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เร่ืองราวของพระอบัดลุบาฮา 

∽∽ 

พระอบัดลุบาฮาทรงเป็นตวัอย่างท่ีสมบูรณ์แห่งศาสนาของพระบาฮาอลุลาห์ 

 ช่วงกลางศตวรรษที่ 19 เวลานัน้ผู้คนก าลงัคลัง่ไคล้ในศาสนาและการแบ่งเชื้อชาตผิวิพรรณเป็น

อย่างมาก มขีุนนางอหิร่านผูห้นึ่งชื่อ “บาฮาอุลลาห์” ไดป้ระกาศสาส์นแห่งความรกัความสามคัคขีองพระผู้

เป็นเจา้ พระองค์ทรงอ้อนวอนให้ชาตต่ิางๆ และศาสนาต่างๆ ทีม่อียู่ในโลกจงได้ลมืความแตกต่างเหล่านัน้

เสยี ขอใหย้อมรบัว่าแต่ละคนนัน้กเ็ป็นเสมอืนพีน้่องกนั แลว้ท างานดว้ยกนัเพื่อความเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนั

ของมนุษยท์ุกเชือ้ชาตวิรรณะ 

 พระบาฮาอุลลาหท์รงเป็นพระศาสดาของศาสนาบาไฮ ชวีติการแสวงบุญของพระองคป์ระกอบกับค า

สอนอนัดงีามก็ได้ดงึดูดใจผู้ที่มพีื้นเพจากที่ต่างๆ กนั แต่ก็มนีักบวชชาวอิหร่านผู้มอีทิธพิลได้มาขดัขวาง

พระองค์ พระองค์จงึถูกจบัขงัในห้องเหมน็สกปรกที่เรยีกว่า “คุกมดื” ต่อมาก็ได้เนรเทศพระองค์ออกจาก

ประเทศบา้นเกดิเมอืงนอน  มศีาสนิกชนจ านวนหลายพนัคนทีเ่รารูจ้กักนัในชื่อวา “บาไฮศาสนิกชน” ถูกฆ่า

ตาย แต่ด้วยความพยายามของทุกคนท าให้ธรรมะของพระองค์แผ่กระจายไปทัว่  ศาสนาบาไฮได้

เจรญิก้าวหน้าแมว้่าจะถูกขดัขวาง ปจัจุบนัก็เป็นเวลากว่าศตวรรษแล้ว มคีนจากเกือบจะทุกเชื้อชาติ ทุก

ประเทศ และเกอืบจะทุกศาสนาของโลก ที่ถือว่าตนเองเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนัด้วยศาสนาของพระบาฮา

อุลลาห ์และไดม้กีารจดัสรา้งศูนยก์ลางศาสนามากกว่า 96,000 แห่งในทัว่โลก 

 พระบาฮาอุลลาหเ์สดจ็สวรรคตในปี  1892 นอกเมอืงคุกของเมอืงอคัคา ในดนิแดนศกัดิส์ทิธิ ์ซึง่เป็น

สถานที่ที่พระองค์ไปอยู่เป็นแหล่งสุดท้าย ก่อนที่พระองค์จะเสด็จจากโลกนี้ไป พระบาฮาอุลลาห์ได้ทรง

ปกป้องศาสนาของพระองคจ์ากการแตกแยกออกเป็นนิกายต่างๆ  โดยการแต่งตัง้ใหบุ้ตรชายของพระองค์ 

“พระอบัดุลบาฮา” ซึง่เป็นผูเ้ดยีวเท่านัน้ทีศ่าสนิกชนทุกคนของพระองคค์วรทีจ่ะไปขอค าแนะน า 

 และเรื่องราวสัน้ๆ ต่อไปนี้เกี่ยวกับชีวประวตัิของพระอับดุลบาฮาซึ่งได้น ามาจากหนังสือชื่อว่า 

“ศาสนาบาไฮ” โดยขอกล่าวบทน าดงันี้ 

 พระอบัดุลบาฮาหมายถงึ ผู้รบัใช้พระผู้เป็นเจา้ ซึง่เรื่องนี้ได้รวบรวมชวีติตวัอย่างของศาสนาบาไฮ

ตัง้แต่สมยัเริ่มแรกที่พระองค์ยงัทรงพระเยาว์ พระองค์ถูกน าตัวให้ไปพบพระบาฮาอุลลาห์ในคุกที่กรุง

เตหะราน จนกระทัง่พระองคไ์ด้หลบันิทราอยู่ที่เชงิเขาคารเ์มล หลงัจากที่พระองคท์รงได้ใช้ชวีติอย่างทุกข์



3 

 

ทรมานจนได้รบัชยัชนะ แต่พระองค์ทรงมคีวามปรารถนาอย่างหนึ่งคอื ขอรบัใช้พระศาสนาของพระบาฮา

อุลลาห ์

 พระองค์ทรงมอีายุได้ 8 ชนัษา เมื่อตอนที่พระบาฮาอุลลาห์ถูกจบัเข้าสู่คุกมดื ทรพัยส์มบตัขิอง

พระองค์ทัง้หมดถูกรบิไปจนหมดสิ้น แม้แต่พระสหายของทัง้สองพระองค์ก็มกิล้าที่จะเข้าไปใกล้ชิดกับ

พระองค์ ในบ้านที่มแีต่ความว่างเปล่าพระมารดาของพระอบัดุลบาฮากไ็ด้ก าเอาแป้งสาลใีส่ลงในพระหตัถ์

ของพระองคซ์ึง่เป็นเพยีงอาหารทีพ่ระมารดาจะหาได ้เมื่อพระองคเ์สดจ็ออกไปทีถ่นนพระองคก์ถ็ูกขวา้งปา

ดว้ยหนิในฐานะทีเ่ป็นเดก็นอกศาสนา ต่อมาพระองคไ์ดต้ดิตามพระบดิาของพระองคใ์นการถูกเนรเทศ และ

พระองคเ์ตม็พระทยัทีจ่ะรว่มทุกขร์ว่มยากในทุกสิง่ทุกอยา่ง แลว้พระองคก์ถ็ูกเนรเทศใหอ้อกจากทีห่นึ่งไปยงั

อกีทีห่นึ่ง จนในทีสุ่ดกไ็ปถงึคุกทีเ่มอืงอคัคา 

 ในช่วงที่พระองค์เจริญพระชันษาเป็นหนุ่ม พระอับดุลบาฮาก็ได้รบัพิจารณาให้เป็นผู้รวบรวม

คุณธรรมทัง้หมดทีบ่าไฮศาสนิกชนจะต้องทราบไว้ พระองคท์รงเป็นบุคคลสุภาพ อ่อนโยน พระองคท์รงกลา้

หาญ และมคีวามเมตตากรุณา พระองคท์รงไดร้วบรวมความรู้ความฉลาดดว้ยการออกไปสมัผสักบัความต ่า

ต้อย พระองค์ทรงรกัในองค์พระผู้เป็นเจ้า และเพื่อนมนุษยข์องพระองค์ก็มไิด้มกีารจ ากดั พระองค์ทรงใช้

ชวีติประจ าวนัของพระองคใ์นการรบัใชผู้อ้ื่น และพระองคท์รงน าความสุขมาสู่ชวีติของผูท้ีอ่ยู่รอบๆ พระองค ์

แมค้นยากจน คนป่วยกย็งัไดร้บัการดูแลเป็นพเิศษจากพระองคด์้วย หรอืแมแ้ต่พวกเดก็ก าพรา้ก็ได้ให้การ

ยกยอ่งพระองคว์่าเป็นเสมอืนบดิาของพวกเขา พระสหายทุกคนลว้นแต่รกัใคร่พระองคจ์นถงึขัน้เป็นบุคคลที่

เขารกัเคารพบูชา และแม้แต่เหล่าศตัรูของพระองค์ก็มอิาจหารอยมลทนิได้ในนิสยัอนัดงีามของพระองค์ 

สภาวะของพระองคก์ม็ใิช่อยู่ในฐานะศาสนทูตขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ เป็นแต่เพยีงว่าชวีติของพระองคน์ัน้ถอื

ไดว้่าเป็นแบบอยา่งของมนุษยผ์ูส้มบรูณ์แบบ 

 ขณะที่พระบาฮาอุลลาห์ยงัทรงพระชนม์ชพีอยู่นัน้ พระอบัดุลบาฮาก็ทรงเป็นผู้ที่ใกล้ชดิที่สุดของ

พระองค ์ พระองคจ์ะไม่เกบ็ความทุกขไ์วใ้นตวัพระองคเ์อง เพื่อทีจ่ะน าเอาความสุขสบายมาสู่ชวีติของพระ

บดิา พระองคท์รงปฏบิตัภิารกจิประจ าวนัเสยีเองเพื่อทีว่่าพระบาฮาอุลลาหจ์ะไดอุ้ทศิเวลาของพระองคใ์นการ

สะสางเรื่องทีส่ าคญักว่า มคีนจ านวนมากมาหอ้มลอ้มบา้นของพระองคใ์นกรุงแบกแดด คนเหล่านัน้รูส้กึดใีจ

เป็นอยา่งมากทีไ่ดพ้บกบัพระอบัดุลบาฮา แลว้ไดถ้ามค าถามพระองคห์ลายขอ้ดว้ยกนั แมว้่าพระองคย์งัทรง

พระเยาวอ์ยูก่ต็าม เวลาผ่านไป พระบาฮาอุลลาหท์รงบอกใหศ้าสนิกชนของพระองคใ์หน้ าค าถามหรอืปญัหา

ต่างๆ ไปถามพระอบัดุลบาฮา ผูซ้ึง่พระองคไ์ดข้นานนามใหว้่า “พระอาจารย”์ 
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 หลงัจากทีพ่ระบาฮาอุลลาหไ์ดส้ิน้พระชนมแ์ลว้ บาไฮศาสนิกชนกไ็ดย้ดึเอาพระอบัดุลบาฮาเป็นผูน้ า

ทางดว้ยความเสยีสละไม่เหน็แก่ตวัที่พระองคใ์หแ้ก่ศาสนาของพระผู้เป็นเจา้กไ็ดเ้ป็นที่เทดิทูนนับถอืแก่คน

เหล่านัน้ทุกคน ค าแนะน าของพระองคก์ไ็ดช้่วยใหค้นเหล่านัน้ไดร้บัสาส์นของพระผู้เป็นเจา้ใหม่ๆ กนัทัว่ไป

ทุกภาคของโลก 

 ตวัพระอบัดุลบาฮาเองยงัคงเป็นนกัโทษในเมอืงอคัคา เมือ่พระบาฮาอุลลาหเ์สดจ็สวรรคต ท าใหศ้ตัรู

ของศาสนาเกดิความบา้คลัง่แลว้เริม่โจมตพีระอบัดุลบาฮา ซึง่ครัง้หนึ่งเคยถูกกกัตวัให้อยู่ในบรเิวณก าแพง

เมอืง อย่างไรกต็ามด้วยการทีพ่ระองค์ทรงได้ตอบจดหมายอย่างมากมาย ท าให้พระองคไ์ดต้ดิต่อกบับาไฮ

ศาสนิกชนทุกหนแห่งอย่างสม ่าเสมอ ทรงตอบขอ้ซกัถามของพวกเขา ทรงแนะน ากจิกรรมแก่พวกเขา ทรง

ให้ก าลงัใจพวกเขาในการท างาน และทรงยกระดบัจติวญิญาณของพวกเขาในขณะที่ศตัรูก าลงักลัน่แกล้ง

ศาสนาของพวกเขา 

 การรบกวนกลัน่แกล้งในรปูแบบต่างๆ ท าให้พระอบัดุลบาฮาไดร้บัความทุกขท์รมานเป็นเวลานาน

หลายปี แต่พระองค์ก็ยงัทรงสงบและมคีวามสุข ชีวติที่มคีวามสุขของพระองค์และพระอารมณ์อันดีของ

พระองค์มไิด้คลายหายไปจากพระองค์เลย พระองค์มกัจะตรสัว่า “บ้านของเราก็คอืบ้านที่มแีต่รอยยิม้และ

สนุกสนาน” คนอื่นจงึแปลกใจว่าอะไรที่ท าใหพ้ระองค์มคีวามสุขสบายใจได้ แมว้่าจะอยู่ในสภาวะที่แสนจะ

เหน็ดเหนื่อยกต็าม พระองคท์รงตรสัว่าในโลกนี้ไมม่คีุกตารางใดๆ ทัง้สิน้ นอกจากคุกทีข่งัตนเอง 

 ในทีสุ่ด การปฏบิตัขิองพวกยงัเตอิรก์ยงัผลใหม้กีารปลดปล่อยนักโทษทีเ่มอืงอคัคาใหเ้ป็นอสิระ และ

การกกัขงัพระอบัดุลบาฮา กไ็ด้สิน้สุดลง การถูกกกัขงัของพระองคใ์นดนิแดนศกัดิส์ทิธิเ์ป็นเวลานาน 40 ปี 

พระองคถ์ูกจ าคุกตัง้แต่เป็นหนุ่ม และไดอ้อกมาจากคุกเมื่ออายุมากแลว้ แมว้่าพระองคจ์ะทรงมสีุขภาพทีไ่ม่

แข็งแรง แต่จิตวิญญาณของพระองค์ก็มิได้รบัการกระทบกระเทือนไปด้วย และทันทีที่พระองค์ได้ร ับ

อิสระภาพให้ไปไหนมาไหนได้ พระองค์ทรงตัดสินพระทยัส่งสาส์นของพระบาฮาอุลลาห์ไปยงัประเทศ

ตะวนัตก 

 เป็นครัง้แรกทีศ่าสนาบาไฮได้แพร่ไปตะวนัออกกลาง ตะวนัออกไกล และประเทศอฟัรกิาเหนือ ซึ่ง

ตอนนี้กไ็ดแ้พร่เขา้ไปประเทศยุโรปและอเมรกิา บาไฮศาสนิกชนชาวตะวนัตกจ านวนหนึ่งได้ ไปหาพระอบั

ดุลบาฮาทีด่นิแดนศกัดิส์ทิธิ ์และเมือ่เขาเหล่านัน้ไดเ้ดนิทางกลบัไปพรอ้มดว้ยเพลงิแห่งศรทัธาอย่างแรงกลา้ 

เกดิความตัง้ใจทีจ่ะแพรข่า่วสาสน์ของพระผูเ้ป็นเจา้ไปทัว่ทุกภาคของประเทศตะวนัตก 
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 การเดนิทางทัว่ยุโรปและอเมรกิาอนัยาวนานของพระอบัดุลบาฮา พระองค์ได้น าเอาศาสนาไปสู่

ความสนใจของประชาชนเป็นจ านวนล้านๆ คน จนพระองค์มชีนัษา 70 ปี พระองค์ถูกเชญิไปกล่าวค า

ปราศรยัทีโ่บสถ์ครสิต์ โบสถ์ยวิ วดัและมสัยดิ มหาวทิยาลยั และสถาบนัอื่นๆ หลายแห่ง มคีนหลายพนัคน

มาฟงั อยา่งเช่น จากหน่วยงานราชการชัน้สงู นกัวทิยาศาสตร ์นักปรชัญา ตลอดจนผูใ้ชแ้รงงานต ่าต้อยหรอื

คนพเนจรจนๆ คนเหล่านี้ได้มาหาพระองค์ตัง้แต่เช้าจนถงึกลางคนื พระอบัดุลบาฮาทรงประทานความรกั 

ความรู้ของพระองค์แก่พวกเขาอย่างมไิด้จ ากดั ท าให้คนเหล่านัน้เกิดความเบกิบานใจ เกิดความคดิและ

ความหวงัใหม ่คนเหล่านัน้รูส้กึแปลกใจเป็นอนัมากในคนคนหนึ่งผูซ้ึง่ไดใ้ชช้วีติส่วนใหญ่ของพระองคใ์นหอ้ง

ขงั แต่ทรงมคีวามเขา้ใจในปญัหาต่างๆ ของประชาชนและยงัทรงรอบรูก้จิการของโลกเป็นอย่างดี มคีนอื่นๆ 

อกีหลายลา้นคนทีไ่มม่โีอกาสไดพ้บกบัพระอบัดุลบาฮาแต่กไ็ดท้ราบเกีย่วกบัพระองคพ์รอ้มกบัสาสน์ของพระ

ผูเ้ป็นเจา้ทีพ่ระองคท์รงน าไปพมิพเ์ผยแพร่เป็นบทความจ านวนหลายบทความในหนังสอืพมิพไ์ปยงัประเทศ

ของพวกเขา 

 จากตวัอยา่งชวีติของพระองค์ พระองคไ์ดช้ีแ้นวทางปฏบิตัิ จติวญิญาณใหสู้งขึน้ดว้ยอุดมคตทิีด่เีลศิ

ในสิ่งที่เป็นไปได้ภายใต้ทุกสภาวะและในทุกๆ สถานการณ์ที่ต่างๆ กัน ของชีวิตไม่ว่าจะอยู่ในดินแดน

นกัโทษ หรอืตามตวัเมอืงทีเ่จรญิทนัสมยัทีสุ่ดของโลกกต็าม 

 พระอบัดุลบาฮาไดส้ิน้ชพีปี 1921 ทีด่นิแดนศกัดิส์ทิธิ ์พระองคท์รงรบัใชพ้ระศาสนาทีพ่ระองคท์รงรกั 

จนกระทัง่ในวนัสุดทา้ยของชวีติพระองค์ ครัง้หนึ่งพระองคเ์คยตรสัไวว้่า “จงเพ่งพศิดูดวงเทยีนว่ามนัใหแ้สง

ของมนัได้อย่างไร มนัจะถูกบัน่ทอนชวีติของมนัด้วยการหยดไหลไปทลีะหยดเพื่อที่จะให้แสงโชตชิ่วงของ

ดวงเทยีน” ซึ่งข้อความนี้จะเปรยีบให้เห็นถึงชวีติของพระอบัดุลบาฮาเป็นอย่างดี ผู้ซึ่งได้อุทศิตนเองทัง้

กลางวนัและกลางคนื เพื่อทีจ่ะเป็นประทปีน าทางใหแ้ก่ผูอ้ื่น 

******************* 
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เร่ืองราวของพระอบัดลุบาฮา 

 บ่อยครัง้ทีพ่ระอบัดุลบาฮาไดท้รงย า้ถงึความส าคญัของการกระท า ไมใ่ช่แต่เพยีงค าพูด พระองคท์รง

เป็นตวัอย่าง ดงัเช่นในลกัษณะการเป็นผูน้ าทีแ่ทจ้รงิ พระองคม์เิคยขอรอ้งใหศ้าสนิกชนของพระองคก์ระท า

ในสิง่ซึง่พระองคไ์มเ่คยทรงปฏบิตัมิาก่อน 

 ชวีติของพระอบัดุลบาฮาในขณะทีป่ระทบัอยู่ในเมอืงอคัคาเตม็ไปดว้ยภารกจิบ าเพญ็ประโยชน์เพื่อ

ผูอ้ื่น พระองคท์รงตื่นนอนแต่เช้ามดื ทรงดื่มชาแลว้ทรงเริม่ปฏบิตังิานทีพ่ระองคช์อบ บ่อยครัง้ทีพ่ระองคจ์ะ

ไม่เสด็จกลบับ้านพกัของพระองค์จนกว่าจะค ่า พระองค์ไม่ได้รบัประทานอาหารและไม่ได้รบัการพกัผ่อน

ตลอดทัง้วนั 

 พระองค์จะทรงเสด็จไปยงัห้องที่พระองค์ได้ทรงเช่าไว้ก่อนซึ่งอยู่ถนนตรงกนัขา้มกบับ้านพกัของ

พระองค์เอง ณ ห้องนี้พระองค์มไีว้เพื่อรบัแขกและทุกๆ  วนัก็จะมคีนมาขอความช่วยเหลอืจากพระองค์

มากมาย 

 ยกตวัอย่างเช่น มชีายคนหนึ่งต้องการจะเปิดรา้นขายของก็จะมาหาพระองค์เพื่อขอค าแนะน าจาก

พระองค ์คนอื่นๆ กเ็ช่นเดยีวกนัจะมาขอจดหมายแนะน าตวัเพื่อเขา้ท างานของรฐับาล บางครัง้กม็หีญงิผูน่้า

สงสารซึง่สามขีองเขาตอ้งถูกเกณฑเ์ป็นทหาร ดงันัน้จงึทิง้ใหห้ญงิและลูกต้องทนทุกขล์ าบากและกจ็ะมคีนมา 

บอกใหพ้ระองคท์ราบถงึเดก็บางคนไดร้บัการเลีย้งดูในทางไม่ดี หรอืมาเล่าเกี่ยวกบัสามตีบตภีรรยาของตน 

หรอืพีช่ายตบตน้ีองสาว 

 พระอบัดุลบาฮาจะส่งบุคคลผูท้รงคุณวุฒไิปไกล่เกลีย่เรื่องราวของคนผูน่้าสงสารเหล่านัน้ก่อนทีก่รณี

ของคนเหล่านี้ถูกน าขึน้ศาล ดว้ยวธิกีารนี้พระองคเ์ชื่อแน่ว่าคนเหล่านี้จะไดร้บัความยตุธิรรม 

 นอกจากนี้ก็ย ังมีแขกอื่นๆ อีกหลายคน ซึ่งเป็นแขกส าคัญยิ่งอย่างเช่น ผู้ว่าราชการจังหวัด 

บาทหลวง และคณะลูกขุนต่างๆ ได้มาเยีย่มพระอบัดุลบาฮาบ่อยๆ บ้างก็มาคนเดยีว บ้างก็มากนัเป็นกลุ่ม 

พระองค์ได้ต้อนรบัคนเหล่านัน้ด้วยกาแฟที่มรีสชาตอิร่อย แลว้คนเหล่านัน้กจ็ะสนทนาปรกึษาถงึข่าวคราว

ใหม่ๆ  คนเหล่านัน้จะขอใหพ้ระอบัดุลบาฮาอธบิายใหค้ าแนะน า หรอืชีแ้จงอยู่เสมอ เพราะเหตุว่าคนเหล่านัน้

ทราบดวี่าพระอบัดุลบาฮาเป็นผู้ที่มคีวามรกั เฉลยีวฉลาดเป็นผู้ที่มคีวามเขา้ใจ และใหค้วามช่วยเหลอืเป็น

อยา่งด ีเมื่อไรกต็ามทีก่ารพพิากษาคดสีิน้สุดลง ผูพ้พิากษากจ็ะมาเยีย่มพระอบัดุลบาฮาเขาจะอธบิายถงึคดี
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ต่างๆ ที่มคีวามยุ่งยากให้พระอบัดุลบาฮาทราบเน่ืองจากเขาทราบดวี่าพระอบัดุลบาฮาจะช่วยแก้ไขปญัหา

ต่างๆ ไดอ้ยา่งยตุธิรรม 

 บางวนัพระอบัดุลบาฮาไม่ค่อยไดพ้บกบัคนในครอบครวัของพระองคเ์องเนื่องจากมคีนมาขอความ

ช่วยเหลอืในรูปแบบต่างๆ มากมาย ผู้ที่เจบ็ป่วยก็อยู่ในความดูแลของพระองค์เช่นกนั  เมื่อไรก็ตามที่คน

ปว่ยเหล่าน้ีตอ้งการจะพบพระองค ์ พระองคก์จ็ะทรงไปใหค้นเหล่านัน้พบเป็นประจ าทุกวนัพระองคจ์ะส่งคน

ไปถามคนเจบ็ปว่ยทุกคนว่า “คุณนอนหลบัไหม?” “สบายดไีหม?” “คุณต้องการอะไรอกีหรอืไม่?”  ถ้าหากว่า

คนเหล่านัน้ตอ้งการยาหรอืสิง่ของอื่นๆ พระองคก์ม็คีวามมัน่ใจว่าคนเหล่านัน้จะไดร้บัสิง่ต่างๆ ทีเ่ขาต้องการ 

พระองค์ไม่เคยทรงละเลยบุคคลหนึ่งบุคคลใดหรอืสิง่หนึ่ งสิง่ใดเว้นเสยีแต่การพกัผ่อนและการรบัประทาน

อาหารของพระองคเ์อง 

 บางครัง้มคีนส่งขนมให้พระอบัดุลบาฮาเพื่อขอบคุณส าหรบัความช่วยเหลอืของพระองค์  แต่ทุกสิง่

ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นขนม ผลไม ้หรอืขนมเค้กทีพ่ระองคไ์ดร้บัไวก้็จะถูกน าไปไวท้ีห่้องเช่าทีอ่ยู่ถนนตรงกนั

ขา้มเพื่อน าไปแจกจ่ายแก่ผูท้ีม่าเยีย่มเยยีน ดงันัน้ชาวอาหรบัจงึไดข้นานนามใหพ้ระองคว์่า “เทพแห่งความ

กรณุา” 

******************* 

 พระอบัดุลบาฮาเชื่อเกีย่วกบัการใชย้าและการรกัษาพยาบาลทางจติวญิญาณ สมยัทีใ่นเมอืงอคัคายงั

ไมม่โีรงพยาบาล พระองคไ์ดจ้า้งนายแพทยผ์ูห้นึ่งชื่อ นิโกลาก ิ เบย ์ พระองคท์รงจ่ายเงนิเดอืนประจ าใหแ้ก่

นายแพทยผ์ูน้ี้ เพื่อมาดแูลคนยากจนทุกคน และพระองคก์ไ็ดท้รงขอรอ้งนายแพทยผ์ูน้ี้อย่าไดบ้อกว่าใครเป็น

ผู้จ่ายเงนิส าหรบัการรกัษาพยาบาลให้แก่พวกเขา แต่ก็มอียู่เสมอที่ว่าคนยากจนเหล่านี้ได้บากหน้าไปขอ

ความช่วยเหลอืจากพระอบัดุลบาฮา 

 ยกตวัอย่างเช่น มหีญงิพกิารผู้น่าสงสารผู้หนึ่งชื่อ นาอุม ซึ่งเคยมาขอเงนิจากพระอบัดุลบาฮาทุก

สปัดาห์ อยู่มาวนัหนึ่งมชีายคนหนึ่งวิง่มาบอกว่า “โอ นายท่าน นาอุมผูน่้าสงสารเป็นโรคหดั ทุกคนไม่กล้า

เขา้ใกลน้าง จะท าอยา่งไรด”ี พระอบัดุลบาฮากร็บีส่งหญิงคนหนึ่งไปดูแลนาง พระองคไ์ดท้รงเช่าหอ้งไวห้อ้ง

หนึ่ง พระองค์ได้เอาที่นอนของพระองค์ไว้ในห้องนัน้  ตามแพทย์มารกัษา จดัส่งอาหารหรอืสิง่ของที่นาง

ต้องการ พระองค์ทรงไปเยี่ยมและพบว่านางได้รบัการเอาใจใส่ทุกอย่าง  และนางได้เสียชีวิตอย่างสงบ 

พระองคไ์ดท้รงจดัพธิฝีงัศพอยา่งงา่ย ๆ และพระองคก์ไ็ดเ้สยีค่าใชจ้า่ยทุกสิง่ทุกอยา่งเอง     
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******************* 

 คุณลวั เกสซงิเจอร์ เป็นคนหนึ่งในจ านวนบาไฮศาสนิกชนเก่าแก่ของประเทศอเมรกิา กไ็ด้เล่าถึง

ประสบการณ์ที่เธอไดพ้บกบัพระอบัดุลบาฮาในเมอืงอคัคา เธอไดเ้ดนิทางไปนมสัการพระอบัดุลบาฮาที่คุก 

เธอไดอ้ยูพ่บพระองคเ์ป็นเวลาหนึ่งวนั และพระองคท์รงตรสักบัเธอว่าพระองคไ์ม่ว่างในวนันัน้เพราะพระองค์

ตอ้งไปเยีย่มพระสหายของพระองคท์ีก่ าลงัปว่ยหนกั พระองคป์รารถนาทีจ่ะใหคุ้ณลวั ไปทีน่ัน่แทนพระองค ์

 พระองคท์รงตรสัว่า “ใหน้ าอาหารไปใหเ้ขาและเอาใจใส่ดูแลเขาอย่างทีพ่ระองคก์ระท า” พระองคไ์ด้

ทรงบอกสถานทีท่ีเ่ธอจะไปพบกบัชายคนนี้ได้ แลว้คุณลวักไ็ปทีน่ัน่ดว้ยความยนิดี เธอภูมใิจทีว่่าพระอบัดุล

บาฮามคีวามไวว้างใจทีจ่ะใหเ้ธอช่วยแบ่งเบาภาระของพระองคบ์า้ง  

 คุณลวัไดไ้ปทีน่ัน่ แลว้กก็ลบัมาอย่างรวดเรว็ เธอไดอุ้ทานขึน้ว่า  “นายท่าน นายท่านคงนึกไม่ถงึที่

ได้ส่งดฉิันไปยงัที่ที่น่ากลวัเช่นนัน้ ดฉิันแทบจะเป็นลมเนื่องจากกลิน่เหมน็เหลอืเกนิ ห้องก็สกปรก สภาพ

บา้นและฐานะของชายคนนัน้ต ่าตอ้ย ดฉินัไดว้ิง่หนีก่อนทีด่ฉินัจะไดส้มัผสักบัเชือ้โรคอนัน่ากลวัเช่นนัน้” 

 พระอบัดุลบาฮาทรงมองดูเธออย่างสลดใจอย่างพ่อมองลูก แลว้พระองคท์รงตรสัว่า “ถ้าหากตวัเจา้

ต้องการทีจ่ะรบัใชพ้ระผูเ้ป็นเจา้ เจา้กจ็ะต้องรบัใชเ้พื่อนมนุษยข์องเจา้ อย่างชายคนทีเ่จา้ไดไ้ปเหน็มานัน้ ก็

เหมือนกับเห็นพระผู้เป็นเจ้านัน่เอง”  แล้วพระองค์ก็ทรงบอกให้เธอกลบัไปยงับ้านของชายคนนัน้อีก 

พระองค์ตรสัว่า “หากบ้านนัน้สกปรก เจ้าก็ควรท าให้มนัสะอาด หากน้องชายคนนี้ของเจ้าไม่สะอาด ก็จง

อาบน ้าใหเ้ขา หากเขาหวิ กจ็งป้อนเขา ไม่ควรกลบัมาจนกว่าจะท าสิง่เหล่านี้เสรจ็ หลายๆ ครัง้ทีพ่ระอบัดุล

บาฮาไดท้รงปฏบิตัต่ิอเขา ไม่ใช่ว่าเจา้จะรบัใชเ้ขาไดเ้พยีงครัง้เดยีวเท่านัน้”  นี้กค็อืวธิกีารทีพ่ระอบัดุลบาฮา

ไดท้รงสอนคุณลวัใหรู้จ้กัรบัใชเ้พื่อนมนุษย ์

 ที่เมอืงอคัคาเป็นประจ าที่ครอบครวัของพระอบัดุลบาฮานัง่รบัประทานอาหารเยน็ในตอนกลางคนื 

พระองค์ทรงได้รบัข่าวว่ามผีู้เคราะห์รา้ยก าลงัจะอดตาย ไม่ต้องมกีารซกัถามใดๆ ทุกคนในครอบครวัของ

พระองคจ์ะรบีเอาอาหารของตนเกบ็ใส่ตะกรา้แลว้จดัส่งไปใหค้รอบครวัผูอ้ดอยาก ในช่วงเวลานัน้พระอบัดุล

บาฮาทรงยิม้แลว้ตรสัขึน้ว่า “ไมเ่ป็นไรส าหรบัพวกเรา เมือ่คนืน้ีเรากไ็ดร้บัประทานอาหารเยน็ไปแลว้ และเรา

กจ็ะรบัประทานกนัอกีในวนัพรุง่นี้” 
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 ในช่วงชวีติที่อยู่ในคุกของพระองค์ทีเ่มอืงอคัคา พระอบัดุลบาฮามกัจะให้ทีน่อนของพระองคแ์ก่ผู้ที่

ยงัไมม่แีละพระองคม์กัจะปฏเิสธทีจ่ะรบัเสือ้อื่นใดนอกจากเสือ้คลุมเพยีงตวัเดยีว พระองคต์รสัว่า “แลว้เหตุใด

เราจะรบัเอาไว ้2 ตวั ในเมือ่อกีหลายคนยงัไมม่เีสือ้แมแ้ต่ตวัเดยีว” 

 วนัหน่ึงพระอบัดุลบาฮาไดร้บัเชญิจากผูว้่าราชการจงัหวดัของเมอืงอคัคา ชายาของพระอบัดุลบาฮา

ก็เกรงว่าเสื้อคลุมตวัเก่าของพระอบัดุลบาฮาจะไม่เหมาะสมที่จะสวมไปงานส าคญัเช่นนี้  พระชายามคีวาม

ปรารถนาที่จะให้พระอบัดุลบาฮามเีสื้อคลุมที่ดกีว่านี้  แต่ว่าพระองค์ไม่เคยสนพระทยัในสิง่ที่พระองค์ก าลงั

สวมใส่อยู ่นานๆ ถงึจะซกัมนัสกัครัง้ พระชายาจงึคดิว่าพระนางควรท าอยา่งไร 

 ในทีสุ่ดพระนางกต็ดัสนิใจว่าพระนางจะท าเสือ้คลุมตวัใหม่ใหพ้ระองคแ์ละในเชา้วนัทีจ่ะไปงานเลีย้ง

พระนางกน็ าเสือ้คลุมตวัใหมไ่ปแทนทีเ่สือ้คลุมตวัเก่า พระนางรูส้กึว่าพระองคไ์ม่เคยสงัเกตในความแตกต่าง  

ดงันัน้พระนางจงึสัง่ใหช้่างตดัเสือ้ตดัเสือ้คลุมสวยดว้ยราคาแพง แลว้ในวนัส าคญัวนันัน้พระนางกไ็ดว้างเสือ้

คลุมตวัใหมใ่นทีท่ีพ่ระอบัดุลบาฮาจะพบเหน็ได ้

 แต่เมื่อพระอบัดุลบาฮาทรงแต่งกายเรยีบร้อยแล้ว พระองค์ก็สงัเกตเห็นทนัทวี่ามอีะไรบางอย่าง

แปลกไป ดงันัน้พระองคท์รงออกหาทัว่บา้น พระองคร์อ้งถามขึน้ว่า “เสือ้คลุมของเราอยูไ่หน เสือ้คลุมของเรา

อยูไ่หน  ใครเอาเสือ้คลุมมาไวก้บัเราซึง่ตวันี้ไมใ่ช่ของเรา” 

 แลว้ชายาของพระองคก์พ็ยายามอธบิายสิง่ทีเ่กดิขึน้ แต่พระอบัดุลบาฮาเป็นบุคคลทีค่ดิถงึผูอ้ื่นก่อน

ตนเองเสมอ แลว้พระองคต์รสัขึน้ว่า “คดิดูซ ิราคาเสือ้คลุมตวันี้เจา้สามารถซือ้เสือ้ได้ 5 ตวั ในแบบทีเ่ราเคย

สวมใส่เป็นประจ า แลว้เจา้คดิหรอืเปล่าว่าเราต้องใชจ้่ายเงนิในการซือ้เสือ้ทีเ่ราจะใส่มากเพยีงใด ถ้าหากเจา้

คดิว่าเราจ าเป็นต้องมเีสื้อตวัใหม่ก็เป็นความคดิที่ดี  แต่ขอให้เจ้าคนืเสื้อตวันี้กลบัไปให้ช่างตดัเสื้อตดัเสื้อ

แบบทีเ่ราใส่อยู่เป็นประจ าจ านวน 5 ตวัในราคาคงเดมิ แลว้เจา้กจ็ะเหน็ไดว้่าไม่ใช่เราจะมเีสือ้เพยีงตวัเดยีว

เท่านัน้ แต่เรากจ็ะมเีสือ้เพิม่ขึน้อกี 4 ตวัทีจ่ะแจกใหผู้อ้ื่นได”้ 

******************* 

 มขี้าหลวงหลายคนของเมืองอคัคาที่กรุณาต่อพระอบัดุลบาฮา แต่ก็มหีลายคนที่ฟงัจากศตัรูของ

พระองคม์ากกว่าทีจ่ะฟงัจากมติรของพระองค ์แลว้ท าในสิง่ทีโ่หดรา้ยทารณุ ยกตวัอย่างเช่น ศตัรขูองพระอบั

ดุลบาฮาบางคนให้ข่าวลอืว่า พระอบัดุลบาฮาเสดจ็ออกจากเมอืงอคัคาทรงไปยงักรุงไฮฟา พระองค์ก าลงั
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สรา้งป้อมอยูบ่นภเูขาคารเ์มลดว้ยความช่วยเหลอืรว่มมอืจากบรรดามติรสหายของพระองค์ ในไม่ชา้พระองค์

กจ็ะครอบครองซเีรยี และปาเลสไตน์ทัง้หมด และรฐับาลของตุรกกีจ็ะถูกขบัไล่ออกจากดนิแดนส่วนน้ีดว้ย 

 ความจรงิมอียู่ว่าพระอบัดุลบาฮาไดย้า้ยครอบครวัไปรบัอากาศบรสิุทธิข์องกรุงไฮฟา และเป็นความ

จรงิทีว่่าพระองค์ทรงมมีติรสหายทุกเชือ้ชาติ แต่ป้อมทีพ่ระองคก์ าลงัทรงสรา้งอยู่นัน้กค็อืพระสถูปทีฝ่งัพระ

ศพของพระบ๊อบ แต่อย่างไรกต็ามพวกขา้หลวงก็เชื่อในเรื่องทีเ่หล่าศตัรไูดเ้ล่าใหฟ้งั จงึท าใหค้รอบครวัของ

พระอบัดุลบาฮาตอ้งกลบัมาสู่เมอืงคุกอคัคาอกีครัง้หนึ่ง 

 มอียูค่ร ัง้หนึ่งทีข่า้หลวงผูท้ีม่คีวามเกลยีดชงับาไฮศาสนิกชนกไ็ดต้ดัสนิใจเขา้ยดึเอารา้นคา้หลายรา้น

และท าใหบ้าไฮศาสนิกชนเหล่านัน้ไม่สามารถท ามาหากนิต่อไปไดอ้กี ดงันัน้ขา้หลวงผูน้ัน้กไ็ดอ้อกค าสัง่กบั

ต ารวจว่า “มรีา้นคา้อยู่ 15 แห่ง ทีด่ าเนินธุรกจิโดยบาไฮศาสนิกชนวนัพรุ่งนี้เชา้ตรู่ใหไ้ปทีน่ัน่ จงปิดรา้นค้า

เหล่านัน้เสยีแลว้ใหน้ ากุญแจมาใหข้า้” 

 พระอบัดุลบาฮาได้ทรงเรยีกบาไฮศาสนิกชนมาหาพระองค์ในตอนเยน็วนัเดยีวกนันัน้  และพระองค์

ทรงตรสัว่า “ในวนัพรุง่นี้จงอยา่ไดเ้ปิดรา้นคา้ของเจา้ ใหร้อ และดูว่าพระผูเ้ป็นเจา้จะประทานอะไรใหแ้ก่พวก

เรา” 

 เช้าวนัรุ่งขึน้ ขา้หลวงก็รอคอยเอากุญแจ ต ารวจก็ได้มาหาขา้หลวงแล้วบอกว่ารา้นค้าเหล่านัน้ปิด 

ข้าหลวงก็จดัส่งต ารวจออกไปอีกครัง้หนึ่ง และสัง่ว่า “ไปดูซวิ่าร้านเหล่านัน้เปิดแล้วหรอืยงัตอนนี้  “พวก

ต ารวจก็ได้กลบัมาและบอกว่ารา้นค้ายงัคงปิดอยู่ พวกเขาคอยแลว้คอยอกีจนกระทัง่ 10 นาฬิกา รา้นค้า

เหล่านัน้กย็งัคงปิดอยู่ ซึ่งตามปกตริา้นคา้เหล่านี้จะเปิดขายของเวลา 7 นาฬิกาในตอนเช้า อย่างไรกต็าม

ขา้หลวงผูน้ัน้กย็งัคงคอยต่อไปเพราะเขามคีวามแน่ใจว่ารา้นคา้เหล่านัน้จะตอ้งเปิดเวลาใดเวลาหนึ่ง 

 ในระหว่างนัน้ มพีระสมณะสงูของเมอืงแห่งนัน้มาหาท่านขา้หลวง ขา้หลวงถามว่า “หลวงพ่อสบายดี

ไหม?”  คณะสงฆส์มณะศกัดิต์อบว่า “สบายดแีต่หลวงพ่อรูส้กึเสยีใจ หลวงพ่อไดร้บัโทรเลขจากกรุงดามสักสั

ซึง่ท าใหห้ลวงพ่อรูส้กึไมส่บายใจ” 

 ขา้หลวงผูน้ัน้กห็ยบิเอาโทรเลขมาดูและรูส้กึตกใจทีเ่หน็ขอ้ความซึ่งส่งมาจากรฐับาลกลาง ขอ้ความ

ในนัน้บอกว่าขา้หลวงผูน้ี้ถูกปลดออกจากต าแหน่งราชการแลว้ และใหต้ ารวจน าขา้หลวงผูน้ี้ไปกรุงดามสักสั

โดยด่วน 
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 เมื่อพระอบัดุลบาฮาได้ทรงทราบข่าวรา้ยของขา้หลวงผู้นี้แล้วพระองค์กเ็สดจ็ไปเยีย่มเขา พระองค์

ทรงตรสัว่า  “เจา้อย่าได้เสยีใจเพราะเรื่องนี้เลย ทุกสิง่ทุกอย่างในโลกนี้ไม่มคีวามแน่นอน เจา้จะให้เราช่วย

อะไรไดบ้า้ง?” 

 ขา้หลวงผูน้ี้รูส้กึแปลกใจต่อขอ้เสนอของพระองค์ แต่กเ็ตม็ไปดว้ยความปลาบปลืม้ใจมาก เขาพูดขึน้

ว่า  “นับจากนี้ไปข้าพเจ้าจะถูกตัดจากคนที่ข้าพเจ้ารกั  ไม่มใีครคอยดูแลพวกเขา คนในครอบครวัของ

ขา้พเจา้คงเศรา้เสยีใจ โดดเดี่ยว ไม่มใีครคอยช่วยเหลอื ไม่มใีครคอยแนะน าและช่วยเหลอืหาสิง่ทีพ่วกเขา

ตอ้งการ” 

 พระอบัดุลบาฮาตรสัว่า “จงท าใจใหส้บาย ใหบ้อกเราว่าเจา้ตอ้งการใหค้รอบครวัของเจา้ไปไหน” 

 เขาตอบว่า “กม็ทีางเดยีวคอืพวกเขากต็อ้งตามมาอยูก่บัขา้พเจา้ทีด่ามสักสั” 

 พระอบัดุลบาฮาตรสัว่า “ขอให้เจา้วางใจในตวัเรา จงท าใจให้สบาย เรายนิดจีดัส่งภรรยาและลูกๆ 

ของเจา้ไปยงัเมอืงดามสักสัดว้ยความดแูลเป็นอยา่งด ี ในไม่ชา้เจา้กจ็ะพบว่าครอบครวัของเจา้จะตดิตามเจา้

ไปอยูท่ีน่ัน่ทนัททีีเ่จา้ไปถงึ” 

 แล้วพระองค์ก็ได้ทรงปฏบิตัิตามนัน้ เมื่อครอบครวัของข้าหลวงผู้นัน้ได้มาถงึเมอืงดามสักสัท าให้

ขา้หลวงผู้นัน้ดใีจเป็นอนัมาก เขาไดถ้ามทหารรกัษาการณ์ผู้ที่น าครอบครวัของเขามานี้ถงึค่าใชจ้่ายในการ

เดนิทาง ทหารผูน้ัน้ตอบว่า “ไมต่อ้งจา่ยอะไร ขา้พเจา้ปฏบิตัติามค าสัง่ของเจา้นาย  “พระอบัดุลบาฮา” 

 เมื่อเป็นเช่นนัน้ขา้หลวงก็ปรารถนาที่จะให้รางวลัแก่ทหารผู้นัน้  แต่ทหารผู้นัน้ตอบว่า “ขา้พเจา้ไม่

ปรารถนารางวลัใดๆ ขา้พเจา้ขอเพยีงปฏบิตัติามค าสัง่ของเจา้นาย ขา้พเจา้มอิาจรบัสิง่ใดๆ ทัง้สิน้” 

 ขา้หลวงก็ได้เชื้อเชญิทหารผู้นัน้พกัค้างคนืที่นัน่ เพื่อเขาจะได้พกัผ่อนและรบัประทานอาหาร แต่

ทหารผูน้ัน้ตอบว่า “ขา้พเจา้ตอ้งเดนิทางกลบัไปทนัทตีามค าสัง่ของเจา้นาย” 

 ขา้หลวงกไ็ดข้อรอ้ง “กรณุาน าจดหมายใหพ้ระอบัดุลบาฮา” แลว้กเ็ขยีนจดหมายดงัมขีอ้ความดงันี้ 

 ขา้แต่พระอบัดุลบาฮา ขา้พเจา้ขอสวดวงิวอนใหพ้ระองคป์ระทานอภยัแก่ขา้พเจา้ทีข่า้พเจา้ไม่เขา้ใจ

และไม่รู้จกัพระองค์ ข้าพเจ้าได้กระท าชัว่ต่อพระองค์ไว้มากแต่พระองค์กลบัประทานความดีงามให้แก่

ขา้พเจา้” 
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******************* 

 ก่อนทีจ่ะเกดิสงครามโลกครัง้ทีห่นึ่ง พระอบัดุลบาฮาไดต้รสัแก่บาไฮศานิกชนไวว้่า บาไฮศาสนิกชน

จะต้องเตรยีมใหพ้รอ้มที่จะรบัเหตุการณ์อนัวุ่นวาย พระองค์ได้สอนให้บาไฮศาสนิกชนทราบถงึวธิกีารปลูก

ข้าวโพดเพื่อที่ว่าจะได้รบัผลผลติที่มากกว่า แล้วพระองค์ก็แสดงวิธกีารเก็บถนอมข้าวโพดไว้ใต้ดนิเพื่อ

ขา้วโพดจะไดไ้มเ่สยี 

 ช่วงที่เกดิสงครามนัน้ ดนิแดนปาเลสไตน์ถูกตดัขาดจากการตดิต่อกบัประเทศอื่นๆ ประชาชนขาด

อาหาร คนยากจนส่วนใหญ่ของปาเลสไตน์ก็เริม่อดอยากประชาชนมากมายได้ล้มตาย แต่ประชาชนผู้ที่

อาศยัอยู่บรเิวณกรุงไฮฟาและเมอืงอคัคาพระอบัดุลบาฮาก็ไดช้่วยเหลอืเอาไว้  เนื่องจากว่าพระอบัดุลบาฮา

และบาไฮศาสนิกชนทีน่ัน่มขีา้วโพดเพยีงพอทีช่่วยบุคคลผูข้าดแคลน 

 พลเมอืงของประเทศต่างๆ ที่อยู่ขา้งเคยีงก็ได้เดนิทางมาขอแบ่งปนัขา้วโพดจากพระอบัดุลบาฮา 

พระองค์ทรงแจกจ่ายขา้วโพดไป เปรยีบเสมอืนกองทพัได้ส่งก าลงัทหารไปช่วยเหลอื ด้วยวธิกีารนี้ท าให้

พลเมอืงจ านวนนบัพนัๆ คนรอดชวีติในช่วงระหว่างปี 1914-1918 

******************* 

 ราชอาณาจกัรองักฤษกม็ไิดล้ะเลยในความเสยีสละของพระอบัดุลบาฮาทีม่ต่ีอเพื่อนมนุษย์ ต่อมาใน

วนัที ่27 เมษายน 1920 ทางรฐับาลองักฤษกไ็ดบ้ าเหน็จใหพ้ระอบัดุลบาฮาเป็นขุนนางของกรุงไฮฟา ถงึแม้

กระนัน้พระอบัดุลบาฮาก็มไิด้ทรงสนพระทยัในยศศกัดิต์ าแหน่งน้ี พระองค์ทรงตดัสนิพระทยัยอมรบัเกยีรติ

อันนี้เพื่อรกัษาน ้ าใจของรฐับาลจนกระทัง่วันส าคญัก็ได้มาถึง พระองค์ทรงสนพระทยัคนของพระองค์

มากกว่ายศศกัดิท์ีพ่ระองคไ์ดร้บั ดงัเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ดงันี้ 

 ทางเจา้หน้าทีร่ฐับาลไดส้่งตวัแทนขา้ราชการองักฤษไปชุมนุมกนัทีก่รุงไฮฟา เพื่อเป็นเกยีรตแิก่พระ

อบัดุลบาฮาผูท้ีป่ระชาชนใหค้วามเคารพรกัอนัเนื่องจากการช่วยเหลอืการเสยีสละของพระองค์ เจา้หน้าทีไ่ด้

ส่งรถยนตค์นัใหญ่ไปรบัพระอบัดุลบาฮาทีบ่า้นพกัเพื่อน าพระองคม์ายงัพธิ ีแต่เมื่อรถมาถงึกไ็ม่พบพระอบัดุล

บาฮา จงึจดัคนออกหาพระองค ์ทนัใดนัน้พระองคก์ไ็ดท้รงปรากฏกายขึน้โดยทีไ่ม่มใีครคาดคดิ พระองคท์รง

พระราชด าเนินมาโดยล าพงั อยา่งไมม่พีธิรีตีองแต่มาอยา่งเยีย่งกษตัรยิ ์

 มผีูร้บัใชซ้ึง่เป็นคนขบัรถมายนือยู่ใกล้ๆ  กบัพระอบัดุลบาฮาชื่ออสีเฟนดยิา ซึง่ไดท้ าหน้าทีข่บัรถมา้

ใหก้บัพระอบัดุลบาฮามาเป็นเวลานานหลายปี เขาจะน าพระองคไ์ปยงัทีต่่างๆ ทีพ่ระองคต์้องการไป แต่เมื่อ
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อสิเฟนดยิาได้เหน็รถยนต์คนัสวยงามมารบัพระอบัดุลบาฮา เขาก็เกดิความรูส้กึไม่สบายใจและคดิในใจว่า 

“ตัง้แต่นี้ต่อไป พระองคค์งไมต่อ้งการฉนัอกีแลว้” 

 ไม่มอีะไรที่จะผ่านพน้สายพระเนตรของพระอบัดุลบาฮาไปได้ เมื่อพระองคท์รงเหน็ใบหน้าอนัเศรา้

หมองของผูร้บัใชท้ีพ่ระองคท์รงรกั พระองคท์รงใหส้ญัญาณกบัอฟีเฟนดยิาใหเ้ทยีมรถมา้อย่างเช่นทีพ่ระองค์

ทรงปฏบิตัิเสมอ ทนัใดนัน้เองอีสเฟนดยิาก็รบีท าตามค าสัง่ทนัที แล้วอีฟเฟนดยิาได้ขึ้นไปนัง่อยู่บนที่นัง่

ประจ าของคนขบัรถมา้ดว้ยความปิต ิ เขารูส้กึดใีจทีเ่ขาทราบว่าเขายงัเป็นทีต่อ้งการของพระองคอ์ยู่ 

 เมื่อพระองค์มาถงึยงัจวนของขา้หลวงทีซ่ึง่เหล่าขา้ราชการทัง้หมดก าลงัรอคอยพระองคอ์ยู่  พระอบั

ดุลบาฮาไดข้อใหอ้สีเฟนดยิาน าพระองคเ์ลยีบเขา้ดา้นขา้งของทางเขา้เพราะพระองค์ไม่ทรงประสงคใ์หเ้ป็น

จดุเด่นในพธิมีากนกั และพระองคไ์มเ่คยทีจ่ะใชย้ศศกัดิ ์“เซอร ์อบับาส เอฟเฟนด”ิ เลยตัง้แต่วนันัน้ พระองค์

มกัจะเป็นทีรู่จ้กัของคนทัว่ไปว่า “นายท่านหรอื อบัดุลบาฮา” เท่านัน้ 

 การทีไ่ดค้ลุกคลกีบัพระอบัดุลบาฮานัน้จะท าใหบุ้คคลผูน้ัน้มคีวามสุขมากทเีดยีว และจะท าใหบุ้คคล

คนนัน้เป็นคนดขีึน้ หนึ่งในจ านวนผูท้ีเ่ดนิทางมานมสัการทีเ่มอืงอคัคา จะเกดิความรูส้กึว่าเธอนัน้รูส้กึแบบที่

ไมเ่คยรูส้กึมาก่อนรูแ้ต่เพยีงว่าเกดิความรกัต่อเพื่อนมนุษย ์และในบ่ายของวนัหนึ่งขณะทีเ่ธอก าลงัอยู่ในหอ้ง

กบัเพื่อนสองคนของเธอที่ดนิแดนศักดิส์ ิทธิเ์ธอได้พูดถึงเพื่อนของเธอในทางที่ไม่ดี ขณะที่เขาก าลงัอยู่

ดว้ยกนันัน้   พระอบัดุลบาฮาก็ได้กลบัจากเยีย่มเยยีนคนยากจน คนป่วย ทนัใดนัน้พระองค์ก็ทรงเรยีกหา

บุคคลผู้ทีไ่ด้ยนิการพูดให้รา้ย พระองค์ตรสักบัเธอว่าในช่วงที่พระองค์ออกไปขา้งนอกนัน้มใีครคนหนึ่งพูด

เกี่ยวกบัผูอ้ื่นในทางทีไ่ม่ด ีพระองคต์รสัว่าการท าเช่นนัน้ท าใหพ้ระองคร์ูส้กึเสยีพระทยัทีบ่าไฮศาสนิกชนไม่

รกับาไฮดว้ยกนั แต่กลบัไปพดูใหร้า้ยซึง่กนัและกนั แลว้พระองคต์รสัแก่เธออกีว่าไม่ควรทีจ่ะพูดถงึมนัแต่เรา

ควรสวดมนตใ์หก้นั 

 หลงัจากนัน้ทุกคนไดร้บัประทานอาหารเยน็แลว้ เพื่อนคนทีไ่มด่กีไ็มไ่ดพู้ดถงึความผดิทีเ่ธอไดพู้ดไป

แลว้จนกระทัง่สายตาของเธอไดส้บพระเนตรของพระอบัดุลบาฮา ซึ่งเป่ียมไปดว้ยความกรุณาและอ่อนโยน  

ดวงเนตรของพระองค์ได้บอกเตือนเธอ ทนัททีนัใดนัน้เธอก็ทราบว่าเธอได้กระท าผดิแล้วเธอก็น ้าตาไหล

พราก แต่พระองคก์ไ็มไ่ดท้รงสงัเกตเธอในขณะนัน้ อาหารเยน็กค็งด าเนินต่อไปในขณะทีเ่ธอไดร้ ่าไหใ้นสิง่ที่

เธอกระท าไป หลงัจากนัน้ชัว่ครู่ พระอบัดุลบาฮาก็ได้ทรงหนัไปยิม้กบัเธอ และเรยีกชื่อของเธอหลายครัง้

ประหน่ึงว่าพระองคก์ าลงัเรยีกเธอกลบัมาสู่พระองคอ์กี ทนัใดนัน้เธอกเ็กดิความรูส้กึมคีวามสบายใจเหลอืลน้ 

ในใจนัน้เธอเกดิความรู้สกึที่ว่า พระองค์ได้ทรงประทานอภยัให้แก่เธอ และช่วยให้เธอเกดิความรกัในผู้อื่น
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มากขึน้อกีดว้ย ดูเหมอืนว่าพระอบัดุลบาฮาจะทรงทราบความต้องการของแต่ละคนโดยที่พระองคม์ไิดท้รง

ถามมาก่อน 

 เยน็วนัหนึ่งขณะที่ก าลงัรบัประทานอาหารอยู่ที่โต๊ะของพระองค์ มหีญงิคนหนึ่งนัง่ถดัจากพระองค์

ก าลงัฟงัถ้อยวจนะของพระองค์ เธอได้มองดูน ้าแก้วหนึ่งซึ่งวางอยู่ตรงหน้าของเธอและคิดในใจว่า  ถ้า

เพยีงแต่พระอบัดุลบาฮาต้องการดวงใจของขา้แล้ว ขอพระองค์ทรงท าดวงใจของขา้ให้ว่างเปล่าปราศจาก

กเิลสทัง้ปวง  เสมอืนดงัว่ามคีนมาน าแก้วนี้แล้วท าให้เหลอืแต่แก้วเปล่าๆ แล้วหลงัจากนัน้ก็เติมความรกั

ความเขา้ใจขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ลงในแกว้ใบนี้ 

 มนัเป็นความคดิชัว่แล่นของเธอเท่านัน้ แต่ดูเหมอืนว่าพระอบัดุลบาฮาจะอ่านความคดิของเธอออก 

พระองคท์รงตรสัมาไดค้รึง่หนึ่งแลว้ทรงหยุดครู่หนึ่ง ทรงตรสัแก่ผูร้บัใชเ้ป็นภาษาเปอรเ์ซยี 2-3 ค าพูด แลว้

พระองคก์ท็รงสนทนาต่อไปโดยทีไ่มม่ผีูใ้ดสงัเกตได้ 

 สกัครู่ผู้รบัใช้ก็เดนิไปยงัสตรผีู้นัน้ แล้วหยบิแก้วน ้าไปจากโต๊ะ เขาเทน ้าออกเหลอืแต่แก้วเปล่าๆ 

แลว้น ากลบัมาวางไวต้รงหน้าของเธอ 

 ส่วนพระอบัดุลบาฮาก็ทรงตรสัต่อไปเรื่อยๆ พระองค์ทรงค่อยๆ เอื้อมหยบิน ้าจากโต๊ะอย่างสุภาพ

นุ่มนวล แลว้ค่อยๆ รนิใส่แกว้เปล่าของหญงิคนนัน้ โดยทีไ่มม่ใีครไดส้งัเกตเหน็สิง่ทีพ่ระองคไ์ดท้รงกระท าไป 

นอกจากหญิงคนนัน้ เธอทราบดีว่าพระองค์ก าลังท าอะไรท าให้ดวงใจของเธอรู้สึกปลาบปลื้มเป็นยิง่นัก 

ตอนนี้พระองคท์ าใหเ้ธอทราบว่าความนึกคดิหรอืความต้องการของบุคคลนัน้ไดถู้กแสดงออกอย่างเปิดเผย

ต่อพระอบัดุลบาฮา และนัน่กเ็ป็นสิง่ทีถู่กรวมเขา้เป็นความรกัของพระองคด์ว้ย 

******************* 

 พระอบัดุลบาฮาก็เหมอืนกบัองค์พระบาฮาอุลลาห์ และพระบ๊อบที่มอี านาจในการแสดงออกในสิง่

มหศัจรรย ์โดยเฉพาะอย่างยิง่ในการรกัษาพยาบาลผูป้่วย แมว้่าบาไฮศาสนิกชนไม่ได้สอนศาสนาดว้ยการ

เล่าเกีย่วกบัสิง่อนัอศัจรรยก์ต็าม แต่น้ีกเ็ป็นสิง่ทีเ่ราจะเล่าใหฟ้งัเพื่อเป็นความรู ้

 เช้าวนัหนึ่งในปี 1916 พระอบัดุลบาฮากบัคนขบัรถมา้ผู้ซื่อสตัยข์องพระองค์ได้ออกเดนิทางจาก

เมอืง อคัคาไปยงัเมอืงนาซาเรท พระองค์รู้สกึเหนื่อย ดงันัน้ก็ได้หยุดรถที่บ้านของผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้าน

เลก็ๆ แห่งหนึ่งทีน่ัน่พระอบัดุลบาฮาทรงรบัประทานอาหาร 1 มือ้ แลว้หลบัอยู่ประมาณ 1 ชัว่โมง จากนัน้

พระองคก์็ทรงนัง่คุยกบัผู้ใหญ่บ้านและสงัเกตเหน็ว่ามคีนมารอพบพระองคห์ลายคนที่นัน่  พระองคท์รงตรสั
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กบัเขาทัง้หลายแลว้พระองคท์รงใหค้ าแนะน าในการแก้ปญัหาต่างๆ รวมทัง้การแก้ไขสิง่ยุ่งยากต่างๆ ซึง่เขา

ทัง้หลายไดป้ระสบขณะทีอ่ยูใ่นหมูบ่า้นแห่งนัน้ 

 หลงัจากทีไ่ด้พูดคุยกนัแลว้ ผูใ้หญ่บ้านก็ไดข้อบคุณพระอบัดุลบาฮาทีไ่ด้ใหค้ าแนะน า รวมทัง้การที่

พระองคไ์ดใ้หเ้กยีรตมิาเยีย่มเยยีนเขาดว้ย เขากล่าวว่า  “การเสดจ็มาของพระองคจ์ะน ามาซึง่คุณงามความดี

ต่างๆ ทัง้ยงัมาช่วยเหลอืคนในหมูบ่า้นทุกคนดว้ย สุดทา้ยน้ีขา้พเจา้กใ็ครข่อรอ้งพระองคอ์กีสกั 1 อยา่ง” 

 พระอบัดุลบาฮาจงึตรสัขึน้ว่า  “เจา้จะขออะไรอกีหรอื?”  “เรายนิดทีี่จะใหเ้จา้ หากว่าเราเป็นผู้มี

อ านาจ” 

 ผูใ้หญ่บา้นตอบว่า “ขา้พเจา้มบีุตรสาวอยู่ 1คนเป็นบุตรสาวอายุ 14 ปี เขาป่วยเป็นฝีในทอ้งมาเป็น

เวลา 2 ปีแลว้ แพทยท์ุกคนกไ็ดบ้อกขา้พเจา้ว่าเขาจะไม่มทีางรกัษาหาย วนัแลว้วนัเล่าขา้พเจา้ แม่ของเขา

รวมทัง้ญาตพิีน้่องกไ็มอ่าจทีจ่ะท าอะไรไดเ้ลยนอกจากร้องไหค้ร ่าครวญ 

 พระผูเ้ป็นเจา้ไม่ทรงประทานบุตรคนใหม่ใหเ้ราอกี ฉะนัน้ถ้าหากว่าพระองค์เป็นผู้ศกัดิส์ทิธิข์อทรง

สวดอธษิฐานรกัษาพยาบาลใหแ้ก่บุตรของขา้พเจา้ดว้ยเถดิ ขา้พเจา้คดิว่าจะเป็นการประทานชวีติใหม่ใหก้บั

บุตรของขา้พเจา้ พวกเราเชื่อแน่เหลอืเกนิว่าการสวดวงิวอนของพระองคน์ัน้เป็นทีย่อมรบัขององคพ์ระผูเ้ป็น

เจา้ และพวกเราก็ทราบว่าคุณความดขีองพระอบัดุลบาฮานัน้จะแสดงใหป้รากฏเหน็ในมนุษยท์ุกคน โดยที่

ไมไ่ดค้ านึงว่าคนเหล่านัน้จะยอมรบัหรอืไม่ ตรงจดุนี้เอง ท าใหผู้ใ้หญ่บา้นถงึกบัน ้าตาไหลพราก 

 ทนัใดนัน้พระอบัดุลบาฮาทรงลุกขึน้จากทีน่ัง่ แลว้ทรงถามว่า “บุตรสาวของเจา้อยู่ทีไ่หน” ผูใ้หญ่บา้น

ตอบว่า “อยูใ่นอกีหอ้งหนึ่ง” 

 จากนัน้พระอบัดุลบาฮาทรงเห็นผู้หญิงคนนัน้นอนอยู่บนเตียงซึ่งวางอยู่บนพื้น  ทัง้แม่และคนใน

ครอบครวัทุกคนก าลงัหอ้มลอ้มเดก็คนนัน้อยู่ บางคนกท็ าหน้าทีเ่ป็นพยาบาล บางคนกก็ าลงัรอ้งไห ้

 พระอบัดุลบาฮาทรงเดนิไปยงัหวัเตยีงแลว้นัง่ประทบัอยู่ขา้งๆ เดก็คนนัน้ พระองคท์รงยื่นพระหตัถ์

จบัชีพจร อุณหภูมขิึ้นสูง เด็กคนนัน้ไออยู่ตลอดเวลา ขากเสมหะออกมาเป็นเลือด เธอเหลอืแต่หนังหุ้ม

กระดกู หมดหนทางช่วยเธอได ้พระอบัดุลบาฮาทรงวางพระหตัถ์ของพระองค์ลงบนหน้าผากของเดก็คนนัน้

อยา่งทะนุถนอม แลว้พระองคท์รงขอใหใ้ครคนหนึ่งชงชามา 1 แก้ว เมื่อน าน ้าชามาใหพ้ระองค์ พระองคท์รง

ดื่มเพยีงนิดแลว้ทรงอธษิฐานอยู่ประมาณ 5 นาท ีหลงัจากนัน้พระองค์ทรงเทน ้าชาทีเ่หลอืใส่ชอ้นป้อนเขา้
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ปากของเดก็คนนี้ พระองคท์รงวางพระหตัถ์ของพระองคล์งบนหน้าผากของเดก็คนนี้เป็นครัง้ทีส่องแลว้ทรง

อธษิฐานอกีครัง้หนึ่งเป็นเวลา 10 นาท ี

 เมือ่ไดท้รงปฏบิตัทิุกสิง่เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ พระองคย์นืขึน้แลว้หนัไปยงัพ่อแมเ่ดก็คนน้ี พระองคท์รง

ตรสัด้วยเสยีงอนัดงัอย่างมอี านาจว่า “ขอจงวางใจว่าพระผู้เป็นเจ้าจะให้การรักษาบุตรของเจ้าหายอย่าง

แน่นอน จงท าใจใหส้บาย อย่าเศรา้โศกเสยีใจไปเลย จงเฝ้าพยาบาลลูกเจา้ดว้ยความระวงัอย่างที่สุด อกีไม่

ชา้ไมน่านบุตรของเจา้กจ็ะหายเป็นปกต”ิ 

 สกัครูพ่ระองคท์รงหนัพระพกัตรไ์ปยงัหอ้งรบัแขก ทรงกล่าวลาผูใ้หญ่บา้นและแขกคนอื่นๆ แลว้ทรง

ออกจากบา้นหลงันัน้กา้วขึน้รถมา้ 

 คนืนัน้เดก็ผูห้ญงิคนนัน้กม็เีหงื่อออกเป็นจ านวนมาก ท าใหอุ้ณหภูมใินร่างกายลดลง จากค าพูดของ

ผู้ใหญ่บ้านคนนัน้ ภายใน 2 เดอืน บุตรสาวของเขาก็กลบัคนืสุขภาพที่ปกตอิกีครัง้หนึ่ง ต่อมาในปี ค.ศ. 

1922 เธอกไ็ดส้มรสกบัขา้ราชการของเมอืงอคัคา และไดก้ลายเป็นแมท่ีใ่หก้ าเนิดบุตรทีม่สีุขภาพดถีงึ 3 คน 

 บดิาของเด็กหญิงคนนัน้ได้เล่าเรื่องนี้หลายต่อหลายครัง้ที่เมอืงอคัคา ที่กรุงไฮฟา และที่เมอืงนา

ซาเรท เขามกัจะจบเรือ่งของเขาดว้ยการพูดว่า “ดว้ยความศกัดิส์ทิธิข์องพระอบัดุลบาฮาจงึท าใหบุ้ตรสาวได้

กลบัมาสู่เราอกีครัง้” 

 พระอบัดุลบาฮาทรงมวีจนะทีค่วรค่าและไพเราะ ทีจ่ะเล่าใหฟ้งัเกีย่วกบัชวีติภายหลงัการตาย ซึง่ไดม้ี

สุภาพสตรที่านหน่ึงไดเ้ล่าเรือ่งเกีย่วกบัพระอบัดุลบาฮากบับุตรสาวเลก็ๆ ของเธอใหฟ้งัดงัน้ี 

 นายท่านไดม้าเยีย่มบุตรสาวของเธอเมื่อตอนทีบุ่ตรสาวของเธอป่วยอยู่ พระองคท์รงน าดอกกุหลาย

สชีมพู 2 ดอกมาดว้ย พระองคท์รงประทานใหก้บัเดก็ผูห้ญงิคนนี้ ครัน้แลว้พระองคท์รงหนัพระพกัตรไ์ปยงั

เธอ พรอ้มกบัตรสัดว้ยความรกัว่า “เจา้จะตอ้งอดทน” 

 เย็นวันนัน้เด็กผู้หญิงคนนัน้ก็เสียชีวิตลงแล้วมารดาของเด็กก็ได้ถามเหตุผลพระอับดุลบาฮา 

พระองคท์รงตรสัว่าดงันี้ 

 “มอุีทยานของพระผู้เป็นเจ้าแห่งหนึ่ง มนุษย์ที่ก าลงัมชีีวิตอยู่ก็คือต้นไม้ที่ขึ้นเจรญิเติบโตอยู่ใน

อุทยานแห่งนัน้ บดิาผูป้ระเสรฐิของเราก็คอืคนท าสวนแห่งนัน้ เมื่อไรก็ตามที่คนท าสวนเหน็ต้นไมต้้นเลก็ๆ 

อยูใ่นทีท่ีแ่คบๆ ยากแก่การขยบัขยาย คนท าสวนกจ็ะเตรยีมหาทีท่ีด่กีว่าและเหมาะกว่าทีจ่ะท าใหต้้นไมต้้นนี้
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สามารถเจรญิเติบโตและให้ผลได้ ครัน้เมื่อคนท าสวนท าการย้ายต้นไม้ต้นเล็กๆ นี้ไปปลูกที่ใหม่จะท าให้

ต้นไมต้้นอื่นๆ เกดิความรูส้กึและพูดว่า “เราก็เป็นต้นไมท้ี่สวยแล้วเหตุใดคนท าสวนจงึไม่ถอนเราไปหละ” 

เพยีงเท่านี้กท็ าใหค้นท าสวนของพระผูเ้ป็นเจา้ทรงทราบเหตุผลแลว้ 

 พระอบัดุลบาฮาทรงตรสัว่า “ตอนนี้เจา้ก าลงัเศรา้โศกอยู่ แต่ถ้าเจา้สามารถเหน็ความงามทีท่ีลู่กของ

เจา้ไปสถติอยูแ่ลว้เจา้กจ็ะไมเ่ศรา้โศกแน่ ตอนน้ีเขาเป็นอสิระแลว้เช่นวหิค และเขากก็ าลงัขบัขานเพลงถวาย

แด่พระผูเ้ป็นเจา้อยา่งมคีวามสุข” 

 “หากว่าเจา้สามารถเหน็คนท าสวนของพระผูเ้ป็นเจา้ไดด้ว้ยตาของเจา้เอง เจา้กค็งไม่ต้องการทีจ่ะอยู่

บนโลกมนุษยต่์อไป แมว้่านี้คอืทีท่ีก่ าหนดใหแ้ก่เจา้กต็าม” 

******************* 

 วนัหน่ึงไดม้หีญงิคนหนึ่งมาหาพระอบัดุลบาฮาดว้ยความเศรา้โศก ขณะทีเ่ธอเล่าเรื่องของเธออยู่นัน้ 

พระอบัดุลบาฮาทรงพยายามทีจ่ะระงบัความเศรา้โศกของเธอโดยทรงตรสัว่า “อยา่ไดเ้ศรา้โศกไปเลย ไม่ต้อง

เศรา้โศกไปหรอก” 

 หญงิคนนัน้พูดขึน้ว่า “น้องชายของขา้พเจา้อยู่ในหอ้งขงัเป็นเวลา 3 ปีมาแลว้ น้องชายของขา้พเจา้

ไมค่วรทีจ่ะถูกเขา้คุกเพราะนัน่ไมใ่ช่ความผดิของเขา เขาเป็นคนไมเ่ขม้แขง็จงึไดไ้ปตามผูอ้ื่น เขาจะถูกกกัขงั

ต่อไปอกี 4 ปี พ่อแม่ของขา้พเจา้เศรา้เสยีใจตลอดเวลา น้องเขยขา้พเจา้เลยต้องเป็นผูดู้แลพวกเราแต่ว่า

เวลานี้น้องเขยของขา้พเจา้เพิง่จะตายไป” 

 นายท่านสามารถทีจ่ะล่วงรูเ้รื่องราวของมนุษยไ์ดต้ลอดทัง้หมดและนี้กเ็ป็นครอบครวัทีก่ าลงัประสบ

ความทุกขเ์วทนาในทุกด้าน คอืพวกเขายากจน พวกเขาอ่อนแอ พวกเขาเศรา้หมอง ฐานะตกต ่าและหมด

หวงัในทุกอยา่ง 

 พระอบัดุลบาฮาตรสัว่า “เจา้ตอ้งวางใจในพระผูเ้ป็นเจา้”  

 หญงิคนนัน้รอ้งขึน้ว่า “แต่ถา้ขา้พเจา้ยิง่วางใจเท่าไหร ่กย็ิง่เลวรา้ยมากขึน้ซ”ิ 

 พระอบัดุลบาฮาทรงตรสัว่า  “กเ็พราะเจา้ไมเ่คยไวว้างใจ”  เธอตอบว่า “แต่แม่ของขา้พเจา้กอ่็านพระ

คมัภรีไ์บเบิล้ตลอดเวลา แต่แมก่ไ็มไ่ดร้บัอะไร พระผูเ้ป็นเจา้ทรงละทิง้แม่ ไม่ทรงช่วยเหลอือะไรเลย ขา้พเจา้
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จงึอ่านพระคมัภรีด์ว้ยตวัของขา้พเจา้เอง ขา้พเจา้สวดมนต ์91 ครัง้ แลว้สวดอกี 23 ครัง้ทุกคนืก่อนทีข่า้พเจา้

จะเขา้นอน ขา้พเจา้สวดอธษิฐานไปดว้ย” 

 พระอบัดุลบาฮาทรงมองดูเธอผูน้ัน้อย่างเอ็นดูพรอ้มกบัตรสัว่า “การสวดมนต์อธษิฐานมใิช่การอ่าน

พระคมัภรีไ์บเบิ้ล การสวดอธษิฐานจะต้องมคีวามวางใจในพระผู้เป็นเจา้ และจะต้องยอมรบัความประสงค์

ของพระผู้เป็นเจา้ เจา้จะต้องอดทน และยอมรบัความประสงคข์องพระผูเ้ป็นเจา้ แลว้จะท าให้เจา้รูส้กึว่าทุก

สิง่ทุกอย่างเปลีย่นแปลงไป จงมอบครอบครวัของเจา้ให้อยู่ในพระหตัถ์ของพระผู้เป็นเจา้ ไวว้างใจในพระผู้

เป็นเจา้  และรกัทุกสิง่ทุกอยา่งของพระองค ์เปรยีบดงัเรอืล าทีแ่ขง็แรงจะไม่แพค้ลื่น แต่จะลอยล าอยู่บนคลื่น 

ฉะนัน้ตัง้แต่นี้ต่อไปเจา้จงเป็นดงัเรอืทีแ่ขง็แรงมใิช่เป็นเรอืทีผุ่พงั” 

******************* 

 ตอนทีไ่ปเยีย่มเพื่อนคนหนึ่งซึง่ไดร้บัอุบตัเิหตุและต้องนอนรกัษาตวัอยู่เป็นเวลานาน พระอบัดุลบา

ฮาทรงเล่าเรือ่งน้ีใหฟ้งัซึง่เป็นเรือ่งเกีย่วกบัจดุมุง่หมายของความทุกขท์รมานดงัน้ี 

 กษตัรยิอ์งคห์นึ่งมคีวามประสงค์ทีจ่ะแต่งตัง้บุคคลคนหนึ่งให้เป็นขา้ราชการชัน้สูงแต่แทนทีก่ษตัรยิ์

จะมอบงานให้กบัชายคนนัน้พระองค์กลบักกัขงัชายคนนัน้ในห้องขงั  ท าให้ชายคนนัน้รู้สึกแปลกใจมาก

เพราะว่าเขาคดิว่ากษัตรยิท์รงโปรดปรานเขา หลงัจากนัน้กษตัรยิ์ทรงน าชายคนนัน้ออกจากห้องขงั แล้ว

เฆีย่นเขาดว้ยไม ้ชายคนนัน้ไม่เขา้ใจในตวักษตัรยิ์ เพราะว่าเขาคดิว่ากษตัรยิท์รงมคีวามรกัในตวัเขา ต่อมา

เขาก็ถูกน าไปแขวนคอจนเกือบจะสิ้นชวีติแต่เมื่อชายคนนัน้อาการดขีึ้น  เขาก็ถามกษัตรยิ์ว่า “ถ้าหากว่า

พระองคร์กัขา้ แลว้เหตุใดพระองคจ์งึปฏบิตัต่ิอขา้เช่นน้ี” กษตัรยิท์รงตอบว่า “เราปรารถนาทีจ่ะท าใหเ้จา้เป็น

นายกรฐัมนตร ีดว้ยการผ่านพน้ความทุกขย์ากล าบากในสิง่เหล่านี้  บดันี้เราเหน็แลว้ว่า เจา้มคีวามเหมาะสม

ในต าแหน่งนี้ เราปรารถนาใหเ้จ้ารูส้กึถงึความรูส้กึต่างๆ ดว้ยตวัของเจา้เอง คอืเมื่อเจา้ต้องลงโทษคนอื่นๆ 

ด้วยวธิกีารดงักล่าวเจ้าจะได้นึกถึงสิ่งที่เจ้าเคยประสบมา เรารกัเจ้า ดงันัน้เราจงึปรารถนาให้เจ้าเป็นผู้ที่

สมบรูณ์ในตนเอง” 

******************* 

 วนัหนึ่งทีเ่มอืงอคัคามหีญงิคนหนึ่งมาจากประเทศตะวนัตก เพื่อมาเยีย่มพระอบัดุลบาฮา แลว้เธอก็

เริม่เล่าใหพ้ระอบัดุลบาฮาทราบทุกสิง่ทุกอยา่งเกี่ยวกบัความล าบากของเธอ 
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 พระอบัดุลบาฮากท็รงฟงัหญงิคนนัน้เล่าอยา่งเหน็อกเหน็ใจ สิง่ทีเ่ธอเล่ามานัน้กไ็ม่ล าบากมากนักแต่

ตวัเธอคดิว่ามนัเป็นเรื่องที่ล าบากอย่างแสนสาหสั ในที่สุดพระอับดุลบาฮาทรงลุกจากที่นัง่  แล้วตรสัว่า

พระองคท์รงตดินัดกบัคนอื่น จะต้องไปเดีย๋วนี้ พระองคต์รสัพรอ้มกบัชีไ้ปทีห่น้าต่าง “นัน่ไงชายคนที่เราจะ

น ามาหาเจา้เขาชื่อ มซิา เฮดาร ์อาล ีพวกเราเรยีกเขาว่า เทพแห่งภูเขาคารเ์มล เขาเดนิบนพืน้ดนิแต่ว่าเขา

อาศยัอยูบ่นสวรรค ์เขาไดร้บัความล าบากอยา่งสาหสั ซึง่เขาจะเล่าใหเ้จา้ฟงัถงึความล าบากดงัน้ี” 

 พระอับดุลบาฮาได้เสด็จไปยงัอุทยานแล้วเสด็จกลบัมาพร้อมกบั มซิา เฮดาร์ อาล ีพระองค์ทรง

แนะน า เฮดาร ์อาล ีใหส้ตรผีูน้ัน้รูจ้กัแลว้จากนัน้พระองคก์ท็รงมนีดักบัคนอื่น 

แลว้มซิา เฮดาร ์อาล ีไดเ้ริม่สนทนากบัหญงิคนนัน้ เขาไดพู้ดถงึยุคสมยัที่เขามชีวีติอยู่และเกี่ยวกบั

ยคุสมยัแห่งศาสนาซึง่ก าลงัจะมาถงึในไมช่า้ ดว้ยความอ่อนโยน สุภาพ และถ่อมตน 

 หญงิคนนัน้ยิง่ฟงัก็ยิง่ทนไม่ได้ หลงัจากนัน้สกัครู่เธอก็พูดแทรกขึ้นว่า “แต่พระอบัดุลบาฮาตรสัว่า

ท่านจะเล่าเรือ่งความล าบากของท่านใหข้า้ฟงั” 

 มซิา เฮดาร ์อาล ีไดม้องอยา่งแปลกใจ เขาถามขึน้ว่า “ความล าบากหรอื อะไรกนัคุณนาย ขา้ไม่เคย

ไดร้บัความล าบากเลย ขา้ไมรู่ว้่าความล าบากเป็นอย่างไร” 

******************* 

 พระอบัดุลบาฮากเ็ป็นคนคนหนึ่งทีถู่กเนรเทศและถูกกกัขงัมาเป็นเวลากว่า 50 ปี พระองคท์รงเป็น

เดก็ที่ไม่เคยได้รบัการศกึษาในโรงเรยีน พระองค์ไม่ได้ทรงเป็นนักศกึษาของวทิยาลยัหรอืมหาวทิยาลยัใด

เลย ในสมยัทีพ่ระองคย์งัทรงพระเยาว์ หรอืแมน้แต่ในตอนทีพ่ระองคท์รงมชีนัษามากแลว้ พระองคก์ไ็ม่เคย

ทรงอ่านหนงัสอืส าคญัๆ ของโลกหรอืแมน้แต่การไปคุยปรกึษากบัผูท้ีไ่ดร้บัการศกึษาระดบัสงู 

 แต่เมื่อตอนที่พระอับดุลบาฮาเสด็จไปยังประเทศยุโรปและอเมริกาพระองค์ได้ไปพูดคุยกับ

นกัวทิยาศาสตร ์นักปรชัญา บุคคลส าคญัรวมทัง้ผูน้ าประเทศต่างๆ ท่านอาจจะคดิว่าประสบการณ์ทีผ่่านมา

ของพระองคไ์ม่ใช่เป็นการเตรยีมความพรอ้มพระองค์ส าหรบัในเรื่องนี้  แต่พระอบัดุลบาฮาไม่เคยออกนอก

สถานที่ ไม่เคยได้รบัการสัง่สอนในวิชาใดๆ พระองค์ทรงสนทนาอยู่แต่ในบ้าน นอกจากนี้ดูเหมอืนว่า

พระองค์ทรงรอบรูก้ว่าคนอื่นๆ และพระองค์ก็มเิคยผดิพลาดในการตอบค าถามหรอืมเิคยที่จะผดิพลาดใน

การแกป้ญัหา 
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 แต่ในเวลาเดยีวกนันัน้ พระองคก์ม็เิคยทีจ่ะท าใหค้นทัว่ไปเกดิความรูส้กึว่าพระองคน์ัน้ดแีละยิง่ใหญ่

กว่าคนอื่นๆ พระองคท์รงสงบเสงีย่มมคีวามรกัและรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ื่น 

 แล้วพระองค์ทรงสุภาพต่อทุกคนทีพ่ระองค์ทรงพบเหน็ ซึ่งเนื่องจากว่าพระองค์  “ทรงเหน็ใบหน้า

ของพระผูเ้ป็นเจา้อยูใ่นใบหน้าของทุกคน” 

 วนัหนึ่งมรีฐัมนตรคีรสิต์เตยีนผู้หนึ่งไปหาพระอบัดุลบาฮาเพื่อขอขอ้มูลในการพมิพ์บทความลงใน

นิตยสารฉบบัหนึ่ง จะเหน็ไดอ้ย่าชดัเจนว่ารฐัมนตรที่านนัน้อายุมากแล้ว และไม่ได้ใหค้วามสนใจในศาสนา

บาไฮหรอืพระอบัดุลบาฮาเลย เขาเป็นฝ่ายพูดเองเป็นส่วนมาก แลว้ถามค าถามต่างๆ เพยีงเพื่อช่วยใหเ้ขา

ได้เขยีนลงในบทความเท่านัน้ พระอบัดุลบาฮาทรงตอบค าถามของเขาด้วยประโยคสัน้ๆ ด้วยค าตอบใช่

หรอืไม่ใช่  พระองค์สนใจที่จะให้สมัภาษณ์ แต่ดูเหมอืนว่าพระองค์จะยิง่ให้ความสนใจในตวัของผู้ซกัถาม

มากกว่าในค าถาม พระองค์ทรงนัง่ประทบัในท่าทีส่บาย พระหตัถ์ของพระองคว์างอยู่บนตกัในท่าทีผ่่ามอืทัง้

สองวางทบักนัอย่างที่พระองคม์กัจะปฏบิตัิ พระองคท์รงมองไปยงัผูส้มัภาษณ์ดว้ยความรูส้กึทีร่กัและเขา้ใจ

ซึง่มสิามารถจะบรรยายได ้พระพกัตรข์องพระองคเ์ป็นประกายรศัม ี

 รฐัมนตรที่านนัน้ยงัคงคุยต่อไปเรื่อยๆ คนอื่นทีอ่ยู่กบัพระอบัดุลบาฮารูส้กึร าคาญ พวกเขาคดิเพราะ

เหตุใดพระอบัดุลบาฮาไม่หยุดการให้สมัภาษณ์ พระองค์ไม่ทรงทราบหรอืว่าที่นัน่เป็นสิง่ไรส้าระ ชายคนนี้

ไมไ่ดส้นใจอะไรเลย นอกเสยีจากการเขยีนบทความเพื่อหาเงนิ แต่พระอบัดุลบาฮาทรงฟงัและทรงใหก้ าลงัใจ

ชายคนนัน้ไดพ้ดูออกอยา่งเตม็ที ่

 ในทีสุ่ดเมือ่รฐัมนตรผีูน้ัน้หยดุพดู จงึเกดิความเงยีบขึน้ขณะหนึ่งแลว้พระอบัดุลบาฮาทรงเริม่สนทนา

ด้วยเสียงที่ไพเราะนุ่มนวลของพระองค์โดยให้ล่ามแปลออกมาเป็นค าพูดที่เป็นประโยชน์ต่อประโยค 

พระองคท์รงตรสัถงึพระเยซูครสิต์ ตรสัถงึความรกัของพระครสิต์ที่มต่ีอมนุษยช์าตวิ่ามัน่คง ยอมแมน้แต่จะ

ถูกตรงึไมก้างเขน ตรสัถงึความส าคญัของคณะสงฆค์รสิต์เตยีนว่า “บุตรอนัเป็นที่รกัของเรา ซึ่งเป็นค าทีเ่รา

ใชเ้รยีกเจา้”  ไดต้รสัถงึความจ าเป็นทีจ่ะต้องมพีระ บาทหลวงว่า “เป็นตวัแทนทีจ่ะแสดงลกัษณะของพระผู้

เป็นเจา้ ดงันัน้พระ บาทหลวงจะเป็นผูน้ าหวัใจของมนุษยไ์ปสู่ชวีตินิรนัดร นอกจากนัน้พระเยซูครสิต์ยงัตรสั

ถงึการเสดจ็กลบัมาของพระผู้เป็นเจา้ในโลกมนุษยต์ามทีพ่ระเยซูครสิต์ไดท้รงบอกให้พวกเราสวดอธษิฐาน 

และตามทีพ่ระครสิตไ์ดใ้หค้ ามัน่สญัญาไว ้พระศาสดาบาฮาอุลลาหก์ไ็ดเ้สดจ็มาบงัเกดิในยคุนี้ 

 เพยีงเวลา 5 นาทเีท่านัน้ ผูถ้ามกเ็ปลีย่นเป็นคนละคน ในทีสุ่ดเขากเ็กดิความถ่อมตน ขอเป็นสาวก

อยูเ่บือ้งพระบาทของพระอบัดุลบาฮา ดเูหมอืนว่าเขาจะหลุดพน้จากโลกหนึ่งเพื่อไปสู่อกีโลกหนึ่ง เหมอืนกบั
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คนอื่นๆ ทีอ่ยูใ่นหอ้งนัน้ ใบหน้าของเขาหมองคล ้า แมว้่าเขาจะไดร้บัแสงสว่างภายใน ครัน้แลว้พระอบัดุลบา

ฮาทรงลุกขึน้ไปสวมกอดรฐัมนตรคีนนัน้แลว้น าเขาเดนิไปยงัประตู พระองคท์รงหยุดทีป่ระตู ดวงเนตรของ

พระองคส์ดใสด้วยช่อกุหลาบสวยๆ ซึ่งพระสหายของพระองค์ไดป้ระทานให้กบัพระองค์เมื่อเช้าวนันัน้ แต่

อยา่งน้อยทีสุ่ดอาจมกุีหลาบอยู่ 24 ดอก หรอือาจจะ 36 ดอกกเ็ป็นได้ มอียู่หลายดอกทีว่างอยู่ในก้านร่ม ซึง่

เป็นกา้นกุหลาบทีย่าวมากจนไม่มสีิง่อื่นใดบงัอาจไปแตะต้องมนัได้ หลงัจากทีด่วงเนตรของพระอบัดุลบาฮา

สุกใสเป็นประกายที่ดอกกุหลาบ แลว้พระองค์กท็รงหวัเราะด้วยเสยีงอนัดงั เสยีงหวัเราะของพระองค์ได้ดงั

กงัวานไปทัว่ห้อง พระองค์ทรงก้มลงรวบรวมช่อกุหลาบทัง้หมดไว้ในแขนของพระองค์และทรงวางดอก

กุหลาบทัง้หมดลงในแขนของแขกผูม้าเยอืน แลว้รฐัมนตรซีึง่ยนือยู่ทีน่ัน่  บนศรีษะเตม็ไปดว้ยผมหงอกได้มี

ช่อดอกไมช้่อใหญ่วางอยู่ ท าให้เกดิการเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชงิ เป็นความรูส้กึที่แปลก อิม่เอิบ และเป็น

กนัเอง ใช่แลว้ นี้คอืวธิกีารทีพ่ระอบัดุลบาฮาทรงสอนใหค้นรูจ้กัความรกัของพระผูเ้ป็นเจา้ 

******************* 

 และน้ีกเ็ป็นเรือ่งการเสดจ็ไปงานเลีย้งของพระอบัดุลบาฮา ซึง่มแีขกผูม้เีกยีรตชิัน้สูงประมาณ 20 คน

ในประเทศอเมรกิา ดงัมเีรือ่งราวดงันี้  

 สุภาพสตรผีูเ้ป็นเจา้ของงานเลีย้งไดม้าเยีย่มพระอบัดุลบาฮาในเมอืงอคัคา ขณะทีพ่ระองคย์งัถูกจอง

จ าอยู่ที่นัน้ การไปพบกบัพระองคน์ัน้ท าใหช้วีติของเธอไดเ้ปลีย่นแปลงไปอย่างสมบูรณ์ และเธอต้องการให้

เพื่อน ๆ ของเธอไดไ้ปพบพระองคด์ว้ย แต่เธอรูส้กึเป็นกงัวลเลก็น้อยเกี่ยวกบังานเลีย้ง เพราะเพื่อนๆ ของ

เธอลว้นแต่เป็นแขกส าคญั เช่น นักวทิยาศาสตร ์ ศลิปิน แพทย ์และบุคคลทีไ่ม่สนใจในศาสนามากนัก แต่ก็

มบีางคนทีไ่มแ่น่ใจว่ามพีระผูเ้ป็นเจา้จรงิหรอืไม่ และกม็บีางคนทีไ่มส่นใจในการคน้หา 

 แน่นอนที่เธอต้องการท าให้งานเลี้ยงของเธอประสบความส าเรจ็ ดงันัน้เธอจงึคดิหาทางทีจ่ะให้พระ

อบัดุลบาฮามาร่วมในสถานการณ์นี้ด้วย เธอได้แนะน าให้พระอบัดุลบาฮาพูดในหวัขอ้ชวีติหลงัความตาย 

และมอบเรือ่งต่างๆ ใหพ้ระองคช์่วยจดัการ 

 ขณะทีก่ าลงัรบัประทานอาหารเยน็อยู่ กม็กีารพดูคุยกนัเพยีงเรื่องทัว่ๆ ไปและพระอบัดุลบาฮากม็ไิด้

เปลีย่นเรื่องคุย หลงัจากนัน้ชัว่ขณะหนึ่งตวัเจา้ภาพจงึได้เปิดโอกาสให้พระอบัดุลบาฮามาพูดเกี่ยวกบัเรื่อง

ทางจติวญิญาณ 
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 พระองคท์รงตอบรบัต่อค าขอ หากว่าพระองคไ์ดเ้ล่าเรือ่งใหพ้วกเขาฟงั เรื่องทีพ่ระองคท์รงเล่ากเ็ป็น

เรือ่งของชาวตะวนัออก ซึง่พระองคก์ม็อียูห่ลายเรือ่งดว้ยกนั ในตอนจบของเรื่องพระองคท์ าใหทุ้กคนหวัเราะ

อย่างเบกิบานใจ น ้าแขง็แตก คนอื่นก็ได้เล่าเพิม่เตมิเรื่องของเขาเอง ครัน้แล้วพระอบัดุลบาฮาทรงเล่าถึง

เรือ่ง อื่นๆ พระพกัตรข์องพระองคเ์ตม็ไปดว้ยความอิม่เอบิเสยีงหวัเราะของพระองคด์งัอยูใ่นหอ้ง พระองคไ์ด้

ทรงตรสัแก่คนเหล่านัน้ว่ามนัเป็นการดทีี่ได้หวัเราะ พระองค์ตรสัว่าการหวัเราะเป็นการผ่อนคลายทางจติ

วญิญาณ 

 พระองค์ทรงตรัสแก่พวกเขาว่าเมื่อตอนที่พวกเขายังอยู่ในคุก  พวกเขามีชีวิตอยู่ด้วยความ

ยากล าบากทีสุ่ด แต่ว่าในตอนค ่าทุกคนไดฟ้งัพระอบัดุลบาฮาเล่าแต่เรือ่งสนุกทีพ่ระองคไ์ดป้ระสบมาในแต่ละ

วนั บางครัง้ก็เป็นการยากที่จะหาเรื่องสนุกๆ มาเล่าให้ฟงัแต่ว่าทุกคนก็ยงัหวัเราะจนน ้าตาอาบแก้มกัน 

พระองคท์รงตรสัว่าอนัความสุขนัน้มไิดข้ึน้อยูก่บัสถานทีเ่จา้อยู่ หรอืมไิดข้ึน้อยูก่บัฐานะทางวตัถุทีเ่จา้มอียู ่

 และทุกสิง่ทุกอยา่งทีพ่ระอบัดุลบาฮาไดต้รสัไวใ้นช่วงระหว่างอาหารเยน็ซึง่เป็นเรื่องจติวญิญาณ และ

เป็นค าสอนต่างๆ ของพระศาสดาบาฮาอุลลาห ์แต่ถ้าหากว่าพระองคไ์ดใ้ชเ้วลาพูดในเรื่องศาสนานานอกีนิด

กจ็ะยิง่ท าใหพ้ระวจนะของพระองคย์ิง่ไดผ้ล 

 หลงัจากที่แขกได้กลบัไปแล้ว พระอบัดุลบาฮาทรงเตรยีมที่จะกลบัทีพ่กัของพระองค์ พระองค์ทรง

เดนิกลบัหาเจ้าภาพด้วยหน้าตายิ้มแย้มพร้อมกบัทรงถามสุภาพสตรคีนนัน้ในลกัษณะที่กระดากว่า  “เจ้า

พอใจในตวัเราใช่ไหม?” 

******************* 

 และนี้ก็เป็นอีกตวัอย่างหนึ่งที่พระอบัดุลบาฮาทรงสอนไว้ มชีายคนหนึ่งเคยได้รบัการผ่าตดัอย่าง

หนกัมาแลว้ ปีต่อมาดเูหมอืนว่าเขาจะไดร้บัการผ่าตดัอกีครัง้ เขารูส้กึกลวัมาก กลวัเสยีจนกระทัง่เขาคดิทีจ่ะ

เลกิสบูบุหรี ่ซึง่เขาไดก้ระท ามาเกอืบตลอดชวีติของการเป็นผูใ้หญ่ ชายคนนี้มคีวามภูมใิจทีว่่าเขาสามารถที่

จะเลกินิสยัการสูบบุหรีข่องเขา ในเวลาใดก็ได้ที่เขาต้องการ มหีลายครัง้ในช่วงชวีติของเขา เขาได้เลกิสูบ

บุหรีเ่ป็นเวลาหลายเดอืน แต่ในครัง้นี้เมื่อเขาคดิมาก เครยีด เขารูส้กึแปลกใจทีพ่บว่าเขาไม่สามารถเลกิสูบ

บุหรีไ่ด้มากกว่า 2 วนั หลงัจากนัน้ก็เริม่สูบอกี ในที่สุดเขาจงึตดัสนิใจไปหาพระอบัดุลบาฮาเพื่อขอความ

ช่วยเหลอืจากพระองค ์เขารูว้่าพระอบัดุลบาฮาทรงสนบัสนุนใหบ้าไฮศาสนิกชนหลกีเลีย่งการสูบบุหรี่ เขาคดิ

ในใจว่า “เชื่อแน่เหลอืเกนิว่าพระอบัดุลบาฮาจะบอกใหเ้รารูถ้งึวธิชีนะใจตนเองได้” 
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 ต่อมาเมื่อเขาไดพ้บกบัพระอบัดุลบาฮา เขาเล่าใหพ้ระองค์ทราบเรื่องทัง้หมด เขากเ็หมอืนกบัเดก็ที่

ก าลงัสารภาพกบัแม่ของเขา และเสยีงของเขากข็าดหายเงยีบไปหลงัจากทีพู่ดไดไ้ม่กี่ค า พระองคท์รงมองดู

ชายคนนัน้ดว้ยความรกัและเอน็ดู ทีว่่าเขาขาดความอบอุ่นใจหลงัจากนัน้ครูห่นึ่ง พระอบัดุลบาฮาทรงถามขึน้

ดว้ยเสยีงเบาๆ ว่า “เจา้สบูบุหรีใ่นจ านวนเท่าใด?” แลว้ชายคนนัน้กบ็อกใหพ้ระองคท์ราบ 

 ครัน้แล้วพระอบัดุลบาฮาทรงตรสัว่า “เราไม่คดิว่าบุหรี่เพยีงเท่านัน้จะเป็นอนัตรายแก่เจา้ได้ โดย

ทางตรงแลว้ ผูท้ีสู่บบุหรีต่ลอดเวลานัน้ จะท าใหผ้ม หนวดเครา และเสื้อผา้มกีลิน่ควนับุหรี่ และเขาเหล่านัน้

จะมกีลิน่เหมน็ด้วย แต่ถ้าหากเจา้จะเลกิสูบบุหรี่ เราคดิว่าเจา้คงไม่ล าบากเลยทีเ่จา้จะท าได้แมว้่าเจา้จะสูบ

บุหรีม่านานหลายปีแลว้กต็าม” 

 พระองคท์รงยิม้ดว้ยพระเนตรอนัอ่อนโยนเป็นประกายราวกบัว่าพระอบัดุลบาฮาทรงเพลดิเพลนิใน

การสนทนาธรรม 

 ชายคนนัน้รูส้กึแปลกใจเป็นยิง่นักทีพ่ระอบัดุลบาฮาไม่ทรงว่ากล่าวเขาในเรื่องโทษของการสูบบุหรี่ 

พระองคไ์ม่ทรงชีแ้จงถงึผลเสยีของยาสูบทีม่ต่ีอสุขภาพ พระองคไ์ม่ทรงบอกใหเ้ขาใชก้ าลงัใจในการเอาชนะ

ต่อกเิลส แต่พระองค์กลบัให้อสิระแก่เขา ท าให้ชายคนนัน้ไม่เขา้ใจ แต่ด้วยเหตุใดไม่ทราบชายคนนัน้รูส้กึ

สบายใจขึน้มากที่เขารูว้่าพระอบัดุลบาฮาได้ประทานค าแนะน าแก่เขา จงึเกดิความรู้สกึในทางตรงขา้มกนั 

ความเครยีดต่างๆ ไดห้ายไป และเขากไ็ดส้บูบุหรีห่ลายมวนในวนันัน้ดว้ยความรูส้กึทีไ่ม่ผดิแต่เป็นความรูส้กึ

ทีแ่ปลกจรงิๆ ว่าดงันี้ หลงัจากที่ไดส้นทนากนัไป 2 วนั ชายคนนัน้ก็พบว่าตัวเขานัน้ไม่มคีวามต้องการใน

ยาสบูอกีเลย และตวัเขากไ็มไ่ดส้บูมนัอกีเป็นเวลา 7 ปี 

******************* 

 อยูม่าวนัหน่ึงพระอบัดุลบาฮาไดเ้สดจ็ไปยงัภาคทีม่คีนจนของกรุงนิวยอรก์เพื่อปราศรยัใหค้นจ านวน

หลายรอ้ยคนฟงั ซึ่งมเีพื่อนชาวอิหร่าน และชาวอเมรกินัเป็นจ านวนมากไปที่นัน่ ขณะที่พวกคนเหล่านัน้

ก าลงัเดนิขา้มถนนไปกบัเพื่อนชาวอหิร่านเป็นแถวยาวดว้ยเสือ้คลุมยาวและผา้คลุมผมแบบตะวนัออก ท่าน

อาจคาดการณ์ไดว้่ามเีดก็ผูช้ายจ านวนหนึ่งเริม่เดนิตามพวกคนเหล่านัน้ไปดว้ย ไม่ชา้พวกคนเหล่านัน้กเ็ริม่

ตะโกนดว้ยถ้อยค าทีไ่ม่พอใจอย่างที่เดก็ๆ เขาท ากนั มบีางคนในจ านวนนัน้ไดต้ะโกนชื่อพรอ้มกบัขว้างปา

สิง่ของ 
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 นางคนินี่ซึ่งเป็นเจา้ของงาน ก็ไม่อาจทนเหน็พระอบัดุลบาฮาถูกกระท าด้วยวธิกีารเช่นนี้ได้ ดงันัน้

เธอจงึไดแ้วะเขา้ไปในกลุ่มนัน้ เพื่อทีจ่ะพูดกบัเดก็พวกนัน้ เพยีงไม่กี่ค าทีเ่ธอไดบ้อกคนเหล่านัน้ว่าพระองค์

คอืใคร พระองคค์อืผูศ้กัดิส์ทิธิซ์ ึง่ไดถู้กกกัขงัมาเป็นเวลาหลายปี เนื่องจากความรกัที่แทจ้รงิของพระองคท์ีม่ ี

ต่อมนุษยช์าตแิละน้ีกเ็ป็นสิง่ทีพ่ระองคจ์ะมาพดูใหค้นจนในเมอืงโบเวอรี่ มสิชัน่ฟงั 

 หวัหน้าเดก็เหล่านัน้ก็ถามขึน้ว่า “เราจะไปดว้ยไม่ไดใ้ช่ไหม นางคนินี่ตอบเขาว่า ไม่ได ้“แต่ถ้าพวก

ท่านจะมากข็อใหเ้ป็นอาทติยห์น้า และฉันจะจดัการใหพ้วกท่านไดพ้บพระองค์” แมว้่าเธอไดใ้หท้ีอ่ยู่ของเธอ

แก่พวกเดก็เหล่านัน้กต็ามแต่เธอ ไมค่ดิว่าเขาเหล่านัน้จะมาจรงิๆ  

 บ่ายวนัอาทติยถ์ดัไป พวกเดก็ผูช้ายเหล่านัน้ได้มาถงึยงับ้านของนางคนินี่  พวกเขามากนัเป็นกลุ่ม

ใหญ่ 20-30 คน และเป็นพวกทีไ่ม่มฐีานะมากนัก พวกเขาแต่งกายไม่ด ีแต่เครื่องแต่งกายสะอาด พวกเขา

แต่งกายเหมอืนกบัจะมาในงานใหญ่โดยเฉพาะ พวกเขากรกูนัขึน้บนัไดหน้าบา้นด้วยฝีเทา้หนักแรง พูดคุย

เสยีงดงั และเมือ่ประตูเปิด พวกเขากข็ึน้ไปหอ้งทีพ่ระอบัดุลบาฮาพกัอยูซ่ึง่อยูช่ ัน้บน 

 แต่ปรากฏว่าพระอบัดุลบาฮาก าลงัยนืคอยต้อนรบัพวกเขาอยู่ทีป่ระตูแลว้ พระองคไ์ดเ้ชญิเดก็แต่ละ

คนเขา้มาในหอ้งดว้ยการจบัมอื ดว้ยการโอบไหล่พรอ้มกบัการยิม้ หวัเราะราวกบัว่าพระองคเ์ป็นเดก็ทีอ่ยู่ใน

กลุ่มนัน้ดว้ย 

 แลว้เดก็เหล่านัน้จะเป็นอย่างไร ท่านอาจจะคดิว่าคนเหล่านัน้แขง็กระดา้งหรอืเกดิความอดึอดัทีถู่ก

หอ้มลอ้มดว้ยพวกคนรวยซึง่พวกเขาไม่เคยพบมาก่อน แต่ว่าพวกเขานัน้ไม่เกดิความรูส้กึเช่นนัน้เลยแมแ้ต่

น้อย ดเูหมอืนเขาจะมคีวามสุขทีไ่ดเ้ขา้มาอยูก่บัพระอบัดุลบาฮาในหอ้ง 

 ในจ านวนนัน้คนสุดทา้ยทีเ่ข้าไปในหอ้งเป็นเดก็ผู้ชายอายุ 13 ปี ผวิคล ้า เดก็คนนัน้ผวิด า เป็นเดก็

คนเดยีวทีม่เีชื้อชาตต่ิางจากคนอื่นๆ เหน็ไดช้ดัเจนว่าเดก็คนนี้กลวัว่าตนเองจะไม่ได้รบัการต้อนรบั แต่เมื่อ

พระอบัดุลบาฮาทรงทอดพระเนตรเหน็เดก็คนน้ีแลว้พระพกัตรข์องพระองคอ์ิม่เอบิไปดว้ยรอยยิม้ พระองคไ์ด้

ยกพระหตัถ์ของพระองคด์ว้ยลกัษณะการต้อนรบัอย่างงดงามพรอ้มกบัการเอ่ยเสยีงอนัดงัเพื่อทีจ่ะใหทุ้กคน

ไดย้นิว่าน้ีคอื ดอกกุหลาบสดี า 

 ทนัใดนัน้หอ้งนัน้กเ็กดิความเงยีบ ใบหน้าด าๆ นัน้ไดก้ลบักลายเป็นหน้าทีเ่ตม็ไปดว้ยความสุข และ

เตม็ไปดว้ยความรกัซึง่ยากนกัจะหาไดใ้นโลกนี้ ท าใหเ้ดก็คนอื่นๆ จอ้งมองไปยงัเดก็คนนัน้ดว้ยสายตาใหม่ที่

เปลีย่นไป พวกเขาไมเ่คยคดิมาก่อนเลยว่าเดก็คนนัน้จะกลบักลายมาเป็นดอกกุหลายสดี าทีส่วยงาม 
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 เดก็คนอื่นๆ รูส้กึผ่อนคลาย ไม่กงัวล แต่พวกเขาเกดิความรูส้กึเครยีดเมื่อได้เพ่งความสนใจไปยงั

พระอบัดุลบาฮา พวกเขาไดช้ าเลอืงดไูปยงัเดก็ผวิด าคนนัน้ครัง้แลว้ครัง้เล่าดว้ยสายตาทีแ่ฝงไปดว้ยความคดิ 

แลว้พระอบัดุลบาฮาไดท้รงสอนเดก็เหล่านัน้อยา่งลกึซึง้โดยทีเ่ดก็เหล่านัน้ไมรู่ต่วัว่าเขาถูกสอน 

 ทนัททีีแ่ขกไดม้าถงึ พระอบัดุลบาฮาไดใ้ห้ใครคนหนึ่งออกไปซือ้ขนม และเมื่อขนมมาถงึเป็นขนาด

กล่อง 5 ปอนด์ มรีาคาแพงเนื่องจากเป็นขนมที่ผสมช็อกโกแลต กระดาษห่อกล่องขนมได้ถูกแกะออก 

พระองคท์รงลว้งพระหตัถข์องพระองคเ์ขา้ไปในกล่องแลว้หยบิส่งใส่มอืของเดก็แต่ละคน พระอบัดุลบาฮาทรง

เดินส่งขนมให้เด็กเป็นรอบวงกลมพร้อมกบัทรงตรสัและแย้มพระสรวลให้กับทุกคน แล้วพระองค์ก็เดิน

กลบัไปนัง่ที่โต๊ะซึ่งพระองค์ทรงหยบิกล่องชอ็กโกแลตแท่งยาวสดี ามา ครัน้แล้วพระองค์ ทรงวางกล่องซึ่ง

ตอนน้ียงัเหลอืชอ็กโกแลตอยูอ่กีไมก่ีช่ ิน้ลงบนโต๊ะ พระองคท์รงทอดพระเนตรไปยงักล่องชอ็กโกแลตแลว้มอง

ไปยงัเดก็เหล่านัน้โดยรอบ เดก็เหล่านัน้ทุกคน ก าลงัจอ้งมองพระองคอ์ย่างใจจดใจจ่อเหมอืนรอคอยบางสิง่ 

พระองคท์รงเดนิขา้มไปยงัหอ้งทีเ่ดก็ผวิด าก าลงันัง่อยูโ่ดยทีไ่มต่รสัสิง่ใดแต่พระองคท์รงวางชอ็กโกแลตทีข่า้ง

แกม้ด าๆ ของเดก็คนนัน้ 

 พระพกัตรข์องพระอบัดุลบาฮาสดใสเปล่งปลัง่ขณะทีพ่ระองคท์รงโอบไหล่ของเดก็คนนัน้ ท าใหค้วาม

สดชื่นสดใสแผ่ไปทัว่หอ้ง และไมต่อ้งสงสยัเลยว่าเดก็ทุกคนสามารถทีจ่ะเขา้ใจไดดู้เหมอืนพระองคจ์ะตรสัว่า 

เด็กผิวด าคนนัน้ไม่ใช่จะเป็นเพียงดอกกุหลาบสีด าเท่านัน้หากยงัเป็นขนมสีด าอีกด้วย  หากท่านได้กิน

ชอ็กโกแลตสดี า กจ็ะพบว่าเป็นชอ็กโกแลตทีด่ ีหรอืบางทที่านอาจจะเหน็ว่าน้องชายผวิด าคนนี้ของท่านเป็น

น้องทีด่ดีว้ย ถา้หากว่าท่านไดล้ิม้ชมิรสในความดงีามของเขา 

******************* 

 ครัง้หนึ่งตอนทีพ่ระอบัดุลบาฮาพ านกัทีว่อชงิตนั ด ีซ ีพระองคไ์ดเ้ชญิเพื่อนผวิด าอเมรกินัชื่อ คุณเกร  

เกอรี ่ไปบา้นของขา้ราชการชัน้สูงผูห้นึ่งผูซ้ึง่ให้เกยีรตเิชญิพระอบัดุลบาฮาไปรบัประทานอาหารเทีย่งทีบ่า้น 

คุณเกรเกอรี ่รูส้กึแปลกใจเพราะว่าเขาทราบว่าเขาไม่ไดถู้กเชญิไปรบัประทานอาหารเทีย่งและเขากท็ราบว่า

ไม่มธีรรมเนียมที่ไหนที่จะใหอ้เมรกินัผวิขาวไปร่วมรบัประทานอาหารกบัคนผวิด า แต่อย่างไรก็ตามเขาก็มี

ความรูส้กึว่าตอ้งไปถา้หากว่านายท่านปรารถนาจะพบเขา 

 พระอบัดุลบาฮาไดม้าพบกบัเขาดว้ยความกรุณาของพระผูเ้ป็นเจา้คนทัง้สองไดพู้ดคุยกนัหลายเรื่อง

ใชเ้วลาประมาณหนึ่งชัว่โมง ทนัใดนัน้ผูร้บัใชไ้ดย้นือยูท่ีป่ระตูรอ้งบอกขึน้ว่า “เชญิรบัประทานอาหารเทีย่งได้

แลว้” 
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 พระอบัดุลบาฮารบีลุกขึน้แลว้ตรงไปยงัหอ้งรบัประทานอาหาร คุณเกรเกอรีต่ามหลงัมา เขาไม่ทราบ

ว่าเขาควรท าอยา่งไร เขาควรจะไปหรอืควรจะรอ? 

 พระอบัดุลบาฮาทรงเดนิไปที่โต๊ะแล้วหยุดชะงกัพรอ้มกบัตรสัด้วยเสยีงอนัดงัเป็นภาษาองักฤษว่า 

“คุณเกรเกอรี ่เพื่อนของเราอยูท่ีไ่หน เกรเกอรีต่อ้งมารบัประทานอาหารเทีย่งกบัเราดว้ย” 

 มสีิง่เดยีวทีจ่ะท าใหไ้ดก้ค็อืใหผู้ร้บัใชอ้อกคน้หาคุณเกรเกอรี่ ในระหว่างนัน้พระอบัดุลบาฮาทรงเลื่อน

มดี ซ่อม และแกว้น ้าไวข้า้งๆ เพื่อจดัทีใ่หก้บัคุณเกรเกอรี ่

 ดงันัน้คุณเกรเกอรีก่ไ็ด้นัง่อยู่ขา้งๆ พระอบัดุลบาฮาทีโ่ต๊ะตวันัน้อย่างมเีกยีรต ิแลว้พระอบัดุลบาฮา

ไดท้ าใหง้านเลี้ยงวนันัน้มชีวีติชวีาสนุกสนานจนกระทัง่แขกทุกคนได้ลมืสิง่เหลวไหลโง่เขลาไปไดข้ณะหนึ่ง  

ในเรือ่งความเกลยีดชงัระหว่างมนุษย ์เนื่องจากความแตกต่างในเรือ่งสผีวิ 

******************* 

 พระอบัดุลบาฮามเิคยที่จะรบัรองของก านัลที่เป็นเงนิทองจากใคร แต่ถ้าเป็นของก านัลธรรมดาๆ 

อยา่งเช่น ผา้เชด็หน้า ขนมเป็นกล่อง ผลไมใ้ส่ตะกรา้ หรอืเป็นช่อดอกไมแ้ลว้ พระองคจ์ะทรงรบัไวด้ว้ยความ

ยนิด ีพระองคจ์ะรบัดว้ยการขอบคุณพรอ้มรอยยิม้แลว้พระองคจ์ะรบีแจกของก านัลเหล่านัน้แก่เพื่อนๆ ทีม่า

เยีย่ม ทุกคนกเ็ต็มใจที่จะรบัของก านัลเหล่านัน้จากพระอบัดุลบาฮา แมแ้ต่เจา้ชายของประเทศอหิร่านก็ยงั

ทรงยอมรบัของก านัลจากพระองค์อย่างเช่นรองเท้าหนังสตัว์สแีดงซึ่งมคีวามอ่อนนุ่ม ที่พระอบัดุลบาฮาได้

ทรงประทานแก่เขาทีก่รงุลอนดอน 

 วนัหนึ่งมสีุภาพสตรผีู้หนึ่งพูดกบัพระอบัดุลบาฮาว่า “ดฉิันได้รบัเช็คจากเพื่อนคนหนึ่งผู้ซึ่งขอให้

พระองคร์บัเชค็ใบน้ีซือ้รถจกัรยานยนตด์ีๆ  ไวใ้ชง้านในประเทศองักฤษ และยโุรป 

 พระอบัดุลบาฮาทรงตอบขึน้ว่า “เราขอรบัไวด้ว้ยความขอบคุณอยา่งยิง่” พระองคท์รงรบัเชค็ไวใ้นมอื

ทัง้สองของพระองคพ์รอ้มกบัตรสัว่า “เราจะเปลีย่นเชค็ในน้ีเป็นของขวญัแลกใหแ้ก่คนยากจน” 

******************* 

 นี่ก็เป็นเรื่องราวที่บาไฮศาสนิกชนซึ่งมอีาชพีรบัจ้างยากจนคนหนึ่งของเมอืงอีสกาเบดได้ส่งของ

ก านัลแด่พระอบัดุลบาฮา ชายคนนี้ได้ข่าวว่ามผีู้เดนิทางคนหนึ่งก าลงัจะผ่านเมอืงนี้ไปที่เส้นทางของกรุง

ลอนดอนเพื่อทีไ่ปพบพระอบัดุลบาฮา เขาปรารถนาทีจ่ะส่งของขวญัให้กบันายท่านอนัเป็นที่รกัของเขา แต่
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เขาก็ไม่มอีะไรจะให้ ดงันัน้เขาจงึได้ขอให้ผูเ้ดนิทางคนนัน้รบัประทานอาหารเยน็ของเขาซึ่งได้ห่อเอาไว้ใน

ผา้เชด็หน้า แลว้ใหเ้อาอาหารห่อนี้ไปใหพ้ระอบัดุลบาฮาซึง่เป็นผูท้ีเ่ขารกัมาก 

 หลายวนัก่อนทีผู่เ้ดนิทางจะไปถงึกรุงลอนดอน เขาไปหาพระอบัดุลบาฮาในตอนทีพ่ระอบัดุลบาฮา

ก าลงัจะรบัประทานอาหารเที่ยงกบัแขกคนอื่นๆ อยู่นัน้ ของขวญัของชายคนนัน้ก็ได้ถูกน าแสดงพรอ้มกบั

เรือ่งราวทีว่่าของชิน้นี้ส่งมาไดอ้ย่างไร  พระอบัดุลบาฮาทรงแก้ผา้เชด็หน้าผนืนัน้ออกดู ภายในผา้ผนืนัน้กม็ ี

แผ่นขนมปงัด า 1 ชิน้กบัแอปเป้ิลทีเ่หีย่วแหง้ 1 ผล พระอบัดุลบาฮาจะท าอย่างไรกบัสิง่นัน้ พระองคท์รงฉีก

ขนมปงัด าออกเป็นชิน้เลก็ๆ แลว้พระองคท์รงชวนใหแ้ขกคนอื่นๆ ร่วมรบัประทานอาหารเยน็ของชายคนนัน้

กบัพระองค ์พระองคต์รสัว่า “เชญิท่านรว่มรบัประทานของขวญัแห่งความรกัอนันี้กบัเราดว้ยเถดิ” 

******************* 

 ขณะทีพ่ระอบัดุลบาฮาพ านกัอยูใ่นกรงุดบัลนิ พระองคท์รงพกัอยูท่ีโ่รงแรมเลก็ๆ แห่งหนึ่ง มหีญงิคน

หน่ึงซึง่พกัอยูท่ีโ่รงแรมเดยีวกนักบัพระองคไ์ดเ้ล่าเรือ่งใหฟ้งัดงัน้ี 

 เชา้ตรูข่องวนัหน่ึงเธอไดช้ าเลอืงออกไปทีห่น้าต่างแลว้ เธอกไ็ดเ้หน็พระอบัดุลบาฮาก าลงัเดนิไปเดนิ

มาเพื่อบอกใหเ้ลขาของพระองคจ์ดบนัทกึตามค าบอกของพระองค์ ขณะทีเ่ธอจอ้งมองอยู่นัน้ไดม้ชีายชราคน

หนึ่งแต่งกายดว้ยเสือ้ผา้ทีส่กปรกและขาดริว้ ไดเ้ดนิผ่านโรงแรมไป ดงันัน้พระอบัดุลบาฮาจงึไดใ้หเ้ลขาของ

พระองคไ์ปตามชายชราคนนัน้กลบัมา 

 ขณะที่ชายชราคนนัน้ก าลงัเดินใกล้เข้ามา พระอับดุลบาฮาทรงเสด็จตรงเข้าไปทกัทายต้อนรบั 

พระองคท์รงจบัมอืของชายชราผูน่้าสงสารไว้ดว้ยพระพกัตรท์ีย่ ิม้แยม้ราวกบัว่าพระองค์ก าลงัต้อนรบัสหาย

เก่า แล้วพระองค์ทรงพูดคุยกบัเขาอยู่ประมาณ 2-3 นาท ีพระองค์ทรงพยายามที่จะให้ชายชราผู้นัน้รูส้กึ

สบายใจขึน้ ในที่สุดชายชราผู้นัน้ไดย้ิม้เลก็น้อยแต่กย็งัแฝงด้วยความเศรา้หมองอยู่  ในขณะทีพ่ระอบัดุลบา

ฮาทรงพูดคุยกบัชายชราคนนัน้ พระองค์ทรงเพ่งพจิารณาชายคนนัน้ไปด้วย พระองค์ทรงสงัเกตเห็นว่า 

กางเกงของเขาขาดจนเกอืบจะนุ่งไมไ่ด ้แลว้พระองคท์รงตรสัว่า “พวกเราจะตอ้งจดัการเรือ่งนี้” 

 ในเช้าวนันัน้ถนนมแีต่ความว่างเปล่าเนื่องจากว่ายงัเช้าอยู่มาก พระอบัดุลบาฮาทรงก้าวเดนิเขา้ไป

ยงัเงาของก าแพงแล้วทรงคล าเข้าไปในเสื้อคลุมของพระองค์พร้อมกบัทรงหวัเราะ  พระองค์ก้มตวัลงแล้ว

กางเกงของพระองคก์ต็กลงมายงัพืน้ พระองคท์รงสวมเสือ้คลุมแลว้ทรงหนัไปยงัชายชราผูน้ัน้ พระองคท์รง

ยื่นกางเกงของพระองค์ให้ชายผู้นัน้  พระองค์ทรงตรสัขึ้นว่า “ขอพระผู้เป็นเจ้าจงคุ้มครองเจ้า” จากนัน้
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พระองค์ทรงหนัไปยงัเลขาของพระองค์เพื่อจดบนัทึกตามค าบอกของพระองค์ต่อไปราวกับว่าไม่มอีะไร

เกดิขึน้ 

******************* 

 วนัหน่ึงในกรงุลอนดอน มแีขกผูห้นึ่งไดถ้ามค าถามกบัพระอบัดุลบาฮาดงันี้  “โลกทีเ่ตม็ไปดว้ยความ

วุ่นวายไรค้วามสุขจะกลบักลายเป็นโลกทีเ่ตม็ไปดว้ยความสุข สนัตไิดอ้ยา่งไร?”  

 พระอบัดุลบาฮาทรงตรสัแก่เขาว่า “นี่ก็ใกล้จะถงึ 2000 ปีทีพ่ระศาสดาทุกพระองค์ หรอืแมแ้ต่พระ

เยซคูรสิตท์รงสอนใหป้ระชาชนของพระองคส์วดอธษิฐานดงันี้ “ขออาณาจกัรแห่งพระผูเ้ป็นเจา้กลบัคนืมาอกี 

ขอพระผูเ้ป็นเจา้จงสรา้งโลกมนุษยใ์ห้เป็นดงัสวรรค์” แลว้ท่านคดิหรอืว่าพระองค์จะขอใหท้่านสวดอธษิฐาน

ขอในสิง่ทีเ่ป็นไปไมไ่ด ้ซึง่บทสวดอธษิฐานนัน้กไ็ดม้กีารท านายไวก่้อนแลว้ 

 แขกคนนัน้พูดว่า “พระอบัดุลบาฮา แล้วเมื่อไรอาณาจกัรของพระผู้เป็นเจ้าจะมาถึง แล้วอีกนาน

เท่าไหรท่ีพ่ระผูเ้ป็นเจา้จะบนัดาลใหโ้ลกมนุษยเ์ป็นเหมอืนดงัสวรรค์” 

 พระอบัดุลบาฮาตรสัว่า “กข็ึน้อยูก่บัว่าแต่ละคนไดร้บัใชศ้าสนาทัง้วนัทัง้คนืหรือไม่ เจา้กเ็ป็นตะเกยีง

ทีเ่ราไดจุ้ดใหค้วามสว่างดว้ยมอืของเราเอง ฉะนัน้เจา้จงไปจุดตะเกยีงดวงอื่นๆ ใหส้ว่างขึน้จนกว่าผู้รบัใช้ที่

กระจดักระจายกนัอยูน่ัน้ไดเ้ขา้มารวมกนัเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนั” 

 พระองค์ตรสัว่า “ผู้ที่ท างานอยู่โดยล าพงัก็เหมอืนกับมดแต่ถ้ามดเหล่านัน้ได้รวมตัวกันมนัก็จะ

กลายเป็นนกอนิทรยี ์ฉะนัน้ผูท้ีท่ างานตามล าพงักนัน้อยๆ ถา้ไดม้าท างานร่วมกนั เขาเหล่านัน้กจ็ะกลายเป็น

เสมอืนแม่น ้าอนักว้างใหญ่ ที่จะพดัพาเอาสายน ้าสะอาดแห่งชวีติเขา้ไปยงัที่แห้งแล้งของโลก แต่เมื่อแม่น ้า

แห่งชวีตินี้เกดิท่วมเมื่อไหร่ ก็จะช่วยพดัพาเอาความทุกข์ ความเศรา้โศกนัน้ไปด้วย จงมคีวามสามคัค ีจง

เป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนั การแยกกนัตามล าพงันัน้กจ็ะเป็นอนัตรายเพราะอาจจะลม้หรอืถูกพดัพาไปได้” 

******************* 

 พระอบัดุลบาฮาทรงมองทุกคนทีพ่ระองคท์รงพบเหน็นัน้เป็นเสมอืนสมาชกิคนหนึ่งในครอบครวัของ

พระองค ์วนัหนึ่งขณะทีพ่ระองคก์ าลงันัง่ประทบัอยู่กบัสุภาพสตรี 2 ท่าน ในประเทศองักฤษสุภาพสตรที่าน

หนึ่งกไ็ดถ้ามพระองคว์่า “นายท่าน ท่านจะไม่เดนิทางกลบัไปยงักรุงไฮฟา เพื่อไปอยู่กบัครอบครวัของท่าน
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หรอื”  พระองคท์รงยิม้แลว้ตรสัว่า “เราปรารถนาทีจ่ะใหเ้จา้ 2 คนเป็นบุตรสาวของเรา เจา้กจ็ะเป็นทีร่กัของ

เราเช่นเดยีวกบับุตรสาวของเราเองทีอ่ยูก่รงุไฮฟา” 

 ท าใหสุ้ภาพสตร ี2 ท่านนัน้แทบจะไม่เชื่อหูของตนเอง เธอทัง้ 2 เกดิความแปลกใจทีว่่าเธอ 2 คน

ไดร้บัเกยีรตมิากขนาดนัน้ไดอ้ย่างไร แต่กเ็ป็นสิง่ทีท่ าใหเ้ธอทัง้ 2 เขา้ใจความหมายของพระอบัดุลบาฮาได้

ว่าหมายถงึความเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนัของมนุษยช์าต ิและทุกคนกเ็ป็นส่วนหนึ่งของครอบครวั 

******************* 

 พระอบัดุลบาฮาเป็นผูท้ีร่กัเอน็ดูเดก็ วนัหนึ่งมคีนเชญิใหพ้ระองคก์บัเพื่อนบาไฮศาสนิกชน 2-3 คน

ไปยงัเมอืงอสีซนีในกรุงลอนดอนเพื่อไปเยีย่มครอบครวัครอบครวัหนึ่งทีม่ลีูกน้อยๆ 3 คน เดก็เหล่านัน้กปี็น

ขึน้บนเข่าของพระองค์บา้งก็โอบคอของพระองค์ ขณะทีพ่ระองคท์รงเริม่ตรสับางสิง่บางอย่างนัน้ ท าใหเ้ดก็

ทัง้ 3 คนอยูใ่นความเงยีบได ้

 ขณะทีพ่ระองคท์รงตรสัอยู่นัน้ พระอบัดุลบาฮาทรงดงึเอาเสน้ผมเสน้เลก็ๆ พรอ้มกบัตรสัว่า  “ขอจง

ประทานพรใหแ้ก่เดก็เหล่านัน้” จากทีพ่ระเยซูครสิต์ตรสัว่า “เดก็เหล่านัน้คอือาณาจกัรแห่งสวรรค์ เดก็ๆ ไม่

มคีวามปรารถนาทางโลก หวัใจของเดก็เหล่านัน้บรสิุทธิ ์เราทุกคนจะต้องเป็นเหมอืนเดก็เหล่านัน้..............

เราทุกคนจะตอ้งท าหวัใจบรสิุทธิเ์พื่อทีว่่า เราทุกคนอาจจะไดพ้บพระผูเ้ป็นเจา้ในการเปิดเผยครัง้ยิง่ใหญ่ของ

พระองค์ และขอให้มคีวามเชื่อฟงัต่อกฎต่างๆ ที่บญัญตัิขึน้โดยศาสนทูตของพระองค์ซึ่งจะเป็นสิง่น าทาง

ใหก้บัเราทุกคน” 

 ในวนัต่อมา พระองค์ทรงเดนิเล่นอยู่ในสวนรสิมอนด์ ที่นัน่พระองค์ทรงดูการแข่งขนัมา้ของเดก็ 2 

คน แต่ดเูหมอืนว่าพระอบัดุลบาฮารูส้กึพอพระทยัทีม่า้ของเดก็ผูห้ญงิชนะในการแข่งขนั พระองคท์รงตะโกน

ใหแ้ก่เดก็หญงิคนนัน้ว่า  “เก่งมาก เก่งจรงิๆ“ 

******************* 

 พระอบัดุลบาฮาทรงปรารถนาทีจ่ะใหป้ระชาชนอยู่กนัอย่างมคีวามสุข พระองค์ไดแ้สดงเจตนาขอ้นี้

ออกมาดว้ยวธิกีารต่างๆ พระองคม์กัจะทรงถามประชาชนว่า “เจา้สบายดไีหม เจา้มคีวามสุขไหม”   

 ในวนัหนึ่งที่กรุงลอนดอน พระองคท์รงได้ยนิเสยีงหวัเราะดงัลัน่มาจากครวั พระอบัดุลบาฮาทรงรบี

ไปรว่มกบักลุ่มทีก่ าลงัมคีวามสุขอยู่ 
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 พระองค์ตรสัว่า “เรารูส้กึดใีจด้วยที่พวกเจา้ก าลังมคีวามสุขไหนบอกเราซวิ่าพวกเจา้ก าลงัหวัเราะ

อะไร?” 

 คอืว่าผู้รบัใชช้าวอหิร่านก าลงัพูดคุยกบัแม่บ้านชาวองักฤษ ผูร้บัใช้ชาวอหิร่านบอกว่า “ผูห้ญงิชาว

ตะวนัออกจะใช้ผ้าคลุมหน้า และต้องท างานทุกอย่าง” แม่บ้านชาวองักฤษตอบว่า “ผู้หญงิตะวนัตกไม่ต้อง

คลุมหน้าแล้วไม่ต้องเอาใจใส่อะไรมากนักอย่างน้อยผู้ชายเขาก็ต้องช่วยงานบางอย่าง คุณควรล้างภาชนะ

เครือ่งเงนิใหส้ะอาดดกีว่า" 

 พระอบัดุลบาฮาทรงหวัเราะอย่างชอบใจ และทรงประทานเหรยีญทองเลก็ๆ ใหก้บัคนทัง้สอง เพยีง

เพื่อความสบายใจของคนทัง้สอง 

 พระอับดุลบาฮาทรงให้ความสนใจในความก้าวหน้าของสตรแีละหน้าที่การงานของสตรี ขณะที่

พระองคท์รงพ านกัอยูใ่นยโุรปและอเมรกิา พระองคท์รงรูจ้กัสตรหีลายคนเป็นอย่างดอีย่างเช่น คุณเอนนี่ เบ-

เซนห์  ซึ่งเป็นประธานของสมาคมปรชัญารวมศาสนา และหวัหน้าขององค์การสตรต่ีางๆ หวัหน้าของ

สมาคมแรงงาน อาจารยข์องวทิยาลยัสตร ีรวมทัง้สตรอีื่นๆ ทีม่าเยีย่มพระองค ์

 วนัหนึ่งมสีุภาพสตรผีู้หนึ่งเป็นผูท้ีม่คีวามยดึมัน่ในสทิธกิารออกเสยีงของสตรไีดไ้ปพบพระอบัดุลบา

ฮาพระองคท์รงตรสัถงึฐานะของสตรทีัว่ๆ ไปในทุกภาคของโลก แลว้พระองคท์รงหนัไปยงัสตรผีูน้ัน้พรอ้มกบั

ตรสัว่า “ไหนเจา้จงบอกเหตุผลของเจา้ทีม่คีวามเชื่อว่าปจัจบุนัสตรคีวรจะมสีทิธใินการออกเสยีง” 

 สตรผีูน้ัน้ตอบว่า “ดฉินัเชื่อแน่ว่าเมือ่มกีารแบ่งแยกเชือ้ชาตขิองมนุษยแ์ลว้นัน้กห็มายความว่าจะต้อง

มกีารยกระดบัของสตรใีหส้งูขึน้ นกนัน้จะบนิไปไมไ่ดถ้า้หากว่ามปีีกเพยีงขา้งเดยีว” 

 พระอบัดุลบาฮารูส้กึพอพระทยัต่อค าตอบนัน้ พระองคท์รงยิม้แลว้ตรสัถามว่า “แต่ถ้าหากว่าปีกของ

นกขา้งหนึ่งแขง็แรงกว่าปีกอกีขา้งหนึ่งแลว้เจา้จะท าเช่นไร” 

 เธอตอบขึน้ว่า “เมื่อเป็นเช่นนัน้เรากจ็ะต้องท าให้ปีกขา้งที่อ่อนนัน้ใหแ้ขง็แรงยิง่ขึน้ มฉิะนัน้แล้วนก

ตวันัน้กจ็ะบนิไมไ่ดส้ะดวก” 

 แล้วพระอับดุลบาฮาทรงยิ้มอีกครัง้พร้อมกับตรสัว่า “ถ้าเราพสิูจน์ให้เจ้าเห็นว่าสตรนีัน้เป็นปีกที่

แขง็แรงกว่า แลว้เจา้จะว่าอยา่งไร?” 

 สตรผีูน้ัน้จงึตอบดว้ยความฉลาดขึน้ว่า “ท่านกจ็ะเป็นบุคคลทีด่ฉินัระลกึถงึตลอดไป” 
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 ประชาชนทัว่ไปมกัจะแปลกใจว่าเหตุใดพระอบัดุลบาฮายงัทรงมพีลานามยัแขง็แรงอยูต่ลอดเวลา 

 วนัหนึ่งหลงัจากทีม่กีารประชุมกนัแล้ว พระอบัดุลบาฮาได้เสดจ็กลบัถงึทีบ่้านพกัของพระองค์ด้วย

ความเหน็ดเหนื่อยอย่างมาก พระสหายของพระองค์รู้สกึไม่สบายใจที่ได้เห็นพระองค์ทรงอิดโรยเช่นนัน้ 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในตอนทีพ่ระองคท์รงกา้วขึน้บนัไดในแต่ละครัง้ 

 ทนัใดนัน้ทุกคนตอ้งรูส้กึประหลาดใจทีพ่ระองคท์รงวิง่ขึน้ไปยงัชัน้บนสุดโดยทีไ่ม่มกีารหยุดพกั แลว้

พระองคท์รงมองลงมายงัพระสหายของพระองคซ์ึ่งอยู่ชัน้ล่าง พรอ้มกบัตรสัขึน้ว่า “พวกเจา้ทุกคนชราแล้ว 

แต่เรายงัหนุ่มแน่นอยู่” อาการเหน็ดเหนื่อยไดห้ายไปจากพระพกัตรข์องพระองคจ์นหมดสิน้ ขณะทีพ่ระองค์

ทรงยนืยิม้ใหก้บัพวกเขาอยูท่ีน่ัน่ 

 เมือ่ไดเ้หน็เช่นนัน้ท าใหทุ้กคนรูส้กึแปลกใจยิง่นัก พระอบัดุลบาฮาทรงตรสัว่า “ดว้ยอ านาจก าลงัของ

พระบาฮาอุลลาหท์ุกสิง่ทุกอยา่งกส็ามารถทีจ่ะท าใหส้ าเรจ็ลุล่วงไปได้ และตวัเรากไ็ดใ้ชพ้ลงัอ านาจนัน้ดว้ย” 

******************* 

 แมว้่าพระอบัดุลบาฮาจะตรสัภาษาองักฤษได้เพยีงไม่กี่ค า แต่พระองคส์ามารถทีจ่ะสื่อข่าวสารของ

พระองค์ให้เป็นที่เขา้ใจของผูอ้ื่นได้โดยไม่ยากนัก  ถ้าหากว่าพระองค์ไม่สามารถที่จะท าให้ผู้อื่นเขา้ใจด้วย

ค าพดู พระองคจ์ะทรงตรสัแก่หวัใจของผูอ้ื่นจนผูอ้ื่นเขา้ใจได ้

 มเีรื่องของนักขุดแร่ชาวอเมรกินัผูห้นึ่งซึง่อ่านหนังสอืไม่ออกเขยีนหนังสอืไม่ได้ เขาได้ข่าวของพระ

อบัดุลบาฮา แลว้เขาเดนิทางดว้ยเทา้เพื่อทีจ่ะไปพบพระองคซ์ึง่ตอนนัน้พระองคพ์ านักอยู่ทีซ่านฟรานซสิโก 

ถงึแมว้่าชายคนน้ีจะไมไ่ดร้บัการศกึษาก็ตาม แต่เขากม็จีติศรทัธาอย่างแรงกลา้ วนัหนึ่งเขาไดไ้ปยงัทีป่ระชุม

ซึง่มพีระอบัดุลบาฮาเป็นผูก้ล่าว เขาไดฟ้งัพระอบัดุลบาฮาพูดดว้ยดวงตาและหวัใจของเขาเฝ้าตดิตามความ

เคลื่อนไหวทุกอริยิาบถและค าพดูทุกค าพดู ราวกบัว่าเขาก าลงัดื่มน ้าไหลมาจากสายธารอนับรสิุทธิ ์

 ขณะทีผู่แ้ปลไดเ้ริม่แปลเป็นประโยคภาษาองักฤษ นักขุดแร่ไดก้ระซบิขึน้ว่า “ท าไมไม่ใหช้ายคนนัน้

แปล” 

 ครัน้พระอบัดุลบาฮาตรสัต่อไป นกัขดุแรค่นนัน้ไดฟ้งัอย่างสบายใจ แต่เมื่อผูแ้ปลเริม่ท าการแปลเป็น

ภาษาองักฤษอกีท าใหน้ักขุดแร่รูส้กึเบื่อแลว้พูดขึน้ว่า  “เพราะเหตุใดคนเหล่านัน้จงึยอมใหช้ายคนนัน้มาพูด

ขดัจงัหวะเขาควรจะออกไปไดแ้ลว้” 
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 ผูท้ีน่ัง่ถดัจากนกัขดุแรไ่ดพ้ดูชีแ้จงว่า “ชายคนนัน้เขาเป็นเจา้หน้าทีแ่ปล เขาท าหน้าทีแ่ปลจากภาษา

อหิรา่นใหเ้ป็นภาษาองักฤษเพื่อทีจ่ะใหคุ้ณเขา้ใจ” 

 นักขุดแร่ตอบว่า “พระองคก์ าลงัพูดเป็นภาษาอหิร่านอยู่หรอื แลว้เหตุใดทุกคนสามารถฟงัพระองค์

ไดอ้ยา่งเขา้ใจ” 

******************* 

 พระอบัดุลบาฮามเิคยทรงกลวัต่อสิง่ใด ขณะทีพ่ระองคพ์ านักอยู่ในกรุงปารสี มบีาไฮศาสนิกชนท่าน

หนึ่งซึง่เป็นสตรผีูม้ชีื่อเสยีง ไดร้บัจดหมายฉบบัหนึ่งดงัมขีอ้ความว่า “ขอใหเ้ตอืนพระอบัดุลบาฮาว่าอาจจะ

เกดิอนัตรายต่อพระองคใ์นการทีพ่ระองคจ์ะเดนิทางไปยงัเมอืงหนึ่งซึง่ขา้พเจา้เขา้ใจว่าพระองคจ์ะเดนิทางไป

ในไมช่า้นี้” 

 ชายผู้เขยีนจดหมายฉบบันัน้เป็นเพื่อนที่เชื่อใจได้ของเธอ ดงันัน้เธอจงึคดิว่าควรจะบอกให้พระอบั

ดุลบาฮาทราบถงึอนัตรายไว ้

 เมื่อพระอบัดุลบาฮาทรงไดย้นิข่าวนัน้พระองคท์รงยิม้แลว้ตรสัขึน้ว่า “ลูกเอ๋ย เจา้คงยงัไม่รูว้่าตลอด

ชวีติของเรานัน้ เราหวงัว่าสกัวนัหนึ่งเราคงจะผ่านพน้อนัตรายไปได้ ฉะนัน้เราควรทีจ่ะดใีจต่อการจากโลกนี้

ไปเพื่อไปพบกบัพระบดิาของเรามใิช่หรอื?” 

 สุภาพสตรผีูน้ัน้ลมืความทุกขแ์ละความกลวั แล้วเธอก็พูดขึน้ว่า “ขา้แต่นายท่าน พวกเราทุกคนไม่

ปรารถนาทีจ่ะใหพ้ระองคจ์ากพวกเราไปในลกัษณะเช่นนัน้” 

 พระองค์ตรสัว่า “อย่าได้กงัวลไปเลย ศตัรูเหล่านัน้จะไม่มอีทิธพิลเหนือชวีติของเรา เว้นเสยีแต่ว่า

พวกเขาไดร้บัอ านาจจากเบือ้งบน หากว่าองค์พระผู้เป็นเจา้ที่รกัของเราปรารถนาเช่นนัน้แล้ว เรายนิดทีี่จะ

สละเลอืดเนื้อและชวีติของเรา ณ เบื้องยุคลบาทของพระองค์ซึง่จะเป็นวนัที่เรามคีวามภูมใิจมาก แล้วเราก็

ปรารถนาทีจ่ะใหถ้งึวนันัน้” 

 เมื่อพระอบัดุลบาฮาทรงตรสัในถ้อยค าเหล่านัน้ ท าให้สหายของพระองค์เกิดความเข้าใจใหม่ใน

ความหมายทีก่ล่าวเอาไวใ้นศาสนาแลว้ สกัวนัหน่ึงศาสนาของเขาเหล่านัน้กจ็ะแขง็แรงขึน้ เมื่อมคีนอื่นมาขอ

อยู่กบัเขาด้วยในสวนแห่งนัน้แล้ว เตอืนพวกเขาว่าเพยีงแต่พระอบัดุลบาฮาจะไม่ปลอดภยัเท่านัน้ แต่แมน้

กระทัง่ชวีติของเขาเองกต็กอยูใ่นอนัตรายดว้ย มคีนหนึ่งในจ านวนนัน้ตอบขึน้อย่างเยอืกเยน็ว่า “พลงัอ านาจ
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ใดซึง่ปกป้องพระองค ์ก็คงจะให้ความปกป้องคุม้ครองผู้รบัใช้ของพระองค์ดว้ย เพราะฉะนัน้พวกเราทุกคน

อยา่ไดก้ลวัไปเลย” 

 ชายคนนัน้รูส้กึแปลกๆ ต่อค าตอบเช่นนัน้ เขาจงึเดนิจากไปโดยทีไ่มไ่ดพ้ดูอะไรเลย 

******************* 

 2 วนัก่อนทีพ่ระอบัดุลบาฮาจะออกเดนิทางจากกรงุปารสีกม็หีญงิผูห้นึ่งรบีเดนิเขา้ไปในกลุ่มสงัสรรค์

ซึง่จดัขึน้ที่บา้นพกัของพระอบัดุลบาฮา เธอพูดว่า “ดฉิันรูส้กึดใีจเหลอืเกนิทีม่าทนัเวลา ดฉิันจะต้องบอกให้

พวกท่านทราบถงึเหตุผลแปลกๆ ในการทีด่ฉิันรบีเดนิทางออกประเทศอเมรกิา” ขณะที่คนหลายคนฟงัอยู่

นัน้ สุภาพสตรผีูน้ัน้กไ็ดเ้ล่าเรือ่งของเธอใหฟ้งัดงัน้ี 

 เธอเล่าว่า “วนัหนึ่งบุตรสาวน้อยๆ ของดฉิันท าใหด้ฉิันประหลาดใจในค าพูด “คุณแม่ขา ถ้าพระเยซู

เจ้ามอียู่ในโลกนี้จรงิ แล้วคุณแม่จะท าอย่างไร” เธอก็พูดว่า “ลูกรกั แม่ก็จะโดยสารขึ้นรถไฟขบวนแรก

เพื่อที่จะไปหาพระองค์ใหเ้รว็ที่สุดเท่าที่จะเรว็ได้ เดก็น้อยก็พูดว่า “ค่ะ คุณแม่ขา พระองคท์รงอยู่ในโลกนี้ ” 

ดฉิันรูส้กึสงัหรณ์ใจต่อค าพูดของลูกน้อย ดฉิันจงึพูดขึน้ว่า “ลูกจ๋า ลูกหมายถงึอะไร? แล้วลูกรูไ้ด้อย่างไร” 

เดก็น้อยคนนัน้กต็อบว่า “พระองคม์าบอกลูกดว้ยตวัของพระองคเ์อง เมื่อเป็นเช่นนี้แน่นอนทีสุ่ดว่าพระองค์

ทรงมอียูใ่นโลกนี้จรงิๆ “ 

 ดฉินัคดิจนงงไปหมด “น้ีจะเป็นสาสน์ศกัดิส์ทิธิท์ ีด่ฉิันไดร้บัมาจากลูกของดฉิันหรอืเปล่า” แลว้ดฉิันก็

สวดอธษิฐานเพื่อความกระจา่งแก่ดฉินัเกีย่วกบัเรือ่งนี้ 

 “วนัต่อมาลูกกไ็ดพู้ดให้ดฉิันฟงัอกี ซึ่งตวัลูกเองไม่เขา้ใจว่าเหตุใดดฉิันจงึไม่ท าอะไรเลยต่อค าบอก

เล่าของแก” เดก็น้อยจงึพดูว่า “คุณแมข่า ท าไมคุณแมไ่มไ่ปหาพระเยซูเจา้หละ พระองคไ์ดบ้อกลูกถงึ 2 ครัง้ 

พระองค์อยู่ในโลกนี้จรงิๆ“ ดิฉันจงึตอบว่า “ลูกรกั แม่ไม่รู้ว่าพระองค์อยู่แห่งใด แล้วจะให้แม่ไปพบกับ

พระองคไ์ดอ้ยา่งไร” เดก็น้อยพดูว่า “คุณแมข่าพวกเรารูค้ะ พวกเรารูค้ะ” 

 บ่ายวนัเดยีวกนันัน้ ดฉิันได้พาลูกน้อยไปเดนิเล่น ทนัใดนัน้ลูกน้อยได้หยุดยนืแล้วรอ้งออกมาว่า 

“พระองคอ์ยูท่ีน่ัน่ พระองคอ์ยู่ทีน่ัน่ ลูกน้อยของดฉิันตื่นเต้นจนตวัสัน่ พรอ้มกบัชีไ้ปทีก่ระจกของรา้นคา้แห่ง

หนึ่งทีม่ภีาพถ่ายของพระอบัดุลบาฮา ดฉิันไดซ้ือ้ภาพนัน้ไวจ้งึไดพ้บทีอ่ยู่แห่งนี้  แลว้จงึโดยสารเรอืมาในคนื

เดยีวกนันัน้  และตอนน้ีดฉินักม็าอยูท่ีน่ี่แลว้” 
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******************* 

 วนัหนึ่งขณะที่พระอบัดุลบาฮาอยู่ที่กรุงลอนดอน มหีญงิคนหนึ่งได้ขออนุญาตเขา้พบพระองค์ ผู้ที่

พบเธอในหอ้งโถงนัน้กถ็ามขึน้ว่า “คุณมนีัดไวห้รอืเปล่า?” หญงิคนนัน้ไม่ไดน้ัดไวจ้งึรูส้กึไม่สบายใจ ผูน้ัน้จงึ

ตอบว่า  “ขอโทษนะครบั พระองคไ์มว่่างในตอนน้ีก าลงัมแีขกส าคญัอยู่ จะเขา้ไปรบกวนไมไ่ด”้ 

 หญงิคนนัน้หนัหลงักลบัไปดว้ยความรูส้กึผดิหวงัอย่างมากแต่กม็กิล้ารบกวนอ้อนวอนต่อไป เธอจงึ

เดนิลงบนัไดไปและก าลงัจะออกจากบา้นหลงันัน้อยูพ่อด ีกม็ผีูน้ าขา่วจากพระอบัดุลบาฮาวิง่ยงัยัง้เธอไว้ 

 ผูน้ าขา่วพดูว่า “พระอบัดุลบาฮาปรารถนาจะพบท่าน ท่านจะต้องกลบัไป พระองคท์รงบอกใหผ้มน า

ท่านกลบัไปหาพระองค ์ทุกคนทีอ่ยู่ในบา้นหลงันัน้ได้ยนิเสยีงของพระอบัดุลบาฮาจากประตูหอ้งรบัแขกของ

พระองคว์่า “จติใจไดร้บัความเจบ็ปวด จงรบีกลบัไปน าเธอมาหาเรา” 

******************* 

 คนืหน่ึงในกรงุลอนดอน สหายของพระองคไ์ดต้กลงทีจ่ะอยู่กบัพระอบัดุลบาฮาตามล าพงัในตอนเยน็

ซึง่เป็นโอกาสทีห่าไดย้ากมาก สหายเหล่านัน้รูส้กึดใีจมากทีพ่วกเขาทุกคนจะไดม้โีอกาสอยู่พบกบัพระอบัดุล

บาฮาตามล าพงัโดยพร้อมหน้า หลังจากนัน้ครึ่งชัว่โมง การชุมนุมก็ต้องหยุดชะงกัเนื่องจากมีนักข่าว

หนังสือพิมพ์ท่านหนึ่งได้พาตัวเองแทรกผ่านผู้รบัใช้เหล่านัน้แล้วตรงเข้าไปสมัภาษณ์พระอับดุลบาฮา 

นกัขา่วผูน้ัน้เขา้ไปในหอ้งแลว้นัง่ลงบนเก้าอี้จุดบุหรีสู่บโดยไม่มกีารเชือ้เชญิ ครัน้แลว้จงึพูดกบัพระอบัดุลบา

ฮาว่า “ผมก าลงัเขยีนขา่วลงหนงัสอืพมิพฉ์บบัหนึ่ง ผมจะขอบอกประเดน็ต่างๆ ใหท้่านทราบ” 

 นกัขา่วคนนัน้ยงัคงคุยต่อไปดว้ยท่าทางทีไ่มสุ่ภาพส่วนคนอื่นๆ ทีอ่ยู่ในทีน่ัน้ไม่พูดอะไร ชายนักข่าว

คนนี้ไดท้ าใหแ้ผนการของพวกเขาเสยีไปหมด ส าหรบัในเยน็วนันัน้ 

 หลงัจากนัน้ครูห่นึ่ง พระอบัดุลบาฮาทรงลุกขึน้ แลว้ส่งสญัญาณใหน้กัข่าวคนนัน้ตามพระองคอ์อกไป 

ทัง้พระอบัดุลบาฮาและนกัขา่วผูน้ัน้ไดเ้ดนิไปยงัหอ้งส่วนพระองคข์องพระอบัดุลบาฮา ช่วงทีพ่ระอบัดุลบาฮา

ทิง้ใหส้หายเหล่านัน้อยูต่ามล าพงั หอ้งนัน้กม็แีต่ความว่างเปล่า พวกเขาต่างคนต่างมองหน้ากนัทีรู่แ้น่ๆ กค็อื 

นกัขา่วผูน่้าเกลยีดคนนัน้ และพระอบัดุลบาฮาไดอ้อกไปเสยีแลว้ 
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 สุภาพสตรผีู้เป็นเจา้ของบ้านไม่ทราบจะจดัการอย่างไร เธอได้ไปที่ประตูห้องของพระอบัดุลบาฮา 

แล้วพูดกบัเลขาของพระองค์ว่า “คุณกรุณาเรยีนให้พระอบัดุลบาฮาทราบว่า สุภาพสตรหีลายท่านที่ได้นัด

หมายกบัพระองคไ์วน้ัน้ก าลงัรอคอยความกรณุาจากพระองค์” 

 สุภาพสตรผีู้นัน้กลบัไปที่แขกแล้วคอยฟงัผล ทนัใดนัน้ พวกเขาเหล่านัน้ได้ยนิเสยีงฝีเท้ามาทาง

ประตูแล้วเขาเหล่านัน้ยงัได้ยนิเสยีงกล่าวลาอย่างเป็นมติรทีต่รงประตูนัน้ด้วย หลงัจากนัน้พระอบัดุลบาฮา

ทรงเสดจ็กลบัมาหาพวกเขา 

 สหายทุกคนรูส้กึดใีจทีไ่ดพ้บกบัพระองคอ์กีครัง้ขณะทีพ่ระอบัดุลบาฮามาถงึประตู พระองคท์รงมอง

ไปยงัพวกเขาทุกคนดว้ยใบหน้าขงึขงัแลว้ตรสัว่า “เจา้ทัง้หลายก าลงัทีจ่ะท าให้ชายผูน่้าสงสารผูน้ัน้รูส้กึไม่ได้

รบัความสะดวกดว้ยความตอ้งการทีจ่ะใหเ้ขาออกไปเสยีจากทีน่ี่ แลว้เราไดน้ าเขาออกไป เพื่อท าใหเ้ขาสบาย

ใจขึน้” 

******************* 

 ในวนัหนึ่งที่กรุงลอนดอน มเีสยีงของชายผู้หนึ่งดงัขึน้ที่ประตูของหอ้งโถง เขาได้ถามขึน้ว่า “หญงิ

เจา้ของบา้นอยูข่า้งในไหม?” 

 ผูร้บัใชต้อบว่า  “อยู ่ แต่ว่า....................” 

 เขาจงึรอ้งขึน้ว่า “ไดโ้ปรดเถดิ ผมจะตอ้งพบเธอใหไ้ด”้ สุภาพสตรเีจา้ของบา้นไดย้นิเขาพูดเช่นนัน้จงึ

เดนิไปทีป่ระตู  

 เขาถามว่า “คุณเป็นเจา้ของบา้นของพระอบัดุลบาฮาใช่ไหมครบั?” 

 “ค่ะ คุณตอ้งการจะพบดฉินัหรอื?” 

 เขาตอบว่า “ผมไดเ้ดนิทางมาเป็นระยะทาง 30 ไมล ์เพื่อจดุประสงคด์งักล่าว” 

 เธอพดูว่า “เขา้มานัง่พกัขา้งในก่อน หลงัจากทีไ่ดร้บัประทานอาหารแลว้ คุณค่อยเล่าใหด้ฉินัฟงั” 

 ชายคนนัน้ได้เข้าไปในบ้านแล้วนัง่ลงในห้องรบัประทานอาหารลกัษณะเหมอืนกับคนจรจดัหรอื

ขอทานจนๆ คนหนึ่ง แต่ในตอนทีเ่ขาพดู จะรูไ้ดว้่าเขามไิดเ้ป็นคนเช่นนัน้เลย แลว้เขาไดเ้ริม่เล่าเรื่องราวของ

เขาใหฟ้งัดงัน้ี 
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 “แต่ก่อนนัน้ผมไม่ได้เป็นอย่างที่คุณเห็นตอนนี้   คุณพ่อของผมเป็นนักแสดงธรรมสัง่สอนคนใน

ชนบท แลว้ผมกม็โีอกาสเขา้เรยีนในโรงเรยีนดีๆ  แห่งหนึ่ง แต่ตอนนี้ผมไม่มแีมก้ระทัง่บ้าน ผมต้องไปนอน

อยู่ตามตลิง่ของแม่น ้าเทมส์  ส่วนการที่ผมไปทีน่ัน่ไดอ้ย่างไรมใิช่เป็นสิง่ส าคญั เมื่อคนืนี้ผมจงึตดัสนิใจเลกิ

การใช้ชวีติแบบเปล่าประโยชน์เสยีเพราะมนัมไิด้ก่อให้เกดิประโยชน์อนัใดแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าและเพื่อน

มนุษย ์ขณะทีผ่มก าลงัล าดบัความคดิของผมอยู่นัน้กเ็กอืบจะเป็นก้าวเดนิก้าวสุดทา้ยของผม ผมไดผ้่านรา้น

ขายหนงัสอืพมิพร์า้นหน่ึงแลว้ไดเ้หน็ใบหน้าของพระองคใ์นกระจก ผมจงึยนืดูใบหน้านัน้ราวกบัตรงึอยู่ ณ ที่

นัน้ ดเูหมอืนพระองคท์รงตรสักบัผมแลว้ทรงเรยีกผมไปพบกบัพระองค์” 

 เขาไดน้ าเอาหนงัสอืพมิพต์ดิตวัไปกบัเขาดว้ย สตรเีจา้ของบา้นจงึไดเ้หน็ภาพถ่ายของพระอบัดุลบา

ฮา 

 ชายคนนัน้เล่าต่อไปว่า “ผมไดอ่้านหนงัสอืพมิพจ์งึรูว้่าพระองคอ์ยู่ทีน่ี่อยู่ในบา้นหลงันี้  ผมคดิในใจว่า

ถ้าหากท่านผู้นี้ยงัมชีวีติอยู่ในโลกนี้จรงิ ผมก็จะเปลี่ยนความคิดและขอเริม่ต้นชวีติใหม่อกีครัง้ แล้วผมได้

เดนิทางมายงัทีน่ี้ ผมมาทีน่ี่เพื่อที่จะพบกบัพระองค์ พระองคอ์ยู่ทีน่ี่ไหมขอพระองคอ์อกมาพบผมจะไดไ้หม 

ขอไดโ้ปรดเถดิ” 

 เธอตอบว่า “ไดซ้คิะ  พระองคจ์ะออกมาพบคุณ มาซไิปหาพระองค”์  

 เมือ่สุภาพสตรผีูน้ัน้ไดเ้คาะประตูหอ้งของพระอบัดุลบาฮาพระองคท์รงออกมาเปิดประตูดว้ยพระองค์

เอง แลว้ทรงยืน่พระหตัถอ์อกไปราวกบัว่าพระองคก์ าลงัคอยหวงัทีจ่ะไดพ้บกบัเพื่อนรกั 

 พระองคต์รสัว่า “ยนิดตีอ้นรบั ดว้ยความยนิดยีิง่ เรารูส้กึดใีจมากทีเ่จา้ไดม้า เชญินัง่” 

 ชายผูน่้าสงสารจงึไดน้ัง่ลงบนเก้าอี้ตวัเตี้ยซึง่วางอยู่ใกลก้บัพระบาทของพระองค์ ชายคนนัน้รูส้กึสัน่

มากจนไมอ่าจทีจ่ะกล่าวสิง่ใดออกมาได ้

 พระอบัดุลบาฮาตรสัว่า “จงเป็นสุข จงมคีวามสบายใจ” แลว้พระองคท์รงจบัมอืขา้งหนึ่งของชายผูน่้า

สงสารไว้และทรงเอาพระหตัถ์แตะลงเบาๆ ที่ศรีษะซึ่งก าลงัก้มของชายผู้นัน้ พระอบัดุลบาฮาทรงแยม้พระ

สรวลซึง่เป็นยิม้แห่งความรกั ความเขา้ใจ แลว้ทรงตรสัต่อไปว่า “ขออย่าไดทุ้กขใ์จไปเลยเมื่อความตกต ่าได้

เกดิกบัเจา้ คุณความดรีวมทัง้อ านาจของพระผูเ้ป็นเจา้มไิดจ้ ากดัแก่ผูใ้ดผู้หนึ่ง แต่จะใหแ้ด่ทุกจติวญิญาณที่

อยูใ่นโลกนี้ แมว้่าเจา้จะจน แต่เจา้เป็นผูม้ ัง่คัง่ร ่ารวยในอาณาจกัรพระผูเ้ป็นเจา้” 
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 ถอ้ยวจนะลว้นแต่เป็นการปลอบโยน ใหก้ าลงัใจ และยงัเป็นการเยยีวยารกัษาใหแ้ก่ชายคนนัน้ และดู

เหมอืนว่าความขุ่นมวัแห่งความทุกขก์็ได้จางหายไป ซึ่งบดันี้ได้เขา้ไปสู่ความรกัความอบอุ่นของพระองค์

แลว้ 

 ตอนทีช่ายแปลกหน้าก าลงัทีเ่ดนิลุกจากไป ไดเ้กดิความแปลกใหมข่ึน้ในใบหน้าของเขา เขาไดย้นืใน

ท่าตรงแทนที่จะยนืโก้งโค้ง แล้วย่างเท้าก้าวเดนิอย่างมัน่ใจด้วยมจีติมุ่งมัน่อย่างชดัเจน เขาหนัหน้าไปยงั

สุภาพสตรีเจ้าของบ้านแล้วพูดขึ้นว่า “กรุณาเขียนถ้อยค าวจนะของพระองค์ให้ผมด้วยครบั  ผมได้รบั

หมดแลว้ทุกสิง่ทีผ่มไดค้าดหวงัไวห้รอืแมก้ระทัง่สิง่อื่นๆ นอกเหนือจากนัน้ดว้ย” 

 สุภาพสตรถีามว่า “แลว้ตอนน้ีคุณจะท าอยา่งไรต่อไป” 

 “ผมจะกลบัไปท านา ผมสามารถเลี้ยงชพีได้ด้วยสิง่ที่มคีวามจ าเป็นแก่ความต้องการ และเมื่อผม

สะสมเงนิไดพ้อเพยีงผมกจ็ะซือ้ทีด่นิผนืเลก็ๆ ไวส้กั 1 แห่ง เพื่อปลูกสรา้งกระท่อมน้อยๆ ในพืน้ทีผ่นืนัน้ไว้

ดว้ย แลว้ผมจะปลกูตน้ไมไ้วโอเลท็ส่งจ าหน่ายตลาด อย่างทีพ่ระองคท์รงตรสัเอาไว้ “ความยากจนไม่ใช่เป็น

สิง่ส าคญัแต่การท างานถอืว่าเป็นการเคารพบูชา ผมไม่จ าเป็นทีจ่ะกล่าวค าขอบคุณใช่ไหมครบั ขอลาก่อน” 

แลว้ชายคนนัน้ไดเ้ดนิจากไป 

******************* 

 พระอบัดุลบาฮามใิช่จะทรงคอยผูท้ี่มาหาพระองค์เท่านัน้ แต่ถ้าหากว่าใครต้องการทีจ่ะพบพระองค์ 

พระองคก์ม็กัจะเสดจ็ไปหาเขา 

 ขณะที่พระอบัดุลบาฮาประทบัอยู่กรุงปารสี เอกอคัรราชทูตของญี่ปุ่นจะต้องเดนิทางไปกรุงเมครดิ 

ภรรยาของเขามคีวามประสงคท์ีจ่ะพบพระอบัดุลบาฮาแต่ว่าเธอไมส่บาย 

 เธอพดูว่า “ดฉินัรูส้กึเสยีใจ ทีด่ฉินัออกไปขา้งนอกในเยน็วนัน้ีไม่ได้ เนื่องจากดฉิันเป็นหวดัอย่างแรง 

และพรุง่นี้เชา้ตรูด่ฉินัจะตอ้งเดนิทางไปยงัประเทศสเปน จงึเป็นไปไมไ่ดท้ีจ่ะไปพบพระองค”์ 

 ไดม้คีนไปเล่าค ากล่าวนี้ใหพ้ระอบัดุลบาฮาฟงั และแมว้่าพระองคจ์ะเพิง่กลบัมาถงึบา้นหลงัจากทีไ่ด้

เหน็ดเหนื่อยมาแลว้ทัง้วนักต็าม เป็นเวลาดกึมากแลว้ แต่พระองคท์รงตรสัว่า “เนื่องจากเธอไม่สามารถมาหา

เราได ้ใหไ้ปบอกสุภาพสตรขีองเธอว่าเราจะไปเยีย่มเธอเอง” 
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 และแลว้พระอบัดุลบาฮาไดเ้สดจ็ไปท่ามกลางสายฝนและความหนาวเยน็ ไดเ้สดจ็ไปถงึทีโ่รงแรมที่

ซึง่ท่านเอกอคัราชทตูพกัอยูด่ว้ยความแยม้พระสรวลอยา่งอ่อนโยน 

 ณ ที่นัน้พระองค์ทรงตรสัเกี่ยวกับหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งสามภีรรยาชาวญี่ปุ่นได้ให้ความสนใจ 

พระองคท์รงตรสัเกี่ยวกบัสภาพการด ารงชวีติในประเทศญี่ปุ่น ตรสัถงึความส าคญัของประเทศมหาอ านาจที่

มต่ีอประเทศนัน้ๆ ตรสัถงึการรบัใชม้นุษยชาต ิรวมทัง้ความจ าเป็นในการเลกิท าสงครามกนั พระองคต์รสัว่า

จ าเป็นที่จะต้องมกีารส่งเสรมิสภาพการด ารงชวีติแก่คนงาน การให้การศกึษาแก่เด็กผู้ชายและเดก็ผู้หญิง

อยา่งเท่าเทยีมกนั พระองคต์รสัถงึว่าศาสนากบัวทิยาศาสตรก์เ็หมอืนกบัปีกนกสองขา้งซึง่เป็นนกแห่งมนุษย์

ชาตสิามารถที่จะมกีารยกระดบัให้สูงขึน้ได้ แล้วพระองค์ทรงตรสัว่ายงัคงมอี านาจเรน้ลบัที่มนุษยเ์รายงัไม่

คน้พบ ขอให้พวกเราสวดวงิวอนพระผู้เป็นเจา้เพื่อไม่ให้มกีารค้นพบอ านาจอนันี้จนกว่าประชาชนจะได้รบั

การพฒันาทางดา้นจติวญิญาณ เพราะว่าก าลงัอ านาจทีว่่านี้จะสามารถน ามาท าลายโลกไดท้ัง้โลก ถ้าหากว่า

ไดต้กไปอยูใ่นก ามอืของมนุษยผ์ูม้จีติใจต ่าทราม 

 พระอบัดุลบาฮาได้ตรสัถึงสิง่เหล่านี้  และอีกหลายสิง่หลายอย่างซึ่งเป็นเรื่องส าคญั บุคคลที่ได้ฟงั

พระองค์เล่าไดพู้ดขึน้ว่า “มนัจะเป็นเช่นนัน้ไปได้อย่างไร พระองคท์รงใชช้วีติทัง้หมดของพระองค์อยู่ในคุก

ตารางที่ป้อมปราการภาคตะวนัออก แต่พระองค์กลบัทรงรอบรูป้ญัหาของโลกได้เป็นอย่างด ีและพระองค์

ทรงใชส้ตปิญัญาในการแกป้ญัหาเหล่านัน้ไดอ้ย่างง่ายดาย” 

 ครัง้หนึ่งมศีาสดาจารยม์หาวทิยาลยัชาวอเมรกิันผูม้ชีื่อเสยีงผูห้นึ่งกล่าวว่า “พระอบัดุลบาฮาจะทรง

ท าใหโ้ลกตะวนัออกและโลกตะวนัตกเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนัได้ เพราะพระองคย์า่งกา้วไปในทางทีล่ ้าลกึดว้ย

เทา้แห่งการปฏบิตั ิ

 ส่วนบุคคลผูม้ชีื่อเสยีงคนอื่นพดูถงึพระอบัดุลบาฮาว่า “ขา้พเจา้คดิว่าพระองคท์รงเป็นบุรุษผู้สมบูรณ์

แบบทีสุ่ดเท่าทีข่า้พเจา้เคยรูจ้กัมา” 

******************* 

 พระอับดุลบาฮาทรงมพีลังอ านาจมาก มากเสียจนกระทัง่ไม่ว่าจะเป็นทางสรรีะร่างกายเช่น  มี

เรื่องราวของชายผูห้นึ่งซึ่งนัง่อยู่ขา้งๆ พระอบัดุลบาฮาบนเก้าอี้นวมเลก็ๆ ตวัหนึ่งในระหว่างทีพ่ระองคท์รง

พูดคุยประมาณ 1 ชัว่โมง ซึง่พระอบัดุลบาฮาทรงคุยและไดต้อบขอ้ซกัถาม พระอบัดุลบาฮาทรงจบัมอืขา้ง
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หนึ่งของชายคนนี้ไว้ในพระหตัถ์ของพระองค์ และพระองค์ทรงวางพระหตัถ์ของพระองค์ไว้บนหวัเข่าของ

ชายคนนัน้อยา่งแผ่วเบา  

 ช่วงระหว่างนี้ ชายคนนัน้ได้พูดต่อไปด้วยกระแสอ านาจอนัมริูส้ ิ้นไดซ้ึ่งไหลมาจากพระอบัดุลบาฮา

ไปสู่ตวัเขา เขาไม่อาจจะบรรยายในสิง่ทีเ่ขาประสบมาไดแ้ต่เมื่อไหร่ทีเ่ขาจ าเหตุการณ์นัน้ได้ เขากจ็ะนึกถงึ

ถอ้ยวจนะของพระอบัดุลบาฮาทีว่่า ยงัมอี านาจหนึ่งทีอ่ยู่ในพระศาสดานี้ซึง่อยู่เหนือความเขา้ใจของเทพยดา

และมนุษย ์

 มสีุภาพบุรุษคนอื่นอกีทีไ่ดก้ล่าวถงึอ านาจอนัยิง่ใหญ่นี้ซึง่ไดร้บัมาจากพระอบัดุลบาฮา เขาเล่าว่าใน

วนัหนึ่งเมื่อตอนทีเ่ขาก าลงันัง่อยู่ใกล้ๆ กบัพระอบัดุลบาฮาในขณะที่ก าลงัขีร่ถ เขาเกดิความรูส้กึราวกบัว่า

เขาก าลงัไดร้บักระแสไฟฟ้า จากพระผูเ้ป็นเจา้ 

 ผูค้นได้มองไปยงัพระอบัดุลบาฮาและเหน็ว่าพระองคเ์ป็นพระผู้สมบูรณ์แบบอย่างแทจ้รงิ และพวก

เขากไ็ดร้บัอ านาจจากพระองคเ์พื่อทีจ่ะไดเ้ป็นคนทีด่กีว่าเดมิ 

******************* 

 ช่วงเวลาที่พระอบัดุลบาฮาได้เดนิทางไปประเทศตะวนัตกมผีู้คนมากมายพยายามที่ถ่ายภาพของ

พระองค์ไว้ คนที่มกีลอ้งถ่ายรูปจะคอยอยู่บริเวณประตู คอยหาโอกาสที่จะถ่ายภาพพระองค์ มอียู่ครัง้หนึ่ง

เจา้ของบา้นทีพ่ระอบัดุลบาฮาอาศยัอยู่ไดพู้ดกบัช่างภาพหนังสอืพมิพว์่า “คุณคดิว่าเป็นการสุภาพไหมทีย่นื

กรานขอถ่ายภาพแขกท่านผูห้นึ่งทีเ่ดนิทางมาจากต่างประเทศโดยทีพ่ระองคไ์มเ่ตม็ใจ” 

 ช่างภาพตอบว่า “ไม่ใช่อย่างนัน้หรอกคุณนาย แต่ถ้าหากว่าช่างภาพคนอื่นๆ ได้ถ่ายภาพไป แล้ว

ผมไมไ่ดภ้าพกลบัไป หวัหน้าของผมกจ็ะคดิว่าผมไมไ่ดค้วาม” 

 เมือ่เธอไดเ้ล่าเรือ่งน้ีใหก้บัพระอบัดุลบาฮาฟงั พระองคท์รงหวัเราะอย่างสบายใจแลว้ตรสัว่า “ถ้าเป็น

ภาพ กค็วรจะเป็นภาพทีด่ีๆ  มใิช่เป็นภาพทีอ่ยูใ่นกระดาษเช่นนัน้ใชไ้มไ่ดจ้รงิๆ“  

 หลงัจากนัน้ พระองคท์รงยนิยอมถ่ายภาพโดยดเีพื่อเป็นการเอาใจสหายของพระองค์ พระองคต์รสั

ว่า  “การถ่ายรปูของพระองคน์ัน้ถอืว่าไม่ส าคญันัก สิง่ทีส่ าคญัคอื ดวงประทปีซึง่ก าลงัไหมอ้ยู่ในตะเกยีง ซึง่

อนัน้ีเจา้จะมองไมเ่หน็ในภาพ” 

******************* 
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 พระอบัดุลบาฮามเิคยทรงต้องการเกยีรตยิศเพื่อพระองคเ์องเลย วนัหนึ่ง คุณฟลอเรยีน คงิ ได้พูด

กบัพระอบัดุลบาฮาดงันี้ “ขา้แต่พระองคอ์นัเป็นทีร่กัแห่งจติใจ ส าหรบัตวัขา้พเจา้นัน้สวรรคจ์ะมดืมนถ้าไม่มี

พระองค์อยู่ในความคิดของข้าพเจ้า พระองค์ก็เหมือนกับพระบาฮาอุลลาห์ เหมือนกับพระโมฮัมหมดั 

เหมอืนกบัพระเยซ ูเหมอืนกบัพระโมเสส เหมอืนกบัพระพุทธเจา้” 

 แล้วพระอบัดุลบาฮาทรงยื่นพระหตัถ์ออกไปแล้วตรสัว่า “เจา้จงเขา้มาจบัมอืของเราซิ” ซึ่งขณะนัน้

พระพกัตรข์องพระองคเ์ปล่งปลัง่เป็นประกายรศัม”ี 

 คุณคงิพดูขึน้ว่า “ขา้แต่พระองค ์ขา้พเจา้ขออนุญาตจมุพติพระหตัถข์องพระองคจ์ะไดไ้หม?” 

 พระองค์ทรงตอบพร้อมกบัยิ้มว่า  “ไม่ได้ เราอนุญาตให้เจ้าท าเช่นนัน้ไม่ได้ เจ้าจะถือบุคคลบูชา

ไมไ่ดเ้ปรยีบเสมอืนว่าสิง่ส าคญักค็อืแสงสว่าง มใิช่เป็นดวงตะเกยีงทีแ่สงนัน้ส่องผ่านออกมา” 

******************* 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


