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ค าน า 

“จงรอไปเถิด  ดัง เช่นพวกก่อนหน้าเ จ้าก าลังรอ !”  คือวจนะท่อนหนึ่งในคัมภีร์นี้ ท่ีสะท้อนถึง

ประวัติศาสตร์ซ้้ารอย  ท่ีศาสนิกชนของศาสนาต่างๆ ในทุกยุคเ ฝ้าคอยการเสด็จมาของพระศาสดาพยากรณ์  

และเม่ือพระศาสดาตามพันธสัญญาเสด็จมาแล้ว  พวกเขากลับปฏิเสธและเฝ้ารอต่อไป  และชาวมุสลิมก็ไม่ใช่

ข้อยกเว้น  ดังท่ีพระบ๊อบพระศาสดาผู้เบิกทางให้แก่พระบาฮาอุลลาห์  ทรงลิขิตไว้ก่อนท่ีพระบาฮาอุลลาห์จะ

ลิขิตคีตาบีอีคานว่า “หากสาวกของคัมภีร์โกรอ่านน าข้อพิสูจน์ท้ังหลายคล้ายกับท่ีตนเสนอต่อพวกท่ีไม่เชื่อ

อิสลาม  มาใช้กับตนเอง  จะไม่มีแม้ดวงวิญญาณเดียวท่ีถูกพรากจากพระผู้เ ป็นสัจธรรม ”  (Selections from 

the Writings of the Bab, p.120)  

เหตุผลส้าคัญอย่างหนึ่งส้าหรับปรากฏการณ์เช่นนี้คือ  ค้าพยากรณ์ท้ังหลายในคัมภีร์ต่างๆ เ ก่ียวกับ

การเสด็จมาของพระศาสดาองค์ใหม่ในอนาคต  มักลิขิตไว้ด้วยภาษาท่ีเ ป็นนัยและยากท่ีจะเ ข้าใจหรือตีความ

ได้ถูกต้อง  ศาสนิกชนของศาสนาต่างๆ จึงปฏิเสธพระศาสดาตามพันธสัญญาท่ีเสด็จมาเ ม่ือพบว่า  ไม่ตรงกับ

ค้าพยากรณ์ต่างๆ ท่ีตนตีความตามตัวอักษร  ตัวอย่างหนึ่ง เ ก่ียวกับประเด็นนี้ ท่ีพระบาฮาอุลลาห์ลิขิตไว้ใน

คัมภีร์เล่มนี้คือ : 

หากค าพยากรณ์ท้ังหลายท่ีบันทึกไว้ในกอสเปวบังเกิดข้ึนจริงตามตัวอักษร  หากพระเยซูบุตรของแมร่ี

เสด็จลงมาจากนภาบนก้อนเมฆให้เห็นต าตาพร้อมกับเทวดา  ใครหรือจะกล้าไม่เชื่อ  ใครหรือจะกล้า

ปฏิเสธสัจธรรมและดูหมิ่น?  ไม่เพียงเท่านั้น  ความอกส่ันขวัญหนีจะครอบง าทุกคนท่ีอาศัยอยู่บนพิภพ

อย่างทันใด  จนไม่มีดวงวิญญาณใดสามารถเอ่ยสักค า  ไหนเลยจะปฏิเสธหรือยอมรับสัจธรรม  เ ป็น

เพราะความเข้าใจผิดเก่ียวกับสัจธรรมเหล่านี้เอง  นักบวชคริสเตียนหลายคนจึงปฏิเสธพระโมฮั มหมัด  

และพูดคัดค้านด้วยถ้อยค าว่า : “หากท่านเป็นศาสนทูตตามพันธสัญญาจริง  เช่นนั้นท าไมท่านไม่มี

เทวดามาด้วยตามท่ีคัมภีร์ศักด์ิสิทธ์ของเราท านายไว้  ซ่ึงจะต้องลงมากับพระผู้ทรงความงามตามพันธ

สัญญา  เพื่อช่วยเหลือพระองค์ในการเปิดเผยพระธรรมและกระท าตนเป็นผู้เ ตือนปร ะชาชนของ

พระองค์?” 

แม้คัมภีร์โกรอ่านจะระบุถึงพระศาสดามากมายในอดีตท่ีพระผู้เ ป็นเ จ้า ส่งมาเป็นล้าดับ  เพื่อส่ังสอน

และน้าทางมวลมนุษย์  แต่ด้วยสมญานามของพระโมฮัมหมัดท่ีระบุไว้ในคัมภีร์โกรอ่านเช่นกันว่าเ ป็น “ตรา

ประทับของศาสนทูตท้ังหลาย”  ชาวมุสลิมจึงยืนยันว่า  พระโมฮัมหมัดคือพระศาสดาองค์สุดท้ายและพระผู้

เป็นเจ้าจะไม่ส่งพระศาสดามาอีก  นัยนั้นก็คือ  ชาวมุสลิมไม่ยอมรับพระบาฮาอุลลาห์ผู้ก่อต้ังศาสนาบาไฮ
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เพราะถือว่าเสด็จมาหลังจากพระโมฮัมหมัด  ซ่ึงเป็นประวัติศาสตร์ซ้้ารอยในอดีตท่ีชาวยิวไม่ยอมรับพระเยซู

และพระโมฮัมหมัด  เพราะถือว่าพระโมเสสคือพระศาสดาองค์สุดท้ายและพระผู้เ ป็นเ จ้าจะไม่ส่งพระศาสดา

มาอีก  ท้านองเดียวกันคริสเตียนก็ไม่ยอมรับพระโมฮัมหมัดเม่ือพระองค์เสด็จมา  เพราะถือว่าพระเยซูคือพระ

ศาสดาองค์สุดท้าย  ความจริงนั้นชาวยิว  คริสเตียนและชาวมุสลิมใช่ว่าจะไม่เชื่อว่า  จะมีพระศาสดา เสด็จมา

อีกหลังจากพระศาสดาของตน  เพราะคัมภีร์ของพวกเขาก็พยากรณ์ถึงการเสด็จมาของพระศาสดาตามพันธ

สัญญาในอนาคต  แต่พวกเขายืนยันว่าพระศาสดาตามพันธสัญญาของตนจะเสด็จมาส่งเสริมศาสนาเดิมของ

ตนให้ย่ิงใหญ่เกรียงไกรไปท่ัวโลก  ไม่ใช่มายกเลิกกฎของศาสนาเดิมของตนและก่อต้ังศ าสนาใหม่  บัญญัติ

กฎใหม่  เก่ียวกับเร่ืองนี้พระบาฮาอุลลาห์ลิขิตไว้ในคัมภีร์นี้ว่า :     

และเมื่อสมัยของพระโมเสสส้ินสุดลง  และแสงสว่างของพระเยซูส่องจากอรุโณทัยของพระวิญญาณมา

อาบโลก  ประชาชนท้ังหมดของอิสราเอลลุกข้ึนคัดค้านพระองค์  พวกเขาโวยวายว่าพระผู้ซ่ึงการเ สด็จ

มาของพระองค์คัมภีร์ไบเบ้ิลท านายไว้  จะต้องเผยแพร่และท าตามกฎของพระโมเสส  ทวาชายหนุ่ม

ชาวนาซาลีนผู้นี้ท่ีอ้างสถานะของตนว่าเป็นพระเมไซยะ  ได้ยกเ ลิกกฎการหย่าร้างและวันซาบาท  ซ่ึง

เป็นกฎท่ีมีน้ าหนักท่ีสุดของพระโมเสส  ย่ิงไปกว่านั้นมีอะไรท่ีเป็นสัญลักษณ์ของพระ ศาสดาท่ีจะเสด็จ

มา?  ประชาชนเหล่านี้ของอิสราเอลแม้กระท่ังตราบจนปัจจุบัน  ก็ยังคาดหวังรอคอยพระศาสดาองค์นี้ ท่ี

คัมภีร์ไบเบ้ิลท านายไว้!... 

นอกจากวรรคนี้ยังมีวาทะอีกท่อนหนึ่งในกอสเปวซ่ึงพระองค์  (พระเยซู)  ทรงกล่าวว่า : “สวรรค์และ

โลกจะมลายไป : แต่วาทะของเราจะไม่มลายไป” (ลุค 21:33)  ดังนี้บรรดาผู้สนับสนุนพระเยซูได้ยืนยัน

ว่า  กฎของกอสเปวจะไม่มีวันถูกยกเลิก  และเมื่อใดก็ตามท่ีพระผู้ทรงความงามตามพันธสัญญาถูก

แสดงให้เห็นชัด  พระองค์จะต้องยืนยันและสถาปนากฎท่ีประกาศไว้ในกอสเปว  เพื่อว่าจะไม่มีศาสนา

ใดเหลืออยู่ในโลกนอกจากศาสนาของพระองค์... 

ส่ิงหนึ่งท่ีเหล่านักบวชยิวน ามาหาเร่ืองพระองค์ (พระโมฮัมหมัด)  คือ  หลังจากพระโมเสสไม่ควรมีศา

สนทูตถูกส่งมาจากพระผู้เป็นเจ้า  ใช่แล้ว  มีการกล่าวไว้ในคัมภีร์ท้ังหลายเ ก่ียวกับดวงวิญญาณหนึ่ง ท่ี

จะต้องถูกแสดงให้เห็นชัด  ผู้ซ่ึงจะท าให้ศาสนาของพระโม เสสก้าวหน้าและส่งเสริมประโยชน์ของ

ประชาชนของพระองค์  เพื่อว่ากฎของยุคศาสนาของพระโมเสสจะห้อมล้อมท้ังพิภพ... 

เป็นเวลากว่าหนึ่งพันปีพวกเขา (ชาวมุสลิม)ได้สวดวจนะท่อนนี้   และประกาศค าต าหนิชาวยิวโดยไม่

ต้ังใจ  หารู้ไม่ว่าพวกเขาเองก็ก าลังพูดความรู้สึกนึกคิดและความเชื่อของประชาชนชาวยิวอย่างเ ปิดเผย
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และเป็นการส่วนตัว!  แน่นอนว่าเจ้าทราบการโต้แย้งท่ีเหลวไหลของพวกเขาว่า  การเปิดเผยพระธรรม

ท้ังหมดส้ินสุดแล้ว  อานนแห่งความปรานีสวรรค์ถูกปิดแล้ว  จะไม่มีดวงอาทิตย์ข้ึนมาจากอรุโณทัยแห่ง

ความวิสุทธิ์อนันต์อีก... 

ดังท่ีเจ้าเห็นแล้วว่า  ประชาชนแห่งคัมภีร์โกรอ่านซ่ึงเหมือนกับประชาชนในอดีต  ได้ยอมให้ค าว่า  “ตรา

ประทับของศาสนทูตท้ังหลาย” มาบังตาของตนอย่างไร... 

แม้ว่ามีค าพยากรณ์อันเป็นท่ียอมรับและวจนะท่อนต่างๆ ในคัมภีร์โกรอ่านท่ีชี้ บ่งศาสนาใหม่  กฎใหม่  

และการเปิดเผยพระธรรมคร้ังใหม่  ประชาชนรุ่นนี้ก็ยังคาดหวังรอคอยท่ีจะได้เห็นพระศาสดาตามพันธ

สัญญา  ท่ีจะมาสนับสนุนกฎของยุคศาสนาของพระโมฮัมหมัด  ท านองเ ดียวกันชาวยิวและคริสเตียนก็

ใช้ข้อโต้แย้งแบบนี้... 

ผลท่ีตามมาจากการไม่ยอมรับพระศาสดาท่ีเสด็จมาตามค้าพยากรณ์คือ  นักบวชยิวได้ปลุกระดม

ชาวยิวให้ต่อต้านและท้าร้ายพระเยซูและพระโมฮัมหมัดเม่ือพระองค์เสด็จมา  ผู้น้าศาสนาคริสต์ได้ปลุกระดม

ให้คริสเตียนต่อต้านและท้าร้ายพระโมฮัมหมัดเม่ือพระองค์เสด็จมา  และประวัติศาสตร์ก็ซ้้ารอยอีก  นักบวช

มุสลิมได้ปลุกระดมประชาชนให้ต่อต้านและท้าร้ายพระบ๊อบและพระบาฮาอุลลาห์เ ม่ือพระองค์เส ด็จมา  

ตามท่ีกล่าวไว้ในคัมภีร์นี้ว่า :   

เนื่องด้วยเหล่านักบวชท่ียอมรับกันในยุคนั้น...ล้วนปฏิบัติต่อพระองค์ (พระโมฮัมหมัด)  ในฐานะท่ีเ ป็นผู้

อวดอ้าง  และประกาศว่าพระองค์เสียสติและเป็นผู้ใส่ร้าย...การกล่าวหาด้วยความประสงค์ร้ายเหล่านี้ได้

ย่ัวยุประชาชนให้ลุกข้ึนและทรมานพระองค์  และการทรมานนี้ดุร้ายเพียงไรหากเหล่านักบวชในยุคนั้น

เป็นหัวหน้าผู้ยุยง  หากพวกเขาประณามพระองค์ต่อเหล่าสาวกของตน  ขับพระองค์ออกไปจากหมู่

สาวก  และประกาศว่าพระองค์เป็นผู้ร้าย!  ส่ิงเดียวกันนี้ไม่ได้บังเกิดกับคนรับใช้ผู้นี้  (พระบาฮาอุลลาห์ ) 

ดังท่ีทุกคนเป็นพยานหรือ?... 

ส่ิงต่างๆ ท่ีชาวยิวและคริสเตียนยึดถือ  และการหาเร่ืองท่ีพวกเขาถมใส่ความงามของพระโมฮัมหมัด  ส่ิง

เดียวกันเหล่านี้เป็นท่ีสนับสนุนในยุคนี้โดยประชาชนแห่งคัมภีร์โกรอ่าน ( เ ม่ือพระบ๊อบและพระบาฮา

อุลลาห์เสด็จมา) 

ท่ีมาของคีตาบีอีคานซ่ึงเ ป็นคัมภีร์เ ล่มท่ีส้าคัญเป็นล้าดับสองของพระบาฮาอุลลาห์รองจากคีตา

บีอัคดัส  เร่ิมต้นจากการท่ีแม้ว่าพระบ๊อบจะส้ินชีพไปแล้ว  ลุงของพระบ๊อบคือฮาจี มีร์ซา ซียิด โมฮัมหมัดก็

ยังมีข้อสงสัยคาใจอยู่ว่าพระบ๊อบคืออิหม่ามกอเอมท่ีเสด็จมาตามค้าพยากรณ์ของอิสลาม (ชีอะห์)  จริงหรือ  
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และได้ขอให้พระบาฮาอุลลาห์ไขข้อสงสัยนี้  พระบาฮาอุลลาห์ทรงตอบสน องโดยการให้ลุงของพระบ๊อบ

เขียนรวบรวมข้อสงสัยท้ังหมดมาให้พระองค์  แล้วพระองค์ก็ลิขิตคัมภีร์เ ล่มนี้ เ ป็นการตอบข้อสงสัยดังกล่าว

โดยใช้เวลาสองวันสองคืน  แม้โดยเบ้ืองต้นแล้วคีตาบีอีคานจะอรรถาธิบายพิสูจน์ ค้ากล่าวอ้างของพระบ๊อบ

ว่าได้บรรลุค้าพยากรณ์ท้ังหลายของอิสลาม  แต่ด้วยความรู้ความเข้าใจอย่างถ้วนท่ัวเ ก่ียวกับความคิดและค้า

สอนของอิสลามท่ีสะท้อนอยู่ในคัมภีร์เล่มนี้  ก็เป็นข้อพิสูจน์หนึ่งถึงความเป็นพระศาสดาของ ผู้ลิขิตคัมภีร์นี้

เช่นกัน  นอกเหนือจากการค้านึงถึงว่าเป็นไปไม่ได้ท่ีมนุษย์ธรรมดาจะสามารถเขียนคัมภีร์เช่นนี้ได้โดยใช้

เวลาเพียงสองวัน   

ด้วยการอภิปรายอย่างเรียบง่ายแต่แจ่มแจ้ง  ลึกซ้ึงและมีพลังซ่ึงน้าข้อพิสูจน์ของอิสลามมาใช้กับชาว

มุสลิมเองอย่างไม่มีท่ีเสมอ  คีตาบีอีคานจึงทรงอิทธิพลอย่าง ย่ิงและกลายเป็นกุญแจส้าคัญ ท่ีไขประตูให้ชาว

มุสลิมมากมายเข้ามายอมรับศาสนาบาไฮ  และม่ันใจว่าพระบ๊อบและพระบาฮาอุลลาห์คือการเสด็จกลั บมา

ของอิหม่ามกาอเอมและอิหม่ามฮุสเซนส้าหรับนิกายชีอะห์  หรือการเสด็จกลับมาของอิหม่ามเมห์ดิและพระ

เยซูของนิกายซุนนี  ซ่ึงไม่เพียงเท่านั้นส้าหรับบาไฮศาสนิกชนแล้ว  การเสด็จมาของพระบ๊อบและพระบาฮา

อุลลาห์เป็นการบรรลุค้าพยากรณ์ของทุกศาสนาในอดีต  รวมถึงการเสด็จกลับมาของจอห์นเดะแบบติสท์และ

พระเยซูของศาสนาคริสต์  และการเสด็จมาของพระโพธิสัตว์กวนอิมและพระอมิตาภะ (พระศรีอาริยเมต

ไตรย์) ของศาสนาพุทธ 

อย่างไรก็ตามค้าอธิบายท่ีรวบรัดและครอบคลุมเนื้อหาของ คัมภีร์นี้อย่างไม่มีท่ีเสมอ  ได้ให้ไว้โดย

ท่านศาสนภิบาลโชกิ  เอฟเฟนดิ ดังนี้ :  

คีตาบีอีคาน (คัมภีร์แห่งความมั่นใจ) ซ่ึงถูกเปิดเผยระหว่างเวลาสองวันสองคืนในปีท้ายๆ ของช่วงเวลานี้ 

(ค.ศ.1862)  คัมภีร์นี้ถูกลิขิตข้ึนตรงตามค าพยากรณ์ของพระบ๊อบ  ผู้กล่าวไว้อย่างเจาะจงว่าพระศาสดาตามพันธ

สัญญาจะเติมเนื้อหาของคัมภีร์บายันภาษาเปอร์เซียท่ียังไม่จบให้เสร็จส้ินสมบูรณ์  และเป็นการตอบค าถามท่ีต้ัง

กับพระบาฮาอุลลาห์โดยลุงฝ่ายมารดาของพระบ๊อบท่ียังไม่เปล่ียนศาสนาคือฮาจี มีร์ซา ซียิด โมฮัมหมัด ระหว่าง

ท่ีมาเยือนคาบิลากับน้องชาย ฮาจี มีร์ซา ฮาซัน อาลี  ด้วยเป็นแบบฉบับของกลอนเปอร์เ ซียท่ีมีลักษณะด้ังเ ดิม  

เรียบง่ายและมีพลัง  และแจ่มแจ้งอย่างเหลือเชื่อท้ังในการอภิปรายเหตุผลท่ีมีน้ าหนักและความคมคายท่ีต้านไม่อยู่

อย่างหาท่ีเปรียบไม่ได้  คัมภีร์นี้ด้วยการกล่าวอย่างกว้างๆ ถึงแผนการไถ่บาปท่ีย่ิงใหญ่ของพระผู้เ ป็นเ จ้า  อยู่ใน

ต าแหน่งท่ีไม่มีเสมอในผลงานวรรณกรรมบาไฮท้ังหมด  เ ว้นแต่คีตาบีอัคดัสซ่ึงเ ป็นคัมภีร์ท่ีศักด์ิสิทธิ์ ท่ีสุดของ

พระบาฮาอุลลาห์  ถูกเปิดเผยเมื่อการประกาศพันธกิจของพระองค์ใกล้เข้ามา  คัมภีร์นี้หยิบย่ืน “อมฤตชั้นเ ย่ียมท่ี

ปิดผนึกไว้” ให้แก่มนุษยชาติ  ซ่ึงผนึกนี้ เ ป็นของ “ชะมดเชียง”  และเปิด “ผนึก” ของ “คัมภีร์” ท่ีดาเนียล

กล่าวถึง  อีกท้ังเปิดเผยความหมายของ “วจนะ” ท่ีถูกลิขิตให้ “ถูกปิดไว้” จนกว่าจะถึง “เวลาอวสาน” 
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ภายในเนื้อท่ีสองร้อยหน้า  คัมภีร์นี้ประกาศอย่างไม่คลุมเครือถึงการด ารงอยู่และความเป็นหนึ่งของพระ

ผู้เป็นเจ้าท่ีไม่มีทางรู้ได้และเข้าไม่ถึง  ผู้เป็นบ่อเกิดของการเปิดเผยพระธรรมท้ังหมด  ทรงความนิรันดร์  รอบรู้  

สถิตอยู่ทุกแห่งหนและทรงมหิทธานุภาพ  คัมภีร์นี้ยืนยันความสัมพัทธ์ของสัจธรรมของศาสนาและความต่อเนื่อง

ของการเปิดเผยพระธรรมสวรรค์  ยืนยันเอกภาพของศาสนทูตท้ังหลาย  ความเป็นสากลของพระธรรมของศาสน

ทูต  ความเหมือนกันของค าสอนมูลฐาและความวิสุทธิ์ของคัมภีร์ของศาสนทูตท้ังหลาย  และสองลักษณะของ

สถานะของศาสนทูต  ประณามความตาบอดและความวิปริตของบรรดานักบวชและผู้มากด้วยความรู้ในทุกยุค  

อ้างถึงและให้ความกระจ่างวรรคต่างๆ ท่ีเป็นอุปมาในคัมภีร์ใหม่  วจนะท่ีเ ข้าใจยากในคัมภีร์โกรอ่าน  และค า

สอนท่ีเป็นปริศนาของพระโมฮัมหมัดท่ีได้ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด  ความสงสัยและความเป็นปรปักษ์มานานนับ

ยุค  ซ่ึงได้ฉีกและแยกสาวกท้ังหลายของระบบศาสนาแนวหน้าของโลกออกจากกัน   แจกแจงเงื่อนไขท่ีจ าเ ป็น

ของผู้แสวงหาท่ีแท้จริงทุกคนส าหรับการค้นพบส่ิงท่ีตนแสวงหา  สาธิตความน่าเชื่อถือ  ความเป็นเ ย่ียมและ

นัยส าคัญของการเปิดเผยพระธรรมของพระบ๊อบ  แซ่ซ้องสรรเสริญความเป็นวีรบุรุษและความปล่อยวางของ

เหล่าสาวกของพระองค์  บอกล่วงหน้าและพยากรณ์ชัยชนะท่ัวโลกของการเปิดเผยพระธรรมท่ีสัญญาไว้กับ

ประชาชนแห่งคัมภีร์บายัน  ยืนยันความบริสุทธิ์ไร้ราคีของพระนางแมร่ีผู้เ ป็นพรหมจารีย์  สดุดีบรรดาอิหม่าม

ของศาสนาของพระโมฮัมหมัด  สรรเสริญการพลีชีพเพื่อศาสนาและธรรมาธิปไตยของอิหม่ามฮุสเซน  คล่ีคลาย

ความหมายของพจน์ท่ีเป็นสัญลักษณ์เช่น “การกลับมา”  “การฟื้นคืนชีพ”  “ตราประทับของศาสนทูตท้ังหลาย”  

และ “วันแห่งการพิพากษา”  พรรณนาอย่างกว้างๆและแยกให้เห็นความแตกต่างระหว่างการเปิดเผยพระธรรม

สามระยะ  สาธยายความรุ่งโรจน์และน่าพิศวงของ “นครของพระผู้เป็นเจ้า” ด้วยค าสรรเสริญอย่างสูง  ซ่ึงนครนี้

ได้รับการฟื้นฟูใหม่ตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว้โดยยุคศาสนาภายใต้การบริบาลของพระผู้เ ป็นเ จ้า  เพื่อการน าทาง  

ประโยชน์และความรอดพ้นของมนุษยชาติ  ควรกล่าวอ้างได้ว่าในบรรดาคัมภีร์ท้ังหมดท่ีลิขิตโดยพระศาสดาผู้

เปิดเผยพระธรรมบาไฮ  คัมภีร์นี้เพียงเล่มเดียวโดยการปัดกวาดอุปสรรคท่ีมีมาตลอดยุคสมัย  ซ่ึงได้แยกศาสนาท่ี

ย่ิงใหญ่ท้ังหลายของโลกออกจากกันอย่างจัดการไม่ได้  ได้วางรากฐานท่ีกว้างและท าลายไม่ได้ส าหรับการ

ปรองดองสาวกของศาสนาต่างๆ ได้อย่างสมบูรณ์และถาวร 
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ในนามของพระผู้เป็นนายของเรา  พระผู้ทรงความประเสริฐ  พระผู้ทรงความสงูสง่ที่สดุ 

ไม่มีมนุษย์คนใดไปถึงชายฝ่ังมหาสมุทรแห่งความเข้าใจท่ีแท้จริง  เ ว้นแต่ว่าเขาจะปล่อยวางจากทุก

ส่ิงท่ีอยู่ในสวรรค์และบนโลก  ดูกร  พวกเจ้าประชาชนท้ังหลายของโลก  จงช าระวิญญาณของเ จ้าให้วิ สุทธิ์  

เพื่อว่าเจ้าจะบรรลุถึงสถานะท่ีพระผู้เป็นเจ้าลิขิตไว้ส าหรับเจ้า  และดังนี้เข้าไปในวิหารท่ีก่อข้ึนมาบนฟากฟ้า

แห่งคัมภีร์บายันตามการอนุญาตของพระผู้เป็นเจ้า 

สาระของวจนะเหล่านี้คือ : บรรดาผู้ท่ีย่างเท้าบนหนทางแห่งความศรัทธา  บรรดาผู้ท่ีกระหายอมฤต

แห่งความม่ันใจ  ต้องช้าระทุกส่ิงทางโลกให้หมดไปจากตน  นั่นคือ ช้าระวาจาท่ีเหลวไหลออกไปจากหูของ

ตน  ช้าระจินตนาการท่ีไร้สาระออกไปจากจิตใจของตน  ช้าระเสน่หาทางโลกออกไปหัวใจของตน  ช้าระส่ิง

ท่ีจะต้องมอดม้วยออกไปจากดวงตาของตน  พวกเขาควรวางใจในพระผู้เ ป็นเ จ้า  และไปตามหนทางของ

พระองค์ด้วยความยึดม่ันในพระองค์  เม่ือนั้นพวกเขาจะคู่ควรกับความรุ่งโรจน์โชติช่วงของดวงอาทิตย์แห่ง

ความรู้และความเข้าใจของพระผู้เป็นเจ้า  และกลายเป็นผู้รับกรุณาธิคุณท่ีไม่มีส้ินสุดและมองไม่เห็น  เนื่อง

ด้วยมนุษย์ไม่มีหวังท่ีจะเข้าถึงความรู้เ ก่ียวกับพระผู้ทรงความรุ่งโรจน์  ไม่มีทางจะได้ด่ืมจากสายธารแห่ง

ความรู้ของพระผู้เป็นเจ้า  ไม่มีทางจะเข้าไปในท่ีพ้านักแห่งความเป็นอมตะ  หรือได้ด่ืมจากถ้วยแห่งความ

ใกล้ชิดกับพระผู้เป็นเจ้า  นอกจากและจนกว่าเขาจะยุติการถือเอาถ้อยค้าและการกระท้าของของมนุษย์ท่ี

จะต้องตาย  มาเป็นมาตรฐานส้าหรับความเข้าใจท่ีแท้จริงและการยอมรับพระผู้เ ป็นเ จ้าและศาสนทูตท้ังหลาย

ของพระองค์ 

จงพิจารณาดูอดีต  ท้ังคนชั้นสูงและคนต้่าต้อยจ้านวนมากมายเพียงไรได้เ ฝ้าคอยการมาถึง ของพระ

ศาสดาของพระผู้เป็นเจ้าในวรกายของผู้ท่ีพระองค์เลือกสรร  บ่อยแค่ไหนท่ีพวกเขาคาดหวังการเสด็จมาของ

พระองค์  บ่อยแค่ไหนท่ีพวกเขาอธิษฐานขอให้สายลมแห่งความปรานีของพระผู้เ ป็นเ จ้าพัดมา  ขอให้พระผู้

ทรงความงามตามพันธสัญญาก้าวออกมาจากม่านท่ีปกปิด  และถูกแสดงให้เห็นชัดต่อโลกท้ังหมด  และ

เม่ือใดก็ตามท่ีอานนแห่งกรุณาธิคุณเปิดออก  และเมฆแห่งความอารีสวรรค์หล่ังฝนลงมายังมนุษยชาติ  และ

แสงสว่างของพระผู้ท่ีมองไม่เห็นส่องอยู่บนขอบฟ้าแห่งอ้านาจสวรรค์  พวกเขาล้วนปฏิเสธพระองค์  และ

หันหนีไปจากพระพักตร์ของพระองค์  พระพักตร์ของพระผู้เ ป็นเ จ้าเอง  จงไปดูส่ิง ท่ีบันทึกไว้ในคัมภีร์

ศักด์ิสิทธิ์ทุกเล่มเพื่อยืนยันสัจธรรมนี้ 
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จงไตร่ตรองสักขณะหนึ่ง  และใคร่ครวญดูส่ิงท่ีเป็นสาเหตุของการปฏิเสธดังกล่าวโดยบรรดาผู้ท่ีได้

แสวงหาด้วยความปรารถนาและจริงจัง  การโจมตีของพวกเขาดุร้ายเ กินกว่าท่ีล้ินหรือปากกาใดจะพรรณนา  

ไม่มีพระผู้แสดงความวิสุทธิ์องค์ใดมาปรากฏโดยไม่เ ดือดร้อนเพราะการปฏิเสธ   การไม่ยอมรับ  และการ

ต่อต้านอย่างดุเดือดของประชาชนรอบๆ พระองค์  ดังนี้เป็นท่ีเ ปิดเผยไว้ว่า : “ดูกร  ผู้น่าเวทนา!  ไม่มีธรรม

ทูตองค์ใดเสด็จมายังพวกเขา  โดยท่ีพวกเขาไม่หัวเราะเยาะพระองค์อย่างดูถูก” (1)  อีกคร้ังหนึ่งพระองค์ทรง

กล่าวว่า : “แต่ละชาติวางอุบายมืดคุกคามธรรมทูตของตนเพื่อจะใช้ความรุนแรงกับพระองค์  และโต้แย้งด้วย

ถ้อยค้าไร้สาระเพื่อจะแสดงความไม่ถูกต้องของสัจธรรม” (2)  

ท้านองเดียวกันวจนะท่ีหล่ังไหลมาจากบ่อเกิดแห่งอานุภาพและลงมาจากนภาแห่งความรุ่งโรจน์นั้น

สุดคณานับ  และเกินความเข้าใจธรรมดาของมนุษย์  ส้าหรับบรรดาผู้ท่ีมีความเข้าใจและการหย่ั งเห็นท่ี

แท้จริง  ซูระห์แห่งฮูดนั้นเพียงพออย่างแน่นอน  จงไตร่ตรองวจนะศักด์ิสิทธิ์ เหล่านี้ในหัวใจของเ จ้าสักพัก  

และพยายามท้าความเข้าใจความหมายของวจนะดังกล่าวด้วยความปล่อยวางอย่างส้ินเชิง   จงตรว จสอบความ

ประพฤติท่ีน่าพิศวงของศาสนทูตท้ังหลาย  และระลึกถึงการหม่ินประมาทและการปฏิเสธท่ีเ อ่ยโดยบุตร

หลานแห่งการปฏิเสธและความจอมปลอม  เพื่อว่าเจ้าอาจจะดลให้วิหคแห่งหัวใจของมนุษย์บินจากท่ีพ้านัก

แห่งความไม่เอาใจใส่และความสงสัยไปยังรังแห่งความศรัทธาและความแน่ใจ  อาจจะได้ด่ืมน้้าลึกบริสุทธิ์

แห่งอัจฉริยภาพบรมโบราณ  และทาน ผลไม้จากพฤกษาแห่งความรู้สวรรค์  ดังกล่าวคือส่วนแบ่งขนมปัง

ส้าหรับผู้ท่ีมีหัวใจบริสุทธิ์  ซ่ึงถูกส่งลงมาจากอาณาจักรแห่งนิรันดรกาลและความวิสุทธิ์ 

หากเจ้าท้าความคุ้นเคยกับการดูหม่ินเหยียดหยามศาสนทูตท้ังหลายของพระผู้เ ป็นเ จ้า  และเ ข้าใจ

สาเหตุท่ีแท้จริงของการเปล่งเสียงคัดค้านโดยบรรดาผู้ท่ีกดข่ีพระศาสดาเหล่านั้น  แน่นอนว่าเ จ้าจะ รู้ซ้ึงถึงนัย

ของต้าแหน่งของพระศาสดา  ย่ิงไปกว่านั้น ย่ิง เ จ้าสังเกตการปฏิเสธของบรรดาผู้ท่ีต่อต้านพระผู้แสดง

คุณลักษณะของพระผู้เป็นเจ้าอย่างใกล้ชิดเท่าไร  ความศรัทธาของเ จ้าในศาสนาของพระผู้เ ป็นเ จ้าก็จะ ย่ิง

ม่ันคง  ดังนี้ในธรรมจารึกนี้จะมีการกล่าวโดยย่อถึงเร่ืองราวต่างๆ ท่ีสัมพันธ์กับศาสนทูตท้ังหลายของพระผู้

เป็นเจ้า  เพื่อสาธิตความจริงท่ีว่าตลอดทุกยุคและศตวรรษ  บรรดาพระผู้แสดงอานุภาพและความรุ่งโรจน์ ถูก

กระท้าอย่างทารุณโหดร้ายจนไม่มีปากกาใดกล้าพรรณนา  นี้อาจช่วยให้บางคนหายวิตกต่อเสียงเ รียกร้องและ

การประท้วงของบรรดานักบวชและผู้โง่เง่าในยุคนี้   และท้าให้ความม่ันใจและความแน่ใจของพวกเขา

เข้มแข็งข้ึน 

หนึ่งในศาสนทูตท้ังหลายคือโนอาห์  เป็นเวลาเ ก้าร้อยห้าสิบปีท่ีพระองค์เ ค่ียวเ ข็ญประชาชนของ

พระองค์ด้วยใจอธิษฐาน  และเรียกพวกเขามายังสถานท่ีแห่งความปลอดภัยและสันติสุข  อย่างไรก็ตามไม่มี

ใครสนใจค้าเรียกร้องของพระองค์  แต่ละวันพวกเขาท้าให้วรกายของพระองค์เ จ็บปวดและทรมานจนไม่มี
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ใครเชื่อว่าพระองค์จะอยู่รอดมาได้  พวกเขาปฏิเสธพระองค์บ่อยแค่ไหน   พวกเขาแสดงท่าทีสงสัยพระองค์

ด้วยความคิดร้ายอย่างไร!  ดังนี้เป็นท่ีเปิดเผยไว้ว่า : “ประชาชนของพระองค์กลุ่มหนึ่ง เยาะเ ย้ยพระองค์ทุก

คร้ังท่ีพวกเขาเดินผ่านพระองค์  พระองค์กล่าวต่อพวกเขาว่า : ‘แม้ว่าเจ้าเยาะเ ย้ยเราตอนนี้   เราจะเยาะเ ย้ยเ จ้า

หลังจากนี้ดังท่ีเจ้าเยาะเย้ยเรา  ในตอนจบเจ้าจะรู้’” (3)  เป็นเวลานานหลังจากนั้น  พระองค์ให้สัญญาหลาย

คร้ังต่อสหายท้ังหลายว่าพวกเขาจะได้รับชัยชนะ  และทรงก้าหนดชั่วโมงแห่งชัยชนะดังกล่าว  แต่เ ม่ือชั่วโมง

นั้นมาถึง  ค้าสัญญาสวรรค์นี้ไม่บังเกิดข้ึน  ส่ิงนี้ ท้าให้สาวกท่ีมีจ้านวนน้อยของพระองค์บางคนหันหนีไป  

และบันทึกท่ีอยู่ในคัมภีร์ต่างๆ ท่ีรู้จักกันดีท่ีสุดให้การยืนยันเร่ืองนี้   เ จ้าต้องได้อ่านคัมภีร์เหล่านี้อย่าง ถ่ีถ้วน

แล้วแน่นอน  ถ้ายัง  เจ้าจะได้อ่านอย่างไม่ต้องสงสัย  ในท่ีสุดตามท่ีกล่าวไว้ในคัมภีร์และค้าสอนท้ังหลาย  

เหลือสาวกอยู่กับพระองค์เพียงส่ีสิบหรือเจ็ดสิบสองคน  สุดท้ายแล้วพระองค์ ร้องอย่างดังจากส่วนลึกของ

ชีวิตว่า : “พระผู้เป็นนาย! ขออย่าให้เหลือพวกท่ีไม่เชื่ออาศัยอยู่ในดินแดนสักคนเดียว” (4)  

และบัดนี้จงพิจารณาและใคร่ครวญดูสักขณะเก่ียวกับความหลงผิดของประชาชนเหล่านี้   อะไรคือ

เหตุผลส้าหรับการปฏิเสธและการหลีกเล่ียงดังกล่าวของพวกเขา?  อะไรชักน้าพวกเขาไม่ให้ถอดภูษาแห่ง

การปฏิเสธ  และสวมเส้ือคลุมแห่งการยอมรับ?  ย่ิงไปกว่านั้นอะไรท้าให้ ค้าสัญญาสวรรค์ไม่บังเ กิดข้ึน  ซ่ึง

พาให้บรรดาผู้แสวงหาปฏิเสธส่ิงท่ีพวกเขายอมรับแล้ว?  จงท้าสมาธิใคร่ครวญให้ลึกซ้ึง  เพื่อว่าความลับของ

ส่ิงต่างๆ ท่ีมองไม่เห็นจะถูกเปิดเผยต่อเจ้า  เพื่อว่าเจ้าจะได้สูดมธุราของสุคนธรสทางธรรมท่ีไม่รู้ส้ิน  เพื่อว่า

เจ้าจะยอมรับสัจธรรมท่ีว่าต้ังแต่โบราณกาลตราบจนนิรันดรกาล  พระผู้ทรงมหิทธานุภาพได้ไต่สวนและจะ

ไต่สวนคนรับใช้ท้ังหลายของพระองค์ต่อไป  เพื่อว่าแสงสว่างจะแยกได้จากความมืด  สัจธรรมจะแยกไ ด้จาก

ความจอมปลอม  ความถูกจะแยกได้จากความผิด  การน้าทางจะแยกได้จากความหลงผิด  ความสุขจะแยกได้

จากทุกขเวทนา  และดอกกุหลาบจะแยกได้จากหนาม  ดังท่ีพระองค์ทรงเปิดเผยไว้ว่า : “เ ม่ือกล่าวว่า ‘เราเชื่อ’  

มนุษย์คิดหรือว่าพวกเขาจะถูกปล่อยไว้ไม่ถูกทดสอบ?” (5)  

และหลังจากโนอาห์แสงสว่างจากพระพักตร์ของฮูดส่องบนขอบฟ้าแห่งสรรพโลก  เ ป็นเวลาเ กือบ

เจ็ดร้อยปีตามค้าบอกเล่าของผู้คน  พระองค์ทรงเค่ียวเข็ญประชาชนให้หันหน้าและเข้ามาหาเรซวานแห่งการ

ปรากฏองค์ของพระผู้เป็นเจ้า  ความเดือดร้อนหล่ังมายังพระองค์ราวกับห่าฝนจนกระท่ังในท่ี สุด  ค้าวิงวอน

ของพระองค์ก่อให้เกิดการพยศย่ิงข้ึน  และความอุตสาหะอย่างขยันขันแข็งของพระองค์ท้าให้ประชาชนของ

พระองค์ตาบอดอย่างจงใจ  “และความไม่เชื่อของพวกเขามีแต่จะเพิ่มโทษให้แก่พวกเขาเองในโลกันตร์” (6)  

และหลังจากพระองค์มีผู้วิสุทธิ์ปรากฏข้ึนมาจากเรซวานของพระผู้ทรงความนิรันดร์  พระผู้ท่ีมองไม่

เห็น  นั่นคือซาลีห์ผู้ซ่ึงเช่นกันได้เรียกประชาชนให้มายังแม่น้้าแห่งชีวิต  เ ป็นเวลากว่าหนึ่ง ร้อยปีท่ีพระองค์

ทรงตักเตือนพวกเขาให้ยึดม่ันบทบัญญัติของพระผู้เ ป็นเ จ้า  และหลีกหนีส่ิง ท่ีต้องห้าม  อย่างไรก็ตามค้า
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ตักเตือนของพระองค์ไม่บังเกิดผล  และการวิงวอนของพระองค์ไม่เ กิดประโยชน์  พระองค์ ออกไปใช้ชีวิต

สันโดษหลายคร้ัง  ท้ังหมดนี้แม้ว่าพระผู้ทรงความงามนิรันดร์นี้ ก้าลังเ รียกประชาชนไม่ให้ไปท่ีใดนอกจาก

นครของพระผู้เป็นเ จ้า  ดัง ท่ีเ ปิดเผยไว้ว่า : “และเราส่งภราดรของพวกเขาคือซาลีห์ไปยังชนเผ่า ทะมุด  

พระองค์ทรงกล่าวว่า ‘ดูกร  ประชาชนของเรา  จงบูชาพระผู้เ ป็นเ จ้า  เ จ้าไม่มีพระผู้เ ป็นเ จ้าอ่ืนใดนอกจาก

พระองค์...’  พวกเขาตอบว่า : ‘ข้าแต่ซาลีห์  เราต้ังความหวังไว้กับท่านจนกระท่ังบัดนี้   ท่านจะห้ามไม่ให้เรา

บูชาส่ิงท่ีบิดาของเราบูชาหรือ?  เราระแวงจริงๆ ว่าส่ิงท่ีท่านเรียกเราให้ไปหานั้นไม่น่าไว้ใจ’” (7)  ท้ังหมดนี้

ไม่บังเกิดผล  จนกระท่ังสุดท้ายนั้นมีเสียงร้องท่ีย่ิงใหญ่เปล่งข้ึนมา  และทุกคนตกลงไปในโลกันตร์ 

ต่อมาภายหลังความงามของพระพักตร์ของพระสหายของพระผู้เ ป็นเ จ้า  (8) ปรากฏออกมาจากหลัง

ม่าน  และธงแห่งการน้าทางสวรรค์อีกผืนหนึ่งถูกสาวข้ึน  พระองค์เชิญประชาชนของโลกให้มาหาแสงสว่าง

แห่งความชอบธรรม  พระองค์ย่ิง ทุ่มเทใจเ ค่ียวเ ข็ญพวกเขามากเท่าไร  ความอิจฉาและความหลงผิดของ

ประชาชนก็ย่ิงดุร้ายมากเท่านั้น  ยกเว้นประชาชนท่ีปล่อยวางจากทุกส่ิงนอกจากพระผู้เ ป็นเ จ้า  และบินด้วย

ปีกแห่งความแน่ใจข้ึนไปถึงสถานะท่ีพระผู้เ ป็นเ จ้าเชิดชูไว้เหนือความเข้าใจของมนุษย์   เ ป็นท่ีรู้กันดีว่า

กองทัพขนาดไหนของศัตรูปิดล้อมพระองค์  จนกระท่ังสุดท้ายแล้วไฟแห่งความอิจฉาและความพยศถูกจุด

ข้ึนมาต่อต้านพระองค์  และตามท่ีบันทึกไว้ในคัมภีร์และบันทึกเหตุการณ์ท้ังหมด  หลังจากท่ีเ กิดการจุดไฟ

ดังกล่าว  พระองค์ผู้ทรงเป็นตะเกียงของพระผู้เป็นเจ้าท่ามกลางมนุษย์  ถูกขับไล่ออกจากเมือง 

และเม่ือยุคของพระองค์ส้ินสุดลงก็มาถึงคราวของพระโมเสส  ด้วยทรงถือคทาแห่งอธิปไตยสวรรค์  

ประดับด้วยมือขาวแห่งความรู้สวรรค์  ออกมาจากปารานแห่งความรักของ พระผู้เ ป็นเ จ้า  และควงงูแห่ง

อานุภาพและราชศักดานิรันดร์เป็นอาวุธ  พระองค์ส่องแสงจากไซนายแห่งแสงสว่างมายังโลก  พระองค์เ รียก

ประชาชนและวงศ์ตระกูลท้ังหมดของโลกให้มายังอาณาจักรแห่งนิรัดรกาล   และเชิญพวกเขาให้ทานผลไม้

จากพฤกษาแห่งความซ่ือสัตย์  แน่นอนว่าเ จ้าตระหนัก ดีเ ก่ียวกับการต่อต้านอย่างดุร้ายของฟาโรห์และ

ประชาชนของเขา  และก้อนหินแห่งความเพ้อฝันอันเหลวไหลท่ีมือของพวกไม่มีศาสนาขว้างใส่พฤกษาท่ี

วิสุทธิ์นี้  ซ่ึงร้ายแรงอย่างย่ิงจนในท่ีสุดฟาโรห์และประชาชนของเขาลุกข้ึน  และพยายามสุดก้าลัง ท่ีจะดับไฟ

ของพฤกษาศักด์ิสิทธิ์นี้ด้วยน้้าแห่งความไม่จริงและการปฏิเสธ  โดยหา รู้สัจธรรมไม่ว่า  ไม่มีน้้าทางโลกท่ี

สามารถดักเปลวไฟแห่งอัจฉริยภาพสวรรค์  ไม่มีพายุมรณะท่ีสามารถดับตะเกียงแห่งอ้านาจปกครองนิรันดร์  

ไม่เพียงเ ท่านั้น  น้้าดังกล่าวมีแต่จะท้าให้เปลวไฟนี้ เผาอย่างร้อนแรงย่ิง ข้ึน  และพายุดังก ล่าวมีแต่จะ

รับประกันการปกปักรักษาตะเกียงนี้   หากเ จ้าสังเกตด้วยดวงตาท่ีหย่ังเห็น  และเ ดินในหนทางแห่งพระ

ประสงค์ท่ีศักด์ิสิทธิ์และความยินดีของพระผู้เ ป็นเ จ้า  ศาสนิกชนคนหนึ่งจากวงศ์ตระกูลของฟาโรห์  ซ่ึง

เร่ืองราวของเขาพระผู้ทรงความรุ่งโรจน์เ ล่าไว้ในคัมภีร์ของพร ะองค์ท่ีเ ปิดเผยต่อพระผู้เ ป็นท่ีรักย่ิงของ
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พระองค์  ได้ให้ข้อสังเกตไว้อย่างดีเพียงไร : “และชายคนหนึ่งจากครอบครัวของฟาโรห์ซ่ึง เ ป็นศาสนิกชน

และปกปิดความศรัทธาของตนไว้กล่าวว่า : ‘ท่านจะสังหารชายคนหนึ่งเพราะเขากล่าวว่า  พระผู้เ ป็นนายของ

ข้าพเจ้าคือพระผู้เป็นเจ้าหรือ  ในเม่ือพระองค์เสด็จมายังท่านแล้วด้วยสัญลักษณ์ต่างๆ จากพระผู้เ ป็นนายของ

ท่าน?  หากเขาเป็นคนมดเท็จ  ความมดเท็จจะอยู่กับเขา  แต่ถ้าหากเขาเป็นบุรุษแห่งสัจธรรม  ส่วนหนึ่ง ท่ีเขา ขู่

เข็ญจะตกอยู่กับท่าน  ความจริงแล้วพระผู้เป็นเจ้าไม่น้าทางให้ผู้ละเ มิด  ผู้มดเท็จ ’” (9)   ในท่ีสุดด้วยความไม่

เป็นธรรมอย่างย่ิงของพวกเขา  ศาสนิกชนคนเดียวกันนี้ถูกสังหารอย่างน่าอดสู  “การสาปแช่งของพระผู้เ ป็น

เจ้าจงตกอยู่กับประชาชนท่ีใช้อ้านาจบาตรใหญ่” (10)  

และบัดนี้จงไตร่ตรองดูส่ิงเหล่านี้  อะไรท่ีสามารถก่อให้เ กิดการทะเลาะวิวาทดังกล่าว?  ท้าไมการ

เสด็จมาของพระศาสดาท่ีแท้จริงของพระผู้เป็นเ จ้าทุกองค์  มากับความขัดแย้งและความอลหม่าน  การใช้

อ้านาจบาตรใหญ่และความโกลาหลดังกล่าว?  ท้ังนี้แม้ว่าความจริงแล้วศาสนทูตท้ังหมดของพระผู้เ ป็นเ จ้า  

เม่ือใดก็ตามท่ีถูกแสดงให้เห็นชัดต่อประชาชนท้ังหลายของโลก  ได้ท้านายการมาของศาสนทูตอีกองค์หนึ่ง

หลังจากตนเสมอ  และทรงก้าหนดสัญลักษณ์ต่างๆ ท่ีจะน้ามาก่อนการมาถึงของยุคศาสนาในอนาคต  บันทึก

ต่างๆ ในคัมภีร์ศักด์ิสิทธิ์ท้ังหมดเป็นพยานต่อส่ิงนี้  เช่นนั้นแล้วท้ังๆ ท่ีมนุษย์ท้ังหลายมีความคาดหวังในการ

แสวงหาพระผู้แสดงความวิสุทธิ์  และท้ังๆ ท่ีมีสัญลักษณ์ต่างๆ ท่ีบันทึกไว้ในคัมภีร์ศักด์ิสิทธิ์ ท้ังหลาย  ท้าไม

จึงมีการกระท้าท่ีรุนแรง  กดข่ีและโหดร้ายในทุกยุคและทุกวัฏจักร  เ ป็นการต่อต้านศาสนทูตและผู้ท่ีพระผู้

เป็นเจ้าเลือกสรรทุกองค์?  ดังท่ีพระองค์ทรงเปิดเผยไว้ว่า : “ทุกคร้ัง ท่ีพระผู้เ ป็นอัครสาวกเสด็จมากับส่ิงท่ี

วิญญาณของเจ้าไม่ปรารถนา  เ จ้าล้าพองด้วยความทะนง  โดย กล่าวหาบางองค์ว่าเ ป็นผู้หลอกลวง  และ

สังหารองค์อ่ืน” (11)  

จงใคร่ครวญดู  อะไรคือแรงจูงใจส้าหรับการกระท้าดังกล่าว?  อะไรสามารถก่อให้เ กิดการประพฤติ

ตัวดังกล่าวต่อพระผู้เปิดเผยความงามของพระผู้ทรงความรุ่งโรจน์?  อะไรก็ตามท่ีเคยเป็นเหตุของการปฏิเสธ

และการต่อต้านของประชาชนเหล่านั้นในยุคต่างๆ ท่ีผ่านมา  เวลานี้ได้น้าไปสู่ความวิปริตของประชาชนใน

ยุคนี้  การยืนยันว่าพยานหลักฐานของพระผู้เป็นเจ้าไม่สมบูรณ์  และดังนั้นจึงเ ป็นเหตุของการปฏิเสธของ

ประชาชน  เป็นเพียงการหม่ินประมาทศาสนาอย่างเปิดเผย  การเลือกวิญญาณดวงหนึ่งจากหมู่มนุษย์ท้ังมวล

ให้มาน้าทางบรรดาผู้ท่ีพระองค์สร้าง  แต่ไม่ให้พยานหลักฐานท่ีบริบูรณ์ของพระผู้เ ป็นเ จ้าแก่วิญญาณดวงนี้  

แล้วลงโทษประชาชนของพระองค์อย่างรุนแรงฐานท่ีหันหนีไปจากพระผู้ท่ีพระองค์เ ลือก สรรนี้   ช่าง เ ป็นส่ิง

ท่ีห่างไกลจากกรุณาธิคุณของพระผู้ทรงโอบอ้อมอารี  การบริบาลด้วยความรักและความเมตตาปรานีของ

พระองค์เพียงไร!  ไม่เพียงเท่านั้น  พระพรอเนกอนันต์ของพระผู้เ ป็นนายของทุกชีวิตท่ีผ่านมาทางพระผู้

แสดงสาระของพระองค์  ได้ห้อมล้อมโลกและทุกคนท่ีอาศัยอยู่ ในโลกอยู่ตลอดเวลา  ไม่มีแม้ชั่วขณะท่ี
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กรุณาธิคุณของพระองค์จะหยุดลง  หรือความเมตตารักใคร่ของพระองค์จะหยุดหล่ังมายังมนุษยชาติ  ดังนั้น

ความประพฤติดังกล่าวไม่สามารถถือได้ว่าเ ป็นผลมาจากส่ิงใด  นอกจากจิตใจอันคับแคบของเหล่าดวง

วิญญาณท่ีย่างเท้าบนหุบเขาแห่งจองหองและความทะนง  หลงทางอยู่ในชนบทแห่งความห่างไกล  เ ดินอยู่ใน

หนทางแห่งความเพ้อฝันอันเหลวไหล  และท้าตามบงการของบรรดาผู้น้าของศาสนาของตน  พวกเขาสน ใจ

แต่เพียงการต่อต้านเป็นหลัก  ความปรารถนาเดียวของพวกเขาคือการละเลยสัจธรรม  ส้าหรับผู้สังเกตทุกคน

ท่ีหย่ังเห็น  เป็นท่ีประจักษ์ว่าและเห็นชัดว่า  ในยุคของพระผู้แสดงดวงอาทิตย์แห่ง สัจธรรมแต่ละพระองค์  

หากประชาชนเหล่านี้ช้าระดวงตา  หูและหัวใจของตนให้ปลอดจากส่ิงใดก็ตามท่ีตนได้เห็น  ได้ยินและรู้สึก  

แน่นอนว่าพวกเขาจะไม่ถูกพรากจากการได้เห็นความงามของพระผู้เ ป็นเ จ้า  หรือหลงไกลไปจากสันนิ วาส

แห่งความรุ่งโรจน์  แต่หลังจากท่ีได้ชั่งพยานหลักฐานของพระผู้เป็นเจ้าด้วยมาตรฐานความรู้ของตนเอง  ท่ีดึง

มาจากค้าสอนของบรรดาผู้น้าของศาสนาของตน  และพบว่าขัดกับความเข้าใจท่ีจ้ากัดของตน  พวกเขาได้ลุก

ข้ึนกระท้าส่ิงท่ีไม่เหมาะสมดังกล่าว  

ผู้น้าศาสนาท้ังหลายในทุกยุคได้ขัดขวางประชาชนไม่ให้ไปถึงชายฝ่ังแห่งความรอดพ้นนิรันดร์  

เนื่องด้วยพวกเขากุมบังเหียนอ้านาจอยู่ในเงื้อมมืออันฉกาจ  บางคนเป็นเพราะตัณหาอยากเป็นผู้น้า  บางคน

เป็นเพราะไม่รู้ไม่เข้าใจ  พวกเขาจึงเป็นเหตุให้ประชาชนถูกพราก  โดยการรับรองและอ้านาจหน้าท่ีของพวก

เขา  ศาสนทูตทุกองค์ของพระผู้เป็นเจ้าได้ด่ืมถ้วยน้้าแห่งการเสียสละ  และบินข้ึนไปสู่ยอดแห่งความรุ่งโรจน์  

บรรดาผู้ครองต้าแหน่งท่ีมีอ้านาจหน้าท่ีและวิชา  ได้กระท้าความโหดร้ายสุดจะพรรณนาเช่นไรต่อราชันท่ี

แท้จริงท้ังหลายของโลก  ผู้เป็นมณีแห่งคุณความดีสวรรค์!  ด้วยพอใจกับอธิปไตยท่ีไม่จิรัง   พวกเขาได้พราก

ตนเองจากอธิปไตยนิรันดร์  ดังนี้ดวงตาของพวกเขาจึงไม่เห็นแสงสว่างจากพระพักตร์ของพระผู้เ ป็นท่ีรักย่ิง  

หูของพวกเขามิได้เงี่ยฟังท้านองเสนาะของวิหคแห่งความปรารถนา  ด้วยเหตุ ผลนี้ในคัมภีร์ศักด์ิสิทธิ์ทุกเ ล่ม

จึงมีการกล่าวถึงนักบวชของทุกยุค  ดังนี้พระองค์ทรงกล่าวไว้ว่า : “ดูกร ประชาชนแห่งคัมภีร์!  ไฉนจึงไม่เชื่อ

สัญลักษณ์ท้ังหลายของพระผู้เป็นเจ้าท่ีเจ้าเองได้เป็นพยาน?” (12)  และพระองค์ทรงกล่าวไว้เช่นกันว่า : “ดูกร 

ประชาชนแห่งคัมภีร์! ไฉนเจ้าจึงคลุมสัจธรรมด้วยความจอมปลอม?  ไฉนจึงจงใจซ่อนสัจธรรม?” (13)  

พระองค์ทรงกล่าวไว้เช่นกันว่า : “ดูกร ประชาชนแห่งคัมภีร์!  ไฉนจึงไล่สาวกไปจากหนทางของพระผู้เ ป็น

เจ้า?” (14)  เป็นท่ีประจักษ์ว่า “ประชาชนแห่งคัมภีร์” ท่ีได้ไล่เพื่อนมนุษย์ไปจากหนทางตรงของพระผู้เ ป็นเ จ้า  

มิได้หมายถึงใครนอกจากนักบวชท้ังหลายในยุคนั้น ซ่ึงชื่อและอุปนิสัยใจคอของพวกเขาถูกเปิดเผยไว้ใน

คัมภีร์ศักด์ิสิทธิ์ท้ังหลาย  และได้รับการพาดพิงถึงในวจนะและค้าสอนท่ีบันทึกอยู่ในคัมภีร์เหล่านั้น  หากเ จ้า

สังเกตด้วยดวงตาของพระผู้เป็นเจ้า  
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ด้วยการเพ่งดูอย่างไม่ละสายตาด้วยนัยนาท่ีไม่ผิดพลาดของพระผู้เ ป็นเ จ้า  จงกวาดสายตาดูขอบฟ้า

แห่งความรู้ของพระผู้เป็นเจ้าสักพัก  และตรองดูวจนะแห่งความสมบูรณ์ท่ีพระผู้ทรงความนิรันดร์เ ปิดเผยไว้  

เพื่อว่าความลึกลับท้ังหลายของอัจฉริยภาพสวรรค์ท่ีซ่อนอยู่ใต้ม่านแห่งความรุ่งโรจน์และถนอมไว้ในวิหาร

แห่งกรุณาธิคุณของพระองค์  จะถูกแสดงให้เห็นชัดต่อเจ้า  การปฏิเสธและการคัดค้าน ของบรรดาผู้น้าศาสนา

มีสาเหตุมาจากความไม่รู้ไม่เข้าใจเป็นส่วนใหญ่  พวกเขาไม่เคยเข้าใจหรือหย่ังถึงวจนะท่ีเ อ่ยโดยบรรดาพระผู้

เปิดเผยความงามของพระผู้เป็นเจ้าท่ีแท้จริงองค์เดียว  ซ่ึงอธิบายสัญลักษณ์ต่างๆ ท่ีจะน้ามาก่อนการเสด็จมา

ของพระศาสดา  ดังนั้นพวกเขาจึงชูธงแห่งการประท้วงต่อต้าน  ยุยงและปลุกระดม  เ ป็นท่ีชัดเจนและแจ่ม

แจ้งว่าความหมายท่ีแท้จริงของวาทะของวิหคแห่งนิรัดรกาลท้ังหลาย  มิได้ถูกเปิดเผยต่อผู้ใด นอกจากบรรดา

ผู้ท่ีแสดงพระผู้มีสภาวะนิรันดร์ให้ปรากฏ  และท้านองเพลงของนกไนติงเกลแห่งความวิสุทธิ์ไม่สามารถไป

ถึงหูใด  นอกจากหูของผู้ท่ีอาศัยอยู่ในอาณาจักรนิรันดร์  ชาวคอพท์ท่ีใช้อ้านาจบาตรใหญ่ไม่มีวันได้ด่ืมจาก

ถ้วยท่ีแตะริมฝีปากของชาวเซพท์ท่ียุติธรรม  และฟาโรห์ผู้ไม่เชื่อไม่มีหวังท่ีจะยอมรับมือของพระโมเสสแห่ง

สัจธรรม  ดังท่ีพระองค์ทรงกล่าวไว้ว่า : “ไม่มีใครรู้ความหมายนั้นนอกจากพระผู้เ ป็นเ จ้าและบรรดาผู้ท่ีมีภูมิ

ความรู้แน่น” (15)  ถึงกระนั้นพวกเขาก็ยังแสวงหาการตีความคัมภีร์จากบรรดาผู้ท่ีถูกห่อหุ้มอยู่ในม่าน  และ

ไม่ยอมแสวงหาความรู้แจ้งจากบ่อเกิดแห่งความรู้ 

และเม่ือสมัยของพระโมเสสส้ินสุดลง  และแสงสว่างของพระเยซูส่องจากอรุโณทัยของ พระวิญญาณ

มาอาบโลก  ประชาชนท้ังหมดของอิสราเอลลุกข้ึนคัดค้านพระองค์  พวกเขาโวยวายว่าพระผู้ซ่ึงการเสด็จมา

ของพระองค์คัมภีร์ไบเบ้ิลท้านายไว้  จะ ต้องเผยแพร่และท้าตามกฎของพระโมเสส  ทวา ชายหนุ่มชาวนา

ซาลีนผู้นี้ท่ีอ้างสถานะของตนว่าเป็นพระเมไซยะ  ได้ยกเ ลิกกฎการหย่าร้างและวันซาบาท  ซ่ึง เ ป็นกฎท่ีมี

น้้าหนักท่ีสุดของพระโมเสส  ย่ิงไปกว่านั้นมีอะไรท่ีเป็นสัญลักษณ์ของพระศาสดาท่ีจะเสด็จมา ?  ประชาชน

เหล่านี้ของอิสราเอลแม้กระท่ังตราบจนปัจจุบัน  ก็ยังคาดหวังรอคอยพระศาสดาองค์นี้ ท่ีคัมภีร์ไบเ บ้ิลท้าน าย

ไว้!  พระผู้แสดงความวิสุทธิ์มากมายเท่าไร  พระผู้เปิดเผยแสงสว่างนิรันดร์มากมายเท่าไร  ได้มาปรากฏนับ

แต่สมัยของพระโมเสส  และกระนั้นอิสราเอลซ่ึงถูกห่อหุ้มอยู่ในม่านทึบท่ีสุดแห่งความเพ้อฝันอัน ชั่วร้ายและ

จินตนาการผิดๆ ก็ยังคาดหวังว่า  เทพเจ้าท่ีเป็นผลงานหัตถกรรมของเธอเองจะมาปรากฏด้วยสัญลักษณ์ต่างๆ 

ท่ีเธอนึกคิดเอาเอง!  ดังนี้พระผู้เ ป็นเ จ้าจึงจับพวกเขาเพราะบาปท่ีพวกเขากระท้า  ดับวิญญาณแห่งความ

ศรัทธาในตัวพวกเขา  และทรมานพวกเขาด้วยเปลวไฟของเพลิงโลกันตร์  และมิใช่เพราะเหตุผลใดนอกจาก

ว่า  อิสราเอลไม่ยอมเข้าใจความหมายของวาทะต่างๆ ท่ีเ ปิดเผยไว้ในคัมภีร์ไบเ บ้ิลเ ก่ียวกับสัญลักษณ์ต่างๆ 

ของการเปิดเผยพระธรรมท่ีจะมาถึง  เนื่องด้วยอิสราเอล ไม่เคยเ ข้าใจนัยท่ีแท้จริง  และดูภายนอกแล้ว

เหตุการณ์ต่างๆ เหล่านั้นไม่เคยบังเกิดข้ึน  ดังนั้นเธอยังคงถูกพรากจากการยอมรับความงามของพระเยซู  และ
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การได้เห็นพระพักตร์ของพระผู้เป็นเจ้า  และพวกเขายังคงรอคอยการเสด็จมาของพระองค์ !  ต้ังแต่โบราณ

กาลตราบจนยุคนี้  วงศ์ตระกูลและชนชาติท้ังหมดของโลกได้ยึดติดกับความคิดท่ีเพ้อฝันและไม่เหมาะสม

ดังกล่าว  จึงพรากตนเองจากธาราท่ีไหลมาจากน้้าพุแห่งความบริสุทธิ์และความวิสุทธิ ์

ในการคล่ีคลายความลึกลับเหล่านี้  เราได้กล่าวถึงวจนะบางตอนท่ีเ ปิดเผยต่อศาสนทูตท้ังหลายใน

อดีต  ซ่ึงอยู่ในธรรมจารึกต่างๆ ของเราก่อนหน้านี้ท่ีตรัสต่อสหายคนหนึ่ง ด้วยภาษาเสนาะของฮีจาซ  และ

บัดนี้เป็นการตอบสนองค้าขอของเจ้า  ในหน้าเหล่านี้เราจะกล่าวถึงวจนะท่อน เดียวกันเหล่านั้นท่ีเ อ่ยเวลานี้

ด้วยส้าเนียงอันน่าพิศวงของอิรัก  เพื่อว่าผู้ท่ีกระหายจัดในชนบทแห่งความห่างไกล  อาจจะไปถึงมหาสมุทร

แห่งการปรากฏองค์ของพระผู้เป็นเจ้า  และบรรดาผู้ท่ีระโหยอยู่ในท่ีรกร้างแห่งการพรากจากกัน   อาจจะ

ได้รับการน้าไปยังบ้านแห่งการกลับมาอยู่ร่วมกันชั่วนิรันดร์  ดังนี้หมอกแห่งความหลงผิดจะถูกปัดเป่า

ออกไป  และแสงอ้าไพแห่งการน้าทางสวรรค์จะรุ่งอรุณข้ึนมาบนขอบฟ้าแห่งหัวใจของมนุษย์  เราวางใจใน

พระผู้เป็นเจ้า  และเราร้องขอความช่วยเหลือจากพระองค์  เพื่อว่าวจนะท่ีจะกระตุ้นวิญญาณของมนุษย์จะหล่ัง

มาจากปากกานี้  เพื่อว่าพวกเขาทุกคนจะลุกข้ึนมาจากเตียงแห่งความไม่เอาใจใส่ของตน  และเงี่ยหูฟัง เ สียง

ใบไม้แห่งสวรรค์จากพฤกษาท่ีพระหัตถ์แห่งอานุภาพสวรรค์ได้ปลูกไว้ในเรซวานของพระผู้ทรงความ

รุ่งโรจน์  โดยการอนุญาตของพระผู้เป็นเจ้า 

ส้าหรับบรรดาผู้ท่ีได้รับการประสาทด้วยความเข้าใจ  เป็นท่ีชัดเจนและแจ่มแจ้ง ว่า  เ ม่ือไฟแห่งความ

รักของพระเยซูเผาผลาญม่านท่ีเป็นขีดจ้ากัดของชาวยิว  และอ้านาจของพระองค์เ ป็นท่ีปรากฏชัดและน้ามา

บังคับใช้บางส่วน  พระองค์  พระผู้เปิดเผยความงามท่ีมองไม่เห็น  วันหนึ่งขณะท่ีตรัสต่อสาวกท้ังหลาย  ทรง

กล่าวถึงการจะล่วงลับไปของพระองค์  และจุดไฟแห่งการพลัดพรากในหัวใจของพวกเขาโดยการกล่าวต่อ

พวกเขาว่า : “เราไปแล้วจะกลับมาหาเจ้าอีก”  และอีกท่ีหนึ่งพระองค์กล่าวว่า : “เราไปแล้วและอีกพระองค์

หนึ่งจะมา  ผู้ซ่ึงจะบอกเจ้าท้ังหมดท่ีเราไม่ได้บอก  และจะท้าทุกอย่างท่ีเรากล่าวไว้”  ค้ากล่าวท้ังสองนี้ มีเพียง

ความหมายเดียว  หากเจ้าไตร่ตรองดูบรรดาพระผู้แสดงเอกภาพของพระผู้เป็นเจ้าด้วยธรรมทรรศนะ 

ผู้สังเกตท่ีหย่ังเห็นทุกคนจะยอมรับว่า  ในยุคศาสนาของคัมภีร์โกรอ่านท้ังคัมภีร์และศาสนาของพระ

เยซูได้รับการยืนยัน  ในเร่ืองของชื่อต่างๆ พระโมฮัมหมัดเองทรงประกาศว่า : “เราคือพระเยซู”  พระองค์

ยอมรับสัจธรรมของสัญลักษณ์  ค้าพยากรณ์และวาทะต่างๆ ของพระเยซู  และให้การยืนยันว่าท้ังหมดล้วนมา

จากพระผู้เป็นเจ้า  ในแง่นี้ท้ังตัวตนของพระเยซูและธรรมลิขิตของพระองค์ไม่แตกต่างจากของพระโมฮัม

หมัดและคัมภีร์ศักด์ิสิทธิ์ของพระองค์  เนื่ องด้วยท้ังสองได้สนับสนุนศาสนาของพระผู้เ ป็นเ จ้า  กล่าว

สรรเสริญพระองค์  และเปิดเผยบทบัญญัติของพระองค์  ดังนี้ท่ีพระเยซูเองประกาศว่า : “เราไปแล้วจะกลับมา

หาเจ้าอีก”  จงพิจารณาดูดวงอาทิตย์  หากดวงอาทิตย์พูดตอนนี้ ว่า “เราคือดวงอาทิตย์เ ม่ือวาน ”  ดวงอาทิตย์
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นั้นพูดความจริง  และหากดวงอาทิตย์นั้นค้านึงถึงล้าดับเวลา  แล้วอ้างว่าเป็นส่ิงอ่ืนท่ีไม่ใช่ดวงอาทิตย์เ ม่ือวาน  

ดวงอาทิตย์นั้นก็ยังพูดความจริงเช่นกัน  ท้านองเดียวกันหากกล่าวว่า  ทุกวันเป็นเพียงวันเ ดียวกัน  ก็เ ป็นความ

จริงและถูกต้อง  และหากกล่าวว่า  แต่ละวัน เป็นคนละวันต่างกันตามชื่อท่ีต้ังไว้  ก็เ ป็นความจริงเช่นกัน  

เพราะแม้ว่าทุกวันนั้นเหมือนกัน  กระนั้นเรายอมรับชื่อท่ีต้ังไว้ต่างกัน  คุณลักษณะเฉพาะและลักษณะพิเศษ

ของแต่ละวัน  ดังนี้จงคิดถึงความแตกต่าง  ความผันแปรและ เอกภาพท่ีเ ป็นลักษณะเฉพาะของพระผู้แสดง

ความวิสุทธิ์องค์ต่างๆ  เพื่อว่าเจ้าจะเข้าใจถ้อยค้าท่ีผู้สร้างนามและคุณลักษณะท้ังปวง ใช้พาดพิงถึงความลึกลับ

ของความแตกต่างและเอกภาพ  และค้นพบค้าตอบส้าหรับค้าถามของเจ้าท่ี ว่า  ท้าไมในเวลาต่างๆ พระผู้ทรง

ความงามนิรันดร์ทรงเรียกพระองค์เองด้วยชื่อและสมญานามท่ีต่างกัน  

หลังจากนั้นบรรดาสหายและสาวกของพระเยซูถามพระองค์เก่ียวกับสัญลัษณ์ต่างๆ ท่ีจะต้องชี้บ่งการ

กลับมาปรากฏองค์ของพระองค์  พวกเขาถามว่าส่ิงเหล่านี้จะ เ กิดข้ึนเ ม่ือใด?  หลายคร้ังท่ีพวกเขาถามพระผู้

ทรงความงามท่ีไม่มีท่ีเสมอ  และทุกคร้ังท่ีพระองค์ตอบ  พระองค์ทรงอธิบายสัญลักษณ์พิเศษอย่างหนึ่ง ท่ีจะ

น้ามาก่อนการมาถึงของยุคศาสนาตามพันธสัญญา  บันทึกท้ังหลายในกอสเปวส่ีเล่มให้การยืนยันส่ิงนี้ 

พระผู้ทรงถูกประทุษร้ายนี้จะน้าเพียงหนึ่งในกรณีเหล่านี้มากล่าว   เ ป็นการประสาทพรให้แก่

มนุษยชาติเพื่อเห็นแก่พระผู้เป็นเจ้า  เป็นพรท่ียังถูกปกปิดไว้ในคลังของพฤกษาศักด์ิสิทธิ์ ท่ีซ่อนเ ร้น   เพื่อว่า

มนุษย์ท้ังหลายท่ีจะต้องตายจะไม่ถูกพรากจากส่วนแบ่งของผลไม้อมตะอีกต่อไป  และจะเข้าถึงหยดน้้าค้าง

ของธาราแห่งชีวิตนิรันดร์จากแบกแดด “ท่ีพ้านักแห่งสันติ”  ซ่ึงก้าลังประทานมาให้มวลมนุษยชาติ  เราไม่ได้

ขอการชดเชยหรือรางวัล  “เราหล่อเล้ียงวิญญาณของเจ้าเพื่อเห็นแก่พระผู้เป็นเจ้า  เราไม่ได้แสวงหาการชดเชย

หรือค้าขอบคุณจากเจ้า” (16)  นี้คืออาหารท่ีประสาทชีวิตนิรันดร์ให้แก่ผู้ท่ีมีหัวใจบริสุทธิ์และ วิญญาณท่ีสว่าง  

นี้คือขนมปังท่ีได้รับการกล่าวถึงว่า : “พระผู้เป็นนาย  ขอทรงส่งขนมปังของพระองค์จากสวรรค์ลงมาให้เรา” 

(17)  ขนมปังนี้จะไม่มีวันหมดหรือไม่ให้ผู้ท่ีสมควรจะได้รับ  ขนมปังนี้ เ ติบโต ชั่วนิรันดร์จากพฤกษาแห่ง

กรุณาธิคุณ  ลงมาจากนภาแห่งความยุติธรรมและความปรานีในทุกฤดูกาล  ดัง ท่ีพระองค์ทรงกล่าวว่า : “เ จ้า

ไม่เห็นส่ิงท่ีพระผู้เป็นเจ้าเปรียบเป็นถ้อยค้าท่ีดีหรือ?  ส้าหรับพฤกษาท่ีดีจะมีรากท่ียึดแน่น  มีก่ิง ท่ีงอกข้ึนไป

ถึงสวรรค์และออกผลในทุกฤดูกาล” (18)  

ช่างน่าสงสาร! ท่ีมนุษย์พรากตนเองจากของขวัญท่ีดีงามนี้  พระพรท่ีไม่รู้ส้ินนี้   ชีวิตนิรันดร์นี้   เ ป็น

ความถูกต้องท่ีมนุษย์จะเห็นค่าอย่างสูงของอาหารท่ีมาจากสวรรค์นี้  เพื่อว่าโดยความโปรดปรานอันวิเศษของ

ดวงอาทิตย์แห่งสัจธรรม  คนตายอาจกลับมามีชีวิต  และดวงวิญญาณท่ีอับเฉาจะได้รับการกระตุ้นโดยพระ

วิญญาณท่ีไม่มีส้ินสุด  ดูกร  ภราดรของเรา  จง เ ร่งรีบ  เพื่อว่าขณะท่ียังมีเวลาริมฝีปากของเราจะได้ล้ิมน้้า

อมตะ  เพราะสายลมแห่งชีวิตท่ีเวลานี้ก้าลังพัดมาจากนครของพระผู้เ ป็นท่ีรักย่ิง จะไม่พัดตลอดไป  สายธาร
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แห่งวาทะศักด์ิสิทธิ์ท่ีก้าลังหล่ังไหลจะต้องหยุด  และอานนของเรซวานไม่สามารถเปิดอยู่ตลอด  วันนั้นจะ

มาถึงอย่างแน่นอน  คือวันท่ีนกไนติงเกลแห่งสวรรค์จะบินจากท่ีพ้านักบนโลกของตนข้ึนไปยังรังบนพิมาน  

เม่ือนั้นจะไม่มีท้านองเพลงของนกนี้ให้ได้ยินอีกต่อไป  และความงามของดอกกุหลาบจะหยุดเฉิดฉาย  ดังนั้น

จงรีบเข้า  ก่อนท่ีความรุ่งโรจน์ของวสันตฤดูแห่งจิตวิญญาณจะส้ินสุดลง  และวิหคแห่งนิรันดรกาลจะหยุด

ขับขานท้านองเพลง  เพื่อว่าการได้ยินด้วยจิตของเจ้าจะไม่ถูกพรากจากการสดับฟังเ สียงร้องเ รียกของวิหคนี้   

นี้คือค้าแนะน้าของเราส้าหรับเจ้าและผู้เป็นท่ีรักย่ิงของพระผู้เป็นเจ้า  ใครก็ตามท่ีปรารถนาจะหันมา  ขอให้

เขาหันมา  ใครก็ตามท่ีปรารถนาจะหันหนีไป  ขอให้เขาหันหนีไป  แท้จริงแล้วพระผู้เ ป็นเ จ้าไม่ข้ึนกับเขาและ

ส่ิงท่ีเขาอาจเห็นหรือเป็นพยาน 

เหล่านี้คือท้านองท่ีร้องโดยพระเยซูบุตรของแมร่ี  ด้วยส้าเนียงแห่งอานุภาพอันน่าเกรงขามในเร

ซวานแห่งกอสเปว  เป็นการเปิดเผยสัญลักษณ์ต่างๆ ท่ีจะต้องน้ามาก่อนการเสด็จมาของพระศาสดาหลังจาก

พระองค์  ในกอสเปวเล่มแรกโดยแมทธิว  เป็นท่ีบันทึกไว้ว่า : และเม่ือพวกเขาถามพระเยซูเ ก่ียวกับสัญลักษณ์

ต่างๆ ของการเสด็จมาของพระองค์  พระองค์ทรงกล่าวต่อพวกเขาว่า : ทันใดหลังจากการกดข่ี (19) ในสมัย

นั้น  ดวงอาทิตย์จะมืดมน  ดวงจันทร์จะไม่เรืองแสง  ดวงดาวท้ังหลายจะตกลงมาจากนภา  และมหาอ้านาจ

ท้ังหลายของโลกจะส่ันสะเทือน : และเม่ือนั้นสัญลักษณ์ของบุตรแห่งมนุษย์จะปรากฏข้ึนบนนภา : และเ ม่ือ

นั้นชนเผ่าท้ังหมดของโลกจะเศร้าโศก  และพวกเขาจะเห็นบุตรแห่งมนุษย์เสด็จมาในก้อนเมฆบนนภาด้วย

อานุภาพและความรุ่งโรจน์ท่ีย่ิงใหญ่  และพระองค์จะส่งเทวดาท้ังหลายของพระองค์มากับเสียงแตรท่ีเกรียง

ไกร” (20)  เม่ือถ่ายทอดด้วยภาษาเปอร์เซีย (21)  ความหมายของวาทะเหล่านี้ คือดังต่อไปนี้  : เ ม่ือการกดข่ีและ

ความเดือดร้อนท่ีจะบังเกิดกับมนุษยชาติจะเกิดข้ึน  เม่ือนั้นดวงอาทิตย์จะไม่ส่องแสง  ดวงจันทร์จะไม่เ รือง

แสง  ดวงดาวท้ังหลายบนนภาจะตกลงมาบนพิภพ  และเสาท้ังหลายของโ ลกจะส่ันสะท้าน  ในเวลานั้น

สัญลักษณ์ท้ังหลายของบุตรแห่งมนุษย์จะปรากฏข้ึนบนนภา  นั่นคือ  เม่ือสัญลักษณ์เหล่านี้ปรากฏข้ึน  พระผู้

ทรงความงามตามพันธสัญญาและเป็นเนื้อหาของชีวิต  จะก้าวออกจากอาณาจักรท่ีมองไม่เห็น มาสู่โลกท่ี

มองเห็น  และพระองค์ทรงกล่าวว่า : ในเวลานั้นชนชาติและวงศ์ตระกูลท้ังหมดท่ีอาศัยอยู่บนโลกจะร้่าไห้

และเศร้าโศก  และพวกเขาจะเห็นพระผู้ทรง ความงามสวรรค์นี้ เสด็จมาจากนภาโดยการข่ีก้อนเมฆด้วย

อานุภาพ  ความโอฬารและความสง่างาม  และส่งเทวดาท้ังหลายของพระองค์มากับเสียงแตรท่ีเกรียงไกร  

ท้านองคล้ายกันในกอสเปวอีกสามเล่มโดย  ลุค  มาร์คและจอห์น   ถ้อยค้าเ ดียวกันเหล่านี้ ถูกบันทึกไว้  เนื่อง

ด้วยเราได้กล่าวถึงสามเล่มนี้ไว้ยาวแล้วในธรรมจารึกต่างๆ ของเราท่ีเ ปิดเผยเป็นภ าษาอาหรับ  เราไม่ขอ

กล่าวถึงสามเล่มนี้ในหน้าเหล่านี้  และจ้ากัดการอ้างอิงอยู่ท่ีเล่มเดียว 
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เนื่องด้วยนักบวชคริสเตียนท้ังหลายไม่เข้าใจความหมายและมองไม่เห็นจุดหมายและจุดประสงค์

ของวาทะเหล่านี้  และยึดถือการตีความวาทะของพระเยซูตามตัวอักษร  พวกเขาจึงถูกพรากจากกรุณาธิคุณ

และพระพรท่ีหล่ังมาจากการเปิดเผยพระธรรมของพระโมฮัมหมัด  พวกคนเขลาในชุมชนคริสเตียนท่ีเ ป็น

สาวกของผู้น้าศาสนาของตน  ก็ถูกขวางก้ันไม่ให้เห็นความงามของกษัตริย์แห่งความรุ่งโรจน์เช่นกัน  เพราะ

สัญลักษณ์ต่างๆ ท่ีจะมากับรุ่งอรุณของดวงอาทิตย์ของยุคศาสนาของพระโมฮัมหมัด  ไม่บังเ กิดข้ึน   ดังนี้ ยุค

และศตวรรษท้ังหลายได้ผ่านไป  และพระวิญญาณท่ีบริสุทธิ์ ท่ีสุดนี้ได้กลับไปยัง สถานท่ีวิเวกในอธิปไตย

โบราณกาลของตน  อีกคร้ังหนึ่งท่ีพระวิญญาณนิรันดร์หายใจเข้าไปในแตรล้ีลับ  และดลให้คนตายรีบออกมา

จากหลุมศพหินแห่งความไ ม่เอาใจใส่และความหลงผิดของตน  ไปยังอาณ าจักรแห่งการน้าทางและ

กรุณาธิคุณ  ถึงกระนั้นชุมชนท่ีคาดหวังรอคอยนี้ก็ยังร้องว่า : ส่ิงเหล่านี้จะเกิดข้ึนเม่ือใด?  เ ม่ือใดท่ีพระศาสดา

ตามพันธสัญญาผู้เป็นจุดหมายของการคาดหวังรอคอยของเรา  จะถูกแสดงให้เห็นชัด  เพื่อว่าเราจะลุกข้ึนเพื่อ

ชัยชนะของศาสนาของพระองค์  เสียสละทรัพย์สมบัติของเราเพื่อเห็นแก่พระองค์  และสละชีวิตของเราใน

หนทางของพระองค์?  ท้านองเดียวกันจินตนาการผิดๆ ดังกล่าวได้ท้าให้ชุมชนอ่ืนๆ หลง ไปจากโควซาร์แห่ง

ความปรานีท่ีไม่มีส้ินสุดของพระผู้ทรงบริบาล  และสาละวนอยู่กับความคิดท่ีเหลวไหลของตน 

นอกจากวรรคนี้ยังมีวาทะอีกท่อนหนึ่งในกอสเปวซ่ึงพระองค์ทรงกล่าวว่า : “สวรรค์และโลกจะ

มลายไป : แต่วาทะของเราจะไม่มลายไป” (22)  ดังนี้บรรดาผู้สนับสนุนพระเยซูได้ยืนยันว่า  กฎของ กอสเป

วจะไม่มีวันถูกยกเลิก  และเม่ือใดก็ตามท่ีพระผู้ทรงความงามตามพันธสัญญาถูกแสดงให้เห็นชัด   พระองค์

จะต้องยืนยันและสถาปนากฎท่ีประกาศไว้ใน กอสเปว  เพื่อว่าจะไม่มีศาสนาใดเหลืออยู่ในโลกนอกจาก

ศาสนาของพระองค์  นี้คือความเชื่อข้ันมูลฐานของพวกเขา  และพวกเขาม่ันใจถึงขนาดว่า  หากบุคคลหนึ่ง ถูก

แสดงให้เห็นชัดด้วยสัญลักษณ์ท้ังหมดตามพันธสัญญา  และเผยแพร่ส่ิง ท่ีขัดกับกฎตามลายลักษณ์อักษรของ

กอสเปว  วางใจได้ว่าพวกเขาจะไม่เอาบุคคลนั้น  จะไม่ยอมจ้านนต่อกฎของเขา  จะประกาศว่าเขาเ ป็นคนไม่

มีศาสนา  และจะหัวเราะเยาะเย้ยเขาอย่างดูถูก  นี้ได้รับการพิสูจน์โดยส่ิงท่ีเ กิดข้ึนเ ม่ือดวงอาทิตย์แห่งการ

เปิดเผยพระธรรมของพระโมฮัมหมัดถูกเปิดเผย   หากพวกเขาใช้ปัญญาอย่างถ่อมตัวแสวงหาความหมายท่ี

แท้จริงของวาทะเหล่านี้จากพระศาสดาท้ังหลายของพระผู้เ ป็นเ จ้าในทุกยุคศาสนา  ท่ีเ ปิดเผยไว้ในคัมภีร์

ศักด์ิสิทธิ์ท้ังหลาย  ซ่ึงการเข้าใจผิดวาทะเหล่านี้ได้ท้าให้มนุษย์ถูกพรากจากการยอมรับซาดราตูร  โมนทาฮา  

พระผู้เป็นจุดประสงค์สุดท้าย  แน่นอนว่าพวกเขาจะได้รับการน้าทางไปสู่แสงสว่างของดวงอาทิตย์แห่งสัจ

ธรรม  และจะค้นพบความลึกลับต่างๆ ของความรู้และอัจฉริยภาพสวรรค์ 

บัดนี้คนรับใช้ผู้นี้จะแบ่งปันหยดน้้าค้างจากมหาสมุทรแห่งสัจธรรมท่ีหย่ังไม่ถึงให้แก่เ จ้า  ซ่ึงถนอม

ไว้ในวจนะศักด์ิสิทธิ์เหล่านี้  เพื่อว่าหัวใจท่ีหย่ังเห็นจะเ ข้าใจค้าพาดพิงและนัยต่างๆ ของวาทะของพระผู้
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แสดงความวิสุทธิ์ท้ังหลาย  เพื่อว่าราชศักดาท่ีทรงอานุภาพของพระวจนะของพระผู้เ ป็นเ จ้า  จะไม่ขัดขวาง

พวกเขามิให้ไปถึงมหาสมุทรแห่งนามและคุณลักษณะท้ังหลายของพระองค์  หรือพรากพวกเขาจากการ

ยอมรับตะเกียงของพระผู้เป็นเจ้า  ซ่ึงเป็นศูนย์กลางแห่งการเปิดเผยสาระอันเป็นท่ีสดุดีของพระองค์ 

เก่ียวกับวาทะ “ทันใดหลังจากการกดข่ีในสมัยนั้น”  วาทะเหล่านี้หมายถึงเวลาท่ีมนุษย์จะถูกกดข่ีและ

เดือดร้อน   เวลาท่ีร่องรอยสุดท้ายของดวงอาทิตย์แห่ง สัจธรรมและผลไม้ของพฤกษาแห่งความรู้และ

อัจฉริยภาพ  จะอันตรธานไปจากหมู่มนุษย์  เม่ือบังเหียนของมนุษยชาติจะตกอยู่ในเงื้ อมมือของพวกโง่เง่าเบา

ปัญญา  เม่ืออานนแห่งความเข้าใจและเอกภาพสวรรค์ซ่ึงเป็นจุดประสงค์สูงสุดท่ีแท้จริงในสรรพโลก  จะถูก

ปิด  เม่ือความรู้บางอย่างจะเปิดทางให้ความเพ้อฝันอันเหลวไหล  และความทุจริตจะช่วงชิงสถานะของ

ความชอบธรรม  สภาพดังกล่าวเป็นท่ีเห็นได้ในยุคนี้เม่ือบังเหียนของทุกชุมชนตกอยู่ในเงื้อมมือของบรรดา

ผู้น้าท่ีโง่เง่า  ท่ีน้าไปตามอ้าเภอใจและกิเลสของตน  พระผู้เป็นเจ้าท่ีกล่าวโดยล้ินของพวกเขากลายเป็นนามท่ี

ว่างเปล่า  พระวจนะศักด์ิสิทธิ์ของพระองค์ในหมู่พวกเขากลายเป็นอักษรท่ีตาย  ดังกล่าวคืออิทธิพลของกิเลส

ท่ีครอบง้าพวกเขา  จนตะเกียงแห่งมโนธรรมและการใช้เหตุผลถูกดับไปในหัวใจของพวกเขา  และแม้ว่า

องคุลีแห่งอานุภา พสวรรค์ได้ไขอานนไปสู่ความรู้ของพระผู้เ ป็นเ จ้า  และแสงสว่า งแห่งความรู้และ

กรุณาธิคุณสวรรค์ได้ให้ความสว่างและ แรงบันดาลใจแก่สาระของทุกสรรพส่ิง  จนในทุกส่ิงมีประตูไปสู่

ความรู้เปิดอยู่  และภายในทุกอะตอมมีร่องรอยของดวงอาทิตย์ท่ีเห็นชัด  กระนั้นแม้จะมีการเปิดเผยความรู้

สวรรค์อย่างอเนกอนันต์ท้ังหมดนี้ท่ีห้อมล้อมโลก  พวกเขาก็ยังจินตนาการอย่างไร้สาระว่า   ประตูไปสู่ความรู้

ถูกปิดและการหล่ังไหลความปรานีหยุดลง  ด้วยยึดติดกับความเพ้อฝันอันเหลวไหล  พวกเขาหลงไกลไปจาก

อูวาโทลโวสกาแห่งความรู้สวรรค์  หัวใจของพวกเขาดูเหมือนจะไม่โอนเอียงเ ข้าหาความรู้และประตูไปสู่

ความรู้  พวกเขาไม่คิดถึงการมาปรากฏของความรู้  เนื่องด้วยในความเพ้อฝันอันเหลวไหล  พวกเขาได้พบ

ประตูไปสู่ความร้่ารวยทางโลก  ขณะท่ีในการปรากฏองค์ของพระผู้เ ปิดเผยความรู้  พวกเขาไม่พบส่ิงใด

นอกจากเสียงร้องเรียกให้เสียสละตนเอง  ดังนั้นเป็นธรรมดาท่ีพวกเขาจะยึดม่ันส่ิงแรกและหนีไปจากส่ิงหลัง  

แม้ว่าพวกเขายอมรับในหัวใจว่า  กฎของพระผู้เป็นเจ้าเป็นหนึ่งเดียวกัน  กระนั้นพวกเขาออกบทบัญญัติใหม่

จากทุกทิศทาง  และประกาศโองการใหม่ในทุกฤดูกาล  ไม่มีสองคนไหนท่ีเห็นพ้องกันในกฎเดียวกัน  เพราะ

พวกเขาไม่ได้แสวงหาพระผู้เป็นเจ้าแต่แสวงหากิเลสของตนเอง  และไม่ได้ย่างเ ท้า บนหนทางใดนอกจาก

หนทางแห่งความหลงผิด  พวกเขามองเห็นจุดหมายสุดท้ายของความอุตสาหะของตนในความเป็นผู้น้า  และ

ถือว่าความทะนงและความจองหองคือการบรรลุความปรารถนาสูงสุดของหัวใจ  พวกเขาวางกลอุบายท่ีไม่

ซ่ือของตนไว้เหนือโองการสวรรค์  ไม่ยอมจ้านนต่อพระประสงค์ของพระผู้เ ป็นเ จ้า  สาละวนอยู่กับการ

วางแผนท่ีเห็นแก่ตัว  และเดินในหนทางของผู้เสแสร้งเป็นคนดี  พวกเขาพยายามด้วยอ้านาจและพลังท้ังหมด
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ท่ีจะต้ังม่ันอยู่ในการไขว่คว้าอย่างใจแคบ  เพราะกลัวว่าการเสียความน่าเชื่อถือแม้เพียงน้อยนิด  จะบ่ันทอน

อ้านาจและการอวดความสง่างามของตน  หากดวงตาได้รับการเ จิมและสว่างด้วยน้้ายาหยอดตาแห่งความรู้

ของพระผู้เป็นเจ้า  ดวงตานั้นจะค้นพบอย่างแน่นอนว่า  สัตร์ป่าท่ีตะกละจ้านวนหนึ่งมา รุมกันเขมือบซาก

วิญญาณของมนุษย์ 

“การกดข่ี” ใดหรือท่ีร้ายกว่าท่ีเ ล่ามานี้ ?  “การกดข่ี” ใดหรือท่ีสาหัสกว่าการท่ีวิญญาณดวงหนึ่ง

แสวงหาสัจธรรม  และปรารถนาจะเข้าถึงความรู้ของพระผู้เ ป็นเ จ้า  แต่ไม่รู้ว่าจะไปหาท่ีไหนและจากใคร ?  

เพราะความคิดเห็นแตกต่างกันย่ิงนัก  และหนทางเข้าถึงพระผู้เป็นเจ้าทวีจ้านวนข้ึน  “การกดข่ี” นี้ คือลักษณะ

ส้าคัญของการเปิดเผยพระธรรมทุกคร้ัง  ดวงอาทิตย์แห่งสัจธรรมจะไม่ถูกแสดงให้เห็นชัดนอกจากว่าจะเ กิด

การกดข่ีนี้  เพราะรุ่งอรุณแห่งการน้าทางสวรรค์จะต้องตามมาหลังจากความมืดของกลางคืนแห่งความหลง

ผิด  ด้วยเหตุผลนี้ในบันทึกเหตุการณ์และค้าพยากรณ์ท้ังหมดจึงมีการกล่าวถึงส่ิงเหล่านี้   กล่าวคือ  ความไม่

เป็นธรรมนี้จะปกคลุมผิวโลกและความมืดจะปกคลุมมนุษยชาติ   เนื่องด้วยค้าพยากรณ์ท่ีกล่าวถึงเ ป็นท่ีรู้จัก

กันดี  และคนรับใช้ผู้นี้มีจุดประสงค์จะกล่าวอย่างย่อ  พระองค์จะละเว้นการคัดเนื้อหาของค้าพยากรณ์ เหล่านี้

มาไว้ท่ีนี่ 

หาก “การกดข่ี” นี้ (ซ่ึงตามตัวอักษรหมายความว่าการกดดัน)  ถูกตีความว่าโลกจะหดตัว  หรือหาก

ความเพ้อฝันอันเหลวไหลของมนุษย์จินตนาการถึงความหายนะต่างๆ ท่ีคล้ายกันท่ีจะบังเ กิดกับมนุ ษยชาติ  

เป็นท่ีชัดเจนและแจ่มแจ้งว่าส่ิงต่างๆ ดังกล่าวจะไม่มีวันเกิดข้ึน  พวกเขาจะคัดค้านอย่างแน่นอนว่า  ส่ิง เหล่านี้

ท่ีจะต้องเกิดก่อนการเปิดเผยพระธรรมสวรรค์ยังไม่ถูกแสดงให้เห็นชัด  ดังกล่าวคือการโต้แย้งของพวกเขาท่ี

ผ่านมาและเวลานี้  ทวา “การกดข่ี” หมายถึงการขาดแคลนความสามารถท่ีจะได้มาซ่ึงความรู้ทางธรรมและ

เข้าใจพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า  นี้หมายความว่าเม่ือดวงตะวันแห่งสัจธรรมลับฟ้าไป  และกระจกท้ังหลาย

ท่ีสะท้อนแสงสว่างของพระองค์จากไป  มนุษยชาติจะเดือดร้อนด้วย “การกดข่ี” และความยากล้าบาก  ไม่รู้ว่า

จะหันไปหาการน้าทางท่ีไหน  ดังนี้ เราส่ังสอนเจ้าในการตีความค้าสอน  และเปิดเผยความลึกลับของ

อัจฉริยภาพสวรรค์ต่อเจ้า  เพื่อว่าเจ้าจะเข้าใจความหมายของค้าสอน  และเป็นพวกท่ี ได้ด่ืมถ้วยแห่งความรู้

และความเข้าใจสวรรค์ 

และบัดนี้เก่ียวกับวาทะของพระองค์ “ดวงอาทิตย์จะมืดมน  ดวงจันทร์จะไม่เ รืองแสง  ดวงดาว

ท้ังหลายจะตกลงมาจากนภา”  พจน์ “ดวงอาทิตย์” และ “ดวงจันทร์” ท่ีกล่าวไว้ในธรรมลิขิตของ ศาสนทูต

ท้ังหลายของพร ะผู้เ ป็นเ จ้า  มิได้หมายถึง ดวงอาทิตย์และ ดวงจันทร์ในจักรวาลท่ีเห็นเ ท่านั้น  ไม่เลย  

ความหมายท่ีอยู่ในพจน์ท้ังสองมีนานัปการ  ในทุกกรณีมีนัยส้าคัญเฉพาะแนบอยู่  ดังนี้  “ดวงอาทิตย์” นัยหนึ่ง

หมายถึงดวงอาทิตย์แห่งสัจธรรมท้ังหลายท่ีข้ึนมาจากอรุโณทัยแห่งความรุ่งโรจน์บรมโบราณ  และเติมโลก



21 

 

ด้วยกรุณาธิคุณท่ีหล่ังไหลมาจากเบ้ืองบนอย่างมากล้น  ดวงอาทิตย์แห่งสัจธรรมเหล่านี้ คือพระศาสดาสากล

ท้ังหลายของพระผู้เป็นเจ้าในภพต่างๆ แห่งคุณลักษณะและนามของพระองค์  ดังเช่นดวงอาทิตย์ท่ีเราเห็นช่วย

พัฒนาการของทุกส่ิงบนโลกเช่น  ต้นไม้  ผลไม้  สีของต้นไม้และผลไม้  แร่ธาตุต่างๆ ของพิภพ  และทุกส่ิง ท่ี

เห็นได้ในสรรพโลก  ซ่ึงเป็นไปตามท่ีประกาศิตไว้โดยพระผู้เป็นเ จ้า  พระผู้เ ป็นหนึ่ง ท่ีแท้จริง   พระผู้เ ป็นท่ี

บูชา  เช่นกันโดยการดูแลรักใคร่และอิทธิพลการอบรม  ดวงอาทิตย์แห่งธรรมท้าให้ต้นไม้แห่ง เอกภาพ

สวรรค์  ผลไม้แห่งความเป็นหนึ่งของพระองค์  ใบไม้แห่งการปล่อยวาง  ดอกไม้แห่งความรู้และความม่ันใจ  

พุ่มไม้แห่งอัจฉริยภาพและวาทะ  ด้ารงอยู่และเป็นท่ีเห็นชัด   ดังนี้โดยการรุ่ง ข้ึนมาของดวง ทิตย์เหล่านี้ของ

พระผู้เป็นเจ้า  โลกเปล่ียนใหม่  ธาราแห่งชีวิตนิรันดร์หล่ังไหล  คล่ืนแห่งความเมตตารักใคร่สาดซัด  ก้อน

เมฆแห่งกรุณาธิคุณรวมตัวกัน  และสายลมแห่งความอารีพัดมายั งทุกสรรพส่ิง  ความอบอุ่นท่ีดวงอา ทิตย์

เหล่านี้ของพระผู้เป็นเจ้าแผ่ออกมาและไฟท่ีไม่มีดับท่ีพวกเขาจุดข้ึนมานี้เอง  ท่ีท้าให้ประทีปแห่งความรักของ

พระผู้เป็นเจ้าลุกอย่างร้อนแรงในหัวใจของมนุษยชาติ  โดยกรุณาธิคุณอันเหลือล้นของพระผู้เ ป็นสัญลักษณ์

แห่งความปล่อยวางนี้เอง  ท่ีพระวิญญาณแห่งชีวิตนิรันดร์ถูกหายใจเข้าไปในร่างกายข องคนตาย  จงวางใจได้

ว่าดวงอาทิตย์ท่ีเราเห็นเป็นเพียงสัญลักษณ์หนึ่งของความอ้าไพของดวงตะวันแห่งสัจธรรม  ซ่ึง เ ป็นดวง

อาทิตย์ท่ีไม่มีท่ีเสมอ  ไม่มีความคล้ายคลึงหรือคู่แข่ง  ทุกส่ิงมีชีวิต  เคล่ือนไหวและอาศัยอยู่โดยพระองค์  ทุก

ส่ิงถูกแสดงให้เห็นชัดโดยกรุณาธิคุณของพระองค์  และทุกส่ิงกลับไปหาพระองค์  ทุกส่ิงปรากฏข้ึนมาจาก

พระองค์  และกลับไปยังคลังแห่งการเปิดเผยพระธรรมของพระองค์  สรรพส่ิง ท้ังปวงมาจากพระองค์และ

กลับไปสู่ท่ีเก็บรักษากฎของพระองค์  

การท่ีดวงอาทิตย์แห่งธรรมเหล่านี้บางเวลาดูเหมือนถูกจ้ากัดอยู่กับชื่อท่ีต้ัง ไว้และคุณลักษณะ เฉพาะ  

ดังท่ีเจ้าสังเกตมาและก้าลังสังเกตอยู่เวลานี้  ก็เป็นเพราะความเข้าใจท่ีไม่สมบูรณ์และ จ้ากัดของปัญญาของ

บางคนเท่านั้น  ไม่เช่นนั้นแล้วพระศาสดาท้ังหลายทรงความประเสริฐ เหนือทุกนามท่ีใช้สรรเสริญ  และ

วิสุทธิ์พ้นจากทุกคุณลักษณะท่ีใช้พรรณนาในทุกเวลาและตลอดไปชั่วนิรันดร์  สาระสวรรค์ของทุกนามไม่มี

หวังจะเข้าถึงราชส้านักแห่งความวิสุทธิ์  และคุณลักษณะท่ีสูงส่งและบริสุทธิ์ ท่ีสุดไม่มีทางเ ข้าหาอาณาจักร

แห่งความรุ่งโรจน์ของพระองค์  ศาสนทูตท้ังหลายของพระผู้เ ป็นเ จ้าทรงความสูงส่งอย่างวัดไม่ได้ และ

ประเสริฐเหนือความเข้าใจของมนุษย์  ผู้ซ่ึงไม่มีทาง รู้จักพระศาสดาเ ว้นแต่โดยตัวของพระศาสดาเอง  การ

สรรเสริญบรรดาผู้ท่ีพระผู้เป็นเจ้าเลือกสรรโดยคนอ่ืนใดนอกจากโดยตัวพวกเขาเอง  หาใช่ความรุ่งโรจน์ของ

พระผู้เป็นเจ้า  พวกเขาเป็นท่ีสดุดีเหนือการสรรเสริญของมนุษย์  และทรงความประเสริฐเหนือ ความเข้าใจ

ของมนุษย์! 
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พจน์ “ดวงอาทิตย์” ในธรรมลิขิตต่างๆ ของ “ดวงวิญญาณท่ีสะอาดหมดจด” ถูกน้ามาใช้หลายคร้ัง

หมายความถึงศาสนทูตท้ังหลายของพระผู้เป็นเจ้า  ผู้ เ ป็นตราสัญลักษณ์ท่ีเ รืองรองแห่งความปล่อยวาง  ใน

ธรรมลิขิตเหล่านั้นมีวจนะดังต่อไปนี้บันทึกอยู่ใน “บทอธิษฐานแห่งโนดเบห์” (23) : “ดวงอาทิตย์ท่ีเ จิดจ้าไป

ไหน?  ดวงจันทร์ท่ีเรืองแสงและดวงดาวท่ีเ ป็นประกายจากไปไหน ?”  ดังนี้ เ ป็นท่ีประจักษ์ว่าพจน์ “ดวง

อาทิตย์” “ดวงจันทร์” และ “ดวงดาว” โดยเบ้ืองต้นนั้นเป็นสัญลักษณ์ท่ีหมายถึงศาสนทูตท้ังหลายของพระผู้

เป็นเจ้า  นักบุญ  สหายของพวกเขา  และดวงอาทิตย์แห่งธรรม  ซ่ึงแสงสว่างแห่งความรู้ของพวกเขาได้สาด

ความสว่างมายังโลกท้ังหลายท่ีมองเห็นและมองไม่เห็น  

อีกนัยหนึ่งพจน์เหล่านี้หมายถึงนักบวชของยุคศาสนาก่อน  ซ่ึงมีชีวิตอยู่ในสมัยของการเปิดเผยพระ

ธรรมคร้ังถัดไป  และกุมบังเหียนของศาสนาไว้ในเงื้อมมือ  หากนักบวชเหล่านี้สว่างด้วยแสงของการเปิดเผย

พระธรรมคร้ังหลัง  พวกเขาจะเป็นท่ียอมรับของพระผู้เป็นเจ้าและจะส่องแสงนิรันดร์  ไม่เช่นนั้นแล้วพวกเขา

จะถูกประกาศว่ามืดมน  ถึงแม้ว่าดูภายนอกพวกเขาจะเป็นผู้น้าของมนุษย์ก็ตาม  เนื่องด้วยความเชื่อและความ

ไม่เชื่อ  การน้าทางและความหลงผิด  ความสุขและทุกขเวทนา  แสงสว่างและความมืด  ล้วนข้ึนกับการ

รับรองของพระผู้เป็นดวงตะวันแห่งสัจธรรม  ในทุกยุคนักบวชคนใดก็ตามท่ีได้รับการยืนยันความศรัทธาจาก

พระผู้เป็นบ่อเกิดของความรู้ท่ีแท้จริงในวันแห่งการคิดบัญชี  แท้จริงแล้วเขากลายเป็นผู้ รับวิชาความรู้  ความ

โปรดปรานสวรรค์  และแสงสว่างแห่งความเข้าใจท่ีแท้จริง  ไม่เช่นนั้นแล้วเขาจะถูกตีตราว่ามีความผิดฐาน

โง่เง่า  ปฏิเสธ  หม่ินประมาทศาสนาและกดข่ี 

เป็นท่ีประจักษ์และเห็นชัดส้าหรับผู้สังเกตท่ีหย่ังเห็นทุกคนว่า  ดังเช่นแสงสว่างของดวงดาวท่ีเ ลือน

หายไปเม่ือเผชิญกับความโชติช่วงของดวงอาทิตย์  ผู้ท่ีเป็นแสงสว่างของความรู้ทางโลก  อัจฉริยภาพ  และ

ความเข้าใจ  อันตรธานไปเม่ือเผชิญกับความรุ่งโรจน์ ท่ีสว่างไสวของดวงอาทิตย์แห่งสัจธรรม  ซ่ึง เ ป็นดวง

ตะวันแห่งความรู้แจ้งของพระผู้เป็นเจ้า 

การท่ีพจน์ “ดวงอาทิตย์” ถูกน้ามาใช้หมายถึงบรรดาผู้น้าศาสนาก็เ ป็นเพราะต้าแหน่ง ท่ีสูงส่ง  

ชื่อเสียงและกิตติศัพท์ของพวกเขา  ดังกล่าวคือนักบวชท้ังหลายท่ีได้การยอมรับจากทุกคนในทุกยุค  ผู้ซ่ึงพูด

ด้วยอ้านาจ  และชื่อเสียงของพวกเขาเป็นท่ียอมรับกันดี  หากพวกเขามีความคล้ายคลึงกับดวงอาทิตย์แห่งสัจ

ธรรม  พวกเขาจะถูกนับว่าเป็นดวงอาทิตย์ท่ีประเสริฐสุด  ไม่เช่นนั้นแล้วพวกเขาจะถูกถือว่าเ ป็นศูนย์กลาง

แห่งไฟนรก  ดังท่ีพระองค์ทรงกล่าวไว้ว่า : “แท้จริงแล้วท้ังดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ต่างก็ถูกตัดสินลงโทษ

โดยการทรมานด้วยไฟนรก” (24)  ไม่ต้องสงสัยว่าเ จ้าคุ้นเคยกับการตีความพจน์ “ดวงอาทิตย์” และ “ดวง

จันทร์” ท่ีกล่าวไว้ในวจนะตอนนี้  ดังนั้นไม่จ้าเ ป็นอ้างอิงถึง  ใครก็ตามท่ีเ ป็น พวกของ “ดวงอาทิตย์” และ 
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“ดวงจันทร์” นี้  นั่นคือ  เอาอย่างผู้น้าเหล่านี้ในการมุ่งหน้าหาความจอมปลอม  และหันหนีจากสัจธรรม   ไม่

ต้องสงสัยว่าเขาออกมาจากนรกมืดและจะกลับไปท่ีนั่น 

ดูกร  ผู้แสวงหา  และบัดนี้เป็นความถูกต้องแน่ๆ ท่ีเราจะยึดถืออูวาโทลโวสกา  เพื่อว่าเราจะ ลาจาก

กลางคืนมืดแห่งความหลงผิด  และอ้าแขนรับแสงอรุณแห่งการน้าทางสวรรค์  เราจะไม่หนีไปจากใบหน้า

แห่งการปฏิเสธและแสวงหาร่มเงาก้าบังแห่งความม่ันใจหรือ?  เราจะไม่ปลดตัวเองให้ เ ป็นอิสระจากความมืด

ของซาตานท่ีสยองขวัญ  แล้วรีบไปหาแสงสว่างของพระผู้ทรงความงามสวรรค์ท่ีก้าลัง รุ่ง ข้ึนมาหรือ ?  ดังนี้

เราประทานผลไม้จากพฤกษาแห่งความรู้ของพระผู้เป็นเ จ้าให้แก่เ จ้า  เพื่อว่าเ จ้าจะอาศัยอยู่ในเรซวานแห่ง

อัจฉริยภาพสวรรค์ด้วยความดีใจและเบิกบาน 

อีกนัยหนึ่งพจน์ “ดวงอาทิตย์” “ดวงจันทร์” และ “ดวงดาว” หมายถึงกฎและค้าสอนต่างๆ ท่ีสถาปนา

และประกาศไว้ในทุกยุคศาสนาเช่น  กฎของการอธิษฐานแ ละการถือศีลอด  ตามกฎของคัมภีร์โกรอ่านเ ม่ือ

ความงามของศาสนทูตโมฮัมหมัดผ่านพ้นม่านไป  กฎท้ังสองนี้ถือว่าเ ป็นกฎข้ันมูลฐานและผูกมัดท่ีสุดในยุค

ศาสนาของพระองค์  เนื้อหาของค้าสอนและบันทึกเร่ืองราวต่างๆ ให้การยืนยันส่ิงนี้   ซ่ึงไม่จ้าเ ป็นต้องน้ามา

อ้างอิงท่ีนี่เพราะเป็นท่ีทราบกันกว้างขวาง  ไม่เพียงเท่านั้น  ในทุกยุคศาสนากฎเ ก่ียวกับการอธิษฐานเป็นท่ี

เน้นและบังคับใช้กับทุกคน  บันทึกค้าสอนต่างๆ ท่ีเชื่อว่ามาจากบรรดาผู้เป็นแสงสว่างท่ีส่องมาจากดวงตะวัน

แห่งสัจธรรม  ซ่ึงเป็นสาระของศาสนทูตโมฮัมหมัด  ให้การยืนยันเร่ืองนี้ 

บันทึกค้าสอนดังกล่าวแสดงให้ เห็นความจริงท่ีว่า  ในทุกยุคศาสนากฎของการอธิษฐานเป็น

องค์ประกอบมูลฐานของการเปิดเผยพระธรรมของ ศาสนทูตทุกองค์ของพระผู้เ ป็นเ จ้า  ซ่ึง รูปแบบและวิธี

ปฏิบัติของกฎนี้ถูกปรับให้เข้ากับความจ้าเป็นท่ีต่างกันในแต่ละยุค  เนื่องด้วยการเปิดเผยพระธรรมคร้ังถัดไป

ทุกคร้ังได้ยกเลิกธรรมเนียมปฏิบัติ  นิสัยและค้าสอนต่างๆ ท่ีสถาปนาไว้อย่างชัดเจน  เจาะจงและม่ันคงโดย

ยุคศาสนาก่อน  ดังนั้นส่ิงเหล่านี้จึงแสดงออกเป็นสัญลักษณ์ด้วยพจน์ ‘ดวงอาทิตย์’ และ ‘ดวงจันทร์’  “เพื่อว่า

พระองค์จะพิสูจน์เจ้าว่า  ใครในพวกเจ้าท่ีเป็นเลิศกว่าในการกระท้า” (25)  

ย่ิงไปกว่านั้นในค้าสอนดังกล่าว  พจน์ “ดวงอาทิตย์” และ “ดวงจันทร์” ยังถูกน้ามาใช้หมายถึงการ

อธิษฐานและการถือศีลอด  ดังท่ีมีการกล่าวไว้ว่า : “การถือศีลอดคือความสว่าง  การอธิษฐานคือแสงสว่าง ”  

วันหนึ่งนักบวชท่ีรู้จักกันดีคนหนึ่งมาเย่ียมเรา  ขณะท่ีเราก้าลังสนทนากับเขา  เขากล่าวถึงค้าสอนท่ีคัดมา

ข้างบนนี้  เขากล่าวว่า “เนื่องด้วยการถือศีลอดท้าให้ความร้อนในร่างกายเพิ่มข้ึน  การถือศีลอดจึงถูกเปรียบ

เป็นแสงสว่างของดวงอาทิตย์  และการอธิษฐานในยามกลางคืนท้าให้มนุษย์สดชื่น  การอธิษฐานจึงถูกเปรียบ

เป็นรัศมีของดวงจันทร์”  คร้ันแล้วเราตระหนักเลยว่า  ชายผู้น่าสงสารนี้ไม่ได้รับการโปรดแม้แต่หยดเดียว

จากมหาสมุทรแห่งความเข้าใจท่ีแท้จริง  และหลงไปไกลจากพุ่มไม้ลุกไหม้แห่งอัจฉริยภาพสวรรค์  จากนั้น
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เราให้ข้อสังเกตแก่เขาอย่างสุภาพโดยกล่าวว่า “การตีความค้าสอนนี้ของท่านเป็นท่ีนิยมกันในหมู่ประชาชน  

จะตีความให้ต่างจากนี้ไม่ได้หรือ?”  เขาถามเราว่า “จะตีความว่าอย่างไร?”  เราตอบว่า : “พระโมฮัมหมัดผู้เ ป็น

ตราประทับของศาสนทูตท้ังหลาย  และเป็นพระศาสดาท่ีพระผู้เป็นเจ้าเลือกสรรท่ีโดดเด่นท่ีสุ ด  ได้เปรียบยุค

ศาสนาของคัมภีร์โกรอ่านเป็นนภาเพราะความสูงส่ง  อิทธิพลท่ีเกรียงไกรท่ีสุดและราชศักดาของ ยุคศาสนานี้  

และเพราะความจริงท่ีว่ายุคศาสนานี้รวมศาสนาท้ังปวงไว้  เนื่องด้วยดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เ ป็นดาวท่ีสว่าง

ไสวและโดดเด่นท่ีสุดในนภา  ท้านองคล้ายกันในนภาแห่งศาสนาของพระผู้เป็นเจ้า   ดาวท่ีเ รืองแสงสองดวง

ถูกบัญญัติไว้  นั่นคือการถือศีลอดและการอธิษฐาน  ‘อิสลามคือนภา  การถือศีลอดคือดวงอาทิตย์  การ

อธิษฐานคือดวงจันทร์ในนภา’”  

นี้คือจุดประสงค์ท่ีเป็นรากฐานของวจนะท่ีเป็นสัญลักษณ์ของพระศาสดาท้ังหลายของพระผู้เ ป็นเ จ้า  

ดังนั้นการน้าพจน์ “ดวงอาทิตย์” และ “ดวงจันทร์” มาใช้กับส่ิงต่างๆ ท่ีกล่าวไว้แล้ว  ได้รับการสาธิตและ มี

เหตุผลสนับสนุนอยู่ในเนื้อหาของวจนะศักด์ิสิทธิ์และค้าสอนท่ีบันทึกไว้  ดังนั้นเ ป็นท่ีชัดเจนและแจ่มแจ้ง ว่า  

วาทะ “ดวงอาทิตย์จะมืดมน  ดวงจันทร์จะไม่เรืองแสง  ดวงดาวท้ังหลายจะตกลงมาจากนภา ” หมายถึงความ

หลงผิดของบรรดานักบวช  และการยกเลิกกฎ ต่างๆ ท่ีสถาปนาไว้อย่างม่ันคง โดยการเปิดเผยพระธรรม

สวรรค์    ซ่ึงท้ังหมดนี้พระศาสดาของพระผู้เป็นเจ้าคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าด้วยภาษา ท่ีเ ป็นสัญลักษณ์  ไม่มีใคร

ยกเว้นผู้ชอบธรรมท่ีจะได้ด่ืมจากถ้วยนี้  ไม่มีใครนอกจากผู้มีศีลธรรมท่ีได้ส่วนแบ่งจากถ้วยนี้   “ผู้ชอบธรรม

จะด่ืมจากถ้วยท่ีเจือด้วยน้้าพุการบูร” (26)  

ไม่มีข้อสงสัยว่าในการเปิดเผยพระธรรมถัดไปทุกคร้ัง  “ดวงอาทิตย์” และ “ดวงจันทร์” แห่งค้าสอน  

กฎ  บทบัญญัติ  และข้อห้ามต่างๆ ท่ีสถาปนาไว้ในยุคศาสนาท่ีมาก่อน  และทอดเงา ปกคลุมประชาชนในยุค

นั้น  กลับมืดมน  นั่นคือ  หมดแรงและหมดอิทธิพล  บัดนี้จงพิจารณาดู  หากประชาชน แห่งกอสเปวมองเห็น

ความหมายของพจน์ท่ีเป็นสัญลักษณ์ “ดวงอาทิตย์” และ “ดวงจันทร์”  หากพวกเขาไม่เ ป็นเหมือนกับพวกท่ี

ด้ือร้ันและวิปริต  แล้วแสวงหาความรู้แจ้งจากพระผู้เปิดเผยความรู้สวรรค์  พวกเขาจะเ ข้าใจจุดประสงค์ของ

พจน์เหล่านี้อย่างแน่นอน  และจะไม่เดือดร้อนหรือถูกกดข่ีด้วยความมืดมนของกิเลสท่ีเห็นแก่ตัวของตน  ใช่

แล้ว  แต่เนื่องด้วยพวกเขาไม่ได้ความรู้ท่ีแท้จริงจากบ่อเ กิดแห่งความรู้  พวกเขาจึงมอดม้วยอยู่ในหุ บเขา

อันตรายแห่งความหลงผิดและความเชื่อท่ีผิด  พวกเขายังคงไม่ต่ืนข้ึนมาสังเกตดูว่า  สัญลักษณ์ท้ังหมดท่ี

ท้านายไว้ถูกแสดงให้เห็นชัดแล้ว  ดวงอาทิตย์ตามพันธสัญญารุ่งอรุณข้ึนมาบนขอบฟ้าแห่งการเปิดเผยพระ

ธรรมสวรรค์แล้ว  และ “ดวงอาทิตย์” และ “ดวงจันทร์” แห่งค้าสอน  กฎและวิชาของยุคศาสนาก่อน  มืดลง

และลับฟ้าไปแล้ว 



25 

 

และบัดนี้ด้วยสายตาท่ีจ้องมองและปีกท่ีม่ันคง  จงเ ข้าไปในหนทางแห่งความม่ันใจและสัจธรรม  

“จงกล่าวว่า : นั่นคือพระผู้เป็นเจ้า  เช่นนั้นจงปล่อยให้พวกเขาสนุกกับตนเองด้วยการหาเ ร่ือง” (27)  ดังนี้ เ จ้า

จะได้รับการนับเป็นสหายท่ีพระองค์กล่าวถึงว่า : “พวกท่ีกล่าวว่า ‘พระผู้เ ป็นนายของเราคือพระผู้เ ป็นเ จ้า ’ 

และยังคงแน่วแน่ในหนทางของพระองค์  แท้จริงแล้วเทวดาจะลงมาหาพวกเขา” (28)  เ จ้าจะเป็นพยานต่อ

ความลึกลับเหล่านี้ท้ังหมดด้วยตาของเจ้าเอง 

ดูกร  ภราดรของเรา!  จงเดินด้วยก้าวของวิญญาณ  เพื่อว่าด้วยความรวดเ ร็วราวพริบตา   เ จ้าจะผ่านท่ี

รกร้างแห่งความห่างไกลและการพลัดพรากไปถึงเรซวานแห่งการกลับมาอยู่ร่วมกันชั่วนิรันดร์  และสนทนา

กับพระวิญญาณสวรรค์ในลมหายใจเดียว  เพราะด้วยเท้าของมนุษย์  เ จ้าไม่มีหวังจะ เ ดินทางผ่านระยะทางท่ี

วัดไม่ได้เหล่านี้หรือไปถึงเป้าหมายของเจ้า  ขอสันติสุขจงมีแด่ผู้ท่ีแสงสว่างแห่งสัจธรรมน้าทางไปสู่สัจธรรม

ท้ังหมด  และผู้ท่ีในนามของพระผู้เป็นเจ้ายืนอยู่ในหนทางของศาสนาของพระองค์   บนชายฝ่ังแห่งความ

เข้าใจท่ีแท้จริง 

นี้คือความหมายของวจนะศักด์ิสิทธิ์ : “แต่ไม่เลย!  เราขอสาบานต่อพระผู้เ ป็นนายแห่ง ตะวันออก

และตะวันตก” (29)  เนื่องด้วย “ดวงอาทิตย์” ท้ังหลายท่ีกล่าวถึงต่างก็มีสถานท่ีข้ึนและตกโดยเฉพาะของ

ตนเอง  และเนื่องด้วยบรรดาผู้เชี่ยวชาญในคัมภีร์โกรอ่านไม่เ ข้าใจความหมายท่ีเ ป็นสัญลักษณ์ของ “ดวง

อาทิตย์” เหล่านี้  พวกเขาจึงพยายามอย่างหนักท่ีจะตีความวจนะท่อนท่ีคัดมาข้างบน  พวกเขาบางคนยืนยันว่า  

เพราะความจริงท่ีว่าดวงอาทิตย์แต่ละวันข้ึนมาจากต้าแหน่งท่ีต่างกัน  พจน์ “ตะวันออก” และ “ตะวันตก” จึง

กล่าวไว้เป็นพหูพจน์  บางคนเขียนว่าวจนะท่อนนี้หมายถึงส่ีฤดูของปี  เนื่องด้วยการรุ่งอรุณและการตกของ

ดวงอาทิตย์ต่างกันไปตามการเปล่ียนแปลงของฤดูกาล  ดังกล่าวนี้ คือความเข้าใจข้ันลึกซ้ึงของพวกเขา!  ถึง

กระนั้นพวกเขาก็ยืนกรานท่ีจะโยนความหลงผิดและความโง่เง่าไปให้บรรดาพระผู้เ ป็นมณีแห่งความรู้   ผู้เ ป็น

สัญลักษณ์แห่งอัจฉริยภาพท่ีไม่มีท่ีติและบริสุทธิ์ท่ีสุด  

ท้านองเดียวกันจากค้ากล่าวท่ีแจ่มแจ้ง  มีพลัง  แน่แท้และไม่คลุมเครือเหล่านี้   จงพยายามเข้าใจ

ความหมายของ “การผ่านภา”  ซ่ึงเป็นสัญลัษณ์หนึ่งท่ีจะต้องน้ามาก่อนการมาถึงของชั่วโมงสุดท้าย  วันแห่ง

การฟื้นคืนชีพ  ดังท่ีพระองค์ทรงกล่าวว่า : “เม่ือนภาจะถูกผ่าให้แยกออก” (30)  “นภา” หมายถึงนภาแห่งการ

เปิดเผยพระธรรมสวรรค์  ซ่ึงได้รับการชูข้ึนมาพร้อมกับพระศาสดาทุกพระองค์  และถูกฉีกจนขาดสะบ้ัน

พร้อมกับพระศาสดาองค์ถัดไปทุกคร้ัง  “ถูกผ่าให้แยกออก” หมายความว่า  ยุคศาสนาก่อนถูกแทน ท่ีและ

ยกเลิก  เราขอสาบานต่อพระผู้เป็นเจ้า!  ส้าหรับผู้ท่ีสังเกตเห็น  การท่ีนภานี้ถูกผ่าให้แยกออกเป็นการกระท้าท่ี

ย่ิงใหญ่กว่าการผ่าท้องฟ้า !  จงไตร่ตรองดูสักพัก  การท่ีการเปิดเผยพระธรรมสวรรค์หนึ่ง ซ่ึงได้รับการ

สถาปนาไว้อย่างม่ันคงมาหลายปี  ซ่ึงภายใต้ร่มเงาของการเปิดเผยศาสนานี้ทุกคนท่ียอมรับศาสนาได้รับการ
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เล้ียงดูและอุ้มชู  โดยแสงสว่างของกฎของศาสนานี้มนุษย์หลายชั่วคนได้รับการฝึกวินัย   ความล้้าเ ลิศของ

ศาสนานี้มนุษย์ได้ยินบิดาของตนเล่าให้ฟัง  จนดวงตาของมนุษย์ไม่เห็นส่ิงใดนอกจากอิทธิพลแทรกซอนของ

กรุณาธิคุณของศาสนานี้  และหูท่ีจะต้องตายไม่ได้ยินส่ิงใดนอกจากราชศักดาท่ีก้องกังวานของบัญชาของ

ศาสนานี้  การกระท้าใดหรือท่ีย่ิงใหญ่กว่าการท่ีศาสนาดังกล่าวถูก “ผ่าให้แยกออก” โดยอานุภาพของพระผู้

เป็นเจ้า  และถูกล้มเลิกด้วยการมาปรากฏของวิญญาณดวงเดียว?  จงใคร่ครวญดู  นี้ คือการกระท้าท่ีย่ิง ใหญ่

กว่าส่ิงท่ีมนุษย์ท่ีไร้ศักด์ิศรีและโง่เง่าเหล่านี้ได้จินตนาการความหมายของ “การผ่านภา” หรือไม่? 

ย่ิงไปกว่านั้นจงพิจารณาดูความยากล้าบากและความขมข่ืนในชีวิตของพระ ผู้เ ปิดเผยความงามสวรรค์

ท้ังหลาย  จงใคร่ครวญดู  โดยล้าพังและโดดเ ด่ียวพวกเขาเผชิญโลกและประชาชนท้ังหมดของโลก  และ

เผยแพร่กฎของพระผู้เป็นเจ้าอย่างไร!  ไม่ว่าการประหัตประหารท่ีกระท้าต่อดวงวิญญาณท่ีวิสุทธิ์   ล้้า ค่าและ

อ่อนโยนเหล่านี้จะรุนแรงเพียงไร  พวกเขาก็ยังอดทนท้ังๆ ท่ีมีอานุภาพเหลือล้น  และทนความทุกข์ทรมาน

ท้ังๆ ท่ีมีอ้านาจเหนือกว่า 

ท้านองเดียวกันจงพยายามเข้าใจความหมายของ “การเปล่ียนแปลง แผ่นดิน”  จง รู้ไว้ว่าหัวใจใดก็

ตามท่ีความปรานีจาก “นภา” แห่งการเปิดเผยพระธรรมสวรรค์หล่ังมาให้อย่างเหลือล้น  แผ่นดินของหัวใจ

เหล่านั้นจะถูกเปล่ียนเป็นแผ่นดินแห่งความรู้และอัจฉริยภาพสวรรค์อย่างแท้จริง   พุ่มไม้แห่ง เอกภาพเช่นใด

ท่ีดินของหัวใจของพวกเขาท้าให้งอกข้ึนมา!  ดอกไม้แห่งความรู้และอัจฉริยภาพท่ีแท้จริงเช่นใดท่ีงอกออกมา

จากอกท่ีเรืองรองของพวกเขา!  หากแผ่นดินของหัวใจของดวงวิญญาณเหล่านี้ยังไม่เปล่ียน  พวกเขาซ่ึงไม่ได้

รับการสอนหนังสือแม้แต่อักษรเดียว  ไม่ได้ไปหาครู  ไม่ได้เ ข้าโรงเ รียน  จะสามารถเอ่ยวจนะและแสดง

ความรู้ท่ีไม่มีใครสามารถเข้าใจได้อย่างไร?  เราคิดว่าพวกเขาถูกหล่อจากดินเหนียวแห่งความรู้ ท่ีไม่มีส้ินสุด  

และนวดด้วยน้้าแห่งอัจฉริยภาพสวรรค์  ดังนั้นจึงเป็นท่ีกล่าวไว้ว่า : “ความรู้คือแสงสว่างท่ีพระผู้เ ป็นเ จ้าสาด

มายังหัวใจของใครก็ตามท่ีพระองค์ประสงค์”   ความรู้ชนิดนี้นี่เองท่ีน่าสรรเสริญ  ไม่ใช่ความรู้อันจ้ากัดท่ีเ กิด

จากปัญญาท่ีถูกบดบังและม่านปิดก้ัน  ความรู้ท่ีจ้ากัดนี้พวกเขาถึงกับแอบยืมกันและกันและ ภูมิใจกับส่ิงนี้

อย่างไร้ประโยชน์! 

ขอให้หัวใจของมนุษย์ท้ังหลายได้รับการช้าระให้ปลอดจากข้อจ้ากัดท่ีมนุษย์สร้าง ข้ึนและความคิดท่ี

เข้าใจยากท่ียัดเยียดมา!  เพื่อว่าพวกเขาจะสว่างด้วยแสงของดวงอาทิตย์แห่งความรู้ท่ีแท้จริง  และ เ ข้าใจความ

ลึกลับท้ังหลายของอัจฉริยภาพสวรรค์  บัดนี้จงพิจารณาดู  หากดินท่ีไม่ดีและแห้งแล้งของหัวใจเหล่านี้ ยังคง

ไม่เปล่ียน  พวกเขาจะกลายเป็นผู้รับการเปิดเผยความลึกลับท้ังหลายของพระผู้เ ป็นเ จ้า  และเป็นผู้เ ปิดเผย

สาระของพระองค์ได้อย่างไร?  ดังนี้พระองค์ทรงกล่าวไว้ว่า : “ในวันนั้น   วันท่ีแผ่นดินจะเปล่ียนไปเป็นอีก

แผ่นดินหนึ่ง” (31)  
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สายลมแห่งความอารีของกษัตริย์แห่งสรรพโลกได้ท้าให้แม้แต่แผ่นดินของโลกเปล่ียน  หากเ จ้า

ไตร่ตรองความลึกลับท้ังหลายของการเปิดเผยพระธรรมสวรรค์ในหัวใจของเจ้า 

และบัดนี้จงท้าความเข้าใจความหมายของวจนะท่อนนี้ : “ในวันแห่งการฟื้นคืนชีพ แผ่นดินท้ังหมด

จะเป็นแค่ก้ามือของพระองค์  นภาท้ังหลายจะถูกพับไว้ด้วยกันในมือขวาของพระองค์   ขอความสรรเสริญจง

มีแด่พระองค์!  พระองค์ถูกยกไว้สูงเหนือบรรดาผู้ท่ีตีเสมอกับพระองค์!” (32)   และบัดนี้จงเ ป็นธรรมในการ

วินิจฉัย  หากวจนะท่อนนี้ มีความหมายตามท่ีมนุษย์เชื่อกัน  อาจมีคนถามว่าจะมีประโยชน์อะไรส้าหรับ

มนุษย์?  ย่ิงไปกว่านั้นเป็นท่ีประจักษ์และเห็นชัดว่า  ไม่มีมือท่ีดวงตามนุษย์มองเห็นได้สามารถกระท้าส่ิง

ดังกล่าว  หรือถิอได้ว่าส่ิงนี้ท่ีเกิดจากสาระอันประเสริฐของพระผู้เ ป็นเ จ้าท่ีแท้จริงองค์เ ดียว  ไม่เพียงเ ท่านั้น  

การยอมรับส่ิงนี้ไม่ใช่อ่ืนใดนอกจากการหม่ินประมาทศาสนาล้วน ๆ  การบิดเบือนสัจธรรมล้วนๆ  และหาก

เป็นท่ีเชื่อกันว่า  วจนะท่อนนี้หมายถึงพระศาสดาของพระผู้เป็นเจ้าท่ีจะถูกร้องขอให้กระท้าส่ิงดังกล่าวในวัน

แห่งการพิพากษา  นี้เช่นกันดูเหมือนจะห่างไกลจากความจริงและไม่มีประโยชน์แน่นอน  ในทางตรงกันข้าม  

พจน์ “แผ่นดิน” หมายถึงแผ่นดินแห่งความเข้าใจและความรู้  และ “นภา” หมายถึงนภาแห่งการเปิดเผยพระ

ธรรมสวรรค์  จงใคร่ครวญดู  ด้วยเงื้อมมืออันทรงอ้านาจพระองค์ทรงพับแผ่นดินแห่งความรู้และความเข้าใจ

ท่ีแต่เดิมกางออกให้เหลือแค่ก้ามือไว้ในมือหนึ่ง  และอีกมือหนึ่งทรงกางแผ่นดินใหม่ท่ีประเสริฐย่ิงใน หัวใจ

ของมนุษย์ท้ังหลาย  เป็นการท้าให้ดอกไม้ท่ีสดและสวยงามท่ีสุด  ต้นไม้ท่ีย่ิงใหญ่และสูงส่งท่ีสุด  งอกออกมา

จากอกท่ีเรืองรองของมนุษย์ 

ท้านองเดียวกันจงใคร่ครวญดูว่า  นภาท้ังหลายท่ีถูกชู ข้ึนมาในยุคศาสนาท้ังหลายในอดีตถูกพับไว้

ด้วยกันอย่างไรในมือขวาแห่งอานุภาพ  นภาท้ังหลายแห่งการเปิดเผยพระธรรมสวรรค์ถูกชู ข้ึนมาอย่างไรโดย

บัญชาของพระผู้เป็นเจ้า  และประดับด้วยดวงอาทิตย์  ดวงจันทร์และดวงดาวแห่งบทบัญญัติอันน่าพิศวงของ

พระองค์  ดังกล่าวคือความลึกลับท้ังหลายของพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้าซ่ึงถูกเปิดม่านคลุมออกให้เห็นชัด  

เพื่อว่าด้วยอานุภาพแห่งการวางใจและละวาง  เ จ้าจะได้เ ข้าใจแสงอรุณแห่งการน้าทางสวรรค์  จะได้ดับ

ตะเกียงแห่งความเพ้อฝันอันเหลวไหล  จินตนาการอันไร้สาระ  ความลังเลและสงสัย  และจุดแสงสว่างแห่ง

ความม่ันใจและความรู้สวรรค์ท่ีเกิดใหม่ในส่วนลึกท่ีสุดของหัวใจของเจ้า  

แท้จริงแล้วจงรู้ไว้ว่า  จุดประสงค์ท่ีเป็นรากฐานของพจน์ท่ีเป็นสัญลักษณ์และการพาดพิง ท่ีเ ข้าใจยาก

ท้ังหมดเหล่านี้  ท่ีมาจากบรรดาพระผู้เปิดเผยศาสนาท่ีศักด์ิสิทธิ์ของพระผู้เ ป็นเ จ้า  คือเพื่อจะทดสอบและ

พิสูจน์ประชาชนท้ังหลายของโลก  เพื่อว่าแผ่นดินแห่งหัวใจท่ีบริสุทธิ์และสว่ างจะแยกได้จากดินไม่ดีท่ีจะ

เส่ือมสภาพ  ต้ังแต่โบราณกาลนี้คือวิธีการท่ีพระผู้เ ป็นเ จ้าใช้กับบรรดาผู้ท่ีพระองค์สร้าง  และบันทึกของ

คัมภีร์ศักด์ิสิทธิ์ท้ังหลายให้การยืนยันเร่ืองนี้ 
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และท้านองเดียวกันจงใคร่ครวญดูวจนะท่ีเปิดเผยไว้เ ก่ียวกับ “เกบเบร” (33)  เ ม่ือพระโมฮัมหมัดผู้

เป็นดวงอาทิตย์แห่งความเป็นศาสนทูต  หนีจากอรุโณทัยแห่งบาสะ (34)  ไปยังยาสริบ (35)  พระองค์ยังคงหัน

หน้าขณะอธิษฐานไปยังเยรูซาเลมซ่ึงเ ป็นนครศักด์ิสิทธิ์   จนกระท่ังถึงเวลาท่ีชาวยิวเ ร่ิมเ อ่ยถ้อยค้าท่ีไม่

เหมาะสมต่อพระองค์  ซ่ึงหากน้ามากล่าวในหน้าเหล่านี้จะไม่บังควร  และจะท้าให้ผู้อ่านเหนื่อยหน่าย  พระ

โมฮัมหมัดเคืองใจถ้อยค้าเหล่านี้เป็นอย่างย่ิง  ขณะท่ีอยู่ในภวังค์ของสมาธิและความพิศวง  พระองค์จ้องมอง

ข้ึนไปบนนภาและได้ยินสุรเสียงท่ีอ่อนโยนของเกเบรียวกล่าวว่า : “เราเห็นเ จ้าจากเ บ้ืองบนก้าลังหันหน้าข้ึน

หานภา  แต่เราจะให้เจ้าหันไปหาเกบเบรท่ีจะท้าให้เจ้ายินดี” (36)  วันต่อมาขณะท่ีศาสนทูตพร้อมกับบรรดา

สหายของพระองค์ก้าลังสวดบทอธิษฐานเท่ียงวัน  และได้ท้าริคัท (37) ท่ีบัญญัติไว้ไปแล้วสองคร้ัง  สุรเ สียง

ของเกเบรียวเป็นท่ีได้ยินอีกคร้ังว่า : “จงหันหน้าของเจ้าไปหาสุเหร่าศักด์ิสิทธิ์” (38, 39)  ในขณะท่ีอธิษฐานอยู่

นี้พระโมฮัมหมัดทรงหันหน้าออกจากเยรูซาเลมไปหาคาเบห์ทันที  คร้ันแล้วสหายท้ังหลายของศาสนทูตเกิด

ความความยุ่งใจอย่างหนักโดยทันใด  ความศรัทธาของพวกเขาส่ันคลอนอย่างหนัก  พวกเขาตกใจอย่าง ย่ิงจน

หลายคนหยุดอธิษฐานกลางคันและเลิกนับถือศาสนา  แท้จริงแล้วพระผู้เป็นเจ้าก่อให้เ กิดความสับสนนี้ ก็เพื่อ

จะทดสอบและพิสูจน์คนรับใช้ท้ังหลายของพระองค์  ไม่เช่นนั้นแล้วพระองค์ ผู้ทรงเป็นกษัตริย์ใน อุดมคติ

สามารถให้เกบเบรอยู่ท่ีเดิม  และให้เยรูซาเลมเป็นต้าแหน่งของการบูชาต่อไปส้าหรับยุคศาสนาของพระองค์

ก็ได้  เพื่อว่าเกียรติของการเป็นท่ียอมรับท่ีประทานให้แก่นครศักด์ิสิทธิ์นี้จะไม่ส้ินสุดลง 

ศาสนทูตมากมายท่ีถูกส่งลงมาในฐานะธรรมทูตของพระวจนะของพระผู้เป็นเ จ้านับต้ังแต่พระโมเสสถูก

แสดงให้เห็นชัดเช่น  เดวิด  พระเยซู  และพระศาสดาองค์อ่ืนๆท่ีได้รับการชูไว้สูง กว่า  ท่ีมาปรากฏใน

ช่วงเวลาระหว่างการเปิดเผยพระธรรมของพระโมเสสและพระโมฮัมหมัด  ไม่มีองค์ใดเคยเปล่ียนแปลง

กฎของเกบเบร  ธรรมทูตทุกองค์เหล่านี้ของพระผู้เป็นนายแห่งสรรพโลก  ล้วนก้ากับประชาชนให้หันไป

ในทิศทางเดียวกัน  ในสายตาของพระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นกษัตริย์ในอุดมคติ  สถานท่ีท้ังหมดบนพิภพเป็นหนึ่ง

เดียวกัน  ยกเว้นสถานท่ีท่ีพระองค์ก้าหนดไว้เพื่อจุดประสงค์ท่ีเจาะจงเป็นพิเศษในสมัยของพระศาสดา

ท้ังหลายของพระองค์  ดังท่ีพระองค์ทรงกล่าวว่า : “ตะวันออกและตะวันตกเป็นของพระผู้เ ป็นเ จ้า : 

ดังนั้นไม่ว่าเจ้าจะหันไปทางไหน  ก็มีพระพักตร์ของพระผู้เป็นเจ้าอยู่” (40)  แม้ว่ามีสัจธรรมในข้อเท็จจริง

นี้  ไฉนเกบเบรจึงถูกเปล่ียนซ่ึงก่อให้เกิดความยุ่งใจดังกล่าวในหมู่ประชาชน  ท้าให้สหายท้ังหลายของศา

สนทูตหว่ันไหวและสับสนเป็นการใหญ่  ใช่แล้ว  ส่ิงท้ังหลายดังกล่าวท่ีก่อความอกส่ันขวัญหนีในหัวใจ

ของมวลมนุษย์  บังเกิดข้ึนก็เพียงเพื่อว่า  วิญญาณแต่ละดวงจะถูกทดสอบโดยเกณฑ์ ของพระผู้เ ป็นเ จ้า  

เพื่อว่าคนจริงจะเป็นท่ีทราบและแยกได้จากคนจอมปลอม  ดังนี้พระองค์ทรงเปิดเผยหลังจาก ท่ีเ กิดรอย
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แยกในหมู่ประชาชนว่า : “เราไม่ได้ก้าหนดส่ิงท่ีจะให้เจ้ามีไว้เป็นเกบเบร  แต่เพื่อให้เราแยกผู้ท่ีปฏิบัติตาม

อัครสาวกจากผู้ท่ีสะบัดหน้าหนี” (41)  “ลาโง่ท่ีต่ืนกลัวหนีสิงโต” (42)    

หากเจ้าไตร่ตรองวาทะเหล่านี้ในหัวใจเพียงสักพัก  เจ้าจะพบอานนไปสู่ความเข้าใจไขออกต่อหน้า

เจ้าอย่างแน่นอน  และจะเห็นความรู้ท้ังปวงและความลึกลับของความรู้เหล่านั้น ถูกเปิดม่านคลุมออกต่อ

สายตาของเจ้า  ส่ิงท้ังหลายดังกล่าวเกิดข้ึนเพียงเพื่อว่า  วิญญาณท้ังหลายของมนุษย์จะพัฒนาและได้รับการ

ปลดปล่อยจากกรงขังแห่งอัตตาและกิเลส  ไม่เช่นนั้นแล้วกษัตริย์ในอุดมคตินี้ในสาระของพระองค์ไม่ข้ึนกับ

ความเข้าใจของทุกชีวิตมาตลอดนิรันดรกาล  และในสภาวะของพระองค์เองจะยังคงประเสริฐเหนือการบูชา

ของทุกดวงวิญญาณชั่วนิรันดร์  สายลมเดียวแห่งความม่ัง ค่ังของพระองค์เพียงพอท่ีจะสวมมวลมนุษยชาติ

ด้วยเส้ือคลุมแห่งความม่ังค่ัง  และหยดเดียวจากมหาสมุทรแห่งกรุณาธิคุณอันเหลือล้นของพระองค์เพียง

พอท่ีจะประสาทความรุ่งโรจน์ของชีวิตนิรันดร์ให้แก่ทุกชีวิต  แต่เนื่องด้วยจุดประสงค์สวรรค์มีโองการว่า  

คนจริงควรแยกจากคนจอมปลอม  และดวงอาทิตย์ควรแยกจากเงา  ดังนั้นในทุกฤดูกาลพระองค์จึงหล่ังบท

ทดสอบจากอาณาจักรแห่งความรุ่งโรจน์ของพระองค์มายังมนุษยชาติ 

หากมนุษย์ท้าสมาธิใคร่ครวญดูชีวิตของศาสนทูตท้ังหลายในอดีต  พวกเขาจะ รู้และเ ข้าใจวิธีการ

ต่างๆ ของศาสนทูตเหล่านี้ได้โดยง่าย  จนไม่ถูกบังตาด้วยการกระท้าและวจนะ ต่างๆ ท่ีขัดกับความต้องการ

ทางโลกของตนอีกต่อไป  และดังนี้จะเผาผลาญม่านปิดก้ันทุกผืนด้วยไฟท่ีก้าลังลุกอยู่ในพุ่มไม้แห่งความรู้

สวรรค์  และจะอาศัยอย่างปลอดภัยอยู่บนบัลลังก์แห่งสันติสุขและความม่ันใจ  ตัวอย่างเช่น  จงพิจารณาดู

พระโมเสสผู้เป็นบุตรของอิมราน  ซ่ึงเป็นหนึ่งในศาสนทูตท่ีประเสริฐท้ังหลายและเป็นผู้เ ปิดเผยคัมภีร์จาก

สวรรค์เล่มหนึ่ง  ในช่วงแรกของชีวิตก่อนการประกาศภารกิจของพระองค์  วันหนึ่งขณะท่ีเ ดินผ่านตลาด

พระองค์เห็นชายสองคนต่อสู้กัน  คนหนึ่งขอความช่วยเหลือจากพระโมเสสเพื่อ สู้กับคู่ต่อสู้  คร้ันแล้วพระ

โมเสสเข้าช่วยและสังหารเขา  บันทึกในคัมภีร์ศักด์ิสิทธิ์ให้การยืนยันเร่ืองนี้  หากน้ารายละเ อียดมากล่าวจะยืด

ยาวและขัดจังหวะการอภิปรายเหตุผล  รายงานเ ก่ียวกับเหตุการณ์นี้แพร่กระจายไปท่ัวท้ังเ มือง  และ ตามท่ี

เนื้อหาในคัมภีร์เป็นพยาน  พระโมเสสกลัวมาก  เ ม่ือค้าเ ตือน : “ดูกร  โมเสส!  ความจริงแล้วเหล่าหัวหน้า

ปรึกษากันเพื่อจะสังหารเจ้า” (43)  มาถึงหูของพระองค์  พระโมเสสออกจากเมืองและไปพักอาศัยอยู่ใน

มีเดียนโดยเป็นผู้รับใช้โชเอ็บ  ระหว่างทางท่ีกลับมาพระโมเสสเข้าไปในหุบเขาศักด์ิสิทธิ์ ซ่ึง ต้ังอยู่ในท่ีรกร้าง

แห่งไซนาย  และท่ีนั่นทรงเห็นจินตภาพของกษัตริย์แห่งความรุ่งโรจน์จาก “พฤกษาท่ีมิใช่ของตะวันออกหรือ

ตะวันตก” (44)  ท่ีนั่นพระองค์ได้ยินสุรเสียงปลุกวิญญาณของพระวิญญาณพูดมาจากไฟท่ีจุ ดข้ึนมา  บัญชา

พระองค์ให้สาดแสงแห่งการน้าทางสวรรค์ให้กับประชาชนของฟาโรห์  เพื่อว่าโดยการปลดปล่อยพวกเขาให้

พ้นจากเงาของหุบเขาแห่งอัตตาและกิเลสโดยซัลซาบิลแห่งการละวาง  พระองค์จะช่วยให้พวกเขาสามารถไป
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ถึงทุ่งหญ้าแห่งธรรมปีติ  และโดยการท้าให้พวกเขาหายสับสนเพราะความห่างไกล  จะทรงพาให้พวกเขาเ ข้า

ไปในนครสันติสุขแห่งการปรากฏองค์ของพระผู้เป็นเจ้า  เม่ือพระโมเสสไปหาฟาโรห์และส่งมอบธรรมสาร

ให้แก่เขาตามท่ีพระผู้เป็นเจ้าบัญชา  ฟาโรห์พูดอย่างดูถูกว่า : “เจ้าไม่ใช่ผู้ท่ีก่อฆาตรกรรมและกลายเป็นคนไม่

มีศาสนาหรอกหรือ?”  ดังนี้ตามท่ีพระผู้เป็นนายแห่งราชศักดาเล่า  ฟาโรห์พูดกับพระโมเสสว่า : “การกระท้า

อะไรท่ีเจ้าท้าลงไป?!  เจ้าเป็นหนึ่งในพวกท่ีไม่รู้คุณ  พระองค์ทรงกล่าวว่า : ‘เราท้าเช่นนั้นจริงๆ  และเราเ ป็น

หนึ่งในพวกท่ีผิดพลาด  และเราหนีท่านไปตอนท่ีเรากลัวท่าน  แต่พระผู้เป็นนายของเราประทานอัจ ฉริยภาพ

ให้แก่เรา  และท้าให้เราเป็นหนึ่งในอัครสาวกของพระองค์’” (45)  

และบัดนี้จงไตร่ตรองดูในหัวใจของเจ้าเก่ียวกับความสับสนอลหม่านท่ีพระผู้เ ป็นเ จ้าปลุกข้ึนมา  จง

ใคร่ครวญดูบททดสอบแปลกประหลาดนานัปการท่ีพระองค์ใช้ทดสอบคนรับใช้ท้ังหลายของพระองค์  จง

พิจารณาดูว่า  พระองค์ทรงเลือกบุคคลหนึ่งจากบรรดาคนรับใช้ของพระองค์  และทรงฝากฝังพันธกิจแห่งการ

น้าทางสวรรค์ให้แก่เขา  ผู้ซ่ึงเป็นท่ีรู้กันว่ามีความผิดฐานฆ่าคนตาย  ผู้ซ่ึงยอมรับความโหดร้ายของตนเอง  ผู้

ซ่ึงในสายตาของโลกได้รับการเล้ียงดูในบ้านของฟาโรห์  และรับอาหารท่ีโต๊ะของเขาเป็นเวลาเ กือบสามสิบปี  

พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นกษัตริย์ท่ีทรงอ้านาจเบ็ดเสร็จ  ไม่สามารถหรือท่ีจะร้ังมือของพ ระโมเสสมิให้ก่อฆาตกรรม  

เพื่อไม่ให้มีการโทษพระองค์ว่าเป็นผู้สังหาร  ซ่ึงก่อให้เกิดความสับสนและความรังเกียจในหมู่ประชาชน? 

ท้านองเดียวกันจงใคร่ครวญดูสภาวะและสภาพของแมร่ี  โฉมหน้าท่ีงดงามท่ีสุดของเธอแสดงความ

ฉงนอย่างย่ิง  และกรณีของเธอสาหัสย่ิงนัก  จนเธอขมข่ืนใจท่ีได้เกิดมา  พยานต่อเ ร่ืองนี้ คือเนื้อหาของวจนะ

ศักด์ิสิทธิ์ท่ีมีการกล่าวไว้ว่า  หลังจากท่ีแมร่ีให้ก้าเนิดพระเยซู  เธอคร้่าครวญต่อความระก้าล้าบากของเธอและ

ร้องว่า : “โอ  ขอให้ข้าได้ตายก่อนนี้  และกลายเป็นส่ิงท่ีถูกลืม  ถูกลืมไปเลย !” (46)  เราขอสาบานต่อพระผู้

เป็นเจ้า!  ความเศร้าโศกดังกล่าวกลืนกินหัวใจและเขย่าชีวิต  ความอกส่ันขวัญหนีของวิญญาณดังกล่าว  ความ

ส้ินหวังดังกล่าว  จะมีเหตุมาจากส่ิงอ่ืนใดไม่ได้นอกจากการต้าหนิของศัตรูและการหาเ ร่ืองของพวกท่ีไม่มี

ศาสนาและวิปริต  จงใคร่ครวญดู  แมร่ีจะให้ค้าตอบอะไรแก่ประชาชนรอบๆ เธอได้?  เธอจะอ้างได้อย่างไร

ว่าเด็กทารกซ่ึงบิดาของเขาไม่เป็นท่ีทราบ  ต้ังครรภ์ โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ?  ดังนั้นแมร่ีผู้คลุมโฉมหน้า

อมตะไว้  จึงอุ้มลูกของเธอแล้วกลับบ้าน  ทันใดท่ีดวงตาของประชาชนมองมาท่ีเธอ  พวกเขาเปล่งเ สียง ว่า : 

“ดูกร  ภคินีแห่งเอรอน!  บิดาของเจ้าไม่ใช่บุรุษแห่งความชั่วร้าย  มารดาของเจ้าหาใช่สาวไม่บริสุทธิ์” (47)  

และบัดนี้จงท้าสมาธิใคร่ครวญดูความโกลาหลคร้ัง ย่ิงใหญ่ท่ีสุดนี้   บททดสอบท่ีสาหัสท่ี สุดนี้   แม้

ด้วยส่ิงท้ังหมดเหล่านี้ก็ตาม  พระผู้เป็นเจ้าก็ทรงประทานความรุ่งโรจน์แห่งความเป็นศาสนทูตให้แก่สาระ

ของพระวิญญาณ  ผู้เป็นท่ีรู้กันในหมู่ประชาชนว่าไม่มีบิดา  และท้าให้พระเยซูเ ป็น พยานหลักฐานของ

พระองค์ส้าหรับทุกคนท่ีอยู่ในสวรรค์และบนโลก 
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จงดูซิว่า  วิธีการของพระศาสดาท้ังหลายของพระผู้เป็นเจ้าตามท่ีบัญญัติไว้โดยกษัตริย์แห่งสรรพโลก  

ต่างจากวิธีการและความต้องการของมนุษย์อย่างไร !  เ ม่ือเ จ้าเ ร่ิมเ ข้าใจสาระของความลึกลับเหล่านี้ของ

สวรรค์  เจ้าก็จะเข้าใจจุดประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า  พระผู้มีเสน่ห์  พระผู้เป็นท่ีรักย่ิง   เ จ้าจะถือว่าถ้อยค้าและ

การกระท้าของพระผู้เป็นประมุขท่ีทรงมหิทธานุภาพนี้เป็นหนึ่งเดียวกัน  อะไรก็ตามท่ีเ จ้าเห็นในการกระท้า

ของพระองค์  เจ้าจะพบส่ิงเดียวกันในค้าพูดของพระองค์  อะไรก็ตามท่ีเจ้าอ่านจากค้าพูดของพระองค์   เ จ้าจะ

เห็นส่ิงนั้นในการกระท้าของพระองค์  ดังนี้นี่เองท่ีดูภายนอกแล้วการกระท้าและวาทะดังกล่าวคือไฟแห่ง

ความพยาบาทส้าหรับคนชั่วร้าย  แต่ภายในแล้วคือน้้าแห่งความปรานีส้าหรับผู้ท่ีชอบธรรม  หาก ดวงตาของ

หัวใจเปิดออก  หัวใจนั้นจะสังเกตเห็นว่า  วจนะท่ีเปิดเผยจากนภาแห่งพระประสงค์ของพระผู้เ ป็นเ จ้าเ ป็น

หนึ่งเดียวกันกับการกระท้าท่ีมาจากอาณาจักรแห่งอานุภาพสวรรค์ 

ดูกร  ภราดร!  และบัดนี้จงเอาใจใส่  หากส่ิงท้ังหลายดังกล่าวถูกเปิดเผยในยุคศาสนานี้   และ

เหตุการณ์ต่างๆ ดังกล่าวเกิดข้ึนในเวลานี้  ประชาชนจะท้าอะไร?  เราขอสาบานต่อพระผู้เ ป็นผู้ให้การศึกษา

มนุษยชาติท่ีแท้จริง  และเป็นผู้เปิดเผยพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้าว่า  ประชาชนจะประกาศอย่างทันใดโดย

ไม่ต้องสงสัยว่า  พระองค์เป็นคนไม่มีศาสนา  และจะตัดสินประหารชีวิตพระองค์  พวกเขาไม่เงี่ยหูฟัง เ สียงท่ี

ประกาศเลยว่า : ดูซิ!  พระเยซูปรากฏข้ึนมาจากลมหายใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์   และพระโมเสสถูกเ รียก

ให้มารับงานท่ีก้าหนดโดยพระผู้เป็นเจ้า!  หากเสียงมากมายเปล่งข้ึนก็จะไม่มีหูใดฟังถ้าเรากล่าวว่า  เ ด็กท่ีไม่มี

บิดาได้รับการประสาทพันธกิจของความเป็นศาสนทูต  หรือฆาตกรได้น้าธรรมสาร “แท้จริงแล้ว  แท้จริงแล้ว

เราคือพระผู้เป็นเจ้า” มาจากเปลวไฟของพุ่มไม้ลุกไหม้ 

หากดวงตาแห่งความยุติธรรมถูกเปิดออก  ดวงตานั้นจะมองเห็นตามท่ีกล่าวมาเลยว่า  พระองค์  พระ

ผู้เป็นเหตุและจุดประสงค์สุดท้ายของส่ิงเหล่านี้ท้ังหมด  ถูกแสดงให้เห็นชัดในยุคนี้   แม้ว่าเหตุการณ์คล้ายๆ 

กันยังไม่เกิดข้ึนในยุคศาสนานี้  กระนั้นประชาชนยังคงยึดติดกับจินตนาการท่ีไร้สาระของพวกประพฤติ

ทราม  ข้อกล่าวหาท่ีใช้กับพระองค์ร้ายแรงเพียงไร!  การประหัตประหารท่ีกระท้าต่อพระองค์รุนแรงเพียง

ไหน!  เป็นข้อกล่าวหาและการประหัตประหารท่ีมนุษย์ไม่เคยเห็นหรือได้ยินท่ีคล้ายกันมาก่อน! 

พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงความย่ิงใหญ่!  เม่ือสายธารแห่งวาทะมาถึงข้ันนี้   เรามองเห็นและดูซิ !  สุคนธรส

ของพระผู้เป็นเจ้าก้าลังโชยมาจากอรุโณทัยแห่งการเปิดเผยพระธรรม  และสายลมยามเช้าก้าลังพัดมาจากชีบา

ของพระผู้ทรงความนิรันดร์  ข่าวการเปิดเผยพระธรรมนี้ท้าให้หัวใจส้าราญและยังความดีใจท่ีวัดไม่ได้ให้แก่

วิญญาณ  การเปิดเผยพระธรรมนี้ท้าให้ทุกส่ิงเปล่ียนใหม่  และน้าของขวัญท่ีนับและประเมินไม่ได้จากพระผู้

เป็นมิตรท่ีไม่อาจรู้มาให้  เส้ือคลุมแห่งการสรรเสริญของมนุษย์ไม่สามารถหวังจะสวมได้พอดีกับความสูงส่ง

ของการเปิดเผยพระธรรมนี้  และเส้ือก๊ักแห่งวาทะไม่มีวันเ ข้ารูปกับร่างกายท่ีเ รืองรองของ การเปิดเผยพระ
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ธรรมนี้  การเปิดเผยพระธรรมนี้คล่ีคลายความลึกลับซ่อนเ ร้นโดยไม่ใช้ถ้อยค้า  เ ปิดเผยความลับของพจนา

สวรรค์โดยไม่ต้องพูด  สอนความเศร้าโศกและคร้่าครวญให้แก่นกไนติงเกลท่ีขับขานอยู่บน คบไม้แห่งความ

ห่างไกลและการพลัดพราก  ส่ังสอนศิลปะของหนทางแห่งความรักและแส ดงความลับของการยอมจ้านน

หัวใจให้แก่นกเหล่านั้น  ส้าหรับบุษบาในเรซวานแห่งการกลับมาอยู่ร่วมกันในสวรรค์  การเปิดเผยพระธรรม

นี้เปิดเผยการแสดงความรักของคนรักท่ีคล่ังไคล้  เ ปิดม่านให้เห็นเสน่ห์ของผู้ท่ีเ ป็นธรรม  ประทานความ

ลึกลับของสัจธรรมให้แก่บุหงาในอุทยานแห่งความรัก  และฝากฝังสัญลักษณ์แห่งความล้้าลึกในสุดไว้ในอุรา

ของคนรัก  ณ ชั่วโมงนี้กรุณาธิคุณของการเปิดเผยพระธรรมนี้หล่ังไหลอย่างเหลือล้นจนพระวิญญาณบริสุทธิ์

เองอิจฉา!  การเปิดเผยพระธรรมนี้ส่งคล่ืนในทะเลมาให้หยดน้้า  และประสาทผงธุลีด้วยความอ้าไพของดวง

อาทิตย์  ความอารีของการเปิดเผยพระธรรมนี้หล่ังไหลทะลักมามากล้น  จนด้วง ท่ีเหม็นสาปท่ีสุดแสวงหา

น้้าหอมของชะมดเชียง  และค้างคาวแสวงหาแสงอาทิตย์  การเปิดเผยพระธรรมนี้ได้กระตุ้นคนตายด้วยลม

หายใจแห่งชีวิต  และดลให้พวกเขารีบออกมาจากหลุมศพหินท่ีฝัง ร่างของตน  การเปิดเผยพระธรรมนี้

สถาปนาคนเขลาบนเก้าอ้ีแห่งวิชา  และยกผู้กดข่ีข้ึนมาบนบัลลังก์แห่งความยุติธรรม 

จักรวาลเป่ียมไปด้วยพระพรอเนกอนันต์เหล่านี้  ก้าลังรอคอยชั่วโมงท่ีอิทธิพลของพรสวรรค์ท่ีมอง

ไม่เห็นของการเปิดเผยพระธรรมนี้  จะถูกแสดงให้เห็นชัดในโลกนี้  เ ม่ือผู้ท่ีระโหยและกระหายจัดจะไปถึง

โควซาร์แห่งชีวิตของพระผู้เป็นท่ีรักย่ิงของตน  และผู้พเนจรท่ีผิดพลาดซ่ึงหลงทางอยู่ในท่ีรกร้างแห่งความ

ห่างไกลและศูนยภาพ  จะเข้าไปในวิหารแห่งชีวิตและได้กลับมาอยู่ร่วมกันกับผู้เ ป็นท่ีปรารถนาของหัวใจ

ของตน  เมล็ดพืชศักด์ิสิทธิ์เหล่านี้จะงอกในดินของหัวใจของผู้ใด?  ดอกไม้แห่งสภาวะท่ีมองไม่เห็นจะงอก

ออกมาจากอุทยานของวิญญาณของผู้ใด?  แท้จริงแล้วเรากล่าวว่า  ไฟของพุ่มไม้แห่งความรักก้าลังลุกอย่าง

ร้อนแรงในไซนายแห่งหัวใจ  จนสายธารของวาทะศักด์ิสิทธิ์ไม่มีวันดับเปลวไฟนี้ได้  มหาสมุทรท้ังหลายไม่

มีวันบรรเทาความกระหายจัดของอสุรกายน้้านี้ได้  และนกฟีนิกซ์แห่งไฟท่ีไม่มีดับนี้ไม่สามารถอาศัยอยู่ท่ีใด

นอกจากในความเปล่งปล่ังของพระพักตร์ของพระผู้เ ป็นท่ีรักย่ิง   ดูกร  ภราดร !  ดังนั้นจงจุดตะเกียงแห่ง

วิญญาณภายในหัวใจห้องในสุดของเจ้าด้วยน้้ามันแห่งอัจฉริยภาพ  และปกป้องตะเกียงนี้ ด้วยครอบแก้วแห่ง

ความเข้าใจ  เพื่อว่าลมหายใจของพวกไม่มีศาสนาจะดับเปลวไฟหรือลดความเ จิดจ้าของตะเกียงนี้ไม่ได้   ดังนี้

เราได้ให้ความสว่างแก่นภาแห่งวาทะด้วยความอ้าไพของดวงอาทิตย์แห่งความเข้าใจและอัจฉริยภาพสวรรค์  

เพื่อว่าหัวใจของเจ้าจะพบความสงบ  และเจ้าจะได้เป็นพวกท่ีเหินด้วยปีกแห่งความม่ันใจ  ข้ึนไปบนนภาแห่ง

ความรักของพระผู้เป็นนายของพวกเขา  พระผู้ทรงปรานี 

และบัดนี้เก่ียวกับวาทะของพระองค์ : “และเม่ือนั้นสัญลักษณ์ของบุตรแห่งมนุษย์จะปรากฏบนนภา ”  

วาทะเหล่านี้หมายความว่า  เม่ือดวงอาทิตย์แห่งค้าสอนสวรรค์ถูกบดบัง  ดวงดาวแห่งกฎท่ีสถาปนาไ ว้โดย
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พระผู้เป็นเจ้าตกลงมา  และดวงจันทร์แห่งความรู้ท่ีแท้จริง ซ่ึงเ ป็นผู้ให้ความรู้มนุษยชาติ ถูกบังแสง  เ ม่ือ

มาตรฐานท้ังหลายแห่งการน้าทางสวรรค์และความสุขย้อนกลับ  และยามเช้าแห่งสัจธรรมและความชอบ

ธรรมจมลงไปในรัตติกาล  เม่ือนั้นสัญลักษณ์ของบุตรแห่งมนุษย์จะปรากฏบน นภา  “นภา” หมายถึงนภาท่ี

มองเห็น  เนื่องด้วยเม่ือใกล้จะถึงชั่วโมงท่ีดวงตะวันบนนภาแห่งความยุติธรรมจะถูกแสดงให้เห็นชัด  เ รือแห่ง

การน้าทางสวรรค์จะแล่นบนทะเลแห่งความรุ่งโรจน์  ดวงดาวจะปรากฏบนนภา  เป็นการน้ามาก่อนการมาถึง

ของแสงสว่างท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสุดนี้เพื่อบอกประชาชนล่วงหน้า  ท้านองเ ดียวกันบนนภาท่ีมองไม่เห็น  ดาวดวง

หนึ่งจะถูกแสดงให้เห็นชัด  ซ่ึงจะเป็นสัญญาณน้ามาก่อนรุ่งอรุณของยามเช้าท่ีแท้จริงและสูงส่ง นี้ ส้าหรับ

ประชาชนท้ังหลายของโลก  สัญลักษณ์สองประการนี้บนนภาท่ีมองเห็นและมองไม่เห็น  ได้ประกาศการ

เปิดเผยพระธรรมของศาสนทูตแต่ละองค์ของพระผู้เป็นเจ้า  ตามท่ีเชื่อกันโดยท่ัวไป 

หนึ่งในศาสนทูตเหล่านี้คือพระอับราฮัม  ผู้เป็นพระสหายของพระผู้เป็นเจ้า  ก่อนท่ีพระองค์จะแสดง

องค์ให้ปรากฏ  นิมรอดได้ฝัน  คร้ันแล้วเขาเรียกบรรดาโหรมา  ซ่ึงพวกเขาท้านายให้นิมรอดทราบว่า  ดาว

ดวงหนึ่งจะรุ่งข้ึนมาบนนภา  ท้านองเ ดียวกันมีผู้น้าข่าวมาประกาศการเสด็จมาของพระอับราฮัมไปท่ัว

ดินแดน  

หลังจากพระอับราฮัม  พระโมเสสผู้ทรงสนทนากับพระผู้เ ป็นเ จ้า เสด็จมา  บรรดาโหรในสมัยของ

พระองค์เตือนฟาโรห์ด้วยถ้อยค้าเหล่านี้  : “ดาวดวงหนึ่งได้ข้ึนมาบนนภา  และดูซิ !  นี้คาดการณ์ถึงการ

ต้ังครรภ์เด็กคนหนึ่งซ่ึงจะกุมชะตาของเจ้าและชะตาของประชาชนของเจ้าไว้ในมือของเขา ”  ท้านองเ ดียวกัน

มีปราชญ์คนหนึ่งมาปรากฏซ่ึงยามกลางคืนท่ีมืดมน  เขาน้าข่าวท่ีน่ายินดีมาบอกประชาชนของอิสราเอล  เ ป็น

การปลอบโยนวิญญาณและให้ความอุ่นใจแก่พวกเขา  บันทึกต่างๆ ในคัมภีร์ศักด์ิ สิทธิ์ให้การยืนยันเ ร่ืองนี้  

หากจะกล่าวถึงรายละเอียดท้ังหมด  สารนี้จะหนาจนเป็นหนังสือ  ย่ิงไปกว่านั้นเราไม่ปรารถนาจะเ ล่าเ ร่ือง

ต่างๆ ในสมัยท่ีผ่านไปแล้ว  พระผู้เป็นเจ้าเป็นพยานให้เราว่า  แม้แต่ส่ิง ท่ีเรากล่าวตอนนี้ ก็เ ป็นเพราะ ความ

เมตตารักใคร่ของเราท่ีมีต่อเจ้า  เพื่อว่าคนยากไร้ของโลกจะไปถึงชายฝ่ัง ทะเลแห่งความม่ัง ค่ัง  คนเขลาจะ

ได้รับการน้าไปสู่มหาสมุทรแห่งความรู้สวรรค์  และบรรดาผู้ท่ีกระหายความเข้าใจจะได้ด่ืมซัลซาบิลแห่ง

อัจฉริยภาพของพระผู้เ ป็นเ จ้า  ไม่เช่นนั้นแล้วคนรับใช้ผู้นี้ ถือว่าการพิจารณาบันทึกเหล่านั้นเ ป็นความ

ผิดพลาดท่ีร้ายแรงและการละเมิดท่ีสาหัส 

ท้านองเดียวกันเม่ือชั่วโมงแห่งการเปิดเผยพระธรรมของพระเยซูใกล้เ ข้ามา  นักบวชเมกัสสามส่ีคน

ตระหนักว่าดวงดาวของพระเยซูมาปรากฏบนนภา  จึงออกติดตามแสวงหาจน กระท่ังมาถึงนครซ่ึงเ ป็น

บัลลังก์ของอาณาจักรของฮีรอด  ซ่ึงอิทธิพลของอธิปไตยของเขาในสมัยนั้นห้อมล้อมท่ัวท้ังดินแดนนั้น  
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นักบวชมากัสเหล่านี้กล่าวว่า : “ผู้ท่ีก้าเนิดมาเป็นกษัตริย์ของชาวยิวอยู่ท่ีไหน?  เพราะ เราเห็นดวงดาว

ของเขาทางตะวันออกและมาเพื่อบูชาเขา!” (48)  เม่ือพวกเขาได้ออกแสวงหาก็พบว่า  ในเบทเลเฮมในดินแดน

แห่งจูเดีย  เด็กคนนั้นคลอดออกมาแล้ว  นี้ คือสัญลักษณ์ท่ีถูกแสดงให้ปรากฏบนนภาท่ีมองเห็น  ส้าหรับ

สัญลักษณ์บนนภาท่ีมองไม่เห็น  นภาแห่งความเข้าใจและความรู้สวรรค์  ยาห์ยอบุตรของเซคาไรยาคือผู้ท่ีให้

ข่าวการปรากฏองค์ของพระเยซูแก่ประชาชน  ดังท่ีพระองค์ทรงเปิดเผยไว้ว่า : “พระผู้เ ป็นเ จ้าประกาศยาห์ยอ

ต่อเจ้า  ซ่ึงเขาจะเป็นพยานต่อพระวจนะจากพระผู้เป็นเจ้า  ต่อผู้ท่ีย่ิงใหญ่และบริสุทธิ์” (49)  พจน์ “พระวจนะ” 

หมายถึงพระเยซู  ซ่ึงการเสด็จมาของพระองค์ยาห์ยอท้านายไว้  ย่ิงไปกว่านั้นในคัมภีร์สวรรค์ท้ังหลายเป็นท่ี

ลิขิตไว้ว่า : “จอห์นเดอะแบพติสก้าลังเทศน์ในท่ีรกร้างแห่งจูเดีย  และกล่าวว่า  จงส้านึกผิด : เพราะอาณาจักร

สวรรค์อยู่ใกล้แล้ว” (50)  จอห์นหมายถึงยาห์ยอ 

ท้านองเดียวกันก่อนท่ีความงามของพระโมฮัมหมัดจะถูกเปิดม่านคลุมออก  สัญลักษณ์ท้ังหลายบน

นภาท่ีมองเห็นถูกแสดงให้เห็นชัด  ส้าหรับสัญลักษณ์บนนภาท่ีมองไม่เห็น  มีชายส่ีคนมาปรากฏและสืบทอด

กันประกาศข่าวท่ีน่ายินดีของการรุ่งข้ึนมาของดวงอาทิตย์แห่งธรรมนี้ ต่อประชาชน  รูซเบห์ซ่ึงภายหลังชื่อ

ว่าซัลมาน  ได้รับเกียรติท่ีได้รับใช้พวกเขา  เม่ือจุดจบของหนึ่งในส่ีคนนี้ใกล้เข้ามา  เขาจะส่ง รูซเบห์ไปให้อีก

คนหนึ่ง  จนกระท่ังถึงคนท่ีส่ีเม่ือรู้สึกว่าความตายของตนใกล้แล้ว  เขากล่าวต่อ รูซเบห์ว่า : “ดูกร  รูซเบห์!  

เม่ือเจ้าน้าร่างของเราไปฝังแล้ว  จงไปยังฮีจาซ  เพราะท่ีนั่นดวงตะวันของพระโมฮัมหมัดจะรุ่ง ข้ึนมา  ขอ

ความสุขจงมีแด่เจ้าเพราะเจ้าจะได้เห็นพระพักตร์ของพระองค์!”  

และบัดนี้เก่ียวกับศาสนาท่ีน่าพิศวงและประเสริฐสุดนี้  แท้จริงแล้วจงรู้ไว้ว่า  นักดาราศาสตร์มากมาย

ได้ประกาศการมาปรากฏของดวงดาวของศาสนานี้บนนภาท่ีมองเห็น  ท้านองเ ดียวกันบนพิภพมีอาหมัดและ

คาเซมมาปรากฏ (51)  ผู้เป็นประทีปคู่แฝดท่ีอ้าไพ  ขอพระผู้เ ป็นเ จ้าทรงท้าให้สุสานของท้ัง คู่ เ ป็นสถานท่ี

ศักด์ิสิทธิ์!  

จากท้ังหมดท่ีเรากล่าวมาเป็นท่ีชัดเจนและแจ่มแจ้ง ว่า  ก่อนการเปิดเผยพระธรรมของ พระผู้เ ป็น

กระจกสะท้อนสาระของพระผู้เป็นเจ้าแต่ละองค์  จะต้องมีสัญลักษณ์ต่างๆ น้ามาก่อนการมาถึงของพวกเขา  

ซ่ึงสัญลักษณ์เหล่านี้จะถูกเปิดเผยให้เห็นบนนภาท่ีมองเห็น  และบนนภาท่ีมองไม่เห็น ซ่ึงเ ป็นท่ีต้ังของดวง

อาทิตย์แห่งความรู้  ดวงจันทร์แห่งอัจฉริยภาพ  ดวงดาวแห่งความเข้าใจและวาทะ  สัญลักษณ์บนนภาท่ีมอง

ไม่เห็นจะต้องถูกเปิดเผยในตัวตนของบุรุษท่ีสมบูรณ์  ผู้ซ่ึงก่อนท่ีพระศาสดาแต่ละองค์จะปรากฏ  จะอบรม

และตระเตรีนมวิญญาณท้ังหลายของมนุษย์ส้าหรับการมาถึงของดวงอาทิตย์แห่งธรรม  พระผู้เ ป็นแสงสว่าง

แห่งเอกภาพของพระผู้เป็นเจ้าในหมู่มนุษย์ 
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และบัดนี้ในเร่ืองของวาทะของพระองค์ท่ีว่า : “และเม่ือนั้นชนเผ่าท้ังหมดของโลกจะเศร้าโศก  และ

พวกเขาจะเห็นบุตรแห่งมนุษย์เสด็จมาในก้อนเมฆบนนภาด้วยอานุภาพและความรุ่งโรจน์ท่ีย่ิงใหญ่ ”  วาทะ

เหล่านี้เป็นสัญลักษณ์หมายความว่า  ในสมัยนั้นมนุษย์จะเศร้าโศกต่อการการสูญเสียดวงอาทิตย์แห่งความงาม

สวรรค์  ดวงจันทร์แห่งความรู้  และดวงดาวแห่งอัจฉริยภาพสวรรค์  คร้ันแล้วพวกเขาจะเห็นพระพักตร์ของ

พระศาสดาตามพันธสัญญา  พระ ผู้ทรงความงามอันเป็นท่ีบูชา  เสด็จลงมาจากนภาและข่ีก้อนเมฆ  นี้

หมายความว่าพระผู้ทรงความงามสวรรค์จะถูกแสดงให้เห็นชัดจากนภาแห่งพระประสงค์ของพระผู้เ ป็นเ จ้า  

และจะมาปรากฏในรูปของตัวตนมนุษย์  พจน์ “นภา” เ ป็นสัญลักษณ์แห่งความสูงส่งและความประเสริฐ  

เนื่องด้วยนภาเป็นสถานท่ีเปิดเผยองค์ของบรรดาพระผู้แสดงความวิสุทธิ์   พระผู้เ ป็นอรุโณทัยแห่งความ

รุ่งโรจน์บรมโบราณ  แม้จะคลอดออกมาจากครรภ์มารดา  พระผู้ทรงบรมโบราณเหล่านี้ในความเป็นจริงแล้ว

เสด็จลงมาจากนภาแห่งพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า  แม้จะอาศัยอยู่บนโลกนี้  ท่ีอาศัยท่ีแท้จ ริงของพวกเขา

คือสถานท่ีวิเวกแห่งความรุ่งโรจน์ในอาณาจักรเบ้ืองบน  ขณะท่ีเดินอยู่ในหมู่ผู้ท่ีจะต้องตาย  พ วกเขาเหินอยู่

บนนภาแห่งการปรากฏองค์ของพระผู้เป็นเจ้า  พวกเขาย่างเท้าบนหนทางแห่งวิญญาณโดยปราศจากเท้า  และ

ข้ึนไปสู่ยอดอันประเสริฐแห่งเอกภาพของพระผู้เป็นเจ้าโดยปราศจากปีก  ทุกลมหายใจท่ีชั่วแล่นพวกเขาท่อง

ไปท่ัวอวกาศท่ีไพศาล  และทุกขณะพวกเขาข้ามอาณาจักรท่ีมองเห็นและมองไม่เห็น  บนบัลลังก์ของพวกเขา

เป็นท่ีลิขิตไว้ว่า : “ไม่มีส่ิงใดขัดขวางพระองค์ไม่ให้สาละวนอยู่กับส่ิงอ่ืน”  และบนท่ีประทับของพวกเขาเป็น

ท่ีจารึกไว้ว่า : “แท้จริงแล้ววิธีของพระองค์ต่างกันทุกวัน” (52)  พวกเขาถูกส่งมาโดยอานุภาพท่ีเหนือธรรมดา

ของพระผู้ทรงด้ารงอยู่ก่อนยุคสมัย  และได้รับการเชิดชูโดยพระประสงค์อันประเสริฐของพระผู้ เ ป็นเ จ้า  พระ

ผู้เป็นกษัตริย์ท่ีย่ิงใหญ่ท่ีทุด  นี้คือความหมายของวจนะ : “เสด็จมาในก้อนเมฆบนนภา” 

ในวาทะต่างๆ ของดวงอาทิตย์แห่งธรรมท้ังหลาย  พจน์ “นภา” ถูกน้ามาใช้หมายถึง ส่ิงต่างๆ มากมาย

เช่น “นภาแห่งบัญชา”  “นภาแห่งพระประสงค์”  “นภาแห่งจุดประสงค์สวรรค์”  “นภาแห่งควมรู้สวรรค์”  

“นภาแห่งความม่ันใจ”  “นภาแห่งวาทะ”  “นภาแห่งการเปิดเผยพระธรรม”  “นภาแห่งการปกปิด”  และท่ี

คล้ายกัน  ในทุกกรณีพระองค์ให้ความหมายพิเศษอย่างหนึ่งแก่พจน์ “นภา”  ซ่ึงนัยของแต่ละความหมาย

ไม่ได้เปิดเผยต่อผู้ใด  นอกจากบรรดาผู้ท่ี เ ข้ามาถึงความลึกลับสวรรค์  และได้ด่ืมจากถ้วยแห่งชีวิตอมตะ  

ตัวอย่างเช่นพระองค์กล่าวว่า : “นภามีส่ิงยังชีพส้าหรับเจ้า  และบรรจุส่ิงท่ีสัญญาไว้กับเ จ้า” (53)  ทวาแผ่นดิน

นี่เองท่ีให้ส่ิงยังชีพ  ท้านองเดียวกันเป็นท่ีกล่าวไว้ว่า : “นามท้ังหลายมาจากนภา”  ทวานามเหล่านั้นออกมา

จากปากของมนุษย์  หากเจ้าช้าระกระจกแห่งหัวใจของเ จ้าให้ปลอดจากธุลีแห่งความประสงค์ร้าย  เ จ้าก็จะ

เข้าใจความหมายของพจน์ท่ีเป็นสัญลักษณ์ต่างๆ  ท่ีเปิดเผยโดยพระวจนะของพระผู้เ ป็นเ จ้าท่ีครอบคลุมทุกส่ิง  

ซ่ึงถูกแสดงให้เห็นชัดในทุกยุคศาสนา  และจะค้นพบความลึกลับท้ังหลายของความรู้สวรรค์  อย่างไรก็ตาม
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จนกว่าเจ้าจะเผาผลาญม่านแห่งวิชาท่ีเหลวไหลท่ีใช้กันในหมู่มนุษย์   ด้วยเปลวไฟแห่งความปล่อยวางอย่าง

ส้ินเชิง  เจ้าจึงจะสามารถเห็นยามเช้าท่ีอ้าไพแห่งความรู้ท่ีแท้จริง  

แท้จริงแล้วจงรู้ไว้ว่าความรู้มีสองชนิด : ความรู้ของพระผู้เป็นเจ้าและความรู้ของซาตาน  ความรู้หนึ่ง

เอ่อล้นมาจากน้้าพุแห่งแรงบันดาลใจสวรรค์  อีกความรู้หนึ่ง เ ป็นเพี ยงการสะท้อนความคิดท่ีไร้สาระและ

เข้าใจยาก  บ่อเกิดของความรู้แรกคือพระผู้เป็นเจ้าเอง  แรงจูงใจของความรู้หลังคือการกระซิบของกิเลสท่ี

เห็นแก่ตัว  ความรู้แรกได้รับการน้าทางด้วยหลักธรรม : “จงเกรงกลัวพระผู้เป็นเจ้า  พระผู้เ ป็นเ จ้าจะสอนเจ้า ” 

(54)  อีกความรู้หนึ่งเป็นเพียงการยืนยันสัจธรรมท่ีว่า : “ความรู้คือม่านท่ีร้ายกาจท่ีสุดระหว่างมนุษย์และพระ

ผู้สร้างของเขา”  ความรู้แรกออกผลเป็นความอดทน  ความปรารถนาย่ิง   ความเข้าใจท่ีแท้จริงและความรัก  

ขณะท่ีความรู้หลังไม่ออกผลอะไรนอกจากความจองหอง  ความทะนงและความถือดี  กล่ินสาปของ ค้าสอนท่ี

มืดมนเหล่า นี้ ท่ีปกคลุมโ ลก  ไม่สามารถพบไ ด้ใน ค้าพูดของท่านนา ยแห่งวาทะศักด์ิสิทธิ์ ท้ั งหลาย  ผู้

อรรถาธิบายความหมายของความรู้ท่ีแท้จริง   ต้นไม้ของค้าสอนดังกล่าวไม่สามารถออกผลอะไรนอกจาก

ความไม่เป็นธรรมและความพยศ  ความเกลียดชังและความอิจฉา  ผลไม้ของต้นไม้นี้ มีพิษถึงตาย  ร่มเงาของ

ต้นไม้นี้คือไฟท่ีเผาผลาญ  เป็นท่ีกล่าวไว้อย่างเข้าท่าเพียงไรว่า : “จงจับเ ส้ือคลุมของพระผู้เ ป็นยอดปรารถนา

ของหัวใจของเจ้า  และเก็บความอับอายท้ังหมดของเ จ้าไป  จงบอกผู้ชาญฉลาดทางโลกให้ไปซะ   ไม่ว่าชื่อ

ของพวกเขาจะย่ิงใหญ่เพียงไร” 

ดังนั้นหัวใจจะต้องได้รับการช้าระให้ปลอดจากค้าพูดเหลวไหลของมนุษย์  เพื่อว่าหัวใจนั้นจะค้นพบ

ความหมายซ่อนเร้นของแรงบันดาลใจจากพระผู้เ ป็นเ จ้า   และกลายเป็นคลังแห่งความลึกลับของความรู้

สวรรค์  ดังนี้เป็นท่ีกล่าวไว้ว่า : “ผู้ท่ีย่างเท้าบนหนทางหิมะขาวและเดินตามรอยเท้าของเสาคริมซัน  จะไม่มี

วันไปถึงท่ีพ้านักของตน  นอกจากว่ามือของเขาจะไม่มีส่ิงต่างๆ ทางโลกท่ีมนุษย์หวงแหน ”  นี้ คือส่ิง ท่ีจ้าเ ป็น

ก่อนอ่ืนส้าหรับใครก็ตามท่ีย่างเท้าบนหนทางนี้  จงไตร่ตรองดูส่ิงนี้ เพื่อว่า ด้วยดวงตาท่ีไม่ถูกม่านบัง เ จ้าจะ 

สังเกตเห็นสัจธรรมของถ้อยค้าเหล่านี้ 

เราได้ออกไปนอกจุดประสงค์ของการอภิปรายเหตุผลของเรา  แม้ว่าส่ิงใดก็ตามท่ีกล่าวถึงมีแต่ช่วย

ยืนยันจุดประสงค์ของเราเท่านั้น  พระผู้เป็นเจ้าเป็นพยาน!  ไม่ว่าเราปรารถนาย่ิง เพียงไรท่ีจะกล่าวอย่างย่อ  

กระนั้นเรารู้สึกว่าเราไม่สามารถร้ังปากกาของเราได้  แม้ท้ังหมดท่ีเรากล่าวมานี้   ไข่มุกท่ียังไม่ถูกเจาะรูซ่ึงอยู่

ในเปลือกหอยแห่งหัวใจของเรามีสุดคณานับเพียงไร!  ฮู ริแห่งความหมายซ่อนเ ร้นมากมายเพียงไรท่ียังถูก

ปกปิดอยู่ในห้องแห่งอัจฉริยภาพสวรรค์  ไม่มีใครเคยเข้าหาพวกเธอ  ฮูริ “ท่ีไม่มีมนุษย์หรือวิญญาณเคยแตะ

ต้องมาก่อน” (55)  แม้ท้ังหมดท่ีกล่าวมานี้  ดูเหมือนว่าไม่มีจุดประสงค์ของเราแม้อักษรเดียวเ อ่ยออกมา  ไม่มี

แม้สัญลักษณ์เดียวเก่ียวกับจุดหมายของเราถูกเปิดเผยออกมา  เ ม่ือไรจะพบผู้แสวงหาท่ีซ่ือสัตย์ท่ีจะสวมชุด
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แสวงบุญ  ไปถึงคาเบห์แห่งความปรารถนาของหัวใจ  และค้นพบความลึกลับท้ังหลายขอ งวาทะสวรรค์โดย

ปราศจากหูหรือล้ิน? 

ด้วยค้ากล่าวท่ีเรืองรอง  แน่แท้และแจ่มแจ้งเหล่านี้  ความหมายของ “นภา” ในวจนะท่อนท่ีกล่าวมา

ก่อนนี้จึงเป็นท่ีชัดเจนและประจักษ์  และบัดนี้เก่ียวกับวจนะของพระองค์ท่ีว่า  บุตรแห่งมนุษย์จะ “เสด็จมาใน

ก้อนเมฆบนนภา”  พจน์ “ก้อนเมฆ” หมายถึงส่ิงต่างๆ ท่ีขัดกับวิธีและความปรารถนาของมนุษย์  ดัง ท่ี

พระองค์เปิดเผยไว้ในวจนะท่ีคัดมากล่าวแล้วว่า : “ทุกคร้ังท่ีพระผู้เป็นอัครสาวกเสด็จมากับส่ิงท่ีวิญญาณของ

เจ้าไม่ปรารถนา  เจ้าล้าพองด้วยความทะนง  โดยกล่าวหาบางองค์ว่าเ ป็นผู้หลอกลวง  และสังหารองค์อ่ืน ” 

(56)  “ก้อนเมฆ” เหล่านี้นัยหนึ่งเป็นสัญลักษณ์หมายถึงการยกเลิกกฎต่างๆ  การยกเลิกยุคศาสนาก่อน  การ

ยกเลิกพิธีกรรมและธรรมเนียมท่ีปฏิบัติกันในหมู่มนุษย์  การเชิดชูผู้ซ่ือสัตย์ท่ีไม่รู้หนังสือให้อยู่เหนือบรรดา

ผู้รู้ท่ีต่อต้านศาสนา  อีกนัยหนึ่งก้อนเมฆเหล่านี้หมายถึงการมาปรากฏของ พระผู้ทรงความงามท่ีไม่ตาย  ใน

รูปของมนุษย์ท่ีจะต้องตาย  พร้อมกับข้อจ้ากัดของความเป็นมนุษย์เช่น  การกินและด่ืม  ความยากจนและ

ความร้่ารวย  ความรุ่งโรจน์และความตกต้่า  การนอนและการเ ดิน  และส่ิง อ่ืนๆ ท่ีทอดความสงสัยเ ข้ามาใน

จิตใจของมนุษย์  และท้าให้มนุษย์หันหนีไป  ม่านท้ังหมดดังกล่าวถูกกล่าวไว้เป็นสัญลักษณ์ว่า “ก้อนเมฆ” 

เหล่านี้คือ “ก้อนเมฆ” ท่ีท้าให้นภาแห่งความรู้และความเข้าใจของทุกคนท่ีอาศัยอยู่บนพิภพถูกผ่า ให้

แยกออก  ดังท่ีพระองค์ทรงเปิดเผยไว้ว่า : “ในวันนั้นนภาจะถูกผ่าโดยก้อนเมฆ” (57)  ดัง ท่ีก้อนเมฆบังดวงตา

ของมนุษย์ไม่ให้เห็นดวงอาทิตย์  เช่นกันส่ิงเหล่านี้ขวางวิญญาณไม่ให้มองเห็นแสงสว่างของดวงอาทิตย์แห่ง

ธรรม  ส่ิงท่ีเป็นพยานต่อเร่ืองนี้ออกมาจากปากของบรรดาผู้ท่ีไม่เชื่อท่ีเ ปิดเผยไว้ในคัมภีร์ : “และพวกเขา

กล่าวว่า : ‘อัครสาวกอะไรมีกิริยาเช่นนี้?  เขากินอาหาร  และเดินตามถนน  เราจะไม่เชื่อนอกจากว่าเทวดาจะ

ถูกส่งมาและมีส่วนร่วมในการให้ค้าเตือนของเขา?’” (58)  ท้านองคล้ายกันศาสนทูตองค์อ่ืนๆ ก็ไม่พ้นจาก

ความยากจนและความเดือดร้อน  ความหิว  ความยุ่งยากและความบังเ อิญของโลกนี้   เนื่องด้วยบุคคล

ศักด์ิสิทธิ์เหล่านี้ไม่หลุดจากส่ิงจ้าเป็นและความต้องการดังกล่าว  ประชาชนจึงหลงทางอยู่ในท่ีรกร้างแห่ง

ความสงสัยเคลือบแคลงใจ  และเดือดร้อนด้วยความสับสนฉงนใจ  พวกเขาแปลกใจว่า  บุคคลดังกล่าวถูกส่ง

ลงมาจากพระผู้เป็นเจ้า  อ้างว่ามีอ้านาจเหนือประชาชนและวงศ์ตระกูลท้ังหมดของโลก  และอ้างตนเป็น

เป้าหมายของสรรพโลกได้อย่างไร  ดังท่ีพระองค์ทรงกล่าวว่า : “หากไม่ใช่เพราะเ จ้า  เราย่อมไม่สร้างทุกส่ิง ท่ี

อยู่ในสวรรค์และบนโลก”  และกระนั้นบุคคลนี้กลับไม่พ้นจากเ ร่ืองเ ล็กน้อยดังกล่าว?  ไม่ต้องสงสัยว่าเ จ้า

ต้องรับทราบความทุกข์ทรมาน  ความยากจน  ความยุ่งยาก  และความตกต้่าท่ีบังเ กิดกับศาสนทูตทุกองค์ของ

พระผู้เป็นเจ้าและบรรดาสหายของพระองค์  เจ้าต้องได้ยินมาแล้วว่า  ศีรษะของเหล่าสาวกของพระศาสดา

ท้ังหลายถูกส่งเป็นของขวัญไปให้เมืองต่างๆ  และพวกเขาถูกขัดขวางอย่างร้ายกาจเพียงไรไม่ให้ท้าส่ิง ท่ีตน
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ได้รับบัญชา  พวกเขาแต่ละคนตกเป็นเหย่ือในมือของศัตรูศาสนาของพระองค์  และต้องทนทุกข์ทรมานกับ

ส่ิงใดก็ตามท่ีศัตรูส่ังการ 

เป็นท่ีประจักษ์ว่า  การเปล่ียนแปลงท้ังหลายท่ีเ กิดข้ึนในทุกยุคศาสนา   เ ป็นก้อนเมฆมืดท่ีค่ันอยู่

ระหว่างดวงตาแห่งความเข้าใจของมนุษย์และดวงอาทิตย์แห่งธรรมท่ีส่องแสงมาจากอรุโณทัยแห่งสาระของ

พระผู้เป็นเจ้า  จงพิจารณาดูว่า  มนุษย์หลายชั่วคนได้เลียนแบบบิดาของตนอย่างตาบอด  และได้รับการฝึกฝน

ตามวิธีและธรรมเนียมปฏิบัติท่ีก้าหนดไว้ตามบงการของศาสนาของตนอย่างไร  ดังนั้นหากพวกเขา ค้นพบ

บุรุษคนหนึ่งอย่างทันใดซ่ึงมีชีวิตอยู่ท่ามกลางพวกเขา  และเท่าเ ทียมกับพวกเขาในแง่ของข้อจ้ากัดใน ความ

เป็นมนุษย์  แต่ได้ลุกข้ึนยกเลิกหลักธรรมทุกข้อท่ีสถาปนาไว้โดยศาสนาของพวกเขา  ซ่ึง เ ป็นหลักธรรมท่ีใช้

ฝึกวินัยพวกเขามาหลายศตวรรษ  และผู้ท่ีต่อต้านและปฏิเสธศาสนา นี้พวกเขาถือว่าเ ป็นพวกไม่มีศาสนา  

ฟุ่มเฟือยและชั่วร้าย  แน่นอนว่าพวกเขาย่อมถูกม่านบังและขัดขวางมิให้ยอมรับสัจธรรมของพระองค์   ส่ิง

เหล่านี้เป็นเสมือน “ก้อนเมฆ” ท่ีบังตาบรรดาผู้ท่ีชีวิตส่วนลึกของตนไม่ได้ล้ิมซัลซาบิลแห่งการปล่อยวาง  

หรือด่ืมจากโควซาร์แห่งความรู้ของพระผู้เป็นเจ้า  เม่ือคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมเหล่านี้คนพวกนี้จะถูกม่านบัง

จนไม่เฉลียวใจสักนิด  แล้วประกาศว่าพระศาสดาของพระผู้เ ป็นเ จ้าเ ป็นผู้ไม่มีศาสนา  และตัดสินประหาร

ชีวิตพระองค์  เจ้าต้องได้ยินเร่ืองเช่นนี้เกิดข้ึนในทุกยุค  และเวลานี้ก็ก้าลังสังเกตเห็นส่ิงเดียวกันอยู่ในยุคนี้ 

ดังนั้นเป็นความถูกต้องท่ีเราจะพยายามเต็มท่ี  เพื่อว่าโดยความช่วยเหลือท่ีมองไม่เห็นของพระผู้เ ป็น

เจ้า  ม่านมืดเหล่านี้  ก้อนเมฆแห่งการทดสอบท่ีสวรรค์ส่งมาเหล่านี้   จะไม่ขัดขวางเรามิให้เห็นความงามของ

พระพักตร์ท่ีเรืองรองของพระองค์  เพื่อว่าเราจะมองเห็นพระองค์โดยตัวพระองค์เองเท่านั้น  และหากเราขอ

พยานหลักฐานของสัจธรรมของพระองค์  เราควรพึงพอใจกับพยานหลักฐานเดียวเท่านั้น  เพื่อว่าเราจะเ ข้าถึง

พระผู้ทรงเป็นบ่อเกิดของกรุณาธิคุณท่ีไม่มีส้ินสุด  ซ่ึง ณ เ บ้ืองหน้าของพระองค์  ความอุดมท้ังหมดใน โลก

เลือนหายไปส้ิน  เพื่อว่าเราจะหยุดหาเร่ืองพระองค์ทุกวัน  และเลิกยึดถือความเพ้อฝันอันเหลวไหลของตนเอง 

พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงกรุณา!  แม้ว่าจะมีค้าเตือนเป็นภาษาสัญลักษณ์ท่ีน่าพิศวงและค้าพาดพิง ท่ีล้้าลึกใน

ยุคท้ังหลายในอดีต  ซ่ึงมุ่งหมายจะปลุกประชาชนท้ังหลายของโลก  และป้องกันพวกเขาไม่ให้ถูกพรากจาก

ส่วนแบ่งของมหาสมุทรแห่งกรุณาธิคุณของพระผู้เ ป็นเ จ้า  กระนั้นส่ิงดังกล่าวเหล่านี้ ท่ีได้เห็นมาแล้วก็ได้

เกิดข้ึน!  ในคัมภีร์กุรมีอ่านการกล่าวถึงส่ิงเหล่านี้  ดังท่ีเป็นพยานโดยวจนะท่อนนี้  : “พวกเขาจะคาดหวังส่ิง

ใดได้นอกจากว่า  พระผู้เป็นเจ้าควรเสด็จลงมาหาพวกเขาในเงาของก้อนเมฆ” (59)  นักบวชจ้านวนหนึ่ง ซ่ึง ยึด

ม่ันตามตัวอักษรของพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า  ได้ถือวจนะท่อนนี้ ว่าเ ป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ท้ังหลายของ

การฟื้นคืนชีพ  ตามความคาดหวังท่ีเกิดจากความเพ้อฝันอันเหลวไหลของพวกเขา  แม้จะเป็นความจริงท่ีว่า  
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ค้ากล่าวคล้ายๆ กันมีอยู่ในคัมภีร์สวรรค์เ กือบทุกเ ล่ม  และถูกบันทึกไว้ในวรรคท่ีเ ก่ียวเนื่องกับสัญลักษณ์

ท้ังหลายของพระศาสดาท่ีเสด็จมา 

ท้านองเดียวกันพระองค์ทรงกล่าวว่า : “ในวันท่ีนภาจะ ปล่อยควันออกมาปกคลุมมนุษยชาติ : นี้จะ

เป็นการทรมานท่ีเจ็บปวด” (60)  ส่ิงเหล่านี้ซ่ึงขัดกับความต้องการของคนชั่วร้าย  พระผู้ทรงความรุ่งโรจน์ ทรง

ประกาศิตไว้เป็นเกณฑ์และมาตรฐานส้าหรับใช้พิสูจน์คนรับท้ังหลายของพระองค์   เพื่อว่าผู้ยุติธรรมจะแยก

ได้จากคนชั่วร้าย  ผู้ซ่ือสัตย์จะแยกได้จากคนไม่มีศาสนา  พจน์ท่ีเ ป็นสัญลักษณ์ “ควัน” หมายถึงการพิพาท

อย่างร้ายแรง  การยกเลิกแ ละ ล้างมาตรฐ านต่างๆ ท่ียอมรับกัน  และการท้าลายผู้ท่ีใ จแคบท้ังหลาย ท่ี

อรรถาธิบายสนับสนุนมาตรฐานเหล่านั้นจนหมดส้ิน  ควันใดหรือท่ีทึบและมีพลังกว่าควันท่ีห่อหุ้มประชาชน

ท้ังหลายของโลกอยู่เวลานี้  ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีทรมานพวกเขา  และพวกเขาปลดปล่อยตัวเองให้หลุดออกมาไม่ได้

อย่างส้ินหวัง  ไม่ว่าจะพยายามมากเพียงไร?  ไฟแห่งอัตตานี้ลุกอยู่ในตัวพวกเขาอย่างร้อนแรงจนดูเหมือนว่า  

พวกเขาจะถูกทรมานด้วยการทรมานใหม่ๆ อยู่ทุกขณะ   พวกเขาได้รับการบอกมากเท่าไรว่า  ศาสนาท่ีน่า

พิศวงของพระผู้เป็นเจ้านี้  การเปิดเผยพระธรรมจากพระผู้ทรงความสูงส่งท่ีสุดนี้   ถูกแสดงให้เห็นชัดต่อมวล

มนุษยชาติแล้ว  และก้าลังย่ิงใหญ่และแข็งแกร่ง ข้ึนทุกวัน  ไฟท่ีอยู่ในหัวใจของพวกเขาก็ย่ิง ร้อนแรงข้ึน

เท่านั้น  ย่ิงพวกเขาสังเกตเห็นความเข้มแข็ง ท่ีไม่ยอมแพ้  การสละท่ีเ ป็นเ ย่ียม  ความไม่ผันแปรอย่างไม่

หว่ันไหวของสหายท้ังหลายของพระผู้เป็นเจ้ามากเท่าไร  ผู้ซ่ึงโดย ความช่วยเหลือของพระผู้เ ป็นเ จ้า  ก้าลัง

เติบโตอย่างประเสริฐและรุ่งโรจน์ข้ึนทุกวัน  ความยุ่งใจก็ย่ิงกัดกินวิญญาณพวกเขาลึกมากเท่านั้น  ขอความ

สรรเสริญจงมีแด่พระผู้เป็นเจ้า  ในสมัยนี้อานุภาพของพระวจนะของพระผู้เ ป็นเ จ้ามีอ้านาจเหนือมนุษย์จน

พวกเขาไม่กล้าเอ่ยสักค้า  หากพวกเขาเผชิญกับสหายคนหนึ่งของพระผู้เ ป็นเ จ้าผู้ซ่ึงหากสามารถท้าได้  ก็จะ

สละหม่ืนชีวิตอย่างอิสระและเบิกบานเป็นพลีแด่พระผู้เป็นท่ีรักย่ิงของตน  พวกเขาจะกลัวอย่าง ย่ิงจนประกาศ

ความศรัทธาในพระองค์ทันที  แต่ก็จะแอบว่าให้เ สียและสาปแช่งพระนามของพระองค์เ ป็นการส่วนตัว !  

ดังท่ีพระองค์ทรงเปิดเผยไว้ว่า : “และเม่ือพวกเขาพบเจ้า  พวกเขากล่าวว่า ‘เราเชื่อ’ แต่เ ม่ือพวกเขาแยกตัวไป  

พวกเขากัดปลายนิ้วมือของตนใส่เจ้าด้วยความเดือดดาล  จงกล่าวว่า : ‘จงตายในความเดือดดาลของเ จ้า !’  

พระผู้เป็นเจ้ารู้ส่ิงท่ีอยู่ในอกส่วนลึกของเจ้าอย่างแท้จริง” (61)  

อีกไม่นานดวงตาของเจ้าจะได้เห็นธงแห่งอานุภาพสวรรค์คล่ีออกมาท่ัวทุกภูมิภาค  และสัญลักษณ์

แห่งอ้านาจท่ีมีชัยและอธิปไตยของพระองค์จะเป็นท่ีเห็นชัดในทุกดินแดน  เนื่องด้วยนักบวชเกือบท้ังหมดไม่

เข้าใจความหมายของวจนะเหล่านี้  และไม่เข้าใจนัยของวันแห่งการฟื้นคืนชีพ  พวกเขาจึงตีความวจนะเหล่านี้

อย่างโง่เง่าตามความคิดผิดๆ ท่ีเหลวไหลของตน  พระผู้เป็นเจ้าท่ีแท้จริงองค์เ ดียวคือพยานของเรา !  พวกเขา

ต้องอาศัยปัญญาสักหน่อยจึงจะสามารถรวบรวมทุกส่ิงท่ีเราต้ังใจจะเสนอไว้ในวจนะสองท่อนนี้ ด้วยภาษาท่ี
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เป็นสัญลักษณ์  และดังนี้จะเข้าถึงรุ่งเช้าท่ีอ้าไพแห่งความม่ันใจโดยกรุณาธิคุณของพระผู้ทรงปรานี   ดังกล่าว

นี้คือท้านองดนตรีสวรรค์   ท่ีวิหคอมตะแห่งสวรรค์บนซัดเดร่ย์แห่งบาฮาขับขานให้เ จ้าฟัง   เพื่อว่าโดยการ

อนุญาติของพระผู้เป็นเจ้า  เจ้าจะได้ย่างเท้าบนหนทางแห่งความรู้และอัจฉริยภาพสวรรค์ 

และบัดนี้เก่ียวกับวาทะของพระองค์ : “และพระองค์จะส่งเทวดาท้ังหลายของพระองค์ ...”  “เทวดา” 

หมายถึงบรรดาผู้ท่ีได้รับการเสริมพลังโดยอานุภาพของวิญญาณ  และเผาผลาญคุณสมบัติและข้อจ้ากัด

ท้ังหมดของความเป็นมนุษย์ด้วยไฟแห่งความรักของพระผู้เ ป็นเ จ้า  แ ละสวมตน เองด้วยเ ส้ือผ้าแ ห่ ง

คุณลักษณะของพระผู้ทรงสภาวะท่ีประเสริฐสุดและ ของเชรูบิม    บุรุษผู้วิสุทธิ์ อิหม่ามซาเดค (62) ในค้า

สรรเสริญเชรูบิมได้กล่าวไว้ว่า : “ท่ีนั่นเหล่าสหายชีอะห์ของเรายืนอยู่หลังบัลลังก์”  การตีความถ้อยค้า “หลัง

บัลลังก์” มีมากมายนานัปการ  นัยหนึ่งชี้บ่งว่าไม่มีชาวชีอะห์ท่ีแท้จริง  ดัง ท่ีเขากล่าวไว้ในอีกวรรคหนึ่ง ว่า : 

“ศาสนิกชนท่ีแท้จริงเปรียบได้กับสสารท่ีสามารถเปล่ียนโลหะเป็นทอง”  ต่อมาเขากล่าวต่อผู้ท่ีฟัง เขาว่า “เ จ้า

เคยเห็นสสารท่ีสามารถเปล่ียนโลหะเป็นทองหรือไม่?”  จงใคร่ครวญดูว่าภาษาท่ีเ ป็นสัญลักษณ์นี้ ซ่ึงคมคาย

กว่าค้าพูดใดๆไม่ว่าจะตรงแค่ไหน  ให้การยืนยันอย่างไรว่าไม่มีศาสนิกช นท่ีแท้จริง  ดังกล่าวคือการให้การ

ยืนยันของอิหม่ามซาเดค  และบัดนี้จงพิจารณาดูว่า  บรรดาผู้ท่ีแม้ว่าตนไม่ได้สูดสุคนธรสแห่งความเชื่อ  แต่

ไปประณามผู้อ่ืนว่าเป็นคนไม่มีศาสนา  ท้ังๆ ท่ีถ้อยค้าของผู้นั้น ท้าให้ความเชื่อนั้น เ ป็นท่ียอมรับและพิสูจน์  

คนเช่นนี้มีจ้านวนมากมายเพียงไรและพวกเขาไม่เป็นธรรมอย่างไร 

และบัดนี้เนื่องด้วยชีวิตท่ีวิสุทธิ์เหล่านี้ได้หลุดพ้นจากข้อจ้ากัดทุกอย่างของความเป็นมนุษย์  ได้รับ

การประสาทด้วยคุณลักษณะของผู้มีธรรม  และได้รับการประดับด้วยคุณสมบัติของ ผู้ท่ีได้พร  ดังนั้นพวกเขา

จึงได้รับการระบุว่าเ ป็น “เทวดา”  ดังกล่าวคือความหมายของวาทะเหล่านี้   ซ่ึงแต่ละถ้อยค้าได้รับการ

อรรถาธิบายโดยการช่วยเหลือของพระธรรมท่ีแจ่มแจ้งท่ีสุด  การอภิปรายเหตุผลท่ีให้ความม่ันใจท่ีสุด  และ

หลักฐานท่ียอมรับกันดีท่ีสุด 

เนื่องด้วยบรรดาผู้สนับสนุนพระเยซูไม่เคยเข้าใจความหมายท่ีซ่อนเ ร้นของวาทะเหล่านี้   และเนื่อง

ด้วยสัญลักษณ์ท้ังหลายท่ีพวกเขาและบรรดาผู้น้าศาสนาของพวกเขาคาดหมายมิได้ปรากฏ  พวกเขาจึงไม่

ยอมรับสัจธรรมของพระผู้แสดงความวิสุทธิ์ท้ังหลายต้ังแต่สมัยท่ีพระเยซูถูกแสดงให้เห็ นชัดแม้จนกระท่ัง

บัดนี้  ดังนี้พวกเขาได้พรากตนเองจากกรุณาธิคุณอันวิสุทธิ์ของพระผู้เ ป็นเ จ้าท่ีหล่ัง มา  และความมหัศจรรย์

ของวาทะสวรรค์ของพระองค์  ดังกล่าวนี้คือสภาพท่ีต้่าของพวกเขาในวันแห่งการฟื้นคืนชีพนี้ !  พวกเขาหาได้

เข้าใจว่า  หากสัญลักษณ์ท้ังหลายของพระศาสดาของพระผู้เป็นเจ้าในทุกยุคมาปรากฏให้เห็นต้าตาตามท่ีเ ขียน

ไว้ในค้าพยากรณ์ท่ียอมรับกัน  จะไม่มีใครสามารถปฏิเสธหรือหันหนีไป  ผู้ท่ีได้พรจะแยกไม่ได้จากผู้น่า

เวทนา  ผู้ละเมิดจะแยกไม่ได้จากผู้ท่ีเกรงกลัวพระผู้เ ป็นเ จ้า  จงวินิจฉัยอย่างเ ท่ียงธรรม : หากค้าพยากรณ์
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ท้ังหลายท่ีบันทึกไว้ในกอสเปวบังเกิดข้ึนจริงตามตัวอักษร  หากพระเยซูบุตรของแมร่ีเสด็จลงมาจากนภาบน

ก้อนเมฆให้เห็นต้าตาพร้อมกับเทวดา  ใครหรือจะกล้าไม่เชื่อ  ใครหรือจะกล้าปฏิเสธสัจธรรมและ ดูหม่ิน?  

ไม่เพียงเท่านั้น  ความอกส่ันขวัญหนีจะครอบง้าทุกคนท่ีอาศัยอยู่บนพิภพอย่างทันใด  จนไม่มีดวงวิญญาณใด

สามารถเอ่ยสักค้า  ไหนเลยจะปฏิเสธหรือยอมรับสัจธรรม  เป็นเพราะความเข้าใจผิดเ ก่ียวกับสัจธรรมเหล่านี้

เอง  นักบวชคริสเตียนหลายคนจึงปฏิเสธพระโมฮัมหมัด  และพูดคัดค้านด้วยถ้อยค้าว่า : “หากท่านเป็นศาสน

ทูตตามพันธสัญญาจริง  เช่นนั้นท้าไมท่านไม่มีเทวดามาด้วยตามท่ีคัมภีร์ศักด์ิสิทธ์ของเราท้านายไว้  ซ่ึง

จะต้องลงมากับพระผู้ทรงความงามตามพันธสัญญา  เพื่อช่วยเหลือพระองค์ในการเ ปิดเผยพระธรรมและ

กระท้าตนเป็นผู้เตือนประชาชนของพระองค์?”  ดังท่ีพระผู้ทรงความรุ่งโรจน์บันทึกค้าพูดของพวกเขาไว้ว่า : 

“ท้าไมไม่มีเทวดาถูกส่งลงมาให้เขา  เพื่อว่าเขาจะได้เป็นผู้เตือนกับพระองค์?” (63)  

ข้อคัดค้านและข้อขัดแย้งดังกล่าวคงอยู่มาในทุกยุคและทุกศตวรรษ  ประชาชน มักสาละวนอยู่กับ

ปาฐกถาจอมปลอมดังกล่าวเสมอ  โดยคัดค้านอย่างไร้สาระว่า : “ท้าไมไม่มีสัญลักษณ์นี้หรือสัญลักษณ์นั้นมา

ปรากฏ?”  ความยุ่งยากเช่นนี้บังเกิดข้ึนกับพวกเขาก็เพียงเพราะว่า  พวกเขายึดแนวทางของนักบวช ในยุคท่ี

พวกเขามีชีวิตอยู่  และเลียนแบบนักบวชอย่างตาบอดในการยอมรับหรือปฏิเสธพระผู้เ ป็น สาระแห่งการ

ปล่อยวางเหล่านี้  พระผู้ทรงสภาวะเป็นเจ้าท่ีวิสุทธิ์เหล่านี้  ด้วยจมอยู่ในกิเลสท่ีเห็นแก่ตัวและใฝ่หาส่ิง ท่ีไม่

ย่ังยืนและโสมม  ผู้น้าเหล่านี้ถือว่าดวงอาทิตย์แห่งธรรมเหล่านี้มาต่อต้านมาตรฐานความรู้ความเข้าใจของตน  

และเป็นปรปักษ์ต่อแนวทางและการวินิจฉัยของตน  เนื่อง ด้วยพวกเขาตีความพระวจนะของพระผู้เ ป็นเ จ้า  

ค้าพูดและค้าพยากรณ์ของบรรดาอักษรแห่งเอกภาพตามตัวอักษร  และอรรถาธิบายไปตามความเข้าใจท่ี

บกพร่องของตน  พวกเขาจึงได้พรากตนเองและประชาชนท้ังหมดของพวกเขาจากกรุณาธิคุณและความ

ปรานีของพระผู้เป็นเจ้าท่ีหล่ังมาอย่างเหลือล้น  และกระนั้นพวกเขาก็เ ป็นพยานต่อค้าสอนท่ีรู้จักกันดีนี้  : 

“แท้จริงแล้วพระวจนะของเราเข้าใจยาก  เข้าใจยากอย่างน่าสับสน”  ในอีกกรณีหนึ่ง เ ป็นท่ีกล่าวว่า : “ศาสนา

ของเราเป็นบททดสอบท่ีเจ็บปวดและน่าฉงนย่ิงนัก  ไม่มีใครสามารถทนได้ เ ว้นแต่ผู้ท่ีสวรรค์โปรดปราน  

ศาสนทูตท่ีได้รับแรงดลใจ  หรือผู้ท่ีพระผู้เป็นเจ้าได้ทดสอบความศรัทธาของเขา แล้ว”  บรรดาผู้น้าศาสนา

เหล่านี้ยอมรับว่าตนไม่อยู่ในข้อยกเว้นท้ังสามนี้  สองข้อแรกอยู่เกินเอ้ือมของพวกเขาอย่างเห็นชัด  ส้าหรับข้อ

ท่ีสามเป็นท่ีประจักษ์ว่า  ไม่เคยมีเวลาใดท่ีพวกเขาสามารถต้านบททดสอบท้ังหลายท่ีพระผู้ เ ป็นเ จ้าส่งมา  และ

เม่ือเกณฑ์สวรรค์มาปรากฏ  พวกเขามิได้แสดงตัวเป็นอ่ืนใดนอกจากข้ีโลหะ 

พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงความย่ิงใหญ่!  แม้ว่ายอมรับสัจธรรมของค้าพยากรณ์นี้   นักบวช เหล่านี้ ท่ียังคง

สงสัยและโต้ถ ียงกันเก่ียวกับศาสนศาสตร์ท่ีเข้าใจยากในศาสนาของตน  กลับอ้างตนเป็นผู้อรรถาธิบายความ

ล้้าลึกของกฎของพระผู้เป็นเจ้า  และความลึกลับท่ีเป็นสา ระของพระวจนะศักด์ิสิทธิ์ของพระองค์   พวกเขา
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ยืนยันอย่างม่ันใจว่า  ค้าพยากรณ์ต่างๆ ท่ีชี้บ่งการเสด็จมาของอิหม่ามกอเอมยังไม่บรรลุ  ขณะท่ีพวกเขาเองหา

ได้สูดสุคนธรสแห่งความหมายของค้าพยากรณ์เหล่านั้น  และยังคงไม่รู้ความจริงท่ีว่าสัญลักษณ์ท้ังหมดท่ี

ท้านายไว้บังเกิดข้ึนแล้ว  หนทางของศาสนาศักด์ิสิทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้าถูกเปิดเผยแล้ว  และแม้กระท่ังเวลานี้

ผู้ซ่ือสัตย์ท้ังหลายก้าลังผ่านไปตามหนทางนี้อย่างฉับไวประดุจสายฟ้าแลบ  ทวานักบวชโง่เ ง่าเหล่านี้ ยังคอย

ด้วยความคาดหวังท่ีจะได้เห็นสัญลักษณ์ท่ีท้านายไว้  จงกล่าวว่า  ดูกร  พวกเ จ้าผู้โง่เง่าท้ังหลาย!  จงรอไปเถิด  

ดังเช่นพวกก่อนหน้าเจ้าก้าลังรอ!  

หากพวกเขาถูกถามเก่ียวเก่ียวกับสัญลักษณ์ต่างๆ ท่ีจะต้องน้ามาก่อนการเปิดเผยและการข้ึนมาของ

ดวงอาทิตย์ของยุคศาสนาของพระโมฮัมหมัด  ซ่ึงเรากล่าวถึงไว้แล้ว  และยังไม่มีสัญลักษณ์ใดเหล่านั้นบังเ กิด

ข้ึนตามตัวอักษร  และหากกล่าวต่อพวกเขาว่า : “ไฉนเจ้าปฏิเสธค้ากล่าวอ้างของคริสเตียนและประชาชนของ

ศาสนาอ่ืนๆ  และถือว่าพวกเขาเป็นคนไม่มีศาสนา ”  ด้วยไม่รู้ว่าจะให้ค้าตอบอะไร  พวกเขาจะตอบว่า : 

“คัมภีร์เหล่านี้ถูกเปล่ียนแปลงเนื้อหา  และไม่ใช่และไม่เคยเป็นของพระผู้เ ป็นเ จ้า”  จงใคร่ครวญดู : ถ้อยค้า

ท่อนนี้เองให้การยืนยันความจริงอย่างคมคายว่า  คัมภีร์เหล่านี้ เ ป็นของพระผู้เ ป็นเ จ้า  ถ้ อยค้าอีกท่อนท่ี

คล้ายกันถูกเปิดเผยไว้ในคัมภีร์โกรอ่านเช่นกัน  หากเ จ้าเ ป็นพวกท่ีเ ข้าใจ  แท้จริงแล้วเรากล่าวว่า  ตลอด

ช่วงเวลานี้พวกเขาไม่เข้าใจเลยว่า  อะไรหมายถึงการเปล่ียนแปลงเนื้อหา  

ใช่แล้ว  ในข้อเขียนและวาทะของบรรดาผู้ท่ีเป็นกระจกสะท้อนดวงอาทิตย์แห่งยุคศาสนาของพระ

โมฮัมหมัด  มีการกล่าวถึง “การดัดแปลงโดยผู้ประเสริฐ” และ “การเปล่ียนแปลงโดยผู้ดูหม่ิน ”  อย่างไรก็ตาม

วรรคท้ังหลายดังกล่าวอ้างอิงถึงเฉพาะบางกรณีเท่านั้น  หนึ่งในกรณีเหล่านี้ คือเ ร่ืองราวของอิบเน่ สุรียา  เ ม่ือ

ประชาชนแห่งเคย์บาร์ถามศูนย์กลางแห่งการเปิดเผยพระธรรมของพระโมฮัมหมัด  เ ก่ียวกับการลงโทษการมี

ชู้ระหว่างชายท่ีแต่งงานแล้วและหญิงท่ีแต่งงานแล้ว  พระโมฮัมหมัดตอบว่า : “กฎของพระผู้เ ป็นเ จ้าคือขว้าง

ก้อนหินใส่จนตาย”  คร้ันแล้วพวกเขาคัดค้านว่า : “ไม่มีกฎดังกล่าวเปิดเผยไว้ในเพนทาทุค”  พระโมฮัมหมัด

ตอบว่า : “นักบวชยิวคนไหนของเ จ้า ท่ีเ จ้าถือว่าเ ป็นท่ียอมรับนับถือ  และมีความรู้ท่ีแน่นอนเ ก่ียวกับสัจ

ธรรม?”  พวกเขาเห็นพ้องกันว่าอิบเนสุรียา  คร้ันแล้วพระโมฮัมหมัดเรียกเขามาและกล่าวว่า : “พระผู้เ ป็นเ จ้าผู้

ทรงแยกทะเลส้าหรับเจ้า  บันดาลให้อาหารลงมายังเจ้า  บันดาลให้ก้อนเมฆทอดเงาคลุมเ จ้า   ผู้ทรงปลดปล่อย

เจ้าจากฟาโรห์และประชาชนของเขา  และเชิดชูเจ้าไว้เหนือมวลมนุษย์  ทรงเป็นพยาน  เราขอให้เ จ้าบอกเรา

ว่า  พระโมเสสมีโองการไว้อย่างไรเก่ียวกับการมีชู้ระหว่างชายท่ีแต่งงานแล้วและหญิง ท่ีแต่งงานแล้ว ”  เขา

ตอบว่า “ข้าแต่พระโมฮัมหมัด!  กฎคือขว้างก้อนหินใส่จนตาย”  พระโมฮัมหมัดให้ข้อสังเกตว่า “เช่นนั้น

ท้าไมกฎนี้ถูกยกเลิกและไม่ใช้กันต่อในหมู่ชาวยิว?”  เขาตอบว่า : “เม่ือเนบูซัดเนซาร์เผาเยรูซาเลมและสังหาร

ชาวยิว  มีผู้รอดชีวิตเหลือเพียงไม่ก่ีคน  นักบวชท้ังหลายในยุคนั้นเม่ือพิจารณาถึงชาวยิวท่ีมีจ้านวนจ้ากัดมาก  
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และชาวอมาลีไคท์ท่ีมีจ้านวนมาก  ได้ปรึกษากันและได้ข้อสรุปว่า  หากพวกเขาบังคับใช้กฎของ เพนทาทุค  

ผู้รอดชีวิตทุกคนท่ีได้รับการปลดปล่อยจากมือของเนบูซัดเนซาร์  จะถูกสังหารตามการตัดสินของคัมภีร์ นี้  

ด้วยค้านึงถึงส่ิงนี้พวกเขาจึงยกเลิกการลงโทษประหารชีวิตท้ังหมด”  ระหว่างนั้น เกเบรียวดลหัวใจท่ีสว่าง

ของพระโมฮัมหมัดด้วยวจนะเหล่านี้ : “พวกเขาบิดเบือนเนื้อหาของพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า” (64)  

นี้คือหนึ่งในกรณีท้ังหลายท่ีกล่าวมา  แท้จริงแล้ว “การบิดเบือน” เนื้อหา  ไม่ได้หมายถึงส่ิง ท่ีดวง

วิญญาณท่ีโง่เง่าและน่าสังเวชเหล่านี้เพ้อฝัน  ดังท่ีบางคนยืนยันว่า  บรรดานักบวชยิวและคริสเตียน ได้ลบวา

ทะท่ียกย่องสรรเสริญพระพักตร์ของพระโมฮัมหมัดออกไปจากคัมภีร์  และใส่ข้อคว ามท่ีตรงกันข้ามเ ข้าไป

แทน  ถ้อยค้าเหล่านี้ไร้สาระและไม่จริงเลยเพียงไร!  ชายคนหนึ่งท่ีเชื่อในคัมภีร์เล่มหนึ่ง   และถือว่าคัมภีร์นั้น

ได้รับแรงดลใจจากพระผู้เป็นเจ้า  จะท้าให้คัมภีร์นั้นเสียหายได้หรือ?  ย่ิงไปกว่านั้นเพนทาทุคได้แพร่กระจาย

ไปบนพื้นผิวโลกท้ังหมด  และไม่ถูกจ้ากัดอยู่ท่ีเมกกะและเมดินา  เพื่อว่าพวกเขาจะได้แอบเปล่ียนแปลงและ

บิดเบือนเนื้อหาของคัมภีร์นี้เป็นการส่วนตัว  ไม่เลย  แต่การเปล่ียนแปลงเนื้อหาห มายความถึงส่ิง ท่ีบรรดา

นักบวชมุสลิมท้าอยู่ในปัจจุบันนี้   นั่นคือการตีความคัมภีร์ศักด์ิสิทธิ์ของพระผู้เ ป็นเ จ้าตา มจิตนาการ ท่ี

เหลวไหลและความต้องการท่ีไร้สาระของตน  และเนื่องด้วยชาวยิวในสมัยของพระโมฮัมหมัดได้ตีความวา

ทะในเพนทาทุคท่ีกล่าวถึงการปรากฏองค์ของพระองค์ตามความเพ้อฝันของตนเอง  และไม่พอใจกับวาทะ

ศักด์ิสิทธิ์ของพระองค์  พวกเขาจึงถูกข้อหา “การบิดเบือน” เนื้อหา  ท้านองคล้ายกันในยุคนี้ เ ป็นท่ีชัดเจนว่า  

ประชาชนแห่งคัมภีร์โกรอ่านได้บิดเบือนเนื้อหาของคัมภีร์ศักด์ิสิทธิ์ของพระผู้เ ป็นเ จ้าอย่างไร  เ ก่ียวกับ

สัญลักษณ์ต่างๆ ของพระศาสดาท่ีคาดหมาย  และตีความเนื้อหานั้นตามท่ีตนต้องการและอยากจะให้เป็น 

ในอีกกรณีหนึ่งพระองค์ทรงกล่าวว่า : “พวกเขาส่วนหนึ่งได้ยินพระวจนะของพระผู้เ ป็นเ จ้า  และ

หลังจากท่ีเข้าใจแล้ว  พวกเขาบิดเบือนพระวจนะนั้น  และรู้ว่าตนได้ท้าไป” (65)  เช่นกันวจนะท่อนนี้ชี้ บ่ง ว่า  

ความหมายของพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้าถูกบิดเบือน  หาใช่ตัววจนะเองถูกลบออก  บรรดาผู้ท่ี จิตใจปกติ

ให้การยืนยันสัจธรรมนี้ 

เช่นกันในอีกกรณีหนึ่งพระองค์ทรงกล่าวว่า : “ความยุ่งยากจงบังเ กิดกับผู้ท่ีลอกคัมภีร์ให้ผิดไปด้วย

มือของตนเองแล้วกล่าวว่า : ‘นี้มาจากพระผู้เป็นเจ้า’  เพื่อว่าพวกเขาจะขายส่ิงนั้น ด้วยราคาท่ีขูดเ ลือด” (66)  

วจนะท่อนนี้ถูกเปิดเผยเป็นการกล่าวถึงนักบวชและผู้น้าท้ังหลายของศาสนายิว  เพื่อท่ีจะเอาใจคนร้่ารวย  เอา

ค่าตอบแทนทางโลก  และระบายความอิจฉาและความเชื่อท่ีผิดของตน  นักบวชเหล่านี้ได้เ ขียนสารนิพนธ์

จ้านวนหนึ่ง  เป็นการแย้งค้ากล่าวอ้างของพระโมฮัมหมัด  สนับสนุนการใช้เหตุผลของตนด้วยหลักฐานต่างๆ 

ท่ีไม่เหมาะท่ีจะกล่าวถึง  และกล่าวอ้างว่าการใช้เหตุผลเหล่านี้มาจากเนื้อหาของเพนทาทุค 
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ส่ิงเดียวกันนี้อาจเห็นได้ในปัจจุบัน  จงพิจารณาดูว่าการประณามเหลือล้นเพียงใด  ท่ีเหล่านักบวช

โง่เง่าในยุคนี้เขียนต่อต้านศาสนาท่ีน่าพิศวงท่ีสุดนี้!  พวกเขาจินตนาการอย่างไร้สาระเพียงไรว่า  การใส่ร้าย

เหล่านี้คล้องจองกับวจนะในคัมภีร์ศักด์ิสิทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้า  และสอดคล้องกับวาทะของบุรุษผู้หย่ังเห็น!  

จุดประสงค์ของเราในการเล่าเร่ืองเหล่านี้คือเพื่อจะเตือนเจ้าว่า  หากพวกเขายืนยันว่ ามีการบิดเบือน

วจนะบางท่อนท่ีกล่าวถึงสัญลักษณ์ท่ีกล่าวไว้ในกอสเปว  หากพวกเขาปฏิเสธวจนะเหล่านี้   และยึดถือวจนะ

และค้าสอนอ่ืนๆ แทน  เจ้าควรรู้ไว้ว่าถ้อยค้าของพวกเขาไม่จริงเลยและเป็น การใส่ร้ายส้ินดี  ใช่แล้ว “การ

เปล่ียนแปลง” เนื้อหาตามนัยท่ีเรากล่าวถึงได้เกิดข้ึนจริงในบางกรณี  ซ่ึงเราได้กล่าวถึงมาบ้างแล้ว  เพื่อให้เ ป็น

ท่ีเห็นชัดส้าหรับผู้สังเกตทุกคนท่ีหย่ังเห็นว่า  บุรุษศักด์ิสิทธิ์ท่ีไม่ได้เล่าเ รียนสามส่ีท่านนี้ มีความเชี่ยวชาญใน

วิชาของมนุษย์  เพื่อว่าผูกดข่ีท่ีคิดร้ายจะเลิกโต้แย้งเสียทีว่า  วจนะบางท่อนชี้ บ่ง  “การเปล่ียนแปลง ” เนื้อหา  

และพูดเป็นเชิงว่าเรากล่าวถึงส่ิงเหล่านี้โดยไม่มีความรู้  ย่ิงไปกว่านั้นวจนะเหล่านี้ เ กือบทุกท่อนท่ีชี้ บ่ง  “การ

เปล่ียนแปลง” เนื้อหา  ถูกเปิดเผยเป็นการพาดพิงถึงประชาชนชาวยิว  หากเ จ้าส้ารวจเกาะแ ห่งการเปิดเผย

คัมภีร์โกรอ่าน 

เรายังได้ยินผู้โง่เง่าของโลกจ้านวนหนึ่งยืนยันว่า  เนื้อหาท่ีแท้จริงของ กอสเปวจากสวรรค์ไม่มีอยู่ใน

หมู่คริสเตียน  เนื้อหานั้นได้ข้ึนไปบนสวรรค์แล้ว  พวกเขาหลงผิดอย่างร้ายแรงเพียงไร !  ค้าพูดดังกล่าวเป็น

การโยนการใช้อ้านาจบาตรใหญ่และความอยุติธรรมท่ีร้ายกาจท่ีสุดไปให้พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงรักใคร่และกรุณา

โดยไม่รู้ข้อเท็จจริงเพียงไร!  เม่ือดวงตะวันแห่งความงามของพระเยซูหายไปจากสายตาของประชาชนของ

พระองค์  และข้ึน ไปสู่สวร รค์ท่ีส่ี  พ ระผู้เ ป็น เ จ้าจะบันดาลให้ คัมภีร์ศักด์ิ สิทธิ์ของ พระองค์   ซ่ึง เ ป็น

พยานหลักฐานท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสุดในหมู่ผู้ท่ีพระองค์สร้าง  ให้หายไปด้วยได้อย่างไร ?  จะมีอะไรเหลือจากดวง

ตะวันของพระเยซูท่ีลับฟ้าไปให้ประชาชนยึดถือ  จนกว่าดวงตะวันแห่งยุคศาสนาของพระโมฮัมหมัดจะรุ่ง

ข้ึนมา?  กฎอะไรจะสามารถเป็นส่ิงค้้าจุนและน้าทางพวกเขา?  ประชาชนดังกล่าวจะกลายเป็นเหย่ือของความ

พิโรธท่ีพยาบาทของพระผู้เป็นเจ้า  พระผู้ทรงพยาบาทท่ีมีอ้านาจเบ็ดเสร็จ  ได้อย่างไร?  พวกเขาจะเ ดือดร้อน

จากการลงโทษโดยกษัตริย์แห่งสวรรค์ได้อย่างไร?  เหนืออ่ืนใดการหล่ังกรุณาธิคุณของพระผู้ทรงโอบอ้อม

อารีจะถูกหยุดได้อย่างไร?  มหาสมุทรแห่งความเมตตาปรานีจะหยุดนิ่งได้อย่างไร?  เราแสวงหาท่ีพักพิงกับ

พระผู้เป็นเจ้า  ให้พ้นจากส่ิงท่ีบรรดาผู้ท่ีพระองค์สร้างเพ้อฝันเก่ียวกับพระองค์!  พระองค์ทรงความประเสริฐ

เหนือความเข้าใจของพวกเขา!  

สหายท่ีรัก!  เวลานี้ขณะท่ีแสงสว่างของยามเช้านิรันดร์ของพระผู้เ ป็นเ จ้าก้าลังปรากฏ ข้ึนมา  ขณะท่ี

รัศมีของวจนะศักด์ิสิทธิ์ของพระองค์ : “พระผู้เป็นเจ้าคือแสงสว่างของสวรรค์และโลก” (67) ก้าลังสาดความ

สว่างมายังมวลมนุษยชาติ  ขณะท่ีวาทะศักด์ิสิทธิ์ของพระองค์ : “พระผู้เ ป็นเ จ้าประสงค์จะท้าให้แสงสว่าง
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ของพระองค์เจิดจ้า” (68)  ก้าลังประกาศความล่วงล้้าไม่ได้ของวิหารของพระองค์   และพระหัตถ์ท่ีทรงอ้านาจ

เบ็ดเสร็จท่ีแสดงค้าให้การของพระองค์ : “พระองค์ทรงกุมอาณาจักรของทุกส่ิงไว้ในเงื้อมมือของพระองค์”  

ก้าลังเหยียดออกมาหาประชาชนและวงศ์ตระกูลท้ังหมดของโลก  เ ป็นความถูกต้องท่ีเราจะเตรียมความ

อุตสาหะ  เพื่อว่าโดยกรุณาธิคุณและความอารีของพระผู้เป็นเจ้า  เราอาจจะได้เ ข้าไปในนครสวรรค์ : “แท้จริง

แล้วเราเป็นของพระผู้เป็นเจ้า”  และอาศัยอยู่ภายในท่ีอาศัยอันประเสริฐ : “และเรากลับไปสู่พระองค์”  โดย

การอนุญาตของพระผู้เป็นเจ้า  เป็นหน้าท่ีของเจ้าท่ีจะช้าระดวงตาแห่งหัวใจของเจ้าให้ปลอดจา กโลกีย์  เพื่อว่า

เจ้าจะตระหนักในความไม่มีส้ินสุดของความรู้สวรรค์  และเห็นสัจธรรมอย่างชัดเจนจนไม่จ้า เ ป็นต้องมีข้อ

พิสูจน์มาสาธิตสภาวะของพระองค์  หรือหลักฐานใดมาเป็นพยานต่อค้าให้การของพระองค์   

ดูกร  ผู้แสวงหาท่ีรักใคร่!  หากเจ้าเหินอยู่ในอาณาจักรอันวิสุทธิ์ของวิญญาณ  เ จ้าจะเห็นพระผู้เ ป็น

เจ้าชัดแจ้งและประเสริฐเหนือส่ิงท้ังปวง  จนดวงตาของเจ้าจะไม่เห็นส่ิงใดนอกจากพระองค์  “พระผู้เ ป็นเ จ้า

อยู่โดยล้าพัง  ไม่มีใครอ่ืนนอกจากพระองค์”  สถานะนี้สูงส่ง ย่ิงจนไม่มีค้าให้การใดเป็นพยานให้ได้  หรือ

หลักฐานใดยืนยันสัจธรรมนี้ได้ดีพอ  หากเจ้าส้ารวจอาณาจักรศักด์ิสิทธิ์ของสัจธรรม  เ จ้าจะพบว่าทุกส่ิงเ ป็น

ท่ีรู้โดยแสงสว่างแห่งการยอมรับพระองค์เ ท่านั้น  พระองค์เ ป็นท่ีรู้โดยพระองค์เองเสมอมาและตลอดไป  

และหากเจ้าอาศัยอยู่ในดินแดนแห่งพยานหลักฐาน  จงพอใจกับส่ิงท่ีพระองค์เองเปืดเผยไว้ว่า : “ไม่เพียงพอ

ส้าหรับพวกเขาหรือท่ีเราส่งคัมภีร์ลงมาให้เจ้า?” (69)  นี้คือพยานหลักฐานท่ีพระองค์เองบัญญัติไว้  ไม่มีและ

จะไม่มีทางมีข้อพิ สูจน์ท่ีย่ิ งใหญ่กว่านี้  : “ ข้อพิสูจน์ นี้ คือพระ วจนะของพระองค์  ตัวพระอง ค์เองคือ

พยานหลักฐานของสัจธรรมของพระองค์” 

และบัดนี้เราขอวิงวอนประชาชนแห่งคัมภีร์บายัน  ผู้รู้ท้ังปวง  บรรดาปราชญ์  นักบวช  และพยาน

ท้ังหลายในหมู่พวกเขา  อย่าได้ลืมความปรารถนาและค้าตักเ ตือนท่ีเ ปิดเผยไว้ในคัมภีร์ของพวกเขา  ขอให้

พวกเขาจ้องมองแก่นแท้ของศาสนาของพระองค์ทุกเวลา  เพื่อว่าเ ม่ือพระองค์ผู้ทรงเป็นสาระสวรรค์ของสัจ

ธรรม  เป็นสภาวะท่ีซ่อนเร้นของส่ิงท้ังปวง  เป็นบ่อเกิดของแสงสว่างท้ังหมด  ถูกแสดงให้เห็นชัด  พวกเขา

จะไม่ยึดติดกับบางวรรคในคัมภีร์  และท้าให้พระองค์ทุกข์ทรมานอย่างท่ี เ กิดข้ึนในยุคศาสนาของคัมภีร์โก

รอ่าน  เพราะแท้จริงแล้วพระองค์  พระผู้ทรงเป็นกษัตริย์แห่งอ้านาจสวรรค์  ทรงอ านุภาพท่ีจะดับลมหายใจ

แห่งชีวิตของคัมภีร์บายันท้ังเล่มและประชาชนแห่งคัมภีร์บายันท้ังหมด  ด้วยอักษรเดียวจากวจนะท่ีน่าพิศวง

ของพระองค์  และประทานชีวิตใหม่นิรันดร์ให้แก่พวกเขาด้วยอักษรดียว  ท้าให้พวกเขาลุกข้ึนแล้วรีบออกมา

จากหลุมศพหินแห่งกิเลสท่ีเห็นแก่ตัวและไร้สาระของตน    จงเอาใจใส่และระวังระไว  และระลึกไว้ว่า  ส่ิง

ท้ังปวงมีจุดสมบูรณ์อยู่ท่ีความเชื่อในพระองค์  การมาถึงยุคของพระองค์  และการมาปรากฏองค์ของพระองค์  

“ไม่มีความเคร่งศาสนาในการหันหน้าไปทางตะวันออกหรือตะวันตก  แต่ผู้เคร่งศาสนาคือผู้ท่ีเชื่อในพระผู้
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เป็นเจ้าและยุคสุดท้าย” (70)  ดูกร  ประชาชนแห่งคัมภีร์บายัน  จงเงี่ยหูฟังสัจธรรมท่ีเราตักเ ตือนเ จ้า   เพื่อว่าเ จ้า

จะแสวงหาท่ีก้าบังในร่มเงาท่ีแผ่คลุมมวลมนุษยชาติในยุคของพระผู้เป็นเจ้า  

 

จบภาคท่ีหน่ึง 
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แท้จริงแล้วพระองค์ผู้ทรงเป็นดวงตะวันแห่งสัจธรรม  และเป็นผู้เปิดเผยพระผู้มีสภาวะสูงสุด  ทรงมี

อธิปไตยท่ีโต้แย้งไม่ได้เหนือทุกคนท่ีอยู่ในสวรรค์และบนโลกตลอดกาล  แม้ว่าจะไม่พบมนุษย์คนใดในโลก

ท่ีเชื่อฟังพระองค์  แท้จริงแล้วพระองค์ไม่ข้ึนกับอ านาจทางโลกท้ังปวงแม้ว่าพระองค์จะขัดสนเป็นท่ีสุด  ดังนี้

เราเปิดเผยความลึกลับท้ังหลายของศาสนาของพระผู้เป็นเจ้าต่อเจ้า  และประทานมณีแห่งอั จฉริยภาพสวรรค์

ให้แก่เจ้า  เพื่อว่าเจ้าจะเหินด้วยปีกแห่งการละวางข้ึนไปสู่ระดับสูงท่ีถูกซ่อนเร้นจากดวงตาของมนุษย์ 

นัยและจุดประสงค์ส้าคัญท่ีเป็นรากฐานของวจนะเหล่านี้คือ  เพื่อจะเปิดเผยและสาธิต ต่อผู้ท่ีมีหัวใจ

และจิตวิญญาณท่ีบริสุทธิ์ว่า  บรรดาพระผู้เ ป็นดวงอาทิตย์แห่งสัจธรรมและเป็นกระจกสะท้อนแสงแห่ง

เอกภาพสวรรค์  ไม่ว่าจะถูกส่งลงมายังโลกนี้จากท่ีอาศัยแห่งความรุ่งโรจน์บรมโบราณท่ีมองไม่เห็น   เพื่อ

อบรมวิญญาณของมนุษย์และประสาททุกสรรพส่ิงด้วยกรุณาธิคุณในยุคหรือวัฏจักรใดก็ตาม  ล้วนได้รับการ

ประสาทด้วยอานุภาพบีบบังคับและอธิปไตยท่ีเอาชนะไม่ได้  เพราะพระผู้ เ ป็นมณีท่ีซ่อนเ ร้นเหล่านี้   เ ป็น

ทรัพย์สมบัติท่ีปกปิดไว้และมองไม่เห็นเหล่านี้  เป็นท่ีเห็นชัดในตัวพระองค์เอง  และทรงพิสูจน์ความเป็นจริง

ของวจนะศักด์ิสิทธิ์ เหล่านี้  : “แท้จริงแล้วพระผู้เ ป็นเ จ้ากระท้าตามท่ีพระองค์ประสงค์และบัญ ญัติส่ิง ท่ี

พระองค์ปรารถนา” 

ส้าหรับทุกหัวใจท่ีสว่างและหย่ังเห็น  เ ป็นท่ีประจักษ์ว่าพระผู้เ ป็นเ จ้า  พระผู้ เ ป็นสาระท่ีไม่อาจรู้  

พระผู้ทรงสภาวะเป็นเจ้า  ทรงความประเสริฐย่ิงเหนือทุกคุณลักษณะของมนุษย์เช่น  รูปกาย  การข้ึนการลง  

การออกมาการถอยกลับ  ความรุ่งโรจน์ของพระองค์อยู่เ กินกว่าล้ินของมนุษย์จะสรรเสริญพระองค์ได้

เพียงพอ  เกินกว่าหัวใจของมนุษย์จะเข้าใจความลึกลับท่ีหย่ังไม่ถึงของพระองค์  พระองค์ทรงซ่อนเ ร้นอยู่

ในอนันตกาลบรมโบราณของสาระของพระองค์  และจะคงอยู่ในสภาวะท่ีซ่อนเ ร้นจากสายตาของมนุษย์ชั่ว

นิรันดร์  “ไม่มีใครมองเห็นพระองค์  แต่พระองค์มองเห็นทุกส่ิง  พระองค์คือ พระผู้ทรงความล้้าลึก  พระผู้

ทรงสังเกตเห็นทุกส่ิง” (71)  ไม่มีสายสัมพันธ์ของการส่ือสารโดยตรงท่ีสามารถเ ชื่อมต่อพระผู้เ ป็นเ จ้ากับผู้ท่ี

พระองค์สร้าง  พระองค์ทรงความประเสริฐเหนือการพรากจากกันและการกลับมาอยู่ร่ วมกันท้ังปวง  เหนือ

ความใกล้ชิดและความห่างไกลท้ังปวง  ไม่มีสัญลักษณ์ใดชี้บ่งว่าพระองค์อยู่หรือไม่อยู่  เนื่องด้วยทุกส่ิงท่ีอยู่

ในสวรรค์และบนโลกเกิดข้ึนมาโดยวจนะเดียวแห่งบัญชาของพระองค์  และทุกส่ิงก้าวออกจากศูนยภาพเข้า

มาสู่อาณาจักรแห่งการด้ารงอยู่ซ่ึงเป็นโลกท่ีมองเห็น  โดยความปรารถนาของพระองค์ซ่ึงเ ป็นพระประสงค์

ด้ังเดิมในตัวเอง  

พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงกรุณา!  มีความสัมพันธ์ใดท่ีด้ารงอยู่หรือความเชื่อมโยง ใดท่ีเ ป็นไปได้ระหว่าง

พระวจนะของพระองค์กับบรรดาผู้ท่ีถูกสร้างด้วยพระวจนะนั้น  ให้นึกคิดได้หรือ?  วจนะ : “พระผู้เ ป็นเ จ้าจะ
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ให้เจ้าระวังพระองค์เอง” (72)  เป็นพยานท่ีแน่ใจได้ต่อความเป็นจริงของ การอภิปรายเหตุผลของเรา  และ

วจนะ “พระผู้เป็นเจ้าอยู่โดยล้าพัง  ไม่มีใครอ่ืนนอกจากพระองค์” คือค้าให้การยืนยัน ท่ีแน่นอนของสัจธรรม

ของการอภิปรายนี้  ศาสนทูตท้ังหมดของพระผู้เป็นเจ้าและบรรดาผู้ ท่ีพระองค์เ ลือกสรร  นักบวช  ปราชญ์  

และผู้ชาญฉลาดท้ังปวงของทุกรุ่น  ต่างยอมรับอย่างเป็นเอกฉันท์ต่อความไม่สามารถของตนท่ีจะเ ข้าใจสาระ

สวรรค์ของสัจธรรมท้ังหมดนี้  และสารภาพความไม่สามารถของตนท่ีจะเ ข้าใจพระองค์  พระผู้เ ป็นสภาวะ ท่ี

ซ่อนเร้นของทุกส่ิง 

ดังนี้ประตูไปสู่ความรู้เก่ียวกับพระผู้ทรงด้ารงอยู่ก่อนยุคสมัยจึงถูกปิดต่อทุกชีวิต  ตามค้ากล่าวของ

พระองค์ : “กรุณาธิคุณของพระองค์อยู่เหนือทุกส่ิง  กรุณาธิคุณของเราห้อมล้อมส่ิงเหล่านี้ ท้ังหมด ”  พระผู้

เป็นบ่อเกิดแห่งกรุณาธิคุณท่ีไม่มีส้ินสุด  ทรงบันดาลมณีท่ีเ รืองรองแห่งความวิสุทธิ์ ท้ังหลายให้ปรากฏ

ออกมาจากอาณาจักรของวิญญาณ  ในรูปของวรกายอันประเสริฐ  และแสดงให้เห็นชัดต่อมวลมนุษย์  เพื่อว่า

มณีเหล่านี้จะถ่ายทอดความลึกลับของพระผู้มีสภาวะท่ีไม่เปล่ียนแปลงให้แก่โลก  และบอกเล่าความล้้าลึก

ของสาระอันไม่รู้ส้ินของพระองค์  พระผู้เป็นกระจกท่ีวิสุทธิ์   เ ป็นอรุโณทัยแห่งความรุ่งโรจน์บรมโบราณ

เหล่านี้  ล้วนเป็นผู้อรรถาธิบายบนพิภพของพระผู้เป็นสุริยะ  สาระและจุดประสงค์สุดท้ายของจักรวาล  และ

ได้รับความรู้  อานุภาพและอธิปไตยจากพระองค์  ความงามของพระพักตร์ของพระผู้เ ป็นกระ จกเหล่านี้ เ ป็น

เพียงการสะท้อนรูปจ้าลองของพระองค์  และการเปิดเ ผยองค์ของพวกเขาคือสัญลักษณ์แห่งความรุ่งโรจน์

อมรของพระองค์  พวกเขาคือคลังแห่งความรู้ของพระผู้เป็นเจ้าและเป็นท่ีเก็บอัจฉริยภาพสวรรค์  กรุณาธิคุณ

ท่ีไม่มีส้ินสุดถูกส่งผ่านมาทางพวกเขา  และแสงสว่างท่ีไม่มีเลือนถูกเปิดเผยผ่านมาทางพ วกเขา  ดัง ท่ีพระองค์

ทรงกล่าวไว้ว่า : “ไม่มีความแตกต่างใดๆระหว่างพระองค์และพวกเขา  เ ว้นแต่ว่าพวกเขาคือคนรับใช้ของ

พระองค์  และถูกสร้างด้วยพระองค์”  นี้คือนัยส้าคัญของค้าสอน : “เราคือพระองค์เอง  และพระองค์คือเรา

เอง” 

ค้าสอนและค้าพูดท่ีกล่าวถึงใจความของเราโดยตรงมีหลากหลายนานัปการ  เราได้ละเ ว้นจากการคัด

ส่ิงเหล่านี้มากล่าวเพื่อเห็นแก่ความรวบรัด  ไม่เพียงเท่านั้น  ส่ิงใดก็ตามท่ีอยู่ในสวรรค์และส่ิงใดก็ตามท่ีอยู่

บนโลก  คือหลักฐานโดยตรงของการเปิดเผยคุณลักษณะและนามท้ังหลายของพระผู้เ ป็นเ จ้าภายในส่ิงนั้น  

เนื่องด้วยภายในทุกอะตอมมีสัญลักษณ์ต่างๆ ท่ีเป็นพยานหลักฐานท่ีจับใจของการเปิดเผยแสงสว่างท่ีย่ิงใหญ่

ท่ีสุดนี้  เราคิดว่า  หากมิใช่เพราะอานุภาพของการเปิดเผยนี้   จะไม่มีชีวิตใดด้ารงอยู่ได้  ดวงอาทิตย์แห่ง

ความรู้ท่ีส่องแสงในอะตอมหนึ่งนั้นอ้าไพเพียงไร  และมหาสมุทรแห่งอัจฉริยภาพท่ีสา ดซัดอยู่ในหยดน้้า

หนึ่งนั้นกว้างใหญ่เพียงไหน!  ระดับสูงสุดของการเปิดเผยนี้อยู่ในมนุษย์ผู้ ซ่ึงในบรรดาสรรพส่ิงท้ังปวง  

ได้รับการสวมเส้ือคลุมแห่ง พรสวรรค์ดังกล่าว  และได้รับเ ลือกส้าหรับความรุ่งโรจน์ของความเป็นเอก



50 

 

ดังกล่าว   เพราะในมนุษย์มีศักยภาพของการเปิดเผยคุณลักษณะและนามท้ังหมดของพระผู้เ ป็นเ จ้า  ในระดับ

ท่ีไม่มีส่ิงมีชีวิตอ่ืนใดเป็นเลิศหรือเหนือกว่า  นามและคุณลักษณะท้ังหมดเหล่านี้ เ ป็นความจริงของมนุษย์  

ดังท่ีพระองค์กล่าวไว้ว่า : “มนุษย์คือความลึกลับของเรา  และเราคือความลึกลับของมนุษย์ ”  มีวจนะมากมาย

เปิดเผยไว้ในคัมภีร์สวรรค์ท่ีศักด์ิสิทธิ์ทุกเล่ม  ท่ีแสดงออกซ่ึงใจความท่ีล้้าลึกและสูงส่งท่ีสุดนี้   ดัง ท่ีพระองค์

ทรงเปิดเผยไว้ว่า : “เราจะแสดงสัญลักษณ์ของเราในโลกและในตัวพวกเขาเองต่อพวกเขาอย่างแน่นอน ” (73)  

เช่นกันพระองค์ทรงกล่าวไว้ว่า : “และในตัวเจ้าเองเช่นกัน : เช่นนั้นเจ้าจะไม่เห็นสัญลักษณ์ของพระผู้เ ป็นเ จ้า

หรือ?” (74)  และอีกเช่นกันพระองค์ทรงเปิดเผยไว้ว่า : “และอย่าเป็นเหมือนกับพวกท่ีลืมพระผู้เ ป็นเ จ้า  และ

ดังนั้นพระองค์ได้ท้าให้พวกเขาลืมตัวเอง” (75)  ท่ีเ ก่ียวเนื่องกันพระองค์ผู้ทรงเป็นกษัตริย์นิรันดร์  ขอให้

วิญญาณของทุกคนท่ีอาศัยอยู่ในวิหารล้ีลับเป็นพลีแด่พระองค์  ทรงกล่าวว่า : “ผู้ท่ีรู้จักพระผู้เ ป็นเ จ้าคือผู้ท่ี

รู้จักตนเอง” 

ดูกร  สหายผู้มีเกียรติและน่าชื่นชมนับถือ!  เราขอสาบานต่อพระผู้เ ป็นเ จ้า  หากเ จ้าไตร่ตรองวจนะ

เหล่านี้ในหัวใจของเจ้า  เจ้าจะพบประตูไปสู่อัจฉริยภาพสวรรค์และความรู้ท่ีไม่มีส้ินสุดเปิดออกต่อหน้าเ จ้า

อย่างแน่นอน 

จากท่ีกล่าวมาเป็นท่ีประจักษ์ว่า  ทุกส่ิงในสภาวะท่ีซ่อนเ ร้นของตน  ให้การยืนยันการเปิดเผยนาม

และคุณลักษณะท้ังหลายของพระผู้เป็นเจ้าภายในตนเอง   แต่ละส่ิงตามขีดความสามารถของตน  ชี้ บ่งและ

แสดงออกซ่ึงความรู้ของพระผู้เป็นเจ้า  การเปิดเผยนี้ท่ัวถึงและมีอานุภาพย่ิงจนห้อมล้อมทุกส่ิงท่ีมองเห็นและ

มองไม่เห็น  ดังนี้พระองค์ทรงเปิดเผยไว้ว่า : “ส่ิงอ่ืนใดหรือนอกจากพระองค์ท่ีมีอานุภาพในการเปิดเผยท่ี

พระองค์ไม่มี  ซ่ึงสามารถแสดงพระองค์ให้ปรากฏ ?  ดวงตาท่ีสังเกตไม่เห็นพระองค์นั้นบอด”  ท้านอง

เดียวกันพระผู้เ ป็นกษัตริย์นิรันดร์ทรงกล่าวว่า : “ไม่มีส่ิงใดท่ีข้าพเ จ้าสังเกตเห็น  เ ว้นแต่ส่ิง ท่ีข้าพเ จ้า

สังเกตเห็นพระผู้เป็นเจ้าอยู่ภายใน  อยู่ก่อนและหลังส่ิงนั้น”  เช่นกันในค้าสอนของโคเมลเขียนไว้ว่า : “จง

มองดู  แสงสว่างได้ส่องมาจากยามเช้าแห่งนิรัดรกาล  และดูซิ!  คล่ืนของแสงนี้ได้ทะลุทะลวงสภาวะท่ีซ่อน

เร้นของมวลมนุษย์”  มนุษย์ซ่ึงประเสริฐและสมบูรณ์ท่ีสุดในสรรพส่ิงท้ังปวง  เ ป็นเ ลิศกว่าทุกสรรพส่ิง ใน

ระดับของการเปิดเผยนี้  และแสดงออกซ่ึงความรุ่งโรจน์ของการเปิดเผยนี้ได้บริบูรณ์ กว่า  และในบรรดา

มนุษย์ท้ังมวล  ผู้ท่ีเชี่ยวชาญท่ีสุด  โดดเด่นท่ีสุด  และเป็นเ ลิศท่ีสุด  คือพระผู้แสดงดวงอาทิตย์แห่งสัจธรรม

ให้ปรากฏ  ไม่เพียงเท่านั้น  ทุกคนนอกจากพระผู้แสดงสัจธรรมนี้  ด้ารงชีวิตโดยปฏิบัติการของพระประสงค์

ของพระองค์  เคล่ือนไหวและมีชีวิตโดยการหล่ังกรุณาธิคุณของพระ องค์  “หากมิใช่เพราะเ จ้าเราย่อมไม่

สร้างสวรรค์ข้ึนมา”  ไม่เพียงเท่านั้น  ทุกคนเลือนหายไปเป็นศูนยภาพเ ม่ืออยู่ ณ เ บ้ืองหน้าอันวิสุทธิ์ของ

พระองค์  และกลายเป็นส่ิงท่ีถูกลืม  ล้ินของมนุษย์ไม่ทางสรรเสริญพระองค์ได้อย่างสมเกียรติ  และค้าพูด
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ของมนุษย์ไม่มีทางคล่ีคลายความลึกลับของพระองค์  พระผู้เ ป็นวิหารแห่งความวิสุทธิ์ เหล่านี้   เ ป็นกระจก

ด้ังเดิมท่ีสะท้อนแสงสว่างของความรุ่งโรจน์ท่ีไม่รู้เลือนเหล่านี้  เ ป็นเพียงการแสดงออกของพระผู้ท่ีมองไม่

เห็นของพระผู้ท่ีมองไม่เห็นท้ังปวง  โดยการเปิดเผยมณีแห่งคุณความดีเหล่านี้   นามและคุณ ลักษณะท้ังหมด

ของพระผู้เป็นเจ้าเช่น  ความรู้และอานุภาพ  อธิปไตยและอ้านาจปกครอง  ความปรานีและอัจฉริยภาพ  ความ

รุ่งโรจน์  ความอารีและกรุณาธิคุณ  ถูกแสดงให้เห็นชัด 

คุณลักษณะเหล่านี้ของพระผู้เป็นเจ้า  มิได้และไม่เคยประทานให้แก่ศาสนทูตบางองค์เ ป็นพิเศษ  

และไม่ให้องค์อ่ืน  ไม่เลย  ศาสนทูตท้ังหมดของพระผู้เป็นเจ้า  ธรรมทูตท่ีวิสุทธิ์   เ ป็นท่ีโปรดปรานและได้รับ

การเลือกสรรทุกองค์โดยไม่มียกเว้น  ล้วนเป็นผู้แสดงนามของพระผู้เป็นเ จ้า   เ ป็นพรหมกายของคุณลักษณะ

ของพระองค์  ศาสนทูตท้ังหลายแตกต่างกันก็เพียงระดับของการเปิดเผยพระธรรมและอานุภาพของแสง

ธรรม  ดังท่ีพระองค์ทรงเปิดเผยไว้ว่า : “เราได้ท้าให้อัครสาวกบางองค์เป็นเลิศกว่าองค์อ่ืน ” (76)  ดังนั้น เ ป็นท่ี

เห็นชัดและประจักษ์ว่า  ภายในวิหารของศาสนทูตและผู้ท่ีพระผู้เ ป็นเ จ้าเ ลือกสรรเหล่านี้   มีแสงสว่างแห่ง

นามท่ีไม่มีส้ินสุดและคุณลักษณะท่ีประเสริฐท้ังหลายของพระองค์สะท้อนอยู่  แม้ว่าแสงสว่างของบาง

คุณลักษณะเหล่านี้  อาจถูกหรือไม่ถูกเปิดเผยจากวิหารท่ีเรืองรองเหล่านี้ให้เห็นภายนอกต่อดวงตาของมนุษย์   

การท่ีบางคุณลักษณะของพระผู้ป็นเจ้าไม่ถูกแสดงให้ปรากฏภายนอกโดยพระผู้เป็นสาระแห่งความปล่อยวาง

เหล่านี้  มิได้แสดงนัยว่า  บรรดาพระผู้เป็นอรุโณทัยแห่งคุณลักษณะของพระผู้เป็นเจ้า  และเป็นคลังแห่งนาม

ท่ีศักด์ิสิทธิ์ของพระองค์  มิได้ครอบครองคุณลักษณะนั้น  ดังนั้นดวงวิญญาณท่ีสว่างเหล่านี้   พระพักตร์ท่ี

งดงามเหล่านี้  ล้วนได้รับการประสาทด้วยคุณลักษณะท้ังหมดของพระผู้ เ ป็นเ จ้าเช่น  อธิปไตย  อ้านาจ

ปกครอง  และท่ีคล้ายกัน  แม้ดูจากภายนอกเหมือนว่าพวกเขาส้ินราชศักดาทางโลก  ส้าหรับทุกดวงตาท่ีหย่ัง

เห็น  นี้เป็นท่ีประจักษ์และเห็นชัด  ไม่จ้าเป็นต้องมีข้อพิสูจน์หรือหลักฐาน  

ใช่แล้ว  เนื่องด้วยประชาชนท้ังหลายของโลก  ไม่แสวงหาความหมายซ่ อนเ ร้นของวจนะศักด์ิสิทธิ์

ของพระผู้เป็นเจ้าจากพระผู้เป็นน้้าพุท่ีเรืองรองสดใสแห่งความรู้สวรรค์  พวกเขาจึงระโหย  เ ป็นทุกข์และ

กระหายอย่างหนัก  อยู่ในหุบเขาแห่งความเพ้อฝันอันเหลวไหลและความหลงผิด  พวกเขาหลงไปไกลจาก

ธาราท่ีสดชื่นและดับกระหาย  และมารวมตัวกันอยู่รอบเกลือท่ีแสบร้อน  นกพิราบแห่งนิรันดรกาลพูด

เก่ียวกับพวกเขาไว้ว่า : “และหากพวกเขาเห็นหนทางแห่งความชอบธรรม  พวกเขาจะไม่ไปตามหนทางนั้น  

แต่หากพวกเขาเห็นหนทางแห่งความหลงผิด  พวกเขาจะไปตามหนทางนั้น  นี้ เ ป็นเพราะว่าพวกเขาถือว่า

สัญลักษณ์ของเราเป็นเร่ืองโกหก  และไม่เอาใจใส่สัญลักษณ์เหล่านี้” (77)  

ส่ิงท่ีเห็นมาในยุคศาสนาท่ีน่าพิศวงและประเสริฐนี้  ให้การยืนยันเร่ืองนี้   วจนะศักด์ิสิทธิ์มากมายลง

มาจากนภาแห่งอ้านาจและกรุณาธิคุณ  กระนั้นไม่มีใครหันมาหาหรือเ ลิกยึดถือถ้อยค้าของมนุษย์  ซ่ึงไม่มี
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แม้แต่อักษรเดียวท่ีผู้พูดเข้าใจส่ิงท่ีตนพูด  ด้วยเหตุผลนี้ประชาชนจึงสงสัยสัจธรรมท่ีแย้งไม่ได้ดังเช่นท่ีกล่าว

มาเหล่านี้  และท้าให้ตนเองถูกพรากจากเรซวานแห่งความรู้ของพระผู้เ ป็นเ จ้าและทุ่งหญ้านิรันดร์แห่ง

อัจฉริยภาพสวรรค์ 

และบัดนี้ขอกลับมาอภิปรายเหตุผลของเราต่อเ ก่ียวกับค้าถาม : ท้าไมอธิปไตยของ อิหม่ามกอเอมท่ี

ได้รับการยืนยันอยู่ในค้าพยากรณ์ท่ีบันทึกไว้  และเล่าต่อกันมาโดยดวงดาวท่ีเ รืองแสงท้ังหลายในยุคศาสนา

ของพระโมฮัมหมัด  ยังไม่ถูกแสดงให้เห็นชัดแม้แต่น้อย?  ไม่เพียงเ ท่านั้น  ส่ิง ท่ีเ กิดข้ึนกลับตรงกันข้าม  

สาวกและสหายท้ังหลายของพระองค์ไม่ได้เดือดร้อนหรือ?  พวกเขายังคงเป็นเหย่ือของการต่อต้านอย่างดุร้าย

ของศัตรูไม่ใช่หรือ?  ปัจจุบันนี้พวกเขาไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างคนท่ีตกต้่าและ ส้ินก้าลังหรือ?  ใช่แล้ว  อธิปไตยท่ี

กล่าวกันว่าเป็นของอิหม่ามกอเอมและพูดไว้ในคัมภีร์ศักด์ิสิทธิ์ท้ังหลายคือความเป็นจริง  คือสัจธรรมท่ีไม่มี

ใครสงสัยได้  อย่างไรก็ตามอธิปไตยนี้ไม่ใช่อธิปไตยท่ีปัญญาของมนุษย์จินตนาการอย่างผิดๆ  ย่ิงไปกว่า

นั้นศาสนทูตท้ังหลายในอดีตแต่ละองค์  เ ม่ือใดก็ตามท่ีทรงประกาศการเปิดเผยพระธรรมท่ีจะมาถึงต่อ

ประชาชนในยุคของตน  ได้กล่าวไว้อย่างเจาะจงเสมอถึงอธิปไตยท่ีพระศาสดาตามพันธสัญญาจะต้องได้รับ

การประสาท  บันทึกต่างๆ ในคัมภีร์ท้ังหลายในอดีตเป็นพยานต่อเ ร่ืองนี้   อธิปไตยนี้ไม่ได้ถิอว่าเ ป็นของ

อิหม่ามกอเอมแต่เพียงผู้เดียว  ไม่เลย  คุณลักษณะของอธิปไตย  นามและคุณลักษณะอ่ืนท้ังหมดของพระผู้

เป็นเจ้า  ล้วนประทานให้แก่พระศาสดาทุกองค์ของพระผู้เป็นเจ้าเสมอมาและตลอดไป  ท้ัง ท่ีมาก่อนและหลัง

อิหม่ามกอเอม  เนื่องด้วยพระศาสดาเหล่านี้ดังท่ีอธิบายไว้แล้ว  คือพรหมกายของคุณลักษณะของพระผู้เ ป็น

เจ้า  พระผู้ท่ีมองไม่เห็น  พระผู้เปิดเผยความลึกลับสวรรค์ 

ย่ิงไปกว่านั้นอธิปไตยยังหมายถึงอานุภาพท่ีห้อมล้อมและแทรกซอนทุกสรรพส่ิง  ซ่ึง อิหม่ามกอเอม

มีอยู่ในตัวและใช้อ้านาจนี้ได้  ไม่ว่าพระองค์จะมาปรากฏต่อโลกและสวมราชศักดาแห่งอ้านาจปกครองทาง

โลกหรือไม่  นี้ข้ึนกับความประสงค์และความยินดีของอิหม่ามกอเอมเองเท่านั้น  เ จ้าจะยอมรับเลยว่าค้าว่า

อธิปไตย  ความม่ังค่ัง  ชีวิต  ความตาย  การพิพากษาและการฟื้นคืนชีพ  ท่ีกล่าวไว้ในคัมภีร์ท้ังหลายในอดีต  

ไม่ใช่ส่ิงท่ีคนรุ่นนี้นึกคิดและจินตนาการอย่างไร้สาระ  ไม่เพียงเ ท่านั้น  อธิปไตย ยังหมายถึงอธิปไตยท่ีอยู่

ภายในตัวของพระศาสดาผู้เป็นดวงตะวันแห่งสัจธรรมในทุกยุคศาสนา  ซ่ึงทรงใช้อ้านาจนี้ได้   อธิปไตยนี้ คือ

อ้านาจเหนือกว่าทางธรรมท่ีพระองค์ใช้เต็มท่ีกับทุกคนท่ีอยู่ในสวรรค์และบนโลก  และจะเปิดเผยตนเองต่อ

โลกเม่ือถึงเวลาท่ีเหมาะสม  เ ป็นสัดส่วนโดยตรงกับขีดความสามารถและความพร้อมรับธรรมะของโลก  

ดังเช่นอธิปไตยของพระโมฮัมหมัดผู้เ ป็นธรรมทูตของพระผู้ เ ป็นเ จ้า  เ ป็นท่ีชัดเจนและแจ่มแจ้ง ในหมู่

ประชาชนในปัจจุบัน  เจ้าทราบดีว่าอะไรบังเกิดกับศาสนาของพระองค์ในตอนต้นของยุคศาสนา  น้้ามือของ

พวกไม่มีศาสนาและหลงผิด  เหล่านักบวชในยุคนั้นและบรรดาผู้ท่ีร่วมมือกับพวกเขา  ได้ก่อ ความทุกข์
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ทรมานท่ีน่าสลดเพียงไรให้แก่พระผู้เป็นสาระแห่งจิตวิญญาณ  พระผู้มีสภาวะท่ีบริสุทธิ์และวิสุทธิ์ ท่ีสุด!  

หนามและพุ่มไม้หนามมากล้นเพียงไรท่ีพวกเขาโรยไว้บนหนทางของพระองค์!  เป็นท่ีประจักษ์ว่าประชาชน

รุ่นท่ีน่าเวทนานี้ด้วยความเพ้อฝันอันชั่วร้ายของซาตาน  ได้ถือว่าการท้าให้พระผู้มีสภาวะ อมตะนี้บาดเ จ็บ  คือ

วิธีการบรรลุความสุขท่ีย่ังยืน  เนื่องด้วยเหล่านักบวชท่ียอมรับกันในยุคนั้นเช่น  อับดุลเลาะห์ อูไบย์  อาบู อา

มีร์ผู้เป็นฤาษี  คับอิบเน่ อาชราฟและนาซร์อิบเน่ ฮารีส์  ล้วนปฏิบัติต่อพระองค์ในฐานะท่ีเ ป็นผู้อวดอ้าง   และ

ประกาศว่าพระองค์เสียสติและเป็นผู้ใส่ร้าย  พวกเขากล่าวหาพระองค์อย่างเ จ็บปวดจน ในการเ ล่าเ ร่ือง

ดังกล่าว  พระผู้เป็นเจ้าห้ามน้้าหมึกไม่ให้ไหลออกมา  ห้ามปากกาของเราไม่ให้ขยับ  ห้ามหน้ากระดาษไม่ให้

รองรับ  การกล่าวหาด้วยความประสงค์ร้ายเหล่านี้ได้ย่ัวยุประชาชนให้ลุกข้ึนและทรมานพระองค์  และการ

ทรมานนี้ดุร้ายเพียงไรหากเหล่านักบวชในยุคนั้นเป็นหัวหน้าผู้ยุยง  หากพวกเขาประณามพระองค์ต่อเหล่า

สาวกของตน  ขับพระองค์ออกไปจากหมู่สาวก  และประกาศว่าพระองค์เ ป็นผู้ร้าย !  ส่ิง เ ดียวกันนี้ไม่ได้

บังเกิดกับคนรับใช้ผู้นี้ดังท่ีทุกคนเป็นพยานหรือ? 

เพราะเหตุผลนี้พระโมฮัมหมัดทรงร้องว่า : “ไม่มีศาสนทูตองค์ใดของพระผู้เ ป็นเ จ้า ถูกท้าร้ายอย่างท่ี

เราโดน”  และในคัมภีร์โกรอ่านมีบันทึกการเอ่ยค้าใส่ร้ายและค้าต้าหนิพระองค์ท้ังหมด  และความเดือดร้อน

ท้ังหมดท่ีพระองค์ประสบ  จงไปดูคัมภีร์นั้น  เพื่อว่าเจ้าจะรับทราบส่ิงท่ีบังเ กิดกับการเปิดเผยพระธรรมของ

พระองค์  ความระก้าล้าบากของพระองค์นั้นสาหัสย่ิง  จนเวลาหนึ่งทุกคนหยุดส่ือสารกับพระองค์และสหาย

ท้ังหลายของพระองค์  ใครก็ตามท่ีสมาคมกับพระองค์จะตกเป็นเหย่ือของความโหดร้ายท่ีไม่ผ่อนผันของ

เหล่าศัตรูของพระองค์ 

เราจะคัดวจนะเพียงท่อนเดียวจากคัมภีร์ศักด์ิสิทธิ์เล่มนี้ซ่ึงมีความเก่ียวเนื่องกัน  หากเ จ้าสังเกตวจนะ

นี้ด้วยดวงตาท่ีหย่ังเห็น  เจ้าจะเศร้าโศกและร้่าไห้ไปตลอดชีวิตท่ีเหลือต่อการถูกท้าร้ายของพระโมฮัมหมัด  ผู้

เป็นธรรมทูตของพระผู้เป็นเจ้าท่ีถูกประทุษร้ายและกดข่ี  วจนะท่อนนี้ ถูกเ ปิดเผย ณ เวลาท่ีพระโมฮัมหมัด

ระโหยอย่างเหนื่อยล้าและทุกข์โศกภายใต้น้้าหนักของการต่อต้านและการทรมานอย่างไม่หยุดหย่อนของ

ประชาชน  ท่ามกลางความปวดร้าวนี้  สุรเสียงของเกเบรียวเรียกร้องมาจากซาดราตูร  โมนทาฮา เ ป็นท่ีได้ยิน

ว่า : “แต่ถ้าการต่อต้านของพวกเขาสาหัสส้าหรับเ จ้า  หากเ จ้าท้าได้  จงแสวงหาช่องลงไปใต้แผ่นดิน หรือ

บันไดข้ึนไปบนนภา” (78)  นัยของวาทะนี้ คือ  กรณีของพระองค์ไม่มีทางออก  พวกเขาจะไม่ย้ังมือจาก

พระองค์  นอกจากว่าพระองค์จะซ่อนตัวอยู่ใต้แผ่นดินลึกหรือบินข้ึนไปสู่นภา  

จงพิจารณาดูว่า  การเปล่ียนแปลงในปัจจุบันย่ิงใหญ่เพียงไร !  จงมองดูซิว่าประมุขจ้านวนมากมาย

เพียงไรคุกเข่าต่อนามของพระองค์!  ชาติและราชอาณาจักรจ้านวนมากมายเพียงไหนแสวงหาท่ีก้าบังในร่ม

เงาของพระองค์  แสดงความภักดีต่อศาสนาของพระองค์  และภาคภูมิใจในศาสนานี้ !  ปัจจุบันนี้จากยอดมุขมี
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การเอ่ยถ้อยค้าด้วยความต้่าต้อยเป็นท่ีสุดข้ึนไปสรรเสริญนามท่ีวิสุทธิ์ของพระองค์   และจากยอดหอคอยบน

สุเหร่ามีเสียงก้องร้องเรียกประชาชนของพระองค์ให้มาบูชาพระองค์  แม้แต่กษัตริย์ท้ังหลาย ของโลกท่ีไม่

ยอมรับศาสนาของพระองค์  และไม่ยอมถอดภูษาแห่งความไม่เชื่อ  ก็ยังสารภาพและยอมรับความย่ิงใหญ่

และราชศักดาท่ีทรงอานุภาพของพระผู้เป็นดวงตะวันแห่งความเมตตารักใคร่นี้  ดังกล่าวคืออธิปไตยทางโลก

ของพระองค์  ซ่ึงหลักฐานของอธิปไตยนี้เจ้ามองเห็นจากรอบด้าน  อธิปไตยนี้จะต้องได้รับการเปิดเผยและ

สถาปนาในระหว่างท่ีพระศาสดาแต่ละพระองค์ของพระผู้เป็นเจ้ามีชีวิตอยู่  หรือหลังจากท่ีพระองค์เสด็จข้ึน

ไปสู่ท่ีอาศัยท่ีแท้จริงในอาณาจักรเบ้ืองบน  ส่ิงท่ีเจ้าเห็นในปัจจุบันเป็นเพียงการยืนยันสัจธรรมนี้   อย่างไรก็

ตามอ้านาจธรรมท่ีเหนือกว่านี้ท่ีหมายถึงแต่แรก  มีอยู่ภายในและรายล้อมพระศาสดาท้ังหลายต้ังแต่นิรันดร

กาลตราบจนนิรันดรกาล  และไม่มีวันแยกจากพวกเขาได้แม้ขณะเดียว  อธิปไตยของอ้านาจธรรมนี้ห้อมล้อม

ทุกคนท่ีอยู่ในสวรรค์และบนโลก 

ต่อไปนี้คือหลักฐานของอธิปไตยท่ีใช้โดยพระโมฮัมหมัด  ผู้เ ป็นดวงตะวันแห่งสัจธรรม  เ จ้าไม่ได้

ยินหรือว่า  พระองค์แยกแสงสว่างจากความมืด  แยกผู้ชอบธรรมจากผู้ไม่มีศีลธรรม  แยกผู้ท่ีเชื่อจากผู้ไม่มี

ศาสนา  ด้วยวจนะท่อนเดียวอย่างไร?  สัญลักษณ์และค้าพาดพิงท้ังหมดเ ก่ียวกับวันแห่งการพิพากษาท่ีเ จ้าได้

ยินมาเช่น  การฟื้นคืนชีพคนตาย  วันแห่งการคิดบัญชี  กาพิพากษาคร้ังสุดท้ายและอ่ืน ๆ  ถูกแสดงให้เห็นชัด

โดยการเปิดเผยวจนะท่อนเดียวนี้  วจนะท่ีเปิดเผยไว้เหล่านี้คือพระพรส้าหรับผู้ชอบธรรมท่ีเ ม่ือได้ยินวจนะ

ดังกล่าวก็ร้องอุทานว่า : “ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า  พระผู้เป็นนายของเรา  เราได้ยินและเชื่อฟังแล้ว”  แต่คือค้าสาป

ส้าหรับประชาชนท่ีไม่เ ป็นธรรมท่ีเ ม่ือได้ยินก็ยืนยันว่า : “เราได้ยินและ ขัดขืนแล้ว”  วจนะเหล่านี้ ท่ีคม

เหมือนกับดาบของพระผู้เป็นเจ้า  ได้แยกผู้ซ่ือสัตย์จากผู้ไม่มีศาสนา  และตัดขาดบิดาจากบุตร  เ จ้าได้เ ป็น

พยานอย่างแน่นอนแล้วว่า  บรรดาผู้ท่ีกล่าวค้าศรัทธาในพระองค์ และบรรดาผู้ท่ีปฏิเสธพระองค์  ได้ท้า

สงครามกันและแสวงหาทรัพย์สินของกันและกันอย่างไร  บิดาจ้านวนมากมายเท่าไรได้หันหนีไปจากบุตร

ของตน  คนรักจ้านวนมากมายเท่าไรหลีกหนีผู้ท่ีรักย่ิงของตน !  ดาบวิเศษนี้ของพระผู้เ ป็นเ จ้าเฉียบแหลม

อย่างไร้ปรานีย่ิงจนผ่าความสัมพันธ์ทุกอย่างให้แยกออก !  ในอีกด้านหนึ่งจงพิจารณาดูอานุภาพเชื่อมเ ข้า

ด้วยกันของพระวจนะของพระองค์  จงสังเกตดูว่าในหมู่ผู้ท่ีถูกซาตานแห่งอัตตาเพาะเมล็ดแ ห่งความประสงค์

ร้ายและความเกลียดชังมาเป็นเวลาหลายปี  ถูกเชื่อมและผสมเข้าด้วยกันโดยความภักดีของพวกเขาต่อการ

เปิดเผยพระธรรมท่ีน่าพิศวงและเหนือธรรมดานี้  จนดูเหมือนว่าพวกเขาออกมาจากท้องเ ดียวกัน  ดังกล่าวคือ

พลังผูกเข้าด้วยกันของพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า  ท่ีผูกหัวใจของบรรดาผู้ท่ีละวางทุกส่ิงนอกจากพระองค์  

ผู้ซ่ึงเชื่อในสัญลักษณ์ท้ังหลายของพระองค์  และด่ืมโควซาร์แห่งกรุณาธิคุณท่ีวิสุทธิ์จากพระหัตถ์แห่งความ

รุ่งโรจน์  ย่ิงไปกว่านั้นชนชาติมากมายเพียงไรท่ีมีความเชื่อหลากหลาย  มีความเชื่อทางศาสนาท่ีขัดแย้งกัน   มี
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ธรรมชาติทางอารมณ์ท่ีขัดกัน  ผู้ซ่ึงโดยสุคนธรสฟื้นชีวิตแห่งวสันตฤดูทางธรรมท่ีโชยมาจากเรซวานของ

พระผู้เป็นเจ้า  ได้รับการแต่งกายด้วยเส้ือคลุมแห่งเอกภาพสวรรค์  และด่ืมจากถ้วยแห่งความเป็นหนึ่งของ

พระองค์!   

นี้คือนัยส้าคัญของวาทะท่ีรู้จักกันดี : “สุนัขป่าและแกะจะกินอาหารด้วยกัน” (79)  จงมองดูความโง่

เขลาเบาปัญญาของบรรดาผู้ท่ียังคงคาดหวังเหมือนกับชาติท้ังหลายในอดีตว่า  จะได้เห็นเวลาท่ีสัตว์ป่าเหล่านี้

จะกินอาหารด้วยกันในทุ่งหญ้า!  ดังกล่าวคือสภาพท่ีต้่าของพวกเขา  เราคิดว่า  ริมฝีปากของพวกเขาไม่เคย

แตะถ้วยแห่งความเข้าใจ  และเท้าของพวกเขาไม่เคยย่าง บนหนทางแห่งความยุติธรรม  นอกจากนี้จะมี

ประโยชน์อันใดต่อโลกหากส่ิงดังกล่าวเกิดข้ึนจริง?  พระองค์ทรงกล่าวไว้เ ข้าท่า เพียงไรเ ก่ียวกับพวกเขา : 

“หัวใจก็มีแต่พวกเขาหาได้เข้าใจ  ดวงตาก็มีแต่พวกเขาหาได้มองเห็น!” (80)  

จงพิจารณาดูว่า  ด้วยวจนะท่อนเดียวนี้ท่ีลงมาจากนภาแห่งพระประสงค์ของพระผู้เ ป็นเ จ้า   โลกและ

ทุกส่ิงท่ีอยู่ในโลกถูกน้ามาคิดบัญชีกับพระองค์อย่างไร  ใครก็ตามท่ียอมรับสัจธรรมของพระองค์และหันมา

หาพระองค์  ผลงานท่ีดีของเขามีน้้าหนักกว่ากรรมชั่วของเขา  และบาปท้ังหมดของเขา ถูกล้างและได้รับการ

อภัย  ดังนี้สัจธรรมของวจนะเหล่านี้เก่ียวกับพระองค์ถูกแสดงให้เห็นชัด : “พระองค์ฉับไวในการคิดบัญชี”  

ดังนี้พระผู้เป็นเจ้าเปล่ียนความไม่เป็นธรรมเป็นความชอบธรรม  หากเ จ้าส้ารวจอาณาจักรแห่งความรู้สวรรค์  

และหย่ังความลึกลับของอัจฉริยภาพของพระองค์  ท้านองเ ดียวกันใครก็ตามท่ี ได้ด่ืมถ้วยแห่งความรัก  เขา

ได้รับส่วนแบ่งจากมหาสมุทรแห่งกรุณาธิคุณอนันต์และการหล่ังความปรานีนิรันดร์  และเ ข้าไปสู่ชีวิต ท่ีมี

ความศรัทธา  ซ่ึงเป็นชีวิตสวรรค์ท่ีนิรันดร์  แต่ผู้ท่ีหันหนีไปจากถ้วยนี้ ถูกส่งไปหาความตายนิรันดร์  พจน์ 

“ชีวิต” และ “ความตาย” ท่ีพูดไว้ในคัมภีร์ต่างๆ  หมายถึงชีวิตท่ีมีความศรัทธาและความตายของการไม่เชื่อ  

ด้วยไม่เข้าใจความหมายของวจนะเหล่านี้   ประชาชนท่ัวไปจึงปฏิเสธและรังเ กียจตัวตนของพระศาสดา  

พรากตนเองจากแสงสว่างแห่งการน้าทางสวรรค์ของพระองค์  และไม่ท้าตามตัวอย่างของพระผู้เ ป็นความ

งามอมตะนี้ 

เม่ือแสงสว่างแห่งการเปิดเผยพระธรรมของคัมภีร์โกรอ่าน  ถูกจุดข้ึนมาภายในห้องของหัวใจท่ี

วิสุทธิ์ของพระโมฮัมหมัด  พระองค์ส่งผ่านค้าวินิจฉัยของยุคสุดท้าย  ค้าวินิจฉัยของการฟื้นคืนชีพ  ของการ

พิพากษา  ของชีวิตและความตาย  มายังประชาชน  คร้ันแล้วธงแห่ง การประท้วงต่อต้านถูกสาวข้ึน  และ

ประตูแห่งการเยาะเย้ยถูกเปิดออก  ดังนี้พระองค์ผู้ทรงเป็นพระวิญญาณของพระผู้เป็นเจ้า  ได้บันทึกส่ิงท่ีพวก

ไม่มีศาสนาพูดไว้ว่า : “และหากเจ้ากล่าวว่า ‘หลังจากความตายเ จ้าจะได้รับการฟื้นชีวิตอีกอย่างแน่นอน ’  

พวกไม่มีศาสนาจะร้องอุทานอย่างแน่นอนว่า ‘นี้ไม่ใช่ส่ิงใดนอกจากเวทย์มนต์ชัดๆ’” (81)  เช่นกันพระองค์

ทรงกล่าวว่า : “หากเจ้าเคยพิศวง  ค้าพูดของพวกเขาน่าพิศวงอย่างแน่นอน ‘อะไรกัน !  เ ม่ือเรากลายเป็นธุลี  
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เราจะได้รับการฟื้นชีวิตกลับมาเป็นคนใหม่หรือ?’” (82)  ดังนี้ในอีกวรรคหนึ่งพระองค์อุทานด้วยความพิโ รธ

ว่า : “เราเหนื่อยหน่ายกับชีวิตแรกหรือ?  กระนั้นพวกเขาสงสัยเก่ียวกับชีวิตใหม่หรือ!?” (83)  

เนื่องด้วยบรรดาผู้เชี่ยวชาญในคัมภีร์โกรอ่านและผู้ท่ีถือตามตัวอักษรของคัมภีร์นี้   เ ข้าใจความหมาย

ซ่อนเร้นของวจนะของพระผู้เป็นเจ้าผิดไป  และไม่เข้าใจจุดประสงค์พื้นฐานข องวจนะเหล่านี้   พวกเขาจึง

พยายามสาธิตว่า  ตามหลักไวยากรณ์เม่ือใดก็ตามท่ีพจน์ “อิสฮา” (หมายความว่า “ถ้า” หรือ “เ ม่ือ”)  น้าหน้า

กิริยาอดีต  นั่นเป็นการกล่าวถึงอนาคตเสมอ  ต่อมาพวกเขาฉงนใจอย่าง ย่ิงในการพยายามอธิบายวจนะบาง

ท่อนในคัมภีร์ท่ีไม่มีพจน์นี้  ดังท่ีพระองค์ทรงเปิดเผยไว้ว่า : “และมีเ สียงแตร  ดูซิ!  นี่ คือวันท่ีถูกคุกคาม!  

และทุกดวงวิญญาณถูกเรียกมาคิดบัญชีกับผู้ผลักดันและพยาน ” (84)  ในการอธิบายวจนะท่อนนี้และท่อน

ต่างๆ ท่ีคล้ายกัน  ในบางกรณีพวกเขาให้เหตุผลว่ามีพจน์ “อิสฮา” แสดงนัยอยู่  ในบางกรณีพวกเขายืนยันว่า

อย่างเหลวไหลว่า  เนื่องด้วยวันแห่งการพิพากษาจะมาถึงอย่างหลีกเ ล่ียงไม่ได้   วันนี้ จึง ถูกกล่าวถึงว่าเ ป็น

เหตุการณ์ในอดีตไม่ใช่อนาคต  การใช้เหตุผลอธิบายของพวกเขาไร้สาระเพียงไร !  ความตาบอดของพวกเขา

สาหัสเพียงไร!  พวกเขาไม่ยอมรับเสียงแตรท่ีเป่าโดยการเปิดเผยพระธรรมของพระโมฮัมหมัด  ซ่ึงกล่าวไว้

อย่างชัดแจ้งในพระธรรมนี้  พวกเขาพรากตนเองจากพระวิญญาณฟื้นชีวิตของพระผู้เป็นเจ้าท่ีหายใจเ ข้าไปใน

แตรนี้  และคาดหวังอย่างโง่เง่าท่ีจะได้ยินเสียงแตรของเซรัฟของพระผู้เป็นเจ้า  ซ่ึงเป็นเพียงหนึ่งในคนรับใช้

ของพระองค์!  เซรัฟเองซ่ึงเป็นเทวดาแห่งวันพิพากษาและผู้ท่ีเหมือนเขา  ไม่ได้ถูกลิขิตชะตาโดยวาทะของ

พระโมฮัมหมัดเองหรือ?  จงกล่าวว่า : อะไรกัน !  เ จ้าจะแลกส่ิงท่ีเ ป็นประโยชน์ส้าหรับเ จ้ากับส่ิงท่ีชั่วร้าย

หรือ?  ส่ิงท่ีเจ้าแลกเปล่ียนมาอย่างผิดพลาดนั้นน่าเวทนา!  แน่นอนว่าเ จ้าเ ป็นชนชาติชั่วร้าย ท่ีตกอยู่ในความ

สูญเสียอย่างสาหัส 

ไม่เลย  “แตร” หมายถึงเสียงแตรร้องเรียกของการเปิดเผยพระธรรมของพระโมฮัมหมัด  ท่ีเ ป่าอยู่ใน

ใจกลางจักรวาล  และ “การฟื้นคืนชีพ” หมายถึงการฟื้นของพระองค์เองข้ึนมาประกาศศาสนาของพระผู้เ ป็น

เจ้า  พระองค์บัญชาผู้ท่ีผิดพลาดและหลงผิดให้ลุกข้ึนและรีบออกมาจากหลุมศพหินแห่งร่างกายของพวกเขา  

สวมพวกเขาด้วยเส้ือคลุมแห่งความศรัทธาท่ีสวยงาม  และกระตุ้นพวกเขาด้วยลมหายใจแห่งชีวิตใหม่ท่ีน่า

พิศวง  ดังนี้ ณ ชั่วโมงท่ีพระโมฮัมหมัด  พระผู้ทรงความงามสวรรค์  ประสงค์จะเปิดเผยหนึ่งในความลึกลับท่ี

ซ่อนอยู่ในพจน์ท่ีเป็นสัญลักษณ์ “การฟื้นคืนชีพ”  “การพิพากษา”  “สวรรค์” และ “นรก”  เกเบรียวซ่ึงเ ป็นสุ

รเสียงของแรงบันดาลใจ  พูดให้ได้ยินว่า : “ในไม่ช้าพวกเขาจะส่ายหัวต่อเ จ้าและพูดว่า ‘ส่ิงนี้จะ เ กิดข้ึน

เม่ือไร?’  จงกล่าวว่า : ‘อาจจะใกล้แล้ว’” (85)  นัยของวจนะเพียงท่อนเดียวนี้ เพียงพอส้าหรับประชาชน

ท้ังหลายของโลก  หากพวกเขาไตร่ตรองดูในหัวใจของตน   
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พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงกรุณา!  ชนชาตินี้ได้หลงไกลไปจากหนทางของพระผู้เ ป็นเ จ้าเพียงไหน !  แม้ว่า

วันแห่งการฟื้นคืนชีพเ ร่ิมต้นแล้วโดยการเปิดเผยพระธรรมของพระโมฮัมหมัด  แม้ว่าแสงสว่างและ

สัญลักษณ์ของพระองค์ได้ห้อมล้อมโลกและทุกส่ิงท่ีอยู่ในโลก  กระนั้นชนชาตินี้ก็ยัง เยาะเ ย้ยพระองค์  ถวาย

ตัวให้กับเทวรูปท่ีเหล่านักบวชในยุคนั้นนึกคิดเอาเองในความเพ้อฝันท่ีเหลวไหลและไร้สาระของตน  และ

พรากตนเองจากแสงสว่างแห่งกรุณาธิคุณสวรรค์และการหล่ังความปรานีของพระผู้ เ ป็นเ จ้า  ใช่แล้ว  แมลง

ปีกแข็งท่ีน่าเวทนาไม่มีทางได้กล่ินสุคนธรสแห่งความวิสุทธิ์   และค้างคาวแห่งความมืดไม่มีทางเผชิญหน้า

กับความอ้าไพของดวงอาทิตย์ 

ส่ิงท้ังหลายดังกล่าวได้เกิดข้ึนในยุคของพระศาสดาทุกองค์ของพระผู้เป็นเจ้า  ดัง ท่ีพระพระเยซูกล่าว

ว่า : “เจ้าต้องเกิดอีกคร้ัง” (86)  เช่นกันพระองค์ทรงกล่าวว่า : “มนุษย์ไม่สามารถเข้าไปในอาณาจักรของพระผู้

เป็นเจ้า  เว้นแต่ว่าเขาจะเกิดจากน้้าและพระวิญญาณ  ส่ิงท่ีเกิดจากเนื้อหนังคือเนื้อหนัง  และส่ิงท่ีเ กิดจากพระ

วิญญาณคือวิญญาณ” (87)  ความหมายของวาทะเหล่านี้คือ  ในทุกยุคศาสน าใครก็ตามท่ีเ กิดจากพระวิญญาณ

และได้รับการกระตุ้นด้วยลมหายใจของพระผู้แสดงความวิสุทธิ์  แท้จริงแล้วเขาคือพวกท่ีได้บรรลุถึง “ชีวิต” 

และ “การฟื้นคืนชีพ”  และได้เข้าไปใน “สวรรค์” แห่งความรักของพระผู้เป็นเ จ้า  และใครก็ตามท่ีไม่ใช่พวก

เขาถูกส่งไปสู่ “ความตาย” และ “การถูกพราก”  ไปสู่ “ไฟแห่งความไม่เชื่อ” และไปหา “ความพิโรธของพระ

ผู้เป็นเจ้า”  ในคัมภีร์และบันทึกเหตุการณ์ท้ังหมด  ความตาย  ไฟ  ความตาบอด  การขาดความเข้าใจและการ

ได้ยิน  คือค้าพิพากษาลงโทษบรรดาผู้ท่ีริมฝีปากของตนไม่ได้ล้ิมถ้วยสวรรค์แห่งความรู้ท่ีแท้จริง  และหัวใจ

ของตนถูกพรากจากกรุณาธิคุณของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในยุคของตน   ดัง ท่ีบันทึกไว้ก่อนนี้ ว่า  : “หัวใจก็มี

แต่พวกเขาหาได้เข้าใจ” (88)  

ในอีกวรรคหนึ่งของกอสเปวลิขิตไว้ว่า : และมาวันหนึ่งบิดาของสาวกคนหนึ่งของพระเยซูตาย  

สาวกคนนั้นรายงานการตายของบิดาต่อพระเยซู  และขอลาไปฝังศพบิดา  คร้ันแล้วพระเยซูผู้เ ป็นสาระแห่ง

ความปล่อยวาง  ทรงตอบว่า : “ขอให้คนตายฝังคนตายของพวกเขา” (89)  

ท้านองเดียวกันประชาชนสองคนแห่งคูฟเฟ่ไปหาอิหม่ามอาลี  ซ่ึง เ ป็นผู้บัญชาการของผู้ท่ีซ่ือสัตย์  

คนหนึ่งเป็นเจ้าของบ้านหลังหนึ่งและต้องการขายบ้านนี้   อีกคนหนึ่งจะเป็นผู้ซ้ือ  ท้ังสองตกลงกันว่าควร

เขียนสัญญาและท้าการซ้ือขายโดยให้อิหม่ามอาลีทราบ  อิหม่ามอาลีผู้อรรถาธิบายกฎของพระผู้เ ป็นเ จ้ากล่าว

ต่อผู้คัดลอกว่า : “จงเขียนว่า : ‘คนตายคนหนึ่งได้ซ้ือบ้านจากคนตายอีกคนหนึ่ง   บ้านหลังนี้ มีขอบเขตส่ีด้าน  

ด้านหนึ่งเหยียดไปถึงหลุมศพหิน  อีกด้านหนึ่งเหยียดไปถึงห้องฝังศพ  ด้านท่ีสามเหยียดไปถึง สิรัท  ด้านท่ีส่ี

เหยียดไปถึงสวรรค์หรือไม่ก็นรก’”  จงใคร่ครวญดูว่า  หากวิญญาณสองดวงนี้ได้รับการกระตุ้นโดยเสียงแตร
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ร้องเรียกของอิหม่ามอาลี  หากท้ังสองข้ึนมาจากหลุมศพแห่งความหลงผิด  ท้ังสอ งย่อมไม่ถูกวินิจฉัยว่าตาย

อย่างแน่นอน 

ในทุกยุคและทุกศตวรรษ  จุดประสงค์ของศาสนทูตท้ังหลายของพระผู้เ ป็นเ จ้าและบรรดาผู้ท่ีพวก

เขาเลือกสรร  มิใช่อ่ืนใดนอกจากจะยืนยันนัยส้าคัญทางจิตวิญญาณของพจน์ “ชีวิต”  “การฟื้นคืนชีพ” และ 

“การพิพากษา”  หากใครไตร่ตรองวาทะนี้ของอิหม่ามอาลีในหัวใจสักพักหนึ่ง  แน่นอนว่าเขาจะค้นพบความ

ลึกลับท้ังหมดท่ีซ่อนอยู่ในพจน์ “หลุมศพ”  “หลุมศพหิน”  “สิรัท”  “สวรรค์” และ “นรก”  แต่โอ!  ช่างแปลก

และน่าสงสารเพียงไร!  จงดูว่า  ประชาชนท้ังหมดถูกจองจ้าอยู่ภายในหลุมศพหินแห่งอัตตา  และถูกฝังอยู่

ภายใต้ก้นบ้ึงแห่งกิเลสทางโลก!  หากเ จ้าได้น้้าค้างเพียงหยดเดียวจากธาราใสแห่งความรู้สวรรค์  เ จ้าจะ

ตระหนักเลยว่า  ชีวิตท่ีแท้จริงไม่ใช่ชีวิตของเนื้อหนัง   แต่เ ป็นชีวิตของวิญญาณ  เพราะชีวิตของเนื้อหนัง

เหมือนกันท้ังมนุษย์และสัตว์  ทวาชีวิตของวิญญาณมีอยู่แต่ในผู้ท่ีหัวใจบริสุ ทธิ์   ท่ีได้ด่ืมจากมหาสมุทรแห่ง

ความศรัทธาและกินผลไม้แห่งความม่ันใจ  ชีวิตนี้ไม่รู้จักตาย  และการด้ารงอยู่นี้สวมมงกุฏแห่งความเป็น

อมตะ  ดังท่ีกล่าวไว้ว่า : “ผู้ท่ีเ ป็นศาสนิกชนท่ีแท้จริงมีชีวิตอยู่ท้ังในโลกนี้และโลกหน้า ”  หาก “ชีวิต” 

หมายถึงชีวิตบนโลกนี้  เป็นท่ีประจักษ์ว่าความตายจะต้องมาเอาไป 

ท้านองคล้ายกันบันทึกท้ังหลายของคัมภีร์ท้ังหมด  เ ป็นพยานต่อสัจธรรมท่ีสูงส่งนี้และวจนะท่ี

ประเสริฐสุดนี้  ย่ิงไปกว่านั้นวจนะท่อนนี้ของคัมภีร์โกรอ่าน  ซ่ึงเปิดเผยไว้เก่ียวกับฮัมเซห์ ผู้เ ป็น “เ จ้าชายของ

ผู้สละชีวิตท้ังหลาย” (90)  และอาบู จาห์ล  คือหลักฐานท่ีเรืองรองและค้าให้การยืนยันท่ีแน่นอนของสัจธรรม

ของค้าพูดของเรา : “คนตายท่ีเรากระตุ้นและบัญญัติแสงสว่างให้เดินในหมู่มนุษย์  จะเป็นเหมือนกับผู้ท่ีความ

เหมือนของตนอยู่ในความมืดได้หรือ  ซ่ึงเขาจะไม่ออกมาจากความมืดนั้น?” (91)  วจนะท่อนนี้ลงมาจากนภา

แห่งพระประสงค์ด้ังเดิมในเวลาท่ีฮัมเซห์ได้รับการสวมเส้ือก๊ักแห่งความศรัทธาแล้ว  และอาบู จาห์ลไม่ผ่อน

ผันการต่อต้านและความไม่เชื่อของเขา  จากบ่อเ กิดของอ้านาจเบ็ดเสร็จและแห ล่งก้าเนิดของความวิสุทธิ์

อนันต์  มีการพิพากษาท่ีประสาทชีวิตนิรันดร์ให้แก่ฮัมเซห์  และส่งอาบู จาห์ลไปสู่โลกันตร์  นี้ คือสัญญาณท่ี

ท้าให้ไฟแห่งความไม่เชื่อเจิดจ้าด้วยเปลวท่ีร้อนแรงท่ีสุดในหัวใจของพวกไม่มีศาสนา  และ ย่ัวยุพวกเขาอย่าง

เปิดเผยให้ปฏิเสธสัจธรรมของพระองค์  พวกเขาเรียกร้องเสียงดังว่า : “ฮัมเซห์ตายไปเ ม่ือไร?  เขาฟื้น ข้ึนมา

เม่ือไร?  ชีวิตดังกล่าวประสาทให้เขาเม่ือไร?”  เนื่องด้วยพวกเขาไม่เ ข้าใจนัยส้าคัญของค้าพูดท่ีประเสริฐ

เหล่านี้  ไม่แสวงหาความรู้แจ้งจากบรรดาผู้อรรถาธิบายศาสนา ผู้เ ป็นท่ียอมรับ  เพื่อว่าค้าพูดเหล่านี้จะพรม

โควซาร์แห่งความรู้สวรรค์ให้แก่พวกเขา  ดังนั้นไฟแห่งความมาดร้ายจึงถูกจุดข้ึนในหมู่มนุษย์ 

เจ้าได้เป็นพยานในปัจจุบันว่า  แม้ว่ามีความอ้าไพอันสว่างไสวของดวงอาทิตย์แห่งความรู้สวรรค์  

ประชาชนท้ังหมดไม่ว่าจะเป็นคนชั้นสูงหรือคนต้่าต้อย  ก็ได้ยึดถือแนวทางของบรรดาผู้แสดง ความเป็น
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เจ้าชายแห่งความมืดท่ีน่าสมเพช  ประชาชนอ้อนวอนพวกเขาอยู่ตลอดให้ช่วยอธิบายความละเอียดซับซ้อน

ของศาสนาของพวกเขา  และด้วยไม่มีความรู้พวกเขาจึงให้ค้าตอบท่ีไม่สามารถท้าให้ชื่อเ สียงและเงินทอง

ของตนเสียหาย  เป็นท่ีประจักษ์ว่า  ดวงวิญญาณเหล่านี้ ซ่ึง ต้่าช้าและ น่าเวทนาเหมือนแมลงปีกแข็ง   ไม่ได้

สัมผัสสายลมแห่งนิรันดรกาลท่ีอบอวลด้วยชะมดเชียง  และไม่เคยเ ข้าไปในเรซวานแห่งความปีติสวรรค์  

ดังนั้นพวกเขาจะโชยสุคนธรสแห่งความวิสุทธิ์อันไม่รู้ส้ินไปให้ผู้อ่ืนได้อย่างไร?  ดังกล่าวคือแนวทางของ

พวกเขา  และดังกล่าวจะคงอยู่ตลอดไป  ผู้ท่ีหันมาหาพระองค์และไม่ยอมรับบรรดาผู้แสดงความเป็นซาตาน

เท่านั้น  ท่ีจะเข้าถึงความรู้ของพระวจนะของพระผู้เป็นเ จ้า  ดังนี้พระผู้เ ป็นเ จ้า ได้ยืนยันกฎของยุคแห่งการ

เปิดเผยพระธรรมของพระองค์อีกคร้ัง  และจารึกกฎนี้ด้วยปากกาแห่งอานุภาพบนธรรมจารึกล้ีลับท่ีซ่อนอยู่

ภายใต้ม่านแห่งความรุ่งโรจน์สวรรค์  หากเ จ้าเอาใจใส่วจนะเหล่านี้   หากเ จ้าไตร่ตรองความหมายตาม

ตัวอักษรและความหมายซ่อนเร้นของวจนะเหล่านี้  เจ้าจะเข้าใจนัยส้าคัญของปัญหาท่ีเข้าใจยากท้ังหมด  ท่ีใน

ยุคนี้ได้กลายเป็นอุปสรรคท่ีเอาชนะไม่ได้ท่ีขวางก้ันมนุษย์ไม่ให้รู้เก่ียวกับวันแห่งการพิพากษา  เ ม่ือนั้นเ จ้าจะ

ไม่มีปัญหามาท้าให้เจ้าฉงนใจอีกต่อไป  เราขอหวังว่าถ้าเป็นพระประสงค์ของพระผู้เ ป็นเ จ้า  เ จ้าจะไม่กลับ

จากชายฝ่ังมหาสมุทรแห่งความปรานีสวรรค์อย่างขาดแคลนและ กระหาย  หรือกลับมาอย่างขัดสนจากท่ีคุ้ม

ภัยอันไม่รู้ส้ินท่ีหัวใจของเจ้าปรารถนา  บัดนี้ขอดูว่าการแสวงหาและความอุตสาหะของเจ้าจะบรรลุส่ิงใด 

ขอกลับมาต่อ : จุดประสงค์ของเราในการอธิบายสัจธรรมเหล่านี้คือ  เพื่อจะสาธิตอธิปไตยของพระผู้

เป็นกษัตริย์ของกษัตริย์ท้ังหลาย  จงเป็นธรรม : อธิปไตยนี้ ซ่ึงโดยการเ อ่ยพระวจนะเดียว  ได้แสดงอิทธิพล

แทรกซอน  อ้านาจเหนือกว่า  และราชศักดาท่ีน่าเกรงขามดังกล่าว  อธิปไตย นี้ เหนือกว่า  หรืออ้านาจ

ปกครองทางโลกของกษัตริย์เหล่านี้บนพิภพเหนือกว่า?  กษัตริย์เหล่านี้แม้จะห่วงใยข้าแผ่นดินและช่วยเหลือ

คนยากไร้  ก็วางใจได้แค่ความภักดีชั่วแล่นท่ีแสดงออกภายนอก  ส่วนในหัวใจของมนุษย์กษัตริย์เหล่านี้หาได้

บันดาลใจให้เกิดเสน่หาหรือความเคารพ  อธิปไตยนี้โดยอานุภาพของวจนะเดียว  ไม่ได้ก้าราบ  กระตุ้นและ

เพิ่มชีวิตชีวาให้โลกท้ังหมดหรือ?  อะไรกัน!  ธุลีท่ีต้่าต้อยสามารถเทียบกับพระ ผู้เ ป็นพระ ผู้เ ป็นนายของนาย

ท้ังหลายได้หรือ?  ล้ินใดหรือกล้าเอ่ยถึงความไพศาลของความแตกต่างระหว่างท้ังสอง?  ไม่เพียงเ ท่านั้น  การ

เปรียบเทียบท้ังหมดเปรียบไม่ได้กับท่ีคุ้มภัยอันศักด์ิสิทธิ์แห่งอธิปไตยของพระองค์   หากมนุษย์ใคร่ครวญดู  

เขาจะสังเกตเห็นอย่างแน่นอนว่า  แม้คนรับใช้ ณ ธรณีประตูของพระองค์ก็ปกครองสรรพส่ิงท้ังปวง !  ส่ิงนี้ มี

ให้เห็นมาแล้ว  และจะถูกแสดงให้เห็นชัดในอนาคต 

นี้คือเพียงความหมายหนึ่งของอธิปไตยทางธรรมท่ีเราได้อธิบายไว้ตามความสามารถ และความ

เปิดรับของประชาชน  เพราะพระองค์  พระผู้ทรงขับเคล่ือนทุกชีวิต  พระพักตร์ผู้เป็นท่ีสดุดีนี้   คือบ่อเ กิดของ

อานุภาพท่ีพระผู้ถูกประทุษร้ายนี้ไม่สามารถเปิดเผย  และประชาชนท่ีไม่คู่ควรนี้ไม่สามารถเข้าใจ  พระองค์
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ทรงความประเสริฐย่ิงเหนือส่ิงท่ีมนุษย์สรรเสริญอธิปไตยของพระองค์  พระองค์เ ป็นท่ีสดุดี เหนือกว่าส่ิง ท่ี

พวกเขาอ้างถึงพระองค์! 

และบัดนี้จงไตร่ตรองส่ิงนี้ในหัวใจของเจ้า : หากอธิปไตยหมายถึงอธิปไตยและอ้านาจปกครองทาง

โลก  หากอธิปไตยแสดงนัยถึงการท้าให้ประชาชนและวงศ์ตระกูลท้ังหมดของโลกอยู่ในการควบคุม  และ

แสดงความภักดีภายนอก  ซ่ึงดังนี้แล้วบรรดาผู้เ ป็นท่ีรักของพระองค์จะได้รับการเชิดชู และมีชีวิตอยู่อย่าง

สงบสุข  ศัตรูท้ังหลายของพระองค์จะตกต้่าและถูกทรมาน  รูปแบบขอ งอธิปไตยนี้ ย่อมไม่ใช่ความจริง

เก่ียวกับพระผู้เป็นเจ้าเอง  พระผู้เป็นบ่อเกิดของอ้านาจปกครองท้ังปวง  ซ่ึงทุกส่ิงให้การยืนยันราชศักดาและ

อานุภาพของพระองค์  เพราะเจ้าไม่ได้เป็นพยานหรือว่า  มนุษยชาติโดยรวมตกอยู่ภายใต้ อิทธิพลของศัตรู

ท้ังหลายของพระองค์อย่างไร?  พวกเขาท้ังหมดไม่ได้หันหนีไปจากหนทางแห่งความยินดีของพระองค์หรือ?  

พวกเขาไม่ได้ท้าส่ิงท่ีพระองค์ห้ามหรือ  และท้าส่ิง ท่ีพระองค์บัญชา หรือเปล่า  หรือถึงกับไม่ยอมรับและ

ต่อต้านส่ิงท่ีพระองค์บัญชา?  มิตรสหายของพระองค์ไม่เคยเป็นเหย่ือของการใช้อ้านาจบาตรใหญ่ของศัตรู

ของพระองค์หรือ?  ส่ิงท้ังหมดเหล่านี้ชัดเจนย่ิงกว่าความอ้าไพของดวงอาทิตย์เท่ียงวัน 

ดูกร  ผู้แสวงหาท่ีต้ังข้อสงสัย  ดังนั้นจงรู้ไว้ว่าอธิปไตยทางโลก  ไม่มีและจะไม่มีวันมีค่า ในสายตา

ของพระผู้เป็นเจ้าและบรรดาผู้ท่ีพระองค์เลือกสรร  ย่ิงไปกว่านั้นหากอ้านาจเหนือกว่าและอ้านาจปกครองถูก

ตีความหมายถึงความเป็นใหญ่และอานุภาพทางโลก  จะเป็นไปไม่ได้เพียงไรส้าหรับเ จ้าท่ีจะอธิบายวจนะ

เหล่านี้ : “และแท้จริงแล้วกองทัพของเราจะพิชิต” (92)  “พวกเขาอยากจะดับแสงสว่างของพระผู้เ ป็นเ จ้าด้วย

ปากของพวกเขา : แต่พระผู้เป็นเจ้าประสงค์จะท้าให้แสงสว่างของพระองค์เ จิดจ้าแม้ว่าพวกไม่มีศาสนาจะ

รังเกียจแสงนั้น” (93)  “พระองค์คือพระผู้ทรงความเด่นเหนือทุกส่ิง ”  ท้านองคล้ายกันคัมภีร์โกรอ่านเกือบ

ท้ังหมดให้การยืนยันสัจธรรมนี้ 

หากการโด้เถียงท่ีเหลวไหลของดวงวิญญาณท่ีโง่เง่าและน่ารังเกียจเหล่านี้ เ ป็นความจริง  พวกเขาจะ

ไม่มีทางเลือกอ่ืนนอกจากปฏิเสธวาทะท่ีวิสุทธิ์และค้าพาดพิงสวรรค์เหล่านี้  เพราะไม่มีนักรบคนใดบนโลกท่ี

เป็นเลิศและอยู่ใกล้พระผู้เป็นเจ้ากว่าอิหม่ามฮุสเซน บุตรของอิหม่ามอาลี   ผู้ไม่มีท่ีเสมอและไม่มีเปรียบปาน  

“ในโลกไม่มีใครเท่าเทียมหรือเทียบได้กับเขา”  กระนั้นเจ้าต้องได้ยินว่าอะไรบังเ กิดข้ึนกับเขา   “ค้าสาปของ

พระผู้เป็นเจ้าอยู่บนหัวของประชาชนท่ีใช้อ้านาจบาตรใหญ่!” (94)  

หากวจนะ “และแท้จริงแล้วกองทัพของเราจะพิชิต” ถูกตีความตามตัวอักษร  เ ป็นท่ีประจักษ์ว่าการ

ตีความนี้ไม่เก่ียวกับบรรดาผู้ท่ีพระผู้เป็นเจ้าเลือกสรรและกองทัพของพระองค์  เนื่องด้วยอิหม่ามฮุสเซนซ่ึง

วีรกรรมของเขาเป็นท่ีเห็นชัดประดุจดวงอาทิตย์  ถูกบดขย้ีและปราชัย  และในท่ีสุดด่ืมถ้วยน้้าแห่งการสละ

ชีวิตในคาบิลา  ดินแดนแห่งทัฟ  ท้านองคล้ายกันวจนะศักด์ิสิทธิ์  “พวกเขาอยากจะดับแสงสว่างของพระผู้
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เป็นเจ้าด้วยปากของพวกเขา : แต่พระผู้เป็นเจ้าประสงค์จะท้าให้แสงสว่างของพระองค์ เ จิดจ้าแม้ว่าพวกไม่มี

ศาสนาจะรังเกียจแสงนั้น”  หากตีความวจนะท่อนนี้ตามตัวอักษรก็จะไม่ตรงกับความจริง  เพราะในทุกยุคดู

จากภายนอกแล้ว  แสงสว่างของพระผู้เป็นเจ้าถูกดับโดยประชาชนท้ังหลายของโลก  และตะเกียงท้ังหลาย

ของพระผู้เป็นเจ้าถูกดับโดยพวกเขา  เช่นนั้นแล้วจะอธิ บายอ้านาจเหนือกว่าของอธิปไตยของพระผู้เ ป็น

ตะเกียงเหล่านี้ได้อย่างไร?  อานุภาพของพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าท่ีจะ “ท้าให้แสงสว่างของพระองค์

เจิดจ้า” จะหมายความว่าอะไร?  ดังท่ีเห็นแล้วว่าความเกลียดชังของพวกไม่มีศาสนานั้นร้ายกาจย่ิง  จนไม่มี

ดวงอาทิตย์แห่งธรรมเหล่านี้องค์ใดเคยพบสถานท่ีก้าบัง  หรือได้ด่ืมถ้วยน้้าแห่งความสงบ   ดวงอาทิตย์แห่ง

ธรรมเหล่านี้ถูกกดข่ีอย่างหนัก  จน คนท่ีต้่าท่ีสุดก็ท้าร้ายพระผู้เ ป็นสาระแห่งชีวิตเหล่านี้ได้ตามใจชอบ  

ประชาชนได้สังเกตและวัดความทุกข์ทรมานเหล่านี้แล้ว  ดังนั้นพวกเขาจะสามารถเข้าใจและอร รถาธิบาย

วจนะเหล่านี้ของพระผู้เป็นเจ้า  วจนะแห่งความรุ่งโรจน์อนันต์ท่อนเหล่านี้ได้อย่างไร? 

แต่จุดประสงค์ของวจนะท่อนเหล่านี้ไม่ใช่ ส่ิง ท่ีพวกเขานึกคิด  ไม่เพียงเ ท่านั้น  พจน์ “อ้านาจ

เหนือกว่า”  “อานุ ภาพ”  และ  “อ้าน าจ” แสดง นัยถึงสถานะ และความหมายท่ีต่างจากนี้โดย ส้ิ นเชิ ง  

ตัวอย่างเช่น  จงพิจารณาดูอานุภาพแทรกซอนของหยดเลือดเหล่านั้นของอิหม่ามฮุสเซนท่ีพรมลงบนแผ่นดิน  

โดยความศักด์ิสิทธิ์และอานุภาพของเ ลือดนี้   ธุลีนั้นมีอ้านาจเหนือกว่าและอิทธิพลอะไรต่อร่างกายและ

วิญญาณของมนุษย์ท้ังหลาย!  ถึงขนาดท่ีว่าผู้ท่ีแสวงหาการหายจากความเ จ็บป่วย  ได้รับการรักษาโดยการ

สัมผัสกับธุลีของพื้นดินศักด์ิสิทธิ์นั้น  และใครก็ตามท่ีปรารถนาจะคุ้มครองทรัพย์สินของตน  ได้ เอาดิน

ศักด์ิสิทธิ์นั้นมาเก็บไว้ในบ้านเล็กน้อยด้วยความเข้าใจและความศรัทธาท่ีไพบูลย์   และปกป้องทรัพย์สมบัติ

ของตน  เหล่านี้คืออานุภาพของเลือดนี้ท่ีปรากฏให้เห็นภายนอก  และหากเราจะเล่าคุณท่ีซ่อนเ ร้นของเ ลือดนี้  

พวกเขาจะพูดอย่างแน่นอนว่า : “แท้จริงแล้วเขาถีอว่าธุลีเป็นพระผู้เ ป็นนายของนายท้ังหลาย  และได้ละท้ิง

ศาสนาของพระผู้เป็นเจ้าโดยส้ินเชิง” 

ย่ิงไปกว่านั้นจงระลึกถึงสภาพแวดล้อมท่ีน่าอดสูของการสละชีวิตของอิหม่ามฮุสเซน  จงใคร่ครวญ

ดูความเดียวดายของเขา  ดูภายนอกแล้วไม่พบใครท่ีจะช่วยเขา  อุ้มร่างของเขาไปฝังอย่างไร  และกระนั้นจงดู

ในยุคนี้ว่า  ผู้คนมากมายเพียงไรจากสุดมุมท้ังหลายของโลก  สวมชุดแสวงบุญมาแสวงหาบริเวณท่ีเขาสละ

ชีวิต  เพื่อจะได้วางศีรษะบนธรณีประตูของสถูปของเขา!  ดังกล่าวคืออ้านาจเหนือกว่าและอานุภาพของพระ

ผู้เป็นเจ้า!  ดังกล่าวคือความรุ่งโรจน์ของอ้านาจปกครองและราชศักดาของพระองค์! 

อย่าคิดว่าเพราะว่าส่ิงเหล่านี้เกิดข้ึนหลังจากการสละชีวิตของอิหม่ามฮุสเซน  ดังนั้นความรุ่งโรจน์

ท้ังหมดนี้ไม่มีประโยชน์ส้าหรับเขา  เพราะวิญญาณท่ีวิสุทธิ์ดวงนี้ เ ป็นอมตะ  ด้าเนินชีวิตของพ ระผู้เ ป็นเ จ้า  

และอาศัยอยู่ในสถานท่ีวิเวกแห่งความรุ่งโรจน์บนซัดเดร่ย์แห่งการกลับมาอยู่ร่วมกันบนสวรรค์  พระผู้เ ป็น
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สาระแห่งชีวิตเหล่านี้คือตัวอย่างท่ีเรืองรองของการเสียสละ  พวกเขาได้สละและจะยัง คงสละชีวิต  ทรัพย์สิน  

วิญญาณ  ดวงจิต  และทุกส่ิงของตนต่อไปในหนทางของพระผู้เป็นท่ีรักย่ิง   พวกเขาเป็นพยาน  ไม่มีสถานะ

ใดไม่ว่าจะประเสริฐเพียงไร  น่าหวงแหนมากกว่านี้  เพราะคนรักท้ังหลายไม่มีความปรารถนาใดนอกจาก

ความยินดีของพระผู้เป็นท่ีรักย่ิง  และไม่มีจุดมุ่งหมายใดเว้นแต่การกลับไปอยู่ร่วมกับพระองค์  

หากเราปรารถนาจะแย้มความลึกลับท้ังหลายของการสละชีวิตของอิหม่ามฮุสเซน  และเปิดเผยผล

ของการสละชีวิตนี้ต่อเจ้า  หน้ากระดาษเหล่านี้ไม่มีทางพอท่ีจะบรรจุความหมายได้หมด  เราหวังว่าถ้าเ ป็น

พระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า  สายลมแห่งความปรานีจะพัดพา  และวสันตฤดูทางธรรมจะสวมเ ส้ือคลุม

แห่งชีวิตใหม่ให้แก่ต้นไม้แห่งชีวิต  เพื่อว่าเราจะค้นพบความลึกลับท้ังหลายของอัจฉริยภาพสวรรค์   และไม่

ข้ึนกับความรู้เก่ียวกับทุกส่ิงโดยการบริบาลของพระองค์  เรายังไม่เห็นใครนอกจากดวงวิญญาณจ้านวนหยิบ

มือท่ีขัดสนชื่อเสียง  ท่ีบรรลุถึงสถานะนี้  ขอให้อนาคตเปิดเผยส่ิงท่ีการพิพากษาของพระผู้เ ป็นเ จ้าจะ ตัดสิน  

และวิหารแห่งประกาศิตของพระองค์จะเปิดเผย  ดังนี้ เราเ ล่าความมหัศจรรย์ของศาสนาของพระผู้เ ป็นเ จ้า

ให้แก่เจ้า  และบรรเลงท้านองเพลงสวรรค์เข้าไปในหูของเ จ้า  เพื่อว่าเ จ้าจะบรรลุถึงสถานะแห่งความรู้ท่ี

แท้จริง  และได้ทานผลไม้ของสถานะนี้  ดังนั้นเจ้าจงรู้ไว้เป็นท่ีแน่นอนว่า  ดวงอาทิตย์แห่งราชศักดาสวรรค์

เหล่านี้แม้ท่ีอาศัยของพวกเขาจะอยู่กับธุลี  แต่ท่ีพักท่ีแท้จริงของพวกเขาคือท่ีประทับแห่งความรุ่งโรจน์ใน

อาณาจักรเบ้ืองบน  แม้ว่าไร้ส้ินทรัพย์สมบัติทางโลก  พวกเขาก็เหินอยู่ในอาณาจักรแห่งความร้่ารวยท่ีวัด

ไม่ได้  และขณะท่ีถูกทดสอบอย่างเจ็บปวดในก้ามือของศัตรู  พวกเขาก็ประทับอยู่บนมือขวาแห่งอานุภาพ

และอธิปไตยสวรรค์  ท่ามกลางความมืดแห่งความตกต้่าของพวกเขา  ก็มีแสงสว่างแห่งความรุ่งโรจน์ท่ีไม่รู้

เลือนส่องมายังพวกเขา  และสัญลักษณ์แห่งอธิปไตยท่ีเอาชนะไม่ได้หล่ังมายังความช่วยตัวเองไม่ได้ของพวก

เขา 

ดังนี้พระเยซูบุตรของแมร่ี  วันหนึ่งขณะนั่งอยู่และกล่าวเป็นท้านองของพระวิญญาณบริสุทธิ์   ทรง

เอ่ยวาทะเหล่านี้ : “ดูกร  ประชาชน!  อาหารของเราคือหญ้าในทุ่งท่ีเราใช้ระงับความหิว  เ ตียงของเราคือธุลี  

ตะเกียงของเราตอนกลางคืนคือแสงจันทร์  และม้าของเราคือเท้าของเราเอง  จงมองดูว่าใครบนพิภพหรือท่ี

ร้่ารวยกว่าเรา?  ความชอบธรรมของพระผู้เป็นเจ้าเป็นพยาน!  ทรัพย์สมบัติเ ป็นพันๆ รายล้อมความยากจนนี้  

และอาณาจักรแห่งความรุ่งโรจน์มากมายปรารถนาความตกต้่านี้!  หากเจ้าเข้าถึงหยดเดียวของมหาสมุทรแห่ง

ความหมายซ่อนเร้นของวาทะเหล่านี้  เจ้าจะละท้ิงโลกและทุกส่ิงท่ีอยู่ในโลกแน่นอน  และจะเผาผลาญตัวเ จ้า

เองในเปลวไฟท่ีไม่รู้ดับประดุจนกฟีนิกซ์ 

ท้านองเดียวกันเป็นท่ีเล่ากันว่า  วันหนึ่งสหายคนหนึ่งบ่นเก่ียวกับความยากจนของตนเองต่ออิหม่าม

ซาเดค  คร้ันแล้วอิหม่ามซาเดคผู้เป็นความงามอมตะตอบว่า : “แท้จริงแล้วเ จ้าร้่ารวยและได้ด่ืมน้้าแห่งความ
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ม่ังค่ัง”  ดวงวิญญาณท่ีเดือดร้อนด้วยความยากจนนี้ฉงนต่อวาทะท่ีเอ่ยโดยใบหน้าท่ีเ รืองรองนี้และกล่าวว่า : 

“ความร้่ารวยของข้าพเจ้าอยู่ท่ีไหน  ข้าพเจ้าไม่มีแม้แต่เหรียญเดียว?”  คร้ันแล้วอิหม่ามซาเดคให้ข้อสังเกตว่า : 

“เจ้าไม่มีความรักของเราหรือ?”  เขาตอบว่า : “ใช่แล้ว  ข้าพเ จ้ามีความรักของท่าน  ข้าแต่ท่านผู้เ ป็นเชื้อสาย

ของศาสนทูตของพระผู้เป็นเจ้า!”  และอิหม่ามซาเดคถามเขาว่า : เจ้าจะแลกความรักนี้ กับหนึ่งพันดินาหรือ?”  

เขาตอบว่า : “ไม่เลย  ข้าพเ จ้าจะไม่มีวันแลกแม้จะให้โลกและท้ังหมดท่ีอยู่ในโลกแก่ข้าพเ จ้า !”  จากนั้น

อิหม่ามซาเดคกล่าวว่า : “ผู้ท่ีมีทรัพย์สมบัติดังกล่าวจะถูกเรียกว่าจนได้อย่างไร?” 

ความยากจนนี้และความร้่ารวยเหล่านี้  ความตกต้่าและความรุ่งโรจน์นี้   อ้านาจปกครองนี้   อานุภาพ

และท่ีคล้ายกัน  ท่ีดวงตาและหัวใจของดวงวิญญาณท่ีทะนงและโง่เง่าเหล่านี้ มุ่งหวัง  ล้วนเลือนหายไปเป็น

ศูนยภาพโดยส้ินเชิงในราชส้านักนั้น!  ดังท่ีพระองค์ทรงกล่าวว่า : “ดูกร  มนุษย์ท้ังหลาย!  เ จ้าเ ป็นยาจกท่ีต้อง

อาศัยพระผู้เป็นเจ้า  แต่พระผู้เป็นเจ้าคือผู้ร้่ารวย  พระผู้ทรงเพียงพอในตัวเอง ” (95)  ดังนั้น “ความร้่ารวย” 

หมายถึงการไม่ข้ึนกับส่ิงใดนอกจากพระผู้เป็นเจ้า  และ “ความยากจน” หมายถึงการไม่มีส่ิง ท่ีเ ป็นของพระผู้

เป็นเจ้า 

ท้านองคล้ายกันจงระลึกถึงวันท่ีชาวยิวมาล้อมพระเยซูบุตรของแมร่ี  และกดดันพระองค์ให้สารภาพ

ว่าอ้างตนเป็นพระเมไซยะและศาสนทูตของพระผู้เป็นเจ้า  เพื่อว่าพวกเขาจะประกาศว่าพระองค์เ ป็นผู้ไม่มี

ศาสนา  และตัดสินประหารชีวิตพระองค์  จากนั้นพวกเขาน้าตัวพระองค์  พระผู้เ ป็นดวงตะวันบนนภาแห่ง

การเปิดเผยพระธรรมสวรรค์  ไปหาไพเลทและคายาฟาสซ่ึงเป็นนักบวชชั้นน้าของยุคนั้น  พระระดับหัวหน้า

มาชุมนุมกันในวัง  และประชาชนจ้านวนมากเช่นกันมาชุมนุมกันเพื่อจะเป็นพยานต่อความทุกข์ทรมานของ

พระองค์  เยาะเย้ยและท้าให้พระองค์บาดเจ็บ  แม้ว่าพวกเขาย้้าถามพระองค์โดยหวังว่าพระองค์จะสารภาพ

การอ้างตน  กระนั้นพระเยซูเงียบและไม่พูด  ในท่ีสุดผู้ท่ีถูกค้าสาปของพระผู้เป็นเ จ้าลุกข้ึนเ ข้าไปหาพระเยซู  

ให้พระองค์กล่าวค้าสัตย์สาบานว่า “เจ้าไม่ได้อ้างตนเป็นพระเมไซยะของพระผู้เ ป็นเ จ้าหรือ?  เ จ้าไม่ได้กล่าว

ว่า ‘เราคือกษัตริย์ของกษัตริย์ท้ังหลาย  วาทะของเราคือวาทะของพระผู้เ ป็นเ จ้า  และ เราคือผู้ละเมิดวันซา

บาท’ หรอกหรือ?”  คร้ันแล้วพระเยซูเงยศีรษะข้ึนและกล่าวว่า : “เจ้ามองไม่เห็นบุตรแห่งมนุษย์นั่งอยู่บนมือ

ขวาแห่งอานุภาพและอ้านาจหรือ?”  เหล่านี้คือวาทะของพระองค์  และกระนั้นจงพิจารณาดูว่า  ดูภายนอก

แล้วพระองค์ใม่มีอานุภาพอะไรเลยเว้นแต่อานุภาพภายในท่ีเป็นของพระผู้เ ป็นเ จ้า  ซ่ึงห้อมล้อมทุกคนท่ีอยู่

ในสวรรค์และบนโลก  เราจะเ ล่าเ ร่ืองทุกส่ิง ท่ีบังเ กิดกับพระองค์หลังจากท่ีพระองค์เ อ่ยวาทะเหล่านี้ได้

อย่างไร?  เราจะพรรณนาพฤติกรรมท่ีชั่วร้ายของพวกเขาท่ีกระท้าต่อพระองค์อย่างไร?  สุดท้ายแล้วพวกเขา

ถมความทุกข์ทรมานใส่บนตัวตนท่ีวิสุทธิ์ของพระองค์  จนพระองค์บินข้ึนไปสู่สวรรค์ท่ีส่ี 
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เป็นท่ีบันทึกไว้เช่นกันในกอสเปวโดยลุคว่า  วันหนึ่งพระเยซูเ ดินผ่านชาวยิวคนหนึ่ง ท่ีป่วยเป็น

อัมพาตและนอนอยู่บนท่ีนอน  เม่ือชาวยิวผู้นี้เห็นพระองค์  เขารู้ว่าพระองค์คือใครและร้องขอความช่วย เหลือ

จากพระองค์  พระเยซูกล่าวต่อเขาว่า : “จงลุกข้ึนจากเตียงของเจ้า  บาปของเจ้าได้รับการอภัย”  ชาวยิวจ้านวน

หนึ่งท่ียืนอยู่ท่ีนั่นคัดค้านว่า : “ใครสามารถให้อภัยบาปได้นอกจากพระผู้เ ป็นเ จ้าเ ท่านั้น ?”  พระองค์อ่าน

ความคิดของพวกเขาออกทันที  พระเยซูทรงตอบพวกเขาว่า : “เ ป็นเ ร่ืองง่ายกว่าท่ีจะพูดกับผู้ ท่ีป่วยเป็น

อัมพาตว่า  จงลุกข้ึน  เก็บเตียงของเจ้าและเดิน  หรือพูดว่าบาปของเ จ้าได้รับการอภัย ?” (96)  นี้ คืออธิปไตยท่ี

แท้จริง  และคืออานุภาพของบรรดาผู้ท่ีพระผู้เ ป็นเ จ้าเ ลือกสรร !  ส่ิง ท้ังหมดเหล่านี้ ท่ีเรากล่าวซ้้าๆ  และ

รายละเอียดท้ังหลายท่ีเราคัดมาจากแหล่งต่างๆ มากมาย  ไม่มีจุดประสงค์อ่ืนใดนอกจากจะช่วยให้เ จ้าเ ข้าใจ

ความหมายของค้าพาดพิงต่างๆ ในวาทะของบรรดาผู้ท่ีพระผู้เป็นเจ้าเลือกสรร  เพื่อว่าบางวาทะเหล่านี้จะไม่

ท้าให้เท้าของเจ้าส่ันหรือหัวใจของเจ้าตระหนก 

ดังนี้เราจะได้ก้าวม่ันไปบนหนทางแห่งความม่ันใจ  เพื่อว่าสายลมท่ีพัดมาจากทุ่งหญ้าแห่งความยินดี

ของพระผู้เป็นเจ้า  จะโชยสุคนธรสแห่งการเป็นท่ียอมรับของสวรรค์มายังเรา  และพาให้เราผู้ซ่ึงจะต้องตาย

และหายไป  ไปถึงอาณาจักรแห่งความรุ่งโรจน์อนันต์  เม่ือนั้นเจ้าจะเ ข้าใจความหมายซ่อนเ ร้นของอธิปไตย

และท่ีคล้ายกันท่ีพูดไว้ในค้าสอนและคัมภีร์ต่างๆ  ย่ิงไปกว่านั้นเ ป็นท่ีประจักษ์และทราบต่อเ จ้าแล้วว่า  ส่ิง

ต่างๆ ท่ีชาวยิวและคริสเตียนยึดถือ  และการหาเร่ืองท่ีพวกเขาถมใส่ความงามของพระโมฮัมหมัด  ส่ิง เ ดียวกัน

เหล่านี้เป็นท่ีสนับสนุนในยุคนี้โดยประชาชนแห่งคัมภีร์โกรอ่าน  และเห็นได้จากการประณาม “จุดปฐมของ

คัมภีร์บายัน” ของพวกเขา  ขอให้ดวงวิญญาณของทุกคนท่ีอาศัยอยู่ในอาณาจักรแห่งการเปิดเผยพระธรรม

สวรรค์เป็นพลีแด่พระองค์!  จงมองดูความเบาปัญญาของพวกเขา : พวกเขาเ อ่ยถ้อยค้าเ ดียวกันท่ีเ อ่ยโดย

ชาวยิวในอดีต  และหารู้ไม่!  วจนะเก่ียวกับพวกเขาถูกต้องและเป็นจริงเพียงไร : “ปล่อยให้พวกเขาสนุกกับ

การหาเร่ือง!” (97)  “ดูกร  พระโมฮัมหมัด!  ขณะท่ีเจ้ามีชีวิต  พวกเขาคล่ังด้วยความเพ้อฝันอันไร้สาระ” (98)  

เม่ือพระผู้ท่ีมองไม่เห็น  พระผู้เป็นนิรันดร์  พระผู้เป็นสาระสวรรค์  บันดาลให้ดวงตะวันแห่งพระ

โมฮัมหมัดรุ่งข้ึนมาบนขอบฟ้าแห่งความรู้  ส่ิงหนึ่งท่ีเหล่านักบวชยิวน้ามาหาเ ร่ืองพระองค์คือ  หลังจากพระ

โมเสสไม่ควรมีศาสนทูตถูกส่งมาจากพระผู้เ ป็นเ จ้า  ใช่แล้ว  มีการกล่าวไว้ในคัมภีร์ท้ังหลายเ ก่ียวกับดวง

วิญญาณหนึ่ง ท่ีจะต้องถูกแสดงให้เห็นชัด  ผู้ซ่ึงจะท้าให้ ศาสนาของพระโมเสสก้าวหน้าและส่งเสริม

ประโยชน์ของประชาชนของพระองค์  เพื่อว่ากฎของยุคศาสนาของพระโมเสสจะห้อมล้อมท้ังพิภพ  ดังนี้ ใน

คัมภีร์ของกษัตริย์แห่งความรุ่งโรจน์อนันต์  พระองค์ได้กล่าวถึงถ้อยค้าท่ีเ อ่ยโดยบรรดาผู้ท่ีร่อนเ ร่ไปในหุบ

เขาแห่งความห่างไกลและความหลงผิด : “ชาวยิวกล่าวว่า ‘มือของพระผู้เ ป็นเ จ้าถูกล่ามโซ่’  มือของพวกเขา
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เองถูกล่ามโซ่!  และพวกเขาถูกสาปส้าหรับส่ิงท่ีได้พูดไป  ไม่เลย  มือท้ังสองของพระองค์เหยียดออก !” (99)  

“มือของพระผู้เป็นเจ้าอยู่เหนือมือของพวกเขา” (100)  

แม้ว่าบรรดาผู้เชี่ยวชาญในคัมภีร์โกรอ่านได้เ ล่าสภาพแวดล้อมของการเปิดเผยวจนะท่อนนี้ใน

ลักษณะแตกต่างกันมากมาย  กระนั้นเจ้าควรพยายามเข้าใจจุดประสงค์ของวจนะท่อนนี้   พระองค์ทรงกล่าว

ว่า : ส่ิงท่ีชาวยิวนึกคิดนั้นผิดอย่างไร?  มือของพระผู้เป็นกษัตริย์ในความจริง  พระผู้ทรงบันดาลให้พระพักตร์

ของพระโมเสสถูกแสดงให้เห็นชัด  และประทานเส้ือคลุมแห่งความเป็นศาสนทูตให้แก่พระโมเสส  มือของ

พระผู้ท่ีเป็นเช่นนี้ถูกล่ามโซ่และตีตรวนได้อย่างไร?  เป็นท่ีนึกคิดได้อย่างไรว่าพระองค์ไม่สามารถชูธรรมทูต

อีกองค์หนึ่งข้ึนมาหลังจากพระโมเสส?  จงมองดูความเหลวไหลของค้าพูดของพวกเขา : ค้าพูดดังกล่าวได้

หลงไปจากหนทางแห่งความรู้และความเข้าใจไกลเพียงไหน !  จงสังเกตดูในยุคนี้ เช่นกันว่า  ประชาชน

ท้ังหมดเหล่านี้ได้สาละวนอยู่กับความเหลวไหลท่ีโง่เง่าดังกล่าวอย่างไร  เ ป็นเวลากว่าหนึ่งพันปีพวกเขาได้

สวดวจนะท่อนนี้  และประกาศค้าต้าหนิชาวยิวโดยไม่ต้ังใจ  หารู้ไม่ว่าพวกเขาเองก็ก้าลังพูดความรู้สึกนึกคิด

และความเชื่อของประชาชนชาวยิวอย่างเ ปิดเผยและเป็นการส่วนตัว !  แน่นอนว่าเ จ้าทราบการโต้แย้งท่ี

เหลวไหลของพวกเขาว่า  การเปิดเผยพระธรรมท้ังหมดส้ินสุดแล้ว  อานนแห่งความปรานีสวรรค์ถูกปิดแล้ว  

จะไม่มีดวงอาทิตย์ข้ึนมาจากอรุโณทัยแห่งความวิสุทธิ์อนันต์อีก  มหาสมุทรแห่งความอารีนิรันดร์หยุดนิ่ง

แล้วตลอดกาล  และจากวิหารแห่งความรุ่งโรจน์บรมโบราณจะไม่มีการแสดงธรรมทูตของพระผู้เ ป็นเ จ้าให้

เห็นชัดอีกต่อไป  ดังกล่าวคือระ ดับความเข้าใจของปร ะชาชนท่ี จิตใจคับแคบและน่ารังเ กียจเหล่า นี้  

ประชาชนเหล่านี้นึกคิดว่า  การหล่ังไหลกรุณาธิคุณท่ีห้อมล้อมทุกส่ิงและความปรานีท่ีเหลือล้นของพระผู้

เป็นเจ้า  ซ่ึงไม่มีจิตใจใดคาดคิดได้ว่าจะมีการหยุดได้  ได้หยุดแล้ว  พวกเขาลุกข้ึนจากรอบด้านและเตรียมการ

ใช้อ้านาจบาตรใหญ่  พยายามเป็นท่ีสุดท่ีจะดับเปลวไฟของพุ่มไม้ลุกไห ม้ของพระผู้เ ป็นเ จ้าด้วยน้้าขมแห่ง

ความเพ้อฝันอันไร้สาระของตน  หารู้ไม่ว่าครอบแก้วแห่งอานุภาพจะคุ้มครองตะเกียงของพระผู้เ ป็นเ จ้าไว้ใน

ท่ีม่ันอันทรงอ้านาจของตน  ชนชาตินี้ตกอยู่ในความขัดสนสุดๆ ซ่ึงเพียงพอส้าหรับพวกเขาอย่างแน่นอน  

เนื่องด้วยพวกเขามองไม่เห็นจุดประสงค์ท่ีแท้  และไม่รู้เ ก่ียวกับความลึกลับและ แก่นของศาสนาของพระผู้

เป็นเจ้า  เพราะกรุณาธิคุณสูงสุดและเป็นเลิศท่ีสุดท่ีประทานให้แก่มนุษย์คือกรุณาธิคุณแห่ง “การพบเห็นการ

ปรากฏองค์ของพระผู้เป็นเจ้า” และการยอมรับพระองค์  ซ่ึงสัญญาไว้กับประชาชนท้ังหมด  นี้ คือกรุณาธิคุ ณ

ระดับสูงสุดท่ีประทานให้แก่มนุษย์โดยพระผู้ทรงอารี  พระผู้ด้ารงอยู่ก่อนยุคสมัย   และคือความอารีท่ีไพบูลย์

และเต็มเป่ียมท่ีประทานให้แก่บรรดาผู้ท่ีพระองค์สร้าง  ไม่มีใครในชนชาตินี้ ท่ีได้รับกรุณาธิคุณและความ

อารีนี้  หรือได้รับเกียรติของความเป็นเอกท่ีประเสริฐสุดนี้  วจนะท่ีเ ปิดเผยไว้มากมายเท่าไรเป็นพยานอย่าง

ชัดแจ้งต่อสัจธรรมท่ีมีน้้าหนักท่ีสุดและใจความท่ีประเสริฐนี้!  กระนั้นพวกเขาได้ปฏิเสธและเข้าใจสัจธรรม
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นี้ผิดไปตามกิเลสของตนเอง  ดังท่ีพระองค์ทรงกล่าวไว้ว่า : “ส้าหรับพวกท่ีไม่เชื่อในสัญลักษณ์ของพระผู้

เป็นเจ้า  หรือไม่เชื่อว่าตนจะมีวันได้พบพระองค์  คนเหล่านี้จะ ส้ินหวังด้วยความปรานีของเรา  และการ

ลงโทษท่ีสาหัสรอคอยพวกเขาอยู่” (101)  เช่นกันพระองค์ทรงกล่าวว่า : “พวกท่ีคิดอยู่ในใจว่าตนจะพบเห็น

การปรากฏองค์ของพระผู้เป็นนายของตน  และจะกลับไปสู่พระองค์” (102)  เช่นกันในอีกกรณีหนึ่งพระองค์

ทรงเปิดเผยว่า : “พวกท่ีถือว่าตนจะต้องพบกับพระผู้เป็นเจ้าแน่นอนกล่าวว่า ‘บ่อยแค่ไหนท่ีกองทัพขนาดเล็ก

ได้พิชิตกองทัพท่ีมีก้าลังมากมาย!’” (103)  ยังมีในอีกกรณีหนึ่งพระองค์ทรงเปิดเผยว่า : “เช่นนั้นขอให้ผู้ท่ีหวัง

จะพบเห็นการปรากฏองค์ของพระผู้เป็นนายของตน  ท้างานท่ีชอบธรรม” (104)  และเช่นกันพระองค์ทรง

กล่าวว่า : “พระองค์จัดระเบียบทุกส่ิง  พระองค์ท้าสัญลักษณ์ของพระองค์ให้ชัดเจน  เพื่อว่าเ จ้าจ ะมีศรัทธาม่ัน

ในการพบเห็นการปรากฏองค์ของพระผู้เป็นนายของเจ้า” (105)  

ชนชาตินี้ไม่ยอมรับวจนะท่อนเหล่านี้ ท้ังหมดท่ีให้การยืนยันความเป็นจริงของ “การพบเห็นการ

ปรากฏองค์ของพระผู้เ ป็นเ จ้า” อย่างแน่ใจได้  ไม่มีใจความใดท่ีเน้นไว้ชัดเจนกว่า นี้ในคัมภีร์ศักด์ิสิทธิ์

ท้ังหลาย  แม้กระนั้นพวกเขาก็ได้พรากตนเองจากต้าแหน่งท่ีสูงส่งและประเสริฐสุดนี้   สถานะท่ีรุ่งโรจน์และ

ย่ิงใหญ่ท่ีสุดนี้  บางคนโต้แย้งว่า “การพบเห็นการปรากฏองค์ของพระผู้เป็นเจ้า” หมายถึง “การเปิดเผย” องค์

ของพระผู้เป็นเจ้าในวันแห่งการฟื้นคืนชีพ  หากพวกเขายืนยันว่า “การเปิดเผย” องค์ของพระผู้เ ป็นเ จ้า

หมายถึง “การเปิดเผยอย่างท่ัวถึง”  เป็นท่ีชัดเจนและประจักษ์ว่า  การเปิดเผยดังกล่าวมีอยู่แล้วในทุกส่ิง  สัจ

ธรรมของเร่ืองนี้เราได้พิสูจน์แล้ว  เนื่องด้วยเราได้สาธิตแล้วว่า  ทุกส่ิงคือผู้รับและผู้เ ปิดเผยความอ้าไพของ

กษัตริย์ในอุดมคตินี้  และสัญลักษณ์ท้ัง หลายของการเปิดเผยดวงอาทิตย์นี้ ท่ี เ ป็นแหล่งก้าเนิดความอ้าไพ

ท้ังหมด  มีอยู่และเห็นชัดอยู่ในกระจกของชีวิตท้ังหลาย  ไม่เพียงเ ท่านั้น  หากมนุษย์จ้องดูด้วยดวงตาท่ีหย่ัง

เห็นธรรม  เขาจะมองเห็นว่าไม่มีส่ิงใดด้ารงอยู่ได้โดยปราศจากการเปิดเผยความอ้าไพของพระ ผู้เ ป็นเ จ้า  ผู้

เป็นกษัตริย์ในอุดมคติ  จงพิจารณาดูว่าสรรพส่ิงท้ังปวงให้การยืนยัน อย่างจับใจต่อการเปิดเผยแสงสว่างนี้

ภายในตนเองอย่างไร  จงมองดูภายในทุกส่ิงว่า  อานนท้ังหลายของเรซวานของพระผู้เ ป็นเ จ้าถูกเปิดไว้

อย่างไร  เพื่อว่าผู้แสวงหาท้ังหลายจะได้ไปถึงนครแห่งความเข้าใจและอัจฉริยภาพ  และเ ข้าไปในอุทยานแห่ง

ความรู้และอานุภาพ  ภายในทุกอุทยานพวกเขาจะมองเห็นเจ้าสาวล้ีลับแห่งความหมายซ่อนเ ร้นเป็นท่ีเ ทิดทูน

อยู่ภายในห้องแห่งวาทะ  ด้วยความสง่างามเป็นท่ีสุดและทรงเคร่ืองเ ต็มท่ี   วจนะเกือบท้ังหมดในคัมภีร์โก

รอ่านชี้บ่งและเป็นพยานต่อใจความของธรรมะนี้  วจนะ : “ไม่มีส่ิงใดท่ีไม่ได้สรรเสริญพระองค์” (106)  คือ

ค้าให้การยืนยันท่ีจับใจ  และ “เราใส่ใจทุกส่ิงและจดเอาไว้” (107)  คือพยานท่ีซ่ือสัตย์ของใจความนี้   บัดนี้

หาก “การพบเห็นการปรากฏองค์ของพระผู้เป็นเจ้า” หมายถึงการเข้าถึงความรู้ของการเปิดเผยดังกล่าว  เ ป็นท่ี
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ประจักษ์ว่ามวลมนุษย์ได้พบเห็นการปรากฏพระพักตร์ท่ีไม่มีเปล่ียนแปลงของกษัตริย์ผู้ ไม่มีท่ีเสมอนี้แล้ว  

เช่นนั้นท้าไมจ้ากัดการเปิดเผยดังกล่าวอยู่ท่ีวันแห่งการฟื้นคืนชีพ?  

และหากพวกเขายืนยันว่า “การปรากฏองค์ของพระผู้เป็นเจ้า” หมายถึง “การเปิดเผยองค์ของพระผู้

เป็นเจ้าท่ีเฉพาะเจาะจง” ท่ีซูฟีบางคนกล่าวไว้ว่าเป็น “การหล่ังท่ีวิสุทธิ์ท่ีสุด”  หากนี้ คือการเปิดเผยสาระของ

พระผู้เป็นเจ้าเอง  เป็นท่ีประจักษ์ว่าส่ิงนี้อยู่ในความรู้สวรรค์ชั่วนิรันดร์  สมมุติว่าข้อสันนิษฐานนี้ เ ป็นจริง  

“การพบเห็นการปรากฏองค์ของพระผู้เป็นเจ้า” นัยนี้เป็นไปไม่ได้อย่างชัดเจนส้าหรับทุกคน  เนื่องด้วยการ

เปิดเผยนี้ถูกจ้ากัดอยู่ท่ีสาระท่ีซ่อนเ ร้นท่ีสุดซ่ึงไม่มีมนุษย์คนใดเข้าถึงได้  “หนทางถูกปิดก้ัน  และการ

แสวงหาท้ังหมดถูกปฏิเสธ”  ปัญญาของบรรดาผู้ท่ีสวรรค์โปรดปรานไม่ว่าจะบินสูงแค่ไหน  ไม่มีทางเ ข้าถึง

สถานะนี้  เช่นนั้นความเข้าใจของปัญญาท่ีจ้ากัดและถูกปิดก้ันท้ังหลายจะย่ิงเข้าไม่ถึงเพียงไร  

และหากพวกเขากล่าวว่า “การปรากฏองค์ของพระผู้เป็นเ จ้า” หมายถึง “การเปิดเผยองค์ของพระผู้

เป็นเจ้าระดับท่ีสอง” ซ่ึงได้รับการตีความว่าเป็น “การหล่ังท่ีวิสุทธิ์”  ก็จ้าต้องยอมรับว่าส่ิงนี้ เ ป็นความจริงของ

สรรพโลก  นั่นคือ  ในอาณาจักรแห่งการปรากฏองค์ด้ังเดิมของพระผู้เป็นเจ้า  การเ ปิดเผยดังกล่าวถูกจ้ากัดอยู่

ท่ีศาสนทูตท้ังหลายและบรรดาผู้ท่ีพระองค์เลือกสรร  เนื่องด้วยไม่มีใครท่ีย่ิงใหญ่กว่าศาสนทูตเคยด้ารงอยู่ใน

สรรพโลก  ทุกคนยอมรับและเป็นพยานต่อสัจธรรมนี้   ศาสนทูตท้ังหลาย และบรรดาผู้ท่ีพระผู้เ ป็นเ จ้า

เลือกสรรเหล่านี้  คือผู้รับและผู้เปิดเผยคุณลักษณะและนามท้ังหมดท่ีไม่มีเปล่ียนแปลงของพระผู้เ ป็นเ จ้า  คือ

กระจกท่ีสะท้อนแสงสว่างของพระผู้เป็นเจ้าท่ีถูกต้องอย่างแท้จริง   ส่ิงใดก็ตามท่ีเ ป็นความจริงของ พวกเขา  

ในความเป็นจริงแล้วเป็นความจริงของพระผู้เป็นเจ้าเอง  พระผู้ท่ีมองเห็นและพระผู้ท่ีมองไม่เห็น   การรู้จัก

พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นจุดก้าเนิดของทุกส่ิงและการพบเห็นพระองค์  เป็นไปไม่ได้นอกจากโดยการรู้จักและพบ

เห็นพระผู้เป็นชีวิตท่ีเรืองรองเหล่านี้  ท่ีมาจากดวงอาทิตย์แห่งสัจธรรม  ดังนั้นการพบเห็นการมาปรากฏของ

ดวงอาทิตย์ท่ีวิสุทธิ์เหล่านี้  คือการพบเห็น “การปรากฏองค์ของพระผู้เ ป็นเ จ้า”  ความรู้ของพระผู้เ ป็นเ จ้าถูก

เปิดเผยจากความรู้ของพวกเขา  ความเฉิดฉายของพระพักตร์ของพระผู้เ ป็นเ จ้าถูกแสดงให้เห็นชัดจากแสง

สว่างของพระพักตร์ของพวกเขา  โดยคุณลักษณะนานัปการของพระผู้เป็นสาระแห่งการปล่อยวาง เหล่านี้   ผู้

เป็นท้ังแรกและสุดท้าย  เป็นท่ีเห็นและซ่อนเ ร้น  เ ป็นท่ีประจักษ์ว่าพระผู้เ ป็นดวงอาทิตย์ แห่งสัจธรรมคือ 

“พระผู้เป็นแรกและสุดท้าย  พระผู้เป็นท่ีเห็นและเป็นท่ีซ่อนเร้น” (108)  ท้านองเ ดียวกันกับนามท่ีสูงส่งและ

คุณลักษณะท่ีประเสริฐอ่ืนๆ ของพระผู้เป็นเจ้า  ดังนั้นใครก็ตามในยุคศาสนาใดก็ตาม  ท่ียอมรับและพบเห็น

การมาปรากฏของดวงอาทิตย์ท่ีรุ่งโรจน์อ้าไพและล้้าเลิศท่ีสุดเหล่านี้  ได้พบเห็น “การปรากฏองค์ของพระผู้

เป็นเจ้า” เองอย่างแท้จริง  และได้เ ข้าไปในนครแห่งชีวิตอมตะชั่วนิรันดร์  การพบเห็นการปรากฏองค์
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ดังกล่าวเป็นไปได้ในวันแห่งการฟื้นคืนชีพเท่านั้น  ซ่ึงเป็นวันแห่งการฟื้นข้ึนมาของพระผู้เป็นเ จ้า เองโดยการ

เปิดเผยพระธรรมท่ีห้อมล้อมทุกส่ิงของพระองค์  

นี้คือความหมายของ “วันแห่งการฟื้นคืนชีพ” ท่ีพูดไว้ในคัมภีร์ท้ังหมด  และประกาศต่อประชาชน

ท้ังปวง  จงใคร่ครวญดู  มีวันท่ีมีค่า  ย่ิงใหญ่และรุ่งโรจน์กว่านี้ท่ีจินตนาการได้หรือ  ท่ีจะให้มนุษย์เ ต็มใจละ

จากกรุณาธิคุณของวันนี้  และพรากตนเองจากพระพรของวันนี้ ท่ีก้าลังหล่ังลงมายังมวลมนุษยชาติจากนภา

แห่งความปรานีเสมือนกับวสันตฤดู?  ดังนี้หลังจากท่ีได้สาธิตให้เห็นเป็นท่ีแน่แท้แล้วว่า  ไม่มีวันใดย่ิงใหญ่

กว่าวันนี้  ไม่มีการเปิดเผยใดรุ่งโรจน์กว่าการเปิดเผยนี้  และได้อธิบายข้อพิสูจน์ท่ีมีน้้าหนักและ ไม่มีผิดพลาด

ท้ังหมดนี้แล้ว  ซ่ึงไม่มีปัญญาใดท่ีเข้าใจจะต้ังข้อสงสัยได้  ไม่มีผู้มีวิชาคนใดจะมองข้ามได้  มนุษย์จะพราก

ตนเองจากกรุณาธิคุณท่ีโอบอ้อมอารีนี้  โดยการโต้แย้งท่ีเหลวไหลของประชาชนแห่งความสงสัยและความ

เพ้อฝันได้อย่างไร?  พวกเขาไม่ได้ยินค้าสอนท่ีรู้จักกันดีหรือ : “เ ม่ืออิหม่ามกอเอมฟื้นข้ึนมา  วันนั้นคือวัน

แห่งการฟื้นคืนชีพ”?  ท้านองเดียวกันบรรดาอิหม่ามผู้เ ป็นประทีปท่ีดับไม่ได้แห่งการน้าทางสวรรค์  ได้

ตีความวจนะท่อนนี้ : “พวกนั้นจะคาดหวังอะไรได้นอกจากว่า  พระผู้เ ป็นเ จ้าจะลงมาหาพวกเขาในเงาของ

ก้อนเมฆ” (109)  ซ่ึงเป็นสัญลักษณ์ท่ีพวกเขาถือว่าเ ป็นลักษณะเฉพาะอย่างหนึ่งของวันแห่งการฟื้นคืนชีพ

อย่างไม่ต้องสงสัยว่า  เป็นการพาดพิงถึงอิหม่ามกอเอมและการปรากฏองค์ของพระองค์ 

ดูกร  ภราดรของเรา  ดังนั้นจงพยายามท้าความเข้าใจความหมายของ “การฟื้นคืนชีพ”  และช้าระหู

ของเจ้าให้ปลอดจากค้าพูดเหลวไหลของประชาชนท่ีถูกปฏิเสธเหล่านี้  หากเ จ้าก้าวเ ข้าไปในอาณาจักรแห่ง

การปล่อยวางอย่างส้ินเชิง  เจ้าจะให้การยืนยันเลยว่า  ไม่มียุคใดย่ิงใหญ่กว่ายุคนี้   ไม่มีการฟื้นชีพใดน่าเกรง

ขามกว่าการฟื้นคืนชีพนี้ท่ีจินตนาการได้  ผลงานเดียวท่ีชอบธรรมท่ีท้าในวันนี้ เ ท่ากับการกระท้าท่ีดีงาม

ท้ังหมดท่ีมนุษย์ท้ังหลายปฏิบัติกันมาเป็นเวลาหลายศตวรรษ  ไม่เพียงเ ท่านั้น  เราขอการอภัยจากพระผู้เ ป็น

เจ้าส้าหรับการเปรียบเทียบนี้  เพราะแท้จริงแล้วรางวัลท่ีการกระท้าดังกล่าวสมควรได้รับ  อยู่เหนือกว่าการ

ประเมินของมนุษย์ย่ิงนัก  เนื่องด้วยดวงวิญญาณท่ีไม่หย่ัง เห็นและน่าเวทนาเหล่านี้   ไม่เ ข้าใจความหมายท่ี

แท้จริงของ “การฟื้นคืนชีพ” และ “การพบเห็นการปรากฏองค์ของพระผู้เ ป็นเ จ้า”  ดังนั้นพวกเขายังคงถูก

พรากจากกรุณาธิคุณนี้โดยส้ินเชิง  แม้ว่าจุดประสงค์มูลฐานประการเ ดียวของการเ รียนรู้ ท้ังปวงและความ

เหนื่อยยากตรากตร้าในการเรียนรู้คือ  การยอมรับและบรรลุถึงสถานะนี้   กระนั้นพวกเขาท้ังหมดล้วนจมอยู่

ในการศึกษาท่ีมุ่งไปทางวัตถุ  พวกเขาไม่ยอมพักผ่อนหย่อนใจแม้แต่ขณะเดียว  และไม่สนใจพระองค์  พระผู้

เป็นสาระของวิชาท้ังปวง  และเป็นจุดหมายเดียวของการค้นหาของพวกเขาเลย!  เราคิดว่า  ริมฝีปากของพวก

เขาไม่เคยแตะถ้วยแห่งความรู้ของพระผู้เป็นเจ้า  และดูเหมือนว่าพวกเขาเ ข้าไม่ถึงแม้แต่หยดน้้าค้างเ ดียวจาก

การหล่ังกรุณาธิคุณสวรรค์ 
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จงพิจารณาดูว่าในวันแห่งการเปิดเผยองค์ของพระผู้เ ป็นเ จ้า  ผู้ท่ีเ ข้าไม่ถึงกรุณาธิคุณของ  “การ

ปรากฏองค์ของพระผู้เป็นเจ้า” และหาได้ยอมรับพระศาสดาของพระองค์  จะถูกเรียกอย่างยุติธรรมได้อย่างไร

ว่าเป็นผู้รู้  แม้ว่าเขาจะใช้เวลาหลายกัลป์ในการแสวงหาความรู้  และได้มาซ่ึงวิชาอันจ้า กัดทางวัตถุท้ังหมด

ของมนุษย์?  เป็นท่ีประจักษ์อย่างแน่นอนว่า  เขาไม่อาจได้รับการพิจารณาว่ามีความรู้ท่ีแท้จริง  ขณะท่ีผู้ไม่รู้

หนังสือท่ีสุดหากได้รับเกียรติของความเป็นเอกสูงสุดนี้  เขาจะได้รับการถือว่าเ ป็นหนึ่ง ในบรรดาผู้รู้สวรรค์  

ซ่ึงความรู้ของเขาเป็นของพระผู้เป็นเจ้า  เพราะเขาได้เข้าถึงยอดสุดของความรู้และไปถึงยอดสุดของวิชา 

สถานะนี้คือหนึ่งในสัญลักษณ์ท้ังหลายของวันแห่งการเปิดเผยองค์เช่นกัน  ดัง ท่ีมีการกล่าวไว้ว่า : 

“พระองค์จะเชิดชูผู้ท่ีตกต้่าในหมู่พวกเจ้า  และจะท้าให้ผู้ท่ีอยู่สูงตกต้่า ”  และท้านองเ ดียวกัน พระองค์ทรง

เปิดเผยไว้ในคัมภีร์โกรอ่านว่า : “และเราปรารถนาจะแสดงความโปรดปรานต่อบรรดาผู้ท่ี ถูกท้าให้ต้่าลงใน

ดินแดน  และท้าให้พวกเป็นผู้น้าทางธรรมในหมู่มนุษย์  และท้าให้พวกเขาเป็นทายาทของเรา ” (110)  เ ป็นท่ี

เห็นแล้วว่าในยุคนี้นักบวชมากมายเพียงใดโดยการปฏิเสธพระผู้เป็นสัจธ รรม  ได้ตกลงไปอาศัยอยู่ในก้นบ้ึง

แห่งความเขลาท่ีลึกท่ีสุด  และชื่อของพวกเขาถูกลบออกไปจากรายชื่อของผู้ท่ีรุ่งโรจน์และผู้รู้  และคนเขลา

มากมายเพียงใดโดยการยอมรับศาสนา  ได้บินสูงข้ึนไปถึงยอดสุดแห่งความรู้  และชื่อของพวกเขาถูกจารึก

โดยปากกาแห่งอานุภาพไว้บนธรรมจารึกแห่งความรู้สวรรค์  ดังนี้  “พระผู้เ ป็นเ จ้าจะยกเลิกหรือยืนยันส่ิงท่ี

พระองค์ปรารถนา  เพราะบ่อเกิดของการเปิดเผยพระธรรมอยู่กับพระองค์” (111)  ดังนั้นจึงเ ป็นท่ีกล่าวไว้ว่า 

“การแสวงหาหลักฐานเม่ือข้อพิสูจน์เป็นท่ียอมรับแล้ว  เป็นเพียงการกระท้าท่ีไม่เหมาะ  และการส าละวนอยู่

กับการแสวงหาความรู้เม่ือได้เข้าถึงจุดหมายของการเ รียนรู้ท้ังปวงแล้ว  เ ป็นท่ีน่าต้าหนิอย่างแท้จริง ”  จง

กล่าวว่า  ดูกร  ประชาชนของโลก!  จงมองดูชายหนุ่มผู้นี้ ท่ีเ ป็นเสมือนเปลวไฟท่ีลามไปสุดความล้้าลึกท่ีไร้

ขอบเขตของพระวิญญาณอย่างรวดเร็ว  เป็นการน้าข่าวมาบอกเจ้าว่า : “ดูซิ : ตะเ กียงของพระผู้เ ป็นเ จ้าก้าลัง

ส่องแสง”  และเรียกเจ้าให้เอาใจใส่ศาสนาของพระองค์  ท่ีแม้ว่าซ่อนเร้นอยู่ภายใต้ม่านแห่งความอ้าไพบรม

โบราณ  ก็ส่องแสงอยู่เหนืออรุโณทัยแห่งความวิสุทธิ์อนันต์ในดินแดนอิรัก  

ดูกร  สหายของเรา  หากวิหคแห่งปัญญาของเจ้าส้ารวจนภาแห่งการเปิดเผยพระธรรมของคัมภีร์โก

รอ่าน  และตรองดูอาณาจักรแห่งความรู้สวรรค์ท่ีคล่ีออกมาในคัมภีร์นี้   วางใจได้ว่าเ จ้าจะพบประตูไปสู่

ความรู้ท่ีนับไม่ได้เปิดออกต่อหน้าเจ้า  เจ้าจะยอมรับอย่างแน่นอนว่า  ส่ิงท้ังหมดเหล่านี้ ท่ีขัดขวางชนชาตินี้ใน

ยุคนี้ไม่ให้ไปถึงชายฝ่ังมหาสมุทรแห่งกรุณาธิคุณอนันต์  คือส่ิงเ ดียวกันในยุคศาสนาของพระโมฮัมหมัดท่ี

ขัดขวางประชาชนในยุคนั้น ไม่ให้ยอมรับดวงอาทิตย์แห่งธรรมนั้น  และไม่ให้การยืนยันสัจธรรมของ

พระองค์  เช่นกันเจ้าจะเข้าใจความลึกลับท้ังหลายของ “การกลับมา” และ “การเปิดเผย” และจะอาศัยอยู่อย่าง

ปลอดภัยภายในห้องท่ีสูงส่งท่ีสุดแห่งความม่ันใจและความวางใจ 
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และมาวันหนึ่ง  ปรปักษ์จ้านวนหนึ่งของพระผู้ทรงความงามท่ีไม่มีท่ีเสมอนี้   ซ่ึง เ ป็นพวกท่ีหลงไกล

ไปจากท่ีคุ้มภัยอันไม่รู้ส้ินของพระผู้เป็นเจ้า  ได้พูดดูถูกพระโมฮัมหมัดด้วยถ้อยค้าเหล่านี้  : “แท้จริงแล้วพระ

ผู้เป็นเจ้าได้ท้าปฏิญญากับเราว่า  เราไม่ต้องเชื่อถืออัครสาวกจนกว่าเขาจะน้าเสนอเราด้วยเคร่ืองบูชายัญท่ีไฟ

จากนภาจะเผาผลาญ” (112)  ความหมายของวจนะท่อนนี้คือ  พระผู้เป็นเจ้าได้ท้าปฏิญญากับพวกเขาว่า  พวก

เขาไม่ควรเชื่อในธรรมทูตองค์ใดๆ  นอกจากว่าธรรมทูตนั้นจะแสดงปาฏิหาริย์ของเอเบลและเคน  นั่นคือ  

สละเคร่ืองบูชายันและไฟจากนภาเผาผลาญเคร่ืองบูชายัญนี้   ดัง ท่ีพวกเขาได้ยินในเ ร่ืองราวของเอเบลท่ี

บันทึกอยู่ในคัมภีร์ต่างๆ  ส้าหรับส่ิงนี้พระโมฮัมหมัดทรงตอบว่า : “อัครสาวกท้ังหลายก่อนหน้าเราได้เสด็จ

มายังเจ้าแล้วด้วยพยานหลักฐานต่างๆ ท่ีแน่นอน  และด้วยส่ิงท่ีเจ้าพูด  ไฉนเจ้าจึงสังหารพวกเขา?  จงบอกเรา

มาถ้าเจ้าเป็นบุรุษแห่งสัจธรรม” (113)  และบัดนี้จงมีความเป็นธรรม  ประชาชนท่ีมีชีวิตอยู่ในสมัยของพระ

โมฮัมหมัด  จะด้ารงอยู่เม่ือพันๆ ปีก่อนหน้านั้นในยุคของอดัมหรือศาสนทูตอ่ืนๆ ได้อย่างไร?  ท้าไมพระ

โมฮัมหมัด  พระผู้เป็นสาระแห่งวาจาสัตย์  ต้ังข้อหาประชาชนในยุคของพระองค์ว่าฆาตกรรมเอเบลหรื อศา

สนทูตอ่ืนๆ?  เจ้าไม่มีทางเลือกอ่ืนเว้นแต่จะถือว่าพระโมฮัมหมัดเป็นผู้หลอกลวงหรือคนโง่  ซ่ึงพระผู้เ ป็นเ จ้า

ทรงห้าม!  หรือยืนยันว่าประชาชนชั่วร้ายเหล่านี้คือ  ประชาชนเดียวกันท่ีต่อต้านและหาเ ร่ืองศาสนทูตและ

ธรรมทูตท้ังหลายของพระผู้เป็นเจ้าในทุกยุค  จนกระท่ังในท่ีสุดพวกเขาท้าให้ทุกองค์สละชีวิต 

จงไตร่ตรองส่ิงนี้ในหัวใจ  เพื่อว่าวายุหอมหวานแห่งความรู้สวรรค์ท่ีพัดมาจากทุ่งหญ้าแห่งความ

ปรานี  จะโชยสุคนธรสของวาทะของพระผู้เป็นท่ีรักย่ิงมายังเจ้า  และดลให้วิญญาณของเจ้าไปถึงเรซวานแห่ง

ความเข้าใจ  ผู้หลงผิดในทุกยุคหาได้หย่ังถึงความหมาย ท่ีลึกกว่าของวาทะท่ีมีน้้าหนักและ เต็มไปด้วยนัย

เหล่านี้  และนึกคิดว่าค้าตอบของศาสนทูตท้ังหลายของพระผู้เป็นเจ้าไม่เ ก่ียวเนื่องกับค้าถามต่างๆ  ท่ีพวกเขา

ถาม  พวกเขาจึงหาว่าพระผู้เป็นสาระแห่งความรู้และความเข้าใจเหล่านี้โง่เขลาเบาปัญญา 

ท้านองเดียวกันพระโมฮัมหมัดคัดค้านประชาชนในยุคนั้นด้วยวาทะอีกท่อนหนึ่ง  พระองค์ทรงกล่าว

ว่า : “แม้ว่าก่อนนี้พวกเขาเคยอธิษฐานขอให้มีชัยต่อพวกท่ีไม่เชื่อ  กระนั้นเ ม่ือพระ ผู้ท่ีพวกเขารู้จักเสด็จมายัง

พวกเขา  พวกเขาไม่เชื่อในพระองค์  ค้าสาปของพระผู้เป็นเจ้าตกอยู่กับพวกไม่มีศาสนา !” ( 114)   จงใคร่ครวญ

ดูว่าวจนะท่อนนี้แสดงนัยเช่นกันอย่างไรว่า  ประชาชนท่ีมีชีวิตอยู่ในสมัยของพระโมฮัมหมัด  คือประชาชน

เดียวกันในสมัยของศาสนทูตท้ังหลายในอดีต  ท่ีโต้แย้งและต่อสู้เพื่อส่งเสริมและสอนศาสนาของพระผู้เ ป็น

เจ้า  กระนั้นประชาชนท่ีมีชีวิตอยู่ในสมัยของพระเยซูและพระโมเสส  และบรรดาผู้ท่ีมีชีวิตอยู่ในสมัยของ

พระโมฮัมหมัด  ได้รับการพิจารณาว่าเป็นประชาชนเดียวกันได้อย่างไร ?  ย่ิงไปกว่านั้นพระผู้ท่ีพวกเขารู้จัก

มาก่อนคือพระโมเสสผู้เปิดเผยเพนทาทุค  และพระเยซูผู้ให้ก้าเนิดกอสเปว  แม้กระนั้นท้าไมพระโมฮัมหมัด

กล่าวว่า : “เม่ือพระผู้ท่ีพวกเขารู้จักเสด็จมายังพวกเขา” นั่นคือพระเยซูหรือพระโมเสส  “พวกเขาไม่เชื่อใน
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พระองค์”?  พระโมฮัมหมัดไม่ดูเหมือนว่าถูกเรียกด้วยอีกชื่อหนึ่ งหรือ?  พระองค์ไม่ได้ออกมาจากอีกเมือง

หนึ่งหรือ?  พระองค์ไม่ได้พูดอีกภาษาหนึ่งและเปิดเผยอีกกฎหนึ่งหรือ?  เช่นนั้นสัจธรรมของวจนะท่อนนี้จะ

ได้รับการพิสูจน์  และความหมายของวจนะท่อนนี้จะเป็นท่ีชัดเจนได้อย่างไร? 

ดังนั้นจงพยายามเข้าใจความหมายของ “การกลับมา” ท่ีเปิดเผยไว้อย่างชัดแจ้งในคัมภีร์โกรอ่านเอง  

และยังไม่มีใครเข้าใจ  เจ้าพูดว่าอะไร?  หากเจ้าพูดว่าพระโมฮัมหมัดคือ “การกลับมา” ของศาสนทูตท้ังหลาย

ในอดีตดังท่ีวจนะท่อนนี้เป็นพยาน  พระสหายท้ังหลายของพระองค์ก็ต้องเป็น “การกลับมา” ของพระสหาย

ท้ังหลายในอดีตท่ีผ่านมาเช่นกัน  ดังท่ีเนื้อหาของวจนะท่อนต่างๆ ท่ีกล่าวไว้ข้างบนเป็นพยาน “การกลับมา” 

ของประชาชนเม่ือก่อนอย่างชัดเจน  และหากเจ้าปฏิเสธส่ิงนี้  แน่นอนว่าเจ้าได้ปฏิเสธสัจธรรมของคัมภีร์โก

รอ่าน  ซ่ึงเป็นพยานหลักฐานท่ีแน่นอนท่ีสุดของพระผู้เป็นเจ้าส้าหรับมนุษย์  ท้านองเ ดียวกัน จงพยายามท้า

ความเข้าใจนัยส้าคัญของ “การกลับมา”  “การเปิดเผย” และ “การฟื้นคืนชีพ” ท่ีเห็นในสมัยของพระผู้แสดง

สาระของพระผู้เป็นเจ้าท้ังหลาย  เพื่อว่าเจ้าจะมองเห็น “การกลับมา” ของวิญญาณท่ีศักด์ิสิทธิ์ ท้ังหลายใน

ร่างกายท่ีวิสุทธิ์และสว่างด้วยตาของเจ้าเอง  จะล้างธุลีแห่งความเขลาออกไป  และจะช้าระอัตตาท่ีมืดมนด้วย

น้้าแห่งความปรานีท่ีไหลมาจากพระผู้เป็นบ่อเกิดแห่งความรู้สวรรค์  เพื่อว่าโดยอานุภาพของพระผู้เ ป็นเ จ้า

และแสงสว่างแห่งการน้าทางสวรรค์  เจ้าอาจจะแยกยามเช้าแห่งความอ้าไพนิรันดร์จากค้่าคืนแห่งความ หลง

ผิดท่ีมืดมน 

ย่ิงไปกว่านั้นเป็นท่ีประจักษ์ต่อเจ้าว่า  พระผู้ได้รับการฝากฝังจากพระผู้เป็นเจ้าถูกแสดงให้เห็นชัดต่อ

ประชาชนท้ังหลายของโลก  ในฐานะท่ีเป็นผู้อรรถาธิบายสนับสนุนศาสนาใหม่และผู้น้าธรรมสารมาใหม่  

เนื่องด้วยวิหคแห่งบัลลังก์สวรรค์เหล่านี้ล้วนถูกส่งลงมาจากนภาแห่งพระประสงค์ของพ ระผู้เ ป็นเ จ้า  และ

ด้วยพวกเขาต่างลุกข้ึนประกาศศาสนาท่ีต้านทานไม่ได้ของพระองค์  พวกเขาจึงได้รับการพิจารณาว่าเ ป็น

วิญญาณดวงเดียวกันและบุคคลเดียวกัน  เพราะพวกเขาด่ืมจากถ้วยแห่งความรักของพระผู้เ ป็นเ จ้าเ ดียวกัน  

และต่างก็ทานผลไม้จากพฤกษาเดียวกันแห่งความเป็นหนึ่ง  พระศาสดาเหล่านี้ของพระผู้เ ป็นเ จ้าแต่ละองค์มี

สองสถานะ  หนึ่งคือสถานะแห่งนามธรรมและเอกภาพท่ีแท้  ในแง่นี้หากเ จ้าเ รียกพระศาสดาท้ังหมดด้วย

นามเดียวกัน  และถือว่าทุกพระองค์มีคุณลักษณะเดียวกัน  เ จ้ามิได้หลงไปจากสัจธรรม  ดัง ท่ีพระองค์ทรง

เปิดเผยไว้ว่า : “เรามิได้ท้าให้ธรรมทูตท้ังหลายของพระองค์แตกต่างกัน !” (115)  เพราะพวกเขาต่างก็เ รียก

ประชาชนของโลกให้มายอมรับเอกภาพของพระผู้เป็นเจ้า  และบอกพวกเขาล่วงหน้า เ ก่ียวกับโควซาร์แห่ง

ความอารีและกรุณาธิคุณท่ีไม่มีส้ินสุด  พวกเขาล้วนได้รับการสวมด้วยเ ส้ือคลุมแห่งความเป็นศาสนทูต  และ

ได้รับเกียรติด้วยเส้ือก๊ักแห่งความรุ่งโรจน์  ดังนี้พระโมฮัมหมัดผู้เป็นจุดของคัมภีร์โกรอ่านทรงเปิดเผยไว้ว่า : 

“เราคือศาสนทูตทุกองค์”  ท้านองเดียวกันพระองค์ทรงกล่าวว่า : “เราคืออดัมคนแรก  โนอาห์  พระโมเสส  
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พระเยซู”  ถ้อยค้าคล้ายกันกล่าวไว้โดยอิหม่ามอาลี  ค้าพู ดเช่นนี้ ท่ีชี้ บ่ง เอกภาพท่ีแท้ของบรรดาพระผู้

อรรถาธิบายสนับสนุนความเป็นหนึ่ง  ยังมีมาจากบรรดาพระผู้เ ป็นช่อง ของวาทะอมตะของพระผู้เ ป็นเ จ้า  

และบรรดาพระผู้เป็นคลังของมณีแห่งความรู้สวรรค์  และถูกบันทึกไว้ในคัมภีร์ต่างๆ  พระพักตร์เหล่านี้ คือ

ผู้รับบัญชาของพระผู้เป็นเจ้า  และอรุโณทัยแห่งการเปิดเผยพระธรรมของพระองค์  การเปิดเผยพระธรรมนี้

ได้รับการเชิดชูไว้เหนือม่านแห่งพหูพจน์และจ้านวน  ดังท่ีพระองค์ทรงกล่าวว่า : “ศาสนาของเราเ ป็นเพียง

หนึ่ง” (116)  เนื่องด้วยศาสนาเป็นหนึ่งเดียวกัน  พระผู้อรรถาธิบายสนับสนุนศาสนาท้ังหลายก็จะ ต้องเป็น

หนึ่งเดียวกัน  ท้านองเดียวกันอิหม่ามท้ังหลายของศาสนาของพระโมฮัมหมัดซ่ึงเ ป็นตะเกียงแห่งความม่ันใจ  

กล่าวไว้ว่า : “พระโมฮัมหมัดคือองค์แรกของเรา  พระโมฮัมหมัดคือองค์สุดท้ายของเรา  พระโมฮัมหมัดคือ

ทุกองค์ของเรา” 

เป็นท่ีชัดเจนและประจักษ์ว่าต่อเจ้าว่า  ศาสนทูตทุกองค์คือวิหารของศาสนาของพระผู้เ ป็นเ จ้า  ผู้ทรง

มาปรากฏในภูษาต่างๆ มากมาย  หากเจ้าสังเกตด้วยดวงตาท่ีหย่ังเห็น  เจ้าจะมองเห็นพระศาสดาทุกองค์อาศัย

อยู่ในวิหารดียวกัน  เหินอยู่ในนภาเดียวกัน  ประทับอยู่บนบัลลังก์เ ดียวกัน  เ อ่ยวาจาเ ดียวกัน  และประกาศ

ศาสนาเดียวกัน  ดังกล่าวคือเอกภาพของพระผู้เป็นสาระแห่งชีวิตท้ังหลาย  พระผู้เ ป็นดวงอาทิตย์แห่งความ

อ้าไพท่ีไม่มีส้ินสุดและวัดไม่ได้  ดังนั้นหากหนึ่งในพระผู้แสดงความวิสุทธิ์ เหล่านี้ประกาศว่า : “เราคือการ

กลับมาของศาสนทูตทุกองค์”  แท้จริงแล้วพระองค์ทรงพูดความจริง  ท้านองเ ดียวกันในการเปิดเผยพระ

ธรรมคร้ังถัดไปทุกคร้ัง  การกลับมาของการเปิดเผยพระธรรมคร้ังก่อนคือความจริง  ซ่ึงสัจธรรมนี้ได้รับการ

พิสูจน์เป็นท่ีแน่ชัดแล้ว  เนื่องด้วยการกลับมาของศาสนทูตท้ังหลายของพระผู้เ ป็นเ จ้าตามท่ีเ ป็นพยานโดยค้า

สอนและวจนะท่อนต่างๆ  ได้รับการสาธิตเ ป็นท่ีแน่แท้แล้ว  ดังนั้นการกลับมาของบรรดาผู้ท่ีพวกเขา

เลือกสรรก็ได้รับการพิสูจน์อย่างแน่ชัดแล้วเช่นกัน  การกลับมานี้ เห็นชัดในตัวมันเองจนไม่จ้าเ ป็น ต้องมี

หลักฐานหรือข้อพิสูจน์ใดๆ  ตัวอย่างเช่นจงพิจารณาดูศาสนทูตองค์หนึ่ง คือโนอาห์  เ ม่ือพระองค์ได้รับการ

สวมเส้ือคลุมแห่งความเป็นศาสนทูต  และพระวิญญาณของพระผู้เป็นเ จ้าดลให้พระองค์ลุกข้ึนและประกาศ

ศาสนาของพระองค์  ใครก็ตามท่ีเชื่อในพระองค์และยอมรับศาสนาของพระองค์  ได้รับการประสาทด้วย

กรุณาธิคุณของชีวิตใหม่  และกล่าวได้อย่างแท้จริงว่าเขาผู้นั้นเ กิดใหม่และได้การฟื้นชีวิตใหม่  เนื่องด้วย

ก่อนท่ีเขาจะเชื่อในพระผู้เป็นเจ้าและยอมรับพระศาสดาของพระองค์  เขามีเสน่หาในส่ิงต่างๆ ทางโลก  เช่น  

การยึดติดกับส่ิงท่ีตนเป็นเจ้าของ  ยึดติดภรรยา  ลูก  อาหาร  เคร่ืองด่ืมและท่ีคล้ายกัน  จนถึงขนาดท่ีว่าท้ังทิวา

และราตรี  เขาสนใจอยู่อย่างเดียวท่ีจะกอบโกยความร้่ารวยและหาความสนุกสนานเพลิดเพลิน  นอกจากส่ิง

เหล่านี้ก่อนท่ีเขาจะได้ด่ืมน้้าแห่งความศรัทธาท่ีฟื้นชีวิต  เขายึดติดอยู่กับประเพณีของบรรพบุรุษ  และอุทิศ

ตนอย่างคล่ังไคล้ต่อการปฏิบัติตามธรรมเนียมและกฎต่างๆ ของบรรพบุรุษ  จนเขายอมตายดีกว่าท่ีจะละเมิด
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แม้อักษรเดียวของรูปแบบและธรรมเนียมปฏิบัติท่ีงมงายเหล่านั้น  ซ่ึงถือกันอยู่ในหมู่ประชาชนของเขา  ดัง ท่ี

ประชาชนร้องว่า : “แท้จริงแล้วเราพบบิดาของเรากับศาสนาหนึ่ง   และแท้จริงแล้วเราเ ดินตามรอยเท้าของ

บิดา” (117)  

ประชาชนเดียวกันเหล่านี้แม้จะถูกห่อหุ้มอยู่ในม่านท่ีจ้ากัดเหล่านี้ท้ังหมด  และถูกควบคุมด้วยธรรม

เนียมปฏิบัติดังกล่าว  ทันใดท่ีพวกเขาได้ด่ืมน้้าอมตะแห่งความศรัทธาจากถ้วยแห่งความม่ันใจ  จากมือของ

พระศาสดาของพระผู้ทรงความรุ่งโรจน์  พวกเขาเปล่ียนแปลงไปจนสละ ญาติพี่น้อง  ความม่ัง ค่ัง   ชีวิต  และ

ความเชื่อของตน  ใช่แล้ว  ทุกส่ิงนอกจากพระผู้เ ป็นเ จ้าเพื่อเห็นแก่พระองค์ !  ความปรารถนาพระผู้เ ป็น

เจ้าของพวกเขาแรงกล้าอย่างย่ิง  ความปล้ืมปีติของพวกเขาชูใจเป็นอย่าง ย่ิง   จนโลกและท้ังหมดท่ีอยู่ในโลก

เลือนหายไปเป็นศูนยภาพต่อดวงตาของพวกเขา  ประชาชนเหล่านี้ไม่ได้แสดงเป็นตัวอย่าง ของความลึกลับ

ของ “การเ กิดใหม่” และ “การกลับมา” หรือ?  ไม่เห็นหรือว่าก่อนท่ีพวกเขาจะได้รับการประสาทด้วย

กรุณาธิคุณใหม่ท่ีน่าพิศวงของพระผู้เ ป็นเ จ้า  ประชาชนเดียวกันนี้พยายามใช้กลอุบายนับไม่ถ้วนเพื่อ

รับประกันการคุ้มครองชีวิตของตนไม่ให้ถูกท้าลาย?  หนามไม่ท้าให้พวกเขาหวาดผวา  และการเห็นสุนัข

จ้ิงจอกไม่ท้าให้พวกเขาเปิดแน่บหรือ?  แต่เม่ือคร้ังหนึ่งพวกเขาได้รับเกียรติของ ความเป็นเอกสูงสุดของพระ

ผู้เป็นเจ้า  และได้รับกรุณาธิคุณท่ีอารีของพระองค์  พวกเขาจะสละหนึ่งหม่ืนชีวิตในหนทางของพระองค์

อย่างสมัครใจถ้าพวกเขาท้าได้!  ไม่เพียงเท่านั้น  ด้วยเหยียดหยามร่างกายท่ีเ ป็นเสมือนกรง  วิญญาณท่ีวิสุทธิ์

ของพวกเขาย่อมปรารถนาจะได้รับการปลดปล่อย  นักรบคนเดียวของกองทัพนี้จะเผชิญหน้าและต่อสู้กับ คน

จ้านวนมากมาย!  และกระนั้นหากไม่ใช่เพราะการเปล่ียนแปลงท่ีเ กิดข้ึนในชีวิตของตน  พวกเขาสามารถ

แสดงการกระท้าดังกล่าวท่ีขัดกับหนทางท้ังหลายของมนุษย์  และเข้ากันไม่ได้กับความต้องการทางโลกของ

ตนได้อย่างไร?  

เป็นท่ีประจักษ์ว่าไม่มีส่ิงใดท่ีไร้การเปล่ียนแปลงท่ีล้ีลับนี้   สามารถท้าให้จิตวิญญาณและความ

ประพฤติดังกล่าวเป็นท่ีเห็นชัดในสรรพโลก  ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีไม่เหมือนกับนิสัยและ ธรรมเนียมปฎิบัติเ ม่ือก่อน

ของพวกเขาเลย  เพราะความวิตกของพวกเขาถูกเปล่ียนเป็นความสงบ  ความสงสัยของพวกเขาถูกเปล่ียนเป็น

ความม่ันใจ  ความขลาดของพวกเขาถูกเปล่ียนเป็นความกล้าหาญ  ดังกล่าวคืออานุภาพของน้้ามนต์ของพระผู้

เป็นเจ้า  ท่ีเปล่ียนแปลงวิญญาณของมนุษย์ท้ังหลายอย่างรวดเร็วในพริบตา  

ตัวอย่างเช่น  จงพิจารณาดูสสารทองแดง  หากถูกเ ก็บรักษาไว้ในเหมืองของมันเองไม่ให้แข็งตัว  

ภายในระยะเวลาเจ็ดสิบปี  ทองแดงจะเปล่ียนสภาวะไปเป็นทอง  อย่างไรก็ตามมีบางคนยืนยันว่า  ทองแดง

ในตัวมันเองนั้นคือทองในสภาพท่ีเป็นโรคจากการแข็งตัว  และดังนั้นจึงไปไม่ถึงสภาวะของตนเอง 
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แม้กระนั้นก็ตามน้้ามนต์ท่ีแท้จริงจะท้าให้สสารทองแดงเปล่ียนสภาวะไปเป็นทอง อย่างทันใด  และ

จะข้ามเวลาเจ็ดสิบปีไปในชั่วขณะเดียว  จะเรียกทองนี้ว่าทองแดงได้หรือ?  จะอ้างได้หรือว่าทองแดงนี้ ยังไม่

เปล่ียนสภาวะไปเป็นทอง  ขณะท่ีมีเกณฑ์ใกล้มือส้าหรับทดสอบและแยกทองจากทองแดง? 

ท้านองเดียวกันโดยอานุภาพของน้้ามนต์ของพระผู้เป็นเจ้า  ดวงวิญญาณเหล่านี้ ข้ามโลกแห่งธุลีใน

พริบตาและเข้าไปสู่อาณาจักรแห่งความวิสุทธิ์   ข้ามพิภพท่ีมีข้อจ้ากัดด้วยก้าวเ ดียวและไปถึงดินแดนท่ีไร้

สถานท่ี  เป็นความถูกต้องท่ีเจ้าจะพยายามเป็นท่ีสุดเพื่อเข้าถึงน้้ามนต์นี้  ซ่ึงในชั่วแล่นของลมหายใจเ ดียวท้า

ให้ตะวันตกแห่งความเขลาไปถึงตะวันออกแห่งความรู้  ขับไล่ความมืดยามกลางคืนด้วยแสงสว่างยามเช้า  น้า

ทางผู้พเนจรในท่ีรกร้างแห่งความสงสัยไปสู่แหล่งท่ีปรากฏองค์ของพระผู้เ ป็นเ จ้าและน้้าพุแห่งความม่ันใจ  

และประทานเกียรติให้ดวงวิญญาณท่ีจะต้องตายได้เข้าไปในเรซวานแห่งความเป็นอมตะ   บัดนี้หากคิดว่าทอง

นี้คือทองแดง  ก็คิดได้เช่นกันว่าประชาชนเหล่านี้คือคนเดิมก่อนท่ีจะได้รับการประสาทด้วยความศรัทธา  

ดูกร  ภราดร  จงมองดูว่าความลึกลับท่ีซ่อนเ ร้นท้ังหลายของ “การเ กิดใหม่”  “การกลับมา” และ 

“การฟื้นคืนชีพ” ถูกเปิดม่านคลุมออกและคล่ีคลายต่อดวงตาของเ จ้าโดยวาทะท่ีเพียงพอส้าหรับทุกส่ิง  แย้ง

ไม่ได้และแน่แท้เหล่านี้อย่างไร  พระผู้เป็นเจ้าทรงยินยอมว่า  โดยความช่วยเหลือท่ีการุณย์และมองไม่เห็น

ของพระองค์  เจ้าจะถอดเส้ือผ้าเก่าออกจากร่างกายและวิญญาณของเจ้า  และสวมภูษาใหม่ท่ีไม่รู้ส้ิน 

ดังนั้นในทุกยุคศาสนาถัดไป  บรรดาผู้ท่ียอมรับศาสนาของพระผู้เ ป็นเ จ้าก่อนมนุษยชาติท่ีเหลือ  ด่ืม

น้้าใสแห่งความรู้จากมือของพระผู้ทรงความงามสวรรค์  และไปถึงยอดท่ีสูงส่งท่ีสุดของความศรัทธาและ

ความม่ันใจ  พวกเขาสามารถได้รับการพิจารณาด้วยชื่อ  ความเป็นจริง  การกระท้า  ถ้อยค้าและต้าแหน่งว่า

เป็น “การกลับมา” ของบรรดาผู้ท่ีบรรลุความเป็นเอกคล้ายกันในยุคศาสนาก่อน   เพราะส่ิงใดก็ตามท่ี

ประชาชนในยุคศาสนาก่อนแสดงให้ปรากฏ  ประชาชนรุ่นหลังนี้ ก็แสดงส่ิงเ ดียวกัน  จงพิจารณาดูดอก

กุหลาบ : ไม่ว่าดอกกุหลาบจะบานในโลกตะวันออกหรือโลกตะวันตก  ยังไงก็เ ป็นดอกกุหลาบ  เพราะท่ี

ส้าคัญในแง่นี้ไม่ใช่รูปโฉมของดอกกุหลาบ  แต่อยู่ท่ีกล่ินและสุคนธรสท่ีดอกกุหลาบโชยไป 

ดังนั้นจงช้าระสายตาของเจ้าให้ปลอดจากข้อจ้ากัดทางโลกท้ังหมด  เพื่อว่าเ จ้าจะได้มองดูพระศาสดา

ท้ังหมดเป็นผู้แสดงพระนามเดียวกัน  เป็นผู้อรรถาธิบายสนับสนุนศาสนาเดียวกัน  เ ป็นผู้แสดงตัวตนดียวกัน

ให้ปรากฏ  และเป็นผู้เปิดเผยสัจธรรมเดียวกัน  และเจ้าจะเข้าใจ “การกลับมา” ท่ีล้ีลับของพระวจนะของพระ

ผู้เป็นเจ้าท่ีคล่ีออกมาโดยวาทะเหล่านี้  จงใคร่ครวญดูความประพฤติของสหายท้ังหลายในยุคศาสนาของพระ

โมฮัมหมัดสักพัก  จงพิจารณาดูว่าโดยลมหายใจฟื้นชีวิตของพระโมฮัมหมัด  พวกเขาได้รับก ารช้าระให้

ปลอดจากมลทินของส่ิงไร้แก่นสารต่างๆ ในโลก  ได้รับการปลดปล่อยจากความต้องการ ท่ีเห็นแก่ตัว  และ

ปล่อยวางจากทุกส่ิงนอกจากพระองค์อย่างไร   จงมองดูว่าพวกเขาพบเห็นการปรากฏองค์ท่ี วิสุทธิ์ของ
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พระองค์  ซ่ึงเป็นการปรากฏองค์ของพระผู้เป็นเจ้าเอง  ก่อนประชาชนท้ังหมดของโลกอย่างไร  พวกเขาสละ

โลกและทุกส่ิงท่ีอยู่ในโลก  และเสียสละชีวิตอย่างสมัครใจและเบิกบาน ณ แทบเท้าของพระศาสดาของพระ

ผู้ทรงความรุ่งโรจน์อย่างไร  และบัดนี้จงสังเกตดู “การกลับมา” ของความมุ่ง ม่ันเ ดียวกัน  ความไม่ผันแปร

และการสละเดียวกัน  ท่ีแสดงออกมาโดยสหายท้ังหลายของจุดของคัมภีร์บายัน (118)  เ จ้าได้เ ป็นพยานแล้วว่า

โดยความมหัศจรรย์ของกรุณาธิคุณของพระผู้เป็นนายของนายท้ังหลาย  สหายเหล่านี้ได้สาวธงแห่งการสละ

เป็นเย่ียมบนยอดสุดแห่งความรุ่งโรจน์ท่ีเข้าไม่ถึงอย่างไร  พระผู้เ ป็นแสงสว่างเหล่านี้มาจากแหล่งก้าเนิด

เดียวกัน  และผลไม้เหล่านี้คือผลไม้จากต้นไม้เดียวกัน  เจ้าไม่สามารถสังเกตเห็นความแตกต่างในหมู่พวกเขา  

ท้ังหมดนี้เป็นไปโดยกรุณาธิคุณของพระผู้เป็นเจ้า!  พระองค์ประทานกรุณาธิคุณของพระองค์ให้ผู้ท่ีพระ องค์

ประสงค์  พระผู้เป็นเจ้าทรงโปรด  ขอให้เราหลีกเล่ียงดินแดนแห่งการปฏิเสธ  และเ ข้าไปสู่มหาสมุทรแห่ง

การยอมรับ  เพื่อว่าด้วยดวงตาท่ีไม่มองขัดกัน  เราจะสังเกตเห็นภพแห่งเอกภาพและความหลากหลาย  ภพ

แห่งความต่างกันและความเป็นหนึ่ง  ภพแห่งความจ้ากัดและความปล่อยวาง  และบินข้ึนไปสู่ท่ีคุ้มภัยสูงสุด

และซ่อนเร้นท่ีสุดของความหมายท่ีซ่อนเร้นของพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า 

ดังนั้นจากท่ีกล่าวมานี้เป็นท่ีประจักษ์และเห็นชัดว่า  หากดวงวิญญาณหนึ่งใน “ตอนจบท่ีไม่มีจุดจบ” 

ถูกแสดงให้เห็นชัด  และลุกข้ึนประกาศและค้้าจุนศาสนาท่ีใน “ตอนเร่ิมต้นท่ีไม่มีจุดเ ร่ิมต้น” อีกดวงวิญญาณ

หนึ่งเคยประกาศและค้้าจุน  ก็สามารถประกาศได้อย่างแท้จริง ว่า  ดวงวิญญาณสุดท้ายและดวงวิญญาณแรก

เป็นหนึ่งเดียวกัน  เนื่องด้วยท้ังสองเป็นผู้อรรถาธิบายสนับสนุนศาสนาเดียวกัน  ด้วยเหตุนี้หาก จุดของคัมภีร์

บายัน  ขอให้ชีวิตของทุกคนนอกจากพระองค์เป็นพลีแด่พระองค์  ทรงเปรียบพระศาสดาท้ังหลายของพระผู้

เป็นเจ้าเป็นดวงอาทิตย์  ซ่ึงแม้จะข้ึนมาจาก “ตอนเร่ิมต้นท่ีไม่มีจุดเ ร่ิมต้น” จนกระท่ัง “ตอนจบท่ีไม่มีจุดจบ” 

ยังไงก็เป็นดวงอาทิตย์เดียวกัน  ทีนี้หากเ จ้ากล่าวว่าดวงอาทิตย์นี้ คือดวงอาทิตย์ดวงก่อน  เ จ้าพูดความจริง  

และหากเจ้ากล่าวว่าดวงอาทิตย์นี้คือ “การกลับมา” ของดวงอาทิตย์นั้น  เ จ้าก็พูดความจริงเช่นกัน  ท้านอง

เดียวกันจากท่ีกล่าวมานี้เป็นท่ีประจักษ์ว่าพจน์ “สุดท้าย” เ ป็นความจริงของ  “แรก”  และพจน์ “แรก” เ ป็น

ความจริงของ “สุดท้าย”  เนื่องด้วย “แรก” และ “สุดท้าย” ได้ลุกข้ึนประกาศศาสนาเดียวกัน 

แม้ว่าใจความนี้จะชัดเจนต่อดวงตาของบรรดาผู้ท่ีได้ด่ืมอมฤตแห่งความรู้และความม่ันใจ  กระนั้น มี

ผู้ท่ีไม่เข้าใจความหมายมากมายเพียงไร  ท่ีได้ยอมให้พจน์ “ตราประทับของศาสนทูตท้ังหลาย” มาบดบัง

ความเข้าใจของตน  และพรากตนจากกรุณาธิคุณของพระพรอเนกอนันต์ของพระองค์ !  พระโมฮัมหมัดเอง

ไม่ได้ประกาศหรือว่า : “เราคือศาสนทูตทุกองค์”?  พระองค์ไม่ได้กล่าวตามท่ีเรากล่าวถึงหรือว่า : “เรา

คืออดัม  โนอาห์  พระโมเสสและพระเยซู”?  ท้าไมพระโมฮัมหมัด  พระผู้ทรงความงา มอมตะนี้ ท่ีทรงกล่าว

ว่า “เราคืออดัมแรก” จะไม่สามารถกล่าวเช่นกันว่า : “เราคืออดัมสุดท้าย”?  เพราะแม้ว่าพระองค์ทรงถือว่า
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ตนเองเป็น “องค์แรกของศาสนทูตท้ังหลาย” นั่นคืออดัม  ท้านองเ ดียวกัน “ตราประทับของศาสนทูต

ท้ังหลาย” เป็นความจริงของพระผู้ทรงความงามของพระผู้เ ป็น เ จ้านี้   เ ป็นท่ีชัดเจนท่ีต้องยอมรับว่า  ในการ

เป็น “องค์แรกของศาสนทูตท้ังหลาย”  พระองค์คือ “ตราประทับ” ของพวกเขาเช่นกัน 

ในยุคศาสนานี้ความลึกลับของเร่ืองนี้  ได้เป็นบททดสอบท่ีเจ็บปวดส้าหรับมวลมนุษยชาติ  จงมองดู

ว่า  บรรดาผู้ท่ียึดติดวจนะเหล่านี้แล้วไม่เชื่อในพระผู้เปิดเผยท่ีแท้จริงของพวกเขา  มีมากมายเพียงไร  เราขอ

ถามว่าชนชาตินี้ถือว่าพจน์ “แรก” และ “สุดท้าย” หมายความว่าอะไรเม่ือกล่าวถึงพระผู้เ ป็นเ จ้า  ขอความสดุดี

จงมีแด่พระนามของพระองค์?  หากพวกเขายืนยันว่า  พจน์เหล่านี้เป็นการกล่าวถึงจักรวาล  นั่น จะเป็นไปได้

อย่างไรในเม่ือระบบของส่ิงท้ังหลายท่ีมองเห็นได้ยังด้ารงอยู่อย่างเห็นชัด?  ไม่เลย  ในกรณีนี้  “แรก” มิได้

หมายถึงส่ิงอ่ืนใดนอกจาก “สุดท้าย”  และ “สุดท้าย” มิได้หมายถึงส่ิงอ่ืนใดนอกจาก “แรก” 

ดังเช่นใน “ตอนเร่ิมต้นท่ีไม่มีจุดเร่ิมต้น”  พจน์ “สุดท้าย” เป็นความจริงของพระผู้เ ป็นผู้ให้การศึกษา

ส่ิงท่ีมองเห็นและส่ิงท่ีมองไม่เห็น  ท้านองเ ดียวกันพจน์ “แรก” และ “สุดท้าย” ก็เ ป็นความจริงของพระ

ศาสดาท้ังหลายของพระองค์  พระศาสดาท้ังหลายคือผู้อรรถาธิบายท่ีเ ป็น ท้ัง “แรก” และ “สุดท้าย” ในเวลา

เดียวกัน  ขณะประทับอยู่บนท่ีนั่ง “แรก” พวกเขาครองบัลลังก์ “สุดท้าย”  หากมีดวงตาท่ีหย่ังเห็น  ดวงตานั้น

จะสังเกตเห็นเลยว่า  บรรดาผู้อรรถาธิบายท่ีเป็น “แรก” และ “สุดท้าย”  “เห็นชัด” และ “ซ่อนเ ร้น”  “เ ร่ิมต้น” 

และ “ตราประทับ”  มิใช่ใครอ่ืนนอกจากพระศาสดาผู้วิสุทธิ์เหล่านี้  พระผู้เป็นสาระแห่งการปล่อยวาง เหล่านี้  

ดวงวิญญาณสวรรค์เหล่านี้  และหากเจ้าเหินในอาณาจักรวิสุทธิ์แห่ง “พระผู้เป็นเจ้าอยู่โดยล้าพัง   ไม่มีใครอ่ืน

นอกจากพระองค์”  เจ้าจะพบว่าในราชส้านักนี้  นามท้ังหมดเหล่านี้ไม่มีเลยและถูกลืมหมด  เ ม่ือนั้นดวงตา

ของเจ้าจะไม่ถูกบังโดยม่านเหล่านี้  พจน์และค้าพาดพิงเหล่านี้อีกต่อไป  สถานะนี้สูงส่งและ ล้ีลับเพียงไร  ซ่ึง

แม้แต่เกเบรียวท่ีไม่ได้รับการน้าทางก็ไม่มีทางเข้าถึง  และวิหคแห่งสวรรค์ท่ีไม่ได้รับการช่วยเหลือก็ไม่มีทาง

ไปถึง 

และบัดนี้จงพยายามเข้าใจความหมายของค้าพูดนี้ของอิหม่ามอาลี  ซ่ึง เ ป็นผู้บัญชาการของผู้ท่ี

ซ่ือสัตย์ : “การแทงทะลุม่านแห่งความรุ่งโรจน์โดยไม่ได้รับการช่วยเหลือ”  “ม่านแห่งความรุ่งโรจน์” ส่วน

หนึ่งคือเหล่านักบวชและบัณฑิตท่ีมีชีวิตอยู่ในสมัยของพระศาสดาของพระผู้เ ป็นเ จ้า  ผู้ซ่ึงขาดวิจารณญาณ  

รักและอยากเป็นผู้น้าเหลือเกิน  จึงไม่ยอมจ้านนต่อศาสนาของพระผู้เ ป็นเจ้า  ไม่เพียงเ ท่านั้น  ยังถึงกับไม่ยอม

เงี่ยหูฟังท้านองเพลงสวรรค์  “พวกเขาเอานิ้วอุดหูตัวเอง” (119)  และประชาชนเช่นกันด้วยไม่ใส่ใจพระผู้เ ป็น

เจ้าเลยและถือเอาคนเหล่านี้เป็นเจ้านาย  ได้ยอมถวายตัวอยู่ภายใต้อ้านาจของผู้น้าท่ีข้ีโอ่และมือถือสากปากถือ

ศีลเหล่านี้  เพราะพวกเขาไม่มีสายตา  การได้ยินและหัวใจของตนเอง  ท่ีจะแยกความจริงจากความจอมปลอม 
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แม้ว่ามีค้าตักเตือนของศาสนทูต  นักบุญและบรรดาผู้ท่ีพระผู้เป็นเจ้าเลือกสรรท้ังหมด  ซ่ึงมาจากการ

ดลใจของสวรรค์และบัญชาประชาชนให้มองด้วยตาของตนเองและฟังด้วยหูของตนเอง   พวกเขาก็ยังปฏิเสธ

ค้าแนะน้าเหล่านี้อย่างดูหม่ิน  และได้เอาตามและจะเอาตามบรรดาผู้น้าของศาสนาของตนอย่างตาบอดต่อไป  

หากคนยากไร้และไม่เป็นท่ีรู้จัก  ไม่มีภูษาของผู้มีวิชา  กล่าวต่อพวกเขาว่า : “ดูกร  ประชาชน !  จงเอาตาม

ธรรมทูตท้ังหลายของพระผู้เป็นเจ้า” (120)  ด้วยแปลกใจอย่างย่ิงต่อค้ากล่าวนี้  พวกเขาจะตอบว่า : “อะไรกัน !  

เจ้าหมายความว่านักบวชท้ังหมดเหล่านี้  ผู้อรรถาธิบายวิชาท้ังหมดเหล่านี้  ซ่ึงมีอ้านาจ  ความโอ่อ่าและความ

เอิกเกริก  ได้หลงผิดและหาได้แยกความจริงจากความจอมปลอมหรือ?  เจ้าและประชาชนเหมือนเจ้าแสร้งท้า

เป็นเข้าใจส่ิงท่ีเจ้าไม่เข้าใจใช่ไหม?”  หากจ้านวนและและความเลอเลิศของเคร่ืองแต่งกายได้รับการพิจารณา

ว่าเป็นเกณฑ์ของวิชาและสัจธรรม  ชนชาติท้ังหลายในยุคท่ีผ่านมาซ่ึงประชาชนในปัจจุบันไม่เคยเหนือกว่า

ในด้านจ้านวน  ความงดงามและอานุภาพ  ควรถูกนับว่าเป็นชนชาติท่ีเหนือกว่าและมีคุณค่ากว่าอย่างแน่นอน 

เป็นท่ีชัดเจนและประจักษ์ว่า  เ ม่ือใดก็ตามท่ีพระผู้แสดงความวิสุทธิ์ ท้ังหลายปรากฏองค์  เหล่า

นักบวชในยุคของพระองค์ได้ขัดขวางประชาชนไม่ให้ไปถึงหนทางแห่งสัจธรรม  บันทึกของคัมภีร์สวรรค์

ท้ังหมดให้การยืนยันเร่ืองนี้  ไม่มีศาสนทูตของพระผู้เป็นเจ้าองค์ใดท่ีถูกแสดงให้เห็นชัดแล้วไม่ตกเป็นเหย่ือ

ของความเกลียดชังอย่างไม่ผ่อนผัน  การประณาม  การปฏิเสธ  และการสาปแช่งของเหล่านักบวชในยุคของ

พระองค์!  ความยุ่งยากจงบังเกิดกับพวกเขาส้าหรับส่ิงท่ีพวกเขาก้าลังท้าอยู่เวลานี้!  ม่านแห่งความรุ่งโรจน์ใด

หรือท่ีร้ายกาจกว่าพวกท่ีเป็นร่างแห่งความหลงผิดเหล่านี้!  ความชอบธรรมของพระผู้เ ป็นเ จ้าเ ป็นพยาน !  การ

แทงทะลุม่านดังกล่าวคือการกระท้าท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสุด  และการฉีกม่านเหล่านี้ให้ขาดสะบ้ันคือการกระท้าท่ีมี

กุศลสูงสุด!  ดูกร  หมู่ชนของพระวิญญาณ! ขอให้พระผู้เป็นเจ้าช่วยเหลือเราและช่วยเหลือเ จ้า  เพื่อว่าในเวลา

ท่ีพระศาสดาของพระผู้เป็นเจ้าปรากฏองค์  เจ้าจะได้รับการช่วยเหลือด้วยความกรุณาให้กระท้า ส่ิงดังกล่าว  

และพบเห็นการปรากฏองค์ของพระผู้เป็นเจ้าในสมัยของพระองค์  

ย่ิงไปกว่านั้น “ม่านแห่งความรุ่งโรจน์” อีกส่วนหนึ่ง คือพจน์ต่างๆ เช่น “ตราประทับของ ศาสนทูต

ท้ังหลาย” และท่ีคล้ายกัน  ซ่ึงการถอดม่านนี้ออกคือความส้าเ ร็จสูงสุดในสายตาของของวิญญาณท่ีมีตระกูล

ต้่าและหลงผิดเหล่านี้  เพราะค้าพูดท่ีลึกลับเหล่านี้  เพราะ“ม่านแห่งความรุ่งโรจน์” ท่ีร้ายกาจเหล่านี้   ทุกคน

จึงถูกขัดขวางมิให้มองเห็นแสงสว่างของสัจธรรม  พวกเขาไม่ได้ยินท้านอง เพลงของวิหคแห่งสวรรค์ (121) 

เอ่ยความลึกลับนี้หรือว่า : “เราได้สนับสนุนหนึ่งพันฟาติมีห์  และทุกคนเป็นธิดาของพระโมฮัมหมัดบุตรของ

อับดุลเลาะห์  ซ่ึงเป็น ‘ตราประทับของศาสนทูตท้ังหลาย’”?  จงมองดูว่า  ความลึกลับมากมายเพียงไรท่ียังไม่

ถูกคล่ีคลายภายในวิหารแห่งความรู้ของพระผู้เป็นเจ้า   และมณีแห่งอัจฉริยภาพของพระองค์มากมายเพียง

ไหนท่ียังถูกปกปิดไว้ในคลังท่ีล่วงล้้าไม่ได้ของพระองค์ !  หากเ จ้าไตร่ตรองส่ิงนี้ในหัวใจของเ จ้า  เ จ้าจะ
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ตระหนักว่า  งานหัตถกรรมของพระองค์ไม่มีจุดเร่ิมต้นหรือจุดจบ  อาณาจักรของโองการของพระองค์กว้าง

ใหญ่ไพศาลเกินกว่าล้ินของผู้ท่ีจะต้องตายจะพรรณนา  เกินกว่าวิหคแห่งปัญญาของมนุษย์จะ บินข้าม  ชะตาท่ี

พระองค์ลิขิตลึกลับเกินกว่าปัญญาจะเข้าใจ  สรรพโลกท่ีพระองค์สร้างไม่มีจุดจบและด้ารงอยู่มาต้ังแต่ “ตอน

เร่ิมต้นท่ีไม่มีจุดเร่ิมต้น”  บรรดาพระผู้แสดงความงามของพระองค์ไม่มีจุดเ ร่ิมต้น  และจะแสดง ต่อไปจนถึง 

“ตอนจบท่ีไม่มีจุดจบ”  จงไตร่ตรองวาทะนี้ในหัวใจของเจ้า  และใคร่ครวญดูว่าวาทะนี้ เ ป็นความจริงของ ดวง

วิญญาณท่ีวิสุทธิ์ท้ังหมดเหล่านี้อย่างไร 

ท้านองเดียวกันจงพยายามเข้าใจความหมายของท้านองของ ผู้เ ป็นความงามนิรันดร์นั้น  นั่น คือ

อิหม่ามฮุสเซนผู้เป็นบุตรของอิหม่ามอาลี  ซ่ึงกล่าวต่อซัลมานด้วยถ้อยค้าเช่นนี้  : “เราอยู่กับหนึ่งพันอดัม  

ช่วงเวลาระหว่างอดัมคนหนึ่งและอดัมคนถัดไปคือห้าพันปี  และเราประกาศ การสืบทอดท่ีประทานให้แก่

บิดาของเราต่ออดัมแต่ละคน”  จากนั้นเขาเล่ารายละเ อียดบางอย่างจนกระท่ังเขากล่าวว่า : “เราได้ต่อสู้ใน

สงครามหนึ่งพันคร้ังในหนทางของพระผู้เป็นเจ้า  สงครามย่อยและส้าคัญน้อยท่ีสุดคือคร้ัง ท่ีคล้ายกับสงคราม

เคย์บาร์  ซ่ึงในสงครามคร้ังนี้บิดาของเราต่อสู้ช่วงชิง กับพวกไม่มีศาสนา”  บัดนี้จากค้าสอนท้ังสองนี้จง

พยายามเข้าใจความลึกลับของ “ตอนจบ”  “การกลับมา” และ “สรรพโลกท่ีไม่มีจุดเร่ิมต้นหรือจุดจบ” 

ดูกร  ผู้เป็นท่ีรักย่ิงของเรา!  ท้านองเพลงสวรรค์ประเสริฐอย่างวัดไม่ได้เหนือความพย ายามของหู

ของมนุษย์จะได้ยิน  เหนือปัญญาของมนุษย์ท่ีจะเข้าใจความลึกลับของท้านอง เพลงนี้!  มดท่ีช่วยตัวเองไม่ได้

จะก้าวเข้าไปในราชส้านักของพระผู้ทรงความรุ่งโรจน์ได้อย่างไร ?  และกระนั้นดวงวิญญาณท่ีอ่อนแอ

ท้ังหลายท่ีไม่เข้าใจ  ก็ปฏิเสธวาทะท่ีเข้าใจยากเหล่านี้  และต้ังข้อสงสัยในสัจธรรมของค้าสอนดังกล่าว  ไม่

เพียงเท่านั้น  ไม่มีใครสามารถเข้าใจนอกจากผู้ท่ีมีหัวใจหย่ังรู้  จงกล่าวว่า  พระองค์คือตอนจบซ่ึงในจักรวาล

ท้ังหมดไม่มีจุดจบส้าหรับพระองค์เป็นท่ีจินตนาการได้  และในสรรพโลกไม่มีจุดเ ร่ิมต้นส้าหรับพระองค์เ ป็น

ท่ีนึกคิดได้  ดูกร  หมู่ชนของโลก  จงมองดูความอ้าไพของพระผู้เ ป็น ตอนจบท่ีเ ปิดเผยให้เห็นอยู่ใน พระ

ศาสดาท้ังหลายของพระผู้เป็นตอนเร่ิมต้น! 

ช่างแปลกเพียงไร!  ประชาช นเหล่านี้ มือหนึ่ง ยึดถือวจนะ ใน คัมภีร์โกรอ่านและค้าสอนของ

ประชาชนแห่งความม่ันใจ  ท่ีพวกเขาพบว่าตรงกับประโยชน์ของตนและส่ิงท่ีตนอยากให้เ ป็น  และอีกมือ

หนึ่งปฏิเสธวจนะและค้าสอนท่ีขัดกับความต้องการท่ีเห็นแก่ตัวของตน  “เช่นนั้นเ จ้าเชื่อคัมภีร์บางส่วนและ

ปฏิเสธบางส่วนหรือ?” (122)  เจ้าวินิจฉัยส่ิงท่ีเจ้าไม่เข้าใจได้อย่างไร?  ดังท่ีพระผู้เ ป็นนายแห่งชีวิตหลังจากท่ี

ทรงพูดเก่ียวกับ “ตราประทับ” ในวาทะท่ีประเสริฐของพระองค์ว่า : “พระโมฮัมหมัดคืออัครสาวกของ พระผู้

เป็นเจ้าและตราประทับของศาสนทูตท้ังหลาย” (123)  ได้เปิดเผยค้าสัญญาเ ก่ียวกับ “การพบเห็นการปรากฏ

องค์ของพระผู้เป็นเจ้า” ต่อประชาชนท้ังหมดในคัมภีร์ท่ีไม่มีผิดพลาดของพระองค์  วจนะท่อนต่างๆ ใน
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คัมภีร์นี้ซ่ึงบางท่อนเรากล่าวไว้แล้ว  ให้การยืนยันการพบเห็นการปรากฏองค์ของกษัตริย์อมตะนี้   พระผู้เ ป็น

เจ้าท่ีแท้จริงองค์เดียวเป็นพยานให้เรา!  ไม่มีส่ิงใดประเสริฐหรือชัดแจ้งกว่า “การพบเห็นการปรากฏองค์ของ

พระผู้เป็นเจ้า” ท่ีเปิดเผยไว้ในคัมภีร์โกรอ่าน  ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ผู้ ท่ีได้พบเห็นการปรากฏองค์นี้   ใน

ยุคท่ีประชาชนส่วนใหญ่หันหนีไปดังท่ีเจ้าเห็น  

และกระนั้นเพราะความลึกลับของวจนะท่อนแรก  พวกเขาได้หันหนีไปจากกรุณาธิคุณท่ีสัญญาไว้

ในวจนะท่อนหลัง  ท้ังๆ ท่ี “การพบเห็นการปรากฏองค์ของพระผู้เป็นเจ้า” ใน “วันแห่งการฟื้นคืนชีพ” ได้รับ

การกล่าวไว้อย่างชัดแจ้งในคัมภีร์นี้  เป็นท่ีสาธิตและพิสูจน์อย่างแน่ชัดด้วยหลักฐานท่ีชัดเจนต่างๆ แล้วว่า  

“การฟื้นคืนชีพ” หมายถึงการฟื้นข้ึนมาของพระศาสดาของพระผู้เ ป็นเ จ้าเพื่อประกาศศาสนาขอ งพระองค์  

และ “การพบเห็นการปรากฏองค์ของพระผู้เป็นเจ้า” หมายถึงการพบเห็นการปรากฏความงามของพระองค์

ในตัวตนของพระศาสดาของพระองค์  เพราะแท้จริงแล้ว “ไม่มีใครมองเห็นพระองค์  แต่พระองค์มองเห็น

ทุกส่ิง” (124)  แม้ด้วยข้อเท็จจริงท่ีไร้ข้อกังขาและค้ากล่าวท่ีแจ่มแจ้ง เหล่านี้   พวกเขาก็ยังยึดถือพจน์ “ตรา

ประทับ” อย่างโง่เง่า  และยังคงถูกพรากอย่างส้ินเชิงจากการยอมรับพระผู้เ ปิดเผย ท่ีเ ป็นท้ังตราประทับและ

ตอนเร่ิมต้นในยุคท่ีมีพระองค์มาปรากฏองค์  “หากพระผู้เป็นเจ้าลงโทษมนุษย์ส้าหรับการกระท้าท่ีวิปริตของ

พวกเขา  พระองค์จะไม่ให้มีส่ิงท่ีเคล่ือนไหวเหลืออยู่บนโลกเลย!  แต่พระองค์ทรง เ ล่ือนการลงโทษพวกเขา

จนกว่าจะถึงเวลาท่ีก้าหนดไว้” (125)  แต่นอกจากส่ิงเหล่านี้ ท้ังหมด  หากชนชาตินี้ เ ข้าถึงหยดเดียวจากสาย

ธารใสท่ีหล่ังไหลมาจากวจนะ : “พระผู้เป็นเจ้ากระท้าตามท่ีพระองค์ประสงค์  และบัญญัติตามท่ีพระองค์

ปรารถนา”  พวกเขาจะไม่หาเร่ืองอย่างไม่เหมาะสมเช่นนี้กับพระผู้เป็นศูนย์กลางแห่งการเปิดเผยพระธรรม

ของพระองค์  ศาสนาของพระผู้เ ป็นเ จ้า  การกระท้าและถ้อยค้าท้ั งปวงอยู่ในเงื้อมมือของอานุภาพของ

พระองค์  “ทุกส่ิงถูกจองจ้าอยู่ในอุ้งมือท่ีทรงอ้านาจของพระองค์  ทุกส่ิงง่ายและเป็นไปได้ส้าหรับพระองค์””  

พระองค์ท้าทุกส่ิงส้าเร็จได้ตามท่ีพระองค์ประสงค์   และท้าทุกอย่างตามท่ีพระองค์ต้องการ  “ใครก็ตามท่ี

กล่าวว่า ‘ท้าไม’ หรือ ‘เหตุใด’ ได้พูดหม่ินประมาทศาสนา!”  หากประชาชนเหล่านี้สลัดความหลับใหลและ

ความไม่เอาใจใส่ออกไป  และตระหนักในส่ิงท่ีมือของพวกเขาได้กระท้า  พวกเขาจะมอดม้วยอย่างแน่นอน   

และจะกระโจนเข้ากองไฟด้วยตัวเอง  ซ่ึงเป็นจุดจบและท่ีพ้านักท่ีแท้จริงของพวกเขา  พวกเขาไม่ได้ยินส่ิงท่ี

พระองค์เปิดเผยไว้หรือว่า : “พระองค์จะไม่ถูกถามเก่ียวกับการกระท้าของพระองค์?” (126)  เ ม่ือพิจารณาวา

ทะเหล่านี้  มนุษย์กล้าถึงขนาดต้ังค้าถามพระองค์และสาละวนอยู่กับค้าพูดเหลวไหลได้อย่างไร? 

พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงกรุณา!  ชนชาตินี้เบาปัญญาและวิปริตอย่าง ย่ิงถึงขนาดท่ีพวกเขาหันหน้าเ ข้าหา

ความคิดและความต้องการของตนเอง  และหันหลังให้กับความรู้และความประสงค์ของพระผู้เ ป็นเ จ้า  ขอ

ความศักด์ิสิทธิ์และความสดุดีจงมีแด่พระนามของพระองค์!  
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จงมีความเป็นธรรม : หากประชาชนเหล่านี้ยอมรับสัจธรรมของวจนะท่ีเ รืองรองและค้าพาดพิง ท่ี

วิสุทธิ์เหล่านี้  และยอมรับพระผู้เป็นเจ้าว่าเป็น “พระผู้กระท้าตามท่ีพระองค์ปรารถนา ”  พวกเขายังยึดถือ

ความเหลวไหลท่ีโจ่งแจ้งเหล่านี้ต่อไปได้อย่างไร?  ไม่เพียงเ ท่านั้น  พวกเขาจะยอมรับและยอมจ้านน ด้วย

วิญญาณท้ังหมดต่อส่ิงใดก็ตามท่ีพระองค์กล่าว  เราขอสาบานต่อพระผู้เ ป็นเ จ้า!  หากมิใช่เพราะโองการ

สวรรค์และชะตาท่ีพระองค์ลิขิตไว้อย่างไม่อาจหย่ัง รู้  พิภพเองจะท้าลายชนชาตินี้ ท้ังหมดจนส้ินซาก !  

“อย่างไรก็ตามพระองค์จะเล่ือนการลงโทษพวกเขาจนกว่าจะถึงเวลาท่ีก้าหนดไว้ในวันซ่ึงเป็นท่ีรู้” 

หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบปีผ่านไปนับแต่รุ่งอรุณของยุคศาสนาของ พระโมฮัมหมัด  ประชาชนท่ีตา

บอดและจิตใจต้่าเหล่านี้ได้สวดคัมภีร์โกรอ่านทุกรุ่งเช้า  แต่หาได้เข้าใจแม้แต่อักษรเดียวในคัมภีร์นี้ !  พวกเขา

อ่านวจนะท่อนต่างๆ ท่ีให้การยืนยันความเป็นจริงของใจความศักด์ิสิทธิ์ เหล่านี้อย่างชัดเจน  และเป็นพยาน

ต่อสัจธรรมของบรรดาพระผู้แสดงความรุ่งโรจน์นิรันดร์  อ่านแล้วอ่านอีก  แต่ก็ยังไม่เ ข้าใจจุดประสงค์ของ

วจนะเหล่านี้  ตลอดช่วงเวลานี้พวกเขาถึงกับไม่ตระหนักว่า  ในทุกยุคการอ่านคัมภีร์ศักด์ิสิทธิ์ ท้ังหลายมิใช่

เพื่อจุดประสงค์ใด  นอกจากเพื่อช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจความหมายของคัมภีร์  และคล่ีคลาย ความลึกลับต่างๆ ท่ี

ซ่อนเร้นท่ีสุดอยู่ในคัมภีร์  หาไม่แล้วการอ่านโดยไม่เข้าใจไม่มีประโยชน์ท่ีย่ังยืนส้าหรับมนุษย์ 

และมาวันหนึ่งชายผู้ขัดสนคนหนึ่งมาเย่ียมดวงวิญญาณนี้ด้วยความกระหายมหาสมุทรแห่งความรู้

ของพระองค์  ขณะท่ีสนทนากับเขามีการกล่างถึงสัญลักษณ์ท้ังหลายของวันแห่งการพิพากษา  การฟื้นคืนชีพ  

การฟื้นชีวิต  และการคิดบัญชี  เขาเร่งเร้าขอให้เราอธิบายว่าในยุคศาสนาท่ีน่าพิศวงนี้   ประชาชนท้ังหลาย

ของโลกถูกน้ามาคิดบัญชีได้อย่างไรในเม่ือไม่มีใครทราบเร่ืองนี้  คร้ันแล้วเราถ่ายทอดความจริงบางอย่างของ

วิทยาศาสตร์และอัจฉริยภาพบรมโบราณให้แก่เขาตามความสามารถและความเข้าใจของเขา  จากนั้นเราถาม

เขาว่า : “เจ้าไม่ได้อ่านคัมภีร์โกรอ่านหรือ  เ จ้าไม่ทราบวจนะท่ีวิสุทธิ์ท่อนนี้หรือ : ‘ในวันนั้นมนุษย์และ

วิญญาณจะไม่ถูกถามเก่ียวกับบาปของตน?” (127)  เจ้าไม่ทราบหรือว่า ‘การถาม’ ไม่ได้หมายถึงการถามด้วย

ล้ินหรือวาจา  ดังท่ีวจนะท่อนนี้เองชี้บ่งและพิสูจน์?  เพราะหลังจากนั้นเ ป็นท่ีกล่าวว่า : ‘คนบาปจะเป็นท่ีรู้

จากสีหน้าของเขา  และพวกเขาจะถูกจับท่ีผมปกหน้าผากและเท้าของตน’” (128)  

ดังนี้ประชาชนท้ังหลายของโลกถูกวินิจฉัยโดยสีหน้าของพวกเขา  โดยสีหน้านี้ความเชื่อท่ีผิด  ความ

ศรัทธา และความไ ม่เ ป็นธรรมของพวกเขา  ล้ วนถูกแสดง ให้เห็นชัด  ดัง ท่ีเ ป็นท่ีประจักษ์ในยุคนี้ ว่ า  

ประชาชนแห่งความหลงผิดเป็นท่ีรู้และแยกจากสาวกแห่งการน้าทางสวรรค์ ได้อย่างไรโดยสีหน้าของพวก

เขา  หากประชาชนเหล่านี้ไตร่ตรองวจนะต่างๆ ในคัมภีร์นี้ในหัวใจของตน  เพื่อเห็นแก่พระผู้เ ป็นเ จ้าเ ท่านั้น

และไม่ปรารถนาส่ิงอ่ืนใดนอกจากความยินดีของพระองค์  แน่นอนว่าพวกเขาจะพบส่ิงใดก็ตามท่ีพวกเขา

แสวงหา  ในวจนะต่างๆ ของคัมภีร์นี้พวกเขาจะพบว่าทุกส่ิงเ ปิดเผยไว้และเห็นชัด  ไม่ว่า จะเป็นเ ร่ืองใหญ่
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หรือเล็กท่ีเกิดข้ึนในยุคศาสนานี้  ในวจนะเหล่านี้พวกเขาจะถึงกับมองเห็นการกล่าวถึงการออกจากดินแดน

บ้านเกิดของบรรดาพระผู้แสดงนามและคุณลักษณะท้ังหลายของพระผู้เ ป็นเ จ้า  การต่อต้านและการดูหม่ิน

อย่างจองหองของรัฐบาลและประชาชน  และการอาศัยและปักหลักอยู่ในดินแดนท่ีก้าหนดและระบุไว้เ ป็น

พิเศษของพระศาสดาสากล  อย่างไรก็ตามไม่มีใครสามารถเข้าใจส่ิงนี้เว้นแต่ผู้ท่ีมีหัวใจหย่ังรู้ 

เราขอปิดผนึกใจความของเราด้วยส่ิงท่ีเคยเปิดเผยต่อพระโมฮัมหมัด  เพื่อว่า การปิดผนึกนี้จะโชยสุ

คนธรสของชะมดเชียงอันวิสุทธิ์ท่ีน้ามนุษย์ไปสู่เรซวานแห่งความอ้าไพท่ีไม่รู้เ ลือน  พระองค์ท รงกล่าวไว้ว่า  

และพระวจนะของพระองค์คือสัจธรรม : “และพระผู้เ ป็นเ จ้าทรงเ รียกให้มายัง ท่ีพ้านักแห่งสันติ  (129) 

(แบกแดด)  และพระองค์ทรงน้าทางผู้ท่ีพระองค์ประสงค์ไปสู่หนทางท่ีถูกต้อง” (130)  “ส้าหรับพวกเขาคือท่ี

พ้านักแห่งสันติกับพระผู้เป็นนายของพวกเขา!  และพระองค์จะเป็นผู้คุ้มครองพวกเขาเพราะผลงานของพวก

เขา” (131)  พระองค์ทรงเปิดเผยส่ิงนี้เพื่อว่ากรุณาธิคุณของพระองค์จะห้อมล้อมโลก  ขอความสรรเสริญจงมี

แด่พระผู้เป็นเจ้า  พระผู้เป็นนายแห่งสภาวะท้ังปวง!  

เราได้อธิบายความหมายของทุกใจความซ้้าหลายคร้ังในแง่มุมท่ีแตกต่างกัน  เพื่ อว่าวิญญาณทุกดวง

ไม่ว่าจะเป็นคนชั้นสูงหรือต้่าต้อย  จะได้รับส่วนแบ่งจากค้าอธิบายเหล่านี้ตามระดับและความสามารถของ

ตน  ดังนี้หากเขาไม่สามารถเข้าใจการอภิปรายเหตุผลบางตอน  เขาก็บรรลุจุดประสงค์ของตนได้โดยการดูท่ี

การอภิปรายเหตุผลตอนอ่ืน  “เพื่อว่าคนทุกประเภทจะรู้ว่าจะดับกระหายของตนได้ท่ีไหน” 

พระผู้เป็นเจ้าเ ป็นพยาน ! วิหคแห่งสวรรค์นี้ ซ่ึงขณะนี้อาศัยอยู่บนธุลี  สามารถขับขานเพลงอีก

มากมายนอกจากท้านองเพลงเหล่านี้  และสามารถคล่ีคลายความลึกลับอีกนับไม่ถ้วนนอกจากวาทะเหล่านี้  

ทุกโน้ตของวาทะท่ียังไม่ได้เอ่ยประเสริฐเหนือกว่าท้ังหมดท่ีเปิดเผยมาอย่างวัดไม่ได้  และเป็นท่ีสดุดีอย่าง ย่ิง

เหนือกว่าส่ิงท่ีหล่ังไหลมาจากปากกานี้  ขอให้อนาคตเปิดเผยชั่วโมงท่ีบรรดาเจ้าสาวแห่งความหมายซ่อนเ ร้น

จะเปิดผ้าคลุมหน้า  และรีบออกมาจากคฤหาสถ์ล้ีลับโดยพระประสงค์ของพระผู้เป็นเ จ้า  และแสดงตนเองให้

ปรากฏในสภาวะบรมโบราณ  ไม่มีส่ิงใดเป็นไปได้หากพระองค์ไม่อนุญาต  ไม่มีอานุภาพใดยืนยงอยู่ได้

นอกจากอานุภาพของพระองค์  และไม่มีพระผู้เป็นเจ้าอ่ืนใดนอกจากพระองค์  สรรพโลกเป็นของพระองค์   

และศาสนาของพระผู้เป็นเจ้าเป็นของพระองค์  ทุกส่ิงประกาศการเปิดเผยองค์ของพระองค์  และทุก ส่ิง

คล่ีคลายความลึกลับของพระวิญญาณของพระองค์ 

ในหน้าก่อนๆ เราได้ให้แต่ละดวงอาทิตย์แห่งธรรมท่ีรุ่งข้ึนมาจากอรุโณทัยแห่งความวิสุทธิ์นิ รันดร์มี

สองสถานะ  หนึ่งในสองนี้คือสถานะแห่งเอกภาพท่ีแท้ ซ่ึงเราได้อธิบายไว้แล้ว  “เราไม่ได้ท้าให้พวกเขา

แตกต่างกัน” (132)  อีกสถานะหนึ่งคือสถานะแห่งความแตกต่าง  และเก่ียวพันกับสรรพโลกและข้อจ้ากัดทาง

โลก  ในแง่นี้พระศาสดาแต่ละองค์ของพระผู้เ ป็นเ จ้ามีอัตภาพต่างกัน  มีพันธกิจท่ีบัญญัติไว้แน่ชัด  มีการ
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เปิดเผยพระธรรมท่ีลิขิตไว้ล่วงหน้า  และมีข้อจ้ากัดท่ีระบุไว้เป็นพิเศษ  พระศาสดาแต่ละองค์เ ป็ นท่ีรู้จักด้วย

พระนามต่างกัน  ถูกพรรณนาด้วยคุณลักษณะหนึ่งเป็นพิเศษ  ทรงบรรลุพันธกิจหนึ่ง ท่ีแน่ชัด  และได้รับ มอบ

ให้เปิดเผยพระธรรมท่ีเฉพาะเจาะจง  ดังท่ีพระองค์ทรงกล่าวว่า : “เราได้ท้าให้อัครสาวกบางองค์เ ป็นเ ลิศกว่า

องค์อ่ืน  พระผู้เ ป็นเ จ้าทรงตรัสต่อบางองค์  ชูและเทิดบางองค์  ส้าหรับพระเยซูบุตรของแมร่ี  เราให้

สัญลักษณ์ท่ีเห็นชัด  และเราเสริมความเข้มแข็งให้พระองค์ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์” (133)   

เป็นเพราะความแตกต่างนี้ในสถานะและพันธกิจของพระศาสดาท้ังหลาย  วจนะและวาทะต่างๆ ท่ี

หล่ังไหลมาจากพระผู้เป็นแหล่งก้าเกิดของความรู้สวรรค์เหล่านี้  จึงดูเหมือนว่าไปคนละทางและแตกต่างกัน  

มิฉะนั้นแล้วในสายตาของผู้ท่ีเข้ามาถึงความลึกลับของอัจฉริยภาพสวรรค์   วาทะท้ังหมดของพระศาสดา

ท้ังหลายในความเป็นจริงแล้ว  เป็นการแสดงออกซ่ึงสัจธรรมเดียวกัน  เนื่องด้วยประชาชนส่วนใหญ่ไม่ เ ข้าใจ

สถานะเหล่านี้ท่ีเรากล่าวถึง  พวกเขาจึงฉงนและยุ่งใจต่อวาทะท่ีต่างกัน ท่ีเ อ่ยโดยพระศาสดาท้ังหลาย  ซ่ึงมี

สาระเป็นหนึ่งเดียวกัน 

เป็นท่ีประจักษ์เสมอมาว่าความไปคนละทางของวาทะท้ังหมดเหล่านี้   มีเหตุมาจากความแตกต่าง

ของสถานะ  ดังนี้เม่ือมองจากมุมมองของความเป็นหนึ่งและความปล่อยว างท่ีเ ป็นเ ย่ียมของพระศาสดา

ท้ังหลาย  คุณลักษณะของความเป็นเจ้า  คุณสมบัติของพระผู้เ ป็นเ จ้า  ความเป็นเอกสูงสุด  สาระท่ีซ่อนเ ร้น

ท่ีสุด  ล้วนเป็นความจริงของพระผู้เป็นสาระแห่งชีวิตเหล่านี้  เนื่องด้วยพวกเขาต่างก็อาศัยอยู่บนบัลลังก์แห่ง

การเปิดเผยพระธรรมสวรรค์  และประทับอยู่บนท่ีนั่งแห่งการปกปิดสวรรค์  การเปิดเผยองค์ของพระผู้เ ป็น

เจ้าถูกแสดงให้เห็นชัดโดยการมาปรากฏของพวกเขา  และความงามของพระผู้เ ป็นเ จ้าถูกเปิดเผยโดย สีหน้า

ของพวกเขา  ดังนี้นี่เองท่ีส้าเนียงของพระผู้เป็นเจ้าเองเป็นท่ีได้ยินจากการเอ่ยออกมาของพระผู้แสดงสภาวะ

เป็นเจ้าเหล่านี้ 

เม่ือพิจารณาดูสถานะท่ีสองของพระศาสดาท้ังหลาย  ซ่ึง เ ป็นสถานะแห่งความแตกต่าง  ความต่าง

จากกัน  ข้อจ้ากัดทางโลก  ลักษณะเฉพาะตัวและมาตรฐานท้ังหลาย  พวกเขาแสดงความเป็นทาสอย่างส้ินเชิง  

ขัดสนจนหมดส้ินและถ่อมตัวโดยสมบูรณ์  ดังท่ีพระองค์ทรงกล่าวว่า  : “เราคือคนรับใช้ของพระผู้เ ป็นเ จ้า 

(134)  เราเป็นเพียงมนุษย์เหมือนเจ้า” (135)  

จากค้ากล่าวท่ีโต้แย้งไม่ได้และสาธิตไว้โดยบริบูรณ์เหล่านี้  จงพยายามท้าความเข้าใจความหมายของ

ปัญหาต่างๆ ท่ีเจ้าถาม  เพื่อว่าเจ้าจะแน่วแน่ในศาสนาของพระผู้เ ป็นเ จ้า  และไม่ยุ่งใจเพราะ ความไปคนละ

ทางของวาทะต่างๆ ของศาสนทูตท้ังหลายและบรรดาผู้ท่ีพระองค์เลือกสรร 

 หากพระศาสดาผู้ครอบคลุมทุกสรรพส่ิงองค์ใดของพระผู้เ ป็นเ จ้าประกาศว่า : “เราคือพระผู้เ ป็น

เจ้า!”  แท้จริงแล้วพระองค์ทรงกล่าวสัจธรรมอย่างไร้ข้อกังขา  เพราะเป็นท่ีสาธิตหลายคร้ังแล้วว่า  โด ยการ
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เปิดเผยองค์  คุณลักษณะและนามท้ังหลายของพระศาสดา  การเปิดเผยองค์  นามและคุณลักษณะท้ังหลาย

ของพระผู้เป็นเจ้าถูกแสดงให้เห็นชัดในโลก  ดังนี้พระองค์ทรงเปิดเผยไว้ว่า : “ล้าธนูเหล่านั้นเ ป็นของพระผู้

เป็นเจ้า  ไม่ใช่ของเ จ้า !” (136)  และเช่นกันพระองค์ทรงกล่าวไว้ว่า : “ความจริงแล้วผู้ท่ีปฏิญาณความ

จงรักภักดีต่อเจ้า  เท่ากับปฏิญาณความจงรักภักดีนั้นต่อพระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริง” (137)  และหากพระศาสดา

องค์ใดเปล่งวาทะว่า : “เราคือธรรมทูตของพระผู้เป็นเจ้า”  พระองค์ทรงพูดความจริงเช่นกัน  และเป็นความ

จริงท่ีไร้ข้อกังขา  ดัง ท่ีพระองค์ทรงกล่าวไว้ว่า : “พระโมฮัมหมัดไม่ใช่บิดาของใครในหมู่พวกเ จ้า  แต่

พระองค์คือธรรมทูตของพระผู้เป็นเจ้า” (138)  เม่ือพิจารณาในแง่นี้  พระศาสดาทุกองค์ล้วนเป็นเพียงธรรมทูต

ของกษัตริย์ในอุดมคติ  ผู้เป็นสาระท่ีไม่มีเปล่ียนแปลง  และหากพระศาสดาทุกพระองค์ประกาศว่า : “เราคือ

ตราประทับของศาสนทูตท้ังหลาย”  แท้จริงแล้วพวกเขาเอ่ยแต่ความจริงท่ีไร้ข้อกังขาแม้แต่น้อย  เพราะพวก

เขาล้วนเป็นบุคคลเดียวกัน  วิญญาณเดียวกัน  ชีวิตเดียวกัน  การเปิดเผยเดียวกัน  พวกเขาล้วนเป็นการปรากฏ

องค์ของ “พระผู้เป็นตอนเร่ิมต้น” และ “พระผู้เ ป็นตอนจบ”  “พระผู้เ ป็นแรก” และ “พระผู้เ ป็นสุดท้าย”  

“พระผู้ท่ีมองเห็น” และ “พระผู้ท่ีซ่อนเร้น”  ซ่ึงท้ังหมดนี้เก่ียวพันกับพระผู้เป็นพระวิญญาณเร้นลับท่ีสุดของ

พระวิญญาณท้ังหลาย  และเป็นสาระอนันต์ของสาระท้ังหลาย  และหากพระศาสดาท้ังหลายกล่าวว่า “เราคือ

คนรับใช้ของพระผู้เป็นเจ้า”  นี้คือความจริงท่ีเห็นชัดและโต้แย้งไม่ได้เช่นกัน  เพราะพวกเขาถูกแสดงให้

เห็นชัดในสภาวะของความเป็นทาสอย่างส้ินเชิง  ซ่ึงไม่มีมนุษย์คนใดสามารถบรรลุถึงความเป็นทาสนี้   ดังนี้

ในขณะท่ีพระผู้เป็นสาระแห่งชีวิตเหล่านี้ด้่าด่ิงลึกอยู่ใ ต้มหาสมุทรแห่งความวิสุทธิ์อนันต์และบรมโบราณ  

หรือเวลาท่ีพวกเขาเหินข้ึนไปสู่ยอดท่ีสูงส่งท่ีสุดแห่งความลึกลับสวรรค์  พวกเขาอ้างวาทะของตนว่าเ ป็นสุ

รเสียงของสวรรค์  เป็นเสียงร้องเรียกของพระผู้เ ป็นเ จ้าเอง   หากดวงตาท่ีหย่ังเห็นเปิดออก  ดวงตานั้นจะ

มองเห็นว่าในสภาวะนี้  พระศาสดาท้ังหลายถือว่าตนเองว่างเปล่าและไม่ด้ารงอยู่ เ ม่ือเผชิญกับพระผู้ทรง

แทรกซอนทุกสรรพส่ิง  พระผู้ไม่มีเส่ือม  เราคิดว่า  พวกเขาถือว่าตนเองเป็นศูนยภาพโดยส้ินเชิง   พวกเขามี

ความเห็นว่าการกล่าวถึงตนในราชส้านักนั้นเป็นการหม่ินประมาทศาสนา  เพราะการกระซิบอย่างเบาท่ีสุด

ของอัตตาในราชส้านักดังกล่าวคือ  หลักฐานของการแสดงออกของอัตตาและการด้ารงอยู่ท่ีไม่ข้ึนกับใคร  ใน

สายตาของบรรดาผู้ท่ีมาถึงราชส้านักนี้  การกระซิบแนะดังกล่าวในตัวมันเองคือการละเมิดท่ีร้ายแรง  และจะ

ร้ายแรงย่ิงกว่าเพียงไหนหากกล่าวถึงส่ิงอ่ืนต่อพระองค์  หากหัวใจของมนุษย์  ล้ิน  จิตใจหรือวิญญาณของเขา  

สาละวนอยู่กับผู้ใดนอกจากพระผู้เป็นท่ีรักย่ิง  หากดวงตาของเขามองเห็นพระพักตร์อ่ืนใดนอกจากความงาม

ของพระองค์  หากหูของเขาเงี่ยฟังท้านองใดนอกจากเสียงของพระองค์  และหากเท้าของเขาย่าง บนหนทาง

ใดนอกจากหนทางของพระองค์ 
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ในยุคนี้สายลมของพระผู้เป็นเจ้าพัดพา  และพระวิญญาณของพระองค์แทรกซอนทุกส่ิง  ดังกล่าวคือ

การหล่ังไหลกรุณาธิคุณของพระองค์ท่ีปากกาต้องหยุดนิ่งและล้ินพูดไม่ออก 

ด้วยสถานะนี้พระศาสดาท้ังหลายได้อ้างตนเป็นสุรเสียงของพระผู้เ ป็นเ จ้าและท่ีคล้ายกัน  แต่ด้วย

สถานะของความเป็นธรรมทูตของพวกเขา  พวกเขาได้ประกาศตนเป็นธรรมทูตของพระผู้เ ป็นเ จ้า  ในทุก

กรณีพวกเขาได้เปล่งวาทะท่ีเข้ากับความจ้าเป็นในโอกาสนั้น  และได้ถือว่าการประกาศท้ังหมดเหล่านี้ เ ป็น

ของพวกเขาเอง  ซ่ึงเป็นการประกาศท่ีครอบคลุมต้ังแต่อาณาจักรแห่งการเปิดเผยพระธรรมสวรรค์ ไปจนถึง

อาณาจักรของสรรพภาวะ  ต้ังแต่อาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าไปจนถึงอาณาจักรของโลกท่ีด้ารงอยู่  ดังนี้นี่ เอง

อะไรก็ตามท่ีเป็นวาทะของพวกศาสดาท้ังหลาย  ไม่ว่าจะเก่ียวพันกับอาณาจักรของพระผู้เ ป็นเ จ้า   ความเป็น

นาย  ความเป็นศาสนทูต  ความเป็นธรรมทูต  ความเป็นผู้อภิบาล  ความเป็นอัครสาวกหรื อความเป็นทาสรับ

ใช้  ล้วนเป็นความจริงอย่างไม่ต้องสงสัย  ดังนั้นค้าพูดเหล่านี้ท่ีเราคัดมาสนับสนุนการอภิปรายเหตุผลของเรา  

ต้องน้ามาพิจารณาอย่างต้ังใจ  เพื่อว่าวาทะท่ีไปคนละทางของบรรดาพระศาสดาของพระผู้ท่ีมองไม่เห็นและ

พระผู้เป็นอรุโณทัยแห่งความวิสุทธิ์ท้ังหลาย  จะไม่ท้าให้วิญญาณป่ันป่วนและปัญญาฉงนอีกต่อไป 

วจนะท่ีเอ่ยโดยดวงอาทิตย์แห่งสัจธรรมท้ังหลายจะต้องได้รับการไตร่ตรอง  และหากนัยส้าคัญของ

วจนะเหล่านั้นไม่เป็นท่ีเข้าใจ  ควรแสวงหาความรู้แจ้งจากบรรดาพระผู้พิทักษ์คลังแห่งความรู้  เพื่อว่า พวก

เขาจะอรรถาธิบายความหมายและคล่ีคลายความลึกลับของวจนะเหล่านี้   เพราะเป็นความไม่ถูกต้องท่ีมนุษย์

จะตีความวจนะศักด์ิสิทธิ์ตามความเข้าใจท่ีบกพร่องของตน  หรือปฏิเสธและไม่ยอมรับสัจธรรมของวจนะ

เม่ือพบว่าขัดกับส่ิงท่ีตนต้องการและอยากจะให้เป็น  เพราะปัจจุบันนี้ คือท่าทีของบรรดานักบวชและบัณฑิต

แห่งยุคนี้  ผู้ซ่ึงครองท่ีนั่งแห่งวิชาความรู้  ให้ชื่อความเขลาว่าความรู้  และเรียกการกดข่ีว่าความยุติธรรม  หาก

คนเหล่านี้ถามพระผู้เป็นแสงสว่างแห่งสัจธรรมเ ก่ียวกับรูปจ้าลองท่ีความเพ้อฝันอันเหลวไหลของตนคิด

ข้ึนมา  และหากพวกเขาพบว่าค้าตอบของพระองค์ไม่ตรงกับความคิดและ ความเข้าใจคัมภีร์ของตนเอง  

วางใจได้ว่าพวกเขาจะประณามพระผู้เป็นเหมืองและต้นก้าเนิดน้้าพุแห่งความรู้ท้ังปวง ว่า  ไม่มีความเข้าใจ  

ส่ิงดังกล่าวนี้เกิดข้ึนในทุกยุค 

ตัวอย่างเช่น  เม่ือพระโมฮัมหมัด  พระผู้เป็นนายแห่งชีวิต  ถูกถามเ ก่ียวกับดวงจันทร์ใหม่  พระองค์

ทรงตอบตามท่ีพระผู้เป็นเจ้าบัญชาว่า : “ดวงจันทร์ใหม่คือช่วงเวลาต่างๆ ท่ีก้าหนดไว้ให้มนุษย์ ” (139)  คร้ัน

แล้วพวกท่ีได้ยินพระองค์ประณามพระองค์ว่าเป็นคนเขลา 

ท้านองเดียวกันในวจนะท่อนท่ีเก่ียวกับ “พระวิญญาณ”  พระองค์ทรงกล่าวว่า : “และพวกเขาจะถาม

เจ้าเก่ียวกับพระวิญญาณ  จงกล่าวว่า ‘พระวิญญาณไปตามบัญชาของพระผู้เ ป็นนายของเรา ’” (140)  ทันใดท่ี

พระโมฮัมหมัดให้ค้าตอบ  พวกเขาคัดค้านเสียงดังว่า : ดูซิ!  คนเขลาท่ีไม่รู้ว่าพระวิญญาณคืออะไร  เ รียก
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ตนเองว่าเป็นพระผู้เปิดเผยความรู้สวรรค์!”  และบัดนี้จงมองดู  บรรดานักบวชแห่งยุคนี้ ได้ยอมจ้านนต่อสัจ

ธรรมของพระองค์อย่างตาบอด  เพราะว่าได้รับเกียรติด้วยนามของพระองค์และพบว่าบิดาของตน ยอมรับการ

เปิดเผยพระธรรมของพระองค์    จงสังเกตดู  หากชนชาตินี้ในปัจจุบันได้รับค้าตอบเช่นนี้ส้าหรับค้าถาม

ดังกล่าว  พวกเขาจะปฏิเสธและประณามค้าตอบเหล่านั้นอย่างไม่ลังเล  ไม่เพียงเ ท่านั้น  พวกเขาจะเ อ่ยค้าหา

เร่ืองเดียวกันอีกคร้ังดังท่ีพวกเขาเอ่ยในยุคนี้  ท้ังหมดเป็นเช่นนี้แม้ด้วยความจริงท่ีว่า  บรรดาพระผู้เ ป็นสาระ

แห่งชีวิตทรงความประเสริฐย่ิงเหนือรูปจ้าลองท่ีเพ้อฝัน  และได้รับการสดุดี อย่างวัดไม่ได้เหนือค้าพูดไร้

สาระท้ังหมดเหล่านี้  และเหนือความเข้าใจของทุกหัวใจท่ีหย่ัง รู้  ส่ิง ท่ีพวกเขาเ รียกว่าวิชา เ ม่ือเปรียบกับ

ความรู้นี้  คือความจอมปลอมท้ังส้ิน  และความเข้าใจท้ังหมดของพวกเขาไม่ใช่ อ่ืนใดนอกจากความหลงผิดท่ี

โจ๋งคร่ึม  ไม่เพียงเท่านั้น  อะไรก็ตามท่ีมาจากเหมืองแห่งอัจฉริยภาพสวรรค์และคลัง แห่งความรู้อนันต์เหล่านี้

คือสัจธรรม  และไม่ใช่อ่ืนใดนอกจากสัจธรรม  ค้าพูดท่ีว่า : “ความรู้คือจุดเ ดียวซ่ึงคนโง่เง่าท้าให้ทวีจ้านวน ” 

คือข้อพิสูจน์ของการอภิปรายเหตุผลของเรา  และค้าสอน : “ความรู้คือแสงสว่างท่ีพระผู้เ ป็นเ จ้าสาดมายัง

หัวใจของใครก็ตามท่ีพระองค์ประสงค์” คือพยานหลักฐานของค้ากล่าวของเรา 

เนื่องด้วยพวกเขาไม่เข้าใจความหมายของความรู้  และส่ิงท่ีพวกเขาเ รียกว่าความรู้คือรูปจ้าลองต่างๆ

ท่ีออกแบบโดยความเพ้อฝันของตนเอง  ซ่ึงผุดมาจากบรรดาผู้ท่ีเป็นร่างของความเขลา  พวกเขาจึงท้าร้ายพระ

ผู้เป็นบ่อเกิดแห่งความรู้ดังท่ีเจ้าเห็นและได้ยินมา 

ตัวอย่างเช่น  ชายคนหนึ่ง (141) ซ่ึงมีชื่อเสียงด้านวิชาและความส้าเร็จ  และนับตัวเองว่าเ ป็นหนึ่งใน

บรรดาผู้น้าท่ีเหนือชั้นของประชาชนของเขา  ได้ว่าให้เสียและประณามผู้อรรถาธิบายวิชาท่ีแท้จริงทุกคน   ส่ิง

นี้เป็นท่ีชัดเจนเสียย่ิงกว่าชัดในค้าพาดพิงและค้ากล่าวท่ีชัดแจ้งในหนังสือของเขาตลอดท้ังเ ล่ม  เนื่องด้วยเรา

ได้ยินเก่ียวกับเขาอยู่บ่อยๆ  เราต้ังใจจะอ่านงานเขียนของเขาบางส่วน  แม้ว่าเราไม่เคยรู้สึกอยากอ่านข้อเ ขียน

ของคนอ่ืน  กระนั้นเนื่องด้วยบางคนถามเราเก่ียวกับเขา  เราจึง รู้สึกว่าจ้าเ ป็นท่ีจะอ้างอิงถึงหนังสื อของเขา  

เพื่อว่าเราจะได้ตอบบรรดาผู้ท่ีถามเราด้วยความรู้ความเข้าใจ  อย่างไรก็ตามงานเขียนภาษาอาหรับของเขาหา

ไม่ได้  จนกระท่ังวันหนึ่งชายคนหนึ่งแจ้งให้เราทราบว่า  บทประพันธ์หนึ่งของเขา ท่ีชื่อว่าเอร์ซาโดล อวาม 

(142)  มีอยู่ในเมืองนี้  จากชื่อหนังสือนี้เราได้กล่ินของความถือดีและความทะนง  เนื่องด้วยเขานึกว่าตัวเอง

เป็นผู้รู้และถือว่าประชาชนท่ีเหลือโง่เขลา  ท่ีจริงแล้วค่าของเขาเป็นท่ีรู้ได้จากชื่ อท่ีเขาต้ังให้กับหนังสือของ

ตน  เป็นท่ีประจักษ์ว่าผู้ประพันธ์ก้าลังไปตามหนทางแห่งอัตตาและกิเลส  และหลงทางอยู่ในท่ีรกร้างแห่ ง

ความโง่เขลาเบาปัญญา  เราคิดว่าเขาได้ลืมค้าสอนท่ีรู้จักกันดีท่ีว่า : “ความรู้คือท้ังหมดท่ีรู้ได้  และอ้านาจและ

อานุภาพคือสรรพโลก”  แม้กระนั้นเราก็ขอหนังสือเล่มนี้มาและเก็บไว้สามส่ีวัน  ซ่ึงได้อ้างอิงถึงราวสองคร้ัง  

คร้ังท่ีสองเราพบเร่ืองราวของ “มิราจ” (143) ของพระโมฮัมหมัดโดยบังเอิญ  ซ่ึงมีการพูดถึงพระองค์ว่า “หาก
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ไม่ใช่เพราะเจ้า  เราย่อมไม่สร้างนภาท้ังหลาย”  เราสังเกตเห็นว่า  เขาได้แจกแจงศาสตร์ราวย่ีสิบสาขาหรือ

มากกว่านั้น  ซ่ึงความรู้เก่ียวกับศาสตร์เหล่านี้เขาถือว่าจ้าเ ป็นต่อการเ ข้าใจความลึกลับของ “มีราจ”  เราจับ

ความจากค้ากล่าวของเขาได้ว่า  นอกจากว่ามนุษย์จะมีความรู้ลึกซ้ึงในศาสตร์ท้ังหมดนี้   เขาจะไม่มีทางเ ข้าถึง

ใจความท่ีประเสริฐและ เหนือธรรมดานี้ ด้วยความเข้าใจท่ีเหมาะสม  ศาสตร์จ้านวนหนึ่ง ท่ีระบุไว้คือ  

อภิปรัชญา  การเล่นแร่แปรธาตุและเวทมนตร์  วิชาท่ีไร้สาระและเลิกกันไปแล้วเหล่านี้   ชายผู้นี้ ถือว่า เ ป็น

เงื่อนไขท่ีจ้าเป็นต่อการเข้าใจความลึกลับท่ีศักด์ิสิทธิ์และยืนยงของความรู้สวรรค์ 

พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงกรุณา!  ดังกล่าวนี้คือระดับความเข้าใจของเขา  และถึงกระนั้นจงมองดูว่า   เขาหา

เร่ืองและให้ร้ายพระผู้เป็นพรหมกายของความรู้ท่ีไม่มีส้ินสุดของพระผู้เ ป็นเ จ้าอย่างไร!  ค้าพูดนี้ เ ข้าท่าและ

เป็นจริงเช่นไร : “เจ้าสาดค้าให้ร้ายใส่พระพักตร์ของพระผู้ซ่ึงพระผู้เป็นเจ้าท่ีแท้จริงองค์เ ดียวได้ท้าให้เ ป็นผู้

พิทักษ์ทรัพย์สมบัติของนภาท่ีเจ็ดของพระองค์หรือ?”  ไม่มีหัวใจหรือปัญญาท่ีหย่ัง รู้  ไม่มีใครในหมู่ผู้ชาญ

ฉลาดและผู้รู้  ให้ความสนใจค้ากล่าวท่ีเสียสติเหล่านี้  และกระนั้นเป็นท่ีชัดเจนและประจักษ์เพียงไรส้าหรับ

หัวใจท่ีหย่ังรู้ว่า  ส่ิงท่ีเรียกว่าวิชานี้ถูกปฏิเสธเสมอมาโดยพระผู้เป็นพระผู้เ ป็นเ จ้าท่ีแท้จริงองค์เ ดียว  ความรู้

เก่ียวกับศาสตร์เหล่านี้ซ่ึงเป็นท่ีดูหม่ินในสายตาของผู้รู้อย่างแท้จริง  จะถือได้ว่าจ้าเ ป็นต่อการเ ข้าใจความ

ลึกลับของ “มีราจ” ได้อย่างไร  ในขณะท่ีพระผู้เป็นนายของ “มีราจ” เองไม่เคยให้อักษรเดียวของวิชาท่ีจ้ากัด

และเข้าใจยากเหล่านี้มาท้าให้หนักสมอง  และไม่เคยท้าให้หัวใจท่ีผ่องใสของตน มีมลทินด้วยความหลงสติ

เช่นนี้?  เป็นความจริงเช่นไรท่ีเขากล่าวว่า : “ความส้าเ ร็จท้ังหมดของมนุษย์เคล่ือนไหวบนลา ท่ีขาพิการ  

ขณะท่ีสัจธรรมลอยไปกับสายลมข้ามอวกาศไปอย่างรวดเร็ว”  ความชอบธรรมของพระผู้เ ป็นเ จ้าเ ป็นพยาน !  

ใครก็ตามท่ีปรารถนาจะหย่ังความลึกลับของ “มีราจ” นี้  และอยากน้้าหยดเดียวจากมหาสมุทรนี้   หากกระจก

แห่งหัวใจของเขาถูกบดบังด้วยธุลีแห่งวิชาเหล่านี้   เขาจะต้องช้าระหัวใจให้บริสุทธิ์ ก่อนท่ีแสงสว่างแห่ง

ความลึกลับนี้จะสะท้อนอยู่ในนั้นได้ 

ในยุคนี้บรรดาผู้ท่ีด้าด่ิงอยู่ใต้มหาสมุทรแห่งความรู้บรมโบราณ  และอาศัยอยู่ในเ รือแห่งอัจฉริ ยภาพ

สวรรค์  ห้ามประชาชนไม่ให้แสวงหาวิชาท่ีเหลวไหลเหล่านี้  ขอความสรรเสริญจงมีแด่พระผู้เ ป็นเ จ้า  อกท่ี

เรืองรองของพวกเขาบริสุทธิ์พ้นจากทุกร่องรอยของวิชาดังกล่าว  และประเสริฐเหนือม่านท่ีร้ายกาจดังกล่าว  

เราได้เผาผลาญม่านท่ีทึบท่ีสุดนี้ด้วยไฟแห่งความรักของพระผู้เป็นท่ีรักย่ิง  ซ่ึง เ ป็นม่านท่ีถูกกล่าวถึงในค้าพูด 

: “ม่านท่ีร้ายกาจท่ีสุดคือม่านแห่งความรู้”  เราได้ก่อวิหารแห่งความรู้สวรรค์ข้ึนมาบนเถ้าถ่านของม่านนี้   ขอ

ความสรรเสริญจงมีแด่พระผู้เป็นเจ้า  เราได้เผา “ม่านแห่งความรุ่งโรจน์” ด้วยไฟแห่งความงามของพระผู้เ ป็น

ท่ีรักย่ิง  เราได้ขับทุกส่ิงออกไปจากหัวใจของมนุษย์นอกจากพระผู้เ ป็นยอดปรารถนาและความรุ่งโรจน์ของ
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โลก  เราไม่ยึดติดกับความรู้ใดนอกจากความรู้ของพระองค์  และ ไม่มุ่งหัวใจไปหาส่ิงใดนอกจากความ

รุ่งโรจน์โชติช่วงของแสงสว่างของพระองค์ 

เราประหลาดใจย่ิงนักเม่ือสังเกตเห็นว่า  จุดประสงค์เดียวของเขาคือเพื่อจะท้าให้ประชาชนตระหนัก

ว่า  วิชาท้ังหมดเหล่านี้อยู่ในครอบครองของเขา  และกระนั้นเราขอสาบา นต่อพระผู้เ ป็นเ จ้าว่า  ไม่มีแม้ลม

หายใจเดียวท่ีพัดมาจากทุ่งหญ้าแห่งความรู้สวรรค์  เคยโชยมายังวิญญาณของเขา  หรือเขาจะเคยคล่ีคลาย

ความลึกลับเดียวของอัจฉริยภาพบรมโบราณก็หาไม่  ไม่เพียงเท่านั้น  หากอรรถาธิบายความหมายของความรู้

ให้เขาฟัง  เขาจะยุ่งใจไปหมด  และท้ังชีวิตของเขาจะส่ันไปถึงรากฐาน  แม้ว่าค้ากล่าวของเขาจะต้่าและไร้สติ  

จงมองดูว่า  ค้ากล่าวอ้างท่ีเลอเลิศของเขาเลยเถิดไปถึงไหน! 

พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงกรุณา!  เราประหลาดใจย่ิงเพียงไหนต่อการท่ีประชาชนมาชุมนุมอยู่รอบๆ เขา  

และแสดงความภักดีต่อเขา!  ด้วยพึงพอใจกับธุลีชั่วแล่น  ประชาชนเหล่านี้ได้หันหน้าไปหาธุลีนั้น  และโยน

พระผู้ทรงเป็นพระผู้เป็นนายของนายท้ังหลายไปข้างหลัง  ด้วยพอใจกับเสียงร้องและหลงใหลในใบหน้าของ

อีกา  พวกเขาได้สละท้านองเพลงของนกไนติงเกลและเสน่ห์ของดอกกุหลาบ  การอ่านหนังสือท่ีอวดอ้างนี้

อย่างถ่ีถ้วนได้เปิดเผยให้เห็นความนึกคิดท่ีหลงผิดสุดจะพรรณนา เช่นไร!  ความนึกคิดท่ีหลงผิดเหล่านี้ ไม่

คู่ควรส้าหรับปากกาใดท่ีจะพรรณนา  และต้่าเกินกว่าท่ีจะให้ความสนใจแม้ชั่วขณะ  อย่างไรก็ตามหากพบ

เกณฑ์ในการวินิจฉัย  เกณฑ์นี้จะแยกสัจธรรมจากความจอมปลอม  แยกแสงสว่างจากความมืด  และแยกดวง

อาทิตย์จากเงาได้ทันที 

หนึ่งในศาสตร์ท้ังหลายท่ีผู้อวดอ้างนี้น้ามาอวดคือการเล่นแร่แปรธาตุ  เรา ยังหวังว่ากษัตริย์หรือผู้ท่ีมี

อานุภาพเหนือชั้น  จะขอให้เขาแปรศาสตร์นี้จากความเพ้อฝันให้เ ป็นความจริง   จากการอวดอ้างให้เ ป็น

ความส้าเร็จท่ีแท้จริง  ขอให้คนรับใช้ท่ีต้่าต้อยและไม่ได้เรียนวิชาผู้นี้  ซ่ึงไม่เคยอวดอ้างส่ิงดังกล่าวหรือถือว่า

ส่ิงเหล่านี้คือเกณฑ์ของความรู้ท่ีแท้จริง  รับงานนี้  เพื่อว่าสัจธรรมจะเป็นท่ีรู้และแยกได้จากความจอมปลอม  

แต่จะมีประโยชน์อะไร!  ท้ังหมดท่ีประชาชนรุ่นนี้ให้เราได้คือบาดแผลจากลูกดอก  และถ้วยท่ีพวกเขาย่ืนให้

ริมฝีปากของเราก็มีแต่ถ้วยยาพิษ  เรายังมีแผลเป็นจากโซ่บนคอของเรา  และร่างกายของเรายังมีรอยต่างๆ ท่ี

เป็นหลักฐานของความทารุณอย่างไม่ผ่อนปรน 

และเก่ียวกับความส้าเร็จของชายผู้นี้  ความเขลา  ความเข้าใจและความเชื่อของ เขา  จงมองดูว่าคัมภีร์

ท่ีครอบคลุมทุกส่ิงได้เปิดเผยไว้ว่าอย่างไร : “แท้จริงแล้วต้นไม้ซัคกุม (144) จะเป็นอาหารส้าหรับอาสิม” (145)  

และมีวจนะตามมาอีกบางท่อนจนกระท่ังพระองค์กล่าวว่า : “จงชิมส่ิงนี้  เพราะตัวเ จ้านั้นคือคาริม (มีเ กียรติ) 

ท่ีย่ิงใหญ่” (146)  จงพิจารณาดูว่าเขาถูกพรรณนาไว้อย่างชัดเจนและชัดแจ้งเพียงไร ในคัมภีร์ท่ีไม่มีเ ส่ือมของ
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พระผู้เป็นเจ้า!  ย่ิงไปกว่านั้นชายผู้นี้ยังแสร้งเป็นถ่อมตัวแล้วกล่าวถึงตนเองในหนังสือของตนว่ าเ ป็น “คนรับ

ใช้อาสิม” : “อาสิม” ในคัมภีร์ของพระผู้เป็นเจ้าย่ิงใหญ่ในหมู่สามัญชน  คาริมย่ิงใหญ่ท่ีชื่อ! 

จงไตร่ตรองดูวจนะท่อนท่ีวิสุทธิ์นี้  เพื่อว่าความหมายของวจนะ “ไม่มีส่ิงใดสีเ ขียวหรือเหี่ยวเฉา  แต่

ก็เป็นท่ีบันทึกไว้ในคัมภีร์ท่ีไม่มีผิดพลาด” (147) จะประทับอยู่บนจารึกแห่งหัวใจของเ จ้า  แม้กระนั้น ผู้คน

มากมายก็แสดงความภักดีต่อเขา  พวกเขาปฏิเสธพระโมเสสแห่งความรู้และความยุติธรรม  และยึดถือ ซามิริ 

(148) แห่งความเขลา  พวกเขาหันสายตาไปจากดวงตะวันแห่งสัจธรรมท่ีส่องแสงบนนภาสวรรค์ ท่ีเ ป็นนิ

รันดร์  และไม่ใส่ใจความอ้าไพของดวงตะวันนี้เลย 

ดูกร  ภราดรของเรา!  เหมืองสวรรค์เ ท่านั้นท่ีสามารถให้มณีแห่งความรู้สวรรค์  สุคนธรสของ

ดอกไม้ล้ีลับสูดได้จากอุทยานในอุมคติเท่านั้น  และดอกลิลล่ีแห่งอัจฉริยภาพบรมโบราณไม่สามารถบานท่ี

ใดได้เว้นแต่ในนครแห่งหัวใจท่ีไม่แปดเป้ือน  “ในดินท่ีอุดม  พืช งอกข้ึนมาอย่างล้นเหลือโดยการอนุญาต

ของพระผู้เป็นเจ้า  และในดินท่ีไม่ดี  พืชแทบจะไม่งอก” (149)  

เนื่องด้วยเป็นท่ีแสดงไว้อย่างชัดเจนแล้วว่า  เฉพาะผู้ท่ี เ ข้ามาถึงความลึกลับของอัจฉริยภาพสวรรค์

เท่านั้น  ท่ีสามารถเข้าใจท้านองเพลงท่ีขับขานโดยวิหคแห่งสวรรค์  ดังนั้นเป็นหน้าท่ีของทุกคนท่ีจะแสวงหา

ความรู้แจ้งจากผู้ท่ีหัวใจสว่างและพระผู้เป็นคลังแห่งความลึกลับสวรรค์  เ ก่ียวกับความละเอียดซับซ้อนของ

ศาสนาของพระผู้เป็นเจ้าและค้าพาดพิงท่ีเข้าใจยาก  ท่ีอยู่ในวาทะของพระผู้เ ป็นอรุโณทัยแห่งความวิสุทธิ์  

ดังนี้ความลึกลักเหล่านี้จะถูกคล่ีคลาย  ไม่ใช่โดยวิชาท่ีเรียนมา  แต่โดยความช่วยเหลือของพระผู้เ ป็นเ จ้าและ

การหล่ังกรุณาธิคุณของพระองค์เท่านั้น  “ดังนั้นจงถามจากบรรดาผู้ท่ีมีคัมภีร์ต่างๆ อยู่ในอารักขา  หากเ จ้าไม่

รู้” (150) 

ดูกร  ภราดรของเรา  แต่เม่ือผู้แสวงหาท่ีแท้จริงมุ่งม่ันท่ีจะก้าวไปบนหนทางแห่งการค้น หาท่ีน้าไปสู่

ความรู้ของพระผู้ด้ารงอยู่ก่อนยุคสมัย  ก่อนอ่ืนใดเขาต้องช้าระหัวใจของตนซ่ึงเ ป็นท่ีเ ปิดเผยความลึกลับท่ี

ซ่อนเร้นของพระผู้เป็นเจ้า  ให้บริสุทธิ์ปลอดจากธุลีแห่งวิชาท่ีเ รียนมาท้ังหมดท่ีมาบดบัง   และค้าพาดพิง

ต่างๆ ของพวกท่ีเป็นร่างของความเพ้อฝันอันชั่วร้าย  เขาต้องช้าระอกของเขาซ่ึงเ ป็นท่ีคุ้มภัยของความรักท่ี

ย่ังยืนของพระผู้เป็นท่ีรักย่ิง  ให้ปลอดจากมลทินทุกอย่าง  และท้าให้วิญญาณของตนวิสุทธิ์ปลอดจากทุกส่ิงท่ี

เก่ียวพันกับน้้าและดิน  ปลอดจากการยึดติดกับส่ิงท่ีไม่จิรัง ย่ัง ยืนท้ังปวง  เขาต้องช้าระหัวใจของตนจนไม่

เหลือเศษของความรักหรือความเกลียดชัง  เพื่อมิให้ความรักพาให้เขาหลงผิดอย่างตาบอด  หรือความเกลียด

ชังผลักเขาออกจากสัจธรรม  ดัง ท่ีเ จ้าเ ป็นพยานในยุคนี้ ว่า  เพราะความรักและความเกลียดชังดังกล่าว  

ประชาชนส่วนใหญ่ถูกพรากจากพระพักตร์อมตะ  และหลงไกลไปจากพระผู้เ ป็นพรหมกายของ ความลึกลับ

สวรรค์อย่างไร  และด้วยไม่มีใครน้าทางให้  จึงเร่ร่อนไปในท่ีรกร้างแห่งการลืมตัวและหลงผิด  ผู้แสวงหา
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ดังกล่าวต้องวางใจในพระผู้เป็นเจ้าทุกเวลา  ต้องละวางจากประชาชนท้ังหลายของโลก  ปล่อยวางจากโลก

แห่งธุลี  และยึดถือพระผู้ทรงเป็นพระผู้เป็นนายของนายท้ังหลาย  เขาต้องไม่พยายามยกตัวเองเหนือผู้ใด  

ต้องล้างทุกร่องรอยของความทะนงและความถือดีออกจากจารึกของหัวใจ  ต้องยึดเหนี่ยวความอดทนและ

ยอมจ้านน  สงบเงียบ  และละเว้นจากการพูดเหลวไหล  เพราะล้ินคือไฟท่ีคุกรุ่น  และการพูดเ กินควรคือพิษท่ี

ถึงตาย  ไฟนั้นเผาผลาญร่างกาย  แต่ไฟของล้ินกลืนกินท้ังหัวใจและวิญญาณ  พลังของไฟแรกคงอยู่เพียงเวลา

หนึ่ง  แต่ผลจากไฟของล้ินคงอยู่เป็นศตวรรษ 

ผู้แสวงหานั้นควรถือว่าการนินทาคือความหลงผิดอย่างร้ายแรง  และออกมาให้ห่างจากอาณาจักร

ของการนินทา  เนื่องด้วยการนินทาดับแสงสว่างของหัวใจและดับชีวิตของวิญญาณ  เขาควรมักน้อยและเป็น

อิสระจากความต้องการท่ีเกินควร  เขาควรถนอมมิตรภาพกับผู้ท่ีละวางจากโลก  และถือว่าการหลีกเ ล่ียง

โลกียชนท่ีคุยโตคือประโยชน์ท่ีล้้าค่า  ทุกรุ่งอรุณเขาควรสนทนากับพระผู้เ ป็นเ จ้า  และพากเพียรในการ

แสวงหาพระผู้เป็นท่ีรักย่ิงด้วยวิญญาณท้ังหมดของเขา  เขาควรเผาผลาญทุกความคิดท่ีหลงผิดด้วยเปลวไฟ

แห่งการกล่าวถึงพระองค์ด้วยความรัก  และผ่านเลยทุกส่ิงไปนอกจากพระองค์ด้วยความรวดเ ร็วของ สายฟ้า  

เขาควรช่วยเหลือผู้ท่ีส้ินเนื้อประดาตัว  และไม่ใจจืดต่อผู้ท่ีขัดสน  เขาควรแสดงความเมตตาต่อสัตว์  และย่ิง

ต้องแสดงความเมตตามากกว่าเพียงไหนต่อเพื่อนมนุษย์และผู้ท่ีได้รับการประสาทด้วยวาจา  เขาไม่ควรลังเล

ท่ีจะสละชีวิตเพื่อพระผู้เป็นท่ีรักย่ิงของเขา  หรือยอมให้ค้าต้าหนิของประชาชนมาท้าให้ตนหันหนีไปจาก

พระผู้เป็นสัจธรรม  เขาไม่ควรปรารถนาให้ผู้อ่ืนในส่ิงท่ีเขาไม่ปรารถนาให้กับตนเอง  หรือสัญญาส่ิงท่ีตนท้า

ไม่ได้  ด้วยหัวใจท้ังหมดเขาควรหลีกเล่ียงมิตรภาพกับบรรดาผู้กระท้าความชั่วร้าย  และอธิษฐานเพื่อการไถ่

บาปของพวกเขา  เขาควรให้อภัยคนบาป  และไม่รังเกียจสภาพท่ีต้่าของเขา  เพราะไม่มีใครรู้ว่าจุดจบของตน

จะเป็นอย่างไร  บ่อยแค่ไหนท่ีคนบาปเข้าถึงสาระแห่งความศรัทธา ณ ชั่วโมงแห่งความตาย  และโดยการด่ืม

น้้าอมตะได้บินข้ึนไปสู่ลานสวรรค์  และบ่อยแค่ไหนท่ีศาสนิกชนท่ีเชื่อม่ันศรัทธา ณ ชั่วโมงท่ีวิญญาณของ

ตนแยกจากร่าง  กลับเปล่ียนไปจนตกลงไปในไฟนรก  จุดประสงค์ของเราในการเปิดเผยวาทะท่ีให้ความ

ม่ันใจและมีน้้าหนักเหล่านี้คือ  เพื่อจะให้ผู้แสวงหาตระหนักว่า  เขาควรถือว่าทุกส่ิงนอกจากพระผู้เ ป็นเ จ้านั้น

ไม่จิรัง  และนับทุกส่ิงนอกจากพระองค์  พระผู้เป็นจุดหมายแห่งการบูชาท้ังปวงว่าเป็นศูนยภาพโดยส้ินเชิง 

เหล่านี้คือส่วนหนึ่งของคุณลักษณะของผู้ประเสริฐ  และเป็นเค ร่ืองหมายของผู้มีธรรมในจิตใจ  

คุณลักษณะเหล่านี้ได้รับการกล่าวโยงมาท่ีเงื่อนไขท่ีจ้าเป็นส้าหรับผู้เดินทางท่ีย่างเท้าบนหนทางแห่งความรู้ท่ี

แน่แท้  เม่ือผู้เดินทางท่ีปล่อยวางและผู้แสวงหาท่ีจริงใจ  ท้าได้ตามเงื่อนไขท่ีจ้าเ ป็นเหล่านี้   เ ม่ือนั้นและเ ม่ือ

นั้นเท่านั้นจึงจะเรียกได้ว่าเขาคือผู้แสวงหาท่ีแท้จริง  เ ม่ือใดก็ตามท่ีเขาท้าได้ตามเงื่อนไขท่ี แสดงนัยไว้ใน
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วจนะ : “ใครก็ตามท่ีพยายามเพื่อเรา” (151)  เขาจะได้พระพรท่ีประทานมาโดยวจนะ : “วางใจได้ว่าเราจะน้า

ทางให้เขาในหนทางของเรา” (152)  

ต่อเม่ือตะเกียงแห่งการค้นหา  ความพยายามอย่างจริงจัง  ความปรารถนาย่ิง   ความอุทิศอย่างแรงกล้า  

ความรักอย่างคล่ังไคล้  ความหรรษาและความสุขล้น  ถูกจุดในหัวใจของผู้แสวงหา  และสายลมแห่งความ

เมตตารักใคร่ของพระองค์โชยมายังวิญญาณของเขา  อันธการแห่งความผิดพลาดจึงจะถูกปัดเป่า  หมอกแห่ง

ความสงสัยเคลือบแคลงใจจึงจะถูกสลายไป  และแสงสว่างแห่งความรู้และความม่ันใจจึงจะอาบชีวิตของเขา  

ณ ชั่วโมงนี้พระผู้น้าข่าวล้ีลับท่ีน้าข่าวดีของพระวิญญาณ  จะส่องแสงอ้าไพมาจากนครของพระผู้เ ป็นเ จ้า

ประดุจยามเช้า  และจะปลุกหัวใจ  วิญญาณและจิตให้ต่ืนจากความหลับใหลอย่าง ไม่ใส่ใจโดยเสียงแตรแห่ง

ความรู้  เม่ือนั้นพระพรอเนกอนันต์และกรุณาธิคุณท่ีหล่ังมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์นิ รันดร์  จะประ ทาน

ชีวิตใหม่ให้แก่ผู้แสวงหา  จนเขาพบว่าตนได้รับการประสาทด้วยดวงตาใหม่  หูใหม่  หัวใจใหม่  และปัญญา

ใหม่  เขาจะตรองดูสัญลักษณ์ต่างๆ ท่ีเห็นชัดของจักรวาล  และค้นพบควา มลึกลับท่ีซ่อนเ ร้นของวิญญาณ  

เม่ือพิศดูด้วยดวงตาของพระผู้เป็นเจ้า  เขาจะเห็นว่าภายในทุกอะตอมมีประตูไปสู่สถานะแห่งความม่ันใจท่ี

ไพบูลย์  เขาจะค้นพบว่าในทุกส่ิงมีความลึกลับของการเปิดเผยพระธรรมสวรรค์และ หลักฐานต่างๆ ของการ

ปรากฏองค์ชั่วนิรันดร์ 

เราขอสาบานต่อพระผู้เป็นเจ้า!  หากเขาย่างเท้าบนหนทางแห่งการน้าทางและพยายามปีนยอดแห่ง

ความชอบธรรม  เพื่อจะไปให้ถึงสถานะท่ีรุ่งโรจน์และสูงสุดนี้  เขาจะได้สูดสุคนธรสของพระผู้เ ป็นเ จ้าจาก

ระยะทางหนึ่งพันหลีก  และจะเห็นยามเช้าอ้าไพแห่งการน้าทางสวรรค์รุ่ง ข้ึนมาบนอรุโณทัยของทุกส่ิง  ทุก

ส่ิงไม่ว่าจะเล็กเพียงไร  จะเป็นการเปิดเผยท่ีน้าเขาไปสู่พระผู้เป็นท่ีรักย่ิง  พระผู้เป็นจุดหมายแห่งการแสวงหา

ของเขา  ผู้แสวงหานี้จะหย่ังเห็นชัดถึงขนาดท่ีเขาจะแยกแยะสัจธรรมและความจอมปลอม  ดัง ท่ีเขาเห็นความ

แตกต่างระหว่างดวงอาทิตย์กับเงา  หากสุคนธรสของพระผู้เป็นเจ้าโชยมายังสุดมุมโลกตะวันออก  วางใจได้

ว่าเขาจะจ้ากล่ินได้และสูดสุคนธรสนั้น  ถึงแม้ว่าเขาจะอาศัยอยู่สุดโลกตะวันตก  ท้านองเ ดียวกันเขาจะแยก

สัญลักษณ์ท้ังหมดของพระผู้เป็นเจ้า  กล่าวคือ  วาทะท่ีน่าพิศวง  ผลงานและการกระท้าท่ีย่ิงใหญ่ของพระองค์  

ได้อย่างชัดเจนจากการกระท้า  ถ้อยค้าและหนทางของมนุษย์  ดัง ท่ีนักอัญมณีแยกมณีจากกรวด  หรือมนุษย์

แยกฤดูใบไม้ผลิจากฤดูใบไม้ร่วง  แยกความร้อน จากความเ ย็น  เ ม่ือเ ส้นทาง วิญญาณของมนุษย์ได้รับการ

ช้าระจนหมดความผูกพันทางโลกท่ีขวางก้ัน  วางใจได้ว่าวิญญาณนั้นจะสัมผัสรู้ลมหายใจของพระผู้เ ป็นท่ีรัก

ย่ิงตลอดระยะทางท่ีวัดไม่ได้  และจะไปถึงนครแห่งความม่ันใจและเข้าไปในนั้น  โดยการน้าไปของสุคน

ธรสของลมหายใจดังกล่าว  ในนครนี้เขาจะมองเห็นความมหัศจรรย์ของอัจฉริยภาพบรมโบราณของพระองค์  

และจะสังเกตเห็นค้าสอนท่ีซ่อนเร้นท้ังหมดจากเสียงใบไม้ของพฤกษาท่ีเจริญงอกงามใ นนครนี้   ด้วยหูของ
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กายและใจเขาจะได้ยินเสียงเพลงสดุดีแห่งความรุ่งโรจน์และการสรรเสริญจากธุลีของนครนี้   ดัง ข้ึนไปถึง

พระผู้เป็นนายของนายท้ังหลาย  และด้วยดวงตาของจิตเขาจะค้นพบความลึกลับท้ังหลา ยของ “การกลับมา” 

และ “การฟื้นชีวิต”  เคร่ืองหมาย  สัญลักษณ์  การเปิดเผยและความอ้าไพ  ท่ีพระผู้เ ป็นกษัตริย์แห่งนามและ

คุณลักษณะท้ังหลายทรงลิขิตไว้ส้าหรับนครนี้  รุ่งโรจน์สุดจะพรรณนาเพียงไร!  การมาถึงนครนี้ ดับกระหาย

โดยไม่ใช้น้้า  จุดความรักของพระผู้เป็นเจ้าโดยไม่ใช้ไฟ  ภายในหญ้าทุกใบมีความลึกลับแห่งอัจฉริยภาพท่ี

ไม่อาจหย่ังรู้  และนกไนติงเกลมากมายขับขานท้านองเพลงลงมาบนดอกกุหลาบทุกพุ่มด้วยความสุขหรรษา  

ดอกทิวลิปของนครนี้คล่ีคลายความลึกลับของไฟท่ีไม่รู้ดับในพุ่มไม้ลุกไหม้  และสุคนธรสแห่งความวิสุทธิ์

ของนครนี้โชยกล่ินหอมของพระวิญญาณของพระเมไซยะ  นครนี้ประทานความม่ัง ค่ัง ท่ีปราศจากทอง  

ประสาทความเป็นอมตะท่ีปราศจากความตาย  ในใบไม้ทุกใบมีความปีติสุดจะพรรณนาถนอมไว้  และ

ภายในทุกห้องมีความลึกลับท่ีนับไม่ถ้วนซ่อนเร้นอยู่ 

บรรดาผู้ท่ีตรากตราอย่างหาญกล้าในการแสวงหาพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า  เ ม่ือคร้ังหนึ่งได้ละ

วางจากทุกส่ิงนอกจากพระองค์  จะปล่อยวางและสมานกับนครนี้   จนการพรากจากนครนี้แม้ขณะเดียวเป็น

เร่ืองสุดจะนึกคิดส้าหรับพวกเขา  พวกเขาจะเงี่ยฟังข้อพิสูจน์ท่ีไม่มีผิดพลาดจากไม้ดอกของท่ีชุมนุมนั้น  จะ

รับพยานหลักฐานท่ีแน่นอนท่ีสุดจากความงามของดอกกุหลาบและท้านอง เพลงของนกไนติงเกลในนครนี้  

นครนี้จะได้รับการฟื้นฟูและประดับประดาใหม่ราวทุกหนึ่งพันปี 

ดูกร  สหายของเรา  ดังนั้นเป็นความถูกต้องท่ีเราจะออกแรงพยายามเต็มท่ี  เพื่อไปให้ถึงนครนี้   และ

ฉีก “ม่านแห่งความรุ่งโรจน์” ให้ขาดสะบ้ันโดยกรุณาธิคุณของพระผู้เ ป็นเ จ้าและความเมตตารักใคร่ของ

พระองค์  เพื่อว่าด้วยความแน่วแน่ท่ีไม่แปรเปล่ียน  เราจะเสียสละวิญญาณท่ีอิดโรยของเราในหนทางของ

พระผู้เป็นท่ีรักย่ิงองค์ใหม่  เราควรวิงวอนพระองค์อย่างแรงกล้าด้วยน้้าตาซ้้าแล้วซ้้าอีก   ขอทรงโปรดเราด้วย

กรุณาธิคุณนี้  นครนี้ไม่ใช่ส่ิงอ่ืนใดนอกจากพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้าท่ีถูกเปิดเผยในทุกยุคสมัยและทุกยุค

ศาสนา  ในสมัยของพระโมเสสนครนี้คือเพนทาทุค  ในสมัยของพระเยซูคือกอสเปว  ในสมัยพระโมฮัมหมัด

ผู้เป็นธรรมทูตของพระผู้เป็นเจ้าคือคัมภีร์โกรอ่าน  ในยุคนี้ คือคัมภีร์บายัน  และในยุคศาสนาของพระผู้ซ่ึง

พระผู้เป็นเจ้าจะแสดงให้เห็นชัดคือคัมภีร์ของพระองค์เอง  ซ่ึงเป็นคัมภีร์ท่ีคัมภีร์ท้ังหมดของยุคศาสนาก่อนๆ 

จะต้องใช้อ้างอิง  เป็นคัมภีร์ท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสุดและอยู่เหนือคัมภีร์เหล่านั้น  ในนครเหล่านี้ มีส่ิง ยังชีพส้าหรับจิต

วิญญาณจัดไว้ให้อย่างเหลือล้น  มีความปีติท่ีไม่มีเส่ือมลิขิตไว้  อาหารท่ีมีให้คือขนมปังแห่งสวรรค์  และพระ

วิญญาณท่ีส่ือมาคือพระพรท่ีไม่รู้ส้ินของพระผู้เ ป็นเ จ้า  นครเหล่านี้มอบของขวัญแห่งเอกภาพให้แก่ดวง

วิญญาณท่ีปล่อยวาง  เพิ่มพูนผู้ท่ีขัดสน  และย่ืนถ้วยแห่งความรู้ให้แก่ผู้พเนจรในท่ีรกร้างแห่งความเขลา   การ
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น้าทาง  พระพร  วิชา  ความเข้าใจ  ความศรัทธาและความม่ัน ใจท้ังหมด  ท่ีประทานให้แก่ทุกคนท่ีอยู่ใน

สวรรค์และบนโลก  ถูกซ่อนและถนอมไว้ภายในนครเหล่านี้ 

ตัวอย่างเช่น  คัมภีร์โกรอ่านคือท่ีม่ันม่ีล่วงล้้าไม่ได้ส้าหรับประชาชนของพระโมฮัมหมัด   ในสมัย

ของพระองค์ใครก็ตามท่ีเ ข้ามาในท่ีม่ันนี้   จะได้รับการคุ้มกันจากการโจมตีท่ีโหดร้าย  ลูกดอกท่ีคุกคาม  

ความสงสัยท่ีกลืนกินวิญญาณ  และการกระซิบท่ีหม่ินศาสนาของศัตรู  เขายังได้รับส่วนแบ่ง ของผลไม้อนันต์

ท่ีหอมหวานอีกด้วย  ซ่ึงเป็นผลไม้แห่งอัจฉริยภาพจากพฤกษาสวรรค์  เขาได้ด่ืมน้้า ท่ีไม่มีเ ส่ือมคุณภาพจาก

ชโลทรแห่งความรู้  และได้ชิมอมฤตแห่งความลึกลับของเอกภาพสวรรค์ 

ทุกส่ิงท่ีจ้าเป็นส้าหรับประชาชนท่ีเก่ียวโยงกับการเปิดเผยพระธรรมของพระโมฮัมหมัดและกฎของ

พระองค์  ถูกเปิดเผยและเห็นชัดในเรซวานแห่งความรุ่งโรจน์อ้าไพนี้   คัมภีร์นี้ เ ป็น พยานหลักฐานท่ีย่ัง ยืน

ส้าหรับประชาชนหลังจากพระโมฮัมหมัด  เนื่องด้วยโองการของคัมภีร์นี้โต้แย้งไม่ได้  และค้าสัญญาของ

คัมภีร์นี้เป็นท่ีวางใจได้  ทุกคนได้รับบัญชาให้ปฏิบัติตามศีลของคัมภีร์นี้จนกระท่ัง “ปีหกสิบ” (ปี ฮ.ศ.1260 

คือปีท่ีพระบ๊อบประกาศพันธกิจ) ซ่ึง เ ป็นปีแห่งการเสด็จมาของพระศาสดาท่ีน่าพิศวงของพระผู้เ ป็นเ จ้า  

คัมภีร์นี้คือคัมภีร์ท่ีน้าทางผู้แสวงหาไปสู่เรซวานแห่งการปรากฏองค์ของพระผู้เป็นเจ้าอย่าง วางใจได้  และดล

ผู้ท่ีละท้ิงประเทศของตนและก้าลังย่างเท้าบนหนทางของผู้แสวงหาให้เ ข้าไปในวิหารแห่งการกลับมาอยู่

ร่วมกันชั่วนิรันดร์  การน้าทางของคัมภีร์นี้ไม่มีทางผิดพลาด  ข้อพิสูจน์ของ คัมภีร์นี้ไม่มีข้อพิสูจน์อ่ืนเป็นเ ลิศ

กว่า  ค้าสอนอ่ืนท้ังหมด  หนังสือและบันทึกอ่ืนท้ังหมดไม่มีความเป็นเอกดังกล่าว  เนื่องด้วยท้ังค้าสอน

เหล่านั้นและบรรดาผู้ท่ีสอนได้รับการยืนยันและพิสูจน์โดยเนื้อหาของคัมภีร์นี้ เ ท่านั้น   ย่ิงไปกว่านั้นค้าสอน

ท้ังหลายเองนั้นต่างกันอย่างย่ิง  และมีส่ิงท่ีเข้าใจยากมากมายหลายอย่าง 

เม่ือพันธกิจของพระโมฮัมหมัดใกล้จะส้ินสุด  พระองค์เองทรงกล่าววจนะเหล่านี้  : “แท้จริงแล้วเรา

ให้พยานหลักฐานแฝดท่ีมีน้้าหนักไว้กับเจ้า : คัมภีร์ของพระผู้เป็นเจ้าและครอบครัวของเรา”  ถึงแม้ว่าค้าสอน

มากมายถูกเปิดเผยโดยบ่อเกิดแห่งความเป็นศาสนทูตและเหมืองแห่งการน้าทางสวรรค์นี้   กระนั้นพระองค์

ทรงกล่าวถึงคัมภีร์นี้เท่านั้น  ซ่ึงเป็นการก้าหนดให้คัมภีร์นี้เป็นเคร่ืองมือท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสุดและ พยานหลักฐานท่ี

แน่นอนท่ีสุดส้าหรับผู้แสวงหา  เป็นการน้าทางส้าหรับประชาชนจนกว่าจะถึงวันแห่งการฟื้นคืนชีพ 

ด้วยการมองท่ีแน่วแน่  หัวใจท่ีบริสุทธิ์และวิญญาณท่ีวิสุทธิ์   จง ต้ังใจพิจารณาส่ิงท่ีพระผู้เ ป็นเ จ้า

สถาปนาไว้ในคัมภีร์ให้เป็นพยานหลักฐานส้าหรับการน้าทางส้าหรับประชาชนของพระองค์  ซ่ึง ท้ังคนชั้นสูง

และคนต้่ายอมรับว่าเป็นของแท้  เราท้ังสองและประชาชนท้ังหมดของโลกต้องยึดถือพยานหลักฐานนี้   เพื่อ

ว่าโดยแสงสว่างของพยานหลักฐานนี้  เราจะรู้และแยกสัจธรรมได้จากความจอมปลอม  แยกการน้าทางจาก

ความหลงผิด  เนื่องด้วยพระโมฮัมหมัดได้จ้ากัดพยานหลักฐานของพระองค์ไว้ท่ีคัมภีร์และครอบครัวของ
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พระอง ค์  แ ละคร อบครั วของพ ระอง ค์ล่วง ลับไปแล้ว  จึง เ ห ลือแต่ คัมภีร์ ของพร ะองค์ เ ท่านั้ น ท่ีเ ป็น

พยานหลักฐานเดียวในหมู่ประชาชน 

ในตอนเร่ิมต้นของคัมภีร์พระองค์ทรงกล่าวว่า “อเลฟ  ลัม  มิม  ไม่มีข้อสงสัยเ ก่ียวกับคัมภีร์นี้  : 

คัมภีร์นี้คือการน้าทางส้าหรับผู้ท่ีเกรงกลัวพระผู้เป็นเจ้า” (153)  ในอักษรต่างๆ ท่ีแยกจากกันในคัมภีร์โกรอ่าน  

มีความลึกลับของสาระของพระผู้เป็นเจ้าเทิดทูนไว้  และภายในเปลือกหอยของอักษรเหล่านี้ มีไข่มุกแห่ง

เอกภาพของพระองค์ถนอมอยู่  เราไม่ขอพูดเร่ืองนี้เพราะไม่มีเนื้อท่ี  อักษรเหล่านี้ ดูเหมือนจะหมายถึงพระ

โมฮัมหมัดเอง  ซ่ึงพระผู้เป็นเ จ้าทรงกล่าวต่อพระองค์ ว่า : “ดูกร  โมฮัมหมัด  ไม่มีข้อสงสัยหรือความไม่

แน่นอนเก่ียวกับคัมภีร์นี้ท่ีถูกส่งลงมาจากนภาแห่งเอกภาพสวรรค์  ในคัมภีร์นี้ มีการน้าทางส้าหรับผู้ท่ีเกรง

กลัวพระผู้เป็นเจ้า”  จงพิจารณาดูว่า  พระองค์ทรงก้าหนดและมีโองการให้ คัมภีร์เ ดียวกันนี้   นั่นคือคัมภีร์โก

รอ่าน  เป็นการน้าทางส้าหรับทุกคนท่ีอยู่ในสวรรค์และบนโลกอย่างไร  พระองค์   พระผู้ทรงสภาวะเป็นเ จ้า

และเป็นสาระท่ีไม่อาจรู้  ให้การยืนยันอย่างไม่มีข้อสงสัยหรือความไม่แน่นอนว่า  คัมภีร์นี้ คือการน้าทาง

ส้าหรับมวลมนุษยชาติจนกว่าจะถึงวันแห่งการฟื้นคืนชีพ  และบัดนี้เราขอถามว่า   เ ป็นธรรมหรือไม่ท่ีชนชาติ

นี้จะมองค้าให้การยืนยันท่ีมีน้้าหนักท่ีสุดนี้ด้วยความสงสัยเคลือบแคลงใจ  ซ่ึงพระผู้ เ ป็นเ จ้าประกาศว่าจุด

ก้าเนิดของค้าให้การยืนยันนี้มาจากสวรรค์  และทรงประกาศให้เ ป็นท่ีบรรจุสัจธรรม?  เ ป็นธรรมหรือไม่ท่ี

พวกเขาจะหันหนีไปจากส่ิงท่ีพระองค์ก้าหนดให้เป็นเคร่ืองมือน้าทางท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสุดส้าหรับการไปถึงยอดสุด

ของความรู้  และแสวงหาส่ิงอ่ืนนอกจากคัมภีร์นี้?  พวกเขายอมให้ค้าพูดท่ีเหลวไหลและโง่เง่าของมนุษย์มา

หว่านเมล็ดแห่งความไม่ไว้วางใจในจิตใจของตนได้อย่างไร ?  พวกเขายังคงโต้แย้งกันอย่างเหลวไหลได้

อย่างไรว่า  คนนั้นพูดแบบนี้หรือแบบนั้น  หรือว่าบางส่ิงไม่ได้บังเกิดข้ึน?  นอกจากคัมภีร์นี้ของพระผู้เ ป็นเ จ้า  

มีส่ิงอ่ืนใดท่ีเป็นไปได้หรือท่ีสามารถเป็นเคร่ืองมือท่ีทรงอ้านาจกว่า  และเป็นการน้าทางท่ีแน่นอนกว่า

ส้าหรับมนุษยชาติ  หากว่าพระองค์ไม่ได้เปิดเผยส่ิงนั้นไว้ในวจนะท่อนนี้?  

เป็นหน้าท่ีของเราท่ีจะไม่หันเหไปจากบัญชาท่ีต้านทานไม่ได้และโองการท่ีตายตัวของพระผุ้เ ป็นเ จ้า  

ท่ีเปิดเผยไว้ในวจนะท่อนท่ีกล่าวมาข้างบน  เราควรยอมรับคัมภีร์ศักด์ิสิทธิ์ ท่ีน่าพิศวงท้ังหลาย  เพราะหาไม่

แล้วเท่ากับเราไม่ยอมรับสัจธรรมของวจนะท่ีวิสุทธิ์ท่อนนี้  เ ป็นท่ีประจักษ์ว่าใครก็ตามท่ีไม่ยอมรับสัจธรรม

ของคัมภีร์โกรอ่าน  ในความเป็นจริงแล้วเท่ากับไม่ยอมรับสัจธรรมของคัมภีร์ท้ังหลายท่ีมาก่อน  นี้ เ ป็นเพียง

นัยท่ีเห็นชัดของวจนะท่อนนี้  หากเราอรรถาธิบายความหมายและคล่ีคลายความลึกลับท่ีซ่อนเ ร้นของวจนะ

ท่อนนี้  ตราบชั่วนิรันดร์ก็อธิบายไม่หมด  และจักรวาลก็ไม่สามารถฟังค้าอธิบายเหล่านี้ได้ !  แท้จริงแล้วพระ

ผู้เป็นเจ้าให้การยืนยันสัจธรรมของค้าพูดของเรา!  
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ในอีกวรรคหนึ่งพระองค์ทรงกล่าวไว้ท้านองเดียวกันว่า : “และหากเจ้าสงสัยเก่ียวกับส่ิงท่ีเราส่งลงมา

ให้คนรับใช้ของเรา  เช่นนั้นจงเขียนซูระห์ท่ีคล้ายกันข้ึนมา  และเรียกพยานท้ังหลายของเจ้ามานอกจากพระผู้

เป็นเจ้า  หากเจ้าเป็นบุรุษแห่งสัจธรรม” (154)  จงมองดูว่าสถานะนี้สูงส่งเพียงใด  และคุณของวจนะเหล่านี้ สุด

ยอดเพียงไร  เป็นคุณท่ีพระองค์ประกาศให้เป็นพยานยืนยันท่ีแน่นอนท่ีสุดของพระองค์  ข้อพิสูจน์ท่ีไม่มี

ผิดพลาดของพระองค์  หลักฐานของอานุภาพก้าราบทุกส่ิงของพระองค์  และการเปิดเผยอ้านาจของพระ

ประสงค์ของพระองค์  พระองค์  พระผู้เป็นกษัตริย์แห่งสวรรค์  ทรงประกาศความเป็นใหญ่ ท่ีโต้แย้งไม่ได้

ของวจนะของคัมภีร์ของพระองค์เหนือทุกส่ิงท่ีให้การยืนยันสัจธรรมของพระองค์  เพราะเ ม่ือเปรียบเทียบกับ

ข้อพิสูจน์และสัญลักษณ์อ่ืนท้ังหมด  วจนะท่ีเ ปิดเผยจากสวรรค์ส่องแสงเหมือนดวงอาทิตย์  ขณะท่ีส่ิง อ่ืน

ท้ังหมดเป็นเสมือนดวงดาว  ส้าหรับประชาชนท้ังหลายของโลกวจนะเหล่านี้ คือค้าให้การยืนยันท่ีย่ัง ยืน  ข้อ

พิสูจน์ท่ีแย้งไม่ได้  แสงสว่างท่ีเรืองรองของกษัตริย์ในอุดมคติ  ความเป็นเลิศและคุณของวจนะเหล่านี้ไม่มีส่ิง

ใดเหนือกว่า  วจนะเหล่านี้คือคลังของไข่มุกสวรรค์และท่ีเก็บความลึกลับของพระผู้เ ป็นเ จ้า   วจนะเหล่านี้ คือ

พันธะท่ีสลายออกไม่ได้  สายใยท่ีแน่นหนา  อูวาโทลโวสกา  แสงสว่างท่ีดับไม่ได้  โดยวจนะเ หล่านี้ชโลทร

แห่งความรู้สวรรค์หล่ังไหลและไฟแห่งอัจฉริยภาพ สุดยอดบรมโบราณเรืองแสง  นี้ คือไฟท่ีจุดเปลวแห่ง

ความรักในอกของผู้ท่ีซ่ือสัตย์  และในเวลาเดียวกันก็ก่อความเยือกเย็นแห่งความไม่เอาใจใส่ในหัวใจของศัตรู 

ดูกร  สหาย!  เป็นความถูกต้องท่ีเราจะไม่ท้ิงบัญชาของพระผู้เป็นเจ้า  แต่ควรยอมตามและยอมจ้านน

ต่อส่ิงท่ีพระองค์บัญญัติไว้เป็นค้าให้การยืนยันจากสวรรค์ของพระองค์  วจนะท่อนนี้ คือวาทะท่ีมีน้้าหนักและ

เต็มเป่ียมเกินกว่าดวงวิญญาณท่ีเดือดร้อนนี้จะสาธิตและอรรถาธิบาย  พระผู้เ ป็นเ จ้าทรงตรัสความจริงและ

ทรงน้าทาง  แท้จริงแล้วพระองค์ทรงความย่ิงใหญ่ท่ีสุดเหนือประชาชนท้ังหมดของพระองค์  พระองค์คือ

พระผู้ทรงอ้านาจ  พระผู้ทรงให้คุณ 

ท้านองเดียวกันพระองค์ทรงกล่าวไว้ว่า : “ดังกล่าวคือวจนะของพระผู้เ ป็นเ จ้า  เราสวดวจนะท่อน

เหล่านี้ให้เจ้าฟังด้วยสัจธรรม  แต่พวกเขาจะเชื่อในการเปิดเผยใดหากพวกเขาปฏิเสธพระผู้เ ป็นเ จ้าและวจนะ

ท้ังหลายของพระองค์?” (155)  หากเจ้าจะท้าความเข้าใจนัยของวจนะท่อนนี้   เ จ้าจะยอมรับสัจธรรมท่ีว่า  ไม่

เคยมีการปรากฏใดท่ีย่ิงใหญ่กว่าการปรากฏของศาสนทูตท้ังหลายของพระผู้เ ป็นเ จ้า   และไม่มีค้าให้การ

ยืนยันใดเคยปรากฏบนพิภพ  ท่ีย่ิงใหญ่กว่าค้าให้การยืนยันของวจนะท่ีพวกเขาเปิดเผย  ไม่เพียงเ ท่านั้น  ไม่มี

ค้าให้การยืนยันใดเป็นเลิศกว่าค้าให้การยืนยันนี้  ยกเ ว้น ส่ิงท่ีพระผู้เ ป็นนาย  พระผู้เ ป็นเ จ้าของเ จ้า   มีพระ

ประสงค์ 

ในอีกวรรคหนึ่งพระองค์ทรงกล่าวว่า : “ความยุ่งยากบังเกิดกับคนบาปท่ีมดเท็จทุกคน  ท่ีได้ยินวจนะ

ของพระผู้เป็นเจ้าสวดให้ตนฟัง  แล้วยังคงหย่ิงทะนงราวกับว่าตนไม่ได้ยินวจนะเหล่านั้น !  จงบอกให้เขารู้
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การลงโทษท่ีเจ็บปวด” (156)  นัยของวจนะท่อนนี้โดยล้าพังก็เพียงพอส้าหรับทุกคนท่ีอยู่ในสวรรค์และบน

โลก  หากประชาชนไตร่ตรองวจนะต่างๆ ของพระผู้เ ป็นนายของต น  เพราะเ จ้าได้ยินแล้วว่า  ในยุคนี้

ประชาชนเพิกเฉยต่อวจนะท่ีเปิดเผยจากสวรรค์อย่างดูหม่ินเช่นไร  ราวกับว่าวจนะเหล่านี้ เ ป็นส่ิง ท่ี แย่ท่ีสุด  

และกระนั้นไม่เคยมีส่ิงใดท่ีย่ิงใหญ่กว่าวจนะเหล่านี้มาปรากฏ  หรือจะถูกแสดงให้เห็นชัดในโลก!  จงกล่าว

ต่อพวกเขาว่า : “ดูกร  ประชาชนท่ีไม่เอาใจใส่!  เ จ้าพูดซ้้าส่ิง ท่ีบิดาของ พวกเ จ้าพูดในยุคก่อน  ผลไม้ใดก็

ตามท่ีพวกเขาเก็บมาจากต้นไม้แห่งความไม่ซ่ือสัตย์ของพวกเขา  พวกเ จ้าจะได้เ ก็บส่ิงเ ดียวกัน  ในไม่ช้าพวก

เจ้าจะถูกเก็บไปรวมกับบิดาของพวกเจ้า  และจะอาศัยอยู่ในไฟนรกกับพวกเขา  ซ่ึง เ ป็นท่ีพ้านักท่ีเลวร้าย!  ท่ี

พ้านักของประชาชนท่ีใช้อ้านาจบาตรใหญ่”    

และกระนั้นในอีกวรรคหนึ่งพระองค์ทรงกล่าวว่า : “และเม่ือเขาคุ้นเคยกับวจนะท่อนใดของเรา  เขา

ท้าให้วจนะเหล่านั้นเป็นส่ิงน่าขัน  มีการลงโทษท่ีน่าอดสูส้าหรับพวกเขา !” (157)  ประชาชนพวกนี้ให้

ข้อสังเกตอย่างเยาะเย้ยว่า : “เจ้าจงแสดงปาฏิหาริย์อีกอย่างหนึ่ง  และให้อีกสัญลักษณ์หนึ่งแก่เรา !”  คนหนึ่ง

จะพูดว่า : “จงท้าให้นภาส่วนหนึ่งหล่นลงมาใส่เราเด๋ียวนี้” (158)  และอีกคนจะพูดว่า : “หากนี้ คือสัจธรรมท่ีมี

มาก่อนเจ้า  จงท้าให้นภาหล่ังฝนเป็นก้อนหินลงมาใส่เรา” (159)  ดัง เช่นชนชาติอิสราเอลในสมัยของพระ

โมเสสเอาขนมปังสวรรค์ไปแลกกับส่ิงโสมมท้ังหลายของโลก  ท้านองเ ดียวกันประชาชนเหล่านี้พยายาม

แลกเปล่ียนวจนะท่ีเปิดเผยจากสวรรค์กับความต้องการท่ีชั่วร้าย  ต้่าช้าและเหลวไหลของตน  ท้านองเ ดียวกัน

เจ้ามองเห็นว่าในยุคนี้  แม้ว่าส่ิงยังชีพส้าหรับจิตวิญญาณลงมาจากนภาแห่งความปรานีสวรรค์  และหล่ังมา

จากก้อนเมฆแห่งความเมตตารักใคร่ของพระองค์  และแม้ว่าทะเลแห่งชีวิตก้าลังสาดซัดภายในเรซวานของ

หัวใจตามบัญชาของพระผู้เป็นนายแห่งชีวิตท้ังปวง  กระนั้นประชาชนเหล่านี้ ซ่ึงหิวโหยเ ย่ียงสุนัข  ก็มารุม

ล้อมซากสัตว์และพึงพอใจกับน้้าเกลือนิ่งในทะเลสาบ  พระผู้เ ป็นเ จ้าผู้ทรงกรุณา !  หนทางของประชาชน

พวกนี้ช่างพิลึกเพียงไร!  พวกเขาเรียกร้องขอการน้าทาง  แม้ว่าธงของพระผู้ทรงน้าทางทุกส่ิ งถูกสาวข้ึนแล้ว  

พวกเขายึดถือความรู้ท่ีละเอียดซับซ้อนและเข้าใจยาก  เ ม่ือพระผู้เ ป็นจุดหมายของความรู้ ท้ังปวงส่องแสง

ประดุจดวงอาทิตย์  พวกเขาเห็นดวงอาทิตย์ด้วยตาของตนเอง  และกระนั้นก็ยัง ต้ังค้าถามกับสุริยาท่ีเ จิดจ้านี้

เก่ียวกับข้อพิสูจน์ของแสงอาทิตย์  พวกเขามองเห็นฝนแห่งวสันตฤดูหล่ังลงมายังพวกเขา  และกระนั้นก็ยัง

แสวงหาหลักฐานของความอารีนี้  ข้อพิสูจน์ของดวงอาทิตย์คือแสงอาทิตย์ท่ีส่องมาอาบทุกส่ิง  หลักฐานของ

การหล่ังไหลของฝนคือความอารีของฝนนั้น  ซ่ึงฟื้นฟูและฉาบโลกด้วยชีวิต  ใช่แล้ว  คนตาบอดไม่สามารถ

รับรู้ส่ิงใดจากดวงอาทิตย์เว้นแต่ความร้อน  และดินท่ีแห้งแล้งไม่ได้ส่วนแบ่งของ การหล่ังฝนแห่งความปรานี  

“อย่าได้พิศวงหากในคัมภีร์โกรอ่าน  ผู้ท่ีไม่เชื่อไม่สังเกตเห็นส่ิงใดนอกจากการขีดเ ขียนตัวอักษร  เพราะใน

ดวงอาทิตย์คนตาบอดไม่พบส่ิงใดนอกจากความร้อน” 



96 

 

ในอีกวรรคหนึ่งพระองค์ทรงกล่าวไว้ว่า : “และเม่ือวจนะท่ีชัดเจนของเราถูกสวดให้พวกเขาฟัง   พวก

เขาได้แค่เถียงว่า ‘จงน้าบิดาของเราคืนมาหากท่านพูดความจริง!’” (160)  จงมองดู  พวกเขาแสวงหาหลักฐาน

ท่ีส้ินคิดเช่นไรจากบรรดาพระผู้เป็นพรหมกายของความปรานีท่ีห้อมล้อมทุกสรรพส่ิง !  พวกเขาเยาะเ ย้ย

วจนะเหล่านี้  ซ่ึงอักษรเดียวของวจนะดังกล่าวย่ิงใหญ่กว่าการสร้างสวรรค์และโลก  วจนะดังกล่าวกระตุ้น

คนตายในหุบเขาแห่งอัตตาและกิเลสด้วยวิญญาณแห่งความศรัทธา  และร้องเรียกว่า : “จงบันดาลให้บิดาของ

เรารีบออกมาจากหลุมศพหิน ”  ดังกล่าวคือความวิปริตและความทะนงของประชาชนพวกนี้   ส้าหรับ

ประชาชนท้ังหมดของโลกวจนะเหล่านี้แต่ละท่อนคือค้าให้การยืนยันท่ีวางใจได้  และข้อพิสูจน์ท่ี รุ่งโรจน์

ของสัจธรรมของพระองค์  แท้จริงแล้ววจนะเหล่านี้แต่ละท่อนเพียง พอส้าหรับมวลมนุษยชาติ  หากเ จ้าท้า

สมาธิใคร่ครวญดูวจนะท่อนต่างๆ ของพระผู้เป็นเจ้า  ในท่อนท่ีกล่าวมาข้างบนนี้ เองมีไข่มุกแห่งความลึกลับ

ซ่อนเร้นอยู่  ไม่ว่าความเจ็บป่วยจะเป็นอย่างไร  การเยียวยาท่ีวจนะท่อนนี้เสนอให้ไม่มีทางล้มเหลว 

อย่าใส่ใจการโต้แย้งท่ีเหลวไหลของบรรดาผู้ท่ียืนยันว่า  คัมภีร์และวจนะ ท้ังหลายในคัมภีร์ไม่มีทาง

เป็นค้าให้การยืนยันส้าหรับสามัญชน  เนื่องด้วยพวกเขาไม่เ ข้าใจความหมายและไม่เห็นคุณค่ าของวจนะ

เหล่านั้น  และกระนั้นค้าให้การยืนยันท่ีวางใจได้ของพระผู้เป็นเจ้าส้าหรับโลกตะวันออกและโลกตะวันตก  

หาใช่อ่ืนใดนอกจากคัมภีร์โกรอ่าน  หากคัมภีร์นี้อยู่เหนือความเข้าใจของมนุษย์  คัมภี ร์นี้จะได้รับการ

ประกาศว่าเป็นค้าให้การยืนยันสากลส้าหรับประชาชนท้ังหมดได้อย่างไร?  หากการโต้แย้งของพวกเขาเป็น

ความจริง  ก็ไม่จ้าเป็นส้าหรับใครหรือพวกเขาท่ีจะรู้จักพระผู้เป็นเจ้า  เนื่องด้วยความรู้ของ พระผู้ทรงสภาวะ

เป็นเจ้าอยู่เหนือความรู้ของคัมภีร์ของพระองค์  และสามัญชนจะไม่มีความสามารถท่ีจะเข้าใจ 

ดังกล่าวเป็นการโต้แย้งอย่างหลงผิดท้ังส้ินและไม่เป็นท่ียอมรับ  ซ่ึงมีเหตุจูงใจมาจากความจองหอง

และความทะนงเท่านั้น  เป็นแรงจูงใจท่ีจะพาประชาชนหลงไปจาก เรซวานแห่งความยินดีสวรรค์  และ

กระชับอ้านาจของพวกเขาในการควบคุมประชาชน  และกระนั้นในสายตาของพระผู้เ ป็นเ จ้า  สามัญชน

เหล่านี้เหนือกว่าอย่างเหลือหลายและประเสริฐกว่าบรรดาผู้น้าศาสนา  ท่ีได้หันหนีไปจากพระผู้เ ป็นเ จ้าท่ี

แท้จริงองค์เดียว  ความเข้าใจวจนะของพระองค์และวาทะของวิหคแห่งสวรรค์ไม่ข้ึนกับวิชาของมนุษย์  แต่

ข้ึนกับความบริสุทธิ์ของหัวใจ  ความวิสุทธิ์ของวิญญาณ  และความเป็นอิสระของจิตเท่านั้น  หลักฐานของส่ิง

นี้คือ  บรรดาผู้ท่ีในปัจจุบันไม่รู้แม้แต่อักษรเดียวตามมาตรฐานของวิชาท่ียอมรับกัน  ก้าลังครองท่ีนั่ง สูงสุด

แห่งความรู้  และโดยการหล่ังกรุณาธิคุณสวรรค์  อุทยานแห่งหัวใจของพวกเขาประดับด้วยดอกกุหลาบแห่ง

อัจฉริยภาพและดอกทิวลิปแห่งความเข้าใจ  ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ผู้ท่ีจริงใจในหัวใจท่ีได้รับส่วนแบ่งของ

แสงสว่างของยุคท่ีย่ิงใหญ่!  
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และท้านองเดียวกันพระองค์ทรงกล่าวไว้ว่า : “ส้าหรับบรรดาผู้ท่ีไม่เชื่อในวจนะของพระผู้เ ป็นเ จ้า  

หรือไม่เชื่อว่าตนจะได้พบพระองค์อีก  พวกเขาจะส้ินหวังด้วยความปรานีของเรา  และการลงโทษท่ีสาหัสรอ

คอยพวกเขาอยู่” (161)  เช่นกัน “และพวกเขากล่าวว่า ‘เช่นนั้นเราจะละท้ิง เทพเจ้าท้ังหลายของเราเพื่อกวีผู้

คล่ังหรือ?” (162)  นัยของวจนะท่อนนี้เป็นท่ีเห็นชัด  จงมองดูว่าหลังจากท่ีวจนะเหล่านี้ ถูกเ ปิดเผย  พวกเขา

ให้ข้อสังเกตอะไร  พวกเขาเรียกพระองค์ว่ากวี  เยาะเย้ยวจนะของพระผู้เป็นเจ้า  และอุทานว่า : “วจนะเหล่านี้

ของเขาเป็นเพียงเร่ืองราวของประชาชนในสมัยโบราณ!”  นี้พวกเขาหมายความว่า  ถ้อยค้า เหล่านี้ ท่ีกล่าวไว้

โดยชนชาติท้ังหลายในอดีต  พระโมฮัมหมัดไปรวบรวมมาแล้วเรียกว่าพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า  

ท้านองเดียวกันในยุคนี้  เจ้าได้ยินประชาชนใช้ข้อกล่าวหาคล้ายกันกับการเปิดเผยพ ระธรรมคร้ังนี้ ว่า 

: “เขารวบรวมถ้อยค้าเหล่านี้มาจากถ้อยค้าต่างๆ ในอดีต” หรือ “ถ้อยค้าเหล่านี้จอมปลอม”  ค้าพูดของพวกเขา

จองหองและถือดี  สภาพและสถานะของพวกเขาอยู่ต้่า!  

หลังจากท่ีพวกเขาเอ่ยค้าปฏิเสธและค้าประณามตามท่ีเราอ้างถึง  พวกเขาคัดค้านว่า : “ตามคัมภีร์

ท้ังหลายของเรา  ไม่ควรมีศาสนทูตอิสระมาปรากฏหลังจากพระโมเสสและพระเยซู  เพื่อล้มเ ลิกกฎของการ

เปิดเผยพระธรรมสวรรค์  ไม่เพียงเท่านั้น  ผู้ท่ีจะถูกแสดงให้เห็นชัดจะต้องส้าเ ร็จกฎ นั้น”  คร้ันแล้ววจนะ

ท่อนนี้ถูกเปิดเผย  ซ่ึงชี้บ่งใจความสวรรค์ท้ังหมด  และให้การยืนยันสัจธรรมท่ีว่าการหล่ังไหลกรุณาธิคุณ

ของพระผู้ทรงปรานีไม่มีทางยุติ : “และเม่ือก่อนโจเซฟมาหาเจ้าด้วยสัญลักษณ์ท่ีชัดเจน  แต่เ จ้าก็ไม่เ ลิกสงสัย

ธรรมสารท่ีเขาน้ามาให้เจ้า  จนกระท่ังเม่ือเขาตายเจ้ากล่าวว่า ‘พระผู้เป็นเจ้าจะไม่ชูธรรมทูตข้ึนมาอีกหลังจาก

เขา’  ดังนี้พระผู้เป็นเจ้าลวงผู้ท่ีเป็นคนละเมิดและคนสงสัย” (163)  ดังนั้นจงเข้าใจจากวาทะท่อนนี้และจงรู้ไว้

เป็นท่ีแน่นอนว่า  ประชาชนในทุกยุคด้วยยึดถือวจนะท่อนหนึ่งในคัมภีร์  ได้เ อ่ยค้าพูดท่ี ไม่มีประโยชน์และ

เหลวไหลดังกล่าว  เป็นการโต้เถียงว่าไม่ควรมีศาสนทูตถูกแสดงให้เห็นชัดอีกในโลก  ดัง ท่ีบรรดานักบวชค

ริสเตียนยึดม่ันวจนะของกอสเปวตามท่ีเราอ้างถึง  และพยายามอธิบายว่ากฎของกอสเปวจะไม่มีวันถูกยกเลิก  

จะไม่มีศาสนทูตอิสระถูกแสดงให้เห็นชัดอีก  นอกจากว่าพระองค์จะยืนยันกฎของ กอสเปว  ประชาชนส่วน

ใหญ่ทรมานด้วยโรคของจิตวิญญาณเดียวกัน 

ดังท่ีเจ้าเห็นแล้วว่า  ประชาชนแห่งคัมภีร์โกรอ่านซ่ึงเหมือนกับประชาชนในอดีต  ได้ยอมให้ค้าว่า 

“ตราประทับของศาสนทูตท้ังหลาย” มาบังตาของตนอย่างไร  และกระนั้นพวกเขาเองให้การยืนยันวจนะ

ท่อนนี้ : “ไม่มีใครรู้การตีความนี้นอกจากพระผู้เป็นเจ้าและบรรดาผู้ท่ีมีภูมิความรู้แน่น ” (164)  และเ ม่ือพระผู้

มีภูมิความรู้ทุกอย่างแน่น  พระผู้เ ป็นแม่บท  เ ป็นวิญญาณ  เ ป็นความลับและสาระของความรู้ทุกอย่าง  

เปิดเผยส่ิงท่ีขัดกับความต้องการของพวกเขาแม้เพียงนิดเดียว  พวกเขาจะต่อต้านพระองค์อย่างเ คืองแค้น และ

ปฏิเสธพระองค์อย่างไม่ละอาย  เจ้าได้ยินและเห็นส่ิงเหล่านี้มาแล้ว  การกระท้าและถ้อยค้าดังกล่าวล้วนเป็น
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ฝีมือของบรรดาผู้น้าศาสนา  ผู้ซ่ึงไม่บูชาพระผู้เป็นเจ้าใดนอกจากกิเลสของตนเอง  ผู้ซ่ึงไม่แสดงความภักดี

ต่อส่ิงใดนอกจากทอง  ผู้ซ่ึงถูกห่อหุ้มอยู่ในม่านแห่งวิชาท่ีทึบท่ีสุด  ผู้ซ่ึง ติดอยู่ในส่ิงท่ีเ ข้าใจยากของวิชานั้น

และหลงทางทางอยู่ในท่ีรกร้างแห่งความหลงผิด  ดังท่ีพระผู้เ ป็นนายแห่งชีวิตประกาศ ไว้อย่างชัดแจ้งว่า : 

“เจ้าคิดอะไรอยู่?  ผู้ท่ีให้กิเลสของตนเป็นพระผู้เ ป็นเ จ้า  ผู้ท่ีพระผู้เ ป็นเ จ้าดลให้หลงผิดโดยความรู้  ผู้ท่ี

พระองค์ปิดผนึกหูและหัวใจและทอดม่านมาบังตาของเขา  ผู้ซ่ึงหลังจากท่ีถูกพระผู้เ ป็นเ จ้าปฏิเสธแล้วจะมา

น้าทางบุคคลดังกล่าวหรือ?  เช่นนั้นเจ้าจะไม่รับการเตือนหรือ?” (165)  

แม้ว่าความหมายตามตัวอักษรของ “ผู้ท่ีพระผู้เ ป็นเ จ้าดลให้หลงผิดโดยความรู้” คือส่ิง ท่ีเ ปิดเผยไว้

แล้ว  กระนั้นส้าหรับเรานี้หมายถึงบรรดานักบวชแห่งยุคนี้ท่ีหันหนีไปจากพระผู้ทรงความงามของพระผู้เ ป็น

เจ้า  ผู้ซ่ึงด้วยยึดติดกับวิชาของตนเองท่ีมาจากความเพ้อฝันและความต้องการของตน  ได้ประณามธรรมสาร

และการเปิดเผยพระธรรมของพระผู้เป็นเจ้า  “จงกล่าวว่า : ส่ิง ท่ีเ จ้าหันหนีคือธรรมสารท่ีมีน้้าหนัก !” (166)  

ท้านองเดียวกันพระองค์ทรงกล่าวว่า : “และเม่ือวจนะท่ีชัดเจนของเราถูกสวดให้พวกเขาฟัง   พวกเขากล่าวว่า 

‘นี้คือเพียงชายคนหนึ่งท่ีอยากจะชักจูงเจ้าไม่ให้บูชาบิดา’  และพวกเขากล่าวว่า ‘นี้มิใช่ อ่ืนใดนอกจากความ

จอมปลอมท่ีป้ันข้ึนมา’” (167)  

จงเงี่ยหูฟังสุรเสียงท่ีวิสุทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้า  และเอาใจใส่ท้านองเสนาะท่ีเ ป็นอมตะของพระองค์  

จงมองดูว่า  พระองค์ทรงเตือนพวกท่ีไม่ยอมรับวจนะของพระผู้เ ป็นเ จ้าอย่างเคร่งขรึม  และตัดสัมพันธ์กับ

พวกท่ีปฏิเสธวจนะศักด์ิสิทธิ์ของพระองค์อย่างไร  จงพิจารณาดูว่าประชาชนหลงไปจากโควซาร์ แห่งการ

ปรากฏองค์ของพระผู้เป็นเจ้าไกลเพียงไหน  และความไม่ซ่ือสัตย์และความจองหองของผู้ท่ีจิตวิญญาณขัด

สนนั้นร้ายกาจเพียงไรท้ังๆ ท่ีมีพระผู้ทรงความงามอันวิสุทธิ์นี้  แม้ว่าพระผู้เ ป็นสาระแห่งความเมตตารักใคร่

และความอารี  ทรงบันดาลให้บรรดาผู้ท่ีไม่จิรังก้าวเ ข้ามาสู่อาณาจักรแห่งความเป็นอมตะ  และน้าทางดวง

วิญญาณท่ีขัดสนท้ังหลายไปยังแม่น้้าศักด์ิสิทธิ์แห่งความม่ังค่ัง  กระนั้นบางคนก็ประณามพระองค์ว่าเ ป็น “ผู้

ใส่ร้ายพระผู้เป็นเจ้า  พระผู้เป็นนายของชีวิตท้ังปวง”  บางคนกล่าวหาพระองค์ว่าเ ป็น “ผู้ท่ีพรากประชาชน

จากหนทางแห่งความศรัทธาและความเชื่อท่ีแท้จริง”  และยังมีบางคนประกาศให้พระองค์เ ป็น “คนวิกลจริต” 

และท่ีคล้ายกัน 

ท้านองเ ดียวกันจงสังเกตดูในยุคนี้ ว่า  พวกเขาโจมตีพระผู้เ ป็นมณีแห่งความเป็นอมตะด้วยค้า

กล่าวหาท่ีต้่าช้าอย่างไร  พวกเขาละเมิดพระผู้เป็นบ่อเกิดของความบริสุทธิ์สุดจะพรรณนาเช่นไร  แม้ว่าท่ัวท้ัง

คัมภีร์และในธรรมจารึกศักด์ิสิทธิ์ท่ีเป็นอมตะของพระองค์  พระผู้เ ป็นเ จ้าทรงเ ตือนพวกท่ีปฏิเสธ และไม่

ยอมรับวจนะท่ีเปิดเผยไว้  และทรงประกาศกรุณาธิคุณของพระองค์ต่อบรรดาผู้ท่ียอมรับวจนะเหล่านั้น  

กระนั้นจงมองดูการหาเร่ืองสุดคณานับท่ีพวกเขาน้ามาใช้กับวจนะท่ีถูกส่งลงมาจากนภาใหม่แห่งความวิสุทธิ์
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อนันต์ของพระผู้เป็นเจ้า!  ท้ังนี้แม้ไม่มีดวงตาใดเคยเห็นการหล่ังความอารีท่ีย่ิงใหญ่เช่นนี้   ไม่มีหูใดเคยได้ยิน

การเปิดเผยความเมตตารักใคร่ดังกล่าว  ความอารีและการเปิดเผยดังกล่าวถูกแสดงให้เห็นชัด  จนวจนะท่ีถูก

เปิดเผยดูเหมือนเป็นฝนของวสันตฤดูท่ีหล่ังมาจากก้อนเมฆแห่งความปรานีของพระผู้ทรง อารี  ศาสนทูต

ท้ังหลายท่ี “ได้รับการประสาทด้วยความไม่ผันแปร” ซ่ึงความสูงส่งและความรุ่งโรจน์ของพระองค์ส่องแสง

เหมือนดวงอาทิตย์  ต่างก็ได้รับเกียรติด้วยคัมภีร์เล่มหนึ่งซ่ึงทุกคนเห็นแล้ว  และวจนะในแต่ละคัมภีร์ เ ป็นท่ี

ยืนยันอย่างถูกต้อง  ขณะท่ีวจนะจากก้อนเมฆแห่งความปรานีของพระผู้เ ป็นเ จ้า นี้หล่ังมาอย่าง เหลือล้น  จน

ไม่มีใครประเมินจ้านวนได้  เท่าท่ีหาได้ในเวลานี้มีอยู่ราวย่ีสิบเล่ม  อีกมากมายเพียงไรท่ีอยู่เ กิน เ อ้ือมของเรา  

อีกมากมายเพียงไหนท่ีถูกช่วงชิงไปและตกอยู่ในมือของศัตรู  ซ่ึงไม่มีใครรู้ชะตากรรม! 

ดูกร  ภราดร  เราควรเปิดตาของเรา  ท้าสมาธิใคร่ครวญดูพระวจนะของพระองค์  และแสวงหาร่มเงา

ท่ีก้าบังของพระศาสดาท้ังหลายของพระผู้เป็นเจ้า  เพื่อว่าเราอาจจะได้รับการเ ตือนจากค้าปรึกษาท่ีแน่ใจได้

ในคัมภีร์  และเอาใจใส่ค้าตักเตือนท่ีบันทึกไว้ในธรรมจารึกศักด์ิสิทธิ์ท้ังหลาย  เพื่อว่าเราจะไม่หาเ ร่ื องพระผู้

เปิดเผยวจนะ  จะยอมจ้านนต่อศาสนาของพระองค์อย่างส้ินเชิง  จะยอมรับกฎของพระองค์อย่างหมดหัวใจ  

จะเข้าไปในราชส้านักแห่งความปรานีของพระองค์  และอาศัยอยู่ บนชายฝ่ังแห่งกรุณาธิคุณของพระองค์  

แท้จริงแล้วพระองค์ทรงปรานีและให้อภัยคนรับใช้ท้ังหลายของพระองค์ 

และท้านองเดียวกันพระองค์ทรงกล่าวว่า : “จงกล่าวว่า  ดูกร  ประชาชนแห่งคัมภีร์ !  พวกเ จ้าไม่ได้

อ้างหรอกหรือว่าพวกเจ้าไม่เก่ียวข้องกับเรา  เพียงเพราะว่าเราเชื่อในพระผู้เป็นเจ้า  เชื่อในส่ิงท่ีพระองค์ส่งลง

มาให้เราและส่ิงท่ีพระองค์ส่งลงมาเม่ือกาลก่อน  และเพราะว่าพวกเจ้าส่วนใหญ่คือผู้กระท้าส่ิงเลวร้าย ?” (168)  

วจนะท่อนนี้เปิดเผยจุดประสงค์ของเราอย่างชัดแจ้งเช่นไร  และสาธิตสัจธรรมในค้าให้การยืนยันของวจนะ

ท้ังหลายของพระผู้เป็นเจ้าอย่างชัดเจนเพียงไร!  วจนะท่อนนี้ถูกเปิดเผย ณ เวลาท่ีอิสลามถูกพวกไม่มีศาสนา

โจมตี  และเหล่าสาวกถูกกล่าวหาว่ามีความเชื่อท่ีผิด  เ ม่ือสหายท้ังหลายของพระโมฮัมหมัดถูกประณามว่า

เ ป็นผู้ท่ีไม่ยอมรับพระผู้เ ป็นเ จ้า  และเป็นสาวกของพ่อมดจอมโกหก  ในสมัยเ ร่ิมแรกเ ม่ืออิสลามยัง ดู

เหมือนว่าไร้อ้านาจและอานุภาพ  มิตรสหายของศาสนทูตท่ีหันหน้ามาหาพระผู้เป็นเจ้า  ไม่ว่าพวกเขาจะไปท่ี

ไหนก็ถูกรังควาน  ประหัตประหาร  ขว้างก้อนหินใส่และว่าให้เสีย  ในเวลานั้นวจนะท่ีวิสุทธิ์ท่อนนี้ ถูกส่งลง

มาจากนภาแห่งการเปิดเผยพระธรรมสวรรค์  วจนะท่อนนี้เ ปิดเผยหลักฐานท่ีแย้งไม่ได้  น้ามาซ่ึงแสงสว่าง

แห่งการน้าทางท่ีวางใจได้  และส่ังการสหายท้ังหลายของพระโมฮัมหมัดให้ประกาศต่อพวกไม่มีศาสนาและ

พวกบูชาเทวรูปว่า : “พวกเจ้ากดข่ีและประหัตประหารเรา  และกระนั้นเราได้ท้าส่ิงอ่ืนใดหรือนอกจากว่า  เรา

เชื่อในพระผู้เป็นเจ้าและวจนะท้ังหลายท่ีส่งลงมายังเราโดยชิวหาของพ ระโมฮัมหมัด  และเชื่อในส่ิงท่ีลง

มายังศาสนทูตท้ังหลายในอดีต?”  นี้หมายความว่าความผิดเพียงอย่างเ ดียวของพวกเขาคือการยอมรับว่า  
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วจนะใหม่ๆ ท่ีน่าพิศวงของพระผู้เป็นเจ้าท่ีลงมาสู่พระโมฮัมหมัด  และวจนะท้ังหลายท่ีถูกเปิดเผยต่อศาสน

ทูตท้ังหลายในอดีต  ล้วนเป็นของพระผู้เป็นเจ้า  และการยอมรับและอ้าแขนรับสัจธรรมของวจนะเหล่านั้น  

นี้คือค้าให้การยืนยันท่ีกษัตริย์แห่งสวรรค์สอนคนรับใช้ท้ังหลายของพระองค์ 

เม่ือพิจารณาส่ิงนี้  เป็นธรรมหรือไม่ท่ีชนชาตินี้จะไม่ยอมรับวจนะท่ีเ ปิดเผยใหม่เหล่านี้   ท่ีห้อมล้อม

ท้ังโลกตะวันออกและโลกตะวันตก  และถือว่าตนเองเป็นผู้สนับสนุนความเชื่อท่ีแท้จริง ?  พวกเขาไม่ควรเชื่อ

ในพระผู้เปิดเผยวจนะเหล่านี้หรือ?  เม่ือพิจารณาพยานหลักฐานท่ีพระองค์เองสถาปนา  พระองค์จะไม่นับ

บรรดาผู้ท่ีให้การยืนยันสัจธรรมของพยานหลักฐานนี้ว่าเป็นศาสนิกชนท่ีแท้จริงได้อย่างไร?  หาใช่พระองค์

ไม่ท่ีจะผลักไสบรรดาผู้ท่ีหันมาหาและยอมรับสัจธรรมของวจนะสวรรค์  ให้ห่างออกไปจากประตูแห่งความ

ปรานีของพระองค์  หรือจะทรงขู่เข็ญบรรดาผู้ท่ียึดถือพยานหลักฐานท่ีแน่นอนของพระองค์!  แท้จริงแล้ว

พระองค์ทรงพิสูจน์สัจธรรมและยืนยันการเปิดเผยพระธรรมของพระองค์โดยวจน ะท้ังหลายของพระองค์  

แท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้ทรงอานุภาพ  พระผู้ทรงช่วยเหลือในภยันตราย  พระผู้ทรงมหิทธานุภาพ  

และท้านองเดียวกันพระองค์ทรงกล่าวว่า : “และเราได้ส่งคัมภีร์ท่ีลิขิตบนหนังแกะ ลงมาให้เ จ้า  และ

พวกเขาได้แตะคัมภีร์นี้ด้วยมือ  พวกไม่มีศาสนาย่อมพูดอย่างแน่นอนว่า ‘นี้ไม่ใช่ส่ิงใดนอกจากเวทย์มนต์’” 

(169)  วจนะส่วนใหญ่ในคัมภีร์โกรอ่านชี้บ่งใจความนี้   เพื่อเห็นแก่ความรวบรัดเราจึง กล่าวถึงวจนะ ท่อน

เหล่านี้เท่านั้น  จงพิจารณาดู  มีส่ิงอ่ืนใดนอกจากวจนะ หรือไม่ท่ีได้รับการสถาปนาไว้ในคัมภีร์ ท้ัง เ ล่ม  ให้

เป็นมาตรฐานส้าหรับการยอมรับพระผู้แสดงความงามของพระองค์ ท้ังหลาย  เพื่อว่าประชาชนจะได้ยึด

เหนี่ยว  และปฏิเสธพระศาสดาท้ังหลายของพระผู้เป็นเจ้า?  ในทางตรงกันข้ามในทุกกรณีพระองค์ทรงขู่เ ข็ญ

พวกท่ีไม่ยอมรับและเยาะเย้ยวจนะต่างๆ ด้วยไฟ  ดังท่ีแสดงให้เห็นแล้ว 

ดังนั้นหากบุคคลหนึ่งลุกข้ึนและแสดงวจนะ  ปาฐกถา  สารและบทอธิษฐานมากมาย  ท่ีไม่ได้มาจาก

การเรียนรู้  จะมีข้ออ้างใดท่ีเป็นไปได้และมีเหตุผลพอส้าหรับใครท่ีจะปฏิเสธวจนะเหล่านี้   และพรากตนเอง

จากอานุภาพของกรุณาธิคุณของวจนะดังกล่าว?  พวกเขาจะสามารถให้ค้าตอบอะไรเ ม่ือวิญญาณของตนได้

จากร่างกายท่ีหมองหม่นและข้ึนไป?  พวกเขาจะหาเหตุผลให้กับตัวเองได้หรือโดยการกล่าวว่า : “เราได้

ยึดถือค้าพยากรณ์หนึ่ง  และไม่เห็นค้าพยากรณ์นั้นบังเกิดข้ึนจริงตามตัวอักษร  ดังนั้นเราจึงหาเ ร่ืองบรรดา

พระผู้เป็นพรหมกายของการเปิดเผยพระธรรมสวรรค์  และออกห่างจากกฎของพระผู้เ ป็นเ จ้า”?  เ จ้าไม่ได้ยิน

หรือว่าเหตุผลหนึ่งท่ีท้าไมศาสนทูตจ้านวนหนึ่งได้รับการระบุว่า เ ป็นศาสนทูตท่ี “ได้รับการประสาทด้วย

ความไม่ผันแปร” ก็คือการเปิดเผยคัมภีร์หนึ่งแก่พวกเขา?  และกระนั้นชนชาตินี้ มีเหตุผลอะไรในการปฏิเสธ

พระผู้เปิดเผยและลิขิตวจนะมากมายหลายเล่ม  และเชื่อตามค้าพูดของผู้ท่ีหว่านเมล็ดแห่งความสงสัยในหัวใจ

ของมนุษย์อย่างโง่เง่า  และได้ลุกข้ึนน้าประชาชนไปบนหนทางแห่งความหลงผิดไปสู่โลกันตร์ ?  พวกเขา
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ยอมให้ส่ิงดังกล่าวมาพรากตนเองจากแสงสว่างของดวงอาทิตย์แห่งความอารีสวรรค์ได้อย่างไร ?  นอกจากส่ิง

เหล่านี้  หากประชาชนเหล่านี้หลีกหนีและปฏิเสธดวงวิญญาณสวรรค์นี้   ลมหายใจท่ีวิสุทธิ์นี้   เราสงสัยว่า

พวกเขาจะยึดถือใครได้  และนอกจากใบหน้าของพระองค์  พวกเขาจะหันไปหาใบหน้าของใครได้ ?  ใช่แล้ว 

“ทุกคนมีหนึ่งในส่ีของสวรรค์ท่ีพวกเขาหันไปหา” (170)  เราได้แสดงสองทางนี้ ต่อเ จ้า  จงเ ดินทางท่ี เ จ้าเ ลือก  

แท้จริงแล้วนี้คือสัจธรรม  และหลังจากสัจธรรมไม่เหลือส่ิงใดนอกจากความหลงผิด 

หนึ่งในข้อพิสูจน์ท้ังหลายท่ีสาธิตสัจธรรมของการเปิดเผยพระธรรมคร้ังนี้ คือดังนี้   ในทุกยุคและทุก

ยุคศาสนา  เม่ือใดก็ตามท่ีพระผู้เป็นสาระท่ีมองไม่เห็นถูกเปิดเผยในตัวตนของพระศา สดาของพระองค์  ดวง

วิญญาณจ้านวนหนึ่งซ่ึงไม่เป็นท่ีรู้จักและปล่อยวางจากความติดพันทางโลกท้ังหมด  จะแสวงหาความสว่าง

จากดวงอาทิตย์แห่งความเป็นพระศาสดาและดวงจันทร์แห่งการน้าทางสวรรค์  และจะพบเห็นการปรากฏ

องค์ของพระผู้เป็นเจ้า  ด้วยเหตุผลนี้นักบวชท้ังหลายในยุคนั้นและ บรรดาผู้ครอบครองความม่ัง ค่ัง  จะดูถูก

และเยาะเย้ยประชาชนเหล่านี้  ดังท่ีพระองค์ทรงเปิดเผยเก่ียวกับพวกท่ีหลงผิดว่า : “เ ม่ือนั้นบรรดาหัวหน้า

ของประชาชนของพระองค์ท่ีไม่เชื่อกล่าวว่า ‘เราเห็นในตัวท่านเป็นเพียงมนุษย์เหมือนเรา  และเราไม่เห็นใคร

เป็นสาวกของท่านนอกจากพวกต้่าชั้นท่ีสุดท่ีคิดอ่านไม่รอบคอบ  ไม่เห็นท่านมีดีอะไรกว่าเรา  ไม่เพียง

เท่านั้น  เราถือว่าท่านเป็นพวกมดเท็จ’” (171)  พวกเขาหาเ ร่ืองพระศาสดาผู้วิสุทธิ์ ท้ังหลายและคัดค้านว่า : 

“ไม่มีใครเ ป็นสาวกของท่า น น อกจากพวกท่ีน่า สมเพช และพวกท่ีไ ม่คู่ควร ท่ีจะได้ รับควา มสน ใจ”  

จุดมุ่งหมายของพวกเขาคือเพื่อจะแสดงว่า  ไม่มีใครในหมู่ผู้รู้   ผู้ม่ัง ค่ังและผู้มีชื่อเ สียง  ท่ีเชื่อในพระศาสดา

เหล่านี้  ด้วยข้อพิสูจน์นี้และท่ีคล้ายกัน  พวกเขาพยายามสาธิตความไม่จริงของพระผู้ท่ีไม่ตรัสส่ิงใดนอกจาก

สัจธรรม 

อย่างไรก็ตามในยุคศาสนาท่ีอ้าไพท่ีสุดนี้   อธิปไตยท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสุดนี้   นักบวชท่ีสว่าง  ผู้ท่ีมีวิชา สุด

ยอดและบัณฑิตท่ีปัญญารอบคอบจ้านวนหนึ่ง  ได้มาถึงราชส้านักของพระองค์  ได้ด่ืมถ้วยน้้าแห่งการปรากฏ

องค์ของพระองค์  และได้รับความโปรดปรานท่ีล้้าเลิศท่ีสุดของพระองค์เป็นเ กียรติ  พวกเขาได้สละโลกและ

ทุกส่ิงท่ีอยู่ในโลกเพื่อเห็นแก่พระผู้เป็นท่ีรักย่ิง  เราจะกล่าวถึงชื่อของพวกเขาบางคน  เพื่อ ว่าส่ิงนี้อาจจะท้า

ให้คนข้ีขลาดเข้มแข็งข้ึน  และคนข้ีตกใจกล้าหาญข้ึน  

หนึ่งในพวกเขาคือมุลลา ฮุสเซน  ซ่ึงกลายเป็นผู้รับความรุ่งโรจน์โชติช่วงของดวงอาทิตย์แห่งการ

เปิดเผยพระธรรมสวรรค์  หากมิใช่เพราะเขาพระผู้เ ป็นเ จ้าย่อมไม่ประทับบนท่ีนั่งแห่งความปรานีของ

พระองค์  หรือข้ึนครองบัลลังก์แห่งความรุ่งโรจน์อนันต์  อีกคนหนึ่งในหมู่พวกเขาคือซียิด ยาห์ยอ ผู้ท่ีพิเศษ

และไม่มีท่ีเสมอในวัยเดียวกัน 

มุลลา โมฮัมหมัด อาลีเย ซานจอนิ   
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มุลลา อาลีเย บาสทามี 

มุลลา ซาอิด บาร์ฟูรูชี 

มุลลา เนมัทโทลลาเย มาซินดารานี 

มุลลา ยูเซเฟ อาเดบิลี 

มุลลา เมห์ดีเย โคยี 

ซียิด ฮุสเซนเน่ ทูร์ชีซิ 

มุลลา เมห์ดีเย คานดี 

มุลลา บาเกร์ 

มุลลา อับดุลคาเลเก ยาซดี 

มุลลา อาลีเย บารากานี 

และคนอ่ืนๆ จ้านวนเกือบส่ีร้อยคน  ซ่ึงชื่อของพวกเขาล้วนถูกจารึกไว้บน “ธรรมจารึกท่ีพิทักษ์ไว้” ของพระ

ผู้เป็นเจ้า 

ทุกคนเหล่านี้ได้รับการน้าทางโดยแสงสว่างของดวงอาทิตย์แห่งการเปิดเผยพระธรรมสวรรค์นี้  

สารภาพและยอมรับสัจธรรมของพระองค์  ดังกล่าวคือความศรัทธาของพวกเขาท่ีท้าให้พวกเขาส่วนใหญ่ละ

วางจากความม่ังค่ังและญาติพี่น้อง  และยึดเหนี่ยวความยินดีของพระผู้ทรงความรุ่งโรจน์  พวกเขาสละชีวิต

เพื่อพระผู้เป็นท่ีรักย่ิงของตน  และยอมสละทุกอย่างในหนทางของพระองค์  อกของพวกเขากลายเป็นเป้า

ส้าหรับลูกดอกของศัตรู  และศีรษะของพวกเขาประดับอยู่บนหอกของพวกไม่มีศาสนา   ไม่มีดินแดนใดท่ียัง

ไม่ได้ด่ืมเลือดของผู้ท่ีเป็นร่างของความปล่อยวางเหล่านี้  ไม่มีดาบใดท่ีไม่ได้ฟันคอของพวกเขา  การกระท้า

ของพวกเขาเท่านั้นท่ีให้การยืนยันสัจธรรมในค้าพูดของพวกเขา  ดวงวิญญาณท่ีวิสุทธิ์ เหล่านี้ ท่ีได้ลุกข้ึนสละ

ชีวิตอย่างรุ่งโรจน์เพื่อพระผู้เป็นท่ีรักย่ิงของตน  จนท้ังโลกพิศวงต่อลักษณะการเสียสละของพวกเขา   ไม่ใช่

หลักฐานท่ีเพียงพอส้าหรับประชาชนในยุคนี้หรือ?  นี้ไม่ใช่พยานท่ีเพียงพอท่ีค้านกับความไม่ซ่ือสัตย์ของ

บรรดาผู้ท่ีทรยศความศรัทธาของตนด้วยเร่ืองเ ล็กน้อย  ผู้ ซ่ึง เอาความเป็นอมตะไปแลกกับส่ิงท่ีจะต้องมอด

ม้วย  ผู้ซ่ึงท้ิงโควซาร์แห่งการปรากฏองค์ของพระผู้เป็นเจ้าเพื่อน้้าพุเค็ม  ซ่ึงจุดมุ่งหมายเ ดียวในชีวิตของพวก

เขาคือการแย่งชิงทรัพย์สินของผู้อ่ืน?  ดังท่ีเจ้าเห็นแล้วว่าพวกเขาท้ังหมดสาละวนอยู่กับส่ิงไร้แก่นสาร ต่างๆ 

ในโลก  และได้หลงไกลไปจากพระผู้เป็นพระผู้เป็นนาย  พระผู้ทรงความสูงส่งท่ีสุดอย่างไร 

จงมีความเป็นธรรม : ผู้ท่ีมีการกระท้าสอดคล้องกับค้าพูด  มีความประพฤติภายนอก สอดคล้องกับ

จิตใจภายในเหล่านี้  คือพยานหลักฐานท่ีน่ายอมรับหรือคู่ควรท่ีจะได้รับความสนใจหรือไม่?  จิตใจฉงนต่อ

การกระท้าของพวกเขา  และวิญญาณพิศวงต่อความแกร่งกล้าและทนทรหดของพวกเขา  หรือว่าดวงวิญญาณ



103 

 

ท่ีไม่ซ่ือสัตย์เหล่านี้คือพยานหลักฐานท่ีน่ายอมรับ  ซ่ึงพวกเขามิได้หายใจส่ิงใดนอกจากลมหายใจแห่งกิเลสท่ี

เห็นแก่ตัว  และถูกจองจ้าอยู่ในกรงแห่งความเพ้อฝันอันเหลวไหลของตน ?  เสมือนค้างคาวแห่งความมืด  

พวกเขาไม่ยกศีรษะของตนข้ึนจากท่ีนอน  เว้นแต่เพื่อจะไขว่คว้าส่ิงท่ีไม่จิรังของโลก  และ จิตใจของพวกเขา

ไม่สงบยามค้่าคืน  เว้นแต่จะได้ตรากตร้าส่งเสริมจุดมุ่งหมายของชีวิตท่ีโสมมของตน  ด้วยจมอยู่ในแผนการ

ท่ีเห็นแก่ตัวของตน  พวกเขาหาได้รู้โองการสวรรค์  ยามกลางวันพวกเขาพยายามไขว่คว้าประโยชน์ทางโลก

ด้วยวิญญาณท้ังหมดของตน  และยามกลางคืนพวกเขายุ่งอยู่กับการสนองตัณหาของตนเท่านั้น  กฎหรือ

มาตรฐานใดหรือท่ีให้มนุษย์มีเหตุผลสมควรท่ีจะยึดถือค้าปฏิเสธของดวงวิ ญญาณท่ีจิตใจคับแคบดังกล่าว  

แล้วละเลยความศรัทธาของบรรดาผู้ท่ีได้สละชีวิต  ความม่ัง ค่ัง   ความโด่งดังและกิตติศัพท์  ชื่อเ สียงและ

เกียรติของตน  เพื่อเห็นแก่ความยินดีของพระผู้เป็นเจ้า?   

ส่ิงท่ีเกิดข้ึนในชีวิตของ “เ จ้าชายของผู้สละชีวิตท้ังหลาย” (172)  ไม่ได้รับการพิจารณาว่าเ ป็น

เหตุการณ์ท่ีเกรียงไกรท่ีสุด  หลักฐานท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสุดของสัจธรรมของเขาหรือ?  ประชาชนในอดีตไม่ได้

ประกาศหรือว่าเหตุการณ์เหล่านั้นไม่เคยมีมาก่อน?  พวกเขาไม่ได้ยืนยันหรือว่า   ไม่มีผู้แสดงสัจธรรมคนใด

เคยแสดงความไม่ผันแปรและความรุ่งโรจน์ตระการตาดังกล่าว?  และกระนั้นเหตุการณ์คร้ังนี้ในชีวิตของเขา

แม้จะเร่ิมต้นตอนเช้าก็จบลงเม่ือผ่านไปคร่ึงวัน  ขณะท่ีบรรดา ผู้ท่ีเ ป็นแสงสว่างท่ีวิสุทธิ์ เหล่านี้ได้ทนความ

ทุกข์ทรมานท่ีหล่ังมายังพวกเขาจากรอบด้านอย่างกล้าหาญเป็นเวลาสิบแปดปี  พวกเขาได้เ สียสละชีวิตใน

หนทางของพระผู้ทรงความรุ่งโรจน์ด้วยความรัก  ความอุทิศ  ความอ่ิมใจและ ความหรรษาท่ีวิสุทธิ์อย่างไร!  

ทุกคนเป็นพยานต่อความจริงของเร่ืองนี้  และกระนั้นพวกเขาดูแคลนการเปิดเผยพระธรรมคร้ังนี้ได้อย่างไร ?  

มียุคไหนหรือท่ีเคยเป็นพยานต่อเหตุการณ์ท่ีเป็นประวัติศาสตร์เหล่านี้?  หากสหายเหล่านี้ไม่ใช่ ผู้ไขว่คว้าพระ

ผู้เป็นเจ้าท่ีแท้จริง  ใครอ่ืนหรือท่ีจะเ รียกได้ด้วยชื่อนี้ ?  สหายเหล่านี้ เคยเป็นผู้แสวงหาอ้านาจและความ

รุ่งโรจน์หรือ?  พวกเขาเคยปรารถนาความร้่ารวยหรือ?  พวกเขาเคยมีความต้องการใดหรือนอกจากความยินดี

ของพระผู้เป็นเจ้า?  หากสหายเหล่านี้กับพยานหลักฐานท่ียอดเย่ียมและผลงานท่ีน่าพิศวงท้ังหมดของพวกเขา

เป็นความจอมปลอม  เช่นนั้นใครหรือท่ีคู่ควรจะอ้างตนว่าเ ป็นความจริง ?  เราขอสาบานต่อพระผู้เ ป็นเ จ้า!  

การกระท้าของพวกเขาคือพยานหลักฐานท่ีเพียงพอและข้อพิสูจน์ท่ีแย้งไม่ได้ส้าหรับประชาชนท้ังหมดของ

โลก  หากมนุษย์ไตร่ตรองความลึกลับของการเปิดเผยพระธรรมสวรรค์ในหัวใจ  “และบรรดาผู้ท่ีกระท้าอย่าง

ไม่ยุติธรรม  จะรู้ในไม่ช้าว่าชะตากรรมอะไรรอคอยเขาอยู่!” (173)  

ย่ิงไปกว่านั้นสัญลักษณ์ของความจริงและความจอมปลอมถูกระบุและก้าหนดไว้ในคัมภีร์  ค้ากล่าว

อ้างและการอวดอ้างของมวลมนุษย์จะต้องถูกทดสอบโดยเกณฑ์ท่ีสวรรค์ก้าหนดนี้   เพื่อว่าผู้ท่ีมีวาจาสัตย์จะ

เป็นท่ีรู้และแยกจากผู้อวดอ้าง  เกณฑ์นี้มิใช่อ่ืนใดนอกจากวจนะท่อนนี้ : “จงปรารถนาความตายหากเ จ้าเ ป็น
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บุรุษแห่งสัจธรรม” (174)  จงพิจารณาดูผู้สละชีวิตด้วยความจริงใจไร้ข้อกังขาเหล่านี้   ซ่ึงวาจาสัตย์ของพวก

เขาให้การยืนยันพระธรรมท่ีชัดแจ้งของคัมภีร์  และตามท่ีเ จ้าได้เ ป็นพยาน   พวกเขาทุกคนได้เ สียสละชีวิต  

ความม่ังค่ัง  ภรรยา  ลูก  ทุกอย่างของตน  และข้ึนไปสู่ห้อง สูงสุดบนสวรรค์  เ ป็นธรรมหรือท่ีจะปฏิเสธ

พยานหลักฐานของผู้ประเสริฐท่ีปล่อยวางเหล่านี้  ท่ียืนยันสัจธรรมของการเปิดเผยพระธรรมท่ีรุ่งโรจน์และ

เหนือชั้นนี้  แล้วถือว่าการประณามพระผู้เป็นแสงสว่างอ้าไพนี้เป็นท่ีน่ายอมรับ  ซ่ึงประณามโดยชนชาติท่ีไม่

ซ่ือสัตย์ดังกล่าว  ผู้ซ่ึงละท้ิงความศรัทธาเพื่อทอง  และเพราะเห็นแก่ความเป็นผู้น้า  จึงไม่ยอมรับ พระองค์  

พระผู้ทรงเป็นผู้น้าคนแรกของมวลมนุษยชาติ?  ท้ังนี้แม้ว่าเวลานี้ อุปนิสัยใจคอของพวกเขาถูกเปิดเผยต่อ

ประชาชนท้ังหมดท่ียอมรับพวกเขาว่า  เป็นพวกท่ีจะไม่ยอมท้ิงอ้านาจทางโลกของตนแม้แต่น้อยเพื่อเห็นแก่

ศาสนาศักด์ิสิทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้า  ไหนเลยจะท้ิงชีวิตของตน  ความม่ังค่ังและท่ีคล้ายกัน  

จงมองดูว่าตามพระธรรมท่ีชัดแจ้งในคัมภีร์  เกณฑ์สวรรค์ได้แยกคนจริงและคนจอมปลอมอย่างไร  

แม้กระนั้นพวกเขายังคงไม่รู้สัจธรรมนี้  และหลับอยู่ในความไม่เอาใจใส่  ก้าลังไขว่คว้าส่ิงไร้แก่นสารต่างๆ 

ในโลก  และครุ่นคิดถึงความเป็นผู้น้าทางโลกท่ีไร้สาระ  

“ดูกร  บุตรแห่งมนุษย์!  หลายต่อหลายวันผ่าน ไป  โดยท่ีเ จ้าสาละวนอยู่กับความเพ้อฝันและ

จินตนาการท่ีเหลวไหลของเจ้า  เจ้าจะหลับใหลอยู่บนเตียงไปอีกนานเท่าไร?  จงต่ืนข้ึนมาจากความหลับใหล  

เพราะดวงอาทิตย์ข้ึนมาถึงเท่ียงวันแล้ว  และอาจส่องแสงอ้าไพมายังเจ้า” 

อย่างไรก็ตามขอให้รู้ไว้ด้วยว่า  ไม่มีใครในหมู่บัณฑิตและนักบวช เหล่านี้ ท่ีเรากล่าวถึง  ได้รับการ

ประสาทด้วยต้าแหน่งและเกียรติของความเป็นผู้น้า  เพราะบรรดาผู้น้าศาสนาท่ีรู้จักกันดีและมีอิทธิพล   ผู้ซ่ึง

ครองต้าแหน่งแห่งอ้านาจและปฏิบัติหน้าท่ีของความเป็นผู้น้า  ไม่สามารถแสดงความภักดีต่อพระผู้เ ปิดเผย

สัจธรรม  นอกจากผู้ท่ีพระผู้เป็นเจ้าประสงค์  แต่ส่ิงเหล่านี้ไม่เคยเ กิดข้ึนยกเ ว้นไม่ ก่ีคน  “และคนรับใช้ไม่ก่ี

คนของเราเป็นผู้ท่ีรู้คุณ” (175)  ดังท่ีในยุคศาสนานี้ในหมู่นักบวชท่ีมีชื่อท่ีควบคุมประชาชนไว้ในเงื้อมมือแห่ง

อ้านาจ  ไม่มีใครยอมรับศาสนานี้  ไม่เพียงเท่านั้น  พวกเขาพยายามต่อต้านศาสนานี้ ด้วยความเป็นปรปักษ์

และมุ่งม่ัน  อย่างท่ีไม่มีหูใดเคยได้ยินหรือดวงตาใดเคยเห็นท่ีคล้ายกัน 

พระบ๊อบ  พระผู้เป็นนาย  ผู้ทรงประเสริฐสุด  ขอให้ชีวิตของทุกคนเป็นพลีเพื่อพระองค์  ทรงเปิดเผย

สารเฉพาะเจาะจงฉบับหนึ่งถึงเหล่านักบวชของทุกเมือง  ซ่ึงในสารนี้พระองค์ทรงอธิบาย ลักษณะของการ

ปฏิเสธและการไม่ยอมรับของพวกเขาแต่ละคน  “ดังนั้นพวกเจ้าซ่ึงเป็นบุรุษแห่งการหย่ังเห็น  จงเอาใจใส่ให้

ดี!” (176)  โดยการกล่าวถึงการต่อต้านของพวกเขา  พระองค์มีเจตนาท่ีจะ ท้าให้ค้าคัดค้านท่ีประชาชนแห่ง

คัมภีร์บายันอาจจะใช้ในยุคแห่งการปรากฏองค์ของ “โมสทากอส” (177)  ไม่มีน้้าหนัก  ซ่ึง เ ป็นวันแห่งการ

ฟื้นคืนชีพคร้ังหลัง  โดยการอ้างว่าในยุคศาสนาของคัมภีร์บายัน  นักบวชจ้านวนหนึ่งยอมรับศาสนา  แต่ใน
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การเปิดเผยพระธรรมคร้ังหลังนี้  ไม่มีใครในหมู่นักบวชเหล่านี้ยอมรับค้ากล่าวอ้างของพระองค์  จุดประสงค์

ของพระองค์คือเพื่อจะเตือนประชาชนเพื่อว่า  พระผู้เป็นเ จ้าทรงห้าม  พวกเขาจะไม่ยึดถือความคิดท่ีโง่เง่า

ดังกล่าว  และพรากตนเองจากพระผู้ทรงความงามสวรรค์  ใช่แล้ว  นักบวชเหล่านี้ ท่ีเรากล่าวถึง  ส่วนใหญ่

แล้วไม่มีชื่อเสียง  และโดยกรุณาธิคุณของพระผู้เป็นเจ้า  พวกเขาท้ังหมดได้รับการช้าระให้ปลอดจากส่ิงไร้

แก่นสารต่างๆ ในโลก  และเป็นอิสระจากเคร่ืองยศแห่งความเป็นผู้น้า  “ดังกล่าวคือความอารีของพระผู้เ ป็น

เจ้า  ซ่ึงพระองค์ทรงให้ผู้ท่ีพระองค์ประสงค์”   

อีกข้อพิสูจน์และหลักฐานหนึ่งของสัจธรรมของการเปิดเผยพระธรรมคร้ังนี้   ซ่ึงส่องแสงเหมือนกับ

ดวงอาทิตย์ท่ามกลางข้อพิสูจน์อ่ินท้ังหมดคือ  ความไม่ผั นแปรของพระผู้ทรงความงามนิรันดร์ในการ

ประกาศศาสนาของพระผู้เป็นเจ้า  แม้ว่ายังหนุ่มและเยาว์วัย  และแม้ว่าศาสนาท่ีพระองค์เ ปิดเผยขัดกับความ

ปรารถนาของประชาชนท้ังหมดของโลก  ท้ังคนชั้นสูงและคนต้่าต้อย  คนร้่ารวยและคนยากไร้  คนรุ่งเ รือง

และคนตกต้่า  กษัตริย์และข้าแผ่นดิน  ถึงกระนั้นพระองค์ก็ลุกข้ึนประกาศศาสนาอย่างแน่วแน่  ทุกคนรู้และ

ได้ยิน  พระองค์ไม่กลัวใครและไม่ค้านึงถึงผลท่ีจะตามมา  ส่ิงนี้ ถูกแสดงให้เห็นชัดได้หรือนอกจากโดย

อานุภาพของการเปิดเผยพระธรรมสวรรค์  และอ้านาจของพระประสงค์ท่ีเอาชนะไม่ได้ของพระผู้เ ป็นเ จ้า ?  

ความชอบธรรมของพระผู้เป็นเจ้าเป็นพยาน!  หากใครคิดพิจารณาการเปิดเผยพระธรรมคร้ัง ย่ิงใหญ่นี้ใน

หัวใจ  ความคิดเก่ียวกับการประกาศนั้นอย่างเดียวก็จะท้าให้เขาสับสน !  หากหัวใจของมวลมนุษย์มายัดเ ยียด

กันอยู่ในหัวใจของเขา  เขาก็ยังคงลังเลท่ีจะเส่ียงกับวิสาหกิจท่ีน่าเกรงขามดังกล่าว  เขาสามารถท้าส่ิงนี้ ส้าเ ร็จ

ได้ก็โดยการอนุญาตของพระผู้เป็นเจ้า  โดยท่ีช่องหัวใจของเขาถูกเชื่อมโยงกับบ่อเ กิดของกรุณาธิคุณสวรรค์  

และวิญญาณของเขาวางใจในการค้้าจุนท่ีวางใจได้ของพระผู้ทรงมหิทธานุภาพเท่านั้น  เราสงสัยว่าอะไรหรือ

ท่ีพวกเขาคิดว่าเป็นเหตุของความกล้าหาญท่ีย่ิงใหญ่นี้ ?  พวกเขากล่าวหาพระอง ค์ว่าเบาปัญญาดังท่ีเคย

กล่าวหาศาสนทูตท้ังหลายในอดีตหรือ?  หรือพวกเขายืนยันว่าแรงจูงใจของพระองค์มิใช่ อ่ืนใด  นอกจาก

อยากเป็นผู้น้าและการได้มาซ่ึงความร้่ารวยทางโลก?  

พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงกรุณา!  ในคัมภีร์ของพระองค์ท่ีทรงให้ชื่อว่า “กายูโมล แอสมา” ซ่ึง เ ป็นคัมภีร์

แรกท่ีย่ิงใหญ่และทรงอ้านาจท่ีสุด  พระองค์ทรงพยากรณ์การสละชีวิตของตนเองด้วยวรรคนี้  : “ข้าแต่พระผู้

เป็นเศษท่ีเหลือของพระผู้เป็นเจ้า!  ข้าพเจ้าได้เสียสละตนเองเพื่อพระองค์เท่านั้น  ข้าพเจ้ายอมรับการสาปแช่ง

ท้ังหลายเพื่อเห็นแก่พระองค์  และไม่ปรารถนาส่ิงใดนอกจากการสละชีวิตในหนทางแห่งความรักของ

พระองค์  พยานท่ีเพียงพอส้าหรับข้าพเจ้าคือพระผู้เ ป็นเ จ้า  พระผู้ทรงความประเสริฐ  พระผู้ทรงคุ้มครอง  

พระผู้ด้ารงอยู่ก่อนยุคสมัย!”   
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ท้านองเดียวกันในการตีความอักษร “ฮา”  พระองค์ปรารถนาจะสละชีวิตโดยกล่าวว่า : “เราคิดว่าเรา

ได้ยินสุรเสียงร้องเรียกอยู่ในชีวิตส่วนลึกท่ีสุดของเรา ‘จงเสียสละส่ิงท่ีเ จ้ารักมากท่ีสุดในหนทางของพระผู้

เป็นเจ้า  ดังท่ีอิหม่ามฮุสเซน  ขอสันติสุขจงมีแด่เขา  ได้สละชีวิตของเขาเพื่อเห็นแก่เรา ’  และหากเราไม่

ค้านึงถึงความลึกลับท่ีหลีกเล่ียงไม่ได้  พระผู้กุมชีวิตของเราไว้ระหว่างมือของพระองค์เ ป็นพยาน  ถึงแม้ว่า

กษัตริย์ท้ังหมดของโลกจะรวมตัวกัน  พวกเขาก็ไม่สามารถเอาไปจากเราได้แม้อักษรเดียว  และคนรับใช้

เหล่านี้ซ่ึงไม่คู่ควรท่ีจะได้รับความสนใจและแท้จริงแล้วเป็นพวกท่ีถูกรังเ กียจ  จะ ย่ิงไม่สามารถเพียงไหน...

เพื่อว่าทุกคนจะรู้ว่าเราอดทน  ยอมจ้านน  และเสียสละตนเองแค่ไหนในหนทางของพระผู้เป็นเจ้า” 

พระผู้เปิดเผยวาทะดังกล่าวจะได้รับการพิจารณาได้หรือว่า  เ ดินอยู่ในหนทางอ่ืนนอกจากหนทาง

ของพระผู้เป็นเจ้า  และปรารถนาส่ิงอ่ืนนอกจากความยินดีของพระองค์?  ในวจนะท่อนนี้มีลมหายใจแห่ง

ความปล่อยวางปกปิดไว้  ซ่ึงหากหายใจเต็มท่ีมายังโลก  ทุกชีวิตจะสละชีวิตและเสียสละวิญญาณของตน   จง

ใคร่ครวญดูความประพฤติท่ีเลวทรามของประชาชนรุ่นนี้  และเป็นพยานต่อความอกตัญญูอันเหลือเชื่อของ

พวกเขา  จงสังเกตดูว่าพวกเขาได้ปิดตาตัวเองต่อความรุ่งโรจน์ท้ังหมดนี้อย่างไร  และก้าลังไขว่คว้าซากสัตว์

ท่ีเหม็นเน่าอย่างน่าเวทนา  ซ่ึงจากท้องของซากสัตว์เหล่านี้มีเสียงร้องข้ึนมา จากสสารของผู้ซ่ือสัตย์ท่ีถูกกลืน  

และกระนั้นพวกเขาตะโกนค้าใส่ร้ายพระผู้เป็นอรุโณทัยแห่งความวิสุทธิ์ ท้ังหลายอย่างไม่สมควรเช่นไร?  

ดังนี้เราเล่าให้เจ้าฟังส่ิงท่ีน้้ามือของพวกไม่มีศาสนาได้กระท้า  ผู้ซ่ึงในวันแห่งการฟื้ นคืนชีพได้หันหน้าหนี

ไปจากการมาปรากฏองค์ของพระผู้เป็นเจ้า  ผู้ซ่ึงพระผู้เป็นเจ้าได้ทรมานด้วยไฟ แห่งความเชื่อท่ีผิดของพวก

เขาเอง  และพระองค์ได้เตรียมการลงโทษไว้ส้าหรับพวกเขาในโลกหน้า   ซ่ึงจะกลืนกินท้ังร่างกายและ

วิญญาณของพวกเขา  เพราะคนเหล่านี้กล่าวว่า : “พระผู้เ ป็นเ จ้าไร้อานุภาพ  และมือแห่งความปรานีของ

พระองค์ถูกล่าม” 

ความแน่วแน่ในศาสนาคือพยานหลักฐานท่ีแน่นอนและหลักฐานท่ีรุ่งโรจน์ของสัจธรรม  ดัง ท่ี “ตรา

ประทับของศาสนทูตท้ังหลาย” ทรงกล่าวว่า : “วจนะสองท่อนได้ท้าให้เราแก่”  วจนะท้ังสองท่อนนี้ชี้ บ่ง

ความไม่ผันแปรในศาสนาของพระผู้เป็นเจ้า  ดังท่ีพระองค์ทรงกล่าวว่า : “จงมีความแน่วแน่ตามท่ีเ จ้าได้รับ

บัญชา” (178)  

และบัดนี้จงพิจารณาดูว่า  ซัดเดร่ย์แห่ง เรซวานของพระผู้เ ป็นเ จ้านี้ในวัยหนุ่มเ ต็มท่ี  ไ ด้ลุกข้ึน

ประกาศศาสนาของพระผู้เป็นเจ้าอย่างไร  จงมองดูว่าพระผู้ทรงความงามของพระผู้เ ป็นเ จ้านี้ได้เ ปิดเผยความ

แน่วแน่เช่นไร  ท้ังโลกได้ลุกข้ึนขัดขวางพระองค์แต่ก็ล้มเหลวโดยส้ินเชิง   พวกเขาประหัตประหารซัดเดร่ย์

แห่งความความวิสุทธิ์นี้ย่ิงรุนแรงเท่าไร  ความศรัทธาของพระองค์ก็ย่ิงเพิ่มข้ึน  และเปลวไฟแห่งความรักของ
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พระองค์ก็ลุกอย่างสว่างไสวย่ิง ข้ึน  ท้ังหมดนี้ เ ป็นท่ีประจักษ์  และไม่มีใครโต้แย้งความจริงนี้   ในท่ีสุด

พระองค์ยอมสละวิญญาณของตนและบินข้ึนไปสู่อาณาจักรเบ้ืองบน  

และหลักฐานส่วนหนึ่งของสัจธรรมแห่งการปรากฏองค์ของพระองค์คือ  อ้านาจเหนือกว่า  อานุภาพ

เหนือธรรมดาและความเป็นใหญ่ท่ีพระองค์  พระผู้เ ปิดเผยชีวิตและ เป็นพระศาสดาของพระผู้เ ป็นท่ีบูชา  ได้

เปิดเผยไปท่ัวโลกโดยล้าพังและไม่ได้รับการช่วยเหลือ  ทันใดท่ีพระผู้ทรงความงามนิรันดร์นี้ เ ปิดเผยตนเองใน

เมืองชีราซในปีหกสิบ  และฉีกม่านแห่งการปกปิดจนขาดสะบ้ัน  สัญลักษณ์ของอิทธิพลเหนือกว่า  อ้านาจ  

อธิปไตยและอานุภาพ  ท่ีมาจากพระผู้เป็นสาระของสาระท้ังหลาย  ทะเลของทะเลท้ังหลาย  เ ป็นท่ีเห็นชัดในทุก

ดินแดนอย่างมากมาย  จนเคร่ืองหมาย  หลักฐาน  สัญลักษณ์และพยานยืนยันของพระผู้เ ป็นดวงอาทิตย์แห่งธ รรม

นี้ปรากฏข้ึนในทุกเมือง  ผู้ท่ีมีหัวใจบริสุทธิ์และเมตตามากมายเพียงไร  สะท้อนแสงของดวงอาทิตย์นิรันดร์นี้

อย่างซ่ือสัตย์  และความรู้เอนกอนันต์เพียงไหนมาจากมหาสมุทรแห่งอัจฉริยภาพสวรรค์นี้   ซ่ึงห้อมล้อมทุกชีวิต !  

ในทุกเมืองนักบวชและเจ้าหน้าท่ีระดับสูงท้ังหมดลุกข้ึนขัดขวางและสกัดพวกเขา  พร้อมจะใช้ความประสงค์ร้าย  

ความริษยา  และการใช้อ้านาจบาตรใหญ่เพื่อปราบปรามพวกเขา  ดวงวิญญาณบริสุทธิ์ ผู้เ ป็นสาระของความ

ยุติธรรมจ้านวนมากมายเพียงไร  ถูกกล่าวหาว่าใช้อ้านาจบาตรใหญ่และถูกสังหาร!  ผู้เ ป็นร่างของความบริสุทธิ์

มากมายเพียงไหน  ท่ีมิได้แสดงส่ิงใดนอกจากความรู้ท่ีแท้จริงและการกระท้าท่ีไม่ด่างพร้อย  ต้องตายอย่าง

เจ็บปวด!  กระนั้นก็ตามผู้บริสุทธิ์เหล่านี้แต่ละคนหายใจพระนามของพระผู้เป็นเ จ้าจนวินาทีสุดท้าย  และเหินอยู่

ในอาณาจักรแห่งการยอมจ้านน  ดังกล่าวนี้คืออ้านาจและอิทธิพลท่ีพระองค์ใช้เปล่ียนแปลงพวกเขา  จนพวกเขา

ไม่ปรารถนาส่ิงใดนอกจากพระประสงค์ของพระองค์  และระลึกถึงพระองค์ด้วยวิญญาณของตน  

จงใคร่ครวญดู : ใครในโลกนี้หรือท่ีสามารถแสดงอานุภาพเหนือธรรมดาและอิทธิพลแทรกซอน

ดังกล่าว?  หัวใจท่ีไม่ด่างพร้อยและดวงวิญญาณท่ีบริสุทธิ์ ท้ังหมดเหล่านี้ไ ด้ตอบสนองต่อโองการเ รียกตัวของ

พระองค์ด้วยการยอมจ้านนอย่างส้ินเชิง  แทนท่ีจะบ่น  พวกเขาขอบคุณพระผู้เ ป็นเ จ้า  และท่ามกลางความมืดมน

ท่ีปวดร้าว  พวกเขาไม่เปิดเผยส่ิงใดนอกจากการยอมตามพระประสงค์ของพระองค์อย่างเ บิกบาน  เ ป็นท่ีประจักษ์

ว่าประชาชนท้ังหมดบนพิภพเกลียดพวกเขาอย่างไม่ผ่อนผันเพียงไร  ประสงค์ร้ายและชังพวกเขาอย่างเ คือง แค้น

เพียงไหน  พวกเขาถือว่าการประหัตประหารและความเ จ็บปวดท่ีกระท้าต่อผู้บริสุทธิ์และมีธรรมเหล่านี้   คือวิธี

ไปสู่ความรอดพ้น  ความเจริญรุ่งเรืองและความส้าเ ร็จท่ีย่ัง ยืน  ต้ังแต่สมัยของอดัมโลกเคยเป็นพยาน ต่อความ

โกลาหลและอลหม่านท่ีรุนแรงเช่นนี้หรือ?  แม้ความทรมานท้ังหมดท่ีได้รับและความเดือดร้อน นานัปการท่ีทน

มา  พวกเขาก็ยังกลายเป็นข้ีปากและจุดหมายของการสาปแช่งทุกแห่งหน  เราคิดว่าความอดทนเปิดเผยออกมาได้

ก็ด้วยความแกร่งกล้าของพวกเขา  และความซ่ือสัตย์เองบังเกิดข้ึนได้ก็โดยการกระท้าของพวกเขาเท่านั้น  
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จงไตร่ตรองเหตุการณ์อันเป็นประวัติศาสตร์เหล่านี้ในหัวใจของเ จ้า  เพื่อว่าเ จ้าจะได้เ ข้าใจความ

ย่ิงใหญ่และสังเกตเห็นความรุ่งโรจน์ท่ีตรึงใจของการเปิดเผยพระธรรมคร้ังนี้   เม่ือนั้นโดยกรุณาธิคุณของพระ

ผู้ทรงปรานี  วิญญาณแห่งความศรัทธาจะถูกหายใจเข้าไปในชีวิตของเจ้า   และเ จ้าจะได้ครอง ท่ีนั่งแห่งความ

ม่ันใจและอยู่บนนั้น  พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวเป็นพยานให้เรา !  หากเ จ้าไตร่ตรองสักพัก  เ จ้าจะยอมรับว่า

นอกจากสัจธรรมท้ังหมดเหล่านี้ท่ีพิสูจน์ให้เห็นและหลักฐานท้ังหลายท่ีกล่าวมา   การปฎิเสธ  การสาปแช่ง

และการประณามโดยประชาชนของโลกในตัวมันเอง  คือข้อพิสูจน์ท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสุดและ พยานหลักฐานท่ี

แน่นอนท่ีสุดของสัจธรรมของวีรบุรุษเหล่านี้ในสนามแห่งการยอมจ้านนและการปล่อยวาง  เ ม่ือใดก็ตามท่ี

เจ้าท้าสมาธิใคร่ครวญดูค้าพูดหาเร่ืองต่างๆ ท่ีกล่าวโดยประชาชนท้ังหมด  ไม่ว่าจะเป็นนักบวช  ผู้รู้หรือคน

เขลา  เจ้าจะม่ันคงแน่วแน่ในศาสนาย่ิง ข้ึน  เพราะส่ิงใดก็ตามท่ีบังเ กิดข้ึน   พระผู้เ ป็นเหมืองแห่งความรู้

สวรรค์และเป็นผู้รับกฎนิรันดร์ของพระผู้เป็นเจ้า  ได้พยากรณ์ไว้แล้ว 

แม้ว่าเราไม่มีเจตนาจะกล่าวถึงค้าพยากรณ์ต่างๆ ของยุคท่ีผ่านมา  กระนั้นเพราะความรักของเราท่ีมี

ต่อเจ้า  เราจะกล่าวถึงบางค้าพยากรณ์ท่ีมีความเก่ียวโยงกับการอภิปรายเหตุผลของเรา   อย่างไรก็ตามเราไม่

รู้สึกว่าค้าพยากรณ์ดังกล่าวเป็นส่ิงจ้าเป็น  เนื่องด้วยส่ิงท่ีเรากล่าวไว้แล้วเพียงพอส้าหรับโลกและทุกส่ิงท่ีอยู่

ในโลก  ความจริงแล้วคัมภีร์ท้ังหมดและความลึกลับในคัมภีร์เหล่านี้ถูกกล่าวไว้อย่างรวบรัดในเ ร่ืองราวอย่าง

ย่อนี้  ถึงขนาดท่ีว่าหากบุคคลหนึ่งไตร่ตรองส่ิงนี้ในหัวใจสักพัก  เขาจะค้นพบความลึกลับท้ังหลายของพระ

วจนะของพระผู้เป็นเจ้าจากท้ังหมดท่ีกล่าวมา  และจะเข้าใจความหมายของส่ิงใดก็ตามท่ี กษัตริย์ในอุดมคติ

แสดงให้ปรากฏ  เนื่องด้วยประชาชนมีความเข้าใจและสถานะต่างกัน  เราจะขอกล่าวถึงบางค้าพยากรณ์  เพื่อ

ว่าค้าพยากรณ์เหล่านี้จะให้ความไม่ผันแปรแก่ดวงวิญญาณท่ีหว่ันไหว  ให้ความสงบแก่จิตใจท่ีวิตก  ดังนี้

พยานหลักฐานของพระผู้เป็นเจ้าส้าหรับประชาชนท้ังคนชั้นสูงและคนต้่าต้อย   จะครบถ้วนสมบูรณ์  

หนึ่งในค้าพยากรณ์ดังกล่าวคือ “และเ ม่ือพระผู้เ ป็นมาตรฐานแห่งสัจธรรมถูกแสดงให้เห็นชัด  

ประชาชนของท้ังโลกตะวันออกและโลกตะวันตกจะสาปแช่งพระองค์”  การด่ืมอมฤตแห่งการละวาง  การ

ไปให้ถึงยอดอันสูงส่งแห่งความปล่อยวาง  และการท้าสมาธิใคร่ครวญท่ีกล่าวไว้ในวจนะ “การใคร่ครวญ

ชั่วโมงเดียวดีกว่าการบูชาท่ีเคร่งศาสนาเ จ็ดสิบปี” เ ป็นส่ิงจ้าเ ป็น  เพื่อว่าความลับของความประพฤติท่ีน่า

สมเพชของประชาชนจะถูกค้นพบ  ประชาชน ท่ีแม้ว่ารักและปรารถนาสัจธรรมท่ีตน นับถือ  ก็สาปแช่ง

บรรดาสาวกของพระผู้เป็นสัจธรรมเม่ือพระองค์ถูกแสดงให้เห็นชัด  ค้าพยากรณ์ท่ีกล่าวไว้ข้างบนเป็นพยาน

ต่อสัจธรรมนี้  เป็นท่ีประจักษ์ว่าเหตุผลส้าหรับความประพฤติดังกล่าวมิใช่ อ่ืนใดนอกจากการ ล้มเ ลิกระเบียบ  

ธรรมเนียม  นิสัยและพิธีกรรมท่ีครอบพวกเขาอยู่  ไม่เช่นนั้นแล้วหากพระผู้ทรงความงามของพระผู้ทร ง

ปรานีท้าตามระเบียบและธรรมเนียมเดียวกันท่ีใช้กันอยู่ในหมู่ประชาชน  และหากพระองค์ อนุมัติการปฏิบัติ
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ส่ิงเหล่านั้น  ความขัดแย้งและความมาดร้ายดังกล่าวย่อมไม่เ ป็นท่ีเห็นชัดในโลก  ค้าพยากรณ์ ท่ีประเสริฐนี้

ได้รับการยืนยันและพิสูจน์โดยวจนะเหล่านี้ท่ีพระองค์เ ปิดเผยไว้ว่า : “วันท่ีพระผู้เ รียกตัวจะเ รียกให้มา รับ

เร่ืองท่ีเข้มงวด” (179)    

เสียงร้องเรียกของพระผู้น้าข่าวสวรรค์จากเหนือม่านแห่งความรุ่งโรจน์   ซ่ึงก้าลังเ รียกมนุษยชาติให้

สละทุกส่ิงท่ีพวกเขายึดติดโดยส้ินเชิงนั้น  แทงกิเลสในใจของพวกเขา  และนี่ คือสาเหตุของความยุ่งยากอัน

ขมข่ืนและความอลหม่านท่ีรุนแรงท่ีเกิดข้ึน  จงพิจารณาดูหนทางของประชาชน  พวกเขาละเลยค้าพยากรณ์ท่ี

มีหลักฐานเหล่านี้ท่ีล้วนแต่บรรลุแล้ว  และไปยึดถือค้าพยากรณ์ท่ีน่ากังขาว่าเชื่อถือได้หรือไม่  แล้วถามว่า

ท้าไมยังไม่มีอะไรเกิดข้ึนตามค้าพยากรณ์  และกระนั้นส่ิงต่างๆ ท่ีพวกเขานึกไม่ถึงถูกแสดงให้เห็นชัดแล้ว  

เคร่ืองหมายและสัญลักษณ์ของพระผู้เป็นสัจธรรมส่องแสงราวกับดวงอาทิตย์เท่ียงวัน  และกระนั้นประชาชน

ก้าลังเร่ร่อนอย่างสับสนไร้จุดหมายในท่ีรกร้างแห่งความโง่เขลาเบาปัญญา  แม้ว่า มีค้าพยากรณ์อันเป็นท่ี

ยอมรับและวจนะท่อนต่างๆ ในคัมภีร์โกรอ่านท่ีชี้บ่งศาสนาใหม่  กฎใหม่  และการเปิดเผยพระธรรมคร้ัง

ใหม่  ประชาชนรุ่นนี้ก็ยังคาดหวังรอคอยท่ีจะได้เห็นพระศาสดาตามพันธสัญญา  ท่ีจะมาสนับสนุนกฎของยุค

ศาสนาของพระโมฮัมหมัด  ท้านองเดียวกันชาวยิวและคริสเตียนก็ใช้ข้อโต้แย้งแบบนี้ 

หนึ่งในวาทะท่ีคาดการณ์ถึงกฎใหม่และการเปิดเผยพระธรรมคร้ังใหม่ในอนาคตคือวรรคเหล่านี้ใน 

“บทอธิษฐานแห่งโนดเบห์” : “พระผู้ถูกถนอมไว้ให้มาฟื้นฟูบทบัญญัติและกฎอยู่ท่ีไหน ?  พระผู้มีอ้านาจท่ี

จะเปล่ียนแปลงศาสนาและสาวกท้ังหลายอยู่ท่ีไหน?”  ท้านองเดียวกันอิหม่ามอาลีเปิดเผยไว้ใน ซิยารัท (180) : 

“สันติสุขจงมีแด่พระผู้เป็นสัจธรรมใหม่”  เม่ือถูกถามเก่ียวกับลักษณะของอิหม่ามเมห์ดิ  อาบู อับดิลลาห์ตอบ

ว่า “พระองค์จะท้าส่ิงท่ีพระโมฮัมหมัดผู้เป็นธรรมทูตของพระผู้เ ป็นเ จ้าเคยท้า  และจะ ลบล้าง ส่ิง ท่ีมีมาก่อน

พระองค์  ดังท่ีธรรมทูตของพระผู้เป็นเจ้าได้ลบล้างวิถีทางต่างๆ ของธรรมทูตท้ังหลายท่ีมาก่อน” 

จงมองดูว่า  แม้ว่ามีค้าพยากรณ์เหล่านี้และท่ีคล้ายกัน  พวกเขาก็ยังโต้เ ถียงอย่างเหลวไหลเพียงไรว่า  

กฎต่างๆ ท่ีเปิดเผยไว้แต่ก่อนต้องไม่ถูกเปล่ียนแปลง  และกระนั้นจุดหมายของการเปิดเผยพระธรรมทุกคร้ัง

มิใช่เพื่อ ก่อให้เ กิดการเ ปล่ียนแปลงในอุปนิสัยใจคอท้ังหมดของมนุษยชาติหรอกห รือ  ซ่ึง เ ป็นกา ร

เปล่ียนแปลงท่ีจะแสดงออกมาท้ังภายนอกและภ ายใน  จะมีผลต่อจิตใจภายในและสภาพความเป็นอยู่

ภายนอก?  เพราะหากอุปนิสัยใจคอของมนุษยชาติไม่ถูกเปล่ียนแปลง  ความเปล่าประโยชน์ของพระศาสดา

สากลท้ังหลายของพระผู้เป็นเจ้าจะเห็นได้ชัด  ใน “อวาลิม” ซ่ึงเป็นหนังสือท่ีเชื่อถือได้และรู้จักกันดี  เ ป็นท่ี

ลิขิตไว้ว่า : “ชายหนุ่มจากบานีฮาชิมจะถูกแสดงให้เห็นชัด  เขาจะเปิดเผยคัมภีร์เล่มใหม่และเผยแพร่กฎใหม่”  

จากนั้นตามมาด้วยวจนะเหล่านี้ : “ศัตรูส่วนใหญ่ของพระองค์จะเป็นนักบวช ”  ในอีกวรรคหนึ่ง มีการเ ล่า

เก่ียวกับอิหม่ามซาเดคผู้เป็นบุตรชายของพระโมฮัมหมัดว่า  เขาพูดไว้ดังนี้  : “ชายหนุ่มคนหนึ่งจะปรากฏจาก
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บานีฮาชิม  เขาจะบัญชาประชาชนให้ซ่ือสัตย์ต่อเขา  คัมภีร์ของเขาจะเป็นคัมภีร์เ ล่มใหม่  ซ่ึง เขาจะเ รียก

ประชาชนให้มาปฏิญาณความศรัทธา  การเปิดเผยพระธรรมของเขานั้นเ ข้มงวดส้าหรับชาวอาหรับ  หากเ จ้า

ได้ยินเก่ียวกับเขา  จงรีบไปหาเขา”  พวกเขาปฏิบัติตามค้าส่ังการของบรรดาอิหม่ามของศาสนาและตะเกียง

แห่งความม่ันใจได้ดีเพียงไร!  แม้ว่าเป็นท่ีกล่าวไว้อย่างชัดเจนว่า : “หากเ จ้าได้ยินว่าชายหนุ่มจากบานีฮาชิม

มาปรากฏ  และเรียกประชาชนให้มาหาคัมภีร์ของพระผู้เป็นเจ้าเล่มใหม่  กฎใหม่ของพระผู้เ ป็นเ จ้า  จงรีบไป

หาเขา”  กระนั้นพวกเขาท้ังหมดกลับประกาศว่า  พระผู้เป็นนายแห่งชีวิตนั้นเป็นพวกไม่มีศาสนาและเป็นคน

นอกรีต  พวกเขาไม่รีบไปหาแสงสว่างฮาชิเมทนั้น  พระศาสดาของพระผู้ป็นเ จ้านั้น   ยกเ ว้นไปหาด้วยดาบท่ี

ชักออกมาและหัวใจท่ีเต็มไปด้วยความประสงค์ร้าย  ย่ิงไปกว่านั้นจงสังเกตดูว่าความเกลียดชังของเหล่า

นักบวชถูกกล่าวไว้อย่างชัดแจ้งเพียงไรในหนังสือต่างๆ  แม้ว่ามีค้าพยากรณ์ท่ีมีนัยส้าคัญและเป็นท่ีประจักษ์

เหล่านี้  มีค้าพาดพิงท่ีแน่ใจได้และโต้แย้งไม่ได้เหล่านี้  ประชาชนก็ได้ปฏิเสธพระผู้เ ป็นสาระท่ีสะอาดหมด

จดแห่งความรู้และวาทะศักด์ิสิทธิ์  แล้วหันไปหาบรรดาผู้อรรถาธิบายสนับสนุนการพยศและความหลงผิด  

ท้ังๆ ท่ีมีค้าพยากรณ์ท่ีบันทึกไว้เหล่านี้และวาทะต่างๆ ท่ีเ ปิดเผยไว้  พวกเขาก็พูดแต่ส่ิง ท่ีกิเลสท่ีเห็นแก่ ตัว

ของตนเองจูงใจ  และหากพระผู้เป็นสาระของสัจธรรมเปิดเผยส่ิงท่ีขัดกับความต้องการของพวกเขาและส่ิงท่ี

พวกเขาอยากจะให้เป็น  พวกเขาจะประณามพระองค์ทันทีว่าเป็นคนไม่มีศาสนาและจะคัดค้านว่า : “ส่ิงนี้ ขัด

กับค้าพูดของบรรดาอิหม่ามของศาสนาและผู้เ ป็นแสงสว่างท่ีอ้าไพ  ไม่มี ส่ิงดังกล่าวก้าหนดไว้โดยกฎท่ี

ละเมิดไม่ได้ของเรา”  แม้ดังนี้ก็ตามในยุคนี้  ผู้น่าสงสารท่ีจะต้องตายเหล่านี้ก็ยังใช้ถ้อยค้าท่ีไร้ค่าดังกล่าว 

และบัดนี้จงพิจารณาอีกค้าพยากรณ์หนึ่ง  และสังเกตดูว่าส่ิงท้ังหมดเหล่านี้ ถูกท้านายไว้อย่างไร  ใน 

“อาร์บาอิน” มีการบันทึกไว้ว่า : “จะมีชายหนุ่มมาจากบานีฮาชิม  เขาจะเปิดเผยกฎใหม่ๆ  เขาจะเ รียก

ประชาชนมาหาเขา  แต่จะไม่มีใครเอาใจใส่เสียงร้องเรียกของเขา  ศัตรูของเขาส่วนใหญ่จะเป็นนักบวช  พวก

เขาจะไม่เชื่อฟังค้าบัญชาของเขาแต่จะคัดค้านว่า : ‘ส่ิงนี้ ขัดกับส่ิงท่ีตกทอดมายังเราโดยบรรดาอิหม่ามของ

ศาสนา’”  ในยุคนี้ทุกคนก้าลังเอาถ้อยค้าเดียวกันนี้มาพูดซ้้าหารู้ไม่ว่า  พระองค์ประทับอยู่บน บัลลังก์แห่ง 

“พระองค์ท้าตามส่ิงท่ีพระองค์ประสงค์”  และอยู่บนท่ีนั่งแห่ง “พระองค์บัญญัติส่ิงท่ีพระองค์ปรารถนา” 

ไม่มีความเข้าใจใดสามารถเข้าใจธรรมชาติของการเปิดเผยพระธรรมของพระองค์  ไม่มีความรู้ใด

เข้าใจศาสนาของพระองค์ได้บริบูรณ์  ค้าพูดท้ังหมดข้ึนกับการอนุมัติของพระองค์  และทุกส่ิงจ้าเ ป็นต้อง

อาศัยศาสนาของพระองค์  ทุกส่ิงนอกจากพระองค์ถูกสร้างข้ึนมาโดยบัญชาของพระองค์  เคล่ือนไหวและมี

ชีวิตโดยกฎของพระองค์  พระองค์คือผู้เปิดเผยความลึกลับสวรรค์และผู้อรรถาธิบายอัจฉริยภาพบรมโบราณ

ท่ีซ่อนเร้น  ดังนี้เป็นท่ีเล่าไว้ใน “บีฮารูลอันวาร์”  “อวาลิม” และ “ยานบู” ของอิหม่ามซาเดคผู้เ ป็นบุตรของ

พระโมฮัมหมัดว่า  เขาได้กล่าววจนะเหล่านี้  : “ความรู้คืออักษรย่ีสิบเ จ็ดตัว  ท้ังหมดท่ีศาสนทูตท้ังหลาย
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เปิดเผยไว้คือสองตัวอักษรจากย่ีสิบเ จ็ดตัวนี้   ตราบจน บัดนี้ไม่มีใครรู้มากไปกว่าสองตัวอักษรนี้   แต่เ ม่ือ

อิหม่ามกอเอมปรากฏข้ึนมา  พระองค์จะท้าให้อักษรอีกย่ีสิบห้าตัวท่ีเหลือเป็นท่ีเห็นชัด”  จงพิจารณาดูว่า  เขา

ได้ประกาศให้ความรู้ประกอบด้วยอักษรย่ีสิบเ จ็ดตัว  และถือว่าศาสนทูตท้ังหมดนับแต่อดัมจนถึง “ตรา

ประทับ” เป็นผู้อรรถาธิบายเพียงสองตัวอักษรจากย่ีสิบเ จ็ดตัวนี้   และถูกส่งลงมากับอักษรสองตัวนี้   เขายัง

กล่าวด้วยว่าอิหม่ามกอเอมจะเปิดเผยอักษรอีกย่ีสิบห้าตัวท่ีเหลือ  จงมองดูจากวาทะนี้ ว่าสถานะของพระองค์

ย่ิงใหญ่และสูงส่งเพียงไร!  ต้าแหน่งของพระองค์เป็นเลิศกว่าต้าแหน่งของศาสนทูตท้ังหมด  และการเปิดเผย

พระธรรมของพระองค์อยู่เหนือความเข้าใจของบรรดาผู้ท่ีพระศาสดาเหล่านั้นเ ลือกสรร   การเปิดเผยพระ

ธรรมท่ีศาสนทูตท้ังหลายของพระผู้เป็นเจ้า  เหล่านักบุญและผู้ท่ีพระองค์เลือกสรร  ไม่ได้รับทราบหรือไม่ได้

เปิดเผย  ซ่ึงเป็นไปตามโองการท่ีไม่อาจหย่ังรู้ของพระผู้เป็นเจ้า  ประชาชนท่ีใจร้ายและเลวทรามเหล่านี้ได้

พยายามวัดการเปิดเผยพระธรรมนี้ด้วยปัญญาท่ีบกพร่อง   ด้วยวิชาและความเข้าใจท่ีบกพร่องของตน  หาก

การเปิดเผยพระธรรมนี้ไม่เข้ากับมาตรฐานของพวกเขา  พวกเขาจะปฏิเสธการเปิดเผยพระธรรมนี้ทันที  “เ จ้า

คิดหรือว่าพวกเขาส่วนใหญ่ได้ยินหรือเ ข้าใจ?  พวกเขาเป็นเสมือนคนดุร้าย!  ใช่แล้ว  พวกเขาหลงไกล

ออกไปย่ิงข้ึนจากหนทาง!” (181)  

เราสงสัยว่าพวกเขาอธิบายค้าพยากรณ์ท่ีกล่าวมาข้างบนอย่างไร ?  ค้าพยากรณ์ท่ีแน่ใจได้เหล่านี้

คาดการณ์ถึงการเปิดเผยส่ิงท่ีต่างๆ ท่ีไม่อาจหย่ังรู้  และการบังเ กิดข้ึนของเหตุการณ์ใหม่ๆ ท่ีน่าพิศวงในยุค

ของพระองค์  เหตุการณ์ต่างๆ ท่ีน่าพิศวงดังกล่าวเป็นชนวนให้เกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรงในหมู่ประชาชน  

จนนักบวชและบัณฑิตท้ังหมดตัดสินประหารชีวิตพระองค์และสหายท้ังหลายขอ งพระองค์  และประชาชน

ท้ังหมดของโลกลุกข้ึนต่อต้านพระองค์  ดังท่ีบันทึกไว้ใน “คาฟี”  ในค้าพยากรณ์ของ “จาเบร์”  ใน “ธรรม

จารึกแห่งฟาห์ติมี” เก่ียวกับลักษณะของอิหม่ามกอเอมว่า : “พระองค์จะแสดง ความสมบูรณ์ของพระโมเสส  

ความอ้าไพของพระเยซู  และความอดทนของยอบ  บรรดาผู้ท่ีพระองค์เลือกสรรจะ ถูกเหยียดหยามในยุคของ

พระองค์  ศีรษะของพวกเขาจะถูกแลกเปล่ียนเป็นของขวัญ  เสมือนกับศีรษะของชาวเ ติร์คและ ชาวเดลาเมทท่ี

ถูกแลกเปล่ียนเป็นของขวัญ  พวกเขาจะถูกสังหารและเผา  ความกลัวจะครอบง้าพวกเขา  ความยุ่งใจและ

ความหว่ันใจจะท้าให้พวกเขารู้สึกสยองในหัวใจ  พิภพจะถูกย้อมสีด้วยเลือดของพวกเขา  ผู้หญิงของพวกเขา

จะเศร้าโศกและร้่าไห้  บุคคลเหล่านี้คือสหายของเราอย่างแท้จริง!”  จงพิจารณาดู  ไม่มีแม้แต่อักษรเดียวในค้า

พยากรณ์นี้ท่ียังไม่บรรลุ  พวกเขาหล่ังเลือดท่ีวิสุทธิ์ในเกือบทุกสถานท่ี  พวกเขาถูกจับเป็นเชลยในทุกเมือง  

ถูกจับแห่ไปท่ัวท้ังมณฑลต่างๆ  และบางคนถูกเผาไฟ  และกระนั้นไม่มีใครหยุด เพื่อใคร่ครวญดูว่า  หาก

อิหม่ามกอเอมเปิดเผยกฎและบทบัญญัติของยุคศาสนาก่อน  เช่นนั้นแล้วท้าไมจึงมีการบันทึกค้าพยากรณ์

ดังกล่าว  และท้าไมจึงเกิดความขัดแย้งและการวิวาทถึงข้ันท่ีประชาชนถือว่า  การสังหารสหายเหล่านี้ เ ป็น
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ข้อบังคับส้าหรับพวกเขา  และลงความเห็นว่าการประหัตประหารดวงวิญญาณท่ีวิสุทธิ์ เหล่านี้   คือวิธีการ

เข้าถึงความโปรดปรานสูงสุด  

ย่ิงไปกว่านั้นจงสังเกตดูว่า   ส่ิง เหล่านี้ ท่ีเ กิดข้ึนและการกระท้า ดังกล่าว  ล้วนถูกกล่าวไว้ในค้า

พยากรณ์เม่ือก่อนอย่างไร  ดังท่ีบันทึกไว้ใน “ราวดิเยคาฟี” เก่ียวกับ “ซาวรา”  ใน “ราวดิเยคาฟี” มีการเ ล่าถึง

โมอาวิเยห์บุตรของวาห์ฮับว่า  อาบู อับดิลลาห์ได้พูดว่า : “เ จ้ารู้จักซาวราหรือ?”  ข้าพเ จ้ากล่าวว่า : “ขอให้

ชีวิตของข้าพเจ้าเป็นพลีแด่ท่าน!  พวกเขากล่าวว่านั่นคือแบกแดด”  เขาตอบว่า “ไม่ใช่”  และจากนั้นกล่าว

เพิ่มเติมว่า : “เจ้าได้เข้าไปในเมืองเรย์หรือยัง?” (182)  ซ่ึงข้าพเจ้าตอบว่า : “ใช่แล้ว  ข้าพเ จ้าเ ข้าไปในเมือง นี้

แล้ว”  คร้ันแล้วเขาสอบถามว่า : “เจ้าไปท่ีตลาดวัวควายหรือเปล่า?”  ข้าพเ จ้าตอบว่า “ไป”  เขากล่าวว่า : “เ จ้า

เห็นภูเขาด้าด้านขวามือของถนนหรือไม่?  ซาวราคือสถานท่ีเ ดียวกัน  ท่ีนั่นชายแปดสิบคนซ่ึงเ ป็นลูกของ

หลายคน  จะถูกสังหาร  ซ่ึงพวกเขาทุกคนคู่ควรท่ีจะถูกเรียกว่ากาหลิบ”  ข้าพเ จ้าถามว่า “ใครจะสังหารพวก

เขา?”  เขาตอบว่า “บุตรหลานแห่งเปอร์เซีย” 

ดังกล่าวคือสภาพและชะตาของสหายท้ังหลายของพระองค์ท่ีท้านายไว้ในสมัยก่อน  และบัดนี้จง

สังเกตดูว่าตามค้าพยากรณ์นี้   ซาวรามิใช่ อ่ืนใดนอกจากดินแดนเรย์  ในสถานท่ีนั้นสหายท้ังหลายของ

พระองค์ถูกสังหารอย่างทรมานแสนสาหัส  และผู้ วิสุทธิ์ ท้ังหมดเหล่านี้ได้สละชีวิตด้วยน้้า มือของชาว

เปอร์เซียตามท่ีบันทึกไว้ในค้าพยากรณ์  เจ้าได้ยินเร่ืองนี้แล้วและทุกคนให้การยืนยัน  เช่นนั้นท้าไมพวกท่ี

คลานเหมือนตัวหนอนเหล่านี้ไม่หยุดเพื่อท้าสมาธิใคร่ครวญดูค้าพยากรณ์เหล่านี้   ท่ีล้วนเห็นชัดประดุจดวง

อาทิตย์ท่ีรุ่งโรจน์เวลาเท่ียงวัน?  ด้วยเหตุผลใดท่ีพวกเขาไม่ยอมรับพระผู้เ ป็นสัจธรรม  และยอมให้บางค้า

พยากรณ์ท่ีพวกเขาไม่เข้าใจนัย  มายับย้ังตนเองมิให้ยอมรับการเปิดเผยพระธรรมของพระผู้เ ป็นเ จ้าและพระผู้

ทรงความงามของพระองค์  และพาพวกเขาไปอาศัยอยู่ในหุบเหวนรก?  ส่ิงท้ังหลายดังกล่าวมิได้มีเหตุมาจาก

อ่ืนใดนอกจากความไม่ซ่ือสัตย์ของบรรดานักบวชและบัณฑิตแห่งยุคนี้   อิหม่ามซาเดคผู้เ ป็นบุตรของพระ

โมฮัมหมัดกล่าวถึงส่ิงเหล่านี้ว่า : “บรรดาบัณฑิตของศาสนาในยุคนั้นจะเป็นนักบวชท่ีชั่ วร้ายท่ีสุดภายใต้เงา

ของนภา  ความมาดร้ายจะออกมาจากพวกเขาและจะกลับไปหาพวกเขา” 

เราขอวิงวอนบรรดาผู้รู้แห่งคัมภีร์บายันอย่าเอาเย่ียงอย่างเช่นนี้  และเม่ือถึงเวลาของ โมสทากอส  อย่า

ท้าร้ายพระองค์ผู้ทรงเป็นสาระของพระผู้เป็นเจ้า  เป็นแสงสว่างสวรรค์  เ ป็นอนันตกาลท่ีตายตัว  เ ป็นตอน

เร่ิมต้นและตอนจบของพระศาสดาท้ังหลายของพระผู้ท่ีมองไม่เห็น  อย่างท่ีท้ากันในยุคนี้   เราขอร้องพวกเขา

อย่าได้วางใจในสติปัญญา  ความเข้าใจและวิชาของตน  หรือโต้เ ถียงพระผู้เ ปิดเผยความรู้สวรรค์อันไม่มี

ส้ินสุด  และกระนั้นแม้ว่ามีค้าตักเตือนท้ังหมดเหล่านี้  เราก็สังเกตเห็นว่าชายท่ีมีตาเ ดียวคนหนึ่ง ซ่ึงตัวเขาเอง

เป็นหัวหน้าของประชาชน  ก้าลังลุกข้ึนด้วยความคิดร้ายต่อเราเป็นท่ีสุด  เรามองเห็นล่วงหน้าว่าในทุกเมือง  
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ประชาชนจะลุกข้ึนเพื่อปราบปรามพระผู้ทรงความงามท่ีวิสุทธิ์  สหายท้ังหลายของพระผู้เ ป็นนายแห่งชีวิต

และเป็นยอดปรารถนาสุดท้ายของมวลมนุษย์นี้  จะหนีหน้าผู้กดข่ีและแสวงหาท่ีพักพิงจากเขาในท่ีรกร้าง  

ขณะท่ีบางคนจะยอมจ้านนและเสียสละชีวิตในหนทางของพระองค์ด้วยความปล่อยวางอย่างส้ินเชิง   เราคิด

ว่าเราสามารถหย่ังเห็นผู้ท่ีข้ึนชื่อว่าเชื่อม่ันศรัทธาและเคร่งศาสนา  จนผู้คนลงความเห็นว่าเ ป็นข้อบังคับท่ี

จะต้องเชื่อฟังเขา  และถือว่าจ้าเป็นท่ีจะต้องยอมจ้านนต่อบัญชาของเขา  ซ่ึงเขาจะลุกข้ึนโจมตี พฤกษาสวรรค์

ถึงราก  และจะพยายามสุดความสามารถท่ีจะต่อต้านพระองค์  ดังกล่าวนี้คือหนทางของประชาชน! 

เราขอหวังว่า  ประชาชนแห่งคัมภีร์บายันจะเห็นแจ้ง  จะเหินในอาณาจักรแห่งวิญญาณและอาศัยอยู่

ในนั้น  จะหย่ังเห็นพระผู้เป็นสัจธรรม  และ ด้วยดวงตาท่ีหย่ังเห็น จะมองเห็นความจอมปลอมท่ีอ้าพราง  

อย่างไรก็ตามในวันเวลาเหล่านี้กล่ินดังกล่าวของความริษยาฟุ้งกระจายไปอย่างท่ี  เราขอสาบานต่อพระผู้

อบรมทุกชีวิตท่ีมองเห็นและมองไม่เห็น  ต้ังแต่เร่ิมต้นการก่อต้ังโลกท่ีแม้จะไม่มีจุดเ ร่ิมต้น จนกระท่ังปัจจุบัน  

ความประสงค์ร้าย  ความอิจฉาและความเกลียดชังดัง กล่าวไม่เคยมีมาก่อน   และจะไม่มีให้เห็นในอนาคต  

เพราะประชาชนจ้านวนหนึ่งท่ีไม่เคยสูดสุคนธรสแห่งความยุติธรรม  ได้ชูธงแห่งการปลุกระดมและรวมตัว

กันต่อต้านเรา  เราเป็นพยานต่อการคุกคามโดยหอกของพวกเขาจากรอบด้าน  และเราเห็นลูกธนูของพวกเขา

จากทุกทิศทาง  ท้ังนี้แม้ว่าเราไม่เคยอยากให้ใครมาสรรเสริญหรือพยายามเป็นท่ีโปรดปรานกว่าใคร  ส้าหรับ

ทุกคนเราเป็นสหายท่ีเมตตาท่ีสุด  เ ป็นมิตรท่ีรักใคร่และอดกล้ันท่ีสุด  เ ม่ืออยู่กับคนยากไร้เราแสวงหา

มิตรภาพกับพวกเขา  ในหมู่ผู้รู้และมีระดับเรายอมจ้านน  เราขอสาบา นต่อพระผู้เ ป็นเ จ้า  พระผู้เ ป็นเ จ้าท่ี

แท้จริงองค์เดียว!  ความยุ่งยากและความทรมานต่างๆ ท่ีน้้ามือของศัตรูและประชาชนแห่งคัมภีร์ท้ากับเรานั้น

สาหัส  กระนั้นท้ังหมดนี้เลือนหายไปส้ินเม่ือเทียบกับส่ิงท่ีบังเ กิดกับเราโดยน้้ามือของผู้ท่ีแสดงตัวเป็นมิตร

ของเรา  

มีอะไรให้เราพูดอีก?  หากจักรวาลจ้องมองด้วยดวงตาแห่งความยุติธรรม  จักรวาลนั้นจะไม่สามารถ

ทานน้้าหนักของวาทะนี้!  ในช่วงเร่ิมต้นของการมาถึงดินแดนนี้   เ ม่ือเราสังเกตเห็นเ ค้าลางของเหตุการณ์

บางอย่างว่าใกล้จะเกิดข้ึน  เราตัดสินใจท่ีจะจากไปก่อนท่ีเหตุการณ์เหล่านั้นจะเ กิดข้ึน  เราไปยังท่ีรกร้างว่าง

เปล่า  แยกตัวอยู่ตามล้าพังท่ีนั่นและใช้ชีวิตสันโดษท่ีนั่นเป็นเวลาสองปี  น้้าตาแห่งความปวดร้าวหล่ังออกมา

จากดวงตาของเรา  และมหาสมุทรแห่งความเจ็บปวดสาดซัดอยู่ในหัวใจท่ีตกเลือดของเรา  หลายคืนท่ีเราไม่มี

อาหารยังชีพ  หลายวันท่ีร่างกายของเราไม่ได้พักผ่อน  พระผู้มีชีวิตของ เราอยู่ระหว่างมือของพระองค์เ ป็น

พยาน!  แม้ว่ามีความเดือดร้อนเหล่านี้หล่ังลงมาและมีความหายนะท่ีไม่หยุดหย่อน  วิญญาณของเราก็อยู่ใน

ความเบิกบานอย่างเป็นสุข  และชีวิตท้ังหมดของเราดีใจอย่างสุดจะอธิบาย  เพราะในยามสันโดษเราไม่รับรู้

ภัยหรือประโยชน์  สุขภาพหรือความเจ็บป่วย  ของดวงวิญญาณใด  เราสนทนากับวิญญาณของเราโดยล้าพัง  
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ลืมโลกและทุกส่ิงท่ีอยู่ในโลก  อย่างไรก็ตามเราไม่รู้ว่าตาข่ายแห่งลิขิตสวรรค์กว้างใหญ่กว่าความคิดท่ีกว้าง

ท่ีสุดของผู้ท่ีจะต้องตาย  และลูกดอกแห่งโองการของพระองค์เหนือกว่าแผนท่ีกล้าหาญท่ีสุดของมนุษย์  ไม่มี

ใครสามารถหนีกับดักท่ีพระองค์วางไว้  ไม่มีวิญญาณใดได้ผ่อนคลายเ ว้นแต่โดยการยอมจ้านนต่อพระ

ประสงค์ของพระองค์  ความชอบธรรมของพระผู้เ ป็นเ จ้าเ ป็นพยาน !  การถอนตัวของเราไม่คิดจะกลับมา  

และการแยกตัวออกไปของเราไม่หวังจะกลับมาอยู่ร่วมกันอีก   จุดหมายเ ดียวท่ีเราจากไปคือเพื่อจะหลีกเ ล่ียง

การเป็นประเด็นของความร้าวฉานในหมู่ผู้ท่ีซ่ือสัตย์  เป็นบ่อเกิดของความโกลาหลส้าหรับมิตรสหายของเรา  

เป็นวิธีการท้าร้ายวิญญาณใด  หรือเป็นเหตุของความเศร้าโศกของหัวใจใด  เหนือจากนี้ เราไม่มีเจตนาอ่ืนใด  

และนอกจากส่ิงเหล่านี้เราไม่มีจุดหมายอ่ืนใด  และกระนั้นแต่ละคนก็วางอุบายตามความต้องการของตนเอง  

และไปตามความเพ้อฝันท่ีเหลวไหลของตนเอง  จนกระท่ังถึงชั่วโมงท่ีจากแหล่งท่ีล้ีลับมีค้าบัญชา เ รียกให้เรา

กลับไปยังท่ีท่ีเรามา  ด้วยยอมจ้านนต่อพระประสงค์ของพระองค์  เรายอมตามค้าส่ังนั้น    

ปากกาใดสามารถเล่าส่ิงต่างๆ ท่ีเราเห็นเม่ือเรากลับมา!  สองปีผ่านไปซ่ึงในระหว่างนี้ ศัตรูท้ังหลาย

ได้หาทางอย่างขยันขันแข็งไม่หยุดหย่อนท่ีจะก้าจัดเรา  ซ่ึงทุกคนเป็นพยาน  ถึงกระนั้นไม่มีใครในหมู่ผู้ท่ี

ซ่ือสัตย์ลุกข้ึนมาให้การช่วยเหลือเรา  ไม่มีใครอยากจะช่วยปลดปล่อยเรา  ไม่เพียงเ ท่านั้น   แทนท่ีจะ

ช่วยเหลือเรา  ถ้อยค้าและการกระท้าของพวกเขากลับหล่ังความทุกข์โศกให้แก่วิญญาณของเราอย่างไม่ขาด

สาย!  ท่ามกลางพวกเขาท้ังหมดเราเอาชีวิตเข้าเส่ียงโดยยอมจ้านนต่อพระประสงค์ของพระองค์อย่างส้ินเชิง 

เพื่อว่าโดยความเมตตารักใคร่ของพระผู้เป็นเจ้าและกรุณาธิคุณของพระองค์  พระผู้เ ป็นอักษรท่ีถูกเปิดเผย

และเห็นชัดนี้  อาจจะได้สละชีวิตเป็นพลีในหนทางของพระผู้เ ป็น จุดปฐม  ผู้เ ป็นพระวจนะท่ีประเสริฐสุด  

พระผู้ซ่ึงพระวิญญาณพูดโดยบัญชาของพระองค์เป็นพยาน  หากมิใช่เพราะความปรารถนานี้ของวิญญาณ

ของเรา  เราจะไม่ชักช้าอยู่ในเมืองนี้อีกต่อไปแม้ชั่วขณะ  “พยานท่ีเพียงพอส้าหรับเราคือพระผู้เ ป็นเ จ้า”  เรา

ขอจบการอภิปรายเหตุผลของเราด้วยวจนะเหล่านี้  : “ไม่มีอานุภาพหรือพลังใดนอกจากในพระผู้เ ป็นเ จ้า

เท่านั้น”  “เราเป็นของพระผู้เป็นเจ้า  และเราจะกลับไปสู่พระองค์” 

บรรดาผู้ท่ีมีหัวใจท่ีจะเข้าใจ  บรรดาผู้ท่ีได้ด่ืมอมฤตแห่งความรัก  ผู้ท่ีมิได้สนองความต้องการท่ีเห็น

แก่ตัวของตนแม้ชั่วขณะ  จะมองเห็นสัญลักษณ์  พยานยืนยันและหลักฐานต่างๆ ท่ีโชติช่วงประดุจดวง

อาทิตย์เท่ียงวัน  ท่ีเ ป็นพยานต่อสัจธรรมของการเ ปิดเผยพระธรรมท่ีน่าพิศวงนี้   ศาสนาสวรรค์ท่ีเหนือ

ธรรมดานี้  จงใคร่ครวณดูว่า  ประชาชนได้ปฏิเสธพระผู้ทรงความงามของพระผู้เ ป็นเ จ้าและยึดถือความโลภ

ของตนอย่างไร  แม้ว่ามีวจนะท่ีสุดยอดเหล่านี้  มีค้าพาดพิงท่ีแน่ใจได้เหล่านี้  ท่ีถูกเ ปิดเผยไว้ใน “การเปิดเผย

พระธรรมท่ีมีน้้าหนักท่ีสุด”  มีพระผู้ท่ีพระผู้เ ป็นเ จ้าฝากฝังไว้ในหมู่มนุษย์  และท้ังๆ ท่ีมีค้าพยากรณ์ท่ี

ประจักษ์เหล่านี้  ซ่ึงแต่ละค้าพยากรณ์เป็นท่ีเห็นชัดย่ิงกว่าวาทะท่ีชัดแจ้งท่ีสุด  ประชาชนก็ยังละเลยและไม่
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ยอมรับสัจธรรมของค้าพยากรณ์เหล่านี้  แล้วยึดม่ันบางค้าพยากรณ์ตามตัวอักษร  ซ่ึง พวกเขาพบว่าไม่ตรงกับ

ความคาดหมายตามความเข้าใจของตน  และพวกเขาก็ไม่เ ข้าใจความหมายของค้าพยากรณ์เหล่านั้น  ด้วย

ประการฉะนี้พวกเขาได้ท้าลายความหวังทุกอย่าง  และพรากตนเองจากอมฤตบริสุทธิ์ของพระผู้ทรงความ

รุ่งโรจน์  และน้้าใสท่ีไม่มีเส่ือมคุณภาพของพระผู้ทรงความงามอมตะ  

จงพิจารณาดูว่า  แม้แต่ปีท่ีพระผู้เป็นสาระสวรรค์ของแสงสว่างนี้จะถูกแสดงให้เห็นชัด  ก็ถูกบันทึก

ไว้อย่างเจาะจงในค้าพยากรณ์ต่างๆ  กระนั้นพวกเขาก็ยังไร้ส้านึก  ไม่หยุดไปตามกิเลสท่ีเห็นแก่ตัวของตนแม้

ชั่วขณะ  ตามค้าพยากรณ์นั้นโมฟัดดัลถามอิหม่ามซาเดคว่า : “ข้าแต่ท่านนายของข้าพเ จ้า   มีอะไรเ ก่ียวกับ

สัญลักษณ์ของการปรากฏองค์ของพระองค์?”  เขาตอบว่า : “ในปีหกสิบศาสนาของพระองค์จะถูกแสดงให้

เห็นชัด  และพระนามของพระองค์จะถูกประกาศ” 

ช่างแปลกเพียงไร!  แม้ว่ามีการกล่าวถึงไว้อย่างชัดแจ้งและเห็นชัดเหล่านี้   ประชาชนเหล่านี้ ก็หลีก

หนีสัจธรรม  ตัวอย่างเช่น  ความทุกข์โศก  การถูกจองจ้าและความเดือดร้อนท่ีกระท้ากับพระผู้เ ป็นสาระของ

คุณสวรรค์  ถูกกล่าวไว้ในค้าพยากรณ์ต่างๆ เม่ือก่อน  ใน “เบฮาร์” มีการบันทึกไว้ว่า : “ในอิหม่ามกอเอมของ

เราจะมีส่ีสัญลักษณ์จากศาสนทูตส่ีองค์คือ  พระโมเสส  พระเยซู  โจเซฟและพระโมฮัมหมัด  สัญลักษณ์จาก

พระโ มเสสคือความกลัวและ ความคาดห วัง  สัญลักษณ์จา กพระ เยซูคือส่ิง ท่ีพูดไว้ เ ก่ียวกับพร ะอง ค์  

สัญลักษณ์จากโจเซฟคือการถูกจองจ้าและการถูกล่อลวง  สัญลักษณ์จากพระโมฮัมหมัดคือการเปิดเผยคัมภีร์

ท่ีคล้ายกับคัมภีร์โกรอ่าน”  แม้ว่า มีค้าพยากรณ์ท่ีแน่ชัดดังกล่าว  ซ่ึ งคาดการณ์ ด้วยภาษาท่ีแน่ใจได้ถึง

เหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบัน  ก็ไม่พบใครเอาใจใส่ค้าพยากรณ์นี้   และเราคิดว่าจะไม่มีใครเอาใจใส่

เช่นกันในอนาคต  ยกเว้นผู้ท่ีพระผู้เป็นนายของเจ้าประสงค์  “แท้จริงแล้วพระผู้เ ป็นเ จ้าจะท้าให้ผู้ท่ีพระองค์

ประสงค์เงี่ยหูฟัง  แต่เราจะไม่ท้าให้ผู้ท่ีอยู่ในหลุมศพเงี่ยหูฟัง” 

เป็นท่ีประจักษ์ต่อเจ้าว่า  บรรดาวิหคแห่งสวรรค์และนกพิราบแห่งนิรันดรกาล พูดสองภาษา  หนึ่ง

เป็นภาษาตามตัวอักษร  ปราศจากการพาดพิง  ไม่ถูกปกปิดหรือซ่อนเ ร้น  เพื่อว่าภาษานี้จะเ ป็นตะเกียงและ

แสงสว่างส่องทางให้ผู้เดินทางไปถึงยอดแห่งความวิสุทธิ์   และให้ผู้แสวงหาเ ข้าไปในอาณาจักรแห่งการ

กลับมาอยู่ร่วมกันชั่วนิรันดร์  ภาษานี้คือค้าสอนท่ีไม่ซ่อนเ ร้นและวจนะท่ีประจักษ์ท่ีกล่าวไว้แล้ว  อีกภาษา

หนึ่งซ่อนเร้นและถูกปกปิด  เพื่อว่าอะไรก็ตามท่ีซ่อนอยู่ในหัวใจของพวกมาดร้าย จะถูกแสดงให้เห็นชัด  

และชีวิตส่วนลึกท่ีสุดของพวกเขาจะถูกเปิดเผย  ดังนี้อิหม่ามซาเดคผู้เ ป็นบุตรของพระโมฮัมหมัดได้กล่าวไว้

ว่า : “แท้จริงแล้วพระผู้เป็นเจ้าจะทดสอบและคัดกรองพวกเขา”  นี้คือมาตรฐานสวรรค์  นี้ คือเกณฑ์ของพระผู้

เป็นเจ้าท่ีพระองค์ใช้พิสูจน์คนรับใช้ท้ังหลายของพระองค์  ไม่มีใครเ ข้าใจความหมา ยของวาทะเหล่านี้  

ยกเว้นผู้ท่ีหัวใจของเขาได้รับการยืนยัน  วิญญาณของเขาเป็นท่ีโปรดปรานของพระผู้เ ป็นเ จ้า  และจิตใจของ
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เขาปล่อยวางจากทุกส่ิงนอกจากพระองค์  ในวาทะเหล่านี้ความหมายตามตัวอักษรตามท่ีประชาชนเข้าใจกัน

ท่ัวไป  ไม่ใช่ความหมายท่ีต้ังใจไว้  ดังนี้เป็นท่ีบันทึกไว้ว่า : “ความรู้ทุกอย่างมีเ จ็ดสิบความหมาย  ซ่ึงหนึ่งใน

เจ็ดสิบความหมายเท่านั้นเป็นท่ีรู้ในหมู่ประชาชน  และเม่ืออิหม่ามกอเอมปรากฏข้ึนมา  พระองค์จะเปิดเผย

ท้ังหมดท่ีเหลือต่อมนุษย์”  เขากล่าวไว้เช่นกันว่า : “เราพูดวจนะเดียว  แต่ด้วยวจนะนี้ เรา ต้ังใจไว้เ จ็ดสิบเ อ็ด

ความหมาย  แต่ละความหมายเหล่านี้เราอธิบายได้” 

เรากล่าวถึงส่ิงเหล่านี้ก็เพียงเพื่อว่า  ประชาชนจะไม่ยุ่งใจเพราะค้าพยากรณ์และวาทะบางอย่างท่ีไม่

บรรลุตามตัวอักษร  เพื่อว่าพวกเขาจะถือว่าความฉงนใจของตน มีเหตุมาจากความไม่เ ข้าใจของตนเอง  มิใช่

เพราะการไม่บรรลุค้าสัญญาท้ังหลายท่ีมีอยู่ในค้าพยากรณ์  เนื่องด้วยความหมายท่ีบรรดาอิหม่ามของศาส นา

ต้ังใจไว้  ชนชาตินี้ไม่รู้  ซ่ึงหลักฐานของส่ิงนี้คือค้าพยากรณ์นั้นเอง  ดังนั้นประชาชนต้องไม่ยอมให้วาทะ

ดังกล่าวมาพรากตนเองจากพระพรสวรรค์  แต่ควรแสวงหาความรู้แจ้งจากบรรดาผู้อรรถาธิบายวาทะ เหล่านี้ ผู้

เป็นท่ียอมรับ  เพื่อว่าความลึกลับต่างๆ ท่ีซ่อนเร้นจะถูกคล่ีคลายและแสดงให้เห็นชัดต่อพวกเขา  

อย่างไรก็ตามเราไม่สังเกตเห็นใครในหมู่ประชาชนของโลกท่ีปรารถนาสัจธรรมอย่างจริงใจ  และ

แสวงหาการน้าทางจากพระศาสดาท้ังหลายของพระผู้เป็นเจ้าเก่ียวกับเ ร่ืองต่างๆ ท่ีเ ข้าใจยากในศาสนาของ

ตน  ทุกคนเป็นผู้อาศัยอยู่ในดินแดนแห่งการลืมตัว  และล้วนเป็นสาวกของประชาชนแห่งความชั่วร้ายและ

การพยศ  แท้จริงแล้วพระผู้เป็นเจ้าจะกระท้าต่อพวกเขาด้วยส่ิง ท่ีพวกเขาเองก้าลังท้าอยู่  และจะลื มพวกเขา

ดังท่ีพวกเขาละเลยการมาปรากฏองค์ของพระองค์ในยุคของพระองค์  ดังกล่าวคือประกาศิตของพระองค์

ส้าหรับบรรดาผู้ท่ีปฏิเสธพระองค์  และบรรดาผู้ท่ีปฏิเสธสัญลักษณ์ของพระองค์ 

เราขอจบการอภิปรายเหตุผลของเราด้วยวจนะของพระองค์  ขอค วามประเสริฐจงมีแด่พระองค์ 

“และใครก็ตามท่ีถอนตัวจากการระลึกถึงพระผู้ทรงปรานี  เราจะล่ามโซ่ซาต านไว้กับเขา  และเขาจะเป็น

สหายท่ีแนบแน่นของซาตาน” (183)  “และใครก็ตามท่ีหันหนีไปจากการระลึกถึงเรา  เขาจะมีชีวิตท่ีน่าเวทนา

อย่างแท้จริง” (184)  

ดังนี้เป็นท่ีเปิดเผยไว้เม่ือกาลก่อน  หากเจ้าเข้าใจ 

เปิดเผยโดย “บ” และ “ฮ” (185)  

สันติสุขจงมีแด่ผู้ท่ีเงี่ยหูฟังท้านองเพลงของวิหคล้ีลับท่ีร้องเรียกมาจากซาดราตูร  โมนทาฮา! 

ขอความสดุดีจงมีแด่พระผู้เป็นนายของเรา  พระผู้ทรงความสูงส่งท่ีสุด! 
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อภิธาน 

 

กอสเปว : ส่ีเล่มแรกใน “พันธสัญญาใหม่” ของคัมภีร์ไบเบ้ิล   โดยแมทธิว  ลุค  มาร์คและจอห์น 

กอเอม : พระศาสดาตามพันธสัญญาของอิสลาม 

กายูโมล แอสมา : ค้าอธิบายซูรีห์แห่งโจเซฟในคัมภีร์โกรอ่าน  ซ่ึงลิขิตโดยพระบ๊อบในปีค.ศ.1844  และชาว

บาบีถือเป็นเสมือนคัมภีร์โกรอ่านของตน (ส้าหรับเนื้อหาคร่าวๆ ของคัมภีร์นี้ดู God Passes By, p.23) 

กาหลิบ : ตามตัวอักษรคือ “ผู้สืบทอด” หรือ “ผู้รักษาการ”  มุสลิมชีอะห์ถือว่าผู้สืบทอดพระโมฮัมหมัดต้อง

เป็นสมาชิกครอบครัวของพระองค์เอง  แต่พวกเขาไม่ใช้ชื่อ “กาหลิบ”  สุลต่านแห่งตุรกีเอาชื่อนี้มาใช้กับ

ตนเม่ือต้นคริสต์ศตวรรษท่ี 16 

เกบเบร : ทิศทางท่ีต้องหันหน้าไปหาเวลาอธิษฐาน  คัมภีร์โกรอ่าน  ซูรีห์ 2:136-145 ก้าหนดให้เมกกะเ ป็น

เกบเบรส้าหรับชาวมุลลิม 

เกเบรียว : เทวดาระดับสูงสุดนั่นคือพระวิญญาณบริสุทธิ์  เป็นหน้าท่ีของเทวดานี้ท่ีจะเขียนโองการของพระผู้

เป็นเจ้า  คัมภีร์โกรอ่านถูกเปิดเผยต่อพระโมฮัมหมัดโดยเทวดานี้ 

โกรอ่าน : โกรอ่าน (ภาษาอาหรับ “การอ่าน”)  เป็นคัมภีร์ศักด์ิสิทธิ์ของศาสนาอิสลาม  ซ่ึง เ ปิดเผยโดยพระ

โมฮัมหมัดในช่วงเวลา 21 ปี  วจนะท่อนต่างๆ ถูกรวบรวมไว้เป็นบทเรียกว่าซูรีห์  คัมภีร์นี้ มี 77,974 วจนะ

และยาวกว่าคัมภีร์ไบเบ้ิลภาคพันธสัญญาใหม่เ ล็กน้อย  คัมภีร์ท้ัง เ ล่มไม่ถูกจัดเ รียงเ ป็นบทจนกระท่ัง

หลังจากการส้ินพระชนม์ของพระโมฮัมหมัด  แต่เชื่อว่าพระโมฮัมหมัดเองคือผู้ท่ีแบ่งออกเป็นซูรีห์ต่างๆ  

และให้ชื่อแต่ละซูรีห์ดังท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน 

คอพท์ : ชาวคอพท์คือผู้สืบเชื้อสายมาจากตระกูลอียิปต์โบราณ  พวกเขาคือพวกท่ีไม่เชื่อในสมัยของพระ

โมเสส   ชาวเซพท์คือชนเผ่าท้ังหลายของอิสราเอล 

คับอิบเน่ อาชราฟ : วางแผนลับกับศัตรูตัวยงของพระโมฮัมหมัดคืออาบู โซฟิยาน  เพื่อจะเอาชีวิตของ

พระองค์ 

คาบิลา : เมืองท่ีอยู่ราว 55 ไมล์ทางตะวันตกเฉียงใต้ของแบกแดด  บนริมฝ่ังแม่น้้ายูเฟรติส 

 

คาฟี : หนังสือส้าคัญท่ีรวบรวมค้าพยากรณ์ของนิกายชีอะห์  และจาเบร์คือผู้เชี่ยวชาญเ ก่ี ยวกับค้าพยากรณ์ท่ี

คัดมา 

คายาฟาส : พระชาวยิวระดับสูงผู้เป็นประธานศาลท่ีด้าเนินคดีและประณามพระเยซู 
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คาริม : มีเกียรติ 

คาเบห์ : ตามตัวอักษรคือ “ลูกบาศก์”  คือส่ิงก่อสร้างทรงลูกบาศก์บริเวณใจกลางของสุเหล่าท่ีเมกกะ  ซ่ึง เ ป็น

ท่ีบรรจุหินด้า 

คูฟเฟ่ : เมืองบนฝ่ังตะวันตกของแม่น้้ายูเฟรติส  ซ่ึงไม่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน 

เคย์บาร์ : ชื่อของบริเวณปลอดภัยและสถานท่ีต้ังถ่ินฐานหลักใกล้เมดินา  ซ่ึงมีเหตุการณ์ส้าคัญต่างๆ เ กิดข้ึน

ในภารกิจของพระโมฮัมหมัด  

โควซาร์ : แม่น้้าสวรรค์ซ่ึงเป็นต้นธารของแม่น้้าอ่ืนท้ังหมด  น้้าส่วนหนึ่งของแม่น้้านี้ไหลไปสู่ทะเลสาบใหญ่  

ซ่ึงบนริมฝ่ังของทะเลสาบนี้ดวงวิญญาณของผู้ท่ีซ่ือสัตย์พักผ่อน  เม่ือพวกเขาข้ามสะพานท่ีน่ากลัวท่ีทอด

ข้ามใจกลางของนรก 

โจเซฟ : บุตรของยาคอบ  และเป็นศาสนทูตท่ีได้รับแรงบันดาลใจองค์หนึ่งในคัมภีร์โกรอ่าน  

ชีบา : เมืองในภาคใต้ของอาราเบีย  กล่าวไว้ใน Genesis 10:28  เป็นสัญลักษณ์ท่ีหมายถึงสถานท่ีอาศัย  บ้าน 

ชีราซ : เมืองส้าคัญท่ีสุดของมณฑลฟาร์ในเปอร์เซีย  เป็นสถานท่ีประสูติของพระบ๊อบและการประกาศพันธ

กิจของพระองค์ในปี ค.ศ.1844 

ชีอะห์ : ปัญหาของการสืบทอดศาสนาได้แบ่งศาสนาอิสลามออกเป็นสองส้านักความคิดเห็ นใหญ่ๆ  ตาม

ทัศนะหนึ่งซ่ึงเป็นของนิกายชีอะห์  การปกครองโดยตัวแทนเป็นเร่ืองทางจิตวิญญาณท่ีก้าหนดโดยศาสน

ทูตและผู้ท่ีสืบทอดพระองค์  ตามอีกทัศนะหนึ่งซ่ึง เ ป็นของนิกายซุนนี่   การสืบทอดเป็นเ ร่ืองของความ

นิยม  พระเจ้ากาหลิบของนิกายซุนนี่คือผู้ปกป้องศาสนาท่ีเห็นได้ภา ยนอก  อิหม่ามของนิกายชีอะห์ถูก

ก้าหนดจากสวรรค์และได้รับพรสวรรค์ของการมีอัจฉริยภาพและอ้านาจมากกว่ามนุษย์ 

เชค  อาหมัด  : หนึ่งในสองผู้เ บิกทางให้แก่พระบ๊อบ  เ กิดปีค .ศ.1753  เ ป็นผู้ก่อต้ังส้านักเชคีและเป็น

ผู้ประพันธ์หนังสือ 96 เล่ม 

เชรูบิม : ในคัมภีร์ไบเบ้ิล  เชรูบิมปรากฎแตกต่างจากเทวดาท้ังหลายท่ีเ ป็นผู้น้าสารของพระยะโฮวา  เชรูบิม

พบได้ท่ีท่ีพระผู้เป็นเจ้าอยู่ในฐานะบุคคล : “และเขา (พระผู้เป็นเจ้า) ข่ีเชรับ” (Psalm 18:10) 

โชเอ็บ : พระคนหนึ่งแห่งมีเดียน (Exodus 2:16-21)  พระโมเสสสมรสกับลูกสาวของเขา  Exodus 18 ให้ชื่อ

เขาว่าจีโทร 

ซัคกุม : ต้นไม้ในถ่ินนรก 

ซัดเดร่ย์ : ตามตัวอักษรคือก่ิง 

ซัลซาบิล  : ตามตัวอักษรคือไหลริน  นี้คือน้้าพุสวรรค์ 
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ซาดราตูร  มันทาฮา : ชื่อของต้นไม้ท่ีชาวอาหรับปลูกในสมัยโบราณท่ีสุดถนน  เพื่อใช้เ ป็นเคร่ืองหมาย  ใน

ฐานะท่ีเป็นสัญลักษณ์หนึ่ง  นี้หมายถึงพระศาสดาของพระผู้เป็นเจ้าในยุคของพระองค์ 

ซามิริ : นักเวทย์มนต์ท่ีฟาโรห์ใช้เป็นคู่แข่งกับพระโมเสส  ตามความเชื่อของชาวมุสลิม  เขาไม่ใช่เอรอน  เขา

คือผู้ท่ีท้าลูกวัวทอง 

ซาลีห์ : ศาสนทูตสมัยโบราณองค์หนึ่งของชาวอาหรับซ่ึงถูกกล่าวถึงในคัมภีร์โกรอ่าน  ซูรีห์ 7:71-77  

ผู้เชี่ยวชาญบางคนถือว่าศาสนทูตนี้เป็นองค์เดียวกันกับซาลีห์ใน Genesis 11:13 

ซาเดค : อิหม่ามท่ีหกของนิกายชีอะห์ 

ซียารัท : ธรรมจารึกแห่งการเยือนซ่ึงเปิดเผยโดยอิหม่ามอาลี 

ซียิด  คาเซม : สาวกคนส้าคัญของเชค อาหมัดและเป็นผู้สืบทอดเชค อาหมัด   มุลลา  ฮุสเซนและบาบีท่ี ดีเ ด่น

คนอ่ืนๆ เป็นลูกศิษย์ของเขา 

ซียิด  ยาห์ยอ สมญานามวาฮิด : นักบวชดีเด่นผู้มีวิชาสูงซ่ึงเปล่ียนมาเป็นบาบี  และสละชีวิตเ ม่ือ 29 มิถุนายน 

ค.ศ.1850 (สิบวันก่อนการสละชีวิตของพระบ๊อบ) หลังการถูกปิดล้อมโจมตีท่ีนาริซ 

ซียิด ฮุสเซนเน่ ทูร์ชีซิ : โมจทาฮิด (ผู้ท่ีสามารถให้ค้าตัดสินทางศาสนาอิสลาม) คนหนึ่ง ท่ีเปล่ียนมาเป็นบาบี  

และเป็นหนึ่งในเจ็ดผู้สละชีวิตแห่งเตหะราน  

ซูฟี : ชุมชนหนึ่งของนักเข้าญาณชาวมุสลิม 

ซูรีห์ : แถวหรือวิถีดังเช่นก้อนอิฐในก้าแพง  เป็นค้าท่ีใช้เป็นการเฉพาะกับบทต่างๆ ในคัมภีร์โกรอ่านซ่ึงมี

ท้ังหมด 114 ซูรีห์ 

ไซนาย : ภูเขาท่ีพระผู้เป็นเจ้ามอบกฎให้แก่พระโมเสส (โกรอ่าน 7:139 และ Exodus 19) 

ตราประทับของศาสนทูตท้ังหลาย : สมญานามหนึ่งของพระโมฮัมหมัด 

ทัฟ (ดินแดนแห่ง) : ท่ีราบของคาบิลา  ซ่ึงบริเวณรอบๆ เป็นสถานท่ีสละชีวิตของอิหม่ามฮุสเซน  

ทะมุด : ชนเผ่าหนึ่งของชาวแฮไมท์โบราณ  ซ่ึงอาศัยอยู่ในถ้้าบริเวณชายแดนของอีดอม  พวกเขาถูกฆ่าเ กือบ

หมดส้ินโดยเชดโดเลาเมอร์ผู้พิชิตชาวอีโลเมท  บรรดาผู้ท่ีรอดชีวิตหนีไปยังภูเขาเซยร์และอาศัยอยู่ท่ีนั่น

ในสมัยของไอเซคและยาคอบ 

นาซร์อิบเน่ ฮารีส์ : ผู้ต่อต้านพระโมฮัมหมัดคนหนึ่ง 

น้ ามนต์ของพระผู้เป็นเจ้า :  สัญลักษณ์อ้างอิงถึงน้้ายาของนักเ ล่นแร่แปรธาตุท่ีเชื่อว่าสามารถเปล่ียนโลหะ

เป็นทอง 

นิมรอด : ในค้าอธิบายของมุสลิมหมายถึงผู้ประหัตประหารพระอับราฮัม 



120 

 

เนบูซัดเนซาร์ : กษัตริย์แห่งบาบีลอน  ในปี 599 ก่อนคริสต์ศักราชเขาเข้ายึดครองเยรูซาเลม  ในปี 588 ก่อน

คริสต์ศักราช  เขาท้าลายเมืองเยรูซาเลมและย้ายชาวเมืองส่วนใหญ่ไปยังชัลเดีย 

โนดเบห์ (บทอธิษฐาน) : ความเศร้าโศกของอิหม่ามอาลี 

โนอาห์ : ศาสนทูตท่ีมุสลิมให้ชื่อว่าเป็น “ศาสนทูตของพระผู้เป็นเจ้า”  ดู Genesis 6:11 และโกรอ่าน ซูรีห์ 11. 

17 ส้าหรับเร่ืองราวชีวิตของเขาและเร่ืองราวน้้าท่วมโลก 

บานีฮาชิม : ตระกูลของพระโมฮัมหมัด (พระบ๊อบสืบเชื้อสายมาจากพระโมฮัมหมัด) 

บายัน : คัมภีร์บายัน (การอรรถาธิบาย) คือผลงานหลักเ ก่ียวกับหลักความเชื่อของพระบ๊อบ  ซ่ึงได้รับการ

พรรณนาไว้ใน God Passes By (p.24-25) ว่าเป็น “คัมภีร์ส้าคัญแห่งกฎและศีลของยุคศาสนาใหม่  และ

คลังท่ีบรรจุค้ากล่าวถึงและค้าสรรเสริญส่วนใหญ่  และค้าเตือนของพระบ๊อบเก่ียวกับ ‘พระผู้ซ่ึงพระผู้เ ป็น

เ จ้าจะแสดงให้เห็นชัด ’ ...คัมภี ร์นี้ ซ่ึง มีวจน ะราว 8,000 ท่อนแ ละครองต้าแหน่ง ท่ีเ ป็นหัวใจของ

วรรณกรรมบาบี  ควรได้รับการพิจารณาโดยเ บ้ืองต้นว่า เ ป็นค้าสรรเสริญพระศาสดาตามพันธสัญญา  

มากกว่าจะเป็นประมวลกฎและบทบัญญัติท่ีต้ังใจจะให้เ ป็นการน้าทางท่ีถาวรส้าหรับประชาชนใน

อนาคต"  พระบ๊อบทรงลิขิต “คัมภีร์บายันภาษาอาหรับท่ีเล็กกว่าและมีน้้าหนักน้อยกว่า” ด้วย 

บาสะ : เมกกะ 

บาฮา : ตามตัวอักษรคือ “ความรุ่งโรจน์”  “ความอ้าไพ” เ ป็นการกล่าวถึงพระบาฮาอุลลาห์ ( มีร์ซา ฮุสเซน 

อาลี) ซ่ึงถูกระบุด้วยสมญานามนี้ขณะท่ียังไม่ประกาศตนเอง 

บีฮารูลอันวาร์ : ประมวลค้าพยากรณ์ของนิกายชีอะห์เล่มหนึ่ง 

เบฮาร์ : หนังสืออ้างอิงค้าพยากรณ์ของนิกายชีอะห์ 

แบกแดด : ก่อต้ังโดยพระเจ้ากาหลิบ ณ มานซูร์ ใ นปีค.ศ.762  คือบริเวณท่ีเ ป็นหมู่บ้านคริสเตียนบนริมฝ่ัง

ตะวันตกของแม่น้้าไทกริซ  แบกแดดเป็นท้าเนียบของรัฐบาลของราชวงศ์อับบาสิดเป็นเวลา 500 ปี 

ปาราน : เทือกเขาทางเหนือของไซนายและทางใต้ของเซยร์  ซ่ึงท้ังหมดนี้ล้วนเป็นสถานท่ีศักด์ิสิทธิ์แห่งการ

เปิดเผยพระธรรม  เทมานอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของอีดัม  ไม่ไกลจากปาราน  ดู Habakuk 3:3 พระ

โมเสสเองใช้ “ปาราน” กล่าวถึงพระโมฮัมหมัดเป็นพิเศษ  และใช้ “เซยร์” กล่าวถึงพระเยซูว่า : และเขา

กล่าวว่า  พระผู้เป็นนายมาจากไซนาย  และลุกข้ึนจากเซยร์มายังพวกเขา  เขาส่องแสงมาจากภูเขาปาราน  

และเขามากับนักบุญนับหม่ืน : มีกฎไฟไปจากมือขวาของพระองค์ส้าหรับพวกเขา ” (Deut. 33:22)  ณ ท่ีนี้

พระโมเสสท้านายการจะมาถึงของการเปิดเผยพระธรรมสามคร้ังและศาสนทูตสามองค์หลังจากพระองค์

เอง  ซ่ึงองค์สุดท้ายคือพระบาฮาอุลลาห์  อิสมาเอล (Genesis 21:21) สถาปนาชนชาติอาหรับในปาราน 
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ปีหกสิบ : หมายถึงปี ฮ.ศ.1260 (ค.ศ.1844)  ซ่ึงเป็นท่ีพระบ๊อบประกาศพันธกิจของพระองค์ 

พระบ๊อบ : คืออิหม่ามกอเอมและอิหม่ามเมห์ดิของอิสลาม  และเป็นผู้เ บิกทางให้แก่พระบาฮาอุลลาห์ ( วัน

ประสูติของพระบ๊อบคือ 20 ตุลาคม ค.ศ.1819  วันท่ีพระองค์สละชีวิตคือ 9 กรกฎาคม ค.ศ.1850) 

พระบาฮาอุลลาห์ : ผู้ก่อต้ังศาสนาบาไฮ  สมญานามนี้ถูกบันทึกไว้ในคัมภีร์บายันภาษาเปอร์เ ซียของพระบ๊อบ  

และมีความหมายว่าความรุ่งโรจน์  แสงสว่าง  และความอ้าไพของพระผู้เป็นเจ้า ( วันประสูติของพระบาฮา

อุลลาห์คือ 12 พฤศจิกายน ค.ศ.1817  วันเสด็จข้ึนสู่สวรรค์ของพระองค์คือ 29 พฤษภาคม 1892) 

พระประสงค์ดั้งเดิม : “ส่ิงแรกท่ีมาจากพระผู้เป็นเจ้าคือความเป็นจริงท่ี...ประชาชนแห่งบาฮาเ รียกว่า ‘พระ

ประสงค์แรก’” (Some Answered Questions, p.203) 

พระโมฮัมหมัด : ศาสนทูตของศาสนาอิสลามและเป็นผู้เ ปิดเผยคัมภีร์โกรอ่าน  ประสูติ เ ดือนสิงหาคม ค.ศ.

570  ประกาศพันธกิจของตน ปี ค.ศ.613  หนีไปเมดินา ปี ค.ศ.622  ท้านายไว้โดยพระโมเสส Deut. 

18:15,  โดย St. John the Divine Rev. 11 (ดู Some Answered Questions, p.53 ff) 

พระโมเสส : หนึ่งในหกศาสนทูตท่ีย่ิงใหญ่ตามความเชื่อของมุสลิม  ดู Exodus 7:1 ซ่ึงพระผู้เ ป็นเ จ้ากล่าวต่อ

พระโมเสสว่า : “เราได้ท้าให้เจ้าเป็นพระเจ้าของฟาโรห์”  พระโมเสสน้าประชาชนจ้านวนมากอพยพออก

จากอียิปต์ราวปี 1440 ก่อนคริสต์ศักราช 

พระอับราฮัม  : ดู Genesis 11-15; Some Answered Questions, p.14-16  นักวิชาการท้ังหลายถือว่าพระอับ

ราฮัมมีชีวิตอยู่ระหว่างปี 2100-2000 ก่อนคริสต์ศักราช  ชาวยิว  คริสเ ตียนและมุสลิมถือว่าพระองค์เ ป็น

พระสหายของพระผู้เป็นเจ้า  เป็นบิดาของผู้ท่ีซ่ือสัตย์ 

เพนทาทุค : ตามตัวอักษรคือ “ห้าเล่ม”  หมายถึงห้าเล่มแรกในคัมภีร์ไบเบ้ิล 

ฟาติมีห์ : บุตรสาวของพระโมฮัมหมัดและคาดิเจห์  เธอสมรสกับอิหม่ามอาลีผู้เ ป็นลูกพี่ ลูกน้องของพระ

โมฮัมหมัด  และมีบุตรชายด้วยกันสามคน  คนหนึ่งเสียชีวิตในวัยทารก  อีกสองคนคือฮาซันและฮุสเซน  

ผู้ท่ีสืบเชื้อสายจากพระโมฮัมหมัดทางบุตรชายสองคนนี้เป็นท่ีรู้จักกันในฐานะซียิด 

ฟาโรห์ : ชื่อต้าแหน่งของกษัตริย์อียิปต์  ท่ีถือกันว่าเป็นฟาโรห์แห่งการกดข่ีคือราเมซิส 2 (ราวปี 1340 ก่อน

คริสต์ศักราช)  และโอรสผู้สืบทอดบัลลังก์ของเขาคือมีเรนทาห์  ผู้เป็นฟาโรห์แห่งการอพยพ  แต่ก็มีความ

ไม่แน่นอนสูง  และวันประสูติของพระโมเสสอาจย้อนไปถึงปี 1520 ก่อนคริสต์ศักราช 

ฟีนิกซ์ : นกตามนวนิยายซ่ึงอยู่โดยล้าพัง  ถูกเผาผลาญโดยการกระท้าของตนเอง  และข้ึนมาอีกจากเ ถ้าถ่าน

ของตน 

มากัส : ชนชั้นหนึ่งของพระและปราชญ์ในหมู่ชาวเปอร์เซียโบราณ 
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มิราจ : การเดินทางกลางคืนของพระโมฮัมหมัดกับเกเบรียว 

มีเดียน : เมืองและต้าบลบริเวณทะเลแดง  ทางตะวันออกเฉียงใต้ของภูเขาไซน าย  ซ่ึงครอบครองโดยบรรดา

ผู้สืบเชื้อสายมาจากมีเดียน  ผู้บุตรของพระอับราฮัมและเคทูราห์ 

มุลลา เนมัทโทลลาเย มาซินดารานี : บาบีคนหนึ่งท่ีสละชีวิตท่ีเชค  ทาบาซี 

มุลลา บาเกร์ : พี่ชายของมุลลา เมห์ดีเย คานดี  สละชีวิตทีทาบาซี 

มุลลา เมห์ดีเย โคยี : สหายคนสนิทของพระบาฮาอุลลาห์  และเป็นครูสอนเด็กๆ ในครอบครัวของพระองค์  

สละชีวิตท่ีทาบาซี 

มุลลา โมฮัมหมัด อาลีเย ซานจอนิ : อีกชื่อคือฮัจจาท  เป็น “หนึ่งในบรรดาผู้สนับสนุนศาสนาท่ีน่าย้าเกรง

และสามารถท่ีสุด” (God Passes By, p.44)  เป็นผู้น้าของชาวบาบีในเหตุการณ์ท่ีลอร์ดเคอร์ซันเ รียกว่าเ ป็น 

“การปิดล้อมสังหารหมู่คร้ังใหญ่” ท่ีซานจอน  ซ่ึงฮัจจาทและชาวบาบี 1,800 คนสละชีวิต 

มุลลา ยูเซเฟ อาเดบิลี : “อักษรแห่งการมีชีวิต” คนหนึ่ง  สละชีวิตท่ีเชค ทาบาซี 

มุลลา  อับดุลคาเลเก ยาซดี : เดิมเป็นพระยิว  เขายอมรับศาสนาอิสลาม  เ ข้าส้านักเชคี  และเปล่ียนมานับถือ

ศาสนาบาบีโดยมุลลา  ฮุสเซน 

มุลลา อาลีเย บารากานี : ลุงของทอเฮเรย์  หนึ่งในสมาชิกท่ีมีความรู้และมีชื่อท่ีสุดของชุมชนเชคี  เ ม่ือเปล่ียน

มานับถือศาสนาบาบี  เขากลายเป็นหนึ่งในบรรดาผู้อรรถาธิบายศาสนาบาบีท่ีจริงจังและสามารถท่ีสุดใน

เตหะราน 

มุลลา อาลีเย บาสทามี : หนึ่งในอักษรแห่งการมีชีวิต  ถูกพระบ๊อบส่งไปจากเมืองชีราซด้วยพันธกิจพิเศษในปี 

ค.ศ.1844  เขาเป็นคนแรกท่ีทนทรมานและสละชีวิตในหนทางของศาสนาใหม่นี้  

มุลลา ฮุสเซน : คนแรกท่ีเชื่อในพระบ๊อบ  เป็น “อักษรแห่งการมีชีวิต” คนแรก  ได้รับสมญานามท่ีพระบ๊อบ

ต้ังให้ว่า “บาบูลบ๊อบ” แปลว่า “ประตูของประตู”   เกิดในปี ค.ศ.1813  เขาเ ป็นศิษย์ของซียิด คาเซมเป็น

เวลาเก้าปี  และเป็นสาวกของพระบ๊อบเป็นเวลาห้าปี  สละชีวิตท่ีป้อมเชค  ทาบาซี วันท่ี 2 กุมภาพันธ์ ค.ศ.

1849 

เมกกะ : เมืองหลวงของอาราเบีย  ซ่ึงเป็นสถานท่ีประสูติของพระโมฮัมหมัด  เป็นสถานท่ีต้ังของคาเบห์  และ

เป็นนครศักด์ิสิทธิ์ท่ีสุดของอิสลาม 

โมฟัดดัล  : อ้างอิงถึงค้าพยากรณ์ของนิกายชีอะห์ 

โมสทากอส : ตามตัวอักษรคือ “ผู้ถูกวิงวอน”  เป็นการกล่าวถึงการมาปรากฏของพระบาฮาอุลลาห์ตามเวลาท่ี

พระบ๊อบประกาศไว้ 
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ยานบู : ประมวลค้าพยากรณ์ของนิกายชีอะห์เล่มหนึ่ง 

ยาสริบ : ชื่อโบราณของนครเมดินา 

ยาห์ยอ : จอห์น  ผู้เบิกทางให้แก่พระเยซูคริสต์  เขาถูกตัดศีรษะโดยฮีรอด 

ริคัท : การหมอบราบ 

รูซเบห์ : ชาวเปอร์เซียคนหนึ่งท่ีรับศาสนาคริสต์และได้รับการบอกว่า  ศาสนทูตองค์หนึ่งใกล้จะปรากฏข้ึน

ในอาราเบีย  เขาจึงเดินทางไปท่ีนั่นและได้พบพระโมฮัมหมัดท่ีคาบาในระหว่างท่ีพระองค์หนีไปเมดินา  

เขายอมรับสถานะของพระองค์และกลายเป็นมุสลิม 

เรย์ : เมืองโบราณใกล้กับท่ีสร้างเมืองเตหะราน 

เรซวาน : ชื่อของผู้ดูแลรักษาสวรรค์  พระบาฮาอุลลาห์ใช้ค้านี้หมายถึงสวรรค์เอง  

สาระสวรรค์ : ตามจินตนาการเป็นสาระท่ีห้าท่ีเพิ่มเติมจากธาตุท้ังส่ีของโลก  ดังนั้นจึงเ ป็นสาระสุดท้ายและ

สูงสุดของส่ิงต่างๆ  

สิรัท : ตามตัวอักษรคือสะพานหรือส่ิงค้้าจุน  หมายถึงศาสนาของพระผู้เป็นเจ้า 

เสาคริมซัน : ค้าพาดพิงถึงศาสนาของพระบาฮาอุลลาห์ท่ีเป็นสีแดงเข้มด้วยเ ลือดของบรรดาผู้ท่ี สละชีวิตเพื่อ

ศาสนา 

อมาลีไคท์ : “ถูกขับไล่ออกจากบาบีลอนในสมัยต้นๆ  พวกเขากระจายผ่านอาราเบียไปยังปาเลสไตน์และ

ซีเรีย  และไกลไปถึงอียิปต์ท่ีซ่ึงพวกเขาให้ก้าเนิดฟาโรห์หลายคน  

อวาลิม : ประมวลค้าพยากรณ์ของนิกายชีอะห์เล่มหนึ่ง 

อักษรแห่งเอกภาพ : อัครสาวกของศาสนทูต 

อับดุลเลาะห์ : บิดาของพระศาสดาโมฮัมหมัด  เขามาจากตระกูลฮาชิมซ่ึงเ ป็นชนเผ่าท่ีประเสริฐสุดของโก

เรซของเชื้อชาติอาหรับ  เขาสืบเชื้อสายโดยตรงมาจากอิสมาเอล 

อับดุลเลาะห์ อูไบย์ : ผู้ต่อต้านพระโมฮัมหมัดท่ีโดดเด่นคนหนึ่ง  ซ่ึงถูกเรียกว่า “เ จ้าชายของพวกเสแสร้งเ ป็น

คนดี” 

อัลเมดินา : ตามตัวอักษรคือ “นคร”  ซ่ึงเรียกดังนี้ เพราะให้ท่ีก้าบังแก่พระโมฮัมหมัด : เ ม่ือก่อนคือยาสริบ  

เป็นสถานท่ีฝังพระศพของพระโมฮัมหมัด  มีความศักด์ิสิทธิ์เป็นรองต่อเมกกะเท่านั้น   

อาทิม : คนบาป 

อาบู จาห์ล : ตามตัวอักษรคือ “บิดาแห่งความเบาปัญญา”  เ ป็นชื่อท่ีชาวมุสลิมต้ังให้  เขาเ ป็นศัตรูท่ีไม่รามือ

ของพระโมฮัมหมัด 
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อาบู อับดิลลาห์ : สมญานามของอิหม่ามท่ีหก จาฟารี ซาเดค ผู้เป็นหลานชายของอัลฮุสเซน  ส้ินชีพในปี ค .ศ.

765 เพราะโดนวางยาพิษโดยมานซูร์  ผู้เป็นพระเจ้ากาหลิบแห่งราชวงศ์อับบาสิด 

อาบู อามีร์ : ผู้ต่อต้านพระโมฮัมหมัดคนหนึ่งซ่ึงเป็นพระ  

อาลี : บุตรเขยของพระโมฮัมหมัด  เป็นอิหม่ามคนแรกในจ้านวนสิบสองคน  

อิบเนสุรียา : (ลูกชายของสุรียา  อิบเนแปลว่าลูกชาย) นักบาชยิวผู้รู้ในสมัยของพระโมฮัมหมัด  

อิมราน : บิดาของพระโมเสสและเอรอน  ดู โกรอ่าน 3:30  ไบเบ้ิล Exodus 6:20 

อิรัก : ในปี ค.ศ.1862 ท่ีคัมภีร์คีตาบีอีคานถูกเปิดเผย  อิรักเ ป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิตุรกี  ปัจจุบันเป็น

ประเทศอาหรับท่ีมีแบกแดดเป็นเมืองหลวง 

อิหม่ามอาลี : ลูกพี่ลูกน้องและสาวกคนแรกของพระโมฮัมหมัด  เ ป็นสามีของบุตรสาวของพระโมฮัมหมัด

คือฟาติมีห์  บุตรชายของเขาคืออิหม่ามฮุสเซน  เป็นบรรพบุรุษของซียิด อาลี โมฮัมหมัด หรือพระบ๊อบ 

อูวาโทลโวสกา : ตามตัวอักษรคือ “ด้ามจับท่ีแข็งแกร่งท่ีสุด”  หมายถึงศาสนาของพระผู้เป็นเจ้า 

อเลฟ  ลัม  มิม : อักษรเหล่านี้และอักษรอ่ืนท่ีไม่ติดกัน  ปรากฏอยู่บนหัวของย่ีสิบเก้าซูรีห์ของคัมภีร์โกรอ่าน 

เอเบลและเคน : บุตรชายสองคนของอดัมและอีฟ  ดู Genesis 4 และคัมภีร์โกรอ่าน ซูรีห์ 5 

ฮัมเซห์ : “เจ้าชายของผู้สละชีวิตท้ังหลาย” เป็นสมญานามท่ีต้ังให้แก่ลุงของพระโมฮัมหมัด 

ฮา : ตัวอักษรฮา  ซ่ึงมีค่าตัวเลขเท่ากับ 5  และบางคร้ังถูกใช้เ ป็นสัญลักษณ์ของพระบาฮาอุ ลลาห์  ดู Four 

Valleys, p.56 n. 

ฮาจี มีร์ซา คาริม คาน : ผู้อวดอ้างความรู้  เ ป็นผู้เ ขียนหนังสือ “การน้าทางส้าหรับคนเขลา” ( เอร์ซาโดล 

อวาม)  หนังสือของเขามอดม้วยไปพร้อมกับเขา 

ฮีจาซ : ภูมิภาคในอาราเบียตะวันตกเฉียงใต้ซ่ึงอาจถือได้ว่าเ ป็นดินแดนศักด์ิสิทธิ์ของมุสลิ ม  เนื่องด้วย

ดินแดนนี้มีนครศั กด์ิสิทธิ์ของเมดินา และ เมกกะ  และสถาน ท่ีอ่ืน ๆ อีกหลา ยแห่ ง ท่ีเ ก่ี ยวโ ยงกับ

ประวัติศาสตร์ของพระโมฮัมหมัด  ภาษาของฮีจาซคือภาษาอาหรับ 

ฮีรอด : ฮีรอด 1 (“ผู้ย่ิงใหญ่”)  เชื้อชาติเอดูเมียนแต่ถูกเล้ียงดูเป็นยิว  เขาได้รับการแต่งต้ังโดยวุฒิสภาโรมันใน

ปี 40 ก่อนคริสต์ศักราชให้เป็นกษัตริย์แห่งจูเดีย  เขาสร้างวิหารในเยรูซาเลมข้ึนใหม่ 

ฮุสเซน : อิหม่ามท่ีสาม  บุตรของอิหม่ามอาลีและฟาติมีห์ 

ฮูด : ศาสนทูตท่ีถูกส่งมายังชนเผ่าแอด  พระองค์สืบเชื้อสายมาจากโนอาห์และถูกกล่าวถึงในคัมภีร์โกรอ่าน

ในซูรีห์ 7:63-70  ซูรีห์ 11:52-63  และซูรีห์ 26:123-139 

ฮูริ : เทวดาเพศหญิง 



125 

 

หมายเหตุ 
 

1 โกรอ่าน 36:30 

2 โกรอ่าน 40:5 

3 โกรอ่าน 11:38 

4 โกรอ่าน 71:26 

5 โกรอ่าน 29:2 

6 โกรอ่าน 35:39 

7 โกรอ่าน 11:61,62 

8 พระอับราฮัม 

9 โกรอ่าน 40:28 

10 โกรอ่าน 11:21 

11 โกรอ่าน 2:87 

12 โกรอ่าน 3:70 

13 โกรอ่าน 3:71 

14 โกรอ่าน 3:99 

15 โกรอ่าน 3:7 

16 โกรอ่าน 76:9 

17 โกรอ่าน 5:117 

18 โกรอ่าน 14:24 

19 ภาษากรีกใช้ค าว่า Thlipsis มีสองความหมาย : แรงกดดันและการกดข่ี  

20 แมทธิว 24:29-31 

21 วรรคนี้พระบาฮาอุลลาห์คัดมาเป็นภาษาอาหรับและตีความด้วยภาษาเปอร์เซีย 

22 ลุค 21:33 

23 “ความเศร้าโศก” ซ่ึงเชื่อว่าลิขิตโดยอิหม่ามท่ีสิบสอง 

24 โกรอ่าน 55:5 

25 โกรอ่าน 67:2 

26 โกรอ่าน 76:5 
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27 โกรอ่าน 6:91 

28 โกรอ่าน 41:30 

29 โกรอ่าน 70:40 

30 โกรอ่าน 82:1 

31 โกรอ่าน 14:48 

32 โกรอ่าน 39:67 

33 ทิศทางท่ีต้องหันหน้าไปหาเวลาอธิษฐาน 

34 เมกกะ 

35 เมดินา 

36 โกรอ่าน 2:144 

37 การหมอบราบ 

38 ท่ีเมกกะ 

39 โกรอ่าน 2:149 

40 โกรอ่าน 2:115 

41 โกรอ่าน 2:143 

42 โกรอ่าน 74:50 

43 โกรอ่าน 28:20 

44 โกรอ่าน 24:35 

45 โกรอ่าน 26:19 

46 โกรอ่าน 19:22 

47 โกรอ่าน 19:28 

48 แมธทิว 2:2 

49 โกรอ่าน 3:39 

50 แมทธิว 3:1-2 

51 เชค อาหมัด และ ซียิด คาเซม 

52 โกรอ่าน 55:29 

53 โกรอ่าน 51:22 

54 โกรอ่าน 2:282 
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55 โกรอ่าน 55 :56 

56 โกรอ่าน 2 :87 

57 โกรอ่าน 25:25 

58 โกรอ่าน 25:7 

59 โกรอ่าน 2:210 

60 โกรอ่าน 44:10 

61 โกรอ่าน 3:119 

62 อิหม่ามท่ีหกของนิกายชีอะห์ 

63 โกรอ่าน 25:7 

64 โกรอ่าน 4:45 

65 โกรอ่าน 2:75 

66 โกรอ่าน 2:79 

67 โกรอ่าน 24:35 

68 โกรอ่าน 9:33 

69 โกรอ่าน 29:51 

70 โกรอ่าน 2:176 

71 โกรอ่าน 6:103 

72 โกรอ่าน 3:28 

73 โกรอ่าน 41:53 

74 โกรอ่าน 51:21 

75 โกรอ่าน 59:19 

76 โกรอ่าน 2:253 

77 โกรอ่าน 7:145 

78 โกรอ่าน 6:35 

79 ยะไซยา 65:25 

80 โกรอ่าน 7:178 

81 โกรอ่าน 11:7 

82 โกรอ่าน 13:5 
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83 (โกรอ่าน 50:15 

84 โกรอ่าน 50:20 

85 โกรอ่าน 17:51 

86 จอห์น 3:7 

87 จอห์น 3:5-6 

88 โกรอ่าน 7:178 

89 ลุค 9:60 

90 สมญานามของลุงของพระโมฮัมหมัด 

91 โกรอ่าน6:122 

92 โกรอ่าน 37:173 

93 โกรอ่าน 9:33 

94 โกรอ่าน 11:18 

95 โกรอ่าน 35:15 

96 ดู ลุค 5:18-26 

97 โกรอ่าน 6:91 

98 โกรอ่าน 15:72 

99 โกรอ่าน 5:64 

100 โกรอ่าน 48:10 

101 โกรอ่าน 29:23 

102 โกรอ่าน 2:46 

103 โกรอ่าน 2:249 

104 โกรอ่าน 18:111 

105 โกรอ่าน 13:2 

106 โกรอ่าน 17:44 

107 โกรอ่าน 78:29 

108 โกรอ่าน 57:3 

109 โกรอ่าน 2:210 

110 โกรอ่าน 28:5 
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111 โกรอ่าน 13:41 

112 โกรอ่าน 3:183 

113 โกรอ่าน 3:182 

114 โกรอ่าน 2:89 

115 โกรอ่าน 2:285 

116 โกรอ่าน 54:50 

117 โกรอ่าน 43:22 

118 พระบ๊อบ 

119 โกรอ่าน 2:19 

120 โกรอ่าน 36:20 

121 อิหม่ามอาลี 

122 โกรอ่าน 2:85 

123 โกรอ่าน 33:40 

124 โกรอ่าน 6:103 

125 โกรอ่าน 16:61 

126 โกรอ่าน 21:23 

127 โกรอ่าน 55:39 

128 โกรอ่าน 55:41 

129 แบกแดด 

130 โกรอ่าน 10:25 

131 โกรอ่าน 6:127 

132 โกรอ่าน 2:136 

133 โกรอ่าน 2:253 

134 โกรอ่าน 19:31 

135 โกรอ่าน 18:110 

136 โกรอ่าน 8:17 

137 โกรอ่าน 48:10 

138 โกรอ่าน33:40 
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139 โกรอ่าน 2:189 

140 โกรอ่าน 17:85 

141 ฮาจี มีร์ซา  คาริม คาน 

142 การน าทางส าหรับคนเขลา 

143 การข้ึน 

144 ต้นไม้นรก 

145 คนบาปหรือบาป โกรอ่าน 44-43-44 

146 โกรอ่าน 44:49 

147 โกรอ่าน 6:59 

148 นักเวทย์มนต์ในสมัยของพระโมเสส 

149 โกรอ่าน 7:57 

150 โกรอ่าน 16:43 

151 โกรอ่าน 16:43 

152 โกรอ่าน 16:43 

153 โกรอ่าน 2:1 

154 โกรอ่าน 2:23 

155 โกรอ่าน 45:5 

156 โกรอ่าน 45:6 

157 โกรอ่าน 45:8 

158 โกรอ่าน 26:187 

159 โกรอ่าน 8:32 

160 โกรอ่าน 45:24 

161 โกรอ่าน 29:23 

162 โกรอ่าน 37:36 

163 โกรอ่าน 40:34 

164 โกรอ่าน 3:7 

165 โกรอ่าน 45:22 

166 โกรอ่าน 38:67 
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167 โกรอ่าน 34:43 

168 โกรอ่าน 5:62 

169 โกรอ่าน 6:7 

170 โกรอ่าน 2:148 

171 โกรอ่าน 11:27 

172 อิหม่ามฮุสเซน 

173 โกรอ่าน 26:227 

174 โกรอ่าน 2:94, 62:6 

175 โกรอ่าน 34:13 

176 โกรอ่าน 59:2 

177 พระผู้ถูกวิงวอน 

178 โกรอ่าน 11:113 

179 โกรอ่าน 54:6 

180 ธรรมจารึกแห่งการเยือน  เปิดเผยโดยอหม่ามอาลี 

181 โกรอ่าน 25:44 

182 เมืองโบราณใกล้กับท่ีสร้างเมืองเตหะราน 

183 โกรอ่าน 43:36 

184 โกรอ่าน 20:124 

185 หมายความว่าบาฮา 


