีรูจักกัน เกิดถามวา

อะไรท่ีมากอน กอไก  หรือถามวา ทําไมกอไก  จึงไมถูกเรียกวา ขอไข  และขอไขจึงไมถูกเรียกวา

กอไก  สติปญญาและเหตุผล ก็ไมมีคําตอบใหอีก 

 ความเปนจริงก็คือสมมติฐานและการคาดคะเนจํานวนไมมากนัก   ถูกรวบรวมขึ้นเพื่อ

สรางอาคารการเรียนรูและยืนกรานวาสมมติฐานนี้ควรตองไดรับการยอมรับ และนํ า สู การปฏิ บั ติ

เสมือนความเปนจริงแตนี่เปนความเปนจริงประเภทไหน ท่ีไมมีการอธิบายทางตรรกะ   และเราตอง

ยอมรับการคาดคะเนอยางมืดบอดเหลานี้    เพื่อแสดงการเขาใกลความไมมีเหตุผลของตัวเราเอง ย่ิง

ผูหนึ่งเชื่อและยอมรับขออนุมาน  สมมติฐานและการคาดคะเนนี้มากเทาใด  เขาก็ย่ิงตองพิจารณา

การไดรับการเรียนรูมากขึ้นเทานั้น ตัวอยางเชน ผูหนึ่งมีความต้ังใจท่ีจะเรียบเรียงปริญญาเอกในวิชา

สถิติ โดยละท้ิงขอเท็จจริงท่ีวา  องคความรูท้ังหมดของวิชาคณิตศาสตรถูกกําหนดขึ้นบนสมมติฐาน

และการคาดคะเน ผูหนึ่งตองมีการสั่งสมการคาดคะเนอยางยอดเย่ียม   ความรอบคอบและการ

พิจารณาใครครวญบอกวา  ชายผูนี้ไดยอมใหการคาดคะเนควบคุมตัวเองมากกวาบุคคลอ่ืนไดท้ังสิ้น 

นั่นคือในโลกของการคาดคะเนเขาไดรับตําแหนงดังกลาวซึ่งผูอ่ืนไมมีชายลักษณะดังกลาวถูก

เรียกวา นักวิชาการปริญญาเอก ไมมีกฎทางตรรกะหรือปรัชญาใดๆ  ยอมเราใหยอมรับวา  สิ่งท่ีวาง

พื้นฐานอยูบนการคาดคะเนนั้น สามารถไดรับการยอมรับวาคือความเปนจริงได  ในการเลาเรียนทาง



มายาคติ และการคาดคะเนนั้น  การดํารงของสติปญญามีความสําคัญมาก และในการรับรูความเปน

จริง เราตองขจัดชีวิตแบบมายาคติ และความรูสึกแบบคาดคะเนท้ิงไปเสีย ผูหนึ่งไมสามารถเขาสู

โลกแหงความเปนจริงได ถาเขาไมไดรับการปลดปลยจากความรูสึกแบบมายาคติ  ความแตกตาง

ระหวงศาสตรทางจิตวิญญาณและศาสตรทางโลกคือ  สติปญญาเรียกรองท่ีจะยอมรับและรับรอง

หลังจากการสังเกตการทดลองและเขาใจแลวเทานั้น แตเมื่อมาถึงความศรัทธา และความเชื่อ ถาผู

หนึ่งเร่ิมเปรียบเทียบท้ังสองสิ่งนี้กับสติปญญา  เขาจะพบวาตัวเองไมมีตัวตน สําหรับเหตุผลพื้นๆ ท่ี

ตาไมสามารถมองเห็นพระเจาผูทรงเมตตาย่ิงได  พระเจา คุณลักษณะและความรูของพระองคอยู

เหนือขอบเขตของความรูสึกแบบมายาคติ  ศาสดาของพระเจาท้ังหมดและคัมภีรของพระองค

รวมท้ังคัมภีรอัลกุรอาน บอกเราวา  การท่ีมนุษยจะเห็น  สัมผัสพระเจาผูทรงสูงสง  และมอบการ

ยอมจํานนของตนตอหนาพระองคนั้นเปนไปไดมากท่ีสุด การมองเห็น   สัมผัสและรูสึกตอการ

ปรากฏอยูของผูทรงสูงสง   จะเปนไปไดก็ตอเมื่อผูหนึ่งสามารถกาวออกจากวงจรความรูสึกแบบ

มายาคติและความรูท่ีไดรับเทานั้น  

 มีขอบเขตของสติปญญาอยูสองขอบเขต หนึ่งคือ ถึงแมวาผูหนึ่งมีความรูก็ไมไดใช

ประโยชนจากความรูดังกลาว  และตราบเทาท่ีไมไดใชประโยชนเขาก็ไมไดเรียนรูส่ิงใด  และอีก

ขอบเขตหนึ่งคือ   ผูท่ีเขาไปในอาณาเขตของความมีสติปญญาอยางไมเจตนา แตโดยไมไดอางอิง

สติปญญาของตนเอง   และหลังจากนั้นตัวสติปญญาเองเร่ิมนําทางเขา   และในการนําทางโดย

สติปญญานี้ เขาสํารวจขอมูลหลากหลาย จนคนพบกฎทางวิทยาศาสตรมากมายและจัดการ

สรางสรรคประดิษฐกรรมตางๆ สิ่งนี้ชี้เปนนัยอยางชัดเจนวา  ในการท่ีจะมีสติปญญานั้นตองใช

สติปญญา และในการมีความรูนั้นจําเปนตองปฏิเสธความรูท่ีมีอยูแลว  และย่ิงประสบความสําเร็จ

ในการปฏิบัติตัวเองมากเทาใด  เขาก็จะซึมซาบความรูเขาไปมากเทานั้น   ไมวาความรูนั้นจะ

เก่ียวพันกับมายาคติหรือ ความเปนจริงก็ตาม 



 กฎ  ในการเรียนความรูใดๆ บุคคลตองปฏิเสธตัวเองและความรูท่ีมีอยูแลว  ทันทีท่ีลืม

ความรูท่ีซึมซับอยูกอนแลว   ขอบฟาใหมของความรูก็จะเปดสูเขา  กฏนี้ไดอยางเทาเทียมกันกับ

ความรูท่ีไดรับ  (ฮูซูลี)  และความรูซึ่งนําเสนอให (ฮุฏรี)   อันดับแรกท่ีสุดสําหรับผูท่ีจะเปนมุสลิม  

เขาตองปฏิเสธสิ่งท่ีต้ังใจจะยอมรับ นั่นคือ  คร้ังแรกเขาปฏิเสธพระเจา  ผูหนึ่งไมสามารถเปนมุสลิม

ได ในการเปนมุสลิมเง่ือนไขแรกคือการปฏิญาณตน  (กะลีมะฮตอยยิบะฮ)  ในการท่ีเขากลาว “ไมมี

พระเจาอ่ืนใด”  ลาอิลาฮะ และหลังจากกลาว  “นอกจากพระเจา” (อิลลัลลอฮ)  หมายความวา  “กอน

รับรูพระเจาเขาปฏิเสธผูใดก็ตามวา  มีคุณคาควรแกการเคารพภักดี  หรือกลาวไดวา  เง่ือนไขแรกใน

การเปนมุสลิม คือการรบรูกฎแหงการปฏิเสธและการยอมรับในความเปนจริง เมื่อการปฏิญาณตน

ของอิสลาม (ลาอิลาฮะอิลัลลอฮ มุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ)  ไดรับการปฏิญาณขึ้น ผูหนึ่งจะตองกลาววา   

ขาพระองคขอปฏิเสธวาการเคารพภักดีเทพเจาหรือพระเจาท่ีอาจเปนพระเจาตามความรูท่ีเปน

สมมติฐาน  และยืนยันวา  พระเจา (ท่ีแทจริง) คือ (พระเจา)  (อัลลอฮ)  ซึ่งทานศาสดา (ขอความสนติ

พึงมีแดทานและลูกหลาน)  เปนพยานยืนยัน 

 บรรดาศาสดา และศาสนทูตของพระเจาท่ียังคงอยูเหนือขอบเขตของสมมติฐษนทาง

ความรูสึกเสมอ  ซึ่งดํารงชีวิตอยูในปริมณฑลของความรูสึกท่ีแทจริง  ดวยการกลาววา   “ไมมีพระ

เจาอ่ืนใดนอกจากพระเจา ซึ่งไดรับการระบุและยืนยันโดย  มุฮัมมัดศาสดาของพระผูเปนเจา (ขอ

ความสันติพึงมีแดทานและลูกหลาน)”  บุคคลผูนั้นไดประกาศวาหลังจากตัดขาดจากความรูสึกท่ี

เปนสมมติฐาน และสติปญญาแลว ก็เขาไปสูความรูสึกท่ีเปนจริงตามทรรศนะของครูผูเล่ือมใส  

ศรัทธาและผูแจงขาว  นั่นคือ   ทานศาสดา  (ขอความสันติพึงมีแดทานและลูกหลาน) 

 

 

 



การมองเห็นโดยตรง 

 สายตาแหงการสังเกต ซึ่งสามารถสํารวจอาณาบริเวณท่ีมองไมเห็น เปดเผยความเปน

จริงนี้วา  ท้ังหมดท่ีเราเห็น  ไดยิน รูสึก  เขาใจและสัมผัส ซึ่งยังคงอยูในปริมณฑลของสติปญญา  ยัง

ไมสามารถไดรับการพิสูจนนกลาวไดวา เปนความจริง และเมื่อมีการวิเคราะหกิจกรรมใดท่ีไดรบ

การปฏิบัติในขอบเขตของสติปญญาและจิตสํานึกดวยความละเอียด และหย่ังรู   เราจะพบวาตัวเอง

คลําหาไปรอบๆ  ในความคิด 

 ในความเขาใจอยางลึกซึ้งเก่ียวกับส่ิงใดก็ตาม   สายตาแสดงบทบาทท่ีสําคัญและเปน

พื้นฐานสุด  เมื่อมองเห็นสรรพสิ่ง ความอยากรูอยากเห็นกระตุนเราท้ังขอมูลท่ีมากขึ้นและเพื่อใหรู

เก่ียวกับสิ่งนั้นมากขึ้น   มิฉะนั้น  เมื่อเราบังเอิญมีความรูเก่ียวกับบางส่ิงบางอยาง เรารูสึกเสมือนมี

ขอมูลมากขึ้นและปรารถนา จะเห็นสิ่งนั้น ตราบเทาท่ีสายตาไดรับความสนใจ เราท้ังหมดรูวาในการ

มองบางสิ่ง  สายตาตองจับจองไปท่ีเปาหมาย  ถาไมมีเปาหมายอยูในสายตา   ตาก็ไมสามารถ

มองเห็นสิ่งใดได   การแสดงเชนนี้จึงเปนการบังคับวา   ในการมองเห็นนั้นจําเปนตองมีเปาหมายอยู   

ดังนั้น  คุณสมบัติของวัตถุท่ีสายตาจองมองสามารถสะทอนลงบนจอภาพของผูมองได  

                กฎ  สิ่งเดียวท่ีสมารถมองเห็นได  คือ ส่ิงท่ีสะทอนบนจอภาพจิตใจของเราเทานั้น ไมเปน

การผิดพลาดแตประการใดท่ีจะกลาววา จิตใจของเรารูสึกเฉพาะสิ่งท่ีสายตาถายทอดใหเทานั้น  เมื่อ

เห็นบางสิ่งบางอยาง ความคิดนําเราไปสูการตัดสินความเปนจริง  และความหมายของมัน หรือความ

ใกลไกล ความเปนจริงของสิ่งนั้น ในขอบเขตของ “ความรูท่ีไดรับ”  การทํางานของสายตาสามารถ

ทําหนาท่ีไดและโดยสมมติ นี่หมายความวาสายตายังคงเปล่ียนแปลงดวยการผันแปรของวัตถุ  

สายตาท่ีทํางานนั้น  “ความรูซึ่งนําเสนอให”  คือสภาพท่ีเปนจริง  เพราะไมมีการเปล่ียนแปลงหรือ

ผันแปรในสายตานี้ ตัวอยางเชน  ถาผูมีสัมพันธทางจิตวิญญาณบังเอิญพบกับเทวทูต เขาจะไมพบ



ความเปล่ียนแปลงใดๆ  ในเทวทูต แมถาเห็นเทวทูตนั้นลวงไปอีก 100 ปตอมา  เมื่อมองเห็น

วิญญาณ ไมวาเมื่อใดก็ตาม  วิญญาณดังกลาวก็จะปรากฏเหมือนเมื่อมองเห็นกอนหนานี้ 

                 สิ่งท่ีแตกตางจากกรณีนี้คือ เมื่อบุคคลบังเอิญเห็นทอม ในยามหนุมแนน และเห็นเขาอีก

คร้ังหนึ่งหลังจากเวลาลวงเลยไปเปน  10 ปเขาจะพบการเปล่ียนแปลงท่ีชัดเจนในรูปรางหนาตาของ

ทอม ความรูสึกแหงจิตสํานึกสัมพันธกับความเปล่ียนแปลงและความผันแปร และการมองเห็น

อาณาบริเวณซึ่งไมมีความผันแปรและการเปล่ียนแปลงเรียกวา “การมองเห็นโดยตรง”  การมองเห็น

โดยออมคือ “สายตาจิตสํานึก” และการมองเห็นโดยตรงคือ  “สายตาจิตไรสํานึก” สายตาจิตสํานึก

นั้นสามารถทําหนาท่ีไดและโดยสมมติ สายตาจิตไรสํานึกนั้นเก่ียวกับขอเท็จจริงและเปนจริง 

                ใจความสําคัญในคําสอนของบรรดาศาสดาของพระเจาก็คือ  หลังจากมนุษยละท้ิงสายตา

แบบมายาคติแลว   ควรจะแสวงหาสายตาท่ีมองเห็นความเปนจริงใหตัวเอง การเขาไปสูสิ่งหนึ่งหลัง

ออกจากอีกสิ่งหนึ่ง  หรือไดรับสิ่งหนึ่งหลังจากละท้ิงอีกส่ิงหนึ่ง จะเปนไปไดก็ตอเมื่อ  เราสามารถ

แยกตัวอเองจากสิ่งท่ีจะละท้ิงในเชิงจิตวิญญาณนิยม พฤติกรรมท่ีแยกตัวเองออกนี้ เรียกวา การละท้ิง  

และเมื่อบุคคลจัดการละท้ิงตัวเองแลว   เขาก็จะเห็นโลกแหงความเปนจริง  

               มุรอกอบะฮ คือ บทเรียนแรกในการละท้ิงตนเอง  มุรอกอบะฮคือการกระทําท่ีไมมีการ

อธิบายทางตรรกะ  ยกเวนท่ีวามีสายตา  2 ประเภทในตัวมนุษย ท่ีสามารถนํามาใชประโยชนไดใน

เวลาเดียวกัน  สายตาประเภทหนึ่งมีขอบเขตและไมสามารถมองเห็นไดโดยปราศจากสื่อกลาง และ

อีกประเภทหนึ่งไมมีขอบเขต และไมตองการสื่อกลางในการมองเห็น  อวกาศท่ีมีมิติ คือสื่อทางวัตถุ

ของสายตา  ดวงตาท่ีเปนสสารไมสามารถมองเหนือขอบเขตของจักรวาล  และถาจักรวาลถูก

เคล่ือนยายออกไป  ก็จะไมสามารถมองเห็นส่ิงใดได  ส่ิงนี้สามารถพิสูจนไดโดยการทดลองพื้นๆ   

เพียงเพงสายตาไปยังจุดหนึ่งอยางแนวแน เพื่อท่ีจะไมใหเปลือกตาและนัยนตาเคล่ือนไหว   เมื่อ

ดวงตาหยุดการเคล่ือนไหว  จะไมมีสิ่งใดอยูตอหนาสายตา  ยกเวนแสงและอวกาศท่ีวางเปลา 



 กฏ ในความรูสึกทางมายาคติ การทําหนาท่ีของการมองเห็นเกิดขึ้น เมื่อนัยนตา

เคล่ือนไหวและเปลือกตากระพริบ   เมื่อเปลือกตาหยุดเคล่ือนไหวภายในไมก่ีวินาที   เขาจะไม

สามารถมองเห็นสิ่งใดนอกจากความมืด  การกระพริบของเปลือกตาสัมผัสกับนัยนตาอยางแผวเบา  

ซึ่งชวยในการเคล่ือนยายจิตภาพวัตถุ ภายนอกเขาไปสูจอภาพในจิตใจของเรา 

 ตัวอยาง  มีกลองถายรูปรรจุฟลมไว  กลองถายรูปติดต้ังดวยเลนส คุณภาพดีเลิศ มีแสง

ท่ีพอเหมาะในการถายรูป  เลนส กลองถายรูปแทนดวงตา และฟลมแทนจอภาพของจิตใจ ชัตเตอร 

กลองถายรูป ทํางานเหมือนการกระพริบตา ถาปุมชัตเตอรกลองไมถูกกดเพื่อถายภาพ ภาพวัตถุก็จะ

ไมถูกถายทอดไปยังฟลม เชนเดียวกับตราบเทาท่ีเปลือกตายังไมสัมผัสกับนัยนตาดวยการกระพริบ 

รอยประทับก็ยังไมถูกจารึกลงบนจอภาพจิตใจ ตามทรรศนะของวิทยาศาสตรสมัยใหม ภาพวัตถุ

ยังคงออยอ่ิงอยูบนจอภาพจิตใจราว 15 วินาที ภาพนี้คอยๆ  สลัวลงไป จนกระท่ังกระจางชัดเจน

ขึ้นมา  แลวคอยๆ  จางหายไปกอนท่ีเวลา 15 วินาที จะผานไปภาพอ่ืนๆ   ก็จะเขามาแทนท่ี   ถาการ

กระพริบของเปลือยตาถูกควบคุมและหยุดเกินกวา  15 วินาทีแลว  ภาพเดิมก็ยังคงยอนกลับมาอยูบน

จอภาพจิตใจของเรา  

 เมื่อผูนั่งหลับตาทํามุรอกอบะฮ นัยนตา และเปลือกตายังคงเคล่ือนไหวอยู แมวาเมื่อ

หลับตาการกระพริบจะหยุดลงชั่วคราว  แตนัยนตาไมไดหยุดและดวยการเคล่ือนท่ีของนัยนตา

เปลือกตาจึงยังคงเคล่ือนไหว  ซึ่งแทนท่ีการกระพริบ นั่นคือ การเคล่ือนยายจิตภาพยังคงเกิดขึ้นบน

จอภาพจิตใจ  ผูท่ีทํามุรอกอบะฮเพงจิตใจไปยังจุดหนึ่ง ในกรณีนี้จุดหนึ่งโดยปกติคือมโนภาพของ

ครูนั้นคือ เขาเพงศักยภาพการมองเห็นท้ังหมด มุงสมาธิไปในความคิดเก่ียวกับครูทางจิตวิญญาณ

ของเขา  เพื่อใหไดจิตภาพของครูบนจอภาพของครูบนจอภาพจิตใจของตน  ตราบเทาท่ีเขายังคงอยู

ในสถานะปฏิบัติมุรอกอบะฮ 

 กฎ  คุณสมบัติ คุณลักษณะและศักยภาพท่ีเก่ียวพันกับจิตภาพ  ก็ถายเทไปบนจอภาพ

จิตใจดวย  เมื่อภาพถูกสรางขึ้นบนจอภาพจริง   และจิตใจสัมผัสรู ส่ิงเหลานั้น ตามลําดับ 



ตัวอยางเชน เมื่อผูหนึ่งมองดูไฟ เมื่อภาพไฟถายเทไปบนจอภาพอารมณ   จิตใจรับรู ใอและความ

รอนของไฟ  ผูท่ีอยูในสวนมีความสุขกับความสดชื่นรมเย็นของตนไมในหญาในสวน  ซ่ึงสรางจิต

ภาพบนจอภาพจิตใจของเขา เชนกันเม่ือจิตภาพของครูทางจิตวิญญาณถายทอดไปยังจอภาพจิตใจ

ความรูท่ีปรากฏ  ซึ่งทําหนาท่ีอยูในครูทางจิตวิญญาณ  ก็ถายทอดไปดวย  และจิตใจของนักเรียนจะ

คอยๆ  ปรับตัวไปเหมือนกัน 

 

การรับรู้ 

 “จงเปน”  จงเปนคืออะไร   แผนงานท่ีอยูในจิตของผูทรงเอกะซ่ึงกลาววา  “จงเปน”  

ควรจะเปนขึ้นมาในทางจิตวิญญาณ   เมื่อกําหนดการเกิดเปนรูปพรรณสัณฐานของปรากฏการณทาง

นามธรรม พระผูทรงเอกะซึ่งสั่งวา  “จงเปน”  ก็ปรากฏขึ้นตอหนาโลกท่ีสําแดงทางจิตวิญญาณ เพื่อ

ความเขลาจะกลายเปนความรูและการตระหนัก  เรารูวาการมองเห็นไดรับการกระตุนเมื่อจุดสําคัญท่ี

จะมีสมาธิมีอยูพรอมในนั้น   ในขั้นตอนการสรางสรรคดังกลาวจุดสําคัญคือการสรางสรรคและ

บันทึกเวลาของพระเจา   หลัจากมายังโลกนี้แลว จุดสําคัญพบกับการเปล่ียนแปลงแตกฎเกณฑท่ี

ยังคงเหมือนเดิม   เชนเดียวกับท่ีความเปนจริงปรากฏขึ้นบนจอภาพจิตใจ  ความรูสึกท่ีเปน

สมมติฐานและไมจีรัง ก็ถูกนําไปสูจอภาพจิตใจดวย   ชีวิตอันมีขอจํากัดท่ีแสนส้ันและ สภาวะไมจี

รังของจิตใจนี้เอง  ท่ีทําใหเราถูกกักขังอยูในความรูสึกท่ีมีขอบเขต  และในมุรอกอบะฮ ความคิด

เก่ียวกับครูทางจิตวิญญาณคือ ความพยายามท่ีจะเพงสมาธิความคิดไปยังบางคน  ดังนั้น ภาพของครู

จึงสามารถกลับขึ้นมาปรากฏบนจอภาพจิตใจของเราไดอีก  เราไดรับการปลดปลอยจากความรูสึกท่ี

มีขอบเขต ย่ิงความคิดสําแดงบนจอภาพจิตใจถ่ีเทาใด  การสรางแบบแผนขึ้นในจิตใจก็ย่ิงชัดเจนมาก

ขึ้นเทานั้น และในเชิงจิตวิญญาณเรียกแบบแผนของจิตใจนี้วา “การเขาใกลความคิด” 



 เมื่อเราจินตนาการวา  “ครู” หรือ  “เชค”  เปนสาระสําคัญของกฎท่ีนิรันดร (Eternal 

Law) ความรูเก่ียวกับคุณลักษณะของพระเจาท่ีมีผลอยูในครูหรือเชคจะสะทอนมาบนจิตใจของเรา

ซ้ําๆ  จนมีผลตอการรูแจงเห็นจริงในจิตใจของผูสัมพันธทางจิตวิญญาณดวยการท่ีแสงซึ่งปฏิบัติ

หนาท่ีอยูในครู และถายทอดมายังเขา   ในท่ีสุดความรูแจงเห็นจริงของหัวใจผูสัมพันธทางจิต

วิญญาณก็มาถึงระดับเดียวกับครู   ซึ่งในแนวทางซูฟ  (รหัสยะนิยม)  เรียกสภาวะเชนนี้วา   “สัม

พรรคภาพ”  (Affinity) ในภาษาอาหรับเรียกวา  “นิศบะฮ”  ตามทรรศนะทางจิตวิญญาณ วิถีทางท่ีดี

ท่ีสุดและไดรับการทดสอบในการมีพึงพอใจกับสัมพรรคภาพ คือความปรารถนาหลงใหลในความ

รัก 

 จิตใจของครูยังคงถายเทมายังผูสัมพันธทางจิตวิญญาณตามความหลงใหลในความรัก

และความปรารถนาตอครูท่ีไหลสะพัดอยูในตัวเขา  และบรรลุถึงเวลาท่ีเมื่อแสงซ่ึงทําหนาท่ีอยูใน

ตัวเชค  ซึ่งความจริงคือผลสะทอนของอภิปสนา  (ตะญัลลี) ของพระเจา ไดถายทอดมายังผูสัมพันธ

ทางจิตวิญญาณ สิ่งนี้สามารถทําใหผูสัมพันธทางจิตวิญญาณมีความคุนเคยกับแสงท่ีสวางไสวและ

อภิปสนา  (Beatific Vision)  สภาวะเชนนี้ในเชิงของซูฟ  (รหัสยะนิยม)  เรียกวา  “ความเปนหนึ่ง

เดียวกับครู”  (ฟะนาฟชเชค) แสงของครูและอภิปสนาท่ีสวางไสว ซึ่งทําหนาท่ีอยูในตัวครู  

เชนเดียวกับท่ีผูสัมพันธทางจิตวิญญาณไดดูดซึมความรูและลักษณะพิเศษของครู   ท่ีไดดูดซับ

ความรูและคุณลักษณะของทานศาสดา (ขอความสันติพึงมีแดทานและลูกหลาน) ดวยความต้ังใจ

อุทิศและดวยสมาธิในหัวใจ 

 ในสภาวะท่ีผูสัมพันธทางจิตวิญญาณ   มีความเปนหนึ่งเดียวกับครูศักยภาพของเชคจะ

กลายมาเปนถูกกระตุนในผูสมพันธทางจิตวิญญาณ (ซาลิก)  เนื่องจากเพราะเชคไดรับสัมพรรคภาพ

ของทานศาสดา (ขอความสันติพึงมีแดทานและลูกหลาน)  ในเชิงของซูฟเรียกวา “ความเปนหน่ึง

เดียวกับทานศาสดา” (ฟะนาฟรรอซูล) ทานศาสดามุฮัมมัด (ขอความสันติพึงมีแดทานและลูกหลาน) 

กลาววา  



 “ฉันเปนมนุษยเหมือนกับพวกทาน  แตฉันไดรับวิวรณ” 

 เมื่อคํากลาวนี้ไดรับการพิจารณาอยางละเอียด จะพบวาความปล้ืมปติของศาสดาทาน

สุดทายคือไดรับวิวรณจากพระผูทรงย่ิงใหญ ซ่ึงสะทอน “ความรูของพระเจา” หรือ “ความรูเชิงนัย

ยะ”  (อิลมุนลัตตูนี)  ซึ่งเปนความรูท่ีพระเจาดลใจโดยตรง  คืออภิปสนา (ตะญัลลี) ของพระเจา และ

แสงท่ีสองสวางบนจิตใจซึ่งไดรับความโปรดปรานของทานศาสดา 

 ในสภาวะ “ความเปนหนึ่งเดียวกับทานศาสดา” ผูสัมพันธทางจิตวิญญาณคอยๆ 

ปรับตัวและสังเกตความรูของทานศาสดา  เพราะความหลงใหล  ความปรารถนาและความรัก  เมื่อ

ความรูและการเรียนรูถายทอดจากทานศาสดา (ขอความสันติพึงมีแดทานและลูกหลาน) ไปยังเขา

ตามความสามารถ จนมาถึงชั่วขณะท่ีเปนโอกาสดี  ผูสัมพันธทางจิตวิญญาณก็จะซึมซับใน

คุณสมบัติของทานศาสดา (ขอความสันติพึงมีแดทานและลูกหลาน)  ตามความปราดเปร่ือง 

ความสามารถและศักยภาพในการเรียนรูของตนเอง และเนื่องจากสัมพรรคภาพของเขากับทาน

ศาสดา (ขอความสันติพึงมีแดทานและลูกหลาน) และการสนับสนุนของทาน ทานสามารถจัดการ

ใหไปถึงสภาวะดังกลาวได  เมื่อเขารับรูความเปนพระผูอภิบาลของพระเจา    พระผูอภิบาลแหง

สากลโลกจึงกลาววา  “ ใช โดยแทจริงพระองคทรงเปนพระเจา ผูอภิบาลของขาพระองค ” 

 ในเชิงของรหัสนิยม สัมพรรคภาพนี้เรียกวา “ความเปนหนึ่งเดียวกับพระเจา”  (ฟะ

นาฟลลาฮ) หรือเรียกโดยท่ัวไปวา  “เอกภาพ”  (วะฮดะฮ) หลังจากนั้น ถาผูหนึ่งไดรับมอบศักยภาพ

ก็จะสํารวจอาณาบริเวณท่ีไมสามารถสรรหาคําพูดท่ีมาอธิบายได เนื่องจากความประณีตและความ

ละเอียดออนของบริเวณดังกลาว 

 วัตถุประสงคในการกลาวถึงส่ิงนี้ท้ังหมดคือ มีจอภาพอยูในจิตใจมนุษยซ่ึงจิตภาพไป

บนจอภาพนี้อยางไมสิ้นสุด  จนกระท่ังบัดนี้ส่ิงอ่ืนท่ีแตกตางกัน ผูคนก็ตางมีการอธิบายความมีนัย

ยะและวัตถุประสงคของภาพเหลานี้แตกตางกันไป ถาจิตใจของทานศาสดาอธิบายขอบขายของ 



“ความรูท่ีไดรับ”  แลว ขอมูลของภาพเหลานี้จะถูกวาเปนมายาคติ และเปนขอสมมติ  และถาจิตภาพ

ถูกถายทอดในขอบเขตของ “ความรูซึ่งนําเสนอให”  แลว  ความรูท่ีบรรจุอยูในจิตภาพคือความจริง

และเก่ียวของกับความเปนจริง 

 แตกฏเกณฑยังคงเหมือนกัน คือ สายตาและความเขาใจอยางลึกซึ้งของมนุษยไม

สามารถกระทําสิ่งใดได ถาจิตภาพไมถายทอดไปนจอภาพจิตใจของมนุษย 

 

เวทมนตร์คาถา 

 ความรูทางดานจิตวิญญาณ  ไดรับการสืบทอดโดยผูสืบเชื้อสายทางจิตวิญญาณ  

เชนเดียวกับความมั่งคั่งทางโลกของพอ   สืบทอดและแบงสรรโดยลูกๆ  ตามระบบของโลกทางวัตถุ 

แบบแผนความคิดของพอแมจะถายทอดมายังลูกๆ  และยังคงอยูในการแสวงหาความมั่งคั่ง และ

ความรํ่ารวยดังกลาวดวยการคํานึงถึงและใหความพงึพอใจตอประโยชนทางโลกเหมือนพอแมของ

พวกเขา  ซึ่งตรงขามกับลูกๆ  ของพอทางจิตวิญญาณ ซึ่งไมไดใหความสําคญักับความรํ่ารวยและ

ความมั่งคั้งในทางโลก ความสนใจในโลกนี้ของพวกเขา ยังคงจํากัดขอบเขตอยูในการบรรลุความ

ตองการทางโลกตามปกติเทานั้น   และแมในขอบเขตดังกลาว พวกเขาก็ยังเชื่อวาพระเจาเปนผู

ประทานปจจัยยังชีพให และเปนผูอนุมัติชองทางในการบรรลุความปรารถนานั้น 

 สวนผสมของการเขาใกลท้ังสองดาน ซึ่งคุณคาทางจิตวิญญาณผสมปนเปกับความ

ทะเยอทะยาน และความละโมบทางโลกียวิสัยตอกาไดรับวัตถุนั้นในเชิงรหัสยนิยมเรียกว  เวท

มนตร คาถา  เวทมนตรคาถาคือความรูท่ีถายทอดจากครูไปยังศิษยเหมือนกับศาสตรทงดานจิต

วิญญาณ  แตใชไปเพื่อผลประโยชนทางวัตถุและทางโลก เวทมนตรและศาสตรลึกลับท่ีคลายกัน 

วางอยูบนการเขาใกลความคิดท่ีชั่วรายของมาร  และศาสตรทางจิตวิญญาณคือ ความรูท่ีถายทอด



จากครูไปยังผูสัมพันธทางจิตวิญญาณ ตามแบบแผนความคิดของผูใหคาํชี้แนะ โลกทางวัตถุนี้มี

คุณคาเพียงการดํารงอยูแบบมารยาทคติ และเปนขอสมมตเทานั้น 

 ศาสตรทางจิตวิญญาณมี  2 ประเภท คือเวทมนตรคาถา และความรูซึ่งนําเสนอให  

ศาสตร และศิลปะเหลานั้นท้ังหมดท่ีไดรับภายหลังการกระตุนศักยภาพในดานความชั่วราย   และ

ผานทางการเขาใกลความคิดท่ีเปนคุณสมบัติของมารคือ เวทมนตรคาถา ซึ่งถายทอดโดยการสืบตอ

ของลูกศิษย  เหมือนกับศาสตรทางจิตวิญญาณอ่ืนท้ังหมด  ในการเรียนรูศาสตรลึกลับและเวทมนตร

คาถาผูเรียนตองผานการกฝกฝนท่ีมีความบากบ่ันอยางอดทนและเขมงวด  พวกพอมดหมอผี

สามารถแสดงกิจกรรมเหนือธรรมชาติไดเชนกัน  เหมือนท่ีบางคร้ังเกิดขึ้นกับบุคคลทางดานจิต

วิญญาณในกรณีดังกลาวเรียกวา ความมหัศจรรยหรือการแสดงปาฏิหาริย(กะรอมัต) ความมหัศจรรย

ท่ีเกิดขึ้นภายใตอิทธิพลของความรูทางจิตวิญญาณและการแสดงกิจกรรมเหนือธรรมชาติ ตางไดรับ

การพิสูจนโดยคัมภีรอัลกุรอาน  

 ในเร่ืองราวของศาสดาโมเสส  (มูซา)  คัมภีรอัลกุรอานกุรอานกลาวอยางละเอียดวา 

ฟาโรห  (ฟรอูน) ออกคําสัง่ใหนักมายากกลผูเกงกาจท้ังหมดในอาณาจักรมาชุมนุมกันในวันนัด

หมาย ณ สนามขนาดใหญท่ีนักมายากล และพอมดหมอผีมารวมตัวกันเพื่อประลองกับโมเสสซึ่งอยู

ท่ีนั่นดวย  เพื่อนําการแสดงของพวกเขาออกมาพวกนักมายากลถามโมเสส วาจะเปนฝายเร่ิมกอน 

หรือพวกเขาจะเปนฝายเร่ิมกอน  โมเสสศาสดาผูสูงสงกลาววา 

 “โอ  นักมายากล ท้ังหลาย พวกทานเร่ิมกอน” 

 บรรดาพอมดหมอผีจึงโยนเชือกของพวกตน และทอนไมซึ่งกลายเปนงู และงูยักษ 

โมเสสรูสึกตกใจ  พระเจาผูทรงเมตตาย่ิง จึงกลาววา  

 “โอ โมเสส อยาหวาดกลัว ฉันอยูกับเจา จงโยนไมเทาของเจา” 



 โมเสส ไดโยนไมเทาของเขาลงบนพื้น ซึ่งเปล่ียนเปนงูยักษและกลืนกินงูและงูยักษท่ี

นักมายากลประดิษฐขึ้น  และในวิธีทางเชนนี้  ความรูซึ่งนําเสนอใหมีชัยเหนือพวกพอมดหมอผีและ

นักมายากลท่ีเชี่ยวชาญ แตควรจะสังเกตุวา   เมื่อนักมายากลโยนเชือกและไมเทา  สิ่งเหลานั้นก็

เปล่ียนเปนงูและงูยักษ  และเมื่อโมเสสโยนไมเทาก็เปล่ียนเปนงูยักษเชนกัน ถาจะมีความแตกตาง

ใดๆ ในการกระทําของนักมายากลและโมเสสก็คือ ไมเทาของโมเสสมีอํานาจเหนือกวาหลังจาก

กลืนกินงูและงูยักษท่ีพอมดมดผีสรางขึ้น ความแตกตางระหวางนักมายากลกับโมเสสคือ  โมเสส มี

พระเจาอยูฝายเขาซึ่งทําใหไดเปรียบ  พูดงายๆ คือความเล่ือมใสศรัทธาในความรูนั้น  เปนเร่ืองปกติ

ท้ังสองประเภท ประเภทหนึ่งพื้นฐานของความรูคอืความปรารถนาในทรัพยสิน ตองการฐานนันดร

และเกียรติยศ รวมท้ังตองการการยกยองสรรเสริญทางโลก   ในอีกประการประเภทหนึ่ง ความรู

แหงความเปนจริงบอกวา ความเปนจริงมิใชอ่ืนใดนอกจากพระเจา  ผูมีความรูในความเปนจริง

ท้ังหมด ไมไดเห็นสิ่งใดเลยนอกจากความเปนจริง ไมมีความทะเยอทะยานในเกียรติยศ  ทรัพยสิน

และผลประโยชนทางโลก  และจิตใจของเขา  ไมเคยเขาไปสูความรูสึกท่ีอยากแสดงกิจกรรมเหนือ

ธรรมชาติออกมาเพื่อใหประทับใจผูคน และไดรับการยกยองสรรเสริญ ขณะท่ีตรงขามกับพอมด

หมอผี  พวกเขาตองการไดรับผลประโยชนเก่ียวกับการดํารงชีพในโลกนี้   ดวยการแสดง

ความสามารถทางเวทมนตรคาถาของตนออกมา สิ่งนี้ก็ไดรายงานไวในคัมภีรอัล กุรอานเชนกัน   

ฟาโรหเรียกพวกนักมายากลมาประชุม ถาปราบโมเสสได พวกเขาจะไดรับรางวัลตอบแทนดวย

ทรัพยสมบัติ และตําแหนงในราชสํานึก สิ่งนี้เพียงพอท่ีจะแสดงใหเห็นวา กลอุบาย และการแสดง

ฝมือท้ังหมดของนักมายากลลวนแสดงออกมาจากแรงกระตุนของความตองการไดรับผลประโยชน

ทางโลก ขณะท่ีไมมีอะไรทํานองนั้น เกิดขึ้นกับโมเสสกอนท่ีจะเขาไปยังสถานท่ีแขงขันเลย   

โมเสส อยูท่ีนั่นเพื่อพิสูจนอํานาจของความเปนจริงท่ีเหนือกวา เพื่อประกาศความสูงสง และความ

ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจา และเพื่อแสดงใหเห็นวา ความรูของความชั่วรายเปนสิ่งผิดพลาดไรสาระและ

ไมสมเหตุสมผลเมื่อเปรียบเทียบกับความรูแหงความเปนจริง ดํารัสอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจาทรง

กลาววา  



 “อยาหวาดกลัว  จงโยนไมเทาของเขา” 

 ชี้ใหเห็นวาโมเสส ไมพรอมท่ีจะประชันฝมือ แสดงความมหัศจรรยกับนักมายากล 

และเขาอยูเผชิญหนากับพอมดหมอผีท่ีมีพลังอํานาจท่ีนั่น ดวยการมีศรัทธาและพึ่งพาอาศัยพระเจา  

ผูทรงเปนท่ีพึ่งพาอาศัยย่ิง  ย่ิงกวานั้นเชือกและไมเทาท่ีนักมายากลขวาง จนกลายเปนงูและงูยักษ

ลวนเปนมายาคติ และภาพลวงตาท้ังสิ้น   เพราะเมื่อโมเสสขวางไมเทาของเขากลับไป ท้ังหมดนั้นก็

อันตรธานไปราวกับไมเคยปรากฏมากอน  ขณะท่ีเมื่อโมเสสเอาไมเทากลับคืนมาก็กลายเปนไมเทา

ตามเดิม 

 ความแตกตางระหวางมายากลกับความมหัศจรรย ก็คือสิ่งแรกมีชีวิตสั้นและไมจีรัง 

 กฏ ความเปนจริงยังคงไมเปล่ียนแปลงและ ความเปนจริงยังคงเปนความเปนจริง

ภายใตทุกสิ่งแวดลอม 

 งู และ งูยักษ ท่ีวางแผนไวตามมายากล และเวทมนตร คาถาถูกทําลายไป และไมเทา

ของโมเสสยังคงอยู  ในกรณีนี้มีบทเรียนสําหรับนักศึกษาดานจิตวิญญาณ ถาการเขาใกลความคิด

ไมใชความเปนความจริง  และไมวางอยูบนความเปนจริง  จะไมจีรังและมีชีวิตสั้น 

 และถาการเขาใกลความคดิวางอยูบนความเปนจริง ก็จะเปนจริงและความเปนจริงมี

คาคงท่ีไมมีความเปล่ียนแปลง  

 เมื่อพอมดหมอผี สอนเวทมนตรคาถาใหลูกศิษย และถายทอดความคิดใหลูกศิษยก็จะ

กลายเปนครู แตยังคงแยกจากความเปนจริง แตเมื่อบุคคลเรียนรูตามการเขาใกลแบบศาสดา เขาจะ

สวมกอดกับความเปนจริง ภายหลังตระหนักในความจริงดังกลาวแลว 

 ประวัติศาสตรมนุษยชาติ  ไมสามารถนําเสนอไดแมเพียงตัวอยางเดียวเก่ียวกับบุคคลท่ี

เปล่ียนแปลงหรือแสดงความโนมเอียงไปสูเวทมนตรคาถาหลังจากท่ีมีการเขาใกลความคิดท่ีเปน



จริง ขณะท่ีมีตัวอยางนับเปนพันตัวอยางท่ีพอมดหมอผีท่ีย่ิงใหญและนักมายากลผูเชี่ยวชาญ  เปล่ียน

สภาพเปนผูสํานึกผิดตอความรูของตนและเขารับอิสลามเมื่อตระหนักในความเปนจริง 

 ผูใหคําปรึกษาหรือครูทางจิตวิญญาณเหมือนกับกูรู  พวกเขาตางปอนความรูใหลูกศิษย 

ความแตกตางอยูในการเขาใกลความคิดของพวกเขา   ถาครูมีการเขาใกลความชั่วราย ก็จะผานสิ่ง

นั้นไปใหลูกศิษย และถาครูมีการเขาใกลความคิดวางอยูบนความเปนจริง การเขาใกลนี้สามารถทํา

ใหลูกศิษยมีความคุนเคยกับพระเจาผูทรงปรานีย่ิง การเขาใกลความคิดดังกลาวนี้สามารถทําให

บุคคลมองเห็นพระเจาไดทีละขั้นทีละตอน บนเสนทางของศักยภาพเชิงสัมพันธทางจิตวิญญาณและ

การสื่อสารกับพระเจา ผูทรงสูงสงย่ิง   ทําใหเขาสามารถเปนมิตรของพระเจา  ซึ่งเปนมิตรท่ีไมมี

ความหวาดกลัวและโศกเศราเสียใจ 

 

สภาพแวดล้อม 

 การเขาใกลความคิดของบุคคลสรางบุคลิกใหผูนั้น บุคลิกจะสรางซับซอนถามีลักษณะ

เชิงซอนในความคิด  ถาความคิดเรียบงายและมุงตรงไปขางหนา ชีวิตของเขาก็จะสมถะ  ถาความคดิ

ไมลึกซึ้งชีวิตก็จะต้ืนเขิน   บุคคลผูนั้นจะเปนผูลุมลึกสุขุมรอบคอบถามีการเขาใกลความลึกซึ้ง  ซึ่ง

สามารถพินิจพิเคราะหเชิงลึกเพื่อสํารวจความเปนจริงได  พระเจาทรงระบุการเขาใกลความคิดนี้ไว

ในเร่ืองราวของอิบรอฮีม  (อับรอฮัม)   ดังกลาวไวในคัมภีรอัลกุรอาน ความคิดของบุคคลเพียงคน

เดียวแตกตางจากคนจํานวนมากมายนับแสนๆ  คน ท้ังยังมีความลึกซึ้งและการมองสิ่งตางๆ  ตาม

ความเปนจริงอยูในนั้นดวย 

 เร่ืองท่ีผูหนึ่งสามารถมีการเขาใกลท่ีแตกตางจากผูอ่ืน  ท้ังๆ  ท่ีอาศัยอยูรวมกับผูคนท่ีมี

ความคิดเปนแบบฉบับ มีระบุอยูในเร่ืองราวของอิบรอฮีม ทีนี้เร่ืองดังกลาวทําใหเกิดคําถามท่ี

นาสนใจวา   การเขาใกลความคิดท่ีเปนจริงซึ่งถายทอดใหอิบรอฮีม นั้นมาจากท่ีไหน ในเมื่อไม



สามารถหาไดจากท่ีใดในสภาพแวดลอมรอบๆ  คําตอบไมยากจนเกินไปนักการเขาใกลความคิดท่ี

เปนจริงเปนคุณสมบัติท่ีมีมาแตกําเนิดของทุกคน แตไมมีใครใช 

 ผูบูชาเทวรูป ถามอิบรอฮีมวา “ใครทุบทําลายพระเจา (เทวรูป)” 

 อิบรอฮีม ตอบวา  “จงถามบรรดาพระเจาของพวกทาน” 

 ประชาชนรูดีวาเทวรูปไมสามารถแสดงเจตนาของตนเองท้ังยังถูกทุบใหแตกเปน

เสี่ยงๆ  ไดแตพวกเขาก็ยังไมถูกกระตุนจากการมองสิ่งตางๆ  ตามความเปนจริงดังกลาว 

 กิริยา ทาทางท่ีเปล่ียนไป ซึ่งไดรับการโนมนาว และรวมเขาไวในการเขาใกลความคิด

ของบุคคลซึ่งเดินทางไปบนเสนทางของศักยภาพเชิงสัมพันธกับจิตวิญญาณโดยผูชี้แนะก็คือ  ใน

การสนทนาเขาจะคอยๆ ชี้สิ่งท่ีกอนหนานี้ไมไดดํารงอยูในสภาพแวดลอมหรือ (ดํารงอยูแต)   ผูคน

ไปไดตระหนักถึงการดํารงอยูของสิ่งเหลานี้  ผูใหคาํปรึกษาคอยๆ   ปลูกฝงศิษยวาสิ่งท่ีเปน

สมมติฐานไมสามารถเปนสิ่งท่ีเปนจริงได  และแสดงใหเห็นวา  ถึงแมมนุษยจะถือวาตัวเองคูควรท่ี

จะควบคุมสิ่งตางๆ แตกลับไมไดควบคุมสิ่งใดในชวิีตของตนเองเลยไมสามารถดําเนินการในการ

เลือกสิ่งใดเลย   เก่ียวกับการถือกําเนิดของตัวเอง หลังจากเกิดมาเขายังคงเจริญเติบโตขึ้นอยาง

อัตโนมัติ  ถึงแมวาไมมีความตองการเลยแมแตนอย  ทวาหลังจากวัยหนุมก็เร่ิมแกเฒาไมมีผูใดใน

โลกนี้แมแตคนเดียวท่ีอยากตาย   แตใครก็ตามท่ีมายังโลกนี้แลว จะตองสูญสลายไป  มนุษยสามารถ

ควบคุมการกินอาหารได แตไมอาจมีชีวิตตอบอยูโดยไมกินอาหารเลย มนุษยไมสามารถดํารงชีวิต

อยูตลอดอายุขัยโดยไมดื่มน้ํา  ผูหนึ่งไมอาจต่ืนอยูตลอดเดือน หรือแมแตตลอดอาทิตยได ท้ังหมดนี้

คือสิ่งท่ีเกาะติดอยูกับทุกคตลอดมา  เวลาชั่วขณะหนึ่งเปล่ียนเปนวินาที ๆ  เปล่ียนเปนนาที ๆ   

เปล่ียนเปนชั่วโมงๆ  เปล่ียนเปนวันและคืนๆ  เปล่ียนเปนเดือนๆ  เปล่ียนเปนป และการ

เปล่ียนแปลงนี้คือการผันแปรดังกลาว ซึ่งไมมีผูใดสามารถปฏิเสธได  หลังจากชี้ใหเห็นความ

เปล่ียนแปลงนี้ท้ังหมด  ผูชี้นําอธิบายวา มีผูหนึ่งท่ีควบคุมเสนเชือกของการเปล่ียนแปลงนี้ไว  เมื่อผู



สัมพันธทางจิตวิญญาณไดสังเกตสิ่งเหลานี้ท้ังหมดอยูตลอดเวลา  ซึ่งปกคลุมดวยมานสําหรับผูคนท่ี

เขาใกลความเปนวัตถุ  จิตใจของเขาจะหันไปสูผูท่ีควบคุมเสนเชือกแหงการเปล่ียนแปลงและผัน

แปรนั้นโดยอัตโนมัติ 

 ผูชี้แนะไดหวานเมล็ดแหงการเขาใกลความคิดลงในจิตใจของลูกศิษย ซึ่งเขาใหการ

อบรมบมนิสัยและดูแลอยู แนะนําลูกศิษยดวยชีวิตของนักปราชญ ราชบัณฑิต  ซึ่งการเขาใกล

ความคิดของพวกเขาเปนตัวอยางท่ีดีเก่ียวกับเร่ืองการมองสิ่งตางๆ ตามความเปนจริง  ตัวอยางเชน  

เขาและอิทธิพลทางดานจิตวิญญาณ  เปนสาเหตุใหลูกศิษยมองเห็นบริเวณดังกลาวในความฝน ซึ่ง

บรรดามิตรของพระเจาและศาสดาพํานักอยู   ประสบการณท่ีทําซ้ํากันไดปรับสีใหกับการเขาใกล

ความคิดตัวเอง  และเขาใกลความคิดของบรรดามิตรของพระเจาและศาสดามากขึ้น 

 ผูชี้แนะไดสวมแวนตาใหตาดานในของลูกศิษย แวนตาแสดงเฉพาะความคิดท่ี

สอดคลองกับการเขาใกลความคิดของผูชีแ้นะ   เมือ่ลูกศิษยเร่ิมมองผาน แวนตานี้ จะเห็นโลกจาก

ทรรศนะของผูชี้แนะของเขา  ผูใดมองเห็นผานแวนตาก็จะเห็นสีท่ีเปนสีของกระจกเทานั้น   ถา

กระจกเปนสีชมพูทุกสิ่งท่ีมองผานแวนตานี้ก็จะเปนสีชมพู  และถากระจกเปนสีฟา  ทุกสิ่งก็จะ

กลายเปนสีฟา    ถากระจกมัวหรือแสงผานไดนอยก็จะมองเห็นวัตถุไมชัด และถากระจกมืดก็ไม

สามารถมองเห็นสิ่งใดผานกระจกนี้ได  นอกจากทําใหชัดและเปดตากวางขึ้น 

 ในความเปนจริงสีกระจกเหมือนการเขาใกลความคิดของบุคคล ถากระจกใสก็สามารถ

มองเห็นวัตถุไดไกลออกไป ขณะเดียวกันถากระจกมืดจะไมสามารถมองอะไรเห็นได  แมแตสิ่งท่ี

มองเห็นโดยไมตองใชกระจก  ไมวาจะใชแบบแผนกระจกความคิดประเภทใด แบบแผนความคิด

ประเภทนั้นก็จะทําหนาท่ีในตัวมนุษย 

 ความสามารถในการหารูปแบบโครงสราง  และคุณคาท่ีเปนจริงของส่ิงตางๆ  ออกมา 

ดวยการสังเกตและพิจารณาไตรตรองนั้นมีอยูในทุกคน  โดยท่ีครูทางจิตวิญญาณรูศิลปะการใช



ความสามารถนี้ และสรางชีวิตของตัวเองขึ้นมาดวยการพิจารณาไตรตรอง  เพราะฉะนั้น  เมื่ออัต

ลักษณและศักยภาพของผูชี้แนะ  ถายทอดมาสูผูสัมพันธทางจิตวิญญาณ  เมล็ดของแบบแผน

ความคิดและการพิจารณาไตรตรอง ท่ีผูชี้แนะหวานลงในจิตใจของเขา  ก็คอยๆ เจริญเติบโตเปน

ตนไมสูงใหญ  สิ่งเดียวท่ีเปนอุปสรรคตอการเจริญเติบโตของเมล็ดเปนตนไม  คือเจตจํานงสวนตัว

เอง และจิตสํานึกและสติปญญาคือทุกสิ่งแลว  ความสําเร็จของเขาก็กลายเปนสิ่งท่ีเปนไปไมได   

เพราะจิตสํานึกและสติปญญาท่ีทําหนาท่ีอยูในตัวเขาขึ้นอยูกับการเขาใกลความคิดดังกลาว ซึ่งไมมี

ท้ังความลึกซึ้งและความเปนจริง 

 

ความเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่ 

 ในการสังเกตตามปกติอยางหนึ่งของเราคือ ไมมีการจัดต้ังระบบการฝกสอนเฉพาะขึ้น

เพื่อสอนภาษาท่ีเด็กๆ   พูด  เด็กเร่ิมเปลงคําท่ีไดยินจากพอแมในตอนเร่ิมตน  ดวยการเลียนแบบพอ

แม   ยังไมมีการเปลงคําตางๆ  อยางชัดเจน แตเมื่อเวลาท่ีผานไป  เด็กเร่ิมพูดภาษาอยางคลองแคลว 

ย่ิงกวานั้น  ลูกเรียนรูลักษณะนิสัยทางโภชนาการจากพอแม  เขากินสิ่งท่ีพอแมกิน  ถาบานแม

บรรยากาศสะดวกสบาย  สะอาดและเปนระเบียบ ดังนั้น  ลูกก็จะมีบุคลิกภาพท่ีมีระเบียบเรียบรอย

และสะอาด   ถาพอแมใชภาษาท่ีผิดเพี้ยน  ลูกก็จะไมลังเลใจท่ีจะกระทําและรับอิทธิพลของ

บรรยากาศท่ีบานท้ังหมด   เมื่อออกไปสูโลกภายนอก นอกกําแพงสี่เหล่ียมของบาน อิทธิพลของ

บรรยากาศดังกลาวไดสรางผลกระทบลงบนจิตใจเด็ก 

 ตามทรรศนะทางจิตวิญญาณแลว ทุกคนท่ีเกิดมาในโลกนี้   ไดรับการฝกฝนอยางละ

คร่ึงจากครอบครัวและสังคม   หลังจากการอบรมขั้นตนโดยอัตโนมัติ การอบรมขั้นท่ีสองจึงเร่ิมตน

ขึ้น   นั้นคือสิ่งท่ีพอแมต้ังใจใหลูกของตนเปน  ถาพอแมถายทอดคุณสมบัติการโออวด   ความทรนง

ตนและความยะโสโอหังเสแสรงไปสูลูก เขาก็จะยังคงอยูภายใตอิทธิพลของความขี้อวด   ถาพอแม



ใหการศึกษาลูกเก่ียวกับคุณคาทางศีลธรรมและจรรยามารยาท   ลูกก็จะเติบโตขึ้นในแบบผูท่ีมี

บุคลิกภาพและอุปนิสัยใจคอท่ีดี  ซึ่งไดรับการใหเกียรติและยกยองในสังคม  และถาพอแมท่ีมความ

คิดเขาใกลความเปนวัตถุแลว  ลูกก็จะพัฒนาไปในลักษณะเขาใกลความคิดแบบเดียวกันคือโนม

เอียงไปทางวัตถุและความรํ่ารวยทางโลกโดยอัตโนมัติ 

 โดยพื้นฐานแลวมีแบบแผนในการเล้ียงดูและอบรมลูกอยู 2 แบบ แบบหนึ่งคือแบบ

อัตโนมัติ และอีกแบบหนึ่งคือแบบต้ังใจ  แบบอัตโนมัติคือลูกยอมรับเอาสิ่งท่ีสังเกตเห็นในบาน    

เรียนโดยการเลียนแบบจากพอแมอยางมีจิตสํานึก และอีกแบบหนึ่งเปนแบบต้ังใจ คือพอแมให

ความรูในการอบรมลูกอยางมีจิตสํานึก  ดวยการบอกลูกวา  เมื่ออยูในสังคมสิ่งใดควรทําสิ่งใดไม

ควรทํา  เมื่อเติบโตเปนผูใหญ  เด็กคนนี้จะมีบุคลิกภาพของตนเอง  ซึ่งเกิดจากการเล้ียงดูดังกลาว   

ในการสรางบุคลิกของบุคคลนั้น 

 มีความจําเปนตองเตรียมบรรยากาศเฉพาะ ซึ่งสามารถทําใหเขาฝกฝนการเขาใกล

ความคิดแบบท่ีตองการได เชนเดียวกับท่ีสังคม พอแม  สถาบันการศึกษาและญาติพี่นองมีบทบาท

สําคัญในการอบรม และสรางบุคลิกลักษณะของบุคคล  เชนกันในการอบรมและสราง

บุคลิกลักษณะของบุคคลทางจิตวิญญาณขึ้นมา   ความสัมพันธของเขากับบุคคลท่ีมีบุคลิกลักษณะท่ี

ถูกหอมลอมดวยคุณคาทางจิตวิญญาณ   ในเชิงของรหัสยนิยม  (ซูฟ) เรียกบุคคลลักษณะดังกลาววา 

มุร็อต (ผูใหคําแนะนาํ) บุคคลิกลักษณะของผูใหแนะนําแตกตางอยางชัดเจนจากผูท่ีเขลาจากความ

เปนจริงทางจิตวิญญาณ  ย่ิงเขาไปใกลชิดผูชี้แนะของตัวเอง มากเทาใด คุณสมบัติและเอกลักษณทาง

จิตวิญญาณก็จะย่ิงถายทอดจากผูชี้แนะ หรือ ครูทางจิตวิญญาณมาสูตัวเขามากขึ้นเทานั้น    และการ

เขาใกลความคิดท้ังหมดจะจารึกลงบนจิตใจของผูสัมพันธทางจิตวิญญาณ   ซึ่งคือลูกศิษยนั่นเองใน

เชิงรหัสนิยมเรียกแบบแผนนี้วา ศักยภาพเชิงสัมพันธทางจิตวิญญาณ (ซาลูก) นี่คือวิธีการเดียวท่ีผู

สัมพันธทางจิตวิญญาณดําเนินตาม เพื่อใหตัวเองคุนเคยกับศักยภาพทางจิตวิญญาณซึ่งดํารงอยูในตัว



เขา   พวกเขาจะสาํรวจและนําเอาศักยภาพทางจิตวิญญาณมาไวในตวเอง โดยดําเนินตามเสนทาง

ความสามารถในการสัมพันธทางจิตวิญญาณ 

 แนวทางนี้กําหนดขึ้นจากเหตุการณและตัวอยาง  ซึ่งยกเอามาจากชีวิตของบรรดา

ศาสดาในคัมภีรอัลกุรอานอันเปนพันธกิจในการเทศนาสั่งสอนการเขาใกลความคิดท่ีเฉพาะ  ทุกคน

สามารถแยกแยะระหวางความดีกับความเลว  ความชั่วรายกับคุณธรรมความดี ความถูกตองและ

ความผิดพลาดดวยความชวยเหลือจากคําสอนของบรรดาศาสดา   และมาตรฐานท่ีพวกทานกําหนด

ในประเด็นนี้  โดยเหตุผลแลวบรรดาศาสดาไดใหในภาพความดีและความเลวแกมนุษยชาติ และ

มนุษยไดรับความแตกตางเหนือสิ่งถูกสรางอ่ืนๆ  เพราะมนุษยคุนชินกับมโนภาพความดีและความ

ชั่วราย มนุษยไดรับความรูวาการเขาใกลการดํารงชีวิตท่ีเฉพาะจะทําใหไดรับความดีและการเขาใกล

แบบอ่ืนๆ  จะทําใหเขาออกหางจากความดี และความเท่ียงตรง  นอกจากนี้ ยังไดรับความรูอีกวาใน

การเปนคนดีนั้น  จะตองตระหนักในความเปนจริงของตนเอง ความคุนเคยกับความเปนจริงชวยให

มนุษยมีความรูซึ่งสามารถทําใหคนพบศักยภาพท่ียังไมไดรับการสํารวจซึ่งซอนอยูภายในตัวเขาเอง   

บุคลิกลักษณะของผูหนึ่งไดกลายมาเปนมีคุณธรรมความดีและบริสุทธิ์ตามลําดับ  ซึ่งศักยภาพถูกนํา

ออกมาใช   และท่ีแตกตางกันคือบุคลิกลักษณะของผูหนึ่งจะยังคงคลุมเครือและอยูในระดับตํ่ามาก  

เทาท่ีเขาหลงลืมศักยภาพของตน 

 ถานําการดํารงชีวิตของมนุษย และแพะมาพิจารณา เปรียบเทียบกัน  จะพบวา   ชีวิต

ของท้ังสองนั้นมีการดํารงอยู เกือบจะวิธีทางเดียวกัน   สิ่งเดียวท่ีแยกแยะมนุษยออกไป    คือ

ความสามารถท่ีจะใชศักยภาพของตนเองใหเปนประโยชน ถาบุคคลละท้ิงคุณสมบัติของตนท่ีซอน

อยู  และเขลาตอตัวตนของตนเองแลว เขาก็ไมอาจถูกแยกออกจากแพะ และสตัวอ่ืนๆได  ในการ

คุนเคยกับศักยภาพท่ีซอนอยู   จําเปนท่ีเขาตองไดรับการปกปองคุมครองดวยความรักความเสนหหา

ของบิดาท่ีมีความเชี่ยวชาญในความรูทางรหัสยะและมีบรรยากาศความมีคุณธรรมความดีใหเขา   ณ 

ท่ีนี้พอเปนตัวอยางท่ีชัดเจน   พอคือบุคคลซึ่งเปนตัวอยางท่ีชัดเจนของครูทางจิตวิญญาณหรือผู



แนะนํา   จิตสํานึกของลูกสรางขึ้นจากการอบรมเล้ียงดูของพอแม  และบรรยากาศท่ีพรอมมูลใน

บาน   ถามีความอึดอัด ความกระวนกระวาย  ความวิตกกังวล และควมหยาบชาลามกของบรรยากาศ

ในบาน ลูกก็จะกลายเปนเหย่ือของความวิตกกังวล  และความยุงยากคับอกคับใจ  แตถาท่ีบานมีแต

สันติสุข  สงบรมเย็น พอแมพูดจาสุภาพนุมนวล  มีความสมัครรักใครและมีความเยือกเย็นทาง

อารมณแลว ลูกก็จะบุคลิกลักษณะสงบเสง่ียมเรียบรอยโดยอัตโนมัติ  เปนการสังเกตตามปกติ ของ

เราท่ีวาลูกของพอแมท่ีมีน้ําเสียงกระดางเกร้ียวกราดยามพูดกับลูกหรือตะโกนเสียงดัง   ลูกก็จะเปน

คนพูดจาหยาบกระดาง และตะโกนเสียงดังไปดวย  ลูกๆ ของพอแมท่ีเห็นแกตัวและมักมากใน

โลกียวิสัย   ก็จะเปนคนเห็นแกตัวและมักมากในโลกียวิสัยดวย ลูกของพอแมท่ีมีปมเขื่อง  จะ

ประพฤติตัวแบบวางมาดเตะจุย พอแมท่ีหัวใจดื้อและกราวราว   ก็แนนอนวาลูกก็จะมีคุณลักษณะ

เหลานี้อยางแนนอน  ลูกของพอแมท่ีเอาจริงเอาจังและสุขุมเยือกเย็น ก็จะมีคุณสมบัติเดียวกัน   

ตามปกติพอแมท่ีเอ้ือเฟอเผื่อแผจะมีลูกท่ีมีน้ําใจไมตรี 

 มีปรากฏในประวัติศาสตรวาคร้ังหนึ่ง เมื่อรายชื่อเชลยศึกถูกนําเสนอตอทานศาสดา 

(ศ็อล)  (ขอความสันติพึงมีแดทานและลูกหลาน)  ทานพบวา  ในบรรดารายชื่อเชลยศึกท่ีเปนหญิง  

มีคนหนึ่งชื่อทายวาตัย  เมื่อสอบถามดูปรากฏวาผูหญิงคนนั้นมาจากเผาฮาตัมตัย ท่ีมีเกียรติประวัติ

ในความเอ้ือเฟอเผื่อแผ  ทานศาสดาจึงสั่งใหปลอยนางเปนอิสระ  เมื่อนางทราบวาตัวเองไดรับ

อิสรภาพ นางกลับปฏิเสธท่ีจะรับอิสรภาพดังกลาว  และกลาววา   เปนการขัดแยงกับธรรมเนียมของ

ครอบครัวนาง   ท่ีนางจะถูกปลอยไปดวยความเศราโศก เมื่อทานศาสดาทราบการตัดสินใจของนาง   

ทานไมเพียงมอบอิสรภาพใหพวกพองของนางเทานั้น แตยังมอบของกํานัลและสิ่งมีคาใหอยาง

มากมายใหดวย  การศึกษาชีวิตของทานศาสดานําเราไปสูบทสรุปวา  พระเจาทรงสูงสง  ไดทรง

สรางระบบท่ีวางอยูบนบุคลิกลักษณะเฉพาะของมนุษย ผูท่ีมีความผูกพันกับสายโซของการอุทิศก็

จะไดรับคุณคาเดียวกัน  ท่ีเปนการแยกแยะ อัตลักษณของผูคนจากบุคลิกลักษณะเฉพาะดังกลาว  ผู

สัมพันธทางจิตวิญญาณจําเปนตองมีทางนําจากบางคนบนเสนทางแหงศักยภาพเชิงสัมพันธทางจิต



วิญญาณนี้  เพื่อวาเขาจะสามารถไดรับการอุปถัมภดวยความรักใครจากบิดาทางจิตวิญญาณและ

เจริญเติบโตบนบรรยากาศแหงศักยภาพเชิงสัมพันธทางจิตวิญญาณ   ซึ่งเปนท่ีตองการในการ

เจริญเติบโตทางจิตวิญญาณ 

 

รางวลัและการลงโทษ 

 ถาบุคคลท่ีไมมีความสามารถทางดนตรีและเสียงเพลง    บังเอิญไปยังสถานท่ีซึ่งมีการ

จัดงานร่ืนเริงและผูมารวมงานตางรองรําทําเพลง   ดนตรีบรรเลง  อยางเมามัน   ในทายสุดเขาก็จะ

เร่ิมติดใจดนตรีเสียงเพลง    และเร่ิมเรียนรูลักษณะพฤติกรรมในงานเล้ียงดังกลาว    ถาผูหนึ่งอาศัย

อยูในยานท่ีมีการเลนการพนัน   การดื่มสุรายาเมา  หรือการประพฤติผิดศีลธรรมอ่ืนๆ   ดําเนินอยู    

ไมวาเขาจะเปนผูเครงครัดเพียงใด  ทายท่ีสุดก็จะไดรับผลกระทบ มีคติพจนกลาวไววา  “วงสังคม

สรางคน”   อีกบทหนึ่งกลาววา  “ความเจ็บไขนั้นติดตอถึงกัน”   

 ผูคนท้ังหมดท่ีอาศัยอยูในโลกนี้สังกัดอยูในการเขาใกลความคิดไมประเภทใดก็

ประเภทหนึ่ง   และบุคลิกลักษณะของบุคคล   ครอบครัว    เผาพันธุ ชั้นวรรณะ หรือกลุม จะไดรับ

การตัดสินจากการเขาใกลความคิดนี้    เรามีตัวอยางของคุณลักษณะท่ีเปนประโยชนของบรรดา

ศาสดาดานหนึ่ง  และอีกดานหนึ่งมีผูคนท่ีไมเห็นตอตานบรรดาศาสดาเทานั้น    แตถึงขนาดสังหาร

พวกทานดวยประวัติศาสตรไดสงวนหนากระดาษไวสําหรับผูท่ีไมมีจิตใจเอ้ือเฟอเผื่อแผ  และผูท่ี

ความมีน้ําใจไมตรีคือตํานาน   (ของพวกเขา)  และยังมีเร่ืองราวของผูท่ีความทุกขทรมานของพวก

เขาไมอาจหาสิ่งใดมาเปรียบเทียบได ตัวอยางความทุกขทรมานท่ีสมบูรณท่ีสุดเก่ียวกับความตระหนี่

ถ่ีเหนียวคือ กอรูน   ตราบเทาท่ีโลกยังคงมีอยู    ผูคนท่ีมีบุคลิกลักษณะเชนวาก็จะยังคงมีเหลืออยู     

และเชนกันผูคนท่ีมีความเอ้ือเฟอเผื่อแผ และมีน้าํใจไมตรีก็จะยังคงอยูอยางสมดุลกัน    รวมท้ังมี

ผูคนซึ่งมีบุคลิกลักษณะแบบบรรดาศาสดาอยูในโลกนี้ดวย 



 เมื่อบุคลิกลักษณะของทานศาสดาไดรับการพิจารณาอยางใกลชิด   เราไมพบสิ่งใดเลย

นอกจากความดีงาม ความมีคุณธรรมและความเท่ียงตรง หมายความวาองคประกอบหลักใน

บุคลิกลักษณะและบุคลิกภาพของพวกทานคือ ความสุภาพออนโยน และความเอ้ืออาทร 

 มีบุคลิกลักษณะ   2 ประเภทท่ีไดรับการพิจารณา  ประเภทท่ีหนึ่งเมื่อบุคคลเขาไป

เก่ียวของกบกิจกรรมท่ีชั่วราย  และเขาใกลชิดความเลวรายดังกลาว จนตัวเขากลายเปนผูชั่วราย    อีก

ประเภทหนึ่งคือ   ดวยการเขาใกลพระเจา ตัวอยางท่ีชัดเจนของความเอ้ืออาทร ความเมตตากรุณา

และความเบิกบาน ปรากฏอยูในอาณาจักรของพระเจา  ทุกการเขาใกลความคิดท่ีออกหางจากพระ

เจา คือการเขาใกลความชั่วรายและ ทุกการเขาใกลท่ีนําไปสูความใกลชิดพระเจา คือลักษณะการเขา

ใกลความคิดของบรรดาศาสดา เมื่อเราวิเคราะหการเขาใกลความชั่วราย และการเขาใกลบรรดา

ศาสดา   จะสังเกตไดวา  ผูมีความมานะพยายามท่ีจะยอมรับคุณลักษณะของพระเจา จะไดรับมอบ

บุคลิกลักษณะและ บุคลิกภาพท่ีเปนคุณสมบัติของพระเจา    คุณสมบัติของบรรดาศาสดา  คือ 

คุณลักษณะของพระเจา  หรืออาจกลาวไดวา   บรรดาศาสดาเปนตัวอยางท่ีชัดเจนแหงคุณลักษณะ

ของพระเจาในความเปนจริง เมื่อบางคนทองเท่ียวไปในชีวิตแบบศาสดา  เขากาวยางไปใน

คุณลักษณะของพระเจา  ซึ่งเปนคุณลักษณะสวนพระองคเอง  และเมื่อบุคคลยับย้ังจากคุณสมบัติ

แบบศาสดา ก็จะหลงทางและหลงไปในเสนทางท่ีมืดมน  ซึ่งเต็มไปดวยความถวงและความทึมทึบ 

ลักษณะท่ีโดดเดนท่ีสุดของการเขาใกลความชั่วรายคือ  บุคคลยังคงไดรับความเศราโศก และ

หวาดกลัว  ท่ีเปนอุปสรรคตอชีวิตทุกขั้นตอน   วันคืนผานไปดวยความหวาดกลัวตอสิ่งนั้นและสิ่งนี้   

บางคราวความเศราโศกมาจากการใชชีวิตอยางฟุมเฟอยสุรุยสุราย  และอีกคราวหนึ่ง ความ

หวาดกลัวมาจากวา   จะบรรลุความตองการทางเศรษฐกิจไดอยางไร และจากท่ีไหน  บางคราว

โรคภัยไขเจ็บตางๆ   ก็เขามารุมเราในเวลาท่ีกําลังตกอยูในความยุงยาก และลําบากทางเศรษฐกิจ  

จนดูเหมือนหมดทางออก  ความตายซึ่งคือความเปนจริงขั้นสุดทาย ท่ีไมมีใครหนีรอดไปได  ดู

เหมือนจะเปนสิ่งท่ีนาหวาดกลัวท่ีสุดของมนุษย  และความหวาดกลัวนี้ก็ยังคงตามลาสังหารเขาอยู



ตลอดเวลา    ลักษณะท่ีนาตําหนิ และอันตรายท่ีใหญหลวงประการหนึ่งของลักษณะการเขาใกล

ความเลวราย   ก็คือบุคคลยังคงไรสายตา และมืดบอดตอเหตุผลและความเขาใจอยางลึกซึ้ง 

 ในการเขาใกลแบบศาสดา   มนุษยยังคงมีภูมิคุมกันจากความเศราโศกและความ

หวาดกลัว   เพราะฉะนั้นเขายังคงไดรับการปกปองจากความรูสึกไมปลอดภัย   โดยท่ีความตายคือ

ความเปนจริงท่ีไมอาจหลีกเล่ียงได   เขาจึงเตรียมทักทายอยางเปดหัวใจและเมื่อพรอมท่ีจะตาย  

ความตายจะกลายเปนปรากฏการณท่ีทําใหเกิดความสุขสําหรับเขา    เขาจะมคีวามรูวาความตาย

ไมใชสิ่งท่ีนาขนพองสยองเกลาอีกตอไป   และการสูญสลายไมใชสิ่งท่ีนาสยดสยองอยางท่ีถูกสราง

ขึ้นแตประการใด   แตเปนกระบวนการท่ีผูหนึ่งเคล่ือนยายจากอาณาบริเวณหนึ่งไปยังอีกบริเวณ

หนึ่ง ซึ่งดีกวาโลกของเรานี้ในทุกลักษณะ  เราจะไดรับความปติยินดีตอชีวิตในโลกหนา    ซึ่งบรรลุ

ความตองการทุกประการเหมือนท่ีเกิดขึ้นในโลกนี้   ไมเพียงชีวิตเทานั้น แมแตรางกายและวิญญาณ

ก็มีสภาพทีดีกวาชีวิตชั่วคราวในโลกนี้    และไมใชการคาดเดา หรือ จินตนาการ  แตสามารถสังเกต

ไดอยางแทจริงถึงชีวิตท่ีนาปติยินดี    ซึ่งเขาจะไปใชชีวิตอยูหลังจากชีวิตชั่วคราวท่ีมีขอบเขตจํากัด 

ผูคนจากรูปแบบการเขาใกลความคิดแบบหนึ่งสามารถชี้และแยกแยะออกจากผูคนอีกแนวความคิด

หนึ่งอยางงายดาย   บุคคลท่ีใชชีวิตอยูภายใตอิทธิพลของความชั่วรายจะถูกขัดขวาง ไมใหเขาไปใน

วงจนของผูท่ีใชชีวิตตามการเขาใกลความคิดแบบศาสดา   และบุคคคลท่ีมีวิถีชีวิตแบบศาสดา   จะ

ไมผสมปนเปกับผูคนท่ีมีการเขาใกลตางกัน 

 ขอบกพรองและขอตําหนิท่ีสําคัญประการหนึ่งของการเขาใกลความชั่วรายคือ    การ

กระทําของบุคคลทุกอยางหมุนเวียนอยูรอบๆ   ผลประโยชนการกระทําทุกอยางของเขาวางอยูบน

การคาดหวังอยางใดอยางหนึ่ง   ไมความหวังตอวัตถุก็เปนเร่ืองของผลประโยชนทางโลก    นั่นคือ

เขาตองการรางวัลทางวัตถุในการกระทําทุกอยาง   ซึ่งเราถือวาเปนความบกพรองและมีตําหนิอัน

นําไปสูผลลัพธท่ีไมพึงปรารถนา ในขั้นตอนสุดทาย 


