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สภายุตธิรรมสากล 
ศูนย์กลางบาไฮแห่งโลก 
5  มีนาคม  ค.ศ. 1993 

 
เรียน  บาไฮศาสนิกชนทัว่โลก 
เพื่อนบาไฮท่ีรัก 
 

คีตาบีอคัดสั  คมัภีร์ท่ีท่านศาสนภิบาลของศาสนาของพระผูเ้ป็นเจา้พรรณนาไวด้ว้ยพจน์อนัสูงส่งวา่ 
“เป็นคลงัท่ีประเมินค่ามิไดท่ี้เก็บรักษาความชชัวาลท่ีสุดท่ีเรืองมาจากปัญญาของพระบาฮาอุลลาห์ไวต้ลอด
กาล  เป็นกฎบตัรของระบบโลกของพระองค์  เป็นคมัภีร์หลกัของกฎของพระองค์  เป็นสัญญาณน ามาก่อน
พระปฏิญญาของพระองค ์ เป็นผลงานส าคญัท่ีบรรจุค าเค่ียวเข็ญท่ีประเสริฐสุด  ค  าประกาศท่ีมีน ้ าหนกัท่ีสุด  
และค าพยากรณ์ท่ีเป็นลางจ านวนหน่ึงของพระองค ์ และไดรั้บการเปิดเผยระหว่างท่ีความทุกขท์รมานของ
พระองค์มาถึงขีดสุด  ขณะท่ีผูป้กครองทั้งหลายของโลกละทิ้งพระองค”์  เรารู้สึกเป็นเกียรติท่ีจะประกาศว่า  
คมัภีร์ท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสุดน้ีฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษพร้อมกบัค าอธิบายประกอบอยา่งลน้หลาม  จะเปิดตวัต่อ
ชุมชนของบาฮาในวนันอร์รูซ 

ค าท่ีพระบาฮาอุลลาห์ใช้ขนานนามคมัภีร์น้ีคือ “คนัชั่งท่ีไม่มีผิดพลาด” “หนทางตรง” “ผูก้ระตุน้
มนุษยชาติ” “บ่อเกิดแห่งความสุขท่ีแทจ้ริง”  บ่งบอกความส าคญัเป็นพิเศษของคมัภีร์น้ี  เป็นความส าคญัท่ีน่า
พิศวงเม่ือพิจารณาดว้ยความตระหนกัในถอ้ยค าของท่านโชกิ เอฟเฟนดิว่า  คมัภีร์น้ีคือ “คมัภีร์หลกัของกฎ
ท่ีศาสนทูตยะซายาคาดการณ์ไว ้ และผูป้ระพนัธ์วนัส้ินโลกไดพ้รรณาไวว้า่เป็น ‘นภาใหม่’ และ ‘พิภพใหม่’ 
เป็น ‘วหิารของพระผูเ้ป็นเจา้’ เป็น ‘นครศกัด์ิสิทธ์ิ’ เป็น ‘เจา้สาว’ และ ‘เยรูซาเลมใหม่ท่ีลงมาจากพระผูเ้ป็น
เจา้’”  ค  าอุปมาแห่งความหวงัดงักล่าวจากคมัภีร์ศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลาย ได้รับการเล่าขานมาหลายยุคสมยัซ่ึง
กระตุ้นจินตนาการและความคาดหวงัของผูค้นหลายชั่วอายุ  และบดัน้ีในท่ีสุดในยุคศาสนาใหม่น้ีก็ได้
กลายเป็นจริงอยูใ่นคมัภีร์แม่บทของการเปิดเผยพระธรรมของพระบาฮาอุลลาห์ ผูเ้ป็นพระศาสดาตามพนัธ
สัญญาของทุกยคุสมยั 

การพิมพ์คัมภีร์น้ีเป็นภาษาอังกฤษเป็นการบรรลุเป้าหมายส าคัญข้อหน่ึงในแผนงานหกปี  
นอกเหนือจากน้ีแลว้ยงัเร่ิมเป็นไปตามท่ีพระอบัดุลบาฮาทรงคาดหมายไวเ้ก่ียวกบัการพิมพค์มัภีร์น้ีเป็นภาษา
ต่างๆ  อีกทั้งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของท่านโชกิ เอฟเฟนดิ ท่ีแปลคมัภีร์น้ีส่วนหน่ึงเป็นภาษาองักฤษดว้ยตวั
ท่านเอง  และแพร่ค าแปลดงักล่าวไปตามจดหมายของท่านและประมวลธรรมลิขิตของพระบาฮาอุลลาห์  
ท่านยงัไดริ้เร่ิมขั้นตอนในปี ค.ศ.1955 เพื่อเตรียมประมวลกฎและบทบญัญติัอย่างย่อของคีตาบีอคัดสัเป็น 
“การโหมโรงท่ีจ าเป็นก่อนการแปลและพิมพเ์น้ือหาทั้งหมดในท่ีสุด”  น้ีเป็นงานท่ีท่านท าคืบหนา้ไปไดม้าก
ทีเดียว  และสภายุติธรรมสากลไดท้  าต่อจนเสร็จส้ินสมบูรณ์ในปี ค.ศ.1973 ซ่ึงเป็นครบรอบหน่ึงร้อยปีของ
การเปิดเผยคมัภีร์น้ีตามท่ีท่านโชกิ เอฟเฟนดิ ยนืยนัวา่เกิดข้ึน “ไม่นานหลงัจากท่ีพระบาฮาอุลลาห์ถูกยา้ยมาท่ี
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บา้นของอูดิ  คามมาร์ (ราวปี ค.ศ.1873) ขณะท่ีความทุกข์ยากยงัคงรุมลอ้มและทรมานพระองค์   ซ่ึงมาจาก
การกระท าของบรรดาศตัรูและผูท่ี้แสดงตวัวา่นบัถือศาสนาของพระองค”์ 

การท่ีผูอ่้านชาวตะวนัตกสามารถเขา้ถึงคีตาบีอคัดสัท่ีไดรั้บรองการแปลเป็นหน่ึงในภาษาหลกัของ
ตนเป็นคร้ังแรก  จะขยายขอบเขตอิทธิพลของคมัภีร์น้ีออกไปอยา่งมาก  เป็นการเปิดประตูไปสู่ขบวนการอนั
ไพศาลของการพฒันาบุคคลและชุมชน  ซ่ึงจะมีพลงัมากข้ึนในการผลกัดนัการเปล่ียนแปลงประชาชนและ
ชาติทั้งหลาย  เม่ือคมัภีร์น้ีถูกแปลเป็นภาษาอ่ืนๆ อีก  การท่ีคมัภีร์ท่ีทรงอานุภาพเหลือคณนาและเทิดไวสู้งน้ี  
ควรพิมพอ์อกมาเป็นฉบบัภาษาองักฤษในเวลาน้ีท่ามกลางความสับสนมากมายหลายอยา่งของโลกท่ีขดัแยง้
กบัตวัเอง  เป็นการสาธิตถึงความมัน่ใจในการปรากฏข้ึนมาของสังคมโลกท่ีสันติสุขและมีอารยธรรมในท่ีสุด  
การท่ีคมัภีร์ฉบบัภาษาองักฤษน้ีควรพิมพอ์อกมาในระหว่างช่วงเวลาครบรอบหน่ึงร้อยปีของการเสด็จข้ึนสู่
สวรรคข์องพระผูลิ้ขิตคมัภีร์  และการเปิดฉากพระปฏิญญาของพระองค์  จะทวีอานุภาพของปีศกัด์ิสิทธ์ิซ่ึง
เป็นครบรอบปีท่ีส าคญัใหเ้ป็นท่ีเด่นชดัยิง่ข้ึน  

คมัภีร์ท่ีศกัด์ิสิทธ์ิเหลือพรรณนาเช่นน้ีในตวัมนัเอง  คือสัญลกัษณ์แห่งความยิ่งใหญ่ท่ีไม่มีเปรียบ
ปานของการเปิดเผยพระธรรมของพระบาฮาอุลลาห์  และเป็นเคร่ืองเต่ือนใจท่ีมีพลงัอยา่งแทจ้ริงวา่  ทุกส่ิงท่ี
หลัง่มาจากปากกาท่ีอุดมไปดว้ยสัจธรรมของพระองค์  ควรเป็นท่ีเคารพอยา่งสูง  ขอให้มิตรสหายของพระผู ้
เป็นเจา้นึกถึงสถานะอนัประเสริฐของคมัภีร์น้ีในหมู่พระธรรมศกัด์ิสิทธ์ิของศาสนาอยู่เสมอ  ขอให้ถนอม
คมัภีร์น้ีเสมือนเป็นขนมปังแห่งชีวิต  ขอให้ถือว่าการครอบครองคมัภีร์น้ีเป็นเกียรติท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ  เป็นมรดกท่ี
ประเมินค่ามิไดจ้ากปากกาของพระผูท้รงความสูงส่งท่ีสุด  เป็นบ่อเกิดแห่งความอารีท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดของพระผู ้
เป็นเจา้ต่อบรรดาผูท่ี้พระองคส์ร้าง  ขอให้วางใจทั้งหมดในขอ้ก าหนดในคมัภีร์  ขอให้สวดวจนะในคมัภีร์น้ี  
ศึกษาเน้ือหาของคมัภีร์น้ี  ยึดถือค าเค่ียวเข็ญในคมัภีร์น้ี  และดงัน้ีเปล่ียนแปลงชีวิตของตนตามมาตรฐาน
สวรรคข์องคมัภีร์น้ี 

ขอให้เราส าราญใจ  ขอให้ใจของเราเป่ียมไปดว้ยความสุขลน้ท่ีเกิดจากการประกาศของพระผูท้รง
ความงามท่ีวสุิทธ์ิเก่ียวกบัคมัภีร์แม่บทของยคุศาสนาของพระองค ์ เม่ือพระองคก์ล่าววา่ : “เราประกาศข่าวดี
ต่อทุกคนเก่ียวกบัส่ิงท่ีเราเปิดเผยไวใ้นคมัภีร์ท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสุดของเรา  ซ่ึงบนขอบฟ้าของคมัภีร์น้ี  ดวงตะวนั
แห่งบทบญัญติัของเราส่องแสงมายงัผูส้ังเกตและผูถู้กสังเกตทุกคน”  ขอให้เราเป็นผูค้  ้าจุนกฎและหลกัธรรม
ของคมัภีร์น้ีอยา่งคู่ควรท่ีจะไดรั้บพรท่ีพระองคส์ัญญาไวอ้ย่างเลอเลิศว่า : “พระพรจงมีแด่ผูท่ี้อ่านคมัภีร์น้ี
อยา่งถ่ีถว้น! พระพรจงมีแด่ผูท่ี้เขา้ใจคมัภีร์น้ี!  พระพรจงมีแด่ผูท่ี้ใคร่ครวญคมัภีร์น้ี!  พระพรจงมีแด่ผูท่ี้
ตรึกตรองความหมายในคมัภีร์น้ี!  ขอบเขตของคมัภีร์น้ีไพศาลยิ่งจนห้อมลอ้มมวลมนุษยก่์อนท่ีมนุษยจ์ะ
ยอมรับคมัภีร์น้ี  ในไม่ชา้อานุภาพสูงสุด  อิทธิพลแทรกซ้อน  และความยิ่งใหญ่ของอ านาจของคมัภีร์น้ีจะถูก
แสดงใหป้รากฏบนพิภพ  แทจ้ริงแลว้พระผูเ้ป็นเจา้ของเจา้คือพระผูท้รงรอบรู้ พระผูท้รงรับทราบทุกอยา่ง” 
 

สภายุติธรรมสากล 
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คตีาบอีคัดสั 

(คมัภีร์ท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสุด) 
 

 

Kitab-i-Aqdas 
(The Most Holy Book) 
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สารบัญ 
 

หนา้ 
บทน า                                                                                                            
ค าน า                                                                                                           
ค าพรรณนาเก่ียวกบัคีตาบีอคัดสั โดยท่านโชกิ เอฟเฟนดิ                                            
คีตาบีอคัดัส                                                                                                                       
พระธรรมเสริมบางส่วน                                                                                      
ค าถามและค าตอบ                                                                                          
ประมวลกฎและบญัญติัอยา่งยอ่ของคีตาบีอคัดสั                                                     
หมายเหตุ                                                                                   
อภิธาน 
ภาคผนวก : ต าแหน่งของคีตาบีอคัดสัในวรรณกรรมบาไฮ 
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บทน า 
           

ในปี ค.ศ. 1953 ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ ผูเ้ป็นศาสนภิบาลของศาสนาบาไฮ ไดก้ าหนดให้การตระเตรียม
ประมวลกฎและบทบญัญติัอย่างยอ่ของคีตาบีอคัดสั เป็นเป้าหมายหน่ึงของแผนงานสิบปีของท่าน  เป็นการ
โหมโรงท่ีจ าเป็นก่อนท่ีจะมีการแปลคมัภีร์น้ี ท่านเองไดท้  าการประมวลแต่ยงัไม่ทนัเสร็จส้ินก็ถึงแก่กรรม
เสียก่อนในปี ค.ศ. 1957  งานน้ีไดรั้บการสานต่อโดยอิงอยูก่บังานท่ีท่านท าไว ้ และออกมาเป็นเล่มในปี ค.ศ. 
1973  นอกจากการประมวลกฎอย่างย่อและ หมายเหตุ ท่ีเป็นค าอธิบาย  เล่มท่ีพิมพ์ออกมาคร้ังนั้นยงัมี
ประมวลธรรมลิขิตบางบทจากคีตาบีอคัดสั ท่ีท่านโชกิ เอฟเฟนดิ แปลไวแ้ละตีพิมพอ์ยูใ่นหนงัสือเล่มต่างๆ 
ประมวลกฎอย่างย่อเล่มนั้นครอบคลุมเน้ือหาของคีตาบีอคัดสั และ ค าถามและค าตอบ ซ่ึงเป็นภาคผนวก
ของอคัดสั ในปี ค.ศ.1986 สภายุติธรรมสากลได้วินิจฉัยว่า  เวลามาถึงแลว้ท่ีการตระเตรียมการแปลเน้ือหา
ทั้งหมดของคมัภีร์ท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสุดน้ีเป็นภาษาองักฤษ  เป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นและเป็นไปได ้ และไดต้ั้งเป็นเป้าหมาย
หน่ึงในแผนงานหกปี ค.ศ. 1986-1992  การพิมพค์มัภีร์ฉบบัภาษาองักฤษน้ีจะตามมาดว้ยการแปลเป็นภาษา
อ่ืนๆ 

เป็นท่ียอมรับวา่ คีตาบีอคัดสัซ่ึงเป็นคมัภีร์ศกัด์ิสิทธ์ิ  ควรถูกน าเสนอในรูปแบบท่ีอ่านไดง่้ายและให้
แรงบนัดาลใจ ไม่รุงรังไปดว้ยหมายเหตุและตวัเลขอา้งอิงท่ีมกัใชก้นัในต าราทางวิชาการ  กระนั้นก็ตามเพื่อ
จะช่วยใหผู้อ่้านติดตามเน้ือหาและเน้ือเร่ืองท่ีเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งราบร่ืน  จึงมีการแบ่งเป็นยอ่หนา้ซ่ึงไม่ค่อย
ท ากนัในงานวรรณกรรมภาษาอาหรับ  และย่อหนา้เหล่าน้ีมีตวัเลขก ากบัไวเ้พื่อให้ง่ายต่อการคน้หาและท า
ดชันี  และเพื่อความตรงกนัในการอา้งอิงในทุกภาษาท่ีจะใชพ้ิมพค์มัภีร์น้ี 

ถดัจากเน้ือหาของอคัดสัคือประมวลธรรมลิขิตอยา่งย่อของพระบาฮาอุลลาห์  ซ่ึงเป็นภาคเสริมของ
คมัภีร์ท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสุดน้ี  และค าแปล ค าถามและค าตอบ ซ่ึงไดรั้บการตีพิมพเ์ป็นคร้ังแรกในเล่มน้ี 

ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ กล่าวไวว้่า การแปลคมัภีร์อคัดสัเป็นภาษาองักฤษควรมี “ค าอธิบายประกอบ
อยา่งลน้หลาม”  นโยบายท่ีใชใ้นการจดัท า หมายเหตุ คือ การเนน้ไปยงัประเด็นท่ีเขา้ใจยากส าหรับผูอ่้านท่ี
ไม่รู้ภาษาอาหรับ  หรือจ าเป็นตอ้งมีการช้ีแจงให้กระจ่างหรืออธิบายความเป็นมาเพราะเหตุผลต่างๆ  หมาย
เหตุ เหล่าน้ีมิไดมุ้่งหมายใหเ้ป็นค าอธิบายท่ีครบถว้นเก่ียวกบัเน้ือหาตอนนั้นๆ นอกเหนือไปจากความจ าเป็น
ท่ีกล่าวมา  

หมายเหตุ ท่ีอยู่ถดัจาก ประมวลกฎอย่างย่อ มีตวัเลขก ากบัตามล าดบั  แต่ละหมายเหตุมีวรรคจาก
ธรรมลิขิตท่ีเก่ียวขอ้งน ามาก่อน  และมีตวัเลขบอกยอ่หนา้ท่ีคดัมา  ส่ิงน้ีช่วยอ านวยความสะดวกในการอา้งอิง
ถึงกนัและกนัระหว่างพระธรรมและ หมายเหตุ โดยท่ีผูอ่้านยงัสามารถศึกษา หมายเหตุไดโ้ดยไม่ตอ้งเปิด
กลบัไปดูพระธรรมซ ้ าแล้วซ ้ าอีกถ้าผูอ่้านชอบเช่นนั้น  เป็นท่ีหวงัว่าวิธีน้ีจะสนองความตอ้งการของผูอ่้าน
ทั้งหลายท่ีมีภูมิหลงัและความสนใจต่างกนัอยา่งมาก           

ดชันีทา้ยเล่มช่วยช้ีบอกเร่ืองต่างๆ ในทุกตอนของหนงัสือเล่มน้ี 
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ความส าคญัและลกัษณะของคีตาบีอคัดสัและเน้ือเร่ืองต่างๆ ท่ีอยู่ในคมัภีร์น้ี  ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ
อธิบายไวอ้ย่างแจ่มแจง้ในหนงัสือประวติัศาสตร์ศตวรรษแรกของศาสนาบาไฮท่ีท่านเขียนไวช่ื้อว่า God 

Passes By  ค  าอธิบายดงักล่าวน ามาใส่ไวเ้ป็นตอนท่ีถดัจากค าน าเพื่อช่วยผูอ่้าน ประมวลกฎอย่างย่อ ท่ีน ามา
พิมพอี์กคร้ังในหนงัสือเล่มน้ี  ก็เพื่อช่วยใหเ้ห็นภาพรวมของคมัภีร์ 
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ค าน า 
 

ปีน้ีบาไฮศกัราช 149  เป็นครบรอบหน่ึงศตวรรษของการเสด็จข้ึนสู่สวรรค์ของพระบาฮาอุลลาห์  
พระผูเ้ปิดเผยพระธรรมสากลของพระผูเ้ป็นเจา้ท่ีถูกลิขิตให้น ามนุษยชาติไปสู่วุฒิภาวะ การท่ีวาระน้ีควรเป็น
ท่ีร าลึกโดยประชาคมของศาสนิกชนซ่ึงเป็นตวัแทนของมวลมนุษยชาติทุกหมู่เหล่า  และเป็นประชาคมท่ีมี
การก่อตั้งไปถึงดินแดนห่างไกลท่ีสุดของโลกภายในช่วงเวลาหน่ึงศตวรรษคร่ึง  คือสัญลกัษณ์ของพลงัแห่ง
ความสามคัคีท่ีปลดปล่อยมาจากการเสด็จมาของพระบาฮาอุลลาห์  ขอ้ยืนยนัเพิ่มเติมต่อปฏิบติัการของพลงั
เดียวกนัน้ี  ยงัเป็นท่ีเห็นได้จากวิสัยทศัน์ท่ีพระบาฮาอุลลาห์แสดงไวเ้ก่ียวกบัประสบการณ์ร่วมสมยัของ
มนุษยใ์นหลายแง่  โอกาสน้ีจึงเป็นฤกษ์ดีส าหรับการตีพิมพ์คมัภีร์แม่บทของการเปิดเผยพระธรรมของ
พระองคเ์ป็นภาษาองักฤษท่ีไดก้ารรับรองการแปลเป็นคร้ังแรก  ซ่ึงในคมัภีร์ท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสุดน้ี  พระองคท์รง
อธิบายกฎของพระผูเ้ป็นเจา้ส าหรับยคุศาสนาท่ีถูกลิขิตใหค้งอยูเ่ป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่หน่ึงพนัปี   

จากคมัภีร์กวา่หน่ึงร้อยเล่มท่ีประกอบกนัเป็นธรรมลิขิตศกัด์ิสิทธ์ิของพระบาฮาอุลลาห์  คีตาบีอคัดสั
มีความส าคญัเป็นพิเศษ  “การสร้างโลกใหม่ท้ังหมด” คือค ากล่าวอ้างและค าท้าทายของธรรมสารของ
พระองค์  และคีตาบีอคัดสัคือกฎบตัรของอารยธรรมของโลกในอนาคต  ท่ีพระบาฮาอุลลาห์เสด็จมาเพื่อ
ก่อให้เกิด  ขอ้ก าหนดในคมัภีร์น้ีอยู่บนรากฐานท่ีศาสนาทั้งหลายในอดีตสถาปนาไว ้ เพราะในวจนะของ
พระองค์ “นี้คือศาสนาของพระผู้ เป็นเจ้าท่ีไม่มีเปล่ียนแปลง  คงอยู่ นิรันดร์ในอดีตและอนาคต”  ในการ
เปิดเผยพระธรรมคร้ังน้ีแนวความคิดในอดีตถูกยกข้ึนไปสู่ระดบัใหม่ของความเขา้ใจ  และกฎทางสังคมท่ีถูก
เปล่ียนให้เหมาะกบัยุคท่ีก าลงัรุ่งอรุณอยูใ่นเวลาน้ี  ถูกออกแบบไวเ้พื่อน าพามนุษยชาติไปสู่อารยธรรมของ
โลก  ซ่ึงความโอฬารของอารยธรรมน้ียงันึกภาพแทบไม่ได ้

ในการยนืยนัความน่าเช่ือถือของศาสนาท่ียิง่ใหญ่ทั้งหลายในอดีต  คีตาบีอคัดสัไดก้ล่าวย  ้าสัจธรรมนิ
รันดร์ทั้งหลายท่ีธรรมทูตทุกพระองค์แถลงไว ้: เอกภาพของพระผูเ้ป็นเจา้  ความรักท่ีมีต่อเพื่อนบา้น  และ
จุดประสงคท์างศีลธรรมของชีวติบนโลกน้ี  ในเวลาเดียวกนัองคป์ระกอบของกฎศาสนาในอดีต  ท่ีกลายเป็น
อุปสรรคต่อการประสานสามคัคีโลกและการปฏิสังขรณ์สังคมมนุษยใ์นปัจจุบนั  ถูกถอดออกไปในคมัภีร์น้ี 

กฎของพระผูเ้ป็นเจา้ส าหรับยคุศาสนาน้ีมุ่งตอบความตอ้งการของครอบครัวมนุษยท์ั้งมวล  มีกฎบาง
ขอ้ในคีตาบีอคัดสัท่ีมุ่งไปท่ีคนบางกลุ่มเป็นหลกั  ซ่ึงพวกเขาสามารถเขา้ใจไดท้นัที  แต่อาจเขา้ใจยากส าหรับ
ประชาชนท่ีมาจากวฒันธรรมต่างกนัเม่ืออ่านคร้ังแรก  ตวัอย่างเช่น  กฎท่ีห้ามการสารภาพบาปต่อเพื่อน
มนุษยด์ว้ยกนั  ซ่ึงแมจ้ะเป็นท่ีเขา้ใจไดส้ าหรับผูท่ี้มีภูมิหลงัเป็นคริสเตียน  แต่ก็อาจเป็นท่ีฉงนส าหรับผูอ่ื้น  
กฎหลายขอ้สัมพนัธ์กบักฎของยุคศาสนาในอดีตโดยเฉพาะอย่างยิ่งสองยุคศาสนาล่าสุด  นัน่คือกฎของพระ
โมฮมัหมดัและพระบอ๊บท่ีอยูใ่นคมัภีร์โกรอ่านและคมัภีร์บายนั  กระนั้นก็ตามแมบ้ทบญัญติับางขอ้ในคมัภีร์
อคัดัสจะพาดพิงเจาะจงมาท่ีกฎในอดีตดังกล่าว  แต่บทบญัญัติเหล่านั้นก็มีนัยท่ีเป็นสากล โดยกฎของ
พระองค ์ พระบาฮาอุลลาห์ทรงแยม้ออกมาทีละนอ้ยให้เห็นความส าคญัของความรู้และความประพฤติระดบั
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ใหม่  ท่ีประชาชนทั้งหลายของโลกควรถีบตวัเองข้ึนมา  พระองค์ทรงแทรกกฎไวใ้นค าอธิบายพระธรรม  
เพื่อใหผู้อ่้านระลึกถึงหลกัการอยูเ่สมอท่ีวา่  กฎเหล่าน้ีไม่วา่จะเก่ียวกบัเร่ืองใด  ส่งเสริมจุดประสงคน์านปัระ
การของการน าความสงบสุขมาสู่สังคม  การยกมาตรฐานของความประพฤติ  การขยายขอบเขตความเขา้ใจ  
และการพฒันาจิตใจของทุกๆ คน  เน้ือหาทั้งหมดคือความสัมพนัธ์ระหวา่งวญิญาณของแต่ละบุคคลกบัพระผู ้
เป็นเจา้  และการบรรลุจุดหมายของวิญญาณซ่ึงเป็นจุดมุ่งหมายสุดทา้ยของกฎของศาสนา  พระองค์ทรง
ยนืยนัวา่ “อย่าคิดว่าส่ิงท่ีเราเปิดเผยต่อเจ้าเป็นเพียงประมวลกฎชุดหน่ึง  ไม่เลย  ท่ีจริงแล้วเราได้เปิดผนึกของ
อมฤตธรรมช้ันเย่ียมด้วยองคุลีแห่งอ านาจและอานุภาพ”   คมัภีร์แห่งกฎคือ “ข้อยืนยันท่ีมีน า้หนักท่ีสุด” ของ
พระองค ์“ส าหรับประชาชนท้ังปวง  และข้อพิสูจน์ของพระผู้ทรงปรานีส าหรับทุกคนท่ีอยู่ในสวรรค์และทุก
คนท่ีอยู่บนโลก”   

ค าน าของจกัรวาลธรรมะท่ีเปิดเผยไวใ้นคีตาบีอคัดสัน้ีย่อมไม่บรรลุจุดประสงค์  หากมิไดก้ล่าวถึง
สถาบนัท่ีตีความและบญัญติักฎ  ท่ีพระบาฮาอุลลาห์ทรงเช่ือมไวก้บัประมวลกฎของพระองคอ์ยา่งสลายออก
ไม่ได ้ รากฐานของการน าทางดงักล่าวคือบทบาทพิเศษท่ีธรรมลิขิตของพระบาฮาอุลลาห์ในคีตาบีอคัดสัเอง  
ไดป้ระสาทใหแ้ก่บุตรชายคนโตของพระองคคื์อพระอบัดุลบาฮา  บุรุษท่ีไม่มีเสมอเหมือนผูน้ี้เป็นทั้งตวัอยา่ง
ของแบบแผนชีวิตท่ีพระบิดาสอนไว ้ เป็นผูตี้ความค าสอนของพระองคท่ี์ไดรั้บมอบอ านาจและแรงบนัดาล
ใจจากสวรรค์  เป็นศูนยก์ลางและแกนของพระปฏิญญาท่ีพระผูก่้อตั้งศาสนาบาไฮท าไวก้บัทุกคนท่ียอมรับ
พระองค ์ ภารกิจยีสิ่บเกา้ปีของพระอบัดุลบาฮาได้ให้ค  าอธิบายท่ีกระจ่างแก่โลกบาไฮ  ซ่ึงเปิดทิวทศัน์ใหม่ๆ 
มากมายส าหรับการเขา้ใจจุดประสงคข์องพระบิดาของพระองค ์

ในพระประสงค์และพินยักรรมของพระอบัดุลบาฮา  พระองคท์รงสวมเส้ือคลุมให้หลานชายคนโต
คือท่านโชกิ เอฟเฟนดิ ให้เป็นศาสนภิบาลและเป็นผูตี้ความค าสอนท่ีไม่มีผิดพลาด  ทรงยืนยนัอ านาจหนา้ท่ี
และค ารับประกนัการน าทางจากสวรรค ์ ท่ีพระบาฮาอุลลาห์ประกาศิตไวส้ าหรับสภายุติธรรมสากลในทุก
เร่ือง “ท่ีไม่ได้เปิดเผยให้เห็นชัดในคัมภีร์”  ดงัน้ีตามถอ้ยค าของท่านโชกิ เอฟเฟนดิ  ศาสนภิบาลและสภา
ยุติธรรมสากลจึงถือไดว้่าเป็น “คู่แฝดผูสื้บทอดศาสนา” ของพระบาฮาอุลลาห์และพระอบัดุลบาฮา  ทั้งสอง
คือสถาบนัสูงสุดของระบบบริหารท่ีไดรั้บการก่อตั้งและคาดการณ์ไวใ้นคีตาบีอคัดสั  และอธิบายรายละเอียด
เพิ่มเติมโดยพระอบัดุลบาฮาในพินยักรรมของพระองค ์

ระหว่างสามสิบหกปีของการเป็นศาสนภิบาล  ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ ไดก่้อโครงสร้างของธรรมสภา
ทั้งหลายท่ีมาจากการเลือกตั้ง  กล่าวคือสภายุติธรรมท่ีพาดพิงไวใ้นคีตาบีอคัดสั  ซ่ึงปัจจุบนัอยู่ในระยะของ
ตวัอ่อนในครรภ ์  และดว้ยความร่วมมือของธรรมสภาเหล่าน้ี  ท่านไดเ้ร่ิมด าเนินการตามแผนงานสวรรค์
อย่างเป็นระบบตามท่ีพระอบัดุลบาฮาทรงวางไวส้ าหรับการแพร่กระจายศาสนาไปทัว่โลก  บนฐานของ
โครงสร้างบริหารท่ีแข็งแกร่งน้ีท่ีสถาปนาไว ้ ท่านศาสนภิบาลยงัไดผ้ลกัดนัขบวนการต่างๆ ท่ีจ  าเป็นในการ
เตรียมตวัส าหรับการเลือกตั้งสภายุติธรรมสากล  องคก์รน้ีซ่ึงก าเนิดข้ึนมาในเดือนเมษายน ค.ศ. 1963 ไดรั้บ
การเลือกตั้งโดยการลงคะแนนเป็นความลบัและถือตามคะแนนเสียงท่ีสูงกวา่  เป็นการเลือกตั้งสามขั้นตอน
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โดยบาไฮผูใ้หญ่ทัว่โลก  พระวจนะของพระบาฮาอุลลาห์พร้อมกบัการตีความและอรรถาธิบายของศูนยก์ลาง
แห่งพระปฏิญญาและท่านศาสนภิบาล  คือขอบเขตหนา้ท่ีและรากฐานของสภายติุธรรมสากล 

เก่ียวกบัตวักฎเอง  การตรวจสอบอย่างรอบคอบเปิดเผยให้เห็นว่ากฎเหล่าน้ีครอบคลุมสามเร่ือง : 
ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลกบัพระผูเ้ป็นเจา้  เร่ืองเก่ียวกบัร่างกายและวิญญาณท่ีเป็นประโยชน์ต่อบุคคล
โดยตรง  ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและระหวา่งบุคคลกบัสังคม  กฎเหล่าน้ีสามารถจดักลุ่มไวภ้ายใตห้วัขอ้
ดงัต่อไปน้ี : การอธิษฐานและการถือศีลอด  กฎเก่ียวกบัสถานภาพของบุคคลในเร่ืองการสมรส  การหยา่ร้าง
และการสืบทอดมรดก  กฎ  บทบญัญติัและข้อห้ามจ านวนหน่ึงรวมทั้งค  าเค่ียวเข็ญ  การยกเลิกกฎและ
บทบญัญติับางขอ้ของยุคศาสนาก่อนๆ  ลกัษณะเด่นอย่างหน่ึงของกฎเหล่าน้ีคือความรวบรัด  กฎในคีตา
บีอคัดสัคือเมล็ดท่ีจะงอกเป็นกฎจ านวนไพศาลในหลายศตวรรษขา้งหนา้  การแจกแจงกฎลงในรายละเอียด
จะกระท าโดยสภายุติธรรมสากล  โดยอาศยัอ านาจหน้าท่ีท่ีพระบาฮาอุลลาห์เองทรงประสาทให้  ในธรรม
จารึกหน่ึงของพระอบัดุลบาฮา  พระองคท์รงใหค้วามกระจ่างแก่หลกัการน้ีไวว้า่ : 

เร่ืองหลัก ๆ ท่ีส าคัญและเป็นรากฐานของกฎของพระผู้ เป็นเจ้าได้รับการบันทึกไว้อย่างชัด
แจ้งในพระธรรม  แต่กฎปลีกย่อยท้ังหลายปล่อยให้เป็นหน้าท่ีของสภายุติธรรม  ข้อดีของส่ิงนีก้คื็อ
ยคุสมยัไม่เคยคงอยู่เหมือนเดิม   เพราะการเปล่ียนแปลงเป็นเร่ืองท่ีจ าเป็นและเป็นลักษณะส าคัญของ
โลกนี ้ รวมท้ังกาลเวลาและสถานท่ี   ดังนั้นสภายุติธรรมจะด าเนินการตามการเปล่ียนแปลง.... 

กล่าวโดยย่อย  นี้คือข้อดีของการเสนอกฎต่างๆ ของสังคมมายังสภายุติธรรม ในศาสนา
อิสลามมีลักษณะคล้ายกันคือ  บทบัญญัติท่ีเปิดเผยไว้มิใช่จะชัดแจ้งทุกข้อ  ไม่เพียงเท่านั้น  หน่ึงใน
สิบของหน่ึงในสิบกไ็ม่มีอยู่ในพระธรรม   แม้ว่าเร่ืองหลัก ๆ ท่ีส าคัญจะพาดพิงไว้อย่างเจาะจง  แต่ก็
ไม่มีข้อสงสัยว่ามีกฎอีกนับพันท่ีมิได้ระบุไว้  กฎเหล่านีถู้กคิดขึน้มาโดยบรรดานักบวชในยุคหลัง  
ซ่ึงเป็นไปตามกฎของธรรมศาสตร์ของอิสลาม  นักบวชแต่ละคนต่างก็ใช้เหตุผลของตนสรุป
บทบัญญติัดั้งเดิมออกมาอย่างขัดแย้งกัน  แล้วกฎเหล่านีถู้กน ามาใช้  ในปัจจุบันการใช้เหตุผลสรุปนี้
เป็นสิทธ์ิของสภายุติธรรมสากล  การใช้เหตุผลหาข้อสรุปของผู้ รู้ท้ังหลายไม่มีอ านาจ  นอกจากจะ
ได้รับการรับรองโดยสภายติุธรรม   ความแตกต่างอยู่ ท่ีตรงนีคื้อ โดยข้อสรุปและการรับรองของสภา
ยติุธรรม  ซ่ึงสมาชิกของสภานีเ้ป็นท่ีรู้จักและได้รับเลือกตั้งจากชุมชนบาไฮท่ัวโลก  ความขัดแย้งจะ
ไม่เกิดขึน้  แต่ข้อสรุปของนักบวชและนักวิชาการแต่ละคนย่อมน าไปสู่ความขัดแย้ง  ก่อให้เกิดการ
แตกออกเป็นนิกาย  การแบ่งแยกและแตกกระจาย  ความเป็นหน่ึงของพระวจนะย่อมถูกท าลาย 
เอกภาพของศาสนาย่อมหายไป   และอาคารของศาสนาของพระผู้เป็นเจ้าย่อมส่ันคลอน 

แมว้า่สภายุติธรรมสากลไดรั้บมอบอ านาจอยา่งชดัแจง้ให้เปล่ียนแปลงหรือยกเลิกกฎท่ีตนเองเป็นผู ้
ออกเม่ือสภาพการณ์เปล่ียนไป  ซ่ึงท าให้กฎบาไฮมีองค์ประกอบของความยืดหยุน่  แต่สภายุติธรรมสากลก็
ไม่สามารถยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงกฎใดๆ ท่ีวางไวอ้ยา่งชดัแจง้ในพระธรรมศกัด์ิสิทธ์ิ 
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กฎจ านวนหน่ึงของอคัดสัออกแบบไวส้ าหรับสังคมท่ีจะก่อตวัข้ึนมาทีละนอ้ย  และพระบาฮาอุลลาห์
ทรงเปิดช่องไวส้ าหรับการประยกุตใ์ชก้ฎบาไฮอยา่งกา้วหนา้ : 

ท่ีจริงแล้วกฎท้ังหลายของพระผู้เป็นเจ้าเป็นเสมือนมหาสมุทรและบุตรหลานของมนุษย์เป็น
เสมือนปลา  หากพวกเขาเพียงแต่รู้  อย่างไรก็ตามเราต้องใช้ไหวพริบและปัญญาในการปฏิบัติตาม
กฎเหล่านี.้..เน่ืองด้วยประชาชนส่วนใหญ่อ่อนแอและอยู่ห่างไกลจากจุดประสงค์ของพระผู้ เป็นเจ้า  
ดังนั้นเราต้องใช้ไหวพริบและความรอบคอบในทุกสภาพการณ์  เพ่ือไม่ให้เกิดส่ิงท่ีจะก่อความ
โกลาหลและการพิพาท  หรือปลุกเสียงเรียกร้องในหมู่ผู้คนท่ีไม่เอาใจใส่  แท้จริงแล้วความอารีของ
พระองค์เหนือกว่าจักรวาลท้ังหมด  และพระพรของพระองค์ห้อมล้อมทุกคนท่ีอาศัยอยู่บนพิภพ  เรา
ต้องน าทางมนุษยชาติไปยงัมหาสมทุรแห่งความเข้าใจท่ีแท้จริงด้วยดวงจิตแห่งความรักและความอด
กลั้น  คีตาบีอัคดัสเองให้การยืนยนัอย่างจับใจต่อการบริบาลด้วยความรักของพระผู้เป็นเจ้า 

หลกัของการประยุกต์ใชอ้ยา่งกา้วหน้าน้ีไดรั้บการช้ีแจงไวใ้นจดหมายท่ีเขียนในนามของท่านโชกิ 
เอฟเฟนดิ ถึงธรรมสภาแห่งชาติประเทศหน่ึงในปี ค.ศ. 1935 :  

กฎทั้งหลายท่ีพระบาฮาอุลลาห์เปิดเผยไวใ้นอคัดสั  เม่ือปฏิบติัไดแ้ละไม่ขดัแยง้โดยตรงกบั
กฎหมายแพ่งของประเทศ  มีผลผูกมดับาไฮทุกคนและทุกสถาบนับาไฮโดยสมบูรณ์ ไม่ว่าในโลก
ตะวนัออกหรือตะวนัตก  กฎ...จ  านวนหน่ึงบาไฮทุกคนควรถือวา่ส าคญัมากท่ีจะน ามาใช้และใชก้บั
ทุกคนในเวลาน้ี  กฎอ่ืนๆ ถูกก าหนดข้ึนมาดว้ยการคาดการณ์ถึงสภาพของสังคมท่ีถูกลิขิตให้ปรากฎ
ข้ึนมาจากสภาพอนัโกลาหลท่ีมีอยู่ทัว่ไปในปัจจุบนั...ส่ิงท่ีมิไดก้ าหนดไวใ้นอคัดสั  นอกจากเร่ือง
ของรายละเอียดและเร่ืองท่ีส าคญัเป็นรอง  ท่ีเกิดจากการประยุกต์ใช้กฎท่ีพระบาฮาอุลลาห์ทรง
ก าหนดไวแ้ล้ว  สภายุติธรรมสากลจะเป็นผูอ้อกกฎ  สภาน้ีสามารถเสริมกฎท่ีพระบาฮาอุลลาห์
ก าหนดไว ้ แต่ไม่สามารถท าใหก้ฎของพระองคเ์ป็นโมฆะหรือดดัแปลงกฎนั้นไดแ้มแ้ต่นอ้ย  ท่านศา
สนภิบาลก็ไม่มีสิทธ์ิท่ีจะลดหย่อนขอ้ผูกมดั  และยิ่งไม่มีสิทธ์ิเพียงไหนท่ีจะยกเลิกขอ้ก าหนดใน
คมัภีร์ศกัด์ิสิทธ์ิท่ีเป็นมูลฐานเช่นน้ี 

จ านวนกฎท่ีผูกมดับาไฮไม่ไดเ้พิ่มข้ึนจากการพิมพค์  าแปลคมัภีร์น้ี  เม่ือถือวา่ถึงควรแก่เวลา  ชุมชน
บาไฮจะไดรั้บการแนะน าวา่กฎขอ้ไหนจะผกูมดับาไฮเพิ่มจากเดิม  และจะมีการช้ีแนะและบญัญติักฎเสริมท่ี
จ าเป็นส าหรับการประยกุตใ์ชก้ฎเหล่านั้น 

โดยทัว่ไปแลว้กฎทั้งหลายของคีตาบีอคัดสัถูกกล่าวไวอ้ยา่งรวบรัด  ตวัอยา่งของความรวบรัดน้ีเห็น
ได้จากการท่ีกฎหลายขอ้ถูกเขียนออกมาเหมือนกับใช้กับบุรุษเท่านั้น  แต่เป็นท่ีชัดเจนจากขอ้เขียนของ
ท่านศาสนภิบาลวา่  เม่ือพระบาฮาอุลลาห์ทรงก าหนดกฎระหวา่งบุรุษและสตรี  กฎนั้นใชเ้หมือนกนัระหวา่ง
สตรีและบุรุษดว้ย  นอกจากวา่บริบทนั้นท าให้เป็นไปไม่ได ้ ตวัอยา่งเช่น  เน้ือหาในคีตาบีอคัดสัห้ามบุรุษมิ
ใหส้มรสกบัภรรยาของบิดาของตน (เช่นแม่เล้ียง)  และท่านศาสนภิบาลไดร้ะบุไวว้า่  ท านองเดียวกนัสตรีถูก
ห้ามมิให้สมรสกบัพ่อเล้ียง  ความเขา้ใจนัยของกฎน้ีมีผลกวา้งไกลในแง่ของหลกัธรรมมูลฐานของบาไฮ
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เก่ียวกบัความเสมอภาคระหว่างเพศ  และควรค านึงถึงเวลาศึกษาพระธรรมศกัด์ิสิทธ์ิ  การท่ีบุรุษและสตรี
แตกต่างกนัในบางลกัษณะและบทบาทหนา้ท่ี  เป็นขอ้เท็จจริงตามธรรมชาติท่ีหนีไม่พน้และท าให้เป็นไปได้
ท่ีบทบาทของทั้งสองจะเสริมกนัในบางเร่ืองของชีวิตในสังคม  แต่ท่ีส าคญัท่ีพระอบัดุลบาฮาทรงกล่าวไวใ้น
ยุคศาสนาน้ีคือ “ความเสมอภาคของบุรุษและสตรียกเว้นบางกรณีท่ีไม่ใช่เร่ืองใหญ่ ได้รับการประกาศโดย
บริบูรณ์และแน่ชัด”     

ความสัมพนัธ์อนัใกล้ชิดระหว่างคีตาบีอคัดสัและคมัภีร์ศกัด์ิสิทธ์ิทั้ งหลายของยุคศาสนาก่อนๆ  
ไดรั้บการกล่าวถึงไวแ้ลว้  ท่ีใกลชิ้ดเป็นพิเศษคือความสัมพนัธ์กบัคมัภีร์บายนั  ซ่ึงเป็นคมัภีร์แห่งกฎท่ีเปิดเผย
โดยพระบอ๊บ  ความสัมพนัธ์น้ีไดรั้บการอธิบายใหล้ะเอียดข้ึนในขอ้ความต่อไปน้ีจากจดหมายท่ีเขียนในนาม
ของท่านศาสนภิบาล : 

ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ คิดว่า  ควรมีการเน้นมาท่ีเอกภาพของการเปิดเผยพระธรรมบาไฮท่ี
ครบถว้นสมบูรณ์ซ่ึงรวมศาสนาของพระบ๊อบเขา้ไวด้ว้ยกนั...ศาสนาของของพระบ๊อบไม่ควรแยก
ขาดจากศาสนาของพระบาฮาอุลลาห์  แมว้า่ค  าสอนของคมัภีร์บายนัถูกยกเลิกและแทนท่ีดว้ยกฎของ
คมัภีร์อคัดสั  แต่เน่ืองดว้ยพระบอ๊บพิจารณาพระองคเ์องวา่เป็นผูเ้บิกทางให้แก่พระบาฮาอุลลาห์  เรา
ควรพิจารณายุคศาสนาของพระองค์กบัยุคศาสนาของพระบาฮาอุลลาห์ว่าประกอบกนัเป็นศาสนา
เดียวกนั  ศาสนาแรกเป็นค าน าของการมาถึงของศาสนาหลงั 

พระบ๊อบทรงกล่าวว่า  กฎของพระองค์เป็นกฎชั่วคราวและข้ึนกบัการยอมรับของพระ
ศาสดาในอนาคต  น้ีเองท่ีในคมัภีร์อคัดสัพระบาฮาอุลลาห์ทรงรับรองกฎบางขอ้ในคมัภีร์บายนั  
ดดัแปลงกฎบางขอ้  และยกเลิกกฎอีกหลายขอ้ 

ดงัท่ีคมัภีร์บายนัได้รับการเปิดเผยโดยพระบ๊อบเม่ือภารกิจของพระองค์ด าเนินมาถึงราวคร่ึงทาง  
พระบาฮาอุลลาห์ทรงเปิดเผยคีตาบีอคัดสัในปี ค.ศ. 1873 ประมาณ 20 ปีหลงัจากท่ีพระองค์รับรู้การเปิดเผย
พระธรรมผา่นมาทางตวัของพระองคใ์นคุกซียาห์ ชาล ในเตหะราน  ในธรรมจารึกหน่ึงพระองคท์รงระบุว่า  
แม้คีตาบีอคัดัสจะถูกเปิดเผยแล้วพระองค์ก็เก็บเอาไวร้ะยะหน่ึงก่อนท่ีจะส่งไปให้มิตรสหายในอิหร่าน  
หลงัจากนั้นท่านโชกิ เอฟเฟนดิ เล่าไวว้า่ :  

การก าหนดกฎมูลฐานของยุคศาสนาของพระบาฮาอุลลาห์ในคีตาบีอคัดสัเม่ือพนัธกิจของ
พระองคใ์กลจ้ะส้ินสุดลง  ตามมาดว้ยการช้ีแจง้ศีลและหลกัธรรมจ านวนหน่ึงซ่ึงเป็นแก่นของศาสนา  
การยืนยนัสัจธรรมท่ีพระองค์ประกาศไวก่้อนหน้าน้ี  การแจกแจงรายละเอียดของกฎบางข้อท่ี
พระองค์วางไวแ้ล้วให้เป็นท่ีกระจ่าง  การเปิดเผยค าพยากรณ์และค าเตือนเพิ่มเติม  การก าหนด
บทบญัญติัปลีกย่อยเพื่อเสริมขอ้ก าหนดในคมัภีร์ท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสุดของพระองค์  เหล่าน้ีได้รับการ
บนัทึกไวใ้นธรรมจารึกจ านวนนบัไม่ถว้น  ซ่ึงพระองค์ทรงเปิดเผยต่อไปจนวนัสุดทา้ยของชีวิตบน
โลกน้ี... 
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หน่ึงในผลงานเหล่าน้ีคือ ค าถามและค าตอบ ซ่ึงประมวลโดยเซนอล โมกาเรบิน ซ่ึงเป็นผูค้ดัลอก
ธรรมลิขิตของพระบาฮาอุลลาห์ท่ีดีเด่นท่ีสุด  ค าถามและค าตอบ ประกอบดว้ยค าตอบท่ีพระบาฮาอุลลาห์ทรง
เปิดเผยเป็นการตอบค าถามท่ีศาสนิกชนหลายคนถามพระองค ์ และเป็นภาคผนวกท่ีประเมินค่ามิไดข้องคีตา
บีอคัดสั  ในปี ค.ศ.1978 ธรรมจารึกในแนวน้ีท่ีน่าสังเกตท่ีสุด  ไดรั้บการตีพิมพอ์อกมาเป็นภาษาองักฤษเป็น
ประมวลพระธรรมท่ีช่ือวา่ “ธรรมจารึกของพระบาฮาอุลลาห์ท่ีเปิดเผยภายหลังคีตาบีอัคดัส” 

หลงัจากการเปิดเผยคีตาบีอคัดสัไม่ก่ีปี  พระบาฮาอุลลาห์ทรงให้ส าเนาตน้ฉบบัส่งไปให้บาไฮใน
อิหร่าน  และในปี ฮ.ศ.1308 (ค.ศ.1890-1891) เม่ืออวสานของชีวติใกลเ้ขา้มา  พระองคท์รงจดัให้มีการตีพิมพ์
ตน้ฉบบัภาษาอาหรับของคมัภีร์น้ีในบอมเบย ์

ส านวนภาษาท่ีใช้แปลคีตาบีอคัดัสเป็นภาษาองักฤษควรได้รับการกล่าวถึง  พระบาฮาอุลลาห์มี
ความรู้ภาษาอาหรับเป็นเลิศ  และทรงชอบใช้ภาษาอาหรับชั้นสูงในธรรมจารึกและธรรมลิขิตอ่ืนๆ เม่ือ
ความถูกตอ้งแม่นย  าของภาษานั้นเหมาะท่ีน ามาจะใชอ้ธิบายหลกัธรรมพื้นฐาน  อยา่งไรก็ตามนอกเหนือจาก
การเลือกใช้ภาษาแล้ว  ส านวนท่ีใช้ยงัเป็นโวหารท่ีสูงส่ง  เข้าถึงอารมณ์  และสะกดปัญญาเป็นอย่างยิ่ง  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับผูท่ี้คุน้เคยกบัวรรณกรรมเก่าแก่ท่ียิ่งใหญ่ซ่ึงเป็นท่ีมาของส านวนดงักล่าว  เม่ือเขา้
มาจบังานแปล  ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ เผชิญกบัความทา้ทายในการคน้หาส านวนภาษาองักฤษ  ท่ีไม่เพียงแต่
สามารถถ่ายทอดความหมายของพระธรรมไดถู้กตอ้งแม่นย  าเท่านั้น  แต่ยงัปลุกจิตใจของผูอ่้านให้เกิดสมาธิ
ของความเคารพ  ซ่ึงเป็นลกัษณะเด่นของการตอบสนองต่อพระธรรมภาษาอาหรับ  การเลือกใช้ภาษาของ
ท่านซ่ึงชวนให้ระลึกถึงส านวนท่ีใช้กนัในหมู่ผูแ้ปลคมัภีร์ไบเบิ้ลในศตวรรษท่ีสิบเจ็ด  ได้ถ่ายทอดโวหาร
ภาษาอาหรับอนัสูงส่งของพระบาฮาอุลลาห์  อีกทั้งยงัเขา้ถึงไดโ้ดยผูอ่้านร่วมสมยั  ยิ่งไปกวา่นั้นงานแปลของ
ท่านยงัมีความกระจ่างชดัจากแรงดลใจเป็นพิเศษท่ีช่วยใหท้่านเขา้ใจความหมายและนยัของภาษาอาหรับ 

แมว้า่ทั้งภาษาอาหรับและภาษาองักฤษมีค าศพัทม์ากมายและแสดงออกได้หลากหลาย  แต่ภาษาทั้ง
สองก็มีรูปแบบต่างกนัมาก  คีตาบีอคัดสัภาษาอาหรับเป็นส านวนท่ีห้วนแต่เขม้ขน้  ซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะ
ของส านวนดงักล่าว  กล่าวคือเม่ือความหมายท่ีแฝงอยูเ่ป็นท่ีเห็นไดช้ดัเจนอยูแ่ลว้  ก็ไม่ควรกล่าวส่ิงนั้นให้ชดั
แจง้  น้ีเป็นปัญหาส าหรับผูอ่้านท่ีมีภูมิหลงัทางวฒันธรรม  ศาสนาและวรรณกรรม  ท่ีแตกต่างอย่างส้ินเชิง
จากของอาหรับ  การแปลวรรคหน่ึงตามตวัอกัษรซ่ึงเป็นท่ีชดัเจนในภาษาอาหรับ  อาจเป็นท่ีเขา้ใจไดย้ากใน
ภาษาองักฤษ  ดงันั้นการแปลวรรคดงักล่าวเป็นภาษาองักฤษจึงจ าเป็นตอ้งเติมความหมายท่ีเป็นนยัชดัเจนอยู่
ในภาษาอาหรับเข้าไปด้วย  ในเวลาเดียวกันก็เป็นส่ิงส าคัญท่ีจะต้องหลีกเล่ียงไม่ให้วิธีการเติมน้ีเพิ่ม
ความหมายเขา้ไปอยา่งเกินเลย  หรือท าให้ความหมายของภาษาเดิมแคบลง  การรักษาสมดุลระหว่างความ
สวยงามและความชดัเจนของภาษา  พร้อมกบัการใช้ค  าให้ตรงกนั  เป็นหน่ึงในปัญหาใหญ่ท่ีบรรดาผูแ้ปล
ตอ้งพยายามหาทางออก  และท าให้ตอ้งมีการพิจารณาการแปลบางวรรคซ ้ าแลว้ซ ้ าอีก  ปัญหาส าคญัอีกอยา่ง
หน่ึงคือนัยทางกฎหมายของภาษาอาหรับบางพจน์   ซ่ึงอาจมีความหมายได้หลายอย่างท่ีต่างจากพจน์ท่ี
คลา้ยกนัในภาษาองักฤษ 
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การแปลคมัภีร์ศกัด์ิสิทธ์ิจ าเป็นตอ้งซ่ือสัตยแ์ละรอบคอบเป็นพิเศษ  ส่ิงน้ีส าคญัยิ่งในกรณีของคมัภีร์
แห่งกฎ  ซ่ึงผูอ่้านไม่ควรน ามาโต้เถียงกันอย่างไร้ประโยชน์  และเป็นไปตามท่ีคาด  การแปลคมัภีร์ท่ี
ศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสุดเป็นงานท่ียากเยน็สุดๆ  ซ่ึงจ าเป็นตอ้งมีการปรึกษาหารือกบัผูเ้ช่ียวชาญในหลายดินแดน  เน่ือง
ด้วยประมาณหน่ึงในสามของคมัภีร์น้ีแปลไวแ้ล้วโดยท่านโชกิ เอฟเฟนดิ  จึงจ าเป็นต้องพยายามรักษา
คุณภาพสามอย่างในการแปลส่วนท่ีเหลือ : ความหมายถูกต้อง  ภาษาอังกฤษท่ีสวยงาม  และส านวน
เหมือนกบัของท่านโชกิ เอฟเฟนดิ 

บดัน้ีเราพอใจท่ีการแปลน้ีสามารถถ่ายทอดความหมายของภาษาอาหรับถึงระดับท่ียอมรับได ้ 
กระนั้นก็ตามไม่ตอ้งสงสัยว่าจะมีค าถามและขอ้เสนอแนะตามมา  ซ่ึงจะช่วยท าให้เน้ือหากระจ่างข้ึน  เรา
ขอขอบคุณอยา่งซาบซ้ึงส าหรับความพากเพียรและความประณีตของสมาชิกของคณะกรรมการต่างๆ ท่ีเรา
มอบหมายใหต้ระเตรียมและทบทวนการแปลคมัภีร์อคัดสัน้ี  อีกทั้งรวบรวมค าอธิบายประกอบ  เรามัน่ใจวา่คี
ตาบีอคัดสัภาษาองักฤษฉบบัท่ีไดรั้บการรับรองเป็นคร้ังแรกน้ี  จะช่วยให้ผูอ่้านไดเ้ห็นแววแห่งความอ าไพ
ของคมัภีร์แม่บทของยคุศาสนาบาไฮ 

โลกของเราไดเ้ขา้มาสู่ใจกลางของความมืดมนของยุคแห่งการเปล่ียนแปลงขั้นมูลฐาน  ท่ีเหนือกว่า
ส่ิงใดในประวติัศาสตร์ท่ีโกลาหล  ประชาชนทั้งหลายของโลกไม่วา่เช้ือชาติใด  ชาติใดหรือศาสนาใด  ก าลงั
ถูกท้าทายเก่ียวกบัการฝักใฝ่แต่พวกเดียวกนัและจ ากดัวงตนเอง  ซ่ึงจะตอ้งเปิดกวา้งออกไปสู่ความเป็น
อนัหน่ึงเดียวกนั  ในฐานะท่ีเป็นพลเมืองของโลกท่ีเป็นเสมือนบา้นเกิดเดียวกนั วจนะของพระบาฮาอุลลาห์
คือ : “ความผาสุกของมนุษยชาติ  สันติภาพและความปลอดภัย ไม่สามารถบรรลุได้นอกจากความสามัคคี
ของมนุษยชาติจะได้รับการสถาปนาอย่างมั่นคง”  ขอให้การตีพิมพ์ค  าแปลคีตาบีอคัดสัน้ีส่งแรงหนุนน าให้
วสิัยทศัน์สากลน้ีบงัเกิดข้ึนจริง  และเปิดทิวทศัน์ส าหรับการฟ้ืนตวัไปทัว่โลก 
 

สภายุติธรรมสากล 
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ค าพรรณนาเกีย่วกบัคตีาบอีคัดสั 
โดยท่านโชก ิเอฟเฟนดิ 

 

คดัมาจากหนงัสือ God Passes By 

ประวติัศาสตร์ศตวรรษแรกของศาสนาบาไฮ 
 
แมก้ารประกาศพระธรรมคร้ังน้ีจะมโหฬารและไม่มีเสมอเหมือน  แต่ก็เป็นเพียงการโหมโรงไปสู่

การส าแดงอานุภาพสร้างสรรค์ท่ียิ่งใหญ่กว่าของพระผูป้ระกาศ  และไปสู่ส่ิงท่ีน่าจะจดัวา่เป็นการกระท าท่ี
ส าคญัท่ีสุดในภารกิจของพระองค์  นั่นคือการเผยแพร่คีตาบีอคัดสั  ซ่ึงเป็นคมัภีร์ท่ีคีตาบีอีคานพาดพิงถึง  
เป็นคลงัส าคญัของกฎท่ีศาสนทูตยะไซยาคาดการณ์ไว ้ และผูป้ระพนัธ์วนัส้ินโลกได้พรรณนาไวว้่าเป็น
“นภาใหม่” และ “พิภพใหม่”  เป็น “วิหารของพระผู้เป็นเจ้า”  เป็น “นครศักด์ิสิทธ์ิ”  เป็น “เจ้าสาว”  และ 
“เยรูซาเลมใหม่ท่ีลงมาจากพระผู้ เป็นเจ้า”   “คัมภีร์ท่ีศักด์ิสิทธ์ิท่ีสุด” เล่มน้ีซ่ึงมีขอ้ก าหนดท่ีจะละเมิดไม่ได้
เป็นเวลาอย่างน้อยหน่ึงพนัปี  และมีระบบท่ีจะโอบล้อมทัว่ทั้งพิภพ  น่าจะได้รับการพิจารณาว่าเป็นความ
ชชัวาลท่ีสุดท่ีเรืองมาจากป ญญาของพระบาฮาอุลลาห์  เป็นคมัภีร์แม่บทของยุคศาสนาของพระองค ์ และเป็น
กฎบตัรของระบบโลกใหม่ของพระองค ์

ได้รับการเปิดเผยไม่นานหลงัจากท่ีพระบาฮาอุลลาห์ถูกยา้ยมาท่ีบา้นของอูดิ คมัมาร์ (ราวปี ค.ศ.
1873)  ขณะท่ีความทุกขย์ากยงัคงรุมลอ้มและทรมานพระองค ์ ซ่ึงมาจากการกระท าของบรรดาศตัรูและผูท่ี้
แสดงตวัว่านบัถือศาสนาของพระองค์  คมัภีร์น้ี  คลงัน้ีซ่ึงเป็นท่ีเก็บมณีอนัประเมินค่ามิไดข้องการเปิดเผย
พระธรรมของพระองค ์ เด่นดว้ยหลกัธรรมท่ีพร ่ าสอน  ดว้ยสถาบนับริหารท่ีบญัญติัไว ้ และหนา้ท่ีท่ีประสาท
ให้กบัผูท่ี้ได้รับการแต่งตั้งให้สืบทอดผูลิ้ขิตคมัภีร์  นับว่าพิเศษอย่างหาท่ีเปรียบไม่ได้ในคมัภีร์ศกัด์ิสิทธ์ิ
ทั้งหลายของโลก  ไม่เหมือนคมัภีร์เก่าและคมัภีร์ทั้งหลายท่ีมาก่อนคมัภีร์เก่าซ่ึงศีลท่ีแทจ้ริงท่ีเอ่ยโดยศาสน
ทูตเองไม่มีบนัทึกไว ้ ไม่เหมือนคมัภีร์ใหม่ซ่ึงค าพูดไม่ก่ีตอนของพระเยซูไม่มีแนวทางท่ีชดัเจนเก่ียวกบัการ
บริหารกิจการศาสนาของพระองคใ์นอนาคต  ไม่เหมือนแมแ้ต่คมัภีร์โกรอ่านซ่ึงแมจ้ะมีกฎและบญัญติัท่ีอคัร
สาวกของพระผูเ้ป็นเจา้วางไวอ้ยา่งชดัเจน  แต่ก็ไม่ไดพ้ดูถึงการสืบทอดศาสนาซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีส าคญัท่ีสุด  คีตา
บีอคัดสั  ซ่ึงถูกเปิดเผยตั้งแต่ต้นจนจบโดยพระผูก่้อตั้งศาสนาเอง  ไม่เพียงแต่อภิรักษ์กฎและบทบญัญติั
พื้นฐานอนัเป็นท่ีตั้งของโครงสร้างของระบบโลกในอนาคตของพระองค์ไวใ้ห้ชนรุ่นหลงั  แต่ยงับญัญติั
สถาบนัท่ีจ าเป็นส าหรับการปกป้องเอกภาพและบูรณภาพของศาสนานอกเหนือจากหน้าท่ีการตีความท่ี
ประสาทใหก้บัพระผูสื้บทอดศาสนาต่อจากพระองค ์

ในกฎบตัรของอารยธรรมโลกในอนาคตน้ี  พระผูลิ้ขิตกฎบตัรน้ีซ่ึงเป็นทั้งพระผูพ้ิพากษา  พระผู ้
บญัญติั  พระผูป้ระสานสามคัคีและไถ่มนุษยชาติ  ทรงประกาศการเผยแพร่ “กฎท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสุด” ต่อกษตัริย์
ทั้งหลายบนพิภพ  ทรงประกาศวา่กษตัริยเ์หล่านั้นเป็นขา้รับใชข้องพระองค ์ และพระองค์เองเป็น “กษัตริย์
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ของกษัตริย์ท้ังหลาย” ซ่ึงไม่มีเจตนาจะยดึครองอาณาจกัรของพวกเขา  ทรงสงวนสิทธ์ิของพระองคท่ี์จะ “ยึด
ครองหัวใจของมนุษย์”  ทรงเตือนผูน้ าของศาสนาทั้งหลายของโลกไม่ให้ชัง่”ค่ันช่ังท่ีไม่มีผิดพลาด” ส าหรับ
มนุษย ์ ในคมัภีร์น้ีพระองคท์รงบญัญติัสถาบนั “สภายุติธรรม” อยา่งเป็นทางการ  ก าหนดหนา้ท่ีและรายได้
ของสภาน้ี ทรงระบุสมาชิกของสภาน้ีว่าเป็น “บุรุษแห่งความยุติธรรม”  เป็น “ตัวแทนของพระผู้ เป็นเจ้า” 
เป็น “ผู้พิทักษ์ของพระผู้ทรงปรานี”  ทรงพาดพิงถึงศูนยก์ลางแห่งพระปฏิญญาของพระองคใ์นอนาคต  และ
มอบสิทธ์ิใหพ้ระผูเ้ป็นศูนยก์ลางน้ีตีความธรรมลิขิตของพระองค ์ ทรงแสดงนยัคาดการณ์ถึงสถาบนัศาสนภิ
บาล  ทรงเป็นพยานต่ออานุภาพปฏิวติัของระบบโลกของพระองค ์ ทรงแถลงหลกัความเช่ือเก่ียวกบั “ความ
ไม่มีผิดพลาดท่ีย่ิงใหญ่สุด”  ของพระศาสดาของพระผูเ้ป็นเจา้  ทรงยืนยนัความไม่มีผิดพลาดน้ีวา่เป็นสิทธ์ิท่ี
มีอยูใ่นธรรมชาติของศาสนทูตเพียงผูเ้ดียว  และจะไม่มีพระศาสดามาปรากฏอีกก่อนท่ีหน่ึงพนัปีจะผา่นไป 

ยิ่งกวา่นั้นในคมัภีร์น้ี  พระองคท์รงบญัญติับทอธิษฐานบงัคบั  ระบุเวลาและช่วงเวลาของการถือศีล
อด  หา้มการสวดเป็นหมู่ยกเวน้อธิษฐานเพื่อคนตาย  ทรงก าหนดเกบเบร  สถาปนาฮูคุคูลลาห์ (สิทธ์ิของพระ
ผูเ้ป็นเจ้า)  วางกฎการสืบทอดมรดก  บญัญติัสถาบนัมาชเรโกล อซัการ์  ก่อตั้งงานฉลองบุญสิบเก้าวนั  
เทศกาลบาไฮและวนัแทรกปฏิทิน  ทรงยกเลิกสถาบนันกับวช  ห้ามการมีทาส  การถือสันโดษ  การขอทาน  
การแยกตวัอยูใ่นอาราม  การทรมานตนเอง  ห้ามการใชมุ้ขและการจูบมือ  ทรงบญัญติัการมีสามีและภรรยา
เดียว  ประณามการทารุณสัตว ์ ความเกียจคร้านและเฉ่ือยชา  การนินทาและใส่ร้าย  ทรงต าหนิการหย่าร้าง  
หา้มการพนนั  การเสพฝ่ิน  การด่ืมสุราและเคร่ืองด่ืมมึนเมา  ระบุการลงโทษฆาตกร  การลอบวางเพลิง  การ
มีชู้และการขโมย  ทรงเน้นความส าคัญของการสมรสและวางเง่ือนไขท่ีจ าเป็น  ก าหนดหน้าท่ีในการ
ประกอบการคา้หรือวิชาชีพ  ยกฐานะของอาชีพดงักล่าวข้ึนมาเป็นการบูชา  เนน้ความจ าเป็นของการจดัหา
หนทางใหก้ารศึกษาเด็ก  ก าหนดหนา้ท่ีใหทุ้กคนเขียนพินยักรรมและเช่ือฟังรัฐบาลของตนอยา่งเคร่งครัด 

นอกจากข้อก าหนดเหล่าน้ี  พระองค์ยงัแนะน าให้สาวกคบหากับศาสนิกชนของทุกศาสนาด้วย
มิตรภาพและความกลมเกลียวโดยปราศจากอคติ  ทรงเตือนพวกเขาอย่าไดบ้า้คลัง่ศาสนา  อย่าก่อความไม่
สงบ  อยา่ทะนง  อยา่ทะเลาะววิาท  ทรงพร ่ าสอนความสะอาดหมดจด  วาจาสัตยอ์ยา่งเขม้งวด  ความบริสุทธ์ิ
อย่างไม่มีด่างพร้อย  ความไวว้างใจได้  การตอ้นรับขบัสู่  ความซ่ือสัตย์  มารยาท  ความอดกลั้น  ความ
ยุติธรรมและเท่ียงธรรม  ทรงแนะน าพวกเขาให้เป็น  “ประดุจนิ้วของมือเดียวกันและแขนขาของร่างกาย
เดียวกัน”  ทรงเรียกให้พวกเขาลุกข้ึนรับใช้ศาสนาของพระองค ์ รับประกนัความช่วยเหลือของพระองค์
ให้แก่พวกเขาอย่างไม่ตอ้งสงสัย  นอกจากน้ีพระองคย์งัสาธยายความไม่มัน่คงของกิจการต่าง ๆ ของมนุษย ์ 
ทรงประกาศวา่อิสรภาพท่ีแทจ้ริงของมนุษยอ์ยูท่ี่การยอมจ านนต่อบญัญติัของพระองค ์ ทรงเตือนพวกเขาอยา่
ปล่อยปละละเลยการปฏิบติัตามบทบญัญติัของพระองค ์ ทรงบญัญติัหน้าท่ีสองประการท่ีแยกจากกนัไม่ได้
คือการยอมรับ “อรุโณทัยแห่งการเปิดเผยพระธรรมของพระผู้ เป็นเจ้า”  และปฏิบติัตามทุกบทบญัญติัท่ี
พระองคเ์ปิดเผย  ซ่ึงพระองคย์นืยนัวา่  จะไม่เป็นท่ียอมรับหากขาดขอ้ใดขอ้หน่ึง 

ค าบญัชาถึงบรรดาประธานาธิบดีของสาธารณรัฐทั้งหลายในทวปีอเมริกาให้พวกเขาถือโอกาสในยุค
ของพระผูเ้ป็นเจา้น้ี  และสนบัสนุนความมุ่งหมายแห่งความยติุธรรม  ค าสั่งถึงสมาชิกรัฐสภาทัว่โลกเร่งเร้าให้
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มีการน าอกัษรและภาษาสากลมาใช้   ค  าเตือนถึงพระเจา้วิลเลียมท่ี 1 ผูพ้ิชิตพระเจา้นโปเลียนท่ี 3   ค  าต านิ
ถึงฟรานซิส โจเซฟผูเ้ป็นจกัรพรรดิแห่งออสเตรีย  ค  าพาดพิงถึง “เสียงเศร้าโศกของเบอร์ลิน” ในค าร าพนั
ของพระองคต่์อ “ริมฝ่ังแม่น า้ไรน์”  ค าประณาม “บัลลังก์แห่งการวางอ านาจบาตรใหญ่” ท่ีสถาปนาอยูใ่น
คอนสแตนติโนเป้ิล  และค าท านายของพระองคว์า่ “ความรุ่งโรจน์ท่ีผิวเผิน” ของบลัลงัก์น้ีจะดบัส้ิน  และ
ความทุกขย์ากจะกลืนกินผูอ้าศยัอยูใ่นนครน้ี  วจนะท่ียงัความเบิกบานและปลอบประโลมท่ีพระองคต์รัสต่อ
เมืองท่ีเป็นบา้นเกิดของพระองคเ์ป็นการรับประกนัแก่เธอวา่  พระผูเ้ป็นเจา้ทรงเลือกเธอให้เป็น “บ่อเกิดแห่ง
ความเบิกบานส าหรับมวลมนุษยชาติ”  ค าพยากรณ์วา่ “เสียงของวีรบุรุษแห่งโคราซาน” จะเปล่งสดุดีพระผู ้
เป็นนาย  ค  ายืนยนัวา่บรรดาผูท่ี้ “กล้าหาญชาญชัย” จะลุกข้ึนมาในเคอร์มานและจะกล่าวถึงพระองค ์และ
สุดทา้ยก็คือค ารับประกนัอย่างใจกวา้งต่อน้องชายผูท้รยศท่ีท าร้ายพระองค์อย่างเจ็บปวดว่าพระผูเ้ป็นเจา้ผู ้
“ทรงอภัยเสมอ  ทรงความอารี” จะให้อภยัความอยุติธรรมของเขาหากเขาเพียงแต่ส านึกผิด  ทั้งหมดน้ีเพิ่ม
ความอุดมในเน้ือหาของคมัภีร์ท่ีผูลิ้ขิตทรงระบุวา่เป็น “บ่อเกิดแห่งความสุขท่ีแท้จริง”   เป็น “คันช่ังท่ีไม่มี
ผิดพลาด”  เป็น “หนทางตรง”  และเป็น “ผู้กระตุ้นมนุษยชาติ” 

นอกจากน้ีพระบาฮาอุลลาห์ยงัพรรณนาลกัษณะของกฎและบทบญัญติัท่ีประกอบกนัเป็นหวัขอ้หลกั
ของคมัภีร์น้ีวา่เป็น “ลมหายใจแห่งชีวิตส าหรับทุกสรรพส่ิง”  เป็น “ท่ีมั่นอันแขง็แกร่งท่ีสุด”  เป็น “ผลไม้” 
ของ “พฤกษา” ของพระองค์  เป็น “วิธีการสูงสุดส าหรับค ้าจุนระเบียบของโลกและความปลอดภัยของ
ประชาชน”  เป็น “ตะเกียงแห่งอัจฉริยภาพและการบริบาลด้วยความรักของพระองค์” เป็น “สุคนธรสของ
ภูษาของพระองค์”  และเป็น “กุญแจ” แห่ง “ความปรานี” ของพระองคต่์อประชาชน  พระองคเ์องยืนยนัวา่ 
“คัมภีร์นีคื้อนภาท่ีประดับด้วยดวงดาราแห่งบทบัญญัติและข้อห้ามของเรา”  นอกจากน้ีพระองคย์งักล่าววา่ 
“พระพรจงมีแด่ผู้ ท่ีอ่านคัมภีร์นีแ้ละตรึกตรองวจนะจากพระผู้เป็นเจ้า พระผู้ เป็นนายแห่งอานุภาพ พระผู้ทรง
มหิทธานภุาพ  ดูกร  มนุษย์!  จงยึดถือคัมภีร์นีด้้วยมือแห่งความศิโรราบ...ชีวิตของเราเป็นพยาน!  คัมภีร์นีถู้ก
ส่งมาในลักษณะท่ีฉงนบัญญาของมนุษย์  แท้จริงแล้วคัมภีร์นี้คือหลักฐานท่ีมีน า้หนักท่ีสุดของเราส าหรับ
ประชาชนท้ังปวงและข้อพิสูจน์ของพระผู้ทรงปรานีส าหรับทุกคนท่ีอยู่ในสวรรค์และบนโลก”  และเช่นกนั 
“พระพรจงมีแด่ลิน้ท่ีลิม้ความหวานของคัมภีร์นี้  แด่ดวงตาท่ีมองเห็นส่ิงท่ีถนอมไว้ในคัมภีร์  แด่หัวใจท่ี
เข้าใจนัยและความลึกลับในคัมภีร์  พระผู้เป็นเจ้าเป็นพยาน!  ดังกล่าวนีคื้อราชศักดาของวจนะท่ีเปิดเผยอยู่ใน
คัมภีร์  และการเปิดเผยค าพาดพิงในคัมภีร์นีย่ิ้งใหญ่มากจนวาทะส่ันสะท้านเม่ือพยายามจะอธิบาย”   และ
สุดทา้ยน้ี “คีตาบีอัคดัสถกูเปิดเผยในลักษณะดังกล่าวซ่ึงได้ดึงดูดและครอบคลุมยุคศาสนาท้ังปวง  พระพรจง
มีแด่ผู้ ท่ีอ่านคัมภีร์นีอ้ย่างถ่ีถ้วน!  พระพรจงมีแด่ผู้ ท่ีเข้าใจคัมภีร์นี้!  พระพรจงมีแด่ผู้ ท่ีใคร่ครวญคัมภีร์นี้!  
พระพรจงมีแด่ผู้ ท่ีตรึกตรองความหมายในคัมภีร์นี้!  ขอบเขตของคัมภีร์นีไ้พศาลย่ิงจนห้อมล้อมมวลมนุษย์
ก่อนท่ีมนุษย์จะยอมรับคัมภีร์  ในไม่ช้าอานุภาพสูงสุด  อิทธิพลแทรกซอน  และอ านาจท่ีย่ิงใหญ่ของคัมภีร์นี้
จะปรากฏบนพิภพ” 
 
 



ฉบบัแปลอยา่งไม่เป็นทางการ 

Provisional Translation 

18 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

คตีาบีอคัดัส 
 

คมัภีร์ท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสุด 
 

 
 

พระบาฮาอุลลาห์ 
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ในนามของพระผู้เป็นผู้ปกครองสูงสุดเหนือทุกส่ิงในอดตีและอนาคต 

1 หนา้ท่ีประการแรกท่ีพระผูเ้ป็นเจา้บญัญติัไวส้ าหรับคนรับใชท้ั้งหลายของพระองคคื์อ  การยอมรับ
พระผูเ้ป็นอรุโณทยัแห่งการเปิดเผยพระธรรมของพระองค ์ และเป็นบ่อเกิดแห่งกฎของพระองค ์ พระผูเ้ป็น
ตวัแทนแห่งความเป็นเจา้ทั้งในอาณาจกัรธรรมของพระองค์และสรรพโลก  ใครท่ียอมรับพระองคไ์ดเ้ขา้ถึง
ความดีงามทั้งปวง  และใครท่ีเขา้ไม่ถึงคือผูท่ี้หลงทาง  ถึงแมว้่าเขาจะเป็นตน้ต ารับของการกระท าท่ีชอบ
ธรรมทุกประการ  เป็นความถูกตอ้งส าหรับทุกคนท่ีบรรลุถึงสถานะท่ีเป็นเยี่ยมน้ี  ยอดสุดแห่งความรุ่งโรจน์
ท่ีล ้าเลิศน้ี  ท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามบทบญัญติัทุกขอ้ของพระผูเ้ป็นยอดปรารถนาของโลก  หนา้ท่ีสองประการน้ี
แยกจากกนัไม่ได ้ และจะไม่เป็นท่ียอมรับหากขาดขอ้ใดขอ้หน่ึง  ดงัน้ีเป็นท่ีโองการไวโ้ดยพระผูเ้ป็นบ่อเกิด
ของแรงบนัดาลใจจากพระผูเ้ป็นเจา้ 
2 บรรดาผูท่ี้พระผูเ้ป็นเจา้ประสาทธรรมทรรศนะให้จะยอมรับไดเ้ลยวา่  บทบญัญติัท่ีพระผูเ้ป็นเจา้ให้

ไวคื้อวิธีการสูงสุดส าหรับการค ้ าจุนระเบียบในโลกและความปลอดภยัของประชาชน  ผูท่ี้หันหนีไปจาก

บทบญัญติัเหล่าน้ีถูกนบัว่าเป็นพวกท่ีน่าสังเวชและโง่เง่า  แทจ้ริงแลว้เราบญัชาเจา้ไม่ให้ไปตามกิเลสและ

ตณัหาท่ีชัว่ร้าย  และอยา่กา้วล่วงขอบเขตท่ีปากกาของพระผูท้รงความสูงส่งท่ีสุดขีดไว ้ เพราะส่ิงเหล่าน้ีคือ

ลมหายใจแห่งชีวติส าหรับทุกสรรพส่ิง  ชลธีแห่งอจัฉริยภาพและวาทะของพระผูเ้ป็นเจา้เอ่อข้ึนมาภายใตก้าร

พดัของสายลมของพระผูท้รงปรานี  ดูกร  มนุษยผ์ูมี้ความเขา้ใจ!  จงรีบด่ืมให้อ่ิม  บรรดาผูท่ี้ละเมิดพระ

ปฏิญญาของพระผูเ้ป็นเจา้โดยการละเมิดบทบญัญติัของพระองค์  และสะบดัหน้าหนี  คือผูท่ี้หลงผิดอย่าง

ร้ายแรงในสายตาของพระผูเ้ป็นเจา้  พระผูท้รงครอบครองทุกส่ิง  พระผูท้รงความสูงส่งท่ีสุด      

3 ดูกร  พวกเจา้ผูเ้ป็นประชาชนทั้งหลายของโลก!  จงรู้ไวแ้ละวางใจไดว้่า  บทบญัญติัของเราคือ

ตะเกียงแห่งการบริบาลดว้ยความรักในหมู่คนรับใชข้องเรา  และกุญแจแห่งความปรานีของเราส าหรับผูท่ี้เรา

สร้าง  ดงัน้ีส่ิงน้ีถูกส่งลงมาจากนภาแห่งพระประสงค์ของพระผูเ้ป็นนายของเจา้  พระผูเ้ป็นนายแห่งการ

เปิดเผยพระธรรม  หากผูใ้ดได้ล้ิมมธุรสของวจนะท่ีริมฝีปากของพระผูท้รงปรานีตั้งใจเอ่ยออกมา  แมว้่า

ทรัพยส์มบติัทั้งหลายในโลกจะอยูใ่นครอบครองของเขา  เขาก็จะสละทรัพยส์มบติัเหล่านั้นทั้งหมด  เพื่อจะ

พิสูจน์สัจธรรมของบทบญัญติัของพระองค์ให้ไดส้ักขอ้หน่ึง  ซ่ึงส่องแสงอรุโณทยัแห่งการดูแลและความ

เมตตารักใคร่ท่ีโอบออ้มอารีของพระองค ์

4 จงกล่าววา่ : สุคนธรสแห่งภูษาของเราโชยมาจากกฎของเรา  และกฎเหล่าน้ีจะช่วยปักธงแห่งชยัชนะ
บนยอดสุด  จากนภาแห่งความรุ่งโรจน์ท่ีมีอ านาจเบ็ดเสร็จของเรา  ชิวหาแห่งอานุภาพของเราตรัสต่อสรรพ
ส่ิงท่ีเราสร้างดว้ยวจนะเหล่าน้ี : “จงปฏิบติัตามบทบญัญติัดว้ยรักในความงามของเรา”  ความสุขจงมีแด่คนรัก
ท่ีได้สูดสุคนธรสสวรรค์ของพระผูเ้ป็นท่ีรักยิ่งของตนจากวจนะเหล่าน้ี  ท่ีอบอวลไปด้วยกล่ินหอมของ
กรุณาธิคุณท่ีไม่มีล้ินใดพรรณนาได ้ ชีวติของเราเป็นพยาน!  ผูท่ี้ไดด่ื้มอมฤตชั้นเยีย่มแห่งความเป็นธรรมจาก
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มือแห่งกรุณาธิคุณท่ีโอบออ้มอารีของเรา  จะรายลอ้มบทบญัญติัของเราท่ีส่องแสงอรุโณทยัของสรรพโลกท่ี
เราสร้าง 
5 อยา่คิดวา่ส่ิงท่ีเราเปิดเผยต่อเจา้เป็นเพียงประมวลกฎชุดหน่ึง  ไม่เลย  ท่ีจริงแลว้เราไดเ้ปิดผนึกของ
อมฤตชั้นเยีย่มดว้ยองคุลีแห่งอ านาจและอานุภาพ  วจนะท่ีมาจากปากกาแห่งการเปิดเผยพระธรรมเป็นพยาน
ต่อส่ิงน้ี  ดูกร  มนุษยผ์ูห้ย ัง่เห็น!  จงใคร่ครวญดู  
6 เราบญัญติับทอธิษฐานบงัคบักบัเก้ารัคอาห์ให้เจา้สวดถึงพระผูเ้ป็นเจา้  พระผูเ้ปิดเผยวจนะ  เวลา
เท่ียงวนั  เวลาเชา้และเวลาค ่า  เราให้เจา้สวดนอ้ยคร้ังลงตามค าบญัชาในคมัภีร์ของพระผูเ้ป็นเจา้  แทจ้ริงแลว้
พระองคคื์อพระผูท้รงบญัญติั  พระผูมี้อ  านาจเบ็ดเสร็จ  พระผูไ้ม่ถูกเหน่ียวร้ัง  เม่ือเจา้ปรารถนาจะสวดบท
อธิษฐานน้ี  จงหนัไปยงัราชส านกัอนัเป็นท่ีสถิตท่ีวิสุทธ์ิท่ีสุดของเรา  นัน่คือบริเวณศกัด์ิสิทธ์ิน้ีท่ีพระผูเ้ป็น
เจ้าท าให้เป็นศูนย์กลางท่ีหมู่เทวญัเบ้ืองบนมารายล้อม  และทรงมีโองการให้เป็นต าแหน่งของการบูชา
ส าหรับบรรดาผูท่ี้อาศยัอยูใ่นนครแห่งนิรันดรกาล  เป็นบ่อเกิดของบญัชาส าหรับทุกคนท่ีอยูใ่นสวรรค์และ
บนโลก  และเม่ือดวงอาทิตยแ์ห่งสัจธรรมและวาทะลบัฟ้าไป  จงหันหน้าไปยงัต าแหน่งท่ีเราบญัญติัไว้
ส าหรับเจา้  แทจ้ริงแลว้พระองคท์รงมหิทธานุภาพและทรงรอบรู้ 
7 ทุกส่ิงท่ีด ารงอยู่ก  าเนิดข้ึนมาโดยโองการท่ีตา้นทานไม่ไดข้องพระองค์  เม่ือใดก็ตามท่ีกฎของเรา
ปรากฏข้ึนมาเสมือนดวงอาทิตย์บนนภาแห่งวาทะของเรา  ทุกคนต้องเช่ือฟังกฎเหล่าน้ีอย่างซ่ือสัตย ์   
ถึงแม้ว่าโองการของเราจะเป็นส่ิงท่ีท าให้นภาของทุกศาสนาแยกออก  พระองค์กระท าตามท่ีพระองค์
ปรารถนา  พระองคต์ดัสินใจและไม่มีใครจะมาตั้งขอ้สงสัยการตดัสินใจนั้น    อะไรก็ตามท่ีพระองค ์ พระผู ้
เป็นท่ีรักยิ่ง  ทรงบญัญติั  ส่ิงนั้นเป็นท่ีรักยิ่งอย่างแทจ้ริง  พระผูท้รงเป็นนายของสรรพโลกเป็นพยานให้เรา
ส าหรับส่ิงน้ี  ใครท่ีสูดสุคนธรสของพระผูท้รงปรานีและยอมรับบ่อเกิดของวาทะน้ี  จะยินดีตอ้นรับลูกธนู
ของศตัรูดว้ยตาของตนเอง  เพื่อวา่เขาจะไดพ้ิสูจน์สัจธรรมของกฎทั้งหลายของพระผูเ้ป็นเจา้ในหมู่มนุษย ์ ขอ
ความสุขสวสัดีจงมีแด่ผูท่ี้หนัมาหาและเขา้ใจความหมายของโองการท่ีช้ีขาดของพระองค ์
8 เราไดอ้ธิบายรายละเอียดของบทอธิษฐานบงัคบัไวใ้นอีกธรรมจารึกหน่ึง  พระพรจงมีแด่ผูท่ี้ปฏิบติั
ตามส่ิงท่ีตนไดรั้บบญัชามาจากพระผูท้รงปกครองมวลมนุษยชาติ  ในบทอธิษฐานส าหรับผูท่ี้ถึงแก่กรรม  มี
หกวรรคเฉพาะท่ีส่งลงมาโดยพระผูเ้ป็นเจา้  พระผูเ้ปิดเผยพระวจนะ  ผูท่ี้สามารถอ่านขอให้สวดวจนะท่ี
เปิดเผยไวน้ าหน้าหกวรรคน้ี  ส าหรับผูท่ี้อ่านไม่ได ้ พระผูเ้ป็นเจา้ยกเวน้ให้เขาไม่ตอ้งสวด  ความจริงแล้ว
พระองคคื์อพระผูท้รงอ านาจ  พระผูท้รงอภยั  
9 ขนสัตวห์รือช้ินส่วนของส่ิงท่ีเคยมีชีวิตเช่นกระดูกและท่ีคลา้ยกนั  ไม่ท าให้การอธิษฐานของเจา้ไร้
ผล  เจา้มีอิสระท่ีจะสวมใส่ขนตวัเซเบิ้ลดงัท่ีเจา้สวมใส่ขนนาก  ขนกระรอกหรือขนสัตวอ่ื์นๆ  ขอ้ห้ามการ
สวมใส่ขนสัตวไ์ม่ไดม้าจากคมัภีร์โกรอ่าน  แต่มาจากความเขา้ใจผิดของนกับวช  แทจ้ริงแลว้พระองค์คือ
พระผูท้รงความรุ่งโรจน์  พระผูท้รงรอบรู้ 
10 เราบญัชาเจา้ใหอ้ธิษฐานและถือศีลอดตั้งแต่เร่ิมตน้วยัแห่งวุฒิภาวะ  ส่ิงน้ีบญัญติัไวโ้ดยพระผูเ้ป็นเจา้  
พระผูเ้ป็นนายของเจา้  พระผูเ้ป็นนายของบรรพบุรุษของเจา้  พระองค์ทรงยกเวน้ผูท่ี้อ่อนแอเพราะความ
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เจ็บป่วยหรือชราภาพ  เสมือนเป็นความอารีจากท่ีสถิตของพระองค ์ และพระองคคื์อพระผูท้รงอภยั  พระผู ้
ทรงเอ้ือเฟ้ือ  พระผูเ้ป็นเจา้อนุญาตให้เจา้หมอบราบบนพื้นผิวใดก็ไดท่ี้สะอาด   เพราะเราไดย้กเลิกขอ้จ ากดั
ในเร่ืองน้ีท่ีก าหนดไวใ้นคมัภีร์  แทจ้ริงแลว้พระผูเ้ป็นเจา้รู้ส่ิงท่ีเจา้ไม่รู้  ผูท่ี้หาน ้ าส าหรับช าระมือและใบหนา้
ไม่ได ้ ขอให้สวดวจนะเหล่าน้ีห้าคร้ัง “ในนามของพระผูเ้ป็นเจา้  พระผูท้รงความบริสุทธ์ิท่ีสุด  พระผูท้รง
ความบริสุทธ์ิท่ีสุด”  และจากนั้นให้ท าการอธิษฐาน  ดงักล่าวน้ีคือบญัชาของพระผูเ้ป็นนายแห่งภพทั้งปวง  
ในภูมิภาคท่ีเวลากลางวนัและกลางคืนยาวนานกว่าปกติ  ให้ถือเวลาของการอธิษฐานตามนาฬิกาและ
เคร่ืองมืออ่ืนๆ ท่ีบอกชัว่โมง  แทจ้ริงแลว้พระองคคื์อพระผูท้รงอรรถาธิบาย  พระผูท้รงอจัฉริยภาพ 

11 เราไดย้กเลิกไมใ่หเ้จา้ตอ้งสวดบทอธิษฐานแห่งสัญลกัษณ์  เม่ือเกิดเหตุการณ์ทางธรรมชาติท่ีน่ากลวั  
จงระลึกถึงอ านาจและราชศกัดาของพระผูเ้ป็นนายของเจา้  พระผูท้รงเห็นและไดย้ินทุกอย่าง  แลว้กล่าวว่า 
“อาณาจกัรเป็นของพระผูเ้ป็นเจา้  พระผูเ้ป็นนายของส่ิงท่ีมองเห็นและมองไม่เห็น  พระผูเ้ป็นนายของสรรพ
โลก”  
12 เป็นท่ีบญัญติัไวว้า่บทอธิษฐานบงัคบัควรสวดคนเดียวโดยพวกเจา้แต่ละคน  วิธีปฏิบติัของการสวด
อธิษฐานเป็นหมู่ถูกยกเลิกไป  ยกเวน้การสวดอธิษฐานส าหรับผูท่ี้ถึงแก่กรรม  ความจริงแลว้พระองคคื์อพระ
ผูท้รงบญัญติั  พระผูท้รงอจัฉริยภาพ 
13 พระผูเ้ป็นเจา้ทรงยกเวน้สตรีระหว่างมีประจ าเดือนไม่ตอ้งสวดบทอธิษฐานบงัคบัและถือศีลอด  
ขอใหพ้วกเธอหลงัจากท่ีช าระมือและใบหนา้แลว้  สรรเสริญพระผูเ้ป็นเจา้โดยการสวดวา่ “ขอความสดุดีจงมี
แด่พระผูเ้ป็นเจา้  พระผูเ้ป็นนายแห่งความอ าไพและความงาม” เกา้สิบห้าคร้ังระหวา่งเท่ียงวนัถึงเท่ียงวนัของ
วนัถดัไป  ดงัน้ีเป็นท่ีโองการไวใ้นคมัภีร์  หากเจา้เป็นพวกท่ีเขา้ใจ 
14 ระหว่างเดินทางหากเจา้หยุดพกัในท่ีปลอดภยั  ทั้งชายและหญิงจงหมอบราบลงหน่ึงคร้ังแทนบท
อธิษฐานบงัคบัท่ีไม่ไดส้วด  และขณะท่ีหมอบราบอยูน่ั้นจงกล่าววา่ “ขอความสดุดีจงมีแด่พระผูเ้ป็นเจา้  พระ
ผูเ้ป็นนายแห่งอ านาจและราชศกัดา  แห่งกรุณาธิคุณและความอารี”  ใครท่ีท าไม่ไดข้อให้กล่าวเพียงวา่ “ขอ
ความสดุดีจงมีแด่พระผูเ้ป็นเจา้”  วางใจไดว้า่ส่ิงน้ีจะเพียงพอส าหรับเขา  ความจริงแลว้พระองคคื์อพระผูเ้ป็น
เจา้ผูท้รงเพียงพอส าหรับทุกส่ิง  สถิตอยูต่ลอดกาล  ทรงอภยัและทรงเห็นใจ  เม่ือเสร็จการหมอบราบแลว้  จง
นัง่ขดัสมาธิทั้งชายและหญิง  แลว้กล่าววา่ “ขอความสดุดีจงมีแด่พระผูเ้ป็นเจา้  พระผูเ้ป็นนายแห่งอาณาจกัร
โลกและสวรรค”์ สิบแปดคร้ัง  ดงัน้ีพระผูเ้ป็นนายทรงแสดงเส้นทางทั้งหลายแห่งสัจธรรมและการน าทางไว้
ชดัเจน  เส้นทางเหล่าน้ีน าไปสู่เส้นทางเดียวกนั  ซ่ึงเป็นหนทางตรงน้ีเอง  จงขอบคุณพระผูเ้ป็นเจา้ส าหรับ
ความโปรดปรานท่ีกรุณาท่ีสุดน้ี  สรรเสริญพระองค์ส าหรับความอารีน้ีท่ีห้อมลอ้มสวรรคแ์ละโลก  ยกย่อง
พระองคส์ าหรับความปรานีน้ีท่ีแทรกซอนสรรพโลก 
15 จงกล่าวว่า : พระผูเ้ป็นเจา้ทรงท าให้ความรักท่ีซ่อนเร้นของเราเป็นกุญแจไปสู่ทรัพยส์มบติั  ขอให้
เจา้เขา้ใจเถิด!  หากไม่ใช่เพราะกุญแจน้ีขุมทรัพยด์งักล่าวจะถูกปกปิดไปชัว่นิรันดร์  ขอให้เจา้เช่ือเถิด  จง
กล่าววา่ : น้ีคือบ่อเกิดของการเปิดเผยพระธรรม  คืออรุโณทยัสถานแห่งความอ าไพท่ีส่องสวา่งขอบฟ้าของ
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โลก  ขอใหเ้จา้เขา้ใจเถิด!  แทจ้ริงแลว้น้ีคือโองการท่ีตายตวั  ซ่ึงทุกโองการท่ีไม่มีเปล่ียนแปลงไดรั้บการตรา
โดยโองการน้ี 

16 ดูกร  ปากกาของพระผูท้รงความสูงส่งท่ีสุด!  จงกล่าววา่ : ดูกร  ประชาชนของโลก!  เราบญัชาเจา้
ให้ถือศีลอดในช่วงเวลาสั้ นๆ  และให้นอร์รูซเป็นงานฉลองส าหรับเจา้เม่ือส้ินสุดการถือศีลอด  ดงัน้ีดวง
ตะวนัแห่งวาทะส่องแสงบนขอบฟ้าแห่งคมัภีร์ตามท่ีประกาศิตไวโ้ดยพระผูเ้ป็นนายแห่งการเร่ิมตน้และจุด
จบ  ขอให้วนัท่ีเหลือจากเดือนต่างๆ อยู่ก่อนเดือนถือศีลอด  เราบญัญติัให้วนัเหล่าน้ีตลอดทั้งกลางวนัและ
กลางคืนเป็นการส าแดงอกัษรฮา  และดงัน้ีจึงไม่ถูกตีกรอบดว้ยปีและเดือน  ตลอดวนัเหล่าน้ีเป็นความถูกตอ้ง
ท่ีประชาชนแห่งบาฮาจะให้ความสุขแก่ตนเอง  ญาติพี่นอ้ง  ผูย้ากไร้และขดัสน  แซ่ซ้องและสดุดีพระผูเ้ป็น
นายของตน  สรรเสริญและยกยอ่งพระนามของพระองคด์ว้ยความเบิกบานและอ่ิมใจ  และเม่ือส้ินสุดวนัแห่ง
การใหเ้หล่าน้ีท่ีน ามาก่อนฤดูแห่งการควบคุมตวัเอง  ขอใหพ้วกเขาเร่ิมการถือศีลอด  ดงัน้ีเป็นท่ีบญัญติัไวโ้ดย
พระผูเ้ป็นนายของมวลมนุษยชาติ  ผูเ้ดินทาง  ผูป่้วย  หญิงมีครรภห์รืออยูร่ะหวา่งให้นมลูก  ไม่ตอ้งถือศีลอด  
พวกเขาไดรั้บการยกเวน้โดยพระผูเ้ป็นเจา้ประหน่ึงเป็นสัญลกัษณ์แห่งกรุณาธิคุณของพระองค ์ แทจ้ริงแลว้
พระองคคื์อพระผูท้รงมหิทธานุภาพ  พระผูท้รงเอ้ือเฟ้ือท่ีสุด 
17 เหล่าน้ีคือบทบญัญติัของพระผูเ้ป็นเจา้ท่ีถูกส่งลงมาในคมัภีร์และธรรมจารึกโดยปากกาท่ีประเสริฐ
สุดของพระองค ์ จงยดึมัน่ในบทบญัญติัของพระองค ์ และอยา่เป็นพวกท่ียึดถือมาตรฐานท่ีก าหนดโดยอตัตา
ของตนเอง  และโยนมาตรฐานท่ีพระผูเ้ป็นเจ้าวางไวทิ้้งไปขา้งหลงั ด้วยความเพอ้ฝันอนัเหลวไหลและ
จินตนาการท่ีไร้สาระ  จงงดอาหารและเคร่ืองด่ืมตั้งแต่ดวงอาทิตยข้ึ์นจนดวงอาทิตยต์ก  และจงระวงัอยา่ให้
กิเลสมาพรากเจา้จากกรุณาธิคุณน้ีท่ีก าหนดไวใ้นคมัภีร์ 
18 เป็นท่ีบัญญติัไวว้่าทุกคนท่ีเช่ือในพระผูเ้ป็นเจ้า  พระผูเ้ป็นนายแห่งการพิพากษา  ในแต่ละวนั
หลงัจากท่ีไดล้า้งมือและลา้งหนา้แลว้  ให้นัง่ลงแลว้หนัไปหาพระผูเ้ป็นเจา้และกล่าวค าวา่ “อลัลา อู อบัฮา” 
เก้าสิบห้าคร้ัง  ดงักล่าวน้ีคือโองการของพระผูส้ร้างสวรรค์เม่ือพระองค์เถลิงบลัลังก์แห่งพระนามของ
พระองคด์ว้ยราชศกัดาและอานุภาพ  ท านองเดียวกนัจงช าระมือและใบหน้าเพื่อการสวดบทอธิษฐานบงัคบั  
น้ีคือบญัชาของพระผูเ้ป็นเจา้  พระผูไ้ม่มีเปรียบปาน  พระผูไ้ม่ถูกเหน่ียวร้ัง 
19 เจา้ถูกหา้มมิให้ก่อฆาตกรรมหรือมีชู ้ นินทาหรือใส่ร้าย  ดงันั้นจงหลีกหนีส่ิงท่ีห้ามไวใ้นคมัภีร์และ
ธรรมจารึกศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลาย 
20 เราไดแ้บ่งมรดกเป็นเจ็ดประเภท : ส าหรับลูกเราจดัสรรให้เกา้ส่วนประกอบดว้ยห้าร้อยส่ีสิบหน่วย  
ส าหรับภรรยาเราจดัสรรให้แปดส่วนประกอบด้วยส่ีร้อยแปดสิบหน่วย  ส าหรับบิดาเราจดัสรรให้เจ็ด
ส่วนประกอบดว้ยสามร้อยหกสิบหน่วย  ส าหรับมารดาเราจดัสรรให้หกส่วนประกอบดว้ยสามร้อยหกสิบ
หน่วย  ส าหรับพี่ชายนอ้งชายเราจดัสรรใหห้า้ส่วนหรือสามร้อยหน่วย  ส าหรับพี่สาวนอ้งสาวเราจดัสรรให้ส่ี
ส่วนหรือสองร้อยส่ีสิบหน่วย  ส าหรับครูเราจดัสรรให้สามส่วนหรือหน่ึงร้อยแปดสิบหน่วย  ดงักล่าวน้ีคือ
บญัญติัของพระผูเ้สด็จน ามาก่อนเรา  พระผูท้รงเชิดชูพระนามของเราในยามค ่าคืนและรุ่งอรุณ  เม่ือเราไดย้ิน
เสียงเรียกร้องของเด็กท่ียงัไม่เกิด  เราเพิ่มส่วนแบ่งให้พวกเขาเป็นสองเท่า  และลดส่วนแบ่งของคนอ่ืนท่ี
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เหลือ  ความจริงแลว้พระองค์มีอ านาจในการบญัญติัส่ิงใดก็ไดต้ามท่ีพระองค์ตอ้งการ  และพระองค์กระท า
ตามท่ีพระองคป์รารถนาดว้ยอ านาจสูงสุดของพระองค ์
21 หากผูต้ายไม่มีลูก  ส่วนแบ่งของลูกให้ตกเป็นของสภายุติธรรม  เพื่อให้บรรดาผูพ้ิทกัษ์ของพระผู ้
ทรงปรานีใชจ่้ายส าหรับเด็กก าพร้าและหญิงหมา้ย  และส่ิงใดก็ตามท่ีเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทัว่ไป  เพื่อ
วา่ทุกคนจะขอบคุณพระผูเ้ป็นนายของตน  พระผูท้รงกรุณา  พระผูท้รงอภยั 
22 หากผูต้ายมีลูก  แต่ไม่มีผูรั้บมรดกประเภทอ่ืนท่ีระบุไวใ้นคมัภีร์  ลูกจะไดรั้บสองในสามของมรดก
นั้น  ส่วนท่ีเหลือหน่ึงในสามใหต้กเป็นของสภายติุธรรม  ดงักล่าวน้ีคือบญัชาท่ีให้ไวด้ว้ยราชศกัดาและความ
รุ่งโรจน์  โดยพระผูท้รงครอบครองทุกสรรพส่ิง  พระผูท้รงความสูงส่งท่ีสุด 
23 หากผูต้ายไม่มีทายาทตามท่ีระบุไวเ้ลย  แต่มีหลานชายและหลานสาวไม่วา่จะเป็นลูกของพี่นอ้งชาย
หรือหญิง  สองในสามของมรดกจะตกเป็นของพวกเขา  หรือหากไม่มีหลาน  มรดกดงักล่าวจะตกเป็นของลุง
ป้านา้อาทั้งทั้งทางฝ่ายบิดาและมารดา  และถดัจากนั้นจะตกเป็นของลูกชายและลูกสาวของลุงป้านา้อา  ไม่วา่
ในกรณีใดมรดกท่ีเหลือหน่ึงในสามจะตกเป็นของศูนยก์ลางแห่งความยุติธรรม  ดงัน้ีเป็นท่ีก าหนดไวใ้น
คมัภีร์โดยพระผูท้รงปกครองมวลมนุษย ์
24 หากผูต้ายไม่มีผูท่ี้ถูกบนัทึกช่ือไวโ้ดยปากกาของพระผูท้รงความสูงส่งท่ีสุดเหลืออยู่  ทรัพยสิ์น
ทั้งหมดของเขาจะตกเป็นของศูนยก์ลางดงักล่าว  เพื่อไวใ้ชจ่้ายตามท่ีก าหนดไวโ้ดยพระผูเ้ป็นเจา้  แทจ้ริงแลว้
พระองคคื์อพระผูท้รงบญัญติั  พระผูมี้อ านาจเบด็เสร็จ 
25 เรามอบท่ีอยู่อาศยัและเส้ือผา้ของผูต้ายให้แก่ลูกชาย  ไม่ใช่ลูกสาวหรือทายาทคนอ่ืนๆ  แทจ้ริงแลว้
พระองคคื์อพระผูท้รงเอ้ือเฟ้ือ  พระผูท้รงโอบออ้มอารี 
26 หากลูกชายของผูต้ายเสียชีวติไปก่อนผูต้ายและมีลูกท่ียงัอยู ่ ลูกๆ จะไดรั้บมรดกท่ีเป็นส่วนแบ่งของ
บิดาตามท่ีก าหนดไวใ้นคมัภีร์ของพระผูเ้ป็นเจา้  จงแบ่งมรดกในส่วนของพวกเขาอย่างยุติธรรม  ดงัน้ีคล่ืน
ของมหาสมุทรแห่งวาทะสาดซดั  และพดัพาไข่มุกแห่งกฎท่ีโองการไวโ้ดยพระผูเ้ป็นนายของมวลมนุษยชาติ 
27 หากผูต้ายมีลูกท่ียงัไม่บรรลุวุฒิภาวะ  ส่วนแบ่งมรดกของลูกตอ้งฝากไวก้บับุคคลท่ีเช่ือใจไดห้รือ
กลุ่มบุคคล  เพื่อว่าส่วนแบ่งนั้นอาจน าไปลงทุนในการคา้และธุรกิจในนามของลูก  จนกว่าเขาจะบรรลุวุฒิ
ภาวะ  ผูท่ี้รับฝากควรไดรั้บส่วนแบ่งของก าไรท่ีไดม้าอยา่งเหมาะสมส าหรับการกระท าการดงักล่าว 
28 การแบ่งทรัพยสิ์นควรกระท าก็ต่อเม่ือไดจ่้ายฮูคุคูลลาห์แลว้  ชดใชห้น้ีสินแลว้  ช าระค่างานศพและ
ค่าฝังศพแลว้  และมีการเคล่ือนยา้ยผูต้ายไปยงัสถานท่ีฝังศพอยา่งมีเกียรติและศกัด์ิศรีแลว้  ดงัน้ีเป็นท่ีบญัญติั
ไวโ้ดยพระผูเ้ป็นนายแห่งการเร่ิมตน้และจุดจบ  
29 จงกล่าวว่า : น้ีคือความรู้ซ่อนเร้นท่ีจะไม่มีวนัเปล่ียนแปลง  เน่ืองดว้ยจุดเร่ิมตน้ของความรู้น้ีอยูก่บั
เลขเกา้  ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของพระนามท่ีถูกปกปิดและเห็นชดั  ละเมิดไม่ไดแ้ละสูงส่งอยา่งเขา้ไม่ถึง  ส าหรับ
ส่ิงท่ีเราจดัสรรให้แก่ลูกๆ  น้ีคือพรท่ีพระผูเ้ป็นเจา้ประทานให้แก่พวกเขา  เพื่อว่าพวกเขาจะขอบคุณพระผู ้
เป็นนายของตน  พระผูท้รงเห็นใจ  พระผูท้รงปรานี  แทจ้ริงแลว้เหล่าน้ีคือกฎของพระผูเ้ป็นเจา้  อย่าละเมิด
กฎเหล่าน้ีเพราะถูกชกัจูงโดยกิเลสท่ีเห็นแก่ตวัและต ่าทราม  จงปฏิบติัตามบญัชาท่ีพระผูเ้ป็นอรุโณทยัสถาน
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แห่งวาทะให้ไวแ้ก่เจา้  คนรับใชท่ี้จริงใจของพระองคจ์ะถือวา่  หลกัธรรมท่ีพระผูเ้ป็นเจา้แถลงไวคื้อน ้ าแห่ง
ชีวิตส าหรับศาสนิกชนของทุกศาสนา  และคือตะเกียงแห่งอจัฉริยภาพและการบริบาลดว้ยความรักส าหรับ
ทุกคนท่ีอาศยัอยูใ่นโลกและสวรรค ์
30 พระผูเ้ป็นนายทรงบญัญติัไวว้า่ในทุกเมืองตอ้งสถาปนาสภายุติธรรม  ซ่ึงในสภาน้ีจะมีผูม้าปรึกษา
กนัจ านวนเท่ากบับาฮา  และหากเกินจ านวนน้ีไม่เป็นไร  พวกเขาควรถือว่าตนก าลงัเขา้ไปในราชส านกัอนั
เป็นท่ีสถิตของพระผูเ้ป็นเจา้  พระผูท้รงความประเสริฐ  พระผูท้รงความสูงส่งท่ีสุด  และมองเห็นพระผูท่ี้ไม่
มีใครมองเห็น  เป็นความถูกตอ้งท่ีพวกเขาจะท าตวัเป็นผูพ้ิทกัษข์องพระผูท้รงปรานีในหมู่มนุษย ์ และถือวา่
ตนเป็นผูอ้ภิบาลท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากพระผูเ้ป็นเจา้ส าหรับทุกคนท่ีอาศยัอยูบ่นโลก  เป็นหนา้ท่ีของพวกเขา
ท่ีจะปรึกษาหารือกนั  และค านึงถึงประโยชน์ของคนรับใช้ทั้งหลายของพระผูเ้ป็นเจา้เพื่อเห็นแก่พระองค ์ 
เหมือนกบัท่ีค านึงถึงประโยชน์ของตนเอง  และเลือกส่ิงท่ีเหมาะท่ีควร  ดงัน้ีพระผูเ้ป็นนาย  พระผูเ้ป็นเจา้ของ
เจา้  บญัชาเจา้ไว ้ จงระวงัอย่าพบัเก็บส่ิงท่ีเปิดเผยไวอ้ย่างชดัเจนในธรรมจารึกของพระองค์  ดูกร  เจา้ผูท่ี้
เขา้ใจ  จงเกรงกลวัพระผูเ้ป็นเจา้ 
31 ดูกร  ประชาชนของโลก!  จงก่อสร้างสักการสถานทัว่ทั้งดินแดนต่างๆ ในนามของพระผูเ้ป็นนาย
ของศาสนาทั้งปวง  และท าให้สมบูรณ์ท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้ และประดบัสักการสถานเหล่าน้ีด้วยส่ิงท่ี
คู่ควร  ไม่ใช่ดว้ยรูปป้ันหรือรูปจ าลอง  จากนั้นดว้ยความสดช่ืนและเบิกบาน  จงสรรเสริญพระผูเ้ป็นนายของ
เจา้  พระผูท้รงเห็นใจท่ีสุด  ในสักการสถานดงักล่าว  แทจ้ริงแลว้ดวงตาจะสดใสและหวัใจจะสวา่งดว้ยการ
ระลึกถึงพระองค ์
32 พระผูเ้ป็นนายทรงบญัญติัใวว้า่  ผูท่ี้ท  าได ้ ให้ไปแสวงบุญท่ีบา้นศกัด์ิสิทธ์ิ  พระองคท์รงยกเวน้สตรี
ในเร่ืองน้ีประหน่ึงเป็นความปรานีของพระองค ์ ความจริงแลว้พระองคคื์อพระผูท้รงโอบออ้มอารี  พระผูท้รง
เอ้ือเฟ้ือท่ีสุด 
33 ดูกร  ประชาชนแห่งบาฮา! เป็นหน้าท่ีของเจา้แต่ละคนท่ีจะประกอบอาชีพบางอยา่งเช่น  งานฝีมือ  
การคา้หรือท่ีคลา้ยกนั  เราไดย้กการท างานดงักล่าวข้ึนเทียบเท่าการบูชาพระผูเ้ป็นเจา้ท่ีแทจ้ริงองคเ์ดียว  ดูกร  
ประชาชน  จงไตร่ตรองดูกรุณาธิคุณและพระพรของพระผูเ้ป็นนายของเจ้า  และขอบคุณพระองค์ยาม
สายณัห์และรุ่งอรุณ  อยา่เสียเวลาไปกบัความเกียจคร้านและเฉ่ือยชา  จงใชเ้วลาของเจา้ท าส่ิงท่ีเป็นประโยชน์
ต่อตนเองและผูอ่ื้น  ดงัน้ีเป็นท่ีโองการไวใ้นธรรมจารึกน้ี  ซ่ึงดวงตะวนัแห่งอจัฉริยภาพและวาทะส่องแสง 
มาจากขอบฟ้าของธรรมจารึกดงักล่าว  คนท่ีน่ารังเกียจท่ีสุดในสายตาของพระผูเ้ป็นเจา้คือคนท่ีนัง่ขอทาน  
จงยดึมัน่สายใยแห่งวธีิการและวางใจในพระผูเ้ป็นเจา้  พระผูท้รงจดัหาวธีิการทั้งหมด 
34 การจูบมือเป็นขอ้หา้มในคมัภีร์  การกระท าเช่นน้ีถูกห้ามโดยพระผูเ้ป็นเจา้  พระผูเ้ป็นนายแห่งความ
รุ่งโรจน์และบญัชา  ไม่เป็นท่ีอนุญาตให้ใครแสวงหาการล้างบาปจากอีกคนหน่ึง  ขอให้การส านึกผิดอยู่
ระหว่างเจา้เองและพระผูเ้ป็นเจา้  แทจ้ริงแล้วพระองค์คือพระผูท้รงอภยั  พระผูท้รงอารี  พระผูท้รงกรุณา  
พระผูท้รงลา้งบาปใหผู้ส้ านึกผดิ   
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35 ดูกร  พวกเจา้คนรับใช้ของพระผูท้รงปรานี!  จงลุกข้ึนรับใช้ศาสนาของพระผูเ้ป็นเจา้  ถึงขนาดท่ี
ความพะวงและความเศร้าโศกท่ีมีเหตุมาจากพวกท่ีไม่เช่ือในอรุโณทยัแห่งสัญลกัษณ์ของพระผูเ้ป็นเจา้  จะไม่
ท าให้เจา้ทุกข์ร้อน  เวลาท่ีพนัธสัญญาบงัเกิดข้ึนจริงและพระศาสดาตามพนัธสัญญาถูกแสดงให้เห็นชัด  
ความขดัแยง้ไดเ้กิดข้ึนในหมู่วงศต์ระกลูทั้งหลายของโลก  และประชาชนแต่ละหมู่เหล่าไปตามความเพอ้ฝัน
และจินตนาการท่ีเหลวไหลของตน  
36 ประเภทหน่ึงของประชาชนดงักล่าวคือผูท่ี้นัง่อยู่กบัรองเทา้แตะขา้งประตู  ขณะท่ีในหัวใจอยากจะ
ไดท่ี้นัง่อนัมีเกียรติ  จงกล่าววา่ : ดูกร  ผูท่ี้ทะนงและไม่เอาใจใส่  เจา้เป็นคนลกัษณะไหนไยจึงท าตวัไม่ตรง
กบัความเป็นจริงของเจา้?  อีกประเภทหน่ึงของประชาชนดงักล่าวคือผูท่ี้อา้งตนว่ามีความรู้ซ่อนเร้น  และ
ความรู้ท่ีลึกซ้ึงกวา่ท่ีซ่อนอยูใ่นความรู้นั้น  จงกล่าววา่ : เจา้พูดผิด!  พระผูเ้ป็นเจา้เป็นพยาน!  ส่ิงท่ีเจา้มีอยู่
ไม่ใช่อ่ืนใดแต่เป็นเพียงเปลือกท่ีเราทิ้งไวใ้ห้เจา้  ดงัเช่นกระดูกท่ีทิ้งไวใ้ห้สุนขั  ความชอบธรรมของพระผู ้
เป็นเจา้ท่ีแทจ้ริงองคเ์ดียวเป็นพยาน!  หากใครลา้งเทา้ของมวลมนุษยชาติ  และหากเขาบูชาพระผูเ้ป็นเจา้ใน
ป่า  หุบเขา  ภูเขา  บนเนินสูงและยอดท่ีสูงตระหง่าน  จนไม่เหลือกอ้นหิน  ตน้ไมห้รือดินกอ้นใดท่ีไม่ไดเ้ป็น
พยานต่อการบูชาของเขา  ถึงกระนั้นแล้วหากสุคนธรสแห่งความยินดีของเราไม่ได้โชยมาจากเขา  งาน
ทั้งหลายของเขาจะไม่มีวนัเป็นท่ียอมรับของพระผูเ้ป็นเจา้  ดงัน้ีเป็นท่ีโองการไวโ้ดยพระผูเ้ป็นนายของทุก
คน  คนจ านวนมากมายเพียงไรแยกตวัอยู่ในถ่ินต่างๆ ในอินเดีย  ไม่เอาส่ิงท่ีพระผูเ้ป็นเจา้มีโองการว่าถูก
กฎหมาย  ใช้ชีวิตท่ีเขม้งวดและปฏิเสธความเพลิดเพลิน  และไม่ไดรั้บการจดจ าโดยพระผูเ้ป็นเจา้  พระผู ้
เปิดเผยพระวจนะ  อย่าให้การกระท าของเจา้เป็นกบัดกัท่ีดกัจุดหมายท่ีเจา้ใฝ่ฝัน  และอย่าพรากตวัเองจาก
วตัถุประสงค์สุดทา้ยน้ี  ซ่ึงเป็นท่ีปรารถนาของทุกคนท่ีถวิลหาพระผูเ้ป็นเจา้  จงกล่าวว่า : ชีวิตของการ
กระท าทั้งปวงอยูท่ี่ความยนิดีของเรา  และทุกส่ิงข้ึนกบัการยอมรับของเรา  จงอ่านธรรมจารึกทั้งหลายเพื่อวา่  
เจา้จะไดรู้้จุดประสงคท่ี์อยูใ่นคมัภีร์ทั้งหลายของพระผูเ้ป็นเจา้  พระผูท้รงความรุ่งโรจน์  พระผูท้รงอารีเสมอ  
ผูท่ี้เขา้ถึงความรักของเรามีสิทธ์ิต่อบลัลงัก์ทอง  มีสิทธ์ิท่ีจะนัง่บนบลัลงัก์น้ีดว้ยเกียรติท่ีเหนือกวา่ทั้งพิภพ  ผู ้
ท่ีไม่มีความรักของเราแมว้่านั่งอยู่บนธุลี  ธุลีนั้นจะแสวงหาท่ีพกัพิงกบัพระผูเ้ป็นเจา้  พระผูเ้ป็นนายแห่ง
ศาสนาทั้งปวง 
37 ใครท่ีอา้งตนเป็นผูเ้ปิดเผยพระธรรมโดยตรงจากพระผูเ้ป็นเจา้ก่อนหน่ึงพนัปีเตม็จะผา่นไป  แน่ใจได้
วา่ผูน้ั้นเป็นคนหลอกลวง  เราอธิษฐานขอให้พระผูเ้ป็นเจา้กรุณาช่วยให้เขาถอนค าพูดและปฏิเสธการอา้งตน
นั้น  หากเขาส านึกผิด  พระผูเ้ป็นเจา้จะให้อภยัเขาอยา่งไม่ตอ้งสงสัย  อย่างไรก็ตามหากเขายงัไม่ยอมหยุด  
วางใจได้ว่าพระผูเ้ป็นเจา้จะส่งผูท่ี้จะมาจดัการเขาอย่างไร้ปรานี  การลงโทษของพระผูเ้ป็นเจา้นั้นน่ากลวั
จริงๆ  ใครท่ีตีความวจนะตอนน้ีนอกเหนือไปจากความหมายท่ีชดัเจนอยูแ่ลว้  จะถูกพรากจากพระวิญญาณ
ของพระผูเ้ป็นเจา้และความปรานีของพระองคท่ี์ห้อมลอ้มทุกสรรพส่ิง  จงเกรงกลวัพระผูเ้ป็นเจา้และอยา่ไป
ตามความเพอ้ฝันอนัเหลวใหลของเจา้  แต่จงปฏิบติัตามบญัชาของพระผูเ้ป็นนายของเจา้  พระผูท้รงมหิทธานุ
ภาพ  พระผูท้รงอจัฉริยภาพ  ในไม่ชา้เสียงเรียกร้องจะดงัข้ึนในเกือบทุกดินแดน  ดูกร  ประชาชนของเรา  จง
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หลีกหนีเสียงเหล่านั้น  และอย่าเอาตามผูท่ี้ชัว่ร้ายและหัวใจมาร  น้ีคือส่ิงท่ีเราเคยเตือนเจา้ล่วงหน้าเม่ือเรา
อาศยัอยูใ่นอิรัก  ต่อมาขณะท่ีอยูใ่นดินแดนแห่งความลึกลบั  และบดัน้ีจากสถานท่ีอ าไพน้ี 

38 ดูกร  ประชาชนทั้งหลายของโลก  อย่าได้ตระหนกเม่ือดวงตะวนัแห่งความงามของเราลบัฟ้าไป  
และนภาแห่งวิหารของเราถูกปกปิดไม่ให้ดวงตาของเจา้เห็น  จงลุกข้ึนส่งเสริมศาสนาและเชิดชูพระวจนะ
ของเราท่ามกลางมนุษย ์ เราอยูก่บัเจา้ตลอดเวลา  และจะเสริมพลงัของเจา้ดว้ยอานุภาพแห่งสัจธรรม  เราทรง
มหิทธานุภาพอย่างแท้จริง  ใครท่ียอมรับเราจะลุกข้ึนและรับใช้เราด้วยความมุ่งมัน่  ถึงขนาดท่ีอ านาจ
ทั้งหลายในโลกและสวรรคจ์ะไม่สามารถลม้ความตั้งใจของเขาได ้
39 ประชาชนทั้งหลายของโลกก าลงัหลบัสนิท  หากไดต่ื้นจากความหลบัใหล  พวกเขาจะรีบไปหาพระ
ผูเ้ป็นเจา้  พระผูท้รงรอบรู้  พระผูท้รงอจัฉริยภาพ  ดว้ยความกระตือรือร้น  พวกเขาจะโยนทิ้งทุกส่ิงท่ีตน
ครอบครองแมว้่าจะเป็นทรัพยส์มบติัทั้งปวงในโลก  เพื่อว่าพระผูเ้ป็นนายจะจดจ าพวกเขาโดยการตรัสต่อ
พวกเขาเพียงวจนะเดียว  ดงักล่าวน้ีคือค าสั่งการเจา้โดยพระผูท้รงรู้ส่ิงต่างๆ ท่ีซ่อนเร้น  ซ่ึงสั่งไวใ้นธรรม
จารึกท่ีดวงตาของของสรรพโลกไม่เคยเห็น  และไม่เปิดเผยต่อใครนอกจากพระองคเ์อง  พระผูท้รงคุม้ครอง
ภพทั้งปวงผูมี้อ  านาจเบ็ดเสร็จ  พวกเขาสับสนเพราะความมวัเมาในกิเลสอนัชัว่ร้าย  จนไม่สามารถยอมรับ
พระผูเ้ป็นนายแห่งสรรพภาวะ  ซ่ึงสุรเสียงของพระองค์ร้องดงัมาจากทุกสารทิศวา่ : “ไม่มีพระผูเ้ป็นเจา้อ่ืน
ใดนอกจากเรา  พระผูท้รงอ านาจ  พระผูท้รงอจัฉริยภาพ” 
40 จงกล่าววา่ : อยา่ไดส้ าราญใจในส่ิงต่างๆ ท่ีเจา้ครอบครอง  คืนน้ีมนัเป็นของเจา้  พรุ่งน้ีคนอ่ืนจะเอา
ไป  ดงัน้ีพระผูท้รงรอบรู้  พระผูท้รงรับทราบทุกอยา่ง  ขอเตือนเจา้  จงกล่าวว่า : เจา้อา้งไดห้รือวา่ส่ิงท่ีเจา้
เป็นเจา้ของนั้นย ัง่ยืนหรืออยูไ่ดน้าน?  ไม่เลย!  เราเองพระผูท้รงปรานีเป็นพยาน  เจา้อา้งไม่ไดห้รอกหากเจา้
เป็นพวกท่ีวินิจฉัยอย่างเท่ียงธรรม  วนัเวลาในชีวิตของเจ้าหนีไปเหมือนสายลม  ความโอ่อ่าและความ
รุ่งโรจน์ทั้งหมดของเจา้จะถูกมว้นเก็บ  เช่นเดียวกบัความโอ่อ่าและความรุ่งเรืองของบรรดาผูท่ี้มาก่อนเจา้  
ดูกร  ประชาชน!  จงใคร่ครวญดู  วนัเวลาของเจา้ท่ีผ่านไป  ศตวรรษทั้งหลายของเจา้ท่ีล่วงเลยไป  มีอะไร
เกิดข้ึนบา้ง?  ความสุขจงมีแด่วนัท่ีอุทิศต่อการระลึกถึงพระผูเ้ป็นเจา้  และพระพรจงมีแด่ชัว่โมงท่ีใช้ไปใน
การสรรเสริญพระผูท้รงอจัฉริยภาพ  ชีวิตของเราเป็นพยาน!  ความโอ่อ่าของผูย้ิ่งใหญ่หรือความมัง่คัง่ของผู ้
ร ่ ารวย  หรือแมแ้ต่อ านาจของของผูไ้ม่มีศีลธรรม  ล้วนไม่ย ัง่ยืน  ทั้งหมดจะมลายส้ินโดยวจนะเดียวจาก
พระองค ์ แทจ้ริงแลว้พระองคคื์อพระผูท้รงอานุภาพ  พระผูท้รงบีบบงัคบั  พระผูท้รงมหิทธานุภาพ  ส่ิงทาง
โลกทั้งหลายท่ีมนุษยค์รอบครองมีประโยชน์อนัใดหรือ?  ส่วนส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเอง  พวกเขากลบัไม่
ใส่ใจเลย  ในไม่ชา้พวกเขาจะต่ืนจากความหลบัใหล  และพบวา่ตนไม่สามารถไดคื้นส่ิงท่ีหนีจากไปในสมยั
ของพระผูเ้ป็นนายของตน  พระผูท้รงมหิทธานุภาพ  พระผูเ้ป็นท่ีสรรเสริญ  หากเพียงแต่รู้  พวกเขาจะสละ
ทุกส่ิงทุกอย่างของตน  เพื่อวา่ช่ือของพวกเขาจะไดรั้บการกล่าวถึงต่อหนา้บลัลงัก์ของพระองค ์ แทจ้ริงแลว้
พวกเขาถูกนบัเป็นพวกคนตาย 
41 ประเภทหน่ึงของประชาชนดงักล่าวคือผูท่ี้วิชาของตนท าให้ตนเองทะนง  และถูกวิชานั้นขวางกั้น
ไม่ให้ยอมรับพระนามของเรา  พระผูท้รงด ารงอยู่ด้วยตนเอง  ผูซ่ึ้งเม่ือได้ยินเสียงเดินของรองเท้าแตะ
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ตามหลงัตน  ก็หลงตวัเองยิ่งกวา่นิมรอด  จงกล่าววา่ : ดูกร  ผูถู้กปฏิเสธ!  ท่ีพ  านกัของเขาตอนน้ีอยู่ท่ีไหน?  
พระผูเ้ป็นเจา้เป็นพยาน  ท่ีพ  านกันั้นอยูใ่นไฟนรก  จงกล่าววา่ : ดูกร  นกับวชทั้งหลาย!  เจา้ไม่ไดย้ินเสียงขีด
เขียนของปากกาท่ีประเสริฐสุดของเราหรือ?  เจา้ไม่เห็นดวงอาทิตยน้ี์ท่ีส่องแสงอยา่งโชติช่วงอ าไพบนขอบ
ฟ้าท่ีรุ่งโรจน์หรือ?  เจา้จะบูชารูปป้ันแห่งกิเลสอนัชัว่ร้ายของเจา้ไปอีกนานเท่าไร?  จงละทิ้งจินตนาการท่ีไร้
สาระของเจา้  แลว้หนัมาหาพระผูเ้ป็นเจา้  พระผูเ้ป็นนายนิรันดร์ของเจา้ 
42 เงินลงทุนเพื่อการกุศลตกเป็นของพระผูเ้ป็นเจา้  พระผูเ้ปิดเผยสัญลกัษณ์  ไม่มีใครมีสิทธ์ิใชจ่้ายเงินน้ี
โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากพระผูเ้ป็นอรุโณทยัสถานแห่งการเปิดเผยพระธรรม  หลงัจากพระองค ์ อ านาจน้ีจะ
ตกทอดไปยงัอกัซาน  และหลงัจากพวกเขาจะตกทอดไปยงัสภายุติธรรม  หากสภาน้ีไดรั้บการสถาปนาใน
โลกในเวลานั้น  เพื่อวา่พวกเขาจะไดใ้ชเ้งินลงทุนน้ีให้เป็นประโยชน์ส าหรับสถานท่ีต่างๆ ท่ีไดรั้บการเชิดชู
ในศาสนาน้ี  และส าหรับส่ิงใดก็ตามท่ีพระผูเ้ป็นเจา้แห่งอ านาจและอานุภาพทรงบญัชาพวกเขาไว ้ มิฉะนั้น
แลว้เงินลงทุนน้ีจะตกทอดมายงัประชาชนแห่งบาฮา  ผูซ่ึ้งไม่พดูเวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากพระองค ์ และไม่
วินิจฉัยเป็นอ่ืนนอกจากตามท่ีพระผูเ้ป็นเจา้มีโองการไวใ้นธรรมจารึก  ดูซิ  พวกเขาคือผูส้นบัสนุนชยัชนะ
ระหว่างสวรรค์และโลก  เพื่อวา่พวกเขาจะใชเ้งินลงทุนน้ีในลกัษณะท่ีก าหนดไวใ้นคมัภีร์โดยพระผูเ้ป็นเจา้  
พระผูท้รงอ านาจ  พระผูท้รงอารี 
43 อยา่เศร้าโศกหรือส าราญใจในชัว่โมงแห่งการถูกทดสอบ  จงแสวงหาทางสายกลาง  นัน่คือการระลึก
ถึงเราในความทุกขร้์อนทั้งหลายของเจา้  และใคร่ครวญดูส่ิงท่ีอาจจะบงัเกิดกบัเจา้ในอนาคต  ดงัน้ีพระผูท้รง
รอบรู้  พระผูท้รงทราบ  แจง้ใหเ้จา้ทราบ 

44 อยา่โกนศีรษะของเจา้  พระผูเ้ป็นเจา้ทรงประดบัศีรษะดว้ยเส้นผม  และในน้ีมีสัญลกัษณ์จากพระผู ้
เป็นนายแห่งสรรพโลกส าหรับผูท่ี้ใคร่ครวญดูเหตุผลท่ีจ าเป็นของธรรมชาติ  แทจ้ริงแลว้พระองค์คือพระผู ้
เป็นเจา้แห่งพลงัและอจัฉริยภาพ  แมก้ระนั้นก็ตามเป็นส่ิงไม่เหมาะสมท่ีจะปล่อยใหผ้มยาวเกินต่ิงหู  ดงัน้ีเป็น
ท่ีโองการไวโ้ดยพระผูเ้ป็นนายแห่งภพทั้งปวง 
45 การเนรเทศและการจองจ าเป็นท่ีโองการไว้ส าหรับขโมย  และเม่ือท าผิดคร้ังท่ีสาม  จงท า
เคร่ืองหมายไวบ้นหนา้ผากของเขา  เพื่อวา่ดว้ยเคร่ืองหมายท่ีรู้กนัน้ี  เขาจะไม่เป็นท่ียอมรับในนครทั้งหลาย
ของพระผูเ้ป็นเจา้และประเทศทั้งหลายของพระองค์  จงระวงัอย่าละเลยไม่ด าเนินการตามบทบญัญติัของ
ศาสนาของพระผูเ้ป็นเจา้เพราะความเห็นอกเห็นใจ  จงท าส่ิงท่ีพระผูท้รงเห็นใจและปรานีบญัชาเจา้  เรา
ฝึกฝนเจา้ดว้ยไมเ้รียวแห่งอจัฉริยภาพและกฎเหมือนกบัท่ีบิดาอบรมบุตรชาย  และน่ีไม่ใช่เพื่อส่ิงใดนอกจาก
เพื่อการคุม้ครองตวัเจา้เองและการยกฐานะของเจา้  ชีวิตของเราเป็นพยาน  หากเจา้คน้พบส่ิงท่ีเราปรารถนา
ส าหรับเจา้ในการเปิดเผยกฎศกัด์ิสิทธ์ิของเรา  เจา้จะสละวิญญาณของเจา้เพื่อศาสนาท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ  ยิ่งใหญ่และ
สูงส่งท่ีสุดน้ี 

46 ใครท่ีปรารถนาจะใชภ้าชนะเงินหรือภาชนะทองมีอิสระท่ีจะท าได ้ จงเอาใจใส่ขณะทานอาหาร  อยา่
เอามือจุ่มลงไปในอาหารท่ีอยู่ในจานและชาม  จงใช้วิธีท่ีสมกับความเกล้ียงเกลา  แท้จริงแล้วพระองค์
ปรารถนาจะเห็นเจา้มีกิริยาของบรรดาผูท่ี้อาศยัอยูใ่นสวรรคใ์นอาณาจกัรท่ียิ่งใหญ่และเป็นเยี่ยมของพระองค ์ 
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จงยดึมัน่ความเกล้ียงเกลาในทุกสภาพการณ์  เพื่อวา่ดวงตาของเจา้จะไม่ตอ้งมองส่ิงท่ีน่ารังเกียจส าหรับตวัเจา้
เองและบรรดาผูท่ี้อาศยัอยู่ในสวรรค์  หากผูใ้ดท าต่างไปจากน้ี  การกระท าของเขาขณะนั้นจะไร้ประโยชน์  
กระนั้นหากเขามีเหตุผลท่ีดี  พระผูเ้ป็นเจา้จะไม่ถือโทษเขา  ความจริงแลว้พระองคคื์อพระผูท้รงกรุณา  พระผู ้
ทรงอารีท่ีสุด 
47 พระผูเ้ป็นอรุโณทยัสถานแห่งศาสนาของพระผูเ้ป็นเจา้  ไม่มีคู่เคียงในความไม่มีผิดพลาดท่ียิ่งใหญ่
ท่ีสุด  ในอาณาจกัรแห่งสรรพโลกพระองคคื์อพระผูส้ าแดง “พระองคก์ระท าตามท่ีพระองคป์รารถนา”  พระ
ผูเ้ป็นเจา้ทรงสงวนความเป็นเอกน้ีไวส้ าหรับพระองค์เอง  และหาไดบ้ญัญติัให้ใครมีส่วนแบ่งในสถานะท่ี
เป็นเยี่ยมและเหนือธรรมดาน้ี  น้ีคือประกาศิตของพระผูเ้ป็นเจา้ท่ีถูกปกปิดไวก่้อนหน้าน้ีในม่านแห่งความ
ลึกลบัท่ีไม่อาจเขา้ใจได ้ เราไดเ้ปิดเผยประกาศิตน้ีในการเปิดเผยพระธรรมน้ี  ซ่ึงได้ฉีกม่านของพวกท่ีไม่
ยอมรับส่ิงท่ีคมัภีร์ของพระผูเ้ป็นเจา้อธิบายไว ้ และถูกนบัวา่เป็นพวกไม่เอาใจใส่ 

48 บิดาทุกคนไดรั้บบญัชาใหส้ั่งสอนบุตรและธิดาในศิลปะการอ่านและเขียน  และทุกอยา่งท่ีก าหนดไว้
ในธรรมจารึกศกัด์ิสิทธ์ิ  ผูท่ี้พบัเก็บส่ิงท่ีเขาไดรั้บบญัชา  บรรดาผูพ้ิทกัษต์อ้งเอาจากเขาเท่าท่ีจ  าเป็นส าหรับ
การสั่งสอนลูกๆ หากเขามัง่คัง่  หากเขาไม่มัง่คัง่เร่ืองน้ีตกอยูก่บัสภายุติธรรม  แทจ้ริงแลว้เราก าหนดส่ิงน้ีไว้
เป็นท่ีก าบงัส าหรับคนยากไร้และขดัสน  ผูท่ี้เล้ียงดูลูกของตนเองหรือลูกของคนอ่ืน  นัน่เป็นราวกบัวา่เขาได้
เล้ียงดูลูกของเรา  ความรุ่งโรจน์  ความเมตตารักใคร่  ความปรานีของเราท่ีห่อหุม้โลก  สถิตอยูก่บัเขา 
49 พระผูเ้ป็นเจา้ทรงก าหนดให้ชายชูแ้ละหญิงชูทุ้กคนจ่ายค่าปรับให้แก่สภายุติธรรมเท่ากบัทองเกา้มิส
กลั  และปรับเป็นสองเท่าหากพวกเขาท าผิดซ ้ า  น้ีคือการลงโทษท่ีพระผูเ้ป็นนายแห่งพระนามทั้งหลาย
ก าหนดไวใ้ห้พวกเขาในโลกน้ี  และในโลกหน้าพระองค์ทรงบญัญติัการทรมานท่ีอดสูไวส้ าหรับพวกเขา  
หากผูใ้ดทุกข์ร้อนเพราะบาป  เป็นความถูกต้องท่ีเขาจะส านึกผิดและกลับไปหาพระผูเ้ป็นนายของตน  
แทจ้ริงแลว้พระองค์ทรงอภยัผูท่ี้พระองค์ประสงค์  และไม่มีใครจะมาตั้งขอ้สงสัยในส่ิงท่ีพระองค์ตอ้งการ
บญัญติั  ความจริงแลว้พระองคคื์อพระผูท้รงอภยัเสมอ  พระผูท้รงมหิทธานุภาพ  พระผุเ้ป็นท่ีสรรเสริญ  
50 จงระวงัอย่าให้ม่านแห่งความรุ่งโรจน์มาปิดกั้นเจา้ไม่ให้ด่ืมน ้ าใสจากน ้ าพุท่ีมีชีวิตน้ี  จงถือถว้ยน ้ า
แห่งความรอดพน้ยามอุษาน้ีในนามของพระผูท้รงบนัดาลให้อรุโณทยัปรากฏข้ึนมา  และด่ืมให้อ่ิมเป็นการ
สรรเสริญพระผูท้รงความรุ่งโรจน์  พระผูไ้ม่มีเปรียบปาน 

51 เราท าใหเ้ป็นส่ิงถูกกฎหมายส าหรับเจา้ท่ีจะฟังดนตรีและร้องเพลง  อยา่งไรก็ตามจงเอาใจใส่  อยา่ให้
การฟังน้ีท าให้เจา้กา้วล่วงขอบเขตของความเหมาะสมและเกียรติ  ขอให้ความเบิกบานของเจา้เกิดจากพระ
นามอนัยิ่งใหญ่ท่ีสุดของเรา  พระนามท่ียงัความหรรษาแก่หวัใจ  และเติมความสุขให้แก่จิตใจของทุกคนท่ี
ถวิลหาพระผูเ้ป็นเจา้  แทจ้ริงแลว้เราท าให้ดนตรีเป็นบนัไดส าหรับวิญญาณของเจา้  เป็นหนทางให้เจา้ข้ึน
ไปสู่อาณาจกัรเบ้ืองบน  ดงันั้นอยา่ท าให้ดนตรีเป็นปีกของอตัตาและกิเลส  เราไม่อยากเห็นเจา้ถูกนบัวา่เป็น
พวกโง่เง่าเลยจริงๆ 

52 เรามีโองการไวว้่า  หน่ึงในสามของค่าปรับทั้งหมดจะไปท่ีศูนยก์ลางแห่งความยุติธรรม  และเรา
ตกัเตือนผูท่ี้อยูใ่นสภาน้ีใหมี้ความยติุธรรมท่ีเท่ียงตรง  เพื่อวา่พวกเขาจะใชจ่้ายค่าปรับท่ีไดม้าตามจุดประสงค์
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ท่ีสั่งไวโ้ดยพระผูท้รงรอบรู้  พระผูท้รงอจัฉริยภาพ  ดูกร  พวกเจา้บุรุษแห่งความยุติธรรม!  จงเป็นคนเล้ียง
แกะของพระผูเ้ป็นเจ้าในอาณาจักรของพระองค์  และปกป้องแกะให้พ้นจากสุนัขดุร้ายท่ีปลอมตัวมา  
เหมือนกบัท่ีเจา้ปกป้องลูกชายของเจา้เอง  ดงัน้ีพระผูเ้ป็นท่ีปรึกษา  พระผูท้รงความซ่ือสัตย ์ เค่ียวเขญ็เจา้ 
53 หากมีความขดัแยง้เกิดข้ึนในหมู่พวกเจา้ไม่วา่เร่ืองใดก็ตาม  จงเสนอไปยงัพระผูเ้ป็นเจา้ขณะท่ีดวง
อาทิตยย์งัส่องแสงบนขอบฟ้าของนภาน้ี  และเม่ือดวงอาทิตยน้ี์ลบัฟ้าไป  จงเสนอเร่ืองไปยงัผูใ้ดก็ตามท่ี
พระองค์ประทานมา  แท้จริงแล้วส่ิงน้ีเพียงพอส าหรับประชาชนทั้ งหลายของโลก  จงกล่าวว่า : ดูกร  
ประชาชน  อย่าไดห้ว ัน่ใจเม่ือความรุ่งโรจน์ของการมีเราอยู่ลาลบัไป  และมหาสมุทรแห่งวาทะของเราหยุด
น่ิง  การมีเราอยู่กบัพวกเจา้มีขอ้ดีอย่างหน่ึง  และการไม่มีเราอยู่ด้วยมีขอ้ดีอีกอย่างหน่ึง  ซ่ึงไม่มีใครหยัง่รู้
นอกจากพระผูเ้ป็นเจา้  พระผูไ้ม่มีเปรียบปาน  พระผูท้รงรอบรู้  แทจ้ริงแลว้เรามองเห็นเจา้จากอาณาจกัรแห่ง
ความรุ่งโรจน์ของเรา  และจะช่วยใครก็ตามท่ีจะลุกข้ึนเพื่อชยัชนะของศาสนาของเรา  ดว้ยกองทพัของหมู่
เทวญัเบ้ืองบนและหมู่เทพธิดาท่ีเราโปรดปราน 

54 ดูกร  ประชาชนทั้งหลายของโลก!  พระผูเ้ป็นเจา้  พระผูเ้ป็นสัจธรรมนิรันดร์  ทรงเป็นพยานให้เรา
วา่  สายธารของน่านน ้าท่ีสดใสไหลรินพุง่ออกมาจากโขดหินโดยมธุราของวจนะท่ีเอ่ยโดยพระผูเ้ป็นนายของ
เจา้  พระผูไ้ม่ถูกจ ากดั  และเจา้ยงัคงหลบัใหล  จงโยนทิ้งส่ิงท่ีเจา้ครอบครอง  และเหินดว้ยปีกแห่งความ
ปล่อยวางใหเ้ลยทุกสรรพส่ิงไป  ดงัน้ีพระผูเ้ป็นนายแห่งสรรพโลกบญัชาเจา้  ซ่ึงการขยบัปากกาของพระองค์
ไดป้ฏิวติัวญิญาณของมนุษยชาติ 
55 เจา้รู้ไหมว่า  พระผูเ้ป็นนายของเจา้  พระผูท้รงความรุ่งโรจน์  ก าลงัร้องเรียกมาจากเบ้ืองบนระดบั
ไหน?  เจา้คิดหรือวา่เจา้ไดย้อมรับปากกาท่ีพระผูเ้ป็นนายของเจา้  พระผูเ้ป็นนายแห่งนามทั้งปวง  ใชบ้ญัชา
เจา้?  ไม่เลย  ชีวิตของเราเป็นพยาน!  หากเจา้เพียงแต่รู้  เจา้จะสละโลกและรีบไปหาพระผูเ้ป็นท่ีรักยิ่งดว้ย
หวัใจทั้งหมด  วิญญาณของเจา้จะถูกพระวจนะของพระองค์พาไปจนท าให้ภพท่ียิ่งใหญ่กว่าจลาจล  และจะ
จลาจลยิ่งกว่าเพียงไหนส าหรับภพน้อยท่ีด้อยค่าน้ี!  ดงัน้ีพระพรของเราได้หลั่งลงมาจากนภาแห่งความ
เมตตารักใคร่ของเรา  เสมือนเป็นสัญลกัษณ์แห่งกรุณาธิคุณของเรา  เพื่อวา่เจา้จะเป็นพวกท่ีรู้คุณ 

56 บทลงโทษส าหรับการตีหรือท าให้ผูอ่ื้นบาดเจ็บข้ึนอยูก่บัความรุนแรงของความบาดเจ็บนั้น  พระผู ้
เป็นนายแห่งการพิพากษาทรงบญัญติัการชดใช้ค่าเสียหายส าหรับความบาดเจ็บแต่ละระดบัความรุนแรง  
ความจริงแล้วพระองค์คือพระผูท้รงบญัญติั  พระผูท้รงอ านาจ  พระผูท้รงประเสริฐสุด  หากเป็นความ
ประสงคข์องเรา  เราจะแจกแจงการจ่ายค่าเสียหายเหล่าน้ีตามความยุติธรรมในแต่ละระดบั  น้ีคือสัญญาจาก
เรา  และแทจ้ริงแลว้พระองคคื์อพระผูท้รงรักษาสัญญา  พระผูท้รงรู้ทุกส่ิง 
57 แท้จริงแล้วเจ้าได้รับบญัชาให้จดังานฉลองเดือนละคร้ัง  แม้ว่าจะบริการแค่เพียงน ้ าเปล่าก็ตาม  
เพราะพระผูเ้ป็นเจา้ประสงคจ์ะเช่ือมหวัใจทั้งหลายเขา้ดว้ยกนั  แมจ้ะตอ้งใชท้ั้งวธีิการทางโลกและสวรรค ์
58 จงระวงัอยา่ใหกิ้เลสทางกายและความใฝ่ต ่าก่อใหเ้กิดความแตกแยกในหมู่พวกเจา้  จงเป็นประดุจน้ิว
ของมือเดียวกนั  แขนขาของร่างกายเดียวกนั  ดงัน้ีปากกาแห่งการเปิดเผยพระธรรมแนะน าเจา้  หากเจา้เป็น
พวกท่ีเช่ือ 
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59 จงพิจารณาดูความปรานีของพระผูเ้ป็นเจา้และของขวญัของพระองค์  พระองค์ทรงบญัชาส่ิงท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อเจ้า  ถึงแม้ว่าพระองค์ไม่ต้องพึ่ งผูท่ี้พระองค์สร้าง  การท าชั่วของเจ้าไม่มีวนัท าร้ายเราได ้ 
ผลงานท่ีดีของเจา้ก็หาไดเ้ป็นประโยชน์ต่อเรา  เราเรียกเจา้เพื่อเห็นแก่พระผูเ้ป็นเจา้เท่านั้น  และมนุษยท่ี์เขา้ใจ
และหยัง่เห็นทุกคนจะใหก้ารยนืยนัส่ิงน้ี 

60 หากเจา้ล่าสัตวโ์ดยการใชส้ัตวป่์าหรือนกล่าเหยื่อ  จงร้องเรียกพระนามของพระผูเ้ป็นเจา้เม่ือเจา้ส่ง
สัตวเ์หล่าน้ีออกไปล่าเหยื่อ  เพราะเม่ือเป็นเช่นน้ีแลว้  เหยื่อใดก็ตามท่ีสัตวด์งักล่าวล่ามาได้จะเป็นส่ิงถูก
กฎหมายส าหรับเจา้  แมว้า่เจา้จะพบวา่เหยือ่นั้นตายแลว้ก็ตาม  แทจ้ริงแลว้พระองคคื์อพระผูท้รงรอบรู้  พระผู ้
ทรงรับทราบทุกอยา่ง  อยา่งไรก็ตามจงเอาใจใส่อยา่ล่าสัตวจ์นเกินไป  จงเดินบนหนทางแห่งความยุติธรรม
และความเป็นธรรมในทุกเร่ือง  ดงัน้ีพระผูเ้ป็นอรุโณทยัสถานแห่งการเปิดเผยพระธรรมบญัชาเจา้  ขอให้เจา้
เขา้ใจเถิด 
61 พระผูเ้ป็นเจา้ทรงบญัชาเจา้ให้แสดงความเมตตาต่อญาติพี่นอ้งของเรา  แต่พระองคไ์ม่ไดใ้ห้พวกเขา
มีสิทธ์ิในทรัพยสิ์นของผูอ่ื้น  แทจ้ริงแลว้พระองคท์รงเพียงพอในตนเองโดยไม่จ  าเป็นตอ้งอาศยัผูท่ี้พระองค์
สร้าง 
62 หากใครจงใจใชไ้ฟเผาบา้น  จงเผาเขาเช่นกนั  หากใครจงใจเอาชีวิตของผูอ่ื้น  จงสังหารเขาเช่นกนั  
จงยดึถือบทบญัญติัของพระผูเ้ป็นเจา้ดว้ยพลก าลงัทั้งหมดของเจา้  และละทิ้งแนวทางของคนโง่เขลา  หากเจา้
ตดัสินผูว้างเพลิงและฆาตกรให้ถูกจ าคุกตลอดชีวิต  ก็เป็นท่ีอนุญาตตามขอ้ก าหนดในคมัภีร์  แทจ้ริงแล้ว
พระองคมี์อ านาจในการบญัญิติส่ิงท่ีพระองคป์รารถนา 
63 พระผูเ้ป็นเจา้ทรงบญัญติัชีวิตสมรสแก่เจา้  จงระวงัอย่ามีภรรยามากกว่าสองคน  ผูท่ี้พึงพอใจกบั
ภรรยาเดียวท่ีเป็นหน่ึงในหญิงรับใชข้องพระองค ์ ทั้งเขาและเธอจะมีชีวติท่ีสงบ  และผูท่ี้อยากมีหญิงรับใชม้า
รับใชต้นก็ท าไดต้ามควร  ดงักล่าวน้ีคือบทบญัญติัท่ีบนัทึกไวโ้ดยปากกาแห่งการเปิดเผยพระธรรมดว้ยความ
จริงและความยุติธรรม  ดูกร  ประชาชน  จงสมรสเถิด  เพื่อวา่เจา้จะให้ก าเนิดผูท่ี้จะระลึกถึงเราในหมู่คนรับ
ใชข้องเรา  น้ีคือค าบญัชาของเราท่ีมีต่อเจา้  จงยดึมัน่ค  าบญัชาน้ีเสมือนเป็นการช่วยเหลือตวัเจา้เอง 
64 ดูกร  ประชาชนของโลก!  อย่าไปตามการชกัจูงของอตัตา  เพราะอตัตานั้นจะจูงเจา้เขา้หาความชัว่
ร้ายและตัณหาอยู่ตลอด  แต่จงปฏิบัติตามพระผูท้รงครอบครองทุกสรรพส่ิง  พระผูท้รงบัญชาเจ้าให้
แสดงออกซ่ึงความเคร่งศาสนาและความกลวัพระผูเ้ป็นเจา้  แทจ้ริงแลว้พระองค์ไม่ข้ึนกบัผูท่ี้พระองคส์ร้าง  
จงเอาใจใส่อย่าก่อการยุยงในดินแดนท่ีถูกจดัเป็นระเบียบแลว้  ใครท่ีท าเช่นน้ีไม่ใช่คนของเรา  และเราไม่
เก่ียวขอ้งกบัเขา  ดงักล่าวน้ีคือบญัชาท่ีปรากฏมาจากนภาแห่งการเปิดเผยพระธรรมโดยอานุภาพของสัจธรรม 

65 เป็นท่ีก าหนดไวใ้นคมัภีร์บายนัว่า  การสมรสข้ึนกบัความยินยอมของทั้งสองฝ่าย  ดว้ยตอ้งการจะ
สถาปนาความรัก  ความสามคัคีและความกลมเกลียวในหมู่คนรับใชข้องเรา  เม่ือความปรารถนาของทั้งคู่เป็น
ท่ีทราบแลว้  เราก าหนดใหก้ารสมรสข้ึนอยูก่บัการอนุญาตของบิดามารดาของทั้งสองฝ่าย  เพื่อมิให้เกิดความ
เกลียดชงัและเคียดแคน้ในหมู่พวกเขา  และในน้ีเรามีจุดประสงค์อ่ืนๆ อีก  ดงัน้ีค  าบญัชาของเราไดรั้บการ
บญัญติัไว ้
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66 การสมรสนั้นท าไม่ไดห้ากไม่จ่ายสินสอด  ซ่ึงถูกก าหนดไวเ้ท่ากบัทองบริสุทธ์ิสิบเกา้มิสกลัส าหรับ
ผูท่ี้อาศยัอยูใ่นเมือง  และเงินปริมาณเท่ากนัส าหรับผูท่ี้อาศยัอยูใ่นหมู่บา้น  ใครท่ีอยากเพิ่มสินสอดให้สูงกวา่
น้ี  เป็นท่ีห้ามมิให้เกินเกา้สิบห้ามิสกลั  ค  าบญัชาถูกลิขิตไวด้งัน้ีดว้ยราชศกัดาและอานุภาพ  อย่างไรก็ตาม
หากเขาพึงพอใจกบัสินสอดขั้นต ่า  นัน่จะเป็นการดีกวา่ส าหรับเขาตามท่ีกล่าวไวใ้นคมัภีร์  แทจ้ริงแลว้พระผู ้
เป็นเจา้เพิ่มพนูใหผู้ท่ี้พระองคป์ระสงคโ์ดยวธีิการทางโลกและสวรรค ์ และความจริงแลว้พระองคมี์อานุภาพ
เหนือทุกส่ิง 
67 เป็นท่ีโองการไวโ้ดยพระผูเ้ป็นเจา้วา่  หากคนรับใชค้นใดของพระองคต์ั้งใจจะเดินทาง  เขาตอ้งระบุ
เวลากบัภรรยาว่าจะกลบับา้นเม่ือไร  หากเขากลบัมาตามเวลาท่ีสัญญาไว ้ เท่ากบัว่าเขาไดเ้ช่ือฟังบญัชาของ
พระผูเ้ป็นนายของเขา  และจะได้รับการนับว่าเป็นพวกท่ีชอบธรรมโดยปากกาแห่งบญัชาของพระองค ์ 
ไม่เช่นนั้นแลว้หากมีเหตุผลสมควรท่ีจะกลบัมาชา้  เขาตอ้งแจง้ใหภ้รรยาทราบและพยายามเต็มท่ีท่ีจะกลบัไป
หาเธอ  หากไม่กลบัมาและก็ไม่แจง้ให้ทราบ  เป็นความถูกตอ้งท่ีภรรยาจะรอเป็นเวลาเกา้เดือน  หลงัจากนั้น
แลว้ไม่มีการขวางหากเธอจะมีสามีใหม่  แต่หากเธอรอนานกวา่นั้น  แทจ้ริงแลว้พระผูเ้ป็นเจา้รักชายหญิงท่ี
แสดงความอดทน  จงเช่ือฟังบทบญัญติัของเรา  และอย่าเอาตามพวกไม่มีศีลธรรม  พวกท่ีถูกนบัวา่เป็นคน
บาปในธรรมจารึกศกัด์ิสิทธ์ิของพระผูเ้ป็นเจา้  ระหว่างท่ีเธอรอ  หากมีถ้อยค าจากสามีมาถึงเธอ  เธอควร
เลือกวถีิทางท่ีน่าสรรเสริญ  ความจริงแลว้พระองคป์รารถนาให้คนรับใชแ้ละหญิงรับใชข้องพระองคมี์ความ
สบายใจระหวา่งกนัและกนั  จงเอาใจใส่  อย่าท าส่ิงใดท่ีท าให้เจา้ไม่ยอมกนั  ดงัน้ีคือโองการท่ีให้ไวแ้ละค า
สัญญาบงัเกิดข้ึน  อยา่งไรก็ตามหากมีข่าวการตายหรือถูกฆาตกรรมของสามีมาถึงเธอ  และมีรายงานยืนยนั
หรือค าใหก้ารยนืยนัโดยพยานสองคนท่ียติุธรรม  เป็นความถูกตอ้งท่ีเธอจะอยูเ่ป็นโสด  เม่ือครบจ านวนเดือน
ท่ีก าหนดไว ้ เธอมีอิสระท่ีจะท าตามวิถีทางท่ีเธอเลือก  ดงักล่าวน้ีคือค าบญัชาของพระผูท้รงอ านาจและ
อานุภาพในการบญัชา 
68 หากเกิดความเคืองแคน้และรังเกียจกนัระหวา่งสามีและภรรยา  สามีไม่ควรหยา่เธอแต่ให้อดทนเป็น
เวลาหน่ึงปีเต็ม  เพื่อว่าสุคนธรสแห่งเสน่หาอาจฟ้ืนคืนมาระหว่างทั้งสอง  หากเม่ือครบก าหนดเวลาน้ีแลว้  
ความรักระหวา่งทั้งสองยงัไม่หวนคืนมา  เป็นท่ีอนุญาตให้หยา่กนัได ้ แทจ้ริงแลว้อจัฉริยภาพของพระผูเ้ป็น
เจา้ห้อมล้อมทุกส่ิง  ในธรรมจารึกท่ีจารึกโดยปากกาแห่งบญัชาของพระองค์  พระผูเ้ป็นนายทรงห้ามวิธี
ปฏิบติัท่ีเจา้เคยใช้เม่ือเจา้ไดห้ย่าผูห้ญิงคนหน่ึงสามคร้ัง  พระองค์ทรงห้ามเช่นน้ีดว้ยความโปรดปรานของ
พระองค ์ เพื่อวา่เจา้จะไดรั้บการนบัวา่เป็นพวกท่ีรู้คุณ  ผูท่ี้หยา่ภรรยาอาจตดัสินใจสมรสกบัเธอใหม่หลงัจาก
ผา่นไปแต่ละเดือนเม่ือมีเสน่หาและพร้อมใจกนัทั้งสองฝ่าย  ตราบใดท่ีเธอยงัไม่มีสามีใหม่  หากเธอสมรส
ใหม่แล้ว  ด้วยการสมคัรสมานกับชายอ่ืนน้ี  การแยกทางกันนั้นเป็นท่ียืนยนัและเร่ืองน้ีเป็นอันส้ินสุด  
นอกจากวา่สถานการณ์ของเธอจะเปล่ียนแปลง  ดงัน้ีโองการน้ีถูกจารึกดว้ยราชศกัดาในธรรมจารึกท่ีรุ่งโรจน์
น้ีโดยพระผูเ้ป็นอรุโณทยัสถานแห่งความงาม 

69 หากภรรยาเดินทางไปกบัสามีแลว้เกิดความขดัแยง้กนัระหวา่งทาง  สามีจะตอ้งใหค้่าใชจ่้ายแก่ภรรยา
เป็นเวลาหน่ึงปีเตม็  และใหส่้งเธอกลบัไปยงัท่ีท่ีเธอมา  หรือฝากฝังเธอพร้อมกบัปัจจยัส าหรับการเดินทางไว้
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กบัผูท่ี้เช่ือใจไดท่ี้จะพาเธอกลบับา้น  แทจ้ริงแลว้พระผูเ้ป็นนายของเจา้บญัญติัตามท่ีพระองคป์รารถนา  ดว้ย
อธิปไตยท่ีปกคลุมประชาชนทั้งหลายของโลก 
70 หากภรรยาถูกหยา่เพราะการกระท าท่ีไม่ซ่ือสัตยท่ี์พิสูจน์แลว้  เธอจะไม่ไดรั้บค่าเล้ียงดูในช่วงเวลา
แห่งการรอคอย  ดังน้ีดวงตะวนัแห่งบทบัญญติัของเราส่องแสงอย่างเจิดจ้าจากนภาแห่งความยุติธรรม  
แทจ้ริงแลว้พระผูเ้ป็นนายรักความสมคัรสมานและความกลมเกลียว  และรังเกียจการแยกทางและการหยา่ร้าง  
ดูกร  ประชาชน  จงใช้ชีวิตร่วมกนัดว้ยความสดช่ืนและเบิกบาน  ชีวิตของเราเป็นพยาน!  ทุกคนท่ีอยู่บน
พิภพจะมลายไป  ขณะท่ีการท าความดีเท่านั้นท่ีจะคงอยู่  พระผูเ้ป็นเจา้เองเป็นพยานต่อสัจธรรมของวจนะ
ของเรา  ดูกร  คนรับใช้ทั้งหลายของเรา  จงปรองดองขอ้ขดัแยง้ระหว่างเจา้  แลว้เอาใจใส่ค าตกัเตือนของ
ปากกาแห่งความรุ่งโรจน์ของเรา  และอยา่เอาตามพวกท่ีจองหองและหวัด้ือ 
71 จงเอาใจใส่อยา่ให้โลกล่อลวงเจา้ดงัท่ีเคยล่อลวงคนอ่ืนท่ีไปก่อนเจา้!  จงปฏิบติัตามบทบญัญติัและ
หลกัธรรมของพระผูเ้ป็นนายของเจา้  และเดินตามหนทางน้ีท่ีปูไวต่้อหน้าเจา้ด้วยความชอบธรรมและสัจ
ธรรม  ผูท่ี้หลีกหนีความไม่เป็นธรรมและความผดิพลาด  ผูซ่ึ้งยดึถือคุณความดี  ในสายตาของพระผูเ้ป็นเจา้ท่ี
แทจ้ริงองคเ์ดียวนั้น  คือหน่ึงในบรรดาผูเ้ยี่ยมยอดท่ีสุดท่ีพระองคส์ร้าง  ช่ือของพวกเขาไดรั้บการยกยอ่งโดย
หมู่เทวญัแห่งอาณาจกัรเบ้ืองบน  และโดยบรรดาผูท่ี้อาศยัอยูใ่นวหิารน้ีท่ีถูกสร้างข้ึนมาในนามของพระผูเ้ป็น
เจา้ 
72 เป็นท่ีหา้มมิใหเ้จา้คา้ทาสไม่วา่จะเป็นทาสชายหรือหญิง  หาควรไม่ท่ีผูท่ี้เป็นคนรับใชข้องพระผูเ้ป็น
เจา้จะซ้ือคนรับใชด้ว้ยกนั  และน่ีเป็นท่ีห้ามไวใ้นธรรมจารึกศกัด์ิสิทธ์ิของพระองค ์ ดงัน้ีบทบญัญติัของพระ
ผูเ้ป็นเจา้ไดรั้บการบนัทึกไวโ้ดยปากกาแห่งความยุติธรรมดว้ยความปรานีของพระองค์  ขออย่าให้ใครยก
ตวัเองเหนือผูอ่ื้น  ทุกคนเป็นเพียงทาส ณ เบ้ืองหนา้ของพระผูเ้ป็นนาย  และทุกคนเป็นตวัอยา่งของสัจธรรม
ท่ีวา่ไม่มีพระผูเ้ป็นเจา้อ่ืนใดนอกจากพระองค ์ แทจ้ริงแลว้พระองคคื์อพระผูท้รงอจัฉริยภาพ  ซ่ึงอจัฉริยภาพ
ของพระองคห์อ้มลอ้มทุกส่ิง 
73 จงประดบัตวัเจา้เองดว้ยเส้ือผา้แห่งการกระท าท่ีดีงาม  ผูท่ี้มีการกระท าเป็นท่ียินดีของพระผูเ้ป็นเจา้
คือประชาชนแห่งบาฮาแน่นอน  และจะไดรั้บการจดจ าต่อหน้าบลัลงัก์ของพระองค ์ จงช่วยพระผูเ้ป็นนาย
แห่งสรรพโลกดว้ยงานแห่งความชอบธรรม  และโดยอจัฉริยภาพและวาทะด้วย  ดงัน้ีท่ีจริงแลว้เจา้ไดรั้บ
บญัชาจากพระผูท้รงปรานีในเกือบทุกธรรมจารึก  แทจ้ริงแลว้พระองค์ทรงทราบส่ิงท่ีเรากล่าว  ขออย่าให้
ใครโตเ้ถียงกบัคนอ่ืน  และอย่าให้วิญญาณใดสังหารผูอ่ื้น  แทจ้ริงแล้วน้ีคือส่ิงท่ีห้ามเจา้ไวใ้นคมัภีร์ท่ีถูก
ปกปิดไวใ้นวหิารแห่งความรุ่งโรจน์  อะไรกนั!  เจา้จะฆ่าผูท่ี้พระผูเ้ป็นเจา้กระตุน้และประสาทดว้ยวิญญาณ
โดยลมหายใจจากพระองค์หรือ?  เช่นนั้นบาปของเจา้ต่อหนา้บลัลงัก์ของพระองคน์ั้นร้ายแรง!  จงเกรงกลวั
พระผูเ้ป็นเจา้  และอย่าชูมือแห่งความอยุติธรรมและการกดข่ีเพื่อท าลายส่ิงท่ีพระองค์เองชูข้ึนมา  ไม่เพียง
เท่านั้น  จงเดินในหนทางของพระผูเ้ป็นเจา้  พระผูเ้ป็นหน่ึงโดยแทจ้ริง  ทนัใดท่ีกองทพัแห่งความรู้ท่ีแทจ้ริง
ปรากฏข้ึนพร้อมกบัชูธงแห่งวาทะของพระผูเ้ป็นเจา้  เผ่าพนัธ์ของศาสนาทั้งหลายตอ้งหนีไป  ยกเวน้ผูท่ี้
ประสงคจ์ะด่ืมจากสายธารแห่งชีวตินิรันดร์ในสวรรคท่ี์สร้างโดยลมหายใจของพระผูท้รงความรุ่งโรจน์ 
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74 พระผูเ้ป็นเจา้ทรงมีโองการเป็นสัญลกัษณ์แห่งความปรานีของพระองค์ต่อบรรดาผูท่ี้พระองคส์ร้าง
วา่  น ้าอสุจิไม่ใช่ส่ิงท่ีไม่สะอาด  จงขอบคุญพระองคด์ว้ยความเบิกบานและสดช่ืน  และอยา่เอาอยา่งพวกท่ีอยู่
ห่างไกลจากอรุโณทยัสถานแห่งความใกลชิ้ดกบัพระองค์  ในทุกสภาพการณ์จงลุกข้ึนรับใช้ศาสนา  เพราะ
วางใจได้ว่าพระผูเ้ป็นเจา้จะช่วยเจา้โดยอานุภาพแห่งอธิปไตยของพระองค์ท่ีปกคลุมภพทั้งหลาย  จงยึด
เหน่ียวสายใยแห่งความเกล้ียงเกลาอยา่งเหนียวแน่น  ถึงขนาดท่ีอยา่ยอมให้มีร่องรอยของส่ิงสกปรกให้เห็น
บนภูษาของเจา้  ดงักล่าวน้ีคือบญัชาของพระผูท้รงความวสุิทธ์ิเหนือความเกล้ียงเกลาทั้งหมด  ใครท่ีท าไดไ้ม่
ถึงมาตรฐานน้ีโดยมีเหตุผลสมควร  จะไม่ถูกต าหนิ  แทจ้ริงแลว้พระผูเ้ป็นเจา้คือพระผูท้รงอภยั  พระผูท้รง
ปรานี  จงล้างทุกส่ิงท่ีสกปรกด้วยน ้ าท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลงใดในสามลักษณะ  จงเอาใจใส่อย่าใช้น ้ าท่ี
เปล่ียนแปลงไปเพราะสัมผสัอากาศหรือสารอ่ืนบางอย่าง  จงเป็นสาระแห่งความสะอาดในหมู่มนุษยชาติ  
แทจ้ริงแลว้น้ีคือส่ิงท่ีพระผูเ้ป็นนายของเจา้  พระผูไ้ม่มีเปรียบปาน  พระผูท้รงอจัฉริยภาพ  ปรารถนาส าหรับ
เจา้ 
75 ท านองเดียวกันด้วยเป็นพระพรจากท่ีสถิตของพระผูเ้ป็นเจ้า  พระองค์ทรงยกเลิกแนวความคิด
เก่ียวกบั “ความไม่สะอาด”  ท่ีถือวา่ส่ิงของและประชาชนหลากหลายจ าพวกไม่บริสุทธ์ิ  แน่นอนวา่พระองค์
คือพระผูท้รงอภยัเสมอ  พระผูท้รงเอ้ือเฟ้ือท่ีสุด  แทจ้ริงแลว้ทุกสรรพส่ิงด าด่ิงอยูใ่นทะเลแห่งการช าระลา้ง
ในวนัแรกของเรซวาน  เม่ือเราสาดรัศมีของพระนามอนัล ้ าเลิศท่ีสุดและคุณลกัษณะท่ีประเสริฐสุดของเรา
มายงัสรรพโลก  แท้จริงแล้วน้ีคือสัญลักษณ์แห่งการบริบาลด้วยความรักของเราท่ีห้อมล้อมภพทั้งปวง  
เช่นนั้นจงคบหากบัศาสนิกชนของทุกศาสนา  และประกาศศาสนาของพระผูเ้ป็นนายของเจา้  พระผูท้รงเห็น
ใจท่ีสุด  น้ีคือมงกุฏของการกระท าทั้งหลาย  หากเจา้เป็นพวกท่ีเขา้ใจ 
76 พระผูเ้ป็นเจา้ทรงบญัชาเจา้ให้มีความสะอาดเป็นท่ีสุด  ถึงขนาดให้ลา้งส่ิงท่ีเป้ือนฝุ่ น  และยิ่งจะตอ้ง
ลา้งหากเป็นคราบสกปรกและส่ิงเปรอะเป้ือนท่ีคลา้ยกนั  จงเกรงกลวัพระองค์และเป็นพวกท่ีบริสุทธ์ิ  หาก
เส้ือผา้ของใครเปรอะเป้ือนจนมองเห็นได ้ การอธิษฐานของเขาจะไม่ข้ึนไปถึงพระผูเ้ป็นเจา้  และหมู่เทวญั
บนสวรรคจ์ะหนัหนีเขา  จงใชน้ ้ าดอกกุหลาบและน ้ าหอมบริสุทธ์ิ  น้ีคือส่ิงท่ีพระผูเ้ป็นเจา้รักอยา่งแทจ้ริงมา
ตั้งแต่เร่ิมตน้ท่ีไม่มีจุดเร่ิมตน้  เพื่อวา่ส่ิงท่ีพระผูเ้ป็นนายของเจา้  พระผูไ้ม่มีเปรียบปาน  พระผูท้รงอจัฉริยภาพ  
ทรงปรารถนา  จะโชยมาจากเจา้ 
77 พระผูเ้ป็นเจา้ไม่ให้เจา้ตอ้งยึดถือบทบญัญติัท่ีก าหนดไวใ้นคมัภีร์บายนัเก่ียวกบัการท าลายหนงัสือ  
เราอนุญาตให้เจา้อ่านศาสตร์ต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อเจา้  ไม่ใช่ศาสตร์ท่ีลงเอยดว้ยการโตเ้ถียงกนัอย่าง
เหลวไหล  ส่ิงน้ีดีกวา่ส าหรับเจา้หากเจา้เป็นพวกท่ีเขา้ใจ 
78 ดูกร  กษตัริยท์ ั้งหลายบนพิภพ!  พระผูเ้ป็นนายสูงสุดของทุกคนเสด็จมาแลว้  อาณาจกัรเป็นของ
พระผูเ้ป็นเจา้  พระผูท้รงคุม้ครองท่ีมีอ านาจเบ็ดเสร็จ  พระผูท้รงด ารงอยู่ดว้ยตนเอง  อยา่บูชาผูใ้ดนอกจาก
พระผูเ้ป็นเจา้  และดว้ยหวัใจท่ีผอ่งใสจงเงยหนา้ข้ึนมาหาพระผูเ้ป็นนายของเจา้  พระผูเ้ป็นนายแห่งนามทั้ง
ปวง  น้ีคือการเปิดเผยพระธรรมท่ีส่ิงใดก็ตามท่ีเจา้ครอบครองไม่มีวนัเทียบได ้ ขอเจา้เพียงแต่รู้ 
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79 เราเห็นเจา้ส าราญใจในส่ิงท่ีเจา้กอบโกยเพื่อผูอ่ื้น  และปิดตวัเองจากภพทั้งหลายท่ีไม่มีส่ิงใดนบัได้
นอกจากธรรมจารึกของเราท่ีพิทกัษ์ไว ้ ทรัพยส์มบติัท่ีเจา้สะสมไวไ้ดพ้าเจา้ไกลไปจากวตัถุประสงคสุ์ดทา้ย
ของเจา้  ส่ิงน้ีไม่เหมาะกบัเจา้ขอเจา้เพียงแต่เขา้ใจ  จงช าระมลทินทางโลกทั้งหมดออกไปจากหวัใจของเจา้  
และรีบเขา้มาในอาณาจกัรของพระผูเ้ป็นนายของเจา้  พระผูส้ร้างโลกและสวรรค์  พระผูท้รงท าให้โลกสั่น
ไหวและประชาชนทั้งหมดคร ่ าครวญ  ยกเวน้บรรดาผูท่ี้สละทุกส่ิงและยึดถือตามท่ีธรรมจารึกซ่อนเร้น
บญัญติัไว ้
80 ยุคน้ีคือยุคท่ีพระผูท้รงสนทนากบัพระผูเ้ป็นเจา้ไดบ้รรลุถึงแสงสวา่งของพระผูท้รงด ารงอยูก่่อนยุค
สมยั  และด่ืมธาราบริสุทธ์แห่งการกลบัมาอยูร่่วมกนัจากถว้ยน้ีท่ีท าให้ทะเลพองตวั  จงกล่าววา่ : พระผูเ้ป็น
เจา้ท่ีแทจ้ริงองค์เดียวเป็นพยาน!  ไซนายก าลงัรายลอ้มอรุโณทยัแห่งการเปิดเผยพระธรรม  ขณะท่ีจากยอด
สุดของอาณาจกัรสวรรค ์ สุรเสียงของพระวิญญาณของพระผูเ้ป็นเจา้ประกาศให้ไดย้ินวา่ : “พวกเจา้ผูท้ะนง
บนพิภพ  จงต่ืนตัวและรีบมาหาพระองค์”  ในยุคน้ีคาร์เมลรีบไปยงัราชส านักของพระองค์ด้วยความ
ปรารถนาจะบูชา  ขณะท่ีจากใจกลางของไซออนมีเสียงร้องออกมาวา่ : “พนัธสัญญาบงัเกิดข้ึนแลว้  ส่ิงท่ี
ประกาศไวใ้นธรรมลิขิตศกัด์ิสิทธ์ิของพระผูเ้ป็นเจา้  พระผูท้รงความสูงส่งท่ีสุด  พระผูท้รงมหิทธานุภาพ  
พระผูเ้ป็นท่ีรักยิง่  ถูกแสดงใหเ้ห็นชดัแลว้” 
81 ดูกร  กษตัริยท์ ั้งหลายบนพิภพ!  กฎท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดได้ถูกเปิดเผย ณ ท่ีแห่งน้ี  ซ่ึงเป็นสถานท่ีแห่ง
ความงดงามเหนือธรรมดา  ทุกส่ิงท่ีซ่อนเร้นปรากฏออกมาแลว้โดยพระประสงคข์องพระผูท้รงบญัญติัสูงสุด  
พระผูเ้ร่ิมตน้ชั่วโมงสุดทา้ย  ซ่ึงโดยพระองค์  ดวงจนัทร์ถูกผ่าออก  และทุกโองการท่ีเปล่ียนแปลงไม่ได้
ไดรั้บการอรรถาธิบาย 
82 ดูกร  กษตัริยท์ ั้งหลายบนพิภพ!  เจา้เป็นเพียงขา้  พระผูเ้ป็นกษตัริยข์องกษตัริยท์ ั้งหลายมาปรากฏ
แลว้ดว้ยความรุ่งโรจน์ท่ีวิเศษสุดของพระองค ์ และก าลงัเรียกเจา้ให้มาหาพระองค ์ พระผูท้รงช่วยเหลือใน
ภยนัตราย  พระผูท้รงด ารงอยูด่ว้ยตนเอง  จงเอาใจใส่อย่าให้ความทะนงมายบัย ั้งเจา้มิให้ยอมรับบ่อเกิดของ
การเปิดเผยพระธรรม  อยา่ใหส่ิ้งทั้งหลายในโลกน้ีมาเป็นม่านปิดกั้นเจา้จากพระผูส้ร้างสวรรค ์ จงลุกข้ึนและ
รับใชพ้ระองคผ์ูท้รงเป็นยอดปรารถนาของชาติทั้งปวง  พระผูท้รงสร้างเจา้โดยวจนะเดียวจากพระองค ์ และ
บญัญติัใหเ้จา้เป็นตราสัญลกัษณ์ของอธิปไตยของพระองคต์ลอดไป 

83 ความชอบธรรมของพระผูเ้ป็นเจา้เป็นพยาน!  เราหาได้ปรารถนาจะมาเอาอาณาจกัรของพวกเจา้  
พนัธกิจของเราคือการยดึครองหวัใจของมนุษย ์ ซ่ึงดวงตาของบาฮาเฝ้าดูพวกเขาอยู ่ และอาณาจกัรแห่งนาม
ให้การยืนยนัส่ิงน้ี  ขอเจา้เพียงแต่เขา้ใจ  ใครท่ีปฏิบติัตามพระผูเ้ป็นนายของเขา  จะสละโลกและทุกส่ิงท่ีอยู่
ในโลก  เช่นนั้นแลว้การปล่อยวางของพระผูด้  ารงสถานะท่ีสง่าดงักล่าวจะยิง่ใหญ่กวา่เพียงไหน!  จงละทิ้งวงั
ของเจา้แลว้รีบเขา้มาในอาณาจกัรของพระองค ์ แทจ้ริงแลว้ส่ิงน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อเจา้ทั้งในโลกน้ีและโลก
หนา้  พระผูเ้ป็นนายแห่งอาณาจกัรเบ้ืองบนใหก้ารยนืยนัส่ิงน้ี  ขอเจา้เพียงแต่รู้ 
84 พระพรท่ีรอคอยกษตัริยท่ี์จะลุกข้ึนช่วยเหลือศาสนาของเราในอาณาจกัรของเรานั้นยิ่งใหญ่เพียงไร  
กษตัริยท่ี์จะปล่อยวางจากทุกส่ิงนอกจากเรา!  กษตัริยด์งักล่าวจะถูกนบัว่าเป็นสหายแห่งเรือคริมซัน่  เรือท่ี



ฉบบัแปลอยา่งไม่เป็นทางการ 

Provisional Translation 

35 

 

พระผูเ้ป็นเจา้เตรียมไวส้ าหรับประชาชนแห่งบาฮา  ทุกคนตอ้งสดุดีนามของเขา  ตอ้งเคารพสถานะของเขา  
และช่วยเขาไขเมืองทั้งหลายดว้ยกุญแจแห่งพระนามของเรา  พระผูท้รงคุม้ครองท่ีมีอ านาจเบ็ดเสร็จส าหรับ
ทุกคนอาศัยอยู่ในอาณาจักรท่ีมองเห็นและมองไม่เห็น  กษตัริย์ดังกล่าวคือดวงตาของมนุษยชาติ  คือ
เคร่ืองประดบัท่ีเรืองรองบนหน้าผากของสรรพส่ิง  คือแหล่งก าเนิดของพระพรส าหรับโลกทั้งหมด  ดูกร  
ประชาชนแห่งบาฮา  จงสละทรัพยส์มบติัของเจา้  ไม่เพียงเท่านั้น  จงสละชีวิตของเจา้เพื่อช่วยเหลือกษตัริย์
นั้น 

85 ดูกร  จกัรพรรดิแห่งออสเตรีย!  พระผูเ้ป็นอรุโณทยัแห่งแสงสว่างของพระผูเ้ป็นเจา้อาศยัอยู่ในคุก
เมืองอคัคา  เวลาท่ีเจา้ออกเดินทางมาเยือนสุเหร่าอคัซา  เจา้ผา่นพระองค์ไปและไม่ไต่ถามเก่ียวกบัพระองค ์ 
พระผูท้รงท าให้ทุกบา้นสูงส่งและทรงไขทุกประตูท่ีสูงตระหง่าน  แทจ้ริงแลว้เราท าให้คุกน้ีเป็นสถานท่ีท่ี
โลกควรหนัมาหา  เพื่อวา่พวกเขาจะระลึกถึงเรา  และกระนั้นเจา้ไดป้ฏิเสธพระผูเ้ป็นจุดหมายของการระลึก
ถึงน้ี  เม่ือพระองคม์าปรากฏพร้อมกบัอาณาจกัรของพระผูเ้ป็นเจา้  พระผูเ้ป็นนายของเจา้  พระผูเ้ป็นนายของ
ภพทั้งปวง  เราอยูก่บัเจา้ตลอดเวลา  และพบวา่เจา้ยึดถือก่ิงแต่ไม่เอาใจใส่ราก  แทจ้ริงแลว้พระผูเ้ป็นนายของ
เจา้เป็นพยานต่อส่ิงท่ีเราพูด  เราเศร้าโศกท่ีไดเ้ห็นเจา้รายลอ้มพระนามของเราโดยไม่รู้จกัเรา  แมว้า่เราอยูต่่อ
หน้าเจา้  จงเปิดตาของเจา้เพื่อวา่  เจา้จะไดเ้ห็นจินตภาพท่ีรุ่งโรจน์น้ี  และยอมรับพระผูท่ี้เจา้วิงวอนในเวลา
กลางวนัและยามค ่าคืน  และพิศดูแสงสวา่งท่ีส่องอยูบ่นขอบฟ้าท่ีเรืองรองน้ี 

86 จงกล่าวว่า : ดูกร  กษตัริยแ์ห่งเบอร์ลิน!  จงเง่ียหูฟังสุรเสียงท่ีร้องเรียกมาจากพระผูป้รากฏชดัน้ี : 
“แทจ้ริงแลว้ไม่มีพระผูเ้ป็นเจา้อ่ืนใดนอกจากเรา  พระผูท้รงอนนัต ์ พระผูไ้ม่มีท่ีเสมอ  พระผูด้  ารงอยูก่่อนยุค
สมยั”  จงเอาใจใส่อยา่ให้ความทะนงมาขวางกั้นเจา้มิให้ยอมรับอรุโณทยัแห่งการเปิดเผยพระธรรมสวรรค ์ 
อยา่ให้กิเลสมาเป็นม่านปิดกั้นเจา้จากพระผูเ้ป็นนายแห่งบลัลงัก์เบ้ืองบนและโลกเบ้ืองล่าง  ดงัน้ีปากกาของ
พระผูท้รงความสูงส่งท่ีสุดขอแนะน าเจา้  แทจ้ริงแลว้พระองคคื์อพระผูท้รงกรุณาท่ีสุด  พระผูท้รงโอบออ้ม
อารี  เจา้จ  าผูท่ี้มีอ านาจเหนือกวา่เจา้และสถานะสูงกวา่เจา้ (พระเจ้านโปเลียนท่ี 3)ไดห้รือไม่?  เวลาน้ีเขาอยูท่ี่ไหน?  
ส่ิงต่างๆ ท่ีเขาเคยครอบครองไปไหนแลว้?  จงเอาใจใส่ค าเตือน  และอยา่เป็นพวกท่ีหลบัใหล  เขาคือผูท่ี้โยน
ทิ้งธรรมจารึกของพระผูเ้ป็นเจา้ไปขา้งหลงั  เม่ือเราให้เขารู้ว่ากองทพัแห่งความกดข่ีไดท้  าให้เราทนทรมาน
อะไร  ดงันั้นความอดสูไดโ้จมตีเขาจากรอบดา้น  และเขาล้มลงไปกองกบัฝุ่ นดว้ยความสูญเสียอย่างหนัก  
ดูกร  กษตัริย ์ จงคิดให้ลึกเก่ียวกบัเขาและบรรดาผูท่ี้เหมือนกบัเจา้  ท่ีไดพ้ิชิตเมืองต่างๆ และปกครองผูค้น
ทั้งหลาย  พระผูท้รงความปรานีลากพวกเขาออกจากวงัมายงัหลุมศพ  จงเอาใจใส่ค าเตือน  และเป็นพวกท่ี
ใคร่ครวญ 

87 ดูกร  กษตัริยท์ ั้งหลาย!  เราไม่ไดข้ออะไรจากเจา้  แทจ้ริงแลว้เราเค่ียวเข็ญเจา้เพื่อเห็นแก่พระผูเ้ป็น
เจา้  และเราจะอดทนดงัท่ีเราไดอ้ดทนต่อส่ิงท่ีบงัเกิดกบัเราโดยน ้ามือของเจา้ 
88 ดูกร  บรรดาผูป้กครองและประธานาธิบดีของสาธารณรัฐทั้งหลายในทวีปอเมริกา  จงเง่ียหูฟังส่ิงท่ี
นกพิราบก าลงัขบัขานอยูบ่นก่ิงแห่งนิรันดรกาล : “ไม่มีพระผูเ้ป็นเจา้อ่ืนใดนอกจากเรา  พระผูท้รงสถิตอยูนิ่
รันดร์  พระผูท้รงอภยั  พระผูท้รงโอบออ้มอารี”  จงประดบัวิหารของอาณาจกัรด้วยอลงกรณ์แห่งความ
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ยุติธรรมและความเกรงกลวัพระผูเ้ป็นเจา้  และประดบัศีรษะของวิหารนั้นดว้ยมงกุฏแห่งการระลึกถึงพระผู ้
เป็นนายของเจา้  พระผูส้ร้างสวรรค์ทั้งหลาย  ดงัน้ีพระผูเ้ป็นอรุโณทยัแห่งพระนามทั้งหลายขอแนะน าเจา้  
ตามท่ีบญัชาโดยพระผูท้รงรอบรู้  พระผูท้รงอจัฉริยภาพ  พระศาสดาตามพนัธสัญญาไดม้าปรากฏในสถานะ
ท่ีไดรั้บการสดุดีน้ี  ซ่ึงเป็นท่ีส าราญใจของทุกชีวิตทั้งท่ีมองเห็นและมองไม่เห็น  จงหาประโยชน์จากยุคของ
พระผูเ้ป็นเจา้  แทจ้ริงแล้วการได้พบพระองค์นั้นดีกว่าทุกส่ิงท่ีอยู่ภายใตแ้สงตะวนั  ขอเจา้เพียงแต่รู้  ดูกร  
ผูป้กครองทั้งหลาย!  จงเง่ียหูฟังเสียงท่ีเปล่งมาจากอรุโณทยัแห่งความโอฬาร : “แทจ้ริงแลว้ไม่มีพระผูเ้ป็น
เจา้อ่ืนใดนอกจากเรา  พระผูเ้ป็นนายแห่งวาทะ  พระผูท้รงรอบรู้”  จงพนัผา้ให้ผูบ้าดเจ็บดว้ยมือแห่งความ
ยุติธรรม  และบดขยี้ผูก้ดข่ีท่ีเติบใหญ่ดว้ยคทาแห่งบทบญัญติัของพระผูเ้ป็นนายของเจา้  พระผูท้รงบญัญติั  
พระผูท้รงอจัฉริยภาพ 

89 ดูกร  ประชาชนแห่งคอนสแตนติโนเป้ิล!  ดูซิ  เราไดย้ินเสียงอุบาทวข์องนกเคา้แมวร้องมาจากหมู่
พวกเจา้  เจา้มวัเมาอยู่ในกิเลสหรือจมอยู่ในความไม่เอาใจใส่?  ดูกร  ธานีท่ีอยู่บนชายฝ่ังของสองชลธี!  
แทจ้ริงแลว้บลัลงัก์แห่งการวางอ านาจบาตรใหญ่ไดรั้บการสถาปนาอยูบ่นเจา้  และเปลวไฟแห่งความเกลียด
ชงัถูกจุดข้ึนมาในอกของเจา้  จนหมู่เทวญัเบ้ืองบนและบรรดาผูท่ี้รายลอ้มบลัลงัก์อนัประเสริฐตอ้งคร ่ าครวญ
และเศร้าโศก  ในตวัเจา้เราเห็นคนโง่ปกครองคนฉลาด  และความมืดคุยโตต่อแสงสว่าง  เจา้เป่ียมไปดว้ย
ความทะนงท่ีเห็นชัดจริงๆ  ความโอ่อ่าของเจ้าท าให้เจ้าทะนงเกินไปหรือเปล่า?  พระผูเ้ป็นนายของ
มนุษยชาติเป็นพยาน!  ในไม่ช้าความโอ่อ่านั้นจะมลายส้ิน  บรรดาลูกสาว  หญิงหมา้ย  และวงศ์ตระกูล
ทั้งหมดท่ีอาศยัอยูใ่นเจา้จะเศร้าโศก  ดงัน้ีพระผูท้รงรอบรู้  พระผูท้รงอจัฉริยภาพ  แจง้ใหเ้จา้ทราบ  
90 ดูกร  ริมฝ่ังแม่น ้ าไรน์!  เราเห็นเจา้นองไปดว้ยเลือด  เน่ืองดว้ยดาบแห่งโทษทณัฑ์เง้ือเขา้หาเจา้  
และจะเกิดการเปล่ียนแปลงกบัเจา้อีกคร้ัง  และเราไดย้ินเสียงเศร้าโศกของเบอร์ลิน  แมว้า่เวลาน้ีเธอยงัอยูใ่น
ความรุ่งโรจน์ตระการตา 
91 ดูกร  ดินแดนแห่งทา (เตหะราน)  อยา่ให้ส่ิงใดมาท าให้เจา้ทุกข์โศก  เพราะพระผูเ้ป็นเจา้ทรงเลือกเจา้
ให้เป็นบ่อเกิดแห่งความเบิกบานส าหรับมวลมนุษยชาติ  หากเป็นพระประสงค์ของพระองค์  พระองค์จะ
ประสาทพรใหแ้ก่บลัลงักข์องเจา้ดว้ยผูท่ี้จะปกครองดว้ยความยติุธรรม  ผูซ่ึ้งจะรวบรวมฝงูแกะของพระผูเ้ป็น
เจา้ท่ีสุนขัป่าไล่กระเจิงไป  ผูป้กครองดงักล่าวจะหนัหน้ามาโปรดประชาชนแห่งบาฮาดว้ยความเบิกบานใจ  
เขาจะไดรั้บการนบัว่าเป็นอญัมณีในหมู่มนุษยอ์ย่างแทจ้ริงในสายตาของพระผูเ้ป็นเจา้  ความรุ่งโรจน์ของ
พระผูเ้ป็นเจา้และทุกคนท่ีอาศยัอยูใ่นอาณาจกัรแห่งการเปิดเผยพระธรรม  สถิตอยูก่บัเขาชัว่นิรันดร์ 
92 จงส าราญดว้ยความเบิกบานใจ  เพราะพระผูเ้ป็นเจา้ไดท้  าให้เจา้เป็น “อรุโณทยัแห่งแสงสว่างของ
พระองค”์  เน่ืองดว้ยพระผูแ้สดงความรุ่งโรจน์ของพระองคท์รงถือก าเนิดในดินแดนของเจา้  จงดีใจท่ีไดช่ื้อน้ี  
ช่ือท่ีดวงตะวนัแห่งกรุณาธิคุณใชส้าดแสงสวา่ง  ช่ือท่ีใหค้วามสวา่งแก่โลกและสวรรค ์
93 ในไม่ช้ากิจการทั้งหลายในดินแดนของเจา้จะเปล่ียนไป  และบงัเหียนอ านาจจะตกอยู่ในมือของ
ประชาชน  แทจ้ริงแลว้พระผูเ้ป็นนายของเจา้คือพระผูท้รงรอบรู้  อ านาจของพระองคห์้อมลอ้มทุกสรรพส่ิง  
จงวางใจในความโปรดปรานท่ีกรุณาของพระผูเ้ป็นนายของเจา้  ดวงตาแห่งความเมตตารักใคร่ของพระองค์
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จะคอยดูเจา้อยูช่ัว่นิรันดร์  วนันั้นก าลงัใกลเ้ขา้มา  คือวนัท่ีความอลหม่านของเจา้จะเปล่ียนเป็นสันติสุขและ
ความสงบเงียบ  ดงัน้ีเป็นท่ีประกาศิตไวใ้นคมัภีร์ท่ีวเิศษ 

94 ดูกร  ดินแดนแห่งคา! (โคราซาน)  เราไดย้ินเสียงของวีรบุรุษทั้งหลายเปล่งสดุดีพระผูเ้ป็นนายของเจา้  
พระผูท้รงครอบครองทุกสรรพส่ิง  พระผูท้รงประเสริฐสุด  ซ่ึงเป็นเสียงท่ีมาจากเจา้  พระพรจงมีแด่วนัท่ีธง
ของพระนามทั้งหลายของพระผูเ้ป็นเจา้จะชูข้ึนในอาณาจกัรของสรรพโลกในนามของเรา  พระผูท้รงความ
รุ่งโรจน์  ในวนันั้นผูท่ี้ซ่ือสัตยจ์ะส าราญใจในชยัชนะของพระผูเ้ป็นเจา้  และพวกท่ีไม่เช่ือจะเศร้าโศก 
95 ไม่ให้ใครไปโตเ้ถียงบรรดาผูท่ี้มีอ านาจปกครองประชาชน  อยา่ไปยุง่กบัเร่ืองของพวกเขา  และหนั
มาสนใจหวัใจของมนุษย ์
96 ดูกร  มหาสมุทรท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุด!  จงพรมชาติทั้งหลายดว้ยน ้ าท่ีเจา้ไดรั้บมอบจากพระผูเ้ป็นประมุข
แห่งนิรันดรกาล  และประดบัตวัตนของทุกคนท่ีอาศยัอยู่ในโลกดว้ยภูษาแห่งกฎของพระองค์  ซ่ึงโดยกฎ
เหล่าน้ีหวัใจทั้งหมดจะส าราญและดวงตาทั้งหมดจะสดใส 

97 หากใครไดม้าซ่ึงทองหน่ึงร้อยมิสกลั  สิบเกา้มิสกลันั้นเป็นของพระผูเ้ป็นเจา้  และจะตอ้งมอบให้
พระองค ์ พระผูท้รงออกแบบโลกและสวรรค ์ ดูกร  ประชาชน  จงเอาใจใส่  อยา่พรากตวัเองจากพรท่ียิ่งใหญ่
น้ี  เราบญัชาเจา้ส่ิงน้ีแมว้่าเราไม่ตอ้งอาศยัเจา้และทุกคนท่ีอยู่ในสวรรค์และบนโลก  ในน้ีมีประโยชน์และ
อจัฉริยภาพเหนือความเขา้ใจของทุกคนนอกจากพระผูเ้ป็นเจา้  พระผูท้รงรอบรู้  พระผูท้รงรับทราบทุกอยา่ง  
จงกล่าววา่ : โดยวิธีน้ีพระองคป์ราถนาจะช าระส่ิงท่ีเจา้ครอบครองให้บริสุทธ์ิ  และช่วยให้เจา้ใกลเ้ขา้มาหา
สถานะท่ีไม่มีใครเขา้ใจนอกจากผูท่ี้พระผูเ้ป็นเจา้ประสงค ์ ความจริงแลว้พระองคคื์อพระผูท้รงให้คุณ  พระผู ้
ทรงกรุณา  พระผูท้รงอารี  ดูกร  ประชาชน!  อย่าท าส่ิงท่ีไม่ซ่ือสัตยต่์อสิทธ์ิของพระผูเ้ป็นเจา้  หรือใช้จ่าย
สิทธ์ิน้ีตามสบายโดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากพระองค ์ ดงัน้ีบทบญัญติัของพระองคถู์กก าหนดไวใ้นธรรมจารึก
ศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลายและในคมัภีร์ท่ีประเสริฐน้ี  ผูท่ี้ท  าส่ิงท่ีไม่ซ่ือสัตยต่์อพระผูเ้ป็นเจา้  จะพบกบัความไม่
ซ่ือสัตยด์ว้ยตวัเองอยา่งยุติธรรม  อยา่งไรก็ตามผูท่ี้กระท าตามบญัชาของพระผูเ้ป็นเจา้  จะไดรั้บพรจากนภา
แห่งความอารีของพระผูเ้ป็นนายของเขา  พระผูท้รงกรุณา  พระผูท้รงประทาน  พระผูท้รงเอ้ือเฟ้ือ  พระผู ้
ด ารงอยูก่่อนยุคสมยั  แทจ้ริงแลว้พระองคป์ระสงคส่ิ์งท่ีอยูเ่หนือความรู้ของเจา้ให้แก่เจา้  แต่เจา้จะรู้หลงัจาก
ชีวติท่ีชัว่แล่นน้ีเม่ือวิญญาณของเจา้เหินข้ึนสู่สวรรค ์ และเคร่ืองยศแห่งความเบิกบานทางโลกของเจา้ถูกพบั
เก็บ  ดงัน้ีพระผูมี้ธรรมจารึกท่ีพิทกัษไ์วใ้นครอบครอง  ตกัเตือนเจา้ 
98 ค าร้องต่างๆ จากศาสนิกชนทั้งหลายมาถึงบลัลงัก์ของเราเก่ียวกบักฎของพระผูเ้ป็นเจา้  พระผูเ้ป็น
นายของส่ิงท่ีมองเห็นและมองไม่เห็น  พระผูเ้ป็นนายแห่งภพทั้งปวง  เราจึงเปิดเผยธรรมจารึกศกัด์ิสิทธ์ิน้ี  
และสวมธรรมจารึกน้ีดว้ยเส้ือคลุมแห่งกฎของพระองค ์ เพื่อวา่ประชาชนอาจจะปฏิบติัตามบทบญัญติัของ
พระผูเ้ป็นนายของพวกเขา  มีค  าขอคลา้ยกนัมาถึงเราในหลายปีท่ีผา่นมา  แต่ดว้ยอจัฉริยภาพของเรา  เราได้
หยดุปากกาของเราไวจ้นกระทัง่ไม่นานมาน้ี  มีจดหมายมาจากมิตรสหายจ านวนหน่ึง  เราจึงตอบดว้ยส่ิงท่ีจะ
กระตุน้หวัใจของมนุษยท์ั้งหลายโดยอานุภาพของสัจธรรม 
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99 จงกล่าววา่ : ดูกร  ผูน้ าศาสนาทั้งหลาย!  อยา่ชัง่คมัภีร์ของพระผูเ้ป็นเจา้ดว้ยมาตรฐานและศาสตร์ท่ี
ใชก้นัในหมู่พวกเจา้  เพราะตวัคมัภีร์เองคือคัน่ชัง่ท่ีไม่ผดิพลาดท่ีตั้งไวส้ าหรับมนุษย ์ อะไรก็ตามท่ีประชาชน
และวงศต์ระกูลทั้งหลายของโลกครอบครอง  ตอ้งน ามาชัง่กบัคัน่ชัง่ท่ีสมบูรณ์ท่ีสุดน้ี  ขณะท่ีการชัง่น ้ าหนกั
ของคมัภีร์ควรท าตามมาตรฐานของคมัภีร์เอง  หากเจา้เพียงแต่รู้ 
100 ดวงตาแห่งความเมตตารักใคร่ของเราร ่ าไห้อย่างเจ็บปวดต่อเจา้  เน่ืองด้วยเจา้หาได้ยอมรับพระ
ศาสดาท่ีเจา้เรียกหาในเวลากลางวนัและกลางคืน  ยามสายณัห์และรุ่งอรุณ  ดูกร  ประชาชน  ดว้ยใบหนา้ขาว
ผดุผอ่งเหมือนหิมะและหวัใจท่ีผอ่งใส  จงเขา้ไปสู่บริเวณคริมซัน่ท่ีพิสุทธ์ิ  ซ่ึงภายในนั้นซาดราตูร โมนทาฮา
ก าลงัร้องเรียกว่า : “แทจ้ริงแลว้ไม่มีพระผูเ้ป็นเจา้อ่ืนใดนอกจากเรา  พระผูท้รงคุม้ครองท่ีมีอ านาจเบ็ดเสร็จ  
พระผูท้รงด ารงอยูด่ว้ยตนเอง!”  
101 ดูกร  พวกเจา้ผูน้ าศาสนาทั้งหลาย!  ใครเล่าในหมู่พวกเจา้ท่ีเทียบกบัเราได้ในด้านวิสัยทศัน์และ
ธรรมทรรศนะ?  ใครท่ีไหนหรือท่ีกลา้อา้งตนวา่เสมอกบัเราในดา้นวาทะและอจัฉริยภาพ?  ไม่มี  พระผูเ้ป็น
นายของเรา  พระผูท้รงปรานีเป็นพยาน!  ทุกคนบนพิภพจะมลายไป  และน่ีคือพระพกัตร์ของพระผูเ้ป็นนาย
ของเจา้  พระผูท้รงมหิทธานุภาพ  พระผูเ้ป็นท่ีรักยิง่ 
102  ดูกร  ประชาชน  เรามีโองการไวว้า่  จุดหมายสุดทา้ยและสูงสุดของการเรียนรู้ทั้งปวงคือการยอมรับ
พระผูเ้ป็นจุดหมายของความรู้ทั้งปวง  และกระนั้นจงดูซิวา่  เจา้ใหว้ชิาของเจา้มาเป็นม่านปิดกั้นเจา้จากพระผู ้
เป็นอรุโณทยัแห่งแสงสว่างน้ีอย่างไร  ซ่ึงโดยพระองค์ทุกส่ิงท่ีซ่อนอยู่ถูกเปิดเผยออกมา  หากเจา้เพียงแต่
คน้พบตน้ก าเนิดของความอ าไพของวาทะน้ีท่ีเรืองแสงออกไป  เจา้จะโยนทิ้งประชาชนทั้งหลายของโลกและ
ทุกส่ิงท่ีพวกเขาครอบครอง  และจะใกลเ้ขา้มาหาท่ีประทบัแห่งความรุ่งโรจน์ท่ีพิสุทธ์ิท่ีสุดน้ี 

103 จงกล่าวว่า : แทจ้ริงแลว้น้ีคือนภาซ่ึงเป็นท่ีถนอมคมัภีร์แม่บท  หากเจา้เพียงแต่เขา้ใจ  พระองค์คือ
พระผูท้รงบนัดาลให้โขดหินตะโกน  และพุ่มไมท่ี้ลุกไหมเ้ปล่งเสียงบนภูเขาท่ีข้ึนมาบนดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิ  
และประกาศว่า : “อาณาจกัรเป็นของพระผูเ้ป็นเจา้  พระผูเ้ป็นนายสูงสุดของทุกคน  พระผูท้รงอานุภาพ  
พระผูท้รงรักใคร่!”     
104 เราไม่ไดเ้ขา้โรงเรียนใด  จะอ่านวิทยานิพนธ์ฉบบัใดของเจา้ก็หาไม่  จงเง่ียหูฟังวจนะของพระผูท่ี้
ไม่ไดเ้ล่าเรียนน้ี  ท่ีพระองคใ์ชเ้รียกเจา้มาหาพระผูเ้ป็นเจา้  พระผูท้รงสถิตอยูนิ่รันดร์  ส่ิงน้ีดีส าหรับเจา้ยิ่งกวา่
ทรัพยส์มบติัทั้งปวงในโลก  หากเจา้เพียงแต่เขา้ใจ 
105 ใครท่ีตีความวจนะท่ีถูกส่งลงมาจากนภาแห่งการเปิดเผยพระธรรมให้เปล่ียนไปจากความหมายท่ี
ประจกัษ ์ แทจ้ริงแลว้เขาเป็นพวกท่ีบิดเบือนพระวจนะท่ีเป็นเยี่ยมของพระผูเ้ป็นเจา้  และเป็นพวกท่ีหลงทาง
ในคมัภีร์ท่ีแจ่มแจง้ 
106 เจา้ไดรั้บบญัชาใหต้ดัเล็บ  อาบน ้าใหท้ัว่ร่างกายแต่ละสัปดาห์  และท าความสะอาดตวัเจา้ดว้ยส่ิงใดก็
ตามท่ีเจา้เคยใชอ้ยูก่่อน  จงเอาใจใส่อยา่ละเลยไม่ปฏิบติัตามส่ิงท่ีบญัญติัไวไ้ส าหรับเจา้โดยพระผูไ้ม่มีเปรียบ
ปาน  พระผูท้รงกรุณา  จงจุ่มตวัลงในน ้าสะอาด  ไม่เป็นท่ีอนุญาตใหอ้าบดว้ยน ้าท่ีใชแ้ลว้  จงคอยดูอยา่เขา้ไป
หาสระน ้าสาธารณะท่ีชาวเปอร์เซียใชอ้าบน ้า  ใครท่ีเขา้ไปหาสระอาบน ้ าดงักล่าวจะไดก้ล่ินเหม็นก่อนจะเขา้
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ไป  ดูกร  ประชาชน  จงหลีกหนีสระอาบน ้ าน้ี  และอยา่เป็นพวกท่ียอมรับส่ิงท่ีน่ารังเกียจน้ีอยา่งอดสู  ความ
จริงแลว้สระอาบน ้ าเหล่าน้ีเป็นเสมือนอ่างแห่งความเหม็นเน่าและสกปรก  หากเจา้เป็นพวกท่ีเขา้ใจ  ท านอง
เดียวกนัจงหลีกเล่ียงสระน ้าเหมน็เน่าบริเวณลานบา้นของชาวเปอร์เซีย  และจงเป็นพวกท่ีสะอาดและบริสุทธ์ิ  
เราปราถนาอยา่งแทจ้ริงท่ีจะเห็นเจา้เป็นชาวสวรรคบ์นโลก  เพื่อวา่หวัใจของผูท่ี้พระผูเ้ป็นเจา้โปรดปรานจะ
ส าราญดว้ยสุคนธรสท่ีโชยมาจากเจา้  หากผูอ้าบน ้าช าระตนเองโดยการเทน ้ าลงบนร่างกายแทนท่ีจะลงไปใน
น ้า  จะเป็นการดีกวา่ส าหรับเขา  และเขาไม่จ  าเป็นจะตอ้งแช่ตวัในน ้ า  แทจ้ริงแลว้พระผูเ้ป็นนายประสงคจ์ะ
ท าใหชี้วติง่ายข้ึนส าหรับเจา้  ประหน่ึงเป็นพระพรจากท่ีสถิตของพระองค ์ เพื่อวา่เจา้จะเป็นพวกท่ีรู้คุณอยา่ง
แทจ้ริง  
107 เป็นท่ีหา้มไม่ใหเ้จา้สมรสกบัภรรยาของบิดา  ดว้ยความละอายใจเราไม่ขอกล่าวถึงเร่ืองของเด็กหนุ่ม  
ดูกร  ประชาชนทั้งหลายของโลก!  จงเกรงกลัวพระผูท้รงปรานี  อย่าท าส่ิงท่ีห้ามเจ้าไวใ้นธรรมจารึก
ศกัด์ิสิทธ์ิของเรา  และอย่าเป็นพวกท่ีเร่ร่อนไปดว้ยความวา้วุ่นใจในท่ีรกร้างว่างเปล่าแห่งกิเลสของตนเอง 
108 ไม่อนุญาตให้ใครสวดวจนะศกัด์ิสิทธ์ิพึมพ าต่อสายตาของสาธารณชนขณะท่ีเขาเดินไปตามถนน
หรือตลาด  ไม่เพียงเท่านั้น  หากเขาปรารถนาจะสรรเสริญพระผูเ้ป็นนาย  เป็นความถูกตอ้งท่ีเขาจะกระท า
ดงักล่าวในสถานท่ีต่างๆ ท่ีสร้างข้ึนมาส าหรับจุดประสงค์น้ี  หรือในบา้นของตนเอง  ดงัน้ีดวงอาทิตยแ์ห่ง
บญัญติัของเราส่องแสงบนขอบฟ้าแห่งวาทะของเรา  ดงันั้นพระพรจงมีแด่ผูท่ี้ปฏิบติัตามบญัชาของเรา 
109 ทุกคนไดรั้บบญัชาให้เขียนพินยักรรม  ผูท่ี้ท  าพินยักรรมควรประดบัหัวเอกสารน้ีดว้ยพระนามอนั
ยิ่งใหญ่ท่ีสุด  เป็นพยานในพินยักรรมน้ีต่อความเป็นหน่ึงของพระผูเ้ป็นเจา้ในอรุโณทยัแห่งการเปิดเผยพระ
ธรรมของพระองค์  และกล่าวถึงส่ิงท่ีน่าสรรเสริญตามท่ีตนปรารถนา  เพื่อว่าค ากล่าวนั้นจะเป็นขอ้ยืนยนั
ส าหรับเขาในอาณาจกัรแห่งการเปิดเผยพระธรรมและสรรพโลก  และเป็นทรัพยส์มบติัท่ีอยู่กบัพระผูเ้ป็น
นายของเขา  พระผูท้รงคุม้ครองสูงสุด  พระผูท้รงความซ่ือสัตย ์
110 งานฉลองทั้งหมดมาถึงจุดสมบูรณ์ในสองเทศกาลท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุด  และในอีกสองเทศกาลท่ีตรงกบัวนั
แฝด  เทศกาลแรกท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดคือวนัเหล่านั้นท่ีพระผูท้รงปรานี  ทรงสาดความรุ่งโรจน์โชติช่วงของพระ
นามอนัล ้าเลิศท่ีสุดและคุณลกัษณะท่ีประเสริฐสุดของพระองคม์ายงัสรรพโลก  เทศกาลท่ีสองท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุด
คือวนัท่ีเราชูพระผูท้รงประกาศข่าวดีของพระนามน้ีต่อมนุษยชาติ  ซ่ึงโดยพระนามน้ีคนตายได้ฟ้ืนคืนชีพ  
และทุกคนท่ีอยู่ในสวรรค์และบนโลกถูกรวบรวมไวด้้วยกนั  ดงัน้ีเป็นท่ีโองการไวโ้ดยพระผูท้รงบญัญติั  
พระผูท้รงรอบรู้   
111 ความสุขจงมีแด่ผูท่ี้มาถึงวนัแรกของเดือนบาฮา  วนัท่ีพระผูเ้ป็นเจา้อุทิศให้แก่พระนามท่ียิ่งใหญ่น้ี  
พระพรจงมีแด่ผูท่ี้เป็นหลกัฐานยนืยนัรางวลัท่ีพระผูเ้ป็นเจา้ประทานให้ตนในวนัน้ี  แทจ้ริงแลว้เขาคือพวกท่ี
แสดงความขอบคุณพระผูเ้ป็นเจา้  โดยการกระท าท่ีเป็นสัญลกัษณ์แห่งความเอ้ือเฟ้ือของพระผูเ้ป็นนายท่ีห้อม
ลอ้มภพทั้งปวง  จงกล่าววา่ : แทจ้ริงแลว้วนัน้ีคือมงกุฏและตน้ก าเนิดของทุกเดือน  คือวนัท่ีลมหายใจแห่ง
ชีวติพดัมายงัทุกสรรพส่ิง  พระพรนั้นยิง่ใหญ่ส าหรับผูท่ี้ทกัทายวนัน้ีดว้ยความสดช่ืนและเบิกบาน  เราให้การ
ยนืยนัวา่ความจริงแลว้เขาคือพวกท่ีเป็นสุข 
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112 จงกล่าววา่ : เทศกาลท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดคือราชนัของเทศกาลทั้งหลายอยา่งแทจ้ริง  ดูกร  ประชาชน  จง
ระลึกถึงพระพรท่ีพระผูเ้ป็นเจา้ประทานให้แก่เจา้  เจา้ซมอยูใ่นความหลบัใหล  และดูซิ! พระองค์ทรงปลุก
เจา้ดว้ยสายลมแห่งการเปิดเผยพระธรรมของพระองค์  และให้เจา้รู้หนทางท่ีเห็นชดัและไม่มีเบ่ียงเบนของ
พระองค ์
113 ในเวลาท่ีเจ็บป่วย  จงหาแพทยผ์ูช้  านาญ  เราไม่ไดล้ะการใชว้ิธีทางวตัถุ  แต่ยืนยนัส่ิงน้ีโดยปากกาน้ี  
ท่ีพระผูเ้ป็นเจา้ท าใหเ้ป็นอรุโณทยัสถานของศาสนาท่ีรุ่งโรจน์และสวา่งไสวของพระองค ์
114 ก่อนน้ีพระผูเ้ป็นเจา้เคยให้ศาสนิกชนทุกคนมีหนา้ท่ีน าของขวญัท่ีประเมินค่าไม่ไดบ้างอยา่งท่ีตนมี
มามอบให้ต่อหนา้บลัลงัก์ของเรา  บดัน้ีเราให้พวกเขาพน้จากหน้าท่ีน้ีเป็นสัญลกัษณ์แห่งกรุณาธิคุณของเรา  
ความจริงแลว้พระองคคื์อพระผูท้รงเอ้ือเฟ้ือ  พระผูท้รงโอบออ้มอารี 
115 พระพรจงมีแด่ผูท่ี้ตั้งจิตไปยงัพระผูเ้ป็นเจา้ยามรุ่งอรุณ  ระลึกถึงพระองค์  วิงวอนขอการอภยัจาก
พระองค ์ กา้วเทา้ไปยงัมาชเรโกล อซัการ์  เขา้ไปขา้งในแลว้นัง่เงียบๆ เพื่อฟังวจนะของพระผูเ้ป็นเจา้  พระผู ้
ทรงเป็นประมุข  พระผูท้รงอ านาจ  พระผูเ้ป็นท่ีสรรเสริญ  จงกล่าวว่า : มาชเรโกล อซัการ์ คือทุกอาคารท่ี
สร้างข้ึนในเมืองและหมู่บา้นเพื่อการสรรเสริญเรา  น้ีคือช่ือท่ีใหไ้วต่้อหนา้บลัลงัก์แห่งความรุ่งโรจน์  หากเจา้
เป็นพวกท่ีเขา้ใจ 
116 บรรดาผูท่ี้สวดวจนะของพระผูท้รงปรานีดว้ยน ้ าเสียงท่ีเสนาะท่ีสุด  จะเห็นส่ิงท่ีอธิปไตยของโลก
และสวรรคไ์ม่มีวนัเทียบได ้ พวกเขาจะไดสู้ดสุคนธรสของภพทั้งหลายของเราจากวจนะเหล่าน้ี  ซ่ึงเป็นภพท่ี
ไม่มีใครเห็นในวนัน้ี  นอกจากผูท่ี้ไดรั้บการประสาทดว้ยวิสัยทศัน์โดยการเปิดเผยพระธรรมท่ีเป็นเยี่ยมและ
งดงามน้ี  จงกล่าววา่ : วจนะเหล่าน้ีดึงดูดหวัใจท่ีบริสุทธ์ิเขา้หาภพแห่งวิญญาณทั้งหลายท่ีอธิบายไม่ไดด้ว้ย
ถอ้ยค า  และบอกใหรู้้ไม่ไดด้ว้ยค าพาดพิง  พระพรจงมีแด่บรรดาผูท่ี้เง่ียหูฟัง 
117 ดูกร  ประชาชนของเรา  จงช่วยเหลือบรรดาคนรับใช้ท่ีเราเลือกสรรท่ีลุกข้ึนกล่าวถึงเราท่ามกลาง
ผูค้นท่ีเราสร้าง  และเชิดชูพระวจนะของเราทัว่ทั้งอาณาจกัรของเรา  พวกเขาคือดวงดาวบนนภาแห่งการ
บริบาลดว้ยความรักของเรา  และคือตะเกียงท่ีส่องแสงน าทางของเราให้แก่มวลมนุษยชาติอยา่งแทจ้ริง  แต่ผู ้
ซ่ึงถอ้ยค าของเขาขดักบัวจนะท่ีถูกส่งลงมาในธรรมจารึกศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลายของเรา  ไม่ใช่คนของเรา  จงระวงั
อย่าเอาอย่างคนเสแสร้งท่ีเมินศาสนา  ธรรมจารึกเหล่าน้ีได้รับการประดบัด้วยตราประทบัของพระผูท้รง
บนัดาลให้รุ่งอรุณปรากฏข้ึนมา  พระผูท้รงเปล่งเสียงระหว่างสวรรค์และโลก  จงก าดา้มจบัท่ีแน่นอนน้ีไว ้ 
และยดึเหน่ียวสายใยของศาสนาท่ีทรงอ านาจและท าลายไม่ได ้
118 พระผูเ้ป็นนายอนุญาตทุกคนท่ีปรารถนา  ให้เล่าเรียนภาษาท่ีหลากหลายในโลก  เพื่อวา่เขาจะไดส่้ง
มอบพระธรรมของศาสนาของพระผูเ้ป็นเจา้ทัว่ทั้งโลกตะวนัออกและโลกตะวนัตก  จะกล่าวถึงพระองค์
ท่ามกลางวงศ์ตระกูลและประชาชนทั้งหลายของโลก  จนหัวใจทั้งหลายฟ้ืนชีวิต  และกระดูกท่ีผุกร่อน
ทั้งหลายฟ้ืนตวั 
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119 ไม่เป็นท่ีอนุญาตให้มนุษยท่ี์ได้รับการประสาทด้วยการใช้เหตุผล  บริโภคส่ิงท่ีจะมาขโมยการใช้
เหตุผลน้ีไป  หากแต่เป็นความถูกตอ้งท่ีมนุษยจ์ะประพฤติตนในลกัษณะท่ีคู่ควรกบัสถานะความเป็นมนุษย ์ 
ไม่ใช่ประพฤติตามการกระท าผดิของผูท่ี้ไม่เอาใจใส่และลงัเลใจ 
120 จงประดบัศีรษะของเจา้ดว้ยมาลยัแห่งความไวว้างใจไดแ้ละความซ่ือสัตย ์ ประดบัหวัใจของเจา้ดว้ย
ภูษาแห่งความกลวัพระผูเ้ป็นเจา้  ประดบัล้ินของเจา้ดว้ยวาจาสัตยท่ี์แน่แท ้ ประดบักายของเจา้ดว้ยเส้ือผา้แห่ง
มารยาท  ความจริงแล้วส่ิงเหล่าน้ีคือเคร่ืองประดับท่ีเหมาะสมกับตวัตนของมนุษย์  หากเจ้าเป็นพวกท่ี
ใคร่ครวญ  ดูกร  เจา้ผูเ้ป็นประชาชนแห่งบาฮา  จงยดึเหน่ียวสายใยแห่งการเป็นทาสรับใชพ้ระผูเ้ป็นเจา้  พระ
ผูเ้ป็นหน่ึงโดยแทจ้ริง  เพื่อวา่สถานะของเจา้จะถูกแสดงให้เห็นชดั  นามของเจา้จะไดรั้บการลิขิตและอารักษ์  
ต าแหน่งของเจา้จะสูงข้ึน  เร่ืองราวของเจา้จะได้รับการยกย่องในธรรมจารึกท่ีอารักษ์ไว ้ จงระวงัอย่าให้
บรรดาผูท่ี้อาศยัอยูใ่นโลกมาขดัขวางเจา้ไม่ใหม้าถึงสถานะท่ีรุ่งโรจน์และประเสริฐน้ี  ดงัน้ีเราเคยเค่ียวเข็ญเจา้
ไวใ้นสารเกือบทุกฉบบัของเรา  และบดัน้ีในธรรมจารึกท่ีศกัด์ิสิทธ์ิน้ีของเรา  ซ่ึงล าแสงของดวงตะวนัแห่งกฎ
ของพระผูเ้ป็นนาย  พระผูเ้ป็นเจา้ของเจา้  พระผูท้รงอานุภาพ  พระผูท้รงอจัฉริยภาพ  ส่องอยู่เหนือธรรม
จารึกน้ี 

121 เม่ือมหาสมุทรแห่งการมีเราอยูง่วดลงไป  และคมัภีร์แห่งการเปิดเผยพระธรรมของเราส้ินสุดลง  จง
หนัหนา้ไปหาพระผูซ่ึ้งพระผูเ้ป็นเจา้ทรงตั้งพระประสงคไ์ว ้ พระผูท่ี้แตกก่ิงมาจากรากบรมโบราณน้ี 

122 จงพิจารณาดูความคบัแคบของจิตใจมนุษย ์ พวกเขาขอส่ิงท่ีเป็นภยัและโยนทิ้งส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
ตนเอง  พวกเขาคือพวกท่ีหลงทางไปไกลอย่างแทจ้ริง  เราพบว่าบางคนปรารถนาอิสรภาพและภูมิใจใน
อิสรภาพนั้น  มนุษยด์งักล่าวจมอยูใ่นความโง่เขลา   
123 ในท่ีสุดอิสรภาพจะน าไปสู่การปลุกระดม  ซ่ึงเป็นเปลวไฟท่ีไม่มีใครดบัได ้ ดงัน้ีพระผูท้รงคิดบญัชี  
พระผูท้รงรอบรู้  ทรงเตือนเจา้  จงรู้ไวว้า่รูปธรรมและสัญลกัษณ์ของอิสรภาพคือสัตว ์ ส่ิงท่ีคู่ควรกบัมนุษย์
คือการรู้จกัหกัหา้มใจ  เพื่อคุม้ครองตนใหพ้น้จากความโง่เขลาของตนเอง  และปกป้องตนให้พน้จากภยัของผู ้
ยยุง  อิสรภาพท าใหม้นุษยก์า้วล่วงขอบเขตของความเหมาะสม  และรุกล ้าสถานะท่ีมีเกียรติของตน  ดึงมนุษย์
ลงไปสู่ระดบัต ่าสุดของความเลวทรามและชัว่ร้าย 
124 จงพิจารณามนุษยเ์ป็นเสมือนฝงูแกะท่ีจ าเป็นจะตอ้งมีผูเ้ล้ียงแกะคอยคุม้ครอง  แทจ้ริงแลว้น้ีคือสัจ
ธรรม  สัจธรรมท่ีแน่นอน  เรารับรองอิสรภาพในบางสภาพแวดลอ้ม  และไม่อนุญาตให้มีอิสรภาพในบาง
สภาพแวดลอ้ม  แทจ้ริงแลว้เราคือพระผูท้รงรอบรู้ 
125 จงกล่าวว่า : อิสรภาพท่ีแทจ้ริงของมนุษยอ์ยู่ท่ีการยอมจ านนต่อบทบญัญติัของเรา  แมว้่าเจา้จะรู้
เพียงเล็กนอ้ย  หากมนุษยป์ฏิบติัตามส่ิงท่ีเราส่งมาจากนภาแห่งการเปิดเผยพระธรรม  แน่นอนวา่พวกเขาจะ
บรรลุถึงอิสรภาพท่ีสมบูรณ์  ความสุขจงมีแด่ผูท่ี้เขา้ใจจุดประสงคข์องพระผูเ้ป็นเจา้ในการเปิดเผยส่ิงใดก็ตาม
จากนภาแห่งพระประสงคข์องพระองคท่ี์แทรกซอนทุกสรรพส่ิง  จงกล่าววา่ : อิสรภาพท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
เจา้จะไม่พบไดท่ี้ไหน  นอกจากในการเป็นทาสรับใช้พระผูเ้ป็นเจา้  พระผูเ้ป็นสัจธรรมนิรันดร์  ใครท่ีไดล้ิ้ม
ความหวานของอิสรภาพดงักล่าว  จะไม่ยอมแลกอิสรภาพน้ีกบัอาณาจกัรทั้งปวงในโลกและสวรรค ์
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126 ในคมัภีร์บายนัมีขอ้ห้ามไม่ให้เจา้ตั้งค  าถามกบัเรา  บดัน้ีพระผูเ้ป็นนายทรงยกเลิกขอ้ห้ามน้ี  เพื่อว่า
เจา้จะมีอิสระท่ีจะถามส่ิงท่ีจ  าเป็นตอ้งถาม  แต่ไม่ใช่ค าถามเหลวไหลอยา่งท่ีคนในสมยัก่อนชอบครุ่นคิดกนั  
จงเกรงกลวัพระผูเ้ป็นเจา้  และเป็นพวกท่ีชอบธรรม!  จงถามส่ิงท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อเจา้ในศาสนาของพระ
ผูเ้ป็นเจา้และอาณาจกัรของพระองค์  เพราะอานนแห่งความเห็นอกเห็นใจของพระองคถู์กเปิดออกต่อหน้า
ทุกคนท่ีอาศยัอยูใ่นสวรรคแ์ละบนโลกแลว้ 
127 จ านวนเดือนในหน่ึงปีท่ีก าหนดไวใ้นคมัภีร์ของพระผูเ้ป็นเจา้คือสิบเกา้  เดือนแรกของสิบเกา้เดือน
ประดบัดว้ยพระนามน้ีท่ีปกคลุมทัว่ทั้งสรรพโลก 
128 พระผูเ้ป็นนายทรงมีโองการว่า  คนตายควรถูกฝังในโลงศพท่ีท าดว้ยผลึก  หินท่ีแข็งและทนทาน  
หรือไม้เน้ือดีท่ีคงทน  และควรสวมแหวนแกะสลกับนน้ิวของผูต้าย  แทจ้ริงแล้วพระองค์คือพระผูท้รง
บญัญติัสูงสุด  พระผูท้รงรับทราบทุกอยา่ง 
129 ขอ้ความแกะสลกับนแหวนเหล่าน้ีส าหรับผูช้ายควรเขียนว่า : “ทุกคนท่ีอยู่ในสวรรค์และบนโลก
และส่ิงใดก็ตามท่ีอยู่ระหว่างทั้งสอง  เป็นของพระผูเ้ป็นเจา้  และความจริงแลว้พระองค์ทรงรู้ทุกส่ิง”  และ
ส าหรับผูห้ญิงควรเขียนวา่ : “อาณาจกัรสวรรคแ์ละโลกและส่ิงใดก็ตามท่ีอยูร่ะหวา่งทั้งสอง  เป็นของพระผู ้
เป็นเจา้  และความจริงแลว้พระองคท์รงอ านาจเหนือทุกส่ิง”  น้ีคือวจนะท่ีเปิดเผยไวเ้ม่ือกาลก่อน  แต่ดูซิ  จุด
ปฐมของคมัภีร์บายนัทรงร้องอุทานว่า “ขา้แต่พระผูเ้ป็นท่ีรักยิ่งแห่งภพทั้งหลาย!  ขอพระองค์ทรงเปิดเผย
วจนะท่ีจะมาใชแ้ทนวจนะเหล่าน้ี  ซ่ึงจะโชยสุคนธรสแห่งกรุณาธิคุณของพระองคม์ายงัมวลมนุษยชาติ  เรา
ไดป้ระกาศต่อทุกคนวา่  วจนะเดียวจากพระองคล์ ้าเลิศกวา่ทุกวจนะท่ีถูกส่งลงมาในคมัภีร์บายนั  แทจ้ริงแลว้
พระองค์ทรงอานุภาพในการท าส่ิงท่ีพระองคป์ราถนา  ขอทรงอยา่พรากคนรับใช้ทั้งหลายของพระองค์จาก
พระพรของมหาสมุทรแห่งความปรานีของพระองคท่ี์หลัง่ไหลอยา่งท่วมทน้!  ความจริงแลว้พระองคคื์อพระ
ผูซ่ึ้งกรุณาธิคุณของพระองคไ์ม่รู้ส้ิน”  จงดูซิวา่  เราสดบัฟังเสียงร้องเรียกของพระองคแ์ลว้  และบดัน้ีไดท้  า
ตามท่ีพระองคป์รารถนาแลว้  แทจ้ริงแลว้พระองคคื์อพระผูเ้ป็นท่ีรักยิ่ง  พระผูท้รงตอบค าอธิษฐานทั้งหลาย  
หากวจนะต่อไปน้ีท่ีพระผูเ้ป็นเจา้ส่งลงมาให้ขณะน้ี : “ขา้พเจา้มาจากพระผูเ้ป็นเจา้และกลบัไปหาพระองค ์ 
ปล่อยวางจากทุกส่ิงนอกจากพระองค ์ ยึดมัน่พระนามของพระองค ์ พระผูท้รงปรานี  พระผูท้รงเห็นใจ” ถูก
แกะสลกัไวบ้นแหวนฝังศพทั้งชายและหญิง  จะเป็นการดีกวา่ส าหรับพวกเขา  แน่นอนว่าเราคือพระผูท้รง
บญัญติัสูงสุด  ดงัน้ีพระผูเ้ป็นนายทรงเลือกใครก็ตามท่ีพระองคป์รารถนาให้ไดรั้บพรจากท่ีสถิตของพระองค ์ 
ความจริงแลว้พระองคคื์อพระผูเ้ป็นเจา้แห่งอ านาจและอานุภาพ 

130 ยิ่งไปกว่านั้ นพระผูเ้ป็นนายทรงมีโองการว่า  คนตายควรถูกห่อด้วยผา้ไหมหรือผา้ฝ้ายห้าผืน  
ส าหรับผูท่ี้มีทรัพยจ์  ากดัใหใ้ชผ้า้ไหมหรือผา้ฝ้ายผนืเดียวก็พอ  ดงัน้ีเป็นท่ีบญัญติัไวโ้ดยพระผูท้รงรอบรู้  พระ
ผูท้รงรับทราบทุกอยา่ง  เป็นขอ้ห้ามไม่ให้เจา้เคล่ือนยา้ยศพไปไกลกวา่ระยะทางท่ีเดินทางไดใ้นหน่ึงชัว่โมง
จากเมือง  แต่ควรฝังศพในสถานท่ีใกลเ้คียงดว้ยความสงบและสดช่ืน 

131 พระผูเ้ป็นเจา้ทรงยกเลิกขอ้จ ากดัในการเดินทางท่ีก าหนดไวใ้นคมัภีร์บายนั  แทจ้ริงแลว้พระองคคื์อ
พระผูไ้ม่ถูกจ ากดั  พระองคก์ระท าตามท่ีพระองคป์รารถนาและบญัญติัส่ิงใดก็ตามท่ีพระองคป์ระสงค ์
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132 ดูกร  ประชาชนทั้ งหลายของโลก!  จงเง่ียหูฟังเสียงร้องเรียกของพระผูเ้ป็นนายของพระนาม
ทั้งหลาย  พระผูท้รงประกาศต่อเจา้จากท่ีอาศยัของพระองคใ์นคุกท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุด : “แทจ้ริงแลว้ไม่มีพระผูเ้ป็น
เจ้าอ่ืนใดนอกจากเรา  พระผูท้รงอานุภาพ  พระผูท้รงอ านาจ  พระผูท้รงก าราบทุกสรรพส่ิง  พระผูท้รง
ประเสริฐสุด  พระผูท้รงรอบรู้  พระผูท้รงอจัฉริยภาพ”  ความจริงแลว้ไม่มีพระผูเ้ป็นเจา้นอกจากพระองค ์ 
พระผูป้กครองภพทั้งหลายผูมี้อ  านาจเบ็ดเสร็จ  หากเป็นพระประสงค์ของพระองค์  พระองค์จะกุมมวล
มนุษยชาติโดยการใช้เพียงวจนะเดียวจากท่ีสถิตของพระองค์  จงระวงัอย่าลงัเลใจในการยอมรับศาสนาน้ี  
ศาสนาท่ีหมู่เทวญัเบ้ืองบนและบรรดาผูท่ี้อาศยัอยูใ่นนครแห่งพระนามทั้งหลายนอ้มค านบั  จงเกรงกลวัพระ
ผูเ้ป็นเจา้  และอยา่เป็นพวกท่ีถูกม่านปิดกั้น  จงเผาม่านนั้นดว้ยไฟแห่งความรักของเรา  และปัดเป่าหมอกแห่ง
จินตนาการท่ีไร้สาระดว้ยอานุภาพของพระนามน้ีท่ีเราใชก้ าราบสรรพโลก  
133 จงสร้างและเทิดทูนบา้นสองหลังท่ีอยู ่ณ ต าแหน่งศกัด์ิสิทธ์ิแฝด  และสถานท่ีอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของ
บลัลงักข์องพระผูเ้ป็นนายของเจา้  พระผูท้รงปรานี  ดงัน้ีพระผูเ้ป็นนายของหวัใจทุกดวงท่ีเขา้ใจ  บญัชาเจา้ 
134 จงเฝ้าระวงัอยา่ใหค้วามห่วงใยและใจท่ีหมกมุ่นอยูก่บัโลกน้ี  มายบัย ั้งเจา้ไม่ให้ปฏิบติัตามส่ิงท่ีพระผู ้
ทรงอ านาจ  พระผูท้รงความซ่ือสัตย ์ บญัชาเจา้  จงเป็นรูปธรรมของความแน่วแน่ในหมู่มนุษยชาติ  เพื่อว่า
ความสงสัยของพวกท่ีไม่เช่ือพระองคเ์ม่ือทรงส าแดงองคพ์ร้อมกบัอธิปไตยท่ีทรงอ านาจ  จะไม่ท าให้เจา้ห่าง
จากพระผูเ้ป็นเจา้  จงเอาใจใส่อยา่ให้ส่ิงใดท่ีบนัทึกไวใ้นคมัภีร์มายบัย ั้งเจา้ไม่ให้เง่ียหูฟังคมัภีร์ท่ีมีชีวิตเล่มน้ี  
พระผูท้รงประกาศสัจธรรมวา่ : “แทจ้ริงแลว้ไม่มีพระผูเ้ป็นเจา้อ่ืนใดนอกจากเรา  พระผูท้รงล ้าเลิศท่ีสุด  พระ
ผูเ้ป็นท่ีสรรเสริญ”  จงมองดูพระผูเ้สด็จลงมาจากนภาแห่งพระประสงคแ์ละอานุภาพของพระผูเ้ป็นเจา้ดว้ย
ดวงตาแห่งความเป็นธรรม  และอยา่เป็นพวกท่ีกระท าอยา่งไม่ยติุธรรม 

135 ดงันั้นจงระลึกถึงวจนะเหล่าน้ีท่ีหลัง่มาจากปากกาของพระผูเ้สด็จน ามาก่อนเรา  เป็นการสรรเสริญ
การเปิดเผยพระธรรมน้ี  และพิจารณาส่ิงท่ีน ้ ามือของบรรดาผูก้ดข่ีไดก้ระท าตลอดสมยัของเรา  พวกเขาถูก
นบัเป็นพวกท่ีสูญเสียอยา่งแทจ้ริง  พระองคท์รงกล่าววา่ : “หากเจา้ไดเ้ขา้เฝ้าพระผูซ่ึ้งเราจะแสดงให้เห็นชดั  
จงวงิวอนพระผูเ้ป็นเจา้ในความอารีของพระองค ์ ขอทรงให้พระองคก์รุณาประทบับนท่ีนอนของเจา้  เพราะ
นัน่จะเป็นเกียรติท่ีเหนือกวา่และหาท่ีเปรียบไม่ไดส้ าหรับเจา้  หากพระองคด่ื์มน ้าถว้ยหน่ึงในบา้นของเจา้  ส่ิง
น้ีจะมีผลต่อเจา้ยิง่กวา่การท่ีเจา้ยืน่น ้าแห่งชีวติใหแ้ก่ทุกวญิญาณ  หรือแมแ้ต่ทุกสรรพส่ิง  ดูกร  พวกเจา้คนรับ
ใชท้ั้งหลายของเรา!  จงรู้ไว”้ 
136 ดงักล่าวน้ีคือวจนะท่ีพระผูเ้บิกทางของเรายกย่องสภาวะของเรา  หากเจ้าเพียงแต่เข้าใจ  ใครท่ี
ใคร่ครวญวจนะเหล่าน้ีและรู้ว่าไข่มุกซ่อนเร้นเช่นไรถูกถนอมไวใ้นนั้น  ความชอบธรรมของพระผูเ้ป็นเจา้
เป็นพยาน  เขาจะไดก้ล่ินสุคนธรสของพระผูท้รงปรานีโชยมาจากคุกน้ี  และดว้ยหวัใจทั้งหมด  เขาจะรีบไป
หาพระองคด์ว้ยความปรารถนาอยา่งแรงกลา้  จนกองทพัของโลกและสวรรคไ์ม่สามารถหยุดย ั้งเขา  จงกล่าว
วา่ : น้ีคือการเปิดเผยพระธรรมท่ีทุกขอ้พิสูจน์และขอ้ยืนยนัมารายลอ้ม  ดงัน้ีพระธรรมดงักล่าวถูกส่งลงมา
โดยพระผูเ้ป็นนายของเจา้  พระผูเ้ป็นเจ้าแห่งความปรานี  หากเจา้เป็นพวกท่ีวินิจฉัยอย่างถูกตอ้ง  น้ีคือ
วญิญาณของคมัภีร์ทั้งปวงท่ีถูกสูดเขา้ไปในปากกาของพระผูท้รงความสูงส่งท่ีสุด  ซ่ึงท าให้ทุกชีวิตงงจนพูด
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ไม่ออก  ยกเวน้บรรดาผูท่ี้เบิกบานดว้ยสายลมแห่งความเมตตารักใคร่และสุคนธรสแห่งพระพรของเรา  ท่ี
แทรกซอนสรรพโลก 
137 ดูกร  ประชาชนแห่งคมัภีร์บายนั!  จงเกรงกลวัพระผูท้รงปรานีท่ีสุด  และพิจารณาส่ิงท่ีพระองค์
เปิดเผยไวใ้นอีกวรรคหน่ึง  พระองคท์รงกล่าววา่ : “แทจ้ริงแลว้เกบเบรคือพระผูซ่ึ้งพระผูเ้ป็นเจา้จะแสดงให ้ 
เห็นชดั  เม่ือใดก็ตามท่ีพระองค์เคล่ือนไหว  เกบเบรก็เคล่ือนไหว  จนกว่าพระองค์จะหยุดพกั”  ดงัน้ีเป็นท่ี
ลิขิตไวโ้ดยพระผู ้ทรงบัญญัติสูงสุดเม่ือพระองค์ปรารถนาจะกล่าวถึงความงามท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดน้ี  ดูกร  
ประชาชน  จงใคร่ครวญส่ิงน้ี  และอย่าเป็นพวกท่ีเร่ร่อนไปดว้ยความวา้วุน่ใจในท่ีรกร้างวา่งเปล่าแห่งความ
ผิดพลาดของตน  ดูกร  ชุมนุมของผูไ้ม่เอาใจใส่  หากเจา้ปฏิเสธพระองคต์ามความเพอ้ฝันอนัเหลวไหลของ
เจา้  เช่นนั้นแลว้เกบเบรท่ีเจา้จะหันไปหาอยู่ไหนเล่า?  จงไตร่ตรองวจนะน้ี  และวินิจฉัยอย่างเป็นธรรม ณ 
เบ้ืองหน้าของพระผูเ้ป็นเจา้  เพื่อว่าเจา้อาจจะงมพบไข่มุกแห่งความลึกลบัจากมหาสมุทรท่ีสาดซัดในนาม
ของเรา  พระผูท้รงความรุ่งโรจน์  พระผูท้รงความสูงส่งท่ีสุด 
138 ในยคุน้ีขออยา่ใหใ้ครยดึมัน่ส่ิงใดนอกจากส่ิงท่ีแสดงไวใ้นการเปิดเผยพระธรรมคร้ังน้ี  ดงักล่าวน้ีคือ
โองการของพระผูเ้ป็นเจา้เม่ือกาลก่อนและนบัจากน้ีไป  เป็นโองการท่ีประดบัคมัภีร์ของศาสนทูตทั้งหลายใน
อดีต  ดงักล่าวน้ีคือการตกัเตือนของพระผูเ้ป็นนายเม่ือกาลก่อนและนบัจากน้ีไป  เป็นการตกัเตือนท่ีประดบั
อารัมภบทของคมัภีร์แห่งชีวติ  หากเจา้เพียงแต่สังเกตเห็น  ดงักล่าวน้ีคือบทบญัญติัของพระผูเ้ป็นนายเม่ือกาล
ก่อนและนับจากน้ีไป  จงระวงัอย่าเลือกเอาส่วนท่ีอดสูและต ่าทรามมาแทน  ไม่มีส่ิงใดในยุคน้ีท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อเจา้นอกจากพระผูเ้ป็นเจา้  ไม่มีท่ีพกัพิงใดใหห้นีไปหานอกจากพระองค ์ พระผูท้รงรอบรู้  พระ
ผูท้รงอจัฉริยภาพ  ใครท่ีรู้จกัเราเท่ากบัรู้เป้าหมายของความปราถนาทั้งปวง  และใครท่ีหนัมาหาเราเท่ากบัหนั
มาหาจุดหมายของการบูชาทั้งปวง  ดงัน้ีเป็นท่ีอธิบายไวใ้นคมัภีร์  และดงัน้ีเป็นท่ีโองการไวโ้ดยพระผูเ้ป็นเจา้  
พระผูเ้ป็นนายแห่งภพทั้งปวง  การอ่านเพียงวจนะท่อนเดียวจากการเปิดเผยพระธรรมของเรา  ดีกวา่การอ่าน
คมัภีร์ทั้งหลายของคนรุ่นก่อนและคนรุ่นหลงัอยา่งถ่ีถว้น  น้ีคือวาทะของพระผูท้รงปรานี  ขอให้เจา้มีหูท่ีจะ
ไดย้นิเถิด!  น้ีคือสาระของความรู้  หากเจา้เพียงแต่เขา้ใจ 
139 และบดัน้ีจงพิจารณาดูส่ิงท่ีเปิดเผยไวใ้นอีกวรรคหน่ึง  เพื่อว่าเจา้จะละทิ้งแนวความคิดของตนเอง  
และหันหน้ามาหาพระผูเ้ป็นเจา้  พระผูเ้ป็นนายแห่งชีวิต  พระองค์ (พระบ๊อบ) ทรงกล่าวว่า : “เป็นส่ิงไม่ถูก
กฎหมายท่ีจะสมรส  นอกจากสมรสกบัผูท่ี้เช่ือในคมัภีร์บายนั  หากชายหรือหญิงฝ่ายเดียวของคู่สมรสยอมรับ
ศาสนาน้ี  ทรัพยส์มบติัของเขาหรือเธอจะเป็นส่ิงไม่ถูกกฎหมายส าหรับอีกฝ่าย  จนกว่าจะถึงเวลาท่ีอีกฝ่าย
เปล่ียนศาสนา  อยา่งไรก็ตามกฎน้ีจะน ามาใชห้ลงัจากมีการยกฐานะของศาสนาของพระผูซ่ึ้งเราจะแสดงให้
เห็นชดัดว้ยสัจธรรม  หรือมีการยกฐานะของส่ิงท่ีถูกแสดงให้เห็นชดัแลว้ดว้ยความยุติธรรม  ก่อนจะถึงเวลา
ดงักล่าว  เจา้มีอิสระจะสมรสตามท่ีเจา้ปรารถนา  เพื่อว่าโดยวิธีน้ีเจา้จะไดเ้ชิดชูศาสนาของพระผูเ้ป็นเจา้”  
ดงัน้ีนกไนติงเกลขบัขานดว้ยท านองเสนาะบนก่ิงไมส้วรรคเ์พื่อสรรเสริญพระผูเ้ป็นนายของตน  พระผูท้รง
ปรานี  ขอความสุขสวสัดีจงมีแด่ผูท่ี้เง่ียหูฟัง 
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140 ดูกร  ประชาชนแห่งคมัภีร์บายนั  เราขอสั่งเจา้โดยพระผูเ้ป็นนายของเจา้  พระผูเ้ป็นนายแห่งความ
ปรานี  ให้มองดูวาทะน้ีท่ีถูกส่งลงมาโดยอานุภาพของสัจธรรมดว้ยดวงตาแห่งความเป็นธรรม  และอยา่เป็น
พวกท่ีเห็นขอ้ยืนยนัแลว้ยงัปฏิเสธและไม่ยอมรับ  ความจริงแลว้พวกเขาคือพวกท่ีจะมอดมว้ยอยา่งแน่นอน  
จุดปฐมของคมัภีร์บายนัทรงกล่าวไวอ้ย่างชดัแจง้ในวจนะท่อนน้ี  เก่ียวกบัการยกฐานะของศาสนาของเรา
ก่อนศาสนาของพระองค์เอง  ทุกคนท่ีเขา้ใจและยุติธรรมจะให้การยืนยนัส่ิงน้ี  ดงัท่ีเจา้เห็นแลว้ในสมยัน้ี  
ฐานะของศาสนาของเราสูงข้ึนอยา่งท่ีไม่มีใครปฏิเสธได ้ นอกจากพวกท่ีสายตามวัเมาในชีวิตท่ีจะตอ้งมลาย
น้ี  และการลงโทษท่ีน่าอดสูรอเขาอยูใ่นชีวติหนา้ 
141 จงกล่าวว่า : ความชอบธรรมของพระผูเ้ป็นเจา้เป็นพยาน!  แทจ้ริงแลว้เราคือพระผูเ้ป็นท่ีรักยิ่งของ
พระองค ์(พระบ๊อบ) และขณะน้ีพระองคส์ดบัฟังวจนะเหล่าน้ีท่ีลงมาจากนภาแห่งการเปิดเผยพระธรรม  และ
ทรงคร ่ าครวญต่อการประทุษร้ายท่ีพวกเจ้ากระท าในสมยัน้ี  จงเกรงกลวัพระผูเ้ป็นเจา้และอย่าเป็นพวก
เดียวกนักบัผูก้า้วร้าว  จงกล่าววา่ : ดูกร  ประชาชน  หากเจา้เลือกท่ีจะไม่เช่ือพระองค์ (พระบาฮาอุลลาห์)  อยา่ง
นอ้ยก็อยา่ลุกข้ึนต่อตา้นพระองค ์ พระผูเ้ป็นเจา้เป็นพยาน!  กองทพัแห่งการกดข่ีท่ีร่วมกนัต่อตา้นพระองคมี์
มากพอแลว้!  
142 แทจ้ริงแลว้พระองค์ (พระบ๊อบ) ทรงเปิดเผยกฎจ านวนหน่ึง  เพื่อว่าในยุคศาสนาน้ีปากกาของพระผู ้
ทรงความสูงส่งท่ีสุดจะไม่จ  าเป็นตอ้งขยบั  นอกจากขยบัเพื่อสรรเสริญสถานะท่ีเหนือธรรมดาและความงาม
ท่ีโชติช่วงท่ีสุดของพระองคเ์อง  อยา่งไรก็ตามเน่ืองดว้ยเราปรารถนาจะแสดงหลกัฐานของความอารีของเรา
ท่ีมีต่อเจา้  เราจึงอธิบายกฎเหล่าน้ีไวอ้ยา่งชดัเจนโดยอานุภาพของสัจธรรม  และผอ่นผนัส่ิงท่ีเราปรารถนาให้
เจา้ปฏิบติั  แทจ้ริงแลว้พระองคคื์อพระผูท้รงเผือ่แผ ่ พระผูท้รงเอ้ือเฟ้ือ 
143 ก่อนน้ีพระองค ์(พระบ๊อบ) ไดบ้อกให้เจา้รู้ส่ิงท่ีจะเอ่ยโดยอรุโณทยัแห่งอจัฉริยภาพสวรรคน้ี์  พระองค์
ทรงกล่าวไว ้ และทรงกล่าวสัจธรรม : “พระองค ์(พระบาฮาอุลลาห์) คือพระผูท่ี้จะประกาศในทุกสภาพการณ์วา่ 
: ‘แทจ้ริงแลว้ไม่มีพระผูเ้ป็นเจา้อ่ืนใดนอกจากเรา  พระผูเ้ป็นหน่ึง  พระผูไ้ม่มีเปรียบปาน  พระผูท้รงรอบรู้  
พระผูท้รงรับทราบทุกอย่าง’”  น้ีคือสถานะท่ีพระผูเ้ป็นเจา้มอบให้กบัการเปิดเผยพระธรรมท่ีเป็นเยี่ยม  
พิเศษและน่าพิศวงน้ีเท่านั้น  น้ีคือสัญลกัษณ์แห่งกรุณาธิคุณท่ีอารีและโองการท่ีตา้นทานไม่ไดข้องพระองค ์ 
หากเจา้เป็นพวกท่ีเขา้ใจ  น้ีคือพระนามอนัยิง่ใหญ่ท่ีสุด  พระวจนะท่ีประเสริฐสุด  และอรุโณทยัของอภิไธยท่ี
ล ้าเลิศท่ีสุดของพระองค์  หากเจา้สามารถเขา้ใจ  ไม่เพียงเท่านั้น  บ่อเกิดและอรุโณทยัสถานแห่งการน าทาง
สวรรคท์ั้งปวงถูกแสดงใหเ้ห็นชดัโดยพระองค ์ ดูกร  ประชาชน  จงใคร่ครวญดูส่ิงท่ีถูกส่งลงมาดว้ยสัจธรรม  
จงไตร่ตรองดูและอยา่เป็นพวกท่ีละเมิด 
144 จงคบหากบัทุกศาสนาดว้ยมิตรภาพและความกลมเกลียว  เพื่อวา่พวกเขาจะไดสู้ดสุคนธรสของพระ
ผูเ้ป็นเจา้จากเจา้  จงระวงัในหมู่มนุษย ์ อยา่ให้เปลวไฟแห่งความโง่เขลาเบาปัญญาครอบง าเจา้  ทุกส่ิงมาจาก
พระผูเ้ป็นเจา้และทุกส่ิงจะกลบัไปหาพระองค ์ พระองคคื์อบ่อเกิดของทุกส่ิงและทุกส่ิงส้ินสุดลงท่ีพระองค ์
145 จงเอาใจใส่อยา่เขา้ไปในบา้นท่ีเจา้ของไม่อยูเ่วน้แต่เขาจะอนุญาต  จงประพฤติตนให้เหมาะสมในทุก
สภาพการณ์  และอยา่ใหถู้กนบัวา่เป็นพวกหวัด้ือ 
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146 เจา้ไดรั้บบญัชาให้ช าระวิธีท ามาหากินและการเล้ียงชีพอ่ืนๆ ของเจา้โดยการจ่ายซาคทั  ดงัน้ีเป็นท่ี
บญัญติัไวใ้นธรมมจารึกท่ีประเสริฐน้ีโดยพระผูเ้ปิดเผยวจนะ  หากเป็นพระประสงค์และจุดประสงค์ของ
พระองค์  เราจะอธิบายวิธีประเมินการจ่ายน้ีในไม่ช้า  แทจ้ริงแลว้พระองค์ทรงอรรถาธิบายส่ิงใดก็ตามท่ี
พระองคป์รารถนาโดยความรู้ของพระองคเ์อง  และความจริงแลว้พระองคท์รงรอบรู้และทรงอจัฉริยภาพ 

147 เป็นส่ิงไม่ถูกกฎหมายท่ีจะขอทาน  และเป็นท่ีห้ามไม่ให้อะไรกบัคนขอทาน  ทุกคนไดรั้บบญัชาให้
หาเล้ียงชีพ  และส าหรับผูท่ี้ไม่สามารถท าได ้ เป็นหน้าท่ีของบรรดาตวัแทนของพระผูเ้ป็นเจา้และผูม้ ัง่คัง่
ทั้งหลาย  ท่ีจะจดัหาส่ิงยงัชีพท่ีเพียงพอส าหรับเขา  จงปฏิบติัตามบทบญัญติัของพระผูเ้ป็นเจา้  ไม่เพียง
เท่านั้น  จงพิทกัษบ์ทบญัญติัเหล่าน้ีเหมือนกบัท่ีเจา้พิทกัษด์วงตาของเจา้เอง  และอยา่เป็นพวกท่ีสูญเสียอยา่ง
หนกั 
148 เจา้ถูกหา้มในคมัภีร์ของพระผูเ้ป็นเจา้ไม่ใหท้ะเลาะวิวาทกนั  ไม่ให้ตีผูอ่ื้น  หรือกระท าส่ิงท่ีคลา้ยกนั
ท่ีจะท าใหห้วัใจและวญิญาณทั้งหลายเศร้าใจ  ก่อนน้ีพระผูเ้ป็นนายของมวลมนุษยชาติเคยก าหนดค่าปรับเป็น
ทองสิบเกา้มิสกลัส าหรับผูท่ี้เป็นเหตุให้ผูอ่ื้นเศร้าใจ  อย่างไรก็ตามในยุคศาสนาน้ีพระองค์ทรงยกเลิกส่ิงน้ี  
และเค่ียวเขญ็เจา้ใหมี้ความชอบธรรมและเคร่งศาสนา  ดงักล่าวน้ีคือบทบญัญติัท่ีพระองคท์รงบญัชาเจา้ไวใ้น
ธรรมจารึกท่ีเรืองรองน้ี  อย่าปรารถนาให้ผูใ้ดในส่ิงท่ีเจา้ไม่ปรารถนาให้ตวัเอง  จงเกรงกลวัพระผูเ้ป็นเจา้  
และอยา่เป็นพวกท่ีทะนง  พวกเจา้ลว้นถูกสร้างข้ึนมาจากน ้าและจะกลบัไปสู่ดิน  จงใคร่ครวญดูจุดจบท่ีรอเจา้
อยู ่ และอยา่เดินในหนทางของผูท่ี้กดข่ี  จงเง่ียหูฟังวจนะของพระผูเ้ป็นเจา้ท่ีพระผูท้รงเป็นพฤกษาศกัด์ิสิทธ์ิ
สวดให้เจา้  นอนใจไดว้่าวจนะเหล่าน้ีคือคัน่ชัง่ท่ีไม่มีผิดพลาดท่ีตั้งไวใ้ห้โดยพระผูเ้ป็นเจา้  พระผูเ้ป็นนาย
แห่งโลกน้ีและโลกหน้า  วจนะเหล่าน้ีดลให้วิญญาณของมนุษยบิ์นข้ึนไปหาอรุโณทยัแห่งการเปิดเผยพระ
ธรรม  และท าให้หัวใจของศาสนิกชนท่ีแทจ้ริงทุกคนอาบดว้ยแสงสว่าง  ดงักล่าวน้ีคือกฎท่ีพระผูเ้ป็นเจา้
บญัชาให้แก่เจา้  ดงักล่าวน้ีคือบทบญัญติัท่ีพระองค์บญัญติัให้แก่เจา้ไวใ้นธรรมจารึกศกัด์ิสิทธ์ิของพระองค ์ 
จงเช่ือฟังบทบญัญติัเหล่าน้ีดว้ยความเบิกบานและดีใจ  เพราะส่ิงน้ีดีท่ีสุดส าหรับเจา้  หากเจา้เพียงแต่รู้ 
149 จงสวดวจนะของพระผูเ้ป็นเจา้ทุกเช้าค ่า  ใครท่ีไม่สวดเท่ากบัไม่ซ่ือสัตยต่์อพระปฏิญญาของพระผู ้
เป็นเจา้และพินยักรรมของพระองค ์ และในยคุน้ีใครท่ีหนัหนีไปจากวจนะศกัด์ิสิทธ์ิเหล่าน้ี  คือพวกท่ีหนัหนี
ไปจากพระผูเ้ป็นเจา้มาตลอดนิรันดรกาล  ดูกร  คนรับใชข้องเราทุกคน  จงเกรงกลวัพระผูเ้ป็นเจา้  อยา่ภูมิใจ
ในการอ่านวจนะมากมายหรือศรัทธากิริยามากหลายในเวลากลางวนัและกลางคืน  เพราะหากใครอ่านวจนะ
ท่อนเดียวดว้ยความเบิกบานและสดช่ืน  ยอ่มดีกว่าการอ่านคมัภีร์ศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหมดของพระผูเ้ป็นเจา้  พระผู ้
ทรงช่วยเหลือในภยนัตราย  พระผูด้  ารงอยูด่ว้ยตนเอง  ดว้ยความเหน่ือยลา้  จงอ่านวจนะศกัด์ิสิทธ์ิเท่าท่ีไม่ท า
ใหเ้จา้อ่อนเปล้ียหรือทอ้แท ้ อยา่ใหว้ญิญาณของเจา้รับส่ิงท่ีจะท าใหเ้กิดความเหน่ือยหน่ายและหนกัใจ  แต่ให้
รับส่ิงท่ีเบาใจและช่ืนใจ  เพื่อว่าวิญญาณของเจา้จะได้เหินด้วยปีกแห่งวจนะของพระผูเ้ป็นเจ้า  ข้ึนไปสู่
อรุโณทยัสถานแห่งสัญลกัษณ์ท่ีประจกัษ์แจง้ของพระองค์  ส่ิงน้ีจะพาเจา้เขา้มาใกลพ้ระผูเ้ป็นเจา้มากข้ึน  
หากเจา้เพียงแต่เขา้ใจ 
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150 จงสอนวจนะท่ีเปิดเผยจากนภาแห่งราชศกัดาและอานุภาพให้แก่ลูกของเจา้  เพื่อวา่พวกเขาจะสวด
ธรรมจารึกของพระผูท้รงปรานีดว้ยท านองเสนาะท่ีสุดในเวิง้ภายในมาชเรโกล อซัการ์  ใครก็ตามท่ีเกิดปีติใน
ใจจากการบูชาพระนามของเรา  พระผูท้รงเห็นใจท่ีสุด  จะสวดวจนะของพระผูเ้ป็นเจา้ได้อยา่งจบัใจบรรดาผู ้
ท่ียงัคงหลบัใหล  ขอความสุขสวสัดีจงมีแด่ผูท่ี้ไดด่ื้มอมฤตล้ีลบัแห่งชีวิตนิรันดร์  จากวาทะของพระผูเ้ป็น
นายท่ีทรงปรานีของเขาในนามของเรา  ซ่ึงโดยพระนามน้ีภูเขาท่ีสูงตระหง่านและน่ากรงขามทุกลูกถูกทลาย
เป็นผยุผง 
151 เจา้ไดรั้บบญัชาให้เปล่ียนเคร่ืองตกแต่งบา้นทุกสิบเกา้ปี  ดงัน้ีเป็นท่ีบญัญติัไวโ้ดยพระผูท้รงรอบรู้  
พระผูท้รงเห็นทุกอยา่ง  แทจ้ริงแลว้พระองคท์รงปรารถนาความเกล้ียงเกลาส าหรับตวัเจา้เองและทุกส่ิงท่ีเจา้
ครอบครอง  อยา่ละจากความกลวัพระผูเ้ป็นเจา้และอยา่เป็นพวกท่ีไม่เอาใจใส่  ใครท่ีพบวา่ตนมีก าลงัทรัพย์
ไม่พอส าหรับจุดประสงคน้ี์  ไดรั้บการอภยัจากพระผูเ้ป็นเจา้  พระผูท้รงอภยัเสมอ  พระผูท้รงอารีท่ีสุด 

152 จงลา้งเทา้ของเจา้หน่ึงคร้ังทุกวนัในฤดูร้อนและหน่ึงคร้ังทุกสามวนัในฤดูหนาว 
153 หากใครโกรธเจา้  จงตอบเขาดว้ยความสุภาพ  หากใครเกร้ียวกราดเจา้  จงอดกลั้นอย่าเกร้ียวกราด
ตอบ  แต่ให้ปล่อยเขาไวแ้ละวางใจในพระผูเ้ป็นเจา้  พระผูท้รงพยาบาทท่ีมีอ านาจเบ็ดเสร็จ  พระผูเ้ป็นนาย
แห่งอ านาจและความยติุธรรม 

154 เจา้ถูกห้ามไม่ให้ใชมุ้ข  ใครท่ีปราถนาจะสวดวจนะของพระผูเ้ป็นนายต่อเจา้  ขอให้เขานัง่บนเกา้อ้ี
บนเวที  เพื่อวา่เขาจะไดก้ล่าวถึงพระผูเ้ป็นเจา้  พระผูเ้ป็นนายของเขา  พระผูเ้ป็นนายของมวลมนุษยชาติ  เป็น
ท่ียินดีส าหรับพระผูเ้ป็นเจา้หากเจา้นัง่บนเก้าอ้ีหรือเกา้อ้ียาว  ประหน่ึงเป็นเคร่ืองหมายแห่งเกียรติส าหรับ
ความรักท่ีเจา้มีต่อพระองคแ์ละพระผูท้รงส าแดงศาสนาท่ีรุ่งโรจน์และอ าไพของพระองค ์
155 การพนนัและการเสพยฝ่ิ์นเป็นท่ีหา้มส าหรับเจา้  ดูกร  ประชาชน  จงหลีกหนีสองส่ิงน้ี  และอยา่เป็น
พวกท่ีละเมิด  จงระวงัการใชส้ารใดๆ ท่ีท าใหจิ้ตใจเฉ่ือยชาและเซ่ืองซึม  และเป็นอนัตรายต่อร่างกาย  แทจ้ริง
แลว้เราไม่ปรารถนาส่ิงใดส าหรับเจา้นอกจากส่ิงท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อเจา้  และทุกสรรพส่ิงเป็นพยานต่อส่ิง
น้ี  หากเจา้เพียงแต่มีหูท่ีจะฟัง 
156 เม่ือใดก็ตามท่ีเจา้ไดรั้บการเชิญใหไ้ปงานเล้ียงหรืองานเทศกาล  จงตอบสนองดว้ยความเบิกบานและ
ดีใจ  และใครก็ตามท่ีท าตามสัญญาจะปลอดภยัจากการถูกต าหนิ  ยุคน้ีคือยุคท่ีแต่ละโองการท่ีล ้าลึกของพระ
ผูเ้ป็นเจา้ไดรั้บการอรรถาธิบาย 
157 จงดูซิ “ความลึกลบัของการยอ้นกลบัท่ียิ่งใหญ่ในสัญลกัษณ์ของพระผูท้รงเป็นประมุข”  บดัน้ีถูก
แสดงให้เห็นชดัแลว้  ขอความสุขสวสัดีจงมีแด่ผูท่ี้พระผูเ้ป็นเจา้ช่วยเหลือให้ยอมรับ “เลขหก” ท่ีเกิดข้ึนมา
โดย “อเลฟตั้งตรง”  แทจ้ริงแลว้เขาคือพวกท่ีศรัทธาอยา่งแทจ้ริง  ผูท่ี้ดูเหมือนวา่เคร่งศาสนาจ านวนมากมาย
เท่าไรได้หันหนีไป  และผูท่ี้ด้ือดึงจ านวนมากมายเท่าไรไดเ้ขา้มาหาและอุทานว่า : “ขา้แต่พระผูเ้ป็นยอด
ปรารถนาของภพทั้งหลาย!  ขอความสรรเสริญทั้งปวงจงมีแด่พระองค”์  ความจริงแลว้พระผูเ้ป็นเจา้จะให้ส่ิง
ท่ีพระองค์ประสงค์แก่ใครก็ได้ตามท่ีพระองค์ประสงค์  และจะไม่ให้ส่ิงท่ีพระองค์ปรารถนาแก่ใครก็ได้
ตามท่ีพระองคป์รารถนา  พระองคท์รงรู้ความลบัในหวัใจและความหมายท่ีซ่อนอยูใ่นการขยิบตาของผูเ้ยาะ
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เยย้  ผูท่ี้เป็นรูปธรรมของความไม่เอาใจใส่จ านวนมากมายเท่าไรท่ีมาหาเราดว้ยหวัใจท่ีบริสุทธ์ิ  ซ่ึงเราไดใ้ห้
พวกเขาครองท่ีนัง่แห่งการเป็นท่ียอมรับของเรา  และผูถ้นดัการใชปั้ญญาจ านวนมากมายเท่าไรท่ีเราให้ไปอยู่
ในกองไฟดว้ยความยุติธรรม  ความจริงแลว้เราคือผูเ้ดียวท่ีจะพิพากษา  พระองคคื์อผูส้ าแดง “พระผูเ้ป็นเจา้
กระท าตามท่ีพระองคป์รารถนา”  และทรงสถิตอยูบ่นบลัลงักแ์ห่ง “พระองคบ์ญัญติัตามท่ีพระองคต์ดัสินใจ” 
158 พระพรจงมีแด่ผูท่ี้คน้พบสุคนธรสของความหมายซ่อนเร้นจากรอยขีดเขียนของปากกาน้ี  ซ่ึงโดย
การขยบัของปากกาน้ีสายลมของพระผูเ้ป็นเจา้พดัผา่นสรรพโลก  และโดยการหยดุน่ิงของปากกาน้ีสาระแห่ง
ความสงบปรากฏเป็นสภาวะ  ขอความสดุดีจงมีแด่พระผูท้รงปรานี  พระผูเ้ปิดเผยความอารีท่ีประเมินมิได ้ 
จงกล่าวว่า : เพราะว่าพระองค์ทนรับความอยุติธรรม  ความยุติธรรมจึงปรากฏข้ึนบนโลก  และเพราะว่า
พระองคย์อมรับความตกต ่า  ราชศกัดาของพระผูเ้ป็นเจา้จึงส่องแสงมาท่ามกลางมนุษยชาติ 
159 เป็นขอ้ห้ามไม่ให้เจา้พกอาวุธนอกจากวา่จ าเป็น  และอนุญาตให้เจา้แต่งกายดว้ยผา้ไหม  พระผูเ้ป็น
นายทรงยกเลิกขอ้จ ากดัเม่ือก่อนเก่ียวกบัเส้ือผา้และการตดัแต่งเครา  ประหน่ึงเป็นความอารีของพระองค ์ 
แทจ้ริงแลว้พระองค์คือพระผูท้รงบญัญติั  พระผูท้รงรอบรู้  ขอให้ท่าทางของเจา้ไม่มีส่ิงใดท่ีผูมี้จิตใจดีและ
ซ่ือตรงจะไม่เห็นชอบ  และอยา่ท าให้ตนเองเป็นของเล่นของคนเขลา  ขอความสุขสวสัดีจงมีแด่ผูท่ี้สวมภูษา
แห่งการปฏิบติัตนท่ีเหมาะสมและอุปนิสัยใจคอท่ีน่าสรรเสริญ  วางใจได้ว่าเขาได้รับการนับเป็นพวกท่ี
ช่วยเหลือพระผูเ้ป็นนายของตนโดยการกระท าท่ีดีเด่น 

160 จงส่งเสริมการพฒันานครทั้งหลายของพระผูเ้ป็นเจา้และประเทศทั้งหลายของพระองค์  และสดุดี
พระองคใ์นนครและประเทศเหล่าน้ีดว้ยส าเนียงท่ีเบิกบานของบรรดาผูเ้ป็นท่ีโปรดปรานของพระองค ์ ความ
จริงแลว้หวัใจทั้งหลายของมนุษยไ์ดรั้บการอบรมโดยอานุภาพของวาจา  ดงัเช่นบา้นและนครต่างๆ ถูกสร้าง
โดยมือและวธีิอ่ืนๆ  เราไดใ้หว้ธีิการต่างๆไวส้ าหรับการท าใหแ้ต่ละจุดหมายส าเร็จลุล่วง  จงใชว้ิธีการเหล่าน้ี
ใหเ้ป็นประโยชน์  วางใจและมัน่ใจในพระผูเ้ป็นเจา้  พระผูท้รงรอบรู้  พระผูท้รงอจัฉริยภาพ 

161 พระพรจงมีแด่ผูท่ี้ยอมรับว่าตนเช่ือในพระผูเ้ป็นเจ้าและสัญลกัษณ์ของพระองค์  และยอมรับว่า 
“พระองคจ์ะไม่ถูกถามเก่ียวกบัการกระท าของพระองค”์  พระผูเ้ป็นเจา้ทรงใหก้ารยอมรับน้ีเป็นเคร่ืองประดบั
และรากฐานของทุกความเช่ือ  การกระท าท่ีดีงามทุกอยา่งจะเป็นท่ียอมรับหรือไม่ข้ึนอยูก่บัการยอมรับน้ี  จง
จอ้งมองการยอมรับน้ี  เพื่อวา่การกระซิบของผูพ้ยศจะไม่ท าใหเ้จา้ไถล 
162 หากพระองคมี์โองการใหส่ิ้งท่ีถูกหา้มมาแต่โบราณกาลเป็นส่ิงท่ีถูกกฎหมาย  และห้ามส่ิงท่ีเคยถือวา่
ถูกกฎหมายมาตลอด  ไม่มีใครมีสิทธ์ิท่ีจะตั้งขอ้สงสัยในอ านาจของพระองค ์ ใครท่ีลงัเลแมเ้พียงชัว่ขณะควร
ไดรั้บการพิจารณาวา่เป็นผูล้ะเมิด 
163 ใครท่ีไม่ยอมรับหลกัธรรมมูลฐานท่ีเป็นเยี่ยมน้ี  และบรรลุไม่ถึงสถานะท่ีสูงส่งท่ีสุดน้ี  วายุแห่ง
ความสงสัยจะเขย่าจิตใจของเขา  และค าพูดของพวกไม่มีศาสนาจะหันเหวิญญาณของเขา  ผูท่ี้ยอมรับ
หลักธรรมน้ีจะได้รับการประสาทด้วยความไม่ผนัแปรท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด  เกียรติทั้งปวงจงมีแด่สถานะอนั
รุ่งโรจน์น้ี  ซ่ึงไดรั้บการกล่าวไวใ้นทุกธรรมจารึกท่ีประเสริฐ  ดงักล่าวน้ีคือค าสอนท่ีพระผูเ้ป็นเจา้ประทาน
ใหแ้ก่เจา้  เป็นค าสอนท่ีจะปลดปล่อยเจา้จากความสงสัยและความฉงนใจทุกรูปแบบ  และจะช่วยใหเ้จา้เขา้ถึง
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ความรอดพน้ทั้งในโลกน้ีและโลกหน้า  แทจ้ริงแล้วพระองค์คือพระผูท้รงอภยัเสมอ  พระผูท้รงอารีท่ีสุด  
พระองคคื์อพระผูส่้งศาสนทูตและคมัภีร์ทั้งหลายมาประกาศวา่ “ไม่มีพระผูเ้ป็นเจา้อ่ืนใดนอกจากเรา  พระผู ้
ทรงมหิทธานุภาพ  พระผูท้รงอจัฉริยภาพ” 
164 ดูกร  ดินแดนแห่งคาฟและรา (เคอร์มาน)  แทจ้ริงแลว้เราเห็นเจา้อยูใ่นสภาพท่ีไม่น่ายินดีส าหรับพระผู ้
เป็นเจ้า  และเราเห็นส่ิงท่ีมาจากเจ้าซ่ึงไม่มีใครหยัง่รู้ได้นอกจากพระองค์  พระผูท้รงรอบรู้  พระผูท้รง
รับทราบทุกอยา่ง  เรามองเห็นส่ิงท่ีแพร่กระจายมาจากเจา้อยา่งลบัๆ และเงียบๆ   ความรู้เก่ียวกบัทุกส่ิงท่ีลิขิต
ไวใ้นธรรมจารึกท่ีแจ่มแจง้นั้นอยู่กับเรา  อย่าเศร้าโศกต่อส่ิงท่ีบงัเกิดกบัเจ้า  ในไม่ช้าพระผูเ้ป็นเจ้าจะชู
บรรรดาผูท่ี้กล้าหาญชายชัยข้ึนมาในดินแดนเจ้า  ผูซ่ึ้งจะสรรเสริญพระนามของเราอย่างไม่ผนัแปร  แม้
ค  าแนะน าอนัชัว่ร้ายของเหล่านกับวชก็จะยบัย ั้งพวกเขาไม่ได ้ หรือการเป่าหูของพวกหว่านความสงสัยก็จะ
ไม่ท าใหเ้ขาห่างไป  พวกเขาจะเห็นพระผูเ้ป็นเจา้ดว้ยตาของตนเอง  และจะน าชยัชนะมาให้พระองคด์ว้ยชีวิต
ของพวกเขาเอง  บุรุษเหล่าน้ีคือพวกท่ีแน่วแน่อยา่งแทจ้ริง 
165 ดูกร  นกับวชทั้งหลาย!  เม่ือวจนะของเราถูกส่งลงมา  และสัญลกัษณ์ท่ีชดัเจนของเราถูกเปิดเผย  เรา
พบวา่เจา้อยูห่ลงัม่าน  ส่ิงน้ีช่างแปลกเสียจริง  เจา้ภูมิใจในนามของเรา  แต่หาไดย้อมรับเราเม่ือพระผูเ้ป็นนาย
ของเจา้  พระผูท้รงปรานี  มาปรากฏท่ามกลางพวกเจา้ดว้ยขอ้พิสูจน์และขอ้ยืนยนั  เราไดฉี้กม่านเหล่าน้ีให้
ขาดสะบั้นแลว้  จงระวงัอยา่ปิดกั้นประชาชนดว้ยอีกม่านหน่ึง  จงกระชากโซ่แห่งจินตนาการอนัไร้สาระให้
ขาดสะบั้นในนามของพระผูเ้ป็นนายของมวลมนุษย ์ และอยา่เป็นพวกท่ีหลอกลวง  หากเจา้หนัมาหาพระผู ้
เป็นเจา้และยอมรับศาสนาของพระองค์  อย่าก่อความวุ่นวายในศาสนา  และอย่าวดัคมัภีร์ของพระผูป็้นเจา้
ดว้ยกิเลสท่ีเห็นแก่ตวัของเจา้  แทจ้ริงแลว้น้ีคือค าแนะน าของพระผูเ้ป็นเจา้เม่ือกาลก่อนและจากน้ีไป  พยาน
ทั้งหลายของพระผูเ้ป็นเจา้และบรรดาผูท่ี้พระองค์เลือกสรร  ใช่แลว้  ทุกคนของเรา ให้การยืนยนัส่ิงน้ีอยา่ง
จริงจงั 
166 จงระลึกถึงเชคท่ีมีช่ือวา่โมฮมัหมดั ฮาซาน  ซ่ึงจดัวา่เป็นหน่ึงในนกับวชท่ีมีวิชามากท่ีสุดในสมยัของ
เขา  เม่ือพระผูเ้ป็นหน่ึงโดยแทจ้ริงถูกแสดงให้เห็นชดั  เชคผูน้ี้พร้อมกบัคนอ่ืนๆ ท่ีอยูใ่นอาชีพเดียวกนั  ได้
ปฏิเสธพระองค ์ ขณะท่ีผูร่้อนขา้วสาลีและขา้วบาเลยย์อมรับพระองคแ์ละหนัมาหาพระผูเ้ป็นนาย  แมว้า่ทั้ง
วนัทั้งคืนเขาเอาแต่เขียนส่ิงท่ีเขาคิดว่าเป็นกฎและบทบญัญติัของพระผูเ้ป็นเจา้  แต่เม่ือพระผูไ้ม่ถูกจ ากดัมา
ปรากฏ  ไม่มีแมอ้กัษรเดียวจากขอ้เขียนเหล่าน้ีท่ีเป็นประโยชน์ต่อเขา  ไม่เช่นนั้นแลว้เขาย่อมไม่หันหนีไป
จากพระพกัตร์ท่ีส่องสวา่งใบหนา้ของบรรดาผูเ้ป็นท่ีโปรดปรานของพระผูเ้ป็นนาย  หากเจา้เช่ือในพระผูเ้ป็น
เจา้เม่ือพระองคท์รงเปิดเผยตนเอง  ประชาชนยอ่มไม่หนัไปจากพระองค ์ และส่ิงต่างๆ ท่ีเจา้เห็นในวนัน้ียอ่ม
ไม่บงัเกิดกบัเรา  จงเกรงกลวัพระผูเ้ป็นเจา้  และอยา่เป็นพวกท่ีไม่เอาใจใส่ 

167 จงระวงัอย่าให้นามใดมาขวางกั้นเจา้จากพระผูท้รงครอบครองนามทั้งปวง  หรือให้วจนะใดมาปิด
กั้นเจา้จากการระลึกถึงพระผูเ้ป็นเจา้  พระผูเ้ป็นบ่อเกิดแห่งอจัฉริยภาพในหมู่พวกเจา้  ดูกร  นกับวชทั้งหลาย  
จงหนัมาหาพระผูเ้ป็นเจา้และแสวงหาการคุม้ครองจากพระองค ์ และอยา่ท าให้ตวัเจา้เองเป็นม่านกั้นระหวา่ง
เราและบรรดาผูท่ี้เราสร้าง  ดงัน้ีพระผูเ้ป็นนายของเจา้ตกัเตือนเจา้  และบญัชาเจา้ให้มีความยุติธรรม  เพื่อว่า
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ผลงานทั้งหลายของเจา้จะไม่สูญเปล่า  และเจา้เองจะไม่ลืมความล าบากของเจา้  ผูท่ี้ปฏิเสธศาสนาน้ีจะพิสูจน์
สัจธรรมของความมุ่งหมายใดในสรรพโลกไดห้รือ?  ไม่เลย  พระผูท้รงออกแบบจกัวาลเป็นพยาน!  กระนั้น
ประชาชนก็ยงัถูกห่อหุ้มอยู่ในม่านอยา่งเห็นไดช้ดั  จงกล่าววา่ : โดยศาสนาน้ีดวงตะวนัแห่งขอ้ยืนยนัไดรุ่้ง
อรุณ  และสุริยนัแห่งขอ้พิสูจน์ไดส้าดรัศมีมายงัทุกคนท่ีอาศยัอยูบ่นโลก  ดูกร  บรรดาผูท่ี้หย ัง่รู้  จงเกรงกลวั
พระผูเ้ป็นเจา้  และอยา่เป็นพวกท่ีไม่เช่ือในเรา  จงเอาใจใส่อยา่ใหค้  าวา่ “ศาสนทูต” มากั้นเจา้จากการประกาศ
ท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดน้ี  หรือให้การกล่าวถึง “การรักษาการ” มาขวางกั้นเจา้จากอธิปไตยของพระผูรั้กษาการพระผู ้
เป็นเจา้  ซ่ึงครอบคลุมภพทั้งปวง  ทุกนามถูกสร้างข้ึนมาโดยพระวจนะของพระองค ์ และทุกความมุ่งหมาย
ข้ึนกบัศาสนาท่ีน่าพิศวง  ทรงอ านาจและตา้นทานไม่ไดข้องพระองค ์ จงกล่าววา่ : ยุคน้ีคือยุคของพระผูเ้ป็น
เจา้  ยุคท่ีจะไม่มีการกล่าวถึงส่ิงใดนอกจากตวัตนของพระองคเ์อง  พระผูท้รงคุม้ครองภพทั้งปวงผูมี้อ  านาจ
เบด็เสร็จ  น้ีคือศาสนาท่ีท าใหค้วามเช่ืองมงายและจา้วทั้งหมดของเจา้ตอ้งสั่นไหว 
168 แทจ้ริงแลว้ในหมู่พวกเจา้เราเห็นผูท่ี้ถือคมัภีร์ของพระผูเ้ป็นเจา้  แล้วเอาขอ้พิสูจน์และเหตุผลใน
คมัภีร์นั้นมาอา้งเพื่อปฏิเสธพระผูเ้ป็นนายของตน  ดงัท่ีสาวกของทุกศาสนาแสวงหาเหตุผลในคมัภีร์ของตน
เพื่อปฏิเสธพระผูท้รงช่วยเหลือในภยนัตราย  พระผูท้รงด ารงอยูด่ว้ยตนเอง  จงกล่าววา่ : พระผูเ้ป็นเจา้  พระ
ผูเ้ป็นหน่ึงโดยแทจ้ริง  ทรงเป็นพยานให้เราว่า  คมัภีร์ทั้งหลายในโลก  ต าราและขอ้เขียนทั้งหมดท่ีมีอยู ่ จะ
ไม่มีประโยชน์อนัใดต่อเจา้ในยุคน้ีหากปราศจากคมัภีร์ท่ีมีชีวิตน้ี  พระผูท้รงประกาศในใจกลางของสรรพ
โลกวา่ : “แทจ้ริงแลว้ไม่มีพระผูเ้ป็นเจา้อ่ืนใดนอกจากเรา  พระผูท้รงรอบรู้  พระผูท้รงอจัฉริยภาพ” 
169 ดูกร  นกับวชทั้งหลาย!  จงระวงัอยา่เป็นสาเหตุของความขดัแยง้ในดินแดน  ดงัท่ีเจา้เป็นสาเหตุของ
การปฏิเสธศาสนาในสมยัเร่ิมตน้  จงรวบรวมประชาชนมาไวร้อบๆ พระวจนะน้ีท่ีไดท้  าให้กอ้นกรวดร้อง
ออกมาว่า : “อาณาจกัรสวรรค์เป็นของพระผุเ้ป็นเจา้  พระผูเ้ป็นอรุโณทยัสถานของสัญลกัษณ์ทั้งปวง!”  
ดงัน้ีพระผูเ้ป็นนายของเจา้ตกัเตือนเจา้  ประหน่ึงเป็นความอารีของพระองค ์ ความจริงแลว้พระองคคื์อพระผู ้
ทรงอภยัเสมอ  พระผูท้รงเอ้ือเฟ้ือท่ีสุด 
170 จงระลึกถึงการิม  เม่ือเราเรียกเขามาหาพระผูเ้ป็นเจา้  เขาดูหม่ินเช่นไรเพราะถูกกิเลสจูงใจ  กระนั้นก็
ตามเราไดส่้งส่ิงท่ีเป็นขอ้พิสูจน์ท่ีอุ่นใจในสรรพโลกไปให้เขา  ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีพระผูเ้ป็นเจา้ให้การยืนยนัต่อ
ชาวโลกและชาวสวรรคทุ์กคน  เราบญัชาเขาให้ยอมรับสัจธรรมประหน่ึงเป็นสัญลกัษณ์แห่งกรุณาธิคุณของ
พระผูท้รงครอบครองทุกส่ิง  พระผูท้รงความสูงส่งท่ีสุด  แต่เขาหนัหนีไปจนกระทัง่เทพแห่งความพิโรธเล่น
งานเขา  ซ่ึงเป็นการกระท าท่ียติุธรรมของพระผูเ้ป็นเจา้  และเราเป็นพยานท่ีแทจ้ริงต่อเร่ืองน้ี 

171 จงฉีกม่านให้ขาดสะบั้น  จนเสียงฉีกนั้นไดย้ินไปถึงบรรดาผูท่ี้อาศยัอยู่ในอาณาจกัรสวรรค์  น้ีคือ
บญัชาของพระผูเ้ป็นเจา้ในสมยัก่อนและส าหรับสมยัท่ีจะมาถึง  พระพรจงมีแด่ผูท่ี้ปฏิบติัตามส่ิงท่ีตนไดรั้บ
บญัชา  และความยุง่ยากบงัเกิดกบัผูท่ี้ไม่เอาใจใส่  
172 แน่นอนว่าเราไม่มีจุดประสงค์ใดในพิภพน้ีนอกจากจะแสดงพระผูเ้ป็นเจา้ให้เห็นชดั  และเปิดเผย
อธิปไตยของพระองค ์ พระผูเ้ป็นเจา้คือพยานท่ีเพียงพอส าหรับเรา  แน่นอนวา่เราไม่มีเจตนาใดในอาณาจกัร
สวรรคน์อกจากจะเชิดชูศาสนาของพระองค์  และสรรเสริญพระองค์  พระผูเ้ป็นเจา้คือผูคุ้ม้ครองท่ีเพียงพอ
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ส าหรับเรา  แน่นอนว่าเราไม่ปรารถนาส่ิงใดในอาณาจกัรเบ้ืองบนเวน้แต่จะยกย่องพระผูเ้ป็นเจา้และส่ิงท่ี
พระองคส่์งลงมา  พระผูเ้ป็นเจา้คือผูช่้วยเหลือท่ีเพียงพอส าหรับเรา 
173 ดูกร  พวกเจา้ผูรู้้ในบาฮา  ความสุขจงมีแด่พวกเจา้  พระผูเ้ป็นนายเป็นพยาน!  พวกเจา้คือคล่ืนใน
ทะเลท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุด  คือดวงดาราบนนภาแห่งความรุ่งโรจน์  คือธงแห่งชยัชนะท่ีโบกสะพดัระหวา่งโลกและ
สวรรค ์ พวกเจา้คือผูส้ าแดงความแน่วแน่ในหมู่มนุษย ์ และคืออรุโณทยัแห่งวาทะของพระผูเ้ป็นเจา้ส าหรับ
ทุกคนท่ีอาศยัอยูบ่นพิภพ  ขอความสุขสวสัดีจงมีแด่ผูท่ี้หนัมาหาพวกเจา้  และความยุง่ยากบงัเกิดกบัผูท่ี้ด้ือดึง  
ในยุคน้ีผูท่ี้ไดด่ื้มอมฤตล้ีลบัแห่งชีวิตนิรันดร์จากมือแห่งความเมตตารักใคร่ของพระผูเ้ป็นนาย  พระผูเ้ป็น
เจ้าของเขา  พระผูท้รงปรานี  เป็นความถูกต้องท่ีเขาจะส่งชีพจรประดุจการเต้นของเส้นเลือดแดงไปยงั
ร่างกายของมนุษยชาติ  เพื่อวา่โลกและกระดูกท่ีผกุร่อนทุกช้ินจะไดรั้บการกระตุน้จากเขา 
174 ดูกร  ประชาชนทั้งหลายของโลก!  เม่ือถึงเวลาท่ีนกพิราบล้ีลบับินไปจากวิหารแห่งการสรรเสริญ  
และแสวงหาเป้าหมายท่ีไกลออกไปซ่ึงเป็นสันนิวาสเร้นลบั  เร่ืองใดในคมัภีร์ท่ีเจา้ไม่เขา้ใจให้เสนอไปยงั
พระผูท่ี้แตกก่ิงออกมาจากตระกลูท่ียิง่ใหญ่น้ี 

175 ดูกร  ปากกาของพระผูท้รงความสูงส่งท่ีสุด!  จงขีดเขียนบนธรรมจารึกตามบญัชาของพระผูเ้ป็น
นายของเจา้  พระผูส้ร้างสวรรคท์ั้งหลาย  และเล่าถึงเวลาท่ีพระผูเ้ป็นอรุโณทยัแห่งเอกภาพสวรรคป์ระสงคจ์ะ
ยา่งกา้วไปสู่โรงเรียนแห่งความเป็นหน่ึงท่ีเหนือธรรมดา  เพื่อวา่ผูท่ี้มีหวัใจบริสุทธ์ิจะพอไดเ้ห็นความลึกลบั
ของพระผูเ้ป็นนายของเจา้  พระผูท้รงมหิทธานุภาพ  พระผูท้รงรอบรู้ ซ่ึงถูกปกปิดอยู่หลงัม่าน  แมจ้ะเห็น
เพียงเท่ารูเข็มก็ตาม  จงกล่าวว่า : แทจ้ริงแลว้เราไดก้า้วเขา้ไปในโรงเรียนแห่งความหมายซ่อนเร้นและ
ค าอธิบายขณะท่ีทุกสรรพส่ิงไม่รู้ตวั  เราเห็นวจนะท่ีพระผูท้รงปรานีส่งลงมา  และเรายอมรับวจนะของพระผู ้
เป็นเจา้  พระผูท้รงช่วยเหลือในภยนัตราย  พระผูท้รงด ารงอยูด่ว้ยตนเอง  ท่ีพระองค ์(พระบ๊อบ) น าเสนอต่อเรา  
และเราสดบัฟังส่ิงท่ีพระองค์ยืนยนัอย่างจริงจงัในธรรมจารึก  เราเห็นส่ิงน้ีแล้วแน่นอน  และเรายอมตาม
ความปรารถนาของพระองคโ์ดยบญัชาของเรา  เพราะเรามีอ านาจในการบญัชาอยา่งแทจ้ริง 
176 ดูกร  ประชาชนแห่งคมัภีร์บายนั!  แทจ้ริงแลว้เราไดก้า้วเขา้ไปในโรงเรียนของพระผูเ้ป็นเจา้ขณะท่ี
เจา้นอนหลบัใหล  และเราไดอ่้านธรรมจารึกอยา่งถ่ีถว้นขณะท่ีเจา้หลบัสนิท  พระผูเ้ป็นเจา้ท่ีแทจ้ริงองคเ์ดียว
เป็นพยาน!  ขณะท่ีเจา้ไม่รู้ตวัเราไดอ่้านก่อนท่ีธรรมจารึกน้ีจะถูกเปิดเผยเสียอีก  และเรามีความรู้ในคมัภีร์
เป็นอย่างดีตั้งแต่เจา้ยงัไม่เกิด  วจนะเหล่าน้ีให้ไวต้ามระดบัของเจา้  ไม่ใช่ระดบัของพระผูเ้ป็นเจา้  ส่ิงท่ี
เทิดทูนไวใ้นความรู้ของพระองคใ์หก้ารยนืยนัส่ิงน้ี  และชิวหาของพระผูท้รงมหิทธานุภาพเป็นพยานต่อส่ิงน้ี  
หากเจา้เป็นพวกท่ีเขา้ใจ  เราขอสาบาญต่อพระผูเ้ป็นเจา้  หากเรายกม่านออก  เจา้จะงงจนพดูไม่ออก 
177 จงเอาใจใส่  อยา่โตเ้ถียงกนัอย่างไร้สาระเก่ียวกบัพระผูท้รงมหิทธานุภาพและศาสนาของพระองค ์ 
เพราะดูซิ!  พระองคม์าปรากฏท่ามกลางพวกเจา้พร้อมกบัการเปิดเผยพระธรรมท่ียิ่งใหญ่ท่ีห้อมลอ้มทุกส่ิง  
ไม่วา่ในอดีตหรืออนาคต  หากเราพดูเร่ืองน้ีดว้ยภาษาของบรรดาผูท่ี้อาศยัอยูใ่นอาณาจกัรสวรรค ์ เราจะกล่าว
วา่ : “ความจริงแลว้พระผูเ้ป็นเจา้ไดส้ร้างโรงเรียนนั้นก่อนท่ีจะสร้างฟ้าและดิน  และเราเขา้ไปในโรงเรียนนั้น
ก่อนท่ีตวัอกัษร ‘จง’ และ ‘เป็น’ จะถูกเช่ือมและผูกไวด้ว้ยกนั”  ดงักล่าวน้ีคือภาษาของบรรดาคนรับใช้ใน
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อาณาจกัรของเรา  จงพิจารณาส่ิงท่ีล้ินของบรรดาผูท่ี้อาศยัอยูใ่นอาณาจกัรอนัประเสริฐของเราจะเอ่ย  เพราะ
เราไดส้อนความรู้ของเราและเปิดเผยส่ิงท่ีซ่อนเร้นอยูใ่นอจัฉริยภาพของพระผูเ้ป็นเจา้ให้แก่พวกเขา  ดงันั้น
จงนึกดูส่ิงท่ีชิวหาแห่งอ านาจและความโอฬารจะเอ่ยในท่ีพ  านกัอนัรุ่งโรจน์ของพระองค!์ 

178 น่ีไม่ใช่ศาสนาท่ีจะมาท าเป็นของเล่นส าหรับความเพอ้ฝันอนัเหลวไหลของเจา้  ไม่ใช่สนามส าหรับ
คนโง่เง่าและใจเสาะ  พระผูเ้ป็นเจ้าเป็นพยาน  น้ีคือสมรภูมิแห่งการหยัง่เห็นและการปล่อยวาง  แห่ง
วิสัยทศัน์และความร่าเริง  ท่ีไม่มีใครควบมา้เขา้มานอกจากนกัข่ีมา้ท่ีกลา้หาญของพระผูท้รงปรานี  ผูซ่ึ้งตดั
ความผกูพนัทั้งหมดจากสรรพโลก  คนเหล่าน้ีคือผูท่ี้น าชยัชนะบนโลกมาให้พระผูเ้ป็นเจา้อยา่งแทจ้ริง  และ
คืออรุโณทยัสถานแห่งอ านาจสูงสุดของพระองคท์่ามกลางมนุษยชาติ 
179 จงระวงัอย่าให้ส่ิงท่ีเปิดเผยไวใ้นคมัภีร์บายนัมาเหน่ียวร้ังเจา้จากพระผูเ้ป็นนายของเจา้  พระผูท้รง
เห็นใจท่ีสุด  พระผูเ้ป็นเจา้ทรงเป็นพยานให้เราว่า  คมัภีร์บายนัถูกส่งลงมามิใช่เพื่อจุดประสงค์ใดนอกจาก
เพื่อสรรเสริญเรา  หากเจา้เพียงแต่รู้!  ในคมัภีร์น้ีผูท่ี้มีหัวใจบริสุทธ์ิจะพบแต่สุคนธรสแห่งความรักของเรา  
พบแต่พระนามของเราท่ีปกคลุมทุกส่ิงท่ีมองเห็นและถูกมอง  จงกล่าวว่า : ดูกร  ประชาชน  จงหันมาหา
วจนะท่ีมาจากปากกาท่ีประเสริฐสุดของเรา  หากเจา้สูดสุคนธรสของพระผูเ้ป็นเจา้จากวจนะเหล่าน้ี  อย่า
ต่อตา้นพระองค ์ หรือปฏิเสธส่วนแบ่งของเจา้จากกรุณาธิคุณและพระพรอเนกอนนัตข์องพระองค ์ ดงัน้ีพระ
ผูเ้ป็นนายของเจา้ตกัเตือนเจา้  แทจ้ริงแลว้พระองคคื์อพระผูเ้ป็นท่ีปรึกษา  พระผูท้รงรอบรู้ 
180 อะไรก็ตามในคมัภีร์บายนัท่ีเจา้ไม่เขา้ใจ  จงถามจากพระผูเ้ป็นเจา้  พระผูเ้ป็นนายของเจา้  พระผูเ้ป็น
นายของบรรพบุรุษของเจา้  หากพระองคป์รารถนา  พระองคจ์ะอรรถาธิบายส่ิงท่ีเปิดเผยไวใ้นคมัภีร์น้ีให้แก่
เจา้  และเปิดเผยไข่มุกแห่งความรู้และอจัฉริยภาพของพระผูเ้ป็นเจา้ให้แก่เจา้  ซ่ึงถูกปกปิดไวใ้นมหาสมุทร
แห่งวจนะ  แทจ้ริงแลว้พระองคท์รงอยูเ่หนือกวา่นามทั้งปวง  ไม่มีพระผูเ้ป็นเจา้อ่ืนใดนอกจากพระองค ์ พระ
ผูท้รงช่วยเหลือในภยนัตราย  พระผูท้รงด ารงอยูด่ว้ยตนเอง 
181 สมดุลของโลกถูกรบกวนโดยพลงัอนัสั่นสะเทือนของระบบโลกใหม่ท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดน้ี  แบบแผนชีวิต
ของมนุษยชาติถูกปฏิวติัโดยปฏิบติัการของระบบท่ีพิเศษและน่าพิศวงน้ี  อยา่งท่ีมนุษยไ์ม่เคยเห็นมาก่อน 

182 จงด าด่ิงในมหาสมุทรแห่งวจนะของเรา  เพื่อเจา้จะไดค้ล่ีคลายความลบัของมหาสมุทรน้ี  และคน้พบ
ไข่มุกแห่งอจัฉริยภาพทั้งหมดท่ีซ่อนอยูใ่นความล ้ าลึกนั้น  จงเอาใจใส่  เพื่อว่าเจา้จะไดย้อมรับสัจธรรมของ
ศาสนาน้ีดว้ยความมุ่งมัน่ไม่ลงัเล  ซ่ึงโดยศาสนาน้ีศกัยภาพของอ านาจของพระผูเ้ป็นเจา้ไดรั้บการเปิดเผย  
และอธิปไตยของพระองคไ์ดรั้บการสถาปนา  จงรีบไปหาพระองคด์ว้ยใบหน้าท่ีเบิกบาน  น้ีคือศาสนาของ
พระผูเ้ป็นเจา้ท่ีไม่มีเปล่ียนแปลง  เป็นนิรันดร์ในอดีต  เป็นนิรันดร์ในอนาคต  ขอให้ผูท่ี้แสวงหาไดค้น้พบ  
และส าหรับผูท่ี้ไม่แสวงหา  แทจ้ริงแลว้พระผูเ้ป็นเจา้ทรงเพียงพอในพระองคเ์อง  และไม่จ  าเป็นตอ้งอาศยั
บรรดาผูท่ี้พระองคส์ร้าง 
183 จงกล่าววา่ : คมัภีร์น้ีคือคนัชัง่ท่ีไม่มีผิดพลาดท่ีพระผูเ้ป็นเจา้ถืออยูใ่นมือ  ไวส้ าหรับชัง่ทุกคนท่ีอยู่
ในสวรรคแ์ละทุกคนท่ีอยูบ่นโลก  และก าหนดชะตาของพวกเขา  หากเจา้เป็นพวกท่ีเช่ือและยอมรับสัจธรรม
น้ี  จงกล่าววา่ : คมัภีร์น้ีคือขอ้ยนืยนัท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดท่ีท าใหข้อ้พิสูจน์ทุกขอ้ในยุคทั้งหลายเช่ือถือได ้ ขอให้เจา้
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วางใจได ้ จงกล่าววา่ : โดยคมัภีร์น้ีผูย้ากไร้ร ่ ารวยข้ึน  ผูรู้้เห็นแจง้กวา่เดิม  และผูแ้สวงหาสามารถข้ึนไปพบ
พระผูเ้ป็นเจา้  จงระวงัอยา่ท าใหค้มัภีร์น้ีเป็นเหตุของการพิพาทในหมู่พวกเจา้  จงปักหลกัอยา่งมัน่คงประดุจภู
ผาท่ีขยบัเขยื้อนไม่ไดใ้นศาสนาของพระผูเ้ป็นนายของเจา้  พระผูท้รงอ านาจ  พระผูท้รงรักใคร่ 
184 จงกล่าวว่า : ดูกร  บ่อเกิดแห่งความวิปริต!  จงเลิกท าเป็นตาบอด  และจงพูดสัจธรรมท่ามกลาง
ประชาชน  เราขอสาบาญต่อพระผูเ้ป็นเจา้ว่า  เราร ่ าไห้ส าหรับเจา้ท่ีไดเ้ห็นเจา้ไปตามกิเลสท่ีเห็นแก่ตวั  และ
สละพระผูท้รงออกแบบเจา้และสร้างเจา้ข้ึนมา  จงระลึกถึงความเมตตาปรานีของพระผูเ้ป็นนายของเจา้  และ
นึกดูวา่เราอุม้ชูเจา้ทั้งกลางวนักลางคืนอยา่งไรเพื่อการรับใชศ้าสนา  จงเกรงกลวัพระผูเ้ป็นเจา้  และเป็นพวก
ท่ีส านึกผิดอยา่งจริงใจ  ในเม่ือประชาชนสับสนเก่ียวกบัสถานะของเจา้  เป็นไปไดไ้หมวา่ตวัเจา้เองก็สับสน
เช่นกนั?  จงสั่นเทิ้ม ณ เบ้ืองหนา้ของพระผูเ้ป็นนายของเจา้  และระลึกถึงวนัเวลาท่ีเจา้ยืนอยูห่นา้บลัลงัก์ของ
เรา  และจดบนัทึกวจนะตามท่ีเราบอก  ซ่ึงเป็นวจนะท่ีส่งลงมาโดยพระผูเ้ป็นเจา้  พระผูท้รงคุม้ครองท่ีมี
อ านาจเบ็ดเสร็จ  พระผูเ้ป็นนายแห่งอ านาจและอานุภาพ  จงระวงัอย่าให้ไฟแห่งความผยองของเจา้มาขวาง
กั้นเจา้ไม่ให้ไปถึงราชส านกัท่ีพิสุทธ์ิของพระผูเ้ป็นเจา้  จงหนัมาหาพระองค ์ และอยา่กลวัส่ิงท่ีเจา้ไดท้  าไป  
ความจริงแลว้พระองคท์รงให้อภยัผูท่ี้พระองคป์รารถนาประหน่ึงเป็นความอารีจากพระองค ์ ไม่มีพระผูเ้ป็น
เจา้อ่ืนใดนอกจากพระองค ์ พระผูท้รงอภยัเสมอ  พระผูท้รงอารี  เราตกัเตือนเจา้ก็เพราะเห็นแก่พระผูเ้ป็นเจา้
เท่านั้น  หากเจา้ยอมรับค าแนะน าน้ี  เจา้จะไดก้ระท าความถูกตอ้งดว้ยตวัเจา้เอง  หากเจา้ปฏิเสธค าแนะน าน้ี  
แทจ้ริงแลว้พระผูเ้ป็นนายไม่ตอ้งอาศยัเจา้และทุกคนท่ีเช่ือตามเจา้ดว้ยความหลงผิดท่ีเห็นชดั  จงดูเถิด!  พระ
ผูเ้ป็นเจา้ไดจ้บัตวัผูท่ี้พาเจา้หลงทางไปแลว้  จงกลบัมาหาพระผูเ้ป็นเจา้ดว้ยความถ่อมตวั  ศิโรราบและความ
ต ่าตอ้ย    แทจ้ริงแลว้พระองคจ์ะเก็บบาปของเจา้ไป  เพราะแน่นอนวา่พระผูเ้ป็นนายของเจา้คือพระผูท้รงอภยั  
พระผูท้รงอ านาจ  พระผูท้รงปรานีท่ีสุด 

185 น้ีคือค าแนะน าของพระผูเ้ป็นเจา้  ขอใหเ้จา้เอาใจใส่เถิด!  น้ีคือความอารีของพระผูเ้ป็นเจา้  ขอให้เจา้
รับไวเ้ถิด!  น้ีคือวาทะของพระผูเ้ป็นเจา้  หากเจา้เพียงแต่เขา้ใจ!  น้ีคือทรัพยส์มบติัของพระผูเ้ป็นเจา้  หาก
เจา้สามารถเขา้ใจ! 
186 น้ีคือคมัภีร์ท่ีกลายเป็นตะเกียงของพระผูท้รงอนนัตส์ าหรับโลก  และหนทางตรงท่ีไม่มีเบ่ียงเบนของ
พระองคท์่ามกลางประชาชนทั้งหลายของโลก  จงกล่าววา่ : น้ีคืออรุโณทยัแห่งความรู้สวรรคแ์ละอุทยัสถาน
แห่งบทบญัญติัของพระผูเ้ป็นเจา้  หากเจา้เป็นพวกท่ีเขา้ใจ 
187 อย่าให้สัตวแ์บกภาระเกินกว่าท่ีมนัจะทนได ้ แทจ้ริงแลว้เราไดห้้ามการปฏิบติัเช่นน้ีดว้ยขอ้ห้ามท่ี
ผกูมดัท่ีสุดในคมัภีร์  จงเป็นรูปธรรมของความยติุธรรมและความเป็นธรรมท่ามกลางสรรพโลก  
188 หากใครท าให้คนอ่ืนเสียชีวิตโดยไม่ตั้งใจ  เป็นหนา้ท่ีของเขาท่ีจะชดเชยค่าเสียหายให้แก่ครอบครัว
ของผูต้ายดว้ยทองหน่ึงร้อยมิสกลั  จงปฏิบติัตามส่ิงท่ีบญัชาเจา้ไวใ้นธรรมจารึกน้ี  และอย่าเป็นพวกท่ีกา้ว
ล่วงขอบเขตน้ี  
189 ดูกร  สมาชิกทั้งหลายของรัฐสภาทัว่โลก!  จงเลือกภาษาหน่ึงให้ทุกคนบนโลกใช้กัน  ท านอง
เดียวกนัจงเลือกใชพ้ยญัชนะเดียวกนั  แทจ้ริงแลว้พระผูเ้ป็นเจา้ทรงท าส่ิงท่ีจะเป็นประโยชน์ให้เป็นท่ีชดัเจน
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ส าหรับเจา้  ซ่ึงจะช่วยใหเ้จา้ไม่ตอ้งข้ึนกบัผูอ่ื้น  ความจริงแลว้พระองคคื์อพระผูท้รงอารีท่ีสุด  พระผูท้รงรอบ
รู้  พระผูท้รงรับทราบทุกอย่าง  ส่ิงน้ีจะเป็นเหตุของเอกภาพ  หากเจา้เพียงแต่เขา้ใจ  และจะเป็นกลไกท่ี
ยิ่งใหญ่ท่ีสุดส าหรับการส่งเสริมความกลมเกลียวและอารยธรรม  ขอให้เจา้เขา้ใจเถิด!  เราไดก้ าหนดสอง
สัญลกัษณ์ท่ีบ่งบอกวุฒิภาวะของมนุษยชาติ  สัญลกัษณ์แรกซ่ึงเป็นรากฐานท่ีมัน่คงท่ีสุด  เราไดลิ้ขิตไวใ้น
ธรรมจารึกอ่ืนๆ ของเรา  ส่วนสัญลกัษณ์ท่ีสองถูกเปิดเผยไวใ้นคมัภีร์ท่ีวเิศษน้ี 

190 เป็นขอ้ห้ามไม่ให้เจา้สูบฝ่ิน  แทจ้ริงแล้วเราได้ห้ามการกระท าเช่นน้ีด้วยขอ้ห้ามท่ีผูกมดัท่ีสุดใน
คมัภีร์  หากใครสูบฝ่ิน  เขาไม่ใช่คนของเราแน่นอน  ดูกร  เจา้ผูไ้ดรั้บการประสาทให้มีความเขา้ใจ!  จงเกรง
กลวัพระผูเ้ป็นเจา้ 
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พระธรรมบางบทที่พระบาฮาอุลลาห์เปิดเผย 
เป็นการเสริมคตีาบีอคัดสั 

 
           
ธรรมจารึกจ านวนหน่ึงซ่ึงเปิดเผยโดยพระบาฮาอุลลาห์ภายหลงัคีตาบีอคัดสั  มีวรรคต่างๆ ท่ีเสริมขอ้ก าหนด
ในคมัภีร์ท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสุด  วรรคเหล่าน้ีท่ีน่าสังเกตท่ีสุดไดรั้บการตีพิมพ์อยู่ใน “ธรรมจารึกของพระบาฮา
อุลลาห์ท่ีเปิดเผยภายหลงัคีตาบีอคัดสั”  ท่ีน ามารวมไวใ้นบทน้ีคือเน้ือหาท่ีคดัมาจากธรรมจารึกอิชรากาท  
ท านองเดียวกนับทอธิษฐานบงัคบัสามบทท่ีพาดพิงถึงใน ค าถามและค าตอบ  และบทอธิษฐานส าหรับผูท่ี้ถึง
แก่กรรมท่ีกล่าวไวใ้นอคัดสัถูกน ามาตีพิมพท่ี์น่ีอีกคร้ัง 
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ธรรมจารึกอชิรากาท 
อชิรากข้อที่แปด 

 
วรรคน้ีซ่ึงบดัน้ีลิขิตโดยปากกาแห่งความรุ่งโรจน์  นบัวา่เป็นส่วนหน่ึงของคมัภีร์ท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสุด : บุรุษแห่ง
สภายุติธรรมของพระผูเ้ป็นเจา้มีหน้าท่ีดูแลกิจการต่างๆ ของประชาชน  ความจริงแลว้พวกเขาคือผูพ้ิทกัษ์
ของพระผูเ้ป็นเจา้ในหมูค่นรับใชข้องพระองค ์ และคืออรุโณทยัแห่งอ านาจในประเทศทั้งหลายของพระองค ์

ดูกร ประชาชนของพระผูเ้ป็นเจา้! ส่ิงท่ีฝึกฝนโลกคือความยุติธรรม  เพราะความยุติธรรมไดรั้บการ
ค ้าจุนโดยสองเสาหลกันัน่คือ  รางวลัและการลงโทษ  สองเสาหลกัน้ีคือบ่อเกิดชีวิตของโลก  เน่ืองดว้ยแต่ละ
วนัมีปัญหาใหม่และแต่ละปัญหามีกลวธีิแกไ้ข  กิจการดงักล่าวควรเสนอมายงัสภายุติธรรมเพื่อวา่สมาชิกของ
สภาน้ีจะกระท าการใหส้อดคลอ้งกบัความจ าเป็นและความตอ้งการในเวลานั้น  บรรดาผูท่ี้ลุกข้ึนรับใชศ้าสนา
ของพระผูเ้ป็นเจา้เพื่อเห็นแก่พระองค ์ คือผูท่ี้ไดรั้บแรงดลใจจากอาณาจกัรท่ีมองไม่เห็น  เป็นหน้าท่ีของทุก
คนท่ีจะตอ้งเช่ือฟังพวกเขา  ทุกเร่ืองของรัฐควรเสนอมายงัสภายุติธรรม  แต่การบูชาตอ้งปฏิบติัตามท่ีพระผู ้
เป็นเจา้เปิดเผยไวใ้นคมัภีร์ของพระองค ์

ดูกร ประชาชนแห่งบาฮา!  เจา้คืออุทยัสถานแห่งความรักของพระผูเ้ป็นเจา้และอรุโณทยัแห่งความ
เมตตารักใคร่ของพระองค ์ อยา่ท าใหล้ิ้นของเจา้ด่างพร้อยดว้ยการสาปแช่งหรือถากถางผูใ้ด  และอยา่มองส่ิง
ท่ีไม่ควรมอง  จงน าเสนอส่ิงท่ีเจา้ครอบครอง  หากเป็นท่ียอมรับอย่างดี  จุดมุ่งหมายของเจา้ก็สัมฤทธิผล  
หากไม่  การคดัคา้นนั้นไร้ประโยชน์  อย่าไปยุ่งกบัผูน้ั้นแล้วหันมาหาพระผูเ้ป็นนาย  พระผูท้รงคุม้ครอง  
พระผูท้รงด ารงอยูด่ว้ยตนเอง  อยา่เป็นเหตุของความเศร้าโศก  ความร้าวฉานหรือความขดัแยง้  เป็นท่ีหวงัวา่
เจา้จะไดรั้บการอบรมอยา่งแทจ้ริงภายใตท่ี้ก าบงัของพฤกษาแห่งความเมตตารักใคร่ของพระองค ์ และปฏิบติั
ตามท่ีพระผูเ้ป็นเจา้ปรารถนา  พวกเจา้ทุกคนคือใบไมบ้นตน้เดียวกนัและหยดน ้าในมหาสมุทรเดียวกนั 

(ธรรมจารึกของพระบาฮาอุลลาห์ท่ีเปิดเผยภายหลังคีตาบีอัคดัส) 
 

บทอธิษฐานบังคบัประจ าวนับทยาว 
ส าหรับสวดหน่ึงคร้ังใน 24 ช่ัวโมง 

 
ใครท่ีปรารถนาจะสวดบทอธิษฐานนี้  ขอให้ยืนขึน้และหันไปหาพระผู้ เป็นเจ้า  และขณะยืนอยู่
ขอให้มองไปทางขวาและซ้าย  ราวกับว่าก าลังรอคอยความปรานีจากพระผู้ เป็นนายของตน  พระผู้
ทรงปรานีท่ีสุด  พระผู้ทรงเห็นใจ  จากนั้นขอให้กล่าวว่า :  

ขา้แต่พระผูเ้ป็นนายแห่งนามทั้งปวง  พระผูส้ร้างสวรรคท์ั้งหลาย!  ขา้พเจา้ขอวิงวอนต่อพระศาสดา
ทั้งหลายผูเ้ป็นอรุโณทยัแห่งสาระท่ีมองไม่เห็นของพระองค ์ พระผูท้รงความประเสริฐสุด  พระผูท้รงความ
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รุ่งโรจน์  ขอทรงบนัดาลให้การอธิษฐานของขา้พเจา้เป็นไฟท่ีจะเผาม่านท่ีปิดกั้นขา้พเจา้จากความงามของ
พระองค ์ และเป็นแสงสวา่งท่ีจะน าขา้พเจา้ไปสู่มหาสมุทรแห่งการเขา้เฝ้าพระองค ์

จากนี้ขอให้เขายกมือท้ังสองขึน้วิงวอนพระผู้ เป็นเจ้า  พระพรและความประเสริฐจงมีแด่พระองค์ 
แล้วกล่าวว่า : 

ขา้แต่พระผูเ้ป็นยอดปรารถนาของโลกและเป็นท่ีรักยิ่งของชาติทั้งหลาย!  พระองคท์รงเห็นขา้พเจา้
หนัมาหาพระองค ์ ตดัความผูกพนัจากทุกคนนอกจากพระองค ์ และยึดเหน่ียวสายใยของพระองค์  ซ่ึงโดย
การเคล่ือนไหวของสายใยน้ี  สรรพโลกถูกปลุกให้ต่ืน  ขา้แต่พระผูเ้ป็นนายของขา้พเจา้  ขา้พเจา้คือคนรับใช้
ของพระองค ์ คือบุตรของคนรับใช้ของพระองค ์ ขอทรงมองดูขา้พเจา้ยืนอยูพ่ร้อมท่ีจะท าตามพระประสงค์
และความปรารถนาของพระองค์  และไม่ตอ้งการส่ิงใดนอกจากการเป็นท่ียินดีของพระองค์  ขา้พเจา้ขอ
วงิวอนต่อมหาสมุทรแห่งความปรานีและดวงตะวนัแห่งกรุณาธิคุณของพระองค์  ขอทรงกระท าต่อคนรับใช้
ตามท่ีพระองคป์ระสงค์และยินดี  อ านาจของพระองคท่ี์อยู่เหนือกวา่การกล่าวถึงหรือสรรเสริญเป็นพยาน! 
อะไรก็ตามท่ีพระองคเ์ปิดเผยเป็นท่ีปรารถนาของหวัใจและเป็นท่ีรักยิ่งของวิญญาณของขา้พเจา้  ขา้แต่พระผู ้
เป็นเจา้  พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้! ขอทรงอยา่ถือความหวงัและการกระท าของขา้พเจา้  ขอทรงถือแต่พระ
ประสงคข์องพระองคท่ี์หอ้มลอ้มสวรรคแ์ละโลก  ขา้แต่พระผูเ้ป็นนายของชาติทั้งปวง! พระนามอนัยิ่งใหญ่
ท่ีสุดของพระองคเ์ป็นพยาน  ขา้พเจา้ปรารถนาแต่ส่ิงท่ีพระองคป์รารถนา  และรักแต่ส่ิงท่ีพระองครั์ก 

ขอให้เขาคุกเข่าลง  เอาหน้าผากจรดพืน้  แล้วกล่าวว่า : 

พระองคท์รงความประเสริฐเหนือการพรรณนาและความเขา้ใจของผูใ้ดนอกจากพระองคเ์อง 

ขอให้เขายืนขึน้แล้วกล่าวว่า : 

          ขา้แต่พระผูเ้ป็นนายของขา้พเจา้  ขอทรงบนัดาลใหก้ารอธิษฐานของขา้พเจา้เป็นน ้าพุแห่งชีวิตท่ีจะหล่อ
เล้ียงขา้พเจา้ใหมี้ชีวติตราบนานเท่าท่ีอธิปไตยของพระองคย์งัอยู ่ และกล่าวถึงพระองคใ์นทุกภพ 

ขอให้เขายกมือท้ังสองขึน้วิงวอนอีกคร้ัง  แล้วกล่าวว่า : 

          ขา้แต่พระผูซ่ึ้งหวัใจและวญิญาณตอ้งหลอมละลายหากพรากจากพระองค์  และโดยไฟแห่งความรัก
ของพระองคโ์ลกทั้งหมดลุกเป็นไฟ!  ขา้พเจา้ขอวิงวอนต่อพระนามของพระองคท่ี์ทรงใชก้ าราบสรรพโลก  
ขอทรงอย่ากนัส่ิงท่ีอยู่กบัพระองค์จากขา้พเจา้  ขา้แต่พระผูท้รงปกครองมวลมนุษย!์  ขา้แต่พระผูเ้ป็นนาย
ของขา้พเจา้  พระองคท์รงเห็นคนแปลกหนา้น้ีรีบไปยงับา้นท่ีประเสริฐสุดของเขาภายใตช้ายคาแห่งราชศกัดา
ของพระองค์  ภายในอาณาบริเวณแห่งความปรานีของพระองค์  ผูล้ะเมิดน้ีแสวงหามหาสมุทรแห่งการอภยั
ของพระองค์  ผูต้  ่าตอ้ยน้ีแสวงหาราชส านกัแห่งความรุ่งโรจน์ของพระองค์  ผูย้ากไร้น้ีแสวงหาบูรพาแห่ง
ความมัง่คัง่ของพระองค ์ พระองคท์รงอ านาจในการบญัชาตามท่ีพระองคป์ระสงค ์ ขา้พเจา้ขอเป็นพยานว่า 
การกระท าของพระองคค์วรเป็นท่ีสรรเสริญ  และบทบญัญติัของพระองคค์วรเป็นท่ีเช่ือฟัง  และพระองค์ไม่
ถูกจ ากดัในการบญัชา 
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จากนีข้อให้เขายกมือท้ังสองขึน้  และกล่าวพระนามอันย่ิงใหญ่ท่ีสุดสามคร้ัง  จากนั้นให้ก้มลงเอามือ
วางบนเข่าท้ังสองข้างต่อเบือ้งหน้าของพระผู้ เป็นเจ้า  พระพรและความประเสริฐเป็นของพระองค์  
แล้วกล่าวว่า : 

          ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้  พระองคท์รงเห็นว่า  วิญญาณของขา้พเจา้ถูกปลุกข้ึนมาในแขนขา
และอวยัวะต่างๆ ของขา้พเจา้อย่างไรด้วยความปรารถนาจะบูชาพระองค์  ระลึกถึงและยกย่องพระองค ์ 
วิญญาณน้ีให้การยืนยนัส่ิงท่ีชิวหาแห่งบญัชาของพระองคใ์ห้การยืนยนัในอาณาจกัรแห่งวาทะและนภาแห่ง
ความรู้ของพระองคอ์ยา่งไร  ขา้แต่พระผูเ้ป็นนายของขา้พเจา้  ในสภาวะเช่นน้ีขา้พเจา้อยากขอทุกส่ิงท่ีอยูก่บั
พระองค์  เพื่อว่าขา้พเจา้จะได้สาธิตความยากไร้ของขา้พเจา้และสรรเสริญความอารีและความร ่ ารวยของ
พระองค ์ จะไดป้ระกาศความไร้อ านาจของขา้พเจา้  และแสดงอานุภาพและอ านาจของพระองคใ์หป้รากฏ 

จากนีข้อให้เขายืนขึน้  และยกมือท้ังสองขึน้สองคร้ังเป็นการวิงวอน  แล้วกล่าวว่า : 

ไม่มีพระผูเ้ป็นเจา้อ่ืนใดนอกจากพระองค์  พระผูท้รงมหิทธานุภาพ  พระผูท้รงอารี ไม่มีพระผูเ้ป็น
เจา้อ่ืนใดนอกจากพระองค ์ พระผูท้รงบญัญติัทั้งในตอนเร่ิมตน้และตอนจบ  ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้  พระผูเ้ป็น
เจา้ของขา้พเจา้!  การอภยัของพระองค์ไดท้  าให้ขา้พเจา้ใจกลา้  ความปรานีของพระองค์ไดท้  าให้ขา้พเจา้
เขม้แข็ง  เสียงร้องเรียกของพระองค์ไดป้ลุกขา้พเจา้ให้ต่ืนข้ึน  กรุณาธิคุณของพระองค์ไดอุ้ม้ขา้พเจา้ข้ึนมา
และพาขา้พเจา้มาหาพระองค ์ ไม่เช่นนั้นแลว้ขา้พเจา้คือใครหรือท่ีบงัอาจจะมายืนท่ีประตูของนครแห่งความ
ใกลชิ้ดกบัพระองค ์ และหนัหนา้มาหาดวงตะวนัท่ีส่องแสงมาจากนภาแห่งพระประสงคข์องพระองค?์  ขา้
แต่พระผูเ้ป็นนายของขา้พเจา้  พระองคท์รงเห็นผูน่้าเวทนาน้ีก าลงัเคาะประตูแห่งกรุณาธิคุณของพระองค ์ ผู ้
ท่ีไม่จิรังน้ีก าลงัแสวงหาแม่น ้ าแห่งชีวิตนิรันดร์จากมือแห่งความอารีจากพระองค ์ ขา้แต่พระผูเ้ป็นนายแห่ง
นามทั้งปวง  พระองคคื์อผูบ้ญัชาทุกเวลา  ขา้แต่พระผูส้ร้างสวรรคท์ั้งหลาย! และขา้พเจา้คือผูย้อมจ านนและ
ศิโรราบต่อพระประสงคข์องพระองค ์

จากนีข้อให้เขายกมือท้ังสองขึน้สามคร้ัง  แล้วกล่าวว่า : 

พระผูเ้ป็นเจา้ยิง่ใหญ่กวา่ผูย้ิง่ใหญ่ทุกคน 

จากนีข้อให้เขาคุกเข่า  ก้มศีรษะจรดพืน้  แล้วกล่าวว่า : 

พระองค์ทรงความสูงส่งเกินกว่าค าสรรเสริญของบรรดาผูท่ี้อยู่ใกล้พระองค์จะข้ึนไปถึงนภาแห่ง
ความใกลชิ้ดพระองค์  หรือวิหคแห่งหัวใจของบรรดาผูท่ี้อุทิศตนต่อพระองค์จะไปถึงประตูของพระองค ์ 
ขา้พเจา้ขอใหก้ารยนืยนัวา่  พระองคท์รงความวสุิทธ์ิเหนือคุณลกัษณะและนามทั้งปวง  ไม่มีพระผูเ้ป็นเจา้อ่ืน
ใดนอกจากพระองค ์ พระผูท้รงประเสริฐสุด  พระผูท้รงความรุ่งโรจน์ 

จากนีข้อให้เขานั่งลงแล้วกล่าวว่า : 
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ขา้พเจา้ขอให้การยืนยนัส่ิงท่ีทุกสรรพส่ิง  หมู่เทวญัเบ้ืองบน  บรรดาผูท่ี้อาศยัอยูใ่นสวรรคช์ั้นสูงสุด  
และท่ีเหนือกวา่นั้นคือชิวหาแห่งความโอฬารจากขอบฟ้าอนัรุ่งโรจน์  ต่างก็ให้การยืนยนัเช่นกนัวา่  พระองค์
คือพระผูเ้ป็นเจา้  ไม่มีพระผูเ้ป็นเจา้อ่ืนใดนอกจากพระองค ์ และพระผูท่ี้ถูกแสดงให้ปรากฏคือความลึกลบัท่ี
ซ่อนเร้น  คือสัญลกัษณ์ท่ีถนอมไว ้ ซ่ึงโดยพระองค์ตวัอกัษร “จง” และ “เป็น” ถูกเช่ือมและผูกเขา้ดว้ยกนั  
ขา้พเจา้ใหก้ารยนืยนัวา่  พระนามของพระองคถู์กลิขิตไวโ้ดยปากกาของพระผูท้รงความสูงส่ง  และพระองค์
ไดรั้บการกล่าวถึงในคมัภีร์ทั้งหลายของพระผูเ้ป็นเจา้  พระผูเ้ป็นนายแห่งบลัลงักเ์บ้ืองบนและพิภพเบ้ืองล่าง 

จากนีข้อให้เขายืนตัวตรงแล้วกล่าวว่า : 

ขา้แต่พระผูเ้ป็นนายแห่งสรรพภาวะ  พระผูท้รงครอบครองทุกส่ิงท่ีมองเห็นและมองไม่เห็น!  
พระองค์ทรงเห็นน ้ าตาและเสียงถอนหายใจของขา้พเจา้  ทรงไดย้ินเสียงคร ่ าครวญ  เสียงร ่ าไห้  และความ
เศร้าโศกในหวัใจของขา้พเจา้  อ านาจของพระองคเ์ป็นพยาน! การละเมิดของขา้พเจา้ไดก้นัขา้พเจา้ไม่ให้ใกล้
เขา้ไปหาพระองค ์ และบาปของขา้พเจา้ไดพ้าขา้พเจา้ไกลออกไปจากราชส านกัแห่งความวิสุทธ์ิของพระองค ์ 
ขา้แต่พระผูเ้ป็นนายของขา้พเจา้  ความรักของพระองคไ์ดเ้พิ่มพูนขา้พเจา้  การพรากจากพระองค์ไดท้  าลาย
ขา้พเจา้  และความห่างไกลจากพระองคไ์ดเ้ผาผลาญขา้พเจา้  ขา้พเจา้ขอวิงวอนต่อรอยพระบาทของพระองค์
ในท่ีรกร้างวา่งเปล่านน้ี  ต่อถอ้ยค า “ขา้พเจา้อยูน่ี่  ขา้พเจา้อยูท่ี่น่ี” ท่ีบรรดาผูท่ี้พระองคเ์ลือกสรรไดเ้อ่ยไวใ้น
ความกวา้งใหญ๋น้ี  ต่อลมหายใจแห่งการเปิดเผยพระธรรมของพระองคแ์ละสายลมท่ีละมุนแห่งอรุโณทยัแห่ง
การปรากฏของพระองค์  ขอทรงบญัญติัให้ขา้พเจา้ได้พิศดูความงามของพระองค์  และปฏิบติัตามส่ิงใดก็
ตามท่ีอยูใ่นคมัภีร์ของพระองค ์

จากนีข้อให้เขากล่าวพระนามอันย่ิงใหญ่ท่ีสุดสามคร้ัง  และก้มลงเอามือวางบนหัวเข่าท้ังสองข้าง  
แล้วกล่าวว่า : 

ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้  ขอความสรรเสริญจงมีแด่พระองคท่ี์ทรงช่วยให้ขา้พเจา้ระลึกถึงและ
สรรเสริญพระองค ์ ใหข้า้พเจา้ไดรู้้จกัพระผูเ้ป็นอรุโณทยัแห่งสัญลกัษณ์ของพระองค ์ และท าให้ขา้พเจา้นอ้ม
ค านบัอิสริยะของพระองค์  ถ่อมตวัต่อความเป็นเจา้ของพระองค์  และยอมรับส่ิงท่ีเอ่ยจากชิวหาแห่งความ
โอฬารของพระองค ์

จากนีข้อให้เขาลุกขึน้และกล่าวว่า : 

ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้  พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้!  หลงัของขา้พเจา้งอเพราะน ้ าหนกัของบาปของ
ตนเอง  และความไม่เอาใจใส่ของขา้พเจา้ไดท้  าลายขา้พเจา้  เม่ือใดท่ีขา้พเจา้ไตร่ตรองดูกรรมชัว่ของขา้พเจา้
และความเมตตาของพระองค ์ หวัใจของขา้พเจา้หลอมละลายในตวัของขา้พเจา้  และเลือดของขา้พเจา้เดือด
อยูใ่นเส้นเลือด  ขา้แต่พระผูเ้ป็นยอดปรารถนาของโลก!  ความงามของพระองคเ์ป็นพยาน  ขา้พเจา้อายท่ีจะ
เงยหนา้ข้ึนหาพระองค ์ และมือท่ีถวลิหาของขา้พเจา้ละอายท่ีเหยยีดเขา้หานภาแห่งความอารีของพระองค ์ ขา้
แต่พระผูเ้ป็นเจา้ของข้าพเจ้า  พระองค์ทรงเห็นแล้วว่า  น ้ าตาของขา้พเจา้ได้ยบัย ั้งขา้พเจา้ไม่ให้ระลึกถึง
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พระองคแ์ละยกยอ่งคุณความดีของพระองคอ์ยา่งไร  ขา้แต่พระผูเ้ป็นนายแห่งบลัลงัก์เบ้ืองบนและพิภพเบ้ือง
ล่าง!  ขา้พเจา้ขอวงิวอนต่อสัญลกัษณ์และความลึกลบัของอาณาจกัรของพระองค ์ ขอทรงกระท าต่อบรรดาผู ้
เป็นท่ีรักของพระองคอ์ยา่งเหมาะสมกบัความอารีและคู่ควรกบักรุณาธิคุณของพระองค ์ ขา้แต่พระผูเ้ป็นนาย
ของสรรพภาวะ  ขา้แต่พระผูเ้ป็นกษตัริยข์องส่ิงท่ีมองเห็นและมองไม่เห็น! 

จากนีข้อให้เขากล่าวพระนามอันย่ิงใหญ่ท่ีสุดสามคร้ัง  คุกเข่าเอาหน้าผากจรดพืน้  แล้วกล่าวว่า : 

ขา้แต่พระผูเ้ป็นนายของเรา  ขอความสรรเสริญจงมีแด่พระองคท่ี์ทรงประทานส่ิงท่ีพาเราใกลเ้ขา้ไป
หาพระองค ์ และส่ิงดีงามทุกอยา่งท่ีอยูใ่นคมัภีร์ทั้งหลายของพระองค์  ขา้แต่พระผูเ้ป็นนายของขา้พเจา้  เรา
ขอวิงวอนพระองค์  ขอทรงคุม้ครองเราให้พน้จากความเพอ้ฝันอนัเหลวไหลและจินตนาการอนัไร้สาระ  
ความจริงแลว้พระองคคื์อพระผูท้รงอ านาจ  พระผูท้รงรอบรู้ 

จากนีข้อให้เขาเงยศีรษะขึน้และนั่งลง  แล้วกล่าวว่า : 

ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้  ขา้พเจา้ให้การยืนยนัส่ิงท่ีบรรดาผูท่ี้พระองคเ์ลือกสรรให้การยืนยนั  
และยอมรับส่ิงท่ีบรรดาผูท่ี้อาศยัอยูใ่นสวรรคช์ั้นสูงสุดและบรรดาผูร้ายลอ้มบลัลงัก์ของพระองคย์อมรับ  ขา้
แต่พระผูเ้ป็นนายของภพทั้งหลาย!  อาณาจกัรของโลกและสวรรคเ์ป็นของพระองค ์

พระบาฮาอุลลาห์   
                              

 
บทธิษฐานประจ าวนับทปานกลาง 

ส าหรับสวดทุกวนั  เวลาเช้า  เวลาเทีย่งวนั และเวลาค า่ 
 

ใครท่ีต้องการอธิษฐาน  ขอให้ล้างมือ  และขณะท่ีล้างมือขอให้กล่าวว่า : 

ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้  ขอทรงเพิ่มพลงัให้มือของขา้พเจา้ถือคมัภีร์ของพระองค์ไวม้ัน่  จน
กองทพัของโลกจะมีอ านาจเหนือมือน้ีไม่ได ้ ขอทรงปกป้องมือน้ีไม่ให้เขา้ไปยุง่กบัส่ิงใดก็ตามท่ีไม่ใช่ของ
ตน  แทจ้ริงแลว้พระองคคื์อพระผูท้รงมหิทธานุภาพ  พระผูท้รงอานุภาพสูงสุด 

และขณะล้างหน้า  ขอให้เขากล่าวว่า : 

ขา้แต่พระผูเ้ป็นนายของขา้พเจา้!  ขา้พเจา้ไดห้นัหน้ามาหาพระองค์  ขอทรงส่องสวา่งใบหนา้ของ
ขา้พเจ้าด้วยแสงจากพระพกัตร์ของพระองค์  ขอทรงคุม้ครองใบหน้าน้ีไม่ให้หันไปหาใครอ่ืนนอกจาก
พระองค ์

จากนีข้อให้เขายืนขึน้ หันหน้าไปหาเกบเบร (ต าแหน่งของการบูชาคือบาห์จี อัคคา) และกล่าวว่า : 
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พระผูเ้ป็นเจา้ทรงให้การยืนยนัว่า  ไม่มีพระผูเ้ป็นเจา้อ่ืนใดนอกจากพระองค์  อาณาจกัรแห่งการ
เปิดเผยพระธรรมและสรรพโลกเป็นของพระองค ์ ความจริงแลว้พระองคท์รงแสดงพระผูเ้ป็นอรุโณทยัแห่ง
การเปิดเผยพระธรรมให้ปรากฏ  พระผูท้รงสนทนาบนไซไน  ซ่ึงโดยพระองคข์อบฟ้าท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดไดส่้อง
แสง  และพฤกษาท่ีสุดปลายทางไดเ้ปล่งวาจา  และเสียงร้องเรียกไดป้ระกาศต่อทุกคนท่ีอาศยัอยู่ในสวรรค์
และบนโลกว่า : “ดูซิ  พระผูท้รงครอบครองทุกสรรพส่ิงเสด็จมาแลว้  โลกและสวรรค ์ ความรุ่งโรจน์และ
อาณาจกัร  เป็นของพระผูเ้ป็นเจา้  พระผูเ้ป็นนายของมวลมนุษย ์ พระผูค้รอบครองบลัลงัก์เบ้ืองบนและพิภพ
เบ้ืองล่าง!” 

จากนีข้อให้เขาก้มลงเอามือวางบนหัวเข่าท้ังสองข้าง  แล้วกล่าวว่า : 

พระองค์ทรงความประเสริฐเหนือการสรรเสริญของขา้พเจา้และทุกคน  เหนือการพรรณนาของ
ขา้พเจา้และทุกคนท่ีอยูใ่นสวรรคแ์ละทุกคนท่ีอยูบ่นโลก! 

จากนีข้อให้ยืนขึน้  หันฝ่ามือเข้าหาใบหน้า  แล้วกล่าวว่า : 

ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้  ขอทรงอย่าท าให้ผูท่ี้ยึดชายผา้แห่งความปรานีและกรุณาธิคุณของ
พระองคด์ว้ยน้ิวท่ีวงิวอนตอ้งผดิหวงั  ขา้แต่พระผูท้รงปรานีท่ีสุดในบรรดาผูท่ี้แสดงความปรานี! 

จากนีข้อให้เขานั่งลง  แล้วกล่าวว่า : 

ขา้พเจา้ขอเป็นพยานต่อเอกภาพและความเป็นหน่ึงของพระองค์  ขอเป็นพยานวา่พระองคคื์อพระผู ้
เป็นเจา้  และไม่มีพระผูเ้ป็นเจา้อ่ืนใดนอกจากพระองค์  แทจ้ริงแลว้พระองค์ได้เปิดเผยศาสนาของพระองค์  
ไดท้  าตามพระปฏิญญาของพระองค ์ และไดเ้ปิดประตูแห่งกรุณาธิคุณของพระองคส์ าหรับทุกคนท่ีอาศยัอยู่
ในสวรรค์และบนโลก  พระพรและสันติสุข  การสดุดีและความรุ่งโรจน์  สถิตอยู่กบับรรดาผูเ้ป็นท่ีรักของ
พระองค ์ ผูซ่ึ้งไม่ถูกความเปล่ียนแปลงและความบงัเอิญของโลกมายบัย ั้งมิให้หนัมาหาพระองค ์ และไดใ้ห้
ทุกอยา่งของตนดว้ยความหวงัท่ีจะไดรั้บส่ิงท่ีอยูก่บัพระองค ์  ความจริงแลว้พระองคคื์อพระผูท้รงอภยัเสมอ  
พระผูท้รงอารี 

พระบาฮาอุลลาห์ 
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บทอธิษฐานบังคบัประจ าวันบทส้ัน 
ส าหรับใช้สวดหน่ึงคร้ังทุก 24 ช่ัวโมงเวลาเทีย่งวนั 

 
          ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้  ขา้พเจา้ขอเป็นพยานว่า  พระองค์ทรงสร้างขา้พเจา้ข้ึนมาเพื่อให้รู้จกั
และบูชาพระองค ์ บดัน้ีขา้พเจา้ให้การยืนยนัความไร้อ านาจของขา้พเจา้และเดชานุภาพของพระองค์  ความ
ยากไร้ของขา้พเจา้และความมัง่คัง่ของพระองค ์
          ไม่มีพระผูเ้ป็นเจา้อ่ืนใดนอกจากพระองค ์ พระผูท้รงช่วยเหลือในภยนัตราย  พระผูท้รงด ารงอยู่ดว้ย
ตนเอง 

พระบาฮาอุลลาห์ 
 
 

บทอธิษฐานส าหรับผู้ที่ถึงแก่กรรม 
          

ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้!  น้ีคือคนรับใชข้องพระองค์  คือบุตรของคนรับใช้ของพระองค ์ ท่ี
เช่ือในพระองค์และสัญลกัษณ์ของพระองค ์ หันหน้ามาหาพระองค์  ปล่อยวางจากทุกส่ิงนอกจากพระองค ์ 
แทจ้ริงแลว้ในบรรดาผูท่ี้แสดงความปรานี  พระองคคื์อพระผูท้รงปรานีท่ีสุด 

ขา้แต่พระผูท้รงอภยับาปและปกปิดขอ้บกพร่องของมนุษย ์ ขอทรงปฏิบติัต่อเขาอยา่งเหมะสมกบั
นภาแห่งความอารีและมหาสมุทรแห่งกรุณาธิคุณของพระองค ์ ขอทรงอนุญาตให้เขาเขา้มาในอาณาบริเวณ
แห่งความปรานีท่ีเหนือธรรมดาของพระองค ์ ซ่ึงด ารงอยู่ก่อนการสร้างโลกและสวรรค์  ไม่มีพระผูเ้ป็นเจา้
อ่ืนใดนอกจากพระองค ์ พระผูท้รงอภยัเสมอ  พระผูท้รงเอ้ือเฟ้ือท่ีสุด 

จากนีข้อให้กล่าวค าว่า ‘อัลลา อู อับฮา’ 6 คร้ัง  แล้วสวดวจนะแต่ละท่อนต่อไปนี ้19 คร้ัง 

เราทุกคนบูชาพระผูเ้ป็นเจา้อยา่งแทจ้ริง 
เราทุกคนนอ้มค านบัพระผูเ้ป็นเจา้อยา่งแทจ้ริง 
เราทุกคนอุทิศตนต่อพระผูเ้ป็นเจา้อยา่งแทจ้ริง 
เราทุกคนสรรเสริญพระผูเ้ป็นเจา้อยา่งแทจ้ริง 
เราทุกคนขอบคุณพระผูเ้ป็นเจา้อยา่งแทจ้ริง 
เราทุกคนอดทนในพระผูเ้ป็นเจา้อยา่งแทจ้ริง 

(หากผู้ตายเป็นหญิง  ขอให้กล่าวว่า : นีคื้อหญิงรับใช้ของพระองค์  คือธิดาของหญิงรับใช้ของพระองค์) 

พระบาฮาอุลลาห์ 
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ค าถามและค าตอบ 
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1.  ค าถาม : เก่ียวกับเทศกาลท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสุด 
     ค าตอบ : เทศกาลท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดเร่ิมตน้ตอนเยน็ของวนัท่ีสิบสามในเดือนท่ีสองของปีท่ีนบัตามคมัภีร์บา

ยนั  ในวนัท่ีหน่ึง  เกา้และสิบสองของเทศกาลน้ี  เป็นขอ้หา้มมิใหท้ างาน 

2.  ค าถาม : เก่ียวกับเทศกาลวนัประสูติแฝด 
    ค าตอบ : เวลาประสูติของพระผูท้รงความงามอบัฮา (พระบาฮาอุลลาห์) ตรงกบัรุ่งอรุณของวนัท่ีสองของ

เดือนโมฮารัม (เดือนแรกของปฏิทินจันทรคติของอิสลาม) ซ่ึงวนัแรกของเดือนน้ีเป็นวนัประสูติของพระผูเ้สด็จ
น ามาก่อนพระองค ์ สองวนัน้ีถือเป็นหน่ึงเดียวกนัในสายตาของของพระผูเ้ป็นเจา้ 

3.  ค าถาม : เก่ียวกับวจนะส าหรับการสมรส (ในภาษาอาหรับ  วจนะสองท่อนนีต่้างกันตามเพศ) 
    ค าตอบ : ส าหรับบุรุษ : “เราทุกคนจะยึดถือพระประสงคข์องพระผูเ้ป็นเจา้อยา่งแทจ้ริง” ส าหรับสตรี : 

“เราทุกคนจะยดึถือพระประสงคข์องพระผูเ้ป็นเจา้อยา่งแทจ้ริง” 

4.  ค าถาม : หากชายคนหน่ึงเดินทางไปโดยไม่ระบุเวลาว่าจะกลับมาเม่ือไร  กล่าวคือ  ไม่ระบุว่าเขาจะไม่อยู่
นานเท่าไร  และหลังจากนั้นไม่มีข่าวเก่ียวกับเขา  และร่องรอยท้ังหมดเก่ียวกับเขาสูญหายไป  ภรรยาของ
เขาควรด าเนินการอย่างไร? 

   ค าตอบ : หากเขาไม่ก าหนดเวลาท่ีจะกลบัมาทั้งๆ ท่ีรู้เง่ือนไขในคีตาบีอคัดสัเก่ียวกบัเร่ืองน้ี  ภรรยาควรรอ
หน่ึงปีเต็ม  หลงัจากนั้นภรรยามีอิสระท่ีจะเลือกวิถีทางท่ีน่าสรรเสริญหรือมีสามีใหม่  อยา่งไรก็ตามหาก
สามีไม่รู้เง่ือนไขน้ี  ภรรยาควรอดทนจนกวา่จะถึงเวลาท่ีพระผูเ้ป็นเจา้ปรารถนาจะเปิดเผยชะตาของเขาให้
เธอทราบ  วถีิทางท่ีน่าสรรเสริญในท่ีน้ีหมายความวา่ใหอ้ดทน 

5. ค าถาม : เก่ียวกับวจนะศักด์ิสิทธ์ิ : “เม่ือเราได้ยินเสียงเรียกร้องของเด็กท่ียังไม่เกิด  เราเพ่ิมส่วน                   
แบ่งให้พวกเขาเป็นสองเท่า  และลดส่วนแบ่งของคนอ่ืนท่ีเหลือ” 

   ค าตอบ : ตามคมัภีร์ของพระผูเ้ป็นเจา้  ทรัพยสิ์นของผูต้ายถูกแบ่งเป็น 2520 หน่วย  ซ่ึงเป็นตวัเลขต ่าสุดท่ี
ทุกตวัเลขตั้งแต่หน่ึงถึงเกา้หารไดล้งตวั  และหน่วยเหล่าน้ีแจกจ่ายออกเป็นเจ็ดกอ้น  แต่ละกอ้นจดัสรร
ให้แก่ผูรั้บมรดกแต่ละประเภทตามท่ีกล่าวไวใ้นคมัภีร์  ตวัอยา่งเช่น  ลูกไดรั้บ 9 เท่าของ 60 หน่วย รวม
เป็น 540 หน่วย  ดงันั้นความหมายของวาทะ “เราเพิ่มส่วนแบ่งให้พวกเขาเป็นสองเท่า” คือ  ลูกไดรั้บเพิ่ม
อีก 9 เท่า  ท าให้ลูกไดสิ้ทธ์ิทั้งหมด 18 เท่า  ส่วนท่ีลูกไดเ้พิ่มพิเศษน้ีหกัมาจากส่วนแบ่งของผูรั้บมรดก
ประเภทอ่ืน  ตวัอยา่งเช่น  แมจ้ะลิขิตไวว้า่คู่สมรสไดสิ้ทธ์ิถึง 8 ส่วนซ่ึงเท่ากบั 8 เท่าของ 60 หน่วย  แต่
โดยการจดัสรรใหม่น้ี  หน่ึงเท่าคร่ึงซ่ึงเท่ากบั 90 หน่วยถูกหักออกจากส่วนแบ่งของคู่สมรสและน ามา
จัดสรรให้ลูก  และคล้ายกันในกรณีของผู ้รับมรดกประเภทอ่ืน  ผลก็คือจ านวนทั้ งหมดท่ีหักมา                
เท่ากบั 9 เท่าของ 60 หน่วยท่ีจดัสรรใหลู้ก 

6.  ค าถาม : จ าเป็นหรือไม่ท่ีพ่ีชายน้องชายจะต้องสืบเชื้อสายมาจากท้ังฝ่ายบิดาและมารดาของผู้ตาย  จึงจะมี
สิทธ์ิได้รับส่วนแบ่งมรดก  หรือเพียงแต่มีบิดาหรือมารดาเดียวกันกพ็อ?  
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   ค าตอบ : หากพี่ชายหรือนอ้งชายสืบเช้ือสายมาจากบิดาเดียวกนั  เขาจะไดรั้บส่วนแบ่งมรดกตามท่ีบญัญติั
ไวใ้นคมัภีร์  แต่ถา้เขาสืบเเช้ือสายมาจากมารดาเดียวกนั  เขาจะไดรั้บเพียงสองในสามของสิทธ์ินั้น  อีก
หน่ึงในสามจะตกเป็นของสภายติุธรรม  ค าวนิิจฉยัน้ีใชก้บัพี่สาวนอ้งสาวดว้ยเช่นกนั 

7.  ค าถาม : หน่ึงในข้อก าหนดเก่ียวกับมรดกคือหากผู้ตายไม่มีลูก  ทรัพย์สินท่ีเป็นส่วนแบ่งของลูกจะตกเป็น
ของสภายุติธรรม  ในกรณีท่ีไม่มีผู้ รับมรดกประเภทอ่ืนด้วยเช่น  บิดา  มารดา  พ่ีชายน้องชาย  พ่ีสาว
น้องสาวและครู  ส่วนแบ่งมรดกของพวกเขาจะตกเป็นของสภายติุธรรมด้วยหรือไม่  หรือมีวิธีจัดการแบบ
อ่ืน? 

   ค าตอบ : วจนะศกัด์ิสิทธ์ินั้นเพียงพอ  พระองค์ทรงกล่าวว่าและพระวจนะของพระองค์นั้นประเสริฐ :  
“หากผูต้ายไม่มีลูก  ส่วนแบ่งของลูกให้ตกเป็นของสภายุติธรรม” ฯลฯ และ “หากผูต้ายมีลูกแต่ไม่มีผูรั้บ
มรดกประเภทอ่ืนท่ีระบุไวใ้นคมัภีร์  ลูกจะไดรั้บสองในสามของมรดกนั้น  ส่วนท่ีเหลือหน่ึงในสามจะตก
เป็นของสภายติุธรรม” ฯลฯ  กล่าวคือเม่ือไม่มีลูก  ส่วนแบ่งมรดกของลูกจะตกเป็นของสภายุติธรรม  และ
เม่ือมีลูกแต่ไม่มีผูรั้บมรดกประเภทอ่ืน  สองในสามของมรดกนั้นจะเป็นของลูก  ท่ีเหลือหน่ึงในสามจะ
เป็นของสภายุติธรรม  ค าวินิจฉัยน้ีใช้กบัทั้งกรณีทัว่ไปและเจาะจง  กล่าวคือ  เม่ือใดก็ตามท่ีไม่มีผูรั้บ
มรดกประเภทอ่ืนใด  สองในสามของมรดกของพวกเขาจะเป็นของลูก  ท่ีเหลือหน่ึงในสามจะเป็นของ
สภายติุธรรม 

8.  ค าถาม : เก่ียวกับจ านวนเงินท่ีเป็นฐานของการจ่ายฮูคุคูลลาห์ 
   ค าตอบ : จ านวนเงินท่ีเป็นฐานของการจ่ายฮูคุคูลลาห์คือทองสิบเกา้มิสกลั  กล่าวคือ  เม่ือมีเงินท่ีมีค่าเท่ากบั

จ านวนน้ีจะตอ้งมีการจ่ายฮูคุคูลลาห์  ท านองเดียวกนัจะตอ้งจ่ายฮุคุเม่ือค่าของทรัพยส์มบติัอ่ืนๆ มิใช่
จ านวนสมบติั  มีถึงปริมาณท่ีก าหนดไว ้ การจ่ายฮูคุคูลลาห์ไม่ท ามากกวา่หน่ึงคร้ัง  ตวัอย่างเช่น  บุคคล
หน่ึงหาทองมาไดห้น่ึงพนัมิสกลัและจ่ายฮูคุ  จะไม่ตอ้งจ่ายอีกคร้ังจากจ านวนน้ี  แต่จะจ่ายจากส่ิงท่ีงอกเงย
มาจากจ านวนน้ีเท่านั้น  เช่นจากพาณิชย ์ ธุรกิจและท่ีคลา้ยกนั  เม่ือเงินท่ีเพิ่มข้ึนกล่าวคือเงินก าไรข้ึนมาถึง
จ านวนท่ีก าหนดไว ้ ผูน้ั้นจะตอ้งปฏิบติัตามท่ีพระผูเ้ป็นเจา้มีโองการไว ้ ต่อเม่ือเงินตน้เปล่ียนมือไป  เงิน
จ านวนนั้นจึงจะตอ้งจ่ายฮูคุอีกคร้ังเหมือนกบัคร้ังแรก  พระผูเ้ป็นจุดปฐมทรงสั่งไวว้า่  ฮูคุตอ้งจ่ายจากค่า
ของส่ิงใดก็ตามท่ีผูน้ั้นครอบครอง  กระนั้นในยุคศาสนาท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดน้ี  เราไดย้กเวน้เคร่ืองตกแต่งบา้น  
นัน่คือเคร่ืองตกแต่งบา้นท่ีจ าเป็นและตวัท่ีอยูอ่าศยัเอง 

9.  ค าถาม : อะไรต้องมาก่อน : ฮูคุคูลลาห์  หนีสิ้นของผู้ตาย  หรือค่าใช้จ่ายงานศพและการฝังศพ? 
   ค าตอบ : งานศพและการฝังศพตอ้งมาก่อน  จากนั้นจึงช าระหน้ีสิน  ต่อมาจึงจ่ายฮูคุคูลลาห์  หากทรัพย์

สมบติัของผูต้ายไม่พอท่ีจะช าระหน้ีสินของตน  ทรัพย์สมบติัท่ีเหลือควรน ามาแจกจ่ายเพื่อช าระหน้ี
เหล่าน้ีตามสัดส่วน 

10.  ค าถาม : การโกนศีรษะเป็นข้อห้ามในคีตาบีอัคดัส  แต่บัญชาไว้ในสุเรเย่ฮัจ 
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     ค าตอบ : ทุกคนมีหนา้ท่ีเช่ือฟังคีตาบีอคัดสั  อะไรก็ตามท่ีเปิดเผยไวใ้นคมัภีร์น้ีคือกฎของพระผูเ้ป็นเจา้ใน
หมู่คนรับใชข้องพระองค ์ บทบญัญติัท่ีใหผู้แ้สวงบุญท่ีจะไปยงับา้นศกัด์ิสิทธ์ิโกนศีรษะ  เป็นท่ียกเลิก 

11.  ค าถาม : หากสามีและภรรยามีเพศสัมพันธ์กันระหว่างปีแห่งความอดทน  แล้วท้ังสองกลับหมางเมินกัน
อีกหลังจากนั้น  ท้ังสองต้องเร่ิมต้นนับปีแห่งความอดทนใหม่  หรือว่าน าจ านวนวันก่อนการมี
เพศสัมพันธ์มานับต่อให้ครบปี?  และเม่ือการหย่าร้างเกิดขึน้แล้ว  จ าเป็นหรือไม่ท่ีจะต้องรอต่อไปอีก
ระยะหน่ึง? 
ค าตอบ : หากความเสน่หาฟ้ืนคืนมาระหวา่งสามีและภรรยาในปีแห่งความอดทน  สายสัมพนัธ์ของการ
สมรสยงัคงมีผล  และตอ้งปฏิบติัตามท่ีบญัชาไวใ้นคมัภีร์ของพระผูเ้ป็นเจา้  แต่เม่ือปีแห่งความอดทน
ส้ินสุดลง  และส่ิงท่ีพระผูเ้ป็นเจ้ามีโองการไวบ้ังเกิดข้ึน  ไม่จ  าเป็นต้องรอคอยต่อไปอีกระยะหน่ึง  
เพศสัมพนัธ์ระหวา่งสามีและภรรยาในปีแห่งความอดทนเป็นขอ้ห้าม  ใครท่ีกระท าส่ิงน้ีตอ้งขอการอภยั
จากพระผูเ้ป็นเจา้  และตอ้งจ่ายค่าปรับเป็นทองสิบเกา้มิสกลัใหแ้ก่สภายติุธรรมเป็นการลงโทษ 

12.  ค าถาม : หากเกิดความรังเกียจกันระหว่างเจ้าบ่าวและเจ้าสาวหลังจากท่ีอ่านวจนะส าหรับการสมรสแล้ว  
และมีการจ่ายสินสอดแล้ว  จะหย่าร้างโดยไม่ต้องรอหน่ึงปีแห่งความอดทนได้หรือไม่? 

  ค าตอบ : หลงัจากท่ีอ่านวจนะส าหรับการสมรสและมีการจ่ายสินสอดแลว้  อาจขอหย่าร้างไดโ้ดยชอบ
ธรรม  แต่ตอ้งก่อนจะมีเพศสัมพนัธ์กนั  ในสถานการณ์เช่นน้ีไม่จ  าเป็นตอ้งรอหน่ึงปีแห่งความอดทน  แต่
ไม่อนุญาตใหมี้การคืนสินสอด 

13.  ค าถาม : ความยินยอมจากบิดามารดาของท้ังสองฝ่ายเป็นเง่ือนไขส าหรับการสมรส  หรือยินยอมโดย
บิดามารดาของฝ่ายเดียวกพ็อ?  กฎนีใ้ช้กับสาวบริสุทธ์ิเท่าน้ันหรือใช้กับคนอ่ืนด้วยเช่นกัน? 

      ค าตอบ : การสมรสข้ึนกบัความยนิยอมของบิดามารดาของทั้งสองฝ่ายท่ีจะสมรสกนั  และในแง่น้ีแลว้ไม่
วา่เจา้สาวจะเป็นสาวบริสุทธ์ิหรือไม่ก็ไม่ต่างกนั   

14.  ค าถาม : ศาสนิกชนได้รับบัญชาให้หันหน้าไปทางเกบเบรขณะท่ีสวดบทอธิษฐานบังคับ  พวกเขาควร
หันไปทางทิศไหนเวลาสวดบทอธิษฐานอ่ืนๆ? 

    ค าตอบ : การหนัหนา้ไปทางเกบเบรเป็นเง่ือนไขท่ีตายตวัส าหรับการสวดบทอธิษฐานบงัคบั  แต่ส าหรับ
บทอธิษฐานอ่ืนๆ  ผูน้ั้นอาจถือตามท่ีพระผูเ้ป็นนายผูท้รงปรานีเปิดเผยไวใ้นคมัภีร์โกรอ่าน : “ไม่วา่เจา้จะ
หนัไปทางไหน  ก็มีพระพกัตร์ของพระผูเ้ป็นเจา้อยู”่ 

15.  ค าถาม : เก่ียวกับการระลึกถึงพระผู้เป็นเจ้าในมาชเรโกล อซัการ์ “ยามรุ่งอรุณ” 
     ค าตอบ : แมค้มัภีร์ของพระผูเ้ป็นเจา้ใชค้  าวา่ “ยามรุ่งอรุณ”  เวลาท่ีพระผูเ้ป็นเจา้ยอมรับคือตอนเชา้ตรู่ท่ีสุด  

ระหวา่งเชา้ตรู่และดวงอาทิตยข้ึ์น  และไปถึงสองชัว่โมงหลงัดวงอาทิตยข้ึ์น 

16.  ค าถาม : บทบัญญติัท่ีว่าร่างของผู้ตายไม่ควรถูกเคล่ือนย้ายไปไกลกว่าระยะทางเดินทางหน่ึงช่ัวโมง  ใช้
กับการเดินทางท้ังทางบกและทางทะเลหรือไม่? 
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     ค าตอบ : บญัชาน้ีใช้กบัระยะทางทั้งทางบกและทางทะเล  ไม่วา่จะเป็นหน่ึงชัว่โมงโดยเรือไอน ้ าหรือ
รถไฟ  เจตนาคือเวลาหน่ึงชัว่โมงไม่วา่จะเคล่ือนยา้ยโดยวธีิใด  อยา่งไรก็ตามยิ่งฝังเร็วเท่าไรก็ยิ่งเหมาะสม
และเป็นท่ียอมรับ 

17.  ค าถาม : เม่ือพบทรัพย์สินท่ีสูญหายไป  ควรปฏิบัติตามขัน้ตอนอย่างไร? 
     ค าตอบ : หากพบทรัพยสิ์นนั้นในเมืองจะตอ้งให้ผูป้ระกาศของเมืองประกาศการพบนั้น  และเม่ือพบ

เจา้ของก็ควรมอบให้เขา  ไม่เช่นนั้นแลว้ผูท่ี้พบทรัพยสิ์นนั้นควรรอหน่ึงปี  หากระหวา่งหน่ึงปีน้ีรู้วา่ใคร
เป็นเจ้าของ  ผูพ้บควรได้รับค่าธรรมเนียมส าหรับผูป้ระกาศจากเจ้าของและคืนทรัพย์สินนั้นให้เขา  
ต่อเม่ือหน่ึงปีผ่านไปโดยไม่รู้ว่าใครเป็นเจา้ของ  ผูพ้บสามารถครอบครองทรัพยสิ์นนั้นได ้ หากค่าของ
ทรัพยสิ์นนั้นนอ้ยกวา่หรือเท่ากบัค่าธรรมเนียมของผูป้ระกาศ  ผูพ้บควรรอหน่ึงวนันบัจากเวลาท่ีพบ  และ
เม่ือส้ินสุดหน่ึงวนัหากยงัไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของ  เขาสามารถใช้ทรัพย์สินนั้นได้  และในกรณีท่ีพบ
ทรัพย์สินในพื้นท่ีท่ีไม่มีคนอาศยั  ผูพ้บควรรอสามวนั  ซ่ึงเม่ือผ่านไปสามวนัแล้วยงัไม่รู้ว่าใครเป็น
เจา้ของ  เขามีอิสระท่ีจะครอบครองส่ิงท่ีพบ 

18.  ค าถาม : เก่ียวกับการช าระมือและใบหน้า  ตัวอย่างเช่น  หากบุคคลหน่ึงพ่ึงอาบน า้ท่ัวร่างกาย  เขายัง
จะต้องช าระมือและใบหน้าอีกหรือไม่? 

     ค าตอบ : บทบญัญติัเก่ียวกบัช าระมือและใบหนา้จะตอ้งปฏิบติัไม่วา่ในกรณีใด 

19.  ค าถาม : หากบุคคลหน่ึงวางแผนจะอพยพออกจากประเทศของตน  และภรรยาของเขาคัดค้าน  และการ
ตกลงกันไม่ได้นีล้งเอยท่ีการหย่าร้าง  หากการเตรียมการเดินทางของเขายืดไปจนกระท่ังหน่ึงปีผ่านไป  
ช่วงเวลานีถื้อว่าเป็นปีแห่งความอดทนหรือไม่  หรือถือว่าวันท่ีสามีและภรรยาแยกจากกันเป็นจุดเร่ิมต้น
ของปีดังกล่าว? 

    ค าตอบ : จุดเร่ิมตน้ส าหรับการนบัคือวนัท่ีสามีและภรรยาแยกจากกนั  และดงันั้นหากทั้งสองแยกกนัอยู่
หน่ึงปีก่อนท่ีสามีจะจากไป  และหากสุคนธรสแห่งความเสน่หาไม่หวนคืนมาระหวา่งสามีและภรรยา  ก็
หย่าร้างกันได้  มิฉะนั้นแล้วตอ้งเร่ิมนับจากวนัท่ีสามีจากไป  และปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีแจงไวใ้นคีตา
บีอคัดสั 

20.  ค าถาม : เก่ียวกับอายท่ีุบรรลุวฒิุภาวะในแง่ของหน้าท่ีทางศาสนา 
  ค าตอบ : อายท่ีุบรรลุวฒิุภาวะคือสิบหา้ปีทั้งชายและหญิง 

21.  ค าถาม : เก่ียวกับวจนะศักด์ิสิทธ์ิ : “ระหว่างเดินทาง  หากเจ้าหยุดพักในบริเวณท่ีปลอดภัย...จงหมอบ
ราบลงหน่ึงคร้ังแทนบทอธิษฐานบังคับท่ีไม่ได้สวดแต่ละคร้ัง...” 

     ค าตอบ : การหมอบราบน้ีเป็นการชดเชยบทอธิษฐานบงัคบัท่ีไม่ไดส้วดในระหวา่งเดินทางและเพราะวา่
สถานการณ์ไม่ปลอดภยั  เม่ือถึงเวลาอธิษฐานหากผูเ้ดินทางพบวา่ตนเองพกัอยู่ในสถานท่ีปลอดภยั  เขา
ควรสวดบทอธิษฐานนั้น  ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการหมอบราบชดเชยน้ีใชก้บัทั้งท่ีบา้นและระหวา่งเดินทาง 



ฉบบัแปลอยา่งไม่เป็นทางการ 

Provisional Translation 

68 

 

22.  ค าถาม : เก่ียวกับนิยามของการเดินทาง      
      ค าตอบ : นิยามของการเดินทางคือเกา้ชัว่โมงตามนาฬิกา  หากผูเ้ดินทางหยดุ ณ สถานท่ีแห่งหน่ึง และคิด

วา่จะอยู่ท่ีนัน่ไม่น้อยกว่าหน่ึงเดือนตามการนบัของคมัภีร์บายนั  เป็นหนา้ท่ีของเขาท่ีจะถือศีลอด  แต่ถา้
นอ้ยกวา่หน่ึงเดือน  เขาไดรั้บการยกเวน้จากการถือศีลอด  หากในช่วงเวลาท่ีถือศีลอดเขามาถึงสถานท่ีท่ี
เขาจะอยูเ่ป็นเวลาหน่ึงเดือนตามคมัภีร์บายนั  เขาไม่ควรถือศีลอดจนกระทัง่สามวนัจะผ่านไป  หลงัจาก
นั้นใหถื้อศีลอดตลอดช่วงเวลาท่ีเหลือ  แต่ถา้หากเขามาถึงบา้นของตนซ่ึงเป็นท่ีอาศยัถาวร  เขาตอ้งเร่ิมถือ
ศีลอดในวนัแรกหลงัจากท่ีมาถึง  

23.  ค าถาม : เก่ียวกับการลงโทษชายหญิงท่ีมีชู้ 
     ค าตอบ : จะตอ้งจ่ายเกา้มิสกลัส าหรับการกระท าผิดคร้ังแรก  สิบแปดมิสกลัส าหรับคร้ังท่ีสอง  สามสิบ

หกส าหรับคร้ังท่ีสาม  และเป็นเช่นน้ีต่อไปคือค่าปรับคร้ังต่อไปจะเป็นสองเท่าของคร้ังก่อน  น ้ าหนกัหน่ึง
มิสกลัเท่ากบัสิบเกา้โนคทตามท่ีคมัภีร์บายนัระบุไว ้

24.  ค าถาม : เก่ียวกับการล่าสัตว์ 
     ค าตอบ : พระองคท์รงกล่าววา่  ความประเสริฐจงมีแด่พระองค ์“หากเจา้ล่าสัตยโ์ดยการใชส้ัตวป่์าหรือนก

ล่าเหยือ่” หรือสัตวอ่ื์นๆ  วิธีการอ่ืนเช่นคนัธนูและลูกธนู  ปืน  และอุปกรณ์ท่ีคลา้ยกนัท่ีใชใ้นการล่าสัตว ์ 
ถือวา่อยูใ่นข่ายเดียวกนั  อยา่งไรก็ตามหากใชก้บัดกัและสัตวต์ายก่อนท่ีจะไปถึง  เป็นส่ิงไม่ถูกกฎหมายท่ี
จะบริโภคสัตวน์ั้น 

25.  ค าถาม : เก่ียวกับการไปแสวงบุญ 
     ค าตอบ : เป็นหนา้ท่ีอยา่งหน่ึงท่ีจะตอ้งไปแสวงบุญท่ีบา้นศกัด์ิสิทธ์ิหน่ึงในสองหลงัท่ีมีอยู ่ แต่จะเลือกไป

บา้นไหนแลว้แต่ผูแ้สวงบุญจะตดัสินใจ 

26.  ค าถาม : เก่ียวกับสินสอด 
     ค าตอบ : เก่ียวกบัสินสอด  ความพึงพอใจกบัขั้นต ่าหมายถึงเงินสิบเกา้มิสกลั 

27.  ค าถาม : เก่ียวกับวจนะศักด์ิสิทธ์ิ :“อย่างไรกต็ามหากมีข่าวการตาย...ของสามีมาถึงเธอ” ฯลฯ 
    ค าตอบ : เก่ียวกบัการรอ “จ านวนเดือนท่ีก าหนดไว”้ หมายถึงช่วงเวลาเกา้เดือน 

28.  ค าถาม : เช่นกันมีการสอบถามเก่ียวกับส่วนแบ่งมรดกของครู 
    ค าตอบ : หากครูเสียชีวติไปแลว้  หน่ึงในสามของส่วนแบ่งของครูจะตกเป็นของสภายติุธรรม  และท่ีเหลือ

สองในสามจะเป็นของลูกของผูต้าย  มิใช่ลูกของครู 

29.  ค าถาม : เช่นกันมีการสอบถามเก่ียวกับการไปแสวงบุญ 
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     ค าตอบ : การไปแสวงบุญท่ีบา้นศกัด์ิสิทธ์ิท่ีบญัชาไว ้ หมายถึงบา้นท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดในแบกแดดและบา้น
ของพระผูเ้ป็นจุดปฐมในชีราซ  การไปแสวงบุญบา้นหลงัใดหลงัหน่ึงน้ีถือว่าเพียงพอ  ดงัน้ีพวกเขาอาจ
ไปแสวงบุญท่ีบา้นท่ีใกลก้บัสถานท่ีท่ีตนอาศยั 

30.  ค าถาม : เก่ียวกับวจนะ “ผู้ ท่ีอยากมีหญิงรับใช้มารับใช้ตนกท็ าได้ตามควร” 
     ค าตอบ : น้ีหมายถึงเฉพาะการรับใชท่ี้คนรับใชช้นชั้นอ่ืนๆ ก็ท าได ้ไม่วา่จะเยาวว์ยัหรือสูงวยั  เพื่อแลกกบั

ค่าจา้ง  หญิงรับใชด้งักล่าวมีอิสระท่ีจะเลือกสามีในเวลาใดก็ตามท่ีเธอปรารถนา  เพราะเป็นขอ้ห้ามมิให้มี
การซ้ือผูห้ญิง  และมิใหผู้ช้ายมีภรรยามากกวา่สองคน 

31.  ค าถาม : เก่ียวกับวจนะศักด์ิสิทธ์ิ : “พระผู้เป็นนายทรงห้ามวิธีปฏิบัติท่ีเจ้าเคยใช้เม่ือเจ้าได้หย่าผู้หญิงคน
หน่ึงสามคร้ัง” 

     ค าตอบ : น้ีเป็นการพาดพิงถึงกฎเม่ือแต่ก่อนท่ีให้ชายคนหน่ึงจะตอ้งสมรสกบัหญิงดงักล่าว  ก่อนท่ีหญิง
นั้นจะสมรสกบัสามีเก่าของเธอไดอี้กคร้ัง  วธีิปฏิบติัเช่นน้ีถูกหา้มในคตัาบีอคัดสั 

32.  ค าถาม : เก่ียวกับการปฏิสังขรณ์และการอารักษ์บ้านสองหลังท่ีอยู่  ณ ต าแหน่งแฝด  และสถานท่ีอ่ืนๆ 
ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของบัลลังก์ 

    ค าตอบ : บา้นสองหลงัน้ีหมายถึงบา้นท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดและบา้นของพระผูเ้ป็นจุดปฐม  ส าหรับสถานท่ีอ่ืนๆ   
ประชาชนในพื้นท่ีท่ีเป็นท่ีตั้งของสถานท่ีเหล่านั้น  สามารถเลือกอารักษแ์ต่ละบา้นท่ีเป็นท่ีตั้งของบลัลงัก ์ 
หรือเลือกอารักษบ์า้นหลงัใดหลงัหน่ึง 

33.  ค าถาม : เช่นกันมีการสอบถามเก่ียวกับมรดกของครู 
     ค าตอบ : หากครูไม่ใช่ประชาชนแห่งบาฮา  เขาไม่ไดรั้บมรดก  หากมีครูหลายคน  ส่วนแบ่งนั้นควรแบ่ง

ให้ครูเท่าๆ กนั  หากครูเสียชีวิตไปแลว้  ลูกของครูไม่ไดรั้บมรดกแทน  แต่สองในสามของมรดกนั้นจะ
เป็นของลูกๆ ของเจา้ของทรัพยสิ์น  และท่ีเหลือหน่ึงในสามจะเป็นของสภายติุธรรม 

34.  ค าถาม : เก่ียวกับท่ีอยู่อาศัยท่ีมอบให้ลูกชายเท่านั้น 
     ค าตอบ : หากมีท่ีอยูอ่าศยัหลายแห่ง  จะถือเอาท่ีงดงามและวจิิตรท่ีสุด  ท่ีอยูอ่าศยัท่ีเหลือให้แจกจ่ายในหมู่

ผูรั้บมรดกทั้งหมดเช่นเดียวกบัทรัพยส์มบติัอ่ืนๆ  ทายาทคนใดในประเภทใดก็ตามท่ีอยู่นอกศาสนาของ
พระผูเ้ป็นเจา้  ถูกนบัวา่ไม่มีและไม่ไดรั้บมรดก 

35.  ค าถาม : เก่ียวกับนอร์รูซ 
     ค าตอบ : เทศกาลนอร์รูซตรงกบัวนัท่ีดวงอาทิตยเ์ขา้สู่จกัรราศีแอรี (วสันตวิษุวัตในซีกโลกตอนเหนือ) แมว้า่

จะเกิดข้ึนไม่ถึงหน่ึงนาทีก่อนดวงอาทิตยต์ก 

36.  ค าถาม : หากวนัครบรอบวันประสูติแฝดวันใดวันหน่ึง  หรือครบรอบวันประกาศพันธกิจของพระบ๊อบ
ตรงกับวนัถือศีลอด  จะท าอย่างไร? 
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    ค าตอบ : หากงานฉลองวนัประสูติแฝดหรือวนัประกาศพนัธกิจของพระบ๊อบอยูใ่นเดือนถือศีลอด  ค า
บญัชาใหถื้อศีลอดจะไม่บงัคบัใชใ้นวนันั้น 

37.  ค าถาม : ในบทบัญญัติศักด์ิสิทธ์ิท่ีใช้จัดการมรดก  ท่ีอยู่อาศัยและเส้ือผ้าของผู้ตายถูกจัดสรรให้ลูกชาย  
ข้อก าหนดนีห้มายถึงถึงทรัพย์สินของบิดาเท่านั้น  หรือใช้กับทรัพย์สินของมารดาด้วย? 

    ค าตอบ : เส้ือผา้ท่ีใชแ้ลว้ของมารดาควรแบ่งให้ลูกสาวเท่าๆ กนั  แต่ทรัพยสิ์นของมารดาท่ีเหลือรวมทั้ง
บา้นและท่ีดิน  เพชรพลอย  และเส้ือผา้ท่ียงัไม่ได้ใช้  จะตอ้งแจกจ่ายให้ผูรั้บมรดกทุกคนตามวิธีการท่ี
เปิดเผยไวใ้นคีตาบีอคัดสั  อยา่งไรก็ตามหากผูต้ายไม่มีลูกสาว  ทรัพยสิ์นทั้งหมดของเธอตอ้งแบ่งตามวิธี
ท่ีระบุไวส้ าหรับผูช้ายในพระธรรมศกัด์ิสิทธ์ิ 

38.  ค าถาม : เก่ียวกับการหย่าร้างท่ีจะต้องรอปีแห่งความอดทนก่อน  หากฝ่ายหน่ึงเพียงฝ่ายเดียวปรารถนา
จะคืนดี  จะท าอย่างไร? 

     ค าตอบ : ตามบทบญัญติัท่ีเปิดเผยไวใ้นคีตาบีอคัดสั  ทั้งสองฝ่ายตอ้งพึงพอใจ  การกลบัมาอยูร่่วมกนัจะ
ท าไม่ไดน้อกจากทั้งสองจะเตม็ใจ 

39.  ค าถาม : เก่ียวกับสินสอด  จะเป็นอย่างไรหากเจ้าบ่าวไม่สามารถจ่ายสินสอดครบจ านวน  แต่ให้หนังสือ
สัญญาการจ่ายอย่างเป็นทางการแก่เจ้าสาว ณ เวลาท่ีท าพิธีสมรสด้วยความเข้าใจว่า   เขาจะท าตามสัญญา
นั้นเม่ือเขาสามารถท าได้? 

     ค าตอบ : พระผูเ้ป็นบ่อเกิดแห่งอ านาจอนุญาตใหใ้ชว้ธีิปฏิบติัน้ีได ้

40.  ค าถาม : หากในระหว่างปีแห่งความอดทน  สุคนธรสแห่งความเสน่หาฟ้ืนคืนมา  แต่กต็ามมาด้วยความ
รังเกียจกัน  และสามีภรรยารู้สึกเสน่หาสลับกับรังเกียจกันตลอดปี  และปีแห่งความอดทนส้ินสุดท่ีความ
รังเกียจกัน  จะให้หย่าร้างกันได้หรือไม่? 

     ค าตอบ : ในแต่ละกรณีเม่ือใดก็ตามท่ีเกิดความรังเกียจกนั  ปีแห่งความอดทนเร่ิมตน้ในวนันั้น  และตอ้ง
ใหค้รบหน่ึงปีบริบูรณ์ 

41.  ค าถาม : ท่ีอยู่อาศัยและเส้ือผ้าของผู้ตายจะต้องมอบให้แก่ลูกชาย  มิใช่ลูกสาวหรือทายาทคนอ่ืนๆ  หาก
ผู้ตายไม่มีลูกชายจะท าอย่างไร? 

     ค าตอบ : พระองคก์ล่าววา่  ความประเสริฐจงมีแด่พระองค ์: “หากผูต้ายไม่มีลูก  ส่วนแบ่งของลูกจะตก
เป็นของสภายุติธรรม...”  ตามวจนะศกัด์ิสิทธ์ิน้ี  ท่ีอยู่อาศยัและเส้ือผา้ของผูต้ายจะตกเป็นของสภา
ยติุธรรม 

42.  ค าถาม : บทบัญญัติฮูคุคูลลาห์ถูกเปิดเผยไว้ในคีตาบีอัคดัส  ท่ีอยู่อาศัยพร้อมกับส่ิงติดตั้งและเคร่ือง
ตกแต่งท่ีจ าเป็น  ถกูนับว่าเป็นทรัพย์สินท่ีจะต้องจ่ายฮูคุหรือไม่  หรือเป็นอย่างอ่ืน? 

     ค าตอบ: ในกฎท่ีเปิดเผยเป็นภาษาเปอร์เซีย  เราบญัญติัไวว้า่ในยุคศาสนาท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดน้ี  ท่ีอยูอ่าศยัและ
เคร่ืองตกแต่งบา้นไดรั้บการยกเวน้  กล่าวคือเคร่ืองตกแต่งท่ีจ าเป็น 



ฉบบัแปลอยา่งไม่เป็นทางการ 

Provisional Translation 

71 

 

43.  ค าถาม : เก่ียวกับการหมัน้เดก็หญิงก่อนบรรลุวฒิุภาวะ 
     ค าตอบ : พระผูเ้ป็นบ่อเกิดแห่งอ านาจประกาศไวว้า่  วธีิปฏิบติัเช่นน้ีไม่ถูกกฎหมาย  และไม่ถูกกฎหมายท่ี

จะประกาศการสมรสมากกวา่เกา้สิบหา้วนัก่อนพิธีแต่งงาน 

44.  ค าถาม : ตัวอย่างเช่น  หากบุคคลหน่ึงมีหน่ึงร้อยโทมาน  จ่ายฮูคุจากเงินจ านวนนี้  แล้วสูญเงินคร่ึงหน่ึง
ของจ านวนนีไ้ปในธุรกิจท่ีไม่ประสบความส าเร็จ  จากนั้นเงินท่ีอยู่ในมือเพ่ิมขึน้มาโดยการค้าถึงจ านวนท่ี
ต้องจ่ายฮูคุ  บุคคลนีจ้ะต้องจ่ายฮูคุหรือไม่? 

     ค าตอบ : ในกรณีเช่นน้ีไม่ตอ้งจ่ายฮูคุ 

45.  ค าถาม : หลังจากท่ีจ่ายฮูคุแล้ว  หากจ านวนเงินหน่ึงร้อยโทมานเดียวกันนีสู้ญไปหมด  แต่ต่อมาได้มาอีก
โดยการค้าและธุรกิจ  จะต้องจ่ายฮูคุเป็นคร้ังท่ีสองหรือไม่? 

     ค าตอบ : ในกรณีน้ีเช่นกนัไม่จ  าเป็นตอ้งจ่ายฮูคุ 

46.  ค าถาม : เก่ียวกับวจนะศักด์ิสิทธ์ิ “พระผู้เป็นเจ้าทรงบญัญติัชีวิตสมรสแก่เจ้า” บทบัญญตินีเ้ป็นข้อบังคับ
หรือไม่? 

    ค าตอบ : ไม่ใช่ขอ้บงัคบั 

47.  ค าถาม : สมมุติว่าชายคนหน่ึงสมรสกับหญิงคนหน่ึงโดยเช่ือว่าเธอเป็นสาวพรหมจารี  และเขาได้จ่าย
สินสอดให้เธอ  แต่เม่ือเวลามีเพศสัมพันธ์เป็นท่ีประจักษ์ว่าเธอมิได้เป็นสาวพรหมจารี  จะต้องคืน
ค่าใช้จ่ายและสินสอดหรือไม่?  และถ้าหากเง่ือนไขของการสมรสขึน้กับความเป็นพรหมจารี  การไม่
บรรลุเง่ือนไขนีจ้ะท าให้ส่ิงท่ีก าหนดไว้ตามเง่ือนไขเป็นโมฆะหรือไม่? 

     ค าตอบ : ในกรณีน้ีเรียกค่าใช้จ่ายและสินสอดคืนได ้ การไม่บรรลุเง่ือนไขน้ีท าให้ส่ิงท่ีก าหนดไวต้าม
เง่ือนไขเป็นโมฆะ  อย่างไรก็ตามการปกปิดและให้อภยัเร่ืองน้ีคู่ควรกบัรางวลัอนัเหลือลน้ในสายตาของ
พระผูเ้ป็นเจา้ 

48.  ค าถาม : “เจ้าได้รับบัญชาให้จัดงานฉลอง...”  บัญชานีเ้ป็นบทบังคับหรือไม่? 
     ค าตอบ : ไม่ใช่บทบงัคบั 

49.  ค าถาม : เก่ียวกับบทลงโทษการมีชู้  การร่วมเพศทางทวารหนัก  การขโมย  และความหนักเบาของการ
ลงโทษ 

     ค าตอบ : การก าหนดความหนกัเบาของบทลงโทษอยูท่ี่สภายติุธรรม 

50.  ค าถาม : เก่ียวกับการสมรสกับญาติพ่ีน้องว่าเป็นเร่ืองท่ีชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ 
     ค าตอบ : ท  านองเดียวกนัเร่ืองน้ีอยูท่ี่บรรดาผูพ้ิทกัษข์องสภายติุธรรม 

51.  ค าถาม : เก่ียวกับการช าระมือและใบหน้าท่ีเปิดเผยไว้ว่า : “ผู้ ท่ีหาน า้ส าหรับช าระมือและใบหน้าไม่ได้  
ขอให้สวดวจนะเหล่านีห้้าคร้ัง ‘ในนามของพระผู้ เป็นเจ้า  พระผู้ทรงความบริสุทธ์ิท่ีสุด พระผู้ทรงความ
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บริสุทธ์ิท่ีสุด’”  เป็นท่ีอนุญาตหรือไม่ท่ีจะสวดวจนะเหล่านีใ้นเวลาหนาวจัด  หรือหากมือและใบหน้ามี
แผล? 

    ค าตอบ : ในเวลาหนาวจดัอาจใชน้ ้าอุ่น  หากมีแผลบนใบหนา้หรือมือ  หรือมีเหตุผลอ่ืนเช่นความเจ็บปวด
ซ่ึงจะเป็นอนัตรายหากใชน้ ้า  ผูน้ั้นสามารถสวดวจนะท่ีบญัญติัไวน้ี้แทนการช าระมือและใบหนา้ได ้

52.  ค าถาม : การสวดวจนะท่ีเปิดเผยไว้แทนบทอธิษฐานแห่งสัญลักษณ์  เป็นเร่ืองบังคับหรือไม่? 
     ค าตอบ : ไม่ใช่เร่ืองบงัคบั 

53.  ค าถาม : เก่ียวกับมรดก  เม่ือมีพ่ีน้องร่วมบิดามารดา  พ่ีน้องร่วมมารดาอย่างเดียวจะได้รับส่วนแบ่งมรดก
หรือไม่? 

     ค าตอบ : พวกเขาไม่ไดรั้บ 

54.  ค าถาม : พระองค์ทรงกล่าวว่า  ความประเสริฐจงมีแด่พระองค์ : “หากลูกชายของผู้ตายเสียชีวิตไปก่อน
ผู้ตายและมีลูกท่ียงัอยู่   ลูกจะได้รับมรดกท่ีเป็นส่วนแบ่งของบิดา...”  หากลูกสาวเสียชีวิตไปก่อนบิดาของ
เธอ  จะท าอย่างไร? 

     ค าตอบ : ส่วนแบ่งมรดกของเธอจะถูกน ามาแจกจ่ายในหมู่ผูรั้บมรดกเจด็ประเภทตามบญัญติัของคมัภีร์ 

55.  ค าถาม : หากผู้ตายเป็นหญิง  ส่วนแบ่งมรดกของ “ภรรยา” จะมอบให้ใคร? 
     ค าตอบ : ส่วนแบ่งมรดกของ “ภรรยา” ถูกจดัสรรใหส้ามี 

56.  ค าถาม : เก่ียวกับการห่อร่างของผู้ตายท่ีมีโองการว่าให้ใช้ห้าผืน : ห้าผืนนีห้มายถึงผ้าห้าผืนท่ีใช้กันมา
ตามธรรมเนียม  หรือผ้าห่อศพท่ียาวจากศีรษะจรดเท้าห้าผืนหุ้มซ้อนกัน 

     ค าตอบ : เจตนาคือการใชผ้า้หา้ผนื 

57.  ค าถาม : เก่ียวกับวจนะบางตอนท่ีไม่ตรงกัน 
    ค าตอบ : หลายธรรมจารึกถูกเปิดเผยและส่งไปโดยไม่มีการตรวจสอบหรือทบทวน  ต่อมาซ่ึงเป็นไปตาม

บญัชา  ธรรมจารึกทั้งหลายจึงถูกน ามาอ่านอีกคร้ัง ณ เบ้ืองหนา้ของพระองค ์ และถูกปรับให้เขา้กบัหลกั
ไวยากรณ์ท่ีประชาชนใช้กนัอยู่  เพื่อป้องกนัการหาเร่ืองของศตัรูศาสนา  อีกเหตุผลหน่ึงของวิธีปฏิบติั
เช่นน้ีคือ  ส านวนใหม่ท่ีเร่ิมโดยพระผูเ้สด็จน ามาก่อน  ขอให้ดวงวิญญาณของทุกคนนอกจากพระองค ์ 
สละเพื่อเห็นแก่พระองค ์ มีความยดืหยุน่มากในการยดึหลกัไวยากรณ์  ดงันั้นวจนะศกัด์ิสิทธ์ิจึงถูกเปิดเผย
ดว้ยส านวนท่ีส่วนใหญ่เขา้กบัภาษาท่ีใชก้นัอยูท่ ัว่ไป  เพื่อให้ง่ายต่อการเขา้ใจและแสดงออกไดอ้ยา่งรวบ
รัด 

58.  ค าถาม : เก่ียวกับวจนะศักด์ิสิทธ์ิ : “ระหว่างเดินทางหากเจ้าหยุดพักในท่ีปลอดภัย...จงหมอบราบลง
หน่ึงคร้ังแทนบทอธิษฐานบังคับท่ีไม่ได้สวดแต่ละคร้ัง” : นีเ้ป็นการชดเชยบทอธิษฐานบังคับท่ีไม่ได้สวด
เพราะสภาพแวดล้อมไม่ปลอดภัย  หรือให้งดบทอธิษฐานบังคับไปเลยระหว่างเดินทาง  แล้วใช้การหมอบ
ราบแทน? 
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    ค าตอบ : เม่ือถึงเวลาสวดบทอธิษฐานบงัคบัหากไม่มีความปลอดภยั  ผูน้ั้นควรหมอบราบลงหน่ึงคร้ังแทน
บทอธิษฐานบงัคบัท่ีไม่ไดส้วดแต่ละคร้ังเม่ือไปถึงบริเวณท่ีปลอดภยั  และหลงัจากการหมอบราบคร้ัง
สุดทา้ย  ให้นัง่ขดัสมาธิและอ่านวจนะท่ีระบุไว ้ หากมีสถานท่ีปลอดภยัไม่งดบทอธิษฐานบงัคบัระหวา่ง
เดินทาง 

59.  ค าถาม : หลังจากท่ีผู้เดินทางหยดุพัก  หากเป็นเวลาส าหรับบทอธิษฐานบังคับ  เขาควรสวดบทอธิษฐาน
นั้นหรือหมอบราบแทนการสวด? 

     ค าตอบ : เวน้แต่ในสภาพแวดลอ้มท่ีไม่ปลอดภยั  ไม่อนุญาตใหง้ดบทอธิษฐานบงัคบั 

60.  ค าถาม : หากไม่ได้สวดบทอธิษฐานบังคับหลายคร้ัง  และจ าเป็นต้องหมอบราบหลายคร้ัง  จะต้องสวด
วจนะหลังจากการหมอบราบชดเชยแต่ละคร้ังหรือไม่ 

     ค าตอบ : การสวดวจนะท่ีระบุไวห้ลงัจากการหมอบราบคร้ังสุดทา้ยเป็นการเพียงพอ  การหมอบราบหลาย
คร้ังไม่จ  าเป็นตอ้งสวดวจนะซ ้ ากนัหลายคร้ัง 

61.  ค าถาม : หากไม่ได้สวดบทอธิษฐานบังคับขณะอยู่ ท่ีบ้าน  จะต้องชดเชยโดยการหมอบราบหรือไม่? 
     ค าตอบ : ในการตอบค าถามก่อนหนา้น้ี  เป็นท่ีลิขิตไวว้า่ : “ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการหมอบราบชดเชยน้ีใช้

กบัทั้งท่ีบา้นและระหวา่งเดินทาง” 

62.  ค าถาม : หากผู้นั้นได้ช าระมือและใบหน้าด้วยจุดประสงค์อ่ืนแล้วถึงเวลาสวดบทอธิษฐานบังคับ  การ
ช าระมือและใบหน้าคร้ังนั้นเพียงพอหรือไม่  หรือจะต้องท าใหม่? 

     ค าตอบ : การช าระมือและใบหนา้นั้นเพียงพอ  และไม่จ  าเป็นตอ้งท าใหม่ 

63.  ค าถาม : ในคีตาบีอัคดัส  บทอธิษฐานบังคับถูกบัญชาไว้ประกอบด้วยเก้ารัคอาห์  ให้สวดเวลาเท่ียงวัน  
เวลาเช้าและค า่  แต่ธรรมจารึกท่ีลิขิตบทอธิษฐานบังคับ (ท่ีใช้กันอยู่เวลานี)้ ดูเหมือนว่าต่างจากนี ้

     ค าตอบ : ส่ิงท่ีเปิดเผยไวใ้นคีตาบีอคัดสัเป็นบทอธิษฐานบงัคบัท่ีต่างกนั  ไม่ก่ีปีก่อนบทบญัญติัจ านวน
หน่ึงของคีตาบีอคัดสั  รวมทั้งบทอธิษฐานบงัคบับทน้ี  ถูกบนัทึกแยกไวต่้างหากดว้ยเหตุผลท่ีรอบคอบ  
และส่งไปพร้อมกบัธรรมลิขิตศกัด์ิสิทธ์ิอ่ืนๆ  เพื่อการอารักษแ์ละคุม้ครอง  ต่อมาบทอธิษฐานบงัคบัสาม
บทน้ีจึงถูกเปิดเผย 

64.  ค าถาม : ในการก าหนดเวลา  เป็นท่ีอนุญาตหรือไม่ท่ีจะถือตามนาฬิกาแขวนและนาฬิกาข้อมือ? 
     ค าตอบ : เป็นท่ีอนุญาตท่ีจะถือตามนาฬิกาแขวนและนาฬิกาขอ้มือ 

65.  ค าถาม : ในธรรมจารึกท่ีลิขิตบทอธิษฐานบังคับมีสามบทเปิดเผยไว้  จ าเป็นหรือไม่ท่ีจะต้องสวดท้ังสาม
บท? 

     ค าตอบ : เป็นท่ีบญัชาไวใ้หส้วดหน่ึงในสามบทน้ี  ไม่วา่จะสวดบทไหนก็เพียงพอ 
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66.  ค าถาม : การช าระมือและใบหน้าส าหรับการอธิษฐานตอนเช้ายังคงมีผลส าหรับการอธิษฐานตอนเท่ียง
หรือไม่?  และท านองเดียวกันการช าระมือและใบหน้าตอนเท่ียงยงัคงมีผลในตอนค า่หรือไม่? 

     ค าตอบ : การช าระมือและใบหนา้เช่ือมโยงกบับทอธิษฐานบงัคบัท่ีจะสวด  และตอ้งท าใหม่ส าหรับการ
อธิษฐานแต่ละคร้ัง 

67.  ค าถาม : เก่ียวกับบทอธิษฐานบังคับบทยาวซ่ึงจ าเป็นต้องยืนขึน้และ “หันไปหาพระผู้ เป็นเจ้า” นี้ดู
เหมือนจะบ่งบอกว่าไม่จ าเป็นต้องหันหน้าไปหาเกบเบร  ใช่หรือไม่? 

     ค าตอบ : นัน่หมายถึงเกบเบร 

68.  ค าถาม : เก่ียวกับวจนะศักด์ิสิทธ์ิ : “จงสวดวจนะของพระผู้เป็นเจ้าทุกเช้าค า่” 
     ค าตอบ : ความหมายคือทุกส่ิงท่ีส่งมาจากนภาแห่งวาทะของพระผูเ้ป็นเจา้  ส่ิงท่ีจ  าเป็นและส าคญัท่ีสุดคือ  

ความกระตือรือร้นและความรักของดวงวิญญาณท่ีวิสุทธ์ิท่ีจะอ่านพระวจนะของพระผูเ้ป็นเจา้  การอ่าน
วจนะท่อนเดียวดว้ยจิตใจท่ีเบิกบานและสดช่ืน  ดีกวา่การอ่านคมัภีร์หลายเล่มอยา่งถ่ีถว้น 

69.  ค าถาม : ในการร่างพินัยกรรม  นอกเหนือจากจ านวนท่ีอุทิศให้แก่ฮูคุคูลลาห์และการะช าระหนี้สิน  
บุคคลนั้นจะมอบทรัพย์สินส่วนหน่ึงของเขาให้แก่งานการกุศลได้หรือไม่  หรือเขาไม่มีสิทธ์ิมากไปกว่า
การจัดสรรเงินจ านวนหน่ึงไว้เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับงานศพและการฝังศพ  เพ่ือว่าทรัพย์สินท่ีเหลือจะได้
แจกจ่ายในหมู่ผู้ รับมรดกประเภทต่างๆ ตามท่ีพระผู้เป็นเจ้าก าหนดไว้? 

    ค าตอบ : บุคคลมีสิทธ์ิเต็มท่ีในทรัพยสิ์นของตน  หากเขาสามารถจ่ายฮูคุคูลลาห์และไม่มีหน้ีสิน  ดงันั้น
ทุกส่ิงท่ีบนัทึกไวใ้นพินยักรรมของเขา  รวมทั้งค  าประกาศและค าแถลงใดๆ ท่ีอยูใ่นพินยักรรม  จะเป็นท่ี
ยอมรับ  แทจ้ริงแลว้พระผูเ้ป็นเจา้อนุญาตให้เขาจดัการกบัส่ิงท่ีพระองคป์ระทานให้เขาในลกัษณะใดก็ได้
ท่ีเขาปรารถนา 

70.  ค าถาม : การใช้แหวนฝังศพบัญชาไว้ส าหรับผู้ใหญ่เท่านั้น  หรือว่าส าหรับผู้ ท่ียงัไม่บรรลุวฒิุภาวะด้วย? 
     ค าตอบ : ส าหรับผูใ้หญ่เท่านั้น  ท านองเดียวกนับทอธิษฐานส าหรับผูท่ี้ถึงแก่กรรมใชก้บัผูใ้หญ่เท่านั้น 

71.  ค าถาม : หากบุคคลหน่ึงต้องการถือศีลอดในเวลาอ่ืนท่ีไม่ใช่เดือนอะลาห์  เป็นท่ีอนุญาตหรือไม่  และ
หากเขาสาบาญหรือปฏิญาณตนต่อการถือศีลอดนั้น  ส่ิงนีจ้ะมีผลและเป็นท่ียอมรับหรือไม่? 

     ค าตอบ : บทบญัญติัการถือศีลอดเป็นไปตามท่ีเปิดเผยไว ้ อยา่งไรก็ตามหากใครบางคนปฏิญาณตนจะถือ
ศีลอดเพื่อพระผูเ้ป็นเจา้  เพื่อให้สมความปรารถนาของตนโดยวิธีน้ี  หรือเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายบางอยา่ง  
ส่ิงน้ีเป็นท่ีอนุญาตในปัจจุบนัเช่นเดียวกบัท่ีผา่นมา  อยา่งไรก็ตามพระผูเ้ป็นเจา้ทรงปรารถนาวา่  ขอความ
ประเสริฐจงมีแด่ความรุ่งโรจน์ของพระองค์  ค  าสาบาญและค าปฏิญาณนั้นควรมีวตัถุประสงค์ท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อมนุษยชาติ 

72.  ค าถาม : มีค าถามอีกเก่ียวกับท่ีอยู่อาศัยและเส้ือผ้า : ในกรณีไม่มีลูกชาย  ส่ิงเหล่านีจ้ะตกเป็นของสภา
ยติุธรรม  หรือแจกจ่ายไปเหมือนกับทรัพย์สินอ่ืนๆ? 
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     ค าตอบ : สองในสามของท่ีอยู่อาศยัและเส้ือผา้จะเป็นของลูกสาว  และหน่ึงในสามจะเป็นของสภา
ยติุธรรม ซ่ึงพระผูเ้ป็นเจา้ใหส้ภาน้ีเป็นคลงัของประชาชน 

73.  ค าถาม : เม่ือส้ินสุดปีแห่งความอดทน  หากสามีไม่ยอมหย่า  ภรรยาควรใช้วิถีทางใด? 
    ค าตอบ : เม่ือช่วงเวลาน้ีส้ินสุดลง  การหยา่ร้างมีผล  อย่างไรก็ตามจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีพยานของจุดเร่ิมตน้

และจุดส้ินสุดของช่วงเวลาน้ี  เพื่อวา่พวกเขาอาจถูกขอมาใหก้ารยนืยนัหากจ าเป็น 

74.  ค าถาม : เก่ียวกับค านิยามของชราภาพ 
     ค าตอบ : ส าหรับชาวอาหรับ  ชราภาพหมายถึงอายมุากท่ีสุด  แต่ส าหรับประชาชนแห่งบาฮา  ชราภาพคือ

อายตุั้งแต่เจด็สิบปีข้ึนไป 

75.  ค าถาม : เก่ียวกับขีดจ ากัดของการถือศีลอดส าหรับผู้ ท่ีเดินทางด้วยเท้า 
     ค าตอบ : ขีดจ ากดัถูกก าหนดไวท่ี้สองชัว่โมง  หากเกินกวา่น้ีเป็นท่ีอนุญาตใหห้ยดุถือศีลอดได ้

76.  ค าถาม : เก่ียวกับการถือศีลอดส าหรับผู้ ท่ีใช้แรงงานหนักในเดือนถือศีลอด 
     ค าตอบ : ผูน้ั้นไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งถือศีลอด  อยา่งไรก็ตามเพื่อจะแสดงความเคารพกฎของพระผูเ้ป็น

เจา้  และเพื่อฐานะอนัประเสริฐของการถือศีลอด  เป็นท่ีน่าชมเชยและเหมาะสมอยา่งยิ่งท่ีจะรับประทาน
เพียงเล็กนอ้ยและเป็นการส่วนตวั 

77.  ค าถาม : การช าระมือและใบหน้าส าหรับบทอธิษฐานบังคับเพียงพอหรือไม่ส าหรับการกล่าวพระนาม
อันย่ิงใหญ่ท่ีสุดเก้าสิบห้าคร้ัง? 

     ค าตอบ : ไม่จ  าเป็นตอ้งช าระมือและใบหนา้อีกคร้ัง 

78.  ค าถาม : เก่ียวกับเส้ือผ้าและเพชรพลอยท่ีสามีอาจซ้ือมาให้ภรรยา : หลังจากท่ีเขาตายส่ิงเหล่านี้จะ
แจกจ่ายในหมู่ผู้ รับมรดกของเขา  หรือเป็นของภรรยาแต่ผู้เดียว? 

     ค าตอบ : นอกจากเส้ือผา้ท่ีใช้แล้ว  อะไรก็ตามท่ีมีอยู่ไม่ว่าจะเป็นเพชรพลอยหรืออ่ืนๆ เป็นของสามี  
ยกเวน้ส่ิงท่ีพิสูจน์ไดว้า่เป็นของขวญัส าหรับภรรยา 

79.  ค าถาม : เก่ียวกับเกณฑ์ของความเท่ียงธรรมเม่ือการพิสูจน์บางเร่ืองขึน้กับการให้การยืนยันของพยานท่ี
เท่ียงธรรมสองคน 

     ค าตอบ : เกณฑ์ของความเท่ียงธรรมคือช่ือเสียงดีในหมู่ประชาชน  การให้การยืนยนัของคนรับใชทุ้กคน
ของพระผูเ้ป็นเจา้  ไม่วา่ศาสนาหรือความเช่ือใดก็ตาม  เป็นท่ียอมรับต่อหนา้บลัลงักข์องพระองค ์

80.  ค าถาม : หากผู้ตายไม่ได้จ่ายฮูคุคูลลาห์ตามหน้าท่ี  ไม่ได้จ่ายหนีสิ้นอ่ืนๆ  จะต้องช าระส่ิงเหล่านี้โดยหัก
ตามสัดส่วนจากท่ีอยู่อาศัย  เส้ือผ้าและทรัพย์สินท่ีเหลือ  หรือเกบ็ท่ีอยู่อาศัยและเส้ือผ้าไว้ให้ลูกชาย  และ
ช าระหนีโ้ดยใช้ทรัพย์สินท่ีเหลือ?  และหากทรัพย์สินท่ีเหลือไม่พอส าหรับจุดประสงค์นี ้ ควรจะช าระหนี้
อย่างไร? 
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     ค าตอบ : หน้ีท่ีคา้งช าระและการจ่ายฮูคุคูลลาห์ควรหักจากทรัพยสิ์นท่ีเหลือ  แต่ถา้หากไม่พอส าหรับ
จุดประสงคน้ี์  ส่วนท่ีขาดควรหกัจากท่ีอยูอ่าศยัและเส้ือผา้ของผูต้าย 

81.  ค าถาม : บทอธิษฐานบังคับบทท่ีสามควรสวดขณะท่ีนั่งหรือยืน? 
     ค าตอบ : เป็นการดีกวา่และเหมาะสมกวา่ท่ีจะยนืดว้ยท่าทางท่ีเคารพนบนอบ 

82.  ค าถาม : เก่ียวกับบทอธิษฐานบังคับบทแรกท่ีบัญญัติไว้ว่า “ผู้นั้นควรสวดบทนีเ้ม่ือใดกต็ามท่ีตนรู้สึกว่า
อยู่ในสภาวะท่ีถ่อมตัวและปรารถนาจะบูชา” : หมายความว่าสวดหน่ึงคร้ังในย่ีสิบส่ีช่ัวโมงหรือบ่อยกว่า
นั้น? 

    ค าตอบ : หน่ึงคร้ังในยีสิ่บส่ีชัว่โมงนั้นเพียงพอ  น้ีคือส่ิงท่ีเอ่ยไวโ้ดยชิวหาแห่งบญัชาของพระผูเ้ป็นเจา้ 

83.  ค าถาม : เก่ียวกับค านิยาม “เวลาเช้า” “เวลาเท่ียงวนั” และ “เวลาค า่” 
     ค าตอบ : นัน่คือดวงอาทิตยข้ึ์น  เท่ียงวนั  และดวงอาทิตยต์ก  เวลาท่ีให้สวดบทอธิษฐานบงัคบัคือ จากเชา้

ถึงเท่ียงวนั  จากเท่ียงวนัถึงดวงอาทิตยต์ก  และจากดวงอาทิตยต์กถึงสองชัว่โมงหลงัจากนั้น  อ านาจอยูใ่น
มือของพระผูเ้ป็นเจา้  พระผูแ้สดงสองพระนาม 

84.  ค าถาม : เป็นท่ีอนุญาตหรือไม่ท่ีศาสนิกชนจะสมรสกับผู้ ท่ีไม่ใช่ศาสนิกชน? 
     ค าตอบ : ทั้งการขอแต่งงานและการรับการขอแต่งงานเป็นท่ีอนุญาต  ดงัน้ีพระผูเ้ป็นนายให้โองการไวเ้ม่ือ

พระองคข้ึ์นไปสู่บลัลงักแ์ห่งความอารีและกรุณาธิคุณ 

85.  ค าถาม : เก่ียวกับบทอธิษฐานส าหรับผู้ ท่ีถึงแก่กรรม  ควรสวดก่อนหรือหลังการฝังศพ  และจ าเป็นต้อง
หันหน้าไปหาเกบเบรหรือไม่? 

     ค าตอบ : การสวดบทอธิษฐานน้ีควรท าก่อนการฝังศพ  และเก่ียวกบัเกบเบร : “ไม่วา่เจา้จะหนัไปทาง
ไหน  ก็มีพระพกัตร์ของพระผูเ้ป็นเจา้อยู”่ (โกรอ่าน 2 : 115) 

86.  ค าถาม : เวลาเท่ียงซ่ึงเป็นเวลาส าหรับบทอธิษฐานบังคับสองบทคือ  บทส้ันตอนเท่ียงวันและบทท่ี
จะต้องสวดเวลาเช้า  เวลาเท่ียงวันและเวลาค า่  ในกรณีนีจ้ าเป็นหรือไม่ท่ีจะต้องช าระมือและใบหน้าสอง
คร้ัง หรือคร้ังเดียวกพ็อ? 

     ค าตอบ : การช าระมือและใบหนา้อีกคร้ังไม่จ  าเป็น 

87.  ค าถาม : เก่ียวกับสินสอดส าหรับผู้ ท่ีอาศัยอยู่ในหมู่ บ้านซ่ึงจะเป็นเงิน : นีห้มายถึงเจ้าสาวหรือเจ้าบ่าว
หรือท้ังสอง?  และจะท าอย่างไรหากคนหน่ึงเป็นผู้ ท่ีอาศัยอยู่ ในเมือง  อีกคนหน่ึงเป็นผู้ ท่ีอาศัยอยู่ ใน
หมู่บ้าน? 

     ค าตอบ : สินสอดถูกก าหนดโดยท่ีอาศยัของเจา้บ่าว  หากเขาเป็นผูท่ี้อาศยัอยูใ่นเมือง  สินสอดจะเป็นทอง  
และหากเขาเป็นผูอ้าศยัอยูใ่นหมู่บา้น  สินสอดจะเป็นเงิน 
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88.  ค าถาม : อะไรคือเกณฑ์ในการก าหนดว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ ท่ีอาศัยอยู่ในเมืองหรือในหมู่ บ้าน?  หากผู้ ท่ี
อาศัยอยู่ในเมืองไปอาศัยอยู่ในหมู่บ้าน  หรือผู้ ท่ีอาศัยอยู่ในหมู่บ้านไปอาศัยอยู่ในเมือง  โดยตั้งใจจะตั้ง
รกรากอย่างถาวร  ควรวินิจฉัยไร?  สถานท่ีเกิดเป็นตัวตัดสินหรือไม่? 

    ค าตอบ : เกณฑคื์อท่ีอาศยัถาวร  ข้ึนกบัวา่ท่ีอาศยันั้นอยูท่ี่ไหน  ก็ตอ้งปฏิบติัตามบญัชาในคมัภีร์ตามนั้น 

89.  ค าถาม : ในธรรมจารึกศักด์ิสิทธ์ิได้เปิดเผยไว้ว่า  เม่ือใครหามาได้เท่ากับทองสิบเก้ามิสกัล  เขาควรจ่าย
สิทธ์ิของพระผู้เป็นเจ้าจากจ านวนนี ้ ขอค าอธิบายว่าควรจ่ายเท่าไรจากสิบเก้ามิสกัลนี?้ 

    ค าตอบ : บทบญัญติัของพระผูเ้ป็นเจา้ก าหนดไวสิ้บเกา้จากหน่ึงร้อย  ควรค านวณจากฐานน้ี  จากนั้นหาดู
วา่จะตอ้งจ่ายเท่าไรจากสิบเกา้มิสกลั 

90.  ค าถาม : เม่ือความมั่งค่ังของใครเกินสิบเก้ามิสกัล  จ าเป็นหรือไม่ท่ีความมั่งค่ังจะต้องเพ่ิมขึน้อีกสิบเก้า
มิสกัลถึงจะจ่ายฮูคุอีกคร้ัง  หรือไม่ว่าจะมีเพ่ิมขึน้อีกเท่าไรกต็ามกค็วรจ่าย? 

     ค าตอบ : จ  านวนเท่าไรก็ตามท่ีเพิ่มข้ึนจากสิบเกา้มิสกลัไดรั้บการยกเวน้จากฮูคุ  จนกวา่จะถึงสิบเกา้มิสกลั
อีกคร้ัง 

91.  ค าถาม : เก่ียวกับน า้บริสุทธ์ิ  และเกณฑ์ท่ีถือว่าน า้นั้นใช้แล้ว 
     ค าตอบ : น ้าปริมาณนอ้ยเช่นหน่ึงถว้ย  หรือแมแ้ต่สองสามถว้ย  ตอ้งถือวา่ใชแ้ลว้หลงัจากใชล้า้งหนา้และ

มือหน่ึงคร้ัง  แต่น ้ าหน่ึงโคร (ราวคร่ึงลูกบาศก์เมตร) หรือมากกว่านั้นยงัคงไม่เปล่ียนแปลงหลงัจากใช้ลา้ง
หนา้หน่ึงหรือสองคร้ัง  และไม่มีขอ้คดัคา้นการใชน้ ้าน้ี  นอกจากจะเกิดการเปล่ียนแปลงหน่ึงในสามอยา่ง 
(สี  รส  กล่ิน) ตวัอยา่งเช่น  สีของน ้าเปล่ียนไป  ซ่ึงควรถือวา่ใชแ้ลว้ 

92.  ค าถาม : ในต าราเปอร์เซียเล่มหน่ึงเก่ียวกับปัญหาต่างๆ  อายุท่ีบรรลุวุฒิภาวะถูกก าหนดไว้ท่ีสิบห้าปี  
การสมรสขึน้กับการบรรลุวฒิุภาวะเช่นกันใช่หรือไม่  หรืออนุญาตให้สมรสได้ก่อนเวลานี?้ 

    ค าตอบ : เน่ืองด้วยความยินยอมพร้อมใจของทั้งสองฝ่ายเป็นเง่ือนไขจ าเป็นในคมัภีร์ของพระผูเ้ป็นเจา้  
และเน่ืองดว้ยก่อนบรรลุวฒิุภาวะ  ความพร้อมใจหรือไม่พร้อมใจของทั้งสองไม่สามารถยืนยนัได้  ดงันั้น
การสมรสจึงข้ึนกบัอายท่ีุบรรลุวฒิุภาวะ  และไม่เป็นท่ีอนุญาตก่อนเวลาน้ี 

93.  ค าถาม : เก่ียวกับการถือศีลอดและการสวดบทอธิษฐานบังคับโดยผู้ป่วย 
      ค าตอบ : ความจริงแล้วเรากล่าวว่า  การสวดบทอธิษฐานบงัคบัและการถือศีลอดครอบครองฐานะอนั

ประเสริฐในสายตาของพระผูเ้ป็นเจ้า  อย่างไรก็ตามทั้งสองน้ีจะให้คุณในสภาวะท่ีสุขภาพดี  ในยาม
สุขภาพไม่ดี  ไม่อนุญาตให้ปฏิบติัตามบทบงัคบัน้ี  ดงักล่าวน้ีคือบญัชาทุกเวลาของพระผูเ้ป็นนาย  ความ
ประเสริฐจงมีแด่ความรุ่งโรจน์ของพระองค ์  พระพรจงมีแด่บุรุษและสตรีท่ีเอาใจใส่  และปฏิบติัตามศีล
ของพระองค ์ ความสรรเสริญทั้งปวงจงมีแด่พระผูเ้ป็นเจา้  พระผูท้รงประทานวจนะลงมาและเป็นผูท้รง
เปิดเผยขอ้พิสูจน์ท่ีไร้กงัขา! 

94.  ค าถาม : เก่ียวกับสุเหร่า โบสถ์และวดั 
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      ค าตอบ : ส่ิงใดก็ตามท่ีสร้างข้ึนเพื่อบูชาพระผูเ้ป็นเจา้ท่ีแทจ้ริงองคเ์ดียวเช่น สุเหร่า โบสถ์และวดั  ตอ้งไม่
ถูกใชเ้พื่อจุดประสงคอ่ื์นใดนอกจากการระลึกถึงพระนามของพระองค ์ น้ีคือบทบญัญติัของพระผูเ้ป็นเจา้  
และผูท่ี้ฝ่าฝืนบทบญัญติัน้ีคือพวกท่ีละเมิดอยา่งแทจ้ริง  ไม่มีภยัส าหรับผูส้ร้าง  เพราะเขากระท าเพื่อเห็น
แก่พระผูเ้ป็นเจา้  เขาไดรั้บและจะไดรั้บรางวลัท่ียติุธรรมต่อไป 

95.  ค าถาม : เก่ียวกับอุปกรณ์และเคร่ืองตกแต่งสถานท่ีท่ีใช้ท าธุรกิจ  ซ่ึงจ าเป็นส าหรับการท างานหรือ
วิชาชีพ : ส่ิงเหล่านีต้้องจ่ายฮูคุคูลลาห์หรือไม่  หรือใช้ค าวินิจฉัยเดียวกันกับเคร่ืองตกแต่งบ้าน? 

     ค าตอบ : ส่ิงเหล่าน้ีใชค้  าวนิิจฉยัเดียวกบัเคร่ืองตกแต่งบา้น 

96.  ค าถาม : เก่ียวกับการน าทรัพย์สินท่ีรับฝากไปแลกเป็นเงินหรือทรัพย์สินอ่ืน  เพ่ือมิให้เส่ือมราคาหรือ
สูญเสียมลูค่า 

     ค าตอบ : ในเร่ืองปัญหาท่ีเขียนมาเก่ียวกบัการน าทรัพยสิ์นท่ีรับฝากไปแลกเพื่อป้องกนัการเส่ือมราคาหรือ
สูญเสียมูลค่า  การแลกเปล่ียนดงักล่าวเป็นท่ีอนุญาตโดยมีเง่ือนไขวา่  ส่ิงท่ีแลกมาตอ้งมีค่าเท่ากนั  แทจ้ริง
แลว้พระผูเ้ป็นนายของเจา้คือพระผูท้รงอรรถาธิบาย  พระผูท้รงรอบรู้  และความจริงแล้วพระองคคื์อพระ
ผูท้รงบญัญติั  พระผูด้  ารงอยูก่่อนยคุสมยั 

97.  ค าถาม : เก่ียวกับการล้างเท้าในฤดูหนาวและฤดูร้อน 
    ค าตอบ : เหมือนกนัทั้งสองกรณี  ใชน้ ้าอุ่นจะดีกวา่  แต่ไม่มีขอ้คดัคา้นส าหรับการใชน้ ้าเยน็ 

98.  ค าถาม : ค าถามเพ่ิมเติมเก่ียวกับการหย่าร้าง 
     ค าตอบ : เน่ืองดว้ยพระผูเ้ป็นเจา้  ความประเสริฐจงมีแด่ความรุ่งโรจน์ของพระองค ์ ไม่ทรงโปรดการหยา่

ร้าง  จึงไม่มีการเปิดเผยเก่ียวกบัประเด็นน้ี  อยา่งไรก็ตามตั้งแต่เร่ิมตน้ของการแยกกนัอยูจ่นกระทัง่ส้ินสุด
หน่ึงปี  ตอ้งมีสองคนหรือมากกวา่นั้นรับทราบในฐานะพยาน  เม่ือส้ินสุดเวลาหากไม่มีการคืนดีกนั  ให้
หย่าได ้ และตอ้งท าบนัทึกไวก้บัส านกังานทะเบียนโดยเจา้หน้าท่ีตุลาการศาสนาของเมืองท่ีแต่งตั้งโดย
บรรดาผูพ้ิทกัษข์องสภายติุธรรม  การปฏิบติัตามขั้นตอนน้ีเป็นส่ิงจ าเป็น  เพื่อมิใหผู้ท่ี้เขา้ใจตอ้งเศร้าใจ 

99.  ค าถาม : เก่ียวกับการปรึกษาหารือ 
     ค าตอบ : หากการปรึกษาหารือในกลุ่มคนท่ีมาชุมนุมกนัตกลงกนัไม่ได ้ ตอ้งเพิ่มคนเขา้ไปอีก  โดยให้จบั

ฉลากเลือกคนจ านวนเท่ากับพระนามอนัยิ่งใหญ่ท่ีสุด  หรืออาจน้อยหรือมากกว่านั้น จากนั้นให้เร่ิม
ปรึกษาหารือกนัใหม่  และผลท่ีออกมาไม่ว่าจะเป็นอย่างไรตอ้งเช่ือฟัง  อย่างไรก็ตามหากยงัตกลงกนั
ไม่ได้ควรใช้วิธีเดิมอีกคร้ัง  แล้วถือตามเสียงส่วนใหญ่  แท้จริงแล้วพระองค์ทรงน าทางผูท่ี้พระองค์
ปรารถนาไปสู่หนทางท่ีถูกตอ้ง 

100.  ค าถาม : เก่ียวกับมรดก 
       ค าตอบ : เก่ียวกบัมรดก  ส่ิงท่ีพระผูเ้ป็นจุดปฐมบญัญติัไวเ้ป็นท่ีน่ายินดี  ขอดวงวิญญาณของทุกคน

นอกจากพระองคส์ละเพื่อเห็นแก่พระองค ์ ทายาทท่ียงัอยูค่วรไดรั้บส่วนแบ่งมรดกตามท่ีจดัสรรไว ้ แต่
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รายการแสดงมรดกท่ีเหลือตอ้งเสนอไปยงัราชส านกัของพระผูท้รงความสูงส่งท่ีสุด  ในมือของพระองค์
คือบ่อเกิดแห่งอ านาจ  พระองค์บญัญัติตามท่ีพระองค์ปรารถนา  ในแง่น้ีกฎข้อหน่ึงถูกเปิดเผยใน
ดินแดนแห่งความลึกลบั (อเดรียโนเป้ิล) ซ่ึงยกมรดกของทายาทท่ีขาดไปใหแ้ก่ทายาทท่ียงัอยู ่ กฎน้ีใชเ้ป็น
การชัว่คราวจนกวา่จะถึงเวลาท่ีสภายุติธรรมจะไดรั้บการสถาปนา  ซ่ึงโองการเก่ียวกบัเร่ืองน้ีจะไดรั้บ
การเผยแพร่อยา่งเป็นทางการ  อยา่งไรก็ตามมรดกของบรรดาผูท่ี้อพยพในปีเดียวกนักบัพระผูท้รงความ
งามบรมโบราณ  ยกใหเ้ป็นรางวลัแก่ทายาทของพวกเขา  และน้ีคือความอารีท่ีพระผูเ้ป็นเจา้ประทานให้
พวกเขา 

101.  ค าถาม : เก่ียวกับกฎของส่ิงมีค่าท่ีพบเจอโดยไม่รู้เจ้าของ 
       ค าตอบ : หากพบส่ิงมีค่า  หน่ึงในสามเป็นสิทธ์ิของผูค้น้พบ  และอีกสองในสามควรให้บุรุษแห่งสภา

ยุติธรรมเป็นผูใ้ช้จ่ายเพื่อความผาสุกของประชาชนทั้งปวง  ส่ิงน้ีจะน ามาปฏิบติัหลงัจากการสถาปนา
สภายติุธรรม  และจนกวา่จะถึงเวลานั้น  สมบติัน้ีจะมอบไวใ้นความดูแลของบุคคลท่ีไวว้างใจไดใ้นแต่
ละทอ้งถ่ินและอาณาเขต  ความจริงแลว้พระองค์คือพระผูท้รงปกครอง  พระผูท้รงบญัญติั  พระผูท้รง
รอบรู้  พระผูท้รงรับทราบทุกอยา่ง 

102.  ค าถาม : เก่ียวกับฮูคุของทรัพย์สินท่ีไม่มีก าไร 
       ค าตอบ : บทบญัญติัของพระผูเ้ป็นเจา้คือ  ทรัพยสิ์นท่ีไม่ให้รายได ้ กล่าวคือไม่ให้ผลก าไร  ไม่ตอ้งจ่ายฮู

คุ  แทจ้ริงแลว้พระองคคื์อพระผูท้รงปกครอง  พระผูท้รงเผือ่แผ ่

103.  ค าถาม : เก่ียวกับวจนะศักด์ิสิทธ์ิ : “ในภูมิภาคท่ีกลางวนัและกลางคืนยาวนานกว่าปกติ ให้ถือเวลาของ
การอธิษฐานตามนาฬิกา” 

       ค าตอบ : น้ีหมายถึงอาณาเขตท่ีอยูห่่างไกล  อยา่งไรก็ตามในถ่ินเหล่าน้ีเวลาต่างกนัเพียงไม่ก่ีชัว่โมง  และ
ดงันั้นจึงไม่ใชค้  าวนิิจฉยัน้ี 

104.  ในธรรมจารึกถึงอาบอ บาดี มีวจนะศกัด์ิสิทธ์ิน้ีเปิดเผยไว ้: “แทจ้ริงแลว้เราบญัชาบุตรชายทุกคนให้รับ
ใชบิ้ดา”  น้ีคือโองการท่ีเราแถลงไวใ้นคมัภีร์ 

105.  และในอีกธรรมจารึกหน่ึงมีวจนะท่ีประเสริฐเหล่านีเ้ปิดเผยไว้ : ดูกร โมฮมัหมดั!  พระผูด้  ารงอยูก่่อน
ยคุสมยัทรงหนัพระพกัตร์มายงัเจา้  กล่าวถึงเจา้  และเค่ียวเขญ็ประชาชนของพระผูเ้ป็นเจา้ให้อบรมบลูก  
หากบิดาละเลยบทบญัญติัท่ีมีน ้าหนกัท่ีสุดน้ี  ท่ีก าหนดไวใ้นคีตาบีอคัดสัโดยปากกาของกษตัริย์นิรันดร์  
เขาจะเสียสิทธ์ิความเป็นบิดา  และถูกนบัวา่มีความผิดต่อหนา้พระผูเ้ป็นเจา้  ขอความสุขสวสัดีจงมีแด่ผู ้
ท่ีประทบัค าตกัเตือนของพระผูเ้ป็นนายไวใ้นหวัใจ  และยึดถือค าตกัเตือนเหล่านั้นอย่างแน่วแน่  ความ
จริงแลว้พระผูเ้ป็นเจา้บญัชาคนรับใช้ดว้ยส่ิงท่ีจะช่วยเหลือและเป็นประโยชน์ต่อพวกเขา  และช่วยให้
พวกเขาใกลเ้ขา้มาหาพระองค ์ พระองคคื์อพระผูท้รงบญัญติั  พระผูท้รงอนนัต ์
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106.  พระองคคื์อพระผูเ้ป็นเจา้  ความประเสริฐจงมีแด่พระองค ์ พระผูเ้ป็นนายแห่งราชศกัดาและอานุภาพ!  
ศาสทูตทั้งหลายและบรรดาผูท่ี้ไดรั้บการเลือกสรรลว้นไดรั้บมอบหมายจากพระผูเ้ป็นเจา้ท่ีแทจ้ริงองค์
เดียว  ความสรรเสริญจงมีแด่ความรุ่งโรจน์ของพระองค ์ ให้หล่อเล้ียงพฤกษาแห่งความเป็นมนุษยด์ว้ย
น ้าแห่งความซ่ือตรงและความเขา้ใจ  เพื่อวา่ส่ิงท่ีพระผูเ้ป็นเจา้ฝากไวใ้นตวัตนท่ีแทจ้ริงของพวกเขา  จะ
ปรากฏออกมาจากพฤกษาน้ี  ดงัท่ีสังเกตเห็นแลว้  ตน้ไมแ้ต่ละตน้ออกผลอย่างหน่ึง  และตน้ไมท่ี้ไม่
ออกผลเหมาะส าหรับกองไฟ  จุดประสงคข์องพระผูใ้ห้การศึกษาเหล่าน้ีในทุกส่ิงท่ีพระองค์กล่าวและ
สอนคือ  เพื่อจะอารักษ์ฐานะอันประเสริฐของมนุษย์  ขอความสุขสวสัดีจงมีแด่ผูท่ี้ยึดมัน่ศีลของ
พระองคใ์นยุคของพระผูเ้ป็นเจา้  และไม่หันเหไปจากกฎมูลฐานท่ีแทจ้ริงของพระองค์  ผลไมท่ี้คู่ควร
กบัพฤกษาแห่งชีวติของมนุษยคื์อความไวว้างใจไดแ้ละความมีศีลธรรม  วาจาสัตยแ์ละความจริงใจ  แต่
ท่ียิ่งใหญ่กว่าทั้งหมดหลงัจากการยอมรับเอกภาพของพระผูเ้ป็นเจา้  ความสรรเสริญและสดุดีจงมีแด่
พระองค ์ คือการเคารพสิทธ์ิของบิดามารดา  ค  าสอนน้ีไดรั้บการกล่าวไวใ้นคมัภีร์ทั้งหมดของพระผูเ้ป็น
เจา้  และยืนยนัอีกคร้ังโดยปากกาท่ีสูงส่งท่ีสุด  จงพิจารณาวจนะท่ีพระผูเ้ป็นนายผูท้รงปรานีเปิดเผยไว้
ในคมัภีร์โกรอ่าน  วจนะของพระองคน์ั้นสูงส่ง : “จงบูชาพระผูเ้ป็นเจา้  อยา่ตีเสมอหรือเทียบเคียงกบั
พระองค ์ และแสดงความเมตตาและเห็นใจบิดามารดาของเจา้...”  จงสังเกตดูวา่  ความเมตตารักใคร่ต่อ
บิดามารดาของตนถูกโยงกบัการยอมรับพระผูเ้ป็นเจา้ท่ีแทจ้ริงองค์เดียวอย่างไร!  ความสุขจงมีแด่ผู ้
ไดรั้บการประสาทดว้ยความเขา้ใจและอจัฉริยภาพท่ีแทจ้ริง  ผูท่ี้เห็นและหยัง่เห็น  ผูท่ี้อ่านและเขา้ใจ  
และผูท่ี้ปฏิบติัตามส่ิงท่ีพระผูเ้ป็นเจา้เปิดเผยไวใ้นคมัภีร์ศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลายในอดีต  และในธรรมจารึก
วเิศษท่ีไม่มีเปรียบปานน้ี 

107. ในธรรมจารึกหน่ึงของพระองค์  วจนะของพระองคน์ั้นประเสริฐ ไดเ้ปิดเผยไวว้า่ : และในเร่ืองของ
ซาคทั  เรามีโองการไวท้  านองเดียวกนัวา่  เจา้ควรถือตามส่ิงท่ีเปิดเผยไวใ้นคมัภีร์โกรอ่าน 
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ประมวลกฎและบทบัญญัติอย่างย่อ 
ของคีตาบีอคัดสั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ฉบบัแปลอยา่งไม่เป็นทางการ 

Provisional Translation 

82 

 

สารบญั 
 

หนา้ 
 

1.  การแต่งตั้งพระอบัดุลบาฮาเป็นผูสื้บทอดศาสนาต่อจากพระบาฮาอุลลาห์และ 
     ตีความค าสอนของพระองค ์
     ก.  หนัไปหาพระองค ์
     ข.  เสนอเร่ืองไปยงัพระองค ์
 
2.  การคาดการณ์ถึงสถาบนัศาสนภิบาล 
 
3.  สถาบนัสภายติุธรรมสากล 
 
4.  กฎ  บทบญัญติัและค าเค่ียวเขญ็ต่างๆ 
     ก.  การอธิษฐาน 
     ข.  การถือศีลอด 
     ค.  กฎเก่ียวกบัสถานภาพส่วนบุคคล 
     ง.  กฎ  บทบญัญติัและค าเค่ียวเขญ็ต่างๆ 
 
5.  ค  าตกัเตือน  ค  าต าหนิและค าเตือนต่างๆ ท่ีเฉพาะเจาะจง 
 
6.  เร่ืองต่างๆ  
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ประมวลกฎอย่างย่อ 
 

1.  การแต่งตั้งพระอบัดุลบาฮาเป็นผูสื้บทอดศาสนาต่อจากพระบาฮาอุลลาห์และตีความค าสอน
ของพระองค ์
ก.  ผูท่ี้ซ่ือสัตยไ์ดรั้บบญัชาใหห้นัหนา้ไปหา “พระผู้ ซ่ึงพระผู้เป็นเจ้าทรงตั้งพระประสงค์ไว้  พระผู้แตกก่ิง
มาจากรากบรมโบราณนี”้ 

ข.  ผูท่ี้ซ่ือสัตยไ์ดรั้บบญัชาให้เสนอเร่ืองใดก็ตามท่ีตนไม่เขา้ใจในธรรมลิขิตบาไฮไปยงั “พระผู้ ท่ีแตกก่ิง  
ออกมาจากตระกูลท่ีย่ิงใหญ่นี”้ 

2.  การคาดการณ์ถึงสถาบนัศาสนภิบาล 

3.  สถาบนัสภายติุธรรมสากล 
ก.  สภายติุธรรมสากลถูกบญัญติัไวอ้ยา่งเป็นทางการ  
ข.  หนา้ท่ีของสภายติุธรรมสากลถูกนิยามไว ้ 
ค.  รายไดข้องสภายติุธรรมสากลถูกก าหนดไว ้ 

4.  กฎ  บทบญัญติัและค าเค่ียวเขญ็ต่างๆ 
 ก.  การอธิษฐาน 

1.  ฐานะท่ีเป็นเยีย่มของบทอธิษฐานบงัคบัในการเปิดเผยพระธรรมบาไฮ 
2.  เกบเบร :  

ก.  พระบอ๊บทรงถือวา่คือ “พระผูซ่ึ้งพระผูเ้ป็นเจา้จะแสดงใหเ้ห็นชดั”  
ข.  ก าหนดโดยพระบอ๊บและยนืยนัโดยพระบาฮาอุลลาห์  
ค.  พระบาฮาอุลลาห์ทรงก าหนดใหพ้ระสถูปของพระองคเ์ป็นเกบเบรหลงัจากการล่วงลบัไปของ

พระองค ์
ง.  การหนัหนา้ไปหาเกบเบรเป็นขอ้ก าหนดขณะท่ีสวดบทอธิษฐานบงัคบั 

3.  บทอธิษฐานบงัคบัเป็นขอ้ผกูมดัชายและหญิงเม่ือถึงอายท่ีุบรรลุวฒิุภาวะซ่ึงก าหนดไวท่ี้ 15 ปี  
4.  การสวดบทอธิษฐานบงัคบัเป็นขอ้ยกเวน้ส าหรับ     

ก.  ผูป่้วย 
ข.  ผูท่ี้อายมุากกวา่ 70 ปี 
ค.  สตรีระหวา่งมีประจ าเดือน  โดยมีขอ้แมว้า่พวกเธอตอ้งช าระมือและใบหนา้  และกล่าววจนะ

ท่ีเปิดเผยไวเ้ป็นการเฉพาะ 95 คร้ังต่อวนั 
5.  บทอธิษฐานบงัคบัควรสวดเป็นการส่วนตวัแต่ละคน 
6.  การเลือกบทอธิษฐานบงัคบับทใดบทหน่ึงในสามบทเป็นท่ีอนุญาต 
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7.  “เวลาเชา้” “เท่ียงวนั” และ “เวลาค ่า” ท่ีกล่าวไวเ้ก่ียวกบับทอธิษฐานบงัคบัหมายความตามล าดบั
คือ  ระหวา่งเวลาดวงอาทิตยข้ึ์นถึงเท่ียงวนั  ระหวา่งเท่ียงวนัถึงดวงอาทิตยต์ก  และระหวา่งดวง
อาทิตยต์กถึงสองชัว่โมงหลงัดวงอาทิตยต์ก 

8.  การสวดบทอธิษฐานบงัคบับท (ยาว) แรกหน่ึงคร้ังในยีสิ่บส่ีชัว่โมงเป็นการเพียงพอ 
9.  เป็นการดีกวา่ท่ีจะสวดบทอธิษฐานบงัคบับท (สั้น) ท่ีสามขณะยนื 
10.  การช าระมือและใบหนา้ 

ก.  การช าระมือและใบหนา้ตอ้งท าก่อนการสวดบทอธิษฐานบงัคบั 
ข.  ตอ้งช าระมือและใบหนา้ใหม่ก่อนสวดบทอธิษฐานบงัคบัทุกบท 
ค.  หากสวดบทอธิษฐานบงัคบัสองบทเวลาเท่ียงวนั  การช าระมือและใบหนา้คร้ังเดียวส าหรับ

ทั้งสองบทเป็นการเพียงพอ 
ง.  หากหาน ้ าไม่ไดห้รือการใช้น ้ าจะเป็นอนัตรายต่อใบหน้าและมือ  เป็นท่ีบญัญติัไวใ้ห้กล่าว

วจนะท่ีเปิดเผยไวเ้ป็นการเฉพาะ 5 คร้ัง 
จ.  หากอากาศหนาวเกินไป  แนะน าใหใ้ชน้ ้าอุ่น 
ฉ.  หากช าระมือและใบหน้าด้วยจุดประสงค์อ่ืน ไม่จ  าเป็นต้องท าอีกคร้ังก่อนการสวดบท

อธิษฐานบงัคบั 
ช.  การช าระมือและใบหนา้เป็นส่ิงจ าเป็นไม่วา่จะอาบน ้ามาก่อนหรือไม่ 

11.  การก าหนดเวลาส าหรับการอธิษฐาน 
ก.  อนุญาตใหถื้อตามนาฬิกาในการก าหนดเวลาส าหรับการสวดบทอธิษฐานบงัคบั 
ข.  ในประเทศท่ีอยูเ่หนือสุดหรือใตสุ้ด  ซ่ึงระยะเวลาของกลางวนัและกลางคืนแปรเปล่ียนอยา่ง

มาก  ควรถือตามนาฬิกาและเคร่ืองมือวดัเวลาโดยไม่ดูตามดวงอาทิตยข้ึ์นหรือตก 
12.  เม่ืออยูใ่นอนัตรายไม่วา่ก าลงัเดินทางหรือไม่  ส าหรับบทอธิษฐานบงัคบัท่ีไม่ไดส้วดแต่ละคร้ัง 

ใหห้มอบราบลงหน่ึงคร้ังและสวดวจนะตอนหน่ึง  และตามดว้ยการสวดวจนะอีกตอนหน่ึง 18 
คร้ัง 

13.  การสวดอธิษฐานเป็นหมู่เป็นขอ้หา้มยกเวน้บทอธิษฐานส าหรับผูท่ี้ถึงแก่กรรม 
14.  การสวดบทอธิษฐานส าหรับผูท่ี้ถึงแก่กรรมทั้งบทเป็นท่ีบญัญติัไว ้ ยกเวน้ผูท่ี้อ่านไม่ไดซ่ึ้งไดรั้บ

บญัชาใหส้วดหกวรรคเฉพาะในบทอธิษฐานนั้น 
15.  บทอธิษฐานบงัคบัท่ีจะตอ้งสวดสามคร้ัง  สามเวลาต่อหน่ึงวนัคือ  เวลาเชา้  เท่ียงวนัและเวลาค ่า 

ถูกแทนดว้ยบทอธิษฐานบงัคบัสามบทท่ีเปิดเผยต่อมา 
16.  บทอธิษฐานแห่งสัญลกัษณ์ถูกยกเลิกไป  และถูกแทนดว้ยวจนะท่ีเปิดเผยไวเ้ป็นการเฉพาะท่อน

หน่ึง  อยา่งไรก็ตามการสวดวจนะท่อนน้ีไมใช่บทบงัคบั 
17.  ขนสัตว ์ กระดูกและท่ีคลา้ยกนั  ไม่ท าใหก้ารอธิษฐานไร้ผล 
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ข.  การถือศีลอด 
1.  สถานะท่ีเป็นเยีย่มของการถือศีลอดในการเปิดเผยพระธรรมบาไฮ 
2.  ช่วงเวลาการถือศีลอดเร่ิมตน้เม่ือส้ินสุดวนัแทรกปฏิทิน  และจบดว้ยเทศกาลนอร์รูซ 
3.  การละเวน้จากอาหารและเคร่ืองด่ืมตั้งแต่ดวงอาทิตยข้ึ์นจนถึงดวงอาทิตยต์กเป็นเร่ืองบงัคบั 
4.  การถือศีลอดเป็นขอ้ผกูมดัชายและหญิงเม่ือถึงอายท่ีุบรรลุวฒิุภาวะซ่ึงก าหนดไวท่ี้ 15 ปี 
5.  การถือศีลอดเป็นท่ียกเวน้ส าหรับ 

ก.  ผูเ้ดินทาง  
1.  โดยมีขอ้แมว้า่การเดินทางนั้นตอ้งนานกวา่ 9 ชัว่โมง 
2.  ผูท่ี้เดินทางดว้ยเทา้นานกวา่ 2 ชัว่โมง 
3.  ผูท่ี้หยดุพกัระหวา่งการเดินทางนอ้ยกวา่ 19 วนั 
4.  ผูท่ี้หยุดพกัระหว่างการเดินทางในช่วงถือศีลอดในสถานท่ีท่ีตนจะพกัเป็นเวลา 19 วนั 

ไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งถือศีลอดเฉพาะ 3 วนัแรกท่ีมาถึง 
5.  ผูท่ี้กลบัถึงบา้นระหวา่งถือศีลอดตอ้งเร่ิมถึงศีลอดตั้งแต่วนัท่ีมาถึง             

ข.  ผูป่้วย 
ค.  ผูท่ี้อายมุากกวา่ 70 ปี 
ง.  หญิงมีครรภ ์
จ.  หญิงท่ีใหน้มลูก 
ฉ.  หญิงท่ีมีประจ าเดือน  โดยมีขอ้แมว้า่เธอตอ้งช าระมือและใบหนา้  และสวดวจนะท่ีเปิดเผยไว้

เป็นการเฉพาะ 95 คร้ังต่อหน่ึงวนั 
ช.  ผูท่ี้ใช้แรงงานมาก  ซ่ึงไดรั้บการแนะน าให้แสดงความเคารพกฎน้ีโดยให้มีความส ารวมและ

ใชว้จิารณญาณ  เม่ือใชข้อ้ยกเวน้น้ี 
6.  การสาบานตนถือศีลอด (ในเดือนนอกเหนือจากท่ีบญัญติัไวส้ าหรับการถือศีลอด) เป็นท่ีอนุญาต 

อยา่งไรก็ตามการสาบาญตนท่ีเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติ  เป็นท่ีพึ่งปรารถนากวา่ในสายตาของ
พระผูเ้ป็นเจา้ 

ค.  กฎเกีย่วกบัสถานภาพส่วนบุคคล 
1.  การสมรส 

ก.  การสมรสเป็นท่ีแนะน าอยา่งยิง่  แต่ไม่ใช่เร่ืองบงัคบั 
ข.  การมีภรรยาหลายคนเป็นขอ้หา้ม 
ค.  การสมรสข้ึนกบัทั้งสองฝ่ายวา่มีอายท่ีุบรรลุวฒิุภาวะ  ซ่ึงก าหนดไวท่ี้ 15 ปี 
ง.  การสมรสข้ึนกบัความยินยอมของทั้งสองฝ่าย  และบิดามารดาของทั้งสองฝ่าย ไม่วา่ฝ่ายหญิง

จะเป็นหญิงรับใชห้รือไม่ 
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จ.  เป็นหนา้ท่ีของทั้งสองฝ่ายท่ีจะสวดวจนะท่ีเปิดเผยไวเ้ป็นการเฉพาะท่ีระบุวา่  ตนพึงพอใจกบั
พระประสงคข์องพระผูเ้ป็นเจา้ 

ฉ.  การสมรสกบัแม่เล้ียงเป็นขอ้หา้ม 
ช.  ทุกเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการสมรสกบัญาติพี่นอ้งจะตอ้งเสนอไปยงัสภายติุธรรมพิจารณา 
ซ.  การสมรสกบัผูท่ี้ไม่ใช่ศาสนิกชนเป็นท่ีอนุญาต 
ฌ.  การหมั้น 

1.  ระยะเวลาของการหมั้นตอ้งไม่เกิน 95 วนั 
2.  เป็นส่ิงไม่ถูกกฎหมายท่ีจะหมั้นกบัเด็กหญิงก่อนท่ีเธอจะถึงอายท่ีุบรรลุวฒิุภาวะ 

ญ.  สินสอด 
1.  การสมรสข้ึนกบัการจ่ายสินสอด 
2.  สินสอดถูกก าหนดไวเ้ท่ากบัทองบริสุทธ์ิ 19 มิสกลัส าหรับผูท่ี้อาศยัอยูใ่นเมือง  และเงิน 19 

มิสกลัส าหรับผูท่ี้อาศยัอยูใ่นหมู่บา้น  ซ่ึงข้ึนกบัท่ีอยูถ่าวรของสามีไม่ใช่ของภรรยา 
3.  เป็นขอ้หา้มมิใหจ่้ายมากกวา่ 95 มิสกลั 
4.  เป็นท่ีพึงปรารถนากวา่ท่ีฝ่ายชายจะพึงพอใจกบัการจ่ายเงิน 19 มิสกลั 
5.  หากเป็นไปไม่ไดท่ี้จะจ่ายสินสอดครบ  อนุญาตใหใ้ชห้นงัสือสัญญาการจ่าย 

ฎ.  หลงัจากท่ีสวดวจนะท่ีเปิดเผยไวเ้ป็นการเฉพาะและมีการจ่ายสินสอดแลว้  หากฝ่ายใดเกิดไม่
ชอบอีกฝ่ายหน่ึงก่อนจะมีเพศสัมพนัธ์กนั ไม่จ  าเป็นตอ้งมีช่วงเวลาแห่งการรอคอยก่อนการ
หยา่ร้าง  อยา่งไรก็ตามไม่อนุญาตใหเ้อาสินสอดคืน 

ฏ.  เม่ือตั้งใจจะเดินทาง  สามีตอ้งระบุเวลากบัภรรยาวา่เขาจะกลบัมาเม่ือไร  หากมีเหตุผลสมควร
ท่ีสามีไม่สามารถกลับมาได้ตามเวลาท่ีก าหนด  เขาต้องแจง้ให้ภรรยาทราบและพยายาม
กลับไปหาเธอ  หากเขาไม่ท าทั้ งสองอย่าง  ภรรยาต้องรอ 9 เดือนซ่ึงหลังจากนั้นเธออาจ
แต่งงานใหม่ได ้ แมว้า่เป็นท่ีพึงปรารถนากว่าท่ีเธอจะรอนานกวา่นั้น  หากมีข่าวมาถึงเธอว่า
สามีของเธอเสียชีวิตหรือถูกฆาตกรรม  และข่าวนั้นไดรั้บการยืนยนัโดยรายงานหรือพยานท่ี
เช่ือถือไดส้องคน  เธออาจแต่งงานใหม่ไดห้ลงัจากนั้น 9 เดือน 

ฐ.  หากสามีจากไปโดยไม่บอกภรรยาว่าจะกลบัมาวนัไหน  และทราบกฎท่ีบญัญติัไวใ้นคีตา
บีอคัดสั  ภรรยาอาจแต่งงานใหม่หลงัจากท่ีรอคอยเป็นเวลาหน่ึงปีเต็ม  หากสามีไม่ทราบกฎ
ขอ้น้ีภรรยาตอ้งรอจนกวา่จะไดข้่าวเก่ียวกบัสามี 

ฑ.  หลังจากจ่ายสินสอดแล้ว  หากสามีพบว่าภรรยาไม่ใช่สาวพรหมจารี ก็สามารถเรียกค่า
สินสอดและค่าใชจ่้ายท่ีเสียไปคืนได ้

ฒ.  หากการสมรสข้ึนกบัความเป็นพรหมจารี  ก็สามารถเรียกค่าสินสอดและค่าใช้จ่ายท่ีเสียไป
คืนได้  และสามารถถือว่าการสมรสนั้ นเป็นโมฆะได้  อย่างไรก็ตามการปกปิดเร่ืองน้ี                 
น่าสรรเสริญอยา่งยิง่ในสายตาของพระผูเ้ป็นเจา้ 



ฉบบัแปลอยา่งไม่เป็นทางการ 

Provisional Translation 

87 

 

2.  การหยา่ร้าง 
ก.  การหยา่ร้างเป็นท่ีต าหนิอยา่งแรง 
ข.  หากสามีหรือภรรยาเกิดความรู้สึกรังเกียจหรือเคืองแคน้อีกฝ่าย  เป็นท่ีอนุญาตให้หย่าร้างได้

หลงัจากหน่ึงปีเต็มผา่นไป  วนัเร่ิมตน้และส้ินสุดของปีแห่งการรอคอยน้ีตอ้งไดรั้บการยืนยนั
โดยพยานสองคนหรือมากกวา่นั้น  การหยา่ร้างควรลงเป็นบนัทึกไวโ้ดยเจา้หนา้ท่ีตุลาการท่ี
เป็นตวัแทนของสภายติุธรรม  การมีเพศสัมพนัธ์ในช่วงเวลาแห่งรอคอยเป็นขอ้ห้าม  และใคร
ละเมิดกฎน้ีตอ้งส านึกผดิและจ่ายทอง 19 มิสกลัใหส้ภายติุธรรม  

ค.  หากการหยา่ร้างเกิดข้ึนแลว้  ไม่จ  าเป็นตอ้งรอคอยต่อไปอีกระยะ 
ง.  ภรรยาท่ีจะตอ้งถูกหยา่เพราะวา่ไม่ซ่ือสัตย ์ เสียสิทธ์ิท่ีจะไดรั้บค่าใชจ่้ายระหวา่งช่วงเวลาแห่ง

การรอคอย 
จ.  การสมรสใหม่กบัภรรยาท่ีตนเคยหยา่เป็นท่ีอนุญาต  โดยมีเง่ือนไขวา่เธอตอ้งยงัไม่สมรสกบั

คนอ่ืน  หากสมรสแลว้เธอตอ้งหยา่ก่อน  สามีเก่าของเธอจึงจะสมรสกบัเธอไดอี้กคร้ัง 
ฉ.  หากเม่ือใดก็ตามในช่วงเวลาท่ีรอคอย  ความเสน่หาหวนคืนมา  สายสัมพนัธ์ของการสมรส

นั้นยงัมีผลอยู ่ หากการคืนดีกนัตามมาดว้ยความหมางเมินและตอ้งการหยา่กนัอีกคร้ัง  ปีแห่ง
การรอคอยตอ้งเร่ิมตน้ใหม่ 

ช.  หากเกิดความขดัแยง้ระหว่างสามีและภรรยาระหว่างเดินทาง  สามีตอ้งส่งภรรยากลบับา้น
หรือฝากฝังเธอไวก้บัผูท่ี้เช่ือใจได้ท่ีจะพาเธอกลบับา้น  จ่ายค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายต่างๆ 
ส าหรับเธอหน่ึงปีเตม็ 

ซ.  หากภรรยายืนกรานท่ีจะหย่าสามี  แทนท่ีจะอพยพไปยงัอีกประเทศหน่ึง  จะตอ้งนบัปีแห่ง
การรอคอยตั้งแต่เวลาท่ีแยกกนัอยู ่ ไม่วา่จะเป็นเวลาท่ีสามีก าลงัเตรียมตวัไปหรือเวลาท่ีไป  

ฌ.  กฎของอิสลามเก่ียวกบัการสมรสอีกคร้ังกบัภรรยาท่ีตนเคยหยา่  ถูกยกเลิก 
3.  มรดก (วธีิการแบ่งทรัพยสิ์นน้ีใชใ้นกรณีท่ีไม่ไดท้ าพินยักรรมไว)้ 

ก.  มรดกถูกจดัเป็นประเภทต่อไปน้ี : 
1.  ลูก                      1080     จาก     2520  หน่วย          
2.  สามีหรือภรรยา      390      จาก     2520  หน่วย          
3.  บิดา                      330      จาก     2520  หน่วย          
4.  มารดา                   270      จาก     2520  หน่วย          
5.  พี่ชายนอ้งชาย        210       จาก     2520  หน่วย          
6.  พี่สาวนอ้งสาว        150       จาก     2520  หน่วย          
7.  ครู                          90       จาก     2520  หน่วย          

ข.  ส่วนแบ่งของลูกตามท่ีพระบ๊อบจดัสรรไว ้ พระบาฮาลุลลาห์ทรงเพิ่มเป็นสองเท่าโดยหกัจาก
ผูรั้บมรดกอ่ืนๆ เท่าๆ กนั 



ฉบบัแปลอยา่งไม่เป็นทางการ 

Provisional Translation 

88 

 

ค.  1.  ในกรณีไม่มีลูก  ส่วนแบ่งของลูกตกเป็นของสภายุติธรรมเพื่อใช้จ่ายส าหรับเด็กก าพร้า
และหญิงหมา้ย  และส าหรับส่ิงใดก็ตามท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติ 

2.  หากลูกชายของผูต้ายเสียชีวติไปแลว้และมีลูก  ลูกจะไดรั้บส่วนแบ่งท่ีเป็นของบิดา หากลูก
สาวของผูต้ายเสียชีวิตไปแลว้และมีลูก  ส่วนแบ่งของเธอจะถูกแบ่งเป็นเจ็ดประเภทตามท่ี
ระบุไวใ้นคมัภีร์ท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสุด 

ง.  หากผูต้ายมีลูก  แต่ไม่มีผูรั้บมรดกประเภทอ่ืนเลยหรือมีบางประเภท  สองในสามของส่วน
แบ่งของผูรั้บมรดกประเภทท่ีขาดไป  ให้ตกเป็นของลูกและอีกหน่ึงในสามตกเป็นของสภา
ยติุธรรม 

จ.  หากไม่มีผูรั้บมรดกตามท่ีระบุไวเ้ลย  สองในสามของมรดกให้ตกเป็นของหลานชายและ
หลานสาวของผูต้าย (ลูกของพี่นอ้งของผูต้าย)  หากไม่มีหลาน  ส่วนแบ่งเดียวกนัน้ีให้ตกเป็น
ของลุงป้าน้าอา  หากยงัไม่มีอีกให้ตกเป็นของลูกชายและลูกสาวของลุงป้าน้าอา  ไม่ว่าใน
กรณีใด  ท่ีเหลือหน่ึงในสามจะเป็นของสภายติุธรรม 

ฉ.  หากผูต้ายไม่มีผูรั้บมรดกท่ีกล่าวมาทั้งหมดน้ี  มรดกทั้งหมดตกเป็นของสภายติุธรรม 
ช.  ท่ีอยูอ่าศยัและเส้ือผา้ของบิดาท่ีเสียชีวิตให้เป็นของลูกชายมิใช่ลูกสาว  หากมีท่ีอยูอ่าศยัหลาย

แห่ง  หลงัท่ีส าคญัท่ีสุดให้เป็นของลูกชาย  ท่ีอยูอ่าศยัท่ีเหลือพร้อมกบัทรัพยส์มบติัอ่ืนๆ ของ
ผูต้ายจะแบ่งกนัในหมู่ผูรั้บมรดก  หากไม่มีลูกชาย  สองในสามของบา้นหลงัท่ีส าคญัท่ีสุด
และเส้ือผา้ของผูต้ายจะตกเป็นของลูกสาว  และอีกหน่ึงในสามจะตกเป็นของสภายุติธรรม  
ในกรณีท่ีมารดาเสียชีวิต  เส้ือผา้ท่ีใช้แล้วทั้งหมดของเธอจะแบ่งให้ลูกสาวคนละเท่าๆ กนั  
เส้ือผา้ท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ เพชรพลอยและทรัพยสิ์นของเธอตอ้งแบ่งกนัในหมู่ผูรั้บมรดก  รวมทั้ง
เส้ือผา้ท่ีใชแ้ลว้ดว้ยหากเธอไม่มีลูกสาว 

ซ.  หากลูกของผูต้ายเป็นผูท่ี้ยงัไม่บรรลุวุฒิภาวะ  ส่วนแบ่งของลูกควรฝากไวก้บับุคคลท่ีเช่ือใจ
ไดห้รือกลุ่มบุคคลเพื่อการลงทุน  จนกวา่ลูกจะถึงอายท่ีุบรรลุวุฒิภาวะ  ผลก าไรส่วนหน่ึงควร
แบ่งใหผู้ท่ี้รับฝาก 

ฌ.  ไม่ควรท าการแบ่งมรดกจนกวา่จะจ่ายฮูคุคูลลาห์ (สิทธ์ิของพระผูเ้ป็นเจา้)  จ่ายหน้ีสินท่ีผูต้าย
ก่อไว ้ และช าระค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากงานศพและพิธีฝังศพท่ีสมเกียรติ 

ญ.  หากพี่ชายนอ้งชายของผูต้ายมาจากบิดาเดียวกนั  เขาจะไดรั้บส่วนแบ่งมรดกเต็มตามท่ีจดัสรร  
หากมาจากคนละบิดา  เขาจะไดรั้บส่วนแบ่งมรดกเพียงสองในสาม  อีกหน่ึงในสามตกเป็น
ของสภายติุธรรม  กฎเดียวกนัน้ีใชก้บัพี่สาวและนอ้งสาวของผูต้ายดว้ย 

ฎ.  ในกรณีท่ีมีพี่นอ้งร่วมบิดามารดา  พี่นอ้งต่างบิดาไม่ไดรั้บมรดก 
ฏ.  ครูท่ีไม่ใช่บาไฮไม่ไดรั้บมรดก  หากมีครูมากกว่าหน่ึงคน  ส่วนแบ่งท่ีจดัสรรให้ครูควรแบ่ง

ใหเ้ท่าๆ กนั 
ฐ.  ทายาทท่ีไม่ใช่บาไฮไม่ไดรั้บมรดก 



ฉบบัแปลอยา่งไม่เป็นทางการ 

Provisional Translation 

89 

 

ฑ.  นอกจากเส้ือผา้ท่ีใชแ้ลว้ของภรรยา  เพชรพลอยหรือส่ิงอ่ืนท่ีไดรั้บการพิสูจน์แลว้วา่สามีให้
เธอเป็นของขวญั  อะไรก็ตามท่ีสามีซ้ือมาให้ภรรยาจะถือวา่เป็นสมบติัของสามีท่ีจะตอ้งแบ่ง
กนัในหมู่ผูรั้บมรดก 

ฒ.  ทุกคนมีอิสระท่ีจะท าพินัยกรรมทรัพย์สมบัติของตนตามท่ีตนเห็นควร  แต่เขาต้อง
ก าหนดการจ่ายฮูคุคูลลาห์และการช าระหน้ีสินของตนไวด้ว้ย 

ง.  กฎ  บทบัญญตัิและค าเคี่ยวเข็ญต่างๆ 
1.  กฎและบทบญัญติัต่างๆ 

ก.  การแสวงบุญ 
ข.  ฮูคุคูลลาห์ 
ค.  เงินลงทุน 
ง.  มาชเรโกล อซัการ์   
จ.  ระยะเวลาของยคุศาสนาบาไฮ 
ฉ.  เทศกาลบาไฮ 
ช.  งานฉลองบุญสิบเกา้วนั 
ซ.  ปีบาไฮ 
ฌ.  วนัแทรกปฏิทิน 
ญ.  อายท่ีุบรรลุวฒิุภาวะ 
ฎ.  การฝังศพคนตาย 
ฏ.  การท าการคา้หรือประกอบวชิาชีพเป็นเร่ืองบงัคบัและไดรั้บการยกข้ึนเทียบเท่าการบูชา 
ฐ.  การเช่ือฟังรัฐบาล 
ฑ.  การอบรมบุตร 
ฒ.  การเขียนพินยักรรม 
ณ.  ภาษีหน่ึงในสิบ (ซาคทั) 
ด.  การสวดพระนามอนัยิง่ใหญ่ท่ีสุด 95 คร้ังต่อวนั 
ต.  การล่าสัตว ์
ถ.  การปฏิบติัต่อหญิงรับใช ้
ท.  การพบทรัพยสิ์นท่ีสูญหาย 
ธ.  การจดัการกบัส่ิงมีค่าท่ีพบเจอโดยไม่รู้เจา้ของ 
น.  การจดัการกบัทรัพยสิ์นท่ีรับฝาก 
บ.  การท าใหผู้อ่ื้นเสียชีวติโดยไม่เจตนา 
ป.  นิยามของพยานท่ียติุธรรม 
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ผ.  ขอ้หา้มต่างๆ 
1.  การตีความธรรมลิขิต 
2.  การคา้ทาส 
3.  การถือสันโดษ                 
4.  การแยกตวัอยูใ่นอาราม              
5.  การขอทาน 
6.  การเป็นนกับวช 
7.  การใชมุ้ข 
8.  การจูบมือ 
9.  การสารภาพบาป 
10.  การมีภรรยาหลายคน 
11.  เคร่ืองด่ืมมึนเมา 
12.  ฝ่ิน 
13.  การพนนั 
14.  การวางเพลิง 
15.  การผดิประเวณี 
16.  ฆาตกรรม 
17.  การขโมย 
18.  การรักร่วมเพศ 
19.  การสวดอฐิษฐานเป็นหมู่  ยกเวน้สวดเพื่อคนตาย 
20.  การทารุณสัตว ์
21.  ความเกียจคร้านเฉ่ือยชา 
22.  การนินทา 
23.  การใส่ร้าย 
24.  การพกอาวธุนอกจากวา่จ าเป็น 
25.  การใชส้ระน ้าสาธารณะท่ีชาวเปอร์เซียใชอ้าบน ้า   
26.  การเขา้ไปในบา้นโดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากเจา้ของ 
27.  การตีหรือท าใหผู้อ่ื้นบาดเจบ็ 
28.  การทะเลาะววิาท 
29.  การสวดวจนะศกัด์ิสิทธ์ิพึมพมับนถนน 
30.  จุ่มมือลงไปในอาหาร 
31.  การโกนศีรษะ 
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32.  การไวผ้มยาวเลยต่ิงหู 
2.  การยกเลิกกฎและบทบญัญติัของยคุศาสนาก่อนๆ  ท่ีบญัญติั : 

ก.  การท าลายหนงัสือ 
ข.  ขอ้หา้มการสวมผา้ไหม 
ค.  ขอ้หา้มการใชเ้คร่ืองมือเคร่ืองใชท่ี้ท าดว้ยทองและเงิน 
ง.  ขอ้จ ากดัในการเดินทาง 
จ.  การมอบของขวญัท่ีประเมินค่ามิไดใ้หแ้ก่พระผูก่้อตั้งศาสนา 
ฉ.  ขอ้หา้มการตั้งค  าถามกบัผูก่้อตั้งศาสนา 
ช.  ขอ้หา้มการสมรสใหม่กบัภรรยาท่ีตนหยา่ 
ซ.  การลงโทษผูท่ี้ท าใหเ้พื่อนบา้นเศร้าใจ 
ฌ.  การหา้มดนตรี 
ญ.  ขอ้จ ากดัเก่ียวกบัเส้ือผา้และเครา 
ฎ.  ความไม่สะอาดของวตัถุและประชาชนมากมายหลายประเภท 
ฏ.  ความไม่สะอาดของน ้าอสุจิ 
ฐ.  ความไม่สะอาดของวตัถุบางอยา่งท่ีใชส้ าหรับการหมอบราบ 

3. ค  าเค่ียวเขญ็ต่างๆ  
ก.  สมาคมกบัศาสนิกชนของทุกศาสนาดว้ยไมตรีจิต 
ข.  ใหเ้กียรติบิดามารดาของตน 
ค.  ไม่ปรารถนาใหผู้อ่ื้นในส่ิงท่ีตนเองก็ไม่ปรารถนา 
ง.  สอนและเผยแพร่ศาสนาภายหลงัการเสด็จข้ึนสู่สวรรคข์องพระผูก่้อตั้งศาสนา 
จ.  ช่วยผูท่ี้ลุกข้ึนส่งเสริมศาสนา 
ฉ.  อยา่ท าส่ิงท่ีต่างไปจากธรรมลิขิตหรือใหผู้ท่ี้ท  าต่างไปจากธรรมขิตมาชกัจูงใหห้ลงผดิ 
ช.  อา้งอิงถึงธรรมลิขิตเม่ือเกิดขอ้ขดัแยง้กนั 
ซ.  ด าด่ิงลงไปในการศึกษาค าสอน 
ฌ.  อยา่ไปตามความเพอ้ฝันท่ีเหลวไหลและจินตนาการอนัไร้สาระ 
ญ.  สวดวจนะศกัด์ิสิทธ์ิทุกเชา้ค ่า 
ฎ.  สวดวจนะศกัด์ิสิทธ์ิอยา่งเสนาะ 
ฏ.  สอนลูกใหส้วดวจนะศกัด์ิสิทธ์ิในมาชเรโกล อซัการ์   
ฐ.  ศึกษาศิลปะและวทิยาศาสตร์ท่ีมีประโยชน์ต่อมนุษยชาติ 
ฑ.  ปรึกษาหารือกนั 
ฒ.  อยา่หยอ่นยานในการปฏิบติัตามบทบญัญติัของพระผูเ้ป็นเจา้ 
ณ.  ส านึกผดิในบาปของตนต่อพระผูเ้ป็นเจา้ 
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ด.  ดีเด่นดว้ยการท าดี 
1.  มีวาจาสัตย ์
2.  ไวว้างใจได ้
3.  ซ่ือสัตย ์
4.  ชอบธรรมและเกรงกลวัพระผูเ้ป็นเจา้ 
5.  ยติุธรรมและเป็นธรรม 
6.  มีไหวพริบและฉลาดสุขมุ 
7.  มีมารยาท 
8.  ตอ้นรับขบัสู้ 
9.  พากเพียร 
10.  ปล่อยวาง 
11.  ยอมจ านนอยา่งส้ินเชิงต่อพระประสงคข์องพระผูเ้ป็นเจา้ 
12.  ไม่ก่อการยยุง 
13.  ไม่เสแสร้งเป็นคนดี 
14.  ไม่ทะนง 
15.  ไม่บา้คลัง่ศาสนา 
16.  ไม่ถือวา่ตนเองส าคญักวา่เพื่อนบา้น 
17.  ไม่โตเ้ถียงเพื่อนบา้น 
18.  ไม่ตามใจกิเลส 
19.  ไม่เศร้าโศกในความยากล าบาก 
20.  ไม่โตเ้ถียงผูท่ี้อยูใ่นอ านาจ 
21.  ไม่อารมณ์เสีย 
22.  ไม่ท าใหเ้พื่อนบา้นโกรธ 

ต.  สามคัคีกนัอยา่งแน่นแฟ้น 
ถ.  ปรึกษาแพทยผ์ูช้  านาญยามเจบ็ป่วย 
ท.  ตอบสนองค าเชิญ 
ธ.  แสดงความเมตตาต่อญาติพี่นอ้งของพระผูก่้อตั้งศาสนา 
น.  ศึกษาภาษาต่างๆ เพื่อการส่งเสริมศาสนา 
บ.  พฒันาเมืองและประเทศเพื่อการสดุดีศาสนา 
ป.  ปฏิสังขรณ์และอารักษส์ถานท่ีต่างๆ ท่ีสัมพนัธ์กบัพระผูก่้อตั้งศาสนา 
ผ.  เป็นสาระของความสะอาด 

1.  ลา้งเทา้ 
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2.  ใส่น ้าหอม 
3.  อาบน ้าดว้ยน ้าสะอาด 
4.  ตดัเล็บ 
5.  ลา้งส่ิงสกปรกดว้ยน ้าสะอาด 
6.  ใส่เส้ือผา้ท่ีไม่มีรอยเป้ือน 
7.  เปล่ียนเคร่ืองตกแต่งบา้นของตน 

5.   ค าตักเตือน   ค าต าหนิและค าเตือนทีเ่ฉพาะเจาะจงส าหรับ 
1.  มวลมนุษยชาติ  
2.  กษตัริยแ์ละราชินีทั้งหลายของโลก 
3.  นกับวชทั้งหลาย 
4.  บรรดาผูป้กครองและประธานาธิบดีของสาธารณรัฐทั้งหลายในทวปีอเมริกา 
5.  พระเจา้วลิเล่ียมท่ี 1 ผูเ้ป็นษตัริยแ์ห่งปรัสเซีย  
6.  ฟรานซิส โจเซฟ  ผูเ้ป็นจกัรพรรดิแห่งออสเตรีย 
7.  ประชาชนแห่งคมัภีร์บายนั 
8.  สมาชิกรัฐสภาทัว่โลก 

6.  เร่ืองต่างๆ 
1.  ลกัษณะท่ีเหนือธรรมดาของการเปิดเผยพระธรรมบาไฮ  
2.  สถานะท่ีสูงส่งของพระผูก่้อตั้งศาสนา  
3.  ความส าคญัสูงสุดของคีตาบีอคัดสั  ซ่ึงเป็น “คมัภีร์ท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสุด” 
4.  หลกัความเช่ือเก่ียวกบั “ความไม่มีผิดพลาดท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสุด” 
5.  หน้าท่ีสองประการในการยอมรับพระศาสดาและปฏิบติัตามกฎของพระองค์  และสองหน้าท่ีน้ีแยก

จากกนัไม่ได ้ 
6.  จุดหมายของการเรียนรู้ทั้งปวงคือเพื่อยอมรับพระผูเ้ป็นจุดหมายของความรู้ทั้งปวง  
7.  พระพรส าหรับผูท่ี้ยอมรับสัจธรรมมูลฐาน “พระองค์จะไม่ถกูถามเก่ียวกับการกระท าของพระองค์” 
8.  อิทธิพลปฏิวติัของ “ระบบท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสุด” 
9.  การเลือกหน่ึงภาษาและพยญัชนะเดียวกนัให้ทุกคนบนโลกใช ้: หน่ึงในสองสัญลกัษณ์ท่ีบ่งบอกวุฒิ

ภาวะของมนุษยชาติ 
10.  ค  าพยากรณ์ของพระบอ๊บเก่ียวกบั “พระผู้ ซ่ึงพระผู้เป็นเจ้าจะแสดงให้เห็นชัด” 
11.  ค  าท านายเก่ียวกบัการต่อตา้นศาสนา 
12.  ค  าสรรเสริญกษตัริยท่ี์จะนบัถือศาสนาบาไฮและลุกข้ึนรับใชศ้าสนาบาไฮ 
13.  ความไม่มัน่คงในกิจการทั้งหลายของมนุษย ์
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14.  ความหมายของอิสรภาพท่ีแทจ้ริง 
15.  คุณค่าของการกระท าทุกอยา่งข้ึนกบัการยอมรับของพระผูเ้ป็นเจา้ 
16.  ความส าคญัของความรักท่ีมีต่อพระผูเ้ป็นเจา้ในฐานะท่ีเป็นแรงจูงใจในการเช่ือฟังกฎของพระองค ์
17.  ความส าคญัของการใชว้ธีิทางวตัถุ 
18.  ค  าสรรเสริญผูรู้้ในหมู่ประชาชนแห่งบาฮา 
19.  ค  ารับประกนัการใหอ้ภยัมีร์ซา ยายอห์ หากเขาส านึกผดิ 
20.  ค  าตรัสต่อเตหะราน 
21.  ค  าตรัสต่อคอนสแตนติโนเป้ิลและประชาชนของเมืองน้ี 
22.  ค  าตรัสต่อ “ริมฝ่ังแม่น า้ไรน์” 
23.  ค  าต าหนิผูท่ี้อวดอา้งวา่มีความรู้ท่ีคนอ่ืนเขา้ไม่ถึง 
24.  ค  าต าหนิผูท่ี้ใหค้วามทะนงในวชิามาขวางกั้นตนเองจากพระผูเ้ป็นเจา้ 
25.  ค  าพยากรณ์เก่ียวกบัโคราซาน 
26.  ค  าพยากรณ์เก่ียวกบัเคอร์มาน 
27.  ค  าพาดพิงถึงเชค อาหมดัเด อาซาอี 
28.  ค  าพาดพิงถึงผูร่้อนขา้วสาลี 
29.  ค  าต าหนิฮาจี โมฮมัหมดั การิม คาน 
30.  ค  าต าหนิเชค โมฮมัหมดั ฮาซาน 
31.  ค  าพาดพิงถึงพระเจา้นโปเลียนท่ี 3 
32.  ค  าพาดพิงถึงซียดิ โมฮมัหมดัเด อิสฟาฮาเน  
33.  ค  ารับประกนัความช่วยเหลือส าหรับทุกคนท่ีลุกข้ึนรับใชศ้าสนา 
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หมายเหตุ 
 
1.  สุคนธรสของภูษาของเรา //4 

น้ีเป็นการพาดพิงถึงเร่ืองราวของโจเซฟในคมัภีร์โกรอ่านและคมัภีร์เก่า  ซ่ึงพี่ชายทั้งหลายของโจเซฟน า
ภูษาของเขาไปให้ยาคอบผูเ้ป็นบิดา  และช่วยให้บิดาจ าลูกชายท่ีรักท่ีสาบสูญไปนานได ้ ธรรมลิขิตบาไฮใช้
อุปมา  สุคนธรสของ “ภูษา” อยู่บ่อยๆ เป็นการหมายถึงการยอมรับพระศาสดาของพระผูเ้ป็นเจา้และการ
เปิดเผยพระธรรมของพระองค ์

ในธรรมจารึกหน่ึงพระบาฮาอุลลาห์ทรงพรรณนาพระองคเ์องเป็นเสมือน “โจเซฟสวรรค์” ท่ีพวกไม่เอา
ใจใส่ “เอาไปแลกกับส่ิงท่ีเบาราคาท่ีสุด”  ในกายูโมล แอสมา  พระบ๊อบทรงถือว่าพระบาฮาอุลลาห์เป็น 
“โจเซฟท่ีแท้จริง” และพยากรณ์บททดสอบท่ีพระองคจ์ะตอ้งทนทรมานโดยน ้ ามือของนอ้งชายผูท้รยศ (ดู
หมายเหตุ 190)  ท านองเดียวกนัท่านโชกิ เอฟเฟนดิ ไดน้ าความริษยาอนัร้อนแรงท่ีความเหนือชั้นกว่าของ
พระอบัดุลบาฮาปลุกข้ึนมาในตวัน้องชายต่างมารดาคือมีร์ซา โมฮมัหมดั อาลี มาเทียบเคียงกบัความอิจฉา
มรณะ “ท่ีความล ้าเลิศกวา่ของโจเซฟไดจุ้ดข้ึนมาในหวัใจของพี่ชายทั้งหลาย” 

2.  เราได้เปิดผนึกของอมฤตช้ันเยีย่มด้วยองคุลแีห่งอ านาจและอานุภาพ //5  
การบริโภคเหลา้องุ่นและของมึนเมาเป็นขอ้หา้มในคีตาบีอคัดสั (ดูหมายเหตุ 144 และ 170)  
การใชค้  า “เหลา้องุ่น” (แปลเป็นภาษาไทยในท่ีน้ีวา่ “อมฤต”) ในความหมายท่ีเป็นสัญลกัษณ์  เช่นเป็น

เหตุของธรรมปีติ  มิใช่มีแต่ในการเปิดเผยพระธรรมของพระบาฮาอุลลาห์เท่านั้น  แต่มีในคมัภีร์ไบเบิ้ล  
คมัภีร์โกรอ่านและค าสอนโบราณของฮินดูดว้ย 

ตวัอย่างเช่นในคมัภีร์โกรอ่าน  ผูช้อบธรรมไดรั้บสัญญาว่าพวกเขาจะไดด่ื้ม“อมฤตช้ันเย่ียมท่ีปิดผนึก
ไว้”  ในธรรมจารึกหน่ึงพระบาฮาอุลลาห์ทรงถือวา่ “อมฤตช้ันเย่ียม” คือการเปิดเผยพระธรรมของพระองค์  
ซ่ึง“สุคนธรสท่ีอบอวลด้วยชะมดเชียง” ของพระธรรมน้ีไดโ้ชย“มายังทุกสรรพส่ิง”  พระองค์ทรงกล่าวว่า
พระองคไ์ด“้เปิดผนึก” ของ“อมฤต” น้ี  ดงันั้นจึงเป็นการเปิดเผยสัจธรรมท่ีไม่เคยเป็นท่ีรู้มาก่อน  และช่วย
ให้ผูท่ี้ด่ืมอมฤตได“้เห็นความอ าไพของแสงแห่งเอกภาพสวรรค์” และ“เข้าใจจุดประสงค์ท่ีเป็นสาระส าคัญ
ของคัมภีร์ท้ังหลายของพระผู้เป็นเจ้า” 

ในบทอธิษฐานตอนหน่ึง  พระบาฮาอุลลาห์วิงวอนพระผูเ้ป็นเจา้ขอทรงประทาน“อมฤตช้ันเย่ียมแห่ง
ความปรานีของพระองค์” ให้แก่ศาสนิกชนทั้งหลาย “เพ่ือว่าอมฤตนั้นจะดลให้พวกเขาลืมทุกคนนอกจาก
พระองค์  ลุกขึน้รับใช้ศาสนาของพระองค์  และแน่วแน่ในความรักของพวกเขาท่ีมีต่อพระองค์” 

3.  เราบัญญตัิบทอธิษฐานบังคับ...ให้เจ้าสวด //6 
ในภาษาอาหรับมีหลายค าส าหรับบทอธิษฐาน  ค าว่า “ซาลอท” ซ่ึงจากภาษาเดิมท่ีน ามาใช้ในท่ีน้ี

หมายถึงบทอธิษฐานประเภทหน่ึง  ซ่ึงศาสนิกชนได้รับบญัชาให้สวดตามเวลาท่ีเจาะจงไวใ้นแต่ละวนั  
เพื่อท่ีจะแยกบทอธิษฐานประเภทน้ีจากประเภทอ่ืน  ค าน้ีจึงถูกแปลวา่“บทอธิษฐานบังคับ” 
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พระบาฮาอุลลาห์ทรงกล่าวว่า“บทอธิษฐานบังคับและการถือศีลอดครอบครองฐานะอันประเสริฐใน
สายตาของพระผู้เป็นเจ้า” (ค  าถาม-ค าตอบ 93)  พระอบัดุลบาฮายืนยนัวา่บทอธิษฐานเหล่าน้ี“หนุนน าให้รู้จัก
ถ่อมตัวและยอมจ านน  หันหน้าไปหาพระผู้ เป็นเจ้าและแสดงความอุทิศตนต่อพระองค์” และโดยบท
อธิษฐานเหล่าน้ี “มนุษย์ได้สนทนากับพระผู้ เป็นเจ้า  พยายามใกล้เข้าหาพระองค์  สนทนากับพระผู้ เป็นท่ีรัก
ย่ิงของหัวใจของตน  และบรรลุถึงสภาวธรรม”  บทอธิษฐานบงัคบัท่ีกล่าวถึงในวจนะตอนน้ีถูกแทนดว้ยบท
อธิษฐานบงัคบัสามบทท่ีพระบาฮาอุลลาห์เปิดเผยภายหลงั (ค าถาม-ค าตอบ 63)  เน้ือหาของบทอธิษฐานสาม
บทท่ีใชก้นัในปัจจุบนัพร้อมกบัค าแนะน าการสวดมีอยูใ่นเล่มน้ีใน พระธรรมบางบททีเ่สริมคีตาบีอคัดัส 

บางรายการใน ค าถามและค าตอบ พดูถึงแง่ต่างๆ ของบทอธิษฐานบงัคบัใหม่สามบท  พระบาฮาอุลลาห์
ทรงช้ีแจงวา่  แต่ละคนไดรั้บอนุญาตใหเ้ลือกบทใดบทหน่ึงจากบทอธิษฐานบงัคบัสามบทน้ี (ค าถาม-ค าตอบ 
65) ขอ้ก าหนดอ่ืนๆ อธิบายไวใ้น ค าถามและค าตอบ ขอ้ 66, 67, 81 และ 82 

รายละเอียดของกฎเก่ียวกบับทอธิษฐานบงัคบัสรุปยอ่ไวใ้น ประมวลกฎอย่างย่อ ตอน 4 ก. 1-17 

4.  เก้ารัคอาห์ //6 
หน่ึงรัคอาห์คือการสวดวจนะท่อนท่ีเปิดเผยไวเ้ป็นการเจาะจงประกอบกบัการงอเข่าและการเคล่ือนไหว

อ่ืนๆ ท่ีก าหนดไว ้
บทอธิษฐานบงัคบัดั้งเดิมท่ีพระบาฮาอุลลาห์บญัญติัไวแ้ก่สาวกประกอบดว้ยเกา้รัคอาห์  ลกัษณะท่ีแน่

แทข้องบทอธิษฐานน้ีและค าสั่งในการสวดไม่เป็นท่ีทราบ  เพราะบทอธิษฐานน้ีสูญหายไป (ดูหมายเหตุ 9) 
ในธรรมจารึกหน่ึงท่ีวิจารณ์บทอธิษฐานบงัคบัท่ีเป็นขอ้ผูกมดัในปัจจุบนั  พระอบัดุลบาฮาทรงระบุว่า 

“ในทุกวจนะและทุกการเคล่ือนไหวของบทอธิษฐานบังคับมีค าพาดพิง  ความลึกลับและอัจฉริยภาพท่ีมนุษย์
ไม่สามารถเข้าใจ   อีกท้ังอักษรและม้วนพระธรรมไม่สามารถบรรจุได้” 

ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ อธิบายวา่  ค  าสั่งง่ายๆ ท่ีพระบาฮาอุลลาห์ให้ไวส้ าหรับการสวดบทอธิษฐานบางบท  
ไม่เพียงแต่มีนยัส าคญัทางจิตวิญญาณเท่านั้น  แต่ยงัช่วยให้ผูน้ั้น “รวมจิตใจทั้งหมดขณะอธิษฐานและท า
สมาธิ”     

5.  เวลาเทีย่งวนั  เวลาเช้าและเวลาค ่า //6 
เก่ียวกบันิยามของค าว่า “เวลาเช้า” “เท่ียงวัน” และ“เวลาค า่” ซ่ึงเป็นเวลาส าหรับสวดบทอธิษฐาน

บงัคบับทปานกลางท่ีเป็นขอ้ผกูมดัในปัจจุบนั  พระบาฮาอุลลาห์ทรงกล่าววา่  เวลาเหล่าน้ีสัมพนัธ์กบั “ดวง
อาทิตย์ขึน้  เท่ียงวันและดวงอาทิตย์ตก” (ค  าถาม-ค าตอบ 83)  พระองค์ระบุว่า“เวลาท่ีอนุญาตให้สวดบท
อธิษฐานบังคับคือ  จากเช้าถึงเท่ียงวัน  จากเท่ียงวันถึงดวงอาทิตย์ตก  และจากดวงอาทิตย์ตกถึงสองช่ัวโมง
หลังจากนั้น”  นอกจากน้ีพระอบัดุลบาฮายงักล่าววา่  บทอธิษฐานบงัคบัเวลาเชา้อาจสวดไดต้ั้งแต่รุ่งอรุณ 

นิยามของ “เท่ียงวัน” ว่าเป็นช่วงเวลา “จากเท่ียงวันถึงดวงอาทิตย์ตก” ใช้กบัการสวดบทอธิษฐาน
บงัคบับทสั้นและบทปานกลางเหมือนกนั 
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6.  เราให้เจ้าสวดน้อยคร้ังลง //6 
          เง่ือนไขของบทอธิษฐานบงัคบัท่ีวางไวใ้นยคุศาสนาบาบีและอิสลามนั้น  ยากกวา่เง่ือนไขของการสวด
บทอธิษฐานบงัคบัท่ีประกอบดว้ยเกา้รัคอาห์ท่ีบญัญติัไวใ้นคีตาบีอคัดสั (ดูหมายเหตุ 4) 
          ในคมัภีร์บายนัพระบ๊อบทรงบญัญติับทอธิษฐานบงัคบัท่ีประกอบดว้ยสิบเกา้รัคอาห์  ซ่ึงจะตอ้งสวด
หน่ึงคร้ังทุก 24 ชัว่โมง  ระหวา่งเท่ียงวนัของวนัน้ีถึงเท่ียงวนัของวนัถดัไป 
          บทอธิษฐานของชาวมุสลิมสวด 5 คร้ังต่อวนั กล่าวคือ  เช้าตรู่  เท่ียงวนั  บ่าย  ค  ่า และกลางคืน  แมว้่า
จ านวนรัคอาห์แปรตามเวลาท่ีสวด  แต่รวมทั้งหมดเป็นสิบเจด็รัคอาห์ในหน่ึงวนั 

7.  เมื่อเจ้าปรารถนาจะสวดบทอธิษฐานนี้   จงหันไปยังราชส านักอันเป็นที่สถิตที่วิสุทธ์ิที่สุดของเรา  น่ันคือ
บริเวณศักดิ์สิทธ์ินี้ที่พระผู้เป็นเจ้า...ทรงมีโองการให้เป็นต าแหน่งของการบูชาส าหรับบรรดาผู้ที่อาศัยอยู่ใน
นครแห่งนิรันดรกาล //6 

“ต าแหน่งของการบูชา” นั่นคือ  ต าแหน่งท่ีผูบู้ชาควรหันไปหาขณะท่ีสวดบทอธิษฐานบงัคบั  ถูก
เรียกว่าเกบเบร  แนวความคิดเก่ียวกับเกบเบรมีอยู่ในศาสนาก่อนๆ  ในอดีตกรุงเยรูซาเลมถูกก าหนดไว้
ส าหรับจุดประสงคน้ี์  พระโมฮมัหมดัเปล่ียนเกบเบรไปเป็นเมกกะ  ค าสั่งสอนของพระบ๊อบในคมัภีร์บายนั
ภาษาอาหรับคือ : 

ท่ีจริงแล้วเกบเบรคือพระผู้ ซ่ึงพระผู้ เป็นเจ้าจะแสดงให้เห็นชัด  เม่ือใดกต็ามท่ีพระองค์เคล่ือนไหว  เกบ
เบรกเ็คล่ือนไหว  จนกว่าพระองค์จะหยดุพัก 

วรรคน้ีพระบาฮาอุลลาห์ทรงคดัมาไวใ้นคีตาบีอคัดสั (137) และยืนยนัในวจนะท่ีหมายเหตุไวข้า้งบน  
พระองค์ยงัระบุอีกด้วยว่า  การหันหน้าไปทางเกบเบรเป็น“เง่ือนไขท่ีตายตัวส าหรับการสวดบทอธิษฐาน
บังคับ” (ค  าถาม-ค าตอบ 14 และ 67)  อย่างไรก็ตามส าหรับบทอธิษฐานอ่ืนๆ ผูน้ั้นจะหันหน้าไปทางไหนก็
ได ้

8.  และเมื่อดวงอาทิตย์แห่งสัจธรรมและวาทะลับฟ้าไป  จงหันหน้าไปยังต าแหน่งที่เราบัญญัติไว้ส าหรับเจ้า 
//6 

พระบาฮาอุลลาห์ทรงบญัญติัให้พระสถูปของพระองคเ์ป็นเกบเบรหลงัจากท่ีพระองค์ล่วงลบัไป  พระ
สถูปท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสุดอยู่ท่ีบาห์จี  เมืองอคัคา  พระอบัดุลบาฮาทรงพรรณนาต าแหน่งน้ีว่าเป็น“พระสถูปท่ี
เรืองรอง” “สถานท่ีท่ีหมู่เทวญัเบือ้งบนมาวนรอบ” 

ในจดหมายฉบบัหน่ึงท่ีเขียนในนามของท่านโชกิ เอฟเฟนดิ ท่านใชอุ้ปมาของพืชหนัไปหาดวงอาทิตย์
มาอธิบายความส าคญัทางจิตวญิญาณของการหนัไปหาเกบเบร : 

...ดงัเช่นพืชเหยยีดตวัเขา้หาแสงอาทิตย ์ ซ่ึงจากแสงอาทิตยน้ี์พืชไดรั้บชีวติและเติบโต  ดงันั้นเราหนัหวัใจ
เขา้หาพระศาสดาของพระผูเ้ป็นเจา้  นัน่คือพระบาฮาอุลลาห์เม่ือเราอธิษฐาน...เราหนัหนา้...ไปหาบริเวณ
ท่ีฝังธุลีของพระองคบ์นโลกน้ีประหน่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของการตั้งจิตสู่พระองค ์
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9.  เราได้อธิบายรายละเอยีดของบทอธิษฐานบังคับไว้ในอกีธรรมจารึกหน่ึง //8 
บทอธิษฐานบงัคบัดั้งเดิมถูกเปิดเผยโดยพระบาฮาอุลลาห์ไวใ้นอีกธรรมจารึกหน่ึงต่างหาก “ด้วยเหตุผล

ท่ีรอบคอบ” (ค  าถาม-ค าตอบ 63)  และมิไดแ้จกจ่ายให้ศาสนิชนระหว่างท่ีพระองค์มีชีวิตอยู่  ซ่ึงต่อมาถูก
แทนดว้ยบทอธิษฐานบงัคบัสามบทท่ีใชก้นัอยูใ่นปัจจุบนั 

ไม่นานหลงัจากการเสด็จข้ึนสู่สวรรค์ของพระบาฮาอุลลาห์  เน้ือหาของบทอธิษฐานน้ีพร้อมกบัธรรม
จารึกอ่ืนๆ จ านวนหน่ึงถูกขโมยไปโดยโมฮมัหมดั อาลี  ซ่ึงเป็นผูล้ะเมิดพระปฏิญญาตวัยงของพระองค ์

10.  บทอธิษฐานส าหรับผู้ทีถ่ึงแก่กรรม //8 
บทอธิษฐานส าหรับผูท่ี้ถึงแก่กรรม (ดูพระธรรมบางบทที่เสริมคีตาบีอัคดัส) เป็นบทอธิษฐานบงัคบับท

เดียวเท่านั้นท่ีใช้สวดกนัเป็นหมู่  คือสวดโดยศาสนิกชนคนหน่ึงขณะท่ีคนอ่ืนๆ ยืนอยูอ่ยา่งเงียบๆ (ดูหมาย
เหตุ 19)  พระบาฮาอุลลาห์ทรงช้ีแจงวา่  บทอธิษฐานส าหรับผูท่ี้ถึงแก่กรรมจ าเป็นตอ้งสวดก็ต่อเม่ือผูต้ายเป็น
ผูใ้หญ่ (ค าถาม-ค าตอบ 70)  ควรสวดก่อนท่ีจะท าการฝังคนตาย  และไม่จ  าเป็นตอ้งหนัหน้าไปทางเกบเบร
ขณะท่ีสวดบทอธิษฐานน้ี (ค าถาม-ค าตอบ 85) 

รายละเอียดมากกว่าน้ีเก่ียวกบับทอธิษฐานส าหรับผูท่ี้ถึงแก่กรรมไดส้รุปยอ่ไวใ้น ประมวลกฎอย่างย่อ
ตอน 4 ก. 13-14 

11.  มีหกวรรคเฉพาะทีส่่งลงมาโดยพระผู้เป็นเจ้า  พระผู้เปิดเผยวจนะ //8 
วรรคต่างๆ ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของบทอธิษฐานส าหรับผูท่ี้ถึงแก่กรรมประกอบดว้ยการสวดค าอวยพร “อลั

ลา อู อบัฮา” (พระผูเ้ป็นเจา้คือพระผูท้รงความรุ่งโรจน์) 6 คร้ัง  ซ่ึงแต่ละคร้ังตามดว้ยการสวดวจนะหน่ึงใน
หกท่อนท่ีเปิดเผยไวเ้ป็นการเฉพาะอีก 19 คร้ัง  วจนะเหล่าน้ีเหมือนกบัวจนะในบทอธิษฐานส าหรับผูท่ี้ถึงแก่
กรรมท่ีพระบอ๊บเปิดเผยไวใ้นคมัภีร์บายนั  พระบาฮาอุลลาห์ทรงเพิ่มค าวงิวอนไวก่้อนวรรคเหล่าน้ี 

12.  ขนสัตว์หรือช้ินส่วนของส่ิงที่เคยมีชีวิตเช่นกระดูกและที่คล้ายกัน  ไม่ท าให้การอธิษฐานของเจ้าไร้ผล  
เจ้ามีอสิระทีจ่ะสวมใส่ขนตัวเซเบิล้ดังทีเ่จ้าสวมใส่ขนนาก   ขนกระรอกหรือขนสัตว์อืน่ๆ //9 

ในยคุศาสนาก่อนๆ บางศาสนา  การสวมขนสัตวบ์างชนิดหรือการมีวตัถุบางชนิดอยูก่บัตวั  ถือวา่ท าให้
การอธิษฐานของผูน้ั้นไร้ผล  พระบาฮาอุลลาห์ทรงยืนยนัค าแถลงของพระบ๊อบในคมัภีร์บายนัภาษาอาหรับ
ท่ีวา่  ส่ิงเหล่าน้ีไม่ท าใหก้ารอธิษฐานของผูน้ั้นไร้ผล 

13.  เราบัญชาให้เจ้าอธิษฐานและถือศีลอดตั้งแต่เร่ิมต้นวยัแห่งวุฒิภาวะ //10 
พระบาฮาอุลลาห์ทรงนิยาม “อายุท่ีบรรลุวุฒิภาวะในแง่ของหนา้ท่ีทางศาสนา” วา่ “สิบห้าปีท้ังชายและ

หญิง” (ค  าถาม-ค าตอบ 20)  ส าหรับรายละเอียดเก่ียวกบัช่วงเวลาถือศีลอด  ดู หมายเหตุ 25 

14.  พระองค์ทรงยกเว้นผู้ทีอ่่อนแอเพราะความเจ็บป่วยหรือชราภาพ //10 
การยกเวน้ให้ผูท่ี้อ่อนแอเน่ืองจากความเจ็บป่วยหรืออายุมากไม่ตอ้งสวดบทอธิษฐานบงัคบัหรือถือศีล

อด  ไดอ้ธิบายไวใ้น ค าถามและค าตอบ  พระบาฮาอุลลาห์ทรงระบุว่าใน “ยามสุขภาพไม่ดี  ไม่อนุญาตให้
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ปฏิบัติตามบทบังคับนี้” (ค  าถาม-ค าตอบ 93)  พระองค์ทรงนิยามสูงอายุในบริบทน้ีว่าอายุเจ็ดสิบปีข้ึนไป 
(ค าถาม-ค าตอบ 74)  ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ ไดช้ี้แจงเป็นการตอบค าถามขอ้หน่ึงวา่  ประชาชนท่ีอายุถึงเจ็ดสิบปี
ไดรั้บการยกเวน้  ไม่วา่จะอ่อนแอหรือไม่ 

การถือศีลอดเป็นท่ียกเวน้ส าหรับบุคคลประเภทอ่ืนๆ เช่นกนัตามรายช่ือท่ีอยู่ในประมวลกฎอย่างย่อ 
ตอน 4 ข. 5  ดู หมายเหตุ 20, 30 และ 31 ส าหรับการอภิปรายเพิ่มเติม 

15.  พระผู้เป็นเจ้าทรงอนุญาตให้เจ้าหมอบราบบนพืน้ผวิใดกไ็ด้ทีส่ะอาด  เพราะเราได้ยกเลิกข้อจ ากัดในเร่ือง
นีท้ีก่ าหนดไว้ในคัมภีร์ //10 

เง่ือนไขของการอธิษฐานในยุคศาสนาก่อนๆ มกัมีการหมอบราบรวมอยู่ด้วย  ในคมัภีร์บายนัภาษา
อาหรับ  พระบอ๊บขอให้ศาสนิกชนเอาหนา้ผากแตะบนพื้นผิวท่ีเป็นผลึกเวลาหมอบราบ  ท านองคลา้ยกนัใน
ศาสนาอิสลาม  มีขอ้จ ากดับางอย่างเก่ียวกบัพื้นผิวท่ีอนุญาตให้ชาวมุสลิมหมอบราบ  พระบาฮาอุลลาห์ทรง
ยกเลิกขอ้จ ากดัเหล่าน้ีและระบุไวง่้ายๆ วา่ “พืน้ผิวใดกไ็ด้ท่ีสะอาด” 

16.  ผู้ทีห่าน า้ช าระมือและใบหน้าไม่ได้  ขอให้สวดวจนะเหล่านีห้้าคร้ัง “ในนามของพระผู้เป็นเจ้า  พระผู้ทรง
ความบริสุทธ์ิทีสุ่ด  พระผู้ทรงความบริสุทธ์ิทีสุ่ด”  และจากน้ันให้ท าการอธิษฐาน //10 

ศาสนิกชนจะต้องช าระมือและใบหน้าเป็นการเตรียมตัวส าหรับการสวดบทอธิษฐานบังคับ  ซ่ึง
ประกอบดว้ยการลา้งมือและใบหนา้  หากไม่มีน ้า  เป็นท่ีบญัญติัไวว้า่ใหส้วดวจนะท่ีเปิดเผยไวเ้ป็นการเฉพาะ
หา้คร้ัง  ดู หมายเหตุ 34 ส าหรับการอภิปรายทัว่ไปเก่ียวกบัการช าระมือและใบหนา้ 

ส่ิงท่ีมีมาก่อนในยุคศาสนาก่อนๆ ในเร่ืองขอ้ก าหนดของกรรมวิธีท่ีใชป้ฏิบติัแทนเม่ือไม่มีน ้ า  มีอยู่ใน
คมัภีร์โกรอ่านและคมัภีร์บายนัภาษาอาหรับ 

17.  ในภูมิภาคที่เวลากลางวันและกลางคืนยาวนานกว่าปกติ   ให้ถือเวลาของการอธิษฐานตามนาฬิกาและ
เคร่ืองมืออืน่ๆ ทีบ่อกช่ัวโมง //10 

น้ีหมายถึงอาณาเขตท่ีอยูเ่หนือสุดหรือใตสุ้ด  ซ่ึงช่วงเวลากลางวนัและกลางคืนแปรเปล่ียนมาก (ค าถาม-
ค าตอบ 64 และ 103)  ขอ้ก าหนดน้ีใชก้บัการถือศีลอดดว้ย 

18.  เราได้ยกเลกิไม่ให้เจ้าต้องสวดบทอธิษฐานแห่งสัญลกัษณ์ //11 
บทอธิษฐานแห่งสัญลักษณ์เป็นรูปแบบพิเศษอย่างหน่ึงของบทอธิษฐานบงัคบัของชาวมุสลิม  ซ่ึง

บญัญติัไวใ้หส้วดในเวลาท่ีเกิดเหตุการณ์ทางธรรมชาติเช่น  แผน่ดินไหว  อุปราคา  และปรากฏการณ์อ่ืนๆ ท่ี
ท าให้เกิดความกลวั  และถือว่าเป็นสัญลกัษณ์หรือการกระท าของพระผูเ้ป็นเจา้  เง่ือนไขของการสวดบท
อธิษฐานน้ีถูกยกเลิก  แต่บาไฮอาจสวดวา่ “อาณาจักรเป็นของพระผู้ เป็นเจ้า  พระผู้ เป็นนายของส่ิงท่ีมองเห็น
และมองไม่เห็น  พระผู้เป็นนายของสรรพโลก”  แต่น้ีไม่ใช่เร่ืองบงัคบั (ค าถาม-ค าตอบ 52) 

19.  วธีิปฏิบัติของการสวดอธิษฐานเป็นหมู่ถูกยกเลกิไป  ยกเว้นการสวดอธิษฐานส าหรับผู้ทีถ่ึงแก่กรรม //12 
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การสวดอธิษฐานเป็นหมู่ในรูปแบบของบทอธิษฐานบงัคบัท่ีตอ้งสวดตามพิธีท่ีก าหนดไว ้ ตวัอยา่งเช่น
ตามธรรมเนียมในศาสนาอิสลาม  ซ่ึงน าสวดโดยอิหม่ามในสุเหร่าทุกวนัศุกร์  ถูกยกเลิกไปในยคุศาสนาบาไฮ  
บทอธิษฐานส าหรับผูท่ี้ถึงแก่กรรม (ดูหมายเหตุ 10) เป็นเพียงบทอธิษฐานเดียวท่ีกฎบาไฮบญัญติัให้สวดเป็น
หมู่  โดยให้คนหน่ึงสวดขณะท่ีคนอ่ืนๆ ท่ีเหลือยืนอยู่อยา่งเงียบๆ  ผูส้วดไม่ไดมี้สถานภาพพิเศษอะไร  การ
สวดเป็นหมู่น้ีไม่จ  าเป็นตอ้งหนัหนา้ไปทางเกบเบร (ค าถาม-ค าตอบ 85) 

บทอธิษฐานบงัคบัประจ าวนัสามบทจะตอ้งสวดคนเดียว  ไม่ใช่สวดเป็นหมู ่
ไม่มีวธีิท่ีบญัญติัไวส้ าหรับการสวดบทอธิษฐานบาไฮบทอ่ืนๆ  และทุกคนมีอิสระท่ีจะสวดบทอธิษฐาน

ท่ีไม่บงัคบัเหล่านั้นในท่ีชุมนุมหรือสวดคนเดียวตามปรารถนา  เก่ียวกบัเร่ืองน้ีท่านโชกิ เอฟเฟนดิ กล่าวไวว้า่ 
:  

...ดงัน้ีแมว้า่จะให้มิตรสหายท าไดต้ามท่ีตนปรารถนา...พวกเขาก็ควรระวงัเป็นท่ีสุดอยา่ให้ลกัษณะใดใน
วธีิปฏิบติัของตน  มีความไม่ยดืหยุน่จนเกินไปและพฒันาข้ึนมาเป็นธรรมเนียม  น้ีคือประเด็นท่ีมิตรสหาย
ควรระลึกไวเ้สมอ  เพื่อไม่ใหเ้บ่ียงเบนออกไปจากหนทางท่ีชดัเจนท่ีระบุไวใ้นค าสอน 

20.  พระผู้เป็นเจ้าทรงยกเว้นสตรีระหว่างมีประจ าเดือนไม่ต้องสวดบทอธิษฐานบังคับ และถือศีลอด //13 
สตรีท่ีก าลงัมีประจ าเดือนไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งสวดบทอธิษฐานบงัคบัและถือศีลอด  พวกเธอควรท า

การช าระมือและใบหนา้แทน (ดูหมายเหตุ 34) และสวดวจนะ “ขอความสดุดีจงมีแด่พระผู้ เป็นเจ้า  พระผู้ เป็น
นายแห่งความอ าไพและความงาม” 95 คร้ังต่อวนั  ระหว่างเท่ียงวนัของวนัแรกถึงเท่ียงวนัของวนัถดัไป  
ขอ้ก าหนดน้ีมีมาก่อนในคมัภีร์บายนัภาษาอาหรับซ่ึงใหก้ารยกเวน้คลา้ยกนั 

ในยคุศาสนาก่อนๆ บางศาสนา  สตรีระหวา่งมีประจ าเดือนถือวา่ไม่สะอาดส าหรับพิธี  และถูกห้ามมิให้
สวดอธิษฐานหรือถือศีลอดตามหนา้ท่ี  แนวความคิดเก่ียวกบัความไม่สะอาดส าหรับพิธีถูกยกเลิกไปโดยพระ
บาฮาอุลลาห์ (ดูหมายเหตุ 106) 

สภายุติธรรมสากลช้ีแจงว่า  ข้อก าหนดในคีตาบีอคัดัสท่ีให้การยกเวน้หน้าท่ีและความรับผิดชอบ
บางอยา่ง  เป็นขอ้ยกเวน้ตามความหมายของค า  มิใช่ขอ้ห้าม  ดงันั้นศาสนิกชนมีอิสระท่ีจะใชข้อ้ยกเวน้ให้
เป็นประโยชน์หากเขาหรือเธอปรารถนา  อย่างไรก็ตามสภายุติธรรมแนะน าว่า ในการตดัสินใจว่าจะใช้
ขอ้ยกเวน้หรือไม่  ศาสนิกชนควรใชปั้ญญาและตระหนกัวา่  พระบาฮาอุลลาห์ให้ขอ้ยกเวน้ไวเ้พราะมีเหตุผล
ท่ีดี 

ข้อยกเวน้ไม่ต้องสวดบทอธิษฐานบังคับท่ีบัญญัติไว้  ซ่ึงแต่เดิมสัมพนัธ์กับบทอธิษฐานบังคับท่ี
ประกอบดว้ยเกา้รัคอาห์  บดัน้ีใชย้กเวน้ไดก้บับทอธิษฐานบงัคบัสามบทท่ีใชแ้ทน 

21.  ระหว่างเดินทางหากเจ้าหยุดพักในที่ปลอดภัย  ทั้งชายหรือหญิงจงหมอบราบลงหน่ึงคร้ังแทนบท
อธิษฐานบังคับทีไ่ม่ได้สวดแต่ละคร้ัง //14 
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ผูท่ี้พบวา่ตนเองอยูใ่นสภาพการณ์ท่ีไม่ปลอดภยั  และเป็นไปไม่ไดท่ี้จะสวดบทอธิษฐานบงัคบั ไดรั้บ
การยกเวน้ไม่ต้องสวด  ข้อยกเวน้น้ีใช้กับทั้ งเวลาเดินทางและท่ีบ้าน  และให้วิธีการชดเชยส าหรับบท
อธิษฐานบงัคบัท่ีไม่ไดส้วดเพราะสภาพแวดลอ้มท่ีไม่ปลอดภยัเหล่าน้ี 

พระบาฮาอุลลาห์ทรงกล่าวไวช้ดัเจนว่า “ไม่งด” บทอธิษฐานบงัคบั “ระหว่างเดินทาง” ตราบใดท่ีผูน้ั้น
พบ “สถานท่ีปลอดภัย” ส าหรับสวด (ถาม-ตอบ 58) 

ค าถามและค าตอบ ขอ้ 21, 58, 59, 60 และ 61 ขยายความขอ้ก าหนดน้ี 

22.  เมื่อเสร็จการหมอบราบแล้ว  จงน่ังขัดสมาธิ //14 
ส านวนภาษาอาหรับ “เฮคเลทโกฮิด” ซ่ึงแปลในท่ีน้ีวา่ “ขดัสมาธิ” หมายความวา่ “ท่าแห่งเอกภาพ” ซ่ึง

ตามประเพณีหมายถึงท่าขดัสมาธิ 

23.  พระผู้เป็นเจ้าทรงท าให้ความรักทีซ่่อนเร้นของเราเป็นกุญแจไปสู่ทรัพย์สมบัติ //15 
มีค  าสอนท่ีรู้จกักนัดีในศาสนาอิสลามเก่ียวกบัพระผูเ้ป็นเจา้และสรรพส่ิงท่ีพระองคส์ร้าง :  

เราคือทรัพยส์มบติัซ่อนเร้น  เราปรารถนาจะเป็นท่ีรู้จกั  และดงัน้ีเราไดส้ร้างสรรพโลกข้ึนมา  เพื่อว่าเรา
จะไดเ้ป็นท่ีรู้จกั 

การอา้งอิงและพาดพิงถึงค าสอนน้ีมีอยู่ทัว่ในธรรมลิขิตบาไฮ  ตวัอย่างเช่น  ในบทอธิษฐานหน่ึงของ
พระบาฮาอุลลาห์  พระองคท์รงเปิดเผยวา่ : 

ขอความสรรเสริญจงมีแด่พระนามของพระองค์  ข้าแต่พระผู้ เป็นนาย  พระผู้ เป็นเจ้าของข้าพเจ้า!  
ข้าพเจ้าขอให้การยืนยันว่า  พระองค์คือทรัพย์สมบัติซ่อนเร้นท่ีถูกห่อไว้ในสภาวะท่ีหาอดีตไม่ได้ของ
พระองค์  และคือความลึกลับท่ีเข้าไม่ถึงท่ีเทิดไว้ในสาระของพระองค์เอง  ด้วยปรารถนาจะเปิดเผย
พระองค์เอง  พระองค์ได้บันดาลภพใหญ่และภพน้อยขึน้มา  ทรงเลือกพระศาสดาให้อยู่ เหนือทุกคนท่ี
พระองค์สร้าง  และท าให้พระศาสดาเป็นสัญลักษณ์ของท้ังสองภพนี้  ข้าแต่พระผู้ทรงเป็นนายของเรา  
พระผู้ทรงเห็นใจท่ีสุด! 

พระองค์ทรงชูพระศาสดาขึน้มาครองบัลลังค์ของพระองค์ต่อหน้าประชาชนท้ังปวงในสรรพโลก
ของพระองค์  พระองค์ทรงช่วยให้พระศาสดาคล่ีคลายความลึกลับของพระองค์  เรืองด้วยแสงแห่งแรง
บันดาลใจและการเปิดเผยพระธรรมของพระองค์  และแสดงพระนามและคุณลักษณะท้ังหลายของ
พระองค์ให้ปรากฏ  โดยพระศาสดาพระองค์ทรงประดับอารัมภบทของคัมภีร์แห่งสรรพโลกของพระองค์  
ข้าแต่พระผู้เป็นผู้ปกครองจักรวาลท่ีทรงออกแบบไว้! 

ท านองเดียวกนัใน พระวจนะเร้นลบั พระองคท์รงกล่าววา่ : 

ดูกร  บุตรแห่งมนุษย์!  เรารักการสร้างเจ้า  เราจึงสร้างเจ้าขึน้มา  ดังนั้นจงรักเรา  เพ่ือว่าเราจะระบุช่ือของ
เจ้า  และเติมพลังชีวิตให้แก่วิญญาณของเจ้า 

ในการอธิบายค าสอนท่ีคดัมาขา้งบน  พระอบัดุลบาฮาทรงลิขิตไวว้า่ : 
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ดูกร  ผู้ เดินทางในหนทางของพระผู้ เป็นท่ีรักย่ิง! จงรู้ไว้ว่าจุดประสงค์หลักของค าสอนศักด์ิสิทธ์ินีคื้อ  
เพ่ือจะกล่าวถึงระยะต่างๆ ของการปกปิดและการแสดงปรากฏองค์ของพระผู้ เป็นเจ้าภายในพระผู้ เป็น
พรหมกายแห่งสัจธรรมท้ังหลาย  พระผู้ เป็นอรุโณทัยแห่งภาวะอันรุ่งโรจน์ของพระองค์  ตัวอย่างเช่น  
ก่อนท่ีเปลวไฟของไฟท่ีไม่รู้ดับนีจ้ะถูกจุดขึน้มาให้เห็นชัด  เปลวไฟนีด้ ารงอยู่ ด้วยตัวเองภายในตัวเองใน
ตัวตนท่ีซ่อนเร้นของพระศาสดาสากลท้ังหลาย  และน่ีคือระยะของ“ทรัพย์สมบัติซ่อนเร้น”  และเม่ือ
พฤกษาท่ีวิสุทธ์ิถูกจุดด้วยตนเองภายในตนเอง  และไฟของพระผู้ เป็นเจ้านั้นลุก ด้วยสาระของตนเอง
ภายในสาระของตนเอง  น่ีคือระยะของ“เราปรารถนาจะเป็นท่ีรู้จัก”  และเม่ือไฟนีส่้องแสงจากขอบฟ้า
ของจักรวาลด้วยพระนามและคุณลักษณะอันไม่รู้ส้ินของพระผู้ เป็นเจ้ามายังโลกท่ีไม่จิรังและภพท่ีไร้
สถานท่ี  น่ีคือการปรากฏขึน้มาของสรรพโลกใหม่ท่ีน่าพิศวง  ซ่ึงตรงกับระยะของ“ดังนีเ้ราได้สร้างสรร
พโลกขึน้มา”  และเม่ือดวงวิญญาณท่ีวิสุทธ์ิท้ังหลายฉีกม่านแห่งความผูกพันทางโลกและโลกีย์วิสัยท้ัง
ปวงให้ขาดสะบั้น  และรีบไปสู่ระยะของการพิศดูความงามของการสถิตอยู่ของพระผู้ เป็นเจ้า  ได้รับ
เกียรติด้วยการยอมรับพระศาสดา  และสามารถเห็นความอ าไพของสัญลักษณ์อันย่ิงใหญ่ท่ีสุดของพระผู้
เป็นเจ้าในหัวใจของพวกเขา  เม่ือนั้นจุดประสงค์ของการสร้างสรรพโลกนั่นคือเพ่ือให้รู้จักพระผู้ เป็นสัจ
ธรรมนิรันดร์  จะเป็นท่ีเห็นได้ชัด 

24.  ดูกร  ปากกาของพระผู้ทรงความสูงส่งทีสุ่ด! //16 
“ปากกาของพระผู้ทรงความสูงส่งท่ีสุด” “ปากกาท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสุด” และ“ปากกาท่ีประเสริฐสุด” เป็นค าท่ี
หมายถึงพระบาฮาอุลลาห์  ซ่ึงสาธิตใหเ้ห็นหนา้ท่ีของพระองคใ์นฐานะผูเ้ปิดเผยพระวจนะของพระผูเ้ป็นเจา้ 

25.  เราบัญชาเจ้าให้ถือศีลอดในช่วงเวลาส้ันๆ //16 
การถือศีลอดและการสวดบทอธิษฐานบงัคบัเป็นสองเสาท่ีค ้าจุนกฎของพระผูเ้ป็นเจา้ ในธรรมจารึก

หน่ึงพระบาฮาอุลลาห์ทรงยืนยนัวา่  พระองคไ์ดเ้ปิดเผยกฎของการสวดบทอธิษฐานบงัคบัและการถือศีลอด
เพื่อวา่  โดยการปฏิบติัสองประการน้ีศาสนิกชนจะไดเ้ขา้ใกลพ้ระผูเ้ป็นเจา้ 

ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ ระบุว่า  ช่วงเวลาถือศีลอดซ่ึงจะตอ้งงดอาหารและเคร่ืองด่ืมอยา่งส้ินเชิงตั้งแต่ดวง
อาทิตยข้ึ์นจนถึงดวงอาทิตยต์ก 

....โดยเน้ือแทน้ั้นคือช่วงเวลาของการท าสมาธิ  อธิษฐานและฟ้ืนจิตวิญญาณ  ซ่ึงในระหวา่งน้ีศาสนิกชน
ตอ้งพยายามปรับชีวิตภายในท่ีจ าเป็น ให้ความสดช่ืนและความแข็งขนัอีกคร้ังแก่พลงัจิตท่ีแฝงอยู่ใน
วญิญาณของตน  ดงันั้นสาระส าคญัและจุดประสงคข์องการถือศีลอดเป็นเร่ืองของจิตวิญญาณโดยมูลฐาน  
การถือศีลอดเป็นสัญลกัษณ์และส่ิงเตือนใจใหล้ะเวน้จากความเห็นแก่ตวัและกิเลส 

ศาสนิกชนทุกคนไดรั้บบญัชาใหถื้อศีลอดเม่ืออายถึุง 15 ปี จนกระทัง่อาย ุ70 ปี 
สรุปย่อรายละเอียดของข้อก าหนดเก่ียวกับกฎของการถือศีลอด  และข้อยกเวน้ส าหรับบุคคลบาง

ประเภทมีอยูใ่น ประมวลกฎอย่างย่อ ตอน 4 ก. 1-6  ส าหรับการอภิปรายเก่ียวกบัขอ้ยกเวน้การถือศีลอด  ดู 
หมายเหตุ 14, 20, 30 และ 31  
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ช่วงเวลาถือศีลอดสิบเกา้วนั  ตรงกบัเดือนบาไฮ “อะลาห์” ตามปกติแล้วคือ 2-20 มีนาคม  ซ่ึงต่อจาก
ส้ินสุดวนัแทรกปฏิทิน (ดูหมายเหตุ 27 และ 147)  และตามมาดว้ยงานฉลองนอร์รูซ (ดูหมายเหตุ 26) 

26.  และให้นอร์รูซเป็นงานฉลองส าหรับเจ้าเมื่อส้ินสุดการถือศีลอด //16 
พระบอ๊บทรงเร่ิมปฏิทินใหม่  ซ่ึงเวลาน้ีเป็นท่ีรู้จกักนัวา่เป็นปฏิทินบาดีหรือปฏิทินบาไฮ (ดูหมายเหตุ 27 

และ 147)  ตามปฏิทินน้ีหน่ึงวนัคือช่วงเวลาจากดวงอาทิตยต์กถึงดวงอาทิตยต์ก  ในคมัภีร์บายนัพระบ๊อบทรง
บญัญติัเดือนอะลาห์ใหเ้ป็นเดือนถือศีลอด  ทรงมีโองการวา่วนันอร์รูซควรบ่งบอกการส้ินสุดของช่วงเวลาถือ
ศีลอดน้ี  และทรงระบุใหน้อร์รูซเป็นวนัของพระผูเ้ป็นเจา้  พระบาฮาอุลลาห์ทรงยืนยนัปฏิทินบาดีซ่ึงระบุให้
นอร์รูซเป็นงานฉลอง 

นอร์รูซคือวนัแรกของปีใหม่ตรงกบัวสันตวิษุวตัในซีกโลกตอนเหนือ  ซ่ึงตามปกติเกิดข้ึนในวนัท่ี 21 
มีนาคม  พระบาฮาอุลลาห์ทรงอธิบายวา่  วนัฉลองน้ีจะตอ้งฉลองในวนัท่ีดวงอาทิตยผ์า่นเขา้สู่กลุ่มดาวแอรีส  
แมว้า่อาจจะเกิดข้ึนหน่ึงนาทีก่อนดวงอาทิตยต์ก (ค าถาม-ค าตอบ 35)  ดงันั้นนอร์รูซอาจตรงกบัวนัท่ี 20, 21 
หรือ 22 มีนาคม ข้ึนกบัเวลาของวสันตวษุิวตั 

พระบาฮาอุลลาห์ทิ้งรายละเอียดของกฎหลายขอ้ไวใ้ห้สภายุติธรรมสากลเติม  รายละเอียดส่วนหน่ึงคือ
เร่ืองต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อปฏิทินบาไฮ  ท่านศาสนภิบาลกล่าววา่  การน ากฎเก่ียวกบัเวลาของนอร์รูซมาใช้
กนัทัว่โลก  จ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการเลือกต าแหน่งหน่ึงบนพิภพท่ีจะใช้เป็นมาตรฐานส าหรับการก าหนดเวลา
ของวสันตวษุิวตั  ท่านยงัระบุดว้ยวา่การเลือกต าแหน่งน้ีอยูท่ี่การตดัสินใจของสภายติุธรรมสากล 

27.  ขอให้วนัทีเ่หลอืจากเดือนต่างๆ อยู่ก่อนเดือนถือศีลอด //16 
ปฏิทินบาดีอิงตามปีสุริยคติ 365 วนั 5 ชัว่โมง และ 50 กวา่นาที  หน่ึงปีประกอบดว้ย 19 เดือนๆ ละ 19 

วนั (รวม 361 วนั) บวกกับอีก 4 วนั (5 วนัในปีอธิกสุรทิน) พระบ๊อบมิได้เจาะจงให้วนัแทรกปฏิทินอยู่
ตรงไหน  คีตาบีอคัดสัไขปัญหาน้ีโดยให้วนั “ท่ีเหลือ” อยูก่่อนเดือนอะลาห์ในปฏิทิน ซ่ึงเป็นช่วงเวลาของ
การถือศีลอด  ส าหรับรายละเอียดเพิ่มเติม  ดูตอนท่ีเก่ียวกบัปฏิทินบาไฮใน The Baha’i World, volume 

XVIII 

28.  เราบัญญตัิให้วนัเหล่านี.้..เป็นการส าแดงอกัษรฮา //16 
เป็นท่ีรู้จกักนัวา่อยัยมัมีฮา (วนัแห่งฮา) วนัแทรกปฏิทินมีความเด่นพิเศษท่ีไดส้ัมพนัธ์กบั“อักษรฮา” ค่า

ตวัเลขอบัจดัของอกัษรอาหรับตวัน้ีคือหา้  ซ่ึงตรงกบัจ านวนสูงสุดของวนัแทรกปฏิทิน 
อกัษร “ฮา” มีความหมายทางธรรมหลายอยา่งในธรรมลิขิต  ความหมายหน่ึงคือเป็นสัญลกัษณ์ของสาระ

ของพระผูเ้ป็นเจา้ 

29.  วนัแห่งการให้เหล่านีท้ีน่ ามาก่อนฤดูแห่งการควบคุมตัวเอง //16 
พระบาฮาอุลลาห์ทรงบญัชาสาวกทั้งหลายให้อุทิศวนัเหล่าน้ีเพื่อการฉลอง  ความส าราญใจ  และการ

กุศล ในจดหมายท่ีเขียนในนามของท่านโชกิ เอฟเฟนดิ  มีการอธิบายไวว้า่ “วนัแทรกปฏิทินถูกส ารองไวเ้ป็น
พิเศษเพื่อการตอ้นรับขบัสู้  การใหข้องขวญั ฯลฯ” 
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30.  ผู้เดินทาง...ไม่ต้องถือศีลอด //16 
พระบาฮาอุลลาห์ทรงนิยามเวลาเดินทางอยา่งนอ้ยท่ีสุด  ท่ีศาสนิกชนจะไดรั้บยกเวน้จากการถือศีลอด

(ค าถาม-ค าตอบ 22 และ 75)  รายละเอียดของขอ้ก าหนดน้ีถูกสรุปยอ่ไวใ้น ประมวลกฎอย่างย่อ ตอน 4 ข. 5 
ก. 1-5 

ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ ไดช้ี้แจงวา่แมผู้เ้ดินทางไดรั้บการยกเวน้  พวกเขาก็มีอิสระท่ีจะถือศีลอดไดห้ากพวก
เขาปรารถนา  ท่านยงัระบุดว้ยว่า  การยกเวน้ใช้กบัช่วงเวลาเดินทางทั้งหมด  มิใช่เฉพาะเวลาท่ีอยู่ในรถไฟ
หรือรถยนต ์ฯลฯ 

31.  ผู้เดินทาง  ผู้ป่วย  หญงิมีครรภ์หรืออยู่ในระหว่างให้นมบุตร  ไม่ต้องถือศีลอด  พวกเขาได้รับการยกเว้น
โดยพระผู้เป็นเจ้าประหน่ึงเป็นสัญลกัษณ์แห่งกรุณาธิคุณของพระองค์ //16 

การถือศีลอดเป็นท่ียกเวน้ส าหรับบรรดาผูท่ี้เจ็บป่วยหรือสูงอายุ (ดูหมายเหตุ 14) สตรีระหว่างมี
ประจ าเดือน (ดูหมายเหตุ 20)  ผูเ้ดินทาง (ดูหมายเหตุ 30) และหญิงมีครรภห์รือระหวา่งให้นมบุตร  ขอ้ยกเวน้
น้ียงัใหก้บับุคคลท่ีใชแ้รงงานมาก  ผูซ่ึ้งในเวลาเดียวกนัไดรั้บการแนะน าวา่ให“้แสดงความเคารพกฎของพระ
ผู้เป็นเจ้า  และเพ่ือฐานะอันประเสริฐของการถือศีลอด” โดยรับประทาน“เพียงเลก็น้อยและเป็นการส่วนตัว” 
(ค  าถาม-ค าตอบ 76) 

32.  จงงดอาหารและเคร่ืองดื่มตั้งแต่ดวงอาทติย์ขึน้จนดวงอาทติย์ตก //17 
น้ีสัมพนัธ์กบัช่วงเวลาถือศีลอด  ในธรรมจารึกหน่ึงพระอบัดุลบาฮาหลงัจากท่ีกล่าววา่การถือศีลอด

ประกอบดว้ยการงดอาหารและเคร่ืองด่ืม  ยงัระบุอีกดว้ยวา่การสูบบุหร่ีเป็นรูปแบบหน่ึงของ “เคร่ืองด่ืม”  ใน
ภาษาอาหรับค ากิริยา “ด่ืม” หมายถึงการสูบดว้ยเช่นกนั 

33.  เป็นทีบ่ัญญตัิไว้ว่าทุกคนที่เช่ือในพระผู้เป็นเจ้า...ในแต่ละวัน...ให้...กล่าวค าว่า “อัลลา  อู  อับฮา” เก้าสิบ
ห้าคร้ัง //18 

“อลัลา  อู  อบัฮา” เป็นวลีภาษาอาหรับหมายความว่า “พระผูเ้ป็นเจา้พระผูท้รงความรุ่งโรจน์”  น้ีคือ
รูปแบบหน่ึงของพระนามอนัยิง่ใหญ่ท่ีสุดของพระผูเ้ป็นเจา้ (ดูหมายเหตุ 137)  ในศาสนาอิสลามมีค าสอนวา่  
ในบรรดาพระนามอนัมากมายของพระผูเ้ป็นเจา้นั้นมีพระนามหน่ึงท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุด  อยา่งไรก็ตามพระนามอนั
ยิง่ใหญ่ท่ีสุดน้ีคืออะไรยงัคงซ่อนเร้นอยู ่ พระบาฮาอุลลาห์ทรงยนืยนัวา่พระนามอนัยิง่ใหญ่ท่ีสุดคือ “บาฮา” 

ค าต่างๆ ท่ีมีรากศพัท์มาจากค าว่า “บาฮา” ถือว่าเป็นพระนามอนัยิ่งใหญ่ท่ีสุดเช่นกนั  เลขานุการของ
ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ เขียนอธิบายในนามของท่านวา่ : 

พระนามอนัยิ่งใหญ่ท่ีสุดคือพระนามของพระบาฮาอุลลาห์  “ยาบาฮาอุลลาภา” เป็นค าวิงวอน
หมายความว่า “ขา้แต่พระผูเ้ป็นความรุ่งโรจน์ของความรุ่งโรจน์ทั้งหลาย!”  “อลัลา  อู  อบัภา” เป็นค า
ทกัทายซ่ึงหมายความวา่ : “พระผูเ้ป็นเจา้พระผูท้รงความรุ่งโรจน์”  ทั้งสองน้ีหมายถึงพระบาฮาอุลลาห์  
พระนามอนัยิง่ใหญ่ท่ีสุดหมายความวา่  พระบาฮาอุลลาห์มาปรากฏในพระนามอนัยิ่งใหญ่ท่ีสุดของพระผู ้
เป็นเจา้  กล่าวคือ  พระองคคื์อพระศาสดาท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดของพระผูเ้ป็นเจา้ 
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ค าทกัทาย “อลัลา  อู  อบัภา” ถูกน ามาใชใ้นช่วงเวลาท่ีพระบาฮาอุลลาห์ถูกเนรเทศอยูใ่นอเดรียโนเป้ิล 
ก่อนสวด “อลัลา  อู  อบัภา” 95 คร้ัง  จะตอ้งช าระมือและใบหนา้ (ดูหมายเหตุ 34) 

34.  จงช าระมือและใบหน้าเพือ่การสวดบทอธิษฐานบังคับ //18 
การช าระมือและใบหน้าสัมพนัธ์กบับทอธิษฐานบางบทเป็นการเฉพาะ  และตอ้งท าก่อนการสวดบท

อธิษฐานบงัคบัสามบท  ก่อนการสวด “อลัลา  อู  อบัภา” 95 คร้ัง  และก่อนการสวดวจนะท่ีบญัญติัไวใ้ห้เพื่อ
ใชแ้ทนบทอธิษฐานบงัคบัและการถือศีลอดส าหรับสตรีระหวา่งมีประจ าเดือน (ดูหมายเหตุ 20) 

การช าระมือและใบหนา้ท่ีบญัญติัไวป้ระกอบดว้ยการลา้งมือและใบหนา้เป็นการเตรียมตวัอธิษฐาน  ใน
กรณีของบทอธิษฐานบงัคบับทปานกลาง  การลา้งน้ีจะท าพร้อมกบัการสวดวจนะบางตอนดว้ย (ดู พระธรรม
บางบทท่ีพระบาฮาอุลลาห์เปิดเผยเป็นการเสริมคีตาบีอคัดสั) 

การช าระมือและใบหนา้มีความหมายมากกวา่การลา้ง  ซ่ึงอาจเห็นไดจ้ากขอ้เท็จจริงท่ีว่า  แมผู้น้ั้นเพิ่ง
อาบน ้ามาก่อนท่ีจะสวดบทอธิษฐานบงัคบั  ก็ยงัจ  าเป็นตอ้งท าการช าระมือและใบหนา้ (ค าถาม-ค าตอบ 18) 

เม่ือไม่มีน ้าส าหรับการช าระมือและใบหนา้  จะตอ้งสวดวจนะท่ีบญัญติัไว ้5 คร้ัง (ดูหมายเหตุ 16)  และ
ขอ้ก าหนดน้ีรวมไปถึงผูท่ี้จะไดรั้บอนัตรายต่อร่างกายจากการใชน้ ้า (ค  าถาม-ค าตอบ 51) 

รายละเอียดของขอ้ก าหนดของกฎเก่ียวกบัการช าระมือและใบหนา้  ไดแ้ถลงไวใ้น ประมวลกฎอย่างย่อ 
ตอน 4 ก. 10 ก.-ช. และใน ค าถามและค าตอบ ขอ้ 51, 62, 66, 77 และ 86 

35.  เจ้าถูกห้ามมิให้ก่อฆาตกรรม //19 

ขอ้ห้ามการเอาชีวิตของผูอ่ื้นนั้นพระบาฮาอุลลาห์ทรงกล่าวซ ้ าอีกในย่อหน้า 73 ของคีตาบีอคัดสั  มี
บทลงโทษบญัญติัไวส้ าหรับการก่อฆาตกรรมท่ีเตรียมการณ์ไวก่้อน (ดูหมายเหตุ 86)  ในกรณีท่ีท าให้ผูอ่ื้น
เสียชีวติโดยไม่ตั้งใจ  จ  าเป็นจะตอ้งชดใชค้่าเสียหายท่ีระบุไวใ้หแ้ก่ครอบครัวของผูต้าย (ดูคีตาบีอคัดสั 188) 

36.  หรือมีชู้ //19 
ค าภาษาอาหรับ “เซนา” ซ่ึงท่ีน่ีแปลว่า “มีชู้”  หมายความถึงการมีเพศสัมพนัธ์กบัผูท่ี้ตนไม่ไดแ้ต่งงาน

ดว้ยซ่ึงอาจเป็นผูท่ี้สมรสแลว้หรือไม่ก็ตาม  น้ีหมายถึงไม่เพียงแต่ความสัมพนัธ์ทางเพศระหวา่งผูท่ี้สมรสแลว้
กบัคนอ่ืนท่ีไม่ใช่คู่สมรสของตน  แต่ยงัหมายถึงเพศสัมพนัธ์นอกชีวิตสมรสทั้งหมด  รูปแบบหน่ึงของ “เซ
นา” คือการข่มขืน  บทลงโทษท่ีพระบาฮาอุลลาห์บญัญติัไวมี้เพียงส าหรับเพศสัมพนัธ์ระหวา่งผูท่ี้เป็นโสด (ดู
หมายเหตุ 77)  บทลงโทษส าหรับการท าผดิประเวณีชนิดอ่ืนสภายติุธรรมสากลจะเป็นผูก้  าหนด 

37.  นินทาหรือใส่ร้าย //19 
การนินทา  การใส่ร้าย  การสาละวนอยูก่บัขอ้บกพร่องของผูอ่ื้น เป็นเร่ืองท่ีพระบาฮาอุลลาห์ประณามซ ้ า

แล้วซ ้ าเล่า  ใน “พระวจนะเร้นลับ” พระองค์ทรงกล่าวไวช้ัดเจนว่า : “ดูกร  บุตรแห่งชีวิต! เจ้าลืม
ข้อบกพร่องของเจ้าเอง  และสาละวนอยู่กับข้อบกพร่องของผู้ อ่ืนได้อย่างไร?  ใครท่ีท าเช่นนีจ้ะถูกค าสาปจาก
เรา”  และอีกคร้ังหน่ึง “ดูกร  บุตรแห่งมนุษย์!  อย่าเอ่ยถึงบาปของผู้ อ่ืนตราบใดท่ีเจ้าเองกเ็ป็นคนบาป  หาก
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เจ้าละเมิดค าบัญชานี ้ เจ้าจะถูกค าสาป  และเราเป็นพยานต่อส่ิงนี้”  ค  าตกัเตือนท่ีรุนแรงน้ียงัไดรั้บการกล่าว
ซ ้ าอีกในผลงานสุดทา้ยของพระองค์ “คัมภีร์แห่งพระปฏิญญาของเรา” : “แท้จริงแล้วเรากล่าวว่า  ลิน้มีไว้
ส าหรับกล่าวถึงส่ิงท่ีดี  อย่าให้ลิน้มีมลทินด้วยการพูดส่ิงท่ีไม่ควร  พระผู้ เป็นเจ้าทรงให้อภัยส่ิงท่ีผ่านมา  นับ
แต่นีไ้ปทุกคนควรกล่าวส่ิงท่ีเหมาะท่ีควร  ละเว้นจากการใส่ร้าย  การพูดหยาบคายและส่ิงใดก็ตามท่ีท าให้
คนเราเศร้าใจ” 

38.  เราได้แบ่งมรดกเป็นเจ็ดประเภท //20 
กฎบาไฮเก่ียวกบัมรดกใชใ้นกรณีท่ีไม่ไดท้  าพินยักรรมไวเ้ท่านั้น  นัน่คือ  เม่ือบุคคลหน่ึงตายโดยไม่ทิ้ง

พินยักรรมไว ้ ในคีตาบีอคัดสั (109) พระบาฮาอุลลาห์สั่งการให้ศาสนิกชนทุกคนเขียนพินยักรรม  อีกท่ีหน่ึง
พระองคท์รงกล่าวอย่างชดัเจนวา่  บุคคลมีสิทธ์ิเต็มท่ีในทรัพยสิ์นของตน  และมีอิสระท่ีจะก าหนดลกัษณะ
ของการแบ่งทรัพย์สินของตน  และระบุในพินัยกรรมว่าใครควรได้รับมรดกไม่ว่าจะเป็นบาไฮหรือไม่ 
(ค  าถาม-ค าตอบ 69)  ในเร่ืองน้ีจดหมายฉบบัหน่ึงในนามของท่านโชกิ เอฟเฟนดิ อธิบายไวว้า่ : 

.....แมบ้าไฮไดรั้บอนุญาตใหจ้ดัการกบัความมัง่คัง่ของตนในพินยักรรมในหนทางท่ีตนปรารถนา  กระนั้น
ขณะท่ีเขียนพินยักรรมเขาควรระลึกอยูเ่สมอดว้ยศีลธรรมและมโนธรรม  ในเร่ืองความจ าเป็นท่ีจะตอ้งค ้า
จุนหลกัธรรมของพระบาฮาอุลลาห์เก่ียวกบับทบาทของความมัง่คัง่ในสังคม  และความจ าเป็นตามมาท่ี
จะตอ้งหลีกเล่ียงการสะสมความมัง่คัง่มากเกินไป  และการกระจุกความมัง่คัง่อยูท่ี่ไม่ก่ีคนหรือไม่ก่ีกลุ่ม 

วจนะตอนน้ีของอคัดสัแนะน าวรรคยาวท่ีพระบาฮาอุลลาห์แจกแจงกฎบาไฮเก่ียวกบัมรดก  ในการอ่าน
วรรคน้ีผูอ่้านควรระลึกไวว้่า  กฎน้ีถูกก าหนดข้ึนมาดว้ยขอ้สมมุติว่าผูต้ายเป็นชาย  ขอ้ก าหนดของกฎใช้
เหมือนกนัเม่ือผูต้ายเป็นหญิง 

ระบบจดัสรรมรดกท่ีแจกจ่ายทรัพยสิ์นของผูต้ายในหมู่ผูรั้บมรดก 7 ประเภท (ลูก คู่สมรส บิดา มารดา 
พี่ชายน้องชาย พี่สาวน้องสาว  และครู) อิงอยู่กบัขอ้ก าหนดท่ีพระบ๊อบแถลงไวใ้นคมัภีร์บายนั  ลกัษณะ
ส าคญัของกฎบาไฮเก่ียวกบัมรดกในกรณีท่ีไม่ไดท้  าพินยักรรมไวคื้อ : 

1.  หากผูต้ายเป็นบิดาและมีทรัพยสิ์นท่ีเป็นท่ีอยูอ่าศยัส่วนตวั  ท่ีอยูน่ั้นจะเป็นของลูกชายคนโต (ค าถาม-
ค าตอบ 34) 

2.  หากผูต้ายไม่มีผูสื้บเช้ือสายเพศชาย  สองในสามของท่ีอยูอ่าศยัจะเป็นของผูสื้บเช้ือสายเพศหญิง  และ
อีกหน่ึงในสามจะเป็นของสภายุติธรรม (ค าถาม-ค าตอบ 41, 72)  ดู หมายเหตุ 42 ว่ากฎน้ีใชก้บัสภา
ยติุธรรมระดบัไหน (ดูหมายเหตุ 44 ดว้ยเช่นกนั) 

3. ทรัพยสิ์นท่ีเหลือแบ่งกนัในหมู่ผูรั้บมรดก 7 ประเภท  ส าหรับรายละเอียดของจ านวนหน่วยท่ีแต่ละกลุ่ม
จะไดรั้บ  ดู ค าถามและค าตอบ ขอ้ 5 และ ประมวลกฎอย่างย่อ ตอน 4 ค. 3 ก. 

4. ในกรณีท่ีมีผูรั้บมรดกมากกวา่หน่ึงคนในประเภทใดก็ตาม  ส่วนแบ่งมรดกท่ีจดัสรรให้ประเภทนั้นควร
แบ่งใหเ้ท่ากนัในหมู่พวกเขาไม่วา่จะเป็นชายหรือหญิง 

5. ในกรณีท่ีไม่มีลูก ส่วนแบ่งของลูกจะตกเป็นของสภายติุธรรม (ค าถาม-ค าตอบ 7, 41) 
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6. หากใครมีลูก  แต่ไม่มีผูรั้บมรดกประเภทอ่ืนบางประเภทหรือทุกประเภท  สองในสามของส่วนแบ่ง
มรดกของประเภทท่ีไม่มีจะตกเป็นของลูก  อีกหน่ึงในสามจะตกเป็นของสภายติุธรรม 

7. หากไม่มีผูรั้บมรดกตามประเภทท่ีระบุไวน้ี้  สองในสามของทรัพยสิ์นจะตกเป็นของหลานชายและ
หลานสาว (ลูกของพี่นอ้งคนตาย) หากยงัไม่มีอีก  ส่วนแบ่งเดียวกนัน้ีจะตกเป็นของลุงป้านา้อา  และ
หากยงัไม่มีอีก  ก็จะตกเป็นของลูกชายลูกสาวของลุงป้านา้อา  ไม่วา่ในกรณีใดท่ีเหลือหน่ึงในสามจะ
ตกเป็นของสภายติุธรรม 

8. หากผูน้ั้นไม่มีผูรั้บมรดกดงัท่ีกล่าวมาทั้งหมดน้ีเลย  ทรัพยสิ์นทั้งหมดจะตกเป็นของสภายติุธรรม 
9. พระบาฮาอุลลาห์กล่าวว่า  ผูท่ี้ไม่ใช่บาไฮไม่มีสิทธ์ิรับมรดกจากบิดาหรือญาติท่ีเป็นบาไฮ (ค าถาม-

ค าตอบ 34)  ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ ระบุไวใ้นจดหมายฉบบัหน่ึงท่ีเขียนในนามของท่านวา่  ขอ้จ ากดัน้ีใช ้
“เฉพาะในกรณีท่ีบาไฮตายโดยไม่ไดท้  าพินยักรรมไว ้ และดงันั้นเม่ือทรัพยสิ์นของเขาจะตอ้งถูกแบ่ง
ตามกติกาท่ีอธิบายไวใ้นอคัดสั  ไม่เช่นนั้นแลว้บาไฮมีอิสระท่ีจะยกทรัพยสิ์นของตนให้ใครก็ไดโ้ดย
ไม่ค  านึงถึงศาสนา  อย่างไรก็ตามมีขอ้แม้ว่าเขาต้องท าพินัยกรรมท่ีระบุความปรารถนาของตน”  
ดังนั้ นเป็นไปได้เสมอท่ีบาไฮจะยกมรดกให้คู่สมรส  ลูกหรือญาติท่ีไม่ได้เป็นบาไฮโดยการท า
พินยักรรมไว ้

รายละเอียดเพิ่มเติมของกฎเก่ียวกบัมรดกสรุปยอ่ไวใ้น ประมวลกฎอย่างย่อ ตอน 4 ค. 3 ก.-ฒ. 

39.  ส าหรับพีช่ายน้องชายเราจัดสรรให้ห้าส่วน....ส าหรับพีส่าวน้องสาวเราจัดสรรให้ส่ีส่วน //20 
ค าถามและค าตอบ ขยายความขอ้ก าหนดของกฎท่ีสัมพนัธ์กบัส่วนแบ่งมรดกท่ีจดัสรรให้แก่พี่นอ้งชาย

หญิงของผูต้าย  หากพี่นอ้งนั้นมาจากบิดาเดียวกนักบัผูต้าย  เขาหรือเธอจะไดรั้บส่วนแบ่งเต็มตามการจดัสรร  
อยา่งไรก็ตามหากพี่นอ้งมาจากคนละบิดากบัผูต้าย  เขาหรือเธอจะไดรั้บเพียงสองในสามของส่วนแบ่งตาม
การจดัสรร  อีกหน่ึงในสามจะตกเป็นของสภายุติธรรม (ค าถาม-ค าตอบ 6)  ยิ่งกว่านั้นในกรณีท่ีผูต้ายมีพี่
น้องชายหญิงร่วมบิดามารดาในหมู่ทายาท  พี่น้องร่วมมารดาจะไม่ไดรั้บมรดก (ถาม-ตอบ 53) พี่น้องร่วม
มารดาจะไดรั้บมรดกจากทรัพยสิ์นของบิดาของพวกเขา 

40.  ส าหรับครู //20 
ในธรรมจารึกหน่ึงพระอับดุลบาฮาทรงเปรียบครูผู ้อบรมธรรมะให้เด็กเป็น“บิดาทางธรรม” ท่ี 

“ประสาทชีวิตนิรันดร์ให้แก่ลูก”  พระองค์อธิบายว่าน่ีคือเหตุผลท่ี“ครูจึงอยู่ ในรายช่ือของผู้ ท่ีมีสิทธ์ิรับ
มรดก” ใน “กฎของพระผู้เป็นเจ้า” 

พระบาฮาอุลลาห์ระบุเง่ือนไขท่ีครูจะไดรั้บมรดกและส่วนแบ่งท่ีครูจะไดรั้บ (ค าถาม-ค าตอบ 33) 

41.  เมื่อเราได้ยนิเสียงร้องของเด็กที่ยังไม่เกิด  เราเพิ่มส่วนแบ่งให้พวกเขาเป็นสองเท่า  และลดส่วนแบ่งของ
คนอืน่ทีเ่หลอื //20 

ในกฎของพระบอ๊บเก่ียวกบัมรดก  ลูกของผูต้ายไดรั้บจดัสรรเกา้ส่วนประกอบดว้ย 540 หน่วย  จ  านวน
ท่ีจดัสรรให้น้ีน้อยกว่าหน่ึงในส่ีของทรัพยสิ์นทั้งหมด  พระบาฮาอุลลาห์ทรงเพิ่มส่วนแบ่งให้พวกเขาเป็น 
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1,080 หน่วย  และลดส่วนแบ่งจากผูรั้บมรดกอีกหกประเภท  พระองคพ์รรณนาใหเ้ห็นเจตนาท่ีแทจ้ริงและนยั
ของวจนะน้ีส าหรับการแจกจ่ายมรดก (ค าถาม-ค าตอบ 5) 

42.  สภายุติธรรม //21 
ในการกล่าวถึงสภายติุธรรมในคีตาบีอคัดสั  พระบาฮาอุลลาห์มิไดแ้ยกอยา่งชดัแจง้เสมอไประหวา่งสภา

ยุติธรรมสากลและสภายุติธรรมทอ้งถ่ิน  ซ่ึงทั้งสองสถาบนัน้ีไดรั้บการบญัญติัไวใ้นคมัภีร์น้ี  พระองค์มกั
กล่าวถึงง่ายๆ วา่ “สภายุติธรรม” เป็นการเปิดไวส้ าหรับการช้ีแจงให้กระจ่างภายหลงัวา่  แต่ละกฎจะใชก้บั
สถาบนัระดบัไหนหรือหลายระดบั 

ในธรรมจารึกท่ีแจกแจงรายไดข้องคลงัทอ้งถ่ิน  พระอบัดุลบาฮาทรงรวมมรดกท่ีไม่มีทายาทไวด้ว้ย  จึง
เป็นการบ่งบอกวา่  สภายุติธรรมท่ีกล่าวถึงในวรรคเหล่าน้ีของอคัดสัซ่ึงสัมพนัธ์กบัมรดก  เป็นสภายุติธรรม
ทอ้งถ่ิน 

43.  หากผู้ตายมีลูก  แต่ไม่มีผู้รับมรดกประเภทอืน่ //22 
พระบาฮาอุลลาห์ทรงช้ีแจงวา่ “ค าวินิจฉัยนีใ้ช้กับท้ังกรณีท่ัวไปและเจาะจง  กล่าวคือ  เม่ือใดกต็ามท่ีไม่

มีผู้ รับมรดกประเภทอ่ืนใด  สองในสามของมรดกของพวกเขาจะเป็นของลูก  ท่ีเหลือหน่ึงในสามจะเป็นของ
สภายติุธรรม” (ค าถาม-ค าตอบ 7) 

44.  เรามอบทีอ่ยู่อาศัยและเส้ือผ้าของผู้ตายให้แก่ลูกชาย  ไม่ใช่ลูกสาวหรือผู้รับทายาทคนอืน่ๆ //25 
ในธรรมจารึกหน่ึงพระอบัดุลบาฮาทรงระบุว่า  ท่ีอยูอ่าศยัและเส้ือผา้ส่วนตวัของผูต้ายท่ีเป็นชายจะอยู่

กบัฝ่ายชาย  โดยจะเป็นของลูกชายคนโต  และหากไม่มีลูกชายคนโตแลว้ก็จะเป็นของลูกชายคนโตล าดบั
สอง  และเป็นเช่นน้ีถดัไป  พระองคอ์ธิบายวา่  ขอ้ก าหนดน้ีแสดงถึงกฎของลูกคนโตท่ีไดรั้บการค ้าจุนโดย
กฎของพระผูเ้ป็นเจา้เสมอ  ในธรรมจารึกถึงสาวกคนหน่ึงในเปอร์เซีย  พระองคลิ์ขิตวา่ : “ในทุกยุคศาสนา
ลูกชายคนโตได้รับเกียรติเป็นพิเศษ  แม้แต่สถานะของความเป็นพระศาสดากเ็ป็นสิทธ์ิโดยก าเนิดของลูกชาย
คนโต”  อย่างไรก็ตามด้วยเกียรติพิเศษน้ีท่ีให้แก่ลูกคนโตมีหน้าท่ีพ่วงมาด้วย  ตวัอย่างเช่น  เขามีความ
รับผิดชอบทางศีลธรรมท่ีจะต้องดูแลมารดาเพื่อเห็นแก่พระผูเ้ป็นเจา้  และพิจารณาดูส่ิงท่ีจ าเป็นส าหรับ
ทายาทคนอ่ืนๆ  

พระบาฮาอุลลาห์ทรงช้ีแจงแง่ต่างๆ ของกฎเก่ียวกับมรดกตอนน้ี  พระองค์ระบุว่าหากมีท่ีอยู่อาศยั
มากกว่าหน่ึงหลงั  หลงัท่ีส าคญัท่ีสุดจะเป็นของลูกชาย  ท่ีอยู่อาศยัท่ีเหลือพร้อมกบัทรัพยส์มบติัอ่ืนๆ ของ
ผูต้ายจะตอ้งแบ่งกนัในหมู่ผูรั้บมรดก (ค าถาม-ค าตอบ 34) และพระองค์ระบุวา่ในกรณีไม่มีผูสื้บเช้ือสายเพศ
ชาย  สองในสามของท่ีอยูอ่าศยัหลงัท่ีส าคญัท่ีสุดและเส้ือผา้ของบิดาท่ีตายจะเป็นของลูกสาว  และอีกหน่ึงใน
สามจะเป็นของสภายติุธรรม (ค าถาม-ค าตอบ 72)  ยิ่งกวา่นั้นหากผูต้ายเป็นหญิง  พระบาฮาอุลลาห์ทรงกล่าว
ว่า  เส้ือผา้ทั้งหมดของเธอท่ีใช้แลว้จะแบ่งให้เท่าๆ กนัในหมู่ลูกสาว  เส้ือผา้ท่ียงัไม่ไดใ้ช้ เพชรพลอยและ
ทรัพยสิ์นของเธอตอ้งแบ่งกนัในหมู่ผูรั้บมรดก  รวมทั้งเส้ือผา้ท่ีใชแ้ลว้ของเธอหากเธอไม่มีลูกสาว 
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45.  หากลูกชายของผู้ตายเสียชีวิตไปก่อนผู้ตายและมีลูกที่ยังอยู่   ลูกจะได้รับมรดกที่เป็นส่วนแบ่งของบิดา 
//26 

แง่น้ีของกฎใช้เฉพาะในกรณีท่ีลูกชายเสียชีวิตก่อนบิดาหรือมารดา  หากลูกสาวของผูต้ายเสียชีวิตไป
แลว้และมีลูก  ส่วนแบ่งของเธอจะตอ้งแบ่งออกเป็นเจ็ดประเภทท่ีระบุไวใ้นคมัภีร์ท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสุด (ค าถาม-
ค าตอบ 54) 

46.  หากผู้ตายมีลูกทีย่งัไม่บรรลุวุฒิภาวะ   ส่วนแบ่งมรดกของลูกต้องฝากไว้กบับุคคลทีเ่ช่ือใจได้ //27 
ค าว่า “อามิน” ซ่ึงแปลในย่อหน้าน้ีว่า “บุคคลท่ีเช่ือใจได”้ และ “ผูพ้ิทกัษ”์ เป็นภาษาอาหรับท่ีถ่ายทอด

ความหมายหลายอยา่งท่ีเก่ียวโยงกบัความไวว้างใจไดเ้ป็นหลกั  แต่ก็ยงัหมายถึงคุณสมบติัต่างๆ เช่น  ความ
เช่ือถือได้  ความจงรักภกัดี  ความซ่ือสัตย์  ความซ่ือตรง  ความสุจริตใจ  และอ่ืนๆอีก  เม่ือใช้ในภาษา
กฎหมาย “อามิน” หมายถึงผูพ้ิทกัษ ์ ผูรั้บประกนั ผูอ้ภิบาล  และผูดู้แลรักษา 

47.  การแบ่งทรัพย์สินควรกระท ากต่็อเมื่อได้จ่ายฮูคุคูลลาห์แล้ว  ชดใช้หนี้สินแล้ว  ช าระค่างานศพและค่าฝัง
ศพแล้ว //28 

พระบาฮาอุลลาห์ทรงระบุวา่  ล าดบัความส าคญัของการช าระค่าใชจ่้ายเหล่าน้ีคือ  ค่างานศพและค่าฝัง
ศพมาก่อน  จากนั้นหน้ีสินของผูต้าย  จากนั้นฮูคุคูลลาห์ (ดูหมายเหตุ 125) (ค าถาม-ค าตอบ 9)  พระองค์ยงั
ระบุด้วยว่า  เม่ือน าทรัพยสิ์นมาพิจารณาในเร่ืองน้ี  การช าระค่าใช้จ่ายเหล่าน้ีตอ้งหักจากทรัพยสิ์นท่ีเหลือ
ก่อน  และจากนั้นหากยงัไม่พอ  ใหห้กัจากท่ีอยูอ่าศยัและเส้ือผา้ส่วนตวัของผูต้าย (ค าถาม-ค าตอบ 80) 

48.  นีค้ือความรู้ซ่อนเร้นทีจ่ะไม่มีวนัเปลีย่นแปลง  เน่ืองด้วยจุดเร่ิมต้นของความรู้นีอ้ยู่กบัเลขเก้า //29 
ในคมัภีร์บายนัภาษาอาหรับ  พระบ๊อบพรรณนากฎเก่ียวกบัมรดกของพระองค์วา่เป็น “ไปตามความรู้

เร้นลับในคัมภีร์ของพระผู้ เป็นเจ้า  เป็นความรู้ท่ีไม่มีวันเปล่ียนแปลงหรือถูกแทนท่ี” พระองคท์รงกล่าวดว้ย
วา่  จ  านวนส่วนแบ่งของมรดกมีนยัส าคญัท่ีมุ่งหมายจะช่วยในการยอมรับพระผูซ่ึ้งพระผูเ้ป็นเจา้จะแสดงให้
เห็นชดั 

“เลขเก้า” ท่ีกล่าวไวใ้นท่ีน้ีมาจากอกัษร “ทา” ในพระธรรมภาษาอาหรับ  ซ่ึงมีค่าตวัเลขเท่ากนัตาม
สัญลกัษณ์อบัจดั  เลขเกา้คือองค์ประกอบแรกของการแบ่งมรดกของพระบ๊อบ  ซ่ึงพระองคร์ะบุ “เก้าส่วน” 
ให้เป็นส่วนแบ่งของลูก   ความส าคญัของเลขเกา้อยูท่ี่วา่เป็นค่าตวัเลขท่ีเท่ากบัพระนามอนัยิ่งใหญ่ท่ีสุด “บา
ฮา” ท่ีกล่าวถึงถดัจากวจนะตอนน้ีวา่เป็น “พระนามท่ีถูกปกปิดและเห็นชัด  ละเมิดไม่ได้และสูงส่งอย่างเข้า
ไม่ถึง” (ดูหมายเหตุ 33) 

49.  พระผู้เป็นนายทรงบัญญตัิไว้ว่า ในทุกเมืองต้องสถาปนาสภายุติธรรม //30 
สถาบนัสภายุติธรรมประกอบดว้ยสภาท่ีมาจากการเลือกตั้งซ่ึงปฏิบติัการในระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัชาติ

และระดบันานาชาติของสังคม  พระบาฮาอุลลาห์ทรงบญัญติัทั้งสภายุติธรรมสากลและสภายุติธรรมทอ้งถ่ิน
ไวใ้นคีตาบีอคัดัส  ในพระประสงค์และพินัยกรรมของพระอบัดุลบาฮา  พระองค์ทรงก าหนดให้มีสภา
ยติุธรรมระดบัสอง (แห่งชาติหรือภูมิภาค)  และอธิบายวธีิการคร่าวๆ ส าหรับการเลือกตั้งสภายติุธรรมสากล 
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ในวจนะขา้งบนท่ีคดัมาหมายถึงสภายุติธรรมทอ้งถ่ิน  ซ่ึงเป็นสถาบนัท่ีจะตอ้งเลือกตั้งข้ึนมาในทอ้งถ่ิน
เม่ือมีบาไฮผูใ้หญ่เกา้คนหรือมากกวา่นั้นอาศยัอยู ่ เพื่อจุดประสงคน้ี์  นิยามของผูใ้หญ่ถูกก าหนดไวช้ัว่คราวท่ี
อาย ุ21 ปีโดยท่านโชกิ เอฟเฟนดิ ซ่ึงท่านระบุไวว้า่สภายติุธรรมสากลสามารถเปล่ียนแปลงไดใ้นอนาคต 

ปัจจุบนัสภายุติธรรมท้องถ่ินและระดับสองเป็นท่ีรู้จกักันในนามธรรมสภาท้องถ่ินและธรรมสภา
แห่งชาติ  ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ ระบุไวว้า่น้ีเป็น “ช่ือชัว่คราว” ซ่ึง : 

...เม่ือจุดยืนและจุดมุ่งหมายของศาสนาบาไฮเป็นท่ีเขา้ใจดีข้ึนและได้การยอมรับมากข้ึน จะค่อยๆ ถูก
แทนท่ีดว้ยช่ือท่ีถาวรและเหมาะสมกวา่คือ สภายุติธรรม ไม่เพียงแต่ธรรมสภาทั้งหลายในอนาคตจะมีช่ือ
ต่างจากปัจจุบนั  แต่จะมีอ านาจหนา้ท่ีและสิทธ์ิพิเศษต่างๆ เพิ่มเติมจากบทบาทหนา้ท่ีในปัจจุบนัดว้ย  ซ่ึง
จะเป็นผลมาจากการยอมรับศาสนาของพระบาฮาอุลลาห์ว่า ไม่ใช่เป็นเพียงระบบศาสนาหน่ึงของโลก
เท่านั้น  แต่เป็นศาสนาประจ าชาติของรัฐเอกราช 

50.  จ านวนบาฮา //30 
ค่าตัวเลขตามสัญลักษณ์อับจัดของ “บาฮา” คือเก้า  สภายุติธรรมสากล  ธรรมสภาแห่งชาติและ

ธรรมสภาทอ้งถ่ินปัจจุบนัต่างก็มีสมาชิกเกา้คน  ซ่ึงเป็นจ านวนขั้นต ่าท่ีพระบาฮาอุลลาห์บญัญติัไว ้

51.  เป็นความถูกต้องทีพ่วกเขาจะท าตัวเป็นผู้พทิกัษ์ของพระผู้ทรงปรานีในหมู่มนุษย์ //30 
อ านาจและหน้าท่ีทั่วไปของสภายุติธรรมสากล  ธรรมสภาแห่งชาติและธรรมสภาท้องถ่ิน  และ

คุณสมบติัส าหรับการเป็นสมาชิก  ไดอ้ธิบายไวใ้นธรรมลิขิตของพระบาฮาอุลลาห์และพระอบัดุลบาฮา  ใน
จดหมายของท่านโชกิ เอฟเฟนดิ และในค าช้ีแจงของสภายุติธรรมสากล  หนา้ท่ีหลกัของสถาบนัเหล่าน้ีได้
อธิบายไวใ้นธรรมนูญของสภายติุธรรมสากล  ธรรมนูญของธรรมสภาแห่งชาติและธรรมสภาทอ้งถ่ิน 

52.  ปรึกษาหารือกนั //30 
พระบาฮาอุลลาห์ทรงสถาปนาการปรึกษาหารือเป็นหน่ึงในหลกัธรรมมูลฐานของศาสนาของพระองค์  

และทรงเค่ียวเข็ญศาสนิกชนให้ “ปรึกษาหารือกันในทุกเร่ือง”  พระองค์พรรณนาการปรึกษาหารือว่าเป็น 
“ตะเกียงท่ีคอยน าทาง” และ“ตัวไขความเข้าใจ”  ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ กล่าวว่า “หลักธรรมของการ
ปรึกษาหารือ....เป็นหน่ึงในกฎพืน้ฐาน” ของระบบบริหารบาไฮ 

ใน ค าถามและค าตอบ ขอ้ 99 พระบาฮาอุลลาห์ทรงวางแนวทางคร่าวๆไวส้ าหรับการปรึกษาหารือ  และ
เนน้ความส าคญัของการตดัสินใจดว้ยเสียงเป็นเอกฉนัท ์ ซ่ึงถา้หากไม่เป็นเอกฉนัทต์อ้งถือตามเสียงส่วนใหญ่  
สภายติุธรรมสากลช้ีแจงวา่  ค  าช้ีแนะเก่ียวกบัการปรึกษาหารือน้ีถูกเปิดเผยก่อนท่ีจะมีการสถาปนาธรรมสภา  
เป็นการตอบค าถามเก่ียวกบัค าสอนบาไฮในเร่ืองการปรึกษาหารือ  สภายุติธรรมสากลยืนยนัว่า  การมี
ธรรมสภาทั้งหลายซ่ึงมิตรสหายหันไปหาเพื่อขอความช่วยเหลือได้เสมอ  ไม่ไดเ้ป็นขอ้ห้ามมิให้พวกเขา
ปฏิบติัตามวิธีการท่ีให้ไวใ้น ค าถามและค าตอบ  แนวทางน้ีอาจน ามาใชห้ากมิตรสหายตอ้งการ  เม่ือพวกเขา
ปรารถนาจะปรึกษาหารือเก่ียวกบัปัญหาส่วนตวั 
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53.  จงก่อสร้างสักการสถานทัว่ทั้งดินแดนต่างๆ //31 
สักการสถานบาไฮอุทิศให้กบัการสรรเสริญพระผูเ้ป็นเจา้  สักการสถานน้ีเป็นอาคารท่ีอยู่ใจกลางของ 

มาชเรโกล อซัการ์ (อรุโณทยัสถานแห่งการสรรเสริญพระผูเ้ป็นเจา้) ซ่ึงเม่ือเผยโฉมออกมาในอนาคต  อาณา
บริเวณน้ีนอกจากจะมีสักการสถานแลว้ยงัจะประกอบดว้ยหน่วยงานในสังกดัต่างๆ ท่ีอุทิศต่อกิจกรรมดา้น
สังคม  มนุษยธรรม  การศึกษาและวิทยาศาสตร์  พระอบัดุลบาฮาทรงพรรณนามาชเรโกล อซัการ์ ว่าเป็น
“หน่ึงในสถาบันท่ีส าคัญท่ีสุดในโลก”  และท่านโชกิ เอฟเฟนดิ ระบุวา่  มาชเรโกล อซัการ์ คือตวัอย่างท่ีมี
ตวัตนของการรวม“การบูชาและการรับใช้ของบาไฮ” เข้าไวด้้วยกัน  ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ คาดการณ์ถึง
พฒันาการของสถาบนัน้ีในอนาคตไวว้า่  สักการสถานน้ีและหน่วยงานต่างๆในสังกดั “จะคลายทุกขใ์ห้แก่ผู ้
ทรมาน ให้ส่ิงยงัชีพแก่คนยากไร้  ให้ท่ีก าบงัแก่ผูเ้ดินทาง  ปลอบโยนผูท่ี้พลดัพราก  และให้การศึกษาผูด้อ้ย
ความรู้” ในอนาคตสักการสถานบาไฮจะถูกสร้างข้ึนในทุกเมืองและหมู่บา้น 

54.  พระผู้เป็นนายบัญญตัิไว้ว่า  ผู้ทีท่ าได้   ให้ไปแสวงบุญทีบ้่านศักดิ์สิทธ์ิ //32 
บทบญัญติัน้ีครอบคลุมบา้นศกัด์ิสิทธ์ิสองหลงั  นัน่คือ  บา้นของพระบ๊อบในชีราซและบา้นของพระบา

ฮาอุลลาห์ในแบกแดด  พระบาฮาอุลลาห์ทรงระบุวา่  การไปแสวงบุญท่ีบา้นหลงัใดหลงัหน่ึงเป็นการบรรลุ
เง่ือนไขของวรรคน้ี (ค าถาม-ค าตอบ 25, 29)  ในสองธรรมจารึกต่างหากซ่ึงรู้จกักนัดว้ยช่ือสุเรเยฮ่จั  พระบา
ฮาอุลลาห์ทรงบญัญติัพิธีของการแสวงบุญส าหรับแต่ละบา้นน้ีเป็นการเฉพาะ  เม่ือค านึงถึงแง่น้ี  การแสวง
บุญไม่ใช่เป็นเพียงการไปเยอืนบา้นสองหลงัน้ี 

หลงัจากการเสด็จข้ึนสู่สวรรค์ของพระบาฮาอุลลาห์  พระอบัดุลบาฮาระบุให้พระสถูปของพระบาฮา
อุลลาห์ท่ีบาห์จีเป็นสถานท่ีส าหรับแสวงบุญ  ในธรรมจารึกหน่ึงพระองคร์ะบุวา่ “พระสถูปท่ีศักด์ิสิทธ์ิท่ีสุด  
บ้านศักด์ิสิทธ์ิในแบกแดดและบ้านของพระบ๊อบอันเป็นท่ีเคารพในชีราซ” ถูก “อุทิศให้แก่การแสวงบุญ”  
และเป็น “เร่ืองบังคับ” ท่ีจะตอ้งไปเยือนสถานท่ีเหล่าน้ี “หากผู้นั้นมีก าลังทรัพย์พอและสามารถไปได้  และ
ไม่มีอุปสรรคขวางทางของตน”  ไม่มีพิธีบญัญติัไวส้ าหรับการไปแสวงบุญท่ีพระสถูปศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสุด” 

55.  พระองค์ทรงยกเว้นสตรีในเร่ืองนีป้ระหน่ึงเป็นความปรานีของพระองค์ //32 
ในคมัภีร์บายนัพระบ๊อบทรงก าหนดบทบญัญติัแก่สาวกทั้งหลายท่ีมีก าลงัทรัพยพ์อท่ีจะเดินทาง  ให้ไป

แสวงบุญหน่ึงคร้ังในชีวติ  พระองคท์รงกล่าววา่  ขอ้บงัคบัน้ีไม่ผกูมดัสตรี  เพื่อไม่ให้สตรีตอ้งเผชิญกบัความ
ทรหดในการเดินทาง 

ท านองเดียวกนัพระบาฮาอุลลาห์ทรงยกเวน้สตรีไม่ตอ้งไปแสวงบุญ  สภายุติธรรมสากลไดช้ี้แจงว่า  
ขอ้ยกเวน้น้ีไม่ใช่ขอ้หา้ม  และสตรีมีอิสระท่ีจะไปแสวงบุญ 

56.  ประกอบอาชีพบางอย่าง//33 
เป็นเร่ืองบงัคบัส าหรับบุรุษและสตรีท่ีจะประกอบอาชีพหรือท าการคา้  พระบาฮาอุลลาห์ทรงยก “การ

ท างานดังกล่าวขึน้เทียบเท่าการบูชา” พระผูเ้ป็นเจา้  ความส าคญัทางจิตวิญญาณและทางปฏิบติัของกฎน้ี  
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และความรับผดิชอบซ่ึงกนัและกนัระหวา่งบุคคลและสังคมท่ีจะด าเนินการตามกฎน้ี  ไดรั้บการอธิบายไวใ้น
จดหมายฉบบัหน่ึงท่ีเขียนในนามของท่านโชกิ เอฟเฟนดิ : 

ในเร่ืองบัญชาของพระบาฮาอุลลาห์เก่ียวกับการประกอบวิชาชีพบางอย่างของศาสนิกชน  ค าสอน
บาไฮเน้นเร่ืองนีม้ากท่ีสุด  โดยเฉพาะอย่างย่ิงค าแถลงในอัคดัสกล่าวไว้ชัดเจนทีเดียวว่า  คนเกียจคร้านท่ี
ไม่อยากท างานจะไม่มีท่ียืนในระบบโลกใหม่  ผลพวงของหลักธรรมนีท่ี้พระบาฮาอุลลาห์กล่าวเพ่ิมเติมคือ  
การขอทานไม่ควรถูกห้ามปรามเท่านั้น  แต่ควรถูกกวาดให้หมดไปจากสังคม   เป็นหน้าท่ีของบรรดาผู้ ท่ี
รับผิดชอบการจัดระเบียบสังคม  ท่ีจะให้ทุกคนได้มีโอกาสพัฒนาความสามารถตามความถนัดซ่ึงจ าเป็น
ส าหรับวิชาชีพบางอย่าง  และมีหนทางส าหรับการใช้ความสามารถนั้นให้เป็นประโยชน์  ท้ังเพ่ือเห็นแก่
ความสามารถเองและเห็นแก่การหาเลีย้งชีพ  ไม่ว่าจะพิการหรือมีข้อจ ากัดแค่ไหนทุกคนมีหน้าท่ีท างาน
และประกอบวิชาชีพบางอย่าง  เพราะงานโดยเฉพาะอย่างย่ิงเม่ือท าด้วยดวงจิตแห่งการรับใช้ตามท่ีพระบา
ฮาอุลลาห์สอนไว้  คือรูปแบบหน่ึงของการบูชา  งานมิได้มีเพียงจุดประสงค์ท่ีเป็นประโยชน์เท่านั้น  แต่
งานมีคุณค่าในตัวมันเอง  เพราะงานพาเราเข้าไปใกล้พระผู้ เป็นเจ้า  และช่วยให้เราเข้าใจจุดประสงค์ของ
พระองค์ส าหรับเราในโลกนีไ้ด้ดีขึน้  ดังนั้นเป็นท่ีชัดเจนว่า  การได้รับมรดกท่ีมั่งค่ังไม่ใช่ข้อยกเว้นให้
ใครไม่ต้องท างาน 

ในธรรมจารึกหน่ึงพระอบัดุลบาฮาทรงกล่าววา่ “หากบุคคลหน่ึงไม่สามารถหาเลีย้งชีพ  ทุกข์เขญ็เพราะ
ความยากจนข้นแค้นหรือช่วยตัวเองไม่ได้  เม่ือนั้นเป็นหน้าท่ีของผู้มั่งค่ังหรือตัวแทนท่ีจะจัดหาค่าใช้จ่ายราย
เดือนให้เขายงัชีพ... ‘ตัวแทน’ นีห้มายถึงผู้แทนของประชาชน  กล่าวคือ  สมาชิกสภายุติธรรม” (ดุหมายเหตุ 
162 เก่ียวกบัการขอทาน)            

ในการตอบค าถามท่ีวา่ตามบญัชาของพระบาฮาอุลลาห์  ผูท่ี้เป็นทั้งภรรยาและมารดา  และสามีของเธอ  
จะตอ้งท างานหาเล้ียงชีพหรือไม่  สภายติุธรรมสากลไดอ้ธิบายวา่  ค  าสั่งการของพระบาฮาอุลลาห์นั้นให้มิตร
สหายประกอบอาชีพท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อตนเองและผูอ่ื้น  และการดูแลครัวเรือนเป็นงานท่ีมีเกียรติและ
รับผดิชอบสูง  ซ่ึงมีความส าคญัโดยมูลฐานต่อสังคม 

ในเร่ืองเกษียณอายุการท างานส าหรับบุคคลต่างๆ  ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ กล่าวไวใ้นจดหมายฉบบัหน่ึงท่ี
เขียนในนามของท่านว่า “น้ีเป็นเร่ืองท่ีสภายุติธรรมนานาชาติจะต้องบญัญติักฎ  เน่ืองด้วยไม่ข้อก าหนด
ในอคัดสัเก่ียวกบัเร่ืองน้ี” 

57.  การจูบมือเป็นข้อห้ามในคัมภีร์//34 
ในบางยุคศาสนาก่อนๆ และในบางวฒันธรรม  การจูบมือบุคคลทางศาสนาหรือบุคคลส าคญัได้รับ

คาดหวงั  เสมือนเป็นเคร่ืองหมายของการแสดงความเคารพและนบัถือบุคคลเหล่านั้น  และเป็นสัญลกัษณ์
ของการยอมจ านนต่อต าแหน่งอ านาจของพวกเขา  พระบาฮาอุลลาห์ทรงห้ามการจูบมือ  และในธรรมจารึก
ต่างๆ  พระองค์ทรงต าหนิวิธีปฏิบติัเช่นน้ีว่าเป็นการหมอบราบต่ออีกบุคคลหน่ึง  และเป็นรูปแบบความ
ประพฤติท่ีท าใหต้นเองต ่าลงในความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น 
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58.  ไม่เป็นทีอ่นุญาตให้ใครแสวงหาการล้างบาปจากอกีคนหน่ึง//34 
พระบาฮาอุลลาห์ทรงหา้มการสารภาพบาปและแสวงหาการลา้งบาปจากมนุษยด์ว้ยกนั  ผูน้ั้นควรขอการ

อภยัจากพระผูเ้ป็นเจา้แทน  ในธรรมจารึกเบชาราทพระองคท์รงกล่าววา่ “การสารภาพดังกล่าวต่อประชาชน
ก่อให้เกิดความอดสูและความตกต า่”  และพระองค์ทรงยืนยนัว่าพระผูเ้ป็นเจา้ “ไม่ปรารถนาให้คนรับใช้
ท้ังหลายของพระองค์อดสู”   

ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ อธิบายขอ้หา้มน้ีในบริบท  เลขานุการของท่านเขียนในนามของท่านวา่  เรา 

...ถูกหา้มไม่ใหส้ารภาพบาปและขอ้บกพร่องของเราต่อผูใ้ด  ดงัท่ีชาวคาทอริคสารภาพต่อนกับวช  ไม่ให้
สารภาพดงักล่าวต่อสาธารณชนดงัท่ีบางนิกายท า  อยา่งไรก็ตามหากเราเกิดความรู้สึกตอ้งการยอมรับว่า  
เราผิดในบางส่ิง  หรือมีขอ้บกพร่องบางอย่างในอุปนิสัยใจคอ  และขอการอภยัหรือการยกโทษจากผูอ่ื้น  
เรามีอิสระทีเดียวท่ีจะท าได ้

สภายติุธรรมสากลไดช้ี้แจงไวเ้ช่นกนัวา่  ขอ้ห้ามของพระบาฮาอุลลาห์เก่ียวกบัการสารภาพบาป  ไม่ได้
ห้ามบุคคลมิให้ยอมรับการท าผิดในระหว่างการปรึกษาหารือภายใตก้ารอุปถมัภ์ของสถาบนับาไฮ  และ
ท านองเดียวกนัก็ไม่ไดปิ้ดโอกาสในการขอค าแนะน าจากเพื่อนสนิท  หรือผูมี้อาชีพใหค้  าปรึกษาเก่ียวกบัเร่ือง
นั้นๆ 

59.  ประเภทหน่ึงของประชาชนดังกล่าวคือผู้ที่น่ังอยู่กับรองเท้าแตะข้างประตู  ขณะที่ในหัวใจอยากจะได้ที่
น่ังอนัมีเกยีรติ//36 

ตามประเพณีในโลกตะวนัออก  มีวิธีปฏิบติัท่ีให้ถอดรองเทา้แตะและรองเทา้ก่อนเขา้ไปในท่ีชุมนุม  
บริเวณภายในหอ้งท่ีอยูไ่กลท่ีสุดจากทางเขา้ถือวา่เป็นหวัของหอ้ง  และเป็นท่ีอนัมีเกียรติส าหรับบุคคลส าคญั
นัง่  คนอ่ืนๆ นัง่ตามล าดบัลดหลัน่กนัมาถึงประตูท่ีมีร้องเทา้และรองเทา้แตะวางอยูข่า้งๆ  ซ่ึงเป็นท่ีส าหรับ
คนต ่าตอ้ยท่ีสุดนัง่ 

60.  อกีประเภทหน่ึงของประชาชนดังกล่าวคือผู้ทีอ้่างตนว่ามีความรู้ซ่อนเร้น//36 
น้ีหมายถึงประชาชนท่ีอา้งวา่เขา้ถึงความรู้เฉพาะตวั  และการยึดติดอยูก่บัความรู้นั้นเป็นม่านปิดกั้นพวก

เขาไม่ใหเ้ห็นการเปิดเผยพระธรรมของพระศาสดาของพระผูเ้ป็นเจา้  พระบาฮาอุลลาห์ทรงยืนยนัไวใ้นอีกท่ี
หน่ึงวา่ : “บรรดาผู้ ท่ีบูชาเทพเจ้าท่ีจินตนาการของตนคิดขึน้มา  แล้วเรียกส่ิงนั้นว่าความเป็นจริงท่ีซ่อนเร้น  
บุคคลดังกล่าวถกูนับว่าเป็นพวกไม่มีศาสนา”  

61.  คนจ านวนมากมายเพียงไรแยกตัวอยู่ในถิ่นต่างๆ ในอินเดีย  ไม่เอาส่ิงที่พระผู้เป็นเจ้ามีโองการว่าถูก
กฎหมาย  ใช้ชีวติทีเ่ข้มงวดและปฏิเสธความเพลดิเพลนิ//36 

วจนะเหล่าน้ีคือขอ้หา้มการแยกตวัอยูใ่นอารามและการถือสันโดษ  ดู ประมวลกฎอย่างย่อ ตอน 4 ง.1 ผ.
3-4  พระบาฮาอุลลาห์ทรงขยายความขอ้ก าหนดเหล่าน้ีไวใ้น วจนะสวรรค์  พระองคท์รงกล่าววา่ : “การใช้
ชีวิตแยกตัวหรือการถือสันโดษ  ไม่เป็นท่ียอมรับ ณ เบือ้งหน้าของพระผู้ เป็นเจ้า”  และพระองคท์รงเรียกร้อง
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ผูท่ี้เก่ียวขอ้งให้ “ปฏิบัติส่ิงท่ียังความเบิกบานและสดช่ืน”  พระองค์ทรงสั่งการบรรดาผูท่ี้ไป “พ านักในถ า้
ตามภูเขา”  หรือผูท่ี้ “ไปยังสุสานตอนกลางคืน” ให้เลิกวิธีปฏิบติัเหล่าน้ี  และพระองค์ทรงบญัชาพวกเขา
ไม่ใหพ้รากตนเองจาก “พระพร” ของโลกน้ีซ่ึงพระผูเ้ป็นเจา้สร้างข้ึนมาเพื่อมนุษยชาติ  และในธรรมจารึกเบ
ชาราท  แมว้า่จะทรงยอมรับ “การกระท าท่ีเคร่งศาสนา” ของพระและนกับวช  พระองคก์็ทรงขอให้พวกเขา 
“เลิกใช้ชีวิตแยกตัวแล้วก้าวไปสู่โลกกว้าง  และสาละวนอยู่กับส่ิงท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้ อ่ืน”  
พระองคย์งัทรงอนุญาตใหพ้วกเขา “สมรส  เพ่ือว่าพวกเขาจะให้ก าเนิดผู้ ท่ีจะกล่าวถึงพระผู้เป็นเจ้า” 

62.  ใครทีอ้่างตนเป็นผู้เปิดเผยพระธรรมโดยตรงจากพระผู้เป็นเจ้าก่อนหน่ึงพันปีเต็มจะผ่านไป//37 
ยคุศาสนาของพระบาฮาอุลลาห์จะคงอยูจ่นกวา่พระศาสดาองคต่์อไปของพระผูเ้ป็นเจา้จะเสด็จมา  ซ่ึงจะ

ไม่เสด็จมาก่อน “หน่ึงพันปีเต็ม” จะผ่านไปเป็นอย่างน้อย  พระบาฮาอุลลาห์ทรงเตือนไม่ให้ใช้ “วจนะ
ตอนนี”้ มาอา้งเป็นอ่ืนใดนอกจาก “ความหมายท่ีชัดเจนอยู่แล้ว”  และในธรรมจารึกหน่ึงพระองค์ทรงระบุวา่ 
“แต่ละปี” ของหน่ึงพนัปีน้ีประกอบดว้ย “สิบสองเดือนตามคัมภีร์โกรอ่าน  และสิบเก้าเดือนๆ ละสิบเก้าวัน
ตามคัมภีร์บายนั”  

การรับรู้การเปิดเผยพระธรรมของพระบาฮาอุลลาห์ในคุกซียาห์ชาลในเตหะราน  ในเดือนตุลาคม ค.ศ.
1852  บ่งบอกถึงการเร่ิมตน้พนัธกิจของความเป็นพระศาสดาของพระองค ์ และจากน้ีเองคือเร่ิมตน้ของการ
นบัหน่ึงพนัปีหรือมากกวา่นั้น  ท่ีจะตอ้งผา่นไปก่อนท่ีพระศาสดาองคต่์อไปของพระผูเ้ป็นเจา้จะมาปรากฏ 

63.   นี้คือส่ิงที่เราเคยเตือนเจ้าล่วงหน้าเมื่อเราอาศัยอยู่ในอิรัก  ต่อมาขณะที่อยู่ในดินแดนแห่งความลึกลับ  
และบัดนีจ้ากสถานทีอ่ าไพนี/้/37 

“ดินแดนแห่งความลึกลับ” หมายถึงอเดรียโนเป้ิล  และ “สถานท่ีอ าไพนี”้ หมายถึงอคัคา 

64.  ประเภทหน่ึงของประชาชนดังกล่าวคือผู้ที่วิชาของตนท าให้ตนเองทะนง... ผู้ซ่ึงเมื่อได้ยินเสียงเดินของ
รองเท้าแตะตามหลงัตน  กห็ลงตัวเองยิง่กว่า//41  

ในโลกตะวนัออกวธีิปฏิบติัคือ  ใหเ้หล่าสาวกเดินตามหลงัผูน้ าศาสนาเวน้ระยะห่างหน่ึงถึงสองกา้วดว้ย
ความเคารพ 

65.  นิมรอด//41 
นิมรอดท่ีกล่าวถึงในวจนะตอนน้ีตามค าสอนของศานายวิและอิสลามคือ  กษตัริยท่ี์ประหติัประหารพระ

อบัราฮมั  และช่ือของเขากลายเป็นสัญลกัษณ์แห่งความทะนงอยา่งยิง่ 

66.  อกัซาน//42 
“อกัซาน” (พหูพจน์ของ โกสเน่) เป็นค าภาษาอาหรับท่ีหมายความวา่ “ก่ิง”  พระบาฮาอุลลาห์ใชพ้จน์น้ี

ระบุถึงบรรดาผูสื้บสกุลเพศชายของพระองค์  พจน์น้ีมีนยัต่างๆ ท่ีพิเศษเฉพาะไม่เพียงแต่ส าหรับการจดัการ
กบัเงินลงทุนเท่านั้น  แต่ส าหรับการสืบทอดอ านาจหลงัจากการเสด็จข้ึนสู่สวรรค์ของพระบาฮาอุลลาห์ (ดู
หมายเหตุ 145) และพระอบัดุลบาฮาดว้ย  ในคมัภีร์แห่งพระปฏิญญาพระบาฮาอุลลาห์ทรงต่งตั้งพระอบัดุลบา
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ฮาซ่ึงเป็นบุตรชายคนโต  ให้เป็นศูนยก์ลางแห่งพระปฏิญญาของพระองค์  และเป็นหวัหน้าของศาสนา  ใน
พระประสงคแ์ละพินยักรรมของพระอบัดุลบาฮา  พระองคท์รงแต่งตั้งท่านโชกิ เอฟเฟนดิ  ซ่ึงเป็นหลานคน
โต  ใหเ้ป็นศาสนภิบาลและเป็นหวัหนา้ของศาสนา 

ดงันั้นวรรคน้ีของอคัดสัคาดการณ์ถึงการสืบทอดศาสนาของอกัซานท่ีไดรั้บเลือก  และสถาบนัศาสนภิ
บาลดว้ยประการฉะน้ี  อีกทั้งมองไปขา้งหนา้ถึงความเป็นไปไดข้องการส้ินสุดของเช้ือสาย  การล่วงลบัไป
ของท่านโชกิ เอฟเฟนดิ ในปี ค.ศ.1957 ก่อให้เกิดสถานการณ์ท่ีวรรคน้ีเปิดช่องไว ้ นัน่คือ  เช้ือสายของอกั
ซานส้ินสุดลงก่อนจะมีการสถาปนาสภายติุธรรมสากล (ดูหมายเหตุ 183) 

67.   ตกทอดมายงัประชาชนแห่งบาฮา//42 
พระบาฮาอุลลาห์ทรงเผื่อความเป็นไปได้  ท่ีเช้ือสายของอกัซานจะส้ินสุดลงก่อนการสถาปนาสภา

ยุติธรรมสากล  พระองค์ทรงระบุวา่ในสถานการณ์ดงักล่าว “เงินลงทุนนีจ้ะตกทอดมายังประชาชนแห่งบา
ฮา”  พจน์ “ประชาชนแห่งบาฮา” ถูกใชใ้นความหมายต่างๆ กนัในธรรมลิขิตบาไฮ  ในกรณีน้ีพวกเขาไดรั้บ
การพรรณนาวา่เป็นบรรดา “ผู้ ท่ีไม่พูดนอกจากจะได้รับอนุญาตจากพระองค์  และไม่วินิจฉัยนอกจากวินิจฉัย
ตามส่ิงท่ีพระผู้ เป็นเจ้ามีโองการไว้ในธรรมจารึกนี้”  หลงัจากการล่วงลบัไปของท่านโชกิ เอฟเฟนดิ ในปี 
ค.ศ.1957  พระหตัถศ์าสนาของพระผูเ้ป็นเจา้ไดก้ ากบักิจการของศาสนาจนกระทัง่มีการเลือกตั้งสภายุติธรรม
ในปี ค.ศ.1963 (ดูหมายเหตุ 183) 

68.   อย่าโกนศีรษะของเจ้า//44 
ในบางประเพณีของศาสนา  ถือวา่เป็นท่ีน่าปรารถนาท่ีจะโกนศีรษะ  การโกนศีรษะเป็นท่ีห้ามโดยพระ

บาฮาอุลลาห์  และพระองคท์รงบอกไวช้ดัเจนวา่  ขอ้ก าหนดท่ีอยูใ่นสุเรเยฮ่จัของพระองคท่ี์ให้ผูไ้ปแสวงบุญ
ท่ีบา้นศกัด์ิสิทธ์ิในชีราซตอ้งโกนศีรษะ  ถูกแทนดว้ยวจนะตอนน้ีในคีตาบีอคัดสั (ค าถาม-ค าตอบ 10) 

69.  เป็นส่ิงไม่เหมาะสมทีจ่ะปล่อยให้ผมยาวเกนิติ่งหู//44 
ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ บอกไวช้ดัเจนว่า  ไม่เหมือนกบัขอ้ห้ามการโกนศีรษะ  กฎท่ีห้ามการปล่อยให้ผม

ยาวเกินต่ิงหูน้ีใชก้บัผูช้ายเท่านั้น  การจะน ากฎน้ีมาใชต้อ้งใหส้ภายติุธรรมสากลช้ีแจง  

70.  การเนรเทศและการจองจ าเป็นทีโ่องการไว้ส าหรับขโมย//45 
พระบาฮาอุลลาห์ทรงกล่าวว่า  การก าหนดความหนักเบาของการลงโทษตามความร้ายแรงของการ

กระท าผิด  อยู่ท่ีสภายุติธรรมสากล (ค าถาม-ค าตอบ 49)  การลงโทษส าหรับการขโมยให้ไวส้ าหรับสภาพ
ของสังคมในอนาคต  ซ่ึงจะมีการเสริมกฎน้ีและน ามาใชโ้ดยสภายติุธรรมสากล 

71.  เมื่อท าผดิคร้ังทีส่าม  จงท าเคร่ืองหมายไว้บนหน้าผากของเขา  เพือ่ว่าด้วยเคร่ืองหมายที่รู้กันนี้  เขาจะไม่
เป็นทีย่อมรับในนครทั้งหลายของพระผู้เป็นเจ้าและประเทศทั้งหลายของพระองค์//45 

เคร่ืองหมายท่ีจะท าไวบ้นหนา้ผากของขโมยมีจุดประสงค์ท่ีจะเตือนประชาชนว่า  คนๆ น้ีมีความโน้ม
เอียงไปทางไหน  รายละเอียดทั้งหมดเก่ียวกบัลกัษณะของเคร่ืองหมาย  จะน าเคร่ืองหมายมาใช้อย่างไร  
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จะตอ้งสวมเคร่ืองหมายเอาไวน้านเท่าไร  จะเอาออกไดภ้ายใตเ้ง่ือนไขอะไร  รวมทั้งความร้ายแรงของการ
ขโมยในระดบัต่างๆ  พระบาฮาอุลลาห์ทิ้งไวใ้หส้ภายติุธรรมสากลเป็นผูก้  าหนดเม่ือน ากฎน้ีมาใช ้

72.  ใครทีป่รารถนาจะใช้ภาชนะเงินหรือภาชนะทองมีอสิระทีจ่ะท าได้//46 
ในคมัภีร์บายนัพระบ๊อบทรงยอมให้ใช้เคร่ืองใช้ในบา้นท่ีท าดว้ยทองและเงิน  จึงเป็นการยกเลิกการ

ประณามการใชส่ิ้งเหล่าน้ีในศาสนาอิสลาม  ซ่ึงไม่ไดม้าจากค าบญัชาท่ีชดัแจง้ในคมัภีร์โกรอ่าน  แต่มาจาก
ประเพณีของชาวมุสลิม  พระบาฮาอุลลาห์ทรงยนืยนัค าวนิิจฉยัน้ีของพระบอ๊บ 

73.  จงเอาใจใส่ขณะทานอาหาร  อย่าเอามือจุ่มลงไปในอาหารทีอ่ยู่ในจานและชาม//46 
ขอ้ห้ามน้ีไดรั้บการนิยามโดยท่านโชกิ เอฟเฟนดิ ว่า “เอามือของตนจุ่มลงไปในอาหาร”  หลายแห่งใน

โลกมีธรรมเนียมท่ีกินดว้ยมือจากชามเดียวกนั 

74.  จงใช้วธีิทีส่มกบัความเกลีย้งเกลา//46 
น้ีคือวรรคแรกของอีกหลายวรรคท่ีกล่าวถึงความส าคญัของความเกล้ียงเกลาและความสะอาด  ค าเดิมใน

ภาษาอาหรับ “เลทอแฟท” ซ่ึงในท่ีน้ีแปลเป็น “ความเกล้ียงเกลา” มีความหมายมากมายท่ีมีนยัทางจิตวิญญาณ
และร่างกาย  ดงัเช่น  ความสง่า  ความงดงาม  ความสะอาด  ความมีมารยาท  ความสุภาพ  ความอ่อนโยน  
ความนุ่มนวลและความเมตตากรุณา  อีกทั้งยงัมีความลึกล ้า  เกล้ียงเกลา  วิสุทธ์ิและบริสุทธ์ิ  ค  าน้ีถูกแปลเป็น 
“ความเกล้ียงเกลา” หรือ “ความสะอาด” ตามแต่บริบทในเน้ือหาของวรรคต่างๆ ในคีตาบีอคัดสั 

75.  พระผู้เป็นอรุโณทยัสถานแห่งศาสนาของพระผู้เป็นเจ้า  ไม่มีคู่เคียงในความไม่มีผดิพลาดที่ยิ่งใหญ่ที่สุด//
47 

ในธรรมจารึกอิชรากาท  พระบาฮาอุลลาห์ทรงยืนยนัว่า  ความไม่มีผิดพลาดท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดมีอยูใ่นพระ
ศาสดาของพระผูเ้ป็นเจา้เท่านั้น 

บทท่ี 45 ใน “เฉลยปัญหาธรรมบางข้อ” อุทิศให้กบัการอธิบายวจนะตอนน้ีในอคัดสัโดยพระอบัดุลบา
ฮา  ในบทน้ีส่ิงหน่ึงท่ีพระองค์เน้นคือ “ความไม่มีผิดพลาด” ท่ีเป็นเน้ือแท ้ แยกออกไม่ไดจ้ากพระศาสดา
ทั้งหลายของพระผูเ้ป็นเจา้  และทรงยืนยนัวา่ “ส่ิงใดกต็ามท่ีมาจากพระศาสดาคือสัจธรรมและตรงกับความ
เป็นจริง”  และ “พระศาสดาท้ังหลายไม่ได้อยู่ภายใต้ร่มเงาของกฎท่ีมีมาก่อน”  และ “ส่ิงใดกต็ามท่ีพระองค์
กล่าวคือวจนะของพระผู้เป็นเจ้า  และอะไรกต็ามท่ีพระองค์ท าคือกระท าท่ีซ่ือตรง” 

76.   บิดาทุกคนได้รับบัญชาให้ส่ังสอนบุตรและธิดาในศิลปะการอ่านและเขียน//48  
ในธรรมจารึกต่างๆ พระอบัดุลบาฮาไม่เพียงแต่เรียกให้หนัมาสนใจความรับผิดชอบของบิดามารดาใน

การอบรมลูกทุกคนเท่านั้น  แต่พระองคย์งัทรงระบุไวอ้ยา่งชดัเจนอีกดว้ยวา่ “การฝึกฝนและปลูกฝังลูกสาว
เป็นเร่ืองท่ีจ าเป็นกว่าลูกชาย”  เพราะวนัหน่ึงเด็กหญิงจะเป็นมารดา  และมารดาคือผูอ้บรมคนแรกของคนรุ่น
ใหม่  ดงันั้นหากเป็นไปไม่ไดส้ าหรับครอบครัวท่ีจะให้การศึกษาลูกทุกคน  ตอ้งให้ความส าคญักบัลูกสาว
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มากกว่า  เน่ืองด้วยประโยชน์ของความรู้จะสามารถแพร่กระจายไปทั่วสังคมได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพท่ีสุดโดยมารดาท่ีมีการศึกษา 

77.  พระผู้เป็นเจ้าทรงก าหนดให้ชายชู้และหญิงชู้ทุกคนจ่ายค่าปรับให้แก่สภายุติธรรมเท่ากับทองเก้ามิสกัล//
49 

แมว้า่พจน์ท่ีแปลไวท่ี้น่ีวา่มีชู ้ แต่โดยความหมายกวา้งๆ นั้นหมายถึงการมีเพศสัมพนัธ์ท่ีไม่ถูกกฎหมาย
ระหวา่งผูท่ี้สมรสแลว้หรือยงัไม่สมรส (ดูหมายเหตุ 36 ส าหรับนิยามของพจน์น้ี)  พระอบัดุลบาฮาทรงเจาะจง
ลงไปว่า  ท่ีบญัญติัไวน้ี้เป็นบทลงโทษส าหรับการมีเพศสัมพนัธ์ระหว่างผูท่ี้เป็นโสด  พระองค์ทรงระบุว่า  
สภายติุธรรมสากลจะเป็นผูก้  าหนดการลงโทษส าหรับการมีชูข้องผูท่ี้สมรสแลว้ (ดูค าถาม-ค าตอบ 49) 

ในธรรมจารึกหน่ึงพระอบัดุลบาฮาทรงกล่าวถึงนยัทางจิตวญิญาณและทางสังคมบางอยา่งของการฝ่าฝืน
กฎทางศีลธรรม  และเก่ียวกบับทลงโทษท่ีบญัญติัไวน้ี้  พระองคท์รงระบุวา่  จุดมุ่งหมายของกฎน้ีคือเพื่อจะ
ท าให้เป็นท่ีชดัจนส าหรับทุกคนวา่  การกระท าดงักล่าวเป็นเร่ืองน่าอายในสายตาของพระผูเ้ป็นเจา้  และใน
กรณีท่ีการท าความผิดน้ีได้รับการพิสูจน์ยืนยนัและมีการปรับ  จุดประสงค์หลกัคือการเผยโฉมผูก้ระท า
ความผดิ  เพื่อวา่พวกเขาจะอบัอายขายหนา้ในสายตาของสังคม  พระองคท์รงยนืยนัวา่การเผยโฉมดงักล่าวใน
ตวัเองนั้นคือการลงโทษท่ีรุนแรงท่ีสุด 

สภายุติธรรมท่ีพาดพิงถึงในวจนะตอนน้ีสันนิษฐานว่าเป็นสภายุติธรรมทอ้งถ่ิน  ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกักนัใน
ปัจจุบนัวา่  ธรรมสภาทอ้งถ่ิน 

78.  ทองเก้ามิสกลั  และปรับเป็นสองเท่าหากพวกเขาท าผดิซ ้า//49     
มิสกลัคือหน่วยน ้าหนกั  น ้าหนกัของมิสกลัดั้งเดิมท่ีใชก้นัในตะวนัออกกลางเท่ากบั 24 โนคท  อยา่งไร

ก็ตามมิสกลัท่ีบาไฮใชป้ระกอบดว้ย 19 โนคท “ตามท่ีคัมภีร์บายันระบุไว้” (ค  าถาม-ค าตอบ 23)  น ้ าหนกัเกา้
มิสกลัน้ีเท่ากบั 32.775 กรัม  หรือ 1.05374 ทรอยออนซ์ 

เก่ียวกบัการวิธีการปรับ  พระบาฮาอุลลาห์ทรงเจาะจงไวอ้ย่างชดัเจนวา่  ค่าปรับคร้ังต่อไปจะเป็นสอง
เท่าของค่าปรับคร้ังก่อน (ค าถาม-ค าตอบ 23)  ดงัน้ีค่าปรับจะเพิ่มข้ึนเป็นอนุกรมเลขาคณิต  การปรับน้ีให้ไว้
ส าหรับสภาพของสังคมในอนาคต  ซ่ึงเวลานั้นจะมีการเสริมและใชก้ฎน้ีโดยสภายติุธรรมสากล 

79.  เราท าให้เป็นส่ิงถูกกฎหมายส าหรับเจ้าทีจ่ะฟังดนตรีและร้องเพลง//51 
พระอบัดุลบาฮาทรงลิขิตไวว้่า “ส าหรับบางชาติในโลกตะวันออก  ดนตรีถือว่าเป็นส่ิงท่ีผิดศีลธรรม”  

แมค้มัภีร์โกรอ่านไม่มีค  าช้ีแนะท่ีเจาะจงเก่ียวกบัเร่ืองน้ี  ชาวมุสลิมบางคนถือว่าการฟังดนตรีเป็นส่ิงผิด
ศีลธรรม  ขณะท่ีบางคนรับดนตรีไดใ้นขอบเขตหน่ึงและข้ึนกบัเง่ือนไขบางอยา่ง 

มีบางวรรคในธรรมลิขิตบาไฮท่ีสรรเสริญดนตรี  ตวัอยา่งเช่น  พระอบัดุลบาฮาทรงยืนยนัวา่ “ดนตรีท่ี
ร้องหรือเล่น  คืออาหารทิพย์ส าหรับวิญญาณและหัวใจ” 

80.  ดูกร  พวกเจ้าบุรุษแห่งความยุติธรรม!//52  
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ธรรมลิขิตของพระอบัดุลบาฮาและท่านโชกิ เอฟเฟนดิ ช้ีแจงวา่  แมส้มาชิกภาพของสภายุติธรรมสากล
ถูกจ ากดัอยู่ท่ีบุรุษ  ทั้งสตรีและบุรุษมีสิทธ์ิท่ีจะไดรั้บเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภายุติธรรมระดบัสองและสภา
ยติุธรรมทอ้งถ่ิน (ปัจจุบนัไดช่ื้อวา่  ธรรมสภาแห่งชาติและธรรมสภาทอ้งถ่ิน) 

81.  บทลงโทษส าหรับการตีหรือท าให้ผู้อื่นบาดเจ็บขึ้นอยู่กับความรุนแรงของความบาดเจ็บน้ัน  พระผู้เป็น
นายแห่งการพพิากษาทรงบัญญตัิการชดใช้ค่าเสียหายส าหรับความบาดเจ็บแต่ละระดับความรุนแรง//56 

แมพ้ระบาฮาอุลลาห์ระบุวา่  ความหนกัเบาของการลงโทษข้ึนอยู่กบั “ความรุนแรงของความบาดเจ็บ
นั้น”  แต่ก็ไม่มีบนัทึกของพระองคท่ี์ให้รายละเอียดการชดใชค้่าเสียหายวา่มากนอ้ยแค่ไหนตามแต่ละระดบั
ของการกระท าความผดิ  ความรับผดิชอบในการก าหนดส่ิงเหล่าน้ีตกอยูก่บัสภายติุธรรมสากล 

82.  แท้จริงแล้วเจ้าได้รับบัญชาให้จัดงานฉลองเดือนละคร้ัง//57 
บญัชาน้ีกลายเป็นท่ีมาของการจดังานเทศกาลบาไฮเป็นประจ าทุกเดือน  และดงันั้นจึงเป็นการบญัญติั

งานฉลองบุญสิบเกา้วนั  ในคมัภีร์บายนัภาษาอาหรับ  พระบ๊อบทรงขอให้สาวกทั้งหลายมาชุมนุมกนัหน่ึง
คร้ังทุกๆ สิบเก้าวนั  เพื่อแสดงการตอ้นรับขบัสู้และไมตรีจิต  พระบาฮาอุลลาห์ทรงยืนยนัส่ิงน้ีท่ีน่ี  และ
ช้ีใหเ้ห็นบทบาทของงานน้ีในการประสานสามคัคี 

พระอบัดุลบาฮาและต่อมาท่านโชกิ เอฟเฟนดิ  ไดเ้ผยใหเ้ห็นนยัส าคญัทางสถาบนัของบญัชาน้ีทีละนอ้ย  
พระอบัดุลบาฮาทรงเน้นความส าคญัดา้นจิตวิญญาณและการอธิษฐานของการชุมนุมเหล่าน้ี  ท่านโชกิ เอฟ
เฟนดิ นอกจากจะอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมในดา้นสังคมและการอธิษฐานของงานฉลองบุญ  ได้พฒันา
องค์ประกอบของการบริหารในงานชุมนุมน้ี  และในการเร่ิมตน้จดังานฉลองบุญน้ีอยา่งเป็นระบบ  ท่านได้
จดัให้มีช่วงเวลาส าหรับการปรึกษาหารือเก่ียวกบักิจการต่างๆ ของชุมชนบาไฮ  รวมทั้งการแบ่งปันข่าวและ
ข่าวสาร 

ในการตอบค าถามท่ีว่า  บญัชาน้ีเป็นขอ้บงัคบัหรือไม่  พระบาฮาอุลลาห์ทรงกล่าวว่าไม่ใช่ (ค  าถาม-
ค าตอบ 48)  ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ ใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติมในจดหมายฉบบัหน่ึงท่ีเขียนในนามของท่านวา่ :  

การมาร่วมงานฉลองบุญสิบเกา้วนัไม่ใช่ขอ้บงัคบั  แต่เป็นเร่ืองท่ีส าคญัมาก  และศาสนิกชนทุกคน
ควรถือวา่เป็นหนา้ท่ีและสิทธ์ิพิเศษท่ีไดม้าอยูใ่นงานน้ี 

83.  หากเจ้าล่าสัตว์โดยการใช้สัตว์ป่าหรือนกล่าเหยื่อ  จงร้องเรียกพระนามของพระผู้เป็นเจ้าเมื่อเจ้าส่งสัตว์
เหล่านี้ออกไปล่าเหยื่อ  เพราะเมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว  เหยื่อใดก็ตามที่สัตว์ดังกล่าวล่ามาได้จะเป็นส่ิงถูกกฎหมาย
ส าหรับเจ้า  แม้ว่าเจ้าจะพบว่าเหยือ่น้ันตายแล้วกต็าม//60  

ดว้ยกฎน้ีพระบาฮาอุลลาห์ทรงท าให้วิธีปฏิบติัและขอ้บงัคบัของศาสนาในอดีตง่ายข้ึนเก่ียวกบัการล่า
สัตว ์ พระองค์ทรงกล่าวดว้ยวา่  การล่าดว้ยอาวุธเช่นคนัธนูและลูกธนู  ปืนและท่ีคลา้ยกนั  ถูกรวมอยู่ในค า
วนิิจฉยัน้ี  แต่เป็นขอ้หา้มมิใหบ้ริโภคสัตวท่ี์พบวา่ตายอยูใ่นกบัดกัหรือตาข่าย (ค าถาม-ค าตอบ 24) 

84.  อย่าล่าสัตว์จนเกนิไป//60 
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แมพ้ระบาฮาอุลลาห์ไม่ห้ามการล่าสัตว ์ แต่ก็ทรงเตือนไม่ให้ล่าจนเกินไป  เม่ือถึงเวลาสภายุติธรรม
สากลจะตอ้งพิจารณาวา่  อะไรคือการล่าสัตวจ์นเกินไป 

85.  พระองค์ไม่ได้ให้พวกเขามีสิทธ์ิในทรัพย์สินของผู้อืน่//61 
ค าบญัชาให้แสดงความเมตตาต่อวงศาคณาญาติของพระบาฮาอุลลาห์  ไม่ไดเ้ป็นการให้พวกเขามีส่วน

แบ่งในทรัพยสิ์นของผูอ่ื้น  ส่ิงน้ีต่างจากวิธีปฏิบติัของมุสลิมนิกายชีอะห์  ซ่ึงผูท่ี้สืบเช้ือสายสายตรงมาจาก
พระโมฮมัหมดั  มีสิทธ์ิไดรั้บส่วนแบ่งของภาษีบางอยา่ง 

86.  หากใครจงใจใช้ไฟเผาบ้าน  จงเผาเขาเช่นกนั  หากใครจงใจเอาชีวติของผู้อืน่  จงสังหารเขาเช่นกนั//62 
กฎของพระบาฮาอุลลาห์บญัญติัการลงโทษประหารชีวิตส าหรับฆาตกรรมและการวางเพลิง  หรือให้

จ  าคุกตลอดชีวติแทน (ดูหมายเหตุ 87) 
ในธรรมจารึกต่างๆ พระอบัดุลบาฮาทรงอธิบายความแตกต่างระหว่างการแก้แค้นกับการลงโทษ  

พระองค์ทรงยืนยนัว่าบุคคลไม่มีสิทธ์ิท่ีจะแก้แคน้  การแก้แคน้เป็นท่ีรังเกียจในสายตาของพระผูเ้ป็นเจ้า  
แรงจูงใจในการลงโทษหาใช่ความตอ้งการท่ีจะแกแ้คน้  แต่เป็นการใชบ้ทลงโทษส าหรับการกระท าความผิด  
ใน เฉลยปัญหาธรรมบางข้อ พระองค์ทรงยืนยนัวา่  เป็นสิทธ์ิของสังคมท่ีจะใชบ้ทลงโทษกบัอาชญากรเพื่อ
คุม้ครองสมาชิกในสังคมและปกป้องการด ารงอยูข่องสังคม 

เก่ียวกบัขอ้ก าหนดน้ี  ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ ให้ค  าอธิบายต่อไปน้ีไวใ้นจดหมายฉบบัหน่ึงท่ีเขียนในนาม
ของท่าน :  

ในอคัดสัพระบาฮาอุลลาห์ทรงใหค้วามตายเป็นบทลงโทษส าหรับฆาตกร  อยา่งไรก็ตามพระองคอ์นุญาต
ใหจ้  าคุกตลอดชีวติแทน  วธีิปฏิบติัทั้งสองเขา้ไดก้บักฎของพระองค ์ พวกเราบางคนอาจไม่สามารถเขา้ใจ
เหตุผลเม่ือส่ิงน้ีขดักบัการมองท่ีจ ากดัของเรา  แต่เราตอ้งยอมรับโดยรู้ว่า  อจัฉริยภาพ  ความปรานีและ
ความยติุธรรมของพระองคน์ั้นสมบูรณ์เลิศ  และเป็นไปเพื่อความรอดพน้ของทัว่ทั้งโลก  หากคนหน่ึงถูก
ตดัสินผดิใหต้อ้งตาย  เราไม่อาจเช่ือหรือวา่  พระผูเ้ป็นเจา้ผูท้รงมหิทธานุภาพจะชดเชยให้เขาหน่ึงพนัเท่า
ในภพหน้า  ส าหรับความอยุติธรรมน้ี?  คุณไม่สามารถยกเลิกกฎท่ีดีเพียงเพราะว่า  ผูบ้ริสุทธ์ิอาจถูก
ลงโทษซ่ึงเกิดข้ึนไดย้าก 

พระบาฮาอุลลาห์ไม่ได้ระบุรายละเอียดของกฎบาไฮเก่ียวกับการลงโทษส าหรับฆาตกรรมและการ
วางเพลิง  ซ่ึงเป็นกฎท่ีถูกออกแบบไวส้ าหรับสภาพของสังคมในอนาคต  รายละเอียดต่างๆ ของกฎเช่น  
ระดบัความหนกัเบาของการกระท าความผิด  สภาพแวดลอ้มของการกระท าความผิดจะถูกน ามาใชพ้ิจารณา
ลดหย่อนโทษหรือไม่  และการลงโทษสองอย่างท่ีบญัญติัไวจ้ะถืออย่างไหนเป็นมาตรฐาน  สภายุติธรรม
สากลจะเป็นผูว้นิิจฉยัโดยพิจารณาจากสภาพท่ีเป็นอยูท่ ัว่ไปในเวลาท่ีจะใชก้ฎน้ี  ลกัษณะของการด าเนินการ
ลงโทษสภายติุธรรมสากลก็จะเป็นผูว้นิิจฉยัดว้ยเช่นกนั 

เก่ียวกบัการวางเพลิง  ส่ิงน้ีข้ึนกบัว่า “บ้าน” แบบไหนถูกเผา  เป็นท่ีชดัเจนว่ามีความแตกต่างกนัอยา่ง
มากในระดบัของการกระท าความผดิ  ระหวา่งผูท่ี้เผาโกดงัร้างกบัผูท่ี้เผาโรงเรียนท่ีเตม็ไปดว้ยเด็กๆ 
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87.  หากเจ้าตัดสินผู้วางเพลงิและฆาตกรให้ถูกจ าคุกตลอดชีวติ  กเ็ป็นทีอ่นุญาตตามข้อก าหนดในคัมภีร์//62 
ในการตอบค าถามเก่ียวกบัวจนะตอนน้ีของอคัดสั  ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ ยืนยนัว่า  แมว้่าการลงโทษ

ประหารชีวิตเป็นท่ีอนุญาต  “การจ าคุกตลอดชีวิต” ก็ให้ไวเ้ป็นอีกทางเลือก “ซ่ึงสามารถลดความหนกัของ
การตดัสินดงักล่าวลงมาได”้  ท่านกล่าววา่ “พระบาฮาอุลลาห์ทรงให้เราเลือก  และดงันั้นให้เรามีอิสระท่ีจะ
ใช้วิจารณญาณของเรา  ภายในขอบเขตท่ีก าหนดไวโ้ดยกฎของพระองค์”  ในกรณีท่ีไม่มีค  าช้ีแนะท่ีเจาะจง
เก่ียวกบัการน ากฎน้ีมาใชใ้นแง่น้ี  สภายติุธรรมจะเป็นผูบ้ญัญติักฎเก่ียวกบัเร่ืองน้ีในอนาคต 

88.  พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญญตัิชีวติสมรสแก่เจ้า//63 
ในธรรมจารึกหน่ึงพระบาฮาอุลลาห์ทรงกล่าววา่  ในการสถาปนากฎขอ้น้ี  พระผูเ้ป็นเจา้ทรงท าให้ชีวิต

สมรสเป็น “ปราการแห่งความผาสุกและความรอดพ้น”  
ประมวลกฎอย่างย่อ ตอน 4 ค. 1 ก.-ฒ. สรุปย่อและผสมผสานขอ้ก าหนดต่างๆในคีตาบีอคัดสั และ 

ค าถามและค าตอบ เก่ียวกบัการสมรสและเง่ือนไขท่ีอนุญาตใหส้มรสกนัได ้(ค าถาม-ค าตอบ 3, 13,46, 50, 84 
และ 92)  กฎของการหมั้น (ค าถาม-ค าตอบ 43)  การจ่ายสินสอด (ค าถาม-ค าตอบ 12, 26, 39, 47, 87 และ 88)  
กระบวนวธีิท่ีจะน ามาใชใ้นกรณีท่ีคู่สมรสหายตวัไปนาน (ค าถาม-ค าตอบ 4 และ 27)  และในสภาพแวดลอ้ม
อ่ืน (ค าถาม-ค าตอบ 12 และ 47) (ดูหมายเหตุ 89-99) 

89.  จงระวังอย่ามีภรรยามากกว่าสองคน  ผู้ที่พึงพอใจกับภรรยาเดียวที่เป็นหน่ึงในหญิงรับใช้ของพระองค์  
ทั้งเขาและเธอจะมีชีวติทีส่งบ//63 

แมว้่าเน้ือหาของคีตาบีอคัดสัดูเหมือนจะอนุญาตให้มีภรรยาสองคน  พระบาฮาอุลลาห์ทรงแนะน าว่า  
ความสงบและความพึงพอใจมาจากการมีภรรยาคนเดียว  ในอีกธรรมจารึกหน่ึงพระองคส่์งเนน้ความส าคญั
ของการกระท าของบุคคลในหนทางท่ีจะ “น าความสบายมาให้ตนเองและคู่สมรส”  พระอบัดุลบาฮาซ่ึงเป็น
ผูท่ี้ไดรั้บมอบอ านาจในการตีความ  ทรงกล่าววา่  ในพระธรรมของอคัดสัท่ีจริงแลว้การมีคู่สมรสคนเดียวเป็น
ท่ีบญัชาไว ้ พระองคท์รงแจกแจงเน้ือเร่ืองน้ีไวใ้นธรรมจารึกจ านวนหน่ึง  รวมทั้งดงัต่อไปน้ี : 

จงรู้ไว้ว่าการมีสามีหรือภรรยาหลายคนไม่เป็นท่ีอนุญาตภายใต้กฎของพระผู้ เป็นเจ้า  เพราะความพึง
พอใจกับภรรยาเดียวเป็นท่ีระบุไว้อย่างชัดเจน  การมีภรรยาคนท่ีสองถกูก าหนดให้ขึน้กับการให้ความเป็น
ธรรมและความยติุธรรมระหว่างภรรยาท้ังสองคนในทุกสภาพการณ์  อย่างไรกต็ามการให้ความเป็นธรรม
และความยติุธรรมแก่ภรรยาสองคนนั้นเป็นไปไม่ได้โดยส้ินเชิง  การท่ีการมีภรรยาสองคนถูกก าหนดให้
ขึน้กับเง่ือนไขท่ีเป็นไปไม่ได้  คือข้อพิสูจน์ท่ีชัดเจนว่านีคื้อข้อห้ามโดยเด็ดขาด  ดังนั้นไม่เป็นท่ีอนุญาต
ให้ผู้ชายมีภรรยามากกว่าหน่ึงคน 

การมีสามีหรือภรรยาหลายคนเป็นวิธีปฏิบติัท่ีมีมาแต่โบราณมากในหมู่มนุษยชาติเป็นส่วนใหญ่  พระ
ศาสดาทั้ งหลายของพระผู ้เป็นเจ้าเป็นผู ้เ ร่ิมให้มีสามีหรือภรรยาเดียวอย่างค่อยเป็นค่อยไปจนส าเร็จ    
ตวัอย่างเช่น  พระเยซูไม่ไดห้้ามการมีสามีหรือภรรยาหลายคน  แต่ยกเลิกการหย่าร้างเวน้แต่ในกรณีไปมี
เพศสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น  พระโมฮมัหมดัจ ากดัจ านวนภรรยาไวท่ี้ส่ีคน  แต่ก าหนดให้การมีภรรยาหลายคนข้ึนกบั
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ความยุติธรรม  และกลับมาอนุญาตให้หย่า ร้างได้อีก  พระบาฮาอุลลาห์ผู ้ทรงเปิดเผยค าสอนใน
สภาพแวดล้อมของสังคมมุสลิม  ทรงเปิดประเด็นการมีสามีหรือภรรยาเดียวทีละน้อย  ตามหลักของ
อจัฉริยภาพและการแยม้จุดประสงคข์องพระองคอ์อกมาอยา่งกา้วหนา้  การท่ีพระองคจ์ากไปโดยให้มีพระผู ้
ตีความธรรมลิขิตของพระองค์อย่างไม่มีผิดพลาดอยู่กบัเหล่าสาวก  ช่วยให้พระองค์สามารถท าเหมือนว่า
อนุญาตให้มีภรรยาสองคนในคีตาบีอคัดสั  แต่ก็ทรงยืนเง่ือนไขท่ีช่วยให้พระอบัดุลบาฮาสามารถอธิบายให้
ชดัเจนข้ึนภายหลงัวา่  เจตนาของกฎขอ้น้ีคือการก าหนดใหมี้สามีหรือภรรยาเดียว 

90.  ผู้ทีอ่ยากมีหญงิรับใช้มารับใช้ตนกท็ าได้ตามควร//63 
พระบาฮาอุลลาห์ทรงกล่าววา่  ผูช้ายอาจจา้งหญิงรับใชม้ารับใชใ้นบา้นได ้ ส่ิงน้ีไม่เป็นท่ีอนุญาตตามวิธี

ปฏิบติัของมุสลิมนิกายชีอะห์  นอกจากว่านายจา้งจะท าสัญญาสมรสกบัเธอ  พระบาฮาอุลลาห์ทรงเน้นว่า 
การ “รับใช้” ท่ีกล่าวไวใ้นวจนะตอนน้ีหมายถึง “เฉพาะการรับใช้ท่ีคนรับใช้ชนช้ันอ่ืนๆ ก็ท าได้  ไม่ว่าจะ
เยาว์วัยหรือสูงวัย  เพ่ือแลกกับค่าจ้าง” (ค  าถาม-ค าตอบ 30)  นายจา้งไม่มีสิทธ์ิทางเพศต่อหญิงรับใช ้ เธอมี 
“อิสระท่ีจะเลือกสามีเวลาใดกต็ามท่ีเธอปรารถนา”  เพราะเป็นขอ้ห้ามมิให้มีการซ้ือผูห้ญิง (ค าถาม-ค าตอบ 
30) 

91.  นีค้ือค าบัญชาของเราทีม่ีต่อเจ้า  จงยดึมั่นค าบัญชานีเ้สมือนเป็นการช่วยเหลอืตัวเจ้าเอง//63  
แมว้า่การสมรสเป็นค าบญัชาในคีตาบีอคัดสั  พระบาฮาอุลลาห์ก็ทรงช้ีแจงวา่น้ีไม่ใช่ขอ้บงัคบั (ค าถาม-

ค าตอบ 46)  ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ ประกาศดว้ยวา่ “การสมรสไม่ใช่ขอ้บงัคบั”  และท่านยืนยนัวา่ “ในทา้ยท่ีสุด
แลว้ข้ึนอยูก่บัแต่ละคนท่ีจะตดัสินใจวา่  ตอ้งการใชชี้วิตครอบครัวหรืออยูเ่ป็นโสด”  หากบุคคลหน่ึงตอ้งรอ
เป็นเวลานานกวา่จะหาคู่ครองได ้ หรือหากวา่ในท่ีสุดแลว้เขาหรือเธอตอ้งอยูเ่ป็นโสด  นัน่มิไดห้มายความวา่
เขาหรือเธอไม่สามารถบรรลุจุดประสงคข์องชีวติ  ซ่ึงเป็นเร่ืองของจิตวญิญาณโดยมูลฐาน 

92.  เราก าหนดให้การสมรสขึน้อยู่กบัการอนุญาตของบิดามารดาของทั้งสองฝ่าย//65 

ในจดหมายฉบบัหน่ึงท่ีเขียนในนามของท่านโชกิ เอฟเฟนดิ  ท่านไดว้จิารณ์ขอ้ก าหนดน้ีในกฎวา่ : 

พระบาฮาอุลลาห์ทรงกล่าวไวช้ดัเจนว่า  ความยินยอมของบิดามารดาท่ียงัมีชีวิตเป็นเร่ืองจ าเป็นส าหรับ
การสมรสของบาไฮ  ไม่วา่บิดามารดาจะเป็นบาไฮหรือไม่  จะหยา่ร้างกนัไปเป็นปีๆ หรือไม่  กฎท่ียิ่งใหญ่
น้ีพระองคท์รงวางไวเ้พื่อเสริมโครงสร้างสังคมให้แข็งแกร่ง  ผกูสายสัมพนัธ์ของครอบครัวให้ใกลชิ้ดข้ึน  
เพื่อให้หวัใจของลูกมีความกตญัญูและนบัถือผูท่ี้ให้ชีวิตตน  และส่งวิญญาณของตนให้ออกเดินทางชัว่นิ
รันดร์ไปหาพระผูส้ร้าง 

93.  การสมรสน้ันท าไม่ได้หากไม่จ่ายสินสอด//66 

ประมวลกฎอย่างย่อ ตอน 4 ค. 1 ญ. 1-5 สรุปยอ่ขอ้ก าหนดหลกัๆ เก่ียวกบัสินสอด  ขอ้ก าหนดเหล่าน้ีมี
มาก่อนในคมัภีร์บายนั 
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เจา้บ่าวจะตอ้งจ่ายสินสอดใหแ้ก่เจา้สาว  สินสอดน้ีถูกก าหนดไวท่ี้ทอง 19 มิสกลัส าหรับผูท่ี้อาศยัอยูใ่น
เมือง  และเงิน 19 มิสกลัส าหรับผูท่ี้อาศยัอยู่ในหมู่บา้น (ดูหมายเหตุ 94)  พระบาฮาอุลลาห์ทรงระบุว่า  ณ 
เวลาท่ีท าพิธีสมรสหากเจา้บ่าวไม่สามารถจ่ายสินสอดครบจ านวน  เป็นท่ีอนุญาตให้เขาออกหนงัสือสัญญา
การจ่ายแก่เจา้สาว (ค าถาม-ค าตอบ 39) 

ดว้ยการเปิดเผยพระธรรมของพระบาฮาอุลลาห์  แนวความคิด  ธรรมเนียมและสถาบนัมากมายท่ีคุน้เคย
กนั  ได้รับการนิยามใหม่และมีความหมายใหม่  หน่ึงในส่ิงเหล่าน้ีคือสินสอด  ธรรมเนียมสินสอดเป็นวิธี
ปฏิบติัท่ีมีมาแต่บรมโบราณในหลายวฒันธรรมและมีหลายรูปแบบ  ในบางประเทศสินสอดคือส่ิงท่ีพ่อแม่
ของเจา้สาวจ่ายใหเ้จา้บ่าว  ในบางประเทศสินสอดคือส่ิงท่ีเจา้บ่าวจ่ายใหพ้อ่แม่ของเจา้สาว  ซ่ึงเรียกวา่ "ค่าตวั
เจา้สาว"  ในทั้งสองกรณีน้ีค่าสินสอดมกัไม่เบาทีเดียว  กฎของพระบาฮาอุลลาห์ยกเลิกรูปแบบต่างๆ ทั้งหมด
น้ี  และทรงเปล่ียนสินสอดให้เป็นการกระท าท่ีเป็นสัญลกัษณ์  ท่ีเจา้บ่าวมอบของขวญัท่ีมีค่าท่ีจ  ากดัให้แก่
เจา้สาว 

94.  ทองบริสุทธ์ิสิบเก้ามิสกัลส าหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในเมือง  และเงินปริมาณเท่ากันส าหรับผู้ที่อาศัยอยู่ใน
หมู่บ้าน//66 

พระบาฮาอุลลาห์ทรงระบุว่า  เกณฑ์ในการก าหนดการจ่ายสินสอดคือทอ้งถ่ินท่ีเป็นท่ีอาศยัถาวรของ
เจา้บ่าว  ไม่ใช่เจา้สาว (ค าถาม-ค าตอบ 87, 88) 

95.  ใครที่อยากเพิ่มสินสอดให้สูงกว่านี้  เป็นที่ห้ามมิให้เกินเก้าสิบห้ามิสกัล...อย่างไรก็ตามหากเขาพึงพอใจ
กบัสินสอดขั้นต ่า  น่ันจะเป็นการดีกว่าส าหรับเขาตามทีก่ล่าวไว้ในคัมภีร์//66 

ในการตอบค าถามเก่ียวกบัสินสอด  พระบาฮาอุลลาห์ทรงกล่าววา่ : 

ส่ิงใดกต็ามท่ีเปิดเผยไว้ในคัมภีร์บายนัในเร่ืองของผู้ ท่ีอาศัยอยู่ในเมืองและหมู่บ้าน  เป็นท่ีรับรองและควร
ด าเนินการ  อย่างไรกต็ามในคีตาบีอัคดัสมีการกล่าวถึงขัน้ต า่สุด  ซ่ึงหมายถึงเงินสิบเก้ามิสกัลท่ีระบุไว้ใน
คัมภีร์บายันส าหรับผู้ ท่ีอาศัยอยู่ในหมู่บ้าน  ส่ิงนีเ้ป็นท่ีน่ายินดีกว่าส าหรับพระผู้ เป็นเจ้าแต่มีข้อแม้ว่าท้ัง
สองฝ่ายยอมรับ  จุดประสงค์คือเพ่ือจะส่งเสริมความสบายของทุกคน  และน ามาซ่ึงความสมัครสมาน
กลมเกลียวในหมู่ประชาชน  ดังนั้นย่ิงค านึงถึงเร่ืองเหล่านีม้ากเท่าไรก็จะย่ิงดี...ประชาชนแห่งบาฮาต้อง
สมาคมและปฏิบัติต่อกันและกันด้วยความรักและความจริงใจเป็นท่ีสุด  พวกเขาควรนึกถึงประโยชน์ของ
ทุกคนโดยเฉพาะอย่างย่ิงมิตรสหายของพระผู้เป็นเจ้า  

ในธรรมจารึกหน่ึงพระอบัดุลบาฮาทรงสรุปยอ่ขอ้ก าหนดบางขอ้ส าหรับใชก้ าหนดสินสอด  หน่วยของ
การจ่ายท่ีกล่าวไวใ้นธรรมลิขิตท่ีคดัมาขา้งล่างคือ “วาฮิด”  หน่ึงวาฮิดเท่ากบัสิบเกา้มิสกลั  พระองคท์รงกล่าว
วา่ :  

ผู้ ท่ีอาศัยอยู่ในเมืองต้องจ่ายเป็นทอง  และผู้ ท่ีอาศัยอยู่ในหมู่ บ้านต้องจ่ายเป็นเงิน  ซ่ึงขึน้กับก าลังทรัพย์
ของเจ้าบ่าว  หากเขายากไร้  ให้จ่ายหน่ึงวาฮิด  หากพอมีพอกินให้จ่ายสองวาฮิด  หากมีอันจะกินให้จ่าย
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สามวาฮิด  หากมั่งค่ังให้จ่ายส่ีวาฮิด  หากรวยมากให้จ่ายห้าวาฮิด  ความจริงแล้วนีเ้ป็นเร่ืองของการตกลง
กนัระหวา่งเจา้บ่าว  เจา้สาว  และบิดามารดาของทั้งสองฝ่าย  เม่ือตกลงกนัอยา่งไรใหด้ าเนินการตามนั้น 

ในธรรมจารึกเดียวกนัน้ี  พระอบัดุลบาฮาทรงสนบัสนุบศาสนิกชนทั้งหลายให้เสนอปัญหาเก่ียวกบัการ
น ากฎน้ีมาใชไ้ปยงัสภายติุธรรมสากล  ซ่ึงมี “อ านาจหน้าท่ีในการบัญญติั”  พระองคท์รงย  ้าวา่ “คณะบุคคลนี้
เองท่ีจะออกกฎต่างๆ และบัญญติักฎเก่ียวกับเร่ืองท่ีส าคัญเป็นรองท่ีไม่ชัดแจ้งในพระธรรมศักด์ิสิทธ์ิ”  

96.  หากคนรับใช้คนใดของพระองค์ตั้งใจจะเดินทาง  เขาต้องระบุเวลากบัภรรยาว่าจะกลบับ้านเมื่อไร//67 

หากสามีจากไปโดยไม่แจง้ให้ภรรยาทราบวนัท่ีเขาจะกลับ  และไม่มีข่าวเก่ียวกบัเขามาถึงเธอและ
ร่องรอยทั้งหมดของเขาสูญหายไป  พระบาฮาอุลลาห์ทรงกล่าววา่  หากสามีรู้กฎท่ีบญัญติัไวใ้นคีตาบีอคัดสั  
ภรรยาอาจสมรสใหม่หลงัจากท่ีรอคอยเป็นเวลาหน่ึงปีเต็ม  อยา่งไรก็ตามหากสามีไม่รู้กฎน้ี  ภรรยาตอ้งรอ
จนกวา่จะมีข่าวเก่ียวกบัสามีมาถึงเธอ (ค าถาม-ค าตอบ 4) 

97.  เป็นความถูกต้องที่ภรรยาจะรอเป็นเวลาเก้าเดือน  หลังจากน้ันแล้วไม่มีการขวางหากเธอจะมีสามีใหม่//
67 

ในกรณีท่ีสามีไม่กลบัมาเม่ือส้ินสุดช่วงเวลาท่ีระบุไว ้ หรือไม่แจง้ให้ภรรยาทราบเก่ียวกบัความล่าช้า  
ภรรยาตอ้งรอเป็นเวลาเกา้เดือน  ซ่ึงหลงัจากนั้นเธอมีอิสระท่ีจะสมรสใหม่  แมว้า่เป็นการดีกวา่ถา้เธอรอนาน
กวา่นั้น (ดูหมายเหตุ 147 ส าหรับปฏิธินบาไฮ) 

พระบาฮาอุลลาห์ทรงกล่าววา่  ในสถานการณ์ดงักล่าวหากมีข่าว “การตายหรือถูกฆาตกรรมของสามี”
มาถึงภรรยา  เธอตอ้งรอเป็นเวลาเกา้เดือนเช่นกนั  ก่อนท่ีจะสมรสใหม่ (ค าถาม-ค าตอบ 27)  ในธรรมจารึก
หน่ึงพระอบัดุลบาฮาทรงช้ีแจงเพิ่มเติมวา่  ช่วงเวลารอคอยเกา้เดือนหลงัจากท่ีไดข้่าวการตายของสามี  ใชใ้น
กรณีท่ีสามีเสียชีวติระหวา่งท่ีไม่อยูเ่ท่านั้น  ไม่ใช่เสียชีวติระหวา่งท่ีอยูบ่า้น 

98.  เธอควรเลอืกวถิีทางทีน่่าสรรเสริญ//67 
พระบาฮาอุลลาห์ทรงนิยาม “วิถีทางท่ีน่าสรรเสริญ” วา่ “ให้อดทน” (ค าถาม-ค าตอบ 4)  

99.  พยานสองคนทีเ่ทีย่งธรรม//67 
พระบาฮาอุลลาห์ทรงช้ีแจง“เกณฑ์ของความเท่ียงธรรม” ในเร่ืองของพยานว่า “ช่ือเสียงดีในหมู่

ประชาชน”  พระองคท์รงกล่าววา่ไม่จ  าเป็นท่ีพยานจะตอ้งเป็นบาไฮ  เน่ืองดว้ย “การให้การยืนยันของคนรับ
ใช้ทุกคนของพระผู้ เป็นเจ้า  ไม่ว่าศาสนาหรือความเช่ือใดกต็าม  เป็นท่ียอมรับต่อหน้าบัลลังก์ของพระองค์” 
(ค าถาม-ค าตอบ 79) 

100.   หากเกิดความเคืองแค้นและรังเกียจกันระหว่างสามีและภรรยา  สามีไม่ควรหย่าเธอแต่ให้อดทนเป็น
เวลาหน่ึงปีเต็ม//68 

การหย่าร้างเป็นท่ีประณามอย่างรุนแรงในค าสอนบาไฮ  อย่างไรก็ตามหากเกิดความเคืองแคน้และ
รังเกียจกนัระหว่างคู่สมรส  เป็นท่ีอนุญาตให้หย่ากนัได้หลงัจากหน่ึงปีเต็มผ่านไป  ระหว่างปีแห่งความ
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อดทนน้ีสามีมีหนา้ท่ีให้เงินเล้ียงดูภรรยาและลูก  และทั้งคู่ไดรั้บการเร่งเร้าให้ปรองดองขอ้ขดัแยง้  ท่านโชกิ 
เอฟเฟนดิ ยนืยนัวา่  ทั้งสามีและภรรยา “มีสิทธ์ิเท่าเทียมกนัท่ีจะขอหยา่”  เม่ือใดก็ตามท่ีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง “คิด
วา่จ าเป็นจริงๆ ท่ีจะตอ้งหยา่” 

ใน ค าถามและค าตอบ พระบาฮาอุลลาห์ทรงแจกแจงประเด็นต่างๆ เก่ียวกบัปีแห่งความอดทน  การ
ปฏิบติั (ค าถาม-ค าตอบ 12)  การก าหนดวนัเร่ิมตน้ปีแห่งความอดทน (ค าถาม-ค าตอบ 19 และ 40)  เง่ือนไข
ส าหรับการคืนดีกนั (ค าถาม-ค าตอบ 38)  และบทบาทของพยานและสภายติุธรรมทอ้งถ่ิน (ค าถาม-ค าตอบ 73 
และ 89)  ในเร่ืองของพยาน  สภายุติธรรมสากลไดช้ี้แจงว่า  ในเวลาน้ีธรรมสภาจะท าหน้าท่ีเป็นพยานใน
กรณีของการหยา่ร้าง 

รายละเอียดของขอ้ก าหนดของกฎบาไฮเก่ียวกบัการหยา่ร้าง  ไดส้รุปยอ่ไวใ้น ประมวลกฎอย่างย่อ ตอน 
4 ค. 2 ก.-ฌ. 

101.  พระผู้เป็นนายทรงห้ามวธีิปฏิบัติทีเ่จ้าเคยใช้เมื่อเจ้าได้หย่าผู้หญงิคนหน่ึงสามคร้ัง//68  
ส่ิงน้ีสัมพนัธ์กบักฎขอ้หน่ึงของอิสลามท่ีอยูใ่นคมัภีร์โกรอ่าน  ซ่ึงมีโองการวา่  ภายใตเ้ง่ือนไขบางอยา่ง  

ผูช้ายไม่สามารถสมรสอีกคร้ังกบักบัภรรยาท่ีเขาเคยหยา่  นอกจากวา่เธอจะไปสมรสกบัผูช้ายอีกคนหน่ึงก่อน
แลว้หยา่กบัผูช้ายคนนั้น  พระบาฮาอุลลาห์ทรงยนืยนัวา่  น้ีคือวธีิปฏิบติัท่ีเป็นขอ้หา้มในคีตาบีอคัดสั (ค าถาม-
ค าตอบ 31) 

102.  ผู้ที่หย่าภรรยาอาจตัดสินใจสมรสกับเธอใหม่หลังจากผ่านไปแต่ละเดือนเมื่อมีเสน่หาและพร้อมใจกัน
ทั้งสองฝ่าย  ตราบใดทีเ่ธอยงัไม่มีสามีใหม่...นอกจากว่าสถานการณ์ของเธอจะเปลีย่นแปลง//68  

ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ กล่าวไวใ้นจดหมายฉบบัหน่ึงท่ีเขียนในนามของท่านวา่  เจตนาของ “ผา่นไปแต่ละ
เดือน” มิใช่เป็นการตั้งขอ้จ ากดั  และเป็นไปได้ส าหรับสามีภรรยาท่ีหย่ากนัท่ีจะสมรสกนัใหม่เม่ือใดก็ได ้ 
ตราบใดท่ีต่างฝ่ายต่างยงัไม่สมรสกบัคนอ่ืน 

103.  น า้อสุจิไม่ใช่ส่ิงทีไ่ม่สะอาด//74 
ในค าสอนศาสนาจ านวนหน่ึงและในวิธีปฏิบติัของชาวมุสลิมนิกายชีอะห์  น ้ าอสุจิถูกประกาศว่าไม่

สะอาดส าหรับพิธ๊  ท่ีน่ีพระบาฮาอุลลาห์ทรงปัดเป่าแนวความคิดน้ีออกไป (ดูหมายเหตุ 106 ขา้งล่าง) 

104.  จงยดึเหน่ียวสายใยแห่งความเกลีย้งเกลา//74 
พระอบัดุลบาฮาทรงกล่าวถึงผลของ “ความบริสุทธ์ิและมีธรรม  ความสะอาดและความเกลีย้งเกลา” ท่ีมี

ต่อการเชิดชู “สภาวะของมนุษย์” และ “พัฒนาการของความเป็นจริงข้างในของมนุษย์”  พระองคท์รงกล่าว
วา่ : “การมีร่างกายท่ีบริสุทธ์ิและไร้รอยด่างมีอิทธิพลต่อวิญญาณของมนุษย์” (ดูหมายเหตุ 74) 

105.   จงล้างทุกส่ิงทีส่กปรกด้วยน า้ทีไ่ม่มีการเปลีย่นแปลงใดในสามลกัษณะ//74  
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“สามลักษณะ” ท่ีกล่าวไวใ้นวจนะตอนน้ีคือการเปล่ียนแปลงของสี  รสหรือกล่ินของน ้ า  พระบาฮา
อุลลาห์ทรงให้ค  าช้ีแนะเพิ่มเติมเก่ียวกบัน ้ าบริสุทธ์ิ  และจุดท่ีถือวา่น ้ านั้นไม่เหมาะสมท่ีจะน ามาใช ้(ค าถาม-
ค าตอบ 91) 

106.  พระองค์ทรงยกเลิกแนวความคิดเกี่ยวกับ “ความไม่สะอาด”  ที่ถือว่าส่ิงของและประชาชนหลากหลาย
จ าพวกไม่บริสุทธ์ิ//75 

แนวความคิดเก่ียวกบั “ความไม่สะอาด” ส าหรับพิธีท่ีเขา้ใจและถือปฏิบติักนัในสังคมของบางเผา่พนัธ์ุ  
และชุมชนศาสนาต่างๆในบางยุคศาสนาก่อนๆ  ถูกยกเลิกโดยพระบาฮาอุลลาห์  พระองคท์รงกล่าววา่  โดย
การเปิดเผยพระธรรมของพระองค ์“ทุกสรรพส่ิงด าด่ิงอยู่ในทะเลแห่งการช าระล้าง” (ดูหมายเหตุ 12, 20 และ 
103) 

107.  วนัแรกของเรซวาน//75 
น้ีหมายถึงการเสด็จมาถึงของพระบาฮาอุลลาห์และผูติ้ดตามทั้งหลาย ณ สวนนาจิบีเย่ห์ นอกเมือง

แบกแดด  ซ่ึงต่อมาบาไฮเรียกว่าอุทยานเรซวาน  เหตุการณ์น้ีซ่ึงเกิดข้ึนสามสิบเอ็ดวนัหลงัจากนอร์รูซใน
เดือนเมษายน ค.ศ. 1863  บ่งบอกถึงการเร่ิมตน้ช่วงเวลาท่ีพระบาฮาอุลลาห์ทรงประกาศพนัธกิจของพระองค์
ต่อบรรดาผูติ้ดตาม  ในธรรมจารึกหน่ึงพระองค์ทรงกล่าวถึงการประกาศของพระองค์ว่าเป็น  “วันแห่ง
ความสุขล้น”  และทรงพรรณนาอุทยานเรซวานว่าเป็น “ต าแหน่งท่ีพระองค์สาดความอ าไพของพระนาม
ของพระองค์  พระผู้ทรงปรานี  ไปยงัสรรพโลก”  พระบาฮาอุลลาห์ใชเ้วลาสิบสองวนัอยูใ่นอุทยานน้ี  ก่อนท่ี
จะจากไปยงัอิสตนับูล  ซ่ึงเป็นสถานท่ีเนรเทศส าหรับพระองค ์

การฉลองการประกาศพนัธกิจของพระบาฮาอุลลาห์กระท ากนัทุกปีโดยเทศกาลเรซวานสิบสองวนั  ซ่ึง
ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ พรรณนาวา่เป็น “เทศกาลท่ีศกัด์ิสิทธ์ิและส าคญัท่ีสุดของเทศกาลบาไฮทั้งหมด” (ดูหมาย
เหตุ 138 และ 140) 

108.  คัมภีร์บายนั//77 
บายนัซ่ึงเป็นคมัภีร์แม่บทของยคุศาสนาบาบี  คือช่ือท่ีพระบอ๊บตั้งใหค้มัภีร์แห่งกฎของพระองค ์ และยงั

หมายถึงธรรมลิขิตทั้งหมดของพระองค ์ คมัภีร์บายนัภาษาเปอร์เซียเป็นผลงานส าคญัเก่ียวกบัหลกัความเช่ือ  
และเป็นคมัภีร์หลกัของกฎทั้งหลายท่ีพระบ๊อบบญัญติัไว ้ คมัภีร์บายนัภาษาอาหรับมีเน้ือหาใกลเ้คียงกนัแต่
เล็กกวา่และมีความหนกัหน่วงนอ้ยกวา่    ใน God Passes By  ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ พรรณนาไวโ้ดยระบุวา่
คมัภีร์บายนัควรไดรั้บการพิจารณา “โดยเบ้ืองตน้วา่เป็นค าสรรเสริญพระศาสดาตามพนัธสัญญา  มากกวา่จะ
เป็นประมวลกฎและบทบญัญติั  ท่ีมุ่งหมายจะใหเ้ป็นการน าทางท่ีถาวรส าหรับประชาชนในอนาคต”  

พระอบัดุลบาฮาทรงลิขิตว่า : “คัมภีร์บายันถูกแทนด้วยคีตาบีอัคดัส  เว้นแต่ในเร่ืองของกฎต่างๆ ท่ี
ได้รับการยืนยนัและกล่าวถึงในคีตาบีอัคดัส” 

109.  การท าลายหนังสือ//77 
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ในธรรมจารึกอิชรากาทเม่ือทรงพาดพิงถึงขอ้เท็จจริงท่ีว่า  พระบ๊อบทรงก าหนดให้กฎทั้งหลายของ
คมัภีร์บายนัข้ึนกบัการอนุมติัของพระองค์  พระบาฮาอุลลาห์ทรงกล่าวว่า  พระองค์น ากฎบางขอ้ของพระ
บอ๊บมาใช ้“โดยการบรรจุกฎเหล่านั้นไว้ในคีตาบีอัคดัสด้วยวจนะท่ีต่างกัน”  ขณะท่ีกฎขอ้อ่ืนๆ พระองคไ์ม่
เอามาใช ้

ในเร่ืองของการท าลายหนงัสือ  คมัภีร์บายนับญัชาสาวกทั้งหลายของพระบอ๊บใหท้ าลายหนงัสือทั้งหมด  
เวน้แต่เล่มท่ีเขียนพิสูจน์ความมุ่งหมายและศาสนาของพระผูเ้ป็นเจา้  

เก่ียวกบัลกัษณะและความเขม้งวดของกฎต่างๆ ของคมัภีร์บายนั  ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ วิจารณ์ไวใ้น
จดหมายฉบบัหน่ึงท่ีเขียนในนามของท่านวา่ :   

กฎและบญัชาท่ีเขม้งวดท่ีพระบ๊อบเปิดเผย  จะเป็นท่ีซาบซ้ึงและเขา้ใจไดอ้ย่างเหมาะสมก็ต่อเม่ือ
อธิบายด้วยค าแถลงของพระองค์เองเก่ียวกับธรรมชาติ  จุดประสงค์และลักษณะของยุคศาสนาของ
พระองค์เอง  ดงัท่ีค  าแถลงเหล่าน้ีเปิดเผยไวอ้ย่างชดัเจน  ยุคศาสนาบาบีโดยเน้ือแทแ้ลว้เป็นการปฏิวติั
ศาสนาและสังคมอย่างแทจ้ริง  และดงันั้นจึงตอ้งมีระยะเวลาสั้นแต่เต็มไปดว้ยเหตุการณ์ท่ีเศร้าสลดของ
การปฏิรูปท่ีรุนแรงและกวา้งขวาง  มาตรการเฉียบขาดท่ีพระองคน์ ามาใช ้ และสาวกของพระองคถู์กมอง
วา่เป็นมาบ่อนท าลายรากฐานของมาตรฐานของนิกายชีอะห์  จึงเป็นการปูทางให้กบัการเสด็จมาของพระ
บาฮาอุลลาห์ ดงันั้นเพื่อจะยืนยนัความเป็นอิสระของยุคศาสนาใหม่  และเพื่อเตรียมการส าหรับการ
เปิดเผยพระธรรมของพระบาฮาอุลลาห์ท่ีใกลเ้ขา้มา  พระบ๊อบจึงเปิดเผยกฎท่ีเขม้งวดแมว้า่กฎเหล่าน้ีส่วน
ใหญ่ไม่เคยบงัคบัใช ้ แต่กฎเหล่าน้ีท่ีพระองคเ์ปิดเผยในตวัมนัเองคือขอ้พิสูจน์ถึงความเป็นอิสระของยุค
ศาสนาของพระองค์  และเพียงพอท่ีจะสร้างความป่ันป่วนอย่างกวา้งขวาง  และปลุกให้เกิดการต่อตา้น
จากนกับวชจนพวกเขาท าใหพ้ระองคต์อ้งสละชีวติในท่ีสุด 

110.  เราอนุญาตให้เจ้าอ่านศาสตร์ต่างๆ ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อเจ้า  ไม่ใช่ศาสตร์ที่ลงเอยด้วยการโต้เถียงกันอย่าง
เหลวไหล//77 

ธรรมลิขิตบาไฮบญัชาใหห้าความรู้และศึกษาศิลปะและวิทยาศาสตร์  บาไฮไดรั้บการตกัเตือนให้เคารพ
นบัถือผูมี้วิชาและความสามารถ  และอย่าไปศึกษาส่ิงท่ีไม่ก่อให้เกิดอะไรนอกจากการเถียงกนัอย่างเปล่า
ประโยชน ์

ในธรรมจารึกต่างๆ พระบาฮาอุลลาห์ทรงแนะน าศานิกชนให้ศึกษาวิทยาศาสตร์และศิลปะต่างๆ ท่ี “มี
ประโยชน์”  ซ่ึงจะสร้าง “ความเจริญก้าวหน้า” ให้แก่สังคม  และพระองค์ทรงเตือนไม่ให้ศึกษาศาสตร์
ทั้งหลายท่ี  “เร่ิมต้นด้วยค าพูดและจบลงด้วยค าพูด” ซ่ึงจะน าไปสู่ “การโต้เถียงกันอย่างเหลวไหล”  ใน
จดหมายฉบบัหน่ึงท่ีเขียนในนามของท่านโชกิ เอฟเฟนดิ  ท่านเปรียบศาสตร์ทั้งหลายท่ี “เร่ิมตน้ดว้ยค าพูด
และจบลงดว้ยค าพูด”  เหมือนเป็น “การเขา้ไปถกเถียงอภิปรัชญาหยุมหยิมอย่างเปล่าประโยชน์”  และใน
จดหมายอีกฉบบัหน่ึงท่านอธิบายว่า  “ศาสตร์ทั้งหลาย” ดงักล่าวพระบาฮาอุลลาห์หมายถึง “ต าราและค า
วจิารณ์ทางศาสนศาสตร์ทั้งหลายท่ีหนกัสมอง  แทนท่ีจะช่วยใหเ้ขา้ถึงสัจธรรม” 
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111.  พระผู้ทรงสนทนากบัพระผู้เป็นเจ้า//80 
น้ีคือสมญานามของพระโมเสสในค าสอนของศาสนายิวและอิสลาม  พระบาฮาอุลลาห์ทรงกล่าวว่า  

ดว้ยการมาเปิดเผยพระธรรมของพระองค ์“หูของมนุษย์ได้สิทธ์ิพิเศษท่ีได้ยินส่ิงท่ีพระผู้ทรงสนทนากับพระ
ผู้เป็นเจ้าได้ยินบนไซนาย” 

112.  ไซนาย//80 
คือภูเขาท่ีพระผูเ้ป็นเจา้เปิดเผยกฎต่อพระโมเสส 

113.  พระวญิญาณของพระผู้เป็นเจ้า//80 
น้ีคือสมญานามหน่ึงท่ีใชใ้นธรรมลิขิตบาไฮและอิสลามซ่ึงหมายถึงพระเยซู 

114.  คาร์เมล...ไซออน//80 
คาร์เมลซ่ึงเป็น “ไร่องุ่นของพระผูเ้ป็นเจา้”  คือภูเขาในดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิซ่ึงเป็นท่ีตั้งของพระสถูปของ

พระบอ๊บและท่ีท าการของศูนยก์ลางบริหารแห่งโลกของศาสนาบาไฮ 
ไซออนคือเนินเขาในเยรูซาเรม  ซ่ึงเป็นท่ีฝังศพของกษตัริยเ์ดวิด  และเป็นสัญลกัษณ์ของเยรูซาเลมใน

ฐานะท่ีเป็นนครศกัด์ิสิทธ์ิ 

115.  เรือคริมซ่ัน//84 
“เรือคริมซ่ัน” หมายถึงศาสนาของพระบาฮาอุลลาห์  สาวกทั้งหลายของพระองคไ์ดช่ื้อวา่เป็น “สหาย

แห่งเรือคริมซ่ัน” ท่ีพระบอ๊บสรรเสริญไวใ้นกายโูมล แอสมา 

116.  ดูกร  จักรพรรดิแห่งออสเตรีย!  พระผู้เป็นอรุโณทัยแห่งแสงสว่างของพระผู้เป็นเจ้าอาศัยอยู่ในคุก
เมืองอคัคา  เวลาทีเ่จ้าออกเดินทางมาเยอืนสุเหร่าอคัซา//85 

ฟรานซิส โจเซฟ (ค.ศ.1830-1916) ผูเ้ป็นจกัรพรรดิแห่งออสเตรียและกษตัริยแ์ห่งฮงัการี  ไปแสวงบุญท่ี
เยรูซาเลมในปี ค.ศ.1869   ขณะท่ีอยู่ในดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิ  เขาไม่ใช้โอกาสน้ีสอบถามเก่ียวกบัพระบาฮา
อุลลาห์  ซ่ึงในเวลานั้นพระองคเ์ป็นนกัโทษในอคัคา 

สุเหร่าอคัซา  ตามตวัอกัษรคือสุเหร่าท่ี “ไกลท่ีสุด” ไดรั้บการกล่าวไวใ้นคมัภีร์โกรอ่าน  และถือวา่เป็น
ภูเขาวหิารในเยรูซาเลม 

117.   ดูกร  กษัตริย์แห่งเบอร์ลนิ!//86 
พระเจา้ไคเซอร์  วิลเล่ียม (1797-1888) ผูเ้ป็นกษตัริยอ์งค์ท่ีเจ็ดของปรัสเซีย  ได้รับการเถลิงให้เป็น

จกัรพรรดิองคแ์รกของเยอรมนัในเดือนมกราคม ค.ศ.1871 ณ แวร์ซาย  ในฝร่ังเศส  หลงัจากท่ีเยอรมนัชนะ
ฝร่ังเศสในสงครามฟรังโค-ปรัสเซียน 

118.  ผู้ทีม่ีอ านาจเหนือกว่าเจ้าและสถานะสูงกว่าเจ้า//86 
น้ีหมายถึงพระเจา้นโปเลียนท่ี 3 (ค.ศ.1801-1873)  ซ่ึงเป็นจกัรพรรดิของฝร่ังเศสท่ีนักประวติัศาสตร์

มากมายพิจารณาวา่  เป็นกษตัริยท่ี์โดดเด่นท่ีสุดในสมยัของเขาในโลกตะวนัตก 
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พระบาฮาอุลลาห์ลิขิตธรรมจารึกสองฉบบัถึงพระเจา้นโปเลียนท่ี 3  ซ่ึงในฉบบัท่ีสองพระองคพ์ยากรณ์
ไวช้ดัเจนวา่  ราชอาณาจกัรของพระเจา้นโปเลียนจะ “ตกอยู่ในความสับสน”  “จกรวรรดิ” ของเขา “จะหลุด
จากมือ”  และประชาชนของเขาจะประสบกบั “จลาจล” คร้ังใหญ่ 

ภายในหน่ึงปีพระเจา้นโปเลียนท่ี 3 พบกบัความพา่ยแพย้บัเยินดว้ยน ้ ามือของพระเจา้ไคเซอร์  วิลเล่ียมท่ี 
1 ในสงครามซีดาน ค.ศ.1870  เขาถูกเนรเทศไปท่ีองักฤษและเสียชีวติท่ีนัน่สามปีต่อมา 

119.  ดูกร  ประชาชนแห่งคอนสแตนติโนเป้ิล!//89 
ค าท่ีแปลในท่ีน้ีวา่ “คอนสแตนติโนเป้ิล” ในภาษาเดิมคือ “อารม” หรือ “โรม”  พจน์น้ีใช้กนัทัว่ไปใน

ตะวนัออกกลาง  หมายถึงคอนสแตนติโนเป้ิลและจกัรวรรดิโรมนัตะวนัออก  ซ่ึงเวลานั้นคือนครและ
จกัรวรรดิบิแซนทิน  และต่อมาเป็นจกัรวรรดิออตโตมาน 

120.  ดูกร  ธานีทีอ่ยู่บนชายฝ่ังของสองชลธี!//89 
น้ีหมายถึงคอนสแตนติโนเป้ิล  ซ่ึงปัจจุบนัเรียกวา่อิสตนับูล  ตั้งอยูบ่นช่องแคบบอสเพอรัสท่ีมีความยาว 

31 กิโลเมตร  ซ่ึงเช่ือมทะเลด าและทะเลมาร์มารา  คอนสแตนติโนเป้ิลเป็นเมืองและท่าเรือของตุรกีท่ีใหญ่
ท่ีสุด 

คอนสแตนติโนเป้ิลเคยเป็นเมืองหลวงของจกัรวรรดิออตโตมานตั้งแต่ปี ค.ศ.1453-1922  ระหวา่งท่ีพระ
บาฮาอุลลาห์พกัอยูใ่นเมืองน้ี  สุลต่านอบัดุลอาซีสผูก้ดข่ีเป็นผูค้รองบลัลงัก์  สุลต่านทั้งหลายของจกัรวรรดิ
ออตโตมานยงัเป็นพระเจา้กาหลิบดว้ย  ซ่ึงเป็นผูน้ าของอิสลามนิกายซุ่นนี  พระบาฮาอุลลาห์คาดการณ์ถึงการ
ล่วงหล่นของสถาบนักาหลิบ  ซ่ึงถูกยกเลิกไปในปี ค.ศ.1942 

121.  ดูกร  ริมฝ่ังแม่น า้ไรน์!//90 
ในธรรมจารึกหน่ึงท่ีลิขิตก่อนสงครามโลกคร้ังท่ีหน่ึง (ค.ศ.1914-1918)  พระอบัดุลบาฮาทรงอธิบายวา่  

พระบาฮาอุลลาห์กล่าววา่ไดเ้ห็นริมฝ่ังแม่น ้ าไรน์ “นองด้วยเลือด” นั้นสัมพนัธ์กบัสงครามฟรังโค-ปรัสเซีย 
(ค.ศ.1870-1871)  และจะมีความทุกขท์รมานตามมาอีก 

ใน God Passes By ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ กล่าววา่ “สนธิสัญญาท่ีกดข่ีเต็มทน” ท่ียดัเยียดให้กบัเยอรมนั
หลงัจากท่ีพา่ยแพใ้นสงครามโลกคร้ังท่ีหน่ึง “ไดป้ลุก‘เสียงเศร้าโศกของเบอร์ลิน’ ตามท่ีพยากรณ์ไวเ้ป็นลาง
ร้ายเม่ือคร่ึงศตวรรษท่ีแลว้” 

122.  ดูกร  ดินแดนแห่งทา//91 
“ทา” คืออกัษรตวัแรกของเตหะราน  ซ่ึงเป็นเมืองหลวงของอิหร่าน  พระบาฮาอุลลาห์มกัใช้อกัษรตวั

แรกแทนช่ือของสถานท่ีบางแห่ง  ตามการนับของระบบอบัจดั  ค่าตวัเลขของ “ทา” คือเก้า  ซ่ึงเท่ากบัค่า
ตวัเลขของช่ือบาฮา 

123.  พระผู้แสดงความรุ่งโรจน์ของพระองค์ทรงถือก าเนิดในดินแดนของเจ้า//92 
 น้ีหมายถึงก าเนิดของพระบาฮาอุลลาห์ในเตหะรานวนัท่ี 12 พฤศจิกายน ค.ศ.1817 
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124.  ดูกร  ดินแดนแห่งคา!//94 
หมายถึงมณฑลโคราซานในอิหร่านและพื้นท่ีในละแวกเดียวกนั  ซ่ึงรวมทั้งเมืองอิสคาแบด 

125.  หากใครได้มาซ่ึงทองหน่ึงร้อยมิสกัล  สิบเก้ามิสกัลน้ันเป็นของพระผู้เป็นเจ้า  และจะต้องมอบให้
พระองค์//97 

วจนะตอนน้ีสถาปนาฮูคุคูลลาห์  นัน่คือสิทธ์ิของพระผูเ้ป็นเจา้  คือการสละส่วนหน่ึงของมูลค่าทรัพย์
สมบติัของศาสนิกชนท่ีก าหนดไวต้ายตวั  ซ่ึงสละให้กบัพระบาฮาอุลลาห์ในฐานะท่ีเป็นพระศาสดาของพระ
ผูเ้ป็นเจ้า  และหลังจากการเสด็จข้ึนสู่สวรรค์ของพระองค์  สละให้กับพระอบัดุลบาฮาในฐานะท่ีเป็น
ศูนยก์ลางแห่งพระปฏิญญา  ในพระประสงคแ์ละพินยักรรมของพระอบัดุลบาฮา  พระองค์ทรงวางขอ้ก าหนด
ไวว้า่  การสละฮูคุคูลลาห์ให้กระท า “ผ่านศาสนภิบาลของศาสนาของพระผู้ เป็นเจ้า”  บดัน้ีไม่มีท่านศาสนภิ
บาลจึงสละผ่านสภายุติธรรมสากลในฐานะท่ีเป็นหัวหน้าของศาสนา  เงินทุนน้ีใช้เพื่อประโยชน์และการ
ส่งเสริมศาสนาของพระผูเ้ป็นเจา้  และเพื่อจุดประสงคด์า้นสังคมสงเคราะห์  การสละฮูคุคูลลาห์เป็นขอ้บงัคบั
ทางจิตวิญญาณ  และให้อยูท่ี่มโนธรรมของบาไฮแต่ละคนท่ีจะปฏิบติัตาม  แมชุ้มชนจะไดรั้บการเตือนให้
ระลึกถึงเง่ือนไขของฮูคุคูลลาห์  แต่จะไม่มีการเขา้หาศาสนิกชนเป็นการส่วนตวัเพื่อขอใหจ่้ายฮูคุคูลลาห์  

บางขอ้ใน ค าถามและค าตอบ อธิบายรายละเอียดของกฎน้ีเพิ่มเติม  การจ่ายฮูคุคูลลาห์ข้ึนกบัการค านวณ
มูลค่าทรัพย์สมบัติของแต่ละคน  หากคนหน่ึงมีทรัพย์สมบัติเท่ากับมูลค่าของทองสิบเก้ามิสกัลข้ึนไป 
(ค าถาม-ค าตอบ 8)  เป็นขอ้บงัคบัทางจิตวิญญาณท่ีจะตอ้งจ่ายสิบเกา้เปอร์เซ็นตจ์ากจ านวนทั้งหมดเพียงคร้ัง
เดียวเป็นฮูคุคูลลาห์ (ค าถาม-ค าตาม 89)  หลงัจากนั้นเม่ือใดก็ตามท่ีรายไดห้ลงัจากท่ีหกัค่าใชจ่้ายทั้งหมดแลว้  
เพิ่มมูลค่าทรัพย์สมบติัของตนข้ึนไปอีกเท่ากับทองสิบเก้ามิสกัลเป็นอย่างน้อย  ผูน้ั้นจะต้องจ่ายสิบเก้า
เปอร์เซ็นตข์องทรัพยส์มบติัท่ีเพิ่มข้ึนน้ี  และจ่ายเช่นน้ีต่อไปส าหรับทรัพยส์มบติัท่ีเพิ่มข้ึนแต่ละคร้ัง (ค าถาม-
ค าตอบ 8, 90) 

ทรัพยส์มบติับางประเภทเช่นท่ีอยูอ่าศยั  ไดรั้บการยกเวน้จากการจ่ายฮูคุคูลลาห์ (ค าถาม-ค าตอบ 8, 42, 
95)  และมีข้อก าหนดเฉพาะเจาะจงไวใ้นกรณีท่ีสูญเงิน (ค าถาม-ค าตอบ 44, 45)  ลงทุนแล้วไม่มีก าไร 
(ค าถาม-ค าตอบ 102)  และการจ่ายฮูคุคูลลาห์ในกรณีท่ีผูน้ั้นเสียชีวติ (ค าถาม-ค าตอบ 9, 69, 80) (ในกรณีหลงั
น้ีดูหมายเหตุ 47) 

พระธรรมมากมายท่ีคดัมาจากธรรมจารึกต่างๆ  ค าถามและค าตอบ  และธรรมลิขิตอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับ
ความส าคญัทางจิตวิญญาณของฮูคุคูลลาห์  และรายละเอียดของการน ากฎน้ีมาใช้ได้รับการตีพิมพ์ใน
ประมวลธรรมลิขิตช่ือ ฮูคุคูลลาห์  

126.  ค าร้องต่างๆ จากศาสนิกชนทั้งหลายมาถึงบัลลังก์ของเราเกี่ยวกับกฎของพระผู้เป็นเจ้า  พระผู้เป็นนาย
ของส่ิงที่มองเห็นและมองไม่เห็น  พระผู้เป็นนายแห่งภพทั้งปวง  เราจึงเปิดเผยธรรมจารึกศักดิ์สิทธ์ินี้  และ
สวมธรรมจารึกนีด้้วยเส้ือคลุมแห่งกฎของพระองค์  เพือ่ว่าประชาชนอาจจะปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระผู้
เป็นนายของพวกเขา//98 
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พระบาฮาอุลลาห์ทรงกล่าวไวใ้นธรรมจารึกหน่ึงวา่ “เป็นเวลาหลายปีท่ีค าร้องจากดินแดนต่างๆ มาถึง
พระผู้ทรงความวิสุทธ์ิท่ีสุด  แต่เรายัง้ปากกาไว้ก่อนจะถึงเวลาท่ีก าหนดไว้”  จนกระทัง่ยี่สิบปีผา่นไปนบัจาก
พนัธกิจของความเป็นศาสนทูตของพระองค์ถือก าเนิดข้ึนมาในคุกซียาห์ชาลในเตหะราน  พระบาฮาอุลลาห์
จึงเปิดเผยคีตาบีอคัดสั  ซ่ึงเป็นคมัภีร์ท่ีบรรจุกฎต่างๆ ของยุคศาสนาของพระองค ์ แมแ้ต่หลงัจากการเปิดเผย
อคัดสัแลว้  พระองคก์็ยงัเก็บเอาไวก่้อนระยะหน่ึง  ก่อนท่ีจะส่งไปให้มิตรสหายในเปอร์เซีย  เจตนาสวรรคท่ี์
เปิดเผยกฎพื้นฐานของพระผูเ้ป็นเจา้ส าหรับยุคน้ีอยา่งล่าชา้  และการด าเนินการตามขอ้ก าหนดของกฎอยา่ง
ค่อยเป็นค่อยไปในเวลาต่อมา  สาธิตให้เห็นหลกัธรรมของการเปิดเผยพระธรรมอยา่งกา้วหนา้  ซ่ึงมีให้เห็น
แมแ้ต่ในภารกิจของศาสนทูตแต่ละองค ์

127.  บริเวณคริมซ่ัน//100 
น้ีหมายถึงเมืองคุกอคัคา  ในธรรมลิขิตบาไฮ  ค าวา่ “คริมซัน่” ใชใ้นความหมายท่ีเป็นคติและสัญลกัษณ์

หลายอยา่ง (ดูหมายเหตุ 115) 

128.  ซาดราตูร โมนทาฮา//100 
ตามตวัอกัษรคือ “พฤกษาท่ีไกลออกไปท่ีสุด” ซ่ึงท่านโชกิ เอฟเฟนดิ แปลเป็น “พฤกษาท่ีสุดปลายทาง”  

ตวัอย่างเช่นในเร่ืองราวของการเดินทางตอนกลางคืนของพระโมฮมัหมดั  ค  าน้ีใชเ้ป็นสัญลกัษณ์ในศาสนา
อิสลามเพื่อบอกต าแหน่งในสวรรค ์ ท่ีมนุษยแ์ละเทพไม่สามารถผา่นเลยเขา้ไปหาพระผูเ้ป็นเจา้ได ้ และดงัน้ี
เป็นการก าหนดขอบเขตของความรู้ธรรมะท่ีเปิดเผยต่อมนุษยชาติ  ดังนั้นในธรรมลิขิตบาไฮค าน้ีมกัถูก
น ามาใชห้มายถึงพระศาสดาของพระผูเ้ป็นเจา้ (ดูหมายเหตุ 164) 

129.  คัมภีร์แม่บท//103 
โดยทัว่ไปพจน์ “คมัภีร์แม่บท” ถูกน ามาใชห้มายถึงคมัภีร์ท่ีส าคญัท่ีสุดของยุคศาสนาหน่ึง  ในคมัภีร์โก

รอ่านและฮาดิษของศาสนาอิสลาม  พจน์น้ีใชพ้รรณนาคมัภีร์โกรอ่านเอง  ในยุคศาสนาบาบี  บายนัคือคมัภีร์
แม่บท  และคีตาบีอคัดสัคือคมัภีร์แม่บทของยคุศาสนาของพระบาฮาอุลลาห์  ยิ่งกวา่นั้นในจดหมายฉบบัหน่ึง
ท่ีเขียนในนามของท่านโชกิ เอฟเฟนดิ  ท่านกล่าวว่า  แนวความคิดน้ีสามารถน ามาใช้เป็น “พจน์ร่วมท่ี
หมายถึงค าสอนโดยรวมท่ีพระบาฮาอุลลาห์เปิดเผย”  พจน์น้ียงัใช้ในความหมายกวา้งๆท่ีหมายถึงคมัภีร์ท่ี
บรรจุพระธรรมสวรรค ์

130.  ใครที่ตีความวจนะที่ถูกส่งลงมาจากนภาแห่งการเปิดเผยพระธรรมให้เปลี่ยนไปจากความหมายที่
ประจักษ์//105 

ในหลายธรรมจารึกพระบาฮาอุลลาห์ทรงยืนยนัความแตกต่างระหว่างวจนะท่ีเป็นสัญลกัษณ์ซ่ึงตอ้ง
อาศยัการตีความ  และวจนะท่ีสัมพนัธ์กบัเร่ืองต่างๆ เช่นกฎและบทบญัญติั  การบูชาและการปฏิบติัทาง
ศาสนา  ซ่ึงมีความหมายเป็นท่ีประจกัษท่ี์ศาสนิกชนตอ้งเช่ือฟังและท าตาม 

ดงัท่ีอธิบายไวใ้น หมายเหตุ 145 และ 184 พระบาฮาอุลลาห์ทรงให้พระอบัดุลบาฮาซ่ึงเป็นบุตรชายคน
โต  เป็นผูสื้บทอดศาสนาและตีความค าสอนของพระองค์  ต่อมาพระอบัดุลบาฮาแต่งตั้งหลานชายคนโตคือ
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ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ ให้สืบทอดศาสนาต่อจากพระองค ์ ในฐานะเป็นผูตี้ความธรรมลิขิตและเป็นศาสนภิบาล  
การตีความของพระอบัดุลบาฮาและท่านโชกิ เอฟเฟนดิ  ถือวา่ไดรั้บการน าทางจากสวรรคแ์ละผกูมดับาไฮ 

การตีความท่ีมีอ านาจผกูมดัท่ีมีอยู ่ มิไดเ้ป็นการปิดกั้นแต่ละบุคคลไม่ให้ศึกษาและตีความหรือท าความ
เข้าใจค าสอนบาไฮเป็นการส่วนตวั  อย่างไรก็ตามธรรมลิขิตบาไฮแสดงให้เห็นความแตกต่างท่ีเด่นชัด
ระหว่างการตีความท่ีมีอ านาจผูกมดั  กบัความเขา้ใจของบุคคลท่ีมาจากการศึกษาค าสอนบาไฮ  การตีความ
ของบุคคลซ่ึงข้ึนกบัความเขา้ใจค าสอนของบุคคลนั้น  คือผลท่ีเกิดจากพลงัการใชเ้หตุผลของมนุษย ์ และอาจ
ช่วยใหเ้ขา้ใจศาสนาไดดี้ข้ึน  กระนั้นก็ตามทศันะส่วนตวัดงักล่าวไม่มีอ านาจผกูมดั  ในการน าเสนอความคิด
ส่วนตวั  แต่ละบุคคลได้รับการเตือนมิให้เลิกยึดถืออ านาจผูกมดัของวจนะท่ีเปิดเผยไว ้ มิให้ปฏิเสธหรือ
โตเ้ถียงการตีความท่ีเช่ือถือได้  หรือท าให้เป็นขอ้ถกเถียง  แต่พวกเขาควรเสนอความคิดของตนเป็นการ
สนบัสนุนความรู้  โดยท าใหเ้ป็นท่ีชดัเจนวา่ทศันะของตนเป็นของตนเองเท่านั้น 

131.  อย่าเข้าไปหาสระน า้สาธารณะทีช่าวเปอร์เซียใช้อาบน า้//106 
พระบาฮาอุลลาห์ทรงห้ามการใช้สระน ้ าในท่ีอาบน ้ าสาธารณะตามประเพณีนิยมของเปอร์เซีย  ใน

สถานท่ีอาบน ้ าเหล่าน้ีเป็นธรรมเนียมของประชาชนมากมายท่ีจะช าระกายในสระเดียวกนั  และนานๆ จะมี
การเปล่ียนน ้าสักคร้ัง  น ้าจึงเปล่ียนสี  เหมน็สกปรกและไม่ถูกอนามยั  และมีกล่ินท่ีน่าขยะแขยงมาก 

132.  จงหลกีเลีย่งสระน า้เหม็นเน่าบริเวณลานบ้านของชาวเปอร์เซีย//106 
บา้นส่วนใหญ่ในเปอร์เซียเคยมีสระน ้าบริเวณลานบา้น  ซ่ึงใชเ้ป็นท่ีเก็บน ้าไวใ้ชท้  าความสะอาด  ซกัลา้ง

และเพื่อจุดประสงคอ่ื์นในบา้น  เน่ืองดว้ยน ้ าในสระดงักล่าวเป็นน ้ าน่ิง  และมกัไม่ไดเ้ปล่ียนเป็นเวลาหลาย
สัปดาห์  จึงมีแนวโนม้ท่ีจะมีกล่ินท่ีแยม่าก 

133.  เป็นทีห้่ามไม่ให้เจ้าสมรสกบัภรรยาของบิดา//107 
การสมรสกบัแม่เล้ียงเป็นขอ้หา้มอยา่งชดัเจง้ในท่ีน้ี  ขอ้ห้ามน้ีใชก้บัการสมรสกบัพ่อเล้ียงดว้ย  เม่ือพระ

บาฮาอุลลาห์ลิขิตกฎออกมาระหว่างผูช้ายและผูห้ญิง  กฎนั้นใช้เหมือนกนัระหว่างผูห้ญิงและผูช้ายด้วย  
นอกจากวา่บริบทนั้นท าใหเ้ป็นไปไม่ได ้

พระอบัดุลบาฮาและท่านโชกิ เอฟเฟนดิ ยืนยนัว่า  แมแ้ม่เล้ียงคือญาติประเภทเดียวท่ีกล่าวไวใ้นพระ
ธรรม  น้ีมิไดห้มายวา่การสมคัรสมานอ่ืนทั้งหมดภายในครอบครัวเป็นท่ีอนุญาต  พระบาฮาอุลลาห์ทรงกล่าว
ว่า  เร่ืองน้ีตกอยู่กบัสภายุติธรรมท่ีจะบญัญติักฎ “เก่ียวกบัการสมรสกบัญาติพี่น้องว่าเป็นเร่ืองท่ีชอบด้วย
กฎหมายหรือไม”่ (ค าถาม-ค าตอบ 50)  พระอบัดุลบาฮาทรงลิขิตวา่  ความสัมพนัธ์ทางสายเลือดระหวา่งสามี
และภรรยา  ยิ่งห่างกนัเท่าไรก็ยิ่งดี  เน่ืองดว้ยการสมรสดงักล่าวจะเป็นรากฐานส าหรับความผาสุกทางกาย  
และหนุนน าไมตรีจิตระหวา่งมนุษยชาติ 

134.   เร่ืองของเด็กหนุ่ม//107        
 ค  าท่ีแปลในท่ีน้ีว่า “เด็กหนุ่ม” ในตน้ฉบบัภาษาอาหรับในบริบทน้ีมีนยัของเพศสัมพนัธ์ระหว่างผูช้าย

กบัเด็กชาย  ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ ตีความตอนน้ีวา่เป็นขอ้หา้มความสัมพนัธ์รักร่วมเพศทุกอยา่ง 
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ค าสอนบาไฮเก่ียวกบัศีลธรรมทางเพศ  มีศูนยก์ลางอยูท่ี่ชีวติสมรสและครอบครัวในฐานะท่ีเป็นรากฐาน
ของโครงสร้างทั้งหมดของสังคม  และถูกออกแบบไวส้ าหรับคุม้ครองและเสริมสร้างสถาบนัสวรรค์น้ีให้
แขง็แกร่ง  ดงัน้ีกฎบาไฮอนุญาตใหมี้เพศสัมพนัธ์ไดเ้ฉพาะระหวา่งชายและหญิงท่ีสมรสกนัเท่านั้น 

ในจดหมายฉบบัหน่ึงท่ีเขียนในนามของท่านโชกิ เอฟเฟนดิ กล่าวไวว้า่ :  

ไม่วา่ความรักระหว่างเพศเดียวกนัจะอุทิศตนและงามเพียงใด  การให้ความรักน้ีแสดงออกทางเพศ
นั้นผิด  การกล่าววา่น้ีคืออุดมคตินั้นฟังไม่ข้ึน  ความผิดศีลธรรมทุกชนิดเป็นท่ีห้ามโดยพระบาฮาอุลลาห์  
และพระองค์มองความรักร่วมเพศว่านอกจากจะฝืนธรรมชาติแล้ว  ยงัผิดศีลธรรมดว้ย  ความป่วยทาง
จิตใจน้ีเป็นภาระอย่างยิ่งส าหรับผูท่ี้มีมโนธรรม  แต่โดยค าแนะน าและความช่วยเหลือของแพทย ์ โดย
ความพยายามท่ีมุ่งมัน่และจริงจงั  และโดยการอธิษฐาน  ผูน้ั้นจะสามารถเอาชนะความพิการน้ีได ้

พระบาฮาอุลลาห์ทรงวางขอ้ก าหนดให้สภายุติธรรมสากล  เป็นผูก้  าหนดบทลงโทษส าหรับการมีชูแ้ละ
การร่วมเพศทางทวารหนกั  ตามระดบัของการท าความผดิ 

135.  ไม่อนุญาตให้ใครสวดวจนะศักดิ์สิทธ์ิพึมพ าต่อสายตาของสาธารณชนขณะที่เขาเดินไปตามถนนหรือ
ตลาด//108 

น้ีคือการพาดพิงถึงวิธีปฏิบติัของนักบวชและผูน้ าศาสนาจ านวนหน่ึงของยุคศาสนาก่อนๆ  ผูซ่ึ้งด้วย
ความเสแสร้งและดดัจริต  และเพื่อจะให้สาวาทั้งหลายสรรเสริญตน  จึงสวดบทอธิษฐานพึมพ าโออ้วดตาม
สถานท่ีสาธารณะต่างๆ  เป็นการสาธิตความเคร่งศาสนา  พระบาฮาอุลลาห์ทรงห้ามความประพฤติเช่นน้ี  
และทรงเนน้ความส าคญัของความถ่อมตวัและความอุทิศตนต่อพระผูเ้ป็นเจา้อยา่งแทจ้ริง 

136.  ทุกคนได้รับบัญชาให้เขียนพนัิยกรรม//109 
ตามค าสอนของพระบาฮาอุลลาห์  แต่ละคนมีหนา้ท่ีเขียนพินยักรรม  และมีอิสระท่ีจะจดัการทรัพยสิ์น

ของตนในลกัษณะใดก็ไดต้ามท่ีตนตอ้งการ (ดูหมายเหตุ 38) 
พระบาฮาอุลลาห์ทรงยืนยนัว่า  ในการร่างพินยักรรม “บุคคลมีสิทธ์ิเต็มท่ีในทรัพย์สินของตน” เน่ือง

ดว้ยพระผูเ้ป็นเจา้อนุญาตให้เขา “จัดการกับส่ิงท่ีพระองค์ประทานให้เขาในลักษณะใดกไ็ด้ท่ีเขาปรารถนา” 
(ค าถาม-ค าตอบ 69)  ขอ้ก าหนดส าหรับการแจกจ่ายมรดกในกรณีท่ีตายโดยไม่ไดท้  าพินยักรรมไว ้ ไดรั้บการ
แจกแจงไวใ้นคีตาบีอคัดสั (ดูหมายเหตุ 38-48) 

137.  พระนามอนัยิง่ใหญ่ทีสุ่ด//109 
ดงัท่ีอธิบายไวใ้นหมายเหตุ 33 พระนามอนัยิ่งใหญ่ท่ีสุดของพระผูเ้ป็นเจา้มีรูปแบบต่างๆ  ซ่ึงทั้งหมดอิง

อยู่กับค าว่า “บาฮา”  บาไฮในโลกตะวนัออกได้ด าเนินการตามบัญชาน้ีในอัคดัส  โดยการเขียนท่ีหัว
พินยักรรมดว้ยวลีเช่น “ขา้แต่พระผูเ้ป็นความรุ่งโรจน์ของพระผูท้รงความรุ่งโรจน์”  “ในนามของพระผูเ้ป็น
เจา้  พระผูท้รงความรุ่งโรจน์” หรือ “พระองคคื์อพระผูท้รงความรุ่งโรจน์”  และท่ีคลา้ยกนั 
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138.  งานฉลองทั้งหมดมาถึงจุดสมบูรณ์ในสองเทศกาลที่ยิ่งใหญ่ที่สุด  และในอีกสองเทศกาลที่ตรงกับวัน
แฝด//110 

วรรคน้ีสถาปนาส่ีเทศกาลท่ียิ่งใหญ่ของปีบาไฮ  สองเทศกาลท่ีพระบาฮาอุลลาห์ระบุว่าเป็น “สอง
เทศกาลท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสุด” อนัดบัแรกคือเทศกาลเรซวาน  ซ่ึงร าลึกถึงการประกาศพนัธกิจของความเป็นศาสน
ทูตของพระบาฮาอุลลาห์ในอุทยานเรซวานในแบกแดด  ระหว่างสิบสองวนัเดือนเมษายน-พฤษภาคม ค.ศ.
1863  และพระองคท์รงกล่าวถึงวา่เป็น “ราชันของเทศกาลท้ังหลาย”  อนัดบัสองคือการประกาศพนัธกิจของ
พระบ๊อบ  ซ่ึงเกิดข้ึนในเดือนพฤษภาคม ค.ศ.1844 ในชีราซ  วนัท่ีหน่ึง  เกา้และสิบสองของเทศกาลเรซวาน
เป็นวนัศกัด์ิสิทธ์ิ (ค  าถาม-ค าตอบ 1) เช่นเดียวกบัวนัประกาศพนัธกิจของพระบอ๊บ 

“อีกสองเทศกาล” คือครบรอบวนัประสูติของพระบาฮาอุลลาห์และพระบ๊อบ  ในปฏิธินจนัทรคติของ
ชาวมุสลิม  สองวนัน้ีอยูติ่ดกนั  วนัประสูติของพระบาฮาอุลลาห์ตรงกบัวนัท่ีสองของเดือนโมราฮมั ฮ.ศ.1233 
(12 พฤศจิกายน ค.ศ.1817)  และวนัประสูติของพระบ๊อบตรงกบัวนัท่ีหน่ึงของเดือนเดียวกนั ฮ.ศ.1235 (20 
ตุลาคม ค.ศ.1819)  ดงัน้ีสองวนัน้ีจึงไดรั้บการกล่าวถึงวา่เป็น “วนัประสูติแฝด”  และพระบาฮาอุลลาห์ทรง
กล่าวว่า  หากสองวนัน้ีมาตรงกบัเดือนถือศีลอด  ค าบญัชาให้ถือศีลอดจะไม่บงัคบัใช้ในวนันั้น (ค าถาม-
ค าตอบ 36)  ด้วยปฏิธินบาไฮเป็นปฏิธินสุริยคติ  สภายุติธรรมสากลจะเป็นผูก้  าหนดว่าวนัประสูติแฝดท่ี
ศกัด์ิสิทธ์ิจะฉลองกนัตามสุริยคติหรือจนัทรคติ 

139.  วนัแรกของเดือนบาฮา//111 
ในปฏิธินบาไฮ  เดือนแรกของปีและวนัแรกของแต่ละเดือนมีช่ือวา่ “บาฮา”  ดงัน้ีวนับาฮาของเดือนบา

ฮาคือวนัปีใหม่ของบาไฮ  นัน่คือนอร์รูซ  ซ่ึงพระบอ๊บบญัญติัไวใ้ห้เป็นเทศกาล  และยืนยนัท่ีน่ีโดยพระบาฮา
อุลลาห์ (ดูหมายเหตุ 26 ละ 147) 

นอกจากวนัศกัด์ิสิทธ์ิเจด็วนัท่ีบญัญติัไวว้รรคเหล่าน้ีในคีตาบีอคัดสั  ครบรอบวนัสละชีวิตของพระบ๊อบ
ไดรั้บการร าลึกเป็นวนัศกัด์ิสิทธ์ิในช่วงเวลาท่ีพระบาฮาอุลลาห์ยงัมีชีวิต  และผลพวงท่ีตามมาคือ  พระอบัดุล
บาฮาเพิ่มการร าลึกการเสด็จข้ึนสู่สวรรค์ของพระบาฮาอุลลห์  ท าให้มีวนัศกัด์ิสิทธ์ิทั้ งหมดเก้าวนั  วนั
ครบรอบอีกสองวนัซ่ึงไดรั้บการร าลึกคือ  วนัแห่งพระปฏิญญาและครบรอบการเสด็จข้ึนสู่สวรรคข์องพระ
อบัดุลบาฮา  ดู The Baha’i World, volume xviii ตอนท่ีเก่ียวกบัปฏิธินบาไฮ 

140.   เทศกาลทีย่ิง่ใหญ่ทีสุ่ดคือราชันของเทศกาลทั้งหลายอย่างแท้จริง//112 
หมายถึงเทศกาลเรซวาน (ดูหมายเหตุ 107 และ 138) 

141.   ก่อนนีพ้ระผู้เป็นเจ้าเคยให้ศาสนิกชนทุกคนมีหน้าที่น าของขวัญที่ประเมินค่าไม่ได้บางอย่างที่ตนมีมา
มอบให้ต่อหน้าบัลลงัก์ของเรา  บัดนีเ้ราให้พวกเขาพ้นจากหน้าทีนี่/้/114 

วรรคน้ียกเลิกขอ้ก าหนดในคมัภีร์บายนัท่ีมีโองการวา่  วตัถุทั้งหมดท่ีหาท่ีเปรียบไม่ไดใ้นชนิดเดียวกนั
ควรมอบให้แก่พระผูซ่ึ้งพระผูเ้ป็นเจา้จะแสดงให้เห็นชดั  เม่ือพระองค์มาปรากฏ  พระบ๊อบทรงอธิบายว่า  
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เน่ืองดว้ยพระศาสดาของพระผูเ้ป็นเจา้ไม่มีท่ีเปรียบ  ส่ิงใดก็ตามท่ีไม่มีท่ีเสมอในชนิดเดียวกนั  ควรส ารองไว้
ส าหรับพระองค ์ นอกจากวา่พระองคจ์ะมีโองการเป็นอยา่งอ่ืน 

142.  ยามรุ่งอรุณ//115 
ในเร่ืองของการเขา้ร่วมอธิษฐานยามรุ่งอรุ่งอรุณในมาชเรโกล อซัการ์  ซ่ึงเป็นสักการสถานบาไฮ  พระ

บาฮาอุลลาห์ทรงอธิบายวา่  แมว้า่เวลาท่ีแทจ้ริงท่ีเจาะจงไวใ้นคมัภีร์ของพระผูเ้ป็นเจา้คือ “ยามรุ่งอรุณ”  แต่
ช่วงเวลาอนัเป็นท่ียอมรับคือตั้งแต่ “ตอนเช้าตรู่ท่ีสุด  ระหว่างเช้าตรู่และดวงอาทิตย์ขึน้  และไปถึงสอง
ช่ัวโมงหลังดวงอาทิตย์ขึน้” (ค าถาม-ค าตอบ 15) 

143.  ธรรมจารึกเหล่านี้ได้รับการประดับด้วยตราประทับของพระผู้ทรงบันดาลให้รุ่งอรุณปรากฏขึ้นมา  
พระผู้ทรงเปล่งเสียงระหว่างสวรรค์และโลก//117 

พระบาฮาอุลลาห์ทรงยืนยนับูรณภาพของธรรมลิขิตของพระองค์ซ ้ าแลว้ซ ้ าอีกว่า  เป็นพระวจนะของ
พระผูเ้ป็นเจา้  บางธรรมจารึกของพระองค์มีรอยของตราประทบัหน่ึงของพระองค ์ The Baha’i World, 

volume v, page 4 มีรูปถ่ายตราประทบัจ านวนหน่ึงของพระบาฮาอุลลาห์ 

144.  ไม่เป็นทีอ่นุญาตให้มนุษย์ที่ได้รับการประสาทด้วยการใช้เหตุผล  บริโภคส่ิงที่จะมาขโมยการใช้เหตุผล
นีไ้ป//119 

ในธรรมลิขิตบาไฮมีค ากล่าวหลายแห่งท่ีห้ามการใช้เหลา้องุ่นและเคร่ืองด่ืมมึนเมาอ่ืนๆ  และอธิบาย
ผลเสียท่ีของมึนเมาดงักล่าวมีต่อบุคคล  ในธรรมจารึกหน่ึงพระบาฮาอุลลาห์ทรงกล่าววา่ :   

จงระวงัอย่าเอาอมฤตของพระผู้ เป็นเจ้าไปแลกกับเหล้าองุ่นของเจ้าเอง  เพราะเหล้าองุ่นของเจ้าจะท า
ให้เจ้ามึนงง  และหันหน้าไปจากพระพักตร์ของพระผู้เป็นเจ้า  พระผู้ทรงความรุ่งโรจน์  พระผู้ไม่มีท่ีเสมอ  
พระผู้ ท่ีเข้าถึงไม่ได้  อย่าเข้าหาเหล้าองุ่น  เพราะเหล้าองุ่นเป็นท่ีห้ามส าหรับเจ้าโดยบัญชาของพระผู้ เป็น
เจ้า  พระผู้ทรงความประเสริฐ  พระผู้ทรงมหิทธานุภาพ 

พระอบัดุลบาฮาทรงอธิบายว่า  คมัภีร์อคัดสัห้าม “เคร่ืองด่ืมอัลกอฮอล์ท้ังอย่างจางและเข้มข้น”  และ
พระองคท์รงกล่าววา่  เหตุผลท่ีหา้มการใชเ้คร่ืองด่ืมอลักอฮอล์เพราะ “อัลกอฮอล์พาให้จิตใจหลงทางและท า
ให้ร่างกายอ่อนแอ”   

ในจดหมายฉบบัหน่ึงท่ีเขียนในนามของท่านโชกิ เอฟเฟนดิ  ท่านกล่าวว่า  ข้อห้ามน้ีมิได้ห้ามการ
บริโภคเหล้าองุ่นเท่านั้น  แต่รวมถึง “ทุกส่ิงท่ีท าให้เสียสติ”  และท่านช้ีแจงว่า  อลักอฮอล์เป็นท่ีอนุญาต
เฉพาะเวลาท่ีใช้เป็นส่วนหน่ึงของการรักษาทางการแพทยเ์ท่านั้น  ซ่ึงใช้ “ภายใต้ค  าแนะน าของแพทย์ผู ้
ช านาญและมีมโนธรรม  ผูซ่ึ้งอาจสั่งการใชอ้ลักอฮอลเ์พื่อการรักษาความเจบ็ป่วยท่ีพิเศษบางชนิด” 

145.  จงหันหน้าไปหาพระผู้ซ่ึงพระผู้เป็นเจ้าทรงตั้งพระประสงค์ไว้  พระผู้ที่แตกกิ่งมาจากรากบรมโบราณ
นี/้/121 
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ท่ีน่ีพระบาฮาอุลลาห์ทรงพาดพิงถึงพระอบัดุลบาฮาในฐานะเป็นผูสื้บทอดศาสนาต่อจากพระองค ์ และ
ขอให้ศาสนิกชนทั้งหลายหันไปหาพระอบัดุลบาฮา  ในคมัภีร์แห่งพระปฏิญญา  ซ่ึงเป็นพระประสงค์และ
พินยักรรมของพระบาฮาอุลลาห์  พระองค์ทรงเปิดเผยเจตนาของวจนะตอนน้ี  พระองคท์รงกล่าววา่ : “ผู้ ท่ี
วจนะศักด์ิสิทธ์ิตอนนีห้มายถึงไม่ใช่ใครอ่ืนนอกจากก่ิงท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสุด”  “ก่ิงท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสุด” คือสมญานาม
หน่ึงท่ีพระบาฮาอุลลาห์ประทานใหพ้ระอบัดุลบาฮา (ดูหมายเหตุ 66 และ 184) 

146.  ในคัมภีร์บายนัมีข้อห้ามไม่ให้เจ้าตั้งค าถามกบัเรา//126 
พระบอ๊บทรงหา้มสาวกทั้งหลายไม่ใหต้ั้งค  าถามกบัพระผูซ่ึ้งพระผูเ้ป็นเจา้จะแสดงให้เห็นชดั (พระบาฮา

อุลลาห์)  นอกจากวา่ค าถามของพวกเขาจะเสนอเป็นลายลกัษณ์อกัษร  และเก่ียวกบัเร่ืองท่ีคู่ควรกบัสถานะอนั
สูงส่งของพระองค ์ดู Selections from the Writings of the Bab 

พระบาฮาอุลลาห์ทรงยกเลิกขอ้ห้ามน้ีของพระบ๊อบ  พระองคท์รงเชิญศาสนิกชนทั้งหลายให้ตั้งค  าถาม
ตามท่ีพวกเขา “จ าเป็นต้องถาม”  และพระองค์ทรงเตือนพวกเขาให้ละเวน้การถาม “ค าถามท่ีเหลวไหล” 
ชนิดท่ีครอบง า “คนสมยัก่อนๆ” 

147.  จ านวนเดือนในหน่ึงปีทีก่ าหนดไว้ในคัมภีร์ของพระผู้เป็นเจ้าคือสิบเก้า//127 
ปีบาไฮตามปฏิทินบาดีประกอบดว้ยสิบเกา้เดือน  แต่ละเดือนมีสิบเกา้วนั  บวกกบัวนัแทรกปฏิทิน (4 

วนัในปีธรรมดาและ 5 วนัในปีอธิกสุรทิน) ท่ีอยูร่ะหวา่งเดือนท่ีสิบแปดและสิบเกา้  เพื่อจะปรับปฏิทินให้เขา้
กบัปีสุริยคติ  พระบ๊อบทรงให้ช่ือแต่ละเดือนตามคุณลกัษณะหน่ึงของพระผูเ้ป็นเจา้  นอร์รูซซ่ึงเป็นปีใหม่
ของบาไฮถูกก าหนดตามดาราศาสตร์  ซ่ึงตรงกบัวิษุวตัเดือนมีนาคม (ดูหมายเหตุ 26)  ส าหรับรายละเอียด
เพิ่มเติมรวมทั้งช่ือของวนัต่างๆ ของสัปดาห์และเดือนต่างๆ  ดู The Baha’i World, volume xviii ตอนท่ี
เก่ียวกบัปฏิทินบาไฮ 

148.  เดือนแรกประดับด้วยพระนามนีท้ีป่กคลุมทัว่ทั้งสรรพโลก//127 
ในคมัภีร์บายนัภาษาเปอร์เซียพระบอ๊บทรงประทานช่ือ “บาฮา” ใหแ้ก่เดือนแรกของปี (ดูหมายเหตุ 139) 

149.  พระผู้เป็นนายทรงมีโองการว่า  คนตายควรถูกฝังในโลงศพ//128 
ในคัมภีร์บายนัพระบ๊อบทรงบญัญติัว่า  คนตายควรถูกฝังในโรงศพท่ีท าด้วยผลึกหรือหินขัด  ใน

จดหมายท่ีเขียนในนามของท่านโชกิ เอนเฟนดิ  ท่านอธิบายวา่  ความส าคญัของขอ้ก าหนดน้ีคือเพื่อจะแสดง
ความเคารพร่างกาย  ซ่ึง “คร้ังหน่ึงเคยสูงส่งดว้ยวญิญาณอมตะของมนุษย”์ 

กล่าวโดยย่อ  กฎบาไฮส าหรับการฝังคนตายกล่าวว่า  เป็นขอ้ห้ามมิให้เคล่ือนยา้ยร่างไปไกลกว่าการ
เดินทางหน่ึงชัว่โมงจากสถานท่ีตาย  ควรห่อศพดว้ยผา้ไหมหรือผา้ฝ้าย  และควรสวมแหวนท่ีมีรอยแกะสลกั
วา่ “ข้าพเจ้ามาจากพระผู้ เป็นเจ้าและกลับไปหาพระองค์  ปล่อยวางจากทุกส่ิงนอกจากพระองค์  ยึดมั่นพระ
นามของพระองค์  พระผู้ทรงปรานี  พระผู้ทรงเห็นใจ”  และโรงศพควรเป็นผลึก  หินหรือไมเ้น้ือแข็งอยา่งดี   
บทอธิษฐานเฉพาะเจาะจงส าหรับผูท่ี้ถึงแก่กรรม (ดูหมายเหตุ 10) ถูกบญัญติัไวใ้ห้สวดก่อนการฝังศพ  ตามท่ี
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พระอบัดุลบาฮาและท่านโชกิ เอฟเฟนดิ ยนืยนั  กฎน้ีป้องกนัมิใหเ้ผาศพคนตาย  การสวดบทอธิษฐานเป็นพิธี
และแหวนใหใ้ชก้บัผูท่ี้อายถึุงวฒิุภาวะ  นัน่คือ  15 ปี (ค  าถาม-ค าตอบ 70) 

ในเร่ืองวสัดุท่ีใชท้  าโรงศพ  เจตนาของกฎคือโรงศพควรท าดว้ยวสัดุท่ีคงทนเท่าท่ีจะเป็นไปได ้ ดงันั้น
สภายติุธรรมสากลอธิบายไวว้า่  นอกจากวสัดุท่ีเจาะจงไวใ้นอคัดสั  ไม่มีขอ้คดัคา้นท่ีจะใชไ้มท่ี้แข็งท่ีสุดท่ีหา
ได ้ หรือใชค้อนกรีตเพื่อท าโรงศพ  ปัจจุบนับาไฮมีอิสระท่ีจะเลือกในเร่ืองน้ี  

150.  จุดปฐมของคัมภีร์บายนั//129 
“จุดปฐมของคัมภีร์บายนั” คือสมญานามหน่ึงท่ีพระบอ๊บใชก้ล่าวถึงตนเอง 

151.  คนตายควรถูกห่อด้วยผ้าไหมหรือผ้าฝ้ายห้าผนื//130 
 ในคมัภีร์บายนัพระบอ๊บทรงระบุวา่  ร่างของคนตายควรถูกห่อดว้ยผา้ไหมหรือผา้ฝ้ายห้าผืน  พระบาฮา

อุลลาห์ทรงยนืยนัขอ้ก าหนดน้ี  และระบุเพิ่มเติมวา่ “ผู้ ท่ีมีทรัพย์จ ากัดให้ใช้ผ้าไหมหรือผ้าฝ้ายผืนเดียวกพ็อ” 
เม่ือถูกถามวา่ “ผ้าห้าผืน” ท่ีกล่าวไวใ้นกฎน้ีหมายถึง “ผา้ห่อศพท่ียาวจากศีรษะจรดเทา้” หรือ “ผา้ห้าผืน

ท่ีใชก้นัมาตามธรรมเนียม”  พระบาฮาอุลลาห์ทรงตอบวา่เจตนาคือ “การใช้ผ้าห้าผืน” (ค าถาม-ค าตอบ 56)  
เก่ียวกบัวิธีการห่อศพ  ในธรรมลิขิตบาไฮไม่มีการนิยามว่าการห่อศพควรท าอยา่งไร  ไม่ว่าจะใช้ “ห้า

ผืน” หรือ “ผืนเดียว” ก็พอ  ปัจจุบนับาไฮมีอิสระท่ีจะใชว้ิจารณญาณของตนในเร่ืองน้ี 

152.  เป็นข้อห้ามไม่ให้เจ้าเคลือ่นย้ายศพไปไกลกว่าระยะทางทีเ่ดินทางได้ในหน่ึงช่ัวโมงจากเมือง//130 
เจตนาของค าบญัชาน้ีคือเพื่อจะจ ากดัระยะเวลาการเดินทางไวท่ี้หน่ึงชัว่โมง  โดยไม่ค  านึงถึงวิธีการ

เดินทางท่ีใช้เคล่ือนยา้ยศพไปยงัสถานท่ีฝัง  พระบาฮาอุลลาห์ทรงยืนยนัว่า  ยิ่งฝังเร็วเท่าไร “ก็ย่ิงเหมาะสม
และเป็นท่ียอมรับ” (ค าถาม-ค าตอบ 16) 

สถานท่ีตายอาจถือว่าเป็นทั้งเมืองท่ีผูน้ั้นตาย  และดงันั้นการเดินทางหน่ึงชัว่โมงอาจค านวณจากขอบ
เมืองไปยงัสถานท่ีฝัง  เจตนาของกฎของพระบาฮาอุลลาห์ขอ้น้ีคือ  ให้คนตายถูกฝังใกลก้บับริเวณท่ีเขาหรือ
เธอตาย 

153.  พระผู้เป็นเจ้าทรงยกเลกิข้อจ ากดัในการเดินทางทีก่ าหนดไว้ในคัมภีร์บายนั//131 
พระบอ๊บทรงมีโองการเก่ียวกบัขอ้จ ากดับางอยา่งในการเดินทาง  ซ่ึงบงัคบัใชจ้นกระทัง่พระศาสดาตาม

พนัธสัญญาของคมัภีร์บายนัเสด็จมา  ซ่ึงเม่ือถึงเวลานั้น  ศาสนิกชนทั้งหลายถูกสั่งการให้ออกเดินทางไปพบ
พระองค์  แมว้า่จะตอ้งเดินทางดว้ยเทา้  เน่ืองดว้ยการเขา้พบพระองคคื์อผลและจุดประสงค์ของการด ารงอยู่
ของพวกเขา 

154.  จงสร้างและเทิดทูนบ้านสองหลังที่อยู่ ณ ต าแหน่งศักดิ์สิทธ์ิแฝด  และสถานที่อื่นๆ ซ่ึงเป็นที่ตั้งของ
บัลลงัก์ของพระผู้เป็นนายของเจ้า//133 
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พระบาฮาอุลลาห์ทรงบอกว่า “บ้านสองหลัง” คือบา้นของพระองค์ในแบกแดดซ่ึงพระองค์ให้ช่ือว่า 
“บ้านท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสุด”  และบา้นของพระบอ๊บในชีราซ  พระองคบ์ญัญติัใหบ้า้นทั้งสองหลงัเป็นสถานท่ีแสวง
บุญ (ดูค าถาม-ค าตอบ 29, 32 และหมายเหตุ 54) 

ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ อธิบายว่า “สถานท่ีอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของบัลลังก์ของพระผู้ เป็นนายของเจ้า”  
หมายถึงสถานท่ีต่างๆ ท่ีตวัตนของพระศาสดาของพระผูเ้ป็นเจา้เคยอาศยัอยู ่ พระบาฮาอุลลาห์ทรงกล่าวว่า 
“ประชาชนในพืน้ท่ีท่ีเป็นท่ีตั้งของสถานท่ีเหล่านั้น  สามารถเลือกอารักษ์แต่ละบ้าน” ท่ีพระองค์เคยอาศยั  
“หรือเลือกอารักษ์บ้านหลังใดหลังหน่ึง” (ค  าถาม-ค าตอบ 32)  สถาบนับาไฮทั้ งหลายได้ระบุสถานท่ี
ประวติัศาสตร์ไวจ้  านวนหน่ึงท่ีสัมพนัธ์กบัพระศาสดาแฝด  บนัทึกเป็นหลกัฐาน  และในท่ีท่ีเป็นไปไดก้็ถือ
ครองและปฏิสังขรณ์ 

155.  จงเอาใจใส่อย่าให้ส่ิงใดทีบ่ันทกึไว้ในคัมภีร์มายบัยั้งเจ้าไม่ให้เง่ียหูฟังคัมภีร์ทีม่ีชีวติเล่มนี/้/134 
“คัมภีร์” คือบนัทึกของพระวจนะท่ีพระศาสดาทั้งหลายของพระผูเ้ป็นเจา้เปิดเผย  “คัมภีร์ท่ีมีชีวิต” 

หมายถึงตวัตนของพระศาสดา 
วจนะเหล่าน้ีมีค าพาดพิงถึงค าแถลงของพระบอ๊บในคมัภีร์บายนัภาษาเปอร์เซียเก่ียวกบั “คัมภีร์ท่ีมีชีวิต” 

ซ่ึงพระองค์ระบุว่าเป็นพระผูซ่ึ้งพระผูเ้ป็นเจา้จะแสดงให้เห็นชดั  ในธรรมจารึกหน่ึงพระบาฮาอุลลาห์ทรง
กล่าววา่ : “คัมภีร์ของพระผู้เป็นเจ้าถกูส่งลงมาในรูปของชายหนุ่มผู้นี”้ 

ในวจนะตอนน้ีของอคัดสัและในยอ่หนา้ท่ี 168 ของอคัดสั  พระบาฮาอุลลาห์ทรงกล่าวถึงพระองคเ์องวา่
เป็น “คัมภีร์ท่ีมีชีวิต”  พระองคท์รงเตือน “สาวกของทุกศาสนา” มิให้แสวงหา “เหตุผลในคัมภีร์ศักด์ิสิทธ์ิ
ของพวกเขา” มาแยง้วาทะของ “คัมภีร์ท่ีมีชีวิต”  พระองค์ทรงตกัเตือนประชาชนอย่าให้ส่ิงท่ีบนัทึกไวใ้น 
“คัมภีร์” มาขวางกั้นพวกเขามิใหย้อมรับสถานะของพระองค ์ และยดึมัน่ส่ิงท่ีอยูใ่นการเปิดเผยพระธรรมคร้ัง
ใหม่น้ี 

156.  จากปากกาของพระผู้เสด็จน ามาก่อนเรา  เป็นการสรรเสริญการเปิดเผยพระธรรมนี้//135 
“การสรรเสริญ” ท่ีพระบาฮาอุลลาห์คดัมาในวรรคน้ี  มาจากคมัภีร์บายนัภาษาอาหรับ 

157.  “แท้จริงแล้วเกบเบรคือพระผู้ซ่ึงพระผู้เป็นเจ้าจะแสดงให้เห็นชัด  เมื่อใดก็ตามที่พระองค์เคลื่อนไหว  
เกบเบรกเ็คลือ่นไหว  จนกว่าพระองค์จะหยุดพกั”//137 

ส าหรับการอภิปรายเก่ียวกบัวจนะตอนน้ี  ดูหมายเหตุ 7 และ 8 

158.  เป็นส่ิงไม่ถูกกฎหมายที่จะสมรส  นอกจากสมรสกบัผู้ทีเ่ช่ือในคัมภีร์บายัน  หากชายหรือหญงิฝ่ายเดียว
ของคู่สมรสยอมรับศาสนานี ้ ทรัพย์สมบัติของเขาหรือเธอจะเป็นส่ิงไม่ถูกกฎหมายส าหรับอกีฝ่าย//139 

วรรคในคมัภีร์บายนัท่ีพระบาฮาอุลลาห์คดัมาน้ี  ดึงความสนใจของศาสนิกชนทั้งหลายมายงัการเสด็จมา
ของ “พระผูซ่ึ้งพระผูเ้ป็นเจา้จะแสดงให้เห็นชดั” ท่ีใกลเ้ขา้มาเต็มที  ขอ้ห้ามการสมรสกบัผูท่ี้ไม่ใช่บาบีและ
ขอ้ก าหนดท่ีว่า  ทรัพยส์มบติัของสามีหรือภรรยาท่ียอมรับศาสนาน้ี  ไม่สามารถตกทอดเป็นของคู่สมรสท่ี
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ไม่ใช่บาบีอยา่งถูกกฎหมาย  ถูกระงบัไวก่้อนอยา่งชดัแจง้โดยพระบอ๊บ  และต่อมาถูกยกเลิกไปโดยพระบาฮา
อุลลาห์ก่อนจะน ามาบงัคบัใช ้ ในการคดักฎน้ีมาพระบาฮาอุลลาห์ทรงช้ีใหเ้ห็นขอ้เทจ็จริงท่ีวา่  ในการเปิดเผย
กฎน้ี  พระบอ๊บทรงคาดการณ์ไวอ้ยา่งชดัเจนถึงความเป็นไปไดว้า่  ศาสนาของพระบาฮาอุลลาห์จะข้ึนมาโดด
เด่นก่อนศาสนาของพระบอ๊บเอง 

ใน God Passes By ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ ช้ีให้เห็นวา่  คมัภีร์บายนัคมัภีร์ “ควรไดรั้บการพิจารณาโดย
เบ้ืองตน้ว่าเป็นค าสรรเสริญพระศาสดาตามพนัธสัญญา  มากกว่าจะเป็นประมวลกฎและบทบญัญติั  ท่ีมุ่ง
หมายจะให้เป็นการน าทางท่ีถาวรส าหรับประชาชนในอนาคต”  ท่านกล่าวต่อไปว่า “ดว้ยกฎระเบียบและ
ขอ้บงัคบัท่ีวางไวอ้ยา่งเขม้งวด  ดว้ยหลกัธรรมปฏิวติัท่ีปลูกฝังและหมายจะปลุกนกับวชและประชาชนให้ต่ืน
ข้ึนจากความเซ่ืองซึมท่ีมีมานานเป็นยคุ  และกระทุง้สถาบนัต่างๆ ท่ีพน้สมยัและทุจริตให้ถึงตายทนัที  คมัภีร์
น้ีโดยอาศยัขอ้ก าหนดท่ีรุนแรง ไดป้ระกาศการมาถึงของยุคท่ีคาดการณ์ไว ้ ยุคท่ี ‘พระผูอ้อกหมายเรียกจะ
เรียกตวัมายงัธุรกิจท่ีเขม้งวด’  ยุคท่ีพระองคจ์ะ ‘ทลายส่ิงท่ีมีมาก่อนพระองค์  ดงัท่ีอคัรสาวกของพระผูเ้ป็น
เจา้ (พระโมฮัมหมดั) ไดท้ลายวถีิทางของบรรดาผูท่ี้มาก่อนพระองค’์ ” (ดูหมายเหตุ 109) 

159.  จุดปฐมของคัมภีร์บายนั//140 
สมญานามหน่ึงของพระบอ๊บ 

160.  แท้จริงแล้วไม่มีพระผู้เป็นเจ้าอืน่ใดนอกจากเรา//143 
ธรรมลิขิตบาไฮมีหลายวรรคท่ีอธิบายให้กระจ่างข้ึนเก่ียวกับธรรมชาติของพระศาสดา  และ

ความสัมพนัธ์ของพระศาสดากบัพระผูเ้ป็นเจา้  พระบาฮาอุลลาห์ทรงเน้นลกัษณะพิเศษเหนือธรรมดาของ
ความเป็นเจา้  พระองคท์รงอธิบายวา่ “เน่ืองด้วยไม่มีการส่ือสารโดยตรงท่ีสามารถเช่ือมต่อพระผู้ เป็นเจ้ากับ
สรรพโลกท่ีพระองค์สร้าง”  พระผูเ้ป็นเจา้ทรงบญัญติัว่า “ในทุกยุคและยุคศาสนาของพระผู้ เป็นเจ้า  ดวง
วิญญาณท่ีบริสุทธ์ิและไม่เปรอะเป้ือนจะถูกแสดงให้เห็นชัดในราชอาณาจักรของโลกและสวรรค์”  “ชีวิต
ลึกลับท่ีมาจากสวรรค์” น้ี  นัน่คือพระศาสดาของพระผูเ้ป็นเจา้  มีธรรมชาติของความเป็นมนุษยซ่ึ์งเก่ียวพนั
กบั “ธาตุ”  และธรรมชาติของวิญญาณท่ี “เกิดจากสสารของพระผู้ เป็นเจ้าเอง”  พระองค์ยงัได้รับการ
ประสาทดว้ย “สองสถานะ” : 

สถานะแรกซ่ึงสัมพันธ์กับสภาวะท่ีเป็นแก่นแท้ของพระองค์  แสดงถึงการเป็นพระผู้ ซ่ึงสุรเสียงของ
พระองค์คือสุรเสียงของพระผู้ เป็นเจ้าเอง...สถานะท่ีสองคือสถานะของความเป็นมนุษย์  ซ่ึงแสดงเป็น
ตัวอย่างได้โดยวจนะตอนนี้ : “เราเป็นเพียงมนุษย์เหมือนเจ้า”  “จงกล่าวว่า  ขอความสรรเสริญจงมีแด่
พระผู้เป็นนายของเรา!   เราเป็นมากกว่ามนุษย์หรืออัครสาวกหรือ?” 

พระบาฮาอุลลาห์ทรงยืนยนัด้วยว่า  ในอาณาจกัรของวิญญาณมี “เอกภาพท่ีแท้” ระหว่างพระศาสดา
ทั้งหมดของพระผูเ้ป็นเจา้  พระศาสดาทุกพระองค์ทรงเปิดเผย “ความงามของพระผู้ เป็นเจ้า”  ส าแดงพระ
นามและคุณลกัษณะทั้งหลายของพระองค์  และเปิดเผยพระธรรมของพระองคด์ว้ยวาทะ  ในแง่น้ีพระองค์
ทรงกล่าววา่ :  
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หากพระศาสดาองค์ใดของพระผู้ เป็นเจ้าประกาศว่า : “เราคือพระผู้ เป็นเจ้า”  แท้จริงแล้วพระองค์
ทรงตรัสความจริงอย่างไร้ข้อกังขา  เพราะเป็นท่ีสาธิตซ ้าแล้วซ ้าอีกว่า  การเปิดเผยพระธรรม  พระนาม
และคุณลักษณะท้ังหลายของพระผู้ เป็นเจ้า  ปรากฏขึน้ในโลกโดยการเปิดเผยพระธรรม  พระนามและ
คุณลักษณะท้ังหลายของพระศาสดา... 

แมพ้ระศาสดาทรงเปิดเผยพระนามและคุณลกัษณะทั้งหลายของพระผูเ้ป็นเจา้  และเป็นหนทางให้
มนุษยเ์ขา้ถึงความรู้เก่ียวกบัพระผูเ้ป็นเจา้และการเปิดเผยพระธรรมของพระองค ์ ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ กล่าววา่  
ไม่ควรถือวา่ “พระศาสดาคือสภาวะท่ีมองไม่เห็นนั้น  ซ่ึงเป็นสาระของความเป็นเจา้เอง”  เก่ียวกบัพระบาฮา
อุลลาห์  ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ เขียนว่า “ตวัตนของมนุษยท่ี์เป็นพาหนะของการเปิดเผยพระธรรมท่ีทรงพลานุ
ภาพ”  ไม่ควรถือวา่เป็นส่ิงเดียวกนักบั “สภาวะ” ของพระผูเ้ป็นเจา้ 

เก่ียวกบัสถานะท่ีพิเศษของพระบาฮาอุลลาห์และการเปิดเผยพระธรรมท่ียิ่งใหญ่ของพระองค ์ ท่านโชกิ 
เอฟเฟนดิ ยืนยนัว่า  ค  าพยากรณ์เก่ียวกบั “ยุคของพระผูเ้ป็นเจา้” ท่ีมีอยู่ในคมัภีร์ศกัด์ิสิทธ์ิของยุคศาสนา
ทั้งหลายในอดีต  บรรลุโดยการเสด็จมาของพระบาฮาอุลลาห์ : 

ส าหรับอิสราเอลพระองคคื์อร่างของ “พระบิดาผูท้รงอนนัต”์  “พระผูเ้ป็นนายแห่งกองทพัสวรรค”์ ท่ีเสด็จ
มา “กบันกับุญนบัหม่ืน”  ส าหรับคริสตจกัรพระองคคื์อพระคริสตท่ี์เสด็จกลบัมาของ “ในความรุ่งโรจน์
ของพระบิดา”  ส าหรับอิสลามนิกายชีอะห์พระองค์คือการกลบัมาของอิหม่ามฮุสเซน  ส าหรับอิสลาม
นิกายซุนนีพระองคคื์อการลงมาของ “พระวญิญาณของพระผูเ้ป็นเจา้” (พระเยซูคริสต)์  ส าหรับชาวโซโร
แอสเตรียนพระองค์คือชาห์บาหรอมตามพนัธสัญญา  ส าหรับชาวฮินดูพระองค์คือการกลบัมาจุติของ
พระกฤษณะ  ส าหรับชาวพุทธพระองคคื์อพระพุทธเจา้องคท่ี์หา้ 

พระบาฮาอุลลาห์ทรงพรรณนาสถานะของ “ความเป็นเจา้” ซ่ึงพระองคมี์เหมือนกบัพระศาสดาทั้งหมด
ของพระผูเ้ป็นเจา้วา่เป็น 

...สถานะท่ีผู้นั้นตายจากตนเองและมีชีวิตในพระผู้ เป็นเจ้า  เม่ือใดกต็ามท่ีเรากล่าวถึงความเป็นเจ้า  นั่นบ่ง
บอกถึงความหลุดจากอัตตาของเราเองโดยสมบูรณ์อย่างส้ินเชิง  นีคื้อสถานะท่ีเราไม่สามารถก าหนด
ความผาสุกหรือความยุ่งยากของเราเองได้  ไม่สามารถก าหนดชีวิตหรือการฟ้ืนชีพของเราได้ 

และเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งพระองคเ์องกบัพระผูเ้ป็นเจา้  พระองคใ์หก้ารยนืยนัวา่ : 

ข้าแต่พระผู้ เป็นเจ้า  เม่ือข้าพเจ้าตรองดูความสัมพันธ์ท่ีผูกข้าพเจ้าไว้กับพระองค์  ข้าพเจ้าใคร่จะประกาศ
ต่อทุกสรรพส่ิงว่า “แท้จริงแล้วเราคือพระผู้เป็นเจ้า”  และเม่ือข้าพเจ้าพิจารณาดูตัวเอง  ดูซิ  ข้าพเจ้าพบว่า
ตนเองหยาบย่ิงกว่าดินเหนียว!   

161.  การจ่ายซาคัท//146 
คัมภีร์โกรอ่านกล่าวถึงซาคัทว่าเป็นการกุศลท่ีผูกมัดชาวมุสลิมให้ท าเป็นประจ า  เ ม่ือถึงเวลา

แนวความคิดน้ีไดพ้ฒันาข้ึนมาเป็นรูปแบบของภาษีท าทาน  ท่ีเป็นขอ้บงัคบัให้มอบรายไดบ้างประเภทส่วน
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หน่ึงท่ีตายตวั  เม่ือรายไดน้ั้นเกินเพดานท่ีระบุไว ้  เพื่อบรรเทาทุกข์คนยากไร้  เพื่อจุดประสงคด์า้นการกุศล
ต่างๆ  และเพื่อช่วยเหลือศาสนาของพระผูเ้ป็นเจา้  เพดานท่ีได้รับการยกเวน้แตกต่างกนัตามแต่ละส้ินคา้  
และเปอร์เซ็นตข์องการจ่ายตามส่วนท่ีเกินเพดานท่ีประเมินไดก้็ต่างกนั 

พระบาฮาอุลลาห์ทรงกล่าวว่า  กฎบาไฮเก่ียวกับซาคทัถือตาม “ส่ิงท่ีเปิดเผยไว้ในคัมภีร์โกรอ่าน” 
(ค  าถาม-ค าตอบ 107)  เน่ืองดว้ยประเด็นต่างๆ เช่นเพดานท่ีไดรั้บการยกเวน้  ประเภทของรายไดท่ี้เก่ียวขอ้ง  
การจ่ายควรท าบ่อยแค่ไหน  อตัราการจ่ายซาคทัประเภทต่างๆ  ไม่ไดรั้บการกล่าวไวใ้นคมัภีร์โกรอ่าน  เร่ือง
เหล่าน้ีจะช้ีแจงโดยสภายุติธรรมสากลในอนาคต  ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ ระบุไวว้่า  ระหว่างท่ีรอการบญัญติั
เร่ืองดงักล่าว  ศาสนิกชนควรบริจาคใหก้องทุนบาไฮอยา่งสม ่าเสมอตามก าลงัทรัพยแ์ละความเป็นไปได ้

162.   เป็นส่ิงไม่ถูกกฎหมายทีจ่ะขอทาน  และเป็นทีห้่ามไม่ให้อะไรกบัคนขอทาน//147 
 ในธรรมจารึกหน่ึงพระอบัดุลบาฮาทรงอธิบายความหมายของของวจนะตอนน้ี  พระองคท์รงกล่าวว่า 

“การขอทานเป็นข้อห้าม  และการให้ผู้ ท่ีขอทานเป็นอาชีพก็เป็นข้อห้ามเช่นกัน”  พระองค์ทรงช้ีให้เห็น
เพิ่มเติมในธรรมจารึกเดียวกนัน้ีว่า “จุดหมายคือเพ่ือจะถอนรากของการขอทานให้หมดส้ิน  อย่างไรก็ตาม
หากบุคคลหน่ึงไม่สามารถหาเลีย้งชีพ  ทุกข์เขญ็เพราะความยากจนข้นแค้นหรือช่วยตัวเองไม่ได้  เม่ือนั้นเป็น
หน้าท่ีของผู้มั่งค่ังหรือตัวแทนท่ีจะจัดหาค่าใช้จ่ายรายเดือนให้เขายังชีพ...  ‘ตัวแทน’ นีห้มายถึงผู้แทนของ
ประชาชน  กล่าวคือ  สมาชิกสภายติุธรรม”     

ขอ้ห้ามไม่ให้ทานแก่ผูท่ี้ขอทาน  ไม่ไดห้้ามบุคคลหรือธรรมสภามิให้ยื่นความช่วยเหลือดา้นการเงิน
ให้แก่คนยากไร้และขดัสน  หรือจดัหาโอกาสให้พวกเขาไดพ้ฒันาทกัษะต่างๆ ท่ีจะช่วยให้พวกเขาสามารถ
หาเล้ียงชีพ (ดูหมายเหตุ 56) 

163.  ก่อนนี.้..เคยก าหนดค่าปรับ...ส าหรับผู้ทีเ่ป็นเหตุให้ผู้อืน่เศร้าใจ//148 
พระบาฮาอุลลาห์ทรงยกเลิกกฎของคมัภีร์บายนัภาษาเปอร์เซีย  เก่ียวกบัการจ่ายค่าปรับเป็นการชดเชย

ค่าเสียหายส าหรับการเป็นเหตุใหเ้พื่อนบา้นเศร้าใจ 

164.  พฤกษาศักดิ์สิทธ์ิ//148 
“พฤกษาศักด์ิสิทธ์ิ” หมายถึงซาดราตูร โมนทาฮา  ซ่ึงเป็น “พฤกษาท่ีสุดปลายทาง” (ดูหมายเหตุ 128)  

ในท่ีน้ีค  าน้ีใชเ้ป็นสัญลกัษณ์ท่ีหมายถึงพระบาฮาอุลลาห์ 

165.  จงสวดวจนะของพระผู้เป็นเจ้าทุกเช้าค ่า//149 
พระบาฮาอุลลาห์ทรงกล่าวว่า “ส่ิงท่ีจ าเป็น” พื้นฐานส าหรับการสวด “วจนะของพระผู้ เป็นเจ้า” คือ 

“ความกระตือรือร้นและความรัก” ของศาสนิกชนท่ีจะ “อ่านพระวจนะของพระผูเ้ป็นเจา้” (ค าถาม-ค าตอบ 
68) 

เก่ียวกบันิยามของ “วจนะของพระผู้ เป็นเจ้า” พระบาฮาอุลลาห์ทรงกล่าววา่น้ีหมายถึง “ทุกส่ิงท่ีส่งมา
จากนภาแห่งวาทะของพระผู้ เป็นเจ้า”  ในจดหมายฉบบัหน่ึงท่ีเขียนถึงศาสนิกชนคนหน่ึงในโลกตะวนัออก  
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ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ ช้ีแจงไวว้่าพจน์ “วจนะของพระผู้ เป็นเจ้า” ไม่รวมธรรมลิขิตของพระอบัดุลบาฮา  
ท านองเดียวกนัท่านระบุวา่พจน์น้ีไม่ไดห้มายถึงธรรมลิขิตของท่านดว้ย 

166.  เจ้าได้รับบัญชาให้เปลีย่นเคร่ืองตกแต่งบ้านทุกสิบเก้าปี//151 
พระบาฮาอุลลาห์ทรงยืนยนัค าบญัชาในคมัภีร์บายนัภาษาอาหรับเก่ียวกบัการเปล่ียนเคร่ืองตกแต่งบา้น

ทุกสิบเกา้ปี  โดยมีขอ้แมว้่าผูน้ั้นสามารถท าได ้ พระอบัดุลบาฮาน าบทบญัญติัน้ีมาสัมพนัธ์กบัการส่งเสริม
ความเกล้ียงเกลาและความสะอาด  พระองคท์รงอธิบายว่าจุดประสงคข์องกฎน้ีคือ  คนเราควรเปล่ียนเคร่ือง
ตกแต่งท่ีเก่าแลว้  หมดความเงางามและให้ความรู้สึกน่าขยะแขยง  กฎน้ีไม่ใชก้บัส่ิงท่ีหายากหรือของมีค่า  
โบราณวตัถุหรือเพชรพลอย 

167.  จงล้างเท้าของเจ้า//152 
ศาสนิกชนถูกเค่ียวเข็ญในคีตาบีอคัดสัให้อาบน ้ าเป็นประจ า  ใส่เส้ือผา้ท่ีสะอาด  และให้เป็นสาระแห่ง

ความสะอาดและความเกล้ียงเกลา  ประมวลกฎอย่างย่อ ตอน 4 ง. 3 ผ. 1-7 สรุปยอ่ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวเน่ือง  ใน
เร่ืองของการลา้งเทา้  พระบาฮาอุลลาห์ทรงกล่าววา่  เป็นการดีกวา่ท่ีจะใชน้ ้าอุ่น  อยา่งไรก็ตามการลา้งดว้ยน ้ า
เยน็ก็เป็นท่ีอนุญาต (ค าถาม-ค าตอบ 97) 

168.  เจ้าถูกห้ามไม่ให้ใช้มุข  ใครที่ปราถนาจะสวดวจนะของพระผู้เป็นนายต่อเจ้า  ขอให้เขาน่ังบนเก้าอีบ้น
เวท/ี/154 

ขอ้ก าหนดเหล่าน้ีมีมาก่อนในคมัภีร์บายนัภาษาเปอร์เซีย  พระบ๊อบทรงห้ามการใชมุ้ขส าหรับการเทศน์
หรืออ่านพระธรรม  พระองคท์รงระบุวา่  เพื่อจะช่วยใหทุ้กคนสามารถไดย้ินพระวจนะของพระผูเ้ป็นเจา้  ให้
วางเกา้อ้ีส าหรับผูพ้ดูไวบ้นยกพื้น  แทนท่ีจะใชมุ้ข   

ในการวจิารณ์กฎขอ้น้ี  พระอบัดุลบาฮาและท่านโชกิ เอฟเฟนดิ บอกไวช้ดัเจนวา่  ในมาชเรโกล อซัการ์ 
(ซ่ึงการเทศน์เป็นขอ้หา้ม  และใหอ่้านไดเ้ฉพาะวจนะของคมัภีร์ศกัด์ิสิทธ์ิเท่านั้น)  ผูอ่้านอาจยืนหรือนัง่  และ
หากจ าเป็นตอ้งให้ไดย้ินดีข้ึน  ก็อาจใช้ยกพื้นต ่าๆ ท่ีเคล่ือนยา้ยได ้ แต่ไม่อนุญาตให้ใชมุ้ข  ในกรณีของการ
ชุมนุมในสถานท่ีท่ีไม่ใช่มาชเรโกล อซัการ์  เป็นท่ีอนุญาตใหผู้อ่้านหรือผูพู้ดนัง่หรือยืน  และให้อยูบ่นยกพื้น
ได ้ ในธรรมจารึกหน่ึงเม่ือกล่าวซ ้ าถึงขอ้หา้มการใชมุ้ขไม่วา่ท่ีใด  พระอบัดุลบาฮาทรงเนน้วา่  เม่ือออกมาพูด
ในท่ีชุมนุม  บาไฮควรพดูดว้ยท่าทีของความถ่อมตวัเป็นท่ีสุดและปล่อยวางจากอตัตา 

169.  การพนัน//155 
กิจกรรมอะไรบา้งท่ีอยูใ่นขอ้ห้ามน้ีไม่ไดก้ล่าวไวใ้นธรรมลิขิตของพระบาฮาอุลลาห์  ตามท่ีพระอบัดุล

บาฮาและและท่านโชกิ เอฟเฟนดิ ระบุไว ้ สภายุติธรรมสากลจะเป็นผูร้ะบุรายละเอียดของขอ้ห้ามน้ี  ในการ
ตอบค าถามวา่  สลากกินแบ่ง  การพนนัในเร่ืองต่างๆ เช่นมา้แข่งและฟุตบอล  บิงโก  และท่ีคลา้ยกนั  รวมอยู่
ในขอ้ห้ามการพนนัหรือไม่  สภายุติธรรมสากลไดร้ะบุวา่  น้ีเป็นเร่ืองท่ีจะไดรั้บการพิจารณาในรายละเอียด
ในอนาคต  ระหว่างน้ีธรรมสภาและบุคคลไดรั้บค าแนะน าให้อยา่ท าเร่ืองน้ีให้เป็นปัญหา  และให้อยูท่ี่มโน
ธรรมของศาสนิกชนแต่ละคน 
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สภายุติธรรมสากลไดว้ินิจฉัยว่า  เป็นส่ิงไม่เหมาะสมท่ีจะเพิ่มเงินทุนของศาสนาโดยใช้สลากกินแบ่ง  
สลากกินรวบและเกมเส่ียงโชค 

170.  การเสพย์ฝ่ิน...สารใดๆ ทีท่ าให้จิตใจเฉ่ือยชาและเซ่ืองซึม//155 
ขอ้หา้มการใชฝ่ิ้นน้ีพระบาฮาอุลลาห์ทรงกล่าวซ ้ าอีกในยอ่หนา้สุดทา้ยของคีตาบีอคัดสั  เก่ียวกบัเร่ืองน้ี

ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ กล่าวว่า  เง่ือนไขหน่ึงส าหรับ “ชีวิตท่ีบริสุทธ์ิและมีธรรม” คือ “การละเวน้...ฝ่ิน  และ
ยาเสพยติ์ดท่ีคลา้ยกนัโดยส้ินเชิง”  เฮโรอีน  hashish  และสารอ่ืนๆ ท่ีสกดัมาจาก cannabis เช่น  กญัชา  อีก
ทั้งสารหลอนประสาทต่างๆ เช่น LSD, peyote และสารท่ีคลา้ยกนั  ถือวา่อยูใ่นขอ้หา้มน้ี 

พระอบัดุลบาฮาทรงลิขิตไวว้า่ :  

ในเร่ืองของฝ่ิน  ฝ่ินนั้นน่าขยะแขยงและถกูสาป  พระผู้ เป็นเจ้าทรงคุ้มครองเราให้พ้นจากการลงโทษ
ท่ีพระองค์ใช้ลงโทษผู้ เสพย์  ตามพระธรรมท่ีชัดแจ้งในคัมภีร์ท่ีศักด์ิสิทธ์ิท่ีสุด  ฝ่ินเป็นท่ีห้าม  และการ
เสพย์ฝ่ินถูกประณามเตม็ท่ี  เหตุผลแสดงให้เห็นว่า  การสูบฝ่ินคือวิกลจริตชนิดหน่ึง  และประสบการณ์
ยืนยันว่า  ผู้ เสพย์ฝ่ินถูกตัดขาดจากความเป็นมนุษย์โดยส้ินเชิง  ขอพระผู้ เป็นเจ้าทรงคุ้มครองทุกคนมิให้
กระท าส่ิงท่ีน่าแขยงนี้  ซ่ึงเป็นการกระท าท่ีท าลายรากฐานของความเป็นมนุษย์  และท าให้ผู้ เสพย์
ส้ินเนือ้ประดาตัวตลอดไป  เพราะฝ่ินเกาะติดวิญญาณจนมโนธรรมของผู้ เสพย์ตาย   ปัญญาของเขาเลอะ
เลือน  การรับรู้ของเขาเส่ือมถอย  ฝ่ินเปล่ียนคนมีชีวิตเป็นคนตาย  ดับความร้อนตามธรรมชาติในร่างกาย  
ไม่มีภัยใดท่ีร้ายแรงกว่าฝ่ินท่ีนึกคิดได้  โชคดีส าหรับผู้ ท่ีไม่เคยแม้แต่พูดช่ือของฝ่ิน  เช่นนั้นแล้วคิดดูซิว่า
ผู้ เสพย์ฝ่ินนั้นน่าสมเพชเพียงไร 

ดูกร  พวกเจ้าคนรักท้ังหลายของพระผู้ เป็นเจ้า!  ในวัฏจักรของพระผู้ เป็นเจ้าผู้ทรงมหิทธานุภาพนี ้ 
ความรุนแรงและการใช้ก าลัง  การจ ากัดอิสรภาพและการกดข่ี  ล้วนถูกประณาม  อย่างไรก็ตาม การ
ป้องกันการเสพย์ฝ่ินไม่ว่าจะโดยวิธีใดต้องเป็นข้อบังคับ  เพ่ือว่ามนุษยชาติจะได้รับการปลดปล่อยจาก
โรคห่าท่ีร้ายแรงท่ีสุดนี ้ ไม่เช่นนั้นแล้วความยุ่งยากและทุกขเวทนาจะบังเกิดกับผู้ใดกต็ามท่ีบกพร่องใน
หน้าท่ีท่ีมีต่อพระผู้ เป็นนายของเขา 

ในธรรมจารึกหน่ึงพระอบัดุลบาฮาทรงกล่าวเก่ียวกบัฝ่ินวา่ : “ผู้เสพย์  ผู้ ซ้ือและผู้ขาย  ล้วนถูกพรากจาก
ความอารีและกรุณาธิคุณของพระผู้เป็นเจ้า”  

ในอีกธรรมจารึกหน่ึงพระอบัดุลบาฮาทรงลิขิตวา่ : 

เก่ียวกับ hashish เจ้าได้ชี้ให้เห็นว่า  ชาวเปอร์เซียบางคนเสพย์จนติดเป็นนิสัย  พระผู้ เป็นเจ้าผู้ทรง
กรุณา!  นีคื้อส่ิงมึนเมาท่ีร้ายท่ีสุด  และเป็นข้อห้ามท่ีเปิดเผยไว้อย่างชัดแจ้งมิให้เสพย์ส่ิงนี ้ การเสพย์ส่ิงนี้
ท าให้ความคิดเส่ือมและวิญญาณเซ่ืองซึม  เป็นไปได้อย่างไรท่ีใครจะแสวงหาผลไม้จากต้นไม้นรก   และ
เม่ือทานผลไม้นีแ้ล้วกถ็กูชักน าให้แสดงคุณสมบัติของอสูรกายออกมา?  เป็นไปได้อย่างไรท่ีใครจะเสพย์
ยาต้องห้ามนี ้ และดังนีพ้รากตนเองพระพรของพระผู้ทรงปรานี? 
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อัลกอฮอล์เผาผลาญจิตใจและพาให้มนุษย์กระท าส่ิงท่ีเบาปัญญา  แต่ฝ่ินซ่ึงเป็นผลไม้ท่ีน่าขยะแขยง
จากต้นไม้นรก  และ hashish ท่ีออกฤทธ์ินี ้ ดับปัญญา  ท าให้จิตเยน็ชา  วิญญาณกระด้าง  ร่างกายสูญ
เปล่า  และทิง้มนุษย์ให้คับข้องใจและหลงทาง 

ควรสังเกตุวา่ขอ้หา้มการใชส้ารเสพยติ์ดบางกลุ่มขา้งบนน้ี  ไม่ไดห้า้มการใชเ้ม่ือแพทยท่ี์มีคุณวุฒิสั่งเป็น
ส่วนหน่ึงของการรักษาทางการแพทย ์

171.  “ความลกึลบัของการย้อนกลบัทีย่ิง่ใหญ่ในสัญลกัษณ์ของพระผู้ทรงเป็นประมุข”//157 
เชด อาหมดัเด อาซาอี(ค.ศ.1753-1831) ซ่ึงเป็นผูก่้อตั้งส านกัเชค  และเป็นคนแรกของ “ดวงดาวแฝดท่ี

น ามาก่อนการมาถึงของศาสนาของพระบอ๊บ”  ไดพ้ยากรณ์วา่  เม่ือพระศาสดาตามพนัธสัญญามาปรากฏ  ทุก
ส่ิงจะยอ้นกลบั  ล าดบัสุดทา้ยจะเป็นล าดบัแรก  ล าดบัแรกจะเป็นล าดบัสุดทา้ย  ในธรรมจารึกหน่ึงพระบาฮา
อุลลาห์ทรงกล่าวถึง “สัญลักษณ์และการพาดพิง” ของ “ความลึกลับของการย้อนกลับท่ีย่ิงใหญ่ในสัญลักษณ์
ของพระผู้ทรงเป็นประมขุ”  พระองคท์รงกล่าววา่ : “โดยการย้อนกลับนีพ้ระองค์ได้ท าให้ผู้สูงส่งกลับตกต า่  
และผู้ตกต า่กลับสูงส่ง”  และพระองค์ทรงระลึกว่า “ในสมยัของพระเยซู  บรรดาผู้ ท่ีดีเด่นด้วยวิชา  บุคคลท่ีมี
ความรู้และมีศาสนา  คือผู้ ท่ีปฏิเสธพระองค์  ขณะท่ีชาวประมงท่ีถ่อมตนรีบเข้าไปยังอาณาจักรสวรรค์” (ดู
หมายเหตุ 172)  ส าหรับขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัเชด อาหมดัเด อาซาอี ดู The Dawn-Breakers, chapters 1 

and 10 

172.  “เลขหก” ทีเ่กดิขึน้มาโดย “อเลฟตั้งตรง”//157 

ในขอ้เขียนของเชด อาหมดัเด อาซาอี  เขาเน้นอกัษรอาหรับ “วอฟ” เป็นอย่างยิ่ง  ใน The Dawn 

Breakers นาบิลกล่าวว่าอกัษรน้ี “เป็นสัญลกัษณ์ส าหรับพระบ๊อบท่ีบ่งบอกการมาถึงของวฏัจกัรใหม่ของ
การเปิดเผยพระธรรม  และนบัแต่นั้นมาพระบาฮาอุลลาห์ทรงกล่าวถึงในคีตาบีอคัดสัไวใ้นวรรคต่างๆ เช่น 
‘ความลึกลับของการย้อนกลับท่ีย่ิงใหญ่’ และ ‘สัญลักษณ์ของพระผู้ทรงเป็นประมขุ’ ” 

ช่ือส าหรับอกัษร “วอฟ” ประกอบดว้ยอกัษรสามตวั : วอฟ  อเลฟ  วอฟ  เม่ือนบัตามระบบอบัจดั  ค่า
ตวัเลขของแต่ละอกัษรน้ีคือ 6, 1, 6 ตามล าดบั  ในจดหมายฉบบัหน่ึงท่ีเขียนในนามของท่านโชกิ เอฟเฟนดิ 
ถึงศาสนิกชนทั้งหลายในโลกตะวนัออก  ท่านตีความวจนะตอนน้ีของอคัดสัเอาไว ้ ท่านกล่าววา่ “อาลีฟตั้ง
ตรง” หมายถึงการเสด็จมาของพระบ๊อบ  อกัษรแรกท่ีมีค่าเท่ากบัหกซ่ึงมาก่อนอาลีฟ  คือสัญลกัษณ์ของยุค
ศาสนาและพระศาสดาทั้งหลายท่ีมาก่อนพระบ๊อบ  ขณะท่ีอกัษรตวัท่ีสามซ่ึงมีค่าตวัเลขเท่ากบัหกเหมือนกนั  
หมายถึงการเปิดเผยพระธรรมคร้ังยิง่ใหญ่ท่ีสุดของพระบาฮาอุลลาห์  ซ่ึงถูกแสดงให้เห็นชดัหลงัจากอาลีฟ 

173.  เป็นข้อห้ามไม่ให้เจ้าพกอาวุธนอกจากว่าจ าเป็น//159 
  พระบาฮาอุลลาห์ทรงยืนยนัค าบญัชาท่ีอยูใ่นคมัภีร์บายนั  ซ่ึงถือวา่การพกอาวุธเป็นส่ิงไม่ถูกกฎหมาย

นอกจากวา่จ าเป็น  ในเร่ืองของสภาพแวดลอ้มท่ีการถืออาวุธอาจ “จ าเป็น” ส าหรับบุคคล  พระอบัดุลบาฮา
ทรงให้อนุญาตศาสนิกชนคนหน่ึงเพื่อป้องกนัตวัเองในสภาพแวดลอ้มท่ีอนัตราย  ในจดหมายฉบบัหน่ึงท่ี
เขียนในนามของท่านโชกิ เอฟเฟนดิ  ท่านระบุว่าในกรณีฉุกเฉินท่ีไม่มีอ านาจของกฎหมายใกล้พอให้ขอ
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ความช่วยเหลือได ้ บาไฮมีเหตุผลสมควรท่ีจะป้องกนัชีวิตตนเอง  มีสถานการณ์อ่ืนๆ อีกท่ีจ าเป็นจะตอ้งมี
อาวุธและใช้อาวุธได้อย่างชอบดว้ยกฎหมาย  ตวัอย่างเช่น  ในประเทศต่างๆ ท่ีประชาชนล่าสัตวเ์พื่อเป็น
อาหารและเคร่ืองนุ่งห่ม  และในกีฬาต่างๆ เช่น  ยงิธนู  ยงิปืนและฟันดาบ 

ในระดบัของสังคม  หลกัการของความสวสัดิภาพร่วมกนัท่ีพระบาฮาอุลลาห์แถลงไว ้(ดู Gleanings 

from the Writings of Baha’u’llah, CXVII) และท่านโชกิ เอฟเฟนดิ อธิบายให้ละเอียดข้ึน (ดูจดหมาย
ของท่านศาสนภิบาลใน The World Order of Baha’u’llah) มิไดใ้หย้กเลิกการใชก้ าลงั  แต่บญัญติั “ระบบ
ท่ีกองก าลงัถูกเปล่ียนเป็นผูรั้บใช้ความยุติธรรม”  ซ่ึงก าหนดให้มีกองก าลงัรักษาความสงบนานาชาติท่ี “จะ
ปกป้องเอกภาพของสหพนัธรัฐทั้งหมด”  ในธรรมจารึกเบชาราท  พระบาฮาอุลลาห์แสดงความหวงัว่า 
“อาวธุท่ีใช้ท าสงครามกันท่ัวโลกจะถกูเปล่ียนเป็นเคร่ืองมือส าหรับการปฏิสังขรณ์  และความขัดแย้งและการ
ต่อสู้จะถกูขจัดไปจากหมู่มนุษย์”  

ในอีกธรรมจารึกหน่ึงพระบาฮาอุลลาห์ทรงเน้นความส าคญัของไมตรีจิตกบัศาสนิกชนของทุกศาสนา  
พระองคท์รงกล่าวดว้ยวา่ “กฎของการท าสงครามศักด์ิสิทธ์ิถกูลบออกไปจากคัมภีร์แล้ว” 

174.  และอนุญาตให้เจ้าแต่งกายด้วยผ้าไหม//159 
ตามวิธีปฏิบติัของอิสลาม  การใส่ผา้ไหมโดยทัว่ไปแล้วเป็นข้อห้ามส าหรับผูช้าย  เวน้แต่เวลาท่ีท า

สงครามศกัด์ิสิทธ์ิ  ขอ้หา้มน้ีซ่ึงไม่ไดอิ้งกบัวจนะในคมัภีร์โกรอ่าน  ถูกยกเลิกโดยพระบอ๊บ 

175.  พระผู้เป็นนายทรงยกเลกิข้อจ ากดัเมื่อก่อนเกีย่วกบัเส้ือผ้าและการตัดแต่งเครา//159 
กฎระเบียบมากมายเก่ียวกบัการแต่งกายมีจุดก าเนิดมาจากกฎและธรรมเนียมปฏิบติัของศาสนาต่างๆ 

ของโลก  ตวัอยา่งเช่น  นกับวชนิกายชีอะห์ใชผ้า้โผกศีรษะและเส้ือคลุมท่ีมีลกัษณะเฉพาะตวั  และคร้ังหน่ึง
เคยห้ามประชาชนไม่ให้ใช้เคร่ืองแต่งกายของชาวยุโรป  ดว้ยปรารถนาจะเอาอย่างธรรมเนียมของศาสนทูต  
วธีิปฏิบติัของชาวมุสลิมไดเ้ติมขอ้จ ากดัจ านวนหน่ึงเขา้มาเก่ียวกบัการเล็มหนวดและความยาวของเครา 

พระบาฮาอุลลาห์ทรงยกเลิกขอ้จ ากดัดงักล่าวเก่ียวกบัเคร่ืองแต่งกายและเครา  พระองค์ให้เร่ืองเหล่าน้ีอยู่
ท่ี “วิจารณญาณ” ของแต่ละบุคคล  และในเวลาเดียวกนัก็ทรงขอศาสนิกชนทั้งหลายไม่ให้กา้วล่วงขอบเขต
ของความเหมาะสม  และใหพ้อประมาณในทุกอยา่งท่ีเก่ียวกบัเคร่ืองแต่งกาย 

176   ดูกร  ดินแดนแห่งคาฟและรา//164 
คาฟและราคืออกัษรสองตวัแรกท่ีออกเสียงของค าว่าเคอร์มาน  ซ่ึงเป็นช่ือของเมืองและมณฑลหน่ึงใน

อิหร่าน 

177.  เรามองเห็นส่ิงทีแ่พร่กระจายมาจากเจ้าอย่างลบัๆ และเงียบๆ//164 
วรรคน้ีหมายถึงอุบายของกลุ่มอาซาลี  ซ่ึงเป็นสาวกของมีร์ซา ยาห์ยา (ดูหมายเหตุ 190) และสัมพนัธ์กบั

เมืองเคอร์มาน  บุคคลเหล่าน้ีรวมถึงมุลลา จาฟาร์  ลูกชายของเขาคือเชค อาหมดัเด รูฮี และมีร์ซา ออกา ข่าเน
เคอร์มานี (ทั้งสองเป็นลูกเขยของมีร์ซา ยาห์ยา) และมีร์ซา อาหมดัเด เคอร์มานี  พวกเขาไม่เพียงพยายามบ่อน
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ท าลายศาสนาเท่านั้น  แต่ยงัเขา้ไปพวัพนักบัอุบายทางการเมือง  ซ่ึงลงเอยท่ีการลอบสังหารกษตัริยน์าเซอเร 
ดนี ชาห์ 

178.  จงระลกึถึงเชคทีม่ีช่ือว่าโมฮัมหมัด  ฮาซาน//166 
เชค โมฮมัหมดั ฮาซาน ซ่ึงเป็นหน่ึงในผูส้นบัสนุนแนวหนา้ของศาสนาอิสลามนิกายชีอะห์  ไดป้ฏิเสธ

พระบ๊อบ  เขาเป็นผูป้ระพนัธ์ขอ้เขียนมากมายเก่ียวกบัธรรมศาสตร์ของชีอะห์  และมีรายงานวา่เขาเสียชีวิต
ราวปี ค.ศ.1850  

ใน The Dawn Breakers นาบิลพรรณนาถึงการเผชิญหนา้กนัท่ีนาจาฟระหวา่งมุลลา อาลีเย บาสทามี 
ซ่ึงเป็นอกัษรแห่งการมีชีวติคนหน่ึง  กบัเชค โมฮมัหมดั ฮาซาน  ระหวา่งท่ีพบกนัมุลลา อาลี ประกาศถึงการ
ปรากฏองคข์องพระบอ๊บ  และยกยอ่งอ านาจของการเปิดเผยพระธรรมของพระองค ์ มุลลา อาลี ถูกประณาม
วา่เป็นคนนอกรีตทนัทีโดยฝีมือของเชคผูน้ี้  และถูกขบัไล่ออกไปจากท่ีชุมนุม  เขาถูกน าตวัข้ึนศาล  ถูกส่งตวั
ไปยงัอิสตนับูล  และใหท้ างานหนกั 

179.   ผู้ร่อนข้าวสาลแีละข้าวบาเลย์//166 
 น้ีหมายถึงมุลลา โมฮมัหมดั จาฟาร์ กานดมพคัคน ซ่ึงเป็นคนแรกในอิสฟาฮนัท่ียอมรับศาสนาของพระ

บอ๊บ  เขาไดรั้บการกล่าวถึงในคมัภีร์บายนัภาษาเปอร์เซีย  และไดรั้บการสรรเสริญวา่เป็นผูท่ี้ “สวมเส้ือคลุม
แห่งความเป็นสาวก”  ใน The Dawn Breakers นาบิลพรรณนาการยอมรับธรรมสารโดยบริบูรณ์ของ “ผู ้
ร่อนขา้สาลี”  และการแสดงตวัสนบัสนุนการเปิดเผยพระธรรมคร้ังใหม่อย่างกระตือรือร้นของเขา  เขาเขา้
ร่วมกลุ่มผูป้กป้องการโจมตีป้อมเชค ทาบาซี  และเสียชีวติระหวา่งท่ีถูกลอ้มกรอบคร้ังนั้น  

180.  จงเอาใจใส่อย่าให้ค าว่า “ศาสนทูต” มากั้นเจ้าจากการประกาศทีย่ิง่ใหญ่ทีสุ่ดนี/้/167 
พระบาฮาอุลลาห์ทรงเตือนประชาชน “ผู้หยั่งเห็น” อยา่ยอมให้การตีความคมัภีร์ศกัด์ิสิทธ์ิของพวกเขา

มาขวางกั้นมิให้ยอมรับพระศาสดาของพระผูเ้ป็นเจา้  ดว้ยความศรัทธาในพระผูก่้อตั้งศาสนาสาวกทั้งหลาย
ของแต่ละศาสนามีแนวโนม้ท่ีจะมองว่า  การเปิดเผยพระธรรมของพระศาสดาของตนคือพระวจนะสุดทา้ย
ของพระผูเ้ป็นเจา้  และปฏิเสธความเป็นไปได้ท่ีจะมีศาสนทูตมาปรากฏอีก  ส่ิงน้ีเกิดข้ึนแล้วในกรณีของ
ศาสนายิว  ศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลาม  พระบาฮาอุลลาห์ปฏิเสธความน่าเช่ือถือของแนวความคิด
เก่ียวกบัความเป็นสุดทา้ยน้ี  ทั้งยคุศาสนาทั้งหลายในอดีตและยุคศาสนาของพระองคเ์อง  เก่ียวกบัชาวมุสลิม
พระองคท์รงลิขิตไวใ้นคีตาบีอีคานวา่ “ประชาชนแห่งคัมภีร์โกรอ่าน...ได้ยอมให้ค าว่า ‘ตราประทับของศา
สนทูต’ มาบังตาของตน”  “มาบดบังความเข้าใจของตน  และพรากตนจากกรุณาธิคุณของพระพรอเนก
อนันต์ของพระองค์”  พระองคท์รงยืนยนัวา่ “เร่ืองนี.้..ได้เป็นบททดสอบท่ีเจ็บปวดส าหรับมวลมนุษยชาติ”  
และทรงเศร้าโศกต่อชะตาของ “บรรดาผู้ ท่ียึดติดวจนะเหล่านีแ้ล้วไม่เช่ือในพระผู้ เปิดเผยท่ีแท้จริงของพวก
เขา”  พระบอ๊บทรงกล่าวถึงเร่ืองเดียวกนัน้ีเม่ือพระองคเ์ตือนวา่ : “อย่าให้ช่ือต่างๆ มาเป็นม่านปิดกั้นเจ้าจาก
พระผู้เป็นนายของพวกเขา  แม้แต่ช่ือศาสนทูต  เพราะช่ือดังกล่าวเป็นเพียงส่ิงท่ีถูกสร้างขึน้มาโดยวาทะของ
พระองค์” 
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181.  การกล่าวถึง “การรักษาการ” มาขวางกั้นเจ้าจากอธิปไตยของพระผู้รักษาการพระผู้เป็นเจ้า//167 
 ค  าท่ีแปลในท่ีน้ีวา่ “การรักษาการ” ในตน้ฉบบัภาษาอาหรับคือ “วิลายาท” ซ่ึงมีความหมายหลายอยา่ง

รวมทั้ง “การรักษาการ”  “การอภิบาล”  “การคุม้ครอง” และ “การสืบทอด”  ค าน้ีใชใ้นความสัมพนัธ์กบัพระ
ผูเ้ป็นเจา้  กบัพระศาสดาของพระองค ์ หรือกบัผูท่ี้ไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นผูสื้บทอดต่อจากพระศาสดา 

ในวจนะตอนน้ีของอคัดสั  พระบาฮาอุลลาห์ทรงเตือนอยา่ให้แนวความคิดดงักล่าวมาปิดตาจนมองไม่
เห็น “อธิปไตย” ของพระศาสดาของพระผูเ้ป็นเจา้องคใ์หม่  ซ่ึงเป็น “ผู้รักษาการพระผู้เป็นเจ้า” ท่ีแทจ้ริง 

182.   จงระลกึถึงการิม//170 
ฮาจี มีร์ซา โมฮมัหมดั การิม คาเน เคอร์มานี (ราวปี ค.ศ.1810-1873) คือผูท่ี้แต่งตั้งตวัเองเป็นผูน้ าของ

ชุมชนเชคหลงัจากการตายของซียดิ คาเซม  ซ่ึงเป็นผูท่ี้ไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นผูสื้บทอดต่อจากเชด อาหมดัเด  
อาซาอี (ดูหมายเหตุ 171 และ 172)  เขาอุทิศตนส่งเสริมค าสอนของเชด อาหมดั  ความคิดเห็นท่ีเขาแสดง
ออกมาไดก้ลายเป็นเร่ืองใหโ้ตเ้ถียงกนัทั้งในหมู่ผูส้นบัสนุนเขาและเหล่าศตัรูเช่นกนั 

ไดรั้บการพิจารณาวา่เป็นผูแ้ก่วชิาแนวหนา้และเป็นนกัประพนัธ์ท่ีมีผลงานมากมายคนหน่ึงในสมยัของ
เขา  เขาแต่งหนงัสือและสารมากมายในสาขาวิชาต่างๆ ท่ีพฒันาข้ึนมาในเวลานั้น  เขาต่อตา้นทั้งพระบ๊อบ
และพระบาฮาอุลลาห์อยา่งแขง็ขนั  และใชบ้ทนิพนธ์ของเขาโจมตีพระบอ๊บและค าสอนของพระองค ์ ในคีตา
บีอีคาน  พระบาฮาอุลลาห์ประณามท านองและเน้ือหาของขอ้เขียนของเขา  และวิจารณ์ผลงานหน่ึงของเขา
เป็นพิเศษท่ีมีการพาดพิงถึงพระบ๊อบในทางลบ  ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ พรรณนาเขาว่า “เสแสร้งและ
ทะเยอทะยานจนเกินควร”  และพรรณนาว่าเขา “ได้โจมตีศาสนาใหม่และความเช่ือของศาสนาใหม่อย่าง
รุนแรง” อยา่งไร “ในบทนิพนธ์หน่ึงตามค าขอของกษตัริยช์าห์” 

183.  ดูกร  พวกเจ้าผู้รู้ในบาฮา//173 
พระบาฮาอุลลาห์ทรงสรรเสริญผูรู้้ในหมู่สาวกของพระองค ์ ในคมัภีร์แห่งพระปฏิญญาพระองคลิ์ขิตไว้

วา่ “พระพรจงมีแด่ผู้ปกครองและผู้ รู้ท้ังหลายในหมู่ประชาชนแห่งบาฮา”  ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ เขียนถึงค า
กล่าวน้ีวา่ :  

ในวฏัจกัรท่ีศกัด์ิสิทธ์ิน้ี “ผู้ รู้” คือพระหัตถ์ศาสนาของพระผูเ้ป็นเจา้  ครูและผูแ้พร่กระจายค าสอนของ
พระองคท่ี์ไม่ไดมี้ต าแหน่งเป็นพระหตัถศ์าสนาแต่ดีเด่นในงานการสอน  ส าหรับ “ผู้ปกครอง” น้ีหมายถึง
สมาชิกของสภายุติธรรมทอ้งถ่ิน  สภายุติธรรมแห่งชาติ  และสภายุติธรรมนานาชาติ  หน้าท่ีของแต่ละ
ดวงวญิญาณเหล่าน้ีจะถูกก าหนดในอนาคต 

พระหัตถ์ศาสนาของพระผูเ้ป็นเจา้คือบุคคลท่ีไดรั้บการแต่งตั้งโดยพระบาฮาอุลลาห์  และได้รับมอบ
ความรับผิดชอบเก่ียวกับหน้าท่ีต่างๆ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้าท่ีในการคุม้ครองและเผยแพร่ศาสนาของ
พระองค ์ ใน Memorials of the Faithful พระอบัดุลบาฮา  กล่าวถึงศาสนิกชนดีเด่นคนอ่ืนๆ ในฐานะพระ
หตัถ์ศาสนา  และในพระประสงคแ์ละพินยักรรมของพระองค์  พระองค์ทรงวางขอ้ก าหนดให้ท่านศาสนภิ
บาลแต่งตั้งพระหตัถ์ศาสนาดว้ยวิจารณญาณของท่าน  เร่ิมแรกท่านโชกิ เอฟเฟนดิ ไดเ้ล่ือนต าแหน่งศาสนิก
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ชนจ านวนหน่ึงหลงัจากท่ีเสียชีวติใหข้ึ้นเป็นพระหตัถศ์าสนา  และระหวา่งปีทา้ยๆ ของชีวิตท่านไดแ้ต่งตั้งศา
สนิกชนทั้งหมด 32 คนจากทุกทวปีใหด้ ารงต าแหน่งน้ี  ในช่วงเวลาหลงัจากการล่วงลบัไปของท่านโชกิ เอฟ
เฟนดิ ในปี ค.ศ.1957 จนถึงการเลือกตั้งสภายุติธรรมสากลในปี ค.ศ.1963  พระหัตถ์ศาสนาทั้งหลายคอย
ก ากบักิจการต่างๆ ของศาสนาในฐานะท่ีเป็นหวัหนา้ผูดู้แลสหพนัธรัฐแห่งโลกของพระบาฮาอุลลาห์ท่ียงัอยู่
ในครรภ์ (ดูหมายเหตุ 67)  ในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ.1964 สภายุติธรรมสากลวินิจฉัยว่า  ตนไม่สามารถ
บญัญติักฎใหมี้การแต่งตั้งพระหตัถศ์าสนาได ้ จึงใหมี้การสืบทอดหนา้ท่ีของพระหตัถ์ศาสนาในการคุม้ครอง
และเผยแพร่ศาสนาต่อไปในอนาคต  โดยการก่อตั้งคณะท่ีปรึกษาประจ าทวีป  และในปี ค.ศ.1973 โดยการ
สถาปนาศูนยก์ลางเผยแพร่นานาชาติ  ซ่ึงมีท่ีท าการอยูใ่นดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิ 

สภายติุธรรมสากลแต่งตั้งท่านท่ีปรึกษาเป็นสมาชิกของศูนยก์ลางเผยแพร่นานาชาติ  และท่านท่ีปรึกษา
ประจ าทวีป  สมาชิกของคณะอนุกรไดรั้บการแต่งตั้งโดยท่านท่ีปรึกษาประจ าทวีป  บุคคลทั้งหมดน้ีอยู่ใน
นิยามของ “ผูรู้้” ท่ีท่านโชกิ เอฟเฟนดิ ใหไ้วใ้นค าแถลงท่ีคดัมาขา้งบน 

184.  ส่ิงใดในคัมภีร์ทีเ่จ้าไม่เข้าใจให้เสนอไปยงัพระผู้ทีแ่ตกกิง่ออกมาจากตระกูลทีย่ิง่ใหญ่นี/้/174 
พระบาฮาอุลลาห์ทรงประสาทพระอบัดุลบาฮาดว้ยสิทธ์ิในการตีความธรมลิขิตศกัด์ิสิทธ์ิของพระองค ์

(ดูหมายเหตุ 145) 

185.  โรงเรียนแห่งความเป็นหน่ึงทีเ่หนือธรรมดา//175 
ในวจนะตอนน้ีและตอนต่างๆ ท่ีตามมา  พระบาฮาอุลลาห์เผชิญกบัเหตุผลหน่ึงท่ีบาบีบางคนปฏิเสธค า

กล่าวอา้งของพระองคว์า่  พระองคคื์อพระศาสดาตามพนัธสัญญาของคมัภีร์บายนั  การปฏิเสธของพวกเขาอิง
อยูก่บัธรรมจารึกหน่ึงท่ีพระบอ๊บตรัสต่อ “พระผูซ่ึ้งจะถูกแสดงใหเ้ห็นชดั”  ซ่ึงดา้นหลงัของธรรมจารึกน้ีพระ
บอ๊บลิขิตไวว้า่ : “ขอให้การมองของพระผู้ ซ่ึงพระผู้เป็นเจ้าจะแสดงให้เห็นชัด  ให้ความสว่างแก่จดหมายนีท่ี้
โรงเรียนประถม”  ธรรมจารึกน้ีไดรั้บการตีพิมพอ์ยูใ่น Selections from the Writings of the Bab 

บาบีเหล่าน้ียนืยนัวา่  เน่ืองดว้ยพระบาฮาอุลลาห์อายุมากกวา่พระบ๊อบสองปี  จึงเป็นไปไม่ไดท่ี้พระองค์
จะไดรั้บธรรมจารึกน้ี “ท่ีโรงเรียนประถม” 

พระบาฮาอุลลาห์ทรงอธิบาย ณ ท่ีน้ีว่า  ขอ้ความน้ีหมายถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในภพของวิญญาณท่ีอยู่
เหนือสภาวะของโลกน้ี 

186.  เรายอมรับวจนะของพระผู้เป็นเจ้า...ทีพ่ระองค์น าเสนอต่อเรา//175 
ในธรรมจารึกของพระองคท่ี์ตรัสต่อ “พระผูซ่ึ้งจะถูกแสดงให้เห็นชดั”  พระบ๊อบทรงพรรณนาคมัภีร์บา

ยนัวา่เป็นเคร่ืองบูชาจากพระองคใ์หแ้ก่พระบาฮาอุลลาห์ ดู Selections from the Writings of the Bab  

187.  ดูกร  ประชาชนแห่งคัมภีร์บายนั!//176 
หมายถึงสาวกทั้งหลายของพระบอ๊บ 

188.  ตัวอกัษร ‘จง’ และ ‘เป็น’ จะถูกเช่ือมและผูกไว้ด้วยกนั//177 
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ในจดหมายฉบบัต่างๆ ท่ีเขียนในนามของท่านโชกิ เอฟเฟนดิ  ท่านไดอ้ธิบายนยัส าคญัของ “ตัวอักษร 
‘จง’ และ ‘เป็น’” (แปลมาจาก B และ E ซ่ึงเม่ือสองตวัอกัษรน้ีมาเช่ือมกนัเป็น BE ในภาษาองักฤษมี
ความหมายวา่ “จงเป็น”) ซ่ึงท่านกล่าววา่ “หมายถึงอานุภาพสร้างสรรคข์องพระผูเ้ป็นเจา้  ซ่ึงโดยบญัชาของ
พระองค์ทุกส่ิงถูกบนัดาลข้ึนมา” และ “อานุภาพของพระศาสดาของพระผูเ้ป็นเจา้  ซ่ึงเป็นพลงัสร้างสรรค์
ทางธรรมท่ียิง่ใหญ่ของพระองค”์ 

ค าบญัชา BE (จงเป็น) ในภาษาอาหรับเดิมคือค าวา่ “คน” ซ่ึงประกอบดว้ยอกัษรสองตวัคือ “คาฟ” และ 
“นน”  และท่านโชกิ เอฟเฟนดิ แปลไวต้ามขา้งบนน้ี  ค  าน้ีใชใ้นคมัภีร์โกรอ่านเป็นบญัชาของพระผูเ้ป็นเจา้ท่ี
บนัดาลสรรพโลกข้ึนมา 

189.  ระบบโลกใหม่...นี/้/181 

ในคมัภีร์บายนัภาษาเปอร์เซีย  พระบอ๊บทรงกล่าววา่ : “ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ผู้ ท่ีจ้องมองระบบของ
พระบาฮาอุลลาห์  และขอบคุณพระผู้เป็นนาย  เพราะวางใจได้ว่าพระองค์จะถูกแสดงให้เห็นชัด  แท้จริงแล้ว
พระผู้ เป็นเจ้าประกาศิตส่ิงนีไ้ว้ในคัมภีร์บายันอย่างยกเลิกไม่ได้”  ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ ถือว่า “ระบบ” น้ีคือ
ระบบท่ีพระบาฮาอุลลาห์คาดการณ์ไวใ้นอนาคตในอคัดสั  ซ่ึงพระองคใ์ห้การยืนยนัอิทธิพลของระบบน้ีท่ีจะ
ปฏิวติัชีวติมนุษยชาติ  และทรงเปิดเผยกฎและหลกัธรรมท่ีใชก้ ากบัปฏิบติัการของระบบดงักล่าว 

ลกัษณะพิเศษของ “ระบบโลกใหม่” ไดรั้บการอธิบายไวใ้นธรรมลิขิตของพระบาฮาอุลลาห์และพระอบั
ดุลบาฮา  และในจดหมายหลายฉบบัของท่านโชกิ เอฟเฟนดิ และสภายุติธรรมสากล  สถาบนัต่างๆ ของ
ระบบบริหารบาไฮในปัจจุบนั  ซ่ึงประกอบกนัเป็น “รากฐาน” ของระบบโลกของพระบาฮาอุลลาห์  จะมีวุฒิ
ภาวะสูงข้ึนและมีววิฒันาการข้ึนมาเป็นสหพนัธรัฐแห่งโลกบาไฮ  ในแง่น้ีท่านโชกิ เอฟเฟนดิ ยืนยนัวา่  “เม่ือ
ส่วนประกอบและสถาบนัทั้งหลายของระบบซ่ึงเช่ือมโยงกนัอยู่เสมือนเป็นส่ิงมีชีวิตเดียวกนั  เร่ิมปฏิบติั
หน้าท่ีอย่างแข็งขนัและมีประสิทธิภาพ”  ระบบบริหารน้ี “จะสาธิตให้เห็นความสามารถของตนท่ีจะได้รับ
การพิจารณาว่าไม่ใช่เป็นเพียงนิวเคลียส  แต่เป็นแบบแผนของระบบโลกใหม่ ท่ีถูกก าหนดให้โอบอุ้ม
มนุษยชาติทั้งมวลเม่ือถึงก าหนดเวลา”  

ส าหรับขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัวิวฒันาการของระบบโลกใหม่น้ี  ให้ดูจดหมายของท่านโชกิ เอฟเฟนดิท่ี
ตีพิมพอ์ยูใ่น The World Order of Baha’u’llah 

190.  ดูกร  บ่อเกดิแห่งความวปิริต!//184 
น้ีหมายถึงมีร์ซา ยาห์ยา ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกักันในฐานะซบเฮ อาซัล (ยามเช้าแห่งนิรันดรกาล) และเป็น

น้องชายต่างมารดาของพระบาฮาอุลลาห์ท่ีลุกข้ึนต่อตา้นพระองค์และศาสนาของพระองค์  มีร์ซา ยาห์ยา 
ไดรั้บการเสนอช่ือโดยพระบ๊อบให้เป็นหัวหน้าชุมชนบาบีเพียงแต่ช่ือ  ระหวา่งรอการปรากฏองค์ของพระ
ศาสดาตามพนัธสัญญาท่ีใกลเ้ขา้มาเต็มที  โดยฝีมือของซียิด โมฮมัหมดั อิสฟาฮานี (ดูหมายเหตุ 192) มีร์ซา 
ยาห์ยา ทรยศต่อส่ิงท่ีพระบอ๊บฝากฝังไว ้ อา้งตนเป็นผูสื้บทอดศาสนาต่อจากพระบ๊อบ  วางอุบายต่อตา้นพระ
บาฮาอุลลาห์  และถึงกับพยายามให้พระองค์ถูกฆาตกรรม  เม่ือพระบาฮาอุลลาห์ประกาศพนัธกิจของ
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พระองคอ์ยา่งเป็นกิจจะลกัษณะต่อเขาในอเดรียโนเป้ิล  มีร์ซา ยาห์ยา ตอบโตโ้ดยถึงกบัอา้งตนเป็นผูท่ี้ไดรั้บ
การปิดเผยพระธรรมอิสระ  ค ากล่าวอา้งของเขาถูกทุกคนปฏิเสธในท่ีสุดยกเวน้เพียงไม่ก่ีคน  ซ่ึงกลายมาเป็น
ท่ีรู้จกักนัในฐานะอาซาลี (ดูหมายเหตุ 177)  เขาถูกท่านโชกิ เอฟเฟนดิ พรรณนาไวว้่าเป็น “ผูล้ะเมิดพระ
ปฏิญญาตวัยงของพระบอ๊บ” (ดู God Passes By, chapter X) 

191.  นึกดูว่าเราอุ้มชูเจ้าทั้งกลางวนักลางคืนอย่างไรเพือ่การรับใช้ศาสนา//184 
ใน God Passes By ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ กล่าวถึงขอ้เท็จจริงวา่  พระบาฮาอุลลาห์ซ่ึงอายุมากกวา่มีร์ซา 

ยาห์ยา สิบสามปี  ไดแ้นะน าและดูแลเขาตอนเร่ิมเป็นหนุ่มและเป็นผูใ้หญ่ 

192.  พระผู้เป็นเจ้าได้จับตัวผู้ทีพ่าเจ้าหลงทางไปแล้ว//184 
น้ีหมายถึงซียิด โมฮมัหมดั อิสฟาฮานี ซ่ึงท่านโชกิ เอฟเฟนดิ พรรณนาว่าเป็น “ซาตานแห่งการเปิดเผย

พระธรรมบาไฮ”  เขาเป็นผูท่ี้มีอุปนิสัยใจคอทุจริตและทะเยอทะยานสูง  เป็นผูช้กัน ามีร์ซา ยาห์ยาให้ต่อตา้น
พระบาฮาอุลลาห์  แลว้ให้อา้งตนเป็นพระศาสดาเสียเอง (ดูหมายเหตุ 190)  แมว้่าจะเป็นผูส้นบัสนุนมีร์ซา 
ยาห์ยา  แต่ซียิด โมฮมัหมดั กลบัถูกเนรเทศพร้อมกบัพระบาฮาอุลลาห์ไปยงัอคัคา  เขายงัคงก่อกวนและวาง
อุบายต่อต้านพระบาฮาอุลลาห์  ในการพรรณนาการตายของเขา  ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ เขียนไวใ้น God 

Passes By วา่ : 

ภยัคร้ังใหม่บดัน้ีคุกคามชีวิตของพระบาฮาอุลลาห์อย่างชดัเจน  แมว้่าพระองค์ทรงห้ามสาวกทั้งหลาย
อยา่งเขม้งวดในหลายโอกาส  ทั้งโดยวาจาและในธรรมลิขิต  ไม่ให้กระท าการแกเ้ผด็บรรดาผูท่ี้ก่อความ
ทุกขท์รมานใหแ้ก่พวกเขา  และทรงถึงกบัส่งตวัสาวกชาวอาหรับท่ีไม่รับผิดชอบคนหน่ึงกลบัไปยงัเบรุต  
เพราะเขาเตรียมการณ์แกแ้คน้ส าหรับการประทุษร้ายท่ีพระผูน้ าท่ีรักยิ่งของเขาไดท้นทุกข ์ แต่สหายเจ็ด
คนก็พยายามหาทางอยา่งลบัๆ และไดส้ังหารผูป้ระหตัประหารพวกเขาสามคน  ซ่ึงมีซียดิ โมฮมัหมดั และ
ออกา จาน อยูด่ว้ย 

ความอกสั่นขวญัหนีท่ีครอบง าชุมชนท่ีถูกกดข่ีอยูแ่ลว้นั้นสุดจะพรรณนา  พระบาฮาอุลลาห์ทรงกร้ิว
โกรธเป็นลน้พน้  ดงัน้ีพระองค์ทรงเปล่งอารมณ์ออกมาในธรรมจารึกท่ีเปิดเผยไม่นานหลงัจากการก่อ
ฆาตรกรรมน้ีวา่ “หากเรากล่าวถึงส่ิงท่ีบังเกิดแก่เรา  ท้องฟ้าจะถูกแยกออกและภูเขาจะทลาย”  พระองค์
ทรงลิขิตในอีกโอกาสหน่ึงว่า “การถูกกักขังท าร้ายเราไม่ได้  ส่ิงท่ีท าร้ายเราได้คือความประพฤติของ
บรรดาผู้ ท่ีรักเรา  อ้างว่ามีความสัมพันธ์กับเรา  แต่กระนั้นได้ท าส่ิงท่ีท าให้หัวใจและปากกาของเราต้อง
โอดครวญ” 

193.  จงเลอืกภาษาหน่ึง...จงเลอืกใช้พยญัชนะเดียวกนั//189 
พระบาฮาอุลลาห์ทรงบญัชาให้เลือกใชภ้าษาและพยญัชนะสากล  ธรรมลิขิตของพระองคค์าดการณ์ถึง

สองระยะในกระบวนการน้ี  ระยะแรกจะเป็นการเลือกภาษาท่ีมีอยูแ่ลว้หรือภาษาท่ีคิดข้ึนมาใหม่  แลว้น ามา
สอนในทุกโรงเรียนในโลกเป็นภาษาเสริมภาษาแม่  รัฐบาลทั้งหลายของโลกโดยผา่นทางรัฐสภา  ถูกขอให้
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ออกกฎหมายท่ีเป็นประวติัศาสตร์น้ี  ระยะท่ีสองในอนาคตอีกไกล  จะเป็นการน าภาษาและพยญัชนะเดียวกนั
มาใชส้ าหรับทุกคนบนโลกในท่ีสุด 

194.  เราได้ก าหนดสองสัญลกัษณ์ทีบ่่งบอกวุฒิภาวะของมนุษยชาติ//189 
สัญลกัษณ์แรกของวุฒิภาวะของมนุษยชาติท่ีกล่าวไวใ้นธรรมลิขิตของพระบาฮาอุลลาห์  คือการก าเนิด

ข้ึนมาของศาสตร์ท่ีไดรั้บการพรรณนาวา่เป็น “ปรัชญาสวรรค์” ซ่ึงจะรวมถึงการคน้พบแนวทางใหม่ของการ
เล่นแร่แปรธาตุ  น้ีคือตวัช้ีบ่งความตระการตาของการขยายความรู้อยา่งมโหฬารในอนาคต 

เก่ียวกบัสัญลกัษณ์ “ท่ีสอง” ท่ีพระบาฮาอุลลาห์ทรงระบุว่าเปิดเผยไวใ้นคีตาบีอคัดสั  ท่านโชกิ เอฟ
เฟนดิ กล่าวว่า  พระบาฮาอุลลาห์ “...ในคมัภีร์ท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสุดของพระองค์  ทรงบญัชาให้มีการเลือกภาษา
เดียว  และให้ทุกคนบนโลกใชพ้ยญัชนะเดียวกนั  ซ่ึงเม่ือด าเนินการตามค าบญัชาน้ี  พระบาฮาอุลลาห์ทรง
ยนืยนัไวใ้นคมัภีร์น้ีวา่  จะเป็นหน่ึงในสัญลกัษณ์ของ ‘การบรรลุวฒิุภาวะของมนุษยชาติ’ ” 

กระบวนการบรรลุวุฒิภาวะของมนุษยชาติน้ีและการไปสู่วุฒิภาวะ  จะเป็นท่ีเขา้ใจไดลึ้กซ้ึงข้ึนจากค า
แถลงน้ีของพระบาฮาอุลลาห์ : 

หน่ึงในสัญลักษณ์ของวุฒิภาวะของโลกคือ  จะไม่มีใครยอมแบกภาระของการเป็นกษัตริย์  ต าแหน่ง
กษัตริย์จะคงอยู่โดยไม่มีใครเตม็ใจจะแบกภาระของต าแหน่งนีโ้ดยล าพัง  วันนั้นจะเป็นวันท่ีอัจฉริยภาพ
จะเป็นท่ีเห็นได้ชัดในหมู่มนุษยชาติ 

ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ ได้น าการบรรลุวุฒิภาวะของมนุษยชาติมาสัมพันธ์กับการประสานสามัคคี
มนุษยชาติทั้งมวล  การสถาปนาสหพนัธรัฐแห่งโลก  และแรงกระตุน้ “กิจกรรมทางสติปัญญา  ศีลธรรมและ
จิตวญิญาณของมวลมนุษยชาติ” อยา่งไม่เคยมีมาก่อน 
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อภิธาน 
 

พระอบัดุลบาฮา 
“คนรับใชข้องบาฮา”  “อบับาส  เอฟเฟนดิ” (ค.ศ.1844-1921) เป็นบุตรชายคนโตและไดรั้บการแต่งตั้ง
ใหเ้ป็นผูสื้บทอดศาสนาของพระบาฮาอุลลาห์  และเป็นศูนยก์ลางแห่งพระปฏิญญาของพระองค ์

อบัจัด 

ระบบโบราณของภาษาอาหรับท่ีให้ค่าตวัเลขแก่อกัษรต่างๆ ของพยญัชนะ  เพื่อจะสามารถใช้อกัษร
แทนค่าตวัเลข  และใชค้่าตวัเลขแทนอกัษร  ดงัน้ีทุกค ามีทั้งความหมายและค่าตวัเลข 

พระบ๊อบ 

ความหมายตามตวัอกัษรคือ “ประตู”  เป็นสมญานามท่ีมีร์ซา อาลี โมฮมัหมดั (ค.ศ.1819 -1850) ใช้
หลงัจากการประกาศพนัธกิจของตนในชีราซในเดือนพฤษภาคม ค.ศ.1844  พระองคคื์อผูก่้อตั้งศาสนา
บาบีและเป็นผูป้ระกาศการมาของพระบาฮาอุลลาห์ 

บาฮา 
บาฮา มีความหมายวา่ความรุ่งโรจน์  ซ่ึงเป็นพระนามอนัยิ่งใหญ่ท่ีสุดและเป็นสมญานามหน่ึงท่ีหมายถึง
พระบาฮาอุลลาห์  บาฮายงัเป็นช่ือของเดือนแรกของปีบาไฮ   และเป็นช่ือของวนัแรกของแต่ละเดือน
บาไฮ 

พระบาฮาอุลลาห์ 

“ความรุ่งโรจน์ของพระผูเ้ป็นเจา้” เป็นสมญานามของมีร์ซา ฮุสเซน อาลี (ค.ศ.1817 -1892) ผูก่้อตั้ ง
ศาสนาบาไฮ 

บายนั 

บายนั (“อรรถาธิบาย”) คือช่ือท่ีพระบอ๊บตั้งใหก้บัคมัภีร์แห่งกฎของพระองค ์ และยงัหมายถึงธรรมลิขิต
ทั้งหมดของพระองค์  คมัภีร์บายนัภาษาเปอร์เซียเป็นผลงานส าคญัเก่ียวกบัความเช่ือ  และเป็นคมัภีร์
หลกัท่ีบรรจุกฎต่างๆ ท่ีพระบ๊อบบญัญติั  คมัภีร์บายนัภาษาอาหรับมีความละมา้ยกนัในเน้ือหา  แต่เล็ก
กว่าและหนักหน่วงน้อยกว่า  ค  าอธิบายประกอบท่ีมีการอา้งอิงถึงเร่ืองต่างๆ ท่ีพบทั้งในคมัภีร์บายนั
ภาษาเปอร์เซียและอาหรับ  จะระบุดว้ยพจน์ “บายนั” โดยไม่ระบุวา่ภาษาใด 

ฮูคุคูลลาห์ 

“สิทธ์ิของพระผูเ้ป็นเจา้” สถาปนาไวใ้นคีตาบีอคัดสั  คือการสละทรัพยส์มบติัท่ีบาไฮกระท าผ่านทาง
หวัหนา้ของศาสนาเพื่อจุดประสงคท่ี์เจาะจงไวใ้นธรรมลิขิตบาไฮ 
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มาชเรโกล อซัการ์ 
ตามตวัอกัษรคือ “อรุโณทยัสถานแห่งการสรรเสริญพระผูเ้ป็นเจา้”  หมายถึงสักการสถานบาไฮและ
หน่วยงานต่างๆในสังกดั  

มิสกลั 
คือหน่วยน ้ าหนักท่ีมากกว่า 3.5 กรัมเล็กน้อย  ซ่ึงคีตาบีอคัดสัใช้อา้งอิงถึงปริมาณของทองและเงิน
ส าหรับจุดประสงคต่์างๆ  ซ่ึงมกัเป็นจ านวน 9, 19 หรือ 95 มิสกลั  ซ่ึงมีค่าเทียบเท่าในระบบเมตริกและ
ทรอยออนซ์ (ซ่ึงใชใ้นการชัง่โลหะท่ีมีค่า) ดงัต่อไปน้ี : 

 9 มิสกลั    =    32.775   กรัม   =   1.05374   ทรอยออนซ์   
19 มิสกลั   =    69.192   กรัม   =    2.22456   ทรอยออนซ์ 
95 มิสกลั   =  345.985   กรัม   =  11.12282   ทรอยออนซ์  

การค านวณน้ีอิงกบัการช้ีแนะของท่านโชกิ เอฟเฟนดิ  ท่ีอยูใ่นจดหมายฉบบัหน่ึงท่ีเขียนในนามของท่าน  
ซ่ึงกล่าววา่ “หน่ึงมิสกลั” ประกอบดว้ยสิบเกา้โนคท  น ้ าหนกัยี่สิบส่ีโนคทเท่ากบั 4.6 กรัม  การค านวณ
อาจอิงตามน้ี”  มิสกลัท่ีใชก้นัดั้งเดิมในตะวนัออกกลางประกอบดว้ยยี่สิบส่ีโนคท  แต่ถูกเปล่ียนเป็นสิบ
เกา้โนคทในคมัภีร์บายนั  และพระบาฮาอุลลาห์ทรงยืนยนัว่าน่ีคือขนาดของมิสกลัท่ีกฎบาไฮกล่าวไว ้
(ค าถาม-ค าตอบ 23) 

โนคท  
คือหน่วยน ้าหนกั  ดู “มิสกลั” 

กายูโมล แอสมา 
ค าอธิบายของพระบ๊อบเก่ียวกบัซูรีออฟโจเซฟในคมัภีร์โกรอ่าน  ผลงานน้ีถูกเปิดเผยในปี ค.ศ.1844  
และพระบาฮาอุลลาห์ทรงระบุวา่เป็น “คัมภีร์แรกท่ีย่ิงใหญ่และทรงอ านาจท่ีสุด” ของยคุศาสนาบาบี 

ท่านโชก ิเอฟเฟนดิ 
ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ (ค.ศ.1897-1957) เป็นศาสนภิบาลของศาสนาบาไฮปี ค.ศ.1921 -1957  ท่านเป็น
หลานชายคนโตของพระอบัดุลบาฮา  และไดรั้บการแต่งตั้งโดยพระองคใ์หเ้ป็นหวัหนา้ของศาสนา 

ซียาห์ชาล 
ตามตวัอกัษรคือ “หลุมมืด”  เป็นคุกใตดิ้นท่ีมืดและมีกล่ินน่าขยะแขยงในเตหะราน  ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ี
พระบาฮาอุลลาห์ถูกจองจ าเป็นเวลาส่ีเดือนในปี ค.ศ.1852 
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ต าแหน่งของคตีาบอีคัดสัในวรรณกรรมบาไฮ 

ปี ค.ศ.1992 เป็นครบรอบหน่ึงศตวรรษของการเสด็จข้ึนสู่สวรรคข์องพระบาฮาอุลลาห์  ในช่วงเวลา
หน่ึงร้อยปีท่ีผ่านมา  ศาสนาท่ีพระองค์ทรงก่อตั้งจากท่ีเคยเป็นการเคล่ือนไหวท่ีไม่เป็นท่ีรู้จกัในตะวนัออก
กลาง  ไดเ้ติบโตมาเป็นศาสนาอิสระของโลกท่ีมีการกระจายตวักว้างเป็นอบัดบัสองของโลก (Encyclopedia 

Britanica 1992)  ประชาคมบาไฮซ่ึงโอบอุม้ประชาชนจากทุกเช้ือชาติและเผา่พนัธ์ุและยงัคงอยูเ่ป็นเอกภาพ  
จึงน่าจะเป็นประชาคมจดัตั้งท่ีมีความหลากหลายท่ีสุดในโลกในปัจจุบนั  ครบรอบหน่ึงศตวรรษน้ีประจวบ
กบัการออกมาของคมัภีร์ท่ีเป็นหวัใจส าคญัของธรรมลิขิตของพระบาฮาอุลลาห์  เป็นฉบบัภาษาองักฤษท่ีได้
การรับรองคร้ังแรก  นัน่คือคีตาบีอคัดสั (คมัภีร์ท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสุด)  คมัภีร์อคัดสัเป็นนิวเคลียสของธรรมลิขิต
อ่ืนๆ ท่ีเสริมและอธิบายคมัภีร์อคัดสัเอง  คมัภีร์อคัดสัไดรั้บการตีพิมพค์ร้ังแรกในภาษาเดิมคือภาษาอาหรับ
ในเวลาท่ีพระบาฮาอุลลาห์ยงัมีชีวิต  เม่ือประชาคมบาไฮปรากฏตวัข้ึนมาทัว่โลก  ขอ้ก าหนดในคมัภีร์น้ีเป็น
ตวัก าหนดรูปร่างและพฒันาการของประชาคมบาไฮ  โดยอาศยัธรรมทรรศนะท่ีพระอบัดุลบาฮาและท่านโช
กิ เอฟเฟนดิ ให้ไว ้ ซ่ึงทั้งสองเป็นบุตรชายและเหลนของพระบาฮาอุลลาห์  และไดรั้บการแต่งตั้งถดักนัมา
ภายใตอ้ านาจของพระองคใ์หเ้ป็นผูตี้ความธรรมสารของพระองค์ 

คมัภีร์ท่ีตีพิมพอ์อกมาใหม่ๆ น้ีมีค  าอธิบายประกอบมากมายท่ีอิงกบัการขยายความพระธรรมโดย
พระบาฮาอุลลาห์เอง  และผลงานของผูตี้ความของพระองคส์องท่านน้ี  การแปลเป็นภาษาอ่ืนๆ จะตามมาใน
ไม่ชา้ 

การบรรลุวุฒิภาวะของมนุษยชาต ิ

การขยายตวัของชุมชนบาไฮไดน้ าค าสอนของพระศาสดาผูก่้อตั้งมาสู่ความสนใจของสาธารณชนใน
วงกวา้งข้ึนเร่ือยๆ  เร่ืองท่ีกล่าวถึงบ่อยๆ คือ  ความเป็นอนัหน่ึงเดียวกันของมนุษยชาติ  ความเสมอภาค
ระหว่างเพศ  ความกลมเกลียวกนัในสาระส าคญัระหว่างความศรัทธาและเหตุผล  ท่ีคุน้เคยกนัเป็นพิเศษ
อาจจะเป็นแนวความคิดเก่ียวกบัเอกภาพท่ีเป็นรากฐานของศาสนาทั้งปวง  และเป็นจุดประสงค์ร่วมกนัของ
พระศาสดาทั้งหลายท่ีใหแ้รงบนัดาลใจแก่ศาสนาเหล่านั้น 

ค าสอนของพระบาฮาอุลลาห์เก่ียวกบักระบวนการววิฒันาการ  ให้บริบทท่ีช่วยในการท าความเขา้ใจ
จุดประสงคข์องคีตาบีอคัดสั  มนุษยชาติตามท่ีพระบาฮาอุลลาห์ทรงพรรณนาไว ้ ไม่ไดร่้วงลงมาจากความ
สมบูรณ์ท่ีมีมาแต่โบราณดั้งเดิม  และไม่ไดเ้ป็นผลผลิตของแรงขบัทางสังคมและเศรฐกิจ  ในฐานะท่ีเป็นหวั
ธนูของววิฒันาการ  จิตส านึกของมนุษยมี์คุณลกัษณะทั้งหมดของพระผูเ้ป็นเจา้แฝงอยู ่ ซ่ึงสาระของพระองค์
ไม่มีทางรู้ไดช้ัว่นิรันดร์ 

พระบาฮาอุลลาห์ทรงกล่าววา่ส่ิงท่ีควรยอมรับคือ  การพฒันาคุณลกัษณะเหล่าน้ีในมนุษยส่์วนใหญ่
แล้วอาศัยแรงขับจากความเป็นจริงสุดท้ายน้ี  ท่ีเข้ามาช่วยเหลือมนุษยชาติถัดกันมาเป็นล าดับตลอด
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ประวติัศาสตร์    ปรากฏการณ์ของการเปิดเผยพระธรรมสวรรค์ท่ีสัมพนัธ์กับพนัธกิจของบุรุษท่ีเหนือ
ธรรมดาอยา่งพระอบัราฮมั  พระโมเสส  พระโซราสเตอร์  พระพุทธเจา้  พระเยซู  พระโมฮมัหมดั  เป็นส่ิงท่ี
หวนกลบัมาอยา่งไม่ส้ินสุด  โดยไม่มีจุดเร่ิมตน้หรือจุดจบ  การเปิดเผยพระธรรมเป็นลกัษณะท่ีจ าเป็นของ
ววิฒันาการท่ีเป็นไปตามล าดบัขั้น  และเป็นเหตุสุดทา้ยของการสร้างอารยชน 

ธรรมลิขิตของพระบาฮาอุลลาห์พรรณนามนุษยชาติในปัจจุบนัวา่  ก าลงับรรลุวุฒิภาวะร่วมกนั  และ
สามารถมองเห็นภาพทั้งหมดของพฒันาการของตนวา่มีความเปล่ียนแปลงทีละนอ้ยต่อเน่ืองกนัมา  การบรรลุ
วฒิุภาวะน้ีทา้ทายประชาชนทั้งหลายของโลกให้ยอมรับวา่พวกตนเป็นเช้ือชาติเดียวกนั  และให้ร่วมกนัสร้าง
รากฐานส าหรับอารยธรรมโลก  อานุภาพท่ีก าลงัปลุกจิตส านึกน้ีทัว่โลกคือ  การเปิดเผยพระธรรมสากลของ
พระผูเ้ป็นเจา้ท่ีสัญญาไวใ้นคมัภีร์ทั้งหมดของมนุษยชาติในอดีต  พระบาฮาอุลลาห์ทรงลิขิตในฐานะท่ีเป็น
โฆษกของการเปิดเผยพระธรรมดงักล่าว  ท่ีสืบเน่ืองกนัมาตามล าดบัของธรรมทูตทั้งหลายของพระผูเ้ป็นเจา้
ท่ีมีมาตั้งแต่เร่ิมตน้ของประวติัศาสตร์ท่ีมีบนัทึกอยู ่

ในคีตาบีอัคดัส  การน าทางจากพระผู ้เป็นเจ้าส าหรับยุคแห่งการบรรลุวุฒิภาวะร่วมกันของ
มนุษยชาติ  ได้รับการประสาทด้วยระบบของกฎ  ศีล  และสถาบนัต่างๆ ท่ีสามารถก่อให้เกิดสหพนัธรัฐ
ระดบัโลกท่ีจดัระบบดว้ยหลกัธรรมแห่งความยติุธรรมของสังคม 

ตอนปิดทา้ยของคมัภีร์น้ีกล่าวไวว้า่ “น้ีคือคมัภีร์ท่ีกลายเป็นตะเกียงของพระผูท้รงอนนัตส์ าหรับโลก  
และหนทางตรงท่ีไม่มีเบ่ียงเบนของพระองค์ท่ามกลางประชาชนทั้งหลายของโลก  จงกล่าวว่า : น้ีคือ
อรุโณทยัแห่งความรู้สวรรค์และอุทยัสถานแห่งบทบญัญติัของพระผูเ้ป็นเจา้  หากเจา้เป็นพวกท่ีเขา้ใจ” (คีตา
บีอัคดัส ย่อหน้า 186) 

รากฐานของค่านิยมระดบัโลก 

คีตาบีอคัดสัมาปรากฏในโลกท่ีแสวงหาท่ียืนใหม่อยา่งรีบด่วนยิ่งข้ึน  นบัตั้งแต่มีการปฏิเสธศาสนา
ในฐานะท่ีเป็นอ านาจสุดทา้ยทางศีลธรรมในคริสต์ศตวรรษท่ี 18  ปัจจุบนัเป็นท่ีชดัเจนว่าความพยายามน้ี
ลม้เหลว  ไม่วา่ลทัธิมาคซิสหรือความศรัทธาในจริยธรรมท่ีถูกก าหนดโดยสถานการณ์หรือความเห็นพอ้งกนั
ซ่ึงแมจ้ะเป็นท่ีนิยม  ก็หาไดว้างรากฐานส าหรับการก่อตั้งระบบของค่านิยมท่ีจ าเป็นส าหรับสังคมโลกท่ีก าลงั
ปรากฏข้ึนมา 

พระบาฮาอุลลาห์ทรงยืนยนัอธิปไตยของพระผูเ้ป็นเจา้ในฐานะท่ีเป็นอ านาจเดียวเท่านั้นท่ีชักน า
ศีลธรรมในชีวิต  พระผูเ้ป็นเจา้ด ารงอยู่  พระองค์คือต้นก าเนิดของทุกสรรพส่ิงท่ีด ารงอยู่  พระองค์ทรง
เปิดเผยกฎและหลกัธรรมต่างๆ ท่ีเป็นเหตุเบ้ืองตน้ส าหรับการสร้างอารยชน  ดงันั้นอิสรภาพของบุคคลไม่
เพียงข้ึนกบัขอ้จ ากดัของส่ิงแวดลอ้มตามธรรมชาติท่ีเขาอาศยัอยู่  แต่ยงัข้ึนกบัจกัรวาลของจิตวิญญาณท่ีอยู่
เหนือกว่าและแทรกซอนธรรมชาตินั้น  คีตาบีอคัดสัให้ค  าแนะน าว่า “จงยึดมัน่ในบทบญัญติัของพระองค ์ 
และอยา่เป็นพวกท่ียดึถือมาตรฐานท่ีก าหนดโดยอตัตาของตนเอง  และโยนมาตรฐานท่ีพระผูเ้ป็นเจา้วางไวทิ้้ง
ไปขา้งหลงั  ดว้ยความเพอ้ฝันอนัเหลวไหลและจินตนาการท่ีไร้สาระ” (คีตาบีอัคดัส ย่อหน้า 17) 
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ค่านิยมมูลฐานต่างๆ ท่ีใชเ้ป็นเกณฑ์ในการจดัสังคมทั้งหมดในอดีต  ถูกน ามาเรียบเรียงใหม่ในคีตา
บีอคัดสั  เพื่อสนองความตอ้งการของโลกท่ีหดตวัเป็นปิตุภูมิเดียวกนั  และความตอ้งการของมนุษยเช้ือชาติ
หน่ึงท่ีต่ืนตวัต่อพลงัการใชเ้หตุผลและการรับรู้ท่ีทวีข้ึนอยา่งยิ่ง  กฎและแนวความคิดใหม่ๆ ไดรั้บการแถลง
ในคีตาบีอคัดสั  ซ่ึงมุ่งหมายจะปลดปล่อยจิตส านึกของมนุษยใ์หเ้ป็นอิสระจากแบบแผนของการตอบสนองท่ี
ถูกก าหนดโดยวฒันธรรม  และเพาะเล้ียงอารยธรรมระดบัโลกใหก่้อตวัข้ึนมา 

คมัภีร์อคัดสัไม่ใช่ระบบหน่ึงของประมวลกฎหมาย  ขอ้ช้ีแนะท่ีสัมพนัธ์กบัรายละเอียดของชีวิตส่วน
บุคคลหรือวิธีปฏิบติัของสังคม  ถูกลิขิตไวใ้นวรรคต่างๆ ท่ีดึงผูอ่้านมายงัความคิดใหม่ท่ีทา้ทายเก่ียวกับ
ธรรมชาติและจุดประสงคข์องมนุษย ์ เอฟเกนี เอดเดอโดวิช เบอเทล นกัวิชาการชาวรัสเซียในคริสตวรรษท่ี 
19 ผูพ้ยายามแปลคมัภีร์น้ีเป็นคร้ังแรก  ไดเ้ปรียบปากกาของพระบาฮาอุลลาห์ท่ีลิขิตคมัภีร์อคัดสัเป็นวิหค  ซ่ึง
ตอนน้ีเหินข้ึนสู่นภาชั้นสูงสุด  อีกตอนหน่ึงบินลงมาสัมผสักบัปัญหาประจ าวนัต่างๆ ในบา้น  

บทบญัญติัในคมัภีร์น้ีครอบคลุมเร่ืองต่างๆ ท่ีหลากหลายเช่น  สุนทรียศาสตร์  การควบคุมอาวุธ  
สุขลกัษณะ  กฎหมายลงโทษ  และความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีภาษาเสริมท่ีเป็นนานาชาติหน่ึงภาษา  ความโน้ม
เอียงเขา้หาพิธีกรรมของมนุษยซ่ึ์งขจดัไม่ได ้ ถูกก ากบัให้อยูใ่นชีวิตส่วนบุคคลบางเร่ือง  ขอ้ห้ามต่างๆ ท่ีรับ
เป็นมรดกมาจากค าสอนของศาสนาก่อนๆ ถูกยกเลิก  และประตูส าหรับการก าเนิดข้ึนมาของนกับวชอาชีพ
ถูกปิดอยา่งแน่นหนา  อยา่งไรก็ตามใจความหลกัในอคัดสัคือประเด็นใหญ่ๆ ซ่ึงธรรมลิขิตทั้งหมดของพระ
บาฮาอุลลาห์และสังคมร่วมสมยัใหค้วามส าคญัเป็นพิเศษ  นัน่คือ  ความยติุธรรม  รัฐบาล  กฎหมาย  อิสรภาพ  
ความเช่ือ  การศึกษา  ครอบครัว  และการส่งเสริมอารยธรรม 

ความยุตธิรรม 

“คมัภีร์น้ีคือคนัชัง่ท่ีไม่มีผดิพลาดท่ีพระผูเ้ป็นเจา้ถืออยูใ่นมือ  
ไวส้ าหรับชัง่ทุกคนท่ีอยูใ่นสวรรคแ์ละทุกคนท่ีอยูบ่นโลก” 

(คีตาบีอัคดัส ย่อหน้า 183) 
ตลอดยุคสมยัต่างๆ ของการเดินทางอนัยาวนานจากความป่าเถ่ือน  มนุษยชาติไดรั้บการค ้าจุนดว้ย

สัญญาท่ีใหไ้วใ้นคมัภีร์ของศาสนาท่ียิง่ใหญ่ทั้งปวงวา่  วนัหน่ึงยุคแห่งความยุติธรรมจะมาถึง  ใจความส าคญั
ของธรรมลิขิตของพระบาฮาอุลลาห์คือ  เราก าลงัไดเ้ห็นรุ่งอรุณของยุคแห่งความยุติธรรมดงักล่าว  โดยการ
ผา่นความเหน่ือยยากและทุกขท์รมาน  ประชาชนทั้งหลายของโลกก าลงัไดรั้บการช าระลา้งนิสัยและเจตคติท่ี
ตกยุค  และต่ืนข้ึนมาเห็นศกัยภาพท่ีความเป็นมนุษย์ของตนประสาทให้  พวกเขาก าลงัถูกตระเตรียมให้
ยอมรับทั้งความเป็นอนัหน่ึงเดียวกนัของตน  และความจ าเป็นในท่ีสุดท่ีจะตอ้งพึ่งความยุติธรรมของพระ
ผูส้ร้างท่ีรักใคร่ซ่ึงพึ่งไดเ้สมอ 

ในความคิดของพระบาฮาอุลลาห์ความยุติธรรมคือรากฐานของอารยธรรมระคบัโลกท่ีจะมาถึง  
ความยุติธรรมคือวิธีการท่ีจ าเป็นส าหรับการรวมประชาชนและชุมชนท่ีหลากหลายของโลกเขา้ด้วยกัน  
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ธรรมลิขิตของพระบาฮาอุลลาห์กล่าวว่า “จุดประสงค์ของความยุติธรรมคือการปรากฏข้ึนมาของความ
สามคัคีในหมู่มนุษย”์ (Tablets of Baha’u’llah Revealed after the Kitab-i-Aqdas, p.67) 

คุณสมบติัส่วนหน่ึงท่ีมนุษยต์อ้งดีเด่นในความสัมพนัธ์ส่วนตวัท่ีพวกเขามีต่อกนัคือ  ความรัก  ความ
เมตตาและการใหอ้ภยั  การปลูกฝังการตอบสนองดว้ยคุณสมบติัเหล่าน้ีในธรรมชาติของมนุษย ์ ไดเ้ป็นหน่ึง
ในจุดหมายเบ้ืองตน้ของการเปิดเผยพระประสงค์ของพระผูเ้ป็นเจา้ท่ีต่อเน่ืองกนัมา  อย่างไรก็ตามการท่ี
คุณสมบติัเหล่าน้ีจะพฒันาข้ึนมาเป็นลกัษณะเด่นในชีวิตของมนุษย ์ สมาชิกทุกคนในสังคมและแต่ละกลุ่มท่ี
เป็นองคป์ระกอบของสังคมตอ้งวางใจไดว้่า  เขาหรือเธอไดรั้บการคุม้ครองโดยมาตรฐานต่างๆ ท่ีใชก้บัทุก
คนอยา่งเท่าเทียมกนั 

แนวความคิด  กฎ  และหลกัธรรมต่างๆ ท่ีแถลงไวใ้นคีตาบีอคัดสั  มุ่งหมายจะวางรากฐานของความ
วางใจน้ี  ดว้ยวจนะในคมัภีร์เอง  คมัภีร์น้ีคือ  “คนัชัง่ท่ีไม่มีผดิพลาดท่ีพระผูเ้ป็นเจา้ถืออยูใ่นมือ  ไวส้ าหรับชัง่
ทุกคนท่ีอยู่ในสวรรค์และทุกคนท่ีอยู่บนโลก... โดยคมัภีร์น้ีผูย้ากไร้ร ่ ารวยข้ึน  ผูรู้้เห็นแจง้กว่าเดิม  และผู ้
แสวงหาสามารถข้ึนไปพบพระผูเ้ป็นเจา้” (คีตาบีอัคดัส ย่อหน้า 183) 

รัฐบาล 

“บทบญัญติัท่ีพระผูเ้ป็นเจา้ใหไ้วคื้อวธีิการสูงสุดส าหรับการ
ค ้าจุนระเบียบในโลกและความปลอดภยัของประชาชน” 

(คีตาบีอัคดัส ย่อหน้า 2) 

คมัภีร์อคัดัสกล่าวย  ้าความเห็นชอบของพระบาฮาอุลลาห์ท่ีกล่าวไวห้ลายแห่งในธรรมลิขิตของ
พระองค ์ เก่ียวกบัหลกัการของรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตย  บทบญัญติัในคมัภีร์อคัดสั
มองรัฐในอนาคตเป็นคนรับใชข้องพระผูเ้ป็นเจา้และเคร่ืองมือท่ีรับประกนัสิทธ์ิของสมาชิกทุกคนในสังคม 

หลายวรรคในคมัภีร์อคัดสักล่าวถึงกษตัริยท์ ั้งหลายในคริสต์ศตวรรษท่ีสิบเกา้  ซ่ึงพวกเขาไดรั้บค า
เตือนวา่โดยกระบวนการทางประวติัศาสตร์ท่ีพวกเขาไม่สามารถควบคุมได ้ บรรดาผูป้กครองสังคมมนุษยจ์ะ
ถูกบงัคบัใหย้อมรับวา่  ท่ีจริงแลว้พวกเขาคือ “ขา้” ของพระผูเ้ป็นเจา้ท่ีตอ้งรับผดิชอบอ านาจท่ีตนใช ้

วรรคเหล่าน้ีจะเป็นท่ีเข้าใจได้ดีท่ีสุดในบริบทของธรรมจารึกส าคัญอีกหลายฉบับท่ีตรัสต่อ
ผูป้กครองเหล่าน้ี  พระบาฮาอุลลาห์ทรงยืนกรานในธรรมจารึกเหล่านั้นวา่ “ทรัพยส์มบติั” ท่ีแทจ้ริงของทุก
ดินแดนคือประชาชนของดินแดนนั้น  รัฐบาลทั้งหลายถูกเตือนว่า “อย่าปฏิบติัอย่างไม่ยุติธรรมต่อผูท่ี้มา
อุทธรณ์ต่อเจา้”  พวกเขาถูกเรียกใหย้อมรับวา่ “คนยากไร้คือผูท่ี้พระผูเ้ป็นเจา้ฝากฝังไวก้บัเจา้”  ภาระของภาษี
สาธารณะท่ีเพิ่มข้ึนถูกประกาศว่าเป็น “ความอยุติธรรมส้ินดี”  หากรัฐบาลใดท าการรุกราน  รัฐบาลท่ีเหลือ
ทั้งหมดถูกเรียกให้ “ลุกข้ึนต่อตา้นเขา  เพราะน่ีมิใช่อ่ืนใดแต่คือความยุติธรรมท่ีเห็นชดั” (Gleanings from the 

Writings of Baha’u’llah, p.236, 251-4)      
ดว้ยเบ้ืองหลงัความเป็นมาเช่นน้ี  คีตาบีอคัดสัตกัเตือนบรรดาผูช้ี้ขาดกิจการทั้งหลายของมนุษยใ์ห้

ปกป้องสิทธ์ิของผูท่ี้ช่วยเหลือตวัเองไม่ไดแ้ละผูด้อ้ยโอกาส  รัฐบาลทั้งหลายไม่เพียงไดรั้บบญัชาให้ “พนัผา้
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ให้ผูบ้าดเจ็บด้วยมือแห่งความยุติธรรม”  แต่ยงัมีสิทธ์ิและขอ้ผูกพนัทางศีลธรรมให้ “บดขยี้ผูก้ดข่ี” ท่ีใช้
อ  านาจไปในทางท่ีผดิดงักล่าว “ดว้ยคทาแห่งบทบญัญติัของพระผูเ้ป็นนายของเจา้” (คีตาบีอัดดัส ย่อหน้า 88) 

กฎหมาย 

“อยา่คิดวา่ส่ิงท่ีเราเปิดเผยต่อเจา้เป็นเพียงประมวลกฎชุด
หน่ึง  ไม่เลย  ท่ีจริงแลว้เราไดเ้ปิดผนึกของอมฤตชั้นเยีย่ม

ดว้ยองคุลีแห่งอ านาจและอานุภาพ” 
(คีตาบีอัคดัส ย่อหน้า 5) 

เม่ืออารยธรรมตะวนัตกแพร่กระจายออกไป  ประมวลกฎหมายทุกแห่งหนได้แยกตวัออกจาก
อภิปรัชญาท่ีเคยล่ามตนไวม้าแต่ดั้งเดิม  ผลท่ีตามมาอยา่งหน่ึงคือ  เร่ืองหลกัๆ ของกฎหมายมุ่งมาท่ีการยบัย ั้ง
อาชญากรรมและการยุติขอ้โตแ้ยง้  ในทางปฏิบติัความมุ่งมัน่น้ีแมว้่าอยู่ในระดบัท่ีค่อนขา้งจ ากดั  ก็ยงัอ่อน
เปล้ียลงท่ามกลางการแตกสลายของสังคมท่ีรวดเร็วข้ึน  พฤติกรรมศาสตร์แมว้่าจะมีค่าเพียงไร  ก็ท  าไม่ได้
ตามท่ีสัญญาไวแ้ต่แรกวา่จะเป็นแหล่งของการบรรเทาไดอ้ยา่งเพียงพอ 

การแจกแจงรายละเอียดและการประมวลกฎของพระผูเ้ป็นเจา้ท่ีพระบาฮาอุลลาห์เปิดเผยให้บริบูรณ์  
คืองานส าหรับคนรุ่นหลงั  และในหลายกรณีกฎน้ีจะน ามาใชใ้นสภาพสังคมท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในอนาคตอนั
ไกล  อย่างไรก็ตามสาระส าคญัของกฎน้ีเป็นท่ีเห็นได้ชัดแล้ว  คีตาบีอคัดสัยืนยนัทั้งความรับผิดชอบทาง
ศีลธรรมของมนุษยส์ าหรับการกระท าของตนเอง  และสิทธ์ิของสังคมท่ีจะบงัคบัใชก้ฎทั้งหลายท่ีก าหนดไว้
เพื่อค ้าจุนความผาสุกโดยรวม  “จงระวงัอยา่ละเลยไม่ด าเนินการตามบทบญัญติัของศาสนาของพระผูเ้ป็นเจา้
เพราะความเห็นอกเห็นใจ”  (คีตาบีอัคดัส ย่อหน้า 45) 

จุดประสงค์มูลฐานของบทบญัญติัของพระผูเ้ป็นเจา้  ไม่ว่าจะมีบทลงโทษหรือไม่  คือเพื่อจะปลุก
วิญญาณท่ีรู้จกัใช้เหตุผลให้เห็นธรรมชาติท่ีแทจ้ริงของตนเอง  และพลงัความสามารถท่ีแฝงอยู่ในตนเอง  
ดงัน้ีคมัภีร์ของพระผูเ้ป็นเจา้คือ “ผูก้ระตุน้มนุษยชาติ”  คือ “บ่อเกิดแห่งความสุขท่ีแทจ้ริง” (God Passes By, 

p.215)   เม่ือมองดว้ยสายตาของวญิญาณ  คมัภีร์น้ีคือ “ความอารีของพระผูเ้ป็นเจา้”  คมัภีร์อคัดสัให้ค  าแนะน า
ว่า “จงพิจารณาดูความปรานีของพระผูเ้ป็นเจา้และของขวญัของพระองค์  พระองค์ทรงบญัชาส่ิงท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อเจา้  ถึงแมว้า่พระองคไ์ม่ตอ้งพึ่งผูท่ี้พระองคส์ร้าง” (คีตาบีอัดดัส ย่อหน้า 185, 59)   

อสิรภาพ 

“หากมนุษยป์ฏิบติัตามส่ิงท่ีเราส่งมาจากนภาแห่งการเปิดเผยพระ
ธรรม  แน่นอนวา่พวกเขาจะบรรลุถึงอิสรภาพท่ีสมบูรณ์” 

(คีตาบีอัคดัส ย่อหน้า 125)  
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ความยุง่ยากอยา่งหน่ึงท่ีเป็นเร่ืองใหญ่ในอารยธรรมของโลกตะวนัตกคือ  ความจ าเป็นท่ีสังคมจะตอ้ง
ตีเส้นแบ่งให้ชัดเจนระหว่างอิสรภาพกบัการท าอะไรตามใจชอบ  สิทธิของพลเมืองและสิทธิท่ีชอบด้วย
กฎหมายอ่ืนๆ ถูกน ามาอา้งเป็นความชอบธรรมท่ีจะแสดงความหุนหันใดๆ ก็ได ้ อย่างดีท่ีสุดนั้นขอบเขต
สิทธิของบุคคลอนัเป็นท่ียอมรับกนัก็คือ  การอา้งสิทธิเหล่าน้ีตอ้งไม่ล่วงเกินสิทธิของผูอ่ื้น 

ถึงแมว้า่จะท าไดต้ามมาตรฐานดงักล่าว  มาตรฐานน้ีก็สันนิษฐานถึงมนุษยเ์ช้ือชาติหน่ึง  ซ่ึงสามารถ
ก าหนดพฤติกรรมท่ีจะส่งเสริมส่ิงจ าเป็นท่ีแทจ้ริงส าหรับตน ในเกือบทุกเร่ืองท่ีวินิจฉยัดว้ยศีลธรรม  ดงัน้ีจึง
มีการใชข้อ้เปรียบเทียบความคลา้ยคลึงกนัอยู่บ่อยๆ ในกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆ  ซ่ึงแสดงนยัว่า  
มีมาตรฐานท่ีเป็นเกณฑใ์หเ้ห็นพอ้งกนัไดใ้นระดบัพอควรเก่ียวกบัการส่งเสริมความผาสุกของมนุษย ์ 

แต่ก็ตอ้งยอมรับวา่วทิยาศาสตร์ไม่มีส านึกในศีลธรรม  และมุมมองทางวฒันธรรมของมนุษยชาตินั้น
ต่างกนัมาก  เราเผชิญกบัค ายนืยนัของพระบาฮาอุลลาห์ในธรรมลิขิตของพระองคอี์กคร้ังวา่  การหย ัง่เห็นและ
ความกลมกลืนกนัในเร่ืองของศีลธรรมจะเกิดข้ึนไดก้็โดยพรสวรรคจ์ากพระผูเ้ป็นเจา้เท่านั้นท่ีทรง “เลือกท่ี
จะประสาทมนุษยด์ว้ยความล ้าเลิศและความสามารถพิเศษท่ีจะรู้จกัและรักพระองค ์ ซ่ึงเป็นความสามารถท่ี
จ าเป็นตอ้งถือวา่เป็นแรงขบัเคล่ือน...ท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัสรรพโลก” (Gleanings from the Writings of Baha’u’llah, 

p.65)     
ดว้ยมุมมองน้ีเองท่ีคีตาบีอคัดสัประณามความพยายามท่ีจะใช ้“อิสรภาพ” มาอา้งเป็นความชอบธรรม

ส าหรับการปฏิบติัตนท่ี “ท าให้มนุษยก์า้วล่วงขอบเขตของความเหมาะสม”  การปฏิบติัตนท่ี “ดึงมนุษยล์ง
ไปสู่ระดบัต ่าสุดของความเลวทรามและชัว่ร้าย” (คีตาบีอัคดัส ย่อหน้า 123)  

ความเช่ือ 

“น้ีคือศาสนาของพระผูเ้ป็นเจา้ท่ีไม่มีเปล่ียนแปลง  เป็นนิ
รันดร์ในอดีต  เป็นนิรันดร์ในอนาคต” 

 (คีตาบีอัคดัส ย่อหน้า 182)  

พระบาฮาอุลลาห์ทรงกล่าวว่า  การเปิดเผยพระธรรมของพระผูเ้ป็นเจา้ส าหรับยุคแห่งวุฒิภาวะ
ร่วมกนัของมนุษยชาติ  อยูเ่หนือกวา่ระบบหลากหลายท่ีแตกออกเป็นนิกาย  ซ่ึงรับเป็นมรดกมาจากยุคต่างๆ 
ในอดีต  เน่ืองดว้ยมีความเป็นจริงสุดทา้ยเพียงหน่ึงเดียว  และมีมนุษยเ์ช้ือชาติเดียวท่ีอาศยัอยู่ในโลกของเรา  
ดงันั้นสัมพนัธภาพระหว่างทั้งสองจึงเป็นหน่ึงและไม่ขาดตอน  จุดประสงคเ์บ้ืองตน้ของธรรมทูตทั้งหลาย
ของพระผูเ้ป็นเจา้ไม่ใช่มาสอนศาสนาต่างกนั  แต่มาเผยให้เห็นความสามารถต่างๆ อยา่งกา้วหนา้  ท่ีมีอยูใ่น
จิตส านึกของมนุษยแ์ละสังคม 

ในค าอธิบายเก่ียวกบัคีตาบีอคัดสั  พระบาฮาอุลลาห์ทรงกล่าววา่ : “พระศาสดาทั้งหลายและบรรดาผู ้
ท่ีได้รับการเลือกสรรลว้นไดรั้บมอบหมายจากพระผูเ้ป็นเจา้ท่ีแทจ้ริงองค์เดียว...ให้หล่อเล้ียงพฤกษาแห่ง
ความเป็นมนุษยด์ว้ยน ้ าแห่งความซ่ือตรงและความเขา้ใจ  เพื่อวา่ส่ิงท่ีพระผูเ้ป็นเจา้ฝากไวใ้นตวัตนท่ีแทจ้ริง
ของพวกเขา  จะปรากฏออกมาจากพฤกษาน้ี” (ค าถามและค าตอบ 106)  ดงันั้นการไต่สวนความจริงคือสิทธิและ
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และความรับผิดชอบของมโนธรรมของแต่ละคน  ไม่มีใครหรือหน่วยงานใดมีอ านาจท่ีจะบงัคบัความเช่ือ
หรือใหมี้ความคิดเห็นแบบเดียวกนั 

ดว้ยเจตคติเช่นน้ีเองท่ีคีตาบีอคัดสัเร่งเร้าว่า : “จงคบหากบัทุกศาสนาดว้ยมิตรภาพและความกลม
เกลียว  เพื่อวา่พวกเขาจะไดสู้ดสุคนธรสของพระผูเ้ป็นเจา้จากเจา้”  และให้ค  าแนะน าวา่ : “จงระวงัอยา่ให้
นามใดมาขวางกั้นเจา้จากพระผูท้รงครอบครองนามทั้งปวง” (คีตาบีอัคดัส ย่อหน้า 144, 167)  ค  าเตือนท่ีเฉียบขาดถึง
บรรดานกับวชและนกัศาสนศาสตร์ท่ีศึกษาค าสอนศาสนาท่ีหลากหลายในโลก  ตอ้งอ่านจากมุมมองเดียวกนั
น้ี : “อยา่ชัง่คมัภีร์ของพระผูเ้ป็นเจา้ดว้ยมาตรฐานและศาสตร์ท่ีใชก้นัในหมู่พวกเจา้  เพราะตวัคมัภีร์เองคือ
คัน่ชัง่ท่ีไม่ผดิพลาดท่ีตั้งไวส้ าหรับมนุษย”์ (คีตาบีอัคดัส ย่อหน้า 99)  

การเรียนรู้ 

“น้ีคืออรุโณทยัแห่งความรู้สวรรค.์..หากเจา้เป็นพวกท่ีเขา้ใจ” 
(คีตาบีอัคดัส ย่อหน้า 186) 

ธรรมลิขิตของพระบาฮาอุลลาห์ประกาศให้การศึกษาเป็นสิทธ์ิและขอ้บงัคบัของทุกคนทั้งหญิงและ
ชายเหมือนกนั  “ความรู้เป็นเสมือนปีกส าหรับชีวิตของมนุษย ์ และบนัไดให้มนุษยไ์ต่ข้ึนไป  การหาความรู้
เป็นหนา้ท่ีของทุกคน” (Epistle to the Son of the Wolf, p.26)  พระองคท์รงกล่าววา่  ยุคใหม่ไดรุ่้งอรุณแลว้  
เป็นยุคท่ี “ความลบัทั้งหลายบนพิภพถูกเผยออกมา” (Tablets of Baha’u’llah Revealed after the Kitab-i-Aqdas, 

p.39)  และการส ารวจความลบัเหล่าน้ีดว้ยดวงจิตแห่งการรับใชม้นุษยชาติคือการบูชา 
เป้าหมายท่ีส าคญัท่ีสุดของการศึกษาคือ  การคน้พบและพฒันาความสามารถทางศีลธรรมท่ีแฝงอยู่

ในธรรมชาติของมนุษยเ์อง  ผมท่ีตามมาจากการเปิดเผยพระธรรมสากลของพระผูเ้ป็นเจา้คือ “ชีวิตใหม่ในยุค
น้ีก าลงัเคล่ือนไหวอยูใ่นประชาชนทั้งหมดของโลก” (Gleanings from the Writings of Baha’u’llah, p.196)  การ
ปฏิวติัขอ้มูลข่าวสาร  ศิลปะ  และเทคโนโลยีไดเ้ร่ิมตน้แลว้  ซ่ึงจะเป็นประโยชน์อยา่งมากส าหรับบรรดาผู ้
เรียนรู้ท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะผูมี้ศีลธรรม  ท่ีทุ่มเทให้กบัอุดมการณ์ของเอกภาพระดบัโลก  การเพิ่มพลงั
ความสามารถอยา่งแทจ้ริงของประชาชนทั้งหลายของโลกจะตามมามากยิ่งข้ึนโดยการหาความรู้  ไม่ใช่โดย
สิทธ์ิพิเศษทางเพศ  เช้ือชาติ  หรือความมัง่คัง่  การศึกษาดงักล่าวเรียกร้องให้รู้จกัมีวินยั  แรงจูงใจท่ีจะท าให้
เกิดความพยายามเช่นน้ีไดคื้อความรักท่ีมีต่อพระผูเ้ป็นเจา้  คมัภีร์อคัดสักล่าววา่  บทบญัญติัของพระผูเ้ป็นเจา้
ไม่ใช่เป็น “เพียงประมวลกฎ” แต่เป็น “ตะเกียงแห่งการบริบาลด้วยความรักในหมู่คนรับใช้ของเรา  และ
กุญแจแห่งความปรานีของเราส าหรับผูท่ี้เราสร้าง” (คีตาบีอัคดัส ย่อหน้า 5, 3)      

ครอบครัว 

“จงสมรสเถิด  เพื่อวา่เจา้จะใหก้ าเนิดผูท่ี้จะระลึกถึงเราในหมู่คนรับใชข้องเรา” 
(คีตาบีอัคดัส ย่อหน้า 63)  
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คมัภีร์อคัดสักล่าววา่ “พระผูเ้ป็นเจา้ทรงบญัญติัชีวิตสมรสแก่เจา้...เพื่อวา่เจา้จะให้ก าเนิดผูท่ี้จะระลึก
ถึงเราในหมู่คนรับใช้ของเรา” (คีตาบีอัคดัส ย่อหน้า 63)  พระบาฮาอุลลาห์ทรงมองอนาคตว่า  ครอบครัวแบบไม่
แยกตวัจะปรากฏข้ึนมาอีกคร้ังเป็นเกณฑ์มาตรฐานทัว่โลก  และบทบญัญติัต่างๆ ของคมัภีร์อคัดสัหนุนอุดม
คติน้ี  ตวัอยา่งเช่น  แมก้ารเลือกคู่สมรสจะอยูท่ี่ตวัลูกชายและลูกสาว  ขอ้ก าหนดให้ขอความยินยอมจากพ่อ
แม่นั้นมุ่งหมายจะใหเ้กิดการลงทุนของครอบครัวในความส าเร็จของชีวติสมรส  

ขอ้ก าหนดในคีตาบีอคัดสัท่ีสัมพนัธ์กบัครอบครัว  ตอ้งอ่านในบริบทของค าสอนทัว่ไปของพระบา
ฮาอุลลาห์  พระองคท์รงลิขิตวา่ “สตรีและบุรุษมีความเท่าเทียมกนัตลอดมา  และจะเท่าเทียมกนัตลอดไปใน
สายตาของพระผูเ้ป็นเจา้” (Women, Compilation 1986 no.54)  ความยุติธรรมในปัจจุบนัเรียกร้องสังคมให้จดั
กิจการของตนใหม่  เพื่อให้โอกาสท่ีเท่าเทียมกนัส าหรับทุกคนโดยไม่ค  านึงถึงความแตกต่างทางเพศ  หาก
ทรัพยากรดา้นการเงินมีจ ากดัถึงกบัตอ้งใหเ้ลือก  การศึกษาของเด็กหญิงตอ้งมาก่อนเด็กชาย 

ค าบญัชาอนัหลงัน้ีสัมพนัธ์กบัความรับผิดชอบและการอา้งสิทธ์ิบางอยา่งท่ีผกูไวก้บัเพศ  การศึกษา
ของเด็กหญิงมีความส าคญัเป็นพิเศษ  เพราะถึงแมว้่าทั้งพ่อและแม่ต่างก็มีส่วนร่วมในการอบรมลูก  แม่มี
อิทธิพลต่อลูกมากกว่าในช่วงขวบปีแรกๆ  แม่ทั้งหลายคือผูท่ี้มีบทบาทส าคญัเบ้ืองตน้ในขบวนการสร้าง
อารยธรรม 

ท านองคลา้ยกนับุรุษถูกขอใหเ้ป็นหลกัท่ีดูแลรับผิดชอบความผาสุกของครอบครัวดา้นการเงิน  และ
ขอ้ก าหนดจ านวนหน่ึงในอคัดสัน าเร่ืองน้ีมาพิจารณาเป็นพิเศษ 

ความก้าวหน้าของอารยธรรม 

“สมดุลของโลกถูกรบกวนโดยพลงัอนัสั่นสะเทือนของ
ระบบโลกใหม่ท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดน้ี” 

(คีตาบีอัคดัส ย่อหน้า 181) 

ลกัษณะร่วมอยา่งหน่ึงของศาสนาท่ียิ่งใหญ่ทั้งปวงในอดีตคือค าสอนท่ีวา่  จุดประสงคข์องชีวิตของ
มนุษยคื์อเพื่อใหว้ญิญาณของตนรู้จกั  รัก  และบูชาพระผูส้ร้าง  ธรรมลิขิตของพระบาฮาอุลลาห์เก่ียวกบัเร่ือง
น้ีมีมากมายเป็นพิเศษและเขา้ถึงจิตใจ  แต่อย่างไรก็ตามก็เน้นว่า  การกระตุน้จิตวิญญาณดงักล่าวตอ้งจูงใจ
มนุษยแ์ต่ละคนใหต้อบสนองในหนทางของตนเองต่อสัจธรรมท่ีวา่ “มนุษยทุ์กคนถูกสร้างข้ึนมาเพื่อสานต่อ
อารยธรรมท่ีกา้วหนา้อยา่งไม่มีส้ินสุด” (Gleanings from the Writings of Baha’u’llah, p.215) 

ความสามารถท่ีไม่เคยนึกฝันมาก่อนก าลงัต่ืนตวัข้ึนมาในประชาชนทุกเช้ือชาติและวฒันธรรม  การ
ผสมผสานความสามารถเหล่าน้ีเข้าด้วยกนัจะเปล่ียนรูปของประสบการณ์ทางวฒันธรรม  “ยุคน้ีคือยุคท่ี
กรุณาธิคุณอนัล ้ าเลิศท่ีสุดของพระผูเ้ป็นเจา้ไดห้ลัง่มายงัมนุษย.์..ในไม่ช้าระบบในปัจจุบนัจะถูกมว้นเก็บ  
และระบบใหม่จะกางออกมาแทนท่ี” (Gleanings from the Writings of Baha’u’llah, p.6-7) 
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เม่ือประชาชนทั้งหลายของโลกถูกดึงเขา้มาเป็นสังคมโลกเดียวกนัอยา่งหนีไม่พน้  พวกเขาก าลงัถูก
ทา้ทายใหป้ลดตนเองใหเ้ป็นอิสระจากขอ้จ ากดัและอคติทางวฒันธรรม  และยอมรับธรรมสารของพระผูเ้ป็น
เจา้  ซ่ึงเป็นส่ิงเดียวเท่านั้นท่ีสามารถผูกหัวใจและจิตใจของพวกเขาเขา้ด้วยกนั  วจนะของคีตาบีอคัดสัคือ 
“ดูกร  ประชาชนทั้งหลายของโลก!...จงโยนทิ้งส่ิงท่ีเจา้ครอบครอง  และเหินดว้ยปีกแห่งความปล่อยวางให้
เลยทุกสรรพส่ิงไป  ดงัน้ีพระผูเ้ป็นนายแห่งสรรพโลกบญัชาเจา้  ซ่ึงการขยบัปากกาของพระองค์ไดป้ฏิวติั
วญิญาณของมนุษยชาติ” (คีตาบีอัคดัส ย่อหน้า 54)  

คตีาบีอคัดสัและประชาคมบาไฮ 

พระบาฮาอุลลาห์ทรงกล่าวว่า “โลกน้ีเป็นเพียงประเทศเดียว  และมนุษยชาติเป็นเพียงพลเมือง
เดียวกนั” (Gleanings from the Writings of Baha’u’llah, p.250)   ปัจจุบนัน้ีค าสอนของพระองคถู์กน ามาปฏิบติั
ในชีวิตของประชาคมหน่ึงท่ีประสานกันอยู่ทัว่โลก  ซ่ึงเป็นตวัแทนของความหลากหลายทั้ งหมดของ
มนุษยชาติ  และก่อตั้งอยูใ่นทุกส่วนของโลก  ความส าเร็จของประชาคมน้ีในเร่ืองต่างๆ เช่น  การรวมเช้ือชาติ
เขา้ดว้ยกนั  ความเสมอภาคระหวา่งเพศ  และการส่งเสริมการศึกษา  น่าสังเกตเป็นพิเศษ 

อย่างไรก็ตามลกัษณะเด่นของประชาคมบาไฮคือ  ระบบบริหารท่ีพระผูก่้อตั้งประสาทให้  ด้วย
ปฏิบติัการบนหลกัการของการปรึกษาหารือท่ีพระบาฮาอุลลาห์สอนไว ้ ประชาคมบาไฮจึงบริหารงานโดย
สภาท่ีเลือกตั้งแบบประชาธิปไตยในระดบัทอ้งถ่ิน  ระดบัชาติและระดบันานาชาติ  ประชาคมบาไฮไม่มี
นักบวช  กิจกรรมทั้งหลายของชุมชนได้รับการสนับสนุนโดยการบริจาคเงินของสมาชิกของชุมชนท่ี
ลงทะเบียนแลว้เท่านั้น  ระบบน้ีอิงอยูก่บัขอ้ก าหนดท่ีแจ่มแจง้ในคีตาบีอคัดสัท่ีวา่ “พระผูเ้ป็นนายทรงบญัญติั
ไวว้า่ในทุกเมืองตอ้งสถาปนาสภายุติธรรม...เป็นความถูกตอ้งท่ีพวกเขาจะท าตวัเป็นผูพ้ิทกัษข์องพระผูท้รง
ปรานีในหมู่มนุษย ์ และถือวา่ตนคือผูอ้ภิบาลท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากพระผูเ้ป็นเจา้ส าหรับทุกคนท่ีอาศยัอยูบ่น
โลก” (คีตาบีอัคดัส ย่อหน้า 30) 

ส าหรับสภาปกครองระดบันานาชาตินั่นคือสภายุติธรรมสากล  พระบาฮาอุลลาห์ทรงมอบหมาย
หนา้ท่ีในการวนิจฉยัทุกเร่ืองท่ีไม่ไดเ้ปิดเผยไวแ้จ่มแจง้ในพระธรรม  ดงัน้ีพระองคท์รงรับประกนัวา่  จนกวา่
พระศาสดาองคต่์อไปของพระผูเ้ป็นเจา้จะเสด็จมาหลงัจากน้ีหน่ึงพนัปีหรือนานกวา่นั้น  ระบบโลกท่ีพระองค์
ก่อตั้งจะมีอ านาจนิติบญัญติัท่ีสามารถตามทนัความตอ้งการทั้งหลายของโลกท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว 

พระบาฮาอาอุลลาห์ทรงกล่าววา่  แบบแผนใหม่ของสังคมท่ีพระองคเ์ร่ิมตน้  จะคล่ีตวัออกมาให้เห็น
ทีละน้อย  ซ่ีงเป็นลกัษณะของปรากฏการณ์ของกระบวนการวิวฒันาการ : “จงพิจารณาดูดวงอาทิตย ์ รัศมี
ของดวงอาทิตยอ่์อนเพียงไรขณะท่ีรุ่งอรุณข้ึนมาบนขอบฟ้า  ความอุ่นและพลงัของดวงอาทิตยเ์พิ่มข้ึนทีละ
น้อยอย่างไรขณะท่ีข้ึนสู่เท่ียงวนั  เป็นการช่วยให้ทุกสรรพส่ิงสามารถปรับตวัเขา้กบัความเขม้ของแสงท่ี
ร้อนแรงข้ึน” (Gleanings from the Writings of Baha’u’llah, p.87-8)  


