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ดอกไม้ในสวนเดียวกนั 
 

พระผูเ้ป็นเจ้า 

 พระผูเ้ป็นเจา้มเีพยีงองคเ์ดยีวเท่านัน้ แต่คนทัง้หลายเรยีกพระองคด์ว้ยพระนามทีต่่างกนั 

 ผูค้นทัง้หลายในโลกต่างกส็วดมนตอ์ธษิฐานถงึพระผูเ้ป็นเจา้องคเ์ดยีวกนั เราบางคนไม่ทราบเรื่องนี้ 
ต่างกค็ดิว่าพระผูเ้ป็นเจา้ของเราต่างไปจากพระผูเ้ป็นเจา้องคท์ีผู่อ้ ื่นมคีวามศรทัธานับถอื 

 เมื่อใดก็ตามที่เรามคีวามเขา้ใจว่า ทุกๆ คนต่างก็รกัพระผู้เป็นเจ้าองค์เดยีวกนั เราก็จะนึกถึงคน
ทัง้หลายในโลกนี้เหมอืนกบัว่าเราเป็นสมาชกิครอบครวัใหญ่ครอบครวัเดยีวกนั 

มนุษยชาติ 

 พระผู้เป็นเจา้ทรงสรา้งทุกสรรพสิง่ในโลก พระองค์ทรงสรา้งดวงอาทติย ์และดวงดาวที่สองแสงใน
เวลากลางคนื ทรงสร้างบรรดาดอกไม้แสนสวยและฝูงนกทัง้หลายรวมถึงสรรพสตัว์ทัง้มวลที่เราเห็นอยู่
รอบตวัเรา 

 แต่ในบรรดาสิง่ทัง้หลายที่พระองค์ทรงสรา้งขึ้นมาในโลกนี้ มแีต่เพียงมนุษยเ์ท่านัน้ที่สามารถรบัรู้
เกีย่วกบัองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้และสามารถทีจ่ะรกัพระองค ์

 หากว่าเราตดัสนิใจทีจ่ะเชื่อฟงัพระผู้เป็นเจา้และด าเนินชวีติตามพระประสงค์ของพระองค์ เราจะมี
ความสุขอยู่เสมอ แต่เมื่อใดกต็ามทีเ่ราลมืพระผูเ้ป็นเจา้และพยายามทีจ่ะท าตามแต่ใจของเราเอง เราจะไม่มี
ความสุขเลย 

พระศาสดา 

 เราจะเรยีนรูเ้กีย่วกบัพระผูเ้ป็นเจา้ไดอ้ย่างไร พระศาสดาคอืครผููม้าจากพระผูเ้ป็นเจา้ ไดม้าสอนเรา
เกี่ยวกบัพระองค์ในช่วงเวลาที่ต่างกนั พระศาสดาทุกพระองค์ต่างก็สอนว่า พระผู้เป็นเจ้าทรงรกัเราและ
ตอ้งการใหเ้รารกัพระองคเ์ป็นการตอนแทน 

 นี่คือพระนามของพระศาสดาที่มาจากพระผู้เป็นเจ้า มีด้วยกัน 7 พระองค์ คือ พระโมเสส 
พระกฤษณะ พระโซโรแอสเตอร ์พระพุทธเจา้ พระเยซคูรสิต ์พระโมฮมัหมดั พระบาฮาอุลลาห์ 

 พระศาสดาทุกพระองคท์รงเป่ียมไปดว้ยความรกั ทุกพระองคต่์างกป็ระสูตใินทอ้งถิน่ทีต่่างกนัในโลก
ของเราน้ี ทุกพระองคไ์ดท้รงน าความสุขและความยนิดมีาสู่บุคคลใดกต็ามทีเ่ชื่อฟงัพระองค ์
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พระโมเสส 

 เมื่อหลายร้อยปีผ่านมา มคีนอยู่ 12  เผ่า คนเหล่านี้ต้องท างานหนักให้กบัเจา้นายที่โหดรา้ย พระ
โมเสสซึง่ในเวลานัน้ยงัชพีอยูด่ว้ยการตอ้นฝงูแกะไดเ้ขา้มาช่วยผูค้นเหล่านัน้ 

 พระโมเสสไดน้ าคนทัง้ 12 เผ่า ไปยงัดนิแดนอกีแห่งหนึ่ง ซึ่งผูค้นเหล่านัน้สามารถใชช้ีวติอย่างเป็น
อสิระ พระโมเสสสอนให้พวกเขาเชื่อฟงัพระผู้เป็นเจา้ ยกย่องบดิามารดา และมคีวามรกัให้แก่กนัและกนั 
พระองค์ได้สอนว่าพวกเขาควรจะรกัษาความสะอาด และมคีวามซื่อสตัย์ และจะต้องไม่ลมืที่จะสวดมนต์
อธษิฐานถงึพระผูเ้ป็นเจา้ 

 ผูค้นในทุกๆ เผ่าต่างก็เชื่อฟงัพระโมเสส และในภายหลงัได้กลายเป็นชาตทิี่ยิง่ใหญ่ ต่อมาพวกเขา
จงึไดช้ื่อว่า “ชาวยวิ” 

พระกฤษณะ 

 พระกฤษณะทรงเป็นพระศาสดาผู้มาจากพระผู้เป็นเจา้ ทรงสอนให้คนทัง้หลายรูว้่า พวกเขาจะรกั
พระผู้เป็นเจา้และจะเชื่อฟงักฎบญัญตัขิองพระองค์ได้อย่างไร ทรงสอนว่าเราแต่คนควรจะพยายามท างาน
ของเราใหด้ทีีสุ่ดเท่าทีจ่ะท าได ้การกระท าเช่นนี้จะน าความสุขใจมาสู่ตวัเราเองและผูอ้ื่นดว้ย 

 พระกฤษณะทรงประสูตใินเวลาที่นานมาแลว้ ทรงใชเ้วลาในยามที่ทรงเป็นเยาวชนดว้ยการเป็นคน
เลี้ยงววั และอาศยัอยู่ในหมู่ชาวบ้านธรรมดา ในภายหลงัพระกฤษณะได้ทรงเป็นผู้ปกครองดนิแดงแคว้น
เลก็ๆ แควน้หน่ึงในประเทศอนิเดยี 

 ประชาชนส่วนใหญ่ทีอ่าศยัอยู่ในประเทศอนิเดยีวเป็นผูท้ีน่ับถอืพระกฤษณะ พวกเขาไดช้ื่อว่า “ชาว
ฮนิด”ู 

พระโซโรแอสเตอร ์

 พระโซโรแอสเตอรท์รงประสูตใินหมู่คนทีบู่ชาดวงอาทติย ์พระโซโรแอสเตอรส์อนพวกเขาว่าพระผู้
เป็นเจา้ไดท้รงสรา้งดวงอาทติย ์ฉะนัน้พวกเขาสมควรทีจ่ะนับถอืบูชาพระผูเ้ป็นเจา้ แต่ว่าผูค้นเหล่านัน้ต่างก็
กล่าวว่าบรรพบุรุษของพวกเขาต่างก็นับถอืบูชาดวงอาทติยแ์ละพวกเขาควรจะปฏบิตัติามขนมธรรมเนียม
ประเพณดีัง้เดมิ  

 เมื่อเวลาผ่านไปไม่นาน พระเจ้าแผ่นดนิได้มคีวามเลื่อมใสในพระโซโรแอสเตอร์ เมื่อ เป็นดงันัน้
ประชาชนจงึเริม่รบัฟงัพระองค ์
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 พระโซโรแอสเตอร์ให้พวกเขาเลอืกระหว่างความดแีละความชัว่ พระองค์ได้สอนว่าพวกเขาควร
พยายามทีจ่ะคดิถงึแต่สิง่ทีด่ ีใชค้ าพดูทีด่ ีและมคีวามประพฤตทิีด่อียูเ่สมอ 

 ผูค้นทีเ่ป็นสาวกของพระโซโรแอสเตอรไ์ดช้ื่อว่า “โซโรแอสเตรยีน” หรอื “ปารซ์”ี 

พระพทุธเจ้า 

 พระพุทธเจา้ทรงเป็นเจา้ชายผูท้รงอ่อนโยน ทรงสละพระราชวงัและทรพัยส์มบตัทิัง้มวลเพื่อทีจ่ะใช้
ชวีติอยา่งเรยีบงา่ย ทรงใชเ้วลาในช่วงชวีติของพระองคส์ัง่สอนใหผู้ค้นทัง้หลายรูว้่าพวกเขาสามารถจะบรรลุ
ถงึความสุขทีแ่ทจ้รงิไดอ้ยา่งไร 

 พระพุทธเจา้สอนว่า หากเราจะคดิเพยีงแต่จะกอบโกยความร ่ารวยและใชช้วีติอยู่อย่างสุขสบายเพยีง
อย่างเดยีวเท่านัน้ เราจะไม่มวีนัที่จะมคีวามสุขได้ เราจะมคีวามสุขได้หากว่าเราจะหยุดประพฤตตินอย่าง
เหน็แก่ตวั และยตุคิวามโลภลงได ้

 ผูท้ีน่ับถอืพระพุทธเจา้ไดช้ื่อว่า “ชาวพุทธ” พระพุทธเจา้ทรงบอกให้สาวกของพระองค์ทราบว่ายงัมี
พระศาสดาองคอ์ื่นๆ ทีอ่ยู่ในฐานะเช่นเดยีวกบัพระองค ์ซึง่จะเสดจ็มาสอนพวกเขาเช่นเดยีวกบัพระองค ์

พระเยซูคริสต์ 

 พระเยซูครสิต์มอีาชพีช่างไมธ้รรมดาเท่านัน้ ในภายหลงัทรงใชเ้วลาในช่วงชวีติของพระองคส์ัง่สอน
ผูค้นเกีย่วกบัพระผูเ้ป็นเจา้ 

 ในเวลาที่พระเยซูครสิต์ยงัมชีวีติอยู่นัน้ ผู้คนส่วนมากจะเข้าฟงัธรรมะในโบถส์และปฏบิตัตินตาม
ขนมธรรมเนียมซึง่พวกเขาไดเ้รยีนรูม้าจากบรรพบุรุษของพวกเขา แต่พระเยซูครสิต์กล่าวว่าการปฏบิตัติน
ดงักล่าวจะไม่มปีระโยชน์แต่อย่างใดหากว่าพวกเขาไม่มคีวามรกัในองค์พระผู้เป็นเจา้อย่างแท้จรงิ และไม่
ยอมช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั 

 พวกคนที่ชัว่รา้ยต่างไม่พอใจในค าสอนของพระเยซูครสิต์และได้น าพระองค์ไปประหาร ผู้ที่นับถอื
พระเยซคูรสิตไ์ดช้ื่อว่าเป็น “ชาวครสิต”์ 

 พระเยซูครสิต์ทรงกล่าวว่าพระองคจ์ะเสดจ็กลบัมาอกีครัง้ เช่นเดยีวกบัทีพ่ระกฤษณะไดท้รงสญัญา
ไว ้

พระโมฮหัมดั 

 พระโมฮมัหมดัประสูตใินหมู่ชนเผ่าที่ยงัไม่มคีวามเจรญิ พวกเขามกัจะต่อสู้กนัเองอยู่เสมอ และมี
ความโหดรา้ยอยา่งมากต่อเหล่าสตรใีนหมูพ่วกเขา 
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 พระโมฮมัหมดัเป็นผู้ที่ต้องรบัผิดชอบดูแลฝูงอูฐจ านวนหลายตัวซึ่งใช้เป็นพาหนะขนสินค้าข้าม
ทะเลทราย ทุกๆ คนต่างมคีวามไวว้างใจในพระองค ์และเรยีกพระองคว์่า “ผูซ้ื่อสตัย”์ แต่ว่าเมื่อพระองคเ์ริม่
สอนผูค้นเหล่านัน้ว่าพวกเขาควรจะเชื่อฟงัพระผู้เป็นเจา้และเปลี่ยนแปลงการด าเนินชวีติที่เลวรา้ยของเขา
เสยีใหม ่คนเหล่านัน้กลบักลายเป็นศตัรขูองพระองค ์

 ในภายหลงั เมือ่พวกเขาพรอ้มทีจ่ะรบัฟงัค าสอนของพระโมฮมัหมดั พระองคไ์ดส้อนใหพ้วกเขารูจ้กั
สวดมนตอ์ธษิฐานถงึพระผูเ้ป็นเจา้ พวกเขาไดก้ลายมาเป็นคนด ีและด าเนินชวีติอยูอ่ยา่งสนัต ิ

 ผูท้ีเ่ป็นสาวกของพระโมฮมัหมดัไดช้ื่อว่าเป็น “ชาวมสุลมิ” 

พระบาฮาอลุลาห์ 

 พระบาฮาอุลลาหเ์ป็นบุตรชายของผูสู้งศกัดิ ์และมคีวามส าคญัมากผูห้นึ่ง เช่นเดยีวกบัพระพุทธเจา้ 
พระบาฮาอุลลาหป์ระสตูทิ่ามกลางความร ่ารวย แต่พระองคก์ลบัไมท่รงผกูพนัต่อสิง่เหล่านัน้เลย 

 พระบาฮาอุลลาหไ์ดเ้สดจ็มาสอนเราถงึการด าเนินชวีติตามพระประสงคข์องพระผูเ้ป็นเจา้ 

 พระบาฮาอุลลาห์ทรงสอนพวกเราว่าคนทัง้หลายในโลกนี้ไม่ว่าจะแตกต่างกนัเพียงใดในเวลานี้
สมควรทีจ่ะเชื่อฟงัพระศาสดาของพระผูเ้ป็นเจา้ทุกพระองค ์และเรยีนรูท้ีจ่ะท างานรว่มกนัดัง่พีน้่อง 

 ในทุกๆ ประเทศต่างกม็ปีระชาชนจ านวนหน่ึงทีเ่ลื่อมใสในพระบาฮาอุลลาหแ์ละพยายามอย่างหนักที่
จะเชื่อฟงัพระองค ์คนเหล่านัน้ไดช้ื่อว่า “ชาวบาไฮ” 

การเช่ือฟัง 

 เราทุกคนเชื่อฟงัพ่อแมข่องเรา เพราะเรารกัท่าน เราต่างกร็ูว้่าไม่ว่าท่านจะบอกใหเ้ราท าสิง่ใดกต็าม
สิง่นัน้จะตอ้งเป็นสิง่ทีด่สี าหรบัเรา 

 เราเชื่อฟงัพระศาสดาของพระผูเ้ป็นเจา้ เพราะว่าเรารกัทุกๆ พระองค ์และเราต่างกร็ูว้่าค าสอนของ
พระศาสดาทัง้หลายนัน้เป็นสิง่ทีด่สี าหรบัเรา 

 เมื่อใดกต็ามทีเ่รารบัฟงัค าสอนของพระศาสดาทัง้หลายและปฏบิตัติามค าสอนนัน้เรากจ็ะมคีวามสุข 
ทนัททีีเ่ราไมย่อมเชื่อฟงัพระองคเ์ราจะตอ้งพบกบัความทุกขย์ากแน่นอน 

 บทเรยีนทุกบทในหนังสือเล่มนี้สอนเราให้รู้ว่าเราควรจะปฏิบตัิตามค าสอนของพระศาสดาทุกๆ 
พระองค ์
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บทสวดมนต์ 

 เมือ่ไรกต็ามทีเ่ราสวดมนตอ์ธษิฐาน เวลานัน้เราก าลงัสนทนากบัพระพระผูเ้ป็นเจา้ พระผูเ้ป็นเจา้ทรง
รกัเรา และปรารถนาใหเ้ราสนทนากบัพระองคท์ุกๆ วนั 

 นี่คอืบทสวดมนต์ทีม่คีวามไพเราะบทหนึ่ง ซึง่เราสามารถทีจ่ะท่องจ าใหข้ึน้ใจและสวดมนต์อธษิฐาน
วนัละ 1 ครัง้ 

 “ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้เจา้ ขา้พเจา้ขอเป็นสกัขพียานว่า พระองคท์รงสรา้งขา้พเจา้ขึน้มา เพื่อให้
รู้จกัและบูชาพระองค์ บดันี้ข้าพเจ้าขอยนืยนัความไร้อ านาจของจ้าพเจ้าและความทรงเดชานุภาพของ
พระองค ์ความยากไรข้องขา้พเจา้ และความมัง่คัง่ของพระองค ์ 

 ไม่มพีระผูเ้ป็นเจา้อื่นใดนอกจากพระองค ์พระผูท้รงช่วยเหลอืในภยนัตราย พระผูท้รงด ารงอยู่ดว้ย
ตนเอง 

รุ่งอรณุ 

 ช่วงเวลาทีด่ทีีสุ่ดส าหรบัการสวดมนต์อธษิฐานคอืยามรุ่งอรุณ ในยามนี้เป็นช่วงระหว่างความมดืมน
ของยามค ่าคนืก าลงัจะสิน้สุดลง และวนัใหมก่ าลงัจะเริม่ตน้ 

 เมือ่เราตื่นนอนในเวลารุง่อรณุเราสมควรจะสนทนากบัพระผูเ้ป็นเจา้ และขอใหพ้ระองคท์รงคุม้ครอง
เราตลอดทัง้วนั 

 นี่คอืบทอธษิฐานอกีบทหนึ่งส าหรบัเราใชอ้ธษิฐานในยามรุง่อรณุ 

 “ ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าโปรดน าทางข้าพเจ้า โปรดคุ้มครองข้าพเจ้า โปรดบนัดาลให้ข้าพเจ้าเป็น
ตะเกยีงทีส่ว่างไสวและดาราทีสุ่กใส พระองคค์อืพระผูท้รงอ านาจ พระผูท้รงอานุภาพ” 

ขอบพระคณุพระผู้เป็นเจ้า 

 พระผูเ้ป็นเจา้ทรงสรา้งสรรพสิง่ทัง้หลายในโลกนี้ทีม่คีวามจ าเป็นส าหรบัเรา เราไดร้บัอาหารจากพืน้
แผ่นดนิ และน ้าจากล าธารใสสะอาดที่ไหลมาจากภูเขาสูง มสีิง่ต่างๆ มากมายทีเ่ราสามารถน ามาท าเครื่อง 
นุ่งห่มส าหรบัสวมใส และส าหรบัปลกูสรา้งบา้นเพื่อเป็นทีอ่ยูอ่าศยั 

 พระผู้เป็นเจา้ทรงสรา้งพื้นดนิให้เป็นสถานที่สวยงามส าหรบัเรา ขอให้มองไปรอบๆ ตวัเราแล้วจะ
เหน็ว่าดอกไมน้านาพรรณนัน้สวยงามเพยีงใด ฝงูนกและเหล่าผเีสือ้กเ็ช่นเดยีวกนั เมื่อสงัเกตุใหด้แีลว้จะเหน็
ว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงใช้รูปทรงและสสีนัที่หลากหลาย นกแต่ละตวัต่างก็มบีทเพลงที่ขบัรอ้งเป็นของตวัเอง 
ดอกไมท้ีห่อมหวลทุกพรรณต่างกม็กีลิน่หอมทีต่่างกนั 

 เราจะตอ้งจ าไวเ้สมอทีจ่ะขอบพระคุณพระผูเ้ป็นเจา้ส าหรบัสิง่อนัประเสรฐิสุดเหล่านี้ทุกๆ สิง่ 
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ความรกั 

 “จงฉายแสงแห่งความรกัอนัหาทีส่ ิน้สุดมไิดน้ี้ใหแ้ก่ทุกๆ คน ทีท่่านพบพาน” 

 เราทุกคนต่างกร็กัครอบครวัของเรา แต่ว่ากย็งัไม่เพยีงพอ เราจะต้องรกัทุกๆ คนไม่ว่าเขาจะมเีชื้อ
ชาตใิดหรอืเป็นประชาชนของประเทศใดกต็าม 

 พระผู้เป็นเจา้ทรงสรา้งมนุษยท์ุกคนในโลกนี้ เมื่อเรารกัพระผู้เป็นเจา้เราจะรกัทุกๆ คนที่พระองค์
ทรงสรา้ง 

 เราไมส่ามารถจะรกัผูอ้ื่นไดห้ากว่าเราจะมองเหน็แต่ขอ้บกพร่องของเขาเท่านัน้ แต่ว่าเราจะรกัเขาได้
เมือ่เราพยายามทีจ่ะมองใหเ้หน็คุณสมบตัทิีด่ขีองเขา 

เคร่ืองประดบัท่ีแท้จริง 

 คนจ านวนมากสวมเครื่องประดบัหรอืเสือ้ผา้ทีส่วยงามเพื่อว่าเขาจะไดดู้ดขีึน้ สิง่เหล่านี้อาจสูญหาย 
หรอืเสื่อมสลายลงได ้

 แต่ว่ายงัมเีครื่องประดบัอื่นๆ อีกหลายประเภทที่จะได้มวีนัสูญหายไปได้ เช่น สจัจะธรรม ความ
ซื่อสตัย ์ความสุภาพอ่อนน้อม และคุณสมบตัทิีด่อีื่นๆ อกีมากซึง่เปรยีบเสมอืนเครื่องประดบัทีจ่ะท าให้พระผู้
เป็นเจา้มองดสูวยงามในสายตาของทุกๆ คนทีไ่ดรู้จ้กัเขา 

 ขอใหเ้ราพยายามสะสมเครื่องประดบัทีแ่ทจ้รงิเหล่านี้ไวเ้พราะเราสามารถจะน าตดิตวัไปไดเ้สมอไม่
ว่าเราจะไปทีใ่ดกต็าม 

วาจาสตัย ์

 “วาจาสตัยค์อืรากฐานของคุณธรรมทัง้ปวง” 

 อาจจะไม่ง่ายเสมอไปที่จะพูดความจรงิ แต่เราจะต้องพยายามอย่างมากที่จะปฏบิตัใิห้ตดิเป็นนิสยั 
เราควรจะขอใหพ้ระผูเ้ป็นเจา้ช่วยใหเ้ราเป็นคนทีม่สีจัจะธรรม 

 หากว่าเราไม่ได้เรยีนรูบ้ทเรยีนนี้ ในขณะที่เรายงัเป็นเดก็อยู่ ต่อไปจะเป็นสิง่ที่ยากมากยิง่ขึน้ที่จะ
เรยีนรูใ้นเวลาทีเ่ราเตบิโตเป็นผูใ้หญ่ 

 ขอใหเ้ราจงตัง้ใจใหม้ัง่คงว่าเราจะเป็นผูท้ีม่วีาจาสตัยอ์ยูเ่สมอ และจะไมม่วีนัทีจ่ะพดูโกหก 
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รกัษาค าสญัญา 

 “จงอยา่พดูในสิง่ทีเ่จา้เองท าไมไ่ด”้ 

 เมือ่เราสญัญาว่าจะท าสิง่ใดเราตอ้งจ าไวเ้สมอว่า เราจะตอ้งท าใหไ้ดต้ามนัน้ 

 หากว่าเราไมแ่น่ใจว่าเราจะสามารถรกัษาค าพูดของเราไดห้รอืไม ่เรากไ็มค่วรใหค้ าสญัญากบัใคร 

 จงจ าไวเ้สมอว่า ทุกครัง้ที่เราต้องการจะให้ค าสญัญาว่าจะท าสิง่ใดสิง่หนึ่ง หลงัจากทีใ่ห้สญัญาแล้ว 
ขอใหพ้ยายามรกัษาสญัญานัน้ไมว่่าจะมคีวามยากล าบากเพยีงใดกต็าม 

ความกรณุา 

 พระผู้เป็นเจา้ทรงมคีวามกรุณาอย่างท่วมท้น พระองค์ทรงประทานทุกสิง่ทุกอย่างที่มอียู่ในโลกนี้
ให้แก่เรา พ่อแม่ของเรา มติรสหายของเรา บ้านที่เราอาศยั และสิง่ที่ดต่ีางๆ อกีมากมายที่เป็นของเรานัน้
ลว้นเป็นของขวญัจากพระผูเ้ป็นเจา้ทัง้สิน้ 

 เรากเ็ช่นกนัควรฝึกฝนตนเองใหเ้ป็นผูม้คีวามกรณุา และพระผูเ้ป็นเจา้มพีระประสงคใ์หเ้ราแบ่งปนัสิง่
ดีๆ  ทีเ่รามอียูใ่หแ้ก่ผูอ้ื่นบา้งและไมค่วรเกบ็สิง่เหล่านัน้ไวเ้ป็นของตนเองเพยีงผูเ้ดยีว 

 คนทีม่คีวามกรุณาอย่างกวา้งขวาง และไดแ้บ่งปนัสิง่ทีเ่ขามอียู่ใหม้ากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะท าได ้พระผูเ้ป็น
เจา้ทรงโปรดปรานคนเหล่าน้ีและจะประสาทสิง่ทีด่ใีหแ้ก่เขามากยิง่ขึน้ไปอกี เพื่อเป็นการตอบแทนน ้าใจของ
เขา 

ความซ่ือสตัย ์

 ผูท้ีม่คีวามซื่อสตัยจ์ะไม่มวีนัหยบิฉวยสิง่ของทีเ่ป็นของผู้อื่น เราจะพอใจหรอืไม่หากว่ามคีนบางคน
มาหยบิสิง่ของของเราไปโดยไมไ่ดข้ออนุญาต เรายอ่มจะไมพ่อใจแน่นอน 

 ดงันัน้เราจงึไม่ควรทีจ่ะหยบิสิง่ของทีเ่ป็นของผูอ้ื่นไปเช่นเดยีวกนั เวลาทีเ่พื่อนของเราขอใหเ้ราเกบ็
รกัษาสิง่ของของเขาไวเ้ราจะตอ้งดแูลสิง่ของนัน้ใหด้ทีีสุ่ดและส่งคนืใหแ้ก่เจา้ของเมือ่ถงึเวลาทีเ่ขามารบัคนื 

ความสภุาพอ่อนน้อม 

 “ขอใหพ้ระพรอนัประเสรฐิจงสถติอยูก่บับุคคลผูม้คีวามสว่างไสวดว้ยแสงแห่งความสุภาพอ่อนน้อม” 

 เราควรจะแสดงความสุภาพอ่อนน้อมต่อคนทุกๆ คนไม่เพยีงแต่เฉพาะญาตผิูใ้หญ่หรอืผูสู้งวยัในหมู่
พวกเราเท่านัน้แต่รวมไปถงึในหมูเ่พื่อนของเราดว้ย แมก้ระทัง่เดก็ทีเ่ลก็กว่าเรากต็าม 
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 เราสามารถแสดงความสุภาพอ่อนน้อมในขณะทีเ่ราก าลงัสนทนากบัผูอ้ื่นและในวธิทีีเ่ราปฏบิตัตนต่อ
เขา 

 เราสามารถแสดงใหเ้หน็ว่าเราเป็นผูม้คีวามสุภาพอ่อนน้อมโดยการไม่พูดโต้ตอบเมื่อมผีูอ้ื่นว่ากล่าว
เราดว้ยค าพดูทีไ่รค้วามเมตตา 

ความเมตตา 

 เดก็เลก็ๆ และผูป้ว่ยไมส่ามารถดแูลตนเองได ้พวกเขาต้องการความช่วยเหลอืจากเรา เราจะปฏบิตัิ
ต่อเขาดว้ยความเมตตาอยา่งทีสุ่ดและจะตอ้งไมแ่สดงความไมพ่อใจ หรอืขาดความอดทนต่อเขา 

 เมื่อเวลาทีพ่่อแม่ของเราก าลงัยุ่งอยู่กบังานอื่น เราจะต้องช่วยดูแลน้องๆ ทีย่งัเล็กอยู่ เมื่อเวลาทีเ่รา
เล่นกบัเดก็คนอื่นๆ เราควรจะมคีวามอ่อนโยนและใหค้วามเมตตาเป็นพเิศษโดยเฉพาะกบัเดก็ทีย่งัเลก็กว่า 

สรรพสตัว ์

 ในโลกนี้ยงัมสีรรพสตัวอ์ยูม่ากมายหลายชนิด บางชนิดมปีระโยชน์อยา่งยิง่ต่อเรา 

 ในประเทศหลายประเทศผู้คนใช้มา้และสตัว์อื่นเป็นพาหนะส าหรบัเดนิทางไปยงัที่ต่างๆ เขาใช้ววั
ลากเกวยีนที่บรรทุกของหนักหรอืไม่ก็ใช้ส าหรบัไถนาให้แก่เขา สตัว์บางชนิดผลติน ้านม บางชนิดให้ขนที่
อ่อนนุ่ม หรอืแผ่นหนงัแก่เรา 

 ขอให้พยายามนับจ านวนสตัว์ที่มปีระโยชน์แก่เราทัง้หมดเท่าที่เรารู้จกัและขอให้นึกถึงประโยชน์
ต่างๆ ทีส่ตัวเ์หล่านัน้มใีหแ้ก่มนุษย ์

สตัวท์ัง้หลายยอ่มมคีวามหวิโหยและความกระหายเช่นเดยีวกบัเรา สตัวเ์หล่านัน้ย่อมรูส้กึเจบ็เมื่อถูก
เราต ีใหค้ดิว่าเราจะตอ้งปฏบิตัต่ิอสตัวท์ัง้หลายเหล่านัน้ในลกัษณะใดจงึจะเหมาะสม 

การให้อภยั 

 เราทุกคนต่างก็ท าผดิพลาดได้ พระผู้เป็นเจา้ทรงให้อภยัเรา หากว่าเราจะรูส้กึเสยีใจต่อความผดิที่
เรากระท าไปแลว้ และขอใหพ้ระองคท์รงยกโทษใหแ้ก่เรา 

 แต่ว่าเราจะต้องตัง้ใจทีจ่ะไม่ท าความผดินัน้ซ ้าอีก ดงัทีพ่ระผูเ้ป็นเจา้ทรงพรอ้มทีจ่ะใหอ้ภยัเรา เมื่อ
เราท าความผดิอยา่งใดอยา่งหนึ่ง เรากค็วรจะตอ้งใหอ้ภยัคนอื่นๆ ทีแ่สดงความรา้ยกาจต่อเรา 

 เราควรระวงั และไมแ่สดงความรา้ยกาจต่อเขาเป็นการโตต้อบ 
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การกระท า 

 “ขอใหก้ารกระท าเป็นอาภรณ์ของเจา้มใิช่ค าพดู” 

 ค าพดูนี้หมายความว่าเราจะต้องกระท าความด ีมใิช่เพยีงแต่พูดถงึเท่านัน้ การช่วยเหลอืคุณพ่อคุณ
แม่ของเรา การแสดงความเมตตาต่อเด็กเล็กๆ การแบ่งปนัสิง่ของที่เรามแีก่ผู้อื่น คอืการกระท าที่ดทีี่เรา
สามารถปฏบิตัไิด ้จะมปีระโยชน์อยา่งไรหากว่าเราเพยีงแต่พดูถงึการท าดเีหล่านัน้แต่ไม่ปฏบิตัติามทีพ่ดู 

 เราสามารถคดิไดห้รอืไมถ่งึการกระท าทีด่ขีอ้อื่นๆ ทีเ่ราสามารถปฏบิตัไิด้ 

ความกล้าหาญ 

 เป็นสิง่ทีด่เียีย่มเมือ่เรามคีวามกลา้หาญ 

 หากเรามคีวามกลา้หาญ เราไม่เกรงกลวัทีจ่ะพูดความจรงิ เมื่อใดกต็ามทีเ่รากระท าความผดิและเรา
รูอ้ยา่งแน่นอนว่าเราจะต้องถูกต าหนิ หากว่าเรามคีวามกลา้หาญเราจะท าสิง่ทีเ่รารูว้่าถูกต้องอยู่เสมอ แมว้่า
เพื่อนของเราจะหวัเราะเยาะและคดิว่าเราเป็นคนโงก่ต็าม 

 คดิว่าเรามคีวามกลา้หาญพอหรอืไม่ 

นิสยั 

 เมือ่เรากระท าสิง่ใดสิง่หนึ่งซ ้าแลว้ซ ้าอกีเป็นประจ า สิง่นัน้จะกลายเป็นนิสยั เราสามารถสรา้งนิสยัทีด่ี
หรอืไมด่ไีดเ้มือ่เรายงัเป็นเดก็อยู่ 

 ตวัอย่างเช่น เมื่อเราต้องการที่จะเป็นผู้มีสจัจะธรรม เราสามารถเลอืกได้ว่าจะต้องพูดความจรงิอยู่
เสมอ แมว้่าจะเป็นสิง่ทีย่ากมากในตอนแรกกต็าม แต่ในไม่ชา้กจ็ะกลายเป็นนิสยั และพวกเราจะไม่มวีนัทีจ่ะ
นึกถงึการพดูเทจ็อกีต่อไป 

 เพื่อนของเราสามารถช่วยให้เราสรา้งนิสยัที่ดไีด้ หากว่าเราคบเพื่อนที่ดเีราจะเรยีนรูแ้ต่สิง่ที่ดจีาก
เขา หากว่าเราคบเพื่อนทีน่ิสยัไม่ด ีเราก็จะตดินิสยัไม่ดนีั ้นมาด้วยทลีะเลก็ทลีะน้อยตามเวลาทีผ่่านไปทุกๆ 
วนั 

บิดามารดา 

พ่อแม่เลี้ยงดูเราตัง้แต่เมื่อเราเกดิมา ท่านป้อนอาหารเมื่อเวลาที่เราหวิและดูแลเมื่อเวลาที่เราเจบ็ 
ปว่ย 

พ่อแมร่กัลกูทุกคนของท่าน และปรารถนาทีจ่ะเหน็ลกูทุนคนมคีวามสุข 
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เราสามารถจะแสดงใหพ้่อแมข่องเราเหน็ว่า เรากร็กัท่านมากเช่นเดยีวกนั โดยเราจะต้องปฏบิตัติาม
ความประสงคข์องท่าน 

พระผู้เป็นเจ้าทรงเปรยีบเสมอืนบดิามารดาผู้มคีวามเมตตา เป็นผู้ที่รกัเราทุกๆ คน พระผู้เป็นเจ้า
ทรงประทานทุกสิง่ทุกอยา่งทีม่คีวามจ าเป็นส าหรบัเราในโลกนี้ และพระองคไ์ดส้่งพระศาสดาทัง้หลายเพื่อมา
สัง่สอนเรา ใหเ้ราไดรู้ว้่าเราจะสามารถอาศยัอยูร่ว่มกนัอยา่งมคีวามสุขไดอ้ย่างไร 

บ้านของเรา 

ผูค้นทัง้หลายต่างก็อาศยัอยู่ในบ้านที่มรีูปทรงแตกต่างกนั บางคนอาศยัอยู่ในบ้านที่ปลูกสรา้งเป็น
หลงั ส่วนคนอื่นๆ อาจอาศยัอยูใ่นหอ้งพก้ หรอืบางคนอาจอาศยัอยูใ่นกระโจม 

ไม่ว่าบา้นที่เราอาศยัอยู่จะเป็นแบบใดก็ตาม เราควรจะรกัษาบา้นของเราใหส้ะอาด ไม่จ าเป็นเลยที่
เราจะต้องมสีิง่ของมากมายในบา้นของเรา ขอเพยีงแต่ว่าบา้นของเรานัน้จะต้องสะอาด และเป็นระเบยีบอยู่
เสมอ 

เราทุกคนต่างยนิดทีี่จะเชื้อเชญิเพื่อนๆ ให้มาเยีย่มบ้านของเรา เราควรจะให้การต้อนรบ้แขกผู้มา
เยอืนจากต่างประเทศ และจะตอ้งไมป่ฏบิตัต่ิอเขาเหมอืนเป็นคนแปลกหน้า 

“พลงัแห่งความรกัและความเมตตาปรานีจะต้องเป็นพลงัทีแ่รงกล้า เพื่อว่าคนแปลกหน้าจะสามารถ
หาเพื่อนใหแ้ก่ตนเองได”้ 

ประเพณี 

ขนมธรรมเนียนประเพณีมากมายที่ผู้คนได้ปฏิบตัิตามกันมาเป็นเวลาช้านาน ประเพณีเหล่านี้
บางอยา่งกด็บีางอยา่งกไ็มด่ ี

เราไม่ควรจะปฏบิตัติามประเพณีเพยีงเพราะว่าคนอื่นๆ ได้ปฏบิตัเิช่นนัน้มาเป็นเวลานานหลายปี 
บางครัง้เราจ าเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงประเพณีบางอย่าง เพราะว่าประเพณีดงักล่าวจะให้โทษแก่เรา 
บ่อยครัง้ทเีดยีวทีเ่ราจะตอ้งเรยีนรูท้ีจ่ะปฏบิตัติามประเพณใีหมซ่ึง่จะเป็นสิง่ทีด่แีก่เรา 

พระผูเ้ป็นเจา้ทรงปรารถนาใหเ้ราใชค้วามคดิในทุกๆ สิง่ และเลอืกปฏบิตัแิต่สิง่ทีด่เีท่านัน้ 

ความสะอาด 

เราเคยเห็นล าธารใสสะอาดไหลผ่านมาตามหุบเขาหรอืไม่ น ้าในล าธารนัน้ใสบรสิุทธิแ์ละสะอาด
ส าหรบัใชเ้ป็นน ้าดื่มได ้
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ในบางประเทศน ้าที่ใสสะอาดจะถูกส่งไปตามบ้านทุกๆ หลงัโดยผ่านทางท่อน ้า แต่ก็ยงัมสีถานที่
อื่นๆ อกีหลายแห่งทีป่ระชาชนไม่มนี ้าสะอาดใช ้ แต่มบี่อน ้าและแม่น ้าทีเ่ขาสามารถน าน ้ามาใชไ้ดต้ามความ
จ าเป็นของเขา 

บ่อน ้าและแมน่ ้าทัง้หลายเหล่าน้ีจะต้องไดร้บัการดูแลใหส้ะอาดเพราะว่าประชาชนอาจเจบ็ป่วยลงได้
จากการใชน้ ้าทีส่กปรกนัน้ 

การรกัษา 

เราควรไดร้บัการรกัษาจากแพทยเ์มือ่ยามทีเ่ราเจบ็ปว่ย ยาของคุณหมออาจจะมรีสชาตทิีไ่ม่ดนีัก แต่
ว่ายาเหล่านัน้จะให้ผลดแีก่เรา เราควรจ าไว้เช่นเดียวกนัว่าเราควรสวดมนต์อธษิฐานเพื่อการรกัษา เมื่อตวั
เราหรอืเพื่อนของเรารูส้กึไมส่บาย 

และน่ีคอืบทสวดมนตเ์พื่อการรกัษาทีเ่ราควรจะท่องจ าใหข้ึน้ใจ 

“พระนามของพระองค์คอืการรกัษาของขา้พเจา้ ขา้แต่พระผู้เป็นเจา้ของขา้พเจา้ และการระลกึถงึ
พระองคค์อืทพิยโอสถของขา้พเจา้ การเขา้ใกลพ้ระองคค์อืความหวงัของขา้พเจา้ และความรกัทีข่า้พเจา้มต่ีอ
พระองคน์ัน้คอืมติรของขา้พเจา้ ความปราณีทีพ่ระองคม์ต่ีอขา้พเจา้คอืการรกัษา และการช่วยเหลอืขา้พเจา้
ทัง้ในโลกนี้และโลกหน้า แทจ้รงิแลว้ พระองคพ์ระผูท้รงอาร ีพระผูท้รงรอบรู ้พระผูท้รงอจัฉรยิภาพ” 

ความรู้ 

เราสามารถเรยีนรูไ้ดว้่าเราจะดแูลตวัเองอยา่งไร เพื่อว่าเราจะไมต่อ้งเจบ็ปว่ย และสิง่น้ีเป็นสิง่หนึ่งใน
จ านวนหลายๆ สิง่ทีเ่ราสามารถจะเรยีนรูไ้ดใ้นขณะทีเ่ราก าลงัเจรญิเตบิโต 

เราไม่ควรจะพงึพอใจแต่กบัสิง่ที่เราได้เรยีนรูไ้ปแล้ว แต่ว่า เราควรพยายามหาความรูเ้พิม่เตมิขึ้น
เรือ่ยๆ ในทุกวนัทีผ่่านไป 

วธิทีี่ดทีี่สุดส าหรบัการเรยีนรู้สิง่ต่างๆ ก็คอืการศึกษาบทเรยีนทัง้หลายของเรา อ่านหนังสอืเรื่อง
ใหม่ๆ และถามค าถามอยู่เสมอ ตัวอย่างเช่น “สาเหตุใดที่ชาวนาต้องไถนา” “น ้าฝนตกลงมาจากไหน” 
“กระดาษท าจากอะไร” ยงัมคี าถามอกีมากมายทีเ่ราจะถามได ้

คณุครใูนโรงเรียนของเรา 

เราต่างก็รกัและเคารพครูในโรงเรยีนของเรา ท่านสอนใหเ้รารูจ้กัอ่านและเขยีน และสอนเราให้เป็น
คนดใีหเ้ป็นผูม้คีวามสุภาพอ่อนน้อม 
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เราควรจะเชื่อฟงัสิง่ทีค่รขูองเราสอนและพยายามศกึษาบทเรยีนทีท่่านสอน หากว่าเราไม่ตัง้ใจศกึษา
เล่าเรยีนในขณะทีเ่รายงัเป็นเดก็อยู่ เมื่อเราอายุมากขึน้เราจะพบว่าเป็นสิง่ที่ยากมากที่จะมาเริม่ต้นเรยีนสิง่
ใหม่ๆ  

ขอใหเ้ราท าใหคุ้ณครทูุกท่านมคีวามพอใจโดยตัง้ใจศกึษาบทเรยีนของเราทุกๆ วนั 

เดก็ชายและเดก็หญิง 

เดก็ชายและเดก็หญงิทัง้หลายควรจะไปโรงเรยีนดว้ยกนัทุกคนและควรจะได้รบัการดูแลและปฏบิตัิ
ต่อพวกเขาโดยไมแ่ตกต่างกนั 

ในอดตีผู้คนทัง้หลายคดิว่า เด็กชายมคีวามส าคญัมากกว่าเดก็หญงิ ในปจัจุบนัเราได้รูแ้ล้วว่าสิง่ที่
กล่าวมานัน้ไม่เป็นความจรงิ พระผู้เป็นเจ้าทรงรกัทัง้เด็กหญงิและเดก็ชายเท่าๆ กนั และทรงปรารถนาให้
พวกเขารกัพระองคเ์ป็นการตอบแทน 

เมือ่ถงึเวลาทีเ่ดก็ชายและเดก็หญงิเตบิโตเป็นผูใ้หญ่ เขาจะมหีน้าทีท่ีต่่างกนั แต่ละคนจะมงีานส าคญั
ทีพ่วกเขาจะตอ้งท าและพวกเขาจ าเป็นจะตอ้งช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั 

เขาจะตอ้งเรยีนรูท้ีจ่ะยอมรบัซึง่กนัและกนัในฐานะทีม่คีวามเท่าเทยีมกนั 

การท างาน 

คนทุกคนในหมู่พวกเราต่างกม็ภีาระกจิที่จะต้องปฏบิตั ิและเราจะต้องพยายามท าให้ดทีีสุ่ดเท่าทีจ่ะ
ท าได ้

ไม่ว่าจะเป็น ชาวนา พ่อคา้ ครอูาจารย ์แพทย ์ช่างไม ้ช่างทาส ีหรอืคนท าความสะอาดกต็าม ทุกๆ 
คนต่างกท็ างานทีม่คีวามส าคญัทัง้นัน้ 

เด็กๆ ก็มีงานที่จะต้องท า พวกเขาควรจะต้องศึกษาบทเรียนให้ดีเมื่อเวลาที่ไปโรงเรียน และ
ช่วยเหลอืพ่อแมเ่มือ่เวลาทีอ่ยูบ่า้น 

หากว่าเราปฏบิตัภิาระกจิใหส้ าเรจ็ไปดว้ยดแีลว้ การกระท านัน้กจ็ะน าความสุขมาสู่บุคคลรอบขา้ง 

ความเพียรพยายาม 

งานทีเ่ราจะตอ้งท าอาจจะไมเ่ป็นงานทีง่า่ยเสมอไป แต่ถา้เรามคีวามอุตสาหะ และพยายามโดยไม่ย่อ
ทอ้ เรากจ็ะสามารถกระท างานนัน้ใหส้ าเรจ็ได ้
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เมือ่เราท างานทีย่ากใหส้ าเรจ็ลงได ้ยอ่มแสดงว่าเราไมไ่ดเ้ลกิลม้ความพยายาม และในทีสุ่ดเรากจ็ะมี
ความพงึพอใจมากกว่าเมือ่เวลาทีเ่ราท างานทีง่่ายกว่าใหส้ าเรจ็ 

เราเคยประสบความส าเรจ็ในการเรยีนรูบ้ทเรยีนซึง่ในครัง้แรกดเูหมอืนจะยากมากหรอืไม่ 

หากว่าเราได้รบังานที่ยากมากมาท า ขอให้เราอย่าเอาแต่บ่นจงพยายามท างานนัน้ด้วยความยนิด ี
แลว้งานนัน้กจ็ะดเูหมอืนไมเ่ป็นสิง่ทีย่ากอกีต่อไป 

การช่วยเหลือผูอ่ื้น 

เราเคยหยดุคดิหรอืไมว่่าจะตอ้งใชค้นจ านวนเท่าไรจงึจะช่วยกนัท าขนมปงั 1 แถว 

เรามาเริม่ตน้ดว้ยชาวนาซึง่เป็นผูป้ลกูเมลด็ธญัพชื แลว้ลองนับดูว่ายงัมคีนอื่นๆ อกีมากมายเท่าไรที่
จะตอ้งช่วยกนั 

แล้วอย่าลมืว่าเราจ าเป็นจะต้องใชเ้กลอืและน ้าส าหรบัท าขนมปงั นอกจากนัน้แลว้เรายงัต้องมถีาด
ส าหรบัอบขนมปงัและยงัต้องใช้ไฟเพื่อท าการอบขนมปงันัน้ด้วย คนหลายคนต่างก็มสี่วนช่วยในการ
ตระเตรยีมสิง่เหล่านี้ 

เราไม่สามารถด าเนินชวีติอยู่ไดโ้ดยปราศจากความช่วยเหลอืจากผูอ้ื่น เราเองกเ็ช่นเดยีวกนัจะต้อง
กระท าทุกอยา่งทีเ่ราสามารถท าไดเ้พื่อช่วยเหลอืผูอ้ื่น 

การท างานร่วมกนั 

ยงัมสีิง่ต่างๆ อกีมากมายที่คนเพยีงคนเดยีวไม่สามารถท าให้ส าเรจ็ได้ด้วยตนเอง หากว่าคนกลุ่ม
หนึ่งจะตดัสนิใจช่วยเหลอืซึง่กนัและกนัแลว้ เขากจ็ะสามารถท างานนัน้ใหส้ าเรจ็ลงไดโ้ดยงา่ยดาย 

ตวัอย่างเช่น ชาวบา้นในหมู่บ้านแห่งหนึ่งมคีวามจ าเป็นจะต้องสรา้งโรงเรยีนส าหรบับุตรหลานของ
เขา แต่ไม่มใีครสกัคนในหมู่พวกเขาทีม่เีงนิพอทีจ่ะออกทุนสรา้งโรงเรยีนทัง้หลงัไดเ้พยีงผูเ้ดยีว แต่ถ้าทุกๆ 
คนช่วยกันบรจิาคคนละเล็กละน้อย พวกเขาก็จะสามารถรวบรวมเงนิทุนได้อย่างเพียงพอส าหรบัสร้าง
โรงเรยีน 

ขอใหเ้รานกึถงึว่าจะมกีารกระท าทีด่อีะไรบา้งทีเ่ราและเพื่อนๆ สามารถรว่มมอืกนัปฏบิตัไิด้ 
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การเล่น 

เดก็ทุกคนชอบเล่น เป็นสิง่ทีด่ทีี่จะไดเ้ล่นไดห้วัเราะร่าเรงิ และไดข้บัรอ้งเพลงแต่ว่าเราจะเล่นทัง้วนั
ไม่ได้ เพราะว่าเรามบีทเรยีนที่จะต้องเรยีนและยงัมงีานอื่นๆ ที่จะต้องท า เวลาที่ดทีี่สุดส าหรบัการเล่นคอื
เวลาทีเ่ราท างานทุกอยา่งเสรจ็แลว้ 

เราควรจะใหเ้ดก็คนอื่นๆ มาร่วมเล่นกบัเราเสมอ และท าทุกอย่างทีเ่ราสามารถท าไดเ้พื่อใหพ้วกเขา
มคีวามสุข 

เราเองกเ็ช่นเดยีวกนัควรพยายามท าใจใหม้คีวามสุขเมือ่เราท างานรว่มกนั 

ความสขุ 

หากว่าเราตอ้งการทีจ่ะมคีวามสุข เราจะต้องจ าไวเ้สมอทีจ่ะปฏบิตัติามค าสอนทีพ่ระศาสดาทัง้หลาย
ไดส้อนเรา ในหนงัสอืเล่มนี้เราไดเ้รยีนรูบ้ทเรยีนต่างๆ ทีพ่ระศาสดาทุกพระองคไ์ดส้อนเรา 

เราทุกคนหวัเราะเมื่อเวลาทีม่คีวามสุข หรอืเวลาที่เราไดย้นิเรื่องตลก แต่เราจะต้องไม่หัวเราะเยาะ
ผูอ้ื่น หากว่าเราท าเช่นนัน้เราจะท าใหพ้วกเขาเสยีใจ 

เราควรระวงัความประพฤตขิองเราเองใหด้ ีและจะต้องไม่ท าใหผู้้อื่นต้องเสยีใจ ไม่ส าคญัว่าคนผูน้ัน้
จะเป็นใครกต็าม 

เมือ่ตวัเราเองมคีวามสุข เราควรจะพยายามท าใหผู้อ้ื่นมคีวามสุขดว้ยเช่นเดยีวกนั 

ความสามคัคี 

นิ้วมอืของเราเพยีงนิ้วเดยีวดูจะไม่ใหญ่นัก เมื่อเราเทยีบกบัส่วนอื่นๆ ของร่างกายของเรา แมแ้ต่นิ้ว
มอืทีเ่ลก็ทีสุ่ดกม็คีวามส าคญัต่อเรา เรารูส้กึเมือ่เวลาทีน่ิ้วมอืนัน้มบีาดแผล 

คนทัง้หลายในโลกนี้ก็เปรียบเสมือนอวัยวะส่วนต่างๆ ในร่างกาย เราจ าเป็นต้องอาศัยความ
ช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั เหมอืนกบัทีร่า่งกายจ าเป็นจะตอ้งประกอบดว้ยอวยัวะต่างๆ ทุกส่วน 

หากว่าผูใ้ดในหมูพ่วกเราไดร้บัความเดอืนรอ้น เราทุกคนควรจะช่วยเหลอืเขาใหด้ทีีสุ่ด และท าใหเ้ขา
มคีวามสุข 
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ภาษา 

ในโลกนี้มภีาษาอยูม่ากมายซึง่แตกต่างกนัไป บางครัง้คน 2 คนทีม่าจากประเทศเดยีวกนัไม่สามารถ
ที่จะเข้าใจซึ่งกนัและกนัได้ เพราะว่าเขาใช้ภาษาที่ต่างกนั ดงัที่กล่าวมาแล้ว สิง่นี้จะไม่สามารถช่วยให้เรา
สรา้งมติรภาพไดเ้ลย 

ผูค้นทัง้หลายจะตอ้งเลอืกภาษาใดภาษาหนึ่งเพื่อใชส้อนในโรงเรยีนทุกแห่งทัว่โลก นอกจากนัน้แลว้
เราจะตอ้งเรยีนภาษาเพิม่เตมิเพยีงอกี 1 ภาษาเท่านัน้ นอกเหนือไปจากภาษาของทอ้งถิน่ก าเนิดของเรา 

เมื่อเราสามารถสนทนากบัคนทุกคนในโลกนี้ได้ เราก็สามารถสร้างมติรภาพกับทุกๆ คนที่เรามี
โอกาสไดพ้บ 

ดอกไม้ในสวนเดียวกนั 

คนทุกคนทีอ่าศยัอยู่ในโลกนี้ ต่างก็มรีูปร่างลกัษณะที่ไม่เหมอืนกัน สผีวิของพวกเขากต่็างกนั บาง
คนมผีวิสนี ้าตาลหรอืผวิสดี า คนอื่นๆ มผีวิสขีาว สแีดง หรอืสเีหลอืง สผีมของเขาและสขีองดวงตากอ็าจจะ
แตกต่างกนัอกีดว้ย 

หากว่าเราทุกคนจะคดิว่าโลกนี้เปรยีบเสมอืนสวนดอกไม้ที่กว้างใหญ่ มนุษยชาติเปรยีบเสมือน
ดอกไมท้ี่มสีสีนัแตกต่างกนัในสวนแห่งนี้ สวนดอกไม้แห่งนี้จะดูสวยงามมากยิง่ขึน้ หากว่าเหล่าดอกไมใ้น
สวนจะมสีสีรรทีต่่างกนั 

ขอใหค้ดิถงึตวัอยา่งทีง่ดงามนี้เมือ่เวลาทีเ่ราพบกบัผูค้นที่มรีปูรา่งลกัษณะทีไ่มเ่หมอืนกบัตวัเรา 

บทสวดมนตส์ าหรบัเดก็ 

ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ โปรดอบรมเดก็เหล่านี้ เดก็เหล่านี้คอืพฤษชาตใินสวนผลไมข้องพระองค ์คอืบุป
ผาในทุ่งหญา้ของพระองค ์คอืดอกกุหลาบในอุทยานของพระองค ์โปรดหลัง่ฝนของพระองคม์าใหแ้ก่พวกเขา 
โปรดใหด้วงตะวนัแห่งสจัจะส่องแสงมายงัพวกเขา โปรดใหส้ายลมของพระองคพ์ดัความสดชื่นมาใหพ้วกเขา 
เพื่อว่าพวกเขาจะไดร้บัการอบรม จะไดเ้ตบิโตพฒันาและงาดผุดผาด พระองคค์อืพระผูใ้ห ้พระองคค์อืพระผู้
ทรงเหน็ใจ 

บทสวดมนต์และข้อความที่คดัมาทุกๆ บทที่ปรากฏในหนังสือเล่มนี้ คดัมาจากธรรมนิพนธ์ของ
ศาสนาบาไฮ 

 

  


