
คาํนําของผู้เขยีน 

 เมื่อพระประสงคของพระเจาท่ีจะใหโครงการจักรวาลเปลี่ยนไปเปนวัตถุธาตุเกิดขึ้นใน

จิตของพระองค   พระองคเพียงตรัสวา  “จงเปน”  โครงการจักรวาลน้ันท่ีปรากฏขึ้น  ในลําดับ

และการจัดการตอไปน้ี 

 หนังสือเลมหน่ึง เปดขึ้นและแสดงอยางชัดเจน 

 หนังสือประกอบดวยบันทึกท่ีถูกเก็บไวจํานวน   300 ลาน  บันทึก 

 แตละบันทึกท่ีถูกเก็บไวประกอบดวยแกแลก็ซี่ จํานวน  80,000 แกแล็กซี ่

 แตละแกแลก็ซี่มีระบบท่ีเสถียรกวา   100,000  ลานระบบ  และระบบท่ีไมเสถียรกวา 1.2 

ลานลานระบบ 

 แตละระบบมีดวงอาทิตยและดาวเคราะหบริวารประมาณ    9-13  ดวงตอระบบ 

 เปนเรื่องเขาใจผิดและถือเปนการคาดเดา    ท่ีกลาววา โลกของเราเทาน้ันท่ีเปนโลกแหง

การต้ังถิ่นฐานมนุษย   มีอาณานิคมและการต้ังถิ่นฐานของมนุษยและญินในทุกๆ  แกแล็กซี่   

และแตละอาณานิคมมีรูปแบบการใชชีวิตคลายกับในโลกของเรา ชีวิตทุกรูปแบบ ทุกอารมณ

ความตองการของชีวิตท่ีเกิดจากความหิวกระหาย การนอนหลับ  การต่ืนนอน  ความรัก  ความ

โกรธ  เพศสมัพันธ การแพรพันธุ ลวนแลวแตปรากฏอยูในทุกโลกท่ีมีการต้ังถิ่นฐาน  

 มีระบบการต้ังถิ่นฐานถาวรในแกแล็กซี่  มากกวา   100,000 ลานแหง  ระบบบท่ีไมถาวร

เหมือนกับคลังเพื่อการซอมแซมแหลงท่ีอยูอาศัยถาวร   น่ันคือระบบท่ีไมถาวร จะกระจัด

กระจายอยู และสนับสนุนระบบถาวร  ทุกๆ  ระบบมีภูเขาดวงดาวท่ีใชเลนสกี  เปนของตนเอง มี

สัตว พืชและแรธาตุเหมือนท่ีมีอยูในดาวของเรา  

 พระเจาทรงสรางมนุษยและญินขึ้นมา   ดวยความรกัความทะนุถนอมของพระองค   และ

ประกาศใหสรวงสวรรคเปนท่ีพํานักของพวกเขาและกลาววา  

 “โอ อาดัม เจาและคูครองของเจาจงพํานักอยูในสรวงสวรรคน้ันเถิด และเจาท้ังสองจง

บริโภคจากสวนน้ันอยงกวางขวาง  ณ  ท่ีท่ีเจาท้ังสองปรารถนา และจงอยาเขาใกลตนไมน้ี  (มิ

เชนน้ันแลว)  เจาท้ังสองจะกลายเปนผูอธรรมแกตัวเอง” (อัลกุรอาน บทท่ี  2 โองการท่ี  35) 

 บรรดาศาสดาถึง   124,000 ทาน ท่ีพระเจาทรงสงลงมาในโลกใบน้ีของพระองคเพื่อ

เทศนาสั่งสอนกฏเกณฑในการดํารงชีวิตท่ีแทจริง   เตือนเราเกี่ยวกับเรื่องนรก  และเพื่อแผ



กระจายแสงสวางแหงคําสอนของบรรดาศาสดา   ผูสืบทอดท้ังหลายซึ่งรับมรดกของทานศาสดา

เหลาน้ันมา   ตางก็ดาํเนินรอยตามพวกทาน   บรรดาผูสืบทอดของศาสดา ผูทรงศีล  นักปราชญ

ราชบัณฑิต และมิตรของพระเจาท้ังหลาย ตางศาสนา สั่งสอนในเรื่องเอกเทวนิยม ไปตาม

สภาพแวดลอมและภูมิลําเนาของพวกเขา   ดวยภาษาของแตละคน  พวกเขาประกาศสัง่สอนวา 

พระเจาน้ันทรงเอกะ มีเพียงพระองคเดียว  ทรงมีเอกลักษณ   สมบูรณและไรขอสงสัยใดๆ  

พระองคไมทรงใหกําเนิด ไมทรงถูกกําเนิด  และไมมีสิ่งใดเสมอเหมือนพระองค  ทุกศาสนา

ลวนสั่งสอนในเรื่องความเอกกะ และเอกานุภาพในตําแหนงของพระเจา  ไมปรากฏวามีศาสนา

ใดในโลกน้ีปฏิเสธการมีอยูของพระเจา   บรรดามิตรของพระเจา (เอาลิยาอ)  ไดทําใหกระจางใน

หลายๆ วีธีการและวิวัฒนระบบตางๆ ขึ้นมา   เพื่อความเขาใจและการเรียนรูอยางครอบคลุม

เกี่ยวกับความเอกะ เอกานุภาพ ความสมับูรณและสภาพท่ีเปนสัจจะของพระเจา 

 คบไฟแห่งการเรียนรู้ 

 ในการสงสาสนน้ัน ธรรมชาติไดดําเนินการถายทอดคบไฟแหงการเรียนรูของพระเจา

จากยุคหน่ึงไปยังอีกยุคหน่ึงตอไป    บรรดาผูสละโลก (ซูฟ ) ผูท่ีพระเจาทรงรัก (วะลี)  เกาส กุ

ตุบ มัจซูบ ปราชญ กอลันดาร และอับดัล คือ บรรดามือของธรรมชาติ ซึ่งถือคบไฟของแสงสวาง

ไปขางหนา บรรดาผูสูงสงเหลาน้ี ไมเพียงจดุประกายความสวางใหตัวเองจากแสงสวางน้ี  แตยัง

แผกระจายไปยังผูอ่ืนดวยเกียรติประวัติอันเปนตํานานของพวกเขา  ไมเพียงแตจารึกไวอยางไม

อาจลบออกจากหนาประวัติศาสตรไดเทาน้ัน  แตยังอยูในจิตและสํานึกของมนุษยชาติ   ดวยการ

วิงวอนขอของพวกเขาใหชีวิตแกผูท่ีตาย  ใหสุขภาพท่ีดีแกผูปวยไข  ใหอาหารแกผูหิวโหย ให

ความร่ํารวย และความมั่งคั่งแกผูยากจน  ชวยชีวิตแกผูเคราะหราย ใหลกูๆ   เปนของขวัญแกผู

เปนหมัน  ใหการสงเคราะหแกผูประสพภัยพิบัติ และความทุกขยากลาํเค็ญ 

       สถานภาพของกอลนัดาร 

 ในหมูประชาชน  กอลันดาร คือ ผูยินดีกับอิสรภาพจากการผูกมัด และขอบเขตของ

กาลเทศะ สิ่งมีชีวิตทุกชนิดอยูในการแนะนําและคําสั่งของพวกเขา  ทุกบทบาท และทุกสวน

จักรวาลอยูในการควบคุมของพวกเขา   แตบุคคลผูสูงสงเหลาน้ีอยูหางไกลจากสิ่งยั่วยวนใจ  

ความละโมบและราคะตางๆ   เมื่อประชาชนรองขอ พวกเขาจะรูสึกวาเปนหนาท่ีจะตองรับฟง   

และแกไขสาเหตุแหงความทุกขยากลาํเข็ญของประชาชนน้ันใหหมดไป   เพราะพวกเขาไดรับ

การแตงต้ังจากธรรมชาติเพื่อเปาหมายน้ีโดยเฉพาะ   ผูคนเหลาน้ีคือผูท่ีพระเจาทรงตรัสวา 



 “ฉันจะเปนมิตรกับบาวของฉัน    และกลายเปน หู  ตา และลิ้นของพวกเขาเพื่อทําใหพวก

เขาพูดและสมัผัสผานฉัน” 

 ตามคําสั่งสอนของผูคนท่ีมีความสูงสงเหลาน้ี  ทุกคนไดรับความพึงพอใจจาก

ความสมัพันธแหงความรัก  และความเมตตาของพระเจา   เปนความสัมพันธท่ีพวกเขาสามารถ

กระซิบกระซาบกับพระองคออยางเปนสวนตัวได 

 

คาํนําของผู้แปล 

 ศาสตรทางดานจิตวิญญาณ  เปนมรดกความรูของบรรพชนมนุษยชาติมาต้ังแตในอดีต 

ยอนกลับไปถึงบิดาของมวลมนุษย คือทานศาสดาอาดัม  (อฺ) ทีเดียว   และสาเหตุท่ีทําใหบรรดา

เทวทูตและญินตองกราบกรานตอมนุษย และการท่ีมนุษยตองลงมาใชชีวิตบนโลกใบน้ี  ก็เพราะ

จิตและวิญญาณน้ีโดยแท  พูดเชนน้ีอาจทําใหเกิดความฉงนสนเทห   แตเช่ือวา จะเกิดความ

กระจางเมื่ออานหนังสือเลมน้ีจบ 

 ในฐานะมนุษย  ยังมีมนุษยจํานวนมากไมรูตัววาตนเองเปนใคร  มาทําอะไร มี

ความสาํคัญและบทบาทอยางไรในดาวเคราะหดวงน้ี   คําถามสองสามขอดังกลาวดูเหมอืนเปน

คําถามท่ีงาย  แตหากพิจารณาใหถองแทจะพบวา ยากนักท่ีจะหาคําตอบใหเหมาะสมและ

ครบถวนกระบวนความ 

 ในการตอบคําถามหรือแกปญหาสิ่งใดก็ตาม   ตองใชกระบวนการหรือเครื่องมือท่ี

ถูกตองและเหมาะสม   วิทยาศาสตรและความเจริญกาวหนาทงดานกายภาพ ไมสามารถตอบ

ปญหาขางตนได และศาสตรทางจิตวิญญาณคือกระบวนการท่ีเหมาะสมในการตอบปญหา

ดังกลาว 

 หวังเปนอยางยิ่งวา    หนังสือเลมเล็กๆ  เลมน้ี  จะไดใหคําตอบและทําใหผูอานตระหนัก

รับรูถึงจิต และวิญญาณ   ซึ่งเปน “ตัวตน”   ท่ีแทจริงของมนุษยทุกคนในโลกน้ี อันจะนําไปสู

คําตอบท่ีวามนุษยเปนใคร   มาทําอะไร   และมีบทบาทสําคัญอยางไรในดาวเคราะหดวงน้ี 

   

ดวยสันติและการวิงวอน 

อบูอิรฟาน   ซาลิก ี



คาํนําของผู้จดัพมิพ์ 

หนังสือ “จิตสํานึกกอลันดาร”  น้ี เปนหน่ึงในโครงการแปล และจัดพิมพหนังสือท่ีมี

เน้ือหาทางดานจิตวิญญาณจํานวน   3 เลม   ของสํานักพิมพ 14  พับลิเคช่ัน  ซึ่งประกอบดวย 

1.  ปราจิตวิทยา 

2.  จิตสํานักกอลันดาร 

3.  โทรจิต 

ท้ังน้ีเพื่อสนองตอบความสนใจใฝหาความรูความเขาใจ  ในศาสตรท่ีพูดถึงตัวตนดานใน

ของมนุษย  ซึ่งไดรับความสนใจอยางมากในโลกปจจุบนท่ีเต็มไปดวย โศกนาฏกรรมทางจิต

วิญญาณ   ทามกลางความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

โดยเฉพาะอยางยิ่งหนังสือท้ังสามเลมน้ี  เปนการนําเสนอเน้ือหาและมุมมองในทัศนะ

ของมุสลิม   จากแงมุม และคําสอนของอิสลาม   ซึ่งเปนศาสนาและสํานักคิดท่ีใหความสําคัย

อยางยิ่งตอเรื่องของจิตวิญญาณ  ซึ่งทานผูเขียนคือ   ควาญะฮ  ชัมซุดดีน  อะซีมี ซึ่งเปน

ผูเช่ียวชาญในเรื่องจิตวิญญาณท่ีมีช่ือเสียงคนหน่ึงในปจจุบันไดพยายามนําเสนอดวยสํานวนและ

วิธีการเขียนท่ีชัดเจน   งายตอการทําความเขาใจ 

ทางสํานักพิมพฯ  ขอขอบคุณทานผูแปลและเรียบเรียงภาคภาษาไทย และผูมีสวน

เกี่ยวของทุกๆ  ทานท่ีชวยผลักดัน จนหนังสือชุดน้ีสามารถสาํเร็จสูบรรพภิภพได 

 

ดวยจิตคารวะ 

สํานักพิมพ   14 พับลิเคช่ัน 

ควาญะฮ ชัมซุดดีน อะซีมี  

 

 

 

 



ร่างกายและวญิญาณ 

เมื่อเราวิเคราะหเกี่ยวกับชีวิต จะเห็นวามนุษยท้ังชายและหญิงตางตองการ มีชีวิตท่ีมี

ความสุข แตความเปนวัตถุท่ีเขามาใกลชีวิตทําใหเกิดอุปสรรคและสูญเสีย ความกลาหาญโดย

สิ้นเชิงในทุกขั้นตอนของชีวิต โดยท่ีทุกขณะจิตของชีวิตเราคือความสูญสลาย ไมจีรังและไร

ความแนนอน ยิ่งไปกวาน้ัน เรายังไมรูเลยจริงๆ ถึงความสุขท่ีเท่ียงแทและวิธีการท่ีจะประสบ

ความสาํเร็จจากการยึดถือเอาวัตถุเปนสิ่งสําคัญ จําเปนท่ีเราจะตองสํารวจตรวจสอบถึงพื้นฐานท่ี

จริงแท เพื่อใหรูซึ่งถึงความสขุท่ีแทจริงน้ี 

เมื่อยังเปน “ศูนย” เราจําเปนตองเปนบางสิ่งบางอยาง เพราะการไมเปน สิ่งใดน้ัน คานกบั

การเปนขึ้นมา ชีวิตดานวัตถุของเราเริ่มในครรภมารดา หลังจาก ปฏิสนธิและผานกระบวนการ

ตางๆ วัตถช้ิุนน้ีก็ไปถึงจุดสูงสุดของภาพชีวิตท่ีกลาย มาเปนสิ่งท่ีมีชีวิต จากสิ่งท่ีไมมีอะไรเลย 

สิ่งแวดลอมและสภาพรายรอบ “ภาพ” น้ี ไดจัดเตรียมการแกฝนไวเน่ืองจากยังคงเขลาตอ

ความหมายความสุขท่ีแทจริง ท่ีจะกลาวถึงแบบแผนของการไดมาซึ่งการพัฒนาทักษะ 

การท่ีจะไดสวมกอดกับความสุขท่ีแทจริงน้ัน กอนสิ่งอ่ืนโดบุคคลผูหน่ึงจะตอง มีความรู

วา ชีวิตมไีดวางพื้นฐานอยูบนรางกายเทาน้ัน แตอยูบนความเปนจริงท่ียอม รับรางกายซึ่งเปน

เน้ือหนังมังสาน้ี ในฐานะเปนอาภรณของตัวเอง หลังจากถือ กําเนิด สิ่งท่ีเผชิญหนาเราในชวงท่ี

สองก็คือ ในทุกช่ัวเวลาของชีวิตของเราคือการสิ้นอายุขัย หลังจากใหชีวิตอ่ืนๆ แลว ช่ัวขณะของ

ความเปนทารกในเวลาหน่ึง ช่ัวเวลาของความเปนเด็กในอีกเวลาหน่ึง เปลี่ยนเปนวัยชราหลังจาก

ผานวัยหนุมมาอยางเต็มท่ี 

ภาพการดาํรงชีพ 

หนทางของเราไปสูความจริงน้ีเปนไปไดทางเดียว เมื่อเรารูวาภาพชีวิตน้ี ไมใช “รางกาย” 

แตเปนจิตสํานึก เราไมมีอีสระเสรีท่ีจะเรียกมันวาจิตสํานึก เพียง เพราะวาจิตสํานึกคือมชัฉิมของ

การหาเอกลกัษณแหงตัวเอง ชิงครอบครองคฤหาสน แหงชีวิตท้ังหมดของเราเอาไวดวยกัน การ

สูญสลายของรางกายไปสูการสิ้นสภาพ ของวัตถุท่ีมีความหนาแนนและมลภาวะน้ันอยูใน

ความรูของเรา และเรายังตระหนัก ความจรงิท่ีวา การสูญสลายของรางกายไมไดเปนสาเหตุให

จิตสํานึกถกูทําลายลง แตในทางตรงกันขามจิตสํานึกน้ันถูกสงผานไปยังโลกอ่ืน 

 



สิ่งหน่ึงท่ีมีกลาวไวตรงกันและกลาวอยางซ้าํๆ ในบรรดาคัมภีรคือ มนุษยมิ ไดเปนเพียง

รางกาย เน้ือหนังมังสา แตเปนความมีจิตสํานึก เมื่อพิจารณาชวงชีวิต จากเกิดจนถึงตาย เราจึงได

รูวาความมีจิตสาํนึกคือรากฐานท่ีถูกวางลงในครรภมารดา ลดลงในดานหน่ึงและเพิ่มขึน้ในอีก

ดานหน่ึง จิตสํานึกลดลงมากเทาใด มนุษยกจ็ะ ถูกนําพากลับไปยังอดีตมากเทาน้ัน 

ความกาวหนาของความมีจิตสํานึกเปนผลตอการ เคลื่อนท่ีไปยังอนาคต ปจจัยของอายุถูกนํามา

พิจารณา เพราะการเพิ่มขึ้นหรือลด ลงของความมีจิตสาํนึก ภาวะหน่ึงของความมีจิตสํานึกถูก

เรียกวาความเปนเด็ก และอีกภาวะหน่ึงคือวัยหนุม และอีกภาวะหน่ึงคือวัยชรา กลาวอยางสั้นๆ 

ความมีจิตสาํนึก ผดุงชีวิตท่ีเปนวัตถุไว และดวยความมีจิตสํานึกน้ีรางกายไดเกิดขั้นตอนการวิ

วัฒนา การขึ้น ตัวมันเองยังคงไมถูกกระทบกระเทือนและมั่นคงอยู 

พนิิจพจิารณาตวัเอง 

เมื่อเราพินิจพิจารณาตัวเองจะสรุปไดวา เรามีรางกายท่ีสูญสลายไดและมี ขอบเขตเชิง

เปนเอกลักษณของเรา รางกายอันสัมผัสไดเชิงเรามองเห็น ประกอบดวยความหนาแนน ความ

สกปรก การเนาเปอยและกลิ่นเหม็น พื้นฐานของการเนาเปอยทําใหมนุษยท้ังโลกน้ีเขาใจไดวา

เขาคือวัตถุ เปนผูสืบเช้ือสายของโลกวัตถุ ความคิดท่ีมีขอบเขตจํากัดน้ี ช้ีดวงใหทุกคนอยูใน

สถานท่ีหน่ึง และพบวาตัวเองถูก ดักติดอยูในใยแมงมุมของความคิดท่ีจํากัด และน่ันคือผลลัพธ

ของความคิดท่ีมีขอบเขตและถูกจํากัด มนุษยทุกคนท่ีอาศัยอยูบนดาวเคราะหดวงน้ี ระบุประเภท

ตนเอง วาเปนมุสลิม ฮินดู ปารซีหรือคริสเตียน แตวิญญาณไมอาจถูกครอบงําดวยนามช่ือ ใดๆ 

ได เพราะแสงก็เปนเพียงแสง ไมวาแสงน้ันจะอยูในสวนใดของโลก ไมวาอาหรับ ยุโรปหรือ

เอเชีย 

ระบบของพระเจาไดรับการสถาปนาขึ้น ในวิถีทางท่ีสาสนท้ังหมดของ พระองค ซึ่งเคย

สงมายังโลกน้ีสามารถเขากันได และเปนท่ียอมรับโดยท่ัวไปในแบบ ภาษาของพวกเขา ภาษา

ของคัมภีรไบเบิลเปนของคริสเตียน อัล กุรอานเปนราก ฐานทางศาสนาของมุสลิม ชาวฮินดู

เคารพภักดีพระเจาโดยใชภาษาจากภัควัตคติา คัมภีรท้ังหมดน้ีเปนเสียงของบรรดาปาวทาสของ

พระเจา ซึ่งแผกระจายไปท่ัวโลก เหมือนกับแสงสวาง 

เมื่อเราพิจารณาไตรตรองดูการสรรคสรางจักรวาล ก็จะมาถึงบทสรุปในท่ีสุด วาจักรวาล

ของเราน้ี โดยตัวเองแลวคือสุรเสียงของพระเจา เมื่อพระองคตรัสดวย สุรเสียงของพระองควา 

“จงเปน” จักรวาลท้ังมวลก็บังเกิดขึ้นมาทันที พระเจาทรง แนะนําตนเองวา ทรงเปนมิตรของสิ่ง

ถูกสรางเหมือนพอท่ีไมลืมลูก เชนเดียวกับพระ เจาไมเคยทรงลืมสิ่งถูกสรางของพระองค 



อัลลอฮหรือพระเจา ผูทรงเปนพระผูอภิบาล ของเรา และเปนผูจัดเตรียมทรัพยากรทุกชนิดแกเรา 

และทําใหเรามีประสบการณ หลากหลายขัน้ตอนของชีวิต พระองคเปนมิตรของเราจริงๆ 

การศึกษาจากคัมภีรศักดิส์ิทธิเปดเผยใหเห็นวา พระเจาไมเคยทอดท้ิงสิ่งถูกสรางของ

พระองคไวเพยีงลําพังอยางโดดเดี่ยวเลยไมวาสภาพทางกายภาพของเขา จะแตกตางจากคนอ่ืน

อยางไรเมื่อคิดในเชิงพันธุกรรม เราพบวาการสรรคสรางเกิด ขึ้นภายใตแบบแผนท่ีแนนอน เมื่อ

เมล็ดพืชถูกหวานจะเจริญเติบโตโดย “มารดรแหง ปฐพี” เพื่อในท่ีสุดจะกลายเปนตนไม เมื่อ

เมล็ดพืชถูกฝงลงไปในพื้นดิน มันจะดูดซับนํ้าจากดิน หลังจากท่ีนํ้าผานรูเล็กๆ ก็จะไปหลอเลี้ยง

เมล็ดพืชท่ีอยูเฉยๆ หนวยท่ีเปนองคประกอบของเซลล เกิดขึ้นในหนอออนของเมล็ดพืช ตนออน

และรากฐาน ของตนออนเกิดขึ้น ซึ่งท้ังสองจะเจริญเติบโตไปเปนลําตนและรากของตนไม การ 

เจริญเติบโตของรากลงสูใตดิน ทําใหมันดูดซับนํ้าและแรธาตุเพื่อการแตกหนอและ เจริญเติบโต 

และเพื่อความมั่นคงแข็งแรง ซึ่งเปนไปในทิศทางตรงกันขามกับตนออน ซึ่งเจริญเติบโตเปนลํา

ตน อาหารท่ีไวเก็บไวในเมล็ดจะถูกใชไปในชวงเปนตนออน จนกระท่ังสามารถสังเคราะห

อาหารไดเองโดยกระบวนการสังเคราะหแสง (Photo synthesis) เมล็ดน้ีจะแหงไป พืชน้ันก็จะ

เจริญเติบโตเปนตนไมใหญ ในวิถีทางเดียวกัน เมื่อผูชายหลั่งอสุจิเขาไปในรางกายของผูหญิง ก็

จะเกิดกระบวนการปฏิสนธิขึ้น ซึ่ง ในท่ีสุดจะเจริญเติบโตเปนตัวออน และทายท่ีสุดการกน้ันก็

จะคลอดออกมาเหมือน การงอกของพืชจากพื้นโลก 

แม่พมิพ์การสร้างสรรค์ 

เปนความจริงท่ีจะกลาวในเชิงพันธุกรรมวา กระบวนการถือกําเนิดของมนุษย สุนัขและ

แมว มคีวามละมายคลายคลึงกันโดยธรรมชาติ อสุจิถูกฉีดเขาไปในรังไข และตามกระบวนการ

หลายช้ันตอนก็เจริญเติบโตขึ้นในคืนแรกมีขนาดเพียงเทาเมล็ด ถั่ว และคอยเจริญเติบโตขึ้น

เรื่อยๆ จนเปนภาพสิ่งมีชีวิตซึ่งถูกบรรจุดวยสมรรกภาพ การไดยิน การเห็น การพูดและ

ความรูสึก มีร ู10 แหงอยูในภาพน้ี ซึ่งชีวิตจะตอง อาศัยรูเหลาน้ีตลอดชีวิต สมรรถภาพของ

มนุษยมีความสัมพันธและอาศัยรูท้ังสิบน้ี รู 10 แหงดังกลาวรับผิดชอบพลังการพูด การไดยิน 

การดมกลิ่น เชนเดียวกับการ ปกปองและรักษาความสะอาดใหรางกาย ผานทางการขบัถายและ

การขับพิษ รวม ท้ังของเสียตางๆ ถาเพียงรูเดียวไมทําหนาท่ีของตนอยางปกติ หรือไดรับการ

ติดต้ัง อยางไมเหมาะสมแลว ดังน้ัน ชีวิตมนุษยก็จะไมสมประกอบและกลายเปนผูไรสมรรถ 

ภาพ ไมมีประโยชนและเมื่อเท่ียบกันแลวมีความสามารถนอยลง 



การแบ่งประเภทของรู 

รู 2 แหงของหูมนุษยสําหรับความสามารถในการไดยิน รู 2 แหงของดวง ตาสําหรับการ

มองเห็น น่ันคือการสะฟอนวัตถุภายนอกเขาไปในจอของจิตใจ โดย ผานทางรูท้ังสองน้ี เพื่อให

มนุษยไดมีความรูเกี่ยวกับการมีอยูของบางสิ่งบางอยาง และเมื่อผานขั้นตอนตางๆ อีกหลาย

ขั้นตอน ความรูน้ีก็จะกลายเปนสมรรถภาพใน การสัมผัส รู 2 แหงของจมูกรับผิดชอบในการดม

กลิ่น รู 2 แหงของปากและคอ หอยเพื่อการรับอาหารและการพูด รูท่ีเกาไมเพยีงขับถายของเสีย

ออกเทาน้ัน แตยังเปนชองทางในการใหกําเนิดดวย หลังจากดูดซมึพลังงานจากอาหารท่ีทินเขา

ไป แลว กากก็จะถกูขับถายออกมาทางรูท่ีสบิ น่ีคือระบบท่ีดํารงอยูคงทนถาวรเปนปกติ และจะ

ยังคงอยูจนวาระสุดทายของโลกน้ี 

การแตกหนอของเมล็ดพืชนําไปสูการสราง 2 สิ่ง น่ันคือสําตนกับใบ กระบวนการสรรค

สรางช้ีใหเห็นวาทุกสิ่งมี 2 ระนาบ และแตละดานของท้ัง 2 ดาน ดังกลาว กจ็ะมีขั้นยอยๆ ลงไป 

เพื่อใหเกิดหลายดานขึ้นไปอีก มนุษยก็เปนภาพรวม ของ 2 ระนาบน้ี ในมนุษยมีสมอง 2 ซีก ซีก

ซายและซีกขวา มีตา 2 ขาง รูจมูก 2 รู ลาํคอน้ันปรากฏมีหน่ึง แตขั้นยอยถูกแบงออกเปนสอง

ดวยลิ้นไก และมีทางเปด ออกไป 2 ทาง ดานหน่ึงออกไปสูปอดและอีกดานหน่ึงออกไปสูหลอด

อาหาร มือมี 2 ขาง ขาและเทาก็มี 2 ขาง มีไต 2 ขาง มีตับ 2 สวน แมแตหัวใจโดยพื้นฐานแลว ก็

แบงออกเปน 2 ดานดวยผนังกั้น ปอดก็มี 2 ขางและอ่ืนๆ อีก เมื่อรางกายท่ีเปน เน้ือหนังมังสา

ของมนุษยไดรับการวิเคราะห ในลักษณะเดยีวกัน เราจะถูกบังคับให ตองยอมรับวา การสรรค

สรางมนุษยก็ม ี2 ระนาบ เมื่อคิดใหลกึขึ้งขึน้ก็จะยิ่งนํา เราไปสูขอเท็จจริงท่ีวา มนุษยและ

สิ่งมีชีวิตเผาพันธุอ่ืนๆ ลวนแตมี 2 ระนาบท้ัง สิ้น ผูชายกับผูหญิง พอกับแม 

กฎความดงึดูดใจทางเพศ 

ตามกฎการสรางสรรค ผูชาย (เพศชาย) และผูหญิง (เพศหญิง) ตางมี 2 ระนาบเชนกัน มี

ความเปนผูชายซอนอยูในเพศหญิงและมีความเปนผูหญิงซอนอยู ในเพศชาย ถาฮัฟ (ฮาวา) มิได

ซอนอยูในอาดัมการถือทําณิดของนางก็จะไมเกิดขึ้น ตัวอยางท่ีสองก็คือการถือกําเนิดของเยซู (อี

ซา) บุตรชายมารี (มัรยัม) ดังน้ันทุก ปจเจกจึงมิสองดานผสมกันอยู ดานหน่ึงแสดงออกมา

ภายนอก มิอิทธิพลเหนือและ กดอีกดานหน่ึงท่ีซอนอยูเอาไว ผูชายและผูหญิงตางมิ 2 ระนาบใน

ประเด็นน้ี ซึ่ง ตางมิดานหน่ึงแสดงออกมาและอีกดานหน่ึงซอนเอาไว ดานท่ีแสดงออกของ



ผูหญิง คือสิ่งท่ีปรากฏตอหนาเราในลักษณะของผูหญิง แตดานในของนางท่ีมองไมเห็นยัง คงอยู 

เชนเดียวกันดานท่ีแสดงออกของผูชายก็ยังมิสิ่งท่ีมองไมเห็นซอนอยู เพราะ ฉะน้ัน ดานท่ี

แสดงออกถงึความเปนผูชายคือท่ีปรากฏออกมาเปนผูชาย และท่ีปรากฏ ออกมาเปนผูหญิงคือ

ดานท่ีแสดงออกถึงความเปนผูหญิง ดานความเปนเพศหญิง ภายในท่ีอยูตรงกันขาม ถูกหอหุมอยู

ในดานท่ีแสดงออกของผูชาย และดานความ เปนเพศชายภายใน ถูกหอหุมอยูในดานท่ี

แสดงออกของผูหญิง กฎความดึงดูดใจ ทางเพศและการสืบพันธุ วางอยูบนท้ัง 2 ดานน้ี โดยท่ี

ดานในท่ีเปนเพศชายของ ผูหญิงถูกควบคุมไว เพราะฉะน้ัน “เขา” จึงมิความปรารถนาอยางแรง

กลาท่ีซึมซับ เขาไปในความเปนผูหญิง เพื่อความสาํเร็จสมบูรณของตนเอง เชนเดียวกันดานใน 

ท่ีเปนเพศหญิงของผูเขาก็ไมสมบูรณและถกูควบคุมไว เพราะฉะน้ัน “เธอ จึงมีความปรารถนา

อยางแรงกลา ท่ีจะยอมรับการแสดงออกถึงความเปนผูหญิงเพื่อความสมบูรณของเธอ สิ่งน้ี

หมายความวา ความดึงดูดใจทางเพศมิไดปรากฏในผูชาย หรือผูหญิง ดวยความปรารถนาของสิ่ง

ท่ีปรากฏอยูตอหนาเรา แตดํารงอยูเพราะ ความปรารถนาความสําเร็จของความเปนผูชายหรือ

ผูหญิงท่ีซอนอยูภายใน 

น่ีคือสิ่งท่ีเรียกกันโดยท่ัวไปวาความดึงดูดใจทางเพศ ขอเท็จจริงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง

ทางเพศน้ันไดรับการสังเกตจากเราเปนปกติอยูแลว สิ่งน้ีเกิดขึ้นเพราะ การกระตุนของสิ่งท่ีอยู

ดานในมีความเขมขน และมีอํานาจควบคุมมากจนกระท่ัง การกระตุนของสิ่งท่ีอยูภายนอกออน

เปลี้ยและหยุดชะงักลง สิ่งน้ีเกิดขึ้นเมื่อความเปนผูหญิงท่ีอยูดานในของผูชายมีอํานาจเหนือความ

เปนเพศชายท่ีปรากฏอยูภายนอก ความเปนเพศชายท่ีปรากฏอยูภายนอกจึงถูกควบคุมและกดดัน 

จนในท่ีสุดผูชายก็เปลี่ยนสภาพเปนผูหญิง และเมื่อการกระตุนของความเปนผูหญิงท่ี ปรากฏอยู

ในผูหญิงถูกควบคุมโดยความเปนผูชายท่ีซอนอยูภายในตัวเธอ ผูหญิงคนน้ันก็จะเปลี่ยนเปน

ผูชาย  

ด้านในและด้านนอก 

ในอนุกรมแหงการสรางสรรคท่ีไมมสีันสุดท่ีเช้ือเชิญการพิจารณาของเราก็คือ มีดานใน

และดานนอกอยูในตัวเรา ดานนอกเรียกวาสสาร และดานในเรียกวาวิญญาณ วิญญาณน้ันก็มี 2 

ระนาบเชนกัน สิ่งท่ี ปรากฏอยูสิ่งหน่ึงของวิญญาณคือ “เสื้อคลุม” ท่ีรับเอามาโดยวิญญาณ และ

สิ่งท่ีสองคือตัวตนของวิญญาณเอง ทานกอลันดาร บาบา เอาลิยาไดยกตัวอยางดานท้ังสองน้ีวา 

เปน “เสื้อคลุม” กับ “ราง” ในหนังสือ   “ลุออัลกอลัม” (ปากกาแหงแผนจารึก) ของทานทาน



กลาววา  

“ภาพภายนอกของเน้ือหนังมังสาและกระดกูท่ีอยูตอหนาเรา ในทางสรีระ วิทยาเปน

โครงสรางของกลามเน้ือและอ่ืนๆ ท่ีอยูเหนือโครงกระดูก จึ่งใหรูปรางกับ รางกาย รางกายท่ีเปน

โครงสรางน้ีถูกถือวาเปนของจริง ในการปกปองเรือนรางน้ัน สิ่งท่ีเรียกวาเครื่องนุงหมจะไดรับ

ตัดเย็บขึ้น ซึ่งอาจเปนผาฝาย ขนสัตว หนังสัตว หรืออ่ืนๆ โดยพื้นฐานแลว การสวมใสเสื้อผาก็

เพื่อปกปองรางกายท่ีเปนเน้ือหนังมังสา และกระดูก เครื่องนุงหมโดยตัวมันเองแลวไมมีชีวิตและ

การเคลื่อนไหวของตัวเอง เมื่ออยูบนเรือนรางก็จะเคลื่อนท่ีไปพรอมๆ กับรางกาย หมายความวา

การเคลื่อน ท่ีของเสื้อผาถูกสงผานมาจากรางกาย แตความจริงการเคลื่อนท่ีเปนของอวัยวะตางๆ 

ของรางกาย เมื่อเรายกแขน แขนเสื้อก็เคลื่อนไหวตามการเคลื่อนไหวของแขน แขน เสื้อคือแขน

ของเสื้อ จึ่งถูกสวมใสเพื่อปกปองรางกาย ดังน้ัน การกําหนดของเสื้อ ผาจะเปนเชนน้ัน คือเมื่ออยู

บนรางกาย การเคลื่อนท่ีของรางกายจะสายเทไปยังเสื้อ เมื่อถูกลอดออกและใสไวในไมแขวน ก็

จะอยูในสภาพหยุดน่ิง ปราศจากการเคลื่อนไหวใดๆ” 

ท่ีน้ีเราลองมาใหความสนใจการเปรียบเท่ียบเสื้อผากับรางกาย มีตัวอยางมาก มายท่ี

สามารถนํามาแสดงได แตเพื่ออธิบายความหมายท่ีแทจริง เพียงตัวอยางเดียว ก็นาจะเพียงพอ น่ัน

คือเมื่อบุคคลผูหน่ึงเสียชีวิตลง รางของผูเสียชีวิตน้ันอาจถูก หั่นออกเปนช้ินๆ ถูกกระชากลากดึง

ไป สามารถจะกระทําสิ่งใดก็ได โดยท่ีรางน้ัน ไมมีการตอสูปองกัน หรือมีการเคลื่อนไหวเกิดขึ้น

ในสวนใด รางดังกลาวยังคงนอน สงบน่ิงในทาและ ณ สถานท่ีท่ีถูกวางลง ไมมีรองรอยของชีวิต

หลงเหลืออยู น่ัน หมายความวาหลังการเสยีชีวิต รางกายเปรียบเสมือนเสื้อท่ีถูกถอดออก บุคคล

ท่ีแท จริงในรางน้ันไดละท้ิงไป เขาจากรางกายไปยังสถานท่ีบางแหง เมื่อไดรับการพิสจูน จาก

การสังเกตและประสบการณแลว รางท่ีเปนเน้ือหนังมังสาและกระดูกดังกลาว เปนเพียง 

“เสื้อผา”ไมใชตัวบุคคลท่ีแทจริง ดังน้ัน จึงจําเปนตองแสวงหาความจริง แทของมนุษย และ

สถานท่ีท่ีเขาอยูหลังออกจากรางกายไปแลว 

ถารางกายน้ีเปนบุคคลท่ีแทจริงไมอยางใดก็อยางหน่ึงจะตองมีรองรอยหรือ สัญญาณของ

ชีวิตอยูบาง หลังจากเสียชีวิตไปแลว แตตลอดระยะเวลาอันยาวนาน ของประวัติศาสตร

มนุษยชาติ ไมมีหลักฐานแมแตช้ินเดียว บงบอกถึงการเคลื่อนท่ี ของรางกายท่ีตายไปแลว ใน

สถานการณเชนน้ีเราถูกบังคับใหตองสนใจตอ “บุคคล” ซึ่งละท้ิง “เสื้อผา” ท่ีเปนรางกายไปยัง

สถานท่ีใดลกัแหงหน่ึง ช่ือของบุคคลน้ันได รับการเรียกขานจากบรรดาศาสดาวา “วิญญาณ” 



(ภาษาอาหรับ-รุฮ) จึ่งเปนราง กายท่ีแทจริงของมนุษย และรางกายท่ีแทจริงน้ีครอบครอง

ศักยภาพจริงๆ ท่ีซอน อยู จึ่งเรียกรวมวา “ชีวิต” 

ตัวอยางท่ีงดงามเกี่ยวกับเสื้อผาและรางกาย ไดพิสูจนอยางชัดเจนวา บุคคล หรือชีวิตท่ี

แทจริงไมใช “เสื้อผา เสื้อผายังคงเปนเสื้อผา ตราบเทาท่ียังอยูบนราง กาย เมื่อถอดออกแลวก็ไมมี

ความสาํคัญใดๆ มแีตจะกระจัดกระจายและสูญสลายไป  

ความคล้ายคลงึของเผ่าพนัธ์ุต่าง ๆ 

ธรรมชาติและสัญชาตญาณของเรา คือสองสิ่งท่ีแตกตางและแยกออกจากกัน เรามี

ความรูสึกคลายคลึงกับเผาพันธุสัตวอ่ืนๆ เชน แพะ แกะ วัว ควาย สุนัข แมว นกแกว นกพิราบ 

ฯลฯ และในธรรมชาติของเรา มนุษยมีจุดยนืและสถานะทาง สัญชาตญาณของตนเองซึ่งไดรับมา

จากพระเจา ผูทรงอํานาจสูงสุดและเหนือกวา ทุกเผาพันธุและปจเจกในจักรวาล สิ่งท่ีไดรับหรือ

มอบใหมาน้ีก็คือ สติปญญาท่ีเฉียบ แหลมหรือพลงัแหงการพิจารณาไตรตรองไมมีผูมีเหตุผลคน

โดสามารถกลาวอางไดวา สัตวเดรัจฉานไมมีจิตใจและความรูสึก ในเรื่องเฉพาะดานน้ันสัตวมี

สติปญญา สามัญ สํานึกและความระแวดระวังมากกวามนุษย 

มีสัตวสี่เทาท่ีมีความสามารถรูเหตุการณท่ีจะเกิดขึ้นลวงหนา แมว สุนัขและ สัตวอ่ืนๆ 

สามารถเห็นภัยพิบัติและแผนดินไหวลวงหนา กอนเหตุการณแผนดินไหว ครั้งประวัติศาสตร

ของนครซานฟรานซิสโกใน ค.ศ.1906 สุนัขเหาไมหยุด ทําให ประชาชนท่ีหลับใหลอยูถูก

รบกวนและต่ืนขึ้นมา เปดนํ้าทํารังอยูบนตนไมสูง หมูเริ่ม กัดกันเอง วัวเตลดิไปดวยความ

หวาดกลัว คลายกับท่ีตัววีซีลซึ่งเปนหนูท่ีอาศัยอยูใต ดินและสัตวอ่ืนๆ ไดหลบหนีออกจาก

เฮลลาส (Hellas) เมืองกรีกโบราณกอนแผน ตนไหว 5 วัน ทองฟาเหนือเมืองคอนเซ็บช่ัน 

(Concepcion) ประเทศชิลี เนืองแนน ไปดวยฝงนกท่ีมีความต่ืนตระหนักและสงเสียงรองดังสน่ัน

ซึ่งติดตามมาดวยเหตุการณ แผนดินไหว 

ประสาทสัมผสัอนัทรงพลงั 

ตามปกติแผนดินไหวจะไมเกิดขึ้นอยางปจจุบันทันดวน ช้ันหินใตดินท่ีประสานกันแนน 

คือจุดสําคัญแหงขั้นตอนแรกของแผนดินไหว แรงกดดันทางธรณีวิทยาท่ี เพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง 

ทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลงท่ีผิดปกติบริเวณดานบนของ เปลือกโลกสวนท่ีบางท่ีสุด และคลี่นข

องแผนดินไหวก็จะเริ่มปรากฏขึ้นในช้ันหินใต ดิน ความเปลี่ยนแปลงเล็กนอยท่ีเกิดขึ้นใน



สนามแมเหลก็โลก ประสาทสัมผัสของ มนุษยไมสามารถตรวจพบสภาวะความเปลี่ยนแปลงน้ี

ขั้นตอนเริ่มตนได แตในกรณี น้ีสัตวสามารถรูสึกถึงการครูดเพียงเล็กนอยมากของช้ันหินใตดิน

ไดทันที กอนท่ีจะเกิดแผนดินไหวขึ้น 

ความสามารถทางโสตประสาทของมนุษย เมื่อเปรียบเท่ียบกับสัตวอ่ืนแลว มีความจาํกดั

มาก มนุษยสามารถไดยินเสยีงท่ีมีความถี่ 20 รอบตอวนิาที แตเสียงท่ี มีความถี่มากกวา 20,000 

รอบตอวินาที หูมนุษยไมสามารถไดยินได ขณะท่ีสุนัข แมวและกบสามารถไดยินแมแตเสียงท่ีมี

ความถีม่ากกวา 60,000 รอบตอวินาทีได หนู คางคาว วาฬและโลมาสามารถไดยินเสียงท่ีมี

ความถีม่ากกวา 100,000 รอบตอวินาทีได ในมหาสมุทร ปลาสามารถรูสึกไดแมมกีารสัน่เพียง

นอยนิดท่ีสุด ระยะการมอง เห็นของมนุษยก็ไมดีเอาเลย ขณะท่ีผ้ึงมองเห็นแมแตรังสีอัลตราไว

โอเลต ตา นกเหยี่ยวมองเห็นวัตถุขยายใหญกวาท่ีตามนุษยเห็น 8 เทา 

สุนัขตาํรวจ 

สุนัขผูกชีวิตติดไวกับตํารวจเปนเวลานานแลว เพื่อหารองรอยและระบุคน รายออกมา มี

เซลลประสาทมากกวา 5 ลานเซลลในจมกูมนุษย แตสุนัขบางพันธุมี เซลลชนิดเดียวกนัน้ันกวา 

200 ลานเซลล และพลังในการดมกลิ่นของสุนัขก็มีความ สามารถมากกวามนุษยหลายลานเทา

ตามไปดวย. 

แยกแบ่งไข่ 

ผูหน่ึงสามารถตัดสินวิทยปญญาและความฉลาดของนกกระจอกเทศ จากการคัดและ

แบงกลุมไขของมัน แมนกจะแบงไขออกเปน 3 กลุม สวนหน่ึงฝงลงไปใน ทรายและสวนหน่ึง

ปลอยท้ิงไวทามกลางแสงอาทิตย ท่ีเหลือก็จะฟก เมื่อลูกนกออก มาเปนตัว เจาตัวนอยจะถูกเลี้ยง

ดวยของเหลวท่ีมีสารอาหารจากไขซึ่งถูกท้ิงไวกลาง แสงอาทิตย อาหารน้ีจะเรงการบํารุงกําลัง

ลูกนก และเมื่อโตขึ้นมานิดหนอย ไขท่ี ฝงไวจะถูกขุดขึ้นมาและเจาะใหเปดท้ิงไว ซึ่งทําใหเกิด

หนอนและแมลง ท่ีกลายเปน อาหารพรอมใหลูกนกกระจอกเทศวัยเยาวไดกิน ตอมาภายหลังลูก

นกกระจอกเทศ ก็จะหากินใบไมใบหญาออนดวยตัวเอง จนกระท่ังเติบโตเปนนกตัวใหญ 

แผนการ ท่ีแสดงโดยนกกระจอกเทศเกี่ยวกบัแยกแบงไขของมัน เปนการใชของขวัญความ 

ฉลาดท่ีไดรับมาอยางแทจริง 

 



ก่อนการค้นพบกระแสไฟฟ้า 

บาน (รัง) ของนกวีเวอร ซึ่งมีขนาดเล็กกวานกกระจอก เปนการวางแผน ทางดาน

สถาปตยกรรมช้ินเอกโดมน้ีเหมือนกับรังท่ีหอยลงมา มีหอง ชิงชาและแมแต “เตียงนอนพักผอน 

นกท่ีมีขนาดเล็กเพียง 2 น้ิวน้ี มีประสาทและวิทยปญญามาก ถึงขนาดจับหิ่งหอยมาใหความสวาง

แก “บาน” ของมัน โดยการใชเหยื่อเปนหลอด ไฟทําใหบานของมันสวาง นกตัวกระจิตริดน้ีรู

วิธีการทําใหบานสวาง มา กอนท่ีมนุษย จะคนพบกระแสไฟฟาและนํามาใชประโยชน นกวิเวอร

ใชหิ่งหอยเปนหลอดไฟฟา รุนแลวรุนเลาติดตอกันมา 

เสียงฝนตก 

กีวีนกของประเทศนิวซีแลนด ใชวิธีการท่ีนาสนใจในการไดเหยื่อมา เมื่อใด ก็ตามท่ี

ความพยายามอันนาต่ืนเตนของมันไมสามารถลาเหยื่อได มันจะทําเสียงซึ่งเหมือนกับเสียงฝนตก 

แมลงคิดวาเปนเสียงฝนตกจึงออกมาจากท่ีซอน และตกเปน เหยื่อของนกกีวี 

หมาจิง้จอกที่ชาญฉลาด 

หมาจิ้งจอกเปนท่ีรูจักกันดีถึงความฉลาดและความโหดรายในวันท่ีไมสามารถ ลาเหยื่อ

ได มันจะตัดสินใจใชกลเม็ดท่ีชาญฉลาด นอนเหยียดตัวลงบนพื้นและหายใจ ลกึๆ นก (แรง) 

เขาใจวามันตาย จึงบินลงมาเพื่อกิน “ซากตาย” ของหมาจิ้งจอก แตกอนจะอรอยกับอาหาร หมา

จิ้งจอกก็จัดการพวกมันเปนอาหาร 

สวนกล้วย 

เจ เอซ วิลเลียม กลาวถึงเหตุการณนาสนใจของชางหนุม 2 เชือกในหนังสือ ในหนังสือ

ซื่อ “ชาง” (The Elephant) ของเขาวา ชาง 2 เชือกน้ีทองเท่ียวเตร็ด เตรอยางอิสระไปพรอมกับ

กระดิ่งเสียงท่ีผูกคอของพวกมันไว ทําใหควาญชางสามารถ รูไดวาพวกมันอยูท่ีไหน วันหน่ึงชาง

ท้ัง 2 เชือกไปท่ีแองนํ้าใกลๆ และเอาโคลนใส เขาไปในกระดิ่ง จนในท่ีสุดกระดิ่งก็ติดและไมดัง

อีกตอไป จากน้ันพวกมันก็ไปยังสวน กลวยใกลๆ และเลี้ยงฉลองดวยกลวยตามความตองการ

ของตัวเองโดยไมตองกลัวควาญชางเลย 

 

 



กลอุบาย 

โลมาสองตัวเลน “ซอนหา” กับปลาไหลทะเล ปลาไหลทะเลฉลาดจึงดํานํ้า ลงไปซอนอยู

ในโพรง ความฉลาดของโลมาเห็นไดชัด เมือ่มันจับปลาท่ีมีหนามพิษและ สอดเขาไปในโพรงท่ี

ปลาไหลทะเลซอนตัวอยู ปลาไหลทะเลเห็นปลาท่ีมีหนามพิษ จึงถูกบังคับใหออกมาจากโพรง 

เกมจึงจบลงอีกครั้งหน่ึง 

ความน่านับถือของสิงโต 

ทานกอลันดาร บาบา เอาลยีาอผูสถาปนา จติสํานึกกอลนัดาร และเปน หลานขายของ

ทานตะุดดีน บาบา นักปูร ไดเลาเรื่องราวความนานับถือของสิงโต และไดใหการอธิบายท่ีเปน

วิทยาศาสตรดวย ทานกลาววา 

“ครั้งหน่ึง คุณปูตะุดดีน บาบา  นักปูร ไดไตเนินเขาในปาวากีชะรีฟ (ประเทศอินเดีย) 

พรอมกับคนอ่ืนๆ เมื่อมีบางคนเปรยถึงการปรากฏของสิงโตในปา ทานจึงกลาวยิ้มๆ วา คนท่ี

กลัวสิงโตก็ใหกลับไปได สวนตัวทานต้ังใจจะพักผอน ท่ีน่ันสักพักหน่ึง และแนนอนวาสิงโตจะ

มา แตไมตองไปรบกวนและปลอยใหมันอยู ของมันไป พวกเราบางคนขึ้นไปซอนตัวอยูบน

ตนไมและพุมไมใกลๆ  และสวนใหญ กก็ลบัไปเพื่อความปลอดภัย ชวงน้ันเปนฤดูรอน ลมเย็น

พัดออนๆ และรมไมชวน ใหหลงใหลในความสงบนัก  คุณปูจึงเลือกท่ีจะนอนลงบนหญาหนาๆ 

แลวทานก็หลับตาลง 

เปนเวลาไมนานนัก เมื่อความนากลัวของปาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และความรูสึก ท่ีวาจะมีบาง

สิ่งบางอยางเกิดขึ้นน้ันเกาะกุมจิตใจขาพเจา ขาพเจาคอยอยางใจจดใจจอ การรอคอยน้ีมิไดคอย 

ซดัยุ โยคี นักบุญหรือมนุษยคนใดแตเปนสัตว  ซึ่งในจิตใจขาพเจา อยางนอยมันก็เคลื่อนท่ีมาที

ละกาวทีละกาว ขาพเจามองไปยังคุณปู จากน้ันสิ่งท่ี พิสูจนไดวาเปนสิงโตตัวเช่ือง  ก็ไตจากดาน

ลาดของเนินเขาขึ้นมาอยางชาๆ และนอบ นอมยิ่ง มันกาวไปหาคุณปูดวยดวงตาท่ีหรี่ลงครึ่งหน่ึง 

ในเวลาสั้นๆ มันก็ไปประชิด ตัวทานและเลียเทาของทาน  ซึ่งตอนน้ันกําลังนอนหลับอยู สัตวปา

ตัวน้ันหลับตา อยางปติสุขและวางหัวของมันลงบนพื้นดินเกือบชิดเทาของคุณปู ซึ่งยังคงหลับ

โดย ไมรูถึงการมาปรากฏของสิงโต หลังจากรวบรวมกาํลังใจไดแลว มันก็เริ่มเลียเทาของ คุณปู

อีก ซึ่งคราวน้ีทําใหทานต่ืนขึ้นมา ทานลูบหัวของเจาสัตวปาพลางกลาววา  

เจามาแลว ขาดใีจท่ีเจาสุขภาพด ีเอาละไปได สิงโตตัวน้ัน จึงกระดิกหางแสดงความ



ขอบคุณ แลวคอยๆ จากไป” 

ขาพเจาคิดถึงเหตุการณน้ีครั้งแลวครั้งเลา กอนหนาน้ีไมมีใครเคยเห็นสิงโต มาหาคุณปู 

ดังน้ัน เราจึงตองยอมรับวา สิงโตและคุณปูมีความคุนเคยกันทางอารมณ ความรูสกึมากอน   มี

วิถีทางเดียวสําหรับความคุนเคย น้ี น้ันคือคลื่นอัตตา (คลื่น ความคิด) ซึ่งตอบโตระหวางคุณปูกับ

สิงโต อันเปนแหลงท่ีมาของความคุนเคยและ การพบปะกันระหวางท้ังสอง น่ีคือวิธีท่ีการรูโดย

สัญชาตญาณเกิดขึ้นในผูสัมผัสรูและ ผูตระหนัก จากเหตุการณน้ีจึงเปนหลักฐานวา การรูโดย

สัญชาตญาณก็เกิดขึ้นใน สัตวดวย ในเรื่องน้ีมนุษยและสิ่งถูกสรางอ่ืนๆ มีความเทาเทียมและ

เหมือนกัน 

คลืน่อตัตา 

กฎน้ีสมควรไดรับการจดจําดวยความเอาใจใสยิ่งวา ความคิดเกือบท้ังหมด ท่ีมายังจิตใจ

ของเราไมไดเกี่ยวของกับเรื่องราวของเราเลย แตความคิดเหลาน้ันเปน ของสิ่งถูกสรางท่ีอยูใกล

และไกลออกไป ซึ่งอยู ณ สถานท่ีบางแหงในจักรวาล มโนคติ ท่ีเปนของสิ่งถูกสรางเหลาน้ัน

มายังเราผานทางคลื่น และเมื่อพยายามสรางความ เช่ือมโยงระหวางคลื่นเหลาน้ีกับชีวิตของเราก็

ลมเหลวเสยีงายๆ มีสองสามสิ่งท่ีมีคุณ คาควรแกการสนใจเกีย่วกับคลื่นอัตตา ตามทัศนะของ

วิทยาศาสตร แสงเปนเพียง สิ่งเดียวเทาน้ันท่ีมีอัตราความเร็วสูงสุด แตก็ไมรวดเร็วและวองไว

เพียงพอท่ีจะขจัด ระยะทางของกาลเทศะได แตคลื่นอัตตา (ความคิด) ปรากฏอยูท่ัวไปพรอมๆ 

กันทุก หนทุกแหงอยางไรขอบเขต โดยดึงดูดเอาระยะทางแหงกาลเทศะไวในการควบคุม ของ

มันจนหมดสิ้น กลาวอีกอยางหน่ึงคือระยะทางของกาลเทศะไมปรากฏในคลื่น เหลาน้ี ระยะทาง

ท่ีคลื่นจะตองครอบคลุมน้ัน ไมปรากฏอยูในการรับรูของคลื่นเหลาน้ี 

การสนทนาเงยีบ 

มนุษยคุนเคยกับการแสดงออกทางคําพูดท่ีชัดถอยชัดคํามาต้ังแตเริ่มตน ในการพูด คลืน่

เสียงท่ีกําหนดความหมายเอาไวลวงหนาไดถายทอดขอมูลไปยังผูฟง วิธีการน้ีเปนการลอกเอามา

จากวิธีการสื่อสารท่ีเกิดขึ้นระหวางคลื่นอัตตา เปนขอ สังเกตโดยท่ัวไป ท่ีคนใบถายทอดทุก

อยางดวยการขยับริมฝปากเพียงเลก็นอย และ ผูท่ีคุนเคยกับการอานริมฝปาก จะเขาใจทุกสิง่ทุก

ยางท่ีเขาตองการถายทอด น่ีก็เปน สิ่งจําลองวิธีการเดียวกัน สัตวถายทอดความรูสึกของมันไปยัง

พรรคพวก โดยไมมี การเปลงเสียงโดๆ ในกรณีน้ีก็เชนกัน ท่ีคลื่นอัตตาเปนผูควบคุม ตนไมก็มี



การสนทนา และสื่อสารซึ่งกันและกัน โดยไมเกี่ยวกับระยะทางท่ีปรากฏอยูระหวางพวกมัน การ

สนทนาน้ีไมไดเกิดขึ้นระหวางตนไมท่ีอยูใกลกันเทาน้ัน แตตนไมท่ีอยูหางไกลออก ไป ก็มีสวน

รวมดวย กฎเดียวกันน้ีสามารถใชไดกับแรธาตุเชนกัน หิน กอนกรวด และผงใน ตางก็มีการ

เจรจาซึ่งกันและกันในแบบเดียวกันอยางถูกตองแมนยํา 

จิตไร้สํานึกหน่ึงเดยีว 

เหตุการณมากมายเกี่ยวทับบรรดาศาสดา ซึง่เปนผูคนท่ีมีพลังทางจิตวิญญาณ พิสูจนวา มี

จิตไรสํานึกหน่ึงเดียวท่ีแสดงบทบาทอยางกระตือรือรนอยูในจักรวาลท้ัง หมด คลื่นทุกคลื่นท้ังท่ี

มองเห็นและท่ีมองไมเห็น เขาใจความหมายของความคิดอ่ืนๆ แมวาหากคลื่นเหลาน้ี จะอยูคน

ละฟากของจักรวาลตรงขามทันก็ตาม ความเขาใจ ความสาํคัญและการมคีวามหมาย ของท้ังสิ่งท่ี

มองเห็นและสิ่งท่ีมองไมเห็น นับวา เปนสวนประกอบของชีวิตท่ีสําคัญของจักรวาล การครุนคิด

พิจารณาเกีย่วกับสวน ประกอบสําคัญของชีวิต ก็เปนสวนประกอบสําคัญของชีวิตเราดวยเชนกัน 

เรา สามารถท่ีจะสํารวจตรวจสอบเง่ือนไข และสภาวการณของดาวเคราะหดวงอ่ืน นอก จากดาว

เคราะหของเรา สามารถเปดเผยความคิดของมนุษยและสัตว ตัวเราเอง สามารถคุนเคยทับ

กิจกรรมของเทวทูตและญิน พรอมท้ังรูถึงการกระตุนภายในพืช และแรธาตุ การรวมศูนยอยาง

ตอเน่ืองจะเปลี่ยนสภาพจิตใจไปสูจิตสํานึกแหงจักรวาล (ท่ียิ่งใหญหาท่ีสุดมิได) และตัวตนเทียม

ท่ีรับเอามาเปนเปลือกนอกของบุคลิกภาพ ของเรา ก็จะถูกปลดปลอยจากการยึดกุมของอัตตา 

และเริ่มท่ีจะสังเกตและเขาใจ สิ่งใดก็ตาม ซึง่เปนท่ีตองการและปกปกรักษาไวในจิตสํานึก 

สังคมอุดมคต ิ

วิธีการใชชีวิตของสัตว มีความละมายคลายคลึง ใกลชิดกับชีวิตทางสังคมของ มนุษย ซึ่ง

เปนหลักฐานพิสูจนการใชสติปญญาอยางกระตือรือรน ในสวนของสัตว มีตัวอยางสองสาม

ตัวอยางท่ีจะกลาวถึง ณ ท่ีน้ี เพื่อประโยชนของผูอาน ชีวิตของ ผ้ึงซึ่งเปนสมาชิกของวงศแมลง 

สามารถเปนตัวอยางท่ีชัดเจนไดในเรื่องน้ี ผ้ึงอาศัย อยูในรังของรวงผ้ึง ซึ่งประกอบดวยชองหก

เหลี่ยมท่ีทําจากขี้ผ้ึงนับเปนพันชอง รวงผ้ึงน้ีปกครองโดยผ้ึงราชินี มีผ้ึงตัวผูอยูราว 2,000 ตัว 

ประชากรท่ีเหลือเปนผ้ึง ตัวเมียจํานวนประมาณ 20,000 ตัวตอรังผ้ึงหน่ึงรวง ตัวเมียน้ันไม

สมบูรณคือไม สามารถสืบพันธุไดและทําหนาท่ีเปนผ้ึงงาน 

ผ้ึงราชินีมีความสวยงามมากท่ีสุด จะอยูโยงในรังผ้ึงออกไขวันละ 1,000 - 2,000 ใบ ไขมี 



2 แบบ คือไขสมบูรณและไขไมสมบูรณ ผ้ึงราชินีและผ้ึงงานออกมา จากไขท่ีสมบูรณ สวนผ้ึง

ตัวผูออกมาจากไขท่ีไมสมบูรณ ผ้ึงงานจํานวนนิดหนอยอยู คอยรับใชผ้ึงราชินี ผ้ึงงานเหลาน้ีจะ

ปรนนิบัติทุกสิ่งทุกอยางท่ีเปนไปไดแกผ้ึงราชินี อายุของผ้ึงราชินีเฉลี่ยประมาณ 3 ป ผ้ึงองครักษ

จะคอยปกปองและปรนนิบัติผ้ึงราชินี จนกระท่ังมีความสามารถและประสิทธิภาพ ในการเริ่ม

ปฏิบัติหนาท่ีบริหาร และการสืบพันธุ แตเมือ่เริ่มเขาสูวัยชราและละท้ิงหนาท่ีของเธอ องครักษ

เหลาน้ี ก็จะมาชุมนุมกันรอบตัวเธอ และจะถูกองครักษรมุตอยจนเสียชีวิต 

ขาวการเสียชีวิตของผ้ึงราชินี จะไดรับการประกาศในอาณาจักรผ้ึง โดยผ้ึง จํานวนหน่ึง

จะปนฉวัดเฉวียนเหนือรัง และเปลงเสียงเฉพาะออกมาหลายครั้ง ใน การเลือกราชินีองคใหม ไข

ท่ีสมบูรณอายุ 3 วันจะถูกแยกออกมา เมื่อตัวออนฟก ออกมาแลว จะถูกนําไปเลี้ยงบนเกสรและ

นํ้าตอย สองสามวันตอมาตัวออนจะพัฒนา ตัวเองในรังเติบโตเปนดักแด ชองใสดักแดจะถูกปด

ผนึกดวยขี้ผ้ึงโดยผ้ึงงาน หลังจาก น้ัน 15 วันดักแดจะออกมาจากรังกลายเปนผ้ึงท่ีโตแลว หน่ึง

ในน้ันจะถูกเลือกเปน ผ้ึงราชินีของรังผ้ึงดังกลาว สวนท่ีเหลือจะบินจากไปสรางอาณาจักรใหม

ของตน 

ผ้ึงงานจะมีขนาดเล็กกวาผ้ึงราชินีและมีอายเุฉลี่ยเพียง 2 เดือน ซึ่งปฏิบัติ งานอยางหนัก

ตลอดเวลา ต้ังแตออกจากไขไดเพียง 3 วัน รวงผ้ึงสรางโดยผ้ึงงาน จากขี้ผ้ึงท่ีผลิตออกมาจาก

ตอมผลิตขี้ผ้ึง รวงผ้ึงแบงออกเปนหลายสวน สวนกลาง น้ันใหญท่ีสุด และสงวนไวใหผ้ึงราชินี 

มีชองสําหรับผ้ึงตัวผูหลายรอยชอง ขางๆ ท่ีพัก ของผ้ึงงานจะมีหองเก็บเกสรดอกไมและนํ้าผ้ึง

สวนกลางไวบริโภคในภายหลัง 

นํา้ผึง้ผลติขึน้อย่างไร 

การลาํเลี้ยงอาหารใหผ้ึงท้ังหมดในรังผ้ึง เปนหนาท่ีและความรับผิดชอบของ ผ้ึงงาน ผ้ึง

งานเหลาน้ีจะไปหานํ้าตอยจากดอกไมเพื่อเตรียมทําเปนนํ้าผ้ึง นํ้าตอย ซึ่งอยูในดอกไมจะถูกดูด

โดยทอท่ีเปนเสมือนลิ้นเขาไปเก็บไวในกระเพาะของผ้ึง ท่ีมีโครงสรางเหมือนถุง เกสรดอกไม

จะถูกเก็บไวในถุงท่ีอยูบริเวณขาหลัง หลังจากน้ี ผ้ึงจะบินกลับมาท่ีรวง และเกสรดอกไมจะถูก

เก็บไวท่ีคลังสวนกลาง ขณะเดียวกัน นํ้าตอยท่ีอยูในกระเพาะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงทางเคมี

กลายเปนนํ้าผ้ึง และเชนกัน นํ้าผ้ึงน้ีจะถูกเก็บไวในชองและผนึกดวยขี้ผ้ึง เพื่อใชในฤดูหนาว แต

มนุษยไดแอบ ขโมยสิ่งท่ีสํารองเอาไวไปเสีย พวกมันจึงตองเริ่มตนเตรียมนํ้าผ้ึงใหมดวยความ

ขยันขันแข็งและความกระฉับกระเฉงเหมือนเดิม 



ผ้ึงตัวผูน้ันขี้เกียจท่ีสุด พวกมันจะปฏิบัติหนาท่ีเปนสามีของผ้ึงราชินี เมื่อผ้ึง ราชินีโตเต็ม

วัยจะบินออกจากรัง บรรดาผ้ึงตัวผูจะบินตามไปและมีเพียงตัวเดียวท่ีผสมพันธุกับผ้ึงราชินีได 

หลังจากผสมพันธุแลวและผ้ึงราชินีเริ่มวางไข ผ้ึงตัวผูก็จะตาย ไปตามธรรมชาติ 

ไหวพริบและและปัญญา 

เมื่อมีความกลัววาความรอนในฤดูรอนจะทําใหขี้ผ้ึงออนตัวลง แมลงพวกน้ี จะปองกัน

รวงรังของตนไมใหพังทลายลงมาอยางชาญฉลาด ผ้ึงงานท้ังหมดจะเกาะ อยูบริเวณขอบชองรัง 

กางปกออกมาขางนอกและกระพือลมเขาไปในชองดวยความ เร็วปองกัน เพื่อควบคุมอุณหภูมิ

ของรวงผ้ึง จึงจะปลอดภัยจากอันตรายของการหลอมละลาย 

พระเจาทรงประทานความสามารถน้ีใหผ้ึง ท่ีจะไมดูดนํ้าตอยของดอกไมท่ี มีโรคและ

เปนพิษ มันจะคัดเลือกเฉพาะดอกไมท่ีมีสวนประกอบสําคัญท้ังหมดจาก พื้นโลกเทาน้ัน น่ีคือ

เหตุผลท่ีนํ้าผ้ึงมีประโยชนในการบําบัดโรค และความเจ็บปวย ไดมากมาย 

มดฉลาด 

ความฉลาดหลักแหลมของสิ่งถูกสรางตัวกระจอยรอย เชน มด สามารถตัดสิน ไดจาก

เรื่องราวตอไปน้ี มดเชิญโซโลมอน (สุลัยมาน) และทหารของทานไปงานเลี้ยง กษัตริย 

โซโลมอนผูเปนราชันท่ียิ่งใหญและศาสดาผูสูงสงของพระเจา ซึ่งทหารของทานนอก จากมนุษย

แลวยังมีญิน สัตวสี่เทา สิงสาราสัตวและนก ทานไดรับอํานาจท้ังมวล และการควบคุมเหนือ

ฤดูกาลและลม ทานจับมดขึ้นมาวางลงในฝามือของทานและ ถามวา 

“จงบอกซิวา อาณาจักรของใครใหญโตกวากัน ของเจาหรือของฉัน 

มดตอบวา 

“พระเจาเทาน้ันท่ีรูวาอาณาจักรของใครใหญกวากัน แตฉันรูดีวาขณะน้ีฝามือของกษัตริย

โซโลมอนคือ บัลลังกของฉัน” 

มดผู้ปกครอง 

กษัตริยโซโลมอนเปนบุตรคนสุดทองของเดวิด (ดาวูด) ซึ่งสืบทอดอํานาจตอ จากบิดา

เมื่อ 965 ปกอน ค.ศ. และปกครองอยูประมาณ 40 ป พระเจาทรงประทาน ความสามารถในการ

เขาใจภาษาสัตวใหทาน ครั้งหน่ึงทานเดินทางออกไปผจญศึก สงครามพรอมกับขบวนกองทัพ



อันมหาศาลท่ีประกอบดวยมนุษย ฌินและสัตว แมวากําลังทหารจะมีจํานวนมากมายมหาศาล แต

ก็ไมมีใครกลาฝาฝนวินัยและการ บังคับบัญชา ทหารท้ังหมดเดินทัพอยางเปนระเบียบตามลําดับ 

อยูในคําสั่งของ กษัตริยโซโลมอนจอมทัพผูยิ่งใหญ เมื่อพวกเขามาถึงทุงราบ ซึ่งครอบครองและ

ต้ัง ถิ่นฐานโดยพวกมด ผูปกครองมดมองเห็นทหารจํานวนมหาศาล กําลังมุงหนามายงั ทุงราบ 

จึงออกคําสั่งแกประชากรมด วา 

“จงเขาไปในรัง โซโลมอนและทหารของเขาไมรูวาพวกเราอยูในทุงราบ แลว พวกเขาจะ

เหยียบย่ําบดขยี้พวกเราโดยท่ีพวกเขาไมรู” 

เหตุการณน้ีพระเจาทรงกลาวไวดังน้ี 

และโดยแน่นอนเราได้ให้ความรู้แก่ดาวูด (เดวดิ)และสุลยัมาน (โซโล มอน) และเขาทั้ง

สองกล่าวว่า 

“บรรดาการสรรเสริญเป็นของอัลลอฮ์ ผู้ทรงโปรดปรานแก่เรา เหนือส่วน มากของปวง

บ่าวของพระองค์ ผู้ศรัทธาท้ังหลาย” 

และสุลัยมานเป็นทายาทของดาวูด และเขากล่าวว่า 

มหาชนท้ังหลายเอ๋ย เราได้รับความรู้ในภาษาของนก และเราได้รับทุกๆส่ิง แท้จริงน่ีคือ

ความโปรดปรานอันแท้จริงแน่นอน 

และไพร่พลของเขาท่ีเป็นณิน มนุษย์และนกได้ถกูให้มาชุนนุมต่อหน้าสุลัย มาน และ

พวกเขาถกูจัดให้เป็นระเบียบ จนกระท่ังเม่ือพวกเขาได้มาถึงทุ่งท่ีมีมด มาก มดตัวหน่ึงได้พูดว่า 

โอ้พวกมดเอ๋ย พวกเจ้าจงเข้าไปในรังของพวกเจ้าเถิด เพ่ือว่าสุลัยมาน และไพร่พลของ

เขาจะได้ไม่บดขยีพ้วกเจ้า โดยท่ีพวกเขาไม่รู้ตัว 

เขา (สุลยัมาน) ยิม้แกมหัวเราะต่อคาํพูดของมดและกล่าวว่า ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้า

พระองค์ขอพระองค์ทรงโปรดประทานแก่ข้า พระองค์ เพือ่ให้ข้าพระองค์ขอบคณุต่อความโปรด

ปรานของพระองค์ท่าน ซ่ึงพระองค์ท่านได้ทรงโปรดปรานแกข้าพระองค์ และบิดามารดาของ

ข้าพระองค์ และให้ข้าพระองค์กระทาํความดเีพือ่ให้พระองค์ทรงพอพระหัย และทรงให้ข้า 

พระองค์เข้าอยู่ในความเมตตาของพระองค์ ในหมู่ปวงบ่าวของพระองค์ทีด่ทีัง้ หลาย” (อัล กุ

รอานบทท่ี 27 โองการท่ี 15-19) 

 



สิ่งถูกสรางตัวเล็กๆ เชนมด มีการจัดต้ังทางสังคมท่ีเฉพาะเปนของตนเอง ระบบชีวิต

มนุษยท้ังหมด ปรากฏเหมาะสมเชนเดียวกับการมีชีวิตของแมลงตัว กะจี๊ดริดน้ี   นิคมของมด

ประกอบดวยสมาชิกนับพันๆ ตัว ท่ีมีความแตกตางและมี หลายลกัษณะ ทรวดทรงและสีผิว มี

ราชินีในแตละนิคม ซึ่งสมาชิกทุกตัวในนิคมตอง เช่ือฟงคําสั่งของเธอ ในนิคมมดมชีางฝมอื 

วิศวกร ผูชํานาญการทําสวน รวมท้ังมี องคกรทางการทหารดวย พวกมันมีความช่ือสัตยและ

เสียสละยิ่ง ทุกตัวทําหนาท่ี อยางมีประสีทธิภาพมาก มีท้ังมดตัวผูและตัวเมีย แตหนาท่ีสืบพันธุ

เปนของมด ราชินีเทาน้ัน ถาราชินีตายอยางปจจุบันทันดวน จะไมมีการเลือกราชินีใหมแบบผ้ึง 

แตจะยายไปรวมกับนิคมอ่ืน นิคมมดไดใหตัวอยางท่ีวิเศษและยอดเยี่ยมในการแบงงานกันทํา 

งานถูกแบงระหวางมดประเภทตางๆ และทุกตัวก็จะปฏิบัติหนาท่ีของ ตนอยางเต็มความสามารท 

มดงานจะจัดหาอาหารและดูแลสมาชิกในรุนใหมๆ กรรมกรจะเปนผูขนสงอาหาร มดตัวผูทํา

หนาท่ีสืบพันธุ และเมื่อมดราชินีออกไขพวกมัน กไ็รประโยชน และถูกขจัดไปจนหมดสิ้น 

รางกายของมดราชินีขยายใหญขึ้นเมื่อเวลาวางไขใกลเขามา มดพยาบาลและ มดงานจะ

ดูแลใกลชิดมากขึ้น ประชาคมมดใหมเกิดขึน้จากไขท่ีมดราชินีวางไขจะ ถูกวางราว 30 - 40 ใบ

ตอสัปดาห ซึ่งมดงานจะนําจากตัวมดราชินีเพื่อเอาไปเก็บ อยางปลอดภัยเพื่อฟก ตัวออนจะฟก

ออกมาจากไขภายในไมกี่วัน และพัฒนาขึ้น ตามลําดับจนโตเปนมดเต็มวัย ไขประมาณครึ่งโหล

จะไดรับการดูแลเปนพิเศษ เพื่อ ใหเปนมดราชินีตอไป เมื่อมดราชินีกลุมใหมถือกาํเนิด 

ประชาคมมดจะแบงออกเปน 6 หรือ 7 สวน นําโดยมดงานท่ีตัวยอมรับ มดงานของมดราชินีแต

ละตัวจะปฏิบัติ งานอยางดีเยี่ยม และเช่ือฟงราชินีของตน แมลงตัวเล็กน้ีทํางานเปนกลุม ดวยการ 

รวมมือกันอยางดีไดอยางไร ความรูสึกของความเปนองคกรและความรวมมืออันเกิด จากการ

ปฏิบัติการดังกลาวถูกประทานมาใหโดยธรรมชาติ ความจริงองคกรท่ีมี ระเบียบน้ี เปนผลท่ี

ตามมาจากการมีความรูสกึและมสีติปญญา 

มดนํา้ผึง้ 

มดประเภทหน่ึงคือมดนํ้าผ้ึง ซึ่งเก็บนํ้าผลไมไวในกระเพาะ และเกาะกับบาง สิ่งบางอยาง

ไวในทาหัวหก มดราชินีและมดอ่ืนๆ จะเสียรางกายของมันเองจนกระท่ัง นํ้าผ้ึงถูกดูดออกมา 

มดทําสวน 

มดอีกประเภทหน่ึงคือมดทําสวน มดเหลาน้ีจะทําการเพาะปลูกสวนเห็ด ราในระเบียง



และหองของสถานท่ีต้ังถิ่นฐาน สวนเหลาน้ีเต็มไปดวยความชํานาญตาม ธรรมชาติ เปนสวน

ผลไมของมดและจัดเตรียมอาหารไวใหสมาชิกของประชาคมทุกตัว 

มดกรรมกร 

มดเหลาน้ีจะรวบรวมเมล็ดพืชและเก็บไวในหอง เพื่อใชบริโภคยามท่ีตองการ มดเหลาน้ี

มีจิตสํานึกในหนาท่ีอยางยิ่ง โดยจะแบกนาหนักมากกวา 10 เทาของตัว มันเอง 

มดวศิวกร 

มดเหลาน้ีผลิตผลงานดวยความยอดเยี่ยมและชํานิชํานาญ พวกมันสรางหอง โถงใหญ

บริเวณศูนยกลางซึ่งใชเปนวังหลวง และเช่ือมตอผานระเบียงรอบดานชิง ไดรับการรักษาไวอยาง

สะอาดสะอานและเปนระเบียบเรียบรอย เพื่อเปนท่ีพํานัก ของมดราชินี มดงานและมดกรรมกร

จะอยูโยงคอยปรนนิบัติเรื่องตางๆ ใหมดราชินี มีหองอยูในระเบียง ซึ่งเปนท้ังท่ีเก็บอาหารและ

เปนท่ีพักของมดงานกับมดกรรมกร ปราสาทท่ีพวกมันสรางมีความแข็งแรงเพียงพอในการตอสู

กับอากาศ น้ีๆและความรอน 

มดตดัเยบ็ 

มีมดท่ีเช่ียวชาญในการตัดเย็บ พวกมันจะเยบ็ใบไมเพื่อปกปองตัวออนใหม จากการเปน

เหยื่อของนก มดเหลาน้ีมีความเช่ียวชาญในการเดินตะเข็บ จนทุกสิ่ง ท่ีพวกมันเย็บจะปรากฏวา

เปนงานของชางตัดเย็บช้ันยอด 

มดทหาร 

มีมดท่ีเรียกไดวาเปนมดทหารท้ังหมดจะลาดตระเวนไปโดยพักเหมือนทหาร ในคาย

กลางปามดเหลาน้ีจะเดินทางเปนแถว มดราชินีจะอยูตรงศูนยกลางของ การระวังภัย แถวทหาร

จะเคลื่อนไหวในเวลากลางวัน แมลงตัวใดท่ีเขามาโจมตีจะ ถกูสังหารโดยหนวยองครักษ ใน

เวลากลางคืนมดเหลาน้ีจะขึ้นไปรวมตัวกันอยูบน ตันไม และจัดระเบียบตัวเองเปนฐานท่ีมั่น

เหมือนการจัดตามแบบแผน วิธีการท่ีพวก มันรวมตัวกันและอยูเวรตลอดคืนนับวานาสนใจยิ่ง 

มดราชินีและผูท่ีแทนเธออยู จะอยูบริเวณศูนยกลาง รายรอบดวยมดงานและทหาร ระเบียงท่ีเปน

เหมือนทางเดิน ภายในใชเปนท่ีระบายอากาศ ราวกับวาพวกมันรูหลกัการวิทยาศาสตรในเรื่อง

การ ถายเทอากาศ เมื่อดวงอาทิตยขึ้นในตอนเขา หลังจากอยูโยงมาตลอดคืน ทหารราว หน่ึงโหล



หรือมากกวา ก็เริ่มออกเดินทาง ตัวอ่ืนจึงเริ่มเคลื่อนไหว และขบวนจึงเริ่ม การเดินทางอีกครั้ง

หน่ึง 

มดอสิระจากกาลเทศะ 

มีมดประเภทพิเศษซึ่งมีความสามารถโดดเดน ในการหลอมละลายตัวเองไป ในอากาศ 

กําจัดระยะทางท่ีเกี่ยวของอยูไปยังสถานท่ีอ่ืนๆ โดยไมใชเวลาจากผล การทดลองมากมาย ท่ี

กระทําขึ้นเกี่ยวกับมดประเภทน้ี นักวิทยาศาสตรมีขอพิสจูน ใหมวามดเหลาน้ี สามารถหลอม

ละลายตัวเองไปในอากาศได 

นกของศาสดา 

เรื่องราวของศาสดาโซโลมอน (สุลัยมาน) และราชินีซีบา (บิลกิส) ดังท่ีกลาว ไวในคัมภีร

อัล กุรอานก็พูดถึงความฉลาดของนก ในทองพระโรงของกษัตริยโซโลมอน นอกจากมนุษยแลว 

ยังมีณินและสัตวปรากฏตัวอยู ตามฐานันดรและยศศักดิ์ดวย เพื่อรับหนาท่ีซึ่งจะมอบหมายให

พวกเขา ครั้งหน่ึงเมื่อทองพระโรงของโซโลมอนมี การชุมนุมอยางยิ่งใหญ โซโลมอน

สังเกตเห็นวานกฮุดฮุดหายตัวไป จึงกลาววา 

“ทําไมฉันจึงไมเห็นนกอฮุดฮุด มันหายไปไหน แนนอน ฉันจะลงโทษมันดวยการ 

ลงโทษอยางสาหัส หรือฉันจะฆามันอยางแนนอน หรือโทษมันนําหลักฐานอันชัดแจง มาให

ฉัน” 

มันหายไปช่ัวครู (แลวกลับมา) มันกลาววา 

“ฉันไดไปตรวจพบสิ่งท่ีทานไมรู และนําขาวท่ีเช่ือถือไดจากเยเมนมายังทาน ฉันไดพบ

หญิงคนหน่ึงปกครองพวกเขา และนางมีทุกสิ่งนางมีบัลลังกอันใหญโต และ ฉันพบวานางและ

หมูขนของนางสักการบูชาดวงอาทิตยอ่ืนจากพระเจา และมาร รายไดทําใหการงานของพวกเขา

เปนของดีงามแกพวกเขา และกีดกันพวกเขาออก จากแนวทางท่ีถูกตอง ดังน้ัน พวกเขาจึงไมได

อยูในแนวทางท่ีลูกตอง ทําไมพวกเขา ไมกราบตอพระเจา ผูนําออกมาซึ่งสิ่งท่ีซอนเรนอยูในขั้น

ฟาและแผนดินท้ังหลาย และทรงรอบรูสิ่งท่ีพวกเจาปดบัง และสิ่งท่ีพวกเจาเปดเผย ไมมีพระเจา

อ่ืนโดนอกจาก พระองค พระเจาแหงบัลลังกอันยิ่งใหญ” 

 



โซโลมอนกลาววา 

“เราจะคอยดูวา เจาพูดจริงหรือเจาอยูในหมูผูกลาวเท็จ เจาจงนําสาสนของ ฉันน่ีและสง

มันใหพวกเขา แลวถอยออกหางออกมา จงคอยดูวาพวกเขาจะตอบกลับมาวาอยางไร” 

เมื่อฮุดฮุดนําสาสนไปใหราชินี ซึ่งขณะน้ันพระนางออกไปเพื่อสักการะดวงอาทิตย เมื่อ

ศึกษารายละเอียดในสาสนแลว ราชินีทรงกลาววา 

โอหมูบริวารท้ังหลายเอย  แนแท สาสนอันมีเกียรติถกูนํามาพาฉันแทจริงมัน มาจาก

โซโลมอน และสาสนน้ีเริ่มวา ดวยพระนามของพระเจา ผูทรงกรุณาปรานี ผูทรงเมตตาเสมอ” 

พระนางทรงกลาวอีกวา 

“โอหมูบริวารท้ังหลายเอย จงใหขอดีขาดแกฉันในเรื่องของฉัน ฉันไมอาจ จะตัดสินใจ

ในกิจการโด จนกวาพวกทานจะอยูรวมดวย พวกเขากลาววา เราเปน พวกท่ีมีพลัง และเปนพวก

ท่ีมีกําลังรบเขมแข็ง สําหรับพระบัญชาน้ันเปนของ พระนาง ดังน้ัน พระนางไดโปรดตรึกตรองดู

สิ่งใดท่ีพระนางจะทรงบัญชา” 

พระนางทรงกลาววา 

“แทจริงเหลากษัตริยน้ัน เมื่อเขาไปในเมืองใดก็ทําลายมัน และทําใหบรรดา ผูมีอํานาจ

ของเมืองน้ันเปนผูตํ่าตอย และเชนน้ันแหละพวกเขากระทํากัน และแท จริงฉันจะสงของกํานัล

ไปใหพวกเขา แลวฉันจะเขาคอยดูวาผูท่ีถูกสงไปน้ันจะกลับ มาอยางไร” 

เมื่อพวกเขาไดเขาพบโซโลมอนแลว โซโลมอนกลาววา 

“พวกทานจะนําทรัพยสินมากํานัลแกเราหรอื ?  สิ่งท่ีอัลลอฮทรงประทานให แกฉันน้ัน 

ดียิ่งกวาสิ่งท่ีพระองคประทานใหแกพวกทาน แตพวกทานดีใจตอของกํานัล ของพวกทาน จงนํา

มันกลับไปยังพวกเขา เพราะแนนอน หากนางไมยอมรับรู สาสนของเรา เราจะนําไพรพลไปยัง

พวกเขา โดยท่ีพวกเขาไมมีกําลังท่ีจะตอตาน มันได และแนนอน เราจะใหพวกเขาออกจากท่ีน่ัน

อยางอัปยศ และพวกเขาจะเปน ผูตํ่าตอย” 

เมื่อตัวแทนกลับมาพวกเขาไดรายงานสิ่งท่ีเห็นในทองพระโรงของโซโลมอน และบอก

พระนางวาโซโลมอนไมไดปกครองเฉพาะมนุษย แตยังปกครองญินและสัตว ตางๆ ดวย เมื่อ

ราชินีไดยินดังน้ันจึงยอมสวามิภักดิ์และออกเดินทางมาพบโซโลมอน 



เมื่อโซโลมอนรับทราบการตัดสินใจของนาง   จึงกลาวกับประชาชนของทานวา  

“โอหมูบริพารท้ังหลายเอย  ผูใดในหมูพวกทาน จะนําบัลลังกของนางมายังฉัน กอนท่ี

พวกเขาจะมาหาฉันอยางผูนอบนอม” 

เดนิทางบนคลืน่ 

ผูปรีชาสามารถล้ําเลิศคนหน่ึงของพวกญิน ไดกลาววา  

“ฉันจะนํามันมาเสนอทาน   กอนท่ีทานจะลุกขึ้นจากท่ีน่ังของทาน  และแทจริงฉันเปนผู

มีพลังและไววางใจไดในเรื่องน้ี” 

ผูท่ีมีความรูในเรื่องคัมภีรคนหน่ึงกลาววา  

“ฉันจะนํามันมาเสนอทานช่ัวพริบตาเดียว” 

เมื่อโซโลมอนหันมาก็เห็นมันวางมั่นคงอยูตอหนา จึงสั่งวา  

“พวกทานจงดัดแปลงบัลลังกของพระนาง เพื่อดูซิวา พระนางจะจํามันไดหรือพระนาง

จะอยูในหมูผูจํามันได” 

ตอมาเมื่อราชินีเดินทางไปถึง  พระนางจึงถูกถามวา  

“บัลลังกของพระนางเหมือนอยางน้ีหรือ” 

พระนางตรัสวา  

“มันคลายอยางน้ีแหละ 

พรอมท้ังกลาววา 

“เรามีความรูเกี่ยวกับพลังอํานาจท่ีไมอาจมีใครเทียบเคียงไดของทาน   ฉันจึงมาท่ีน่ีเพื่อ

สวามิภักดิ์ และเหตุการณอันวิเศษเกี่ยวกับบัลลังก คือปรากฎการณอีกอยางหน่ึงแหงพลังอํานาจ

ของทานท่ีไมเคยมีมากอน และผูมีดวงตาเปดอยูเชนพวกเรา  และตัวฉันเองขอแสดงความ

สวามิภักดิ์ตอทานอีกครั้งหน่ึง” 

โซโลมอน ไดนําพระนางไปยังพระราชวัง ซึ่งกอสรางอยางอลังการดวยวิศวกรท่ีเปน

มนุษยและญิน  มีความตระหงานสงางามท่ีพิเศษเฉพาะ ตกแตงประดับประดาอยางประณีตและ

มหัศจรรยดวยอัญมณี  มีตานํ้าอยูทางดานขวาของทางเขา ปูทับดวยกระเบ้ืองควอทซใสท่ีลวงตา   



และสามารถทําใหเปนนํ้าไหลบนพื้นได เมื่อราชินีถูกนําไปยังพระราชวังเพื่อใหพักอยูท่ีน่ัน    

พระนางพบวามีนํ้าไหลอยูบนพื้น ไมมีทางอ่ืนท่ีจะผานไปได  พระนางจึงถลกชายกระโปรงขึ้น

จนเปดเผยขาของพระนาง โซโลมอนจึงบอกวา 

“น่ีเปนเพียงลาดทางเดิน  ท่ีราบเรียบดวยกระเบ้ืองหนา” 

น่ีเปนการเพียงพอแลว   ท่ีจะทําใหราชินีเบิกสายตากวางดวยความงุนงง  มันเปนการ

ทําลายศักดิ์ศรี ความทะนงตนและความภูมิใจท่ีผิดๆ   ของพระนางลงอยางสิ้นเชิง  รูสึกนอบ

นอมและกลาวยอมรับความผิดพลาดของตัวเองวา 

“ขาแตพระเจาของฉัน  แทจริงฉันไดอธรรมแกตัวฉันเอง และฉันขอนอบนอมปฏิบัติตาม

สุลัยมาน   เพื่ออัลลอฮ พระเจาแหงสากลโลก” 

น่ีคือตัวอยางเพียงเล็กนอยจากหลายพันตัวอยาง ท่ีทําใหความเขาใจอยางถองแทว  

นอกจากมนุษยแลวยังมสีิ่งถูกสรางอ่ืนๆ  เชน นก  สัตวสี่เทา สัตวปา แมลง และญิน ท้ังหมดน้ัน

ลวนมีสติปญญาและจิตสาํนึกท้ังสิ้น 

กฎการสร้างสรรค์ 

พระเจาทรงกลาววา 

“และโดยแน่นอนเราได้ให้ความรู้แก่ดาวูด (เดวดิ)และสุลยัมาน(โซโลมอน) และเขาทั้ง

สองกล่าวว่า บรรดาการสรรเสริญเป็นของอลัลอฮ์ ผู้ทรงโปรดปราน แก่เรา เหนือส่วนมากของ

ปวงบ่าวของพระองค์ผู้ศรัทธาทั้งหลาย” 

การดลใจไมวาจะโดยการไดยินหรือการมองเห็นบางสิ่งบางอยาง ลวนมาจาก พระเจา

ท้ังสิ้น ความรูท่ีประทานลงมายังบรรดาศาสดาผานทางการวิวรณ (วะฮยู) ความคิดใดๆ จากพระ

เจาท่ีมาสูจิตใจของราก็ตาม คือความรูท่ีอนุมัติโดยพระองค 

การประดิษฐคิดคน การคันพบทางวิทยาศาสตรตางๆ หลายอยาง เชน เครื่องบิน 

คอมพิวเตอร โทรศัพท โทรทัศน ฯลฯ เปนไปไดก็ตอเมื่อพระเจาทรงดล ใจผูคนดวยความรูของ

การประดิษฐคิดคน และการสรางนวัตกรรมใหมๆ เพราะการ ดาํรงอยูของสิ่งโดก็ตามไมอาจ

เปนไปได หากปราศจากความรู บุคคลจะพบสิ่งท่ี เขาคนหาเสมอ ไมสําคัญตอพระเจาวา บุคคล

ผูน้ันจะรูจักพระองคหรือไม 



พฤตกิรรมของพระเจ้า 

เปนกฎท่ีวาเมื่อบุคคลใดติดตามสืบคนสิ่งใดสิ่งหน่ึง โดยต้ังใจกําหนดเปาหมาย ใหเปน

วัตถุประสงคหลักของชีวิตเขาก็จะไดรับมัน เปนพฤติกรรมของพระเจาท่ีวา สิ่งใดใชไดอยูใน

อดีต จะยังใชไดในปจจุบัน และจะยังคงใชไดในอนาคต ถอยคําท่ีวา “ผูไดคนหาจะไดรับมัน” 

น้ันเปนคติพจนเกาแกท่ียืนยันในแบบเดียวกัน เมื่อนักวิทยา ศาสตรริเริ่มคนหาแรยูเรเนียม คน

จํานวนมากลอเลียนและหัวเราะเยาะ แตพวกเขา ก็ยังดําเนินการคนหาดวยความกระตือรือรน

อยางต้ังใจ สุดทายพวกเขาคือผูท่ีคนพบ แรยูเรเนียม อันเปนแรธาตุท่ีเปนองคประกอบสําคัญ

ท่ีสุดในการผลิตระเบิดปรมาณู 

เรื่องราวท่ีกลาวในคัมภีรศักดิ์สิทธ์ิและอัลกรุอาน เกี่ยวกับกษัตริยโซโลมอน ไมใชเพียง

เรื่องราวท่ีพระเจาทรงกลาว เพื่อใหเรามีความประทับใจ ทําไมพระเจา จึงจะตองสรางความ

ประทับใจใหเรา เราเปนใคร และสถานภาพของเราคืออะไร ในทัศนียภาพอันกวางใหญไพศาล

ของจักรวาล ความรูของพระเจาน้ันไรขอบเขตจํากัด วัตถุประสงคของพระเจาก็คือ เพื่อชวนใจ

เราใหดําเนินตามตัวอยางของผูคนท่ีกาว หนาไปแลว เรื่องน้ีมีเปาหมายไปท่ีทางนําของเรา พระ

เจาทรงกลาวถึงญินเพื่อจะ บอกใหเรารูวา มนุษยน้ันสามารถกําราบญินได ถาวิทยาศาสตรได

พิจารณาเขาไป ในคัมภีรศักดิ์สิทธ์ิ ซึ่งจะทําใหเราสามารถมีความเหนือกวาไมเพียงกับหมูญิน

เทาน้ัน แตยังเหนือกวาจักรวาลท้ังมวลดวย สิ่งน้ันถูกเรียกวาความรูในคัมภีร 

ความนิรันดร์ 

การหายไปของนกฮุดฮุด การบอกเลาเกี่ยวกบัราชินีซีบา การรายงานเกี่ยว กับการบูชา

ดวงอาทิตย และการนําสาสนของกษัตริยโซโลมอนไปน้ัน มิไดปราศจาก ใจความสาํคัญของ

วิทยปญญาแหงพระเจาท่ีซอนอยูในสิ่งเหลาน้ี สิ่งแรกท่ีกลาวถึง ก็คือ โซโลมอนเปนมนุษยท่ีมี

อํานาจปกครองเหนือมนุษย ญิน  นกและสัตวตางๆ เสมอเหมือนกันหมด 

ประเด็นท่ีสองคือไมมีใครบังอาจกลายะโสโอหังได และในกรณีของการยะโสโอหังหรือ

การไมเช่ือฟง เขาจะถูกลงโทษ ดังท่ีโซโลมอนกลาวเกี่ยวกับเรื่องของ นกฮุดฮุด 

ประเด็นท่ีสามคือ ทานไดรับการจัดเตรียมการสนับสนุนทุกชนิดเพื่อเลี้ยงดู ทหารท้ังมวล

ท่ีเปนญิน มนุษยและสรรพสัตว เรื่องน้ีบอกใหเรารูเกี่ยวกับญิน ซึ่ง เปนประชากรกลุมหน่ึงของ

โซโลมอน ท่ีสามารถนําบัลลังกของราชินีซีบา (ภายใน หน่ึงช่ัวโมงหรือมากกวาน้ัน) มาจาก



เยเมนยังเยรูชาเล็ม ซึ่งอยูหางกันราว 1,500 ไมล  

เรื่องน้ียังบอกเราวา มนุษยมีความสามารถมากกวาญิน เพราะมีความรูเกีย่วกับคัมภีร และ

บุคคลท่ีครอบครองความรูน้ันไดนําบัลลังกของราชินีมาจริง ในช่ัวเวลาทอนกระพริบตา พระเจา

ทรงเนนเกี่ยวกับประเด็นท่ีวา ความรูซึ่งยัง ประโยชนตอมนุษยในทุกรูปแบบมีปรากฏอยูใน

คัมภีรศักดิ์สิทธ์ิ และไมมีเง่ือนไข กําหนดท่ีวาศาสดา (เทาน้ัน) จะเปนผูใชประโยชนจากความรู

ดังกลาวท่ีปรากฏอยู มนุษยทุกคนจึงมีศักยภาพอยางแทจริง ท่ีจะใชความรูดังกลาว ดวย

การศึกษาความ รูเกีย่วกับคัมภีร บุคคลสามารถกาวขึ้นไปอยูในตําแหนง ท่ีสามารถใชอํานาจ

ควบคุม หรือมีอิทธิพลตอจักรวาลได 

ถาศักยภาพในการศึกษาถูกปฏิเสธดวยขออางความตํ่าตอยและไมสันทัดของ บางคนแลว 

ก็เปนสิ่งท่ีผิดท่ีจะกระทําเชนน้ัน เพราะการท่ีพระเจากลาวกึงมนุษย ในเรื่องราวของกษตัริย

โซโลมอนวา ศักยภาพน้ีถูกจัดใหโดยท่ัวไปน้ัน ผูหน่ึงสามารถ อุตสาหะท่ีจะไตรตรอง พินิจ

พิจารณาและแสวงหาได ในการกลาวถงึกฎน้ี เราหา ไดต้ังใจท่ีจะทําใหสถานภาพของบรรดา

ศาสดาลดตํ่าลงไป หรือเปนการดูแคลน บรรดาศาสดาคือมนุษยจําพวกท่ีดีท่ีสุดซึ่งถูกคดัเลือก

และเลือกสรรแลว พวกเขาเปน แหลงและตนกําเนิดของความรูและวิทยาการท้ังหมด เราเพียงแต

เจตนาจะกลาว วา ปจเจกทุกคนของมนุษยชาติ สามารถพิชิตและควบคุมเหนือปรากฏการณของ 

โลก โดยใชความรูของบรรดาศาสดาได 

ความต้องการตามสัญชาตญาณ และความต้องการตามธรรมชาติ 

มนุษยถูกกระตุนและประกอบดวยความตองการ 2 ประเภทคือสัญชาตญาณ และ

ธรรมชาติ เราควบคุมความตองการตามสัญชาตญาณและในบางขอบเขต สามารถควบคุมได

แมแตความตองการตามธรรมชาติ แตไมสามารถขัดขืนไดอยางสิ้น เชิง สิ่งน้ีเปนระบบท่ีวางอยู

บนสัญชาตญาณและธรรมชาติ สมาชิกทุกผูของทุกเผา พันธุ เช่ือมโยงกับผูอ่ืนในความสัมพันธ

แบบสัมผัสได ใครบางไมรูวาแมรักลูกของตน และปลูกสงเขาดวยการอบรมบมนิสัย ในแบบ

เดียวกันแมวก็รักลูกเหมียวของมัน แกอบรมและปกปองลูกๆ จากอากาศท่ีรุนแรง แมไกก็เชนกัน

ดูแลลูกเจี๊ยบ ปกปกรักษาและแกฝนลูกตัวเล็กในทุกวิธีท่ีเปนไปได 

ความรูสึกของความเปนแมเปนเรื่องปกติ ไมวาแมน้ันจะเปนสิงโต แพะ ไกหรือนกพิราบ 

ปจเจกสามารถเปลี่ยนแปลงหรือแกไขสัญชาตญาณของตนและควบคุมได แตไมมีใครหรือ

เผาพันธุใดสามารถเปลี่ยนแปลงธรรมชาติได การถือกําเนิด เปนกระบวนการธรรมชาติ 



ความรูสึกหลังจากเกิดมาแลว เชน ความหิวกระหายก็ เปนธรรมชาติ ดังน้ัน ไมวาใครกต็ามจะ

อาศัยอยูในภูมิภาคใดของโลก ไมสามารถม ีชีวิตอยูโดยไมกินอาหาร นอนหลับหรือต่ืนอยูตลอด

ชีวิตได ทุกคนหรือสมาชิกของ ทุกเผาพันธุถูกบังคับใหนอนหรือต่ืนสลับกันไป เหมือนกับถูก

บังคับใหกินอาหารหรือ ดื่มนํ้า 

เปนท่ีชัดเจนในทรรศนะของการอธิบายน้ีวา ทุกปจเจกในจักรวาลมีความดึงดูดซึ่งกัน

และกัน เน่ืองจากสัญชาตญาณและธรรมชาติ และมีพันธะอยูในความผูกพัน และขอผูกมัดตาม

ธรรมชาติและสัญชาตญาณรวมกัน การศึกษาสัญชาตญาณและ ธรรมชาติอยางลึกซึ้ง ทําใหเรา

สามารถไดรับจิตสํานึกใหมได อันเปนจิตสํานึกท่ีเฉพาะ สําหรับมนุษยและญินเทาน้ัน เมื่อ

จิตสํานึกแหงความคิดและการใครครวญไดรับการกระตุนในมนุษย เขาจะมคีวามสํานึกถึงความ

จริงท่ีวา มนุษยผูทรงพลังน้ีก็คือสิ่งถูกสรางท่ีไรอํานาจเชนกัน และความไรอํานาจน้ีเปนขอ

พิสูจนถึงความจริงอีกวา ชีวิตของเราท้ังหมดถูกควบคุมโดยผูท่ีมีพลังสูงสุด ผูซึ่งการควบคุมและ

อํานาจน้ันเปนท่ี ยอมรับโดย ท่ัวไปในจักรวาลท้ังมวล ศาสนาตางๆ ไดขนานนามท่ีหลากหลาย

ใหกับพระเจาน้ี อิสลามเรียกพระเจาวา “อัลลอฮ” คริสเตียนเรียกสิ่งสูงสุดและบริสุทธ์ิ ยิ่งน้ีวา  

“ก็อด” ฮินดูเรียกวา “ปกวาน” บางศาสนาเรียกวา “ยันดาน สวนนอย เรียกวา “อิลยาฮ หรือ “ยะ

โฮวา กลาวอยางสั้นๆ คือ ทุกศาสนามีแนวทางของตนในการเรียกสิ่งสูงสุดน้ี 

การมอุีเบกขา 

ความสุขมุรอบคอบท่ีไดรับการคํานึงถึง จะสามารถทําใหเรากําหนดความคิดและความ

เขาใจไดหลายแนวทางและหลากมิติ เมื่อกระโดดขามรายละเอียดไป เราจะสามารถกลาวได 2 

ลักษณะ ผูท่ีฉลาดรอบรูจะมีจิตใจท่ีเขมแข็ง น่ันคือมีจิตใจท่ีปราศจากท่ีวางใหความสงสัยหรือ

การปฏิเสธใดๆ มีความเช่ืออยางมั่นคงวา ทุกสิ่ง ไมวาเล็กหรือใหญ หรรษาหรือโศกเศราลวนมา

จากพระเจา พวกเขาจะสังเกตเห็นวา สิ่งใดก็ตาม ท่ีปรากฏ ณ ปจจุบันในจักรวาลซึ่งเกดิขึ้น

ขณะน้ี เกิดขึ้นในอดีตหรือท่ี จะเกิดขึ้นในอนาคต ลวนสัมพันธโดยตรงกับพระเจา น่ันคือการ

สําแดงของทุกสิ่ง มีลักษณะกลมกลืนกันกบัการดํารงอยูของมันในจิตแหงพระเจา ดวยการละ

จากการ เขาใกลในเชิงปรัชญา   เรานาจะอาศัยความชวยเหลือเกี่ยวกับเรื่องน้ีดวยตัวอยางสอง 

สามตัวอยาง 

ทุกการเคลื่อนไหวของชีวิตมีความสําคัญในตัวเอง ตามความเปนจริง การกระทําท่ีจะ

อธิบายความหมายของความสําคัญน้ี ก็คือการเปลี่ยนแปลงในการ เขาใกลความคิด เราเช่ือวาทุก



สิ่งท่ีดํารงอยูในโลกน้ี หรือท่ีจะดํารงอยูในอนาคตได ปรากฏอยู ณ ท่ีบางแหงแลว น่ันคือไมมีสิ่ง

ใดเปนขึ้นมา หากมันไมไดปรากฏอยู เรียบรอยแลว มนุษยถือกาํเนิดขึ้นเพราะไดดํารงอยู ณ ท่ี

บางแหงแลวกอนท่ีเขา จะเกิด ลมหรือลุก ขึน้หรือลง วัน เดือนและป ของชีวิตมนุษยถูกบันทึก

ไวเรียบรอย แลวในรูปของฟลมภาพยนตร เราสามารถเรียกฟลมภาพยนตรน้ีวา ฟลมจกัรวาล 

หรือ “แผนจารึกท่ีไดพิการพิทักษ 

ฟิล์มจักรวาล  

เมื่อมนุษยเติบโตเปนผูใหญ มีเหตุผลและจิตสํานึก เขาตองการทรัพยสินและโภคทรัพย

ในการดํารงชีวิต และเพื่อไดมาซึ่งแหลงเหลาน้ี เงินคือสื่อกลางท่ีจําเปน อยางยิ่ง เรื่องของเรื่องก็

คือ พระผูท่ีสรางบุคคลผูหน่ึงขึ้นมาไดแบงสรรเงิน สมมติ วา 100,000 รูปสําหรับเขา เสมือนฝาก

ไวในธนาคารในช่ือของผูน้ัน มนุษยตอสู ดิ้นรนเพื่อสามารถใชแหลง (เงินฝาก) ดังกลาวใหเปน

ประโยชน เมื่อความพยายาม ของมนุษยประสบผลสําเร็จ เงินจะถูกปลอยใหไปใชสําหรับความ

ตองการและความจาํเปน สิ่งหน่ึงท่ีแนนอนคือ ถาไมมีการบันทึกถึงแหลงทรัพยากรธรรมชาติ

และเงิน ทุนท่ีถูกกําหนดในฟลมจกัรวาล หรือแผนจารึกท่ีไดรับการพิทักษ ฟลมท่ีฉายก็ยัง คงไม

สมบูรณ ถาแมวามกีารจัดสรรเงินนับลานๆ รูปไว แตบางคนยังคงไมรูตําแหนง แหงท่ีของแหลง

ทรัพยากรหรือยังไมไดใหนําไปใช ดังน้ัน เงินทุนดังกลาวก็ไมมี ประโยชนสําหรับเขา 

การเขาสูเรื่องน้ีประการหน่ึงก็คือ แทนท่ีจะตําหนิติเตียนสติสัมปชัญญะ ของตน มนุษย

กลับดํารงชีวิตดวยวิธีการท่ีไมเหมาะสม อยางไรก็ตาม ท้ังในกรณีของ การดาํรงชีวิตอยาง

เหมาะสมหรือไมเหมาะสม ก็เหมือนกับบุคคลหน่ึงกินอาหารดวย ความรักในขนมปง 2 กอน น่ี

คือคติพจนท่ีต้ังขึ้นวา อะไรก็แลวแตท่ีบุคคลมีอยูในโลกน้ี ไดจัดสรรมาใหเขาแลวในรูปของ

ฟลมภาพยนตร 

ผูท่ีดํารงชีวิตดวยการทํางานอยางระมัดระวัง และผูท่ีดํารงชีวิตโดยไมใหความ สนใจตอ

การตําหนิติเตียนของสติสัมปชัญญะของตน ในท้ังสองกรณีน้ี พวกเขาตาง ไดรับสิ่งท่ีจัดสรรไว

ใหตามแผนจารึกท่ีไดรับการพิทักษ ในปริมาณท่ีเทากัน เพราะ ฉะน้ันจึงเปนการเรื่องแปลกและ

เขลายิ่งนัก ท่ีผูหน่ึงทําลายและฉอฉลการดาํรงชีวิต ท่ีถูกตองตามบทบัญญัติและช่ือสัตยของตน 

ดวยการปลอยตัวไปในการประพฤติ ปฏิบัติท่ีไมถูกตอง 

 



ความเฉลยีวฉลาดและโชคซะตา 

ครั้งหน่ึงทานอิมามอะลี ไดเดินทางไปยังสถานท่ีแหงหน่ึง ระหวางทางท่ีขี่มากลับมา เมื่อ

ใกลเวลาเคารพภักดีพระเจา  ทานลงจากหลงัมาและใหชายสติไมเต็มบาท ท่ีเดินผานมาถือ

บังเหียนมาไว เมื่อชายผูน้ันตกลง ทานอิมามอะลี จึงเคารพภักดีพระเจาอยางหมกมุนเหมือนเชน

ปกติ ชายผูน้ันถูกยั่วยวนใหทําช่ัวและไมอาจอดรนทนได จึงอาศัยสถานการณหลบออกไป

พรอมดวยบังเหียนมา  เมื่ออิมามอะลีเสร็จแลว ก็พบวา ชายไมเต็มบาทหายไปพรอมดวย

บังเหียนมา ตอมา  คอมบาร คนรับใชของ อิมามอะลีผานมา ทานจึงมอบเงินให 2 ดิรฮัม และ

บอกใหไปซื้อบังเหียนมาอันใหม เมื่อ คอมบาร ไปถึงตลาดก็พบชายคนดังกลาวกําลังพยายาม

บอกขายบังเหียนมาเสนน้ันอยู   คอมบารจึงจับตัวไว เมื่อเขาจําบังเหียนเสนน้ันได และพาตัวมา

พบทาน อิมามอะลี 

“อะไรทําใหเจาเอาตัวเขามาท่ีน่ี” ทานอิมามอะลี  ถาม 

คอมบาร  จึงบอกวา “บังเหียนมาของทานอยูท่ีน่ีครับ” 

“เขาบอกขายมันราคาเทาไหร” อิมามอะลี  ถาม 

“ 1 ดิรฮัมครับ” คอมบารตอบ 

“ใหเงินเขาไป 2 ดิรฮัมเถอะ” ทานอิมามอะลี   กลาวและเสริมวา 

“เมื่อฉันบอกเขาใหจับมาไว ฉันต้ังใจวาจะสมนาคุณเขา 2 ดิรฮัม ตอนน้ีเปน ความฉลาด

ของเขาท่ีชอบจะหาโชคในวิธีอ่ืน” 

ขโมย 7 คน 

ครั้งหน่ึงมีเรื่องเกิดขึ้นกับทานผูอาวุโส (ขอความเมตตาแดทาน) ซึ่งเปนท่ี รูกันดีวาใน

หนทางของพระเจา เขาเปนผูมีนํ้าใจ  เขากลาวอยูเสมอวา ขาพระองค ทําใหพระองคพึงพอใจ ขา

พระองคดื่มในนามของพระองค และขาพระองคใหการ สนับสนุนพระองค เขาคิดวาเพียงถาเรา

อดกลั้นจากการกิน กไ็มมีอํานาจใดๆ สามารถ บังคับใหเรากินอาหารได ความคิดน้ีทําใหเขางด

อาหาร เมื่อความกดดันจากลกูเมียในเรื่องน้ีเริ่มปรากฏขึ้น เขาจึงออกจากบานและไปอาศัยอยูใน

สุสานเกา ในตอนเย็น มีชายคนหน่ึงไปท่ีน่ันและมอบสิ่งท่ีทํากุศลกรรมจากการบนบานให 

หลังจากวิงวอน ขอพรแลว   ชายผูน้ันพยายามมอบของหวานใหผูอาวุโส การปฏิเสธอยางแข็ง



ขันของ ผูอาวุโสและการยืนกรานท่ีจะใหของชายผูสุภาพดังกลาว   ทําใหในท่ีสุดก็เกิดภาพท่ี เขา

หอของหวานบางสวนใสกลองใหผูอาวุโสท่ีขัดสนผูน้ัน โดยเขาใจวาขณะน้ันเขา ยังไมมี

ความรูสึกหิวและวางกลองไวใตพุมไม เพื่อวาจะไดกินเมื่อต่ืนขึ้นมา หลังจากเท่ียงคืนไปแลว

ขโมยจํานวนหน่ึงไดเขามาในสสุาน พรอมดวยทรัพยสินท่ีปลนมา เพื่อใหเห็นเหตุการณท่ี

เกิดขึ้น ผูอาวุโสจึงต่ืนขึ้นมา    ขโมยคิดวาเขาจะไปแจงขาวใหตํารวจรู จึงรีบรวบรวมทรัพยสิน

และถามวาทรัพยสินของเขาอยูท่ีไหน คําตอบของผูอาวุโส ไมเปนท่ีพอใจของพวกหัวขโมย 

ระหวางท่ีซักไซไลเลียงอยูน้ัน ขโมยคนหน่ึงเห็นกลอง วางอยูใตพุมไม เมื่อเปดดู ก็พบขนม

หวาน 7 อัน ถึงตอนน้ีเปนจังหวะท่ีทําใหพวก เขาหันเหความสนใจออกไป พอดีขโมยก็มี 7 คน 

หัวหนาขโมยจึงบอกวา 

ชายผูน้ีก็เปนขโมยเหมือนกัน และมีแผนแยบยลท่ีสกปรกจะเลนงานพวก เรา ของหวาน

เหลาน้ีใสยาพิษไวเพื่อสังหารพวกเรา และฉกเอาทรัพยสินท่ีเราหา มาอยางยากลาํบากไป” 

หัวหนาขโมยจึงเปลี่ยนแผน และบอกผูอาวุโสใหกินของหวานดังกลาว ผูอาวุโส  ปฏิเสธ

ท่ีจะกิน ทําใหขออนุมานของพวกขโมยไดบทสรุป เจาคนหัวหนาจึง สั่งใหลูกนองบังคับผู

อาวุโสใหกินโดยใชกําลัง ขโมย  2 คนจับแขนเขาไว อีก 2 คนจับขา คนหน่ึงขึ้นครอมบน

หนาอก อีกคนหน่ึงกดหัว  ของหวานจึงถูกยัดเขาไปในปากของเขา เมื่อผูอาวุโสปฏิเสธท่ีจะกลืน

ของหวานลงไปในหอง พวกขโมยก็เริม่ทุบตีและตบหนา แลวยัดของหวานตามกันเขาไปจน

หมด เมื่อปฏิบัติการเสร็จสรรพ พวกขโมย ก็หลบหนีไป ปลอยผูอาวุโสเผชิญซะตากรรมอยูตาม

ลําพัง หลังจากอาการดีขึ้นแลว ผูอาวุโสลุกขึ้นและมองไปยังทองฟาดวยความตกใจเมือ่มีเสียง

กลาววา 

“โอผูท่ีหยิ่งยะโส และทะนงตนเอย เจาควรจะกลับบานดีกวา หรือไม เจากค็วรกินอาหาร

ทุกวันในลักษณะเดียวกัน” 

ขนมฮัลวาในตระกร้า 

ชายคนหน่ึงละท้ิงชีวิตสังคมไปอยูปาและดํารงความหิวไว ดวยขอปุจฉาท่ีวา เมื่อเขาไม

กินใครจะเลี้ยงดูเขา ในวันท่ี 3 เมื่อเกิดความหิวกระหายจนไมสามารถควบ คุมอารมณไดจึงบอก

ตัวเองวาไมเสียหายอะไรท่ีจะดื่มนํ้าบาง เขาจึงไปใกลๆ ลําธาร เมื่อไปถึงชายผูน้ันมองเห็น

ตระกราลอยนํ้ามา ดวยความอยากรูอยากเหน็เปด ตระกราดูมีถาดซึ่งเต็มไปดวยมัยวา (ผลไม

แหง) อยูในตระกรา ทําใหเขาไมอาจหามใจไดและกินของท้ังหมดอยางตะกละตะกราม หลังจาก



เพลิดเพลินกับฮัลวา (ฮัลวา) เปนแปงเปยกคลายแผนขนมหวานทําจากแปง นํ้าตาลและนํ้ามัน) 

แลวก็ดื่มนํ้าาจนอ่ิมแปล   จากน้ันจึงตัดสินใจท่ีจะหาวาตะกราน้ันมาจากไหน และเริ่มย่าํทวนนํ้า

ขึ้นไป    ในท่ีสุดก็พบตําบลหน่ึง ซึ่งมีบานเรือนต้ังอยู ชาวตําบลน้ันบอกวาผูใหญบาน เปนคน

เอาตะกราลอยนํ้าไป แตไมรูวาในตระกรามอีะไร เขาผูยะโสคนน้ันจึงไปหา ผูใหญบาน ซึ่งบอก

วานองเขาของเขาคนหน่ึงเปนงอย และติดเช้ือเกือบท่ัวราง กาย ทําใหนํ้าเหลือง และเลอืดไหล

เยิ้ม เมื่อวานมีผูทรงคุณธรรมมาเยี่ยมซึ่งแนะนําวา ใหรักษาดวยการปรุงขนมฮัลวาแลวเอาแปะ

ไปตามรางกายคนไข เหมือนการพอก ในขณะท่ีมันยังรอนอยู และในตอนเชาก็ลอกเอาขนมฮัล

วาออกใสตระกราลอยไปตาม กระแสนํ้าตามคําแนะนําของผูทรงคุณธรรม 

เอกสารบทเรียน 

ในหมูผูท่ีมีความรูอยางมั่นคง ความศรัทธารูปแบบหน่ึงจะเกิดขึ้น ซึ่งจะสัมพันธตอพระ

เจาอยูทุกขณะ ทุกกิจกรรม ทุกหนาท่ี และทุกคําสั่งในชีวิตของเขา น่ีคือแบบแผนความคิดของ

บรรดาศาสดา ความมั่นคงท่ีเกิดขึ้นในจิตใจซึ่งพระเจาทรง จัดสรรใหจะไปถึงเขาในทุกกรณี 

ความศรัทธาน้ีจะสรางความเขมแข็งของ “การมี อุเบกขา” (อิสตักนา) ในพวกเขา ทานกอลันดาร 

บาบา เอาลิยาอกลาววา อุเบกขา ไมสามารถสรางขึ้นมาไดโดยปราศจากการมีศรัทธา และความ

ศรัทธาจะไมสมบูรณ โดยปราศจากการสังเกต และผูท่ีไมมีอุเบกขาจะเขาใกลความสัมพันธกับ

โลกแหงวัตถุ (โลกท่ีตกตํ่าลง) มากกวาจะเขาใกลพระเจา 

จิตวิญญาณนิยมคือเอกสารของบทเรียนดังกลาว ซึ่งไดอธิบายวา การมี อุเบกขาน้ันคือ

เกณฑสําหรับความสันติและสงบเยือกเย็นภายใน สําหรับความมี อุเบกขาน้ัน การไววางใจ 

(เช่ือมั่น) ในพระเจา ผูทรงอํานาจในทุกสิ่งเปนสิ่งจําเปน เพื่อความเขมแข็งของการไววางใจ

ดังกลาว จาํเปนท่ีมนุษยจะตองมีความศรัทธา และ ในการมีความศรัทธา ผูน้ันจะตองมีสายตาท่ี

สามารถมองเห็นสิ่งท่ีมองไมเห็น มีเชน น้ันจะไมมีผูใดมีสันติสุขไดในโลกสมัยใหม มนัเปน

สถานการณท่ีประหลาด ท่ีทุกคน ตองการมีทรัพยสินมากมาย ในขณะเดียวกันกร็องทุกขถึงการ

ขาดไรความสันติสุข ความสันติสุขไมใชสิ่งช่ัวคราว แตในความจริงเปนสภาวะถาวรท่ีไมเคยถูก

ขจัดออกไป เพราะฉะน้ัน จะเปนไปไดอยางไรท่ีสิ่งช่ัวคราว มีอายุสั้น ยอยยับอับเฉาและเราเห็น 

มันมลายหายไปอยูเสมอตอหนาตอตา จะสามารถใหความสันติสุขแกเราได อุเบกขา คอืการเขา

ใกลความคิด ซึ่งบุคคลพิจารณาไตรตรองสิง่ท่ีเปนความจริงและไมตาย หลัง จากถอนหัวใจของ

เขาออกจากสิ่งท่ีเปนวัตถุธาตุและไมจีรัง เมื่อความคิดน้ีทําใหคน หน่ึงเขาไปสูสิ่งท่ีมองไมเห็น



เปนลําดับ ประการแรกสุด ความศรัทธาจะกอรางขึ้น ในตัวเขา ทันท่ีท่ีรัศมีแหงความศรัทธาสอง

สวางขึ้นในจิตใจ การเห็นท่ีมองดูสิ่งท่ีมองไมเห็นก็จะไดรับกระตุนในตัวผูน้ัน เมื่อปรากฏตอเขา

หลังจากเห็นสิ่งท่ีมองไมเห็นวา จักรวาลท้ังมวล คือ อาณาจักรของพระเจาองคเดียว ความโนม

เอียงแหงจิตใจก็จะพุง เปาไปท่ีผูเปนสิ่งเดียวน้ัน และหลังจากการรวมศูนยความคิดน้ีแลว ตนไม

แหงอุเบกขา ก็จะเติบโตขึ้นและขยายใหญในตัวเขากิ่งแลวกิ่งเลา 

ชีวติประชาชาตแิละชีวติปัจเจกชน 

การเคลื่อนไหวและกิจกรรมของจักรวาล ไดรับการบันทึกไวในรูปของฟลมภาพยนตร 

ลักษณะสาํคัญและรอยประทับของปรากฏการณแหงจักรวาล ดังท่ี ปรากฏในฟลมภาพยนตร ถูก

ถายทอดและแพรภาพโดยระบบแกแล็กซี่ ท่ีไมอาจ คํานวณนับได การตอสู ความมานะบากบ่ัน

และความสามารถเปนเพียงเง่ือนไข ถาไมกระทําการพยายามและตอสู ความวางเปลาและ

สญูญากาศจะเกิดขึ้นในชีวิต น่ีคือ สิ่งท่ีมีเหตุผลตลอดกาล ท้ังในกรณีประชาชาติและปจเจกชน 

เปนกฎของพระเจาท่ีถาคนหน่ึงพยายามและตอสู และสิ่งถูกสรางของ พระองคเปน

ประโยชนตามมาในความพยายามน้ัน ในวธีิใดวิธีหน่ึงทรัพยากรก็จะ แพรออกไปและทวีคูณขึ้น 

ความสามารถท่ีไมอาจคํานวณนับได ซอนเรนอยูภายใน ทุกสิ่งท่ีพระเจาทรงสรางขึ้นมาบนดาว

เคราะหโลกน้ี เมื่อความสามารถท่ีถูกซอนเรน อยูน้ีถูกคันพบ และไดรับการกระตุน ลูทางการ

ประดิษฐคิดคันท่ีไมอาจคิดประมวล ไดก็จะเปดขึ้นอยางรวดเร็ว เราจะเห็นวาพระเจาทรงสราง

เหล็ก เมื่อคุณลักษณะ และคุณสมบัติของเหล็กถกูคันพบ เหล็กกก็ลายเปนสิ่งท่ีมีประโยชน 

สําหรับ ประชาชนไมวาในระดับปจเจกชนหรือระดับประชาชาติในความกาวหนาทางวิทยา 

ศาสตร ยากท่ีจะมีสิ่งใดท่ีสวนประกอบของเหล็กไมมีผสมอยูดวยไมวาทางใดก็ทางหน่ึง 

นอกจากชีวิตปจเจกชนแลว ชีวิตประชาชาติก็ถูกบันท่ีถูไวในแผนจารึกท่ีได รับการพทัิกษดวย 

เมื่อบางคนตอสูอยางปจเจก สิทธิพิเศษและผลประโยชนก็จะได รับในระดับปจเจก และเมื่อคน

สอง สาม สี่หรือหาคน มานะบากบ่ันรวมกันใน ระดับประชาชาติ ประชาคมท้ังมวลก็จะไดรับ

ประโยชนจากการตอสูน้ี พระเจาทรง กลาววา 

“แท้จริง อลัลอฮ์จะมทิรงเปลีย่นแปลงสภาพของชนกลุ่มใดจนกว่า พวกเขาจะ

เปลีย่นแปลงสภาพของพวกเขาเอง” 

 



ยังมีจารึกในแผนจารกึท่ีไดรับการพิทักษไววา ประชาชาติท่ีพยายามเปลี่ยน แปลงสภาพ

ของตนเอง จะไดรับทรัพยสมบัติและทรัพยากรเพี่อใหกลับกลายเปน มีศักดิ์ศรีและเกียรติยศ 

ขณะท่ีผูมีตองการเปลี่ยนแปลงตัวเอง ก็จะมีชีวิตอยูอยาง ตกตํ่าและไรเกียรติ 

น่ีคือการบันทึกซึ่งอยูในแผนจารึกท่ีไดรับการพิทักษ ถามนุษยใชพลังท่ี พระเจามอบให

ในหนทางท่ีถูกตอง ก็จะไดรับผลลัพธเชิงบวก และถาใชไปในทางท่ีผิด ก็จะไดรับผลลัพธเชิง

ลบ สิ่งเดียวท่ีพระเจาทรงประสงค คือการใชพลังท่ีพระองค ใหมา ในลักษณะท่ียังความผาสุกแก

ผูท่ีใชพลังดังกลาว ความผาสกุของปจเจกชน ไมมีความสาํคัญใดๆ ตอพระเจา เพราะพระองคคือ

ผูสราง พระผูอภิบาลของสิ่ง ท้ังมวล และความเปนพระผูอภิบาลของพระองค ตองการใหสิ่งถูก

สรางท้ังมวลได รับคุณประโยชนโดยความกรุณา การสละใหและทรัพยากรท่ีพระเจาทรงเตรียม

ไว กลาวอยางสั้นๆ อะไรก็ตามท่ีเกิดขึ้นในโลกลวนลถกูบันทึกอยูในแผนจารึกท่ีไดรับการ

พิทักษ นอกจากการขึ้นสูงหรือตกตํ่าของมนุษยแลว ยังบันทึกในฟลมภาพยนตรท่ี หาก

ประชาชาติดํารงชีวิตในทางท่ีถูกตอง ชะตากรรมของพวกเขาคือความสูงสง แต ถาการดํารงชีวิต

ของเขาเปนไปในทางท่ีผิด พวกเขาก็จะกลายเปนทาสของผูอ่ืน 

กระบวนการเข้าไปสู่ความเป็นศาสดา 

เมื่อใดก็ตามท่ีมีการถกเถียงในเรื่องสูงขึ้นหรือตกตํ่าลง ก็ไมอาจละเลยการ ศึกษาปจจัยใน

การขึ้นสูงได ไดกลาวไปแลววา ความกาวหนาเปนผลลัพธของความ มานะบากบ่ัน ไมวาใน

ระดับปจเจกหรือระดับกลุม และผลของความเสื่อมและ ความตกตํ่า เมื่อปจเจกหรือประชาชาติ

กลายเปนคนประมาท และเริ่มมีชีวิตท่ีหรูหรา ฟุมเฟอย  

ความเจริญและความกาวหนามี 2 ลกัษณะ หน่ึงในน้ันคือสภาวะของศักดิ์ศรี ในทางโลก 

ความเจิดจรสัและเกียรติยศทางโลกของปจเจกชนหรือของประชาชาติ และความกาวหนาอีก

ดานหน่ึง ซึ่งความจริงเปนดานท่ีเท่ียงแทคือ การท่ีปจเจกชน หรือประชาชาติ ซึ่งยังคงมีชีวิตอยู

ในโลกท่ีดํารงอยู สามารถไปถึงโลกท่ีมองไมเห็นได ถาท้ังสองดานน้ีลถูกนํามาพิจารณา ก็จะ

เปนการชัดเจนยิ่งวา ความกาวหนาทาง วิทยาศาสตรในยุคปจจุบัน เปนความกาวหนาภายนอกท่ี

เห็นไดชัดเทาน้ัน ไมมีขอสงสัยวา ประชาชาติท่ีมีการศึกษาวิจัยและตอสูอยางหนัก เพื่อการ

ประดิษฐคิดคน จะเปนประชาชาติท่ีมีความกาวหนาและพัฒนาในความรูสึกทางโลก แตเราก็

สังเกต เห็นดวยวาประชาชาติเดียวกันน้ัน เปนประชาชาติท่ีขาดแคลนยิ่ง ในเง่ือนไขของ ความ

สันติสุขแหงจิตใจและความสงบรมเย็นของจิตวิญญาณ เพราะพวกเขาไม ตระหนักถึงความเปน



จริง หรือกลาวไดวา พวกเขายังคงขาดไรซึ่งความรูเกี่ยวกับชีวิต ท่ีแทจริง 

ชีวิตท่ีแทจริง ผูคนมีความคุนเคยกับโลกท่ีจริงแท  ซึ่งยังคงมีความสงบรมเย็นอยูเสมอ  

ยุคสมัยปจจุบันเปนยุคสมัยแหงความเจริญกาวหนาอยางไมมีขอโตแยง ใน ขณะเดียวกันก็เปน

ยุคท่ีความทุกขยาก ความหวั่นวิตก ความโกลาหลและความ กดดันทางอารมณเผชิญหนามนุษย

อยู ท้ังท่ีความกาวหนาเชนน้ีไมเคยมีมากอน เหตุผลสําหรับสิ่งน้ีแสนจะเรียบงายคือผลประโยชน

สวนตัว พื้นฐานของความกาว หนาน้ี ไมวาจะเปนความกาวหนาของปจเจกชนหรือประชาชาติ 

การพัฒนาน้ีเพื่อ ความผาสุกของมนุษยชาติ ซึ่งความสันติสุขเปนผลลัพธขั้นสุดทายของ

ความกาวหนา น้ีจริงหรือ จิตใจของปจเจกหรือระดับกลุม เกี่ยวพันกับกระบวนการเขาใกล

ความคิด ถากระบวนการเขาใกลความคิดคอืความพยายาม และการประดิษฐคิดคนของเรา ควร

จะตองมปีระโยชนตอมนุษยชาติและสิ่งถูกสรางของพระเจา กระบวนการเขา ใกลความคิดน้ี ก็

จะเปนกระบวนการเขาสูความคิดแบบศาสดา ซึ่งเหมือนกับกระบวน การเขาใกลความคิดของ

พระเจา กระบวนการเขาใกลและแนวทางความคิดน้ี ไดรับ การเรียกขานทางกลวิธีวา จติสํานึก

กอลันดาร ถาหากมนุษยมีอุเบกขาเขาจะไดรับ การคุมครองและปลอดภัยจากโรคแหงความทุกข

ยาก และความวติกกังวลตางๆ 

 วิธีการงายๆ เพื่อใหไดรับสภาวะของอุเบกขา (อิสตักนา) คือความคิดของมนุษยน้ันพอง

หรือสนับสนุนกระบวนการเขาใกลความคดิของพระเจา เมื่อเราสังเกต การดํารงอยูของโลก เรา

จะพบวาพระเจาทรงบันดาลทรัพยสมบัติและทรัพยากร ธรรมชาติปริมาณเหลือคณานับสําหรับ

สิ่งลูกสรางของพระองค และไมมีแหลงใดเลย ท่ีมีความเกี่ยวพันโดยตรงกับผลประโยชนของ

พระองคเอง พระเจาไมทรงกังวลกับ สิ่งใดท้ังสิ้น นอกจากความจริงท่ีวา พระเจาทรงปลอดจาก

ความตองการท้ังมวล และ พระองคไมทรงตองการสิ่งใดท้ังสิ้นแลว พระองคยังจัดเตรียมทรัพย

สมบัติและ ทรัพยากรธรรมชาติใหสิ่งถูกสรางของพระองคอยางเปนปกติ ตามกฎเกณฑระเบียบ 

แบบแผนอีกดวย ถาในฤดกูาลท่ีมีความตองการมะมวง ตนมะมวงจะออกดอก และ ผลมะมวงก็

จะถูกผลิตออกมาตามแบบแผนเพื่อสนองความตองการของผูคน 

โดยท่ีมนุษยน้ันขาดแคลนทรัพยสมบัติและทรัพยากรธรรมชาติ เพราะฉะน้ัน จึงไมอาจ

เมินเฉยตอแหลงท่ีมาในลักษณะท่ีจะแยกตัวออกไปจากทุกสิ่งและทําใหถูก ตัดขาดได แต

สามารถยอมรับกระบวนการเขาใกลความคดิท่ีวา  แหลงท่ีมาซึ่งเกิดจาก ความพยายามของเขา

น้ัน เผาพันธุของมนุษยชาติท้ังมวลมีหุนสวนและมีสิทธิอยางเต็มเปยมท่ีจะใชมัน ดังท่ีเขาใช การ



ไดมาซึ่งกระบวนการเขาใกลความคิดดังกลาว มีแนวโนมไปสูความสัมพันธของอารมณกับ

กระบวนการเขาใกลท่ีตองการ ตัวอยาง เชน   ถาทานปรารถนาจะมมีิตรภาพกับสุภาพชน ทานก็

ควรจะตองกระทําสิ่งท่ีเหมือน กับท่ีสุภาพชนปฏิบัติกัน   ถาทานแสวงหาความสัมพันธกับ

นักการพนัน ทานก็จะตอง เลนการพนันกับเขาอยางไมตองสงสัย และถาตองการอยูรวมกับผู

ทรงศีล ทานก็ตองยอมรับการปฏิบัติท่ีเหมือนกับผูทรงศีลน้ันมากท่ีสุด การเปลี่ยนแปลง

กระบวน การเขาใกลความคิด เปนสัดสวนโดยตรงกับการรับเอาอุปนิสัยและการปฏิบัติเกี่ยวกับ

เรื่องน้ีมา 

ทรรศนะของพระเจ้า 

พระเจาทรงบริการสิ่งถูกสรางของพระองค โดยไมไดหวังรางวัลตอบแทนใดๆ แกตัว

พระองคเอง ถาบางคนยอมรับกระบวนการเขาใกลความคิดอยางมีทาง เลือกวา เขาสามารถรับ

ใชบริการสิ่งถกูสรางของพระเจาในทุกกรณีได จิตวิญญาณ กอลันดารก็จะถูกมอบใหเขา และ

เมื่อความคิดน้ีถูกสรางขึ้นอยางมั่นคง จนกลายเปน เปาหมายตลอดไป ในไมชาก็จะปฏิบัติแตสิ่ง

ท่ีพระเจาชมชอบและพึงพอใจ จิตสํานึก น้ีมาสูการเอาใจใสของเขา เน่ืองจากเพราะการแสดง

พฤติกรรมน้ีซ้ําแลวซ้ําอีกวา อะไร ท่ีเกิดขึ้นมาแลว หรือกําลังเกิดขึ้นหรือท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต 

ลวนมาจากพระเจา และ สิ่งน้ีมีสวนชวยในการสรางความศรัทธาในตัวเขา วิธีคิดเชนน้ีเรียกวา

การมีอุเบกขา ชีวิตท้ังหมดของบรรดาศาสดาไดรับการดูแลดวยกฎท่ีวาทุกสิ่งมาจากพระเจา

ดังกลาว กระบวนการเขาใกลความคิดของการมีอุเบกขา ถูกสรางขึ้นอยางดีเยี่ยมในบรรดา 

ศาสดาและมิตรของพระเจา (เอาลิยาอ) เพื่อใหกระบวนการเขาใกลความคิดน้ี ถูกสรางขึ้นในตัว

คนเหลาน้ัน เมื่อคิดถึงบางสิ่งบางอยาง พวกเขาไมเคยมีความผูกพัน กับสิ่งใดโดยตรงเพือ่ตัวเอง

เลย พวกเขาเก็บรักษาไวในจิตใจเสมอวา พระเจาคือ เจาของจักรวาล รวมท้ังตัวเขาเองดวยเพียงผู

เดียวเทาน้ัน ไมมีสิ่งใดสัมพันธกับโดยตรงกับพวกเขา นอกจากทุกสิ่งน้ันจะสัมพันธกับพวกเขา

เน่ืองเพราะพระเจา เมื่อกระบวนการเขาสูความคิดน้ีถูกสรางอยางมั่นคงแลว จะคอยๆ กลายเปน

ลักษณะ ทางบุคลิกภาพ ท่ีกอนจะเขาสูกิจกรรมใดๆ เขาจะระลึกถึงพระเจากอนท่ีจะมีความ คิด

ใดๆ เกี่ยวกับเรื่องน้ันโดยเฉพาะ กอนใหความสนใจตอสิ่งใด เขาจะตองมีความ คิดน้ีจนเปนนิสัย

วา สิ่งน้ีไมมีความสัมพันธโดยตรงกับพวกเขา จะมีความสนใจตอสิ่ง ใดก็ตามเพราะพระเจา

เทาน้ัน 

 



ทัศนคติน้ีทําใหทุกการเคลื่อนไหวของจิตใจ เช่ือมโยงกับความรูสึกเพื่อพระเจา พระเจา

กลายเปนผูรับฟงพวกเขาเหมือนคนท่ีถูกกระตุนใหไดยิน ทัศนคติของ พระเจาจะคอยๆ หยั่งราก

ลงในจิตใจของพวกเขา และจิตใจดังกลาวกลายเปนผู กระทาการแทนทัศนคติของพระเจา ทุก

การเคลื่อนไหวแหงจิตใจของบุคคลจะกลาย เปนความเคลื่อนไหวแหงทัศนคติของพระเจา

หลังจากบรรลสุภาวะน้ี และไมมกีาร เคลื่อนไหวของจิตใจพวกเขา  ขณะใดท่ีปราศจากพลังและ

อํานาจ มิตรของพระเจาท่ี ไดรับการบริหารจัดการ ไดรับหัวใจเดียวกันโดยพระเจา และบรรดา

มิตรท่ีกระทํา การบนการดลใจและทางนําของพระเจาเหลาน้ี พยายามท่ีจะไดรับหัวใจน้ีผานทาง 

การทรมานตนเอง 

พฤตกิารณ์และเจตนารมณ์ 

ตราบท่ีมีการพิจารณาความดีหรือความเลวไมมีพฤติการณใดในโลกน้ีมีความ ดีหรือ

ความเลวดวยตัวเอง ความจริงความหมายของพฤติการณท่ีไดรับการสันนิษฐาน คือความดีหรือ

ความเลว ความหมายท่ีไดรับการสันนิษฐานคือเจตนารมณ อะไรก็แลว แตท่ีอยูในเจตนารมณ

ของบุคคลกอนแสดงพฤติการณคือ คุณธรรมความดีหรือความช่ัว (ก็ได) พฤติการณของไฟคือ 

การเผาผลาญ เมื่อถูกใชเพื่อความผาสกุของประชาชน เชน การปรุงอาหาร น่ันเปนพฤติการณท่ี

เปนคุณธรรมความดี และถาไฟใชเพื่อ การทําลาย เชน การเผาบานคน  ดังน้ันมันก็จะเปนความ

เลว 

ถามีการศึกษาอยางระมัดระวัง ถึงแบบแผนทางความคิดของประชาชาติ ซึ่ง 

ความกาวหนาของพวกเขาน้ัน ทําใหเราถูกควบคุมหรือขาดแคลนความชวยเหลอื ของพวกเขา

แลว ก็จะสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจนวา คติพจนแหงความกาว หนาในดานความเจริญทาง

วิทยาศาสตรของประชาชาติน้ัน คือการปกครองของ ประชาชาติหน่ึง ซึ่งทําใหเผาพันธุมนุษย

ท้ังหมดตกเปนขาทาสของพวกเขา หรือ รวบรวมทรัพยสินเงินทองจากการประดิษฐคดิดัน จาก

การสรางความทรมานจาก ความยากจนและความทุกขยากใหกับเพื่อนมนุษยอ่ืนๆ โดยท่ีความ

เจริญกาวหนาน้ี ปราศจากความคิดเกี่ยวกับความผาสกุของมนุษยชาติท้ังมวล และสวนทางกับ

การ เขาใกลพระเจา ดังน้ัน ความกาวหนาและความเจริญน้ี จึงกลายเปนแหลงของความ กังวล

และความทุกขทรมานอยางถาวรสาํหรับมนุษยชาติ รวมท้ังผูตอสูมานะบากบ่ัน เพื่อสราง

นวัตกรรมน้ีเองดวย วันหน่ึงความกังวลและความทุกขทรมานจะกอความ หายนะครั้งใหญขึ้น

บนโลกและกลายเปนไฟนรกท่ีเรารอน 



การรวมศูนยจิตใจของบุคคลผูหน่ึง จะเปนไปไดก็ตอเมื่อ ถาเขาเช่ือวาการ ดํารงอยูหรือ

การสูญสลายไปของสิ่งตางๆ มาจากพระเจาเทาน้ัน และเมื่อความเช่ือ ไมมั่นคงและผุกรอนไป ผู

น้ันก็จะติดกับดักของแนวความคิดและความสงสัยดังกลาว ซึ่งมีผลทําใหเกิดอารมณตึงเครียด 

สับสน ระทมทุกข หวาดกลัวและวิตกกังวล  ขณะท่ี สามารถเห็นไดงายวาพฤติการณ กจิกรรม

และความเคลื่อนไหวทุกอยางของมนุษย ถูกควบคุมโดยพระเจา ซึ่งไมสามารถมองเห็นไดโดย

อาศัยตาเน้ือ  ทารกท่ีอยูในครรภ มารดาไดรบัการจัดเตรียมอาหารไวให 9 เดือน เพื่อการ

เจริญเติบโตท่ีน่ัน ตําแหนง ของหนาอกมารดาท่ีเตรียมไวกอนท่ีการกจะถือกําเนิด ใหนํ้านม

ออกมาหลังจาก การเกิด ทารกเจริญเติบโตอยางสมดุลเพราะอิทธิพลการบํารุงหลอเลี้ยงของนํ้า 

นมน้ี จากเด็กจนเปนผูใหญ   แรงกระตุนแหงความเปนหนุมเปนสาว  การจัดหา ทรัพยากร

เพื่อใหแรงกระตุนและความตองการสมบูรณ การมีอยูของทรัพยากรกอน ท่ีพวกเขาจะหามันได 

การสนับสนุนเหลาน้ีในท่ีสุดก็จะสูญสิ้นไป หากโลกปฏิเสธ ท่ีจะผลิตเมล็ดธัญพืช 

หลังจากแตงงานแลว ความตองการของคูสมรสท่ีจะมีผูสืบทอดสกุลของตน และความ

รักลูกท่ีมากมายในหัวใจของพอแม เปนผลใหเกิดแรงกระตุนท่ีรุนแรงใน ความเปนพอเปนแม 

นับวามีคุณคาท่ีจะพิจารณา วา ถาพระเจาไมไดใสความรกัเด็ก เขาไปในพอแมแลว เด็กๆ ก็ไม

อาจไดรับการเลี้ยงดูใหเติบโตได นอกจากน้ีความรักในเลือดเน้ือเช้ือไขไมไดเปนของมนุษย

เทาน้ัน แตความรูสึกน้ีพบไดในสิ่งท่ีพระเจา ทรงสรางทุกชนิด และเน่ืองจากความรักน้ีเพียง

ประการเดียว ท่ีพอแมมีความกังวล ใจกับธรรมชาติและเลี้ยงดูเลือดเน้ือเช้ือไขของตนมา 

การเจริญเตบิโตของเมลด็พชืในพืน้ดนิ 

ตามปกติถือวาหากไมมีความมานะพยายาม ก็ไมอาจไดรับทรัพยากรธรรมชาติ ตางๆ ได 

แตเราสังเกตไดวา ทรัพยากรธรรมชาติท่ีเราขวนขวายและมานะบากบ่ัน มาน้ัน ปรากฏอยูแลว

อยางมีแบบแผน เมื่อชาวไรชาวนาหวานเมล็ดพืช หลังจาก ไถพรวนดินแลว การเจริญเติบโตของ

เมล็ดพืชสงผลใหเกิดการจัดเตรียมอาหารชนิด ตางๆ ใหแกความตองการของมนุษย สิง่น้ีเกิดขึ้น

เพียงเพราะแหลงกําเนิดมีอยูแลว ตัวอยางเชน การมีอยูของโลก เมล็ดพันธุพืชท่ีมีพรอม ความ

สมบูรณของดิน การมี นํ้าเพื่อการเติบโตของเมล็ดพืช แสงอาทิตย อากาศ อุณหภูมิท่ี

เปลี่ยนแปลงตาม ฤดูกาล เปนตน ถาไมมีเมล็ดพืช พื้นดินแหงแลง ไมมีนํ้าหรือขาดอากาศแลว 

ดังน้ัน ความพยายามของมนุษยก็ไรผลและไมมีประโยชน 

 



ด้วยการสร้างสรรค์ของพระเจ้า 

เปนบุคลิกลักษณะของพระเจาท่ีทุกการสรางสรรคน้ันใหกําเนิดและทําใหสิ่งประดิษฐ

ตางๆ มากกวานับพันๆ ลานอยางปรากฏขึ้น ตัวอยางเชน ดวยการสราง สรรคของพระเจา 

กระแสไฟฟาไดรับผิดชอบสิ่งประดิษฐนับพันชนิดท่ีเกิดขึ้นและ ยังมีอีกมากมายท่ีจะตามมา 

สถานการณเชนน้ีเปดเผยความลับท่ีวา พระเจาทรงสราง ทรัพยากรธรรมชาติ  ดังน้ัน มนุษย

จะตองสืบเสาะหาเอาแหลงท่ีซอนแฝงอยูเหลาน้ีออก มาและใชใหเปนประโยชน เมื่อประชาชาติ

เตรียมการสํารวจสิ่งท่ีซอนแฝงอยู พระเจาจะประทานความลับมากมาย เกี่ยวกับสิ่งเหลาน้ีให

และเมื่อพวกเขาพิจารณา ไตรตรองในขอมูลความจริงท่ีไดรับการประทานลงมา การสรางสรรค

ใหมๆ กวาก็ จะเกิดเปนจริงขึ้น 

จิตสํานึกกอลันดารช้ีนําเราวา  ทุกสิ่งท่ีพบในจักรวาลลวนมี 2 ระนาบ หน่ึง ในสองดาน

ของการสรางสรรคคือปรากฏการณ และอีกดานหน่ึงคือท่ีดํารงอยูภายในนํ้าเปนของเหลวน่ีคือ

ดานภายนอก แตเมื่อสํารวจดูดานในท่ีซอนอยูจะพบวามีอยู อยางมากมาย เหมือนกับกรณีของ

เหล็กซึ่งมองดูภายนอกเปนโลหะ แตเมื่อสิ่งท่ีซอน แฝงอยูภายในถูกคนออกมา ผลิตภัณฑและ

สิ่งประดิษฐใหมก็เกิดขึ้น เมื่อเราเริ่มแสวงหาคุณลักษณะของพระเจาในสิ่งใดก็ตาม จะ

สังเกตเห็นวา อะไรก็ตามท่ีอยูในจักรวาล หรือมือยูในโลก ลวนแลวแตถกูสรางมาเพื่อ

ผลประโยชนของมนุษยท้ังสิ้น 

คาํนิยามที่ถูกต้อง 

การมีอุเบกขาไมเพียงหมายถึง บุคคลผูหน่ึงจะตองเปลี่ยนเปนผูไมแยแสไม สนใจ

เกี่ยวกับเงินทองเทาน้ัน แตตองคงความไมแยแสและความปรารถนาตอเรื่อง เงินทองไวใหได 

การบรรลคุวามตองการขั้นพื้นฐานของชีวิต และความตองการท่ีจะดูแลเอาใจใสผูใกลชิดอันเปน

ท่ีรัก เปนสิ่งท่ีไมอาจปฏิเสธได และเกี่ยวของกับสิทธิ มนุษยชน การมีอุเบกขาคือสิ่งใดก็ตามท่ี

มนุษยกระทําจะตองกระทําโดยความลงรอย กับเจตนารมณของพระเจา และตองไมเปนอันตราย

และทํารายสิ่งถกูสรางตางๆ ทุกคนควรยังคงมีความปลื้มปติยินดี  และไมควรนําความทุกขยาก

สําบากมาสูเพื่อน มนุษย สิ่งน้ีตองรวมเขาดวยกันอยางมั่นคงในจิตใจของบุคคลวา พระเจาคือ

เจาของ และผูครอบครองกรรมสิทธ์ิในแตละสิ่ง และทุกสิ่งท่ีปรากฏอยูในจักรวาลเพียงผูเดียว 

พระเจาคือผูทรงสรางแผนดิน หวานเมล็ดใหเปนลําตนเปนใบ มอบความสามารถ ในการ

เจริญเติบโตเปนตนไมใหญแกเมล็ดพืชน้ัน และพื้นดินท่ีจะบํารุงตนไมไวในตักของมันใหนํ้า



ไหลเวียนอยูในเน้ือเยื่อตนไมเสมือนเลือด อากาศเตรียมออกซิเจน แสงสวางเสริมสีท่ีขาดหายไป

ของตนไม ใหดวงอาทิตยยังคงฉายสองตนพืชเพื่อให ออกผล แสงจันทรสรางความหวานหอม

ใหผลไม เปนหนาท่ีของพื้นดินท่ีจะตองผลิต และเลี้ยงดูตนไม จึ่งเปนท่ีตองการเพื่อบรรลุความ

ปรารถนาของมนุษย และเปนหนาท่ี ของตนไมท่ีจะผลิตใบและผลไม ซึ่งสิ่งถูกสรางท้ังหลาย

ตองการอยางยิ่งตามฤดูกาล 

สมาชิกภาพของจักรวาล 

พระเจาทรงตองการใหทุกสิ่งในจักรวาลควรตองยังคงเคลื่อนท่ีอยู ผูท่ีดําเนิน รอยตาม

ความตองการ คาํบัญชา และทัศนคติการตอสูของพระเจาน้ี จะกลายเปน สมาชิกของจักรวาล 

สมาชิกภาพน้ี ทําใหจกัรวาลต่ืนตัวและเคลือ่นไหว คําถามกค็ือ มนุษยตองทําอะไร หรือ

ความกาวหนาใดซึ่งเปนไปไดท่ีพระเจาทําใหจิตของมนุษย ถูกหนวงเหน่ียว ถูกทําใหวกิลจริต

หรือคลุมคลั่ง เราไมเห็นดอกหรือวาผูคนเกิดขึ้น มาอยางเขลาตอการยืนหยัดขึ้นหรือการลมคว่าํ

ลง 

เราเพิ่งจะกลาววา ผูท่ีมีความผูกพันกับพระเจาและศรัทธาอยางมั่นคงวา พระเจาไดผนึก

ทุกกิจกรรมของชีวิตน้ัน ไดรับมอบการเขาใกลความคิดแบบศาสดา ในทางจิตวิญญาณนิยม ผูท่ี

มีการเขาใกลความคิดดังกลาวถกูเรียกวา มสุตัฆนี (ผูอุดม ไปดวยอุเบกขา) และตระหนักวาตัว

เขาเองมีความเช่ือมโยงกับพระเจา ผูซึ่งผนึกชีวิต ของเขาไว การกลับมาสู และย้ําถึงความรูสึกน้ี

ทําใหเกิดรูปแบบทางกายภาพและใน ทางปฏิบัติ เขาสังเกตวาตัวเองมีชีวิตอยูในปริมณฑลของ

แสง ซึ่งจักรวาลท้ังมวลถกู หอหุมไว บรรดาคัมภีรแหงสวนสวรรคไดอธิบายไวอยางประณีตวา 

พื้นฐานของโลก และฟากฟาคือแสง ซึ่งทุกสิ่งในจักรวาลเช่ือมโยงกับพระเจาโดยผานทางแสงน้ี 

เมื่อ วงแหวนแหงแสงหรือรัศมีน้ี มีความเดนชัดตอมุสตัฆนี เขาก็สามารถศึกษาสูตรตางๆ ของ

การสรางสรรคท้ังหมดได 

สวรรค์และนรก 

ผูอยูในสวรรคคือ ผูท่ีมีความเขาใจอยางลึกซึ้งตอคําสอนของคัมภีรศักดิ์สิทธ์ิ เหมือนกับ

บรรดาศาสดา ผูท่ีจะไดอยูในสวนสวรรค ซึง่พระเจาทรงโปรดประทาน ความกรุณาให และยก

ฐานะเขาใหเปนมิตรกับพระองค โดยท่ีพระเจาเองน้ันทรง ปลอดและหางไกลจากความ

หวาดกลัว ความวิตกกังวลหรือความทุกขใจท้ังมวล ดังน้ัน มิตรของพระองคก็เชนเดียวกับ



พระองค คือปลอดจากการครอบงําของความวิตก กังวลและความหวาดกลัว ผูท่ีไมอาจเขาไปสู

ความมีมิตรภาพกับพระเจาได สวนสวรรค จะไมยอมรับ และพวกเขาจะเปนเช้ือเพลิงของนรก 

ถามีความเศราโศกและความ หวาดกลวัในคนใดคนหน่ึง ดังน้ันตามกฎท่ีพระเจาทรงแถลง เขา

ไมใชมิตรของ พระเจา และผูท่ีไมใชมิตรของพระองคจะถูกปฏิเสธจากสวนสวรรค 

การพึง่พาอาศัยและความเช่ือมัน่ 

ตามปกติเมื่อการมีอุเบกขาไดรับการพิจารณา จะถูกถือวาเปนมิติของความ เช่ือมั่น และ

การพึ่งพาอาศัยท่ีบุคคลมีตอพระเจา ความเช่ือมั่นและการพึ่งพาอาศัย แสดงบทบาทในชีวิตของ

ทุกคนพอประมาณ แตเมื่อเรามายังคํานิยามและสิ่งท่ีเกี่ยวของกับมัน  จะสังเกตเห็นวาสิ่งน้ีก็

เหมือนกับพิธีกรรมในการเคารพภักดีอ่ืนๆ ท่ีเปน เพียงหลุมพรางของคําพูดท่ีสวยหรูเทาน้ัน 

ความเช่ือมั่นและการพึ่งพาอาศัยหมายกึง การท่ีบุคคลผูหน่ึงควรจะตองมอบความไววางใจใน

ภาระรบัผิดชอบของเขาแดพระเจา   แตทางปฏิบัติในขอบขายการสังเกตเกี่ยวกับชีวิตประจําวัน 

ท่ีปลอยไปอยางเปลาประโยชนของเรา ปรากฏวาเปนเพียงคําพูดท่ีไมมีความเดนชัดและทําไมได 

โดยท่ัว ไปคนมักคิดวา ถาเจานายของฉันถกูทําใหรําคาญ ฉันก็จะถูกไลออก ถูกลดตําแหนง 

หรือถูกกีดกันจากการสนับสนุนสงเสริม 

น่ีคือการสังเกตโดยท่ัวไปของเราเชนกันวา เมื่อบางสิ่งบางอยางใหผลลัพธ ในดานบวก 

เราจะคุยโมโออวดอางวาเปนผลงานจากสติปญญา ความกลาหาญทาง ดานความรูของเราเองไม

มีสิ่งอ่ืนเลย มีตัวอยางมากมายท่ีเปนหลักฐานวา ความเช่ือ มั่นและการพึ่งพาอาศัยพระเจา เปน

เพียงถอยแถลงท่ีเปนขอสมมุติในสวนของผูคน ท่ัวไป ผูท่ีไมมีความเช่ือมัน่และพึ่งพาอาศัยพระ

เจา  จะยังคงปราศจากการมีอุเบกขา ในความเปนจริง ความเช่ือมั่นและการพึ่งพาอาศัยพระเจา 

เปนหวงเช่ือมโยงพีเศษ ระหวางมนุษยกับพระเจา และผูไดรับสิทธิความสมัพันธกับพระเจาน้ี 

จะไดรับการ ปลดปลอยจากความละโมบในโลกียะ บุคคลดังกลาวจะเปลี่ยนเปนผูท่ีไมสนใจใย

ดี และเมินเฉยตอการชวยเหลืออนุเคราะหของผูอ่ืน เขากลายเปนผูตระหนักใน คุณลักษณะของ

พระเจาวาพระองคคือผูทรงเอกะ ทรงไรความกังวล พระองคไมทรง ใหกําเนิดและไมทรงถูก

กําเนิดและพระองคไมมีครอบครัวในขอบขายของคุณลักษณะ เหลาน้ีของพระเจา เมื่อเรา

ตรวจสอบดูสิ่งถูกสราง เราพบวาบรรดาสิ่งถูกสรางไม สามารถเปนหน่ึงเดียวได พวกเขาตองมี

จํานวนมากมาย ยากจนขัดสนในโภคทรัพย ท่ีจะสนองตอบความปรารถนาและความตองการ

ของชีวิต ยังมีลักษณะเปนอาณัติ ของสิ่งถูกสรางท่ีจะตองถูกใหกําเนิด และเปนผูใหกําเนิดเอง



และการมคีรอบครัวอีกดวย   เมื่อตัวแทนท้ังหาเหลาน้ีถูกจิตสาํนึกกอลันดารนํามาพิจารณา ก็จะ

แสดงใหเห็น วา จากคุณลกัษณะท้ังหาเหลาน้ีของพระเจา สิ่งถูกสรางสามารถมคีวามสมัพันธ

โดยตรงกับพระองคเพียงหน่ึงในน้ัน 

เปนไปไมไดสําหรับสิ่งถูกสรางท่ีจะไมอยูในสภาพมากกวาหน่ึง พวกเขาตอง ถูกให

กําเนิดหรือเปนผูใหกําเนิดเอง พวกเขายังตองมีครอบครัว น่ันคือสิ่งถูกสราง ไมสามารถ

ดําเนินการควบคุมคุณลกัษณะท้ังสี่ประการน้ีของพระเจาได แตสามารถ มีความสมัพันธกับพระ

เจาเพียงคุณลักษณะเดียวของพระองค น่ันคือ พวกเขา สามารถเช่ือมความตองการของตนเองกับ

พระองคเทาน้ันดวยการถอนจิตใจของพวก เขาออกจากแหลงอ่ืนท้ังหมด บุคคลผูหน่ึงยังอยูหาง

จากพฤติกรรมในเรื่องความเช่ือ มั่นและการพึ่งพาอาศัย ถาปจจัยความตองการของเขา ยัง

สัมพันธอยูกับสิ่งถูกสราง นอกจากพระเจา 

ความสมัพันธทางจิตวิญญาณถูกนําสูการปฏิบัติเพื่อสงตอความตองการ และ ความ

ปรารถนาของชีวิตไปยังครูผูช้ีนําทางจิตวิญญาณของเขา และครูก็จะกลายเปน ผูรับผิดชอบตอ

ความตองการท้ังมวลของสานุศิษย เสมือนบิดามารดารับผิดชอบตอ ความตองการของทารก 

เวนเสียแตวา หรือจนกวาเขาจะไมมีจิตสํานึกหรือความ สามารถเพียงพอท่ีจะดูแลตัวเขาเองได 

พวกเขายังคงครุนคิดและฟาดูแลบุตรนอย ของตนตลอดเวลา ประตูบานไมสมควรจะถูกเปดท้ิง

ไว เพื่อวาเด็กจะไดไมออกไปโดย ไมทันสังเกตเห็น ถาอากาศเย็นแลวเขาไมไดรับการแตงตัวให

เหมาะสม เขาก็จะเปนหวัด    ถาเด็กนอยไมไดกินอาหารตามเวลา ครกู็จะกังวลวา ทําไมเด็กจึง

ไมไดรับการ ปอนอาหาร ถาเด็กนอนเลยเวลาต่ืน พวกเขาก็จะวิตก ถาเด็กนอนไมหลับ ก็รูสึก 

เปนทุกข ทุกคนท่ีมีบุตรเปนของตัวเองหรือเห็นนองสาวนองขายของตนจะรูดีท่ีเดียว วา บิดา

มารดาเปนผูรับผิดชอบตอความตองการท้ังหมดของลูก และความรับผิดชอบ คือสนองตอบตอ

ความตองการจนสมใจอยากของลูกโดยท่ีสานุศิษยหรือนักเรียนเปน บุตรทางจิตวิญญาณของ

ผูสอนหรือครู (เชคหรือมูรอด)  ดังน้ัน เขาจึงกลายเปนผู รับผิดชอบตอความตองการทางโลก 

ทางศาสนาและทางจิตวิญญาณของสานุศิษย เมื่อความสัมพันธพัฒนาเขมแข็งขึ้น จิตใจของ

ผูสอนก็จะเคลื่อนยายไปยังสานุศิษย สอดคลองกัน และเขาไดตระหนักโดยจิตใตสํานึกวาผูท่ี

ดูแลเขาน้ัน ตัวผูน้ันเองอยู ภายใตการดูแลของพระเจาและจิตใจของเขาคอยๆไดรับการ

ปลดปลอย รวมท้ังความ ตองการและความปรารถนาท้ังมวลของเขา เปลี่ยนเปนมีความสัมพันธ

กับพระเจา 



สํานักคดิ จิตสํานึกกอลนัดาร 

กอนการรับสํานักคิดกอลันดาร ขาพเจามีความไมดี 2 ประการ ประการท่ีหน่ึง ขาพเจา

เปนคนมีจิตใจทางธุรกิจ เมื่อใดก็ตามท่ีมีโอกาสพบปะผูคน ขาพเจา จะมีความคาดหวังบางสิ่ง

บางอยางจากเขาแกตัวเองอยางรวดเร็ว หลังการยอมรับ ทานกอลันดาร บาบา เอาลิยาอ สิ่งแรก

เลย คือกระบวนการเขาใกลของจิตใจได รบัการแกไข  ความคาดหวังจากผูใดไมเคยบรรลุผลอีก

เลย สิ่งน้ีเกิดขึ้นซ้ําแลวซ้ําเลา และในท่ีสุดเหตุการณท่ีบุคคลหน่ึงจะไดรับการชวยเหลือ ก็ตอเมื่อ

พระเจาทรง ประสงค เกิดขึ้นกับขาพเจาอยางน้ัน 

บริโภคทองคาํ 

หลังจากน้ีการอบรมโปรแกรมท่ีสองก็เริ่มขึน้ ขาพเจาถกูทําใหเห็นดวยตาทางจิตวญิญาณ

วา มีหองขนาดใหญ ท่ีมีตูจํานวนมากเก็บทองคําแทงไว และขาพเจา ถกูกักตัวอยูในหองดังกลาว 

สภาวะน้ีปรากฏอยูท่ัวไปกวา 48 ช่ัวโมง ในสภาวะน้ี เมื่อใดก็ตามท่ีขาพเจาถกูกระตุนใหกิน

อาหาร จะมีเสียงกองในหวา “จงกินทองคํา” เมื่อขาพเจาปรารถนาจะดื่มนํ้า เสียงเดียวกนัก็บอก

วา “ดับความกระหายของเจา ดวยทองคําและเงิน”ในท่ีสุดเมื่อขาพเจาหลุดออกมาจากสภาวะ

ดังกลาว เงินแมเพียง 10 รูป ก็สรางรสชาติแหงความเกลียดชังขึ้นในตัวขาพเจาแลว และติดตาม

มาดวย เหตุการณนับพันๆ เหตุการณ ซึ่งเปนไปไมไดในทางเหตุผลและตรรกกะ แตมนัก็ 

เกิดขึ้น ประสบการณมากมายเกี่ยวกับเรื่องน้ี ทําใหความเช่ือท่ีวาสิ่งท่ีเกิดขึ้นดวย เจตนารมณของ

พระเจาเทาน้ันเกิดขึ้นอยางมั่นคง วัตถุประสงคท่ีเลาเรื่องเหลาน้ีก็คือ จิตวิญญาณนิยมไมใช

ความรูท่ีวางพื้นฐาน และสถาปนาขึ้นเพียงบนคําพูดหรือวลี ประโยคเทาน้ัน แตเปนศาสตรแหง

การปฏิบัติท่ีวางพื้นฐานอยูบนการสังเกตและประสบการณจริง 

เคร่ืองจักรอตัโนมตั ิ

ชีวิตจากเกิดจนตาย โลกคั่นกลางหลังการตาย วันแหงการฟนคืนชีพและ การตัดสิน

พิพากษา สวรรคและนรก และการนึกคิดเกีย่วกับอภิปสนาของพระเจา สิ่งท้ังหมดน้ีวางพื้นฐาน

อยูบนความเช่ือมั่นศรัทธา เรื่องพื้นฐานก็คือคนๆ หน่ึงเช่ือวา เขามีชีวิตและดํารงอยู มจีิตสํานึก

และจิตใจของเขาทําหนาท่ีอยางเหมาะสม เขามี อิสระในบางขอบเขตของเรื่องราวบางประการ 

และยังคงอยูภายใตอิทธิพลสภาวะ ท่ีไมไดต้ังใจเกือบท้ังหมด ดังตัวอยางเชน ถาบุคคลหน่ึงเริ่ม

หายใจอยางรูตัวและต้ัง ใจ เขาจะไมหายใจภายในหน่ึงนาที ในชีวิตประจําวันของเรา เมื่อบุคคล



หน่ึงรูสึก หิว เขาจะกินบางสิ่งเพื่อบรรเทาความอยาก เมื่อกระหายจะตับกระหายดวยการ ดื่มนํ้า 

เหมือนกับกรณีของเครื่องจักรท่ีสรางขึ้นภายในรางกายของมนุษยซึ่งทําหนาท่ี อยางปกติ ไมมี

หยุดและตอเน่ือง สมอง หัวใจ ปอด ไต ตับและลําไส ซึ่งเปนสวนประกอบของเครื่องจักรน้ียังคง

ทํางานอยางตอเน่ือง ไมมีแมแตคนเดียวจาก ประชากรกวา 5,000 ลานคนของโลกน้ี ท่ีสามารถ

ควบคุมเครื่องจักรน้ีไดดัวยเจตนา และรูสกึตัว   เครื่องจักรท่ีสรางขึ้นภายในน้ีทํางานโดย

อัตโนมัติ เช้ือเพลิงท่ีใชในเครื่อง จักรน้ีก็ไมอยูในการควบคุมของมนุษย และน่ียังทําใหมั่นคงขึ้น

ไปอีก ดวยความจริง ท่ีวา เมื่อเครือ่งจักรน้ีหยุดทํางานลง ไมมีพลังใดในโลก ไมมีความรูท่ี

กาวหนาหรือ วิทยาการและเทคโนโลยใีด สามารถซอมแซมใหกลับมาทํางานใหมไดตามปกติ 

เครื่อง จักรน้ีจะคอยๆ หยุดทํางาน หรือบางครั้งหยุดกะทันหันอยางสิ้นเชิงภายโตระบบ 

ธรรมชาติ การคอยๆ ยุติเรียกวาการปวยไข และการหยุดอยางกะทันหันเรียกวา “หัวใจลมเหลว” 

มนุษยถือวาการบําบัดรักษาความปวยไขน้ันมีทางเลือก แตเราท่ีไม อาจหาไดแมสักคนเดียวท่ี

อยากจะปวยหรือตาย หากชีวิตเปนสิ่งท่ีเลือกได ก็คงไมมี ใครอยากตาย กรณีคลายกันคอื

ปจจัยพื้นฐานของชีวิตและการเคลื่อนไหวท้ังหมด ท่ีการทํางานอยางราบเรียบของชีวิตขึ้นอยูกับ

มันน้ัน ไมใชสิ่งท่ีมีทางเลือก ถาเรา พิจารณาพื้นฐานของชีวิต มันเริ่มตนดวยการถือกําเนิด ซึ่งไม

อยูในการควบคุมของการเกิดดวยประการใดๆ เลย ประวัติศาสตรมนุษยชาติเปนท่ีชัดเจนวา ไม

มีวิญญาณ สกัดวงเดียวท่ีเกิดมา ตามการเลือกและเจตนารมณของตนเอง ทุกคนและทุกสิ่งท่ี เกิด

มาบนโลกน้ี มาตามเวลาท่ีกาํหนด และสูญสลายไปในกาํหนดเวลาท่ีไมมใีคร สามารถอยูเกินได

แมแตเสี้ยววินาที น่ีคือความจริงท่ีไดรับการยอมรับ ซึ่งทุกคนสังเกต เห็นได ในทุกขณะเวลาและ

ทุกสถานท่ี กลาวอยางสั้นๆ พระเจาทรงสรางตามท่ี พระองคทรงประสงค ดวยรูป แบบ

หลากหลาย และสถานะตางๆ กันไม เคยมีตัวอยาง มากอนท่ีหาไดวา คนแคระเติบโตขึ้นเปนชาย

สูง 7 ฟุต หรือคนสูง 7 ฟุตหดสั้นลง เหลือแค 2 ฟุตครึ่ง 

มนุษย์ เวลา และของเล่น 

เมื่อเราเปรียบเทียบผูคน ในเชิงของความสามารถทางสติปญญาและจิตใจ จะพบวา บาง

คนมีความสามารถมากกวาผูอ่ืน บางคนมีความสามารถนอยกวา และ บางคนปราศจาก

ความสามารถอันมหัศจรรยน้ีอยางสิ้นเชิง วิทยาศาสตรอาจอางถึง ความสําเร็จของตน ท่ีสามารถ

ไปเดินบนอวกาศได แตไมมีหลักฐานชัดเจนท่ีบันทึกวา คนปญญาออนน้ันถูกทําใหเปนผูมี

ความรูได พระเจาใหสติปญญาและความเขา ใจ ไดมากเทาท่ีพระองคทรงประสงค 



ความสามารถท่ีจะพิจารณาไตรตรองและทําความเขาใจ ก็เปนสิ่งท่ีพระองคมอบให แต

โศกนาฏกรรมก็คือ ผูท่ีไดรับความสามารถน้ี กลับถือวาเปนบุญกุศลและคุณงามความดีของ

ตัวเอง และเมื่อมันถูกนําไปจากพวกเขาก็ไมสามารถทําอะไรได 

องคประกอบท้ังหมดของชีวิตควบคุมโดยพลัง พลังจะเดินหรือหยุดมันเมื่อ ประสงค

เทาน้ัน ตามทรรศนะของกอลันดาร บาบา เอาลิยาอ ผูสถาปนาจิตสํานึก กอลันดาร กลาววา 

“นับเปนความโงเขลาในสวนของผูคนท่ีกลาววา พวกเขาไดควบคุมเหนือ 

สภาพแวดลอม และมนุษยสามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณตามเจตนารมณ และ ความตองการ

ของตนได มิไดเปนเชนน้ันเลย มนุษยเปนของเลน เขาแสดงและเลน ไปตามการเวลาของ

สภาพแวดลอม ความจริงถามนุษยไดควบคุมเหนือสภาพแวดลอม และสถานการณแลว จะไมมี

ใครอยากยากจนเจ็บปวย ไมมีใครจะชอบการแกเฒา และไม มใีครอยากตาย” 

ประวัติศาสตรบอกเราวา ผูท่ีอางตัวเปนพระเจาตองถูกเคนคอดวยการบีบคั้นของความ

ตายท่ีไรความปรานี ตัวอยางของชัดดาด นีมรอด (นัมรูด) และฟาโรห (ทิเรอูน) ไมอาจละเลยได 

ดวยขอแกตัวของเรื่องราวดังกลาว ประวัติศาสตรซ้าํรอย ตัวเองอยูทุกยุคสมัย เพียงช่ือและ

คุณลักษณะเทาน้ันท่ีเปลี่ยนไป ตัวอยางของชาห แหงอิหรานซึ่งฉลอง 25 ศตวรรษของราชวงศ

ตนเอง สามารถนํามาอางอิงอยางงายดายในกรณีน้ีได  ในยุคปจจุบันซึ่งถูกบังคับใหเผชิญหนา

กับความตายอยางนาอดสู ในสภาพท่ีชวยอะไรไมได และถกูเนรเทศไปยังดินแดนท่ีไมคุนเคย 

ไมมีใครคอยปลอบ ประโลมในความทุกขยากลาํบาก มใีครท่ีกุมสภาพความเปนกษัตริยเชน

พระองค ไมเคยตายในสภาพท่ีนาสังเวชบาง เหตุการณแบบน้ีมากมายเกิดขึ้นทุกวัน แตเราไมเคย

กังวลท่ีจะใหความสนใจใดๆ และผานไปอยางเมินเฉย และเรียกมันวา “ความนาจะเปน” ขณะท่ี

ไมมีท่ีวางสําหรับความนาจะเปนหรืออุบัติเหตุใดๆ ในจักรวาลน้ี ซึ่งเปนการเดินเครื่องกลุมของ

ระบบอันไพศาลท่ีเกาะยึดและประสานกันโดยพระเจา 

เมื่อบุคคลหน่ึงเปลี่ยนเปนมีความเช่ือวา ทุกสิ่งไมวาเล็กหรือใหญท่ีดํารงอยู ตามระบบ

ของสูตร ซึ่งพระเจาทรงกําหนดขึ้นแลว แบบแผนความศรัทธาและความ เช่ือมั่นก็จะประกอบ

ขึ้นในตัวเขา ภายใตการกระตุนของ เหตุการณตางๆ มากมาย ในชีวิต เขาจะพบวาเหตุการณ

เหลาน้ีท้ังหมด เปนลูกโซท่ีเช่ือมโยงกันอยางแข็ง แรง สอดคลองกัน และเขาถูกบังคับให

พิจารณาและตระหนักวารัฏฐาธิปตยสูงสุด ของจักรวาลคือ พระเจา 

 



บันทึกหยดลงมาจากฟากฟ้า 

เปนความจริงท่ีทราบกันดีวา ความศรัทธามั่นคงในบางสิ่งน้ันเปนไปไดก็ตอ เมื่อ เราไมมี

มโนคติถึงวิธีการท่ีสิ่งน้ัน ลูกทําใหสมบูรณเปนจริงขึ้นมาไดโดยไมมีโภคทรัพย การควบคุม

หรือเจตนา ครั้งหน่ึงเมื่อขาพเจากําลังปรับปรุงแกไขเน้ือหาหนังสือ ลฮฮอัลกอลมั (จารกึและ

ปากกา) ของกอลันดาร บาบา เอาลยิาออยู  ขณะน้ันเปน เวลาบายแกๆ มีแขกสองสามคนจาก

ละฮอรเดินทางมาถึง โดยท่ีหลังจากน้ันเพียง เล็กนอยก็จะไดเวลาอาหารค่าํ ขาพเจาคิดท่ีจะเลี้ยง

อาหารเย็นตอนรับแขกดวยบาง สิ่งบางอยาง ขณะน้ันเปนชวงเวลาท่ีขาพเจาอยูในสภาพท่ีลําบาก

ใจ และไมเพียงแตไมมีอาหารท่ีเตรียมเอาไวเทาน้ัน แตในกระเปาเสื้อของขาพเจาก็วางเปลาอีก

ดวย ยังมีเรื่องอ่ืนๆ อีกดวยวา ขาพเจาจะใชชีวิตผานฤดูหนาว ฤดูรอนและฤดูฝนไปใหไดอยางไร 

เมื่อพระเจาทรงมอบพลังและความสามารถให บุคคลผูหน่ึงก็สามารถใช ชีวิตผานทางความ

สมถะและความยากลาํบากไปได อยางงายดาย ประการแรก ขาพเจามีความคิดท่ีจะยืมเงินจาก

เพื่อนบาน แตความคิดท่ีลําบากใจจากความเปน ไปไดท่ีเขาจะปฏิเสธ ไดหักหามขาพเจาไมให

กระทําเชนน้ัน จากน้ันขาพเจาจึงมี ความคิดท่ีจะใชเครดิตกับโรงแรมท่ีอยูใกลๆ แตขาพเจาก็

ตัดสินใจไมทําตามความคิด น้ันเชนกัน ขาพเจาจึงไดแตรอวา ถาเปนพระประสงคของพระเจา ก็

จะมีบางสิ่ง บางอยางมาใชเตรียมอาหาร เมือ่ขาพเจาเดินออกจากหอง เงิน 5 รูปหลนลงมา จาก

หลังคา เปนเงินใหมและขาพเจาไดยินเสียงรวง ขาพเจามคีวามหวาดวิตก มี เสียงในจิตใจของ

ขาพเจาวา มันมาจากพระเจา ขาพเจาหยิบเงินขึ้นมา และอาหาร ท่ีเพียงพอก็ถูกจัดเตรยีมอยาง

สบาย 

 

เงนิ 60 รูปี 

หลังจากเห็นดวงจันทรวันตรุษ  ขาพเจากังวลเกี่ยวกับการแจกเงินแกเด็กๆ เน่ืองในวัน

ตรุษ ขาพเจาจึงไปพบเพื่อนคนหน่ึงเพื่อหยิบยืมเงิน เพื่อนคนน้ันบอก วา เขามีเงินอยูแตเปนของ

ท่ีผูอ่ืนฝากไว ขาพเจาไมตองการเซาซี้เขา  จงึเดินทาง กลับ ระหวางทางขณะผานตลาด ขาพเจา

พบเพื่อนเกาคนหน่ึงโดยบังเอิญ ซึ่งได มอบเงินจํานวนหน่ึงให เมื่อขาพเจาพยายามปฏิเสธ เขา

บอกวาเงินดังกลาวเปนการใชหน้ีท่ีเขายืมไปนานแลว  จากน้ันจึงยัดเงิน 60 รูปใสกระเปาขาพเจา 

ซึ่งเพียงพอ ตอความตองการท่ีจะใชในวันตรุษ ขาพเจาคิดถึงสิ่งท่ีเกิดขึ้นในเหตุการณน้ีวา 



ขาพเจามีความคิดท่ีต้ังใจจะไปยืมเงินเพื่อน 30 รูป ซึ่งไมเพียงพอตอความตองการของ ขาพเจา 

และพระเจาทรงเตรียมเงินท่ีจะใชจริงไวให ยังมีเรื่องราวมากมายซึ่งจากเรื่องท้ังหมดนํามา

ยกตัวอยางเพียง 2 เรื่อง 

ข้าวหมกไก่ในหมู่บ้าน 

เหตุการณนาสนใจเกีย่วกับ “การมีอุเบกขา”ไดกลาวไวในหนังสือ ตัซกีเราะฮ อัล เกาเชีย 

โดย เกาซ อะลี ชาห ปานีปตตี  วา ขาพเจาเปนอิมามมัสยิดของหมูบาน มีนักรหัสยะ (Dervish) 

คนหน่ึงไดมาท่ีน่ันและพักอยูคืนหน่ึง หลังการนมาชในตอน เย็น ขาพเจาเชิญเขาไปทานอาหาร 

เขาถามวามีอะไรทานสําหรับอาหารเย็น เมือ่ ไดยินวาเปนดาลและโรตี (แกงและขนมปง) เขา

ไมไดแสดงความสนใจใดๆ เมื่อ ขาพเจาคะยั้นคะยอ เขากลาววา 

“ขาพเจาสัญญากับพระเจาวา จะกินก็ตอเมื่อพระองคทรงเตรียมขาวหมกไกใหขาพเจา

เทาน้ัน 

ขาพเจาเห็นวา เขามีอาการทางจิต จึงเก็บอาหารบางสวนไวใหแลวกลับไป ท่ีหองของ

ขาพเจา ขณะน้ันเปนชวงเวลาฤดูฝน ทองฟามีเมฆ หลังจากน้ันไมนาน ฝนก็ตกกระหนํ่าลงมา 

ขณะท่ีฝนตกหนักน้ันขาพเจาไดยินคนมาเคาะประตู เมื่อเปดประตูออกไป ขาพเจาพบชายคน

หน่ึงคลุมตัวดวยกระสอบปอพรอมดวยถาดในมือ เขา กลาว ขณะยื่นถาดใหขาพเจาวา 

“เราบนบานไว น่ีคือขาวหมกไกสาํหรับทาน สวนจานเปลาจะมาเก็บตอนเชา ขาพเจาจึง

นําขาวไกไปใหขายนักรหัสยะคนน้ัน ซึ่งไดกินอยางเอร็ดอรอย” 

มปีลาทานไหม ? 

ครั้งหน่ึง เมื่อเวลาราว 23.30 น. กอลันดาร บาบา เอาลิยาอ ถามฉันวา เราจะทานปลาได

ไหม ขาพเจาจึงตอบวา 

“ครับ แตตอนน้ี 23.30 น. แลว แตกระผมจะพยายาม ถาเราจะหามันได จากบางโรงแรม” 

ทานเตือนวา 

“ฉันไมกินปลาท่ีปรุงจากโรงแรม”  

ถึงตอนน้ี ขาพเจาเกิดความสับสน เพราะในเวลาดึกอยางน้ี จะหาปลาสด จากท่ีไหนมา

เตรียมอาหาร ในขณะน้ันเมืองนาซิมาบัด ยังไมมีประชาชนมากนัก อยางไรก็ตามขาพเจา



ตัดสินใจออกไปหา แตเมื่อขาพเจากําลังจะไป กอลันดาร บาบา กลาววา 

“ชางเถอะ อยายุงยากเลย เราคอยดูตอนเชาดีกวา” 

ไมถึงหน่ึงช่ัวโมงผานไป มีคนมาเคาะประตู เมื่อออกมาดู ขาพเจาพบชาย คนหน่ึงถือปลา

อยูในมือ พรอมกลาววา 

“ขาพเจามาจากทัตตา และขอมอบปลาใหทานกอลันดาร บาบา เอาลิยาอ” จากน้ันก็จาก

ไป 

การปันส่วนของนก 

ความศรัทธาและความเช่ือมั่นน้ีเกิดขึ้นอยางมั่นคง ตามมาดวยเหตุการณมาก มาย ท่ีพระ

เจาแตเพียงผูเดียวคือผูดูแล นําสิ่งท่ีเราตองการออกมา พระองคทรง สัญญาวา พระองคคือผูท่ี

เตรียมปจจัยยังชีพให และทรงใหในทุกกรณี และเจาหนาท่ี ของพระเจาซึ่งสัมพันธกับการ

บริหารจัดการ ท่ีถกูเรียกวาตัวแทนของพระองคบน โลกน้ี  ซึ่งไดรับการแตงต้ังโดยพระองค เพื่อ

เตรียมวิธีการดาํรงชีวิตของสิ่งถูกสราง ของพระองค เราเกิดมาตามท่ีและเมื่อพระองคทรง

ประสงค  เรามีชีวิตอยูจนกระท่ัง พระองคทรงประสงค ไมมีใครมีชีวิตอยูเกินกวาเวลาท่ีกําหนด 

แตมันเปนเรื่อง ประหลาดมากท่ีมนุษยคิดวา การมีชีวิตและหาเลี้ยงชีพอยูในการควบคุมของเขา

เอง เมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวชาวนาก็เก็บเกี่ยวพืชผัก เปนผูรวบรวมและเก็บรักษาเมล็ดขาว ทุกเมล็ด 

แมเศษเมล็ดขาวก็ถกูรวบรวมไปใชเลี้ยงสัตว เมื่อตรวจสอบดูสถานท่ีเก็บ เมล็ดพืชท่ีถูกนวดแลว 

ก็ยากท่ีจะพบเมล็ดพืชแมเลก็นอยเหลืออยู   แตเราพบวานก จํานวนนับลานๆ ตัว กลับสามารถ

จิกกินอาหารของมันได มันเปนความจริงท่ีนา อัศจรรย เมื่อไมมีธัญพืชไดรับการเก็บเกีย่วเพื่อนก

เปนพิเศษ และชาวนาชาวไร ท่ีไมไดท้ิงเมล็ดพืชไวใหพวกมันเลย  ดังน้ัน นกเหลาน้ีเลี้ยงชีพพวก

มันเองจากท่ีไหน น่ีคือกฎ เมื่อนกถลาลงไปดวยความต้ังใจท่ีจะจิกกินอาหาร ซึ่งธรรมชาติเตรียม

ไวให กอนท่ีเทาของมันจะแตะพื้น ถาชาวนาเปนผูควบคุมอาหารของนกแลว นกท้ังหมด ก็คง

ตายดวยความหิวโหยอยางแนนอน 

ต้นไม้ใบหญ้า 

อยางไรก็ตาม สรรพสัตวบนโลกน้ันมีจํานวนมากกวามนุษย เปนท่ีชัดเจนวา สัตวเหลาน้ี

หาเลี้ยงชีพดวยการกินหญา ปริมาณหญาและใบไมท่ีพวกมันบริโภค มีจํานวนมากมายมหาศาล 

จนแทบจะไมมีหญาหรือตนไมหลงเหลืออยูบนโลก แต ธรรมชาติก็ไดผลิตตนไมใบหญาขึ้นมา



จํานวนมากมายมหาศาลเชนกัน จนไมปรากฏวาจะมีการขลาดแคลนตนพืช   มนุษยไมได

ควบคุมการเจริญเติบโตและการผลิตตนพืช   ธรรมชาติเปนผูผลิตดวยเจตนารมณท่ีงดงามของ

ตัวเอง อุปถัมภค้ําชูตามเจตนารมณของตน   ความตองการและความจาํเปนขั้นพื้นฐานของชีวิต

น้ัน    พระเจาทรงแบงสรรปนสวนโดยไมมีความเกี่ยวพันกับกับดักหรือเหยื่อลอใดๆ เลย อากาศ 

นํ้า แสงอาทิตย และแสงจันทร คือความจําเปนขั้นพื้นฐานท่ีสําคัญท่ีสุด และถามนุษยกลาวอางวา

พึ่งตนเองไดในความจําเปนขั้นพื้นฐาน ดวยอํานาจท่ีตนครอบครองและความรูท่ีเขามี จงึ

สามารถทําใหไดรับแสงอาทิตยได ถาอางเก็บนํ้าจากโตดินแหงลง มนุษยสามารถ ฟนฟูทางนํ้า

บนโลกไวดวยความรูและพลังของเขาไดหรือไม เหมือนกันกับในกรณี ของอากาศ ถาระบบการ

ผลิตและการหมุนเวียนอากาศถูกแขวนไวเฉยๆ สิ่งถูกสราง จาํนวนนับลานชนิดจะถูกทําลาย

ภายในเสี้ยววินาที 

ครอบครัวกรรมกร 

ทานกอลันดาร เกาส อะลี ชาห ไดกลาวถึงเหตุการณเกี่ยวกับการจัดเตรียม วิธีการ

ดํารงชีวิต และการจายแจกทรัพยสมบัติและทรัพยากรธรรมชาติของพระเจา วา ครั้งหน่ึงเมือง

แหงหน่ึง ตกอยูในสภาพเศรษฐกิจตกตํ่าอยางรุนแรง ตลาดเกือบทุกหนทุกแหงปราศจากพืชผล

และถูกทอดท้ิง ผูคนเริ่มอพยพออกจากท่ีน่ัน สถานการณน้ีกระทบกับกรรมกรมากท่ีสดุ พวกเขา

อยูในความวิตกกังวลและยากลาํบากยิ่ง ประชาชนไมสามารถหาวิธีการแกปญหาเพื่อแก

สถานการณใหดีขึ้นได วันหน่ึงมี พอคา 2 คนเดินทางมาซื้อสินคาท่ีน่ันอยางเอาจริงเอาจัง บัญชี

การจายเงินของพวก เขาเกือบจะครอบคลุมสินคาท้ังหมดท่ีมีอยู ผลลัพธจากการซื้อสินคา ทําให

ทุกคน ในเมืองเริ่มต่ืนตัว พอคาแสดงรายการสินคาท่ีตองการซื้อยาวเหยียด และกลาววา พวกเขา

จะพักอยูท่ีเมืองน้ีไมเกินหน่ึงหรือสองอาทิตยเทาน้ัน สิ่งน้ีไดสรางภาพความ วุนวายและการ

โกลาหลขึ้นในตลาด พอคาในเมืองตางพยายามอยางเรงรีบเพื่อจัด เตรียมสินคาตางๆ จากเมือง

อ่ืนๆ เพื่อใหไดตามความตองการ ประชาชนมีความ สุขและฐานะดีขึ้น ผูท่ีอพยพไปแลวก็

เดินทางกลับมา คนท่ีต้ังใจจะอพยพก็เปลี่ยน การตัดสินใจใหม หลังจากสั่งสินคาแลว พอคาท้ัง 2 

คนก็สั่งใหขนของขึ้นเรือ ซึ่ง เปดโอกาสใหกรรมกรไดเริ่มงาน และพวกเขาก็มีเศรษฐกจิท่ีดีขึ้น 

ความกังวล ความ วุนวาย ความยากจนและความหิวโหยอันตรธานหายไป และเมืองท่ีถูกทอดท้ิง

ก็กลับมา มีชีวิตชีวาอีกครั้งหน่ึง ชายชราท่ีทํางานใหพอคา เมื่อหมดหนาท่ี ณ เวลาท่ีเรือ จะเดิน

ทางออกจากทา ไดขอใหพอคาจางเขาตอ และใหรวมเดินทางไปดวย เพราะ เขาอยูตัวคนเดียว 



พอคาตอบตกลงและเรือก็ออกเดินทาง เมื่อไปถึงทะเลลึกพอคา บอกขายชราผูน้ันวา พวกเขาเปน

เทวทูต และดวยเหตุท่ีเมืองกําลังจะลมสลาย เน่ือง จากตลาดตกตํ่า ดังน้ัน พระเจาจึงสั่งใหเทวทูต

ท้ังสอง เดินทางมาเพื่อรักษาถิ่น ฐานบานชองไว เพื่อวาการสงปจจัยยังชีพใหประชาชนจะได

ดําเนินการตอไป พอถึงตอนน้ีเทวทูตท้ังสองก็หายไป 

การสร้างอาดมักบัอฟี 

การศึกษาคัมภีรศักดิ์สิทธ์ิ และพิจารณาคําสอนท่ีไดรับการประทานลงมาวา อาดัมถกู

สรางจากวิญญาณดวงเดียว พื้นฐานของการสรางน้ีคือ ตัวตน จิตวิญญาณ หรือจุดประสงคเดียว 

ภายใตสภาพแวดลอมปกติ เมื่อมีการพิจารณาการสรางสรรค ก็จะถือกันวา มีอาดัมใน

ทุกๆ เผาพันธุ หรือทุกเผาพันธุตองถือกําเนิดมาจากอาดัมกับอีฟ (ฮาวา) น่ีคือขอกําหนดพื้นฐาน

สําหรับทุกเผาพันธุ น่ันคือครั้งหน่ึงอาดัมกับอีฟถูกสรางขึ้นมาใหมีชีวิต  และรากฐานของยุค

สมัยแหงเผาพันธุก็ถูกวางลง แตละเผาพันธุท้ังหมด ของวัว แพะ แกะ แมว หมาและนก ฯลฯ ตาง

เกิดจากอาดัมและอีฟของแตละสิ่ง คลายกันกับท่ีพอนกแกวใหกําเนิดเผาพันธุนกแกว แพะเกิด

จากพอแพะ   และนกพิราบ เกิดจากพอนกพิราบ แตท้ังหมดน้ีเปนการสรางสรรคสิ่งถกูสราง

ทางดานกายภาพ ทุกคนเกิดมาประกอบดวยรางกายช่ัวคราวของเลือดเน้ือและกระดูกและตอง

ตายไป ซึ่งสิ่งเหลาน้ีจะยังคงละเอียดออนและนุมนวลในกระบวนการเริ่มแรก จากน้ันจึงได รับ

ความออนวัยท่ีสมบูรณท่ีสุด และระบบทางกายภาพท้ังหมดก็มาถึงจุดจบเมื่ออวัยวะ และ

กลามเน้ือตางๆ แหงเหี่ยวไป น่ีคือขั้นตอนตางๆ ระหวางชีวิตกับความตาย เรา ไดรับความรูมา

อยางตอเน่ืองวา บนระบบทางกายภาพท่ีถูกสรางจึงมีอายุสั้นน้ี ชีวิต มีความถาวรและมัน่คง 

สิ่งกอสรางทางกายภาพจะยังคงกระตือรือรน ดึงดูดความ สนใจ และสวยงามตราบเทาท่ีชีวิต

ถาวรยังคงสนับสนุนรางท่ีเปนกายภาพอยู แต เมื่อชีวิตท่ีมองไมเห็น สัมผัสไมได ถอดตัวเองออก

จากสิ่งมีชีวิตช่ัวคราว ก็ไมมสีิ่งใด หลงเหลอือยูเบ้ืองหลังชีวิตท่ีมองไมเห็นสัมผัสไมไดน้ี บรรดา

ผูทรงธรรมและคริสตเรียกวาวิญญาณ จิตวญิญาณ ตัวตนหรือวัตถุประสงคเดียว เมื่อผูเดิน

ทางดานจิตวิญญาณนิยมไดรับความสัมพันธอยางใกลชิดกับจิตสํานึกกอลันดาร โดยผานทาง 

กระบวนการเขาสูแบบกอลันดาร สายตาดานในจะบอกเขาวาวิญญาณ จิตวิญญาณ หรอืตัวตน

ของเขาน้ี คือคุณลักษณะและสวนท่ีสมบูรณของผูสราง และคุณลักษณะ น้ีของอภิเสนา (Beatific 

Vision) สัมพันธกับวิญญาณ จิตวิญญาณหรอืตัวตน ดวยพลังและความเมตตา 



ระบบของคลืน่ 

ทุกสิ่งท่ีดํารงอยูในจักรวาล วางพื้นฐานอยูบนโครงขายของคลื่น คลื่นน้ีวางอยู บนแสง 

(นูร) ตามคําดาํรัสของพระเจา โลกและทองฟาคือแสงแหงพระผูเปนเจา รูปแบบหน่ึงของการ

สรรคสรางคือการสรางดวยแสง และอ่ืนๆ คือแสง ตัวตน วิญญาณหรือจิตวิญญาณเอง  ตาม

ทรรศนะทางจิตวิญญาณของมนุษยแลว มีแบบแผนมากมายท่ีวิธีตางถูกคิดขึ้นมาโดยมติรของ

พระเจา เพื่อสืบคนคุณสมบัติท่ีดีท้ัง มวลของแสงรัศมีน้ีในคลื่นหรือการสรางสรรค และเพื่อ

ผลประโยชนรวมท้ังความ เหมาะสมสาํหรบัผูเริ่มตนสัมพันธกับเรื่องจิตวิญญาณวัตถุประสงค

เดียวน้ีจะถูกแบง ออกเปน 6 สวน เรียกวาความละเอียดออน 6 ประการ 

ความละเอียดออนประการท่ีหน่ึง เรียกวา ความละเอียดออนท่ีแฝงอยู (ลาติฟะฮอัคฟา) 

เปนหนวยแหงวัตถุประสงค (Unit point) ในมนุษยทุกคน และ เหมือนกับท่ีอยู ณ พระเจา บน

ตําแหนงน้ีเองท่ีอภิปสนาของพระเจาเคลื่อนลงมา เขาไปในตําแหนงน้ีโดยตรง ทําใหมนุษย

สามารถเขาไปในระบบท่ีมีอยูท่ัวไปในจักรวาล และเขาสามารถเขาใจความหมายแหงคําดํารสั

ของพระเจาท่ีวา อะไรก็ตามท่ีอยูใน โลกและทองฟาถูกทําใหเช่ือฟงเจา เจาคือผูปกครองเหนือ

สิ่งเหลาน้ัน น่ันคือ ดวงอาทิตย ดวงจันทร และดวงดาว ถกูใหมาเพื่ออยูภายใตคําสั่งของเจา 

ตามปกติ  “การใหเพื่ออยูภายใตคําสั่ง”  คือเครื่องบงช้ีถึงการแตงต้ังใหเรือนรางแหงสวรรค

เหลาน้ี ทําหนาท่ีเพื่อการรับใชมนุษยชาติ  การยอมเช่ือฟงน้ีตามทรรศนะจิตสํานึกกอลันดาร มัน

ไมใชการยอมเช่ือฟง 

กฎเกณฑท่ีบัญญัติโดยพระเจาและท่ีเหมือนกันน้ัน จะตองไดรับการดําเนิน ตามและ

ปฏิบัติไปตามน้ัน ทุกสิ่งยุงอยูกับการรับใชมนุษย การเปนผูปกครองหรือ ออกคําสั่งเหนือสิ่งใด 

หมายความวา สิ่งน้ันตกอยูภายใตอิทธิพล และควบคุมได ขณะท่ีสถานการณปจจุบันแตกตาง

จากมัน และมนุษยมีชีวิตอยูภายใตการควบคุมและอิทธิพลของดวงอาทิตยและดวงจันทร เมื่อ

ดวงอาทิตยหรือดวงจันทรถอนตัวจากการ รับใช  การดํารงอยูของโลกก็จะอยูในอันตราย เรา

ปรารถนาแสงอาทิตย  เราตองการแสงจันทรเพื่อความหวานของผลไม และเราไมมีอิทธิพลหรือ

การควบคุมเหนือ ดวงอาทิตย หรือ ดวงจันทร 

 

 



โลกของสีสัน 

เมื่อเราคิดเกี่ยวกับการสรางสรรคใหมๆ ท่ีเกิดขึ้นบนโลก เราพบวาในภายนอกแลว

กระบวนการสรางสรรคเกิดขึ้นเหมือนกัน น่ันคือเมื่อเราพิจารณาไตรตรอง ดูกระบวนการแตก

หนอของตนไม เราพบวาวัฏจักรการเกิด ท่ีไมมีวันจบสิ้นของตนไม บนโลกน้ี วางอยูบนขั้นตอน

เดียวกัน โดยท่ัวไป ถาไมคาํนึงถึงขนาด รูปทรง และ ประเภทของตนไม วัฏจักรของการแตก

หนอคือเมล็ดพืชถูกหวานลงในพื้นดิน ซึ่ง มันไดรับการหลอเลี้ยง หลังจากแตกหนอ และผานสู

ระยะของตนออน ก็จะกลาย เปนตนไม แตสิ่งท่ีมหัศจรรยท่ีสุดคือแมวาความจริง กระบวนการ

แตกหนอจะเปน สิ่งเดียวและเหมือนกัน ตันไมทุกตนมีคุณสมบัติเฉพาะของมันเองอยางเดนชัด 

ตัวอยางเชน ตอนน้ี ขอใหเราพิจารณาตนมะมวงและตนถั่วอัลมอนค ท้ังคูเปนตนไม ท่ีมีขนาด

เกือบเทากันและท้ังคูก็เจริญเติบโตผานกระบวนการแตกหนอแบบเดียว กัน แตพืชท้ังสองชนิด

กลับใหผลตางกัน กรณีคลายกันเมื่อเราหันไปดูดอกไม   ไมดอกทุกชนิดมีธรรมชาติเฉพาะของ

มันเองพรอมดวยชุดใบ กิ่งกานและดอกท่ีตางกัน เรา พิศวงท่ีจะบันทึกวา ดอกไมประเภทตางๆ 

กัน ก็จะมีกลิ่นท่ีแตกตางกัน ซึ่งผลิตจากตอมของดอกไมกลายเปนไอระเหยของสารท่ีเปนนํ้ามัน 

และทําใหบรรยากาศหอม และ มกีลิ่นท่ีนาสูดดม ถาดอกไมมีสสีัน   ดังน้ัน ดอกไมตางประเภท

กันก็จะมีสีตางกัน บางชนิดมีสีแดงเจิดจา จนยากท่ีจะละสายตาไปจากมัน ถาบางชนิดมีสีขาว 

ดังน้ัน ชนิดอ่ืนๆ ก็จะมีสีมวง สีและระดับความเขมของสีจํานวนนับไมถวนแสดงออกในวิธี 

เชนน้ี น่ีคือความแจมจรัสของพระเจา แมวาพื้นดิน อากาศ นํ้าหรือแมแตกระบวน การแตกหนอ

จะเหมือนกัน แตทุกสิ่งก็แตกตางจากสิ่งอ่ืน 

สิ่งอ่ืนท่ีมีคุณคาแกการพิจารณาในการสังเกตก็คือ มีสีหน่ึงหรือหลายสีท่ีมี อิทธิพลเหนือ

สิ่งถูกสรางทุกชนิด ไมมีสิ่งโดดํารงอยูโดยไมมีสี ความมสีีสันกับความ ไรสีสันคือเสนแบงแยก

หลัก หรือมานระหวางผูสรางกับสิ่งถูกสราง สิ่งท่ีจําแนกผู สรางออกจากสิ่งถูกสรางคอืสิ เมื่อ

ความรูเกี่ยวกับความสามารถในการสรางสรรค เมื่อ บางคนไดรับมอบความรูเกี่ยวกับ

ความสามารถในการสรางสรรคดวยความเมตตาของ พระเจา ผูน้ันก็จะไดรับการเปดเผยวา เมื่อ

ความคิดท่ีปราศจากสีกลายเปนความ คิดท่ีมีสีสัน การสรางสรรคไดเกิดขึ้นแลว การเปนผู

สรางสรรคของพระเจาอยูหาง ไกลเหนือกวาการมสีีสันมากนัก 

เมื่อพระเจามุงหมายท่ีจะสรางสรรคจักรวาล พระองคทรงต้ังเจตนารมณตอ สิ่งท่ีอยูในจิต

ของพระองค และสั่งใหสิ่งน้ันเกิดขึ้นสิ่งน้ันก็เกิดขึ้นทันที น่ันคือความคิดของพระเจาท่ีมาจาก



เหนือสภาวะปราศจากสีสัน มายอมรับสภาพของความมีสี สัน เพื่อประโยชนของความเขาใจ 

เรื่องของจิตวิญญาณนิยมน้ันถูกเรียกวาสภาพ ปราศจากสีสัน น่ันคือ สีซึ่งไมสามารถอธิบายหรือ

พรรณนาได เมื่อการเคลื่อนไหว เกิดขึ้นในสภาวะปราศจากสีสันดังกลาว และสขีองวัตถุเกิด

ขึ้นมา ซึ่งปรากฏรูปเปน รางในหลายรูปแบบและหลากสสีันดวยความสามารถหลากหลาย ธาตุ

หรือวัสดุขั้น พื้นฐานท่ีใชในการสรางสรรคหรือประกอบจักรวาลขึ้นมาคือสี สวนประกอบของ

สี คือสูตรในการประดิษฐของการสรางสรรค การสรางสรรคหลากหลายท่ีแตกตางกัน เปนจริง

ขึ้นมา ตามสวนประกอบของสีในปริมาณตางๆ กัน มนุษยซึ่งไดรับการประกาศ วาเปนตัวแทน

ของพระเจา เน่ืองจากถูกสรางสรรคมาอยางดียิ่งก็เปนองคประกอบ ของสี เพื่อความเขาใจการ

สรางสรรคน้ี จิตวิญญาณนิยมไดกาํหนดวงแหวน 6 วง และแตละวงสรางจากและประกอบดวย

สตีางๆ กัน เมื่อวงแหวนเหลาน้ีถูกบรรจุดวย สี ในทางจิตวิญญาณนิยมถกูเรียกวา “ระดบั” ของ

ความละเอียดออน 

กระเปาะทั้งหก 

มนุษยมิไดเปนนามซื่อของเลือดเน้ือและกระดูกเทาน้ัน ยังมีรางอ่ืนท่ีสราง ขึ้นมาจากแสง 

ซึ่งอยูเหนือเรือนรางทางกายภาพน้ี ซึ่งทานกอลันดาร บาบา เอาลิยาอเรยีกวา นัสมะฮ (รัศมี) รัศมี

น้ีสรางขึ้นจากวงแหวน 6 วง หรือตําแหนง วง แหวนท้ัง 6 วงน้ี มีจิตวิญญาณ 3 จิตวิญญาณ ช่ือ

ของวงแหวนท้ัง 6 วงน้ีคือ ความซอนเรน (อัคฟา) ความเคลือบคลุม (กาฟ) ความลี้ลับ (ซีรี) 

วิญญาณ (รูฮ) หัวใจ (กอลบ) และตัวตน (นัฟซ) และช่ือของจิตวิญญาณท้ังสามคือ จิตวิญญาณ 

สัตว จิตวิญญาณมนุษยและจิตวิญญาณท่ียิ่งใหญ วงแหวนท้ัง 6 วง ตําแหนงหรือ กระเปาะน้ีถูก

เรียกวา ความละเอียดออนหรือเครื่องใหกําเนิด ความละเอียดออน 2 ความละเอียดออน รวมเขา

ดวยกันเพื่อสราง 1 จิตวิญญาณ 

ความละเอียดออนของตัวตนและหัวใจรวมกันกอรูปเปนจิตวิญญาณสัตว  

ความละเอียดออนของความลี้ลับและวิญญาณสรางจิตวิญญาณมนุษย  

ความละเอียดออนของความซอนเรนและความเคลือบคลุมประกอบเปนจิตวิญญาณท่ี

ยิ่งใหญ 

สีของจิตวิญญาณสัตวคือสีเหลือง สีเขียวเปนจิตวิญญาณมนุษย และจิต วิญญาณท่ียิ่งใหญ

คือสีนํ้าเงิน ยิ่งสีเหลืองมีอิทธิพลมากเทาใดความเดนชัดของความ รูสึกทางโลกของมนุษยก็จะ



มากขึ้นเทาน้ัน ความหมายของมุรอกอบะฮ (อุตรวิสัยสมาธิ) ซึ่งฝกฝนในดานจิตวิญญาณนิยมก็

เพื่อปลดปลอยมนุษยจากการเกาะกุมของสีเหลือง จิตใจจะเปลี่ยนรูปไปสูสีเขียว เมื่อการยึดกุม

ของสีเหลืองคลายออก สีเขียวน้ีใหความสงบเยือกเย็น และชวยในการสํารวมความคิด เมื่อจิตใจ

เพงไปท่ีแสงสีเขียวมันจะเปลี่ยนเปนแสงสีนํ้าเงิน 

อะไร ? คอื การสันโดษจากโลก 

พระเจาไดสลกัเสลาสมองมนุษยในลกัษณะท่ีมันไมอาจอยู ณ ตําแหนงเดียวได สมอง

ปรากฏออกมาจากสภาวะปราศจากสีสันและมองเห็นเหนือสภาวะปราศจากสีสัน น่ีคือความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับพระเจา จิตสาํนึกกอลันดารบอกเราวา มนุษย สามารถรับเอาสภาวะ ซึ่งเขา

สามารถคงความคิดท่ีอิสระจากโลกียะเอาไวอยางต้ังใจได  การปลดปลอยความคิดทางโลกียะ 

มิไดหมายความวา บุคคลผูหน่ึงจะตองระงับการกินและการดื่ม ละเวนจากการสวมใสเสื้อผา 

การแตงงานและการอาศัยอยูในเคหสถาน อิสรภาพจากความคิดทางโลกียะ  หมายถึง เขาไมควร

จะหมกมุนอยูในความหลงใหล กับเรื่องโลกิยะ เรื่องราวทางโลกจะตองไดรับการเอาใจใส

เหมือนเปนเรื่องปกติ ธรรมดาเทาน้ัน ตัวอยางเชน การดื่มนํ้าเปนเรื่องจําเปน เมื่อคนหน่ึงรูสึก

กระหาย ก็ดืม่นํ้าเทาน้ันเอง ไมใชใหความกระหายรบกวนอารมณความรูสึกอยูตลอดท้ังวัน 

เหมือนกับในเรื่องการนอนและการต่ืนนอน 

เมื่อบางคนหมกมุนอยูกับความคิดตางๆ ในลักษณะท่ีจิตใจวอกแวกออกจาก เรื่องปกติ 

เขาจะแกวงออกจากสภาวะปราศจากสสีัน  และไปยุงอยูในโลกของสีสัน และ เมื่อบางคนปฏิบัติ

ภารกิจท่ีเปนเรื่องสําคัญทางโลกเสมือนเรื่องปกติ  แตยังอยูในโลก ของสีสันเขาก็จะเปนผู

เดินทางไปสูโลกท่ีปราศจากสีสัน 

ครั้งหน่ึงมีนักศึกษาของทาน ูเนต บัฆดาดี ถามทานวา  

“การถือสันโดษจากโลกคืออะไร ? ” 

“คือการอาศัยอยูในโลกโดยท่ีไมมีความมุงหมายตอมัน” ทานตอบ  

“มันเปนไปไดอยางไร” นักศึกษาท่ีมีความสงสัยถาม  

ทานตอบวา 

“เมื่อฉันอายุเทาพวกเธอ เคยถามคําถามเดียวกันน้ีกับครูของฉัน ทานตอบ โดยพาฉันไป

ยังตลาดกลางเมืองแบกแดด แลวกลาววา “ขอใหเราเดินเขาไปในตลาด กันเถอะ”  ทันท่ีท่ีเขา



ประตูใหญตลาด  ฉันพบวาตัวเองอยูในท่ีซึ่งถูกปลอยท้ิงใหรกราง มองไมเห็นใครเลย ยกเวนครู

ของฉัน ฉันจึงกลาวขึ้นอยางงุนงง ท่ีสุดวา “ผมไมเห็น มีตลาดอยูท่ีน่ีเลยครับ”  ทานวางมือลงบน

ศีรษะของฉันดวยความรักใครพรอมกับ กลาววา ณูเนด น่ีคือการถือสันโดษตอโลก  การท่ีโลก

จะมองไมเห็นน้ัน การสวมใส เสื้อผาท่ีทําจากขนสัตว กินขนมปงจากขาวบารเลย และอาศัยอยู

ในปาโดยหันหลัง ใหเคหสถานท่ีโอโถงงดงาม ไมใชการถือสันโดษจากโลก การถือสนัโดษจาก

โลก สําหรับ เธอน้ันคือ แมอาหารท่ีอรอยท่ีสุดก็จะมีรสชาติเสมือนเพียงขนมปงขาวบารเลย แม

กําลังสวมใสผาไหมท่ีดีท่ีสุดและชุดกํามะหยี่ท่ีนุมนวลท่ีสุดอยู    ก็มีความรูสึกเหมือน สวมใส

ขนสัตวท่ีหยาบกระดาง   สถานท่ียังคงเห็นวาถูกทอดท้ิงรกรางอยู แมเธอ กําลงัเดินผานตลาดท่ี

วุนวาย และพระราชวังท่ีโออางดงาม แตูเนตเอย สิ่งตางๆ ท้ังหมดน้ีไมอาจรูและเขาใจ เพียง

การเรียนรูหรืออานทําความเขาใจได   เวนแตดวยประสบการณของตัวเธอเอง เอาละกลับกัน

เถอะ”   ทันทีขณะท่ีเรากําลังเริ่มเดิน ทางกลับจากสถานท่ีรกรางวางเปลาท่ีนากลัวน้ัน เรากไ็ด

เห็นตลาดท่ีวุนวายอีกครั้งหน่ึง ท้ังๆ ท่ียังยืนอยูท่ีทางเขาตลาดดังกลาว” 

 

กาลเทศะ 

จิตสํานึกกอลันดารบอกเราวา  การฝกฝนท่ีแนนอน ซึ่งจะฝกฝนจิตใจใหหันเหออกจาก

เรื่องราวทางโลก คือวัตถุประสงคท่ีจําเปนตองมีกอนอ่ืนใด  เมื่อจิตใจได รับความเขมขนจาก

การฝกฝนน้ี   น่ันคือความสําคัญของโลกไดลดนอยลงจากจิตใจ หรืออาจกลาววา การรวม

กิจกรรมหรือเรื่องราวเกี่ยวกับโลกเปนเพียงเรื่องปกติ ธรรมดา จากน้ันความสามารถทางจิต

วิญญาณของมนุษยจึงเริ่มไดรับการปลุกใหต่ืน ขึ้นในตัวเขา   เมื่อจิตใจมีความหมกมุนอยาง

จริงจังในความรูสกึท่ีถูกปลุกขึ้นน้ี เปลือกของสีเหลืองท่ีมีอิทธิพลเหนือจิตสํานึกก็คอยๆ 

กระเทาะออก   และในท่ีสุดความ จาํกัดของกาลเทศะก็ถูกลบลาง ในลกัษณะท่ีมนุษยเริ่มปฏิบัติ

ภารกิจในขณะต่ืนขึ้นอยางสมบูรณ ซึ่งตามปกติเขาจะปฏิบัติมันขณะท่ีอยูในสภาพแหงความฝน 

ระหวาง มุรอกอบะฮ (อุตรวิสัยสมาธิ) ขณะท่ีน่ังหลับตา แมจะยังรับรูการมีอยูทางกายภาพอยาง

สมบูรณและท่ีน่ังทางกายภาพของเขาก็ยังอยูในโลกท่ีเขาเดินอยู ไดบินและ มองเห็นวัตถุและสิ่ง

ตางๆ ท่ีอยูไกลออกไป โดยไมรับรูระยะทางของกาลเทศะ 

 



ความฝันและอุตรวสัิยสมาธิ (มุรอกอบะฮ์) 

ความแตกตางระหวางความฝนกับมุรอกอบะฮ (การเขาฌาน) ก็คือในสภาวะ แรก จิตใจ

และจิตสํานึกไมรับรูอวัยวะของรางกาย  ขณะท่ีในสภาวะหลังจากน้ัน จิตสํานึกยังรับรูรางกายอยู 

ผูเขาฌานซึ่งตาดานใน (ตาของจิตวิญญาณมนุษย) กําลังทํางานและรับรูสภาวะทางกายภาพแม

เมื่อเขาไดรับการปลดปลอยจากการยึดกุมของกาลเทศะ การเขาฌานเปนขั้นตอนแรกของความ

ฝน น่ันคือเปนขั้นตอนของความฝนซึ่งบุคคลผูหน่ึงไมไดนอนหลับ แตยังต่ืนอยูอยางสมบูรณ 

 

ประเภทของการเข้าฌาน 

กระบวนการการมองเห็นโลกท่ีมองไมเห็นในขั้นแรกวางอยูบน 4 รูปแบบ 

วิญญาณสัตวประกอบดวย 2 ตําแหนง ตําแหนงหน่ึงคือตัวตน สวนอีก ตําแหนงหน่ึงคือ

หัวใจ ตราบเทาท่ีจิตสํานึกมนุษยสังเกตหรอืเห็นโลกท่ีอยูในตัวตน น่ันคือการสังเกตของการต่ืน

อยู และถูกจํากัดขอบเขตโดยกาลเทศะ หลังจากกาวหนาจากขั้นตอนน้ีแลว เมื่อผูหน่ึงมองเขาไป

ในหัวใจ ซึ่งขึ้นไปอยูเหนือวิญญาณสัตว การยึดกุมของกาลเทศะก็จะเริ่มหยุดลง และสามารถ

สังเกตท้ังโลกวัตกุและโลกท่ีมองไมเห็น  หลังจากเมื่อผานขั้นตอนท้ังสองน้ีไปแลว เขาจะเขาสู

สําดับขั้นท่ีสาม คือ จะมองเขาไปในความละเอียดออนของจิตวิญญาณ น่ีคือการแสดงออกของ

การมองเห็นในมุรอกอบะฮ (การเขาฌาน) 

มุรอกอบะฮมีหลายประเภท หน่ึงในน้ันคือการน่ังหลับตา เมื่อสภาวะท่ีการครอบงําของ

จิตภวังคไดรับความสําเร็จ ความคิดของเขาพุงไปท่ีจุดเดียว มีบางสิ่งปรากฏตอสายตาของเขา แต

ไมสามารถใหคําอธิบายวาสิ่งท่ีเห็นน้ันเปนอะไร  ประเภทท่ีสองคือ เมื่อบางสิ่งปรากฏตอสายตา 

จิตสํานึก และประสาทสมัผัสของเขาจะถูกทําใหหยุดลงช่ัวคราว และเมื่อออกจากขั้นตอนน้ี เขา

จดจําความทรงจําน้ีไวในจิตใจวา ไมวาจะเห็นบางสิ่งตามท่ีเปน ไมวาจะเห็นอยางไร สิ่งน้ันก็

มิไดสงวนเอาไวใน ความทรงจํา สภาวะเชนน้ีในเชิงของจิตวิญญาณนิยมเรียกวา “ความฝนใน

ยามต่ืนอยู” และถูกเรียกวา “ครึ่งหลับครึ่งต่ืน” (กานูด) ขั้นตอนตอไปคือ บางสิ่งบางอยาง ถูก

มองเห็นระหวางมุรอกอบะฮ ดวยความตระหนักรูของประสาทสัมผัส เขาไดรับ ความ

กระทบกระเทือนบางอยางและบังเกิดขึ้นวา เขาสามารถดํารงอยูไดดวย ประสาทสัมผัสแหงการ

ดํารงอยูของชีวิตตัวเอง สิ่งท่ีมองเห็นยังคงอยูในความทรง จําบางสวน และอีกบางสวนได



สูญเสียจากความทรงจําไป สภาวะน้ีในเชิงของจิตวิญญาณนิยมเรียกวา “ความทรงจํา” (วารูด) ถ้า

บางส่ิงบางอย่างถูกมองเห็นด้วย ความรู้สึกของการตื่นอยู่ ดงัน้ัน มนัจะอยู่ในความทรงจาํอกี 

ความเข้าใจความหมาย ของมันอย่างเต็มที ่ความรู้สึกถงึการดาํรงอยู่ของชีวติทางกายภาพ ก็

ได้รับการรักษาไว้เช่นกนั  และการยดึกมุของกาลเทศะกไ็ม่ถูกปลดเปลือ้งออก น่ีคอืสภาวะที่

เรียกว่า มุรอกอบะฮ์ (อตุรวสัิยสมาธิ) 

 

ชีวติคอืข้อมูล 

ตามการสังเกตโดยท่ัวๆ ไป มีวิถีชีวิตอยู 2 แบบ แบบหน่ึงมนุษยตอบสนอง ความจําเปน

และความปรารถนาดานความรูสกึทางจิตสาํนึก และยังตอสูบากบ่ันทางดานกายภาพเพื่อให

ความปรารถนาทุกอยางสมประสงค ความปรารถนาจะยังไมเปนท่ีพึงพอใจ หากอวัยวะสวน

ตางๆ ของรางกายคือ มือ แขน เทา หู ตา จมกู ฯลฯ ไมไดทําหนาท่ีอยางเหมาะสม เราไมอาจ

ปฏิเสธความจริงท่ีวา การเคลื่อนไหวตางๆ ทุกอยางของรางกายถูกควบคุมโดยสมอง สวนตางๆ 

ของรางกายจะไมมีการเคลื่อนไหว หากสมองไมถูกกระตุนและการกระตุนสมองถูกควบคุมโดย

ความคิด สมองจะไมออกคําสั่งหรือคําแนะนําใดๆ ไปยังอวัยวะตางๆ ยกเวนถูกกระตุนโดย

ความคิด บางอยาง ถาเชนน้ันความคิดคืออะไร 

ความจริงความคิดคือขอมูลท่ีจะตอบสนองความตองการ ตัวอยางเชน สมองบอกใหเรา

ไปนอน เน่ืองจากหากยังคงต่ืนอยูตอไป อาจเปนการไมเหมาะสมตอรางกาย และการแนะนําให

ต่ืน  เน่ืองจากการนอนมากเกินไป อาจเปนอันตราย ตอประสิทธิภาพทางดานกายภาพ สมองยัง

บอกใหเรากินบางสิ่งเชน อาหาร เพราะ การสะสมพลังงานตองการการเติมเช้ือเพลิง และ

ยิ่งกวาน้ันสมองยังสั่งการเพื่อการบรรลคุวามตองการอ่ืนๆ ของชีวิต  และเชนกันรางกายก็ปฏิบัติ

ดวยความเช่ือฟงอยางดียิ่ง คําสั่งท่ีสมองสั่งการน้ันสอดคลองกันอยางยิ่งกับขอมูลท่ีไดรับ  แตไม

รูถึงแหลงกําเนิดของขอมูล สมองจะรับรูแตเพียงวาไดรับขอมูลมา แลวอธิบายความหมาย ขอมูล

ดังกลาวในขอบขายความตองการของรางกาย และสงผานไปยัง “เครื่องจักร” ท่ีสรางอยูภายใน

รางกาย เครือ่งจักรน้ีมีกรอบภารกิจท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีตามการช้ีนําของสมอง ความจริงก็คือ ความ

ตองการของชีวิตวางอยูบนขอมูลเหลาน้ี 

 



 

การอธิบายความหมายของขอมูลก็มี 2 ประเภทเชนกัน ประเภทท่ีหน่ึง เมื่อ ประสาท

สัมผัสอยูภายใตอิทธิพลของกาลเทศะ และอีกประการหน่ึงคือเมื่อประสาท สัมผัสเปนอิสระจาก

ขอจํากัดของกาลเทศะ เหมือนอยางท่ีมีสมองทางกายภาพในราง กายเพื่อควบคุมอวัยวะทาง

กายภาพของรางกาย เพื่อรับขอมูลและแปลความหมาย ไปยังรางกาย เชนกันมีสมองทางจิต

วิญญาณ ซึ่งประกอบขึ้นดวยองคประกอบและ สวนผสมเหลาน้ัน ซึ่งเปนอิสระจากความจํากัด

ของกาลเทศะ 

สมองทางกายภาพบอกเราวา เพื่อรักษาระดบัพลังงานในรางกาย จึงตอง การอาหารเพื่อ

สนองตอบความตองการ เราตองเช่ือมขอบเขตตางๆ ดวยลักษณะ และความตอเน่ืองท่ีแนนอน 

ตัวอยางเชน ในการทําขนมปงตองมีการเพาะปลูกขาว บารเลย ดูแลบํารุงรักษาเก็บเกี่ยวและนวด

บดใหเปนแปง แปงถูกนํามาผสมกับนํ้า จากน้ันขนมปงจึงถูกอบ และนํามาใหบริการ น่ีคือ

กระบวนการแปลความหมายขอมูล ของสมองทางกายภาพ ขณะท่ีเมื่อสมองทางจิตวิญญาณบอก

ใหกินอาหารไมจําเปน ท่ีเราจะตองดําเนินการตามขั้นตอนของการเตรียมอาหารน้ีท้ังหมด ทันท่ี

ท่ีสมองทาง จิตวิญญาณไดรับขอมูลใหกินอาหาร ขอมูลจะไดรับการแยกแยะโดยสมองทางจิต 

วิญญาณวาควรกินอาหาร โดยสามารถลบขัน้ตอนท้ังหมดของระบบการเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว

การนวด การมแปง ฯลฯ ออกไปทันที สมองทางจิตวิญญาณจะทํางานตามปกติ ระหวางสภาวะ

ของการฝน และหลังจากการฝนท่ีแนนอน สมองทาง จิตวิญญาณก็จะต่ืนตัว แมในมุรอกอบะฮ 

(สภาวะของการเขาฌาน) เชนเดียวกับ ท่ีบางคนกินขนมปงโดยไมมี (ขอมูล) ความขาดแคลน

ใดๆ ทางดานทรัพยสมบัติ  และทรัพยากรธรรมชาติท่ีไดรับจากสมองทางจิตวิญญาณเชนกัน ผูมี

ความคุนเคยกับกระบวนการเขาฌาน หรือจะกลาววาผูท่ีจิตใจทางดานจิตวิญญาณมีความต่ืนตัว 

เขาก็ไดรับการปลดปลอยจากการยึดกุมของกาลเทศะ 

เชนเดียวกับการกินระหวางการต่ืน เราตองผานเขาไปในหลายระยะ การเดิน ทางก็

เชนเดียวกันเราตองปฏิบัติหลายขั้นตอน ตัวอยางเชน ถาตองเดินทางจาก การาจีไปลอนดอน เรา

ตองออกจากบานไปยังสนามบินดวยรถรับจาง ขึ้นเครื่องบิน และไปถึงลอนดอนโดยการบินอยู

ในอากาศ แตถาเสนทางดังกลาว เปนการเดนิทาง ในสภาวะของการเขาฌาน เราไมตองออกจาก

บาน ไมตองการรถแท็กซี่ ขึ้นเครื่องบิน บุคคลผูหน่ึงเดินทางระหวางเขาฌาน ณ ความเร็วของ

ความคิด เมื่อเขาน่ังอยู ท่ีการาจีตองการไปเยี่ยมเดลฮี เขาไปถึงท่ีน่ันเพียงเสี้ยววินาที เกือบทุกคน



มี ประสบการณสภาวะน้ีในความฝน คนนอนหลับในการาจีฝนวาตัวเองไปน่ังอยูท่ีสถาน ท่ีฝง

ศพของกุตตาบุดดีน กากี ตระหนักและสาํนึกถึงอากาศท่ีแวดลอมเดลฮีไดดี คนในครอบครัว 

ปลุกเขาต่ืนขึ้นมาดวยการขยับมือของเขา แลวเขาก็อยูในการาจีอีก ครั้งหน่ึง 

มุรอกอบะฮ์ม ี4 ลาํดบัช้ัน 

เราไดกลาวไปแลวถึงมรุอกอบะฮ 4 ประเภท มุรอกอบะฮท้ัง 4 ประเภทน้ี ท่ีจริงความจริง

เปนการเขาฌานเหนือธรรมชาติ 4 ระดับขั้นพื้นฐาน หลังจากผาน 4 ระดับขั้นน้ีหรือขึ้นสู 4 

ขั้นตอนเหลาน้ีแลว  เมื่อผูเดินทางแหงจิตสํานึกกอลันดาร เขาไปสูลําดับขั้นท่ีหา เขาจะพบวา

ตนเองอยูในสภาวะการดลใจหรือสัญชาตญาณ เมื่อถึงขณะน้ีก็ไมจําเปนท่ีจะตองใชทาน่ังของ

การเขาฌานท่ีพิเศษและน่ังหลับตาอีกตอไป เขาสามารถใชเจตนารมณ เพื่อเคลื่อนรางกายท่ีคลาย

กับดวงดาวจากเมืองหน่ึง สูอีกเมืองหน่ึง หรือเพื่อทําใหขึ้นสูฟากฟาได สภาวะของสัญชาตญาณ

สามารถมีชัย เหนือตัวเขาไดทุกเวลา  ทุกสถานท่ีและทุกทาไมวาน่ัง นอน เดิน หรือ แมแตการ

สนทนา ในสภาวะน้ีถาจิตใจแรกท่ีเรียกวาหวัใจท่ีต่ืนขึ้นและมีจิตสํานึก สัมพันธอยูกับจิตสํานึก 

กอลันดาร ดังน้ันแมในสภาวะท่ีต่ืนขึ้น มนุษยไมเพียงสังเกตโลกอ่ืนไดเทาน้ัน แต ยังมีสวนรวม

ในกิจกรรมของโลกอ่ืนน้ันดวย และชีวิตก็กลายเปนต่ืนตัวสําหรับเขาใน โลกอ่ืนเหมือนกับชีวิต

ของการต่ืนอยู สภาวะดังกลาวน้ี ท่ีท้ังจิตสํานึกและจิตไรสํานึก เริม่ทํางานรวมกันในเวลา

เดียวกัน  แตไมมีสภาวะทางสัญชาตญาณสภาวะใดเปน สภาวะท่ีคงท่ี ระยะเวลาเชนเดียวกับ

ระยะหางมีการขึ้นลง บางครั้งสภาวะน้ีไมเกิด ขึ้นเปนเดือนบางครั้งเกิดขึ้น 24 ครั้งตอวัน อยางไร

ก็ตาม น่ีคือกระบวนการอธิบาย ความหมายของขอมูลเหลาน้ัน ซึ่งเดนกวาในจิตสํานึกและจิตไร

สํานึกในเวลาเดียวกัน 

 

ชีวติก่อนการกาํเนิด 

บัดน้ี สิ่งน้ีตองการการพิจารณาและหารืออยางรอบคอบก็คือ กอนท่ีจะมา ยังโลกน้ีมี

วิญญาณอยูกอนแลว เพราะการใชคําวา “มา” เปนการช้ีถึงความจริงท่ีวา มีบางสิ่งบางอยาง

ปรากฏอยู ณ ท่ีแหงใดแหงหน่ึง หลังจากจัดการเกี่ยวกับเรื่องน้ี ท่ีวามีบางสิ่งปรากฏอยูหรือดํารง

อยู ณ ท่ีแหงใดแหงหน่ึงแลว คําถามเกี่ยวกบัรูปพรรณ สัณฐานและรูปแบบจึงเกิดขึ้น การตัดสิน

ความแนนอนเกี่ยวกับสถานท่ีท่ีเกี่ยวของของมัน ก็จะกลายเปนอาณัติดวย เมื่อรูปพรรณสัณฐาน



และรูปทรงถูกกลาวถึง กาลเทศะจะมาอยูภายใตการพิจารณา เมื่อมีความพยายามในการกําหนด

สถานท่ี 

คําตอบงายๆ ตอคําถามท่ีวา เราอยูท่ีไหนตอนกอนท่ีจะเกิดมาก็คือ มนุษย และสัตวน้ัน

ปรากฏอยูในปริมณฑลของวิญญาณ และจากท่ีน้ันพวกเขาจึงมายังโลก ท่ีเปนปรากฏการณน้ี 

(โลกวัตถ)ุ แตเมื่อเราพูดถึงปริมณฑลของวิญญาณ มีความจําเปนตองอธิบายวาโลกวิญญาณน้ีคือ

อะไร ความรูเกี่ยวกับปริมณฑลของวิญญาณ เปนความรูซึ่งไมอาจเขาใจได แตผูท่ีไดรับความรูน้ี

โดยพระเจารูดี และไดถายทอด ความรูน้ีมายังสานุศิษยของพวกเขา 

ขุมทรัพย์ที่ซ่อนเร้นอยู่ 

เมื่อเราพิจารณาใครครวญเกี่ยวกับการสรางสรรคจักรวาลในขอบขายคําสอนของคัมภีร

ศักดิ์สิทธ์ิ  เราจะไดรับความรูวา เราคือสิ่งถกูสรางและพระเจาคือผูสรางสรรค  เมื่อผูสรางสรรค

มีเจตนารมณ พระองคไดทําใหจักรวาลเปนรูปเปนรางขึ้นมา โดยออกคําสั่งวา “จงเปน” คําถามก็

คือ เหตุใดผูสรางจึงมีเจตนารมณ และสิ่งท่ี พระองคมีเจตนารมณปรากฏขึ้นแลวหรือไม ถา

เจตนารมณของผูสรางปรากฏอยู แลว เจตนารมณน้ันปรากฏอยูท่ีไหน และทําไมพระองคจึง

สรางจักรวาล พระผูสรางเอง ทรงบอกเราเกี่ยวกับสิ่งน้ีวา 

“ฉันคือ ขุมทรัพยท่ีซอนเรนอยู ฉันสรางสิ่งถูกสรางดวยความรัก เพื่อวาฉัน จะถูกรูจัก” 

พระผูสรางยังบอกกับเราเกี่ยวกับการดํารงอยูของสิ่งถูกสรางและสภาพการ ดํารงอยูดวย

วา 

“ฉันสรางสิ่งถูกสราง บนคุณลักษณะของฉนัเอง” 

น่ีคือ ความจริงท่ีรูกันดีวา “ชีวิต” ไมสามารถแยกออกจากคุณลักษณะได คุณลักษณะ

ยังคงปรากฏอยูในสิ่งมีชีวิตและสิ่งมีชีวิตจะไดรับการจดจําและรูจักโดยคุณลักษณะของมัน น่ัน

คือ คุณสมบัติและบุคลิกลกัษณะ 

แผ่นจารึกที่ได้รับการพทิักษ์ 

คัมภีรศักดิ์สิทธ์ิท้ังหมด ไมวาจะเปนคัมภีรของอับราฮัม (อิบรอฮีม) พันธะสัญญาใหม

และเกาของไบเบิล ภัควัตคีตาหรือคัมภีรศักดิ์สิทธ์ิเลมสุดทายคือ อัล กุรอาน ทุกจารกึจากการดล

ใจของพระเจา และคัมภีรศักดิ์สิทธ์ิทําใหเราสามารถรูวาความจําเปนของชีวิต กิจกรรม การ



ปฏิบัติภารกิจและการเคลื่อนไหวท้ังหมด รูปแบบการใชชีวิตทุกขั้นตอน รวมท้ังความรุงเรือง

และความตกตํ่า ลวนถูกจารึก ณ พื้นผิว โดยคําสั่ง “จงเปน” หมายความวา จกัรวาลท้ังมวลและ

ทุกเรื่องราวของ ชีวิต ลวนปรากฏอยูในรูปแบบของการบันทึก สถานท่ีซึ่งพื้นผิวหรือจอภาพท่ี

จักรวาล ถกูบันทึกหรือเก็บรักษาไว พรอมดวยรายละเอียดท้ังหมดน้ันคัมภีรศักดิ์สิทธ์ิรูจักและ 

เรียกวา “แผนจารึกท่ีไดรับการพิทักษ” 

ความจริงแลว ท้ังหมดท่ีปรากฏอยูบนพื้นผิวโลกน้ันคือ การฉายภาพยนตร ท่ีฉายจาก

แผนจารึกท่ีไดรับการพิทักษ อาจกลาวในเชิงวิทยาศาสตรไดวา มีเครื่อง ฉายภาพยนตรซึ่งบรรจุ

ฟลมภาพยนตรอยูภายใน เมื่อฟลมภาพยนตรถูกฉายไมวา จอภาพจะอยูท่ีไหน ภาพของฟลม

ภาพยนตรก็จะถูกฉายบนจอน้ัน สิ่งน้ียังบอกแก เราวา มีโลกจํานวนนับไมถวนเหมือนกับโลกท่ี

เราอาศัยอยูน้ีในจักรวาล ดาวเคราะห  จํานวนมากมายมหาศาลในจักรวาล ก็มีมนุษยอาศัยและต้ัง

ถิ่นฐานอยู พรอมดวย ทรัพยสมบัติจํานวนมากมายและทรัพยากรท้ังมวล สาํหรับชีวิตเหมือนกับ

ท่ีเรามีอยู บนโลกน้ี 

อภิปัสนาของพระเจ้า 

มีฟลมภาพยนตรอยูในเครื่องฉาย แตฟลมไมสามารถฉายบนจอได   ถาแสงของเครื่อง

ฉายไมปอนเขามา แสงซึ่งเปนตันเหตุใหฟลมภาพยนตรของแผนจารึก ท่ีไดรับการพิทักษ ท่ีเก็บ

ไวถูกฉายลงบนจอ คือแสงของ อภิปสนาของพระเจา ซึ่งกระทบลงบนความละเอียดออนท่ีซอน

อยูโดยตรง และเมื่อบางคนเห็นความละเอียด ออนท่ีซอนอยูปรากฏขึ้นในตัวเขา หรือ เมื่อคุนเคย

กับความละเอียดออนท่ีซอนอยูของตนเองเขาจะสังเกตเห็นอภิปสนาของพระเจา และจะ

ตระหนักรูวาอะไรคือสถานภาพ ของปริมณฑลแหงการดํารงอยู กอนท่ี “กุน” (จงเปน) จะถูกสั่ง 

และอะไรคือสถานะ ของจักรวาล ภายหลังคําวา “กุน” ถูกกลาวออกมา 

การปกครองเหนือจักรวาล 

พระเจาทรงกลาววา  

“เราอยูใกลเสนชีวิตของเจา ยิ่งกวาเสนชีวิตของเจา” 

“เสนชีวิต” คือสิ่งท่ีมองไมเห็นและปรากฏอยูในตัวมนุษย ซึ่งหมายความวา มีบางสิ่ง

บางอยาง อยูภายในตัวมนุษย ซึ่งสามารถกลาวไดวาเปนพื้นฐานของชีวิต และถาสิ่งน้ันไมมีอยู ณ 

ท่ีน้ัน ท่ีน่ันก็จะไมมีชีวิตอยู เมื่อผูมีความสัมพันธทางจิตวิญญาณไดสังเกต  “เสนชีวิต” 



ความรูสึกใกลชิดพระเจาจะถูกกระตุนในตัวเขา เขา ก็จะรูจักพระเจา แตกอนการรูจกัพระเจา 

การรูจกั “ตัวตน” เปนหนาท่ีท่ีจะตอง กระทํา ความจริงการรูจักตัวตนคือการรูจกัและมคีวามรู

เกี่ยวกับความลับของจักรวาล และความรูเกีย่วกับความลับของจักรวาลคือการปกครองเหนือ

จักรวาล ตัวแทนของ พระเจา คือผูท่ีไดรับสิทธิในการปกครองและการควบคุมเหนือจักรวาล 

หลังจากมีการรูจกัตัวตนของเขาเอง จิตวิญญาณนิยมไมใชเรื่องของการกลาวถึงพระนามตางๆ 

ของพระเจา หรือการใชชีวิตไปในการสรรเสริญพระเจาเทาน้ัน การทําใหมนุษยคุนเคยกับดาน

ในของตัวเองตางหากคือเปาหมายและวัตถปุระสงคท่ีแทจริงของจิตวิญญาณนิยม 

ลาํแสงทั้งส่ี 

เพื่อพรรณนาความละเอียดออนท้ังหกในภาษาสมัยใหม อาจกลาวไดวา มีเครื่องให

กําเนิดอยู 6 ตัว และแสงท่ีไหลเวียนอยูในน้ันกลายเปนจินตนาการ ความคิด มโนคติ และ

ทายท่ีสุดสิ่งเหลาน้ีจะปรากฏขึ้นในรูปพรรณสัณฐานและรูปทรงท่ีแนนอน   เพื่อการศึกษาสิ่งน้ี

อยางประณีตและละเอียดลออ  มีความจําเปนท่ีจะตอง คนหาออกมาใหไดวา อะไรคือ

แหลงกําเนิดของแสง ซึ่งหลังจากเขาไปในตําแหนงวงแหวนหรือเครื่องใหกําเนิดท้ังหกน้ี ก็

กลายเปนจินตนาการ ความคิด มโนคติ และ ความรูสกึ  แสงเหลาน้ีมาจากไหนและวิธีการท่ีปอน

วงแหวนท่ีสองสวางเหลาน้ีเปน อยางไร เพื่อประโยชนของความเขาใจ ขอใหเราทําใหวงแหวน

น้ีเปนคู ดวยการจับ คูวงแหวนท้ังหกน้ีเขาดวยกัน และวงแหวนท้ัง 3 คูน้ี ดานท้ังหกจะถูกปอน

ดวยลํา แสงสี่ลาํ 

ลําแสงแรกเรียกวา “ตัซวีร” (การสาํแดง) ลาํแสงท่ีสองเรียกวา “ตัชฮีด” (ชัดแจง) ลําแสง

ท่ีสามเรียกวา “ตัจญรีด (นามธรรม) และลําแสงท่ีสี่เรียกวา “ตัสวีด”  (ลมดํา) ลาํแสงท้ังสามและ

หน่ึงกระแสของลําแสงน้ี จะปอนระเบียบวาระอันนิรันดรของชีวติท้ังกอนการถือกําเนิด หลัง

การถือกาํเนิด การตัดสินพิพากษาหลังจากตายไปแลว  และเรื่องนรกสวรรคอยางไมหยดุหยอน 

และแสงของลําแสงน้ีจะกลายเปน จินตนาการ ความคิด มโนคติ ความรูสึกและปรากฏการณ 

มันเปนการเชิญซวนความสนใจใครพิจารณาของเราวา วงแหวนหรือเครื่องใหกําเนิดมี

สาม และกระแสมสีี่ ความรูเกีย่วกับธรรมชาติของกระแส วิธีการท่ีสูตร การสรางสรรคของ

กระแสน้ีทํางาน คุณลักษณะใดของพระเจาสัมพันธกับแสงใด และความรูทางจิตวิญญาณใดท่ี

ถูกเก็บสะสมไวในกระแสน้ี ท่ีมนุษยไดรับการสั่งสอน โดยตัวพระเจาเอง 



ตาํแหน่งผู้แทน และ การแต่งตั้งผู้แทน  

ตามคําสอนของจิตสํานึกกอลันดาร อํานาจสูงสุดและลกัษณะพิเศษของ มนุษยเหนือสิ่ง

ถูกสรางอ่ืนๆ ในจักรวาล การกมลงกราบของเทวทูต (มะลาอิกะฮ) ตอเขา อํานาจตามหนาท่ีซึ่ง

พระเจามอบให และการท่ีมนุษย พิชิตจักรวาลน้ันพิสูจนความจริงท่ีวา พระเจาไดมอบความรู

แหงคุณลักษณะของพระองคแกมนุษย ซึ่งความรูน้ีมิไดถกูมอบใหสิ่งถูกสรางใดๆ ในจักรวาล

เลย น่ีคือความรูซึ่งหากไดรับการศึกษา อยางเหมาะสม มนุษยก็จะตระหนักถึงตําแหนงอันสําคัญ

ยิ่งในจักรวาลท่ีตนไดรับ องคความรูน้ีท้ังหมดเกี่ยวพันกับระบบท่ีควบคุมการทํางานของ

จักรวาลอยู   มนุษยท่ีมีความรูน้ีทราบดีวาดวงอาทิตย ดวงจันทร ดวงดาวและเทวทูตคืออะไร    

ญินถูกสรางมาในรูปแบบไหนและในรูปพรรณสัณฐานใด นิสัยตลอดจนทัศนะคติเปนอยางไร 

มีระบบสุริยะอยูจํานวนเทาใดในหน่ึงดาราจักร (Galaxy) ในแตละระบบสุริยะมีดาว เคราะหกี่

ดวง มนุษยท่ีไดรับความพึงพอใจจากความรูท่ีพระเจามีความไวเน้ือเช่ือใจ มนุษย จะรูถึงการมี

สวนรวมและอิทธิพลของคุณลักษณะของพระเจาตอสิ่งถูกสราง เขายังรูดวยถึงวิธีการท่ีชีวิตกอน

ความตาย ดาํรงชีวิตอยูในโลกแหงปรากฏการณจริง ภายใตกฎแหงการสรางสรรค สถานท่ีซึ่ง

มนุษยพํานักอยูกอนจะถือกําเนิดขึ้นมา มนุษยอยูท่ีไหนกอนถือกําเนิดขึ้นมาสภาพและ

สถานการณกอนหนาน้ันเปนอยางไร ถาช่ือสถานท่ีซึ่งมนุษยพํานักอยูกอนจะถือกําเนิดขึ้นมาคือ 

“สถานท่ีดังถูกหยดท้ิง” ดังน้ัน ช่ือของสถานท่ีท่ีดํารงอยูกอนสถานท่ีซึ่งถูกทอดท้ิงคืออะไร และ

ถาช่ือของ ปริมณฑลดังกลาวคือปริมณฑลของวิญญาณ ดังน้ัน ช่ือ ธรรมชาติและสภาวะของ 

ปริมณฑลกอนหนาน้ันคืออะไร โครงสรางของจักรวาลในปริมณฑลของวิญญาณ คืออะไร และ

จักรวาลดํารงอยูอยางไรกอนปริมณฑลของวิญญาณ สภาวะและ สถานการณของแตละปจเจกใน

จักรวาลกอนคําวา “จงเปน จะถูกสั่งออกมา เขา ยังรูอีกวาชีวิตหลังการถือกําเนิดน้ันวางอยูบน

กฎเกณฑอะไร และจะวางอยูจนถึงวัน สิ้นโลก เขารูสิ่งเหลาน้ีโดยความรูของพระเจาวา เปลือก

นอกของแสงไดหอหุมเรือน รางทางกายภาพเอาไว รวมท้ังรูจํานวนสันเปลือกนอกของรัศมี 

(นูร) ท่ีอยูเหนือ เน้ือแทของแสงดวย อะไรคือ ความแตกตางระหวางรัศมี (นูร) กับอภิปสนาของ 

พระเจา อภิปสนา (ตะญัลลี) และความโนมเอียง (ตะดัลลา) คืออะไร 

เขาจะไดรับวิทยาการเหลาน้ีท้ังหมด เมื่อมีความคุนเคยกับความรูดังกลาว ซึ่งถกูเรียกวา

ความไววางใจในพระเจา และมนุษยเทาน้ันเปนผูไดรับสิทธ์ิ เปนเพราะ ความไววางใจเดียวกันน้ี

เอง ท่ีทําใหมนุษยเปนผูชวยและตัวแทนของพระเจา หมายความวาเขาไดรับสิทธ์ิในพลงัอํานาจ



ของผูทรงเอกะ ซึ่งเขาเปนผูชวยหรือตัวแทนของพระองค   พระเจาคือผูทรงสรางสรรคและ

อํานาจของพระองคเกี่ยวของกับการสรางสรรค โดยท่ีมนุษยไดรับการแตงต้ังใหเปนตัวแทนของ

พระเจาบนโลกน้ี พลังแหง การสรางสรรคของพระองคจึงไดรับการถายทอดมายังมนุษย กลุม

ผูคนท่ีครอบครอง พลังแหงการสรางสรรคเหลาน้ีอยางสมบูรณไดรับการเรียกขานวา กลุม

ผูบริหาร จัดการ (อะฮลุลอัตตักวีน) 

อาดมักบัเทวทูต 

พระเจาทรงสอนนามตางๆ ใหอาดัม น้ันคือพระองคทรงทําใหเขาคุนเคย กับคุณลกัษณะ

ตางๆ ของพระองคอยางเปนรูปธรรม จากน้ันจึงถามบรรดาเทวทูตวา  

“จงบอกมา หากพวกเจ้ารู้” 

บรรดาเทวทูตจึงยอมรับวา ความรูของพวกตนจํากัดขอบเขตอยูในสิ่งท่ีพวก เขาไดรับ

การสั่งสอนเทาน้ัน น่ันคือความรอบรูของอาดัมมีความเหนือกวาเทวทูต มีสิ่งท่ีเกี่ยวของอยู 3 สิ่ง 

ซึ่งเกิดขึ้นในการสนทนาระหวางพระเจากบับรรดาเทวทูต สิ่งแรกคือพระเจา สิ่งท่ีสองคือบรรดา

เทวทูตและสิ่งท่ีสามคืออาดัม ผูซึ่งเห็นท้ัง พระเจาและบรรดาเทวทูต ท้ังยังตระหนักในความจริง

ท่ีวา ความรูท่ีพระเจามอบ ใหเขาน้ันมิไดผูเปดเผยแกบรรดาเทวทูตไมเพียงแตบรรดาเทวทูตจะ

ไมมีความรู  ความรูท่ีเขาไดรับเทาน้ันแตยังสารภาพถึงความดอยกวาของตนในเรื่องดังกลาว การ

เจรจา ตอรองน้ีเกิดขึ้นท่ีไหน จะเปนท่ีใดไปไมไดนอกจากโลกท่ีมองไมเห็น เพราะเทวทูต เปน

สิ่งถูกสรางของโลกท่ีมองไมเห็น และพระเจาเองก็เปนผูท่ีไมอาจมองเห็นได ดังน้ัน จึงเปนสิ่ง

พิสูจนวา อาดัมไดรับสิทธิพิเศษในการเห็นโลกท่ีมองไมเห็น เขามีศักยภาพ ท่ีจะมองเห็น เขาใจ 

ไดยินและตระหนักในสิ่งท่ีมองไมเห็น 

โดยท่ีพระเจาเองน้ัน เปนผูท่ีทรงไรขอบเขตอยางไมมีท่ีสิ้นสุด เพราะฉะน้ัน ความรูแหง

คุณลักษณะของพระองคจึงไมมีท่ีสิ้นสุดดวย เปนมหาสมุทรท่ีไมมีชายฝงอันหมายความวา 

ความรูท่ีอนุมัติใหอาดัมก็ไมมีขอบเขตดวย โดยท่ีเขามีความรูท่ีไรขอบเขตเกี่ยวกับคุณลักษณะ 

ดังน้ัน ความเหนือกวาเทวทูตของอาดัมจึงถูกสถาปนาขึ้น และสิ่งน้ียืนยันฐานะของเขา ท่ี

เหนือกวาทุกเผาพันธุ  และสิ่งท่ีดํารงอยูในจักรวาล คุณ ลกัษณะของพระเจาคืออะไร พระเจาคือ

ผูทรงสรางสรรค และคุณลักษณะของ พระเจาท้ังมวลในฐานะพระผูสรางจักรวาล คือมูลฐาน

และสูตรของการสรางสรรค และน่ีคือความไววางใจซึ่งมอบใหมนุษยท่ีถูกทําใหสงบ (อาดัม) 

ออกมาจากความเมตตาพิเศษของพระองค 



การพินิจพิจารณาการเจรจาของอาดัมและพระเจาเปดเผยวา มีสิ่งถูกสราง อ่ืนๆ นอกจาก

มนุษย หน่ึงจากน้ันคือ เทวทูตและอีกสิ่งหน่ึงคือ  ญิน เราไมสามารถ มองเห็นญินและหรือเทว

ทูต เพราะความเขลาความไววางใจท่ีถูกมอบหมายลงมา ใหเราจากความเมตตาของพระเจา 

 

สายตาแบบกล้องโทรทรรศน์ 

เปนขอสังเกตตามปกติประการหน่ึงของเราท่ีวา การทําหนาท่ีของสายตา น้ันมีความ

จํากัดและมรีะยะท่ีแนนอน ถาสามารถเพิ่มพลังการมองเห็นไดดวยวิธีการใดก็ตาม สายตาจะ

มองเหน็ไดมากกวาระยะปกติ เมื่อใชกลองสองทางไกล คลื่นซึ่ง ทําหนาท่ีในการสรางภาพถูก

นํามายังสายตาของเราโดยผานเลนสกลองสองทางไกล เราสามารถมองเห็นวัตถุไดแมอยูใน

ระยะไกล เมื่อคนบางคนท่ีตองลําบากจากภาวะ สายตาสั้น สวมแวนสายตาทําใหมองเห็นวัตถุใน

ระยะปกติไดอีกครั้งหน่ึง ท้ังหมด น้ีชวยใหเราสรุปไดวา มีลักษณะท่ีดีบางอยางในกระจก ท่ีเมื่อ

ใสแลวทําใหมองเห็น วัตถุท่ีอยูในระยะไกลอยางชัดเจน เมื่อเราสามารถมองเห็นวัตถุท่ีอยูไกล

ออกไปดวย ความชวยเหลือของกระจก ทําไมเราจะไมสามารถมองสิ่งท่ีมองไมเห็นได ดวยการ 

ใชสายตาเดียวกับท่ีเคยใชเพื่อเห็นพระเจาและเทวทูต เปนการไมเพียงพอท่ีจะคิด วาอาดัมมี

ความสามารถพิเศษระดับหน่ึง แตบรรดาลกูหลานของเขากลับปราศจากมัน 

ร่างกายทางกายภาพ 

ทุกปจเจกจากเช้ือสายของอาดัมและอีฟ ลวนเปนสําเนาท่ีแทจริงของท้ัง 2 คน มนุษยแต

ละคนไดรับความสามารถเดียวกัน ท่ีจะศึกษาหาความรูเกี่ยวกับนาม ช่ือ ดั่งท่ีพระเจาไดมอบให

อาดัม มีรายงานวา “บุคคล”  ท่ีแทจริงในตัวมนุษยน้ันคือ วิญญาณ และความตองการท้ังมวลของ

ชีวิตริเริ่มมาจากวิญญาณ เรือนรางทาง กายภาพท่ีเปนเน้ือหนังมังสา และกระดูกยังคงมีชีวิตชีวา 

และต่ืนตัวอยูดวยวิญญาณ เมื่อวิญญาณสลาย และแยกตัวออกจากเรือนรางทางกายภาพไป ราง

น้ันก็หมดการเคลื่อนไหว น่ีคือวิญญาณเดียวกับท่ีถูกมอบหมายใหเปนตัวแทนของพระเจา เมื่อ 

อาดัมไดกระทําการฝาฝนคําสั่งของพระเจาในสวนสวรรค มานก็ปรากฏเหนือ วิญญาณและ

ความไววางใจ เน่ืองจากเพราะเขาเปนผูท่ีมีความสาํคัญท่ีสุดในจักรวาล ท่ีหวนกลับไปยังภูมิหลัง

ของตน เรือนรางแหงเน้ือหนังมังสา  และกระดูกน้ีเองท่ีเปน มานดังกลาวปกคลุมวิญญาณเอาไว 

ตราบเทาท่ีมนุษยยังสัมพันธอยูกับเรือนรางแหง กายภาพ ความสามารถทางดานจิตวิญญาณก็จะ



ยังคงถูกซอน และแฝงอยู  แตเมื่อใดก็ตาม ท่ีเขารูเกี่ยวกับความจริงขอน้ีท่ีวา เรือนรางทาง

กายภาพดังกลาวคือมาน แหงการลงโทษเน่ืองจากการฝาฝน หัวใจของเขาก็จะเริม่คนหาความ

จริง และการ คนหาน้ีจะนําเขาไปสูความไววางใจดังกลาว ซึ่งเปนความรับผิดชอบในอํานาจ

สูงสุด และความสาํคัญของเขาเหนือจักรวาล 

ในการศึกษาความรูใดๆ เราควรจะตองไดรบัการช้ีนําโดยครู และอะไรก็ตาม ท่ีครูบอก 

เราตองยอมรับโดยปราศจากการลังเลหรือการประวิงเวลาใดๆ เมื่อบุคคล ผูหน่ึงมาเปนนักเรียน 

ขณะครูบอกเขาใหกลาวคําวา “ก.ไก”นักเรียนไมรูวา “ก.ไก” น้ีหมายถึงอะไร เขาก็ไดแตกลาว

เลียนแบบครูวา “ก.ไก” และดวยเหตุน้ีการตาม และเลียนแบบครู ทําใหเขาคอยๆ เรียนรูหัวขอท่ี

ผูสอนทีละนอย แตถาในขั้นตอนแตแรกนักเรียนเริ่มโตคารมกับครูวา “ก.ไก น้ีคืออะไร และ “ก.

ไก” น้ันคืออะไร จะทําใหเขาไมสามารถเรียนรูหัวขอของมันได เพราะเมื่อครูบอกนักเรียนให

อาน “ก.ไก” ครูบอกนักเรียนดวยการมองถงึความสามารถทางดานจิตใจของนักเรียน และ

อนุมานใหเขาอาน “ก.ไก ตามคร ูไมใชประเด็นวาเราจะครอบครองปริญญา กี่ใบ และมคีวามรู

ขนาดไหน แตในการเรียนรูจิตวิญญาณนิยม และความรูเกี่ยวกับความ ไววางใจ เราก็เหมือนเปน

เพียงนักเรียนเด็กเล็กท่ีตองมาโรงเรียนในวันแรก 

เรือนจําของพระเจ้า 

เมื่อมนุษยมุงหนาสูเปาหมายแหงตัวแทนของพระเจา ความทุกขทรมานจาก ความเศรา

โศกและความเจ็บปวด ท่ีเกาะกุมอยูจะปริแตกออก เขาจะถูกปลดปลอย จากความกังวลโดยท่ีตัว

พระผูสรางเองทรงเปนผูไมหวงกังวลและเปนอิสระจากทุกสิ่ง และอยูหางไกลเหนือสถานการณ

ท้ังมวลมากนัก เมื่อคุณลกัษณะของพระเจาเหลา น้ีเริ่มปรากฏขึ้นในตัวมนุษย เขาจะประสบกับ

ผลเดียวกันซึ่งเปนผลลัพธตามธรรมชาติ ของคุณลักษณะของพระเจา อาดัมไดรับความกรุณา

ของพระเจา พระองคทรงดูแล เขาไวในสวนสวรรคและสั่งวา 

“โอ อาดัม เจาและคูครองของเจาท่ีพํานักอยูในสวนสวรรคน้ันเถิดและเจา ท้ังสองจง

บริโภคจากสวนน้ันอยางกวางขวาง ณ ท่ีท่ีเจาท้ังสองปรารถนา และจงอยา เขาใกลตนไมตันน้ี 

(มิเชนน้ันแลว) เจาท้ังสองจะกลายเปนผูอธรรมแกตัวเอง” 

อาดัมไมอาจ อดกลั้นไวไดและกระทําการฝาฝนคําสั่งของพระเจา ทันทีท่ีเกิด การฝาฝน

คําสั่ง ความมืดมน ไดแผครอบคลุมแสงสวางเอาไว ความเศราโศก ไดเขามาแทนท่ีความสุข 

ความเปนทาสและการถูกจองจําไดเขามาหอหุมไว กีดกัน เขาออกจากอิสรภาพและเสรีภาพ  



และอาดัมถูกบังคับใหออกจากสวนสวรรค ในสภาพท่ีสงเสียงแสดงความตกใจ อยางไรก็ตาม 

การฝาฝนของอาดัม และความไม กตัญูตอความกรุณาของพระเจาและสวนสวรรค (ท่ีไดรับ) 

พระเจาทรงมอบความเมตตาของพระองคใหอาดัมอีกครั้งหน่ึงดวยความปรานี เน่ืองจากความ

เมตตากรุณา ของพระองค และมไิดกีดกันเขาออกจากขุมทรัพยแหงความรูเกี่ยวกับการพิชิต 

จักรวาล และบอกเขาวา 

“ท่ีพํานักของเจาคือ สวน เจาสามารถกลับมาเมื่อใด ก็ไดท่ีเจาพึงประสงค โดย มีเง่ือนไข

วาเจาจะตองออกมาจากผูท่ีฝาฝน   เราจะสงผูคนท่ีเราเลือกสรรแลว ท่ีจะ เตือนเจาถึงขุมทรัพยท่ี

อันประเสริฐ ซึ่งเจาครอบครองบาวของเราเหลาน้ี จะสราง กฎเกณฑการปฏิบัติสําหรับเจา เพื่อ

วาเจาจะไดเขาไปในท่ีพักอันถาวรอยางสะดวก และชีวิตท่ีนากลัวท่ีสุด ซึ่งเจาอาศัยอยูบนโลกท่ี

แตกตางจากชีวิตในสวนสวรรคน้ัน เปนคุกสําหรับเจา ถาเจาลมเหลวท่ีจะยกมาน ซึ่งอยูระหวาง

เจาและสวนสวรรค ในชีวิตแหงโลกน้ี ดังน้ันสวรรคก็จะไมถูกนํากลับมาใหพวกเจา 

ธรรมชาติไดบรรลุคําสัญญาของตน และสงบรรดาศาสดาลงมา 124,000 คน เพื่อนําทาง

มนุษยผูไมเช่ือฟง ผูฝาฝนและผูกดขี่ และเพือ่ทําใหระบบของพวก เขาสมบูรณ จึงมีการสราง

แบบฉบับในการสงบรรดาเอาลิยาอ (ผูใกลชิดพระเจา) พรอมดวยมรดกของบรรดาศาสดาซึ่งจะ

ยังคงตอเน่ืองไปจนถึงวันสุดทาย ทุกคนท่ี มีสามัญสํานึก สามารถสังเกตเห็นสิ่งเหลาน้ีได

ตลอดเวลาวา ทุกช่ัวขณะของชีวิตคือ ความตาย ความตายในช่ัวขณะหน่ึงไดใหกําเนิดในอีกช่ัว

ขณะหน่ึง กลางคืนถือกําเนิด ขึ้นเมื่อกลางวนัตายลง ความหนุมฉกรรจถือกําเนิดขึ้นเมื่อวัยเด็ก

ตายลง วัยชรา ถือกําเนิดขณะท่ีความหนุมฉกรรจยังไมถกูทําลายไป และเมื่อความชราภาพตาย

ลง ทุกสวนของรางกายท่ีสวยงามกก็ลายเปนฝุนผงธุลี โครงสรางพื้นฐานหลักของรางกาย เชน

กระดูกกลายเปลี่ยนสภาพเปนฝุน สมองซึ่งความยิ่งใหญของมนุษยขึ้นอยูกับมัน และทําให เขา

หยิ่งยะโส จนกระท่ังกดขี่เพื่อนมนุษยดวยกันเอง มากจนกระท่ังเขาไมลังเลท่ี จะเรียกตัวเองวา

พระเจา ก็ถกูดินยอยสลาย และผูคนอ่ืนท่ีเหมือนตัวเขาคือประกอบ ดวยฝุนธุลีก็เหยียบย้ําไปบน

สมองน้ัน 

บทเรียนขั้นต้นทางด้านจิตวญิญาณ 

ในการศึกษาเรื่องราวใดๆ ความรูเบ้ืองตนของเรื่องราวน้ันเปนสิ่งจําเปน ไม มีใครเรียน

เขียนอานโดยท่ีไมไดศึกษาบทเรียน กอขอ  กอกา ในการศึกษาดานจิตวิญญาณนิยม การเรียน

บทเรียนเบ้ืองตันน้ันเปนเง่ือนไขซึ่งตองทํากอน เหมือนกับ การเรียนศาสตรทางโลกอ่ืนๆ ความ



แตกตางระหวางท้ังสองก็คือ สําหรับศาสตรและ ความรูทางโลก จะไดเรียนความรูขั้นพื้นฐาน

ของแตละหัวขอ และในการศึกษาศาสตร ทางดานจิตวิญญาณ การเขาใกลความคิดจะตองไดรับ

การเปลี่ยนแปลง ไมมีบทเรียน พื้นฐานเหมือนบทเรียนของศาสตรทางโลกถกูตีพิมพเพื่อการ

สอนและศึกษาดาน จิตวิญญาณนิยม ถึงแมวามันจะเปนความรูท่ีวางอยูบนกฎและระเบียบ

ขอบังคับท่ี แนนอน   แตกไ็มสามารถไดรับโดยการอานหนังสือได การเรงเรียนหรือฝกฝนเขียน 

ลงบนกระดาษซ้ําแลวซ้ําอีก การเรียนภาษาแมโดยเด็กเลก็ๆ เปนตัวอยางท่ีใกลเคียง ท่ีสุดในเรื่อง

น้ี ไมมีแมคนใดสอนตัวอักษรภาษาแมใหลกูเพื่อการเรียนรูภาษาแม แต ลูกกส็ามารถพดูภาษาแม

ไดเหมือนกับท่ีแมพูด กระบวนการทางความคิดของแมถูกถายทอดไปยังลูกโดยอัตโนมัติ 

ตัวอยางเชน ลูกแกะถูกเลี้ยงดวยหญา ลูกสนัุขจิ้งจอก ไมไดถูกเลี้ยงดวยหญาแตถูกเลี้ยงดวยเน้ือ 

ลูกนกพิราบไมกินท้ังหญาและเน้ือสัตว แตจิกกินเมล็ดพืช ลกูของมนุษยกินและบริโภคเน้ือสัตว 

รากไมและไม หินหรือแม แตดิน เพราะท้ังหมดน้ีเปนสวนหน่ึงของโภชนาการและอาหารของ

พอแมของเขา ท้ังหมดท่ีเปนอาหารของสิงโต ลูกๆ ของมันก็จะกินเหมือนกัน นิสัยการกินการ

ดื่ม การลาและกิจกรรมของชีวิตอ่ืนๆ ลวนถายทอดจากพอแมมาสูลกู น่ันคือเขามิไดเรียน  ผาน

ทางแบบเรียนช้ันตนหรอืหนังสือ นับวาเปนประโยชนท่ีจะสังเกตวา สิ่งถูกสราง ทุกชนิดลวนมี

ภาษาท่ีจะติดตอสื่อสารความรูสึกและอารมณของตนเอง เมื่อแมไกมี ความหวาดกลัววา เหยี่ยว

จะเอาถูกเจี๊ยบไปเปนเหยื่อ มันจะเปลงเสียงท่ีมีลักษณะ พิเศษเฉพาะ และลูกเจี๊ยบท้ังหมดก็จะเขา

ไปซุกอยูใตปกของแม กลาวอยางสั้นๆ คือทุกเผาพันธุรูภาษาของตัวเอง นอกจากภาษาสนทนา

แลวยังมีวิธีการติดตอสื่อสาร แบบอ่ืนๆ อีกเชนกัน น่ันคือภาษาสัญลักษณ 

ทุกคนมีความคุนเคยกับมันเปนอยางดี เมื่อพอตองการใหลูกทําสิ่งใดสิ่งหน่ึง เขาจะมอง

ไปยังลูกดวยสายตาพิเศษ ซึ่งจะบอกถูกอยางชัดเจนวา พอตองการอะไร วิธีการรองไหของเด็ก 

บอกแมไดถึงสาเหตุท่ีรอง ไมวาจะเปนความหิวหรือความเจ็บปวด ยังมีตัวอยางอ่ืนๆ อีกดวย

เหมือนกัน ตัวอยางเชน เมื่อทานมีการสรวลเสเฮฮา กับเพื่อนๆ ซึ่งการสนทนาดําเนินไปใน

ลักษณะท่ีตามความคิดของทานแลว ไมเหมาะ ท่ีลูกของทานจะเขามาไดยิน ถาลกูชายทานเขามา 

ทานมองหนาลูกดวยความคิด ท่ีวา เขาไมควรจะมาท่ีน่ี ถึงแมวาจะไมมลีักษณะดุดาอยางชัดแจง 

ลูกก็เขาใจวาเขา ไมไดรับอนุญาตใหอยูท่ีน่ัน และถอยออกไปโดยไมมายางกรายอีก 

บางครั้ง คนท่ีทานรักซึ่งอาศัยอยูหางไกลออกไป ประสบกับความยากลําบาก บาง

ประการ และทานเริ่มปริวิตกเกี่ยวกับความยากลาํบากท่ีตัวเขาเผชิญอยู  และ ตอมาภายหลังความ

วิตกกังวลและความยากลําบากเหลาน้ัน กไ็ดรับการพิสูจนวาเปน จริง บางครั้งก็บังเกิดขึ้นแก



ทานวา มีเพื่อนสนิทท่ีไมไดพบกันเปนเวลานาน เมื่อทานออกมาจากบานก็พบเขาทันที 

เหมือนกับเปนการบังเอิญ บางครั้งในทันท่ีทันใด ทานจินตนาการถึงอุบัติเหตุ และทําใหเกิด

ความตึงเครียดอยางมากตอประสาท ของทานจนรูสึกออนเพลีย ยังปรากฏอีกวา บางครั้งทานจะ

มีความรูสึกสขุสดช่ืนขึ้นมาโดยไมมสีาเหตุท่ีชัดเจน ทานไมสามารถช้ีถึงเหตุผลออกมาอยาง

ชัดเจนไดถึงความรูสึกสดช่ืนน้ัน แตมันก็ยังคงฝงแนนอยู และไมอาจจะละเลยได 

วญิญาณกบัคอมพวิเตอร์ 

บทสรุปเพียงประการเดียวท่ีสามารถดึงออกมาจากสิ่งตางๆ ท้ังหมดน้ี ก็คอื มี

คอมพิวเตอรสรางอยูภายในตัวมนุษยซึ่งจะช้ีนําเขาเกี่ยวกับสถานการณหลากหลาย ในชีวิต 

บางครั้งธรรมชาติของการแนะนําดังกลาวกทํ็าใหเราพึงพอใจ บางครั้งก็ทํา ใหเราเปนทุกข 

บางครั้งเขาไดรับคําแนะนําใหกินอาหาร และบางครั้งไดรับการช้ีนําใหดื่มนํ้า บางครั้ง

คอมพิวเตอรน้ีนําเขาไปนอน เพื่อใหรางกายไดพักผอน จากน้ัน จึงแจงใหเขาต่ืน เพื่อวาการนอน

มากเกินไปจะทําใหขี้เกียจและเฉื่อยชา ซึ่งเขาก็ลกุขึ้นเมื่อไดรับการช้ีนําน้ี 

มนุษยหรือสิ่งมีชีวิตชนิดใดก็ตาม ไมสามารถกระทําสิ่งดีได ถาหากวาไมมี การใหขอมูล

จากคอมพิวเตอรท่ีสรางอยูภายในมายังเขา และขอมูลน้ีจะแจงใหจักรกลท่ีติดต้ังอยูในทุกสิ่งโดย

ไมคํานึงถึงและไมสนใจวาจะเปนเผาพันธุประเภทไหน ท้ังพืช สัตวหรือแรธาตุ จักรกลน้ีจะ

จัดสงใหเฉพาะขอมูลท่ีตองการเทาน้ัน คอมพิวเตอรน้ีคือวิญญาณ สิ่งมีชีวิตและไมมีชีวิตท้ังมวล 

ลวนมีคอมพิวเตอรเหมือนกัน แตมนุษยเทาน้ันท่ีไดรับมอบความรูเกี่ยวกับคอมพิวเตอรน้ี เปน

ความรูเดียวกันกับ ท่ีกลาวไวในเรื่องราวของอาดัมกับเทวทูต พระเจาทรงกลาววา 

“ข้าได้แต่งตั้งเจ้า เป็นผู้แทนของข้าบนหน้าแผ่นดนิ” 

บรรดาเทวทูตกลาววา 

พระองคจะทรงใหมีขึ้นในพิภพซึ่งผูท่ีบอนทําลาย และกอการนองเลือด ในพิภพกระน้ัน

หรือ ท้ังๆ ท่ีพวกขาพระองคใหความบริสุทธ์ิพรอมดวยการสรรเสริญ พระองค และเทิดทูน

ความบริสุทธ์ิในพระองค” 

พระองคจึงทรงกลาวอีกวา  

“แทจริงขารูยิ่ง ในสิ่งท่ีพวกเจาไมรู” 

และเพื่อเปนการทําใหชัดเจนยิ่งขึ้นวาอาดัมไดรับการสั่งสอนความรูเกี่ยวกับ นามตางๆ 



และไดรับการบอกใหแจงความรูดังกลาว จากน้ันบรรดาเทวทูตจึงถูกถามวา 

 “จงบอกบรรดานามช่ือของสิ่งเหลาน้ันแกขา หากพวกเจาเปนผูพูดจริง” 

เทวทูตยอมรับดวยความนอบนอมวา 

“มหาบริสุทธ์ิพระองคทาน ไมมีความรูใดๆ แกขาพระองค นอกจากสิ่งท่ี พระองค ได

ทรงสอนขาพระองค แทจริงพระองคคือผูทรงรอบรู ผูทรงปรีชาญาณ” 

ลูกหลานของอาดัมยอมเปนผูสืบสายโลหิตของอาดัม มีประสบการณชุดเดียว กับท่ีอาดัม

บิดาของพวกเขาเคยประสบมา ถามีผูใดไมสามารถสังเกตเห็นสิ่งท่ีอาดัม เคยเห็นมา น่ันคือการ

สนทนาระหวางเทวทูตกับพระเจา การกราบกรานของบรรดา เทวทูตตออาดัมตามคําสัง่ของพระ

เจา ดังน้ัน เขาจึงไมมีสิทธ์ิท่ีจะเรียกตัวเองวาลูก หลานของอาดัม และไมอาจทึกทักเอาท่ีจะไดรับ

สถานภาพของอาดัม ซึ่งถกูประกาศ วาเปนผูชวยและตัวแทนของพระเจา 

กลาวอยางสั้นๆ หากมนุษยไมตระหนักถึงการมอบหมายตําแหนงตัวแทนของ พระเจา

ในวันแหงการสรางสรรคตัวเขา และไมสังเกตเห็นเหตุการณดังกลาวในชีวิต แหงโลกน้ี ดังน้ัน 

เขาไมไดรับการนับถือวาเปนลูกหลานของอาดัม บนพื้นฐานของ ความคลายคลึงทางกายภาพกับ

อาดัมบิดาของเขา ไมอาจกลาวสิ่งใดมากกวาวา เขาเปนบุตรท่ีฝาฝนของอาดัม เพราะถาบางคน

เขลาตอความรูนามของพระเจา  เขาก็ไมสามารถเปนตัวแทนของพระเจาได มนุษยมีอํานาจเหนือ

สิ่งถูกสรางอ่ืนๆ จํานวนมาก เพียงเพราะเขาครอบครองความรูนามช่ือของพระเจา 

วทิยาศาสตร์กบัส่ิงเหนือธรรมชาต ิ

เปนท่ีพิสูจนจากการวิจัยทางวิทยาศาสตรแลววา ดวยการเขารวมฝกฝนอยาง เอาจริงเอา

จังและความพยายามสวนบุคคล มนุษยสามารถกระตุนความสามารถเหนือธรรมชาติสิ้นมาได

โปรดสนใจความกาวหนาดานโทรจิต และการสะกดจิตของประเทศตะวันตก โดยเฉพาะอยาง

ยิ่งในประเทศอดีตสหภาพโซเวียต ถาพิธีกรรมทางศาสนา และการบําเพ็ญศีล เปนวิธีการเดียวท่ี

จะไดรับศาสตรแหงอภิปรัชญา การสรุปความ น้ัน ก็จะมีความสําคัญนอยลง เพราะประชาชาติท่ี

ไมมีท้ังความศรัทธาและความเช่ือในศาสนามีความสําเร็จท่ีเหนือกวาอยางนาสนใจเกี่ยวกับ

ศาสตรทางอภิปรัชญา 

สิ่งหน่ึงท่ีไดรับการกลาวถึงอยูบอยครั้งในเรื่องจิตวิญญาณนิยมไดแกผูมี อิทธิพลในการ

ช้ีนํา น้ันคือครู ช้ีครู อาจารยหรือกูรู ซึ่งนําความเปลี่ยนแปลงท่ีแน นอนทางดานจิตวิญญาณมาสู

นักเรียน ดวยการเพงความสนใจไปยังนักเรยีน สานุศิษยหรือบุตรทางจิตวิญญาณของเขา ทุก



วันน้ีนักวิทยาศาสตรสามารถทําไดแบบ เดียวกัน พวกเขาสามารถท่ีจะมีอิทธิพลเหนือผูคนท่ีเปน

เปาหมาย ดวยวิธีการโทรจิต ได และสามารถบังคับใหคนเหลาน้ันปฏิบัติงานพิเศษท่ีพวกเขา

ปรารถนาใหทําได วลีท่ีถูกใชโดยท่ัวไปทางจิตวิญญาณนิยมคือ “เพื่อการมองเขาไปดานใน น่ัน

คือเพื่อ สังเกตอวกาศดานนอกของดาวเคราะหดวงน้ีผานทางตาดานใน นักวิทยาศาสตร สามารถ

กระทําสิ่งน้ีสําเร็จได และมีการยืนยันความนาเช่ือถือดวยการออกไปเดินในอวกาศ 

มนุษยครอบครองศักยภาพท่ีแนนอน ซึ่งถาถูกกระตุนจะทําใหสามารถเปดเผยความรูท่ี

ไมพบในบรรดาคัมภีรได วิทยาศาสตรกส็ถาปนาความกาวหนาของตน ในเรื่องน้ีดวยเชนกัน 

และความรูซึ่งยากตอการเช่ือในครั้งแรก และอยูเหนือความเขาใจของสติปญญามนุษยไดถูก

คนพบ และเปนผลใหสิ่งน้ันมาสูการดํารงอยู ซึ่งบังคับมนุษยใหตองเช่ือมั่น 

ในสภาพแวดลอมดังกลาว คําท่ีใชทางดานจิตวิญญาณนิยม เชน ความสนใจ อํานาจชักจูง 

การเปดออกของตาดานใน การปลดปลอยจากกาลเทศะไดกลาย มาเปนปริศนาท่ียุงยาก 

จนกระท่ังถึงวันท่ีมันถูกเช่ือวา ความสามารถในการมองเห็น เหตุการณลวงหนา และการรูท่ี

เหนือมนุษย ฯลฯ สามารถไดรับการกระตุนผานการอานโองการท่ีชัดเจน และกลาวคําพูดซ้ําๆ  

กัน ไดกลายมาเปนความสาํคัญท่ีจะตองเขาใจ ในยุคสมัยของวิทยาศาสตรปจจุบัน วาถาผูคนท่ี

ไมมีความศรัทธาในศาสนาใดๆ สามารถปฏิบัติการในเรื่องอํานาจชักจูง สามารถกระตุนตาดาน

ในของพวกเขาใหทํางานได สามารถวางรากฐานวิทยาศาสตรสมัยใหม จนเดินในอวกาศได แลว

จิต วิญญาณนิยมคืออะไร 

ศาสนากําลังจะเขามาสูการพิจารณา เมื่อเราพูดถึงจิตวิญญาณนิยม หลกั การท่ีศาสนา

ไดรับการสถาปนาขึ้นคือ การปฏิบัติศาสนกิจน้ันควรจะตองทําใหมนุษย สามารถนําความ

เปลี่ยนแปลงมาสูชีวิตตนเอง หรือเพื่อทําใหมนุษยสามารถมคีวาม ประพฤติท่ีมีอํานาจชักจูงตอ

ชีวิตของผูอ่ืนได สิ่งท่ีซอนเรนอยูในโลกหรอืนอกปริมณฑล ของโลก อาจจะปรากฏตอตาดาน

ในของเขา แตเมื่อเราศึกษาชีวิตของบรรดาศาสนิก ของศาสนา  ยากท่ีจะหาสักคนหน่ึง ใน

จํานวนผูเครงครัดศาสนานับลานๆ หรือนับ พันลานคน ท่ีสามารถแสดงพลังความพฤติกรรมท่ีมี

อํานาจชักจูงจิตใจและตาภายใน ของเขามีผล นับวานาผิดหวังทีเดียวท่ีผูเครงครัดศาสนามีความ

เขลาตอความรู  ซึ่งถกูคนพบโดยผูท่ีไรศรัทธาในศาสนา ตามปกติในสถานการณดังกลาวผูมี

จิตใจเอาจริงเอาจัง จะตองถูกบังคับใหคิดแลว (วาศาสนาน้ีคืออะไร) 

 



กฏ 

มีเผาพันธุจํานวนนับไมถวนในจักรวาล และความสามารถสวนตนของทุกเผาพันธุและ

ทุกปจเจกของเผาพันธุน้ันๆ มีการสัมพันธอยางมั่นคงและตอเน่ืองกับ สิ่งอ่ืนผานทางคลื่น

ความคิด และความสัมพันธน้ีเปนสาเหตุของการแนะนําและความ คุนเคยกันระหวางสิง่เหลาน้ัน 

ความจริงคลื่นความคิดเหลาน้ี เปนท้ังขอมูลสวนปจเจก และรวมหมู ซึ่งรับผิดชอบตอการนํา

ปจเจกของจักรวาลเขาใกลชีวิตในทุกขณะ และทุกวินาที ความจริงชีวิตของเราท้ังหมดสัมพันธ

อยูกับความคิด และความมีประสิทธิภาพของความคิดขึ้นอยูกับความเช่ือมั่นและความสงสัย 

ความศรัทธา และ การปฏิเสธ น่ีคือ  จุดท่ีคฤหาสนแหงศาสนาถูกสถาปนาขึ้น 

มนุษยไดผานพนขั้นตอนตางๆ ของชีวิตมากมายในชวงเวลาสั้นๆ และใช ประโยชนจาก

สวนของเวลาเพื่อใชชีวิต โดยการรวมและสัมพันธเอาสวนของเวลาน้ี เขาดวยกันในจติใจของ

เขา เราไมเพยีงกาวหนาจากสวนหน่ึงของเวลา ไปยังอีกสวนหน่ึงท่ีติดตามกันมา หรือยอนถอย

หลังไปยังสวนท่ีผานมาแลว เพื่อท่ีจะเขาใจสิ่งน้ี มนุษยคิดถึงการกินอาหาร แตเน่ืองจากความ

สับสนวุนวายของกระเพาะอาหาร ความต้ังใจจึงถูกยกเลิก สวนจะงดเวนอาหารไปไดนานเทาใด

น้ัน เขาไมมีความคิดในเรื่องน้ี  เหมือนกับความคิดซึ่งเปนสวนประกอบชีวิต ซึ่งท้ังทําใหเขา

ประสบความสําเร็จและลมเหลว ความต้ังใจถูกสรางขึ้น จากน้ันจึงถูกยกเลิกหรือเลื่อนไป ไมวา 

การสรางความเขาใจน้ันจะเกิดภายในหน่ึงนาที เปนช่ัวโมง เปนเดือนหรือเปนปๆ อยางไรก็ตาม

ในทายท่ีสุด มันก็ถูกยกเลิก การยกเลกิหรือการสละน้ี เปนสวนประกอบ หลักของชีวิตมนุษย 

มีหลายสิ่งหลายอยางเชน ความทุกขทรมาน ความยากลาํบาก ความวิตก กังวล ความเจบ็

ไขไดปวย ความหวงใย ความหดหู ฯลฯ และเพื่อทําใหสิ่งเหลาน้ีมีความเสมอภาคกันมสีิ่งหน่ึงท่ี

เรียกวา “ความสันติ” ซึ่งในสิ่งน้ีมนุษยพยายามท่ีจะใหไดมาถึงความเรียบงายและการปลอบ

ประโลมใจทุกอยาง สิ่งเหลาน้ันท้ังหมดไม เปนความจริง แตเปนเพียงสมมติฐาน และสําหรับ

มนุษยดูเหมือนเปนสิ่งท่ีงายดาย สิ่งน้ีสรางทิศทางไปสูความโนมเอียงสูความสบายไรกังวล 

ความจริงการสรางสมอง มนุษย เปนลักษณะท่ีทําใหมนุษยไปสูความสะดวกงายดาย และ

หลีกเลี่ยงจากความ ยากลําบาก น่ีคือ 2 ทิศทางท่ีชัดเจน และมนุษยใชชีวิตระหวาง 2 ทิศทางน้ี

ผานทางความคิดของตน ทุกกิจกรรมกระตุนไปสูหน่ึงในสองทิศทางน้ี เมื่อเราตัดสินใจ ท่ีจะ

วางแผน เราก็ทําใหมีประสิทธิภาพ มันจะครบถวนสมบูรณในทุกทิศทางและ ทิศทางก็ถูกตอง

แตปรากฏวาหลังดําเนินไปไมกี่ขั้นตอน ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ในหัวใจของเรา ดวยการ



เปลี่ยนแปลงทิศทางความคิดของเรา ยังทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางและกิจกรรม

ท้ังหมดของเราดวย และเปาหมายท่ีเรามุงไปสูก็จะถูกลมืเลือน อะไรท่ีเหลืออยูกับเรา ความ

ตองการความเขาใจและกาวไปสูความนาสนใจ หรือ น่ีคือสาเหตุท่ีมีเพียงผูเดียวในจากหลายลาน

คน ซึ่งกาวไปสูทิศทางท่ีถูกตอง และไมถอยออกมา อาจเปนความพึงพอใจท่ีจะระลึกไวในจิตใจ

วา ท้ังหมดน้ีอยูใน ระหวางสภาวะของความสงสัยและความเช่ือมั่นศรัทธา ตราบท่ีคนสวนใหญ

ไดรับ การพิจารณา พลังหลักท่ีควบคุมจิตใจของพวกเขาคือความเพอฝนและความสงสัย ซึ่งมี

อิทธิพลตอเซลลจิตใจอยางไมสิ้นสุด ยิ่งความสงสัยทวีความเขมขนมากขึ้นเทาใด ความเสื่อม

ของเซลลสมองก็ยิ่งมีมากขึ้นเทาน้ัน จะไมเปนการออกนอกเรื่องแต อยางใด ท่ีจะกลาววา

เสนประสาทรางกายท้ังหมดทํางานภายใตเซลลสมอง และ กิจกรรมตางๆ ของเสนประสาทคือ

ชีวิต 

การเช่ือในบางสิ่งมีความยากเย็นสําหรับมนุษยเทาๆ กับการออกมาจากมายา ความแคลง

ใจและความไมเช่ือ ตัวอยางเชน มนุษยแสดงตนตรงขามกับท่ีตัวเองเปน จริงๆ เขาซอนความ

ออนแอของตนเองไวเสมอ และสงเสริมคุณธรรมความดีท่ีเปน ภาพลวงตา ซึ่งความจริงเขามไิด

ครอบครองคุณสมบัติเหลาน้ีแตอยางใด 

 

สังคมและความเช่ือของเรา 

สังคมท่ีบุคคลไดรับการศึกษาและเติบโตขึน้มา จะกลายเปนความเช่ือของเขา และจิตใจ

ของผูน้ันจะลมเหลวในการวิเคราะหความเช่ือน้ี ดังน้ัน ความเช่ือดังกลาว จึงกลายมาเปนความ

ศรัทธา ท้ังๆ ท่ีเปนเพียงแคมายาลวงตา ดังท่ีกลาวไปแลว สาเหตุหลักของเรื่องน้ีก็คือเขาแสดง

ตัวเองขัดแยงกับท่ีเขาเปนจริงๆ ชีวิตประเภทน้ีทําให บุคคลผูน้ันตองเผชิญหนากับความ

ยากลาํบากมากมาย ซึ่งไมอาจแกไขปญหาได ทําให เกิดความหวาดกลัวในทุกยางกาวของชีวิต 

วาการกระทําของเขาจะไดรับการพสิูจน วาไมมีประโยชน และไรผล   บางครั้งความสงสัยน้ีเกิด

ความเขมขนมากจนทําใหเริ่มเช่ือ วา ชีวิตของเขากําลังเผชิญกับการทําลาย และหากไมกําลังถกู

ทําลาย ก็อยูในภาวะ อันตรายอยางใหญหลวง สิ่งน้ีท้ังหมดเกิดขึ้น เพราะการท่ีเซลลสมองถูก

ทําลาย อยางรวดเร็ว และทายท่ีสุดความแคลงใจจึงปรากฏออกมา 

เมื่อการมีชีวิตอยูแตกตางจากท่ีเปนจริง หรือแสดงออกแตกตางจากท่ีบุคคล ผูหน่ึงกระทํา

ในความเปนจริง และการประพฤติปฏิบัติท่ีวางพื้นฐานอยูบนชีวิต ลักษณะน้ีมิไดใหผลลัพธใน

ทางบวก เมื่อเขาตองการไดรับความสําเร็จในผลลัพธท่ีตองการจากการปฏิบัติดังกลาว อัตราเรง



ของการเปลี่ยนแปลงและการเสื่อมลงของ เซลลสมอง ไดเปลี่ยนแนวทางแหงชีวิตจริงของเขา 

และท้ังยังมิไดใหผลลัพธใดๆ หรือ พสิูจนไดวาเปนอันตราย หรือสรางความสงสัยซึ่งเปน

อุปสรรคหรือกีดขวางเขาจาก การกาวเดินท้ังสิ้นในความเปนจริงโครงสรางทางจิตใจหรือการ

สรางจิตใจอยูในการ ควบคุมของมนุษยเอง ณ ท่ีน้ี    “โครงสราง”  หมายถึงอัตราการเสือ่มของ

เซลลสมอง เพิ่มขึ้น สมดุลและปานกลางหรือนอย นับเปนโชคดีทีเดียวถาบางคนปลอดภัยจาก 

ความสงสัย เน่ืองจากเพราะการเสื่อมของเซลลสมองอยูในระดับตํ่าหรือนอยท่ีสุด ความสงสัยท่ี

มินอยและการขาดแคลนความไมแนนอนในจิตใจไดสัดสวนโดยตรงกับ ความสาํเร็จของชีวิต 

ขณะท่ีความเขมขนของการสงสัยและความไมแนนฝนเปนสัด สวนโดยตรงความลมเหลวของ

ชีวิต 

ความเส่ือมของเซลล์สมอง 

นับเปนโชคไมดีในสวนของมนุษย ท่ีประเมินคาความรูท่ีพระเจามอบใหเขา บนพื้นฐาน

ของหลักการท่ีคิดขึ้นมาเองและผิดพลาด รวมท้ังปฏิเสธท่ีจะรับรูมันโดยแท  แสงไดถูกประกาศ

โดยพระเจา ในฐานะเปนพื้นฐานของทุกๆ ความรู มนุษยมีความตองการท่ีจะสํารวจแสงมาก

ประเภทและลักษณะท่ีสุด รวมท้ังการทํางาน ของมันดวย แตไมเคยใหความสนใจท่ีเหมาะสมตอ

สิ่งน้ี และสิ่งน้ียังคงเคลือบคลุม เสมอ มนุษย ไมพยายามท่ีจะเลิกมานน้ีขึ้น เพราะมานน้ีไมเคย

ปรากฏตอเขา หรือไมก็ไมเคยใหความสนใจตอมัน เขาไมเคยพยายามสาํรวจกฎเกณฑและ

หลักการท่ีควบคุมองคประกอบของแสง  ถาเขายอมรับการเขาใกลน้ี การเสื่อมของเซลลสมอง

จะไมมีแมแตนอยและกาวหนาไปสูความเช่ือ ความสงสัยจะไมรบกวนเขามากเทากับท่ีเปนอยู

ขณะน้ี อุปสรรคขัดขวางในกิจกรรมในทางปฏิบัติของพวกเขาก็จะมีนอยเชนเดียวกัน แตมันก็ไม

เกิดขึ้น เขามิไดสาํรวจประเภทของแสงหรือพยายามท่ีจะคนพบธรรมชาติของแสง 

เขาไมรูแมแตวา แสงน้ันก็มีการสรางโครงสรางและธรรมชาติเฉพาะ  และแมแตพวกเขา

ก็มีความโนมเอียง และโนมนาวไปสูบุคลิกลักษณะท่ีเฉพาะ เขาไมรูดวย วาแสงน้ีคือชีวิต และ

ปกปองเขาดวยเชนกัน เขาเพียงแตคุนเคยกับหุนจําลองของดินและฝุน ซึ่งไมไดครอบครองชีวิต

อะไรเปนของตนเองเลย หุนท่ีพระเจาทรงปน จากดนิซึ่งเนาเปอย ไมมีความจริงแทของตนเอง 

ความจริงแทท่ีพระเจาทรงเปาเขา ไปในตัวเขาในรูปของวิญญาณ ความเขลาจากการกระทําของ

แสงทําใหเกิดความ รังเกียจจากคําดาํรัสของพระเจาในเรื่องน้ี ยิ่งความรังเกียจมีมากเทาใด ความ

สงสัย และความเคลือบแคลงก็ยิ่งมีมากขึ้นเทาน้ัน และความศรัทธา ความเช่ือมั่นก็จะแตกสลาย



เสียหายตามไปดวย   นักจิตวิญญาณนิยมใหคําจํากัดความศรัทธาวา เปนความเช่ือท่ีไมมีความ

สงสัย สาเหตุความออนแอท่ีแทจริงของการตัดสินใจหรือความศรัทธา กค็ือความสงสยัน้ี ตราบ

เทาท่ียังมีความไมเต็มใจและความลังเลอยูในความคิด ก็เปน ไปไมไดท่ีจะมีความศรัทธาท่ีมั่นคง 

หลังจากท่ีความคิดไดรับแสงสวางแหงความศรัทธา และความเช่ือท่ีมั่นคงแลว จะกลายเปนการ

สําแดงออกหรือปรากฏการณ 

 

ศาสนา 

ศาสนาทําใหเราเขาไปสูแบบแผนความศรัทธาและความเช่ือท่ีไมมีความสงสัย หรือความ

เคลือบคลุมปรากฏอยู ท้ังมนุษยยังสังเกตเห็นโลกท่ีมองไมเห็นและบรรดา เทวทูตไดเขามามี

สวนรวมอยางกระตือรือรน ในกิจการของโลกท่ีมองไมเห็นผาน ทางตาดานในของเขา การ

สังเกตเห็นโลกท่ีมองไมเห็น ไดสรางความสัมพันธระหวาง มนุษยกับพระผูอภิบาลของเขา ซึ่ง

ทําใหสามารทมองเห็นวา คุณลักษณะของพระผูสรางน้ันหอมลอมรอบเขาอยู ถาการมองเห็น

ดานในของบุคคลเริ่มทํางาน ดังน้ัน ตามทรรศนะของจิตวิญญาณนิยมแลว เขาจะตองเขาสูวงจร

ของความศรัทธาอยางไมชักชา   เมื่อบุคคลเขาสูวงจรความศรัทธา ความช่ัวรายและการทําลายจะ

ตีจากความ คิดและความศรัทธาของเขาไป ถาโลกท่ีมองไมเห็นไมถูกเปดเผยแกบุคคล เขาก็จะ 

ยังคงถูกบดขยี้จากความช่ัวรายและการทําลายอยูเสมอ น่ีคอืเหตุผลท่ีแมวาเขาจะ มีความ

ชวยเหลือและความสะดวกสบายตางๆ การประดิษฐคิดคนพบอันไมมีสิ้นสุด ทุกคนก็ยังทนทุกข

ทรมานจากความเปนหวง ความวิตกกังวล ความรอนใจและ ความรูสึกไมปลอดภัยอยูน่ันเอง 

โดยท่ีวิทยาศาสตรมีความเช่ือในวัตถุ และ วัตถุเปนเพียงการเสกสรรปนแตงและไมจีรัง ดังน้ัน 

ทรัพยสินและแหลงความความชวยเหลือ และ ความสุขสบาย ทุกการสรางสรรคและความ

เจริญกาวหนาท้ังมวลของวิทยาศาสตร ก็เปนสิ่งช่ัวคราวและสูญสลายไปได สิ่งท่ีวางอยูบน  

สมรรถภาพท่ีเสื่อมลง และยอยยับไปได จะจัดหาความสุขท่ีแทจริงมาใหไดอยางไร ความ

แตกตางขั้นมูลฐานท่ีแทจริง ระหวาง ศาสนากับการนอกรีต คือ สิ่งหลกัสรางความเคลอืบแคลง

สงสัยและความไม แนนอน ขณะท่ีศาสนาสัมพันธความรูสึก ความคิด มโนคติ การกระทําและ

การใช ชีวิตท้ังหมดกับผูทรงเอกะ ผูทรงดํารงดวยตนเองและทรงนิรันดร 

 



ลทัธิ (ทฤษฎ)ี วทิยาศาสตร์ 

ทฤษฎีวัตถุท่ีนักวิทยาศาสตรสั่งสอนและสนับสนุน คือไมมีสิ่งใดสามารถรับ รูได ถา

หากไมมีปรากฏการณท่ีเปนจริง แมวาจะครอบครองความรูท้ังหมดน้ัน พวก เขาก็ยังลมืไปวา 

จากการจํากัดตัวเองอยูในเปลือกของวัตถุน้ัน ตัวพวกเขาไดคัดดาน ทฤษฎีท่ีตนต้ังขึ้นเอง และ

นักวิทยาศาสตรเหลาน้ียังกลาวอีกวาอะไรกต็ามท่ีมองไม เห็นดวยสายตาไมมีจริง ขณะท่ีพื้นฐาน

ความเจริญกาวหนาของพวกเขาวางอยูบนคลื่นแสงท่ีมองไมเห็น 

ผูสถาปนาจิตสํานึกกอลันดาร ซึ่งเปนผูสนับสนุนความมีอยูจริง คือ ฮาชัน อุครอ มุฮัมมัด 

อะซมี บุรกียา ทานกอลันดาร บาบาเอาลิยาอ กลาววา 

ในศาสตรเกี่ยวกับคุณคาทางจิตวิญญาณท้ังหมด ท่ีไดรับการพิจารณาจนกระท่ังบัดน้ี 

จักรวาลซึ่งเปนปรากฏการณท่ีสําคัญท่ีสุด ไดรับการพิจารณาในลาํดับรองลงมา ความสาํคัญ

ลําดับแรกท่ีไดรับการพิจารณาก็คือสิ่งท่ีซอนอยูและมองไมเห็น และความเขาใจของพวกเขา

ไดรับความพยายามมากกวา ถาสิ่งท่ีซอนเรนและ มองไมเห็น ไดรับความเขาใจโดยงาย  ดังน้ัน 

ก็จะคอยชัดเจนถึงวิธีการซึ่งการสําแดง และ ปรากฏการณเหลาน้ี ดําเนินมาสูการดํารงอยู และ

กฎระเบียบท่ีรับผิดชอบตอการสรางสรรคและการควบคุมดูแลสิ่งเหลาน้ี ท้ังหมดลมเหลวอยาง

ชัดเจน เหมือนประสบการณมากมาย ท่ีกอนความสมบูรณน้ัน มีความสัมพันธและความลงรอย

กันอยูในสิ่งเหลาน้ี สิ่งตางๆ ท้ังหมดท่ีสัมพันธกับสิ่งท่ีมองไมเห็นน้ัน พระเจา ทรงกลาวขานไว 

ในอัลกุรอานภายใตนามช่ือตางๆ  และบรรดาศาสดาไดกลาวช่ือ เหลาน้ัน ทําใหบุคลิกลักษณะ 

และคุณงามความดีของนามช่ือเหลาน้ันชัดเจน   บรรดาคัมภีรและการบันทึกดํารัสของพระเจา

กอนอัลกุรอาน ก็ไดสองแสงลงบนในสิ่งเหลาน้ัน  แตเปนการพบแหลงอางอิงโดยบังเอิญเทาน้ัน   

ขอมูลท่ีสลับซับซอนมากกวาน้ีเกี่ยว กับเรื่องดังกลาวสามารถพบไดในอัล กุรอาน เมื่อ

รายละเอียดท่ี อัลกุรอานใหไดรับการพิจารณาอยางสุขุมรอบคอบ จะสามารถสรุปไดวาสิ่งท่ีมอง

ไมเห็นมีความสาํคัญ มากกวาสิ่งท่ีสําแดง และปรากฏอยูความเขาใจอยางลึกซึ้งตอสิ่งท่ีมองไม

เห็นมีความสําคญัเปนอยางยิ่ง สิ่งท่ีถูกเรียกวาศาสนาน้ันก็วางพื้นฐานอยูบนสิ่งท่ีมองไมเห็น

เชนกัน ศาสนาก็กลาวถึงสิ่งท่ีสําแดงอยูเชนกัน แตมีความสําคัญอยูในลาํดับรองลงมา เสมอ ไม

วาโลกวัตถุจะใหคาํจํากัดความมันมากมายเพียงใด  สิ่งท่ีสําแดงอยูน้ีก็ไมเคยไดรับความสําคัญใน

ลําดับแรก ในทุกยุคสมัยของทุกศาสนา ขณะน้ีโลกวัตถุคอยๆ เริ่มคิดในแบบเดียวกัน 

ตัวอยางเชน บรรดานักวิทยาศาสตรในยุคปจจุบันถูกบังคับ ใหโอนเอียงไปทางสิ่งท่ีมองไมเห็น



มากกวาครั้งแรกพวกเขาคาดคะเนบางสิ่ง บางอยาง จากน้ันจึงพยายามอยางหนักท่ีจะชักนําไปสู

บทสรุปและผลลัพธ เมื่อพวก เขาสรุปบางสิ่งบางอยางแลว ก็ถือเอาการคาดคะเนน้ันวาเปนความ

จริง เปนสิ่งท่ี ขาดเสียไมไดและมีความแนนอน ตัวอยางเชน ลักษณะเฉพาะและพฤติกรรมของ 

อิเล็กตรอน อยูในการอภิปรายถกเถียงท่ีเรารอนในปจจุบัน นักวิทยาศาสตรท้ังหมด มีมติเปนเอก

ฉันทวา พฤติกรรมของมันเหมือนกับอนุภาคและเคลื่อนท่ี ในขณะเดียวกัน นับวานาสนใจท่ีจะ

บงช้ีวา สิ่งซึ่งเปนเพียงสมมติฐาน มีพฤติกรรมใน 2  ลักษณะ ในเวลาเดียวกัน และพฤติกรรม

ดังกลาวไดรับการยอมรับวาถกูตองแนนอน นอกจาก น้ียังกลาวดวยวา อิเล็กตรอนดังกลาว ยัง

ไมอาจมองเห็นไดจนบัดน้ี และยังคงไมมีหวังใดๆ แมแตในอนาคต แตท้ังหมดน้ีอิเล็กตรอนก็

ไดรับการยอมรับวาเปนหน่ึงในความจริงท่ีชัดแจงท่ีสุด ท้ังๆ ท่ีไมเคยมีจิตใจมนุษยคนใดสัมผัสรู

หรือมันเคยเขามาอยู ในความรูของมนุษยมนัเปนเพียงการคาดคะเนในจิตใจซึ่งติดตามเปนผล

สบืเน่ืองและ ลงเอยดวยการตัดสินใจดังกลาว จนเปนการประดิษฐคิดคนพบท่ีมีความสําคัญ

ยิ่งใหญ และถือเปนขั้นตอนความสําเร็จท่ีสําคัญ 

พวกเขามคีวามมานะพยายามอยางหนักท่ีจะเผยแพรขั้นตอนท่ีสําคัญน้ีแก ผูคน หลายครั้ง

ปรากฏวา สิ่งท่ีครั้งหน่ึงเช่ือกันวาเปนขอเท็จจริงและความจริงถูกปฏิเสธและแทนท่ีดวย

ขอเท็จจริง การคนพบและสูตรใหมๆ และขอเท็จจริงและสูตรใหมท่ีมาแทนท่ีเหลาน้ีก็ถือวามี

คุณคาเทาความสําคัญของสิ่งท่ีถูกยกเลิกไปแลว เปนท่ีชัดเจนวาโลกท่ีมองไมเห็น ก็เปน

ความสาํคัญอันดับแรกสําหรับพวกเขาเชนกัน แมวาคนเหลาน้ันจะเรียกตัวเองวาเปนนักวัตถุ

นิยม และคลั่งไคลอยางรุนแรงในวัตถ ุก็ตาม พวกเขายังไมพรอมท่ีจะยอมรับแมแตช่ัวขณะหน่ึง

วา มีพระเจาหรือโลกท่ีมองไมเห็น และมีความหมายหรือความสาํคัญใด หรือมีความไมเพียง

พอท่ีจะเมินเฉยตอมัน พวกเขายังคงถูกหอมลอมดวยมโนคติ ท่ีสามารถกลาวไดเพียงในเชิงวัตถุ

เทาน้ัน เมื่อมีการกลาวถึงสิ่งใดท่ีเหมือนกับสิ่งท่ีมองไมเห็น ความตองการของพวกเขาก็เหมือน 

เดิมเสมอ น่ันคือไมสามารถดาํเนินการอยางไรเกี่ยวกับสิ่งท่ีมองไมเห็นได เน่ืองจาก ไมไดผนวก

ดวยปรากฏการณ หรือพวกเขามีความพรอมท่ีจะเช่ือในสิ่งท่ีมองไมเห็น หรือคิดวามันมี

ประโยชนใดๆ หรือไดมีความต้ังใจท่ีจะมอบพื้นท่ีใหกับทฤษฎีสิ่งท่ีมองไมเห็นในโลก

วิทยาศาสตร อยางไรก็ตามไมมคีวามสําคัญใดๆ ในสิ่งท่ีเขากลาว เพราะ น่ันเปนเพียงลักษณะ

คําพูดและการเขาใกลความคิดของพวกเขาเทาน้ัน แตในทางปฏิบัติก็อยูในสภาพท่ีพอๆ กับผูเช่ือ

ในสิ่งท่ีมองไมเห็น ซึ่งนําเสนอพระเจาหลังจาก ยอมรับตัวแทนท่ีไดรับอาณัติใหปกครอง

เกี่ยวกับความศรัทธาท้ังหมด ท่ีพระเจาผูทรง สูงสงทรงกลาวไวในกลาวไวใน                           



อัล กุรอาน และมีอิทธิพลเหนือผูท่ีเช่ือในพระเจา และ พวกเขาเช่ือในตัวแทนและสิ่งซึ่งมีอยูโดย

แทจริงท้ังหมดวาเปนความจริงท่ีมีอยู และ เปนขอเท็จจริงท่ีชัดเจน เหมือนกับนักวัตถุนิยม

ยอมรับหินหรือวัตถุแรธาตุซึ่งปรากฏ อยูตอหนาพวกเขา ท่ีพวกเขามีความเขาใจอยางลกึซึ้งและ

และรูสึกผานทางประสาท สัมผัส รสชาติ และการมองเห็น และบอกเราอยางมากมายเกี่ยวกับสิ่ง

เหลาน้ัน อยาง เชนในสิ่งเหลาน้ันมีความหลากหลาย มีองคประกอบ ความสมดุลและความเปน

กลาง มีอิทธิพล มีพลังงานอยูภายใน และกลาวในลกัษณะเดียวกันเกี่ยวกับสิ่งท่ีปรากฏ อยูใน

โลกของวัตถุ และพวกเขาเช่ือสิ่งเหลาน้ันในลักษณะเฉพาะ กลาวอีกอยางหน่ึง คือ การท่ีผูท่ี

หลงใหลในการเคารพภักดีพระเจา ศรทัธาในสิ่งท่ีมองไมเห็น ก็เหมือนกับผูท่ีรักวัตถุนิยมเช่ือใน

โลกแหงวัตถุ ท้ังนักเทวนิยมไมสามารถมีชีวิตโดยปราศจาก ความเช่ือในโลกท่ีมองไมเห็น และ

นักวัตถุนิยมก็ไมสามารถมีชีวิตโดยปราศจากความ เช่ือในวัตถุ ท้ังคูตางมีลักษณะการเขาใกล

ของตนเอง และสิ่งเดียวท่ีพวกเขาเหมือนกันคือความศรัทธาในแตละสิ่งท่ีตนเขาใกล ความ

ศรัทธาและความเช่ือมั่นน้ีพวกเขา (ใหคําจํากัดความวาเปน “ชีวิต”ในความเปนจริง ไมมีชีวิตใด

เปนจริงไดโดยปราศจาก ความศรัทธาและความเช่ือมั่น ไมวาจะเปนชีวิตของนักเทวนิยมหรือนัก

วัตถุนิยมก็ตาม) 

สูตรการสร้างสรรค์ 

เมื่อเราพิจารณาเกีย่วกับการสรางสรรคของพระเจา จะพบวาแมวัตถุน้ันจะเหมือนกัน 

กระบวนการ แบบแผน และกฎท่ีควบคุมวัตถุเหลาน้ันอยูจะเหมือนกัน อันไดแกแรงกระตุนทาง

กายภาพของสิ่งถูกสรางเหมือนกัน ท้ังหมดมีสติปญญาและ จิตสาํนึก แมวาบางสิ่งเปรียบเทียบ

แลวมีจิตสาํนึกมากกวาและบางสิ่งมีนอยกวา ทุกสิ่งถูกกําหนดโดยความเปนปจเจก ความเปน

ปจเจกมี 2 ประเภท ประเภทแรก คือ หมูคณะ อีกประเภทหน่ึงคือรูปแบบความแตกตางและ

ลักษณะพิเศษของบุคลิกภาพ ลักษณะของหมูคณะเรียกวาเผาพันธุ และอีกประเภทหน่ึงเรียกวา

ปจเจกบุคคล ปจเจกของทุกเผาพันธุมีฐานะ รูปพรรณสัณฐาน สีผิวและหนาตาทาทางจําเพาะ 

แยกตางหากของตนเอง สมาชิกตระกูลนกแกวดูเหมือน และคลายกัน สมาชิกของ ตระกูล

นกพิราบ มีลักษณะภายนอกเหมือนกันกับตัวอ่ืน เชนเดียวกับสิ่งถูกสรางท้ัง มวลของพระเจา 

สวนตัวแลวมีรูปพรรณสัณฐานเฉพาะเผาพนัธุของตนเอง สิ่งน้ีเปน เรื่องธรรมดาทีเดียวสําหรับ

การสังเกตของมนุษย และคงไมตองพิจารณามากนัก 

 



การใชความคิดพิจารณาเกีย่วกับความหลากหลายของเผาพันธุตางๆ นําเราไปสูการ

สรุปวา ความแตกตางของเผาพันธุ เพราะประกอบดวยปริมาณท่ีแนนอนตายตัว แพะถูกสราง

ขึ้นมาเมื่อปริมาณท่ีกําหนดแนนอนซึ่งพระเจาทรงเลือกมีการ ปฏิบัติงาน ไมเคยมีปรากฏวา

นกแกวสามารถเกิดมาเปนแพะ ปริมาณท่ีแนนอนน้ี มีไดปฏิบัติงานในสิ่งถูกสรางท่ีมีชีวิตบน

โลกเทาน้ัน แตทํางานในทุกสวนของทุกการสรางสรรคในจักรวาล บทบาทท่ีสําคัญของปริมาณ

เหลาน้ีก็คือ เมื่อผสมผสานหรือ แพรกระจายไปยังสิ่งอ่ืน สิ่งเหลาน้ันท่ีจะรับเอาสีสันท่ีแตกตาง

มา และสสีันเหลาน้ีท่ีไดสรางลกัษณะภายนอกของเผาพันธุน้ันๆ ออกมา 

กฎการสรางสรรคท่ีกอลันดาร บาบา เอาลยิาอ อธิบายมีลักษณะดังน้ี 

“เรือนรางท่ีเปนวัตถุธาตุท้ังหมดซึ่งดํารงอยูในจักรวาล เปนองคประกอบท่ี แนนของสี  สี

เหลาน้ีถูกสรางขึ้นเพราะการเคลื่อนไหวพิเศษเฉพาะของนัสมะฮ (รัศมี) ความยาวจําเพาะในการ

เคลื่อนไหวของรัศมีสรางสี 1 สี และความยาวอ่ืนก็ จะสรางสีอ่ืน ดังน้ัน สีจํานวนนับไมถวนจะ

ลูกสรางโดยความยาวการเคลื่อนไหวของ นัสมะฮจํานวนนับไมถวน ยอดรวมตัวเลขของสีเหลา 

มีการถูกกาํหนดท่ีตายตัวชัดเจน สําหรับแตละเผาพันธุ ถา X เปนจํานวนรวมและผลบวกตัวเลข

ของสีท่ีถูกกําหนด แนนอนสําหรับดอกกุหลาบ ดังน้ัน ดอกกุหลาบจะถูกผลิตออกมาจากผลบวก

และ จํานวนรวม X เสมอ ไมมีสิ่งอ่ืนใดจะเปนขึ้นมาจากผลรวมของสีน้ีได ถา Y คือผล บวกสี

ของมนุษย  ก็จะไมมีสัตวชนิดใดสามารถผลิตออกมาจากผลบวกและผลรวมของ สีน้ีได  มีเพียง

สมาชิกเผาพันธุของมนุษยเทาน้ัน ท่ีจะไดรับการผลิตออกมาผลรวม จําเพาะของแสงท่ีมีสี

แนนอนน้ีความเขมขันของแสงน้ีผลิตสิ่งท่ีเรียกวาเปนวัตถุ และ ตามการพิจารณาโดยท่ัวๆ ไป 

วัตถุน้ันก็มิไดเปนของท่ีแข็งแกรง ถาแตกหกักระจัด กระจายเปนช้ินเกบ็ช้ินนอย สิ่งท่ีเหลืออยูก็

คือลําแสงของสีท่ีแตกตางกันเทาน้ัน ถาสี ตางๆ ผสมลงไปในนํ้าก็จะไดสารประกอบสกีากี ซึ่ง

เรียกวาดิน รากของตนไมใบหญา ชอนไชไปในอนุภาคของดินเขาไปยังสีดวยความชวยเหลือ

ของนํ้า และสีซึ่ งมลีักษณะเฉพาะเปนท่ีตองการ ก็จะถกูซึมซาบเขาไป ซึ่งภายหลังกจ็ะ

แสดงออกท่ีใบ และกลีบดอก ชีวิตท่ีปรากฏของสิ่งถูกสรางและดาํรงอยูท้ังหมดวางพื้นฐานอยู

บน พฤติกรรมทางเคมีน้ี 

 

 



สี 11,000 สี 

วัตถุเปนหน่ึงเดียวและเหมือนกัน แตแมพิมพและการหลอแตกตางกัน กระบวนการ

สรางสรรคไดรับการกระตุน เมื่อแมพิมพท่ีรักษาวัตถุไวในตัวเองกระตุน สิ่งน้ัน ในวิธีท่ีวัตถุ

ดังกลาวเปลี่ยนไปสูปริมาณท่ีแตกตางและเฉพาะ เมื่อปริมาณ เฉพาะน้ีผสมและกระจายเขา

ดวยกัน มันจะสรางสใีดสีหน่ึงขึ้น และเมื่อสีน้ีผสมกับอีกสีหน่ึง สีท่ีสามก็จะถกูสรางขึน้ ดังน้ัน       

สีจํานวนนับไมถวนจึงเกิดขึ้น และสีจํานวน นับไมถวนและไมสามารถคํานวณไดน้ี คอืจักรวาล

ของพระเจา สีท่ีจิตสํานึกกอลันดาร สังเกตเห็นสรุปไดประมาณ 11,500 สี ขณะท่ีสีซึ่งคนพบโดย

นักวิทยาศาสตรมีเพียง ประมาณ 60 ส ีโดยท่ัวไปเมื่อเราพูดถึงสี กลาวกันวามีอยูท้ังหมด 7 สี

เทาน้ันท่ีดีท่ีสุด ตามความเปนจริงจํานวนสีท่ีดีท่ีสุดท่ีพระเจาเทาน้ันทรงรูดีท่ีสุด มาสูการรับรู 

ของเราโดยผานทางจิตสํานึกกอลันดารวา สีเหลาน้ีเปนพื้นฐานแหงปจเจกของจักรวาล และเมื่อ

สีเริ่มไหลกระแสไฟฟาก็มกีารผลิตขึ้น กระแสไฟฟาน้ีสรางชีวิต สารหนูหรือสารสตรคิีนิค 

(Strychnine มีในตนแสลงใจ - ผูแปล) เปนสาเหตุของความตายเพราะการไหลของสีในสสาร

เหลาน้ีหรือแรงดันไฟฟามีสูงกวาระดับแรงดันในมนุษยมาก เหมอืนกับหลอดไฟฟา 60 วัตต 

ไดรับการจายกระแสไฟฟาใหจาํนวน หลายพันวัตต หลอดไฟฟาน้ันก็จะขาดในท่ีสุด 

กระแสไฟฟ้าในมนุษย์ 

เมื่อโดก็ตามท่ีเราบังเอิญไปสัมผัสทับกระแสไฟฟาเราจะถูกกระตุก การกระตุกเกิดจาก

ผลกระทบของการไหลของกระแสไฟฟาท่ีเขามาในรางกายมนุษย ซึ่งทําใหท่ัวสรรพองคกาย

อลหมานไปหมด และถาแรงดันไฟฟาท่ีทํางานอยูในรางกายมนุษยมีนอยกวาหรือออนแอกวา

ไฟฟาท่ีเขามาปะทะ มนุษยก็จะทรุดลงและสิ้น สติสมปฤดี แตถาไฟฟาน้ันถูกควบคุมใหกระแส

วิ่งผานรางกายลงพื้นดินเขาจะปลอดภัยจากการกระตุก จากขอเท็จจริงท่ีแนนอนน้ีเปดเผยใหเห็น

วา ในการสราง สรรคจักรวาลอันกวางใหญเหลือประมาณน้ัน มีสิ่งท่ีแนนอนซึ่งตามกฎของ

กระแสลบและกระแสบวกดูดซับกระแสไฟฟา สูตรน้ีบอกเราวามีปจจัยการสรางสรรคท่ี

แนนอน ซึ่งสามารถสะสมและเก็บกระแสไฟฟาได 

จิตสํานึกกอลันดารช้ีนําเราวา ตามสูตรการสรางสรรค เราสามารถกระตุน ความสามารถ

ท่ีซอนอยูภายในทุกประเภทท่ีมองไมเห็นในตัวของเรา ผานทางพลัง เจตนารมณ ความต้ังใจและ

อํานาจของเราได   เมื่อบุคคลมีความคุนเคยกับนัสมะฮ (รัศมี) น่ันคือการไหลของกระแสไฟฟา 



เราไมเพียงจะสามารถควบคุมการไหล ของกระแสไฟฟาไดเทาน้ัน   แตยังสามารถเก็บสะสมไว

ไดมากเทาท่ีตองการ ดังน้ันและดวยการใชพลังงานท่ีเก็บไวน้ี เขาสามารถแมแตบินไปในโลกท่ี

มองไมเห็น โดยปราศจากการใชทรัพยสมบัติหรือแหลงทรัพยากรธรรมชาติใดๆ การสะสม

กระแส ไฟฟาทําใหเขาสามารถขามขอบฟาอยางมีพลังอํานาจ ตามท่ีและเมื่อเขาตองการ ท่ีโลก

จํานวนเหลือคณานับซึ่งเหมือนกับโลกของเราเองไดมาอยูตอหนาเขา และสังเกต เห็นโลกนับ

ลานๆ ในแกแลก็ซี่ตางๆ เหมือนกับท่ีมองเห็นสิ่งถูกสรางของพระเจาใน ดาวโลกของเราน้ี 

เมื่อใดก็ตามท่ีจิตสํานึกกอลันดารถูกทําใหต่ืนขึ้น ก็จะถูกทําใหสังเกต เห็นและเขาใจอยางถอง

แทวา มีโลกจํานวนมากจนไมอาจคาดคะเนไดในจักรวาลท่ี เหมือนกับโลกซึ่งเราอาศัยอยูน้ี ใน

โลกอ่ืนเหลาน้ันมีการต้ังถิ่นฐานของผูคนเหมือนกับเรา มีการขยายจํานวนดวยการสืบพนัธุ มีการ

เพาะปลูก กินดื่ม มีธุรกิจและ การจัดต้ังทางสังคม ความมีอารยธรรมและพิธีกรรมในการเกิดการ

ตาย กลาวอยางสั้นๆ คือสิ่งท่ีเราสังเกตเห็นในโลกของเราก็มีอยูในโลกอ่ืนท่ีนับจํานวนไมถวน

เชนกัน 

การปฏิเสธเวลา 

ความสามารถในการบินของมนุษย สัมพันธกับกระแสไฟฟาท่ีสะสมไว พลังงานสะสม

ไวมากเทาใด ความสามารถของมนุษยในการปฏิเสธกาลเทศะก็มีมากขึ้น เทาน้ัน มีเหตุการณ

จํานวนมากมายท่ีพบไดในประวัติศาสตรมนุษยชาติ เมื่อมนุษย สามารถเดินทางเปนเวลาหลายป

ไดในหน่ึงนาทีโดยปราศจากทรัพยสมบัติและแหลงทรัพยากรธรรมชาติ 

เกาสอะลี ชาฮ กลาววา ครั้งหน่ึงมีชายคนหน่ึง ซึ่งจากการแตงกายของเขา ดูเหมือนเปน

ขาราชสํานักไดมาพบชาฮอับดุลอะซีซ และบอกวาเขาเผชิญกับสถานการณประหลาดและนา

ฉงนสนเทห ซึ่งไมมีใครอยากเช่ือ แมแตตัวเขาเองก็ ฉงนงงงวย เขาเลาเรื่องใหฟงดังตอไปน้ี 

“ขาพเจาอาศัยอยูในลัดเนา มีงานทําและเจรญิรุงเรืองดี  เมื่อโชคหันหนาไปจากขาพเจาก็

ตกงานเมื่อปญหาทางการเงินทวีความรุนแรงขึ้น ขาพเจาจึงตัดสิน ใจท่ีจะพยายามแสวงโชคใน

สถานท่ีอ่ืน จึงออกเดินทางไปยังโอดัยปูร โดยเตรียม อาหารไปกินระหวางทางดวย  ระหวาง

เดินทางใน เรวารี ขาพเจาไดพักท่ีโรงแรม ในสมัยน้ันไมใชสถานท่ีพลุกพานนัก มีพนักงาน

แมบานสองสามคนทํางานอยู ขาพเจาน่ังอยูท่ีน่ันดวยความปริวิตกในใจ เพราะขณะน้ันเงินทุน

รอยหรอ ใกลจนหมดแลว พนักงานแมบานคนหน่ึงเขามาหาขาพเจาแลวถามถึงเรื่องอาหาร 

ขาพเจาแสรงทํา เปนออนเพลีย และบอกเธอวา จะขอพักเสียหนอยแลวคอยสั่งอาหารในภายหลัง  



หลังจากน้ันไมนานเธอก็เขามาอีกและถามคําถามเดียวกัน ขาพเจาก็ตอบไปแบบครั้ง ท่ีแลว เมื่อ

เธอมาถามเปนครั้งท่ีสาม ขาพเจาไมอาจ อดทนไดจึงเลาใหเธอฟงทุกอยาง รวมท้ังสภาพท่ีไมมี

เงินแมแตสตางคแดงเดียว และจากมาดวยเง่ือนไขท่ีตนป ขายบาน และอาวุธเทาน้ัน เมื่อไดยิน

เรื่องน้ีเธอไดแตจากไปเงียบๆ ดวยใบหนาอันเศราสรอย หลังจากน้ันช่ัวครู เธอกลับมาและยื่น

เงินใหขาพเจา 10 รูป พรอมกับกลาววาเปน เงินท่ีเธอหามาไดอยางยากลําบาก เก็บไวเปน

คาใชจายในการทําพิธีศพของตัวเอง และตองการใหขาพเจายืม โดยใหใชคืนเธอเมื่อพระเจาทรง

ประสงคใหขาพเจาทํา ได ขาพเจารับเงินมาดวยความขอบคุณและไปถึงยังโอดีบปูร  ดวยพระ

ประสงคของ พระเจา ขาพเจาไดงานท่ีราชสํานัก ในเวลาไมกี่ปขาพเจาสามารถต้ังตัวได  เมื่อ

ขาพเจา ไดรับจดหมายจากทางบานวา ตองการใหขาพเจากลับบาน สืบเน่ืองจากการแตงงาน ลูก

ชายขาพเจา ซึ่งลาชามาพอสมควรแลว 

ขาพเจาทูลพระราชา เพื่อขออนุญาลาดวยวตัถุประสงคดังกลาว และออกเดินทางกลับ

บาน   เมื่อมาถึงเรวารี ความทรงจําเกาๆ ก็สะทอนกลับมา และไดไป ยังโรมแรม เพื่อถามหา

แมบานท่ีใหเงินยืมขาพเจา โดยไดรับแจงวาเธอกําลังเจ็บหนัก ใกลเสียชีวิต เมื่อขาพเจาสามารถ

เขาไปดูได เธอก็หมดลมหายใจตอหนาขาพเจา ขาพเจาจัดการงานศพและการฝง  จนเรียบรอย   

เมื่อขาพเจาเขานอนในตอน ดึกคืนน้ัน ก็พบวาเงิน 5,000 รูปหายไป ขาพเจาหาดวยความรอนใจ

แตไรประโยชน และนึกขึ้นไดวา เมื่อวางศพของแมบานลงในหลุม เปนไปไดอยางยิ่งวาขาพเจา

วาง มันไวท่ีน่ัน จากความคดิน้ี ขาพเจาจึงไปยังสุสานและเริ่มขุดหลุมศพของเธอ เมื่อลงไปใน

หลุมเปนท่ีแปลกใจมากวา ไมมีท้ังโลงและเงินของขาพเจามีแตหนาตาง ปรากฏตอสายตา 

ขาพเจาไมอาจทนตอแรงกระตุนท่ีจะมองเขาไปในหนาตางหลุมศพได ขาพเจาเห็นโลกใหม

ท้ังหมดอยูตอหนา ทิวทัศนอุทยานและสวนผลไมท้ังหมด ปรากฏตอสายตา พรอมท้ังคฤหาสน

ใหญโตมโหฬารดวย   ขาพเจารวบรวมความกลา และเดินผานหนาตางเขาไป เมื่อไปถึงตัว

อาคาร ขาพเจาพบสตรีแสนสวย อยูในชุดท่ีสูงศักดิ์ ลักษณะเปนผูดีมีมารยาท มีสาวใชคอย

บริการน่ังอยูดวย สตรีผูน้ันเช้ือเชิญขาพเจา และถามวาจําเธอไดหรือไม เธอกลาววา 

ฉันคือแมบานคนเดียวท่ีใหเงินทาน 10 รูป พระองคทรงพอใจดวยความปรานีตอการ

กระทําดังกลาว จึงทรงมอบความโปรดปรานและความกรุณาน้ีแกฉัน น่ีคือเงินของทาน ซึ่งท้ิงไว

ในหลุมฝงศพ จงเอามันไป และออกจากสถานท่ีน้ีทันที 

  



ขาพเจาแสดงความตองการท่ีจะอยูตอสักพกัหน่ึง เพื่อดูสถานท่ีรอบๆ แต เธอคัดคาน

ความตองการของขาพเจาอยางแข็งกราว โดยกลาววา 

ทานไมสามารถเห็นสถานท่ีเหลาน้ีไดตลอดไปจนกวาจะถึงวันพิพากษาตัดสิน จงออกไป

เสียแตเดี๋ยวน้ี ไมมีใครรูวาตอนน้ีโลกของทานไปอยูท่ีไหนแลว 

ขาพเจาปฏิบัติตามคําแนะนําของเธอ เมื่อออกมาจากสถานท่ีแหงน้ัน ขาพเจาก็พบตัวเอง

อยูในโลกท่ีแปลกออกไป โรงแรมท่ีเคยพักหรือผูคนรอบๆ ท่ีอยูเมื่อในขณะขาพเจาอยูท่ีหลุมฝง

ศพก็ไมมีท่ีน่ัน เมืองใหมเกิดขึ้นตรงบริเวณท่ีโรงแรมเคยต้ังอยู ขาพเจาถามเกี่ยวกับโรงแรม แต

ปรากฏวาทุกคนไมรูถึงการมีของมัน เมื่อพยายาม พูดถึงประสบการณการสังเกตเห็นดงักลาว 

ทุกคนกลับบอกวาขาพเจาเปนคนวิกลจริต ทายท่ีสุดขาพเจาถกูนําไปพบชายชราคนหน่ึง ซึ่งเมื่อ

พังเรื่องราวแลว ไดรําพึงอยูครูหน่ึงแลวกลาววา 

ฉันจําไดลางๆ เกี่ยวกับบางเรื่องบางราวท่ีปูทวดของฉันพูดถึงโรงแรม และการ

อันตรธานหายไปอยางลึกลับของคหบดีคนหน่ึงซึ่งอยูท่ีน่ัน 

เมื่อขาพเจาแจงวาชายคนท่ีพักอยูท่ีโรงแรมและหายไปก็คือตัวขาพเจาเอง ทุกคนท่ีอยูท่ี

น่ันตางก็แสดงความแปลกใจ” 

เมื่อชายผูน้ันพูดจบแลวก็เงียบลง และขอคําแนะนําจากชาฮอับดุลอะซีซ ถึงสิ่งท่ีเขา

สมควรกระทํา และสถานท่ีท่ีควรจะไป เน่ืองจากเขาไมมีท่ีพักอาศัยและ เคหสถาน ยิ่งกวาน้ันสิ่ง

ท่ีเกิดขึ้นยังทําใหเขาจิตใจสลาย 

ชาฮอับดุลอะซีซ จึงกลาววา 

“ทุกสิ่งท่ีทานบอกกับฉันน้ันถูกตอง กาลเวลาในโลกน้ีแตกตางอยางสิ้นเชิง กับกาลเวลา

ของในโลกน้ัน”  

และแนะนําเขาใหเดินทางไปยังบานของพระเจา (กะอบะฮ) แลวใชเวลา ท่ีเหลืออยูของ

ชีวิตในการระลึกถึงพระองค พรอมกับมอบคาใชจายในการเดินทาง พรอมกับกลาวคําอําลาตอ

เขา 

 

 



ออกซิเจนและระบบของร่างกาย 

มีการคนพบของวิทยาศาสตรและการเรียนรูในสมัยน้ีวา การทํางานของเซลลสมองนับ

ลานๆเซลล จะพบจุดจบเมื่อออกซิเจนท่ีปอนใหถูกตัดขาดในชวงสั้นๆ  ระบบท้ังหมดขึ้นอยูกับ

ออกซิเจน ระบบการหายใจยังคงทําหนาท่ีในการดูดออกซิเจนจากอากาศ 

อากาศถูกสูดเขาทางจมูกหรือปาก ซึ่งเขาหลอดลมหลังจากผานคอหอยมาแลว และจากท่ี

น้ันก็จะเขาไปสูระบบทอท่ีละเอียดออน ขณะท่ีอากาศผานไป ความดันเพิ่มขึ้นและ

เสนผาศูนยกลางของทอลดลง   ดังน้ัน   อากาศจะเขาไปสูจุดลกึสุดของปอด ซึ่งออกซิเจนจะถูก

ดูดเขาไปในเลือด ผานถุงอากาศราว 300 ลานถุง ถาความดันอากาศและปริมาณออกซิเจน

พอเพียง   ดังน้ัน มันก็จะแพรกระจายไปในรางกาย หลังจากผานถุงอากาศแลว ซึ่งไดรบัการ

ปอนใหอยางเต็มท่ีดวยเครือขายของทอท่ี มีรูเล็กจํานวนนับไมถวนน้ี เมื่อเราหายใจเขาพื้นท่ีวาง

ของหนาอกจะขยายออก เพราะ การเคลื่อนท่ีของกระบังลมอากาศจากภายนอกรีบเขามาภายใน

รางกาย และเมื่อเรา หายใจออก อากาศถกูขบัออกจากรางกาย เพราะการยืดหยุนของปอด 

วัตถุประสงคของการหายใจ เพื่อปอนอากาศจํานวนท่ีพอเพียงเขาสูรางกาย เตาหลอม

ขนาดกระจอยรอยของเซลลจะยังคงทํางานและกาซคารบอนไดออกไซด สามารถถกูดดูออกจาก

รางกาย เมื่อมนุษยพกัผอนอัตราการหายใจจะอยู  ระหวาง 10 ถึง 16 ครั้งตอนาที ซึ่งนําอากาศเขา

ไปราว 1 ไพนท ตอการหายใจหน่ึงครั้ง เมื่อรางกายตองการออกซิเจนมากขึ้นอัตราการหายใจก็

จะสูงขึ้นดวย ตามปกติสมองจะควบคุมอัตราและความลกึของการหายใจโดยอัตโนมติั 

มนุษยไดรับความสามารถในการเพิ่มหรือลดอัตราการหายใจตามท่ีตองการ ตามปกติถา

มนุษยมีสุขภาพด ี  จะสามารถควบคุมการหายใจของตนเองได ตัวอยาง เชน ระหวางดํานํ้า 

บุคคลสามารถกลั้นลมหายใจของตนไดอยางงายดาย เมื่อเราหาว หรือหายใจลกึๆ จะรูสกึโลง 

และถามกีารขัดขวางในหลอดลม เราจะรูสกึหายใจไมออกและเกิดการเนาสลาย กลาวอยางสั้นๆ 

คือชีวิตขึ้นอยูกับการหายใจ ถามีการ หายใจชีวิตก็ยังคงอยู และเมื่อหยุดการหายใจชีวติก็ถึงจุด

จบ 

การหายใจสมัพันธโดยตรงกับออกซิเจน ออกซิเจนสวนใหญจะยังคงถูกเก็บ รักษาไวใน

สวนพิเศษของสมอง ซึ่งควบคุมและรักษาอัตราการเตนของหัวใจและระบบ การหายใจ ตาม

ความเปนจริง  มนุษยตายเมื่อออกซิเจนท่ีเก็บไวในสมองถูกใชไปจนหมดสิ้น ถาสาเหตุการตาย

คือหัวใจลมเหลว และออกซิเจนท่ีรักษาไวในสมองยังไมถูกใชไปจนหมดภาษาทางการแพทย



เรียกวา “โคมา” เปนท่ีสังเกตโดยท่ัวไปวาคนไขไดรับการใหออกซิเจน เมื่อเขาตกอยูในภาวะ

วิกฤติ และตามปกติน่ีก็ชวยควบคุม  แมแตโรคหลักๆ ได ไมมีผลเสยีใดๆ ถาแมวาจะเปนการ

ช่ัวคราว พระเจาผูทรงเปน ผูสรางสรรคท่ีดท่ีีสุด ไดสรางปอดของเราในลักษณะท่ีเลือดท้ังหมด

ในรางกายกลับคืนมาสูรางกาย เพิ่มสมรรถนะดวยออกซิเจนภายใน 3 นาที น่ันคือเลือดใน

รางกาย ท้ังหมดไหลเวียนครบสมบูรณและกลับมาสูปอดเพื่อออกซิเจนหลังจากทุก 3 นาที การ

หายใจเขาทําใหออกซิเจนรอยละ 21 ในอากาศเขาไปในรางกายของเราและออก มาเพยีงรอยละ 

12 ท่ีเหลือจะถูกดูดซึมไป ถาออกซิเจนถูกเก็บสะสมไวในสมองผานทางการฝกฝนท่ีแนนอน 

และโดยการประยุกตเทคนิคท่ีแนนอนของแนวทางจิต วิญญาณนิยม แบบแผนของการใช

ออกซิเจนใหเปนประโยชนก็สามารถเลาเรยีนได แลวบุคคลสามารถมีชีวิตอยูเปนเดือนๆ โดย

การกลั้นลมหายใจและหยุดการเตนของ หัวใจ ตามท่ีและเมื่อเขาตองการ และสามารถออกมา

จากสภาพท่ียอมรับความตาย น้ีไดตามท่ีและเมื่อเขาตองการเชนกัน 

การนอน 200 ปี 

คนท่ีมีความสามารถในการเลียนแบบ ตองการมีมาและเสื้อคลมุในการตกแตง จาก

พระราชา เขาพยายามปลอมแปลงแสรงทําเพื่อใหพระราชาประทับใจ เพื่อรางวัลท่ีเปนมาและ

เสื้อคลุม แตพระราชาก็ยังไมประทับใจในการแสดงของเขา 

ในท่ีสุดคนท่ีมีความสามารถในการเลียนแบบก็ไปหาโยคีออนวอนใหสอนการ ควบคุม

การกลั้นลมหายใจ หลังจากเลาเรียนการควบคุมลมหายใจแลว ตัวเขาเองกไ็ดกลายมาเปนโยคี 

รวบรวมสานุศิษยจาํนวนหน่ึงเพื่อชวยเขาสรางโดมและน่ังอยูในน้ันดวยทาน่ังพิเศษของโยคีและ

กลั้นลมหายใจของตนเอง   บรรดาสานุศิษยไดปดประตู โดมตามคําสั่ง แผนท่ีเขาวางไวก็คือ เมื่อ

พระราชาทรงทราบความสามารถในการปฏิบัติท่ียอดเยี่ยมของเขา ก็จะทรงเดินทางมาดู และ

สานุศิษยก็จะทําใหเขาฟนคืน ชีพมาสูชีวิตอีกครั้งหน่ึง ตามแบบแผนท่ีไดรับการสั่งสอนมา และ

จากน้ันเขาก็จะได รับรางวัลดวยสิ่งท่ีปรารถนาอยางแนนอน  กอนท่ีแผนการดังกลาวจะ

บรรลุผลสําเรจ็ เมืองท่ีวาก็ถูกโจมตี  ตัวพระราชาถูกสังหารและบานเรือนถูกเผาผลาญ ลูกศิษย 

ลูกหาของชายผูน้ันตางหลบหนีไปจนหมด โดยโดมยังคงถูกปดอยูเชนน้ัน หลังจากผานไป 200 

ป มีการคนสภาพปรักหกัพังของเมือง จนมีคนสังเกตเห็นโดม จึงเปดออกและเห็นสิ่งท่ีอยูภายใน 

ซึ่งเปนรางของมนุษยจริงๆ น่ังอยูในทาพิเศษ ผูคนจึง หลั่งไหลกันมาด ู

 



มีโยคีผูหน่ึงอยูท่ีน่ันและจําทาน่ังของโยคะท่ีเปนสัญลักษณได  จึงชวยฟนการหายใจของ

เจาคนท่ีชอบเลียนแบบคนน้ัน เมื่อรูสึกตัวสิง่แรกท่ีเขาพูดถึงคือ 

“เอาละ ทีน้ีฉันคงไดรับรางวัลเปนมาและเสือ้คลุม” 

ไมมีใครสามารถเขาใจสิ่งท่ีเขาพูดได ดังน้ันเขาจึงอธิบายวา เขากระทําสิ่งน้ีในสมัย

พระราชาคนน้ันๆ  เพื่อใหไดรับมาและเสื้อคลุมของพระราชา 

การหายใจ 2 ระนาบ 

ผูท่ีมีความรูเกี่ยวกับสูตรการสรางสรรครูดวีา จักรวาลและสิ่งท่ีอยูในจักรวาล ถูกสรรค

สรางมา 2 ดาน ในขอบเขตของความเปนจริงขอน้ี การหายใจเขาออกก็ มี 2 ระยะ คือสดูหายใจ

เขาและหายใจออก การหายใจลึกๆ เปนการเคลื่อนไหว ทางขึ้น สวนการหายใจออกเปนการ

เคลื่อนไหวทางคลอยตํ่าลง คือการขึ้นคือการเคลื่อนไหว ซึ่งสิ่งถูกสรางมีการเช่ือมโดยโดยตรง

กับพระผูสราง และความตํ่าลงคือการเคลื่อนท่ี  ซึ่งมนุษยออกหางจากสิ่งท่ีมองไมเห็นและติดกับ

ดักการเกาะกุมของกาลเทศะ 

เมื่อไมมีสิ่งใดอยู พระเจาทรงมีอยู พระเจาทรงมีพระประสงคแลวทุกสิ่งทุกอยาง ก็ถกู

สรางขึ้น ถือเปนหลักไดวาพื้นฐานการสรางสรรคคือเจตนารมณของพระเจา เจตนารมณของ

พระเจาคือจิตใจหรือความต้ังใจของพระองค น่ันคือการดํารงอยูท่ี แทจริงของตัวเรา และ

จักรวาลน้ันอยูในจิตใจของพระเจา ท่ีน้ีมันเปนกฎวาสิ่งใดก็ตาม ท่ีไมมีความสัมพันธกบัสาเหตุท่ี

เปนรากฐานของของมันอีกเลย มันไมสามารถ มีชีวิตอยูตอไปได ความสัมพันธในรูปของ

ปรากฏการณน้ี ถกูสรางขึ้นผานการหายใจ เขา ซึ่งเปนการเคลื่อนไหวท่ีสูงขึ้น ตรงขามกันเรามี

บุคลกิภาพทางกายภาพเชนกัน และบุคลิกภาพทางวัตถุและกายภาพน้ีวางพื้นฐานอยูบนการ

เคลื่อนไหวท่ีคลอยตํ่าลง น่ันคือการหายใจออก 

พลงังานกบัวญิญาณ 

จักรวาลท้ังหมดและปรากฏการณท่ีดํารงอยูของมัน เคลื่อนท่ีอยูในวงกลม และการ

ปรากฏท่ีดํารงอยูมีความคุนเคยและคลายคลึงซึ่งกันและกัน ผานทางความคิดมัชฌิม 

ความสมัพันธน้ีของแหลงติดตอสื่อสาร ตามทรรศนะวิทยาศาสตรสมัยใหม เรียกวาพลงังาน 

วิทยาศาสตรบอกเราวา ทุกสิ่งท่ีอยูในจักรวาลไมวาจะมองเห็น หรือมองไมเห็น ไมสามารถถูก

ทําลายไดอยางสิ้นเชิง และหลังจากวัตถุเปลีย่นแปลงไปสูรูปแบบตางๆมากมาย จะเปลี่ยนรูปไป



เปนพลังงาน และพลังงานน้ียังคงปรากฏอยูในรูปแบบท่ีเปลี่ยนแปลงไปน้ัน  การสูญสลายหรือ

ถูกทําลายลงอยางสิ้นเชิงของ สิ่งใดสิ่งหน่ึงเปนสิ่งท่ีเปนไปไมได  ในเชิงจิตวิญญาณนิยม

พลังงานเดียวกันน้ี ได ช่ือวาคือวิญญาณความรูท่ีถูกมอบใหกับวิญญาณไดกลายมาเปนความคิด 

ทรรศนะ และความรูสกึ ความคิดและทรรศนะเหลาน้ียังคงเดินทางทองเท่ียวตลอดเวลา ควบขี่ 

ไปบนคลื่นและแสง หากหัวใจของเราสามารถไดรับศักยภาพท่ีจะอานออกและควบ คุมการ

เคลื่อนไหวของพลังงานเหลาน้ีได ดังน้ัน เราสามารถท่ีจะมีความรูเกี่ยวกับ ความเปลี่ยนแปลง

และการผันแปรของความคิดในหอศิลปแหงจักรวาล   เราไมสามารถ กาวเขาไปสูซอกเล็กซอก

นอยท่ีสุดของจักรวาลได ตราบเทาท่ีเราไมตระหนักถึงรากเหงาแหงหัวใจของจักรวาลในการเขา

ไปในฟากฟาและจักรวาลเราตองสามารถควบ คุมเหนือระยะการหายใจ ซึ่งสัมพันธกบัการ

เคลื่อนไหวไปในทางสูงขึ้น 

การเคลื่อนไหวของลมหายใจเขาไปสูเบ้ืองลึกคือจิตไรสาํนึก การเคลื่อนไหว ผอนลม

หายใจออกมาจากเบ้ืองลึกสูพื้นผิวคือจิตสํานึก เมื่อชีวิตแหงจิตสํานึกต่ืนตัว ชีวิตแหงจิตไรสํานึก

จะหลบเขาไปอยูเบ้ืองหลัง  เมื่อชีวิตแหงจิตไรสํานึกต่ืนตัว  การเคลื่อนไหวของจิตสํานึกจะถูก

ปดบังไว ในการทําความเขาใจอยางลึกซึ้งตอกฎน้ี ความรูเกี่ยวกับการกระตุนของท้ังจิตสํานึก

และจิตไรสํานึกมคีวามจาํเปน  พลังอันลึกลบั ของจิตใจสามารถทํางานไดเมื่อการเคลื่อนไหวขึ้น

สูงของการหายใจถูกควบคุมโดยสมองเทาน้ันสิ่งน้ีทําใหเกิดการพัฒนาการรวมศูนย (เพง) และ

การสรางความเขมขน 

 อาจทําใหพึงพอใจท่ีจะระลึกวา เสาอากาศท่ีไดรับการติดต้ังอยูในตัวเราน้ัน สามารถท่ีจะ

สงหรือไดรับก็ตอเมื่อจิตใจถูกเพิ่มสมรรถนะความสามารถในการสราง ความเขมขน และรวม

ศูนยความสนใจของมันเทาน้ัน ความสามารถน้ีจะถูกทําใหทํางานและแข็งแรงได เมื่อเราจมดิ่ง

ลึกลงไปในการเคลื่อนไหวท่ีสูงขึ้นดวยการอุทิศความสนใจและความเขมขนของเราเทาน้ัน 

 

บทบาทการหายใจกบัชีวติของเรา 

การเรียนรูศาสตรแหงอภิปรัชญา ตองการประสาทท่ีเขมแข็งและจิตใจทรงพลัง การฝก

ลมหายใจเปนประโยชนและผลดีอยางยิ่งยวดตอการมีประสาทท่ี ยืดหยุนตอจิตใจท่ีแข็งแรงและ

ตอการเพิ่มพูนศักยภาพในการทํางานท่ีซอนอยู เมื่อนักศึกษาจิตวิญญาณกอลันดาร สามารถ

ควบคุมการหายใจของตนเองได  ความสามารถในการทํางานของเน้ือเยื่อสมองและเซลลตางๆ 

ท่ีวิ่งอยูจะเพิ่มขึ้น เซลลสมอง จะไดรับการประจุ เมื่อลมหายใจถกูเก็บกักไวภายใน และสิ่งน้ีได



เตรียมโอกาสท่ีดีขึ้น ในการกระตุนความสามารถท่ีซอนอยู  นักจิตวิญญาณนิยมไดสรางกฎและ

แบบแผนในการฝกฝนลมหายใจ ซึ่งถาไดรบัการฝกฝนจะมีประโยชนในทางกายภาพและทาง 

จิตวิญญาณอยางมาก 

เปนท่ีชัดเจนวาชีวิตขึ้นอยูกับการหายใจ ความลังเล ความคิด ทรรศนะและ ความรูสึกจะ

ดํารงอยู ก็ตอเมื่อระบบการหายใจทํางานอยางถูกตองเหมาะสมเทาน้ัน คลื่นของสุขภาพและ

พลังงานเขาไปในรางกายผานทางการหายใจ แตมลภาวะควัน และฝุนทําใหเกิดความเจบ็ปวย 

เมื่อสิ่งเหลาน้ีถูกสูดเขาไป และพบหนทางเขาไปในรางกายผานทางการหายใจ 

ถาตองการจินตนาการใหน่ังในสถานท่ีเปดโลงและหายใจเขาลกึๆ ซึ่งคลื่นพลังงานและ

ความสมบูรณ ไดเขามาในรางกายดวยและถูกดูดขับเขาไปในรางกาย ครั้นแลวมันก็เกดิขึ้น

เชนกัน การฝกลมหายใจท่ีแนนอนฟอกเลือดและรนเวลาการไหลเวยีนของเลือด สรางความ

ชัดเจนใหความสามารถของจิตใจ และทําใหความต่ืนเตนทางอารมณสงบเยือกเย็นลง มนุษย

สามารถบําบัดรักษาอาการเจ็บไขไดปวยเกอืบทุกชนิด   ดวยการฝกลมหายใจของตนเอง 

ตัวอยางเชน โรคเกี่ยวกับกระเพาะ การยอยและแผลในลาํไส ทองผูก น่ิวในไต ไขและไขหวัด 

ปวดหัว ลมบาหมู และ อาการโรคทางอารมณอ่ืนๆ เกี่ยวกับโรคตา ฯลฯ โรคเกี่ยวกับหนาอก คอ

หอย จมูก  จะไดรับการรกัษาโดยอัตโนมัติ ถาการฝกลมหายใจไดรับการปฏิบัติตามกําหนด ตาม

แบบแผนการรักษา ไดมกีารสังเกตดวยเชนกันวาคนชรา ท่ียอมรับการฝกลมหายใจ  โดยเฉพาะ

เปนปกติในชีวิตจะมีความสดช่ืนเบิกบานเหมือนคนหนุมสาว   แมในวัย 60 หรือ 70 ป มีนอยท่ี

จะพบวาไมมีความเบิกบานและวิตกกังวล และผิวพรรณยัง คงเตงตึง แมในวาระสุดทายของชีวิต 

ผูท่ีปฏิบัติการฝกลมหายใจภายใตการกํากับดูแลของครู จะเปลี่ยนเปนมีพลัง ของการ

ถายทอดคําสั่งและการช้ีนําทางโทรจิต ในระยะใดกไ็ดท่ีตองการ ตัวขาพเจา เองก็มีประสบการณ

เกี่ยวกับเรื่องน้ี ครั้งหน่ึงไดเกิดขึ้นกับขาพเจา ขณะฝกลมหายใจ อยูภายใตการกํากับดูแลของกอ

ลันดาร บาบา เอาลิยาอ วาเมื่อชีวิตขึ้นอยูกับการหายใจ  และทุกสิ่งในโลกท่ีดํารงอยูถูกหอหุมอยู

ในรัศมี  ดังน้ัน ดวยเหตุผลใดท่ีเรา ทนลําบากเพื่อเตรียมแปงอบขนมปงเพื่อกิน ทุกดวงอาทิตย

ขึ้นความคิดน้ีเจริญงอกงามขึ้นอยางมั่นคงและเขมขน 

 

 



ผู้ผลติอาหารของแสง 

วันหน่ึงกอนดวงอาทิตยขึ้น เมื่อขาพเจากําลงัปฏิบัติการฝกลมหายใจอยู โดย หันหนาไป

ทางทิศตะวันออก ไดบังเกิดความคิดวา แสงและวัตถุอ่ืนท่ีใชผลิตถั่วสําหรับ บริโภคไดเขามาใน

ตัวขาพเจา ขาพเจามองเห็นดวยสายตาแหงดวงดาวของขาพเจา น่ันคือรัศมีวา ไดกินถั่วท่ีถูกทํา

ใหมีคุณภาพบริสุทธ์ิท่ีสุดซึ่งถูกวางอยูตอหนารางกาย แหงดวงดาวของขาพเจา วันตอมาขาพเจา

มีแรงผลักดันอยากกินแอปเปล และแสง ท่ีกอเปนรูปแอปเปล ไดรวมเขาดวยกันเปนรูปแอปเปล 

และขาพเจาก็ไดรับมัน กลาวอยางสั้นๆ คือขาพเจาไดรับอาหารตอเน่ืองเปนเวลา 17 วนัเต็ม  ใน

วิธีเดียวกัน และในระหวางเวลาดังกลาวขาพเจาไมเคยรูสึกวา อยากรับประทานอาหาร ปกติเลย 

ขาพเจาจะสูดเอาพลังงานท่ีเรือนรางทางกายภาพตองการเขาไป กระบวนการท่ีไดรับอาหารน้ี

ผลิตจากแสง ท่ีกระจัดกระจายอยูในจักรวาลท่ีกวางใหญไพศาล ทําใหเกิดภาพของจิตสํานึกกอ

ลันดารท่ีแข็งแรงและทรงพลัง จนกระท่ังกําแพงอิฐ และหิน เริ่มรูสึกวาบางเบาราวกับทําจาก

กระดาษ ขาพเจาสามารถไดยินเสียงท่ีอยูหางไกลออกไปไดอยางชัดเจน สามารถอานความคิด

ของผูท่ีเขามาสัมผัสบนจอแหง จิตใจของขาพเจา ความแปลกประหลาดคือประสบการณของวัน

เวลาเหลาน้ัน   แรงดึงดูดของความคิดท่ีนารังเกียจของผูแสดงตนวาเครงครัด ทําใหเกดิ

ความรูสึกของกลิ่นท่ีนาเกลียด และความคดิท่ีละเอียดออนของผูท่ีมิไดปรากฏความเครงครัด

ออกมาภายนอก ทําใหเกิดความรื่นรมยเสมอ โลกมหัศจรรยอยูท่ีน่ันเพื่อขาพเจาจะไดสาํรวจ 

พระเจ้าทรง เป็นเจ้าของ แสง 

ลมหายใจท่ีท่ีมีอํานาจมากขึ้น จะเก็บสะสมแสงเหลาน้ันไวในวิญญาณมนุษย ซึ่งสามารถ

ทําใหมนุษยพนออกมาจากเรื่องท่ีความรูสกึซึ่งเสกสรรปนแตงและ ต้ังสมมติฐานขึ้น และเขามา

อยูในปริมณฑลแหงความเปนจริง และน่ันคือโลกท่ีมองไมเห็นการฝกลมหายใจโดยท่ัวไปสราง

ความเขมแข็งใหจิตสํานึกและระบบทางกายภาพ 

แสงท้ังหกท่ีเก็บสะสมไวในตัวมนุษยบรรจุไปดวยแสงและพลังงาน เน่ืองจาก การฝกลม

หายใจ แสงท่ีเก็บไวท้ังหกน้ีจะต้ังอยู ณ ตําแหนงตางๆ กัน 6 แหงใน วิญญาณมนุษย และแตละ

แหลงเก็บจะยอมใหสะสมแสงท่ีมีสีเฉพาะ คลังแรกจะสาํรองแสงสีเหลือง คลังท่ีสองสีแดง คลัง

ท่ีสาม สีขาว คลังท่ีสี่  สีเขียว คลังท่ีหา สีนํ้าเงิน และคลังท่ีหก สีมวง ในความเปนจริง

สวนประกอบของแสงเหลาน้ีไดสรางสี ขึ้นมามากมาย ซึ่งเปนตัวแทนของอารมณในชีวิต 



ลาํแสงสีสัน 

เราสามารถมองเห็นระดับความเขมจํานวนท่ีไมอาจนับไดของสีนํ้าเงิน ภาย ในระยะ

สายตาของเรา ระหวางขอบฟากับโลก ภาพมุมกวางของแสงท่ีเรามองเห็น ประกอบดวยแสง 

ออกซเิจน ไนโตรเจน และกาซอ่ืนๆ อีกบางชนิด นอกจากกาซ เหลาน้ีแลว ยังมีเงาท่ีชัดเจนไมวา

จะมีแสงหรือมึดทึบ  มีสิ่งอ่ืนๆ อีกสองสามสิ่งเพื่อ สรางสีฟา และรับผิดชอบตอแสงหลากหลาย

ในบรรยากาศ อยางไรก็ตาม ในความใสของบรรยากาศหรือความสามารถในการมองท่ีไมสิ้นสุด

ก็ยังมีสิ่งตางๆ มากมาย ดํารงอยูในบรรยากาศน้ี 

ในขั้นแรกน้ีเราจะพิจารณาแสงท่ีมีผลกระทบกับสีฟา โดยเฉพาะกอน ตนกําเนิดของแสง

น้ันคืออะไร มนุษยไมมีความรูชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งน้ี แหลงกําเนิด ของรุงกินนํ้าท่ีระบุไวคือ

ประมาณ 90 ลานไมลจากโลก หรือกลาวไดวาสีท่ีเราเห็น อยางใกลชิดน้ันอยูหางไกลจากเราราว 

90 ลานไมล เมื่อเปนเชนน้ีจึงคอนขางเปน การยากท่ีจะเขาใจมสีิ่งใดปรากฏอยูระหวางดวง

อาทิตยกับโลกนอกจากแสง ซึ่งยังคงซึมซับอยูในบรรยากาศ องคประกอบท่ีเล็กท่ีสุดของลํา

แสงอาทิตยท่ีเดินทางมาถึงเราจากดวงอาทิตยคือโฟตอน คุณลักษณะประการหน่ึงของโฟตอน

คือไมมีท่ีวางอยู ในมัน  ดังน้ัน เมื่อมันแพรกระจายไปในรูปของคลื่น ก็จะไมมีการปะทะหรือ

แทนท่ี กัน กลาวอีกอยางหน่ึงคือ โฟตอนเหลาน้ีไมกินเน้ือท่ี นอกจากมันตองถูกปะทะดวย สี

ท่ีมาประสม การปะทะของโฟตอนกับวัตถุใดก็ตามในบรรยากาศทําใหเกิดท่ีวาง ตามความจริง

แลวอะไรคือบรรยากาศ มันคือความหลากหลายและการแยกออกของสี การแยกออกของสีไมได

เกิดขึ้นจากการโฟตอนเพียงอยางเดียว แตเกิดขึ้นเพราะ แตเกิดจากหวงท่ีสรางขึ้นดวยตัวเอง

ภายในโฟตอน เมื่อโฟตอนปะทะกับหวงเหลา น้ี หลายสิ่งหลายอยางเชน ท่ีวาง สี ฯลฯ ถูกสราง

ขึ้น เมื่อโฟตอนไดชนกับหวงเหลาน้ี สิ่งตางๆ มากมาย เชน ท่ีวาง สี ก็กอรูปขึ้น 

ห่วงในลาํแสง 

มีคําถามเกิดขึ้นวา  หวงเหลาน้ีเกิดขึ้นในลาํแสงไดอยางไร เราตองรูวามีดวง ดาวและดวง

อาทิตยจํานวนมากในระบบอันกวางใหญไพศาลของเรา และไดสงผาน แสงดวยวิธีการใดวิธีการ

หน่ึง อยางนอยท่ีสุดระยะทางระหวางดวงอาทิตย 2 ดวง กลาวไดวา 5 ปแสง ท่ีใดก็ตามซึ่งแสง

ของดวงดาวหรือดวงอาทิตยเหลาน้ีปะทะกันหวงอยางเชนโลกและดาวเคราะหอ่ืนๆ ก็จะเกิดขึ้น

จากแสงท่ีปะทะกันน้ี   หมายความ วาท่ีใดกต็ามซึ่งแสงท่ีไมอาจคํานวณนับไดจากดวงดาว ซึ่ง



กลาวกันวาในแกแล็กซี่ของ เราแหงเดียวกม็ีอยูถึงราว 200,000 ลานดวง มีการปะทะกันหวงท่ี

เรียกวาดาวเคราะห กจ็ะกอตัวขึ้น 

กล้องอเิลค็โทรนิค 

มีเชลลอยูนับพันลานเซลลในสมอง และกระแสไฟฟากย็ังคงไหลผานเซลล เหลาน้ี 

กระแสไฟฟาเหลาน้ีน่ีเองท่ีทําใหความคิดผานทะลุจิตสํานึก จิตใตสาํนึกและ จิตไรสํานึก ชอง

หน่ึงของสมองก็คือ ชองซึ่งภาพท่ีถูกกระแสไฟฟาถายไวไดรับการเก็บสะสมและแจกจาย

ออกไป ภาพเหลาน้ีมีท้ังสวางสดใสและ มืดทึบ ชองอ่ืนๆ บรรจุสิ่งท่ีสําคัญๆ ไว แตไมสําคัญ

เทากับท่ีสามารถเรียกสูความทรงจําไดแมระยะ เวลาผานไปหลายปก็ตาม ชองท่ีสามเกบ็สิ่งท่ี

สําคัญยิ่งกวา ซึ่งบางครั้งปรากฏขึ้น ช่ัวแวบหน่ึงในจิตใจของเรา ตามสถานการณท่ีมาประสบ 

ชองท่ีสี่ควบคุมการกระทํา และพฤติกรรมตามปกติและอัตโนมัติของมนุษย ชองท่ีหาเปน

สถานท่ีเก็บสิ่งท่ีผาน มาในอดีต ซึ่งไมมีความสําคัญตอเครือขายของชีวิต แตบางครั้งโดยท่ีไม

คาดฝนสามารถระลกึขึ้นได ชองท่ีหกจากสิ่งท่ีไมไดชวยเหลือตอความทรงจําของเรา 

ตัวอยางเชน เมื่อความคิดเกี่ยวกับนกเกิดขึ้น ดวยการปรากฏขึ้นของความคิด นักทางกายภาพ ก็

มาปรากฏอยูตอหนาเรา ชองท่ีเจ็ดรูจักกันโดยท่ัวไปวาความทรงจํา 

การซมึผานและการฉีดสฟีาผสมในสมองทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงความคิด ความรูสกึ 

อารมณและสภาวะตามปกติ มนุษยจะคอยๆ เรียนรู ท่ีจะเช่ือมและสัมพันธ ความคิดเหลาน้ีซึ่งกัน

และกัน ความคดิท่ีเขาลบออกจะถูกขจัดไปท้ังหมดและท่ีถูกซึมซับจะกลายเปนการเคลือ่นไหว

และการกระทําของเขา หลังจากเฉดสีเหลาน้ี กอให เกิดผลกระทบตางๆ ตามความหนักเบาของ

ความเขมแลวก็จะถกูแทนท่ีโดยสีอ่ืนๆ  สีท่ีถูกแทนท่ีจํานวนมากจะกลายมาเปนความรูสึกของ

เรา เพราะสีเหลาน้ีมีดทึบ และลึกล้ํามาก 

ระบบประสาท 

การประสานและควบคุมการเคลื่อนท่ีของรางกายท้ังภายนอกและภายในได รับการ

ดําเนินการใหลลุวงไปโดยระบบประสาทในรางกาย ระบบประสาทมีความ จําเปนสําหรับชีวิต 

เพราะขาวสารของรางกายมากมายไปถึงสมองหรือไขสันหลังผาน ทางประสาทเหลาน้ี และทํา

ใหรูในสิ่งท่ีเรามอง ไดยินและรูสึก สมองซึง่ถูกหอหุม อยูในกระโหลกแสดงบทบาทหลักใน

ระบบประสาท สมองมีสามสวน สวนท่ีใหญท่ี สุด แบงเปนสองซีกยอย โดยรอยแยกลกึ



ประมาณ 5 เชนติเมตร เปนสมองดาน ขวาและสมองดานซาย รางกายซีกขวาควบคุมโดยสมอง

ซีกซาย และรางกายซีกซาย ควบคุมโดยสมองซีกขวาผิวสมองดานบนประกอบดวยวัตถุสีนํ้าตาล

ออน ขางใตมีวัตถุ สีขาวเปนช้ันหนา ความคิดการพิจารณาไตรตรองและความอภิรมยควบคุม

โดยวัตถุ สขีาว ขณะท่ีวัตถสุีนํ้าตาลรับผิดชอบในการรับและสงขาวสารขอมูลจากรางกาย ท้ัง ยัง

ควบคุมกลามเน้ือดวย ศูนยความรูสกึทางตา หู และจมูก ก็ต้ังอยูในสวนของ เมดูลลาออบลองกา

ตา (Medulla Oblongata) สมองสวนหลังควบคุมการเตน ของหัวใจหลังจากท่ีโยคสีามารถ

ควบคุมการเก็บกกัออกซิเจนจํานวนมากไวในเมดูลลา ออบลองกาตา  ผานการฝกลมหายใจได

แลว สามารถมีชีวิตอยูเปน ระยะเวลายาวนานได แมปราศจากการลมหายใจหรือการหายใจ พวก

เขาสามารถ กลับมามีชีวิตใหมได หลังจากคง “ความตาย” อยูหลายป 

ไขสันหลัง พวงของเน้ือเยื่อประสาท ต้ังอยูในโพรงยาวของลํากระดูกสันหลัง ในรูปของ

สายรอยยาว มันมีการเช่ือมโยงรางกายกับสมองไว โดยขาวสารขอมูล สําหรับรางกายจะกระจาย

ไปท่ัวโดยผานทางไขสันหลังน้ี กระบวนการขยายตัว และการเตนของหัวใจวางอยูบน

กระแสไฟฟา แรงกระตุนของกระแสไฟฟาทําใหเกิดการขยายและหดตัวของหัวใจก็เหมือนกับ

กระแสไฟฟาท่ีควบคุมเครื่องจักร 

ระบบท่ีครบถวนสมบูรณของรางกายประกอบดวยเครือขายของประสาทท่ีกระแสไฟฟา

ยังคงไหลเวียนอยู กลาวอีกอยางหน่ึงคือ เราถูกบังคับใหกลาววา ระบบรางกายของเราวาง

พื้นฐานอยูบนกระแสไฟฟาหรือแสง และระบบท้ังหมดไดรับการกระตุนโดยแสงอยางตอเน่ือง 

มุรอกอบะฮ์ 

ทานกอลันดาร บาบา เอาลิยาอ ใหคําจาํกัดความมุรอกอบะฮวา เปนกระบวนการท่ี

สามารถทําใหมนุษยไดรับการปลดปลอยจากสถานการณและผลประโยชนทางโลก หรือแมแต

จากการยึดกุมของกาลเทศะ เปนไปไมไดท่ีจะเขาไปในโลก ท่ีมองไมเห็น ถาหากมนุษยไมปลด

เปลื้องตัวเองจากการเกาะกุมของกาลเทศะ น่ัน คอืถาบุคคลผูหน่ึงเปนอิสระอยางสมบูรณจาก

ความตองการความอยากทางรางกายได  เขากไ็มสามารถเขาไปในโลกท่ีมองไมเห็นได เสรีภาพ

จากความตองการทางกายภาพไมไดหมายความวาบุคคลผูน้ันจะตองตาย แตหมายความเพียงวา 

มนุษย ควรจะกาํหนดความตองการความอยากทางกายภาพของเขาใหเปนความสําคัญ ระดับท่ี

สอง และควรรวมศูนยความเขมขนของความสนใจไปยังประเด็นของสถานท่ี ซึ่งความตองการ

ทางกายภาพตกเปนของเขาในรูปของแสง 



วิธีท่ีงายท่ีสุดของการฝกมุรอกอบะฮ (อุตรวิสัยสมาธิ) ก็คือหลังจากเลือก ทาท่ีสบายแลว

ควรน่ังในมุมท่ีมืด ซึ่งมีอุณหภูมิปานกลาง อวัยวะและกลามเน้ือทุกสวน ควรอยูในสภาพผอน

คลาย ในอวัยวะท้ังหมดน้ัน จิตใจควรถูกผลักไปอยูในสภาวะท่ีไมรับรูการดาํรงอยูของรางกาย

อีกตอไป  การหายใจลึกๆ ชวยสรางภาวะน่ิงใหกับ อัตราการหายใจ ดวงตาปดและพยายามมอง

ภายในตัวตนของตนเองในสภาพท่ีปดตา ความคิดท่ีตัดขาดจากการกระทํา จะตองถูกทําให

บริสุทธ์ิและเครงครัด ไมมีใครถูกถือวาเปนคนไมดี จะตองไมมีเจตนาราย ความเกลียดชัง ความ

พยาบาทหรือความอิจฉารษิยา  ถารูสึกเจ็บปวดเพราะใครบางคน แทนท่ีจะแกแคนสมควรให

อภัยเสีย การดิ้นรนตอสูและความพยายามท่ีจะใหไดมาซึ่งปจจัยยังชีพ และวิธีการดํารงชีวิต ควร

กระทําอยางขยันหมั่นเพียร อยางสุดความสามารถ และผลลัพธสิ่งท่ีตามมาไว กับพระเจา ถารูสึก

วาบางคนทําใหไดรับความเจ็บปวดหรือมีความกาวราวตอฝายตรงขามของตนโดยนิสัยและทาที

ของเขา  ดังน้ัน โดยไมเกี่ยวกับความออนแอ ความยากจนหรือสถานะท่ีตกตํ่าจากความเสียใจ 

จะตองใหอภัยมากมายโดยไมคาํนึงถึง ความเศราระทม สิ่งท่ีจะใหแกผูอ่ืนตองเหมือนกับท่ี

ตองการใหกับตนเอง ความมั่งคั่ง และความร่ํารวยจะตองไมเปนทุกสิ่งทุกอยางสําหรับเขา 

เชนเดียวกับไมมีคุณลักษณะ ท่ีความสาํคัญใดๆ เลย ทรัพยสมบัติและทรัพยากรธรรมชาติท่ีพระ

เจาประทานให ควรจะถูกใชไปอยางมีความสุข และดวยความขอบคุณ และเชนกันไมควรท่ีจะ

กลาว วาน่ันเปนเปาหมายท้ังหมดของชีวิต สิ่งถูกสรางของพระเจาควรจะไดรับการรับใช ในทุก

วิถีทางท่ีเปนไปได กระบวนการทํามุรอกอบะฮจะฟนฟูความละเอียดออนแหงตัวตนของบุคคล  

ผูซึ่งมีความคิดเกีย่วกับหลักศีลธรรมจรรยาและมีความประพฤติท่ีนานับถืออยางรวดเร็ว ความ

ละเอียดออนแหงตัวตนซึ่งเต็มไปดวยสีสัน จะมีผลลัพธ ในความชัดเจนของจิตสํานึก 

มุรอกอบะฮ (อุตรวิสัยสมาธิ) คือ กระบวนการซึ่งคาํสั่งและการช้ีแนวทาง ของผูสอน

หรือครู จะตองไดรับการปฏิบัติในลักษณะเช่ือฟงอยางท่ีสุด ถามีการตอตานหรือทาทายใดๆ ใน

ตัวนักศึกษาทางจิตวิญญาณ หรือในการเขารวมกระบวนการทํามุรอกอบะฮ จะยังคงไมสมบูรณ 

เพื่อผลลัพธในเชิงบวกและความสาํเร็จของการทํา มุรอกอบะฮ การยอมจํานนอยางสิ้นเชิงของ

ตัวตนคือความจําเปนอยางยิ่งยวด 

มุรอกอบะฮ ทําใหมนุษยมีความคุนเคยกับปริมณฑลดานใน ลักษณะเดียวกับ ท่ีเขามี

ความคุนเคยกับโลกท่ีปรากฏอยู เมื่อผูสัมพนัธทางจิตวิญญาณเขาไปสูโลก ท่ีมองไมเห็น จะเริ่ม

เห็นระบบสุริยะและแกแลก็ซี่จํานวนนับไมถวนในโลกท่ีมองไม เห็น เขาจะบรรลุความ

ปรารถนาของชีวิตในปริมณฑลท่ีมองไมเห็น เฉกเชนท่ีกระทํา ในโลกท่ีปรากฏอยูน้ี แนะนํา



ตนเองกับบรรดาเทวทูต สนทนาและติดตอสื่อสารกับ พวกเขา ขอเท็จจริงและความจรงิท้ังหมด 

ซึ่งเปนพื้นฐานท่ีจักรวาลน้ีถูกสรางขึ้น จะไดรับการเปดเผยแกเขา เขาจะสังเกตเห็นดวยถึง

ประเภทของแสงท่ีทําหนาท่ีใน การสรางสรรคจักรวาล อะไรคือแหลงตนกําเนิดของแสงเหลาน้ี 

วิธีท่ีแสงเหลาน้ีถูกสรางขึ้นและจัดสงไปยังปจเจกของจักรวาล และเขาจะสังเกตเห็นการท่ีความ

เปลี่ยนแปลงของจํานวน และขนาดของแสงเหลาน้ีมีผลกระทบตอการกอรางของลักษณะพิเศษ

ของจักรวาลดวยเชนกัน เขายังสังเกตดวยวาแหลงกําเนิดของแสงเหลาน้ีคือ อันวาร (แสง) ท้ังยัง

แลเห็นอภิปสนา (Beatific Vision) เชนกัน ซึ่งเปนสาเหตุขั้นรากฐานของน้ัน (อันวาร) เปนแสง

ซึ่งครอบงําและสนับสนุนแสงตางๆ ใหเขารูจัก ทานกอลันดาร บาบา เอาลิยาอ ผูสถาปนา

จิตสํานึกกอลันดาร ไดออกแบบ ระบบมุรอกอบะฮ (อุตรวิสัยสมาธิ) ไวอยางลึกซึ้ง สําหรับการ

เรียนศาสตรแหง อภิปรัชญา การช้ีนําและการควบคุมดูแลของครูทางจิตวิญญาณ เปนเง่ือนไขท่ี

ตอง ทํากอน ในฐานะท่ีเปนความจําเปนสําหรับการเรียนหัวขอหรือความรูอ่ืนๆ นักเรียน ตอง

เรียน ก.ข. ค.  เปนหัวขอเริ่มแรก แลวจึงไปเรียนการสรางประโยค ภายใต การช้ีนําของครูและ

ตอมาการศึกษาหนังสือเปนเลมก็กลายเปนเรื่องปกติสําหรับเขา เหมือนกับการเรียนศาสตรแหง

อภิปรัชญาเชนกัน การช้ีนําและการอุปถัมภของครู ทางจิตวิญญาณหรือผูฝกสอนก็มีความจําเปน 

องคกรระหวางประเทศ “จิตสํานึกกอลันดาร” ไดเตรียมหลักสูตรและบทเรียนมุรอ

กอบะฮ  (อุตรวิลัยสมาธิ) ในรูปแบบของมหาวิทยาลัยเปด ผูท่ีมีความประสงคจะศึกษาศาสตร

แหงอภิปรัชญา ณ ท่ีใดในโลกก็ตาม สามารถติดตอท่ีอยูใดกไ็ดตอไปน้ี เกี่ยวกับเรื่องดังกลาวได

ทางแว็บไซด. 
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