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จงสวดบทกลอนของพระผูเ้ป็นเจา้ทุกเชา้และค ่า ผูท้ีไ่ม่สวดเท่ากบัไม่ปฏบิตัติามสญัญาต่อพระปฏญิญา

และพนิยักรรมของพระองค ์และใครทีเ่มนิพระปฏญิญาในยคุนี้เท่ากบัเมนิพระผูเ้ป็นเจา้มาแต่โบราณกาล 

ดกูร คนรบัใชข้องเรา จงเกรงกลวัพระผูเ้ป็นเจา้ 

พระบาฮาอุลลาห ์

 

พระวจนะเร้นลบัคอืคลงัแห่งความลกึลบัสวรรค์ เมื่อเจา้ตรึกตรองเนื้อหาของวจนะเหล่านี้ ประตูแห่ง

ความลกึลบัจะเปิดออก 

พระอบัดุลบาฮา 

เป็นหน้าทีข่องพวกเราทุกคนทีจ่ะสวดพระวจนะเรน้ลบัทัง้ภาษาเปอรเ์ซยีและอาหรบั ทัง้ในทวิาและราตร ี

อธษิฐานอย่างแรงกล้าและวงิวอนด้วยน ้าตา เพื่อช่วยให้เราสามารถปฏบิตัิตามค าแนะน าจากสวรรค์

เหล่านี้ พระวจนะศกัดิส์ทิธิเ์หล่าน้ีมไิดเ้ปิดเผยไวใ้หฟ้งั แต่ไวใ้หป้ฏบิตั ิ

พระอบัดุลบาฮา 

เราควรท่องจ าพระวจนะเรน้ลบั ปฏบิตัติามค าตกัเตอืนของพระผูเ้ป็นนายทีไ่มม่เีปรยีบปาน และประพฤติ

ตนใหเ้หมาะกบัความเป็นทาสรบัใช ้ณ ธรณปีระตูของพระผูเ้ป็นเจา้ทีแ่ทจ้รงิองคเ์ดยีว 

พระอบัดุลบาฮา 
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บทน า 

 ณ ทีน่ี้ศาสนาทัง้หลายของโลกมาบรรจบและหลอมเขา้ดว้ยกนัดว้ยไฟแห่งความรกัทีย่ ิง่ใหญ่ “นี้

คอืวจนะจากอาณาจกัรแห่งความรุ่งโรจน์ที่ตรสัด้วยพลงัและอ านาจ และเคยเปิดเผยต่อพระศาสดา

ทัง้หลายในอดตี เราไดน้ าสาระของวจนะเหล่านัน้มากลัน่เป็นโวหารทีร่วบรดั” 

 ไม่เคยมปีากกาด้ามไหนสามารถสรุปสาระของศาสนาทัง้หลายของโลกไว้ได้อย่างรวบรดัและ

สมบรูณ์ดงัทีบ่รรจุอยู่ใน 153 พจนานี้ ซึง่เป่ียมไปดว้ยคตทิีต่กัเตอืนมโนธรรม แมว้่าความสวยงามลกึซึง้

จะถูกลดทอนจากการแปลมาเป็นภาษาไทย ถึงกระนัน้ผู้อ่านก็สามารถสมัผสัพลงัของส านวนโวหารที่

ประสานความเมตตารกัใครไ่วก้บัอ านาจทีย่ ิง่ใหญ่ 

 จากเมทนีแห่งความรกัและสาระแห่งความรู ้มนุษยถ์ูกสร้างขึ้นมาประเสรฐิ และพระผู้เป็นเจ้า

เตรยีมทุกสรรพสิง่ไวใ้หส้ าหรบัฝึกฝนมนุษย ์หายใจพระวญิญาณของพระองคเ์ข้ามาในมนุษย ์จ าลองรปู

ของพระองคไ์ว ้ถนอมไข่มุกแห่งความลบัและมณีแห่งปญัญาของพระองค์ไวใ้นมนุษย ์ท าใหม้นุษยเ์ป็น

อาณาจกัรทีไ่มรู่ส้ ิน้ของพระองค ์แสงรจุขีองพระองคอ์ยูใ่นตวัมนุษยแ์ละจะไม่มวีนัดบั หวัใจของมนุษยค์อื

เคหสถานของพระองค ์และวญิญาณของมนุษยค์อืทีส่ าหรบัเปิดเผยพระองค ์หากมนุษยพ์ศิดูตนเองกจ็ะ

เหน็พระผูเ้ป็นเจา้ด ารงอยูอ่ยา่งทรงอ านาจและทรงพลานุภาพ 

 อนิจจา มนุษยก์ลบัไมรู่คุ้ณค่าของตนซึง่เป็นเสมอืนดาบทีซ่่อนคมอยู่ในฝกั ลมืบุญคุณของพระผู้

เป็นเจา้ เมนิน ้าอมัฤตอนัไม่รูส้ ิน้ของพระองคแ์ละไปหาสิง่ทีด่อ้ยกว่า จมอยู่ในอตัตา ผูกเสน่หาไวก้บัโลก

ทีไ่มจ่รีงันี้ และยงัยกหวัใจใหก้บัคนแปลกหน้า จนพระผูเ้ป็นเจา้ตดัพอ้ว่า แลว้ความรกัของพระองคจ์ะไป

ถงึมนุษยไ์ดอ้ยา่งไร 

 มนุษยห์าได้คดิไม่ว่า ตนถูกสรา้งขึน้มาจากความว่างเปล่าและเป็นเพยีงธุลกีายทีเ่คลื่อนไหวได ้

เป็นเงาที่จะต้องหายวบัไป และมีวนัเวลาอยู่เพยีงชัว่แล่น หน าซ ้ายงัปล่อยให้กเิลสควบมา้ไปอย่างคกึ

คะนอง ด้วยเกรงว่า ความราพณาสูรจะทอดเงามดืเขา้มาปกคลุมมนุษย ์พระผูเ้ป็นเจา้ทรงปรารถนาจะ

สนทนากับเขาด้วยเสียงเพลงของนกพิราบสวรรค์ แต่มนุษย์กลบัไม่ไว้ใจและหนีไกลจากพระองค ์

เพราะว่าไม่ซื่อสตัยต่์อพระปฏญิญา และยงัหลงอยู่ในจนิตนาการอนัไรส้าระทีต่นคดิว่าเป็นสจัธรรม ไม่

เงีย่หฟูงัธรรมะสุดคณนาทีเ่ปล่งออกมาในพจนาเดยีว แต่กลบัไปแสวงหาวชิาจากผูอ้ื่นจนจมอยู่ในอวชิชา 

แลว้ยงัอ้างว่าศรทัธาในพระผูเ้ป็นเจา้ และถงึกระนัน้ พระองคก์ย็งัทรงปรานีและใหอ้ภยัไม่เอ่ยสิง่เหล่านี้

ต่อเทพยดาในนิวาสเบือ้งบน หากมนุษยไ์ม่ตดิอยู่ในวชิาที่ตนเรยีนรูม้า และเพาะเมลด็แห่งเมธาสววรค์

ในดนิทีบ่รสิุทธิข์องหวัใจ เขาจะตระหนกัว่า แมค้น้หาทัว่จกัวาลกไ็รป้ระโยชน์หรอืเดนิทางไปสุดขอบฟ้าก็

หาความสงบไมไ่ด ้เพราะพมิานของมนุษยค์อืความรกัและการกลบัมาอยู่รว่มกบัพระองค ์
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 การกลบัมาอยู่ร่วมกบัพระผู้เป็นเจ้านัน้ต้องอาศยัความพยายามอนัสูงส่ง เพราะมนุษย์จะถูก

ขดัขวางมใิห้รกัพระองค์ คลื่นพายุแห่งความทะนง ความรษิยา ความประสงค์ร้าย ความโลภ ความ

ผูกพนักบัความร ่ารวย อุปนิสยัชอบนินทาว่าผู้อื่นในสิง่ทีต่นกไ็ม่อยากถูกว่า เหล่านี้ลว้นแต่จะพดัมนุษย์

ใหไ้กลออกไปจากอาณาจกัรนิรนัดรแ์ละความเสแสรง้ทีดู่ภายนอกสะอาดแต่ในใจนัน้สกปรกไม่สามารถ

ผ่านคลื่นเหล่านี้ไปได ้เพราะกรรมชัว่ทีแ่อบกระท าไวแ้ละความลบัในหวัใจถูกจารกึไวเ้ป็นอกัขระชดัเจน

ส าหรบัพระผู้เป็นเจา้ และผู้ตรวจสอบมนุษยชาตจิะไม่ยอมรับสิง่ใดนอกจากคุณธรรมที่พสิุทธิแ์ละการ

กระท าทีว่มิลบรสิุทธิ ์

 เพื่อจดุประสงคข์องชวีติอนัสงูส่งนี้ มนุษยต์อ้งตื่นขึน้มาจากเตยีงแห่งความประมาททีต่นนอนอยู่

เสมอืนคนตาย ตอ้งปิดตาของตนและมองดว้ยจกัษุบถของพระผูเ้ป็นเจา้ ปิดหูของตนและฟงัดว้ยเสาวนา

ของพระองค์ ไม่ฝกัใฝ่ในความยนิดขีองตน ไม่ตามใจตนเอง ไม่ปรารถนาสิง่ที่พระองค์ไม่ต้องการให ้

พอใจในความยนิดแีละความปรารถนาของพระองค์ ปฏบิตัติามบญัญตัขิองพระองค์ด้วยความรกั เพื่อ

ปลดวิญญาณของตนออกจากพนัธนาการของโลกนี้และคุกแห่งอตัตา ก่อนที่พรานมจัจุราชจะมาปิด

โอกาสโดยไม่บอกล่วงหน้า แล้วเขาจะได้พบว่าความตายคอืผู้น าสารแห่งความปีตมิาให้ แมว้่าจ าเป็น 

ตอ้งผ่านความทุกขท์รมานและไฟแห่งการทดสอบ แต่พระผูเ้ป็นเจา้กไ็ดเ้ตรยีมการพกัผ่อนชัว่นิรนัดรใ์น

อุทยานแห่งความปีตอินนัตไ์วใ้หผู้ท้ ีพ่ระองคส์รา้งขึน้มาดว้ยความรกั 

 พระวจนะเรน้ลบั คอืเพลงรกัทีข่บัขานใหว้ญิญาณของมนุษยก์ลบัมาอยูใ่นความรกัของพระผูเ้ป็น

เจา้ เป็นความรกัทีม่นุษยส์ามารถรูส้กึไดว้่าอยู่ในตวัของเขาเอง เมื่อเพลงบรรเลงจบแลว้พระองคก์็มไิด้

จากไป แต่ยงัรอคอยการตอบสนองของมนุษย ์“ความกรุณาบรบิูรณ์แลว้ การแสดงเหตุผลส าเรจ็แลว้ ขอ้

พสิูจน์ประจกัษ์แจง้แลว้ และหลกัฐานได้รบัการยนืยนัแลว้ บดันี้ขอดูว่าความพยายามของเจา้ในหนทาง

แห่งความไมย่ดึมัน่จะบงัเกดิผลอนัใด” 

นพ. ธวชัชยั วิสทุธิมรรค 
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พระวจนะเร้นลบั 

ของ 

พระบาฮาอลุลาห ์

ภาคท่ี 1 ภาษาอาหรบั 

พระองคท์รงความรุ่งโรจน์เหนือความรุ่งโรจน์ทัง้ปวง 

นี้คอืวจนะจากอาณาจกัรแห่งความรุ่งโรจน์ทีต่รสัด้วยพลงัและอ านาจ และเคยเปิดเผยต่อพระ

ศาสดาทัง้หลายในอดตี เราไดน้ าสาระของวจนะเหล่านัน้มากลัน่เป็นโวหารทีร่วบรดั เป็นสญัลกัษณ์ของ

ความกรุณาต่อผู้มธีรรม เพือ่ว่าพวกเขาจะซือ่สตัยต่์อพระปฏญิญาของพระผู้เป็นเจา้ ด าเนินชีวติตามที ่

พระองคห์วงัไว ้และบรรลุถงึอมฤตธรรมในอาณาจกัรของวญิญาณ 

ดกูร บุตรแห่งธรรม 

ค าแนะน าประการแรกของเราคอื จงมหีวัใจทีบ่รสิุทธิ ์เมตตา และผ่องใส เพื่อว่าเจา้จะไดอ้ยู่ในอาณาจกัร

ทีย่ ัง่ยนืชัว่นิรนัดร ์

(1) 

ดกูร บุตรแห่งธรรม 

สิง่อนัเป็นที่รกัยิง่ที่สุดในสายตาของเราคอืความยุตธิรรม จงอย่าเมนิสิง่นี้หากเจา้ปรารถนาเรา และจง

อย่าเพกิเฉยเพื่อว่าเราจะมอบธรรมะใหก้บัเจา้ ความยุตธิรรมจะช่วยให้เจา้เหน็ด้วยตาของเจา้เอง มใิช่

ดว้ยตาของผูอ้ื่น  และจะรูด้ว้ยปญัญาของเจา้เอง มใิช่ดว้ยปญัญาของเพื่อนบา้น จงไตร่ตรองในหวัใจว่า

สิง่นี้จ าเป็นอย่างไรส าหรบัเจา้ แทจ้รงิแลว้ความยุตธิรรมคอื ของขวญัและเครื่องหมายแห่งความเมตตา

รกัใครข่องเรา ดงันัน้จงตัง้มัน่ในความยตุธิรรม 

(2) 

ดกูร บุตรแห่งมนุษย ์

ด้วยสาระที่เป็นอนันต์ของเราซ่อนเรน้อยู่ในภาวะที่หาอดตีมไิด้ เรารู้ว่าเรารกัเจ้าอย่างไร ดงันัน้เราจงึ

สรา้งเจา้ขึน้มา จ าลองรปูของเราไวใ้นตวัเจา้ และเปิดเผยความงามต่อเจา้ 

(3) 

ดกูร บุตรแห่งมนุษย ์

เรารกัเจา้ เราจงึสร้างเจา้ขึน้มา ดงันัน้จงรกัเรา เพื่อว่าเราจะกล่าวถงึนามของเจ้า และจะประสาทชวีติ

ใหแ้ก่วญิญาณของเจา้           (4) 
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ดกูร บุตรแห่งชวีติ 

จงรกัเราเพื่อว่าเราจะรกัเจา้ได ้หากเจา้ไมร่กัเราความรกัของเราจะไปถงึเจา้ไดอ้ย่างไร ดูกร คนรบัใช ้จง

รูไ้วเ้ถดิ 

(5) 

ดกูร บุตรแห่งชวีติ 

สวรรคข์องเจา้คอืความรกัของเรา พมิานของเจา้คอืการกลบัมาอยูร่ว่มกบัเรา จงเขา้มาอย่าชกัชา้ นี่คอืสิง่

ทีก่ าหนดไวส้ าหรบัเจา้ในอาณาจกัรเบือ้งบนอนัประเสรฐิของเรา 

(6) 

ดกูร บุตรแห่งมนุษย ์

หากเจา้รกัเรา จงเมนิเสยีจากตวัเจา้เอง หากเจา้แสวงหาความยนิดขีองเรา อย่าฝกัใฝ่ในความยนิดขีอง

เจา้ เพื่อว่าเจา้จะตายอยูใ่นเรา และเราจะอาศยัอยูใ่นเจา้ชัว่นิรนัดร์ 

(7) 

ดกูร บุตรแห่งธรรม 

เจา้จะหาความสงบสุขมไิด้เว้นแต่จะสละจากตวัเจา้เองและตัง้จติมาสู่เรา จ าเป็นที่เจา้จะปลื้มใจในพระ

นามของเรา มใิช่ในนามของเจา้ และเชื่อใจเรา อย่าเชื่อใจเจ้าเอง เพราะเราต้องการเป็นที่รกัเหนือทุก

สรรพสิง่เพยีงผูเ้ดยีว 

(8) 

ดกูร บุตรแห่งชวีติ 

ความรกัของเราคอืทีม่ ัน่ ผูท้ีเ่ขา้มาจะปลอดภยัไรก้งัวล ผูท้ีต่จีากไปจะหลงทางและมลายสิน้อยา่งแน่นอน 

(9) 

ดกูร บุตรแห่งวาทะ 

เจา้คอืทีม่ ัน่ของเรา จงเขา้มาเพื่อว่าเจา้จะอยู่ในความปลอดภยั ความรกัของเราอยู่ในตวัเจา้ จงรูไ้ว ้เพื่อ

เจา้จะรูส้กึไดว้่าเราอยูใ่กลก้บัเจา้ 

(10) 

ดกูร บุตรแห่งชวีติ 

เจา้คอืตะเกยีงของเราและแสงของเราอยู่ในตวัเจา้ จงเรอืงแสงดว้ยรศัมขีองเรา และอย่าแสวงหาใครอื่น

นอกจากเรา เพราะเราสรา้งเจา้ขึน้มาอุดม และอาบลกัษมใีหแ้ก่เจา้อยา่งลน้หลาม 

(11) 
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ดกูร บุตรแห่งชวีติ 

เราสรา้งเจา้ดว้ยหตัถอ์นัทรงอานุภาพและเนรมติเจา้ดว้ยองคุลอีนัทรงพลงั และแสงรุจขีองเราเรอืงรองอยู่

ในตวัเจา้ จงพอใจและอย่าแสวงหาสิง่อื่นใด เพราะงานของเราสมบูรณ์และบญัชาของเราผูกมดั จงอย่า

ฉงนใจหรอืสงสยั 

(12) 

ดกูร บุตรแห่งธรรม 

เราสรา้งเจา้ขึน้มาล ้าค่า เหตุไฉนเจ้าจงึลดค่าตวัเอง เรานฤมติเจา้ขึน้มาประเสรฐิ เหตุไฉนเจา้จงึท าให้

ตวัเองต ่าลง เราใหช้วีติของเจา้ก าเนิดมาจากสาระแห่งความรู ้เหตุไฉนเจา้จงึแสวงหาวชิาจากผูอ้ื่นนอก

ไปจากเรา เราป ัน้เจา้ขึน้มาจากเมทนีแห่งความรกั เจา้จกัสาละวนอยู่กบัผู้อื่นได้อย่างไร จงพศิดูตวัเจา้

เอง เพื่อว่าเจา้จะเหน็เราด ารงอยูด่ว้ยตนเองอยา่งทรงอ านาจและทรงพลานุภาพ 

(13) 

ดกูร บุตรแห่งมนุษย ์

เจา้คอือาณาจกัรของเรา และอาณาจกัรของเราไม่รูส้ ิน้ เหตุไฉนเจา้จงึกลวัการสูญสิน้ เจา้คอืแสงของเรา 

และแสงของเราไมม่วีนัดบั เหตุไฉนเจา้จงึกลวัการดบัสูญ เจา้คอืความรุ่งโรจน์ของเรา และความรุ่งโรจน์

ของเราจะไมเ่ลอืนหายไป เจา้คอือาภรณ์ของเรา และอาภรณ์ของเราจะไม่สกึหรอ ดงันัน้จงมอบความรกั

ของเจา้ใหก้บัเรา เพื่อว่าเจา้จะไดพ้บเราในอาณาจกัรแห่งความรุ่งโรจน์ 

(14) 

ดกูร บุตรแห่งวาทะ 

จงหนัหน้ามาหาเราและสละจากทุกสิง่นอกจากเรา เพราะอาณาจกัรของเรายัง่ยนืและไม่รูส้ ิ้น หากเจ้า

แสวงหาสิง่อื่นใดนอกจากเรา ถงึคน้หาทัว่จกัรวาลไปตลอดกาลกไ็รป้ระโยชน์ 

(15) 

ดกูร บุตรแห่งอาภา 

จงลมืทุกสิง่นอกจากเราและสนทนากบัวญิญาณของเรา นี่คอืแก่นสารของบญัชาของเรา ดงันัน้จงใส่ใจ 

(16) 

ดกูร บุตรแห่งมนุษย ์

จงพอใจอยูก่บัเราและอยา่แสวงหาความช่วยเหลอืจากใคร เพราะไมม่ใีครนอกจากเราทีท่ าใหเ้จา้พอใจได้

ตลอดไป 

(17) 
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ดกูร บุตรแห่งธรรม 

จงอย่าขอสิง่ทีเ่ราไม่ปรารถนาให้เจา้ และจงพอใจกบัสิง่ทีเ่ราก าหนดไว้ส าหรบัเจา้ เพราะนี่แหละจะเป็น

ประโยชน์แก่เจา้หากเจา้พอใจตามนี้ 

(18) 

ดกูร บุตรแห่งจนิตภาพอศัจรรย ์

เราไดห้ายใจพระวญิญาณของเราเขา้ไปในตวัเจา้เพื่อว่าเจา้จะเป็นคนรกัของเรา เหตุไฉนเจา้จงึละทิง้เรา

และไปแสวงหาคนรกัอื่น 

(19) 

ดกูร บุตรแห่งธรรม 

สทิธขิองเราในตวัเจา้นัน้ยิง่ใหญ่อย่างไม่อาจลมืได้ ความกรุณาของเราต่อเจา้นัน้ล้นหลามอย่างไม่อาจ

ปิดบงัได้ ความรกัของเราสรา้งเรอืนอยู่ในตวัเจา้อย่างไม่อาจปกปิดได้ แสงของเราสว่างชดัส าหรบัเจ้า

อยา่งไมอ่าจบดบงัได ้

(20) 

ดกูร บุตรแห่งมนุษย ์

บนพฤกษาแห่งความรุ่งโรจน์อ าไพ เราแขวนผลไมท้ี่หอมหวานที่สุดไว้ส าหรบัเจ้า เหตุไฉนเจ้าจงึไม่

สนใจแต่กลบัพอใจกบัสิง่ทีด่อ้ยกว่า ดงันัน้จงกลบัมาหาสิง่ทีด่กีว่า ส าหรบัเจา้ในอาณาจกัรเบือ้งบน 

(21) 

ดกูร บุตรแห่งธรรม 

เราสรา้งเจา้ขึน้มาประเสรฐิ แต่เจา้ท าใหต้วัเองต ่าลง จงลุกขึน้มาใหส้มกบัทีเ่จา้ถูกสรา้ง 

(22) 

ดกูร บุตรแห่งปรมตัถ ์

เราเรยีกเจา้มาสู่ความเป็นอมตะ แต่เจา้กลบัแสวงหาสิง่ที่ไม่จรีงั อะไรท าใหเ้จา้เมนิความปรารถนาของ

เราและตามใจตวัเจา้เอง 

(23) 

ดกูร บุตรแห่งมนุษย ์

จงอยา่ท าอะไรเกนิตวัหรอือา้งสทิธิท์ีไ่มเ่หมาะสมส าหรบัเจา้ จงหมอบลงเบือ้งหน้าของพระผูเ้ป็นเจา้ พระ

ผูเ้ป็นนายแห่งอ านาจและพลานุภาพ 

(24) 

ดกูร บุตรแห่งธรรม 

จงอย่ายกตวัข่มผู้ยากไร้ เพราะเราน าทางให้แก่เขา และเหน็เจา้อยู่ในเคราะห์รา้ย และเราจะท าให้เจ้า

ตะลงึงนัตลอดไป (25) 
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ดกูร บุตรแห่งชวีติ 

เจา้ลมืขอ้บกพร่องของเจา้เองและยุ่งอยู่กบัขอ้บกพร่องของผูอ้ื่นไดอ้ย่างไร ใครท าเช่นนี้จะไดร้บัเคราะห์

จากเรา 

(26) 

ดกูร บุตรแห่งมนุษย ์

จงอย่าเอ่ยถงึบาปของผูอ้ื่นในเมื่อเจา้เองก็เป็นคนบาป หากเจา้ละเมดิบญัชานี้ เจา้จะได้รบัเคราะหแ์ละ

เราจะเป็นพยานในเรือ่งนี้ 

(27) 

ดกูร บุตรแห่งธรรม 

จงทราบความจรงิไวว้่า ผูท้ี่บอกใหค้นอื่นมใีจเป็นธรรม แต่ตนเองกลบัไม่ยุตธิรรม เขามไิดเ้กี่ยวขอ้งกบั

เรา แมว้่าจะแสดงพระนามของเรา 

(28) 

ดกูร บุตรแห่งชวีติ 

จงอย่าว่าผู้อื่นในสิ่งที่เจ้าเองก็ไม่อยากถูกว่า และจงอย่าพูดสิ่งที่เจ้าไม่ได้ท า นี้คอืบญัชาของเรา จง

ปฏบิตัติามเถดิ 

(29) 

ดกูร บุตรแห่งมนุษย ์

จงอยา่ปฏเิสธคนรบัใชข้องเราหากเขาขอสิง่ใดจากเจา้ เพราะใบหน้าของเขาคอืใบหน้าของเรา ดงันัน้จง

ละอายเมือ่อยูต่่อหน้าเรา 

(30) 

ดกูร บุตรแห่งชวีติ 

จงส ารวจตวัเจา้เองแต่ละวนัก่อนที่เจา้จะถูกเรยีกไปคดิบญัช ีเพราะความตายจะมาถงึเจา้โดยไม่ไดบ้อก

ล่วงหน้า และเจา้จะถูกเรยีกใหไ้ปชีแ้จงการกระท าต่างๆ ของเจา้ 

(31) 

ดกูร บุตรแห่งปรมตัถ ์

เราให้ความตายเป็นผู้น าสารแห่งความปีติมายงัเจา้ เหตุไฉนเจา้จงึเศรา้โศก เราให้แสงสว่างสาดรศัมี

มายงัเจา้ เหตุไฉนเจา้จงึไมอ่อกมารบัแสง 

(32) 

ดกูร บุตรแห่งธรรม 

เราตอ้นรบัเจา้ดว้ยขา่วอนัน่าปีตริุจริา จงปรดีาเถดิ เราเรยีกเจา้มายงัราชส านักแห่งความวสิุทธิ ์จงอาศยั

อยูท่ีน่ัน่ เพื่อว่าเจา้จะมชีวีติอยา่งสงบชัว่นิรนัดร ์ (33) 



10 

 

ดกูร บุตรแห่งธรรม 

วญิญาณแห่งความบรสิุทธิน์ าขา่วอนัน่ายนิดมีาใหเ้จา้แลว้ คอืการกลบัมาอยูร่ว่มกนั เจา้จะเศรา้โศกไปไย

วญิญาณแห่งอานุภาพค ้าชูเจ้าในศาสนาของพระองค์ เหตุไฉนเจ้าจงึหลบซ่อนอยู่ พกัตรากฤติของ

พระองคส์่องรศัมนี าทางใหเ้จา้ เจา้หลงทางไปไดอ้ยา่งไร 

(34) 

ดกูร บุตรแห่งมนุษย ์

จงอย่าทุกข์โศกนอกจากว่าเจ้าทุรสัไกลจากเรา จงอย่าส าราญใจนอกจากว่าเจ้าก าลงัใกล้เข้ามาและ

กลบัมาหาเรา 

(35) 

ดกูร บุตรแห่งมนุษย ์

จงยนิดใีนอภริดขีองหวัใจ เพื่อว่าเจา้จะคู่ควรต่อการพบเราและสะทอ้นความงามของเรา 

(36) 

ดกูร บุตรแห่งมนุษย ์ 

อาภรณ์งดงามที่เราสวมให้เจา้ อย่าได้เปลื้องออก ส่วนแบ่งที่เจา้ควรได้รบัจากสายธารอศัจรรยข์องเรา 

อยา่ใหถู้กรบิไป เพื่อว่าเจา้จะไมต่อ้งกระหายตลอดไป 

(37) 

 ดกูร บุตรแห่งชวีติ 

จงปฏบิตัติามบญัญตัขิองเราดว้ยความรกั และปฏเิสธสิง่ทีเ่จา้ปรารถนาหากเจา้ใฝห่าความยนิดขีองเรา 

(38) 

ดกูร บุตรแห่งมนุษย ์

อย่าได้ละเลยบญัญัติทัง้หลายหากว่าเจ้ารกัความงามของเรา และอย่าลืมค าแนะน าของเราหากว่า

ตอ้งการใหเ้ราพอใจเจา้ 

(39) 

ดกูร บุตรแห่งมนุษย ์

ต่อให้เจา้เหนิไปทัว่อวกาศที่ไพศาลอย่างรวดเรว็ และเดนิทางไปสุดขอบฟ้า เจ้าก็หาความสงบไม่ได ้

นอกเสยีจากจะยอมจ านนต่อบญัชาของเราและถ่อมตวัต่อหน้าเรา 

(40) 

ดกูร บุตรแห่งมนุษย ์

จงสดุดศีาสนาของเรา เพื่อว่าเราจะเปิดเผยความลกึลบัทีย่ ิง่ใหญ่ของเรา และส่องรศัมอีนนัตม์ายงัเจา้ 

(41) 
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ดกูร บุตรแห่งมนุษย ์

จงถ่อมตวัต่อหน้าเรา เพื่อว่าเราจะไดม้าเยีย่มเจา้ จงลุกขึน้เพื่อชยัชนะของศาสนาของเรา เพื่อว่าเจา้จะมี

ชยัชนะทีย่งัอยูบ่นโลกนี้  

(42) 

ดกูร บุตรแห่งชวีติ 

จงกล่าวถงึเราบนโลก เพื่อว่าบนสวรรคเ์ราจะจดจ าเจา้ ดงันี้แลว้เราและเจา้จะไดพ้กัหวัใจ                

(43) 

ดกูร บุตรแห่งบลัลงัก ์

การได้ยนิของเจา้คอืเสวนาของเรา จงฟงัด้วยเสาวนาน้ี สายตาของเจา้คอืจกัษุบถของเรา จงมองด้วย

จกัษุบถน้ี เพื่อว่าวญิญาณส่วนลกึทีสุ่ดของเจา้จะเป็นพยานต่อความวสิุทธิอ์นัประเสรฐิของเรา และเราจะ

เป็นพยานต่อฐานะอนัประเสรฐิส าหรบัเจา้ 

(44) 

 

ดกูร บุตรแห่งชวีติ 

จงสละชวีติในหนทางของเรา พอใจตามทีเ่รายนิดแีละขอบคุณสิง่ทีเ่ราก าหนดให ้เพื่อว่าเจา้จะไดพ้กัอยู่

กบัเรา ภายใตฟ้ากฟ้าแห่งราชศกัดาหลงัเทพมณเฑยีรแห่งความรุง่โรจน์ 

(45) 

ดกูร บุตรแห่งมนุษย ์

จงตรกึตรองและคดิค านึง เจา้ปรารถนาจะตายบนเตยีงของเจา้ หรอืจะหลัง่เลอืดบนพื้นดนิ สละชวีติใน

หนทางของเรา เพื่อแสดงอ านาจบงัคบับญัชาของเราใหป้ระจกัษ์และฉายรศัมขีองเราในสวรรคช์ัน้สูงสุด 

ดกูร คนรบัใช ้จงชัง่ใจใหด้ ี

(46) 

ดกูร บุตรแห่งมนุษย ์

ความงามของเราเป็นพยาน ในสายตาของเรานัน้การละเลงเส้นผมของเจ้าด้วยเลอืด ยิง่ใหญ่กว่าการ

สรา้งจกัรวาลและตะวนัของทัง้สองภพ ดกูร คนรบัใช ้จงพยายามบรรลุตามนี้ 

(47) 

ดกูร บุตรแห่งมนุษย ์

ทุกสรรพสิง่มเีครือ่งหมาย เครือ่งหมายของความรกั คอืการอดทนประกาศติและการทดสอบจากเรา 

(48) 

ดกูร บุตรแห่งมนุษย ์
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คนรกัที่แท้จรงิปรารถนาความทุกข์ทรมาน ดงัเช่นกบฎต้องการอภยัโทษ และคนบาปต้องการความ

ปราน ี

(49) 

ดกูร บุตรแห่งมนุษย ์

หากความทุกขย์ากไม่บงัเกดิกบัเจา้ในหนทางของเรา เจา้จะเจรญิรอยตามผูท้ี่พอใจในอภริดขีองเราได้

อย่างไร หากในความปรารถนาของเจา้ทีจ่ะพบเรา เจา้มไิด้รบัการทดสอบทีท่รมาน ความรกัของเจา้ที่มี

ต่อความงามของเราจะเรอืงรองไดอ้ยา่งไร 

(50) 

ดกูร บุตรแห่งมนุษย ์

ความหายนะจากเราคอืการบรบิาล ภายนอกมนัเป็นไฟและความพยาบาท แต่ภายในมนัคอืแสงสว่าง

และความปรานี จงรบีเขา้ไปหาเถดิ เพื่อว่าเจา้จะได้เป็นตะวนัอนัไม่รูส้ ิ้นและวญิญาณไม่รูจ้กัตาย นี่คอื

บญัชาของเรา เจา้จงปฏบิตัติาม 

(51) 

ดกูร บุตรแห่งมนุษย ์

หากความรุ่งเรอืงบงัเกดิกบัเจา้ จงอย่าได้ส าราญใจ และหากความตกต ่ามาถึงเจา้ จงอย่าได้เศร้าโศก 

เพราะว่าทัง้สองนี้จะผ่านไปและไม่มเีหลอื 

(52) 

ดกูร บุตรแห่งชวีติ 

หากความยากจนมาถงึเจา้ จงอยา่เศรา้โศก เพราะว่าไมช่า้กเ็รว็พระผูเ้ป็นนายแห่งความมัง่คัง่จะมาเยอืน

เจา้ จงอยา่กลวัความตกต ่า เพราะว่าวนัหน่ึงความรุง่โรจน์จะมาอยูก่บัเจา้ 

(53) 

ดกูร บุตรแห่งชวีติ 

หากหวัใจของเจา้ปรารถนาอาณาจกัรอนันต์อนัไม่รูส้ ิน้และชวีติอมตะจรินัดร จงละทิง้อาณาจกัรทีไ่ม่จรีงั

นี้ 

(54) 

ดกูร บุตรแห่งชวีติ 

จงอยา่สาละวนอยูก่บัโลกนี้ เพราะว่าเราทดสอบทองดว้ยไฟ และทดสอบคนรบัใชข้องเราดว้ยทอง 

(55) 
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ดกูร บุตรแห่งมนุษย ์

เจา้ต้องการทองแต่เราไม่ต้องการใหเ้จา้ผูกพนักบัมนั เจา้คดิว่าตวัเองร ่ารวยเมื่อมทีอง แต่เรารูว้่าเจา้มัง่

คัง่เมื่อหลุดพ้นจากมนั ชวีติของเราเป็นพยาน นี่คอืความรูข้องเราและนัน่คอืความเพ้อฝนัของเจา้ ทาง

ของเราจะไปกบัเจา้ไดอ้ยา่งไร  

(56) 

ดกูร บุตรแห่งมนุษย ์

จงเพื่อแผ่ความมัง่คัง่ของเราใหแ้ก่คนยากไร ้เพื่อว่าในสวรรคเ์จา้จะไดร้บัขุมทรพัยแ์ห่งความรุ่งโรจน์อมร

แต่ชวีติของเราเป็นพยาน ทีรุ่ง่โรจน์กว่าคอืการสละวญิญาณของเจา้หากเจา้เพยีงแต่เหน็ดว้ยตาของเรา  

(57) 

ดกูร บุตรแห่งมนุษย ์

วหิารแห่งชวีติคอืบลัลงักข์องเรา จงประทนิใหห้มดจดเพื่อว่าเราสถติอยูท่ีน่ัน่ 

(58) 

ดกูร บุตรแห่งชวีติ 

หวัใจของเจา้คอืเคหสถานของเรา จงช าระใหบ้รสิุทธิ ์เพื่อว่าเราจะลงไปอยู่ วญิญาณของเจา้คอืทีส่ าหรบั

เปิดเผยตวัเรา  จงประทนิใหห้มดจดเพื่อเราจะไดม้าปรากฏ 

(59) 

ดกูร บุตรแห่งมนุษย ์

จงวางมอืของเจา้ไวใ้นออ้มอกของเรา เพื่อว่ารศัมอี าไพของเราจะสาดแสงมาใหเ้จา้ 

(60) 

ดกูร บุตรแห่งมนุษย ์

จงขึน้มาบนสวรรคข์องเรา เพื่อว่าเจา้จะปรดีาทีไ่ดก้ลบัมาอยู่ร่วมกนั และดื่มน ้าอมฤตจากถ้วยแห่งความ

รุง่โรจน์อมร 

(61) 

ดกูร บุตรแห่งมนุษย ์

หลายวนัผ่านไป เจา้กย็งัสาละวนอยู่กบัความเพ้อฝนัและจนิตนาการอนัไรส้าระของเจา้ เจา้จะหลบัไหล

อยูบ่นเตยีงไปอกีนานเท่าไหร่ จงตื่นขึน้ เพราะดวงตะวนัขึน้มาถงึมธัยนัหแ์ลว้ และอาจจะสาดรศัมอี าไพ

มาใหเ้จา้ 

(62) 

ดกูร บุตรแห่งมนุษย ์

ขอบฟ้าเหนือภเูขาศกัดิส์ทิธิไ์ดส้าดรศัมมีายงัเจา้ และวญิญาณแห่งวชิาไดห้ายใจในไซนายของหวัใจของ

เจา้ ดงันัน้จงสลดัความเพอ้ฝนัอนัไรส้าระออกไปและเขา้มาสู่ราชส านกัของเรา เพื่อว่าเจา้จะคู่ควรกบั 
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ชวีตินิรนัดรแ์ละการพบเรา ดงันี้แล้วความตายจะไม่เล่นงานเจา้ ฤาความเหนื่อยอ่อนและยุ่งยากจะราวี

เจา้ 

(63) 

ดกูร บุตรแห่งมนุษย ์

ความไมรู่ส้ ิน้ของเราอยูใ่นการสรา้งสรรคข์องเรา เราสรา้งไวส้ าหรบัเจา้ จงประดบัวหิารของเจา้ดว้ยความ

ไม่รูส้ ิ้น เอกภาพของเราอยู่ในงานฝีมอืของเรา เราประดษิฐ์ไว้ส าหรบัเจา้ จงสวมอาภรณ์แห่งเอกภาพ 

เพื่อว่าเจา้จะไดเ้ปิดเผยความเป็นอมตะของเราไปชัว่นิรนัดร ์

(64) 

ดกูร บุตรแห่งมนุษย ์

ราชศกัดาของเราคอืของขวญัส าหรบัเจา้ และความโอฬารของเราคอืสญัลกัษณ์แห่งความปรานีทีเ่รามต่ีอ

เจา้ สิง่ที่คู่ควรกบัเรานัน้ไม่มใีครเขา้ใจหรอืสาธยายได้ แทจ้รงิแลว้เราอภริกัษ์มนัไว้ ในคลงัเรน้ลบัแห่ง

บญัชาของเรา เป็นเครื่องหมายแห่งความเมตตารกัใคร่ของเราต่อคนรับใช้และความปรานีของเราต่อ

ประชาชน 

(65) 

ดกูร บุตรแห่งสาระอนนัตท์ีซ่่อนเรน้จากสายตา 

เจา้ถูกขดัขวางมใิห้รกัเรา และวญิญาณจะวุ่นวายใจเมื่อกล่าวถงึเรา เพราะปญัญาไม่สามารถเขา้ใจเรา 

และหวัใจบรรจเุราไมไ่ด ้

(66) 

ดกูร บุตรแห่งความงาม 

วญิญาณและความโปรดปรานของเราเป็นพยาน ความปรานีและความงามของเราเป็นพยาน ทุกสิง่ทีเ่รา

เปิดเผยด้วยชวิหาแห่งพลานุภาพและจารกึดว้ยปากกาแห่งอ านาจปรบัไว้ตามทีภู่มปิญัญาของเจา้จะรบั

ได ้มใิช่ตามภาวะหรอืท านองของเรา 

(67) 

ดกูร อนุชนทัง้หลาย 

เจา้ไมรู่ห้รอืว่าท าไมเราสรา้งพวกเจา้ทัง้หมดขึน้มาจากธุลเีดยีวกนั กเ็พื่อว่าจะไม่มใีครยกตนข่มผูอ้ื่น จง

ไตร่ตรองในหวัใจเสมอเถดิว่าเจ้าถูกสร้างขึน้มาอย่างไร เนื่องด้วยเราสร้างพวกเจ้าทัง้หมดขึ้นมาจาก

สสารเดียวกัน เป็นหน้าที่ของเจ้าที่จะเป็นประดุจวิญญาณดวงเดียวกัน จรบาทด้วยเท้าเดียวกัน 

รบัประทานดว้ยปากเดยีวกนั และอาศยัอยูใ่นดนิแดนเดยีวกนั เพื่อว่าโดยการกระท าทีม่าจากมโนทยัของ

เจา้ เครื่องหมายแห่งความเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนัและสาระแห่งความไม่ยดึมัน่จะเป็นที่ประจกัษ์ ดูกร 
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หมู่ชนแห่งอาภา นี้คือค าแนะน าของเรา จงเอาใจใส่ค าแนะน านี้ เพื่อว่าเจ้าจะได้ร ับผลไม้แห่งความ

บรสิุทธิจ์ากพฤกษาแห่งความรุง่โรจน์อศัจรรย ์

(68) 

ดกูร บุตรแห่งธรรม 

เจ้าคอืคลงัของเรา เพราะในตวัเจ้าเราถนอมไข่มุกแห่งความลึกลบัและมณีแห่งปญัญาของเราไว้ จง

ปกป้องสิง่ล ้าค่าน้ีใหพ้น้จากคนแปลกหน้าในหมู่คนรบัใชข้องเรา และผูไ้ม่มศีลีธรรมในหมู่ประชาชนของ

เรา 

(69) 

ดกูร บุตรของผูท้ีซ่ ื่อสตัยต่์ออตัตาของตนเอง 

จงรู้ไว้เถดิว่า เราได้พดัสุคนธรสแห่งความบรสิุทธิม์ายงัเจา้ ได้เปิดเผยวจนะต่อเจา้อย่างพรอ้มมูล ให้

ความอารขีองเราล ้าเลศิทีเ่จา้ และปรารถนาส าหรบัเจา้ในสิง่ทีเ่ราปรารถนาใหเ้ราเอง ดงันัน้จงรูคุ้ณและ

พอใจในอภริดขีองเรา 

(70) 

ดกูร บุตรแห่งมนุษย ์

จงจารกึทุกสิง่ที่เราเปิดเผยไว้ในวญิญาณของเจา้ด้วยน ้าหมกึแห่งอาภา หากเจา้ท าไม่ได้ จงกลัน่หวัใจ

ของเจา้ให้เป็นน ้าหมกึ หากเจา้ยงัท าไม่ได้อกี จงจารกึด้วยหมกึแดงที่หลัง่ในหนทางของเรา ที่จรงิแล้ว 

มธุราน้ีหวานกว่าสิง่อื่นใดทัง้หมดส าหรบัเรา และอาภานี้จะสว่างไสวไปชัว่นิรนัดร ์

(71) 
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พระวจนะเร้นลบั 

ภาคท่ี 2 ภาษาเปอรเ์ซีย 

ในนามของพระผู้เป็นนายแห่งวาทะ พระผูท้รงอ านาจ 

ดกูร ประชาชนผูม้ปีญัญาทีจ่ะรูแ้ละหทูีจ่ะฟงั 

สมโพธน์แรกของพระผูเ้ป็นทีร่กัยิง่คอื ดกูร นกไนตงิเกลลกึลบั อยา่ไดพ้กัอยู่ทีใ่ดนอกจากในสวนกุหลาบ

แห่งธรรม ดูกร ผูน้ าข่าวของโซโลมอนแห่งความรกั อย่าไดแ้สวงหาทีห่ลบภยันอกจากในชบีาของพระผู้

เป็นทีร่กัยิง่ และ ดกูร นกฟีนิกซท์ีไ่ม่รูจ้กัตาย อย่าไดอ้าศยัอยู่ทีใ่ดนอกจากบนภูเขาแห่งความซื่อสตัย ์นี้

คอืทีอ่าศยัของเจา้ ขอเจา้เพยีงแต่เหนิดว้ยปีกแห่งวญิญาณขึน้ไปสู่อาณาจกัรอนัไรข้อบเขตและพยายาม

บรรลุเป้าหมายของเจา้ 

(1) 

ดกูร บุตรแห่งธรรม 

วหิคแสวงหารงั นกไนตงิเกลแสวงหาเสน่หข์องกุหลาบ ขณะทีว่หิคเหล่านัน้คอืหวัใจของมนุษยซ์ึง่พอใจ

กบัธุลทีีไ่ม่ย ัง่ยนื ไดห้ลงทางไกลออกไปจากรงันิรนัดร ์และดว้ยจมปลกัอยู่ในความประมาท จงึถูกพราก

จากความรุง่โรจน์ของแสงธรรม อนิจจา ช่างประหลาดและน่าสงสารเพยีงไร เพยีงเพื่อน ้าถ้วยเดยีว พวก

เขาไดเ้มนิไปจากทะเลวจิขิองพระผูท้รงความสงูส่ง และยงัคงอยูห่่างไกลจากขอบฟ้าแสนอ าไพ 

(2) 

ดกูร สหาย 

ในอุทยานของหวัใจ อย่าได้เพาะปลูกสิง่ใดนอกจากกุหลาบแห่งความรกั และอย่าเผลอให้นกไนตงิเกล 

แห่งเสน่หาและความปรารถนาบนิจากเจา้ไป จงถนอมมติรภาพกบัผูม้ธีรรม และหลกีหนีการคบคา้กบัผู้

ไรศ้ลีธรรม 

(3) 

ดกูร บุตรแห่งความยตุธิรรม 

คนรกัจะไปที่ไหนได้นอกจากดนิแดนของผู้ที่เขารกั และผู้แสวงหาคนใดจะมใีจสงบเมื่อห่างจากยอด

ปรารถนาของหวัใจ ส าหรบัคนรกัทีแ่ท ้การกลบัมาอยู่ร่วมกนัคอืชวีติและพรากจากกนัคอืความตาย อุรา

ของเขาสิ้นความอดทนและหวัใจของเขาไรค้วามสงบ สกักี่ชวีติเขากท็ิง้ไดเ้พื่อรบีไปยงัสนันิวาสของผู้ที่

เขารกั 

(4) 

 

 



17 

 

ดกูร บุตรแห่งธุล ี

แทจ้รงิแลว้เรากล่าวว่า ในบรรดามนุษยท์ัง้หมด ผู้ทีล่มืสตทิีสุ่ดคอื ผู้ทีโ่ต้แยง้อย่างไรส้าระและพยายาม

เกนิหน้าภราดรของเขา ดกูร ภราดรทัง้หลาย จงกล่าว่า ขอใหก้ารกระท าเป็นอาภรณ์ของเจา้ มใิชค้ าพดู 

(5) 

ดกูร บุตรแห่งปฐพ ี

แท้จรงิแล้วจงรูเ้ถดิว่า หวัใจที่ยงัมคีวามริษยาเหลอือยู่แมเ้พยีงน้อยที่สุด จะไปไม่ถงึอาณาจกัรนิรนัดร์

ของเรา และจะไมไ่ดส้ดูสุคนธรสแห่งความบรสิุทธิท์ีโ่ชยมาจากอาณาจกัรอนัวสิุทธิข์องเรา 

(6) 

ดกูร บุตรแห่งความรกั 

เจา้อยูแ่ค่เพยีงหนึ่งก้าวจากกุฎาธารอนัรุ่งโรจน์และพฤกษาสวรรคแ์ห่งความรกั จงขยบัไปหนึ่งก้าว และ

อกีก้าวหน่ึงไปให้ถงึอาณาจกัรอมรแล้วเขา้ไปสู่ปะร านิรนัดร ดงันัน้จงสดบัฟงัสิง่เปิดเผยไว้โดยปากกา

แห่งความรุง่โรจน์ 

(7) 

ดกูร บุตรแห่งความรุง่โรจน์ 

จงว่องไวในวถิธีรรมอนัวสิุทธิ ์และเขา้มาสู่ไกวลัของการสนทนากบัเรา จงขดัหวัใจใหผุ้ดผ่องดว้ยธรรมะ 

และรบีไปยงัราชส านกัของพระผูท้รงความสงูส่ง 

(8) 

ดกูร เงาทีห่ายวบัไป 

จงสลดัความสงสยัและบรรลุสู่ระดบัอนัสงูสุดของความมัน่ใจ จงเปิดดวงตาแห่งธรรม เพื่อว่าเจา้จะได้ 

ยลความงามอนัผุดผาดและรอ้งว่า ความวสิุทธิเ์ป็นของพระผูเ้ป็นนาย พระผูส้รา้งทีล่ ้าเลศิทีสุ่ด 

(9) 

ดกูร บุตรแห่งกเิลส 

จงสดบัฟงัสิง่น้ี โลกยีจกัษุจะไม่มวีนัเหน็ความงามนิรนัดร ์และหวัใจทีไ่รช้วีติจะไม่ยนิดต่ีอสิง่ใดนอกจาก

บุหงาทีร่ว่งโรย เพราะสิง่เหมอืนกนัแสวงหาสิง่ทีเ่หมอืนกนั และยนิดต่ีอการอยูก่บัประเภทเดยีวกนั 

(10) 

ดกูร บุตรแห่งธุล ี

จงปิดตาของเจา้ เพื่อว่าเจา้จะไดเ้หน็ความงามของเรา จงปิดหูของเจา้ เพื่อว่าเจา้จะไดย้นิเสยีงเพลงอนั

ไพเราะของเรา อย่าตดิอยู่ในวชิาทีเ่จา้เรยีนมา  เพื่อว่าเจา้จะไดเ้ขา้ถงึความรูข้องเรา และอย่าตดิอยู่กบั

ความร ่ารวย เพื่อว่าเจา้จะไดร้บัส่วนแบ่งจากมหาสมุทรแห่งความมัง่คัง่อนัไม่รูส้ ิ้นของเราไปชัว่กาลนาน 

จงอย่าพศิสิง่ใดนอกจากความงามของเรา จงอย่าสดบัฟงัสิง่ใดนอกจากวจนะของเรา จงชะล้างวชิา
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ทัง้หมดออกไปให้เหลอืแต่ความรู้ของเรา เพื่อว่าด้วยทรรศนะอนัแจ่มชดั ด้วยหวัใจที่บรสิุทธิแ์ละสดบั

ตรบัฟงั เจา้จะไดเ้ขา้มาในราชส านกัแห่งความวสิุทธิข์องเรา 

(11) 

ดกูร มนุษยผ์ูม้สีองตา 

จงปิดตาหนึ่งและเปิดอกีตาหนึ่ง จงปิดตาทีม่องโลกและทุกสรรพสิง่ในโลก และเปิดอกีตาหนึ่งเพื่อมอง

ความงามอนัวสิุทธิข์องพระผูเ้ป็นทีร่กัยิง่ 

(12) 

ดกูร บุตรหลานของเรา 

เราเกรงว่าหากเจา้ถูกพรากจากเสยีงเพลงของนกพริาบสวรรค ์ความราพณาสูรของเจา้จะทอดเงามดืเขา้

มาปกคลุม และยงัไมท่นัไดพ้ศิดคูวามงามของดอกกุหลาบ เจา้สลายกลายเป็นน ้าและดนิเสยีแลว้ 

(13) 

ดกูร สหาย 

จงอยา่ละทิง้ความงามนิรนัดรเ์พื่อความงามทีจ่ะตอ้งมลายไป และจงตดัเสน่หากบัโลกแห่งธุลนีี้ 

(14) 

ดกูร บุตรแห่งธรรม 

เวลามาถงึแลว้ คอืเวลาทีน่กไนตงิเกลแห่งความวสิุทธิจ์ะไม่ไดเ้ปิดเผยความลกึลบัอกีต่อไป และพวกเจา้

ทุกคนจะถูกพรากจากเพลงสวรรคแ์ละสุรเสยีงจากเบือ้งบน 

(15) 

ดกูร ผูป้ระมาทเป็นนิสยั 

ธรรมะสุดคณนาเปล่งออกมาในพจนาเดยีว และความลกึลบัมากมายเปิดเผยไวใ้นเพลงเดยีว แต่อนิจจา

ไมม่ใีครเงีย่หฟูงัหรอืพยายามเขา้ใจ 

(16) 

ดกูร สหาย 

ประตูไปสู่นครทีไ่รอ้าณาบรเิวณนัน้เปิดกวา้งอยู่ และนิวาสของผู้เป็นที่รกัชรรนิดว้ยโลหติของคนรกั แต่

ถงึกระนัน้เกอืบทุกคนกย็งัพลดัไปจากนครนี้ เหลอือยู่เพยีงไม่กี่คนและแมแ้ต่ในจ านวนไม่กี่คนนี้ มเีพยีง

แค่หยบิมอืทีห่วัใจบรสิุทธิแ์ละจติใจผุดผ่อง 

(17) 

ดกูร ผูท้ีอ่าศยัอยูใ่นสวรรคช์ัน้สงูสุด 

จงประกาศต่ออนุชนทัง้หลายที่ม ัน่ใจว่า    ภายในอานาจกัรแห่งความวสิุทธิ ์    ใกล้กับสรวงสวรรค ์     

มอุีทยานใหม่งอกงามขึน้   ซึ่งห้อมล้อมด้วยเหล่าเทวญัจากพมิานอนัประเสรฐิ ในอาณาจกัรเบื้องบน   

ดงันัน้   จงพยายามเพื่อว่าเจ้าจะได้มาถึงอุทยานนี้   และไขความลกึลบัของดอกไม้แห่งความรกัใน
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เทวารณัย ์เรยีนรูค้วามลบัของเมธาสวรรค์อนัล ้าเลศิจากผลไมอ้นันต์ ผู้ที่เขา้มาอาศยัในอุทยานนี้จะได้

พกัหวัใจ 

(18) 

ดกูร   สหายของเรา 

เจ้าลืมรุ่งเช้าที่สดชื่นแจ่มใสนัน้แล้วหรอื   ที่เจ้ามาชุมนุมกนักับเราท่ามกลางบรรยากาศแสนวิสุทธิ ์  

ภายใต้ร่มเงาของพฤกษาแห่งชีวิตในสวรรค์อันรุ่งโรจน์   เจ้าสดบัฟงัอย่างพรัน่ใจเมื่อเราเอ่ยวจนะ

ศกัดิส์ทิธิท์ ีสุ่ดทัง้สามน้ี  ดูกรสหาย  อย่าถอืใจเจา้ส าคญักว่าใจเรา  อย่าไดป้รารถนาสิง่ทีเ่ราไม่ต้องการ

ใหก้บัเจา้  และอยา่เขา้มาหาเราดว้ยหวัใจทีไ่รช้วีติและแปดเป้ือนดว้ยกเิลสตณัหา  หากเจา้เพยีงแต่ช าระ

วญิญาณของตนเองให้บรสิุทธิ ์ ณ  ชัว่โมงน้ีเจา้ย่อมระลกึถงึสถานที่และบรรยากาศเหล่านัน้ได้  และ

ธรรมะจากวาทะของเราจะเป็นทีป่ระจกัษ์ต่อเจา้ทุกคน 

(19) 

บรรทดัศกัดิส์ทิธิท์ีแ่ปดในธรรมจารกึทีห่า้จากสวรรคพ์ระองคท์รงกล่าวว่า: 

ดกูร   ผูท้ีก่ าลงันอนอยูบ่นเตยีงแห่งความประมาทเสมอืนคนตาย 

อายุล่วงเลยไปและชวีติอนัมคี่าของเจา้ใกลจ้ะสิน้สุด  ถงึกระนัน้  แมแ้ต่ลมหายใจบรสิุทธิเ์พยีงครัง้เดยีว

ของเจา้กไ็มม่มีาถงึราชส านักแห่งความวสิุทธิข์องเรา  เจา้จมอยูใ่นมหาสมทุรแห่งอวชิา  แต่รมิฝีปากของ

เจา้กลบัอา้งว่าศรทัธาในพระผูเ้ป็นเจา้  เจา้รกัผูท้ีเ่ราชงิชงั  ศตัรขูองเราเจา้กเ็อาไปเป็นเพื่อน  ถงึกระนัน้

เถอะ  เจ้าเดนิบนธรณีของเรา  พอใจอยู่ในกิเลส หารูไ้ม่ว่าธรณีนัน้เออืมระอาเจ้าและทุกสิง่ในพื้นดนิ

รงัเกยีจเจา้  หากเจา้เพยีงแต่เปิดตา  เจา้จะถอืว่าเศรา้โศกดกีว่าหรรษาและตายเสยีดกีว่ามชีวีตินี้ 

(20) 

ดกูร  ธุลกีายทีเ่คลื่อนไหวได ้

เราปารถนาจะสนทนากบัเจา้  แต่เจา้ไมไ่วใ้จเรา  ดาบทีเ่จา้ใชต่้อต้านไดโ้ค่นต้นไมแ้ห่งความหวงัของเจา้

เอง ตลอดเวลาเราอยูใ่กลเ้จา้  แต่เจา้กลบัอยูไ่กลจากเรา เราไดเ้ลอืกความรุ่งโรจน์อมรใหก้บัเจา้  แต่เจา้

กลบัเลอืกความอดสูอย่างไม่มสีิน้สุดใหก้บัตวัเอง  ขณะทีย่งัมเีวลาอยู่  จงกลบัมาและอย่าทิง้โอกาสของ

เจา้ไป 

(21) 

ดกูร   บุตรแห่งกเิลส 

ผูรู้แ้ละมปีญัญาไดพ้ยายามอยูน่านหลายปีแต่กย็งัไม่พบพระผูท้รงความรุ่งโรจน์  พวกเขาทุ่มเทชวีติเพื่อ

คน้หาพระองค ์แต่กไ็มไ่ดเ้หน็ความงามของพกัตรากฤตขิองพระองค ์ เจา้บรรลุเป้าหมายโดยมติ้องออก

แรงแมแ้ต่น้อยและพบสิง่ทีป่รารถนาโดยไมต่อ้งคน้หา  แต่ถงึกระนัน้  เจา้กย็งัจมอยู่ในอตัตา  จนดวงตา

มองไมเ่หน็ความงามของพระผูเ้ป็นทีร่กัยิง่  และมอืไมไ่ดส้มัผสัชายผา้ของพระองค ์เจา้ผูม้ดีวงตา จงเมนิ

ดแูลว้เจา้จะฉงน (22) 
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ดกูร ผูท้ีอ่าศยัอยูใ่นนครแห่งความรกั 

พายมุรณะพดักระโชกเทยีนทีไ่ม่รูด้บั และความงามของพระศาสดาหนุ่มถูกปกคลุมดว้ยธุล ีบรมกษตัรยิ์

แห่งความรกัถูกประทุษรา้ยโดยผูก้ดขี ่และนกพริาบแห่งความวสิุทธิต์ดิอยู่ในอุ้งเลบ็ของนกเคา้แมว ผูท้ี่

อาศยัอยูใ่นปะร าแห่งความรุ่งโรจน์และหมู่เทวญัต่างพลิาปร ่าไห ้ส่วนเจา้หลบัใหลอย่างลมืสตแิต่กลบัคดิ

ว่าตนเองเป็นมติรแท ้ความคดิของเจา้ช่างเหลวใหลเพยีงใด! 

(23) 

ดกูร ผูโ้งเ่ขลาแต่ยงัไดช้ื่อว่าฉลาด 

เหตุไฉนเจ้าจงึท าตวัเป็นผู้เลี้ยงแกะ ในเมื่อจติใจของเจ้าเป็นสุนัขป่าที่จดจ้องฝูงแกะของเรา เจ้าเป็น

ประหน่ึงดวงดาวทีข่ ึน้มาก่อนอรุโณทยั ซึง่แมจ้ะดูเหมอืนว่าเรอืงรองสุกใส กท็ าใหผู้แ้สวงหานครของเรา

หลงทางไปสู่ความหายนะ 

(24) 

ดกูร ผูท้ีด่เูหมอืนสะอาดแต่ในใจนัน้สกปรก 

เจา้เป็นเสมอืนน ้าทีใ่สแต่มพีษิ ซึง่ภายนอกดูเหมอืนบรสิุทธิ ์แต่เมื่อถูกทดสอบโดยผูต้รวจจากสวรรค ์ไม่

มแีมแ้ต่หยดเดยีวทีย่อมรบัได ้ใช่แลว้ ล าแสงของดวงอาทติยส์่องมายงัธุลแีละกระจกเหมอืนกนั แต่แสง

สะทอ้นนัน้ต่างกนัดงัเช่นดวงดาวต่างกบัโลก ต่างกนัอยา่งวดัไมไ่ดเ้ชยีวล่ะ 

(25) 

ดกูร สหายในภารด ี

จงตรกึตรองสกัครู่หนึ่ง เจา้เคยไดย้นิหรอืว่า มติรและศตัรคูวรอาศยัอยู่ในหวัใจเดยีวกนั ดงันัน้จงไล่คน

แปลกหน้าออกไป และใหผู้เ้ป็นมติรเขา้มาในบา้นของพระองค์ 

(26) 

ดกูร บุตรแห่งธุล ี

เราก าหนดทุกสรรพสิง่ในสวรรคแ์ละโลกไวใ้หก้บัเจา้ เวน้แต่หวัใจของมนุษย ์ซึง่เราใชเ้ป็นทีอ่าศยัส าหรบั

ความงามและความรุง่โรจน์ของเรา แต่เจา้กลบัยกทีอ่าศยัของเราใหก้บัคนอื่น และเมื่อใดทีต่วัแทนความ

วสิุทธิข์องเรามาหาทีอ่ยู่ของเขา คนแปลกหน้าพบเขาอยู่ทีน่ัน่ ไรท้ีอ่าศยั เขาจงึรบีไปยงัวหิารของพระผู้

เป็นทีร่กัยิง่ ถงึกระนัน้เถดิ เราปกปิดความลบัของเจา้และไมอ่ยากใหเ้จา้อบัอาย 

(27) 

ดกูร ผูม้กีเิลสในสนัดาน 

หลายต่อหลายอรุณ เราจากอาณาจกัรสวรรค์มายงัที่อาศยัของเจา้ และพบเจา้อยู่บนเตยีงอย่างสบาย 

สาละวนอยู่กบัผูอ้ื่น เราจงึรบีกลบัมายงัพมิานอนัรุ่งโรจน์ในชัว่พรบิตา และมไิด้เอ่ยถงึมนัต่อเหล่าเทพย

ดาในนิวาสเบือ้งบนของเรา 

(28) 
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ดกูร บุตรแห่งความอาร ี

เราเนรมติเจา้ขึน้มาจากศูนยภาพอนัว่างเปล่าดว้ยมตัตกิาแห่งบญัชาของเรา ทุกอะตอมและสาระของทุก

สรรพสิง่ เราเตรยีมไว้ให้ส าหรบัการฝึกสอนเจา้ ดงันี้ก่อนที่เจา้จะคลอดจากครรภ์มารดา เราได้เตรยีม

ต่อมน ้านมไว้ส าหรบัเจ้า ดวงตาที่จะดูแลเจ้า และหวัใจที่จะรกัเจ้า  เราเลี้ยงดูเจ้าอย่างเมตตารกัใคร่

ภายใต้ร่มเงาแห่งความปรานีของเรา และปกป้องเจ้าด้วยความกรุณา เจตนาของเราในทัง้หมดน้ีคือ 

เพื่อให้เจา้ไปถงึอาณาจกัรนิรนัดรข์องเราและคู่ควรกบัพระพรจากเรา  แต่ถงึกระนัน้เจา้ยงัไม่เอาใจใส่ 

และเมื่อเตบิโตขึน้ เจา้เฉยเมยต่อบุญคุณของเรา และหมกหมุ่นอยู่กบัจนิตนาการอนัไรส้าระของเจา้เอง

จนลมืสต ิเมนิหนีจากอานนของพระผูเ้ป็นมติร และไปอาศยัอยูใ่นส านกัของศตัรขูองเรา 

(29) 

ดกูร ทาสแห่งพภิพ 

หลายต่อหลายอรณุ สายลมแห่งความเมตตารกัใครข่องเราพดัมายงัเจา้ และพบเจา้หลบัสนิทอยู่บนเตยีง

แห่งความประมาท ดว้ยโศกาต่อสภาพของเจา้ สายลมของเราจงึพดักลบัไปทีเ่ดมิ 

(30) 

 

ดกูร บุตรแห่งปฐพ ี

หากเจา้ปรารถนาเรา จงอย่าแสวงหาใครอื่น หากเจา้อยากยลความงามของเรา จงปิดตาที่มองโลกและ

ทุกสรรพสิง่ในโลก เพราะความประสงค์ของเรากบัของผู้อื่นเป็นเสมอืนไฟกบัน ้า ไม่อาจอยู่ในหวัใจ

เดยีวกนัได ้

(31) 

ดกูร คนแปลกหน้าทีไ่ดม้าเป็นเพื่อน 

เทยีนในหวัใจของเจา้ถูกจุดขึน้ด้วยหตัถ์อนัทรงอานุภาพของเรา จงอย่าดบัเทยีนนัน้ดว้ยวายุแห่งอตัตา

และกเิลส ยารกัษาโรคภยัทัง้หมดของเจา้คอืการระลกึถงึเรา จงอย่าลมืสิง่นี้ จงให้ความรกัของเราเป็น

สมบตัลิ ้าค่าของเจา้และถนอมเอาไวเ้ป็นประหนึ่งสายตาและชวีติของเจา้เอง 

(32) 

ดกูร ภราดรของเรา 

จงสดบัฟงัวจนะทีน่่าอภริมยจ์ากมธุรสวาจาของเรา และจงดื่มสายธารแห่งความวสิุทธิจ์ากปรยีาวาทของ

เรา  จงเพาะเมลด็ของเมธาสวรรคใ์นดนิทีบ่รสิุทธิข์องหวัใจ และรดดว้ยน ้าแห่งความมัน่ใจ เพื่อว่าความรู้

และปญัญาของเราจะงอกขึน้มาอยา่งเขยีวขจใีนนครพสิุทธิข์องหวัใจของเจา้ 

(33) 

 

 



22 

 

ดกูร ผูท้ีอ่าศยัอยูใ่นสวรรคข์องเรา 

เราปลูกความรกัและมติรภาพของเจา้ไว้ในอุทยานสวรรค์ด้วยความเมตตารกัใคร่  และรดน ้าด้วยธารา

คุณของเรา บดัน้ีชัว่โมงแห่งการออกผลมาถงึแลว้ จงพยายามปกปกัรกัษาความรกัและมติรภาพนัน้ให้

รอดพน้จากไฟแห่งกเิลสตณัหา 

(34) 

ดกูร สหายของเรา 

จงดบัตะเกยีงแห่งความผดิพลาด และในหวัใจของเจา้นัน้จงจุดแสงสว่างแห่งการน าทางสวรรค ์เพราะใน

ไม่ช้า ณ เบื้องหน้าของพระผู้เป็นที่บูชา ผู้ตรวจสอบมนุษยชาตจิะไม่ยอมรบัสิง่ใดนอกจากคุณธรรมที่

พสิุทธิแ์ละการกระท าทีว่มิลบรสิุทธิ ์

(35) 

ดกูร บุตรแห่งธุล ี

คนฉลาดจะไมพ่ดูนอกจากจะมผีูฟ้งั ดงัเช่นผูท้ีถ่อืถ้วยน ้าจะยื่นน ้าใหก้ต่็อเมื่อเขาพบผูท้ีแ่สวงหา และคน

รกัจะไม่ร าพนัจากส่วนลกึของหวัใจจนกว่าจะได้พศิดูความงามของผู้ที่เขารกั ดงันัน้จงเพาะเมลด็แห่ง

ปญัญาและความรูใ้นดนิที่บรสิุทธิข์องหวัใจ และซ่อนเรน้ไว้จนกว่าไมด้อกแห่งเมธาสวรรคจ์ะงอกขึน้มา 

โดยอยา่ใหเ้ป้ือนโคลนตม 

(36) 

 ในบรรทดัแรกของธรรมจารกึไดร้บัการบนัทกึและลขิติ และภายในวหิารแห่งเทพมณเฑยีรของ

พระผูเ้ป็นเจา้ มวีจนะเหล่านี้ซ่อนเรน้อยู่: 

 

ดกูร คนรบัใชข้องเรา 

อย่าได้ละทิ้งอาณาจกัรอมตะเพื่อไปหาสิง่ที่ไม่จรีงั และอย่าละทิ้งอาณาจกัรสวรรค์เพราะตดิพนัอยู่ใน

กเิลส นี้คอืสายธารแห่งชวีตินิรนัดรท์ีม่ตี้นน ้ามาจากปากกาของผูท้รงปรานี ขอความสุขสวสัดจีงมแีด่ผูท้ี่

ไดด้ื่ม 

(37) 

ดกูร บุตรแห่งธรรม 

จงระเบดิกรงของเจา้ออก และเหนิขึน้สู่เวหาแห่งความวสิุทธิป์ระดุจนกฟีนิกซแ์ห่งความรกั จงปล่อยวาง

จากตนเอง และอาศยัอยูใ่นอาณาจกัรอนัพสิุทธิด์ว้ยดวงจติทีเ่ป่ียมไปดว้ยความปรานี 

(38) 
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ดกูร บุตรแห่งธุล ี

จงอย่าพอใจกับความสบายไปวนัๆ และอย่าพรากตัวเจ้าเองจากการพกัผ่อนชัว่นิรนัดร์ จงอย่าเอา

อุทยานแห่งความปีตอินนัตไ์ปแลกกบักองธุลขีองโลกทีไ่ม่จรีงันี้ จงทะยานจากคุกของเจา้ขึน้ไปสู่ทุ่งหญ้า

ไพโรจน์เบือ้งบน และบนิจากกรงของโลกนี้ขึน้ไปสู่สวรรรคท์ีไ่รอ้าณาบรเิวณ   (39) 

 

ดกูร คนรบัใชข้องเรา 

จงปลดตวัเจ้าเองออกจากพนัธนาการของโลกนี้ และปล่อยวญิญาณของเจา้ออกจากคุกแห่งอตัตา จง

ฉวยโอกาสนี้เพราะเจา้จะไมม่อีกีแลว้        

                                                                                                              (40) 

ดกูร บุตรของบรจิารกิาของเรา 

หากเจา้ไดเ้หน็อาณาจกัรอมตะ เจา้จะพยายามไปจากโลกอนิจจงันี้ แต่การปกปิดสิง่หนึ่งและเปิดเผยอกี

สิง่หนึ่งต่อเจา้ เป็นความลกึลบัทีไ่มม่ใีครเขา้ใจไดน้อกจากผูท้ีห่วัใจบรสิุทธิ ์    (41) 

 

ดกูร  คนรบัใชข้องเรา 

จงชะล้างความประสงคร์า้ยออกไปจากหวัใจ และเมื่อไรซ้ึ่งความรษิยา จงเขา้มาสู่ราชส านักสวรรค์แห่ง

ความวสิุทธิ ์           (42) 

 

ดกูร สหายของเรา 

จงเดนิบนหนทางที่พระผู้เป็นมติรทรงยนิด ีและรู้ไว้เถิดว่าความยนิดขีองพระองค์อยู่ที่ความยนิดขีอง

ประชาชนของพระองค ์นัน่คอื : คนเราไม่ควรเขา้ไปในบา้นของเพื่อนนอกเสยีจากเพื่อนจะยนิด ีไม่ยดึ

ครองสมบตัขิองเพื่อน ไมถ่อืว่าความประสงคข์องตนเองเหนือกว่าของเพื่อน และไม่เอาเปรยีบเพื่อน เจา้

ผูม้ปีญัญา จงตรกึตรองสิง่นี้         (43) 

 

ดกูร สหายแห่งบลัลงักข์องเรา 

อยา่ไดฟ้งัหรอืมองสิง่ชัว่รา้ย อย่าท าตวัเองใหต้กต ่า อย่าถอนหายใจหรอืร ่าไห ้จงอย่าพูดสิง่ชัว่รา้ย เพื่อ

ว่าผูอ้ื่นจะไมพ่ดูสิง่ชัว่รา้ยกบัเจา้ และอยา่ขยายขอ้บกพร่องของผูอ้ื่น เพื่อว่าขอ้บกพร่องของเจา้เองจะไม่

ใหญ่ขึน้ อยา่ปรารถนาความตกต ่าใหแ้ก่ผูอ้ื่น เพื่อว่าความตกต ่าของเจา้เองจะไม่ถูกเผย วนัเวลาของเจา้

คงอยูเ่พยีงชัว่แล่น ดงันัน้จงด าเนินชวีติดว้ยจติใจทีไ่ม่ด่างพรอ้ย ดว้ยหวัใจทีไ่รม้ลทนิ ดว้ยความคดิและ

อุปนิสยัทีว่สิุทธิ ์เพื่อว่าเจา้จะเป็นอสิระ และพอใจทีจ่ะละทิง้ร่างกายนี้ไปสู่สวรรคอ์นัเรน้ลบั และอาศยัอยู่

ในอาณาจกัรอนนัตไ์ปชัว่นิรนัดร ์ (44) 
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อนิจจา อนิจจา ดกูร ผูท้ีต่ดิอยูใ่นกเิลส 

เจา้ผ่านพระผูเ้ป็นทีร่กัยิง่ไปอยา่งรวดเรว็ประดุจฟ้าแลบ และหมกหมุ่นอยู่กบัความเพอ้ฝนัอนัชัว่รา้ย เจา้

คุกเข่าให้กบัจนิตนาการอนัไรส้าระของเจา้ และเรยีกมนัว่าสจัธรรม ดวงตาของเจา้หนัไปมองหนาม แต่

เจา้กลบัใหช้ื่อมนัว่าดอกไม ้ลมหายใจทีบ่รสิุทธิจ์ากเจา้กไ็ม่มแีมส้กัครัง้เดยีว ค าแนะน าของพระผู้เป็นที่

รกัยิง่เจา้กท็ิง้ไปกบัสายลม  และลบออกไปจากจารกึของหวัใจของเจา้ และเสมอืนเป็นสตัวป์่าในทุ่ง เจา้

เคลื่อนไหวและใชช้วีติอยูใ่นทุ่งหญา้แห่งกเิลสตณัหา      

                                                                    (45) 

ดกูร ภราดรผูร้ว่มทาง 

เหตุไฉนเจา้จงึละเลยการกล่าวถงึพระผูเ้ป็นทีร่กัและยงัท าตวัห่างไกลจากพระองค ์สาระของความงามอยู่

บนบลัลงักแ์ห่งความรุง่โรจน์ภายในปะร าอนัหาทีเ่ปรยีบมไิด ้แต่เจา้กลบัสาละวนอยู่กบัการต่อสูก้นัอย่าง

ไรส้าระ สุคนธรสแห่งความวสิุทธิก์ าลงัโชยมา และลมหายใจแห่งความอารพีดัมาแลว้ แต่พวกเจา้ทัง้หมด

กย็งัไมร่บัเอาไวแ้ละตกอยูใ่นความทุกขร์ะทมแสนสาหสั อนิจจาส าหรบัเจา้และพวกทีเ่ดนิตามรอยเทา้ใน

หนทางของเจา้           (46) 

 

ดกูร บุตรแห่งกเิลส 

จงเปลือ้งภษูาแห่งความทะนงและถอดเสือ้ผา้แห่งความจองหองออกเสยีเถดิ   (47) 

  
ในบรรทดัศกัดิส์ทิธิท์ีส่ามในธรรมจารกึทบัทมิ ปากกาสวรรคล์ขิติและบนัทกึวจนะเหล่านี้ไว้: 

 

ดกูร ภราดร 

 จงอดกลัน้ซึง่กนัและกนั และอยา่ผกูเสน่หาไวก้บัสรรพสิง่เบือ้งล่าง อย่าไดท้ะนงในยามรุ่งโรจน์หรอือดสู

ในยามตกต ่า ความงามของเราเป็นพยาน เราสรา้งสรรพสิง่ขึน้มาจากธุล ีและทุกสรรพสิง่จะกลบัคนืไปสู่

ธุล ี

            (48) 

ดกูร บุตรแห่งธุล ี

ผู้ยากไร้ถอนหายใจในยามค ่าคนื จงบอกคนร ่ารวยให้รู้ไว้ เพื่อมใิห้พวกเขาประมาทจนหลงทางไปสู่

ความหายนะและถูกพรากจากพฤกษาสวรรค์แห่งความมัง่คัง่ การให้และความเอื้อเฟ้ือคอืคุณลกัษณะ

ของเรา ขอความสุขสวสัดจีงมแีด่ผูท้ีป่ระดบัตนเองดว้ยคุณธรรมของเรา    (49) 
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ดกูร ผูม้กีเิลสในสนัดาน 

จงสละความโลภใหห้มดสิน้และแสวงหาความมกัน้อย เพราะคนโลภถูกพรากเสมอมา และผูม้กัน้อยเป็น

ทีร่กัและสรรเสรญิเสมอมา 

                                      (50) 

ดกูร บุตรของบรจิารกิาของเรา 

อย่าได้วติกในยามยากจนหรอืมัน่ใจในความร ่ารวยเพราะความยากจนจะตามมาด้วยความร ่ารวย และ

ความร ่ารวยจะตามมาดว้ยความยากจน แต่ความยากจนในทุกสิง่นอกจากพระผูเ้ป็นเจา้คอืของขวญัอนั

วิเศษ จงอย่าดูแคลน เพราะในที่สุดความยากจนนี้จะท าให้เจ้าร ่ารวยในพระผู้เป็นเจ้า และเจ้าจะรู้

ความหมายของวาทะทีว่่า “ ในความเป็นจรงิแลว้เจา้คอืผูย้ากจน” และวจนะศกัดิส์ทิธิท์ ีว่่า “พระผูเ้ป็นเจา้

คอืผูค้รอบครองทุกสรรพสิง่” และเจา้จะเป็นเสมอืนอรุโณทยัทีส่าดรศัมอี าไพบนขอบฟ้าแห่งหวัใจของคน

รกั และอาศยัอยูบ่นบลัลงักแ์ห่งความมัง่คัง่อยา่งไรก้งัวล      (51) 

 

ดกูร บุตรแห่งกเิลสผูป้ระมาท 

เจา้ยอมใหศ้ตัรเูขา้มาในบา้นของเราและขบัมติรของเราออกไป เพราะหวัใจของเจา้เทดิทูนความรกัของ

ผูอ้ื่นนอกเหนือไปจากเรา จงสดบัฟงัพจนาของพระผูเ้ป็นมติรและหนัมาสู่สวรรคข์องพระองค ์โลกยีมติร

แสวงหาประโยชน์ของตนเองจงึท าเป็นว่ารกักนัและกนั ส่วนพระผูเ้ป็นมติรแท้รกัเจา้เพื่อประโยชน์ของ

เจา้ แทจ้รงิแลว้พระองคท์นทุกขท์รมานนานปัการเพื่อน าทางใหเ้จา้ จงอย่าทรยศพระผูเ้ป็นมติร ไม่เพยีง

เท่านัน้ เจา้จงรบีไปหาพระองค ์วจนะเหล่านี้คอืดวงตะวนัแห่งสจัธรรมและความซื่อสตัยท์ีรุ่่งอรุณขึน้มา

เหนือขอบฟ้าแห่งปากกาของพระผูเ้ป็นนายแห่งนามทัง้ปวง จงสดบัฟงั เพื่อว่าเจา้จะไดย้นิวจนะของพระ

ผูเ้ป็นเจา้ พระผูท้รงช่วยเหลอืในภยนัตราย พระผูท้รงด ารงอยูด่ว้ยตนเอง 

(52) 

ดกูร เจา้ผูภ้มูใิจในความร ่ารวยทีไ่ม่จรีงั 

จงรู้ไว้เถิดว่าที่จรงิแล้ว ความมัง่คัง่คืออุปสรรคอันใหญ่หลวงระหว่างผู้แสวงหากบัสิง่ที่เขาปรารถนา 

ระหว่างคนรกักบัผู้ทีเ่ขารกั คนร ่ารวยน้อยคนนักที่จะไปถงึราชส านักอนัเป็นที่สถติของพระองค ์และได้

เขา้ไปในนครแห่งความพอใจและยอมจ านน ขอความสุขสวสัดจีงมแีด่ผูท้ีร่ ่ารวยแต่ไม่ถูกความร ่ารวยปิด

กัน้และพรากจากอาณาจกัรนิรนัดร ์ พระนามอนัยิง่ใหญ่ทีสุ่ดเป็นพยาน ความชชัวาลของผูม้ ัง่คัง่ดงักล่าว

จะสาดรศัมใีหแ้ก่ผูท้ีอ่าศยัอยูใ่นสวรรคป์ระดุจดวงอาทติยส์าดรศัมใีหแ้ก่ประชาชนบนโลก 

(53) 

ดกูร ผูร้ ่ารวยบนปฐพ ี

คนยากไรค้อืผูท้ีเ่ราฝากฝงัไวก้บัเจา้ จงพทิกัษ์สิง่ทีเ่ราฝากไว ้และอยา่เอาแต่สนใจความสบายของเจา้เอง 

            (54) 
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ดกูร บุตรแห่งกเิลส  

จงช าระตนเองใหบ้รสิุทธิป์ราศจากมลทนิของความร ่ารวย และเขา้ไปอยู่ในอาณาจกัรแห่งความยากจน

ดว้ยใจสงบนิ่ง เพื่อว่าเจา้จะไดด้ื่มน ้าอมฤตแห่งชวีตินิรนัดรจ์ากสายธาราแห่งความไม่ยดึมัน่  (55) 

 

ดกูร บุตรของเรา 

การอยูร่ว่มกบัผูไ้รศ้ลีธรรมจะทวคีวามทุกขโ์ศก ส่วนมติรภาพกบัผูม้ธีรรมจะชะลา้งสนิมออกไปจากหวัใจ 

ผู้ที่พยายามสนทนากับพระผู้เป็นเจ้า ขอให้เขาเป็นมิตรกับบรรดาผู้เป็นที่รกัของพระองค์ และผู้ที่

ตอ้งการไดย้นิวจนะของพระผูเ้ป็นเจา้ ขอใหเ้ขาสดบัฟงัวจขีองบรรดาผูท้ีพ่ระองคท์รงเลอืกสรร (56) 

 

ดกูร บุตรแห่งธุล ี

จงระวงั อย่าเดนิกบัผู้ไร้ศลีธรรม และอย่าแสวงหามติรภาพกบัเขา เพราะมติรภาพดงักล่าวจะเปลี่ยน

ความสว่างไสวของหวัใจเป็นไฟนรก        (57) 

 

ดกูร บุตรของบรจิารกิาของเรา 

หากเจา้ปรารถนาพรของพระวญิญาณบรสิุทธิ ์จงเป็นมติรกบัผูม้ธีรรม เพราะเขาไดด้ื่มถ้วยน ้าแห่งชวีตินิ

รนัดรจ์ากมอืของพระผูเ้ป็นอมตะ และเป็นประหนึ่งแสงอรณุทีป่ลุกหวัใจของคนตาย   (58) 

 

ดกูร ผูป้ระมาท 

อย่าคดิว่าความลบัในหวัใจของเจา้จะไม่มใีครรู ้ไม่เพยีงเท่านัน้ จงแน่ใจได้เลยว่า ความลบัเหล่านัน้ถูก

จารกึไวเ้ป็นอกัขระทีช่ดัเจน และประจกัษ์แจง้ส าหรบัพระผูเ้ป็นเจา้     (59) 

 

ดกูร สหาย 

แท้จรงิแล้วเรากล่าวว่า อะไรก็ตามที่เจ้าปกปิดไว้ในหวัใจ เป็นที่เปิดเผยและชดัแจ้งประดุจทิวากาล

ส าหรบัเรา แต่ทีม่นัซ่อนเรน้อยูไ่ดน้ัน้เป็นเพราะความกรณุาของเรา มใิช่ความคู่ควรของเจา้  

                                                                                                              (60) 

ดกูร บุตรแห่งมนุษย ์

มหาสมุทรแห่งความปรานีทีห่ยัง่ไม่ถงึของเราได้หยดน ้าคา้งมาใหป้ระชาชนบนโลก แต่เราไม่เหน็มใีคร

หนัมา เพราะว่าทุกคนเมนิน ้าอมฤตแห่งเอกภาพ แลว้ไปหาตะกอนสกปรกทีไ่ม่บรสิุทธิ ์พวกเขาทิง้ถ้วย

น ้าแห่งความงามอมตะและพอใจอยูก่บัถว้ยน ้าโลกยี ์สิง่ทีเ่ขาพอใจนัน้ช่างต ่าชา้   (61) 
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ดกูร บุตรแห่งธุล ี

อย่าเมนิน ้าอมฤตของพระผู้เป็นทีร่กัอมตะ และอย่าพศิดูตะกอนสกปรกแห่งโลกยี ์จงรบัถ้วยน ้าจากมอื

ของผู้ที่มาจากสวรรค์ เพื่อว่าปญัญาทัง้ปวงจะเป็นของเจา้ และเจา้จะได้ยนิสุรเสยีงเรน้ลบัขานมาจาก

อาณาจกัรทีซ่่อนเรน้จากสายตา เจา้ผูใ้ฝ่ต ่า จงแผดเสยีง เหตุไฉนเจา้เมนิน ้าอมฤตทีไ่ม่รูส้ ิน้ของเรา แลว้

ไปหาน ้าทีต่อ้งเหอืดแหง้ไป         (62) 

 

ดกูร ประชาชนทัง้หลายของโลก 

จงรูไ้วด้ว้ยว่า ความหายนะทีค่าดไมถ่งึก าลงัตดิตามเจา้ และโทษทณัฑอ์ันสาหสัรอคอยเจา้อยู่ อย่าคดิว่า

การกระท าของเจา้ถูกลบไปจากสายตาของเรา ความงามของเราเป็นพยาน ! การกระท าทัง้หมดของเจา้

นัน้ ปากกาของเราไดจ้ารกึไวเ้ป็นอกัขระทีช่ดัเจนบนแผ่นมรกต     (63) 

 

ดกูร ผูก้ดขีบ่นพภิพ 

จงวางมอืจากการกดขี ่เพราะเราไดป้ฏญิญาณไวว้่า จะไม่ใหอ้ภัยผูท้ีไ่ม่ยุตธิรรม ปฏญิญานี้เปลีย่นแปลง

ไมไ่ดเ้พราะเราไดป้ระกาศติไวใ้นธรรมจารกึ และประทบัดว้ยลญัจกรอนัรุง่โรจน์ของเรา  (64) 

 

ดกูร ผูพ้ยศ 

ความอดกลัน้ของเรากลบัท าใหเ้จา้ไดใ้จ และความทรมานอนัยาวนานของเรายิง่ท าใหเ้จา้ไม่เอาใจใส่ จน

กเิลสของเจา้ควบม้าอย่างคกึคะนองบนเส้นทางอนัตรายไปสู่ความหายนะ เจ้าคดิหรอืว่าเราไม่สนใจ

หรอืไมรู่ ้           (65) 

 

ดกูร ผูอ้พยพ 

ลิน้ทีเ่ราออกแบบไวใ้หก้ล่าวถงึเรานัน้ อย่าท าใหด้่างพรอ้ยดว้ยการนินทา หากไฟแห่งอตัตาครอบง าเจา้ 

จงนึกถงึขอ้บกพรอ่งของเจา้เองมใิช่ขอ้บกพร่องของสิง่สรา้งสรรคข์องเรา เพราะว่าพวกเจา้แต่ละคนรูจ้กั

ตวัเองดกีว่ารูจ้กัผูอ้ื่น          (66) 

 

ดกูร บุตรแห่งความเพอ้ฝนั 

จงรูไ้วด้ว้ยว่า เมือ่อรโุณทยัทอดรศัมมีายงัขอบฟ้าแห่งความบรสิุทธิอ์นนัต์ ความลบัและกรรมชัว่ทีก่ระท า

ไวใ้นรตัตกิาลจะถูกเผยใหป้ระจกัษ์ต่อประชาชนบนโลก      (67) 
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ดกูร วชัพชืทีง่อกขึน้มาจากดนิ 

เหตุไฉนมอืสกปรกของเจา้ไม่สมัผสัเสือ้ผ้าของเจา้เองเสยีก่อน และท าไมหวัใจที่เป้ือนด้วยกเิลสตณัหา

ของเจา้จงึพยายามเขา้มาสู่อาณาจกัรอนัวสิุทธิแ์ละสนทนากบัเรา สิง่ทีเ่จา้ปรารถนายงัอยู่ไกลจากเจา้นัก

            (68) 

ดกูร บุตรของอดมั 

วาจาและการกระท าที่ดงีามบรสิุทธิน์ัน้ไปสู่สวรรค์อนัรุ่งโรจน์ จงพยายามให้การกระท าของเจา้บรสิุทธิ ์

ปราศจากธุลแีห่งอตัตาและความเสแสรง้ และใหเ้ป็นทีโ่ปรดปราณ ณ ราชส านักแห่งความรุ่งโรจน์ เพราะ

ในไมช่า้ ณ เบือ้งหน้าของพระผูเ้ป็นทีบู่ชา ผูต้รวจสอบมนุษยชาตจิะไม่ยอมรบัสิง่ใดนอกจากคุณธรรมที่

พสิุทธิแ์ละการกระท าทีว่มิลบรสิุทธิ ์น้ีคอืดวงตะวนัแห่งปญัญาและความลกึลบัสวรรคท์ีส่าดรศัมอียู่เหนือ

ขอบฟ้าแห่งพระประสงคเ์บือ้งบน ขอพระพรจงมแีด่ผูท้ ีห่นัมารบัแสง    (69) 

 

ดกูร บุตรแห่งโลกยี ์

ภาวะแห่งชวีตินัน้น่าอภริมยห์ากเจา้บรรลุถงึ อาณาจกัรนิรนัดรน์ัน้รุ่งโรจน์หากเจา้หลุดพ้นไปจากโลก

สงัขาร ความปีตทิี่บรสิุทธิน์ัน้หวานหากเจา้ไดด้ื่มถ้วยน ้าศกัดิส์ทิธิจ์ากมอืของพระศาสดาหนุ่ม  หากเจา้

บรรลุถงึสภาวะน้ีเจา้จะเป็นอสิระจากวนิิบาตและความตาย อสิระจากความตรากตร าและบาป (70) 

 

ดกูร สหายของเรา 

จงระลกึถงึปฏญิญาทีเ่จา้สญัญากบัเราบนภูเขาปารานในอาณาบรเิวณอนัวสิุทธิแ์ห่งซามาน เราไดใ้หห้มู่

เทวญัและผู้ที่อาศยัอยู่ในนครอนันต์มาเป็นพยาน จนถึงบดันี้เราไม่เห็นมใีครซื่อสตัย์ต่อพระปฏญิญา 

แน่นอนเลยว่า ความทะนงและความพยศได้ลบปฏญิญานัน้ออกไปจากหวัใจจนไม่เหลอืร่องรอย แมว้่า

เราทราบด ีเรากย็งัคอยและมไิดเ้ปิดเผยสิง่นี้       (71) 

 

ดกูร คนรบัใชข้องเรา 

เจ้าเป็นเสมอืนดาบที่หลอมไว้อย่างดแีละซ่อนคมอยู่ในฝกัซึ่งคุณค่าของมนัยงัไม่เป็นที่ทราบของช่าง 

ดงันัน้จงออกมาจากฝกัแห่งอตัตาและกเิลส เพื่อว่าคุณค่าของเจา้จะประจกัษ์ชดัและเรอืงรองไปทัว่พภิพ 

             (72) 

ดกูร สหายของเรา 

เจา้คอืดวงตะวนับนนภาแห่งความวสิุทธิข์องเรา อย่าใหม้ลทนิทางโลกบดบงัรศัมขีองเจา้ จงฉีกม่านแห่ง

ความประมาททิง้ไป และออกมาจากหลงักอ้นเมฆอยา่งสว่างไสวเพื่ออาบแสงแห่งชวีติใหแ้ก่ทุกสรรพสิง่ 

(73) 

 



29 

 

ดกูร บุตรแห่งความทะนง 

เจา้ละทิง้อาณาจกัรอนัไมรู่ส้ ิน้ของเราไป เพราะเหน็แก่อาณาจกัรทีไ่มจ่รีงั และเอาเสือ้ผา้สฉูีดฉาดมาใส่โอ้

อวด ความงามของเราเป็นพยาน เราจะลบสหีลากหลายเหล่านี้ใหห้มด และรวบรวมทุกคนไวใ้นดนิเพยีง

สเีดยีว ยกเวน้ผูท้ีเ่ลอืกสขีองเราและไมเ่ป้ือนสอีื่น       (74) 

 

ดกูร บุตรแห่งความประมาท 

อย่าผูกเสน่หาไวก้บัอาณาจกัรที่ไม่จรีงัหรอืปลื้มปีตใินอาณาจกัรนัน้ เจา้เป็นเสมอืนวหิคทีข่บัรอ้งอยู่บน

คบไมอ้ย่างมัน่ใจโดยไม่ระวงั จนกระทัง่พรานมจัจุราชยงิเจา้ร่วงลงมาบนดนิอย่างทันใด เสยีงเพลง รูป

โฉมและสสีนักส็ิน้ไปไมเ่หลอืรอ่งรอย ดกูร ทาสของกเิลส จงมสีต ิ     (75) 

 

ดกูร บุตรแห่งบรจิารกิาของเรา 

การแนะน าใหด้ว้ยค าพูดเสมอมา ถงึเวลาแลว้ทีจ่ะใหด้ว้ยการกระท า ทุกคนต้องแสดงออกถงึการกระท า

ทีว่สิุทธิ ์เพราะค าพูดนัน้ทุกคนมไีดเ้หมอืนกนั แต่การกระท ามแีต่ในผูท้ี่เรารกัเท่านัน้ ดงันัน้จงพยายาม

ดว้ยหวัใจและวญิญาณใหต้วัเจา้ต่างจากคนอื่นทีก่ารกระท า นี้คอืค าแนะน าทีเ่ราใหไ้วแ้ก่เจา้ในธรรมจารกึ

ทีศ่กัดิส์ทิธิแ์ละวโิรจน์          (76) 

 

ดกูร บุตรแห่งความยตุธิรรม 

ในยามราตร ีความงามของพระผูเ้ป็นอมตะลงจากยอดมรกตแห่งความซื่อสตัยม์ายงัซาดราตูร มนัทาฮา* 

และร ่าไห้จนหมู่เทวดาและผู้ที่อาศยัอยู่ในอาณาจกัรเบื้องบนคร ่าครวญต่อความโศกเศร้าของพระองค ์

ครัน้แลว้มคี าถามเอ่ยขึน้มาว่า เหตุไฉนจงึพลิาปร ่าไห ้พระองคท์รงตอบว่า : ขา้พเจา้ไดร้บับญัชาใหร้อ

คอยอยูบ่นเนินเขาแห่งความซื่อสตัยเ์พื่อสดูสุคนธรสแห่งความภกัด ีแต่กไ็ม่เหน็มมีาจากชาวโลก เมื่อถูก

เรยีกให้กลบัไป ดูซ ิขา้พเจา้เหน็นกพริาบแห่งความบรสิุทธิถ์ูกทรมานอย่างเจบ็ปวดในอุ้งเลบ็ของสุนัข

บนพภิพ ครัน้แลว้อามาสวรรคร์บีออกมาจากคฤหาสน์เรน้ลบัดว้ยใบหน้าทีผุ่ดผ่อง และถามชื่อพวกเขา 

จงึไดท้ราบหมดยกเวน้หน่ึงชื่อ และเมือ่รบเรา้ พยญัชนะแรกของชื่อนัน้จงึเปล่งออกมา ครัน้แลว้บรรดาผู้

ทีอ่าศยัอยูใ่นพมิานรบีออกมาจากเทวาวาสอนัรุ่งโรจน์ และเมื่อพยญัชนะทีส่องเปล่งออกมา พวกเขาทุก

คนลม้ลงบนพืน้ดนิ ในชัว่ขณะนัน้ มเีสยีงมาจากสถูปขา้งในว่า “เท่านัน้เถดิพอแลว้” แทจ้รงิแลว้เราเป็น

พยานต่อสิง่ทีพ่วกเขาเคยท าและก าลงัท าอยูข่ณะน้ี      (77) 

 

 * คอืสญัลกัษณ์ทีห่มายถงึพระศาสดา 
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ดกูร บรจิารกิาของเรา 

จงดื่มสายธารแห่งความลกึลบัสวรรค์จากวาจาของพระผูท้รงปรานี จงยลความอ าไพของดวงตะวนัแห่ง

ปญัญาจากอรุโณทยัแห่งพจนาสวรรค ์จงเพาะเมลด็แห่งปญัญาของเราในดนิที่บรสิุทธิข์องหวัใจ และรด

ดว้ยน ้าแห่งความมัน่ใจ เพื่อว่าไมด้อกแห่งความรูแ้ละปญัญาจะงอกขึน้มาอย่างเขยีวขจจีากนครพสิุทธิ ์

ของหวัใจ           (78) 

 

ดกูร บุตรแห่งกเิลส 

อกีนานเท่าไหร่เจา้จะเหนิอยู่ในอาณาจกัรของกเิลส เราให้ปีกแก่เจ้าไว้เพื่อโบยบนิไปสู่อาณาจกัรแห่ง

ความวสิุทธอ์นัเรน้ลบั มใิช่ใหบ้นิไปในความเพอ้ฝนัอนัชัว่รา้ย เช่นกนั เราใหห้วแีก่เจา้เพื่อใหเ้จา้หวเีกศา

ทีเ่งางามของเรา มใิช่ใหไ้วเ้ฉือนกรรฐข์องเรา       (79) 

 

ดกูร คนรบัใชข้องเรา 

เจา้คอืตน้ไมใ้นสวนของเรา เจา้ต้องออกผลทีล่ ้าเลศิ เพื่อว่าเจา้เองและผูอ้ื่นจะไดร้บัประโยชน์จากผลนัน้ 

ดูกร มนุษยผ์ู้มปีญัญา เป็นหน้าทีข่องทุกคนทีจ่ะประกอบอาชพีและวชิาชพี เพราะในนัน้มคีวามลบัแห่ง

ความมัง่คัง่อยู่ เพราะผลขึ้นอยู่กับวิธกีาร และความกรุณาของพระผู้เป็นเจ้าเพียงพอส าหรบัเจ้าทุก

ประการ ตน้ไมท้ีไ่มอ่อกผลนัน้เหมาะส าหรบักองไฟ      

                                                                                                             (80) 

ดกูร คนรบัใชข้องเรา 

มนุษยท์ี่ต ่าทีสุ่ดคอืผู้ทีไ่ม่มผีลผลติบนโลก แทจ้รงิแล้วมนุษยด์งักล่าวนับว่าเป็นเสมอืนคนตาย ไม่เพยีง

เท่านัน้ ในสายตาของพระผูเ้ป็นเจา้ คนตายยงัดกีว่าผูท้ีเ่กยีจครา้นและไรค้่า   (81) 

 

ดกูร คนรบัใชข้องเรา 

มนุษยท์ีด่ทีีสุ่ดคอืผูท้ีเ่ลีย้งชพีดว้ยการประกอบอาชพี และใชจ้่ายส าหรบัตนเองและญาตพิีน้่องดว้ยความ

รกัในพระผูเ้ป็นเจา้ พระผูเ้ป็นนายแห่งโลกทัง้ปวง       (82) 

 

ดว้ยความกรณุาของพระผูเ้ป็นเจา้ เจา้สาวทีเ่รน้ลบัน่าพศิวงซึง่ก่อนน้ีซ่อนอยูใ่นวาทะ มาบดันี้ไดถู้กแสดง

ใหป้รากฏชดัประดุจรศัมอี าไพของความงามของพระผูเ้ป็นทีร่กัยิง่ ดูกร สหาย เราขอเป็นพยานว่า ความ

กรณุาบรบิูรณ์แลว้ การแสดงเหตุผลส าเรจ็แลว้ ขอ้พสิูจน์ประจกัษ์แจง้แลว้ และหลกัฐานไดร้บัการยนืยนั

แลว้ บดันี้ขอดูว่าความพยายามของเจา้ในหนทางแห่งความไม่ยดึมัน่จะบงัเกดิผลอนัใด นี้คอืวธิทีีพ่ระผู้

เป็นเจา้ทรงโปรดเจา้และบรรดาผูท้ีอ่ยู่ในสวรรคแ์ละบนโลก ขอความสรรเสรญิจงมแีด่พระผูเ้ป็นเจา้ พระ

ผูเ้ป็นนายแห่งภพทัง้ปวง 
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ค าอธิบายค าศพัท ์

กรรฐ ์  คอ 

กุฎาธาร ยอด 

เกศา  ผม 

ไกวลั  ชัน้สวรรค ์

จรบาท  เดนิดว้ยเทา้ 

จกัษุบถ  สายตา 

จรินัดร  เวลวสบืเนื่องมานาน 

ชรรนิ  ประดบั 

ชชัวาล  สว่าง รุง่เรอืง 

ทวิากาล เวลากลางวนั 

ทุรศั  ไกล 

เทวารณัย ์ สวนสวรรค ์

เทวาวาส ทีอ่ยูข่องเทวดา 

เทวญั  ชาวสวรรค ์

ธารา  สายน ้า 

นภา  ทอ้งฟ้า 

นฤมติ  สรา้ง 

นิวาส  ทีอ่าศยั 

นิศาชล  น ้าคา้ง 

เนรมติ  บนัดาลใหม้ขีึน้ 

บรจิารกิา หญงิรบัใช ้

บรบิาล  ดแูลรกัษา 

บุหงา  ดอกไม ้

ปฏญิญา ค ามัน่สญัญา 

ปรมตัถ ์ ความเป็นทีสุ่ด 

ประทนิ  ท าใหส้ะอาด 

ปรดีา  อิม่ใจ ยนิด ี

ปรยีาวาท ค าพดูทีห่วาน 

พจนา   ถอ้ยค า 
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พกัตรากฤต ิ โฉมหน้า 

พมิาน  ทีอ่ยูข่องเทวดา 

พลิาป  คร ่าครวญ รอ้งไห้ 

พศิ  เพ่งด ู

พสิุทธิ ์  บรสิุทธิ ์

ไพโรจน์  รุง่เรอืง สุกใส 

ภราดร ภราดา พีช่าย น้องชาย 

มธุรสวาจา ค าพดูทีอ่่อนหวาน 

มธุรา  ความหวาน 

มโนทยั  ตัง้ขึน้แต่ใจ 

มตัตกิา  ดนิ ดนิเหนียว 

มธัยนัห ์ เทีย่งวนั 

เมทนี  แผ่นดนิ 

เมธา  ปญัญา ความรู ้

เมลิ  ด ู

ยล  มองดู 

รตัตกิาล  เวลากลางคนื 

ราชศกัดา อ านาจของพระราชา 

ราพณาสรู สญูเสยีจนหมด   

ราว ี  รบกวน 

ร าพนั  พร ่าพรรณาตามอารมณ์ 

รจุริา  งาม สว่าง รุง่เรอืง 

รจุ ี  แสง ความรุง่เรอืง 

ลกัษม ี  ความเจรญิ เป็นมงคล 

ลญัฉกร  ตราประทบั 

วจนะ วจ ีวาทะ ค าพดู ถอ้ยค า 

วายุ  ลม 

วจิ ิ  คลื่น 

วชิชา  ความรูแ้จง้ 

วนิิบาต  การท าลาย 

วภิาดา  สว่าง 
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วมิล  ไรม้ลทนิ 

วโิรจน์  สว่าง รุง่เรอืง 

วสิุทธิ ์  บรสิุทธิ ์

โวหาร  ส านวน ถอ้ยค า 

ศูนยภาพ ความไม่มอีะไร ว่างเปล่า 

สดบัตรบัฟงั ฟงัดว้ยความเอาใจใส่ 

สมนัต์  ใกลเ้คยีง 

สนันิวาส ทีอ่ยู ่  

สุคนธรส กลิน่หอม   

เสาวนา  การฟงั  

องคุล ี  นิ้วมอื 

อนนัต ์  ไมม่สีิน้สุด 

อภริด ี  ความยนิดยีิง่ 

อภริมย ์ รืน่เรงิยนิด ี

อภริกัษ์  รกัษษป้องกนั 

อมตะ  ไมต่าย 

อมร  ยัง่ยนื ไมต่าย  

อมฤต  น ้าทพิย ์

อรโุณทยั เวลาพระอาทติยข์ึน้ 

อวชิชา  ความไม่รู ้ความเขลา 

อานน  ช่อง ประตู 

อาภา   รศัม ีความสว่าง 

อามา  หญงิรบัใช ้

อ าไพ  งาม สว่าง 

อุทยาน  สวน 

อุรา  อก 

อุษา  เชา้ตรู ่แสงเงนิแสงทอง 

โอฬาร  ใหญ่โต ยิง่ใหญ่ โอ่โถง 

 


