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จงสวดวจนะของพระผูเ้ป็นเจา้ทุกเชา้ค ่า ผูท้ีไ่มส่วดเท่ากบัไมป่ฏบิตัติามสญัญาต่อพระปฏญิญาและ
พนิยักรรมของพระองค ์และใครทีเ่มนิพระปฏญิญาในยคุนี้เท่ากบัเมนิพระผูเ้ป็นเจา้มาแต่โบราณกาล ดกูร คน
รบัใชข้องเรา จงเกรงกลวัพระผูเ้ป็นเจา้ 

จงอ่านวจนะทีพ่ระผูเ้ป็นเจา้เปิดเผยทุกวนั พระพรจงมแีด่ผูท้ีส่วดวจนะและใครค่รวญดคูวามหมาย ความ
จรงิแลว้เขาคอืผูท้ีจ่ะไดด้ ี

จงอ่านวจนะของเราดว้ยความเบกิบานหรรษา แทจ้รงิแลว้วจนะเหล่านี้จะดงึดดูเจา้เขา้มาหาพระผูเ้ป็น
เจา้ และจะช่วยใหเ้จา้ตดัความผกูพนัจากทุกสิง่นอกจากพระองค ์ดงันี่คอืค าตกัเตอืนทีอ่ยูใ่นธรรมลขิติของพระผู้
เป็นเจา้และในธรรมจารกึนี้ 

พระบาฮาอุลลาห ์(COC no. 359, 363, 365) 
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มีนาคม 

 

21 มีนาคม 

ฉลองวนันอวร์ซู 

ปีใหม่บาไฮ 

ดกูร บุตรแห่งอาณาจกัรสวรรค!์ นี้คอืวนัปีใหมก่ล่าวคอื เป็นวนับรรจบครบรอบปี หนึ่งปีคอืครบรอบวฏั
จกัร (ของดวงอาทติย)์ และบดันี้คอืจดุเริม่ตน้ของวฏัจกัรแห่งความเป็นจรงิ เป็นวฏัจกัรใหม ่ยคุใหม ่ศตวรรษ
ใหม ่เวลาใหมแ่ละปีใหม ่ดงันัน้จงึมพีรมาก 

เราปรารถนาใหพ้รนี้มาปรากฏในใบหน้าและลกัษณะนิสยัของบาไฮ เพื่อว่าพวกเขาจะกลายเป็น
ประชาชนใหมด่ว้ยเช่นกนั พบชวีติใหมแ่ละไดร้บัการช าระดว้ยไฟและวญิญาณ ท าโลกนี้ใหเ้ป็นโลกใหม ่จน
พภิพน้ีหายไปและพภิพใหม่ปรากฏขึน้มา ความคดิเก่าจากไปและความคดิใหมเ่ขา้มา เสือ้ผา้เก่าทิง้ไปและสวม
เสือ้ผา้ใหม ่เลกิการเมอืงโบราณทีอ่ยูบ่นรากฐานของสงคราม และการเมอืงสมยัใหมท่ีต่ ัง้อยูบ่นสนัตชิธูงชยัขึน้ 
ดาวดวงใหมเ่รอืงแสงเป็นประกาย ตะวนัใหมส่่องรศัม ีดอกไมใ้หมเ่บ่งบาน วสนัตฤดูใหมม่าถงึ สายลมใหมพ่ดั
มา พระพรใหมห่ลัง่มา ตน้ไมใ้หมอ่อกผลใหม ่น ้าเสยีงใหมเ่ปล่งขึน้และไปถงึห ูเพื่อว่าสิง่ใหม่ๆ  จะตามกนัมา 
เครือ่งตกแต่งเก่าถูกทิง้ไปและแทนดว้ยเครือ่งประดบัใหม่ๆ  

พระอบัดุลบาฮา (DR 18) 

 

วนัน้ีคอืวนัทีไ่ดร้บัพรอย่างแทจ้รงิ เพราะเป็นเริม่ตน้ของฤดทูีอ่บอุ่น เป็นการเริม่ตน้วสนัตฤดใูนซกีโลก
ตอนเหนือ ทุกสรรพสิง่บนโลกไมว่่าจะเป็นต้นไม ้สตัวห์รอืมนุษย ์กลบัสดชื่นขึน้ใหม่ และไดร้บัพลงัชวีติใหมจ่าก
สายลมทีใ่หช้วีติ เกดิการฟ้ืนคนืชพี และเพราะว่าเป็นวสนัตฤด ูจงึมคีวามตื่นตวัเป็นพเิศษในทุกชวีติ... 

...ทุกชาตมิวีนัทีเ่ป็นวนัหยดุทีพ่วกเขาฉลองดว้ยความหรรษา ในกฎศกัดิส์ทิธิข์องพระผูเ้ป็นเจา้ ในทุก
ยคุวฏัจกัรและทุกยคุศาสนา มงีานฉลอง วนัหยดุ วนัหยุดงาน ในวนัดงักล่าว งานทุกชนิด พาณิชย ์
อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม ฯลฯ ไมเ่ป็นทีอ่นุญาต...ทุกคนตอ้งมาสนุกสนาน ชุมนุมกนั...เนื่องดว้ยวนัน้ีเป็น
วนัทีไ่ดร้บัพร จงึไมค่วรเป็นทีล่ะเลยจนปราศจากผลและจ ากดัอยู่ทีค่วามเพลดิเพลนิเท่านัน้...ดงันัน้ ผูท้ีฉ่ลาด
ตอ้งแสวงหาและไต่สวนความจรงิเพื่อดวู่า กจิการอะไรทีส่ าคญั สถาบนัเพื่อมนุษยธรรมอะไรทีจ่ าเป็นทีสุ่ด และ
ควรวางรากฐานอะไรส าหรบัชุมชนในวนัพเิศษนี้ เพื่อว่าสิง่เหล่านี้จะไดร้บัการก่อตัง้ ตวัอยา่งเช่น ถา้พวกเขา
พบว่าชุมชนขาดศลีธรรม กใ็หว้างรากฐานของศลีธรรมในวนัน้ี ถา้ชุมชนขาดการแพรก่ระจายศาสตรแ์ละขยาย
วงความรู ้ขอใหพ้วกเขาเริม่ด าเนินการในวนันี้ กล่าวคอืใหช้กัน าความคดิของประชาชนทัง้ปวงมายงัความมุง่
หมายเพื่อมนุษยธรรมนี้ อย่างไรกต็าม หากชุมชนขาดการขยายวงศพ์าณชิยห์รอือุตสาหกรรมหรอืเกษตรกรรม 
พวกเขาควรรเิริม่วธิกีาร เพื่อจะไดบ้รรลุเป้าประสงค ์หากชุมชนขาดการคุม้ครอง ค ้าจนุและดแูลเดก็ก าพรา้
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อยา่งเหมาะสม พวกเขาควรลงมอืในเรือ่งความผาสุกของเดก็ก าพรา้ ฯลฯ ภารกจิทีเ่ป็นประโยชน์ต่อคนยากไร ้
คนอ่อนแอและหมดหนทาง ควรด าเนินไป เพื่อว่าในวนันี้ โดยอาศยัความสามคัคขีองทุกคน และโดยการประชุม
อนัยิง่ใหญ่ จะมผีลบงัเกดิขึน้ ความรุง่โรจน์และพระพรของวนัน้ีจะประกาศออกไปใหเ้ป็นทีป่ระจกัษ์ 

ท านองเดยีวกนัในยคุศาสนาทีน่่าพศิวงนี้ วนัน้ี (นอวร์ซู) คอืวนัทีไ่ดร้บัพร มติรสหายของพระผูเ้ป็นเจา้
ควรหนกัแน่นในการรบัใช ้พวกเขาตอ้งปรองดองรกัใครแ่ละเป็นหนึ่งเดยีวกนัใหม้ากทีสุ่ด พนมมอื และสาละวน
อยูก่บัการร าลกึถงึพระผูท้รงความงามอนัอุดมพร และคดิถงึผลอนัยิง่ใหญ่ทีจ่ะเกดิจากวนัทีไ่ดร้บัพรนี้ 

ปจัจบุนัน้ีไมม่ผีลใดยิง่ใหญ่กว่าการน าทางประชาชน เพราะประชาชนทีห่มดหนทางเหล่าน้ีโดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ชาวเปอรเ์ซยี ยงัคงไมไ่ดร้บัส่วนแบ่งจากพระพรของพระผูเ้ป็นเจา้ ไม่มขีอ้สงสยัว่าในวนันี้ มติรสหาย
ของพระผูเ้ป็นเจา้ตอ้งทิง้รอ่งรอยแห่งมนุษยธรรมทีค่วรไปถงึมวลมนุษยชาต ิไมใ่ช่เพยีงแต่ทีเ่กีย่วกบับาไฮ
เท่านัน้ 

พระอบัดุลบาฮา (DR 18-21) 

 

ณ ช่วงเวลานี้ดวงอาทติยข์ึน้สู่จดุสงูสุด เวลากลางวนัและกลางคนืเท่ากนั ขัว้โลกเหนืออยูใ่นความมดืมา
จนกระทัง่วนัน้ีทีด่วงอาทติยป์รากฏใหเ้หน็บนขอบฟ้า วนัน้ีดวงอาทติยข์ึน้และตกทีเ่สน้ศูนยส์ตูร และซกีโลกทัง้
สองไดร้บัแสงสว่างเท่ากนั วนัศกัดิส์ทิธิน้ี์ทีด่วงอาทติยส์่องสว่างทัง้โลกเท่ากนัเรยีกว่าอไีควนอกซ ์และอไีควน
อกซ ์คอืสญัลกัษณ์ของพระศาสดา ของพระผูเ้ป็นเจา้ ธรรมาทติยข์ึน้มาบนขอบฟ้าแห่งความปรานีสวรรคแ์ละ
แผ่รงัสอีอกไป วนัน้ีใหไ้วส้ าหรบัการร าลกึถงึสิง่นี้ อไีควนอกซค์อืจดุเริม่ตน้ของฤดใูบไมผ้ล ิเมือ่ขึน้มาทีอ่ไีควน
อกซ ์ดวงอาทติยก่์อใหเ้กดิการเคลื่อนไหวในสิง่มชีวีติทัง้ปวง แรธ่าตุเริม่เคลื่อนไหว พชืเริม่งอกงาม ทะเลทราย
กลายเป็นทุ่งหญ้า ตน้ไมแ้ตกหน่อ และสิง่มชีวีติทุกชนิดตอบสนอง รวมทัง้สตัวแ์ละมนุษย์ 

การทีด่วงอาทติยข์ึน้มาทีอ่ไีควนอกซค์อืสญัลกัษณ์แห่งชวีติ และท านองเดยีวกนักเ็ป็นสญัลกัษณ์ของพระ
ศาสดาของพระผูเ้ป็นเจา้ เพราะการขึน้มาของธรรมาทติยบ์นนภาแห่งความอารสีวรรคค์อืสญัญาณแห่งชวีติ
ส าหรบัโลก สภาวะทีแ่ทจ้รงิของมนุษยเ์ริม่มชีวีติความคดิของเราเปลีย่นไป และสตปิญัญาของเราแขง็ขนัขึน้ 
ธรรมาทติยป์ระสาทชวีตินิรนัดรเ์ฉกเช่นดวงอาทติยเ์ป็นเหตุแห่งชวีติบนพภิพ 

พระอบัดุลบาฮา (DR 21-22) 
 

22 มีนาคม 

ยคุนี้คอืราชนัแห่งยคุทัง้หลาย คอืยคุทีไ่ดเ้หน็การเสดจ็มาของพระผูเ้ป็นทีร่กัยิง่ พระผูไ้ดร้บัการตอ้นรบั
มาตลอดนิรนัดรกาลว่าเป็นยอดปรารถนาของโลก สรรพภาวะในยคุนี้เรอืงรศัมขีองการเปิดเผยพระธรรมสวรรค์
ครัง้นี้ ทุกสรรพสิง่รอ้งเพลงสรรเสรญิและสดุดคีุณประโยชน์ของยคุนี้ จกัรวาลอิม่เอบิดว้ยความเบกิบานสุข
หรรษา คมัภรีท์ัง้หลายของยคุศาสนาในอดตีสรรเสรญิงานทีต่อ้งเฉลมิฉลองยคุทีย่ ิง่ใหญ่ทีสุ่ดนี้ของพระผูเ้ป็นเจา้ 
ขอความสุขสวสัดจีงมแีด่ผูม้ชีวีติอยูแ่ละยอมรบัสถานะของยคุนี้ 

พระบาฮาอุลลาห ์(WOB 107) 
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23 มีนาคม 

เป็นทีป่ระจกัษ์ว่า ในทุกยคุทีพ่ระศาสดาของพระผูเ้ป็นเจา้มชีวีติอยูถู่กสวรรคก์ าหนดไว ้และนยัหน่ึงอาจ
ถอืว่าเป็นยคุทีก่ าหนดไวโ้ดยพระผูเ้ป็นเจา้ อยา่งไรกต็ามในยคุนี้เป็นยคุทีพ่เิศษและต่างจากยคุก่อนๆ ฉายา 
“ตราประทบัของพระศาสดา” เปิดเผยสถานะอนัสงูส่งของตนอยา่งบรบิูรณ์แลว้ วฏัจกัรแห่งค าท านายไดส้ิน้สุด
แลว้ พระผูเ้ป็นสจัธรรมนิรนัดรเ์สดจ็มาแล้ว พระองคท์รงชธูงแห่งอานุภาพ และบดันี้ก าลงัสาดรศัมอีนัเจดิจา้
แห่งการเปิดเผยพระธรรมของพระองคม์ายงัพภิพ ในการเปิดเผยพระธรรมครัง้ยิง่ใหญ่ทีสุ่ดนี้ ยคุศาสนาทัง้ปวง
ในอดตีไดก้า้วมาถงึจดุสมบูรณ์สุดของตน สิง่ทีป่รากฏในการเปิดเผยพระธรรมทีล่ ้าเลศิและประเสรฐิสุดครัง้นี้ 
หาทีเ่ปรยีบไมไ่ดใ้นประวตักิารณ์ในอดตี แมย้คุอนาคตกไ็มม่เีสมอเหมอืน 

พระบาฮาอุลลาห ์(WOB 167) 

 
24 มีนาคม 

ดกูร ประชาชน พระผูเ้ป็นเจา้คอืพยานของเรา ขณะทีเ่ราหลบัอยูบ่นบรรถร ดซู ิสายลมของพระผูเ้ป็นเจา้
พดัมายงัเรา และปลุกเราใหต้ื่นจากความหลบัใหล พระวญิญาณของพระองคฟ้ื์นชวีติใหเ้รา และชวิหาของเรา
เปล่งเสยีงรอ้งเรยีกของพระองค ์อยา่กล่าวหาว่าเราละเมดิพระผูเ้ป็นเจา้ อย่ามองดเูราดว้ยตาของเจา้แต่จงมอง
ดว้ยตาของเรา ดงันี้คอืค าตกัเตอืนเจา้จากพระผูเ้ป็นผูท้รงกรณุา พระผูท้รงรอบรู ้ดูกร ประชาชน เจา้คดิว่าเรา
ควบคุมพระประสงคแ์ละเจตนาของพระผูเ้ป็นเจา้ไวใ้นก ามอืของเราหรอื?...หากชะตาของศาสนาของพระผูเ้ป็น
เจา้อยูใ่นมอืของเรา เราจะไมม่วีนัแสดงตวัเราใหป้รากฏต่อเจา้แมเ้พยีงชัว่ขณะ ไมย่นิยอมใหแ้มแ้ต่วจนะเดยีว
หลุดจากรมิฝีปากของเรา แทจ้รงิแลว้ พระผูเ้ป็นเจา้ทรงเป็นพยานต่อสิง่นี้ 

พระบาฮาอุลลาห ์(GWB 90-91) 

 
25 มีนาคม 

แสงสว่างของมนุษยค์อืความยตุธิรรม จงอยา่ดบัแสงนี้ดว้ยวายแุห่งการกดขีห่รอืการใชอ้ านาจบาตรใหญ่ 
จดุประสงคข์องความยตุธิรรมคอืการบงัเกดิขึน้ของเอกภาพในหมูม่นุษย ์มหาสมุทรแห่งเมธาสวรรคส์าดซดัอยู่
ในวจนะอนัประเสรฐิ ขณะทีต่ าราทัง้หลายของโลกไมส่ามารถบรรจคุวามหมายของวจนะ หากมนุษยชาตสิวม
ภษูานี้ พวกเขายอ่มไดเ้หน็ดวงตะวนัแห่งวาทะ “ในวนันัน้พระผูเ้ป็นเจา้จะประทานความอุดมของพระองคใ์หแ้ก่
ทุกคน” เรอืงแสงสว่างไสวอยูบ่นขอบฟ้าของพภิพ 

พระบาฮาอุลลาห ์(TB 66-67) 
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26 มีนาคม 

ในทุกยคุศาสนา การน าทางสวรรคไ์ดร้วมแสงมายงัหวัขอ้ส าคญัหนึ่งขอ้...ในการเปิดเผยพระธรรมอนัน่า
พศิวงครัง้นี้ ในศตวรรษอนัรุ่งโรจน์นี้ รากฐานของศาสนาของพระผูเ้ป็นเจา้และลกัษณะเด่นของกฎของพระองค์
คอื ความส านึกในความเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนัของมนุษยชาติ 

จงดซูวิ่า แสงสว่างนี้ก าลงัรุง่อรณุขึน้มาบนขอบฟ้าทีม่ดืมนของโลกอยา่งไร เทยีนอนัแรกคอืเอกภาพของ
การปกครอง ซึง่แสงรบิหรีข่องเอกภาพน้ีเริม่ปรากฏใหเ้หน็ในปจัจบุนั เทยีนอนัทีส่องคอืเอกภาพของความคดิ
เกีย่วกบัภารกจิของโลก ซึง่จะบงัเกดิขึน้อย่างสมบรูณ์ในไมช่า้ เทยีนอนัทีส่ามคอืเอกภาพของอสิรภาพซึง่จะ
มาถงึอย่างแน่นอน เทยีนอนัทีส่ ีค่อืเอกภาพของศาสนาซึง่เป็นศลิาหลกัของรากฐานของเอกภาพเอง และ
อานุภาพของพระผูเ้ป็นเจา้จะเปิดเผยความสว่างไสวทัง้หมดของเอกภาพนี้ออกมา เทยีนอนัทีห่า้คอืเอกภาพ
ของชาตทิัง้หลายซึง่จะสถาปนาอยา่งมัน่คงในศตวรรษนี้ และจะท าใหป้ระชาชาตทิัง้ปวงบนโลกถอืว่าตนเป็น
พลเมอืงของปิตุภมูเิดยีวกนั เทยีนอนัทีห่กคอืเอกภาพของเชือ้ชาต ิซึง่จะท าใหทุ้กคนทีอ่าศยัอยูบ่นโลกเป็น
ประชาชนและวงศต์ระกูลเดยีวกนั เทยีนอนัทีเ่จด็คอืเอกภาพของภาษา กล่าวคอื การเลอืกภาษาสากลหนึ่ง
ภาษาซึง่จะน ามาสอนประชาชาตทิัง้ปวงและใชส้นทนาเอกภาพทัง้หมดนี้จะมาถงึอย่างหลกีเลีย่งไมไ่ด ้เนื่อง
ดว้ยอานุภาพของอาณาจกัรของพระผูเ้ป็นเจา้จะช่วยใหบ้งัเกดิขึน้ 

พระอบัดุลบาฮา (WOB 36, 39) 

 
27 มีนาคม 

วาทะของพระผูเ้ป็นเจา้คอืตะเกยีง และแสงของตะเกยีงคอืวจนะเหล่านี้: พวกเจา้คอืผลไมบ้นตน้เดยีวกนั
และใบไมบ้นกิง่เดยีวกนั จงปฏบิตัต่ิอกนัและกนัดว้ยความรกัใครป่รองดองทีสุ่ด ดว้ยไมตรจีติและมติรภาพ พระ
ผูเ้ป็นดวงอาทติยแ์ห่งสจัธรรมเป็นพยานใหเ้รา! แสงแห่งความสามคัคนีัน้มอีานุภาพมากและสามารถส่องทัว่
พภิพใหส้ว่างไสว พระผูเ้ป็นเจา้ทีแ่ทจ้รงิองคเ์ดยีว พระผูท้รงรอบรูทุ้กสิง่ทรงยนืยนัสจัธรรมของวจนะเหล่านี้
ดว้ยพระองคเ์อง จงพยายาม เพื่อว่าพวกเจา้จะไดบ้รรลุถงึสถานะอนัประเสรฐิสุดนี้ เป็นสถานะทีส่ามารถ
รบัประกนัความคุม้ครองและความปลอดภยัใหแ้ก่มวลมนุษยชาต.ิ.. 

ความผาสุกของมนุษยชาต ิสนัตภิาพและความปลอดภยั ไมส่ามารถบรรลุได ้ นอกจากความสามคัคขีอง
มนุษยชาตจิะไดร้บัการสถาปนาอยา่งมัน่คง ความสามคัคน้ีีจะสมัฤทธิผ์ลไมไ่ด ้ตราบใดทีค่ าแนะน าทีป่ากกา
ของพระผูท้รงความสงูส่งเปิดเผยไวย้งัไมไ่ดร้บัการเอาใจใส่ 

โดยอาศยัอานุภาพของวจนะทีพ่ระองคเ์ปล่ง มวลมนุษยชาตสิามารถเรอืงรองดว้ยแสงแห่งความสามคัค ี
และการระลกึถงึพระนามของพระองคส์ามารถจดุไฟขึน้ในหวัใจของมวลมนุษย ์และเผาม่านทีก่ัน้ระหว่างพวก
เขาและความรุง่โรจน์ของพระองค ์

พระบาฮาอุลลาห ์(GWB 288, 286) 
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28 มีนาคม 

จดุหมายของการมาปรากฏของพระผูท้รงความสมบูรณ์อนัอุดมพร ขอใหช้วีติของเราสละเพื่อบรรดาผู้
เป็นทีร่กัยิง่ของพระองค ์คอืความสามคัคลีงรอยของประชาชนทัง้ปวงบนโลก ดงันัน้ความปรารถนาสงูสุดของ
เราประการแรกคอื ความปรองดอง ความสามคัค ีและความรกัใครใ่นหมูบ่าไฮ และหลงัจากนัน้ในหมู่ประชาชน
ทัง้ปวงบนโลก... 

แต่ละคนมองเหน็ความงามของพระผูเ้ป็นเจา้สะทอ้นอยู่ในวญิญาณของกนัและกนั และดว้ยพบจดุที่
คลา้ยคลงึกนัน้ี พวกเขาจงึดงึดดูเขา้หากนัและกนัดว้ยความรกั ความรกันี้จะท าใหม้วลมนุษยเ์ป็นคลื่นในทะเล
เดยีวกนั เป็นดวงดาราบนนภาเดยีวกนั เป็นผลไมบ้นต้นเดยีวกนั ความรกันี้จะบนัดาลใหเ้กดิความปรองดอง 
ซึง่เป็นรากฐานของความสามคัคทีีแ่ทจ้รงิ 

พระอบัดุลบาฮา (BWF 402, PT 180) 
29 มีนาคม 

“ขอใหเ้จา้ห่วงใยทีจ่ะช่วยเหลอืผูท้ีศ่ลีธรรมตกต ่าเป็นส าคญั เพื่อมใิหเ้ขาจมลงไปในปลกัจนดบัสญู และจง
ช่วยใหเ้ขายอมรบัศาสนาของพระผูเ้ป็นเจา้ทีม่มีาแต่โบราณกาล เจา้ควรประพฤตตินต่อเพื่อนบา้นในลกัษณะที ่
สญัลกัษณ์ของพระผูเ้ป็นเจา้ทีแ่ทจ้รงิองคเ์ดยีวจะเป็นทีป่ระจกัษ์อย่างชดัเจน เพราะเจา้คอืคนแรกในหมูม่นุษยท์ี่
ถูกสรา้งขึน้ใหมโ่ดยพระวญิญาณของพระองค ์คอืคนแรกทีบ่ชูาและคุกเขา่ต่อพระองค ์คอืคนแรกทีร่ายลอ้ม
บลัลงักแ์ห่งความรุง่โรจน์ของพระองค์”...“จงเปล่งวาจาและประกาศศาสนาของพระองคอ์ยา่งไมห่ยดุหยอ่น สิง่นี้
ดสี าหรบัเจา้ยิง่กว่าทรพัยส์มบตัทิัง้ปวงในอดตีหรอือนาคต หากเจา้เป็นพวกทีเ่ขา้ใจสจัธรรมนี้”...“จงแขง่กนัรบั
ใชพ้ระผูเ้ป็นเจา้และศาสนาของพระองค ์แทจ้รงิแลว้นี้คอืสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อเจา้ทัง้ในโลกนี้และโลกหน้า พระ
ผูเ้ป็นนายของเจา้ พระผูเ้ป็นเจา้แห่งความปรานี คอืพระผูท้รงรบัทราบทุกอย่าง พระผูท้รงรอบรู้” 

พระบาฮาอุลลาห ์(ADJ 70) 

 
30 มีนาคม 

ดกูร สหาย! อยา่ไดเ้ฉยเมยต่อคุณค่าทีเ่จา้ไดร้บัการประสาท หรอืละเลยจุดหมายอนัสงูส่งของเจา้ อยา่ให้
ความอุตสาหะของเจา้ละลายไปกบัจนิตนาการอนัไรส้าระทีบ่างคนคดิขึน้มาเอง พวกเจา้คอืดวงดาราบนนภา
แห่งปญัญา คอืสายลมยามอุษา คอืธาราไหลรนิ อนัเป็นทีพ่ึง่แห่งชวีติของมวลมนุษย ์คอือกัษรทีจ่ารกึอยูใ่นมว้น
พระธรรมของพระองค ์จงพยายามดว้ยความสามคัคทีีสุ่ด และดว้ยดวงจติแห่งมติรภาพอนัไพบลูย ์เพื่อว่าเจา้จะ
ไดร้บัการช่วยเหลอืใหบ้รรลุสิง่ทีคู่่ควรกบัยคุของพระผูเ้ป็นเจา้นี้ แทจ้รงิแลว้การทะเลาะววิาทและการพพิาท 
และสิง่ใดกต็ามทีจ่ติใจรงัเกยีจไมคู่่ควรกบัฐานะของมนุษย ์จงทุ่มพลงังานในการเผยแพรศ่าสนาของพระผูเ้ป็น
เจา้ ใครทีคู่่ควรกบังานอนัสูงส่งนี้ ขอใหเ้ขาลุกขึน้และส่งเสรมิศาสนา ใครทีท่ าไมไ่ดม้หีน้าทีแ่ต่งตัง้ผูท้ี่จะ
ประกาศพระธรรมน้ีแทนเขา ซึง่อานุภาพของการเปิดเผยพระธรรมครัง้นี้ไดท้ าใหร้ากฐานของโครงสรา้งมหมึา
ตอ้งสัน่สะเทอืน ภเูขาทุกลกูถูกบดเป็นธุล ีและวญิญาณทุกดวงงงจนพดูไมอ่อก 

พระบาฮาอุลลาห ์(GWB 196-7) 
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31 มีนาคม 

ความรุง่โรจน์ของศาสนาของพระผูเ้ป็นเจา้นัน้สว่างไสวมาก จนแมแ้ต่คนตาบอดกร็บัรูไ้ด ้เช่นนัน้แลว้ผูท้ี่
มสีายตาแหลมคมและพสิุทธิจ์ะมองเหน็ไดด้กีว่าเพยีงไหน คนตาบอดถงึแมจ้ะไมส่ามารถมองเหน็แสงอาทติย ์ก็
ยงัรูส้กึถงึความรอ้นของดวงอาทติยไ์ด ้อยา่งไรกต็ามผูท้ีห่วัใจบอดในหมู่ประชาชนแห่งคมัภรีบ์ายนั และพระผู้
เป็นเจา้เป็นพยานใหเ้รา ไม่ว่าดวงอาทติยจ์ะส่องแสงมายงัพวกเขานานเท่าไร กไ็มส่ามารถมองเหน็ความ
รุง่โรจน์อนัสว่างไสวหรอืรูส้กึถงึความอบอุ่นของรงัสขีองดวงอาทติย์ 

พระบาฮาอุลลาห ์(GWB 106) 

 

เมษายน 

1 เมษายน 

อยา่ท าใหล้ิน้ของเจา้สกปรกโดยการพดูไม่ดเีกีย่วกบัผูอ้ื่น จงถอืว่าศตัรคูือมติร และผูท้ีค่ดิรา้ยคอืผูห้วงัด ี
เจา้ตอ้งไม่มองความชัว่รา้ยว่าเป็นความชัว่รา้ยแลว้กลบกลนืไวใ้นความคดิ เพราะการปฏบิตัอิย่างนุ่มนวลและ
เมตตาต่อผูท้ีเ่จา้ถอืว่าชัว่รา้ยหรอืเป็นศตัร ูคอืการเสแสรง้ เป็นสิง่ทีไ่มคู่่ควรหรอือนุญาต เจา้ตอ้งถอืว่าศตัรขูอง
เจา้คอืมติร ผูค้ดิรา้ยคอืผูห้วงัด ีและปฏบิตัต่ิอเขาตามนัน้ จงประพฤตตินดว้ยหวัใจทีเ่ป็นอสิระจากความเกลยีด
ชงั อยา่ใหห้วัใจของเจา้ขุ่นเคอืงผูใ้ด หากใครประทุษรา้ยหรอืกระท าสิง่ผดิพลาดต่อเจา้ เจา้ตอ้งใหอ้ภยัเขาทนัท ี
จงอยา่บ่นว่าคนอื่น จงละเวน้จากการต่อว่าพวกเขา และเมือ่เจา้ตอ้งการใหค้ าตกัเตอืนหรอืแนะน า จงใหอ้ยา่งที่
ไมท่ าใหผู้ฟ้งัหนกัใจ จงมุ่งคดิแต่จะท าใหห้วัใจทัง้หลายเบกิบาน 

พระอบัดุลบาฮา (PUP 453) 

 
2 เมษายน 

ผูแ้สวงหาทีแ่ทจ้รงิไมค่น้หาสิง่ใดนอกจากจดุหมายทีเ่ขาแสวงหา และคนรกัไมป่รารถนาอื่นใดนอกจาก
กลบัมาอยู่รว่มกบัผูท้ีเ่ขารกั ผูแ้สวงหาจะไปไมถ่งึจดุหมายนอกจากว่าเขาจะเสยีสละทุกสิง่ นัน่คอื สิง่ใดกต็ามที่
เขาไดเ้หน็ ไดย้นิและเขา้ใจมา เขาตอ้งไมป่กัใจเชื่อ เพื่อว่าเขาจะไดเ้ขา้ไปในอาณาจกัรของวญิญาณซึง่เป็นนคร
ของพระผูเ้ป็นเจา้ เราจ าเป็นตอ้งบากบัน่หากจะแสวงหาพระองค ์จ าเป็นตอ้งกระตือรอืรน้หากเราจะดื่มน ้าผึง้
แห่งการกลบัมาอยูร่ว่มกบัพระองค ์และหากเราไดล้ิม้ถว้ยน ้านี้ เราจะสลดัโลกทิง้ไป 

พระบาฮาอุลลาห ์(SVFV 7) 

 
3 เมษายน 

จงบชูาพระผูเ้ป็นเจา้อยา่งทีห่ากการบชูานัน้น าเจา้ไปสู่ไฟ เจา้กไ็มผ่นัแปรในการบูชา และกไ็มผ่นัแปร
เช่นกนัหากเจา้ไดร้บัสวรรคเ์ป็นการตอบแทน ดงันี้และดงันี้เท่านัน้คอืการบูชาทีคู่่ควรกบัพระผูเ้ป็นเจา้ทีแ่ทจ้รงิ
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องคเ์ดยีว หากเจา้บูชาพระองคเ์พราะความกลวั สิง่น้ีไม่คู่ควรกบัราชส านกัอนัวสิุทธิซ์ึง่เป็นทีส่ถติของพระองค ์
และไมส่ามารถพจิารณาไดว้่าเป็นการกระท าทีอุ่ทศิต่อความเป็นหน่ึงของพระองค ์หรอืหากเจา้จอ้งไปยงัสวรรค์
และบชูาพระองคด์ว้ยความหวงัดงักล่าว เจา้ยอ่มท าใหส้ิง่ทีพ่ระผูเ้ป็นเจา้สรา้งมาตเีสมอกบัพระองค ์แมว้่า
มนุษยท์ุกคนปรารถนาสวรรคก์ต็าม 

ไฟและสวรรคต่์างน้อมค านับและหมอบลงต่อหน้าพระผูเ้ป็นเจา้ สิง่ทีคู่่ควรกบัสาระของพระองคค์อืการ
บชูาพระองคเ์พื่อเหน็แก่พระองค ์โดยไมก่ลวัไฟหรอืคาดหวงัสวรรค์ 

พระบ๊อบ (SWB 77-78) 

 
4 เมษายน 

การอธษิฐานอนัเป็นทีย่อมรบัมากทีสุ่ดคอืการอธษิฐานดว้ยใจทีบ่รสิุทธิแ์ละผ่องใส การอธษิฐานทีย่ดืยาว
ไมเ่ป็นทีโ่ปรดปรานของพระผูเ้ป็นเจา้ การอธษิฐานดว้ยใจบรสิุทธิแ์ละไม่ยดึมัน่มากเท่าไร ยอ่มเป็นทีย่อมรบัต่อ
เบือ้งพระพกัตรข์องพระผูเ้ป็นเจา้มากเท่านัน้ 

พระบ๊อบ (SWB 77-8) 

ในการอธษิฐานขัน้สงูสุด มนุษยจ์ะอธษิฐานเพื่อความรกัของพระผูเ้ป็นเจา้เท่านัน้ มใิช่ว่าเพราะกลวั
พระองคห์รอืกลวันรก มใิช่เพราะหวงัจะไดพ้รหรอืไดข้ึน้สวรรค์ 

พระอบัดุลบาฮา (IPMAD 27) 

 
5 เมษายน 

ดกูร ประชาชนแห่งคมัภรีบ์ายนั!...จงดซูวิ่าทนัใดทีเ่ราเปิดเผยตนเอง เจา้ไดป้ฏเิสธสจัธรรมของเราและ
เมนิเราอย่างไร และเป็นพวกทีถ่อืว่าเครือ่งหมายของพระผูเ้ป็นเจา้เป็นเครือ่งเล่นยามว่าง! 

ความงามของเราเป็นพยาน! ในยคุนี้ไม่มสีิง่ใดจากเจา้เป็นทีย่อมรบั แมว้่าเจา้จะบูชาและหมอบลงต่อหน้า
พระผูเ้ป็นเจา้ไปตลอดอาณาจกัรนิรนัดรกาลของพระองค ์เพราะทุกสิง่ขึน้กบัพระประสงคข์องพระองค ์และ
คุณค่าของการกระท าทุกอย่างขึน้กบัการยอมรบั และเป็นทีย่นิดขีองพระองค ์ทัง้จกัรวาลเป็นเพยีงดนิในก ามอื
ของพระองค ์นอกเสยีจากว่าผูน้ัน้จะยอมรบัพระผูเ้ป็นเจา้และรกัพระองค ์เสยีงรอ้งของเขาในยคุนี้จะไมไ่ดย้นิไป
ถงึพระผูเ้ป็นเจา้ นี้คอืแก่นของศาสนาของพระองค ์หากเจา้เพยีงแต่รู้ 

พระบาฮาอุลลาห ์(GWB 292-3) 

 
6 เมษายน 

หน้าทีส่ าคญัทีสุ่ดส าหรบัพวกเจา้ทุกคนคอื การเลอืกสิง่ทีไ่ม่มใีครมาล่วงล ้าหรอืแย่งชงิไปได ้สิง่นัน้และ
พระผูท้รงมหทิธานุภาพเป็นพยานใหเ้ราคอื ความรกัของพระผูเ้ป็นเจา้ หากเจา้เพยีงแต่เขา้ใจ 
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พระบาฮาอุลลาห ์(GWB 261) 

ไมม่สีิง่ใดเป็นประโยชน์ต่อวญิญาณนอกจากความรกัของพระผูท้รงปรานี 
พระอบัดุลบาฮา (SWAB 178) 

 
7 เมษายน 

พระผูเ้ป็นเจา้ทีแ่ทจ้รงิหนึ่งเดยีว ความรุง่โรจน์ของพระองคจ์งเจรญิ ทรงมอบการปกครองพภิพใหก้บั
กษตัรยิท์ัง้หลาย ไมม่ผีูใ้ดมสีทิธิจ์ะกระท าสิง่ทีข่ดักบัการพนิิจพจิารณาของบรรดาผูท้ีอ่ยูใ่นอ านาจ สิง่ทีพ่ระองค์
ส ารองไวส้ าหรบัพระองคเ์องคอืนครแห่งหวัใจของมนุษย ์และบรรดาผูเ้ป็นทีร่กัของพระองค ์พระผูท้รงเป็นสจั
ธรรมสงูสุดในยคุนี้ คอืกุญแจไขนครเหล่าน้ี พระผูเ้ป็นเจา้ทรงโปรด ขอใหพ้วกเขาทุกคนสามารถไขประตูของ
นครเหล่านี้ดว้ยอานุภาพของพระนามอนัยิง่ใหญ่ทีสุ่ด นี้คอืความหมายของการช่วยเหลอืพระผูเ้ป็นเจา้ทีแ่ทจ้รงิ
องคเ์ดยีว ซึง่เป็นหวัขอ้ทีป่ากกาของพระผูท้รงบนัดาลใหรุ้ง่อรณุมาปรากฏ ไดพ้าดพงิไวใ้นคมัภรีแ์ละธรรมจารกึ
ทัง้หมดของพระองค์ 

พระบาฮาอุลลาห ์(GWB 241-2) 

 
8 เมษายน 

งานฉลองบญุ ความรุ่งโรจน์ 

(เริม่งานหลงัดวงอาทติยต์ก) 

เราหวงัว่างานฉลองบุญสบิเกา้วนัจะเป็นสถาบนัทีจ่ดัตัง้อยา่งมัน่คง เพื่อว่าความวสิุทธิท์ีอ่ยูเ่บือ้งหลงัการ
ประชุมนี้จะขจดัอคตแิละความขดัแยง้ออกไป และท าใหห้วัใจเป็นคลงัแห่งความรกั หากแมว้่ามคีวามรูส้กึไมร่กั
กนัแมเ้พยีงน้อยทีสุ่ดระหว่างบางคน ความรูส้กึนัน้ตอ้งหายไปโดยสิน้เชงิ และเจตนาตอ้งบรสิุทธิแ์ละปลอดโปรง่ 

เจา้ถามเกีย่วกบังานฉลองบุญในทุกเดอืนบาไฮ งานฉลองบุญนี้จดัขึน้เพื่อท านุบ ารงุมติรภาพและความรกั 
เพื่อระลกึถงึพระผูเ้ป็นเจา้ และวงิวอนพระองคด์ว้ยหวัใจทีส่ านึกผดิ เพื่อใหก้ าลงัใจในการด าเนินกจิทีเ่ป็นกุศล 
นัน่คอืมติรสหายควรพูดถงึพระผูเ้ป็นเจา้และสรรเสรญิพระองค ์สวดบทอธษิฐานและวจนะศกัดิส์ทิธิ ์และปฏบิตัิ
ต่อกนัและกนัดว้ยความเมตตาและความรกัทีสุ่ด หากมคีวามยุง่ยากเกดิขึน้ระหว่างมติรสหายสองคน ขอใหเ้ชญิ
ทัง้สองมาเพื่อพยายามปรองดองขอ้ขดัแยง้ ขอใหก้ารอภปิรายอยูท่ีก่ารท ากุศลกจิและสิง่ทีด่งีามเพื่อว่าจะบงัเกดิ
ผลทีน่่าสรรเสรญิ 

พระอบัดุลบาฮา (NDF no. 18, 9) 
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9 เมษายน 

ดกูร หญงิรบัใชท้ีร่กัของพระผูเ้ป็นเจา้! เราไดร้บัจดหมายจากเจา้และรบัทราบเนื้อหาแลว้ เจา้ถาม
เกีย่วกบัหลกัน าทางชวีติของเจา้ 

จงเชื่อในพระผูเ้ป็นเจา้ และตรงึสายตาไปยงัอาณาจกัรสวรรคอ์นัประเสรฐิ จงหลงรกัพระผูท้รงความงาม
อบัฮาและมัน่คงในพระปฏญิญา จงใฝป่รารถนาจะขึน้ไปสู่สวรรคแ์ห่งอาภาสากล จงตดัขาดจากโลกนี้และเกดิ
ใหมด่ว้ยสุคนธรสแห่งความวสิุทธิท์ีโ่ชยมาจากอาณาจกัรของพระผูท้รงความสงูส่ง จงเรยีกใหผู้ค้นมาหาความ
รกัและจงเมตตาต่อมวลมนุษยชาต ิจงรกับุตรหลานของมนุษยแ์ละรว่มรบัความทุกขโ์ศกของพวกเขา จงเป็น
พวกทีท่ านุบ ารงุสนัตสิุข จงเสนอมติรภาพและคู่ควรทีจ่ะไดร้บัความไวว้างใจ จงเป็นขีผ้ ึง้ส าหรบัความเจบ็ปวด
ทุกอยา่ง เป็นยาส าหรบัโรคภยัทุกประการ จงสมานวญิญาณทัง้หลายเขา้ดว้ยกนั จงสวดวจนะแห่งการน าทาง 
บชูาพระผูเ้ป็นนาย และลุกขึน้น าประชาชนไปใหถู้กทาง จงเปล่งวาจาและสอนศาสนา และให้ใบหน้าของเจา้
สุกใสดว้ยไฟแห่งความรกัของพระผูเ้ป็นเจา้ อย่าพกัแมช้ัว่ขณะหรอืพยายามผ่อนลมหายใจ ดงันี้แลว้เจา้จะ
กลายเป็นเครือ่งหมายและสญัลกัษณ์แห่งความรกัของพระผูเ้ป็นเจา้ เป็นธงแห่งพระกรณุาของพระองค์ 

พระอบัดุลบาฮา (SWAB 26) 

 
10 เมษายน 

โลกนี้เป็นเพยีงการแสดง ไรส้าระและว่างเปล่า เป็นเพยีงศูนยภาพทีค่ลา้ยคลงึความจรงิ อยา่ใฝเ่สน่หาต่อ
โลกนี้ อยา่สลายพนัธะทีเ่ชื่อมเจา้กบัพระผูส้รา้ง และอยา่เป็นพวกทีห่ลงผดิและหลงออกไปจากหนทางของ
พระองค ์แทจ้รงิแลว้โลกน้ีเป็นเสมอืนไอระเหยในทะเลทราย ซึง่ผูก้ระหายฝนัว่าเป็นน ้า และพยายามไขว่ควา้
ดว้ยพลงัทัง้หมดของตน จนกระทัง่เมือ่ตนมาถงึ จงึพบว่าเป็นเพยีงภาพลวงตา 

พระบาฮาอุลลาห ์(GWB 328) 

อยา่เศรา้โศกต่อความยุง่ยากและล าบากในโลกนี้ หรอืดใีจในยามสุขสบายและผ่อนคลาย เพราะทัง้สองจะ
ผ่านไป ชวีตินี้เป็นประหนึ่งลกูคลื่น พยบัแดด หรอืเงาทีเ่ลื่อนลอย ภาพสะทอ้นบนทะเลทรายจะเป็นน ้าทีชุ่่มชืน้
ไดห้รอื? ไมเ่ลย พระผูเ้ป็นนายของนายทัง้หลายเป็นพยาน! ความจรงิและสิง่ทีค่ลา้ยคลงึความจรงิไม่มวีนัเป็น
หนึ่งเดยีวกนัได.้.. 

จงรูไ้วว้่า อาณาจกัรสวรรคค์อืภพทีแ่ทจ้รงิ และโลกนี้เป็นเพยีงเงาของภพสวรรคท์ีย่ ืน่ออกมา เงาไม่มชีวีิต
ของตน การด ารงอยู่ของเงาเป็นเพยีงจนิตนาการไมม่อีะไรมากไปกว่านัน้ เงาเป็นเพยีงภาพทีส่ะทอ้นอยูใ่นน ้า ดู
เหมอืนว่าเป็นรปูภาพ 

พระอบัดุลบาฮา (SWAB 177-8) 
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11 เมษายน 

วญิญาณของบุตรแห่งอาณาจกัรสวรรคภ์ายหลงัทีแ่ยกจากร่างกาย จะขึน้ไปสู่อาณาจกัรชวีตินิรนัดร ์แต่
หากเจา้ถามถงึสถานที ่จงรูไ้วว้่าภพทีด่ ารงอยูเ่ป็นหนึ่งเดยีวกนั แมว้่าจะมสีภาวะทีเ่ด่นต่างจากกนั ตวัอยา่งเช่น 
แรธ่าตุด ารงอยูใ่นสภาวะของตน แต่แรธ่าตุไมท่ราบเกี่ยวกบัพชืเลย... 

เช่นเดยีวกนั ผูท้ีอ่ยูใ่นโลกนี้ไมท่ราบเกี่ยวกบัภพของอาณาจกัรสวรรคเ์ลย และปฏเิสธว่าไมม่ภีพนัน้ 
ตวัอยา่งเช่น พวกเขาถามว่า “อาณาจกัรสวรรคอ์ยูท่ีไ่หน? พระผูเ้ป็นนายแห่งอาณาจกัรสวรรคอ์ยู่ทีไ่หน?” 
ประชาชนเหล่านี้เป็นเสมอืนแรธ่าตุและพชืทีไ่มรู่อ้ะไรเลยเกีย่วกบัสภาวะของสตัวแ์ละมนุษย ์มองกไ็มเ่หน็และ
หากไ็มพ่บ ถงึกระนัน้แรธ่าตุและพชื สตัวแ์ละมนุษย ์ต่างกอ็าศยัอยูด่ว้ยกนับนโลกนี้ 

...ในอกีภพหนึ่ง สภาวะของมนุษยม์ไิดเ้ป็นร่างกาย แต่เป็นร่างสวรรคท์ีป่ระกอบดว้ยองคป์ระกอบของ
อาณาจกัรสวรรค.์..ดวงวญิญาณทีบ่รสิุทธิไ์รม้ลทนิเมือ่สลายออกจากรา่งกายของตน จะรบีไปยงัภพของพระผู้
เป็นเจา้ และภพนัน้อยูใ่นภพนี้ อยา่งไรกต็ามประชาชนในภพนี้ไมท่ราบเกีย่วกบัภพนัน้ ดงัเช่นแรธ่าตุและพชืไม่
รูเ้กีย่วกบัสตัวแ์ละมนุษย ์

พระอบัดุลบาฮา (SWAB 193-5) 

 
12 เมษายน 

เมือ่วญิญาณของมนุษยเ์หนิจากกองธุลชีัว่คราวนี้ขึน้ไปสู่ภพของพระผูเ้ป็นเจา้ เมือ่นัน้มา่นทัง้หลายจะ
หายไป ธรรมะจะเป็นทีป่ระจกัษ์ ทุกสิง่ทีไ่ม่รูม้าก่อนจะเป็นทีช่ดัเจน และสจัธรรมทีซ่่อนเรน้จะเป็นทีเ่ขา้ใจ จง
พจิารณาดวู่าชวีติทีอ่ยูใ่นครรภน์ัน้หหูนวก ตาบอด และเป็นใบอ้ย่างไร และเขาไมส่ามารถรบัรูอ้ะไรไดเ้ลย แต่
เมือ่ออกมาจากโลกมดืและเขา้มาสู่โลกทีส่ว่าง ดวงตาของเขามองเหน็ หขูองเขาไดย้นิ ลิน้ของเขาพดูได ้ใน
ท านองเดยีวกนั เมือ่เขาจากโลกนี้ไปยงัอาณาจกัรของพระผูเ้ป็นเจา้ เมือ่นัน้วญิญาณของเขาจะไดเ้กดิใหม ่
ดวงตาแห่งการรบัรูข้องเขาจะเปิดออก หขูองวญิญาณของเขาจะไดย้นิ และสจัธรรมทัง้หมดทีเ่ขาไมรู่ม้าก่อนจะ
เป็นทีช่ดัเจน 

พระอบัดุลบาฮา (SWAB 177) 

 
13 เมษายน 

จงรูไ้วว้่า หทูีส่ดบัฟงัหากยงับรสิุทธิผ์ุดผ่องในทุกเวลาต้องเงีย่ฟงัเสยีงทีเ่ปล่งวจนะเหล่าน้ีจากทุกทศิทาง 
“แทจ้รงิแลว้เราเป็นของพระผูเ้ป็นเจา้ และเราจะกลบัไปสู่พระองค์”  ความลกึลบัของความตายของมนุษยแ์ละ
การกลบัไปยงัไมถู่กเปิดเผยและยงัไมไ่ดเ้ฉลย ความชอบธรรมของพระผูเ้ป็นเจา้เป็นพยาน! หากความลกึลบัน้ี
ถูกเปิดเผย การเปิดเผยนัน้จะก่อใหเ้กดิความกลวัและความทุกขโ์ศก จนท าใหบ้างคนมอดมว้ย ขณะทีบ่างคนจะ
ปลืม้ปีตถิงึกบัปรารถนาความตาย และวงิวอนอยา่งไมห่ยดุหยอ่นขอพระผูเ้ป็นเจา้ทีแ่ทจ้รงิองคเ์ดยีว ความ
รุง่โรจน์ของพระองคเ์ป็นพยาน ใหเ้รง่พวกเขาไปสู่จุดหมาย 



 

13 

 

ความตายใหถ้ว้ยแห่งชวีติแก่ผูท้ีเ่ชื่ออยา่งมัน่ใจทุกคน ความตายมอบความหรรษา น าความปรดีามาให ้
และประทานชวีตินิรนัดรเ์ป็นของขวญั 

ส าหรบับรรดาผูท้ีไ่ดล้ิม้ผลไมแ้ห่งการด ารงชวีติบนโลกนี้ นัน่คอืการยอมรบัพระผูเ้ป็นเจา้ทีแ่ทจ้รงิองค์
เดยีว ความรุง่โรจน์ของพระองคจ์งเจรญิ ชวีติของพวกเขาถดัจากภพน้ีเราไมส่ามารถพรรณนาได ้ความรู้
เกีย่วกบัเรือ่งนี้อยูท่ีพ่ระผูเ้ป็นเจา้เท่านัน้ พระผูเ้ป็นนายแห่งภพทัง้ปวง 

พระบาฮาอุลลาห ์(GWB 345-6) 

 
14 เมษายน 

ดกูร คนรบัใชข้องเรา! อยา่ไดทุ้กขโ์ศกหากว่าในวนัน้ีสิง่ที่เป็นไปตามทีพ่ระผูเ้ป็นเจา้ก าหนดไวใ้นภพน้ี 
ขดักบัความปรารถนาของเจา้ เพราะวนัแห่งความสุขสนัตแ์ละปีตอินนัตร์อคอยเจา้อยู่อยา่งแน่นอน ภพทัง้หลาย
ทีรุ่ง่โรจน์พสิุทธิจ์ะเปิดเผยต่อสายตาของเจา้ ในภพน้ีและภพถดัไปพระองคก์ าหนดใหเ้จา้ไดร้บัคุณประโยชน์
ความหรรษา และส่วนแบ่งจากกรณุาธคิุณทีค่อยค ้าจนุ เจา้จะไดร้บัทัง้หมดนี้อยา่งไม่ตอ้งสงสยั 

พระบาฮาอุลลาห ์(GWB 329) 

 
15 เมษายน 

เราขอปฏญิาณดว้ยชวีติ! ไม่มสีิง่ใดบงัเกดิกบัผูเ้ป็นทีร่กัของเราไดน้อกจากสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อเขา 
พระบาฮาอุลลาห ์(ADJ 69) 

บททดสอบเป็นสิง่ทีม่ปีระโยชน์จากพระผูเ้ป็นเจา้ซึง่เราควรขอบคุณพระองค ์ความทุกขโ์ศกมไิดเ้กดิกบั
เราโดยบงัเอญิ แต่ความปรานีสวรรคส์่งมาใหเ้ราเพื่อพฒันาเราใหส้มบรูณ์ขึน้ 

พระอบัดุลบาฮา (DAL 89) 

 
16 เมษายน 

อยา่ไดทุ้กขโ์ศกต่อความทุกขท์รมานและความหายนะทีบ่งัเกดิกบัเจา้ ความหายนะและความทุกขท์รมาน
ทุกอยา่งเกดิขึน้กเ็พื่อมนุษย ์เพื่อว่ามนุษยจ์ะไดไ้มใ่ยดต่ีอโลกทีไ่มจ่รีงันี้ทีเ่ขายดึตดิอยูอ่ยา่งมาก เมือ่มนุษย์
ประสบความทุกขท์รมานและความยากล าบากทีส่าหสั เมือ่นัน้ธรรมชาตขิองเขาจงึจะดดีตวัออกมา และเขาจะ
ปรารถนาอาณาจกัรนิรนัดรซ์ึง่วสิุทธิพ์น้จากความทุกขท์รมานและความหายนะทัง้ปวง 

พระอบัดุลบาฮา (SWAB 239) 

บททดสอบเหล่านี้ดงัทีเ่จา้เขยีนมา เป็นเพยีงการช าระลา้งรอยเป้ือนแห่งอตัตาออกจากกระจกของหวัใจ 
จนกระทัง่ดวงอาทติยแ์ห่งธรรมสามารถทอดรงัสมีาบนกระจก เพราะไม่มมี่านใดปิดกัน้ไดม้ดิกว่าอตัตา และไม่
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ว่ามา่นแห่งอตัตาจะบางเพยีงไร ในทีสุ่ดมา่นน้ีจะปิดกัน้ผูน้ัน้จนสนิท และพรากพวกเขาจากส่วนแบ่งของพระ
กรณุาอนันต์ 

พระอบัดุลบาฮา (SWAB 182) 

 
17 เมษายน 

ดงันัน้จงเอาใจใส่งานของเจา้เอง นัน่คอื น าทางและอบรมประชาชนในหนทางของพระอบัดุลบาฮา ส่ง
มอบพระธรรมอนัน่ายนิดจีากอาณาจกัรอบัฮาไดแ้ก่ มนุษยชาตอิยา่ไดพ้กัยามกลางวนัหรอืกลางคนืหรอืเพยีง
ชัว่ขณะ พยายามเตม็ก าลงัทีจ่ะใหข้า่วดเีหล่านี้ไปเขา้หูของมวลมนุษย ์ดว้ยความรกัพระผูเ้ป็นเจา้และดว้ยความ
ผกูพนักบัพระอบัดุลบาฮา จงยอมรบัความทุกขท์รมานทุกอยา่งและความทุกขโ์ศกทุกประการ จงอดทนค าเสยีด
สขีองผูก้า้วรา้วและค าต่อว่าของศตัร ูจงเจรญิรอยตามพระอบัดุลบาฮาและพระผูท้รงความงามอบัฮา จงเฝ้า
ปรารถนาจะสละชวีติทุกขณะ จงเรอืงแสงประดุจดวงตะวนัและไมห่ยุดนิ่งดงัทะเล จงเป็นประหนึ่งกอ้นเมฆบน
ทอ้งฟ้าทีห่ลัง่ชวีติมาใหทุ่้งและเนินเขา และเป็นเสมอืนสายลมเดอืนเมษาทีพ่ดัพาความสดชื่นมาใหพ้ฤกษชาติ
แห่งความเป็นมนุษยจ์นมดีอกผลอิอกมา 

พระอบัดุลบาฮา (SWAB 245-6) 

 
18 เมษายน 

มนุษยต์อ้งปรกึษาหารอืในทุกเรือ่ง ไมว่่าเรือ่งใหญ่หรอืเรื่องเลก็ เพื่อว่าตนจะไดท้ราบว่าสิง่ใดด ีการ
ปรกึษาหารอืท าใหม้นุษยเ์ขา้ใจเรือ่งต่างๆ และช่วยใหเ้ขาลงลกึเขา้ไปในปญัหาทีไ่ม่รูม้าก่อน แสงแห่งสจัธรรม
ส่องมาจากใบหน้าของผูท้ีร่ว่มปรกึษาหารอื การปรกึษาหารอืดงักล่าวบนัดาลใหส้ายธารแห่งชวีติหลัง่ไหลมาใน
ทุ่งหญา้แห่งสภาวะทีแ่ทจ้รงิของมนุษย ์ดลใหร้งัสขีองความรุง่โรจน์บรมโบราณฉายมายงัเขา และพฤกษาแห่ง
ชวีติของเขาออกผลอนัน่าพศิวง อยา่งไรกต็ามสมาชกิทีป่รกึษากนัควรปฏบิตัดิว้ยความรกั ความปรองดองและ
ความจรงิใจต่อกนัทีสุ่ด หลกัการปรกึษาหารอืเป็นหน่ึงในองคป์ระกอบพืน้ฐานของนวกรรมสวรรคแ์มแ้ต่กจิการ
สามญั สมาชกิในสงัคมกค็วรปรกึษาหารอืกนั 

พระอบัดุลบาฮา (BC no. 14) 

 
19 เมษายน 

สมาชกิธรรมสภาตอ้งปรกึษากนัในลกัษณะทีไ่มเ่ปิดโอกาสใหม้คีวามรา้วฉานหรอืความรูส้กึทีไ่ม่ดต่ีอกนั 
สิง่นี้บรรลุไดเ้มือ่สมาชกิทุกคนมอีสิระเตม็ทีใ่นการแสดงความคดิเหน็และเหตุผล หากใครโดนโตแ้ยง้เขาตอ้งไม่
รูส้กึเจบ็ใจ เพราะหนทางทีถู่กตอ้งจะไมเ่ปิดเผยจนกว่าจะมกีารปรกึษากนัอยา่งเตม็ที ่ประกายไฟแห่งสจัจะจะ
บงัเกดิขึน้เมือ่มกีารปะทะกนัของความคดิเหน็ทีต่่างกนั ภายหลงัจากอภปิรายกนัแลว้ หากมกีารตดัสนิใจโดย
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เสยีงเป็นเอกฉนัท ์เป็นสิง่ทีด่ ีแต่ถา้ยงัมคีวามแตกต่างของความคดิเหน็อยู่ซึง่พระผูเ้ป็นเจา้ทรงหา้ม ตอ้งถอื
ตามเสยีงส่วนใหญ่ 

พระอบัดุลบาฮา (BC no. 9) 

 
20 เมษายน 

...จงก่อตัง้ธรรมสภา เพราะธรรมสภาเหล่านี้คอืรากฐานส าหรบัแพรก่ระจายสุคนธรสของพระผูเ้ป็นเจา้
เชดิชพูระวจนะของพระองค ์ชตูะเกยีงแห่งกรณุาธคิุณของพระองค ์เผยแพรศ่าสนาของพระองค ์และส่งเสรมิค า
สอนของพระองค ์มพีรใดยิง่ใหญ่กว่านี้อกีหรอื? ธรรมสภาเหล่านี้ไดร้บัการช่วยเหลอืจากพระวญิญาณของพระผู้
เป็นเจา้ ผูป้กป้องธรรมสภาคอืพระอบัดุลบาฮา พระองคท์รงโอบแขนคุม้ครองธรรมสภา มพีรใดยิง่ใหญ่กว่าน้ีอกี
หรอื? ธรรมสภาเหล่าน้ีคอืตะเกยีงทีส่ว่างไสว คอือุทยานสวรรคท์ีโ่ชยสุคนธรสแห่งความวสิุทธิไ์ปทัว่ทุกภมูภิาค 
และสาดรศัมแีห่งความรูไ้ปยงัทุกสรรพสิง่ พลงัชวีติจากธรรมสภาเหล่านี้หลัง่ไหลไปทุกทศิทาง แทจ้รงิแลว้
ธรรมสภาเหล่านี้คอืบ่อเกดิความกา้วหน้าของมนุษยใ์นทุกเวลาและทุกสภาพการณ์ มพีรใดยิง่ใหญ่กว่านี้อกี
หรอื? 

พระอบัดุลบาฮา (SWAB 80) 

 
21 เมษายน 

วนัแรกของริสวนั 

จงลุกขึน้และประกาศข่าวต่อสรรพสิง่ทัง้ปวงว่า พระผูเ้ป็นผูท้รงปรานีไดเ้สดจ็ไปยงัรสิวนัและเขา้ไปใน
อุทยานนี้แลว้ ดงันัน้จงน าทางประชาชนไปยงัอุทยานแห่งความปีตนิี้ทีพ่ระผูเ้ป็นเจา้บนัดาลใหเ้ป็นบลัลงักแ์ห่ง
สวรรคข์องพระองค ์เราเลอืกเจา้ใหเ้ป็นแตรอนัยิง่ใหญ่ทีสุ่ดของเรา ซึง่เสยีงแตรนี้บ่งบอกถึงการฟ้ืนคนืชพีของ
มวลมนุษยชาต ิ

นี้คอืสวรรคท์ีอ่มฤตแห่งวาทะไดพ้มิพค์ าประกาศไวบ้นใบไมว้่า: “พระผูซ้่อนเรน้จากสายตาของมนุษยถ์ูก
เปิดเผยแลว้ และทรงเพยีบพรอ้มดว้ยอธปิไตยและอานุภาพ!” นี้คอืสวรรคท์ีเ่สยีงใบไมเ้สยีดสปีระกาศว่า: “ดกูร 
ผูท้ีอ่าศยัอยูใ่นสวรรคแ์ละบนโลก! สิง่ทีไ่มเ่คยปรากฏมาก่อนไดป้รากฏแลว้ พระผูท้รงปกปิดพระพกัตรข์อง
พระองคจ์ากสายตาของสรรพสิง่มาแต่นิรนัดรกาลไดเ้สดจ็มาแลว้” เสยีงสายลมทีพ่ดัอยูต่ามกิง่ก้านรอ้งออกมา
ว่า: “พระผูท้รงเป็นนายสงูสุดของทุกคนปรากฏองคแ์ลว้ อาณาจกัรเป็นของพระผูเ้ป็นเจา้” ขณะทีส่ายธาร
หลัง่ไหลเป็นเสยีงใหไ้ดย้นิว่า: “ นยันาทุกดวงเบกิบาน เพราะพระผูซ้ึง่ไม่มใีครเคยเหน็และความลบัของ
พระองคท์ีไ่ม่มใีครเคยคน้พบ ทรงเปิดมา่นแห่งความรุง่โรจน์ และเปิดเผยพกัตรากฤตแิห่งความงาม” 

พระบาฮาอุลลาห ์(GWB 31) 
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22 เมษายน 

หากมใิช่เพื่อพระองค ์1 แลว้ จะไมม่ศีาสนฑตูองคใ์ดไดร้บัการประสาทใหด้ ารงฐานะการเป็นพระศาสดา 
และจะไมม่คีมัภรีศ์กัดิส์ทิธิเ์ล่มใดถูกเปิดเผย... 

เจตนาทีอ่ยูเ่บือ้งหลงัการสรา้งสรรคท์ัง้หมด คอื การเปิดเผยพระธรรมของยคุอนัประเสรฐิและศกัดิส์ทิธิ ์
ทีสุ่ดนี้ ซึง่เป็นทีรู่จ้กักนัว่าเป็นยคุของพระผูเ้ป็นเจา้ ดงัปรากฏอยูใ่นคมัภรีท์ัง้หลายของพระองค ์เป็นยคุทีพ่ระ
ศาสดาทุกพระองค ์ธรรมธาดาและสตับุรษุทัง้หลายปรารถนาจะไดเ้หน็ 

พระบาฮาอุลลาห ์(GPB 99, ADJ 77) 

 
23 เมษายน 

แทจ้รงิแลว้ไมม่ใีครเขา้ใจตน้ก าเนิดของศาสนานี้ เป็นหน้าทีข่องทุกคนในยคุนี้ทีจ่ะมองดว้ยตาของพระผู้
เป็นเจา้ และฟงัดว้ยหขูองพระองค ์ใครกต็ามทีม่องดเูราดว้ยตาอื่นนอกจากตาของเรา จะไมม่วีนัรูจ้กัเรา ไมม่ี
พระศาสดาองคใ์ดในอดตีเขา้ใจการเปิดเผยพระธรรมครัง้นี้ไดบ้รบิรูณ์ นอกจากเท่าทีก่ าหนดไวใ้ห้ 

พระบาฮาอุลลาห ์(ADJ 64) 

ยคุนี้ คอื ยคุของพระผูเ้ป็นเจา้ ชัว่ขณะเดยีวของยุคนี้ ยุคและศตวรรษทัง้หลายไมส่ามารถทาบรศัม ี
อะตอมเดยีวในยคุนี้เป็นประหนึ่งดวงอาทติย ์น ้าหยดเดยีวเป็นประหนึ่งมหาสมทุร ลมปราณเดยีวทีห่ายใจ
ออกมาดว้ยความรกัของพระผูเ้ป็นเจา้และเพื่อรบัใชพ้ระองค ์ไดร้บัการจารกึดว้ยปากกาแห่งความรุง่โรจน์ว่า 
เป็นการกระท าทีง่ดงาม หากมกีารบอกเล่าถงึคุณความดขีองยคุนี้ ทุกคนยอ่มตะลงึงนันอกจากผูท้ีพ่ระผูเ้ป็นเจา้
ละเวน้ 

พระบาฮาอุลลาห ์(ADJ 66-7) 

 
24 เมษายน 

ยคุนี้ช่างยิง่ใหญ่จรงิๆ! ค าพาดพงิถงึยคุน้ีว่าเป็นยคุของพระผูเ้ป็นเจา้ซึง่กล่าวไวใ้นคมัภรีศ์กัดิส์ทิธิทุ์กเล่ม 
ยนืยนัถงึความยิง่ใหญ่ของยุคน้ี ดวงวญิญาณของธรรมฑตูและพระศาสดาทุกพระองคข์องพระผูเ้ป็นเจา้เฝ้า
ปรารถนายคุทีน่่าพศิวงนี้... 

พระศาสดาทุกพระองคท์รงประกาศการมาถงึของยคุนี้ ธรรมฑตูทุกพระองคโ์อดครวญดว้ยความถวลิหา
การเปิดเผยพระธรรมครัง้นี้ ซึง่ทนัใดทีเ่ปิดเผยออกมา ทุกสรรพสิง่รอ้งว่า “พภิพเป็นของพระผูเ้ป็นเจา้ พระผู้
ทรงประเสรฐิสุด พระผูท้รงยิง่ใหญ่ทีสุ่ด” 

พระบาฮาอุลลาห ์(GWB 11, ADJ 65) 
                                                           

1 พระบาฮาอุลลาห ์
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25 เมษายน 

“ศาสนานี้ช่างยิง่ใหญ่เพยีงไร! พระธรรมของศาสนานี้ช่างหนกัหน่วงเพยีงไร! ยคุนี้คอืยคุทีม่กีารกล่าวถงึ
ว่า: ดกูร บุตรของเรา! แทจ้รงิแลว้พระผูเ้ป็นเจา้จะบนัดาลใหทุ้กสิง่เปิดเผยออกมา แมว้่าสิง่นัน้จะเป็นเพยีง
น ้าหนกัของเมลด็มาสตาดทีซ่่อนอยูใ่นโขดหนิ ทีซ่่อนอยู่ในสวรรคห์รอืโลก เพราะพระผูเ้ป็นเจา้ทรงเหน็แจง้และ
รบัทราบทุกสรรพสิง่” 

“หากเราปรารถนา เราสามารถบนัดาลในพรบิตาใหผ้งฝุ่นกลายเป็นดวงอาทติยท์ีโ่ชตช่ิวงอยา่งคาดไมถ่งึ 
บนัดาลใหห้ยดน ้ากลายเป็นมหาสมทุรทีก่วา้งใหญ่จ านวนนบัไมถ่ว้น และซมึซาบพลงัเขา้ไปในทุกอกัษรให้
คลีค่ลายความรูท้ ัง้หมดของยคุในอดตีและอนาคต” 

พระบาฮาอุลลาห ์(WOB 107) 

 
26 เมษายน 

“โดยการขยบัปากกาแห่งความรุง่โรจน์ของเราตามบญัชาของพระผูบ้ญัญตัผิูท้รงอ านาจสงูสุด เราได้
หายใจชวีติใหมเ่ขา้ไปในมนุษยท์ุกร่างและซมึซาบอานุภาพใหมเ่ขา้ไปในทุกวจนะ ทุกสรรพสิง่แสดงถงึหลกัฐาน
ของการฟ้ืนชวีติทัว่โลก” 

“วจนะทีพ่ระผูเ้ป็นเจา้ทีแ่ทจ้รงิองคเ์ดยีวเปล่งในยคุนี้ แมว้่าจะเป็นพจน์ทีธ่รรมดาและไดย้นิบ่อยๆ กไ็ดร้บั
การประสาทดว้ยความพเิศษสุด” 

พระบาฮาอุลลาห ์(WOB 107, 104) 

 
27 เมษายน 

งานฉลองบญุ ความงาม 

(เริม่งานหลงัดวงอาทติยต์ก) 

เมือ่พวกเขามาชุมนุมกนัในทีป่ระชุมนี้ ทุกคนตอ้งหนัหน้าไปสู่อาณาจกัรอบัฮา วงิวอนและออ้นวอนจาก
หวัใจต่อบลัลงักอ์นัสงูส่ง ขอพระผูเ้ป็นเจา้ทรงใหอ้ภยัขอ้บกพรอ่งทัง้หมด อ่านค าสอนและลุกขึน้รบัใชพ้ระองค์ 

จากนัน้จดัอาหารและเครือ่งดื่ม และวางใจไดว้่าจะบงัเกดิผลอนัยิง่ใหญ่ในทีป่ระชุมนี้และมปีระโยชน์ทัง้
ทางกายและใจ ทุกคนทีน่ัน่จะปลืม้ดว้ยสายลมแห่งความรกัของพระผูเ้ป็นเจา้ และลมหายใจของพระวญิญาณ
บรสิุทธิจ์ะบนัดาลหวัใจดว้ยอานุภาพทีย่ ิง่ใหญ่ 

หากการประชุมจดัตัง้อยา่งมัน่คงเช่นน้ี กจ็ะกลายเป็นอานุภาพทีจ่ะดงึดดูอ านาจสวรรค ์เป็นหนทางให้
แสงสว่างของพระผูเ้ป็นเจา้ส่องมา และความจรงิของทุกเรือ่งจะคลีค่ลายออกมา การประชุมเช่นนี้จะอยูภ่ายใต้
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การคุม้ครองของพระองค ์เราหวงัว่าเจา้จะจดัการประชุมเหล่านี้เรือ่ยไป และแต่ละครัง้จะยิง่กลายเป็นศูนยก์ลาง
ของคุณธรรมทัง้ปวง เป็นศูนยแ์ห่งความเจดิจา้ของพระผูเ้ป็นเจา้ 

พระอบัดุลบาฮา (NDF no. 18) 

 
28 เมษายน 

เจา้ปรารถนาจะฉลองรสิวนัดว้ยงานเลีย้ง และใหผู้ท้ีม่าร่วมสวดธรรมจารกึดว้ยความเบกิบานหรรษาและ
ขอใหเ้ราส่งจดหมายใหเ้จา้ส าหรบัอ่านในวนันัน้ จดหมายของเรา คอื ดงันี้ 

ดกูร ผูเ้ป็นทีร่กัยิง่ บรรดาหญงิรบัใชข้องพระผูท้รงปรานี!  วนัน้ีคอืวนัทีด่วงอาทติยแ์ห่งธรรมรุง่ขึน้มาบน
ขอบฟ้าแห่งชวีติ แผ่รศัมอีอกไป ฉายแสงอย่างเจดิจา้ฝ่ากลุ่มเมฆทีแ่น่นหนา ท าใหเ้รอืงรองไปทัว่นภา ฉะนัน้
เจา้จะไดเ้ป็นพยานต่อพลงัใหมท่ีข่บัเคลื่อนสรรพสิง่ทัง้ปวง 

จงดวู่าในยคุนี้ ขอบเขตของวทิยาศาสตรแ์ละศลิปะไดข้ยายออกไปอย่างไร ความก้าวหน้าทางเทคนิคอนั
น่าพศิวงเกดิขึน้อยา่งไร ปญัญาของมนุษยข์ึน้ไปถงึระดบัไหน และมกีารสรา้งสิง่ประดษิฐท์ีน่่าฉงนใจเพยีงไร 

แทจ้รงิแลว้ในยคุนี้เป็นเสมอืนยคุก่อนหนึ่งรอ้ยยคุ หากเจา้รวบรวมผลผลติของหนึ่งรอ้ยยคุ แลว้น ามา
เทยีบกบัผลผลติทีส่ะสมในสมยัของเรานี้ จะชีใ้หเ้หน็ว่า ผลผลติของยคุนี้ยิง่ใหญ่กว่าของหนึ่งรอ้ยยคุทีผ่่านไป... 

พระอบัดุลบาฮา (SWAB 111) 

 
29 เมษายน 

วนัท่ีเก้าของริสวนั 

ดกูร คารเ์มล จะรอ้งเรยีกไซออนและประกาศขา่วอนัน่าปีต:ิ พระผูท้รงซ่อนเรน้จากสายตามนุษยเ์สดจ็
มาแลว้! อธปิไตยพชิติชยัของพระองคป์รากฏชดัแลว้ ความชชัวาลของพระองคท์อดรศัมมีายงัทุกสรรพสิง่แลว้ 
จงระวงัอยา่ไดล้งัเลหรอืหยุดชะงกั จงรบีไปวนรอบนครของพระผูเ้ป็นเจา้ทีล่งมาจากฟ้า คอืคาเบสวรรคท์ีผู่เ้ป็น
ทีโ่ปรดปรานของพระพุทธเจา้ ผูท้ีม่หีวัใจบรสิุทธิ ์และหมูเ่ทพยดาทีป่ระเสรฐิสุด ต่างกม็ารายลอ้มบชูา โอ เรา
อยากจะประกาศต่อทุกแห่งหนบนพืน้ผวิโลกเหลอืเกนิ และน าข่าวดไีปบอกทุกเมอืงเกีย่วกบัการเปิดเผยพระ
ธรรมครัง้นี้ ทีด่งึดดูหวัใจของไซนาย และพุ่มไมท้ีลุ่กไหมก้ าลงัรอ้งเรยีกในนามของพระธรรมนี้ว่า: “อาณาจกัร
บนโลกและสวรรคเ์ป็นของพระผูเ้ป็นเจา้ พระผู้เป็นนายแห่งนายทัง้หลาย”แทจ้รงิแลว้ยคุนี้คอืยคุทีท่ ัง้แผ่นดนิ
และทะเลปลืม้ปีตต่ิอการประกาศนี้ คอืยคุทีไ่ดส้ะสมสิง่ทีพ่ระผูเ้ป็นเจา้ก าหนดใหเ้ปิดเผยออกมา โดยอาศยัพระ
พรทีเ่หนือความเขา้ใจของปญัญาหรอืหวัใจของมนุษย ์ในไมช่า้พระผูเ้ป็นเจา้จะแล่นเรอืแห่งความรอดพน้บนเจา้ 
และจะแสดงประชาชนแห่งบาฮาใหป้รากฏ ผูซ้ึง่ถูกกล่าวถงึในคมัภรีแ์ห่งนาม 

พระบาฮาอุลลาห ์(TB 4-5) 
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30 เมษายน 

จงดซูวิ่า กรณุาธคิุณอเนกอนนัตข์องพระผูเ้ป็นเจา้ที่ก าลงัหลัง่ลงมาจากกอ้นเมฆแห่งความรุง่โรจน์สวรรค์
ไดห้่อหุม้พภิพในยคุนี้อย่างไร เพราะในยคุทีผ่่านมาคนรกัทุกคนแสวงหาพระผูเ้ป็นทีร่กัยิง่ของตน แต่บดันี้พระผู้
เป็นทีร่กัยิง่เองก าลงัรอ้งเรยีกบรรดาคนรกัของพระองค ์และก าลงัเรยีกพวกเขาใหม้าเขา้เฝ้าพระองค ์จงใส่ใจ
เพื่อว่าเจา้จะไมส่ญูเสยีกรณุาธคิุณอนัล ้าค่านี้ไป จงระวงั อยา่ดแูคลนสญัลกัษณ์แห่งพระกรณุาทีน่่าสงัเกตนี้ของ
พระผูเ้ป็นเจา้ 

พระบาฮาอุลลาห ์(GWB 320) 
 

พฤษภาคม 

1 พฤษภาคม 

“เป็นเวลาสบิสองปีทีเ่ราอาศยัอยูใ่นแบกแดด แมว้่าเราปรารถนาอยา่งยิง่ทีจ่ะใหม้กีารเรยีกบรรดานกับวช
และผูท้ีม่จีติใจเทีย่งธรรมมาชุมนุมกนัอยา่งกวา้งขวาง เพื่อว่าสจัธรรมจะไดแ้ยกจากความจอมปลอม และพสิจูน์
ใหเ้สรจ็สมบรูณ์ แต่ไม่มใีครด าเนินการ”...“และท านองเดยีวกนัระหว่างทีอ่ยูใ่นอริกั เราตอ้งการจะมาดว้ยกนักบั
เหล่านกับวชของเปอรเ์ซยี ทนัใดทีพ่วกเขาไดย้นิสิง่นี้ พวกเขาหนีไปและกล่าวว่า: ‘พระองคค์อืพ่อมดตวัจรงิ!’ นี้
คอืค าพดูในสมยัก่อนทีม่าจากปากของพวกทีเ่ป็นเหมอืนกบันกับวชเหล่านี้ และนกับวชเหล่านี้เองคดัคา้นสิง่ที่
พวกเขาพดูแต่ตนกลบัพดูเสยีเอง ในยคุนี้ และหาไดเ้ขา้ใจไม ่ชวีติของเราเป็นพยาน! พวกเขาเป็นเสมอืนขีเ้ถา้
ในสายตาของพระผูเ้ป็นนายของเจา้ หากเป็นพระประสงคข์องพระองค ์พายุจะพดัพวกเขาใหก้ลายเป็นธุล ี
แทจ้รงิแลว้พระผูเ้ป็นนายของเจา้ท าตามทีพ่ระองคป์รารถนา” 

พระบาฮาอุลลาห ์(PDC 88) 

 
2 พฤษภาคม 

วนัท่ีสิบสองของริสวนั 

เราคดิว่า เราไดย้นิสุรเสยีงของพระวญิญาณบรสิุทธิร์อ้งเรยีกมาจากขา้งหลงัของเราว่า: จงเปลีย่นท านอง
และน ้าเสยีงของเจา้ เพื่อมใิหห้วัใจของผูท้ีจ่อ้งพระพกัตรข์องเจา้ตอ้งเศรา้ใจ โดยอาศยัพระกรณุาของพระผูเ้ป็น
เจา้และอ านาจของพระองค ์เรามไิดแ้สวงหาความช่วยเหลอืจากใครในอดตี และจะไมเ่ช่นกนัในอนาคต พระองค์
คอืผูท้ีช่่วยเหลอืเราดว้ยอานุภาพแห่งสจัธรรมระหว่างทีเ่ราถูกเนรเทศอยูใ่นอริกั พระองคค์อืผูท้ีคุ่ม้ครองเราใน
ยามทีว่งศต์ระกูลทัง้หลายบนพภิพโตแ้ยง้เรา พระองคค์อืผูท้ีช่่วยใหเ้ราออกจากเมอืง (แบกแดด) ดว้ยราชศกัดา
ทีไ่ม่มใีครปฏเิสธได ้นอกจากผูท้ีป่ระสงคร์า้ยและไมย่อมรบัความจรงิ 

พระบาฮาอุลลาห ์(GWB 37) 
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3 พฤษภาคม 

จงพจิารณาดคูวามกระตอืรอืรน้ทีป่ระชาชาตจิ านวนหน่ึงคาดหวงัการเสดจ็กลบัมาของอหิมา่ม ฮุสเซน ซึง่
บรรดาผูท้ีพ่ระผูเ้ป็นเจา้เลอืกสรร ความรุง่โรจน์ของพระองคจ์งเจรญิ ไดพ้ยากรณ์ไวใ้นอดตีว่า จะเสดจ็มาหลงั
การปรากฏองคข์องอหิม่ามกาอมิ ยิง่กว่านัน้ดวงวญิญาณทีว่สิุทธิเ์หล่าน้ียงัประกาศอกีดว้ยว่า เมือ่พระผูเ้ป็น
อรโุณทยัแห่งกรณุาธคิุณอเนกอนนัตข์องพระผูเ้ป็นเจา้ปรากฏองค ์พระศาสดาและธรรมฑตูทุกพระองคร์วมทัง้
อหิมา่มกาอมิ จะมาชุมนุมกนัภายใตร้่มเงาของธงอนัศกัดิส์ทิธิท์ ีบ่รมศาสดาตามพนัธสญัญาจะชูขึน้ ชัว่โมงนัน้
มาถงึแลว้ โลกเรอืงรองดว้ยความรุง่โรจน์ชชัวาลของพกัตรากฤตขิองพระองคแ์ลว้ และถงึกระนัน้กด็ ีจงดซูวิ่า 
ประชาชนบนโลกไดห้ลงไปจากหนทางของพระองคอ์ยา่งไร!...ผนึกของอมฤตแห่งการเปิดเผยพระธรรมของ
พระองคเ์ปิดออกแลว้ในยคุนี้ ในนามของพระองค ์พระผูท้รงด ารงอยูด่ว้ยตนเอง กรณุาธคิุณนี้ก าลงัหลัง่มาสู่มวล
มนุษย ์จงเตมิใหเ้ตม็ถว้ยของเจา้และดื่มในนามของพระองค ์พระผูท้รงวสิุทธิท์ีสุ่ด พระผูเ้ป็นทีส่รรเสรญิ 

พระบาฮาอุลลาห ์(GWB 12) 

 
4 พฤษภาคม 

หวัใจของมนุษยช่์างบอดเหลอืเกนิ จนแมเ้มอืงจะถูกตดัขาด ภเูขาจะทลายเป็นฝุน่ หรอืแผ่นดนิจะแยก ก็
ไมส่ามารถขจดัความเฉื่อยชาของมนุษยไ์ด ้ค าพาดพงิในคมัภรีท์ัง้หลายถูกเปิดเผยแลว้ เสยีงรอ้งของค า
พยากรณ์เปล่งขึน้แลว้ และถงึกระนัน้กต็าม ทุกคนกย็งังงงวยดว้ยความมนึเมาอยา่งไมเ่อาใจใส่ ยกเวน้ผูท้ีพ่ระผู้
เป็นเจา้โปรดน าทางให ้

“วนัทัง้หลายก าลงัใกลเ้ขา้ไปสู่อวสาน และกระนัน้ประชาชนบนพภิพยงัจมอยูใ่นความไมเ่อาใจใส่อยา่ง
รา้ยเหลอื และหลงผดิอยา่งจะแจง้” 

พระบาฮาอุลลาห ์(GWB 39, ADJ 68) 

 
5 พฤษภาคม 

“ดกูร บรรดาผูท้ีไ่มเ่อาใจใส่! แมค้วามปรานีอนัน่าพศิวงของเราไดห้อ้มลอ้มทุกสรรพสิง่ทัง้ทีม่องเหน็และ
มองไมเ่หน็ และแมก้ารเปิดเผยพระกรณุาและความอารขีองเราไดซ้มึเขา้ไปในทุกอะตอมในจกัรวาล กระนัน้ก็
ตาม ไมเ้รยีวทีเ่ราสามารถใชล้งโทษผูช้ ัว่รา้ยนัน้รา้ยเหลอื และความดุรา้ยทีเ่ราพโิรธพวกเขานัน้น่าสยอง” 

“อยา่เศรา้โศกต่อบรรดาผูท้ีห่มกมุ่นอยูก่บัโลกนี้แลว้ลมืการระลกึถงึของพระผูเ้ป็นเจา้ พระผู้ทรงยิง่ใหญ่
ทีสุ่ด พระผูเ้ป็นสจัธรรมนิรนัดรเ์ป็นพยาน! วนันัน้ก าลงัใกลเ้ขา้มา คอืวนัทีค่วามพโิรธของพระผูท้รงมหทิธานุ
ภาพจะเล่นงานพวกเขา แทจ้รงิแลว้พระองคค์อืพระผูท้รงอ านาจสงูสุด พระผูท้รงก าราบ พระผูท้รงอานุภาพ
สงูสุด พระองคจ์ะช าระลา้งความทุจรติอนัโสมมใหห้มดไปจากพภิพ แลว้ใหพ้ภิพน้ีเป็นมรดกส าหรบับรรดาคน
รบัใชท้ีอ่ยูใ่กลพ้ระองค์” 

พระบาฮาอุลลาห ์(ADJ 68-9) 
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6 พฤษภาคม 

“ในตอนเริม่ตน้ของการเปิดเผยพระธรรมทุกครัง้มแีต่ความยากล าบาก ซึง่ต่อมาถูกเปลีย่นเป็นความ
เจรญิรุ่งเรอืงอนัยิง่ใหญ่” 

“ดกูร ประชาชนของพระผูเ้ป็นเจา้! จงระวงัอย่าใหอ้ทิธพิลบนพภิพท าใหเ้จา้วติก หรอือ านาจของชาติ
ทัง้หลายท าใหเ้จา้อ่อนแอ หรอืการเอะอะของประชาชนผูร้า้วฉานยบัยัง้เจา้ หรอืตวัแทนของความรุง่เรอืงทาง
โลกท าใหเ้จา้เศรา้ใจ จงเป็นประดุจภผูาในศาสนาของพระผูเ้ป็นเจา้ พระผูท้รงมหทิธานุภาพ พระผูท้รงความ
รุง่โรจน์ พระผูท้รงอยูน่อกเหนืออ านาจบงัคบัใดๆ” 

พระบาฮาอุลลาห ์(ADJ 69) 

 
7 พฤษภาคม 

ในศาสนานี้มอีานุภาพ เป็นอานุภาพลกึลบัทีไ่กลเกนิกว่าความเขา้ใจของมนุษยแ์ละเทพยดา อานุภาพที่
มองไมเ่หน็นี้คอืเหตุของกจิกรรมเหล่านี้ทุกอยา่ง อานุภาพนี้โน้มน้าวหวัใจ ฉีกภเูขา บรหิารกจิการที่ซบัซอ้น
ของศาสนา บนัดาลใจมติรสหาย ท าลายอ านาจต่อตา้นทัง้ปวงออกเป็นพนัเสีย่ง สรา้งภพธรรมะใหม ่นี้คอืความ
ลกึลบัของอาณาจกัรอบัฮา! 

พระอบัดุลบาฮา (COV 5 Nov.) 

 
8 พฤษภาคม 

อยา่งไรกต็าม พลงังานเหล่านี้ทีด่วงตะวนัแห่งความอารแีละบ่อเกดิของการน าทางจากสวรรคป์ระสาท
ใหก้บัมนุษย ์แฝงอยูใ่นตวัเขาประดุจเปลวไฟแฝงอยูใ่นเทยีน รศัมแีฝงอยูใ่นตะเกยีง ความโชตชิ่วงของพลงังาน
เหล่านี้อาจถูกบดบงัโดยกเิลส ประดุจแสงอาทติยถ์ูกบดบงัโดยคราบธุลบีนกระจก เทยีนและตะเกยีงไมส่ามารถ
ตดิไฟขึน้มาเองโดยไมไ่ดร้บัการช่วยเหลอื และเป็นไปไมไ่ดท้ีก่ระจกจะขจดัคราบออกไปจากตวัเอง เป็นที่
ประจกัษ์และชดัเจนว่า จนกว่าจะมกีารจุดไฟตะเกยีงจะไมลุ่ก และนอกจากว่าคราบจะถูกขจดัออกไปจากผวิ
กระจก กระจกจะไมแ่สดงภาพของดวงอาทติยไ์มส่ะทอ้นแสงสว่างและความโชตชิ่วงของดวงอาทติย์ 

พระบาฮาอุลลาห ์(GWB 65-66) 

 
9 พฤษภาคม 

และเนื่องดว้ยไม่มกีารปฏสิมัพนัธโ์ดยตรงทีจ่ะเชื่อมพระผูเ้ป็นเจา้กบัสิง่สรา้งสรรคข์องพระองค ์และไมม่ี
ความคลา้ยคลงึด ารงอยูไ่ดร้ะหว่างสิง่ทีไ่มจ่รีงัและพระผูท้รงอนันต ์ระหว่างสงัขารและพระผูท้รงสภาวะสงูสุด 
พระองคจ์งึบญัญตัไิวว้่าในทุกสมยัและทุกยคุศาสนา ดวงวญิญาณทีว่มิลบรสิุทธิจ์ะถูกแสดงใหป้รากฏใน
อาณาจกัรแห่งโลกและสวรรค ์พระองคท์รงใหด้วงวญิญาณทีอ่ยูใ่นสภาวะลกึลบัน้ีมธีรรมชาตสิองลกัษณะคอื 
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ทางกายซึง่เกีย่วพนักบัธาตุ และทางวญิญาณซึง่เกดิจากสาระของพระผูเ้ป็นเจา้เอง นอกจากนี้พระองคย์งัทรง
ประสาทพระศาสดาดว้ยสองสถานะ สถานะแรกสมัพนัธก์บัสภาวะทีเ่ป็นแก่นของพระองค ์และท าใหพ้ระองค์
เป็นตวัแทนของสุรเสยีงจากพระผูเ้ป็นเจา้ ดงัทีย่นืยนัโดยวาทะทีว่่า “ความสมัพนัธร์ะหว่างเรากบัพระผูเ้ป็นเจา้
นัน้ลกึลบัและอเนกอนันต ์เราคอืพระองคแ์ละพระองคค์อืเรา เวน้แต่ว่าเราคอืเราเองและพระองคค์อืพระองค์
เอง”...สถานะทีส่องคอืสถานะของความเป็นมนุษย ์ซึง่ยกตวัอยา่งใหเ้หน็ไดจ้ากวจนะต่อไปนี้ : “เราเป็นเพยีง
มนุษยเ์หมอืนเจา้”...พระศาสดาเหล่านี้ผูเ้ป็นสาระแห่งความไม่ยดึมัน่และอยูใ่นสภาวะอนัเรอืงรองคอือานนของ
กรณุาธคิุณของพระผูเ้ป็นเจา้ ไดร้บัการน าทางโดยอาภาทีส่่องแสงอยูต่ลอดเวลา และประสาทดว้ยปรมาธปิไตย 
พระศาสดาทัง้หลายจงึไดร้บัมอบอ านาจใหใ้ชแ้รงดลใจของพระวจนะ การหลัง่ไหลของกรณุามยัทีไ่รค้วาม
ผดิพลาด และสายลมแห่งธรรมววิรณ์ เพื่อประทนิหวัใจทีป่รารถนาและดวงจติทีเ่ปิดรบั ใหป้ลอดจากภสัมธุลี
ของความพะวงและขอ้จ ากดัทางโลก เมือ่นัน้และเพยีงเมื่อนัน้ ของฝากอนัล ้าค่าจากพระผูเ้ป็นเจา้ทีแ่ฝงอยูใ่น
ความเป็นมนุษยจ์ะปรากฏออกมาจากมา่นก าบงั และเรอืงรองประดุจรุง่อรณุของทนิกรแห่งการเปิดเผยพระ
ธรรมสวรรค ์และปกัธงแห่งความรุง่โรจน์บนขัว้หวัใจของมนุษย ์

พระบาฮาอุลลาห ์(GWB 66-7) 
 

10 พฤษภาคม 

จากวรรคและค าพาดพงิทีก่ล่าวมา เป็นทีช่ดัเจนไรข้อ้กงัขาว่า ในอาณาจกัรแห่งโลกและสวรรค ์
จ าเป็นตอ้งมพีระศาสดามาจุต ิผูซ้ึง่เป็นสาระทีจ่ะปฏบิตักิารเป็นตวัแทนและพาหนะของกรณุาธคิุณจากพระผู้
เป็นเจา้ พระผูเ้ป็นนายสงูสุดของทุกคน โดยอาศยัค าสอนของดวงตะวนัแห่งสจัธรรมนี้ มนุษยท์ุกคนจะกา้วหน้า
และพฒันาจนกระทัง่บรรลุถงึสถานะทีเ่ขาสามารถแสดงพลงัทัง้หมดทีเ่ป็นศกัยภาพแฝงอยูใ่นแก่นแทข้องเขา 
เพื่อจดุประสงคน์ี้เองทีใ่นทุกสมยัและทุกยคุศาสนา พระศาสดาของพระผูเ้ป็นเจา้และผูท้ีพ่ระองคเ์ลอืกสรรจงึมา
ปรากฏต่อมนุษย ์พรอ้มกบัแสดงอานุภาพทีก่่อก าเนิดจากพระผูเ้ป็นเจา้ และแสดงอ านาจทีพ่ระผูท้รงอนันต์
เท่านัน้สามารถเปิดเผยได้ 

พระบาฮาอุลลาห ์(GWB 67-8) 
 

11 พฤษภาคม 

ผูท้ีม่จีติปกต ิเมือ่พจิารณาถงึวจนะบางค าทีต่นไมเ่ขา้ใจความหมาย จะคดิหรอืว่าอานนแห่งการน าทาง
อนัไมรู่ส้ ิน้ของพระผูเ้ป็นเจา้ จะถูกปิดต่อหน้ามนุษย์? เขาจะคดิไดอ้ย่างไรว่า พระศาสดาของพระผูเ้ป็นเจา้ผู้
เป็นอาภาทีช่ชัวาลเหล่านี้ มกีารเริม่ตน้หรอืสิน้สุด? การหลัง่ไหลใดหรอืจะเปรยีบไดก้บัการหลัง่ไหลของพระ
กรณุาทีห่อ้มลอ้มทุกสรรพสิง่ของพระองค ์และพรใดหรอืจะล ้าเลศิกว่าหลกัฐานของความปรานีทีย่ ิง่ใหญ่ไพศาล
นี้? ไมม่ขีอ้สงสยัว่า หากความปรานีและพระกรณุาของพระองคห์ยดุโปรดโลกเพยีงขณะเดยีว โลกยอ่มมลายสิน้ 
ดว้ยเหตุนี้ตัง้แต่เริม่ตน้ทีไ่ม่มจีดุเริม่ต้นอานนแห่งความปรานีสวรรคไ์ดเ้ปิดต่อทุกสรรพสิง่มาตลอด และตราบจน
อวสานทีไ่ม่มจีุดจบ เมฆแห่งสจัธรรมจะหลัง่กรุณาธคิุณและพระพรมาช่วยพฒันาความสามารถสภาวะและ
บุคลกิภาพของมนุษย ์ดงักล่าวนี้คอืวธิขีองพระผูเ้ป็นเจา้ทีเ่ป็นมาตัง้แต่นิรนัดรกาลตราบจนนิรนัดรกาล 

พระบาฮาอุลลาห ์(GWB 68-9) 
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12 พฤษภาคม 

ดกูร คนรบัใชข้องเรา! การเปิดเผยพระธรรมอนัวสิุทธิข์องเราตามทีส่วรรคก์ าหนด อาจเปรยีบไดก้บั
มหาสมทุรทีม่ไีขม่กุแพรวพราวและล ้าค่าซ่อนอยู่จ านวนนบัไมถ่ว้น เป็นหน้าทีข่องผูแ้สวงหาทุกคนทีจ่ะตอ้ง
ตื่นตวัและพยายามไปใหถ้งึฝ ัง่มหาสมทุรน้ี เพื่อว่าเขาจะไดร้บัประโยชน์สมกบัทีก่ระตอืรอืรน้และพยายามตามที่
ก าหนดไวล้่วงหน้าในธรรมจารกึของพระผูเ้ป็นเจา้ทีเ่รน้ลบัและเปลีย่นแปลงไมไ่ด ้หากไม่มใีครเตม็ใจจะกา้ว
มายงัฝ ัง่มหาสมุทรน้ี หากทุกคนไมลุ่กขึน้และไมพ่บพระองค ์มหาสมทุรน้ีจะสญูเสยีพลงัหรอืมทีรพัยส์มบตัิ
น้อยลงหรอื? ดกูร คนรบัใชข้องเรา! จนิตนาการทีห่วัใจของเจา้คดิเอาเองและยงัคงคดิอยู ่ช่างไรส้าระและน่า
รงัเกยีจเช่นไร! พระผูเ้ป็นเจา้ทีแ่ทจ้รงิองคเ์ดยีวเป็นพยานใหเ้รา! มหาสมทุรทีส่าดซดัดว้ยความยิง่ใหญ่และหยัง่
ไมถ่งึนี้อยูใ่กลก้บัเจา้ ใกลอ้ยา่งน่าอศัจรรยใ์จ จงดูซวิ่าใกลย้ิง่กว่าเสน้โลหติของเจา้เอง! 

พระบาฮาอุลลาห ์(GWB 326) 

 
13 พฤษภาคม 

ดกูร คนรบัใชข้องเรา! หากเจา้เขา้ใจความโอบออ้มอารอีนัน่าพศิวงทีเ่ราฝากไวก้บัวญิญาณของเจา้ เจา้
ยอ่มตดัความผกูพนัจากทุกสรรพสิง่ และเขา้ถงึความรูท้ีแ่ทจ้รงิเกีย่วกบัตวัเจา้เอง ซึง่เป็นความรูเ้ดยีวกนักบั
ความเขา้ใจในตวัเรา เจา้ยอ่มพบว่าตวัเจา้เองไมข่ึน้กบัสิง่ใดนอกจากเรา ทัง้วญิญาณและรา่งกายของเจา้ยอ่ม
มองเหน็ทะเลแห่งความอารแีละความเมตตารกัใครข่องเราสาดซดัอยูใ่นตวัเจา้อย่างชดัเจน ประดุจการเปิดเผย
พระนามอนัโชตชิ่วงของเรา 

พระบาฮาอุลลาห ์(GWB 326-7) 

 
14 พฤษภาคม 

เพราะในมนุษยม์ศีกัยภาพของคุณลกัษณะและพระนามทัง้หมดของพระผูเ้ป็นเจา้ถงึขัน้ทีว่่า ไมม่สีรรพสิง่
ใดล ้าเลศิหรอืเหนือกว่า นามและคุณลกัษณะทัง้ปวงเหล่านี้ลว้นเกีย่วขอ้งกบัมนุษย ์ดงัทีพ่ระองคท์รงกล่าวว่า: 
“มนุษยค์อืความลกึลบัของเรา และเราคอืความลกึลบัของมนุษย์” มวีจนะมากมายทีเ่ปิดเผยไวใ้นคมัภรีส์วรรค์
อนัศกัดิส์ทิธิทุ์กเล่มเป็นการแสดงถงึหวัขอ้ทีล่กึซึง้และสูงส่งน้ี ดงัทีพ่ระองคท์รงกล่าวว่า: “เราจะแสดงต่อพวก
เขาดว้ยสญัลกัษณ์ของเราในโลกและในตวัพวกเขาเอง” และพระองคท์รงกล่าวอกีว่า: “และในตวัเจา้เองเช่นกนั 
เช่นนัน้แลว้เจา้จะมองไมเ่หน็สญัลกัษณ์ของพระผูเ้ป็นเจา้หรอื?” และอกีครัง้เช่นกนัพระองคเ์ปิดเผยไวว้่า: “จง
อยา่เป็นเช่นพวกทีล่มืพระผูเ้ป็นเจา้ ซึง่พระองคจ์ะท าใหพ้วกเขาลมืตวัเอง” เป็นการพาดพงิถงึตอนน้ี พระองคผ์ู้
ทรงเป็นราชนันิรนัดร ์ขอใหว้ญิญาณของทุกคนทีอ่าศยัอยูใ่นเทพมณเทยีรอนัลกึลบัสละเพื่อพระองค ์ทรงตรสัไว้
ว่า: “ผูท้ีรู่จ้กัพระผูเ้ป็นเจา้คอืผูท้ีรู่จ้กัตวัเอง” 

พระบาฮาอุลลาห ์(GWB 177-8) 
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15 พฤษภาคม 

สิง่ทีม่นุษยย์นืยนัเกีย่วกบัพระองคห์รอือา้งมายงัพระองค ์หรอืค าสรรเสรญิทีม่นุษยใ์ชส้ดุดพีระองค ์หาใช่
ความรุง่โรจน์ของพระองคไ์ม ่หน้าทีท่ีพ่ระองคก์ าหนดใหค้นรบัใชส้รรเสรญิราชศกัดาและความรุง่โรจน์ของ
พระองค ์เป็นเพยีงสญัลกัษณ์ของกรณุาธคิุณของพระองคต่์อพวกเขา เพื่อว่าพวกเขาจะบรรลุถงึสถานะที่
ประสาทไวใ้หว้ญิญาณและขัน้ปญัญาทีห่ยัง่รูต้นเอง 

พระบาฮาอุลลาห ์(GWB 4-5) 

 
16 พฤษภาคม 

งานฉลองบญุ ความโอฬาร 

(เริม่งานหลงัดวงอาทติยต์ก) 

วญิญาณทีบ่รสิุทธิด์วงเดยีวดกีว่าวญิญาณอื่นพนัดวง หากวญิญาณไมก่ีด่วงชุมนุมอยูด่ว้ยกนัในทีป่ระชุม
ดว้ยความรกั ดว้ยความรูส้กึทีถ่วลิหาอาณาจกัรสวรรค ์ดว้ยหวัใจทีบ่รสิุทธิ ์และดว้ยความวสิุทธิอ์นัไพบลูยค์บ
หาสมาคมกนัดว้ยดวงจติอนัอบอวล การชุมนุมนัน้จะส่งผลไปทัว่พภิพ ค าพดู การกระท าและบรรยากาศในที่
ชุมนุมนัน้จะน าโลกไปสู่ความสุขนิรนัดร ์และจะเป็นหลกัฐานของกรณุาธคิุณจากอาณาจกัรสวรรค ์พระวญิญาณ
บรสิุทธิจ์ะเสรมิพลงัพวกเขา กองทพัเทวนิทรจ์ะน าชยัมาให ้และเทพยดาอบัฮาจะทยอยกนัมา 

พระอบัดุลบาฮา (SWAB 81) 

 
17 พฤษภาคม 

อยา่พดูเกีย่วกบัการเมอืง งานของเจา้เกีย่วขอ้งกบัชวีติของวญิญาณ เพราะแทจ้รงิแลว้สิง่นี้น าไปสู่ความ
ปีตขิองมนุษยใ์นภพของพระผูเ้ป็นเจา้ อยา่กล่าวถงึกษตัรยิแ์ละรฐับาลทัง้หลาย นอกเสยีจากว่าเจา้จะพดูสิง่ทีด่ ี
เกีย่วกบัพวกเขา เจา้ควรใชว้าจาแพรก่ระจายขา่วอนัน่าอภริมยจ์ากอาณาจกัรของพระผูเ้ป็นเจา้ สาธติอานุภาพ
ของพระวจนะและความวสิุทธิข์องศาสนาของพระองคเ์ท่านัน้ จงบอกเล่าเกีย่วกบัความปีตอินนัต ์ความอิม่ใจ 
คุณลกัษณะแห่งสวรรค ์และธรรมาทติยไ์ดรุ้ง่อรณุขึน้มาเหนือขอบฟ้าบนพภิพอยา่งไร จงบอกเล่าเกีย่วกบัลม
หายใจของพระวญิญาณทีเ่ตมิพลงัชวีติใหแ้ก่โลก 

พระอบัดุลบาฮา (SWAB 92-3) 

 
18 พฤษภาคม 

ดกูร กองทพัของพระผูเ้ป็นเจา้! จงระวงัอย่าท ารา้ยผูใ้ด หรอืท าใหใ้ครทุกขโ์ศกในหวัใจ อยา่ใชว้าจาท า
อนัตรายผูใ้ดไมว่่าจะเป็นคนทีรู่จ้กัหรอืคนแปลกหน้า เป็นมติรหรอืศตัร ูจงอธษิฐานใหทุ้กคน จงวงิวอนขอใหทุ้ก
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คนไดร้บัพรและการอภยั จงระวงั จงระวงั อยา่ท าใหใ้ครรูส้กึเจบ็ใจ แมว้่าเขาจะเป็นคนชัว่รา้ยและปรารถนารา้ย
ต่อเจา้ อยา่มองดูทีป่ระชาชนแต่จงหนัไปหาพระผูส้รา้งของพวกเขา อยา่มองดูประชาชนทีไ่มเ่คยยอมใคร จง
มองดแูต่พระผูเ้ป็นนายแห่งกองทพัสวรรค ์อยา่พศิดธูุลเีบือ้งล่าง แต่จงมองขึน้ไปยงัดวงอาทติยท์ีส่่องความ
สว่างไสวมาใหพ้ืน้โลกทีม่ดืมดิทุกบรเิวณ 

พระอบัดุลบาฮา (SWAB 73) 

 
19 พฤษภาคม 

“ดกูร คนรบัใช!้ ชยัชนะของศาสนาน้ีขึน้กบัดวงวญิญาณทีบ่รสิุทธิ ์ขึน้กบัการกระท าทีด่งีาม และการใช้
ถอ้ยค าทีสุ่ขุมรอบคอบ”...“ดกูร ประชาชนของพระผูเ้ป็นเจา้! สิง่ทีส่ามารถรบัประกนัชยัชนะของพระผูเ้ป็นสจั
ธรรมนิรนัดร ์กองทพัและผูช้่วยเหลอืของพระองคบ์นพภิพ ไดล้ขิติไวใ้นคมัภรีศ์กัดิส์ทิธิอ์ยา่งชดัเจนและ
ประจกัษ์แจง้ประดุจดวงตะวนั กองทพัเหล่านี้คอืการกระท าทีช่อบธรรม ความประพฤตแิละอุปนิสยัใจคออนัเป็น
ทีย่อมรบัในสายตาของพระองค ์ในยคุนี้ใครกต็ามทีลุ่กขึน้ช่วยศาสนาของเรา และเรยีกกองทพัแห่งอุปนิสยัใจคอ
ทีน่่าสรรเสรญิและความประพฤตทิีซ่ื่อตรงมาคอยช่วยเหลอื อทิธพิลจากการกระท าเช่นนี้จะแพรก่ระจายไปทัว่
พภิพแน่นอน” 

พระบาฮาอุลลาห ์(ADJ 70, 20) 

 
20 พฤษภาคม 

หากคนเรานอนหลบั ไมค่วรหลบัเพื่อความเพลดิเพลนิ แต่ควรหลบัเพื่อพกัผ่อนรา่งกาย เพื่อว่าจะไดท้ า
ใหด้กีว่าเดมิ พดูไดด้กีว่าเดมิ อธบิายไดส้วยงามกว่าเดมิ รบัใชค้นรบัใชข้องพระผูเ้ป็นเจา้และพสิูจน์สจัธรรม 
ขณะทีต่ื่น เขาควรเอาใจใส่ รบัใชศ้าสนาของพระผูเ้ป็นเจา้ และเสยีสละสถานะของตนเพื่อสถานะของพระผูเ้ป็น
เจา้ เมือ่เขาบรรลุถงึสถานะน้ี อานุภาพของพระวญิญาณบรสิุทธิจ์ะมาค ้าจุนเขาแน่นอน และมนุษยท์ีม่อีานุภาพ
นี้สามารถตา้นทานทุกคนทีอ่าศยัอยูใ่นโลก 

พระอบัดุลบาฮา (BR 25 May) 

 
21 พฤษภาคม 

พระผูเ้ป็นเจา้ไดส้่งพระศาสดาทัง้หลายของพระองคม์ารบัช่วงต่อจากพระโมเสสและพระเยซ ูและพระองค์
จะท าเช่นน้ีต่อไปตราบจนอวสานทีไ่มม่จีดุจบ เพื่อว่าพระกรณุาของพระองคจ์ากนภาแห่งความอารสีวรรคจ์ะ
หลัง่มายงัมนุษยชาตอิยา่งไมข่าดสาย 

พระบาฮาอุลลาห ์(WOB 116) 

พระผูเ้ป็นนายแห่งจกัรวาลไมเ่คยใหพ้ระศาสดาองคใ์ดมาจตุ ิหรอืประทานคมัภรีเ์ล่มใดมาให ้นอกเสยี
จากว่าพระองคไ์ดส้ถาปนาพระปฏญิญาของพระองคไ์วก้บัมวลมนุษย ์เป็นการรอ้งเรยีกใหพ้วกเขายอมรบั การ
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เปิดเผยพระธรรมสวรรคค์รัง้ต่อไปพรอ้มกบัคมัภรีเ์ล่มใหม ่เนื่องดว้ยการหลัง่พระพรของพระองคน์ัน้ไม่มสีิน้สุด
และไมม่ขีดีจ ากดั 

พระบ๊อบ (SWB 87) 

 
22 พฤษภาคม 

เป็นทีช่ดัเจนและประจกัษ์ว่า วตัถุประสงคข์องทุกยคุศาสนาทีน่ ามาก่อนคอื เพื่อปทูางส าหรบัการเสดจ็มา
ของพระโมฮมัหมดั ผูเ้ป็นอคัรสาวกของพระผูเ้ป็นเจา้ วตัถุประสงคข์องยคุศาสนาเหล่านี้รวมทัง้ของพระโมฮมั
หมดัคอื การเปิดเผยพระธรรมโดยอหิม่ามกาอมิ (พระบ๊อบ) เจตนาทีอ่ยูเ่บือ้งหลงัการเปิดเผยพระธรรมนี้ 
เช่นเดยีวกบัการเปิดเผยพระธรรมทีม่าก่อนคอืเพื่อประกาศการมาของศาสนาของบรมศาสดาทีพ่ระผูเ้ป็นเจา้จะ
แสดงใหป้รากฏ และศาสนานี้ นัน่คอืศาสนาของบรมศาสดาทีพ่ระผูเ้ป็นเจา้จะแสดงใหป้รากฏ รวมทัง้การ
เปิดเผยพระธรรมทุกครัง้ทีม่าก่อน มวีตัถุประสงคค์อื การเปิดเผยองคพ์ระศาสดาครัง้ถดัไป... ดงันี้การขึน้และ
ตกของดวงอาทติยแ์ห่งสจัธรรมจะด าเนินไปอยา่งไมม่สีิน้สุด ซึง่เป็นขบวนการทีไ่ม่มกีารเริม่ตน้และไมม่จีดุจบ 

พระบ๊อบ (WOB 117) 

 
23 พฤษภาคม 

วนัประกาศศาสนาของพระบอ๊บ 

เราคอื เราคอื เราคอืพระศาสดาตามพนัธสญัญา! เราคอืพระศาสดาทีเ่จา้วงิวอนพระนามของเรามาเป็น
เวลาพนัปี เมือ่มกีารเอ่ยชื่อของเราเจา้ไดลุ้กขึน้ การเสดจ็มาของเราเจา้ปรารถนาจะไดเ้หน็ และชัว่โมงแห่งการ
เปิดเผยพระธรรมของเรา เจา้ไดอ้ธษิฐานขอพระผูเ้ป็นเจา้บนัดาลใหม้าถงึโดยเรว็ แทจ้รงิแลว้เป็นหน้าทีข่อง
ประชาชนทัง้ในประเทศตะวนัออกและตะวนัตกทีจ่ะตอ้งเชื่อฟงัวจนะของเรา และปฏญิาณความจงรกัภกัดต่ีอเรา 

พระบ๊อบ (GPB 21) 

“ความรูค้อืพยญัชนะยีส่บิเจด็ตวั ทัง้หมดทีพ่ระศาสดาทัง้หลายเปิดเผยไวม้สีองพยญัชนะ ตราบจนบดันี้
ไมม่มีนุษยค์นใดรูม้ากกว่าสองพยญัชนะนี้ แต่เมือ่อหิมา่มกาอมิปรากฏองค ์พระองคจ์ะส าแดงพยญัชนะทีเ่หลอื
อกียีส่บิหา้ตวัใหป้รากฏ” “จงดซูวิ่าสถานะของพระองคย์ิง่ใหญ่และสงูส่งเพยีงไร! ต าแหน่งของพระองคล์ ้าเลศิ
กว่าต าแหน่งของพระศาสดาทุกพระองค ์และการเปิดเผยพระธรรมของพระองคอ์ยูเ่หนือกว่าความเขา้ใจของทุก
คนทีพ่ระศาสดาเหล่านัน้เลอืกสรร” 

พระบาฮาอุลลาห ์(WOB 125) 
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24 พฤษภาคม 

“เหตุทีก่ารเปิดเผยพระธรรมทีย่ ิง่ใหญ่และวเิศษสุดครัง้ และการเปิดเผยพระธรรมของเราเองครัง้ก่อ  
มช่ีวงเวลาห่างกนัน้อยมาก คอืความลบัทีไ่ม่มใีครคลีค่ลายได ้และเป็นความลกึลบัทีไ่มม่ปีญัญาใดหยัง่ถงึ
ช่วงเวลานี้ถูกก าหนดไวล้่วงหน้า และไม่มใีครคน้พบเหตุผลนอกจากว่าเขาจะไดร้บัทราบพระธรรมคมัภรีเ์รน้ลบั
ของเรา” 

1. หมายถงึการเปิดเผยพระธรรมของพระบาฮาอุลลาห ์
2. พระบาฮาอุลลาหพ์าดพงิถงึการเปิดเผยพระธรรมของพระบ๊อบว่าเป็นการเปิดเผยพระธรรมของ

พระองคเ์อง 

“หากพระผูเ้ป็นปฐมภูม ิ(พระบ๊อบ) คอืผูอ้ื่นทีม่ใิช่เราดงัทีเ่จา้อ้าง และไดเ้ขา้เฝ้าเรา พระองคย์อ่มไมย่อม
พรากจากเรา และเรากบัพระองคจ์ะมคีวามปีตริว่มกนัในยคุของเรา” 

“ไมม่ปีญัญาใดสามารถเขา้ใจการเปิดเผยพระธรรมของพระองค ์(พระบ๊อบ) ไมม่คีวามรูใ้ดเขา้ถงึศาสนา
ของพระองคไ์ดบ้รบิรูณ์” 

พระบาฮาอุลลาห ์(WOB 124, 138, 125) 

 
25 พฤษภาคม 

จากสารถงึนกับวชมสุลมิคนหนึ่ง 

สายตาของเจา้ถูกบดบงัดว้ยความเชื่อทีว่่า การเปิดเผยพระธรรมสิน้สุดทีก่ารเสดจ็มาของพระโมฮมัหมดั 
และเราไดเ้ป็นพยานในเรือ่งนี้ในสารฉบบัแรกของเราทีแ่ทจ้รงิแลว้พระผูเ้ปิดเผยวจนะใหแ้ก่พระโมฮมัหมดัผูเ้ป็น
ธรรมเทศกของพระผูเ้ป็นเจา้ ทรงเปิดเผยวจนะใหแ้ก่อาล ีโมฮมัหมดัเช่นกนั เพราะใครหรอืนอกจากพระผูเ้ป็น
เจา้ ทีส่ามารถเปิดเผยวจนะทีป่ระจกัษ์แจง้และชดัเจนใหบุ้รษุคนหนึ่งพชิติผูร้อบรูท้ ัง้ปวง? เนื่องดว้ยเจา้ยอมรบั
การเปิดเผยพระธรรมของพระโมฮมัหมดัผูเ้ป็นเทศกของพระผูเ้ป็นเจา้ ดงันัน้เจา้ไม่มหีนทางอื่นใดนอกจากจะ
ยนืยนัว่า สิง่ใดกต็ามทีเ่ปิดเผยโดยพระผูเ้ป็นปฐมภมูกิม็าจากพระผูเ้ป็นเจา้ พระผูท้รงช่วยเหลอืในภยนัตราย 
พระผูท้รงด ารงอยูด่ว้ยตนเองมใิช่ความจรงิหรอืว่า พระผูเ้ป็นเจา้ประทานคมัภรีกุ์รอ่านมาให ้และมวลมนุษย์
สิน้ท่าต่อการเปิดเผยคมัภรีน์ี้? ท านองเดยีวกนั วจนะเหล่านี้กเ็ปิดเผยโดยพระผูเ้ป็นเจา้ หากเจา้เพยีงแต่เขา้ใจ 
อะไรในคมัภรีบ์ายนั หรอืทีท่ าใหเ้จา้ไมย่อมรบัว่า วจนะเหล่านี้มาจากพระผูเ้ป็นเจา้ พระผูท้ีเ่ราเขา้ไมถ่งึ พระผู้
ทรงปฏเิสธ พระผูท้รงความรุง่โรจน์?... 

หากเจา้ซื่อสตัยแ์ละเชื่อฟงัประกาศติของพระผูเ้ป็นเจา้ ทุกคนทีอ่าศยัอยูใ่นดนิแดนของเจา้ยอ่มจะเชื่อ
ตามเจา้ และไดเ้ขา้ไปยงัพมิานสวรรคด์ว้ยความพอใจในอภริดขีองพระผูเ้ป็นเจา้ตลอดไป อยา่งไรกต็ามในวนั
นัน้เจา้จะปรารถนาว่า พระผูเ้ป็นเจา้มไิดส้รา้งเจา้ขึน้มา 
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เจา้ไดว้างตวัว่าเป็นหน่ึงในผูร้อบรูใ้นศาสนาอสิลามเพื่อจะช่วยเหลอืศาสนิกชนใหร้อดพน้ แต่เจา้กลบัพา
สาวกของเจา้ลงไปในกองไฟ เพราะเมือ่วจนะของพระผูเ้ป็นเจา้หลัง่ลงมา เจา้พรากตวัเองจากวจนะเหล่านี้แลว้
ยงัมาถอืว่าตนเองเป็นพวกทีช่อบธรรม... 

พระบ๊อบ (SWB 31-2) 
 

26 พฤษภาคม 

จากสารถงึกษตัรยิโ์มฮมัหมดั ชาห์ 

หากมนุษยก่์อสรา้งคฤหาสถ์มากมายบนโลก บชูาพระผูเ้ป็นเจา้ดว้ยการกระท าทีด่งีามทุกอย่างทีพ่ระองค์
ทราบ และไดเ้ขา้เฝ้าพระผูเ้ป็นเจา้ และหากหวัใจของเขามรีอ่งรอยของความประสงคร์า้ยต่อเรา ถงึแมจ้ะ
เลก็น้อยจนไมต่อ้งชีแ้จงต่อพระผูเ้ป็นเจา้ การกระท าทัง้หมดของเขาจะกลายเป็นศูนย ์และเขาจะถูกพรากจาก
ความเอน็ดทูีพ่ระผูเ้ป็นเจา้ทอดสายตามา จะกลายเป็นจุดหมายของความพโิรธของพระองค ์และจะมลายสิน้
อยา่งแน่นอน เพราะพระผูเ้ป็นเจา้ทรงบญัญตัไิวว้่า การเชื่อฟงัเราจะน าไปสู่สิง่ดงีามทัง้ปวงทีอ่ยูใ่นคลงัแห่ง
ความรูข้องพระองค ์และการไมเ่ชื่อฟงัเราจะน าไปสู่ไฟทุกอยา่งทีบ่นัทกึอยูใ่นคมัภรีข์องพระองค ์

พระบ๊อบ (SWB 11) 
 

27 พฤษภาคม 

จากสารถงึกษตัรยิโ์มฮมัหมดั ชาห์ 

พระผูเ้ป็นเจา้เป็นพยานใหเ้รา เรามใิช่ผูม้วีชิาเพราะเราไดร้บัการอบรมมาเป็นพ่อคา้ ในปีหกสบิ2 พระผู้
เป็นเจา้ทรงโปรดซมึซาบวญิญาณของเราดว้ยหลกัฐานทีแ่น่ชดัและความรูท้ีม่นี ้าหนกั ซึง่เป็นลักษณะของพระผู้
เป็นพยานหลกัฐานของพระผูเ้ป็นเจา้ ขอสนัตสิุขจงมแีด่พระองค ์จนในทีสุ่ดในปีนัน้ เราไดป้ระกาศศาสนาที่
ซ่อนเรน้ของพระผูเ้ป็นเจา้ และเปิดใหเ้หน็เสาหลกัของศาสนาทีอ่ภบิาลไวอ้ยา่งด ีจนไมม่ใีครแยง้ได้... 

...เราขอปฏญิาณต่อพระผูเ้ป็นเจา้! เรามไิดแ้สวงหาประโยชน์ทางโลกจากเจา้แมเ้ท่าเพยีงเมลด็มาสตาด
แทจ้รงิแลว้ในสายตาของเรานัน้ การครอบครองสิง่ใดในโลกนี้หรอืโลกหน้าเท่ากบัหมิน่ศาสนาอยา่งโจง่แจง้ 
เพราะผูท้ีเ่ชื่อในเอกภาพของพระผูเ้ป็นเจา้ไมค่วรหนัไปมองสิง่อื่นใด และไมค่วรยิง่กว่าเพยีงไหนทีจ่ะ
ครอบครองสิง่เหล่านัน้ เรารูเ้ป็นแน่แทว้่า เนื่องดว้ยเรามพีระผูเ้ป็นเจา้ พระผูท้รงมชีวีติอยูเ่สมอ พระผูเ้ป็นที่
บชูา เราจงึเป็นผูค้รอบครองทุกสรรพสิง่ทัง้ทีเ่ป็นรปูธรรมและนามธรรม... 

พระบ๊อบ (SWB 12, 15-6) 

 

                                                           

2 ปี ฮ.ค. 1260 หรอื ค.ศ. 1844 (พ.ศ.2387) 
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28 พฤษภาคม 

จากสารถงึกษตัรยิน์าเซรดินิ ชาห์ 

ดกูร กษตัรยิ!์ เราเป็นเพยีงมนุษยเ์หมอืนคนอื่นขณะนิทราอยูบ่นบรรถร ดซู ิสายลมของพระผูท้รงความ
รุง่โรจน์พดัมายงัเรา และสอนความรูเ้กีย่วกบัทุกสรรพสิง่แก่เรา สิง่นี้มไิดม้าจากเรา แต่มาจากพระผูท้รงมหทิธา
นุภาพ พระผูท้รงรอบรู ้และพระองคท์รงบญัชาใหเ้ราเปล่งเสยีงระหว่างโลกและสวรรค ์และเพราะสิง่นี้จงึมี
เหตุการณ์บงัเกดิขึน้กบัเราซึง่ท าใหผู้ม้ปีญัญาทุกคนน ้าตาไหล วชิาทีม่นุษยม์อียูเ่ราหาไดเ้ล่าเรยีนไม ่โรงเรยีน
ของพวกเขาเรามไิดเ้ขา้ไป จงถามถงึเมอืงทีเ่ราอาศยัอยู ่เพื่อเจา้จะแน่ใจว่าเรามไิดเ้ป็นพวกพดูเทจ็ นี้เป็นเพยีง
ใบไมเ้ดยีวทีว่ายแุห่งพระประสงคข์องพระผูเ้ป็นนายของเจา้ พระผูท้รงมหทิธานุภาพ พระผูเ้ป็นทีส่รรเสรญิ ได้
กระพอืขึน้ ใบไมน้ี้จะอยู่นิ่งไดห้รอืขณะทีพ่ายกุ าลงัพดัมา? ไมเ่พยีงเท่านัน้ ขอพระผูท้รงเป็นนายของพระนาม
และคุณลกัษณะทัง้ปวงเป็นพยาน พายพุดัใบไมไ้ปตามทีต่อ้งการ...มใีครหรอืทีเ่ตม็ใจพดูสิง่ทีจ่ะท าให้มวล
มนุษยท์ัง้ผูส้งูศกัดิแ์ละต ่าตอ้ยต่อตา้นเขา? ไม่ม.ี..นอกจากผูท้ีก่รณุาธคิุณของพระผูท้รงมหทิธานุภาพ พระผู้
ทรงอานุภาพ เสรมิพลงัให้... 

พระบาฮาอุลลาห ์(ESW 11-2) 

 
29 พฤษภาคม 

ปรินิพพานของพระบาฮาอลุลาห์ 

ดกูร ประชาชน อย่าไดห้วัน่ใจเมือ่ชวีติทีเ่รอืงรองของเราอ าลาโลกนี้ไป และมหาสมทุรแห่งวจนะของเรา
สงบนิ่ง การทีเ่ราอยูก่บัเจา้มขีอ้ดอียา่งหนึ่ง และการทีเ่ราไมอ่ยูม่ขีอ้ดอีกีอยา่งหนึ่ง ซึง่ไมม่ใีครหยัง่รูไ้ดน้อกจาก
พระผูเ้ป็นเจา้ พระผูไ้มม่เีปรยีบปาน พระผูท้รงรอบรู ้เรามองเหน็เจา้จากอาณาจกัรแห่งความรุง่โรจน์ของเรา
และจะช่วยผูท้ีลุ่กขึน้เพื่อชยัชนะของศาสนาของเราดว้ย กองทพัเทวญัเบือ้งบนและหมูเ่ทพธดิาทีเ่ราโปรดปราน 

พระบาฮาอุลลาห ์(GWB 139) 

ธรรมาทติยท์ีย่ ิง่ใหญ่ของโลก ซึง่ครัง้หน่ึงเรอืงรองต่อมนุษยชาตไิดล้บัฟ้าไปแลว้ เพื่อส่องแสงนิรนัดรจ์าก
ขอบฟ้าอบัฮา ซึง่เป็นอาณาจกัรแห่งความรุง่โรจน์อนนัต์ของพระองค ์เป็นการสาดรศัมจีากเบือ้งบนมายงับรรดา
ผูเ้ป็นทีร่กัของพระองค ์และพดัลมหายใจแห่งชวีตินิรนัดรเ์ขา้ไปในหวัใจและวญิญาณของพวกเขา... 

ดกูร ผูเ้ป็นทีร่กัยิง่ของพระผูเ้ป็นนาย! จงระวงั จงระวงั อยา่ไดล้งัเลหรอืหวัน่ไหว อย่าใหค้วามกลวั
ครอบง าเจา้ อยา่ไดห้นกัใจหรอืละเหีย่ใจ จงตัง้สตมิฉิะนัน้วนัแห่งความหายนะนี้จะกลบเปลวไฟแห่งความ
ศรทัธาและดบัความหวงัของเจา้ วนัน้ีคอืวนัแห่งความมัน่คงไมผ่นัแปร ขอพรจงมแีด่บรรดาผูท้ีม่ ัน่คงไม่
หวัน่ไหวประดุจโขดหนิ และฝา่พายแุละความตงึเครยีดของชัว่โมงมรสุมน้ี แทจ้รงิแลว้พวกเขาจะเป็นผูร้บั
กรณุาธคิุณของพระผูเ้ป็นเจา้ จะไดร้บัความช่วยเหลอืจากพระองคแ์ละมชียัอย่างแทจ้รงิ... 

ธรรมาทติยผ์ูเ้ป็นอาภาทีช่ชัวาลทีสุ่ดนัน้ ไดล้บัขอบฟ้าของโลกไป เพื่อรุง่ขึน้มาดว้ยความโชตช่ิวงอมรใน
อาณาจกัรของพระผูท้รงไรข้อ้จ ากดั ในคมัภรีท์ีศ่กัดิส์ทิธิท์ีสุ่ด พระองคท์รงเรยีกบรรดาสหายทีม่ ัน่คงและหนกั
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แน่นว่า: “ดกูร ประชาชนทัง้หลายของโลกอยา่ไดห้วัน่ไหวเมือ่ดวงตะวนัแห่งความงามของเราลาลบัไป และนภา
แห่ง มณเทยีรของเรามดืไปจนมองไมเ่หน็ จงลุกขึน้เพื่อส่งเสรมิศาสนาและเชดิชพูระวจนะของเราในหมูม่นุษย์” 

พระอบัดุลบาฮา (SWAB 17-8) 
 

30 พฤษภาคม 

พระผูท้รงความงามอบัฮา ขอใหว้ญิญาณของทุกสรรพสิง่สละเพื่อบรรดาผูเ้ป็นทีร่กัของพระองค ์ทรงทน
การทดสอบทุกรปูแบบ และเตม็ใจรบัความทุกขท์รมานแสนสาหสั ไม่มกีารทรมานใดทีว่รกายของพระองคไ์มไ่ด้
รบั ไม่มคีวามทุกขใ์ดทีม่ไิดบ้งัเกดิกบัพระองค ์เป็นเวลากีค่นืทีพ่ระองคถ์ูกล่ามโซ่และบรรทมไมไ่ดเ้พราะน ้าหนกั
ของปลอกคอเหลก็ เป็นเวลากีว่นัทีโ่ซ่ตรวนล่ามขอ้เทา้ของพระองคอ์ยา่งปวดแสบจนพกัผ่อนไมไ่ดแ้มเ้พยีง
ชัว่ขณะ พระองคผ์ูเ้ป็นพรหมกายของวญิญาณและคุน้เคยกบัการพกัผ่อนบนเบาะไหมประดบั ถูกพวกเขาบงัคบั
ใหว้ิง่จากนียาวารานไปยงัเตหะราน โดยถูกล่ามโซ่ เทา้เปล่า ไม่มอีะไรคลุมศรีษะ และลงไปใตด้นิอนัมดืมดิใน
คุกแคบๆ พวกเขาขงัพระองคไ์วก้บัเหล่าฆาตกร กบฏและขโมย ท ารา้ยพระองคด์ว้ยวธิทีรมานใหม่ๆ  อยา่งไม่
ขาดสาย ทุกคนแน่ใจว่า ทุกขณะทีผ่่านไป พระองคจ์ะตอ้งพบจดุจบของชวีติ หลงัจากนัน้พวกเขาเนรเทศ
พระองคอ์อกจากดนิแดนบา้นเกดิไปยงัต่างแดนทีห่่างไกล ช่วงเวลาหลายปีในอริกั ทุกขณะทีผ่่านไปทิม่แทง
หวัใจอนับรสิุทธิข์องพระองคอ์ยา่งปวดรา้ว ทุกลมหายใจของพระองคม์ภียัคุกคาม ไมม่เีวลาใดทีพ่ระองคห์วงัจะ
ไดพ้กัผ่อนในความปลอดภยั เหล่าศตัรโูจมตพีระองคจ์ากรอบดา้นอย่างไมค่ลายความเกลยีดชงั และพระองค์
ตา้นทานพวกเขาทัง้หมดโดยล าพงั หลงัจากความทุกขท์รมานทัง้หมดนี้ หลงัจากการโจมตเีหล่านี้พวกเขาขบั
พระองคอ์อกจากอริกั ออกจากทวปีเอเชยีไปยงัยโุรป และทีน่ัน่ซึง่เป็นสถานทีเ่นรเทศทีข่มขื่นและแรน้แคน้อย่าง
น่าสงัเวช การประทุษรา้ยที่ประชาชนแห่งคมัภรีกุ์รอ่านโหมมายงัพะองค ์ไดส้มทบกบัการประหตัประหารอนั
รา้ยเหลอื การโจมตทีีรุ่นแรง การวางอุบาย การใส่รา้ย ความเป็นศตัรอูยูเ่ป็นนิจ ความชงิชงัและคดิรา้ย จาก
ประชาชนแห่งคมัภรีบ์ายนั ปากกาของเราไมส่ามารถเล่าไดท้ัง้หมด แต่เจา้รบัทราบแลว้แน่นอน และหลงัจาก 
24 ปีในคุกทีห่ฤโหดทีสุ่ดนี้ ซึง่ปวดรา้วและทุกขท์รมานชวีติของพระองคจ์งึอ าลาโลกไป 

สรปุคอื ระหว่างทีอ่าศยัอยูบ่นโลกนี้ชัว่คราว พระผูท้รงความงามจรินัดรเป็นนกัโทษทีถู่กล่ามโซ่ มชีวีติอยู่
ภายใตก้ารถูกคุกคาม หรอืไมก่ท็นทุกขแ์ละถูกทรมานอยา่งแสนสาหสั หรอืถูกกกัขงัอยูใ่นคุกทีห่ฤโหดทีสุ่ด 
เพราะว่าสุขภาพทีอ่่อนแอทีเ่ป็นผลมาจากการทนทุกขท์รมาน วรกายของพระองคจ์งึสกึหรอจนเหลอืเพยีงลม
หายใจ และเบาประดุจใยแมงมมุเพราะทุกขโ์ศกมายาวนาน 

พระอบัดุลบาฮา (SWAB 262-3) 

 
31 พฤษภาคม 

สุคนธรสของภษูาขจรออกมาจากกฎของเรา และกฎเหล่านี้จะช่วยปกัธงชยับนยอดสงูสุด จากนภาแห่ง
อ านาจอนัรุง่โรจน์ ชวิหาแห่งอานุภาพของเราตรสัต่อสรรพสิง่ทัง้ปวงว่า: “จงปฏบิตัติามบญัญตัดิว้ยรกัในความ
งามของเรา” ความสุขจงมแีต่คนรกัทีไ่ดส้ดูสุคนธรสของพระผูเ้ป็นทีร่กัยิง่จากวจนะเหล่านี้ ซึง่อบอวลไปดว้ย
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กลิน่หอมของพระกรณุาทีไ่มม่วีจใีดพรรณนาได ้ชวีติของเราเป็นพยาน! ผูท้ีไ่ดด้ื่มอมฤตแห่งความเทีย่งธรรม
จากพระหตัถท์ีโ่อบออ้มอารขีองเรา จะรายลอ้มบญัญตัทิีเ่รอืงรองอยูเ่หนืออรโุณทยัแห่งสรรพภาวะ 

อยา่ไดค้ดิว่าเราเพยีงแต่เปิดเผยกฎชุดหนึ่งส าหรบัเจา้ ไมเ่ลย ทีจ่รงิแลว้เราไดเ้ปิดผนึกของอมฤตธรรม
ดว้ยองคุลแีห่งอ านาจและอานุภาพ วจนะจากปากกาแห่งการเปิดเผยพระธรรมเป็นพยานต่อสิง่นี้ ดกูร มนุษยผ์ู้
มปีญัญา! จงใครค่รวญด ู

พระบาฮาอุลลาห ์(Kitáb-i-Aqdas no. 4-5) 

 

มิถนุายน 

1 มิถนุายน 

เมือ่ใดทีก่ฎของเราปรากฏขึน้มาเสมอืนสุรยินับนนภาแห่งวาทะ ทุกคนตอ้งซื่อสตัยแ์ละเชื่อฟงักฎเหล่าน้ี
แมว้่าประกาศติของเราจะท าใหน้ภาของทุกศาสนาขาดสะบัน้กต็าม พระองคก์ระท าตามทีพ่ระองคป์รารถนา 
พระองคต์ดัสนิใจและไม่มใีครจะมาตัง้ขอ้สงสยั อะไรกต็ามทีพ่ระองค ์พระผูเ้ป็นทีร่กัยิง่บญัญตั ิสิง่นัน้กเ็ป็นทีร่กั
ยิง่เช่นกนั พระผูท้รงเป็นนายของสรรพสิง่ทัง้ปวงเป็นพยานใหเ้รา ใครกต็ามทีไ่ดส้ดูสุคนธรสของพระผูท้รง
ปรานี และยอมรบัพระผูเ้ป็นบ่อเกดิของวาทะนี้ จะตอ้นรบัคมอาวุธของศตัรดูว้ยตาของเขาเอง เพื่อว่าเขาจะได้
พสิจูน์สจัธรรมในกฎของพระผูเ้ป็นเจา้ต่อมวลมนุษย ์ขอความสุขสวสัดจีงมแีด่ผูท้ีห่นัมาและเขา้ใจความหมาย
ของประกาศติทีเ่ฉียบขาดของพระองค ์

พระบาฮาอุลลาห ์(Kitáb-i-Aqdas no. 7) 

 
2 มิถนุายน 

จงรูไ้วว้่า สาระและบ่อเกดิของความยตุธิรรมก่อร่างอยูใ่นบญัญตัขิองบรมศาสดาผูเ้ป็นธรรมกายของพระ
ผูเ้ป็นเจา้ในหมูม่นุษย ์หากเจา้เป็นพวกทีย่อมรบัสจัธรรมนี้ แทจ้รงิแลว้พระองค์ทรงก าหนดมาตรฐานสงูสุดของ
ความยตุธิรรมทีไ่ม่มผีดิพลาดส าหรบัสรรพสิง่ทัง้ปวง หากกฎของพระองคท์ าใหห้วัใจของทุกคนทีอ่ยูใ่นสวรรค์
และบนโลกตอ้งหวาดผวา กฎนัน้มใิช่อื่นใดนอกจากความยตุธิรรมอนัประจกัษ์แจง้ ความกลวัและวุ่นวายใจที่
การเปิดเผยกฎนี้ก่อใหเ้กดิในหวัใจ ทีจ่รงิแลว้ควรเปรยีบไดก้บัการรอ้งของทารกทีห่ยา่นมมารดาหากเจา้เป็น
พวกทีเ่ขา้ใจ หากมนุษยค์น้พบเจตนาทีอ่ยูเ่บือ้งหลงัการเปิดเผยพระธรรมของพระผูเ้ป็นเจา้ แน่ใจไดว้่าพวกเขา
ยอ่มสลดัความกลวัทิง้ไป และจะปีตอิยา่งเหลอืลน้ดว้ยความรูคุ้ณในหวัใจ 

พระบาฮาอุลลาห ์(GWB 175) 
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3 มิถนุายน 

ตามกฎมลูฐานทีเ่ราเปิดเผยไวใ้นคมัภรีค์ตีาบอีคัดสั และธรรมจารกึอื่นๆ ก่อนหน้านี้ กจิการทัง้หมดตก
อยูใ่นความดแูลของกษตัรยิแ์ละประธานาธบิดทีีย่ตุธิรรมทัง้หลาย และสมาชกิสภายตุธิรรมสากล เมือ่ไดต้รกึ
ตรองสิง่ทีเ่ราแถลงไว ้มนุษยท์ุกคนทีเ่ทีย่งธรรมและหลกัแหลม จะมองเหน็ความสว่างไสวทีส่่องมาจากดวง
ตะวนัแห่งความยตุธิรรม 

ระบบการปกครองทีช่าวองักฤษน ามาใชใ้นลอนดอนดเูขา้ท่า เพราะประดบัดว้ยแสงของทัง้กษตัรยิแ์ละ
การปรกึษาหารอืของประชาชน 

พระบาฮาอุลลาห ์(TB 93) 

 
4 มิถนุายน 

งานฉลองบญุ แสงสว่าง 

(เริม่งานหลงัดวงอาทติยต์ก) 

ในทุกวฏัจกัรและทุกยคุศาสนา งานฉลองเป็นทีร่กัและโปรดปราน และการปโูต๊ะเพื่อบรรดาคนรกัของพระ
ผูเ้ป็นเจา้ไดร้บัการพจิารณาว่า เป็นการกระท าทีน่่าสรรเสรญิ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในปจัจบุนัน้ี ในยคุศาสนาทีไ่ม่
มเีปรยีบและเป็นยคุทีโ่อบออ้มอารทีีสุ่ดนี้ งานฉลองไดร้บัการตอ้นรบัอย่างสงู เพราะไดร้บัการพจิารณาว่าเป็น
การชุมนุมทีจ่ดัขึน้เพื่อบชูาและสรรเสรญิพระผูเ้ป็นเจา้ ในงานน้ีมกีารสวดวจนะศกัดิส์ทิธิ ์บทกลอนและค าสดุด ี
หวัใจตื่นตวัขึน้และล่องลอยไป 

เจตนาเบือ้งตน้คอืการปลุกพลงัชวีติเหล่านี้ในวญิญาณ แต่ในเวลาเดยีวกนักเ็ป็นไปตามปกตวิสิยัที่ผูม้า
ชุมนุมควรรว่มรบัอาหาร เพื่อว่าภพของร่างกายจะสะทอ้นใหเ้หน็ภาพของวญิญาณ 

พระอบัดุลบาฮา (SWAB 90-1) 

 
5 มิถนุายน 

สรรพสิง่ทัง้ปวงมขีดีหรอืระยะของความสมบูรณ์สุด ช่วงเวลาทีส่มบูรณ์สุดของตน้ไมค้อืเวลาทีอ่อกผล...
และส าหรบัมนุษยน์ี้ มนุษยบ์รรลุถงึความสมบรูณ์สุดเมื่อประทปีแห่งปญัญาของเขาเรอืงรศัมอีย่างเจดิจา้ทีสุ่ด...
ท านองคลา้ยกนั มนุษยชาตโิดยส่วนรวมมชี่วงเวลาและระยะต่างๆ ช่วงหนึ่งอยูใ่นวยัเดก็ อกีช่วงหนึ่งอยูใ่น
วยัรุน่ และปจัจบุนัน้ีเขา้มาสู่ระยะของวุฒภิาวะทีท่ านายกนัมานาน ซึง่มหีลกัฐานปรากฏชดัอยูทุ่กแห่งหน...บดันี้
มนุษยต์อ้งซมึซาบคุณธรรมและพลงัใหม ่มาตรฐานศลีธรรมใหม ่ความสามารถใหม ่พระพรใหมอ่นัล ้าเลศิก าลงั
รอคอยและหลัง่มายงัมนุษยแ์ลว้ พรสวรรคแ์ละพระพรทีเ่หมาะสมและเพยีงพอในระหว่างวยัรุ่น บดันี้ไมเ่พยีงพอ
ส าหรบัวยัผูใ้หญ่ของมนุษยชาต ิ

พระอบัดุลบาฮา (WOB 164-5) 
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6 มิถนุายน 

พระผูท้รงปรานีทรงประสาทมนุษยด์ว้ยความสามารถในการมองเหน็และไดย้นิ บางคนพรรณนามนุษย์
ว่าเป็น “ภพน้อย” ในเมือ่ความเป็นจรงินัน้ มนุษยค์วรไดร้บัการพจิารณาว่าเป็น “ภพใหญ่” ศกัยภาพทัง้หลายที่
มอียูใ่นธรรมชาตขิองมนุษย ์ความเจรญิขัน้สงูสุดของมนุษยบ์นโลก และความสมบูรณ์เลศิทีแ่ฝงอยูใ่นตวัเขา 
จะตอ้งปรากฏออกมาในยคุแห่งพนัธสญัญานี้ของพระผูเ้ป็นเจา้ 

พระบาฮาอุลลาห ์(GWB 340) 

 
7 มิถนุายน 

พระพรจงมแีด่ผูท้ีลุ่กขึน้รบัใชศ้าสนาของพระผูเ้ป็นนายแห่งการเริม่ตน้และอวสานขณะทีย่งัอยูใ่นวยัหนุ่ม
ซึง่เป็นวยัทีก่ระปรีก้ระเปร่า และประดบัหวัใจของตนดว้ยความรกัพระองค ์พระกรุณาดงักล่าวยิง่ใหญ่กว่าการ
สรา้งสวรรคแ์ละโลก พระพรและความสุขสวสัดจีงมแีด่ผูท้ีม่ ัน่คง 

พระบาฮาอุลลาห ์(LG 1988 no. 2139) 

 
8 มิถนุายน 

“การเคลื่อนไหวจากทีห่นึ่งไปอกีทีห่นึ่งในตวัเองเมือ่กระท าเพื่อเหน็แก่พระผูเ้ป็นเจา้ มอีทิธิพลเสมอมา
และสามารถมอีทิธพิลต่อโลกในปจัจบุนั คมัภรีใ์นอดตีไดป้ระกาศและลขิติฐานะของบรรดาผูท้ีเ่ดนิทางใกลห้รอื
ไกลเพื่อน าทางคนรบัใชข้องพระผูเ้ป็นเจา้”...“ใครทีเ่ปิดรมิฝีปากในยคุนี้และกล่าวถงึพระนามของพระผูเ้ป็น
เจา้ของเขา กองทพัแห่งแรงบนัดาลใจสวรรคจ์ากนภาแห่งพระนามของเรา พระผูท้รงรอบรู ้พระผูท้รง
อจัฉรยิภาพจะลงมาเยีย่มเขา หมูเ่ทวญัเบือ้งบนซึง่ต่างกช็ถูว้ยแห่งแสงสว่างอนัพสิุทธิ ์จะลงมาหาเขาเช่นกนั 
ดงันี้คอืสิง่ทีก่ าหนดไวล้่วงหน้าในอาณาจกัรแห่งการเปิดเผยพระธรรมของพระผูเ้ป็นเจา้ ตามโองการของพระผู้
เป็นผูท้รงความรุง่โรจน์ พระผูท้รงอานุภาพสงูสุด” 

พระบาฮาอุลลาห ์(ADJ 70-1) 

 
9 มิถนุายน 

“ในยคุนี้ประตูเปิดกวา้งกว่าสวรรคแ์ละโลก ความปรานีของพระผูเ้ป็นยอดปรารถนาของภพทัง้ปวง
ทอดสายตามายงัมวลมนุษย ์การกระท าทีแ่มจ้ะน้อยนิดเพยีงไร เมือ่ส่องดว้ยกระจกแห่งความรูข้องพระผูเ้ป็น
เจา้ จะยิง่ใหญ่กว่าภเูขา ทุกหยดทีส่ละในวถิขีองพระองคเ์ป็นประดุจดงัแมน่ ้าในกระจกนัน้ เพราะยคุนี้คอืยคุที่
พระผูเ้ป็นเจา้ทีแ่ทจ้รงิองคเ์ดยีว ขอความสรรเสรญิจงมแีด่พระองค ์ทรงประกาศไวใ้นคมัภรีท์ุกเล่มต่อพระ
ศาสดาและธรรมฑตูทัง้หลาย” “ในการเปิดเผยพระธรรมครัง้นี้ หากมนุษยห์ลัง่เลอืดเพยีงหยดเดยีวเพื่อเหน็แก่
ศาสนานี้ เขาจะไดร้บัมหาสมทุรสุดคณานบัเป็นการตอบแทน” 

พระบาฮาอุลลาห ์(ADJ 65-6) 
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“หมูเ่ทวญัทีว่สิุทธิบ์นสวรรคอ์นัประเสรฐิสุด ปรารถนากลบัมายงัโลกในยคุน้ี เพื่อว่าพวกเขาจะไดร้บัการ
ช่วยเหลอืในการรบัใช ้ณ ธรณปีระตูของพระผูท้รงความงามอบัฮา และลุกขึน้สาธติความเป็นทาสรบัใช ้ณ ธรณี
ประตูศกัดิส์ทิธิน์ัน้” 

พระอบัดุลบาฮา (ADJ 39) 

 
10 มิถนุายน 

จงแน่ใจไดว้่า ดงัทีเ่จา้เชื่อมัน่พระวจนะของพระผูเ้ป็นเจา้ ความรุง่โรจน์ของพระองคจ์งเจรญิ คงอยูน่ิ
รนัดร ์เจา้ตอ้งเชื่อมัน่อยา่งไรข้อ้สงสยัเช่นกนัว่าความหมายของพระวจนะไม่มสีิน้สุด อยา่งไรกต็ามบรรดาผูท้ี่
ไดร้บัการแต่งตัง้ใหต้คีวาม บรรดาผูท้ีม่หีวัใจเป็นคลงัแห่งความลบัของพระวจนะเท่านัน้ คอืผูท้ีส่ามารถเขา้ใจ
อจัฉรยิภาพอเนกอนันตข์องพระวจนะ ใครกต็ามขณะทีอ่่านคมัภรีศ์กัดิส์ทิธิ ์แลว้ใครจ่ะเลอืกแต่สิง่ทีต่นจะ
น ามาใชท้า้ทายอ านาจของพระผูเ้ป็นตวัแทนของพระผูเ้ป็นเจา้ในหมู่มนุษย ์แทจ้รงิแลว้เขาเป็นเสมอืนคนตาย 
แมด้ภูายนอกเขาอาจเดนิและสนทนากบัเพื่อนบา้น แบ่งปนัอาหารและเครือ่งดื่มกบัเพื่อนบา้น 

พระบาฮาอุลลาห ์(GWB 175-6) 

 
11 มิถนุายน 

โอ ขอใหโ้ลกเชื่อเราเถอะ! หากทุกสิง่ทีถ่นอมอยูใ่นหวัใจของบาฮา และทุกสิง่ทีพ่ระผูเ้ป็นนาย พระผูเ้ป็น
เจา้ของพระองค ์พระผูเ้ป็นนายแห่งนามทัง้ปวงไดส้อนพระองค ์ถูกเปิดเผยต่อมนุษยชาต ิมนุษยท์ุกคนบนพภิพ
จะตอ้งตะลงึงนั 

สจัธรรมมากมายเพยีงไรทีภู่ษาแห่งวจนะไม่มทีางบรรจุ! หลกัธรรมไพศาลเพยีงไรทีไ่มม่คี าอธบิายใด
พรรณนาไดเ้พยีงพอ ซึง่ความหมายของหลกัธรรมเหล่านี้ไม่มทีางคลีค่ลายได ้และไมม่ทีางจะพาดพงิถงึแมแ้ต่
น้อย! สจัธรรมอเนกอนนัตเ์พยีงไรทีย่งัไมไ่ดเ้อ่ยออกมาจนกว่าจะถงึก าหนดเวลา! ดงัทีม่กีารกล่าวไวว้่า: “ทุกสิง่
ทีม่นุษยท์ราบจะเปิดเผยออกมาทัง้หมดไมไ่ด ้และทุกสิง่ทีม่นุษยเ์ปิดเผยไดก้ใ็ช่จะเหมาะกบัเวลาเสมอไป และ
วาจาทีเ่หมาะกบัเวลากใ็ช่ว่าผูฟ้งัทุกคนจะไดร้บั” 

พระบาฮาอุลลาห ์(GWB 176) 

 
12 มิถนุายน 

ควรรอบคอบอยา่งยิง่มใิหข้อ้ความทีเ่ขยีนขึน้มาก่อใหเ้กดิการพพิาทในยคุนี้ หรอืเปิดโอกาสใหป้ระชาชน
คดัคา้น ถอ้ยค าใดกต็ามทีม่ติรสหายของพระผูเ้ป็นเจา้ทีแ่ทจ้รงิองคเ์ดยีวเอ่ยออกมาในยคุนี้ ประชาชนบนโลกจะ
เงีย่หฟูงั ในโลเฮเฮคมาทไดเ้ปิดเผยไวว้่า: “บรรดาผูท้ีไ่ม่เชื่อไดเ้งีย่หฟูงัเราเพื่อคอยจบัสิง่ทีพ่วกเขาจะใชห้าเรือ่ง
พระผูเ้ป็นเจา้ พระผูท้รงช่วยเหลอืในภยนัตราย พระผูท้รงด ารงอยูด่ว้ยตนเอง” การเขยีนสิง่ใดกต็ามควรใชไ้หว
พรบิและความรอบคอบ และถอ้ยค าทีใ่ชค้วรมคีุณค่าเหมอืนน ้านม เพื่อจะไดห้ล่อเลีย้งบุตรหลานบนพภิพให้
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เตบิโตเป็นพยาน เราไดก้ล่าวไวใ้นอดตีว่าถอ้ยค าหนึ่งมอีทิธพิลเหมอืนวสนัตฤดทูีท่ าใหห้วัใจสดชื่นและเขยีวขจ ี
ขณะทีอ่กีถอ้ยค าหนึ่งเป็นเสมอืนความเฉาทีท่ าใหด้อกไมร้ว่งโรย พระผูเ้ป็นเจา้ทรงโปรด ขอใหม้ติรสหายทีเ่ป็น
นกัประพนัธเ์ขยีนดว้ยลกัษณะทีผู่ม้จีติใจเทีย่งธรรมสามารถยอมรบัได ้และไมใ่หป้ระชาชนมาหาเรือ่งได้ 

พระบาฮาอุลลาห ์(COC NO. 2212) 

 
13 มิถนุายน 

หากเราตอ้งการอธษิฐาน เราตอ้งมจีดุหมายบางอย่างที่เราจะเพ่งสมาธไิปสู่ หากเราตัง้จติสู่พระผูเ้ป็นเจา้ 
เราตอ้งมุง่ใจไปสู่ทีศู่นยก์ลางหนึ่ง  หากมนุษยบ์ูชาพระผูเ้ป็นเจา้นอกเหนือไปจากผ่านทางพระผูแ้สดงธรรมของ
พระองค ์ประการแรกมนุษยต์อ้งสรา้งความนึกคดิเกีย่วกบัพระผูเ้ป็นเจา้ และความนึกคดินัน้เกดิขึน้จากจติใจ
ของเขาเอง เนื่องดว้ยสิง่ทีม่ขีดีจ ากดัไมส่ามารถเขา้ใจพระผูท้รงไรข้ดีจ ากดั ดงันัน้จงึเขา้ใจพระผูเ้ป็นเจา้ไมไ่ด้
ดว้ยวธินีี้ สิง่ทีม่นุษยน์ึกคดิดว้ยจติใจของตนเองคอืสิง่ทีม่นุษยเ์ขา้ใจ สิง่ทีม่นุษยส์ามารถเขา้ใจไมใ่ช่พระผูเ้ป็น
เจา้ ความนึกคดิเกีย่วกบัพระผูเ้ป็นเจา้ที่มนุษยค์ดิขึน้มาเองเป็นเพยีงภาพหลอน มโนภาพ จนิตนาการ หรอื
ภาพลวง ไม่มคีวามเกี่ยวเนื่องระหว่างความนึกคดิเช่นนี้กบัพระผูท้รงความยิง่ใหญ่ทีสุ่ด 

พระอบัดุลบาฮา (BNE 101-2) 

 
14 มิถนุายน 

บทอธษิฐานบงัคบัน้ีจ าเป็นต้องสวด เพราะท าใหผู้ส้วดถ่อมตวัและยอมจ านน หนัหน้าไปหาพระผูเ้ป็นเจา้
และอุทศิตนต่อพระองค ์มนุษยไ์ดส้นทนากบัพระผูเ้ป็นเจา้โดยการอธษิฐานนี้ พยายามเขา้ใกลพ้ระองคส์นทนา
กบัพระผูเ้ป็นทีร่กัยิง่ของหวัใจ และบรรลุถงึสภาวธรรม 

จงรูไ้วว้่าในทุกวจนะและทุกจงัหวะของบทอธษิฐานบงัคบั มนียั ความลกึลบัและอจัฉรยิภาพทีม่นุษยไ์ม่
สามารถเขา้ใจ อกีทัง้อกัษรและมว้นพระธรรมไมส่ามารถบรรจไุด้ 

พระอบัดุลบาฮา (IPMDA 18, 20) 

 
15 มิถนุายน 

หลงัการอธษิฐานแต่ละครัง้ คนรบัใชค้วรวงิวอนพระผูเ้ป็นเจา้ขอทรงปรานีและใหอ้ภยับดิามารดาของตน 
ครัน้แลว้เสยีงรอ้งเรยีกของพระผูเ้ป็นเจา้จะเปล่งขึน้มาว่า: “เจา้จะไดร้บัการตอบแทนนบัพนัเท่าส าหรบัสิง่ทีเ่จา้
ขอใหบ้ดิามารดา!” พระพรจงมแีด่ผูท้ีร่ะลกึถงึบดิามารดาของตนขณะสนทนากบัพระผูเ้ป็นเจา้ แทจ้รงิแลว้ไม่มี
พระผูเ้ป็นเจา้อื่นใดนอกจากพระองค ์พระผูท้รงอ านาจ พระผูเ้ป็นทีร่กัยิง่ 

พระบ๊อบ (SWB 94) 

 



 

36 

 

16 มิถนุายน 

ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้ ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้! หากไมพ่บว่ามผีูห้ลงไปจากวถิธีรรม
ของพระองค ์ธงแห่งความปรานีจะคลีอ่อกหรอืธงแห่งกรณุาธคิุณอนัเป่ียมลน้ของพระองคจ์ะสาวขึน้ไดอ้ย่างไร 
หากไมพ่บผูใ้ดกระท าความอยตุธิรรม สิง่ใดเล่าจะสามารถประกาศว่าพระองคค์อืผูป้กปิดบาปของมนุษย ์พระผู้
ทรงอภยัเสมอ พระผูท้รงรอบรู ้พระผูท้รงอจัฉรยิภาพ? ขอใหว้ญิญาณของขา้พเจา้สละเพื่ออกุศลกรรมของ
บรรดาผูท้ าบาปต่อพระองค ์เพราะอกุศลกรรมเหล่านี้มสีุคนธรสโชยมาจากความเมตตาปรานีของพระนามของ
พระองค ์พระผูท้รงเหน็ใจ พระผูท้รงปรานี ขอใหช้วีติของขา้พเจา้สละเพื่อความผดิของผูท้ีล่ะเมดิพระองค ์
เพราะโดยความผดินี้ ลมหายใจแห่งพระกรุณาและสุคนธรสแห่งความเมตตารกัใคร่ของพระองคจ์งึเป็นทีรู่จ้กั
และแพรไ่ปในหมู่มนุษย ์ขอใหว้ญิญาณของขา้พเจา้สละเพื่อบาปของผูท้ีท่ าบาปต่อพระองค ์เพราะบาปเหล่านี้
เอง ดวงตะวนัแห่งกรณุาธคิุณของพระองคจ์งึรุง่อรณุขึน้มาบนขอบฟ้าแห่งความอาร ีและเมฆแห่งการบรบิาลไม่
รูส้ ิน้ของพระองคจ์งึหลัง่พรมาใหทุ้กสรรพสิง่ 

พระบาฮาอุลลาห ์(GWB 310-11) 

 
17 มิถนุายน 

ในทุกยคุและทุกวฏัจกัร พระองคท์รงสรา้งทุกสรรพสิง่ใหมด่ว้ยแสงธรรมทีเ่รอืงรศัมมีาจากพระผูแ้สดง
สาระอศัจรรยข์องพระองค ์เพื่อว่าสิง่ใดกต็ามทีส่ะทอ้นเครือ่งหมายแห่งความรุง่โรจน์ของพระองคใ์นสวรรคแ์ละ
บนโลก จะไมถู่กพรากจากความปรานีหรอืสิน้หวงัต่อการหลัง่กรณุาธคิุณของพระองค ์ความพศิวงของพระ
กรณุาอนัไรข้อบเขตของพระองคห์อ้มลอ้มทุกสรรพสิง่เช่นไร! จงดวู่าความพศิวงนี้ไดซ้มึซาบสรรพสิง่ทัง้ปวง
อยา่งไร ดงักล่าวคอืความพศิวงอนัล ้าเลศิทีไ่มม่แีมแ้ต่อะตอมเดยีวในจกัรวาลทีม่ไิดป้ระกาศหลกัฐานของอ านาจ
ของพระองค ์มไิดส้รรเสรญิพระนามอนัศกัดิส์ทิธิห์รอืแสดงถงึแสงสว่างแห่งเอกภาพของพระองค ์การสรา้งสรรค์
ของพระองคน์ัน้สมบูรณ์และกวา้งขวางจนไมม่ปีญัญาหรอืหวัใจใดไมว่่าจะหลกัแหลมหรอืบรสิุทธิเ์พยีงไหน จะ
สามารถเขา้ใจธรรมชาตขิองสิง่มชีวีติทีต่ ่าตอ้ยทีสุ่ดของพระองค ์และไหนเลยจะหยัง่ถงึความลกึลบัของพระผู้
เป็นดวงตะวนัแห่งธรรมะ ผูเ้ป็นสาระทีม่องไมเ่หน็และอยู่เหนือญาณทสันะ 

พระบาฮาอุลลาห ์(GWB 62) 

 
18 มิถนุายน 

ความนึกคดิของผูท้ีม่ญีาณแก่กลา้ทีสุ่ด ความรูข้องผูท้ีป่ระสบความส าเรจ็สงูสุด ค าสรรเสรญิสงูสุดทีว่จี
หรอืปากกาของมนุษยส์ามารถสดุดไีด ้ลว้นเป็นผลผลติของปญัญาทีจ่ ากดัของมนุษยแ์ละอยูภ่ายใตข้อ้จ ากดัน้ี 
พระศาสดาหนึ่งหมื่นองค ์แต่ละองคเ์ป็นเช่นพระโมเสสบนไซไนแห่งการแสวงหา พรัน่ใจต่อสุรเสยีงทีน่่าเกรง
ขามของพระองค ์“เจา้จะไม่มวีนัไดเ้หน็เรา!” ขณะทีธ่รรมฑตูมากมายซึง่แต่ละพระองคย์ิง่ใหญ่เหมอืนพระเยซู
อยูบ่นบลัลงักส์วรรค ์ละเหีย่ใจต่อค าปราม “เจา้จะไม่มวีนัเขา้ใจสาระของเรา!” ตัง้แต่โบราณกาลพระองคซ์่อน
เรน้อยูใ่นความวสิุทธิข์องอตัภาพอนัประเสรฐิเกนิกว่าจะพรรณนาได ้และจะคงอยูใ่นความลกึลบัของสาระของ
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พระองคท์ีอ่ยูเ่หนือญาณทสันะ ความพยายามทุกอย่างทีจ่ะเขา้ใจสภาวะทีเ่ขา้ไมถ่งึของพระองคไ์ดล้งเอยที่
ความสบัสนอย่างสิน้ท่า ความอุตสาหะทุกประการทีจ่ะเขา้หาอตัภาพอนัประเสรฐิหรอืมองใหเ้หน็สาระของ
พระองค ์ลงเอยทีค่วามสิน้หวงัและลม้เหลว 

พระบาฮาอุลลาห ์(GWB 62-3) 

 
19 มิถนุายน 

อยา่งไรกต็ามทีอ่ยูใ่นสวรรคห์รอืบนโลกคอืหลกัฐานโดยตรงของการเปิดเผยคุณลกัษณะและพระนามของ
พระผูเ้ป็นเจา้ในสิง่นัน้ เนื่องดว้ยในทุกอะตอมมสีญัลกัษณ์ทีเ่ป็นพยานหลกัฐานถงึอาภาทีช่ ัชวาลทีสุ่ดนี้ เราคดิ
ว่าหากมใิช่เพราะอานุภาพนี้ ยอ่มไม่มชีวีติด ารงอยูแ่สงสว่างแห่งความรูท้ีเ่รอืงอยูใ่นอะตอมนัน้ช่างโชตชิ่วง
เพยีงไร มหาสมุทรแห่งอจัฉรยิภาพทีส่าดซดัอยูใ่นหยดน ้าช่างไพศาลเพยีงไร! ระดบัสงูสุดของอานุภาพนี้แฝง
อยูใ่นมนุษยผ์ูไ้ดร้บัการสวมเสือ้คลุมแห่งพระพร และไดร้บัความรุง่โรจน์เป็นพเิศษดงักล่าวเพยีงผูเ้ดยีว เพราะ
ในมนุษยม์ศีกัยภาพของคุณลกัษณะและพระนามทัง้หมดของพระผูเ้ป็นเจา้ถงึขัน้ทีว่่า ไมม่สีรรพสิง่ใดล ้าเลศิ
หรอืเหนือกว่า...และในบรรดามนุษยท์ัง้หมด ผูท้ีป่รชีาทีสุ่ด เป็นเอกและล ้าเลศิทีสุ่ด คอืพระศาสดาทัง้หลายผู้
เรอืงแสงจากดวงอาทติยแ์ห่งธรรม ไมเ่พยีงเท่านัน้มนุษยท์ุกคนด าเนินชวีติตามปฏบิตักิารของพระประสงคข์อง
พระองค ์เคลื่อนไหวและด ารงอยูโ่ดยอาศยัการหลัง่กรุณาธคิุณจากพระองค์ 

พระบาฮาอุลลาห ์(GWB 177, 179) 

 
20 มิถนุายน 

จงพจิารณาว่า พระผูเ้ป็นเจา้ทีแ่ทจ้รงิองคเ์ดยีวคอืผูท้รงประเสรฐิเหนือทุกสรรพสิง่ และหาใช่สิง่เหล่านัน้ 
ทัง้จกัรวาลสะทอ้นความรุง่โรจน์ของพระองคข์ณะทีพ่ระองคอ์ยูเ่หนือและไมข่ึน้กบัสิง่ใด นี้คอืความหมายที่
แทจ้รงิของเอกภาพสวรรค ์พระผูเ้ป็นสจัธรรมนิรนัดรค์อืผูเ้ดยีวทีม่อี านาจปกครองสรรพภาวะดว้ยอธปิไตยที่
โตแ้ยง้ไมไ่ด ้และภาวะของพระองคส์ะทอ้นอยูใ่นสรรพสิง่ทัง้ปวง ทุกสรรพสิง่ขึน้กบัพระองคแ์ละไดร้บัการหล่อ
เลีย้งจากพระองค ์นี้คอืความหมายของเอกภาพสวรรค ์นี้คอืหลกัธรรมมลูฐาน 

บุคคลทีม่องเหน็สญัลกัษณ์ของพระผูเ้ป็นสจัธรรมนิรนัดรท์ีเ่ปิดเผยอยูใ่นทุกสรรพสิง่ คอืผูท้ีเ่ชื่อใน
เอกภาพของพระผูเ้ป็นเจา้อยา่งแทจ้รงิ มใิช่ผูท้ีย่นืยนัว่าสิง่ทีถู่กสรา้งไมต่่างจากพระผูส้รา้ง 

พระบาฮาอุลลาห ์(GWB 166, 189) 

 
21 มิถนุายน 

แก่นของความเชื่อในเอกภาพสวรรคอ์ยูท่ีก่ารพจิารณาว่า พระผูแ้สดงธรรมของพระผูเ้ป็นเจา้เป็นหน่ึง
เดยีวกนักบัพระผูเ้ป็นสาระทีม่องไมเ่หน็ เขา้ถงึไมไ่ด ้และอยูเ่หนือญาณทสันะ นี้หมายความว่า อะไรกต็ามที่
เกีย่วพนักบัพระศาสดาและการกระท าทัง้หมดของพระองค ์อะไรกต็ามทีพ่ระองคบ์ญัญตัหิรอืหา้ม ควรไดร้บัการ



 

38 

 

พจิารณาในทุกแง ่ทุกสภาพแวดลอ้ม โดยปราศจากเงือ่นไขว่า เป็นพระประสงคข์องพระผู้เป็นเจา้เอง นี้คอื
สถานะอนัสงูส่งทีสุ่ดทีผู่ท้ ีเ่ชื่อในเอกภาพของพระผูเ้ป็นเจา้อย่างแทจ้รงิหวงัจะบรรลุได ้พระพรจงมแีด่ผูท้ีบ่รรลุ
ถงึสถานะนี้และเป็นพวกทีม่คีวามเชื่อแน่วแน่ 

พระบาฮาอุลลาห ์(GWB 167) 

 
22 มิถนุายน 

พวกเจา้บางคนกล่าวว่า: “พระองคค์อืผูท้ีอ่า้งตนเป็นพระผูเ้ป็นเจา้” ขอพระผูเ้ป็นเจา้ทรงเป็นพยาน! นี้คอื
การใส่รา้ยทัง้เพ เราเป็นเพยีงคนรบัใชข้องพระผูเ้ป็นเจา้ เชื่อในพระองคแ์ละเครือ่งหมายของพระองค ์เชื่อใน
พระศาสดาและเทพยดาของพระองค ์ชวิหาและหวัใจ ร่างกายและวญิญาณของเรา ขอยนืยนัว่าไม่มพีระผูเ้ป็น
เจา้อื่นใดนอกจากพระองค ์และสิง่อื่นทัง้หมดถูกสรา้งขึน้โดยโองการของพระองค ์และออกแบบโดยปฏบิตักิาร
ของพระประสงคข์องพระองค ์ไมม่พีระผูเ้ป็นเจา้อื่นใดนอกจากพระองค ์ พระผูส้รา้ง พระผูท้รงฟ้ืนคนตาย พระ
ผูท้รงกระตุน้ชวีติ พระผูท้รงสงัหาร เราคอืผูป้า่วประกาศสิง่ทีพ่ระผูเ้ป็นเจา้ทรงโปรดแก่เราดว้ยความอารขีอง
พระองค ์หากสิง่นี้เป็นการละเมดิเช่นนัน้เราคอืผูล้ะเมดิคนแรก 

พระบาฮาอุลลาห ์(GWB 228) 

 
23 มิถนุายน 

งานฉลองบญุความปรานี 

(เริม่งานหลงัดวงอาทติยต์ก) 

เราขอฝากฝงัเจา้ทุกคนใหม้หีวัใจจดจอ่อยูก่บัความรกัและสามคัค ีเมือ่สงครามเขา้มาในความคดิจงต้าน
ดว้ยความคดิถงึสนัตภิาพ ความรูส้กึเกลยีดชงัตอ้งถูกดบัดว้ยอ านาจของความรกัทีเ่หนือกว่า ความคดิถงึ
สงครามน าไปสู่การท าลายลา้งความปรองดอง ความผาสุก ความสงบและพงึพอใจทัง้หมด ความรกัในหวัใจ
สรา้งสรรคภ์ราดรภาพ สนัตภิาพ มติรภาพ และความสุข... 

หากหวัใจของเจา้ปรารถนามติรภาพกบัทุกเชือ้ชาตบินโลก ความคดิอนัทรงคุณธรรมและสรา้งสรรคน์ี้จะ
กระจายออกไป จนกลายเป็นความปรารถนาของผูอ้ื่น และจะมอีทิธพิลมากขึน้จนเขา้ไปสู่จติใจมนุษยท์ัง้มวล 

พระอบัดุลบาฮา (DAL 111) 

 
24 มิถนุายน 

อะไรกต็ามทีอ่ยูใ่นหวัใจของมนุษย ์ท านองเพลงจะกระตุน้และปลุกขึน้มา หากหวัใจทีเ่ป่ียมไปดว้ย
ความรูส้กึทีด่ปีระสานกบัน ้าเสยีงทีบ่รสิุทธิ ์จะก่อใหเ้กดิอทิธพิลอยา่งใหญ่หลวง หากมคีวามรกัในหวัใจเมือ่
อาศยัท านองเพลง ความรกันัน้จะทวคีวามแรงกลา้จนกระทัง่แทบจะทนไมไ่หว แต่หากมคีวามรูส้กึทีไ่มด่ใีน
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หวัใจ ความรูส้กึนัน้กจ็ะเพิม่ขึน้ทวคีณู ตวัอยา่งเช่น ดนตรทีีใ่ชใ้นสงครามปลุกความกระหายเลอืด ความหมาย
คอื ท านองเพลงกระตุน้ความรูส้กึทีม่อียูใ่นหวัใจใหเ้พิม่ขึน้ 

ความรูส้กึบางอย่างเกดิขึน้โดยบงัเอญิและบางอยา่งเป็นพืน้ฐานของจติใจ ตวัอยา่งเช่น บางคนเป็นคนมี
เมตตา แต่อาจมคีลื่นความโกรธเขา้มากวนใจโดยบงัเอญิ แต่เมือ่เขาไดย้นิดนตร ีธรรมชาตทิีแ่ทจ้รงิจะกลบัคนื
มา ดนตรปีลุกธรรมชาตทิีแ่ทจ้รงิทีเ่ป็นแก่นแทข้องบุคคล 

เจา้ฟงัดนตรดีว้ยจดุประสงคใ์ดกต็าม จะยิง่บงัเกดิผลตามจดุประสงคน์ัน้ ตวัอยา่งเช่น เมือ่มกีารแสดง
ดนตรเีพื่อคนยากไรแ้ละผูเ้คราะหร์า้ย ถ้าเจา้ไปฟงัดว้ยใจคดิถงึจดุประสงคน้ี์ ดนตรจีะยิง่ท าใหเ้จา้รูส้กึเหน็อก
เหน็ใจเอือ้เฟ้ือเผื่อแผ่ นี้คอืเหตุผลทีด่นตรถีูกน ามาใชใ้นสงคราม 

พระอบัดุลบาฮา (COC no. 1422) 

 
25 มิถนุายน 

ในศาสนานี้ศลิปะการดนตรเีป็นสิง่ส าคญัยิง่ พระผูท้รงความสมบรูณ์พรเมือ่มาถงึโรงทหาร (อคัคา) ทรง
กล่าวดงันี้: “หากในหมูส่าวกมผีูท้ีส่ามารถเล่นเครือ่งดนตรบีางชนิด ไดแ้ก่ ฟลุทหรอืฮารพ์ หรอืรอ้งเพลงได ้
ยอ่มจะดงึดดูใจของทุกคน” กล่าวโดยยอ่ ท านองดนตรมีบีทบาทส าคญัต่อการสมาคม ต่ออุปนิสยัใจคอ และ
คุณลกัษณะของมนุษย ์เพราะดนตรคีอืแรงบนัดาลใจและแรงจงูใจทัง้ดา้นวตัถุและจติใจ และความรกัช่างเป็น
อานุภาพจงูใจเช่นไร เมือ่มนุษยผ์กูพนักบัความรกัของพระผูเ้ป็นเจา้ ดนตรจีะมอีทิธพิลต่อเขาอยา่งมาก 

พระอบัดุลบาฮา (COC no. 1421) 

 
26 มิถนุายน 

โดยธรรมชาตนิัน้ หวัใจและวญิญาณยอ่มปีตยินิดต่ีอทุกสิง่ทีม่สีดัส่วนสมดุล กลมกลนืและสมบรูณ์เลศิ 
ตวัอยา่งเช่น บา้นทีส่วยงาม สวนทีอ่อกแบบอยา่งด ีเสน้ทีไ่ดส้ดัส่วน การเคลื่อนไหวทีส่วยงาม หนงัสอืทีเ่ขยีนด ี
เสือ้ผา้ทีน่่าด ูความจรงิแลว้ทุกสิง่ทีม่คีวามสง่าหรอืความงามในตวัเอง ยอ่มเป็นทีน่่ายนิดสี าหรบัหวัใจและ
วญิญาณ ดงันัน้น ้าเสยีงทีแ่ทย้อ่มก่อใหเ้กดิความรืน่รมยย์นิดเีป็นแน่แท้ 

อะไรคอืดนตร?ี ดนตรคีอืการผสมผสานของเสยีงทีก่ลมกลนืกนั อะไรคอืกวนีิพนธ์? กวนีิพนธค์อืการ
ผสมผสานค าเขา้ดว้ยกนั ดงันัน้ทัง้สองเป็นทีน่่ายนิดเีพราะจงัหวะและความกลมกลนื กวนีิพนธส์มบรูณ์และมผีล
มากกว่ารอ้ยแกว้ เขา้ถงึความรูส้กึได้ลกึกว่า เพราะเป็นการผกูถอ้ยค าทีล่ะเอยีดอ่อนกว่า 

น ้าเสยีงทีล่ะเอยีดอ่อนเมือ่ประสานกบัดนตร ีจะมอีทิธพิลอยา่งมาก เพราะทัง้สองเป็นทีน่่าปรารถนาและ
ยนิด.ี.. 

พระอบัดุลบาฮา (COC no. 1422) 

 



 

40 

 

27 มิถนุายน 

ดกูร คนรบัใชข้องบาฮา! ดนตรไีดร้บัการพจิารณา ณ ธรณปีระตูของพระผู้ทรงมหทิธานุภาพว่า เป็น
ศาสตรท์ีน่่าสรรเสรญิ เพื่อว่าเจา้จะสวดบทกลอนในทีชุ่มนุมอนัไพศาลดว้ยท านองอนัวเิศษสุด และรอ้งเพลง
สดุดทีีม่ชั-เร-กล อสั-คาร ์เพื่อใหห้มูเ่ทวญัเบือ้งบนเบกิบานใจ หากเจา้ท าได ้จงพยายามใชท้ านอง บทเพลงและ
น ้าเสยีงทีป่ระเทอืงจติใจ และใหด้นตรขีองโลกกลมกลนืกบัท านองเพลงสวรรค ์เมือ่นัน้เจา้จะสงัเกตเหน็ว่าดนตรี
มอีทิธพิลใหญ่หลวงเพยีงใด ดนตรเีตมิชวีติและใหค้วามเบกิบานอยา่งไร จงเล่นท านองทีจ่ะท าใหน้กไนตงิเก
ลแห่งความลกึลบัสวรรคเ์บกิบานหรรษา 

พระอบัดุลบาฮา (COC no. 1419) 

 
28 มิถนุายน 

แมด้ภูายนอก มชั-เร-กล อสั-คาร ์เป็นสิง่ก่อสรา้งทางวตัถุ แต่กระนัน้กม็อีทิธพิลต่อจติใจ มชั-เร-กล อสั-
คาร ์หลอมพนัธะแห่งความสามคัครีะหว่างหวัใจเป็นศูนยร์วมของวญิญาณของมนุษย ์ในยคุของพระศาสดา ทุก
เมอืงทีม่กีารสรา้งโบสถจ์ะใหค้วามรูส้กึปลอดภยั มัน่คงและสนัต ิเพราะอาคารเหล่านี้มไีวส้ าหรบัการสรรเสรญิ
พระผูเ้ป็นเจา้ตลอดไป และในการระลกึถงึพระผูเ้ป็นเจา้เท่านัน้ทีห่วัใจจะไดพ้กั พระผูเ้ป็นเจา้ทรงโปรด! สกัการ
สถานมอีทิธพิลอนัใหญ่หลวงต่อทุกระยะของชวีติ ในประเทศตะวนัออก ประสบการณ์แสดงใหเ้หน็ชดัเจนว่านี้
คอืความจรงิ แมแ้ต่ในหมูบ่า้นเลก็ๆ หากมบีา้นทีถู่กระบุใหเ้ป็นมชั-เร-กล อสั-คาร ์กจ็ะมอีทิธพิลชดัเจน อทิธพิล
นัน้จะยิง่ใหญ่กว่าเพยีงไหนหากจงใจสรา้งอาคารใหเ้ป็นมชั-เร-กล อสั-คาร ์

พระอบัดุลบาฮา (SWAB 95-6) 

 
29 มิถนุายน 

พระอบัดุลบาฮาเฝ้าปรารถนามานานแลว้ว่า จะมกีารสรา้งมชั-เร-กล อสั-คาร ์ในเขตนัน้ ขอความ
สรรเสรญิจงมแีด่พระผูเ้ป็นเจา้ ขอขอบคุณความบากบัน่พยายามของมติรสหาย เมือ่ไมน่านมานี้ข่าวอนัน่ายนิดี
เกีย่วกบัเรือ่งนี้ไดป้ระกาศออกไป การรบัใชน้ี้เป็นทีย่อมรบัอยา่งสงู ณ ธรณปีระตูของพระผูเ้ป็นเจา้ เพราะมชั-
เร-กล อสั-คาร ์บนัดาลใจและใหค้วามเบกิบานใจแก่คนรกัทัง้หลายของพระผูเ้ป็นเจา้ และท าใหพ้วกเขามัน่คง
หนกัแน่น 

เรือ่งนี้มคีวามส าคญัทีสุ่ด หากการสรา้งสกัการสถานในทีส่าธารณะจะปลุกเรา้ความไมเ่ป็นมติรของผูช้ ัว่
รา้ย เช่นนัน้แลว้การประชุมกนัในทุกทอ้งถิน่ควรจดัในทีล่บั แมแ้ต่ในหมูบ่า้นเลก็ๆ ตอ้งส ารองสถานทีไ่ว้
ส าหรบัมชั-เร-กล อสั-คาร ์แมจ้ะเป็นใตด้นิกต็าม 

พระอบัดุลบาฮา (SWAB 95) 
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30 มิถนุายน 

จงพจิารณาดขูอ้สงสยัทีผู่ต้เีสมอกบัพระผูเ้ป็นเจา้ เพราะในหวัใจของประชาชนในดนิแดนน้ี พวกเขาถาม
ว่า “เป็นไปไดห้รอืทีท่องแดงจะถูกเปลีย่นไปเป็นทอง?” จงกล่าวว่า ใช่ เป็นไปได ้พระผูเ้ป็นนายของขา้พเจา้
เป็นพยาน อย่างไรกต็ามความลบัน้ีซ่อนเรน้อยูใ่นปญัญาของเรา เราจะเปิดเผยต่อผูท้ีเ่ราปรารถนา ใครทีส่งสยั
ในอานุภาพของเรา ขอใหเ้ขาถามพระผูเ้ป็นนาย พระผูเ้ป็นเจา้ของเขา เพื่อว่าพระองคจ์ะไดเ้ปิดเผยความลบั
และยนืยนัความจรงิขอ้นี้ต่อเขา การทีท่องแดงเปลีย่นเป็นทองไดค้อืขอ้พสิจูน์ทีเ่พยีงพอว่าทองถูกเปลีย่นเป็น
ทองแดงไดเ้ช่นกนั หากพวกเขาเป็นพวกทีส่ามารถเขา้ใจความจรงินี้ ทุกแรธ่าตุสามารถรบัความหนาแน่น
รปูทรงและสสารของแรธ่าตุอื่นทุกชนิดเขา้มาเป็นคุณสมบตัขิองตน ความรูเ้กีย่วกบัเรือ่งนี้อยูก่บัเราในคมัภรีเ์รน้
ลบั 

พระบาฮาอุลลาห ์(GWB 197-8) 
 

กรกฎาคม 

1 กรกฎาคม 

ความเชื่อในพระผูเ้ป็นเจา้ลม้หายตายจากในทุกดนิแดน ไมม่สีิง่ใดทีป่ราศจากทพิยโอสถของพระองคท์ี่
สามารถฟ้ืนชวีติใหไ้ด ้ความไรศ้ลีธรรมก าลงักดักนิลกึเขา้ไปถงึหวัใจของสงัคมมนุษย ์มสีิง่ใดอกีหรอืนอกจาก
อมฤตธรรมอนัทรงอ านาจของพระองค ์ทีส่ามารถช าระลา้งและฟ้ืนหวัใจ? ดกูร ฮาคมิ มนุษยส์ามารถหรอื ทีจ่ะ
ท าใหอ้งคป์ระกอบของอนุภาคซึง่เลก็มากและแบ่งแยกไมไ่ดเ้ปลีย่นไปทัง้หมดจนธาตุนัน้กลายเป็นทอง? แมส้ิง่
น้ีจะดเูหมอืนว่ายากและฉงนปญัญา การเปลีย่นพลงัซาตานใหเ้ป็นอานุภาพสวรรคเ์ป็นงานทีย่ากกว่า ซึง่เรา
ไดร้บัอ านาจทีจ่ะท าสิง่นี้ใหส้ าเรจ็ได ้อ านาจทีส่ามารถก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงนี้อยู่เหนืออานุภาพของอมฤต
ธรรมเสยีอกี พระวจนะของพระผูเ้ป็นเจา้เท่านัน้ทีไ่ดร้บัการประสาทดว้ยอานุภาพทีจ่ าเป็นส าหรบัการ
เปลีย่นแปลงอนัยิง่ใหญ่ไพศาลดงักล่าว 

พระบาฮาอุลลาห ์(GWB 200) 

 
2 กรกฎาคม 

สมโพธน์ของพระผูเ้ป็นเจา้เมือ่เปล่งขึน้ ไดห้ายใจชวีติใหมเ่ขา้ไปในรา่งของมนุษยชาต ิและซมึซาบพลงั
ใหมเ่ขา้ไปในสรรพสิง่ทัง้ปวง ดว้ยเหตุนี้โลกจงึถูกไหวไปถงึขัว้ หวัใจและมโนธรรมของมนุษยจ์งึตื่นตวัในไมช่า้
หลกัฐานของการฟ้ืนชวีตินี้จะเปิดเผยออกมาและผู้ทีห่ลบัใหลจะถูกปลกูใหต้ื่นขึน้ 

พระอบัดุลบาฮา (WOB 169) 

ยคุนี้คอืยคุทีไ่มส่ามารถเหน็สิง่ใดนอกจากความโชตชิ่วงของแสงทีส่่องมาจากพระพกัตรข์องพระผูเ้ป็น
นายของพระองค ์พระผูท้รงการณุย ์พระผูท้รงอารทีีสุ่ด แทจ้รงิแลว้เราไดบ้นัดาลใหว้ญิญาณทุกดวงสิน้อายขุยั
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ดว้ยอธปิไตยของเราทีต่า้นทานไมไ่ดแ้ละก าราบทุกสรรพสิง่ จากนัน้เราไดส้รา้งสรรพสิง่ชุดใหมป่ระหนึ่งเป็น
สญัลกัษณ์แห่งความกรณุาของเราต่อมนุษย ์แทจ้รงิแลว้เราคอืผู้พระผูท้รงอาร ีพระผูด้ ารงอยูก่่อนยคุสมยั 

พระบาฮาอุลลาห ์(GWB 29-30) 

 
3 กรกฎาคม 

“วนันัน้ก าลงัใกลเ้ขา้มา คอืวนัทีพ่ระประสงคข์องพระผูเ้ป็นเจา้จะใหก้ าเนิดมนุษยเ์ชือ้ชาตใิหมท่ีไ่ม่มใีคร
หยัง่รูน้อกจากพระผูเ้ป็นเจา้ พระผูท้รงอานุภาพ พระผูท้รงด ารงอยูด่ว้ยตนเอง” 

“ทุกพยญัชนะทีเ่ปล่งจากโอษฐข์องเรา ไดร้บัการประสาทดว้ยอานุภาพฟ้ืนชวีติทีจ่ะใหก้ าเนิดสรรพสิง่ชุด
ใหมท่ีไ่ม่มใีครหยัง่รูน้อกจากพระผูเ้ป็นเจา้ แทจ้รงิแลว้พระองคท์รงรูทุ้กสิง่” 

พระบาฮาอุลลาห ์(ADJ 72, 67-8) 

 
4 กรกฎาคม 

ทุกวจนะทีเ่ปล่งจากโอษฐข์องพระผูเ้ป็นเจา้ ไดร้บัการประสาทดว้ยอานุภาพทีส่ามารถซมึซาบชวีติใหม่
เขา้ไปในกายของมนุษยท์ุกคน หากเจา้เป็นพวกทีเ่ขา้ใจสจัธรรมนี้ ผลงานทีน่่าพศิวงทัง้ปวงทีเ่จา้เหน็ในโลกนี้
ปรากฏขึน้โดยปฏบิตักิารของพระประสงคอ์นัยิง่ใหญ่และประเสรฐิสุด และโดยเจตนาทีแ่น่วแน่น่าพศิวงของ
พระองค ์เพยีงการเปิดเผยวจนะ: “พระผูท้รงออกแบบ” จากรมิฝีปากเป็นการเปิดเผยคุณลกัษณะของพระองค์
ต่อมนุษยชาต ิอานุภาพทีป่ลดปล่อยออกมานัน้ เมือ่อาศยัเวลาหลายยคุ สามารถก่อใหเ้กดิศลิปะอเนกอนนัตท์ุก
ชนิดเท่าทีไ่มสุ่ดวสิยัของมนุษย ์แทจ้รงิแลว้นี้คอืความจรงิทีแ่น่นอน ทนัใดทีว่จนะอ าไพนี้เอ่ยออกมา พลงัของ
วจนะทีข่บัเคลื่อนอยูใ่นทุกสรรพสิง่ไดเ้นรมติเครือ่งมอืและวธิกีารเพื่อรงัสรรคศ์ลิปะเหล่านี้ใหไ้พบลูย ์ผลงานอนั
น่าพศิวงทัง้หมดทีเ่จา้เหน็ในปจัจบุนั เป็นผลโดยตรงมาจากการเปิดเผยพระนามน้ีในวนัขา้งหน้าทีจ่ะมาถงึ เจา้
จะไดเ้หน็ในสิง่ทีไ่มเ่คยไดย้นิมาก่อน ดงันี้คอืสิง่ทีป่ระกาศติไวใ้นธรรมจารกึของพระผูเ้ป็นเจา้ และไมม่ใีคร
สามารถเขา้ใจยกเวน้ผูท้ีม่สีายตาแหลมคม ท านองเดยีวกนั ในวนิาททีีว่จนะทีแ่สดงคุณลกัษณะของเรา “พระผู้
ทรงรอบรู”้ เปล่งจากโอษฐข์องเรา ทุกสรรพสิง่จะไดร้บัการประสาทตามความสามารถและขดีจ ากดัของตนดว้ย
อานุภาพทีจ่ะคลีค่ลายความรูข้องศาสตรท์ีอ่ศัจรรยท์ีสุ่ดทัง้หลาย และแสดงศาสตรเ์หล่านัน้ใหป้รากฏเมือ่ถงึเวลา
ทีพ่ระผูเ้ป็นผูท้รงมหทิธานุภาพ พระผูท้รงรอบรู ้บญัชาไว ้จงรูไ้วเ้ป็นทีแ่น่นอนว่า การเปิดเผยทุกพระนามจะมา
กบัการส าแดงอานุภาพสวรรคท์ีค่ลา้ยกนั ทุกพยญัชนะทีเ่ปล่งจากโอษฐข์องพระผูเ้ป็นเจา้ทีจ่รงิแลว้คอืพยญัชนะ
แมแ่ละทุกวจนะทีเ่อ่ยโดยพระผูเ้ป็นแหล่งก าเนิดของพระธรรมสวรรคค์อืวจนะแม ่และธรรมจารกึของพระองค์
คอืพระธรรมจารกึแม ่ขอความสุขสวสัดจีงมแีด่ผูท้ีเ่ขา้ใจสจัธรรมนี้ 

พระบาฮาอุลลาห ์(GWB 142) 

 



 

43 

 

5 กรกฎาคม 

จงอยา่มองดทูีต่อนเริม่ตน้ของกจิการต่างๆ จงผกูหวัใจไวก้บัจดุหมายและผลทีจ่ะได ้ช่วงเวลานี้เป็น
เสมอืนการหว่านเมลด็ จงึเตม็ไปดว้ยอนัตรายและความยากล าบากอย่างไม่มขีอ้สงสยั แต่ในอนาคตจะมกีารเกบ็
เกีย่วมากมาย ประโยชน์และผลทีจ่ะไดจ้ะปรากฏชดั เมื่อใครพจิารณาดผูลทีจ่ะไดแ้ละจดุหมาย ความสุขหรรษา
อนัไมรู่ส้ ิน้จะเบ่งบาน 

สิง่ส าคญัทุกอยา่งในโลกนี้ จ าเป็นทีผู่แ้สวงหาตอ้งเอาใจใส่อยา่งใกลช้ดิ ผูท้ีทุ่่มเทในเรือ่งใดกต็ามตอ้งผ่าน
ความยากล าบากจนกว่าจะไปถงึจดุหมายและประสบความส าเรจ็อนัยิง่ใหญ่ นี้คอืตวัอยา่งของสิง่ทีเ่กีย่วพนักบั
เรานี้ ส่วนสิง่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัหมูเ่ทวนิทรจ์ะยิง่สงูส่งกว่าเพยีงไร! ความมุง่หมายนัน้เกีย่วพนักบักรุณาธคิุณทุก
ประการ ความรุง่โรจน์และความสุขอนันต์ในภพของพระผูเ้ป็นเจา้ 

พระอบัดุลบาฮา (DAL 92) 

 
6 กรกฎาคม 

จากสารถงึกษตัรยิโ์มฮมัหมดั ชาห์ 

ขณะทีเ่ราอยูใ่นชรีาซ เราถูกหยามเกยีรตอิย่างรา้ยแรงดว้ยน ้ามอืของเจา้เมอืงทีเ่ลวทรามต ่าชา้ ซึง่ถ้า
หากเจา้ไดท้ราบแมเ้พยีงน้อยเดยีว เจา้ยอ่มใช้ความยตุธิรรมลงโทษเขา ผลจากการทีเ่ขากดขีอ่ยา่งไมร่ามอื ราช
ส านกัของเจา้จงึกลายเป็นจุดหมายของความพโิรธของพระผูเ้ป็นเจา้จนกว่าจะถงึวนัแห่งการฟ้ืนคนืชพี 
นอกจากนี้เขายงัตดิสุราอย่างงอมแงมจนไมเ่คยมสีตพิอทีจ่ะใชว้จิารณญาณได ้เรารูส้กึไมส่บายใจและจ าตอ้ง
ออกจากชรีาซเพื่อไปยงัราชส านกัอนัประเสรฐิของฝา่บาท จากนัน้โมทาเมดุดโดเลไดต้ระหนกัในสจัธรรมของ
ศาสนาและอุทศิตนรบัใชบ้รรดาผูท้ีพ่ระองคเ์ลอืกสรร เมื่อประชาชนผูโ้งเ่ขลาบางคนลุกขึน้ก่อความไมส่งบใน
เมอืง เขาไดป้กป้องสจัธรรมสวรรคโ์ดยใหค้วามคุม้ครองเราชัว่ระยะหน่ึงในท าเนียบส่วนตวัของเจา้เมอืง 
หลงัจากทีบ่รรลุถงึอภริดขีองพระผูเ้ป็นเจา้ เขากไ็ปสู่ทีพ่ านกัในพมิานชัน้สงูสุด ขอพระผูเ้ป็นเจา้ทรงโปรดตอบ
แทนเขา 

หลงัจากทีเ่ขาขึน้ไปสู่อาณาจกัรอนันต ์เกอรจ์นิผูช้ ัว่รา้ยไดใ้ชว้ธิทีรยศ การสาบานจอมปลอมและการบบี
บงัคบัทุกรปูแบบ และส่งเราออกจากอสิฟาฮานพรอ้มกบัทหารยามทีค่อยตดิตามหา้คนในระหว่างการเดนิทาง
เจด็วนัโดยไมใ่หส้ิง่ยงัชพีแก่เรา (อนิจจา! อนิจจา! ส าหรบัสิง่ทีม่ากระทบเรา) จนกระทัง่ในทีสุ่ด ราชโองการจาก
ฝา่บาทมาถงึและสัง่ใหเ้ราไปทีม่าคู... 

พระบ๊อบ (SWB 13-4) 
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7 กรกฎาคม 

จากสารถงึกษตัรยิโ์มฮมัหมดั ชาห ์

เราขอปฏญิาณต่อพระผูเ้ป็นนายทีย่ ิง่ใหญ่ทีสุ่ด! หากเจา้ไดร้บัการบอกเล่าว่าเราอาศยัอยูท่ีใ่ด บุคคลแรก
ทีจ่ะปรานีเรายอ่มเป็นเจา้นัน่เอง ในใจกลางภเูขาคอืป้อม (มาคู)...ซึง่มผีูอ้าศยัอยูเ่พยีงยามสองคนและสุนขัสีต่วั 
ดงันัน้จงนึกดสูภาพของเรา...เราขอปฏญิาณต่อสจัธรรมของพระผูเ้ป็นเจา้! หากผูท้ีเ่ตม็ใจปฏบิตัต่ิอเราเช่นน้ีไดรู้้
ว่าเขาปฏบิตัต่ิอใคร เขาจะไมม่คีวามสุขเลยในชวีติ ไมเ่พยีงเท่านัน้เราขอเปิดเผยใหเ้จา้ทราบความจรงิขอ้นี้ว่า 
สิง่ทีเ่ขาท าเป็นเสมอืนว่าเขาไดจ้องจ าพระศาสดาทุกพระองค ์จองจ าผูม้สีจัจะและผูท้ีไ่ดร้บัเลอืกทุกคน... 

ในภเูขานี้เราอยูโ่ดยล าพงั และไมเ่คยมใีครทนทรมานเหมอืนเรา ไมเ่คยมผีูล้ะเมดิคนใดทนทุกขเ์หมอืน
เรา! เราพบว่าเราหลุดพน้จากความทุกขโ์ศก เนื่องดว้ยเราอาศยัอยูใ่นอภริดขีองพระผูเ้ป็นนายและพระผูเ้ป็น
เจา้นายของเรา เราคดิว่าเราอยูใ่นสวรรคช์ัน้สงูสุดปีตต่ิอการสนทนากบัพระผูเ้ป็นผูท้รงความยิง่ใหญ่ทีสุ่ด 
แทจ้รงิแลว้นี้คอืความอารทีีพ่ระผูเ้ป็นเจา้ประทานใหเ้รา และพระองคค์อืพระผูเ้ป็นนายแห่งพระพรอนัลน้พน้ 

เราขอปฏญิาณต่อสจัธรรมของพระผูเ้ป็นเจา้! หากเจา้รูส้ ิง่ทีเ่รารู ้เจา้ยอ่มละทิง้อธปิไตยของโลกนี้และโลก
หน้า เพื่อว่าเจา้จะไดบ้รรลุถงึอภริดขีองเราโดยการเชื่อฟงัพระผูเ้ป็นหน่ึงโดยแทจ้รงิ หากเจา้ปฏเิสธ พระผูเ้ป็น
นายแห่งพภิพจะใหก้ าเนิดผูท้ีเ่ชดิชศูาสนาของพระองค ์และบญัชาของพระผูเ้ป็นเจา้จะบงัเกดิผล 

พระบ๊อบ (SWB 14, 16) 

 
8 กรกฎาคม 

จากสารถงึกษตัรยิโ์มฮมัหมดั ชาห์ 

หากเจา้ไมก่ลวัว่าความจรงิจะถูกเปิดเผย และงานของพวกไรศ้ลีธรรมจะกลายเป็นศูนย ์ท าไมเจา้ไมเ่รยีก
นกับวชในดนิแดนแลว้เรยีกเราไป เพื่อว่าเราจะท าใหเ้หล่านกับวชสบัสนอยา่งทนัใด เช่นเดยีวกบัผูไ้มเ่ชื่อ
เหล่านัน้ทีเ่ราท าใหส้บัสนก่อนหน้านี้? นี้คอืพยานหลกัฐานทีแ่น่นอนของเราต่อเจา้และเหล่านกับวช หากพวก
เขาพดูความจรงิ เจา้จงเรยีกนกับวชมาใหห้มด หากพวกเขาสามารถเปล่งวาจาไดเ้หมอืนสารน้ี เจา้ยอ่มรูว้่า
ความมุง่หมายของพวกเขาคู่ควรทีจ่ะเอาใจใส่ ไมเ่ลย ความชอบธรรมของพระผูเ้ป็นนายของเราเป็นพยาน! 
พวกเขาไมส่ามารถและไมรู่จ้รงิ พวกเขาอา้งตนว่าศรทัธามาแต่อดตีโดยทีไ่มเ่ขา้ใจความหมายนัน้ และต่อมาก็
ไดป้ฏเิสธพระผูเ้ป็นสจัธรรมเพราะความตาบอด 

หากเจา้ไดต้ดัสนิใจว่าจะหลัง่เลอืดเรา เหตุไฉนเจา้จงึรรีอ? เพราะบดันี้เจา้มอี านาจ ส าหรบัเราสิง่นี้จะเป็น
ความอารอีนัไม่รูส้ ิน้ทีพ่ระผูเ้ป็นเจา้ประทานให ้แต่ส าหรบัเจา้และพวกทีท่ ากบัเราเช่นน้ี จะเป็นการลงโทษทีพ่ระ
ผูเ้ป็นเจา้แจกให ้
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พระพรทีร่อคอยเราอยูน่ัน้ช่างยิง่ใหญ่เพยีงไร หากเจา้ลงค าตดัสนิเช่นน้ี และความปีตอินัเป่ียมลน้เพยีงใด
จะเป็นของเรา หากเจา้ตกลงท าดงันี้! นี้คอืความอารทีีพ่ระผูเ้ป็นเจา้ส ารองไวส้ าหรบับรรดาผูท้ีย่นิดต่ีอความ
ใกลช้ดิกบัราชส านกัของพระองค ์เช่นนัน้เจา้จงอนุญาตเถดิและอยา่รรีออกีต่อไป ความจรงิแลว้พระผูเ้ป็นนาย
ของเจา้ทรงอ านาจ และคอืพระผูท้รงพยาบาท 

พระบ๊อบ (SWB 21-2) 
9 กรกฎาคม 

พระบอ๊บถกูประหารชีวิต 

แมว้่ายงัหนุ่มและเยาวว์ยั และแมว้่าศาสนาทีพ่ระองคเ์ปิดเผยขดักบัความปรารถนาของประชาชนทัง้ปวง
บนพภิพ ทัง้ผูส้งูศกัดิแ์ละผูต้ ่าตอ้ย ทัง้คนร ่ารวยและคนยากไร ้ทัง้ผูรุ้ง่เรอืงและผูต้กต ่า ทัง้กษตัรยิแ์ละขา้
แผ่นดนิ ถงึกระนัน้พระองคก์ล็ุกขึน้ประกาศศาสนาอย่างแน่วแน่ ทุกคนรูแ้ละไดย้นิ พระองคไ์มห่วัน่กลวัใครและ
ไมค่ านึงว่าจะมผีลตามมาอย่างไร สิง่นี้เป็นไปไดห้รอืหากไรอ้านุภาพของการเปิดเผยพระธรรมสวรรคแ์ละ
อ านาจของพระประสงคท์ีย่บัยัง้ไมไ่ดข้องพระผูเ้ป็นเจา้? ความชอบธรรมของพระผูเ้ป็นเจา้เป็นพยาน! หากใคร
เกบ็เอาการเปิดเผยพระธรรมครัง้ยิง่ใหญ่นี้มาคดิในหวัใจ เพยีงแค่ความคดินัน้กจ็ะท าใหเ้ขาสบัสนแมว้่าหวัใจ
ของมวลมนุษยม์ารวมอยูใ่นหวัใจของเขา เขากย็งัลงัเลไมก่ลา้เกบ็มาคดิ เขาจะท าเช่นน้ีไดก้ต่็อเมือ่พระผูเ้ป็น
เจา้อนุญาต เมือ่อานนของหวัใจของเขาเชื่อมกบับ่อเกดิของกรณุาธคิุณจากสวรรค ์และเมือ่วญิญาณของเขา
นอนใจในการหล่อเลีย้งอนัไมรู่ส้ ิน้จากพระผูท้รงมหทิธานุภาพเท่านัน้ เราสงสยัว่า พวกเขาคดิว่าอะไรหรอืทีเ่ป็น
เหตุของความกลา้หาญทีย่ ิง่ใหญ่นี้? พวกเขากล่าวหาพระองคว์่าโงเ่ขลาดงัทีเ่คยกล่าวหาพระศาสดาทัง้หลายใน
อดตีหรอื? หรอืพวกเขายนืยนัว่า แรงจงูใจของพระองคม์ใิช่อื่นใดนอกจากอยากเป็นผูน้ าและแสวงหาความ
ร ่ารวยทางโลก? 

พระผูเ้ป็นเจา้ทรงโปรด! ในคมัภรีข์องพระองคท์ีท่รงใหช้ื่อว่า “ไคยมูนู อสัมอร”์ ซึง่เป็นคมัภรีแ์รกที่
ยิง่ใหญ่และทรงอ านาจทีสุ่ด พระองคท์รงพยากรณ์การสละชวีติของตนเองดว้ยวรรคนี้: “ขา้แต่พระผูเ้ป็นรอ่งรอย
ของพระผูเ้ป็นเจา้! ขา้พเจา้ไดส้ละตนเองเพื่อพระองคเ์พยีงผู้เดยีว ขา้พเจา้ยอมรบัภยัพบิตัทิัง้หลายเพื่อเหน็แก่
พระองค ์และไมป่รารถนาสิง่ใดนอกจากการสละชวีติในวถิแีห่งความรกัของพระองค ์พยานทีเ่พยีงพอของ
ขา้พเจา้คอืพระผูเ้ป็นเจา้ พระผูท้รงความประเสรฐิ พระผูท้รงคุม้ครอง พระผูด้ ารงอยู่ก่อนยคุสมยั!” 

ท านองเดยีวกนัในการตคีวามพยญัชนะ “ฮา” พระองคป์รารถนาทีจ่ะสละชวีติโดยกล่าวว่า: “เราคดิว่าเรา
ไดย้นิสุรเสยีงรอ้งเรยีกอยูใ่นวญิญาณของเรา: ‘เจา้จงสละสิง่ทีเ่จา้รกัมากทีสุ่ดในวถิขีองพระผูเ้ป็นเจา้ดงัทีฮุ่สเซน 
ขอสนัตสิุขจงมแีต่เขา ไดส้ละชวีติเพื่อเหน็แก่เรา’...” 

พระบาฮาอุลลาห ์(KI 231-2) 

 
10 กรกฎาคม 

ดกูร ประชาชนแห่งเปอรเ์ซยี! จงเอาใจใส่ค าเตอืนของเรา หากเราถูกสงัหารดว้ยน ้ามอืของเจา้ พระผูเ้ป็น
เจา้จะใหค้นใหมม่าแทนต าแหน่งทีว่่างลงเพราะความตายของเรา เพราะนี้คอืวธิทีีพ่ระผูเ้ป็นเจา้ใชใ้นอดตี และ
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เจา้ไมส่ามารถพบการเปลีย่นแปลงในวธิขีองพระองค ์เจา้พยายามจะดบัแสงของพระผูเ้ป็นเจา้ทีส่่องมายงัพภิพ
ของพระองคห์รอื? พระผูเ้ป็นเจา้ไม่ยอมตามทีเ่จา้ปรารถนาหรอก พระองคจ์ะปรบัแสงใหเ้จดิจา้ แมว้่าเจา้จะ
รงัเกยีจแสงนี้ในส่วนลกึของหวัใจ 

พระบาฮาอุลลาห ์(GWB 224-5) 

 
11 กรกฎาคม 

ดกูร บรรดาผูป้รารถนารา้ยต่อเรา! เราไมรู่ว้่าเจา้เลอืกเดนิในหนทางใด เราเรยีกเจา้มาหาพระผูเ้ป็นเจา้ 
เราเตอืนใหเ้จา้ระลกึถงึยคุของพระองค ์เราประกาศขา่วการกลบัมาอยู่รว่มกบัพระองคต่์อเจา้ เราน าใหเ้จา้เขา้
มาใกลร้าชส านกัของพระองค ์และประทานสญัลกัษณ์แห่งอจัฉรยิภาพอศัจรรยข์องพระองคใ์หแ้ก่เจา้ และถงึ
กระนัน้จงดซู ิดซูวิ่าเจา้ปฏเิสธเราอยา่งไร วาจาทีโ่กหกของเจา้ประนามเราว่าเป็นผูไ้มม่ศีาสนาอยา่งไร เจา้วาง
อุบายต่อตา้นเราอย่างไร! และเมือ่เราส าแดงสิง่ทีพ่ระผูเ้ป็นเจา้ประทานใหแ้ก่เราดว้ยกรณุาธคิุณ เจา้กลบัพดูว่า 
“นัน่เป็นเพยีงการเล่นกล” ประชาชนก่อนหน้าเจา้กเ็คยพูดเช่นเดยีวกนัน้ี และเคยเป็นเหมอืนเจา้ หากเจา้
เพยีงแต่เขา้ใจ การกระท าเช่นน้ีไดพ้รากตวัเจา้เองจากความอารแีละกรณุาธคิุณของพระผูเ้ป็นเจา้ และเจา้จะไม่
มวีนัไดร้บัจนกว่าจะถงึวนัทีพ่ระผูเ้ป็นเจา้จะตดัสนิระหว่างเราและเจา้ และแทจ้รงิแลว้พระองคค์อืผูต้ดัสนิทีด่ี
ทีสุ่ด 

พระบาฮาอุลลาห ์(GWB 227) 

 
12 กรกฎาคม 

งานฉลองบญุ วจนะ 

(เริม่งานหลงัดวงอาทติยต์ก) 

จงวางใจไดว้่า ลมหายใจของพระวญิญาณบรสิุทธิจ์ะขบัวาจาของเจา้ใหเ้ปล่งออกมา ดงันัน้จงพดู จงพดู
อยา่งกลา้หาญในทีป่ระชุมทุกแห่ง เมือ่เจา้ก าลงัจะเริม่พูด ประการแรกตอ้งตัง้จติสู่พระบาฮาอุลลาหแ์ละขอ
อ านาจค ้าจนุจากพระวญิญาณบรสิุทธิ ์จากนัน้จงเปิดรมิฝีปากแลว้พดูสิง่ทีเ่ขา้มาในหวัของเจา้ อยา่งไรกต็าม
ตอ้งพดูอยา่งกลา้หาญ พดูอยา่งสง่าและมัน่ใจทีสุ่ด เราหวงัว่าเมือ่แต่ละวนัผ่านไป การชุมนุมของเจา้จะเตบิโต
และเฟ่ืองฟู และผูท้ีแ่สวงหาสจัธรรมจะเงีย่ฟงัการอภปิรายอย่างมเีหตุผลจากทีชุ่มนุมนัน้ จงแน่ใจไดว้่า เราอยู่
กบัหวัใจและวญิญาณของเจา้ในทีป่ระชุมทุกแห่ง 

จงจดังานฉลองบุญสบิเกา้วนัใหม้เีกยีรตทิีสุ่ด 
พระอบัดุลบาฮา (NDF no. 16) 
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13 กรกฎาคม 

ตามค าสอนจากสวรรคใ์นยุคศาสนาอนัรุง่โรจน์นี้ เราไม่ควรดแูคลนผูใ้ดและเรยีกเขาว่าดอ้ยปญัญาโดย
พดูว่า: “คุณไมรู่แ้ต่ขา้พเจา้รู”้ แต่เราควรมองดผููอ้ื่นดว้ยความนับถอื และเมือ่พยายามจะอธบิายและสาธติ เรา
ควรพดูราวกบัว่าเราก าลงัไต่สวนความจรงิโดยกล่าวว่า: “สิง่เหล่านี้อยูต่่อหน้าเรานี่ไง ขอใหเ้ราไต่สวน เพื่อดวู่า
จะพบสจัธรรมแบบไหนและทีไ่หน” 

ครไูมค่วรถอืว่าตนเป็นผูร้อบรูแ้ละคนอื่นดอ้ยความรู ้ความคดิเช่นน้ีก่อใหเ้กดิความทะนง และความทะนง
ไมม่อีทิธพิลโน้มน้าว ครไูมเ่หน็ว่าตนเหนือกว่า เขาควรพดูดว้ยความเมตตา ความต ่าตอ้ยและถ่อมตวั เพราะ
การพดูเช่นน้ีมอีทิธพิลโน้มน้าวและอบรมวญิญาณ 

พระอบัดุลบาฮา (SWAB 30) 

 
14 กรกฎาคม 

“ความชอบธรรมของพระผูเ้ป็นเจา้เป็นพยาน หากใครลุกขึน้โดยล าพงัในนามของบาฮา และสวมเกราะ
แห่งความรกัของพระองค ์พระผูท้รงมหทิธานุภาพจะช่วยใหเ้ขามชียัแมว้่าอ านาจของโลกและสวรรคจ์ะตัง้แนว
ต่อตา้นเขา” “พระผูเ้ป็นเจา้องคเ์ดยีวเท่านัน้ทีเ่ป็นพยาน! หากใครลุกขึน้เพื่อชยัชนะของศาสนาของเรา พระผู้
เป็นเจา้จะช่วยใหเ้ขามชียัแมว้่าศตัรนูับหมื่นจะรวมก าลงัต่อตา้นเขา และหากความรกัของเขาทีม่ต่ีอเราทวขีึน้ 
พระผูเ้ป็นเจา้จะบนัดาลใหเ้ขามอีานุภาพเหนืออ านาจทัง้ปวงบนโลกและสวรรค ์ดงันี้เราไดห้ายใจพระวญิญาณ
แห่งอานุภาพเขา้ไปในทุกบรเิวณ” 

พระบาฮาอุลลาห ์(WOB 106) 

 
15 กรกฎาคม 

แก่นแทข้องธรรมชาต ิคอื รา่งของพระนามของเรานัน่คอื พระผูป้ระดษิฐ ์พระผูส้รา้ง ธรรมชาตแิสดงออก
อยา่งหลากหลายดว้ยเหตุต่างๆ และในความหลากหลายน้ีมสีญัลกัษณ์ส าหรบัมนุษยผ์ูห้ยัง่เหน็ ธรรมชาตคิอื
พระประสงคข์องพระผูเ้ป็นเจา้และการแสดงออกของพระประสงคน์ี้ในโลกทีไ่ม่จรีงั ธรรมชาตคิอืการจดัระเบยีบ
ของสวรรคท์ีบ่ญัญตัไิวโ้ดยพระผูท้รงบญัญตั ิพระผูท้รงอจัฉรยิภาพ หากใครยนืยนัว่าธรรมชาตคิอืพระประสงค์
ของพระผูเ้ป็นเจา้ทีแ่สดงออกในสรรพภาวะไมค่วรมใีครสงสยัค ายนืยนัน้ี ธรรมชาตไิด้รบัการประสาทดว้ย
อานุภาพทีม่นุษยผ์ูม้วีชิากไ็มเ่ขา้ใจ แทจ้รงิแลว้มนุษยผ์ูม้ธีรรมทรรศนะไมส่ามารถเหน็สิง่ใดในธรรมชาติ
นอกจากแสงสว่างอนัเจดิจา้ของพระนามของเรา! คอืพระผูส้รา้ง นี้คอืการด ารงอยู่ทีไ่มม่เีสื่อมและธรรมชาตเิอง
งงต่อการแสดงออกของตน งงต่อหลกัฐานอนัจบัใจและความรุง่โรจน์โชตชิ่วงของตนทีห่อ้มลอ้มจกัรวาล 

พระบาฮาอุลลาห ์(TB 142) 
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16 กรกฎาคม 

สิง่ทีด่ ารงอยูเ่คยด ารงมาก่อน แต่มใิช่ในลกัษณะทีเ่หน็อยูใ่นปจัจุบนั สรรพภาวะเกดิขึน้โดยความรอ้นที่
เกดิจากปฏกิริยิาระหว่างพลงัและสิง่ทีร่บัพลงันัน้ ทัง้สองเหมอืนกนัแต่กต่็างกนั ดงันี้พระผูเ้ป็นการประกาศครัง้
ยิง่ใหญ่ขอแจง้ใหเ้จา้ทราบเกีย่วกบันวกรรมอนัรุง่โรจน์นี้ สิง่ทีถ่่ายทอดอานุภาพก่อก าเนิดและสิง่ทีร่บัพลงัของ
อานุภาพนัน้ทีจ่รงิแลว้ถูกสรา้งโดยพระวจนะทีต่า้นทานไมไ่ดข้องพระผูเ้ป็นเจา้ ซึง่เป็นเหตุของสรรพภาวะ 
ขณะทีทุ่กสรรพสิง่นอกจากพระวจนะของพระองคเ์ป็นเพยีงสิง่ทีถู่กสรา้งและผลทีต่ามมา แทจ้รงิแลว้พระผูเ้ป็น
นายของเจา้คอืพระอรรถาธบิาย พระผูท้รงอจัฉรยิภาพ 

นอกจากนี้จงรูไ้วว้่า พระวจนะของพระผูเ้ป็นเจา้ความรุ่งโรจน์ของพระองคจ์งเจรญิ อยูเ่หนือและสงูส่งกว่า
สิง่ทีป่ระสาทสมัผสัรบัรูไ้ด ้เพราะพระวจนะบรสิุทธิพ์น้จากคุณสมบตัขิองสสาร อยูเ่หนือขดีจ ากดัของธาตุทีรู่จ้กั 
เหนือสสารทีเ่ป็นแก่นแท ้พระวจนะเปล่งออกมาโดยปราศจากพยางคห์รอืเสยีง  พระวจนะมใิช่อื่นใดนอกจาก
บญัชาของพระผูเ้ป็นเจา้ทีซ่มึซาบสรรพสิง่ทัง้ปวง และไมเ่คยแยกจากโลก พระวจนะคอืกรณุาธคิุณของพระผู้
เป็นเจา้ทีซ่มึซาบทุกสรรพสิง่ ซึง่คุณทัง้ปวงสบืมาจากกรณุาธคิุณนี้ พระวจนะอยูเ่หนือทุกสรรพสิง่ทีเ่ป็นมาและ
จะเป็นไป 

พระบาฮาอุลลาห ์(TB 140-1) 
 

17 กรกฎาคม 

ทุกสรรพสิง่ตอ้งมจีดุก าเนิด และทุกอาคารตอ้งมผีูส้รา้ง แทจ้รงิแลว้พระวจนะของพระผูเ้ป็นเจา้คอืเหตุที่
น ามาก่อนโลกทีไ่ม่จรีงันี้ ซึง่เป็นโลกทีป่ระดบัดว้ยความรุง่โรจน์ของพระผูด้ ารงอยูก่่อนยคุสมยั แต่ถงึกระนัน้ก็
ไดร้บัการฟ้ืนฟูและฟ้ืนชวีติอยูทุ่กเวลา พระผูเ้ป็นเจา้แห่งอจัฉรยิภาพช่างสงูส่งทีท่รงสรา้งนวกรรมอนัประเสรฐิน้ี 

“พระวญิญาณบรสิุทธิเ์องก าเนิดขึน้โดยปฏบิตักิารของพยญัชนะเดยีวทีเ่ปิดเผยโดยพระวญิญาณที่
ยิง่ใหญ่ทีสุ่ดนี้” 

พระบาฮาอุลลาห ์(TB 141, WIB 109) 
 

18 กรกฎาคม 

ชวีติของบางคนหมกมุ่นอยู่กบัโลกนี้เท่านัน้ จติใจของพวกเขาจ ากดัอยูท่ีธ่รรมเนียมปฏบิตัแิละลาภยศจน
มองไมเ่หน็อาณาจกัรอื่นใดด ารงอยู ่มองไมเ่หน็ธรรมะในสรรพสิง่ทัง้ปวง...เป็นเสมอืนสตัว ์พวกเขาไมเ่คยคดิ
ไกลไปกว่าความผาสุกทางกาย เป็นความจรงิทีว่่าปจัจยัเหล่าน้ีตอ้งจดัหามา ชวีติคอืภาระทีต่อ้งด าเนินต่อไป
ขณะทีเ่ราอยูบ่นโลก แต่ไมค่วรยอมใหส้ิง่น้ีมาควบคุมความคดิและความใฝฝ่นัทัง้หมดของมนุษย ์ความ
ทะเยอทะยานของหวัใจควรมุง่สู่เป้าหมายทีรุ่ง่โจน์กว่า ความนึกคดิในจติใจควรขึน้ไปสู่ระดบัทีส่งูกว่าวญิญาณ
ของมนุษยค์วรเพ่งไปยงัความสมบูรณ์เลศิทางธรรม และเตรยีมทีอ่าศยัส าหรบัความอารอีนัไม่รูส้ ิน้ของพระ
วญิญาณสวรรค ์

พระอบัดุลบาฮา (BR JULY 3) 
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19 กรกฎาคม 

เกีย่วกบัความสุขทางธรรม นี้คอืรากฐานทีแ่ทจ้รงิของชวีติมนุษย ์เพราะชวีติก าเนิดขึน้มาเพื่อความสุข
มใิช่เพื่อความทุกขโ์ศก เพื่อความยนิดมีใิช่เพื่อความเศรา้โศก ความสุขคอืชวีติ ความทุกขโ์ศกคอืความตาย 
ความสุขทางธรรมคอืชวีตินิรนัดร ์นี้คอืแสงสว่างทีจ่ะไม่ตามมาดว้ยความมดื นี้คอืเกยีรตทิีจ่ะไมต่ามมาดว้ย
ความอดส ูนี้คอืชวีติทีจ่ะไม่ตามมาดว้ยความตาย นี้คอืการด ารงอยู่ทีจ่ะไมต่ามมาดว้ยการดบัสญู มนุษยจ์ะ
ไดร้บัพรทีย่ ิง่ใหญ่และของขวญัทีล่ ้าค่าน้ีกโ็ดยอาศยัการน าทางจากพระผูเ้ป็นเจา้เท่านัน้... 

การจะบรรลุถงึความสุขนิรนัดร ์คนนัน้ตอ้งผ่านควาทุกขท์รมาน ผูท้ี่เขา้ถงึภาวะของการเสยีสละตนเองจะ
มคีวามปีตอิยา่งแทจ้รงิ ความปีตชิัว่คราวจะอนัตรธานหายไป 

พระอบัดุลบาฮา (ADL 18, PT 179) 

 
20 กรกฎาคม 

จงมุง่คดิทีจ่ะท าใหห้วัใจทัง้หลายเบกิบาน จงระวงั! จงระวงั! อยา่ไดท้ าใหผู้ใ้ดขุ่นใจ จงช่วยเหลอื
มนุษยชาตใิหม้ากทีสุ่ดเท่าทีเ่ป็นไปได ้จงเป็นผูป้ลอบใจคนเศรา้โศก จงช่วยคนอ่อนแอและใหค้วามช่วยเหลอื
คนยากไร ้จงเป็นเหตุแห่งความรุง่โรจน์ส าหรบัผูท้ีต่ ่าตอ้ย และคุม้ครองผูท้ีห่วาดกลวั 

กล่าวโดยยอ่ ขอใหพ้วกเจา้แต่ละคนเป็นประหนึ่งตะเกยีงทีเ่รอืงแสงแห่งคุณธรรมเป็นผูท้ีไ่วว้างใจได ้
จรงิใจ รกัใคร ่และบรสิุทธิผ์ุดผ่อง เป็นผูท้ีเ่หน็แจง้จติใจงาม มธีรรม รุง่เรอืงและแขง็ขนัดว้ยพลงัจากพระผูเ้ป็น
เจา้ นัน่คอืเป็นบาไฮ 

พระอบัดุลบาฮา (PUP 453) 

 
21 กรกฎาคม 

“ภายในคลงัแห่งอจัฉรยิภาพของเรา มคีวามรูท้ีไ่มไ่ดเ้ปิดเผยอยู ่ซึง่ถา้หากเราตดัสนิใจเปิดเผยวจนะ
เดยีวจากความรูน้ี้ต่อมนุษยชาต ิจะท าใหม้นุษยท์ุกคนยอมรบัพระศาสดาของพระผูเ้ป็นเจา้ ยอมรบัความรอบรู้
ของพระองค ์คน้พบความลบัของศาสตรท์ัง้ปวง และบรรลุถงึสถานะอนัสงูส่งจนไมต่้องอาศยัวชิาใดๆ ในอดตี
และอนาคต เรามคีวามรูอ้ื่นอกีทีเ่ราไมส่ามารถเปิดเผยไดแ้มแ้ต่พยญัชนะเดยีว และไมพ่บว่ามนุษยชาตสิามารถ
รบัฟงัการพาดพงิถงึความหมายของความรูน้ี้แมแ้ต่น้อย ดงัน้ีเราขอแจง้ใหท้ราบเกีย่วกบัความรูข้องพระผูเ้ป็น
เจา้ พระผูท้รงรอบรู ้พระผูท้รงอจัฉรยิภาพ” 

พระบาฮาอุลลาห ์(WOB 109) 
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22 กรกฎาคม 

ไมม่ขีอ้สงสยัว่า พระผูเ้ป็นอรโุณทยัแห่งสจัธรรมสามารถช่วยเหลอืวญิญาณทีม่ทีฐิแิละอยูห่่างไกลใหใ้กล้
เขา้มายงัราชส านกัและไดเ้ขา้เฝ้าพระองค ์“หากพระผูเ้ป็นเจา้ปรารถนา พระองคส์ามารถบนัดาลใหม้วลมนุษย์
เป็นประชาชาตเิดยีวกนัเสรจ็สิน้ไปแลว้” อยา่งไรกต็ามจุดประสงคข์องพระองคค์อื การช่วยใหผู้ท้ ีม่จีติใจบรสิุทธิ ์
และหวัใจไมย่ดึมัน่ไดข้ึน้ไปสู่ชายฝ ัง่ของมหาสมทุรอนัยิง่ใหญ่ทีสุ่ดดว้ยธรรมะของเขาเอง เพื่อว่าผูท้ีแ่สวงหา
ความงามของพระผูท้รงความรุง่โรจน์จะแยกไดจ้ากผูท้ีม่ทีฐิแิละวปิรติ ดงันี้คอืสิง่ทีก่ าหนดไวโ้ดยปากกาที่
รุง่โรจน์อ าไพ... 

พระบาฮาอุลลาห ์(GWB 71) 

 
23 กรกฎาคม 

การทีพ่ระผูส้ าแดงความยตุธิรรมของพระผูเ้ป็นเจา้ พระผูเ้ป็นอรโุณทยัแห่งพระกรุณาสวรรค ์เมือ่มา
ปรากฏองคต่์อมนุษย ์ทรงไรอ้ านาจทางโลกเสมอและไมม่หีนทางขึน้ไปสู่อ านาจนัน้ กเ็นื่องมาจากหลกัการ
เดยีวกนัน้ีทีข่บัเคลื่อนเจตนาสวรรค ์คอืเพื่อแยกใหเ้หน็ความแตกต่าง หากพระผูเ้ป็นสาระอนันตส์ าแดงทุกสิง่ที่
แฝงอยูใ่นพระองค ์และฉายความรุง่โรจน์ของพระองคเ์ตม็ที ่ยอ่มไมม่ใีครสงสยัอานุภาพหรอืปฏเิสธสจัธรรมของ
พระองค ์ไมเ่พยีงเท่านัน้ ทุกสรรพสิง่ยอ่มตาพร่าและตะลงึงนัดว้ยหลกัฐานของแสงสว่างของพระองคจ์น
กลายเป็นศูนยภาพโดยสิน้เชงิ เช่นนัน้แลว้จะแยกผูม้ศีลีธรรมจากผูท้ีว่ปิรติในสภาพแวดลอ้มดงักล่าวได้
อยา่งไร? 

หลกัการเดยีวกนันี้ปฏบิตักิารในทุคยคุศาสนาทีผ่่านมา และไดร้บัการสาธติอย่างเหลอืพอ ดว้ยเหตุผลนี้
เองทีใ่นทุกยคุ เมือ่พระศาสดาองคใ์หมม่าปรากฏและการเปิดเผยอานุภาพครัง้ใหมข่องพระผูเ้ป็นเจา้ประทานมา
ใหม้นุษย ์ผูท้ีม่คีวามเชื่อผดิๆ และถูกลวงเพราะความงามนิรนัดรท์ีไ่มเ่ปรยีบปานปรากฏอยูใ่นคราบของมนุษย ์
จงึไม่ยอมรบัพระองค ์พวกเขาหลงไปจากวถิธีรรมของพระองคแ์ละหลกีหนีวงสมาคมของพระองค ์ซึง่เป็นวง
สมาคมของพระผูเ้ป็นสญัลกัษณ์แห่งความใกลช้ดิกบัพระผูเ้ป็นเจา้ พวกเขาถงึกบัลุกขึ้นเข่นฆา่ผูซ้ื่อสตัยแ์ละ
ขจดัผูท้ีเ่ชื่อในพระองค์ 

พระบาฮาอุลลาห ์(GWB 71-2) 

 
24 กรกฎาคม 

จงดวู่าในยคุศาสนานี้พวกทีไ่รค้่าและโงเ่ขลาชอบคดิว่า พวกเขาสามารถดบัตะเกยีงทีพ่ระหตัถแ์ห่ง
อานุภาพสวรรคจ์ดุขึน้ หรอืบดบงัดวงตะวนัแห่งความโชตชิ่วงอนนัตด์ว้ยการสงัหารหมู ่การปลน้และเนรเทศ
พวกเขาดเูหมอืนไมรู่ค้วามจรงิเลยว่า ความหายนะดงักล่าวคอืน ้ามนัทีห่ล่อเลีย้งเปลวไฟของตะเกยีงน้ี! ดงันี้คอื
อานุภาพเปลีย่นแปลงของพระผูเ้ป็นเจา้ พระองคเ์ปลีย่นแปลงทุกสิง่ตามทีพ่ระองคป์รารถนา แทจ้รงิแลว้
พระองคม์อีานุภาพเหนือทุกสิง่... 

พระบาฮาอุลลาห ์(GWB 72) 
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25 กรกฎาคม 

จงอยา่ใส่ใจต่อความอบัอายทีบ่รรดาผูเ้ป็นทีร่กัของพระผูเ้ป็นเจา้ไดร้บัในยคุนี้ ความอบัอายนี้คอืความ
รุง่โรจน์ทีน่่าภาคภูมกิว่าเกยีรตหิรอืการเลื่อนฐานะใดๆ ในโลก มเีกยีรตใิดหรอืทีย่ ิง่ใหญ่กว่าเกยีรตทิีช่วิหาของ
พระผูด้ ารงอยูก่่อนยคุสมยัประทานให ้เมือ่พระองคร์ะลกึถงึบรรดาผูเ้ป็นทีร่กัในคุกทีห่ฤโหดทีสุ่ด? วนันัน้ก าลงั
ใกลเ้ขา้มาคอืวนัทีเ่มฆจะแตกกระจายไปสิน้และอาภาของวจนะ “เกยีรตทิัง้ปวงเป็นของพระผูเ้ป็นเจา้และบรรดา
ผูท้ีร่กัพระองค”์ จะเรอืงแสงอยา่งเจดิจา้ประดุจดวงตะวนับนขอบฟ้าแห่งพระประสงคข์องพระผูท้รงมหทิธานุ
ภาพ... 

จงขอบคุณพระผูเ้ป็นยอดปรารถนาของภพทัง้ปวงทีท่รงสวมเกยีรตอินัสงูส่งนี้ใหเ้จา้ ในไมช่า้โลกและทุก
สรรพสิง่ในโลกจะกลายเป็นสิง่ทีถู่กลมื และเกยีรตทิัง้หมดจะเป็นของบรรดาผูเ้ป็นทีร่กัของพระผูเ้ป็นนายของ
เจา้ พระผูท้รงความรุง่โรจน์ พระผูท้รงอารทีีสุ่ด 

พระบาฮาอุลลาห ์(GWB 305-6) 

 
26 กรกฎาคม 

ดกูร ผูเ้ป็นทีร่กัยิง่ของพระผูเ้ป็นเจา้ ดงันัน้อยา่ไดเ้ศรา้โศกเมือ่ประชาชนต่อตา้นเจา้ ประหตัประหารเจา้ 
ทรมานและรงัควานเจา้ และพดูใหร้า้ยเจา้ทุกอย่าง ความมดืมนจะหายไปและอาภาของเครือ่งหมายอนัประจกัษ์
แจง้จะฉายแสงมา ม่านจะเปิดออกและดวงตะวนัแห่งธรรมจะส่องแสงมาจากอาณาจกัรทีม่องไมเ่หน็แห่งเอลอบั
ฮา เราขอแจง้ใหเ้จา้ทราบก่อนทีเ่หตุการณ์เหล่านี้จะเกดิขึน้ เพื่อว่าเมือ่กองทพัประชาชนลุกขึน้ต่อตา้นเจา้
เพราะความรกัของเรา กจ็งอยา่ไดห้วัน่หรอืกงัวลใจ แต่จงมัน่คงประดุจภผูา เพราะการประหตัประหารและการ
ถากถางนี้ทีพ่วกเขาจะกระท าต่อเจา้ถูกก าหนดไวล้่วงหน้า ขอพรจงมแีด่ดวงวญิญาณทีม่ ัน่คงในวถิธีรรม! 

พระอบัดุลบาฮา (COC no. 1533) 

 
27 กรกฎาคม 

หากทัง้โลกถูกเปลีย่นไปเป็นเงนิและทอง ผูท้ีก่ล่าวไดว้่าไดข้ึน้ไปถงึนภาแห่งความศรทัธาและมัน่ใจ จะไม่
ลดเกยีรตลิงมามอง ไหนเลยจะหยบิเอาไปครอบครอง... บรรดาผูท้ีอ่าศยัอยูใ่นเทพมณเทยีรของพระผูเ้ป็นเจา้
และธ ารงความรุง่โรจน์อนันต ์แมว้่าก าลงัจะตายเพราะความหวิ กจ็ะไมย่ื่นมอืไปหยบิฉวยทรพัยส์นิของเพื่อน
บา้นอย่างมชิอบ แมว้่าเพื่อนบา้นนัน้จะเป็นคนต ่าชา้ไรค้่าเพยีงใดกต็าม จดุประสงคข์องพระผูเ้ป็นเจา้ทีแ่ทจ้รงิ
องคเ์ดยีวทีท่รงส าแดงองคค์อื เพื่อเรยีกมวลมนุษยชาตมิาสู่ความมวีาจาสตัยแ์ละความจรงิใจ ความศรทัธา และ
ความไวว้างใจได ้ความยอมจ านนและศโิรราบต่อพระประสงคข์องพระผูเ้ป็นเจา้ ความอดกลัน้และความเมตตา 
ความซื่อตรงและสุขมุรอบคอบ วตัถุประสงคข์องพระองค ์คอื เพือ่สวมความเป็นนกับุญใหม้นุษย ์และประดบั
มนุษยทุ์กคนดว้ยการกระท าทีด่งีามบรสิุทธิ ์

พระบาฮาอุลลาห ์(ADJ 19-20) 
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28 กรกฎาคม 

“ความทุกขโ์ศกทีท่รมานความงามของพระผูท้รงความรุ่งโรจน์เป็นพยาน!ดงักล่าวคอืสถานะทีก่ าหนดไว้
ส าหรบัผูท้ีเ่ชื่ออย่างแทจ้รงิ ซึง่ถา้หากความรุง่โรจน์ของสถานะนี้ถูกเปิดเผยต่อมนุษยชาตเิพยีงเท่ารเูขม็ทุกคน
ทีไ่ดเ้หน็ตอ้งปรารถนาจะบรรลุถงึจนไมค่ดิถงึสิง่ใด ดว้ยเหตุนี้จงึเป็นทีป่ระกาศติไวว้่า ในชวีตินี้ความรุง่โรจน์
ของผูท้ีเ่ชื่ออยา่งแทจ้รงิ ควรถูกปกปิดต่อไปไมใ่หเ้จา้ตวัไดเ้ห็น” “หากม่านเปิดออก และความรุง่โรจน์ของ
สถานะของผูท้ีห่นัมาหาพระผูเ้ป็นเจา้อยา่งสุดหวัใจและปล่อยวางจากโลกดว้ยความรกัของพระองค ์เรอืงรศัมี
ออกมาเตม็ที ่สรรพสิง่ทัง้ปวงยอ่มตะลงึจนพดูไมอ่อก” 

พระบาฮาอุลลาห ์(WOB 110-11) 

 
29 กรกฎาคม 

ธรรมสภาทัง้หลายทีจ่ะสถาปนาในยคุของพระผูเ้ป็นเจา้น้ี ในศตวรรษทีศ่กัดิส์ทิธิน้ี์ หาทีเ่ปรยีบไมไ่ดใ้นวฏั
จกัรทัง้หลายทีผ่่านมาอยา่งไมม่ขีอ้โตแ้ยง้ เพราะสภาเหล่านัน้มฐีานอ านาจอยูท่ีก่ารค ้าจุนของบรรดาผูน้ าทีม่ ี
อ านาจ ขณะทีธ่รรมสภาทัง้หลายมฐีานอยูท่ีก่ารค ้าจุนของพระผูท้รงความงามอบัฮา ผูป้กป้องและอุปถมัภส์ภา
อื่นคอืเจา้ชาย กษตัรยิ ์หรอืหวัหน้านกับวช หรอืมวลชน แต่ธรรมสภาเหล่าน้ีมผีูท้ ีค่อยปกป้อง ค ้าจุน ช่วยเหลอื 
และใหแ้รงบนัดาลใจ คอืพระผูเ้ป็นนายผูท้รงอานุภาพสูงสุด 

...ธรรมสภาทัง้หลายคอืเครื่องมอืทีม่ปีระสทิธภิาพสงูสุดส าหรบัการสถาปนาความสามคัคปีรองดอง... 

พระอบัดุลบาฮา (SWAB 82, 83) 

 
30 กรกฎาคม 

เงือ่นไขแรก (ส าหรบัการปรกึษาหารอื) คอืความรกัใคร่ปรองดองอยา่งแทจ้รงิระหว่างสมาชกิธรรมสภา
พวกเขาตอ้งปลอดจากความหมางเมนิโดยสิน้เชงิ และตอ้งแสดงออกซึง่เอภาพของพระผูเ้ป็นเจา้ เพราะพวกเขา
คอืคลื่นในทะเลเดยีวกนั คอืหยดน ้าในชโลทรเดยีวกนั คอืดวงดาราในนภาเดยีวกนั คอืรศัมขีองดวงอาทติย์
เดยีวกนั คอืพฤกษาในสวนเดยีวกนั คอืดอกไมใ้นอุทยานเดยีวกนั หากไรซ้ึง่ความเหน็พอ้งตอ้งกนัไรค้วาม
สามคัคทีีแ่ทจ้รงิ การชุมนุมนัน้จะสลายตวัและธรรมสภาจะกลายเป็นความว่างเปล่า เงือ่นไขทีส่องคอื เมือ่
มารว่มชุมนุมกนั พวกเขาตอ้งตัง้จติสู่เบือ้งบน และขอความช่วยเหลอืจากอาณาจกัรแห่งความรุง่โรจน์ จากนัน้
พวกเขาตอ้งด าเนินการประชุมดว้ยความอุทศิ มารยาท เกยีรต ิความรอบคอบ และความพอประมาณในการ
แสดงทรรศนะของตน ในทุกเรือ่งพวกเขาตอ้งแสวงหาความจรงิ มใิช่ยนืกรานในความคดิเหน็ของตน เพราะ
ความดือ้ดงึขนือยูใ่นทรรศนะของตนจะน าไปสู่ความรา้วฉานและววิาทกนัในทีสุ่ด และความจรงิจะยงัคงซ่อนเรน้
อยู ่

พระอบัดุลบาฮา (BC no. 10) 
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31 กรกฎาคม 

งานฉลองบญุ ความสมบูรณ์เลิศ 

(เริม่งานหลงัดวงอาทติยต์ก) 

งานฉลองบุญ คอื ผูน้ าความเบกิบานมา คอื รากฐานของความสามคัคลีงรอย คอืกุญแจไขความรกัและ
ไมตรจีติ งานฉลองบุญแพร่กระจายความเป็นอนัหนึ่งเดยีวกนัของมนุษยชาติ 

งานฉลองบุญใหค้วามเบกิบานแก่จติใจและหวัใจ หากงานฉลองบุญนี้จดัขึน้ดว้ยรปูแบบทีเ่หมาะสม มติร
สหายจะพบว่า ทุกสบิเกา้วนัตนจะไดร้บัการฟ้ืนฟูจติใจและไดร้บัอานุภาพทีไ่มใ่ช่ของโลกนี้ 

พระอบัดุลบาฮา (NDF no. 4, 10) 

 

สิงหาคม 

1 สิงหาคม 

การปรกึษาหารอืเป็นเรือ่งส าคญัยิง่ และเป็นเครือ่งมอืทีท่รงอ านาจทีสุ่ดทีช่กัน าไปสู่ความสงบและ
ความสุขของประชาชน ตวัอยา่งเช่น เมือ่บาไฮคนหนึ่งไมแ่น่ใจเกีย่วกบักจิการของเขา หรอืเมือ่เขาพยายามจะ
ด าเนินโครงการหรอืการคา้ มติรสหายควรชุมนุมกนัหาหนทางแกป้ญัหาส าหรบัเขา และเขาควรปฏบิตัติามนัน้ 
ท านองเดยีวกนักบัประเดน็ใหญ่ๆ เมือ่มปีญัหาหรอืความยุง่ยากเกดิขึน้ ผูท้ีฉ่ลาดหลกัแหลมควรชุมนุมปรกึษา
กนัเพื่อหาทางแกป้ญัหา พวกเขาควรวางใจในพระผูเ้ป็นเจา้ทีแ่ทจ้รงิองคเ์ดยีว และยอมตามการบรบิาลของ
พระองคไ์มว่่าหนทางใดจะเปิดเผยออกมา เพราะอ านาจสวรรคจ์ะมาช่วยเหลอือยา่งไมม่ขีอ้สงสยั ดงันัน้การ
ปรกึษาหารอืเป็นหน่ึงในบญัญตัแิน่ชดัของพระผูเ้ป็นนายของมนุษยชาติ 

พระอบัดุลบาฮา (BC no. 13) 

 
2 สิงหาคม 

“เป็นหน้าทีข่องบดิามารดาทีจ่ะเลีย้งดบูุตรใหม้ศีรทัธามัน่ เหตุผลคอื บุตรทีผ่ละจากศาสนาของพระผูเ้ป็น
เจา้ จะไม่ประพฤตตินใหเ้ป็นทีย่นิดขีองบดิามารดาและพระผูเ้ป็นนายของเขา เพราะการกระท าทีน่่าสรรเสรญิ
ทุกอยา่งก่อก าเนิดมาจากแสงธรรมของศาสนาและหากขาดพระพรสงูสุดนี้ เดก็จะไมห่นีความชัว่รา้ย และจะไม่
เขา้หาความดงีามใดๆ” 

“สิง่ส าคญัทีสุ่ดส าหรบัเดก็ทีต่อ้งมาก่อนอื่นใด คอื การสอนพวกเขาเกีย่วกบัความเป็นหน่ึงของพระผูเ้ป็น
เจา้และกฎของพระองค ์เพราหากขาดสิง่นี้ จะพร ่าสอนความกลวัพระผูเ้ป็นเจา้ไมไ่ด ้และเมือ่ขาดความกลวัพระ
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ผูเ้ป็นเจา้ การกระท าทีน่่ารงัเกยีจและน่าชงัอยา่งไมม่สีิน้สุดจะตามมา และวาจาจะปล่อยออกมาตามอารมณ์จน
เกนิขอบเขต... 

บดิามารดาตอ้งพยายามทุกอยา่งทีจ่ะเลีย้งดูบุตรใหม้ศีาสนา เพราะหากบุตรไมไ่ดต้ดิเครือ่งประดบัที่
ยิง่ใหญ่ทีสุ่ดน้ี เขาจะไมเ่ชื่อฟงับดิามารดา ซึง่นัยหน่ึงหมายความว่าเขาจะไมเ่ชื่อฟงัพระผูเ้ป็นเจา้ แทจ้รงิแลว้
เดก็เช่นน้ีจะไมเ่กรงใจผูใ้ดและจะท าตามใจตนเอง” 

พระบาฮาอุลลาห ์(BE 4) 

 
3 สิงหาคม 

ในการรา่งหลกัการและกฎ ส่วนหน่ึงอุทศิใหก้บับทลงโทษซึง่เป็นเครือ่งมอืทีม่ปีระสทิธภิาพส าหรบัความ
ปลอดภยัและการคุม้ครองมนุษย ์อยา่งไรกต็ามความกลวับทลงโทษยบัยัง้ประชาชนมใิหก้ระท าสิง่ทีต่ ่าชา้น่า
รงัเกยีจแต่เพยีงภายนอก แต่สิง่ทีป่กป้องและรัง้มนุษยท์ัง้ภายนอกและภายในใจคอืความกลวัพระผูเ้ป็นเจา้ 
ความกลวัพระผูเ้ป็นเจา้คอืผูคุ้ม้ครองทีแ่ทจ้รงิ และเป็นผูอ้ภบิาลวญิญาณของมนุษย์... 

ความกลวัพระผูเ้ป็นเจา้คอืการป้องกนัทีแ่น่นอนและทีม่ ัน่อนัปลอดภยัส าหรบัประชาชนทัง้ปวงบนพภิพ 
คอืเหตุส าคญัทีใ่หค้วามคุม้ครองและคอืเครือ่งมอือนัยิง่ใหญ่ทีสุ่ดส าหรบัอภริกัษ์มนุษยชาต ิแทจ้รงิแลว้ในมนุษย์
มสี านึกหน่ึงทีย่บัยัง้และป้องกนัเขามใิหท้ าสิง่ทีไ่มคู่่ควรและไมเ่หมาะสม ซึง่เป็นทีรู่จ้กักนัว่าความละอายใจ 
อยา่งไรกต็ามมน้ีอยคนทีม่สี านึกนี้ ใช่ว่าทุกคนจะม ี

พระบาฮาอุลลาห ์(TB 93, 63) 

 
4 สิงหาคม 

ความลกึลบัของการเสยีสละเป็นหวัขอ้ส าคญัทีไ่มม่จีบ กล่าวโดยยอ่คอื: ชปีะขาวสละตนใหเ้ทยีน น ้าพุ
สละตนใหผู้ก้ระหาย คนรกัทีจ่รงิใจสละตนใหค้นทีเ่ขารกั ความหมายคอื: เขาตอ้งไมค่ดิถงึตนเอง...เขาตอ้ง
แสวงหาความยนิดขีองพระผูเ้ป็นเจา้ ปรารถนาพระพกัตรข์องพระผูเ้ป็นหนึ่งโดยแทจ้รงิ และเด่นในวถิธีรรมของ
พระองค.์..นี้คอืสถานะแรกของการเสยีสละ 

สถานะทีส่องของการเสยีสละคอืดงันี้: มนุษยต์อ้งเป็นประหน่ึงเหลก็ทีใ่ส่ไปในเตาหลอม คุณสมบตัขิอง
เหลก็ เช่น ความด า ความเยน็ และความแขง็ ซึง่เป็นของโลกไดห้ายไป ขณะทีล่กัษณะเฉพาะของไฟ เช่น 
ความแดง การเรอืงแสง และความรอ้น ซึง่เป็นของอาณาจกัรสวรรค ์ปรากฏใหเ้หน็ไดช้ดั ดงันัน้เหลก็ไดส้ละ
คุณสมบตัขิองตนใหไ้ฟ และรบัเอาคุณสมบตัขิองธาตุไฟไว้ 

พระอบัดุลบาฮา (DAL 73) 
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5 สิงหาคม 

จนกว่าผูน้ัน้จะก้าวไปสู่ระดบัของการเสยีสละ เขาจะไม่ไดร้บักรณุาธคิุณทุกอย่าง และระดบัของการ
เสยีสละนี้คอืภาวะของการตายจากตนเอง เพื่อว่ารศัมขีองพระผูเ้ป็นเจา้จะเรอืงออกมา... 

ผูท้ีอ่ยูใ่นอ านาจทีแ่ทจ้รงิเป็นทีรู่จ้กัในดา้นความถ่อมตวัและเสยีสละตนเอง และไมแ่สดงทที่าเหนือกว่า
มติรสหาย เมือ่แต่ก่อน ธรรมจารกึหนึ่งลขิติขึน้ซึง่กล่าวว่า ไมม่ใีครไดร้บัแต่งตัง้ใหม้อี านาจท าสิง่ใด แต่ใหร้บัใช้
ศาสนาในฐานะทีเ่ป็นคนรบัใชท้ีแ่ทจ้รงิของมติรสหาย และเพราะเหตุนี้ไม่จ าเป็นตอ้งมธีรรมจารกึ การรบัใช้
ดงักล่าวทีท่ าดว้ยใจจรงิและไมเ่หน็แก่ตวั ไมจ่ าเป็นตอ้งประกาศ รอใหบ้อกหรอืมเีอกสารรบัรอง ขอใหค้นรบัใช้
เป็นทีรู่จ้กัในดา้นการกระท าและชวีติของตน! และควรมจีดุหมายคอื ใหพ้ระผูเ้ป็นเจา้เพยีงผูเ้ดยีวรบัรอง 

พระอบัดุลบาฮา (SWAB 7 LG 1983 no. 66) 

 
6 สิงหาคม 

ดกูร หญงิรบัใช ้จงรูไ้วว้่าในสายตาของพระผูเ้ป็นเจา้ สตรไีดร้บัการพจิารณาเหมอืนบุรษุ และพระผูเ้ป็น
เจา้ทรงสรา้งมวลมนุษยใ์หเ้ป็นรปูจ าลองและความคลา้ยคลงึของพระองค ์นัน่คอื บุรษุและสตรคีอืผูส้ าแดงพระ
นามและคุณลกัษณะของพระองค ์และในแงข่องวญิญาณแลว้ไมม่คีวามแตกต่างระหว่างทัง้สอง ใครทีเ่ขา้ใกล้
พระผูเ้ป็นเจา้มากกว่า ผูน้ัน้เป็นทีโ่ปรดปรานมากกว่าไม่ว่าจะเป็นบุรษุหรอืสตร ีหญงิรบัใชม้ากมายเพยีงไรที่
อุทศิตนดว้ยความศรทัธาภายใตร้ม่เงาของบาฮา ไดพ้สิจูน์แลว้ว่าเหนือกว่าบุรษุ และเหนือกว่าผูม้ชีื่อเสยีงบน
พภิพ 

อยา่งไรกต็าม ตามกฎทีแ่น่ชดัของพระผูเ้ป็นเจา้ สภายุตธิรรมสากลจ ากดัอยูท่ีบุ่รษุเท่านัน้ ซึง่มเีหตุผของ
พระผูเ้ป็นนาย พระผูเ้ป็นเจา้แฝงอยู ่และในไม่ชา้จะปรากฏชดัประดุจดวงอาทติยเ์ทีย่งวนั 

พระอบัดุลบาฮา (SWAB 79-80) 

 
7 สิงหาคม 

 ...ในธรรมลขิติประกาศไวช้ดัเจนว่า หลายศตวรรษหลายพนัปีต่างหากตอ้งผ่านไปก่อนทีพ่ระศาสดาเช่น
องคน์ี้ (พระบาฮาอุลลาห)์ จะมาปรากฏอกีครัง้ 

อยา่งไรกต็ามเป็นไปไดท้ีภ่ายหลงัหนึ่งพนัปี พระศาสดาบางองคจ์ะไดร้บัอ านาจใหเ้ปิดเผยพระธรรมแต่
จะไมใ่ช่พระศาสดาสากล ดงันัน้แต่ละวนัในวฏัจกัรของพระผูท้รงความงามอนัอุดมพร ความจรงิแลว้เท่ากบัหนึ่ง
ปี และแต่ละปีในวฏัจกัรนี้เท่ากบัหนึ่งพนัปี... 

ความหมายคอื ก่อนจะสิน้สุดหนึ่งพนัปี ไม่มใีครอวดอา้งไดว้่าตนเปล่งพระวจนะ ทุกคนตอ้งพจิารณา
ตนเองว่าเป็นขา้แผ่นดนิทีย่อมจ านนและเชื่อฟงับญัญตัขิองพระผูเ้ป็นเจา้และกฎของสภายตุธิรรมสากล หากใคร



 

56 

 

บดิพลิว้ไปจากประกาศติของสภายตุธิรรมสากลแมเ้พยีงเท่าปลายเขม็ หรอืลงัเลทีจ่ะปฏบิตัติาม เขาจะเป็นพวก
ทีส่งัคมรงัเกยีจและถูกปฏเิสธ 

เกีย่วกบัวฏัจกัรของพระผูท้รงความงามอนัอุดมพรช่วงเวลาของพระนามอนัยิง่ใหญ่ทีสุ่ด มไิดจ้ ากดัอยูท่ี่
พนัปีหรอืสองพนัปี... 

เมือ่มกีารกล่าวว่า ช่วงเวลาหนึ่งพนัปีเริม่ตน้ดว้ยการปรากฏองคข์องพระผู้ทรงความงามอนัอุดมพร และ
แต่ละวนัในช่วงเวลานี้คอืหนึ่งพนัปี เป็นการพาดพงิถงึวฏัจกัรของพระผูท้รงความงามอนัอุดมพร ซึง่ในทีน่ี้
หมายความว่า จะกนิเวลานานหลายยคุในอนาคตกาล 

พระอบัดุลบาฮา (SWAB 68) 

 
8 สิงหาคม 

พระศาสดาทัง้หลายของพระผูเ้ป็นเจา้มสีองสภาวะ หนึ่ง คอื สภาวะทางกาย อกีสภาวะหน่ึงคอืทาง
วญิญาณ กล่าวคอื สภาวะหน่ึงเป็นสภาวะของมนุษย ์และอกีสภาวะหน่ึงเป็นของพระผูเ้ป็นเจา้ หากพระศาสดา
ถูกทดสอบ นัน่เป็นการทดสอบสภาวะของความเป็นมนุษยเ์ท่านัน้ มใิช่สภาวะอนัรุง่โรจน์ของพระผูเ้ป็นเจา้ 

นอกจากนี้ การทดสอบเหล่านี้สะทอ้นถงึความเป็นมนุษยเ์ท่านัน้ กล่าวคอื เมือ่ดภูายนอกสภาวะของ
มนุษยใ์นตวัพระศาสดาถูกทดสอบ และเมือ่ความเขม้แขง็และความอดทนของพระองคข์ึน้ถงึขดีสุดโดยผ่านการ
ทดสอบเหล่านี้ มนุษยจ์งึไดร้บัการสัง่สอนและตระหนกัว่า ความมัน่คงและความอดทนของพวกเขาภายใตก้าร
ทดสอบความเขม้แขง็เพยีงไร เพราะผูอ้บรมจากสวรรคต์้องสอนดว้ยค าพดูและการกระท า เพื่อเปิดเผยหนทาง
แห่งสจัธรรมต่อทุกคน 

พระอบัดุลบาฮา (SWAB 55-6) 

 
9 สิงหาคม 

จติใจและวญิญาณของมนุษยพ์ฒันาเมือ่เขาถูกทดสอบดว้ยความทรมาน ดนิยิง่ถูกพรวนมากเท่าไรเมลด็
กย็ิง่เตบิโตดแีละเกบ็เกีย่วไดม้าก เฉกเช่นคนัไถทีไ่ถดนิลกึลงไปเพื่อขจดัวชัพชืและไมห้นาม ความทรมานและ
ความยากล าบากปลดมนุษยใ์หเ้ป็นอสิระจากกจิการของชวีติทางโลก จนกระทัง่เขามาถงึภาวะของการตดัความ
ผกูพนัโดยสมบูรณ์ เจตคตขิองเขาในโลกนี้จะเป็นความสุขทางธรรม กล่าวคอืมนุษยย์งัไมสุ่ก ความรอ้นของไฟ
แห่งความทรมานจะท าใหเ้ขาพฒันาขึน้ บุรษุทีย่ ิง่ใหญ่ทีสุ่ดผ่านความทุกขท์รมานมามากทีสุ่ด... 

จนกว่ามนุษยจ์ะถูกทดสอบ ทองบรสิุทธิจ์งึจะแยกจากขีโ้ลหะไดช้ดั ความทรมานคอืไฟแห่งการทดสอบที่
เผาทองบรสิุทธิใ์หเ้รอืงแสงเปล่งปลัง่ และไหมส้ิง่เจอืปนใหด้ าไป 

พระอบัดุลบาฮา (PT 178, SWAB 120-1) 
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10 สิงหาคม 

ผูท้ีต่ดัขาดจากโลก ตดัขาดจากความปรารถนา ตดัขาดจากกจิการและสภาพของมนุษยม์ากเท่าไรกย็ิง่ไม่
สะเทอืนต่อบททดสอบของพระผูเ้ป็นเจา้ บททดสอบคอืวธิกีารวดัความแขง็แกรง่ของวญิญาณ และการกระท าที่
ออกมาคอืการพสิูจน์วญิญาณนัน้ พระผูเ้ป็นเจา้รูค้วามแขง็แกรง่และความไมพ่รอ้มของวญิญาณมาก่อน แต่
อตัตาของมนุษยไ์มเ่ชื่อว่าตนไมแ่ขง็แกรง่จนกว่าจะไดข้อ้พสิจูน์ ผลทีต่ามมาคอืมนุษยไ์ดร้บัขอ้พสิูจน์ว่าเขายงัมี
จดุอ่อนทีไ่มด่อียูเ่มือ่ถูกทดสอบ และบททดสอบยงัด าเนินต่อไปจนกว่าวญิญาณนัน้จะตระหนกัในความไม่
แขง็แกรง่ของตน จากนัน้ความส านึกผดิและความเสยีใจมกัจะขจดัความอ่อนแอ 

การทดสอบเดมิมาอกีซึง่รนุแรงขึน้ จนกว่าจะแสดงใหเ้หน็ว่าความอ่อนแอครัง้ก่อนกลายเป็นความ
แขง็แกรง่ และพลงัทีเ่อาชนะความชัว่รา้ยอยูต่วัแลว้ 

พระอบัดุลบาฮา (LG 1983 no. 1350) 

 
11 สิงหาคม 

เจา้ถามเกีย่วกบัการทดสอบ ความหายนะและความทุกขท์รมานว่ามาจากพระผูเ้ป็นเจา้ หรอืเป็นผลมา
จากกรรมชัว่ของมนุษย ์จงรูไ้วว้่าความทุกขท์รมานมสีองชนิด หนึ่งคอืเป็นการทดสอบ อกีชนิดหน่ึงเป็นการ
ลงโทษกรรมชัว่ ชนิดทีเ่ป็นการทดสอบคอืการอบรมและพฒันามนุษย ์และชนิดทีเ่ป็นการลงโทษคอืกรรมสนอง
ทีร่นุแรง 

บางครัง้บดิาและครเูมตตาต่อเดก็ๆ และบางเวลาเขม้งวดกบัพวกเขา ความเขม้งวดนี้เป็นไปเพื่อการ
อบรมเป็นความเมตตาและกรณุาธคิุณทีแ่ทจ้รงิ แมว้่าดูภายนอกจะเป็นความพโิรธ แต่ในความเป็นจรงิคอืความ
เมตตา แมด้ภูายนอกจะเป็นความทุกขท์รมานแต่ทีจ่รงิเป็นกระแสลมทีเ่ยอืกเยน็ 

ในทัง้สองกรณคีวรอธษิฐานและวงิวอน ณ ธรณปีระตูศกัดิส์ทิธิ ์เพื่อว่าเจา้จะไดม้ัน่คงเมือ่ถูกทดสอบและ
อดทนต่อความทุกขท์รมาน 

พระอบัดุลบาฮา (DAL 85) 

 
12 สิงหาคม 

การอธษิฐานผ่านทางพระศาสดาสากลของพระผูเ้ป็นเจา้จะบงัเกดิผล กระนัน้กต็ามหากเป็นความ
ปรารถนาทางวตัถุ และแมจ้ะเกีย่วขอ้งกบัผูท้ีไ่มเ่อาใจใส่ หากพวกเขาวงิวอนขอความช่วยเหลอืจากพระผูเ้ป็น
เจา้อย่างถ่อมตวั การอธษิฐานของพวกเขากม็ผีล... 

บทอธษิฐานทีเ่ปิดเผยส าหรบัการรกัษา ใชก้บัการรกัษาทัง้ทางรา่งกายและจติใจ ดงันัน้จงสวดบท
อธษิฐานเหล่านี้เพื่อรกัษาทัง้วญิญาณและร่างกาย หากการรกัษาเป็นสิง่ทีด่สี าหรบัผูป้ว่ย กจ็ะบงัเกดิผลแน่นอน 
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แต่ส าหรบัคนเจบ็ปว่ยบางคน การรกัษาจะเป็นเพยีงสาเหตุของโรคภยัอื่นๆ อกี ดงันัน้ผลทีไ่ดจ้งึไมเ่ป็นไปตามที่
อธษิฐาน 

...อานุภาพของพระวญิญาณบรสิุทธิร์กัษาความเจบ็ปว่ยทัง้ทางร่างกายและจติใจ 
พระอบัดุลบาฮา (SWAB 161-2) 

 
13 สิงหาคม 

พระผูเ้ป็นเจา้จะตอบค าอธษิฐานของคนรบัใชทุ้กคน หากการอธษิฐานนัน้ด่วน ความปรานีของพระองค์
นัน้ไพศาลและไรข้ดีจ ากดั... 

แต่เราขอสิง่ทีอ่จัฉรยิภาพสวรรคไ์มต่อ้งการใหจ้งึไมเ่ป็นไปตามทีเ่ราอธษิฐาน อจัฉรยิภาพของพระองคไ์ม่
อนุมตัสิิง่ทีเ่ราตอ้งการ เราอธษิฐานว่า “ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้! โปรดบนัดาลใหข้า้พเจา้ร ่ารวย” หากทุกคน
อธษิฐานเช่นนี้แลว้เป็นไปตามนัน้ กจิการของมนุษยย์อ่มหยดุชะงกั จะไม่มใีครท างานบนทอ้งถนน ไม่มใีคร
พรวนดนิ ไมม่ใีครก่อสรา้ง ไมม่ใีครเดนิรถไฟ ดงันัน้เป็นทีป่ระจกัษ์ว่า ยอ่มไมเ่ป็นสิง่ดสี าหรบัเราหากค า
อธษิฐานทุกอยา่งไดต้ามทีข่อ...แต่ถา้เราขอสิง่ทีส่อดคลอ้งกบัเมธาสวรรค ์พระผูเ้ป็นเจา้จะตอบแน่นอน! 

ตวัอยา่งเช่น ผูป้ว่ยทีอ่ดิโรยอาจขอแพทยใ์หอ้าหารทีเ่ป็นอนัตรายต่อชวีติและสภาพรา่งกายของเขา เขา
อาจขอเนื้อย่าง แพทยเ์ป็นผูเ้มตตาและฉลาด แพทยร์ูว้่าเนื้อเป็นอนัตรายต่อผูป้ว่ยจงึไมใ่ห ้ดว้ยความเมตตา
ของแพทยน้ี์ ผูป้ว่ยจงึฟ้ืนและรอดชวีติ กระนัน้กต็ามผูป้่วยอาจรอ้งว่าแพทยใ์จรา้ย ไมด่ ีเพราะไม่ยอมใหต้ามที่
ขอ 

พระอบัดุลบาฮา (PUP 246-7) 

 
14 สิงหาคม 

จงวงิวอนกรณุาธคิุณอนัไม่รูส้ ิน้ของพระผูเ้ป็นเจา้ขอสิง่ทีเ่จา้ปรารถนา แต่ถา้หากเจา้เอาใจใส่ค าแนะน า
ของเรา เจา้ยอ่มไมป่รารถนาสิง่ใดนอกจากการเขา้ไปในอาณาจกัรอบัฮา และไมแ่สวงหาสิง่ใดนอกจากพระพร
จากความงามของพระผูท้รงความรุง่โรจน์ ขอใหช้วีติของเราสละเพื่อบรรดาผูเ้ป็นทีร่กัของพระองค ์นี้คอื
ค าแนะน าของเราต่อเจา้... 

จงอธษิฐานขอใหพ้ระผูเ้ป็นเจา้พฒันาคุณธรรมของเจา้ เพื่อว่าเจา้จะไดเ้ป็นประหนึ่งเทพยดาในโลกนี้เป็น
แสงสว่างทีเ่ปิดเผยความลกึลบัของอาณาจกัรสวรรคใ์หแ้ก่ผูท้ีม่หีวัใจกระจา่ง 

พระอบัดุลบาฮา (DAL 49, 50) 
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15 สิงหาคม 

เมือ่ใดกต็ามทีแ่สงธรรมของพระผูส้ าแดงองคร์าชนัแห่งความเป็นหน่ึง ส่องมายงับลัลงักข์องหวัใจและ
วญิญาณ รศัมขีองพระองคจ์ะปรากฏใหเ้หน็ในทุกแขนขาและอวยัวะ ในเวลานัน้ความลกึลบัของค าสอนทีเ่ก่าแก่
โด่งดงัประกายแสงออกมาจากความมดื: “คนรบัใชเ้ขา้มาหาเราในการอธษิฐานจนกระทัง่เราตอบเขา; และเมือ่
เราตอบเขาแลว้ เรากลายเป็นหทูีเ่ขาใชฟ้งั...” ดงันี้พระผูเ้ป็นเจา้นายมาปรากฏในบา้นของตนเอง และเสาบา้น
เรอืงดว้ยแสงของพระองค ์อานุภาพและอทิธพิลของแสงนัน้มาจากพระผูใ้หแ้สง ดงันัน้ทัง้หมดเคลื่อนไหวโดย
พระองคแ์ละลุกขึน้โดยพระประสงคข์องพระองค์ 

พระบาฮาอุลลาห ์(SVFV 22) 

 
16 สิงหาคม 

ดกูร คนรบัใชข้องพระผูเ้ป็นเจา้ เราขอรบัรองว่าหากจติใจของเจา้ว่างเปล่าและบรสิุทธิป์ลอดจากค าพดู
และความคดิทุกอย่าง และทัง้หวัใจของเจา้ถวลิหาอาณาจกัของพระผูเ้ป็นเจา้ ลมืทุกสิง่นอกจากพระองคแ์ละ
สนทนากบัพระวญิญาณของพระผูเ้ป็นเจา้ เมือ่นัน้พระวญิญาณบรสิุทธิจ์ะช่วยเหลอืเจา้ดว้ยอานุภาพทีจ่ะท าให้
เจา้หยัง่รูทุ้กสรรพสิง่ และดว้ยประกายอนัเจดิจา้ทีส่่องสว่างรอบดา้น เปลวไฟทีส่ว่างไสวอยูก่ลางฟ้าจะสอนสิง่ที่
เจา้ไมรู่เ้กีย่วกบัจกัรวาลและค าสอนจากสวรรค ์แทจ้รงิแลว้วญิญาณทุกดวงในปจัจบุนัทีลุ่กขึน้น าทางผูอ้ื่นมาสู่
หนทางแห่งความปลอดภยั และซมึซาบพระวญิญาณแห่งชวีติใหแ้ก่พวกเขา พระวญิญาณบรสิุทธิจ์ะดลใจ
วญิญาณนัน้ดว้ยหลกัฐาน ขอ้พสิจูน์ และขอ้เทจ็จรงิ และอาภาจากอาณาจกัรของพระผูเ้ป็นเจา้จะฉายแสงมายงั
เขา 

พระอบัดุลบาฮา (DAL 46-7) 

 
17 สิงหาคม 

หากเขาลุกดว้ยไฟแห่งความรกัของพระองค ์หากเขาละทิง้ทุกสรรพสิง่ วาจาของเขาจะท าใหผู้ท้ีไ่ดย้ินลุก
เป็นไฟ 

พระบาฮาอุลลาห ์(ADJ 42) 

ขณะทีส่อน ตวัครเูองตอ้งลุกเป็นไฟอยา่งแทจ้รงิ เพื่อว่าวาจาของเขาซึง่เป็นประหนึ่งเปลวไฟ จะมี
อทิธพิลและเผาผลาญมา่นแห่งอตัตาและกเิลส ครตูอ้งถ่อมตวัและเจยีมตวัเพื่อจะปลูกฝงัธรรมะใหค้นอื่นได ้ครู
ตอ้งไมอ่วดตนเพื่อว่าเขาจะไดส้อนดว้ยท านองของหมูเ่ทวญัเบือ้งบน ไมเ่ช่นนัน้แลว้การสอนของเขาจะไม่มผีล 

พระอบัดุลบาฮา (SWAB 270) 
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18 สิงหาคม 

จงเจรญิรอยตามพระผูเ้ป็นนายของเจา้ และอยา่พดูสิง่ทีห่ทูนฟงัไมไ่ด ้เพราะการพดูเช่นนัน้เป็นเสมอืน
อาหารโอชะทีป้่อนใหเ้ดก็น้อย แมว้่าอาหารนัน้จะถูกปาก ล ้าเลศิและโอชารส อวยัวะยอ่ยอาหารของทารกทีย่งั
ไมอ่ดนมกด็ดูซมึไมไ่ด ้ดงันัน้ส าหรบัทุกคนทีม่สีทิธิใ์หเ้ขาไดร้บัตามเกณฑ ์

“ทุกสิง่ทีม่นุษยท์ราบจะเปิดเผยออกมาทัง้หมดไมไ่ด ้และทุกสิง่ทีม่นุษยเ์ปิดเผยไดก้ใ็ช่ว่าจะเหมาะกบั
เวลาเสมอไป และวาจาทีเ่หมาะกบัเวลากใ็ช่ว่าผูฟ้งัทุกคนจะรบัได”้ นี้คอือจัฉรยิภาพอนัล ้าเลศิทีเ่จา้ควรยดึเป็น
หลกัปฏบิตั ิและอยา่ลมืเสยีหากเจา้ปรารถนาจะเป็นนกัปฏบิตัใินทุกสภาพการณ์ ประการแรกจงวนิิจฉยัโรคแลว้
คน้หาความเจบ็ปว่ย จากนัน้จงึสัง่การรกัษา เพราะดงักล่าวน้ีคอืวธิทีีส่มบรูณ์เลศิของแพทยผ์ูช้ านาญ 

พระอบัดุลบาฮา (SWAB 628-9) 
 

19 สิงหาคม 

งานฉลองบญุ พระนาม 

(เริม่งานหลงัดวงอาทติยต์ก) 

จงสามคัคกีนัอย่างพรอ้มเพรยีง อยา่ไดโ้กรธกนัและกนั...จงรกัเพื่อนมนุษยเ์พื่อเหน็แก่พระผูเ้ป็นเจา้ มใิช่
เพื่อมนุษยเ์อง เจา้จะไมม่วีนัโกรธหรอืหมดความอดทน หากเจา้รกัพวกเขาเพื่อเหน็แก่พระผูเ้ป็นเจา้ มนุษยท์ุก
คนมขีอ้บกพรอ่ง และเจา้จะไมม่คีวามสุขหากเจา้มองทีป่ระชาชน แต่หากเจา้มองไปทีพ่ระผูเ้ป็นเจา้ เจา้จะรกั
และมเีมตตาต่อเขา เพราะภพของพระผูเ้ป็นเจา้คอืภพทีด่พีรอ้มและมคีวามปรานีอนัไพบลูย ์ดงันัน้อย่ามองที่
ขอ้บกพรอ่งของใคร จงมองดว้ยสายตาทีใ่ห้อภยั ตาทีบ่กพรอ่งมองเหน็สิง่ทีบ่กพรอ่ง ตาทีป่กปิดขอ้บกพรอ่ง
มองทีพ่ระผูส้รา้งวญิญาณทัง้หลาย พระองคส์รา้งพวกเขา อบรมและจดัหาสิง่จ าเป็นส าหรบัพวกเขา ประสาท
พวกเขาดว้ยความสามารถและชวีติ ดว้ยสายตาและการไดย้นิ ดงันัน้พวกเขาคอืสญัลกัษณ์แห่งความโอฬารของ
พระองค ์

พระอบัดุลบาฮา (PUP 93) 
 

20 สิงหาคม 

จงรูไ้วว้่าวญิญาณทุกดวงถอดแบบมาจากลกัษณะของพระผูเ้ป็นเจา้ และเกดิมาอยา่งบรสิุทธิ ์อยา่งไรก็
ตาม หลงัจากนัน้แต่ละคนแตกต่างกนัไปตามความดคีวามชัว่ทีพ่วกเขาก่อในโลกนี้ แมว้่าโดยธรรมชาตแิลว้
มนุษยถ์ูกสรา้งขึน้มาในระดบัทีต่่างกนั ถงึกระนัน้แต่ละคนเกดิมาอยา่งบรสิุทธิ ์และจะมมีลทนิกห็ลงัจากนัน้ 

นอกจากนี้ แมว้่าระดบัของชวีตินัน้ต่างกนั แต่ทุกชวีติกม็คีวามด ีจงสงัเกตร่างกายของมนุษย ์แขนขา 
และอวยัวะ ตา ห ูอวยัวะรบักลิน่ รบัรส มอื เลบ็ แมว้่าอวยัวะทัง้หมดนี้แตกต่างกนั แต่ละอวยัวะกม็บีทบาทต่อ
รา่งกายตามขดีจ ากดัของตน หากอวยัวะใดลม้เหลวกต็อ้งรกัษา และหากรกัษาไมไ่ดผ้ลกต็อ้งตดัส่วนนัน้ออก 

พระอบัดุลบาฮา (SWAB 190) 
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21 สิงหาคม 

ความตายของเยาวชนทีร่กัผูท้ีพ่รากจากเจา้ไปยงัความเศรา้โศกยิง่นกั เพราะเขาไดบ้นิขึน้ไปสู่ทีพ่กัพงิ
เบือ้งบนขณะทีย่งัอยูใ่นวยัที่แยม้บานสดใส แต่เขาเป็นอสิระจากทีพ่กัอนัทุกขโ์ศกนี้ และหนัหน้าไปยงัทีพ่กัพงินิ
รนัดรใ์นอาณาจกัรสวรรค ์เป็นอสิระจากโลกทีม่ดืมนและคบัแคบน้ี และไดร้บีไปยงัอาณาจกัรอาภาอนัวสิุทธิ ์
เหล่านี้คอืสิง่ทีป่ลอบโยนหวัใจของเรา 

เมธาสวรรคท์ีไ่มอ่าจหยัง่รูอ้ยูเ่บือ้งหลงัของเหตุการณ์ทีป่วดรา้วใจเช่นนี้ สิง่ทีเ่ป็นราวกบัว่าคนสวนที่
เมตตาไดย้า้ยตน้อ่อนทีเ่ขยีวสดจากบรเิวณทีค่บัแคบไปไวใ้นทีโ่ล่งแจง้ การยา้ยนี้มไิดเ้ป็นเหตุใหต้น้อ่อนรว่งโรย 
ไมโ่ตหรอืตาย ไมเ่ลย แต่กลบัท าใหต้น้อ่อนเตบิโตงอกงาม สดชื่น เขยีวขจแีละออกผล ความลบัน้ีคนสวนทราบ
ด ีแต่คนทีไ่มท่ราบความอารนีี้คดิว่าคนสวนถอนรากตน้อ่อนไปเพราะความโกรธ แต่ส าหรบัผูท้ีท่ราบ ความลบั
นี้เป็นทีป่ระจกัษ์ชดั และประกาศติทีก่ าหนดไวล้่วงหน้านี้ไดร้บัการพจิารณาว่าเป็นพระพร ดงันัน้อย่าไดเ้ศรา้
โศกหรอืสลดใจต่อการจากไปของวหิคทีซ่ื่อสตัยน์ี้ ไมเ่พยีงเท่านัน้ ในทุกสภาพแวดลอ้มจงอธษิฐานเพื่อเยาวชน
ผูน้ี้ วงิวอนขอใหเ้ขาไดร้บัการอภยัและพฒันาไป 

พระอบัดุลบาฮา (SWAB 199-200) 

 
22 สิงหาคม 

ดกูร หญงิรบัใชผู้เ้ป็นทีร่กัของพระผูเ้ป็นเจา้ แมว้่าการสูญเสยีบุตรนัน้แสนจะปวดรา้วใจและเกนิกว่าที่
มนุษยจ์ะทนได ้ถงึกระนัน้ ผูท้ี่รูแ้ละเขา้ใจจะนอนใจว่าบุตรมไิดส้ญูไปแต่ไดจ้ากภพนี้ไปสู่อกีภพหนึ่ง และเธอจะ
ไดพ้บเขาในอาณาจกัรสวรรค ์การกลบัมาอยูร่ว่มกนัในภพนัน้จะยัง่ยนืชัว่นิรนัดร ์แต่ในภพนี้การพรากจากกนั
นัน้เลีย่งไมไ่ดแ้ละยงัความเศรา้โศกอยา่งปวดรา้ว 

ขอความสรรเสรญิจงมแีด่พระผูเ้ป็นเจา้ทีเ่จา้มคีวามศรทัธา และก าลงัหนัหน้ามาสู่อาณาจกัรอนนัต ์และ
เชื่อว่าภพสวรรคม์จีรงิ ดงันัน้อยา่ไดส้ลดใจ อย่าเพลยีใจหรอืถอนหายใจ อยา่คร ่าครวญหรอืร ่าไห ้เพราะความ
กงัวลและความเศรา้โศกจะกระทบวญิญาณของเขาอยา่งมากในอาณาจกัรสวรรค์ 

บุตรทีร่กัคนน้ีกล่าวต่อเจา้จากภพทีเ่รน้ลบัว่า: ดกูร มารดาผูเ้มตตา จงขอบคุณการบรบิาลจากสวรรคท์ี่
ขา้พเจา้ไดเ้ป็นอสิระจากกรงทีม่ดืมนและคบัแคบนี้ และเป็นเสมอืนวหิคในทุ่งหญ้า ถา้ขา้พเจา้ไดเ้หนิไปสู่ภพ
สวรรค ์ซึง่เป็นภพทีก่วา้งใหญ่ไพศาล เรอืงรองและเบกิบานหรรษาอนนัต ์ดกูร มารดาผูเ้มตตา ดงันัน้อย่าได้
เศรา้โศกหรอืเสยีใจ ขา้พเจา้ไมไ่ดส้ญูไป มไิดห้ายไปหรอืดบัสิน้ไป ขา้พเจา้ไดส้ลดัรปูกายทิง้ไปและไดช้ธูงใน
ภพแห่งวญิญาณนี้ การพรากจากกนัน้ีจะตามมาดว้ยการอยูร่ว่มกนัชัว่นิรนัดร ์ท่านจะพบขา้พเจา้ในทะเลแสงใน
สวรรคข์องพระผูเ้ป็นนาย 

พระอบัดุลบาฮา (SWAB 201) 
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23 สิงหาคม 

จงใครค่รวญดสูิง่ทีก่วเีขยีนไว:้ “อยา่แปลกใจหากพระผูเ้ป็นทีร่กัยิง่อยูใ่กลก้บัขา้พเจา้มากกว่าตวัขา้พเจา้
เอง แต่จงแปลกใจไดว้่า แมจ้ะใกลเ้ช่นนี้ ขา้พเจา้กย็งัอยู่ห่างไกลจากพระองค์”...จงพจิารณาดวูจนะทีพ่ระผูเ้ป็น
เจา้เปิดเผยไวว้่า “เราอยูใ่กลก้บัมนุษยม์ากกว่าเสน้โลหติของมนุษยเ์อง” ในการพาดพงิถงึวจนะนี้กวไีดก้ล่าวว่า 
แมก้ารส าแดงองคข์องพระผูเ้ป็นทีร่กัยิง่ไดซ้มึซาบชวีติของขา้พเจา้ จนพระองคอ์ยูใ่กลก้บัขา้พเจา้มากกว่าเสน้
โลหติของขา้พเจา้เอง แมว้่าขา้พเจา้มัน่ใจในความจรงินี้และยอมรบัสถานะของตนเอง ขา้พเจา้กย็งัคงอยูไ่กล
จากพระองค ์ดงันี้กวหีมายความว่า หวัใจของเขาซึง่เป็นคฤหาสถข์องพระผูท้รงปรานีและเป็นบลัลงักส์ าหรบั
การเปิดเผยอาภาของพระองค ์กลบัลมืพระผูส้รา้ง หลงไปจากหนทางของพระองค ์ปิดกัน้ตนเองจากความ
รุง่โรจน์ของพระองค ์และเป้ือนมลทนิของกเิลส 

ควรระลกึไว ้ณ ทีน่ี้ว่า พระผูเ้ป็นเจา้ทีแ่ทจ้รงิองคเ์ดยีวทรงความประเสรฐิเหนือความใกลช้ดิและความ
ห่างไกล สภาวะของพระองคอ์ยูเ่หนือขอ้จ ากดัเหล่านี้ ความสมัพนัธท์ีพ่ระองคม์ต่ีอมนุษยน์ัน้วดัไมไ่ด ้การทีบ่าง
คนอยูใ่กลแ้ละคนอื่นอยูไ่กล เป็นเรือ่งของสภาวะของพวกเขา 

พระบาฮาอุลลาห ์(GWB 185-6) 

 
24 สิงหาคม 

การทีห่วัใจคอืบลัลงักท์ีเ่ป็นจดุหมายของการปรากฏองคข์องพระผูเ้ป็นเจา้ พระผูท้รงปรานี ไดร้บัการ
ยนืยนัโดยวาทะศกัดิส์ทิธิท์ ีเ่ราเปิดเผยไวก่้อนน้ี หน่ึงในวาทะเหล่าน้ีคอื: “โลกและสวรรคไ์มส่ามารถบรรจเุรา สิง่
เดยีวทีส่ามารถบรรจเุราคอืหวัใจของผูท้ีเ่ชื่อในเราและซื่อสตัยต่์อศาสนาของเรา” บ่อยแค่ไหนทีห่วัใจของมนุษย ์
ซึง่เป็นผูร้บัแสงธรรมของพระผูเ้ป็นเจา้และเป็นคฤหาสถ์แห่งการปรากฏองคข์องพระผูท้รงปรานี ไดห้ลงไปจาก
พระผูเ้ป็นแหล่งก าเนิดของแสงนัน้และเป็นทีม่าของการมาปรากฏนัน้ ทฐิใินหวัใจคอืตวัพาหวัใจไกลไปจากพระ
ผูเ้ป็นเจา้ และทิง้ใหห้วัใจนัน้ไกลห่างจากพระองค ์อยา่งไรกต็ามหวัใจทีต่ระหนกัว่าพระองคส์ถติอยู ่ไดอ้ยูใ่กล้
พระองค ์และถอืว่าหวัใจนัน้ไดเ้ขา้มาใกลบ้ลัลงักข์องพระองค์ 

พระบาฮาอุลลาห ์(GWB 186) 

 
25 สิงหาคม 

นอกจากนี้จงพจิารณาดวู่า บ่อยแค่ไหนทีม่นุษยล์มืตนเอง ขณะทีพ่ระผูเ้ป็นเจา้ทรงทราบผูท้ีพ่ระองคส์รา้ง
ขึน้มาเสมอ เพราะความรูข้องพระองคห์อ้มลอ้มทุกสรรพสิง่ และทรงสาดรศัมอีนัรุง่โรจน์มายงัมนุษยเ์รือ่ยไป 
ดงันัน้จงึเป็นทีป่ระจกัษ์ว่าในสภาวะเช่นนี้พระองคอ์ยูใ่กลก้บัมนุษยม์ากกว่าตวัเขาเอง แทจ้รงิแลว้พระองคจ์ะอยู่
ใกลเ้ช่นน้ีตลอดไป เพราะว่าพระผูเ้ป็นเจา้ทีแ่ทจ้รงิองคเ์ดยีวทรงรูทุ้กสิง่ เหน็ทุกสิง่ และเขา้ใจทุกสิง่ แต่มนุษยม์ี
แนวโน้มจะหลงผดิ และไมรู่ค้วามลกึลบัทีอ่ยูใ่นตวัเขา... 

พระบาฮาอุลลาห ์(GWB 186) 
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26 สิงหาคม 

“เวลาส าหรบัท าลายโลกและประชาชนบนโลกมาถงึแลว้” “ชัว่โมงนัน้ก าลงัใกลเ้ขา้มา คอืชัว่โมงทีค่วาม
โกลาหลอนัใหญ่หลวงจะบงัเกดิขึน้” “วนัแห่งพนัธสญัญามาถงึแลว้ คอืวนัทีก่ารทดสอบอนัทรมานจะสาดซดั
เหนือศรีษะและใตฝ้า่เทา้ของเจา้ และกล่าวว่า: ‘จงลิม้รสสิง่ทีม่อืของเจา้ไดก้ระท า!’” “ในไมช่า้พายแุห่งการ
ลงโทษของพระผูเ้ป็นเจา้จะพดักระโชกเจา้และธุลจีากนรกจะปกคลุมเจา้” “และเมือ่ถงึชัว่โมงทีก่ าหนดจะปรากฏ
อยา่งทนัใดในสิง่ทีจ่ะท าใหแ้ขนขาของมนุษยชาตสิัน่สะทา้น” “วนันัน้ก าลงัใกลเ้ขา้มา คอืวนัทีเ่ปลวไฟของอารย
ธรรมจะเผาผลาญเมอืงทัง้หลาย และชวิหาของความโอฬารจะประกาศว่า: ‘อาณาจกัรเป็นของพระผูเ้ป็นเจา้ 
พระผูท้รงมหทิธานุภาพ พระผูเ้ป็นทีส่รรเสรญิ!’” “วนันัน้จะมาถงึในไมช่า้ คอืวนัทีเ่จา้จะรอ้งขอความช่วยเหลอื
และจะไมไ่ดร้บัค าตอบ” 

พระบาฮาอุลลาห ์(PDC 1-2) 

 
27 สิงหาคม 

“ดกูร ประชาชน จงตื่นตวัขึน้เพื่อเตรยีมพรอ้มส าหรบัวนัแห่งความยตุธิรรมของพระผูเ้ป็นเจา้ เพราะ
ชัว่โมงทีส่ญัญาไวม้าถงึแลว้” “จงละทิง้สิง่ทีเ่จา้ครอบครอง และยดึสิง่ทีพ่ระผูเ้ป็นเจา้ พระผูโ้น้มคอมนุษยใ์ห้
ต ่าลง ทรงน ามา จงรูไ้วเ้ป็นทีแ่น่นอนว่า หากเจา้ไมเ่ลกิสิง่ทีเ่จา้ไดก้ระท า การลงโทษจะตามเล่นงานเจา้จากรอบ
ดา้น และเจา้จะไดเ้หน็สิง่ทีส่าหสักว่าทีเ่จา้เคยเหน็” “ดกูร ประชาชน! เราไดก้ าหนดเวลาไวส้ าหรบัเจา้แลว้ เมือ่
ถงึชัว่โมงทีก่ าหนด หากเจา้ยงัไมห่นัมาหาพระผูเ้ป็นเจา้ พระองคจ์ะใชค้วามรนุแรงกบัเจา้แน่ และจะบนัดาลให้
ความทรมานอนัสาหสัมาโจมตเีจา้จากทุกทศิทาง การลงโทษทีพ่ระผูเ้ป็นเจา้จะใชล้งโทษเจา้ในตอนนัน้ช่าง
รนุแรงเพยีงใด!” 

พระบาฮาอุลลาห ์(PDC 3) 

 
28 สิงหาคม 

“จงรูค้วามจรงิไวว้่า การกดขีอ่นัใหญ่หลวงเหล่านี้ทีบ่งัเกดิกบัโลก ก าลงัเตรยีมพภิพส าหรบัการมาถงึของ
ความยตุธิรรมอนัยิง่ใหญ่ทีสุ่ด” “พระองคท์รงเสดจ็มากบัความยตุธิรรมทีเ่คยประดบัมนุษยชาต ิและถงึกระนัน้
ประชาชนส่วนใหญ่ยงัคงหลบัใหล”...“วนันัน้ก าลงัใกลเ้ขา้มา คอืวนัทีผู่ซ้ ื่อสตัยจ์ะไดเ้หน็ดวงตะวนัแห่งความ
ยตุธิรรมฉายแสงอยา่งเจดิจา้จากอรโุณทยัแห่งความรุง่โรจน์” “ความอบัอายทีเ่รารบัมาไดเ้ปิดเผยความรุง่โรจน์
ทีเ่คยอาบทุกสรรพสิง่ และความทารณุทีเ่ราทนมาท าใหด้วงตะวนัแห่งความยตุธิรรมปรากฏขึน้มาและสาดรศัมี
มายงัมนุษย”์ 

พระบาฮาอุลลาห ์(ADJ 23) 
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29 สิงหาคม 

ท านองเดยีวกนัเจา้ถามว่าในยคุศาสนาบาไฮนี้ ผูม้ธีรรมจะมชียัในทีสุ่ดหรอืไม ่เป็นทีแ่น่นอนว่าธรรมะ
ยอ่มชนะวตัถุนิยม เทพจะก าราบมนุษย ์และโดยอาศยัการศกึษาของสวรรค ์มวลมนุษยช์าตจิะกา้วหน้าไปไกล
ในทุกระดบัของชวีติ เวน้แต่บรรดาผูท้ีต่าบอด หหูนวก เป็นใบแ้ละไรช้วีติ บุคคลเช่นพวกเขาจะเขา้ใจแสงสว่าง
ไดอ้ยา่งไร? แมว้่ารงัสขีองดวงอาทติยใ์หค้วามสว่างทุกซอกมมุทีม่ดืมดิบนโลก คนตาบอดกไ็มไ่ดร้บัความสว่าง
นี้ และแมว้่าฝนแห่งความปรานีสวรรคต์กมาอย่างหนกั ก็ไมม่ตีน้อ่อนหรอืดอกไมใ้ดบานขึน้มาจากดนิทีไ่มด่ไีด้ 

พระอบัดุลบาฮา (SWAB 191-2) 

 
30 สิงหาคม 

หน้าทีส่องประการตกอยูก่บัผูท้ีย่อมรบัอรโุณทยัแห่งเอกภาพของพระผูเ้ป็นเจา้ และยอมรบัสจัธรรมของ
พระผูแ้สดงความเป็นหน่ึงของพระองค ์หน้าทีป่ระการแรกคอืมัน่คงในความรกัของพระองค ์มัน่คงอย่างทีไ่มว่่า
ศตัรจูะโห่รอ้งหรอืผูอ้วดอา้งทีไ่รส้าระจะส่งเสยีง กไ็มส่ามารถยบัยัง้เขามใิหย้ดึเหนี่ยวพระผูเ้ป็นสจัธรรมนิรนัดร์
หรอืท าใหเ้ขาใส่ใจต่อสิง่เหล่านี้ ประการทีส่องคอืการเคร่งครดัปฏบิตัติามกฎทีพ่ระองคบ์ญัญตั ิซึง่พระองค์
บญัญตัไิวเ้สมอมา และจะบญัญตัต่ิอไปส าหรบัมนุษย ์และกฎเหล่านี้จะแยกใหเ้หน็สจัธรรมและความจอมปลอม 

พระบาฮาอุลลาห ์(GWB 289-90) 

 
31 สิงหาคม 

ทาจาลี (ความโชติช่วง) ข้อท่ีสอง 

คอืความมัน่คงในศาสนาของพระผูเ้ป็นเจา้ ความรุง่โรจน์ของพระองคจ์งเจรญิ และไมผ่นัแปรไปจาก
ความรกัของพระองค ์ซึง่จะบรรลุไมไ่ดน้อกจากจะยอมรบัพระองคอ์ยา่งสุดหวัใจ และการยอมรบัน้ีจะเป็นไป
ไมไ่ดน้อกจากจะมศีรทัธาในวจนะทีอุ่ดมพร: “พระองคก์ระท าตามทีพ่ระองคป์รารถนา” ใครกต็ามทีย่ดึมัน่ใน
วจนะอนัประเสรฐิและดื่มสายธารแห่งวาทะทีอ่ยูใ่นวจนะนัน้ จะเป่ียมไปดว้ยความไม่ผนัแปรอยา่งทีต่ าราทัง้หมด
บนโลกกไ็มส่ามารถกัน้เขาจากคมัภรีแ์มบ่ท 

พระบาฮาอุลลาห ์(TB 51) 
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กนัยายน 

1 กนัยายน 

ดกูร ประชาชน หน้าทีป่ระการแรกคอืการยอมรบัพระผูเ้ป็นเจา้ทีแ่ทจ้รงิองคเ์ดยีว ความรุง่โรจน์ของ
พระองคเ์ป็นทีส่รรเสรญิ หน้าทีป่ระการทีส่องคอืความไม่ผนัแปรในศาสนาของพระองค ์และหลงัจากนี้ หน้าที่
ของผูน้ัน้คอืการช าระความร ่ารวยและสมบตัขิองตนใหบ้รสิุทธิต์ามทีพ่ระผูเ้ป็นเจา้บญัญตัไิว ้ดงันัน้ควรทีเ่จา้จะ
ส าเรจ็หน้าทีท่ีม่ต่ีอสทิธขิองพระผูเ้ป็นเจา้ก่อน แลว้จงึมุ่งไปยงับา้นทีอุ่ดมพรของพระองค ์นี้คอืสญัลกัษณ์แห่ง
กรณุาธคิุณทีบ่อกใหเ้จา้รูไ้ว ้

บญัญตันิี้ (ฮุคุคุลลาห)์ ผกูมดัทุกคน และเมือ่ปฏบิตัติามผูน้ัน้จะไดร้บัเกยีรต ิเพราะสิง่นี้ช่วยช าระสมบตัิ
ของตนใหบ้รสิุทธิ ์อกีทัง้น าพรและความเจรญิรุง่เรอืงมาให ้อยา่งไรกต็ามประชาชนยงัไม่รูค้วามส าคญัของเรือ่ง
นี้ หากพวกเขาพยายามอยูเ่สมอทีจ่ะกอบโกยความร ่ารวยดว้ยวธิทีีช่อบหรอืไมช่อบดว้ยกฎหมายเพื่อว่าจะให้
เป็นมรดกแก่ทายาท และสิง่นี้มขีอ้ดอีะไรไม่มใีครบอกได ้ในยคุนี้ทายาททีแ่ทจ้รงิคอืพระวจนะของพระผูเ้ป็นเจา้ 
เนื่องดว้ยเจตนาทีอ่ยูเ่บือ้งหลงัของการสบืมรดกคอืเพื่อจะสงวนชื่อและรอ่งรอยของมนุษย ์เป็นทีช่ดัเจนไร้ขอ้
กงัขาว่า เวลาหลายศตวรรษและหลายยคุทีห่มุนเวยีนไปจะลบรอ่งรอยเหล่านี้ ขณะทีทุ่กวจนะทีป่ากกาแห่ง
ความรุง่โรจน์ลขิติไวเ้ป็นเกยีรตกิบัผูใ้ดกจ็ะคงอยูต่ราบเท่าทีอ่าณาจกัรสวรรคแ์ละโลกยงัอยู่ 

พระบาฮาอุลลาห ์(HQ no. 31, 42) 

 
2 กนัยายน 

เราขอปฏญิาณต่อพระผูเ้ป็นเจา้! ในสายตาของพระผูท้รงมหทิธานุภาพ ไม่มใีครน่ารงัเกยีจเพราะความ
จน แต่กลบัจะไดร้บัการยกย่องถา้เขาเป็นพวกทีอ่ดทน พระพรจงมแีด่ผูท้ีอ่ดทนอยา่งแน่วแน่ ความหายนะ
บงัเกดิกบัคนร ่ารวยทีต่จีากฮุคุคุลลาห ์และไมป่ฏบิตัติามสิง่ทีบ่ญัญตัไิวส้ าหรบัพวกเขาในธรรมจารกึทีพ่ระองค์
อภริกัษ์ไว ้

เจา้เขยีนมาว่า พวกเขาไดป้ฏญิาณตนทีจ่ะใชช้วีติอยา่งมธัยสัถท์ีสุ่ดเพื่อจะส่งรายไดท้ีเ่หลอืมาใหพ้ระองค ์
เรือ่งน้ีถูกกล่าวถงึ ณ ราชส านกัอนัวสิุทธิข์องพระองค ์พระองคก์ล่าวว่า: ขอใหพ้วกเขาเดนิสายกลางและอยา่สุม
ความแรน้แคน้ใหก้บัตนเอง เราอยากใหท้ัง้สองคนนัน้ไดใ้ชช้วีติทีน่่าอภริมย ์

พระบาฮาอุลลาห ์(HQ no. 25, 57) 

 
3 กนัยายน 

บาไฮควรด าเนินงานสอนศาสนาอย่างแขง็ขนัในทุกสภาพการณ์ เพราะอ านาจค ้าจนุจากสวรรคข์ึน้กบัการ
สอน หากบาไฮละเวน้จากการมสี่วนรว่มในงานสอนอย่างสุดหวัใจ อยา่งแขง็ขนัและเตม็ที ่ไมม่ขีอ้สงสยัว่าเขาจะ
ถูกพรากจากพระพรของอาณาจกัรอบัฮา ถงึกระนัน้ กจิกรรมนี้ควรใชค้วามรอบคอบมใิช่ความรอบคอบทีใ่หผู้้
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นัน้เงยีบแลว้ลมืหน้าที ่แต่ใหเ้ขาอดกลัน้ มคีวามรกั เมตตาและอดทน มอุีปนิสยัใจคอทีด่แีละการกระท าที่
บรสิุทธิ ์กล่าวโดยยอ่ จงใหก้ าลงัใจมติรสหายแต่ละคนใหส้อนศาสนาของพระผูเ้ป็นเจา้ และชกัน าพวกเขาใหห้นั
มาสนใจความหมายของความรอบคอบน้ีทีก่ล่าวไวใ้นธรรมลขิติ ซึง่เป็นแก่นของการสอนศาสนา แต่ทัง้หมดนี้
ตอ้งท าดว้ยความอดกลัน้อย่างยิง่ เพื่อว่าอ านาจค ้าจุนจากสวรรคจ์ะมาช่วยเหลอืมติรสหาย 

พระอบัดุลบาฮา (SWAB 268) 
 

4 กนัยายน 

เกีย่วกบัมลูฐานของการสอนศาสนา:  จงรูไ้วว้่าการมอบพระธรรมจะส าเรจ็ไดก้ต็อ้งอาศยัคุณธรรมและ
การ กระท าทีด่งีาม วาจาทีก่ระจ่างชดั และความสุขทีส่ะทอ้นจากใบหน้าของผูอ้รรถาธบิายค าสอน จ าเป็นทีก่าร
กระท าของครคูวรเป็นขอ้ยนืยนัสจัธรรมในค าพดูของตน นี้คอืสถานะของผูท้ีแ่พรก่ระจายสุคนธรสของพระผูเ้ป็น
เจา้และคุณสมบตัขิองผูท้ีศ่รทัธาอยา่งจรงิใจ 

เมือ่พระผูเ้ป็นนายช่วยใหเ้จา้บรรลุถงึสถานะน้ีแลว้ จงวางใจไดว้่าพระองคจ์ะดลใจเจา้ดว้ยวาทะแห่งสจั
ธรรม และจะท าใหเ้จา้พดูดว้ยลมหายใจของพระวญิญาณบรสิุทธิ ์

พระอบัดุลบาฮา (SWAB 175) 
 

5 กนัยายน 

ใครกต็ามในหมูพ่วกเจา้ทีลุ่กขึน้สอนศาสนาของพระผูเ้ป็นนายของเขา ก่อนอื่นใดขอใหเ้ขาสอนตวัเอง
เพื่อว่าวาจาของเขาจะดงึดดูหวัใจของผูท้ีไ่ดย้นิ นอกจากว่าเขาสอนตวัเองเสยีก่อน ถอ้ยค าของเขาจะไมโ่น้ม
น้าวหวัใจของผูแ้สวงหา ดกูร ประชาชน จงมสีตอิยา่เป็นพวกทีใ่หค้ าแนะน าทีด่ต่ีอผูอ้ื่น แต่ตนลมืท าเสยีเอง 
วจนะดงัเช่นทีก่ล่าวมานี้ ถดัมาคอืทุกสรรพสิง่และถดัมาคอืเทพยดาทีอ่ยูใ่กลพ้ระผูเ้ป็นเจา้ ต่างกล่าวหาพวกเขา
ว่าจอมปลอม 

พระบาฮาอุลลาห ์(GWB 277) 
 

6 กนัยายน 

ดกูร ผูท้ีเ่ชื่อในพระผูเ้ป็นเจา้! กล่าวโดยยอ่ พระธรรมในคมัภรีส์วรรคค์อืดงันี้: หากวญิญาณสองดวง
ทะเลาะและโตเ้ถยีงกนัเกีย่วกบัปญัหาธรรม เหน็ไมต่รงกนัและโตแ้ยง้กนั ทัง้คู่เป็นฝ่ายผดิ ขอ้ดขีองกฎทีโ่ตแ้ยง้
ไมไ่ดน้ี้ของพระผูเ้ป็นเจา้คอื: จะไม่มกีารโตเ้ถยีงหรอืโตแ้ยง้กนัระหว่างวญิญาณสองดวงทีเ่ชื่อในพระผูเ้ป็นเจา้ 
ทัง้สองจะพดูกนัดว้ยมติรภาพและความรกัอย่างไมรู่เ้ลอืน หากดเูหมอืนจะมกีารโตแ้ยง้กนัเพยีงเลก็น้อย ทัง้คู่
ตอ้งเงยีบและไมอ่ภปิรายกนัต่อ แต่ใหถ้ามความจรงิเกีย่วกบัปญัหาจากผูต้คีวามทีไ่ดร้บัแต่งตัง้น้ีคอืบญัชาทีแ่ยง้
ไมไ่ด!้ 

ขอบาฮา เอลอบัฮา สถติอยูก่บัเจา้! 
พระอบัดุลบาฮา (TDP 53) 
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7 กนัยายน 

งานฉลองบญุ อ านาจ 

(เริม่งานหลงัดวงอาทติยต์ก) 

จงเป็นประหน่ึงภราดรทีแ่ทจ้รงิในศาสนาเดยีวกนัทีแ่บ่งแยกไมไ่ดข้องพระผูเ้ป็นเจา้ โดยไม่มใีครเป็นอื่น
เพราะแทจ้รงิแลว้พระผูเ้ป็นเจา้ปรารถนาใหห้วัใจของเจา้กลายเป็นกระจกส าหรบัภราดรรว่มศาสนา เพื่อว่าเจา้
จะพบตนเองสะทอ้นอยูใ่นพวกเขา และพวกเขาสะทอ้นอยูใ่นตวัเจา้ นี้คอืวถิธีรรมทีแ่ทจ้รงิของพระผูเ้ป็นเจา้   
พระผูท้รงมหทิธานุภาพ แทจ้รงิแลว้พระองคค์อยเฝ้าดกูารกระท าของเจา้ 

พระบ๊อบ (SWB 56) 

 
8 กนัยายน 

ดกูร คนรกัของพระผูถู้กประทุษรา้ยน้ี! จงช าระดวงตาของเจา้ เพื่อว่าเจา้จะไดไ้มเ่หน็ผูใ้ดแตกต่างจากตวั
เจา้เอง อยา่มองใครเป็นคนแปลกหน้า แต่จงมองมนุษยท์ุกคนว่าเป็นเพื่อน เพราะความรกัและสามคัคเีกดิขึน้ได้
ยากหากเจา้มองว่าเขาเป็นอื่น และในยคุใหม่ทีน่่าพศิวงนี้ ธรรมลขิติกล่าวไวว้่า เราตอ้งเป็นหน่ึงเดยีวกนักบั
ประชาชนทุกคน เราตอ้งไม่มองความหยาบหรอืความอยุตธิรรม ไมม่องความประสงคร์า้ยหรอืความเป็นศตัรู
หรอืความเกลยีดชงั แต่ควรมองไปยงันภาแห่งความรุง่โรจน์จรินัดร เพราะแต่ละคนคอืสญัลกัษณ์ของพระผูเ้ป็น
เจา้ และมาเกดิในโลกนี้โดยกรณุาธคิุณของพระผูเ้ป็นนายและอานุภาพของพระองค ์ดงันัน้พวกเขาไมใ่ช่คน
แปลกหน้าแต่เป็นคนในครอบครวั ไมใ่ช่คนต่างแดนแต่เป็นเพื่อน และควรไดร้บัการปฏบิตัติามนัน้ 

พระอบัดุลบาฮา (SWAB 24) 

 
9 กนัยายน 

ยคุนี้คอืยคุทีพ่ระผูท้รงปรานีเสดจ็ลงมาในเมฆาแห่งความรูพ้รอ้มดว้ยอธปิไตยอนัประจกัษ์แจง้ พระองค์
ทราบการกระท าของมนุษยเ์ป็นอย่างด ีพระองคค์อืผูซ้ึง่ไมม่ใีครจ าความรุง่โรจน์ของพระองคไ์มไ่ด ้หากเจา้
เพยีงแต่เขา้ใจ นภาของทุกศาสนาฉีกออกและวสุธาแห่งความเขา้ใจของมนุษยแ์ยกออก และเทพยดาของพระผู้
เป็นเจา้ก าลงัลงมา ยคุนี้คอืยคุทีม่แีต่การหลอกลวงกนั แลว้เจา้จะหนีไปไหนได้? ภเูขาทลายลงแลว้และทอ้งฟ้า
พบัเขา้มาหากนั และทัง้พภิพอยู่ในเงือ้มมอืของพระองค ์ใครหรอืทีคุ่ม้ครองเจา้ได้? ไมม่ ีพระผูเ้ป็นผูท้รงปรานี
เป็นพยาน! ไมม่ใีครนอกจากพระผูเ้ป็นเจา้ พระผูท้รงมหทิธานุภาพ พระผูท้รงความรุง่โรจน์ พระผูท้รงเมตตา 

พระบาฮาอุลลาห ์(GWB 45) 
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10 กนัยายน 

ความบรสิุทธิแ์ละมธีรรมในทุกเรือ่งคอืคุณลกัษณะหนึ่งของดวงวญิญาณทีเ่ครง่ศาสนา และเป็นคุณสมบตัิ
ทีจ่ าเป็นของจติใจทีอ่สิระ ความสมบรูณ์ทีล่ ้าเลศิทีสุ่ดคอืความไม่มดี่างพรอ้ยและการแกไ้ขขอ้บกพรอ่งทุกอย่าง
เมือ่ใครมคีวามสะอาดและบรสิุทธิใ์นทุกแง ่เขาจะเป็นศูนยก์ลางสะทอ้นอาภาสวรรค ์

ในแนวทางด าเนินชวีติของมนุษย ์ประการแรกตอ้งมคีวามบรสิุทธิ ์จากนัน้ตอ้งมคีวามสดชื่น ความ
สะอาดและจติใจทีอ่สิระ ประการแรกกน้ล าธารตอ้งสะอาดก่อน จากนัน้จงึใหล้ าน ้าบรสิุทธิไ์หลเขา้มา ดวงตาที่
บรสิุทธิย์นิดต่ีอจนิตภาพอนัเกษมสนัตข์องพระผูเ้ป็นนาย และรูว้่าการประสบน้ีมคีวามหมายว่าอย่างไร ประสาท
สมัผสัทีบ่รสิุทธิส์ดูสุคนธรสทีโ่ชยมาจากสวนกุหลาบแห่งกรณุาธคิุณของพระองค ์หวัใจทีผุ่ดผ่องจะสะทอ้น
ใบหน้าอนัสดใสของสจัธรรม 

พระอบัดุลบาฮา (SWAB 146) 

 
11 กนัยายน 

ความหมายของเราคอื ในทุกแงข่องชวีติ ความบรสิุทธิแ์ละมธีรรม ความสะอาดและละเอยีดอ่อน ยก
สภาวะของมนุษยแ์ละพฒันาวญิญาณของมนุษย ์แมจ้ะเป็นทางกาย ความสะอาดกน็ าไปสู่การยกระดบัจติใจ ดัง่
ทีธ่รรมลขิติกล่าวไวช้ดัเจน และมอีทิธพิลอยา่งมากต่อวญิญาณ เสมอืนน ้าเสยีงทีห่วานเสนาะหรอืท านองเพลง 
แมว้่าเสยีงจะเป็นเพยีงการสัน่สะเทอืนในอากาศซึง่มผีลต่อเสน้ประสาทห ูและการสัน่สะเทอืนเป็นเพยีง
ปรากฏการณ์ทีไ่ปตามอากาศ กระนัน้จงดูซวิ่า เสยีงนัน้ไหวความรูส้กึเช่นไร ท านองเสนาะคอืปีกส าหรบัจติใจ 
และท าใหว้ญิญาณสัน่ไหวดว้ยความปีต ิใจความกค็อืความสะอาดทางกายมผีลต่อวญิญาณของมนุษย์ 

พระอบัดุลบาฮา (SWAB 146-7) 

 
12 กนัยายน 

แต่มสีิง่ตอ้งหา้มอื่นๆ อกีทีม่ไิดก่้อใหเ้กดิอนัตรายทนัท ีและผลรา้ยของมนัเกดิขึน้ทลีะน้อย การแตะตอ้ง
สิง่เหล่านี้เป็นทีร่งัเกยีจส าหรบัพระผูเ้ป็นนาย น่าต าหนิในสายตาของพระองค ์และน่าขยะแขยง อย่างไรกต็าม
ในพระธรรมมไิดร้ะบุสิง่เหล่านี้ไวแ้น่ชดัว่าเป็นขอ้หา้มอยา่งเดด็ขาด แต่กค็วรหลกีเลีย่งเพราะจ าเป็นต่อความ
บรสิุทธิ ์ความสะอาด การรกัษาสุขภาพและปลอดจากการเสพตดิ 

หนึ่งในสิง่เหล่านี้คอืการสูบบุหรีซ่ึง่สกปรก เหมน็ น่ารงัเกยีจ และเป็นนิสยัทีไ่มด่ ีซึง่ภยัของบุหรีค่่อยๆ 
ปรากฏชดัต่อทุกคน... 

...ในสายตาของพระผูเ้ป็นเจา้ การสบูบุหรีน่ัน้โสมม น่ารงัเกยีจและควรปรามอย่างยิง่ และเป็นอนัตราย
รา้ยแรงต่อสุขภาพแมจ้ะเป็นไปทลีะน้อยกต็าม การสบูบุหรีย่งัเป็นการเสยีเงนิและเสยีเวลา และท าใหผู้ส้บูเป็น
เหยือ่ของการเสพตดิทีเ่ป็นภยั ดงันัน้ส าหรบัผูท้ีม่ ัน่คงในพระปฏญิญา การตดิบุหรีเ่ป็นทีน่่าต าหนิดว้ยเหตุผล
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และประสบการณ์ และการเลกิบุหรีจ่ะท าใหจ้ติใจของทุกคนสงบและผ่อนคลาย นอกจากนี้การเลกิบุหรีจ่ะท าให้
เราสามารถมปีากทีส่ดชื่น มนีิ้วทีไ่มเ่ป้ือน และผมทีไ่ม่มกีลิน่เหมน็น่ารงัเกยีจ 

พระอบัดุลบาฮา (SWAB 147-8) 
 

13 กนัยายน 

ดกูร กองทพัแห่งชวีติ! ประเทศตะวนัออกและตะวนัตกไดร้ว่มกนับชูาดวงดาวทีร่บิหรี ่และหนัไปหาขอบ
ฟ้าทีม่ดืมนเพื่ออธษิฐาน...พวกเขาถอืธรรมเนียมและประเพณนีิยมบางอย่างว่าเป็นรากฐานทีไ่มม่เีปลีย่นแปลง
ของศาสนาของพระผูเ้ป็นเจา้ และสถาปนาตนเองอย่างมัน่คงอยูใ่นนัน้ พวกเขาคดิว่าตนไดบ้รรลุถงึสุดยอดของ
ความส าเรจ็และเจรญิรุง่เรอืง แต่ในความเป็นจรงิแลว้พวกเขาจมลงไปในก้นบึง้ของความลมืสต ิเพราะพราก
ตนเองจากพระพรของพระผูเ้ป็นเจา้โดยสิน้เชงิ 

รากฐานของศาสนาของพระผูเ้ป็นเจา้คอืการบรรลุความสมบรูณ์เลศิทางธรรม และการไดร้บัพระพรอเนก
อนนัตจ์ากพระองค ์จดุประสงคส์ าคญัของความศรทัธาและความเชื่อคอื การช่วยให้วญิญาณของมนุษยเ์จรญิขึน้
ดว้ยกรณุาธคิุณทีห่ลัง่ลงมาจากเบือ้งบน หากไมบ่รรลุจุดประสงคน์ี้กเ็ท่ากบัเป็นการพรากวญิญาณนัน้และเป็น
ไฟนรกทีท่รมาน 

ดงันัน้เป็นหน้าทีข่องบาไฮทุกคนทีจ่ะตอ้งตรกึตรองเรือ่งทีล่ะเอยีดและส าคญันี้ในหวัใจ เพื่อว่าพวกเขาจะ
ไมห่ลงพอใจกบัเสยีงเอะอะโห่รอ้งและค าสอนทีไ่รแ้ก่นสารเหมอืนในศาสนาอื่น...เพราะในยคุศาสนาทีศ่กัดิส์ทิธิ ์
นี้ ซึง่เป็นความรุง่โรจน์ขัน้สมบรูณ์ของยคุและศตวรรษทัง้หลายทีผ่่านมา ความศรทัธาทีแ่ทจ้รงิมใิช่เพยีงการ
ยอมรบัเอกภาพของพระผูเ้ป็นเจา้ แต่ตอ้งด าเนินชวีติทีจ่ะส าแดงความสมบูรณ์เลศิและคุณธรรมทุกอยา่งทีแ่สดง
นยัอยูใ่นความเชื่อนัน้ 

พระอบัดุลบาฮา (DAL 24-5) 

 
14 กนัยายน 

แทจ้รงิแลว้สิง่จ าเป็นทีสุ่ดคอืความพอใจในทุกสภาพแวดลอ้ม เมือ่เป็นไดด้งันี้ ผูน้ัน้จะปลอดภยัจากความ
หดหู่และความเหนื่อยหน่าย อยา่ใหค้วามเศรา้โศกและความทุกขค์รอบง าเจา้ ความรษิยาเผาผลาญร่างกายและ
ความโกรธเผาตบั จงหลกีเลีย่งสองสิง่นี้เหมอืนกบัทีเ่จา้หลกีหนีสงิโต 

พระบาฮาอุลลาห ์(BNE 108) 

 
15 กนัยายน 

ดกูร สหายทางธรรม! ความไมผ่นัแปรของเจา้ตอ้งเป็นอยา่งทีห่ากผูป้รารถนารา้ยสงัหารบาไฮไปหมด
และเหลอืเพยีงคนเดยีว คนนัน้จะตา้นทานประชาชนทัง้ปวงบนพภิพดว้ยตวัคนเดยีวล าพงั และจะแพรก่ระจายสุ
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คนธรสอนัวสิุทธิข์องพระผูเ้ป็นเจา้ต่อไปใหก้วา้งไกล ดงันัน้หากเจา้ไดร้บัขา่วทีน่่ากลวัหรอืค าบอกเล่าเกีย่วกบั
เหตุการณ์ทีน่่าใจหายจากดนิแดนศกัดิส์ทิธิจ์งดใูหด้วี่าเจา้ไมท่อ้ จงอย่าใหค้วามเศรา้โศกมาครอบง าและอยา่
หวัน่ไหว แต่จงลุกขึน้อยา่งทนัใดดว้ยความมุ่งมัน่อนัแน่วแน่ และรบัใชอ้าณาจกัรของพระผูเ้ป็นเจา้ 

พระอบัดุลบาฮา (SWAB 78-9) 
 

16 กนัยายน 

ฐานะทีส่งูสุด สภาวะทีส่งูสุด และต าแหน่งอนัประเสรฐิสุดในสรรพภาวะไมว่่าจะมองเหน็หรอืมองไมเ่หน็ 
ไมว่่าจะเป็นอลัฟ่าหรอืโอเมกา้ คอืต าแหน่งของพระศาสดาทัง้หลายของพระผูเ้ป็นเจา้...ถดัมาคอืฐานะของ
บรรดากษตัรยิท์ีย่ตุธิรรมผูม้กีติตศิพัทเ์ลื่องระบอืไปทัว่ปฐพวี่า เป็นผูป้กป้องประชาชนและทรงใชค้วามยตุธิรรม
ของพระผูเ้ป็นเจา้ และมชีื่อกอ้งไปทัว่ว่า เป็นผูท้รงปรชีาสามารถในการสนับสนุนสทิธขิองประชาชน กษตัรยิ์
เหล่านี้ไมส่นใจจะกอบโกยทรพัยส์มบตัมิหาศาลเพื่อตนเอง แต่เชื่อว่าความมัง่คัง่ของตนอยูท่ีก่ารบ ารงุขา้
แผ่นดนิ... 

ต าแหน่งถดัมาคอืบรรดารฐัมนตรแีละผูแ้ทนทีเ่ลื่องลอืดว้ยเกยีรตคิุณ ผูถ้อืว่าพระประสงคข์องพระผูเ้ป็น
เจา้ส าคญักว่าความประสงคข์องตนเอง และความชาญฉลาดในการบรหิารงานของพวกเขาจะพฒันารฐัศาสตร์
การปกครองไปสู่ความสมบูรณ์ขัน้สงูสุด พวกเขาเรอืงรองอยูใ่นโลกแห่งวชิาการประดุจตะเกยีงแห่งความรูเ้จต
คตแิละการกระท าของพวกเขาสาธติถงึความรกัชาตแิละความห่วงใยต่อความกา้วหน้าของประเทศ พวกเขา
พอใจกบัเงนิเดอืนธรรมดา และอุทศิทัง้ทวิาราตรต่ีอการปฏบิตัหิน้าทีอ่นัส าคญัและคดิหาวธิทีีจ่ะรบัประกนั
ความกา้วหน้าของประชาชน... 

นอกจากนี้ยงัมบีรรดาผูแ้ก่วชิาทีเ่ชีย่วชาญและมชีื่อเสยีง ผูซ้ึง่มคีุณสมบตัทิีน่่าสรรเสรญิและความรู้
ไพศาล...ปญัญาของพวกเขามธีรรมะสะทอ้นอยู ่และญาณของพวกเขารบัแสงจากดวงอาทติยแ์ห่งความรูส้ากล 
ทัง้ทวิาราตรพีวกเขายุง่อยูก่บัการวจิยัทีพ่ถิพีถินัในศาสตรต่์างๆ ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาต ิและอุทศิตนต่อ
การอบรมนกัศกึษาทีม่คีวามสามารถ ในวจิารณญาณของพวกเขาเป็นทีแ่น่นอนว่า สมบตัขิองกษตัรยิท์ีเ่สนอมา
ใหไ้มอ่าจเปรยีบไดก้บัหยดเดยีวของธาราแห่งความรู ้ทองและเงนิเท่าภเูขากไ็ม่มคี่ามากกว่าการไขปญัหาที่
ยาก... 

นอกจากนี้ยงัมผีูน้ าทีป่ราดเปรือ่งในหมูป่ระชาชนและผูม้ชีื่อเสยีงในวงการต่างๆ ทัว่ประเทศ ผูเ้ป็นเสา
หลกัของรฐั ต าแหน่งฐานะและความส าเรจ็ของพวกเขาขึน้อยูก่บัการเป็นผูป้รารถนาดต่ีอประชาชน และการ
แสวงหาวธิทีีจ่ะพฒันาชาต ิเพิม่พนูความมัง่คัง่และความสุขสบายของพลเมอืง 

พระอบัดุลบาฮา (SDC 20-22) 
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17 กนัยายน 

ดกูร กษตัรยิท์ัง้หลาย ยีส่บิปีผ่านไปแลว้ซึง่เราไดล้ิม้ความทุกขท์รมานอนัปวดรา้วใหม่ๆ  ทุกวนั ไม่มใีคร
ทีอ่ยูต่่อหน้าเราเคยทนสิง่ทีเ่ราไดท้น ขอใหเ้จา้รู้ไวด้ว้ย! บรรดาผูท้ีลุ่กขึน้ต่อตา้นไดส้งัหารเรา หลัง่เลอืดของเรา 
ปลน้ทรพัยส์มบตัขิองเรา และละเมดิเกยีรตขิองเรา แมว้่าตระหนกัในความทุกขท์รมานของเราเกอืบทัง้หมด 
กระนัน้เจา้กไ็ม่ยบัยัง้มอืของผูก้า้วรา้ว ไมใ่ช่หน้าทีอ่นัแน่ชดัของเจา้หรอืทีจ่ะตอ้งรัง้ผูก้ดขี ่และปฏบิตัต่ิอขา้
แผ่นดนิอย่างเทีย่งธรรม เพื่อว่าส านึกในความยตุธิรรมของเจา้จะไดส้าธติต่อมวลมนุษยชาติ? 

พระผูเ้ป็นเจา้ไดม้อบบงัเหยีนการปกครองประชาชนไวใ้นมอืของเจา้ เพื่อว่าเจา้จะปกครองดว้ยความ
ยตุธิรรม ปกป้องสทิธขิองผูถู้กกดขี ่และลงโทษผูก้ระท าผดิหากเจา้ละเลยหน้าทีท่ีพ่ระผูเ้ป็นเจา้บญัญตัไิว้
ส าหรบัเจา้ในคมัภรีข์องพระองค ์ชื่อของเจา้จะถูกนบัรวมกบัพวกทีอ่ยตุธิรรมในสายตาของพระองค์ 

พระบาฮาอุลลาห ์(GWB 247) 

 
18 กนัยายน 

จากสารถงึพระสนัตะปาปาไพอสัที ่9 

ดกูร พระสนัตะปาปา จงฉีกมา่นใหข้าดสะบัน้ พระผูเ้ป็นนายของนายทัง้หลายเสดจ็มาแลว้ในเงาของกอ้น
เมฆ พระผูเ้ป็นเจา้ พระผูท้รงมหทิธานุภาพ พระผูท้รงอยูน่อกเหนืออ านาจบงัคบัใดๆ ทรงท าใหป้ระกาศติ
กลายเป็นจรงิแลว้...แทจ้รงิแลว้พระองคเ์สดจ็ลงมาจากสวรรคอ์กีครัง้ดงัทีเ่คยเสดจ็มาครัง้แรก จงระวงัอยา่
โตแ้ยง้กบัพระองคด์งัเช่นพวกแฟรซิโีตแ้ยง้กบัพระเยซูโดยไม่มสีญัลกัษณ์หรอืขอ้พสิจูน์ทีแ่น่ชดั มอืขวาของ
พระองคม์ธีาราคุณหลัง่มา มอืซา้ยของพระองคม์อีมฤตแห่งความยตุธิรรมหลัง่มา เบือ้งหน้าของพระองคม์เีทพย
ดาจากสวรรคเ์ดนิทพัและชธูงแสดงเครือ่งหมายของพระองค ์จงระวงัอยา่ใหน้ามใดขวางกัน้เจา้จากพระผูเ้ป็น
เจา้ พระผูส้รา้งโลกและสวรรคจ์งละทิง้โลกและหนัมาหาพระผูเ้ป็นนายของเจา้ พระผูท้รงใหค้วามสว่างทัว่ทัง้
พภิพ...เจา้ยงัจะอาศยัอยูใ่นวงัขณะทีพ่ระผูเ้ป็นราชนัแห่งการเปิดเผยพระธรรมอาศยัอยูใ่นทีพ่ านกัทีม่ดืมนทีสุ่ด
นัน้หรอื? จงละทิง้วงัเหล่านัน้ไวใ้หก้บัผูท้ีต่อ้งการ และหนัหน้าทีเ่บกิบานหรรษามายงัอาณาจกัรสวรรค์...จงลุก
ขึน้ท่ามกลางประชาชนในนามของพระผูเ้ป็นนาย พระผูเ้ป็นเจา้แห่งความปรานี และหยบิถว้ยน ้าแห่งชวีติดว้ย
มอืแห่งความมัน่ใจ จงดื่มจากถว้ยนัน้เสยีก่อน แลว้จงึยื่นใหก้บัผูท้ีห่นัมาหาท่ามกลางประชาชนของทุกศาสนา... 

จงระลกึถงึพระจติ (พระเยซู) เมือ่พระองคเ์สดจ็มาผูท้ีร่อบรูท้ีสุ่ดในยคุนัน้ไดพ้พิากษาลงโทษพระองคใ์น
ดนิแดนของพระองคเ์อง ขณะทีผู่ท้ ีเ่ป็นเพยีงชาวประมงกลบัเชื่อในพระองค ์บรรดาผูม้หีวัใจหยัง่รู้! ดงันัน้จงมสีต ิ
ความจรงิแลว้เจา้คอืหนึ่งในดวงตะวนับนนภาแห่งพระนามของพระองค ์จงปกป้องตวัเองอยา่ใหม้า่นทอดความ
มดืมนมาคลุมเจา้ และหุม้เจา้จนมดิจนไมไ่ดร้บัแสงธรรมของพระองค์...จงพจิารณาดูพวกทีต่่อตา้นพระบุตร 
(พระเยซู) เมือ่พระองคเ์สดจ็มายงัพวกเขาดว้ยอธปิไตยและอ านาจ พวกแฟรซิมีากมายเท่าไรรอคอยทีจ่ะไดเ้หน็
พระองค ์และคร ่าครวญต่อการพรากจากพระองค ์กระนัน้กต็ามเมือ่สุคนธรสแห่งการเสดจ็มาของพระองคโ์ชย
มายงัพวกเขา และความงามของพระองคเ์ผยออกมา พวกเขากลบัเมนิและโตแ้ยง้กบัพระองค์...ไมม่ใีคร
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นอกจากเพยีงไมก่ีค่นทีไ่รอ้ านาจในหมู่มนุษย ์ทีห่นัมาหาพระพกัตรข์องพระองค ์ถงึกระนัน้ปจัจบุนัน้ี ทุกคนที่
ครองอ านาจและอธปิไตยภาคภมูใิจในพระนามของพระองค ์ท านองเดยีวกนั จงพจิารณาดวู่าในปจัจบุนัน้ี พระ
จ านวนมากมายเท่าไรทีถ่อืสนัโดษอยูใ่นโบสถใ์นนามของเรา และเมือ่ถงึเวลาทีก่ าหนดและเราเปิดเผยความงาม
ของเราออกมา พวกเขากลบัไมรู่จ้กัเราทัง้ๆ ทีพ่วกเขาไดเ้รยีกหาเราทัง้อุษาและสายณัห.์.. 

พระบาฮาอุลลาห ์(PDC 30-1) 
 

19 กนัยายน 

พระพรทีร่อคอยกษตัรยิท์ีจ่ะลุกขึน้ช่วยศาสนาในอาณาจกัรของเรานัน้ยิง่ใหญ่เพยีงไร กษตัรยิผ์ูซ้ ึง่จะตดั
ความผกูพนัจากทุกสิง่นอกจากเรา กษตัรยิด์งักล่าวไดร้บัการนบัว่าเป็นสหายในเรอืครมิซัน่ ซึง่เป็นเรอืทีพ่ระผู้
เป็นเจา้เตรยีมไวส้ าหรบัประชาชนแห่งบาฮา ทุกคนตอ้งสดุดพีระนามของกษตัรยิน์ัน้ ตอ้งเคารพฐานะของเขา 
และช่วยเขาไขเมอืงทัง้หลายดว้ยกุญแจแห่งพระนามของเรา พระผูท้รงอ านาจคุม้ครองทุกคนทีอ่าศยัอยูใ่น
อาณาจกัรทีม่องเหน็และมองไมเ่หน็ กษตัรยิด์งักล่าวคอืดวงตาของมนุษยชาต ิคอืเครือ่งประดบัอนัเรอืงรองบน
หน้าผากของสรรพสิง่ คอืแหล่งก าเนิดพระพรส าหรบัทัว่ทัง้พภิพ ดกูร ประชาชนแห่งบาฮา จงสละทรพัยส์นิของ
เจา้ ไมเ่พยีงเท่านัน้ จงสละชวีติของเจา้เพื่อช่วยเหลอืกษตัรยิน์ัน้ 

พระบาฮาอุลลาห ์(PDC 25) 
 

20 กนัยายน 

เมือ่จ าเป็นอย่าละเลยการรกัษาทางยา แต่จงหยดุยาเมือ่สุขภาพกลบัคนืมา จงรกัษาโรคดว้ยอาหารจะ
ดกีว่า และหากเจา้พบสารทีจ่ าเป็นในสมนุไพรชนิดเดยีว อยา่ใชย้าทีเ่ป็นสารผสม...จงงดยาเมือ่สุขภาพดแีต่ให้
ยาเมือ่จ าเป็น 

พระบาฮาอุลลาห ์(BNE 106) 

เมือ่แพทยผ์ูช้ านาญศกึษาเรื่องนี้ดว้ยความมานะและถว้นทัว่ จะเป็นทีเ่หน็ไดช้ดัว่าการบุกรกุของโรคเกดิ
จากการเสยีสมดุลขององคป์ระกอบต่างๆ ในร่างกาย และการรกัษาคอืการปรบัปรมิาณขององคป์ระกอบเหล่านี้
ซึง่เป็นทีเ่ขา้ใจไดแ้ละท าไดโ้ดยการใชอ้าหาร 

เป็นทีแ่น่นอนว่าในยคุใหมท่ีน่่าพศิวงน้ี พฒันาการของวทิยาศาสตรก์ารแพทยจ์ะน าไปสู่การรกัษาผูป้ว่ย
ดว้ยอาหาร... 

เมือ่แพทยผ์ูช้ านาญทัง้หลายพฒันาการรกัษาความเจบ็ปว่ยโดยการใชอ้าหาร จดัอาหารทีเ่รยีบง่าย และ
หา้มมนุษยม์ใิหด้ ารงชวีติเป็นทาสของความอยาก เป็นทีแ่น่นอนว่าอุบตักิารณ์ของโรคเรือ้รงัต่างๆ จะลดลง 
สุขภาพของมวลมนุษยชาตจิะดขีึน้มาก สิง่นี้จะเกดิขึน้ตามที่ก าหนดไว ้ท านองเดยีวกนัจะมกีารปรบัอุปนิสยัใจ
คอ ความประพฤตแิละกริยิาของมนุษยอ์ย่างทัว่ถงึ 

พระอบัดุลบาฮา (SWAB 154-6) 
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21 กนัยายน 

ดกูร เชค! ประชาชนเหล่าน้ีไดผ้่านพน้ช่องแคบแห่งนาม และปกัเตน็ทบ์นชายฝ ัง่ทะเลแห่งการปล่อยวาง 
พวกเขาเตม็ใจจะสละชวีติมากมายดกีว่าจะเอ่ยถอ้ยค าทีศ่ตัรตูอ้งการ พวดเขายดึถอืสิง่ทีพ่ระผูเ้ป็นเจา้ยนิดตีดั
ความผกูพนัโดยสิน้เชงิและเป็นอสิระจากสิง่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัมนุษย ์พวกเขายอมถูกตดัศรีษะดกีว่าจะเอ่ยวาจาที่
ไมเ่หมาะสม จงตรกึตรองสิง่นี้ในหวัใจของเจา้ เราคดิว่าพวกเขาไดด้ื่มมหาสมทุรแห่งการปล่อยวางจนอิม่ ชวีติ
ของโลกนี้ไมส่ามารถรัง้พวกเขามใิหส้ละชวีติในวถิขีองพระผูเ้ป็นเจา้... 

จงระลกึถงึบดิาของบาด ีพวกเขาจบักุมผูถู้กประทุษรา้ยนี้ และสัง่ใหเ้ขาสาปแช่งและถากถางศาสนาของ
ตนเอง อยา่งไรกต็ามดว้ยกรณุาธคิุณของพระผูเ้ป็นเจา้และความปรานีของพระผูเ้ป็นนาย เขาเลอืกทีจ่ะสละชวีติ
และไดส้ละจรงิๆ หากเจา้อยากจะนบัจ านวนผูท้ีส่ละชวีติในวถิขีองพระผูเ้ป็นเจา้ เจา้ไมส่ามารถนบัได้ 

พระบาฮาอุลลาห ์(ESW 74-5) 

 
22 กนัยายน 

ในมาซานดาราน คนรบัใชข้องพระผูเ้ป็นเจา้จ านวนมากถูกท าลายลา้ง เจา้เมอืงปลน้สมบตัขิองพวกเขา
ไปจ านวนมากเพราะอทิธพิลของพวกใส่รา้ย หนึ่งในขอ้กล่าวหาทีเ่จา้เมอืงใชเ้อาความผดิกบัพวกเขาคอืพวกเขา
สะสมอาวุธ แต่เมือ่ไดส้อบสวนจงึพบว่า พวกเขาไม่มอีะไรนอกจากปืนยาวทีไ่ม่มกีระสุนหน่ึงกระบอก! พระผู้
เป็นเจา้ทรงโปรด! ประชาชนเหล่านี้ไมจ่ าเป็นตอ้งมอีาวุธท าลายลา้ง เพราะพวกเขาเตรยีมตวัจะปฏิสงัขรณ์โลก 
กองทพัของพวกเขาคอืการกระท าทีด่งีาม อาวุธของพวกเขาคอืความประพฤตทิีซ่ื่อตรงและผูบ้ญัชาการของ
พวกเขาคอืความกลวัพระผูเ้ป็นเจา้ พระพรจงมแีด่ผูท้ีพ่นิิจอย่างเทีย่งธรรม ความชอบธรรมของพระผูเ้ป็นเจา้
เป็นพยาน! ดงักล่าวนี้คอืความอดทน ความสงบ ความยอมจ านนและความพอใจของประชาชนเหล่านี้ จนพวก
เขากลายเป็นตวัแทนของความยตุธิรรม พวกเขามคีวามอดกลัน้อยา่งสงูจนยอมถูกฆ่าเสยีดกีว่าจะเป็นผูฆ้่า...
อะไรหรอืทีส่ามารถชกัน าใหพ้วกเขายอมจ านนต่อความทุกขย์ากทีส่าหสัเหล่าน้ีและไมพ่ยายามปดัออกไปแมแ้ต่
น้อย? อะไรหรอืทีส่ามารถเป็นเหตุของความยอมจ านนและความสงบเยอืกเยน็ดงักล่าว? 

พระบาฮาอุลลาห ์(ESW 74-5) 

 
23 กนัยายน 

อะไรกต็ามทีบ่งัเกดิกบัเจา้เป็นไปเพื่อเหน็แก่พระผูเ้ป็นเจา้ นี้คอืความจรงิทีไ่มม่ขีอ้สงสยั ดงันัน้เจา้ควร
มอบกจิการทัง้หมดไวใ้นมอืของพระองค ์วางใจในพระองค ์และฝากความหวงัไวก้บัพระองค ์พระองคจ์ะไมล่ะ
ทิง้เจา้แน่นอนซึง่ไม่มขีอ้สงสยัเช่นกนั ไมม่บีดิาคนไหนจะทิง้บุตรไวก้บัสตัวป์า่ทีต่ะกละ ไมม่คีนเลีย้งแกะคนไหน
ทีจ่ะปล่อยฝงูแกะไวก้บัสุนัขปา่ทีดุ่รา้ย เขาจะตอ้งพยายามเตม็ทีเ่พื่อจะปกป้อง 
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อยา่งไรกต็ามหากบางวนักจิการต่างๆ ไม่ด าเนินไปตามทีต่นปรารถนา ซึง่เป็นไปตามอจัฉรยิภาพของ
พระองคท์ีห่ยัง่รูทุ้กสรรพสิง่ สิง่น้ีไมส่ าคญั ความตัง้ใจของเราคอื มติรสหายควรตรงึสายตาไปยงัขอบฟ้าสงูสุด
และยดึถอืสิง่ทีเ่ปิดเผยไวใ้นธรรมจารกึ 

พระบาฮาอุลลาห ์(BR Sep. 24) 
 

24 กนัยายน 

อยา่หมดความเชื่อถอืในพระผูเ้ป็นเจา้ จงมคีวามหวงัอยู่เสมอ เพราะพระพรของพระผูเ้ป็นเจา้ไมเ่คยหยดุ
หลัง่มายงัมนุษย ์หากมองในแงห่นึ่ง พระพรนัน้ดเูหมอืนลดลง แต่ถา้มองอกีแงห่นึ่ง พระพรนัน้ยงัเตม็เป่ียม
บรบิูรณ์ ดงันัน้อยา่หมดหวงัไมว่่าในสภาพแวดลอ้มใด แต่จงตัง้มัน่ในความหวงั 

พระอบัดุลบาฮา (SWAB 205) 

 
25 กนัยายน 

หนึ่งในขอ้พสิูจน์ทีส่าธติสจัธรรมของการเปิดเผยพระธรรมครัง้นี้คอืดงันี้ ในทุกสมยัและทุคยคุศาสนาเมือ่
สาระทีม่องไมเ่หน็มาปรากฏในวรกายของพระศาสดา วญิญาณจ านวนหนึ่งผูไ้มเ่ป็นทีรู่จ้กัและไมผ่กูพนักบัโลก 
จะแสวงหาแสงธรรมจากธรรมาทติยแ์ละจนัทราแห่งการน าทางสวรรค ์และไดเ้ขา้เฝ้าพระผูเ้ป็นเจา้ ดว้ยเหตุน้ี
เหล่านกับวชในยคุนัน้ และบรรดาผูม้ ัง่คัง่จงึเยาะเยย้และดถููกประชาชนเหล่านี้ ดงัทีพ่ระองคเ์ปิดเผยไวเ้กีย่วกบั
พวกทีห่ลงผดิว่า: “เมือ่นัน้บรรดาผูน้ าของประชาชนซึง่ไมเ่ชื่อกล่าวว่า ‘เราไมเ่หน็ท่านมอีะไรนอกจากเป็นมนุษย์
เหมอืนเรา เราไมเ่หน็ใครเป็นสาวกของท่านนอกจากพวกสถุลทีส่ตไิมร่อบคอบ ไมเ่หน็ท่านมอีะไรล ้าเลศิกว่าเรา 
ไมเ่พยีงเท่านัน้ เราถอืว่าท่านเป็นพวกมดเทจ็” พวกเขาหาเรือ่งกบัพระศาสดาเหล่านัน้และพดูคดัคา้นว่า: “ไมม่ี
ใครเป็นสาวกของท่านนอกจากพวกทีต่ ่าชา้และไมคู่่ควรจะไดร้บัความสนใจ” จดุประสงคข์องพวกเขาคอืเพื่อจะ
แสดงว่า ไมม่ใีครในหมูผู่ม้วีชิา ผูม้ ัง่คัง่และผูม้ชีื่อเสยีง ทีเ่ชื่อในพระศาสดา ดว้ยขอ้พสิจูน์เช่นน้ีและทีค่ลา้ยกนั 
พวกเขาพยายามสาธติความจอมปลอมของพระผูท้ีม่ไิดต้รสัสิง่ใดนอกจากสจัธรรม 

อยา่งไรกต็ามในยคุศาสนาแสนอ าไพทีสุ่ดนี้ ในอธปิไตยทีย่ ิง่ใหญ่ทีสุ่ดนี้ นกับวชทีเ่หน็แจง้ ผูม้วีชิาล ้าเลศิ 
และบณัฑติผูม้ปีญัญารอบคอบ ไดเ้ขา้ถงึราชส านกัของพระองค ์ไดด้ื่มถว้ยน ้าแห่งการเขา้เฝ้าพระองค ์และ
ไดร้บัความโปรดปรานอนัวศิษิฏส์ุดของพระองคเ์ป็นเกยีรต ิพวกเขาปล่อยวางจากโลกและทุกสรรพสิง่ในโลก
เพื่อเหน็แก่พระผูเ้ป็นทีร่กัยิง่ 

พระบาฮาอุลลาห ์(GWB 179-80) 
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26 กนัยายน 

ฉลองบญุ ความประสงค ์

(เริม่งานหลงัดวงอาทติยต์ก) 

จงรูไ้วเ้ป็นทีแ่น่นอนว่า ความรกัคอืความลบัของการสรา้งสรรคข์องพระผูเ้ป็นเจา้ คอือานุภาพทีแ่ผ่มาจาก
พระผูท้รงปรานี คอืแหล่งทีม่าของคุณธรรม ความรกัคอืแสงทีอ่บอุ่นจากสวรรค ์คอืลมหายใจนิรนัดรข์องพระ
วญิญาณบรสิุทธิท์ีฟ้ื่นวญิญาณของมนุษย ์ความรกัคอืเหตุทีพ่ระผูเ้ป็นเจา้เปิดเผยองคต่์อมนุษย ์คอืพนัธะส าคญั
ทีอ่ยูใ่นธรรมชาตขิองสรรพสิง่ซึง่เป็นตามทีพ่ระผูเ้ป็นเจา้สรา้งไว ้ความรกัเท่านัน้ทีร่บัประกนัความสุขทีแ่ทจ้รงิ
ทัง้ในโลกนี้และโลกหน้า ความรกัคอืแสงสว่างทีน่ าทางในความมดื คอืพนัธะแห่งชวีติทีเ่ชื่อมพระผูเ้ป็นเจา้กบั
มนุษย ์และรบัประกนัความกา้วหน้าของวญิญาณทีเ่หน็แจง้ทุกดวง ความรกัคอืกฎทีย่ ิง่ใหญ่ทีสุ่ดทีป่กครองวฏั
จกัรสวรรคอ์นัเกรยีงไกรนี้คอือานุภาพพเิศษทีเ่ชื่อมธาตุต่างๆ ในโลกวตัถุนี้เขา้ดว้ยกนั คอืพลงัดงึดดูอนัล ้าเลศิ
ทีสุ่ดทีก่ ากบัการเคลื่อนไหวของดวงดาวในหว้งอวกาศ ความรกัคอือานุภาพอนัไม่รูส้ ิน้และไรข้ดีจ ากดัทีเ่ปิดเผย
ความลกึลบัทีแ่ฝงอยูใ่นจกัรวาล ความรกัคอืพลงัชวีติส าหรบัมวลมนุษยชาต ิคอืผูส้ถาปนาอารยธรรมที่แทจ้รงิ
ในโลกนี้ คอืผูส้าดความรุง่โรจน์อมรใหทุ้กประชาชาตทิีม่จีดุมุง่หมายประเสรฐิ 

พระอบัดุลบาฮา (SWAB 27) 
 

27 กนัยายน 

ทุกสิง่มปีระโยชน์หากเชื่อมกบัความรกัของพระผูเ้ป็นเจา้ แต่เมือ่ปราศจากความรกัของพระองคท์ุกสิง่
เป็นภยัและเป็นม่านคัน่ระหว่างมนุษยแ์ละพระผูเ้ป็นนายแห่งอาณาจกัรสวรรค ์เมือ่มคีวามรกัของพระองคค์วาม
ขมทุกอย่างจะกลายเป็นความหวาน และพระพรทุกอย่างจะใหค้วามรื่นฤด ีตวัอยา่งเช่น ท านองเพลงทีเ่สนาะ
โสตเตมิพลงัชวีติใหห้วัใจทีห่ลงรกัพระผูเ้ป็นเจา้แต่ปลุกตณัหาของวญิญาณทีห่มกมุ่นในกามคุณ วชิาทุกสาขา
เมือ่เชื่อมกบัความรกัของพระผูเ้ป็นเจา้เป็นทีร่บัรองและควรค่าแก่การยกยอ่ง แต่ถา้ขาดความรกัของพระองค์
วชิานัน้ไรผ้ล ทีจ่รงิแลว้วชิานัน้ก่อใหเ้กดิความบา้คลัง่ ความรูทุ้กชนิด ศาสตรท์ุกอย่างเป็นเสมอืนตน้ไม ้หาก
ผลไมท้ีอ่อกมาคอืความรกัของพระผูเ้ป็นเจา้ ตน้ไมน้ัน้เป็นตน้ทีไ่ดพ้ร แต่ถา้ไมเ่ช่นนัน้ตน้ไมน้ัน้จะเป็นเพยีงไม้
แหง้ส าหรบักองไฟเท่านัน้ 

พระอบัดุลบาฮา (SWAB 181) 
 

28 กนัยายน 

ในทุกสภาพการณ์ การสอนตอ้งด าเนินไปแต่ดว้ยความสุขมุรอบคอบ หากงานน้ีไม่สามารถด าเนินไปได้
อยา่งเปิดเผย กข็อใหส้อนเป็นการส่วนตวั ดงันี้แลว้จะก่อใหเ้กดิคุณธรรมและไมตรจีติในหมูม่นุษย ์ตวัอยา่งเช่น  
หากบาไฮแต่ละคนเป็นเพื่อนทีแ่ทจ้รงิกบัผูท้ีไ่มเ่อาใจใส่ ประพฤตตินอยา่งมธีรรม คบหากบัผูน้ัน้ ปฏบิตัต่ิอเขา
ดว้ยความเมตตาทีสุ่ด และทุกเวลาปฏบิตัติามค าตกัเตอืนของพระผูเ้ป็นเจา้ เป็นทีแ่น่นอนว่าบาไฮจะปลุกผูท้ีไ่ม่
เอาใจใส่นัน้ไดท้ลีะน้อยจนส าเรจ็ และเปลีย่นความไมรู่ข้องเขาไปเป็นความรูใ้นสจัธรรม 
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วญิญาณมแีนวโน้มจะหมางเมนิกนั ขัน้แรกควรขจดัความหมางเมนิน้ี เพราะพระวจนะจะมอีทิธพิลก็
ต่อเมือ่ความหมางเมนิน้ีหายไป หากบาไฮแสดงความเมตตาต่อผูท้ีไ่มเ่อาใจใส่ และน าเขาไปสู่ความเขา้ใจทลีะ
น้อยเกีย่วกบัความน่าเชื่อถอืของศาสนาทีศ่กัดิส์ทิธิน้ี์ เพื่อว่าเขาจะไดรู้จ้กัมลูฐานของศาสนาของพระผูเ้ป็นเจา้
และความหมายทีแ่สดงนยัอยูใ่นนัน้ ผูน้ัน้จะเปลีย่นแปลงแน่นอน นอกจากว่าเขาจะเป็นพวกทีห่ายากซึง่เป็น
ประหนึ่งเถา้ถ่าน และหวัใจของเขา “แขง็เหมอืนหนิ หรอืแขง็ยิง่กว่านัน้” 

หากมติรสหายทุกคนพยายามน าทางวญิญาณดวงหนึ่งใหถู้กตอ้งดว้ยวธินีี้ จ านวนบาไฮจะเพิม่ขึน้เป็น
สองเท่าทุกปี สิง่นี้จะส าเรจ็ไดด้ว้ยความสุขุมรอบคอบและยอ่มไมม่ภียัอนัใดเกดิขึน้ 

พระอบัดุลบาฮา (SWAB 265) 
 

29 กนัยายน 

จงใชทุ้กลมหายใจของชวีติในศาสนาทีย่ ิง่ใหญ่นี้ และอุทศิทุกวนัของเจา้ต่อการรบัใชบ้าฮา เพื่อว่าในทีสุ่ด
เจา้จะปลอดภยัจากการถูกพรากและสญูเสยี และไดร้บักองสมบตัใินอาณาจกัรเบือ้งบน เพราะแต่ละวนัเตม็ไป
ดว้ยอนัตรายและมนุษยไ์มส่ามารถวางใจไดว้่า อกีครูห่นึ่งเขาจะยงัมชีวีติอยูห่รอืไม ่และกระนัน้ประชาชนผูเ้ป็น
เสมอืนพยบัแดดทีล่วงตากย็งับอกตนเองว่า ในทีสุ่ดพวกเขาจะไปถงึยอดสุด อนิจจาส าหรบัพวกเขา!... 

ดงันัน้อย่าไดพ้กัผ่อนทัง้กลางวนักลางคนืและอย่าหาความสบาย จงบอกความลบัของการเป็นทาสรบัใช ้
จงไปตามหนทางแห่งการรบัใชจ้นกระทัง่ไดร้บัความช่วยเหลอืตามสญัญาทีม่าจากอาณาจกัรของพระผูเ้ป็นเจา้ 

พระอบัดุลบาฮา (SWAB 271) 

 
30 กนัยายน 

ดกูร ผูท้ีไ่รบ้า้นและพเนจรไปในวถิขีองพระผูเ้ป็นเจา้! ความเจรญิรุง่เรอืง ความพอใจ อสิรภาพ ไมว่่าจะ
เป็นทีป่รารถนาและพาใหห้วัใจเบกิบานมากเพยีงไร กเ็ทยีบไมไ่ดก้บัความล าบากเพราะไรบ้า้นและความทุกข์
ยากในวถิขีองพระผูเ้ป็นเจา้ เพราะการถูกเนรเทศดงักล่าวไดร้บัพรจากพระผูเ้ป็นเจา้ และมคีวามปรานีคอย
ตดิตามบรบิาลอยู ่ความสงบอนัน่าอภริมยใ์นบา้นและความน่ายนิดทีีเ่ป็นอสิระจากความพะวงทุกอย่างจะผ่าน
ไป ขณะทีพ่ระพรของความไรบ้า้นจะคงอยูต่ลอดไป และผลอนักวา้งไกลทีต่ามมาจะปรากฏชดั 

การอพยพของพระอบัราฮมัออกจากดนิแดนบา้นเกดิท าใหพ้ระพรของพระผูท้รงความรุง่โรจน์ปรากฏชดั 
การตกของดวงดาราทีเ่จดิจา้ทีสุ่ดของเคนันไดเ้ปิดเผยความโชตชิ่วงของโจเซฟใหป้รากฏต่อสายตาการหนีของ
พระโมเสสผูเ้ป็นพระศาสดาแห่งไซไนไดส้ าแดงเปลวแห่งอคัคขีองพระผูเ้ป็นนาย และการมาปรากฏของพระเยซู
ไดพ้ดัลมหายใจของพระวญิญาณบรสิุทธิม์ายงัโลก การจากเมอืงเกดิของพระโมฮมัหมดัผูเ้ป็นทีร่กัยิง่ของพระผู้
เป็นเจา้ เป็นเหตุของการเชดิชพูระวจนะศกัดิส์ทิธิข์องพระผูเ้ป็นเจา้ และการเนรเทศพระผูท้รงความงามอนั
วสิุทธิน์ าไปสู่การสาดแสงธรรมของพระองคไ์ปทัว่ทุกเขต 

พระอบัดุลบาฮา (SWAB 280-1) 
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ตลุาคม 

1 ตลุาคม 

มเีสาหลกัจ านวนหน่ึงทีก่่อตัง้ขึน้ไวค้ ้าจนุศาสนาของพระผูเ้ป็นเจา้อยา่งไมส่ัน่คลอน เสาหลกัทีย่ ิง่ใหญ่
ทีสุ่ดคอื การเรยีนรูแ้ละการใชป้ญัญา การใหจ้ติส านึกขยายออกไป การท าความเขา้ใจความเป็นจรงิของจกัรวาล
และความลกึลบัของพระผูเ้ป็นเจา้ผูท้รงมหทิธานุภาพ 

ดงันัน้การส่งเสรมิความรูจ้งึเป็นหน้าทีท่ีเ่ลีย่งไมไ่ดข้องมติรสหายทุกคนของพระผูเ้ป็นเจา้ เป็นหน้าทีข่อง
ธรรมสภานัน้ซึง่เป็นสภาของพระผูเ้ป็นเจา้ ทีจ่ะพยายามทุกอย่างเพื่ออบรมเดก็ๆ เพื่อว่าตัง้แต่วยัทารกพวกเขา
จะไดร้บัการอบรมความประพฤตบิาไฮและแนวทางของพระผูเ้ป็นเจา้ และเป็นประดุจตน้อ่อนทีจ่ะเตบิโตและ
งอกงามในธาราไหลรนิ นัน่คอื ค าแนะน าและค าตกัเตอืนของพระผูท้รงความงามอนัอุดมพร 

พระอบัดุลบาฮา (SWAB 126) 
 

2 ตลุาคม 

ประชาชนมากมายเท่าไรทีใ่ส่เสือ้ไหมตลอดชวีติโดยทีส่วมไฟอยูเ่พราะพวกเขาไดเ้ปลือ้งภษูาแห่ง
ความชอบธรรมและการน าทางจากสวรรค ์และผูค้นจ านวนอกัโขเพยีงไรทีส่วมผา้ฝ้ายหรอืผา้ขนแกะตลอดชวีติ 
แต่ทีจ่รงิแลว้ใส่ภษูาสวรรคอ์ยูแ่ละยนิดใีนอภริดขีองพระผูเ้ป็นเจา้ เพราะพวกเขาไดร้บัการประสาทดว้ย
ความชอบธรรมและการน าทางจากสวรรค ์แทจ้รงิแลว้ในสายตาของพระผูเ้ป็นเจา้ ยอ่มเป็นการดกีว่าหากเจา้ท า
ทัง้สองอยา่ง คอืสวมอาภรณ์แห่งความชอบธรรมและการน าทางจากสวรรค ์และใส่ผา้ไหมอนัวจิติรหากเจา้มี
ก าลงัทรพัยพ์อ ถา้ไม ่อยา่งน้อยอยา่ท าสิง่ทีไ่มช่อบธรรม แต่จงฝกัใฝใ่นความศรทัธาและคุณธรรม... 

พระบ๊อบ (SWB 149) 

 

3 ตลุาคม 

ตลอดเวลาเจา้จงคดิว่าจะรบัใชทุ้กคนในหมู่มนุษยชาตไิดอ้ยา่งไร อย่าใส่ใจต่อความเกลยีดและการปฏเิสธ
การดถููก ความไมเ่ป็นมติร ความอยตุธิรรม จงปฏบิตัติรงกนัขา้ม เจา้จงมคีวามกรุณาอยา่งจรงิจงั มใิช่ดู
เหมอืนว่ากรุณา ขอใหผู้เ้ป็นทีร่กัของพระผูเ้ป็นเจา้แต่ละคนเพ่งความสนใจมาทีน่ี้: จงเป็นความปรานีของพระผู้
เป็นนายต่อมวลมนุษย ์เป็นกรณุาธคิุณของพระผูเ้ป็นนาย ขอใหเ้ขาท าประโยชน์บางอยา่งใหแ้ก่ทุกคนทีไ่ดพ้บ 
และท าตวัใหเ้ป็นประโยชน์แก่เขา ขอใหเ้ขาปรบัปรงุอุปนิสยัใจคอของทุกคน และปรบัทศันคตขิองมนุษยเ์สยี
ใหม ่ดว้ยวธินีี้ แสงแห่งการน าทางจากสวรรคจ์ะส่องออกไป และพระพรของพระผูเ้ป็นเจา้จะคอยอุม้ชมูวล
มนุษยชาต ิเพราะความรกัคอืแสงสว่างไมว่่าจะอยูท่ีไ่หน และความเกลยีดชงัคอืความมดืไมว่่าจะอยูห่นใด 

พระอบัดุลบาฮา (SWAB 3) 
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4 ตลุาคม 

จงปฏบิตัติามค าแนะน าของพระผูเ้ป็นนาย นัน่คอื ลุกขึน้ดว้ยคุณธรรมทีจ่ะประสาทรา่งกายของพภิพน้ี
ดว้ยวญิญาณทีม่ชีวีติ และพามนุษยชาตทิีเ่ป็นเดก็เยาวว์ยัน้ีไปสู่วยัผูใ้หญ่ ตราบเท่าทีเ่จา้ท าได ้จงจดุเทยีนแห่ง
ความรกัในทุกทีป่ระชุม และประโลมทุกหวัใจดว้ยความเมตตา จงห่วงใยคนแปลกหน้าเหมอืนกบัทีห่่วงใยตวัเจา้
เอง จงแสดงความเมตตารกัใครต่่อคนนอกเช่นเดยีวกบัทีแ่สดงต่อเพื่อนทีซ่ื่อสตัยข์องเจา้ หากใครมารบกบัเจา้ 
จงพยายามเป็นเพื่อนกบัเขา... เพื่อว่าการกระท าและถอ้ยค าของเจา้จะท าใหโ้ลกทีม่ดืมนนี้สว่างขึน้ในทีสุ่ด...
เพื่อว่าสงครามและการทะเลาะววิาทจะผ่านไปและไม่มเีหลอื 

พระอบัดุลบาฮา (SWAB 34) 
 

5 ตลุาคม 

“ในวฏัจกัรทีย่ ิง่ใหญ่ทีสุ่ดนี้ อนัธการแห่งความหลงผดิทีป่กคลุมประเทศตะวนัออกและตะวนัตก ก าลงัรบ
กบัแสงสว่างแห่งการน าทางจากสวรรค ์โดยใชก้องทพัทีก่ระหายเลอืด ซึง่ตดิดาบและหอกอนัแหลมคมตรงรีเ่ขา้
มา” “ในยคุนี้ อ านาจของผูน้ าศาสนาทัง้ปวงมุง่จะขบัการชุมนุมของพระผูท้รงปรานีใหแ้ตกกระจายและทลาย
คฤหาสถส์วรรค ์กองทพับนพภิพไมว่่าจะเป็นทางวตัถุ วฒันธรรม หรอืการเมอืง ก าลงัเขา้มาโจมตจีากทุก
สารทศิ เพราะศาสนานี้ยิง่ใหญ่ ยิง่ใหญ่มาก ความยิง่ใหญ่นี้ชดัเจนและประจกัษ์ต่อสายตาของมนุษยใ์นยคุนี้” 

พระอบัดุลบาฮา (ADJ 5) 
 

6 ตลุาคม 

ประชาชนมากมายจะลุกขึน้ต่อตา้นเจา้ จะกดขีส่บประมาท เยย้หยนั ตตีวัออกห่างจากสงัคมของเจา้และ
หวัเราะเยาะเจา้ อย่างไรกต็ามพระบดิาแห่งสวรรคจ์ะอาบรศัมใีหเ้จา้เรอืงรองประดุจรงัสขีองดวงอาทติยเ์พื่อขบั
กอ้นเมฆแห่งความงมงายใหแ้ตกกระจาย ฉายแสงอยา่งโชตชิ่วงบนนภา และส่องพืน้ผวิโลกใหส้ว่างไสว เจา้
ตอ้งมใีจมัน่คงเมือ่การทดสอบเหล่านี้มาถงึ สาธติความอดกลัน้และความอดทน เจา้ตอ้งตา้นทานพวกเขาดว้ย
ความรกัและเมตตาทีสุ่ด ถอืว่าการกดขีแ่ละการประหตัประหารของพวกเขาคอืการเอาแต่ใจตวัเองของเดก็ๆ 
และอยา่ถอืสาสิง่ทีพ่วกเขาท า เพราะในทีสุ่ดความสว่างไสวของอาณาจกัรสวรรคจ์ะกลบความมดืของพภิพ 
ความสงูส่งและความยิง่ใหญ่ของฐานะของเจา้จะปรากฏชดัและประจกัษ์แจง้... 

พระอบัดุลบาฮา (COC no. 1534) 
 

7 ตลุาคม 

ไฟทีไ่หมห้วัใจของบาฮารอ้นแรงกว่าไฟทีลุ่กอยูใ่นหวัใจของเจา้ และการคร ่าครวญของพระองคด์งักว่า
การโอดครวญของเจา้ ทุกครัง้ทีบ่าปของพวกเขาคนใดโชยมายงัราชส านกัอนัเป็นทีส่ถติของพระองค ์พระผูท้รง
ความงามจรินัดรทรงอบัอายอยา่งยิง่จนปรารถนาจะซ่อนพกัตรากฤตอินัรุง่โรจน์ของพระองคใ์หพ้น้จากสายตา
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ของมวลมนุษย ์เพราะพระองคค์อยพศิดคูวามซื่อสตัยข์องพวกเขาอยูทุ่กเวลา และคอยสงัเกตคุณสมบตัทิี่
จ าเป็นส าหรบัความซื่อสตัย ์

ถอ้ยค าทีเ่จา้เขยีนมา ทนัใดทีอ่่านต่อหน้าเราไดท้ าใหม้หาสมทุรแห่งความซื่อสตัยส์าดซดัอยูใ่นตนเอง 
สายลมแห่งการอภยัของเราพดัไปยงัวญิญาณของเจา้ พฤกษาแห่งความเมตตารกัใครข่องเราแผ่ร่มเงามาใหเ้จา้ 
และเมฆแห่งควาอารขีองเราหลัง่พรมาใหเ้จา้  เราขอปฏญิาณต่อดวงตะวนัทีฉ่ายแสงอยูบ่นขอบฟ้าแห่งนิรนัดร
กาล เราทุกขใ์จต่อความเศรา้โศกของเจา้ และเศรา้ใจต่อความทุกขท์รมานของเจา้...เราขอเป็นพยานต่อการรบั
ใชท้ีเ่จา้ท าเพื่อเรา และขอยนืยนัความยุง่ยากนานาทีเ่จา้ทนมาเพื่อเหน็แก่เรา ทุกอะตอมบนพภิพประกาศความ
รกัของเราทีม่ต่ีอเจา้ 

พระบาฮาอุลลาห ์(GWB 309-10) 
 

8 ตลุาคม 

บุคคลมากมายเพยีงไรทีพ่ยายามสุดก าลงัทีจ่ะสะสมสมบตัเิท่าหยบิมอื และปลืม้อย่างยิง่ในการกระท า
เช่นน้ี แต่ในความจรงิแลว้ ปากกาของพระผูท้รงความสงูส่งไดป้ระกาศติความมัง่คัง่นี้ไวใ้หผู้อ้ื่น นัน่คอื ความมัง่
คัง่นัน้มไิดเ้ป็นวาสนาของเขา และอาจถงึกบัหลุดไปอยูใ่นมอืของศตัร ูเราแสวงหาความคุม้ครองจากพระผูเ้ป็น
เจา้มใิหส้ญูเสยีเช่นนี้ ชวีติของผูน้ัน้ผ่านไปโดยไรป้ระโยชน์ ความยุง่ยากมาผจญทัง้วนัทัง้คนืและความมัง่คัง่
กลายเป็นบ่อเกดิของความทุกข ์ความมัง่คัง่ส่วนใหญ่ของมนุษยไ์มบ่รสิุทธิ ์หากพวกเขาปฏบิตัติามสิง่ทีพ่ระผู้
เป็นเจา้เปิดเผย วางใจไดว้่าพวกเขาจะไมถู่กพรากจากกรณุาธคิุณของพระองค ์และในทุกสภาพแวดลอ้มพวก
เขายอ่มไดร้บัความคุม้ครองภายใตค้วามอาร ีและไดร้บัพรจากความปรานีของพระองค ์

พระบาฮาอุลลาห ์(HQ no. 47) 
 

9 ตลุาคม 

ไมม่ขีอ้สงสยัว่าอะไรกต็ามทีเ่ปิดเผยจากปากกาอนัรุง่โรจน์ ไมว่่าจะเป็นบญัญตัหิรอืขอ้หา้ม ลว้นมี
ประโยชน์ต่อศาสนิกชน ตวัอยา่งเช่น หน่ึงในบญัญตันิัน้คอืฮุคุคุลลาห ์หากประชาชนไดร้บัสทิธิพ์เิศษในการ
บรจิาคฮุคุคุลลาห ์พระผูเ้ป็นเจา้ทีแ่ทจ้รงิองคเ์ดยีวความรุง่โรจน์ของพระองคจ์งเจรญิ จะช่วยใหพ้วกเขาและ
ทายาทไดร้บัประโยชน์จากสมบตัขิองตน ดงัทีเ่จา้สงัเกตเหน็ ความมัง่คัง่ส่วนใหญ่ของประชาชนสญูไป เพราะ
พระผูเ้ป็นเจา้บนัดาลใหค้นแปลกหน้า หรอืทีแ่ยไ่ปกว่านัน้คอืทายาทของพวกเขาเอง มายดึครองสมบตัขิองพวก
เขา 

อจัฉรยิภาพอนัล ้าเลศิของพระผูเ้ป็นเจา้นัน้สุดจะพรรณนาหรอืกล่าวถงึไดอ้ยา่งเหมาะสม แทจ้รงิแลว้
ประชาชนเหน็ดว้ยตาของตนเองแต่กลบัปฏเิสธ พวกเขารูแ้ต่แกลง้ท าเป็นไมรู่ ้หากปฏบิตัติามบญัญตัขิองพระผู้
เป็นเจา้ พวกเขายอ่มบรรลุถงึความดงีามในโลกนี้และโลกหน้า 

พระบาฮาอุลลาห ์(HQ no. 48) 
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10 ตลุาคม 

ความประหยดัคอืรากฐานของความเจรญิรุง่เรอืง คนสุรุ่ยสุรา่ยอยูใ่นความยุ่งยากเสมอ ความฟุ่มเฟือยคอื
บาปทีอ่ภยัไมไ่ดส้ าหรบัคนนัน้ เราตอ้งไมด่ ารงชวีติแบบเกาะผูอ้ื่นกนิเหมอืนกาฝาก ทุกคนตอ้งมอีาชีพไมว่่าจะ
เป็นดา้นวรรณกรรมหรอืแรงงาน และตอ้งด ารงชวีติทีส่ะอาด องอาจและสุจรติ เป็นตวัอยา่งของความบรสิุทธิใ์ห้
ผูอ้ ื่นเอาอยา่ง การพอใจกบัเปลอืกขนมปงัแหง้มศีกัดิศ์รกีว่าการเพลดิเพลนิกบัอาหารเยน็ทีเ่ลศิเลอ ซึง่ค่าอาหาร
นัน้มาจากกระเป๋าของคนอื่น จติใจของผูท้ีพ่อใจนัน้สงบและหวัใจของเขาไรก้งัวลเสมอ 

พระอบัดุลบาฮา (BNE 102) 
 

11 ตลุาคม 

เจา้ไดถ้ามในจดหมายว่า พระศาสดาองคไ์หนของพระผูเ้ป็นเจา้ควรไดร้บัการพจิารณาว่าเหนือกว่าองค์
อื่นๆ จงรูไ้วเ้ป็นทีแ่น่นอนว่า สาระของพระศาสดาทุกองคข์องพระผูเ้ป็นเจา้เป็นหนึ่งและเหมอืนกนั เอกภาพ
ของพระศาสดานัน้แน่แท ้พระผูเ้ป็นเจา้ซึง่เป็นพระผูส้รา้งทรงกล่าวว่า: ไมม่คีวามแตกต่างระหว่างพระศาสดา
ผูน้ าสารของเรา ทุกพระองคม์จีดุประสงคเ์ดยีวกนัมคีวามลบัเดยีวกนั การใหเ้กยีรตพิระศาสดาองคใ์ดมากกว่า
อกีองคห์นึ่ง การยกยอ่งองคใ์ดเหนือองคอ์ื่นไมเ่ป็นทีอ่นุญาต พระศาสดาทีแ่ทจ้รงิทุกองคท์รงถอืว่า พระธรรม
ของพระองคโ์ดยมลูฐานนัน้เหมอืนกบัการเปิดเผยพระธรรมของพระศาสดาอื่นทุกองคท์ีเ่สดจ็มาก่อน... 

 อยา่งไรกต็าม ระดบัการเปิดเผยพระธรรมของพระศาสดาของพระผูเ้ป็นเจา้ในโลกนี้ตอ้งต่างกนัแต่ละ
พระองคเ์ป็นผูน้ าสารทีเ่ด่นเฉพาะ และไดร้บัมอบหมายใหเ้ปิดเผยองคโ์ดยการกระท าทีเ่จาะจง ดว้ยเหตุนี้ความ
ยิง่ใหญ่ของพระศาสดาทัง้หลายจงึดเูหมอืนต่างกนั การเปิดเผยองคข์องพระศาสดาอาจเปรยีบไดก้บัแสงจนัทรท์ี่
สาดรศัมมีายงัโลก แมว้่าแต่ละครัง้ทีด่วงจนัทรป์รากฏขึน้มา ดวงจนัทรน์ัน้มแีสงทีส่ว่างไสวไมเ่หมอืนเดิม แต่ถงึ
กระนัน้ความโชตชิ่วงทีม่อียู่ในตวัดวงจนัทรเ์องไมเ่คยลดถอย และแสงจนัทรน์ัน้ไม่มวีนัดบั 

พระบาฮาอุลลาห ์(GWB 78-9) 
 

12 ตลุาคม 

ดงันัน้เป็นทีป่ระจกัษ์และชดัเจนว่า ความเขม้ของแสงธรรมและพระศาสดาแต่ละองคท์ีต่่างกนั มไิดม้าจาก
แสงเอง แต่มาจากโลกทีเ่ปลีย่นแปลงอยูเ่สมอและพรอ้มทีจ่ะรบัแสงต่างกนั    พระศาสดาทุกพระองคท์ีพ่ระผู้
ทรง มหทิธานุภาพ พระผูส้รา้งผูไ้ม่มเีปรยีบปานไดส้่งมายงัชาวโลก ไดร้บัมอบสารหนึ่ง และไดร้บัมอบหมายให้
ปฏบิตักิารในลกัษณะทีส่นองความตอ้งการไดด้ทีีสุ่ดในยุคทีพ่ระองคม์าปรากฏ จดุประสงคท์ีพ่ระผูเ้ป็นเจา้ส่ง
พระศาสดามายงัมนุษยม์สีองประการ ประการแรกคอื เพื่อจะปลดปล่อยมนุษยใ์หห้ลุดพน้จากอนัธการแห่ง
ความเขลา และน าทางใหเ้ขาไปสู่แสงสว่างแห่งความเขา้ใจทีแ่ทจ้รงิ ประการทีส่องคอื เพื่อจะรบัประกนั
สนัตภิาพและความสงบของมนุษยชาต ิและจดัหาวธิกีารทัง้หมดไวใ้หส้ าหรบัการสถาปนาสิง่นี้ 

พระบาฮาอุลลาห ์(GWB 79-80) 
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13 ตลุาคม 

ทุกเวลาและทุกสภาพการณ์มนุษยจ์ าเป็นตอ้งมผีูท้ีค่อยแนะน า ชีแ้นะและสัง่สอน ดงันัน้พระองคจ์งึส่งพระ
ศาสดา ธรรมฑตูทัง้หลายมาเพื่อบอกใหป้ระชาชนทราบเจตนาสวรรคท์ีอ่ยูเ่บือ้งหลงัการเปิดเผยคมัภรีแ์ละการ
มาจตุขิองธรรมฑตูทัง้หลาย เพื่อว่าทุกคนจะตระหนกัในของฝากจากพระผูเ้ป็นเจา้ทีแ่ฝงอยูใ่นวญิญาณทุกดวง 

มนุษยค์อืเครือ่งรางทีข่ลงัทีสุ่ด อยา่งไรกต็ามการไมไ่ดร้บัการศกึษาทีเ่หมาะสมไดพ้รากสิง่ทีม่อียูใ่น
ธรรมชาตขิองเขาไป มนุษยก์ าเนิดขึน้มาโดยวจนะเดยีวทีเ่ปล่งจากโอษฐข์องพระผูเ้ป็นเจา้ และโดยอกีวจนะ
หนึ่ง มนุษยไ์ดร้บัการชกัน าใหย้อมรบับ่อเกดิการศกึษาของเขา และโดยอกีวจนะหนึ่ง สถานะและโชคชะตาของ
เขาไดร้บัการปกป้อง พระผูท้รงความยิง่ใหญ่กล่าวว่า: จงพจิารณามนุษยเ์ป็นประดุจเหมอืงทีอุ่ดมดว้ยมณทีี่
ประเมณิค่ามไิด ้การศกึษาเท่านัน้ทีส่ามารถเปิดเผยสมบตัทิีล่ ้าค่านี้ออกมา และช่วยใหม้นุษยชาตไิดร้บั
ประโยชน์จากสมบตันิี้ 

พระบาฮาอุลลาห ์(TB 161-2) 
 

14 ตลุาคม 

หากมนุษยใ์ครค่รวญสิง่ทีค่มัภรีจ์ากนภาแห่งพระประสงคข์องพระผูเ้ป็นเจา้เปิดเผยไว ้เขายอ่มยอมรบัได้
เลยว่า จดุประสงคใ์นคมัภรีค์อื มวลมนุษยจ์ะไดร้บัการพจิารณาว่าเป็นวญิญาณดวงเดยีวกนั เพื่อว่าตราประทบั 
“อาณาจกัรเป็นของพระผูเ้ป็นเจา้” จะไดป้ระทบับนหวัใจทุกดวง และแสงแห่งความอาร ีกรณุาธคิุณและความ
ปรานีสวรรคจ์ะอาบมวลมนุษยชาต ิพระผูเ้ป็นเจา้ทีแ่ทจ้รงิองคเ์ดยีว ความรุง่โรจน์ของพระองคจ์งเจรญิ มไิด้
ปรารถนาสิง่ใดส าหรบัพระองคเ์อง ความจงรกัภกัดขีองมนุษยม์ไิดเ้ป็นประโยชน์ต่อพระองค ์ ความวปิรติของ
มนุษยก์ห็าเป็นภยัต่อพระองคไ์ม่ วหิคในอาณาจกัรแห่งวาทะขบัขานเสยีงเรยีกรอ้งนี้อยา่งไม่ขาดสาย: “ทุกสิง่ที่
เราปรารถนาส าหรบัเจา้รวมทัง้ตวัเจา้เอง กเ็พื่อเหน็แก่เจา้” หากผูท้ีฉ่ลาดและรอบรูท้ ัง้หลายในยคุนี้ ยอมให้
มนุษยชาตสิดูสุคนธรสแห่งไมตรจีติและความรกั ผูม้ปีญัญาทุกคนยอ่มเขา้ใจความหมายของอสิรภาพทีแ่ทจ้รงิ 
และคน้พบความลบัของความสงบทีแ่ทจ้รงิทัง้ภายนอกและภายในจติใจ 

พระบาฮาอุลลาห ์(TB 162) 

 
15 ตลุาคม 

งานฉลองบญุ ความรู้ 

(เริม่งานหลงัดวงอาทติยต์ก) 

บญัญตัอิกีขอ้หนึ่งทีเ่ราใหแ้ก่เจา้คอื จงรกักนัและกนัเหมอืนกบัทีเ่รารกัเจา้...จงมองกนัและกนัดว้ยตาที่
สมบรูณ์ จงมองดเูรา เอาเยีย่งอยา่งเรา และเป็นเหมอืนเรา อยา่คดิถงึตวัเจา้เองหรอืชวีติของเจา้ไมว่่าในยามกนิ
หรอืนอน ไมว่่าเจา้สุขสบายหรอืไม ่ไมว่่าเจา้สบายดหีรอืเจบ็ปว่ย ไมว่่าเจา้อยูก่บัมติรหรอืศตัร ูไมว่่าเจา้ไดร้บั
การสรรเสรญิหรอืต าหนิ จงมองดเูราและเป็นเหมอืนเรา เจา้ตอ้งตายจากตวัเองและโลก เพื่อว่าเจา้จะไดเ้กดิใหม่
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และเขา้ไปในอาณาจกัรสวรรค ์จงมองดวู่าเทยีนใหแ้สงสว่างอยา่งไร เทยีนหลัง่ชวีติของตนทลีะหยดเพื่อทีจ่ะให้
เปลวไฟทีส่ว่างไสว 

พระอบัดุลบาฮา (COV 14 Aug.) 
 

16 ตลุาคม 

การสัง่สอนเดก็เหล่านี้เป็นเสมอืนงานของคนสวนทีด่แูลตน้อ่อนดว้ยความรกัในทุ่งไมด้อก ไมม่ขีอ้สงสยั
ว่า การสัง่สอนนี้จะใหผ้ลทีต่อ้งการโดยเฉพาะอย่างยิง่ถ้าเป็นการสัง่สอนหน้าทีแ่ละความประพฤตขิองบาไฮ 
เพราะจ าเป็นตอ้งท าใหเ้ดก็เลก็รูด้ว้ยหวัใจและวญิญาณว่า บาไฮมใิช่เป็นเพยีงชื่อ แต่เป็นสจัธรรม เดก็ทุกคน
ตอ้งไดร้บัการอบรมในเรือ่งธรรมะ เพื่อว่าพวกเราจะไดม้คีุณธรรมทุกประการ และกลายเป็นบ่อเกดิความ
รุง่โรจน์ของศาสนาของพระผูเ้ป็นเจา้ ไมเ่ช่นนัน้แลว้เพยีงค าว่า “บาไฮ” หากไมอ่อกผล จะไม่มคี่าอะไร 

ดงันัน้ จงพยายามสุดความสามารถทีจ่ะใหเ้ดก็เหล่านี้รูว้่าบาไฮ คอื ผูม้คีวามสมบูรณ์เลศิทุกประการ 
บาไฮตอ้งเรอืงรศัมปีระดุจเทยีนทีต่ดิไฟ มใิช่เป็นความมดืในความมดืและยงัใชช้ื่อว่าบาไฮ 

พระอบัดุลบาฮา (SWAB 143) 
 

17 ตลุาคม 

ในทุกแงข่องชวีติพวกเขาควรแสดงเป็นตวัอย่างของคุณลกัษณะและคุณธรรมทีก่่อก าเนิดจากพระผูเ้ป็น
เจา้ และควรพยายามเป็นเอกดว้ยความประพฤตทิีด่งีาม พวกเขาควรท าตวัใหส้มกบัทีเ่ป็นบาไฮไมใ่ช่เป็นแต่ชื่อ 
บาไฮทีแ่ทจ้รงิคอื ผูท้ีพ่ยายามทัง้วนัทัง้คนืทีจ่ะกา้วหน้าและพฒันาไปในหนทางที่ต้องใชค้วามอุตสาหะซึง่ความ
ปรารถนาสงูสุดของเขาคอืการด าเนินชวีติทีจ่ะประเทอืงโลกใหง้ดงามและสว่างไสว แหล่งก าเนิดแรงบนัดาลใจ
ของเขาคอืแก่นของคุณธรรมสวรรค ์จดุหมายในชวีติของเขาคอืการประพฤตตินใหเ้ป็นเหตุของความก้าวหน้า
อยา่งไมส่ิน้สุด ต่อเมือ่เขาท าไดส้มบูรณ์ตามนี้แลว้ จงึจะกล่าวไดว้่าเขาคอืบาไฮทีแ่ทจ้รงิ 

พระอบัดุลบาฮา (ET 12) 
 

18 ตลุาคม 

เมือ่มติรสหายไมพ่ยายามแพรก่ระจายพระธรรมหากเขามไิดร้ะลกึถงึพระผูเ้ป็นเจา้เท่าทีค่วร และจะไมไ่ด้
เหน็สญัลกัษณ์แห่งความช่วยเหลอืและอ านาจค ้าจนุจากอาณาจกัรอบัฮา และไมเ่ขา้ใจความลกึลบัสวรรค ์
อยา่งไรกต็ามเมือ่เปล่งวาจาสอนศาสนา ตวัครเูองจะตื่นตวัโดยธรรมชาต ิและจะกลายเป็นแมเ่หลก็ทีด่งึดดู
ความช่วยเหลอืและพระพรจากอาณาจกัรสวรรค ์และเป็นเสมอืนวหิคในยามอุษาทีเ่บกิบานต่อการขบัขานและ
รอ้งท านองเพลงของตน 

พระอบัดุลบาฮา (BR 18 Nov.) 
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19 ตลุาคม 

หลกัฐานพยานแรกและส าคญัทีสุ่ดทีพ่สิจูน์สจัธรรมของพระองคค์อืพระองคเ์อง ถดัจากหลกัฐานพยานนี้
คอืการส าแดงองคแ์ละพระองค ์ส าหรบัผูท้ีไ่มส่ามารถยอมรบัสองอย่างนี้ พระองคท์รงพสิจูน์วจนะทีพ่ระองค์
เปิดเผยเป็นขอ้พสิจูน์ของสจัธรรมและการด ารงอยู่จรงิของพระองค ์แทจ้รงิแลว้นี้คอืหลกัฐานของความเมตตา
ปรานีของพระองคต่์อมวลมนุษย ์พระองคท์รงประสาทวญิญาณทุกดวงดว้ยความสามารถทีจ่ะยอมรบัสญัลกัษณ์
ของพระผูเ้ป็นเจา้ ไมเ่ช่นนัน้แลว้พระองคจ์ะท าใหห้ลกัฐานพยานของพระองคส์มบูรณ์พอส าหรบัมนุษยไ์ด้
อยา่งไร หากเจา้เป็นพวกทีต่รกึตรองศาสนาของพระองคด์ว้ยหวัใจ พระองคจ์ะไมป่ฏบิตัต่ิอผูใ้ดอยา่งไมย่ตุธิรรม 
และจะไมใ่หว้ญิญาณใดท าสิง่ทีเ่กนิความสามารถ แทจ้รงิแลว้พระองคค์อืพระผูท้รงเหน็ใจ พระผูท้รงปรานี 

พระบาฮาอุลลาห ์(GWB 105-6) 
 

20 ตลุาคม 

วนัประสติูของพระบอ๊บ 

เราคอืปฐมภูมทิีเ่ป็นจดุก าเนิดของทุกสรรพสิง่...เราคอืพกัตรากฤตขิองพระองคท์ีไ่ม่มวีนัถูกบดบงัรศัมคีอื
อาภาของพระผูเ้ป็นเจา้ทีค่วามเจดิจา้ไมม่วีนัอ่อนลง...กุญแจทุกลกูทีไ่ขไปสู่สวรรคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรงวางไวใ้นมอื
ขวาของเรา และทีไ่ขไปสู่นรกวางไวใ้นมอืซา้ยของเรา...เราคอืหนึ่งในเสาหลกัทีค่ ้าจุนพระวจนะดัง้เดมิของพระผู้
เป็นเจา้ ใครทีย่อมรบัเราเท่ากบัไดรู้ทุ้กสิง่ทีจ่รงิและถูกตอ้ง และไดเ้ขา้ถงึสิง่ทีด่งีามและเหมาะสมทัง้ปวง...สสาร
ทีพ่ระองคใ์ชส้รา้งเรามใิช่ดนิทีใ่ชส้รา้งคนอื่น พระองคท์รงประสาทเราดว้ยสิง่ทีผู่ช้าญฉลาดไมส่ามารถเขา้ใจ 
และผูซ้ื่อสตัยไ์มส่ามารถคน้พบ 

พระบ๊อบ (WOB 126) 
 

21 ตลุาคม 

พระบ๊อบทรงกล่าวว่า: “ในยุคนี้หากมดน้อยปรารถนาจะมพีลงัทีส่ามารถคลีค่ลายวรรคทีย่ากและฉงน
ปญัญาทีสุ่ดในคมัภรีกุ์รอ่าน มดนัน้จะสมปรารถนาอยา่งไมต่อ้งสงสยั เน่ืองดว้ยความลกึลบัของอ านาจอนนัตส์ัน่
ระรวัอยูใ่นขัว้ชวีติของทุกสรรพสิง่” หากมดทีช่่วยตวัเองไมไ่ดน้ี้สามารถมพีลงัลกึลบัดงักล่าว อานุภาพที่
ปลดปล่อยมาจากการหลัง่กรณุาธคิุณอนัเหลอืลน้ของพระบาฮาอุลลาหจ์ะชะงดักว่าเพยีงไหน! 

พระอบัดุลบาฮา (ADJ 39) 
 

22 ตลุาคม 

ปจัจบุนัน้ีมนุษยชาตหิลงัโกงเพราะความยุง่ยาก ความทุกขแ์ละความเศรา้โศก ไม่มใีครหนีพน้ พภิพ
เปียกไปดว้ยน ้าตา ขอขอบคุณพระผูเ้ป็นเจา้ทีก่ารรกัษาอยูท่ีป่ระตูของเรา ขอใหห้วัใจของเราปล่อยวางจากโลก
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วตัถุ และมชีวีติอยูใ่นโลกธรรมะ ซึง่เป็นหนทางเดยีวเท่านัน้ทีเ่ราจะมอีสิรภาพ! หากเราถูกลอ้มดว้ยความยุง่ยาก 
เราตอ้งรอ้งหาพระผูเ้ป็นเจา้ และเราจะไดร้บัการช่วยเหลอืดว้ยความปรานีอนัยิง่ใหญ่ของพระองค์... 

เมือ่ความคดิของเราเตม็ไปดว้ยความขมขื่นของโลกนี้ ขอใหเ้ราหนัไปมองดคูวามหวานทีพ่ระผูเ้ป็นเจา้
ทรงเหน็ใจเรา และพระองคจ์ะท าใหใ้จของเราสงบ! หากเราถูกจองจ าอยูใ่นโลกวตัถุ วญิญาณของเราสามารถ
เหนิขึน้ไปสู่สวรรคแ์ละจะเป็นอสิระอย่างแทจ้รงิ 

พระอบัดุลบาฮา (PT 110-1) 
 

23 ตลุาคม 

“ดกูร สหายของเรา! ไฟทีไ่ม่รูจ้กัดบัทีพ่ระผูเ้ป็นนายแห่งอาณาจกัรสวรรคจ์ดุขึน้ในใจกลางของพฤกษาที่
วสิุทธิน้ี์ ก าลงัเผาอยา่งรอ้นแรงในใจกลางของโลก เพลงิทีจ่ะลุกขึน้มาน้ีจะปกคลุมทัว่ทัง้พภิพซึง่เปลวไฟทีโ่ชติ
ช่วงจะใหค้วามสว่างแก่ประชาชนและวงศต์ระกูลทัง้หลาย สญัลกัษณ์ทัง้หมดเปิดเผยออกมาแลว้ และค า
พยากรณ์ทีพ่าดพงิไวป้รากฏแลว้... “มอีะไรอกีหรอืทีจ่ะใหเ้ราพดู? อะไรอกีหรอืทีจ่ะใหป้ากกาของเราเขยีน? 
เสยีงเรยีกรอ้งทีส่ะทอ้นมาจากอาณาจกัรอบัฮานี้ดงัมากจนหแูทบจะหนวก เราคดิว่าสรรพสิง่ทัง้ปวงก าลงัแตก
สลายและระเบดิออกดว้ยอทิธพิลของโองการสวรรคจ์ากบลัลงักแ์ห่งความรุง่โรจน์” 

พระอบัดุลบาฮา (WOB 111-2) 
 

24 ตลุาคม 

เกีย่วกบัปญัหาสนัตภิาพสากล พระบาฮาอุลลาหท์รงกล่าวว่า จะตอ้งสถาปนาศาลสงูสุด...และแผนของ
พระองคค์อืดงันี้: สภาแห่งชาตขิองแต่ละประเทศ หรอืกล่าวอกีนยัหน่ึงคอืรฐัสภา ควรเลอืกตัง้บุคคลสองหรอื
สามคนทีเ่ฟ้นอย่างดทีีสุ่ดแลว้ในชาตนิัน้ ผูซ้ึง่ทราบดเีกีย่วกบักฎหมายระหว่างประเทศและความสมัพนัธ์
ระหว่างชาต ิและตระหนกัถงึสิง่ทีจ่ าเป็นส ารบัมนุษยชาตใินยคุนี้ จ านวนของผูแ้ทนเหล่านี้ควรไดส้ดัส่วนกบั
จ านวนพลเมอืงของประเทศ การเลอืกตัง้บุคคลเหล่านี้ทีค่ดัโดยสภาแห่งชาต ินัน่คอืรฐัสภา จะตอ้งเป็นทีร่บัรอง
โดยสภาสงู วุฒสิภา คณะรฐัมนตร ีและโดยประธานาธบิดหีรอืกษตัรยิ ์ดงันัน้บุคคลเหล่านี้จะเป็นผูท้ีเ่ลอืกตัง้มา
จากทุกชาตแิละทุกรฐับาล ศาลสงูสุดจะประกอบดว้ยบุคคลเหล่านี้ และดงันี้มนุษยชาตทิัง้หมดจะมสี่วนรว่ม 
เพราะผูแ้ทนเหล่าน้ีแต่ละคนเป็นผูแ้ทนชาตขิองเขาโดยสมบรูณ์ เมือ่ศาลสงูสุดใหค้ าตดัสนิต่อปญัหาใดๆ 
ระหว่างชาตไิมว่่าโดยเอกฉันทห์รอืโดยเสยีงส่วนใหญ่ จะไม่มขีอ้อา้งใดอกีต่อไปส าหรบัโจทกห์รอืเหตุผลใดให้
จ าเลยคดัคา้น ในกรณทีีร่ฐับาลใดหรอืชาตใิดถ่วงเวลาหรอืละเลยการปฏบิตัติามค าตดัสนิทีแ่ยง้ไมไ่ดข้องศาล
สงูสุด ชาตทิีเ่หลอืทัง้หมดจะลุกขึน้ต่อตา้นเขา เพราะรฐับาลและชาตทิัง้หมดคอืผูค้ ้าจนุศาลสงูสุด จงพจิารณาดู
ว่ารากฐานน้ีมัน่คงเพยีงใด!... 

ศาลสงูสุดจะสถาปนาขึน้โดยประชาชนและรฐับาลของทุกชาต ิประกอบดว้ยสมาชกิทีเ่ลอืกตัง้จากแต่ละ
ประเทศและรฐับาล สมาชกิของสภาทีย่ ิง่ใหญ่นี้จะชุมนุมกนัดว้ยความสามคัค ีขอ้โตแ้ยง้ทุกอย่างระหว่างชาตจิะ
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ถูกน าเสนอต่อศาลนี้ งานของศาลนี้คอืการใชอ้ านาจตุลาการ จดัการทุกอยา่งทีจ่ะเป็นสาเหตุของสงคราม 
บทบาทหน้าทีข่องศาลน้ีคอืป้องกนัสงคราม 

พระอบัดุลบาฮา (CP 18-9, 39) 

 
25 ตลุาคม 

การปฏบิตัพิรอ้มกนัเป็นสิง่จ าเป็นไมว่่าในแผนใดของการลดอาวุธ รฐับาลทัง้หมดของโลกตอ้งเปลีย่นเรอื
รบและเครือ่งบนิรบใหเ้ป็นเรอืสนิคา้ ไมม่ชีาตใิดเริม่นโยบายดงักล่าวไดด้ว้ยตนเอง และเป็นความโงเ่ขลาหาก
ชาตใิดพยายามจะท าเช่นน้ี...ซึง่ยอ่มจะเชญิการท าลาย... 

สนัตภิาพถาวรของโลกจะไดร้บัการสถาปนาในศตวรรษนี้  สนัตภิาพจะเป็นสากลในศตวรรษทีย่ ีส่บิ ชาติ
ทัง้หมดจะถูกบบีบงัคบัใหม้าสู่สนัตภิาพ...ชาตทิัง้หลายจะถูกบบีบงัคบัใหม้าสู่สนัตภิาพและตกลงเลกิลม้สงคราม 
ภาระอนัน่ากลวัของการเกบ็ภาษเีพื่อสงครามจนเกนิกว่าทีม่นุษยจ์ะทนได้ 

การลดอาวุธจะเกดิขึน้อย่างแน่นอน...โดยการยนิยอมอยา่งเป็นสากลของอารยประเทศทัง้หลาย โดย
ขอ้ตกลงนานาชาต ิชาตทิัง้หลายจะวางอาวุธ ซึง่จะชีบ้่งว่ายคุอนัยิง่ใหญ่ของสนัตภิาพมาแลว้... 

พระอบัดุลบาฮา (CP 40-1) 

ความโกลาหลและความสบัสนในโลกก าลงัทวขีึน้ทุกวนั และจะรุนแรงขึน้จนมนุษยชาตทินไมไ่ด ้เมือ่นัน้
มนุษยจ์งึจะตื่นขึน้และตระหนกัว่า ศาสนาคอืทีม่ ัน่อนัปลอดภยัและประทปีทีส่ว่างไสวของโลก และกฎ 
ค าแนะน าและค าสอนของศาสนาคอืบ่อเกดิของชวีติบนโลก 

พระอบัดุลบาฮา (CP 29) 
 

26 ตลุาคม 

ประการแรก นายทุนและนายธนาคารตอ้งงดการใหย้มืเงนิแก่รฐับาลใดกต็ามทีมุ่ง่หมายจะท าสงคราม
อยา่งไม่ชอบธรรมกบัชาตทิีไ่มม่คีวามผดิ ประการทีส่อง ประธานและผูจ้ดัการของการรถไฟและเรอืกลไฟตอ้ง
ละเวน้จากการขนส่งวตัถุระเบดิ เครือ่งกลนรกปืนใหญ่และดนิปืน จากประเทศหนึ่งไปยงัอกีประเทศหนึ่ง 
ประการทีส่าม ทหารทัง้หลายตอ้งยืน่ค ารอ้งผ่านตวัแทนไปยงัรฐัมนตรสีงคราม นกัการเมอืง สมาชกิสภาและ
นายพล ใหช้ีแ้จงอย่างชดัเจนและกระจ่างว่า มเีหตุผลหรอืสาเหตุอะไรทีพ่าพวกเขาเขา้ไปใกลจุ้ดแห่งความ
หายนะของชาต ิทหารตอ้งเรยีกรอ้งสิง่น้ีเป็นหน่ึงในอภสิทิธิท์ ัง้หลาย พวกเขาตอ้งพดูว่า “จงสาธติต่อเราว่านี่คอื
สงครามทีช่อบธรรม แลว้พวกเราจงึจะเขา้ไปสู่สนามรบ ถา้ไมเ่ช่นนัน้เราจะไมข่ยบัสกักา้ว... จงออกมาจากที่
ซ่อนของท่าน จงเขา้มาสู่สนามรบถา้ท่านตอ้งการทีจ่ะโจมตแีละฉีกกนัและกนัออกเป็นชิน้...ความรา้วฉานและ
ความอาฆาตอยูร่ะหว่างท่าน ท าไมท่านจงึใหพ้วกเราซึง่ไมรู่ไ้มเ่หน็มามสี่วนรว่ม? ถา้การต่อสูแ้ละการหลัง่เลอืด
เป็นสิง่ทีด่ ีเช่นนัน้จงน าพวกเราไปสู่สนามรบโดยมที่านอยูด่ว้ย!” 

พระอบัดุลบาฮา (CP 43-4) 
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27 ตลุาคม 

ขอใหป้ระชาธปิไตยของอเมรกิาเป็นชาตแิรกทีส่ถาปนารากฐานความยนิยอมระหว่างชาต ิขอใหอ้เมรกิา
เป็นชาตแิรกทีป่ระกาศความเป็นสากลของมนุษยชาต ิขอใหอ้เมรกิาเป็นชาตแิรกทีช่ธูงของสนัตภิาพอนัยิง่ใหญ่
ทีสุ่ด และโดยชาตปิระชาธปิไตยน้ี ขอใหค้วามตัง้ใจและสถาบนัเพื่อมนุษยชาตเิหล่านี้แพรก่ระจายไปทัว่โลก 
ความจรงิแลว้อเมรกิาคอืชาตทิีย่ ิง่ใหญ่และน่านบัถอื ทีน่ี่อสิรภาพขึ้นถงึระดบัสงูสุด เจตนาของประชาชนน่า
สรรเสรญิทีสุ่ด แทจ้รงิแลว้ประชาชนของชาตนิี้คู่ควรทีจ่ะเป็นชาตแิรกทีส่รา้งเทพมณเทยีรแห่งสนัตภิาพอนั
ยิง่ใหญ่ทีสุ่ด และประกาศความเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนัของมนุษยชาติ...ขอใหอ้เมรกิากลายเป็นศูนยก์ลางที่
แพรก่ระจายแสงธรรมใหท้ัว่โลกไดร้บัพระพรนี้ เพราะอเมรกิาไดพ้ฒันาพลงัและความสามารถทีย่ ิง่ใหญ่และ
วเิศษกว่าชาตอิื่น...ชาตอิเมรกิาไดร้บัอานุภาพทีจ่ะบรรลุสิง่ทีจ่ะประดบัหน้าของประวตัศิาสตร ์จะกลายเป็นที่
อจิฉาของโลก และไดร้บัการอวยพรจากประเทศตะวนัออกและตะวนัตกส าหรบัชยัชนะของประชาชนอเมรกิัน...
ทวปีอเมรกิามเีครือ่งหมายและหลกัฐานของการพฒันาทีย่ ิง่ใหญ่มาก อนาคตของทวปีอเมรกิายิง่มหีวงัมากกว่า 
เพราะมอีทิธพิลและความสว่างแผ่ไปกวา้งไกล ทวปีอเมรกิาจะเป็นผูน้ าทางธรรมของชาตทิัง้หมด 

พระอบัดุลบาฮา (PUP 36-7) 
 

28 ตลุาคม 

แมก้ารก่อตัง้รฐับาล การจดัตัง้สภาส าหรบัปรกึษาหารอื จะเป็นรากฐานของการปกครอง ยงัมปีจัจยัที่
จ าเป็นอกีหลายอยา่งส าหรบัสถาบนัเหล่านี้ ประการแรกสมาชกิทัง้หลายทีไ่ดร้บัเลอืกตอ้งซื่อตรง เกรงกลวัพระ
ผูเ้ป็นเจา้ มจีติใจสงู ไมถู่กชกัจงูดว้ยความทุจรติ ประการทีส่อง พวกเขาตอ้งทราบกฎต่างๆ ของพระผูเ้ป็นเจา้
เป็นอยา่งดใีนทุกแง ่รูแ้จง้ในหลกัการสงูสุดของกฎหมาย เชีย่วชาญในกฎระเบยีบทีค่วบคุมการด าเนินกจิการ
ภายในประเทศ  และความสมัพนัธก์บัต่างประเทศ ช านาญในศลิปะทีม่ปีระโยชน์ต่ออารยธรรม   และพอใจกบั
เงนิเดอืนตามกฎหมาย 

พระอบัดุลบาฮา (SDC 17) 
 

29 ตลุาคม 

ไมม่ขีอ้สงสยัว่า จดุหมายของการก่อตัง้รฐัสภาคอืการน ามาซึง่ความยตุธิรรมและความชอบธรรม แต่ทุก
สิง่ขึน้กบัความพยายามของผูแ้ทนทีไ่ดร้บัเลอืก หากพวกเขามเีจตนาทีจ่รงิใจ กจ็ะบงัเกดิผลทีน่่าปรารถนาและ
เกดิการปรบัปรงุอย่างคาดไมถ่งึ ถา้ไมเ่ช่นนัน้เป็นทีแ่น่นอนว่าทัง้หมดจะไรค้วามหมาย ประเทศจะชะงกังนัและ
กจิการสาธารณะจะเสื่อมลงเรือ่ยๆ “ขา้พเจา้เหน็ผูส้รา้งหนึ่งพนัคนกไ็มเ่ท่ากบัผูบ้่อนท าลายคนเดยีว และจะเป็น
อยา่งไรหากมผีูส้รา้งคนเดยีวตามมาดว้ยผูบ้่อนท าลายหนึ่งพนัคน?” 

พระอบัดุลบาฮา (SDC 23) 
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30 ตลุาคม 

หากใครคดัคา้นว่า การปฏริปูทีก่ล่าวมาไมเ่คยท าไดอ้ยา่งบรบิูรณ์ เขาควรพจิารณาเรือ่งนี้อยา่งเทีย่ง
ธรรมและควรรูว้่า ขอ้บกพร่องเหล่านี้เป็นผลมาจากการทีค่วามคดิเหน็ของสาธารณชนไม่ประสานกนั และ
บรรดาผูน้ าประเทศขาดความกระตอืรอืรน้ ขาดความมุง่มัน่และอุทศิตน เป็นทีช่ดัเจนว่าจนกว่าประชาชนจะ
ไดร้บัการศกึษา จนกว่าความคดิเหน็ของสาธารณชนจะประสานเขา้ดว้ยกนัอยา่งถูกตอ้ง จนกว่าขา้ราชการแม้
เป็นเพยีงขา้ราชการผูน้้อยจะปลอดจากความทุจรติแมเ้พยีงน้อยทีสุ่ด ประเทศชาตจิงึจะบรหิารงานไดอ้ยา่ง
เหมาะสม จนกว่าระเบยีบวนิยัและรฐับาลทีด่จีะกา้วไปถงึระดบัทีว่่า หากบุคคลหนึ่งแมจ้ะพยายามสุด
ความสามารถแลว้ กไ็มส่ามารถบดิ พลิว้ไปจากความชอบธรรมไดแ้มแ้ต่เท่าเสน้ผม เมือ่นัน้การปฏริปูตามที่
ตอ้งการจงึจะไดร้บัการพจิารณาว่าสมัฤทธิผ์ลสมบูรณ์ 

...เมือ่ผูป้กครองมเีจตนาทีบ่รสิุทธิแ์ละยตุธิรรม เจา้หน้าทีบ่า้นเมอืงมคีวามชาญฉลาด ช านิช านาญและมี
ศลิปะการปกครอง ประชาชนมคีวามมุ่งมัน่และพยายามอยา่งเตม็ที ่เมือ่ทัง้หมดนี้ผสานเขา้ดว้ยกนั เมือ่นัน้การ
พฒันา การปฏริปูทีก่วา้งไกล ความภาคภมูแิละความเจรญิรุง่เรอืงของทัง้รฐับาลและประชาชน จะบงัเกดิผล
ชดัเจนเมือ่แต่ละวนัผ่านไป 

พระอบัดุลบาฮา (SDC 16, 108) 

 
31 ตลุาคม 

ผูท้ีม่ารว่มชุมนุมควรเอาใจใส่ทุกวธิกีารในการอบรมเดก็หญงิ การสอนความรูส้าขาต่างๆ ความประพฤติ
ทีด่งีาม แนวทางด าเนินชวีติทีเ่หมาะสม การปลกูฝงัอุปนิสยัใจคอทีด่ ีความบรสิุทธิแ์ละหนกัแน่น ความ
พากเพยีร ความเขม้แขง็ ความมุง่มัน่ เจตนาทีแ่น่วแน่ การดแูลบา้น การอบรมเดก็ และอะไรกต็ามทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัสิง่ทีจ่ าเป็นส าหรบัเดก็หญงิ จนกระทัง่เดก็หญงิเหล่านี้ซึง่ไดร้บัการเลีย้งดใูนทีม่ ัน่แห่งความสมบรูณ์ทัง้ปวง 
และมอุีปนิสยัใจคอทีด่คีอยคุม้ครอง เมือ่เตบิโตเป็นมารดา พวกเธอจะไดเ้ลีย้งดบูุตรของตนเองตัง้แต่วยัทารก
แรกเริม่ใหม้อุีปนิสยัใจคอทีด่แีละความประพฤตงิาม... 

นอกจากนี้การอบรมสตรจี าเป็นและส าคญักว่าการอบรมบุรษุ เพราะสตรคีอืผูอ้บรมเดก็ตัง้แต่วยัทารก
หากเธอมขีอ้เสยีและจดุบกพรอ่ง เดก็กจ็ะบกพรอ่งดว้ยแน่นอน ดงันัน้ความบกพรอ่งของสตรแีสดงนยัถงึสภาพ
ทีบ่กพรอ่งของมวลมนุษยชาต ิเพราะมารดาคอืผูท้ีอุ่้มชูเลีย้งด ูและชกัน าการเตบิโตของเดก็ นี้มใิช่หน้าทีข่อง
บดิา หากผูอ้บรมไรค้วามสามารถ ผูท้ีร่บัการอบรมจะขาดความสามารถดว้ย สิง่นี้กระจ่างชดัและโตแ้ยง้ไมไ่ด ้
นกัเรยีนจะปราดเปรือ่งไดห้รอืหากครไูมรู่ห้นงัสอืและไม่มวีชิา? มารดาคอืผูอ้บรมคนแรกของมนุษยชาต ิหาก
มารดาบกพรอ่ง อนิจจาส าหรบัสภาพของเผ่าพนัธุใ์นอนาคต... 

พระอบัดุลบาฮา (COC no. 2128, 2134) 
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พฤศจิกายน 

1 พฤศจิกายน 

เมือ่สมาคมกนั สตรไีมคุ่ยกนัเฉพาะแต่เรือ่งอุณหภมูขิองอากาศ ความเยน็ของน ้า ความงามของดอกไม้
และสวน ความสดของหญา้และน ้าทีห่ลัง่ไหล แต่ควรจ ากดัการอภปิรายอยู่ทีก่ารสดุดสีรรเสรญิ การพดูถงึขอ้
พสิจูน์และเหตุผล การอา้งองิถงึวจนะและค าสอนเก่าแก่ และแสดงใหเ้หน็พยานหลกัฐานทีช่ดัเจนเพื่อว่าทุกบา้น
ของบรรดาผูเ้ป็นทีร่กัจะกลายเป็นสถานทีชุ่มนุมส าหรบัเรยีนรูก้ารสอนศาสนา... 

นบัแต่ก าเนิดของสรรพสิง่ตราบจนปจัจบุนั ไมว่่าในวฏัจกัรหรอืในยคุศาสนาใดในอดตี ไมเ่คยมกีาร
จดัการชุมนุมส าหรบัสตร ีและจดัชัน้เรยีนเพื่อจดุประสงคส์ าหรบัแพรก่ระจายค าสอน นี้คอืหนึ่งในลกัษณะพเิศษ
ของยคุศาสนาอนัรุง่โรจน์และศตวรรษอนัยิง่ใหญ่นี้ เจา้ควรพยายามปรบัปรงุการชุมนุมนี้และเพิม่พูนความรูใ้น
ธรรมะทีล่กึลบั เพื่อว่าหากเป็นพระประสงคข์องพระผูเ้ป็นเจา้ ภายในเวลาอนัสัน้ สตรจีะเป็นเหมอืนบุรษุ สตรจีะ
น าหน้าในหมูผู่ม้วีชิา สตรแีต่ละคนจะพดูไดอ้ยา่งแคล่วคล่องดว้ยวาจาทีค่มคาย และเรอืงรองไปทัว่โลกประดุจ
ตะเกยีงแห่งการน าทาง ในบางแงส่ตรมีคีวามสามารถทีน่่าพศิวง สตรเีขา้หาพระผูเ้ป็นเจา้ไดไ้วกว่า และมี
ศรทัธาแรงกลา้ในพระผูเ้ป็นเจา้ 

พระอบัดุลบาฮา (COC no. 2188, 2190) 

 
2 พฤศจิกายน 

ค าถาม: เป็นความจรงิหรอืไมท่ีส่นัตภิาพสากลจะบงัเกดิขึน้ไมไ่ดจ้นกว่าจะมกีารปกครองแบบ
ประชาธปิไตยในทุกประเทศ 

ค าตอบ: เป็นทีป่ระจกัษ์ว่า ในอนาคตจะไม่มกีารรวมอ านาจในประเทศทัง้หลาย ไม่ว่าจะเป็นการปกครอง
แบบรฐัธรรมนูญ เป็นระบอบสาธารณรฐั หรอืประชาธปิไตย สหรฐัอเมรกิาอาจถอืไดว้่าเป็นตวัอยา่งของการ
ปกครองในอนาคต กล่าวคอื แต่ละมณฑลจะมอีสิระในตวัเอง แต่จะมรีฐับาลกลางคอยคุม้ครองประโยชน์ของรฐั
อสิระต่างๆ ซึง่อาจจะไมใ่ช่ระบบสาธารณรฐัหรอืประชาธปิไตย การยกเลกิการรวมอ านาจซึง่สนับสนุนใหเ้กดิ
เผดจ็การ เป็นเรือ่งด่วนในเวลานี้ ซึง่จะก่อใหเ้กดิสนัตภิาพนานาชาต ิความจรงิอกีขอ้หนึ่งทีส่ าคญัพอกนัทีจ่ะ
น าไปสู่สนัตภิาพคอื สทิธอิอกเสยีงของสตร ีกล่าวคอื เมือ่บุรษุและสตรเีสมอภาคกนัอยา่งสมบรูณ์ จะมสีนัติภาพ
เพราะเหตุผลงา่ยๆ คอื สตรโีดยทัว่ไปจะไมม่วีนัสนบัสนุนสงคราม สตรจีะไมเ่ตม็ใจใหผู้ท้ีเ่ธอไดด้แูลมาดว้ย
ความรกัไปสู่สนามรบ เมือ่สตรมีสีทิธอิอกเสยีง สตรจีะต่อตา้นการท าสงครามไมว่่าจะเพื่อจดุมุง่หมายอะไร อกี
ปจัจยัหน่ึงทีจ่ะน าไปสู่สนัตภิาพสากลคอื การเชื่อมประเทศตะวนัออกและตะวนัตก 

พระอบัดุลบาฮา (COC no. 2172) 
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3 พฤศจิกายน 

งานฉลองบญุ อานุภาพ 

(เริม่งานหลงัดวงอาทติยต์ก) 

ณ ทีป่ระชุม (งานฉลองบุญ) ไมค่วรมกีารสนทนานอกเรื่อง แต่ทีชุ่มนุมควรจ ากดัตนเองอยูท่ีก่ารอ่านและ
สวดพระวจนะศกัดิส์ทิธิ ์การอภปิรายเรือ่งทีเ่กีย่วกบัศาสนาของพระผูเ้ป็นเจา้ การอรรถาธบิายเหตุผลและขอ้
พสิจูน์ทีม่นี ้าหนกั และธรรมลขิติของพระผูเ้ป็นทีร่กัยิง่ของมนุษยชาต ิผูท้ีม่าในทีชุ่มนุมนี้ ประการแรกตอ้ง
แต่งตวัดว้ยเสือ้ผา้ทีไ่มม่รีอยเป้ือน หนัหน้าไปหาอาณาจกัรอบัฮา และจากนัน้จงึเขา้ไปดว้ยความต ่าตอ้ยและ
ศโิรราบ ระหว่างทีอ่่านธรรมลขิติพวกเขาตอ้งเงยีบสนิท หากใครตอ้งการพดู เขาควรพดูดว้ยความถ่อมตน พดู
อยา่งแน่ชดัดว้ยความคมคาย ขอค าอวยพรและสรรเสรญิจงมแีด่เจา้ 

พระอบัดุลบาฮา (BR Nov. 3) 
 

4 พฤศจิกายน 

ในสายตาของผูท้ีเ่ชื่อในเอกภาพของพระผูเ้ป็นเจา้ ไม่มสีวรรคใ์ดประเสรฐิกว่าการเชื่อฟงับญัญตัขิองพระ
ผูเ้ป็นเจา้ และในสายตาของผูท้ีรู่จ้กัพระผูเ้ป็นเจา้และสญัลกัษณ์ของพระองค ์ไมม่ไีฟใดรอ้นแรงกว่าการละเมดิ
กฎของพระองค ์และกดขีผู่อ้ ื่นแมเ้พยีงเท่าเมลด็มาสตาด ความจรงิแลว้ในวนัแห่งการฟ้ืนคนืชพีพระผูเ้ป็นเจา้จะ
ตดัสนิมนุษยท์ุกคน และเราทุกคนวงิวอนขอความกรณุาจากพระองค์ 

ไมม่สีวรรคใ์ดวเิศษส าหรบัวญิญาณมากกว่าการไดพ้บพระศาสดาของพระผูเ้ป็นเจา้ในยคุของพระองค ์ได้
ยนิวจนะของพระองคแ์ละเชื่อในวจนะเหล่านัน้ ไดเ้ขา้เฝ้าพระองคซ์ึง่มใิช่อื่นใดแต่เป็นการเขา้เฝ้าพระผูเ้ป็นเจา้
ไดแ้ล่นไปบนทะเลในอาณาจกัรแห่งอภริดขีองพระองคแ์ละไดร้บัผลไมท้ีว่เิศษในสวรรคแ์ห่งความเป็นหน่ึงของ
พระองค ์

พระบ๊อบ (SWB 79, 77) 
 

5 พฤศจิกายน 

หากเจา้เปิดหวัใจของวญิญาณดวงเดยีวโดยช่วยใหเ้ขายอมรบัศาสนาของบรมศาสดาทีพ่ระผูเ้ป็นเจา้จะ
แสดงใหป้รากฏ วญิญาณของเจา้ยอ่มเป่ียมไปดว้ยแรงบนัดาลใจจากพระนามอนัเกรยีงไกรนัน้ ดงันัน้เป็นหน้าที่
ของเจา้ทีจ่ะท างานนี้ในวนัแห่งการฟ้ืนคนืชพี เพราะประชาชนส่วนใหญ่ช่วยตวัเองไมไ่ด ้และหากเจา้เปิดหวัใจ
และปดัเป่าความสงสยัของพวกเขา พวกเขายอ่มไดเ้ขา้มาในศาสนาของพระผูเ้ป็นเจา้ ดงันัน้จงท างานน้ีอย่าง
สุดความสามารถในยคุของบรมศาสดาทีพ่ระผูเ้ป็นเจา้จะแสดงใหป้รากฏ เพราะทีจ่รงิแลว้หากเจา้เปิดหวัใจของ
บุคคลหนึ่งเพื่อเหน็แก่พระผูเ้ป็นเจา้ สิง่นี้ดสี าหรบัเจา้ยิง่กว่าการท าดทีุกอยา่ง เนื่องดว้ยการกระท าเป็นรองต่อ
ความศรทัธาในพระองคแ์ละมัน่ใจในสภาวะของพระองค์ 

พระบ๊อบ (SWB 133) 
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6 พฤศจิกายน 

พระผูเ้ป็นนาย พระผูไ้ม่มเีปรยีบปาน ทรงสรา้งชายและหญงิใหเ้ป็นสหายทีใ่กลช้ดิกนัทีสุ่ดและใหเ้ป็น
ประดุจวญิญาณดวงเดยีวกนั ทัง้สองคอืเพื่อนทีค่อยช่วยเหลอืกนั คอืเพื่อนสนิททีค่วรห่วงใยความผาสุกซึง่กนั
และกนั...ดงันัน้จงพยายามอยูด่ว้ยกนัทัง้หวัใจและวญิญาณ ประดุจนกพริาบสองตวัในรงัเดยีวกนั เพราะสิง่นี้จะ
ไดร้บัพรในทัง้สองภพ... 

ความรกัระหว่างสามภีรรยาตอ้งไมเ่ป็นทางกายเท่านัน้ แต่ตอ้งเป็นทางจติใจและทางธรรม วญิญาณสอง
ดวงนี้ควรไดร้บัการพจิารณาว่าเป็นวญิญาณดวงเดยีวกนั เป็นเรือ่งยากเพยีงไรทีจ่ะแบ่งแยกวญิญาณดวงเดยีว! 
เป็นเรือ่งทีย่ากยิง่นกั! 

พระอบัดุลบาฮา (PBM no. 6, 7) 

 
7 พฤศจิกายน 

ดกูร มารดาผูเ้ป่ียมไปดว้ยความรกั จงรูไ้วว้่าในสายตาของพระผูเ้ป็นเจา้ การบูชาพระองคท์ีด่ทีีสุ่ดคอืการ
อบรมบุตรและฝึกฝนบุตรใหม้คีวามสมบูรณ์เลศิทุกอยา่งของมนุษย ์และไมม่กีารกระท าทีป่ระเสรฐิกว่านี้ที่
จนิตนาการได.้.. 

หนึ่งในการรบัใชท้ีย่ ิง่ใหญ่ทีม่นุษยส์ามารถรบัใชพ้ระผูเ้ป็นเจา้ผูท้รงมหทิธานุภาพ คอืการอบรมและ
ฝึกฝนเดก็...อยา่งไรกต็ามการรบัใชน้ี้เป็นสิง่ทีย่ากมากและยิง่ยากกว่าถา้จะท าใหส้ าเรจ็ 

พระอบัดุลบาฮา (BE 52, 33) 

 
8 พฤศจิกายน 

ในหนทางใดกต็ามทีเ่ธอเลีย้งดบูุตร บุตรจะเป็นเช่นนัน้ และผลจากการฝึกฝนครัง้แรกจะคงอยูก่บัผูน้ัน้ไป
ตลอดชวีติ และเป็นเรือ่งยากทีสุ่ดทีจ่ะเปลีย่นแปลง... 

เป็นเรือ่งยากเหลอืเขญ็ทีจ่ะสอนและขดัเกลาอุปนิสยัใจคอของแต่ละคนเมือ่ผ่านวยัรุน่ไปแลว้ 
ประสบการณ์แสดงใหเ้หน็ว่า เมือ่ผ่านช่วงเวลานี้ไป แมจ้ะพยายามทุกอย่างทีจ่ะดดัแปลงนิสยับางอย่างกห็าได้
เกดิประโยชน์อนัใด ผูน้ัน้อาจปรบัปรงุไดบ้า้งในวนันี้ แต่ไมก่ีว่นัผ่านไป เขาลมืและถอยกลบัไปสู่นิสยัเดมิและ
แนวทางทีเ่ขาเคยชนิ ดงันัน้ตอ้งวางรากฐานใหม้ัน่คงในวยัเดก็แรกเริม่ ขณะทีก่ิง่ยงัเขยีวและอ่อน จะตดัใหต้รง
ไดง้า่ย 

พระอบัดุลบาฮา (BE 49, 24-5) 

 



 

91 

 

9 พฤศจิกายน 

จดุประสงคข์องถอ้ยค าทีก่ล่าวมาคอื อยา่งน้อยจะไดส้าธติใหเ้หน็ว่า ความสุขและความยิง่ใหญ่ ต าแหน่ง
และฐานะ ความยนิดแีละสนัตสิุขของแต่ละคน มไิดอ้ยูท่ีค่วามมัง่คัง่ แต่อยูท่ีอุ่ปนิสยัใจคอทีล่ ้าเลศิ เจตจ านงอนั
ประเสรฐิ วชิาความรูท้ีก่วา้งขวาง และความสามารถในการแกไ้ขปญัหาทีย่าก ดงัทีม่กีารกล่าวไวอ้ยา่งสวยงาม
ว่า: “บนหลงัของขา้พเจา้มเีสือ้ผา้ ซึง่ถา้หากขายไปหนึ่งเพนนี เพนนีนัน้ยอ่มมคี่ามากกว่ายิง่นกั แต่ภายใน
เสือ้ผา้นัน้มวีญิญาณ ซึง่หากท่านชัง่เทยีบกบัวญิญาณทัง้ปวงบนโลก กจ็ะพบวญิญาณนัน้ยิง่ใหญ่และประเสรฐิ
กว่า” 

พระอบัดุลบาฮา (SDC 23-4) 

 
10 พฤศจิกายน 

หน่ึงในค าสอนของพระบาฮาอุลลาหค์อื การแบ่งปนัทรพัยส์มบตัขิองตนใหผู้อ้ื่นดว้ยความสมคัรใจ การ
แบ่งปนัดว้ยความสมคัรใจน้ียิง่ใหญ่กว่าความเท่าเทยีมและคอืดงัน้ี มนุษยไ์มค่วรถอืว่าตนเองส าคญักว่าผูอ้ื่น แต่
ควรเสยีสละชวีติและทรพัยส์มบตัขิองตนเพื่อผูอ้ื่น และไมค่วรมกีารบงัคบัจนกลายเป็นกฎหมายแลว้มนุษย์
จ าตอ้งปฏบิตัติาม ไมเ่ลย มนุษยค์วรเสยีสละทรพัยส์มบตัแิละชวีติของเขาเพื่อผูอ้ื่นดว้ยความสมคัรใจ และเตม็
ใจใชจ้่ายเพื่อคนยากไรด้งัทีท่ ากนัในหมู่บาไฮในเปอรเ์ซยี 

พระอบัดุลบาฮา (SWAB 302) 

 
11 พฤศจิกายน 

ดกูร  ภราดร  แทจ้รงิแลว้หากเราไตรต่รองดทูุกสิง่ทีถู่กสรา้งขึน้มา  เราจะเป็นพยานต่ออจัฉรยิภาพที่
สมบรูณ์เหลอืคณนา  และไดเ้รยีนรูส้จัธรรมทีน่่าพศิวงใหม่ๆ  สุดคณานับ  หนึ่งในปรากฏการณ์ทีถู่กสรา้งขึน้มา
คอืความฝนั  จงมองดวู่าความลบัมากมายเพยีงใดถูกเกบ็ไวใ้นความฝนั  อจัฉรยิภาพมากมายเพยีงไหนถูก
ถนอมไว ้ ภพจ านวนมากเพยีงไรถูกปกปิดไว ้ จงสงัเกตดวู่าเจา้หลบัอยูใ่นทีอ่าศยัหนึ่งซึง่ประตูตดิลกูกรง  
ทนัใดนัน้เจา้พบว่าตนเองอยูใ่นเมอืงหนึ่งทีห่่างไกล  ซึง่เจา้เขา้ไปโดยไมต่อ้งขยบัเท้าหรอืเหนื่อยอ่อนรา่งกาย  
เจา้มองเหน็โดยไมใ่ชด้วงตา  ไดย้นิโดยไมต่อ้งเงีย่หฟูงั  พดูโดยปราศจากลิน้  และบางทเีมือ่สบิปีผ่านไปในโลก
ภายนอก  เจา้อาจเป็นพยานต่อสิง่ต่างๆ ทีเ่จา้ฝนัคนืน้ี  

ทน้ีีมอีจัฉรยิภาพมากมายใหไ้ตรต่รองดใูนความฝนั  ซึง่ไมม่ใีครนอกจากประชาชนแห่งหุบเขานี้ที่
สามารถเขา้ใจในเนื้อแท ้ ประการแรกภพน้ีคอือะไรทีป่ราศจากดวงตา  ห ู มอืและลิน้  มนุษยส์ามารถน า
ทัง้หมดน้ีมาใชไ้ด ้ ประการทีส่องเป็นไปอย่างไรทีใ่นโลกภายนอกวนัน้ี  เจา้เหน็ผลทีเ่กดิจากความฝนัทีเ่จา้
หลบัตาเหน็ในโลกแห่งการหลบัเมือ่สบิปีก่อน?  จงพจิารณาดคูวามแตกต่างระหว่างภพทัง้สองนี้และความ
ลกึลบัทัง้หลายทีท่ ัง้สองภพปกปิดอยู ่ เพื่อว่าเจา้จะเขา้ถงึการรบัรองของพระผูเ้ป็นเจา้และการคน้พบทางธรรม  
และเขา้ไปในแดนแห่งความวสิุทธิ ์ 

พระบาฮาอุลลาห ์(SVFV 32-33) 
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12 พฤศจิกายน 

วนัประสติูของพระบาฮาอลุลาห์ 

ระหว่างทีจ่มอยูใ่นความทุกขท์รมาน เราไดย้นิเสยีงทีแ่สนหวานและวเิศษสุดรอ้งเรยีกอยูเ่หนือศรีษะของ
เรา เมือ่หนัหน้าไป เราเหน็เทพธดิาลอยอยูเ่บือ้งหน้าเรา ผูซ้ึง่มรีปูโฉมชวนใหร้ะลกึถงึพระนามของพระผูเ้ป็น
นายของเรา วญิญาณของเธอปลาบปลืม้อยา่งยิง่จนใบหน้าของเธอเรอืงใหเ้หน็อภริดขีองพระผูเ้ป็นเจา้ และแกม้
ของเธอเปล่งแสงของพระผูท้รงปรานี เธอก าลงัเปล่งเสยีงรอ้งเรยีกระหว่างโลกและสวรรคอ์ยา่งจบัจติจบัใจ
มนุษย ์และบอกข่าวใหแ้ก่ชวีติจติใจของเรา ซึง่ยงัความปลาบปลืม้ใหแ้ก่เราวญิญาณของเราและวญิญาณของ
บรรดาคนรบัใชท้ีม่เีกยีรตขิองพระผูเ้ป็นเจา้ เธอชีน้ิ้วมาทีศ่รีษะของเราและกล่าวต่อทุกคนทีอ่ยูใ่นสวรรคแ์ละบน
โลกว่า “พระผูเ้ป็นเจา้เป็นพยาน! นี้คอืพระผูเ้ป็นทีร่กัยิง่ของภพทัง้ปวง และกระนัน้เจา้หาเขา้ใจไม ่นี้คอืความ
งามของพระผูเ้ป็นเจา้ท่ามกลางพวกเจา้ คอือานุภาพของอธปิไตยของพระองคท์ีอ่ยูใ่นตวัเจา้ หากเจา้เพยีงแต่
เขา้ใจ นี้คอืความลกึลบัของพระผูเ้ป็นเจา้และสิง่ล ้าค่าของพระองค ์คอืศาสนาของพระผูเ้ป็นเจา้และความ
รุง่โรจน์ของพระองคส์ าหรบัทุกคนทีอ่ยูใ่นอาณาจกัรธรรมะและสรรพภาวะ หากเจา้เป็นพวกทีห่ยัง่รู้” 

พระบาฮาอุลลาห ์(GPB 101-2) 
 

13 พฤศจิกายน 

หนึ่งในสญัลกัษณ์ของพระองคค์อื การตา้นทานชาตมิหาอ านาจและรฐัทีเ่กรยีงไกร และกองทพัของศตัรผูู้
กระหายเลอืดของพระองค ์ซึง่หมายมัน่อยูทุ่กขณะทีจ่ะใหพ้ระองคพ์นิาศไมว่่าพระองคจ์ะอยูท่ีไ่หน แทจ้รงิแลว้ผู้
ทีใ่ครค่รวญเครือ่งหมายและสญัลกัษณ์ของพระผูเ้ป็นเจา้ควรตรวจสอบเรือ่งนี้อย่างละเอยีด 

สญัลกัษณ์ของพระองคอ์กีอยา่งหนึ่งคอื ปาฐกถาอนัน่าพศิวง วาทะอนัคมคาย การเปิดเผยธรรมลขิติ
อยา่งรวดเรว็ วจนะแห่งอจัฉรยิภาพ บทกลอน สาสน์ ค าอธษิฐาน การคลีค่ลายคมัภรีกุ์รอ่านทัง้ตอนทีย่ากและ
ตอนทีช่ดัเจน ชวีติของเจา้เป็นพยาน! สิง่นี้กระจ่างแจง้ประดุจทวิากาลส าหรบัผูท้ีพ่จิารณาดว้ยสายตาทีย่ตุธิรรม 

สญัลกัษณ์ของพระองคอ์กีอยา่งหนึ่งคอื รุง่อรณุของสุรยิาแห่งความรูแ้ละจนัทราแห่งศลิปะและความ
เชีย่วชาญของพระองค ์ความสมบูรณ์เลศิทีพ่ระองคส์าธติในทุกดา้น ดงัทีบ่รรดาผูท้ีม่วีชิาและสามารถจากหลาย
ชาตยินืยนั... 

และสญัลกัษณ์ของพระองคอ์กีอยา่งหนึ่งคอื การเผยแพรค่มัภรีข์องพระองค ์พระธรรมทีเ่ฉียบขาดของ
พระองคท์ีต่ าหนิกษตัรยิท์ัง้หลาย และค าเตอืนทีน่่ากลวัต่อพระเจา้นโปเลยีนทีส่าม ซึง่อ านาจปกครองอนัเกรยีง
ไกรของเขาขึน้ชื่อไปทัว่โลก และบลัลงักอ์นัยิง่ใหญ่ของเขาลม้คว ่าในเวลาอนัสัน้ นี้คือความจรงิทีย่อมรบัและรู้
กนัอยา่งกวา้งขวาง 

สญัลกัษณ์ของพระองคอ์กีอยา่งหนึ่งคอื ความโอฬารอนัสงูส่ง ภาวะอนัประเสรฐิ ความรุง่โรจน์โชตชิ่วง 
ความงามของพระองคท์ีเ่ฉิดฉายอยูบ่นขอบฟ้าของคุก จนศรีษะทัง้หลายน้อมค านบัและน ้าเสยีงทัง้หลายอ่อนลง
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ต่อเบือ้งพระพกัตรข์องพระองค ์และผูท้ีห่นัมาหาวถิขีองพระองคต่์างถ่อมตวัลง นี้คอืขอ้พสิจูน์ทีไ่มเ่คยเหน็ในยุค
ก่อน 

สญัลกัษณ์ของพระองคอ์กีอยา่งหนึ่งคอื สิง่ผดิธรรมดาทัง้หลายทีพ่ระองคก์ระท า ปาฏหิารยิท์ีพ่ระองค์
แสดง สิง่ทีน่่าพศิวงทีป่รากฏออกมาจากพระองคอ์ยา่งไมข่าดตอน เช่น การหลัง่ไหลจากกอ้นเมฆของพระองค ์
แสงสว่างของพระองคเ์ป็นทีย่อมรบัแมแ้ต่โดยผูท้ีไ่มเ่ชื่อชวีติของพระองคเ์องเป็นพยาน! สิง่นี้ไดร้บัการพสิูจน์
เป็นทีแ่น่ชดั และสาธติต่อผูค้นจากทุกความเชื่อทีไ่ดม้าเขา้เฝ้าพระผูเ้ป็นนายแห่งชวีติและทรงด ารงอยูด่ว้ย
ตนเอง 

พระอบัดุลบาฮา (SWAB 15-6) 

 
14 พฤศจิกายน 

คุณประโยชน์สากลสบืมาจากธรรมะของศาสนาทัง้หลายของพระผูเ้ป็นเจา้ เพราะศาสนาน าพาศาสนิกชน
ใหม้เีจตนาทีจ่รงิใจ มจีดุประสงคท์ีส่งูส่ง มคีวามบรสิุทธิแ์ละเกยีรตอินัไม่ด่างพรอ้ย มเีมตตาธรรมและเหน็อก
เหน็ใจ รกัษาปฏญิญาตามสญัญา ค านึงถงึสทิธขิองผูอ้ื่น มอิิสรภาพ มคีวามยตุธิรรมในทุกแงข่องชวีติ มคีวาม
เป็นมนุษยแ์ละมมีนุษยธรรม มคีวามกลา้หาญ อุตสาหะอยา่งไมย่อ่ทอ้ในการรบัใชม้นุษยชาต ิสรปุคอื ศาสนา
ก่อก าเนิดคุณธรรมทัง้ปวงของมนุษย ์และคุณธรรมเหล่านี้คอืเทยีนอนัสว่างไสวของอารยธรรม... 

จดุประสงคข์องถอ้ยค าเหล่านี้คอื เพื่อทีจ่ะชีใ้หช้ดัเจนว่า ศาสนาของพระผูเ้ป็นเจา้ ศลี ค าสอน ธรรมะ คอื
รากฐานทีม่ ัน่คงของความสุขมนุษย ์และประชาชนทัง้หลายของโลกไมต่อ้งหวงัว่าจะไดผ้่อนคลายหรอืมี
อสิรภาพหากปราศจากยารกัษาทีย่ ิง่ใหญ่นี้... 

พระอบัดุลบาฮา (SDC 98-9) 

 
15 พฤศจิกายน 

ศาสนา คอื แสงสว่างของโลก ความกา้วหน้า ความส าเรจ็ และความสุขของมนุษย ์เป็นผลมาจากการเชื่อ
ฟงักฎทีว่างไวใ้นคมัภรีศ์กัดิส์ทิธิ ์กล่าวโดยยอ่เป็นทีส่าธติไดว้่าในชวีติน้ีทัง้รา่งกายและจติใจ อาคารทีย่ ิง่ใหญ่
ทีสุ่ด สถาปนาไวอ้ยา่งมัน่คงทีสุ่ด ยัง่ยนืและถาวรทีสุ่ด ทีค่อยพทิกัษ์โลก รบัประกนัความสมบรูณ์เลศิของ
มนุษยชาตทิัง้ทางวตัถุและจติใจ และคุม้ครองความสุขและอารยธรรมของสงัคม คอื ศาสนา 

เป็นความจรงิทีว่่า มผีูโ้งเ่ขลาบางคนทีไ่มเ่คยตรวจสอบมลูฐานของศาสนาของพระผูเ้ป็นเจา้อยา่ง
เหมาะสม และไดถ้อืเอาความประพฤตขิองผูท้ีเ่ครง่ศาสนาแบบเสแสรง้มาเป็นเกณฑ ์แลว้ใชว้ดัผูม้ศีาสนาทุกคน 
แลว้จงึสรปุว่า ศาสนาคอือุปสรรคต่อความกา้วหน้า คอืปจัจยัทีก่่อใหเ้กดิการแบ่งแยก คอืเหตุของความประสงค์
รา้ยและเป็นปรปกัษ์ระหว่างประชาชน พวกเขาหาไดส้งัเกตไมว่่า หลกัธรรมของศาสนาของพระผูเ้ป็นเจา้จะใช้
การกระท าของผูท้ีอ่า้งตนว่านบัถอืมาประเมนิไมไ่ด ้เพราะทุกสิง่ทีล่ ้าเลศิ แมว้่าจะหาทีเ่ปรยีบไมไ่ด ้กอ็าจถูกใช้
ไปในทางทีผ่ดิ ตะเกยีงทีต่ดิไฟในมอืของเดก็ทีด่อ้ยปญัญาหรอืคนตาบอด จะไมป่ดัเปา่ความมดืหรอืท าใหบ้า้น
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สว่างขึน้ แต่จะไหมท้ัง้ผูถ้อืตะเกยีงและบา้น ในกรณเีช่นนี้ เราจะต าหนิตะเกยีงไดห้รอื? ไม ่พระผูเ้ป็นนาย พระ
ผูเ้ป็นเจา้เป็นพยาน! ส าหรบัผูท้ีม่องเหน็ ตะเกยีงคอืแสงสว่างทีน่ าทางใหเ้ขา แต่เป็นภยัพบิตัสิ าหรบัคนตาบอด 

พระอบัดุลบาฮา (SDC 71-2) 

 
16 พฤศจิกายน 

เป็นทีแ่น่นอนว่า วธิกีารทีเ่ยีย่มทีสุ่ดทีน่ าไปสู่การพฒันาและความรุง่เรอืงของมนุษย ์กลไกที่ยิง่ใหญ่ทีสุ่ด
ส าหรบัการกูโ้ลกและใหค้วามสว่างแก่โลก คอืความรกัไมตรจีติและความสามคัคใีนหมูม่นุษยชาตทิัง้ปวง ไม่มสีิง่
ใดสมัฤทธิผ์ลไดใ้นโลกน้ี ไม่แมแ้ต่ในความคดิ หากปราศจากความสามคัคแีละเหน็พอ้งกนั และวธิทีีส่มบรูณ์เลศิ
ส าหรบัการเพาะมติรภาพและความสามคัคคีอืศาสนาทีแ่ทจ้รงิ “หากเจา้ใชค้วามมัง่คัง่ทัง้หมดบนพภิพ เจา้กย็งั
ท าใหห้วัใจของพวกเขาสามคัคกีนัไมไ่ด ้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ท าใหพ้วกเขาสามคัคกีนั” 3 

พระอบัดุลบาฮา (SDC 73) 

 
17 พฤศจิกายน 

ไมม่ใีครบรรลุถงึฐานะทีแ่ทจ้รงิของตนไดน้อกจากเขาจะมคีวามยตุธิรรม ไม่มอีานุภาพใดด ารงอยูไ่ด้
นอกจากอาศยัความสามคัค ีไมม่คีวามผาสุกใดเป็นไปไดน้อกจากอาศยัการปรกึษาหารอื 

พระบาฮาอุลลาห ์(BC no. 2) 

หากพวกเขาเหน็พอ้งกนัในเรือ่งหน่ึงถงึแมว้่าจะผดิกย็งัดกีว่าขดัแยง้กนัแลว้อยูฝ่า่ยถูก เพราะความ
ขดัแยง้นี้จะท าลายรากฐานสวรรค ์แมว้่าคนหนึ่งในกลุ่มจะถูกแต่ถา้พวกเขาขดัแยง้กนั นัน่จะเป็นเหตุของ
ความผดิอกีพนัอย่าง แต่ถา้พวกเขาเหน็พอ้งกนัและทัง้สองฝา่ยผดิดว้ยกนั ความจรงิจะเปิดเผยออกมาและสิง่ที่
ผดิจะถูกแกใ้หเ้ป็นถูก เพราะยงัสามคัคกีนัอยู่ 

พระอบัดุลบาฮา (BC no. 12) 

 
18 พฤศจิกายน 

การทีม่กีลุ่มศาสนาและความเชื่อมากมายในโลก แต่ไมค่วรปล่อยใหม้กีารปลกูฝงัความเป็นศตัรใูนหมู่
มนุษย ์คอืแก่นของศาสนาของพระผูเ้ป็นเจา้ในยคุนี้ หลกัธรรมและกฎเหล่านี้ ระบบทีย่ ิง่ใหญ่และสถาปนาไว้
อยา่งมัน่คงเหล่านี้ มาจากตน้ก าเนิดเดยีวกนั และคอืรงัสขีองอาภาเดยีวกนั เหตุทีม่คีวามแตกต่างกเ็พราะ
หลกัธรรมและกฎเหล่านี้เผยแพรไ่ปในยคุต่างๆ ทีม่คีวามตอ้งการต่างการ 

                                                           

3 กุรอ่าน 8: 64 
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ดกูร ประชาชนแห่งบาฮา จงพยายาม เพื่อว่าการพพิาทและทะเลาะววิาททางศาสนาทีโ่กลาหลและ
ก่อกวนประชาชนบนพภิพจะสงบลง และหายไปไมเ่หลอืแมแ้ต่รอ่งรอย จงลุกขึน้ช่วยการเปิดเผยพระธรรม
สวรรคค์รัง้ส าคญัและประเสรฐิสุดนี้ เพื่อความรกัของพระผูเ้ป็นเจา้และบรรดาผูท้ีร่บัใชพ้ระองค ์ความบา้คลัง่
และความชงิชงัทางศาสนาคอืไฟบรรลยัโลกทีไ่ม่มใีครดบัได ้พระหตัถอ์นัทรงอานุภาพของพระผูเ้ป็นเจา้เท่านัน้
ทีส่ามารถปลดเปลือ้งมนุษยชาตจิากความทรมานอนัน่าสงัเวชน้ี... 

พระบาฮาอุลลาห ์(GWB 287-8) 

 
19 พฤศจิกายน 

ดกูร ประชาชนและวงศต์ระกูลทีต่่อสูก้นับนปฐพ ีจงตัง้ปณธิานในความสามคัค ีและใหน้าราของความ
สามคัคนีัน้สาดรศัมมีายงัเจา้ จงรวมตวักนั และเพื่อเหน็แก่พระผูเ้ป็นเจา้ จงมุง่มัน่ขจดัรากเหงา้ของการต่อสูใ้น
หมูพ่วกเจา้เอง เมือ่นัน้ธรรมชาตทิีย่ ิง่ใหญ่ของโลกจะอาบรศัมใีหท้ัว่พภิพ และบรรดาผูท้ีอ่าศยัอยูใ่นโลกจะ
กลายเป็นพลเมอืงของเมอืงเดยีวกนั และเป็นผูค้รอบครองบลัลงักเ์ดยีวกนัตัง้แต่เริม่แรกของชวีติ พระผูถู้ก
ประทุษรา้ยน้ีไมเ่คยปรารถนาสิง่อื่นใดนอกจากสิง่นี้ และจะไมต่อ้งการสิง่ใดนอกจากสิง่นี้ ไมม่ขีอ้สงสยัว่า 
ประชาชนบนโลกไมว่่าเชือ้ชาตใิดหรอืศาสนาใด ไดร้บัแรงดลใจจากแหล่งก าเนิดเดยีวกนั และเป็นขา้แผ่นดนิ
ของพระผูเ้ป็นเจา้เดยีวกนั ความแตกต่างระหว่างบทบญัญตัทิีพ่วกเขายดึถอื มเีหตุมาจากความตอ้งการทีแ่ปร
เปลีย่นไปและความจ าเป็นตามยคุสมยั ยกเวน้จ านวนน้อยบางบททีม่าจากความวปิรติของมนุษย ์บญัญตัทิัง้
ปวงลว้นก าหนดไวโ้ดยพระผูเ้ป็นเจา้ และคอืการสะทอ้นพระประสงคแ์ละเจตนาของพระองค ์จงลุกขึน้ และดว้ย
อานุภาพแห่งความศรทัธา จงทลายเทพเจา้ในจนิตนาการทีไ่รส้าระของเจา้ ผูท้ีห่ว่านเมลด็ของการพพิาทในหมู่
พวกเจา้ จงยดึถอืสิง่ทีส่มานไมตรแีละประสานสามคัคพีวกเจา้ แทจ้รงิแลว้นี้คอืพระวจนะอนัประเสรญิสุดที่
คมัภรีแ์มบ่ทไดล้ขิติและเปิดเผยต่อเจา้ ชวิหาแห่งความโอฬารจากสนันิวาสแห่งความรุง่โรจน์เป็นพยานต่อสิง่นี้ 

พระบาฮาอุลลาห ์(GWB 217) 
 

20 พฤศจิกายน 

เป็นหน้าทีข่องทุกคนในยคุนี้ทีจ่ะยดึมัน่ในสิง่ทีจ่ะส่งเสรมิประโยชน์และเชดิชฐูานะของชาตแิละรฐับาลที่
ยตุธิรรมทัง้ปวง แต่ละวจนะทีป่ากกาของพระผูท้รงความสงูส่งทรงเปิดเผย ไดไ้ขประตูแห่งความรกัและสามคัคี
ใหเ้ปิดออกต่อหน้าของมวลมนุษยแ์ลว้ ไมน่านมาน้ีเราไดป้ระกาศวจนะทีเ่ป็นสจัธรรมว่า: “จงคบหากบัศาสนิก
ชนทุกศาสนาดว้ยไมตรจีติมติรภาพ” ค าสอนใดกต็ามทีท่ าใหม้นุษยต์ตีวัออกห่างจากกนัและกนั และก่อใหเ้กดิ
การพพิาทและแบ่งแยกในหมูพ่วกเขา ถูกลม้เลกิและถอืเป็นโมฆะ แลว้โดยการเปิดเผยพระวจนะเหล่านี้ กลไก
ทีม่ปีระสทิธภิาพสงูสุดส าหรบัการอบรมมวลมนุษยชาตถิูกส่งมาจากนภาแห่งพระประสงคข์องพระผูเ้ป็นเจา้แลว้ 
เพื่อจะเชดิชสูรรพภาวะและยกระดบัจติใจและวญิญาณของมนุษย ์สาระทีส่ าคญัทีสุ่ดและความหมายทีส่มบรูณ์
ทีสุ่ดของวาทะใดกต็ามทีป่ระชาชนในอดตีเคยพดูหรอืเขยีนไว ้ถูกส่งมากบัการเปิดเผยพระธรรมทีท่รงอ านาจ
ทีสุ่ดครัง้นี้จากนภาแห่งพระประสงคข์องพระผูท้รงครอบครองทุกสรรพสิง่ พระผูท้รงด ารงอยู่นิรนัดร ์ในอดตี 
(ศาสนาอสิลาม) ไดเ้ปิดเผยไวว้่า: “ความรกัประเทศของตนคอืองคป์ระกอบส าคญัของศาสนาของพระผูเ้ป็นเจา้” 
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อยา่งไรกต็ามชวิหาแห่งความโอฬารไดป้ระกาศในยคุแห่งการส าแดงองคว์่า: “ผูท้ีค่วรภาคภูมคิอืผูท้ีร่กัโลก มใิช่
ผูท้ีร่กัประเทศของตน” โดยอานุภาพทีป่ลดปล่อยจากวจนะอนัประเสรฐิเหล่านี้ พระองคท์รงเตมิพลงัใหมแ่ละ
ปรบัทศิทางใหมใ่หว้หิคแห่งหวัใจของมนุษย ์และทรงลบขอ้จ ากดัใหห้มดไปจากคมัภรีศ์กัดิส์ทิธิข์องพระผูเ้ป็น
เจา้ 

พระบาฮาอุลลาห ์(GWB 94-6) 

 
21 พฤศจิกายน 

เมือ่ช่วงเวลาหนึ่งผ่านไป การปกครองทัง้หมดในโลกจะเปลีย่น ความกดขีจ่ะปกคลุมพภิพ หลงัจากทีเ่กดิ
ความโกลาหลทุกแห่งหนแลว้ ดวงตะวนัแห่งความยตุธิรรมจะปรากฏขึน้มาจากขอบฟ้าของอาณาจกัรทีม่องไม่
เหน็ 

พระบาฮาอุลลาห ์(PDC 121) 

เหตุการณ์ทีย่ ิง่ใหญ่อยา่งหนึ่งทีจ่ะเกดิขึน้ในยคุของการปรากฏองคข์องกิง่ทีไ่ม่มเีปรยีบปาน (พระบาฮา
อุลลาห)์ คอื การชกัธงของพระผูเ้ป็นเจา้ท่ามกลางชาตทิัง้ปวง นี้ความหมายว่าชาตแิละวงศต์ระกูลทัง้หมดจะ
รวมตวักนัภายใตร้่มเงาของธงสวรรคน์ี้ ซึง่มใิช่อื่นใดแต่คอืกิง่อสิรยิะนี้เอง และจะกลายเป็นชาตเิดยีวกนั ความ
เป็นปรปกัษ์ทางศาสนาและนิกาย ความเป็นศตัรรูะหว่างเชือ้ชาตแิละประชาชน ความขดัแยง้ในหมู่ชาตต่ิางๆ 
จะถูกขจดัไป มวลมนุษยจ์ะยดึถอืศาสนาเดยีวกนั จะมคีวามศรทัธาเดยีวกนั จะผสานกนัเป็นเชือ้ชาตเิดยีวกนั 
และจะกลายเป็นประชาชาตเิดยีวกนั ทัง้หมดจะอาศยัอยู่ในปิตุภูมเิดยีวกนันัน่คอืดาวนพเคราะหน์ี้เอง 

พระอบัดุลบาฮา (PDC 126) 

 
22 พฤศจิกายน 

งานฉลองบญุ พจนา 

(เริม่งานหลงัดวงอาทติยต์ก) 

ดงันัน้บรรดาผูเ้ป็นทีร่กัของพระผูเ้ป็นเจา้ตอ้งคบหาสมาคมกบัคนแปลกหน้าและเพื่อนดว้ยไมตรจีติ
เหมอืนกนัแสดงความเมตตารกัใครต่่อทุกคน โดยไมค่ านึงถงึขดีความสามารถของพวกเขา ไมม่กีารถามว่าพวก
เขาสมควรจะไดร้บัความรกัหรอืไม ่ในทุกกรณขีอใหม้ติรสหายเหน็ใจและมเีมตตาอยา่งไมรู่ส้ ิน้ ขอใหม้ติรสหาย
อยา่ไดพ้่ายแพต่้อความประสงคร์า้ย ความกา้วรา้วและความเกลยีดชงัของประชาชน ไมว่่าจะรนุแรงเพยีงไร 
หากใครพุ่งอาวุธใส่เจา้ จงใหน้ ้านมและน ้าผึง้เป็นการตอบแทน หากใครวางยาพษิเจา้ จงประโลมวญิญาณของ
เขา หากใครท ารา้ยเจา้ จงสอนเขาว่าท าอย่างไรจงึจะมคีวามสุขสบาย หากใครท าใหเ้จา้บาดเจบ็ จงเป็นยาหอม
ส าหรบัความเจบ็ปวดของเขา หากใครต่อยเจา้ จงยืน่ถว้ยน ้าอนัสดชื่นใหร้มิฝีปากของเขา 

พระอบัดุลบาฮา (SWAB 24) 
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23 พฤศจิกายน 

เราตอ้งการใหเ้จา้เป็นเอก บาไฮตอ้งเป็นเอกต่างจากคนอื่น แต่ความเป็นเอกนี้ตอ้งไมข่ึน้กบัความมัง่คัง่ 
คอืไมใ่ช่ใหร้ ่ารวยกว่าคนอื่น เราไมต่อ้งการใหเ้จา้เป็นเอกดา้นการเงนิ สิง่ทีเ่ราตอ้งการคอืความเป็นเอกทีไ่ม่
ธรรมดา ไมใ่ช่เป็นเอกดา้นวทิยาศาสตร ์พาณชิย ์หรอือุตสาหกรรม นัน่คอืเจ้าตอ้งเป็นเอกและมชีื่อเสยีงในดา้น
ศลีธรรม เจา้ตอ้งเป็นเอกต่างจากคนอื่นทัง้หมด ในความรกัของพระผูเ้ป็นเจา้ เจา้ตอ้งเป็นเอกในความรกั
มนุษยชาต ิในความสามคัคปีรองดอง ในความรกัและความยตุธิรรม กล่าวโดยยอ่ เจา้ตอ้งเป็นเอกในคุณธรรม
ทัง้ปวง ในความซื่อสตัยแ์ละจรงิใจ ในความยตุธิรรมและจงรกัภกัด ีในความมัน่คงไม่ผนัแปร ในดา้นมนุษยธรรม
และการรบัใชเ้พื่อนมนุษย ์ในความรกัต่อมนุษยท์ุกคน ในความสามคัคปีรองดองกบัประชาชนทัง้ปวง ในดา้น
การขจดัอคตแิละส่งเสรมิสนัตภิาพสากล ในทีสุ่ดเจา้ตอ้งเป็นเอกในความรูแ้จง้ในธรรมะและไดร้บัพรจากพระผู้
เป็นเจา้ นี่ตอ้งเป็นลกัษณะของความเป็นเอกในหมูพ่วกเจา้ 

พระอบัดุลบาฮา (ET 18) 

 
24 พฤศจิกายน 

เราหวงัว่าระหว่างทีเ่จา้ก าลงัศกึษาในวทิยาลยัน้ี เจา้จะเก่งกว่านกัเรยีนอื่นทัง้หมดในวชิาความรูต่้างๆ ที่
สอนในวทิยาลยันัน้ เพื่อว่าพวกเขาจะยนืยนัว่า นกัเรยีนบาไฮมอี านาจพเิศษ ไดร้บัแรงบนัดาลใจใหม้คีวาม
อุตสาหะเป็นพเิศษ มคีวามทะเยอทะยานทีป่ระเสรฐิกว่า มแีรงจงูใจทีส่งูส่งกว่า มคีวามพยายามทีก่วา้งและลกึ
กว่า หากเจา้ไมเ่ก่งกว่าคนอื่น เช่นนัน้แลว้เจา้จะมคีวามเป็นเอกอะไร? ดงันัน้เจา้ตอ้งพยายามทีจ่ะล ้าเลศิกว่า
พวกเขา เพื่อว่าทุกคนจะเป็นพยานยนืยนัความจรงินี้ 

เป็นหน้าทีข่องเดก็บาไฮทีจ่ะน าหน้าเดก็อื่นในการเรยีนวทิยาศาสตรแ์ละศลิปศาสตร ์เพราะเดก็บาไฮ
ไดร้บัการเลีย้งดดูว้ยกรณุาธคิุณของพระผูเ้ป็นเจา้ สิง่ใดกต็ามทีเ่ดก็อื่นเรยีนในหนึ่งปี ขอใหเ้ดก็บาไฮเรยีนใน
หนึ่งเดอืน พระอบัดุลบาฮาปรารถนาดว้ยความรกัในหวัใจทีจ่ะไดเ้หน็เยาวชนบาไฮแต่ละคนเป็นทีรู่จ้กักนัทัว่
โลกว่ามสีตปิญัญาล ้าเลศิ 

พระอบัดุลบาฮา (ET 19-20, 7) 
 

25 พฤศจิกายน 

ชื่อของเราคอือบัดุลบาฮา คุณวุฒขิองเราคอือบัดุลบาฮา สภาวะของเราคอือบัดุลบาฮา ความรุง่โรจน์ของ
เราคอือบัดุลบาฮา การเป็นทาสของพระผูท้รงความสมบรูณ์พรคอืมงกุฏทีรุ่ง่โรจน์โชตชิ่วงของเรา และการเป็น
ทาสรบัใชม้วลมนุษยชาตคิอืศาสนาทีไ่ม่มสีิน้สุดของเรา...ไมม่ชีื่อ ไมม่บีรรดาศกัดิ ์ไม่มคี าชมเชย ไมม่คี า
สรรเสรญิอื่นใดส าหรบัเรานอกจากอบัดุลบาฮา นี้คอืความตอ้งการของเรา คอืความปรารถนาอนัยิง่ใหญ่ทีสุ่ด
ของเรา นี้คอืชวีตินิรนัดรแ์ละความรุง่โรจน์อนนัตข์องเรา 

พระอบัดุลบาฮา (WOB 139) 
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26 พฤศจิกายน 

วนัแห่งพระปฏิญญา 

จงพจิารณาวจนะทีเ่ราเปิดเผยไวใ้นคมัภรีท์ีศ่กัดิส์ทิธิท์ ีสุ่ดของเรา: “เมือ่มหาสมทุรแห่งการอยู่รว่มกบัเรา
ไหลกลบัไป และคมัภรีแ์ห่งการเปิดเผยพระธรรมของเราสิน้สุดลง จงหนัไปหาผูท้ีพ่ระผูเ้ป็นเจา้ทรงตัง้พระ
ประสงคไ์ว ้ผูซ้ึง่แตกกิง่มาจากรากบรมโบราณ” ผูท้ีว่จนะศกัดิส์ทิธิน้ี์อา้งถงึมใิช่ใครอื่นนอกจากกิง่ทีย่ ิง่ใหญ่ทีสุ่ด 
(พระอบัดุลบาฮา) ดงันี้เราไดเ้ปิดเผยพระประสงคอ์นัทรงอ านาจของเราต่อเจา้ดว้ยความกรณุา และแทจ้รงิแลว้
เราคอืพระผูท้รงกรณุา พระผูท้รงอานุภาพ 

อ านาจของวาทะของกิง่ทีย่ ิง่ใหญ่ทีสุ่ดและอานุภาพของพระองคย์งัไมเ่ปิดเผยออกมาเตม็ที ่ในอนาคตจะ
เป็นทีเ่หน็ไดว้่า โดยล าพงัและไมไ่ดร้บัความช่วยเหลอื พระองคจ์ะชธูงของพระนามอนัยิง่ใหญ่ทีสุ่ดในใจกลาง
ของโลกดว้ยอานุภาพ อ านาจและแสงธรรมอย่างไร จะเป็นทีเ่หน็ไดว้่า พระองคจ์ะรวบรวมประชาชนทัง้หลาย
ของโลกไวภ้ายใตเ้ตน็ทแ์ห่งสนัตภิาพและความปรองดองอยา่งไร 

พระบาฮาอุลลาห ์(TB 221, COV 11 Aug.) 

 
27 พฤศจิกายน 

“มติรสหาย เวลานัน้ก าลงัมาถงึ คอืเวลาทีเ่ราจะไมไ่ดอ้ยู่กบัเจา้อกีต่อไป เราไดท้ าทุกสิง่ทีท่ าได ้เราไดร้บั
ใชศ้าสนาของพระบาฮาอุลลาหจ์นสุดความสามารถ เราตรากตร าทัง้กลางวนัและกลางคนืตลอดชวีติของเรา 
ดกูร เราปรารถนาจะไดเ้หน็ศาสนิกชนแบกความรบัผดิชอบของศาสนาเพยีงไร!...วนัของเรามจี ากดั และ
นอกจากสิง่นี้ไม่มคีวามปีตอิื่นใดส าหรบัเรา”...“จงจ าไว ้ไมว่่าเราจะอยูบ่นโลกนี้หรอืไม ่เรากอ็ยูก่บัเจา้เสมอ อยา่
ค านึงถงึพระอบัดุลบาฮาทีเ่ป็นบุคคลเพราะพระองคจ์ะจากพวกเจา้ทุกคนไปในทีสุ่ด ไมเ่พยีงเท่านัน้ จงพศิดทูี่
พระวจนะของพระผูเ้ป็นเจา้...บรรดาผูเ้ป็นทีร่กัของพระผูเ้ป็นเจา้ตอ้งลุกขึน้ดว้ยความแน่วแน่ ซึง่หากในชัว่ขณะ
เดยีววญิญาณดงัเช่นพระอบัดุลบาฮาหลายรอ้ยดวงกลายเป็นเป้าของคมอาวุธแห่งความหายนะ กจ็ะไม่มสีิง่ใด
มากระทบหรอืลดทอน...การรบัใชข้องพวกเขา” 

พระอบัดุลบาฮา (GPB 309) 

 
28 พฤศจิกายน 

มรณภาพของพระอบัดลุบาฮา 

“จงอยา่กลวั จงอย่ากลวัหากกิง่นี้ถูกตดัขาดจากโลกวตัถุนี้และสลดัใบทิง้ ไมเ่ลย ใบเหล่านัน้จะงอกงาม 
เพราะกิง่นี้จะงอกหลงัจากทีถู่กตดัจากโลกเบือ้งล่างนี้ จะงอกขึน้ไปถงึยอดแห่งความรุง่โรจน์ทีต่ระหง่านทีสุ่ด 
และจะออกผลทีไ่ชยสุคนธรสมายงัโลก” 
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เราขอใหบ้ญัญตัอิกีขอ้หนึ่งแก่เจา้ซึง่จะเป็นปฏญิญาระหว่างเจา้กบัเรานัน่คอืใหเ้จา้มคีวามศรทัธา ให้
ความศรทัธาของเจา้มัน่คงประดุจโขดหนิทีไ่มม่พีายใุดมาขยบัได ้ไมม่สีิง่ใดมารบกวนได ้และความศรทัธานัน้ฝา่
ฟนัทุกสิง่และยนืยงจนถงึทีสุ่ด แมว้่าเจา้ไดย้นิว่าพระผูเ้ป็นนายของเจา้ถูกตรงึไมก้างเขน กอ็ยา่ใหค้วามศรทัธา
ของเจา้สัน่คลอน เพราะเราอยูก่บัเจา้เสมอ ไมว่่ายงัมชีวีติอยูห่รอืลาโลกไปแลว้เรากอ็ยูก่บัเจา้จนถงึทีสุ่ด เมือ่เจา้
มคีวามศรทัธา อ านาจและพระพรจะอยูก่บัเจา้ นี้คอืมาตรฐาน นี้คอืมาตรฐาน นี้คอืมาตรฐาน 

พระอบัดุลบาฮา (WOB 146, COV 28 Nov.) 

 
29 พฤศจิกายน 

ทุกคนตอ้งหนัไปหาคมัภรีท์ีศ่กัดิส์ทิธิท์ ีสุ่ด และสิง่ใดทีม่ไิดบ้นัทกึไวแ้น่ชดัในคมัภรีน์ัน้ตอ้งเสนอมายงัสภา
ยตุธิรรมสากล สิง่ใดกต็ามทีส่ถาบนันี้ลงมต ิไมว่่าจะเป็นเอกฉนัทห์รอืโดยเสยีงส่วนใหญ่ นัน่คอืสจัธรรมและ
เจตนาของพระผูเ้ป็นเจา้โดยแทจ้รงิ ใครทีบ่ดิพลิว้ไปจากนี้คอืพวกทีช่อบความรา้วฉาน ประสงคร์า้ยและเมนิ
พระผูเ้ป็นนายแห่งพระปฏญิญา สภานี้ซึง่หมายถงึสภายุตธิรรมสากล จะเลอืกตัง้จากทุกประเทศ นัน่คอืประเทศ
ตะวนัออกและตะวนัตกทีม่บีาไฮอยู ่ตามลกัษณะการเลอืกตัง้ทีป่ฏบิตักินัในประเทศตะวนัตกเช่นองักฤษ 

เป็นหน้าทีข่องสมาชกิสภายุตธิรรมสากลทีจ่ะชุมนุมกนั ณ สถานทีแ่ห่งหนึ่ง และปรกึษากนัเกีย่วกบั
ปญัหาทีก่่อใหเ้กดิความขดัแยง้ ปญัหาทีย่งัคลุมเครอืและเรือ่งทีม่ไิดบ้นัทกึไวแ้น่ชดัในคมัภรี ์อะไรกต็ามทีพ่วก
เขาตดัสนิใจจะมผีลเช่นเดยีวกบัพระธรรม และเนื่องดว้ยสภายตุธิรรมนี้มอี านาจในการออกกฎทีม่ไิดบ้นัทกึไว้
แน่ชดัในคมัภรีแ์ละมผีลต่อธุรกจิประจ าวนั ดงันัน้สภานี้กม็อี านาจในการยกเลกิกฎนัน้เช่นกนั...สภายตุธิรรมท า
เช่นน้ีไดเ้พราะว่ากฎนัน้มไิดเ้ป็นส่วนหนึ่งของพระธรรมสวรรค ์สภายตุธิรรมเป็นทัง้ผูอ้อกกฎและยกเลกิกฎ
ตนเอง 

พระอบัดุลบาฮา (WT 18-9) 

 
30 พฤศจิกายน 

การทดสอบของทุคยคุศาสนาเป็นสดัส่วนโดยตรงกบัความยิง่ใหญ่ของศาสนานัน้ และเนื่องดว้ยตราบจน
บดันี้พระปฏญิญาทีแ่น่ชดัดงักล่าวซึง่ลขิติโดยปากกาทีย่ ิง่ใหญ่ทีสุ่ด ไมเ่คยมกีารท ากนัมาก่อน การทดสอบจงึ
รนุแรงตามสดัส่วน การทดสอบเหล่านี้ท าใหว้ญิญาณทีอ่่อนแอหวัน่ไหว ขณะทีว่ญิญาณทีม่ ัน่คงไมก่ระเทอืนการ
ก่อกวนของพวกละเมดิพระปฏญิญาหาใช่อื่นใดนอกจากฟองในมหาสมทุรซึง่เป็นลกัษณะหนึ่งทีแ่ยกจากกนั
ไมไ่ด ้แต่มหาสมทุรแห่งพระปฏญิญาจะสาดซดัและพดัร่างทีต่ายมาบนชายฝ ัง่เพราะไมส่ามารถเกบ็เอาไวไ้ด ้
ดงันี้จงึเหน็ไดว้่ามหาสมทุรแห่งพระปฏญิญาไดส้าดซดัจนกระทัง่พดัเอารา่งทีต่ายออกไป นัน่คอืพวกทีถู่กพราก
จากพระวญิญาณของพระผูเ้ป็นเจา้ จมอยูใ่นกเิลสและอตัตา และอยากจะเป็นผูน้ า ฟองในมหาสมทุรน้ีจะไมย่นื
ยงและจะแตกกระจายสลายตวัไป ขณะทีม่หาสมุทรแห่งพระปฏญิญาจะสาดซดัอย่างกกึกอ้งไปชัว่นิรนัดร์... 

พระอบัดุลบาฮา (SWAB 210-1) 
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ธนัวาคม 

1 ธนัวาคม 

ผูน้ าศาสนาในทุคยคุขดัขวางประชาชนมใิหไ้ปถงึชายฝ ัง่แห่งความรอดพน้นิรนัดร ์เน่ืองดว้ยพวกเขากุม
บงัเหยีนอ านาจอยูใ่นเงือ้มมอือนัฉกาจ บางคนเป็นเพราะตณัหาอยากเป็นผูน้ า บางคนเป็นเพราะโงเ่ขลาเบา
ปญัญา พวกเขาจงึปิดตาประชาชน การใชอ้ านาจยุยงของพวกเขา เป็นชนวนใหพ้ระศาสดาทุกพระองคข์องพระ
ผูเ้ป็นเจา้ดื่มถว้ยแห่งความเสยีสละและบนิขึน้ไปสู่สุดยอดของความรุ่งโรจน์ ดว้ยความทารณุสุดจะพรรณนาเช่น
ไร ทีบ่รรดาผูค้รองต าแหน่งทีม่อี านาจและวชิาไดก้ระท าต่อราชนัแห่งพภิพผูเ้ป็นมณีแห่งคุณธรรมสวรรค์! ดว้ย
พอใจกบัอ านาจทีไ่ม่จรีงั พวกเขาไดพ้รากตนเองจากอธปิไตยนิรนัดร ์

พระบาฮาอุลลาห ์(KI 15) 
 

2 ธนัวาคม 

...ประชาชนบางกลุ่มจะลุกขึน้ต่อตา้นเจา้ ประหตัประหารเจา้ดว้ยความเกลยีดชงั และในหนงัสอืพมิพ์
อาจจะมบีทความเขยีนต่อตา้นศาสนา เจา้จงวางใจและอยา่ไดห้วัน่ใจ จงมใีจสงบ เยอืกเยน็ และระลกึไวว้่านี้
เป็นเพยีงเสยีงรอ้งของนกกระจอกทีไ่ม่มภียัและจะผ่านไปในไม่ชา้...ดงันัน้จดุประสงคข์องเราคอืเพื่อจะเตอืนเจา้
และใหเ้จา้มคีวามเขม้แขง็ทีจ่ะตา้นขอ้กล่าวหาค าวพิากษ์วจิารณ์ ค าถากถางและเยาะเยย้จากบทความใน
หนงัสอืพมิพห์รอืสิง่พมิพอ์ื่นๆ อยา่ไดห้วัน่ใจต่อสิง่เหล่านี้ สิง่เหล่านี้คอือ านาจทีค่ ้าจุนศาสนา คอืบ่อเกดิทีท่ าให้
การเคลื่อนไหวของศาสนาไดพ้ฒันา ขอใหพ้ระผูเ้ป็นเจา้ยนืยนัวนัทีน่กับวชยีส่บิคนจากโบสถต่์างๆ จะลุกขึน้ 
เปิดศรีษะออก แลว้รอ้งจนสุดเสยีงว่า บาไฮคอืพวกทีห่ลงผดิ เราอยากจะเหน็วนันี้ เพราะนัน่คอืเวลาทีศ่าสนา
ของพระผูเ้ป็นเจา้จะแพรก่ระจาย พระบาฮาอุลลาหท์รงถอืว่าบุคคลเหล่านี้คอืผูก้ระจายขา่วของศาสนา พวกเขา
จะประกาศจากมุขของโบสถ์ว่า บาไฮคอืพวกโงเ่ขลา พวกชัว่รา้ยและไม่ชอบธรรม แต่เจา้จงมัน่คงและอยา่
หวัน่ไหวในศาสนาของพระผูเ้ป็นเจา้ พวกเขาจะแพรก่ระจายพระธรรมของพระบาฮาอุลลาห์ 

พระอบัดุลบาฮา (PUP 428-30) 
 

3 ธนัวาคม 

ทุกคนทีลุ่กขึน้รบัใชศ้าสนาของพระผูเ้ป็นเจา้จะถูกประหตัประหาร ถูกเขา้ใจผดิ ซึง่เป็นเช่นน้ีตลอดมา
และจะเป็นเช่นน้ีตลอดไป อยา่ใหศ้ตัรหูรอืมติรมารบกวนความสงบในใจ  ท าลายความสุข หรอืขดัขวาง
ความส าเรจ็ของเจา้ จงฝากความหวงัทัง้หมดไวก้บัพระผูเ้ป็นเจา้ เมื่อนัน้แลว้การประหตัประหารและการใส่รา้ย
จะยิง่ท าใหเ้จา้เบกิบาน แผนของศตัรจูะยอ้นกลบัไปหาพวกเขาเอง พวกเขาต่างหากมใิช่เจา้ทีจ่ะเสยีหาย การ
กดขีค่อืลมทีก่ระพอืไฟแห่งความรกัของพระผูเ้ป็นเจา้ จงตอ้นรบัการประหตัประหารและความชงิชงั ทหารอาจ
ถอือาวุธอยู ่แต่จนกว่าเขาจะเผชญิกบัศตัรใูนสงคราม อยา่พ่ายแพต่้อสิง่ใด พระผูเ้ป็นเจา้คอืผูท้ีค่อยช่วยเหลอื
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เจา้ ไม่มใีครเอาชนะพระผูเ้ป็นเจา้ได้ จงมัน่คงในพระปฏญิญาสวรรค ์อธษิฐานขอความเขม้แขง็ และเจา้จะไดร้บั
ไมว่่าจะอยูใ่นสภาพการณ์ทีย่ากล าบากเพยีงไร 

พระอบัดุลบาฮา (COV 12 Feb) 

 
4 ธนัวาคม 

ในยคุนี้ อานุภาพของศาสนาของพระผูเ้ป็นเจา้ก าลงัเตบิใหญ่อยา่งรวดเรว็ทุกวนั ก าลงัแพรก่ระจายไกล
ออกไปจนสุดขอบโลก ดงันัน้ศตัรขูองศาสนาซึง่มาจากวงศต์ระกูลและประชาชนทัง้ปวงบนพภิพกย็ิง่ก้าวรา้ว 
ประสงคร์า้ย รษิยาและไมเ่ป็นมติร เป็นหน้าทีข่องบรรดาผูเ้ป็นทีร่กัของพระผูเ้ป็นเจา้ทีจ่ะคอยระวงัและรอบคอบ
ใหม้ากทีสุ่ดในทุกเรือ่ง ไมว่่าเรือ่งใหญ่หรอืเลก็ ปรกึษาหารอืกนัและสามคัคกีนัตา้นการโจมตขีองพวกปลุกป ัน่
การทะเลาะววิาทและความชัว่รา้ย 

พระอบัดุลบาฮา (SWAB 233) 
5 ธนัวาคม 

ตามประกาศติทีแ่น่ชดัของพระบาฮาอุลลาห ์คนเราตอ้งไมเ่มนิค าแนะน าของแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญ  และ
จ าเป็นตอ้งปรกึษากบัแพทยแ์มว้่าผูป้ว่ยเองจะเป็นแพทยท์ีม่ชีื่อเสยีง กล่าวโดยยอ่ ใจความส าคญัคอื เจา้ควร
รกัษาสุขภาพโดยการปรกึษาหารอืกบัแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญ 

เป็นหน้าทีข่องทุกคนทีจ่ะขอการรกัษาทางการแพทยแ์ละปฏบิตัติามทีแ่พทยส์ัง่ เพราะสิง่นี้ตรงกบับญัญตัิ
สวรรค ์แต่ในความจรงินัน้ผูท้ีร่กัษาคอืพระผูเ้ป็นเจา้ 

มมีนุษยห์ลายคนทีเ่สยีชวีติดว้ยโรคทีต่นไดศ้กึษาเป็นพเิศษ ตวัอยา่งเช่น อรสิโตเติล้ผูศ้กึษาการยอ่ย
อาหารเป็นพเิศษ เสยีชวีติดว้ยโรคเกีย่วกบัอาหาร อวซี ูเป็นผูเ้ชีย่วชาญเกีย่วกบัหวัใจแต่กเ็สยีชวีติดว้ย
โรคหวัใจ พระผูเ้ป็นเจา้คอืแพทยท์ีย่ ิง่ใหญ่ผูท้รงเหน็ใจ และคอืผูเ้ดยีวเท่านัน้ทีม่อี านาจทีจ่ะรกัษาอยา่งแทจ้รงิ 

พระอบัดุลบาฮา (SWAB 156ม COC  no. 1048 ) 

 
6 ธนัวาคม 

เมือ่เจา้ตอ้งการรกัษาอาการปวดจากประสาท จงตัง้จติไปสู่อาณาจกัรเบือ้งบนดว้ยหวัใจทีต่ ัดความผกูพนั
จากทุกสิง่นอกจากพระองค ์และวญิญาณของเจา้ปีตใินความรกัของพระผูเ้ป็นเจา้ จากนัน้ขออ านาจค ้าจนุของ
พระวญิญาณบรสิุทธิจ์ากอาณาจกัรอบัฮาขณะทีส่มัผสับรเิวณทีป่วดดว้ยความรกั ความเมตตาและถวลิหาพระผู้
เป็นเจา้ เมือ่ทุกสิง่นี้ผสานเขา้ดว้ยกนัวางใจไดว้่าการรกัษาจะไดผ้ล 

การรกัษาโดยอานุภาพของพระวญิญาณบรสิุทธิไ์ม่จ าเป็นตอ้งมกีารสมัผสัหรอืการเพ่งเป็นพเิศษ แต่มา
กบัความตอ้งการหรอืความปรารถนาและการอธษิฐานของผูท้รงธรรม ผูท้ีป่ว่ยอาจอยูใ่นประเทศตะวนัออกและ
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ผูร้กัษาอยูใ่นประเทศตะวนัตก และทัง้คู่อาจไมเ่คยรูจ้กัมกัคุน้กนัมาก่อน แต่ทนัใดทีผู่ท้รงธรรมนัน้ตัง้จติสู่พระผู้
เป็นเจา้และเริม่อธษิฐาน ผูป้่วยจะหายจากโรค สิง่น้ีคอืพรสวรรคข์องพระศาสดาและผูท้ีอ่ยูใ่นสถานะสงูสุด 

พระอบัดุลบาฮา (COC no. 1027, 1051) 
 

7 ธนัวาคม 

ตัง้แต่เกดิมาวนัแรก ทารกควรไดร้บัสิง่ทีม่ปีระโยชน์ต่อสุขภาพ และจงรูไ้วว้่าน ้านมมารดาดทีีสุ่ด 
เหมาะสมและถูกกบัทารก นอกเสยีจากว่าเธอลม้ปว่ยหรอืน ้านมของเธอแหง้สนิท... 

“อาหารในอนาคตจะเป็นอะไร?” “ผลไมแ้ละเมลด็พชืเวลานัน้จะมาถงึ คอืเวลาทีจ่ะไมม่กีารกนิเน้ืออกี
ต่อไป วทิยาศาสตรก์ารแพทยย์งัอยูใ่นวยัทารก กระนัน้กต็ามการแพทยไ์ดแ้สดงใหเ้หน็ว่า อาหารธรรมชาตขิอง
เราคอืสิง่ทีง่อกขึน้มาจากดนิ ประชาชนจะค่อยๆ พฒันามาถงึการกนิอาหารธรรมชาตนิี้” 

พระอบัดุลบาฮา (COC no. 1026 HHN) 

ในทุกสภาพแวดลอ้ม พวกเขาควรประพฤตตินดว้ยความพอประมาณ หากอาหารมือ้หนึ่งมกีบัขา้วเพยีง
อยา่งเดยีว นัน่เป็นทีน่่ายนิดใีนสายตาของพระผูเ้ป็นเจา้ อยา่งไรกต็ามกบัขา้วอย่างเดยีวนัน้ควรมคีุณภาพสงู
เท่าทีพ่วกเขาจะท าได้ 

พระบาฮาอุลลาห ์(COC no. 1016) 

 
8 ธนัวาคม 

วนัแลว้วนัเล่าเวลาของเจา้กล็่วงเลยไป ถงึกระนัน้ไม่มใีครในหมูพ่วกเจา้ยอมทีจ่ะตดัความผกูพนัจากสิง่ที่
จะตอ้งมลายไปแมแ้ต่ขณะเดยีว จงตื่นตวัขึน้ เพื่อว่าเวลาของเจา้ทีเ่หลอือยูเ่พยีงชัว่ครูจ่ะไมส่ญูเปล่า วนัของเจา้
จะผ่านไปอย่างรวดเรว็ประดุจสายฟ้า และร่างกายของเจา้จะถูกฝงัอยูใ่ตธ้รณ ีเมือ่ถงึตอนนัน้เจา้จะท าอะไรได?้ 
เจา้จะชดเชยความลม้เหลวในอดตีของเจา้ไดอ้ย่างไร? 

พระบาฮาอุลลาห ์(GWB 321) 

 
9 ธนัวาคม 

ดกูร กองทพัของพระผูเ้ป็นเจา้! เมือ่ใดทีเ่จา้เหน็ใครมใีจจดจอ่อยูก่บัศาสนาของพระผูเ้ป็นเจา้ มจีดุหมาย
เพยีงเพื่อจะท าใหพ้ระวจนะของพระผูเ้ป็นเจา้โน้มน้าวใจก าลงัรบัใชศ้าสนาทัง้กลางวนักลางคนืดว้ยเจตนาที่
บรสิุทธิ ์ความประพฤตขิองเขาไม่มแีววของความอหงัการหรอืมเีจตนาแอบแฝง หวัใจของเขาพลดัเขา้ไปใน
ความรกัของพระผูเ้ป็นเจา้ จติใจของเขารูจ้กัแต่พระองคเ์ท่านัน้ และเขาหมกมุน่อยูก่บัการแพรก่ระจายสุคนธรส
ของพระผูเ้ป็นเจา้ จงรูไ้วเ้ป็นทีแ่น่นอนว่า สวรรคจ์ะเสรมิพลงัและค ้าจนุผูน้ัน้ เขาจะเป็นประหนึ่งดาว
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ประกายพรกึทีเ่รอืงแสงอ าไพไปชัว่นิรนัดรจ์ากนภาแห่งพระกรณุาอนันต ์แต่ถา้หากเขาส่อเคา้ของความเหน็แก่
ตวัและรกัตวัเอง ความพยายามของเขาจะลม้เหลว เขาจะพบกบัความวบิตัแิละสิน้หวงัในทีสุ่ด 

พระอบัดุลบาฮา (SWAB 71-2) 

 
10 ธนัวาคม 

องคป์ระกอบทีส่ามของเนื้อหาทีอ่ภปิรายคอื “ตา้นกเิลสของเขา” วลทีีด่เูหมอืนง่ายๆ และครอบคลุมทุกสิง่
นี้มนียัทีน่่าพศิวงเพยีงไร สิง่นี้คอืรากฐานของคุณสมบตัทิีน่่าสรรเสรญิทุกประการของมนุษย ์แทจ้รงิแลว้ถอ้ยค า
สัน้ๆ นี้มแีสงสว่างของโลก และเป็นรากฐานทีม่ ัน่คงของคุณธรรมทัง้ปวงของมนุษย ์นี้คอืดุลภาพของความ
ประพฤตทิุกอย่าง คอืวธิรีกัษาคุณสมบตัทิีด่ที ัง้หมดของมนุษยใ์หอ้ยูใ่นสมดุล 

เพราะกเิลสคอืเปลวไฟทีเ่ผาผลาญวชิาสุดคณานบัใหม้อดเป็นเถา้ถ่านแมผู้ม้วีชิาจะสะสมมาชัว่ชวีติ คอื
ไฟบรรลยัทีแ่มแ้ต่ทะเลแห่งความรูอ้นัไพศาลของพวกเขากด็บัไมไ่ด ้บ่อยแค่ไหนทีบุ่คคลหนึ่งมคีุณลกัษณะทีด่ี
ทุกอยา่งและสวมมณแีห่งปญัญา แต่กลบัใหก้เิลสพาไปจนกระทัง่คุณสมบตัทิีล่ ้าเลศิของเขาล่วงเกนิความ
พอประมาณ และเขากลายเป็นคนเลยเถดิ เจตนาทีบ่รสิุทธิข์องเขาเปลีย่นไปเป็นเจตนาทีช่ ัว่รา้ย คุณลกัษณะทีด่ี
ของเขาไมถู่กใชไ้ปในทางทีด่อีกีต่อไป อ านาจของกเิลสพาใหเ้ขาเมนิความชอบธรรมและรางวลัของคุณธรรมนี้ 
จนไปสู่หนทางทีอ่นัตรายและมดืมน ในสายตาของพระผูเ้ป็นเจา้ บรรดาผูท้ีพ่ระองคเ์ลอืกสรรและผูท้ีม่ธีรรม
ทรรศนะ อุปนิสยัใจคอทีด่นีัน้ล ้าเลศิและน่าสรรเสรญิทีสุ่ด แต่ตอ้งอยูใ่นเงือ่นไขทีว่่า อุปนิสยัใจคอนัน้มาจาก
เหตุผลและความรู ้และอยูบ่นฐานของความพอประมาณโดยแทจ้รงิ... 

พระอบัดุลบาฮา (SDC 59-60) 

 
11 ธนัวาคม 

งานฉลองบญุ ค าถาม 

(เริม่งานหลงัดวงอาทติยต์ก) 

 เราไดย้นิว่า เจา้คดิทีจ่ะตกแต่งบา้นเป็นครัง้คราวดว้ยการชุมนุมของบาไฮ ซึง่พวกเขาจะสดุดพีระผูเ้ป็น
นายผูท้รงความรุง่โรจน์...จงรูไ้วว้่า หากเจา้จดัใหม้กีารชุมนุมของบาไฮทีบ่า้นของเจา้แมจ้ะอยู่บนพภิพบา้นนัน้ก็
จะเป็นเสมอืนอยูใ่นสวรรค ์และอาคารหนินัน้จะกลายเป็นทีป่ระชุมทางธรรม 

เมือ่ใดกต็ามทีผู่ค้นกลุ่มหนึ่งมาชุมนุมกนั ณ ทีป่ระชุมแห่งหนึ่ง สดุดพีระผูเ้ป็นเจา้ พูดคุยกนัเกีย่วกบั
ความลกึลบัของพระผูเ้ป็นเจา้ ไมม่ขีอ้สงสยัว่า ลมหายใจของพระวญิญาณบรสิุทธิจ์ะโชยมายงัพวกเขาและแต่
ละคนจะไดร้บัส่วนแบ่งจากลมหายใจนัน้ 

พระอบัดุลบาฮา (SWAB 94) 
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12 ธนัวาคม 

ในโลกทีไ่ม่จรีงันี้มศีูนยร์วมมากมายทีส่่งเสรมิการสมาคมและความสามคัครีะหว่างมนุษย์...และความ
เจรญิรุ่งเรอืงของมนุษยชาตขิึน้กบัการจดัตัง้และส่งเสรมิศูนยร์วมต่างๆ กระนัน้กต็ามในความจรงิแลว้นัน้ 
สถาบนัทัง้หมดนี้คอืเปลอืก มใิช่แก่น เมือ่เกดิการเปลีย่นแปลงและความโกลาหลครัง้ยิง่ใหญ่ ศูนยร์วมเหล่านี้ถูก
กวาดจนสิน้ไป แต่ศูนยร์วมของอาณาจกัรสวรรคซ์ึง่เป็นรา่งของหลกัธรรมและค าสอนของพระผู้เป็นเจา้ คอืศูนย์
รวมนิรนัดรท์ีส่ถาปนาความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศตะวนัออกและตะวนัตก จดัตัง้ความเป็นอนัหน่ึงเดยีวกนั
ของมนุษยชาต ิและท าลายรากฐานของความขดัแยง้ 

พระอบัดุลบาฮา (TDP 93-4) 
 

13 ธนัวาคม 

พระอบัดุลบาฮาไมเ่คยตอ้งการเหน็ใครเจบ็ปวดและพระองคจ์ะไมท่ าใหใ้ครเศรา้โศก เพราะมนุษยไ์ม่
สามารถไดร้บัพรใดทีย่ ิง่ใหญ่กว่าการทีเ่ขาท าใหห้วัใจของผูอ้ื่นเบกิบาน เราขอพระผูเ้ป็นเจา้ใหเ้จา้เป็นผูย้งัความ
เบกิบานประหน่ึงเทพยดาในสวรรค์ 

มนุษยท์ีด่ทีีสุ่ดคอืผูท้ีร่บัใชป้ระชาชน มนุษยท์ีเ่ลวทรามทีสุ่ดคอืผูท้ีท่ ารา้ยประชาชน 

พระอบัดุลบาฮา (SWAB 203-4, SDC 103) 
 

14 ธนัวาคม 

ดกูร ประชาชนทัง้หลายบนพภิพ! ชวีติของเราและของเจา้เป็นพยาน! พระผูถู้กประทุษรา้ยน้ีไมเ่คย
ตอ้งการจะเป็นผูน้ า จดุหมายของเราคอืการระงบัสิง่ใดกต็ามทีเ่ป็นเหตุของการพพิาทในหมู่ประชาชนบนพภิพ
และการแบ่งแยกระหว่างชาตทิัง้หลาย เพื่อว่ามวลมนุษยจ์ะหลุดพน้จากความผกูพนัทางโลก และมอีสิระทีจ่ะ
เอาใจใส่ต่อสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์ส าหรบัตนเอง เราขอวงิวอนบรรดาผูเ้ป็นทีร่กัของเราอยา่ไดท้ าใหช้ายผา้ของเรา
เป้ือนความจอมปลอม หรอืใหก้ารอา้งองิถงึสิง่ทีพ่วกเขาถอืว่าเป็นปาฏหิารยิห์รอืสิง่มหศัจรรยม์าท าใหต้ าแหน่ง
และฐานะของเราเสื่อมเสยี หรอืท าใหพ้ระนามอนัวสิุทธิข์องเราเสยีหาย 

พระบาฮาอุลลาห ์(ESW 32-3) 
 

15 ธนัวาคม 

พระผูถู้กประทุษรา้ยน้ีตดัความผกูพนัจากโลกและพยายามสุดก าลงัทีจ่ะดบัไฟแห่งความเป็นปรปกัษ์และ
ความเกลยีดชงัทีเ่ผาอย่างรอ้นแรงอยูใ่นหวัใจของประชาชนทัง้หลายบนพภิพ เป็นหน้าทีข่องผูท้ีย่ตุธิรรมและมี
จติใจเทีย่งธรรมทุกคนทีจ่ะขอบคุณพระผูเ้ป็นเจา้ความรุ่งโรจน์ของพระองคจ์งเจรญิ และลุกขึน้ส่งเสรมิศาสนาที่
ยิง่ใหญ่ทีสุ่ดนี้ เพื่อว่าไฟนัน้จะเปลีย่นเป็นแสงสว่าง และความเกลยีดชงัจะเปิดทางใหค้วามรกัและไมตรจีติ เรา
ขอปฏบิตัต่ิอความชอบธรรมของพระผูเ้ป็นเจา้! นี้คอืจดุประสงคเ์ดยีวเท่านัน้ของพระผูถู้กประทุษรา้ยน้ี แทจ้รงิ
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แลว้เราไดท้นความทุกขท์รมานความแรน้แคน้และความยากล าบากนานัปการในการสาธติสจัธรรมและประกาศ
ศาสนาทีเ่กรยีงไกรน้ี 

พระบาฮาอุลลาห ์(TB 44) 
 

16 ธนัวาคม 

ประชาชนมากมายเพยีงไรทีเ่ชีย่วชาญในศาสตรทุ์กสาขา แต่การยดึถอืพระวจนะศกัดิส์ทิธิข์องพระผูเ้ป็น
เจา้คอืตวัก าหนดความศรทัธาของพวกเขา เนื่องดว้ยประโยชน์ของศาสตรท์ุกสาขามใิช่อื่นใดนอกจากความรู้
เกีย่วกบัศลีของพระผูเ้ป็นเจา้และการยอมจ านนต่ออภริดขีองพระองค์ 

พระบ๊อบ (SWB 88) 

จงรูไ้วว้่าผูม้วีชิาทีแ่ทจ้รงิ คอืผูท้ีย่อมรบัการเปิดเผยพระธรรมของเรา ดื่มจากมหาสมทุรแห่งความรูข้อง
เรา เหนิขึน้สู่บรรยากาศแห่งความรกัของเรา ทิง้ทุกสิง่ไปนอกจากเรา และยดึถอืสิง่ทีม่าจากอาณาจกัรแห่งวาทะ
อศัจรรยข์องเรา แทจ้รงิแลว้เขาเป็นประหน่ึงดวงตาของมนุษยชาตแิละพลงัชวีติของสรรพสิง่ทัง้ปวง ขอความ
สดุดจีงมแีด่พระผูท้รงปรานีทีท่ าใหเ้ขารูแ้จง้ และบนัดาลใหเ้ขาลุกขึน้รบัใชศ้าสนาทีย่ ิง่ใหญ่และทรงอ านาจของ
พระองค ์

พระบาฮาอุลลาห ์(ESW 83) 
 

17 ธนัวาคม 

หากใครไดต้รกึตรองวจนะทีป่ากกาของพระผูท้รงความสงูส่งเปิดเผยดว้ยหวัใจของเขาและลิม้มธุราของ
วจนะนัน้ เป็นทีแ่น่นอนว่า เขาจะพบว่าตนเองว่างเปล่าและหลุดพน้จากความปรารถนาของตน และศโิรราบต่อ
พระประสงคข์องพระผูท้รงมหทิธานุภาพโดยสิน้เชงิ ความสุขจงมแีด่ผูท้ีบ่รรลุถงึสถานะทีส่งูส่งดงักล่าวและมไิด้
พรากตนเองจากกรณุาธคิุณทีโ่อบออ้มอารนีี้ 

พระบาฮาอุลลาห ์(GWB 343) 

เรือ่งทีเ่กีย่วกบัพระผูเ้ป็นเจา้นัน้ลกึซึง้เกนิกว่าจะใชค้ าพูดทัว่ไปอธบิายได ้ค าสอนจากสวรรคพ์ดูดว้ย
อุปมาเพื่อจะไดเ้ป็นทีเ่ขา้ใจและยงัใชไ้ดใ้นยคุขา้งหน้า เมือ่ผูม้ธีรรมะในจติใจด าดิง่ลงไปในมหาสมทุรแห่งพระ
ธรรม เขาจะคน้พบไขม่กุทีซ่่อนความหมายของพระธรรมนัน้ ไมม่สีิง่ใดน่ายนิดไีปกว่าการศกึษาพระวจนะของ
พระผูเ้ป็นเจา้ดว้ยจติใจทีม่ธีรรม 

พระอบัดุลบาฮา (COC no. 421) 
 

18 ธนัวาคม 

การเขา้ใจวจนะของพระองคแ์ละวาทะของวหิคแห่งสวรรคไ์มข่ึน้กบัวชิาทีม่นุษยเ์รยีนมา แต่ขึน้กบัความ
บรสิุทธิข์องหวัใจ ความวสิุทธิข์องวญิญาณ และความอสิระของจติใจเท่านัน้ 

พระบาฮาอุลลาห ์(KI 211) 
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การเขา้ถงึการน าทางอนัยิง่ใหญ่ทีสุ่ดขึน้กบัความรูแ้ละปญัญา  และการทราบความลกึลบัของพระวจนะ
ศกัดิส์ทิธิ ์ดงันัน้บรรดาผูเ้ป็นทีร่กัของพระผูเ้ป็นเจา้แต่ละคนไมว่่าหนุ่มหรอืแก่ บุรษุหรอืสตร ีตอ้งพยายามตาม
ความสามารถของตนทีจ่ะเรยีนรูว้ชิาสาขาต่างๆ ท าความเขา้ใจความลกึลบัในคมัภรีศ์กัดิส์ทิธิใ์หล้กึซึง้ยิง่ขึน้ 
และฝึกความช านาญในการเรยีบเรยีงขอ้พสิูจน์และหลกัฐานเกี่ยวกบัพระธรรม 

พระอบัดุลบาฮา (COC no. 385) 
 

19 ธนัวาคม 

จดุประสงคข์องการเรยีนรูค้วรเป็นการส่งเสรมิความผาสุกของประชาชน...การเรยีนรูท้ีแ่ทจ้รงิคอืการ
เรยีนรูท้ีน่ าไปสู่ความผาสุกของโลก มใิช่น าไปสู่ความทะนง การกดขี ่ความรนุแรงและการปลน้ 

ความปรารถนาของเราคอื เดก็เหล่านี้ควรไดร้บัการศกึษาแบบบาไฮ เพื่อว่าพวกเขาจะไดก้า้วหน้าไปทัง้
ทีน่ี่และในอาณาจกัรสวรรค ์และท าใหห้วัใจของเจา้เบกิบาน 

ในวนัขา้งหน้าศลีธรรมจะเสื่องถงึขดีสุด จ าเป็นทีเ่ดก็จะตอ้งไดร้บัการเลีย้งดตูามแนวทางของบาไฮ เพื่อ
ว่าเขาจะไดพ้บความสุขทัง้ในโลกนี้และโลกหน้า ถา้ไมเ่ช่นนัน้เขาจะจมอยูใ่นความทุกขโ์ศกและยุง่ยากเพราะ
ความสุขของมนุษยต์ัง้อยู่บนความประพฤตทิีม่ธีรรม 

พระอบัดุลบาฮา (COC no. 10, SWAB 127) 
 

20 ธนัวาคม 

พระบาฮาอุลลาหท์รงกล่าวว่า มสีญัลกัษณ์ (จากพระผูเ้ป็นเจา้) ในทุกปรากฏการณ์ สญัลกัษณ์ของ
ปญัญาคอืสมาธ ิและสญัลกัษณ์ของสมาธคิอืความเงยีบ เพราะว่าเป็นไปไมไ่ดท้ีม่นุษยจ์ะท าสองสิง่ในเวลา
เดยีวกนั มนุษยไ์มส่ามารถพดูพรอ้มกบัท าสมาธ ิ

เป็นความจรงิทีไ่มต่อ้งพสิจูน์ว่า ขณะทีเ่จา้ท าสมาธเิจา้ก าลงัพดูกบัวญิญาณของตนเอง ในภาวะของจติ
เช่นน้ีเจา้ถามวญิญาณของเจา้ และวญิญาณของเจา้ตอบ แสงสว่างบงัเกดิขึน้และความจรงิเปิดเผยออกมา เจา้
ไมส่ามารถใชช้ื่อ “มนุษย”์ กบัสิง่มชีวีติใดๆ ทีไ่ม่มสีมาธ ิเพราะถ้าปราศจากสมาธเิขายอ่มเป็นเพยีงสตัวแ์ละต ่า
กว่าสตัวป์า่ 

โดยอาศยัสมาธ ิมนุษยบ์รรลุถงึชวีตินิรนัดร ์โดยอาศยัสมาธ ิมนุษยไ์ดร้บัลมหายใจของพระวญิญาณ
บรสิุทธิ ์พระวญิญาณตดิต่อมาขณะทีใ่ครค่รวญและท าสมาธ ิ

พระอบัดุลบาฮา (IPMDA 22) 
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21 ธนัวาคม 

วญิญาณของมนุษยท์ีร่บัทราบและมพีลงัมากขึน้ขณะท าสมาธ ิโดยอาศยัสมาธกิจิการทีม่นุษยไ์มเ่คยรูไ้ด้
เปิดเผยต่อเขา โดยอาศยัสมาธมินุษยไ์ดร้บัแรงดลใจจากพระผูเ้ป็นเจา้ โดยอาศยัสมาธมินุษยไ์ดร้บัอาหารทพิย ์
สมาธคิอืกุญแจส าหรบัไขประตูไปสู่ความลกึลบั ในภาวะสมาธมินุษยต์ดัความรูส้กึนึกคดิจากวตัถุภายนอก ใน
สภาวจตินี้มนุษยด์ าดิง่ลงสู่มหาสมทุรแห่งวญิญาณ และสามารถคลีค่ลายความลบัของสาระของสรรพสิง่ต่างๆ 
เพื่อจะสาธติใหเ้หน็ จงคดิถงึมนุษยใ์นฐานะทีไ่ดร้บัการประสาทดว้ยการมองเหน็สองชนิด ขณะทีก่ารมองภายใน
ก าลงัท างาน การมองภายนอกหยดุท างาน 

สมาธทิ าใหม้นุษยห์ลุดพน้จากธรรมชาตขิองสตัวห์ยัง่เหน็ความจรงิของสรรพสิง่ และพามนุษยเ์ขา้ไป
สมัผสักบัพระผูเ้ป็นเจา้ 

สมาธใิหก้ าเนิดวทิยาศาสตรแ์ละศลิปะทีไ่มเ่คยเหน็มาก่อน โดยสมาธสิิง่ประดษิฐจ์งึเกดิขึน้ได ้ ภารกจิที่
ยิง่ใหญ่ด าเนินไปไดโ้ดยอาศยัสมาธ ิการปกครองด าเนินไปไดอ้ยา่งราบรื่นโดยอาศยัสมาธ ิมนุษยเ์ขา้ไปสู่
อาณาจกัรของพระผูเ้ป็นเจา้โดยอาศยัสมาธ ิ

พระอบัดุลบาฮา (IPMDA 23) 

 
22 ธนัวาคม 

อยา่ไดเ้ศรา้โศกหากกจิการต่างๆ ประสบความล าบากและความยุง่ยากรนุแรงขึน้ทุกดา้น แทจ้รงิแลว้พระ
ผูเ้ป็นนายของเจา้เปลีย่นความยากล าบากเป็นความงา่ย ความยุง่ยากเป็นความสะดวก ความทุกขใ์จเป็นความ
สงบเยอืกเยน็ 

หากชวีติประจ าวนัของเจา้ล าบาก ในไมช่า้พระผูเ้ป็นเจา้ พระผูเ้ป็นนายของเจา้จะประทานสิง่ทีจ่ะขจดั
ความล าบากนัน้ จงอดทนในยามทุกขท์รมานและการทดสอบ จงสูค้วามล าบากและความแรน้แคน้ทุกอยา่งดว้ย
หวัใจทีเ่บกิบาน ดว้ยดวงจติทีถ่วลิหาและระลกึถงึพระผูเ้ป็นเจา้ดว้ยวาจาทีจ่บัใจ แทจ้รงิแลว้นี้คอืชวีติทีน่่าพอใจ 
คอืชวีติทีแ่ทจ้รงิ คอืสนัตสิุขของวญิญาณ คอืพรจากพระผูเ้ป็นเจา้และโต๊ะสวรรค์! ในไมช่า้พระผูเ้ป็นนายของ
เจา้จะบรรเทาความยากล าบากของเจา้แมใ้นโลกนี้ 

พระอบัดุลบาฮา (DAL 93) 

 
23 ธนัวาคม 

ความพอประมาณในทุกเรือ่งเป็นทีพ่งึปรารถนาสิง่ใดทีเ่ลยเถดิจะกลายเป็นบ่อเกดิของความชัว่รา้ย จง
พจิารณาดอูารยธรรมของประเทศตะวนัตก อารยธรรมนัน้ไดท้ าใหป้ระชาชนบนพภิพวติกและตื่นตระหนก
อยา่งไร เครือ่งกลนรกถูกสรา้งขึน้มาและไดเ้ป็นอาวุธท าลายลา้งทีเ่หีย้มโหดอยา่งไม่มใีครเคยเหน็หรอืไดย้นิมา
ก่อน การช าระลา้งความวปิรติทีท่่วมทน้และฝงัรากลกึดงักล่าวไมส่ามารถบงัเกดิผล นอกเสยีจากว่าประชาชน
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ทัง้หลายของโลกจะสามคัคกีนัในจุดหมายเดยีวกนั และยอมรบัศาสนาสากลเดยีวกนั จงเงีย่หฟูงัเสยีงรอ้งเรยีก
ของพระผูถู้กประทุษรา้ยน้ี และยดึมัน่ในสนัตภิาพรอง 

มสีิง่ทีป่ระหลาดและอศัจรรยด์ ารงอยูใ่นพภิพแต่ซ่อนเรน้อยูเ่หนือปญัญาและความเขา้ใจของมนุษย ์สิง่
เหล่านี้สามารถเปลีย่นบรรยากาศทัง้หมดของโลกและท าใหถ้งึตายไดห้ากสมัผสักบัมนั 

พระบาฮาอุลลาห ์(TB 69) 
 

24 ธนัวาคม 

บดันี้มาถงึค าถามของเจา้เกีย่วกบัการสรา้งมนุษย ์จงรูไ้วว้่า มนุษยท์ุกคนถูกสรา้งขึน้มาดว้ยลกัษณะที่
ออกแบบไวโ้ดยพระผูเ้ป็นเจา้ พระผูท้รงอภบิาล พระผูท้รงด ารงอยูด่ว้ยตนเอง แต่ละคนไดร้บัการประสาท
ล่วงหน้าดว้ยศกัยภาพระดบัหนึ่งตามทีป่ระกาศติไวใ้นธรรมจารกึอนัยิง่ใหญ่ทีพ่ระผูเ้ป็นเจา้อภบิาลไว ้อยา่งไรก็
ตามศกัยภาพทัง้หมดทีเ่จา้มอียูจ่ะปรากฏออกมาไดก้ด็ว้ยเจตจ านงของเจา้เองเท่านัน้ การกระท าของเจา้เอง
ยนืยนัสจัจะขอ้นี้ ตวัอยา่งเช่น จงพจิารณาดสูิง่ทีห่า้มไวใ้นคมัภรีบ์ายนั ในคมัภรีน์ัน้โองการของพระผูเ้ป็นเจา้ได้
ประกาศติใหส้ิง่ใดเป็นสิง่ทีช่อบธรรมกไ็ดต้ามทีพ่ระองคป์รารถนา และทรงหา้มสิง่ใดกไ็ดต้ามทีพ่ระองคต์อ้งการ
โดยอานุภาพแห่งอ านาจสงูสุดของพระองค ์พระธรรมในคมัภรีน์ัน้ยนืยนัสิง่นี้ เจา้จะไมเ่ป็นพยานหรอื? อยา่งไร
กต็ามมนุษยไ์ดจ้งใจฝ่าฝืนกฎของพระองค ์ความประพฤตเิช่นน้ีจะถอืว่ามาจากพระผูเ้ป็นเจา้หรอืมาจากตวั
มนุษยเ์อง? จงลงความเหน็อยา่งเทีย่งธรรม สิง่ทีด่งีามทุกอยา่งมาจากพระผูเ้ป็นเจา้ สิง่ทีช่ ัว่รา้ยทุกอย่างมาจาก
ตวัเจา้เอง 

พระบาฮาอุลลาห ์(GWB 149) 
 

25 ธนัวาคม 

การกระท าทุกอย่างทีเ่จา้เพยีงแต่คดิกช็ดัเจนส าหรบัพระผูเ้ป็นเจา้เสมอืนว่าสิง่นัน้ไดท้ าไปแลว้ ไม่มพีระผู้
เป็นเจา้อื่นใดนอกจากพระองค ์สรรพสิง่ทัง้ปวงและจกัรวรรดขิองสรรพสิง่เป็นของพระองค ์พระองคเ์หน็ทุกคน
อยา่งทะลุปรโุปรง่ ทุกคนถูกบนัทกึไวใ้นธรรมจารกึศกัดิส์ทิธิท์ ีซ่่อนเรน้ของพระองค ์อยา่งไรกต็ามการรูล้่วงหน้า
นี้ของพระผูเ้ป็นเจา้ไมค่วรถอืว่าเป็นเหตุของการกระท าของมนุษย ์ดงัเช่นการทีเ่จา้รูม้าก่อนว่าเหตุการณ์อยา่ง
หนึ่งจะเกดิขึน้ หรอืการทีเ่จา้ปรารถนาว่าสิง่นัน้ควรจะเกดิขึน้ กม็ไิดเ้ป็นเหตุผลส าหรบัการบงัเกดิขึน้ของสิง่นัน้ 

พระบาฮาอุลลาห ์(GWB 150) 

 
26 ธนัวาคม 

พระผูเ้ป็นสจัธรรมนิรนัดรท์รงทราบความรูส้กึนึกคดิของมนุษยเ์ป็นอย่างด ีความอดกลัน้อนัยาวนานของ
พระองคท์ าใหม้นุษยไ์ดใ้จ เพราะพระองคจ์ะฉีกม่านก าบงัใหข้าดสะบัน้กต่็อเมือ่ถงึเวลาทีก่ าหนด ความปรานี
ของพระองคไ์ดร้ ัง้ความพโิรธของพระองคม์ใิหร้ะเบดิออก และท าใหป้ระชาชนส่วนใหญ่คดิว่าพระผูเ้ป็นเจา้ที่
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แทจ้รงิองคเ์ดยีวไมท่ราบสิง่ทีพ่วกเขาแอบท า พระผูเ้ป็นผูท้รงรอบรู ้พระผูท้รงรบัทราบทุกอย่างเป็นพยาน! การ
กระท าของมนุษยท์ุกคนสะทอ้นอยูใ่นกระจกแห่งความรูข้องพระองคอ์ย่างชดัเจน แมน่ย าและถูกตอ้งโดย
สมบรูณ์ ขอความสดุดจีงมแีด่พระองคข์า้แต่พระผูป้กปิดบาปของผูท้ีอ่่อนแอและช่วยตวัเองไมไ่ด้! ขอความ
สรรเสรญิจงมแีด่พระนามของพระองค ์ขา้แต่พระผูท้รงอภยัผูท้ีไ่มเ่อาใจใส่และกระท าบาปต่อพระองค์! 

พระบาฮาอุลลาห ์(GWB 204) 
 

27 ธนัวาคม 

จงพจิารณาดพูลงัปญัญาทีพ่ระผูเ้ป็นเจา้ประสาทไวใ้นแก่นแทข้องมนุษย ์จงตรวจสอบตวัเจา้เองและดวู่า
การเคลื่อนไหวและความนิ่งของเจา้ ความประสงคแ์ละเจตนาของเจา้ การเหน็และการไดย้นิ ประสาทรบักลิน่
และการพดู และสิง่ใดกต็ามทีส่มัพนัธก์บัหรอือยูเ่หนือประสาทสมัผสัหรอืการรบัรูท้างจติของเจา้ ลว้นก าเนิดมา
จากและด ารงอยูไ่ดโ้ดยพลงัปญัญาอยา่งไร ประสาทเหล่าน้ีสมัพนัธก์บัพลงัปญัญาอยา่งใกลช้ดิ ซึง่ถ้าหาก
ความสมัพนัธร์ะหว่างพลงัปญัญาและร่างกายขาดจากกนัเพยีงชัว่พรบิตาเดยีว ประสาทสมัผสัทุกอยา่งจะหยดุ
ท างานทนัท ีและจะสิน้พลงัทีจ่ะส าแดงหลกัฐานของการปฏบิตังิานของตน เป็นทีช่ดัเจนไรข้อ้กงัขาว่า การ
ปฏบิตังิานอย่างเหมาะสมของประสาทแต่ละอยา่งทีก่ล่าวมาน้ีขึน้กบัพลงัปญัญา ซึง่ควรพจิารณาพลงันี้ว่าเป็น
สญัลกัษณ์หนึ่งของพระผูเ้ป็นนายสงูสุดของทุกคน นามและคุณลกัษณะทัง้หมดเหล่านี้ปรากฏออกมาโดยอาศยั
พลงัปญัญา และจะถูกท าลายใหม้ลายสิน้หากพลงัปญัญาหยดุปฏบิตักิาร 

พระบาฮาอุลลาห ์(GWB 164) 
 

28 ธนัวาคม 

ไมเ่ป็นความจรงิเลยหากจะยนืยนัว่า พลงัปญัญาน้ีเหมอืนกบัพลงัการมองเหน็ เพราะการมองเหน็ไดร้บั
พลงัมาจากพลงัปญัญาและปฏบิตักิารโดยขึน้กบัพลงัน้ี ท านองเดยีวกนัยอ่มเป็นสิง่ไรส้าระทีจ่ะโตแ้ยง้ว่าพลงั
ปญัญาเป็นเหมอืนกบัประสาทการไดย้นิ เพราะประสาทการไดย้นิไดร้บัพลงังานทีจ่ าเป็นส าหรบัปฏบิตักิารจาก
พลงัปญัญา 

ความสมัพนัธเ์ดยีวกนัน้ีด ารงอยูร่ะหว่างพลงัปญัญาและประสาทใดกต็ามทีเ่ป็นผูร้องรบันามและ
คุณลกัษณะเหล่านี้ภายในตวัมนุษย ์นามต่างๆ และคุณลกัษณะเหล่านี้ก่อก าเนิดมาจากปฏบิตักิารของ
สญัลกัษณ์นี้ 4 ของพระผูเ้ป็นเจา้ แก่นแทแ้ละภาวะของสญัลกัษณ์นี้อยูเ่หนือกว่านามและคุณลกัษณะทัง้หมด
ดงักล่าวอยา่งวดัไมไ่ด ้ไมเ่พยีงเท่านัน้ สิง่อื่นทัง้หมดเลอืนหายไปโดยสิน้เชงิและกลายเป็นสิง่ทีถู่กลมืเมือ่เปรยีบ
กบัความรุ่งโรจน์ของสญัลกัษณ์นี้ 

หากเจา้ตรกึตรองนับแต่บดันี้ไปจนถงึอวสานทีไ่ม่มจีุดจบเกีย่วกบัแก่นแทท้ีเ่รน้ลบัและบญัญตัจิากสวรรค์
นี้ ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของพระผูเ้ป็นเจา้ผูท้รงด ารงอยู่นิรนัดร ์พระผูท้รงความรุง่โรจน์ โดยใชค้วามฉลาดและ

                                                           

4 พลงัปญัญา 
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ความเขา้ใจทีผู่ม้ปีญัญาสงูสุดเคยบรรลุถงึในอดตีและจะบรรลุถงึในอนาคต เจา้กไ็ม่สามารถเขา้ใจความลกึลบั
หรอืประเมนิคุณของสญัลกัษณ์นี้ เมือ่ยอมรบัความไมส่ามารถเขา้ใจสญัลกัษณ์ดงักล่าวทีอ่ยูใ่นตวัเจา้ เจา้จะ
ยอมรบัความไรป้ระโยชน์ทีเ่จา้หรอืผูอ้ื่นพยายามจะหยัง่รูค้วามลกึลบัของพระผูเ้ป็นเจา้ผูเ้ป็นชวีติ ผูเ้ป็นดวง
ตะวนัแห่งความรุง่โรจน์อนนัต ์เป็นพระผูด้ ารงอยูก่่อนยคุสมยัทีไ่ม่มทีีส่ ิน้สุด การยอมรบัความหมดหนทางนี้ซึง่
จะตอ้งเกดิขึน้ในทีสุ่ดเมือ่ไดท้ าสมาธเิป็นอยา่งดแีลว้ คอื สุดยอดของปญัญาของมนุษย ์และบ่งบอกถงึสุดยอด
ของพฒันาการของมนุษย ์

พระบาฮาอุลลาห ์(GWB 164-6) 
 

29 ธนัวาคม 

เป็นทีช่ดัเจนและประจกัษ์ว่า เมือ่ฉีกมา่นทีป่กปิดสภาวะทีแ่ทจ้รงิของพระนามและคุณลกัษณะของพระผู้
เป็นเจา้และของทุกสรรพสิง่ทีเ่ป็นรปูธรรมและนามธรรม จะไม่มสีิง่ใดเหลอือยูน่อกจากสญัลกัษณ์ของพระผูเ้ป็น
เจา้ ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ทีพ่ระองคฝ์ากไวก้บัสิง่เหล่านี้ สญัลกัษณ์นี้จะคงอยูต่ราบนานเท่าทีย่งัเป็นความปรารถนา
ของพระผูเ้ป็นเจา้ของเจา้ พระผูเ้ป็นนายแห่งสวรรคแ์ละโลก หากพระพรดงักล่าวประทานใหแ้ก่ทุกสรรพสิง่ 
โชคชะตาของผูท้ีเ่ชื่ออยา่งแทจ้รงิซึง่การด ารงอยูแ่ละชวีติของเขาไดร้บัการพจิารณาว่าเป็นจดุประสงคท์ีส่รรพสิง่
ทัง้ปวงก าเนิดมา จะล ้าเลศิกว่าเพยีงไร ดงัเช่นความศรทัธาทีเ่กดิขึน้และด ารงอยู่มาตัง้แต่เริม่ตน้ทีไ่ม่มจีดุเริม่ต้น 
และจะคงอยูต่่อไปจนถงึอวสานทีไ่ม่มจีดุจบ ท านองเดยีวกนัผูท้ีเ่ชื่ออยา่งแทจ้รงิจะมชีวีติอยูต่่อไปชัว่นิรนัดร ์
วญิญาณของเขาจะรายลอ้มพระประสงคข์องพระผูเ้ป็นเจา้ไปตลอดกาล เขาจะคงอยู่ตราบนานเท่าทีพ่ระผูเ้ป็น
เจา้ยงัอยู ่จะปรากฏออกมาเมือ่พระผูเ้ป็นเจา้ส าแดงองค ์และจะซ่อนเรน้ตามบญัชาของพระองค ์เป็นทีป่ระจกัษ์
ว่าคฤหาสถท์ีส่งูส่งทีสุ่ดในอาณาจกัรอมตะ ถูกก าหนดใหเ้ป็นทีอ่าศยัของบรรดาผูท้ีเ่ชื่อพระผูเ้ป็นเจา้และ
สญัลกัษณ์ของพระองคอ์ยา่งแทจ้รงิ ความตายไมเ่คยบุกรกุคฤหาสถอ์นัวสิุทธิน้ี์ ดงัน้ีเราไดม้อบหมายสญัลกัษณ์
ทัง้หลายของพระผูเ้ป็นนายไวก้บัเจา้ เพื่อว่าเจา้จะพากเพยีรอยูใ่นความรกัทีม่ต่ีอพระองคแ์ละเป็นพวกทีเ่ขา้ใจ
ในสจัธรรมนี้ 

พระบาฮาอุลลาห ์(GWB 140-1) 

 
30 ธนัวาคม 

งานฉลองบญุ เกียรติ 

(เริม่งานหลงัดวงอาทติยต์ก) 

ดงันัน้งานฉลองบุญนี้จงึส าคญัอยา่งยิง่ ไมต่อ้งสงสยัเลยว่า เจา้ควรดแูลเอาใจใส่งานนี้ใหด้ทีีสุ่ด และท าให้
ผูอ้ื่นเหน็คุณค่าของงานนี้ เพื่อว่างานนี้จะอยูบ่นรากฐานทีม่ ัน่คงถาวร ขอใหผู้เ้ป็นทีร่กัยิง่ของพระผูเ้ป็นเจา้
ชุมนุมและสมาคมกนัอย่างมคีวามสุขในบรรยากาศของความรกัทีป่ระเทอืงจติใจ ประพฤตตินดว้ยมารยาทและ
ความส ารวมอย่างยิง่ ขอใหพ้วกเขาอ่านวจนะศกัดิส์ทิธิ ์บทความทีม่ปีระโยชน์ และจดหมายของพระอบัดุลบา
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ฮา ใหก้ าลงัใจและบนัดาลใจกนัและกนัใหม้คีวามรกัต่อทุกคน สวดบทอธษิฐานดว้ยใจทีส่งบและเบกิบาน พดู
ดว้ยวาจาทีจ่บัใจ และสดุดพีระผูเ้ป็นนายผูไ้มม่เีปรยีบปาน 

เจา้ภาพตอ้งมนี ้าใจต่อทุกคนโดยไมน่ึกถงึตนเอง ตอ้งคอยใหค้วามสะดวกสบายแก่ทุกคน และเสริฟ์มติร
สหายดว้ยมอืของตนเอง 

หากงานฉลองบุญจดัไดอ้ย่างเหมาะสมตามลกัษณะทีก่ล่าวมานี้ อาหารค ่ามือ้นัน้จะเป็นอาหารค ่าของพระ
ผูเ้ป็นนายอย่างแทจ้รงิ เพราะประโยชน์และอทิธพิลทีเ่กดิขึน้มาจากอาหารค ่าของพระผูเ้ป็นนายนัน่เอง 

พระอบัดุลบาฮา (NDF no. 2) 
 

31 ธนัวาคม 

ดกูร ประชาชน! เสือ้ผา้ทีด่งีามทีสุ่ดในสายตาของพระผูเ้ป็นเจา้ในยคุนี้คอืความไวว้างใจได ้พระพรและ
เกยีรตทิัง้ปวงคอืวาสนาของดวงวญิญาณทีส่วมอาภรณ์ทีย่ ิง่ใหญ่ทีสุ่ดนี้ 

ดกูร สหายของพระผูเ้ป็นเจา้ เราขอแนะน าใหเ้จา้ประพฤตตินใหเ้ป็นทีไ่วว้างใจไดท้ีสุ่ดในการท าธุรกจิกบั
คนรบัใชแ้ละประชาชนของเรา ความไวว้างใจไดจ้ะช่วยส่งเสรมิศาสนาของพระผูเ้ป็นเจา้ไปทัว่โลก และความ
บรสิุทธิอ์นัประเสรฐิของความไวว้างใจไดน้ี้จะประจกัษ์แจง้ต่อทุกสรรพสิง่ จงเป็นคลงัแห่งความไวว้างใจได้
ส าหรบัมวลมนุษย ์ดงันี้เราไดบ้ญัชาพวกเขาไวใ้นธรรมจารกึ แทจ้รงิแลว้พระผูเ้ป็นนายของเจา้คอืพระผูท้รงรอบ
รู ้พระผูท้รง อจัฉรยิภาพ 

พระบาฮาอุลลาห ์(COC no. 2014, 2043) 
 

มกราคม 

1 มกราคม 

เนื่องดว้ยการด าเนินงานของสมาคมของเจา้ใหเ้ป็นระเบยีบขึน้กบัความอุทศิ ความซื่อตรง จติใจทีเ่ทีย่ง
ธรรมและเจตนาทีบ่รสิุทธิท์ีส่หายของพระผูเ้ป็นเจา้แสดงออกในการบรหิารกจิการของสมาคมของพวกเขาควร
แสดงความบรสิุทธิ ์ความประเสรฐิ ความมองการณ์ไกล เพื่อว่าพวกเขาจะไดเ้ป็นแบบอยา่งส าหรบัสงัคมอื่น 
และตวัอยา่งของพวกเขาจะอบรมประชาชนทัง้ปวงใหม้ศีลีธรรมและรูแ้จง้ ดว้ยวธินีี้บาไฮจะเป็นทีรู่จ้กัส าหรบัทุก
คนว่าเป็นผูท้ีสุ่จรติและพึง่พาได ้มคีุณธรรมและรูแ้จง้ บรสิุทธิแ์ละขดัเกลามาด ีเป็นผูท้ีม่อุีตสาหะและมวีนิัยสงู มี
จติใจอสิระและเป็นผูส้่งเสรมิอสิรภาพ ผูซ้ึง่ห่วงใยทีจ่ะส่งเสรมิประโยชน์ของส่วนรวมมใิช่ประโยชน์ส่วนตน มี
จดุหมายทีจ่ะส่งเสรมิความผาสุกและความเจรญิรุง่เรอืงของประชาชน มใิช่บ ารงุความผาสุกของตนเอง 

พระอบัดุลบาฮา (COC no. 2060) 
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2 มกราคม 

เกณฑข์องเจา้ควรเป็นการด าเนินกจิกรรมดา้นพาณิชยด์ว้ยความเทีย่งธรรมใหเ้ป็นเหตุแห่งการน าทาง
ส าหรบัผูอ้ื่น สหายของพระผูเ้ป็นเจา้ควรน าทางประชาชนมาสู่หนทางของพระองคโ์ดยอาศยัวธิทีางธุรกจิของ
ตน และท าใหพ้วกเขาแปลกใจจนรอ้งอุทานว่า: “วาจาสตัยข์องพวกเขาช่างยิง่ใหญ่เพยีงไร ความไวว้างใจได้
ของพวกเขาช่างสูงส่งเพยีงไร และความหวงัดขีองพวกเขาช่างจรงิใจเพยีงไร!” 

บรษิทัธุรกจิทุกบรษิทัควรตัง้อยูบ่นหลกัการของพระผูเ้ป็นเจา้ รากฐานของบรษิทัควรเป็นความไวว้างใจ
ได ้มศีลีธรรมและวาจาสตัย ์เพื่อจะคุม้ครองสทิธิข์องประชาชน 

พระอบัดุลบาฮา (COC no. 2061, 2062) 
 

3 มกราคม 

ดกูร ดวงวญิญาณทีบ่รสิุทธิ!์ จงเจรญิรอยตามผูท้ีม่วีาจาสตัยแ์ละชอบธรรม เพื่อว่าโดยวาจาสตัยน์ี้ เจา้จะ
ไดค้รอบครองบลัลงักแ์ห่งสจัธรรม และโดยความชอบธรรม เจา้จะไดบ้รรลุถงึเกยีรตอินนัต ์หากน าบาปทุกอย่าง
มาชัง่รวมกนับนคนัชัง่ น ้าหนกัของการโกหกอยา่งเดยีวจะถ่วงอกีขา้งใหส้มดุลได ้ไมเ่พยีงเท่านัน้ จะหนกักว่า
เสยีอกีและภยัของการโกหกนัน้รา้ยแรงกว่า หากเจา้พดูหมิน่ประมาทศาสนาแต่พดูดว้ยความสตัยจ์รงิ ยงัดเีสยี
กว่าปฏญิาณความศรทัธาดว้ยค าพดูมสุา วาทะทีช่ดัเจนเหล่านี้ใหไ้วส้ าหรบัเป็นการตกัเตอืนประชาชนทัง้หลาย
ของโลก จงขอบคุณพระผูเ้ป็นเจา้ทีค่ าแนะน านี้ตรสัต่อมวลมนุษยชาตผิ่านทางเจา้ 

พระอบัดุลบาฮา (COC no. 2054) 
 

4 ธนัวาคม 

เกีย่วกบัการทวงหนี้ทีเ่จา้เขยีนมาในจดหมาย เป็นทีก่ระจา่งชดัว่าใครกต็ามทีส่ามารถช าระหน้ีของตนแต่
กลบัละเลยไมย่อมช าระ เขามไิดป้ฏบิตัตินใหเ้ป็นทีย่นิดขีองพระผูเ้ป็นเจา้ทีแ่ทจ้รงิองคเ์ดยีว ผูท้ีก่่อหนี้ควร
พยายามช าระหนี้ดว้ยความหมัน่เพยีรและอุตสาหะ บญัญตัขิองพระผูเ้ป็นเจา้เกี่ยวกบัความไวว้างใจได ้ความ
ซื่อตรงและการเคารพสทิธิ ์บนัทกึไวอ้ยา่งชดัเจนแจม่แจง้ในคมัภรี ์ธรรมจารกึและธรรมลขิติทุกเล่ม ขอความสุข
สวสัดจีงมแีด่ผูท้ีค่วามไรส้าระในโลกทีไ่ม่จรีงัมไิดพ้รากเขาจากเครือ่งประดบัทีย่ ัง่ยนื ความโลภและความลมืสติ
มไิดปิ้ดกัน้เขาจากแสงสว่างของดวงตะวนัแห่งความไวว้างใจได ้อยา่งไรกต็ามเรือ่งเหล่านี้ขึน้กบัความสามารถ 
เพราะการจะเรยีกรอ้งจากใครขึน้อยูก่บัว่าเขาสามารถท าตามทีเ่รยีกรอ้งหรอืไม ่พระผูเ้ป็นนายแห่งคมัภรีเ์ป็น
พยาน การเรยีกรอ้งไมเ่ป็นทีอ่นุญาตหากผูน้ัน้ไมส่ามารถท าได ้ซึง่ยนืยนัโดยวจนะนี้ : “จงเลื่อนเวลาใหล้กูหนี้
จนกว่าเขาจะมหีนทาง ช าระหนี้” 5 

พระอบัดุลบาฮา (COC no. 2047) 

                                                           

5 กรุอ่าน 2: 280 
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5 มกราคม 

ในสุรยิจกัรวาลของเรา ศูนยก์ลางของแสงสว่างคอืดวงอาทติย ์โดยพระประสงคข์องพระผูเ้ป็นเจา้ ดวง
อาทติยน์ี้คอืบ่อเกดิของชวีติและพฒันาการของทุกสิง่...หากปราศจากพลงักระตุน้น้ี พชืผกัยอ่มไมเ่ตบิโต สตัว์
และมนุษยย์อ่มมชีวีติอยูไ่มไ่ด ้ทีจ่รงิแลว้จะไม่มชีวีติใดปรากฏขึน้ในโลก... 

ท านองเดยีวกนัในอาณาจกัรแห่งวญิญาณ สตปิญัญาและอุดมคต ิจะตอ้งมศีูนยก์ลางของแสงสว่างและ
ศูนยก์ลางนัน้คอืพระวจนะของพระผูเ้ป็นเจา้ ซึง่เป็นดวงตะวนัทีส่่องแสงนิรนัดร์...ดวงอาทติยแ์ห่งธรรมนี้ 
ศูนยก์ลางแห่งแสงสว่างนี้ คอืพระศาสดาหรอืพระผูแ้สดงธรรมของพระผูเ้ป็นเจา้  ดงัเช่นดวงอาทติยท์ีส่่องแสง
มายงัโลกเป็นการใหก้ าเนิดชวีติและการเตบิโต ท านองเดยีวกนั ดวงอาทติยแ์ห่งธรรมและวญิญาณส่องแสง
ใหก้บัความคดิและสตปิญัญาของมนุษย ์และนอกเสยีจากดวงอาทติยน้ี์จะรุง่ขึน้มาบนขอบฟ้าของชวีติมนุษย ์
มนุษยย์อ่มมดืมนและดบัสญู 

พระอบัดุลบาฮา (BWF 254-5) 
 

6 มกราคม 

ดงัทีพ่ภิพดงึดดูทุกสิง่เขา้หาใจกลางของโลก และวตัถุทุกชิน้น้ีทีโ่ยนขึน้ไปในอากาศจะตกลงมา 
เช่นเดยีวกนั ความคดิทางโลกยีด์งึดดูมนุษยเ์ขา้หาใจกลางของอตัตา ความโกรธ กเิลส ความเขลา อคต ิความ
โลภ ความรษิยา ความอยากไดข้องผูอ้ื่น ความอจิฉาและความสงสยั ยบัยัง้มนุษยม์ใิหข้ึน้ไปสู่อาณาจกัรแห่ง
ความวสิุทธิจ์องจ ามนุษยไ์วใ้นอุง้เลบ็ของอตัตาและกรงแห่งอหงัการ หากไมไ่ดร้บัการช่วยเหลอืจากอานุภาพ
สวรรค ์มนุษยท์ีพ่ยายามจะหนีจากหนึ่งในศตัรทูีม่องไม่เหน็เหล่านี้ กจ็ะตกไปอยูใ่นเงือ้มมอืของศตัรอูกีตวัหนึ่ง
โดยไม่รูต้วั ทนัใดทีม่นุษยพ์ยายามจะเหนิขึน้ไป ความรกัตวัเองอยา่งหนาแน่นซึง่เป็นเสมอืนแรงดงึดดูของโลก 
กด็งึดดูเขาเขา้หาใจกลางของพภิพ อานุภาพเดยีวเท่านัน้ทีส่ามารถปลดเปลือ้งมนุษยจ์ากการจองจ านี้คอื 
อานุภาพของลมหายใจของพระวญิญาณบรสิุทธิ ์

พระอบัดุลบาฮา (BR Jan. 6) 
 

7 มกราคม 

จงรูไ้วเ้ป็นทีแ่น่นอนว่า พระผูท้ีไ่ม่มใีครมองเหน็ไดอ้าจแสดงสาระของพระองคใ์หป้รากฏต่อมนุษย ์
พระองคท์รงความประเสรฐิเหนือกว่าทุกสิง่ทีส่ามารถอธบิายหรอืรบัรูไ้ด ้สุรเสยีงของพระองค์ประกาศจากที่
พกัผ่อนแห่งความรุง่โรจน์อยูเ่สมอว่า: “แทจ้รงิแลว้เราคอืพระผูเ้ป็นเจา้ ไมม่พีระผูเ้ป็นเจา้อื่นใดนอกจากเรา พระ
ผูท้รงรอบรู ้พระผูท้รงอจัฉรยิภาพ เราไดส้ าแดงองคต่์อมนุษยแ์ละไดส้่งพระผูเ้ป็นอรโุณทยัแห่งสญัลกัษณ์ของ
การเปิดเผยพระธรรมของเรามา โดยพระองคเ์ราไดบ้นัดาลใหทุ้กสรรพสิง่ยนืยนัว่า ไมม่พีระผูเ้ป็นเจา้อื่นใด
นอกจากพระองค ์พระผูไ้ม่มเีปรยีบปาน พระผูท้รงรบัทราบทุกอย่าง พระผูท้รงอจัฉรยิภาพ”   พระผูท้รงซ่อน
เรน้จากสายตาของมนุษยช์ัว่นิรนัดรไ์ม่มวีนัเป็นทีรู่ไ้ดน้อกจากผ่านทางพระศาสดาของพระองค ์และพระศาสดา
ของพระองคไ์ม่มขีอ้พสิจูน์ในสจัธรรมของฐานะของพระองคท์ีย่ ิง่ใหญ่ไปกว่าตวัพระองคเ์อง 

พระบาฮาอุลลาห ์(GWB 49) 
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8 มกราคม 

ประตูไปสู่การรูจ้กัพระผูด้ ารงอยูม่าแต่โบราณกาลปิดต่อมวลมนุษยเ์สมอมาและจะปิดตลอดไป ความ
เขา้ใจของมนุษยไ์ม่มวีนัเขา้ถงึราชส านกัอนัวสิุทธิข์องพระองค ์อยา่งไรกต็ามพระองคไ์ดส้ าแดงดวงตะวนัแห่ง
การน าทาง ผูเ้ป็นสญัลกัษณ์แห่งเอกภาพสวรรคข์องพระองค ์ใหป้รากฏต่อมนุษย ์ประหนึ่งเป็นสญัลกัษณ์แห่ง
ความปรานีและขอ้พสิจูน์ถงึความเมตตารกัใครข่องพระองค ์และทรงบญัญตัใิหก้ารรูจ้กัพระศาสดาผูว้สิุทธิ ์
เหล่านี้เป็นเหมอืนกบัการรูจ้กัพระองคเ์อง ใครทีย่อมรบัพระศาสดาเท่ากบัยอมรบัพระผูเ้ป็นเจา้ ใครทีเ่ง ีย่หฟูงั
เสยีงรอ้งเรยีกของพระศาสดาเท่ากบัเงีย่หฟูงัสุรเสยีงของพระผูเ้ป็นเจา้ ใครทีย่นืยนัสจัจะของการเปิดเผยพระ
ธรรมของพระศาสดาเท่ากบัยนืยนัสจัจะของพระผูเ้ป็นเจา้ ใครทีเ่มนิพระศาสดาเท่ากบัเมนิพระผูเ้ป็นเจา้ ใครที่
ไมเ่ชื่อฟงัพระศาสดาเท่ากบัไมเ่ชื่อพระผูเ้ป็นเจา้ พระศาสดาทุกพระองคค์อืหนทางของพระผูเ้ป็นเจา้ทีเ่ชื่อมโยง
โลกนี้กบัอาณาจกัรเบือ้งบน คอืธงแห่งสจัธรรมของพระองคส์ าหรบัทุกคนในอาณาจกัรสวรรคแ์ละโลก คอืการ
ส าแดงองคข์องพระผูเ้ป็นเจา้ต่อมนุษย ์คอืหลกัฐานของสจัธรรมของพระองค ์และคอืสญัลกัษณ์แห่งความ
รุง่โรจน์ของพระองค์ 

พระบาฮาอุลลาห ์(GWB 49-50) 
 

9 มกราคม 

ดกูร ภราดร! ไมใ่ช่ทุกทะเลทีจ่ะมไีข่มกุ ไมใ่ช่ทุกกิง่ทีจ่ะออกดอกหรอืมนีกไนตงิเกลมาขบัขาน ดงันัน้
ก่อนทีน่กไนตงิเกลแห่งสวรรคอ์นัลกึลบัจะบนิกลบัไปยงัอุทยานของพระผูเ้ป็นเจา้ และรงัสอุีษาจะกลบัคนืไปสู่
ดวงอาทติยแ์ห่งธรรม จงพยายาม เพื่อว่าบนกองธุลขีองโลกนี้ เจา้จะไดส้ดูสุคนธรสจากอุทยานอนันต ์และอาศยั
อยูช่ ัว่นิรนัดรใ์นร่มเงาของประชาชนแห่งเมอืงนี้ เมือ่เจา้บรรลุถงึสถานะสงูสุดและสภาวะทีย่ ิง่ใหญ่ทีสุ่ดนี้  เมือ่นัน้
เจา้จะไดพ้ศิดพูระผูเ้ป็นทีร่กัยิง่ แลว้ลมืทุกสิง่ 

พระบาฮาอุลลาห ์(SVFV 38) 

 
10 มกราคม 

การน าทางวญิญาณหนึ่งดวงดกีว่าการครอบครองทุกสิง่ทีอ่ยูใ่นโลก เพราะตราบใดทีว่ญิญาณดวงนัน้อยู่
ภายใตร้ม่เงาของพฤกษาแห่งเอกภาพสวรรค ์ทัง้เขาและผูท้ีน่ าทางใหเ้ขาจะเป็นผูร้บัความเมตตาปรานีของพระ
ผูเ้ป็นเจา้ ในขณะทีก่ารครอบครองสิง่ต่างๆ ในโลกจะสิน้สุดลงเมือ่เวลาตาย วถิขีองการน าทางคอืความรกัและ
ความเหน็อกเหน็ใจ มใิช่การใชก้ าลงัหรอืการบงัคบั นี่คอืวธิขีองพระผูเ้ป็นเจา้ทีเ่ป็นมาในอดตีและจะเป็นต่อไป
ในอนาคต! พระองคท์รงบนัดาลใหผู้ใ้ดกไ็ดเ้ขา้มาในร่มเงาแห่งความปรานีตามทีพ่ระองคป์รารถนา แทจ้รงิแลว้
พระองคค์อืพระผูท้รงคุม้ครองสงูสุด พระผูท้รงเอือ้เฟ้ือ 

พระบ๊อบ (SWB 77) 
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11 มกราคม 

หากเจา้ปรารถนาจะน าทางดวงวญิญาณทัง้หลายเป็นหน้าทีข่องเจา้ทีจ่ะมัน่คง เป็นคนด ีมคีุณธรรมและ
คุณสมบตัทิีน่่าสรรเสรญิ จงเป็นเครือ่งหมายของความรกั เป็นสญัลกัษณ์แห่งความปรานี เป็นบ่อเกดิของความ
เอน็ด ูมหีวัใจทีเ่มตตา ดต่ีอทุกคนและสุภาพต่อคนรบัใชข้องพระผูเ้ป็นเจา้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ผูท้ีม่ ี
ความสมัพนัธก์บัเจา้ทัง้ชายและหญงิ จงทนทุกขท์รมานทุกอยา่งทีป่ระชาชนก่อกบัเจา้ และอย่าเผชญิหน้าพวก
เขานอกจากดว้ยความเมตตา ความรกัและปรารถนาด ี

พระอบัดุลบาฮา (COC no. 1915) 
 

12 มกราคม 

โดยขอ้พสิจูน์ทีแ่ยง้ไมไ่ดท้ีก่ล่าวมา บดันี้เป็นทีย่อมรบัแลว้ว่า ศาสนาของพระผูเ้ป็นเจา้ตอ้งเผยแผ่ไปโดย
อาศยัความสมบรูณ์เลศิของมนุษย ์โดยคุณสมบตัทิีล่ ้าเลศิและน่ายนิด ีและความประพฤตทิีม่ธีรรม หาก
วญิญาณดวงหนึ่งเขา้หาพระผูเ้ป็นเจา้ดว้ยความสมคัรใจ เขาจะเป็นทีย่อมรบั ณ ธรณีประตูแห่งความเป็นหน่ึง 
เพราะเขาหลุดพน้จากความค านึงถงึตวัเอง ความโลภและความเหน็แก่ตวั และไดม้าพกัพงิในความคุม้ครองของ
พระผูเ้ป็นนายของเขา เขาจะเป็นทีรู่จ้กัในหมูม่นุษยว์่าไวว้างใจไดแ้ละมวีาจาสตัย ์รูจ้กัควบคุมตวัเองและละอาย
ต่อบาป มจีติใจสงูและจงรกัภกัด ีไมถู่กชกัจงูดว้ยความทุจรติและกลวัพระผูเ้ป็นเจา้ ดว้ยวธินีี้จดุประสงค์
เบือ้งตน้ของการเปิดเผยกฎของพระผูเ้ป็นเจา้ นัน่คอื เพื่อน ามาซึง่ความสุขในชวีติหน้า ก่อใหเ้กดิอารยธรรม
และขดัเกลาอุปนิสยัใจคอ จะกลายเป็นความจรงิ ส าหรบัดาบนัน้ จะท าใหม้นุษยเ์ป็นศาสนิกชนเพยีงแต่
ภายนอก แต่ในใจแลว้เขาเป็นผูท้รยศและตจีากศาสนา 

พระอบัดุลบาฮา (SDC 46) 
 

13 มกราคม 

ดกูร คนรบัใช ้จงมคีวามชอบธรรมในการกระท าของเจา้! อยา่เมนิผูท้ีห่มดหนทาง จงกล่าวถงึเรา
ท่ามกลางผูย้ ิง่ใหญ่และอย่าไดก้ลวั 

พระบาฮาอุลลาห ์(COC no. 1846) 

เราหวงัว่าเจา้จะ...พยายามสอนบุคคลทีอ่ยูใ่นต าแหน่งสูงและมอีทิธพิล เพราะหวัใจของประชาชนถวลิหา
ศาสนาของพระผูเ้ป็นเจา้ และจติใจของพวกเขาหลงใหลในความโอฬารอนัน่าพรัน่พรงึของศาสนาดว้ยความ
สบัสน บรรดาผูท้ีอ่ยูใ่นต าแหน่งสงูกม็จีติใจทีพ่รอ้มจะรบัพระธรรมเช่นเดยีวกนั ดงันัน้บรรดาผูเ้ป็นทีร่กัของพระ
ผูเ้ป็นเจา้ควรมุง่มัน่พยายามน าทางดวงวญิญาณทีม่ชีื่อเสยีงมาสู่ศาสนา 

เจา้ควรใหค้วามสนใจอยา่งจรงิจงัในเรือ่งการสอนและคดิหาหนทางทีจ่ะมอบพระธรรมใหแ้ก่บุคคลส าคญั 
เพราะเมือ่บุคคลดงักล่าวมอบความจงรกัภกัดใีหแ้ก่ศาสนา พวกเขาจะน าพาประชาชนมาสู่แหล่งก าเนิดแห่งการ
น าทางทีไ่มรู่ส้ ิน้ 

พระอบัดุลบาฮา (COC no. 1821, 1824) 
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14 มกราคม 

พระผูเ้ป็นเจา้ทีแ่ทจ้รงิองคเ์ดยีว ขอความประเสรฐิจงมแีด่พระองค ์ทรงใคร่จะเหน็บรรดาผูเ้ป็นทีร่กัของ
พระองคส์รา้งผลงานหตัถกรรมชัน้สงู พระพรจงมแีต่เจา้ เพราะสิง่ทีเ่จา้ผลติดว้ยความช านาญไดม้าถงึพระผูเ้ป็น
นายของเจา้ พระผูถู้กเนรเทศ พระผูถู้กประทุษรา้ย พระผูเ้ป็นเจา้ทรงโปรด ขอใหม้ติรสหายทุกคนของพระองค์
ไดร้บัการช่วยเหลอืใหม้คีวามสามารถในงานฝีมอืแขนงหนึ่ง และยดึถอืสิง่ทีบ่ญัญตัไิวใ้นคมัภรีข์องพระผูเ้ป็นเจา้ 
พระผูท้รงความรุง่โรจน์ พระผูท้รงอจัฉรยิภาพ 

พระบาฮาอุลลาห ์(COC no. 4) 

บญัญตัขิองพระผูท้รงความงามอนัอุดมพร ขอใหช้วีติของเราเป็นพล ีณ ธรณปีระตูของพระองค ์คอื ใครก็
ตามทีป่ระกอบงานฝีมอืชนิดใด ควรพยายามพฒันาฝีมอืใหย้อดเยีย่มทีสุ่ด พวกเขาท าดงันี้ งานฝีมอืนัน้คอื
รปูแบบหนึ่งของการบชูา 

พระอบัดุลบาฮา (COC no. 15) 

 
15 มกราคม 

ในศาสนาของพระบาฮาอุลลาห ์เป็นหน้าทีข่องทุกคนทีจ่ะประกอบการคา้และอาชพี ตวัอยา่งเช่นเรารู้
วธิกีารถกัหรอืทอเสื่อ และเจา้รูว้ธิที าการคา้บางอยา่ง การกระท าเช่นน้ีคอืการบูชา แต่มเีงือ่นไขว่าตอ้งท าดว้ย
ความสุจรติและซื่อสตัยท์ีสุ่ด 

และน่ีคอืเหตุแห่งความเจรญิรุง่เรอืง ถงึแมว้่าจะหมกมุ่นอยูก่บัอาชพี หากหวัใจมไิดถู้กล่ามหรอืผกูตดิอยู่
กบัโลกน้ี ไมว่ติกกงัวลเพราะเหตุการณ์ทีเ่ป็นไปในปจัจุบนัไมถู่กความมัง่คัง่ขดัขวางมใิหร้บัใชม้นุษยชาต ิและ
ไมเ่ศรา้โศกเพราะความยากจน นัน่คอืความสมบรูณ์เลศิของมนุษย์ 

พระอบัดุลบาฮา (COC no. 16) 
 

16 มกราคม 

ดงันัน้ควรก าหนดกฎหมายและขอ้บงัคบัทีใ่หค้นงานไดร้บัค่าแรงและส่วนแบ่งหนึ่งในสีห่รอืหนึ่งในหา้ของ
ก าไรจากเจา้ของโรงงานตามความสามารถของโรงงานนัน้ หรอืคณะคนงานและบรษิทัควรแบ่งก าไรและ
ผลประโยชน์กนัดว้ยวธิทีีย่ตุธิรรม แทจ้รงิแลว้เงนิทุนและการบรหิารมาจากเจา้ของโรงงาน ส่วนงานและแรงงาน
มาจากคณะคนงาน คนงานควรไดร้บัค่าแรงทีจ่ะรบัประกนัว่าพวกเขาจะมสีิง่ยงัชพีทีเ่พยีงพอ และเมือ่พวกเขา
หยดุท างานเพราะอ่อนแอลงและช่วยตวัเองไมไ่ด ้พวกเขาควรไดร้บัสวสัดกิารทีเ่พยีงพอจากรายไดข้อง
อุตสาหกรรม หรอืไมก่ค็่าแรงควรสงูพอส าหรบัคนงาน เพื่อว่าพวกเขาจะสามารถเกบ็ออมไดท้ลีะน้อยไวใ้ชใ้น
ยามคบัขนั 
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เมือ่ก าหนดเงือ่นไขไดด้งันี้ เจา้ของโรงงานจะไมส่ะสมทรพัยส์มบตัริายวนัทีไ่มม่คีวามจ าเป็นส าหรบัเขา
เลย (เพราะหากทรพัยส์มบตัไิมไ่ดส้ดัส่วน นายทุนยอ่มแบกภาระอนัหนกัหน่วงและตกอยูใ่นความล าบากและ
ความยุง่ยากทีสุ่ด การบรหิารทรพัยส์มบตัทิีม่ากเกนิเป็นเรือ่งทีย่ากมากและบัน่ทอนก าลงัของมนุษย์) และ
คนงานและช่างฝีมอืจะไมต่กอยูใ่นความทุกขย์ากและขดัสนอยา่งแสนสาหสัอกีต่อไป พวกเขาจะไมต่อ้งทน
ความขาดแคลนอยา่งเลวรา้ยทีสุ่ดในบัน้ปลายของชวีติ 

...นายทุนควรพอประมาณในการเกบ็ก าไรและค านึงถงึความผาสุกของผูย้ากไรแ้ละขดัสน กล่าวคอื 
คนงานและช่างฝีมอืควรไดร้บัค่าแรงรายวนัตายตวั และไดร้บัส่วนแบ่งจากผลก าไรของโรงงานดว้ย 

พระอบัดุลบาฮา (SAQ 274-5) 
 

17 มกราคม 

จงเป็นประชาชนแห่งไฟนรก 

  แต่อยา่เป็นคนเสแสรง้ 

จงเป็นผูท้ีไ่มเ่ชื่อ 

  แต่อยา่เป็นผูว้างอุบาย 

จงอาศยัอยูใ่นโรงเหลา้ 

  แต่อยา่เจรญิรอยตามผูท้ีช่อบยแุหย่ 

จงกลวัพระผูเ้ป็นเจา้ 

  แต่อยา่กลวัพระ 

จงใหศ้รีษะของเจา้แก่เพชรฆาต 

  แต่อยา่ใหห้วัใจ 

จงอาศยัอยูใ่ตก้อ้นหนิ 

  แต่อยา่แสวงหานกับวชเป็นทีก่ าบงั 

ดงัน้ีทีห่ญ้าอนัวสิุทธิเ์ปล่งท านองและนกไนตงิเกลสวรรคข์บัขานเสยีงเพลง เพื่อว่าพระองคจ์ะซมึซาบชวีติ
นิรนัดรใ์หแ้ก่รา่งกายทีไ่มย่ ัง่ยนืของมนุษย ์และอาบวหิารแห่งธุลดีว้ยสาระของพระวญิญาณบรสิุทธิแ์ละแสง
ธรรม และน าพาโลกทีไ่ม่จรีงัมายงัอาณาจกัรอนนัตด์ว้ยอานุภาพของวจนะเดยีว 

พระบาฮาอุลลาห ์(COC no. 2050) 
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18 มกราคม 

งานฉลองบญุ อ านาจปกครอง 

(เริม่งานหลงัดวงอาทติยต์ก) 

หลงัจากทีม่นุษยย์อมรบัพระผูเ้ป็นเจา้และมัน่คงในศาสนาของพระองค ์สถานะของความรกั ความ
ปรองดอง ความกลมเกลยีวและความสามคัค ีอยูเ่หนือกว่าสถานะของการกระท าดอีื่นๆ เกอืบทุกอยา่ง 

พระบาฮาอุลลาห ์(COV 13 Jan) 

ดงันัน้มติรสหายของพระผูเ้ป็นเจา้ตอ้งลุกขึน้อย่างพรอ้มเพรยีงกนัดวงจติแห่งความสามคัคอีนัวสิุทธิ ์จน
กลายเป็นประหน่ึงชวีติเดยีวกนัและวญิญาณเดยีวกนั ในภาวะเช่นน้ีรา่งกายไม่มบีทบาทเพราะวญิญาณคอืผูท้ี่
ปกครอง และเมือ่อานุภาพของวญิญาณลอ้มรอบทุกคนจะบงัเกดิความสามคัคทีางวญิญาณ ทัง้กลางวนัและ
กลางคนืจงพยายามปลกูฝงัความสามคัคขีองเจา้ใหถ้งึระดบัสงูสุด ขอใหเ้จา้ครุน่คดิถงึการพฒันาวญิญาณของ
เจา้เอง และปิดตาต่อขอ้บกพรอ่งของวญิญาณดวงอื่น 

พระอบัดุลบาฮา (SWAB 203) 
 

19 มกราคม 

จงพจิารณาความศรทัธาเป็นเสมอืนตน้ไม ้ซึง่ผลไม ้ใบ กิง่และกา้น คอืความไวว้างใจได ้วาจาสตัย ์ความ
ซื่อตรงและความอดกลัน้ 

พระบาฮาอุลลาห ์(COC no. 2014) 

เจา้เขยีนมาเกี่ยวกบัปญัหาทีว่่า มติรสหายควรปฏบิตัต่ิอกนัและกนัอยา่งไรในการท าธุรกจิ น้ีคอืปญัหาทีม่ ี
ความส าคญัทีสุ่ด และเป็นเรื่องทีค่วรสนใจอย่างจรงิจงั ในความสมัพนัธเ์ช่นน้ี มติรสหายของพระผูเ้ป็นเจา้ควร
ปฏบิตัดิว้ยความไวว้างใจไดแ้ละความซื่อตรงทีสุ่ด การละเลยในเรือ่งนี้เท่ากบัเมนิค าแนะน าของพระผูท้รงความ
งามอนัอุดมพรและศลีทีศ่กัดิส์ทิธิข์องพระผูเ้ป็นเจา้ หากในบา้นของตนเองมนุษยม์ไิดป้ฏบิตัต่ิอญาตแิละมติร
สหายดว้ยความไวว้างใจไดแ้ละความซื่อตรงโดยสมบรูณ์ การท าธุรกจิของเขาในโลกภายนอกจะไรผ้ลและไม่
งอกเงย ไมว่่าเขาจะท าดว้ยความไวว้างใจไดแ้ละความสุจรติเพยีงไร ประการแรกคนเราตอ้งดแูลกจิการในบา้น
ใหเ้ป็นระเบยีบ จากนัน้จงึดูแลธุรกจิของตนทีท่ าต่อสาธารณชน คนเราไมค่วรโตเ้ถยีงว่า มติรสหายไม่
จ าเป็นตอ้งไดร้บัการปฏบิตัดิว้ยความเอาใจใส่มากนกัหรอืไมจ่ าเป็นทีพ่วกเขาจะใหค้วามส าคญัมากนกัในเรือ่ง
ความไวว้างใจไดใ้นการท าธุรกจิต่อกนัและกนั แต่อยู่ทีค่วามสมัพนัธก์บัคนแปลกหน้าทีจ่ าเป็นตอ้งประพฤติ
อยา่งถูกตอ้ง การพดูเช่นน้ีเป็นความฟุ้งซ่านทีสุ่ดและจะน าไปสู่อนัตรายและการสญูเสยี พระพรจงมแีด่วญิญาณ
ทีเ่รอืงแสงแห่งความไวว้างใจไดใ้นหมูป่ระชาชน และเป็นเครือ่งหมายแห่งความสมบรูณ์เลศิท่ามกลางมวล
มนุษย ์

พระอบัดลุบาฮา (COC no. 2059) 
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20 มกราคม 

หากมติรสหายคนใดเขา้รบัราชการ พวกเขาควรใหอ้าชพีของตนเป็นหนทางน าไปสู่ธรณปีระตูสวรรค ์
พวกเขาควรปฏบิตัดิว้ยความซื่อตรง หนีห่างจากสนิบนและความทุจรติทุกรปูแบบโดยเดด็ขาด พอใจกบั
เงนิเดอืนทีไ่ดร้บั และภาคภูมใิจในการท างานดว้ยความสุขมุ ประสทิธภิาพและวจิารณญาณ หากผูใ้ดพอใจกบั
ขนมปงักอ้นเดยีวและปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความยตุธิรรมและจติใจทีเ่ทีย่งธรรมใหด้ทีีสุ่ด เขาจะเป็นเจา้ชายของ
มนุษยแ์ละเป็นผูท้ีน่่าสรรเสรญิทีสุ่ด เขาจะปฏเิสธและมชีื่อเสยีงแมว้่าจะกระเป๋าแหง้! เขาจะอยูใ่นต าแหน่งทีล่ ้า
เลศิกว่าใครๆ ในหมูค่นทีอ่สิระแมว้่าเสือ้ผา้ของเขาจะเก่าและสกึหรอ! ความรุง่เรอืงของมนุษยอ์ยู่ทีคุ่ณสมบตัทิี่
ประเสรฐิและมธีรรม เกยีรตแิละความเป็นเอกของเขาอยูท่ีก่ารอยูใ่กลก้บัธรณีประตูสวรรค ์ในทางตรงกนัขา้ม
ความมัง่คัง่ของโลกคอืมายา บรรดาผูท้ีป่รารถนาความมัง่คัง่ทางโลกคอืผูท้ีฝ่กัใฝค่วามชัว่รา้ย และในไมช่า้พวก
เขาจะจมลงไปในความสบัสนและสิน้หวงั การเป็นเช่นน้ีหรอืการประพฤตตินดว้ยความอุทศิและเจตนาทีบ่รสิุทธิ ์
และเด่นในดา้นความซื่อตรงและความสุจรติ อะไรคอืสิง่ทีด่กีว่าส าหรบัมนุษย์? 

พระอบัดุลบาฮา (COC no. 2068) 
 

21 มกราคม 

มนุษยค์อืผูท้ีโ่งเ่ขลาเบาปญัญาเพยีงไร มลีกัษณะทีส่ามานยเ์พยีงไร และดนิทีก่อปรเป็นตวัของเขาช่างต ่า
ชา้เพยีงไร หากเขาท าใหต้นเองเป้ือนมลทนิของสนิบนการทุจรติและไมซ่ื่อสตัยต่์อรฐั! ความจรงิแลว้พยาธใินดนิ
ยงัน่าโปรดปรานกว่ามนุษยเ์ช่นนี้! 

บรรดาผูท้ีท่ างานในหน่วยงานของรฐัควรปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความไม่ยดึมัน่อย่างแทจ้รงิ ดว้ยความซื่อตรง
และจติใจทีเ่ป็นอสิระ ดว้ยความอุทศิอยา่งสมบูรณ์และเจตนาทีบ่รสิุทธิ ์ดว้ยพอใจกบัเงนิเดอืนทีต่นไดร้บัพวก
เขาควรดวู่า อุปนิสยัใจคอของตนมไิดเ้ป้ือนสนิบนและการฉ้อโกง หากมติรสหายคนใดในยคุนี้ยกัยอกแม้เพยีง
เพนนีเดยีว เสือ้คลุมของพระผูเ้ป็นเจา้จะด่างพรอ้ยดว้ยการกระท าของเขา และความอบัอายนี้จะโยงมาถงึทัง้
ชุมชน สวรรคท์รงหา้ม! ไมเ่พยีงเท่านัน้รฐับาลและประชาชนควรมาฝากความไวว้างใจกบับาไฮ และปรารถนา
จะมอบกจิการทัง้หมดของรฐัในทุกมณฑลไวใ้นมอืทีบ่รสิุทธิข์องบรรดาผูเ้ป็นทีร่กัยิง่ของพระผูเ้ป็นเจา้ 

พระอบัดุลบาฮา (COC no. 2073, 2070) 
 

22 มกราคม 

ความตายทีแ่ทจ้รงิเกดิขึน้เมื่อผูน้ัน้ตายจากตนเองในเวลาเปิดเผยพระธรรมของพระองค ์จนเขาไม่
แสวงหาสิง่ใดนอกจากพระองค ์

การฟ้ืนคนืชพีทีแ่ทจ้รงิจากหลุมศพหมายความว่าไดร้บัการกระตุน้ดว้ยอานุภาพของวาทะตรงตามพระ
ประสงคข์องพระองค ์
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สวรรค ์คอื การไดเ้ป็นทีย่นิดขีองพระองค ์และไฟนรกทีไ่มรู่ด้บัคอืการพพิากษาดว้ยความยตุธิรรมของ
พระองค ์

ยคุทีพ่ระองคเ์ปิดเผย คอื ยคุแห่งการฟ้ืนคนืชพีซึง่จะยนืนานเท่าทีพ่ระองคก์ าหนด 

ทุกสิง่เป็นของพระองคแ์ละออกแบบโดยพระองค ์ทุกสิง่นอกจากพระองคถ์ูกสรา้งขึน้มาโดยพระองค์ 

พระบ๊อบ (SWB 157-8) 
 

23 มกราคม 

จงวงิวอนพระผูเ้ป็นเจา้ขอทรงช่วยใหเ้จา้มัน่คงในวถิขีองพระองค ์และน าทางประชาชนทัง้หลายของโลก
ไปยงัพระผูเ้ป็นผูป้กครองสงูสุดทีแ่ทจ้รงิ พระผูป้รากฏองคด์ว้ยภษูาทีเ่ด่นชดั พระผูเ้ปล่งวาทะแสดงธรรมจาก
สวรรค ์นี้คอืแก่นแทข้องความศรทัธาและความมัน่ใจ บรรดาผูท้ีบ่ชูาเทพเจา้ในจนิตนาการของตนแลว้เรยีกสิง่
นัน้ว่าสจัธรรม ความจรงิแลว้คอืผูท้ีไ่ดร้บัการนบัว่าเป็นพวกไมม่ศีาสนา พระผูท้รงปรานีเป็นพยานต่อสิง่นี้ใน
ธรรมจารกึของพระองค ์แทจ้รงิแลว้พระองคค์อืพระผูท้รงรอบรู ้พระผูท้รงอจัฉรยิภาพ 

พระบาฮาอุลลาห ์(GWB 338) 
 

24 มกราคม 

ความลบัของปญัหาเศรษฐกจิทัง้หมดอยูท่ีธ่รรมและเกีย่วพนักบัหวัใจและวญิญาณ สิง่น้ีไดร้บัการอธบิาย
ไวอ้ยา่งสมบูรณ์ในค าสอนบาไฮ และถา้ไมเ่อาใจใส่ค าสอนบาไฮ ยอ่มเป็นไปไมไ่ดท้ีจ่ะปรบัปรุงภาวะเศรษฐกจิ
ใหด้ขีึน้ 

ปญัหาเศรษฐกจิทัง้หมดแกไ้ขไดโ้ดยการใชศ้าสตรแ์ห่งความรกัของพระผูเ้ป็นเจา้ 

กฎทีว่่าผูท้ีเ่ขม้แขง็ทีสุ่ดคอืผูท้ีอ่ยูร่อด คอื ทีม่าของความยากล าบากทัง้ปวง คอืเหตุของสงครามและการ
ทะเลาะววิาท ความเกลยีดชงัและเป็นปรปกัษ์ระหว่างเพื่อนมนุษย ์

พระอบัดุลบาฮา (BPE 13, 70) 

 
25 มกราคม 

ปญัหาเกีย่วกบัเศรษฐกจิตอ้งเริม่ตน้ทีช่าวนา และจากนัน้ขยายไปถงึชนชัน้อื่นๆ เน่ืองดว้ยชาวนามี
จ านวนมากกว่าชนชัน้อื่นทัง้หมด มากกว่าหลายเท่านกั ดงันัน้ควรเริม่ต้นแกป้ญัหาเศรษฐกจิทีช่าวนา เพราะ
ชาวนา คอืบุคคลแรกทีใ่หผ้ลผลติในหมูป่ระชากรของรฐั กล่าวโดยยอ่ ในทุกหมู่บา้นควรมกีารจดัตัง้
คณะกรรมการทีป่ระกอบดว้ยผูช้าญฉลาด และกจิการของหมูบ่า้นนัน้ควรอยู่ภายใตก้ารควบคุมของ
คณะกรรมการน้ี 
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การแกป้ญัหาเริม่ตน้ทีห่มู่บา้น และเมือ่หมูบ่า้นไดร้บัการปฏสิงัขรณ์ เมอืงกจ็ะไดร้บัการปฏสิงัขรณ์ดว้ย 
ความหมายคอื ในทุกหมูบ่า้นจะมกีารสรา้งคลงั ซึง่ในภาษาศาสนาเรยีกว่าส านกัการคลงั นี้คอืคลงัสากลที่
เริม่ตน้ในหมู่บา้น การบรหิารคลงันี้อาศยัคณะกรรมการทีป่ระกอบดว้ยผูช้าญฉลาดในชุมชน และกจิการทัง้หมด
จะก ากบัโดยการอนุมตัขิองคณะกรรมการน้ี 

พระอบัดุลบาฮา (BPF 24, 39) 

 
26 มกราคม 

คณะกรรมการของส านกัการคลงัในทุกหมูบ่า้นจะก ากบัรายไดข้องคลงั เช่น อากรหนึ่งในสบิ ภาษสีตัว ์
ฯลฯ ในทุกหมูบ่า้นจะตอ้งมคีลงัและเจา้หน้าทีท่ีค่อยดแูลคลงันี้ ผูม้ชีื่อเสยีงในหมูบ่า้นจะมาชุมนุมกนัและจดัตัง้
คณะกรรมการ การก ากบักจิการของหมูบ่า้นมอบหมายไวก้บัคณะกรรมการและเจา้หน้าทีผู่น้ี้ พวกเขาจะ
รบัผดิชอบปญัหาทุกอยา่งเกีย่วกบัหมูบ่า้นและรายไดข้องคลงั เช่น อากรหน่ึงในสบิ ภาษสีตัว ์และรายไดอ้ื่นๆ 
จะเกบ็ไวท้ีค่ลงันี้ และน าออกใชส้ าหรบัค่าใชจ้า่ยทีจ่ าเป็น 

ส าหรบัเมอืงทีใ่หญ่กว่า จะตอ้งมรีะบบทีซ่บัซอ้นกว่าเป็นธรรมดา หากเรากล่าวถงึการแกป้ญัหาดงักล่าว
ยอ่มมรีายละเอยีดทีย่าวมาก 

พระอบัดุลบาฮา (BPE 40) 

 
27 มกราคม 

รายไดข้องคลงัเจด็ประการ 

ประการแรก เงนิทุนใดกต็ามทีจ่ าเป็น พวกเขายมืไดจ้ากธนาคารโดยมดีอกเบีย้ ตวัอยา่งเช่น พวกเขายมื
จากธนาคารดว้ยดอกเบีย้ 3% และใหส้าธารณชนกูด้ว้ยดอกเบีย้ 4% ชาวนาผูใ้ดทีข่าดเครือ่งมอื พวกเขาจะ
จดัหาและใหส้ิง่ทีจ่ าเป็นทุกอยา่งแก่เขา เมือ่มกีารเกบ็เกีย่วพชืผล นัน่จะเป็นรายรบัแรกของคลงั นี้คอืรายได้
แรก แต่รายไดแ้รกน้ีมใิช่เกบ็จากทุกคนเท่ากนั ตวัอยา่งเช่น บุคคลหนึ่งอาจมพีชืผลหนึ่งพนักโิลกรมัซึง่พอดี
ส าหรบัความจ าเป็นในการด ารงชพีของเขา กจ็ะไม่มกีารเกบ็จากเขา เพราะเขาจ าเป็นตอ้งบรโิภคพชืผลนัน้ 
หากเกบ็บางส่วนจากเขา เขาจะอดอยาก 

แต่อาจมคีนทีจ่ าเป็นตอ้งบรโิภคหนึ่งพนักโิลกรมัและรายรบัของเขาคอืสองพนักโิลกรมั จะตอ้งเกบ็จาก
เขาหน่ึงในสบิ เช่นกนั บุคคลหนึ่งจ าเป็นตอ้งบรโิภคสองพนักโิลกรมั แต่รายรบัของเขาคอืหนึ่งหมืน่กโิลกรมั 
จะตอ้งเกบ็จากเขาสองในสบิ เขาจ าเป็นตอ้งบรโิภคสองพนักโิลกรมั หากเกบ็จากเขาสองพนักโิลกรมั เขากย็งั
เหลอือกีหกพนักโิลกรมั 

คนหนึ่งมหีา้หมืน่กโิลกรมั จะตอ้งเกบ็จากเขาหนึ่งในสาม คนหนึ่งอาจมรีายจา่ยหน่ึงหมืน่กโิลกรมัแต่มี
รายรบัหนึ่งแสนกโิลกรมั จะตอ้งเกบ็จากเขาครึง่หนึ่ง ยิง่มรีายรบัมาก อตัราส่วนของภาษกีจ็ะยิง่สงูขึน้ 
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ประการทีส่อง เช่นเดยีวกนักบัววัควาย พวกเขาเกบ็ภาษตีามสดัส่วนของววัควาย ตวัอยา่งเช่น หากคน
หนึ่งมวีวัสองตวัซึง่จ าเป็นส าหรบัเขา จะไมม่กีารเกบ็ภาษจีากเขา ถา้เขายิง่มวีวัมากกจ็ะยิง่เกบ็ภาษจีากเขามาก 
นี้คอืรายไดท้ีส่อง 

รายไดท้ีส่ามของคลงัมาจากผูท้ีต่ายโดยไม่มทีายาท 

รายไดท้ีส่ ีม่าจากเหมอืงแร ่หากพบแรใ่นทีด่นิของบุคคลหนึ่ง หนึ่งในสามจะเป็นของเขา และทีเ่หลอืเป็น
ของคลงั 

รายไดท้ีห่า้คอืทรพัยส์มบตัทิีซ่่อนเรน้ หากผูใ้ดพบทรพัยส์มบตัทิีซ่่อนเรน้ในดนิ เขารบัไปครึง่หนึ่งและอกี
ครึง่หนึ่งเขา้คลงั 

รายไดท้ีห่ก หากพบทรพัยส์มบตัติามทาง ครึง่หนึ่งเป็นของคลงัเช่นกนั 

รายไดท้ีเ่จด็ คอืการบรจิาคใหค้ลงัโดยสมคัรใจ ประชาชนจะบรจิาคใหด้ว้ยเจตนาของตนเองและดว้ย
ความเตม็ใจทีสุ่ด 

พระอบัดุลบาฮา (BPE 41-2) 
 

28 มกราคม 

รายจ่ายเจด็ประการของคลงั 

เหล่านี้คอืรายไดเ้จด็ประการ แต่มรีายจ่ายทีก่ าหนดไวเ้จด็ประการ 

รายจ่ายแรก คลงัควรใหห้นึ่งในสบิแก่รฐับาล และคลงัสาธารณะส าหรบัค่าใชจ้่ายเพื่อสาธารณประโยชน์ 

รายจ่ายทีส่อง ส าหรบัคนยากไร ้ผูย้ากไรท้ีข่ดัสน ผูท้ีไ่ดร้บัการยกเวน้ภาษ ีแต่มใิช่ผูท้ีเ่กยีจครา้น 
ตวัอยา่งเช่น หากพชืผลของผูห้นึ่งถูกเผาไหมห้รอืเขาขาดทุนในธุรกจิ และเพราะเหตุนี้เขาจงึยากจน ผูย้ากจน
เหล่านี้ตอ้งไดร้บัการดแูล 

รายจ่ายทีส่าม คอื ผูทุ้พพลภาพซึง่ขดัสนและไมส่ามารถท างานได้ 

รายจ่ายทีส่ ี ่คอื เดก็ก าพรา้ ซึง่ต้องใหก้ารช่วยเหลอืพวกเขาเช่นกนั 

รายจ่ายทีห่า้ คอื โรงเรยีน ตอ้งจดัตัง้โรงเรยีนเพื่อการอบรมเดก็ๆ 

รายจ่ายทีห่ก ส าหรบัผูท้ีห่หูนวกและตาบอด 

รายจ่ายทีเ่จด็ ส าหรบัสาธารณสุข อะไรกต็ามทีจ่ าเป็นส าหรบัสาธารณสุขตอ้งมกีารจดัแจง ปลกัควรมนี ้า
เตมิเขา้มา อะไรกต็ามทีจ่ าเป็นส าหรบัสาธารณสุข 

พระอบัดุลบาฮา (BPE 43) 
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29 มกราคม 

พระองคท์รงบญัญตัแิละสถาปนาสภายตุธิรรม ซึง่ไดร้บัการประสาทดว้ยบทบาทการปกครองและศาสนา
เป็นการสมคัรสมานและผสมผสานศาสนาและรฐัเขา้ดว้ยกนัอย่างสมบรูณ์ สถาบนัน้ีอยูภ่ายใตอ้านุภาพคุม้ครอง
ของพระบาฮาอุลลาห ์สภายุตธิรรมสากลหรอืนานาชาตจิะไดร้บัการจดัตัง้เช่นกนั การวนิิจฉยัของสภานี้จะ
สอดคลอ้งกบับญัชาและค าสอนของพระบาฮาอุลลาห ์และสิง่ทีส่ภายตุธิรรมสากลบญัญตั ิมวลมนุษยชาตจิะเชื่อ
ฟงั สภายตุธิรรมนานาชาตน้ีิจะไดร้บัการเลอืกตัง้จากสภายตุธิรรมทัว่โลก และทัว่โลกจะอยูภ่ายใตก้ารบรหิาร
ของสภานานาชาตนิี้ 

พระอบัดุลบาฮา (PUP 455) 
 

30 มกราคม 

นอกจากนี้จงรูไ้วว้่า พระองคค์อืผูท้ีส่รา้งทุกสรรพสิง่ทีอ่ยูใ่นสวรรคแ์ละบนโลกโดยโองการของพระองค์
เอง เช่นนัน้แลว้สิง่ทีถู่กสรา้งขึน้มาโดยบญัชาของพระองคจ์ะมชียัเหนือพระองคไ์ดอ้ยา่งไร? 

พระบาฮาอุลลาห ์(GWB 220) 

จงกลา้หาญอยา่งไมเ่กรงกลวั! จงเพิม่ชยัชนะทางธรรมของเจา้ทุกวนั อย่าไดห้วัน่ใจเพราะการโจมตอียา่ง
ต่อเนื่องของศตัร ูจงโจมตเีสมอืนสงิโตค าราม อยา่คดิถงึตวัเจา้เอง เพราะกองทพัทีม่องไมเ่หน็จากอาณาจกัร
สวรรคก์ าลงัต่อสูอ้ยูเ่คยีงขา้งเจา้ จงเขา้ไปยงัสนามรบดว้ยอ านาจค ้าจุนของพระวญิญาณบรสิุทธิ ์จงรูไ้วเ้ป็นที่
แน่นอนว่า อานุภาพของอาณาจกัรอบัฮาอยูก่บัเจา้  กองทพัแห่งสจัธรรมสวรรคอ์ยู่กบัเจา้ สายลมจากสวรรคอ์บั
ฮาก าลงัพดัความเยน็มาคลายรอ้นใหห้น้าผากของเจา้ ไมม่แีมแ้ต่ชัว่ขณะเดยีวทีเ่จา้อยูโ่ดยล าพงั ไม่มแีมแ้ต่
วนิาทเีดยีวทีเ่จา้ถูกทอดทิง้ ความงามของอบัฮาอยูก่บัเจา้ พระผูเ้ป็นเจา้ผูท้รงความรุ่งโรจน์อยูก่บัเจา้จอมราชนั
ของกษตัรยิท์ัง้หลายอยูก่บัเจา้ 

พระอบัดุลบาฮา (COC no. 1635) 
 

31 มกราคม 

เจา้จะตรอมใจและซมึเศรา้ไปไย? จะสิน้หวงัอยู่ท าไมในเมือ่พระผูท้รงความวสิุทธิท์ีซ่่อนเรน้ไดม้าปรากฏ
ต่อเจา้แลว้? พระผูเ้ป็นทัง้จุดเริม่ตน้และอวสาน พระผูเ้ป็นทัง้ความนิ่งและการเคลื่อนไหว บดันี้ปรากฏต่อสายตา
ของเจา้แลว้ จงดูซวิ่าในยคุนี้ จดุเริม่ต้นสะทอ้นอยูใ่นอวสานอย่างไร การเคลื่อนไหวก าเนิดจากความนิ่งอยา่งไร 
การเคลื่อนไหวนี้ก าเนิดจากพลงังานทรงอ านาจทีว่จนะของพระผูท้รงมหทิธานุภาพไดป้ลดปล่อยไปทัว่สรรพ
ภาวะ ใครทีไ่ดร้บัการกระตุ้นดว้ยอานุภาพฟ้ืนชวีตินี้ จะพบว่าตนเองถูกขบัใหไ้ปถงึราชส านกัของพระผูเ้ป็นทีร่กั
ยิง่ และใครทีพ่รากตนเองจากอานุภาพฟ้ืนชวีตินี้ จะจมลงไปในความหมดหวงัอย่างฟ้ืนไมข่ึน้ ผูท้ีไ่มถู่กโลกและ
ทุกสรรพสิง่ในโลกยบัยัง้มใิหย้อมรบัแสงสว่างของยคุนี้ ผูท้ีไ่มย่อมใหว้าจาเหลวไหลมาท าใหต้นหนัเหไปจากวถิี
แห่งความชอบธรรม คอืผูท้ีม่ปีญัญาโดยแทจ้รงิ ผูท้ีส่ายลมกระตุน้วญิญาณปลุกไม่ขึน้ในยามรุง่อรณุอนัน่าพศิวง
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ของการเปิดเผยพระธรรมครัง้นี้ คอืผูท้ีเ่ป็นเสมอืนคนตายอยา่งแทจ้รงิ ผูท้ีไ่ม่ยอมรบัพระผูไ้ถ่สงูสุด แต่ยอมให้
วญิญาณของตนถูกพนัธนาการดว้ยกเิลสอยา่งบบีคัน้และหมดหนทาง คอื นกัโทษทีแ่ทจ้รงิ 

พระบาฮาอุลลาห ์(GWB 168-9) 
 

กมุภาพนัธ ์

1 กมุภาพนัธ์ 

ดกูร ซลัมาน จงเตอืนผูเ้ป็นทีร่กัยิง่ของพระผูเ้ป็นเจา้ทีแ่ทจ้รงิองคเ์ดยีว มใิหค้อยแต่จอ้งจบัผดิค าพดูและ
ขอ้เขยีนของมนุษย ์แต่ขอใหพ้วกเขาพเิคราะหค์ าพดูและขอ้เขยีนดงักล่าวดว้ยความใจกวา้งและเมตตาสงสาร 
อยา่งไรกต็าม บรรดาผูท้ีถู่กชกัน าใหเ้ขยีนขอ้ความยัว่ยโุจมตหีลกัธรรมศาสนาของพระผูเ้ป็นเจา้ในยคุนี้ ตอ้ง
ไดร้บัการปฏบิตัทิีต่่างกนั เป็นหน้าทีข่องมวลมนุษยแ์ต่ละคนตามความสามารถของตน ทีจ่ะแยง้การอา้งเหตุผล
ของบรรดาผูท้ีโ่จมตศีาสนาของพระผูเ้ป็นเจา้...ความชอบธรรมของพระองคเ์ป็นพยาน พระผูท้รงรอ้งอยูใ่นใจ
กลางของทุกสรรพสิง่ว่า: “พระผูเ้ป็นเจา้ ไมม่พีระผูเ้ป็นเจา้อื่นใดนอกจากเรา!” หากคนใดลุกขึน้เขยีนบทความ
ปกป้องศาสนาของพระผูเ้ป็นเจา้จากผูโ้จมต ีแมว้่าจะเลก็น้อยเพยีงใด ผูน้ัน้จะไดร้บัเกยีรตใินโลกหน้าจนหมู่
เทวญัเบือ้งบนอจิฉาความรุง่โรจน์ของเขา 

พระบาฮาอุลลาห ์(GWB 329-30) 

 
2 กมุภาพนัธ์ 

ดวงตะวนัแห่งการเปิดเผยพระธรรมของพระองคร์ุง่อรณุขึน้มาทางตะวนัออก สญัลกัษณ์แห่งอาณาจกัร
ของพระองคป์รากฏขึน้ทางตะวนัตก ดกูร ประชาชน จงตรกึตรองสิง่น้ีในหวัใจ และอยา่ไดเ้ป็นพวกทีไ่ม่ยอมฟงั
ค าเตอืนของพระผูเ้ป็นผูท้รงมหทิธานุภาพ พระผูเ้ป็นทีส่รรเสรญิ 

พระบาฮาอุลลาห ์(BR 343) 

“ตัง้แต่เริม่ตน้กาลเวลาจนกระทัง่ปจัจุบนั ดวงตะวนัแห่งการเปิดเผยพระธรรมสวรรคร์ุง่ขึน้มาทาง
ตะวนัออกและสาดรศัมไีปยงัตะวนัตก อยา่งไรกต็ามความสว่างทีฉ่ายออกไปนี้กลบัเจดิจา้เป็นพเิศษทาง
ตะวนัตก จงพจิารณาดศูาสนาทีป่ระกาศโดยพระเยซ ูซึง่แมว้่าจะปรากฏทางตะวนัออกในตอนแรก แต่แสงธรรม
ของศาสนานี้กม็ไิดเ้จดิจา้จนถงึขดีสุด จนกระทัง่แสงนัน้ฉายไปยงัตะวนัตก” “วนันัน้ก าลงัใกลเ้ขา้มา คอืวนัทีเ่จา้
จะไดเ้หน็ว่าโดยความโชตชิ่วงของศาสนาของพระผูเ้ป็นเจา้ ประเทศตะวนัตกจะแทนทีป่ระเทศตะวนัออก
อยา่งไรในการสาดแสงสว่างแห่งการน าทางสวรรค์” 

พระอบัดุลบาฮา (BR 343) 
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3 กมุภาพนัธ์ 

ดวงตาของเจา้คอืของฝากจากเรา อย่าใหธุ้ลแีห่งกเิลสอนัไรค้่ามาบดบงัความแวววาวของดวงตานัน้ หู
ของเจา้คอืสญัลกัษณ์แห่งความอารขีองเรา อยา่ใหแ้รงจงูใจทีไ่มค่วรท าใหเ้จา้วา้วุ่นจนไมเ่งีย่หฟูงัพระวจนะของ
เราทีห่อ้มลอ้มทุกสรรพสิง่ หวัใจของเจา้คอืคลงัของเราอยา่ใหอ้ตัตาทีล่่อลวงยืน่มอืมาปลน้ไข่มกุทีเ่ราถนอมไว้
ในนัน้ มอืของเจา้คอืสญัลกัษณ์แห่งความเมตตารกัใคร่ของเรา อยา่ยบัยัง้มอืนัน้มใิหย้ดึถอืธรรมจารกึทีเ่ราซ่อน
เรน้และอภริกัษ์ไว.้..เราหลัง่กรณุาธคิุณมาใหเ้จา้โดยทีเ่จา้ไมต่อ้งขอ เราใหเ้จา้สมปรารถนาโดยทีเ่จา้ไมต่อ้งออ้น
วอน ทัง้ๆ ทีเ่จา้ไมคู่่ควร เราก็ไดป้ระทานความอุดมและกรณุาธคิุณสุดคณานบัใหแ้ก้เจา้เพยีงผูเ้ดยีว...ดกูร คน
รบัใชข้องเรา! จงศโิรราบและยอมจ านนประดุจพภิพเพื่อว่าไมด้อกแห่งความรูข้องเราทีว่สิุทธิแ์ละหลากสจีะบาน
ออกมาจากดนิของชวีติของเจา้ จงรอ้นแรงประดุจไฟ เพื่อว่าเจา้จะไดเ้ผาม่านแห่งความไมเ่อาใจใส่ใหส้ิน้ไป 
และท าใหห้วัใจทีเ่ยน็ชาและมทีฐิอิบอุ่นดว้ยพลงัความรกัของพระผูเ้ป็นเจา้ จงล่องลอยไปอยา่งอสิระประดุจสาย
ลม เพื่อว่าเจา้จะไดเ้ขา้มาในอาณาบรเิวณของราชส านกัซึง่เป็นวหิารทีล่่วงล ้าไมไ่ดข้องเรา 

พระบาฮาอุลลาห ์(GWB 322-3) 
 

4 กมุภาพนัธ์ 

“ความชอบธรรมของพระผูเ้ป็นเจา้เป็นพยาน! หากเราเล่าเรือ่งราวทีบ่งัเกดิกบัเราใหเ้จา้ฟงั วญิญาณและ
จติใจของมนุษยย์อ่มไมส่ามารถทานน ้าหนกันี้ได ้พระผูเ้ป็นเจา้ทรงเป็นพยานใหเ้รา”...“จงระลกึถงึความทุกข์
โศกความพะวงและความวติกของเรา ความหายนะและความล าบาก การเป็นนกัโทษ น ้าตาทีเ่ราหลัง่ ความ
ปวดรา้วอนัขมขื่น และการถูกคุมขงัในดนิแดนห่างไกลในเวลานี้...หากเจา้ไดร้บัการบอกเล่าเกีย่วกบัสิง่ทีบ่งัเกดิ
กบัพระผูท้รงความงามจรินัดร เจา้ยอ่มหนีไปยงัทีร่กรา้งและร ่าไหอ้ย่างขมขื่น...ทุกเชา้ทีเ่ราลุกขึน้จากเตยีง เรา
คน้พบว่าความทุกขท์รมานนบัไมถ่ว้นสุมอยู่หน้าประตูของเรา ทุกค ่าคนืทีเ่ราเอนลงนอน ดซู ิหวัใจของเราแตก
สลายดว้ยความปวดรา้วเพราะไดเ้ผชญิกบัความทารุณโหดรา้ยของศตัรู” 

พระบาฮาอุลลาห ์(WDB 174) 
 

5 กมุภาพนัธ์ 

การรกัษาความเจบ็ปว่ยมสีองวธิ ีคอื วธิทีางวตัถุและวธิทีางจติใจ วธิแีรก คอื การรกัษาของแพทย ์วธิทีี่
สองอยูท่ีก่ารอธษิฐานถงึพระผูเ้ป็นเจา้และตัง้จติสู่พระองคโ์ดยผูท้ีท่รงธรรม 

โรคภยัทีเ่กดิจากเหตุทางกายควรรกัษาโดยแพทยต์ามวธิทีางการแพทย ์โรคภยัทีม่เีหตุมาจากจติใจ
รกัษาหายโดยวธิทีางจติใจ ดงันัน้โรคภยัทีเ่กดิจากความทุกข ์ความกลวั และความเครยีดของประสาท จะรกัษา
โดยวธิทีางจติใจไดผ้ลดกีว่าวธิทีางกาย ดงันัน้ควรใชก้ารรกัษาทัง้สองวธิ ีทัง้สองวธินีี้มไิดข้ดักนั ดงันัน้เจา้ควร
ยอมรบัการรกัษาทางกายดว้ย เพราะการรกัษานี้มาจากความปรานีและกรณุาธคิุณของพระผูเ้ป็นเจา้เช่นกนั 
พระผูท้รงเปิดเผยใหว้ทิยาศาสตรก์ารแพทยป์รากฏขึน้เพื่อว่าคนรบัใชข้องพระองคจ์ะไดร้บัประโยชน์จากการ
รกัษาชนิดน้ีเช่นกนั เจา้ควรใหค้วามส าคญัเท่ากนัต่อการรกัษาทางจติใจ เพราะการรกัษานี้มผีลอยา่งน่าพศิวง 
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บดัน้ีหากเจา้ปรารถนาจะรูว้่า การรกัษาทีแ่ทจ้รงิซึง่จะรกัษาความเจบ็ปว่ยทัง้ปวงของมนุษย ์และจะท าให้
เขามสีุขภาพของอาณาจกัรสวรรค ์จงรูไ้วว้่า สิง่นัน้คอืศลีและค าสอนของพระผูเ้ป็นเจา้ จงเอาใจใส่ต่อค าสอน
เหล่านี้ 

พระอบัดุลบาฮา (SWAB 151-2) 
 

6 กมุภาพนัธ์ 

งานฉลองบญุ อธิปไตย 

(เริม่งานหลงัดวงอาทติยต์ก) 

หากประชาชนจ านวนเลก็น้อยมาชุมนุมกนัดว้ยความรกั ความบรสิุทธิ ์และธรรมะ ดว้ยหวัใจทีเ่ป็นอสิระ
จากโลก อบอวลดว้ยความรูส้กึถงึอาณาจกัรสวรรคแ์ละอ านาจดงึดดูอนัทรงพลงัจากพระผูเ้ป็นเจา้ เป็นหนึ่ง
เดยีวกนัในมติรภาพอย่างมคีวามสุข การชุมนุมนัน้จะส่งอทิธพิลไปทัว่พภิพ ลกัษณะของกลุ่มชนนัน้ ถอ้ยค าที่
พวกเขาพดู การกระท าของพวกเขา จะปลดปล่อยพระพรจากสวรรค ์และใหค้วามรูส้กึถงึความสุขนิรนัดร ์
กองทพัเทวญัเบือ้งบนจะปกป้องพวกเขา และเทพยดาแห่งสวรรคอ์บัฮาจะตามกนัลงมาช่วยพวกเขา 

ดกูร มติรสหาย! มติรภาพ มติรภาพ! ความรกั ความรกั! ความสามคัค ีความสามคัค!ี เพื่อว่าอานุภาพ
ของศาสนาบาไฮจะปรากฏชดัในโลกทีด่ ารงอยู ่ความคดิของเรามุง่มาหาเจา้ หวัใจของเราเตน้ระทกึเมือ่กล่าวถงึ
เจา้ หากเจา้รูว้่าวญิญาณของเราอบอุ่นดว้ยความรกัของเจา้อย่างไร ความสุขอนัยิง่ใหญ่ยอ่มท่วมหวัใจของเจา้
จนท าใหเ้จา้หลงรกักนัและกนั 

พระอบัดุลบาฮา (SWAB 81, TDP 50) 
 

7 กมุภาพนัธ์ 

บรรดาผูท้ีถู่กเรยีกใหร้บัใชส้าธารณชน หรอืถูกแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งบรหิาร ควรปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยดวง
จติแห่งการรบัใชอ้ยา่งแทจ้รงิ และพรอ้มทีจ่ะใหค้วามรว่มมอื กล่าวคอื พวกเขาควรเป็นเอกในดา้นอุปนิสยัใจคอ
ทีด่งีาม พอใจกบัเงนิตอบแทนทีจ่ดัสรรให ้กระท าการทุกอยา่งใหเ้ป็นทีไ่วว้างใจ พวกเขาควรออกห่างจาก
แรงจงูใจทีไ่มคู่่ควร และการออกอุบายดว้ยความโลภเพราะความซื่อตรงและความชอบธรรมคอืกลไกทีท่รง
อ านาจทีสุ่ดทีด่งึดดูกรณุาธคิุณของพระผูเ้ป็นเจา้ ก่อใหเ้กดิความเจรญิรุง่เรอืงของประเทศและความผาสุกของ
ประชาชน ความรุง่โรจน์และเกยีรตสิ าหรบัมนุษยม์ไิดอ้ยู่ทีท่รพัยส์นิและความร ่ารวย โดยเฉพาะอย่างยิง่ที่
กอบโกยมาอยา่งไมถู่กกฎหมาย โดยการรดีไถ ยกัยอก และทุจรติ ซึง่ท าใหป้ระชาราษฎรส์ญูเสยี เกยีรตอินั
สงูสุด ความประเสรฐิและความยิง่ใหญ่ของความเป็นมนุษย ์และความสุขทีแ่ทจ้รงิในชวีตินี้และชวีติหน้า อยูท่ี่
ความเทีย่งธรรม ความซื่อตรง ความบรสิุทธิแ์ละไม่ยดึมัน่  หากมนุษยอ์ยากมเีกยีรต ิเขาควรพอใจกบัรายไดท้ี่
มธัยสัถ ์พยายามปรบัปรงุความเป็นอยูข่องคนยากไรใ้นอาณาจกัร ธ ารงความยตุธิรรมและมจีติใจทีเ่ทีย่งธรรม
และรบัใชอ้ย่างแขง็ขนั บุคคลเช่นนี้แมว้่าจะขดัสน กจ็ะไดร้บัความร ่ารวยทีอ่มตะและเกยีรตนิิรนัดร ์

พระอบัดุลบาฮา (COC no. 2067) 



 

127 

 

8 กมุภาพนัธ์ 

ประชาชนส่วนใหญ่ยงัมคีวามจ าเป็นในเรือ่งนี้ เพราะหากไมย่นิยอมใหม้ดีอกเบีย้ กจิการ (ธุรกจิ) 
ทัง้หลายจะตดิขดัไมค่บืหน้า หาไดย้ากทีผู่ใ้ดจะยอมใหผู้ย้มืเงนิดว้ยหลกัการ “เงนิกู้ทีด่”ี นัน่คอืเงนิทีใ่หย้มืโดย
ไมม่ดีอกเบีย้และจ่ายคนืเมือ่ผูย้มืยนิด ีผลทีต่ามมาดว้ยกรณุาธคิุณต่อคนรบัใช ้เราไดก้ าหนด “ก าไรจากเงนิ” ให้
น ามาใชก้นัไดใ้นธุรกจิตามกฎหมาย นัน่คอื...เป็นทีอ่นุญาต ชอบดว้ยกฎหมายและบรสิุทธิ ์ทีจ่ะคดิดอกเบีย้จาก
เงนิ...แต่เรือ่งนี้ตอ้งเป็นไปดว้ยความพอประมาณและยตุธิรรม ปากกาแห่งความรุง่โรจน์ไดล้ะเวน้จากการวาง
ขอ้จ ากดัในเรือ่งนี้ ดว้ยอจัฉรยิภาพจากทีส่ถติของพระองคแ์ละเพื่อความสะดวกส าหรบัคนรบัใช ้เราขอแนะน า
มติรสหายของพระผูเ้ป็นเจา้ใหป้ฏบิตัดิว้ยความเทีย่งธรรมและยตุธิรรม และดว้ยลกัษณะทีค่วามปรานีและ
ความเหน็อกเหน็ใจซึง่กนัและกนัจะปรากฏอยูใ่นบรรดาผูเ้ป็นทีร่กัยิง่ของพระองค์... 

การด าเนินการเรือ่งนี้อยูใ่นความรบัผดิชอบของสมาชกิสภายตุธิรรม เพื่อว่าพวกเขาจะด าเนินการให้
สอดคลอ้งกบัความจ าเป็นในเวลานัน้และดว้ยความสุขุมรอบคอบ 

พระบาฮาอุลลาห ์(BPE 46) 
 

9 กมุภาพนัธ์ 

บางคนฉลาดมาก บางคนฉลาดปานกลาง และบางคนดอ้ยปญัญา มรีะเบยีบในมนุษยส์ามระดบัน้ี แต่มใิช่
ว่าเท่าเทยีมกนั เป็นไปไดอ้ยา่งไรทีค่วามฉลาดและความเขลาควรจะเท่ากนั มนุษยชาตเิป็นเหมอืนกองทพัที่
ยิง่ใหญ่ ซึง่จ าเป็นตอ้งมนีายพล นายรอ้ย นายทหาร ทีร่องลงมาและพลทหาร แต่ละคนกม็หีน้าทีต่ามทีก่ าหนด
ไว ้ระดบัขัน้เป็นสิง่จ าเป็นส าหรบัรบัประกนัความเป็นระเบยีบขององคก์ร กองทพัไม่ควรมแีต่นายพล หรอืมแีต่
นายรอ้ยเท่านัน้ หรอืไม่มใีครเลยนอกจากพลทหารทีไ่รผู้บ้ญัชาการ แน่นอนเลยว่าผลทีต่ามมาคอืความอลเวง
และเสยีขวญัจะครอบง าทัง้กองทพั 

ปจัจบุนัน้ีตอ้งใหก้ารรกัษาอยา่งรอบคอบ และไมส่ามารถท าไดโ้ดยใหม้นุษยม์คีวามเท่าเทยีมกนัโดย
สมบรูณ์ ความเท่าเทยีมกนัเป็นเพยีงความฝนั! เป็นสิง่ทีป่ฏบิตัไิมไ่ดอ้ยา่งแน่นอน! แมห้ากว่าท าใหค้วามเท่า
เทยีมกนัเกดิขึน้ได ้ความเท่าเทยีมนัน้กค็งอยูไ่มไ่ด ้และหากคงอยูไ่ด ้ระเบยีบทัง้หมดในโลกยอ่มถูกท าลาย 

พระอบัดุลบาฮา (BPE 19, 18) 
 

10 กมุภาพนัธ์ 

เพราะชุมชนจ าเป็นตอ้งมนีายทุน ชาวนา พ่อคา้ และกรรมกร ดงัเช่นกองทพัตอ้งประกอบดว้ยผู้
บญัชาการ นายทหารและพลทหาร ทุกคนไมส่ามารถเป็นผูบ้ญัชาการ ทุกคนไมส่ามารถเป็นนายทหารหรอืพล
ทหาร ในโครงสรา้งสงัคม แต่ละคนตอ้งมปีระสทิธภิาพในต าแหน่งของตน แต่ละคนมบีทบาทตามความสามารถ 
แต่ตอ้งใหโ้อกาสอยา่งยตุธิรรมส าหรบัทุกคน 
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เมือ่กฎทีพ่ระองคส์ถาปนาไวถู้กน ามาปฏบิตั ิเป็นไปไม่ไดท้ีจ่ะมคีนทีร่วยมากในชุมชน และท านอง
เดยีวกนัจะไม่มคีนทีจ่นมาก สิง่นี้จะบงัเกดิผลโดยการควบคุมและปรบัระดบัความสามารถทีต่่างกนัของมนุษย ์

พระอบัดุลบาฮา (BPE 20) 
 

11 กมุภาพนัธ์ 

โดยอาศยัแต่การพฒันาสตปิญัญาและการใชเ้หตุผลมนุษยไ์มส่ามารถขึน้ถงึขัน้สงูสุด กล่าวคอืโดยอาศยั
ความฉลาดอย่างเดยีว มนุษยไ์มส่ามารถกา้วหน้าไปถงึขัน้ทีไ่ปถงึไดด้ว้ยศาสนา 

อารยธรรมทางวตัถุเป็นเสมอืนลกูแกว้ อารยธรรมสวรรค ์คอื แสงสว่าง แกว้ทีป่ราศจากแสงนัน้มดืมน 
อารยธรรมทางวตัถุเป็นเสมอืนรา่งกาย ไมว่่าร่างกายจะสงา่งดงามและสวยเพยีงไร กไ็รช้วีติ อารยธรรมสวรรค์
เป็นเสมอืนวญิญาณ และรา่งกายไดร้บัชวีติจากวญิญาณ ไมเ่ช่นนัน้แลว้ร่างกายนัน้กเ็ป็นเพยีงศพ เป็นที่
ประจกัษ์ว่ามนุษยชาตจิ าเป็นตอ้งไดร้บัลมหายใจของพระวญิญาณบรสิุทธิ ์

พระอบัดุลบาฮา (BPE 57, 58) 
 

12 กมุภาพนัธ์ 

บรรดาผูท้ีป่ฏเิสธพระผูเ้ป็นเจา้และยดึถอืธรรมชาตทิีเ่ป็นอยู ่แทจ้รงิแลว้เขาขาดความรูแ้ละปญัญา พวก
เขาคอืพวกทีห่ลงทางไปไกลโดยแท ้พวกเขาไปไมถ่งึยอดอนัสงูส่งและเขา้ไมถ่งึจดุประสงคส์ุดทา้ย ดงันัน้
ดวงตาของพวกเขาจงึถูกปิด และความคดิของพวกเขาแตกแยก ขณะทีบ่รรดาผูน้ าของพวกเขาเชื่อในพระผูเ้ป็น
เจา้และอธปิไตยทีล่่วงล ้าไม่ไดข้องพระองค ์พระผูเ้ป็นนายของเจา้ พระผูท้รงช่วยเหลอืในภยนัตราย พระผูท้รง
ด ารงอยูด่ว้ยตนเอง เป็นพยานในเรือ่งนี้ 

เมือ่ดวงตาของประชาชนในประเทศตะวนัออกหลงใหลในศลิปะและสิง่อศัจรรยข์องประเทศตะวนัตก 
ดวงตาเหล่านัน้มองกวาดไปทีเ่หตุต่างๆ ทางวตัถุอยา่งสบัสน โดยไมต่ระหนกัถงึพระผูเ้ป็นเหตุของเหตุทัง้หลาย
และเป็นผูค้ ้าจนุเหตุเหล่านัน้ แต่บรรดาผูท้ีเ่ป็นบ่อเกดิและตน้ก าเนิดอจัฉรยิภาพ ไม่เคยปฏเิสธแรงขบัทีอ่ยู่
เบือ้งหลงั ไมเ่คยปฏเิสธพระผูส้รา้งหรอืพระผูเ้ป็นตน้ก าเนิดของเหตุเหล่านี้ พระผูเ้ป็นนายของเจา้รู ้แต่
ประชาชนส่วนใหญ่หารูไ้ม่ 

พระบาฮาอุลลาห ์(TB 143-4) 
 

13 กมุภาพนัธ์ 

ส าหรบัทุกดนิแดนเราไดก้ าหนดส่วนแบ่ง ส าหรบัทุกโอกาสเราไดป้นัส่วนไวใ้ห ้ส าหรบัทุกค าแถลงเราได้
ก าหนดเวลา และส าหรบัทุกสถานการณ์เราไดก้ าหนดค าพดูทีเ่หมาะเจาะ จงพจิารณาดกูรซี เราไดท้ าใหก้รซี
เป็นต าแหน่งของอจัฉรยิภาพเป็นเวลานาน เมือ่ถงึชัว่โมงทีก่ าหนด บลัลงักข์องกรซีถูกโค่นลง ลิน้ของกรซีหยดุ
พดู แสงสว่างของกรซีมดืลง และธงของกรซีถูกสาวลงมา ดงันี้คอืการทีเ่ราประทานพรและถอนคนืมา แทจ้รงิ
แลว้พระผูเ้ป็นนายของเจา้คอืพระผูใ้หแ้ละพระผูป้ลด พระผูท้รงอ านาจ พระผูท้รงอานุภาพ 
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ในทุกดนิแดนเราไดส้ถาปนาอาภาแห่งความรู ้และเมือ่เวลาทีก่ าหนดไวใ้กลเ้ขา้มา อาภานัน้จะเรอืงแสง
อยา่งเจดิจา้บนขอบฟ้าตามทีป่ระกาศติไวโ้ดยพระผูเ้ป็นเจา้ พระผูท้รงรอบรู ้พระผูท้รงอจัฉรยิภาพ หากเป็น
ความประสงคข์องเรา เราสามารถพรรณนาใหเ้จา้ฟงัเกีย่วกบัสิง่ทีด่ ารงอยูใ่นทุกดนิแดน และสิง่ทีเ่กดิขึน้ใน
ดนิแดนเหล่านัน้ แทจ้รงิแลว้พระผูเ้ป็นนายของเจา้รูทุ้กอยา่งในสวรรคแ์ละบนโลก 

พระบาฮาอุลลาห ์(TB 149-50) 
 

14 กมุภาพนัธ์ 

นอกจากนี้จงรูไ้วว้่า ประชาชนสมยัก่อนไดผ้ลติสิง่ทีผู่ม้คีวามรูใ้นสมยัน้ีผลติไมไ่ด ้เราขอกล่าวถงึมารท์อ
สซึง่เป็นผูรู้ค้นหนึ่ง เขาไดป้ระดษิฐเ์ครือ่งมอืทีส่ามารถส่งเสยีงไปไดไ้กลหกสบิไมล ์นอกเขาแลว้คนอื่นๆ กไ็ด้
คน้พบสิง่ต่างๆ ทีไ่ม่มใีครในยคุนี้ไดเ้หน็ แทจ้รงิแลว้ในทุคยคุพระผูเ้ป็นนายของเจา้ทรงเปิดเผยสิง่ใดกไ็ดต้ามที่
พระองคป์รารถนา ประหนึ่งเป็นสญัลกัษณ์แห่งอจัฉรยิภาพของพระองค ์ความจรงิแลว้พระองคค์อืพระผูท้รง
บญัญตัสิงูสุด พระผูท้รงอจัฉรยิภาพ 

นกัปรชัญาทีแ่ทจ้รงิยอ่มไม่ปฏเิสธพระผูเ้ป็นเจา้หรอืหลกัฐานของพระองค ์แต่เขาจะยอมรบัความรุง่โรจน์
และราชศกัดาอนัน่าเกรงขามทีป่กคลุมทุกสรรพสิง่ แทจ้รงิแลว้เรารกับรรดาผูม้คีวามรูท้ีไ่ดค้ดิคน้สิง่ทีส่่งเสรมิ
ประโยชน์ของมนุษยชาตไิดด้ทีีสุ่ด เราขอช่วยพวกเขาดว้ยอานุภาพแห่งโองการของเรา เพราะเราสามารถบรรลุ
จดุประสงคข์องเราไดอ้ย่างด ี

ดกูร ผูเ้ป็นทีร่กัของเรา จงระวงัอยา่ดหูมิน่คุณค่าของบรรดาคนรบัใชท้ีม่วีชิาของเรา ผูซ้ึง่พระผูเ้ป็นเจา้
ทรงกรุณาเลอืกพวกเขาใหเ้ป็นตวัแทนของพระนามของพระองค ์“พระผูท้รงออกแบบ” ท่ามกลางมนุษยชาต ิจง
พยายามเตม็ที ่เพื่อว่าเจา้จะไดพ้ฒันางานฝีมอืและภารกจิทีทุ่กคนไมว่่าหนุ่มหรอืแก่จะไดร้บัประโยชน์ 

พระบาฮาอุลลาห ์(TB 150-1) 
 

15 กมุภาพนัธ์ 

การเริม่ตน้และจดุก าเนิดของอจัฉรยิภาพ คอื การยอมรบัสิง่ใดกต็ามทีพ่ระผูเ้ป็นเจา้ไดแ้ถลงไวอ้ยา่ง
ชดัเจน เพราะโดยอาศยัอานุภาพของวาทะนัน้ รากฐานของการปกครองจงึจะไดร้บัการสถาปนาอยา่งมัน่คงให้
เป็นก าบงัทีป่กป้องมวลมนุษยชาต ิจงตรกึตรองดสูกัพกัหน่ึง เพื่อว่าเจา้จะเขา้ใจสิง่ทีป่ากกาอนัประเสรฐิสุดของ
เราประกาศไวใ้นธรรมจารกึอนัน่าพศิวงนี้ ทุกเรือ่งทีเ่กีย่วกบักจิการของรฐัทีเ่จา้หยบิยกขึน้มาอภปิราย อยู่
ภายใตร้ม่เงาของหนึ่งในวจนะทีม่าจากนภาแห่งวาทะอนัประเสรฐิและรุง่โรจน์ของพระองค ์ดงัน้ีเราเล่าใหเ้จา้ฟงั
เกีย่วกบัสิง่ทีจ่ะท าใหห้วัใจของเจา้เบกิบาน ใหเ้จา้ไดพ้กัหวัใจ และจะช่วยใหเ้จา้ลุกขึน้ส่งเสรมิศาสนาของ
พระองคท์่ามกลางประชาชน 

พระบาฮาอุลลาห ์(TB 151) 
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16 กมุภาพนัธ์ 

ผูถ่้อมตวัทีไ่รว้ชิาแต่เป่ียมดว้ยพระวญิญาณบรสิุทธิม์อีานุภาพมากกว่านกัวชิาการผูม้ตีระกูลสงูแต่
ปราศจากแรงดลใจ 

จงแสวงหาอาภาสวรรคน์ี้อย่างสุดหวัใจ เพื่อว่าเจา้จะเขา้ใจความจรงิทัง้หลาย รูค้วามลบัของพระผูเ้ป็น
เจา้และหนทางทีซ่่อนเรน้จะกระจ่างต่อสายตาของเจา้ 

อาภานี้อาจเปรยีบไดก้บักระจก และเนื่องดว้ยกระจกสะทอ้นทุกสิง่ทีอ่ยูห่น้าตน ดงันัน้อาภานี้แสดงทุกสิง่
ทีอ่ยูใ่นอาณาจกัรของพระผูเ้ป็นเจา้ใหป้รากฏต่อสายตาของวญิญาณของเรา และบนัดาลใหค้วามจรงิของสิง่
ต่างๆ เป็นทีเ่หน็ได ้โดยอาศยัอาภาทีเ่จดิจา้นี้ การตคีวามธรรมลขิติกระจา่งชดั สิง่ทีซ่่อนเรน้อยูใ่นจกัรวาลของ
พระผูเ้ป็นเจา้เป็นทีป่ระจกัษ์ และเราสามารถเขา้ใจเจตนาสวรรคส์ าหรบัมนุษย์ 

เราขออธษิฐานพระผูเ้ป็นเจา้ ขอใหค้วามปรานีของพระองคจ์ะสาดแสงธรรมใหห้วัใจและวญิญาณของเจา้
ดว้ยอาภาทีโ่ชตชิ่วงของพระองค ์และเจา้แต่ละคนจะเรอืงรองประดุจดาราทีสุ่กใสในสถานทีม่ดืมนของโลก 

พระอบัดุลบาฮา (PT 165, 69-70) 
 

17 กมุภาพนัธ์ 

ดกูร ผูท้ีต่รงึสายตาไปยงัขอบฟ้าอนัรุง่โรจน์ สมโพธน์เปล่งขึน้แลว้ แต่หทูีเ่ง ีย่ฟงันัน้มจี านวนจ ากดั ไม่มี
เลยต่างหาก พระผูถู้กประทุษรา้ยนี้พบว่าตนอยูใ่นคอหอยของงรูา้ย แต่ถงึกระนัน้พระองคก์ย็งักล่าวถงึบรรดาผู้
เป็นทีร่กัของพระผูเ้ป็นเจา้ ความทุกขท์รมานของเราในวนัเหล่านัน้สาหสัอย่างยิง่จนหมูเ่ทวญัเบือ้งบนหลัง่น ้าตา
และคร ่าครวญ ความทุกขย์ากในโลกและภยัจากชาตทิัง้หลาย กไ็มส่ามารถยบัยัง้พระองคผ์ูเ้ป็นราชนัแห่ง
นิรนัดรกาลมใิหเ้ปล่งเสยีงเรยีก หรอืขดัขวางจดุประสงคข์องพระองคไ์ด ้เมือ่บรรดาผูท้ีซ่่อนอยูห่ลงัมา่นเป็น
เวลาหลายปีเหน็ว่า ขอบฟ้าของศาสนาน้ีเรอืงรองและพระวจนะของพระผูเ้ป็นเจา้ซมึซาบไปทัว่ พวกเขาจงึรบี
ออกมาท ารา้ยดว้ยดาบแห่งความประสงคร์า้ย อย่างไม่มปีากกาดา้มใดพรรณนาหรอืวจใีดอธบิายได้ 

ผูท้ีล่งความเหน็อย่างเทีย่งธรรมยนืยนัว่า ตัง้แต่เริม่ตน้ศาสนา พระผูถู้กประทุษรา้ยนี้เรอืงรองอย่าง
เปิดเผยต่อหน้ากษตัรยิแ์ละสามญัชน ต่อผูป้กครองและนกับวช และไดเ้รยีกมวลมนุษยใ์หม้ายงัหนทางตรงดว้ย
น ้าเสยีงทีก่อ้งกงัวาล พระองคไ์มม่ผีูช้่วยเหลอือื่นใดนอกจากปากกาของพระองคแ์ละตวัพระองคเ์อง 

พระบาฮาอุลลาห ์(TB 122-3) 
 

18 กมุภาพนัธ์ 

“แทจ้รงิแลว้เรามไิดบ้กพรอ่งในหน้าทีใ่นการแนะน ามนุษยแ์ละส่งมอบสิง่ทีเ่ราไดร้บับญัชาจากพระผูเ้ป็น
เจา้ พระผูท้รงมหทิธานุภาพ พระผูเ้ป็นทีส่รรเสรญิ หากพวกเขาเงีย่หฟูงัเรา พวกเขายอ่มไดเ้หน็พภิพน้ีเป็นอกี
ภพหน่ึง”...“มขีอ้แกต้วัอื่นใดอกีไหมส าหรบัใครกต็ามในการเปิดเผยพระธรรมครัง้นี้! ไม ่พระผูเ้ป็นเจา้ พระผูเ้ป็น
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นายแห่งบลัลงักอ์นัทรงอ านาจเป็นพยาน! สญัลกัษณ์ของเราหอ้มลอ้มพภิพและอานุภาพของเราปกคลุมมวล
มนุษยชาตแิลว้ และถงึกระนัน้ประชาชนยงัหลบัไหลอย่างน่าฉงน!” 

พระบาฮาอุลลาห ์(PDC 4-5) 
 

19 กมุภาพนัธ์ 

จงลุกขึน้รบัใชศ้าสนาของพระผูเ้ป็นนายของเจา้แลว้ใหข้า่วทีน่่ายนิดแีก่ประชาชนเกีย่วกบัอาภาทีช่ชัวาล
นี้ซึง่การเปิดเผยพระธรรมของพระองค ์พระผูเ้ป็นเจา้ทรงประกาศไวโ้ดยผ่านทางพระศาสดาและธรรมฑตู
ทัง้หลาย นอกจากนี้จงตกัเตอืนทุกคนใหใ้ชค้วามสุขุมตามที่พระองคบ์ญัญตัไิว ้และจงแนะน าพวกเขาในนาม
ของพระผูเ้ป็นเจา้ว่า: เป็นหน้าทีข่องทุกคนในยคุของพระผูเ้ป็นเจา้ทีจ่ะอุทศิตนสอนศาสนาดว้ยความสุขุมและ
มัน่คงทีสุ่ด หากเขาพบดนิทีบ่รสิุทธิ ์ขอใหห้ว่านพระวจนะของพระผูเ้ป็นเจา้ ถา้ไมเ่ช่นนัน้เงยีบเสยีจะดกีว่า 

อยา่ไดเ้ศรา้โศกทีม่นุษยไ์มเ่ขา้ใจสจัธรรม ในไมช่า้เจา้จะพบว่าพวกเขาหนัมาหาพระผูเ้ป็นเจา้ พระผูเ้ป็น
นายของมวลมนุษยชาต ิแทจ้รงิแลว้อานุภาพของพระวจนะอนัประเสรฐิสุดไดห้อ้มลอ้มพภิพแลว้ และเวลานัน้
ก าลงัใกลเ้ขา้มา คอืเวลาทีพ่ระผูเ้ป็นเจา้จะก าราบหวัใจของทุกคนทีอ่าศยัอยู่บนพภิพ แทจ้รงิแลว้พระองคค์อื
พระผูท้รงอ านาจสงูสุด พระผูท้รงอานุภาพ 

พระบาฮาอุลลาห ์(TB 242, 264) 
 

20 กมุภาพนัธ์ 

ประชาชนทัง้ปวงในโลกจะเป็นบาไฮ หากเจา้เปรยีบเทยีบการเริม่ตน้ของศาสนากบัสถานภาพของศาสนา
ในปจัจบุนั เจา้ยอ่มเหน็ว่าพระวจนะของพระผูเ้ป็นเจา้มอีทิธพิลรวดเรว็เพยีงไร และบดันี้ศาสนาของพระผูเ้ป็น
เจา้หอ้มลอ้มโลกแลว้...ไมม่ขีอ้สงสยัว่าทุกคนจะเขา้มาภายใตร้่มเงาของศาสนาของพระผูเ้ป็นเจา้ 

จงรูไ้วว้่าความแรน้แคน้และความทุกขย์ากจะทวขีึน้ทุกวนั และประชาชนจะถูกบบีคัน้ ประตูแห่งความสุข
หรรษาจะถูกปิดทุกดา้น สงครามอนัน่าสยองจะเกดิขึน้ความผดิหวงัและไมส่มหวงัจะลอ้มรอบประชาชนจากทุก
สารทศิ จนกระทัง่พวกเขาจ าตอ้งหนัมาหาพระผูเ้ป็นเจา้ เมือ่นัน้ดวงตะวนัแห่งความสุขอนัยิง่ใหญ่จะส่องขอบ
ฟ้าเพื่อว่าเสยีงรอ้ง “ยาบาฮาอลอบัภา” จะเปล่งขึน้มาจากรอบดา้น 

พระอบัดุลบาฮา (BNE 249, 248) 
 

21 กมุภาพนัธ์ 

ปจัจบุนันี้วธิกีารเรยีกรอ้งคอืการสไตรค๊แ์ละการใชก้ าลงั ซึง่เป็นสิง่ทีผ่ดิอย่างชดัเจนและท าลายรากฐาน
ของมนุษย ์สทิธิท์ีพ่งึไดแ้ละการเรยีกรอ้งตอ้งก าหนดไวใ้นกฏหมายและระเบยีบขอ้บงัคบั 

ปญัหาของอุตสาหกรรมเป็นเรือ่งทีส่ าคญัมาก ซึง่ไมส่ามารถแกไ้ขไดโ้ดยการสไตรค๊เ์พื่อเรยีกรอ้งค่าแรง 
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การแกไ้ขปญัหาเศรษฐกจิจะไมส่ าเรจ็หากนายทุนตัง้แนวตา้นกรรมกร หรอืกรรมกรตา้นนายทุนในการ
ต่อสูท้ะเลาะววิาท แต่จะส าเรจ็ไดโ้ดยความสมคัรใจและไมตรจีติของทัง้สองฝา่ย จากนัน้เงือ่นไขทีย่ตุธิรรมอย่าง
แทจ้รงิและยัง่ยนืจงึจะเกดิขึน้ได้... 

ในหมูบ่าไฮไมม่แีนวปฏบิตัทิีไ่มย่ตุธิรรม ขดูเลอืดหรอืเหน็แก่เงนิ ไม่มกีารประทว้งเรยีกรอ้ง ไม่มกีารลุก
ขึน้ต่อตา้นรฐับาล... 

ในอนาคตจะเป็นไปไมไ่ดส้ าหรบัมนุษยท์ีจ่ะกอบโกยความมัง่คัง่จากแรงงานของผูอ้ื่น ผูร้ ่ารวยจะแบ่งปนั
โดยสมคัรใจ พวกเขาจะเปลีย่นมาเป็นเช่นน้ีทลีะน้อยดว้ยความสมคัรใจตามธรรมชาต ิสิง่นี้จะสมัฤทธผิลไมไ่ด้
โดยสงครามและการหลัง่เลอืด 

พระอบัดุลบาฮา (BPE 34, BNE 144-5) 
 

22 กมุภาพนัธ์ 

ศาสนาบาไฮครอบคลุมปญัหาเศรษฐกจิและสงัคมทัง้หมดภายใตห้วัขอ้และค าวนิิจฉยัของกฏหมายบาไฮ 
แก่นแทข้องหลกัธรรมบาไฮคอื เพื่อทีจ่ะสถาปนาระบบสงัคมและเงื่อนไขทางเศรษฐกจิทีด่กีว่า ตอ้งมคีวาม
จงรกัภกัดต่ีอกฏและหลกัการของรฐับาล 

รฐับาลทัง้หมดของโลกตอ้งสามคัคกีนัจดัตัง้สภาทีค่วรเลอืกตัง้สมาชกิมาจากรฐัสภาและบรรดาผูท้รง
เกยีรตใินชาต ิบุคคลเหล่านี้ตอ้งมอี านาจวางแผนดว้ยความสุขุมทีสุ่ด เพื่อว่านายทุนจะไมส่ญูเสยีหนกัและ
กรรมกรจะไมข่ดัสน พวกเขาควรวางกฏหมายทีเ่ดนิสายกลางทีสุ่ด จากนัน้ประกาศต่อสาธารณชนว่า สทิธิข์อง
ผูท้ างานจะตอ้งอภริกัษ์ไวอ้ยา่งเหนียวแน่น และสทิธิข์องนายทุนกจ็ะไดร้บัการคุม้ครองเช่นกนั เมือ่ทัง้สองฝา่ย
ตกลงใจรบัแผนดงักล่าวมาใช ้หากมกีารสไตรค๊เ์กดิขึน้ รฐับาลทัง้หมดของโลกควรร่วมมอืกนัต่อตา้น มฉิะนัน้
แลว้ปญัหาแรงงานจะน าไปสู่การท าลายอยา่งมาก 

พระอบัดุลบาฮา (BPE 13, 14) 
 

23 กมุภาพนัธ์ 

“ในเวลาหน่ึงเผ่าพนัธุท์ีป่่าเถื่อนและกระหายสงครามอาจโจมตปีระชาชนของรฐัอยา่งบา้เลอืดดว้ยเจตนา
จะสงัหารหมู ่ในสภาพแวดลอ้มดงักล่าว การป้องกนัตวัเป็นสิง่จ าเป็น” 

“การพชิติอาจเป็นเรือ่งน่าสรรเสรญิ และบางเวลาสงครามกลายเป็นฐานอ านาจของสนัตภิาพและการ
ท าลายกลายเป็นวธิกีารปฏสิงัขรณ์ ตวัอยา่งเช่น หากประมุขผูม้จีติใจสงูจดักองทหารเขา้ขดัขวางกบฏและผู้
รกุราน หรอืพวกเขาเริม่ปฏบิตักิารและเป็นเอกในการต่อสูเ้พื่อประสานสามคัคปีระชาชาตทิีแ่บ่งแยก กล่าวโดย
ยอ่ หากเขาท าสงครามเพื่อจดุประสงคท์ีช่อบธรรม เช่นนัน้แลว้สิง่ทีด่เูหมอืนว่าโกรธนี้คอืความปรานี สิง่ทีดู่
เหมอืนว่ากดขีน้ี่คอืเน้ือแทข้องความยตุธิรรม และสงครามน้ีคอืศลิาหลกัของสนัตภิาพ ปจัจุบนัน้ีงานทีคู่่ควรกบั
ผูป้กครองทีย่ ิง่ใหญ่ทัง้หลายคอืการสถาปนาสนัตภิาพสากล เพราะอสิรภาพของประชาชนขึน้อยูก่บัสนัตภิาพนี้” 

พระอบัดุลบาฮา (BNE 171-2) 
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24 กมุภาพนัธ์ 

การเขา้ไปยุง่กบัพลงัของวญิญาณขณะทีย่งัอยูใ่นโลกนี้ จะรบกวนสภาวะของวญิญาณในโลกหน้า พลงั
เหล่านี้มจีรงิแต่ในภาวะปกตนิัน้ไม่ปฏบิตักิารในโลกนี้ เดก็ในครรภม์ตีา ห ูมอื เทา้ ฯลฯ แต่อวยัวะเหล่านัน้ไม่
ท างาน จดุประสงคท์ัง้หมดของชวีติในโลกวตัถุคอืการเขา้ไปสู่ภพธรรมะ เป็นภพซึง่พลงัของวญิญาณปฏบิตักิาร 
เพราะพลงัของวญิญาณเป็นของภพนัน้ 

คนร ่ารวยในอกีภพหน่ึงสามารถช่วยเหลอืคนยากไรเ้ช่นเดยีวกบัคนร ่ารวยสามารถช่วยคนยากไรใ้นภพน้ี
ในทุกภพทุกคนถูกสรา้งขึน้มาโดยพระผูเ้ป็นเจา้ และขึน้กบัพระองค ์พวกเขาจะไม่มวีนัอยูไ่ดโ้ดยไม่ขึน้กบั
พระองค ์ขณะทีจ่ าเป็นตอ้งอาศยัพระผูเ้ป็นเจา้ พวกเขายิง่วงิวอนมากเท่าไรกจ็ะยิง่ร ่ารวยมากเท่านัน้ อะไรคอื
สนิคา้และความมัง่คัง่ของพวกเขา? ในอกีภพหนึ่งอะไรคอืความช่วยเหลอื? นัน่คอืการวงิวอน วญิญาณทีไ่มไ่ด้
พฒันาตอ้งอาศยัการวงิวอนของผูท้ีร่ ่ารวยคุณธรรมก่อน หลงัจากนัน้เขาสามารถกา้วหน้าไปไดโ้ดยการวงิวอน
ของตนเอง 

พระอบัดุลบาฮา (BNE 193, 194) 
 

25 กมุภาพนัธ์ 

เราขอปฏญิาณต่อความชอบของพระผูเ้ป็นเจา้! ในไมช่า้ความหรหูราของรฐัมนตรแีละอ านาจของ
ผูป้กครองทัง้หลายจะสิน้สุดลง วงัของกษตัรยิจ์ะถูกท าลายและอาคารอนัน่าเกรงขามของจกัพรรดจิะกลายเป็น
ฝุน่ แต่ทีจ่ะคงอยูค่อืสิง่ทีเ่ราก าหนดไวส้ าหรบัเจา้ในอาณาจกัรสวรรค ์ดกูร ประชาชน เป็นหน้าทีข่องเจา้ทีจ่ะ
พยายามเตม็ที ่เพื่อว่านามของเจา้จะถูกกล่าวถงึต่อหน้าบลัลงัก ์และเจา้จะท าใหค้วามทรงจ าของเจา้คงอยูไ่ป
ตลอดนิรนัดรกาลของพระผูเ้ป็นเจา้ พระผูเ้ป็นนายแห่งสรรพภาวะ 

จงระลกึถงึบรรดาผูเ้ป็นทีร่กัในดนิแดนนัน้ในนามของเรา จงมอบค าอวยพรจากเราใหแ้ก่พวกเขา และท า
ใหห้วัใจของเขาเบกิบานดว้ยขา่วเกีย่วกบัสิง่ทีเ่ปิดเผยส าหรบัพวกเขาจากต าแหน่งอนัรุง่โรจน์นี้ 

จงระวงัอยา่ตื่นกลวัอ านาจทีท่่วมทน้ของผูก้ดขีว่นันี้ก าลงัใกลเ้ขา้มา คอืวนัทีเ่ครือ่งหมายแห่งความทะนง
จะกลายเป็นศูนยภาพ เมือ่นัน้เจา้จะไดเ้หน็อธปิไตยทีล่่วงล ้าไมไ่ดข้องพระผูเ้ป็นนายของเจา้ปกครองทุกสรรพ
สิง่ทีเ่ป็นรปูธรรมและนามธรรม 

พระบาฮาอุลลาห ์(TB 256-6) 
 

26 กมุภาพนัธ์ 

อยัยมัมีฮา 

การเสดจ็มาของพระศาสดาและการเปิดเผยคมัภรีท์ัง้หลาย มจีดุมุง่หมายทีจ่ะสรา้งความรกัระหว่างดวง
วญิญาณและมติรภาพระหว่างผูท้ีอ่าศยัอยูใ่นโลก รกัแทเ้ป็นไปไมไ่ดน้อกจากผูน้ัน้จะหนัมาสู่พระผูเ้ป็นเจา้และ
ถวลิหาความงามของพระองค ์
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เพราะความรกัของพระผูเ้ป็นเจา้และเสน่หาทางวญิญาณ ช าระลา้งหวัใจของมนุษยใ์หบ้รสิุทธิ ์ตกแต่งและ
ประดบัหวัใจดว้ยอาภรณ์แห่งความวสิุทธิ ์และเมือ่หวัใจผกูพนัอยูก่บัพระผูเ้ป็นนายโดยสิน้เชงิ ผกูพนัอยูก่บัพระ
ผูท้รงความสมบูรณ์พร เมือ่นัน้กรณุาธคิุณของพระผูเ้ป็นเจา้จะเปิดเผยออกมา 

ความรกันี้มใิช่ทางกายแต่เป็นความรกัของวญิญาณโดยสมบรูณ์ และดวงวญิญาณทีเ่รอืงรองดว้ยความรกั
ของพระผูเ้ป็นเจา้ เป็นเสมอืนรงัสทีีท่อแสงออกไปประดุจดวงดาราแห่งความวสิุทธิใ์นนภาทีส่ดใส เพราะความ
รกัทีแ่ท ้ความรกัทีเ่ป็นจรงิ คอืความรกัของพระผูเ้ป็นเจา้ซึง่บรสิุทธิเ์หนือกว่าความนึกคดิและจนิตนาการของ
มนุษย ์

พระอบัดุลบาฮา (BWF 364, SWAB 202-3) 
 

27 กมุภาพนัธ์ 

อยัยมัมีฮา 

ในเรือ่งความแตกต่างระหว่างอารยธรรมทางวตัถุทีม่อียู่ทัว่ไปในปจัจุบนั และอารยธรรมสวรรคซ์ึง่จะเป็น
หนึ่งในคุณประโยชน์ทีม่าจากสภายตุธิรรม นัน่คอื อารยธรรมทางวตัถุยบัยัง้ประชาชนมใิหก่้ออาชญากรรมโดย
อาศยัอ านาจกฏหมายลงโทษและแกเ้ผด็ และแมก้ระนัน้กต็าม ขณะทีก่ฏหมายทีล่งโทษและแกเ้ผด็มนุษยท์วขีึน้
มากมายอยา่งไมข่าดสาย เจา้เหน็ไดว้่า ไม่มกีฏหมายใหร้างวลัมนุษย์ ทุกเมอืงในยุโรปและอเมรกิา อาคาร
ขนาดใหญ่ถูกสรา้งขึน้เพื่อใชเ้ป็นคุกขงัอาชญากร 

อยา่งไรกต็ามอารยธรรมสวรรคอ์บรมสมาชกิทุกคนในสงัคมจนไม่มใีครก่ออาชญากรรมยกเวน้จ านวน
น้อยบางคน ดงันัน้จงึมคีวามแตกต่างอยา่งมากระหว่างการป้องกนัอาชญากรรมโดยการใชม้าตรการทีร่นุแรง
ลงโทษ กบัการอบรมประชาชน ใหค้วามสว่างและปลกูฝงัศลีธรรม จนพวกเขาหนีห่างจากการก่ออาชญากรรม
ทุกอยา่งโดยมไิดก้ลวัการลงโทษหรอืแกผ้ดิ แทจ้รงิแลว้พวกเขาจะถอืว่าการก่ออาชญากรรมคอืความอปัยศและ
คอืการลงโทษทีรุ่นแรงทีสุ่ดในตวัเอง พวกเขาจะหลงใหลในความสมบรูณ์เลศิของความเป็นมนุษย ์และจะอุทศิ
ชวีติต่อสิง่ทีจ่ะใหค้วามสว่างแก่โลก และจะพฒันาคุณสมบตัต่ิางๆ อนัเป็นทีย่อมรบั ณ ธรณปีระตูศกัดิส์ทิธิข์อง
พระผูเ้ป็นเจา้ 

พระอบัดุลบาฮา (SWAB 132-3) 
 

28 กมุภาพนัธ์ 

อยัยมัมีฮา 

ขอใหม้ารดาถอืว่าสิง่ใดกต็ามทีเ่กีย่วกบัการอบรมลกูเป็นเรือ่งทีส่ าคญัอนัดบัแรก ขอใหม้ารดาพยายาม
ทุกอยา่งในเรือ่งนี้ เพราะเมื่อกิง่ยงัเขยีวและอ่อน กิง่จะเตบิโตไปตามทีเ่จา้อบรม ดงันัน้เป็นหน้าทีข่องมารดาที่
จะเลีย้งดลูกูน้อยเสมอืนคนสวนดแูลตน้อ่อน ขอใหม้ารดาพยายามทัง้วนัทัง้คนืเพื่อปลกูฝงัลกูใหม้คีวามศรทัธา
และความมัน่ใจ กลวัพระผูเ้ป็นเจา้ มคีวามรกัพระผูเ้ป็นทีร่กัยิง่ของภพทัง้ปวง มคีุณสมบตัแิละลกัษณะทีด่ที ัง้
ปวง เมือ่ใดทีม่ารดาเหน็ว่าลูกของตนท าด ีขอใหเ้ธอยกย่องชมเชยใหล้กูปลืม้ใจ และหากลกัษณะอนัไมพ่งึ
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ปรารถนาแมเ้พยีงน้อยทีสุ่ดปรากฏออกมา ขอใหม้ารดาแนะน าลกูและท าโทษเขา และใชว้ธิทีีม่เีหตุผลซึง่อาจท า
โทษดว้ยวาจาทีไ่มรุ่นแรงหากจ าเป็น อยา่งไรกต็ามไมอ่นุญาตใหต้เีดก็หรอืพดูหยาบคายต่อเขา เพราะอุปนิสยั
ใจคอของเดก็จะวปิรติไปโดยสิน้เชงิหากเขาถูกตหีรอืถูกดุดว้ยค าพดูหยาบคาย 

พระอบัดุลบาฮา (SWAB 125) 
 

29 กมุภาพนัธ์ 

อยัยมัมีฮา 

กองทพัของเราคอืการฝากความหวงัไวก้บัพระผูเ้ป็นเจา้ ประชาชนของเราคอืพลงัความมัน่ใจของเราใน
พระองค ์ความรกัของเราคอืธง และสหายของเราคอืการระลกึถงึพระผูเ้ป็นเจา้ พระผูเ้ป็นนายสงูสุดของทุกคน 
พระผูท้รงอานุภาพสงูสุด พระผูท้รงความรุง่โรจน์ พระผูท้รงอยู่นอกเหนือเงือ่นไข 

ดกูร ผูเ้ดนิทางในวถิแีห่งความรกัของพระผูเ้ป็นเจา้จงลุกขึน้และช่วยเหลอืศาสนาของพระองค ์ดกูร 
ประชาชน อยา่เอาพระศาสดาหนุ่มนี้ไปแลกกบัสิง่ไรส้าระของโลกนี้หรอืความหรรษาของสวรรค ์ความชอบ
ธรรมของพระผูเ้ป็นเจา้ทีแ่ทจ้รงิองคเ์ดยีวเป็นพยาน! ผมเสน้เดยีวของพระองคล์ ้าเลศิกว่าทุกสิง่ทีอ่ยูใ่นสวรรค์
และบนโลก ดกูร มนุษย ์จงระวงัอยา่ใหส้ิง่ใดมาชกัจงูเจา้ใหท้ิง้พระองคไ์ปเพื่อแลกกบัทองและเงนิทีเ่จา้
ครอบครอง ขอใหค้วามรกัของพระองคเ์ป็นคลงัสมบตัสิ าหรบัวญิญาณของเจา้ ในวนันัน้ไม่มสีิง่ใดนอกจาก
พระองคท์ีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อเจา้ เสาทุกตน้จะสัน่สะทา้น มนุษยท์ัง้หลายจะขนลุก และตาทุกดวงจะมองขึน้มา
ดว้ยความสยอง 

พระบาฮาอุลลาห ์(GWB 38) 

มีนาคม 

1 มีนาคม 

อยัยมัมีฮา 

คุณธรรมและคุณลกัษณะทัง้หลายทีเ่กีย่วพนักบัพระผูเ้ป็นเจา้ลว้นเป็นทีป่ระจกัษ์แจง้ ถูกกล่าวถงึและ
พรรณนาไวใ้นคมัภรีส์วรรคท์ุกเล่ม ซึง่ไดแ้ก่ ความไวว้างใจได ้วาจาสตัย ์ความบรสิุทธิข์องหวัใจขณะทีส่นทนา
กบัพระผูเ้ป็นเจา้ ความอดกลัน้ ความยอมจ านนต่อสิง่ใดกต็ามทีพ่ระผูท้รงมหทิธานุภาพประกาศติ พอใจกบัสิง่
ทีพ่ระองคก์ าหนดไว ้อดทน ไมแ่ค่นัน้ ยงัขอบคุณเมือ่อยู่ในความทุกขย์าก และฝากความหวงัไวก้บัพระองคโ์ดย
สมบรูณ์ในทุกสภาพแวดลอ้ม ในสายตาของพระผูเ้ป็นเจา้ เหล่านี้คกืารกระท าทีอ่ยูใ่นต าแหน่งสงูสุดและน่า
สรรเสรญิทีสุ่ด การกระท าอื่นทัง้หมดเป็นรองต่อการกระท าเหล่านี้... 

อยา่งไรกต็ามควรระลกึไวว้่า ไมว่่าในกรณใีด พระผูเ้ป็นเจา้และพระศาสดาของพระองค ์ไมส่ามารถแยก
จากความสงูส่งและความประเสรฐิซึง่มอียูใ่นพระองคแ์ต่เดมิ ไมเ่พยีงเท่านัน้ ความสงูส่งและความประเสรฐิเอง
ถูกสรา้งขึน้มาจากพระวจนะของพระองค ์หากเจา้ตดัสนิใจมองดว้ยตาของเรามใิช่ของเจา้ 

พระบาฮาอุลลาห ์(GWB 290, 73) 
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2 มีนาคม 

ถือศีลอด 

ขอ้ดขีองการอธษิฐาน คอื การอธษิฐานบนัดาลใหเ้กดิความเชื่อมโยงระหว่างคนรบัใชแ้ละพระผูเ้ป็นหนึ่งที่
แทจ้รงิ เพราะในภาวะของการอธษิฐาน มนุษยห์นัหน้ามาสู่พระผูท้รงความสงูส่ง พระผูท้รงมหทิธานุภาพ ดว้ย
หวัใจและวญิญาณทัง้หมด แสวงหาการสมาคมกบัพระองค ์ปรารถนาความรกัและความเหน็อกเหน็ใจจาก
พระองค ์ความสุขอนัยิง่ใหญ่ส าหรบัคนรกัคอืการสนทนากบัผูท้ีเ่ขารกั และของขวญัอนัยิง่ใหญ่ทีสุ่ดส าหรบัผูท้ี่
แสวงหาคอืการไดคุ้น้เคยกบัจดุหมายอนัเป็นทีป่รารถนาของเขา นัน่เองทีท่ าไมความหวงัอนัยิง่ใหญ่ทีสุ่ดของ
วญิญาณทุกดวงทีถ่วลิหาอาณาจกัรของพระผูเ้ป็นเจา้คอืการออ้นวอนและวงิวอน ณ มหาสมทุรแห่งวาทะ ความ
ดงีามและความเอือ้เฟ้ือของพระองค์ 

นอกจากนี้ การอธษิฐานและการถอืศลีอดคอืเหตุของการตื่นตวัและมสีต ิช่วยคุม้ครองและอภริกัษ์ใหพ้น้
จากการทดสอบ 

พระอบัดุลบาฮา (DAL 27) 

 
3 มีนาคม 

ถือศีลอด 

...ดกูร ผูท้ีส่ละความประสงคข์องตนใหพ้ระผูเ้ป็นเจา้! การสละตนเองและการสมคัรสมานกบัพระผูเ้ป็นเจา้
ชัว่นิรนัดรห์มายความว่า มนุษยค์วรใหค้วามประสงคข์องตนเป็นหน่ึงเดยีวกบัพระประสงคข์องพระผูเ้ป็นเจา้
และถอืว่าความปรารถนาของตนเป็นศูนยภาพโดยสิน้เชงิเมือ่เทยีบกบัเจตนาของพระองค ์อะไรกต็ามทีพ่ระ
ผูส้รา้งบญัชา พวกเขาตอ้งพากเพยีรปฏบิตัติามใหส้ าเรจ็ด้วยความปีตแิละกระตอืรอืรน้ พวกเขาไมค่วรยอมให้
ความเพอ้ฝนัมาบดบงัวจิารณญาณของตน หรอืถอืว่าจนิตนาการของตนเป็นเสยีงของพระผูท้รงอนนัต ์ในบท
อธษิฐานส าหรบัถอืศลีอด เราเปิดเผยไวว้่า: “หากพระประสงคข์องพระองคป์ระกาศใหว้จนะเหล่านี้เปล่งออกมา
จากโอษฐข์องพระองคแ์ละตรสัต่อพวกเขาว่า ‘ดกูร ประชาชน จงถอืศลีอดเพื่อเหน็แก่ความงามของเราโดยไม่
สิน้สุดระยะเวลา’ เราขอปฏญิาณต่อราชศกัดาแห่งความรุง่โรจน์ของพระองคว์่า พวกเขาทุกคนจะปฏบิตัติาม
อยา่งซื่อสตัย ์จะละเวน้จากสิง่ใดกต็ามทีล่ะเมดิกฏของพระองค ์และจะกระท าเช่นนี้ต่อไปจนกระทัง่พวกเขาสละ
วญิญาณใหพ้ระองค์” ดงันี้คอืการสละความประสงคข์องตนโดยสิน้เชงิใหแ้ก่พระประสงคข์องพระผูเ้ป็นเจา้  จง
ใครค่รวญด ูเพื่อว่าเจา้จะไดด้ื่มอมฤตแห่งชวีตินิรนัดรท์ีไ่หลมากบัวจนะของพระผูเ้ป็นนายของมวลมนุษยชาต ิ
และจะยนืยนัว่าพระผูเ้ป็นเจา้ทีแ่ทจ้รงิองคเ์ดยีวทรงความประเสรฐิเหนือผูท้ีพ่ระองคส์รา้งเสมอ 

พระบาฮาอุลลาห ์(GWB 337-8) 
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4 มีนาคม 

ถือศีลอด 

ขณะทีอ่ยูใ่นคุกเราไดเ้ปิดเผยคมัภรีซ์ึง่เราใหช้ื่อว่า ‘คมัภรีท์ีศ่กัดิส์ทิธิท์ ีสุ่ด’ เราไดอ้อกกฏและประดบั
คมัภรีน์ี้ดว้ยบญัญตัต่ิางๆ ของพระผูเ้ป็นนายผูท้รงอ านาจปกครองทุกคนทีอ่ยูใ่นสวรรคแ์ละบนโลก ดกูร 
ประชาชนจงยดึถอืคมัภรีน์ี้ และปฏบิตัติามศลีอนัวเิศษทีล่ขิติอยูใ่นนัน้ซึง่ส่งมาจากพระผูเ้ป็นนายของเจา้ พระผู้
ทรงอภยั พระผูท้รงอาร ีสิง่นี้จะท าใหเ้จา้รุง่เรอืงในโลกนี้และโลกหน้าอยา่งแทจ้รงิ และจะชะลา้งสิง่ทีไ่มเ่หมาะ
กบัเจา้ออกไป แทจ้รงิแลว้พระองคค์อืพระผูท้รงบญัญตั ิพระผูท้รงอรรถาธบิาย พระผูใ้ห ้พระผูท้รงเอือ้เฟ้ือ พระ
ผูท้รงกรณุา พระผูเ้ป็นทีส่รรเสรญิ 

เพราะความรูข้องมนุษยเ์กีย่วกบัพระผูเ้ป็นเจา้จะไมส่ามารถพฒันาไดเ้ตม็ทีแ่ละเพยีงพอ นอกจากโดย
การปฏบิตัติามสิง่ทีพ่ระองคบ์ญัญตัแิละแถลงไวใ้นคมัภรีส์วรรค ์

พระบาฮาอุลลาห ์(TB 262, 268) 
 

5 มีนาคม 

ถือศีลอด 

ดกูร ประชาชนแห่งบาฮา! บญัญตัแิต่ละขอ้ทีเ่ราเปิดเผยคอืทีม่ ัน่อนัแขง็แกรง่ส าหรบัอภริกัษ์โลกทีด่ ารง
อยูแ่ทจ้รงิแลว้พระผูถู้กประทุษรา้ยน้ีมไิดป้รารถนาอื่นใดนอกจากความปลอดภยัและความเจรญิของเจา้ 

ดกูร ประชาชนแห่งบาฮา! บญัชาแต่ละขอ้ทีเ่ปิดเผยมาคอืปราการอนัแขง็แกรง่ส าหรบัคุม้ครองโลก 

พระบาฮาอุลลาห ์(TB 69, BPE 9) 
 

6 มีนาคม 

ถือศีลอด 

ในเรือ่งสวรรค:์ สวรรคม์จีรงิอยา่งไมต่อ้งสงสยัและในโลกนี้สวรรคเ์กดิขึน้ไดโ้ดยอาศยัความรกัและความ
ยนิดขีองเรา ใครกต็ามทีเ่ขา้ถงึสิง่นี้ พระองคจ์ะช่วยเขาในโลกเบือ้งล่างนี้และภายหลงัความตาย พระองคจ์ะช่วย
เขาใหเ้ขา้ไปสู่สวรรคท์ีม่คีวามไพศาลเท่ากบัฟ้าและแผ่นดนิ ซึง่ภายในนัน้บรจิารกิาแห่งความรุง่โรจน์อนัวสิุทธิ ์
จะคอยปรนนิบตัเิขาทัง้วนัทัง้คนื ขณะทีด่วงตะวนัแห่งความงามอนัไมจ่ดืจางของพระผูเ้ป็นนายของเขาจะสาด
รศัมมีายงัเขาตลอดเวลา และเขาจะเรอืงรองอยา่งเจดิจา้จนไมม่ใีครจอ้งมายงัเขาได ้นี้คอืสิง่ทีพ่ระผูเ้ป็นเจา้จดัไว้
แต่ถงึกระนัน้ประชาชนกย็งัถูกปิดกัน้โดยม่านอนัรา้ยกาจ ท านองเดยีวกนัเจา้จงเขา้ใจธรรมชาตขิองไฟนรกและ
เป็นพวกทีเ่ชื่ออยา่งแทจ้รงิ เพราะกรรมทุกอย่างทีก่ระท าไปจะไดร้บัการตอบแทนตามการประเมนิของพระผู้
เป็นเจา้ บญัญตัแิละขอ้หา้มทัง้หลายทีพ่ระองคก์ าหนดไวเ้ป็นพยานต่อสิง่นี้ เพราะแน่นอนเลยว่าหากการกระท า
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ไมไ่ดร้บัผลตอบแทน ศาสนาของพระผูเ้ป็นเจา้ พระองคท์รงความประเสรฐิ ยอ่มไรป้ระโยชน์ พระองคท์รงความ
ประเสรฐิเป็นลน้พน้เหนือการหมิน่ประมาทเช่นนี้! อยา่งไรกต็ามส าหรบัผูท้ีไ่ดต้ดัความผกูพนัจากทุกสิง่ กรรม
นัน้คอืรางวลัของตนเอง หากเราขยายความในเรือ่งนี้ จ าเป็นตอ้งใชธ้รรมจารกึมากมาย 

พระบาฮาอุลลาห ์(TB 189) 
 

7 มีนาคม 

ถือศีลอด 

ดกูร ประชาชนบนพภิพ! การใชช้วีติสนัโดษและการทรมานตวัเองไมเ่ป็นทีย่อมรบั ณ ทีส่ถติของพระผู้
เป็นเจา้ เป็นหน้าทีข่องบรรดาผูท้ีม่ปีญัญาหยัง่รูท้ ีจ่ะปฏบิตัสิิง่ทีย่งัความเบกิบานหรรษา แนวปฏบิตัทิีผุ่ดมาจาก
ทอ้งของความเพอ้ฝนัอนัไรส้าระหรอืก าเนิดมาจากครรภข์องความงมงาย ไมเ่หมาะกบัผูม้ปีญัญา แต่ก่อนและ
เมือ่ไมน่านมานี้บางคนไดไ้ปอาศยัอยูใ่นถ ้าตามภเูขา ขณะทีบ่างคนไปทีป่่าชา้ในตอนกลางคนื จงเงีย่หฟูงั
ค าปรกึษาของพระผูถู้กประทุษรา้ยน้ี จงเลกิสิง่ทีน่ิยมกนัในหมูพ่วกเจา้ และรบัสิง่ทีพ่ระผูเ้ป็นทีป่รกึษาทีซ่ื่อสตัย์
บญัชาเจา้ อยา่พรากตวัเจา้เองจากพระพรทีส่รา้งขึน้มาเพื่อเหน็แก่เจา้ 

พระบาฮาอุลลาห ์(TB 71) 
 

8 มีนาคม 

ถือศีลอด 

จงใครค่รวญดสูกัครู ่ในทุกยุคศาสนาอะไรคอืสิง่ทีช่กัจงูประชาชนบนพภิพใหร้งัเกยีจพระศาสดาของพระ
ผูท้รงปรานี? อะไรท าใหพ้วกเขาเมนิหนีไปจากพระองคแ์ละทา้ทายอ านาจของพระองค์... 

ไมม่ขีอ้สงสยัว่า ในทุคยคุและทุกวฏัจกัรทีผ่่านไปหากพระศาสดาเหล่านี้มาปรากฏตรงตามจนิตนาการไร้
สาระทีผุ่ดมาจากหวัใจของมนุษย ์ยอ่มไมม่ใีครปฏเิสธสจัธรรมของพระศาสดาผูว้สิุทธิเ์หล่าน้ี แมว้่ามนุษย์
ดงักล่าวไดร้ะลกึถงึพระผูเ้ป็นเจา้ทีแ่ทจ้รงิองคเ์ดยีวทัง้วนัทัง้คนื และอุทศิตนอย่างเครง่ครดั แต่ถงึกระนัน้ในทีสุ่ด
พวกเขากม็ไิดย้อมรบัอรโุณทยัแห่งสญัลกัษณ์ของพระผูเ้ป็นเจา้และพระศาสดาผูแ้สดงหลกัฐานทีแ่ยง้ไมไ่ดข้อง
พระองค ์และไมร่บักรณุาธคิุณทีแ่ผ่มา คมัภรีท์ัง้หลายเป็นพยานในเรือ่งนี้ เจา้กไ็ดย้นิมาแลว้ 

จงพจิารณาดูยคุศาสนาของพระเยซคูรสิต ์จงดูซวิ่า ผูม้วีชิาทุกคนในยคุนัน้แมว้่าจะคาดหวงัการเสดจ็มา
ของพระศาสดาตามพนัธสญัญา แต่กไ็มแ่คลว้ทีจ่ะปฏเิสธพระองค ์ทัง้แอนนาสผูม้วีชิาสงูสุดในหมู่นกับวชในยคุ
ของพระองค ์และไคเอสพาสผูเ้ป็นพระระดบัสงูประณามพระองคแ์ละตดัสนิประหารชวีติพระองค์ 

ท านองเดยีวกนั เมือ่พระโมฮมัหมดัผูเ้ป็นพระศาสดาของพระผูเ้ป็นเจา้ ขอใหม้วลมนุษยเ์ป็นพลแีด่
พระองค ์ทรงมาปรากฏ ผูแ้ก่วชิาแห่งเมกกะและเมดนิาลุกขึน้ต่อตา้นและปฏเิสธขา่วสารของพระองคใ์นตอน
เริม่ตน้ของการเปิดเผยพระธรรม ขณะทีบ่รรดาผูท้ีไ่รว้ชิากลบัยอมรบัศาสนาของพระองค ์จงใครค่รวญดสูกัครู่ 



 

139 

 

จงพจิารณาดวู่า บาลาลซึง่เป็นชาวเอธโิอเปีย แมไ้ม่รูห้นงัสอื แต่กไ็ดข้ึน้ไปสู่สวรรคแ์ห่งความศรทัธาและมัน่ใจ 
ขณะทีอ่บัดุลลา อบัเบย ซึง่เป็นผูน้ าในหมูผู่แ้ก่วชิา กลบัคดิรา้ยและลุกขึน้ต่อตา้นพระองค์ 

พระบาฮาอุลลาห ์(GWB 82-3) 
 

9 มีนาคม 

ถือศีลอด 

เนื่องดว้ยสาวกของพระเยซูไมเ่คยเขา้ใจความหมายทีซ่่อนเรน้ของวาทะเหล่านี้ และเนื่องดว้ยสญัลกัษณ์
ทัง้หลายทีพ่วกเขาและบรรดาผูน้ าศาสนาของพวกเขาคาดหมายมไิดป้รากฏ พวกเขาจงึไมย่อมรบัสจัธรรมของ
พระศาสดาผูว้สิุทธิท์ ัง้หลายทีถู่กส าแดงใหป้รากฏตัง้แต่สมยัของพระเยซแูมก้ระทัง่บดัน้ี ดงันัน้พวกเขาจงึพราก
ตนเองจากกรณุาธคิุณอนัวสิุทธิข์องพระผูเ้ป็นเจา้ทีห่ลัง่มาและความพศิวงของวาทะของพระองค ์ดงักล่าวน้ีคอื
ความตกต ่าของพวกเขาในวนัแห่งการฟ้ืนคนืชพี พวกเขาไมเ่ขา้ใจว่า หากสญัลกัษณ์ทัง้หลายของพระศาสดา
ของพระผูเ้ป็นเจา้ในทุกยคุมาปรากฏต าตาตามค าพยากรณ์ ยอ่มไมม่ใีครเมนิหรอืปฏเิสธ ผูม้พีรยอ่มแยกไมอ่อก
จากผูน่้าเวทนา ผูก้ระท าบาปยอ่มแยกไมอ่อกจากผูท้ีก่ลวัพระผูเ้ป็นเจา้ จงพนิิจอย่างเทีย่งธรรม: หากค า
พยากรณ์ทัง้หลายทีบ่นัทกึอยูใ่นคมัภรีใ์หมบ่งัเกดิขึน้จรงิตามตวัอกัษร หากพระเยซูบุตรของแมรีเ่สดจ็ลงมาจาก
ทอ้งฟ้าบนกอ้นเมฆพรอ้มกบัเทวดาจรงิๆ ใครหรอืจะบงัอาจไมเ่ชื่อ ใครหรอืจะกลา้ปฏเิสธสจัธรรมหรอืดหูมิน่? 
ไมเ่พยีงเท่านัน้ ความอกสัน่ขวญัหนียอ่มครอบง าทุกคนทีอ่าศยัอยูบ่นโลกอยา่งทนัใด จนไม่มวีญิญาณใด
สามารถพดูสกัค า ไหนเลยจะปฏเิสธหรอืยอมรบัสจัธรรม เป็นเพราะความเขา้ใจผดิเกีย่วกบัสจัธรรมเหล่านี้ 
นกับวชครสิเตยีนหลายคนจงึคดัคา้นพระโมฮมัหมดัและประทว้งว่า: “หากท่านเป็นพระศาสดาตามพนัธสญัญาที่
แทจ้รงิ เช่นนัน้ท าไมท่านไม่มเีทวดามาดว้ยตามทีค่มัภรีข์องเราท านายไว ้ซึง่จะตอ้งเสดจ็มากบัพระผูท้รงความ
งามตามพนัธสญัญา เพื่อช่วยเหลอืพระองคใ์นการเปิดเผยพระธรรม และกระท าตนเป็นผูเ้ตอืนประชาชนของ
พระองค?์” 

พระบาฮาอุลลาห ์(KI 80-1) 
 

10 มีนาคม 

ถือศีลอด 

การคดัคา้นและขอ้ขดัแยง้ดงักล่าวมมีาในทุกยคุทุกศตวรรษ ประชาชนมกัยุง่อยูก่บัปาฐกถาจอมปลอม
เสมอ และประทว้งอย่างไรส้าระว่า: “เหตุไฉนสญัลกัษณ์นี้สญัลกัษณ์นัน้จงึไม่ปรากฏ?” ความยุง่ยากเช่นนี้
บงัเกดิขึน้เพราะว่าพวกเขายดึถอืแนวทางของนกับวชในยคุทีพ่วกเขามชีวีติอยู ่และลอกเลยีนนกับวชอย่างตา
บอดในการยอมรบัหรอืปฏเิสธพระผูเ้ป็นสาระแห่งความไมผ่กูพนัเหล่าน้ี ผูเ้ป็นพระศาสดาทีว่สิุทธิ ์ดว้ยจมอยูใ่น
กเิลสทีเ่หน็แก่ตวัและใฝห่าสิง่ทีโ่สมมและไม่ยัง่ยนื ผูน้ าเหล่านี้จงึพจิารณาพระศาสดาทัง้หลายว่ามาต่อตา้น
มาตรฐานความรูค้วามเขา้ใจของตน เป็นศตัรตู่อแนวทางและวจิารณญาณของตน เนื่องดว้ยพวกเขาตคีวามพระ
วจนะของพระผูเ้ป็นเจา้ ตคีวามค าพดูและค าสอนของพยญัชนะแห่งเอกภาพตามตวัอกัษร และอรรถาธบิายไป
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ตามความเขา้ใจทีบ่กพรอ่งของตน พวกเขาจงึไดพ้รากตนเองและประชาชนจากกรณุาธคิุณและความปรานีของ
พระผูเ้ป็นเจา้ทีห่ลัง่มา... 

...นกับวชเหล่านี้ซึง่ยงัคงสงสยัและโตแ้ยง้กนัเกี่ยวกบัศาสนศาสตรท์ีค่ลุมเครอืของตน แต่กลบัมหีน้ามา
อา้งว่าเป็นผูอ้ธบิายความลกึซึง้ของกฎของพระผูเ้ป็นเจา้ เป็นผูอ้รรถาธบิายความลกึลบัของพระวจนะศกัดิส์ทิธิ ์
ของพระองค ์

พระบาฮาอุลลาห ์(KI 81-3) 
 
 

11 มีนาคม 

ถือศีลอด 

เป็นทีบ่นัทกึไวใ้นพระธรรมว่า จากหมูช่นชาวครสิเตยีนทัง้หมด มไีมเ่กนิเจด็สบิคนทีย่อมรบัศาสนาของ
อคัรสาวก 6 ของพระผูเ้ป็นเจา้ ความผดินี้ตกอยูก่บัผูน้ าศาสนาของพวกเขา เพราะหากผูน้ าเหล่านี้เชื่อ มวล
ประชาชนของพวกเขายอ่มเชื่อตาม ดงันัน้จงดเูถดิว่าอะไรไดเ้กดิขึน้! ผูม้วีชิาในศาสนาครสิตไ์ดร้บัการยกยอ่งว่า
มวีชิาเพราะปกป้องค าสอนของพระครสิต ์และถงึกระนัน้จงพจิารณาดวู่า พวกเขาเองไดเ้ป็นเหตุใหม้นุษยไ์ม่
ยอมรบัศาสนาและไม่บรรลุถงึความรอดพน้อยา่งไร! เจา้ยงัปรารถนาจะเจรญิรอยตามพวกเขาอกีหรอื? สาวก
ทัง้หลายของพระเยซศูโิรราบต่อนกับวชเพื่อจะไดร้อดพน้ในวนัแห่งการฟ้ืนคนืชพี และผลของการเชื่อฟงัเช่นน้ี
ในทีสุ่ดพวกเขาไดเ้ขา้ไปในกองไฟ และในวนัทีอ่คัรสาวกของพระผูเ้ป็นเจา้มาปรากฏ พวกเขาปิดกัน้ตนเองจาก
การยอมรบัพระองค ์ผูท้รงความประเสรฐิ เจา้ตอ้งการจะเจรญิรอยตามนกับวชเหล่านี้หรอื? 

ไมเ่พยีงเท่านัน้ พระผูเ้ป็นเจา้เป็นพยาน จงอย่าเป็นนกับวชทีต่าบอดหรอืเป็นสาวกทีต่าบอด เพราะทัง้คู่
จะมลายสิน้ในวนัแห่งการฟ้ืนคนืชพี แต่เป็นหน้าทีข่องเจา้ทีจ่ะเป็นนกับวชทีเ่หน็แจง้ หรอืเดนิในวถิขีองพระผู้
เป็นเจา้อยา่งเหน็แจง้โดยการเชื่อฟงัผูน้ าทีแ่ทจ้รงิของศาสนา 

พระบ๊อบ (SWB 123-4) 
 

12 มีนาคม 

ถือศีลอด 

บดันี้จงพจิารณาดกูารเปิดเผยคมัภรีบ์ายนั หากสาวกของคมัภรีกุ์รอ่านน าขอ้พสิจูน์คลา้ยกบัทีต่นใชก้บั
พวกทีไ่มเ่ชื่อศาสนาอสิลาม มาใชก้บัตนเอง จะไมม่แีมแ้ต่วญิญาณเดยีวทีถู่กพรากจากสจัธรรม และในวนัแห่ง
การฟ้ืนคนืชพี ทุกคนจะรอดพน้ 

                                                           

6 พระโมฮมัหมดั 
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หากชาวครสิเตยีนโตเ้ถยีงว่า ‘ขา้พเจา้จะถอืว่าคมัภรีกุ์รอ่านเป็นขอ้พสิจูน์ไดอ้ยา่งไร ในเมือ่ขา้พเจา้ไม่
สามารถเขา้ใจคมัภรีน์ี้?’ การโตเ้ถยีงเช่นนี้ยอ่มไมเ่ป็นทีย่อมรบั ท านองเดยีวกนัประชาชนแห่งคมัภรีกุ์รอ่าน
เหยยีดหยามว่า ‘เราไมส่ามารถเขา้ในวจนะทีค่มคายในคมัภรีบ์ายนั เราจะถอืว่าคมัภรีน์ัน้เป็นขอ้พสิจูน์ได้
อยา่งไร?’ ใครกต็ามทีพ่ดูเช่นนัน้ จงกล่าวต่อเขาว่า ‘ดกูร ผูท้ีไ่มไ่ดเ้ล่าเรยีน! ดว้ยขอ้พสิจูน์ใดเล่าทีเ่จา้ยอมรบั
ศาสนาอสิลาม? เพราะพระศาสดาทีเ่จา้ไมเ่คยเหน็หรอื? เพราะปาฏหิารยิท์ีเ่จา้ไมเ่คยเหน็หรอื? หากเจา้ยอมรบั
ศาสนาอสิลามโดยไมต่ัง้ใจ เจา้ท าเช่นนัน้ท าไม? แต่หากเจา้ยอมรบัศาสนาเพราะยอมรบัว่าคมัภรีกุ์รอ่านคอืขอ้
พสิจูน์ เพราะว่าเจา้ไดย้นิผูม้วีชิาและผูท้ีซ่ ื่อสตัยย์อมรบัว่าตนไรอ้ านาจต่อคมัภรีน์ี้ หรอืเมือ่ไดย้นิวจนะสวรรค์
และดว้ยความรกัทีเ่จา้มต่ีอพระวจนะทีแ่ทจ้รงิของพระผูเ้ป็นเจา้ เจา้ไดต้อบสนองดว้ยดวงจติแห่งความถ่อมตน
และต ่าตอ้ยทีสุ่ด ซึง่ดวงจตินี้เป็นหนึ่งในสญัลกัษณ์ทีย่ ิง่ใหญ่ทีสุ่ดของความรกัและความเขา้ใจทีแ่ทจ้รงิ เช่นนัน้
แลว้ขอ้พสิจูน์ดงักล่าวยอ่มถอืไดว้่ามนี ้าหนกั...’ 

จงพจิารณาดวู่า ประชาชนเหล่านี้ยดึถอืในเรือ่งของความศรทัธาเพยีงไร เมือ่จดัการกบักจิการของตนเอง 
พวกเขาพอใจกบัการยนืยนัของพยานสองคนทีย่ตุธิรรมและถงึกระนัน้แมจ้ะมกีารยนืยนัจากผูท้ีช่อบธรรม
มากมาย พวกเขากลบัลงัเลทีจ่ะยอมรบัพระผูเ้ป็นผูแ้สดงสจัธรรมสวรรค์ 

พระบ๊อบ (SWB 120-1) 
 

13 มีนาคม 

ถือศีลอด 

ท านองเดยีวกนัจงตรกึตรองดยูคุศาสนาของธรรมเทศก 7 ของพระผูเ้ป็นเจา้ซึง่มรีะยะเวลา 1,270 ปี 
จนกระทัง่รุง่อรณุของการเปิดเผยคมัภรีบ์ายนั พระองคก์ ากบัทุกคนใหร้อคอยการเสดจ็มาของอหิม่ามกาอมิตาม
พนัธสญัญา การกระท าทุกอยา่งในยคุของศาสนาอสิลามทีเ่ริม่ต้นดว้ยพระโมฮมัหมดั จะไปถงึจดุสมบรูณ์โดย
การมาปรากฏของอหิม่ามกาอมิ พระผูเ้ป็นเจา้ทรงแสดงอหิมา่มกาอมิใหป้รากฏพรอ้มขอ้พสิจูน์ทีเ่คยประสาท
ใหก้บัธรรมเทศกของพระผูเ้ป็นเจา้ เพื่อว่าจะไม่มผีูท้ ีเ่ชื่อในคมัภรี์กุรอ่านคนใดสงสยัเกีย่วกบัความเชื่อถอืไดข้อง
ศาสนาของพระองค ์เพราะในคมัภรีกุ์รอ่านแถลงไวว้่าไม่มใีครนอกจากพระผูเ้ป็นเจา้ทีส่ามารถเปิดเผยวจนะ
ช่วงเวลา 1,270 ปี ไมม่สีาวกของคมัภรีกุ์รอ่านคนใดเคยเหน็บุคคลใดมาปรากฏดว้ยขอ้พสิจูน์ทีแ่น่ชดั บดันี้พระ
ผูเ้ป็นนายทีด่ ารงอยูนิ่รนัดรท์รงประสาทขอ้ยนืยนัทีย่ ิง่ใหญ่ทีสุ่ดใหแ้ก่พระศาสดาตามพนัธสญัญาทีเ่ฝ้าคอยกนั
มานานผูน้ี้ และทรงแสดงพระองคใ์หป้รากฏจากสถานทีท่ีไ่ม่มใีครคาดคดิได ้เป็นบุรุษทีถ่อืไดว้่าความรูข้องเขา
ไมม่คี่า อายขุองพระองคเ์พยีง 25 ปี แต่ความรุง่โรจน์ขอพระองคไ์มม่ผีู้แก่วชิาคนใดในศาสนาอสิลามเทยีบได ้
เนื่องดว้ยความรุง่โรจน์ของมนุษยอ์ยู่ทีค่วามรูข้องเขา จงดผููม้วีชิาทีไ่ดร้บัเกยีรตเิพราะความสามารถในการ
เขา้ใจธรรมลขิติ และพระผูเ้ป็นเจา้ทรงยกยอ่งถงึขนาดพาดพงิถงึพวกเขาว่า: ‘ไมม่ใีครรูค้วามหมายนัน้นอกจาก
พระผูเ้ป็นเจา้และบรรดาผูท้ีม่ภีูมคิวามรูแ้น่น’ เช่นนัน้แปลกเพยีงไรทีบุ่รษุทีอ่าย ุ25 ปี และไมไ่ดเ้ล่าเรยีนผูน้ี้
ไดร้บัเลอืกใหม้าเปิดเผยวจนะของพระองคใ์นลกัษณะทีน่่าฉงนยิง่นกั 

พระบ๊อบ (SWB 118) 
                                                           

7 พระโมฮมัหมดั 
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14 มีนาคม 

ถือศีลอด 

แทจ้รงิแลว้วจนะทีพ่ระผูเ้ป็นเจา้เปิดเผยใหแ้ก่พระโมฮมัหมดัเป็นเวลา 23 ปี เท่ากบัวจนะทีท่รงเปิดเผย
ใหแ้ก่เราภายในเวลาสองวนัสองคนื อยา่งไรกต็าม ตามทีพ่ระผูเ้ป็นเจา้บญัญตัไิว ้ไมค่วรแยกใหเ้หน็ความ
แตกต่างนี้ ความจรงิแลว้พระองคท์รงอานุภาพเหนือทุกสรรพสิง่ 

เราขอปฏญิาณต่อชวีติของบรมศาสดาทีพ่ระผูเ้ป็นเจา้จะส าแดงใหป้รากฏ! การเปิดเผยพระธรรมของเรา
น่าฉงนยิง่กว่าพระโมฮมัหมดัผูเ้ป็นธรรมเทศกของพระผูเ้ป็นเจา้ หากเจา้เพยีงแต่หยุดเพื่อตรกึตรองถงึยคุสมยั
ของพระผูเ้ป็นเจา้ จงดูซวิ่าเป็นเรือ่งแปลกเพยีงไรทีบุ่คคลหนึ่งเตบิโตขึน้มาท่ามกลางประชาชนชาวเปอรเ์ซยี
ไดร้บัอ านาจจากพระผูเ้ป็นเจา้ใหป้ระกาศวาทะทีแ่ยง้ไม่ไดจ้นท าใหม้นุษยผ์ูม้วีชิาทุกคนตอ้งเงยีบ และไดร้บัการ
ช่วยเหลอืใหเ้ปิดเผยวจนะอยา่งรวดเรว็กว่าผูใ้ดจะเขยีนได้ 

พระบ๊อบ (SWB 139) 
 

15 มีนาคม 

ถือศีลอด 

การเปิดเผยพระธรรมสวรรคท์ีส่มัพนัธก์บัการเสดจ็มาของพระผูเ้ป็นอหิม่ามมหีด์ตีามพนัธสญัญาของเจา้
วเิศษกว่าการเปิดเผยพระธรรมทีป่ระสาทใหแ้ก่พระโมฮมัหมดัผูเ้ป็นธรรมเทศกของพระผูเ้ป็นเจา้ ขอใหเ้จา้ตรกึ
ตรองดเูถดิ แทจ้รงิแลว้พระผูเ้ป็นเจา้ทรงเชดิชพูระโมฮมัหมดัผูเ้ป็นธรรมเทศกของพระผูเ้ป็นเจา้ท่ามกลาง
ประชาชนชาวอาหรบัหลงัจากทีพ่ระองคอ์ายไุด ้40 ปี ซึง่เป็นความจรงิทีเ่จา้ทุกคนยนืยนัและสนบัสนุน ขณะที่
พระผูม้าไถ่ของเจา้ไดร้บัการเชดิชโูดยพระผูเ้ป็นเจา้เมือ่อายไุด ้24 ปี ท่ามกลางประชาชนทีไ่มส่ามารถพดูหรอื
เขา้ใจภาษาอาหรบัแมแ้ต่ค าเดยีว ดงันี้ทีพ่ระผูเ้ป็นเจา้เปิดเผยความรุง่โรจน์ของศาสนาของพระองค ์และสาธติ
สจัธรรมโดยอาศยัอทิธพิลของพระวจนะของพระองค ์

พระบ๊อบ (SWB 146) 
 

16 มีนาคม 

ถือศีลอด 

ความรูเ้ป็นเสมอืนปีกส าหรบัชวีติของมนุษย ์และเป็นบนัไดใหม้นุษยไ์ต่ขึน้ไป การแสวงหาความรูเ้ป็น
หน้าทีข่องทุกคน อยา่งไรกต็ามความรูใ้นศาสตรต่์างๆ ควรแสวงหาเพื่อก่อใหเ้กดิประโยชน์แก่ประชาชนของ
โลก ไมใ่ช่ความรูท้ีเ่ร ิม่ตน้ดว้ยค าพดูและจบลงดว้ยค าพูด สทิธิข์องนกัวทิยาศาสตรแ์ละช่างฝีมอืทีม่ต่ีอประชาชน
ทัง้หลายของโลกนัน้ช่างยิง่ใหญ่จรงิๆ คมัภรีแ์มบ่ทเป็นพยานต่อสิง่นี้ในวนัทีพ่ระองคเ์สดจ็กลบัมา ความสุขจงมี
แด่ผูท้ ีรู่จ้กัสดบัฟงั ความจรงิแลว้ความรูค้อืทรพัยท์ีแ่ทจ้รงิของมนุษย ์คอืบ่อเกดิความรุง่โรจน์ พระพร ความปีต ิ
ความเกษมสนัต ์ความเบกิบานและความปลาบปลืม้ส าหรบัมนุษย์ 

พระบาฮาอุลลาห ์(TB 51-2) 
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ความจรงิแลว้วทิยาศาสตรอ์าจเปรยีบไดก้บักระจกทีส่ะทอ้นรปูและภาพของสิง่ทีด่ ารงอยูท่ ัง้หลาย 
วทิยาศาสตรค์อืรากฐานของการพฒันาบุคคลและชาต ิหากปราศจากรากฐานของการไต่สวนน้ี การพฒันา
เป็นไปไมไ่ด ้

พระอบัดุลบาฮา (PUP 50) 
 

17 มีนาคม 

ถือศีลอด 

พวกทีไ่มเ่ชื่อและไรศ้รทัธามุ่งคดิอยูส่ ีอ่ยา่ง:  ประการแรกคอืการหลัง่เลอืด ประการทีส่องคอืการเผา
หนงัสอื ประการทีส่ามคอื การรงัเกยีจศาสนิกชนของศาสนาอื่น ประการทีส่ ีค่อื การขจดัชุมชนอื่นและกลุ่มอื่น 
อยา่งไรกต็ามบดันี้โดยกรณุาธคิุณและอทิธขิองพระวจนะของพระผูเ้ป็นเจา้ อุปสรรคทัง้สีน่ี้ถูกทลายลงแลว้ 
ค าสัง่ทีช่ดัเจนเหล่าน้ีถูกลบออกไปจากธรรมจารกึ และแนวโน้มทีป่่าเถื่อนถูกเปลีย่นไปเป็นคุณธรรม 

พระบาฮาอุลลาห ์(TB 91) 

เหตุส าคญั (ของความไมส่งบในหมู่ชาตทิัง้หลาย) คอืการบดิเบอืนศาสนาโดยผูน้ าศาสนาและผูส้อน
ศาสนา พวกเขาสอนสาวกใหเ้ชื่อว่า รปูแบบของศาสนาของตนเท่านัน้ทีเ่ป็นทีย่นิดสี าหรบัพระผูเ้ป็นเจา้ และ
สาวกของความเชื่ออื่นถูกต าหนิโดยพระบดิาผูเ้ป่ียมดว้ยความรกัและถูกพรากจากความปรานีและกรุณาธคิุณ
ของพระองค ์ดงันัน้ความไม่ชอบ การดหูมิน่ การโตแ้ยง้และความเกลยีดชงั จงึเกดิขึน้ในหมูป่ระชาชน หากอคติ
ทางศาสนาเหล่านี้ถูกกวาดทิง้ไป ในไม่ชา้ชาตทิัง้หลายยอ่มมสีนัตภิาพและความปรองดอง 

พระอบัดุลบาฮา (PT 45-6) 
 

18 มีนาคม 

ถือศีลอด 

จงช าระหวัใจของเจา้ เพื่อว่าเราจะบนัดาลใหน้ ้าพุแห่งปญัญาและวาทะพุ่งออกมาจากหวัใจนัน้ ซึง่จะช่วย
ใหเ้จา้เปล่งเสยีงท่ามกลางมวลมนุษยชาต ิจงขยบัลิน้และประกาศสจัธรรมเพื่อเหน็แก่การระลกึถงึพระผูเ้ป็นนาย 
ผูท้รงปรานี อยา่ไดก้ลวัผูใ้ด จงวางใจในพระผูเ้ป็นเจา้ พระผูท้รงมหทิธานุภาพ พระผูท้รงรอบรู ้

พระบาฮาอุลลาห ์(TB 189-90) 

การรกัษาแรกคอื การน าทางประชาชนใหถู้กตอ้ง เพื่อวา่พวกเขาจะหนัมาหาพระผูเ้ป็นเจา้ และฟงั
ค าปรกึษาของพระองค ์และออกไปดว้ยหทูีไ่ดย้นิและตาทีม่องเหน็ 

พระอบัดุลบาฮา (SWAB 244) 
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19 มีนาคม 

ถือศีลอด 

และโดยการช่วยเหลอืของพระผูเ้ป็นเจา้ หากเขาพบรอ่งรอยของพระผูเ้ป็นมติรทีไ่รร้่องรอยในการ
เดนิทางนี้ และไดส้ดูสุคนธรสของโจเซฟทีส่าบสญูไปนานจากธรรมฑตูสวรรค ์เขาจะกา้วไปสู่หุบเขาแห่งความ
รกัทนัทแีละสลายไปในเพลงิแห่งความรกั ในนครนี้นภาแห่งปีตสิุขเปิดออก สุรยินัแห่งความปรารถนาส่องแสง
ใหโ้ลก เพลงิแห่งความรกัลุกอยา่งโชตชิ่วง และเมือ่เพลงิแห่งความรกัลุกอยา่งโชตชิ่วง เพลงินัน้เผาเหตุผลเป็น
เถา้ถ่าน 

บดันี้ผูเ้ดนิทางลมืตนเองและทุกสิง่ เขามองไมเ่หน็ความไม่รูห้รอืความรู ้ความสงสยัหรอืความมัน่ใจ เขา
แยกรุง่เชา้แห่งการน าทางกบักลางคนืแห่งความผดิพลาดไมอ่อก เขาหนีจากความไมเ่ชื่อและความศรทัธา และ
พษิรา้ยคอืยาหอมส าหรบัเขา...อาชาของหุบเขานี้คอืความเจบ็ปวด และหากไม่มคีวามเจบ็ปวด การเดนิทางนี้
จะไมม่สีิน้สุด ในสภาวะน้ีคนรกัไมค่ดิถงึสิง่ใดนอกจากพระผูเ้ป็นทีร่กัยิง่ และไมแ่สวงหาสิง่ใดนอกจากพระผูเ้ป็น
มติร 

พระบาฮาอุลลาห ์(SVFV 7-8) 
 

20 มีนาคม 

ถือศีลอด 

หลงัจากปีนขึน้ไปถงึยอดสุดแห่งความพศิวงแลว้ ผูเ้ดนิทางมาสู่หุบเขาแห่งความยากจนอนัแทจ้รงิ
และศูนยภาพโดยสมบูรณ์ ภาวะน้ีเป็นการตายจากอตัตาและมชีวีติอยูใ่นพระผูเ้ป็นเจา้ ยากจนในอตัตาและ
ร ่ารวยในพระผูเ้ป็นยอดปรารถนา ความยากจนในทีน่ี้หมายถงึความยากจนในสรรพสิง่ทางโลก และร ่ารวยใน
สรรพสิง่ในภพของพระผูเ้ป็นเจา้ เพราะเมือ่คนรกัทีแ่ทจ้รงิและมติรทีอุ่ทศิตนไปถงึทีส่ถติของพระผูเ้ป็นทีร่กัยิง่ 
ความงามอนัแพรวพราวของพระผูเ้ป็นทีร่กัและไฟในหวัใจของคนรกัจะลุกอย่างโชตชิ่วง และเผามา่นและสิง่หุม้
ห่อทัง้ปวงใหส้ิน้ไป ใช่แลว้ ทุกสิง่ทีเ่ขามนีบัจากหวัใจถงึผวิหนงัจะลุกเป็นไฟ เพื่อว่าจะไม่มสีิง่ใดเหลอืนอกจาก
พระผูเ้ป็นเจา้ 

เมือ่คุณลกัษณะของพระผูด้ ารงอยูก่่อนยคุสมยัเปิดเผยออกมา 

เมือ่นัน้พระโมเสสไดเ้ผาคุณลกัษณะของสรรพสิง่ทางโลกใหส้ิน้ไป 

ผูท้ีบ่รรลุถงึภาวะนี้จะบรสิุทธิพ์น้จากทุกสิง่ทีเ่กีย่วพนักบัโลก 
พระบาฮาอุลลาห ์(SVFV 35-36) 
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หนังสืออ้างอิง 
ADJ The Advent of Divine Justice 
BC Bahá’í Consultation, compilation 1990 
BE Bahá’í Education, compilation 1976, published in England 
BNE Bahá’u’lláh and the New Era 
BPE A Bahá’í Perspective on Economics of the Future; Badi Shams, 1989, published in Canada 
BR Bahá’í Readings, 1985, published in Canada 
BWF Bahá’í World Faith 
COC The Compilation of Compilations, 1991, published in Australia 
COV The Covenant (Daily Readings from the Bahá’í Teachings, 1989, George Ronald Oxford, England) 
CP The Compilation oon Peace, 1985 published in India 
DAL The Divine Art of Living 
DR Days no Remember, Dr.B. Forghani, 1983, published in Australia 
ESW Epistle to the Son of the Wolf 
ET Excellent in All Things, compilation 1981, published in India 1982 
GPB God Passes By 
GWE Gleanings from the Writings of Bahá’u’lláh 
HHN Health, Healing, Nutrition, compilation 1984 
HQ Huqúqu’lláh, compilation 1985 
IPMDA The Importance of Prayer, Meditation and the Devotional Altitude, compilation, published in India 1980 
KI The Kitáb-i-Íqán 
KA The Kitáb-i-Aqdas 
LG Lights of Guidance 1983, 1988 
NDF Nineteen Day Feast, compilation 1989 
PBM Perserving Bahá’í Marriages, compilation 1990 
PDC The Promised Day is Come 
PT Paris Talks 
PUP Promulgation of Universal Peace 
SAQ Some Answered Questions 
SDC The Secret of Divine Civilization 
SVFV The Seven Valleys and the Four Valleys 
SWAB Selections from the Writings of ‘Abdu’l-Bahá 
SWB Selections from the Writings of the Báb 
TB Tablets Bahá’u’lláh 
TDP Tablet of the Divine Plan 
WOB The World Order of Bahá’u’lláh 
WT The Will and Testament of ‘Abdu’l-Bahá 
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ดชันี  

(ตามหวัข้อเรื่อง) 
พระผูเ้ป็นเจ้า  

ขอ้พสิจูน์ 19 ต.ค. 
ความกลวัพระผูเ้ป็นเจา้ 3 ส.ค. 
ความประเสรฐิ 1 ม.ีค. 
ความรกัของพระผูเ้ป็นเจา้ 6 เม.ย.; 14 ก.ค.; 17, 30-31 ส.ค.; 27 ก.ย.; 26 ก.พ.; 19 ม.ีค. 
ทรงทราบการกระท าของมนุษย ์ 25-26 ธ.ค. 
เป็นทีรู่ไ้ดโ้ดยผ่านทางพระศาสดา 7-8 ม.ค. 
มใิช่ธรรมชาต ิ 12 ก.พ. 
อยู่เหนือญาณทสันะ 15 พ.ค.; 18 ม.ิย. 
เอกภาพของพระผูเ้ป็นเจา้ 20-21 ม.ิย. 
วจนะของพระผูเ้ป็นเจา้ 28 เม.ย.; 10 ม.ิย.; 1, 3-4, 16-17, 21 ก.ค.; 1 ก.ย.; 16-18 ธ.ค.; 5 ม.ค.; 15 ก.พ.; 1 ม.ีค. 

พระศาสดา  
จ าเป็นส าหรบัมนุษย ์ 8-10 พ.ค.; 12-13 ต.ค.; 5 ม.ค. 
ตวัแทนของพระผูเ้ป็นเจา้ 9-10 พ.ค. 
ผูท้ีป่ระเสรฐิสุดบนโลก 19 ม.ิย.; 16 ก.ย. 
สองสภาวะ 9 พ.ค.; 8 ส.ค. 
เสดจ็มาไมม่สีิน้สุด 11, 21-22 พ.ค. 
เอกภาพของพระศาสดา 21 ม.ิย.; 11 ต.ค. 

พระบาฮาอลุลาห์  
ความทุกขท์รมาน 30 พ.ค.; 7 ต.ค.; 14-15 ธ.ค.; 4,17 ก.พ. 
ความสมัพนัธก์บัพระบ๊อบ 24 พ.ค. 
ด ารงฐานะบรมศาสดา 12 พ.ย. 
ตรสัต่อกษตัรยิ ์ 28 พ.ค.; 18 ก.ย. 
รบัอ านาจจากพระผูเ้ป็นเจา้ 24 ม.ีค.; 28 พ.ค.; 11, 22 ม.ิย. 
อายุศาสนาของพระองค ์ 7 ส.ค. 
อหิมา่นฮุสเซน 3 พ.ค. 

พระบอ๊บ  
คมัภรีบ์ายนั 12-13 ม.ีค. 
ความทุกขท์รมาน 6, 7, 9 ก.ค. 
ความยิง่ใหญ่ของการเปิดเผยพระ

ธรรม 
23-24 พ.ค.; 14-15 ม.ีค. 

ตรสัต่อกษตัรยิโ์มฮมัหมดั ชาห ์ 26-27 พ.ค.; 6-8 ก.ค. 
ทา้ทายนกับวชมสุลมิ 25 พ.ค.; 8 ก.ค. 
ประณามผูน้ าศาสนา 25 พ.ค.; 11 ม.ีค. 
รบัอ านาจจากพระผูเ้ป็นเจา้ 27 พ.ค.; 9 ก.ค.; 20 ต.ค.; 13 ม.ีค. 
เสดจ็มาตามพนัธสญัญา 23 พ.ค.; 13 ม.ีค. 

พระอบัดลุบาฮา 25-28 พ.ย. 
พระวิญญาณบริสทุธ์ิ 17 ก.ค.; 16 ส.ค.; 4 ก.ย.; 6 ม.ค.; 16 ก.พ. 
ศาสนา  

ก าเนิดในตะวนัออกรุ่งเรอืงใน
ตะวนัตก 

2 ก.พ. 

ความบา้คลัง่ 18 พ.ย. 
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คุณของศาสนา 14-16 พ.ย.; 12 ม.ค. 
ผูน้ าศาสนา (ต่อตา้นพระศาสดา) 1,25 พ.ค.; 1 ธ.ค.; 8-11 ม.ีค. 

ศาสนาบาไฮ  
การรบัใช ้ 17 เม.ย.; 7 ม.ิย.; 5 ส.ค.; 29 ก.ย.; 18 พ.ย.; 8-9 ธ.ค.; 29 ก.พ. 
การสอนศาสนา 29-30 ม.ีค.; 8 ม.ิย.; 12-13 ก.ค.; 17-18 ส.ค.; 3-5 ก.ย.; 18 ต.ค.; 5 พ.ย.; 10-11, 13-23 ม.ค.;  
ความยิง่ใหญ่ 31 ม.ีค.; 22, 25 เม.ย.; 7 พ.ค.; 25 ก.ย.; 21-23 ต.ค. 
ถูกต่อตา้น 6 พ.ค.; 10-11, 24-26 ก.ค.; 5-6 ต.ค.; 2-4 ธ.ค. 
ชยัชนะ 19 พ.ค.; 10, 14, 26 ก.ค.; 29 ส.ค.; 30 ม.ค. 

กฎของบาไฮ 31 พ.ค.; 1-2 ม.ิย.; 30 ส.ค.; 29 พ.ย.; 3-5 ม.ีค. 
กษตัริยแ์ละผูป้กครอง 3 ม.ิย.; 16-17, 19 ก.ย. 
งาน 14-15 ม.ค. 
งานฉลองบญุ 8, 27 เม.ย.; 4 ม.ิย.; 12, 31 ก.ค.; 3 พ.ย.; 11, 30 ธ.ค. 
การด าเนินชีวิต 9 เม.ย.; 18,20 พ.ค.; 18-20 ก.ค.; 10-12, 14 ก.ย.;7 ม.ีค. 
ดนตรี 24-24 ม.ิย. 
ธรรมชาติ 17 ม.ิย.; 15-17 ก.ค.; 12 ก.พ. 
ธรรมสภา 20 เม.ย.; 29-30 ก.ค. 
นักเขียนบาไฮ 12 ม.ิย.; 1 ก.พ. 
นักวิทยาศาสตร ์ 30 ม.ิย.; 16 ก.ย.; 14 ก.พ.; 16 ม.ีค. 
การปรึกษาหารือ 18-19 เม.ย.; 30 ก.ค.; 1 ส.ค.; 17 พ.ย. 
ความฝนั 11 พ.ย. 
ความพอประมาณ 10 ธ.ค.; 23 ธ.ค. 
มนุษย ์  

วญิญาณ 11-13 เม.ย.; 20-22 ส.ค. 
ธรรมชาตขิองมนุษย ์ 12-14 พ.ค.; 19 ม.ิย.; 23-25 ส.ค.; 24, 27-28 ธ.ค.; 20 ม.ีค. 
ผูท้ีเ่ชือ่อย่างแทจ้รงิ 28 ก.ค.; 29 ธ.ค. 
ผูม้ศีลีธรรมถูกแยกจากผูไ้ร้

ศลีธรรม 
22-23 ก.ค. 

มนุษยชาติ  
เขา้สู่วุฒภิาวะ 5 ม.ิย. 
ถูกลงโทษ 4-5 พ.ค.; 11 ก.ค.; 26-27 ส.ค.; 18,20 ก.พ. 
เป็นหนึ่งเดยีวกนั 26 ม.ีค.; 19-21 พ.ย.; 12 ธ.ค. 

มชัชริคลุ อคัคาร ์ 27-29 ม.ิย. 
ความมัง่คัง่ในศาสนา 30-31 ส.ค.; 1, 15, 21-22 ก.ย. 
ความยากล าบากและบททดสอบ 14-16 เม.ย.; 5 ก.ค.; 8-11 ส.ค.; 23-24, 30 ก.ย. 
ยคุของพระผูเ้ป็นเจ้า 22-23 ม.ีค.; 23-24, 29-30 เม.ย.; 6,9 ม.ิย.; 2-3 ก.ค.; 9 ก.ย.; 31 ม.ค. 
ความยติุธรรม 25 ม.ีค.; 2-3 ม.ิย.; 28 ส.ค.; 17 ก.ย.; 17 พ.ย. 
ความรกัและความสามคัคี 27-28 ม.ีค.; 16 พ.ค.; 23 ม.ิย.; 19 ส.ค.; 6-8, 26 ก.ย.; 14-15 ต.ค.; 16-17 พ.ย.; 18 ม.ค. 
ริสวนั 21, 28 เม.ย.; 2 พ.ค. 
รฐับาลและการปกครอง 17 พ.ค.; 3 ม.ิย.; 28-30 ต.ค.; 15 ก.พ. 
โลกน้ีและโลกหน้า 10 เม.ย. 
ความไว้วางใจได้ 27 ก.ค.; 31 ธ.ค.; 3-4, 17 ม.ค.; 1 ม.ีค. 

ในธุรกจิ 2, 19 ม.ค. 
ในราชการ 20-21 ม.ค.; 7 ก.พ. 

ความศรทัธา 13 ก.ย.; 5, 28 พ.ย.; 18 ธ.ค.; 19, 23 ม.ค. 
การศึกษา 13 ต.ค.; 24 พ.ย.; 16, 18-19 ธ.ค.; 16 ก.พ.; 16 ม.ีค. 
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การอบรมเดก็ 1, 16, 31 ต.ค.; 8 พ.ย.; 19 ธ.ค. 
พ่อแมอ่บรมลกู 2 ส.ค.; 7-8 พ.ย.; 28 ก.พ. 

เศรษฐศาสตร ์ 10 ต.ค.; 10 พ.ย.; 24 ม.ค.; 8-10 ก.พ. 
เริม่ตน้ทีห่มูบ่า้นและชาวนา 25-28 ม.ค. 
นายทุนและผูใ้ชแ้รงงาน 16 ม.ค.; 21-22 ก.พ. 

สตรี 6 ส.ค. 
สภายติุธรรมสากล 3 ม.ิย.; 6 ส.ค.; 29 พ.ย.; 29 ม.ค. 
สวรรค ์ 4 พ.ย.; 22 ม.ค.; 6 ม.ีค. 
สนัติภาพ 24-27 ต.ค.; 2 พ.ย.; 23 ก.พ. 
สามีภรรยา 6 พ.ย. 
ความสขุ 19 ก.ค.; 9 พ.ย. 
สขุภาพและการรกัษา 12 ส.ค.; 14-20 ก.ย.; 5-7 ธ.ค.; 5 ก.พ. 
การเสียสละ 4-5 ส.ค. 
การอธิษฐาน 3-4 เม.ย.; 13-15 ม.ิย.; 12-15 ส.ค.; 2 ม.ีค. 

ท าใหเ้กดิปญัญา 16 ส.ค.; 20-21 ธ.ค. 
ขออภยับาป 16 ม.ิย. 

อารยธรรม 12 ม.ค.; 11, 13, 27 ก.พ. 

ดชันี  

(ตามหนังสือภาษาองักฤษ) 

ADJ 
5 (5 ต.ค.), 19-20 (27 ก.ค.), 20 (19 พ.ค.), 23 (28 ส.ค.), 39 (9 ม.ิย., 21 ต.ค.), 42 (17 ส.ค.), 64 
(23 เม.ย.), 65 (24 เม.ย.), 65-66 (9 ม.ิย.), 66-7 (23 เม.ย.), 67-8 (23 เม.ย.), 69 (15 เม.ย., 16 
พ.ค.), 70 (29 ม.ีค., 19 พ.ค.), 70-1 (8 ม.ิย.), 72 (3 ก.ค.), 77 (22 เม.ย.) 

BC NO.2 (17 พ.ย.), NO.10 (30 ก..ค.), NO.12 (17 พ.ย.), NO.14 (18 เม.ย.), NO.19 (19 เม.ย.) 
BE 4 (2 ส.ค.), 24-5 (8 พ.ย.), 33 (7 พ.ย.), 49 (8 พ.ย.), 52 (7 พ.ย.) 

BNE 
101-2 (13 ม.ิย.), 102 (10 ต.ค.), 106 (20 ก.ย.), 108 (14 ก.ย.), 144-5 (21 ก.พ.), 171-2 (23 
ก.พ.), 193 (24 ก.พ.), 194 (24 ก.พ.), 248 (20 ก.พ.), 249 (20 ก.พ.) 

BPE 
9 (5 ม.ีค.), 13 (24 ม.ค., 22 ก.พ.), 14 (22 ก.พ.), 18 (9 ก.พ.), 19 (9 ก.พ.), 20 (10 ก.พ.), 24 (25 
ม.ค.), 34 (21 ก.พ.), 39 (25 ม.ค.), 40 (26 ม.ค.), 41-2 (27 ม.ค.), 43 (28 ม.ค.), 46 (8 ก.พ.), 57 
(11 ก.พ.), 58 (11 ก.พ.) 

BR 
6 Jan (6 ม.ค.), 25 May (20 พ.ค.), 3 July (18 ก.ค.), 24 Sept (23 ก.ย.), 3 Nov (3 พ.ย.), 18 
Nov (18 ต.ค.) 

BWF 254-5 (5 ม.ค.), 364 (26 ก.พ.), 402 (28 ม.ีค.) 

COC 

no.4 (14 ม.ค.), no.10 (19 ธ.ค.), no.15 (14 ม.ค.), no.16 (15 ม.ค.), no.385 (18 ธ.ค.), no.421 
(17 ธ.ค.), 1016 (7 ธ.ค.), no.1026 (7 ธ.ค.), no.1027 (6 ธ.ค.), no.1048 (5 ธ.ค.), no.1051 (6 
ธ.ค.), no.1419 (27 ม.ิย.), no.1422 (24 ม.ิย., 26 ม.ิย.), no.1533 (26 ก.ค.), no.1534 (6 ต.ค.), 
no.1685 (30 ม.ค.), no.1821 (13 ม.ค.), no.1915 (11 ม.ค.), no.2014 (31 ธ.ค., 19 ม.ค.), 
no.2043 (31 ธ.ค.), no.2047 (4 ม.ค.), no.2050 (17 ม.ค.), no.2054 (3 ม.ค.), no.2059 (19 ม.ค.), 
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no.2060 (1 ม.ค.), no.2061 (2 ม.ค.), no.2062 (2 ม.ค.), no.2068 (20 ม.ค.), no.2070 (21 ม.ค.), 
no.2073 (21 ม.ค.), no.2128 (31 ต.ค.), no.2134 (31 ต.ค.), no.2172 (2 พ.ย.), no.2188 (1 
พ.ย.), no.2190 (1 พ.ย.) 

COV 
13 Jan (18 ม.ค.), 12 Feb (3 ธ.ค.), 11 Aug (26 พ.ย.), 14 Aug (15 ต.ค.), 5 Nov (7 พ.ค.), 28 
Nov (28 พ.ย.) 

CP 18-9 (24 ต.ค.), 29 (25 ต.ค.), 39 (24 ต.ค.), 40-1 (25 ต.ค.), 43-4 (26 ต.ค.) 

DAL 
18 (19 ก.ค.), 23 (28 ส.ค.), 24-5 (13 ก.ย.), 27 (2 ม.ีค.), 46-7 (16 ส.ค.), 49 (14 ส.ค.), 50 (14 
ส.ค.), 73 (4 ส.ค.), 85 (11 ส.ค.), 89 (15 เม.ย.), 92 (5 ก.ค.), 93 (22 ธ.ค.), 111 (23 ม.ิย.) 

DR 18 (21 ม.ีค.), 18-21 (21 ม.ีค.), 21-21 (21 ม.ีค.) 
ESW 11-2 (28 พ.ค.), 32-3 (14 ธ.ค.), 74-5 (21 ก.ย., 22 ก.ย.), 83 (16 ธ.ค.) 
ET 7 (24 พ.ย.), 12 (17 ต.ค.), 18 (23 พ.ย.), 19-20 (24 พ.ย.) 
GPB 21 (23 พ.ค.), 99 (22 เม.ย.), 101-2 (12 พ.ย.), 309 (27 พ.ย.) 

GWB 

4-5 (15 พ.ค.), 11 (24 เม.ย.), 12 (3 พ.ค.), 29-30 (2 ก.ค.), 31 (21 เม.ย.), 37 (2 พ.ค.), 38 (29 
ก.พ.), 39 (4 พ.ค.), 45 (9 ก.ย.), 49 (7 ม.ค.), 49-50 (8 ม.ค.), 62 (18 ม.ิย.), 65-6 (8 พ.ค.), 66-7 
(9 พ.ค.), 67-8 (10 พ.ค.), 68-9 (11 พ.ค.), 71 (22 ก.ค.), 71-2 (23 ก.ค.), 72 (24 ก.ค.), 73 (1 
ม.ีค.), 78-9 (11 ต.ค.), 79-80 (12 ต.ค.), 82-3 (8 ม.ีค.), 90-1 (24 ม.ีค.), 94-6 (20 พ.ย.), 105-6  
(19 ต.ค.), 117-8 (14 พ.ค.), 139 (29 พ.ค.), 140-1 (29 ธ.ค.), 142 (4 ก.ค.), 149 (24 ธ.ค.), 150 
(25 ธ.ค.), 164 (27 ธ.ค.), 164-6 (28 ธ.ค.), 167 (21 ม.ิย.), 168-9 (31 ม.ค.), 175 (2 ม.ิย.), 175-6 
(10 ม.ิย.), 176 (11 ม.ิย.), 177 (19 ม.ิย.), 179 (19 ม.ิย.), 179-80 (25 ก.ย.), 185-6 (24 ส.ค.), 
186 (25 ส.ค.), 189 (20 ม.ิย.), 196-7 (30 ม.ีค.), 197-8 (30 ม.ิย.), 200 (1 ก.ค.), 204 (26 ธ.ค.), 
217 (19 พ.ย.), 220 (30 ม.ค.), 224-5 (10 ก.ค.), 228 (22 ม.ิย.), 241-2 (7 เม.ย.), 247 (17 ก.ย.), 
227 (11 ก.ค., 5 ก.ย.), 286 (27 ม.ีค.), 187-8 (18 พ.ย.), 288 (27 ม.ีค.), 289-90 (30 ส.ค.), 290 
(1 ม.ีค.), 292-3 (5 เม.ย.), 305-6 (25 ก.ค.), 309-10 (7 ต.ค.), 310-1 (16 ม.ิย.), 320 (30 เม.ย.), 
321 (8 ธ.ค.), 322-3 (3 ก.พ.), 326 (12 พ.ค.), 326-7 (13 พ.ค.), 328 (10 เม.ย.), 329 (14 เม.ย.), 
329-30 (1 ก.พ.), 337-8 (3 ม.ีค.), 338 (23 ม.ค.), 340 (6 ม.ิย.), 345-6 (13 เม.ย.) 

HQ no.25 (2 ก.ย.), no.31 (1 ก.ย.), no.42 (1 ก.ย.), no.47 (8 ต.ค.), no.48 (9 ต.ค.), no.57 (2 ก.ย.) 
IPMDA 18 (14 ม.ิย.), 20 (14 ม.ิย.), 22 (20 ธ.ค.), 23 (21 ธ.ค.), 27 (4 เม.ย.) 
KA no.7 (1 ม.ิย.), no.4-5 (31 พ.ค.) 
KI 15 (1 ธ.ค.), 80-1 (9 ม.ีค.), 81-3 (10 ม.ีค.), 211 (18 ธ.ค.), 231-2 (9 ก.ค.) 
LG 1988 no.66 (5 ส.ค.), 1988 no.2139 (7 ม.ิย.), 1983 no.1350 (10 ส.ค.) 

NDF 
no.2 (30 ธ.ค.), no.4 (31 ก.ค.), no.10 (31 ก.ค.), no.13 (1 ส.ค.), no.16 (121 ก.ค.), no.18 (8 
เม.ย., 27 เม.ย.), no.19 (8 เม.ย.) 

PBM no.6-7 (6 พ.ย.) 

PDC 
1-2 (26 ส.ค.), 3 (27 ส.ค.), 4-5 (18 ก.พ.), 25 (19 ก.ย.), 30-1 (18 ก.ย.), 88 (1 พ.ค.), 121 (21 
พ.ย.), 126 (21 พ.ย.) 
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PT 
45-6 (17 ม.ีค.), 69-70 (16 ก.พ.), 110-1 (22 ต.ค.), 165 (16 ก.พ.), 178 (9 ส.ค.), 179 (19 ก.ค.), 
180 (28 ม.ีค.) 

PUP 
36-7 (27 ต.ค.), 50 (16 ม.ีค.), 93 (19 ส.ค.), 246-7 (13 ส.ค.), 428-30 (2 ธ.ค.), 453 (1 เม.ย., 20 
ก.ค.), 455 (29 ม.ค.) 

SAQ 274-5 (16 ม.ค.) 

SDC 
16 (30 ต.ค.), 17 (28 ต.ค.), 20-22 (16 ก.ย.), 23 (29 ต.ค.), 23-4 (9 พ.ย.), 46 (12 ม.ค.), 59-60 
(10 ธ.ค.), 71-2 (15 พ.ย.), 73 (16 พ.ย.), 98-9 (14 พ.ย.), 103 (13 ธ.ค.), 108 (30 ต.ค.) 

SVFV 7 (2 เม.ย.), 7-8 (19 ม.ีค.), 22 (15 ส.ค.), 32-33 (11 พ.ย.), 35-6 (20 ม.ีค.), 28 (9 ม.ค.) 

SWAB 

3 (3 ต.ค.), 15-6 (13 พ.ย.), 17-8 (29 พ.ค.), 24 (8 ก.ย., 22 พ.ย.), 26 (9 เม.ย.), 27 (26 ก.ย.), 30 
(13 ก.ค.), 34 (4 ต.ค.), 55-6 (8 ส.ค.), 68 (7 ส.ค.), 71-2 (9 ธ.ค.), 73 (18 พ.ค.), 76 (5 ส.ค.), 78-
9 (15 ก.ย.), 79-80 (6 ส.ค.), 80 (20 เม.ย.), 81 (6 ก.พ., 16 พ.ค.), 82 (29 ก.ค.), 83 (29 ก.ค.), 
90-1 (4 ม.ิย.), 92-3 (17 พ.ค.), 94 (11 ธ.ค.), 95 (29 ม.ิย.), 95-6 (28 ม.ิย.), 111 (28 เม.ย.), 120-
1 (9 ส.ค.), 125 (28 ก.พ.), 126 (1 ต.ค.), 127 (19 ธ.ค.), 132-3 (27 ก.พ.), 143 (16 ต.ค.), 146 
(10 ก.ย.), 146-7 (11 ก.ย.), 147-8 (12 ก.ย.), 149 (2 ต.ค.), 151-2 (5 ก.พ.), 154-6 (20 ก.ย.), 
156 (5 ธ.ค.), 161-2 (12 ส.ค.), 175 (4 ก.ย.), 177 (12 เม.ย.), 177-8 (10 เม.ย.), 178 (6 เม.ย.), 
181 (27 ก.ย.), 182 (16 เม.ย.), 190 (20 ส.ค.), 191-2 (29 ส.ค.), 193-5 (11 เม.ย.), 199-200 (21 
ส.ค.), 201 (22 ส.ค.), 202-3 (26 ก.พ.), 203 (18 ม.ค.), 203-4 (13 ธ.ค.), 205 (24 ก.ย.), 210 (30 
พ.ย.), 233 (4 ธ.ค.), 239 (16 เม.ย.), 244 (18 ม.ีค.), 245-6 (17 เม.ย.), 262-3 (30 พ.ค.), 265 (28 
ก.ย.), 268 (3 ก.ย.), 268-9 (18 ส.ค.), 270 (17 ส.ค.), 271 (29 ก.ย.), 280-1 (30 ก.ย.), 302 (10 
พ.ย.) 

SWB 

11 (26 พ.ค.), 12 (27 พ.ค.), 13-4 (6 ก.ค.), 14 (7 ก.ค.), 15,6 (27 พ.ค.), 16 (7 ก.ค.), 21-2 (8 
ก.ค.), 31-2 (25 พ.ค.), 56 (7 ก.ย.), 77 (4 พ.ย., 10 ม.ค.), 77-8 (3 เม.ย.), 78 (4 เม.ย.), 79 (4 
พ.ย.), 87 (21 พ.ค.), 88 (16 ธ.ค.), 94 (15 ม.ิย.), 118 (13 ม.ีค.), 120-1 (12 ม.ีค.), 123-4 (11 
ม.ีค.), 133 (5 พ.ย.), 139 (14 ม.ีค.), 148 (15 ม.ีค.), 157-8 (22 ม.ค.) 

TB 

4-5 (29 เม.ย.), 44 (15 ธ.ค.), 51 (31 ส.ค.), 51-2 (16 ม.ีค.), 63 (3 ส.ค.), 66-7 (25 ม.ีค.), 69 (5 
ม.ีค., 23 ธ.ค.), 71 (7 ม.ีค.), 91 (17 ม.ีค.), 93 (3 ม.ิย.), 122-3 (17 ก.พ.), 140-1 (16 ก.ค.), 141 
(17 ก.ค.), 142 (15 ก.ค.), 143-4 (12 ก.พ.), 149-50 (13 ก.พ.), 150-1 (14 ก.พ.), 151 (15 ก.พ.), 
161-2 (13 ต.ค.), 162 (14 ต.ค.), 189 (6 ม.ีค.), 189-90 (18 ม.ีค.), 221 (26 พ.ย.), 242 (19 ก.พ.), 
264 (19 ก.พ.), 262 (4 ม.ีค.), 265-6 (25 ก.พ.), 268 (4 ม.ีค.) 

TDP 50 (6 ก.พ.), 53 (6 ก.ย.), 93-4 (12 ธ.ค.) 

WOB 

36 (26 ม.ีค.), 39 (26 ม.ีค.), 104 (26 เม.ย.), 106 (14 ก.ค.), 107 (22 ม.ีค., 25-6 เม.ย.), 109 (17 
ก.ค., 21 ก.ค.), 110-1 (28 ก.ค.), 111-2 (23 ต.ค.), 116 (31 พ.ค.), 117 (22 พ.ค.), 124 (24 พ.ค.), 
125 (23-4 พ.ค.), 126 (20 ต.ค.), 138 (24 พ.ค.), 139 (25 พ.ย.), 164-5 (ม.ิย.), 167 (23 ม.ีค.), 
174 (4 ก.พ.) 

WT 18-9 (25 พ.ย.) 
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ค าอธิบายศพัท ์

กรณุามยั  ลว้นแลว้ดว้ยกรณุา 
ชโลทร  แมน่ ้า 
ดุลยภาพ  ความเท่ากนั  ความเสมอกนั 
ทนิกร  ดวงอาทติย ์
ทวิากาล  เวลากลางวนั 
ธรณ ี  แผ่นดนิ 
ธรรมธาดา ผูท้รงธรรม 
ธรรมววิรณ์ การเปิดเผยพระธรรม 
ธรรมาทติย ์ ดวงอาทติยแ์ห่งธรรม (พระศาสดา) 
นวกรรม  การก่อสรา้ง 
นารา  รศัม ี
บรบิาล  ดแูลรกัษา 
ประทนิ  ท าใหส้ะอาด 
ปรยีา  เป็นทีร่กั 
พรหมกาย กายอนัประเสรฐิ 
พโิรธ  โกรธ 
ไพบลูย ์  ความเตม็เป่ียมเตม็ที ่
ภสัมธุล ี  ธุล ี
เมธา  ปญัญา  ความรู ้
รสนา  ลิน้ 
วรกาย  กายอนัประเสรฐิ 
วสนัตฤด ู ฤดใูบไมผ้ลติ 
วสุธา  แผ่นดนิ 
วายุ  ลม 
วารทิ  เมฆ 
วภิา  แสงสว่าง  ความงดงาม 
วมิล  ไรม้ลทนิ 
วศิษิฏ ์  เลศิ  ยอดเยีย่ม 
สมโพธน์  ค ารอ้งเรยีก 
สรรพภาวะ ธรรมชาตทิัง้ปวง 
สนันิวาส  ทีอ่ยู ่
สุคนธรส  กลิน่หอม 
สุรยินั  ดวงอาทติย ์
อนนัต ์  ไมม่สีิน้สุด 
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อภบิาล  บ ารงุรกัษา  ปกครอง 
อภริด ี  ความยนิดยีิง่ 
อหงัการ  ความถอืตวัทะนงตวั 
อากร  บ่อเกดิ 
อาชา  มา้ 
อานน  ช่องประตู 
อาภา  รศัม ี ความสว่าง 
อทิธ ิ  ฤทธิ ์ อ านาจ 
อุดมภาพ  สภาพอนัสงูสุด 
อเนกอนนัต ์ มากมาย 
โอฬาร  ใหญ่โต  ยิง่ใหญ่ 


