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ธรรมนิพนธ์ 

ส ำหรบัอ่ำนวนัท่ี 29 พฤษภำคม 2535 

ท่ีสถปูของพระบำฮำอลุลำหแ์ละทัว่โลกบำไฮ 

 

(1)  ขอความสรรเสรญิจงมแีด่พระองค์ ขา้แต่พระผู้เป็นเจา้ของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ขอวงิวอนพระองค์ต่อ

บรรดาผูท้ีร่ายลอ้มบลัลงัก์แห่งพระประสงคข์องพระองค ์เหนิอยู่ในบรรยากาศแห่งอภริดขีองพระองค ์ตัง้จติ

เสน่หาทัง้หมดไปยงัขอบฟ้าแห่งการเปิดเผยพระธรรม อรุโณทยัแห่งแรงบนัดาลใจ และอุทยัสถานของพระ

นามของพระองค์ ขอทรงช่วยเหลอืบรรดาคนรบัใช้ของพระองค์ใหป้ฏบิตัติามสิง่ที่พระองค์บญัญตัไิว้ในยุค

ของพระองค ์เป็นบญัญตัทิีจ่ะสาธติความศกัดิส์ทิธิข์องศาสนาของพระองคต่์อบรรดาคนรบัใช ้และจดักจิการ

ของประชาชนและอาณาจกัรของพระองคใ์หถู้กตอ้ง 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ขอเป็นพยานว่า ยุคนี้คอืยุคทีค่ าประกาศของพระองค์เป็น

จรงิ สญัลักษณ์ของพระองค์ปรากฏชดัเจน เครื่องหมายของพระองค์ได้รบัการสาธิต พกัตรากฤติของ

พระองค์ฉายรศัมไีปทัว่ ขอ้พสิูจน์ของพระองค์สมบูรณ์ ศกัดานุภาพของพระองคไ์ด้รบัการสถาปนา ความ

ปราณขีองพระองคห์ลัง่ไหลอยา่งท่วมทน้ ดวงตะวนัแห่งพระกรณุาของพระองคส์่องรศัมเีจดิจา้ใหบ้รมศาสดา

ไดป้รากฏ บรมศาสดาผูท้รงเปิดเผยพระองคเ์อง และผูเ้ป็นคลงัแห่งอจัฉรยิภาพของพระองค ์เป็นอรุโณทยั

สถานแห่งราชศักดาและอานุภาพของพระองค์ และอยู่ในสภาวะที่พระองค์เชิดชูไว้สูงสุด อย่างที่การ

ประทุษรา้ยจากบรรดาผูก้ดขีแ่ละอ านาจของผูถ้อืทฐิไิม่สามารถยบัยัง้บรมศาสดาองคน์ี้มใิหเ้ปิดเผยอธปิไตย

ของพระองค ์สาธติอานุภาพของพระองค ์และเชดิชศูาสนาของพระองค ์

 พระองค์ทรงเชดิชูบรมศาสดาองค์นี้ไว้สูงส่งยิง่ เพื่อให้มอบสารและบญัชาของพระองค์ต่อกษตัรยิ์

ทัง้หลายอย่างเปิดเผย บรมศาสดาองค์นี้ไม่เคยแสวงหาความคุ้มครองให้กับตนเองแม้แต่ชัว่ขณะ แต่

พยายามปกป้องบรรดาคนรบัใชข้องพระองคใ์หพ้น้จากสิง่ใดกต็ามทีจ่ะยบัยัง้พวกเขามใิหเ้ขา้ไปสู่อาณาจกัร

แห่งความใกล้ชดิกบัพระองค์และตัง้จติสู่ขอบฟ้าแห่งอภริดขีองพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า 

พระองคท์รงเหน็แลว้ว่า แมด้าบทัง้หลายจะชกัขึน้มาต่อต้าน บรมศาสดาองคน์ี้กท็รงเรยีกชาตทิัง้หลายใหม้า

หาพระองคอ์ย่างไร และแมจ้ะเป็นนักโทษกท็รงเรยีกใหพ้วกเขามายงัหนทางทีจ่ะไดร้บัของขวญัและพระพร

ของพระองค์ ทุกครัง้ที่ได้รบัความทรมานระลอกใหม่ บรมศาสดาองค์นี้ได้แสดงธรรมและเชดิชูวจนะของ

พระองคใ์หส้งูส่งยิง่ขึน้ 
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 ข้าพเจ้าขอเป็นพยานว่า ปากกาของพระผู้ทรงความสูงส่งขยบัโดยบรมศาสดาองค์นี้และคมัภีร์

ทัง้หลายในอาณาจกัรแห่งพระนามประดบัด้วยการระลกึถงึบรมศาสดาองค์นี้ สุคนรสของพระองค์โชยไป 

และกลิน่หอมจากภูษาของพระองคก์ระจายไปกวา้งไกลถงึทุกคนที่อาศยัอยู่บนโลกและสวรรค ์ขา้แต่พระผู้

เป็นเจา้ของขา้พเจา้ พระองคท์รงเหน็และทราบดวี่า บรมศาสดาองค์นี้ถูกส่งให้ไปอาศยัอยู่ในเมอืงที่มดืมน

ทีสุ่ดอยา่งไร เพื่อจะไดชู้ใจคนรบัใชข้องพระองค ์และเตม็ใจยอมถูกดูหมิน่อย่างสาหสัทีสุ่ด เพื่อว่าประชาชน

ของพระองคจ์ะไดเ้จรญิขึน้ 

 ขา้แต่พระผูท้รงบนัดาลใหอ้รุโณทยัปรากฏขึน้ ขา้พเจา้ขออธษิฐานต่อพระนามของพระองคท์ีท่รงใช้

สยบสายลมและประทานธรรมจารกึมาให ้ขอทรงใหเ้ราไดเ้ขา้ไปใกลจ้ดุหมายทีพ่ระองคก์ าหนดไวใ้หโ้ดยพระ

กรุณาและความอารขีองพระองค์ และไกลออกไปจากสิง่ที่พระองค์รงัเกยีจ ขา้แต่พระผู้ทรงปราณีทีสุ่ด ขอ

ทรงใหเ้ราไดด้ื่มสุคนรสแห่งชวีติจากมอืแห่งพระกรณุาของพระองคท์ุกวนัและทุกขณะตลอดชวีติของเรา 

Prayers and Meditations by Baha ‘u’ llah , XXX1 n 35-37 

(2)  ดูกร ประชาชน อย่าได้หวัน่ใจเมื่อชวีติที่เรอืงรองของเราอ าลาโลกนี้ไป และมหาสมุทรแห่งวจนะ

ของเราสงบนิ่ง การที่เราอยู่กบัเจา้มขีอ้ดอีย่างหนึ่ง และการทีเ่ราไม่อยู่มขีอ้ดอีย่างหนึ่ง ซึ่งไม่มใีครหยัง่รูไ้ด้

นอกจากพระผู้เป็นเจ้า พระผู้ไม่มทีี่เปรยีบปาน พระผู้ทรงรอบรู้ เรามองเหน็เจ้าจากอาณาจกัรแห่งความ

รุ่งโรจน์ของเรา และจะช่วยผู้ที่ลุกขึ้นเพื่อชยัชนะของศาสนาของเราด้วยกองทพัเทวญัเบื้องบนและหมู่

เทพธดิาทีเ่ราโปรดปราน 

 ดกูร ประชาชนทัง้หลายของโลก พระผูเ้ป็นเจา้ผูเ้ป็นสจัธรรมนิรนัดรเ์ป็นพยานใหเ้ราว่า สายธารจาก

น่านน ้าไหลรนิบรสิุทธิพ์ุ่งออกมาจากโขดหนิแลว้โดยมธุราของวจนะทีเ่ปล่งจากพระผูเ้ป็นนายของเจา้ พระผู้

ทรงอยู่เหนืออ านาจบงัคบัใดๆ และถงึกระนัน้เจา้ยงัคงหลบัใหล จงทิ้งสิง่ที่เจา้ครอบครอง และเหนิดว้ยปีก

แห่งความไม่ยดึมัน่ใหห้ลุดพน้จากสรรพสิง่ทัง้ปวง นี้คอืบญัชาของพระผูเ้ป็นนายแห่งการสรา้งสรรค ์ซึง่การ

ขยบัปากกาของพระองคไ์ดป้ฏวิตัวิญิญาณของมนุษย ์

 เจา้รูห้รอืว่า พระผู้เป็นนายของเจา้ พระผูท้รงความรุ่งโรจน์ ก าลงัเรยีกเจา้จากเบื้องบนระดบัไหน? 

เจา้คดิหรอืว่าเจา้ไดย้อมรบัปากกาทีพ่ระผูเ้ป็นนายของเจา้ พระผูเ้ป็นนายแห่งนามทัง้ปวงทรงใชบ้ญัชาเจา้? 

ไม่เพยีงเท่านัน้ ชวีติของเราเป็นพยาน! หากเจา้เพยีงแต่รู ้เจา้จะสละโลกและไปหาพระผูเ้ป็นทีร่กัยิง่ด้วย

หวัใจทัง้หมด วญิญาณของเจา้จะถูกขบัด้วยพระวจนะของพระองค์จนท าใหภ้พที่ยิง่ใหญ่กว่าจลาจล และจะ

จลาจลยิง่กว่าเพยีงไหนส าหรบัภพน้อยๆ นี้ ด้วยประการฉะนี้พระพรของเราได้หลัง่จากสวรรค์แห่งความ

เมตตารกัใครป่ระหน่ึงเป็นสญัลกัษณ์แห่งความกรณุาของเรา เพื่อว่าเจา้จะเป็นผูท้ีรู่คุ้ณ...  
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 จงระวงัอย่าให้กเิลสและความใฝ่ต ่าท าให้พวกเจา้แตกแยกกนั พวกเจา้เป็นประดุจนิ้วมอืเดยีวกนั 

อวยัวะของรา่งกายเดยีวกนั ดงันี้คอืค าแนะน าจากปากกาทีเ่ปิดเผยพระธรรมสวรรค ์หากเจา้เป็นพวกทีเ่ชื่อ 

 จงพจิารณาดูความปราณีและของขวญัของพระผูเ้ป็นเจา้ พระองคท์รงบญัชาสิง่ที่เป็นประโยชน์แก่

เจา้ถงึแมว้่าพระองคเ์องไมต่อ้งพึง่สิง่ทีพ่ระองค์สรา้งขึน้มา กรรมชัว่ของเจา้มไิดเ้ป็นภยัต่อเรา กรรมดขีองเจา้

กห็าได้เป็นประโยชน์ต่อเราไม่ เราเรยีกรอ้งเจา้กเ็พราะเหน็แก่พระผูเ้ป็นเจา้ และมนุษยผ์ูม้ปีญัญาหยัง่รูจ้ะ

เป็นพยานต่อสิง่นี้ 

 Gleanings, 139 – 40 

(3) ในสภาพแวดล้อมที่ระทึกใจดงักล่าว พระผู้ทรงก าหนดให้รบัภาระที่หนักหน่วงของบทบาทอัน

รุง่โรจน์นี้ มใิช่ใครอื่นนอกจากพระผูซ้ึง่ชนรุน่หลงัจะเปล่งเสยีงตอ้นรบั และสาวกจ านวนนับไม่ถ้วนไดย้อมรบั

แลว้ว่าเป็นพระผูพ้พิากษา พระผูท้รงบญัญตักิฎ พระผูไ้ถ่มนุษยชาตทิัง้ปวง พระผูจ้ดัระบบทัว่ทัง้พภิพ พระ

ผูป้ระสานสามคัคบีุตรหลานของมนุษย ์พระผูเ้ปิดฉากยคุทองหน่ึงพนัปีทีเ่ฝ้าคอยกนัมานาน พระผูเ้ริม่ต้นวฏั

จกัรสากลใหม ่พระผูส้ถาปนาสนัตภิาพอนัยิง่ใหญ่ทีสุ่ด พระผูเ้ป็นต้นก าเนิดความยุตธิรรมอนัเกรยีงไกรทีสุ่ด 

พระผูป้ระกาศวุฒภิาวะของมนุษยชาตทิัง้ปวง พระผูส้รา้งระบบแห่งโลกใหม่ พระผูบ้นัดาลใจและก่อตัง้อารย

ธรรมของโลก 

 ส าหรบัชาวอสิราเอล พระองคม์ใิช่ใครนอกจากการจุตขิอง “พระบดิาผูท้รงอนันต์” “พระผูเ้ป็นนาย

แห่งกองทพัสวรรค์” ผูเ้สดจ็มา “กบันักบุญนับหมื่น” ส าหรบัครสิเตยีน พระองคค์อืการเสดจ็กลบัมาของพระ

ครสิต ์“ในความรุง่โรจน์ของพระบดิา” ส าหรบัอสิลามชอีะหค์อืการเสดจ็มาของอหิม่านฮุสเซน ส าหรบัอสิลาม

ชุนนี คอืการลงมาของ “พระจติของพระผูเ้ป็นเจา้” (พระเยซูครสิต์) ส าหรบัชาวพุทธคอื พระพุทธเจา้องคท์ี่

หา้ 

 พระนามของพระองค์ผสมผสานนามของอหิม่านฮุสเซนผู้เรอืงรองที่สุดในบรรดาผู้สบืทอดศาสนา

ของพระโมฮมัหมดั และเป็นดวงดาวทีโ่ชตชิ่วงที่สุดทีเ่รอืงแสงอยู่ในมงกุฎตามที่พระธรรมของเซนต์จอห์น

กล่าวไว้ และนามของอหิม่านอาล ีผู้บญัชาการของมุสลมิที่ซื่อสตัยแ์ละเป็นพยานคนทีส่องที่สดุดไีว้ในพระ

ธรรมเซนต์จอห์นเช่นกนั พระนามเป็นทางการของพระองค์คอื พระบาฮาอุลลาห์ เป็นชื่อที่บนัทกึไว้อย่าง

เจาะจงในคมัภรีบ์ายนัซึง่บ่งบอกถงึความรุ่งโรจน์ แสงสว่างและวภิาของพระผู้เป็นเจา้ และได้รบัอภไิธยว่า  

“พระผูเ้ป็นนายของนายทัง้หลาย”  “พระนามทีย่ ิง่ใหญ่ทีสุ่ด”  “พระผูท้รงความงามจรินัดร”  “ปากกาของพระ

ผูท้รงความสูงส่ง”  “พระนามทีซ่่อนเรน้”  “สมบตัทิีอ่ภริกัษ์ไว้”  “บรมศาสดาทีพ่ระผูเ้ป็นเจา้จะแสดงให้

ปรากฏ”  “อาภาทีช่ชัวาลทีสุ่ด”  “ขอบฟ้าประเสรฐิสุด”   “มหาสมุทรทีย่ ิง่ใหญ่ทีสุ่ด”  “สวรรคช์ัน้สูงสุด”  “ราก
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ทีด่ ารงอยู่ก่อน”  “พระผู้ทรงด ารงอยู่ด้วยตนเอง”  “อาภากรของจกัรวาล”  “การประกาศครัง้ยิง่ใหญ่”  

“ประกาศบนไซไน”  “พระผูเ้ลอืกเฟ้นมวลมนุษย”์  “พระผูถู้กประทุษรา้ยแห่งพภิพ”  “พระผูเ้ป็นทีป่รารถนา

ของชาตทิัง้หลาย”  “พระผูเ้ป็นนายแห่งพระปฏญิญา”  “พฤกษาทีไ่ม่มผีูใ้ดประเสรฐิกว่า”  พระองคส์บืเชือ้

สายทางฝา่ยหน่ึงมาจากพระอบับราฮมั  (บดิาของชาวยวิ ครสิเตยีน และมุสลมิ)  โดยภรรยาชื่อคูตูราห ์และ

ทางอกีฝ่ายหน่ึงมาจากพระโซราสเตอร ์และจากยาซเดเกดิผู้เป็นกษตัรยิอ์งคส์ุดท้ายของราชวงศ์ซอซอนนิ

ยอน พระองคย์งัสบืเชือ้สายมาจากเจส และบดิาของพระองคค์อื มรีซ์า อบับาส ซึง่เป็นทีรู่จ้กักนัดใีนนาม มรี์

ซา บซูกู ผูส้งูศกัดิใ์นแวดวงรฐัมนตรใีนราชส านกัของกษตัรยิฟ์าห ์อาล ีชาห ์

 “พระองคผ์ูเ้ป็นทีบ่ชูาของปฐมภมูขิองคมัภรีบ์ายนั (พระบ๊อบ) เสดจ็มาแลว้” คอืการประกาศของพระ

บาฮาอุลลาหท์ีย่นืยนัถงึ การเปิดเผยพระธรรมสวรรคข์องพระองคท์ีย่ ิง่ใหญ่เหนือจนิตนาการและล ้าเลศิกว่า

พระธรรมทัง้ปวงในอดตี พระองค์ยงัยนืยนัอกีว่า “หากทุกคนที่อาศยัอยู่ในสวรรค์และบนโลกในยุคนี้ ได้รบั

การประสาทด้วยพลงัและคุณธรรมที่ก าหนดไว้ส าหรบัพยญัชนะแห่งคมัภรี์บายนั ผู้ซึ่งมฐีานะรุ่งโรจน์กว่า

พยญัชนะในยุคสมยัของคมัภรีกุ์รอ่านหมื่นเท่า และหากพวกเขาลงัเลทีจ่ะยอมรบัการเปิดเผยพระธรรมของ

เราแมเ้พยีงชัว่พรบิตา พวกเขาจะถูกนับว่าเป็นพวกทีห่ลงทางในสายตาของพระผูเ้ป็นเจา้ และจะไดร้บัการ

พจิารณาว่าเป็น “พยญัชนะแห่งการปฏเิสธ” ในการพาดพงิถึงตนเองในคมัภรีค์ตีาบอีคีาน พระองค์ทรง

ประกาศว่า “พระผูเ้ป็นกษตัรยิแ์ห่งอ านาจสวรรค ์ทรงอ านาจทีจ่ะดบัลมหายใจแห่งชวีติในคมัภรีบ์ายนัทัง้เล่ม

และประชาชนของคมัภรีน์ัน้ ดว้ยพยญัชนะตวัเดยีวจากวจนะอนัน่าพศิวงของพระองค ์และดว้ยพยญัชนะตวั

เดยีวจะประทานชวีติใหมน่ิรนัดรใ์หแ้ก่พวกเขา และปลุกพวกเขาใหลุ้กขึน้และรบีออกไปจากสุสานแห่งความ

ปรารถนาทีเ่หน็แก่ตวัและไรส้าระ” พระองคย์งัประกาศอกีว่า “ยุคนี้คอืกษตัรยิข์องยุคทัง้หลาย” คอื “ยุคของ

พระผูเ้ป็นเจา้เอง” คอื “กลางวนัทีจ่ะไม่ตามมาดว้ยกลางคนื” คอื “วสนัตฤดูทีจ่ะไม่ตามมาดว้ยฤดูใบไมร้่วง” 

คอื “ดวงตาส าหรบัมองยคุและศตวรรษทัง้หลายในอดตี” คอืยุคที ่“วญิญาณของพระศาสดาและศาสนฑตูทุก

พระองคป์รารถนา” ยุคที ่“วงศ์ตระกูลทัง้ปวงบนโลกใฝ่หา” ยุคที ่“พระผูเ้ป็นเจา้ไดพ้สิูจน์หวัใจของศาสนฑตู

และพระศาสดาทัง้หมดของพระองค ์และถดัมาคอืบรรดาผูท้ีค่อยปกป้องวหิารอนัศกัดิส์ทิธิแ์ละลุกล ้ามไิด ้ผูท้ี่

อาศยัอยู่ในปะร าสวรรคแ์ละเทพมณเฑยีรแห่งความรุ่งโรจน์” พระองคท์รงกล่าวดว้ยว่า “ในการเปิดเผยพระ

ธรรมครัง้ยิง่ใหญ่ที่สุดนี้ ศาสนาทัง้หมดในอดตีไดก้้าวมาถงึจุดสมบูรณ์สุดของตน ” และ “ไม่มพีระผู้แสดง

ธรรมองคใ์ดในอดตีเขา้ใจการเปิดเผยพระธรรมครัง้นี้ไดแ้จ่มแจง้นอกจากเท่าทีก่ าหนดไวใ้ห้” ในการพาดพงิ

ถงึฐานะของพระองคท์รงประกาศว่า “หากมใิช่เพื่อพระองคแ์ลว้ จะไม่มศีาสนทูตองคใ์ดไดร้บัการประสาทให้

ด ารงฐานะการเป็นพระศาสดา และจะไมม่คีมัภรีศ์กัดิส์ทิธิเ์ล่มใดถูกเปิดเผย” 

God Passes By, 93-94, 98-99 
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(4) ธรรมาทติยท์ีย่ ิง่ใหญ่ของโลก ซึง่ครัง้หน่ึงเรอืงรองต่อมนุษยชาตไิดล้บัฟ้าไปแลว้ เพื่อส่องแสงนิรนัดรจ์าก

ขอบฟ้าอบัฮา ซึง่เป็นอาณาจกัรแห่งความรุ่งโรจน์อนันต์ของพระองค์ เป็นการสาดรศัมจีากเบื้องบนมายงั

บรรดาผูเ้ป็นทีร่กัของพระองค ์และพดัลมหายใจแห่งชวีตินิรนัดรเ์ขา้ไปในหวัใจและวญิญาณของพวกเขา 

จงตรกึตรองในหวัใจของเจา้เกี่ยวกบัสิง่ทีพ่ระองคไ์ดท้ านายไว้ในธรรมจารกึแห่งจนิตภาพสวรรค์ที่

แพร่กระจายไปทัว่โลก ในธรรมจารกึนัน้พระองค์ทรงกล่าวว่า : “ครัน้แล้วเธอคร ่าครวญและรอ้งอุทานว่า: 

ขอให้โลกและทุกสรรพสิง่ในโลกเป็นค่าไถ่ส าหรบัความหายนะของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นประมุขของ

สวรรคแ์ละโลก เหตุใดพระองคจ์งึปล่อยใหต้วัเองตกอยู่ในมอืของบรรดาผูท้ีอ่าศัยอยู่ในคุกเมอืงอคัคา?  ขอ

พระองค์ทรงรบีไปยงัอาณาจกัรอื่น ไปยงัที่พกัพงิเบื้องบนของพระองค ์ที่ซึง่ดวงตาของประชาชนแห่งนาม

มองไมเ่หน็ เรายิม้และหาไดพู้ดไม่ จงตรกึตรองวจนะทีป่ระเสรฐิสุดเหล่านี้ และเขา้ใจเจตนาของความลกึลบั

ทีศ่กัดิส์ทิธิแ์ละซ่อนเรน้น้ี 

 ดูกร เจ้าผู้เป็นที่รกัยิง่ของพระผู้เป็นนาย จงระวงั จงระวงั เพื่อเจ้าจะไม่ลงัเล อย่าให้ความกลวั

ครอบง าเจา้ อย่าไดห้วัน่ไหวหรอืละเหี่ยใจ จงมสีต ิมฉิะนัน้วนัแห่งความหายนะนี้จะกลบเปลวไฟแห่งความ

ศรทัธาและดบัความหวงัของเจา้ วนัน้ีคอืวนัส าหรบัความมัน่คง ขอพรจงมแีด่บรรดาผูท้ีย่นืหยดัมัน่คงประดุจ

โขดหนิและฝ่าพายุและความตงึเครยีดของชัว่โมงมรสุมน้ี พวกเขาจะเป็นผูร้บัพระกรุณาของพระผูเ้ป็นเจา้ 

จะได้รบัความช่วยเหลอืจากพระองค์ และมชียัอย่างแท้จรงิ พวกเขาจะเรอืงรองท่ามกลางมนุษยชาติ ซึ่ง

บรรดาผูท้ีอ่าศยัอยู่ในปะร าแห่งความรุ่งโรจน์จะสดุดแีละสรรเสรญิ และสุเสยีงจากสวรรคจ์ะประกาศต่อพวก

เขาดว้ยวจนะทีเ่ปิดเผยอยู่ในคมัภรีท์ีศ่กัดิส์ทิธิท์ ีสุ่ด: “ดูกร ประชาชน อย่าไดห้วัน่ใจเมื่อชวีติทีเ่รอืงรองของ

เราอ าลาโลกนี้ไป และมหาสมุทรแห่งวจนะของเราสงบนิ่ง การทีเ่ราอยู่กบัเจา้มขีอ้ดอีย่างหนึ่ง และการทีเ่ รา

ไม่อยู่มขีอ้ดอีกีอย่างหนึ่ง ซึ่งไม่มใีครหยัง่รูไ้ดน้อกจากพระผูเ้ป็นเจา้ พระผูไ้ม่มเีปรยีบปาน พระผูท้รงรอบรู ้

เรามองเหน็เจา้จากอาณาจกัรแห่งความรุ่งโรจน์ของเรา และจะช่วยผูท้ี่ลุกขึน้เพื่อชยัชนะของศาสนาของเรา

ดว้ยกองทพัเทวญัเบือ้งบนและหมูเ่ทพธดิาทีเ่ราโปรดปราน 

 ธรรมาทติยผ์ูเ้ป็นอาภาทีช่ชัวาลทีสุ่ดนัน้ ไดล้บัขอบฟ้าของโลกไป เพื่อผุดขึน้ดว้ยความโชตช่ิวงอมร

ในอาณาจกัรของพระผูท้รงไรข้อ้จ ากดั ในคมัภรีท์ีศ่กัดิส์ทิธิท์ ีสุ่ด พระองคท์รงเรยีกบรรดาสหายทีม่ ัน่คงหนัก

แน่นว่า: ดูกร ประชาชนทัง้หลายของโลก อย่าได้หวัน่ใจเมื่อดวงตะวนัแห่งความงามของเราลาลบัไป และ

นภาแห่งเทพมณเฑยีรของเราถูกปิดบงัจนลบัตาของเจา้ จงลุกขึน้ส่งเสรมิศาสนาของเราและเชดิชูพระวจนะ

ของเราในหมูม่นุษย”์ 

 Selections from the Writings of Abdu’l-Baha 17-18 Abdu’l-Baha 
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คีตำบี อดัห์ 

(คมัภีรแ์ห่งพระปฏิญญำ) 

 แมว้่าอาณาจกัรแห่งความรุ่งโรจน์ปราศจากสิง่ไรส้าระของโลกนี้ ถงึกระนัน้ภายในคลงัแห่งความ

ไวว้างใจและยอมจ านน เราไดม้อบมรดกทีล่ ้าเลศิและประเมนิค่ามไิดใ้หแ้ก่ทายาททัง้หลายของเรา เรามไิด้

ใหม้รดกดว้ยทรพัยส์มบตัทิางโลก ซึง่จะเป็นการเพิม่ภาระการดูแลรกัษา พระผูเ้ป็นเจา้เป็นพยาน ในความ

ร ่ารวยทางโลกมคีวามกลวัและภยนัตรายซ่อนเร้นอยู่  เจ้าจงพิจารณาและระลึกถึงสิ่งที่พระผู้ทรงปรานี

เปิดเผยไวใ้นคมัภรีกุ์รอ่าน :  “ความหายนะบงัเกดิกบัทุกคนทีพู่ดใส่รา้ยและสบประมาท ผูท้ีส่ะสมและนับ

ความร ่ารวย”  ความร ่ารวยทางโลกคงอยูเ่พยีงชัว่แล่น ทุกสิง่ทีต่้องมลายและเปลีย่นแปลงไม่คู่ควรทีจ่ะไดร้บั

ความสนใจ เวน้แต่เท่าทีร่บัรองไว ้

 จุดมุ่งหมายของพระผู้ทรงถูกประทุษร้ายนี้ที่ได้ทนรบัความหายนะและทุกข์ทรมาน เปิดเผยบท

กลอนศกัดิส์ทิธิแ์ละสาธติขอ้พสิจูน์ มใิช่อื่นใดนอกจากจะดบัเปลวไฟแห่งความเกลยีดชงัและเป็นศตัร ูเพื่อว่า

ขอบฟ้าของหวัใจของมนุษย์จะเรอืงรองด้วยแสงแห่งความปรองดอง จะบรรลุสนัติภาพและความสงบที่

แทจ้รงิ ดวงตะวนัของพระวจนะน้ีฉายรศัมเีจดิจา้มาจากอรุโณทยัสถานแห่งธรรมจารกึสวรรค ์และเป็นหน้าที่

ของทุกคนทีจ่ะจอ้งมองดวงตะวนันี้ :  ดูกร ประชาชนทัง้หลายของโลก เราแนะน าใหเ้จ้าปฏบิตัติามสิง่ทีจ่ะ

ยกฐานะของเจ้า จงเกรงกลวัพระผู้เป็นเจ้าและยดึถือสิ่งที่ถูกต้อง ที่จรงิแล้วเรากล่าวว่า ลิ้นมไีว้ส าหรบั

กล่าวถงึสิง่ทีด่ ีอย่าท าให้ด่างพรอ้ยด้วยการพูดสิง่ที่ไม่เหมาะสม พระผูเ้ป็นเจา้ทรงยกโทษส าหรบัสิง่ทีผ่่าน

มา นบัแต่นี้ไปทุกคนเอ่ยถงึสิง่ทีค่วรและเหมาะสม ละเวน้จากการใส่รา้ย ค าหยาบ และค าพูดใดกต็ามทีจ่ะท า

ใหผู้อ้ื่นเศรา้ใจ ฐานะของมนุษยน์ัน้สูงส่ง หากมนุษยย์ดึมัน่ในความชอบธรรมและสจัจะ และมัน่คงหนักแน่น

อยู่ในศาสนา ในสายตาของพระผู้ทรงปรานี มนุษย์ที่แท้จรงิปรากฏประดุจเป็นเวหาซึ่งสุรยินัจนัทราคือ

สายตาและการไดย้นิของเขา และอุปนิสยัใจคอทีเ่รอืงรองส่องสว่างคอืดวงดาราต่างๆ ฐานะของเขานัน้สูงส่ง 

และอทิธพิลของเขาอบรมสรรพสิง่ทัง้ปวง 

 วญิญาณทีม่หีวัใจเปิดรบัทุกดวงในยุคน้ีทีไ่ดสู้ดสุคนรสจากอาภรณ์ของพระองค ์และตัง้จติสู่ขอบฟ้า

ทีรุ่ง่โรจน์ทีสุ่ดดว้ยหวัใจบรสิุทธิ ์ไดร้บัการนับว่าเป็นประชาชนแห่งบาฮาในคมัภรีค์รมิซัน่ เจา้จงหยบิถ้วยน ้า

แห่งความเมตตารกัใครใ่นนามของเรา และดื่มใหอ้ิม่ดว้ยการระลกึถงึเราในความรุง่โรจน์อศัจรรย์ 

 ดกูร เจา้ทีอ่าศยัอยูใ่นปฐมพ ีศาสนาของพระผูเ้ป็นเจา้มไีวเ้พื่อความรกัและสามคัค ีอย่าท าใหศ้าสนา

เป็นเหตุของความเป็นศตัรแูละการพพิาท ในสายตาของมนุษยผ์ูม้ทีรรศนะภมูแิละหยัง่รูจ้นิตนภาพสวรรคอ์นั
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ประเสรฐิสุด วธิกีารใดทีม่ปีระสทิธภิาพในการปกป้องและส่งเสรมิความสุขและความผาสุกของบุตรหลานของ

มนุษย์ ปากกาแห่งความรุ่งโรจน์ได้เปิดเผยไว้ให้แล้วแต่บรรดาผู้ที่ โง่เขลาในปฐมพีที่เติบโตมากับกิเลส

ตณัหาอนัชัว่ร้าย ยงัคงไม่เอาใจใส่ต่ออจัฉรยิภาพอนัล ้าเลศิที่สุดของพระผู้เป็นเจา้ผู้ทรงอฉัรยิภาพ โดยที่

ค าพดูและการกระท าของพวกเขามาจากความเพอ้ฝนัและจนิตนาการอนัไรส้าระ 

 ดูกร เจา้ผู้เป็นที่รกัและไดร้บัความไว้วางใจจากพระผู้เป็นเจา้ กษตัรยิท์ัง้หลายคอืผู้แสดงอานุภาพ

ของพระผู้เป็นเจ้า คืออรุโณทัยแห่งอ านาจและความมัง่คัง่ของพระองค์ เจ้าคงอธิษฐานให้กับกษัตริย ์

พระองค์ได้ประสิทธิป์ระสาทกษัตรยิ์เหล่าน้ีให้เป็นผู้ปกครองบนพิภพและเลือกหวัใจของมนุษย์ไว้เป็น

อาณาจกัรของพระองคเ์อง 

 ความขดัแยง้และการต่อสูเ้ป็นทีห่า้มเดด็ขาดในคมัภรีข์องพระองค ์นี้คอืประกาศติของพระผูเ้ป็นเจา้ 

ในการเปิดเผยพระธรรมครัง้ยิง่ใหญ่ที่สุดนี้ ประกาศิตนี้ไม่มกีารยกเลกิ และได้รบัการประสาทด้วยอ านาจ

วภิาดาของพระองค ์แทจ้รงิแลว้พระองคค์อืพระผูท้รงรอบรู ้พระผูท้รงอจัฉรยิภาพ 
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(6) เป็นหน้าทีข่องทุกคนทีจ่ะช่วยเหลอืบรรดาผูเ้ป็นอรโุณทยัแห่งอ านาจและแหล่งก าเนิดค าบญัชา ผูซ้ึง่

ประดบัด้วยอลงกรณ์แห่งความยุตธิรรม ขอพรจงมแีด่ผูป้กครองและผูรู้ใ้นหมู่ประชาชนแห่งบาฮา พวกเขา

คอืผู้ที่ได้รบัความไว้วางใจจากเราในหมู่คนรบัใช้ คือผู้แสดงบญัญัติของเราต่อประชาชน คือผู้รบัความ

รุง่โรจน์ พระพรและพระกรุณาของเราทีซ่มึซาบอยู่ในทุกสรรพสิง่ เกี่ยวกบัเรื่องนี้ พระกรุณาสวรรคเ์รอืงรอง

ส่องสว่างมาจากขอบฟ้าของวจนะทีเ่ปิดเผยไวใ้นคมัภรีค์ตีาบ ีอคัดสั 

 ดกูร พวกเจา้ผูเ้ป็นกิง่ของเรา พลงัทีท่รงอ านาจซึง่เป็นอานุภาพสูงสุด ซ่อนเรน้อยู่ในสรรพสิง่ทีด่ ารง

อยู ่จงพศิดอูานุภาพทีม่พีลงัประสานสามคัคนีี้ และอยา่ไดส้นใจความขดัแยง้ต่างๆ ทีผุ่ดขึน้มา 

 พระประสงคข์องพระผูท้รงท าพนิัยกรรมสวรรคค์อื : เป็นหน้าทีข่องอคัซอน อฟันอน และเครอืญาติ

ของเราทีจ่ะหนัไปหาพระผูเ้ป็นกิง่ทีย่ ิง่ใหญ่ทีสุ่ด จงพจิารณาสิง่ทีเ่ราเปิดเผยไวใ้นคมัภรีท์ีศ่กัดิส์ทิธิท์ ีสุ่ดของ

เรา : “เมือ่มหาสมทุรแห่งการอยูร่ว่มกบัเราไหลกลบัไป และคมัภรีแ์ห่งการเปิดเผยพระธรรมของเราสิน้สุดลง 

เจา้จงหนัไปหาพระผูท้ีพ่ระผูเ้ป็นเจา้ทรงตัง้พระประสงคไ์ว ้ผูซ้ึง่แตกกิง่มาจากพระผูเ้ป็นรากบรมโบราณ”  ผู้

ทีบ่ทกลอนศกัดิส์ทิธิน้ี์อา้งถงึมใิช่ใครอื่นนอกจากพระผูเ้ป็นกิง่ทีย่ ิง่ใหญ่ทีสุ่ด (พระอบัดุลบาฮา)  ดว้ยประการ

ฉะนี้เราไดเ้ปิดเผยพระประสงคอ์นัทรงอ านาจของเราต่อเจา้ดว้ยความกรุณา และแทจ้รงิแลว้เราคอืพระผูท้รง
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กรณุา พระผูท้รงอานุภาพ พระผูเ้ป็นเจา้ไดก้ าหนดฐานะของกิง่ทีย่ ิง่ใหญ่กว่า (โมฮมัหมดั อาล)ี ใหอ้ยู่ใต้กิง่ที่

ยิง่ใหญ่ที่สุด (พระบาฮาอุลลาห์) แทจ้รงิแลว้พระองค์คอืพระผูก้ าหนด พระผู้ทรงอจัฉรยิภาพ เราได้เลอืก 

“ยิง่ใหญ่กว่า” ให้อยู่หลงั “ยิง่ใหญ่ที่สุด” ตามทีป่ระกาศติไว้โดยพระผูเ้ป็นผูท้รงรอบรู ้พระผูท้รงทราบทุก

อยา่ง 

 เป็นทีบ่ญัญตัไิวส้ าหรบัทุกคนใหแ้สดงความรกัต่ออคัชอน แต่พระผูเ้ป็นเจา้มไิดใ้หอ้คัชอนมสีทิธใิดๆ 

ในทรพัยส์นิของผูอ้ื่น  

 ดูกร พวกเจา้ผู้เป็นอคัชอน อฟันอน และเครอืญาตขิองเรา!  เราแนะน าเจา้ใหก้ลวัพระผู้เป็นเจา้ 

กระท าสิง่ที่น่าสรรเสรญิ สิง่ทีค่วรและเหมาะสมและส่งเสรมิฐานะของเจา้ แท้จรงิแลว้เรากล่าวว่า ความกลวั

พระผู้เป็นเจ้าคือผู้บญัชาการที่เยี่ยมที่สุดที่สามารถน าชยัมาให้ศาสนาของพระผู้เป็นเจ้า และกองทพัที่

เหมาะสมทีสุ่ดส าหรบัผูบ้ญัชาการนี้คอือุปนิสยัใจคอทีซ่ื่อตรงและการกระท าทีด่งีามบรสิุทธิ ์

 จงกล่าวว่า :  ดูกร คนรบัใชท้ัง้หลาย! อย่าใหว้ถิทีางส าหรบัความเป็นระเบยีบกลายเป็นเหตุของ

ความสบัสน และเครื่องมอืส าหรบัความสามคัคกีลายเป็นโอกาสส าหรบัความรา้วฉาน เราหวงัว่าประชาชน

แห่งบาฮาจะไดร้บัการน าทางด้วยวจนะที่อ านวยพรนี้ : “จงกล่าวว่า : ทุกสรรพสิง่เป็นของพระผูเ้ป็นเจา้” 

พจนาที่ประเสรฐินี้เป็นประดุจน ้าส าหรบัดบัไฟแห่งความเกลยีดชงัและเป็นศตัร ูซึ่งคุอยู่ในหวัใจและอกของ

มนุษย์ ด้วยพจนาเดยีวนี้ประชาชนและวงศ์ตระกูลที่ต่อสู้กนัจนตาสว่างมองเห็นแสงแห่งความสามคัคีที่

แทจ้รงิ แทจ้รงิแลว้พระองคท์รงตรสัความจรงิและน าทางให ้พระองคค์อืพระผูท้รงอานุภาพ พระผูท้รงความ

ประเสรฐิ พระผูท้รงกรณุา 

 เป็นหน้าทีข่องทุกคนที่จะแสดงมารยาทและใหค้วามส าคญัต่ออคัชอน เพื่อว่าศาสนาของพระผูเ้ป็น

เจา้จะเป็นที่สรรเสรญิ และวจนะของพระองค์จะเป็นที่เชดิชู บญัญตันิี้ได้กล่าวและบนัทกึอยู่ในธรรมนิพนธ์

ครัง้แล้วครัง้เล่า ขอความสุขสวสัดจีงมแีด่ผู้ที่ได้รบัการช่วยเหลอืให้บรรลุสิง่ที่พระผู้ทรงบญัญตั ิพระผู้ทรง

ด ารงอยู่ก่อนยุคสมยั ได้บญัญตัิไว้ส าหรบัเขา ยิง่กว่านัน้พวกเจ้ายงัได้รบับญัชาให้เคารพนับถือสมาชิก

ครอบครวัของเรา อฟันอน และเครือญาต ิเราขอตกัเตอืนเจา้อกีด้วยว่าให้รบัใช้ทุกชาตแิละพยายามสรา้ง

ความเจรญิใหโ้ลก 

 สิง่ทีช่กัน าไปสู่การฟ้ืนชวีติใหแ้ก่โลกและความรอดพน้ของประชาชนและวงศ์ตระกูลบนพภิพ ถูกส่ง

ลงมาจากนภาแห่งพจนาของพระผู้เป็นที่ปรารถนาของโลก เจา้จงเงีย่หูฟงัค าแนะน าของปากกาแห่งความ

รุง่โรจน์ สิง่นี้ดกีว่าทุกสรรพสิง่ในโลก คมัภรีท์ีรุ่ง่โรจน์อศัจรรยข์องเราเป็นพยานต่อสิง่นี้ 

 Tablets of Baha ‘u’ llah    221-223 
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(7) ขอให้ทุกสรรพสิง่เสนอวญิญาณของตนใหบ้รรดาผู้เป็นทีร่กัของพระองค ์พระผู้ทรงความงามอบัฮา

ทรงทนการทดสอบทุกรูปแบบ และเต็มใจยอมรบัความทุกขท์รมานแสนสาหสั ไม่มกีารทรมานใดที่วรกาย

ของพระองค์ไม่ได้รบั ไม่มคีวามทุกข์ใดที่มไิด้บงัเกิดกบัพระองค์ เป็นเวลากี่คนืที่พระองค์ถูกล่ามโซ่และ

บรรทมไม่ได้เพราะน ้าหนักของปลอกคอเหลก็ เป็นเวลากี่วนัที่โซ่ตรวนล่ามขอ้เท้าของพระองค์อย่างปวด

แสบจนพกัผ่อนไม่ได้แมเ้พยีงชัว่ขณะ พระองคผ์ูเ้ป็นพรหมกายของวญิญาณและคุน้เคยกบัการพกัผ่อนบน

เบาะไหมประดบั ถูกพวกเขาบงัคบัให้วิง่จากนียาวารานไปยงัเตหะราน โดยถูกล่ามโซ่ เทา้เปล่า ไม่มอีะไร

คลุมศรีษะและลงไปใตด้นิอนัมดืมดิในคุกแคบๆ พวกเขาขงัพระองคไ์วก้บัเหล่าฆาตกร กบฏและขโมยท ารา้ย

พระองคด์ว้ยวธิทีรมานใหม่ๆ  อยา่งไมข่าดสาย ทุกคนแน่ใจว่า แต่ละวนิาททีีผ่่านไปพระองคจ์ะต้องพบจุดจบ

ของชวีติ หลงัจากนัน้พวกเขาเนรเทศพระองค์ออกจากดนิแดนบ้านเกดิไปยงัดนิแดนที่ห่างไกล ช่วงเวลา

หลายปีในอริกั ทุกขณะที่ผ่านไปทิม่แทงหัวใจของพระองค์อย่างปวดรา้ว ทุกลมหายใจของพระองค์มภียั

คุกคาม ไม่มเีวลาใดที่พระองค์หวงัจะได้พกัผ่อนในความปลอดภยั เหล่าศตัรูโจมตีพระองค์จากรอบด้าน

อย่างไม่คลายความเกลยีดชงั และพระองค์ต้านทานพวกเขาทัง้หมดโดยล าพงั หลงัจากความทุกขท์รมาน

ทัง้หมดน้ี หลงัจากการโจมตเีหล่านี้ พวกเขาขบัพระองคอ์อกจากอริกั ออกจากทวปีเอเชยีไปยงัทวปียุโรปซึง่

เป็นสถานที่เนรเทศที่ขมขื่น อยู่ในความแรน้แค้นอย่างน่าสงัเวช และที่นัน่การประทุษรา้ยที่ประชาชนแห่ง

คมัภรีกุ์รอ่านโหมมายงัพระองค์ ได้สมทบกบัการประหตัประหารที่ขมขื่น การโจมตทีี่รุนแรง การวางอุบาย 

การใส่ร้าย ความเป็นศตัรู ความเกลยีดชงัและคิดร้ายจากประชาชนแห่งคมัภีร์บายนั ปากกาของเราไม่

สามารถเล่าไดท้ัง้หมด แต่เจา้รบัทราบแลว้แน่นอน และหลงัจาก 24 ปี ในคุกทีห่ฤโหดทีสุ่ดนี้ ซึง่ปวดรา้วและ

ทุกขท์รมาน ชวีติของพระองคจ์งึอ าลาโลกไป 

 สรปุคอื ระหว่างทีอ่าศยัอยูช่ ัว่คราวบนโลกนี้ พระผูท้รงความงามจรินัดรเป็นนักโทษทีถู่กล่ามดว้ยโซ่ 

มชีวีติอยูภ่ายใตก้ารถูกคุกคาม หรอืไมก่ท็นทุกขแ์ละถูกทรมานอย่างแสนสาหสัหรอืถูกกกัอยู่ในคุกทีห่ฤโหด

ทีสุ่ด เพราะว่าสุขภาพทีอ่่อนแอเป็นผลมาจากการทนทุกขท์รมาน วรกายของพระองคส์กึหรอจนเหลอืเพยีง

ลมหายใจ และเบาประดุจใยแมงมมุเพราะทุกขโ์ศกมายาวนาน เหตุผลทีพ่ระองคแ์บกภาระอนัหนักหน่วงและ

ทนความปวดรา้วทัง้หมดน้ี ซึง่เป็นประดุจมหาสมุทรซดัคลื่นขึน้ไปถงึนภาเบือ้งบน เหตุผลทีพ่ระองคส์วมโซ่

ตรวนทีห่นกัและกลายเป็นพรหมกายแห่งความอดกลัน้และยอมจ านนอย่างสิน้เชงิ คอืเพื่อจะน าพาวญิญาณ

ทุกดวงบนพภิพนี้ไปสู่ความลงรอย มไีมตรแีละเป็นหนึ่งเดยีวกนั เพื่อจะท าใหป้ระชาชาตทิัง้ปวงตระหนักใน

เครือ่งหมายแห่งความเป็นหนึ่งของพระผูเ้ป็นเจา้ เพื่อว่าในทีสุ่ด ความเป็นหนึ่งทีอ่ยู่ในใจกลางของทุกสิง่จะ

ออกผลตามทีก่ าหนดไว ้และวภิาของ “เจา้ไม่สามารถเหน็ความแตกต่างในการสรา้งสรรคข์องพระผูเ้ป็นเจา้

แห่งความปราณ”ี จะสาดรศัมไีปทัว่ 
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 ดกูร เจา้ผูเ้ป็นทีร่กัยิง่ของพระผูเ้ป็นนาย บดันี้เป็นเวลาส าหรบัการพยายามอย่างกระตอืรอืรน้ เจา้จง

ต่อสูแ้ละพยายาม และเนื่องดว้ยชวีติของพระผูท้รงความงามจรินัดรตกอยู่ในอนัตรายทัง้ทวิาราตร ีขอใหเ้รา

สลดัชวีติของเรา สละวนัเวลาทีเ่รามจี ากดั ขอใหเ้ราเมนิสิง่ต่างๆ บนโลกทีเ่ป็นความเพอ้ฝนัอนัว่างเปล่า และ

หนัมาส่งเสรมิจดุประสงคแ์ละแผนงานทีส่ าคญัทีสุ่ดนี้ 

 Selections from the Writings of Abdu’l-Baha 262-263       

2 กุรอ่าน: 3 

(8)      ปรินิพำนของพระบำฮำอลุลำห์ 

 เวลาผ่านไปเกอืบครึง่ศตวรรษนับแต่การเริม่ต้นของศาสนา ทีไ่ด้รบัการเลีย้งดูท่ามกลางความทุกข์

ยาก ถูกพรากจากพระศาสดาผูเ้บกิทางตัง้แต่วยัทารก ลงไปกองกบัฝุ่นดว้ยน ้ามอืของผู้กดขีท่ีเ่ป็นปรปกัษ์ 

และไดร้บัการอุม้ชขูึน้ใหมโ่ดยพระศาสดาองคท์ีส่องทีรุ่ง่เรอืงทีสุ่ด ผูซ้ึง่แมจ้ะถูกเนรเทศตดิต่อกนัหลายครัง้ ก็

ไดฟ้ื้นฟูโชคชะตาของศาสนา ประกาศพระธรรมออกกฎและบญัญตั ิวางหลกัการ บญัญตัสิถาบนัต่างๆ จน

ส าเรจ็เรยีบรอ้ยภายในเวลาไม่ถงึครึง่ศตวรรษ  และเมื่อเริม่จะไดร้บัแสงแห่งความเจรญิรุ่งเรอืงอย่างไม่เคย

ประสบมาก่อน ลขิติสวรรคก์ม็าพรากบรมศาสดาไป เหล่าสาวกจมลงไปในความทุกขโ์ศกและอกสัน่ขวญัหนี

บรรดาผูป้ฏเิสธศาสนากลบัมคีวามหวงัขึน้มาใหม ่เหล่าศตัรทูัง้ในวงนักบวชและวงการเมอืงเริม่มคีวามมัน่ใจ

อกีครัง้ 

 ตามที่พระอบัดุลบาฮายนืยนั เก้าเดอืนก่อนปรนิิพพาน พระบาฮาอุลลาห์ทรงปรารภว่าพระองค์

ปรารถนาจะจากโลกนี้ไป นับแต่นัน้มาแมว้่าพระองคม์ไิดก้ล่าวอย่างเปิดเผยต่อผูใ้ด กเ็ป็นที่ประจกัษ์ยิง่ขึน้

จากน ้าเสยีงของพระองคท์ีก่ล่าวต่อบรรดาผูท้ีม่าเขา้เฝ้าว่า ชวีติของพระองคบ์นโลกน้ีใกลอ้วสานเขา้ไปทุกท ี

ในคนืก่อนวนัที ่11 เดอืนซฟัวอล ฮ.ค.1309 (3 พฤษภาคม ค.ศ.1892) พระองคจ์บัไขต้ ่าซึง่แมจ้ะสูงขึน้ในวนั

ต่อมากบ็รรเทาลงในไมช่า้ พระองคย์งัคงอนุญาตใหม้ติรสหายและผูแ้สวงบุญบางคนเขา้มาซกัถาม แต่ในไม่

ชา้กเ็ป็นทีป่ระจกัษ์ว่าพระองคไ์มส่บายไขข้องพระองคร์นุแรงขึน้กว่าเดมิ อาการของพระองคท์รุดหนัก มโีรค

แทรกซอ้นตามมา และในทีสุ่ดลงเอยทีป่รนิิพพานใกลเ้วลาย ่ารุ่งของวนัที ่2 เดอืนเซลกะแด ค.ศ. 1309 (29 

พฤษภาคม ค.ศ.1892) เป็นเวลาแปดชัว่โมงหลงัพระอาทติยต์ก รวมพระชนัษาได้ 75 ปี ในทีสุ่ดวญิญาณ

ของพระองค์เป็นอิสระจากความเหนื่อยยากของชีวิตที่เต็มไปด้วยความทุกข์ทรมาน และเหินขึ้นไปสู่  

“อาณาจกัรอื่น”  ของพระองค ์เป็นอาณาจกัรทีส่ายตาของประชาชนแห่งนามไม่เคยไดเ้หน็และ  “บรจิารกิาผู้

สุกสกาว”  “สวมชุดสขีาว”  ได้บอกพระองคใ์หร้บีขึน้ไป ดงัทีพ่รรณนาไวใ้นโลเฮโรยอ (ธรรมจารกึแห่ง
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จนิตนาภาพ)  ที่พระองคเ์ปิดเผยไว้เมื่อสบิเก้าปีที่แล้ว ในโอกาสครบรอบวนัประสูตขิองพระบ๊อบผู้เสดจ็

น ามาก่อน 

 ปรนิิพพานของพระบาฮาอุลลาหเ์ป็นการเปิดเผยฉากทีห่าทีเ่ปรยีบไม่ไดใ้นหลายแง่ในประวตัศิาสตร์

ศาสนาของโลก ศตวรรษแรกของยคุบาไฮบดันี้มาถงึครึง่ทางแลว้ ศกัราชทีโ่อฬารอุดมผลและยาวนาน อย่าง

ไมม่ยีคุศาสนาใดนอดตีเสมอเหมอืนไดจ้บลงแลว้ เป็นศกัราชทีม่กีารเปิดเผยพระธรรมอย่างไม่ขาดสายตลอด

ครึง่ศตวรรษยกเวน้เพยีงสามปี พระธรรมทีพ่ระบ๊อบประกาศไวอ้อกผลอนัล ้าค่าแลว้ ระยะส าคญัทีสุ่ดของยุค

แห่งวรีกรรมแมจ้ะไม่ตื่นตาทีสุ่ด ได้สิน้สุดลงแลว้ ธรรมาทิตยผ์ูเ้ป็นอาภาทีช่ชัวาลทีสุ่ดของโลก ไดผุ้ดขึน้ใน

คุกซยีาหช์าล ในเตหะราน ทะลุผ่านกอ้นเมฆทีม่าปกคลุมทีแ่บกแดด ถูกบดบงัชัว่ครู่ขณะขึน้สู่มธัยนัหท์ีเ่อเด

รยีในเป้ิล และลบัฟ้าไปในทีสุ่ดทีอ่คัคา และจะไม่ผุดขึน้มาอกีจนกว่าหน่ึงพนัปีจะผ่านไป ศาสนาทีเ่กดิใหม่น้ี

ของพระผูเ้ป็นเจา้ซึง่เป็นทีห่มายปองของทุกศาสนาในอดตี ไดป้ระกาศอย่างโจงแจง้บรบิูรณ์แลว้ กฎมลูฐาน

และหลกัธรรมส าคญัซึง่เป็นโครงสรา้งของระบบแห่งโลกในอนาคตไดแ้ถลงไวช้ดัเจนแลว้ ความสมัพนัธแ์ละ

เจตคตขิองศาสนานี้ทีม่ต่ีอศาสนาทัง้หลายในอดตี ไดน้ิยามไวอ้ยา่งแน่ชดั สถาบนัเบื้องต้นซึง่จะใหร้ะบบแห่ง

โลกที่ยงัอยู่ในครรภ์เจรญิเตบิโตขึ้นมา ได้สถาปนาไว้แล้วอย่างล้มล้างไม่ได้ พระปฏญิญาส าหรบัปกป้อง

เอกภาพและบูรณภาพของระบบที่โอบล้อมพภิพ ได้มอบเป็นมรดกใหแ้ก่ชนรุ่นหลงัแล้วอย่างเปลี่ยนแปลง

ไม่ได้ พนัธะสญัญาของการประสานสามคัคมีนุษยชาติทัง้มวล การเริม่ต้นสนัติภาพอนัยิง่ใหญ่ที่สุด การ

ประสานอารยธรรมของโลก ไดใ้หไ้วแ้ลว้อยา่งโตแ้ยง้ไมไ่ด้..... 

God Passes By 221-224 

 

(9)    บทอธิษฐำนส ำหรบัสวดในวนัศกัด์ิสิทธ์ิของพระบำฮำอลุลำหแ์ละพระบอ๊บ 

 ความสรรเสรญิที่รุ่งอรุณขึน้มาจากอตัภาพอนัเกรยีงไกรที่สุดของพระองค์และความรุ่งโรจน์ที่ฉาย

ออกมาจากความงามอนัโชตชิ่วงทีสุ่ดของพระองค ์สถติอยู่กบัพระองค ์ขา้แต่พระผูแ้สดงความโอฬารใหเ้ป็น

ทีป่ระจกัษ์ พระผูเ้ป็นราชนัแห่งนิรนัดรกาล พระผูเ้ป็นนายของทุกคนทีอ่ยู่ในสวรรคแ์ละบนโลก  ขา้พเจา้ขอ

เป็นพยานว่า อาณาจกัร ราชศกัดาและความโอฬารของพระผู้เป็นเจ้า เปิดเผยผ่านมาทางพระองค์ ดวง

ตะวนัทีช่ชัวาลมาแต่บรมโบราณไดส้าดรศัมอียูบ่นนภาแห่งประกาศติของพระองค ์และความงามของพระผูท้ี่

เรามองไม่เหน็เรอืงแสงอยู่เหนือขอบฟ้าของการสรา้งสรรค ์ขา้พเจา้ขอเป็นพยานอกีดว้ยว่า เพยีงการขยบั
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ปากกาของพระองค ์บญัชาทีว่่า  “พระองคจ์งเป็น” จงึบงัเกดิผล ความลบัของพระผูเ้ป็นเจา้ถูกเปิดเผย ทุก

สรรพสิง่ถูกบนัดาลขึน้มาและธรรมววิรณ์ทัง้หมดหลัง่ลงมา 

 ขา้พเจา้ขอเป็นพยานอีกด้วยว่า ความงามของพระผู้เป็นที่บูชาเปิดเผยผ่านมาทางความงามของ

พระองค ์ พระพกัตรข์องพระผูเ้ป็นทีป่รารถนาสุกสกาวอยู่ในพระพกัตรข์องพระองค ์และพระองคท์รงตดัสนิ

ทุกสรรพสิง่ดว้ยวจนะของพระองค ์โดยทรงบนัดาลใหบ้รรดาผูท้ีอุ่ทศิต่อพระองคไ์ดข้ึน้ไปสู่สุดยอดของความ

รุง่โรจน์ และผูไ้มม่ศีาสนาจมลงไปสู่กน้บึง้ของอเวจ ี

 ขา้พเจา้ขอเป็นพยานว่า ผูท้ี่รูจ้กัพระองคไ์ด้รูจ้กัพระผูเ้ป็นเจา้ และผูท้ี่ได้เขา้เฝ้าพระองคไ์ดเ้ขา้เฝ้า

พระผู้เป็นเจ้า พระพรนัน้ช่างยิง่ใหญ่ส าหรบัผู้ที่เชื่อในพระองค์และเครื่องหมายของพระองค์ ถ่อมตนต่อ

อธปิไตยของพระองค์ ได้รบัเกยีรตขิองการเขา้เฝ้าพระองค์ เป็นที่ยนิดตีามพระประสงค์ของพระองค์ ราย

ลอ้มพระองค ์และยนืยนัอยู่หน้าบลัลงัก์ของพระองค ์ความหายนะบงัเกดิกบัผูท้ี่ท าบาปต่อพระองค์ ปฏเิสธ

พระองค ์ปฏเิสธเครือ่งหมายของพระองค ์คดัคา้นค าประกาศของพระองค ์หนีออกไกลจากการปกครองและ

อาณาจกัรของพระองค์ และได้รบัการจดัว่าเป็นพวกไม่มศีาสนา ซึ่งชื่อพวกเขาถูกจารกึไว้ในธรรมจารกึ

ศกัดิส์ทิธิด์ว้ยดชันีแห่งบญัชาของพระองค ์

 ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า พระผู้เป็นที่รกัยิง่ของข้าพเจ้า จากมอืขวาแห่งความปรานีและ

เมตตารกัใคร่ของพระองค ์ขอทรงโปรดพดัลมหายใจอนับรสิุทธิม์ายงัขา้พเจา้ เพื่อว่าลมหายใจนัน้จะพดัให้

ขา้พเจ้าหลุดพ้นจากตนเองและโลก และเข้าไปสู่ราชส านักแห่งความใกล้ชดิอยู่กบัพระองค์ พระองค์ทรง

อ านาจในการกระท าสิง่ทีพ่ระองคย์นิด ีแทจ้รงิแลว้พระองคท์รงความยิง่ใหญ่เหนือสรรพสิง่ทัง้ปวง 

การระลกึถึงและการสรรเสรญิพระผู้เป็นเจ้า ความรุ่งโรจน์และวภิาของพระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับ

พระองค ์ขา้แต่พระผูเ้ป็นความงามของพระผูเ้ป็นเจา้ ขา้พเจา้ขอเป็นพยานว่าดวงตาทัว่ทัง้พภิพไม่เคยเหน็

ใครถูกประทุษรา้ยเหมอืนพระองค์ ตลอดชวีติของพระองคจ์มอยู่ในมหาสมุทรแห่งความทุกขท์รมาน เวลา

หนึ่งพระองค์ถูกล่ามด้วยโซ่ตรวน อีกเวลาหนึ่งพระองค์ถูกคุกคามด้วยดาบของศัตรู ถึงกระนัน้ก็ตาม 

พระองคก์ไ็ดบ้ญัชามวลมนุษยใ์หป้ฏบิตัติามบญัญตัทิีพ่ระองคไ์ดร้บัมอบมาจากพระผูเ้ป็นผูท้รงรอบรู ้พระผู้

ทรงอจัรยิภาพ 

ขอให้วญิญาณของขา้พเจา้สละแด่การถูกประทุษรา้ยที่พระองค์ได้รบั และเป็นค่าไถ่ส าหรบัความ

ทุกขย์ากของพระองค์ ขา้พเจา้ขอวงิวอนพระผู้เป็นเจา้ต่อพระองคแ์ละบรรดาผู้ที่มใีบหน้าเรอืงรองดว้ยวภิา

จากพกัตรากฤตขิองพระองค ์และผูท้ีป่ฏบิตัติามบญัชาทุกอย่างดว้ยความรกัพระองค ์ขอทรงขจดัม่านทีปิ่ด

กัน้ระหว่างพระองคแ์ละบรรดาผูท้ีพ่ระองคส์รา้งขึน้มา ขอทรงประทานสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์แก่ขา้พเจา้ในโลกนี้
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และโลกหน้า แทจ้รงิแลว้พระองคค์อืพระผูท้รงมหทิธานุภาพ พระผูท้รงประเสรฐิสุด พระผูท้รงความรุ่งโรจน์ 

พระผูท้รงประทานอภยัเสมอ พระผูท้รงเหน็ใจ 

ขา้แต่พระผูเ้ป็นนาย พระผู้เป็นนายของขา้พเจา้ ขอพระองคท์รงอ านวยพรใหแ้ก่พระผูเ้ป็นพฤกษา

สวรรคน์ี้ ตลอดจนใบ คบไม ้กิง่ก้าน ล าต้น และหน่อของพฤกษานี้ ตราบนานเท่าทีบ่รรดาศกัดิอ์นัวศิษิฏส์ุด

และคุณลกัษณะอนัเกรยีงไกรทีสุ่ดของพระองคย์งัคงอยู่ ขอทรงคุ้มครองพฤกษานี้ใหป้ลอดภยัจากการปอง

รา้ยของผูรุ้กรานและผูก้ดขี ่แทจ้รงิแลว้พระองคค์อืพระผูท้รงมหทิธานุภาพ พระผูท้รงอานุภาพสูงสุด ขา้แต่

พระผูเ้ป็นนาย พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้ ขอพระองคท์รงอ านวยพรอกีดว้ยใหก้บับรรดาคนรบัใชช้ายหญงิที่

มาถงึเบื้องพระพกัตร์ของพระองค์ แท้จรงิแล้วพระองค์คอืพระผู้ทรงอาร ีและพระกรุณาของพระองค์ไม่มี

ขดีจ ากดั ไมม่พีระผูเ้ป็นเจา้อื่นใดนอกจากพระองค ์พระผูท้รงประทานอภยัเสมอ พระผูท้รงเอือ้เฟ้ือทีสุ่ด 

                                                                 พระบาฮาอุลลาห ์

 

 

  

 

 


