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ค าน า 

“จงรอไปเถิด  ดังเช่นพวกก่อนหน้าเจ้าก าลังรอ!” คือวจนะท่อนหน่ึงในคมัภีร์น้ีท่ีสะท้อนถึง

ประวติัศาสตร์ซ ้ ารอย  ท่ีศาสนิกชนของศาสนาต่างๆ ในทุกยุคเฝ้าคอยการเสด็จมาของพระศาสดาพยากรณ์  

และเม่ือพระศาสดาตามพนัธสัญญาเสด็จมาแลว้  พวกเขากลบัปฏิเสธและเฝ้ารอต่อไป  และชาวมุสลิมก็ไม่ใช่

ขอ้ยกเวน้  ดงัท่ีพระบอ๊บพระศาสดาผูเ้บิกทางใหแ้ก่พระบาฮาอุลลาห์  ทรงลิขิตไวก่้อนท่ีพระบาฮาอุลลาห์จะ

ลิขิตคีตาบีอีคานวา่ “หากสาวกของคัมภีร์โกรอ่านน าข้อพิสูจน์ท้ังหลายคล้ายกับท่ีตนเสนอต่อพวกท่ีไม่เช่ือ

อิสลาม  มาใช้กับตนเอง  จะไม่มีแม้ดวงวิญญาณเดียวท่ีถูกพรากจากพระผู้ เป็นสัจธรรม” (Selections from 

the Writings of the Bab, p.120)  

เหตุผลส าคญัอย่างหน่ึงส าหรับปรากฏการณ์เช่นน้ีคือ  ค  าพยากรณ์ทั้งหลายในคมัภีร์ต่างๆ เก่ียวกบั

การเสด็จมาของพระศาสดาองคใ์หม่ในอนาคต  มกัลิขิตไวด้ว้ยภาษาท่ีเป็นนยัและยากท่ีจะเขา้ใจหรือตีความ

ไดถู้กตอ้ง  ศาสนิกชนของศาสนาต่างๆ จึงปฏิเสธพระศาสดาตามพนัธสัญญาท่ีเสด็จมาเม่ือพบวา่  ไม่ตรงกบั

ค าพยากรณ์ต่างๆ ท่ีตนตีความตามตวัอกัษร  ตวัอย่างหน่ึงเก่ียวกบัประเด็นน้ีท่ีพระบาฮาอุลลาห์ลิขิตไวใ้น

คมัภีร์เล่มน้ีคือ : 

หากค าพยากรณ์ท้ังหลายท่ีบันทึกไว้ในกอสเปวบังเกิดขึน้จริงตามตัวอักษร  หากพระเยซูบุตรของแมร่ี

เสด็จลงมาจากนภาบนก้อนเมฆให้เห็นต าตาพร้อมกับเทวดา  ใครหรือจะกล้าไม่เช่ือ  ใครหรือจะกล้า

ปฏิเสธสัจธรรมและดูหม่ิน?  ไม่เพียงเท่านั้น  ความอกส่ันขวัญหนีจะครอบง าทุกคนท่ีอาศัยอยู่บนพิภพ

อย่างทันใด  จนไม่มีดวงวิญญาณใดสามารถเอ่ยสักค า  ไหนเลยจะปฏิเสธหรือยอมรับสัจธรรม  เป็น

เพราะความเข้าใจผิดเก่ียวกับสัจธรรมเหล่านีเ้อง  นักบวชคริสเตียนหลายคนจึงปฏิเสธพระโมฮัมหมัด  

และพูดคัดค้านด้วยถ้อยค าว่า : “หากท่านเป็นศาสนทูตตามพันธสัญญาจริง  เช่นนั้นท าไมท่านไม่มี

เทวดามาด้วยตามท่ีคัมภีร์ศักด์ิสิทธ์ของเราท านายไว้  ซ่ึงจะต้องลงมากับพระผู้ทรงความงามตามพันธ

สัญญา  เพ่ือช่วยเหลือพระองค์ในการเปิดเผยพระธรรมและกระท าตนเป็นผู้ เตือนประชาชนของ

พระองค์?” 

แมค้มัภีร์โกรอ่านจะระบุถึงพระศาสดามากมายในอดีตท่ีพระผูเ้ป็นเจา้ส่งมาเป็นล าดบั  เพื่อสั่งสอน

และน าทางมวลมนุษย ์ แต่ดว้ยสมญานามของพระโมฮมัหมดัท่ีระบุไวใ้นคมัภีร์โกรอ่านเช่นกนัวา่เป็น “ตรา

ประทบัของศาสนทูตทั้งหลาย”  ชาวมุสลิมจึงยืนยนัวา่  พระโมฮมัหมดัคือพระศาสดาองคสุ์ดทา้ยและพระผู ้

เป็นเจา้จะไม่ส่งพระศาสดามาอีก  นยันั้นก็คือ  ชาวมุสลิมไม่ยอมรับพระบาฮาอุลลาห์ผูก่้อตั้งศาสนาบาไฮ
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เพราะถือวา่เสด็จมาหลงัจากพระโมฮมัหมดั  ซ่ึงเป็นประวติัศาสตร์ซ ้ ารอยในอดีตท่ีชาวยิวไม่ยอมรับพระเยซู

และพระโมฮมัหมดั  เพราะถือวา่พระโมเสสคือพระศาสดาองคสุ์ดทา้ยและพระผูเ้ป็นเจา้จะไม่ส่งพระศาสดา

มาอีก  ท านองเดียวกนัคริสเตียนก็ไม่ยอมรับพระโมฮมัหมดัเม่ือพระองคเ์สด็จมา  เพราะถือวา่พระเยซูคือพระ

ศาสดาองคสุ์ดทา้ย  ความจริงนั้นชาวยิว  คริสเตียนและชาวมุสลิมใช่วา่จะไม่เช่ือวา่  จะมีพระศาสดาเสด็จมา

อีกหลงัจากพระศาสดาของตน  เพราะคมัภีร์ของพวกเขาก็พยากรณ์ถึงการเสด็จมาของพระศาสดาตามพนัธ

สัญญาในอนาคต  แต่พวกเขายืนยนัวา่พระศาสดาตามพนัธสัญญาของตนจะเสด็จมาส่งเสริมศาสนาเดิมของ

ตนให้ยิ่งใหญ่เกรียงไกรไปทัว่โลก  ไม่ใช่มายกเลิกกฎของศาสนาเดิมของตนและก่อตั้งศาสนาใหม่  บญัญติั

กฎใหม ่ เก่ียวกบัเร่ืองน้ีพระบาฮาอุลลาห์ลิขิตไวใ้นคมัภีร์น้ีวา่ :     

และเม่ือสมยัของพระโมเสสส้ินสุดลง  และแสงสว่างของพระเยซูส่องจากอรุโณทัยของพระวิญญาณมา

อาบโลก  ประชาชนท้ังหมดของอิสราเอลลุกขึน้คัดค้านพระองค์  พวกเขาโวยวายว่าพระผู้ ซ่ึงการเสด็จ

มาของพระองค์คัมภีร์ไบเบิล้ท านายไว้  จะต้องเผยแพร่และท าตามกฎของพระโมเสส  ทวาชายหนุ่ม

ชาวนาซาลีนผู้ นีท่ี้อ้างสถานะของตนว่าเป็นพระเมไซยะ  ได้ยกเลิกกฎการหย่าร้างและวันซาบาท  ซ่ึง

เป็นกฎท่ีมีน า้หนักท่ีสุดของพระโมเสส  ย่ิงไปกว่านั้นมีอะไรท่ีเป็นสัญลักษณ์ของพระศาสดาท่ีจะเสดจ็

มา?  ประชาชนเหล่านีข้องอิสราเอลแม้กระท่ังตราบจนปัจจุบัน  กย็ังคาดหวังรอคอยพระศาสดาองค์นีท่ี้

คัมภีร์ไบเบิล้ท านายไว้!... 
นอกจากวรรคนีย้งัมีวาทะอีกท่อนหน่ึงในกอสเปวซ่ึงพระองค์ (พระเยซู) ทรงกล่าวว่า : “สวรรค์และโลก

จะมลายไป : แต่วาทะของเราจะไม่มลายไป” (ลุค 21:33)  ดังนีบ้รรดาผู้สนับสนุนพระเยซูได้ยืนยันว่า  

กฎของกอสเปวจะไม่มีวนัถกูยกเลิก  และเม่ือใดกต็ามท่ีพระผู้ทรงความงามตามพันธสัญญาถูกแสดงให้

เห็นชัด  พระองค์จะต้องยืนยันและสถาปนากฎท่ีประกาศไว้ในกอสเปว  เพ่ือว่าจะไม่มีศาสนาใด

เหลืออยู่ในโลกนอกจากศาสนาของพระองค์... 

ส่ิงหน่ึงท่ีเหล่านักบวชยิวน ามาหาเร่ืองพระองค์ (พระโมฮมัหมดั) คือ  หลังจากพระโมเสสไม่ควรมีศาสน

ทูตถูกส่งมาจากพระผู้ เป็นเจ้า  ใช่แล้ว  มีการกล่าวไว้ในคัมภีร์ท้ังหลายเก่ียวกับดวงวิญญาณหน่ึงท่ี

จะต้องถูกแสดงให้เห็นชัด  ผู้ ซ่ึงจะท าให้ศาสนาของพระโมเสสก้าวหน้าและส่งเสริมประโยชน์ของ

ประชาชนของพระองค์  เพ่ือว่ากฎของยคุศาสนาของพระโมเสสจะห้อมล้อมท้ังพิภพ... 
เป็นเวลากว่าหน่ึงพันปีพวกเขา (ชาวมุสลิม)ได้สวดวจนะท่อนนี้  และประกาศค าต าหนิชาวยิวโดยไม่

ตั้งใจ  หารู้ไม่ว่าพวกเขาเองกก็ าลังพูดความรู้สึกนึกคิดและความเช่ือของประชาชนชาวยิวอย่างเปิดเผย
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และเป็นการส่วนตัว!  แน่นอนว่าเจ้าทราบการโต้แย้งท่ีเหลวไหลของพวกเขาว่า  การเปิดเผยพระธรรม

ท้ังหมดส้ินสุดแล้ว  อานนแห่งความปรานีสวรรค์ถกูปิดแล้ว  จะไม่มีดวงอาทิตย์ขึน้มาจากอรุโณทัยแห่ง

ความวิสุทธ์ิอนันต์อีก... 

ดังท่ีเจ้าเห็นแล้วว่า  ประชาชนแห่งคัมภีร์โกรอ่านซ่ึงเหมือนกับประชาชนในอดีต  ได้ยอมให้ค าว่า “ตรา

ประทับของศาสนทูตท้ังหลาย” มาบังตาของตนอย่างไร... 
แม้ว่ามีค าพยากรณ์อันเป็นท่ียอมรับและวจนะท่อนต่างๆ ในคัมภีร์โกรอ่านท่ีชี้บ่งศาสนาใหม่  กฎใหม่  

และการเปิดเผยพระธรรมคร้ังใหม่  ประชาชนรุ่นนีก้ย็ังคาดหวังรอคอยท่ีจะได้เห็นพระศาสดาตามพันธ

สัญญา  ท่ีจะมาสนับสนุนกฎของยุคศาสนาของพระโมฮัมหมัด  ท านองเดียวกันชาวยิวและคริสเตียนก็

ใช้ข้อโต้แย้งแบบนี.้.. 

ผลท่ีตามมาจากการไม่ยอมรับพระศาสดาท่ีเสด็จมาตามค าพยากรณ์คือ  นักบวชยิวไดป้ลุกระดม

ชาวยวิใหต่้อตา้นและท าร้ายพระเยซูและพระโมฮมัหมดัเม่ือพระองคเ์สด็จมา  ผูน้  าศาสนาคริสตไ์ดป้ลุกระดม

ใหค้ริสเตียนต่อตา้นและท าร้ายพระโมฮมัหมดัเม่ือพระองคเ์สด็จมา  และประวติัศาสตร์ก็ซ ้ ารอยอีก  นกับวช

มุสลิมได้ปลุกระดมประชาชนให้ต่อตา้นและท าร้ายพระบ๊อบและพระบาฮาอุลลาห์เม่ือพระองค์เสด็จมา  

ตามท่ีกล่าวไวใ้นคมัภีร์น้ีวา่ :   

เน่ืองด้วยเหล่านักบวชท่ียอมรับกันในยุคนั้น...ล้วนปฏิบัติต่อพระองค์ (พระโมฮมัหมดั) ในฐานะท่ีเป็นผู้

อวดอ้าง  และประกาศว่าพระองค์เสียสติและเป็นผู้ใส่ร้าย...การกล่าวหาด้วยความประสงค์ร้ายเหล่านีไ้ด้

ยัว่ยปุระชาชนให้ลุกขึน้และทรมานพระองค์  และการทรมานนีดุ้ร้ายเพียงไรหากเหล่านักบวชในยุคนั้น

เป็นหัวหน้าผู้ยุยง  หากพวกเขาประณามพระองค์ต่อเหล่าสาวกของตน  ขับพระองค์ออกไปจากหมู่

สาวก  และประกาศว่าพระองค์เป็นผู้ ร้าย!  ส่ิงเดียวกันนีไ้ม่ได้บังเกิดกับคนรับใช้ผู้ นี้ (พระบาฮาอุลลาห์) 

ดังท่ีทุกคนเป็นพยานหรือ?... 

ส่ิงต่างๆ ท่ีชาวยิวและคริสเตียนยึดถือ  และการหาเร่ืองท่ีพวกเขาถมใส่ความงามของพระโมฮัมหมัด  ส่ิง

เดียวกันเหล่านี้เป็นท่ีสนับสนุนในยุคนี้โดยประชาชนแห่งคัมภีร์โกรอ่าน (เม่ือพระบ๊อบและพระบาฮา
อุลลาห์เสด็จมา) 

ท่ีมาของคีตาบีอีคานซ่ึงเป็นคมัภีร์เล่มท่ีส าคญัเป็นล าดับสองของพระบาฮาอุลลาห์รองจากคีตา

บีอคัดสั  เร่ิมตน้จากการท่ีแมว้า่พระบ๊อบจะส้ินชีพไปแลว้  ลุงของพระบ๊อบคือฮาจี มีร์ซา ซียิด โมฮมัหมดัก็

ยงัมีขอ้สงสัยคาใจอยู่ว่าพระบ๊อบคืออิหม่ามกาอิมท่ีเสด็จมาตามค าพยากรณ์ของอิสลาม (ชีอะห์) จริงหรือ  
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และไดข้อให้พระบาฮาอุลลาห์ไขขอ้สงสัยน้ี  พระบาฮาอุลลาห์ทรงตอบสนองโดยการให้ลุงของพระบ๊อบ

เขียนรวบรวมขอ้สงสัยทั้งหมดมาให้พระองค ์ แลว้พระองคก์็ลิขิตคมัภีร์เล่มน้ีเป็นการตอบขอ้สงสัยดงักล่าว

โดยใชเ้วลาสองวนัสองคืน  แม้โดยเบ้ืองตน้แลว้คีตาบีอีคานจะอรรถาธิบายพิสูจน์ค ากล่าวอา้งของพระบ๊อบ

วา่ไดบ้รรลุค าพยากรณ์ทั้งหลายของอิสลาม  แต่ดว้ยความรู้ความเขา้ใจอยา่งถว้นทัว่เก่ียวกบัความคิดและค า

สอนของอิสลามท่ีสะทอ้นอยูใ่นคมัภีร์เล่มน้ี  ก็เป็นขอ้พิสูจน์หน่ึงถึงความเป็นพระศาสดาของผูลิ้ขิตคมัภีร์น้ี

เช่นกนั  นอกเหนือจากการค านึงถึงว่าเป็นไปไม่ไดท่ี้มนุษยธ์รรมดาจะสามารถเขียนคมัภีร์เช่นน้ีไดโ้ดยใช้

เวลาเพียงสองวนั   

ดว้ยการอภิปรายอยา่งเรียบง่ายแต่แจ่มแจง้  ลึกซ้ึงและมีพลงัซ่ึงน าขอ้พิสูจน์ของอิสลามมาใชก้บัชาว

มุสลิมเองอยา่งไม่มีท่ีเสมอ  คีตาบีอีคานจึงทรงอิทธิพลอย่างยิ่งและกลายเป็นกุญแจส าคญัท่ีไขประตูให้ชาว

มุสลิมมากมายเขา้มายอมรับศาสนาบาไฮ  และมัน่ใจวา่พระบ๊อบและพระบาฮาอุลลาห์คือการเสด็จกลบัมา

ของอิหม่ามกาอิมและอิหม่ามฮุสเซนส าหรับนิกายชีอะห์  หรือการเสด็จกลบัมาของอิหม่ามเมห์ดิและพระเยซู

ของนิกายซุนนี  ซ่ึงไม่เพียงเท่านั้นส าหรับบาไฮศาสนิกชนแลว้  การเสด็จมาของพระบ๊อบและพระบาฮา

อุลลาห์เป็นการบรรลุค าพยากรณ์ของทุกศาสนาในอดีต  รวมถึงการเสด็จกลบัมาของจอห์นเดะแบบติสทแ์ละ

พระเยซูของศาสนาคริสต์  และการเสด็จมาของพระโพธิสัตวก์วนอิมและพระอมิตาภะ (พระศรีอาริยเมต

ไตรย)์ ของศาสนาพุทธ 

อย่างไรก็ตามค าอธิบายท่ีรวบรัดและครอบคลุมเน้ือหาของคมัภีร์น้ีอย่างไม่มีท่ีเสมอ  ไดใ้ห้ไวโ้ดย

ท่านศาสนภิบาลโชกิ  เอฟเฟนดิ ดงัน้ี :  

คีตาบีอีคาน (คัมภีร์แห่งความมัน่ใจ) ซ่ึงถกูเปิดเผยระหว่างเวลาสองวันสองคืนในปีท้ายๆ ของช่วงเวลานี ้

(ค.ศ.1862)  คัมภีร์นีถู้กลิขิตขึน้ตรงตามค าพยากรณ์ของพระบ๊อบ  ผู้กล่าวไว้อย่างเจาะจงว่าพระศาสดาตามพันธ

สัญญาจะเติมเนือ้หาของคัมภีร์บายันภาษาเปอร์เซียท่ียังไม่จบให้เสร็จส้ินสมบูรณ์  และเป็นการตอบค าถามท่ีตั้ง

กับพระบาฮาอุลลาห์โดยลุงฝ่ายมารดาของพระบ๊อบท่ียังไม่เปล่ียนศาสนาคือฮาจี มีร์ซา ซียิด โมฮัมหมัด ระหว่าง

ท่ีมาเยือนกาบิลากับน้องชาย ฮาจี มีร์ซา ฮาซัน อาลี  ด้วยเป็นแบบฉบับของกลอนเปอร์เซียท่ีมีลักษณะดั้งเดิม  

เรียบง่ายและมีพลัง  และแจ่มแจ้งอย่างเหลือเช่ือท้ังในการอภิปรายเหตุผลท่ีมีน า้หนักและความคมคายท่ีต้านไม่อยู่

อย่างหาท่ีเปรียบไม่ได้  คัมภีร์นีด้้วยการกล่าวอย่างกว้างๆ ถึงแผนการไถ่บาปท่ีย่ิงใหญ่ของพระผู้ เป็นเจ้า  อยู่ใน

ต าแหน่งท่ีไม่มีเสมอในผลงานวรรณกรรมบาไฮท้ังหมด  เว้นแต่คีตาบีอัคดัสซ่ึงเป็นคัมภีร์ท่ีศักด์ิสิทธ์ิท่ีสุดของ

พระบาฮาอุลลาห์  ถูกเปิดเผยเม่ือการประกาศพันธกิจของพระองค์ใกล้เข้ามา  คัมภีร์นีห้ยิบย่ืน “อมฤตช้ันเย่ียมท่ี

ปิดผนึกไว้” ให้แก่มนุษยชาติ  ซ่ึงผนึกนี้เป็นของ “ชะมดเชียง”  และเปิด “ผนึก” ของ “คัมภีร์” ท่ีดาเนียล

กล่าวถึง  อีกท้ังเปิดเผยความหมายของ “วจนะ” ท่ีถกูลิขิตให้ “ถกูปิดไว้” จนกว่าจะถึง “เวลาอวสาน” 
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ภายในเนือ้ท่ีสองร้อยหน้า  คัมภีร์นีป้ระกาศอย่างไม่คลุมเครือถึงการด ารงอยู่และความเป็นหน่ึงของพระ

ผู้ เป็นเจ้าท่ีไม่มีทางรู้ได้และเข้าไม่ถึง  ผู้ เป็นบ่อเกิดของการเปิดเผยพระธรรมท้ังหมด  ทรงความนิรันดร์  รอบรู้  

สถิตอยู่ทุกแห่งหนและทรงมหิทธานุภาพ  คัมภีร์นียื้นยนัความสัมพัทธ์ของสัจธรรมของศาสนาและความต่อเน่ือง

ของการเปิดเผยพระธรรมสวรรค์  ยืนยนัเอกภาพของศาสนทูตท้ังหลาย  ความเป็นสากลของพระธรรมของศาสน

ทูต  ความเหมือนกันของค าสอนมูลฐาและความวิสุทธ์ิของคัมภีร์ของศาสนทูตท้ังหลาย  และสองลักษณะของ

สถานะของศาสนทูต  ประณามความตาบอดและความวิปริตของบรรดานักบวชและผู้มากด้วยความรู้ในทุกยุค  

อ้างถึงและให้ความกระจ่างวรรคต่างๆ ท่ีเป็นอุปมาในคัมภีร์ใหม่  วจนะท่ีเข้าใจยากในคัมภีร์โกรอ่าน  และค า

สอนท่ีเป็นปริศนาของพระโมฮัมหมดัท่ีได้ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด  ความสงสัยและความเป็นปรปักษ์มานานนับ

ยุค  ซ่ึงได้ฉีกและแยกสาวกท้ังหลายของระบบศาสนาแนวหน้าของโลกออกจากกัน  แจกแจงเง่ือนไขท่ีจ าเป็น

ของผู้แสวงหาท่ีแท้จริงทุกคนส าหรับการค้นพบส่ิงท่ีตนแสวงหา  สาธิตความน่าเช่ือถือ  ความเป็นเย่ียมและ

นัยส าคัญของการเปิดเผยพระธรรมของพระบ๊อบ  แซ่ซ้องสรรเสริญความเป็นวีรบุรุษและความปล่อยวางของ

เหล่าสาวกของพระองค์  บอกล่วงหน้าและพยากรณ์ชัยชนะท่ัวโลกของการเปิดเผยพระธรรมท่ีสัญญาไว้กับ

ประชาชนแห่งคัมภีร์บายัน  ยืนยันความบริสุทธ์ิไร้ราคีของพระนางแมร่ีผู้ เป็นพรหมจารีย์  สดุดีบรรดาอิหม่าม

ของศาสนาของพระโมฮัมหมัด  สรรเสริญการพลีชีพเพ่ือศาสนาและธรรมาธิปไตยของอิหม่ามฮุสเซน  คล่ีคลาย

ความหมายของพจน์ท่ีเป็นสัญลักษณ์เช่น “การกลับมา”  “การฟ้ืนคืนชีพ”  “ตราประทับของศาสนทูตท้ังหลาย”  

และ “วันแห่งการพิพากษา”  พรรณนาอย่างกว้างๆและแยกให้เห็นความแตกต่างระหว่างการเปิดเผยพระธรรม

สามระยะ  สาธยายความรุ่งโรจน์และน่าพิศวงของ “นครของพระผู้ เป็นเจ้า” ด้วยค าสรรเสริญอย่างสูง  ซ่ึงนครนี้

ได้รับการฟ้ืนฟูใหม่ตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว้โดยยุคศาสนาภายใต้การบริบาลของพระผู้ เป็นเจ้า  เพ่ือการน าทาง  

ประโยชน์และความรอดพ้นของมนุษยชาติ  ควรกล่าวอ้างได้ว่าในบรรดาคัมภีร์ท้ังหมดท่ีลิขิตโดยพระศาสดาผู้

เปิดเผยพระธรรมบาไฮ  คัมภีร์นีเ้พียงเล่มเดียวโดยการปัดกวาดอุปสรรคท่ีมีมาตลอดยุคสมัย  ซ่ึงได้แยกศาสนาท่ี

ย่ิงใหญ่ท้ังหลายของโลกออกจากกันอย่างจัดการไม่ได้  ได้วางรากฐานท่ีกว้างและท าลายไม่ได้ส าหรับการ

ปรองดองสาวกของศาสนาต่างๆ ได้อย่างสมบูรณ์และถาวร 
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ในนามของพระผู้เป็นนายของเรา  พระผู้ทรงความประเสริฐ  พระผู้ทรงความสูงส่งท่ีสุด 

ไม่มีมนุษย์คนใดไปถึงชายฝ่ังมหาสมุทรแห่งความเข้าใจท่ีแท้จริง  เว้นแต่ว่าเขาจะปล่อยวางจากทุก

ส่ิงท่ีอยู่ในสวรรค์และบนโลก  ดูกร  พวกเจ้าประชาชนท้ังหลายของโลก  จงช าระวิญญาณของเจ้าให้บริสุทธ์ิ  

เพ่ือว่าเจ้าจะบรรลุถึงสถานะท่ีพระผู้เป็นเจ้าลิขิตไว้ส าหรับเจ้า  และดังนีเ้ข้าไปในวิหารท่ีก่อขึน้มาบนฟากฟ้า

แห่งคัมภีร์บายนัตามการอนุญาตของพระผู้ เป็นเจ้า 

สาระของวจนะเหล่าน้ีคือ : บรรดาผูท่ี้ยา่งเทา้บนหนทางแห่งความศรัทธา  บรรดาผูท่ี้กระหายอมฤต

แห่งความมัน่ใจ  ตอ้งช าระทุกส่ิงทางโลกให้หมดไปจากตน  นัน่คือ ช าระวาจาท่ีเหลวไหลออกไปจากหูของ

ตน  ช าระจินตนาการท่ีไร้สาระออกไปจากจิตใจของตน  ช าระเสน่หาทางโลกออกไปหวัใจของตน  ช าระส่ิง

ท่ีจะตอ้งมอดมว้ยออกไปจากดวงตาของตน  พวกเขาควรวางใจในพระผูเ้ป็นเจา้  และไปตามหนทางของ

พระองคด์ว้ยความยึดมัน่ในพระองค ์ เม่ือนั้นพวกเขาจะคู่ควรกบัความรุ่งโรจน์โชติช่วงของดวงอาทิตยแ์ห่ง

ความรู้และความเขา้ใจของพระผูเ้ป็นเจา้  และกลายเป็นผูรั้บกรุณาธิคุณท่ีไม่มีส้ินสุดและมองไม่เห็น  เน่ือง

ดว้ยมนุษยไ์ม่มีหวงัท่ีจะเขา้ถึงความรู้เก่ียวกบัพระผูท้รงความรุ่งโรจน์  ไม่มีทางจะไดด่ื้มจากสายธารแห่ง

ความรู้ของพระผูเ้ป็นเจา้  ไม่มีทางจะเขา้ไปในท่ีพ านกัแห่งความเป็นอมตะ  หรือไดด่ื้มจากถว้ยแห่งความ

ใกล้ชิดกบัพระผูเ้ป็นเจา้  นอกจากและจนกว่าเขาจะยุติการถือเอาถอ้ยค าและการกระท าของของมนุษยท่ี์

จะตอ้งตาย  มาเป็นมาตรฐานส าหรับความเขา้ใจท่ีแทจ้ริงและการยอมรับพระผูเ้ป็นเจา้และศาสนทูตทั้งหลาย

ของพระองค ์

จงพิจารณาดูอดีต  ทั้งคนชั้นสูงและคนต ่าตอ้ยจ านวนมากมายเพียงไรไดเ้ฝ้าคอยการมาถึงของพระ

ศาสดาของพระผูเ้ป็นเจา้ในวรกายของผูท่ี้พระองคเ์ลือกสรร  บ่อยแค่ไหนท่ีพวกเขาคาดหวงัการเสด็จมาของ

พระองค ์ บ่อยแค่ไหนท่ีพวกเขาอธิษฐานขอให้สายลมแห่งความปรานีของพระผูเ้ป็นเจา้พดัมา  ขอให้พระผู ้

ทรงความงามตามพนัธสัญญาก้าวออกมาจากม่านท่ีปกปิด  และถูกแสดงให้เห็นชดัต่อโลกทั้งหมด  และ

เม่ือใดก็ตามท่ีอานนแห่งกรุณาธิคุณเปิดออก  และเมฆแห่งความอารีสวรรคห์ลัง่ฝนลงมายงัมนุษยชาติ  และ

แสงสวา่งของพระผูท่ี้มองไม่เห็นส่องอยู่บนขอบฟ้าแห่งอ านาจสวรรค์  พวกเขาลว้นปฏิเสธพระองค ์ และ

หันหนีไปจากพระพกัตร์ของพระองค์  พระพกัตร์ของพระผูเ้ป็นเจา้เอง  จงไปดูส่ิงท่ีบนัทึกไวใ้นคมัภีร์

ศกัด์ิสิทธ์ิทุกเล่มเพื่อยนืยนัสัจธรรมน้ี 

จงไตร่ตรองสักขณะหน่ึง  และใคร่ครวญดูส่ิงท่ีเป็นสาเหตุของการปฏิเสธดงักล่าวโดยบรรดาผูท่ี้ได้

แสวงหาดว้ยความปรารถนาและจริงจงั  การโจมตีของพวกเขาดุร้ายเกินกว่าท่ีล้ินหรือปากกาใดจะพรรณนา  

ไม่มีพระผูแ้สดงความวิสุทธ์ิองค์ใดมาปรากฏโดยไม่เดือดร้อนเพราะการปฏิเสธ  การไม่ยอมรับ  และการ
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ต่อตา้นอยา่งดุเดือดของประชาชนรอบๆ พระองค ์ ดงัน้ีเป็นท่ีเปิดเผยไวว้า่ : “ดูกร  ผูน่้าเวทนา!  ไม่มีธรรม

ทูตองคใ์ดเสด็จมายงัพวกเขา  โดยท่ีพวกเขาไม่หวัเราะเยาะพระองคอ์ยา่งดูถูก” (โกรอ่าน 36:30)  อีกคร้ังหน่ึง

พระองค์ทรงกล่าวว่า : “แต่ละชาติวางอุบายมืดคุกคามธรรมทูตของตนเพื่อจะใช้ความรุนแรงกบัพระองค ์ 

และโตแ้ยง้ดว้ยถอ้ยค าไร้สาระเพื่อจะแสดงความไม่ถูกตอ้งของสัจธรรม” (โกรอ่าน 40:5)  

ท านองเดียวกนัวจนะท่ีหลัง่ไหลมาจากบ่อเกิดแห่งอานุภาพและลงมาจากนภาแห่งความรุ่งโรจน์นั้น

สุดคณานับ  และเกินความเข้าใจธรรมดาของมนุษย ์ ส าหรับบรรดาผูท่ี้มีความเข้าใจและการหยัง่เห็นท่ี

แทจ้ริง  ซูระห์แห่งฮูดนั้นเพียงพออย่างแน่นอน  จงไตร่ตรองวจนะศกัด์ิสิทธ์ิเหล่าน้ีในหัวใจของเจา้สักพกั  

และพยายามท าความเขา้ใจความหมายของวจนะดงักล่าวดว้ยความปล่อยวางอยา่งส้ินเชิง  จงตรวจสอบความ

ประพฤติท่ีน่าพิศวงของศาสนทูตทั้งหลาย  และระลึกถึงการหม่ินประมาทและการปฏิเสธท่ีเอ่ยโดยบุตร

หลานแห่งการปฏิเสธและความจอมปลอม  เพื่อวา่เจา้อาจจะดลให้วิหคแห่งหวัใจของมนุษยบิ์นจากท่ีพ  านกั

แห่งความไม่เอาใจใส่และความสงสัยไปยงัรังแห่งความศรัทธาและความแน่ใจ  อาจจะได้ด่ืมน ้ าลึกบริสุทธ์ิ

แห่งอจัฉริยภาพบรมโบราณ  และทานผลไมจ้ากพฤกษาแห่งความรู้สวรรค์  ดงักล่าวคือส่วนแบ่งขนมปัง

ส าหรับผูท่ี้มีหวัใจบริสุทธ์ิ  ซ่ึงถูกส่งลงมาจากอาณาจกัรแห่งนิรันดรกาลและความวสุิทธ์ิ 

หากเจา้ท าความคุ้นเคยกบัการดูหม่ินเหยียดหยามศาสนทูตทั้งหลายของพระผูเ้ป็นเจา้  และเขา้ใจ

สาเหตุท่ีแทจ้ริงของการเปล่งเสียงคดัคา้นโดยบรรดาผูท่ี้กดข่ีพระศาสดาเหล่านั้น  แน่นอนวา่เจา้จะรู้ซ้ึงถึงนยั

ของต าแหน่งของพระศาสดา  ยิ่งไปกว่านั้นยิ่งเจ้าสังเกตการปฏิเสธของบรรดาผูท่ี้ต่อต้านพระผูแ้สดง

คุณลกัษณะของพระผูเ้ป็นเจา้อย่างใกลชิ้ดเท่าไร  ความศรัทธาของเจา้ในศาสนาของพระผูเ้ป็นเจา้ก็จะยิ่ง

มัน่คง  ดงัน้ีในธรรมจารึกน้ีจะมีการกล่าวโดยยอ่ถึงเร่ืองราวต่างๆ ท่ีสัมพนัธ์กบัศาสนทูตทั้งหลายของพระผู ้

เป็นเจา้  เพื่อสาธิตความจริงท่ีวา่ตลอดทุกยุคและศตวรรษ  บรรดาพระผูแ้สดงอานุภาพและความรุ่งโรจน์ถูก

กระท าอยา่งทารุณโหดร้ายจนไม่มีปากกาใดกลา้พรรณนา  น้ีอาจช่วยใหบ้างคนหายวติกต่อเสียงเรียกร้องและ

การประทว้งของบรรดานักบวชและผูโ้ง่เง่าในยุคน้ี  และท าให้ความมัน่ใจและความแน่ใจของพวกเขา

เขม้แขง็ข้ึน 

หน่ึงในศาสนทูตทั้งหลายคือโนอาห์  เป็นเวลาเกา้ร้อยห้าสิบปีท่ีพระองค์เค่ียวเข็ญประชาชนของ

พระองคด์ว้ยใจอธิษฐาน  และเรียกพวกเขามายงัสถานท่ีแห่งความปลอดภยัและสันติสุข  อยา่งไรก็ตามไม่มี

ใครสนใจค าเรียกร้องของพระองค์  แต่ละวนัพวกเขาท าให้วรกายของพระองค์เจ็บปวดและทรมานจนไม่มี

ใครเช่ือว่าพระองคจ์ะอยูร่อดมาได ้ พวกเขาปฏิเสธพระองคบ์่อยแค่ไหน  พวกเขาแสดงท่าทีสงสัยพระองค์

ดว้ยความคิดร้ายอย่างไร!  ดงัน้ีเป็นท่ีเปิดเผยไวว้่า : “ประชาชนของพระองค์กลุ่มหน่ึงเยาะเยย้พระองค์ทุก

คร้ังท่ีพวกเขาเดินผา่นพระองค ์ พระองคก์ล่าวต่อพวกเขาวา่ : ‘แมว้า่เจา้เยาะเยย้เราตอนน้ี  เราจะเยาะเยย้เจา้
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หลงัจากน้ีดงัท่ีเจา้เยาะเยย้เรา  ในตอนจบเจา้จะรู้’” (โกรอ่าน 11:38)  เป็นเวลานานหลงัจากนั้น  พระองคใ์ห้
สัญญาหลายคร้ังต่อสหายทั้งหลายว่าพวกเขาจะไดรั้บชยัชนะ  และทรงก าหนดชัว่โมงแห่งชยัชนะดงักล่าว  

แต่เม่ือชัว่โมงนั้นมาถึง  ค  าสัญญาสวรรคน้ี์ไม่บงัเกิดข้ึน  ส่ิงน้ีท าให้สาวกท่ีมีจ านวนนอ้ยของพระองคบ์างคน

หนัหนีไป  และบนัทึกท่ีอยูใ่นคมัภีร์ต่างๆ ท่ีรู้จกักนัดีท่ีสุดให้การยืนยนัเร่ืองน้ี  เจา้ตอ้งไดอ่้านคมัภีร์เหล่าน้ี

อยา่งถ่ีถว้นแลว้แน่นอน  ถา้ยงั  เจา้จะไดอ่้านอยา่งไม่ตอ้งสงสัย  ในท่ีสุดตามท่ีกล่าวไวใ้นคมัภีร์และค าสอน

ทั้งหลาย  เหลือสาวกอยูก่บัพระองคเ์พียงส่ีสิบหรือเจ็ดสิบสองคน  สุดทา้ยแลว้พระองคร้์องอยา่งดงัจากส่วน

ลึกของชีวิตว่า : “พระผูเ้ป็นนาย! ขออย่าให้เหลือพวกท่ีไม่เช่ืออาศยัอยู่ในดินแดนสักคนเดียว” (โกรอ่าน 
71:26)  

และบดัน้ีจงพิจารณาและใคร่ครวญดูสักขณะเก่ียวกบัความหลงผิดของประชาชนเหล่าน้ี  อะไรคือ

เหตุผลส าหรับการปฏิเสธและการหลีกเล่ียงดงักล่าวของพวกเขา?  อะไรชกัน าพวกเขาไม่ให้ถอดภูษาแห่ง

การปฏิเสธ  และสวมเส้ือคลุมแห่งการยอมรับ?  ยิ่งไปกวา่นั้นอะไรท าให้ค  าสัญญาสวรรคไ์ม่บงัเกิดข้ึน  ซ่ึง

พาใหบ้รรดาผูแ้สวงหาปฏิเสธส่ิงท่ีพวกเขายอมรับแลว้?  จงท าสมาธิใคร่ครวญให้ลึกซ้ึง  เพื่อวา่ความลบัของ

ส่ิงต่างๆ ท่ีมองไม่เห็นจะถูกเปิดเผยต่อเจา้  เพื่อวา่เจา้จะไดสู้ดมธุราของสุคนธรสทางธรรมท่ีไม่รู้ส้ิน  เพื่อวา่

เจา้จะยอมรับสัจธรรมท่ีวา่ตั้งแต่โบราณกาลตราบจนนิรันดรกาล  พระผูท้รงมหิทธานุภาพไดไ้ต่สวนและจะ

ไต่สวนคนรับใชท้ั้งหลายของพระองคต่์อไป  เพื่อวา่แสงสวา่งจะแยกไดจ้ากความมืด  สัจธรรมจะแยกไดจ้าก

ความจอมปลอม  ความถูกจะแยกไดจ้ากความผดิ  การน าทางจะแยกไดจ้ากความหลงผดิ  ความสุขจะแยกได้

จากทุกขเวทนา  และดอกกุหลาบจะแยกไดจ้ากหนาม  ดงัท่ีพระองค์ทรงเปิดเผยไวว้่า : “เม่ือกล่าวว่า ‘เรา

เช่ือ’  มนุษยคิ์ดหรือวา่พวกเขาจะถูกปล่อยไวไ้ม่ถูกทดสอบ?” (โกรอ่าน 29:2) 

และหลงัจากโนอาห์แสงสวา่งจากพระพกัตร์ของฮูดส่องบนขอบฟ้าแห่งสรรพโลก  เป็นเวลาเกือบ

เจด็ร้อยปีตามค าบอกเล่าของผูค้น  พระองคท์รงเค่ียวเข็ญประชาชนให้หนัหนา้และเขา้มาหาเรซวานแห่งการ

ปรากฏองคข์องพระผูเ้ป็นเจา้  ความเดือดร้อนหลัง่มายงัพระองค์ราวกบัห่าฝนจนกระทัง่ในท่ีสุด  ค าวิงวอน

ของพระองคก่์อใหเ้กิดการพยศยิง่ข้ึน  และความอุตสาหะอยา่งขยนัขนัแข็งของพระองคท์  าให้ประชาชนของ

พระองคต์าบอดอยา่งจงใจ  “และความไม่เช่ือของพวกเขามีแต่จะเพิ่มโทษให้แก่พวกเขาเองในโลกนัตร์” (โก
รอ่าน 35:39)  

และหลงัจากพระองคมี์ผูว้สุิทธ์ิปรากฏข้ึนมาจากเรซวานของพระผูท้รงความนิรันดร์  พระผูท่ี้มองไม่

เห็น  นัน่คือซาลีห์ผูซ่ึ้งเช่นกนัไดเ้รียกประชาชนให้มายงัแม่น ้ าแห่งชีวิต  เป็นเวลากวา่หน่ึงร้อยปีท่ีพระองค์

ทรงตกัเตือนพวกเขาให้ยึดมัน่บทบญัญติัของพระผูเ้ป็นเจา้  และหลีกหนีส่ิงท่ีตอ้งห้าม  อย่างไรก็ตามค า

ตกัเตือนของพระองคไ์ม่บงัเกิดผล  และการวิงวอนของพระองค์ไม่เกิดประโยชน์  พระองค์ออกไปใชชี้วิต
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สันโดษหลายคร้ัง  ทั้งหมดน้ีแมว้า่พระผูท้รงความงามนิรันดร์น้ีก าลงัเรียกประชาชนไม่ให้ไปท่ีใดนอกจาก

นครของพระผูเ้ป็นเจ้า  ดังท่ีเปิดเผยไวว้่า : “และเราส่งภราดรของพวกเขาคือซาลีห์ไปยงัชนเผ่าทะมุด  

พระองค์ทรงกล่าวว่า ‘ดูกร  ประชาชนของเรา  จงบูชาพระผูเ้ป็นเจา้  เจา้ไม่มีพระผูเ้ป็นเจา้อ่ืนใดนอกจาก

พระองค.์..’  พวกเขาตอบวา่ : ‘ขา้แต่ซาลีห์  เราตั้งความหวงัไวก้บัท่านจนกระทัง่บดัน้ี  ท่านจะห้ามไม่ให้เรา

บูชาส่ิงท่ีบิดาของเราบูชาหรือ?  เราระแวงจริงๆ ว่าส่ิงท่ีท่านเรียกเราให้ไปหานั้นไม่น่าไวใ้จ’” (โกรอ่าน 

11:61,62)  ทั้งหมดน้ีไม่บงัเกิดผล  จนกระทัง่สุดทา้ยนั้นมีเสียงร้องท่ียิ่งใหญ่เปล่งข้ึนมา  และทุกคนตกลงไป

ในโลกนัตร์ 

ต่อมาภายหลงัความงามของพระพกัตร์ของพระสหายของพระผูเ้ป็นเจา้ (พระอับราฮัม) ปรากฏออกมา

จากหลงัม่าน  และธงแห่งการน าทางสวรรคอี์กผืนหน่ึงถูกสาวข้ึน  พระองคเ์ชิญประชาชนของโลกให้มาหา

แสงสวา่งแห่งความชอบธรรม  พระองคย์ิง่ทุ่มเทใจเค่ียวเขญ็พวกเขามากเท่าไร  ความอิจฉาและความหลงผิด

ของประชาชนก็ยิ่งดุร้ายมากเท่านั้น  ยกเวน้ประชาชนท่ีปล่อยวางจากทุกส่ิงนอกจากพระผูเ้ป็นเจา้  และบิน

ดว้ยปีกแห่งความแน่ใจข้ึนไปถึงสถานะท่ีพระผูเ้ป็นเจา้เชิดชูไวเ้หนือความเขา้ใจของมนุษย ์ เป็นท่ีรู้กนัดีว่า

กองทพัขนาดไหนของศตัรูปิดลอ้มพระองค์  จนกระทัง่สุดทา้ยแลว้ไฟแห่งความอิจฉาและความพยศถูกจุด

ข้ึนมาต่อตา้นพระองค ์ และตามท่ีบนัทึกไวใ้นคมัภีร์และบนัทึกเหตุการณ์ทั้งหมด  หลงัจากท่ีเกิดการจุดไฟ

ดงักล่าว  พระองคผ์ูท้รงเป็นตะเกียงของพระผูเ้ป็นเจา้ท่ามกลางมนุษย ์ ถูกขบัไล่ออกจากเมือง 

และเม่ือยคุของพระองคส้ิ์นสุดลงก็มาถึงคราวของพระโมเสส  ดว้ยทรงถือคทาแห่งอธิปไตยสวรรค ์ 

ประดบัด้วยมือขาวแห่งความรู้สวรรค์  ออกมาจากปารานแห่งความรักของพระผูเ้ป็นเจา้  และควงงูแห่ง

อานุภาพและราชศกัดานิรันดร์เป็นอาวธุ  พระองคส่์องแสงจากไซนายแห่งแสงสวา่งมายงัโลก  พระองคเ์รียก

ประชาชนและวงศต์ระกูลทั้งหมดของโลกให้มายงัอาณาจกัรแห่งนิรัดรกาล  และเชิญพวกเขาให้ทานผลไม้

จากพฤกษาแห่งความซ่ือสัตย์  แน่นอนว่าเจ้าตระหนักดีเก่ียวกับการต่อต้านอย่างดุร้ายของฟาโรห์และ

ประชาชนของเขา  และกอ้นหินแห่งความเพอ้ฝันอนัเหลวไหลท่ีมือของพวกไม่มีศาสนาขวา้งใส่พฤกษาท่ี

วสุิทธ์ิน้ี  ซ่ึงร้ายแรงอยา่งยิง่จนในท่ีสุดฟาโรห์และประชาชนของเขาลุกข้ึน  และพยายามสุดก าลงัท่ีจะดบัไฟ

ของพฤกษาศกัด์ิสิทธ์ิน้ีดว้ยน ้ าแห่งความไม่จริงและการปฏิเสธ  โดยหารู้สัจธรรมไม่ว่า  ไม่มีน ้ าทางโลกท่ี

สามารถดกัเปลวไฟแห่งอจัฉริยภาพสวรรค ์ ไม่มีพายมุรณะท่ีสามารถดบัตะเกียงแห่งอ านาจปกครองนิรันดร์  

ไม่เพียงเท่านั้ น  น ้ าดังกล่าวมีแต่จะท าให้เปลวไฟน้ีเผาอย่างร้อนแรงยิ่งข้ึน  และพายุดังกล่าวมีแต่จะ

รับประกนัการปกปักรักษาตะเกียงน้ี  หากเจ้าสังเกตด้วยดวงตาท่ีหย ัง่เห็น  และเดินในหนทางแห่งพระ

ประสงค์ท่ีศกัด์ิสิทธ์ิและความยินดีของพระผูเ้ป็นเจา้  ศาสนิกชนคนหน่ึงจากวงศ์ตระกูลของฟาโรห์  ซ่ึง

เร่ืองราวของเขาพระผูท้รงความรุ่งโรจน์เล่าไวใ้นคมัภีร์ของพระองค์ท่ีเปิดเผยต่อพระผูเ้ป็นท่ีรักยิ่งของ
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พระองค์  ไดใ้ห้ขอ้สังเกตไวอ้ยา่งดีเพียงไร : “และชายคนหน่ึงจากครอบครัวของฟาโรห์ซ่ึงเป็นศาสนิกชน

และปกปิดความศรัทธาของตนไวก้ล่าววา่ : ‘ท่านจะสังหารชายคนหน่ึงเพราะเขากล่าววา่  พระผูเ้ป็นนายของ

ขา้พเจา้คือพระผูเ้ป็นเจา้หรือ  ในเม่ือพระองคเ์สด็จมายงัท่านแลว้ดว้ยสัญลกัษณ์ต่างๆ จากพระผูเ้ป็นนายของ

ท่าน?  หากเขาเป็นคนมดเทจ็  ความมดเทจ็จะอยูก่บัเขา  แต่ถา้หากเขาเป็นบุรุษแห่งสัจธรรม  ส่วนหน่ึงท่ีเขาขู่

เข็ญจะตกอยูก่บัท่าน  ความจริงแลว้พระผูเ้ป็นเจา้ไม่น าทางให้ผูล้ะเมิด  ผูม้ดเท็จ’” (โกรอ่าน 40:28)  ในท่ีสุด

ดว้ยความไม่เป็นธรรมอย่างยิ่งของพวกเขา  ศาสนิกชนคนเดียวกนัน้ีถูกสังหารอยา่งน่าอดสู  “การสาปแช่ง

ของพระผูเ้ป็นเจา้จงตกอยูก่บัประชาชนท่ีใชอ้  านาจบาตรใหญ่” (โกรอ่าน 11:21) 

และบดัน้ีจงไตร่ตรองดูส่ิงเหล่าน้ี  อะไรท่ีสามารถก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาทดงักล่าว?  ท าไมการ

เสด็จมาของพระศาสดาท่ีแทจ้ริงของพระผูเ้ป็นเจา้ทุกองค์  มากบัความขดัแยง้และความอลหม่าน  การวาง

อ านาจบาตรใหญ่และความโกลาหลดงักล่าว?  ทั้งน้ีแมว้่าความจริงแลว้ศาสนทูตทั้งหมดของพระผูเ้ป็นเจา้  

เม่ือใดก็ตามท่ีถูกแสดงให้เห็นชดัต่อประชาชนทั้งหลายของโลก  ไดท้  านายการมาของศาสนทูตอีกองคห์น่ึง

หลงัจากตนเสมอ  และทรงก าหนดสัญลกัษณ์ต่างๆ ท่ีจะน ามาก่อนการมาถึงของยุคศาสนาในอนาคต  บนัทึก

ต่างๆ ในคมัภีร์ศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหมดเป็นพยานต่อส่ิงน้ี  เช่นนั้นแลว้ทั้งๆ ท่ีมนุษยท์ั้งหลายมีความคาดหวงัในการ

แสวงหาพระผูแ้สดงความวสุิทธ์ิ  และทั้งๆ ท่ีมีสัญลกัษณ์ต่างๆ ท่ีบนัทึกไวใ้นคมัภีร์ศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลาย  ท าไม

จึงมีการกระท าท่ีรุนแรง  กดข่ีและโหดร้ายในทุกยุคและทุกวฏัจกัร  เป็นการต่อตา้นศาสนทูตและผูท่ี้พระผู ้

เป็นเจา้เลือกสรรทุกองค์?  ดงัท่ีพระองค์ทรงเปิดเผยไวว้่า : “ทุกคร้ังท่ีพระผูเ้ป็นอคัรสาวกเสด็จมากบัส่ิงท่ี

วิญญาณของเจา้ไม่ปรารถนา  เจ้าล าพองด้วยความทะนง  โดยกล่าวหาบางองค์ว่าเป็นผูห้ลอกลวง  และ

สังหารองคอ่ื์น” (โกรอ่าน 2:87)  

จงใคร่ครวญดู  อะไรคือแรงจูงใจส าหรับการกระท าดงักล่าว?  อะไรสามารถก่อให้เกิดการประพฤติ

ตวัดงักล่าวต่อพระผูเ้ปิดเผยความงามของพระผูท้รงความรุ่งโรจน์?  อะไรก็ตามท่ีเคยเป็นเหตุของการปฏิเสธ

และการต่อตา้นของประชาชนเหล่านั้นในยุคต่างๆ ท่ีผา่นมา  เวลาน้ีไดน้ าไปสู่ความวิปริตของประชาชนใน

ยุคน้ี  การยืนยนัว่าข้อยืนยนัของพระผูเ้ป็นเจ้าไม่สมบูรณ์  และดังนั้ นจึงเป็นเหตุของการปฏิเสธของ

ประชาชน  เป็นเพียงการหม่ินประมาทศาสนาอยา่งเปิดเผย  การเลือกวิญญาณดวงหน่ึงจากหมู่มนุษยท์ั้งมวล

ให้มาน าทางบรรดาผูท่ี้พระองค์สร้าง  แต่ไม่ให้ขอ้ยืนยนัท่ีบริบูรณ์ของพระผูเ้ป็นเจา้แก่วิญญาณดวงน้ี  แลว้

ลงโทษประชาชนของพระองค์อย่างรุนแรงฐานท่ีหันหนีไปจากพระผูท่ี้พระองค์เลือกสรรน้ี  ช่างเป็นส่ิงท่ี

ห่างไกลจากกรุณาธิคุณของพระผูท้รงโอบออ้มอารี  การบริบาลด้วยความรักและความเมตตาปรานีของ

พระองค์เพียงไร!  ไม่เพียงเท่านั้น  พระพรอเนกอนนัต์ของพระผูเ้ป็นนายของทุกชีวิตท่ีผ่านมาทางพระผู ้

แสดงสาระของพระองค์  ได้ห้อมล้อมโลกและทุกคนท่ีอาศยัอยู่ในโลกอยู่ตลอดเวลา  ไม่มีแม้ชั่วขณะท่ี
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กรุณาธิคุณของพระองคจ์ะหยุดลง  หรือความเมตตารักใคร่ของพระองคจ์ะหยุดหลัง่มายงัมนุษยชาติ  ดงันั้น

ความประพฤติดงักล่าวไม่สามารถถือได้ว่าเป็นผลมาจากส่ิงใด  นอกจากจิตใจอนัคบัแคบของเหล่าดวง

วญิญาณท่ียา่งเทา้บนหุบเขาแห่งจองหองและความทะนง  หลงทางอยูใ่นชนบทแห่งความห่างไกล  เดินอยูใ่น

หนทางแห่งความเพอ้ฝันอนัเหลวไหล  และท าตามบงการของบรรดาผูน้ าของศาสนาของตน  พวกเขาสนใจ

แต่เพียงการต่อตา้นเป็นหลกั  ความปรารถนาเดียวของพวกเขาคือการละเลยสัจธรรม  ส าหรับผูส้ังเกตทุกคน

ท่ีหย ัง่เห็น  เป็นท่ีประจกัษว์่าและเห็นชดัว่า  ในยุคของพระผูแ้สดงดวงอาทิตยแ์ห่งสัจธรรมแต่ละพระองค ์ 

หากประชาชนเหล่าน้ีช าระดวงตา  หูและหวัใจของตนให้ปลอดจากส่ิงใดก็ตามท่ีตนไดเ้ห็น  ไดย้ินและรู้สึก  

แน่นอนว่าพวกเขาจะไม่ถูกพรากจากการไดเ้ห็นความงามของพระผูเ้ป็นเจา้  หรือหลงไกลไปจากสันนิวาส

แห่งความรุ่งโรจน์  แต่หลงัจากท่ีไดช้ัง่ขอ้ยืนยนัของพระผูเ้ป็นเจา้ดว้ยมาตรฐานความรู้ของตนเอง  ท่ีดึงมา

จากค าสอนของบรรดาผูน้ าของศาสนาของตน  และพบวา่ขดักบัความเขา้ใจท่ีจ ากดัของตน  พวกเขาไดลุ้กข้ึน

กระท าส่ิงท่ีไม่เหมาะสมดงักล่าว  

ผูน้ าศาสนาทั้งหลายในทุกยุคได้ขดัขวางประชาชนไม่ให้ไปถึงชายฝ่ังแห่งความรอดพน้นิรันดร์  

เน่ืองดว้ยพวกเขากุมบงัเหียนอ านาจอยูใ่นเง้ือมมืออนัฉกาจ  บางคนเป็นเพราะตณัหาอยากเป็นผูน้ า  บางคน

เป็นเพราะไม่รู้ไม่เขา้ใจ  พวกเขาจึงเป็นเหตุใหป้ระชาชนถูกพราก  โดยการรับรองและอ านาจหนา้ท่ีของพวก

เขา  ศาสนทูตทุกองคข์องพระผูเ้ป็นเจา้ไดด่ื้มถว้ยน ้าแห่งการเสียสละ  และบินข้ึนไปสู่ยอดแห่งความรุ่งโรจน์  

บรรดาผูค้รองต าแหน่งท่ีมีอ านาจหน้าท่ีและวิชา  ไดก้ระท าความโหดร้ายสุดจะพรรณนาเช่นไรต่อราชนัท่ี

แทจ้ริงทั้งหลายของโลก  ผูเ้ป็นมณีแห่งคุณความดีสวรรค!์  ดว้ยพอใจกบัอธิปไตยท่ีไม่จิรัง  พวกเขาไดพ้ราก

ตนเองจากอธิปไตยนิรันดร์  ดงัน้ีดวงตาของพวกเขาจึงไม่เห็นแสงสวา่งจากพระพกัตร์ของพระผูเ้ป็นท่ีรักยิ่ง  

หูของพวกเขามิไดเ้ง่ียฟังท านองเสนาะของวิหคแห่งความปรารถนา  ดว้ยเหตุผลน้ีในคมัภีร์ศกัด์ิสิทธ์ิทุกเล่ม

จึงมีการกล่าวถึงนกับวชของทุกยุค  ดงัน้ีพระองคท์รงกล่าวไวว้า่ : “ดูกร ประชาชนแห่งคมัภีร์!  ไฉนจึงไม่

เช่ือสัญลกัษณ์ทั้งหลายของพระผูเ้ป็นเจา้ท่ีเจา้เองไดเ้ป็นพยาน?” (โกรอ่าน 3:70)  และพระองค์ทรงกล่าวไว้

เช่นกนัวา่ : “ดูกร ประชาชนแห่งคมัภีร์! ไฉนเจา้จึงคลุมสัจธรรมดว้ยความจอมปลอม?  ไฉนจึงจงใจซ่อนสัจ

ธรรม?” (โกรอ่าน 3:71)  พระองคท์รงกล่าวไวเ้ช่นกนัวา่ : “ดูกร ประชาชนแห่งคมัภีร์!  ไฉนจึงไล่สาวกไปจาก

หนทางของพระผูเ้ป็นเจา้?” (โกรอ่าน 3:99)  เป็นท่ีประจกัษว์า่ “ประชาชนแห่งคมัภีร์” ท่ีไดไ้ล่เพื่อนมนุษยไ์ป

จากหนทางตรงของพระผูเ้ป็นเจา้  มิไดห้มายถึงใครนอกจากนกับวชทั้งหลายในยุคนั้น ซ่ึงช่ือและอุปนิสัยใจ

คอของพวกเขาถูกเปิดเผยไวใ้นคมัภีร์ศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลาย  และไดรั้บการพาดพิงถึงในวจนะและค าสอนท่ี

บนัทึกอยูใ่นคมัภีร์เหล่านั้น  หากเจา้สังเกตดว้ยดวงตาของพระผูเ้ป็นเจา้  
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ดว้ยการเพ่งดูอยา่งไม่ละสายตาดว้ยนยันาท่ีไม่ผิดพลาดของพระผูเ้ป็นเจา้  จงกวาดสายตาดูขอบฟ้า

แห่งความรู้ของพระผูเ้ป็นเจา้สักพกั  และตรองดูวจนะแห่งความสมบูรณ์ท่ีพระผูท้รงความนิรันดร์เปิดเผยไว ้ 

เพื่อวา่ความลึกลบัทั้งหลายของอจัฉริยภาพสวรรคท่ี์ซ่อนอยูใ่ตม้่านแห่งความรุ่งโรจน์และถนอมไวใ้นวิหาร

แห่งกรุณาธิคุณของพระองค ์ จะถูกแสดงให้เห็นชดัต่อเจา้  การปฏิเสธและการคดัคา้นของบรรดาผูน้ าศาสนา

มีสาเหตุมาจากความไม่รู้ไม่เขา้ใจเป็นส่วนใหญ่  พวกเขาไม่เคยเขา้ใจหรือหยัง่ถึงวจนะท่ีเอ่ยโดยบรรดาพระผู ้

เปิดเผยความงามของพระผูเ้ป็นเจา้ท่ีแทจ้ริงองคเ์ดียว  ซ่ึงอธิบายสัญลกัษณ์ต่างๆ ท่ีจะน ามาก่อนการเสด็จมา

ของพระศาสดา  ดงันั้นพวกเขาจึงชูธงแห่งการประทว้งต่อตา้น  ยุยงและปลุกระดม  เป็นท่ีชดัเจนและแจ่ม

แจง้วา่ความหมายท่ีแทจ้ริงของวาทะของวิหคแห่งนิรัดรกาลทั้งหลาย  มิไดถู้กเปิดเผยต่อผูใ้ดนอกจากบรรดา

ผูท่ี้แสดงพระผูมี้สภาวะนิรันดร์ให้ปรากฏ  และท านองเพลงของนกไนติงเกลแห่งความวิสุทธ์ิไม่สามารถไป

ถึงหูใด  นอกจากหูของผูท่ี้อาศยัอยูใ่นอาณาจกัรนิรันดร์  ชาวคอพทท่ี์วางอ านาจบาตรใหญ่ไม่มีวนัไดด่ื้มจาก

ถว้ยท่ีแตะริมฝีปากของชาวเซพทท่ี์ยติุธรรม  และฟาโรห์ผูไ้ม่เช่ือไม่มีหวงัท่ีจะยอมรับมือของพระโมเสสแห่ง

สัจธรรม  ดงัท่ีพระองคท์รงกล่าวไวว้า่ : “ไม่มีใครรู้ความหมายนั้นนอกจากพระผูเ้ป็นเจา้และบรรดาผูท่ี้มีภูมิ

ความรู้แน่น” (โกรอ่าน 3:7)  ถึงกระนั้นพวกเขาก็ยงัแสวงหาการตีความคมัภีร์จากบรรดาผูท่ี้ถูกห่อหุ้มอยูใ่น

ม่าน  และไม่ยอมแสวงหาความรู้แจง้จากบ่อเกิดแห่งความรู้ 

และเม่ือสมยัของพระโมเสสส้ินสุดลง  และแสงสวา่งของพระเยซูส่องจากอรุโณทยัของพระวิญญาณ

มาอาบโลก  ประชาชนทั้งหมดของอิสราเอลลุกข้ึนคดัคา้นพระองค ์ พวกเขาโวยวายวา่พระผูซ่ึ้งการเสด็จมา

ของพระองค์คมัภีร์ไบเบิ้ลท านายไว ้ จะตอ้งเผยแพร่และท าตามกฎของพระโมเสส  ทวาชายหนุ่มชาวนา

ซาลีนผูน้ี้ท่ีอา้งสถานะของตนว่าเป็นพระเมไซยะ  ไดย้กเลิกกฎการหย่าร้างและวนัซาบาท  ซ่ึงเป็นกฎท่ีมี

น ้ าหนกัท่ีสุดของพระโมเสส  ยิ่งไปกวา่นั้นมีอะไรท่ีเป็นสัญลกัษณ์ของพระศาสดาท่ีจะเสด็จมา?  ประชาชน

เหล่าน้ีของอิสราเอลแมก้ระทัง่ตราบจนปัจจุบนั  ก็ยงัคาดหวงัรอคอยพระศาสดาองคน้ี์ท่ีคมัภีร์ไบเบิ้ลท านาย

ไว!้  พระผูแ้สดงความวิสุทธ์ิมากมายเท่าไร  พระผูเ้ปิดเผยแสงสวา่งนิรันดร์มากมายเท่าไร  ไดม้าปรากฏนบั

แต่สมยัของพระโมเสส  และกระนั้นอิสราเอลซ่ึงถูกห่อหุม้อยูใ่นม่านทึบท่ีสุดแห่งความเพอ้ฝันอนัชัว่ร้ายและ

จินตนาการผดิๆ ก็ยงัคาดหวงัวา่  เทพเจา้ท่ีเป็นผลงานหตัถกรรมของเธอเองจะมาปรากฏดว้ยสัญลกัษณ์ต่างๆ 

ท่ีเธอนึกคิดเอาเอง!  ดงัน้ีพระผูเ้ป็นเจา้จึงจบัพวกเขาเพราะบาปท่ีพวกเขากระท า  ดบัวิญญาณแห่งความ

ศรัทธาในตวัพวกเขา  และทรมานพวกเขาดว้ยเปลวไฟของเพลิงโลกนัตร์  และมิใช่เพราะเหตุผลใดนอกจาก

วา่  อิสราเอลไม่ยอมเขา้ใจความหมายของวาทะต่างๆ ท่ีเปิดเผยไวใ้นคมัภีร์ไบเบิ้ลเก่ียวกบัสัญลกัษณ์ต่างๆ 

ของการเปิดเผยพระธรรมท่ีจะมาถึง  เน่ืองด้วยอิสราเอลไม่เคยเข้าใจนัยท่ีแท้จริง  และดูภายนอกแล้ว

เหตุการณ์ต่างๆ เหล่านั้นไม่เคยบงัเกิดข้ึน  ดงันั้นเธอยงัคงถูกพรากจากการยอมรับความงามของพระเยซู  และ
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การไดเ้ห็นพระพกัตร์ของพระผูเ้ป็นเจา้  และพวกเขายงัคงรอคอยการเสด็จมาของพระองค์!  ตั้งแต่โบราณ

กาลตราบจนยุคน้ี  วงศ์ตระกูลและชนชาติทั้งหมดของโลกไดย้ึดติดกบัความคิดท่ีเพอ้ฝันและไม่เหมาะสม

ดงักล่าว  จึงพรากตนเองจากธาราท่ีไหลมาจากน ้าพุแห่งความบริสุทธ์ิและความวสุิทธ์ิ 

ในการคล่ีคลายความลึกลบัเหล่าน้ี  เราไดก้ล่าวถึงวจนะบางตอนท่ีเปิดเผยต่อศาสนทูตทั้งหลายใน

อดีต  ซ่ึงอยูใ่นธรรมจารึกต่างๆ ของเราก่อนหน้าน้ีท่ีตรัสต่อสหายคนหน่ึงดว้ยภาษาเสนาะของฮีจาซ  และ

บดัน้ีเป็นการตอบสนองค าขอของเจา้  ในหน้าเหล่าน้ีเราจะกล่าวถึงวจนะท่อนเดียวกนัเหล่านั้นท่ีเอ่ยเวลาน้ี

ดว้ยส าเนียงอนัน่าพิศวงของอิรัก  เพื่อวา่ผูท่ี้กระหายจดัในชนบทแห่งความห่างไกล  อาจจะไปถึงมหาสมุทร

แห่งการปรากฏองค์ของพระผูเ้ป็นเจา้  และบรรดาผูท่ี้ระโหยอยู่ในท่ีรกร้างแห่งการพรากจากกนั  อาจจะ

ได้รับการน าไปยงับ้านแห่งการกลบัมาอยู่ร่วมกนัชั่วนิรันดร์  ดงัน้ีหมอกแห่งความหลงผิดจะถูกปัดเป่า

ออกไป  และแสงอ าไพแห่งการน าทางสวรรคจ์ะรุ่งอรุณข้ึนมาบนขอบฟ้าแห่งหวัใจของมนุษย ์ เราวางใจใน

พระผูเ้ป็นเจา้  และเราร้องขอความช่วยเหลือจากพระองค ์ เพื่อวา่วจนะท่ีจะกระตุน้วิญญาณของมนุษยจ์ะหลัง่

มาจากปากกาน้ี  เพื่อวา่พวกเขาทุกคนจะลุกข้ึนมาจากเตียงแห่งความไม่เอาใจใส่ของตน  และเง่ียหูฟังเสียง

ใบไม้แห่งสวรรค์จากพฤกษาท่ีพระหัตถ์แห่งอานุภาพสวรรค์ได้ปลูกไวใ้นเรซวานของพระผูท้รงความ

รุ่งโรจน์  โดยการอนุญาตของพระผูเ้ป็นเจา้ 

ส าหรับบรรดาผูท่ี้ไดรั้บการประสาทดว้ยความเขา้ใจ  เป็นท่ีชดัเจนและแจ่มแจง้วา่  เม่ือไฟแห่งความ

รักของพระเยซูเผาผลาญม่านท่ีเป็นขีดจ ากดัของชาวยิว  และอ านาจของพระองค์เป็นท่ีปรากฏชดัและน ามา

บงัคบัใชบ้างส่วน  พระองค ์ พระผูเ้ปิดเผยความงามท่ีมองไม่เห็น  วนัหน่ึงขณะท่ีตรัสต่อสาวกทั้งหลาย  ทรง

กล่าวถึงการจะล่วงลบัไปของพระองค ์ และจุดไฟแห่งการพลดัพรากในหวัใจของพวกเขาโดยการกล่าวต่อ

พวกเขาวา่ : “เราไปแลว้จะกลบัมาหาเจา้อีก”  และอีกท่ีหน่ึงพระองคก์ล่าววา่ : “เราไปแลว้และอีกพระองค์

หน่ึงจะมา  ผูซ่ึ้งจะบอกเจา้ทั้งหมดท่ีเราไม่ไดบ้อก  และจะท าทุกอยา่งท่ีเรากล่าวไว”้  ค  ากล่าวทั้งสองน้ีมีเพียง

ความหมายเดียว  หากเจา้ไตร่ตรองดูบรรดาพระผูแ้สดงเอกภาพของพระผูเ้ป็นเจา้ดว้ยธรรมทรรศนะ 

ผูส้ังเกตท่ีหย ัง่เห็นทุกคนจะยอมรับวา่  ในยคุศาสนาของคมัภีร์โกรอ่านทั้งคมัภีร์และศาสนาของพระ

เยซูไดรั้บการยืนยนั  ในเร่ืองของช่ือต่างๆ พระโมฮมัหมดัเองทรงประกาศว่า : “เราคือพระเยซู”  พระองค์

ยอมรับสัจธรรมของสัญลกัษณ์  ค  าพยากรณ์และวาทะต่างๆ ของพระเยซู  และให้การยืนยนัวา่ทั้งหมดลว้นมา

จากพระผูเ้ป็นเจา้  ในแง่น้ีทั้งตวัตนของพระเยซูและธรรมลิขิตของพระองค์ไม่แตกต่างจากของพระโมฮมั

หมดัและคัมภีร์ศักด์ิสิทธ์ิของพระองค์  เน่ืองด้วยทั้ งสองได้สนับสนุนศาสนาของพระผูเ้ป็นเจ้า  กล่าว

สรรเสริญพระองค์  และเปิดเผยบทบญัญติัของพระองค์  ดงัน้ีท่ีพระเยซูเองประกาศว่า : “เราไปแล้วจะ

กลบัมาหาเจา้อีก”  จงพิจารณาดูดวงอาทิตย ์ หากดวงอาทิตยพ์ูดตอนน้ีวา่ “เราคือดวงอาทิตยเ์ม่ือวาน”  ดวง
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อาทิตยน์ั้นพดูความจริง  และหากดวงอาทิตยน์ั้นค านึงถึงล าดบัเวลา  แลว้อา้งวา่เป็นส่ิงอ่ืนท่ีไม่ใช่ดวงอาทิตย์

เม่ือวาน  ดวงอาทิตยน์ั้นก็ยงัพดูความจริงเช่นกนั  ท านองเดียวกนัหากกล่าววา่  ทุกวนัเป็นเพียงวนัเดียวกนั  ก็

เป็นความจริงและถูกตอ้ง  และหากกล่าวว่า  แต่ละวนัเป็นคนละวนัต่างกนัตามช่ือท่ีตั้งไว ้ ก็เป็นความจริง

เช่นกัน  เพราะแม้ว่าทุกวนันั้นเหมือนกัน  กระนั้นเรายอมรับช่ือท่ีตั้ งไวต่้างกัน  คุณลักษณะเฉพาะและ

ลกัษณะพิเศษของแต่ละวนั  ดงัน้ีจงคิดถึงความแตกต่าง  ความผนัแปรและเอกภาพท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะของ

พระผูแ้สดงความวสุิทธ์ิองคต่์างๆ  เพื่อวา่เจา้จะเขา้ใจถอ้ยค าท่ีผูส้ร้างนามและคุณลกัษณะทั้งปวงใชพ้าดพิงถึง

ความลึกลบัของความแตกต่างและเอกภาพ  และคน้พบค าตอบส าหรับค าถามของเจา้ท่ีวา่  ท าไมในเวลาต่างๆ 

พระผูท้รงความงามนิรันดร์ทรงเรียกพระองคเ์องดว้ยช่ือและสมญานามท่ีต่างกนั 

หลงัจากนั้นบรรดาสหายและสาวกของพระเยซูถามพระองคเ์ก่ียวกบัสัญลษัณ์ต่างๆ ท่ีจะตอ้งช้ีบ่งการ

กลบัมาปรากฏองคข์องพระองค ์ พวกเขาถามวา่ส่ิงเหล่าน้ีจะเกิดข้ึนเม่ือใด?  หลายคร้ังท่ีพวกเขาถามพระผู ้

ทรงความงามท่ีไม่มีท่ีเสมอ  และทุกคร้ังท่ีพระองคต์อบ  พระองคท์รงอธิบายสัญลกัษณ์พิเศษอยา่งหน่ึงท่ีจะ

น ามาก่อนการมาถึงของยคุศาสนาตามพนัธสัญญา  บนัทึกทั้งหลายในกอสเปวส่ีเล่มใหก้ารยนืยนัส่ิงน้ี 

พระผูท้รงถูกประทุษร้ายน้ีจะน าเพียงหน่ึงในกรณีเหล่าน้ีมากล่าว  เป็นการประสาทพรให้แก่

มนุษยชาติเพื่อเห็นแก่พระผูเ้ป็นเจา้  เป็นพรท่ียงัถูกปกปิดไวใ้นคลงัของพฤกษาศกัด์ิสิทธ์ิท่ีซ่อนเร้น  เพื่อว่า

มนุษยท์ั้งหลายท่ีจะตอ้งตายจะไม่ถูกพรากจากส่วนแบ่งของผลไมอ้มตะอีกต่อไป  และจะเขา้ถึงหยดน ้ าคา้ง

ของธาราแห่งชีวตินิรันดร์จากแบกแดด “ท่ีพ  านกัแห่งสันติ”  ซ่ึงก าลงัประทานมาให้มวลมนุษยชาติ  เราไม่ได้

ขอการชดเชยหรือรางวลั  “เราหล่อเล้ียงวญิญาณของเจา้เพื่อเห็นแก่พระผูเ้ป็นเจา้  เราไม่ไดแ้สวงหาการชดเชย

หรือค าขอบคุณจากเจา้” (โกรอ่าน 76:9)  น้ีคืออาหารท่ีประสาทชีวิตนิรันดร์ให้แก่ผูท่ี้มีหัวใจบริสุทธ์ิและ

วิญญาณท่ีสว่าง  น้ีคือขนมปังท่ีไดรั้บการกล่าวถึงวา่ : “พระผูเ้ป็นนาย  ขอทรงส่งขนมปังของพระองค์จาก

สวรรคล์งมาใหเ้รา” (โกรอ่าน 5:117)  ขนมปังน้ีจะไม่มีวนัหมดหรือไม่ใหผู้ท่ี้สมควรจะไดรั้บ  ขนมปังน้ีเติบโต

ชัว่นิรันดร์จากพฤกษาแห่งกรุณาธิคุณ  ลงมาจากนภาแห่งความยุติธรรมและความปรานีในทุกฤดูกาล  ดงัท่ี

พระองคท์รงกล่าววา่ : “เจา้ไม่เห็นส่ิงท่ีพระผูเ้ป็นเจา้เปรียบเป็นถอ้ยค าท่ีดีหรือ?  ส าหรับพฤกษาท่ีดีจะมีรากท่ี

ยดึแน่น  มีก่ิงท่ีงอกข้ึนไปถึงสวรรคแ์ละออกผลในทุกฤดูกาล” (โกรอ่าน 14:24)  

ช่างน่าสงสาร! ท่ีมนุษยพ์รากตนเองจากของขวญัท่ีดีงามน้ี  พระพรท่ีไม่รู้ส้ินน้ี  ชีวิตนิรันดร์น้ี  เป็น

ความถูกตอ้งท่ีมนุษยจ์ะเห็นค่าอยา่งสูงของอาหารท่ีมาจากสวรรคน้ี์  เพื่อวา่โดยความโปรดปรานอนัวิเศษของ

ดวงอาทิตยแ์ห่งสัจธรรม  คนตายอาจกลบัมามีชีวิต  และดวงวิญญาณท่ีอบัเฉาจะไดรั้บการกระตุน้โดยพระ

วิญญาณท่ีไม่มีส้ินสุด  ดูกร  ภราดรของเรา  จงเร่งรีบ  เพื่อว่าขณะท่ียงัมีเวลาริมฝีปากของเราจะได้ล้ิมน ้ า

อมตะ  เพราะสายลมแห่งชีวิตท่ีเวลาน้ีก าลงัพดัมาจากนครของพระผูเ้ป็นท่ีรักยิ่งจะไม่พดัตลอดไป  สายธาร
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แห่งวาทะศกัด์ิสิทธ์ิท่ีก าลงัหลัง่ไหลจะตอ้งหยุด  และอานนของเรซวานไม่สามารถเปิดอยู่ตลอด  วนันั้นจะ

มาถึงอยา่งแน่นอน  คือวนัท่ีนกไนติงเกลแห่งสวรรคจ์ะบินจากท่ีพ  านกับนโลกของตนข้ึนไปยงัรังบนพิมาน  

เม่ือนั้นจะไม่มีท านองเพลงของนกน้ีใหไ้ดย้นิอีกต่อไป  และความงามของดอกกุหลาบจะหยุดเฉิดฉาย  ดงันั้น

จงรีบเขา้  ก่อนท่ีความรุ่งโรจน์ของวสันตฤดูแห่งจิตวิญญาณจะส้ินสุดลง  และวิหคแห่งนิรันดรกาลจะหยุด

ขบัขานท านองเพลง  เพื่อวา่การไดย้ินดว้ยจิตของเจา้จะไม่ถูกพรากจากการสดบัฟังเสียงร้องเรียกของวิหคน้ี  

น้ีคือค าแนะน าของเราส าหรับเจา้และผูเ้ป็นท่ีรักยิ่งของพระผูเ้ป็นเจา้  ใครก็ตามท่ีปรารถนาจะหนัมา  ขอให้

เขาหนัมา  ใครก็ตามท่ีปรารถนาจะหนัหนีไป  ขอใหเ้ขาหนัหนีไป  แทจ้ริงแลว้พระผูเ้ป็นเจา้ไม่ข้ึนกบัเขาและ

ส่ิงท่ีเขาอาจเห็นหรือเป็นพยาน 

เหล่าน้ีคือท านองท่ีร้องโดยพระเยซูบุตรของแมร่ี  ด้วยส าเนียงแห่งอานุภาพอนัน่าเกรงขามในเร

ซวานแห่งกอสเปว  เป็นการเปิดเผยสัญลกัษณ์ต่างๆ ท่ีจะตอ้งน ามาก่อนการเสด็จมาของพระศาสดาหลงัจาก

พระองค์  ในกอสเปวเล่มแรกโดยแมทธิว  เป็นท่ีบันทึกไว้ว่า : และเม่ือพวกเขาถามพระเยซูเก่ียวกับ

สัญลกัษณ์ต่างๆ ของการเสด็จมาของพระองค ์ พระองคท์รงกล่าวต่อพวกเขาวา่ : ทนัใดหลงัจากการกดข่ีใน

สมัยนั้น  ดวงอาทิตย์จะมืดมน  ดวงจันทร์จะไม่เรืองแสง  ดวงดาวทั้ งหลายจะตกลงมาจากนภา  และ

มหาอ านาจทั้งหลายของโลกจะสั่นสะเทือน : เม่ือนั้นสัญลกัษณ์ของบุตรแห่งมนุษยจ์ะปรากฏข้ึนบนนภา : 

เม่ือนั้นชนเผ่าทั้งหมดของโลกจะเศร้าโศก  และพวกเขาจะเห็นบุตรแห่งมนุษยเ์สด็จมาในกอ้นเมฆบนนภา

ดว้ยอานุภาพและความรุ่งโรจน์ท่ียิ่งใหญ่  และพระองค์จะส่งเทวดาทั้งหลายของพระองค์มากบัเสียงแตรท่ี

เกรียงไกร” (แมทธิว 24:29-31)  เม่ือถ่ายทอดดว้ยภาษาเปอร์เซีย (วรรคนีคั้ดมาเป็นภาษาอาหรับและตีความเป็นภาษา

เปอร์เซีย) ความหมายของวาทะเหล่าน้ีคือดังต่อไปน้ี : เม่ือการกดข่ีและความเดือดร้อนท่ีจะบงัเกิดกับ

มนุษยชาติจะเกิดข้ึน  เม่ือนั้นดวงอาทิตยจ์ะไม่ส่องแสง  ดวงจนัทร์จะไม่เรืองแสง  ดวงดาวทั้งหลายบนนภา

จะตกลงมาบนพิภพ  และเสาทั้งหลายของโลกจะสั่นสะทา้น  ในเวลานั้นสัญลกัษณ์ทั้งหลายของบุตรแห่ง

มนุษยจ์ะปรากฏข้ึนบนนภา  นัน่คือ  เม่ือสัญลกัษณ์เหล่าน้ีปรากฏข้ึน  พระผูท้รงความงามตามพนัธสัญญา

และเป็นเน้ือหาของชีวิต  จะกา้วออกจากอาณาจกัรท่ีมองไม่เห็นมาสู่โลกท่ีมองเห็น  และพระองคท์รงกล่าว

วา่ : ในเวลานั้นชนชาติและวงศ์ตระกูลทั้งหมดท่ีอาศยัอยูบ่นโลกจะร ่ าไห้และเศร้าโศก  และพวกเขาจะเห็น

พระผูท้รงความงามสวรรคน้ี์เสด็จมาจากนภาโดยการข่ีกอ้นเมฆดว้ยอานุภาพ  ความโอฬารและความสง่างาม  

และส่งเทวดาทั้งหลายของพระองค์มากบัเสียงแตรท่ีเกรียงไกร  ท านองคลา้ยกนัในกอสเปวอีกสามเล่มโดย  

ลุค  มาร์คและจอห์น  ถอ้ยค าเดียวกนัเหล่าน้ีถูกบนัทึกไว ้ เน่ืองดว้ยเราได้กล่าวถึงสามเล่มน้ีไวย้าวแลว้ใน

ธรรมจารึกต่างๆ ของเราท่ีเปิดเผยเป็นภาษาอาหรับ  เราไม่ขอกล่าวถึงสามเล่มน้ีในหนา้เหล่าน้ี  และจ ากดัการ

อา้งอิงอยูท่ี่เล่มเดียว 
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เน่ืองดว้ยนกับวชคริสเตียนทั้งหลายไม่เขา้ใจความหมายและมองไม่เห็นจุดหมายและจุดประสงค์

ของวาทะเหล่าน้ี  และยึดถือการตีความวาทะของพระเยซูตามตวัอกัษร  พวกเขาจึงถูกพรากจากกรุณาธิคุณ

และพระพรท่ีหลัง่มาจากการเปิดเผยพระธรรมของพระโมฮมัหมดั  พวกคนเขลาในชุมชนคริสเตียนท่ีเป็น

สาวกของผูน้ าศาสนาของตน  ก็ถูกขวางกั้นไม่ให้เห็นความงามของกษตัริยแ์ห่งความรุ่งโรจน์เช่นกนั  เพราะ

สัญลกัษณ์ต่างๆ ท่ีจะมากบัรุ่งอรุณของดวงอาทิตยข์องยุคศาสนาของพระโมฮมัหมดั  ไม่บงัเกิดข้ึน  ดงัน้ียุค

และศตวรรษทั้งหลายได้ผ่านไป  และพระวิญญาณท่ีบริสุทธ์ิท่ีสุดน้ีได้กลบัไปยงัสถานท่ีวิเวกในอธิปไตย

โบราณกาลของตน  อีกคร้ังหน่ึงท่ีพระวญิญาณนิรันดร์หายใจเขา้ไปในแตรล้ีลบั  และดลให้คนตายรีบออกมา

จากหลุมศพหินแห่งความไม่เอาใจใส่และความหลงผิดของตน  ไปยงัอาณาจักรแห่งการน าทางและ

กรุณาธิคุณ  ถึงกระนั้นชุมชนท่ีคาดหวงัรอคอยน้ีก็ยงัร้องวา่ : ส่ิงเหล่าน้ีจะเกิดข้ึนเม่ือใด?  เม่ือใดท่ีพระศาสดา

ตามพนัธสัญญาผูเ้ป็นจุดหมายของการคาดหวงัรอคอยของเรา  จะถูกแสดงให้เห็นชดั  เพื่อวา่เราจะลุกข้ึนเพื่อ

ชยัชนะของศาสนาของพระองค์  เสียสละทรัพยส์มบติัของเราเพื่อเห็นแก่พระองค ์ และสละชีวิตของเราใน

หนทางของพระองค?์  ท านองเดียวกนัจินตนาการผดิๆ ดงักล่าวไดท้  าให้ชุมชนอ่ืนๆ หลงไปจากโควซาร์แห่ง

ความปรานีท่ีไม่มีส้ินสุดของพระผูท้รงบริบาล  และสาละวนอยูก่บัความคิดท่ีเหลวไหลของตน 

นอกจากวรรคน้ียงัมีวาทะอีกท่อนหน่ึงในกอสเปวซ่ึงพระองค์ทรงกล่าวว่า : “สวรรค์และโลกจะ

มลายไป : แต่วาทะของเราจะไม่มลายไป” (ลุค 21:33)  ดงัน้ีบรรดาผูส้นบัสนุนพระเยซูไดย้ืนยนัว่า  กฎของ

กอสเปวจะไม่มีวนัถูกยกเลิก  และเม่ือใดก็ตามท่ีพระผูท้รงความงามตามพนัธสัญญาถูกแสดงให้เห็นชัด  

พระองค์จะตอ้งยืนยนัและสถาปนากฎท่ีประกาศไวใ้นกอสเปว  เพื่อว่าจะไม่มีศาสนาใดเหลืออยู่ในโลก

นอกจากศาสนาของพระองค์  น้ีคือความเช่ือขั้นมูลฐานของพวกเขา  และพวกเขามัน่ใจถึงขนาดว่า  หาก

บุคคลหน่ึงถูกแสดงให้เห็นชดัด้วยสัญลักษณ์ทั้งหมดตามพนัธสัญญา  และเผยแพร่ส่ิงท่ีขดักบักฎตามลาย

ลกัษณ์อกัษรของกอสเปว  วางใจไดว้า่พวกเขาจะไม่เอาบุคคลนั้น  จะไม่ยอมจ านนต่อกฎของเขา  จะประกาศ

ว่าเขาเป็นคนไม่มีศาสนา  และจะหัวเราะเยาะเยย้เขาอย่างดูถูก  น้ีไดรั้บการพิสูจน์โดยส่ิงท่ีเกิดข้ึนเม่ือดวง

อาทิตยแ์ห่งการเปิดเผยพระธรรมของพระโมฮมัหมดัถูกเปิดเผย  หากพวกเขาใชปั้ญญาอยา่งถ่อมตวัแสวงหา

ความหมายท่ีแทจ้ริงของวาทะเหล่าน้ีจากพระศาสดาทั้งหลายของพระผูเ้ป็นเจา้ในทุกยุคศาสนา  ท่ีเปิดเผยไว้

ในคมัภีร์ศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลาย  ซ่ึงการเขา้ใจผิดวาทะเหล่าน้ีไดท้  าให้มนุษยถู์กพรากจากการยอมรับซาดราตูร  

โมนทาฮา  พระผูเ้ป็นจุดประสงค์สุดท้าย  แน่นอนว่าพวกเขาจะได้รับการน าทางไปสู่แสงสว่างของดวง

อาทิตยแ์ห่งสัจธรรม  และจะคน้พบความลึกลบัต่างๆ ของความรู้และอจัฉริยภาพสวรรค ์

บดัน้ีคนรับใชผู้น้ี้จะแบ่งปันหยดน ้ าคา้งจากมหาสมุทรแห่งสัจธรรมท่ีหย ัง่ไม่ถึงให้แก่เจา้  ซ่ึงถนอม

ไวใ้นวจนะศกัด์ิสิทธ์ิเหล่าน้ี  เพื่อว่าหัวใจท่ีหย ัง่เห็นจะเขา้ใจค าพาดพิงและนัยต่างๆ ของวาทะของพระผู ้
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แสดงความวิสุทธ์ิทั้งหลาย  เพื่อว่าราชศกัดาท่ีทรงอานุภาพของพระวจนะของพระผูเ้ป็นเจา้  จะไม่ขดัขวาง

พวกเขามิให้ไปถึงมหาสมุทรแห่งนามและคุณลกัษณะทั้งหลายของพระองค์  หรือพรากพวกเขาจากการ

ยอมรับตะเกียงของพระผูเ้ป็นเจา้  ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางแห่งการเปิดเผยสาระอนัเป็นท่ีสดุดีของพระองค ์

เก่ียวกบัวาทะ “ทนัใดหลงัจากการกดข่ีในสมยันั้น”  วาทะเหล่าน้ีหมายถึงเวลาท่ีมนุษยจ์ะถูกกดข่ีและ

เดือดร้อน  เวลาท่ีร่องรอยสุดทา้ยของดวงอาทิตยแ์ห่งสัจธรรมและผลไมข้องพฤกษาแห่งความรู้และ

อจัฉริยภาพ  จะอนัตรธานไปจากหมู่มนุษย ์ เม่ือบงัเหียนของมนุษยชาติจะตกอยูใ่นเง้ือมมือของพวกโง่เง่าเบา

ปัญญา  เม่ืออานนแห่งความเขา้ใจและเอกภาพสวรรค์ซ่ึงเป็นจุดประสงคสู์งสุดท่ีแทจ้ริงในสรรพโลก  จะถูก

ปิด  เม่ือความรู้บางอย่างจะเปิดทางให้ความเพอ้ฝันอนัเหลวไหล  และความทุจริตจะช่วงชิงสถานะของ

ความชอบธรรม  สภาพดงักล่าวเป็นท่ีเห็นไดใ้นยุคน้ีเม่ือบงัเหียนของทุกชุมชนตกอยูใ่นเง้ือมมือของบรรดา

ผูน้ าท่ีโง่เง่า  ท่ีน าไปตามอ าเภอใจและกิเลสของตน  พระผูเ้ป็นเจา้ท่ีกล่าวโดยล้ินของพวกเขากลายเป็นนามท่ี

วา่งเปล่า  พระวจนะศกัด์ิสิทธ์ิของพระองคใ์นหมู่พวกเขากลายเป็นอกัษรท่ีตาย  ดงักล่าวคืออิทธิพลของกิเลส

ท่ีครอบง าพวกเขา  จนตะเกียงแห่งมโนธรรมและการใช้เหตุผลถูกดบัไปในหัวใจของพวกเขา  และแมว้่า

องคุลีแห่งอานุภาพสวรรค์ได้ไขอานนไปสู่ความรู้ของพระผู ้เป็นเจ้า  และแสงสว่างแห่งความรู้และ

กรุณาธิคุณสวรรค์ไดใ้ห้ความสว่างและแรงบนัดาลใจแก่สาระของทุกสรรพส่ิง  จนในทุกส่ิงมีประตูไปสู่

ความรู้เปิดอยู่  และภายในทุกอะตอมมีร่องรอยของดวงอาทิตยท่ี์เห็นชดั  กระนั้นแมจ้ะมีการเปิดเผยความรู้

สวรรคอ์ยา่งอเนกอนนัตท์ั้งหมดน้ีท่ีหอ้มลอ้มโลก  พวกเขาก็ยงัจินตนาการอยา่งไร้สาระวา่  ประตูไปสู่ความรู้

ถูกปิดและการหลัง่ไหลความปรานีหยดุลง  ดว้ยยดึติดกบัความเพอ้ฝันอนัเหลวไหล  พวกเขาหลงไกลไปจาก

อูวาโทลโวสกาแห่งความรู้สวรรค์  หัวใจของพวกเขาดูเหมือนจะไม่โอนเอียงเขา้หาความรู้และประตูไปสู่

ความรู้  พวกเขาไม่คิดถึงการมาปรากฏของความรู้  เน่ืองดว้ยในความเพอ้ฝันอนัเหลวไหล  พวกเขาไดพ้บ

ประตูไปสู่ความร ่ ารวยทางโลก  ขณะท่ีในการปรากฏองค์ของพระผูเ้ปิดเผยความรู้  พวกเขาไม่พบส่ิงใด

นอกจากเสียงร้องเรียกใหเ้สียสละตนเอง  ดงันั้นเป็นธรรมดาท่ีพวกเขาจะยึดมัน่ส่ิงแรกและหนีไปจากส่ิงหลงั  

แมว้า่พวกเขายอมรับในหวัใจวา่  กฎของพระผูเ้ป็นเจา้เป็นหน่ึงเดียวกนั  กระนั้นพวกเขาออกบทบญัญติัใหม่

จากทุกทิศทาง  และประกาศโองการใหม่ในทุกฤดูกาล  ไม่มีสองคนไหนท่ีเห็นพอ้งกนัในกฎเดียวกนั  เพราะ

พวกเขาไม่ไดแ้สวงหาพระผูเ้ป็นเจา้แต่แสวงหากิเลสของตนเอง  และไม่ไดย้่างเทา้บนหนทางใดนอกจาก

หนทางแห่งความหลงผดิ  พวกเขามองเห็นจุดหมายสุดทา้ยของความอุตสาหะของตนในความเป็นผูน้ า  และ

ถือว่าความทะนงและความจองหองคือการบรรลุความปรารถนาสูงสุดของหัวใจ  พวกเขาวางกลอุบายท่ีไม่

ซ่ือของตนไวเ้หนือโองการสวรรค์  ไม่ยอมจ านนต่อพระประสงค์ของพระผูเ้ป็นเจา้  สาละวนอยู่กบัการ

วางแผนท่ีเห็นแก่ตวั  และเดินในหนทางของผูเ้สแสร้งเป็นคนดี  พวกเขาพยายามดว้ยอ านาจและพลงัทั้งหมด
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ท่ีจะตั้งมัน่อยู่ในการไขว่ควา้อย่างใจแคบ  เพราะกลวัวา่การเสียความน่าเช่ือถือแมเ้พียงนอ้ยนิด  จะบัน่ทอน

อ านาจและการอวดความสง่างามของตน  หากดวงตาไดรั้บการเจิมและสวา่งดว้ยน ้ ายาหยอดตาแห่งความรู้

ของพระผูเ้ป็นเจา้  ดวงตานั้นจะคน้พบอย่างแน่นอนว่า  สัตร์ป่าท่ีตะกละจ านวนหน่ึงมารุมกนัเขมือบซาก

วญิญาณของมนุษย ์

“การกดข่ี” ใดหรือท่ีร้ายกว่าท่ีเล่ามาน้ี?  “การกดข่ี” ใดหรือท่ีสาหัสกว่าการท่ีวิญญาณดวงหน่ึง

แสวงหาสัจธรรม  และปรารถนาจะเขา้ถึงความรู้ของพระผูเ้ป็นเจา้  แต่ไม่รู้ว่าจะไปหาท่ีไหนและจากใคร?  

เพราะความคิดเห็นแตกต่างกนัยิง่นกั  และหนทางเขา้ถึงพระผูเ้ป็นเจา้ทวีจ  านวนข้ึน  “การกดข่ี” น้ีคือลกัษณะ

ส าคญัของการเปิดเผยพระธรรมทุกคร้ัง  ดวงอาทิตยแ์ห่งสัจธรรมจะไม่ถูกแสดงให้เห็นชดันอกจากวา่จะเกิด

การกดข่ีน้ี  เพราะรุ่งอรุณแห่งการน าทางสวรรค์จะตอ้งตามมาหลงัจากความมืดของกลางคืนแห่งความหลง

ผิด  ดว้ยเหตุผลน้ีในบนัทึกเหตุการณ์และค าพยากรณ์ทั้งหมดจึงมีการกล่าวถึงส่ิงเหล่าน้ี  กล่าวคือ  ความไม่

เป็นธรรมน้ีจะปกคลุมผิวโลกและความมืดจะปกคลุมมนุษยชาติ  เน่ืองดว้ยค าพยากรณ์ท่ีกล่าวถึงเป็นท่ีรู้จกั

กนัดี  และคนรับใชผู้น้ี้มีจุดประสงคจ์ะกล่าวอยา่งยอ่  พระองคจ์ะละเวน้การคดัเน้ือหาของค าพยากรณ์เหล่าน้ี

มาไวท่ี้น่ี 

หาก “การกดข่ี” น้ี (ซ่ึงตามตัวอักษรหมายความว่าการกดดัน) ถูกตีความวา่โลกจะหดตวั  หรือหากความ

เพอ้ฝันอนัเหลวไหลของมนุษยจิ์นตนาการถึงความหายนะต่างๆ ท่ีคลา้ยกนัท่ีจะบงัเกิดกบัมนุษยชาติ  เป็นท่ี

ชดัเจนและแจ่มแจง้ว่าส่ิงต่างๆ ดงักล่าวจะไม่มีวนัเกิดข้ึน  พวกเขาจะคดัคา้นอย่างแน่นอนว่า  ส่ิงเหล่าน้ีท่ี

จะตอ้งเกิดก่อนการเปิดเผยพระธรรมสวรรค์ยงัไม่ถูกแสดงให้เห็นชดั  ดงักล่าวคือการโตแ้ยง้ของพวกเขาท่ี

ผา่นมาและเวลาน้ี  ทวา “การกดข่ี” หมายถึงการขาดแคลนความสามารถท่ีจะไดม้าซ่ึงความรู้ทางธรรมและ

เขา้ใจพระวจนะของพระผูเ้ป็นเจา้  น้ีหมายความวา่เม่ือดวงตะวนัแห่งสัจธรรมลบัฟ้าไป  และกระจกทั้งหลาย

ท่ีสะทอ้นแสงสวา่งของพระองคจ์ากไป  มนุษยชาติจะเดือดร้อนดว้ย “การกดข่ี” และความยากล าบาก  ไม่รู้วา่

จะหันไปหาการน าทางท่ีไหน  ดังน้ีเราสั่งสอนเจ้าในการตีความค าสอน  และเปิดเผยความลึกลับของ

อจัฉริยภาพสวรรค์ต่อเจา้  เพื่อว่าเจา้จะเขา้ใจความหมายของค าสอน  และเป็นพวกท่ีไดด่ื้มถว้ยแห่งความรู้

และความเขา้ใจสวรรค ์

และบดัน้ีเก่ียวกบัวาทะของพระองค์ “ดวงอาทิตยจ์ะมืดมน  ดวงจนัทร์จะไม่เรืองแสง  ดวงดาว

ทั้งหลายจะตกลงมาจากนภา”  พจน์ “ดวงอาทิตย”์ และ “ดวงจนัทร์” ท่ีกล่าวไวใ้นธรรมลิขิตของศาสนทูต

ทั้ งหลายของพระผู ้เป็นเจ้า  มิได้หมายถึงดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ในจักรวาลท่ีเห็นเท่านั้ น  ไม่เลย  

ความหมายท่ีอยูใ่นพจน์ทั้งสองมีนานปัการ  ในทุกกรณีมีนยัส าคญัเฉพาะแนบอยู ่ ดงัน้ี “ดวงอาทิตย”์ นยัหน่ึง

หมายถึงดวงอาทิตยแ์ห่งสัจธรรมทั้งหลายท่ีข้ึนมาจากอรุโณทยัแห่งความรุ่งโรจน์บรมโบราณ  และเติมโลก
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ดว้ยกรุณาธิคุณท่ีหลัง่ไหลมาจากเบ้ืองบนอยา่งมากลน้  ดวงอาทิตยแ์ห่งสัจธรรมเหล่าน้ีคือพระศาสดาสากล

ทั้งหลายของพระผูเ้ป็นเจา้ในภพต่างๆ แห่งคุณลกัษณะและนามของพระองค ์ ดงัเช่นดวงอาทิตยท่ี์เราเห็นช่วย

พฒันาการของทุกส่ิงบนโลกเช่น  ตน้ไม ้ ผลไม ้ สีของตน้ไมแ้ละผลไม ้ แร่ธาตุต่างๆ ของพิภพ  และทุกส่ิงท่ี

เห็นไดใ้นสรรพโลก  ซ่ึงเป็นไปตามท่ีประกาศิตไวโ้ดยพระผูเ้ป็นเจา้  พระผูเ้ป็นหน่ึงท่ีแทจ้ริง  พระผูเ้ป็นท่ี

บูชา  เช่นกนัโดยการดูแลรักใคร่และอิทธิพลการอบรม  ดวงอาทิตย์แห่งธรรมท าให้ต้นไมแ้ห่งเอกภาพ

สวรรค ์ ผลไมแ้ห่งความเป็นหน่ึงของพระองค ์ ใบไมแ้ห่งการปล่อยวาง  ดอกไมแ้ห่งความรู้และความมัน่ใจ  

พุ่มไมแ้ห่งอจัฉริยภาพและวาทะ  ด ารงอยู่และเป็นท่ีเห็นชดั  ดงัน้ีโดยการรุ่งข้ึนมาของดวงทิตยเ์หล่าน้ีของ

พระผูเ้ป็นเจา้  โลกเปล่ียนใหม่  ธาราแห่งชีวิตนิรันดร์หลัง่ไหล  คล่ืนแห่งความเมตตารักใคร่สาดซดั  กอ้น

เมฆแห่งกรุณาธิคุณรวมตวักนั  และสายลมแห่งความอารีพดัมายงัทุกสรรพส่ิง  ความอบอุ่นท่ีดวงอาทิตย์

เหล่าน้ีของพระผูเ้ป็นเจา้แผอ่อกมาและไฟท่ีไม่มีดบัท่ีพวกเขาจุดข้ึนมาน้ีเอง  ท่ีท าใหป้ระทีปแห่งความรักของ

พระผูเ้ป็นเจา้ลุกอย่างร้อนแรงในหวัใจของมนุษยชาติ  โดยกรุณาธิคุณอนัเหลือลน้ของพระผูเ้ป็นสัญลกัษณ์

แห่งความปล่อยวางน้ีเอง  ท่ีพระวญิญาณแห่งชีวตินิรันดร์ถูกหายใจเขา้ไปในร่างกายของคนตาย  จงวางใจได้

ว่าดวงอาทิตยท่ี์เราเห็นเป็นเพียงสัญลกัษณ์หน่ึงของความอ าไพของดวงตะวนัแห่งสัจธรรม  ซ่ึงเป็นดวง

อาทิตยท่ี์ไม่มีท่ีเสมอ  ไม่มีความคลา้ยคลึงหรือคู่แข่ง  ทุกส่ิงมีชีวิต  เคล่ือนไหวและอาศยัอยูโ่ดยพระองค ์ ทุก

ส่ิงถูกแสดงให้เห็นชดัโดยกรุณาธิคุณของพระองค์  และทุกส่ิงกลบัไปหาพระองค์  ทุกส่ิงปรากฏข้ึนมาจาก

พระองค์  และกลบัไปยงัคลงัแห่งการเปิดเผยพระธรรมของพระองค์  สรรพส่ิงทั้งปวงมาจากพระองค์และ

กลบัไปสู่ท่ีเก็บรักษากฎของพระองค ์ 

การท่ีดวงอาทิตยแ์ห่งธรรมเหล่าน้ีบางเวลาดูเหมือนถูกจ ากดัอยูก่บัช่ือท่ีตั้งไวแ้ละคุณลกัษณะเฉพาะ  

ดงัท่ีเจา้สังเกตมาและก าลงัสังเกตอยู่เวลาน้ี  ก็เป็นเพราะความเขา้ใจท่ีไม่สมบูรณ์และจ ากดัของปัญญาของ

บางคนเท่านั้น  ไม่เช่นนั้นแล้วพระศาสดาทั้งหลายทรงความประเสริฐเหนือทุกนามท่ีใช้สรรเสริญ  และ

วสุิทธ์ิพน้จากทุกคุณลกัษณะท่ีใชพ้รรณนาในทุกเวลาและตลอดไปชัว่นิรันดร์  สาระสวรรคข์องทุกนามไม่มี

หวงัจะเขา้ถึงราชส านกัแห่งความวิสุทธ์ิ  และคุณลกัษณะท่ีสูงส่งและบริสุทธ์ิท่ีสุดไม่มีทางเขา้หาอาณาจกัร

แห่งความรุ่งโรจน์ของพระองค์  ศาสนทูตทั้งหลายของพระผูเ้ป็นเจ้าทรงความสูงส่งอย่างวดัไม่ได้และ

ประเสริฐเหนือความเขา้ใจของมนุษย ์ ผู ้ซ่ึงไม่มีทางรู้จกัพระศาสดาเวน้แต่โดยตวัของพระศาสดาเอง  การ

สรรเสริญบรรดาผูท่ี้พระผูเ้ป็นเจา้เลือกสรรโดยคนอ่ืนใดนอกจากโดยตวัพวกเขาเอง  หาใช่ความรุ่งโรจน์ของ

พระผูเ้ป็นเจา้  พวกเขาเป็นท่ีสดุดีเหนือการสรรเสริญของมนุษย ์ และทรงความประเสริฐเหนือความเขา้ใจ

ของมนุษย!์ 
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พจน์ “ดวงอาทิตย”์ ในธรรมลิขิตต่างๆ ของ “ดวงวิญญาณท่ีสะอาดหมดจด” ถูกน ามาใช้หลายคร้ัง

หมายความถึงศาสนทูตทั้งหลายของพระผูเ้ป็นเจา้  ผูเ้ป็นตราสัญลกัษณ์ท่ีเรืองรองแห่งความปล่อยวาง  ใน

ธรรมลิขิตเหล่านั้นมีวจนะดงัต่อไปน้ีบนัทึกอยูใ่น “บทอธิษฐานแห่งโนดเบห์” (“ความเศร้าโศก” ซ่ึงเช่ือว่าลิขิต

โดยอิหม่ามท่ีสิบสอง) : “ดวงอาทิตยท่ี์เจิดจา้ไปไหน?  ดวงจนัทร์ท่ีเรืองแสงและดวงดาวท่ีเป็นประกายจากไป

ไหน?”  ดังน้ีเป็นท่ีประจักษ์ว่าพจน์ “ดวงอาทิตย์” “ดวงจันทร์” และ “ดวงดาว” โดยเบ้ืองต้นนั้นเป็น

สัญลกัษณ์ท่ีหมายถึงศาสนทูตทั้งหลายของพระผูเ้ป็นเจา้  นกับุญ  สหายของพวกเขา  และดวงอาทิตยแ์ห่ง

ธรรม  ซ่ึงแสงสวา่งแห่งความรู้ของพวกเขาไดส้าดความสวา่งมายงัโลกทั้งหลายท่ีมองเห็นและมองไม่เห็น  

อีกนยัหน่ึงพจน์เหล่าน้ีหมายถึงนกับวชของยุคศาสนาก่อน  ซ่ึงมีชีวิตอยูใ่นสมยัของการเปิดเผยพระ

ธรรมคร้ังถดัไป  และกุมบงัเหียนของศาสนาไวใ้นเง้ือมมือ  หากนกับวชเหล่าน้ีสวา่งดว้ยแสงของการเปิดเผย

พระธรรมคร้ังหลงั  พวกเขาจะเป็นท่ียอมรับของพระผูเ้ป็นเจา้และจะส่องแสงนิรันดร์  ไม่เช่นนั้นแลว้พวกเขา

จะถูกประกาศวา่มืดมน  ถึงแมว้า่ดูภายนอกพวกเขาจะเป็นผูน้ าของมนุษยก์็ตาม  เน่ืองดว้ยความเช่ือและความ

ไม่เช่ือ  การน าทางและความหลงผิด  ความสุขและทุกขเวทนา  แสงสว่างและความมืด  ล้วนข้ึนกบัการ

รับรองของพระผูเ้ป็นดวงตะวนัแห่งสัจธรรม  ในทุกยคุนกับวชคนใดก็ตามท่ีไดรั้บการยนืยนัความศรัทธาจาก

พระผูเ้ป็นบ่อเกิดของความรู้ท่ีแทจ้ริงในวนัแห่งการคิดบญัชี  แทจ้ริงแลว้เขากลายเป็นผูรั้บวิชาความรู้  ความ

โปรดปรานสวรรค ์ และแสงสวา่งแห่งความเขา้ใจท่ีแทจ้ริง  ไม่เช่นนั้นแลว้เขาจะถูกตีตราวา่มีความผิดฐาน

โง่เง่า  ปฏิเสธ  หม่ินประมาทศาสนาและกดข่ี 

เป็นท่ีประจกัษแ์ละเห็นชดัส าหรับผูส้ังเกตท่ีหย ัง่เห็นทุกคนวา่  ดงัเช่นแสงสวา่งของดวงดาวท่ีเลือน

หายไปเม่ือเผชิญกบัความโชติช่วงของดวงอาทิตย ์ ผูท่ี้เป็นแสงสว่างของความรู้ทางโลก  อจัฉริยภาพ  และ

ความเขา้ใจ  อนัตรธานไปเม่ือเผชิญกบัความรุ่งโรจน์ท่ีสว่างไสวของดวงอาทิตยแ์ห่งสัจธรรม  ซ่ึงเป็นดวง

ตะวนัแห่งความรู้แจง้ของพระผูเ้ป็นเจา้ 

การท่ีพจน์ “ดวงอาทิตย์” ถูกน ามาใช้หมายถึงบรรดาผูน้ าศาสนาก็เป็นเพราะต าแหน่งท่ีสูงส่ง  

ช่ือเสียงและกิตติศพัทข์องพวกเขา  ดงักล่าวคือนกับวชทั้งหลายท่ีไดก้ารยอมรับจากทุกคนในทุกยุค  ผูซ่ึ้งพูด

ดว้ยอ านาจ  และช่ือเสียงของพวกเขาเป็นท่ียอมรับกนัดี  หากพวกเขามีความคลา้ยคลึงกบัดวงอาทิตยแ์ห่งสัจ

ธรรม  พวกเขาจะถูกนบัว่าเป็นดวงอาทิตยท่ี์ประเสริฐสุด  ไม่เช่นนั้นแลว้พวกเขาจะถูกถือวา่เป็นศูนยก์ลาง

แห่งไฟนรก  ดงัท่ีพระองคท์รงกล่าวไวว้า่ : “แทจ้ริงแลว้ทั้งดวงอาทิตยแ์ละดวงจนัทร์ต่างก็ถูกตดัสินลงโทษ

โดยการทรมานดว้ยไฟนรก” (โกรอ่าน 55:5)  ไม่ตอ้งสงสัยวา่เจา้คุน้เคยกบัการตีความพจน์ “ดวงอาทิตย”์ และ 

“ดวงจนัทร์” ท่ีกล่าวไวใ้นวจนะตอนน้ี  ดงันั้นไม่จ  าเป็นอา้งอิงถึง  ใครก็ตามท่ีเป็นพวกของ “ดวงอาทิตย”์ 
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และ “ดวงจนัทร์” น้ี  นัน่คือ  เอาอยา่งผูน้ าเหล่าน้ีในการมุ่งหนา้หาความจอมปลอม  และหนัหนีจากสัจธรรม  

ไม่ตอ้งสงสัยวา่เขาออกมาจากนรกมืดและจะกลบัไปท่ีนัน่ 

ดูกร  ผูแ้สวงหา  และบดัน้ีเป็นความถูกตอ้งแน่ๆ ท่ีเราจะยึดถืออูวาโทลโวสกา  เพื่อว่าเราจะลาจาก

กลางคืนมืดแห่งความหลงผิด  และอา้แขนรับแสงอรุณแห่งการน าทางสวรรค์  เราจะไม่หนีไปจากใบหน้า

แห่งการปฏิเสธและแสวงหาร่มเงาก าบงัแห่งความมัน่ใจหรือ?  เราจะไม่ปลดตวัเองให้เป็นอิสระจากความมืด

ของซาตานท่ีสยองขวญั  แลว้รีบไปหาแสงสว่างของพระผูท้รงความงามสวรรค์ท่ีก าลงัรุ่งข้ึนมาหรือ?  ดงัน้ี

เราประทานผลไมจ้ากพฤกษาแห่งความรู้ของพระผูเ้ป็นเจา้ให้แก่เจา้  เพื่อว่าเจา้จะอาศยัอยู่ในเรซวานแห่ง

อจัฉริยภาพสวรรคด์ว้ยความดีใจและเบิกบาน 

อีกนยัหน่ึงพจน์ “ดวงอาทิตย”์ “ดวงจนัทร์” และ “ดวงดาว” หมายถึงกฎและค าสอนต่างๆ ท่ีสถาปนา

และประกาศไวใ้นทุกยุคศาสนาเช่น  กฎของการอธิษฐานและการถือศีลอด  ตามกฎของคมัภีร์โกรอ่านเม่ือ

ความงามของศาสนทูตโมฮมัหมดัผา่นพน้ม่านไป  กฎทั้งสองน้ีถือวา่เป็นกฎขั้นมูลฐานและผกูมดัท่ีสุดในยุค

ศาสนาของพระองค์  เน้ือหาของค าสอนและบนัทึกเร่ืองราวต่างๆ ให้การยืนยนัส่ิงน้ี  ซ่ึงไม่จ  าเป็นตอ้งน ามา

อา้งอิงท่ีน่ีเพราะเป็นท่ีทราบกนักวา้งขวาง  ไม่เพียงเท่านั้น  ในทุกยุคศาสนากฎเก่ียวกบัการอธิษฐานเป็นท่ี

เนน้และบงัคบัใชก้บัทุกคน  บนัทึกค าสอนต่างๆ ท่ีเช่ือวา่มาจากบรรดาผูเ้ป็นแสงสวา่งท่ีส่องมาจากดวงตะวนั

แห่งสัจธรรม  ซ่ึงเป็นสาระของศาสนทูตโมฮมัหมดั  ใหก้ารยนืยนัเร่ืองน้ี 

บันทึกค าสอนดังกล่าวแสดงให้เห็นความจริงท่ีว่า  ในทุกยุคศาสนากฎของการอธิษฐานเป็น

องค์ประกอบมูลฐานของการเปิดเผยพระธรรมของศาสนทูตทุกองค์ของพระผูเ้ป็นเจา้  ซ่ึงรูปแบบและวิธี

ปฏิบติัของกฎน้ีถูกปรับใหเ้ขา้กบัความจ าเป็นท่ีต่างกนัในแต่ละยุค  เน่ืองดว้ยการเปิดเผยพระธรรมคร้ังถดัไป

ทุกคร้ังไดย้กเลิกธรรมเนียมปฏิบติั  นิสัยและค าสอนต่างๆ ท่ีสถาปนาไวอ้ยา่งชดัเจน  เจาะจงและมัน่คงโดย

ยคุศาสนาก่อน  ดงันั้นส่ิงเหล่าน้ีจึงแสดงออกเป็นสัญลกัษณ์ดว้ยพจน์ ‘ดวงอาทิตย’์ และ ‘ดวงจนัทร์’  “เพื่อ

วา่พระองคจ์ะพิสูจน์เจา้วา่  ใครในพวกเจา้ท่ีเป็นเลิศกวา่ในการกระท า” (โกรอ่าน 67:2)  

ยิ่งไปกวา่นั้นในค าสอนดงักล่าว  พจน์ “ดวงอาทิตย”์ และ “ดวงจนัทร์” ยงัถูกน ามาใชห้มายถึงการ

อธิษฐานและการถือศีลอด  ดงัท่ีมีการกล่าวไวว้า่ : “การถือศีลอดคือความสว่าง  การอธิษฐานคือแสงสวา่ง”  

วนัหน่ึงนักบวชท่ีรู้จกักนัดีคนหน่ึงมาเยี่ยมเรา  ขณะท่ีเราก าลงัสนทนากบัเขา  เขากล่าวถึงค าสอนท่ีคดัมา

ขา้งบนน้ี  เขากล่าวว่า “เน่ืองดว้ยการถือศีลอดท าให้ความร้อนในร่างกายเพิ่มข้ึน  การถือศีลอดจึงถูกเปรียบ

เป็นแสงสวา่งของดวงอาทิตย ์ และการอธิษฐานในยามกลางคืนท าใหม้นุษยส์ดช่ืน  การอธิษฐานจึงถูกเปรียบ

เป็นรัศมีของดวงจนัทร์”  คร้ันแลว้เราตระหนกัเลยว่า  ชายผูน่้าสงสารน้ีไม่ไดรั้บการโปรดแมแ้ต่หยดเดียว

จากมหาสมุทรแห่งความเขา้ใจท่ีแทจ้ริง  และหลงไปไกลจากพุ่มไมลุ้กไหมแ้ห่งอจัฉริยภาพสวรรค ์ จากนั้น
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เราให้ขอ้สังเกตแก่เขาอย่างสุภาพโดยกล่าววา่ “การตีความค าสอนน้ีของท่านเป็นท่ีนิยมกนัในหมู่ประชาชน  

จะตีความให้ต่างจากน้ีไม่ไดห้รือ?”  เขาถามเราวา่ “จะตีความวา่อยา่งไร?”  เราตอบวา่ : “พระโมฮมัหมดัผู ้

เป็นตราประทับของศาสนทูตทั้ งหลาย  และเป็นพระศาสดาท่ีพระผู ้เป็นเจ้าเลือกสรรท่ีโดดเด่นท่ีสุด  

ไดเ้ปรียบยคุศาสนาของคมัภีร์โกรอ่านเป็นนภาเพราะความสูงส่ง  อิทธิพลท่ีเกรียงไกรท่ีสุดและราชศกัดาของ

ยุคศาสนาน้ี  และเพราะความจริงท่ีวา่ยุคศาสนาน้ีรวมศาสนาทั้งปวงไว ้ เน่ืองดว้ยดวงอาทิตยแ์ละดวงจนัทร์

เป็นดาวท่ีสวา่งไสวและโดดเด่นท่ีสุดในนภา  ท านองคลา้ยกนัในนภาแห่งศาสนาของพระผูเ้ป็นเจา้  ดาวท่ี

เรืองแสงสองดวงถูกบญัญติัไว ้ นัน่คือการถือศีลอดและการอธิษฐาน  ‘อิสลามคือนภา  การถือศีลอดคือดวง

อาทิตย ์ การอธิษฐานคือดวงจนัทร์ในนภา’”  

น้ีคือจุดประสงคท่ี์เป็นรากฐานของวจนะท่ีเป็นสัญลกัษณ์ของพระศาสดาทั้งหลายของพระผูเ้ป็นเจา้  

ดงันั้นการน าพจน์ “ดวงอาทิตย”์ และ “ดวงจนัทร์” มาใช้กบัส่ิงต่างๆ ท่ีกล่าวไวแ้ลว้  ไดรั้บการสาธิตและมี

เหตุผลสนบัสนุนอยูใ่นเน้ือหาของวจนะศกัด์ิสิทธ์ิและค าสอนท่ีบนัทึกไว ้ ดงันั้นเป็นท่ีชดัเจนและแจ่มแจง้วา่  

วาทะ “ดวงอาทิตยจ์ะมืดมน  ดวงจนัทร์จะไม่เรืองแสง  ดวงดาวทั้งหลายจะตกลงมาจากนภา” หมายถึงความ

หลงผิดของบรรดานักบวช  และการยกเลิกกฎต่างๆ ท่ีสถาปนาไวอ้ย่างมัน่คงโดยการเปิดเผยพระธรรม

สวรรค ์   ซ่ึงทั้งหมดน้ีพระศาสดาของพระผูเ้ป็นเจา้คาดการณ์ไวล่้วงหนา้ดว้ยภาษาท่ีเป็นสัญลกัษณ์  ไม่มีใคร

ยกเวน้ผูช้อบธรรมท่ีจะไดด่ื้มจากถว้ยน้ี  ไม่มีใครนอกจากผูมี้ศีลธรรมท่ีไดส่้วนแบ่งจากถว้ยน้ี  “ผูช้อบธรรม

จะด่ืมจากถว้ยท่ีเจือดว้ยน ้าพุการบูร” (โกรอ่าน 76:5)  

ไม่มีขอ้สงสัยวา่ในการเปิดเผยพระธรรมถดัไปทุกคร้ัง  “ดวงอาทิตย”์ และ “ดวงจนัทร์” แห่งค าสอน  

กฎ  บทบญัญติั  และขอ้ห้ามต่างๆ ท่ีสถาปนาไวใ้นยุคศาสนาท่ีมาก่อน  และทอดเงาปกคลุมประชาชนในยุค

นั้น  กลบัมืดมน  นัน่คือ  หมดแรงและหมดอิทธิพล  บดัน้ีจงพิจารณาดู  หากประชาชนแห่งกอสเปวมองเห็น

ความหมายของพจน์ท่ีเป็นสัญลกัษณ์ “ดวงอาทิตย”์ และ “ดวงจนัทร์”  หากพวกเขาไม่เป็นเหมือนกบัพวกท่ี

ด้ือร้ันและวิปริต  แลว้แสวงหาความรู้แจง้จากพระผูเ้ปิดเผยความรู้สวรรค์  พวกเขาจะเขา้ใจจุดประสงคข์อง

พจน์เหล่าน้ีอยา่งแน่นอน  และจะไม่เดือดร้อนหรือถูกกดข่ีดว้ยความมืดมนของกิเลสท่ีเห็นแก่ตวัของตน  ใช่

แล้ว  แต่เน่ืองด้วยพวกเขาไม่ได้ความรู้ท่ีแทจ้ริงจากบ่อเกิดแห่งความรู้  พวกเขาจึงมอดมว้ยอยู่ในหุบเขา

อนัตรายแห่งความหลงผิดและความเช่ือท่ีผิด  พวกเขายงัคงไม่ต่ืนข้ึนมาสังเกตดูว่า  สัญลกัษณ์ทั้งหมดท่ี

ท านายไวถู้กแสดงให้เห็นชดัแลว้  ดวงอาทิตยต์ามพนัธสัญญารุ่งอรุณข้ึนมาบนขอบฟ้าแห่งการเปิดเผยพระ

ธรรมสวรรคแ์ลว้  และ “ดวงอาทิตย”์ และ “ดวงจนัทร์” แห่งค าสอน  กฎและวิชาของยุคศาสนาก่อน  มืดลง

และลบัฟ้าไปแลว้ 
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และบดัน้ีด้วยสายตาท่ีจอ้งมองและปีกท่ีมัน่คง  จงเขา้ไปในหนทางแห่งความมัน่ใจและสัจธรรม  

“จงกล่าววา่ : นัน่คือพระผูเ้ป็นเจา้  เช่นนั้นจงปล่อยใหพ้วกเขาสนุกกบัตนเองดว้ยการหาเร่ือง” (โกรอ่าน 6:91)   

ดงัน้ีเจา้จะไดรั้บการนบัเป็นสหายท่ีพระองคก์ล่าวถึงวา่ : “พวกท่ีกล่าววา่ ‘พระผูเ้ป็นนายของเราคือพระผูเ้ป็น

เจา้’ และยงัคงแน่วแน่ในหนทางของพระองค ์ แทจ้ริงแลว้เทวดาจะลงมาหาพวกเขา” (โกรอ่าน 41:30)  เจา้จะ

เป็นพยานต่อความลึกลบัเหล่าน้ีทั้งหมดดว้ยตาของเจา้เอง 

ดูกร  ภราดรของเรา!  จงเดินดว้ยกา้วของวิญญาณ  เพื่อวา่ดว้ยความรวดเร็วราวพริบตา  เจา้จะผา่นท่ี

รกร้างแห่งความห่างไกลและการพลดัพรากไปถึงเรซวานแห่งการกลบัมาอยูร่่วมกนัชัว่นิรันดร์  และสนทนา

กบัพระวิญญาณสวรรคใ์นลมหายใจเดียว  เพราะดว้ยเทา้ของมนุษย ์ เจา้ไม่มีหวงัจะเดินทางผา่นระยะทางท่ี

วดัไม่ไดเ้หล่าน้ีหรือไปถึงเป้าหมายของเจา้  ขอสันติสุขจงมีแด่ผูท่ี้แสงสวา่งแห่งสัจธรรมน าทางไปสู่สัจธรรม

ทั้งหมด  และผูท่ี้ในนามของพระผูเ้ป็นเจา้ยืนอยู่ในหนทางของศาสนาของพระองค์  บนชายฝ่ังแห่งความ

เขา้ใจท่ีแทจ้ริง 

น้ีคือความหมายของวจนะศกัด์ิสิทธ์ิ : “แต่ไม่เลย!  เราขอสาบาญต่อพระผูเ้ป็นนายแห่งตะวนัออก

และตะวนัตก” (โกรอ่าน 70:40)  เน่ืองด้วย “ดวงอาทิตย์” ทั้ งหลายท่ีกล่าวถึงต่างก็มีสถานท่ีข้ึนและตก

โดยเฉพาะของตนเอง  และเน่ืองดว้ยบรรดาผูเ้ช่ียวชาญในคมัภีร์โกรอ่านไม่เขา้ใจความหมายท่ีเป็นสัญลกัษณ์

ของ “ดวงอาทิตย”์ เหล่าน้ี  พวกเขาจึงพยายามอยา่งหนกัท่ีจะตีความวจนะท่อนท่ีคดัมาขา้งบน  พวกเขาบาง

คนยืนยนัว่า  เพราะความจริงท่ีว่าดวงอาทิตยแ์ต่ละวนัข้ึนมาจากต าแหน่งท่ีต่างกนั  พจน์ “ตะวนัออก” และ 

“ตะวนัตก” จึงกล่าวไวเ้ป็นพหูพจน์  บางคนเขียนว่าวจนะท่อนน้ีหมายถึงส่ีฤดูของปี  เน่ืองดว้ยการรุ่งอรุณ

และการตกของดวงอาทิตยต่์างกนัไปตามการเปล่ียนแปลงของฤดูกาล  ดงักล่าวน้ีคือความเขา้ใจขั้นลึกซ้ึงของ

พวกเขา!  ถึงกระนั้นพวกเขาก็ยืนกรานท่ีจะโยนความหลงผิดและความโง่เง่าไปใหบ้รรดาพระผูเ้ป็นมณีแห่ง

ความรู้  ผูเ้ป็นสัญลกัษณ์แห่งอจัฉริยภาพท่ีไม่มีท่ีติและบริสุทธ์ิท่ีสุด  

ท านองเดียวกนัจากค ากล่าวท่ีแจ่มแจง้  มีพลัง  แน่แท้และไม่คลุมเครือเหล่าน้ี  จงพยายามเขา้ใจ

ความหมายของ “การผา่นภา”  ซ่ึงเป็นสัญลษัณ์หน่ึงท่ีจะตอ้งน ามาก่อนการมาถึงของชัว่โมงสุดทา้ย  วนัแห่ง

การฟ้ืนคืนชีพ  ดงัท่ีพระองคท์รงกล่าวว่า : “เม่ือนภาจะถูกผ่าให้แยกออก” (โกรอ่าน 82:1)  “นภา” หมายถึง

นภาแห่งการเปิดเผยพระธรรมสวรรค ์ ซ่ึงไดรั้บการชูข้ึนมาพร้อมกบัพระศาสดาทุกพระองค ์ และถูกฉีกจน

ขาดสะบั้นพร้อมกบัพระศาสดาองค์ถดัไปทุกคร้ัง  “ถูกผ่าให้แยกออก” หมายความว่า  ยุคศาสนาก่อนถูก

แทนท่ีและยกเลิก  เราขอสาบาญต่อพระผูเ้ป็นเจา้!  ส าหรับผูท่ี้สังเกตเห็น  การท่ีนภาน้ีถูกผา่ให้แยกออกเป็น

การกระท าท่ียิ่งใหญ่กว่าการผ่าทอ้งฟ้า!  จงไตร่ตรองดูสักพกั  การท่ีการเปิดเผยพระธรรมสวรรค์หน่ึงซ่ึง

ไดรั้บการสถาปนาไวอ้ยา่งมัน่คงมาหลายปี  ซ่ึงภายใตร่้มเงาของการเปิดเผยศาสนาน้ีทุกคนท่ียอมรับศาสนา
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ไดรั้บการเล้ียงดูและอุม้ชู  โดยแสงสว่างของกฎของศาสนาน้ีมนุษยห์ลายชัว่คนไดรั้บการฝึกวินยั  ความล ้ า

เลิศของศาสนาน้ีมนุษยไ์ดย้ินบิดาของตนเล่าให้ฟัง  จนดวงตาของมนุษยไ์ม่เห็นส่ิงใดนอกจากอิทธิพลแทรก

ซอนของกรุณาธิคุณของศาสนาน้ี  และหูท่ีจะตอ้งตายไม่ได้ยินส่ิงใดนอกจากราชศกัดาท่ีก้องกงัวานของ

บญัชาของศาสนาน้ี  การกระท าใดหรือท่ียิ่งใหญ่กวา่การท่ีศาสนาดงักล่าวถูก “ผา่ให้แยกออก” โดยอานุภาพ

ของพระผูเ้ป็นเจา้  และถูกลม้เลิกดว้ยการมาปรากฏของวิญญาณดวงเดียว?  จงใคร่ครวญดู  น้ีคือการกระท าท่ี

ยิง่ใหญ่กวา่ส่ิงท่ีมนุษยท่ี์ไร้ศกัด์ิศรีและโง่เง่าเหล่าน้ีไดจิ้นตนาการความหมายของ “การผา่นภา” หรือไม่? 

ยิง่ไปกวา่นั้นจงพิจารณาดูความยากล าบากและความขมข่ืนในชีวติของพระผูเ้ปิดเผยความงามสวรรค์

ทั้งหลาย  จงใคร่ครวญดู  โดยล าพงัและโดดเด่ียวพวกเขาเผชิญโลกและประชาชนทั้งหมดของโลก  และ

เผยแพร่กฎของพระผูเ้ป็นเจา้อยา่งไร!  ไม่วา่การประหตัประหารท่ีกระท าต่อดวงวิญญาณท่ีวิสุทธ์ิ  ล ้าค่าและ

อ่อนโยนเหล่าน้ีจะรุนแรงเพียงไร  พวกเขาก็ยงัอดทนทั้งๆ ท่ีมีอานุภาพเหลือลน้  และทนความทุกข์ทรมาน

ทั้งๆ ท่ีมีอ านาจเหนือกวา่ 

ท านองเดียวกนัจงพยายามเขา้ใจความหมายของ “การเปล่ียนแปลงแผ่นดิน”  จงรู้ไวว้่าหัวใจใดก็

ตามท่ีความปรานีจาก “นภา” แห่งการเปิดเผยพระธรรมสวรรค์หลัง่มาให้อย่างเหลือลน้  แผ่นดินของหวัใจ

เหล่านั้นจะถูกเปล่ียนเป็นแผน่ดินแห่งความรู้และอจัฉริยภาพสวรรค์อยา่งแทจ้ริง  พุ่มไมแ้ห่งเอกภาพเช่นใด

ท่ีดินของหัวใจของพวกเขาท าให้งอกข้ึนมา!  ดอกไมแ้ห่งความรู้และอจัฉริยภาพท่ีแท้จริงเช่นใดท่ีงอก

ออกมาจากอกท่ีเรืองรองของพวกเขา!  หากแผน่ดินของหวัใจของดวงวิญญาณเหล่าน้ียงัไม่เปล่ียน  พวกเขา

ซ่ึงไม่ไดรั้บการสอนหนงัสือแมแ้ต่อกัษรเดียว  ไม่ไดไ้ปหาครู  ไม่ไดเ้ขา้โรงเรียน  จะสามารถเอ่ยวจนะและ

แสดงความรู้ท่ีไม่มีใครสามารถเขา้ใจไดอ้ย่างไร?  เราคิดว่าพวกเขาถูกหล่อจากดินเหนียวแห่งความรู้ท่ีไม่มี

ส้ินสุด  และนวดดว้ยน ้าแห่งอจัฉริยภาพสวรรค ์ ดงันั้นจึงเป็นท่ีกล่าวไวว้า่ : “ความรู้คือแสงสวา่งท่ีพระผูเ้ป็น

เจา้สาดมายงัหัวใจของใครก็ตามท่ีพระองค์ประสงค์”   ความรู้ชนิดน้ีน่ีเองท่ีน่าสรรเสริญ  ไม่ใช่ความรู้อนั

จ ากดัท่ีเกิดจากปัญญาท่ีถูกบดบงัและม่านปิดกั้น  ความรู้ท่ีจ  ากดัน้ีพวกเขาถึงกบัแอบยืมกนัและกนัและภูมิใจ

กบัส่ิงน้ีอยา่งไร้ประโยชน์! 

ขอใหห้วัใจของมนุษยท์ั้งหลายไดรั้บการช าระให้ปลอดจากขอ้จ ากดัท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนและความคิดท่ี

เขา้ใจยากท่ียดัเยยีดมา!  เพื่อวา่พวกเขาจะสวา่งดว้ยแสงของดวงอาทิตยแ์ห่งความรู้ท่ีแทจ้ริง  และเขา้ใจความ

ลึกลบัทั้งหลายของอจัฉริยภาพสวรรค ์ บดัน้ีจงพิจารณาดู  หากดินท่ีไม่ดีและแห้งแลง้ของหวัใจเหล่าน้ียงัคง

ไม่เปล่ียน  พวกเขาจะกลายเป็นผูรั้บการเปิดเผยความลึกลบัทั้งหลายของพระผูเ้ป็นเจา้  และเป็นผูเ้ปิดเผย

สาระของพระองคไ์ดอ้ย่างไร?  ดงัน้ีพระองคท์รงกล่าวไวว้่า : “ในวนันั้น  วนัท่ีแผ่นดินจะเปล่ียนไปเป็นอีก

แผน่ดินหน่ึง” (โกรอ่าน 14:48)  
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สายลมแห่งความอารีของกษตัริยแ์ห่งสรรพโลกได้ท าให้แมแ้ต่แผ่นดินของโลกเปล่ียน  หากเจ้า

ไตร่ตรองความลึกลบัทั้งหลายของการเปิดเผยพระธรรมสวรรคใ์นหวัใจของเจา้ 

และบดัน้ีจงท าความเขา้ใจความหมายของวจนะท่อนน้ี : “ในวนัแห่งการฟ้ืนคืนชีพแผน่ดินทั้งหมด

จะเป็นแคก่ ามือของพระองค ์ นภาทั้งหลายจะถูกพบัไวด้ว้ยกนัในมือขวาของพระองค ์  ขอความสรรเสริญจง

มีแด่พระองค!์  พระองค์ถูกยกไวสู้งเหนือบรรดาผูท่ี้ตีเสมอกบัพระองค์!” (โกรอ่าน 39:67)  และบดัน้ีจงเป็น

ธรรมในการวนิิจฉยั  หากวจนะท่อนน้ีมีความหมายตามท่ีมนุษยเ์ช่ือกนั  อาจมีคนถามวา่จะมีประโยชน์อะไร

ส าหรับมนุษย?์  ยิง่ไปกวา่นั้นเป็นท่ีประจกัษแ์ละเห็นชดัวา่  ไม่มีมือท่ีดวงตามนุษยม์องเห็นไดส้ามารถกระท า

ส่ิงดังกล่าว  หรือถิอได้ว่าส่ิงน้ีท่ีเกิดจากสาระอนัประเสริฐของพระผูเ้ป็นเจา้ท่ีแท้จริงองค์เดียว  ไม่เพียง

เท่านั้น  การยอมรับส่ิงน้ีไม่ใช่อ่ืนใดนอกจากการหม่ินประมาทศาสนาลว้นๆ  การบิดเบือนสัจธรรมลว้นๆ  

และหากเป็นท่ีเช่ือกันว่า  วจนะท่อนน้ีหมายถึงพระศาสดาของพระผูเ้ป็นเจ้าท่ีจะถูกร้องขอให้กระท าส่ิง

ดงักล่าวในวนัแห่งการพิพากษา  น้ีเช่นกันดูเหมือนจะห่างไกลจากความจริงและไม่มีประโยชน์แน่นอน  

ในทางตรงกนัขา้ม  พจน์ “แผ่นดิน” หมายถึงแผน่ดินแห่งความเขา้ใจและความรู้  และ “นภา” หมายถึงนภา

แห่งการเปิดเผยพระธรรมสวรรค์  จงใคร่ครวญดู  ดว้ยเง้ือมมืออนัทรงอ านาจพระองคท์รงพบัแผ่นดินแห่ง

ความรู้และความเขา้ใจท่ีแต่เดิมกางออกใหเ้หลือแค่ก ามือไวใ้นมือหน่ึง  และอีกมือหน่ึงทรงกางแผน่ดินใหม่ท่ี

ประเสริฐยิ่งในหัวใจของมนุษยท์ั้งหลาย  เป็นการท าให้ดอกไมท่ี้สดและสวยงามท่ีสุด  ตน้ไมท่ี้ยิ่งใหญ่และ

สูงส่งท่ีสุด  งอกออกมาจากอกท่ีเรืองรองของมนุษย ์

ท านองเดียวกนัจงใคร่ครวญดูว่า  นภาทั้งหลายท่ีถูกชูข้ึนมาในยุคศาสนาทั้งหลายในอดีตถูกพบัไว้

ดว้ยกนัอยา่งไรในมือขวาแห่งอานุภาพ  นภาทั้งหลายแห่งการเปิดเผยพระธรรมสวรรคถู์กชูข้ึนมาอยา่งไรโดย

บญัชาของพระผูเ้ป็นเจา้  และประดบัดว้ยดวงอาทิตย ์ ดวงจนัทร์และดวงดาวแห่งบทบญัญติัอนัน่าพิศวงของ

พระองค ์ ดงักล่าวคือความลึกลบัทั้งหลายของพระวจนะของพระผูเ้ป็นเจา้ซ่ึงถูกเปิดม่านคลุมออกให้เห็นชดั  

เพื่อว่าด้วยอานุภาพแห่งการวางใจและละวาง  เจา้จะได้เขา้ใจแสงอรุณแห่งการน าทางสวรรค์  จะได้ดับ

ตะเกียงแห่งความเพอ้ฝันอนัเหลวไหล  จินตนาการอนัไร้สาระ  ความลงัเลและสงสัย  และจุดแสงสวา่งแห่ง

ความมัน่ใจและความรู้สวรรคท่ี์เกิดใหม่ในส่วนลึกท่ีสุดของหวัใจของเจา้  

แทจ้ริงแลว้จงรู้ไวว้า่  จุดประสงคท่ี์เป็นรากฐานของพจน์ท่ีเป็นสัญลกัษณ์และการพาดพิงท่ีเขา้ใจยาก

ทั้งหมดเหล่าน้ี  ท่ีมาจากบรรดาพระผูเ้ปิดเผยศาสนาท่ีศกัด์ิสิทธ์ิของพระผูเ้ป็นเจา้  คือเพื่อจะทดสอบและ

พิสูจน์ประชาชนทั้งหลายของโลก  เพื่อว่าแผ่นดินแห่งหัวใจท่ีบริสุทธ์ิและสวา่งจะแยกไดจ้ากดินไม่ดีท่ีจะ

เส่ือมสภาพ  ตั้งแต่โบราณกาลน้ีคือวิธีการท่ีพระผูเ้ป็นเจา้ใช้กบับรรดาผูท่ี้พระองค์สร้าง  และบนัทึกของ

คมัภีร์ศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลายใหก้ารยนืยนัเร่ืองน้ี 
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และท านองเดียวกนัจงใคร่ครวญดูวจนะท่ีเปิดเผยไวเ้ก่ียวกบั “เกบเบร” (ทิศทางท่ีต้องหันหน้าไปหาเวลา

อธิษฐาน)  เม่ือพระโมฮมัหมดัผูเ้ป็นดวงอาทิตยแ์ห่งความเป็นศาสนทูต  หนีจากอรุโณทยัแห่งบาสะ (เมกกะ) 

ไปยงัยาสริบ (เมดินา)  พระองคย์งัคงหนัหนา้ขณะอธิษฐานไปยงัเยรูซาเลมซ่ึงเป็นนครศกัด์ิสิทธ์ิ  จนกระทัง่ถึง

เวลาท่ีชาวยวิเร่ิมเอ่ยถอ้ยค าท่ีไม่เหมาะสมต่อพระองค ์ ซ่ึงหากน ามากล่าวในหนา้เหล่าน้ีจะไม่บงัควร  และจะ

ท าใหผู้อ่้านเหน่ือยหน่าย  พระโมฮมัหมดัเคืองใจถอ้ยค าเหล่าน้ีเป็นอยา่งยิ่ง  ขณะท่ีอยูใ่นภวงัคข์องสมาธิและ

ความพิศวง  พระองคจ์อ้งมองข้ึนไปบนนภาและไดย้ินสุรเสียงท่ีอ่อนโยนของเกเบรียวกล่าววา่ : “เราเห็นเจา้

จากเบ้ืองบนก าลงัหนัหนา้ข้ึนหานภา  แต่เราจะใหเ้จา้หนัไปหาเกบเบรท่ีจะท าใหเ้จา้ยินดี” (โกรอ่าน 2:144)  วนั

ต่อมาขณะท่ีศาสนทูตพร้อมกบับรรดาสหายของพระองค์ก าลงัสวดบทอธิษฐานเท่ียงวนั  และไดท้  าริคทัท่ี

บญัญติัไวไ้ปแล้วสองคร้ัง  สุรเสียงของเกเบรียวเป็นท่ีได้ยินอีกคร้ังว่า : “จงหันหน้าของเจา้ไปหาสุเหร่า

ศกัด์ิสิทธ์ิ” (ท่ีเมกกะ)  ในขณะท่ีอธิษฐานอยูน้ี่พระโมฮมัหมดัทรงหนัหนา้ออกจากเยรูซาเลมไปหาคาเบห์ทนัที  

คร้ันแล้วสหายทั้งหลายของศาสนทูตเกิดความความยุ่งใจอย่างหนกัโดยทนัใด  ความศรัทธาของพวกเขา

สั่นคลอนอย่างหนกั  พวกเขาตกใจอยา่งยิ่งจนหลายคนหยุดอธิษฐานกลางคนัและเลิกนบัถือศาสนา  แทจ้ริง

แล้วพระผูเ้ป็นเจ้าก่อให้เกิดความสับสนน้ีก็เพื่อจะทดสอบและพิสูจน์คนรับใช้ทั้ งหลายของพระองค ์ 

ไม่เช่นนั้นแล้วพระองค์ผูท้รงเป็นกษตัริย์ในอุดมคติสามารถให้เกบเบรอยู่ท่ีเดิม  และให้เยรูซาเลมเป็น

ต าแหน่งของการบูชาต่อไปส าหรับยคุศาสนาของพระองคก์็ได ้ เพื่อวา่เกียรติของการเป็นท่ียอมรับท่ีประทาน

ใหแ้ก่นครศกัด์ิสิทธ์ิน้ีจะไม่ส้ินสุดลง 

ศาสนทูตมากมายท่ีถูกส่งลงมาในฐานะธรรมทูตของพระวจนะของพระผูเ้ป็นเจ้านับตั้งแต่พระ

โมเสสถูกแสดงใหเ้ห็นชดัเช่น  เดวิด  พระเยซู  และพระศาสดาองคอ่ื์นๆท่ีไดรั้บการชูไวสู้งกวา่  ท่ีมาปรากฏ

ในช่วงเวลาระหวา่งการเปิดเผยพระธรรมของพระโมเสสและพระโมฮมัหมดั  ไม่มีองคใ์ดเคยเปล่ียนแปลงกฎ

ของเกบเบร  ธรรมทูตทุกองค์เหล่าน้ีของพระผูเ้ป็นนายแห่งสรรพโลก  ล้วนก ากบัประชาชนให้หันไปใน

ทิศทางเดียวกัน  ในสายตาของพระผูเ้ป็นเจา้ผูเ้ป็นกษตัริย์ในอุดมคติ  สถานท่ีทั้งหมดบนพิภพเป็นหน่ึง

เดียวกนั  ยกเวน้สถานท่ีท่ีพระองค์ก าหนดไวเ้พื่อจุดประสงค์ท่ีเจาะจงเป็นพิเศษในสมยัของพระศาสดา

ทั้งหลายของพระองค ์ ดงัท่ีพระองคท์รงกล่าววา่ : “ตะวนัออกและตะวนัตกเป็นของพระผูเ้ป็นเจา้ : ดงันั้นไม่

วา่เจา้จะหนัไปทางไหน  ก็มีพระพกัตร์ของพระผูเ้ป็นเจา้อยู”่ (โกรอ่าน 2:115)  แมว้า่มีสัจธรรมในขอ้เท็จจริงน้ี  

ไฉนเกบเบรจึงถูกเปล่ียนซ่ึงก่อใหเ้กิดความยุง่ใจดงักล่าวในหมู่ประชาชน  ท าให้สหายทั้งหลายของศาสนทูต

หวัน่ไหวและสับสนเป็นการใหญ่  ใช่แลว้  ส่ิงทั้งหลายดงักล่าวท่ีก่อความอกสั่นขวญัหนีในหัวใจของมวล

มนุษย ์ บงัเกิดข้ึนก็เพียงเพื่อวา่  วิญญาณแต่ละดวงจะถูกทดสอบโดยเกณฑ์ของพระผูเ้ป็นเจา้  เพื่อวา่คนจริง

จะเป็นท่ีทราบและแยกได้จากคนจอมปลอม  ดังน้ีพระองค์ทรงเปิดเผยหลังจากท่ีเกิดรอยแยกในหมู่
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ประชาชนวา่ : “เราไม่ไดก้  าหนดส่ิงท่ีจะใหเ้จา้มีไวเ้ป็นเกบเบร  แต่เพื่อใหเ้ราแยกผูท่ี้ปฏิบติัตามอคัรสาวกจาก

ผูท่ี้สะบดัหนา้หนี” (โกรอ่าน 2:143)  “ลาโง่ท่ีต่ืนกลวัหนีสิงโต” (โกรอ่าน 74:50)  

หากเจา้ไตร่ตรองวาทะเหล่าน้ีในหวัใจเพียงสักพกั  เจา้จะพบอานนไปสู่ความเขา้ใจไขออกต่อหน้า

เจา้อย่างแน่นอน  และจะเห็นความรู้ทั้งปวงและความลึกลบัของความรู้เหล่านั้นถูกเปิดม่านคลุมออกต่อ

สายตาของเจา้  ส่ิงทั้งหลายดงักล่าวเกิดข้ึนเพียงเพื่อวา่  วิญญาณทั้งหลายของมนุษยจ์ะพฒันาและไดรั้บการ

ปลดปล่อยจากกรงขงัแห่งอตัตาและกิเลส  ไมเ่ช่นนั้นแลว้กษตัริยใ์นอุดมคติน้ีในสาระของพระองคไ์ม่ข้ึนกบั

ความเขา้ใจของทุกชีวิตมาตลอดนิรันดรกาล  และในสภาวะของพระองค์เองจะยงัคงประเสริฐเหนือการบูชา

ของทุกดวงวิญญาณชัว่นิรันดร์  สายลมเดียวแห่งความมัง่คัง่ของพระองค์เพียงพอท่ีจะสวมมวลมนุษยชาติ

ดว้ยเส้ือคลุมแห่งความมัง่คัง่  และหยดเดียวจากมหาสมุทรแห่งกรุณาธิคุณอนัเหลือล้นของพระองค์เพียง

พอท่ีจะประสาทความรุ่งโรจน์ของชีวิตนิรันดร์ให้แก่ทุกชีวิต  แต่เน่ืองดว้ยจุดประสงค์สวรรค์มีโองการว่า  

คนจริงควรแยกจากคนจอมปลอม  และดวงอาทิตยค์วรแยกจากเงา  ดงันั้นในทุกฤดูกาลพระองคจึ์งหลัง่บท

ทดสอบจากอาณาจกัรแห่งความรุ่งโรจน์ของพระองคม์ายงัมนุษยชาติ 

หากมนุษยท์  าสมาธิใคร่ครวญดูชีวิตของศาสนทูตทั้งหลายในอดีต  พวกเขาจะรู้และเขา้ใจวิธีการ

ต่างๆ ของศาสนทูตเหล่าน้ีไดโ้ดยง่าย  จนไม่ถูกบงัตาดว้ยการกระท าและวจนะต่างๆ ท่ีขดักบัความตอ้งการ

ทางโลกของตนอีกต่อไป  และดงัน้ีจะเผาผลาญม่านปิดกั้นทุกผืนดว้ยไฟท่ีก าลงัลุกอยู่ในพุ่มไมแ้ห่งความรู้

สวรรค์  และจะอาศยัอย่างปลอดภยัอยู่บนบลัลงัก์แห่งสันติสุขและความมัน่ใจ  ตวัอย่างเช่น  จงพิจารณาดู

พระโมเสสผูเ้ป็นบุตรของอิมราน  ซ่ึงเป็นหน่ึงในศาสนทูตท่ีประเสริฐทั้งหลายและเป็นผูเ้ปิดเผยคมัภีร์จาก

สวรรค์เล่มหน่ึง  ในช่วงแรกของชีวิตก่อนการประกาศภารกิจของพระองค์  วนัหน่ึงขณะท่ีเดินผ่านตลาด

พระองค์เห็นชายสองคนต่อสู้กนั  คนหน่ึงขอความช่วยเหลือจากพระโมเสสเพื่อสู้กบัคู่ต่อสู้  คร้ันแลว้พระ

โมเสสเขา้ช่วยและสังหารเขา  บนัทึกในคมัภีร์ศกัด์ิสิทธ์ิใหก้ารยนืยนัเร่ืองน้ี  หากน ารายละเอียดมากล่าวจะยืด

ยาวและขดัจงัหวะการอภิปรายเหตุผล  รายงานเก่ียวกบัเหตุการณ์น้ีแพร่กระจายไปทัว่ทั้งเมือง  และตามท่ี

เน้ือหาในคมัภีร์เป็นพยาน  พระโมเสสกลวัมาก  เม่ือค าเตือน : “ดูกร  โมเสส!  ความจริงแลว้เหล่าหัวหน้า

ปรึกษากนัเพื่อจะสังหารเจา้” (โกรอ่าน 28:20)  มาถึงหูของพระองค ์ พระโมเสสออกจากเมืองและไปพกัอาศยั

อยูใ่นมีเดียนโดยเป็นผูรั้บใชโ้ชเอ็บ  ระหวา่งทางท่ีกลบัมาพระโมเสสเขา้ไปในหุบเขาศกัด์ิสิทธ์ิซ่ึงตั้งอยูใ่นท่ี

รกร้างแห่งไซนาย  และท่ีนั่นทรงเห็นจินตภาพของกษัตริย์แห่งความรุ่งโรจน์จาก “พฤกษาท่ีมิใช่ของ

ตะวนัออกหรือตะวนัตก” (โกรอ่าน 24:35)  ท่ีนัน่พระองคไ์ดย้ินสุรเสียงปลุกวิญญาณของพระวิญญาณพูดมา

จากไฟท่ีจุดข้ึนมา  บญัชาพระองคใ์หส้าดแสงแห่งการน าทางสวรรคใ์ห้กบัประชาชนของฟาโรห์  เพื่อวา่โดย

การปลดปล่อยพวกเขาใหพ้น้จากเงาของหุบเขาแห่งอตัตาและกิเลสโดยซลัซาบิลแห่งการละวาง  พระองคจ์ะ
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ช่วยให้พวกเขาสามารถไปถึงทุ่งหญ้าแห่งธรรมปีติ  และโดยการท าให้พวกเขาหายสับสนเพราะความ

ห่างไกล  จะทรงพาให้พวกเขาเขา้ไปในนครสันติสุขแห่งการปรากฏองค์ของพระผูเ้ป็นเจา้  เม่ือพระโมเสส

ไปหาฟาโรห์และส่งมอบธรรมสารให้แก่เขาตามท่ีพระผูเ้ป็นเจา้บญัชา  ฟาโรห์พูดอยา่งดูถูกวา่ : “เจา้ไม่ใช่ผู ้

ท่ีก่อฆาตรกรรมและกลายเป็นคนไม่มีศาสนาหรอกหรือ?”  ดังน้ีตามท่ีพระผูเ้ป็นนายแห่งราชศกัดาเล่า  

ฟาโรห์พดูกบัพระโมเสสวา่ : “การกระท าอะไรท่ีเจา้ท าลงไป?!  เจา้เป็นหน่ึงในพวกท่ีไม่รู้คุณ  พระองคท์รง

กล่าววา่ : ‘เราท าเช่นนั้นจริงๆ  และเราเป็นหน่ึงในพวกท่ีผดิพลาด  และเราหนีท่านไปตอนท่ีเรากลวัท่าน  แต่

พระผูเ้ป็นนายของเราประทานอจัฉริยภาพให้แก่เรา  และท าให้เราเป็นหน่ึงในอคัรสาวกของพระองค’์” (โก
รอ่าน 26:19) 

และบดัน้ีจงไตร่ตรองดูในหวัใจของเจา้เก่ียวกบัความสับสนอลหม่านท่ีพระผูเ้ป็นเจา้ปลุกข้ึนมา  จง

ใคร่ครวญดูบททดสอบแปลกประหลาดนานปัการท่ีพระองค์ใช้ทดสอบคนรับใชท้ั้งหลายของพระองค์  จง

พิจารณาดูวา่  พระองคท์รงเลือกบุคคลหน่ึงจากบรรดาคนรับใชข้องพระองค ์ และทรงฝากฝังพนัธกิจแห่งการ

น าทางสวรรคใ์ห้แก่เขา  ผูซ่ึ้งเป็นท่ีรู้กนัวา่มีความผิดฐานฆ่าคนตาย  ผูซ่ึ้งยอมรับความโหดร้ายของตนเอง  ผู ้

ซ่ึงในสายตาของโลกไดรั้บการเล้ียงดูในบา้นของฟาโรห์  และรับอาหารท่ีโตะ๊ของเขาเป็นเวลาเกือบสามสิบปี  

พระผูเ้ป็นเจา้ผูเ้ป็นกษตัริยท่ี์ทรงอ านาจเบด็เสร็จ  ไม่สามารถหรือท่ีจะร้ังมือของพระโมเสสมิให้ก่อฆาตกรรม  

เพื่อไม่ใหมี้การโทษพระองคว์า่เป็นผูส้ังหาร  ซ่ึงก่อใหเ้กิดความสับสนและความรังเกียจในหมู่ประชาชน? 

ท านองเดียวกนัจงใคร่ครวญดูสภาวะและสภาพของแมร่ี  โฉมหนา้ท่ีงดงามท่ีสุดของเธอแสดงความ

ฉงนอยา่งยิ่ง  และกรณีของเธอสาหสัยิ่งนกั  จนเธอขมข่ืนใจท่ีไดเ้กิดมา  พยานต่อเร่ืองน้ีคือเน้ือหาของวจนะ

ศกัด์ิสิทธ์ิท่ีมีการกล่าวไวว้า่  หลงัจากท่ีแมร่ีใหก้ าเนิดพระเยซู  เธอคร ่ าครวญต่อความระก าล าบากของเธอและ

ร้องวา่ : “โอ  ขอใหข้า้ไดต้ายก่อนน้ี  และกลายเป็นส่ิงท่ีถูกลืม  ถูกลืมไปเลย!” (โกรอ่าน 19:22)  เราขอสาบาญ

ต่อพระผูเ้ป็นเจา้!  ความเศร้าโศกดงักล่าวกลืนกินหัวใจและเขย่าชีวิต  ความอกสั่นขวญัหนีของวิญญาณ

ดงักล่าว  ความส้ินหวงัดงักล่าว  จะมีเหตุมาจากส่ิงอ่ืนใดไม่ไดน้อกจากการต าหนิของศตัรูและการหาเร่ือง

ของพวกท่ีไม่มีศาสนาและวปิริต  จงใคร่ครวญดู  แมร่ีจะให้ค  าตอบอะไรแก่ประชาชนรอบๆ เธอได?้  เธอจะ

อา้งไดอ้ย่างไรว่าเด็กทารกซ่ึงบิดาของเขาไม่เป็นท่ีทราบ  ตั้งครรภ์โดยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ?  ดงันั้นแมร่ีผู ้

คลุมโฉมหน้าอมตะไว ้ จึงอุม้ลูกของเธอแลว้กลบับา้น  ทนัใดท่ีดวงตาของประชาชนมองมาท่ีเธอ  พวกเขา

เปล่งเสียงวา่ : “ดูกร  ภคินีแห่งเอรอน!  บิดาของเจา้ไม่ใช่บุรุษแห่งความชัว่ร้าย  มารดาของเจา้หาใช่สาวไม่

บริสุทธ์ิ” (โกรอ่าน 19:28) 

และบดัน้ีจงท าสมาธิใคร่ครวญดูความโกลาหลคร้ังยิ่งใหญ่ท่ีสุดน้ี  บททดสอบท่ีสาหัสท่ีสุดน้ี  แม้

ดว้ยส่ิงทั้งหมดเหล่าน้ีก็ตาม  พระผูเ้ป็นเจา้ก็ทรงประทานความรุ่งโรจน์แห่งความเป็นศาสนทูตให้แก่สาระ
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ของพระวิญญาณ  ผูเ้ป็นท่ีรู้กนัในหมู่ประชาชนว่าไม่มีบิดา  และท าให้พระเยซูเป็นขอ้ยืนยนัของพระองค์

ส าหรับทุกคนท่ีอยูใ่นสวรรคแ์ละบนโลก 

จงดูซิวา่  วธีิการของพระศาสดาทั้งหลายของพระผูเ้ป็นเจา้ตามท่ีบญัญติัไวโ้ดยกษตัริยแ์ห่งสรรพโลก  

ต่างจากวิธีการและความตอ้งการของมนุษยอ์ย่างไร!  เม่ือเจา้เร่ิมเขา้ใจสาระของความลึกลบัเหล่าน้ีของ

สวรรค ์ เจา้ก็จะเขา้ใจจุดประสงคข์องพระผูเ้ป็นเจา้  พระผูมี้เสน่ห์  พระผูเ้ป็นท่ีรักยิ่ง  เจา้จะถือวา่ถอ้ยค าและ

การกระท าของพระผูเ้ป็นประมุขท่ีทรงมหิทธานุภาพน้ีเป็นหน่ึงเดียวกนั  อะไรก็ตามท่ีเจา้เห็นในการกระท า

ของพระองค ์ เจา้จะพบส่ิงเดียวกนัในค าพดูของพระองค ์ อะไรก็ตามท่ีเจา้อ่านจากค าพูดของพระองค ์ เจา้จะ

เห็นส่ิงนั้นในการกระท าของพระองค์  ดงัน้ีน่ีเองท่ีดูภายนอกแลว้การกระท าและวาทะดงักล่าวคือไฟแห่ง

ความพยาบาทส าหรับคนชัว่ร้าย  แต่ภายในแลว้คือน ้ าแห่งความปรานีส าหรับผูท่ี้ชอบธรรม  หากดวงตาของ

หัวใจเปิดออก  หัวใจนั้นจะสังเกตเห็นว่า  วจนะท่ีเปิดเผยจากนภาแห่งพระประสงค์ของพระผูเ้ป็นเจา้เป็น

หน่ึงเดียวกนักบัการกระท าท่ีมาจากอาณาจกัรแห่งอานุภาพสวรรค ์

ดูกร  ภราดร!  และบัดน้ีจงเอาใจใส่  หากส่ิงทั้ งหลายดังกล่าวถูกเปิดเผยในยุคศาสนาน้ี  และ

เหตุการณ์ต่างๆ ดงักล่าวเกิดข้ึนในเวลาน้ี  ประชาชนจะท าอะไร?  เราขอสาบาญต่อพระผูเ้ป็นผูใ้ห้การศึกษา

มนุษยชาติท่ีแทจ้ริง  และเป็นผูเ้ปิดเผยพระวจนะของพระผูเ้ป็นเจา้ว่า  ประชาชนจะประกาศอย่างทนัใดโดย

ไม่ตอ้งสงสัยวา่  พระองคเ์ป็นคนไม่มีศาสนา  และจะตดัสินประหารชีวิตพระองค ์ พวกเขาไม่เง่ียหูฟังเสียงท่ี

ประกาศเลยวา่ : ดูซิ!  พระเยซูปรากฏข้ึนมาจากลมหายใจของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ  และพระโมเสสถูกเรียก

ใหม้ารับงานท่ีก าหนดโดยพระผูเ้ป็นเจา้!  หากเสียงมากมายเปล่งข้ึนก็จะไม่มีหูใดฟังถา้เรากล่าววา่  เด็กท่ีไม่

มีบิดาไดรั้บการประสาทพนัธกิจของความเป็นศาสนทูต  หรือฆาตกรไดน้ าธรรมสาร “แทจ้ริงแลว้  แทจ้ริง

แลว้เราคือพระผูเ้ป็นเจา้” มาจากเปลวไฟของพุม่ไมลุ้กไหม ้

หากดวงตาแห่งความยติุธรรมถูกเปิดออก  ดวงตานั้นจะมองเห็นตามท่ีกล่าวมาเลยวา่  พระองค ์ พระ

ผูเ้ป็นเหตุและจุดประสงคสุ์ดทา้ยของส่ิงเหล่าน้ีทั้งหมด  ถูกแสดงให้เห็นชดัในยุคน้ี  แมว้า่เหตุการณ์คลา้ยๆ 

กนัยงัไม่เกิดข้ึนในยุคศาสนาน้ี  กระนั้นประชาชนยงัคงยึดติดกบัจินตนาการท่ีไร้สาระของพวกประพฤติ

ทราม  ขอ้กล่าวหาท่ีใช้กบัพระองค์ร้ายแรงเพียงไร!  การประหัตประหารท่ีกระท าต่อพระองค์รุนแรงเพียง

ไหน!  เป็นขอ้กล่าวหาและการประหตัประหารท่ีมนุษยไ์ม่เคยเห็นหรือไดย้นิท่ีคลา้ยกนัมาก่อน! 

พระผูเ้ป็นเจา้ผูท้รงความยิง่ใหญ่!  เม่ือสายธารแห่งวาทะมาถึงขั้นน้ี  เรามองเห็นและดูซิ!  สุคนธรส

ของพระผูเ้ป็นเจา้ก าลงัโชยมาจากอรุโณทยัแห่งการเปิดเผยพระธรรม  และสายลมยามเชา้ก าลงัพดัมาจากชีบา

ของพระผูท้รงความนิรันดร์  ข่าวการเปิดเผยพระธรรมน้ีท าให้หวัใจส าราญและยงัความดีใจท่ีวดัไม่ไดใ้ห้แก่

วญิญาณ  การเปิดเผยพระธรรมน้ีท าให้ทุกส่ิงเปล่ียนใหม่  และน าของขวญัท่ีนบัและประเมินไม่ไดจ้ากพระผู ้
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เป็นมิตรท่ีไม่อาจรู้มาให ้ เส้ือคลุมแห่งการสรรเสริญของมนุษยไ์ม่สามารถหวงัจะสวมไดพ้อดีกบัความสูงส่ง

ของการเปิดเผยพระธรรมน้ี  และเส้ือกัก๊แห่งวาทะไม่มีวนัเขา้รูปกบัร่างกายท่ีเรืองรองของการเปิดเผยพระ

ธรรมน้ี  การเปิดเผยพระธรรมน้ีคล่ีคลายความลึกลบัซ่อนเร้นโดยไม่ใช้ถอ้ยค า  เปิดเผยความลบัของพจนา

สวรรคโ์ดยไม่ตอ้งพดู  สอนความเศร้าโศกและคร ่ าครวญให้แก่นกไนติงเกลท่ีขบัขานอยูบ่นคบไมแ้ห่งความ

ห่างไกลและการพลดัพราก  สั่งสอนศิลปะของหนทางแห่งความรักและแสดงความลบัของการยอมจ านน

หวัใจใหแ้ก่นกเหล่านั้น  ส าหรับบุษบาในเรซวานแห่งการกลบัมาอยูร่่วมกนัในสวรรค ์ การเปิดเผยพระธรรม

น้ีเปิดเผยการแสดงความรักของคนรักท่ีคลัง่ไคล ้ เปิดม่านให้เห็นเสน่ห์ของผูท่ี้เป็นธรรม  ประทานความ

ลึกลบัของสัจธรรมใหแ้ก่บุหงาในอุทยานแห่งความรัก  และฝากฝังสัญลกัษณ์แห่งความล ้าลึกในสุดไวใ้นอุรา

ของคนรัก  ณ ชัว่โมงน้ีกรุณาธิคุณของการเปิดเผยพระธรรมน้ีหลัง่ไหลอยา่งเหลือลน้จนพระวิญญาณบริสุทธ์ิ

เองอิจฉา!  การเปิดเผยพระธรรมน้ีส่งคล่ืนในทะเลมาให้หยดน ้ า  และประสาทผงธุลีดว้ยความอ าไพของดวง

อาทิตย ์ ความอารีของการเปิดเผยพระธรรมน้ีหลัง่ไหลทะลกัมามากลน้  จนดว้งท่ีเหม็นสาปท่ีสุดแสวงหา

น ้ าหอมของชะมดเชียง  และคา้งคาวแสวงหาแสงอาทิตย์  การเปิดเผยพระธรรมน้ีไดก้ระตุน้คนตายดว้ยลม

หายใจแห่งชีวิต  และดลให้พวกเขารีบออกมาจากหลุมศพหินท่ีฝังร่างของตน  การเปิดเผยพระธรรมน้ี

สถาปนาคนเขลาบนเกา้อ้ีแห่งวชิา  และยกผูก้ดข่ีข้ึนมาบนบลัลงักแ์ห่งความยติุธรรม 

จกัรวาลเป่ียมไปดว้ยพระพรอเนกอนนัตเ์หล่าน้ี  ก าลงัรอคอยชัว่โมงท่ีอิทธิพลของพรสวรรค์ท่ีมอง

ไม่เห็นของการเปิดเผยพระธรรมน้ี  จะถูกแสดงให้เห็นชดัในโลกน้ี  เม่ือผูท่ี้ระโหยและกระหายจดัจะไปถึง

โควซาร์แห่งชีวิตของพระผูเ้ป็นท่ีรักยิ่งของตน  และผูพ้เนจรท่ีผิดพลาดซ่ึงหลงทางอยูใ่นท่ีรกร้างแห่งความ

ห่างไกลและศูนยภาพ  จะเขา้ไปในวิหารแห่งชีวิตและไดก้ลบัมาอยู่ร่วมกนักบัผูเ้ป็นท่ีปรารถนาของหัวใจ

ของตน  เมล็ดพืชศกัด์ิสิทธ์ิเหล่าน้ีจะงอกในดินของหวัใจของผูใ้ด?  ดอกไมแ้ห่งสภาวะท่ีมองไม่เห็นจะงอก

ออกมาจากอุทยานของวิญญาณของผูใ้ด?  แทจ้ริงแลว้เรากล่าวว่า  ไฟของพุ่มไมแ้ห่งความรักก าลงัลุกอย่าง

ร้อนแรงในไซนายแห่งหวัใจ  จนสายธารของวาทะศกัด์ิสิทธ์ิไม่มีวนัดบัเปลวไฟน้ีได ้ มหาสมุทรทั้งหลายไม่

มีวนับรรเทาความกระหายจดัของอสุรกายน ้าน้ีได ้ และนกฟีนิกซ์แห่งไฟท่ีไม่มีดบัน้ีไม่สามารถอาศยัอยูท่ี่ใด

นอกจากในความเปล่งปลัง่ของพระพกัตร์ของพระผูเ้ป็นท่ีรักยิ่ง  ดูกร  ภราดร!  ดงันั้นจงจุดตะเกียงแห่ง

วญิญาณภายในหวัใจห้องในสุดของเจา้ดว้ยน ้ ามนัแห่งอจัฉริยภาพ  และปกป้องตะเกียงน้ีดว้ยครอบแกว้แห่ง

ความเขา้ใจ  เพื่อวา่ลมหายใจของพวกไม่มีศาสนาจะดบัเปลวไฟหรือลดความเจิดจา้ของตะเกียงน้ีไม่ได ้ ดงัน้ี

เราไดใ้ห้ความสวา่งแก่นภาแห่งวาทะดว้ยความอ าไพของดวงอาทิตยแ์ห่งความเขา้ใจและอจัฉริยภาพสวรรค ์ 

เพื่อวา่หวัใจของเจา้จะพบความสงบ  และเจา้จะไดเ้ป็นพวกท่ีเหินดว้ยปีกแห่งความมัน่ใจ  ข้ึนไปบนนภาแห่ง

ความรักของพระผูเ้ป็นนายของพวกเขา  พระผูท้รงปรานี 
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และบดัน้ีเก่ียวกบัวาทะของพระองค ์: “และเม่ือนั้นสัญลกัษณ์ของบุตรแห่งมนุษยจ์ะปรากฏบนนภา”  

วาทะเหล่าน้ีหมายความว่า  เม่ือดวงอาทิตยแ์ห่งค าสอนสวรรค์ถูกบดบงั  ดวงดาวแห่งกฎท่ีสถาปนาไวโ้ดย

พระผูเ้ป็นเจ้าตกลงมา  และดวงจนัทร์แห่งความรู้ท่ีแทจ้ริงซ่ึงเป็นผูใ้ห้ความรู้มนุษยชาติถูกบงัแสง  เม่ือ

มาตรฐานทั้งหลายแห่งการน าทางสวรรค์และความสุขยอ้นกลบั  และยามเช้าแห่งสัจธรรมและความชอบ

ธรรมจมลงไปในรัตติกาล  เม่ือนั้นสัญลกัษณ์ของบุตรแห่งมนุษยจ์ะปรากฏบนนภา  “นภา” หมายถึงนภาท่ี

มองเห็น  เน่ืองดว้ยเม่ือใกลจ้ะถึงชัว่โมงท่ีดวงตะวนับนนภาแห่งความยติุธรรมจะถูกแสดงใหเ้ห็นชดั  เรือแห่ง

การน าทางสวรรคจ์ะแล่นบนทะเลแห่งความรุ่งโรจน์  ดวงดาวจะปรากฏบนนภา  เป็นการน ามาก่อนการมาถึง

ของแสงสว่างท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดน้ีเพื่อบอกประชาชนล่วงหน้า  ท านองเดียวกนับนนภาท่ีมองไม่เห็น  ดาวดวง

หน่ึงจะถูกแสดงให้เห็นชัด  ซ่ึงจะเป็นสัญญาณน ามาก่อนรุ่งอรุณของยามเช้าท่ีแทจ้ริงและสูงส่งน้ีส าหรับ

ประชาชนทั้งหลายของโลก  สัญลกัษณ์สองประการน้ีบนนภาท่ีมองเห็นและมองไม่เห็น  ไดป้ระกาศการ

เปิดเผยพระธรรมของศาสนทูตแต่ละองคข์องพระผูเ้ป็นเจา้  ตามท่ีเช่ือกนัโดยทัว่ไป 

หน่ึงในศาสนทูตเหล่าน้ีคือพระอบัราฮมั  ผูเ้ป็นพระสหายของพระผูเ้ป็นเจา้  ก่อนท่ีพระองคจ์ะแสดง

องค์ให้ปรากฏ  นิมรอดไดฝั้น  คร้ันแลว้เขาเรียกบรรดาโหรมา  ซ่ึงพวกเขาท านายให้นิมรอดทราบวา่  ดาว

ดวงหน่ึงจะรุ่งข้ึนมาบนนภา  ท านองเดียวกันมีผูน้ าข่าวมาประกาศการเสด็จมาของพระอบัราฮมัไปทัว่

ดินแดน  

หลงัจากพระอบัราฮมั  พระโมเสสผูท้รงสนทนากบัพระผูเ้ป็นเจา้เสด็จมา  บรรดาโหรในสมยัของ

พระองค์เตือนฟาโรห์ด้วยถ้อยค าเหล่าน้ี : “ดาวดวงหน่ึงได้ข้ึนมาบนนภา  และดูซิ!  น้ีคาดการณ์ถึงการ

ตั้งครรภเ์ด็กคนหน่ึงซ่ึงจะกุมชะตาของเจา้และชะตาของประชาชนของเจา้ไวใ้นมือของเขา”  ท านองเดียวกนั

มีปราชญค์นหน่ึงมาปรากฏซ่ึงยามกลางคืนท่ีมืดมน  เขาน าข่าวท่ีน่ายนิดีมาบอกประชาชนของอิสราเอล  เป็น

การปลอบโยนวิญญาณและให้ความอุ่นใจแก่พวกเขา  บนัทึกต่างๆ ในคมัภีร์ศกัด์ิสิทธ์ิให้การยืนยนัเร่ืองน้ี  

หากจะกล่าวถึงรายละเอียดทั้งหมด  สารน้ีจะหนาจนเป็นหนงัสือ  ยิ่งไปกว่านั้นเราไม่ปรารถนาจะเล่าเร่ือง

ต่างๆ ในสมยัท่ีผ่านไปแล้ว  พระผูเ้ป็นเจา้เป็นพยานให้เราว่า  แมแ้ต่ส่ิงท่ีเรากล่าวตอนน้ีก็เป็นเพราะความ

เมตตารักใคร่ของเราท่ีมีต่อเจา้  เพื่อว่าคนยากไร้ของโลกจะไปถึงชายฝ่ังทะเลแห่งความมัง่คัง่  คนเขลาจะ

ไดรั้บการน าไปสู่มหาสมุทรแห่งความรู้สวรรค์  และบรรดาผูท่ี้กระหายความเขา้ใจจะไดด่ื้มซัลซาบิลแห่ง

อจัฉริยภาพของพระผูเ้ป็นเจ้า  ไม่เช่นนั้นแล้วคนรับใช้ผูน้ี้ถือว่าการพิจารณาบันทึกเหล่านั้นเป็นความ

ผดิพลาดท่ีร้ายแรงและการละเมิดท่ีสาหสั 
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ท านองเดียวกนัเม่ือชัว่โมงแห่งการเปิดเผยพระธรรมของพระเยซูใกลเ้ขา้มา  นกับวชเมกสัสามส่ีคน

ตระหนักว่าดวงดาวของพระเยซูมาปรากฏบนนภา  จึงออกติดตามแสวงหาจนกระทัง่มาถึงนครซ่ึงเป็น

บลัลงักข์องอาณาจกัรของฮีรอด  ซ่ึงอิทธิพลของอธิปไตยของเขาในสมยันั้นหอ้มลอ้มทัว่ทั้งดินแดนนั้น 

นกับวชมากสัเหล่าน้ีกล่าววา่ : “ผูท่ี้ก  าเนิดมาเป็นกษตัริยข์องชาวยวิอยูท่ี่ไหน?  เพราะเราเห็นดวงดาว

ของเขาทางตะวนัออกและมาเพื่อบูชาเขา!” (แมธทิว 2:2)  เม่ือพวกเขาไดอ้อกแสวงหาก็พบวา่  ในเบทเลเฮมใน

ดินแดนแห่งจูเดีย  เด็กคนนั้นคลอดออกมาแล้ว  น้ีคือสัญลักษณ์ท่ีถูกแสดงให้ปรากฏบนนภาท่ีมองเห็น  

ส าหรับสัญลกัษณ์บนนภาท่ีมองไม่เห็น  นภาแห่งความเขา้ใจและความรู้สวรรค์  ยาห์ยอบุตรของเซคาไรยา

คือผูท่ี้ให้ข่าวการปรากฏองค์ของพระเยซูแก่ประชาชน  ดังท่ีพระองค์ทรงเปิดเผยไวว้่า : “พระผูเ้ป็นเจ้า

ประกาศยาห์ยอต่อเจา้  ซ่ึงเขาจะเป็นพยานต่อพระวจนะจากพระผูเ้ป็นเจา้  ต่อผูท่ี้ยิ่งใหญ่และบริสุทธ์ิ” (โก

รอ่าน 3:39)  พจน์ “พระวจนะ” หมายถึงพระเยซู  ซ่ึงการเสด็จมาของพระองคย์าห์ยอท านายไว ้ ยิ่งไปกวา่นั้น

ในคมัภีร์สวรรคท์ั้งหลายเป็นท่ีลิขิตไวว้า่ : “จอห์นเดอะแบพติสก าลงัเทศน์ในท่ีรกร้างแห่งจูเดีย  และกล่าววา่  

จงส านึกผดิ : เพราะอาณาจกัรสวรรคอ์ยูใ่กลแ้ลว้” (แมธทิว 3:1-2)  จอห์นหมายถึงยาห์ยอ 

ท านองเดียวกนัก่อนท่ีความงามของพระโมฮมัหมดัจะถูกเปิดม่านคลุมออก  สัญลกัษณ์ทั้งหลายบน

นภาท่ีมองเห็นถูกแสดงใหเ้ห็นชดั  ส าหรับสัญลกัษณ์บนนภาท่ีมองไม่เห็น  มีชายส่ีคนมาปรากฏและสืบทอด

กนัประกาศข่าวท่ีน่ายินดีของการรุ่งข้ึนมาของดวงอาทิตยแ์ห่งธรรมน้ีต่อประชาชน  รูซเบห์ซ่ึงภายหลงัช่ือ

วา่ซลัมาน  ไดรั้บเกียรติท่ีไดรั้บใชพ้วกเขา  เม่ือจุดจบของหน่ึงในส่ีคนน้ีใกลเ้ขา้มา  เขาจะส่งรูซเบห์ไปให้อีก

คนหน่ึง  จนกระทัง่ถึงคนท่ีส่ีเม่ือรู้สึกวา่ความตายของตนใกลแ้ลว้  เขากล่าวต่อรูซเบห์ว่า : “ดูกร  รูซเบห์!  

เม่ือเจา้น าร่างของเราไปฝังแล้ว  จงไปยงัฮีจาซ  เพราะท่ีนัน่ดวงตะวนัของพระโมฮมัหมดัจะรุ่งข้ึนมา  ขอ

ความสุขจงมีแด่เจา้เพราะเจา้จะไดเ้ห็นพระพกัตร์ของพระองค!์”  

และบดัน้ีเก่ียวกบัศาสนาท่ีน่าพิศวงและประเสริฐสุดน้ี  แทจ้ริงแลว้จงรู้ไวว้า่  นกัดาราศาสตร์มากมาย

ไดป้ระกาศการมาปรากฏของดวงดาวของศาสนาน้ีบนนภาท่ีมองเห็น  ท านองเดียวกนับนพิภพมีอาหมดัและ

กาซิมมาปรากฏ (เชค อาหมัด และ ซียิด กาซิม)  ผูเ้ป็นประทีปคู่แฝดท่ีอ าไพ  ขอพระผูเ้ป็นเจา้ทรงท าให้สุสาน

ของทั้งคู่เป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ!  

จากทั้งหมดท่ีเรากล่าวมาเป็นท่ีชัดเจนและแจ่มแจง้ว่า  ก่อนการเปิดเผยพระธรรมของพระผูเ้ป็น

กระจกสะทอ้นสาระของพระผูเ้ป็นเจา้แต่ละองค ์ จะตอ้งมีสัญลกัษณ์ต่างๆ น ามาก่อนการมาถึงของพวกเขา  

ซ่ึงสัญลกัษณ์เหล่าน้ีจะถูกเปิดเผยให้เห็นบนนภาท่ีมองเห็น  และบนนภาท่ีมองไม่เห็นซ่ึงเป็นท่ีตั้งของดวง

อาทิตยแ์ห่งความรู้  ดวงจนัทร์แห่งอจัฉริยภาพ  ดวงดาวแห่งความเขา้ใจและวาทะ  สัญลกัษณ์บนนภาท่ีมอง

ไม่เห็นจะตอ้งถูกเปิดเผยในตวัตนของบุรุษท่ีสมบูรณ์  ผูซ่ึ้งก่อนท่ีพระศาสดาแต่ละองค์จะปรากฏ  จะอบรม
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และตระเตรีนมวิญญาณทั้งหลายของมนุษยส์ าหรับการมาถึงของดวงอาทิตยแ์ห่งธรรม  พระผูเ้ป็นแสงสวา่ง

แห่งเอกภาพของพระผูเ้ป็นเจา้ในหมู่มนุษย ์

และบดัน้ีในเร่ืองของวาทะของพระองคท่ี์วา่ : “เม่ือนั้นชนเผา่ทั้งหมดของโลกจะเศร้าโศก  และพวก

เขาจะเห็นบุตรแห่งมนุษยเ์สด็จมาในกอ้นเมฆบนนภาดว้ยอานุภาพและความรุ่งโรจน์ท่ียิ่งใหญ่”  วาทะเหล่าน้ี

เป็นสัญลกัษณ์หมายความว่า  ในสมยันั้นมนุษยจ์ะเศร้าโศกต่อการการสูญเสียดวงอาทิตย์แห่งความงาม

สวรรค ์ ดวงจนัทร์แห่งความรู้  และดวงดาวแห่งอจัฉริยภาพสวรรค ์ คร้ันแลว้พวกเขาจะเห็นพระพกัตร์ของ

พระศาสดาตามพนัธสัญญา  พระผูท้รงความงามอันเป็นท่ีบูชา  เสด็จลงมาจากนภาและข่ีก้อนเมฆ  น้ี

หมายความวา่พระผูท้รงความงามสวรรค์จะถูกแสดงให้เห็นชดัจากนภาแห่งพระประสงคข์องพระผูเ้ป็นเจา้  

และจะมาปรากฏในรูปของตวัตนมนุษย ์ พจน์ “นภา” เป็นสัญลกัษณ์แห่งความสูงส่งและความประเสริฐ  

เน่ืองด้วยนภาเป็นสถานท่ีเปิดเผยองค์ของบรรดาพระผูแ้สดงความวิสุทธ์ิ  พระผูเ้ป็นอรุโณทยัแห่งความ

รุ่งโรจน์บรมโบราณ  แมจ้ะคลอดออกมาจากครรภม์ารดา  พระผูท้รงบรมโบราณเหล่าน้ีในความเป็นจริงแลว้

เสด็จลงมาจากนภาแห่งพระประสงคข์องพระผูเ้ป็นเจา้  แมจ้ะอาศยัอยูบ่นโลกน้ี  ท่ีอาศยัท่ีแทจ้ริงของพวกเขา

คือสถานท่ีวิเวกแห่งความรุ่งโรจน์ในอาณาจกัรเบ้ืองบน  ขณะท่ีเดินอยูใ่นหมู่ผูท่ี้จะตอ้งตาย  พวกเขาเหินอยู่

บนนภาแห่งการปรากฏองคข์องพระผูเ้ป็นเจา้  พวกเขายา่งเทา้บนหนทางแห่งวิญญาณโดยปราศจากเทา้  และ

ข้ึนไปสู่ยอดอนัประเสริฐแห่งเอกภาพของพระผูเ้ป็นเจา้โดยปราศจากปีก  ทุกลมหายใจท่ีชัว่แล่นพวกเขาท่อง

ไปทัว่อวกาศท่ีไพศาล  และทุกขณะพวกเขาขา้มอาณาจกัรท่ีมองเห็นและมองไม่เห็น  บนบลัลงัก์ของพวกเขา

เป็นท่ีลิขิตไวว้า่ : “ไม่มีส่ิงใดขดัขวางพระองคไ์ม่ใหส้าละวนอยูก่บัส่ิงอ่ืน”  และบนท่ีประทบัของพวกเขาเป็น

ท่ีจารึกไวว้่า : “แทจ้ริงแลว้วิธีของพระองคต่์างกนัทุกวนั” (โกรอ่าน 55:29)  พวกเขาถูกส่งมาโดยอานุภาพท่ี

เหนือธรรมดาของพระผูท้รงด ารงอยูก่่อนยคุสมยั  และไดรั้บการเชิดชูโดยพระประสงคอ์นัประเสริฐของพระ

ผูเ้ป็นเจา้  พระผูเ้ป็นกษตัริยท่ี์ยิง่ใหญ่ท่ีทุด  น้ีคือความหมายของวจนะ : “เสด็จมาในกอ้นเมฆบนนภา” 

ในวาทะต่างๆ ของดวงอาทิตยแ์ห่งธรรมทั้งหลาย  พจน์ “นภา” ถูกน ามาใชห้มายถึงส่ิงต่างๆ มากมาย

เช่น “นภาแห่งบญัชา”  “นภาแห่งพระประสงค”์  “นภาแห่งจุดประสงค์สวรรค์”  “นภาแห่งควมรู้สวรรค์”  

“นภาแห่งความมัน่ใจ”  “นภาแห่งวาทะ”  “นภาแห่งการเปิดเผยพระธรรม”  “นภาแห่งการปกปิด”  และท่ี

คล้ายกนั  ในทุกกรณีพระองค์ให้ความหมายพิเศษอย่างหน่ึงแก่พจน์ “นภา”  ซ่ึงนัยของแต่ละความหมาย

ไม่ได้เปิดเผยต่อผูใ้ด  นอกจากบรรดาผูท่ี้เขา้มาถึงความลึกลบัสวรรค์  และได้ด่ืมจากถ้วยแห่งชีวิตอมตะ  

ตวัอย่างเช่นพระองค์กล่าวว่า : “นภามีส่ิงยงัชีพส าหรับเจา้  และบรรจุส่ิงท่ีสัญญาไวก้บัเจา้” (โกรอ่าน 51:22)  

ทวาแผ่นดินน่ีเองท่ีให้ส่ิงยงัชีพ  ท านองเดียวกนัเป็นท่ีกล่าวไวว้่า : “นามทั้งหลายมาจากนภา”  ทวานาม

เหล่านั้นออกมาจากปากของมนุษย ์ หากเจา้ช าระกระจกแห่งหวัใจของเจา้ให้ปลอดจากธุลีแห่งความประสงค์
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ร้าย  เจา้ก็จะเขา้ใจความหมายของพจน์ท่ีเป็นสัญลกัษณ์ต่างๆ  ท่ีเปิดเผยโดยพระวจนะของพระผูเ้ป็นเจา้ท่ี

ครอบคลุมทุกส่ิง  ซ่ึงถูกแสดงให้เห็นชัดในทุกยุคศาสนา  และจะคน้พบความลึกลบัทั้งหลายของความรู้

สวรรค ์ อยา่งไรก็ตามจนกวา่เจา้จะเผาผลาญม่านแห่งวิชาท่ีเหลวไหลท่ีใชก้นัในหมู่มนุษย ์ ดว้ยเปลวไฟแห่ง

ความปล่อยวางอยา่งส้ินเชิง  เจา้จึงจะสามารถเห็นยามเชา้ท่ีอ าไพแห่งความรู้ท่ีแทจ้ริง 

แทจ้ริงแลว้จงรู้ไวว้า่ความรู้มีสองชนิด : ความรู้ของพระผูเ้ป็นเจา้และความรู้ของซาตาน  ความรู้หน่ึง

เอ่อล้นมาจากน ้ าพุแห่งแรงบนัดาลใจสวรรค์  อีกความรู้หน่ึงเป็นเพียงการสะทอ้นความคิดท่ีไร้สาระและ

เขา้ใจยาก  บ่อเกิดของความรู้แรกคือพระผูเ้ป็นเจา้เอง  แรงจูงใจของความรู้หลงัคือการกระซิบของกิเลสท่ี

เห็นแก่ตวั  ความรู้แรกไดรั้บการน าทางดว้ยหลกัธรรม : “จงเกรงกลวัพระผูเ้ป็นเจา้  พระผูเ้ป็นเจา้จะสอนเจา้” 

(โกรอ่าน 2:282)  อีกความรู้หน่ึงเป็นเพียงการยืนยนัสัจธรรมท่ีว่า : “ความรู้คือม่านท่ีร้ายกาจท่ีสุดระหว่าง

มนุษยแ์ละพระผูส้ร้างของเขา”  ความรู้แรกออกผลเป็นความอดทน  ความปรารถนายิ่ง  ความเขา้ใจท่ีแทจ้ริง

และความรัก  ขณะท่ีความรู้หลงัไม่ออกผลอะไรนอกจากความจองหอง  ความทะนงและความถือดี  กล่ินสาป

ของค าสอนท่ีมืดมนเหล่าน้ีท่ีปกคลุมโลก  ไม่สามารถพบได้ในค าพูดของท่านนายแห่งวาทะศกัด์ิสิทธ์ิ

ทั้งหลาย  ผูอ้รรถาธิบายความหมายของความรู้ท่ีแทจ้ริง  ตน้ไมข้องค าสอนดงักล่าวไม่สามารถออกผลอะไร

นอกจากความไม่เป็นธรรมและความพยศ  ความเกลียดชงัและความอิจฉา  ผลไมข้องตน้ไมน้ี้มีพิษถึงตาย  ร่ม

เงาของตน้ไมน้ี้คือไฟท่ีเผาผลาญ  เป็นท่ีกล่าวไวอ้ย่างเขา้ท่าเพียงไรว่า : “จงจบัเส้ือคลุมของพระผูเ้ป็นยอด

ปรารถนาของหัวใจของเจา้  และเก็บความอบัอายทั้งหมดของเจา้ไป  จงบอกผูช้าญฉลาดทางโลกให้ไปซะ  

ไม่วา่ช่ือของพวกเขาจะยิง่ใหญ่เพียงไร” 

ดงันั้นหวัใจจะตอ้งไดรั้บการช าระใหป้ลอดจากค าพดูเหลวไหลของมนุษย ์ เพื่อวา่หวัใจนั้นจะคน้พบ

ความหมายซ่อนเร้นของแรงบนัดาลใจจากพระผูเ้ป็นเจ้า  และกลายเป็นคลังแห่งความลึกลบัของความรู้

สวรรค ์ ดงัน้ีเป็นท่ีกล่าวไวว้า่ : “ผูท่ี้ยา่งเทา้บนหนทางหิมะขาวและเดินตามรอยเทา้ของเสาคริมซนั  จะไม่มี

วนัไปถึงท่ีพ  านกัของตน  นอกจากวา่มือของเขาจะไม่มีส่ิงต่างๆ ทางโลกท่ีมนุษยห์วงแหน”  น้ีคือส่ิงท่ีจ  าเป็น

ก่อนอ่ืนส าหรับใครก็ตามท่ียา่งเทา้บนหนทางน้ี  จงไตร่ตรองดูส่ิงน้ีเพื่อว่าดว้ยดวงตาท่ีไม่ถูกม่านบงั เจา้จะ 

สังเกตเห็นสัจธรรมของถอ้ยค าเหล่าน้ี 

เราไดอ้อกไปนอกจุดประสงคข์องการอภิปรายเหตุผลของเรา  แมว้่าส่ิงใดก็ตามท่ีกล่าวถึงมีแต่ช่วย

ยืนยนัจุดประสงค์ของเราเท่านั้น  พระผูเ้ป็นเจา้เป็นพยาน!  ไม่ว่าเราปรารถนายิ่งเพียงไรท่ีจะกล่าวอยา่งย่อ  

กระนั้นเรารู้สึกวา่เราไม่สามารถร้ังปากกาของเราได ้ แมท้ั้งหมดท่ีเรากล่าวมาน้ี  ไข่มุกท่ียงัไม่ถูกเจาะรูซ่ึงอยู่

ในเปลือกหอยแห่งหัวใจของเรามีสุดคณานบัเพียงไร!  ฮูริแห่งความหมายซ่อนเร้นมากมายเพียงไรท่ียงัถูก

ปกปิดอยูใ่นห้องแห่งอจัฉริยภาพสวรรค ์ ไม่มีใครเคยเขา้หาพวกเธอ  ฮูริ “ท่ีไม่มีมนุษยห์รือวิญญาณเคยแตะ
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ตอ้งมาก่อน” (โกรอ่าน 55 :56)  แมท้ั้งหมดท่ีกล่าวมาน้ี  ดูเหมือนว่าไม่มีจุดประสงคข์องเราแมอ้กัษรเดียวเอ่ย

ออกมา  ไม่มีแมส้ัญลกัษณ์เดียวเก่ียวกบัจุดหมายของเราถูกเปิดเผยออกมา  เม่ือไรจะพบผูแ้สวงหาท่ีซ่ือสัตยท่ี์

จะสวมชุดแสวงบุญ  ไปถึงคาเบห์แห่งความปรารถนาของหวัใจ  และคน้พบความลึกลบัทั้งหลายของวาทะ

สวรรคโ์ดยปราศจากหูหรือล้ิน? 

ดว้ยค ากล่าวท่ีเรืองรอง  แน่แทแ้ละแจ่มแจง้เหล่าน้ี  ความหมายของ “นภา” ในวจนะท่อนท่ีกล่าวมา

ก่อนน้ีจึงเป็นท่ีชดัเจนและประจกัษ ์ และบดัน้ีเก่ียวกบัวจนะของพระองคท่ี์วา่  บุตรแห่งมนุษยจ์ะ “เสด็จมาใน

ก้อนเมฆบนนภา”  พจน์ “ก้อนเมฆ” หมายถึงส่ิงต่างๆ ท่ีขดักับวิธีและความปรารถนาของมนุษย์  ดังท่ี

พระองคเ์ปิดเผยไวใ้นวจนะท่ีคดัมากล่าวแลว้วา่ : “ทุกคร้ังท่ีพระผูเ้ป็นอคัรสาวกเสด็จมากบัส่ิงท่ีวิญญาณของ

เจา้ไม่ปรารถนา  เจา้ล าพองดว้ยความทะนง  โดยกล่าวหาบางองคว์า่เป็นผูห้ลอกลวง  และสังหารองคอ่ื์น” (โก

รอ่าน 2:87)  “กอ้นเมฆ” เหล่าน้ีนยัหน่ึงเป็นสัญลกัษณ์หมายถึงการยกเลิกกฎต่างๆ  การยกเลิกยุคศาสนาก่อน  

การยกเลิกพิธีกรรมและธรรมเนียมท่ีปฏิบติักนัในหมู่มนุษย ์ การเชิดชูผูซ่ื้อสัตยท่ี์ไม่รู้หนงัสือให้อยู่เหนือ

บรรดาผูรู้้ท่ีต่อตา้นศาสนา  อีกนยัหน่ึงกอ้นเมฆเหล่าน้ีหมายถึงการมาปรากฏของพระผูท้รงความงามท่ีไม่ตาย  

ในรูปของมนุษยท่ี์จะตอ้งตาย  พร้อมกบัขอ้จ ากดัของความเป็นมนุษยเ์ช่น  การกินและด่ืม  ความยากจนและ

ความร ่ ารวย  ความรุ่งโรจน์และความตกต ่า  การนอนและการเดิน  และส่ิงอ่ืนๆ ท่ีทอดความสงสัยเขา้มาใน

จิตใจของมนุษย ์ และท าใหม้นุษยห์นัหนีไป  ม่านทั้งหมดดงักล่าวถูกกล่าวไวเ้ป็นสัญลกัษณ์วา่ “กอ้นเมฆ” 

เหล่าน้ีคือ “กอ้นเมฆ” ท่ีท าใหน้ภาแห่งความรู้และความเขา้ใจของทุกคนท่ีอาศยัอยูบ่นพิภพถูกผา่ให้

แยกออก  ดงัท่ีพระองคท์รงเปิดเผยไวว้า่ : “ในวนันั้นนภาจะถูกผ่าโดยกอ้นเมฆ”  (โกรอ่าน 25:25)  ดงัท่ีกอ้น

เมฆบงัดวงตาของมนุษยไ์ม่ให้เห็นดวงอาทิตย ์ เช่นกนัส่ิงเหล่าน้ีขวางวิญญาณไม่ให้มองเห็นแสงสวา่งของ

ดวงอาทิตยแ์ห่งธรรม  ส่ิงท่ีเป็นพยานต่อเร่ืองน้ีออกมาจากปากของบรรดาผูท่ี้ไม่เช่ือท่ีเปิดเผยไวใ้นคมัภีร์ : 

“และพวกเขากล่าวว่า : ‘อคัรสาวกอะไรมีกิริยาเช่นน้ี?  เขากินอาหาร  และเดินตามถนน  เราจะไม่เช่ือ

นอกจากวา่เทวดาจะถูกส่งมาและมีส่วนร่วมในการให้ค  าเตือนของเขา?’” (โกรอ่าน 25:7)  ท  านองคลา้ยกนัศา

สนทูตองค์อ่ืนๆ ก็ไม่พน้จากความยากจนและความเดือดร้อน  ความหิว  ความยุง่ยากและความบงัเอิญของ

โลกน้ี  เน่ืองดว้ยบุคคลศกัด์ิสิทธ์ิเหล่าน้ีไม่หลุดจากส่ิงจ าเป็นและความตอ้งการดงักล่าว  ประชาชนจึงหลง

ทางอยูใ่นท่ีรกร้างแห่งความสงสัยเคลือบแคลงใจ  และเดือดร้อนดว้ยความสับสนฉงนใจ  พวกเขาแปลกใจวา่  

บุคคลดงักล่าวถูกส่งลงมาจากพระผูเ้ป็นเจา้  อา้งวา่มีอ านาจเหนือประชาชนและวงศต์ระกูลทั้งหมดของโลก  

และอา้งตนเป็นเป้าหมายของสรรพโลกไดอ้ยา่งไร  ดงัท่ีพระองคท์รงกล่าววา่ : “หากไม่ใช่เพราะเจา้  เรายอ่ม

ไม่สร้างทุกส่ิงท่ีอยู่ในสวรรคแ์ละบนโลก”  และกระนั้นบุคคลน้ีกลบัไม่พน้จากเร่ืองเล็กน้อยดงักล่าว?  ไม่

ตอ้งสงสัยวา่เจา้ตอ้งรับทราบความทุกขท์รมาน  ความยากจน  ความยุง่ยาก  และความตกต ่าท่ีบงัเกิดกบัศาสน
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ทูตทุกองคข์องพระผูเ้ป็นเจา้และบรรดาสหายของพระองค ์ เจา้ตอ้งไดย้นิมาแลว้วา่  ศีรษะของเหล่าสาวกของ

พระศาสดาทั้งหลายถูกส่งเป็นของขวญัไปให้เมืองต่างๆ  และพวกเขาถูกขดัขวางอยา่งร้ายกาจเพียงไรไม่ให้

ท าส่ิงท่ีตนไดรั้บบญัชา  พวกเขาแต่ละคนตกเป็นเหยื่อในมือของศตัรูศาสนาของพระองค์  และตอ้งทนทุกข์

ทรมานกบัส่ิงใดก็ตามท่ีศตัรูสั่งการ 

เป็นท่ีประจกัษ์ว่า  การเปล่ียนแปลงทั้งหลายท่ีเกิดข้ึนในทุกยุคศาสนา  เป็นก้อนเมฆมืดท่ีคัน่อยู่

ระหวา่งดวงตาแห่งความเขา้ใจของมนุษยแ์ละดวงอาทิตยแ์ห่งธรรมท่ีส่องแสงมาจากอรุโณทยัแห่งสาระของ

พระผูเ้ป็นเจา้  จงพิจารณาดูวา่  มนุษยห์ลายชัว่คนไดเ้ลียนแบบบิดาของตนอยา่งตาบอด  และไดรั้บการฝึกฝน

ตามวิธีและธรรมเนียมปฏิบติัท่ีก าหนดไวต้ามบงการของศาสนาของตนอย่างไร  ดงันั้นหากพวกเขาคน้พบ

บุรุษคนหน่ึงอยา่งทนัใดซ่ึงมีชีวิตอยูท่่ามกลางพวกเขา  และเท่าเทียมกบัพวกเขาในแง่ของขอ้จ ากดัในความ

เป็นมนุษย ์ แต่ไดลุ้กข้ึนยกเลิกหลกัธรรมทุกขอ้ท่ีสถาปนาไวโ้ดยศาสนาของพวกเขา  ซ่ึงเป็นหลกัธรรมท่ีใช้

ฝึกวินัยพวกเขามาหลายศตวรรษ  และผูท่ี้ต่อตา้นและปฏิเสธศาสนาน้ีพวกเขาถือว่าเป็นพวกไม่มีศาสนา  

ฟุ่มเฟือยและชัว่ร้าย  แน่นอนว่าพวกเขาย่อมถูกม่านบงัและขดัขวางมิให้ยอมรับสัจธรรมของพระองค์  ส่ิง

เหล่าน้ีเป็นเสมือน “กอ้นเมฆ” ท่ีบงัตาบรรดาผูท่ี้ชีวิตส่วนลึกของตนไม่ไดล้ิ้มซัลซาบิลแห่งการปล่อยวาง  

หรือด่ืมจากโควซาร์แห่งความรู้ของพระผูเ้ป็นเจา้  เม่ือคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้มเหล่าน้ีคนพวกน้ีจะถูกม่านบงั

จนไม่เฉลียวใจสักนิด  แลว้ประกาศว่าพระศาสดาของพระผูเ้ป็นเจา้เป็นผูไ้ม่มีศาสนา  และตดัสินประหาร

ชีวติพระองค ์ เจา้ตอ้งไดย้นิเร่ืองเช่นน้ีเกิดข้ึนในทุกยคุ  และเวลาน้ีก็ก าลงัสังเกตเห็นส่ิงเดียวกนัอยูใ่นยคุน้ี 

ดงันั้นเป็นความถูกตอ้งท่ีเราจะพยายามเต็มท่ี  เพื่อวา่โดยความช่วยเหลือท่ีมองไม่เห็นของพระผูเ้ป็น

เจา้  ม่านมืดเหล่าน้ี  กอ้นเมฆแห่งการทดสอบท่ีสวรรคส่์งมาเหล่าน้ี  จะไม่ขดัขวางเรามิให้เห็นความงามของ

พระพกัตร์ท่ีเรืองรองของพระองค ์ เพื่อวา่เราจะมองเห็นพระองคโ์ดยตวัพระองคเ์องเท่านั้น  และหากเราขอ

ขอ้ยืนยนัสัจธรรมของพระองค์  เราควรพึงพอใจกบัขอ้ยืนยนัเดียวเท่านั้น  เพื่อว่าเราจะเขา้ถึงพระผูท้รงเป็น

บ่อเกิดของกรุณาธิคุณท่ีไม่มีส้ินสุด  ซ่ึง ณ เบ้ืองหนา้ของพระองค ์ ความอุดมทั้งหมดในโลกเลือนหายไปส้ิน  

เพื่อวา่เราจะหยดุหาเร่ืองพระองคทุ์กวนั  และเลิกยดึถือความเพอ้ฝันอนัเหลวไหลของตนเอง 

พระผูเ้ป็นเจา้ผูท้รงกรุณา!  แมว้า่จะมีค าเตือนเป็นภาษาสัญลกัษณ์ท่ีน่าพิศวงและค าพาดพิงท่ีล ้าลึก

ในยุคทั้งหลายในอดีต  ซ่ึงมุ่งหมายจะปลุกประชาชนทั้งหลายของโลก  และป้องกนัพวกเขาไม่ให้ถูกพราก

จากส่วนแบ่งของมหาสมุทรแห่งกรุณาธิคุณของพระผูเ้ป็นเจา้  กระนั้นส่ิงดงักล่าวเหล่าน้ีท่ีไดเ้ห็นมาแลว้ก็ได้

เกิดข้ึน!  ในคมัภีร์กุรมีอ่านการกล่าวถึงส่ิงเหล่าน้ี  ดงัท่ีเป็นพยานโดยวจนะท่อนน้ี : “พวกเขาจะคาดหวงัส่ิง

ใดได้นอกจากว่า  พระผูเ้ป็นเจา้ควรเสด็จลงมาหาพวกเขาในเงาของก้อนเมฆ” (โกรอ่าน 2:210)  นักบวช

จ านวนหน่ึงซ่ึงยึดมั่นตามตวัอกัษรของพระวจนะของพระผูเ้ป็นเจ้า  ได้ถือวจนะท่อนน้ีว่าเป็นหน่ึงใน
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สัญลกัษณ์ทั้งหลายของการฟ้ืนคืนชีพ  ตามความคาดหวงัท่ีเกิดจากความเพอ้ฝันอนัเหลวไหลของพวกเขา  แม้

จะเป็นความจริงท่ีว่า  ค  ากล่าวคล้ายๆ กันมีอยู่ในคมัภีร์สวรรค์เกือบทุกเล่ม  และถูกบนัทึกไวใ้นวรรคท่ี

เก่ียวเน่ืองกบัสัญลกัษณ์ทั้งหลายของพระศาสดาท่ีเสด็จมา 

ท านองเดียวกนัพระองคท์รงกล่าววา่ : “ในวนัท่ีนภาจะปล่อยควนัออกมาปกคลุมมนุษยชาติ : น้ีจะ

เป็นการทรมานท่ีเจบ็ปวด” (โกรอ่าน 44:10)  ส่ิงเหล่าน้ีซ่ึงขดักบัความตอ้งการของคนชัว่ร้าย  พระผูท้รงความ

รุ่งโรจน์ทรงประกาศิตไวเ้ป็นเกณฑ์และมาตรฐานส าหรับใช้พิสูจน์คนรับทั้งหลายของพระองค์  เพื่อว่าผู ้

ยุติธรรมจะแยกได้จากคนชั่วร้าย  ผูซ่ื้อสัตย์จะแยกได้จากคนไม่มีศาสนา  พจน์ท่ีเป็นสัญลักษณ์ “ควนั” 

หมายถึงการพิพาทอยา่งร้ายแรง  การยกเลิกและลา้งมาตรฐานต่างๆ ท่ียอมรับกนั  และการท าลายผูท่ี้ใจแคบ

ทั้งหลายท่ีอรรถาธิบายสนบัสนุนมาตรฐานเหล่านั้นจนหมดส้ิน  ควนัใดหรือท่ีทึบและมีพลงักวา่ควนัท่ีห่อหุ้ม

ประชาชนทั้งหลายของโลกอยู่เวลาน้ี  ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีทรมานพวกเขา  และพวกเขาปลดปล่อยตวัเองให้หลุด

ออกมาไม่ไดอ้ย่างส้ินหวงั  ไม่วา่จะพยายามมากเพียงไร?  ไฟแห่งอตัตาน้ีลุกอยู่ในตวัพวกเขาอยา่งร้อนแรง

จนดูเหมือนวา่  พวกเขาจะถูกทรมานดว้ยการทรมานใหม่ๆ อยูทุ่กขณะ  พวกเขาไดรั้บการบอกมากเท่าไรว่า  

ศาสนาท่ีน่าพิศวงของพระผูเ้ป็นเจา้น้ี  การเปิดเผยพระธรรมจากพระผูท้รงความสูงส่งท่ีสุดน้ี  ถูกแสดงให้

เห็นชดัต่อมวลมนุษยชาติแลว้  และก าลงัยิ่งใหญ่และแข็งแกร่งข้ึนทุกวนั  ไฟท่ีอยูใ่นหวัใจของพวกเขาก็ยิ่ง

ร้อนแรงข้ึนเท่านั้น  ยิ่งพวกเขาสังเกตเห็นความเขม้แข็งท่ีไม่ยอมแพ ้ การสละท่ีเป็นเยี่ยม  ความไม่ผนัแปร

อยา่งไม่หว ัน่ไหวของสหายทั้งหลายของพระผูเ้ป็นเจา้มากเท่าไร  ผูซ่ึ้งโดยความช่วยเหลือของพระผูเ้ป็นเจา้  

ก าลงัเติบโตอย่างประเสริฐและรุ่งโรจน์ข้ึนทุกวนั  ความยุง่ใจก็ยิ่งกดักินวิญญาณพวกเขาลึกมากเท่านั้น  ขอ

ความสรรเสริญจงมีแด่พระผูเ้ป็นเจา้  ในสมยัน้ีอานุภาพของพระวจนะของพระผูเ้ป็นเจา้มีอ านาจเหนือมนุษย์

จนพวกเขาไม่กลา้เอ่ยสักค า  หากพวกเขาเผชิญกบัสหายคนหน่ึงของพระผูเ้ป็นเจา้ผูซ่ึ้งหากสามารถท าได ้ ก็

จะสละหม่ืนชีวิตอย่างอิสระและเบิกบานเป็นพลีแด่พระผูเ้ป็นท่ีรักยิ่งของตน  พวกเขาจะกลวัอย่างยิ่งจน

ประกาศความศรัทธาในพระองค์ทนัที  แต่ก็จะแอบว่าให้เสียและสาปแช่งพระนามของพระองค์เป็นการ

ส่วนตวั!  ดงัท่ีพระองคท์รงเปิดเผยไวว้า่ : “และเม่ือพวกเขาพบเจา้  พวกเขากล่าววา่ ‘เราเช่ือ’ แต่เม่ือพวกเขา

แยกตวัไป  พวกเขากดัปลายน้ิวมือของตนใส่เจา้ดว้ยความเดือดดาล  จงกล่าววา่ : ‘จงตายในความเดือดดาล

ของเจา้!’  พระผูเ้ป็นเจา้รู้ส่ิงท่ีอยูใ่นอกส่วนลึกของเจา้อยา่งแทจ้ริง” (โกรอ่าน 3:119) 

อีกไม่นานดวงตาของเจา้จะไดเ้ห็นธงแห่งอานุภาพสวรรค์คล่ีออกมาทัว่ทุกภูมิภาค  และสัญลกัษณ์

แห่งอ านาจท่ีมีชยัและอธิปไตยของพระองคจ์ะเป็นท่ีเห็นชดัในทุกดินแดน  เน่ืองดว้ยนกับวชเกือบทั้งหมดไม่

เขา้ใจความหมายของวจนะเหล่าน้ี  และไม่เขา้ใจนยัของวนัแห่งการฟ้ืนคืนชีพ  พวกเขาจึงตีความวจนะเหล่าน้ี

อยา่งโง่เง่าตามความคิดผิดๆ ท่ีเหลวไหลของตน  พระผูเ้ป็นเจา้ท่ีแทจ้ริงองคเ์ดียวคือพยานของเรา!  พวกเขา
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ตอ้งอาศยัปัญญาสักหน่อยจึงจะสามารถรวบรวมทุกส่ิงท่ีเราตั้งใจจะเสนอไวใ้นวจนะสองท่อนน้ีดว้ยภาษาท่ี

เป็นสัญลกัษณ์  และดงัน้ีจะเขา้ถึงรุ่งเชา้ท่ีอ าไพแห่งความมัน่ใจโดยกรุณาธิคุณของพระผูท้รงปรานี  ดงักล่าว

น้ีคือท านองดนตรีสวรรค์   ท่ีวิหคอมตะแห่งสวรรค์บนซัดเดร่ยแ์ห่งบาฮาขบัขานให้เจา้ฟัง  เพื่อว่าโดยการ

อนุญาติของพระผูเ้ป็นเจา้  เจา้จะไดย้า่งเทา้บนหนทางแห่งความรู้และอจัฉริยภาพสวรรค ์

และบดัน้ีเก่ียวกบัวาทะของพระองค์ : “และพระองคจ์ะส่งเทวดาทั้งหลายของพระองค.์..”  “เทวดา” 

หมายถึงบรรดาผูท่ี้ได้รับการเสริมพลงัโดยอานุภาพของวิญญาณ  และเผาผลาญคุณสมบติัและข้อจ ากัด

ทั้ งหมดของความเป็นมนุษย์ด้วยไฟแห่งความรักของพระผู ้เป็นเจ้า  และสวมตนเองด้วยเส้ือผ้าแห่ง

คุณลกัษณะของพระผูท้รงสภาวะท่ีประเสริฐสุดและของเชรูบิม    บุรุษผูว้สุิทธ์ิอิหม่ามซาเดค (อิหม่ามท่ีหกของ

นิกายชีอะห์) ในค าสรรเสริญเชรูบิมไดก้ล่าวไวว้่า : “ท่ีนัน่เหล่าสหายชีอะห์ของเรายืนอยู่หลงับลัลงัก์”  การ

ตีความถอ้ยค า “หลงับลัลงัก์” มีมากมายนานปัการ  นยัหน่ึงช้ีบ่งวา่ไม่มีชาวชีอะห์ท่ีแทจ้ริง  ดงัท่ีเขากล่าวไว้

ในอีกวรรคหน่ึงวา่ : “ศาสนิกชนท่ีแทจ้ริงเปรียบไดก้บัสสารท่ีสามารถเปล่ียนโลหะเป็นทอง”  ต่อมาเขากล่าว

ต่อผูท่ี้ฟังเขาว่า “เจา้เคยเห็นสสารท่ีสามารถเปล่ียนโลหะเป็นทองหรือไม่?”  จงใคร่ครวญดูว่าภาษาท่ีเป็น

สัญลกัษณ์น้ีซ่ึงคมคายกว่าค าพูดใดๆไม่ว่าจะตรงแค่ไหน  ให้การยืนยนัอย่างไรว่าไม่มีศาสนิกชนท่ีแทจ้ริง  

ดงักล่าวคือขอ้ยนืยนัของอิหม่ามซาเดค  และบดัน้ีจงพิจารณาดูวา่  บรรดาผูท่ี้แมว้า่ตนไม่ไดสู้ดสุคนธรสแห่ง

ความเช่ือ  แต่ไปประณามผูอ่ื้นวา่เป็นคนไม่มีศาสนา  ทั้งๆ ท่ีถอ้ยค าของผูน้ั้นท าให้ความเช่ือนั้นเป็นท่ียอมรับ

และพิสูจน ์ คนเช่นน้ีมีจ านวนมากมายเพียงไรและพวกเขาไม่เป็นธรรมอยา่งไร 

และบดัน้ีเน่ืองดว้ยชีวิตท่ีวิสุทธ์ิเหล่าน้ีไดห้ลุดพน้จากขอ้จ ากดัทุกอย่างของความเป็นมนุษย ์ ไดรั้บ

การประสาทดว้ยคุณลกัษณะของผูมี้ธรรม  และไดรั้บการประดบัดว้ยคุณสมบติัของผูท่ี้ไดพ้ร  ดงันั้นพวกเขา

จึงได้รับการระบุว่าเป็น “เทวดา”  ดังกล่าวคือความหมายของวาทะเหล่าน้ี  ซ่ึงแต่ละถ้อยค าได้รับการ

อรรถาธิบายโดยการช่วยเหลือของพระธรรมท่ีแจ่มแจง้ท่ีสุด  การอภิปรายเหตุผลท่ีให้ความมัน่ใจท่ีสุด  และ

หลกัฐานท่ียอมรับกนัดีท่ีสุด 

เน่ืองดว้ยบรรดาผูส้นบัสนุนพระเยซูไม่เคยเขา้ใจความหมายท่ีซ่อนเร้นของวาทะเหล่าน้ี  และเน่ือง

ดว้ยสัญลกัษณ์ทั้งหลายท่ีพวกเขาและบรรดาผูน้ าศาสนาของพวกเขาคาดหมายมิได้ปรากฏ  พวกเขาจึงไม่

ยอมรับสัจธรรมของพระผูแ้สดงความวิสุทธ์ิทั้งหลายตั้งแต่สมยัท่ีพระเยซูถูกแสดงให้เห็นชดัแมจ้นกระทัง่

บดัน้ี  ดงัน้ีพวกเขาไดพ้รากตนเองจากกรุณาธิคุณอนัวิสุทธ์ิของพระผูเ้ป็นเจา้ท่ีหลัง่มา  และความมหัศจรรย์

ของวาทะสวรรค์ของพระองค ์ ดงักล่าวน้ีคือสภาพท่ีต ่าของพวกเขาในวนัแห่งการฟ้ืนคืนชีพน้ี!  พวกเขาหา

ไดเ้ขา้ใจวา่  หากสัญลกัษณ์ทั้งหลายของพระศาสดาของพระผูเ้ป็นเจา้ในทุกยุคมาปรากฏให้เห็นต าตาตามท่ี

เขียนไวใ้นค าพยากรณ์ท่ียอมรับกนั  จะไม่มีใครสามารถปฏิเสธหรือหนัหนีไป  ผูท่ี้ได้พรจะแยกไม่ไดจ้ากผู ้
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น่าเวทนา  ผูล้ะเมิดจะแยกไม่ไดจ้ากผูท่ี้เกรงกลวัพระผูเ้ป็นเจา้  จงวินิจฉยัอยา่งเท่ียงธรรม : หากค าพยากรณ์

ทั้งหลายท่ีบนัทึกไวใ้นกอสเปวบงัเกิดข้ึนจริงตามตวัอกัษร  หากพระเยซูบุตรของแมร่ีเสด็จลงมาจากนภาบน

กอ้นเมฆให้เห็นต าตาพร้อมกบัเทวดา  ใครหรือจะกลา้ไม่เช่ือ  ใครหรือจะกลา้ปฏิเสธสัจธรรมและดูหม่ิน?  

ไม่เพียงเทา่นั้น  ความอกสั่นขวญัหนีจะครอบง าทุกคนท่ีอาศยัอยูบ่นพิภพอยา่งทนัใด  จนไม่มีดวงวิญญาณใด

สามารถเอ่ยสักค า  ไหนเลยจะปฏิเสธหรือยอมรับสัจธรรม  เป็นเพราะความเขา้ใจผิดเก่ียวกบัสัจธรรมเหล่าน้ี

เอง  นกับวชคริสเตียนหลายคนจึงปฏิเสธพระโมฮมัหมดั  และพดูคดัคา้นดว้ยถอ้ยค าวา่ : “หากท่านเป็นศาสน

ทูตตามพนัธสัญญาจริง  เช่นนั้นท าไมท่านไม่มีเทวดามาด้วยตามท่ีคมัภีร์ศกัด์ิสิทธ์ของเราท านายไว ้ ซ่ึง

จะตอ้งลงมากบัพระผูท้รงความงามตามพนัธสัญญา  เพื่อช่วยเหลือพระองค์ในการเปิดเผยพระธรรมและ

กระท าตนเป็นผูเ้ตือนประชาชนของพระองค?์”  ดงัท่ีพระผูท้รงความรุ่งโรจน์บนัทึกค าพูดของพวกเขาไวว้า่ : 

“ท าไมไม่มีเทวดาถูกส่งลงมาใหเ้ขา  เพื่อวา่เขาจะไดเ้ป็นผูเ้ตือนกบัพระองค?์” (โกรอ่าน 25:7)  

ขอ้คดัคา้นและขอ้ขดัแยง้ดงักล่าวคงอยู่มาในทุกยุคและทุกศตวรรษ  ประชาชนมกัสาละวนอยู่กบั

ปาฐกถาจอมปลอมดงักล่าวเสมอ  โดยคดัคา้นอยา่งไร้สาระวา่ : “ท าไมไม่มีสัญลกัษณ์น้ีหรือสัญลกัษณ์นั้นมา

ปรากฏ?”  ความยุ่งยากเช่นน้ีบงัเกิดข้ึนกบัพวกเขาก็เพียงเพราะว่า  พวกเขายึดแนวทางของนกับวชในยุคท่ี

พวกเขามีชีวิตอยู่  และเลียนแบบนักบวชอย่างตาบอดในการยอมรับหรือปฏิเสธพระผูเ้ป็นสาระแห่งการ

ปล่อยวางเหล่าน้ี  พระผูมี้สภาวะเป็นเจา้ท่ีวสุิทธ์ิเหล่าน้ี  ดว้ยจมอยูใ่นกิเลสท่ีเห็นแก่ตวัและใฝ่หาส่ิงท่ีไม่ย ัง่ยืน

และโสมม  ผูน้ าเหล่าน้ีถือวา่ดวงอาทิตยแ์ห่งธรรมเหล่าน้ีมาต่อตา้นมาตรฐานความรู้ความเขา้ใจของตน  และ

เป็นปรปักษต่์อแนวทางและการวินิจฉยัของตน  เน่ืองดว้ยพวกเขาตีความพระวจนะของพระผูเ้ป็นเจ้า  ค  าพูด

และค าพยากรณ์ของบรรดาอกัษรแห่งเอกภาพตามตวัอกัษร  และอรรถาธิบายไปตามความเขา้ใจท่ีบกพร่อง

ของตน  พวกเขาจึงไดพ้รากตนเองและประชาชนทั้งหมดของพวกเขาจากกรุณาธิคุณและความปรานีของพระ

ผูเ้ป็นเจา้ท่ีหลัง่มาอย่างเหลือลน้  และกระนั้นพวกเขาก็เป็นพยานต่อค าสอนท่ีรู้จกักนัดีน้ี : “แทจ้ริงแลว้พระ

วจนะของเราเขา้ใจยาก  เขา้ใจยากอยา่งน่าสับสน”  ในอีกกรณีหน่ึงเป็นท่ีกล่าววา่ : “ศาสนาของเราเป็นบท

ทดสอบท่ีเจบ็ปวดและน่าฉงนยิ่งนกั  ไม่มีใครสามารถทนไดเ้วน้แต่ผูท่ี้สวรรคโ์ปรดปราน  ศาสนทูตท่ีไดรั้บ

แรงดลใจ  หรือผูท่ี้พระผูเ้ป็นเจา้ไดท้ดสอบความศรัทธาของเขาแลว้”  บรรดาผูน้ าศาสนาเหล่าน้ียอมรับวา่ตน

ไม่อยู่ในข้อยกเวน้ทั้งสามน้ี  สองข้อแรกอยู่เกินเอ้ือมของพวกเขาอย่างเห็นชัด  ส าหรับข้อท่ีสามเป็นท่ี

ประจกัษว์า่  ไม่เคยมีเวลาใดท่ีพวกเขาสามารถตา้นบททดสอบทั้งหลายท่ีพระผูเ้ป็นเจา้ส่งมา  และเม่ือเกณฑ์

สวรรคม์าปรากฏ  พวกเขามิไดแ้สดงตวัเป็นอ่ืนใดนอกจากข้ีโลหะ 

พระผูเ้ป็นเจา้ผูท้รงความยิ่งใหญ่!  แมว้่ายอมรับสัจธรรมของค าพยากรณ์น้ี  นกับวชเหล่าน้ีท่ียงัคง

สงสัยและโต้ถียีงกนัเก่ียวกบัศาสนศาสตร์ท่ีเขา้ใจยากในศาสนาของตน  กลบัอา้งตนเป็นผูอ้รรถาธิบาย
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ความล ้าลึกของกฎของพระผูเ้ป็นเจา้  และความลึกลบัท่ีเป็นสาระของพระวจนะศกัด์ิสิทธ์ิของพระองค ์ พวก

เขายนืยนัอยา่งมัน่ใจวา่  ค  าพยากรณ์ต่างๆ ท่ีช้ีบ่งการเสด็จมาของอิหม่ามกาอิมยงัไม่บรรลุ  ขณะท่ีพวกเขาเอง

หาไดสู้ดสุคนธรสแห่งความหมายของค าพยากรณ์เหล่านั้น  และยงัคงไม่รู้ความจริงท่ีวา่สัญลกัษณ์ทั้งหมดท่ี

ท านายไวบ้งัเกิดข้ึนแลว้  หนทางของศาสนาศกัด์ิสิทธ์ิของพระผูเ้ป็นเจา้ถูกเปิดเผยแลว้  และแมก้ระทัง่เวลาน้ี

ผูซ่ื้อสัตยท์ั้งหลายก าลงัผา่นไปตามหนทางน้ีอยา่งฉบัไวประดุจสายฟ้าแลบ  ทวานกับวชโง่เง่าเหล่าน้ียงัคอย

ดว้ยความคาดหวงัท่ีจะไดเ้ห็นสัญลกัษณ์ท่ีท านายไว ้ จงกล่าววา่  ดูกร  พวกเจา้ผูโ้ง่เง่าทั้งหลาย!  จงรอไปเถิด  

ดงัเช่นพวกก่อนหนา้เจา้ก าลงัรอ!  

หากพวกเขาถูกถามเก่ียวเก่ียวกบัสัญลกัษณ์ต่างๆ ท่ีจะตอ้งน ามาก่อนการเปิดเผยและการข้ึนมาของ

ดวงอาทิตยข์องยคุศาสนาของพระโมฮมัหมดั  ซ่ึงเรากล่าวถึงไวแ้ลว้  และยงัไม่มีสัญลกัษณ์ใดเหล่านั้นบงัเกิด

ข้ึนตามตวัอกัษร  และหากกล่าวต่อพวกเขาวา่ : “ไฉนเจา้ปฏิเสธค ากล่าวอา้งของคริสเตียนและประชาชนของ

ศาสนาอ่ืนๆ  และถือว่าพวกเขาเป็นคนไม่มีศาสนา”  ด้วยไม่รู้ว่าจะให้ค  าตอบอะไร  พวกเขาจะตอบว่า : 

“คมัภีร์เหล่าน้ีถูกเปล่ียนแปลงเน้ือหา  และไม่ใช่และไม่เคยเป็นของพระผูเ้ป็นเจา้”  จงใคร่ครวญดู : ถอ้ยค า

ท่อนน้ีเองให้การยืนยนัความจริงอย่างคมคายว่า  คมัภีร์เหล่าน้ีเป็นของพระผูเ้ป็นเจ้า  ถ้อยค าอีกท่อนท่ี

คล้ายกนัถูกเปิดเผยไวใ้นคมัภีร์โกรอ่านเช่นกนั  หากเจา้เป็นพวกท่ีเขา้ใจ  แทจ้ริงแล้วเรากล่าวว่า  ตลอด

ช่วงเวลาน้ีพวกเขาไม่เขา้ใจเลยวา่  อะไรหมายถึงการเปล่ียนแปลงเน้ือหา  

ใช่แลว้  ในขอ้เขียนและวาทะของบรรดาผูท่ี้เป็นกระจกสะทอ้นดวงอาทิตยแ์ห่งยุคศาสนาของพระ

โมฮมัหมดั  มีการกล่าวถึง “การดดัแปลงโดยผูป้ระเสริฐ” และ “การเปล่ียนแปลงโดยผูดู้หม่ิน”  อยา่งไรก็ตาม

วรรคทั้งหลายดงักล่าวอา้งอิงถึงเฉพาะบางกรณีเท่านั้น  หน่ึงในกรณีเหล่าน้ีคือเร่ืองราวของอิบเน่สุรียา  เม่ือ

ประชาชนแห่งเคยบ์าร์ถามศูนยก์ลางแห่งการเปิดเผยพระธรรมของพระโมฮมัหมดั  เก่ียวกบัการลงโทษการมี

ชูร้ะหวา่งชายท่ีแต่งงานแลว้และหญิงท่ีแต่งงานแลว้  พระโมฮมัหมดัตอบวา่ : “กฎของพระผูเ้ป็นเจา้คือขวา้ง

กอ้นหินใส่จนตาย”  คร้ันแลว้พวกเขาคดัคา้นวา่ : “ไม่มีกฎดงักล่าวเปิดเผยไวใ้นเพนทาทุค”  พระโมฮมัหมดั

ตอบว่า : “นักบวชยิวคนไหนของเจ้าท่ีเจ้าถือว่าเป็นท่ียอมรับนับถือ  และมีความรู้ท่ีแน่นอนเก่ียวกบัสัจ

ธรรม?”  พวกเขาเห็นพอ้งกนัวา่อิบเนสุรียา  คร้ันแลว้พระโมฮมัหมดัเรียกเขามาและกล่าววา่ : “พระผูเ้ป็นเจา้

ผูท้รงแยกทะเลส าหรับเจ้า  บันดาลให้อาหารลงมายงัเจ้า  บันดาลให้ก้อนเมฆทอดเงาคลุมเจ้า  ผูท้รง

ปลดปล่อยเจา้จากฟาโรห์และประชาชนของเขา  และเชิดชูเจา้ไวเ้หนือมวลมนุษย ์ ทรงเป็นพยาน  เราขอให้

เจา้บอกเราวา่  พระโมเสสมีโองการไวอ้ย่างไรเก่ียวกบัการมีชู้ระหวา่งชายท่ีแต่งงานแลว้และหญิงท่ีแต่งงาน

แลว้”  เขาตอบว่า “ขา้แต่พระโมฮมัหมดั!  กฎคือขวา้งกอ้นหินใส่จนตาย”  พระโมฮมัหมดัให้ขอ้สังเกตว่า 

“เช่นนั้นท าไมกฎน้ีถูกยกเลิกและไม่ใช้กนัต่อในหมู่ชาวยิว?”  เขาตอบวา่ : “เม่ือเนบูซัดเนซาร์เผาเยรูซาเลม
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และสังหารชาวยิว  มีผูร้อดชีวิตเหลือเพียงไม่ก่ีคน  นักบวชทั้งหลายในยุคนั้นเม่ือพิจารณาถึงชาวยิวท่ีมี

จ  านวนจ ากดัมาก  และชาวอมาลีไคทท่ี์มีจ านวนมาก  ไดป้รึกษากนัและไดข้อ้สรุปวา่  หากพวกเขาบงัคบัใช้

กฎของเพนทาทุค  ผูร้อดชีวิตทุกคนท่ีไดรั้บการปลดปล่อยจากมือของเนบูซดัเนซาร์  จะถูกสังหารตามการ

ตดัสินของคมัภีร์น้ี  ดว้ยค านึงถึงส่ิงน้ีพวกเขาจึงยกเลิกการลงโทษประหารชีวติทั้งหมด”  ระหวา่งนั้นเกเบรียว

ดลหวัใจท่ีสวา่งของพระโมฮมัหมดัดว้ยวจนะเหล่าน้ี : “พวกเขาบิดเบือนเน้ือหาของพระวจนะของพระผูเ้ป็น

เจา้” (โกรอ่าน 4:45) 

น้ีคือหน่ึงในกรณีทั้งหลายท่ีกล่าวมา  แทจ้ริงแล้ว “การบิดเบือน” เน้ือหา  ไม่ไดห้มายถึงส่ิงท่ีดวง

วิญญาณท่ีโง่เง่าและน่าสังเวชเหล่าน้ีเพอ้ฝัน  ดงัท่ีบางคนยืนยนัวา่  บรรดานกับวชยิวและคริสเตียนไดล้บวา

ทะท่ียกยอ่งสรรเสริญพระพกัตร์ของพระโมฮมัหมดัออกไปจากคมัภีร์  และใส่ขอ้ความท่ีตรงกนัขา้มเขา้ไป

แทน  ถอ้ยค าเหล่าน้ีไร้สาระและไม่จริงเลยเพียงไร!  ชายคนหน่ึงท่ีเช่ือในคมัภีร์เล่มหน่ึง  และถือวา่คมัภีร์นั้น

ไดรั้บแรงดลใจจากพระผูเ้ป็นเจา้  จะท าใหค้มัภีร์นั้นเสียหายไดห้รือ?  ยิ่งไปกวา่นั้นเพนทาทุคไดแ้พร่กระจาย

ไปบนพื้นผวิโลกทั้งหมด  และไม่ถูกจ ากดัอยูท่ี่เมกกะและเมดินา  เพื่อวา่พวกเขาจะไดแ้อบเปล่ียนแปลงและ

บิดเบือนเน้ือหาของคมัภีร์น้ีเป็นการส่วนตวั  ไม่เลย  แต่การเปล่ียนแปลงเน้ือหาหมายความถึงส่ิงท่ีบรรดา

นักบวชมุสลิมท าอยู่ในปัจจุบันน้ี  นั่นคือการตีความคมัภีร์ศกัด์ิสิทธ์ิของพระผูเ้ป็นเจ้าตามจิตนาการท่ี

เหลวไหลและความตอ้งการท่ีไร้สาระของตน  และเน่ืองดว้ยชาวยิวในสมยัของพระโมฮมัหมดัไดตี้ความวา

ทะในเพนทาทุคท่ีกล่าวถึงการปรากฏองคข์องพระองคต์ามความเพอ้ฝันของตนเอง  และไม่พอใจกบัวาทะ

ศกัด์ิสิทธ์ิของพระองค ์ พวกเขาจึงถูกขอ้หา “การบิดเบือน” เน้ือหา  ท านองคลา้ยกนัในยุคน้ีเป็นท่ีชดัเจนว่า  

ประชาชนแห่งคมัภีร์โกรอ่านได้บิดเบือนเน้ือหาของคมัภีร์ศกัด์ิสิทธ์ิของพระผูเ้ป็นเจ้าอย่างไร  เก่ียวกับ

สัญลกัษณ์ต่างๆ ของพระศาสดาท่ีคาดหมาย  และตีความเน้ือหานั้นตามท่ีตนตอ้งการและอยากจะใหเ้ป็น 

ในอีกกรณีหน่ึงพระองค์ทรงกล่าวว่า : “พวกเขาส่วนหน่ึงไดย้ินพระวจนะของพระผูเ้ป็นเจา้  และ

หลงัจากท่ีเขา้ใจแลว้  พวกเขาบิดเบือนพระวจนะนั้น  และรู้วา่ตนไดท้  าไป” (โกรอ่าน 2:75)  เช่นกนัวจนะท่อน

น้ีช้ีบ่งว่า  ความหมายของพระวจนะของพระผูเ้ป็นเจา้ถูกบิดเบือน  หาใช่ตวัวจนะเองถูกลบออก  บรรดาผูท่ี้

จิตใจปกติใหก้ารยนืยนัสัจธรรมน้ี 

เช่นกนัในอีกกรณีหน่ึงพระองคท์รงกล่าววา่ : “ความยุง่ยากจงบงัเกิดกบัผูท่ี้ลอกคมัภีร์ให้ผิดไปดว้ย

มือของตนเองแลว้กล่าวว่า : ‘น้ีมาจากพระผูเ้ป็นเจา้’  เพื่อวา่พวกเขาจะขายส่ิงนั้นดว้ยราคาท่ีขูดเลือด” (โก

รอ่าน 2:79)  วจนะท่อนน้ีถูกเปิดเผยเป็นการกล่าวถึงนกับวชและผูน้ าทั้งหลายของศาสนายิว  เพื่อท่ีจะเอาใจ

คนร ่ ารวย  เอาค่าตอบแทนทางโลก  และระบายความอิจฉาและความเช่ือท่ีผิดของตน  นกับวชเหล่าน้ีไดเ้ขียน
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สารนิพนธ์จ านวนหน่ึง  เป็นการแยง้ค ากล่าวอา้งของพระโมฮมัหมดั  สนับสนุนการใช้เหตุผลของตนดว้ย

หลกัฐานต่างๆ ท่ีไม่เหมาะท่ีจะกล่าวถึง  และกล่าวอา้งวา่การใชเ้หตุผลเหล่าน้ีมาจากเน้ือหาของเพนทาทุค 

ส่ิงเดียวกนัน้ีอาจเห็นไดใ้นปัจจุบนั  จงพิจารณาดูว่าการประณามเหลือล้นเพียงใด  ท่ีเหล่านกับวช

โง่เง่าในยุคน้ีเขียนต่อตา้นศาสนาท่ีน่าพิศวงท่ีสุดน้ี!  พวกเขาจินตนาการอยา่งไร้สาระเพียงไรวา่  การใส่ร้าย

เหล่าน้ีคลอ้งจองกบัวจนะในคมัภีร์ศกัด์ิสิทธ์ิของพระผูเ้ป็นเจา้  และสอดคลอ้งกบัวาทะของบุรุษผูห้ย ัง่เห็น!  

จุดประสงคข์องเราในการเล่าเร่ืองเหล่าน้ีคือเพื่อจะเตือนเจา้ว่า  หากพวกเขายืนยนัวา่มีการบิดเบือน

วจนะบางท่อนท่ีกล่าวถึงสัญลกัษณ์ท่ีกล่าวไวใ้นกอสเปว  หากพวกเขาปฏิเสธวจนะเหล่าน้ี  และยึดถือวจนะ

และค าสอนอ่ืนๆ แทน  เจา้ควรรู้ไวว้่าถอ้ยค าของพวกเขาไม่จริงเลยและเป็นการใส่ร้ายส้ินดี  ใช่แลว้ “การ

เปล่ียนแปลง” เน้ือหาตามนยัท่ีเรากล่าวถึงไดเ้กิดข้ึนจริงในบางกรณี  ซ่ึงเราไดก้ล่าวถึงมาบา้งแลว้  เพื่อให้เป็น

ท่ีเห็นชดัส าหรับผูส้ังเกตทุกคนท่ีหย ัง่เห็นวา่  บุรุษศกัด์ิสิทธ์ิท่ีไม่ไดเ้ล่าเรียนสามส่ีท่านน้ีมีความเช่ียวชาญใน

วิชาของมนุษย ์ เพื่อวา่ผกูดข่ีท่ีคิดร้ายจะเลิกโตแ้ยง้เสียทีว่า  วจนะบางท่อนช้ีบ่ง “การเปล่ียนแปลง” เน้ือหา  

และพูดเป็นเชิงวา่เรากล่าวถึงส่ิงเหล่าน้ีโดยไม่มีความรู้  ยิ่งไปกวา่นั้นวจนะเหล่าน้ีเกือบทุกท่อนท่ีช้ีบ่ง “การ

เปล่ียนแปลง” เน้ือหา  ถูกเปิดเผยเป็นการพาดพิงถึงประชาชนชาวยิว  หากเจ้าส ารวจเกาะแห่งการเปิดเผย

คมัภีร์โกรอ่าน 

เรายงัไดย้ินผูโ้ง่เง่าของโลกจ านวนหน่ึงยืนยนัวา่  เน้ือหาท่ีแทจ้ริงของกอสเปวจากสวรรคไ์ม่มีอยูใ่น

หมู่คริสเตียน  เน้ือหานั้นไดข้ึ้นไปบนสวรรคแ์ลว้  พวกเขาหลงผิดอยา่งร้ายแรงเพียงไร!  ค  าพูดดงักล่าวเป็น

การโยนการใชอ้ านาจบาตรใหญ่และความอยติุธรรมท่ีร้ายกาจท่ีสุดไปใหพ้ระผูเ้ป็นเจา้ผูท้รงรักใคร่และกรุณา

โดยไม่รู้ขอ้เท็จจริงเพียงไร!  เม่ือดวงตะวนัแห่งความงามของพระเยซูหายไปจากสายตาของประชาชนของ

พระองค ์ และข้ึนไปสู่สวรรคท่ี์ส่ี  พระผูเ้ป็นเจา้จะบนัดาลใหค้มัภีร์ศกัด์ิสิทธ์ิของพระองค ์ ซ่ึงเป็นขอ้ยืนยนัท่ี

ยิง่ใหญ่ท่ีสุดในหมู่ผูท่ี้พระองคส์ร้าง  ใหห้ายไปดว้ยไดอ้ยา่งไร?  จะมีอะไรเหลือจากดวงตะวนัของพระเยซูท่ี

ลบัฟ้าไปให้ประชาชนยึดถือ  จนกว่าดวงตะวนัแห่งยุคศาสนาของพระโมฮมัหมดัจะรุ่งข้ึนมา?  กฎอะไรจะ

สามารถเป็นส่ิงค ้าจุนและน าทางพวกเขา?  ประชาชนดงักล่าวจะกลายเป็นเหยื่อของความพิโรธท่ีพยาบาท

ของพระผูเ้ป็นเจา้  พระผูท้รงพยาบาทท่ีมีอ านาจเบ็ดเสร็จ  ไดอ้ยา่งไร?  พวกเขาจะเดือดร้อนจากการลงโทษ

โดยกษตัริยแ์ห่งสวรรคไ์ดอ้ยา่งไร?  เหนืออ่ืนใดการหลัง่กรุณาธิคุณของพระผูท้รงโอบออ้มอารีจะถูกหยุดได้

อยา่งไร?  มหาสมุทรแห่งความเมตตาปรานีจะหยุดน่ิงไดอ้ยา่งไร?  เราแสวงหาท่ีพกัพิงกบัพระผูเ้ป็นเจา้  ให้

พน้จากส่ิงท่ีบรรดาผูท่ี้พระองคส์ร้างเพอ้ฝันเก่ียวกบัพระองค!์  พระองคท์รงความประเสริฐเหนือความเขา้ใจ

ของพวกเขา!  
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สหายท่ีรัก!  เวลาน้ีขณะท่ีแสงสวา่งของยามเชา้นิรันดร์ของพระผูเ้ป็นเจา้ก าลงัปรากฏข้ึนมา  ขณะท่ี

รัศมีของวจนะศกัด์ิสิทธ์ิของพระองค ์: “พระผูเ้ป็นเจา้คือแสงสวา่งของสวรรคแ์ละโลก” (โกรอ่าน 29:35) ก าลงั

สาดความสว่างมายงัมวลมนุษยชาติ  ขณะท่ีวาทะศกัด์ิสิทธ์ิของพระองค์ : “พระผูเ้ป็นเจา้ประสงคจ์ะท าให้

แสงสวา่งของพระองค์เจิดจา้” (โกรอ่าน 9:33) ก าลงัประกาศความล่วงล ้ าไม่ไดข้องวิหารของพระองค์   และ

พระหัตถ์ท่ีทรงอ านาจเบ็ดเสร็จท่ีแสดงขอ้ยืนยนัของพระองค ์: “พระองคท์รงกุมอาณาจกัรของทุกส่ิงไวใ้น

เง้ือมมือของพระองค”์  ก าลงัเหยยีดออกมาหาประชาชนและวงศต์ระกูลทั้งหมดของโลก  เป็นความถูกตอ้งท่ี

เราจะเตรียมความอุตสาหะ  เพื่อว่าโดยกรุณาธิคุณและความอารีของพระผูเ้ป็นเจา้  เราอาจจะไดเ้ขา้ไปใน

นครสวรรค ์: “แทจ้ริงแลว้เราเป็นของพระผูเ้ป็นเจา้”  และอาศยัอยูภ่ายในท่ีอาศยัอนัประเสริฐ : “และเรากลบั

ไปสู่พระองค”์  โดยการอนุญาตของพระผูเ้ป็นเจา้  เป็นหน้าท่ีของเจา้ท่ีจะช าระดวงตาแห่งหัวใจของเจา้ให้

ปลอดจากโลกีย ์ เพื่อวา่เจา้จะตระหนกัในความไม่มีส้ินสุดของความรู้สวรรค ์ และเห็นสัจธรรมอยา่งชดัเจน

จนไม่จ  าเป็นตอ้งมีขอ้พิสูจน์มาสาธิตสภาวะของพระองค์  หรือหลกัฐานใดมาเป็นพยานต่อขอ้ยืนยนัของ

พระองค ์  

ดูกร  ผูแ้สวงหาท่ีรักใคร่!  หากเจา้เหินอยู่ในอาณาจกัรอนัวิสุทธ์ิของวิญญาณ  เจา้จะเห็นพระผูเ้ป็น

เจา้ชดัแจง้และประเสริฐเหนือส่ิงทั้งปวง  จนดวงตาของเจา้จะไม่เห็นส่ิงใดนอกจากพระองค ์ “พระผูเ้ป็นเจา้

อยู่โดยล าพงั  ไม่มีใครอ่ืนนอกจากพระองค์”  สถานะน้ีสูงส่งยิ่งจนไม่มีขอ้ยืนยนัใดเป็นพยานให้ได้  หรือ

หลกัฐานใดยนืยนัสัจธรรมน้ีไดดี้พอ  หากเจา้ส ารวจอาณาจกัรศกัด์ิสิทธ์ิของสัจธรรม  เจา้จะพบวา่ทุกส่ิงเป็น

ท่ีรู้โดยแสงสว่างแห่งการยอมรับพระองค์เท่านั้น  พระองค์เป็นท่ีรู้โดยพระองค์เองเสมอมาและตลอดไป  

และหากเจา้อาศยัอยูใ่นดินแดนแห่งขอ้ยนืยนั  จงพอใจกบัส่ิงท่ีพระองคเ์องเปืดเผยไวว้า่ : “ไม่เพียงพอส าหรับ

พวกเขาหรือท่ีเราส่งคมัภีร์ลงมาให้เจา้?” (โกรอ่าน 29:51)  น้ีคือขอ้ยืนยนัท่ีพระองคเ์องบญัญติัไว ้ ไม่มีและจะ

ไม่มีทางมีขอ้พิสูจน์ท่ียิ่งใหญ่กวา่น้ี : “ขอ้พิสูจน์น้ีคือพระวจนะของพระองค ์ ตวัพระองค์เองคือขอ้ยืนยนัสัจ

ธรรมของพระองค”์ 

และบดัน้ีเราขอวิงวอนประชาชนแห่งคมัภีร์บายนั  ผูรู้้ทั้งปวง  บรรดาปราชญ์  นกับวช  และพยาน

ทั้งหลายในหมู่พวกเขา  อยา่ไดลื้มความปรารถนาและค าตกัเตือนท่ีเปิดเผยไวใ้นคมัภีร์ของพวกเขา  ขอให้

พวกเขาจอ้งมองแก่นแทข้องศาสนาของพระองค์ทุกเวลา  เพื่อว่าเม่ือพระองคผ์ูท้รงเป็นสาระสวรรค์ของสัจ

ธรรม  เป็นสภาวะท่ีซ่อนเร้นของส่ิงทั้งปวง  เป็นบ่อเกิดของแสงสวา่งทั้งหมด  ถูกแสดงให้เห็นชดั  พวกเขา

จะไม่ยึดติดกบับางวรรคในคมัภีร์  และท าให้พระองค์ทุกขท์รมานอย่างท่ีเกิดข้ึนในยุคศาสนาของคมัภีร์โก

รอ่าน  เพราะแทจ้ริงแลว้พระองค์  พระผูท้รงเป็นกษตัริยแ์ห่งอ านาจสวรรค ์ ทรงอานุภาพท่ีจะดบัลมหายใจ

แห่งชีวติของคมัภีร์บายนัทั้งเล่มและประชาชนแห่งคมัภีร์บายนัทั้งหมด  ดว้ยอกัษรเดียวจากวจนะท่ีน่าพิศวง
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ของพระองค ์ และประทานชีวติใหม่นิรันดร์ใหแ้ก่พวกเขาดว้ยอกัษรดียว  ท าให้พวกเขาลุกข้ึนแลว้รีบออกมา

จากหลุมศพหินแห่งกิเลสท่ีเห็นแก่ตวัและไร้สาระของตน    จงเอาใจใส่และระวงัระไว  และระลึกไวว้า่  ส่ิง

ทั้งปวงมีจุดสมบูรณ์อยูท่ี่ความเช่ือในพระองค ์ การมาถึงยคุของพระองค ์ และการมาปรากฏองค์ของพระองค ์ 

“ไม่มีความเคร่งศาสนาในการหนัหนา้ไปทางตะวนัออกหรือตะวนัตก  แต่ผูเ้คร่งศาสนาคือผูท่ี้เช่ือในพระผู ้

เป็นเจา้และยคุสุดทา้ย” (โกรอ่าน 2:176)  ดูกร  ประชาชนแห่งคมัภีร์บายนั  จงเง่ียหูฟังสัจธรรมท่ีเราตกัเตือนเจา้  

เพื่อวา่เจา้จะแสวงหาท่ีก าบงัในร่มเงาท่ีแผค่ลุมมวลมนุษยชาติในยคุของพระผูเ้ป็นเจา้ 
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แท้จริงแล้วพระองค์ผู้ทรงเป็นดวงตะวนัแห่งสัจธรรม  และเป็นผู้เปิดเผยพระผู้มีสภาวะสูงสุด  ทรงมี

อธิปไตยท่ีโต้แย้งไม่ได้เหนือทุกคนท่ีอยู่ในสวรรค์และบนโลกตลอดกาล  แม้ว่าจะไม่พบมนุษย์คนใดในโลก

ท่ีเช่ือฟังพระองค์  แท้จริงแล้วพระองค์ไม่ขึน้กับอ านาจทางโลกท้ังปวงแม้ว่าพระองค์จะขดัสนเป็นท่ีสุด  ดังนี้

เราเปิดเผยความลึกลับท้ังหลายของศาสนาของพระผู้ เป็นเจ้าต่อเจ้า  และประทานมณีแห่งอัจฉริยภาพสวรรค์

ให้แก่เจ้า  เพ่ือว่าเจ้าจะเหินด้วยปีกแห่งการละวางขึน้ไปสู่ระดับสูงท่ีถกูซ่อนเร้นจากดวงตาของมนุษย์ 

นยัและจุดประสงคส์ าคญัท่ีเป็นรากฐานของวจนะเหล่าน้ีคือ  เพื่อจะเปิดเผยและสาธิตต่อผูท่ี้มีหวัใจ

และจิตวิญญาณท่ีบริสุทธ์ิว่า  บรรดาพระผูเ้ป็นดวงอาทิตยแ์ห่งสัจธรรมและเป็นกระจกสะทอ้นแสงแห่ง

เอกภาพสวรรค์  ไม่ว่าจะถูกส่งลงมายงัโลกน้ีจากท่ีอาศยัแห่งความรุ่งโรจน์บรมโบราณท่ีมองไม่เห็น  เพื่อ

อบรมวญิญาณของมนุษยแ์ละประสาททุกสรรพส่ิงดว้ยกรุณาธิคุณในยุคหรือวฏัจกัรใดก็ตาม  ลว้นไดรั้บการ

ประสาทด้วยอานุภาพบีบบงัคบัและอธิปไตยท่ีเอาชนะไม่ได ้ เพราะพระผูเ้ป็นมณีท่ีซ่อนเร้นเหล่าน้ี  เป็น

ทรัพยส์มบติัท่ีปกปิดไวแ้ละมองไม่เห็นเหล่าน้ี  เป็นท่ีเห็นชดัในตวัพระองคเ์อง  และทรงพิสูจน์ความเป็นจริง

ของวจนะศกัด์ิสิทธ์ิเหล่าน้ี : “แท้จริงแล้วพระผูเ้ป็นเจ้ากระท าตามท่ีพระองค์ประสงค์และบญัญติัส่ิงท่ี

พระองคป์รารถนา” 

ส าหรับทุกหัวใจท่ีสว่างและหยัง่เห็น  เป็นท่ีประจกัษ์ว่าพระผูเ้ป็นเจา้  พระผูเ้ป็นสาระท่ีไม่อาจรู้  

พระผูมี้สภาวะเป็นเจา้  ทรงความประเสริฐยิ่งเหนือทุกคุณลกัษณะของมนุษยเ์ช่น  รูปกาย  การข้ึนการลง  

การออกมาการถอยกลับ  ความรุ่งโรจน์ของพระองค์อยู่เกินกว่าล้ินของมนุษย์จะสรรเสริญพระองค์ได้

เพียงพอ  เกินกว่าหัวใจของมนุษยจ์ะเขา้ใจความลึกลบัท่ีหย ัง่ไม่ถึงของพระองค์  พระองค์ทรงซ่อนเร้นอยู่

ในอนนัตกาลบรมโบราณของสาระของพระองค ์ และจะคงอยูใ่นสภาวะท่ีซ่อนเร้นจากสายตาของมนุษยช์ัว่

นิรันดร์  “ไม่มีใครมองเห็นพระองค์  แต่พระองค์มองเห็นทุกส่ิง  พระองค์คือพระผูท้รงความล ้ าลึก  พระผู ้

ทรงสังเกตเห็นทุกส่ิง” (โกรอ่าน 6:103)  ไม่มีสายสัมพนัธ์ของการส่ือสารโดยตรงท่ีสามารถเช่ือมต่อพระผูเ้ป็น

เจา้กบัผูท่ี้พระองคส์ร้าง  พระองคท์รงความประเสริฐเหนือการพรากจากกนัและการกลบัมาอยูร่่วมกนัทั้ง

ปวง  เหนือความใกลชิ้ดและความห่างไกลทั้งปวง  ไม่มีสัญลกัษณ์ใดช้ีบ่งวา่พระองคอ์ยูห่รือไม่อยู ่ เน่ืองดว้ย

ทุกส่ิงท่ีอยู่ในสวรรค์และบนโลกเกิดข้ึนมาโดยวจนะเดียวแห่งบญัชาของพระองค์  และทุกส่ิงก้าวออก

จากศูนยภาพเขา้มาสู่อาณาจกัรแห่งการด ารงอยูซ่ึ่งเป็นโลกท่ีมองเห็น  โดยความปรารถนาของพระองค์ซ่ึง

เป็นพระประสงคด์ั้งเดิมในตวัเอง  

พระผูเ้ป็นเจา้ผูท้รงกรุณา!  มีความสัมพนัธ์ใดท่ีด ารงอยูห่รือความเช่ือมโยงใดท่ีเป็นไปไดร้ะหว่าง

พระวจนะของพระองคก์บับรรดาผูท่ี้ถูกสร้างดว้ยพระวจนะนั้น  ใหนึ้กคิดไดห้รือ?  วจนะ : “พระผูเ้ป็นเจา้จะ
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ใหเ้จา้ระวงัพระองคเ์อง” (โกรอ่าน 3:28) เป็นพยานท่ีแน่ใจไดต่้อความเป็นจริงของการอภิปรายเหตุผลของเรา  

และวจนะ “พระผูเ้ป็นเจา้อยู่โดยล าพงั  ไม่มีใครอ่ืนนอกจากพระองค์” คือขอ้ยืนยนัท่ีแน่นอนของสัจธรรม

ของการใชเ้หตุผลน้ี  ศาสนทูตทั้งหมดของพระผูเ้ป็นเจา้และบรรดาผูท่ี้พระองค์เลือกสรร  นกับวช  ปราชญ ์ 

และผูช้าญฉลาดทั้งปวงของทุกรุ่น  ต่างยอมรับอยา่งเป็นเอกฉนัทต่์อความไม่สามารถของตนท่ีจะเขา้ใจสาระ

สวรรคข์องสัจธรรมทั้งหมดน้ี  และสารภาพความไม่สามารถของตนท่ีจะเขา้ใจพระองค ์ พระผูเ้ป็นสภาวะท่ี

ซ่อนเร้นของทุกส่ิง 

ดงัน้ีประตูไปสู่ความรู้เก่ียวกบัพระผูท้รงด ารงอยู่ก่อนยุคสมยัจึงถูกปิดต่อทุกชีวิต  ตามค ากล่าวของ

พระองค ์: “กรุณาธิคุณของพระองคอ์ยูเ่หนือทุกส่ิง  กรุณาธิคุณของเราห้อมลอ้มส่ิงเหล่าน้ีทั้งหมด”  พระผู ้

เป็นบ่อเกิดแห่งกรุณาธิคุณท่ีไม่มีส้ินสุด  ทรงบนัดาลมณีท่ีเรืองรองแห่งความวิสุทธ์ิทั้งหลายให้ปรากฏ

ออกมาจากอาณาจกัรของวญิญาณ  ในรูปของวรกายอนัประเสริฐ  และแสดงให้เห็นชดัต่อมวลมนุษย ์ เพื่อวา่

มณีเหล่าน้ีจะถ่ายทอดความลึกลบัของพระผูมี้สภาวะท่ีไม่เปล่ียนแปลงให้แก่โลก  และบอกเล่าความล ้าลึก

ของสาระอนัไม่รู้ส้ินของพระองค์  พระผูเ้ป็นกระจกท่ีวิสุทธ์ิ  เป็นอรุโณทยัแห่งความรุ่งโรจน์บรมโบราณ

เหล่าน้ี  ลว้นเป็นผูอ้รรถาธิบายบนพิภพของพระผูเ้ป็นสุริยะ  สาระและจุดประสงคสุ์ดทา้ยของจกัรวาล  และ

ไดรั้บความรู้  อานุภาพและอธิปไตยจากพระองค ์ ความงามของพระพกัตร์ของพระผูเ้ป็นกระจกเหล่าน้ีเป็น

เพียงการสะทอ้นรูปจ าลองของพระองค์  และการเปิดเผยองค์ของพวกเขาคือสัญลกัษณ์แห่งความรุ่งโรจน์

อมรของพระองค ์ พวกเขาคือคลงัแห่งความรู้ของพระผูเ้ป็นเจา้และเป็นท่ีเก็บอจัฉริยภาพสวรรค ์ กรุณาธิคุณ

ท่ีไม่มีส้ินสุดถูกส่งผา่นมาทางพวกเขา  และแสงสวา่งท่ีไม่มีเลือนถูกเปิดเผยผา่นมาทางพวกเขา  ดงัท่ีพระองค์

ทรงกล่าวไวว้่า : “ไม่มีความแตกต่างใดๆระหวา่งพระองค์และพวกเขา  เวน้แต่ว่าพวกเขาคือคนรับใช้ของ

พระองค์  และถูกสร้างดว้ยพระองค์”  น้ีคือนยัส าคญัของค าสอน : “เราคือพระองคเ์อง  และพระองคคื์อเรา

เอง” 

ค าสอนและค าพดูท่ีกล่าวถึงใจความของเราโดยตรงมีหลากหลายนานปัการ  เราไดล้ะเวน้จากการคดั

ส่ิงเหล่าน้ีมากล่าวเพื่อเห็นแก่ความรวบรัด  ไม่เพียงเท่านั้น  ส่ิงใดก็ตามท่ีอยูใ่นสวรรคแ์ละส่ิงใดก็ตามท่ีอยู่

บนโลก  คือหลกัฐานโดยตรงของการเปิดเผยคุณลกัษณะและนามทั้งหลายของพระผูเ้ป็นเจา้ภายในส่ิงนั้น  

เน่ืองดว้ยภายในทุกอะตอมมีสัญลกัษณ์ต่างๆ ท่ีเป็นขอ้ยืนยนัท่ีจบัใจของการเปิดเผยแสงสวา่งท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุด

น้ี  เราคิดวา่  หากมิใช่เพราะอานุภาพของการเปิดเผยน้ี  จะไม่มีชีวิตใดด ารงอยู่ได ้ ดวงอาทิตยแ์ห่งความรู้ท่ี

ส่องแสงในอะตอมหน่ึงนั้นอ าไพเพียงไร  และมหาสมุทรแห่งอจัฉริยภาพท่ีสาดซัดอยู่ในหยดน ้ าหน่ึงนั้น

กวา้งใหญ่เพียงไหน!  ระดบัสูงสุดของการเปิดเผยน้ีอยู่ในมนุษยผ์ูซ่ึ้งในบรรดาสรรพส่ิงทั้งปวง  ไดรั้บการ

สวมเส้ือคลุมแห่งพรสวรรคด์งักล่าว  และไดรั้บเลือกส าหรับความรุ่งโรจน์ของความเป็นเอกดงักล่าว   เพราะ
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ในมนุษยมี์ศกัยภาพของการเปิดเผยคุณลกัษณะและนามทั้งหมดของพระผูเ้ป็นเจา้  ในระดบัท่ีไม่มีส่ิงมีชีวิต

อ่ืนใดเป็นเลิศหรือเหนือกวา่  นามและคุณลกัษณะทั้งหมดเหล่าน้ีเป็นความจริงของมนุษย ์ ดงัท่ีพระองค์กล่าว

ไวว้า่ : “มนุษยคื์อความลึกลบัของเรา  และเราคือความลึกลบัของมนุษย”์  มีวจนะมากมายเปิดเผยไวใ้นคมัภีร์

สวรรคท่ี์ศกัด์ิสิทธ์ิทุกเล่ม  ท่ีแสดงออกซ่ึงใจความท่ีล ้าลึกและสูงส่งท่ีสุดน้ี  ดงัท่ีพระองคท์รงเปิดเผยไวว้า่ : 

“เราจะแสดงสัญลักษณ์ของเราในโลกและในตวัพวกเขาเองต่อพวกเขาอย่างแน่นอน” (โกรอ่าน 41:53)  

เช่นกนัพระองคท์รงกล่าวไวว้า่ : “และในตวัเจา้เองเช่นกนั : เช่นนั้นเจา้จะไม่เห็นสัญลกัษณ์ของพระผูเ้ป็นเจา้

หรือ?” (โกรอ่าน 51:21)  และอีกเช่นกนัพระองค์ทรงเปิดเผยไวว้า่ : “และอย่าเป็นเหมือนกบัพวกท่ีลืมพระผู ้

เป็นเจา้  และดงันั้นพระองคไ์ดท้  าให้พวกเขาลืมตวัเอง” (โกรอ่าน 59:19)  ท่ีเก่ียวเน่ืองกนัพระองค์ผูท้รงเป็น

กษตัริยนิ์รันดร์  ขอใหว้ญิญาณของทุกคนท่ีอาศยัอยูใ่นวหิารล้ีลบัเป็นพลีแด่พระองค ์ ทรงกล่าววา่ : “ผูท่ี้รู้จกั

พระผูเ้ป็นเจา้คือผูท่ี้รู้จกัตนเอง” 

ดูกร  สหายผูมี้เกียรติและน่าช่ืนชมนบัถือ!  เราขอสาบาญต่อพระผูเ้ป็นเจา้  หากเจา้ไตร่ตรองวจนะ

เหล่าน้ีในหัวใจของเจา้  เจา้จะพบประตูไปสู่อจัฉริยภาพสวรรคแ์ละความรู้ท่ีไม่มีส้ินสุดเปิดออกต่อหน้าเจา้

อยา่งแน่นอน 

จากท่ีกล่าวมาเป็นท่ีประจกัษว์่า  ทุกส่ิงในสภาวะท่ีซ่อนเร้นของตน  ให้การยืนยนัการเปิดเผยนาม

และคุณลกัษณะทั้งหลายของพระผูเ้ป็นเจา้ภายในตนเอง  แต่ละส่ิงตามขีดความสามารถของตน  ช้ีบ่งและ

แสดงออกซ่ึงความรู้ของพระผูเ้ป็นเจา้  การเปิดเผยน้ีทัว่ถึงและมีอานุภาพยิง่จนหอ้มลอ้มทุกส่ิงท่ีมองเห็นและ

มองไม่เห็น  ดงัน้ีพระองค์ทรงเปิดเผยไวว้า่ : “ส่ิงอ่ืนใดหรือนอกจากพระองค์ท่ีมีอานุภาพในการเปิดเผยท่ี

พระองค์ไม่มี  ซ่ึงสามารถแสดงพระองค์ให้ปรากฏ?  ดวงตาท่ีสังเกตไม่เห็นพระองค์นั้นบอด”  ท านอง

เดียวกันพระผูเ้ป็นกษัตริย์นิรันดร์ทรงกล่าวว่า : “ไม่มีส่ิงใดท่ีข้าพเจ้าสังเกตเห็น  เวน้แต่ส่ิงท่ีข้าพเจ้า

สังเกตเห็นพระผูเ้ป็นเจา้อยู่ภายใน  อยู่ก่อนและหลงัส่ิงนั้น”  เช่นกนัในค าสอนของโคเมลเขียนไวว้่า : “จง

มองดู  แสงสวา่งไดส่้องมาจากยามเชา้แห่งนิรัดรกาล  และดูซิ!  คล่ืนของแสงน้ีไดท้ะลุทะลวงสภาวะท่ีซ่อน

เร้นของมวลมนุษย”์  มนุษยซ่ึ์งประเสริฐและสมบูรณ์ท่ีสุดในสรรพส่ิงทั้งปวง  เป็นเลิศกว่าทุกสรรพส่ิงใน

ระดบัของการเปิดเผยน้ี  และแสดงออกซ่ึงความรุ่งโรจน์ของการเปิดเผยน้ีได้บริบูรณ์กว่า  และในบรรดา

มนุษยท์ั้งมวล  ผูท่ี้เช่ียวชาญท่ีสุด  โดดเด่นท่ีสุด  และเป็นเลิศท่ีสุด  คือพระผูแ้สดงดวงอาทิตยแ์ห่งสัจธรรม

ใหป้รากฏ  ไม่เพียงเท่านั้น  ทุกคนนอกจากพระผูแ้สดงสัจธรรมน้ี  ด ารงชีวติโดยปฏิบติัการของพระประสงค์

ของพระองค์  เคล่ือนไหวและมีชีวิตโดยการหลัง่กรุณาธิคุณของพระองค์  “หากมิใช่เพราะเจา้เราย่อมไม่

สร้างสวรรค์ข้ึนมา”  ไม่เพียงเท่านั้น  ทุกคนเลือนหายไปเป็นศูนยภาพเม่ืออยู่ ณ เบ้ืองหน้าอนัวิสุทธ์ิของ

พระองค์  และกลายเป็นส่ิงท่ีถูกลืม  ล้ินของมนุษยไ์ม่ทางสรรเสริญพระองค์ไดอ้ย่างสมเกียรติ  และค าพูด
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ของมนุษยไ์ม่มีทางคล่ีคลายความลึกลบัของพระองค์  พระผูเ้ป็นวิหารแห่งความวิสุทธ์ิเหล่าน้ี  เป็นกระจก

ดั้งเดิมท่ีสะทอ้นแสงสวา่งของความรุ่งโรจน์ท่ีไม่รู้เลือนเหล่าน้ี  เป็นเพียงการแสดงออกของพระผูท่ี้มองไม่

เห็นของพระผูท่ี้มองไม่เห็นทั้งปวง  โดยการเปิดเผยมณีแห่งคุณความดีเหล่าน้ี  นามและคุณลกัษณะทั้งหมด

ของพระผูเ้ป็นเจา้เช่น  ความรู้และอานุภาพ  อธิปไตยและอ านาจปกครอง  ความปรานีและอจัฉริยภาพ  ความ

รุ่งโรจน์  ความอารีและกรุณาธิคุณ  ถูกแสดงใหเ้ห็นชดั 

คุณลกัษณะเหล่าน้ีของพระผูเ้ป็นเจา้  มิได้และไม่เคยประทานให้แก่ศาสนทูตบางองค์เป็นพิเศษ  

และไม่ใหอ้งคอ่ื์น  ไม่เลย  ศาสนทูตทั้งหมดของพระผูเ้ป็นเจา้  ธรรมทูตท่ีวสุิทธ์ิ  เป็นท่ีโปรดปรานและไดรั้บ

การเลือกสรรทุกองคโ์ดยไม่มียกเวน้  ลว้นเป็นผูแ้สดงนามของพระผูเ้ป็นเจา้  เป็นพรหมกายของคุณลกัษณะ

ของพระองค์  ศาสนทูตทั้งหลายแตกต่างกนัก็เพียงระดบัของการเปิดเผยพระธรรมและอานุภาพของแสง

ธรรม  ดงัท่ีพระองคท์รงเปิดเผยไวว้า่ : “เราไดท้  าให้อคัรสาวกบางองค์เป็นเลิศกวา่องคอ่ื์น” (โกรอ่าน 2:253)  

ดงันั้นเป็นท่ีเห็นชดัและประจกัษว์า่  ภายในวิหารของศาสนทูตและผูท่ี้พระผูเ้ป็นเจา้เลือกสรรเหล่าน้ี  มีแสง

สวา่งแห่งนามท่ีไม่มีส้ินสุดและคุณลกัษณะท่ีประเสริฐทั้งหลายของพระองคส์ะทอ้นอยู ่ แมว้า่แสงสวา่งของ

บางคุณลกัษณะเหล่าน้ี  อาจถูกหรือไม่ถูกเปิดเผยจากวิหารท่ีเรืองรองเหล่าน้ีให้เห็นภายนอกต่อดวงตาของ

มนุษย ์ การท่ีบางคุณลกัษณะของพระผูป็้นเจา้ไม่ถูกแสดงให้ปรากฏภายนอกโดยพระผูเ้ป็นสาระแห่งความ

ปล่อยวางเหล่าน้ี  มิไดแ้สดงนยัว่า  บรรดาพระผูเ้ป็นอรุโณทยัแห่งคุณลกัษณะของพระผูเ้ป็นเจา้  และเป็น

คลงัแห่งนามท่ีศกัด์ิสิทธ์ิของพระองค์  มิได้ครอบครองคุณลกัษณะนั้น  ดงันั้นดวงวิญญาณท่ีสว่างเหล่าน้ี  

พระพกัตร์ท่ีงดงามเหล่าน้ี  ลว้นไดรั้บการประสาทดว้ยคุณลกัษณะทั้งหมดของพระผูเ้ป็นเจา้เช่น  อธิปไตย  

อ านาจปกครอง  และท่ีคลา้ยกนั  แมดู้จากภายนอกเหมือนวา่พวกเขาส้ินราชศกัดาทางโลก  ส าหรับทุกดวงตา

ท่ีหย ัง่เห็น  น้ีเป็นท่ีประจกัษแ์ละเห็นชดั  ไม่จ  าเป็นตอ้งมีขอ้พิสูจน์หรือหลกัฐาน 

ใช่แลว้  เน่ืองดว้ยประชาชนทั้งหลายของโลก  ไม่แสวงหาความหมายซ่อนเร้นของวจนะศกัด์ิสิทธ์ิ

ของพระผูเ้ป็นเจา้จากพระผูเ้ป็นน ้ าพุท่ีเรืองรองสดใสแห่งความรู้สวรรค์  พวกเขาจึงระโหย  เป็นทุกข์และ

กระหายอยา่งหนกั  อยู่ในหุบเขาแห่งความเพอ้ฝันอนัเหลวไหลและความหลงผิด  พวกเขาหลงไปไกลจาก

ธาราท่ีสดช่ืนและดบักระหาย  และมารวมตวักันอยู่รอบเกลือท่ีแสบร้อน  นกพิราบแห่งนิรันดรกาลพูด

เก่ียวกบัพวกเขาไวว้า่ : “และหากพวกเขาเห็นหนทางแห่งความชอบธรรม  พวกเขาจะไม่ไปตามหนทางนั้น  

แต่หากพวกเขาเห็นหนทางแห่งความหลงผิด  พวกเขาจะไปตามหนทางนั้น  น้ีเป็นเพราะว่าพวกเขาถือว่า

สัญลกัษณ์ของเราเป็นเร่ืองโกหก  และไม่เอาใจใส่สัญลกัษณ์เหล่าน้ี” (โกรอ่าน 7:145)  

ส่ิงท่ีเห็นมาในยคุศาสนาท่ีน่าพิศวงและประเสริฐน้ี  ให้การยืนยนัเร่ืองน้ี  วจนะศกัด์ิสิทธ์ิมากมายลง

มาจากนภาแห่งอ านาจและกรุณาธิคุณ  กระนั้นไม่มีใครหันมาหาหรือเลิกยึดถือถอ้ยค าของมนุษย ์ ซ่ึงไม่มี
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แมแ้ต่อกัษรเดียวท่ีผูพ้ดูเขา้ใจส่ิงท่ีตนพดู  ดว้ยเหตุผลน้ีประชาชนจึงสงสัยสัจธรรมท่ีแยง้ไม่ไดด้งัเช่นท่ีกล่าว

มาเหล่าน้ี  และท าให้ตนเองถูกพรากจากเรซวานแห่งความรู้ของพระผูเ้ป็นเจ้าและทุ่งหญา้นิรันดร์แห่ง

อจัฉริยภาพสวรรค ์

และบดัน้ีขอกลบัมาอภิปรายเหตุผลของเราต่อเก่ียวกบัค าถาม : ท  าไมอธิปไตยของอิหม่ามกาอิมท่ี

ไดรั้บการยนืยนัอยูใ่นค าพยากรณ์ท่ีบนัทึกไว ้ และเล่าต่อกนัมาโดยดวงดาวท่ีเรืองแสงทั้งหลายในยุคศาสนา

ของพระโมฮมัหมดั  ยงัไม่ถูกแสดงให้เห็นชัดแมแ้ต่น้อย?  ไม่เพียงเท่านั้น  ส่ิงท่ีเกิดข้ึนกลบัตรงกนัขา้ม  

สาวกและสหายทั้งหลายของพระองคไ์ม่ไดเ้ดือดร้อนหรือ?  พวกเขายงัคงเป็นเหยือ่ของการต่อตา้นอยา่งดุร้าย

ของศตัรูไม่ใช่หรือ?  ปัจจุบนัน้ีพวกเขาไม่ไดใ้ชชี้วิตอยา่งคนท่ีตกต ่าและส้ินก าลงัหรือ?  ใช่แลว้  อธิปไตยท่ี

กล่าวกนัวา่เป็นของอิหม่ามกาอิมและพูดไวใ้นคมัภีร์ศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลายคือความเป็นจริง  คือสัจธรรมท่ีไม่มี

ใครสงสัยได้  อย่างไรก็ตามอธิปไตยน้ีไม่ใช่อธิปไตยท่ีปัญญาของมนุษยจิ์นตนาการอย่างผิดๆ  ยิ่งไปกว่า

นั้นศาสนทูตทั้งหลายในอดีตแต่ละองค์  เม่ือใดก็ตามท่ีทรงประกาศการเปิดเผยพระธรรมท่ีจะมาถึงต่อ

ประชาชนในยคุของตน  ไดก้ล่าวไวอ้ยา่งเจาะจงเสมอถึงอธิปไตยท่ีพระศาสดาตามพนัธสัญญาจะตอ้งไดรั้บ

การประสาท  บนัทึกต่างๆ ในคมัภีร์ทั้งหลายในอดีตเป็นพยานต่อเร่ืองน้ี  อธิปไตยน้ีไม่ได้ถิอว่าเป็นของ

อิหม่ามกาอิมแต่เพียงผูเ้ดียว  ไม่เลย  คุณลกัษณะของอธิปไตย  นามและคุณลกัษณะอ่ืนทั้งหมดของพระผูเ้ป็น

เจา้  ลว้นประทานให้แก่พระศาสดาทุกองค์ของพระผูเ้ป็นเจา้เสมอมาและตลอดไป  ทั้งท่ีมาก่อนและหลงั

อิหม่ามกาอิม  เน่ืองดว้ยพระศาสดาเหล่าน้ีดงัท่ีอธิบายไวแ้ลว้  คือพรหมกายของคุณลกัษณะของพระผูเ้ป็น

เจา้  พระผูท่ี้มองไม่เห็น  พระผูเ้ปิดเผยความลึกลบัสวรรค ์

ยิง่ไปกวา่นั้นอธิปไตยยงัหมายถึงอานุภาพท่ีหอ้มลอ้มและแทรกซอนทุกสรรพส่ิง  ซ่ึงอิหม่ามกาอิมมี

อยู่ในตวัและใชอ้ านาจน้ีได ้ ไม่วา่พระองคจ์ะมาปรากฏต่อโลกและสวมราชศกัดาแห่งอ านาจปกครองทาง

โลกหรือไม่  น้ีข้ึนกบัความประสงค์และความยินดีของอิหม่ามกาอิมเองเท่านั้น  เจา้จะยอมรับเลยว่าค าว่า

อธิปไตย  ความมัง่คัง่  ชีวิต  ความตาย  การพิพากษาและการฟ้ืนคืนชีพ  ท่ีกล่าวไวใ้นคมัภีร์ทั้งหลายในอดีต  

ไม่ใช่ส่ิงท่ีคนรุ่นน้ีนึกคิดและจินตนาการอย่างไร้สาระ  ไม่เพียงเท่านั้น  อธิปไตยยงัหมายถึงอธิปไตยท่ีอยู่

ภายในตวัของพระศาสดาผูเ้ป็นดวงตะวนัแห่งสัจธรรมในทุกยคุศาสนา  ซ่ึงทรงใชอ้  านาจน้ีได ้ อธิปไตยน้ีคือ

อ านาจเหนือกวา่ทางธรรมท่ีพระองคใ์ช้เต็มท่ีกบัทุกคนท่ีอยูใ่นสวรรคแ์ละบนโลก  และจะเปิดเผยตนเองต่อ

โลกเม่ือถึงเวลาท่ีเหมาะสม  เป็นสัดส่วนโดยตรงกบัขีดความสามารถและความพร้อมรับธรรมะของโลก  

ดังเช่นอธิปไตยของพระโมฮัมหมัดผูเ้ป็นธรรมทูตของพระผูเ้ป็นเจ้า  เป็นท่ีชัดเจนและแจ่มแจ้งในหมู่

ประชาชนในปัจจุบนั  เจา้ทราบดีวา่อะไรบงัเกิดกบัศาสนาของพระองคใ์นตอนตน้ของยุคศาสนา  น ้ ามือของ

พวกไม่มีศาสนาและหลงผิด  เหล่านักบวชในยุคนั้นและบรรดาผูท่ี้ร่วมมือกบัพวกเขา  ได้ก่อความทุกข์
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ทรมานท่ีน่าสลดเพียงไรให้แก่พระผูเ้ป็นสาระแห่งจิตวิญญาณ  พระผูมี้สภาวะท่ีบริสุทธ์ิและวิสุทธ์ิท่ีสุด!  

หนามและพุ่มไม้หนามมากล้นเพียงไรท่ีพวกเขาโรยไวบ้นหนทางของพระองค์!  เป็นท่ีประจักษ์ว่า

ประชาชนรุ่นท่ีน่าเวทนาน้ีดว้ยความเพอ้ฝันอนัชัว่ร้ายของซาตาน  ไดถื้อวา่การท าให้พระผูมี้สภาวะอมตะน้ี

บาดเจ็บ  คือวิธีการบรรลุความสุขท่ีย ัง่ยืน  เน่ืองดว้ยเหล่านกับวชท่ียอมรับกนัในยุคนั้นเช่น  อบัดุลเลาะห์ 

อูไบย ์ อาบู อามีร์ผูเ้ป็นฤาษี  คบัอิบเน่ อาชราฟและนาซร์อิบเน่ ฮารีส์  ลว้นปฏิบติัต่อพระองคใ์นฐานะท่ีเป็น

ผูอ้วดอา้ง  และประกาศวา่พระองคเ์สียสติและเป็นผูใ้ส่ร้าย  พวกเขากล่าวหาพระองคอ์ยา่งเจ็บปวดจนในการ

เล่าเร่ืองดังกล่าว  พระผู ้เป็นเจ้าห้ามน ้ าหมึกไม่ให้ไหลออกมา  ห้ามปากกาของเราไม่ให้ขยบั  ห้าม

หนา้กระดาษไม่ใหร้องรับ  การกล่าวหาดว้ยความประสงคร้์ายเหล่าน้ีไดย้ ัว่ยุประชาชนให้ลุกข้ึนและทรมาน

พระองค ์ และการทรมานน้ีดุร้ายเพียงไรหากเหล่านกับวชในยุคนั้นเป็นหวัหนา้ผูยุ้ยง  หากพวกเขาประณาม

พระองค์ต่อเหล่าสาวกของตน  ขบัพระองค์ออกไปจากหมู่สาวก  และประกาศว่าพระองค์เป็นผูร้้าย!  ส่ิง

เดียวกนัน้ีไม่ไดบ้งัเกิดกบัคนรับใชผู้น้ี้ดงัท่ีทุกคนเป็นพยานหรือ? 

เพราะเหตุผลน้ีพระโมฮมัหมดัทรงร้องวา่ : “ไม่มีศาสนทูตองคใ์ดของพระผูเ้ป็นเจา้ถูกท าร้ายอยา่งท่ี

เราโดน”  และในคมัภีร์โกรอ่านมีบนัทึกการเอ่ยค าใส่ร้ายและค าต าหนิพระองคท์ั้งหมด  และความเดือดร้อน

ทั้งหมดท่ีพระองคป์ระสบ  จงไปดูคมัภีร์นั้น  เพื่อวา่เจา้จะรับทราบส่ิงท่ีบงัเกิดกบัการเปิดเผยพระธรรมของ

พระองค ์ ความระก าล าบากของพระองคน์ั้นสาหสัยิ่ง  จนเวลาหน่ึงทุกคนหยุดส่ือสารกบัพระองคแ์ละสหาย

ทั้งหลายของพระองค ์ ใครก็ตามท่ีสมาคมกบัพระองค์จะตกเป็นเหยื่อของความโหดร้ายท่ีไม่ผ่อนผนัของ

เหล่าศตัรูของพระองค ์

เราจะคดัวจนะเพียงท่อนเดียวจากคมัภีร์ศกัด์ิสิทธ์ิเล่มน้ีซ่ึงมีความเก่ียวเน่ืองกนั  หากเจา้สังเกตวจนะ

น้ีดว้ยดวงตาท่ีหย ัง่เห็น  เจา้จะเศร้าโศกและร ่ าไหไ้ปตลอดชีวติท่ีเหลือต่อการถูกท าร้ายของพระโมฮมัหมดั  ผู ้

เป็นธรรมทูตของพระผูเ้ป็นเจ้าท่ีถูกประทุษร้ายและกดข่ี  วจนะท่อนน้ีถูกเปิดเผย ณ เวลาท่ีพระโมฮมัหมดั

ระโหยอย่างเหน่ือยลา้และทุกข์โศกภายใตน้ ้ าหนกัของการต่อตา้นและการทรมานอย่างไม่หยุดหย่อนของ

ประชาชน  ท่ามกลางความปวดร้าวน้ี  สุรเสียงของเกเบรียวเรียกร้องมาจากซาดราตูร  โมนทาฮา เป็นท่ีไดย้ิน

ว่า : “แต่ถา้การต่อตา้นของพวกเขาสาหัสส าหรับเจา้  หากเจา้ท าได ้ จงแสวงหาช่องลงไปใตแ้ผ่นดินหรือ

บนัไดข้ึนไปบนนภา” (โกรอ่าน 6:35)  นยัของวาทะน้ีคือ  กรณีของพระองคไ์ม่มีทางออก  พวกเขาจะไม่ย ั้งมือ

จากพระองค ์ นอกจากวา่พระองคจ์ะซ่อนตวัอยูใ่ตแ้ผน่ดินลึกหรือบินข้ึนไปสู่นภา 

จงพิจารณาดูวา่  การเปล่ียนแปลงในปัจจุบนัยิ่งใหญ่เพียงไร!  จงมองดูซิว่าประมุขจ านวนมากมาย

เพียงไรคุกเข่าต่อนามของพระองค!์  ชาติและราชอาณาจกัรจ านวนมากมายเพียงไหนแสวงหาท่ีก าบงัในร่ม

เงาของพระองค ์ แสดงความภกัดีต่อศาสนาของพระองค ์ และภาคภูมิใจในศาสนาน้ี!  ปัจจุบนัน้ีจากยอดมุข
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มีการเอ่ยถอ้ยค าดว้ยความต ่าตอ้ยเป็นท่ีสุดข้ึนไปสรรเสริญนามท่ีวสุิทธ์ิของพระองค ์ และจากยอดหอคอยบน

สุเหร่ามีเสียงกอ้งร้องเรียกประชาชนของพระองค์ให้มาบูชาพระองค์  แมแ้ต่กษตัริยท์ ั้งหลายของโลกท่ีไม่

ยอมรับศาสนาของพระองค์  และไม่ยอมถอดภูษาแห่งความไม่เช่ือ  ก็ยงัสารภาพและยอมรับความยิ่งใหญ่

และราชศกัดาท่ีทรงอานุภาพของพระผูเ้ป็นดวงตะวนัแห่งความเมตตารักใคร่น้ี  ดงักล่าวคืออธิปไตยทางโลก

ของพระองค์  ซ่ึงหลกัฐานของอธิปไตยน้ีเจา้มองเห็นจากรอบดา้น  อธิปไตยน้ีจะตอ้งไดรั้บการเปิดเผยและ

สถาปนาในระหวา่งท่ีพระศาสดาแต่ละพระองคข์องพระผูเ้ป็นเจา้มีชีวิตอยู ่ หรือหลงัจากท่ีพระองคเ์สด็จข้ึน

ไปสู่ท่ีอาศยัท่ีแทจ้ริงในอาณาจกัรเบ้ืองบน  ส่ิงท่ีเจา้เห็นในปัจจุบนัเป็นเพียงการยืนยนัสัจธรรมน้ี  อยา่งไรก็

ตามอ านาจธรรมท่ีเหนือกวา่น้ีท่ีหมายถึงแต่แรก  มีอยูภ่ายในและรายลอ้มพระศาสดาทั้งหลายตั้งแต่นิรันดร

กาลตราบจนนิรันดรกาล  และไม่มีวนัแยกจากพวกเขาไดแ้มข้ณะเดียว  อธิปไตยของอ านาจธรรมน้ีห้อมลอ้ม

ทุกคนท่ีอยูใ่นสวรรคแ์ละบนโลก 

ต่อไปน้ีคือหลกัฐานของอธิปไตยท่ีใชโ้ดยพระโมฮมัหมดั  ผูเ้ป็นดวงตะวนัแห่งสัจธรรม  เจา้ไม่ได้

ยินหรือว่า  พระองค์แยกแสงสว่างจากความมืด  แยกผูช้อบธรรมจากผูไ้ม่มีศีลธรรม  แยกผูท่ี้เช่ือจากผูไ้ม่มี

ศาสนา  ดว้ยวจนะท่อนเดียวอยา่งไร?  สัญลกัษณ์และค าพาดพิงทั้งหมดเก่ียวกบัวนัแห่งการพิพากษาท่ีเจา้ได้

ยนิมาเช่น  การฟ้ืนคืนชีพคนตาย  วนัแห่งการคิดบญัชี  กาพิพากษาคร้ังสุดทา้ยและอ่ืนๆ  ถูกแสดงให้เห็นชดั

โดยการเปิดเผยวจนะท่อนเดียวน้ี  วจนะท่ีเปิดเผยไวเ้หล่าน้ีคือพระพรส าหรับผูช้อบธรรมท่ีเม่ือไดย้ินวจนะ

ดงักล่าวกร้็องอุทานวา่ : “ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้  พระผูเ้ป็นนายของเรา  เราไดย้นิและเช่ือฟังแลว้”  แต่คือค าสาป

ส าหรับประชาชนท่ีไม่เป็นธรรมท่ีเม่ือได้ยินก็ยืนยนัว่า : “เราได้ยินและขดัขืนแล้ว”  วจนะเหล่าน้ีท่ีคม

เหมือนกบัดาบของพระผูเ้ป็นเจา้  ไดแ้ยกผูซ่ื้อสัตยจ์ากผูไ้ม่มีศาสนา  และตดัขาดบิดาจากบุตร  เจา้ไดเ้ป็น

พยานอย่างแน่นอนแล้วว่า  บรรดาผูท่ี้กล่าวค าศรัทธาในพระองค์และบรรดาผูท่ี้ปฏิเสธพระองค์  ได้ท า

สงครามกนัและแสวงหาทรัพยสิ์นของกนัและกนัอยา่งไร  บิดาจ านวนมากมายเท่าไรไดห้ันหนีไปจากบุตร

ของตน  คนรักจ านวนมากมายเท่าไรหลีกหนีผูท่ี้รักยิ่งของตน!  ดาบวิเศษน้ีของพระผูเ้ป็นเจา้เฉียบแหลม

อย่างไร้ปรานียิ่งจนผ่าความสัมพนัธ์ทุกอย่างให้แยกออก!  ในอีกด้านหน่ึงจงพิจารณาดูอานุภาพเช่ือมเขา้

ดว้ยกนัของพระวจนะของพระองค ์ จงสังเกตดูวา่ในหมู่ผูท่ี้ถูกซาตานแห่งอตัตาเพาะเมล็ดแห่งความประสงค์

ร้ายและความเกลียดชงัมาเป็นเวลาหลายปี  ถูกเช่ือมและผสมเขา้ดว้ยกนัโดยความภกัดีของพวกเขาต่อการ

เปิดเผยพระธรรมท่ีน่าพิศวงและเหนือธรรมดาน้ี  จนดูเหมือนวา่พวกเขาออกมาจากทอ้งเดียวกนั  ดงักล่าวคือ

พลงัผกูเขา้ดว้ยกนัของพระวจนะของพระผูเ้ป็นเจา้  ท่ีผกูหวัใจของบรรดาผูท่ี้ละวางทุกส่ิงนอกจากพระองค ์ 

ผูซ่ึ้งเช่ือในสัญลกัษณ์ทั้งหลายของพระองค ์ และด่ืมโควซาร์แห่งกรุณาธิคุณท่ีวิสุทธ์ิจากพระหตัถ์แห่งความ

รุ่งโรจน์  ยิง่ไปกวา่นั้นชนชาติมากมายเพียงไรท่ีมีความเช่ือหลากหลาย  มีความเช่ือทางศาสนาท่ีขดัแยง้กนั  มี
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ธรรมชาติทางอารมณ์ท่ีขดักนั  ผูซ่ึ้งโดยสุคนธรสฟ้ืนชีวิตแห่งวสันตฤดูทางธรรมท่ีโชยมาจากเรซวานของ

พระผูเ้ป็นเจา้  ไดรั้บการแต่งกายดว้ยเส้ือคลุมแห่งเอกภาพสวรรค์  และด่ืมจากถว้ยแห่งความเป็นหน่ึงของ

พระองค!์   

น้ีคือนยัส าคญัของวาทะท่ีรู้จกักนัดี : “สุนัขป่าและแกะจะกินอาหารด้วยกนั” (ยะไซยา 65:25)  จง

มองดูความโง่เขลาเบาปัญญาของบรรดาผูท่ี้ยงัคงคาดหวงัเหมือนกบัชาติทั้งหลายในอดีตวา่  จะไดเ้ห็นเวลาท่ี

สัตวป่์าเหล่าน้ีจะกินอาหารดว้ยกนัในทุ่งหญา้!  ดงักล่าวคือสภาพท่ีต ่าของพวกเขา  เราคิดวา่  ริมฝีปากของ

พวกเขาไม่เคยแตะถ้วยแห่งความเข้าใจ  และเท้าของพวกเขาไม่เคยย่างบนหนทางแห่งความยุติธรรม  

นอกจากน้ีจะมีประโยชน์อนัใดต่อโลกหากส่ิงดงักล่าวเกิดข้ึนจริง?  พระองค์ทรงกล่าวไวเ้ข้าท่าเพียงไร

เก่ียวกบัพวกเขา : “หวัใจก็มีแต่พวกเขาหาไดเ้ขา้ใจ  ดวงตาก็มีแต่พวกเขาหาไดม้องเห็น!” (โกรอ่าน 7:178) 

จงพิจารณาดูวา่  ดว้ยวจนะท่อนเดียวน้ีท่ีลงมาจากนภาแห่งพระประสงคข์องพระผูเ้ป็นเจา้  โลกและ

ทุกส่ิงท่ีอยูใ่นโลกถูกน ามาคิดบญัชีกบัพระองคอ์ยา่งไร  ใครก็ตามท่ียอมรับสัจธรรมของพระองคแ์ละหนัมา

หาพระองค ์ ผลงานท่ีดีของเขามีน ้ าหนกักวา่กรรมชัว่ของเขา  และบาปทั้งหมดของเขาถูกลา้งและไดรั้บการ

อภยั  ดงัน้ีสัจธรรมของวจนะเหล่าน้ีเก่ียวกบัพระองคถู์กแสดงให้เห็นชดั : “พระองคฉ์ับไวในการคิดบญัชี”  

ดงัน้ีพระผูเ้ป็นเจา้เปล่ียนความไม่เป็นธรรมเป็นความชอบธรรม  หากเจา้ส ารวจอาณาจกัรแห่งความรู้สวรรค ์ 

และหยัง่ความลึกลบัของอจัฉริยภาพของพระองค์  ท านองเดียวกนัใครก็ตามท่ีไดด่ื้มถว้ยแห่งความรัก  เขา

ไดรั้บส่วนแบ่งจากมหาสมุทรแห่งกรุณาธิคุณอนนัต์และการหลัง่ความปรานีนิรันดร์  และเขา้ไปสู่ชีวิตท่ีมี

ความศรัทธา  ซ่ึงเป็นชีวิตสวรรค์ท่ีนิรันดร์  แต่ผูท่ี้หันหนีไปจากถว้ยน้ีถูกส่งไปหาความตายนิรันดร์  พจน์ 

“ชีวิต” และ “ความตาย” ท่ีพูดไวใ้นคมัภีร์ต่างๆ  หมายถึงชีวิตท่ีมีความศรัทธาและความตายของการไม่เช่ือ  

ด้วยไม่เขา้ใจความหมายของวจนะเหล่าน้ี  ประชาชนทัว่ไปจึงปฏิเสธและรังเกียจตวัตนของพระศาสดา  

พรากตนเองจากแสงสว่างแห่งการน าทางสวรรคข์องพระองค์  และไม่ท าตามตวัอย่างของพระผูเ้ป็นความ

งามอมตะน้ี 

เม่ือแสงสว่างแห่งการเปิดเผยพระธรรมของคมัภีร์โกรอ่าน  ถูกจุดข้ึนมาภายในห้องของหัวใจท่ี

วิสุทธ์ิของพระโมฮมัหมดั  พระองคส่์งผา่นค าวินิจฉยัของยุคสุดทา้ย  ค  าวินิจฉยัของการฟ้ืนคืนชีพ  ของการ

พิพากษา  ของชีวิตและความตาย  มายงัประชาชน  คร้ันแลว้ธงแห่งการประทว้งต่อตา้นถูกสาวข้ึน  และ

ประตูแห่งการเยาะเยย้ถูกเปิดออก  ดงัน้ีพระองคผ์ูท้รงเป็นพระวญิญาณของพระผูเ้ป็นเจา้  ไดบ้นัทึกส่ิงท่ีพวก

ไม่มีศาสนาพูดไวว้่า : “และหากเจา้กล่าวว่า ‘หลงัจากความตายเจา้จะไดรั้บการฟ้ืนชีวิตอีกอย่างแน่นอน’  

พวกไม่มีศาสนาจะร้องอุทานอยา่งแน่นอนวา่ ‘น้ีไม่ใช่ส่ิงใดนอกจากเวทยม์นตช์ดัๆ’” (โกรอ่าน 11:7)  เช่นกนั
พระองค์ทรงกล่าวว่า : “หากเจา้เคยพิศวง  ค  าพูดของพวกเขาน่าพิศวงอย่างแน่นอน ‘อะไรกนั!  เม่ือเรา
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กลายเป็นธุลี  เราจะได้รับการฟ้ืนชีวิตกลับมาเป็นคนใหม่หรือ?’” (โกรอ่าน 13:5)  ดงัน้ีในอีกวรรคหน่ึง

พระองค์อุทานดว้ยความพิโรธว่า : “เราเหน่ือยหน่ายกบัชีวิตแรกหรือ?  กระนั้นพวกเขาสงสัยเก่ียวกบัชีวิต

ใหม่หรือ!?” (โกรอ่าน 50:15)  

เน่ืองดว้ยบรรดาผูเ้ช่ียวชาญในคมัภีร์โกรอ่านและผูท่ี้ถือตามตวัอกัษรของคมัภีร์น้ี  เขา้ใจความหมาย

ซ่อนเร้นของวจนะของพระผูเ้ป็นเจา้ผิดไป  และไม่เขา้ใจจุดประสงค์พื้นฐานของวจนะเหล่าน้ี  พวกเขาจึง

พยายามสาธิตวา่  ตามหลกัไวยากรณ์เม่ือใดก็ตามท่ีพจน์ “อิสฮา” (หมายความวา่ “ถา้” หรือ “เม่ือ”) น าหน้า

กิริยาอดีต  นัน่เป็นการกล่าวถึงอนาคตเสมอ  ต่อมาพวกเขาฉงนใจอย่างยิ่งในการพยายามอธิบายวจนะบาง

ท่อนในคมัภีร์ท่ีไม่มีพจน์น้ี  ดงัท่ีพระองค์ทรงเปิดเผยไวว้่า : “และมีเสียงแตร  ดูซิ!  น่ีคือวนัท่ีถูกคุกคาม!  

และทุกดวงวิญญาณถูกเรียกมาคิดบญัชีกบัผูผ้ลกัดนัและพยาน” (โกรอ่าน 50:20)  ในการอธิบายวจนะท่อนน้ี

และท่อนต่างๆ ท่ีคลา้ยกนั  ในบางกรณีพวกเขาใหเ้หตุผลวา่มีพจน์ “อิสฮา” แสดงนยัอยู ่ ในบางกรณีพวกเขา

ยนืยนัวา่อยา่งเหลวไหลวา่  เน่ืองดว้ยวนัแห่งการพิพากษาจะมาถึงอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ วนัน้ีจึงถูกกล่าวถึงวา่

เป็นเหตุการณ์ในอดีตไม่ใช่อนาคต  การใช้เหตุผลอธิบายของพวกเขาไร้สาระเพียงไร!  ความตาบอดของ

พวกเขาสาหสัเพียงไร!  พวกเขาไม่ยอมรับเสียงแตรท่ีเป่าโดยการเปิดเผยพระธรรมของพระโมฮมัหมดั  ซ่ึง

กล่าวไวอ้ยา่งชดัแจง้ในพระธรรมน้ี  พวกเขาพรากตนเองจากพระวิญญาณฟ้ืนชีวิตของพระผูเ้ป็นเจา้ท่ีหายใจ

เขา้ไปในแตรน้ี  และคาดหวงัอยา่งโง่เง่าท่ีจะไดย้ินเสียงแตรของเซรัฟของพระผูเ้ป็นเจา้  ซ่ึงเป็นเพียงหน่ึงใน

คนรับใชข้องพระองค!์  เซรัฟเองซ่ึงเป็นเทวดาแห่งวนัพิพากษาและผูท่ี้เหมือนเขา  ไม่ไดถู้กลิขิตชะตาโดยวา

ทะของพระโมฮมัหมดัเองหรือ?  จงกล่าววา่ : อะไรกนั!  เจา้จะแลกส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับเจา้กบัส่ิงท่ีชัว่

ร้ายหรือ?  ส่ิงท่ีเจา้แลกเปล่ียนมาอย่างผิดพลาดนั้นน่าเวทนา!  แน่นอนว่าเจา้เป็นชนชาติชัว่ร้ายท่ีตกอยู่ใน

ความสูญเสียอยา่งสาหสั 

ไม่เลย  “แตร” หมายถึงเสียงแตรร้องเรียกของการเปิดเผยพระธรรมของพระโมฮมัหมดั  ท่ีเป่าอยูใ่น

ใจกลางจกัรวาล  และ “การฟ้ืนคืนชีพ” หมายถึงการฟ้ืนของพระองคเ์องข้ึนมาประกาศศาสนาของพระผูเ้ป็น

เจา้  พระองคบ์ญัชาผูท่ี้ผดิพลาดและหลงผิดให้ลุกข้ึนและรีบออกมาจากหลุมศพหินแห่งร่างกายของพวกเขา  

สวมพวกเขาดว้ยเส้ือคลุมแห่งความศรัทธาท่ีสวยงาม  และกระตุน้พวกเขาดว้ยลมหายใจแห่งชีวิตใหม่ท่ีน่า

พิศวง  ดงัน้ี ณ ชัว่โมงท่ีพระโมฮมัหมดั  พระผูท้รงความงามสวรรค ์ ประสงคจ์ะเปิดเผยหน่ึงในความลึกลบัท่ี

ซ่อนอยูใ่นพจน์ท่ีเป็นสัญลกัษณ์ “การฟ้ืนคืนชีพ”  “การพิพากษา”  “สวรรค”์ และ “นรก”  เกเบรียวซ่ึงเป็นสุ

รเสียงของแรงบนัดาลใจ  พูดให้ได้ยินว่า : “ในไม่ช้าพวกเขาจะส่ายหัวต่อเจา้และพูดว่า ‘ส่ิงน้ีจะเกิดข้ึน

เม่ือไร?’  จงกล่าวว่า : ‘อาจจะใกลแ้ลว้’” (โกรอ่าน 17:51)  นยัของวจนะเพียงท่อนเดียวน้ีเพียงพอส าหรับ

ประชาชนทั้งหลายของโลก  หากพวกเขาไตร่ตรองดูในหวัใจของตน  
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พระผูเ้ป็นเจา้ผูท้รงกรุณา!  ชนชาติน้ีไดห้ลงไกลไปจากหนทางของพระผูเ้ป็นเจา้เพียงไหน!  แมว้่า

วนัแห่งการฟ้ืนคืนชีพเร่ิมต้นแล้วโดยการเปิดเผยพระธรรมของพระโมฮัมหมัด  แม้ว่าแสงสว่างและ

สัญลกัษณ์ของพระองคไ์ดห้อ้มลอ้มโลกและทุกส่ิงท่ีอยูใ่นโลก  กระนั้นชนชาติน้ีก็ยงัเยาะเยย้พระองค ์ ถวาย

ตวัให้กบัเทวรูปท่ีเหล่านกับวชในยุคนั้นนึกคิดเอาเองในความเพอ้ฝันท่ีเหลวไหลและไร้สาระของตน  และ

พรากตนเองจากแสงสว่างแห่งกรุณาธิคุณสวรรค์และการหลัง่ความปรานีของพระผูเ้ป็นเจา้  ใช่แลว้  แมลง

ปีกแข็งท่ีน่าเวทนาไม่มีทางไดก้ล่ินสุคนธรสแห่งความวิสุทธ์ิ  และคา้งคาวแห่งความมืดไม่มีทางเผชิญหน้า

กบัความอ าไพของดวงอาทิตย ์

ส่ิงทั้งหลายดงักล่าวไดเ้กิดข้ึนในยคุของพระศาสดาทุกองคข์องพระผูเ้ป็นเจา้  ดงัท่ีพระพระเยซูกล่าว

วา่ : “เจา้ตอ้งเกิดอีกคร้ัง” (จอห์น 3:7)  เช่นกนัพระองคท์รงกล่าววา่ : “มนุษยไ์ม่สามารถเขา้ไปในอาณาจกัร

ของพระผูเ้ป็นเจา้  เวน้แต่ว่าเขาจะเกิดจากน ้ าและพระวิญญาณ  ส่ิงท่ีเกิดจากเน้ือหนงัคือเน้ือหนงั  และส่ิงท่ี

เกิดจากพระวญิญาณคือวญิญาณ” (จอห์น 3:5-6)  ความหมายของวาทะเหล่าน้ีคือ  ในทุกยุคศาสนาใครก็ตามท่ี

เกิดจากพระวญิญาณและไดรั้บการกระตุน้ดว้ยลมหายใจของพระผูแ้สดงความวิสุทธ์ิ  แทจ้ริงแลว้เขาคือพวก

ท่ีไดบ้รรลุถึง “ชีวิต” และ “การฟ้ืนคืนชีพ”  และไดเ้ขา้ไปใน “สวรรค”์ แห่งความรักของพระผูเ้ป็นเจา้  และ

ใครก็ตามท่ีไม่ใช่พวกเขาถูกส่งไปสู่ “ความตาย” และ “การถูกพราก”  ไปสู่ “ไฟแห่งความไม่เช่ือ” และไปหา 

“ความพิโรธของพระผูเ้ป็นเจา้”  ในคมัภีร์และบนัทึกเหตุการณ์ทั้งหมด  ความตาย  ไฟ  ความตาบอด  การ

ขาดความเขา้ใจและการไดย้ิน  คือค าพิพากษาลงโทษบรรดาผูท่ี้ริมฝีปากของตนไม่ไดล้ิ้มถว้ยสวรรค์แห่ง

ความรู้ท่ีแท้จริง  และหัวใจของตนถูกพรากจากกรุณาธิคุณของพระวิญญาณบริสุทธ์ิในยุคของตน  ดงัท่ี

บนัทึกไวก่้อนน้ีวา่ : “หวัใจก็มีแต่พวกเขาหาไดเ้ขา้ใจ” (โกรอ่าน 7:178) 

ในอีกวรรคหน่ึงของกอสเปวลิขิตไวว้่า : และมาวนัหน่ึงบิดาของสาวกคนหน่ึงของพระเยซูตาย  

สาวกคนนั้นรายงานการตายของบิดาต่อพระเยซู  และขอลาไปฝังศพบิดา  คร้ันแลว้พระเยซูผูเ้ป็นสาระแห่ง

ความปล่อยวาง  ทรงตอบวา่ : “ขอใหค้นตายฝังคนตายของพวกเขา” (ลคุ 9:60)  

ท านองเดียวกนัประชาชนสองคนแห่งคูฟเฟ่ไปหาอิหม่ามอาลี  ซ่ึงเป็นผูบ้ญัชาการของผูท่ี้ซ่ือสัตย ์ 

คนหน่ึงเป็นเจา้ของบา้นหลงัหน่ึงและตอ้งการขายบา้นน้ี  อีกคนหน่ึงจะเป็นผูซ้ื้อ  ทั้งสองตกลงกนัว่าควร

เขียนสัญญาและท าการซ้ือขายโดยใหอิ้หม่ามอาลีทราบ  อิหม่ามอาลีผูอ้รรถาธิบายกฎของพระผูเ้ป็นเจา้กล่าว

ต่อผูค้ดัลอกวา่ : “จงเขียนวา่ : ‘คนตายคนหน่ึงไดซ้ื้อบา้นจากคนตายอีกคนหน่ึง  บา้นหลงัน้ีมีขอบเขตส่ีดา้น  

ดา้นหน่ึงเหยยีดไปถึงหลุมศพหิน  อีกดา้นหน่ึงเหยียดไปถึงห้องฝังศพ  ดา้นท่ีสามเหยียดไปถึงสิรัท  ดา้นท่ีส่ี

เหยยีดไปถึงสวรรคห์รือไม่ก็นรก’”  จงใคร่ครวญดูวา่  หากวญิญาณสองดวงน้ีไดรั้บการกระตุน้โดยเสียงแตร
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ร้องเรียกของอิหม่ามอาลี  หากทั้งสองข้ึนมาจากหลุมศพแห่งความหลงผิด  ทั้งสองยอ่มไม่ถูกวินิจฉยัวา่ตาย

อยา่งแน่นอน 

ในทุกยุคและทุกศตวรรษ  จุดประสงคข์องศาสนทูตทั้งหลายของพระผูเ้ป็นเจา้และบรรดาผูท่ี้พวก

เขาเลือกสรร  มิใช่อ่ืนใดนอกจากจะยืนยนันยัส าคญัทางจิตวิญญาณของพจน์ “ชีวิต”  “การฟ้ืนคืนชีพ” และ 

“การพิพากษา”  หากใครไตร่ตรองวาทะน้ีของอิหม่ามอาลีในหวัใจสักพกัหน่ึง  แน่นอนวา่เขาจะคน้พบความ

ลึกลบัทั้งหมดท่ีซ่อนอยู่ในพจน์ “หลุมศพ”  “หลุมศพหิน”  “สิรัท”  “สวรรค์” และ “นรก”  แต่โอ!  ช่าง

แปลกและน่าสงสารเพียงไร!  จงดูวา่  ประชาชนทั้งหมดถูกจองจ าอยูภ่ายในหลุมศพหินแห่งอตัตา  และถูก

ฝังอยูภ่ายใตก้น้บ้ึงแห่งกิเลสทางโลก!  หากเจา้ไดน้ ้าคา้งเพียงหยดเดียวจากธาราใสแห่งความรู้สวรรค ์ เจา้จะ

ตระหนกัเลยว่า  ชีวิตท่ีแทจ้ริงไม่ใช่ชีวิตของเน้ือหนัง  แต่เป็นชีวิตของวิญญาณ  เพราะชีวิตของเน้ือหนัง

เหมือนกนัทั้งมนุษยแ์ละสัตว ์ ทวาชีวิตของวิญญาณมีอยูแ่ต่ในผูท่ี้หวัใจบริสุทธ์ิ  ท่ีไดด่ื้มจากมหาสมุทรแห่ง

ความศรัทธาและกินผลไมแ้ห่งความมัน่ใจ  ชีวิตน้ีไม่รู้จกัตาย  และการด ารงอยู่น้ีสวมมงกุฏแห่งความเป็น

อมตะ  ดังท่ีกล่าวไวว้่า : “ผูท่ี้เป็นศาสนิกชนท่ีแท้จริงมีชีวิตอยู่ทั้ งในโลกน้ีและโลกหน้า”  หาก “ชีวิต” 

หมายถึงชีวติบนโลกน้ี  เป็นท่ีประจกัษว์า่ความตายจะตอ้งมาเอาไป 

ท านองคล้ายกนับนัทึกทั้งหลายของคมัภีร์ทั้งหมด  เป็นพยานต่อสัจธรรมท่ีสูงส่งน้ีและวจนะท่ี

ประเสริฐสุดน้ี  ยิง่ไปกวา่นั้นวจนะท่อนน้ีของคมัภีร์โกรอ่าน  ซ่ึงเปิดเผยไวเ้ก่ียวกบัฮมัเซห์ผูเ้ป็น “เจา้ชายของ

ผูส้ละชีวติทั้งหลาย” (สมญานามของลงุของพระโมฮัมหมดั) และอาบู จาห์ล  คือหลกัฐานท่ีเรืองรองและขอ้ยืนยนั

ท่ีแน่นอนของสัจธรรมของค าพดูของเรา : “คนตายท่ีเรากระตุน้และบญัญติัแสงสวา่งให้เดินในหมู่มนุษย ์ จะ

เป็นเหมือนกบัผูท่ี้ความเหมือนของตนอยูใ่นความมืดไดห้รือ  ซ่ึงเขาจะไม่ออกมาจากความมืดนั้น?” (โกรอ่าน 

6:122)  วจนะท่อนน้ีลงมาจากนภาแห่งพระประสงค์ดั้งเดิมในเวลาท่ีฮมัเซห์ไดรั้บการสวมเส้ือกัก๊แห่งความ

ศรัทธาแลว้  และอาบู จาห์ลไม่ผอ่นผนัการต่อตา้นและความไม่เช่ือของเขา  จากบ่อเกิดของอ านาจเบ็ดเสร็จ

และแหล่งก าเนิดของความวิสุทธ์ิอนันต์  มีการพิพากษาท่ีประสาทชีวิตนิรันดร์ให้แก่ฮมัเซห์  และส่งอาบู 

จาห์ลไปสู่โลกนัตร์  น้ีคือสัญญาณท่ีท าให้ไฟแห่งความไม่เช่ือเจิดจา้ดว้ยเปลวท่ีร้อนแรงท่ีสุดในหัวใจของ

พวกไม่มีศาสนา  และย ัว่ยพุวกเขาอยา่งเปิดเผยใหป้ฏิเสธสัจธรรมของพระองค ์ พวกเขาเรียกร้องเสียงดงัวา่ : 

“ฮมัเซห์ตายไปเม่ือไร?  เขาฟ้ืนข้ึนมาเม่ือไร?  ชีวิตดงักล่าวประสาทให้เขาเม่ือไร?”  เน่ืองดว้ยพวกเขาไม่

เขา้ใจนยัส าคญัของค าพูดท่ีประเสริฐเหล่าน้ี  ไม่แสวงหาความรู้แจง้จากบรรดาผูอ้รรถาธิบายศาสนาผูเ้ป็นท่ี

ยอมรับ  เพื่อวา่ค าพูดเหล่าน้ีจะพรมโควซาร์แห่งความรู้สวรรคใ์ห้แก่พวกเขา  ดงันั้นไฟแห่งความมาดร้ายจึง

ถูกจุดข้ึนในหมู่มนุษย ์
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เจา้ไดเ้ป็นพยานในปัจจุบนัว่า  แมว้่ามีความอ าไพอนัสว่างไสวของดวงอาทิตยแ์ห่งความรู้สวรรค ์ 

ประชาชนทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคนชั้นสูงหรือคนต ่าตอ้ย  ก็ได้ยึดถือแนวทางของบรรดาผูแ้สดงความเป็น

เจา้ชายแห่งความมืดท่ีน่าสมเพช  ประชาชนออ้นวอนพวกเขาอยู่ตลอดให้ช่วยอธิบายความละเอียดซับซ้อน

ของศาสนาของพวกเขา  และดว้ยไม่มีความรู้พวกเขาจึงให้ค  าตอบท่ีไม่สามารถท าให้ช่ือเสียงและเงินทอง

ของตนเสียหาย  เป็นท่ีประจกัษ์ว่า  ดวงวิญญาณเหล่าน้ีซ่ึงต ่าช้าและน่าเวทนาเหมือนแมลงปีกแข็ง  ไม่ได้

สัมผสัสายลมแห่งนิรันดรกาลท่ีอบอวลดว้ยชะมดเชียง  และไม่เคยเขา้ไปในเรซวานแห่งความปีติสวรรค ์ 

ดงันั้นพวกเขาจะโชยสุคนธรสแห่งความวิสุทธ์ิอนัไม่รู้ส้ินไปให้ผูอ่ื้นไดอ้ย่างไร?  ดงักล่าวคือแนวทางของ

พวกเขา  และดงักล่าวจะคงอยูต่ลอดไป  ผูท่ี้หนัมาหาพระองคแ์ละไม่ยอมรับบรรดาผูแ้สดงความเป็นซาตาน

เท่านั้น  ท่ีจะเขา้ถึงความรู้ของพระวจนะของพระผูเ้ป็นเจา้  ดงัน้ีพระผูเ้ป็นเจา้ไดย้ืนยนักฎของยุคแห่งการ

เปิดเผยพระธรรมของพระองคอี์กคร้ัง  และจารึกกฎน้ีดว้ยปากกาแห่งอานุภาพบนธรรมจารึกล้ีลบัท่ีซ่อนอยู่

ภายใตม้่านแห่งความรุ่งโรจน์สวรรค์  หากเจา้เอาใจใส่วจนะเหล่าน้ี  หากเจา้ไตร่ตรองความหมายตาม

ตวัอกัษรและความหมายซ่อนเร้นของวจนะเหล่าน้ี  เจา้จะเขา้ใจนยัส าคญัของปัญหาท่ีเขา้ใจยากทั้งหมด  ท่ีใน

ยคุน้ีไดก้ลายเป็นอุปสรรคท่ีเอาชนะไม่ไดท่ี้ขวางกั้นมนุษยไ์ม่ใหรู้้เก่ียวกบัวนัแห่งการพิพากษา  เม่ือนั้นเจา้จะ

ไม่มีปัญหามาท าให้เจา้ฉงนใจอีกต่อไป  เราขอหวงัวา่ถา้เป็นพระประสงคข์องพระผูเ้ป็นเจา้  เจา้จะไม่กลบั

จากชายฝ่ังมหาสมุทรแห่งความปรานีสวรรคอ์ยา่งขาดแคลนและกระหาย  หรือกลบัมาอยา่งขดัสนจากท่ีคุม้

ภยัอนัไม่รู้ส้ินท่ีหวัใจของเจา้ปรารถนา  บดัน้ีขอดูวา่การแสวงหาและความอุตสาหะของเจา้จะบรรลุส่ิงใด 

ขอกลบัมาต่อ : จุดประสงคข์องเราในการอธิบายสัจธรรมเหล่าน้ีคือ  เพื่อจะสาธิตอธิปไตยของพระผู ้

เป็นกษตัริยข์องกษตัริยท์ ั้งหลาย  จงเป็นธรรม : อธิปไตยน้ีซ่ึงโดยการเอ่ยพระวจนะเดียว  ไดแ้สดงอิทธิพล

แทรกซอน  อ านาจเหนือกว่า  และราชศักดาท่ีน่าเกรงขามดังกล่าว  อธิปไตยน้ีเหนือกว่า  หรืออ านาจ

ปกครองทางโลกของกษตัริยเ์หล่าน้ีบนพิภพเหนือกวา่?  กษตัริยเ์หล่าน้ีแมจ้ะห่วงใยขา้แผน่ดินและช่วยเหลือ

คนยากไร้  ก็วางใจไดแ้ค่ความภกัดีชัว่แล่นท่ีแสดงออกภายนอก  ส่วนในหวัใจของมนุษยก์ษตัริยเ์หล่าน้ีหาได้

บนัดาลใจใหเ้กิดเสน่หาหรือความเคารพ  อธิปไตยน้ีโดยอานุภาพของวจนะเดียว  ไม่ไดก้  าราบ  กระตุน้และ

เพิ่มชีวติชีวาใหโ้ลกทั้งหมดหรือ?  อะไรกนั!  ธุลีท่ีต ่าตอ้ยสามารถเทียบกบัพระผูเ้ป็นพระผูเ้ป็นนายของนาย

ทั้งหลายไดห้รือ?  ล้ินใดหรือกลา้เอ่ยถึงความไพศาลของความแตกต่างระหวา่งทั้งสอง?  ไม่เพียงเท่านั้น  การ

เปรียบเทียบทั้งหมดเปรียบไม่ไดก้บัท่ีคุม้ภยัอนัศกัด์ิสิทธ์ิแห่งอธิปไตยของพระองค ์ หากมนุษยใ์คร่ครวญดู  

เขาจะสังเกตเห็นอยา่งแน่นอนวา่  แมค้นรับใช ้ณ ธรณีประตูของพระองคก์็ปกครองสรรพส่ิงทั้งปวง!  ส่ิงน้ีมี

ใหเ้ห็นมาแลว้  และจะถูกแสดงให้เห็นชดัในอนาคต 
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น้ีคือเพียงความหมายหน่ึงของอธิปไตยทางธรรมท่ีเราได้อธิบายไวต้ามความสามารถและความ

เปิดรับของประชาชน  เพราะพระองค ์ พระผูท้รงขบัเคล่ือนทุกชีวติ  พระพกัตร์ผูเ้ป็นท่ีสดุดีน้ี  คือบ่อเกิดของ

อานุภาพท่ีพระผูถู้กประทุษร้ายน้ีไม่สามารถเปิดเผย  และประชาชนท่ีไม่คู่ควรน้ีไม่สามารถเขา้ใจ  พระองค์

ทรงความประเสริฐยิ่งเหนือส่ิงท่ีมนุษยส์รรเสริญอธิปไตยของพระองค ์ พระองค์เป็นท่ีสดุดีเหนือกว่าส่ิงท่ี

พวกเขาอา้งถึงพระองค!์ 

และบดัน้ีจงไตร่ตรองส่ิงน้ีในหวัใจของเจา้ : หากอธิปไตยหมายถึงอธิปไตยและอ านาจปกครองทาง

โลก  หากอธิปไตยแสดงนยัถึงการท าให้ประชาชนและวงศ์ตระกูลทั้งหมดของโลกอยูใ่นการควบคุม  และ

แสดงความภกัดีภายนอก  ซ่ึงดงัน้ีแลว้บรรดาผูเ้ป็นท่ีรักของพระองค์จะไดรั้บการเชิดชูและมีชีวิตอยู่อย่าง

สงบสุข  ศตัรูทั้ งหลายของพระองค์จะตกต ่าและถูกทรมาน  รูปแบบของอธิปไตยน้ีย่อมไม่ใช่ความจริง

เก่ียวกบัพระผูเ้ป็นเจา้เอง  พระผูเ้ป็นบ่อเกิดของอ านาจปกครองทั้งปวง  ซ่ึงทุกส่ิงให้การยืนยนัราชศกัดาและ

อานุภาพของพระองค์  เพราะเจา้ไม่ไดเ้ป็นพยานหรือว่า  มนุษยชาติโดยรวมตกอยู่ภายใตอิ้ทธิพลของศตัรู

ทั้งหลายของพระองคอ์ยา่งไร?  พวกเขาทั้งหมดไม่ไดห้นัหนีไปจากหนทางแห่งความยินดีของพระองคห์รือ?  

พวกเขาไม่ได้ท  าส่ิงท่ีพระองค์ห้ามหรือ  และท าส่ิงท่ีพระองค์บญัชาหรือเปล่า  หรือถึงกบัไม่ยอมรับและ

ต่อตา้นส่ิงท่ีพระองคบ์ญัชา?  มิตรสหายของพระองค์ไม่เคยเป็นเหยื่อของการใช้อ านาจบาตรใหญ่ของศตัรู

ของพระองคห์รือ?  ส่ิงทั้งหมดเหล่าน้ีชดัเจนยิง่กวา่ความอ าไพของดวงอาทิตยเ์ท่ียงวนั 

ดูกร  ผูแ้สวงหาท่ีตั้งขอ้สงสัย  ดงันั้นจงรู้ไวว้า่อธิปไตยทางโลก  ไม่มีและจะไม่มีวนัมีค่าในสายตา

ของพระผูเ้ป็นเจา้และบรรดาผูท่ี้พระองคเ์ลือกสรร  ยิง่ไปกวา่นั้นหากอ านาจเหนือกวา่และอ านาจปกครองถูก

ตีความหมายถึงความเป็นใหญ่และอานุภาพทางโลก  จะเป็นไปไม่ไดเ้พียงไรส าหรับเจา้ท่ีจะอธิบายวจนะ

เหล่าน้ี : “และแทจ้ริงแลว้กองทพัของเราจะพิชิต” (โกรอ่าน 37:173)  “พวกเขาอยากจะดบัแสงสวา่งของพระผู ้

เป็นเจา้ดว้ยปากของพวกเขา : แต่พระผูเ้ป็นเจา้ประสงคจ์ะท าให้แสงสวา่งของพระองคเ์จิดจา้แมว้า่พวกไม่มี

ศาสนาจะรังเกียจแสงนั้น” (โกรอ่าน 9:33)  “พระองค์คือพระผูท้รงความเด่นเหนือทุกส่ิง” (โกรอ่าน 11:18)  

ท  านองคลา้ยกนัคมัภีร์โกรอ่านเกือบทั้งหมดใหก้ารยนืยนัสัจธรรมน้ี 

หากการโดเ้ถียงท่ีเหลวไหลของดวงวิญญาณท่ีโง่เง่าและน่ารังเกียจเหล่าน้ีเป็นความจริง  พวกเขาจะ

ไม่มีทางเลือกอ่ืนนอกจากปฏิเสธวาทะท่ีวสุิทธ์ิและค าพาดพิงสวรรคเ์หล่าน้ี  เพราะไม่มีนกัรบคนใดบนโลกท่ี

เป็นเลิศและอยูใ่กลพ้ระผูเ้ป็นเจา้กวา่อิหม่ามฮุสเซน บุตรของอิหม่ามอาลี  ผูไ้ม่มีท่ีเสมอและไม่มีเปรียบปาน  

“ในโลกไม่มีใครเท่าเทียมหรือเทียบไดก้บัเขา”  กระนั้นเจา้ตอ้งไดย้ินวา่อะไรบงัเกิดข้ึนกบัเขา  “ค าสาปของ

พระผูเ้ป็นเจา้อยูบ่นหวัของประชาชนท่ีใชอ้  านาจบาตรใหญ่!” (โกรอ่าน 11:18) 
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หากวจนะ “และแทจ้ริงแลว้กองทพัของเราจะพิชิต” ถูกตีความตามตวัอกัษร  เป็นท่ีประจกัษว์่าการ

ตีความน้ีไม่เก่ียวกบับรรดาผูท่ี้พระผูเ้ป็นเจา้เลือกสรรและกองทพัของพระองค ์ เน่ืองดว้ยอิหม่ามฮุสเซนซ่ึง

วีรกรรมของเขาเป็นท่ีเห็นชดัประดุจดวงอาทิตย์  ถูกบดขยี้และปราชยั  และในท่ีสุดด่ืมถว้ยน ้ าแห่งการสละ

ชีวิตในกาบิลา  ดินแดนแห่งทฟั  ท านองคลา้ยกนัวจนะศกัด์ิสิทธ์ิ “พวกเขาอยากจะดบัแสงสว่างของพระผู ้

เป็นเจา้ดว้ยปากของพวกเขา : แต่พระผูเ้ป็นเจา้ประสงคจ์ะท าให้แสงสวา่งของพระองคเ์จิดจา้แมว้า่พวกไม่มี

ศาสนาจะรังเกียจแสงนั้น”  หากตีความวจนะท่อนน้ีตามตวัอกัษรก็จะไม่ตรงกบัความจริง  เพราะในทุกยุคดู

จากภายนอกแลว้  แสงสว่างของพระผูเ้ป็นเจา้ถูกดบัโดยประชาชนทั้งหลายของโลก  และตะเกียงทั้งหลาย

ของพระผูเ้ป็นเจา้ถูกดบัโดยพวกเขา  เช่นนั้นแล้วจะอธิบายอ านาจเหนือกว่าของอธิปไตยของพระผูเ้ป็น

ตะเกียงเหล่าน้ีไดอ้ยา่งไร?  อานุภาพของพระประสงคข์องพระผูเ้ป็นเจา้ท่ีจะ “ท าให้แสงสว่างของพระองค์

เจิดจา้” จะหมายความวา่อะไร?  ดงัท่ีเห็นแลว้วา่ความเกลียดชงัของพวกไม่มีศาสนานั้นร้ายกาจยิ่ง  จนไม่มี

ดวงอาทิตยแ์ห่งธรรมเหล่าน้ีองคใ์ดเคยพบสถานท่ีก าบงั  หรือไดด่ื้มถว้ยน ้ าแห่งความสงบ   ดวงอาทิตยแ์ห่ง

ธรรมเหล่าน้ีถูกกดข่ีอย่างหนัก  จนคนท่ีต ่าท่ีสุดก็ท าร้ายพระผูเ้ป็นสาระแห่งชีวิตเหล่าน้ีได้ตามใจชอบ  

ประชาชนไดส้ังเกตและวดัความทุกขท์รมานเหล่าน้ีแลว้  ดงันั้นพวกเขาจะสามารถเขา้ใจและอรรถาธิบาย

วจนะเหล่าน้ีของพระผูเ้ป็นเจา้  วจนะแห่งความรุ่งโรจน์อนนัตท์่อนเหล่าน้ีไดอ้ยา่งไร? 

แต่จุดประสงค์ของวจนะท่อนเหล่าน้ีไม่ใช่ส่ิงท่ีพวกเขานึกคิด  ไม่เพียงเท่านั้น  พจน์ “อ านาจ

เหนือกว่า”  “อานุภาพ” และ “อ านาจ” แสดงนัยถึงสถานะและความหมายท่ีต่างจากน้ีโดยส้ินเชิง  

ตวัอยา่งเช่น  จงพิจารณาดูอานุภาพแทรกซอนของหยดเลือดเหล่านั้นของอิหม่ามฮุสเซนท่ีพรมลงบนแผน่ดิน  

โดยความศกัด์ิสิทธ์ิและอานุภาพของเลือดน้ี  ธุลีนั้นมีอ านาจเหนือกว่าและอิทธิพลอะไรต่อร่างกายและ

วิญญาณของมนุษยท์ั้งหลาย!  ถึงขนาดท่ีวา่ผูท่ี้แสวงหาการหายจากความเจ็บป่วย  ไดรั้บการรักษาโดยการ

สัมผสักบัธุลีของพื้นดินศกัด์ิสิทธ์ินั้น  และใครก็ตามท่ีปรารถนาจะคุม้ครองทรัพยสิ์นของตน  ได้เอาดิน

ศกัด์ิสิทธ์ินั้นมาเก็บไวใ้นบา้นเล็กน้อยดว้ยความเขา้ใจและความศรัทธาท่ีไพบูลย์  และปกป้องทรัพยส์มบติั

ของตน  เหล่าน้ีคืออานุภาพของเลือดน้ีท่ีปรากฏใหเ้ห็นภายนอก  และหากเราจะเล่าคุณท่ีซ่อนเร้นของเลือดน้ี  

พวกเขาจะพูดอย่างแน่นอนวา่ : “แทจ้ริงแลว้เขาถีอว่าธุลีเป็นพระผูเ้ป็นนายของนายทั้งหลาย  และไดล้ะทิ้ง

ศาสนาของพระผูเ้ป็นเจา้โดยส้ินเชิง” 

ยิง่ไปกวา่นั้นจงระลึกถึงสภาพแวดลอ้มท่ีน่าอดสูของการสละชีวิตของอิหม่ามฮุสเซน  จงใคร่ครวญ

ดูความเดียวดายของเขา  ดูภายนอกแลว้ไม่พบใครท่ีจะช่วยเขา  อุม้ร่างของเขาไปฝังอยา่งไร  และกระนั้นจงดู

ในยุคน้ีว่า  ผูค้นมากมายเพียงไรจากสุดมุมทั้งหลายของโลก  สวมชุดแสวงบุญมาแสวงหาบริเวณท่ีเขาสละ
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ชีวติ  เพื่อจะไดว้างศีรษะบนธรณีประตูของสถูปของเขา!  ดงักล่าวคืออ านาจเหนือกวา่และอานุภาพของพระ

ผูเ้ป็นเจา้!  ดงักล่าวคือความรุ่งโรจน์ของอ านาจปกครองและราชศกัดาของพระองค!์ 

อย่าคิดว่าเพราะว่าส่ิงเหล่าน้ีเกิดข้ึนหลงัจากการสละชีวิตของอิหม่ามฮุสเซน  ดงันั้นความรุ่งโรจน์

ทั้งหมดน้ีไม่มีประโยชน์ส าหรับเขา  เพราะวิญญาณท่ีวิสุทธ์ิดวงน้ีเป็นอมตะ  ด าเนินชีวิตของพระผูเ้ป็นเจา้  

และอาศยัอยูใ่นสถานท่ีวิเวกแห่งความรุ่งโรจน์บนซัดเดร่ยแ์ห่งการกลบัมาอยูร่่วมกนับนสวรรค ์ พระผูเ้ป็น

สาระแห่งชีวติเหล่าน้ีคือตวัอยา่งท่ีเรืองรองของการเสียสละ  พวกเขาไดส้ละและจะยงัคงสละชีวิต  ทรัพยสิ์น  

วิญญาณ  ดวงจิต  และทุกส่ิงของตนต่อไปในหนทางของพระผูเ้ป็นท่ีรักยิ่ง  พวกเขาเป็นพยาน  ไม่มีสถานะ

ใดไม่ว่าจะประเสริฐเพียงไร  น่าหวงแหนมากกวา่น้ี  เพราะคนรักทั้งหลายไม่มีความปรารถนาใดนอกจาก

ความยนิดีของพระผูเ้ป็นท่ีรักยิง่  และไม่มีจุดมุ่งหมายใดเวน้แต่การกลบัไปอยูร่่วมกบัพระองค ์ 

หากเราปรารถนาจะแยม้ความลึกลบัทั้งหลายของการสละชีวิตของอิหม่ามฮุสเซน  และเปิดเผยผล

ของการสละชีวิตน้ีต่อเจา้  หนา้กระดาษเหล่าน้ีไม่มีทางพอท่ีจะบรรจุความหมายไดห้มด  เราหวงัวา่ถา้เป็น

พระประสงค์ของพระผูเ้ป็นเจา้  สายลมแห่งความปรานีจะพดัพา  และวสันตฤดูทางธรรมจะสวมเส้ือคลุม

แห่งชีวิตใหม่ให้แก่ตน้ไมแ้ห่งชีวิต  เพื่อวา่เราจะคน้พบความลึกลบัทั้งหลายของอจัฉริยภาพสวรรค ์ และไม่

ข้ึนกบัความรู้เก่ียวกบัทุกส่ิงโดยการบริบาลของพระองค ์ เรายงัไม่เห็นใครนอกจากดวงวิญญาณจ านวนหยิบ

มือท่ีขดัสนช่ือเสียง  ท่ีบรรลุถึงสถานะน้ี  ขอให้อนาคตเปิดเผยส่ิงท่ีการพิพากษาของพระผูเ้ป็นเจา้จะตดัสิน  

และวิหารแห่งประกาศิตของพระองค์จะเปิดเผย  ดงัน้ีเราเล่าความมหัศจรรยข์องศาสนาของพระผูเ้ป็นเจา้

ให้แก่เจา้  และบรรเลงท านองเพลงสวรรค์เขา้ไปในหูของเจา้  เพื่อว่าเจา้จะบรรลุถึงสถานะแห่งความรู้ท่ี

แทจ้ริง  และไดท้านผลไมข้องสถานะน้ี  ดงันั้นเจา้จงรู้ไวเ้ป็นท่ีแน่นอนวา่  ดวงอาทิตยแ์ห่งราชศกัดาสวรรค์

เหล่าน้ีแมท่ี้อาศยัของพวกเขาจะอยูก่บัธุลี  แต่ท่ีพกัท่ีแทจ้ริงของพวกเขาคือท่ีประทบัแห่งความรุ่งโรจน์ใน

อาณาจกัรเบ้ืองบน  แมว้่าไร้ส้ินทรัพยส์มบติัทางโลก  พวกเขาก็เหินอยู่ในอาณาจกัรแห่งความร ่ ารวยท่ีวดั

ไม่ได ้ และขณะท่ีถูกทดสอบอย่างเจ็บปวดในก ามือของศตัรู  พวกเขาก็ประทบัอยูบ่นมือขวาแห่งอานุภาพ

และอธิปไตยสวรรค ์ ท่ามกลางความมืดแห่งความตกต ่าของพวกเขา  ก็มีแสงสวา่งแห่งความรุ่งโรจน์ท่ีไม่รู้

เลือนส่องมายงัพวกเขา  และสัญลกัษณ์แห่งอธิปไตยท่ีเอาชนะไม่ไดห้ลัง่มายงัความช่วยตวัเองไม่ไดข้องพวก

เขา 

ดงัน้ีพระเยซูบุตรของแมร่ี  วนัหน่ึงขณะนัง่อยู่และกล่าวเป็นท านองของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ  ทรง

เอ่ยวาทะเหล่าน้ี : “ดูกร  ประชาชน!  อาหารของเราคือหญา้ในทุ่งท่ีเราใชร้ะงบัความหิว  เตียงของเราคือธุลี  

ตะเกียงของเราตอนกลางคืนคือแสงจนัทร์  และมา้ของเราคือเทา้ของเราเอง  จงมองดูว่าใครบนพิภพหรือท่ี

ร ่ ารวยกวา่เรา?  ความชอบธรรมของพระผูเ้ป็นเจา้เป็นพยาน!  ทรัพยส์มบติัเป็นพนัๆ รายลอ้มความยากจนน้ี  
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และอาณาจกัรแห่งความรุ่งโรจน์มากมายปรารถนาความตกต ่าน้ี!  หากเจา้เขา้ถึงหยดเดียวของมหาสมุทรแห่ง

ความหมายซ่อนเร้นของวาทะเหล่าน้ี  เจา้จะละทิ้งโลกและทุกส่ิงท่ีอยูใ่นโลกแน่นอน  และจะเผาผลาญตวัเจา้

เองในเปลวไฟท่ีไม่รู้ดบัประดุจนกฟีนิกซ์ 

ท านองเดียวกนัเป็นท่ีเล่ากนัวา่  วนัหน่ึงสหายคนหน่ึงบ่นเก่ียวกบัความยากจนของตนเองต่ออิหม่าม

ซาเดค  คร้ันแลว้อิหม่ามซาเดคผูเ้ป็นความงามอมตะตอบวา่ : “แทจ้ริงแลว้เจา้ร ่ ารวยและไดด่ื้มน ้ าแห่งความ

มัง่คัง่”  ดวงวิญญาณท่ีเดือดร้อนดว้ยความยากจนน้ีฉงนต่อวาทะท่ีเอ่ยโดยใบหนา้ท่ีเรืองรองน้ีและกล่าววา่ : 

“ความร ่ ารวยของขา้พเจา้อยูท่ี่ไหน  ขา้พเจา้ไม่มีแมแ้ต่เหรียญเดียว?”  คร้ันแลว้อิหม่ามซาเดคให้ขอ้สังเกตวา่ : 

“เจา้ไม่มีความรักของเราหรือ?”  เขาตอบว่า : “ใช่แลว้  ขา้พเจา้มีความรักของท่าน  ขา้แต่ท่านผูเ้ป็นเช้ือสาย

ของศาสนทูตของพระผูเ้ป็นเจา้!”  และอิหม่ามซาเดคถามเขาวา่ : เจา้จะแลกความรักน้ีกบัหน่ึงพนัดินาหรือ?”  

เขาตอบว่า : “ไม่เลย  ขา้พเจา้จะไม่มีวนัแลกแมจ้ะให้โลกและทั้งหมดท่ีอยู่ในโลกแก่ขา้พเจา้!”  จากนั้น

อิหม่ามซาเดคกล่าววา่ : “ผูท่ี้มีทรัพยส์มบติัดงักล่าวจะถูกเรียกวา่จนไดอ้ยา่งไร?” 

ความยากจนน้ีและความร ่ ารวยเหล่าน้ี  ความตกต ่าและความรุ่งโรจน์น้ี  อ านาจปกครองน้ี  อานุภาพ

และท่ีคลา้ยกนั  ท่ีดวงตาและหัวใจของดวงวิญญาณท่ีทะนงและโง่เง่าเหล่าน้ีมุ่งหวงั  ลว้นเลือนหายไปเป็น

ศูนยภาพโดยส้ินเชิงในราชส านกันั้น!  ดงัท่ีพระองค์ทรงกล่าวว่า : “ดูกร  มนุษยท์ั้งหลาย!  เจา้เป็นยาจกท่ี

ตอ้งอาศยัพระผูเ้ป็นเจา้  แต่พระผูเ้ป็นเจา้คือผูร้ ่ ารวย  พระผูท้รงเพียงพอในตวัเอง” (โกรอ่าน 35:15)  ดงันั้น 

“ความร ่ ารวย” หมายถึงการไม่ข้ึนกบัส่ิงใดนอกจากพระผูเ้ป็นเจา้  และ “ความยากจน” หมายถึงการไม่มีส่ิงท่ี

เป็นของพระผูเ้ป็นเจา้ 

ท านองคลา้ยกนัจงระลึกถึงวนัท่ีชาวยวิมาลอ้มพระเยซูบุตรของแม่ร่ี  และกดดนัพระองคใ์ห้สารภาพ

วา่อา้งตนเป็นพระเมไซยะและศาสนทูตของพระผูเ้ป็นเจา้  เพื่อว่าพวกเขาจะประกาศว่าพระองค์เป็นผูไ้ม่มี

ศาสนา  และตดัสินประหารชีวิตพระองค ์ จากนั้นพวกเขาน าตวัพระองค ์ พระผูเ้ป็นดวงตะวนับนนภาแห่ง

การเปิดเผยพระธรรมสวรรค ์ ไปหาไพเลทและคายาฟาสซ่ึงเป็นนกับวชชั้นน าของยุคนั้น  พระระดบัหวัหนา้

มาชุมนุมกนัในวงั  และประชาชนจ านวนมากเช่นกนัมาชุมนุมกนัเพื่อจะเป็นพยานต่อความทุกขท์รมานของ

พระองค ์ เยาะเยย้และท าให้พระองค์บาดเจ็บ  แมว้า่พวกเขาย  ้าถามพระองค์โดยหวงัว่าพระองคจ์ะสารภาพ

การอา้งตน  กระนั้นพระเยซูเงียบและไม่พูด  ในท่ีสุดผูท่ี้ถูกค าสาปของพระผูเ้ป็นเจา้ลุกข้ึนเขา้ไปหาพระเยซู  

ใหพ้ระองคก์ล่าวค าสัตยส์าบานวา่ “เจา้ไม่ไดอ้า้งตนเป็นพระเมไซยะของพระผูเ้ป็นเจา้หรือ?  เจา้ไม่ไดก้ล่าว

ว่า ‘เราคือกษตัริยข์องกษตัริยท์ ั้งหลาย  วาทะของเราคือวาทะของพระผูเ้ป็นเจา้  และเราคือผูล้ะเมิดวนัซา

บาท’ หรอกหรือ?”  คร้ันแลว้พระเยซูเงยศีรษะข้ึนและกล่าววา่ : “เจา้มองไม่เห็นบุตรแห่งมนุษยน์ัง่อยูบ่นมือ

ขวาแห่งอานุภาพและอ านาจหรือ?”  เหล่าน้ีคือวาทะของพระองค์  และกระนั้นจงพิจารณาดูว่า  ดูภายนอก
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แลว้พระองค์ใม่มีอานุภาพอะไรเลยเวน้แต่อานุภาพภายในท่ีเป็นของพระผูเ้ป็นเจา้  ซ่ึงห้อมลอ้มทุกคนท่ีอยู่

ในสวรรค์และบนโลก  เราจะเล่าเร่ืองทุกส่ิงท่ีบงัเกิดกบัพระองค์หลังจากท่ีพระองค์เอ่ยวาทะเหล่าน้ีได้

อยา่งไร?  เราจะพรรณนาพฤติกรรมท่ีชัว่ร้ายของพวกเขาท่ีกระท าต่อพระองคอ์ยา่งไร?  สุดทา้ยแลว้พวกเขา

ถมความทุกขท์รมานใส่บนตวัตนท่ีวสุิทธ์ิของพระองค ์ จนพระองคบิ์นข้ึนไปสู่สวรรคท่ี์ส่ี 

เป็นท่ีบนัทึกไวเ้ช่นกนัในกอสเปวโดยลุคว่า  วนัหน่ึงพระเยซูเดินผ่านชาวยิวคนหน่ึงท่ีป่วยเป็น

อมัพาตและนอนอยูบ่นท่ีนอน  เม่ือชาวยวิผูน้ี้เห็นพระองค ์ เขารู้วา่พระองคคื์อใครและร้องขอความช่วยเหลือ

จากพระองค ์ พระเยซูกล่าวต่อเขาวา่ : “จงลุกข้ึนจากเตียงของเจา้  บาปของเจา้ไดรั้บการอภยั”  ชาวยิวจ านวน

หน่ึงท่ียืนอยู่ท่ีนั่นคดัคา้นว่า : “ใครสามารถให้อภยับาปได้นอกจากพระผูเ้ป็นเจา้เท่านั้น?”  พระองค์อ่าน

ความคิดของพวกเขาออกทนัที  พระเยซูทรงตอบพวกเขาว่า : “เป็นเร่ืองง่ายกว่าท่ีจะพูดกบัผูท่ี้ป่วยเป็น

อมัพาตว่า  จงลุกข้ึน  เก็บเตียงของเจา้และเดิน  หรือพูดว่าบาปของเจา้ไดรั้บการอภยั?” (ลุค 5:18-26)  น้ีคือ

อธิปไตยท่ีแทจ้ริง  และคืออานุภาพของบรรดาผูท่ี้พระผูเ้ป็นเจา้เลือกสรร!  ส่ิงทั้งหมดเหล่าน้ีท่ีเรากล่าวซ ้ าๆ  

และรายละเอียดทั้งหลายท่ีเราคดัมาจากแหล่งต่างๆ มากมาย  ไม่มีจุดประสงค์อ่ืนใดนอกจากจะช่วยให้เจา้

เขา้ใจความหมายของค าพาดพิงต่างๆ ในวาทะของบรรดาผูท่ี้พระผูเ้ป็นเจา้เลือกสรร  เพื่อวา่บางวาทะเหล่าน้ี

จะไม่ท าใหเ้ทา้ของเจา้สั่นหรือหวัใจของเจา้ตระหนก 

ดงัน้ีเราจะไดก้า้วมัน่ไปบนหนทางแห่งความมัน่ใจ  เพื่อวา่สายลมท่ีพดัมาจากทุ่งหญา้แห่งความยินดี

ของพระผูเ้ป็นเจา้  จะโชยสุคนธรสแห่งการเป็นท่ียอมรับของสวรรค์มายงัเรา  และพาให้เราผูซ่ึ้งจะตอ้งตาย

และหายไป  ไปถึงอาณาจกัรแห่งความรุ่งโรจน์อนนัต ์ เม่ือนั้นเจา้จะเขา้ใจความหมายซ่อนเร้นของอธิปไตย

และท่ีคลา้ยกนัท่ีพูดไวใ้นค าสอนและคมัภีร์ต่างๆ  ยิ่งไปกว่านั้นเป็นท่ีประจกัษแ์ละทราบต่อเจา้แลว้ว่า  ส่ิง

ต่างๆ ท่ีชาวยวิและคริสเตียนยดึถือ  และการหาเร่ืองท่ีพวกเขาถมใส่ความงามของพระโมฮมัหมดั  ส่ิงเดียวกนั

เหล่าน้ีเป็นท่ีสนบัสนุนในยคุน้ีโดยประชาชนแห่งคมัภีร์โกรอ่าน  และเห็นไดจ้ากการประณาม “จุดปฐมของ

คมัภีร์บายนั” ของพวกเขา  ขอให้ดวงวิญญาณของทุกคนท่ีอาศยัอยูใ่นอาณาจกัรแห่งการเปิดเผยพระธรรม

สวรรค์เป็นพลีแด่พระองค์!  จงมองดูความเบาปัญญาของพวกเขา : พวกเขาเอ่ยถ้อยค าเดียวกนัท่ีเอ่ยโดย

ชาวยวิในอดีต  และหารู้ไม่!  วจนะเก่ียวกบัพวกเขาถูกตอ้งและเป็นจริงเพียงไร : “ปล่อยให้พวกเขาสนุกกบั

การหาเร่ือง!” (โกรอ่าน 6:91)  “ดูกร  พระโมฮมัหมดั!  ขณะท่ีเจา้มีชีวิต  พวกเขาคลัง่ดว้ยความเพอ้ฝันอนัไร้

สาระ” (โกรอ่าน 15:72)  

เม่ือพระผูท่ี้มองไม่เห็น  พระผูเ้ป็นนิรันดร์  พระผูเ้ป็นสาระสวรรค์  บนัดาลให้ดวงตะวนัแห่งพระ

โมฮมัหมดัรุ่งข้ึนมาบนขอบฟ้าแห่งความรู้  ส่ิงหน่ึงท่ีเหล่านกับวชยิวน ามาหาเร่ืองพระองคคื์อ  หลงัจากพระ

โมเสสไม่ควรมีศาสนทูตถูกส่งมาจากพระผูเ้ป็นเจา้  ใช่แลว้  มีการกล่าวไวใ้นคมัภีร์ทั้งหลายเก่ียวกบัดวง
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วิญญาณหน่ึงท่ีจะต้องถูกแสดงให้เห็นชัด  ผู ้ซ่ึงจะท าให้ศาสนาของพระโมเสสก้าวหน้าและส่งเสริม

ประโยชน์ของประชาชนของพระองค ์ เพื่อวา่กฎของยุคศาสนาของพระโมเสสจะห้อมลอ้มทั้งพิภพ  ดงัน้ีใน

คมัภีร์ของกษตัริยแ์ห่งความรุ่งโรจน์อนนัต์  พระองคไ์ดก้ล่าวถึงถอ้ยค าท่ีเอ่ยโดยบรรดาผูท่ี้ร่อนเร่ไปในหุบ

เขาแห่งความห่างไกลและความหลงผิด : “ชาวยิวกล่าววา่ ‘มือของพระผูเ้ป็นเจา้ถูกล่ามโซ่’  มือของพวกเขา

เองถูกล่ามโซ่!  และพวกเขาถูกสาปส าหรับส่ิงท่ีไดพู้ดไป  ไม่เลย  มือทั้งสองของพระองคเ์หยียดออก!” (โก

รอ่าน 5:64)  “มือของพระผูเ้ป็นเจา้อยูเ่หนือมือของพวกเขา” (โกรอ่าน 48:10) 

แม้ว่าบรรดาผูเ้ช่ียวชาญในคมัภีร์โกรอ่านได้เล่าสภาพแวดล้อมของการเปิดเผยวจนะท่อนน้ีใน

ลกัษณะแตกต่างกนัมากมาย  กระนั้นเจา้ควรพยายามเขา้ใจจุดประสงคข์องวจนะท่อนน้ี  พระองคท์รงกล่าว

ว่า : ส่ิงท่ีชาวยิวนึกคิดนั้นผิดอย่างไร?  มือของพระผูเ้ป็นกษตัริยใ์นความจริง  พระผูท้รงบนัดาลให้พระ

พกัตร์ของพระโมเสสถูกแสดงให้เห็นชดั  และประทานเส้ือคลุมแห่งความเป็นศาสนทูตให้แก่พระโมเสส  

มือของพระผูท่ี้เป็นเช่นน้ีถูกล่ามโซ่และตีตรวนไดอ้ยา่งไร?  เป็นท่ีนึกคิดไดอ้ยา่งไรวา่พระองคไ์ม่สามารถชู

ธรรมทูตอีกองคห์น่ึงข้ึนมาหลงัจากพระโมเสส?  จงมองดูความเหลวไหลของค าพูดของพวกเขา : ค าพูด

ดงักล่าวได้หลงไปจากหนทางแห่งความรู้และความเขา้ใจไกลเพียงไหน!  จงสังเกตดูในยุคน้ีเช่นกันว่า  

ประชาชนทั้งหมดเหล่าน้ีไดส้าละวนอยูก่บัความเหลวไหลท่ีโง่เง่าดงักล่าวอยา่งไร  เป็นเวลากว่าหน่ึงพนัปี

พวกเขาได้สวดวจนะท่อนน้ี  และประกาศค าต าหนิชาวยิวโดยไม่ตั้งใจ  หารู้ไม่ว่าพวกเขาเองก็ก าลงัพูด

ความรู้สึกนึกคิดและความเช่ือของประชาชนชาวยิวอย่างเปิดเผยและเป็นการส่วนตวั!  แน่นอนวา่เจา้ทราบ

การโตแ้ยง้ท่ีเหลวไหลของพวกเขาว่า  การเปิดเผยพระธรรมทั้งหมดส้ินสุดแล้ว  อานนแห่งความปรานี

สวรรคถู์กปิดแลว้  จะไม่มีดวงอาทิตยข้ึ์นมาจากอรุโณทยัแห่งความวสุิทธ์ิอนนัตอี์ก  มหาสมุทรแห่งความอารี

นิรันดร์หยุดน่ิงแลว้ตลอดกาล  และจากวิหารแห่งความรุ่งโรจน์บรมโบราณจะไม่มีการแสดงธรรมทูตของ

พระผูเ้ป็นเจา้ให้เห็นชดัอีกต่อไป  ดงักล่าวคือระดบัความเขา้ใจของประชาชนท่ีจิตใจคบัแคบและน่ารังเกียจ

เหล่าน้ี  ประชาชนเหล่าน้ีนึกคิดวา่  การหลัง่ไหลกรุณาธิคุณท่ีห้อมลอ้มทุกส่ิงและความปรานีท่ีเหลือลน้ของ

พระผูเ้ป็นเจา้  ซ่ึงไม่มีจิตใจใดคาดคิดไดว้่าจะมีการหยุดได ้ ไดห้ยุดแลว้  พวกเขาลุกข้ึนจากรอบดา้นและ

เตรียมการใชอ้ านาจบาตรใหญ่  พยายามเป็นท่ีสุดท่ีจะดบัเปลวไฟของพุ่มไมลุ้กไหมข้องพระผูเ้ป็นเจา้ดว้ยน ้ า

ขมแห่งความเพอ้ฝันอนัไร้สาระของตน  หารู้ไม่วา่ครอบแกว้แห่งอานุภาพจะคุม้ครองตะเกียงของพระผูเ้ป็น

เจา้ไวใ้นท่ีมัน่อนัทรงอ านาจของตน  ชนชาติน้ีตกอยู่ในความขดัสนสุดๆ ซ่ึงเพียงพอส าหรับพวกเขาอย่าง

แน่นอน  เน่ืองดว้ยพวกเขามองไม่เห็นจุดประสงค์ท่ีแท ้ และไม่รู้เก่ียวกบัความลึกลบัและแก่นของศาสนา

ของพระผูเ้ป็นเจา้  เพราะกรุณาธิคุณสูงสุดและเป็นเลิศท่ีสุดท่ีประทานให้แก่มนุษยคื์อกรุณาธิคุณแห่ง “การ

พบเห็นการปรากฏองคข์องพระผูเ้ป็นเจา้” และการยอมรับพระองค ์ ซ่ึงสัญญาไวก้บัประชาชนทั้งหมด  น้ีคือ
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กรุณาธิคุณระดบัสูงสุดท่ีประทานให้แก่มนุษยโ์ดยพระผูท้รงอารี  พระผูด้  ารงอยูก่่อนยุคสมยั  และคือความ

อารีท่ีไพบูลยแ์ละเตม็เป่ียมท่ีประทานใหแ้ก่บรรดาผูท่ี้พระองคส์ร้าง  ไม่มีใครในชนชาติน้ีท่ีไดรั้บกรุณาธิคุณ

และความอารีน้ี  หรือไดรั้บเกียรติของความเป็นเอกท่ีประเสริฐสุดน้ี  วจนะท่ีเปิดเผยไวม้ากมายเท่าไรเป็น

พยานอย่างชดัแจง้ต่อสัจธรรมท่ีมีน ้ าหนกัท่ีสุดและใจความท่ีประเสริฐน้ี!  กระนั้นพวกเขาไดป้ฏิเสธและ

เข้าใจสัจธรรมน้ีผิดไปตามกิเลสของตนเอง  ดังท่ีพระองค์ทรงกล่าวไวว้่า : “ส าหรับพวกท่ีไม่เช่ือใน

สัญลกัษณ์ของพระผูเ้ป็นเจา้  หรือไม่เช่ือว่าตนจะมีวนัไดพ้บพระองค ์ คนเหล่าน้ีจะส้ินหวงัดว้ยความปรานี

ของเรา  และการลงโทษท่ีสาหัสรอคอยพวกเขาอยู”่ (โกรอ่าน 29:23)  เช่นกนัพระองค์ทรงกล่าวว่า : “พวกท่ี

คิดอยู่ในใจว่าตนจะพบเห็นการปรากฏองค์ของพระผูเ้ป็นนายของตน  และจะกลบัไปสู่พระองค์” (โกรอ่าน 

2:46)  เช่นกนัในอีกกรณีหน่ึงพระองค์ทรงเปิดเผยว่า : “พวกท่ีถือว่าตนจะตอ้งพบกบัพระผูเ้ป็นเจา้แน่นอน

กล่าวว่า ‘บ่อยแค่ไหนท่ีกองทพัขนาดเล็กไดพ้ิชิตกองทพัท่ีมีก าลงัมากมาย!’” (โกรอ่าน 2:249)  ยงัมีในอีก

กรณีหน่ึงพระองค์ทรงเปิดเผยว่า : “เช่นนั้นขอให้ผูท่ี้หวงัจะพบเห็นการปรากฏองค์ของพระผูเ้ป็นนายของ

ตน  ท างานท่ีชอบธรรม” (โกรอ่าน 18:111)  และเช่นกนัพระองค์ทรงกล่าวว่า : “พระองค์จดัระเบียบทุกส่ิง  

พระองค์ท าสัญลกัษณ์ของพระองค์ให้ชดัเจน  เพื่อว่าเจา้จะมีศรัทธามัน่ในการพบเห็นการปรากฏองค์ของ

พระผูเ้ป็นนายของเจา้” (โกรอ่าน 13:2)   

ชนชาติน้ีไม่ยอมรับวจนะท่อนเหล่าน้ีทั้งหมดท่ีให้การยืนยนัความเป็นจริงของ “การพบเห็นการ

ปรากฏองค์ของพระผูเ้ป็นเจ้า” อย่างแน่ใจได้  ไม่มีใจความใดท่ีเน้นไวช้ัดเจนกว่าน้ีในคมัภีร์ศกัด์ิสิทธ์ิ

ทั้งหลาย  แมก้ระนั้นพวกเขาก็ไดพ้รากตนเองจากต าแหน่งท่ีสูงส่งและประเสริฐสุดน้ี  สถานะท่ีรุ่งโรจน์และ

ยิง่ใหญ่ท่ีสุดน้ี  บางคนโตแ้ยง้วา่ “การพบเห็นการปรากฏองค์ของพระผูเ้ป็นเจา้” หมายถึง “การเปิดเผย” องค์

ของพระผูเ้ป็นเจ้าในวนัแห่งการฟ้ืนคืนชีพ  หากพวกเขายืนยนัว่า “การเปิดเผย” องค์ของพระผูเ้ป็นเจ้า

หมายถึง “การเปิดเผยอยา่งทัว่ถึง”  เป็นท่ีชดัเจนและประจกัษว์า่  การเปิดเผยดงักล่าวมีอยูแ่ลว้ในทุกส่ิง  สัจ

ธรรมของเร่ืองน้ีเราไดพ้ิสูจน์แลว้  เน่ืองดว้ยเราไดส้าธิตแลว้ว่า  ทุกส่ิงคือผูรั้บและผูเ้ปิดเผยความอ าไพของ

กษตัริยใ์นอุดมคติน้ี  และสัญลกัษณ์ทั้งหลายของการเปิดเผยดวงอาทิตยน้ี์ท่ีเป็นแหล่งก าเนิดความอ าไพ

ทั้งหมด  มีอยูแ่ละเห็นชดัอยูใ่นกระจกของชีวิตทั้งหลาย  ไม่เพียงเท่านั้น  หากมนุษยจ์อ้งดูดว้ยดวงตาท่ีหย ัง่

เห็นธรรม  เขาจะมองเห็นว่าไม่มีส่ิงใดด ารงอยู่ไดโ้ดยปราศจากการเปิดเผยความอ าไพของพระผูเ้ป็นเจา้  ผู ้

เป็นกษตัริยใ์นอุดมคติ  จงพิจารณาดูว่าสรรพส่ิงทั้งปวงให้การยืนยนัอย่างจบัใจต่อการเปิดเผยแสงสว่างน้ี

ภายในตนเองอย่างไร  จงมองดูภายในทุกส่ิงว่า  อานนทั้งหลายของเรซวานของพระผูเ้ป็นเจา้ถูกเปิดไว้

อยา่งไร  เพื่อวา่ผูแ้สวงหาทั้งหลายจะไดไ้ปถึงนครแห่งความเขา้ใจและอจัฉริยภาพ  และเขา้ไปในอุทยานแห่ง

ความรู้และอานุภาพ  ภายในทุกอุทยานพวกเขาจะมองเห็นเจา้สาวล้ีลบัแห่งความหมายซ่อนเร้นเป็นท่ีเทิดทูน
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อยู่ภายในห้องแห่งวาทะ  ดว้ยความสง่างามเป็นท่ีสุดและทรงเคร่ืองเต็มท่ี  วจนะเกือบทั้งหมดในคมัภีร์โก

รอ่านช้ีบ่งและเป็นพยานต่อใจความของธรรมะน้ี  วจนะ : “ไม่มีส่ิงใดท่ีไม่ไดส้รรเสริญพระองค”์ (โกรอ่าน 

17:44) คือขอ้ยืนยนัท่ีจบัใจ  และ “เราใส่ใจทุกส่ิงและจดเอาไว”้ คือพยานท่ีซ่ือสัตยข์องใจความน้ี  บดัน้ีหาก 

“การพบเห็นการปรากฏองค์ของพระผูเ้ป็นเจา้” หมายถึงการเขา้ถึงความรู้ของการเปิดเผยดงักล่าว  เป็นท่ี

ประจกัษ์ว่ามวลมนุษยไ์ดพ้บเห็นการปรากฏพระพกัตร์ท่ีไม่มีเปล่ียนแปลงของกษตัริยผ์ูไ้ม่มีท่ีเสมอน้ีแล้ว  

เช่นนั้นท าไมจ ากดัการเปิดเผยดงักล่าวอยูท่ี่วนัแห่งการฟ้ืนคืนชีพ?  

และหากพวกเขายืนยนัวา่ “การปรากฏองค์ของพระผูเ้ป็นเจา้” หมายถึง “การเปิดเผยองค์ของพระผู ้

เป็นเจา้ท่ีเฉพาะเจาะจง” ท่ีซูฟีบางคนกล่าวไวว้า่เป็น “การหลัง่ท่ีวิสุทธ์ิท่ีสุด”  หากน้ีคือการเปิดเผยสาระของ

พระผูเ้ป็นเจา้เอง  เป็นท่ีประจกัษ์ว่าส่ิงน้ีอยู่ในความรู้สวรรค์ชัว่นิรันดร์  สมมุติว่าขอ้สันนิษฐานน้ีเป็นจริง  

“การพบเห็นการปรากฏองคข์องพระผูเ้ป็นเจา้” นยัน้ีเป็นไปไม่ไดอ้ยา่งชดัเจนส าหรับทุกคน  เน่ืองดว้ยการ

เปิดเผยน้ีถูกจ ากัดอยู่ท่ีสาระท่ีซ่อนเร้นท่ีสุดซ่ึงไม่มีมนุษย์คนใดเข้าถึงได้  “หนทางถูกปิดกั้น  และการ

แสวงหาทั้งหมดถูกปฏิเสธ”  ปัญญาของบรรดาผูท่ี้สวรรคโ์ปรดปรานไม่วา่จะบินสูงแค่ไหน  ไม่มีทางเขา้ถึง

สถานะน้ี  เช่นนั้นความเขา้ใจของปัญญาท่ีจ ากดัและถูกปิดกั้นทั้งหลายจะยิง่เขา้ไม่ถึงเพียงไร  

และหากพวกเขากล่าววา่ “การปรากฏองค์ของพระผูเ้ป็นเจา้” หมายถึง “การเปิดเผยองค์ของพระผู ้

เป็นเจา้ระดบัท่ีสอง” ซ่ึงไดรั้บการตีความวา่เป็น “การหลัง่ท่ีวสุิทธ์ิ”  ก็จ  าตอ้งยอมรับวา่ส่ิงน้ีเป็นความจริงของ

สรรพโลก  นัน่คือ  ในอาณาจกัรแห่งการปรากฏองคด์ั้งเดิมของพระผูเ้ป็นเจา้  การเปิดเผยดงักล่าวถูกจ ากดัอยู่

ท่ีศาสนทูตทั้งหลายและบรรดาผูท่ี้พระองคเ์ลือกสรร  เน่ืองดว้ยไม่มีใครท่ียิง่ใหญ่กวา่ศาสนทูตเคยด ารงอยูใ่น

สรรพโลก  ทุกคนยอมรับและเป็นพยานต่อสัจธรรมน้ี  ศาสนทูตทั้งหลายและบรรดาผูท่ี้พระผูเ้ป็นเจ้า

เลือกสรรเหล่าน้ี  คือผูรั้บและผูเ้ปิดเผยคุณลกัษณะและนามทั้งหมดท่ีไม่มีเปล่ียนแปลงของพระผูเ้ป็นเจา้  คือ

กระจกท่ีสะทอ้นแสงสวา่งของพระผูเ้ป็นเจา้ท่ีถูกตอ้งอย่างแทจ้ริง  ส่ิงใดก็ตามท่ีเป็นความจริงของพวกเขา  

ในความเป็นจริงแลว้เป็นความจริงของพระผูเ้ป็นเจา้เอง  พระผูท่ี้มองเห็นและพระผูท่ี้มองไม่เห็น  การรู้จกั

พระผูเ้ป็นเจา้ผูเ้ป็นจุดก าเนิดของทุกส่ิงและการพบเห็นพระองค ์ เป็นไปไม่ไดน้อกจากโดยการรู้จกัและพบ

เห็นพระผูเ้ป็นชีวติท่ีเรืองรองเหล่าน้ี  ท่ีมาจากดวงอาทิตยแ์ห่งสัจธรรม  ดงันั้นการพบเห็นการมาปรากฏของ

ดวงอาทิตยท่ี์วิสุทธ์ิเหล่าน้ี  คือการพบเห็น “การปรากฏองค์ของพระผูเ้ป็นเจา้”  ความรู้ของพระผูเ้ป็นเจา้ถูก

เปิดเผยจากความรู้ของพวกเขา  ความเฉิดฉายของพระพกัตร์ของพระผูเ้ป็นเจา้ถูกแสดงให้เห็นชดัจากแสง

สวา่งของพระพกัตร์ของพวกเขา  โดยคุณลกัษณะนานปัการของพระผูเ้ป็นสาระแห่งการปล่อยวางเหล่าน้ี  ผู ้

เป็นทั้งแรกและสุดทา้ย  เป็นท่ีเห็นและซ่อนเร้น  เป็นท่ีประจกัษ์ว่าพระผูเ้ป็นดวงอาทิตยแ์ห่งสัจธรรมคือ 

“พระผูเ้ป็นแรกและสุดทา้ย  พระผูเ้ป็นท่ีเห็นและเป็นท่ีซ่อนเร้น” (โกรอ่าน 57:3)  ท  านองเดียวกนักบันามท่ี
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สูงส่งและคุณลกัษณะท่ีประเสริฐอ่ืนๆ ของพระผูเ้ป็นเจา้  ดงันั้นใครก็ตามในยุคศาสนาใดก็ตาม  ท่ียอมรับ

และพบเห็นการมาปรากฏของดวงอาทิตยท่ี์รุ่งโรจน์อ าไพและล ้าเลิศท่ีสุดเหล่าน้ี  ไดพ้บเห็น “การปรากฏองค์

ของพระผูเ้ป็นเจา้” เองอยา่งแทจ้ริง  และไดเ้ขา้ไปในนครแห่งชีวิตอมตะชัว่นิรันดร์  การพบเห็นการปรากฏ

องคด์งักล่าวเป็นไปไดใ้นวนัแห่งการฟ้ืนคืนชีพเท่านั้น  ซ่ึงเป็นวนัแห่งการฟ้ืนข้ึนมาของพระผูเ้ป็นเจา้เองโดย

การเปิดเผยพระธรรมท่ีหอ้มลอ้มทุกส่ิงของพระองค ์ 

น้ีคือความหมายของ “วนัแห่งการฟ้ืนคืนชีพ” ท่ีพูดไวใ้นคมัภีร์ทั้งหมด  และประกาศต่อประชาชน

ทั้งปวง  จงใคร่ครวญดู  มีวนัท่ีมีค่า  ยิ่งใหญ่และรุ่งโรจน์กวา่น้ีท่ีจินตนาการไดห้รือ  ท่ีจะให้มนุษยเ์ต็มใจละ

จากกรุณาธิคุณของวนัน้ี  และพรากตนเองจากพระพรของวนัน้ีท่ีก าลงัหลัง่ลงมายงัมวลมนุษยชาติจากนภา

แห่งความปรานีเสมือนกบัวสันตฤดู?  ดงัน้ีหลงัจากท่ีไดส้าธิตให้เห็นเป็นท่ีแน่แทแ้ลว้วา่  ไม่มีวนัใดยิ่งใหญ่

กวา่วนัน้ี  ไม่มีการเปิดเผยใดรุ่งโรจน์กวา่การเปิดเผยน้ี  และไดอ้ธิบายขอ้พิสูจน์ท่ีมีน ้ าหนกัและไม่มีผิดพลาด

ทั้งหมดน้ีแลว้  ซ่ึงไม่มีปัญญาใดท่ีเขา้ใจจะตั้งขอ้สงสัยได ้ ไม่มีผูมี้วิชาคนใดจะมองขา้มได ้ มนุษยจ์ะพราก

ตนเองจากกรุณาธิคุณท่ีโอบออ้มอารีน้ี  โดยการโตแ้ยง้ท่ีเหลวไหลของประชาชนแห่งความสงสัยและความ

เพอ้ฝันไดอ้ยา่งไร?  พวกเขาไม่ไดย้นิค าสอนท่ีรู้จกักนัดีหรือ : “เม่ืออิหม่ามกาอิมฟ้ืนข้ึนมา  วนันั้นคือวนัแห่ง

การฟ้ืนคืนชีพ”?  ท านองเดียวกนับรรดาอิหม่ามผูเ้ป็นประทีปท่ีดบัไม่ไดแ้ห่งการน าทางสวรรค์  ไดตี้ความ

วจนะท่อนน้ี : “พวกนั้นจะคาดหวงัอะไรไดน้อกจากวา่  พระผูเ้ป็นเจา้จะลงมาหาพวกเขาในเงาของกอ้นเมฆ” 

(โกรอ่าน 2:210)  ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ท่ีพวกเขาถือวา่เป็นลกัษณะเฉพาะอยา่งหน่ึงของวนัแห่งการฟ้ืนคืนชีพอยา่ง

ไม่ตอ้งสงสัยวา่  เป็นการพาดพิงถึงอิหม่ามกาอิมและการปรากฏองคข์องพระองค ์

ดูกร  ภราดรของเรา  ดงันั้นจงพยายามท าความเขา้ใจความหมายของ “การฟ้ืนคืนชีพ”  และช าระหู

ของเจา้ให้ปลอดจากค าพูดเหลวไหลของประชาชนท่ีถูกปฏิเสธเหล่าน้ี  หากเจา้กา้วเขา้ไปในอาณาจกัรแห่ง

การปล่อยวางอย่างส้ินเชิง  เจา้จะให้การยืนยนัเลยวา่  ไม่มียุคใดยิ่งใหญ่กวา่ยุคน้ี  ไม่มีการฟ้ืนชีพใดน่าเกรง

ขามกว่าการฟ้ืนคืนชีพน้ีท่ีจินตนาการได้  ผลงานเดียวท่ีชอบธรรมท่ีท าในวนัน้ีเท่ากบัการกระท าท่ีดีงาม

ทั้งหมดท่ีมนุษยท์ั้งหลายปฏิบติักนัมาเป็นเวลาหลายศตวรรษ  ไม่เพียงเท่านั้น  เราขอการอภยัจากพระผูเ้ป็น

เจา้ส าหรับการเปรียบเทียบน้ี  เพราะแทจ้ริงแลว้รางวลัท่ีการกระท าดงักล่าวสมควรไดรั้บ  อยู่เหนือกวา่การ

ประเมินของมนุษยย์ิ่งนกั  เน่ืองดว้ยดวงวิญญาณท่ีไม่หย ัง่เห็นและน่าเวทนาเหล่าน้ี  ไม่เขา้ใจความหมายท่ี

แทจ้ริงของ “การฟ้ืนคืนชีพ” และ “การพบเห็นการปรากฏองค์ของพระผูเ้ป็นเจา้”  ดงันั้นพวกเขายงัคงถูก

พรากจากกรุณาธิคุณน้ีโดยส้ินเชิง  แมว้่าจุดประสงค์มูลฐานประการเดียวของการเรียนรู้ทั้งปวงและความ

เหน่ือยยากตรากตร าในการเรียนรู้คือ  การยอมรับและบรรลุถึงสถานะน้ี  กระนั้นพวกเขาทั้งหมดลว้นจมอยู่

ในการศึกษาท่ีมุ่งไปทางวตัถุ  พวกเขาไม่ยอมพกัผอ่นหยอ่นใจแมแ้ต่ขณะเดียว  และไม่สนใจพระองค ์ พระผู ้
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เป็นสาระของวชิาทั้งปวง  และเป็นจุดหมายเดียวของการคน้หาของพวกเขาเลย!  เราคิดวา่  ริมฝีปากของพวก

เขาไม่เคยแตะถว้ยแห่งความรู้ของพระผูเ้ป็นเจา้  และดูเหมือนวา่พวกเขาเขา้ไม่ถึงแมแ้ต่หยดน ้ าคา้งเดียวจาก

การหลัง่กรุณาธิคุณสวรรค ์

จงพิจารณาดูว่าในวนัแห่งการเปิดเผยองค์ของพระผูเ้ป็นเจ้า  ผูท่ี้เข้าไม่ถึงกรุณาธิคุณของ  “การ

ปรากฏองคข์องพระผูเ้ป็นเจา้” และหาไดย้อมรับพระศาสดาของพระองค ์ จะถูกเรียกอยา่งยติุธรรมไดอ้ยา่งไร

วา่เป็นผูรู้้  แมว้า่เขาจะใชเ้วลาหลายกลัป์ในการแสวงหาความรู้  และไดม้าซ่ึงวิชาอนัจ ากดัทางวตัถุทั้งหมด

ของมนุษย?์  เป็นท่ีประจกัษอ์ยา่งแน่นอนวา่  เขาไม่อาจไดรั้บการพิจารณาวา่มีความรู้ท่ีแทจ้ริง  ขณะท่ีผูไ้ม่รู้

หนงัสือท่ีสุดหากไดรั้บเกียรติของความเป็นเอกสูงสุดน้ี  เขาจะไดรั้บการถือวา่เป็นหน่ึงในบรรดาผูรู้้สวรรค ์ 

ซ่ึงความรู้ของเขาเป็นของพระผูเ้ป็นเจา้  เพราะเขาไดเ้ขา้ถึงยอดสุดของความรู้และไปถึงยอดสุดของวชิา 

สถานะน้ีคือหน่ึงในสัญลกัษณ์ทั้งหลายของวนัแห่งการเปิดเผยองค์เช่นกนั  ดงัท่ีมีการกล่าวไวว้่า : 

“พระองค์จะเชิดชูผูท่ี้ตกต ่าในหมู่พวกเจา้  และจะท าให้ผูท่ี้อยู่สูงตกต ่า”  และท านองเดียวกนัพระองค์ทรง

เปิดเผยไวใ้นคมัภีร์โกรอ่านวา่ : “และเราปรารถนาจะแสดงความโปรดปรานต่อบรรดาผูท่ี้ถูกท าให้ต ่าลงใน

ดินแดน  และท าใหพ้วกเป็นผูน้ าทางธรรมในหมู่มนุษย ์ และท าใหพ้วกเขาเป็นทายาทของเรา” (โกรอ่าน 28:5)  

เป็นท่ีเห็นแลว้วา่ในยุคน้ีนกับวชมากมายเพียงใดโดยการปฏิเสธพระผูเ้ป็นสัจธรรม  ไดต้กลงไปอาศยัอยูใ่น

กน้บ้ึงแห่งความเขลาท่ีลึกท่ีสุด  และช่ือของพวกเขาถูกลบออกไปจากรายช่ือของผูท่ี้รุ่งโรจน์และผูรู้้  และคน

เขลามากมายเพียงใดโดยการยอมรับศาสนา  ไดบิ้นสูงข้ึนไปถึงยอดสุดแห่งความรู้  และช่ือของพวกเขาถูก

จารึกโดยปากกาแห่งอานุภาพไวบ้นธรรมจารึกแห่งความรู้สวรรค ์ ดงัน้ี “พระผูเ้ป็นเจา้จะยกเลิกหรือยืนยนั

ส่ิงท่ีพระองค์ปรารถนา  เพราะบ่อเกิดของการเปิดเผยพระธรรมอยูก่บัพระองค์” (โกรอ่าน 13:41)  ดงันั้นจึง

เป็นท่ีกล่าวไวว้่า “การแสวงหาหลกัฐานเม่ือขอ้พิสูจน์เป็นท่ียอมรับแลว้  เป็นเพียงการกระท าท่ีไม่เหมาะ  

และการสาละวนอยูก่บัการแสวงหาความรู้เม่ือไดเ้ขา้ถึงจุดหมายของการเรียนรู้ทั้งปวงแลว้  เป็นท่ีน่าต าหนิ

อยา่งแทจ้ริง”  จงกล่าววา่  ดูกร  ประชาชนของโลก!  จงมองดูชายหนุ่มผูน้ี้ท่ีเป็นเสมือนเปลวไฟท่ีลามไปสุด

ความล ้าลึกท่ีไร้ขอบเขตของพระวญิญาณอยา่งรวดเร็ว  เป็นการน าข่าวมาบอกเจา้วา่ : “ดูซิ : ตะเกียงของพระ

ผูเ้ป็นเจา้ก าลงัส่องแสง”  และเรียกเจา้ให้เอาใจใส่ศาสนาของพระองค์  ท่ีแมว้่าซ่อนเร้นอยู่ภายใตม้่านแห่ง

ความอ าไพบรมโบราณ  ก็ส่องแสงอยูเ่หนืออรุโณทยัแห่งความวสุิทธ์ิอนนัตใ์นดินแดนอิรัก  

ดูกร  สหายของเรา  หากวิหคแห่งปัญญาของเจา้ส ารวจนภาแห่งการเปิดเผยพระธรรมของคมัภีร์โก

รอ่าน  และตรองดูอาณาจกัรแห่งความรู้สวรรค์ท่ีคล่ีออกมาในคมัภีร์น้ี  วางใจได้ว่าเจา้จะพบประตูไปสู่

ความรู้ท่ีนบัไม่ไดเ้ปิดออกต่อหนา้เจา้  เจา้จะยอมรับอยา่งแน่นอนวา่  ส่ิงทั้งหมดเหล่าน้ีท่ีขดัขวางชนชาติน้ีใน

ยุคน้ีไม่ให้ไปถึงชายฝ่ังมหาสมุทรแห่งกรุณาธิคุณอนนัต์  คือส่ิงเดียวกนัในยุคศาสนาของพระโมฮมัหมดัท่ี
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ขดัขวางประชาชนในยุคนั้นไม่ให้ยอมรับดวงอาทิตย์แห่งธรรมนั้น  และไม่ให้การยืนยนัสัจธรรมของ

พระองค ์ เช่นกนัเจา้จะเขา้ใจความลึกลบัทั้งหลายของ “การกลบัมา” และ “การเปิดเผย” และจะอาศยัอยูอ่ยา่ง

ปลอดภยัภายในหอ้งท่ีสูงส่งท่ีสุดแห่งความมัน่ใจและความวางใจ 

และมาวนัหน่ึง  ปรปักษจ์ านวนหน่ึงของพระผูท้รงความงามท่ีไม่มีท่ีเสมอน้ี  ซ่ึงเป็นพวกท่ีหลงไกล

ไปจากท่ีคุม้ภยัอนัไม่รู้ส้ินของพระผูเ้ป็นเจา้  ไดพู้ดดูถูกพระโมฮมัหมดัดว้ยถอ้ยค าเหล่าน้ี : “แทจ้ริงแลว้พระ

ผูเ้ป็นเจา้ไดท้  าปฏิญญากบัเราวา่  เราไม่ตอ้งเช่ือถืออคัรสาวกจนกวา่เขาจะน าเสนอเราดว้ยเคร่ืองบูชายญัท่ีไฟ

จากนภาจะเผาผลาญ” (โกรอ่าน 3:183)  ความหมายของวจนะท่อนน้ีคือ  พระผูเ้ป็นเจา้ไดท้  าปฏิญญากบัพวก

เขาวา่  พวกเขาไม่ควรเช่ือในธรรมทูตองคใ์ดๆ  นอกจากวา่ธรรมทูตนั้นจะแสดงปาฏิหาริยข์องเอเบลและเคน  

นัน่คือ  สละเคร่ืองบูชายนัและไฟจากนภาเผาผลาญเคร่ืองบูชายญัน้ี  ดงัท่ีพวกเขาไดย้ินในเร่ืองราวของเอเบล

ท่ีบนัทึกอยูใ่นคมัภีร์ต่างๆ  ส าหรับส่ิงน้ีพระโมฮมัหมดัทรงตอบวา่ : “อคัรสาวกทั้งหลายก่อนหนา้เราไดเ้สด็จ

มายงัเจา้แลว้ดว้ยขอ้ยนืยนัต่างๆ ท่ีแน่นอน  และดว้ยส่ิงท่ีเจา้พูด  ไฉนเจา้จึงสังหารพวกเขา?  จงบอกเรามาถา้

เจา้เป็นบุรุษแห่งสัจธรรม” (โกรอ่าน 3:182)  และบดัน้ีจงมีความเป็นธรรม  ประชาชนท่ีมีชีวิตอยู่ในสมยัของ

พระโมฮมัหมดั  จะด ารงอยู่เม่ือพนัๆ ปีก่อนหน้านั้นในยุคของอดมัหรือศาสนทูตอ่ืนๆ ได้อย่างไร?  ท าไม

พระโมฮมัหมดั  พระผูเ้ป็นสาระแห่งวาจาสัตย ์ ตั้งขอ้หาประชาชนในยุคของพระองค์ว่าฆาตกรรมเอเบล

หรือศาสนทูตอ่ืนๆ?  เจา้ไม่มีทางเลือกอ่ืนเวน้แต่จะถือวา่พระโมฮมัหมดัเป็นผูห้ลอกลวงหรือคนโง่  ซ่ึงพระผู ้

เป็นเจา้ทรงหา้ม!  หรือยนืยนัวา่ประชาชนชัว่ร้ายเหล่าน้ีคือ  ประชาชนเดียวกนัท่ีต่อตา้นและหาเร่ืองศาสนทูต

และธรรมทูตทั้งหลายของพระผูเ้ป็นเจา้ในทุกยคุ  จนกระทัง่ในท่ีสุดพวกเขาท าใหทุ้กองคส์ละชีวติ 

จงไตร่ตรองส่ิงน้ีในหัวใจ  เพื่อว่าวายุหอมหวานแห่งความรู้สวรรค์ท่ีพดัมาจากทุ่งหญา้แห่งความ

ปรานี  จะโชยสุคนธรสของวาทะของพระผูเ้ป็นท่ีรักยิง่มายงัเจา้  และดลใหว้ญิญาณของเจา้ไปถึงเรซวานแห่ง

ความเขา้ใจ  ผูห้ลงผิดในทุกยุคหาไดห้ย ัง่ถึงความหมายท่ีลึกกว่าของวาทะท่ีมีน ้ าหนักและเต็มไปดว้ยนัย

เหล่าน้ี  และนึกคิดวา่ค าตอบของศาสนทูตทั้งหลายของพระผูเ้ป็นเจา้ไม่เก่ียวเน่ืองกบัค าถามต่างๆ ท่ีพวกเขา

ถาม  พวกเขาจึงหาวา่พระผูเ้ป็นสาระแห่งความรู้และความเขา้ใจเหล่าน้ีโง่เขลาเบาปัญญา 

ท านองเดียวกนัพระโมฮมัหมดัคดัคา้นประชาชนในยคุนั้นดว้ยวาทะอีกท่อนหน่ึง  พระองคท์รงกล่าว

วา่ : “แมว้า่ก่อนน้ีพวกเขาเคยอธิษฐานขอใหมี้ชยัต่อพวกท่ีไม่เช่ือ  กระนั้นเม่ือพระผูท่ี้พวกเขารู้จกัเสด็จมายงั

พวกเขา  พวกเขาไม่เช่ือในพระองค ์ ค  าสาปของพระผูเ้ป็นเจา้ตกอยูก่บัพวกไม่มีศาสนา!” (โกรอ่าน 2:89)  จง

ใคร่ครวญดูวา่วจนะท่อนน้ีแสดงนยัเช่นกนัอยา่งไรวา่  ประชาชนท่ีมีชีวิตอยูใ่นสมยัของพระโมฮมัหมดั  คือ

ประชาชนเดียวกนัในสมยัของศาสนทูตทั้งหลายในอดีต  ท่ีโตแ้ยง้และต่อสู้เพื่อส่งเสริมและสอนศาสนาของ

พระผูเ้ป็นเจา้  กระนั้นประชาชนท่ีมีชีวิตอยูใ่นสมยัของพระเยซูและพระโมเสส  และบรรดาผูท่ี้มีชีวิตอยูใ่น
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สมยัของพระโมฮมัหมดั  ไดรั้บการพิจารณาวา่เป็นประชาชนเดียวกนัไดอ้ยา่งไร?  ยิ่งไปกวา่นั้นพระผูท่ี้พวก

เขารู้จกัมาก่อนคือพระโมเสสผูเ้ปิดเผยเพนทาทุค  และพระเยซูผูใ้ห้ก าเนิดกอสเปว  แมก้ระนั้นท าไมพระ

โมฮมัหมดักล่าววา่ : “เม่ือพระผูท่ี้พวกเขารู้จกัเสด็จมายงัพวกเขา” นัน่คือพระเยซูหรือพระโมเสส  “พวกเขา

ไม่เช่ือในพระองค”์?  พระโมฮมัหมดัไม่ดูเหมือนวา่ถูกเรียกดว้ยอีกช่ือหน่ึงหรือ?  พระองคไ์ม่ไดอ้อกมาจาก

อีกเมืองหน่ึงหรือ?  พระองคไ์ม่ไดพู้ดอีกภาษาหน่ึงและเปิดเผยอีกกฎหน่ึงหรือ?  เช่นนั้นสัจธรรมของวจนะ

ท่อนน้ีจะไดรั้บการพิสูจน์  และความหมายของวจนะท่อนน้ีจะเป็นท่ีชดัเจนไดอ้ยา่งไร? 

ดงันั้นจงพยายามเขา้ใจความหมายของ “การกลบัมา” ท่ีเปิดเผยไวอ้ยา่งชดัแจง้ในคมัภีร์โกรอ่านเอง  

และยงัไม่มีใครเขา้ใจ  เจา้พดูวา่อะไร?  หากเจา้พดูวา่พระโมฮมัหมดัคือ “การกลบัมา” ของศาสนทูตทั้งหลาย

ในอดีตดงัท่ีวจนะท่อนน้ีเป็นพยาน  พระสหายทั้งหลายของพระองคก์็ตอ้งเป็น “การกลบัมา” ของพระสหาย

ทั้งหลายในอดีตท่ีผา่นมาเช่นกนั  ดงัท่ีเน้ือหาของวจนะท่อนต่างๆ ท่ีกล่าวไวข้า้งบนเป็นพยาน “การกลบัมา” 

ของประชาชนเม่ือก่อนอยา่งชดัเจน  และหากเจา้ปฏิเสธส่ิงน้ี  แน่นอนวา่เจา้ไดป้ฏิเสธสัจธรรมของคมัภีร์โก

รอ่าน  ซ่ึงเป็นขอ้ยืนยนัท่ีแน่นอนท่ีสุดของพระผูเ้ป็นเจา้ส าหรับมนุษย ์ ท านองเดียวกนัจงพยายามท าความ

เขา้ใจนยัส าคญัของ “การกลบัมา”  “การเปิดเผย” และ “การฟ้ืนคืนชีพ” ท่ีเห็นในสมยัของพระผูแ้สดงสาระ

ของพระผูเ้ป็นเจา้ทั้งหลาย  เพื่อวา่เจา้จะมองเห็น “การกลบัมา” ของวิญญาณท่ีศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลายในร่างกายท่ี

วิสุทธ์ิและสวา่งดว้ยตาของเจา้เอง  จะลา้งธุลีแห่งความเขลาออกไป  และจะช าระอตัตาท่ีมืดมนดว้ยน ้ าแห่ง

ความปรานีท่ีไหลมาจากพระผูเ้ป็นบ่อเกิดแห่งความรู้สวรรค ์ เพื่อวา่โดยอานุภาพของพระผูเ้ป็นเจา้และแสง

สว่างแห่งการน าทางสวรรค์  เจา้อาจจะแยกยามเช้าแห่งความอ าไพนิรันดร์จากค ่าคืนแห่งความหลงผิดท่ี

มืดมน 

ยิง่ไปกวา่นั้นเป็นท่ีประจกัษต่์อเจา้วา่  พระผูไ้ดรั้บการฝากฝังจากพระผูเ้ป็นเจา้ถูกแสดงให้เห็นชดัต่อ

ประชาชนทั้งหลายของโลก  ในฐานะท่ีเป็นผูอ้รรถาธิบายสนบัสนุนศาสนาใหม่และผูน้ าธรรมสารมาใหม่  

เน่ืองดว้ยวิหคแห่งบลัลงัก์สวรรค์เหล่าน้ีลว้นถูกส่งลงมาจากนภาแห่งพระประสงคข์องพระผูเ้ป็นเจา้  และ

ดว้ยพวกเขาต่างลุกข้ึนประกาศศาสนาท่ีตา้นทานไม่ไดข้องพระองค์  พวกเขาจึงไดรั้บการพิจารณาว่าเป็น

วิญญาณดวงเดียวกนัและบุคคลเดียวกนั  เพราะพวกเขาด่ืมจากถว้ยแห่งความรักของพระผูเ้ป็นเจา้เดียวกนั  

และต่างก็ทานผลไมจ้ากพฤกษาเดียวกนัแห่งความเป็นหน่ึง  พระศาสดาเหล่าน้ีของพระผูเ้ป็นเจา้แต่ละองคมี์

สองสถานะ  หน่ึงคือสถานะแห่งนามธรรมและเอกภาพท่ีแท ้ ในแง่น้ีหากเจา้เรียกพระศาสดาทั้งหมดดว้ย

นามเดียวกนั  และถือว่าทุกพระองค์มีคุณลกัษณะเดียวกนั  เจา้มิไดห้ลงไปจากสัจธรรม  ดงัท่ีพระองค์ทรง

เปิดเผยไวว้า่ : “เรามิไดท้  าใหธ้รรมทูตทั้งหลายของพระองคแ์ตกต่างกนั!” (โกรอ่าน 2:285)  เพราะพวกเขาต่าง

ก็เรียกประชาชนของโลกใหม้ายอมรับเอกภาพของพระผูเ้ป็นเจา้  และบอกพวกเขาล่วงหนา้เก่ียวกบัโควซาร์
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แห่งความอารีและกรุณาธิคุณท่ีไม่มีส้ินสุด  พวกเขาลว้นไดรั้บการสวมดว้ยเส้ือคลุมแห่งความเป็นศาสนทูต  

และไดรั้บเกียรติดว้ยเส้ือกัก๊แห่งความรุ่งโรจน์  ดงัน้ีพระโมฮมัหมดัผูเ้ป็นจุดของคมัภีร์โกรอ่านทรงเปิดเผยไว้

ว่า : “เราคือศาสนทูตทุกองค์”  ท านองเดียวกนัพระองค์ทรงกล่าวว่า : “เราคืออดมัคนแรก  โนอาห์  พระ

โมเสส  พระเยซู”  ถอ้ยค าคลา้ยกนักล่าวไวโ้ดยอิหม่ามอาลี  ค  าพูดเช่นน้ีท่ีช้ีบ่งเอกภาพท่ีแทข้องบรรดาพระผู ้

อรรถาธิบายสนบัสนุนความเป็นหน่ึง  ยงัมีมาจากบรรดาพระผูเ้ป็นช่องของวาทะอมตะของพระผูเ้ป็นเจา้  

และบรรดาพระผูเ้ป็นคลงัของมณีแห่งความรู้สวรรค ์ และถูกบนัทึกไวใ้นคมัภีร์ต่างๆ  พระพกัตร์เหล่าน้ีคือ

ผูรั้บบญัชาของพระผูเ้ป็นเจา้  และอรุโณทยัแห่งการเปิดเผยพระธรรมของพระองค ์ การเปิดเผยพระธรรมน้ี

ไดรั้บการเชิดชูไวเ้หนือม่านแห่งพหูพจน์และจ านวน  ดงัท่ีพระองค์ทรงกล่าวว่า : “ศาสนาของเราเป็นเพียง

หน่ึง” (โกรอ่าน 54:50)  เน่ืองดว้ยศาสนาเป็นหน่ึงเดียวกนั  พระผูอ้รรถาธิบายสนบัสนุนศาสนาทั้งหลายก็

จะตอ้งเป็นหน่ึงเดียวกนั  ท านองเดียวกนัอิหม่ามทั้งหลายของศาสนาของพระโมฮมัหมดัซ่ึงเป็นตะเกียงแห่ง

ความมัน่ใจ  กล่าวไวว้่า : “พระโมฮมัหมดัคือองค์แรกของเรา  พระโมฮมัหมดัคือองค์สุดทา้ยของเรา  พระ

โมฮมัหมดัคือทุกองคข์องเรา” 

เป็นท่ีชดัเจนและประจกัษว์า่ต่อเจา้วา่  ศาสนทูตทุกองคคื์อวิหารของศาสนาของพระผูเ้ป็นเจา้  ผูท้รง

มาปรากฏในภูษาต่างๆ มากมาย  หากเจา้สังเกตดว้ยดวงตาท่ีหย ัง่เห็น  เจา้จะมองเห็นพระศาสดาทุกองคอ์าศยั

อยู่ในวิหารดียวกนั  เหินอยู่ในนภาเดียวกนั  ประทบัอยู่บนบลัลงัก์เดียวกนั  เอ่ยวาจาเดียวกนั  และประกาศ

ศาสนาเดียวกนั  ดงักล่าวคือเอกภาพของพระผูเ้ป็นสาระแห่งชีวิตทั้งหลาย  พระผูเ้ป็นดวงอาทิตยแ์ห่งความ

อ าไพท่ีไม่มีส้ินสุดและวดัไม่ได ้ ดงันั้นหากหน่ึงในพระผูแ้สดงความวิสุทธ์ิเหล่าน้ีประกาศวา่ : “เราคือการ

กลบัมาของศาสนทูตทุกองค์”  แทจ้ริงแล้วพระองค์ทรงพูดความจริง  ท านองเดียวกนัในการเปิดเผยพระ

ธรรมคร้ังถดัไปทุกคร้ัง  การกลบัมาของการเปิดเผยพระธรรมคร้ังก่อนคือความจริง  ซ่ึงสัจธรรมน้ีไดรั้บการ

พิสูจน์เป็นท่ีแน่ชดัแลว้  เน่ืองดว้ยการกลบัมาของศาสนทูตทั้งหลายของพระผูเ้ป็นเจา้ตามท่ีเป็นพยานโดยค า

สอนและวจนะท่อนต่างๆ  ได้รับการสาธิตเป็นท่ีแน่แท้แล้ว  ดังนั้ นการกลับมาของบรรดาผูท่ี้พวกเขา

เลือกสรรก็ได้รับการพิสูจน์อย่างแน่ชัดแล้วเช่นกนั  การกลบัมาน้ีเห็นชดัในตวัมนัเองจนไม่จ  าเป็นตอ้งมี

หลกัฐานหรือขอ้พิสูจน์ใดๆ  ตวัอยา่งเช่นจงพิจารณาดูศาสนทูตองคห์น่ึงคือโนอาห์  เม่ือพระองคไ์ด้รับการ

สวมเส้ือคลุมแห่งความเป็นศาสนทูต  และพระวิญญาณของพระผูเ้ป็นเจา้ดลให้พระองคลุ์กข้ึนและประกาศ

ศาสนาของพระองค์  ใครก็ตามท่ีเช่ือในพระองค์และยอมรับศาสนาของพระองค์  ไดรั้บการประสาทดว้ย

กรุณาธิคุณของชีวิตใหม่  และกล่าวไดอ้ย่างแทจ้ริงว่าเขาผูน้ั้นเกิดใหม่และได้การฟ้ืนชีวิตใหม่  เน่ืองดว้ย

ก่อนท่ีเขาจะเช่ือในพระผูเ้ป็นเจา้และยอมรับพระศาสดาของพระองค ์ เขามีเสน่หาในส่ิงต่างๆ ทางโลก  เช่น  

การยดึติดกบัส่ิงท่ีตนเป็นเจา้ของ  ยดึติดภรรยา  ลูก  อาหาร  เคร่ืองด่ืมและท่ีคลา้ยกนั  จนถึงขนาดท่ีวา่ทั้งทิวา
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และราตรี  เขาสนใจอยู่อยา่งเดียวท่ีจะกอบโกยความร ่ ารวยและหาความสนุกสนานเพลิดเพลิน  นอกจากส่ิง

เหล่าน้ีก่อนท่ีเขาจะไดด่ื้มน ้ าแห่งความศรัทธาท่ีฟ้ืนชีวิต  เขายึดติดอยู่กบัประเพณีของบรรพบุรุษ  และอุทิศ

ตนอยา่งคลัง่ไคลต่้อการปฏิบติัตามธรรมเนียมและกฎต่างๆ ของบรรพบุรุษ  จนเขายอมตายดีกวา่ท่ีจะละเมิด

แมอ้กัษรเดียวของรูปแบบและธรรมเนียมปฏิบติัท่ีงมงายเหล่านั้น  ซ่ึงถือกนัอยูใ่นหมู่ประชาชนของเขา  ดงัท่ี

ประชาชนร้องว่า : “แทจ้ริงแลว้เราพบบิดาของเรากบัศาสนาหน่ึง  และแทจ้ริงแลว้เราเดินตามรอยเทา้ของ

บิดา” (โกรอ่าน 43:22)   

ประชาชนเดียวกนัเหล่าน้ีแมจ้ะถูกห่อหุม้อยูใ่นม่านท่ีจ ากดัเหล่าน้ีทั้งหมด  และถูกควบคุมดว้ยธรรม

เนียมปฏิบติัดงักล่าว  ทนัใดท่ีพวกเขาไดด่ื้มน ้ าอมตะแห่งความศรัทธาจากถว้ยแห่งความมัน่ใจ  จากมือของ

พระศาสดาของพระผูท้รงความรุ่งโรจน์  พวกเขาเปล่ียนแปลงไปจนสละญาติพี่นอ้ง  ความมัง่คัง่  ชีวิต  และ

ความเช่ือของตน  ใช่แล้ว  ทุกส่ิงนอกจากพระผูเ้ป็นเจา้เพื่อเห็นแก่พระองค์!  ความปรารถนาพระผูเ้ป็น

เจา้ของพวกเขาแรงกลา้อยา่งยิ่ง  ความปล้ืมปีติของพวกเขาชูใจเป็นอยา่งยิ่ง  จนโลกและทั้งหมดท่ีอยูใ่นโลก

เลือนหายไปเป็นศูนยภาพต่อดวงตาของพวกเขา  ประชาชนเหล่าน้ีไม่ไดแ้สดงเป็นตวัอยา่งของความลึกลบั

ของ “การเกิดใหม่” และ “การกลับมา” หรือ?  ไม่เห็นหรือว่าก่อนท่ีพวกเขาจะได้รับการประสาทด้วย

กรุณาธิคุณใหม่ท่ีน่าพิศวงของพระผูเ้ป็นเจ้า  ประชาชนเดียวกันน้ีพยายามใช้กลอุบายนับไม่ถ้วนเพื่อ

รับประกนัการคุม้ครองชีวิตของตนไม่ให้ถูกท าลาย?  หนามไม่ท าให้พวกเขาหวาดผวา  และการเห็นสุนขั

จ้ิงจอกไม่ท าใหพ้วกเขาเปิดแน่บหรือ?  แต่เม่ือคร้ังหน่ึงพวกเขาไดรั้บเกียรติของความเป็นเอกสูงสุดของพระ

ผูเ้ป็นเจา้  และได้รับกรุณาธิคุณท่ีอารีของพระองค์  พวกเขาจะสละหน่ึงหม่ืนชีวิตในหนทางของพระองค์

อยา่งสมคัรใจถา้พวกเขาท าได!้  ไม่เพียงเท่านั้น  ดว้ยเหยียดหยามร่างกายท่ีเป็นเสมือนกรง  วิญญาณท่ีวิสุทธ์ิ

ของพวกเขายอ่มปรารถนาจะไดรั้บการปลดปล่อย  นกัรบคนเดียวของกองทพัน้ีจะเผชิญหนา้และต่อสู้กบัคน

จ านวนมากมาย!  และกระนั้นหากไม่ใช่เพราะการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในชีวิตของตน  พวกเขาสามารถ

แสดงการกระท าดงักล่าวท่ีขดักบัหนทางทั้งหลายของมนุษย ์ และเขา้กนัไม่ไดก้บัความตอ้งการทางโลกของ

ตนไดอ้ยา่งไร?  

เป็นท่ีประจกัษ์ว่าไม่มีส่ิงใดท่ีไร้การเปล่ียนแปลงท่ีล้ีลับน้ี  สามารถท าให้จิตวิญญาณและความ

ประพฤติดงักล่าวเป็นท่ีเห็นชดัในสรรพโลก  ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีไม่เหมือนกบันิสัยและธรรมเนียมปฎิบติัเม่ือก่อน

ของพวกเขาเลย  เพราะความวติกของพวกเขาถูกเปล่ียนเป็นความสงบ  ความสงสัยของพวกเขาถูกเปล่ียนเป็น

ความมัน่ใจ  ความขลาดของพวกเขาถูกเปล่ียนเป็นความกลา้หาญ  ดงักล่าวคืออานุภาพของน ้ ามนตข์องพระผู ้

เป็นเจา้  ท่ีเปล่ียนแปลงวญิญาณของมนุษยท์ั้งหลายอยา่งรวดเร็วในพริบตา  
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ตวัอย่างเช่น  จงพิจารณาดูสสารทองแดง  หากถูกเก็บรักษาไวใ้นเหมืองของมนัเองไม่ให้แข็งตวั  

ภายในระยะเวลาเจ็ดสิบปี  ทองแดงจะเปล่ียนสภาวะไปเป็นทอง  อยา่งไรก็ตามมีบางคนยืนยนัว่า  ทองแดง

ในตวัมนัเองนั้นคือทองในสภาพท่ีเป็นโรคจากการแขง็ตวั  และดงันั้นจึงไปไม่ถึงสภาวะของตนเอง 

แมก้ระนั้นก็ตามน ้ ามนตท่ี์แทจ้ริงจะท าให้สสารทองแดงเปล่ียนสภาวะไปเป็นทองอยา่งทนัใด  และ

จะขา้มเวลาเจด็สิบปีไปในชัว่ขณะเดียว  จะเรียกทองน้ีวา่ทองแดงไดห้รือ?  จะอา้งไดห้รือวา่ทองแดงน้ียงัไม่

เปล่ียนสภาวะไปเป็นทอง  ขณะท่ีมีเกณฑใ์กลมื้อส าหรับทดสอบและแยกทองจากทองแดง? 

ท านองเดียวกนัโดยอานุภาพของน ้ ามนตข์องพระผูเ้ป็นเจา้  ดวงวิญญาณเหล่าน้ีขา้มโลกแห่งธุลีใน

พริบตาและเขา้ไปสู่อาณาจกัรแห่งความวิสุทธ์ิ  ขา้มพิภพท่ีมีขอ้จ ากดัด้วยก้าวเดียวและไปถึงดินแดนท่ีไร้

สถานท่ี  เป็นความถูกตอ้งท่ีเจา้จะพยายามเป็นท่ีสุดเพื่อเขา้ถึงน ้ ามนตน้ี์  ซ่ึงในชัว่แล่นของลมหายใจเดียวท า

ใหต้ะวนัตกแห่งความเขลาไปถึงตะวนัออกแห่งความรู้  ขบัไล่ความมืดยามกลางคืนดว้ยแสงสวา่งยามเชา้  น า

ทางผูพ้เนจรในท่ีรกร้างแห่งความสงสัยไปสู่แหล่งท่ีปรากฏองค์ของพระผูเ้ป็นเจา้และน ้ าพุแห่งความมัน่ใจ  

และประทานเกียรติใหด้วงวญิญาณท่ีจะตอ้งตายไดเ้ขา้ไปในเรซวานแห่งความเป็นอมตะ  บดัน้ีหากคิดวา่ทอง

น้ีคือทองแดง  ก็คิดไดเ้ช่นกนัวา่ประชาชนเหล่าน้ีคือคนเดิมก่อนท่ีจะไดรั้บการประสาทดว้ยความศรัทธา 

ดูกร  ภราดร  จงมองดูว่าความลึกลบัท่ีซ่อนเร้นทั้งหลายของ “การเกิดใหม่”  “การกลบัมา” และ 

“การฟ้ืนคืนชีพ” ถูกเปิดม่านคลุมออกและคล่ีคลายต่อดวงตาของเจา้โดยวาทะท่ีเพียงพอส าหรับทุกส่ิง  แยง้

ไม่ไดแ้ละแน่แทเ้หล่าน้ีอย่างไร  พระผูเ้ป็นเจา้ทรงยินยอมวา่  โดยความช่วยเหลือท่ีการุณยแ์ละมองไม่เห็น

ของพระองค ์ เจา้จะถอดเส้ือผา้เก่าออกจากร่างกายและวญิญาณของเจา้  และสวมภูษาใหม่ท่ีไม่รู้ส้ิน 

ดงันั้นในทุกยคุศาสนาถดัไป  บรรดาผูท่ี้ยอมรับศาสนาของพระผูเ้ป็นเจา้ก่อนมนุษยชาติท่ีเหลือ  ด่ืม

น ้ าใสแห่งความรู้จากมือของพระผูท้รงความงามสวรรค์  และไปถึงยอดท่ีสูงส่งท่ีสุดของความศรัทธาและ

ความมัน่ใจ  พวกเขาสามารถไดรั้บการพิจารณาดว้ยช่ือ  ความเป็นจริง  การกระท า  ถอ้ยค าและต าแหน่งว่า

เป็น “การกลับมา” ของบรรดาผูท่ี้บรรลุความเป็นเอกคล้ายกันในยุคศาสนาก่อน  เพราะส่ิงใดก็ตามท่ี

ประชาชนในยุคศาสนาก่อนแสดงให้ปรากฏ  ประชาชนรุ่นหลงัน้ีก็แสดงส่ิงเดียวกัน  จงพิจารณาดูดอก

กุหลาบ : ไม่ว่าดอกกุหลาบจะบานในโลกตะวนัออกหรือโลกตะวนัตก  ยงัไงก็เป็นดอกกุหลาบ  เพราะท่ี

ส าคญัในแง่น้ีไม่ใช่รูปโฉมของดอกกุหลาบ  แต่อยูท่ี่กล่ินและสุคนธรสท่ีดอกกุหลาบโชยไป 

ดงันั้นจงช าระสายตาของเจา้ใหป้ลอดจากขอ้จ ากดัทางโลกทั้งหมด  เพื่อวา่เจา้จะไดม้องดูพระศาสดา

ทั้งหมดเป็นผูแ้สดงพระนามเดียวกนั  เป็นผูอ้รรถาธิบายสนบัสนุนศาสนาเดียวกนั  เป็นผูแ้สดงตวัตนดียวกนั

ใหป้รากฏ  และเป็นผูเ้ปิดเผยสัจธรรมเดียวกนั  และเจา้จะเขา้ใจ “การกลบัมา” ท่ีล้ีลบัของพระวจนะของพระ

ผูเ้ป็นเจา้ท่ีคล่ีออกมาโดยวาทะเหล่าน้ี  จงใคร่ครวญดูความประพฤติของสหายทั้งหลายในยุคศาสนาของพระ
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โมฮมัหมดัสักพกั  จงพิจารณาดูว่าโดยลมหายใจฟ้ืนชีวิตของพระโมฮมัหมดั  พวกเขาได้รับการช าระให้

ปลอดจากมลทินของส่ิงไร้แก่นสารต่างๆ ในโลก  ไดรั้บการปลดปล่อยจากความตอ้งการท่ีเห็นแก่ตวั  และ

ปล่อยวางจากทุกส่ิงนอกจากพระองค์อย่างไร  จงมองดูว่าพวกเขาพบเห็นการปรากฏองค์ท่ีวิสุทธ์ิของ

พระองค ์ ซ่ึงเป็นการปรากฏองคข์องพระผูเ้ป็นเจา้เอง  ก่อนประชาชนทั้งหมดของโลกอยา่งไร  พวกเขาสละ

โลกและทุกส่ิงท่ีอยูใ่นโลก  และเสียสละชีวติอยา่งสมคัรใจและเบิกบาน ณ แทบเทา้ของพระศาสดาของพระ

ผูท้รงความรุ่งโรจน์อยา่งไร  และบดัน้ีจงสังเกตดู “การกลบัมา” ของความมุ่งมัน่เดียวกนั  ความไม่ผนัแปร

และการสละเดียวกนั  ท่ีแสดงออกมาโดยสหายทั้งหลายของจุดของคมัภีร์บายนั (พระบ๊อบ)  เจา้ไดเ้ป็นพยาน

แลว้ว่าโดยความมหศัจรรยข์องกรุณาธิคุณของพระผูเ้ป็นนายของนายทั้งหลาย  สหายเหล่าน้ีไดส้าวธงแห่ง

การสละเป็นเยี่ยมบนยอดสุดแห่งความรุ่งโรจน์ท่ีเข้าไม่ถึงอย่างไร  พระผูเ้ป็นแสงสว่างเหล่าน้ีมาจาก

แหล่งก าเนิดเดียวกนั  และผลไมเ้หล่าน้ีคือผลไมจ้ากตน้ไมเ้ดียวกนั  เจา้ไม่สามารถสังเกตเห็นความแตกต่าง

ในหมู่พวกเขา  ทั้ งหมดน้ีเป็นไปโดยกรุณาธิคุณของพระผูเ้ป็นเจ้า!  พระองค์ประทานกรุณาธิคุณของ

พระองค์ให้ผูท่ี้พระองคป์ระสงค ์ พระผูเ้ป็นเจา้ทรงโปรด  ขอให้เราหลีกเล่ียงดินแดนแห่งการปฏิเสธ  และ

เขา้ไปสู่มหาสมุทรแห่งการยอมรับ  เพื่อวา่ดว้ยดวงตาท่ีไม่มองขดักนั  เราจะสังเกตเห็นภพแห่งเอกภาพและ

ความหลากหลาย  ภพแห่งความต่างกนัและความเป็นหน่ึง  ภพแห่งความจ ากดัและความปล่อยวาง  และบิน

ข้ึนไปสู่ท่ีคุม้ภยัสูงสุดและซ่อนเร้นท่ีสุดของความหมายท่ีซ่อนเร้นของพระวจนะของพระผูเ้ป็นเจา้ 

ดงันั้นจากท่ีกล่าวมาน้ีเป็นท่ีประจกัษแ์ละเห็นชดัวา่  หากดวงวญิญาณหน่ึงใน “ตอนจบท่ีไม่มีจุดจบ” 

ถูกแสดงใหเ้ห็นชดั  และลุกข้ึนประกาศและค ้าจุนศาสนาท่ีใน “ตอนเร่ิมตน้ท่ีไม่มีจุดเร่ิมตน้” อีกดวงวิญญาณ

หน่ึงเคยประกาศและค ้าจุน  ก็สามารถประกาศไดอ้ย่างแทจ้ริงวา่  ดวงวิญญาณสุดทา้ยและดวงวิญญาณแรก

เป็นหน่ึงเดียวกนั  เน่ืองดว้ยทั้งสองเป็นผูอ้รรถาธิบายสนบัสนุนศาสนาเดียวกนั  ดว้ยเหตุน้ีหากจุดของคมัภีร์

บายนั  ขอใหชี้วติของทุกคนนอกจากพระองคเ์ป็นพลีแด่พระองค ์ ทรงเปรียบพระศาสดาทั้งหลายของพระผู ้

เป็นเจา้เป็นดวงอาทิตย ์ ซ่ึงแมจ้ะข้ึนมาจาก “ตอนเร่ิมตน้ท่ีไม่มีจุดเร่ิมตน้” จนกระทัง่ “ตอนจบท่ีไม่มีจุดจบ” 

ยงัไงก็เป็นดวงอาทิตยเ์ดียวกนั  ทีน้ีหากเจา้กล่าวว่าดวงอาทิตยน้ี์คือดวงอาทิตยด์วงก่อน  เจา้พูดความจริง  

และหากเจา้กล่าวว่าดวงอาทิตยน้ี์คือ “การกลบัมา” ของดวงอาทิตยน์ั้น  เจา้ก็พูดความจริงเช่นกนั  ท านอง

เดียวกนัจากท่ีกล่าวมาน้ีเป็นท่ีประจกัษ์ว่าพจน์ “สุดทา้ย” เป็นความจริงของ “แรก”  และพจน์ “แรก” เป็น

ความจริงของ “สุดทา้ย”  เน่ืองดว้ย “แรก” และ “สุดทา้ย” ไดลุ้กข้ึนประกาศศาสนาเดียวกนั 

แมว้า่ใจความน้ีจะชดัเจนต่อดวงตาของบรรดาผูท่ี้ไดด่ื้มอมฤตแห่งความรู้และความมัน่ใจ  กระนั้นมี

ผูท่ี้ไม่เขา้ใจความหมายมากมายเพียงไร  ท่ีไดย้อมให้พจน์ “ตราประทบัของศาสนทูตทั้งหลาย” มาบดบงั

ความเขา้ใจของตน  และพรากตนจากกรุณาธิคุณของพระพรอเนกอนนัตข์องพระองค์!  พระโมฮมัหมดัเอง
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ไม่ได้ประกาศหรือว่า : “เราคือศาสนทูตทุกองค์”?  พระองค์ไม่ได้กล่าวตามท่ีเรากล่าวถึงหรือว่า : “เรา

คืออดมั  โนอาห์  พระโมเสสและพระเยซู”?  ท าไมพระโมฮมัหมดั  พระผูท้รงความงามอมตะน้ีท่ีทรงกล่าว

วา่ “เราคืออดมัแรก” จะไม่สามารถกล่าวเช่นกนัว่า : “เราคืออดมัสุดทา้ย”?  เพราะแมว้่าพระองค์ทรงถือว่า

ตนเองเป็น “องค์แรกของศาสนทูตทั้ งหลาย” นั่นคืออดัม  ท านองเดียวกัน “ตราประทับของศาสนทูต

ทั้งหลาย” เป็นความจริงของพระผูท้รงความงามของพระผูเ้ป็นเจา้น้ี  เป็นท่ีชดัเจนท่ีตอ้งยอมรับวา่  ในการ

เป็น “องคแ์รกของศาสนทูตทั้งหลาย”  พระองคคื์อ “ตราประทบั” ของพวกเขาเช่นกนั 

ในยคุศาสนาน้ีความลึกลบัของเร่ืองน้ี  ไดเ้ป็นบททดสอบท่ีเจ็บปวดส าหรับมวลมนุษยชาติ  จงมองดู

วา่  บรรดาผูท่ี้ยึดติดวจนะเหล่าน้ีแลว้ไม่เช่ือในพระผูเ้ปิดเผยท่ีแทจ้ริงของพวกเขา  มีมากมายเพียงไร  เราขอ

ถามวา่ชนชาติน้ีถือวา่พจน์ “แรก” และ “สุดทา้ย” หมายความวา่อะไรเม่ือกล่าวถึงพระผูเ้ป็นเจา้  ขอความสดุดี

จงมีแด่พระนามของพระองค?์  หากพวกเขายืนยนัวา่  พจน์เหล่าน้ีเป็นการกล่าวถึงจกัรวาล  นัน่จะเป็นไปได้

อย่างไรในเม่ือระบบของส่ิงทั้งหลายท่ีมองเห็นไดย้งัด ารงอยู่อย่างเห็นชดั?  ไม่เลย  ในกรณีน้ี “แรก” มิได้

หมายถึงส่ิงอ่ืนใดนอกจาก “สุดทา้ย”  และ “สุดทา้ย” มิไดห้มายถึงส่ิงอ่ืนใดนอกจาก “แรก” 

ดงัเช่นใน “ตอนเร่ิมตน้ท่ีไม่มีจุดเร่ิมตน้”  พจน์ “สุดทา้ย” เป็นความจริงของพระผูเ้ป็นผูใ้ห้การศึกษา

ส่ิงท่ีมองเห็นและส่ิงท่ีมองไม่เห็น  ท านองเดียวกนัพจน์ “แรก” และ “สุดทา้ย” ก็เป็นความจริงของพระ

ศาสดาทั้งหลายของพระองค ์ พระศาสดาทั้งหลายคือผูอ้รรถาธิบายท่ีเป็นทั้ง “แรก” และ “สุดทา้ย” ในเวลา

เดียวกนั  ขณะประทบัอยูบ่นท่ีนัง่ “แรก” พวกเขาครองบลัลงัก ์“สุดทา้ย”  หากมีดวงตาท่ีหย ัง่เห็น  ดวงตานั้น

จะสังเกตเห็นเลยวา่  บรรดาผูอ้รรถาธิบายท่ีเป็น “แรก” และ “สุดทา้ย”  “เห็นชดั” และ “ซ่อนเร้น”  “เร่ิมตน้” 

และ “ตราประทบั”  มิใช่ใครอ่ืนนอกจากพระศาสดาผูว้สุิทธ์ิเหล่าน้ี  พระผูเ้ป็นสาระแห่งการปล่อยวางเหล่าน้ี  

ดวงวญิญาณสวรรคเ์หล่าน้ี  และหากเจา้เหินในอาณาจกัรวสุิทธ์ิแห่ง “พระผูเ้ป็นเจา้อยูโ่ดยล าพงั  ไม่มีใครอ่ืน

นอกจากพระองค์”  เจา้จะพบวา่ในราชส านกัน้ี  นามทั้งหมดเหล่าน้ีไม่มีเลยและถูกลืมหมด  เม่ือนั้นดวงตา

ของเจา้จะไม่ถูกบงัโดยม่านเหล่าน้ี  พจน์และค าพาดพิงเหล่าน้ีอีกต่อไป  สถานะน้ีสูงส่งและล้ีลบัเพียงไร  ซ่ึง

แมแ้ต่เกเบรียวท่ีไม่ไดรั้บการน าทางก็ไม่มีทางเขา้ถึง  และวหิคแห่งสวรรคท่ี์ไม่ไดรั้บการช่วยเหลือก็ไม่มีทาง

ไปถึง 

และบดัน้ีจงพยายามเข้าใจความหมายของค าพูดน้ีของอิหม่ามอาลี  ซ่ึงเป็นผูบ้ญัชาการของผูท่ี้

ซ่ือสัตย ์: “การแทงทะลุม่านแห่งความรุ่งโรจน์โดยไม่ไดรั้บการช่วยเหลือ”  “ม่านแห่งความรุ่งโรจน์” ส่วน

หน่ึงคือเหล่านกับวชและบณัฑิตท่ีมีชีวิตอยู่ในสมยัของพระศาสดาของพระผูเ้ป็นเจา้  ผูซ่ึ้งขาดวิจารณญาณ  

รักและอยากเป็นผูน้ าเหลือเกิน  จึงไม่ยอมจ านนต่อศาสนาของพระผูเ้ป็นเจา้  ไม่เพียงเท่านั้น  ยงัถึงกบัไม่ยอม

เง่ียหูฟังท านองเพลงสวรรค ์ “พวกเขาเอาน้ิวอุดหูตวัเอง” (โกรอ่าน 2:19)  และประชาชนเช่นกนัดว้ยไม่ใส่ใจ
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พระผูเ้ป็นเจา้เลยและถือเอาคนเหล่าน้ีเป็นเจา้นาย  ไดย้อมถวายตวัอยูภ่ายใตอ้  านาจของผูน้ าท่ีข้ีโอ่และมือถือ

สากปากถือศีลเหล่าน้ี  เพราะพวกเขาไม่มีสายตา  การไดย้ินและหัวใจของตนเอง  ท่ีจะแยกความจริงจาก

ความจอมปลอม 

แมว้า่มีค าตกัเตือนของศาสนทูต  นกับุญและบรรดาผูท่ี้พระผูเ้ป็นเจา้เลือกสรรทั้งหมด  ซ่ึงมาจากการ

ดลใจของสวรรคแ์ละบญัชาประชาชนใหม้องดว้ยตาของตนเองและฟังดว้ยหูของตนเอง  พวกเขาก็ยงัปฏิเสธ

ค าแนะน าเหล่าน้ีอยา่งดูหม่ิน  และไดเ้อาตามและจะเอาตามบรรดาผูน้ าของศาสนาของตนอยา่งตาบอดต่อไป  

หากคนยากไร้และไม่เป็นท่ีรู้จกั  ไม่มีภูษาของผูมี้วิชา  กล่าวต่อพวกเขาวา่ : “ดูกร  ประชาชน!  จงเอาตาม

ธรรมทูตทั้งหลายของพระผูเ้ป็นเจา้” (โกรอ่าน 36:20)  ดว้ยแปลกใจอยา่งยิ่งต่อค ากล่าวน้ี  พวกเขาจะตอบวา่ : 

“อะไรกนั!  เจา้หมายความวา่นกับวชทั้งหมดเหล่าน้ี  ผูอ้รรถาธิบายวิชาทั้งหมดเหล่าน้ี  ซ่ึงมีอ านาจ  ความโอ่

อ่าและความเอิกเกริก  ได้หลงผิดและหาได้แยกความจริงจากความจอมปลอมหรือ?  เจา้และประชาชน

เหมือนเจา้แสร้งท าเป็นเขา้ใจส่ิงท่ีเจา้ไม่เขา้ใจใช่ไหม?”  หากจ านวนและและความเลอเลิศของเคร่ืองแต่งกาย

ได้รับการพิจารณาว่าเป็นเกณฑ์ของวิชาและสัจธรรม  ชนชาติทั้งหลายในยุคท่ีผ่านมาซ่ึงประชาชนใน

ปัจจุบนัไม่เคยเหนือกวา่ในดา้นจ านวน  ความงดงามและอานุภาพ  ควรถูกนบัวา่เป็นชนชาติท่ีเหนือกวา่และ

มีคุณค่ากวา่อยา่งแน่นอน 

เป็นท่ีชัดเจนและประจกัษ์ว่า  เม่ือใดก็ตามท่ีพระผูแ้สดงความวิสุทธ์ิทั้ งหลายปรากฏองค์  เหล่า

นกับวชในยุคของพระองค์ไดข้ดัขวางประชาชนไม่ให้ไปถึงหนทางแห่งสัจธรรม  บนัทึกของคมัภีร์สวรรค์

ทั้งหมดใหก้ารยนืยนัเร่ืองน้ี  ไม่มีศาสนทูตของพระผูเ้ป็นเจา้องคใ์ดท่ีถูกแสดงให้เห็นชดัแลว้ไม่ตกเป็นเหยื่อ

ของความเกลียดชงัอยา่งไม่ผอ่นผนั  การประณาม  การปฏิเสธ  และการสาปแช่งของเหล่านกับวชในยุคของ

พระองค!์  ความยุง่ยากจงบงัเกิดกบัพวกเขาส าหรับส่ิงท่ีพวกเขาก าลงัท าอยูเ่วลาน้ี!  ม่านแห่งความรุ่งโรจน์

ใดหรือท่ีร้ายกาจกวา่พวกท่ีเป็นร่างแห่งความหลงผิดเหล่าน้ี!  ความชอบธรรมของพระผูเ้ป็นเจา้เป็นพยาน!  

การแทงทะลุม่านดงักล่าวคือการกระท าท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุด  และการฉีกม่านเหล่าน้ีใหข้าดสะบั้นคือการกระท าท่ีมี

กุศลสูงสุด!  ดูกร  หมู่ชนของพระวิญญาณ! ขอให้พระผูเ้ป็นเจา้ช่วยเหลือเราและช่วยเหลือเจา้  เพื่อว่าใน

เวลาท่ีพระศาสดาของพระผูเ้ป็นเจา้ปรากฏองค์  เจา้จะได้รับการช่วยเหลือด้วยความกรุณาให้กระท าส่ิง

ดงักล่าว  และพบเห็นการปรากฏองคข์องพระผูเ้ป็นเจา้ในสมยัของพระองค ์ 

ยิ่งไปกว่านั้น “ม่านแห่งความรุ่งโรจน์” อีกส่วนหน่ึงคือพจน์ต่างๆ เช่น “ตราประทบัของศาสนทูต

ทั้งหลาย” และท่ีคลา้ยกนั  ซ่ึงการถอดม่านน้ีออกคือความส าเร็จสูงสุดในสายตาของของวิญญาณท่ีมีตระกูล

ต ่าและหลงผิดเหล่าน้ี  เพราะค าพูดท่ีลึกลบัเหล่าน้ี  เพราะ“ม่านแห่งความรุ่งโรจน์” ท่ีร้ายกาจเหล่าน้ี  ทุกคน

จึงถูกขดัขวางมิใหม้องเห็นแสงสวา่งของสัจธรรม  พวกเขาไม่ไดย้นิท านองเพลงของวหิคแห่งสวรรค ์(อิหม่าม
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อาลี) เอ่ยความลึกลบัน้ีหรือว่า : “เราไดส้นบัสนุนหน่ึงพนัฟาติมีห์  และทุกคนเป็นธิดาของพระโมฮมัหมดั

บุตรของอบัดุลเลาะห์  ซ่ึงเป็น ‘ตราประทบัของศาสนทูตทั้งหลาย’”?  จงมองดูว่า  ความลึกลบัมากมาย

เพียงไรท่ียงัไม่ถูกคล่ีคลายภายในวิหารแห่งความรู้ของพระผูเ้ป็นเจา้  และมณีแห่งอจัฉริยภาพของพระองค์

มากมายเพียงไหนท่ียงัถูกปกปิดไวใ้นคลงัท่ีล่วงล ้ าไม่ไดข้องพระองค!์  หากเจา้ไตร่ตรองส่ิงน้ีในหวัใจของ

เจา้  เจา้จะตระหนกัว่า  งานหัตถกรรมของพระองค์ไม่มีจุดเร่ิมตน้หรือจุดจบ  อาณาจกัรของโองการของ

พระองค์กวา้งใหญ่ไพศาลเกินกวา่ล้ินของผูท่ี้จะตอ้งตายจะพรรณนา  เกินกวา่วิหคแห่งปัญญาของมนุษยจ์ะ

บินขา้ม  ชะตาท่ีพระองคลิ์ขิตลึกลบัเกินกวา่ปัญญาจะเขา้ใจ  สรรพโลกท่ีพระองคส์ร้างไม่มีจุดจบและด ารง

อยูม่าตั้งแต่ “ตอนเร่ิมตน้ท่ีไม่มีจุดเร่ิมตน้”  บรรดาพระผูแ้สดงความงามของพระองค์ไม่มีจุดเร่ิมตน้  และจะ

แสดงต่อไปจนถึง “ตอนจบท่ีไม่มีจุดจบ”  จงไตร่ตรองวาทะน้ีในหัวใจของเจา้  และใคร่ครวญดูว่าวาทะน้ี

เป็นความจริงของดวงวญิญาณท่ีวสุิทธ์ิทั้งหมดเหล่าน้ีอยา่งไร 

ท านองเดียวกันจงพยายามเขา้ใจความหมายของท านองของผูเ้ป็นความงามนิรันดร์นั้น  นั่นคือ

อิหม่ามฮุสเซนผูเ้ป็นบุตรของอิหม่ามอาลี  ซ่ึงกล่าวต่อซลัมานดว้ยถอ้ยค าเช่นน้ี : “เราอยู่กบัหน่ึงพนัอดมั  

ช่วงเวลาระหว่างอดมัคนหน่ึงและอดมัคนถดัไปคือห้าพนัปี  และเราประกาศการสืบทอดท่ีประทานให้แก่

บิดาของเราต่ออดมัแต่ละคน”  จากนั้นเขาเล่ารายละเอียดบางอย่างจนกระทัง่เขากล่าวว่า : “เราได้ต่อสู้ใน

สงครามหน่ึงพนัคร้ังในหนทางของพระผูเ้ป็นเจา้  สงครามยอ่ยและส าคญันอ้ยท่ีสุดคือคร้ังท่ีคลา้ยกบัสงคราม

เคยบ์าร์  ซ่ึงในสงครามคร้ังน้ีบิดาของเราต่อสู้ช่วงชิงกบัพวกไม่มีศาสนา”  บดัน้ีจากค าสอนทั้งสองน้ีจง

พยายามเขา้ใจความลึกลบัของ “ตอนจบ”  “การกลบัมา” และ “สรรพโลกท่ีไม่มีจุดเร่ิมตน้หรือจุดจบ” 

ดูกร  ผูเ้ป็นท่ีรักยิ่งของเรา!  ท านองเพลงสวรรคป์ระเสริฐอย่างวดัไม่ไดเ้หนือความพยายามของหู

ของมนุษยจ์ะไดย้นิ  เหนือปัญญาของมนุษยท่ี์จะเขา้ใจความลึกลบัของท านองเพลงน้ี!  มดท่ีช่วยตวัเองไม่ได้

จะก้าวเข้าไปในราชส านักของพระผูท้รงความรุ่งโรจน์ได้อย่างไร?  และกระนั้นดวงวิญญาณท่ีอ่อนแอ

ทั้งหลายท่ีไม่เขา้ใจ  ก็ปฏิเสธวาทะท่ีเขา้ใจยากเหล่าน้ี  และตั้งขอ้สงสัยในสัจธรรมของค าสอนดงักล่าว  ไม่

เพียงเท่านั้น  ไม่มีใครสามารถเขา้ใจนอกจากผูท่ี้มีหวัใจหย ัง่รู้  จงกล่าววา่  พระองคคื์อตอนจบซ่ึงในจกัรวาล

ทั้งหมดไม่มีจุดจบส าหรับพระองค์เป็นท่ีจินตนาการได้  และในสรรพโลกไม่มีจุดเร่ิมตน้ส าหรับพระองค์

เป็นท่ีนึกคิดได ้ ดูกร  หมู่ชนของโลก  จงมองดูความอ าไพของพระผูเ้ป็นตอนจบท่ีเปิดเผยให้เห็นอยูใ่นพระ

ศาสดาทั้งหลายของพระผูเ้ป็นตอนเร่ิมตน้! 

ช่างแปลกเพียงไร!  ประชาชนเหล่าน้ีมือหน่ึงยึดถือวจนะในคัมภีร์โกรอ่านและค าสอนของ

ประชาชนแห่งความมัน่ใจ  ท่ีพวกเขาพบว่าตรงกบัประโยชน์ของตนและส่ิงท่ีตนอยากให้เป็น  และอีกมือ

หน่ึงปฏิเสธวจนะและค าสอนท่ีขดักบัความตอ้งการท่ีเห็นแก่ตวัของตน  “เช่นนั้นเจา้เช่ือคมัภีร์บางส่วนและ
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ปฏิเสธบางส่วนหรือ?” (โกรอ่าน 2:85)  เจา้วินิจฉัยส่ิงท่ีเจา้ไม่เขา้ใจไดอ้ยา่งไร?  ดงัท่ีพระผูเ้ป็นนายแห่งชีวิต

หลงัจากท่ีทรงพดูเก่ียวกบั “ตราประทบั” ในวาทะท่ีประเสริฐของพระองคว์า่ : “พระโมฮมัหมดัคืออคัรสาวก

ของพระผูเ้ป็นเจา้และตราประทบัของศาสนทูตทั้งหลาย” (โกรอ่าน 33:40) ไดเ้ปิดเผยค าสัญญาเก่ียวกบั “การ

พบเห็นการปรากฏองคข์องพระผูเ้ป็นเจา้” ต่อประชาชนทั้งหมดในคมัภีร์ท่ีไม่มีผิดพลาดของพระองค ์ วจนะ

ท่อนต่างๆ ในคมัภีร์น้ีซ่ึงบางท่อนเรากล่าวไวแ้ลว้  ใหก้ารยนืยนัการพบเห็นการปรากฏองค์ของกษตัริยอ์มตะ

น้ี  พระผูเ้ป็นเจา้ท่ีแทจ้ริงองค์เดียวเป็นพยานให้เรา!  ไม่มีส่ิงใดประเสริฐหรือชดัแจง้กว่า “การพบเห็นการ

ปรากฏองค์ของพระผูเ้ป็นเจา้” ท่ีเปิดเผยไวใ้นคมัภีร์โกรอ่าน  ขอความสุขสวสัดีจงมีแด่ผูท่ี้ได้พบเห็นการ

ปรากฏองคน้ี์  ในยคุท่ีประชาชนส่วนใหญ่หนัหนีไปดงัท่ีเจา้เห็น  

และกระนั้นเพราะความลึกลบัของวจนะท่อนแรก  พวกเขาไดห้นัหนีไปจากกรุณาธิคุณท่ีสัญญาไว้

ในวจนะท่อนหลงั  ทั้งๆ ท่ี “การพบเห็นการปรากฏองคข์องพระผูเ้ป็นเจา้” ใน “วนัแห่งการฟ้ืนคืนชีพ” ไดรั้บ

การกล่าวไวอ้ย่างชดัแจง้ในคมัภีร์น้ี  เป็นท่ีสาธิตและพิสูจน์อย่างแน่ชดัดว้ยหลกัฐานท่ีชดัเจนต่างๆ แลว้ว่า  

“การฟ้ืนคืนชีพ” หมายถึงการฟ้ืนข้ึนมาของพระศาสดาของพระผูเ้ป็นเจา้เพื่อประกาศศาสนาของพระองค ์ 

และ “การพบเห็นการปรากฏองค์ของพระผูเ้ป็นเจา้” หมายถึงการพบเห็นการปรากฏความงามของพระองค์

ในตวัตนของพระศาสดาของพระองค์  เพราะแทจ้ริงแลว้ “ไม่มีใครมองเห็นพระองค์  แต่พระองค์มองเห็น

ทุกส่ิง” (โกรอ่าน 6:103)  แมด้ว้ยขอ้เทจ็จริงท่ีไร้ขอ้กงัขาและค ากล่าวท่ีแจ่มแจง้เหล่าน้ี  พวกเขาก็ยงัยึดถือพจน์ 

“ตราประทบั” อย่างโง่เง่า  และยงัคงถูกพรากอย่างส้ินเชิงจากการยอมรับพระผูเ้ปิดเผยท่ีเป็นทั้งตราประทบั

และตอนเร่ิมตน้ในยคุท่ีมีพระองคม์าปรากฏองค ์ “หากพระผูเ้ป็นเจา้ลงโทษมนุษยส์ าหรับการกระท าท่ีวิปริต

ของพวกเขา  พระองคจ์ะไม่ใหมี้ส่ิงท่ีเคล่ือนไหวเหลืออยูบ่นโลกเลย!  แต่พระองคท์รงเล่ือนการลงโทษพวก

เขาจนกวา่จะถึงเวลาท่ีก าหนดไว”้ (โกรอ่าน 16:61)  แต่นอกจากส่ิงเหล่าน้ีทั้งหมด  หากชนชาติน้ีเขา้ถึงหยด

เดียวจากสายธารใสท่ีหลัง่ไหลมาจากวจนะ : “พระผูเ้ป็นเจา้กระท าตามท่ีพระองค์ประสงค์  และบญัญติั

ตามท่ีพระองค์ปรารถนา”  พวกเขาจะไม่หาเร่ืองอย่างไม่เหมาะสมเช่นน้ีกบัพระผูเ้ป็นศูนยก์ลางแห่งการ

เปิดเผยพระธรรมของพระองค์  ศาสนาของพระผูเ้ป็นเจา้  การกระท าและถอ้ยค าทั้งปวงอยูใ่นเง้ือมมือของ

อานุภาพของพระองค์  “ทุกส่ิงถูกจองจ าอยู่ในอุง้มือท่ีทรงอ านาจของพระองค์  ทุกส่ิงง่ายและเป็นไปได้

ส าหรับพระองค์””  พระองค์ท าทุกส่ิงส าเร็จไดต้ามท่ีพระองค์ประสงค์  และท าทุกอยา่งตามท่ีพระองค์

ตอ้งการ  “ใครก็ตามท่ีกล่าววา่ ‘ท าไม’ หรือ ‘เหตุใด’ ไดพู้ดหม่ินประมาทศาสนา!”  หากประชาชนเหล่าน้ี

สลดัความหลบัใหลและความไม่เอาใจใส่ออกไป  และตระหนกัในส่ิงท่ีมือของพวกเขาไดก้ระท า  พวกเขา

จะมอดมว้ยอยา่งแน่นอน  และจะกระโจนเขา้กองไฟดว้ยตวัเอง  ซ่ึงเป็นจุดจบและท่ีพ านกัท่ีแทจ้ริงของพวก

เขา  พวกเขาไม่ได้ยินส่ิงท่ีพระองค์เปิดเผยไวห้รือว่า : “พระองค์จะไม่ถูกถามเก่ียวกบัการกระท าของ
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พระองค”์? (โกรอ่าน 21:123)  เม่ือพิจารณาวาทะเหล่าน้ี  มนุษยก์ลา้ถึงขนาดตั้งค  าถามพระองคแ์ละสาละวนอยู่

กบัค าพดูเหลวไหลไดอ้ยา่งไร? 

พระผูเ้ป็นเจา้ผูท้รงกรุณา!  ชนชาติน้ีเบาปัญญาและวิปริตอยา่งยิ่งถึงขนาดท่ีพวกเขาหนัหน้าเขา้หา

ความคิดและความตอ้งการของตนเอง  และหันหลงัให้กบัความรู้และความประสงค์ของพระผูเ้ป็นเจา้  ขอ

ความศกัด์ิสิทธ์ิและความสดุดีจงมีแด่พระนามของพระองค!์  

จงมีความเป็นธรรม : หากประชาชนเหล่าน้ียอมรับสัจธรรมของวจนะท่ีเรืองรองและค าพาดพิงท่ี

วิสุทธ์ิเหล่าน้ี  และยอมรับพระผูเ้ป็นเจา้ว่าเป็น “พระผูก้ระท าตามท่ีพระองค์ปรารถนา”  พวกเขายงัยึดถือ

ความเหลวไหลท่ีโจ่งแจง้เหล่าน้ีต่อไปไดอ้ย่างไร?  ไม่เพียงเท่านั้น  พวกเขาจะยอมรับและยอมจ านนดว้ย

วิญญาณทั้งหมดต่อส่ิงใดก็ตามท่ีพระองค์กล่าว  เราขอสาบาญต่อพระผูเ้ป็นเจา้!  หากมิใช่เพราะโองการ

สวรรค์และชะตาท่ีพระองค์ลิขิตไวอ้ย่างไม่อาจหย ัง่รู้  พิภพเองจะท าลายชนชาติน้ีทั้ งหมดจนส้ินซาก!  

“อยา่งไรก็ตามพระองคจ์ะเล่ือนการลงโทษพวกเขาจนกวา่จะถึงเวลาท่ีก าหนดไวใ้นวนัซ่ึงเป็นท่ีรู้” 

หน่ึงพนัสองร้อยแปดสิบปีผ่านไปนบัแต่รุ่งอรุณของยุคศาสนาของพระโมฮมัหมดั  ประชาชนท่ีตา

บอดและจิตใจต ่าเหล่าน้ีไดส้วดคมัภีร์โกรอ่านทุกรุ่งเช้า  แต่หาไดเ้ขา้ใจแมแ้ต่อกัษรเดียวในคมัภีร์น้ี!  พวก

เขาอ่านวจนะท่อนต่างๆ ท่ีให้การยืนยนัความเป็นจริงของใจความศกัด์ิสิทธ์ิเหล่าน้ีอย่างชัดเจน  และเป็น

พยานต่อสจัธรรมของบรรดาพระผูแ้สดงความรุ่งโรจน์นิรันดร์  อ่านแลว้อ่านอีก  แต่ก็ยงัไม่เขา้ใจจุดประสงค์

ของวจนะเหล่าน้ี  ตลอดช่วงเวลาน้ีพวกเขาถึงกบัไม่ตระหนกัว่า  ในทุกยุคการอ่านคมัภีร์ศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลาย

มิใช่เพื่อจุดประสงคใ์ด  นอกจากเพื่อช่วยใหผู้อ่้านเขา้ใจความหมายของคมัภีร์  และคล่ีคลายความลึกลบัต่างๆ 

ท่ีซ่อนเร้นท่ีสุดอยูใ่นคมัภีร์  หาไม่แลว้การอ่านโดยไม่เขา้ใจไม่มีประโยชน์ท่ีย ัง่ยนืส าหรับมนุษย ์

และมาวนัหน่ึงชายผูข้ดัสนคนหน่ึงมาเยี่ยมดวงวิญญาณน้ีดว้ยความกระหายมหาสมุทรแห่งความรู้

ของพระองค ์ ขณะท่ีสนทนากบัเขามีการกล่างถึงสัญลกัษณ์ทั้งหลายของวนัแห่งการพิพากษา  การฟ้ืนคืนชีพ  

การฟ้ืนชีวิต  และการคิดบญัชี  เขาเร่งเร้าขอให้เราอธิบายว่าในยุคศาสนาท่ีน่าพิศวงน้ี  ประชาชนทั้งหลาย

ของโลกถูกน ามาคิดบญัชีไดอ้ยา่งไรในเม่ือไม่มีใครทราบเร่ืองน้ี  คร้ันแลว้เราถ่ายทอดความจริงบางอยา่งของ

วทิยาศาสตร์และอจัฉริยภาพบรมโบราณให้แก่เขาตามความสามารถและความเขา้ใจของเขา  จากนั้นเราถาม

เขาว่า : “เจา้ไม่ไดอ่้านคมัภีร์โกรอ่านหรือ  เจา้ไม่ทราบวจนะท่ีวิสุทธ์ิท่อนน้ีหรือ : ‘ในวนันั้นมนุษยแ์ละ

วิญญาณจะไม่ถูกถามเก่ียวกบับาปของตน’? (โกรอ่าน 55:39)  เจา้ไม่ทราบหรือว่า ‘การถาม’ ไม่ไดห้มายถึง

การถามดว้ยล้ินหรือวาจา  ดงัท่ีวจนะท่อนน้ีเองช้ีบ่งและพิสูจน์?  เพราะหลงัจากนั้นเป็นท่ีกล่าววา่ : ‘คนบาป

จะเป็นท่ีรู้จากสีหนา้ของเขา  และพวกเขาจะถูกจบัท่ีผมปกหนา้ผากและเทา้ของตน’” (โกรอ่าน 55:41) 
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ดงัน้ีประชาชนทั้งหลายของโลกถูกวนิิจฉยัโดยสีหนา้ของพวกเขา  โดยสีหนา้น้ีความเช่ือท่ีผิด  ความ

ศรัทธา และความไม่เป็นธรรมของพวกเขา  ล้วนถูกแสดงให้เห็นชัด  ดังท่ีเป็นท่ีประจักษ์ในยุคน้ีว่า  

ประชาชนแห่งความหลงผิดเป็นท่ีรู้และแยกจากสาวกแห่งการน าทางสวรรค์ไดอ้ย่างไรโดยสีหน้าของพวก

เขา  หากประชาชนเหล่าน้ีไตร่ตรองวจนะต่างๆ ในคมัภีร์น้ีในหวัใจของตน  เพื่อเห็นแก่พระผูเ้ป็นเจา้เท่านั้น

และไม่ปรารถนาส่ิงอ่ืนใดนอกจากความยินดีของพระองค์  แน่นอนว่าพวกเขาจะพบส่ิงใดก็ตามท่ีพวกเขา

แสวงหา  ในวจนะต่างๆ ของคมัภีร์น้ีพวกเขาจะพบว่าทุกส่ิงเปิดเผยไวแ้ละเห็นชดั  ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองใหญ่

หรือเล็กท่ีเกิดข้ึนในยุคศาสนาน้ี  ในวจนะเหล่าน้ีพวกเขาจะถึงกบัมองเห็นการกล่าวถึงการออกจากดินแดน

บา้นเกิดของบรรดาพระผูแ้สดงนามและคุณลกัษณะทั้งหลายของพระผูเ้ป็นเจา้  การต่อตา้นและการดูหม่ิน

อยา่งจองหองของรัฐบาลและประชาชน  และการอาศยัและปักหลกัอยูใ่นดินแดนท่ีก าหนดและระบุไวเ้ป็น

พิเศษของพระศาสดาสากล  อยา่งไรก็ตามไม่มีใครสามารถเขา้ใจส่ิงน้ีเวน้แต่ผูท่ี้มีหวัใจหย ัง่รู้ 

เราขอปิดผนึกใจความของเราดว้ยส่ิงท่ีเคยเปิดเผยต่อพระโมฮมัหมดั  เพื่อว่าการปิดผนึกน้ีจะโชยสุ

คนธรสของชะมดเชียงอนัวสุิทธ์ิท่ีน ามนุษยไ์ปสู่เรซวานแห่งความอ าไพท่ีไม่รู้เลือน  พระองคท์รงกล่าวไวว้า่  

และพระวจนะของพระองค์คือสัจธรรม : “และพระผูเ้ป็นเจา้ทรงเรียกให้มายงัท่ีพ  านกัแห่งสันติ (แบกแดด)  

และพระองค์ทรงน าทางผูท่ี้พระองคป์ระสงคไ์ปสู่หนทางท่ีถูกตอ้ง” (โกรอ่าน 10:25)  “ส าหรับพวกเขาคือท่ี

พ  านกัแห่งสนัติกบัพระผูเ้ป็นนายของพวกเขา!  และพระองคจ์ะเป็นผูคุ้ม้ครองพวกเขาเพราะผลงานของพวก

เขา” (โกรอ่าน 6:127)  พระองค์ทรงเปิดเผยส่ิงน้ีเพื่อว่ากรุณาธิคุณของพระองค์จะห้อมล้อมโลก  ขอความ

สรรเสริญจงมีแด่พระผูเ้ป็นเจา้  พระผูเ้ป็นนายแห่งสภาวะทั้งปวง!  

เราไดอ้ธิบายความหมายของทุกใจความซ ้ าหลายคร้ังในแง่มุมท่ีแตกต่างกนั  เพื่อวา่วิญญาณทุกดวง

ไม่วา่จะเป็นคนชั้นสูงหรือต ่าตอ้ย  จะไดรั้บส่วนแบ่งจากค าอธิบายเหล่าน้ีตามระดบัและความสามารถของ

ตน  ดงัน้ีหากเขาไม่สามารถเขา้ใจการอภิปรายเหตุผลบางตอน  เขาก็บรรลุจุดประสงคข์องตนไดโ้ดยการดูท่ี

การอภิปรายเหตุผลตอนอ่ืน  “เพื่อวา่คนทุกประเภทจะรู้วา่จะดบักระหายของตนไดท่ี้ไหน” 

พระผูเ้ป็นเจ้าเป็นพยาน! วิหคแห่งสวรรค์น้ีซ่ึงขณะน้ีอาศยัอยู่บนธุลี  สามารถขบัขานเพลงอีก

มากมายนอกจากท านองเพลงเหล่าน้ี  และสามารถคล่ีคลายความลึกลบัอีกนบัไม่ถว้นนอกจากวาทะเหล่าน้ี  

ทุกโนต้ของวาทะท่ียงัไม่ไดเ้อ่ยประเสริฐเหนือกวา่ทั้งหมดท่ีเปิดเผยมาอยา่งวดัไม่ได ้ และเป็นท่ีสดุดีอยา่งยิ่ง

เหนือกวา่ส่ิงท่ีหลัง่ไหลมาจากปากกาน้ี  ขอใหอ้นาคตเปิดเผยชัว่โมงท่ีบรรดาเจา้สาวแห่งความหมายซ่อนเร้น

จะเปิดผา้คลุมหนา้  และรีบออกมาจากคฤหาสถล้ี์ลบัโดยพระประสงคข์องพระผูเ้ป็นเจา้  และแสดงตนเองให้

ปรากฏในสภาวะบรมโบราณ  ไม่มีส่ิงใดเป็นไปได้หากพระองค์ไม่อนุญาต  ไม่มีอานุภาพใดยืนยงอยู่ได้

นอกจากอานุภาพของพระองค์  และไม่มีพระผูเ้ป็นเจา้อ่ืนใดนอกจากพระองค ์ สรรพโลกเป็นของพระองค ์ 
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และศาสนาของพระผูเ้ป็นเจา้เป็นของพระองค์  ทุกส่ิงประกาศการเปิดเผยองค์ของพระองค์  และทุกส่ิง

คล่ีคลายความลึกลบัของพระวญิญาณของพระองค ์

ในหนา้ก่อนๆ เราไดใ้หแ้ต่ละดวงอาทิตยแ์ห่งธรรมท่ีรุ่งข้ึนมาจากอรุโณทยัแห่งความวิสุทธ์ินิรันดร์มี

สองสถานะ  หน่ึงในสองน้ีคือสถานะแห่งเอกภาพท่ีแทซ่ึ้งเราได้อธิบายไวแ้ล้ว  “เราไม่ได้ท  าให้พวกเขา

แตกต่างกนั” (โกรอ่าน 2:136)  อีกสถานะหน่ึงคือสถานะแห่งความแตกต่าง  และเก่ียวพนักบัสรรพโลกและ

ขอ้จ ากดัทางโลก  ในแง่น้ีพระศาสดาแต่ละองคข์องพระผูเ้ป็นเจา้มีอตัภาพต่างกนั  มีพนัธกิจท่ีบญัญติัไวแ้น่

ชดั  มีการเปิดเผยพระธรรมท่ีลิขิตไวล่้วงหนา้  และมีขอ้จ ากดัท่ีระบุไวเ้ป็นพิเศษ  พระศาสดาแต่ละองคเ์ป็นท่ี

รู้จกัดว้ยพระนามต่างกนั  ถูกพรรณนาดว้ยคุณลกัษณะหน่ึงเป็นพิเศษ  ทรงบรรลุพนัธกิจหน่ึงท่ีแน่ชดั  และ

ไดรั้บมอบให้เปิดเผยพระธรรมท่ีเฉพาะเจาะจง  ดงัท่ีพระองคท์รงกล่าววา่ : “เราไดท้  าให้อคัรสาวกบางองค์

เป็นเลิศกวา่องคอ่ื์น  พระผูเ้ป็นเจา้ทรงตรัสต่อบางองค ์ ชูและเทิดบางองค ์ ส าหรับพระเยซูบุตรของแมร่ี  เรา

ใหส้ัญลกัษณ์ท่ีเห็นชดั  และเราเสริมความเขม้แขง็ใหพ้ระองคด์ว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ” (โกรอ่าน 2:253)   

เป็นเพราะความแตกต่างน้ีในสถานะและพนัธกิจของพระศาสดาทั้งหลาย  วจนะและวาทะต่างๆ ท่ี

หลัง่ไหลมาจากพระผูเ้ป็นแหล่งก าเกิดของความรู้สวรรคเ์หล่าน้ี  จึงดูเหมือนวา่ไปคนละทางและแตกต่างกนั  

มิฉะนั้นแล้วในสายตาของผูท่ี้เขา้มาถึงความลึกลบัของอจัฉริยภาพสวรรค์  วาทะทั้งหมดของพระศาสดา

ทั้งหลายในความเป็นจริงแลว้  เป็นการแสดงออกซ่ึงสัจธรรมเดียวกนั  เน่ืองดว้ยประชาชนส่วนใหญ่ไม่เขา้ใจ

สถานะเหล่าน้ีท่ีเรากล่าวถึง  พวกเขาจึงฉงนและยุ่งใจต่อวาทะท่ีต่างกนัท่ีเอ่ยโดยพระศาสดาทั้งหลาย  ซ่ึงมี

สาระเป็นหน่ึงเดียวกนั 

เป็นท่ีประจกัษ์เสมอมาว่าความไปคนละทางของวาทะทั้งหมดเหล่าน้ี  มีเหตุมาจากความแตกต่าง

ของสถานะ  ดงัน้ีเม่ือมองจากมุมมองของความเป็นหน่ึงและความปล่อยวางท่ีเป็นเยี่ยมของพระศาสดา

ทั้งหลาย  คุณลกัษณะของความเป็นเจา้  คุณสมบติัของพระผูเ้ป็นเจา้  ความเป็นเอกสูงสุด  สาระท่ีซ่อนเร้น

ท่ีสุด  ลว้นเป็นความจริงของพระผูเ้ป็นสาระแห่งชีวิตเหล่าน้ี  เน่ืองดว้ยพวกเขาต่างก็อาศยัอยูบ่นบลัลงัก์แห่ง

การเปิดเผยพระธรรมสวรรค ์ และประทบัอยูบ่นท่ีนัง่แห่งการปกปิดสวรรค ์ การเปิดเผยองคข์องพระผูเ้ป็น

เจา้ถูกแสดงให้เห็นชดัโดยการมาปรากฏของพวกเขา  และความงามของพระผูเ้ป็นเจา้ถูกเปิดเผยโดย สีหน้า

ของพวกเขา  ดงัน้ีน่ีเองท่ีส าเนียงของพระผูเ้ป็นเจา้เองเป็นท่ีไดย้ินจากการเอ่ยออกมาของพระผูแ้สดงสภาวะ

เป็นเจา้เหล่าน้ี 

เม่ือพิจารณาดูสถานะท่ีสองของพระศาสดาทั้งหลาย  ซ่ึงเป็นสถานะแห่งความแตกต่าง  ความต่าง

จากกนั  ขอ้จ ากดัทางโลก  ลกัษณะเฉพาะตวัและมาตรฐานทั้งหลาย  พวกเขาแสดงความเป็นทาสอยา่งส้ินเชิง  
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ขดัสนจนหมดส้ินและถ่อมตวัโดยสมบูรณ์  ดงัท่ีพระองคท์รงกล่าววา่ : “เราคือคนรับใชข้องพระผูเ้ป็นเจา้ 

(โกรอ่าน 19:31)  เราเป็นเพียงมนุษยเ์หมือนเจา้” (โกรอ่าน 18:110)   

จากค ากล่าวท่ีโตแ้ยง้ไม่ไดแ้ละสาธิตไวโ้ดยบริบูรณ์เหล่าน้ี  จงพยายามท าความเขา้ใจความหมายของ

ปัญหาต่างๆ ท่ีเจา้ถาม  เพื่อว่าเจา้จะแน่วแน่ในศาสนาของพระผูเ้ป็นเจา้  และไม่ยุ่งใจเพราะความไปคนละ

ทางของวาทะต่างๆ ของศาสนทูตทั้งหลายและบรรดาผูท่ี้พระองคเ์ลือกสรร 

 หากพระศาสดาผูค้รอบคลุมทุกสรรพส่ิงองคใ์ดของพระผูเ้ป็นเจา้ประกาศว่า : “เราคือพระผูเ้ป็น

เจา้!”  แทจ้ริงแลว้พระองคท์รงกล่าวสัจธรรมอยา่งไร้ขอ้กงัขา  เพราะเป็นท่ีสาธิตหลายคร้ังแลว้ว่า  โดยการ

เปิดเผยองค์  คุณลกัษณะและนามทั้งหลายของพระศาสดา  การเปิดเผยองค์  นามและคุณลกัษณะทั้งหลาย

ของพระผูเ้ป็นเจา้ถูกแสดงให้เห็นชดัในโลก  ดงัน้ีพระองคท์รงเปิดเผยไวว้า่ : “ล าธนูเหล่านั้นเป็นของพระผู ้

เป็นเจา้  ไม่ใช่ของเจา้!” (โกรอ่าน 8:17)  และเช่นกนัพระองค์ทรงกล่าวไวว้่า : “ความจริงแลว้ผูท่ี้ปฏิญาณ

ความจงรักภกัดีต่อเจา้  เท่ากบัปฏิญาณความจงรักภกัดีนั้นต่อพระผูเ้ป็นเจา้อยา่งแทจ้ริง” (โกรอ่าน 48:10)  และ

หากพระศาสดาองคใ์ดเปล่งวาทะวา่ : “เราคือธรรมทูตของพระผูเ้ป็นเจา้”  พระองคท์รงพูดความจริงเช่นกนั  

และเป็นความจริงท่ีไร้ขอ้กงัขา  ดงัท่ีพระองคท์รงกล่าวไวว้า่ : “พระโมฮมัหมดัไม่ใช่บิดาของใครในหมู่พวก

เจา้  แต่พระองคคื์อธรรมทูตของพระผูเ้ป็นเจา้” (โกรอ่าน 33:40)  เม่ือพิจารณาในแง่น้ี  พระศาสดาทุกองคล์ว้น

เป็นเพียงธรรมทูตของกษตัริยใ์นอุดมคติ  ผูเ้ป็นสาระท่ีไม่มีเปล่ียนแปลง  และหากพระศาสดาทุกพระองค์

ประกาศว่า : “เราคือตราประทบัของศาสนทูตทั้งหลาย”  แทจ้ริงแลว้พวกเขาเอ่ยแต่ความจริงท่ีไร้ขอ้กงัขา

แมแ้ต่นอ้ย  เพราะพวกเขาลว้นเป็นบุคคลเดียวกนั  วิญญาณเดียวกนั  ชีวิตเดียวกนั  การเปิดเผยเดียวกนั  พวก

เขาลว้นเป็นการปรากฏองคข์อง “พระผูเ้ป็นตอนเร่ิมตน้” และ “พระผูเ้ป็นตอนจบ”  “พระผูเ้ป็นแรก” และ 

“พระผูเ้ป็นสุดทา้ย”  “พระผูท่ี้มองเห็น” และ “พระผูท่ี้ซ่อนเร้น”  ซ่ึงทั้งหมดน้ีเก่ียวพนักบัพระผูเ้ป็นพระ

วญิญาณเร้นลบัท่ีสุดของพระวญิญาณทั้งหลาย  และเป็นสาระอนนัตข์องสาระทั้งหลาย  และหากพระศาสดา

ทั้งหลายกล่าววา่ “เราคือคนรับใชข้องพระผูเ้ป็นเจา้”  น้ีคือความจริงท่ีเห็นชดัและโตแ้ยง้ไม่ไดเ้ช่นกนั  เพราะ

พวกเขาถูกแสดงให้เห็นชดัในสภาวะของความเป็นทาสอย่างส้ินเชิง  ซ่ึงไม่มีมนุษยค์นใดสามารถบรรลุถึง

ความเป็นทาสน้ี  ดงัน้ีในขณะท่ีพระผูเ้ป็นสาระแห่งชีวิตเหล่าน้ีด ่าด่ิงลึกอยู่ใตม้หาสมุทรแห่งความวิสุทธ์ิ

อนนัตแ์ละบรมโบราณ  หรือเวลาท่ีพวกเขาเหินข้ึนไปสู่ยอดท่ีสูงส่งท่ีสุดแห่งความลึกลบัสวรรค ์ พวกเขาอา้ง

วาทะของตนว่าเป็นสุรเสียงของสวรรค์  เป็นเสียงร้องเรียกของพระผูเ้ป็นเจา้เอง  หากดวงตาท่ีหย ัง่เห็นเปิด

ออก  ดวงตานั้นจะมองเห็นวา่ในสภาวะน้ี  พระศาสดาทั้งหลายถือวา่ตนเองวา่งเปล่าและไม่ด ารงอยูเ่ม่ือเผชิญ

กบัพระผูท้รงแทรกซอนทุกสรรพส่ิง  พระผูไ้ม่มีเส่ือม  เราคิดว่า  พวกเขาถือว่าตนเองเป็นศูนยภาพโดย

ส้ินเชิง  พวกเขามีความเห็นว่าการกล่าวถึงตนในราชส านักนั้นเป็นการหม่ินประมาทศาสนา  เพราะการ
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กระซิบอยา่งเบาท่ีสุดของอตัตาในราชส านกัดงักล่าวคือ  หลกัฐานของการแสดงออกของอตัตาและการด ารง

อยูท่ี่ไม่ข้ึนกบัใคร  ในสายตาของบรรดาผูท่ี้มาถึงราชส านกัน้ี  การกระซิบแนะดงักล่าวในตวัมนัเองคือการ

ละเมิดท่ีร้ายแรง  และจะร้ายแรงยิ่งกว่าเพียงไหนหากกล่าวถึงส่ิงอ่ืนต่อพระองค ์ หากหัวใจของมนุษย ์ ล้ิน  

จิตใจหรือวิญญาณของเขา  สาละวนอยู่กบัผูใ้ดนอกจากพระผูเ้ป็นท่ีรักยิ่ง  หากดวงตาของเขามองเห็นพระ

พกัตร์อ่ืนใดนอกจากความงามของพระองค ์ หากหูของเขาเง่ียฟังท านองใดนอกจากเสียงของพระองค ์ และ

หากเทา้ของเขายา่งบนหนทางใดนอกจากหนทางของพระองค ์

ในยคุน้ีสายลมของพระผูเ้ป็นเจา้พดัพา  และพระวญิญาณของพระองคแ์ทรกซอนทุกส่ิง  ดงักล่าวคือ

การหลัง่ไหลกรุณาธิคุณของพระองคท่ี์ปากกาตอ้งหยดุน่ิงและล้ินพดูไม่ออก 

ดว้ยสถานะน้ีพระศาสดาทั้งหลายได้อา้งตนเป็นสุรเสียงของพระผูเ้ป็นเจา้และท่ีคลา้ยกนั  แต่ดว้ย

สถานะของความเป็นธรรมทูตของพวกเขา  พวกเขาไดป้ระกาศตนเป็นธรรมทูตของพระผูเ้ป็นเจา้  ในทุก

กรณีพวกเขาไดเ้ปล่งวาทะท่ีเขา้กบัความจ าเป็นในโอกาสนั้น  และไดถื้อวา่การประกาศทั้งหมดเหล่าน้ีเป็น

ของพวกเขาเอง  ซ่ึงเป็นการประกาศท่ีครอบคลุมตั้งแต่อาณาจกัรแห่งการเปิดเผยพระธรรมสวรรคไ์ปจนถึง

อาณาจกัรของสรรพภาวะ  ตั้งแต่อาณาจกัรของพระผูเ้ป็นเจา้ไปจนถึงอาณาจกัรของโลกท่ีด ารงอยู ่ ดงัน้ีน่ีเอง

อะไรก็ตามท่ีเป็นวาทะของพวกศาสดาทั้งหลาย  ไม่วา่จะเก่ียวพนักบัอาณาจกัรของพระผูเ้ป็นเจา้  ความเป็น

นาย  ความเป็นศาสนทูต  ความเป็นธรรมทูต  ความเป็นผูอ้ภิบาล  ความเป็นอคัรสาวกหรือความเป็นทาสรับ

ใช ้ ลว้นเป็นความจริงอยา่งไม่ตอ้งสงสัย  ดงันั้นค าพดูเหล่าน้ีท่ีเราคดัมาสนบัสนุนการอภิปรายเหตุผลของเรา  

ตอ้งน ามาพิจารณาอยา่งตั้งใจ  เพื่อวา่วาทะท่ีไปคนละทางของบรรดาพระศาสดาของพระผูท่ี้มองไม่เห็นและ

พระผูเ้ป็นอรุโณทยัแห่งความวสุิทธ์ิทั้งหลาย  จะไม่ท าใหว้ญิญาณป่ันป่วนและปัญญาฉงนอีกต่อไป 

วจนะท่ีเอ่ยโดยดวงอาทิตยแ์ห่งสัจธรรมทั้งหลายจะตอ้งไดรั้บการไตร่ตรอง  และหากนยัส าคญัของ

วจนะเหล่านั้นไม่เป็นท่ีเขา้ใจ  ควรแสวงหาความรู้แจง้จากบรรดาพระผูพ้ิทกัษ์คลงัแห่งความรู้  เพื่อว่าพวก

เขาจะอรรถาธิบายความหมายและคล่ีคลายความลึกลบัของวจนะเหล่าน้ี  เพราะเป็นความไม่ถูกตอ้งท่ีมนุษย์

จะตีความวจนะศกัด์ิสิทธ์ิตามความเขา้ใจท่ีบกพร่องของตน  หรือปฏิเสธและไม่ยอมรับสัจธรรมของวจนะ

เม่ือพบวา่ขดักบัส่ิงท่ีตนตอ้งการและอยากจะให้เป็น  เพราะปัจจุบนัน้ีคือท่าทีของบรรดานกับวชและบณัฑิต

แห่งยคุน้ี  ผูซ่ึ้งครองท่ีนัง่แห่งวชิาความรู้  ใหช่ื้อความเขลาวา่ความรู้  และเรียกการกดข่ีวา่ความยุติธรรม  หาก

คนเหล่าน้ีถามพระผูเ้ป็นแสงสว่างแห่งสัจธรรมเก่ียวกบัรูปจ าลองท่ีความเพอ้ฝันอนัเหลวไหลของตนคิด

ข้ึนมา  และหากพวกเขาพบว่าค าตอบของพระองค์ไม่ตรงกบัความคิดและความเข้าใจคมัภีร์ของตนเอง  

วางใจไดว้่าพวกเขาจะประณามพระผูเ้ป็นเหมืองและตน้ก าเนิดน ้ าพุแห่งความรู้ทั้งปวงว่า  ไม่มีความเขา้ใจ  

ส่ิงดงักล่าวน้ีเกิดข้ึนในทุกยคุ 
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ตวัอยา่งเช่น  เม่ือพระโมฮมัหมดั  พระผูเ้ป็นนายแห่งชีวิต  ถูกถามเก่ียวกบัดวงจนัทร์ใหม่  พระองค์

ทรงตอบตามท่ีพระผูเ้ป็นเจา้บญัชาว่า : “ดวงจนัทร์ใหม่คือช่วงเวลาต่างๆ ท่ีก าหนดไวใ้ห้มนุษย”์ (โกรอ่าน 

2:189)  คร้ันแลว้พวกท่ีไดย้นิพระองคป์ระณามพระองคว์า่เป็นคนเขลา 

ท านองเดียวกนัในวจนะท่อนท่ีเก่ียวกบั “พระวญิญาณ”  พระองคท์รงกล่าววา่ : “และพวกเขาจะถาม

เจา้เก่ียวกบัพระวญิญาณ  จงกล่าววา่ ‘พระวญิญาณไปตามบญัชาของพระผูเ้ป็นนายของเรา’” (โกรอ่าน 17:85)  

ทนัใดท่ีพระโมฮมัหมดัให้ค  าตอบ  พวกเขาคดัคา้นเสียงดงัวา่ : ดูซิ!  คนเขลาท่ีไม่รู้ว่าพระวิญญาณคืออะไร  

เรียกตนเองวา่เป็นพระผูเ้ปิดเผยความรู้สวรรค!์”  และบดัน้ีจงมองดู  บรรดานกับวชแห่งยุคน้ีไดย้อมจ านนต่อ

สัจธรรมของพระองคอ์ยา่งตาบอด  เพราะวา่ไดรั้บเกียรติดว้ยนามของพระองคแ์ละพบวา่บิดาของตนยอมรับ

การเปิดเผยพระธรรมของพระองค ์   จงสังเกตดู  หากชนชาติน้ีในปัจจุบนัไดรั้บค าตอบเช่นน้ีส าหรับค าถาม

ดงักล่าว  พวกเขาจะปฏิเสธและประณามค าตอบเหล่านั้นอยา่งไม่ลงัเล  ไม่เพียงเท่านั้น  พวกเขาจะเอ่ยค าหา

เร่ืองเดียวกนัอีกคร้ังดงัท่ีพวกเขาเอ่ยในยุคน้ี  ทั้งหมดเป็นเช่นน้ีแมด้ว้ยความจริงท่ีวา่  บรรดาพระผูเ้ป็นสาระ

แห่งชีวิตทรงความประเสริฐยิ่งเหนือรูปจ าลองท่ีเพอ้ฝัน  และไดรั้บการสดุดีอย่างวดัไม่ได้เหนือค าพูดไร้

สาระทั้งหมดเหล่าน้ี  และเหนือความเขา้ใจของทุกหัวใจท่ีหย ัง่รู้  ส่ิงท่ีพวกเขาเรียกว่าวิชาเม่ือเปรียบกับ

ความรู้น้ี  คือความจอมปลอมทั้งส้ิน  และความเขา้ใจทั้งหมดของพวกเขาไม่ใช่อ่ืนใดนอกจากความหลงผิดท่ี

โจ๋งคร่ึม  ไม่เพียงเท่านั้น  อะไรก็ตามท่ีมาจากเหมืองแห่งอจัฉริยภาพสวรรคแ์ละคลงัแห่งความรู้อนนัตเ์หล่าน้ี

คือสัจธรรม  และไม่ใช่อ่ืนใดนอกจากสัจธรรม  ค าพดูท่ีวา่ : “ความรู้คือจุดเดียวซ่ึงคนโง่เง่าท าให้ทวีจ  านวน” 

คือขอ้พิสูจน์ของการอภิปรายเหตุผลของเรา  และค าสอน : “ความรู้คือแสงสว่างท่ีพระผูเ้ป็นเจา้สาดมายงั

หวัใจของใครก็ตามท่ีพระองคป์ระสงค”์ คือขอ้ยนืยนัค ากล่าวของเรา 

เน่ืองดว้ยพวกเขาไม่เขา้ใจความหมายของความรู้  และส่ิงท่ีพวกเขาเรียกวา่ความรู้คือรูปจ าลองต่างๆ

ท่ีออกแบบโดยความเพอ้ฝันของตนเอง  ซ่ึงผดุมาจากบรรดาผูท่ี้เป็นร่างของความเขลา  พวกเขาจึงท าร้ายพระ

ผูเ้ป็นบ่อเกิดแห่งความรู้ดงัท่ีเจา้เห็นและไดย้นิมา 

ตวัอยา่งเช่น  ชายคนหน่ึง (ฮาจี มีร์ซา  คาริม คาน) ซ่ึงมีช่ือเสียงดา้นวิชาและความส าเร็จ  และนบัตวัเอง

ว่าเป็นหน่ึงในบรรดาผูน้ าท่ีเหนือชั้นของประชาชนของเขา  ไดว้่าให้เสียและประณามผูอ้รรถาธิบายวิชาท่ี

แทจ้ริงทุกคน  ส่ิงน้ีเป็นท่ีชดัเจนเสียยิ่งกวา่ชดัในค าพาดพิงและค ากล่าวท่ีชดัแจง้ในหนงัสือของเขาตลอดทั้ง

เล่ม  เน่ืองดว้ยเราไดย้ินเก่ียวกบัเขาอยูบ่่อยๆ  เราตั้งใจจะอ่านงานเขียนของเขาบางส่วน  แมว้า่เราไม่เคยรู้สึก

อยากอ่านขอ้เขียนของคนอ่ืน  กระนั้นเน่ืองดว้ยบางคนถามเราเก่ียวกบัเขา  เราจึงรู้สึกวา่จ าเป็นท่ีจะอา้งอิงถึง

หนงัสือของเขา  เพื่อว่าเราจะไดต้อบบรรดาผูท่ี้ถามเราดว้ยความรู้ความเขา้ใจ  อยา่งไรก็ตามงานเขียนภาษา

อาหรับของเขาหาไม่ได ้ จนกระทัง่วนัหน่ึงชายคนหน่ึงแจง้ให้เราทราบวา่  บทประพนัธ์หน่ึงของเขาท่ีช่ือวา่
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เอร์ซาโดล อวาม (การน าทางส าหรับคนเขลา) มีอยู่ในเมืองน้ี  จากช่ือหนงัสือน้ีเราไดก้ล่ินของความถือดีและ

ความทะนง  เน่ืองดว้ยเขานึกวา่ตวัเองเป็นผูรู้้และถือวา่ประชาชนท่ีเหลือโง่เขลา  ท่ีจริงแลว้ค่าของเขาเป็นท่ีรู้

ได้จากช่ือท่ีเขาตั้งให้กบัหนงัสือของตน  เป็นท่ีประจกัษ์ว่าผูป้ระพนัธ์ก าลงัไปตามหนทางแห่งอตัตาและ

กิเลส  และหลงทางอยู่ในท่ีรกร้างแห่งความโง่เขลาเบาปัญญา  เราคิดว่าเขาไดลื้มค าสอนท่ีรู้จกักนัดีท่ีว่า : 

“ความรู้คือทั้งหมดท่ีรู้ได ้ และอ านาจและอานุภาพคือสรรพโลก”  แมก้ระนั้นเราก็ขอหนงัสือเล่มน้ีมาและ

เก็บไวส้ามส่ีวนั  ซ่ึงไดอ้า้งอิงถึงราวสองคร้ัง  คร้ังท่ีสองเราพบเร่ืองราวของ “มิราจ” (การขึน้) ของพระโมฮมั

หมดัโดยบงัเอิญ  ซ่ึงมีการพูดถึงพระองค์ว่า “หากไม่ใช่เพราะเจ้า  เราย่อมไม่สร้างนภาทั้งหลาย”  เรา

สังเกตเห็นวา่  เขาไดแ้จกแจงศาสตร์ราวยีสิ่บสาขาหรือมากกวา่นั้น  ซ่ึงความรู้เก่ียวกบัศาสตร์เหล่าน้ีเขาถือวา่

จ าเป็นต่อการเขา้ใจความลึกลบัของ “มีราจ”  เราจบัความจากค ากล่าวของเขาไดว้่า  นอกจากว่ามนุษยจ์ะมี

ความรู้ลึกซ้ึงในศาสตร์ทั้งหมดน้ี  เขาจะไม่มีทางเขา้ถึงใจความท่ีประเสริฐและเหนือธรรมดาน้ีดว้ยความ

เขา้ใจท่ีเหมาะสม  ศาสตร์จ านวนหน่ึงท่ีระบุไวคื้อ  อภิปรัชญา  การเล่นแร่แปรธาตุและเวทมนตร์  วิชาท่ีไร้

สาระและเลิกกนัไปแลว้เหล่าน้ี  ชายผูน้ี้ถือวา่เป็นเง่ือนไขท่ีจ าเป็นต่อการเขา้ใจความลึกลบัท่ีศกัด์ิสิทธ์ิและยืน

ยงของความรู้สวรรค ์

พระผูเ้ป็นเจา้ผูท้รงกรุณา!  ดงักล่าวน้ีคือระดบัความเขา้ใจของเขา  และถึงกระนั้นจงมองดูวา่  เขาหา

เร่ืองและให้ร้ายพระผูเ้ป็นพรหมกายของความรู้ท่ีไม่มีส้ินสุดของพระผูเ้ป็นเจา้อยา่งไร!  ค  าพูดน้ีเขา้ท่าและ

เป็นจริงเช่นไร : “เจา้สาดค าให้ร้ายใส่พระพกัตร์ของพระผูซ่ึ้งพระผูเ้ป็นเจา้ท่ีแทจ้ริงองคเ์ดียวไดท้  าให้เป็นผู ้

พิทกัษ์ทรัพยส์มบติัของนภาท่ีเจ็ดของพระองคห์รือ?”  ไม่มีหวัใจหรือปัญญาท่ีหย ัง่รู้  ไม่มีใครในหมู่ผูช้าญ

ฉลาดและผูรู้้  ให้ความสนใจค ากล่าวท่ีเสียสติเหล่าน้ี  และกระนั้นเป็นท่ีชดัเจนและประจกัษเ์พียงไรส าหรับ

หวัใจท่ีหย ัง่รู้วา่  ส่ิงท่ีเรียกวา่วิชาน้ีถูกปฏิเสธเสมอมาโดยพระผูเ้ป็นพระผูเ้ป็นเจา้ท่ีแทจ้ริงองคเ์ดียว  ความรู้

เก่ียวกบัศาสตร์เหล่าน้ีซ่ึงเป็นท่ีดูหม่ินในสายตาของผูรู้้อย่างแทจ้ริง  จะถือได้ว่าจ  าเป็นต่อการเขา้ใจความ

ลึกลบัของ “มีราจ” ไดอ้ยา่งไร  ในขณะท่ีพระผูเ้ป็นนายของ “มีราจ” เองไม่เคยให้อกัษรเดียวของวิชาท่ีจ  ากดั

และเขา้ใจยากเหล่าน้ีมาท าให้หนกัสมอง  และไม่เคยท าให้หวัใจท่ีผ่องใสของตนมีมลทินดว้ยความหลงสติ

เช่นน้ี?  เป็นความจริงเช่นไรท่ีเขากล่าวว่า : “ความส าเร็จทั้งหมดของมนุษยเ์คล่ือนไหวบนลาท่ีขาพิการ  

ขณะท่ีสัจธรรมลอยไปกบัสายลมขา้มอวกาศไปอยา่งรวดเร็ว”  ความชอบธรรมของพระผูเ้ป็นเจา้เป็นพยาน!  

ใครก็ตามท่ีปรารถนาจะหยัง่ความลึกลบัของ “มีราจ” น้ี  และอยากน ้ าหยดเดียวจากมหาสมุทรน้ี  หากกระจก

แห่งหัวใจของเขาถูกบดบงัดว้ยธุลีแห่งวิชาเหล่าน้ี  เขาจะตอ้งช าระหัวใจให้บริสุทธ์ิก่อนท่ีแสงสว่างแห่ง

ความลึกลบัน้ีจะสะทอ้นอยูใ่นนั้นได ้
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ในยคุน้ีบรรดาผูท่ี้ด าด่ิงอยูใ่ตม้หาสมุทรแห่งความรู้บรมโบราณ  และอาศยัอยูใ่นเรือแห่งอจัฉริยภาพ

สวรรค ์ ห้ามประชาชนไม่ให้แสวงหาวิชาท่ีเหลวไหลเหล่าน้ี  ขอความสรรเสริญจงมีแด่พระผูเ้ป็นเจา้  อกท่ี

เรืองรองของพวกเขาบริสุทธ์ิพน้จากทุกร่องรอยของวิชาดงักล่าว  และประเสริฐเหนือม่านท่ีร้ายกาจดงักล่าว  

เราไดเ้ผาผลาญม่านท่ีทึบท่ีสุดน้ีดว้ยไฟแห่งความรักของพระผูเ้ป็นท่ีรักยิ่ง  ซ่ึงเป็นม่านท่ีถูกกล่าวถึงในค าพูด 

: “ม่านท่ีร้ายกาจท่ีสุดคือม่านแห่งความรู้”  เราไดก่้อวิหารแห่งความรู้สวรรคข้ึ์นมาบนเถา้ถ่านของม่านน้ี  ขอ

ความสรรเสริญจงมีแด่พระผูเ้ป็นเจา้  เราไดเ้ผา “ม่านแห่งความรุ่งโรจน์” ดว้ยไฟแห่งความงามของพระผูเ้ป็น

ท่ีรักยิง่  เราไดข้บัทุกส่ิงออกไปจากหวัใจของมนุษยน์อกจากพระผูเ้ป็นยอดปรารถนาและความรุ่งโรจน์ของ

โลก  เราไม่ยึดติดกับความรู้ใดนอกจากความรู้ของพระองค์  และไม่มุ่งหัวใจไปหาส่ิงใดนอกจากความ

รุ่งโรจน์โชติช่วงของแสงสวา่งของพระองค ์

เราประหลาดใจยิง่นกัเม่ือสังเกตเห็นวา่  จุดประสงคเ์ดียวของเขาคือเพื่อจะท าให้ประชาชนตระหนกั

วา่  วิชาทั้งหมดเหล่าน้ีอยู่ในครอบครองของเขา  และกระนั้นเราขอสาบาญต่อพระผูเ้ป็นเจา้ว่า  ไม่มีแมล้ม

หายใจเดียวท่ีพดัมาจากทุ่งหญา้แห่งความรู้สวรรค์  เคยโชยมายงัวิญญาณของเขา  หรือเขาจะเคยคล่ีคลาย

ความลึกลบัเดียวของอจัฉริยภาพบรมโบราณก็หาไม่  ไม่เพียงเท่านั้น  หากอรรถาธิบายความหมายของความรู้

ใหเ้ขาฟัง  เขาจะยุง่ใจไปหมด  และทั้งชีวติของเขาจะสั่นไปถึงรากฐาน  แมว้า่ค  ากล่าวของเขาจะต ่าและไร้สติ  

จงมองดูวา่  ค  ากล่าวอา้งท่ีเลอเลิศของเขาเลยเถิดไปถึงไหน! 

พระผูเ้ป็นเจา้ผูท้รงกรุณา!  เราประหลาดใจยิ่งเพียงไหนต่อการท่ีประชาชนมาชุมนุมอยู่รอบๆ เขา  

และแสดงความภกัดีต่อเขา!  ดว้ยพึงพอใจกบัธุลีชัว่แล่น  ประชาชนเหล่าน้ีไดห้นัหนา้ไปหาธุลีนั้น  และโยน

พระผูท้รงเป็นพระผูเ้ป็นนายของนายทั้งหลายไปขา้งหลงั  ดว้ยพอใจกบัเสียงร้องและหลงใหลในใบหนา้ของ

อีกา  พวกเขาไดส้ละท านองเพลงของนกไนติงเกลและเสน่ห์ของดอกกุหลาบ  การอ่านหนงัสือท่ีอวดอา้งน้ี

อย่างถ่ีถว้นไดเ้ปิดเผยให้เห็นความนึกคิดท่ีหลงผิดสุดจะพรรณนาเช่นไร!  ความนึกคิดท่ีหลงผิดเหล่าน้ีไม่

คู่ควรส าหรับปากกาใดท่ีจะพรรณนา  และต ่าเกินกว่าท่ีจะให้ความสนใจแมช้ัว่ขณะ  อยา่งไรก็ตามหากพบ

เกณฑใ์นการวนิิจฉยั  เกณฑน้ี์จะแยกสัจธรรมจากความจอมปลอม  แยกแสงสวา่งจากความมืด  และแยกดวง

อาทิตยจ์ากเงาไดท้นัที 

หน่ึงในศาสตร์ทั้งหลายท่ีผูอ้วดอา้งน้ีน ามาอวดคือการเล่นแร่แปรธาตุ  เรายงัหวงัวา่กษตัริยห์รือผูท่ี้มี

อานุภาพเหนือชั้น  จะขอให้เขาแปรศาสตร์น้ีจากความเพอ้ฝันให้เป็นความจริง  จากการอวดอา้งให้เป็น

ความส าเร็จท่ีแทจ้ริง  ขอใหค้นรับใชท่ี้ต ่าตอ้ยและไม่ไดเ้รียนวิชาผูน้ี้  ซ่ึงไม่เคยอวดอา้งส่ิงดงักล่าวหรือถือวา่

ส่ิงเหล่าน้ีคือเกณฑข์องความรู้ท่ีแทจ้ริง  รับงานน้ี  เพื่อวา่สัจธรรมจะเป็นท่ีรู้และแยกไดจ้ากความจอมปลอม  

แต่จะมีประโยชน์อะไร!  ทั้งหมดท่ีประชาชนรุ่นน้ีใหเ้ราไดคื้อบาดแผลจากลูกดอก  และถว้ยท่ีพวกเขายื่นให้



ฉบบัแปลอยา่งไม่เป็นทางการ 

Provisional Translation 

89 

 

ริมฝีปากของเราก็มีแต่ถว้ยยาพิษ  เรายงัมีแผลเป็นจากโซ่บนคอของเรา  และร่างกายของเรายงัมีรอยต่างๆ ท่ี

เป็นหลกัฐานของความทารุณอยา่งไม่ผอ่นปรน 

และเก่ียวกบัความส าเร็จของชายผูน้ี้  ความเขลา  ความเขา้ใจและความเช่ือของเขา  จงมองดูวา่คมัภีร์

ท่ีครอบคลุมทุกส่ิงไดเ้ปิดเผยไวว้า่อยา่งไร : “แทจ้ริงแลว้ตน้ไมซ้คักุม (ต้นไม้นรก) จะเป็นอาหารส าหรับอาสิม 

(คนบาปหรือบาป)”  (โกรอ่าน 44:43-44)  และมีวจนะตามมาอีกบางท่อนจนกระทัง่พระองคก์ล่าววา่ : “จงชิมส่ิง

น้ี  เพราะตวัเจา้นั้นคือคาริม (มีเกียรติ) ท่ียิ่งใหญ่” (โกรอ่าน 44:49)  จงพิจารณาดูว่าเขาถูกพรรณนาไวอ้ย่าง

ชดัเจนและชดัแจง้เพียงไรในคมัภีร์ท่ีไม่มีเส่ือมของพระผูเ้ป็นเจา้!  ยิ่งไปกวา่นั้นชายผูน้ี้ยงัแสร้งเป็นถ่อมตวั

แลว้กล่าวถึงตนเองในหนงัสือของตนวา่เป็น “คนรับใชอ้าสิม” : “อาสิม” ในคมัภีร์ของพระผูเ้ป็นเจา้ยิ่งใหญ่

ในหมู่สามญัชน  คาริมยิง่ใหญ่ท่ีช่ือ! 

จงไตร่ตรองดูวจนะท่อนท่ีวสุิทธ์ิน้ี  เพื่อวา่ความหมายของวจนะ “ไม่มีส่ิงใดสีเขียวหรือเห่ียวเฉา  แต่

ก็เป็นท่ีบนัทึกไวใ้นคมัภีร์ท่ีไม่มีผิดพลาด” (โกรอ่าน 6:59) จะประทบัอยู่บนจารึกแห่งหัวใจของเจ้า  แม้

กระนั้นผูค้นมากมายก็แสดงความภกัดีต่อเขา  พวกเขาปฏิเสธพระโมเสสแห่งความรู้และความยุติธรรม  และ

ยึดถือซามิริ (นักเวทย์มนต์ในสมัยของพระโมเสส) แห่งความเขลา  พวกเขาหนัสายตาไปจากดวงตะวนัแห่งสัจ

ธรรมท่ีส่องแสงบนนภาสวรรคท่ี์เป็นนิรันดร์  และไม่ใส่ใจความอ าไพของดวงตะวนัน้ีเลย 

ดูกร  ภราดรของเรา!  เหมืองสวรรค์เท่านั้นท่ีสามารถให้มณีแห่งความรู้สวรรค์  สุคนธรสของ

ดอกไมล้ี้ลบัสูดไดจ้ากอุทยานในอุมคติเท่านั้น  และดอกลิลล่ีแห่งอจัฉริยภาพบรมโบราณไม่สามารถบานท่ี

ใดไดเ้วน้แต่ในนครแห่งหัวใจท่ีไม่แปดเป้ือน  “ในดินท่ีอุดม  พืชงอกข้ึนมาอย่างลน้เหลือโดยการอนุญาต

ของพระผูเ้ป็นเจา้  และในดินท่ีไม่ดี  พืชแทบจะไม่งอก” (โกรอ่าน 7:57) 

เน่ืองดว้ยเป็นท่ีแสดงไวอ้ย่างชดัเจนแลว้วา่  เฉพาะผูท่ี้เขา้มาถึงความลึกลบัของอจัฉริยภาพสวรรค์

เท่านั้น  ท่ีสามารถเขา้ใจท านองเพลงท่ีขบัขานโดยวหิคแห่งสวรรค ์ ดงันั้นเป็นหนา้ท่ีของทุกคนท่ีจะแสวงหา

ความรู้แจง้จากผูท่ี้หวัใจสวา่งและพระผูเ้ป็นคลงัแห่งความลึกลบัสวรรค ์ เก่ียวกบัความละเอียดซบัซ้อนของ

ศาสนาของพระผูเ้ป็นเจา้และค าพาดพิงท่ีเขา้ใจยาก  ท่ีอยู่ในวาทะของพระผูเ้ป็นอรุโณทยัแห่งความวิสุทธ์ิ  

ดงัน้ีความลึกลกัเหล่าน้ีจะถูกคล่ีคลาย  ไม่ใช่โดยวิชาท่ีเรียนมา  แต่โดยความช่วยเหลือของพระผูเ้ป็นเจา้และ

การหลัง่กรุณาธิคุณของพระองคเ์ท่านั้น  “ดงันั้นจงถามจากบรรดาผูท่ี้มีคมัภีร์ต่างๆ อยูใ่นอารักขา  หากเจา้ไม่

รู้” (โกรอ่าน 16:43) 

ดูกร  ภราดรของเรา  แต่เม่ือผูแ้สวงหาท่ีแทจ้ริงมุ่งมัน่ท่ีจะกา้วไปบนหนทางแห่งการคน้หาท่ีน าไปสู่

ความรู้ของพระผูด้  ารงอยู่ก่อนยุคสมยั  ก่อนอ่ืนใดเขาตอ้งช าระหัวใจของตนซ่ึงเป็นท่ีเปิดเผยความลึกลบัท่ี

ซ่อนเร้นของพระผูเ้ป็นเจา้  ให้บริสุทธ์ิปลอดจากธุลีแห่งวิชาท่ีเรียนมาทั้งหมดท่ีมาบดบงั  และค าพาดพิง
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ต่างๆ ของพวกท่ีเป็นร่างของความเพอ้ฝันอนัชัว่ร้าย  เขาตอ้งช าระอกของเขาซ่ึงเป็นท่ีคุม้ภยัของความรักท่ี

ย ัง่ยนืของพระผูเ้ป็นท่ีรักยิง่  ใหป้ลอดจากมลทินทุกอยา่ง  และท าใหว้ญิญาณของตนวิสุทธ์ิปลอดจากทุกส่ิงท่ี

เก่ียวพนักบัน ้ าและดิน  ปลอดจากการยึดติดกบัส่ิงท่ีไม่จิรังย ัง่ยืนทั้งปวง  เขาตอ้งช าระหัวใจของตนจนไม่

เหลือเศษของความรักหรือความเกลียดชงั  เพื่อมิให้ความรักพาให้เขาหลงผิดอยา่งตาบอด  หรือความเกลียด

ชังผลักเขาออกจากสัจธรรม  ดังท่ีเจ้าเป็นพยานในยุคน้ีว่า  เพราะความรักและความเกลียดชังดังกล่าว  

ประชาชนส่วนใหญ่ถูกพรากจากพระพกัตร์อมตะ  และหลงไกลไปจากพระผูเ้ป็นพรหมกายของความลึกลบั

สวรรค์อย่างไร  และดว้ยไม่มีใครน าทางให้  จึงเร่ร่อนไปในท่ีรกร้างแห่งการลืมตวัและหลงผิด  ผูแ้สวงหา

ดงักล่าวตอ้งวางใจในพระผูเ้ป็นเจา้ทุกเวลา  ตอ้งละวางจากประชาชนทั้งหลายของโลก  ปล่อยวางจากโลก

แห่งธุลี  และยึดถือพระผูท้รงเป็นพระผูเ้ป็นนายของนายทั้งหลาย  เขาตอ้งไม่พยายามยกตวัเองเหนือผูใ้ด  

ตอ้งลา้งทุกร่องรอยของความทะนงและความถือดีออกจากจารึกของหัวใจ  ตอ้งยึดเหน่ียวความอดทนและ

ยอมจ านน  สงบเงียบ  และละเวน้จากการพดูเหลวไหล  เพราะล้ินคือไฟท่ีคุกรุ่น  และการพูดเกินควรคือพิษท่ี

ถึงตาย  ไฟนั้นเผาผลาญร่างกาย  แต่ไฟของล้ินกลืนกินทั้งหวัใจและวญิญาณ  พลงัของไฟแรกคงอยูเ่พียงเวลา

หน่ึง  แต่ผลจากไฟของล้ินคงอยูเ่ป็นศตวรรษ 

ผูแ้สวงหานั้นควรถือว่าการนินทาคือความหลงผิดอย่างร้ายแรง  และออกมาให้ห่างจากอาณาจกัร

ของการนินทา  เน่ืองดว้ยการนินทาดบัแสงสวา่งของหวัใจและดบัชีวิตของวิญญาณ  เขาควรมกันอ้ยและเป็น

อิสระจากความตอ้งการท่ีเกินควร  เขาควรถนอมมิตรภาพกบัผูท่ี้ละวางจากโลก  และถือว่าการหลีกเล่ียง

โลกียชนท่ีคุยโตคือประโยชน์ท่ีล ้ าค่า  ทุกรุ่งอรุณเขาควรสนทนากบัพระผูเ้ป็นเจา้  และพากเพียรในการ

แสวงหาพระผูเ้ป็นท่ีรักยิ่งดว้ยวิญญาณทั้งหมดของเขา  เขาควรเผาผลาญทุกความคิดท่ีหลงผิดดว้ยเปลวไฟ

แห่งการกล่าวถึงพระองคด์ว้ยความรัก  และผา่นเลยทุกส่ิงไปนอกจากพระองคด์ว้ยความรวดเร็วของสายฟ้า  

เขาควรช่วยเหลือผูท่ี้ส้ินเน้ือประดาตวั  และไม่ใจจืดต่อผูท่ี้ขดัสน  เขาควรแสดงความเมตตาต่อสัตว ์ และยิ่ง

ตอ้งแสดงความเมตตามากกวา่เพียงไหนต่อเพื่อนมนุษยแ์ละผูท่ี้ไดรั้บการประสาทดว้ยวาจา  เขาไม่ควรลงัเล

ท่ีจะสละชีวิตเพื่อพระผูเ้ป็นท่ีรักยิ่งของเขา  หรือยอมให้ค  าต าหนิของประชาชนมาท าให้ตนหันหนีไปจาก

พระผูเ้ป็นสัจธรรม  เขาไม่ควรปรารถนาใหผู้อ่ื้นในส่ิงท่ีเขาไม่ปรารถนาให้กบัตนเอง  หรือสัญญาส่ิงท่ีตนท า

ไม่ได ้ ดว้ยหวัใจทั้งหมดเขาควรหลีกเล่ียงมิตรภาพกบับรรดาผูก้ระท าความชัว่ร้าย  และอธิษฐานเพื่อการไถ่

บาปของพวกเขา  เขาควรใหอ้ภยัคนบาป  และไม่รังเกียจสภาพท่ีต ่าของเขา  เพราะไม่มีใครรู้วา่จุดจบของตน

จะเป็นอยา่งไร  บ่อยแค่ไหนท่ีคนบาปเขา้ถึงสาระแห่งความศรัทธา ณ ชัว่โมงแห่งความตาย  และโดยการด่ืม

น ้ าอมตะไดบิ้นข้ึนไปสู่ลานสวรรค ์ และบ่อยแค่ไหนท่ีศาสนิกชนท่ีเช่ือมัน่ศรัทธา ณ ชัว่โมงท่ีวิญญาณของ

ตนแยกจากร่าง  กลบัเปล่ียนไปจนตกลงไปในไฟนรก  จุดประสงค์ของเราในการเปิดเผยวาทะท่ีให้ความ



ฉบบัแปลอยา่งไม่เป็นทางการ 

Provisional Translation 

91 

 

มัน่ใจและมีน ้าหนกัเหล่าน้ีคือ  เพื่อจะใหผู้แ้สวงหาตระหนกัวา่  เขาควรถือวา่ทุกส่ิงนอกจากพระผูเ้ป็นเจา้นั้น

ไม่จิรัง  และนบัทุกส่ิงนอกจากพระองค ์ พระผูเ้ป็นจุดหมายแห่งการบูชาทั้งปวงวา่เป็นศูนยภาพโดยส้ินเชิง 

เหล่าน้ีคือส่วนหน่ึงของคุณลักษณะของผูป้ระเสริฐ  และเป็นเคร่ืองหมายของผูมี้ธรรมในจิตใจ  

คุณลกัษณะเหล่าน้ีไดรั้บการกล่าวโยงมาท่ีเง่ือนไขท่ีจ าเป็นส าหรับผูเ้ดินทางท่ียา่งเทา้บนหนทางแห่งความรู้ท่ี

แน่แท ้ เม่ือผูเ้ดินทางท่ีปล่อยวางและผูแ้สวงหาท่ีจริงใจ  ท าไดต้ามเง่ือนไขท่ีจ าเป็นเหล่าน้ี  เม่ือนั้นและเม่ือ

นั้นเท่านั้นจึงจะเรียกไดว้่าเขาคือผูแ้สวงหาท่ีแทจ้ริง  เม่ือใดก็ตามท่ีเขาท าไดต้ามเง่ือนไขท่ีแสดงนัยไวใ้น

วจนะ : “ใครก็ตามท่ีพยายามเพื่อเรา” (โกรอ่าน 16:43)  เขาจะไดพ้ระพรท่ีประทานมาโดยวจนะ : “วางใจไดว้า่

เราจะน าทางใหเ้ขาในหนทางของเรา” (โกรอ่าน 16:43) 

ต่อเม่ือตะเกียงแห่งการคน้หา  ความพยายามอยา่งจริงจงั  ความปรารถนายิ่ง  ความอุทิศอยา่งแรงกลา้  

ความรักอยา่งคลัง่ไคล ้ ความหรรษาและความสุขลน้  ถูกจุดในหวัใจของผูแ้สวงหา  และสายลมแห่งความ

เมตตารักใคร่ของพระองคโ์ชยมายงัวญิญาณของเขา  อนัธการแห่งความผิดพลาดจึงจะถูกปัดเป่า  หมอกแห่ง

ความสงสัยเคลือบแคลงใจจึงจะถูกสลายไป  และแสงสวา่งแห่งความรู้และความมัน่ใจจึงจะอาบชีวิตของเขา  

ณ ชัว่โมงน้ีพระผูน้ าข่าวล้ีลบัท่ีน าข่าวดีของพระวิญญาณ  จะส่องแสงอ าไพมาจากนครของพระผูเ้ป็นเจา้

ประดุจยามเชา้  และจะปลุกหวัใจ  วิญญาณและจิตให้ต่ืนจากความหลบัใหลอยา่งไม่ใส่ใจโดยเสียงแตรแห่ง

ความรู้  เม่ือนั้นพระพรอเนกอนนัต์และกรุณาธิคุณท่ีหลัง่มาจากพระวิญญาณบริสุทธ์ินิรันดร์  จะประทาน

ชีวติใหม่ใหแ้ก่ผูแ้สวงหา  จนเขาพบวา่ตนไดรั้บการประสาทดว้ยดวงตาใหม่  หูใหม่  หวัใจใหม่  และปัญญา

ใหม่  เขาจะตรองดูสัญลกัษณ์ต่างๆ ท่ีเห็นชดัของจกัรวาล  และคน้พบความลึกลบัท่ีซ่อนเร้นของวิญญาณ  

เม่ือพิศดูดว้ยดวงตาของพระผูเ้ป็นเจา้  เขาจะเห็นวา่ภายในทุกอะตอมมีประตูไปสู่สถานะแห่งความมัน่ใจท่ี

ไพบูลย ์ เขาจะคน้พบวา่ในทุกส่ิงมีความลึกลบัของการเปิดเผยพระธรรมสวรรคแ์ละหลกัฐานต่างๆ ของการ

ปรากฏองคช์ัว่นิรันดร์ 

เราขอสาบาญต่อพระผูเ้ป็นเจา้!  หากเขายา่งเทา้บนหนทางแห่งการน าทางและพยายามปีนยอดแห่ง

ความชอบธรรม  เพื่อจะไปให้ถึงสถานะท่ีรุ่งโรจน์และสูงสุดน้ี  เขาจะไดสู้ดสุคนธรสของพระผูเ้ป็นเจา้จาก

ระยะทางหน่ึงพนัหลีก  และจะเห็นยามเชา้อ าไพแห่งการน าทางสวรรครุ่์งข้ึนมาบนอรุโณทยัของทุกส่ิง  ทุก

ส่ิงไม่วา่จะเล็กเพียงไร  จะเป็นการเปิดเผยท่ีน าเขาไปสู่พระผูเ้ป็นท่ีรักยิง่  พระผูเ้ป็นจุดหมายแห่งการแสวงหา

ของเขา  ผูแ้สวงหาน้ีจะหยัง่เห็นชดัถึงขนาดท่ีเขาจะแยกแยะสัจธรรมและความจอมปลอม  ดงัท่ีเขาเห็นความ

แตกต่างระหวา่งดวงอาทิตยก์บัเงา  หากสุคนธรสของพระผูเ้ป็นเจา้โชยมายงัสุดมุมโลกตะวนัออก  วางใจได้

วา่เขาจะจ ากล่ินไดแ้ละสูดสุคนธรสนั้น  ถึงแมว้า่เขาจะอาศยัอยูสุ่ดโลกตะวนัตก  ท านองเดียวกนัเขาจะแยก

สัญลกัษณ์ทั้งหมดของพระผูเ้ป็นเจา้  กล่าวคือ  วาทะท่ีน่าพิศวง  ผลงานและการกระท าท่ียิง่ใหญ่ของพระองค ์ 
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ไดอ้ยา่งชดัเจนจากการกระท า  ถอ้ยค าและหนทางของมนุษย ์ ดงัท่ีนกัอญัมณีแยกมณีจากกรวด  หรือมนุษย์

แยกฤดูใบไมผ้ลิจากฤดูใบไมร่้วง  แยกความร้อนจากความเยน็  เม่ือเส้นทางวิญญาณของมนุษยไ์ดรั้บการ

ช าระจนหมดความผกูพนัทางโลกท่ีขวางกั้น  วางใจไดว้า่วญิญาณนั้นจะสัมผสัรู้ลมหายใจของพระผูเ้ป็นท่ีรัก

ยิ่งตลอดระยะทางท่ีวดัไม่ได ้ และจะไปถึงนครแห่งความมัน่ใจและเขา้ไปในนั้น  โดยการน าไปของสุคน

ธรสของลมหายใจดงักล่าว  ในนครน้ีเขาจะมองเห็นความมหศัจรรยข์องอจัฉริยภาพบรมโบราณของพระองค ์ 

และจะสังเกตเห็นค าสอนท่ีซ่อนเร้นทั้งหมดจากเสียงใบไมข้องพฤกษาท่ีเจริญงอกงามในนครน้ี  ดว้ยหูของ

กายและใจเขาจะไดย้ินเสียงเพลงสดุดีแห่งความรุ่งโรจน์และการสรรเสริญจากธุลีของนครน้ี  ดงัข้ึนไปถึง

พระผูเ้ป็นนายของนายทั้งหลาย  และดว้ยดวงตาของจิตเขาจะคน้พบความลึกลบัทั้งหลายของ “การกลบัมา” 

และ “การฟ้ืนชีวิต”  เคร่ืองหมาย  สัญลกัษณ์  การเปิดเผยและความอ าไพ  ท่ีพระผูเ้ป็นกษตัริยแ์ห่งนามและ

คุณลกัษณะทั้งหลายทรงลิขิตไวส้ าหรับนครน้ี  รุ่งโรจน์สุดจะพรรณนาเพียงไร!  การมาถึงนครน้ีดบักระหาย

โดยไม่ใช้น ้ า  จุดความรักของพระผูเ้ป็นเจา้โดยไม่ใชไ้ฟ  ภายในหญา้ทุกใบมีความลึกลบัแห่งอจัฉริยภาพท่ี

ไม่อาจหย ัง่รู้  และนกไนติงเกลมากมายขบัขานท านองเพลงลงมาบนดอกกุหลาบทุกพุ่มดว้ยความสุขหรรษา  

ดอกทิวลิปของนครน้ีคล่ีคลายความลึกลบัของไฟท่ีไม่รู้ดบัในพุ่มไมลุ้กไหม ้ และสุคนธรสแห่งความวิสุทธ์ิ

ของนครน้ีโชยกล่ินหอมของพระวิญญาณของพระเมไซยะ  นครน้ีประทานความมัง่คัง่ท่ีปราศจากทอง  

ประสาทความเป็นอมตะท่ีปราศจากความตาย  ในใบไมทุ้กใบมีความปีติสุดจะพรรณนาถนอมไว ้ และ

ภายในทุกหอ้งมีความลึกลบัท่ีนบัไม่ถว้นซ่อนเร้นอยู ่

บรรดาผูท่ี้ตรากตราอยา่งหาญกลา้ในการแสวงหาพระประสงคข์องพระผูเ้ป็นเจา้  เม่ือคร้ังหน่ึงไดล้ะ

วางจากทุกส่ิงนอกจากพระองค ์ จะปล่อยวางและสมานกบันครน้ี  จนการพรากจากนครน้ีแมข้ณะเดียวเป็น

เร่ืองสุดจะนึกคิดส าหรับพวกเขา  พวกเขาจะเง่ียฟังขอ้พิสูจน์ท่ีไม่มีผิดพลาดจากไมด้อกของท่ีชุมนุมนั้น  จะ

รับขอ้ยนืยนัท่ีแน่นอนท่ีสุดจากความงามของดอกกุหลาบและท านองเพลงของนกไนติงเกลในนครน้ี  นครน้ี

จะไดรั้บการฟ้ืนฟูและประดบัประดาใหม่ราวทุกหน่ึงพนัปี 

ดูกร  สหายของเรา  ดงันั้นเป็นความถูกตอ้งท่ีเราจะออกแรงพยายามเต็มท่ี  เพื่อไปให้ถึงนครน้ี  และ

ฉีก “ม่านแห่งความรุ่งโรจน์” ให้ขาดสะบั้นโดยกรุณาธิคุณของพระผูเ้ป็นเจา้และความเมตตารักใคร่ของ

พระองค์  เพื่อว่าดว้ยความแน่วแน่ท่ีไม่แปรเปล่ียน  เราจะเสียสละวิญญาณท่ีอิดโรยของเราในหนทางของ

พระผูเ้ป็นท่ีรักยิง่องคใ์หม่  เราควรวงิวอนพระองคอ์ยา่งแรงกลา้ดว้ยน ้ าตาซ ้ าแลว้ซ ้ าอีก  ขอทรงโปรดเราดว้ย

กรุณาธิคุณน้ี  นครน้ีไม่ใช่ส่ิงอ่ืนใดนอกจากพระวจนะของพระผูเ้ป็นเจา้ท่ีถูกเปิดเผยในทุกยุคสมยัและทุกยุค

ศาสนา  ในสมยัของพระโมเสสนครน้ีคือเพนทาทุค  ในสมยัของพระเยซูคือกอสเปว  ในสมยัพระโมฮมัหมดั

ผูเ้ป็นธรรมทูตของพระผูเ้ป็นเจา้คือคมัภีร์โกรอ่าน  ในยุคน้ีคือคมัภีร์บายนั  และในยุคศาสนาของพระผูซ่ึ้ง
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พระผูเ้ป็นเจา้จะแสดงใหเ้ห็นชดัคือคมัภีร์ของพระองคเ์อง  ซ่ึงเป็นคมัภีร์ท่ีคมัภีร์ทั้งหมดของยุคศาสนาก่อนๆ 

จะตอ้งใชอ้า้งอิง  เป็นคมัภีร์ท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดและอยูเ่หนือคมัภีร์เหล่านั้น  ในนครเหล่าน้ีมีส่ิงยงัชีพส าหรับจิต

วญิญาณจดัไวใ้หอ้ยา่งเหลือลน้  มีความปีติท่ีไม่มีเส่ือมลิขิตไว ้ อาหารท่ีมีใหคื้อขนมปังแห่งสวรรค ์ และพระ

วิญญาณท่ีส่ือมาคือพระพรท่ีไม่รู้ส้ินของพระผูเ้ป็นเจ้า  นครเหล่าน้ีมอบของขวญัแห่งเอกภาพให้แก่ดวง

วญิญาณท่ีปล่อยวาง  เพิ่มพนูผูท่ี้ขดัสน  และยืน่ถว้ยแห่งความรู้ใหแ้ก่ผูพ้เนจรในท่ีรกร้างแห่งความเขลา  การ

น าทาง  พระพร  วิชา  ความเขา้ใจ  ความศรัทธาและความมัน่ใจทั้งหมด  ท่ีประทานให้แก่ทุกคนท่ีอยู่ใน

สวรรคแ์ละบนโลก  ถูกซ่อนและถนอมไวภ้ายในนครเหล่าน้ี 

ตวัอย่างเช่น  คมัภีร์โกรอ่านคือท่ีมัน่ม่ีล่วงล ้ าไม่ไดส้ าหรับประชาชนของพระโมฮมัหมดั  ในสมยั

ของพระองค์ใครก็ตามท่ีเขา้มาในท่ีมัน่น้ี  จะได้รับการคุ้มกนัจากการโจมตีท่ีโหดร้าย  ลูกดอกท่ีคุกคาม  

ความสงสัยท่ีกลืนกินวญิญาณ  และการกระซิบท่ีหม่ินศาสนาของศตัรู  เขายงัไดรั้บส่วนแบ่งของผลไมอ้นนัต์

ท่ีหอมหวานอีกดว้ย  ซ่ึงเป็นผลไมแ้ห่งอจัฉริยภาพจากพฤกษาสวรรค ์ เขาได้ด่ืมน ้ าท่ีไม่มีเส่ือมคุณภาพจาก

ชโลทรแห่งความรู้  และไดชิ้มอมฤตแห่งความลึกลบัของเอกภาพสวรรค ์

ทุกส่ิงท่ีจ าเป็นส าหรับประชาชนท่ีเก่ียวโยงกบัการเปิดเผยพระธรรมของพระโมฮมัหมดัและกฎของ

พระองค ์ ถูกเปิดเผยและเห็นชดัในเรซวานแห่งความรุ่งโรจน์อ าไพน้ี  คมัภีร์น้ีเป็นขอ้ยืนยนัท่ีย ัง่ยืนส าหรับ

ประชาชนหลงัจากพระโมฮมัหมดั  เน่ืองดว้ยโองการของคมัภีร์น้ีโตแ้ยง้ไม่ได ้ และค าสัญญาของคมัภีร์น้ีเป็น

ท่ีวางใจได ้ ทุกคนไดรั้บบญัชาใหป้ฏิบติัตามศีลของคมัภีร์น้ีจนกระทัง่ “ปีหกสิบ” (ปี ฮ.ศ.1260 คือปีท่ีพระบ๊อบ

ประกาศพันธกิจ) ซ่ึงเป็นปีแห่งการเสด็จมาของพระศาสดาท่ีน่าพิศวงของพระผูเ้ป็นเจา้  คมัภีร์น้ีคือคมัภีร์ท่ีน า

ทางผูแ้สวงหาไปสู่เรซวานแห่งการปรากฏองคข์องพระผูเ้ป็นเจา้อยา่งวางใจได ้ และดลผูท่ี้ละทิ้งประเทศของ

ตนและก าลงัยา่งเทา้บนหนทางของผูแ้สวงหาใหเ้ขา้ไปในวหิารแห่งการกลบัมาอยูร่่วมกนัชัว่นิรันดร์  การน า

ทางของคมัภีร์น้ีไม่มีทางผิดพลาด  ขอ้พิสูจน์ของคมัภีร์น้ีไม่มีขอ้พิสูจน์อ่ืนเป็นเลิศกว่า  ค  าสอนอ่ืนทั้งหมด  

หนงัสือและบนัทึกอ่ืนทั้งหมดไม่มีความเป็นเอกดงักล่าว  เน่ืองดว้ยทั้งค  าสอนเหล่านั้นและบรรดาผูท่ี้สอน

ไดรั้บการยืนยนัและพิสูจน์โดยเน้ือหาของคมัภีร์น้ีเท่านั้น  ยิ่งไปกวา่นั้นค าสอนทั้งหลายเองนั้นต่างกนัอยา่ง

ยิง่  และมีส่ิงท่ีเขา้ใจยากมากมายหลายอยา่ง 

เม่ือพนัธกิจของพระโมฮมัหมดัใกลจ้ะส้ินสุด  พระองคเ์องทรงกล่าววจนะเหล่าน้ี : “แทจ้ริงแลว้เรา

ให้ขอ้ยืนยนัแฝดท่ีมีน ้ าหนักไวก้บัเจา้ : คมัภีร์ของพระผูเ้ป็นเจา้และครอบครัวของเรา”  ถึงแมว้่าค าสอน

มากมายถูกเปิดเผยโดยบ่อเกิดแห่งความเป็นศาสนทูตและเหมืองแห่งการน าทางสวรรคน้ี์  กระนั้นพระองค์

ทรงกล่าวถึงคมัภีร์น้ีเท่านั้ น  ซ่ึงเป็นการก าหนดให้คมัภีร์น้ีเป็นเคร่ืองมือท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดและข้อยืนยนัท่ี

แน่นอนท่ีสุดส าหรับผูแ้สวงหา  เป็นการน าทางส าหรับประชาชนจนกวา่จะถึงวนัแห่งการฟ้ืนคืนชีพ 
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ดว้ยการมองท่ีแน่วแน่  หัวใจท่ีบริสุทธ์ิและวิญญาณท่ีวิสุทธ์ิ  จงตั้งใจพิจารณาส่ิงท่ีพระผูเ้ป็นเจา้

สถาปนาไวใ้นคมัภีร์ให้เป็นขอ้ยืนยนัการน าทางส าหรับประชาชนของพระองค์  ซ่ึงทั้งคนชั้นสูงและคนต ่า

ยอมรับวา่เป็นของแท ้ เราทั้งสองและประชาชนทั้งหมดของโลกตอ้งยึดถือขอ้ยืนยนัน้ี  เพื่อวา่โดยแสงสวา่ง

ของขอ้ยนืยนัน้ี  เราจะรู้และแยกสัจธรรมไดจ้ากความจอมปลอม  แยกการน าทางจากความหลงผิด  เน่ืองดว้ย

พระโมฮมัหมดัไดจ้  ากดัขอ้ยืนยนัของพระองค์ไวท่ี้คมัภีร์และครอบครัวของพระองค์  และครอบครัวของ

พระองคล่์วงลบัไปแลว้  จึงเหลือแต่คมัภีร์ของพระองคเ์ท่านั้นท่ีเป็นขอ้ยนืยนัเดียวในหมู่ประชาชน 

ในตอนเร่ิมตน้ของคมัภีร์พระองค์ทรงกล่าวว่า “อเลฟ  ลมั  มิม  ไม่มีขอ้สงสัยเก่ียวกบัคมัภีร์น้ี : 

คมัภีร์น้ีคือการน าทางส าหรับผูท่ี้เกรงกลวัพระผูเ้ป็นเจา้” (โกรอ่าน 2:1)  ในอกัษรต่างๆ ท่ีแยกจากกนัในคมัภีร์

โกรอ่าน  มีความลึกลบัของสาระของพระผูเ้ป็นเจา้เทิดทูนไว ้ และภายในเปลือกหอยของอกัษรเหล่าน้ีมี

ไข่มุกแห่งเอกภาพของพระองค์ถนอมอยู่  เราไม่ขอพูดเร่ืองน้ีเพราะไม่มีเน้ือท่ี  อกัษรเหล่าน้ีดูเหมือนจะ

หมายถึงพระโมฮมัหมดัเอง  ซ่ึงพระผูเ้ป็นเจา้ทรงกล่าวต่อพระองคว์า่ : “ดูกร  โมฮมัหมดั  ไม่มีขอ้สงสัยหรือ

ความไม่แน่นอนเก่ียวกบัคมัภีร์น้ีท่ีถูกส่งลงมาจากนภาแห่งเอกภาพสวรรค ์ ในคมัภีร์น้ีมีการน าทางส าหรับผู ้

ท่ีเกรงกลวัพระผูเ้ป็นเจา้”  จงพิจารณาดูว่า  พระองค์ทรงก าหนดและมีโองการให้คมัภีร์เดียวกนัน้ี  นัน่คือ

คมัภีร์โกรอ่าน  เป็นการน าทางส าหรับทุกคนท่ีอยู่ในสวรรคแ์ละบนโลกอย่างไร  พระองค ์ พระผูมี้สภาวะ

เป็นเจา้และเป็นสาระท่ีไม่อาจรู้  ให้การยืนยนัอยา่งไม่มีขอ้สงสัยหรือความไม่แน่นอนวา่  คมัภีร์น้ีคือการน า

ทางส าหรับมวลมนุษยชาติจนกวา่จะถึงวนัแห่งการฟ้ืนคืนชีพ  และบดัน้ีเราขอถามวา่  เป็นธรรมหรือไม่ท่ีชน

ชาติน้ีจะมองขอ้ยืนยนัท่ีมีน ้ าหนักท่ีสุดน้ีด้วยความสงสัยเคลือบแคลงใจ  ซ่ึงพระผูเ้ป็นเจา้ประกาศว่าจุด

ก าเนิดของขอ้ยืนยนัน้ีมาจากสวรรค ์ และทรงประกาศให้เป็นท่ีบรรจุสัจธรรม?  เป็นธรรมหรือไม่ท่ีพวกเขา

จะหันหนีไปจากส่ิงท่ีพระองค์ก าหนดให้เป็นเคร่ืองมือน าทางท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดส าหรับการไปถึงยอดสุดของ

ความรู้  และแสวงหาส่ิงอ่ืนนอกจากคมัภีร์น้ี?  พวกเขายอมใหค้  าพดูท่ีเหลวไหลและโง่เง่าของมนุษยม์าหวา่น

เมล็ดแห่งความไม่ไวว้างใจในจิตใจของตนไดอ้ยา่งไร?  พวกเขายงัคงโตแ้ยง้กนัอยา่งเหลวไหลไดอ้ยา่งไรวา่  

คนนั้นพูดแบบน้ีหรือแบบนั้น  หรือวา่บางส่ิงไม่ไดบ้งัเกิดข้ึน?  นอกจากคมัภีร์น้ีของพระผูเ้ป็นเจา้  มีส่ิงอ่ืน

ใดท่ีเป็นไปได้หรือท่ีสามารถเป็นเคร่ืองมือท่ีทรงอ านาจกว่า  และเป็นการน าทางท่ีแน่นอนกว่าส าหรับ

มนุษยชาติ  หากวา่พระองคไ์ม่ไดเ้ปิดเผยส่ิงนั้นไวใ้นวจนะท่อนน้ี?  

เป็นหนา้ท่ีของเราท่ีจะไม่หนัเหไปจากบญัชาท่ีตา้นทานไม่ไดแ้ละโองการท่ีตายตวัของพระผุเ้ป็นเจา้  

ท่ีเปิดเผยไวใ้นวจนะท่อนท่ีกล่าวมาขา้งบน  เราควรยอมรับคมัภีร์ศกัด์ิสิทธ์ิท่ีน่าพิศวงทั้งหลาย  เพราะหาไม่

แลว้เท่ากบัเราไม่ยอมรับสัจธรรมของวจนะท่ีวิสุทธ์ิท่อนน้ี  เป็นท่ีประจกัษว์า่ใครก็ตามท่ีไม่ยอมรับสัจธรรม

ของคมัภีร์โกรอ่าน  ในความเป็นจริงแลว้เท่ากบัไม่ยอมรับสัจธรรมของคมัภีร์ทั้งหลายท่ีมาก่อน  น้ีเป็นเพียง
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นยัท่ีเห็นชดัของวจนะท่อนน้ี  หากเราอรรถาธิบายความหมายและคล่ีคลายความลึกลบัท่ีซ่อนเร้นของวจนะ

ท่อนน้ี  ตราบชัว่นิรันดร์ก็อธิบายไม่หมด  และจกัรวาลก็ไม่สามารถฟังค าอธิบายเหล่าน้ีได!้  แทจ้ริงแลว้พระ

ผูเ้ป็นเจา้ใหก้ารยนืยนัสัจธรรมของค าพดูของเรา!  

ในอีกวรรคหน่ึงพระองคท์รงกล่าวไวท้  านองเดียวกนัว่า : “และหากเจา้สงสัยเก่ียวกบัส่ิงท่ีเราส่งลง

มาให้คนรับใชข้องเรา  เช่นนั้นจงเขียนซูระห์ท่ีคลา้ยกนัข้ึนมา  และเรียกพยานทั้งหลายของเจา้มานอกจาก

พระผูเ้ป็นเจา้  หากเจา้เป็นบุรุษแห่งสัจธรรม” (โกรอ่าน 2:23)  จงมองดูวา่สถานะน้ีสูงส่งเพียงใด  และคุณของ

วจนะเหล่าน้ีสุดยอดเพียงไร  เป็นคุณท่ีพระองค์ประกาศให้เป็นขอ้ยืนยนัท่ีแน่นอนท่ีสุดของพระองค์  ขอ้

พิสูจน์ท่ีไม่มีผดิพลาดของพระองค ์ หลกัฐานของอานุภาพก าราบทุกส่ิงของพระองค ์ และการเปิดเผยอ านาจ

ของพระประสงคข์องพระองค ์ พระองค ์ พระผูเ้ป็นกษตัริยแ์ห่งสวรรค ์ ทรงประกาศความเป็นใหญ่ท่ีโตแ้ยง้

ไม่ได้ของวจนะของคัมภีร์ของพระองค์เหนือทุกส่ิงท่ีให้การยืนยนัสัจธรรมของพระองค์  เพราะเม่ือ

เปรียบเทียบกบัขอ้พิสูจน์และสัญลกัษณ์อ่ืนทั้งหมด  วจนะท่ีเปิดเผยจากสวรรค์ส่องแสงเหมือนดวงอาทิตย ์ 

ขณะท่ีส่ิงอ่ืนทั้งหมดเป็นเสมือนดวงดาว  ส าหรับประชาชนทั้งหลายของโลกวจนะเหล่าน้ีคือขอ้ยืนยนัท่ี

ย ัง่ยืน  ขอ้พิสูจน์ท่ีแยง้ไม่ได ้ แสงสว่างท่ีเรืองรองของกษตัริยใ์นอุดมคติ  ความเป็นเลิศและคุณของวจนะ

เหล่าน้ีไม่มีส่ิงใดเหนือกว่า  วจนะเหล่าน้ีคือคลงัของไข่มุกสวรรค์และท่ีเก็บความลึกลบัของพระผูเ้ป็นเจา้  

วจนะเหล่าน้ีคือพนัธะท่ีสลายออกไม่ได ้ สายใยท่ีแน่นหนา  อูวาโทลโวสกา  แสงสวา่งท่ีดบัไม่ได ้ โดยวจนะ

เหล่าน้ีชโลทรแห่งความรู้สวรรคห์ลัง่ไหลและไฟแห่งอจัฉริยภาพสุดยอดบรมโบราณเรืองแสง  น้ีคือไฟท่ีจุด

เปลวแห่งความรักในอกของผูท่ี้ซ่ือสัตย ์ และในเวลาเดียวกนัก็ก่อความเยือกเยน็แห่งความไม่เอาใจใส่ใน

หวัใจของศตัรู 

ดูกร  สหาย!  เป็นความถูกตอ้งท่ีเราจะไม่ทิ้งบญัชาของพระผูเ้ป็นเจา้  แต่ควรยอมตามและยอมจ านน

ต่อส่ิงท่ีพระองค์บญัญติัไวเ้ป็นขอ้ยืนยนัจากสวรรค์ของพระองค์  วจนะท่อนน้ีคือวาทะท่ีมีน ้ าหนกัและเต็ม

เป่ียมเกินกวา่ดวงวญิญาณท่ีเดือดร้อนน้ีจะสาธิตและอรรถาธิบาย  พระผูเ้ป็นเจา้ทรงตรัสความจริงและทรงน า

ทาง  แทจ้ริงแลว้พระองคท์รงความยิง่ใหญ่ท่ีสุดเหนือประชาชนทั้งหมดของพระองค ์ พระองคคื์อพระผูท้รง

อ านาจ  พระผูท้รงใหคุ้ณ 

ท านองเดียวกนัพระองค์ทรงกล่าวไวว้่า : “ดงักล่าวคือวจนะของพระผูเ้ป็นเจา้  เราสวดวจนะท่อน

เหล่าน้ีใหเ้จา้ฟังดว้ยสัจธรรม  แต่พวกเขาจะเช่ือในการเปิดเผยใดหากพวกเขาปฏิเสธพระผูเ้ป็นเจา้และวจนะ

ทั้งหลายของพระองค?์” (โกรอ่าน 45:5)  หากเจา้จะท าความเขา้ใจนยัของวจนะท่อนน้ี  เจา้จะยอมรับสัจธรรม

ท่ีว่า  ไม่เคยมีการปรากฏใดท่ียิ่งใหญ่กว่าการปรากฏของศาสนทูตทั้งหลายของพระผูเ้ป็นเจา้  และไม่มีขอ้
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ยืนยนัใดเคยปรากฏบนพิภพ  ท่ียิ่งใหญ่กว่าขอ้ยืนยนัของวจนะท่ีพวกเขาเปิดเผย  ไม่เพียงเท่านั้น  ไม่มีขอ้

ยนืยนัใดเป็นเลิศกวา่ขอ้ยนืยนัน้ี  ยกเวน้ส่ิงท่ีพระผูเ้ป็นนาย  พระผูเ้ป็นเจา้ของเจา้  มีพระประสงค ์

ในอีกวรรคหน่ึงพระองคท์รงกล่าววา่ : “ความยุง่ยากบงัเกิดกบัคนบาปท่ีมดเทจ็ทุกคน  ท่ีไดย้ินวจนะ

ของพระผูเ้ป็นเจา้สวดให้ตนฟัง  แลว้ยงัคงหยิ่งทะนงราวกบัวา่ตนไม่ไดย้ินวจนะเหล่านั้น!  จงบอกให้เขารู้

การลงโทษท่ีเจ็บปวด” (โกรอ่าน 45:6)  นยัของวจนะท่อนน้ีโดยล าพงัก็เพียงพอส าหรับทุกคนท่ีอยูใ่นสวรรค์

และบนโลก  หากประชาชนไตร่ตรองวจนะต่างๆ ของพระผูเ้ป็นนายของตน  เพราะเจา้ไดย้ินแลว้วา่  ในยุคน้ี

ประชาชนเพิกเฉยต่อวจนะท่ีเปิดเผยจากสวรรค์อยา่งดูหม่ินเช่นไร  ราวกบัว่าวจนะเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีแย่ท่ีสุด  

และกระนั้นไม่เคยมีส่ิงใดท่ียิ่งใหญ่กวา่วจนะเหล่าน้ีมาปรากฏ  หรือจะถูกแสดงให้เห็นชดัในโลก!  จงกล่าว

ต่อพวกเขาวา่ : “ดูกร  ประชาชนท่ีไม่เอาใจใส่!  เจา้พูดซ ้ าส่ิงท่ีบิดาของพวกเจา้พูดในยุคก่อน  ผลไมใ้ดก็

ตามท่ีพวกเขาเก็บมาจากตน้ไมแ้ห่งความไม่ซ่ือสัตยข์องพวกเขา  พวกเจา้จะไดเ้ก็บส่ิงเดียวกนั  ในไม่ชา้พวก

เจา้จะถูกเก็บไปรวมกบับิดาของพวกเจา้  และจะอาศยัอยูใ่นไฟนรกกบัพวกเขา  ซ่ึงเป็นท่ีพ  านกัท่ีเลวร้าย!  ท่ี

พ  านกัของประชาชนท่ีวางอ านาจบาตรใหญ่”    

และกระนั้นในอีกวรรคหน่ึงพระองคท์รงกล่าววา่ : “และเม่ือเขาคุน้เคยกบัวจนะท่อนใดของเรา  เขา

ท าใหว้จนะเหล่านั้นเป็นส่ิงน่าขนั  มีการลงโทษท่ีน่าอดสูส าหรับพวกเขา!” (โกรอ่าน 45:8)  ประชาชนพวกน้ี

ให้ขอ้สังเกตอย่างเยาะเยย้ว่า : “เจา้จงแสดงปาฏิหาริยอี์กอยา่งหน่ึง  และให้อีกสัญลกัษณ์หน่ึงแก่เรา!”  คน

หน่ึงจะพดูวา่ : “จงท าใหน้ภาส่วนหน่ึงหล่นลงมาใส่เราเด๋ียวน้ี” (โกรอ่าน 26:187)  และอีกคนจะพูดวา่ : “หาก

น้ีคือสัจธรรมท่ีมีมาก่อนเจา้  จงท าให้นภาหลัง่ฝนเป็นกอ้นหินลงมาใส่เรา” (โกรอ่าน 8:32)  ดงัเช่นชนชาติ

อิสราเอลในสมยัของพระโมเสสเอาขนมปังสวรรค์ไปแลกกบัส่ิงโสมมทั้งหลายของโลก  ท านองเดียวกนั

ประชาชนเหล่าน้ีพยายามแลกเปล่ียนวจนะท่ีเปิดเผยจากสวรรค์กับความต้องการท่ีชั่วร้าย  ต ่าช้าและ

เหลวไหลของตน  ท านองเดียวกนัเจา้มองเห็นวา่ในยคุน้ี  แมว้า่ส่ิงยงัชีพส าหรับจิตวญิญาณลงมาจากนภาแห่ง

ความปรานีสวรรค ์ และหลัง่มาจากกอ้นเมฆแห่งความเมตตารักใคร่ของพระองค ์ และแมว้า่ทะเลแห่งชีวิต

ก าลงัสาดซัดภายในเรซวานของหัวใจตามบญัชาของพระผูเ้ป็นนายแห่งชีวิตทั้งปวง  กระนั้นประชาชน

เหล่าน้ีซ่ึงหิวโหยเยี่ยงสุนขั  ก็มารุมลอ้มซากสัตวแ์ละพึงพอใจกบัน ้ าเกลือน่ิงในทะเลสาบ  พระผูเ้ป็นเจา้ผู ้

ทรงกรุณา!  หนทางของประชาชนพวกน้ีช่างพิลึกเพียงไร!  พวกเขาเรียกร้องขอการน าทาง  แมว้่าธงของ

พระผูท้รงน าทางทุกส่ิงถูกสาวข้ึนแลว้  พวกเขายึดถือความรู้ท่ีละเอียดซบัซ้อนและเขา้ใจยาก  เม่ือพระผูเ้ป็น

จุดหมายของความรู้ทั้งปวงส่องแสงประดุจดวงอาทิตย ์ พวกเขาเห็นดวงอาทิตยด์้วยตาของตนเอง  และ

กระนั้นก็ยงัตั้งค  าถามกบัสุริยาท่ีเจิดจา้น้ีเก่ียวกบัขอ้พิสูจน์ของแสงอาทิตย ์ พวกเขามองเห็นฝนแห่งวสันตฤดู

หลั่งลงมายงัพวกเขา  และกระนั้นก็ยงัแสวงหาหลักฐานของความอารีน้ี  ข้อพิสูจน์ของดวงอาทิตย์คือ
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แสงอาทิตยท่ี์ส่องมาอาบทุกส่ิง  หลกัฐานของการหลัง่ไหลของฝนคือความอารีของฝนนั้น  ซ่ึงฟ้ืนฟูและฉาบ

โลกดว้ยชีวิต  ใช่แลว้  คนตาบอดไม่สามารถรับรู้ส่ิงใดจากดวงอาทิตยเ์วน้แต่ความร้อน  และดินท่ีแห้งแลง้

ไม่ไดส่้วนแบ่งของการหลัง่ฝนแห่งความปรานี  “อยา่ไดพ้ิศวงหากในคมัภีร์โกรอ่าน  ผูท่ี้ไม่เช่ือไม่สังเกตเห็น

ส่ิงใดนอกจากการขีดเขียนตวัอกัษร  เพราะในดวงอาทิตยค์นตาบอดไม่พบส่ิงใดนอกจากความร้อน” 

ในอีกวรรคหน่ึงพระองค์ทรงกล่าวไวว้่า : “และเม่ือวจนะท่ีชัดเจนของเราถูกสวดให้พวกเขาฟัง  

พวกเขาไดแ้ค่เถียงว่า ‘จงน าบิดาของเราคืนมาหากท่านพูดความจริง!’” (โกรอ่าน 45:24)  จงมองดู  พวกเขา

แสวงหาหลกัฐานท่ีส้ินคิดเช่นไรจากบรรดาพระผูเ้ป็นพรหมกายของความปรานีท่ีห้อมลอ้มทุกสรรพส่ิง!  

พวกเขาเยาะเยย้วจนะเหล่าน้ี  ซ่ึงอกัษรเดียวของวจนะดงักล่าวยิ่งใหญ่กวา่การสร้างสวรรค์และโลก  วจนะ

ดงักล่าวกระตุน้คนตายในหุบเขาแห่งอตัตาและกิเลสดว้ยวิญญาณแห่งความศรัทธา  และร้องเรียกว่า : “จง

บนัดาลใหบิ้ดาของเรารีบออกมาจากหลุมศพหิน”  ดงักล่าวคือความวปิริตและความทะนงของประชาชนพวก

น้ี  ส าหรับประชาชนทั้งหมดของโลกวจนะเหล่าน้ีแต่ละท่อนคือข้อยืนยนัท่ีวางใจได้  และข้อพิสูจน์ท่ี

รุ่งโรจน์ของสัจธรรมของพระองค ์ แทจ้ริงแลว้วจนะเหล่าน้ีแต่ละท่อนเพียงพอส าหรับมวลมนุษยชาติ  หาก

เจา้ท าสมาธิใคร่ครวญดูวจนะท่อนต่างๆ ของพระผูเ้ป็นเจา้  ในท่อนท่ีกล่าวมาขา้งบนน้ีเองมีไข่มุกแห่งความ

ลึกลบัซ่อนเร้นอยู ่ ไม่วา่ความเจบ็ป่วยจะเป็นอยา่งไร  การเยยีวยาท่ีวจนะท่อนน้ีเสนอใหไ้ม่มีทางลม้เหลว 

อยา่ใส่ใจการโตแ้ยง้ท่ีเหลวไหลของบรรดาผูท่ี้ยืนยนัวา่  คมัภีร์และวจนะทั้งหลายในคมัภีร์ไม่มีทาง

เป็นขอ้ยืนยนัส าหรับสามญัชน  เน่ืองดว้ยพวกเขาไม่เขา้ใจความหมายและไม่เห็นคุณค่าของวจนะเหล่านั้น  

และกระนั้นขอ้ยืนยนัท่ีวางใจได้ของพระผูเ้ป็นเจา้ส าหรับโลกตะวนัออกและโลกตะวนัตก  หาใช่อ่ืนใด

นอกจากคมัภีร์โกรอ่าน  หากคมัภีร์น้ีอยูเ่หนือความเขา้ใจของมนุษย ์ คมัภีร์น้ีจะไดรั้บการประกาศวา่เป็นขอ้

ยืนยนัสากลส าหรับประชาชนทั้งหมดได้อย่างไร?  หากการโตแ้ยง้ของพวกเขาเป็นความจริง  ก็ไม่จ  าเป็น

ส าหรับใครหรือพวกเขาท่ีจะรู้จกัพระผูเ้ป็นเจา้  เน่ืองดว้ยความรู้ของพระผูมี้สภาวะเป็นเจา้อยู่เหนือความรู้

ของคมัภีร์ของพระองค ์ และสามญัชนจะไม่มีความสามารถท่ีจะเขา้ใจ 

ดงักล่าวเป็นการโตแ้ยง้อยา่งหลงผิดทั้งส้ินและไม่เป็นท่ียอมรับ  ซ่ึงมีเหตุจูงใจมาจากความจองหอง

และความทะนงเท่านั้น  เป็นแรงจูงใจท่ีจะพาประชาชนหลงไปจากเรซวานแห่งความยินดีสวรรค์  และ

กระชับอ านาจของพวกเขาในการควบคุมประชาชน  และกระนั้นในสายตาของพระผูเ้ป็นเจา้  สามญัชน

เหล่าน้ีเหนือกว่าอย่างเหลือหลายและประเสริฐกว่าบรรดาผูน้ าศาสนา  ท่ีได้หันหนีไปจากพระผูเ้ป็นเจา้ท่ี

แทจ้ริงองคเ์ดียว  ความเขา้ใจวจนะของพระองคแ์ละวาทะของวิหคแห่งสวรรคไ์ม่ข้ึนกบัวิชาของมนุษย ์ แต่

ข้ึนกบัความบริสุทธ์ิของหวัใจ  ความวสุิทธ์ิของวญิญาณ  และความเป็นอิสระของจิตเท่านั้น  หลกัฐานของส่ิง

น้ีคือ  บรรดาผูท่ี้ในปัจจุบนัไม่รู้แมแ้ต่อกัษรเดียวตามมาตรฐานของวิชาท่ียอมรับกนั  ก าลงัครองท่ีนัง่สูงสุด
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แห่งความรู้  และโดยการหลัง่กรุณาธิคุณสวรรค ์ อุทยานแห่งหวัใจของพวกเขาประดบัดว้ยดอกกุหลาบแห่ง

อจัฉริยภาพและดอกทิวลิปแห่งความเขา้ใจ  ขอความสุขสวสัดีจงมีแด่ผูท่ี้จริงใจในหวัใจท่ีไดรั้บส่วนแบ่งของ

แสงสวา่งของยคุท่ียิง่ใหญ่!  

และท านองเดียวกนัพระองคท์รงกล่าวไวว้่า : “ส าหรับบรรดาผูท่ี้ไม่เช่ือในวจนะของพระผูเ้ป็นเจา้  

หรือไม่เช่ือวา่ตนจะไดพ้บพระองคอี์ก  พวกเขาจะส้ินหวงัดว้ยความปรานีของเรา  และการลงโทษท่ีสาหสัรอ

คอยพวกเขาอยู”่ (โกรอ่าน 29:23)  เช่นกนั “และพวกเขากล่าววา่ ‘เช่นนั้นเราจะละทิ้งเทพเจา้ทั้งหลายของเรา

เพื่อกวผีูค้ลัง่หรือ?” (โกรอ่าน 37:36)  นยัของวจนะท่อนน้ีเป็นท่ีเห็นชดั  จงมองดูวา่หลงัจากท่ีวจนะเหล่าน้ีถูก

เปิดเผย  พวกเขาให้ขอ้สังเกตอะไร  พวกเขาเรียกพระองคว์า่กวี  เยาะเยย้วจนะของพระผูเ้ป็นเจา้  และอุทาน

วา่ : “วจนะเหล่าน้ีของเขาเป็นเพียงเร่ืองราวของประชาชนในสมยัโบราณ!”  น้ีพวกเขาหมายความวา่  ถอ้ยค า

เหล่าน้ีท่ีกล่าวไวโ้ดยชนชาติทั้งหลายในอดีต  พระโมฮมัหมดัไปรวบรวมมาแลว้เรียกวา่พระวจนะของพระผู ้

เป็นเจา้ 

ท านองเดียวกนัในยคุน้ี  เจา้ไดย้นิประชาชนใชข้อ้กล่าวหาคลา้ยกนักบัการเปิดเผยพระธรรมคร้ังน้ีวา่ 

: “เขารวบรวมถอ้ยค าเหล่าน้ีมาจากถอ้ยค าต่างๆ ในอดีต” หรือ “ถอ้ยค าเหล่าน้ีจอมปลอม”  ค าพูดของพวก

เขาจองหองและถือดี  สภาพและสถานะของพวกเขาอยูต่  ่า!  

หลงัจากท่ีพวกเขาเอ่ยค าปฏิเสธและค าประณามตามท่ีเราอา้งถึง  พวกเขาคดัคา้นว่า : “ตามคมัภีร์

ทั้งหลายของเรา  ไม่ควรมีศาสนทูตอิสระมาปรากฏหลงัจากพระโมเสสและพระเยซู  เพื่อลม้เลิกกฎของการ

เปิดเผยพระธรรมสวรรค์  ไม่เพียงเท่านั้น  ผูท่ี้จะถูกแสดงให้เห็นชดัจะตอ้งส าเร็จกฎนั้น”  คร้ันแล้ววจนะ

ท่อนน้ีถูกเปิดเผย  ซ่ึงช้ีบ่งใจความสวรรค์ทั้งหมด  และให้การยืนยนัสัจธรรมท่ีว่าการหลัง่ไหลกรุณาธิคุณ

ของพระผูท้รงปรานีไม่มีทางยติุ : “และเม่ือก่อนโจเซฟมาหาเจา้ดว้ยสัญลกัษณ์ท่ีชดัเจน  แต่เจา้ก็ไม่เลิกสงสัย

ธรรมสารท่ีเขาน ามาใหเ้จา้  จนกระทัง่เม่ือเขาตายเจา้กล่าววา่ ‘พระผูเ้ป็นเจา้จะไม่ชูธรรมทูตข้ึนมาอีกหลงัจาก

เขา’  ดงัน้ีพระผูเ้ป็นเจา้ลวงผูท่ี้เป็นคนละเมิดและคนสงสัย” (โกรอ่าน 40:34)  ดงันั้นจงเขา้ใจจากวาทะท่อนน้ี

และจงรู้ไวเ้ป็นท่ีแน่นอนว่า  ประชาชนในทุกยุคด้วยยึดถือวจนะท่อนหน่ึงในคมัภีร์  ได้เอ่ยค าพูดท่ีไม่มี

ประโยชน์และเหลวไหลดงักล่าว  เป็นการโตเ้ถียงวา่ไม่ควรมีศาสนทูตถูกแสดงให้เห็นชดัอีกในโลก  ดงัท่ี

บรรดานกับวชคริสเตียนยึดมัน่วจนะของกอสเปวตามท่ีเราอา้งถึง  และพยายามอธิบายวา่กฎของกอสเปวจะ

ไม่มีวนัถูกยกเลิก  จะไม่มีศาสนทูตอิสระถูกแสดงให้เห็นชัดอีก  นอกจากว่าพระองค์จะยืนยนักฎของ

กอสเปว  ประชาชนส่วนใหญ่ทรมานดว้ยโรคของจิตวิญญาณเดียวกนั 

ดงัท่ีเจา้เห็นแลว้ว่า  ประชาชนแห่งคมัภีร์โกรอ่านซ่ึงเหมือนกบัประชาชนในอดีต  ไดย้อมให้ค  าว่า 

“ตราประทบัของศาสนทูตทั้งหลาย” มาบงัตาของตนอย่างไร  และกระนั้นพวกเขาเองให้การยืนยนัวจนะ
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ท่อนน้ี : “ไม่มีใครรู้การตีความน้ีนอกจากพระผูเ้ป็นเจา้และบรรดาผูท่ี้มีภูมิความรู้แน่น” (โกรอ่าน 3:7)  และ

เม่ือพระผูมี้ภูมิความรู้ทุกอย่างแน่น  พระผูเ้ป็นแม่บท  เป็นวิญญาณ  เป็นความลบัและสาระของความรู้ทุก

อย่าง  เปิดเผยส่ิงท่ีขดักบัความตอ้งการของพวกเขาแมเ้พียงนิดเดียว  พวกเขาจะต่อตา้นพระองค์อย่างเคือง

แคน้และปฏิเสธพระองคอ์ยา่งไม่ละอาย  เจา้ไดย้ินและเห็นส่ิงเหล่าน้ีมาแลว้  การกระท าและถอ้ยค าดงักล่าว

ลว้นเป็นฝีมือของบรรดาผูน้ าศาสนา  ผูซ่ึ้งไม่บูชาพระผูเ้ป็นเจา้ใดนอกจากกิเลสของตนเอง  ผูซ่ึ้งไม่แสดง

ความภกัดีต่อส่ิงใดนอกจากทอง  ผูซ่ึ้งถูกห่อหุ้มอยู่ในม่านแห่งวิชาท่ีทึบท่ีสุด  ผูซ่ึ้งติดอยู่ในส่ิงท่ีเขา้ใจยาก

ของวชิานั้นและหลงทางทางอยูใ่นท่ีรกร้างแห่งความหลงผดิ  ดงัท่ีพระผูเ้ป็นนายแห่งชีวติประกาศไวอ้ยา่งชดั

แจง้วา่ : “เจา้คิดอะไรอยู?่  ผูท่ี้ใหกิ้เลสของตนเป็นพระผูเ้ป็นเจา้  ผูท่ี้พระผูเ้ป็นเจา้ดลให้หลงผิดโดยความรู้  ผู ้

ท่ีพระองคปิ์ดผนึกหูและหวัใจและทอดม่านมาบงัตาของเขา  ผูซ่ึ้งหลงัจากท่ีถูกพระผูเ้ป็นเจา้ปฏิเสธแลว้จะมา

น าทางบุคคลดงักล่าวหรือ?  เช่นนั้นเจา้จะไม่รับการเตือนหรือ?” (โกรอ่าน 45:22)   

แมว้่าความหมายตามตวัอกัษรของ “ผูท่ี้พระผูเ้ป็นเจา้ดลให้หลงผิดโดยความรู้” คือส่ิงท่ีเปิดเผยไว้

แลว้  กระนั้นส าหรับเราน้ีหมายถึงบรรดานกับวชแห่งยคุน้ีท่ีหนัหนีไปจากพระผูท้รงความงามของพระผูเ้ป็น

เจา้  ผูซ่ึ้งดว้ยยึดติดกบัวิชาของตนเองท่ีมาจากความเพอ้ฝันและความตอ้งการของตน  ไดป้ระณามธรรมสาร

และการเปิดเผยพระธรรมของพระผูเ้ป็นเจา้  “จงกล่าววา่ : ส่ิงท่ีเจา้หนัหนีคือธรรมสารท่ีมีน ้ าหนกั!” (โกรอ่าน 

40:34)  ท  านองเดียวกนัพระองคท์รงกล่าววา่ : “และเม่ือวจนะท่ีชดัเจนของเราถูกสวดให้พวกเขาฟัง  พวกเขา

กล่าวว่า ‘น้ีคือเพียงชายคนหน่ึงท่ีอยากจะชักจูงเจ้าไม่ให้บูชาบิดา’  และพวกเขากล่าวว่า ‘น้ีมิใช่อ่ืนใด

นอกจากความจอมปลอมท่ีป้ันข้ึนมา’” (โกรอ่าน 34:43)  

จงเง่ียหูฟังสุรเสียงท่ีวิสุทธ์ิของพระผูเ้ป็นเจา้  และเอาใจใส่ท านองเสนาะท่ีเป็นอมตะของพระองค ์ 

จงมองดูว่า  พระองคท์รงเตือนพวกท่ีไม่ยอมรับวจนะของพระผูเ้ป็นเจา้อย่างเคร่งขรึม  และตดัสัมพนัธ์กบั

พวกท่ีปฏิเสธวจนะศกัด์ิสิทธ์ิของพระองค์อย่างไร  จงพิจารณาดูว่าประชาชนหลงไปจากโควซาร์แห่งการ

ปรากฏองค์ของพระผูเ้ป็นเจา้ไกลเพียงไหน  และความไม่ซ่ือสัตยแ์ละความจองหองของผูท่ี้จิตวิญญาณขดั

สนนั้นร้ายกาจเพียงไรทั้งๆ ท่ีมีพระผูท้รงความงามอนัวิสุทธ์ิน้ี  แมว้า่พระผูเ้ป็นสาระแห่งความเมตตารักใคร่

และความอารี  ทรงบนัดาลให้บรรดาผูท่ี้ไม่จิรังกา้วเขา้มาสู่อาณาจกัรแห่งความเป็นอมตะ  และน าทางดวง

วญิญาณท่ีขดัสนทั้งหลายไปยงัแม่น ้าศกัด์ิสิทธ์ิแห่งความมัง่คัง่  กระนั้นบางคนก็ประณามพระองคว์า่เป็น “ผู ้

ใส่ร้ายพระผูเ้ป็นเจา้  พระผูเ้ป็นนายของชีวิตทั้งปวง”  บางคนกล่าวหาพระองคว์่าเป็น “ผูท่ี้พรากประชาชน

จากหนทางแห่งความศรัทธาและความเช่ือท่ีแทจ้ริง”  และยงัมีบางคนประกาศใหพ้ระองคเ์ป็น “คนวิกลจริต” 

และท่ีคลา้ยกนั 
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ท านองเดียวกันจงสังเกตดูในยุคน้ีว่า  พวกเขาโจมตีพระผูเ้ป็นมณีแห่งความเป็นอมตะด้วยค า

กล่าวหาท่ีต ่าชา้อยา่งไร  พวกเขาละเมิดพระผูเ้ป็นบ่อเกิดของความบริสุทธ์ิสุดจะพรรณนาเช่นไร  แมว้า่ทัว่ทั้ง

คมัภีร์และในธรรมจารึกศกัด์ิสิทธ์ิท่ีเป็นอมตะของพระองค์  พระผูเ้ป็นเจา้ทรงเตือนพวกท่ีปฏิเสธและไม่

ยอมรับวจนะท่ีเปิดเผยไว ้ และทรงประกาศกรุณาธิคุณของพระองค์ต่อบรรดาผูท่ี้ยอมรับวจนะเหล่านั้น  

กระนั้นจงมองดูการหาเร่ืองสุดคณานบัท่ีพวกเขาน ามาใชก้บัวจนะท่ีถูกส่งลงมาจากนภาใหม่แห่งความวิสุทธ์ิ

อนนัตข์องพระผูเ้ป็นเจา้!  ทั้งน้ีแมไ้ม่มีดวงตาใดเคยเห็นการหลัง่ความอารีท่ียิง่ใหญ่เช่นน้ี  ไม่มีหูใดเคยไดย้ิน

การเปิดเผยความเมตตารักใคร่ดงักล่าว  ความอารีและการเปิดเผยดงักล่าวถูกแสดงให้เห็นชดั  จนวจนะท่ีถูก

เปิดเผยดูเหมือนเป็นฝนของวสันตฤดูท่ีหลัง่มาจากก้อนเมฆแห่งความปรานีของพระผูท้รงอารี  ศาสนทูต

ทั้งหลายท่ี “ไดรั้บการประสาทดว้ยความไม่ผนัแปร” ซ่ึงความสูงส่งและความรุ่งโรจน์ของพระองคส่์องแสง

เหมือนดวงอาทิตย ์ ต่างก็ไดรั้บเกียรติดว้ยคมัภีร์เล่มหน่ึงซ่ึงทุกคนเห็นแลว้  และวจนะในแต่ละคมัภีร์เป็นท่ี

ยืนยนัอยา่งถูกตอ้ง  ขณะท่ีวจนะจากกอ้นเมฆแห่งความปรานีของพระผูเ้ป็นเจา้น้ีหลัง่มาอย่างเหลือลน้  จน

ไม่มีใครประเมินจ านวนได ้ เท่าท่ีหาไดใ้นเวลาน้ีมีอยูร่าวยี่สิบเล่ม  อีกมากมายเพียงไรท่ีอยูเ่กินเอ้ือมของเรา  

อีกมากมายเพียงไหนท่ีถูกช่วงชิงไปและตกอยูใ่นมือของศตัรู  ซ่ึงไม่มีใครรู้ชะตากรรม! 

ดูกร  ภราดร  เราควรเปิดตาของเรา  ท าสมาธิใคร่ครวญดูพระวจนะของพระองค ์ และแสวงหาร่มเงา

ท่ีก าบงัของพระศาสดาทั้งหลายของพระผูเ้ป็นเจา้  เพื่อวา่เราอาจจะไดรั้บการเตือนจากค าปรึกษาท่ีแน่ใจได้

ในคมัภีร์  และเอาใจใส่ค าตกัเตือนท่ีบนัทึกไวใ้นธรรมจารึกศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลาย  เพื่อวา่เราจะไม่หาเร่ืองพระผู ้

เปิดเผยวจนะ  จะยอมจ านนต่อศาสนาของพระองคอ์ยา่งส้ินเชิง  จะยอมรับกฎของพระองคอ์ย่างหมดหัวใจ  

จะเขา้ไปในราชส านกัแห่งความปรานีของพระองค์  และอาศยัอยู่บนชายฝ่ังแห่งกรุณาธิคุณของพระองค ์ 

แทจ้ริงแลว้พระองคท์รงปรานีและใหอ้ภยัคนรับใชท้ั้งหลายของพระองค ์

และท านองเดียวกนัพระองคท์รงกล่าววา่ : “จงกล่าววา่  ดูกร  ประชาชนแห่งคมัภีร์!  พวกเจา้ไม่ได้

อา้งหรอกหรือวา่พวกเจา้ไม่เก่ียวขอ้งกบัเรา  เพียงเพราะวา่เราเช่ือในพระผูเ้ป็นเจา้  เช่ือในส่ิงท่ีพระองคส่์งลง

มาใหเ้ราและส่ิงท่ีพระองคส่์งลงมาเม่ือกาลก่อน  และเพราะวา่พวกเจา้ส่วนใหญ่คือผูก้ระท าส่ิงเลวร้าย?” (โก

รอ่าน 5:62)  วจนะท่อนน้ีเปิดเผยจุดประสงคข์องเราอยา่งชดัแจง้เช่นไร  และสาธิตสัจธรรมในขอ้ยืนยนัของ

วจนะทั้งหลายของพระผูเ้ป็นเจา้อยา่งชดัเจนเพียงไร!  วจนะท่อนน้ีถูกเปิดเผย ณ เวลาท่ีอิสลามถูกพวกไม่มี

ศาสนาโจมตี  และเหล่าสาวกถูกกล่าวหาว่ามีความเช่ือท่ีผิด  เม่ือสหายทั้งหลายของพระโมฮมัหมดัถูก

ประณามวา่เป็นผูท่ี้ไม่ยอมรับพระผูเ้ป็นเจา้  และเป็นสาวกของพ่อมดจอมโกหก  ในสมยัเร่ิมแรกเม่ืออิสลาม

ยงัดูเหมือนวา่ไร้อ านาจและอานุภาพ  มิตรสหายของศาสนทูตท่ีหนัหนา้มาหาพระผูเ้ป็นเจา้  ไม่วา่พวกเขาจะ

ไปท่ีไหนก็ถูกรังควาน  ประหตัประหาร  ขวา้งกอ้นหินใส่และวา่ให้เสีย  ในเวลานั้นวจนะท่ีวิสุทธ์ิท่อนน้ีถูก
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ส่งลงมาจากนภาแห่งการเปิดเผยพระธรรมสวรรค ์ วจนะท่อนน้ีเปิดเผยหลกัฐานท่ีแยง้ไม่ได ้ น ามาซ่ึงแสง

สว่างแห่งการน าทางท่ีวางใจได้  และสั่งการสหายทั้งหลายของพระโมฮมัหมดัให้ประกาศต่อพวกไม่มี

ศาสนาและพวกบูชาเทวรูปว่า : “พวกเจา้กดข่ีและประหัตประหารเรา  และกระนั้นเราไดท้  าส่ิงอ่ืนใดหรือ

นอกจากวา่  เราเช่ือในพระผูเ้ป็นเจา้และวจนะทั้งหลายท่ีส่งลงมายงัเราโดยชิวหาของพระโมฮมัหมดั  และเช่ือ

ในส่ิงท่ีลงมายงัศาสนทูตทั้งหลายในอดีต?”  น้ีหมายความว่าความผิดเพียงอย่างเดียวของพวกเขาคือการ

ยอมรับวา่  วจนะใหม่ๆ  ท่ีน่าพิศวงของพระผูเ้ป็นเจา้ท่ีลงมาสู่พระโมฮมัหมดั  และวจนะทั้งหลายท่ีถูกเปิดเผย

ต่อศาสนทูตทั้งหลายในอดีต  ลว้นเป็นของพระผูเ้ป็นเจา้  และการยอมรับสัจธรรมของวจนะเหล่านั้น  น้ีคือ

ขอ้ยนืยนัท่ีกษตัริยแ์ห่งสวรรคส์อนคนรับใชท้ั้งหลายของพระองค ์

เม่ือพิจารณาส่ิงน้ี  เป็นธรรมหรือไม่ท่ีชนชาติน้ีจะไม่ยอมรับวจนะท่ีเปิดเผยใหม่เหล่าน้ี  ท่ีห้อมลอ้ม

ทั้งโลกตะวนัออกและโลกตะวนัตก  และถือวา่ตนเองเป็นผูส้นบัสนุนความเช่ือท่ีแทจ้ริง?  พวกเขาไม่ควรเช่ือ

ในพระผูเ้ปิดเผยวจนะเหล่าน้ีหรือ?  เม่ือพิจารณาขอ้ยืนยนัท่ีพระองคเ์องสถาปนา  พระองคจ์ะไม่นบับรรดาผู ้

ท่ีใหก้ารยนืยนัสัจธรรมของขอ้ยืนยนัน้ีวา่เป็นศาสนิกชนท่ีแทจ้ริงไดอ้ยา่งไร?  หาใช่พระองคไ์ม่ท่ีจะผลกัไส

บรรดาผูท่ี้หันมาหาและยอมรับสัจธรรมของวจนะสวรรค์  ให้ห่างออกไปจากประตูแห่งความปรานีของ

พระองค์  หรือจะทรงขู่เข็ญบรรดาผูท่ี้ยึดถือขอ้ยืนยนัท่ีแน่นอนของพระองค์!  แท้จริงแล้วพระองค์ทรง

พิสูจน์สัจธรรมและยืนยนัการเปิดเผยพระธรรมของพระองค์โดยวจนะทั้งหลายของพระองค์  แทจ้ริงแล้ว

พระองคคื์อพระผูท้รงอานุภาพ  พระผูท้รงช่วยเหลือในภยนัตราย  พระผูท้รงมหิทธานุภาพ 

และท านองเดียวกนัพระองคท์รงกล่าววา่ : “และเราไดส่้งคมัภีร์ท่ีลิขิตบนหนงัแกะลงมาให้เจา้  และ

พวกเขาไดแ้ตะคมัภีร์น้ีดว้ยมือ  พวกไม่มีศาสนายอ่มพูดอยา่งแน่นอนวา่ ‘น้ีไม่ใช่ส่ิงใดนอกจากเวทยม์นต’์” 

(โกรอ่าน 6:7)  วจนะส่วนใหญ่ในคมัภีร์โกรอ่านช้ีบ่งใจความน้ี  เพื่อเห็นแก่ความรวบรัดเราจึงกล่าวถึงวจนะ

ท่อนเหล่าน้ีเท่านั้น  จงพิจารณาดู  มีส่ิงอ่ืนใดนอกจากวจนะหรือไม่ท่ีไดรั้บการสถาปนาไวใ้นคมัภีร์ทั้งเล่ม  

ให้เป็นมาตรฐานส าหรับการยอมรับพระผูแ้สดงความงามของพระองค์ทั้งหลาย  เพื่อว่าประชาชนจะไดย้ึด

เหน่ียว  และปฏิเสธพระศาสดาทั้งหลายของพระผูเ้ป็นเจา้?  ในทางตรงกนัขา้มในทุกกรณีพระองคท์รงขู่เข็ญ

พวกท่ีไม่ยอมรับและเยาะเยย้วจนะต่างๆ ดว้ยไฟ  ดงัท่ีแสดงใหเ้ห็นแลว้ 

ดงันั้นหากบุคคลหน่ึงลุกข้ึนและแสดงวจนะ  ปาฐกถา  สารและบทอธิษฐานมากมาย  ท่ีไม่ไดม้าจาก

การเรียนรู้  จะมีขอ้อา้งใดท่ีเป็นไปไดแ้ละมีเหตุผลพอส าหรับใครท่ีจะปฏิเสธวจนะเหล่าน้ี  และพรากตนเอง

จากอานุภาพของกรุณาธิคุณของวจนะดงักล่าว?  พวกเขาจะสามารถให้ค  าตอบอะไรเม่ือวิญญาณของตนได้

จากร่างกายท่ีหมองหม่นและข้ึนไป?  พวกเขาจะหาเหตุผลให้กบัตวัเองได้หรือโดยการกล่าวว่า : “เราได้

ยึดถือค าพยากรณ์หน่ึง  และไม่เห็นค าพยากรณ์นั้นบงัเกิดข้ึนจริงตามตวัอกัษร  ดงันั้นเราจึงหาเร่ืองบรรดา



ฉบบัแปลอยา่งไม่เป็นทางการ 

Provisional Translation 

102 

 

พระผูเ้ป็นพรหมกายของการเปิดเผยพระธรรมสวรรค ์ และออกห่างจากกฎของพระผูเ้ป็นเจา้”?  เจา้ไม่ไดย้ิน

หรือว่าเหตุผลหน่ึงท่ีท าไมศาสนทูตจ านวนหน่ึงไดรั้บการระบุว่าเป็นศาสนทูตท่ี “ไดรั้บการประสาทดว้ย

ความไม่ผนัแปร” ก็คือการเปิดเผยคมัภีร์หน่ึงแก่พวกเขา?  และกระนั้นชนชาติน้ีมีเหตุผลอะไรในการปฏิเสธ

พระผูเ้ปิดเผยและลิขิตวจนะมากมายหลายเล่ม  และเช่ือตามค าพดูของผูท่ี้หวา่นเมล็ดแห่งความสงสัยในหวัใจ

ของมนุษยอ์ย่างโง่เง่า  และไดลุ้กข้ึนน าประชาชนไปบนหนทางแห่งความหลงผิดไปสู่โลกนัตร์?  พวกเขา

ยอมใหส่ิ้งดงักล่าวมาพรากตนเองจากแสงสวา่งของดวงอาทิตยแ์ห่งความอารีสวรรคไ์ดอ้ยา่งไร?  นอกจากส่ิง

เหล่าน้ี  หากประชาชนเหล่าน้ีหลีกหนีและปฏิเสธดวงวิญญาณสวรรค์น้ี  ลมหายใจท่ีวิสุทธ์ิน้ี  เราสงสัยว่า

พวกเขาจะยดึถือใครได ้ และนอกจากใบหนา้ของพระองค ์ พวกเขาจะหนัไปหาใบหนา้ของใครได?้  ใช่แลว้ 

“ทุกคนมีหน่ึงในส่ีของสวรรคท่ี์พวกเขาหนัไปหา” (โกรอ่าน 2:148)  เราไดแ้สดงสองทางน้ีต่อเจา้  จงเดินทาง

ท่ีเจา้เลือก  แทจ้ริงแลว้น้ีคือสัจธรรม  และหลงัจากสัจธรรมไม่เหลือส่ิงใดนอกจากความหลงผดิ 

หน่ึงในขอ้พิสูจน์ทั้งหลายท่ีสาธิตสัจธรรมของการเปิดเผยพระธรรมคร้ังน้ีคือดงัน้ี  ในทุกยุคและทุก

ยคุศาสนา  เม่ือใดก็ตามท่ีพระผูเ้ป็นสาระท่ีมองไม่เห็นถูกเปิดเผยในตวัตนของพระศาสดาของพระองค ์ ดวง

วิญญาณจ านวนหน่ึงซ่ึงไม่เป็นท่ีรู้จกัและปล่อยวางจากความติดพนัทางโลกทั้งหมด  จะแสวงหาความสวา่ง

จากดวงอาทิตยแ์ห่งความเป็นพระศาสดาและดวงจนัทร์แห่งการน าทางสวรรค์  และจะพบเห็นการปรากฏ

องค์ของพระผูเ้ป็นเจา้  ดว้ยเหตุผลน้ีนกับวชทั้งหลายในยุคนั้นและบรรดาผูค้รอบครองความมัง่คัง่  จะดูถูก

และเยาะเยย้ประชาชนเหล่าน้ี  ดงัท่ีพระองคท์รงเปิดเผยเก่ียวกบัพวกท่ีหลงผิดว่า : “เม่ือนั้นบรรดาหวัหน้า

ของประชาชนของพระองค์ท่ีไม่เช่ือกล่าวว่า ‘เราเห็นในตวัท่านเป็นเพียงมนุษยเ์หมือนเรา  และเราไม่เห็น

ใครเป็นสาวกของท่านนอกจากพวกต ่าชั้นท่ีสุดท่ีคิดอ่านไม่รอบคอบ  ไม่เห็นท่านมีดีอะไรกวา่เรา  ไม่เพียง

เท่านั้น  เราถือว่าท่านเป็นพวกมดเท็จ’” (โกรอ่าน 11:27)  พวกเขาหาเร่ืองพระศาสดาผูว้ิสุทธ์ิทั้งหลายและ

คดัคา้นวา่ : “ไม่มีใครเป็นสาวกของท่านนอกจากพวกท่ีน่าสมเพชและพวกท่ีไม่คู่ควรท่ีจะไดรั้บความสนใจ”  

จุดมุ่งหมายของพวกเขาคือเพื่อจะแสดงว่า  ไม่มีใครในหมู่ผูรู้้  ผูม้ ัง่คัง่และผูมี้ช่ือเสียง  ท่ีเช่ือในพระศาสดา

เหล่าน้ี  ดว้ยขอ้พิสูจน์น้ีและท่ีคลา้ยกนั  พวกเขาพยายามสาธิตความไม่จริงของพระผูท่ี้ไม่ตรัสส่ิงใดนอกจาก

สัจธรรม 

อย่างไรก็ตามในยุคศาสนาท่ีอ าไพท่ีสุดน้ี  อธิปไตยท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดน้ี  นกับวชท่ีสว่าง  ผูท่ี้มีวิชาสุด

ยอดและบณัฑิตท่ีปัญญารอบคอบจ านวนหน่ึง  ไดม้าถึงราชส านกัของพระองค ์ ไดด่ื้มถว้ยน ้ าแห่งการปรากฏ

องคข์องพระองค ์ และไดรั้บความโปรดปรานท่ีล ้าเลิศท่ีสุดของพระองคเ์ป็นเกียรติ  พวกเขาไดส้ละโลกและ

ทุกส่ิงท่ีอยูใ่นโลกเพื่อเห็นแก่พระผูเ้ป็นท่ีรักยิ่ง  เราจะกล่าวถึงช่ือของพวกเขาบางคน  เพื่อว่าส่ิงน้ีอาจจะท า

ใหค้นข้ีขลาดเขม้แขง็ข้ึน  และคนข้ีตกใจกลา้หาญข้ึน 
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หน่ึงในพวกเขาคือมุลลา ฮุสเซน  ซ่ึงกลายเป็นผูรั้บความรุ่งโรจน์โชติช่วงของดวงอาทิตยแ์ห่งการ

เปิดเผยพระธรรมสวรรค์  หากมิใช่เพราะเขาพระผูเ้ป็นเจ้าย่อมไม่ประทบับนท่ีนั่งแห่งความปรานีของ

พระองค ์ หรือข้ึนครองบลัลงัก์แห่งความรุ่งโรจน์อนนัต ์ อีกคนหน่ึงในหมู่พวกเขาคือซียิด ยาห์ยอ ผูท่ี้พิเศษ

และไม่มีท่ีเสมอในวยัเดียวกนั 

มุลลา โมฮมัหมดั อาลีเย ซานจานี   

มุลลา อาลีเย บาสทามี 

มุลลา ซาอิด บาร์ฟูรูชี 

มุลลา เนมทัโทลลาเย มาซินดารานี 

มุลลา ยเูซเฟ อาเดบิลี 

มุลลา เมห์ดีเย โคย ี

ซียดิ ฮุสเซนเน ทูร์ชิซิ 

มุลลา เมห์ดีเย คานดี 

มุลลา บาเกร์ 

มุลลา อบัดุลคาเลเก ยาซดี 

มุลลา อาลีเย บารากานี 

และคนอ่ืนๆ จ านวนเกือบส่ีร้อยคน  ซ่ึงช่ือของพวกเขาลว้นถูกจารึกไวบ้น “ธรรมจารึกท่ีพิทกัษไ์ว”้ ของพระ

ผูเ้ป็นเจา้ 

ทุกคนเหล่าน้ีได้รับการน าทางโดยแสงสว่างของดวงอาทิตย์แห่งการเปิดเผยพระธรรมสวรรค์น้ี  

สารภาพและยอมรับสัจธรรมของพระองค ์ ดงักล่าวคือความศรัทธาของพวกเขาท่ีท าให้พวกเขาส่วนใหญ่ละ

วางจากความมัง่คัง่และญาติพี่น้อง  และยึดเหน่ียวความยินดีของพระผูท้รงความรุ่งโรจน์  พวกเขาสละชีวิต

เพื่อพระผูเ้ป็นท่ีรักยิ่งของตน  และยอมสละทุกอย่างในหนทางของพระองค์  อกของพวกเขากลายเป็นเป้า

ส าหรับลูกดอกของศตัรู  และศีรษะของพวกเขาประดบัอยูบ่นหอกของพวกไม่มีศาสนา  ไม่มีดินแดนใดท่ียงั

ไม่ไดด่ื้มเลือดของผูท่ี้เป็นร่างของความปล่อยวางเหล่าน้ี  ไม่มีดาบใดท่ีไม่ไดฟั้นคอของพวกเขา  การกระท า

ของพวกเขาเท่านั้นท่ีใหก้ารยนืยนัสัจธรรมในค าพูดของพวกเขา  ขอ้ยืนยนัของดวงวิญญาณท่ีวิสุทธ์ิเหล่าน้ีท่ี

ไดลุ้กข้ึนสละชีวิตอยา่งรุ่งโรจน์เพื่อพระผูเ้ป็นท่ีรักยิ่งของตน  จนทั้งโลกพิศวงต่อลกัษณะการเสียสละของ

พวกเขา  ไม่เพียงพอส าหรับประชาชนในยุคน้ีหรือ?  น้ีไม่ใช่พยานท่ีเพียงพอท่ีคา้นกบัความไม่ซ่ือสัตยข์อง

บรรดาผูท่ี้ทรยศความศรัทธาของตนดว้ยเร่ืองเล็กน้อย  ผูซ่ึ้งเอาความเป็นอมตะไปแลกกบัส่ิงท่ีจะตอ้งมอด

มว้ย  ผูซ่ึ้งทิ้งโควซาร์แห่งการปรากฏองคข์องพระผูเ้ป็นเจา้เพื่อน ้ าพุเค็ม  ซ่ึงจุดมุ่งหมายเดียวในชีวิตของพวก
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เขาคือการแยง่ชิงทรัพยสิ์นของผูอ่ื้น?  ดงัท่ีเจา้เห็นแลว้วา่พวกเขาทั้งหมดสาละวนอยูก่บัส่ิงไร้แก่นสารต่างๆ 

ในโลก  และไดห้ลงไกลไปจากพระผูเ้ป็นพระผูเ้ป็นนาย  พระผูท้รงความสูงส่งท่ีสุดอยา่งไร 

จงมีความเป็นธรรม : ขอ้ยืนยนัของบรรดาผูท่ี้มีการกระท าสอดคลอ้งกบัค าพูด  มีความประพฤติ

ภายนอกสอดคลอ้งกบัจิตใจภายใน  เป็นท่ีน่ายอมรับหรือคู่ควรท่ีจะไดรั้บความสนใจหรือไม่?  จิตใจฉงนต่อ

การกระท าของพวกเขา  และวิญญาณพิศวงต่อความแกร่งกลา้และทนทรหดของพวกเขา  หรือว่าขอ้ยืนยนั

ของดวงวิญญาณท่ีไม่ซ่ือสัตยเ์หล่าน้ีเป็นท่ีน่ายอมรับ  ซ่ึงพวกเขามิไดห้ายใจส่ิงใดนอกจากลมหายใจแห่ง

กิเลสท่ีเห็นแก่ตวั  และถูกจองจ าอยูใ่นกรงแห่งความเพอ้ฝันอนัเหลวไหลของตน?  เสมือนคา้งคาวแห่งความ

มืด  พวกเขาไม่ยกศีรษะของตนข้ึนจากท่ีนอน  เวน้แต่เพื่อจะไขวค่วา้ส่ิงท่ีไม่จิรังของโลก  และจิตใจของพวก

เขาไม่สงบยามค ่าคืน  เวน้แต่จะได้ตรากตร าส่งเสริมจุดมุ่งหมายของชีวิตท่ีโสมมของตน  ด้วยจมอยู่ใน

แผนการท่ีเห็นแก่ตวัของตน  พวกเขาหาไดรู้้โองการสวรรค ์ ยามกลางวนัพวกเขาพยายามไขวค่วา้ประโยชน์

ทางโลกดว้ยวิญญาณทั้งหมดของตน  และยามกลางคืนพวกเขายุง่อยูก่บัการสนองตณัหาของตนเท่านั้น  กฎ

หรือมาตรฐานใดหรือท่ีให้มนุษย์มีเหตุผลสมควรท่ีจะยึดถือค าปฏิเสธของดวงวิญญาณท่ีจิตใจคบัแคบ

ดงักล่าว  แลว้ละเลยความศรัทธาของบรรดาผูท่ี้ไดส้ละชีวติ  ความมัง่คัง่  ความโด่งดงัและกิตติศพัท ์ ช่ือเสียง

และเกียรติของตน  เพื่อเห็นแก่ความยนิดีของพระผูเ้ป็นเจา้?   

ส่ิงท่ีเกิดข้ึนในชีวิตของ “เจา้ชายของผูส้ละชีวิตทั้งหลาย” (อิหม่ามฮุสเซน) ไม่ไดรั้บการพิจารณาว่า

เป็นเหตุการณ์ท่ีเกรียงไกรท่ีสุด  หลกัฐานท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดของสัจธรรมของเขาหรือ?  ประชาชนในอดีตไม่ได้

ประกาศหรือวา่เหตุการณ์เหล่านั้นไม่เคยมีมาก่อน?  พวกเขาไม่ไดย้ืนยนัหรือวา่  ไม่มีผูแ้สดงสัจธรรมคนใด

เคยแสดงความไม่ผนัแปรและความรุ่งโรจน์ตระการตาดงักล่าว?  และกระนั้นเหตุการณ์คร้ังน้ีในชีวิตของเขา

แมจ้ะเร่ิมตน้ตอนเช้าก็จบลงเม่ือผ่านไปคร่ึงวนั  ขณะท่ีบรรดาผูท่ี้เป็นแสงสว่างท่ีวิสุทธ์ิเหล่าน้ีไดท้นความ

ทุกข์ทรมานท่ีหลัง่มายงัพวกเขาจากรอบดา้นอย่างกลา้หาญเป็นเวลาสิบแปดปี  พวกเขาไดเ้สียสละชีวิตใน

หนทางของพระผูท้รงความรุ่งโรจน์ดว้ยความรัก  ความอุทิศ  ความอ่ิมใจและความหรรษาท่ีวิสุทธ์ิอยา่งไร!  

ทุกคนเป็นพยานต่อความจริงของเร่ืองน้ี  และกระนั้นพวกเขาดูแคลนการเปิดเผยพระธรรมคร้ังน้ีไดอ้ยา่งไร?  

มียคุไหนหรือท่ีเคยเป็นพยานต่อเหตุการณ์ท่ีเป็นประวติัศาสตร์เหล่าน้ี?  หากสหายเหล่าน้ีไม่ใช่ผูไ้ขวค่วา้พระ

ผูเ้ป็นเจา้ท่ีแท้จริง  ใครอ่ืนหรือท่ีจะเรียกได้ด้วยช่ือน้ี?  สหายเหล่าน้ีเคยเป็นผูแ้สวงหาอ านาจและความ

รุ่งโรจน์หรือ?  พวกเขาเคยปรารถนาความร ่ ารวยหรือ?  พวกเขาเคยมีความตอ้งการใดหรือนอกจากความยินดี

ของพระผูเ้ป็นเจา้?  หากสหายเหล่าน้ีกบัขอ้ยืนยนัท่ียอดเยี่ยมและผลงานท่ีน่าพิศวงทั้งหมดของพวกเขาเป็น

ความจอมปลอม  เช่นนั้นใครหรือท่ีคู่ควรจะอา้งตนว่าเป็นความจริง?  เราขอสาบาญต่อพระผูเ้ป็นเจา้!  การ

กระท าของพวกเขาคือขอ้ยืนยนัท่ีเพียงพอและขอ้พิสูจน์ท่ีแยง้ไม่ไดส้ าหรับประชาชนทั้งหมดของโลก  หาก
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มนุษย์ไตร่ตรองความลึกลับของการเปิดเผยพระธรรมสวรรค์ในหัวใจ  “และบรรดาผูท่ี้กระท าอย่างไม่

ยติุธรรม  จะรู้ในไม่ชา้วา่ชะตากรรมอะไรรอคอยเขาอยู!่” (โกรอ่าน 26:227) 

ยิง่ไปกวา่นั้นสัญลกัษณ์ของความจริงและความจอมปลอมถูกระบุและก าหนดไวใ้นคมัภีร์  ค  ากล่าว

อา้งและการอวดอา้งของมวลมนุษยจ์ะตอ้งถูกทดสอบโดยเกณฑ์ท่ีสวรรคก์ าหนดน้ี  เพื่อวา่ผูท่ี้มีวาจาสัตยจ์ะ

เป็นท่ีรู้และแยกจากผูอ้วดอา้ง  เกณฑ์น้ีมิใช่อ่ืนใดนอกจากวจนะท่อนน้ี : “จงปรารถนาความตายหากเจา้เป็น

บุรุษแห่งสัจธรรม” (โกรอ่าน 2:94, 62:6)  จงพิจารณาดูผูส้ละชีวิตดว้ยความจริงใจไร้ขอ้กงัขาเหล่าน้ี  ซ่ึงวาจา

สัตยข์องพวกเขาให้การยืนยนัพระธรรมท่ีชดัแจง้ของคมัภีร์  และตามท่ีเจา้ไดเ้ป็นพยาน  พวกเขาทุกคนได้

เสียสละชีวิต  ความมัง่คัง่  ภรรยา  ลูก  ทุกอยา่งของตน  และข้ึนไปสู่ห้องสูงสุดบนสวรรค ์ เป็นธรรมหรือท่ี

จะปฏิเสธขอ้ยืนยนัของผูป้ระเสริฐท่ีปล่อยวางเหล่าน้ี  ท่ียืนยนัสัจธรรมของการเปิดเผยพระธรรมท่ีรุ่งโรจน์

และเหนือชั้นน้ี  แลว้ถือวา่การประณามพระผูเ้ป็นแสงสวา่งอ าไพน้ีเป็นท่ีน่ายอมรับ  ซ่ึงประณามโดยชนชาติ

ท่ีไม่ซ่ือสัตยด์ังกล่าว  ผูซ่ึ้งละทิ้งความศรัทธาเพื่อทอง  และเพราะเห็นแก่ความเป็นผูน้ า  จึงไม่ยอมรับ

พระองค์  พระผูท้รงเป็นผูน้ าคนแรกของมวลมนุษยชาติ?  ทั้งน้ีแมว้่าเวลาน้ีอุปนิสัยใจคอของพวกเขาถูก

เปิดเผยต่อประชาชนทั้งหมดท่ียอมรับพวกเขาว่า  เป็นพวกท่ีจะไม่ยอมทิ้งอ านาจทางโลกของตนแมแ้ต่นอ้ย

เพื่อเห็นแก่ศาสนาศกัด์ิสิทธ์ิของพระผูเ้ป็นเจา้  ไหนเลยจะทิ้งชีวติของตน  ความมัง่คัง่และท่ีคลา้ยกนั 

จงมองดูวา่ตามพระธรรมท่ีชดัแจง้ในคมัภีร์  เกณฑ์สวรรคไ์ดแ้ยกคนจริงและคนจอมปลอมอยา่งไร  

แมก้ระนั้นพวกเขายงัคงไม่รู้สัจธรรมน้ี  และหลบัอยูใ่นความไม่เอาใจใส่  ก าลงัไขวค่วา้ส่ิงไร้แก่นสารต่างๆ 

ในโลก  และครุ่นคิดถึงความเป็นผูน้ าทางโลกท่ีไร้สาระ 

“ดูกร  บุตรแห่งมนุษย์!  หลายต่อหลายวนัผ่านไป  โดยท่ีเจ้าสาละวนอยู่กับความเพ้อฝันและ

จินตนาการท่ีเหลวไหลของเจา้  เจา้จะหลบัใหลอยูบ่นเตียงไปอีกนานเท่าไร?  จงต่ืนข้ึนมาจากความหลบัใหล  

เพราะดวงอาทิตยข้ึ์นมาถึงเท่ียงวนัแลว้  และอาจส่องแสงอ าไพมายงัเจา้” 

อย่างไรก็ตามขอให้รู้ไวด้ว้ยว่า  ไม่มีใครในหมู่บณัฑิตและนกับวชเหล่าน้ีท่ีเรากล่าวถึง  ไดรั้บการ

ประสาทดว้ยต าแหน่งและเกียรติของความเป็นผูน้ า  เพราะบรรดาผูน้ าศาสนาท่ีรู้จกักนัดีและมีอิทธิพล  ผูซ่ึ้ง

ครองต าแหน่งแห่งอ านาจและปฏิบติัหนา้ท่ีของความเป็นผูน้ า  ไม่สามารถแสดงความภกัดีต่อพระผูเ้ปิดเผย

สัจธรรม  นอกจากผูท่ี้พระผูเ้ป็นเจา้ประสงค ์ แต่ส่ิงเหล่าน้ีไม่เคยเกิดข้ึนยกเวน้ไม่ก่ีคน  “และคนรับใช้ไม่ก่ี

คนของเราเป็นผูท่ี้รู้คุณ” (โกรอ่าน 34:13)  ดงัท่ีในยุคศาสนาน้ีในหมู่นกับวชท่ีมีช่ือท่ีควบคุมประชาชนไวใ้น

เง้ือมมือแห่งอ านาจ  ไม่มีใครยอมรับศาสนาน้ี  ไม่เพียงเท่านั้น  พวกเขาพยายามต่อตา้นศาสนาน้ีดว้ยความ

เป็นปรปักษแ์ละมุ่งมัน่  อยา่งท่ีไม่มีหูใดเคยไดย้นิหรือดวงตาใดเคยเห็นท่ีคลา้ยกนั 
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พระบอ๊บ  พระผูเ้ป็นนาย  ผูท้รงประเสริฐสุด  ขอใหชี้วติของทุกคนเป็นพลีเพื่อพระองค ์ ทรงเปิดเผย

สารเฉพาะเจาะจงฉบบัหน่ึงถึงเหล่านกับวชของทุกเมือง  ซ่ึงในสารน้ีพระองค์ทรงอธิบายลกัษณะของการ

ปฏิเสธและการไม่ยอมรับของพวกเขาแต่ละคน  “ดงันั้นพวกเจา้ซ่ึงเป็นบุรุษแห่งการหยัง่เห็น  จงเอาใจใส่ให้

ดี!” (โกรอ่าน 59:2)  โดยการกล่าวถึงการต่อตา้นของพวกเขา  พระองค์มีเจตนาท่ีจะท าให้ค  าคดัคา้นท่ี

ประชาชนแห่งคมัภีร์บายนัอาจจะใช้ในยุคแห่งการปรากฏองค์ของ “โมสทากอส” (พระผู้ถูกวิงวอน) ไม่มี

น ้าหนกั  ซ่ึงเป็นวนัแห่งการฟ้ืนคืนชีพคร้ังหลงั  โดยการอา้งวา่ในยุคศาสนาของคมัภีร์บายนั  นกับวชจ านวน

หน่ึงยอมรับศาสนา  แต่ในการเปิดเผยพระธรรมคร้ังหลงัน้ี  ไม่มีใครในหมู่นกับวชเหล่าน้ียอมรับค ากล่าวอา้ง

ของพระองค ์ จุดประสงค์ของพระองคคื์อเพื่อจะเตือนประชาชนเพื่อว่า  พระผูเ้ป็นเจา้ทรงห้าม  พวกเขาจะ

ไม่ยดึถือความคิดท่ีโง่เง่าดงักล่าว  และพรากตนเองจากพระผูท้รงความงามสวรรค ์ ใช่แลว้  นกับวชเหล่าน้ีท่ี

เรากล่าวถึง  ส่วนใหญ่แลว้ไม่มีช่ือเสียง  และโดยกรุณาธิคุณของพระผูเ้ป็นเจา้  พวกเขาทั้งหมดไดรั้บการ

ช าระใหป้ลอดจากส่ิงไร้แก่นสารต่างๆ ในโลก  และเป็นอิสระจากเคร่ืองยศแห่งความเป็นผูน้ า  “ดงักล่าวคือ

ความอารีของพระผูเ้ป็นเจา้  ซ่ึงพระองคท์รงใหผู้ท่ี้พระองคป์ระสงค”์   

อีกขอ้พิสูจน์และหลกัฐานหน่ึงของสัจธรรมของการเปิดเผยพระธรรมคร้ังน้ี  ซ่ึงส่องแสงเหมือนกบั

ดวงอาทิตย์ท่ามกลางข้อพิสูจน์อ่ินทั้งหมดคือ  ความไม่ผนัแปรของพระผูท้รงความงามนิรันดร์ในการ

ประกาศศาสนาของพระผูเ้ป็นเจา้  แมว้า่ยงัหนุ่มและเยาวว์ยั  และแมว้า่ศาสนาท่ีพระองคเ์ปิดเผยขดักบัความ

ปรารถนาของประชาชนทั้งหมดของโลก  ทั้งคนชั้นสูงและคนต ่าตอ้ย  คนร ่ ารวยและคนยากไร้  คนรุ่งเรือง

และคนตกต ่า  กษตัริยแ์ละขา้แผน่ดิน  ถึงกระนั้นพระองคก์็ลุกข้ึนประกาศศาสนาอยา่งแน่วแน่  ทุกคนรู้และ

ได้ยิน  พระองค์ไม่กลวัใครและไม่ค  านึงถึงผลท่ีจะตามมา  ส่ิงน้ีถูกแสดงให้เห็นชัดได้หรือนอกจากโดย

อานุภาพของการเปิดเผยพระธรรมสวรรค ์ และอ านาจของพระประสงค์ท่ีเอาชนะไม่ไดข้องพระผูเ้ป็นเจา้?  

ความชอบธรรมของพระผูเ้ป็นเจา้เป็นพยาน!  หากใครคิดพิจารณาการเปิดเผยพระธรรมคร้ังยิ่งใหญ่น้ีใน

หวัใจ  ความคิดเก่ียวกบัการประกาศนั้นอยา่งเดียวก็จะท าใหเ้ขาสับสน!  หากหวัใจของมวลมนุษยม์ายดัเยียด

กนัอยูใ่นหวัใจของเขา  เขาก็ยงัคงลงัเลท่ีจะเส่ียงกบัวสิาหกิจท่ีน่าเกรงขามดงักล่าว  เขาสามารถท าส่ิงน้ีส าเร็จ

ไดก้โ็ดยการอนุญาตของพระผูเ้ป็นเจา้  โดยท่ีช่องหวัใจของเขาถูกเช่ือมโยงกบับ่อเกิดของกรุณาธิคุณสวรรค ์ 

และวญิญาณของเขาวางใจในการค ้าจุนท่ีวางใจไดข้องพระผูท้รงมหิทธานุภาพเท่านั้น  เราสงสัยวา่อะไรหรือ

ท่ีพวกเขาคิดว่าเป็นเหตุของความกล้าหาญท่ียิ่งใหญ่น้ี?  พวกเขากล่าวหาพระองค์ว่าเบาปัญญาดงัท่ีเคย

กล่าวหาศาสนทูตทั้งหลายในอดีตหรือ?  หรือพวกเขายืนยนัว่าแรงจูงใจของพระองค์มิใช่อ่ืนใด  นอกจาก

อยากเป็นผูน้ าและการไดม้าซ่ึงความร ่ ารวยทางโลก?  
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พระผูเ้ป็นเจา้ผูท้รงกรุณา!  ในคมัภีร์ของพระองคท่ี์ทรงให้ช่ือวา่ “กายูโมล แอสมา” ซ่ึงเป็นคมัภีร์

แรกท่ียิง่ใหญ่และทรงอ านาจท่ีสุด  พระองคท์รงพยากรณ์การสละชีวิตของตนเองดว้ยวรรคน้ี : “ขา้แต่พระผู ้

เป็นเศษท่ีเหลือของพระผูเ้ป็นเจ้า!  ข้าพเจ้าได้เสียสละตนเองเพื่อพระองค์เท่านั้น  ข้าพเจ้ายอมรับการ

สาปแช่งทั้งหลายเพื่อเห็นแก่พระองค ์ และไม่ปรารถนาส่ิงใดนอกจากการสละชีวิตในหนทางแห่งความรัก

ของพระองค ์ พยานท่ีเพียงพอส าหรับขา้พเจา้คือพระผูเ้ป็นเจา้  พระผูท้รงความประเสริฐ  พระผูท้รงคุม้ครอง  

พระผูด้  ารงอยูก่่อนยคุสมยั!”   

ท านองเดียวกนัในการตีความอกัษร “ฮา”  พระองคป์รารถนาจะสละชีวิตโดยกล่าววา่ : “เราคิดวา่เรา

ไดย้ินสุรเสียงร้องเรียกอยูใ่นชีวิตส่วนลึกท่ีสุดของเรา ‘จงเสียสละส่ิงท่ีเจา้รักมากท่ีสุดในหนทางของพระผู ้

เป็นเจา้  ดงัท่ีอิหม่ามฮุสเซน  ขอสันติสุขจงมีแด่เขา  ได้สละชีวิตของเขาเพื่อเห็นแก่เรา’  และหากเราไม่

ค  านึงถึงความลึกลบัท่ีหลีกเล่ียงไม่ได ้ พระผูกุ้มชีวิตของเราไวร้ะหวา่งมือของพระองค์เป็นพยาน  ถึงแมว้่า

กษตัริยท์ ั้งหมดของโลกจะรวมตวักนั  พวกเขาก็ไม่สามารถเอาไปจากเราไดแ้มอ้กัษรเดียว  และคนรับใช้

เหล่าน้ีซ่ึงไม่คู่ควรท่ีจะไดรั้บความสนใจและแทจ้ริงแลว้เป็นพวกท่ีถูกรังเกียจ  จะยิ่งไม่สามารถเพียงไหน...

เพื่อวา่ทุกคนจะรู้วา่เราอดทน  ยอมจ านน  และเสียสละตนเองแค่ไหนในหนทางของพระผูเ้ป็นเจา้” 

พระผูเ้ปิดเผยวาทะดงักล่าวจะไดรั้บการพิจารณาไดห้รือว่า  เดินอยู่ในหนทางอ่ืนนอกจากหนทาง

ของพระผูเ้ป็นเจา้  และปรารถนาส่ิงอ่ืนนอกจากความยินดีของพระองค์?  ในวจนะท่อนน้ีมีลมหายใจแห่ง

ความปล่อยวางปกปิดไว ้ ซ่ึงหากหายใจเตม็ท่ีมายงัโลก  ทุกชีวติจะสละชีวิตและเสียสละวิญญาณของตน  จง

ใคร่ครวญดูความประพฤติท่ีเลวทรามของประชาชนรุ่นน้ี  และเป็นพยานต่อความอกตญัญูอนัเหลือเช่ือของ

พวกเขา  จงสังเกตดูวา่พวกเขาไดปิ้ดตาตวัเองต่อความรุ่งโรจน์ทั้งหมดน้ีอยา่งไร  และก าลงัไขวค่วา้ซากสัตว์

ท่ีเหมน็เน่าอยา่งน่าเวทนา  ซ่ึงจากทอ้งของซากสัตวเ์หล่าน้ีมีเสียงร้องข้ึนมาจากสสารของผูซ่ื้อสัตยท่ี์ถูกกลืน  

และกระนั้นพวกเขาตะโกนค าใส่ร้ายพระผูเ้ป็นอรุโณทยัแห่งความวิสุทธ์ิทั้งหลายอย่างไม่สมควรเช่นไร?  

ดงัน้ีเราเล่าให้เจา้ฟังส่ิงท่ีน ้ ามือของพวกไม่มีศาสนาไดก้ระท า  ผูซ่ึ้งในวนัแห่งการฟ้ืนคืนชีพไดห้ันหน้าหนี

ไปจากการมาปรากฏองค์ของพระผูเ้ป็นเจา้  ผูซ่ึ้งพระผูเ้ป็นเจา้ไดท้รมานดว้ยไฟแห่งความเช่ือท่ีผิดของพวก

เขาเอง  และพระองค์ได้เตรียมการลงโทษไวส้ าหรับพวกเขาในโลกหน้า  ซ่ึงจะกลืนกินทั้งร่างกายและ

วิญญาณของพวกเขา  เพราะคนเหล่าน้ีกล่าวว่า : “พระผูเ้ป็นเจา้ไร้อานุภาพ  และมือแห่งความปรานีของ

พระองคถู์กล่าม” 

ความแน่วแน่ในศาสนาคือข้อยืนยนัท่ีแน่นอนและหลักฐานท่ีรุ่งโรจน์ของสัจธรรม  ดังท่ี “ตรา

ประทบัของศาสนทูตทั้งหลาย” ทรงกล่าวว่า : “วจนะสองท่อนไดท้  าให้เราแก่”  วจนะทั้งสองท่อนน้ีช้ีบ่ง
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ความไม่ผนัแปรในศาสนาของพระผูเ้ป็นเจา้  ดงัท่ีพระองค์ทรงกล่าวว่า : “จงมีความแน่วแน่ตามท่ีเจา้ไดรั้บ

บญัชา” (โกรอ่าน 11:113) 

และบดัน้ีจงพิจารณาดูว่า  ซัดเดร่ย์แห่งเรซวานของพระผูเ้ป็นเจ้าน้ีในวยัหนุ่มเต็มท่ี  ได้ลุกข้ึน

ประกาศศาสนาของพระผูเ้ป็นเจา้อยา่งไร  จงมองดูวา่พระผูท้รงความงามของพระผูเ้ป็นเจา้น้ีไดเ้ปิดเผยความ

แน่วแน่เช่นไร  ทั้งโลกไดลุ้กข้ึนขดัขวางพระองคแ์ต่ก็ลม้เหลวโดยส้ินเชิง  พวกเขาประหตัประหารซดัเดร่ย์

แห่งความความวสุิทธ์ิน้ียิง่รุนแรงเท่าไร  ความศรัทธาของพระองคก์็ยิง่เพิ่มข้ึน  และเปลวไฟแห่งความรักของ

พระองค์ก็ลุกอย่างสว่างไสวยิ่งข้ึน  ทั้ งหมดน้ีเป็นท่ีประจกัษ์  และไม่มีใครโต้แยง้ความจริงน้ี  ในท่ีสุด

พระองคย์อมสละวญิญาณของตนและบินข้ึนไปสู่อาณาจกัรเบ้ืองบน 

และหลกัฐานส่วนหน่ึงของสัจธรรมแห่งการปรากฏองค์ของพระองค์คือ  อ านาจเหนือกว่า  อานุภาพ

เหนือธรรมดาและความเป็นใหญ่ท่ีพระองค์  พระผูเ้ปิดเผยชีวิตและเป็นพระศาสดาของพระผูเ้ป็นท่ีบูชา  ได้

เปิดเผยไปทัว่โลกโดยล าพงัและไม่ไดรั้บการช่วยเหลือ  ทนัใดท่ีพระผูท้รงความงามนิรันดร์น้ีเปิดเผยตนเองใน

เมืองชีราซในปีหกสิบ  และฉีกม่านแห่งการปกปิดจนขาดสะบั้น  สัญลกัษณ์ของอิทธิพลเหนือกว่า  อ านาจ  

อธิปไตยและอานุภาพ  ท่ีมาจากพระผูเ้ป็นสาระของสาระทั้งหลาย  ทะเลของทะเลทั้งหลาย  เป็นท่ีเห็นชดัในทุก

ดินแดนอยา่งมากมาย  จนเคร่ืองหมาย  หลกัฐาน  สัญลกัษณ์และขอ้ยืนยนัของพระผูเ้ป็นดวงอาทิตยแ์ห่งธรรมน้ี

ปรากฏข้ึนในทุกเมือง  ผูท่ี้มีหวัใจบริสุทธ์ิและเมตตามากมายเพียงไร  สะทอ้นแสงของดวงอาทิตยนิ์รันดร์น้ีอยา่ง

ซ่ือสัตย ์ และความรู้เอนกอนนัตเ์พียงไหนมาจากมหาสมุทรแห่งอจัฉริยภาพสวรรคน้ี์  ซ่ึงห้อมลอ้มทุกชีวิต!  ใน

ทุกเมืองนกับวชและเจา้หน้าท่ีระดบัสูงทั้งหมดลุกข้ึนขดัขวางและสกดัพวกเขา  พร้อมจะใช้ความประสงค์ร้าย  

ความริษยา  และการวางอ านาจบาตรใหญ่เพื่อปราบปรามพวกเขา  ดวงวิญญาณบริสุทธ์ิผูเ้ป็นสาระของความ

ยติุธรรมจ านวนมากมายเพียงไร  ถูกกล่าวหาวา่วางอ านาจบาตรใหญ่และถูกสังหาร!  ผูเ้ป็นร่างของความบริสุทธ์ิ

มากมายเพียงไหน  ท่ีมิได้แสดงส่ิงใดนอกจากความรู้ท่ีแท้จริงและการกระท าท่ีไม่ด่างพร้อย  ตอ้งตายอย่าง

เจบ็ปวด!  กระนั้นก็ตามผูบ้ริสุทธ์ิเหล่าน้ีแต่ละคนหายใจพระนามของพระผูเ้ป็นเจา้จนวินาทีสุดทา้ย  และเหินอยู่

ในอาณาจกัรแห่งการยอมจ านน  ดงักล่าวน้ีคืออ านาจและอิทธิพลท่ีพระองคใ์ชเ้ปล่ียนแปลงพวกเขา  จนพวกเขา

ไม่ปรารถนาส่ิงใดนอกจากพระประสงคข์องพระองค ์ และระลึกถึงพระองคด์ว้ยวญิญาณของตน 

จงใคร่ครวญดู : ใครในโลกน้ีหรือท่ีสามารถแสดงอานุภาพเหนือธรรมดาและอิทธิพลแทรกซอน

ดงักล่าว?  หัวใจท่ีไม่ด่างพร้อยและดวงวิญญาณท่ีบริสุทธ์ิทั้งหมดเหล่าน้ีไดต้อบสนองต่อโองการเรียกตวัของ

พระองคด์ว้ยการยอมจ านนอยา่งส้ินเชิง  แทนท่ีจะบ่น  พวกเขาขอบคุณพระผูเ้ป็นเจา้  และท่ามกลางความมืดมน

ท่ีปวดร้าว  พวกเขาไม่เปิดเผยส่ิงใดนอกจากการยอมตามพระประสงคข์องพระองคอ์ยา่งเบิกบาน  เป็นท่ีประจกัษ์

วา่ประชาชนทั้งหมดบนพิภพเกลียดพวกเขาอยา่งไม่ผอ่นผนัเพียงไร  ประสงคร้์ายและชงัพวกเขาอยา่งเคืองแคน้
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เพียงไหน  พวกเขาถือวา่การประหัตประหารและความเจ็บปวดท่ีกระท าต่อผูบ้ริสุทธ์ิและมีธรรมเหล่าน้ี  คือวิธี

ไปสู่ความรอดพน้  ความเจริญรุ่งเรืองและความส าเร็จท่ีย ัง่ยืน  ตั้งแต่สมยัของอดมัโลกเคยเป็นพยานต่อความ

โกลาหลและอลหม่านท่ีรุนแรงเช่นน้ีหรือ?  แมค้วามทรมานทั้งหมดท่ีไดรั้บและความเดือดร้อนนานปัการท่ีทน

มา  พวกเขาก็ยงักลายเป็นข้ีปากและจุดหมายของการสาปแช่งทุกแห่งหน  เราคิดวา่ความอดทนเปิดเผยออกมาได้

ก็ดว้ยความแกร่งกลา้ของพวกเขา  และความซ่ือสัตยเ์องบงัเกิดข้ึนไดก้็โดยการกระท าของพวกเขาเท่านั้น  

จงไตร่ตรองเหตุการณ์อนัเป็นประวติัศาสตร์เหล่าน้ีในหัวใจของเจา้  เพื่อว่าเจา้จะได้เขา้ใจความ

ยิง่ใหญ่และสังเกตเห็นความรุ่งโรจน์ท่ีตรึงใจของการเปิดเผยพระธรรมคร้ังน้ี  เม่ือนั้นโดยกรุณาธิคุณของพระ

ผูท้รงปรานี  วิญญาณแห่งความศรัทธาจะถูกหายใจเขา้ไปในชีวิตของเจา้  และเจา้จะไดค้รองท่ีนัง่แห่งความ

มัน่ใจและอยู่บนนั้น  พระผูเ้ป็นเจา้องค์เดียวเป็นพยานให้เรา!  หากเจา้ไตร่ตรองสักพกั  เจา้จะยอมรับว่า

นอกจากสัจธรรมทั้งหมดเหล่าน้ีท่ีพิสูจน์ให้เห็นและหลกัฐานทั้งหลายท่ีกล่าวมา  การปฎิเสธ  การสาปแช่ง

และการประณามโดยประชาชนของโลกในตวัมนัเอง  คือขอ้พิสูจน์ท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดและขอ้ยืนยนัท่ีแน่นอน

ท่ีสุดของสัจธรรมของวีรบุรุษเหล่าน้ีในสนามแห่งการยอมจ านนและการปล่อยวาง  เม่ือใดก็ตามท่ีเจา้ท า

สมาธิใคร่ครวญดูค าพูดหาเร่ืองต่างๆ ท่ีกล่าวโดยประชาชนทั้งหมด  ไม่ว่าจะเป็นนกับวช  ผูรู้้หรือคนเขลา  

เจา้จะมัน่คงแน่วแน่ในศาสนายิ่งข้ึน  เพราะส่ิงใดก็ตามท่ีบงัเกิดข้ึน  พระผูเ้ป็นเหมืองแห่งความรู้สวรรคแ์ละ

เป็นผูรั้บกฎนิรันดร์ของพระผูเ้ป็นเจา้  ไดพ้ยากรณ์ไวแ้ลว้ 

แมว้า่เราไม่มีเจตนาจะกล่าวถึงค าพยากรณ์ต่างๆ ของยุคท่ีผา่นมา  กระนั้นเพราะความรักของเราท่ีมี

ต่อเจา้  เราจะกล่าวถึงบางค าพยากรณ์ท่ีมีความเก่ียวโยงกบัการอภิปรายเหตุผลของเรา  อยา่งไรก็ตามเราไม่

รู้สึกวา่ค าพยากรณ์ดงักล่าวเป็นส่ิงจ าเป็น  เน่ืองดว้ยส่ิงท่ีเรากล่าวไวแ้ลว้เพียงพอส าหรับโลกและทุกส่ิงท่ีอยู่

ในโลก  ความจริงแลว้คมัภีร์ทั้งหมดและความลึกลบัในคมัภีร์เหล่าน้ีถูกกล่าวไวอ้ยา่งรวบรัดในเร่ืองราวอยา่ง

ยอ่น้ี  ถึงขนาดท่ีวา่หากบุคคลหน่ึงไตร่ตรองส่ิงน้ีในหวัใจสักพกั  เขาจะคน้พบความลึกลบัทั้งหลายของพระ

วจนะของพระผูเ้ป็นเจา้จากทั้งหมดท่ีกล่าวมา  และจะเขา้ใจความหมายของส่ิงใดก็ตามท่ีกษตัริยใ์นอุดมคติ

แสดงใหป้รากฏ  เน่ืองดว้ยประชาชนมีความเขา้ใจและสถานะต่างกนั  เราจะขอกล่าวถึงบางค าพยากรณ์  เพื่อ

วา่ค าพยากรณ์เหล่าน้ีจะใหค้วามไม่ผนัแปรแก่ดวงวิญญาณท่ีหวัน่ไหว  ให้ความสงบแก่จิตใจท่ีวิตก  ดงัน้ีขอ้

ยนืยนัของพระผูเ้ป็นเจา้ส าหรับประชาชนทั้งคนชั้นสูงและคนต ่าตอ้ย   จะครบถว้นสมบูรณ์  

หน่ึงในค าพยากรณ์ดังกล่าวคือ “และเม่ือพระผูเ้ป็นมาตรฐานแห่งสัจธรรมถูกแสดงให้เห็นชัด  

ประชาชนของทั้งโลกตะวนัออกและโลกตะวนัตกจะสาปแช่งพระองค์”  การด่ืมอมฤตแห่งการละวาง  การ

ไปให้ถึงยอดอนัสูงส่งแห่งความปล่อยวาง  และการท าสมาธิใคร่ครวญท่ีกล่าวไวใ้นวจนะ “การใคร่ครวญ

ชัว่โมงเดียวดีกว่าการบูชาท่ีเคร่งศาสนาเจ็ดสิบปี” เป็นส่ิงจ าเป็น  เพื่อว่าความลบัของความประพฤติท่ีน่า
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สมเพชของประชาชนจะถูกคน้พบ  ประชาชนท่ีแม้ว่ารักและปรารถนาสัจธรรมท่ีตนนับถือ  ก็สาปแช่ง

บรรดาสาวกของพระผูเ้ป็นสัจธรรมเม่ือพระองคถู์กแสดงให้เห็นชดั  ค  าพยากรณ์ท่ีกล่าวไวข้า้งบนเป็นพยาน

ต่อสัจธรรมน้ี  เป็นท่ีประจกัษว์า่เหตุผลส าหรับความประพฤติดงักล่าวมิใช่อ่ืนใดนอกจากการลม้เลิกระเบียบ  

ธรรมเนียม  นิสัยและพิธีกรรมท่ีครอบพวกเขาอยู ่ ไม่เช่นนั้นแล้วหากพระผูท้รงความงามของพระผูท้รง

ปรานีท าตามระเบียบและธรรมเนียมเดียวกนัท่ีใชก้นัอยูใ่นหมู่ประชาชน  และหากพระองคอ์นุมติัการปฏิบติั

ส่ิงเหล่านั้น  ความขดัแยง้และความมาดร้ายดงักล่าวย่อมไม่เป็นท่ีเห็นชดัในโลก  ค าพยากรณ์ท่ีประเสริฐน้ี

ไดรั้บการยืนยนัและพิสูจน์โดยวจนะเหล่าน้ีท่ีพระองค์เปิดเผยไวว้่า : “วนัท่ีพระผูเ้รียกตวัจะเรียกให้มารับ

เร่ืองท่ีเขม้งวด” (โกรอ่าน 54:6)    

เสียงร้องเรียกของพระผูน้ าข่าวสวรรคจ์ากเหนือม่านแห่งความรุ่งโรจน์  ซ่ึงก าลงัเรียกมนุษยชาติให้

สละทุกส่ิงท่ีพวกเขายึดติดโดยส้ินเชิงนั้น  แทงกิเลสในใจของพวกเขา  และน่ีคือสาเหตุของความยุง่ยากอนั

ขมข่ืนและความอลหม่านท่ีรุนแรงท่ีเกิดข้ึน  จงพิจารณาดูหนทางของประชาชน  พวกเขาละเลยค าพยากรณ์ท่ี

มีหลกัฐานเหล่าน้ีท่ีลว้นแต่บรรลุแลว้  และไปยึดถือค าพยากรณ์ท่ีน่ากงัขาว่าเช่ือถือไดห้รือไม่  แลว้ถามว่า

ท าไมยงัไม่มีอะไรเกิดข้ึนตามค าพยากรณ์  และกระนั้นส่ิงต่างๆ ท่ีพวกเขานึกไม่ถึงถูกแสดงให้เห็นชดัแลว้  

เคร่ืองหมายและสัญลกัษณ์ของพระผูเ้ป็นสัจธรรมส่องแสงราวกบัดวงอาทิตยเ์ท่ียงวนั  และกระนั้นประชาชน

ก าลงัเร่ร่อนอย่างสับสนไร้จุดหมายในท่ีรกร้างแห่งความโง่เขลาเบาปัญญา  แมว้่ามีค าพยากรณ์อนัเป็นท่ี

ยอมรับและวจนะท่อนต่างๆ ในคมัภีร์โกรอ่านท่ีช้ีบ่งศาสนาใหม่  กฎใหม่  และการเปิดเผยพระธรรมคร้ัง

ใหม่  ประชาชนรุ่นน้ีก็ยงัคาดหวงัรอคอยท่ีจะไดเ้ห็นพระศาสดาตามพนัธสัญญา  ท่ีจะมาสนบัสนุนกฎของยุค

ศาสนาของพระโมฮมัหมดั  ท านองเดียวกนัชาวยวิและคริสเตียนก็ใชข้อ้โตแ้ยง้แบบน้ี 

หน่ึงในวาทะท่ีคาดการณ์ถึงกฎใหม่และการเปิดเผยพระธรรมคร้ังใหม่ในอนาคตคือวรรคเหล่าน้ีใน 

“บทอธิษฐานแห่งโนดเบห์” : “พระผูถู้กถนอมไวใ้ห้มาฟ้ืนฟูบทบญัญติัและกฎอยูท่ี่ไหน?  พระผูมี้อ  านาจท่ี

จะเปล่ียนแปลงศาสนาและสาวกทั้งหลายอยูท่ี่ไหน?”  ท านองเดียวกนัอิหม่ามอาลีเปิดเผยไวใ้นซิยารัท (ธรรม

จารึกแห่งการเยือน) : “สันติสุขจงมีแด่พระผูเ้ป็นสัจธรรมใหม่”  เม่ือถูกถามเก่ียวกบัลกัษณะของอิหม่ามเมห์ดิ  

อาบู อบัดิลลาห์ตอบว่า “พระองค์จะท าส่ิงท่ีพระโมฮมัหมดัผูเ้ป็นธรรมทูตของพระผูเ้ป็นเจา้เคยท า  และจะ

ลบลา้งส่ิงท่ีมีมาก่อนพระองค ์ ดงัท่ีธรรมทูตของพระผูเ้ป็นเจา้ไดล้บลา้งวิถีทางต่างๆ ของธรรมทูตทั้งหลาย

ท่ีมาก่อน” 

จงมองดูวา่  แมว้า่มีค  าพยากรณ์เหล่าน้ีและท่ีคลา้ยกนั  พวกเขาก็ยงัโตเ้ถียงอยา่งเหลวไหลเพียงไรวา่  

กฎต่างๆ ท่ีเปิดเผยไวแ้ต่ก่อนตอ้งไม่ถูกเปล่ียนแปลง  และกระนั้นจุดหมายของการเปิดเผยพระธรรมทุกคร้ัง

มิใช่เพื่อก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในอุปนิสัยใจคอทั้ งหมดของมนุษยชาติหรอกหรือ  ซ่ึงเป็นการ
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เปล่ียนแปลงท่ีจะแสดงออกมาทั้งภายนอกและภายใน  จะมีผลต่อจิตใจภายในและสภาพความเป็นอยู่

ภายนอก?  เพราะหากอุปนิสัยใจคอของมนุษยชาติไม่ถูกเปล่ียนแปลง  ความเปล่าประโยชน์ของพระศาสดา

สากลทั้งหลายของพระผูเ้ป็นเจา้จะเห็นไดช้ดั  ใน “อวาลิม” ซ่ึงเป็นหนงัสือท่ีเช่ือถือไดแ้ละรู้จกักนัดี  เป็นท่ี

ลิขิตไวว้า่ : “ชายหนุ่มจากบานีฮาชิมจะถูกแสดงใหเ้ห็นชดั  เขาจะเปิดเผยคมัภีร์เล่มใหม่และเผยแพร่กฎใหม่”  

จากนั้นตามมาดว้ยวจนะเหล่าน้ี : “ศตัรูส่วนใหญ่ของพระองค์จะเป็นนกับวช”  ในอีกวรรคหน่ึงมีการเล่า

เก่ียวกบัอิหม่ามซาเดคผูเ้ป็นบุตรชายของพระโมฮมัหมดัวา่  เขาพูดไวด้งัน้ี : “ชายหนุ่มคนหน่ึงจะปรากฏจาก

บานีฮาชิม  เขาจะบญัชาประชาชนให้ซ่ือสัตยต่์อเขา  คมัภีร์ของเขาจะเป็นคมัภีร์เล่มใหม่  ซ่ึงเขาจะเรียก

ประชาชนให้มาปฏิญาณความศรัทธา  การเปิดเผยพระธรรมของเขานั้นเขม้งวดส าหรับชาวอาหรับ  หากเจา้

ไดย้ินเก่ียวกบัเขา  จงรีบไปหาเขา”  พวกเขาปฏิบติัตามค าสั่งการของบรรดาอิหม่ามของศาสนาและตะเกียง

แห่งความมัน่ใจไดดี้เพียงไร!  แมว้า่เป็นท่ีกล่าวไวอ้ยา่งชดัเจนวา่ : “หากเจา้ไดย้ินวา่ชายหนุ่มจากบานีฮาชิม

มาปรากฏ  และเรียกประชาชนใหม้าหาคมัภีร์ของพระผูเ้ป็นเจา้เล่มใหม่  กฎใหม่ของพระผูเ้ป็นเจา้  จงรีบไป

หาเขา”  กระนั้นพวกเขาทั้งหมดกลบัประกาศวา่  พระผูเ้ป็นนายแห่งชีวิตนั้นเป็นพวกไม่มีศาสนาและเป็นคน

นอกรีต  พวกเขาไม่รีบไปหาแสงสวา่งฮาชิเมทนั้น  พระศาสดาของพระผูป็้นเจา้นั้น  ยกเวน้ไปหาดว้ยดาบท่ี

ชกัออกมาและหัวใจท่ีเต็มไปด้วยความประสงค์ร้าย  ยิ่งไปกว่านั้นจงสังเกตดูว่าความเกลียดชังของเหล่า

นกับวชถูกกล่าวไวอ้ยา่งชดัแจง้เพียงไรในหนงัสือต่างๆ  แมว้า่มีค าพยากรณ์ท่ีมีนยัส าคญัและเป็นท่ีประจกัษ์

เหล่าน้ี  มีค  าพาดพิงท่ีแน่ใจไดแ้ละโตแ้ยง้ไม่ไดเ้หล่าน้ี  ประชาชนก็ไดป้ฏิเสธพระผูเ้ป็นสาระท่ีสะอาดหมด

จดแห่งความรู้และวาทะศกัด์ิสิทธ์ิ  แลว้หันไปหาบรรดาผูอ้รรถาธิบายสนบัสนุนการพยศและความหลงผิด  

ทั้งๆ ท่ีมีค  าพยากรณ์ท่ีบนัทึกไวเ้หล่าน้ีและวาทะต่างๆ ท่ีเปิดเผยไว ้ พวกเขาก็พูดแต่ส่ิงท่ีกิเลสท่ีเห็นแก่ตวั

ของตนเองจูงใจ  และหากพระผูเ้ป็นสาระของสัจธรรมเปิดเผยส่ิงท่ีขดักบัความตอ้งการของพวกเขาและส่ิงท่ี

พวกเขาอยากจะใหเ้ป็น  พวกเขาจะประณามพระองคท์นัทีวา่เป็นคนไม่มีศาสนาและจะคดัคา้นวา่ : “ส่ิงน้ีขดั

กบัค าพูดของบรรดาอิหม่ามของศาสนาและผูเ้ป็นแสงสว่างท่ีอ าไพ  ไม่มีส่ิงดงักล่าวก าหนดไวโ้ดยกฎท่ี

ละเมิดไม่ไดข้องเรา”  แมด้งัน้ีก็ตามในยคุน้ี  ผูน่้าสงสารท่ีจะตอ้งตายเหล่าน้ีก็ยงัใชถ้อ้ยค าท่ีไร้ค่าดงักล่าว 

และบดัน้ีจงพิจารณาอีกค าพยากรณ์หน่ึง  และสังเกตดูวา่ส่ิงทั้งหมดเหล่าน้ีถูกท านายไวอ้ยา่งไร  ใน 

“อาร์บาอิน” มีการบนัทึกไวว้่า : “จะมีชายหนุ่มมาจากบานีฮาชิม  เขาจะเปิดเผยกฎใหม่ๆ  เขาจะเรียก

ประชาชนมาหาเขา  แต่จะไม่มีใครเอาใจใส่เสียงร้องเรียกของเขา  ศตัรูของเขาส่วนใหญ่จะเป็นนกับวช  พวก

เขาจะไม่เช่ือฟังค าบญัชาของเขาแต่จะคดัคา้นวา่ : ‘ส่ิงน้ีขดักบัส่ิงท่ีตกทอดมายงัเราโดยบรรดาอิหม่ามของ

ศาสนา’”  ในยุคน้ีทุกคนก าลงัเอาถอ้ยค าเดียวกนัน้ีมาพูดซ ้ าหารู้ไม่ว่า  พระองค์ประทบัอยู่บนบลัลงัก์แห่ง 

“พระองคท์  าตามส่ิงท่ีพระองคป์ระสงค”์  และอยูบ่นท่ีนัง่แห่ง “พระองคบ์ญัญติัส่ิงท่ีพระองคป์รารถนา” 
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ไม่มีความเขา้ใจใดสามารถเขา้ใจธรรมชาติของการเปิดเผยพระธรรมของพระองค์  ไม่มีความรู้ใด

เขา้ใจศาสนาของพระองค์ไดบ้ริบูรณ์  ค  าพูดทั้งหมดข้ึนกบัการอนุมติัของพระองค์  และทุกส่ิงจ าเป็นตอ้ง

อาศยัศาสนาของพระองค ์ ทุกส่ิงนอกจากพระองคถู์กสร้างข้ึนมาโดยบญัชาของพระองค ์ เคล่ือนไหวและมี

ชีวติโดยกฎของพระองค ์ พระองคคื์อผูเ้ปิดเผยความลึกลบัสวรรค์และผูอ้รรถาธิบายอจัฉริยภาพบรมโบราณ

ท่ีซ่อนเร้น  ดงัน้ีเป็นท่ีเล่าไวใ้น “บีฮารูลอนัวาร์”  “อวาลิม” และ “ยานบู” ของอิหม่ามซาเดคผูเ้ป็นบุตรของ

พระโมฮมัหมดัว่า  เขาได้กล่าววจนะเหล่าน้ี : “ความรู้คืออกัษรยี่สิบเจ็ดตวั  ทั้งหมดท่ีศาสนทูตทั้งหลาย

เปิดเผยไวคื้อสองตวัอกัษรจากยี่สิบเจ็ดตวัน้ี  ตราบจนบดัน้ีไม่มีใครรู้มากไปกว่าสองตวัอกัษรน้ี  แต่เม่ือ

อิหม่ามกาอิมปรากฏข้ึนมา  พระองคจ์ะท าให้อกัษรอีกยี่สิบห้าตวัท่ีเหลือเป็นท่ีเห็นชดั”  จงพิจารณาดูวา่  เขา

ได้ประกาศให้ความรู้ประกอบด้วยอกัษรยี่สิบเจ็ดตวั  และถือว่าศาสนทูตทั้งหมดนับแต่อดมัจนถึง “ตรา

ประทบั” เป็นผูอ้รรถาธิบายเพียงสองตวัอกัษรจากยี่สิบเจ็ดตวัน้ี  และถูกส่งลงมากบัอกัษรสองตวัน้ี  เขายงั

กล่าวดว้ยว่าอิหม่ามกาอิมจะเปิดเผยอกัษรอีกยี่สิบห้าตวัท่ีเหลือ  จงมองดูจากวาทะน้ีว่าสถานะของพระองค์

ยิง่ใหญ่และสูงส่งเพียงไร!  ต  าแหน่งของพระองคเ์ป็นเลิศกวา่ต าแหน่งของศาสนทูตทั้งหมด  และการเปิดเผย

พระธรรมของพระองค์อยู่เหนือความเขา้ใจของบรรดาผูท่ี้พระศาสดาเหล่านั้นเลือกสรร  การเปิดเผยพระ

ธรรมท่ีศาสนทูตทั้งหลายของพระผูเ้ป็นเจา้  เหล่านกับุญและผูท่ี้พระองคเ์ลือกสรร  ไม่ไดรั้บทราบหรือไม่ได้

เปิดเผย  ซ่ึงเป็นไปตามโองการท่ีไม่อาจหย ัง่รู้ของพระผูเ้ป็นเจา้  ประชาชนท่ีใจร้ายและเลวทรามเหล่าน้ีได้

พยายามวดัการเปิดเผยพระธรรมน้ีดว้ยปัญญาท่ีบกพร่อง  ดว้ยวิชาและความเขา้ใจท่ีบกพร่องของตน  หาก

การเปิดเผยพระธรรมน้ีไม่เขา้กบัมาตรฐานของพวกเขา  พวกเขาจะปฏิเสธการเปิดเผยพระธรรมน้ีทนัที  “เจา้

คิดหรือว่าพวกเขาส่วนใหญ่ได้ยินหรือเขา้ใจ?  พวกเขาเป็นเสมือนคนดุร้าย!  ใช่แล้ว  พวกเขาหลงไกล

ออกไปยิง่ข้ึนจากหนทาง!” (โกรอ่าน 25:44)  

เราสงสัยว่าพวกเขาอธิบายค าพยากรณ์ท่ีกล่าวมาขา้งบนอย่างไร?  ค  าพยากรณ์ท่ีแน่ใจได้เหล่าน้ี

คาดการณ์ถึงการเปิดเผยส่ิงท่ีต่างๆ ท่ีไม่อาจหย ัง่รู้  และการบงัเกิดข้ึนของเหตุการณ์ใหม่ๆ ท่ีน่าพิศวงในยุค

ของพระองค ์ เหตุการณ์ต่างๆ ท่ีน่าพิศวงดงักล่าวเป็นชนวนให้เกิดความขดัแยง้อยา่งรุนแรงในหมู่ประชาชน  

จนนกับวชและบณัฑิตทั้งหมดตดัสินประหารชีวิตพระองคแ์ละสหายทั้งหลายของพระองค ์ และประชาชน

ทั้งหมดของโลกลุกข้ึนต่อตา้นพระองค์  ดงัท่ีบนัทึกไวใ้น “คาฟี”  ในค าพยากรณ์ของ “จาเบร์”  ใน “ธรรม

จารึกแห่งฟาห์ติมี” เก่ียวกบัลกัษณะของอิหม่ามกาอิมว่า : “พระองคจ์ะแสดงความสมบูรณ์ของพระโมเสส  

ความอ าไพของพระเยซู  และความอดทนของยอบ  บรรดาผูท่ี้พระองคเ์ลือกสรรจะถูกเหยียดหยามในยุคของ

พระองค ์ ศีรษะของพวกเขาจะถูกแลกเปล่ียนเป็นของขวญั  เสมือนกบัศีรษะของชาวเติร์คและชาวเดลาเมทท่ี

ถูกแลกเปล่ียนเป็นของขวญั  พวกเขาจะถูกสังหารและเผา  ความกลวัจะครอบง าพวกเขา  ความยุ่งใจและ
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ความหวัน่ใจจะท าใหพ้วกเขารู้สึกสยองในหวัใจ  พิภพจะถูกยอ้มสีดว้ยเลือดของพวกเขา  ผูห้ญิงของพวกเขา

จะเศร้าโศกและร ่ าไห้  บุคคลเหล่าน้ีคือสหายของเราอยา่งแทจ้ริง!”  จงพิจารณาดู  ไม่มีแมแ้ต่อกัษรเดียวใน

ค าพยากรณ์น้ีท่ียงัไม่บรรลุ  พวกเขาหลัง่เลือดท่ีวสุิทธ์ิในเกือบทุกสถานท่ี  พวกเขาถูกจบัเป็นเชลยในทุกเมือง  

ถูกจบัแห่ไปทัว่ทั้งมณฑลต่างๆ  และบางคนถูกเผาไฟ  และกระนั้นไม่มีใครหยุดเพื่อใคร่ครวญดูว่า  หาก

อิหม่ามกาอิมเปิดเผยกฎและบทบญัญติัของยุคศาสนาก่อน  เช่นนั้นแล้วท าไมจึงมีการบนัทึกค าพยากรณ์

ดงักล่าว  และท าไมจึงเกิดความขดัแยง้และการวิวาทถึงขั้นท่ีประชาชนถือว่า  การสังหารสหายเหล่าน้ีเป็น

ขอ้บงัคบัส าหรับพวกเขา  และลงความเห็นว่าการประหัตประหารดวงวิญญาณท่ีวิสุทธ์ิเหล่าน้ี  คือวิธีการ

เขา้ถึงความโปรดปรานสูงสุด  

ยิ่งไปกว่านั้ นจงสังเกตดูว่า  ส่ิงเหล่าน้ีท่ีเกิดข้ึนและการกระท าดังกล่าว  ล้วนถูกกล่าวไวใ้นค า

พยากรณ์เม่ือก่อนอยา่งไร  ดงัท่ีบนัทึกไวใ้น “ราวดิเยคาฟี” เก่ียวกบั “ซาวรา”  ใน “ราวดิเยคาฟี” มีการเล่าถึง

โมอาวิเยห์บุตรของวาห์ฮบัว่า  อาบู อบัดิลลาห์ไดพู้ดว่า : “เจา้รู้จกัซาวราหรือ?”  ขา้พเจา้กล่าวว่า : “ขอให้

ชีวิตของขา้พเจา้เป็นพลีแด่ท่าน!  พวกเขากล่าววา่นัน่คือแบกแดด”  เขาตอบวา่ “ไม่ใช่”  และจากนั้นกล่าว

เพิ่มเติมว่า : “เจา้ไดเ้ขา้ไปในเมืองเรยห์รือยงั?” (เมืองโบราณใกล้กับท่ีสร้างเมืองเตหะราน)  ซ่ึงขา้พเจา้ตอบว่า : 

“ใช่แล้ว  ข้าพเจ้าเข้าไปในเมืองน้ีแล้ว”  คร้ันแล้วเขาสอบถามว่า : “เจ้าไปท่ีตลาดววัควายหรือเปล่า?”  

ขา้พเจา้ตอบวา่ “ไป”  เขากล่าววา่ : “เจา้เห็นภูเขาด าดา้นขวามือของถนนหรือไม่?  ซาวราคือสถานท่ีเดียวกนั  

ท่ีนัน่ชายแปดสิบคนซ่ึงเป็นลูกของหลายคน  จะถูกสังหาร  ซ่ึงพวกเขาทุกคนคู่ควรท่ีจะถูกเรียกวา่กาหลิบ”  

ขา้พเจา้ถามวา่ “ใครจะสังหารพวกเขา?”  เขาตอบวา่ “บุตรหลานแห่งเปอร์เซีย” 

ดงักล่าวคือสภาพและชะตาของสหายทั้งหลายของพระองค์ท่ีท านายไวใ้นสมยัก่อน  และบดัน้ีจง

สังเกตดูว่าตามค าพยากรณ์น้ี  ซาวรามิใช่อ่ืนใดนอกจากดินแดนเรย์  ในสถานท่ีนั้นสหายทั้งหลายของ

พระองค์ถูกสังหารอย่างทรมานแสนสาหัส  และผูว้ิสุทธ์ิทั้ งหมดเหล่าน้ีได้สละชีวิตด้วยน ้ ามือของชาว

เปอร์เซียตามท่ีบนัทึกไวใ้นค าพยากรณ์  เจา้ไดย้ินเร่ืองน้ีแลว้และทุกคนให้การยืนยนั  เช่นนั้นท าไมพวกท่ี

คลานเหมือนตวัหนอนเหล่าน้ีไม่หยุดเพื่อท าสมาธิใคร่ครวญดูค าพยากรณ์เหล่าน้ี  ท่ีลว้นเห็นชดัประดุจดวง

อาทิตยท่ี์รุ่งโรจน์เวลาเท่ียงวนั?  ดว้ยเหตุผลใดท่ีพวกเขาไม่ยอมรับพระผูเ้ป็นสัจธรรม  และยอมให้บางค า

พยากรณ์ท่ีพวกเขาไม่เขา้ใจนยั  มายบัย ั้งตนเองมิใหย้อมรับการเปิดเผยพระธรรมของพระผูเ้ป็นเจา้และพระผู ้

ทรงความงามของพระองค ์ และพาพวกเขาไปอาศยัอยูใ่นหุบเหวนรก?  ส่ิงทั้งหลายดงักล่าวมิไดมี้เหตุมาจาก

อ่ืนใดนอกจากความไม่ซ่ือสัตยข์องบรรดานกับวชและบณัฑิตแห่งยุคน้ี  อิหม่ามซาเดคผูเ้ป็นบุตรของพระ

โมฮมัหมดักล่าวถึงส่ิงเหล่าน้ีวา่ : “บรรดาบณัฑิตของศาสนาในยุคนั้นจะเป็นนกับวชท่ีชัว่ร้ายท่ีสุดภายใตเ้งา

ของนภา  ความมาดร้ายจะออกมาจากพวกเขาและจะกลบัไปหาพวกเขา” 
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เราขอวงิวอนบรรดาผูรู้้แห่งคมัภีร์บายนัอยา่เอาเยีย่งอยา่งเช่นน้ี  และเม่ือถึงเวลาของโมสทากอส  อยา่

ท าร้ายพระองค์ผูท้รงเป็นสาระของพระผูเ้ป็นเจา้  เป็นแสงสว่างสวรรค์  เป็นอนนัตกาลท่ีตายตวั  เป็นตอน

เร่ิมตน้และตอนจบของพระศาสดาทั้งหลายของพระผูท่ี้มองไม่เห็น  อยา่งท่ีท ากนัในยุคน้ี  เราขอร้องพวกเขา

อย่าได้วางใจในสติปัญญา  ความเขา้ใจและวิชาของตน  หรือโตเ้ถียงพระผูเ้ปิดเผยความรู้สวรรค์อนัไม่มี

ส้ินสุด  และกระนั้นแมว้า่มีค  าตกัเตือนทั้งหมดเหล่าน้ี  เราก็สังเกตเห็นวา่ชายท่ีมีตาเดียวคนหน่ึงซ่ึงตวัเขาเอง

เป็นหวัหนา้ของประชาชน  ก าลงัลุกข้ึนดว้ยความคิดร้ายต่อเราเป็นท่ีสุด  เรามองเห็นล่วงหนา้วา่ในทุกเมือง  

ประชาชนจะลุกข้ึนเพื่อปราบปรามพระผูท้รงความงามท่ีวิสุทธ์ิ  สหายทั้งหลายของพระผูเ้ป็นนายแห่งชีวิต

และเป็นยอดปรารถนาสุดทา้ยของมวลมนุษยน้ี์  จะหนีหน้าผูก้ดข่ีและแสวงหาท่ีพกัพิงจากเขาในท่ีรกร้าง  

ขณะท่ีบางคนจะยอมจ านนและเสียสละชีวิตในหนทางของพระองคด์ว้ยความปล่อยวางอยา่งส้ินเชิง  เราคิด

ว่าเราสามารถหยัง่เห็นผูท่ี้ข้ึนช่ือว่าเช่ือมัน่ศรัทธาและเคร่งศาสนา  จนผูค้นลงความเห็นว่าเป็นขอ้บงัคบัท่ี

จะตอ้งเช่ือฟังเขา  และถือวา่จ าเป็นท่ีจะตอ้งยอมจ านนต่อบญัชาของเขา  ซ่ึงเขาจะลุกข้ึนโจมตีพฤกษาสวรรค์

ถึงราก  และจะพยายามสุดความสามารถท่ีจะต่อตา้นพระองค ์ ดงักล่าวน้ีคือหนทางของประชาชน! 

เราขอหวงัวา่  ประชาชนแห่งคมัภีร์บายนัจะเห็นแจง้  จะเหินในอาณาจกัรแห่งวิญญาณและอาศยัอยู่

ในนั้น  จะหย ัง่เห็นพระผูเ้ป็นสัจธรรม  และด้วยดวงตาท่ีหย ัง่เห็นจะมองเห็นความจอมปลอมท่ีอ าพราง  

อย่างไรก็ตามในวนัเวลาเหล่าน้ีกล่ินดงักล่าวของความริษยาฟุ้งกระจายไปอย่างท่ี  เราขอสาบาญต่อพระผู ้

อบรมทุกชีวติท่ีมองเห็นและมองไม่เห็น  ตั้งแต่เร่ิมตน้การก่อตั้งโลกท่ีแมจ้ะไม่มีจุดเร่ิมตน้จนกระทัง่ปัจจุบนั  

ความประสงค์ร้าย  ความอิจฉาและความเกลียดชงัดงักล่าวไม่เคยมีมาก่อน  และจะไม่มีให้เห็นในอนาคต  

เพราะประชาชนจ านวนหน่ึงท่ีไม่เคยสูดสุคนธรสแห่งความยุติธรรม  ไดชู้ธงแห่งการปลุกระดมและรวมตวั

กนัต่อตา้นเรา  เราเป็นพยานต่อการคุกคามโดยหอกของพวกเขาจากรอบดา้น  และเราเห็นลูกธนูของพวกเขา

จากทุกทิศทาง  ทั้งน้ีแมว้า่เราไม่เคยอยากใหใ้ครมาสรรเสริญหรือพยายามเป็นท่ีโปรดปรานกวา่ใคร  ส าหรับ

ทุกคนเราเป็นสหายท่ีเมตตาท่ีสุด  เป็นมิตรท่ีรักใคร่และอดกลั้นท่ีสุด  เม่ืออยู่กับคนยากไร้เราแสวงหา

มิตรภาพกบัพวกเขา  ในหมู่ผูรู้้และมีระดบัเรายอมจ านน  เราขอสาบาญต่อพระผูเ้ป็นเจา้  พระผูเ้ป็นเจา้ท่ี

แทจ้ริงองคเ์ดียว!  ความยุง่ยากและความทรมานต่างๆ ท่ีน ้ามือของศตัรูและประชาชนแห่งคมัภีร์ท ากบัเรานั้น

สาหัส  กระนั้นทั้งหมดน้ีเลือนหายไปส้ินเม่ือเทียบกบัส่ิงท่ีบงัเกิดกบัเราโดยน ้ ามือของผูท่ี้แสดงตวัเป็นมิตร

ของเรา  

มีอะไรใหเ้ราพดูอีก?  หากจกัรวาลจอ้งมองดว้ยดวงตาแห่งความยุติธรรม  จกัรวาลนั้นจะไม่สามารถ

ทานน ้ าหนักของวาทะน้ี!  ในช่วงเร่ิมตน้ของการมาถึงดินแดนน้ี  เม่ือเราสังเกตเห็นเคา้ลางของเหตุการณ์

บางอยา่งวา่ใกลจ้ะเกิดข้ึน  เราตดัสินใจท่ีจะจากไปก่อนท่ีเหตุการณ์เหล่านั้นจะเกิดข้ึน  เราไปยงัท่ีรกร้างวา่ง
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เปล่า  แยกตวัอยูต่ามล าพงัท่ีนัน่และใชชี้วติสันโดษท่ีนัน่เป็นเวลาสองปี  น ้ าตาแห่งความปวดร้าวหลัง่ออกมา

จากดวงตาของเรา  และมหาสมุทรแห่งความเจบ็ปวดสาดซดัอยูใ่นหวัใจท่ีตกเลือดของเรา  หลายคืนท่ีเราไม่มี

อาหารยงัชีพ  หลายวนัท่ีร่างกายของเราไม่ไดพ้กัผ่อน  พระผูมี้ชีวิตของเราอยู่ระหวา่งมือของพระองค์เป็น

พยาน!  แมว้า่มีความเดือดร้อนเหล่าน้ีหลัง่ลงมาและมีความหายนะท่ีไม่หยุดหยอ่น  วิญญาณของเราก็อยูใ่น

ความเบิกบานอยา่งเป็นสุข  และชีวิตทั้งหมดของเราดีใจอยา่งสุดจะอธิบาย  เพราะในยามสันโดษเราไม่รับรู้

ภยัหรือประโยชน์  สุขภาพหรือความเจ็บป่วย  ของดวงวิญญาณใด  เราสนทนากบัวิญญาณของเราโดยล าพงั  

ลืมโลกและทุกส่ิงท่ีอยูใ่นโลก  อยา่งไรก็ตามเราไม่รู้วา่ตาข่ายแห่งลิขิตสวรรคก์วา้งใหญ่กวา่ความคิดท่ีกวา้ง

ท่ีสุดของผูท่ี้จะตอ้งตาย  และลูกดอกแห่งโองการของพระองคเ์หนือกวา่แผนท่ีกลา้หาญท่ีสุดของมนุษย ์ ไม่มี

ใครสามารถหนีกบัดกัท่ีพระองค์วางไว ้ ไม่มีวิญญาณใดได้ผ่อนคลายเวน้แต่โดยการยอมจ านนต่อพระ

ประสงค์ของพระองค์  ความชอบธรรมของพระผูเ้ป็นเจา้เป็นพยาน!  การถอนตวัของเราไม่คิดจะกลบัมา  

และการแยกตวัออกไปของเราไม่หวงัจะกลบัมาอยูร่่วมกนัอีก   จุดหมายเดียวท่ีเราจากไปคือเพื่อจะหลีกเล่ียง

การเป็นประเด็นของความร้าวฉานในหมู่ผูท่ี้ซ่ือสัตย ์ เป็นบ่อเกิดของความโกลาหลส าหรับมิตรสหายของเรา  

เป็นวิธีการท าร้ายวิญญาณใด  หรือเป็นเหตุของความเศร้าโศกของหวัใจใด  เหนือจากน้ีเราไม่มีเจตนาอ่ืนใด  

และนอกจากส่ิงเหล่าน้ีเราไม่มีจุดหมายอ่ืนใด  และกระนั้นแต่ละคนก็วางอุบายตามความตอ้งการของตนเอง  

และไปตามความเพอ้ฝันท่ีเหลวไหลของตนเอง  จนกระทัง่ถึงชัว่โมงท่ีจากแหล่งท่ีล้ีลบัมีค าบญัชาเรียกให้เรา

กลบัไปยงัท่ีท่ีเรามา  ดว้ยยอมจ านนต่อพระประสงคข์องพระองค ์ เรายอมตามค าสั่งนั้น   

ปากกาใดสามารถเล่าส่ิงต่างๆ ท่ีเราเห็นเม่ือเรากลบัมา!  สองปีผ่านไปซ่ึงในระหวา่งน้ีศตัรูทั้งหลาย

ไดห้าทางอย่างขยนัขนัแข็งไม่หยุดหย่อนท่ีจะก าจดัเรา  ซ่ึงทุกคนเป็นพยาน  ถึงกระนั้นไม่มีใครในหมู่ผูท่ี้

ซ่ือสัตย์ลุกข้ึนมาให้การช่วยเหลือเรา  ไม่มีใครอยากจะช่วยปลดปล่อยเรา  ไม่เพียงเท่านั้ น  แทนท่ีจะ

ช่วยเหลือเรา  ถอ้ยค าและการกระท าของพวกเขากลบัหลัง่ความทุกขโ์ศกให้แก่วิญญาณของเราอยา่งไม่ขาด

สาย!  ท่ามกลางพวกเขาทั้งหมดเราเอาชีวิตเขา้เส่ียงโดยยอมจ านนต่อพระประสงคข์องพระองคอ์ยา่งส้ินเชิง 

เพื่อว่าโดยความเมตตารักใคร่ของพระผูเ้ป็นเจา้และกรุณาธิคุณของพระองค์  พระผูเ้ป็นอกัษรท่ีถูกเปิดเผย

และเห็นชดัน้ี  อาจจะไดส้ละชีวิตเป็นพลีในหนทางของพระผูเ้ป็นจุดปฐม  ผูเ้ป็นพระวจนะท่ีประเสริฐสุด  

พระผูซ่ึ้งพระวิญญาณพูดโดยบญัชาของพระองค์เป็นพยาน  หากมิใช่เพราะความปรารถนาน้ีของวิญญาณ

ของเรา  เราจะไม่ชกัชา้อยูใ่นเมืองน้ีอีกต่อไปแมช้ัว่ขณะ  “พยานท่ีเพียงพอส าหรับเราคือพระผูเ้ป็นเจา้”  เรา

ขอจบการอภิปรายเหตุผลของเราดว้ยวจนะเหล่าน้ี : “ไม่มีอานุภาพหรือพลงัใดนอกจากในพระผูเ้ป็นเจา้

เท่านั้น”  “เราเป็นของพระผูเ้ป็นเจา้  และเราจะกลบัไปสู่พระองค”์ 
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บรรดาผูท่ี้มีหวัใจท่ีจะเขา้ใจ  บรรดาผูท่ี้ไดด่ื้มอมฤตแห่งความรัก  ผูท่ี้มิไดส้นองความตอ้งการท่ีเห็น

แก่ตวัของตนแมช้ัว่ขณะ  จะมองเห็นสัญลกัษณ์  ขอ้ยืนยนัและหลกัฐานต่างๆ ท่ีโชติช่วงประดุจดวงอาทิตย์

เท่ียงวนั  ท่ีเป็นพยานต่อสัจธรรมของการเปิดเผยพระธรรมท่ีน่าพิศวงน้ี  ศาสนาสวรรคท่ี์เหนือธรรมดาน้ี  จง

ใคร่ครวณดูวา่  ประชาชนไดป้ฏิเสธพระผูท้รงความงามของพระผูเ้ป็นเจา้และยดึถือความโลภของตนอยา่งไร  

แมว้่ามีวจนะท่ีสุดยอดเหล่าน้ี  มีค  าพาดพิงท่ีแน่ใจไดเ้หล่าน้ี  ท่ีถูกเปิดเผยไวใ้น “การเปิดเผยพระธรรมท่ีมี

น ้าหนกัท่ีสุด”  มีพระผูท่ี้พระผูเ้ป็นเจา้ฝากฝังไวใ้นหมู่มนุษย ์ และทั้งๆ ท่ีมีค าพยากรณ์ท่ีประจกัษเ์หล่าน้ี  ซ่ึง

แต่ละค าพยากรณ์เป็นท่ีเห็นชดัยิ่งกว่าวาทะท่ีชดัแจง้ท่ีสุด  ประชาชนก็ยงัละเลยและไม่ยอมรับสัจธรรมของ

ค าพยากรณ์เหล่าน้ี  แลว้ยดึมัน่บางค าพยากรณ์ตามตวัอกัษร  ซ่ึงพวกเขาพบวา่ไม่ตรงกบัความคาดหมายตาม

ความเขา้ใจของตน  และพวกเขาก็ไม่เขา้ใจความหมายของค าพยากรณ์เหล่านั้น  ดว้ยประการฉะน้ีพวกเขาได้

ท าลายความหวงัทุกอยา่ง  และพรากตนเองจากอมฤตบริสุทธ์ิของพระผูท้รงความรุ่งโรจน์  และน ้ าใสท่ีไม่มี

เส่ือมคุณภาพของพระผูท้รงความงามอมตะ 

จงพิจารณาดูวา่  แมแ้ต่ปีท่ีพระผูเ้ป็นสาระสวรรคข์องแสงสวา่งน้ีจะถูกแสดงให้เห็นชดั  ก็ถูกบนัทึก

ไวอ้ยา่งเจาะจงในค าพยากรณ์ต่างๆ  กระนั้นพวกเขาก็ยงัไร้ส านึก  ไม่หยดุไปตามกิเลสท่ีเห็นแก่ตวัของตนแม้

ชัว่ขณะ  ตามค าพยากรณ์นั้นโมฟัดดลัถามอิหม่ามซาเดคว่า : “ขา้แต่ท่านนายของขา้พเจา้  มีอะไรเก่ียวกบั

สัญลกัษณ์ของการปรากฏองคข์องพระองค?์”  เขาตอบวา่ : “ในปีหกสิบศาสนาของพระองค์จะถูกแสดงให้

เห็นชดั  และพระนามของพระองคจ์ะถูกประกาศ” 

ช่างแปลกเพียงไร!  แมว้่ามีการกล่าวถึงไวอ้ย่างชดัแจง้และเห็นชดัเหล่าน้ี  ประชาชนเหล่าน้ีก็หลีก

หนีสัจธรรม  ตวัอยา่งเช่น  ความทุกขโ์ศก  การถูกจองจ าและความเดือดร้อนท่ีกระท ากบัพระผูเ้ป็นสาระของ

คุณสวรรค ์ ถูกกล่าวไวใ้นค าพยากรณ์ต่างๆ เม่ือก่อน  ใน “เบฮาร์” มีการบนัทึกไวว้า่ : “ในอิหม่ามกาอิมของ

เราจะมีส่ีสัญลกัษณ์จากศาสนทูตส่ีองคคื์อ  พระโมเสส  พระเยซู  โจเซฟและพระโมฮมัหมดั  สัญลกัษณ์จาก

พระโมเสสคือความกลัวและความคาดหวงั  สัญลักษณ์จากพระเยซูคือส่ิงท่ีพูดไว้เก่ียวกับพระองค ์ 

สัญลกัษณ์จากโจเซฟคือการถูกจองจ าและการถูกล่อลวง  สัญลกัษณ์จากพระโมฮมัหมดัคือการเปิดเผยคมัภีร์

ท่ีคล้ายกับคัมภีร์โกรอ่าน”  แม้ว่ามีค  าพยากรณ์ท่ีแน่ชัดดังกล่าว  ซ่ึงคาดการณ์ด้วยภาษาท่ีแน่ใจได้ถึง

เหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั  ก็ไม่พบใครเอาใจใส่ค าพยากรณ์น้ี  และเราคิดว่าจะไม่มีใครเอาใจใส่

เช่นกนัในอนาคต  ยกเวน้ผูท่ี้พระผูเ้ป็นนายของเจา้ประสงค ์ “แทจ้ริงแลว้พระผูเ้ป็นเจา้จะท าให้ผูท่ี้พระองค์

ประสงคเ์ง่ียหูฟัง  แต่เราจะไม่ท าใหผู้ท่ี้อยูใ่นหลุมศพเง่ียหูฟัง” 

เป็นท่ีประจกัษ์ต่อเจา้วา่  บรรดาวิหคแห่งสวรรค์และนกพิราบแห่งนิรันดรกาลพูดสองภาษา  หน่ึง

เป็นภาษาตามตวัอกัษร  ปราศจากการพาดพิง  ไม่ถูกปกปิดหรือซ่อนเร้น  เพื่อวา่ภาษาน้ีจะเป็นตะเกียงและ
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แสงสว่างส่องทางให้ผูเ้ดินทางไปถึงยอดแห่งความวิสุทธ์ิ  และให้ผูแ้สวงหาเขา้ไปในอาณาจกัรแห่งการ

กลบัมาอยูร่่วมกนัชัว่นิรันดร์  ภาษาน้ีคือค าสอนท่ีไม่ซ่อนเร้นและวจนะท่ีประจกัษ์ท่ีกล่าวไวแ้ลว้  อีกภาษา

หน่ึงซ่อนเร้นและถูกปกปิด  เพื่อว่าอะไรก็ตามท่ีซ่อนอยู่ในหัวใจของพวกมาดร้ายจะถูกแสดงให้เห็นชัด  

และชีวติส่วนลึกท่ีสุดของพวกเขาจะถูกเปิดเผย  ดงัน้ีอิหม่ามซาเดคผูเ้ป็นบุตรของพระโมฮมัหมดัไดก้ล่าวไว้

วา่ : “แทจ้ริงแลว้พระผูเ้ป็นเจา้จะทดสอบและคดักรองพวกเขา”  น้ีคือมาตรฐานสวรรค ์ น้ีคือเกณฑ์ของพระ

ผูเ้ป็นเจา้ท่ีพระองค์ใช้พิสูจน์คนรับใช้ทั้งหลายของพระองค์  ไม่มีใครเขา้ใจความหมายของวาทะเหล่าน้ี  

ยกเวน้ผูท่ี้หวัใจของเขาไดรั้บการยืนยนั  วิญญาณของเขาเป็นท่ีโปรดปรานของพระผูเ้ป็นเจา้  และจิตใจของ

เขาปล่อยวางจากทุกส่ิงนอกจากพระองค ์ ในวาทะเหล่าน้ีความหมายตามตวัอกัษรตามท่ีประชาชนเขา้ใจกนั

ทัว่ไป  ไม่ใช่ความหมายท่ีตั้งใจไว ้ ดงัน้ีเป็นท่ีบนัทึกไวว้า่ : “ความรู้ทุกอยา่งมีเจ็ดสิบความหมาย  ซ่ึงหน่ึงใน

เจ็ดสิบความหมายเท่านั้นเป็นท่ีรู้ในหมู่ประชาชน  และเม่ืออิหม่ามกาอิมปรากฏข้ึนมา  พระองค์จะเปิดเผย

ทั้งหมดท่ีเหลือต่อมนุษย”์  เขากล่าวไวเ้ช่นกนัวา่ : “เราพูดวจนะเดียว  แต่ดว้ยวจนะน้ีเราตั้งใจไวเ้จ็ดสิบเอ็ด

ความหมาย  แต่ละความหมายเหล่าน้ีเราอธิบายได”้ 

เรากล่าวถึงส่ิงเหล่าน้ีก็เพียงเพื่อวา่  ประชาชนจะไม่ยุง่ใจเพราะค าพยากรณ์และวาทะบางอย่างท่ีไม่

บรรลุตามตวัอกัษร  เพื่อว่าพวกเขาจะถือวา่ความฉงนใจของตนมีเหตุมาจากความไม่เขา้ใจของตนเอง  มิใช่

เพราะการไม่บรรลุค าสัญญาทั้งหลายท่ีมีอยูใ่นค าพยากรณ์  เน่ืองดว้ยความหมายท่ีบรรดาอิหม่ามของศาสนา

ตั้งใจไว ้ ชนชาติน้ีไม่รู้  ซ่ึงหลกัฐานของส่ิงน้ีคือค าพยากรณ์นั้นเอง  ดงันั้นประชาชนตอ้งไม่ยอมให้วาทะ

ดงักล่าวมาพรากตนเองจากพระพรสวรรค ์ แต่ควรแสวงหาความรู้แจง้จากบรรดาผูอ้รรถาธิบายวาทะเหล่าน้ีผู ้

เป็นท่ียอมรับ  เพื่อวา่ความลึกลบัต่างๆ ท่ีซ่อนเร้นจะถูกคล่ีคลายและแสดงใหเ้ห็นชดัต่อพวกเขา 

อย่างไรก็ตามเราไม่สังเกตเห็นใครในหมู่ประชาชนของโลกท่ีปรารถนาสัจธรรมอย่างจริงใจ  และ

แสวงหาการน าทางจากพระศาสดาทั้งหลายของพระผูเ้ป็นเจา้เก่ียวกบัเร่ืองต่างๆ ท่ีเขา้ใจยากในศาสนาของ

ตน  ทุกคนเป็นผูอ้าศยัอยู่ในดินแดนแห่งการลืมตวั  และลว้นเป็นสาวกของประชาชนแห่งความชัว่ร้ายและ

การพยศ  แทจ้ริงแลว้พระผูเ้ป็นเจา้จะกระท าต่อพวกเขาดว้ยส่ิงท่ีพวกเขาเองก าลงัท าอยู่  และจะลืมพวกเขา

ดงัท่ีพวกเขาละเลยการมาปรากฏองค์ของพระองค์ในยุคของพระองค์  ดงักล่าวคือประกาศิตของพระองค์

ส าหรับบรรดาผูท่ี้ปฏิเสธพระองค ์ และบรรดาผูท่ี้ปฏิเสธสัญลกัษณ์ของพระองค์ 

เราขอจบการอภิปรายเหตุผลของเราด้วยวจนะของพระองค์  ขอความประเสริฐจงมีแด่พระองค ์

“และใครก็ตามท่ีถอนตวัจากการระลึกถึงพระผูท้รงปรานี  เราจะล่ามโซ่ซาตานไวก้บัเขา  และเขาจะเป็น

สหายท่ีแนบแน่นของซาตาน” (โกรอ่าน 43:36)  “และใครก็ตามท่ีหนัหนีไปจากการระลึกถึงเรา  เขาจะมีชีวิตท่ี

น่าเวทนาอยา่งแทจ้ริง” (โกรอ่าน 20:124) 
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ดงัน้ีเป็นท่ีเปิดเผยไวเ้ม่ือกาลก่อน  หากเจา้เขา้ใจ 

เปิดเผยโดย “บา” และ “ฮา” (หมายความว่าบาฮา) 

สันติสุขจงมีแด่ผูท่ี้เง่ียหูฟังท านองเพลงของวหิคล้ีลบัท่ีร้องเรียกมาจากซาดราตูร  โมนทาฮา! 

ขอความสดุดีจงมีแด่พระผูเ้ป็นนายของเรา  พระผูท้รงความสูงส่งท่ีสุด! 
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อภธิานและหมายเหตุ 

อับดุลเลาะห์ : บิดาของพระศาสดาโมฮมัหมดั  เขามาจากตระกูลฮาชิมซ่ึงเป็นชนเผา่ท่ีประเสริฐสุดของโก

เรซของเช้ือชาติอาหรับ  เขาสืบเช้ือสายโดยตรงมาจากอิสมาเอล 

อบัดุลเลาะห์ อูไบย์ : ผูต่้อตา้นพระโมฮมัหมดัท่ีโดดเด่นคนหน่ึง  ซ่ึงถูกเรียกวา่ “เจา้ชายของพวกเสแสร้งเป็น

คนดี” 

พระอบัราฮัม : ดู Genesis 11-15; Some Answered Questions, p.14-16  นกัวิชาการทั้งหลายถือวา่พระ

อบัราฮมัมีชีวิตอยู่ระหว่างปี 2100-2000 ก่อนคริสต์ศกัราช  ชาวยิว  คริสเตียนและมุสลิมถือว่าพระองค์

เป็นพระสหายของพระผูเ้ป็นเจา้  เป็นบิดาของผูท่ี้ซ่ือสัตย ์

อาบู อบัดิลลาห์ : สมญานามของอิหม่ามท่ีหก จาฟารี ซาเดค ผูเ้ป็นหลานชายของอลัฮุสเซน  ส้ินชีพในปี ค.ศ.

765 เพราะโดนวางยาพิษโดยมานซูร์  ผูเ้ป็นพระเจา้กาหลิบแห่งราชวงศอ์บับาสิด 

อาบู อามีร์ : ผูต่้อตา้นพระโมฮมัหมดัคนหน่ึงซ่ึงเป็นพระ 

อาบู จาห์ล : ตามตวัอกัษรคือ “บิดาแห่งความเบาปัญญา”  เป็นช่ือท่ีชาวมุสลิมตั้งให้  เขาเป็นศตัรูท่ีไม่รามือ

ของพระโมฮมัหมดั 

อาล ี: บุตรเขยของพระโมฮมัหมดั  เป็นอิหม่ามคนแรกในจ านวนสิบสองคน 

อเลฟ  ลมั  มิม : อกัษรเหล่าน้ีและอกัษรอ่ืนท่ีไม่ติดกนั  ปรากฏอยูบ่นหวัของยีสิ่บเกา้ซูรีห์ของคมัภีร์โกรอ่าน 

อัลเมดินา : ตามตวัอกัษรคือ “นคร”  ซ่ึงเรียกดงัน้ีเพราะให้ท่ีก าบงัแก่พระโมฮมัหมดั : เม่ือก่อนคือยาสริบ  

เป็นสถานท่ีฝังพระศพของพระโมฮมัหมดั  มีความศกัด์ิสิทธ์ิเป็นรองต่อเมกกะเท่านั้น 

ชาวอมาลไีคท์ : “ถูกขบัไล่ออกจากบาบีลอนในสมยัตน้ๆ  พวกเขากระจายผา่นอาราเบียไปยงัปาเลสไตน์และ

ซีเรีย  และไกลไปถึงอียปิตท่ี์ซ่ึงพวกเขาใหก้ าเนิดฟาโรห์หลายคน 

อาทมิ : คนบาป 

อวาลมิ : ประมวลค าพยากรณ์ของนิกายชีอะห์เล่มหน่ึง 

พระบ๊อบ : คืออิหม่ามกาอิมและอิหม่ามเมห์ดิของอิสลาม  และเป็นผูเ้บิกทางให้แก่พระบาฮาอุลลาห์ (วนั

ประสูติของพระบอ๊บคือ 20 ตุลาคม ค.ศ.1819  วนัท่ีพระองคส์ละชีวติคือ 9 กรกฎาคม ค.ศ.1850) 

แบกแดด : ก่อตั้งโดยพระเจา้กาหลิบ ณ มานซูร์ ในปีค.ศ.762  คือบริเวณท่ีเป็นหมู่บา้นคริสเตียนบนริมฝ่ัง

ตะวนัตกของแม่น ้าไทกริซ  แบกแดดเป็นท าเนียบของรัฐบาลของราชวงศอ์บับาสิดเป็นเวลา 500 ปี  

บาฮา : ตามตวัอกัษรคือ “ความรุ่งโรจน์”  “ความอ าไพ” เป็นการกล่าวถึงพระบาฮาอุลลาห์ (มีร์ซา ฮุสเซน 

อาลี) ซ่ึงถูกระบุดว้ยสมญานามน้ีขณะท่ียงัไม่ประกาศตนเอง 
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พระบาฮาอุลลาห์ : ผูก่้อตั้งศาสนาบาไฮ  สมญานามน้ีถูกบนัทึกไวใ้นคมัภีร์บายนัภาษาเปอร์เซียของพระ

บ๊อบ  และมีความหมายว่าความรุ่งโรจน์  แสงสว่าง  และความอ าไพของพระผูเ้ป็นเจา้ (วนัประสูติของ

พระบาฮาอุลลาห์คือ 12 พฤศจิกายน ค.ศ.1817  วนัเสด็จข้ึนสู่สวรรคข์องพระองคคื์อ 29 พฤษภาคม 1892) 

บานีฮาชิม : ตระกลูของพระโมฮมัหมดั (พระบอ๊บสืบเช้ือสายมาจากพระโมฮมัหมดั) 

บาสะ : เมกกะ 

บายัน : คมัภีร์บายนั (การอรรถาธิบาย) คือผลงานหลกัเก่ียวกบัหลกัความเช่ือของพระบ๊อบ  ซ่ึงได้รับการ

พรรณนาไวใ้น God Passes By (p.24-25) วา่เป็น “คมัภีร์ส าคญัแห่งกฎและศีลของยุคศาสนาใหม่  และ

คลงัท่ีบรรจุค ากล่าวถึงและค าสรรเสริญส่วนใหญ่  และค าเตือนของพระบ๊อบเก่ียวกบั ‘พระผู้ ซ่ึงพระผู้

เป็นเจ้าจะแสดงให้เห็นชัด’ ...คมัภีร์น้ีซ่ึงมีวจนะราว 8,000 ท่อนและครองต าแหน่งท่ีเป็นหัวใจของ

วรรณกรรมบาบี  ควรได้รับการพิจารณาโดยเบ้ืองตน้ว่าเป็นค าสรรเสริญพระศาสดาตามพนัธสัญญา  

มากกว่าจะเป็นประมวลกฎและบทบญัญติัท่ีตั้ งใจจะให้เป็นการน าทางท่ีถาวรส าหรับประชาชนใน

อนาคต"  พระบอ๊บทรงลิขิต “คมัภีร์บายนัภาษาอาหรับท่ีเล็กกวา่และมีน ้าหนกันอ้ยกวา่” ดว้ย 

เบฮาร์ : หนงัสืออา้งอิงค าพยากรณ์ของนิกายชีอะห์ 

บีฮารูลอนัวาร์ : ประมวลค าพยากรณ์ของนิกายชีอะห์เล่มหน่ึง 

คายาฟาส : พระชาวยวิระดบัสูงผูเ้ป็นประธานศาลท่ีด าเนินคดีและประณามพระเยซู 

เอเบลและเคน : บุตรชายสองคนของอดมัและอีฟ  ดู Genesis 4 และคมัภีร์โกรอ่าน ซูรีห์ 5 

กาหลิบ : ตามตวัอกัษรคือ “ผูสื้บทอด” หรือ “ผูรั้กษาการ”  มุสลิมชีอะห์ถือว่าผูสื้บทอดพระโมฮมัหมดัตอ้ง

เป็นสมาชิกครอบครัวของพระองคเ์อง  แต่พวกเขาไม่ใชช่ื้อ “กาหลิบ”  สุลต่านแห่งตุรกีเอาช่ือน้ีมาใชก้บั

ตนเม่ือตน้คริสตศ์ตวรรษท่ี 16 

เชรูบิม : ในคมัภีร์ไบเบิ้ล  เชรูบิมปรากฎแตกต่างจากเทวดาทั้งหลายท่ีเป็นผูน้ าสารของพระยะโฮวา  เชรูบิม

พบไดท่ี้ท่ีพระผูเ้ป็นเจา้อยูใ่นฐานะบุคคล : “และเขา (พระผูเ้ป็นเจา้) ข่ีเชรับ” (Psalm 18:10) 

คอพท์ : ชาวคอพท์คือผูสื้บเช้ือสายมาจากตระกูลอียิปต์โบราณ  พวกเขาคือพวกท่ีไม่เช่ือในสมยัของพระ

โมเสส   ชาวเซพทคื์อชนเผา่ทั้งหลายของอิสราเอล 

เสาคริมซัน : ค  าพาดพิงถึงศาสนาของพระบาฮาอุลลาห์ท่ีเป็นสีแดงเขม้ดว้ยเลือดของบรรดาผูท่ี้สละชีวิตเพื่อ

ศาสนา 

น ้ามนต์ของพระผู้เป็นเจ้า :  สัญลกัษณ์อา้งอิงถึงน ้ ายาของนกัเล่นแร่แปรธาตุท่ีเช่ือวา่สามารถเปล่ียนโลหะ

เป็นทอง 
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ฟาติมีห์ : บุตรสาวของพระโมฮมัหมดัและคาดิเจห์  เธอสมรสกบัอิหม่ามอาลีผูเ้ป็นลูกพี่ลูกน้องของพระ

โมฮมัหมดั  และมีบุตรชายดว้ยกนัสามคน  คนหน่ึงเสียชีวิตในวยัทารก  อีกสองคนคือฮาซนัและฮุสเซน  

ผูท่ี้สืบเช้ือสายจากพระโมฮมัหมดัทางบุตรชายสองคนน้ีเป็นท่ีรู้จกักนัในฐานะซียดิ 

เกเบรียว : เทวดาระดบัสูงสุดนัน่คือพระวญิญาณบริสุทธ์ิ  เป็นหนา้ท่ีของเทวดาน้ีท่ีจะเขียนโองการของพระผู ้

เป็นเจา้  คมัภีร์โกรอ่านถูกเปิดเผยต่อพระโมฮมัหมดัโดยเทวดาน้ี 

ฮา : ตวัอกัษรฮา  ซ่ึงมีค่าตวัเลขเท่ากบั 5  และบางคร้ังถูกใช้เป็นสัญลกัษณ์ของพระบาฮาอุลลาห์  ดู Four 

Valleys, p.56 n. 

ฮาจี มีร์ซา คาริม คาน : ผูอ้วดอา้งความรู้  เป็นผูเ้ขียนหนังสือ “การน าทางส าหรับคนเขลา” (เอร์ซาโดล 

อวาม)  หนงัสือของเขามอดมว้ยไปพร้อมกบัเขา 

ฮัมเซห์ : “เจา้ชายของผูส้ละชีวติทั้งหลาย” เป็นสมญานามท่ีตั้งใหแ้ก่ลุงของพระโมฮมัหมดั 

ฮีรอด : ฮีรอด 1 (“ผูย้ิง่ใหญ่”)  เช้ือชาติเอดูเมียนแต่ถูกเล้ียงดูเป็นยวิ  เขาไดรั้บการแต่งตั้งโดยวุฒิสภาโรมนัใน

ปี 40 ก่อนคริสตศ์กัราชใหเ้ป็นกษตัริยแ์ห่งจูเดีย  เขาสร้างวหิารในเยรูซาเลมข้ึนใหม่ 

ฮีจาซ : ภูมิภาคในอาราเบียตะวนัตกเฉียงใตซ่ึ้งอาจถือได้ว่าเป็นดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิของมุสลิม  เน่ืองด้วย

ดินแดนน้ีมีนครศักด์ิสิทธ์ิของเมดินาและเมกกะ  และสถานท่ีอ่ืนๆ อีกหลายแห่งท่ีเก่ียวโยงกับ

ประวติัศาสตร์ของพระโมฮมัหมดั  ภาษาของฮีจาซคือภาษาอาหรับ 

ฮูด : ศาสนทูตท่ีถูกส่งมายงัชนเผา่แอด  พระองคสื์บเช้ือสายมาจากโนอาห์และถูกกล่าวถึงในคมัภีร์โกรอ่าน

ในซูรีห์ 7:63-70  ซูรีห์ 11:52-63  และซูรีห์ 26:123-139 

ฮูริ : เทวดาเพศหญิง 

ฮุสเซน : อิหม่ามท่ีสาม  บุตรของอิหม่ามอาลีและฟาติมีห์ 

อบิเนสุรียา : (ลูกชายของสุรียา  อิบเนแปลวา่ลูกชาย) นกับาชยวิผูรู้้ในสมยัของพระโมฮมัหมดั  

อิหม่ามอาลี : ลูกพี่ลูกนอ้งและสาวกคนแรกของพระโมฮมัหมดั  เป็นสามีของบุตรสาวของพระโมฮมัหมดั

คือฟาติมีห์  บุตรชายของเขาคืออิหม่ามฮุสเซน  เป็นบรรพบุรุษของซียดิ อาลี โมฮมัหมดั หรือพระบอ๊บ 

อมิราน : บิดาของพระโมเสสและเอรอน  ดู โกรอ่าน 3:30  ไบเบิ้ล Exodus 6:20 

อิรัก : ในปี ค.ศ.1862 ท่ีคมัภีร์คีตาบีอีคานถูกเปิดเผย  อิรักเป็นส่วนหน่ึงของจกัรวรรดิตุรกี  ปัจจุบนัเป็น

ประเทศอาหรับท่ีมีแบกแดดเป็นเมืองหลวง 

โจเซฟ : บุตรของยาคอบ  และเป็นศาสนทูตท่ีไดรั้บแรงบนัดาลใจองคห์น่ึงในคมัภีร์โกรอ่าน 

คับอิบเน่ อาชราฟ : วางแผนลับกับศตัรูตวัยงของพระโมฮมัหมดัคืออาบู โซฟิยาน  เพื่อจะเอาชีวิตของ

พระองค ์
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คาเบห์ : ตามตวัอกัษรคือ “ลูกบาศก”์  คือส่ิงก่อสร้างทรงลูกบาศกบ์ริเวณใจกลางของสุเหล่าท่ีเมกกะ  ซ่ึงเป็น

ท่ีบรรจุหินด า 

คาฟี : หนงัสือส าคญัท่ีรวบรวมค าพยากรณ์ของนิกายชีอะห์  และจาเบร์คือผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัค าพยากรณ์ท่ี

คดัมา 

กอสเปว : ส่ีเล่มแรกใน “พนัธสัญญาใหม่” ของคมัภีร์ไบเบิ้ล   โดยแมทธิว  ลุค  มาร์คและจอห์น 

กาบิลา : เมืองท่ีอยูร่าว 55 ไมลท์างตะวนัตกเฉียงใตข้องแบกแดด  บนริมฝ่ังแม่น ้ายเูฟรติส 

คาริม : มีเกียรติ 

โควซาร์ : แม่น ้าสวรรคซ่ึ์งเป็นตน้ธารของแม่น ้าอ่ืนทั้งหมด  น ้าส่วนหน่ึงของแม่น ้าน้ีไหลไปสู่ทะเลสาบใหญ่  

ซ่ึงบนริมฝ่ังของทะเลสาบน้ีดวงวิญญาณของผูท่ี้ซ่ือสัตยพ์กัผอ่น  เม่ือพวกเขาขา้มสะพานท่ีน่ากลวัท่ีทอด

ขา้มใจกลางของนรก 

เคย์บาร์ : ช่ือของบริเวณปลอดภยัและสถานท่ีตั้งถ่ินฐานหลกัใกลเ้มดินา  ซ่ึงมีเหตุการณ์ส าคญัต่างๆ เกิดข้ึน

ในภารกิจของพระโมฮมัหมดั  

คูฟเฟ่ : เมืองบนฝ่ังตะวนัตกของแม่น ้ายเูฟรติส  ซ่ึงไม่มีอยูแ่ลว้ในปัจจุบนั 

อกัษรแห่งเอกภาพ : อคัรสาวกของศาสนทูต 

มากสั : ชนชั้นหน่ึงของพระและปราชญใ์นหมู่ชาวเปอร์เซียโบราณ 

เมกกะ : เมืองหลวงของอาราเบีย  ซ่ึงเป็นสถานท่ีประสูติของพระโมฮมัหมดั  เป็นสถานท่ีตั้งของคาเบห์  และ

เป็นนครศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสุดของอิสลาม 

มีเดียน : เมืองและต าบลบริเวณทะเลแดง  ทางตะวนัออกเฉียงใตข้องภูเขาไซนาย  ซ่ึงครอบครองโดยบรรดา

ผูสื้บเช้ือสายมาจากมีเดียน  ผูบุ้ตรของพระอบัราฮมัและเคทูราห์ 

มิราจ : การเดินทางกลางคืนของพระโมฮมัหมดักบัเกเบรียว 

พระโมเสส : หน่ึงในหกศาสนทูตท่ียิ่งใหญ่ตามความเช่ือของมุสลิม  ดู Exodus 7:1 ซ่ึงพระผูเ้ป็นเจา้กล่าว

ต่อพระโมเสสวา่ : “เราไดท้  าให้เจา้เป็นพระเจา้ของฟาโรห์”  พระโมเสสน าประชาชนจ านวนมากอพยพ

ออกจากอียปิตร์าวปี 1440 ก่อนคริสตศ์กัราช 

โมฟัดดัล : อา้งอิงถึงค าพยากรณ์ของนิกายชีอะห์ 

พระโมฮัมหมัด : ศาสนทูตของศาสนาอิสลามและเป็นผูเ้ปิดเผยคมัภีร์โกรอ่าน  ประสูติเดือนสิงหาคม ค.ศ.

570  ประกาศพนัธกิจของตน ปี ค.ศ.613  หนีไปเมดินา ปี ค.ศ.622  ท านายไวโ้ดยพระโมเสส Deut. 

18:15,  โดย St. John the Divine Rev. 11 (ดู Some Answered Questions, p.53 ff) 
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มุลลา  อับดุลคาเลเก ยาซดี : เดิมเป็นพระยิว  เขายอมรับศาสนาอิสลาม  เขา้ส านกัเชคี  และเปล่ียนมานบัถือ

ศาสนาบาบีโดยมุลลา  ฮุสเซน 

มุลลา อาลเีย บารากานี : ลุงของทอเฮเรย ์ หน่ึงในสมาชิกท่ีมีความรู้และมีช่ือท่ีสุดของชุมชนเชคี  เม่ือเปล่ียน

มานบัถือศาสนาบาบี  เขากลายเป็นหน่ึงในบรรดาผูอ้รรถาธิบายศาสนาบาบีท่ีจริงจงัและสามารถท่ีสุดใน

เตหะราน 

มุลลา อาลเีย บาสทาม ี: หน่ึงในอกัษรแห่งการมีชีวิต  ถูกพระบ๊อบส่งไปจากเมืองชีราซดว้ยพนัธกิจพิเศษใน

ปี ค.ศ.1844  เขาเป็นคนแรกท่ีทนทรมานและสละชีวติในหนทางของศาสนาใหม่น้ี 

มุลลา บาเกร์ : พี่ชายของมุลลา  เมห์ดีเย คานดี  สละชีวติทีทาบาซี 

มุลลา ฮุสเซน : คนแรกท่ีเช่ือในพระบ๊อบ  เป็น “อกัษรแห่งการมีชีวิต” คนแรก  ไดรั้บสมญานามท่ีพระบ๊อบ

ตั้งให้ว่า “บาบูลบ๊อบ” แปลว่า “ประตูของประตู”   เกิดในปี ค.ศ.1813  เขาเป็นศิษยข์องซียิด กาซิมเป็น

เวลาเกา้ปี  และเป็นสาวกของพระบอ๊บเป็นเวลาหา้ปี  สละชีวติท่ีป้อมเชค  ทาบาซี วนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ ค.ศ.

1849 

มุลลา เมห์ดีเย โคยี : สหายคนสนิทของพระบาฮาอุลลาห์  และเป็นครูสอนเด็กๆ ในครอบครัวของพระองค ์ 

สละชีวติท่ีทาบาซี 

มุลลา โมฮัมหมัด อาลเีย ซานจานี : อีกช่ือคือฮจัจาท  เป็น “หน่ึงในบรรดาผูส้นบัสนุนศาสนาท่ีน่าย  าเกรงและ

สามารถท่ีสุด” (God Passes By, p.44)  เป็นผูน้ าของชาวบาบีในเหตุการณ์ท่ีลอร์ดเคอร์ซนัเรียกวา่เป็น 

“การปิดลอ้มสังหารหมู่คร้ังใหญ่” ท่ีซานจอน  ซ่ึงฮจัจาทและชาวบาบี 1,800 คนสละชีวติ 

มุลลา เนมัทโทลลาเย มาซินดารานี : บาบีคนหน่ึงท่ีสละชีวติท่ีเชค  ทาบาซี 

มุลลา ยูเซเฟ อาเดบิล ี: “อกัษรแห่งการมีชีวติ” คนหน่ึง  สละชีวติท่ีเชค  ทาบาซี 

โมสทากอส : ตามตวัอกัษรคือ “ผูถู้กวงิวอน”  เป็นการกล่าวถึงการมาปรากฏของพระบาฮาอุลลาห์ตามเวลาท่ี

พระบอ๊บประกาศไว ้

นาซร์อบิเน่ ฮารีส์ : ผูต่้อตา้นพระโมฮมัหมดัคนหน่ึง 

เนบูซัดเนซาร์ : กษตัริยแ์ห่งบาบีลอน  ในปี 599 ก่อนคริสตศ์กัราชเขาเขา้ยึดครองเยรูซาเลม  ในปี 588 ก่อน

คริสตศ์กัราช  เขาท าลายเมืองเยรูซาเลมและยา้ยชาวเมืองส่วนใหญ่ไปยงัชลัเดีย 

นิมรอด : ในค าอธิบายของมุสลิมหมายถึงผูป้ระหตัประหารพระอบัราฮมั 

โนอาห์ : ศาสนทูตท่ีมุสลิมให้ช่ือว่าเป็น “ศาสนทูตของพระผูเ้ป็นเจา้”  ดู Genesis 6:11 และโกรอ่าน ซูรีห์ 

11. 17 ส าหรับเร่ืองราวชีวติของเขาและเร่ืองราวน ้าท่วมโลก 
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โนดเบห์ (บทอธิษฐาน) : ความเศร้าโศกของอิหม่ามอาลี 

ปาราน : เทือกเขาทางเหนือของไซนายและทางใตข้องเซยร์  ซ่ึงทั้งหมดน้ีลว้นเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิแห่งการ

เปิดเผยพระธรรม  เทมานอยูท่างตะวนัตกเฉียงเหนือของอีดมั  ไม่ไกลจากปาราน  ดู Habakuk 3:3 พระ

โมเสสเองใช้ “ปาราน” กล่าวถึงพระโมฮมัหมดัเป็นพิเศษ  และใช้ “เซยร์” กล่าวถึงพระเยซูวา่ : และเขา

กล่าววา่  พระผูเ้ป็นนายมาจากไซนาย  และลุกข้ึนจากเซยร์มายงัพวกเขา  เขาส่องแสงมาจากภูเขาปาราน  

และเขามากบันกับุญนบัหม่ืน : มีกฎไฟไปจากมือขวาของพระองค์ส าหรับพวกเขา” (Deut. 33:22)  ณ 

ท่ีน้ีพระโมเสสท านายการจะมาถึงของการเปิดเผยพระธรรมสามคร้ังและศาสนทูตสามองค์หลังจาก

พระองคเ์อง  ซ่ึงองคสุ์ดทา้ยคือพระบาฮาอุลลาห์  อิสมาเอล (Genesis 21:21) สถาปนาชนชาติอาหรับใน

ปาราน 

เพนทาทุค : ตามตวัอกัษรคือ “หา้เล่ม”  หมายถึงหา้เล่มแรกในคมัภีร์ไบเบิ้ล 

ฟาโรห์ : ช่ือต าแหน่งของกษตัริยอี์ยิปต ์ ท่ีถือกนัว่าเป็นฟาโรห์แห่งการกดข่ีคือราเมซิส 2 (ราวปี 1340 ก่อน

คริสตศ์กัราช)  และโอรสผูสื้บทอดบลัลงักข์องเขาคือมีเรนทาห์  ผูเ้ป็นฟาโรห์แห่งการอพยพ  แต่ก็มีความ

ไม่แน่นอนสูง  และวนัประสูติของพระโมเสสอาจยอ้นไปถึงปี 1520 ก่อนคริสตศ์กัราช 

ฟีนิกซ์ : นกตามนวนิยายซ่ึงอยูโ่ดยล าพงั  ถูกเผาผลาญโดยการกระท าของตนเอง  และข้ึนมาอีกจากเถา้ถ่าน

ของตน 

พระประสงค์ดั้งเดิม : “ส่ิงแรกท่ีมาจากพระผูเ้ป็นเจา้คือความเป็นจริงท่ี...ประชาชนแห่งบาฮาเรียกวา่ ‘พระ

ประสงคแ์รก’” (Some Answered Questions, p.203) 

กาอมิ : พระศาสดาตามพนัธสัญญาของอิสลาม 

กายูโมล แอสมา : ค  าอธิบายซูรีห์แห่งโจเซฟในคมัภีร์โกรอ่าน  ซ่ึงลิขิตโดยพระบ๊อบในปีค.ศ.1844  และชาว

บาบีถือเป็นเสมือนคมัภีร์โกรอ่านของตน (ส าหรับเน้ือหาคร่าวๆ ของคมัภีร์น้ีดู God Passes By, p.23) 

เกบเบร : ทิศทางท่ีตอ้งหันหน้าไปหาเวลาอธิษฐาน  คมัภีร์โกรอ่าน  ซูรีห์ 2:136-145 ก าหนดให้เมกกะเป็น

เกบเบรส าหรับชาวมุลลิม 

สาระสวรรค์ : ตามจินตนาการเป็นสาระท่ีห้าท่ีเพิ่มเติมจากธาตุทั้งส่ีของโลก  ดงันั้นจึงเป็นสาระสุดทา้ยและ

สูงสุดของส่ิงต่างๆ  

โกรอ่าน : โกรอ่าน (ภาษาอาหรับ “การอ่าน”)  เป็นคมัภีร์ศกัด์ิสิทธ์ิของศาสนาอิสลาม  ซ่ึงเปิดเผยโดยพระ

โมฮมัหมดัในช่วงเวลา 21 ปี  วจนะท่อนต่างๆ ถูกรวบรวมไวเ้ป็นบทเรียกวา่ซูรีห์  คมัภีร์น้ีมี 77,974 วจนะ

และยาวกว่าคมัภีร์ไบเบิ้ลภาคพนัธสัญญาใหม่เล็กน้อย  คมัภีร์ทั้ งเล่มไม่ถูกจดัเรียงเป็นบทจนกระทัง่



ฉบบัแปลอยา่งไม่เป็นทางการ 

Provisional Translation 

125 

 

หลงัจากการส้ินพระชนมข์องพระโมฮมัหมดั  แต่เช่ือวา่พระโมฮมัหมดัเองคือผูท่ี้แบ่งออกเป็นซูรีห์ต่างๆ  

และใหช่ื้อแต่ละซูรีห์ดงัท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั 

เรย์ : เมืองโบราณใกลก้บัท่ีสร้างเมืองเตหะราน 

เรซวาน : ช่ือของผูดู้แลรักษาสวรรค ์ พระบาฮาอุลลาห์ใชค้  าน้ีหมายถึงสวรรคเ์อง 

ริคัท : การหมอบราบ 

รูซเบห์ : ชาวเปอร์เซียคนหน่ึงท่ีรับศาสนาคริสตแ์ละไดรั้บการบอกวา่  ศาสนทูตองคห์น่ึงใกลจ้ะปรากฏข้ึน

ในอาราเบีย  เขาจึงเดินทางไปท่ีนัน่และไดพ้บพระโมฮมัหมดัท่ีคาบาในระหวา่งท่ีพระองคห์นีไปเมดินา  

เขายอมรับสถานะของพระองคแ์ละกลายเป็นมุสลิม 

ซาเดค : อิหม่ามท่ีหกของนิกายชีอะห์ 

ซาดราตูร  มันทาฮา : ช่ือของตน้ไมท่ี้ชาวอาหรับปลูกในสมยัโบราณท่ีสุดถนน  เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองหมาย  ใน

ฐานะท่ีเป็นสัญลกัษณ์หน่ึง  น้ีหมายถึงพระศาสดาของพระผูเ้ป็นเจา้ในยคุของพระองค ์

ซัดเดร่ย์ : ตามตวัอกัษรคือก่ิง 

ซาลีห์ : ศาสนทูตสมยัโบราณองค์หน่ึงของชาวอาหรับซ่ึงถูกกล่าวถึงในคมัภีร์โกรอ่าน  ซูรีห์ 7:71-77  

ผูเ้ช่ียวชาญบางคนถือวา่ศาสนทูตน้ีเป็นองคเ์ดียวกนักบัซาลีห์ใน Genesis 11:13  

ซัลซาบิล : ตามตวัอกัษรคือไหลริน  น้ีคือน ้าพุสวรรค ์

ซามิริ : นกัเวทยม์นตท่ี์ฟาโรห์ใชเ้ป็นคู่แข่งกบัพระโมเสส  ตามความเช่ือของชาวมุสลิม  เขาไม่ใช่เอรอน  เขา

คือผูท่ี้ท  าลูกววัทอง 

ตราประทบัของศาสนทูตทั้งหลาย : สมญานามหน่ึงของพระโมฮมัหมดั 

เชค  อาหมัด : หน่ึงในสองผูเ้บิกทางให้แก่พระบ๊อบ  เกิดปีค.ศ.1753  เป็นผูก่้อตั้ งส านักเชคีและเป็น

ผูป้ระพนัธ์หนงัสือ 96 เล่ม 

ชีบา : เมืองในภาคใตข้องอาราเบีย  กล่าวไวใ้น Genesis 10:28  เป็นสัญลกัษณ์ท่ีหมายถึงสถานท่ีอาศยั  

บา้น 

ชีอะห์ : ปัญหาของการสืบทอดศาสนาได้แบ่งศาสนาอิสลามออกเป็นสองส านกัความคิดเห็นใหญ่ๆ  ตาม

ทศันะหน่ึงซ่ึงเป็นของนิกายชีอะห์  การปกครองโดยตวัแทนเป็นเร่ืองทางจิตวิญญาณท่ีก าหนดโดยศาสน

ทูตและผูท่ี้สืบทอดพระองค์  ตามอีกทศันะหน่ึงซ่ึงเป็นของนิกายซุนน่ี  การสืบทอดเป็นเร่ืองของความ

นิยม  พระเจา้กาหลิบของนิกายซุนน่ีคือผูป้กป้องศาสนาท่ีเห็นไดภ้ายนอก  อิหม่ามของนิกายชีอะห์ถูก

ก าหนดจากสวรรคแ์ละไดรั้บพรสวรรคข์องการมีอจัฉริยภาพและอ านาจมากกวา่มนุษย ์
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โชเอบ็ : พระคนหน่ึงแห่งมีเดียน (Exodus 2:16-21)  พระโมเสสสมรสกบัลูกสาวของเขา  Exodus 18 ให้

ช่ือเขาวา่จีโทร 

ชีราซ : เมืองส าคญัท่ีสุดของมณฑลฟาร์ในเปอร์เซีย  เป็นสถานท่ีประสูติของพระบ๊อบและการประกาศพนัธ

กิจของพระองคใ์นปี ค.ศ.1844 

ไซนาย : ภูเขาท่ีพระผูเ้ป็นเจา้มอบกฎใหแ้ก่พระโมเสส (โกรอ่าน 7:139 และ Exodus 19) 

สิรัท : ตามตวัอกัษรคือสะพานหรือส่ิงค ้าจุน  หมายถึงศาสนาของพระผูเ้ป็นเจา้ 

ซียดิ ฮุสเซนเน ทูร์ชิซิ : โมจทาฮิด (ผูท่ี้สามารถใหค้  าตดัสินทางศาสนาอิสลาม) คนหน่ึงท่ีเปล่ียนมาเป็นบาบี  

และเป็นหน่ึงในเจด็ผูส้ละชีวติแห่งเตหะราน 

ซียดิ  กาซิม : สาวกคนส าคญัของเชค อาหมดัและเป็นผูสื้บทอดเชค อาหมดั   มุลลา  ฮุสเซนและบาบีท่ีดีเด่น

คนอ่ืนๆ เป็นลูกศิษยข์องเขา 

ซียดิ  ยาห์ยอ สมญานามวาฮิด : นกับวชดีเด่นผูมี้วชิาสูงซ่ึงเปล่ียนมาเป็นบาบี  และสละชีวติเม่ือ 29 มิถุนายน 

ค.ศ.1850 (สิบวนัก่อนการสละชีวติของพระบอ๊บ) หลงัการถูกปิดลอ้มโจมตีท่ีนาริซ 

ซูฟี : ชุมชนหน่ึงของนกัเขา้ญาณชาวมุสลิม 

ซูรีห์ : แถวหรือวิถีดงัเช่นกอ้นอิฐในก าแพง  เป็นค าท่ีใชเ้ป็นการเฉพาะกบับทต่างๆ ในคมัภีร์โกรอ่านซ่ึงมี

ทั้งหมด 114 ซูรีห์ 

ทฟั (ดินแดนแห่ง) : ท่ีราบของกาบิลา  ซ่ึงบริเวณรอบๆ เป็นสถานท่ีสละชีวติของอิหม่ามฮุสเซน 

ทะมุด : ชนเผา่หน่ึงของชาวแฮไมทโ์บราณ  ซ่ึงอาศยัอยูใ่นถ ้าบริเวณชายแดนของอีดอม  พวกเขาถูกฆ่าเกือบ

หมดส้ินโดยเชดโดเลาเมอร์ผูพ้ิชิตชาวอีโลเมท  บรรดาผูท่ี้รอดชีวิตหนีไปยงัภูเขาเซยร์และอาศยัอยูท่ี่นัน่

ในสมยัของไอเซคและยาคอบ 

อูวาโทลโวสกา : ตามตวัอกัษรคือ “ดา้มจบัท่ีแขง็แกร่งท่ีสุด”  หมายถึงศาสนาของพระผูเ้ป็นเจา้ 

ยาห์ยอ : จอห์น  ผูเ้บิกทางใหแ้ก่พระเยซูคริสต ์ เขาถูกตดัศีรษะโดยฮีรอด 

ยานบู : ประมวลค าพยากรณ์ของนิกายชีอะห์เล่มหน่ึง 

ยาสริบ : ช่ือโบราณของนครเมดินา 

ปีหกสิบ : หมายถึงปี ฮ.ศ.1260 (ค.ศ.1844)  ซ่ึงเป็นท่ีพระบอ๊บประกาศพนัธกิจของพระองค ์

ซัคกมุ : ตน้ไมใ้นถ่ินนรก 

ซียารัท : ธรรมจารึกแห่งการเยอืนซ่ึงเปิดเผยโดยอิหม่ามอาลี   

  


