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ค าน า 

ผูส่้งข่าวสาสน์ของพระผูเ้ป็นเจ้า 

 เมื่อประมาณ 150 ปีที่ผ่านมา ตอนนัน้โลกเรายงัมแีต่ความเศร้า พวกเด็กๆ ต้องท างานหนัก 

เช่น ท าความสะอาดปล่องไฟ ท าความสะอาดพืน้ โดยไม่มเีวลาทีจ่ะเล่นเลย บางครัง้คนรวยไม่ยอมจ่าย

ค่าแรงให้แก่คนงานที่ยากจน คนยากจนเหล่านี้ถูกเรยีกว่าทาส มเีดก็จ านวนน้อยเท่านัน้ที่มโีอกาสเล่า

เรยีนหนงัสอื ประชาชนมกัจะทะเลาะววิาทกนั และปราศจากความซื่อตรงต่อกนั 

 สิง่ไม่ดทีี่เกดิขึน้เหล่านี้ เป็นเพราะประชาชนส่วนใหญ่ลมืนึกถอืพระผู้เป็นเจา้ ดงันัน้พระผู้เป็น

เจา้จงึทรงด ารวิ่า ถงึเวลาแล้วที่พระองค์จะต้องส่งพระศาสดามาสัง่สอนมนุษยโ์ลก ในช่วงเวลาก่อนนัน้

พระผู้เป็นเจา้ได้ส่งพระศาสดาองค์อื่นๆ มาสอนเช่น พระโมเสส พระเยซู พระพุทธเจา้ พระโมฮมัหมดั 

และองค์อื่นๆ อกีมากมาย ศาสดาแต่ละพระองค ์สอนว่าถ้ามนุษยร์กัพระผูเ้ป็นเจา้และท าแต่สิง่ทีด่ ีแล้ว

พวกเขาทัง้หลายจงึจะมคีวามสุข แต่เวลาล่วงมา 150 ปีแลว้ มนุษยล์มืค าสัง่สอนของพระศาสดาเสยีสิ้น 

ดงันัน้พระผูเ้ป็นเจา้จงึไดส้่งพระศาสดามาอกี 2 พระองค ์คอื พระบ๊อบ และพระบาฮาอุลลาห ์

พระบอ๊บ 

 ในปี ค.ศ.1819 มเีดก็ชายคนหนึ่งถอืก าเนิดขึน้มามนีามว่า อาล ีโมฮมัหมดั ต่อมาพระองคไ์ดถู้ก

ขนานนามว่า พระบ๊อบ(แปลว่าประตู) พระองคท์รงเป็นคนดมีาก ทุกคนรกัพระองค ์บดิาของพระองคถ์งึ

แก่กรรมเมือ่พระองคท์รงพระเยาว ์ดงันัน้พระองคจ์งึอยูใ่นความดแูลของลุง 

 ลุงของพระบ๊อบส่งพระบ๊อบไปเรยีนหนังสอื เมื่อเรยีนได้ 2-3 วนั ครกู็ส่งกลบัและบอกกบัลุงว่า

พระบ๊อบไม่จ าเป็นต้องรบัการอบรมสัง่สอนเหมอืนเดก็ทัว่ไป พระองคท์รงเรยีนรูทุ้กอย่างหมดแลว้ และ

พระองคไ์มต่อ้งการครอูื่นอกีเพราะครขูองพระบ๊อบคอืพระผูเ้ป็นเจา้ 

 เมื่อพระบ๊อบเตบิโตขึน้ พระผู้เป็นเจา้ไดต้รสัแก่พระบ๊อบว่า พระองคค์อืพระศาสดาองคใ์หม่ ลุง

ของพระบ๊อบเป็นคนแรกทีเ่ชื่อและฟงัค าสัง่สอนของพระบ๊อบ พระบ๊อบไดส้ัง่สอนประชาชนทัว่ไปว่า พระ

ผูเ้ป็นเจา้ทรงรกัพวกเราทุกคนในโลก ดงันัน้ มนุษยเ์ราต้องรกัซึง่กนัแลว้กนั พระบ๊อบทรงตรสัอกีว่า พระ

ผูเ้ป็นเจา้จะส่งพระศาสดาองคใ์หม่มาโปรดมนุษยอ์กี พระศาสดาองคท์ีส่องคอืพระบาฮาอุลลาห์ 

 

 



พระบาฮาอลุลาห ์

 ปี ค.ศ. 1817 เดก็ชายคนหนึ่งถอืก าเนิดขึน้ มชีื่อว่า ฮุสเซน  อาล ีซึ่งต่อมารูจ้กักนัในนามของ

พระบาฮาอุลลาห์ ซึ่งแปลว่า พระเกยีรติคุณของพระผู้เป็นเจ้า บดิาของพระบาฮาอุลลาห์เป็นรฐัมนตร ี

เป็นคนรวยมาก และชอบท าบุญ เมื่อพระบาฮาอุลลาห์ทรงเจรญิวยัขึ้น พระองค์ทรงมคีวามเมตตา

มากกว่าบิดาเสยีอีก บิดาของพระองค์ต้องการให้พระบาฮาอุลลาห์ร ่ารวยและมตี าแหน่งสูงในหน้าที่

ราชการ แต่พระบาฮาอุลลาหต์้องการจะสอนประชาชนเรื่องพระผูเ้ป็นเจา้ เพราะพระผูเ้ป็นเจา้ไดส้่งพระ

บาฮาอุลลาหม์าเป็นพระศาสดาในโลกมนุษย ์พระองคท์รงใหพ้ระบาฮาอุลลาหส์อนมนุษยด์งันี้ 

- เราตอ้งรกัพระผูเ้ป็นเจา้ 

- เราตอ้งรกัพระศาสดาของพระผูเ้ป็นเจา้ทุกพระองค ์

- เราตอ้งรกัเพื่อนมนุษยท์ุกคนในโลก 

- เดก็ทุกคนควรไดร้บัการศกึษา 

- ทุกคนจะตอ้งแสวงหาความจรงิดว้ยตนเอง 

ค าสอนของพระบ๊อบและพระบาฮาอุลลาหท์ าใหทุ้กสิง่ในโลกดขีึน้ เดก็ๆ ไม่ต้องไปลา้งปล่องไฟ

และโรงงานอกี มกีารสรา้งโรงเรยีนเพิ่มขึน้และไม่มทีาสอกีต่อไป ทุกคนเริม่ตระหนักแลว้ว่าการ

ต่อสูแ้ก่งแยง่ชงิดชีงิเด่นกนัเองเป็นสิง่ทีโ่งเ่งา่อยา่งยิง่ 

พระอบัดลุบาฮา 

 ปี ค.ศ. 1844 บุตรชายของพระบาฮาอุลลาหก์็ถอืก าเนิดขึน้มชีื่อว่า อบับาส เอฟเฟนด ิแต่ท่าน

เรยีกตนเองว่า อบัดุลบาฮา แปลว่า “ผูร้บัใช้แห่งบาฮา” พระอบัดุลบาฮาไม่ใช่พระศาสดาของพระผู้เป็น

เจา้ แต่เป็นบาไฮศสนิกชนที่ทรงคุณธรรมพรอ้มทุกประการ  ท่านเป็นบาไฮศาสนิกชนตวัอย่างที่เราทุก

คนควรปฏบิตัติาม 
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ต้นไม้ของข้าพเจ้า 

 วนัหนึ่ง ต้นไมไ้ดพู้ดขึน้ว่า “สมยัทีฉ่ันยงัเลก็ฉันไม่แขง็แรงนัก” “เช่นเดยีวกบัฉันนะส”ิ โจนาทา

พดู “ฉนัฝงัรากของฉนัใหล้กึลงไปในดนิอนัอ่อนน่ิม ดงันัน้ลมพายุจงึไม่สามารถทีจ่ะโค่นฉันได้” ต้นไมพู้ด

ต่อ 

 “เช่นเดยีวกบัฉันน่ะซ”ิ โจนาทารอ้งขึน้อย่างตื่นเต้น “ฉันเรยีนรูว้ธิยีนืบนพืน้ดนิและก้าวเดนิโดย

ไมห่กลม้” 

 ต้นไม้กล่าต่อไปว่า “จากนัน้ฉันเจริญเติบโตและแผ่กิ่งก้านสาขาออกไป มีใบสีเขียวตาม

กิง่กา้นสาขา” “เช่นเดยีวกบัฉนันะส”ิ โจนาทารอ้งเสยีงดงัอยา่งมคีวามสุข แขนของฉันเริม่แขง็แรงและฉัน

ไดใ้ชม้อืท างาน ท าไดด้ดีว้ยเช่นเดยีวกบัใบไมข้องท่านนัน่แหละ” 

 “ฉันมใีบไมม้ากมายที่เตบิโตขึน้ ใหร้่มเงาแก่กระรอก และเป็นที่อยู่อาศยัของนกทัง้หลายด้วย” 

ตน้ไมก้ล่าวต่อ 

 “เหมอืนกบัฉันหรอืเปล่านะ” โจนาทาถามอย่างกระวนกระวาย “ฉันก็ช่วยเหลอืสุนัขที่บาดเจบ็

และมคีวามเมตตากรณุาต่อทุกคน” 

 “เมื่อฉันเติบโตและแข็งแรงขึ้น ฉันจะเห็นอะไร ฉันจะเห็นโลกทัง้หมด และโลกก็จะเห็นฉัน

เช่นเดยีวกนั” ตน้ไมพ้ดู 

 “เช่นเดยีวกบัฉัน” โจนาทาพูดอย่างแผ่วเบา “เมื่อฉันโตขึน้ฉันจะเป็นคนด ีแล้วท่านจะเหน็เอง 

ฉนัจะรกัทุกๆ คน และทุกๆ คนกจ็ะรกัฉนั 
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ช่ืออนัย่ิงใหญ่ของพระผูเ้ป็นเจ้า 

 ท่านทราบไหมว่าชื่ออนัยิง่ใหญ่ของพระผู้เป็นเจา้นัน้ชื่ออะไรบ้าง ชื่อนัน้คอื “อลั ลา อู อบัฮา” 

ท่านทราบอกีไหมว่าชื่อนี้หมายถงึอะไร หมายถงึ “พระเกยีตคิุณของพระผูเ้ป็นเจา้” ท าไมพระองคจ์งึทรง

พระเกยีรตคิุณ ก็เพราะว่าพระองคท์รงสรา้งทุกสรรพสิง่บนโลก เราไม่สามารถสรา้งมนุษย ์สตัว์ ต้นไม ้

ดอกไมแ้ละนกได ้แต่พระผูเ้ป็นเจา้สามารถสรา้งสิง่เหล่านี้ได ้ทัง้ยงัท าใหเ้รามคีวามสุขไดด้ว้ย ดงันัน้ เรา

จงึพูดว่าพระผูเ้ป็นเจา้ทรงพระเกยีรตคิุณ “อลั ลา อู อบัฮา” เมื่อเราพบกนั นี่คอืบทเพลงสัน้ๆ เกี่ยวกบั

พระเกยีรตคิุณของพระผูเ้ป็นเจา้ 

 อลัลา อู อบัฮา โอส้วรรค ์เบือ้งบน 

 อลัลา อู อบัฮา โอ ้พระเกยีรตคิุณ 

 อลัลา อู อบัฮา โอ ้ความรกัอนัประเสรฐิ 

 อลัลา อู อบัฮา โอ ้โลก พระบาฮา 
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อาณาจกัรของพระผูเ้ป็นเจ้า 

 พื้นดนิเคลื่อนไหวไม่ได้ แต่พื้นดนิก็มปีระโยชน์มากจ าเป็นที่เมล็ดพืชเล็กๆ ที่ร่วงหล่นลงดิน

จะตอ้งยดึตดิอยูก่บัหนิและดนิ มฉิะนัน้มนัจะถูกพดัพาไปโดยสายน ้าสายลม 

 เมลด็พชืสามารถเคลื่อนทีไ่ด ้เมื่อมนัไปตกลงบรเิวณทุ่งหญ้ามนัจะหยัง่รากลงไปในดนิพรอ้มกบั

ค่อยๆ แตกยอดอ่อนขึน้มาเพื่อรบัแสงแดด 

 ฝูงววัอาศยัอยู่ในทุ่งหญ้ามนัสามารถเคลื่อนที่ได้โดยการเดนิไปบนพื้นดนิรอบๆ มนัสามารถ

มองเหน็โลกรอบๆ ตวัมนั และมนักม็คีวามรูส้กึถา้เราไปสมัผสัมนั ทุกๆ วนั มคีนรดีน ้านมจากววั 

 คนเราสามารถท าสิง่ต่างๆ ไดเ้กอืบทุกอยา่ง เราสามารถเคลื่อนไหวไดอ้ย่างรวดเรว็ โดยรถยนต์

เมือ่อยูบ่นพืน้ดนิ และโดยเครือ่งบนิเมือ่อยูบ่นทอ้งฟ้า และไปไดล้กึใต้ทะเลโดยเรอืด าน ้า หรอืแล่นอยู่บน

ผวิน ้าโดยเรอื เราสามารถมองเหน็ไกลไดด้ว้ยกลอ้งโทรทศัน์ และมองเหน็แมลงเลก็ๆ ดว้ยกลอ้งจุลทศัน์ 

เรามคีวามรูส้กึ.... เมื่อเราเสยีใจ หรอืดใีจ สบายหรอืไม่สบาย แต่สิง่ที่ส าคญัที่สุดคอืเรามคีวามคดิ และ

เพราะว่าเรามคีวามคดินี่เอง เราจงึมคีวามรูแ้ละเขา้ใจเกี่ยวกบัพระผูเ้ป็นเจา้ 
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กาลิม 

 พระบาฮาอุลลาห์มพีี่และน้องชายหลายคน คนหนึ่งชื่อว่ากาลมิ กาลิมเป็นคนที่รกัพระบาฮา

อุลลาหม์าก เพราะเหน็ว่า พระบาฮาอุลลาหเ์ป็นบุคคลทีม่จีติใจเมตตากรุณาต่อทุกๆ คน พระองคท์รงให้

อาหารแก่ผู้หวิโหยและให้เงนิเป็นทานแก่คนยากจน ช่วยรกัษาคนป่วยและทรงท าประโยชน์อื่นๆ อีก

มากมาย พระบาฮาอุลลาหท์รงรกัทุกๆ คน ตลอดชวีติของพระองคไ์ดท้รงเสยีสละเพื่อใหผู้อ้ื่นมคีวามสุข 

ความสุขเปรยีบได้กบัแสงสว่างและในหวัใจของพระบาฮาอุลลาห์ก็สว่างไปด้วยแสงสว่างแห่งความรกั

ของพระผูเ้ป็นเจา้ 

 เพราะพระบาฮาอุลลาห์ทรงท าทุกอย่างเพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่นเสมอๆ ดงันัน้ กาลมิซึ่งเป็น

น้องชายกต็อ้งท าบางสิง่บางอยา่งเพื่อพระบาฮาอุลลาห์ 

 คนทีไ่มเ่ขา้ใจถงึความรกัอนัประเสรฐิของพระผูเ้ป็นเจา้ ไดก้กัขงัพระบาฮาอุลลาหไ์วใ้นคุก ดงันัน้

ในยามที่พระองค์ถูกกักขงัจึงไม่มีใครดูแลภรรยาและลูกน้อยของพระองค์ เพื่อมิให้ใครมาท าร้าย

ครอบครวัของพระองค์ได้ จนกว่าพระองค์จะได้รบัอิสระ ตัง้แต่นัน้มากาลมิจงึให้ความช่วยเหลอืแก่

ครอบครวัของพระองคต์ลอดมาเท่าทีเ่ขาจะท าได ้

 หลงัจากที่พระบาฮาอุลลาห์ถูกปล่อยออกจากคุก พระองค์ได้เดนิทางไกลต่อไปจากบ้านของ

พระองค์ที่อยู่ในเปอร์เซยีร์ไปสู่ประเทศอิรกั ท่ามกลางความหนาวเยน็ ไม่มแีมแ้ต่เสื้อผ้าที่จะให้ความ

อบอุ่นแก่ร่างกาย ในที่สุดครอบครวัของพระองค์ได้เดินทางถึงประเทศอิรกั และมุ่งหน้าเข้าสู่เมอืง

แบกแดด 

 หลงัจากนัน้ไม่นาน พระบาฮาอุลลาหไ์ดเ้ดนิทางไปทีภู่เขาเป็นเวลายาวนานถงึ 2 ปี และกาลมิ

ได้มโีอกาสดูแลช่วยเหลอืครอบครวัของพระองค์อีกครัง้หนึ่ง อย่างไรก็ตามกาลมิมคีวามสุขมากที่ได้

ช่วยเหลอืและท าประโยชน์ใหแ้ก่พระบาฮาอุลลาห ์

 พวกเราก็เช่นเดยีวกนั สามารถที่จะท าประโยชน์เพื่อพระบาฮาอุลลาห์ได้โดยเชื่อฟงัค าสัง่สอน

ของพระองคเ์ป็นคนดมีนี ้าใจและรกัมนุษยท์ุกๆ คนในโลก พดูแต่ความจรงิ สวดมนตอ์ธษิฐาน นี่แหละคอื

การท าประโยชน์บางสิง่บางอย่างเพื่อพระบาฮาอุลลาห ์
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ในอทุยานแห่งหวัใจของท่าน 

 ใกล้ๆ กบัเมอืงอัคคา มสีวนที่สวยงามแห่งหนึ่งซึ่งเต็มไปด้วยดอกไม้หลากสีและผลไม้ที่น่า

รบัประทาน เสยีงนกรอ้งอย่างมคีวามสุข ผลส้มซึ่งสุกอร่ามด้วยแสงแดด น ้าพุที่พุ่งขึน้เป็นฝอยกระจาย

อากาศทีส่ดชื่นหอมหวนไปดว้ยกลิน่ดอกไวโอเลท 

 ด้วยความสวยงามของสวนนี้เอง ท าให้พระบาฮาอุลลาห์มกัจะมาเดนิเล่นที่นี่เสมอ พระองค์

มกัจะออกจากเมอืงอคัคาทีเ่ตม็ไปดว้ยฝุน่และไปพกัผ่อนในสวนทีส่วยงามตามชนบท 

 ณ ทีน่ัน่ มทีีน่ัง่สฟ้ีาวางอยู่ใต้ต้นไม ้พระบาฮาอุลลาห์ทรงท าใหอุ้ทยาแห่งนี้เตม็ไปดว้ยความรกั

ดว้ยการสรรเสรญิพระเกยีรตคิุณของพระผูเ้ป็นเจา้ทีท่รงประทานสิง่สวยงามทัง้หมดเหล่านี้มา 

 ดวงใจของเรากเ็ช่นเดยีวกบัอุทยาน ถา้เราคดิและท าแต่สิง่ทีด่ ีดวงใจของเรากจ็ะเตม็ไปดว้ยสิง่ที่

ดงีามและบรสิุทธิ ์พระบาฮาอุลลาห์ชอบไปชมอุทยาน เพราะว่าเป็นสถานที่สวยงามและเช่นเดยีวกนั

พระองคก์ร็กัทีจ่ะมาเยีย่มดวงใจทีเ่ตม็ไปดว้ยความดแีละสิง่สวยงามเช่นอุทยานของเรา 

 พระบาฮาอุลลาหท์รงสอนใหเ้ราสวดมนตเ์พื่อทีด่วงใจของเราบรสิุทธิ ์ไวว้่า 

 “ในอุทยานแห่งดวงใจของท่าน จงอยา่ปลกูสิง่อื่นใด นอกจากดอกกุหลาบแห่งความรกั” 
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สวรรค ์

 มเีดก็หญงิคนหนึ่งชื่อลดัดาก าลงันอนหลบัอยู่บนเตยีงของเธอ มสีิง่หนึ่งทีอ่บอุ่นและบางเบาจูบ

ใบหน้าของเธอ และเมื่อเธอลมืตาขึน้ก็เหน็พระอาทติยส์าดส่องทอดลงบนหมอนหนุนของเธอ ขา้งนอก

นกกร็อ้งบนิผ่านไปมา ขณะเดยีวกนับนพืน้ดนิดอกไมเ้ริม่แยม้กลบีรบัแสงแดดอยา่งสดชื่น 

 ลดัดาพูดร าพนักบัตวัเองว่า “วนันี้ วนันี้ เราจะไปมองหาว่าสวรรคอ์ยู่ที่ใด” ลดัดาช่วยแม่ท างาน

ลา้งสิง่ต่างๆ และดูแลเดก็เลก็ๆ ในบา้นแทนแม่ของเธอ ท าแม่ของเธอไม่เหนื่อยและมคีวามสุข สิ่งนี้ท า

ใหล้ดัดาคดิไดว้่า “การช่วยเหลอืคอืส่วนหนึ่งของสวรรค์” จากนัน้ลดัดาวิง่ต่อไปทีแ่ม่น ้าเพื่อไปดูเรอื เธอ

ได้พบลูกนกตวัหน่ึงนอนน่ิงอยู่บนหญ้า ลดัดาอุ้มลูกนกตวันัน้ขึ้นมาให้ความอบอุ่นจากฝ่ามอืแล้วน า

กลบัไปไวใ้นรงัเดมิทีอ่ยูใ่กล้ๆ  เหนือศรีษะเธอ ลกูนกค่อยๆ ลมืตาขึน้เหมอืนขอบใจในความเมตตากรุณา

ทีล่ดัดามต่ีอมนั ลดัดาคดิขึน้มาได้อกีว่า “ความปราณีคอืส่วนหนึ่งของสวรรค์” ต่อมาลดัดาพบเดก็ชาย

เลก็ๆ คนหนึ่งวิง่ผ่านไปทางต้นไมแ้ละไปสะดุดหกล้มกบัก้อนหนิท าให้หวัเข่าได้รบับาดแผล  ลดัดาใช้

ผา้เชด็หน้าของเธอพนัที่หวัเขาที่เจบ็ เดก็คนนัน้ค่อยๆ หายเจบ็และกลบัมคีวามสุขขึน้มาอกี ลดัดาคิด

ขึน้มาไดอ้กีว่า “การรกัษาพยาบาลกเ็ป็นอกีส่วนหน่ึงของสวรรค”์ 

 ลดัดามองกลบัขึ้นไปดูบนท้องฟ้าเหน็นกต่างๆ ร้องบนิไปมา และพื้นดนิ ดอกไมก้็ดูสวยสดมี

ชวีติชวีา และลดัดากเ็กดิความคดิว่า “ทีแ่ทจ้รงิสวรรคก์ค็อืความสุขนัน่เอง” 
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เมลด็พืช 

 พระผู้เป็นเจา้ได้ทรงสรา้งเมลด็พชืเลก็ๆ ขึน้มา กระแสลมได้พดัพาเมลด็พชืนัน้ล่องลอยไปใน

อากาศและไดต้กในบรเิวณทุ่งหญา้ 

 ฝนที่ตกลงมาท าให้ดินอ่อนนุ่มและแสงอาทิตย์ให้ความอบอุ่นกับ โลก เมล็ดพืชนั ้นก็เริ่ม

เจรญิเติบโต แรกเริม่ทเีดยีวเป็นล าต้นอ่อนไหวไปตามลม จากนัน้มนัก็จะแตกเป็นใบแมเ้ลก็ๆ สเีขยีว

คลา้ยกบัปีกของนางฟ้า มนัโตวนัโตคนืจนกระทัง่สูงกว่าต้นหญ้า และแลว้วนัหนึ่งในต้นฤดูรอ้น มนักเ็ริม่

แยม้กลบีสชีมพอู่อนไหวไปมารบัแสงแดด เมลด็พชืเลก็ๆ นัน้ไดเ้จรญิเตบิโตเป็นดอกไมท้ีส่วยงาม 

 พระผู้เป็นเจา้ได้ปลูกเมลด็พชืแห่งความรกัลงในหวัใจของเรา เมื่อเราช่วยเหลอืซึ่งกนัและกนั

ความรกันัน้กจ็ะเจรญิเตบิโตและจะยิง่เติบโตมากขึน้ถ้าเราพูดแต่สิง่ทีด่งีาม ขณะเมื่อเราอธิษฐานถงึพระ

ผูเ้ป็นเจา้ เมลด็พชืแห่งความรกันัน้จะใหค้วามสุขแก่หวัใจของเรา พระบาฮาอุลลาหไ์ดท้รงนิพนธบ์ทสวด

มนตส์ าหรบัใหเ้ดก็เลก็ๆ อธษิฐานดงันี้ 

 “ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ ขา้พเจา้เป็นเมลด็พชืเลก็ๆ ทีพ่ระองคไ์ดท้รงปลูกไวใ้นพืน้ดนิแห่งความรกั

ของพระองคแ์ละเจรญิเตบิโตดว้ยพระหตัถแ์ห่งพระกรณุาธคิุณของพระองค์” 
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เกลด็หิมะและลกูแมว 

 (เกลด็หมิะ หมายถงึ ฝอยหรอืละอองหมิะซึง่คลา้ยเมด็ฝนและตกลงมาคลา้ยฝน) 

 ลกูแมวสเีหลอืงตวัเลก็ๆ ตวัหนึ่ง ก าลงัเล่นอยู่ในหมิะ ทนัใดนัน้ เกลด็เลก็ๆ อนัอ่อนนิ่มของหมิะ

ปลวิจากทอ้งฟ้ามาตดิอยูท่ีจ่มกูของมนั 

 “แหม มนัเป็นระยะทางลงมาที่ไกลจรงิๆ เกล็ดหมิะพูดในขณะที่หายใจออกอย่างเหน็ดเหนื่อย 

ลูกแมวเหลอืบสายตาดูพลางสัน่หวัเพื่อใหเ้กลด็หมิะหลุดจากจมกูของมนั ลูกแมวเดนิลงไปทีพ่ืน้ดนิเพื่อ

มองดูให้ชดัยิง่ขึ้น “ท่านมองเห็นอะไรบ้างในระหว่างที่ท่านเดนิลงมานี่ ” ลูกแมวถามอย่างอ่อนโยนใน

ขณะทีอุ่ม้เทา้ของมนัมาสมัผสักบัความอ่อนน่ิมของเกลด็หมิะ 

 “ฉนัมองเหน็โลก” เกลด็หมิะพดูขึน้พรอ้มกบัวางตวัลงอยา่งสบายท่ามกลางหมิะ 

 “แลว้โลกน่ะเหมอืนกบัอะไรล่ะ” ลกูแมวถามแลว้ดรูอบๆ ดว้ยความสนเท่ห ์

 “เหมอืนกบัสวนทีส่วยงามมากแห่งหนึ่ง” เกลด็หมิะตอบพรอ้มกบัผงกหวัหลบัตา 

 “แลว้มดีอกไมห้ลากสทีีเ่บกิบาน บา้งไหมล่ะ” ลกูแมวถาม 

 “คนทัว่ไปกเ็ช่นเดยีวกบัดอกไมท้ัง้หลาย ในเขตรอ้นผูค้นจะมผีวิสดี า เขตหนาวผูค้นจะมผีวิขาว 

และในเขตอบอุ่นผู้คนมผีวิสนี ้าตาล จะเหน็ว่าทุกคนมคีวามแตกต่างเช่นเดยีวกบัดอกไมใ้นสวน” เกลด็

หมิะพดู 

 “แลว้ท่านเหน็อะไรอกีล่ะ” ลกูแมวถามพรอ้มกบักลิง้ตวัและแหงนหน้าดดูวงอาทติย ์

 “บางคนมหีน้ามตีาทีเ่ตม็ไปดว้ยความสุข เพื่อความรกัของพระผูเ้ป็นเจา้และผูอ้ื่นดว้ย” ในขณะที่

แสงแดดเริม่อุ่นขึน้ 

 “โลกนี้ช่างวเิศษอะไรอย่างนี้ ” ลูกแมวพูดขึน้พรอ้มกบัถอนหายใจแล้วมองไปรอบๆ ด้วยความ

ประหลาดใจทีพ่บว่าเกลด็หมิะหายไปเสยีแลว้ 
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ทรพัยส์มบติัท่ีซ่อนเร้น 

 วนัหน่ึงขณะทีฝ่นตก เดก็ๆ ต่างกม็องออกไปนอกหน้าต่าง คดิไปต่างๆ ว่าเขาควรจะท าอะไรด ี

 “ท าไมไม่ออกไปเที่ยวหาทรพัยส์มบตัทิี่ซ่อนเรน้กนัละ” เสยีงแม่ถามขึน้ เจนถามแม่ว่า “ทรพัย์

สมบตัินัน้อยู่ที่ใด” แม่ตอบว่า “ทรพัย์สมบตัินัน้มอียู่ทุกหนทุกแห่ง ในโลกนี้เต็มไปด้วยทรพัย์สมบตัิ

มากมายถ้าลูกคดิทีจ่ะแสวงหามนั” ทัง้เจน จอหน์ มารค์ และแมรี ่ต่างมองหน้ากนัอย่างคดิพจิารณาใน

ค าพดูของแม ่จอหน์ถามว่า “ท าไมหยดน ้าฝนทีห่น้าต่างจงึดูราบเรยีบสขีาวซดีประดุจดงัไข่มุก” เจนถาม

แลว้กห็ลบัตาเพื่อใหค้วามคดิชดัเจน “ท าไมแสงจนัทรท์ าใหน้ ้าทะเลระยบิระยบัในเวลากลางคนืประดุจดงั

เงนิ” มารค์ถามขึน้บา้งว่า “ท าไมดวงอาทติยจ์งึเป็นสทีองในเวลาตอนเช้าและเป็นสแีดงในตอนเยน็ดูดงั

ประหนึ่งเมด็ทบัทิม” ส่วนแมรี่คนเล็กพูดไปว่า “ท าไมดอกไม้ในสวนจงึมทีัง้สีแดง สีเหลือง สนี ้าเงนิ 

เหมอืนกบัสรอ้ยคอลูกปดัของหนู” จอห์นพูดดว้ยความประหลาดใจว่า “โลกนี้เตม็ไปด้วยทรพัยส์มบตัทิี่

ซ่อนเรน้จรงิๆ” แม่พูดด้วยความยิม้แยม้แจ่มใจกบัลูกๆ ขึน้ว่า “และสิง่ที่ดทีีสุ่ดในทัง้หมดกค็อื... พระผู้

เป็นเจา้ ผู้ทรงสรา้งสรรพสิง่เหล่านี้ขึน้มา ทุกคนไม่ว่าคนจนหรอืคนรวยสามารถหาความเพลดิเพลนิกบั

สิง่สวยงามทีพ่ระผูเ้ป็นเจา้ไดท้รงสรา้งขึน้” 

 ทนัททีนัใดนัน้เอง เจนไดต้ะโกนใหทุ้กคนมองดอูอกไปทางนอกหน้าต่าง สิง่ทีทุ่กคนก าลงัเหน็อยู่

กค็อืดวงอาทติยก์ าลงัส่องแสงผ่านละอองน ้าฝนท าใหเ้กดิเป็นรุง้กนิน ้า ประกอบดว้ยสทีัง้หมดของสมบตัิ

ของโลก 
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มงกฏุเดก็หญิงเล้ียงแกะ 

 มเีดก็หญงิเลก็ๆ เลีย้งแกะคนหน่ึงก าลงัเลีย้งแกะอยูบ่นเชงิเขา เธอสวมเสือ้ผา้บางๆ และไม่ไดใ้ส่

รองเทา้ บางครัง้เธอกป็รารถนาทีจ่ะร ่ารวยมชีุดเสือ้ผา้ไหม รองเทา้เงนิ และอาศยัอยู่ในพระราชวงัทีเ่ตม็

ไปดว้ยของเล่นมากมาย จนกระทัง่วนัหน่ึงปู่ของเธอไดบ้อกกบัเธอว่า “เดก็หญงิเลก็ๆ บางคนเป็นพระ

ราชธดิาจรงิๆ มมีงกุฏทองสวมและมบีรวิารมากมาย แต่ทุกคนกส็ามารถสวมมงกุฏทีด่ยี ิง่กว่ามงกุฏของ

ราชธดิาเหล่านัน้เสยีอกี นัน่ก็คอืมงกุฏทีเ่กดิจากการท าความด ีมจีติใจเมตตากรุณา เป็นผูฉ้ลาดพูดแต่

ความจรงิและรกัผูอ้ื่น เช่นเดยีวกบัลูกแกะทีไ่ดร้บัความอบอุ่นในฤดหูนาวและทุ่งหญ้าเพยีงพอเป็นอาหาร

และได้รบัการดูแลเลี้ยงดูอย่างดี ทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีงามที่เธอท าไปนัน้เปรยีบเสมอืนเพชรเม็ดงามที่

ประดบัอยูบ่นมงกุฏของเธอ” 

 เดก็หญงิเลี้ยงแกะนัง่อยู่บนเนินเขามองดูกลุ่มเมฆสขีาวเลก็ๆ นกที่บนิสูงๆ อยู่บนท้องฟ้าและ

ดวงอาทติย ์ที่ส่องแสงเป็นประกายสทีองไปในท้องฟ้า ไม่มใีครเห็นว่าเธอสวมเสื้อบางๆ และเดนิเท้า

เปล่า เพราะเดีย๋วนี้มมีงกุฏแห่งแสงสว่าง ความรกั ความจรงิ และความสุขฉายแสงเป็นมงกุฏอยู่บน

ศรีษะของเธอแลว้ 

 “โอ้ ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ โปรดกระท าให้มงกุฏแห่งความยุตธิรรมเป็นเครื่องประดบัของขา้พเจา้ 

และให้หวัใจของขา้พเจา้ประดบัด้วยความยุตธิรรม พระองคค์อืผู้ทีท่รงไวซ้ึ่งพรสวรรคแ์ละความเมตตา

กรณุาทัง้มวลโดยแทจ้รงิ”  

        พระบาฮาอุลลาห ์
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ดินแดนพระอาทิตยเ์ท่ียงคืน 

 (ดนิแดนทางเหนือสุดขัว้โลกเรยีกว่าดนิแดนพระอาทติยเ์ทีย่งคนื) 

 คนืวนัหนึ่ง ริก้กี้นอนหลบัอย่างสบายอยู่บนเตยีงนอนของเขา แต่ขา้งนอกพระอาทติยก์ าลงัส่อง

แสงเพราะเป็นเดอืนแห่งการส่องสว่างของดวงอาทติย ์

 เมื่อรีก้กี้ตื่นขึน้ เขาเดนิออกมาท่ามกลางแสงแดดที่แผดจา้ ทุกสิง่ทุกอย่างดูสวยงามมาก ไกล

ออกไปจะเหน็ภูเขาที่ปกคลุมด้วยหมิะส่องสะท้อนด้วยแสงจากดวงอาทติย์ ที่ราบชายเขาเต็มไปด้วย

ดอกไมส้ชีมพูและสเีหลอืงสะพรัง่ ฝกูแมวน ้าตวัด าเป็นมนัต่างด าน ้าเล่นอย่างสนุกในสระเช่นเดยีวกบัฝู

กนกเพน็กวนิทีล่งเล่นน ้าในทะเลตามชายฝ ัง่ 

 ดวงอาทติยส์่องแสงตลอดวนัตลอดคนื ทัง้คนและสตัวต่์างกม็คีวามสุขในดนิแดนแห่งพระอาทติย์

เทีย่งคนื 

 อยา่งไรกต็ามเมือ่ยา่งเขา้ฤดหูนาว ไมม่พีระอาทติยส์่องแสงทัง้กลางวนัและกลางคนื มนัมดืสนิท

ตลอดเวลา พืน้ดนิเริม่เยน็และปกคลุมไปดว้ยหมิะในขณะทีท่อ้งฟ้ามดืสนิทยิง่ขึน้ แต่รกิกี้ยงัคงมคีวามสุข

เพราะในหวัใจของเขานัน้ ยงัมดีวงอาทติยก์ าลงัสองแสงมาดวงหนึ่งเป็นดวงอาทติยแ์ห่งความรกัของพระ

ผูเ้ป็นเจา้และความรกัของพระผูเ้ป็นเจา้ส่องแสงอยูเ่สมอ ไมว่่าขา้งนอกอากาศจะหนาวหรอืมดืเพยีงใด 

 เมือ่ดวงอาทติยส์่องแสง เรามคีวามสุขและเมือ่เรารกัพระผูเ้ป็นเจา้กม็คีวามสุขดว้ย 

 พระอบัดุลบาฮา กล่าวว่า “เมื่อเราหนัหน้าเขา้หาพระผู้เป็นเจา้ เราจะพบความสว่างทุกหนทุก

แห่ง” 
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วนัแห่งความแจ่มใส 

 ฝนตก ขา้วโพดในไรต่่างเจรญิเตบิโตและเขยีวชอุ่ม... “มนัช่างเป็นวนัแห่งความสดชื่นอะไรอย่าง

นี้” ตน้ขา้วโพดพดูขึน้ 

 ฝนตก พวกสตัว์ต่างๆ ได้วิง่ไปที่รมิแม่น ้าเพื่อดื่มน ้า.... “มนัช่างเป็นวนัแห่งความสดชื่นอะไร

อยา่งนี้” สตัวก์ล่าวขึน้ 

 ฝนตก สระน ้าทีเ่คยตื้นเขนิเริม่มนี ้าเตม็เป่ียม.. “มนัช่างเป็นวนัแห่งความสดชื่นอะไรอย่างนี้ ” ฝงู

ปลาพดู 

 ฝนตก น ้าฝนไดช้ าระลา้งฝุน่ละอองทีร่อ้นและแหง้แลง้ใหแ้ก่อูฐในทะเลทราย .... “มนัช่างเป็นวนั

แห่งความสดชื่นอะไรเช่นนี้” อูฐพดู 

 ฝนตก ท าใหเ้กดิบ่อเลก็ๆ ทีน่กลงไปอาบน ้าได ้“มนัช่างเป็นวนัแห่งความสดชื่นอะไรอย่างนี้” นก

พดู 

 ฝนตก ผู้คนบนถนนต่างรบีร้อนกลบับ้าน หญิงชราคนหนึ่งซึ่งยนือยู่บนทางเท้ารมิถนนด้วย

ความเหนื่อยเพลยี จนกระทัง่มเีดก็ชายเลก็ๆ คนหนึ่งหยุดยิม้ใหเ้ธอ.... “มนัช่างเป็นวนัแห่งความสดชื่น

อะไรอยา่งนี้” หญงิชรากล่าว 

 พระอบัดุลบาฮา กล่าวว่า 

 “ขา้แต่พระผู้เป็นเจา้ ขอทรงเพาะปลูกพฤกษชาตนิี้ในอุทยานแห่งความรกัของพระองค ์และให้

การเจรญิเตบิโตดว้ยสายน ้าแห่งความกรณุาของพระองค์” 
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เดก็ชาวสวนและราชโอรส 

 ราชโอรสองค์หนึ่งขึ้นครองราชย์อย่างไม่มคีวามสุข ท าไมจงึเป็นอย่างนัน้ ทัง้ๆ ที่พระองค์สม

ประสงค์ทุกอย่างในสิง่ที่พระองคต์้องการ เมื่อต้องการดื่มน ้า กม็ขีา้รบัใช้น ามาถวายให้ เมื่อต้องการจะ

เขยีนอะไรก็มขี้ารบัใช้น าปากกามาถวาย เมื่อต้องการฉลองพระองค์ด้วยชุดใหม่ ช่างตัดเสื้อประจ า

พระองค์ก็น ามาถวาย เมื่อต้องการของเล่นก็มคีนท าให้ พระองค์มบีรวิารที่จะท าทุกสิง่ทุกอย่างให้แก่

พระองค ์แต่พระองคก์ห็ามคีวามสุขไม่ 

 ไกลออกไปจากพระราชวงันัน้ มลีูกชาวสวนคนหนึ่งก าลงัรอ้งเพลง พ่อของเขาแก่และไม่ค่อยมี

แรง ดงันัน้เดก็หนุ่มจงึช่วยพ่อท างาน เขน็รถขดุดนิ และเกบ็เกีย่วถางบรเิวณ รดน ้าดอกไม ้และเฝ้าดูการ

เจรญิเติบโตของมนั  ผู้คนที่ผ่านไปมาจะมองข้ามก าแพงและยิ้มให้กับความสวยงามของสวนนี้ ลูก

ชาวสวนรอ้งเพลงอยา่งมคีวามสุขขณะเกบ็ดอกไมท้ีส่วยงามทีสุ่ดมาถวายใหแ้ก่ราชโอรส 

 ราชโอรสทรงยิม้แยม้เมือ่ไดฟ้งัเสยีงเพลงและรูส้กึเสยีใจทีเ่พลงนัน้จบลงเสยีแลว้  

 “ท าไมฉันจงึไม่มคีวามสุขอย่างเธอนะ” พระองคต์รสัถามลูกชาวสวน ลูกชาวสวนตอบอย่างนิ่ม

นวลว่า “พระองคม์บีรวิารทีท่ าทุกอยา่งใหพ้ระองค ์ถา้พระองคต์้องการมคีวามสุข พระองคต์้องท าบางสิง่

บางอยา่งใหแ้ก่ผูอ้ื่น ขา้พเจา้ปลกูดอกไมใ้หง้อกงามส่งกลิน่หอมเพื่อใหผู้ค้นทีม่องเหน็ต่างชื่นชมในความ

งามของมนั ขา้พเจา้ช่วยพ่อซึง่แก่มากแลว้ใหไ้ดพ้กัผ่อนแทนทีจ่ะต้องท างาน ขา้พเจา้ช่วยใหพ้ระองคย์ิม้

แยม้แจม่ใสเมือ่ขา้พเจา้รอ้งเพลง เหมอืนกบันกทีท่ าใหข้า้พเจา้มคีวามสุขเมือ่ไดย้นิมนัรอ้งเพลง” 

 แววตาของพระราชโอรสเริม่มปีระกายสดใส พระองคม์คีวามอบอุ่นในพระทยั “แทนทีฉ่ันจะเกบ็

ทุกสิง่ทุกอยา่งเพื่อตวัฉนัคนเดยีว ฉนัจะบรจิาคใหแ้ก่ผูอ้ื่น ฉนัควรจะเปิดประตูต้อนรบัทุกคน ไม่เพยีงแต่

ใหเ้ขาได้มองเพยีงอย่างเดยีว แทนทีจ่ะให้ขา้รบัใช้ท างานหนักเพยีงอย่างเดยีว ฉันควรจะแบ่งเบาภาระ

ของเขาเท่าทีจ่ะท าได”้ 

 ราชโอรสครองราชยอ์ย่างมคีวามสุขตัง้แต่นัน้เป็นต้นมา เดก็ชาวสวนกม็คีวามสุขกบังานในสวน

ของเขา 

 

 


