
ฉบบัแปลยงัไมเ่ป็นทางการ 
Provisional Translation 

 

1 
 

 

ประมวลพระธรรมบางบท 

ของ 

พระบาฮาอุลลาห์ 
(รวบรวมโดย สภายุติธรรมสากล) 

A Compilation of Passages from the Writings of Baha'u'llah 
(by the Universal House of Justice 1979) 

 

 

 

 

Published by Spiritual Assembly of the Baha'is of Thailand 

1993 

 

 

 

 

Pra Muan Pra Dham Bang Boat Khong Pra Baha'u'llah 
สมาคมสภาการกลางศาสนาบาไฮ 

1415 ศรีวราทาวน์รนทาวน์ ซอย 3/4 ถ.ศรีวรา ลาดพร้าว 94 วงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. (02) 
5307417-8 

สมาคมสภาการกลางศาสนาบาไฮ 

(สงวนลิขสิทธ์ิ) 



ฉบบัแปลยงัไมเ่ป็นทางการ 
Provisional Translation 

 

2 
 

สภายุติธรรมสากล 

ศูนยก์ลางบาไฮแห่งโลก 

24 ตุลาคม พ.ศ.2522 

ถึง ธรรมสภาแห่งชาติทุกแห่ง  

เพื่อนบาไฮท่ีรัก 

การจดัหาและแจกจ่ายวรรณกรรมบาไฮอยา่งสมดุล คือหน่ึงในจุดมุ่งหมายท่ีแถลงไวใ้นแผนงานเจ็ด
ปี สภายติุธรรมสากลได ้พิจารณาส่วนน้ีของแผนงาน และขอใหเ้ราแจง้ความคิดเห็นมายงัท่านดงัน้ี 

สภายุติธรรมสากลหวงัว่า ธรรมสภาแห่งชาติทุกแห่งจะจดัพิมพพ์ระวจนะของพระบาฮาอุลลาห์ 
พระบอ๊บ และพระอบัดุล-บาฮา เพื่อใหบ้าไฮในเขตความรับผดิชอบของตนไดใ้ช ้เป็นท่ีชดัเจน ในพระธรรม
ศกัด์ิสิทธ์ิวา่ศาสนิกชนของพระนามอนัยิ่งใหญ่ท่ีสุด ควรสวดวจนะทุกวนั ส่ิงน้ีจะเป็นไปไดอ้ยา่งไรส าหรับ
บาไฮนบัพนั ท่ีไม่มีพระวจนะศกัด์ิสิทธ์ิในภาษาท่ีตนเขา้ใจ? นอกจากน้ีหนทางเปิดออกแลว้ส าหรับชุมชน
บาไฮท่ีจะพฒันาและเขม้แขง็ข้ึน เม่ือหวัใจของบาไฮสามารถเปิดรับพระธรรมค าสอนเน้ือแท ้

ดว้ยค านึงถึงหลกัการเหล่าน้ี สภายติุธรรมสากลจึงขอให้คณะกรรมการหน่ึงท่ีศูนยก์ลางแห่งโลกให้
ตระเตรียมประมวลพระธรรมบางบทจากท่ีเคยพิมพไ์วแ้ลว้ ซ่ึงครอบคลุมหวัขอ้ต่าง ๆไวก้วา้งขวาง ท่ีพระผู ้
เป็นศูนยก์ลางของศาสนาไดส้อนไว ้รวมทั้งพระธรรมท่ีเขา้ใจไดง่้าย บนัดาลใจ เสริมพลงัความศรัทธา และ
ช่วยใหจิ้ตใจ ของผูอ่้านเขา้ถึงธรรมะไดดี้ข้ึน 

บดัน้ีประมวลพระธรรมดงักล่าวไดต้ระเตรียมไวเ้รียบร้อยแลว้ และก าลงัส่งมาให้คุณทางไปรษณีย์
อากาศในอีกซองหน่ึงต่างหาก ประมวลพระธรรมน้ีมิใช่ให้แทนส่ิงท่ีท่านอาจประมวลไวแ้ล้ว แต่เป็น
ตวัอย่างของกิจกรรมท่ีส าคญัยิ่งน้ีท่ีท  าได ้ดงันั้นคุณมีอิสระท่ีจะใช ้หรือแปลประมวลพระธรรมน้ีมากหรือ
นอ้ยตามตอ้งการเพิ่มพระ-ธรรมบางบทท่ีคุณคิดว่าเหมาะกบับาไฮในพื้นท่ีของคุณ ตีพิมพแ์ละจดัจ าหน่าย
ประมวลพระธรรมของคุณเองใหเ้ร็วท่ีสุดและราคาถูกท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้

สภายุติธรรมสากลหวงัว่า คนสวนในไร่องุ่นสวรรค์ในทุกดินแดนจะมีธรรมนิพนธ์ท่ีเปิดเผยโดย
พระผูเ้ป็นศูนยก์ลางของ ศาสนาจ านวนมากข้ึนไวเ้ป็นท่ีพึ่งเสมอ จะเห็นคุณค่าของอานุภาพ ของพระวจนะ
ศกัด์ิสิทธ์ิ และให้อานุภาพธรรมอนัประเสริฐของพระวจนะแนะแนวการด าเนินชีวิต และน าทางพวกเขาใน
การอุทิศตน รับใชศ้าสนาของพระผูเ้ป็นเจา้ 

ขออวยพรดว้ยความรัก  
ส านกัเลขาธิการ 
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1. จุดเร่ิมตน้ของทุกสรรพส่ิงคือการรู้จกัพระผูเ้ป็นเจา้ และจุดหมายของทุกสรรพส่ิงคือการเคร่งครัดปฏิบติั
ตามพระธรรมท่ีหลั่งมาจากนภาแห่งพระประสงค์ของพระผูเ้ป็นเจ้าท่ีซึบซาบทุกสรรพส่ิงท่ีอยู่ ใน
สวรรคแ์ละบนโลก 

Gleanings from the Writings of Baha'u'llah (GWB) II, 5 

2. การเปิดเผยพระธรรมสวรรคท่ี์ไดรั้บการสดุดีมาแต่โบราณกาลวา่ เป็นจุดประสงคแ์ละค าสัญญาของพระ
ศาสดาทั้งปวงของพระผูเ้ป็นเจา้ เป็นยอดปรารถนาของธรรมทูตของพระองค์ มาบดัน้ีได้เปิดเผยต่อ
มนุษยต์ามพระประสงคแ์ละบญัชาท่ียบัย ั้งไม่ไดข้อง พระผูท้รงมหิทธานุภาพ คมัภีร์ศกัด์ิสิทธ์ิทุกเล่มได้
ท านายถึงการ มาของการเปิดเผยพระธรรมสวรรคค์ร้ังน้ี และกระนั้นก็ดี จงดูซิวา่มนุษยชาติก็ยงัหลงทาง
และปิดกั้นตวัเองจากความรุ่งโรจน์น้ี 

ดูกร ผูเ้ป็นคนรักของพระผูเ้ป็นเจ้าท่ีแทจ้ริงองค์เดียว! จง พยายามเพื่อว่าเจา้จะไดย้อมรับและ
รู้จกัพระองค ์และปฏิบติัตามบญัญติัของพระองคอ์ยา่งเหมาะสม หากมนุษยห์ลัง่เลือดหน่ึงหยด เพื่อเห็น
แก่การเปิดเผยพระธรรมสวรรคค์ร้ังน้ี เขาจะไดรั้บมหาสมุทรสุดคณานบัเป็นการชดเชย ดูกร มิตรสหาย 
จงมีสติ เพื่อว่าเจา้ จะไม่สูญเสียคุณประโยชน์ท่ีประเมินค่ามิได้หรือเมินฐานะท่ีล ้ าเลิศน้ี จงพิจารณาดู
ชีวิตจ านวนมากมายท่ีเสียสละไปในโลกท่ีหลงอยูใ่น จินตนาการอนัไร้สาระของประชาชน จงขอบคุณ
พระผูเ้ป็นเจา้ท่ี เจา้ไดม้าถึงยอดปรารถนาของหวัใจ และไดส้มคัรสมานกบับรม ศาสดาตามพนัธสัญญา
ของทุกชาติ จงปกป้องบูรณภาพของฐานะ ท่ีเจา้บรรลุถึงดว้ยความช่วยเหลือจากพระผูเ้ป็นเจา้ท่ีแทจ้ริง
องคเ์ดียว ความรุ่งโรจน์ของพระองคจ์งเจริญ และยึดถือส่ิงท่ีส่งเสริมศาสนา ของพระองค์ แทจ้ริงแลว้
พระองคบ์ญัญติัส่ิงท่ีถูกตอ้งและน าไปสู่ความเจริญของมนุษย ์ขอความรุ่งโรจน์จงมีแด่พระผูท้รงปรานี 
พระผูเ้ปิดเผยธรรมจารึกอศัจรรยน้ี์ 

GWB 111,5-6 

3. ยคุน้ีเป็นยคุท่ีความโปรดปรานอนัวศิิษฏสุ์ดของพระผูเ้ป็นเจา้ไดห้ลัง่ไหลมาสู่มวลมนุษย ์เป็นยุคท่ีกรุณา
มยัอนัยิง่ใหญ่ท่ีสุดของพระองค ์ไดซึ้มซาบไปทัว่ทุกสรรพส่ิง เป็นหนา้ท่ีของประชาชนทุกคนบน โลกท่ี
จะปรองดองข้อขดัแยง้ทั้งหลาย และอาศยัอยู่ด้วยความสามคัคี และสันติภาพอนัสมบูรณ์ภายใตร่้ม
พฤกษาแห่งการดูแลเอาใจใส่ และความเมตตารักใคร่ของพระองค์ ในยุคน้ีเป็นหน้าท่ีของทุกคน ท่ีจะ
ยึดถือส่ิงท่ีน าไปสู่ความเจริญและส่งเสริมประโยชน์ของตนได ้ดีท่ีสุด ความสุขจงมีแด่ผูท่ี้ปากกาอนั
รุ่งโรจน์น้ีจารึกไวใ้นความ ทรงจ า และพระพรจงมีแด่ผูท่ี้เราไม่ประสงคจ์ะเปิดเผยนามตามประกาศิตท่ี
ไมอ่าจหย ัง่รู้ไดข้องเรา 

เจา้จงวิงวอนพระผูเ้ป็นเจ้าท่ีแทจ้ริงองค์เดียว ขอทรงกรุณาช่วยเหลือมนุษยทุ์กคนให้บรรลุส่ิง
อนัเป็นท่ียอมรับในสายตาของเรา ในไม่ชา้ระบบในปัจจุบนัจะถูกมว้นเก็บ และระบบใหม่จะแผอ่อก มา



ฉบบัแปลยงัไมเ่ป็นทางการ 
Provisional Translation 

 

4 
 

แทนท่ี แทจ้ริงแลว้พระผูเ้ป็นนายของเจา้ทรงตรัสความจริง และเป็นผูท้รงรอบรู้ในสรรพส่ิงท่ีมองไม่
เห็น                                                                                                                                       GWV IV, 6-7 

4. ยุคน้ีเป็นยุคท่ีมหาสมุทรแห่งความปรานีของพระผูเ้ป็นเจา้ได้ปรากฏต่อมนุษย ์ดวงตะวนัแห่งความ
เมตตารักใคร่ของพระองค์สาดรัศมีมายงัพวกเขา เมฆแห่งพระกรุณาล้นพน้ของพระองค์ไดท้อด เงา
มาปกคลุมมนุษยชาติทั้งปวง บดัน้ีเป็นเวลาส าหรับใหค้วาม สดช่ืนเบิกบานแก่ผูท่ี้ตรอมใจ โดยอาศยัสาย
ลมแห่งความรักและมิตรภาพ ธาราแห่งไมตรีและเมตตาจิต 

บรรดาผูเ้ป็นท่ีรักยิ่งของพระผูเ้ป็นเจา้ ไม่วา่จะชุมนุมกนัอยูท่ี่ไหนหรือไดพ้บปะใครก็ดาม ตอ้ง
แสดงออกซ่ึงความถ่อมตวัและ ยอมจ านนด้วยจิตส านึกในพระผูเ้ป็นเจา้ และกิริยาท่ีสรรเสริญความ 
รุ่งโรจน์ของพระองค ์จนทุกอะตอมของธุลีใตฝ่้าเทา้จะเป็นพยาน ต่อความอุทิศอนัแรงกลา้ของพวกเขา 
การสนทนาของดวงวิญญาณ ท่ีบริสุทธ์ิเหล่าน้ีควรมีอานุภาพท่ีจะท าให้อะตอมของธุลีเดียวกนัน้ี สั่น
ไหว พวกเขาควรประพฤติตนดว้ยกิริยาท่ีพื้นพิภพท่ีพวกเขาย  ่า อยูจ่ะไม่มีสิทธ์ิพูดกบัพวกเขาวา่ "ขา้ควร
เป็นท่ีโปรดปรานมากกว่าเจา้ เพราะดูซิว่า ขา้ก าลงัแบกภาระท่ีชาวไร่ชาวนาสุมให้ ขา้คือ คร่ืองมือท่ี
อ านวยพรใหแ้ก่ทุกชีวติอยูเ่นืองนิตยต์ามท่ีพระผูเ้ป็น แหล่งก าเนิดกรุณาธิคุณทั้งปวงมอบหมายไว ้แมข้า้
จะไดรั้บเกียรติ เช่นน้ี และหลกัฐานของความมัง่คัง่ของขา้นบัไม่ถว้น ซ่ึงเป็นความ มัง่คัง่ท่ีจุนเจือทุก
สรรพส่ิง แต่ถึงกระนั้นเถอะ จงดูความถ่อมตนของขา้ จงเป็นพยานต่อความยอมจ านนโดยส้ินเชิงท่ีขา้
ยอมถูก เหยยีบย  ่าอยูใ่ตฝ่้าเทา้ของมนุษย.์..'' 

จงแสดงความอดกลั้น เมตตาจิตและความรักซ่ึงกนัและกนั หากใครคนหน่ึงในหมู่พวกเจา้ไม่
สามารถเขา้ใจสัจธรรมใดหรือก าลงัพยายามท าความเขา้ใจ เม่ือเจา้สนทนากบัเขา จงแสดงดวงจิตแห่ง 
ความเมตตาและไมตรีจิต จงช่วยให้เขาเห็นและยอมรับสัจธรรม โดยไม่ถือวา่ตวัเจา้เหนือกวา่เขาแมแ้ต่
นอ้ยเดียว หรือมีพรสวรรค ์มากกวา่เขา 

หนา้ท่ีทั้งหมดของมนุษยใ์นยุคน้ีคือการยอมรับสายธาราคุณ ท่ีหลัง่มาจากพระผูเ้ป็นเจา้ ดงันั้น
ขออยา่ใหผู้ใ้ดใส่ใจกบัขนาดใหญ่ เล็กของภาชนะรองรับ ส่วนแบ่งของบางคนอาจเท่าอุง้มือ ของคนอ่ืน
อาจเตม็ถว้ยหรือเตม็แกลลอน 

ในยคุน้ี ดวงตาทุกคนควรมองหาส่ิงท่ีจะส่งเสริมศาสนาของ พระผูเ้ป็นเจา้ไดดี้ท่ีสุด พระผูเ้ป็น
สัจธรรมนิรันดรเป็นพยานต่อเรา! ในยุคน้ีไม่มีส่ิงใดเป็นภยัต่อศาสนาน้ีมากกวา่การพิพาทและทะเลาะ 
วิวาท การต่อสู้ หมางเมินและเยน็ชาต่อกนัในหมู่ผูเ้ป็นท่ีรักของพระผูเ้ป็นเจา้ จงหลีกหนีส่ิงเหล่าน้ีโดย
อาศยัอานุภาพและความ ช่วยเหลือจากพระผูเ้ป็นเจา้ และพยายามผกูหวัใจของมนุษยเ์ขา้ดว้ยกนัในนาม
ของพระองค ์พระผูป้ระสานสามคัคี พระผูท้รงรอบรู้ พระผูท้รงอจัฉริยภาพ 

เจา้จงวิงวอนพระผูเ้ป็นเจา้ท่ีแท้จริงองคเ์ดียว ขอให้เจา้ไดล้ิ้มรสของการกระท าในวิถีธรรมของ
พระองค ์และไดล้ิ้มความหวาน ของความถ่อมตวัและยอมจ านนเพื่อเห็นแก่พระองค ์จงอยา่นึก ถึงตวัเจา้
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เองแลว้มองไปยงัเพื่อนบา้น จงทุ่มเทพลงังานของเจา้ให้ กบัส่ิงท่ีจะท านุบ ารุงการอบรมมนุษย ์ไม่มีส่ิง
ใดซ่อนเร้นจากพระ-ผูเ้ป็นเจา้ได ้หากเจา้ปฏิบติัตามวิถีธรรมของพระองค ์พระพรอมตะ สุดคณานปัจะ
หลัง่มายงัเจา้ น้ีคือธรรมจารึกอนัเรืองรองท่ีบรรจุวจนะท่ีหลัง่มาจากปากกาของพระผูเ้ป็นนายของภพทั้ง
ปวง จงตรึกตรองดว้ยหวัใจของเจา้ และจงเป็นพวกท่ีปฏิบติัตามค าสอนใน ธรรมจารึกน้ี 

GWB V, 7-9 

5. เวลาท่ีก าหนดไวล่้วงหนา้ส าหรับประชาชนและวงศต์ระกูลบนพิภพ มาถึงแลว้ ค าสัญญาของพระผูเ้ป็น
เจา้ท่ีบนัทึกอยูใ่นคมัภีร์ศกัด์ิสิทธ์ิ ทั้งหลายเป็นจริงแลว้ กฎของพระผูเ้ป็นเจา้ออกมาจากไซออน ความ
รุ่งโรจน์ของการเปิดเผยพระธรรมของพระองค์เรืองรองส่องสว่างเยรูซาเล็มรวมทั้งเนินและธรณี 
ความสุขจงมีแต่ผูท่ี้ตรึกตรอง ดว้ยหวัใจในส่ิงท่ีเปิดเผยอยูใ่นคมัภีร์ของพระผูเ้ป็นเจา้พระผูท้รงช่วยเหลือ
ในภยนัตราย พระผูท้รงด ารงอยูด่ว้ยตนเอง ดูกร ผูเ้ป็นท่ีรักยิ่งของพระผูเ้ป็นเจา้ จงท าสมาธิตรึกตรองส่ิง
น้ี และสดบัฟังพระวจนะของพระองค ์เพื่อวา่ดว้ยความกรุณาปรานีของพระองค ์เจา้จะไดด่ื้มอมฤตแห่ง
ความไม่ผนัแปรจนอ่ิม จงมัน่คงไม่หว ัน่ไหว ประดุจภูผาในศาสนาของพระองค ์

ในคมัภีร์ของยะซายาจารึกไวว้า่ : "จงเขา้ไปในโขดหินและ ซ่อนตวัอยูใ่นธุลีดว้ยความกลวัพระ
ผูเ้ป็นเจา้ และเพื่อความรุ่งโรจน์ ของราชศกัดาของพระองค์" ไม่มีใครท่ีท าสมาธิตรึกตรองบทกลอนน้ี
แลว้จะไม่ยอมรับความยิง่ใหญ่ของศาสนาน้ี : "และพระผูเ้ป็นนายเท่านั้นท่ีสูงส่งในยุคนั้น" ยุคน้ีคือยุคท่ี
ปากกาของพระผูท้รงความสูงส่งไดส้รรเสริญไวใ้นคมัภีร์ศกัด์ิสิทธ์ิทุกเล่ม ไม่มีบทกลอนใดในคมัภีร์
เหล่าน้ีท่ีมิได้ประกาศความรุ่งโรจน์ของพระนามอนัศกัด์ิสิทธ์ิ ของพระองค์ ไม่มีคมัภีร์ใดท่ีมิไดเ้ป็น
พยานต่อความสูงส่งของหัว ขอ้ท่ีประเสริฐสุดน้ี หากเราเอ่ยถึงทุกส่ิงท่ีคมัภีร์สวรรค์เหล่าน้ีกล่าว ไว้
เก่ียวกบัการเปิดเผยพระธรรมคร้ังน้ี ยอ่มเกินกวา่ธรรมจารึกน้ี จะแจกแจงได ้ในยุคน้ีเป็นหนา้ท่ีของทุก
คนท่ีจะไวว้างใจในกรุณาธิคุณ อเนกอนนัต์ของพระผูเ้ป็นเจ้า และลุกข้ึนแพร่กระจายหลกัธรรมของ
ศาสนาของพระองค์ดว้ยความสุขุมท่ีสุด เม่ือนั้นและเพียง เม่ือนั้น ทัว่ทั้งพิภพจึงจะอาบดว้ยแสงอรุณ
แห่งการเปิดเผยพระธรรม ของพระองค ์

GWB X, 12-14 

6. จงพิจารณาดูอดีต ผูสู้งศกัด์ิและผูต้  ่าตอ้ยมากมายเพียงไร เฝ้าคอยพระวิญญาณของพระผูเ้ป็นเจา้ให้มา
ปรากฏในวรกายของพระศาสดา บ่อยแค่ไหนท่ีพวกเขาคาดหวงัการเสด็จมาของพระองค์ อธิษฐาน
ขอใหส้ายลมแห่งความปรานีของพระผูเ้ป็นเจา้พดัมา ขอให้พระผูท้รงความงามตามพนัธสัญญาออกมา
จากม่านบงัตา และ ปรากฏองคต่์อชาวโลก และเม่ืออานนสวรรคเ์ปิดออก วาริทแห่งทิพยอารีหลัง่ธรรม
วิวรณ์มาสู่มนุษยชาติ และสุริยสังสีส่องอยู่เหนือ ขอบฟ้านภานุภาพ พวกเขากลบัปฏิเสธพระองค์ ผิน
หลงัใหพ้ระพกัตร์ของพระองค ์พระพกัตร์ของพระผูเ้ป็นเจา้นัน่เอง 

GWB XIII, 17 
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7. จงพิจารณาดูบรรพชนรุ่นก่อนๆ จงเป็นพยานวา่ทุกคร้ังท่ีธรรมาทิตยแ์ห่งทิพยอารีสาดแสงธรรมให้โลก
ประชาชนในยุคของพระองค์ ไดลุ้กข้ึนต่อตา้นและปฏิเสธสัจธรรมของพระองค์อย่างไร บุคคล ท่ีเป็น
ผูน้ าไดพ้ยายามขดัขวางประชาชนมิใหห้นัไปหาพระผูเ้ป็น มหาสมุทรแห่งความอารีอนัไม่รู้ส้ินของพระ
ผูเ้ป็นเจา้ 

จงดูซิวา่เพราะค าตดัสินท่ีประกาศโดยนกับวช ประชาชนไดก่้อความทุกขท์รมานให้กบัพระอบั
ราฮมัผูเ้ป็นพระสหายของพระผูเ้ป็นเจา้อย่างไร พระโมเสสผูส้นทนากบัพระผูท้รงมหิทธานุภาพ ถูก
ประณามวา่เป็นคนโกหกและชอบพูดใส่ร้ายอยา่งไร จงตรึกตรองดูวา่ ทั้งๆท่ีมีขนัติและหัวใจอ่อนโยน 
พระเยซูผูเ้ป็นพระจิตของพระผูเ้ป็นเจา้ก็ยงัถูกศตัรูเล่นงานอยา่งไร พระองคผ์ูเ้ป็นสาระแห่งชีวิตและเป็น
นายของรูปธรรมและนามธรรม ตอ้งเผชิญการต่อตา้นอยา่งโหดร้ายจนไม่มีท่ีหนุนศีรษะนอน ตอ้งระเห
เร่ร่อนไปตามสถานท่ีต่าง ๆ ไร้ท่ีอยูอ่าศยัท่ีแน่นอน จงตรึกตรองส่ิงท่ีบงัเกิดกบัพระโมฮมัหมดัผูเ้ป็นตรา
ประทบัของพระศาสดาทั้งหลาย ขอให้ชีวิตของทุกสรรพส่ิงสละเพื่อพระองค์ หลังจากท่ีพระองค์
ประกาศ เอกภาพของพระผูเ้ป็นเจา้และสัจจะในพระธรรมของพระองค์ ผูน้  าของชาวยิวและพวกบูชารูป
ป้ันไดสุ้มความทุกข์ทรมานอนัสาหัส เพียงใดให้พระองค์ผูเ้ป็นนายสูงสุดของทุกคน ความชอบธรรม
ของศาสนาของเราเป็นพยาน! ปากกาของเราโอดครวญและ ทุกสรรพส่ิงร ่ าไห้อย่างขมข่ืนต่อความ
หายนะท่ีพระองค์ไดรั้บจากน ้ ามือของพวกละเมิดพระปฏิญญาของพระผูเ้ป็นเจา้ ฝ่าฝืนพินยั-กรรมของ
พระองค ์ปฏิเสธขอ้พิสูจน์ของพระองค ์และโตแ้ยง้เคร่ืองหมายของพระองค ์เราเล่าเร่ืองในอดีตเหล่าน้ี
ใหเ้จา้ฟังก็เพื่อวา่เจา้อาจจะเขา้ใจ 

เจา้ทราบแลว้ว่า พระศาสดา ธรรมทูต และผูท่ี้พระผูเ้ป็นเจา้เลือกสรร ไดท้นทุกข์ทรมานอยา่ง
สาหสัเพียงไร จงตรึกตรองสักพกัหน่ึงเก่ียวกบัแรงจูงใจและเหตุผลของการประหตัประหารดงักล่าว ไม่
เคยมีตอนไหนในยุคศาสนาใดท่ีพระศาสดาของพระผูเ้ป็นเจา้หนี พน้จากการหม่ินประมาทของศตัรู 
ความโหดร้ายของผูก้ดข่ี การ ประณามของผูแ้ก่วิชาในแต่ละยุค ผูซ่ึ้งแสร้งเป็นคนซ่ือตรงและเคร่ง
ศาสนา ทั้งทิวาราตรีพระศาสดาทั้งปวงปวดร้าวใจอย่างไม่มีใครหยัง่รู้นอกจากพระผูเ้ป็นเจา้ท่ีแทจ้ริง
องคเ์ดียว ความรุ่งโรจน์ ของพระองคจ์งเจริญ 

จงพิจารณาดูพระผูถู้กประทุษร้ายน้ี แมมี้ขอ้พิสูจน์ท่ีแจ่มแจง้ ยืนยนัสัจธรรมในศาสนาของ
พระองค ์แมค้  าพยากรณ์อนัแน่ชดัท่ีพระองคท์  านายไวไ้ดเ้กิดข้ึนจริง แมพ้ระองคมิ์ไดรั้บการนบัวา่เป็นผู ้
แก่วิชา ไม่ไดเ้ล่าเรียนและไม่มีประสบการณ์เก่ียวกบัขอ้ถกเถียงในหมู่นกับวช พระองค์ก็หลัง่ความรู้
อเนกอนันต์ท่ีดลใจจากสวรรค์ มาให้แก่มนุษย์ ถึงกระนั้น จงดูซิว่าคนในยุคน้ีปฏิเสธอ านาจของ 
พระองคแ์ละต่อตา้นพระองคอ์ยา่งไร! ชีวติส่วนใหญ่ของพระองค ์ถูกทรมานอยา่งเจ็บปวดในอุง้มือของ
ศตัรู บดัน้ีความทรมานของพระองค์มาถึงขีดสุดในคุกหฤโหดน้ีท่ีผูถู้กกดข่ีส่งพระองค์มาอย่างไม่
ยุติธรรม พระผูเ้ป็นเจา้ทรงโปรด ขอให้เจา้เห็นส่ิงท่ีไดเ้กิดข้ึนและก าลงัเกิดข้ึนอยู่ขณะน้ีด้วยสายตาท่ี
แหลมคมและหวัใจท่ีผอ่งใส และ เม่ือตรึกตรองส่ิงเหล่าน้ีดว้ยหวัใจ เจา้จะไดย้อมรับส่ิงท่ีมนุษยเ์กือบทุก
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คนในยคุน้ีมองไม่เห็น พระผูเ้ป็นเจา้ทรงโปรด ขอพระองคช่์วย ใหเ้จา้ไดสู้ดสุคนธรสในยุคของพระองค ์
ไดรั้บกรุณาธิคุณของพระองค์ ท่ีหลัง่ไหลมาอย่างไม่มีขีดจ ากดั ไดด่ื้มจากมหาสมุทรท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุด ท่ี
สาดซดัในยคุน้ีในนามของราชนัจิรันดร และมัน่คงไม่หว ัน่ไหว ประดุจภูผาในศาสนาของพระองค ์

ขอความรุ่งโรจน์จงมีแด่พระองค์ ผูท้รงท าให้ธรรมธาดาทั้งหลาย สารภาพความหมดหนทาง
ของตนต่อการเปิดเผยอ านาจอเนกอนนัต ์ของพระองค ์และพระศาสดาทุกพระองคย์อมรับศูนยภาพของ
ตนต่อความรุ่งโรจน์อนนัตข์องพระองค ์ขา้พเจา้ขอวิงวอนต่อ พระนามของพระองค์ท่ีไขประตูสวรรค์
และยงัความปลาบปล้ืมแก่เทพเทวญัเบ้ืองบน ขอทรงช่วยให้ขา้พเจา้รับใช้พระองค์ในยุคน้ีและ ปฏิบติั
ตามบญัญติัในคมัภีร์ของพระองค์ ขา้แต่พระผูเ้ป็นนายของขา้พเจ้า พระองค์ทราบในตวัข้าพเจา้ แต่
ขา้พเจา้ไม่ทราบในตวัพระองค ์พระองคคื์อพระผูท้รงรอบรู้ พระผูท้รงรับทราบทุกส่ิง 

GWB XXIII, 56-59 

8. ดูกร บรรดาผูท่ี้เช่ือในเอกภาพของพระผูเ้ป็นเจา้ จงระวงั เพื่อวา่เจา้จะไม่ถูกชกัจูงให้จ  าแนกพระศาสดาผู ้
แสดงธรรมของพระองค ์หรือจ าแนกสัญลกัษณ์ท่ีประกาศและมาพร้อมกบัการเปิดเผยพระธรรมของแต่
ละพระองค ์น้ีคือความหมายท่ีแทจ้ริงของเอกภาพ สวรรค ์หากเจา้เป็นพวกท่ีเขา้ใจและเช่ือสัจจะน้ี ยิ่งไป
กวา่นั้นเจา้ จงวางใจไดว้่า ผลงานและการกระท าของพระศาสดาแต่ละพระองค ์ไม่เพียงเท่านั้น อะไรก็
ตามท่ีเก่ียวขอ้งกบัพระศาสดาเหล่าน้ี และท่ีพระศาสดาจะแสดงให้ปรากฏในอนาคต ลว้นบญัญติัไวโ้ดย
พระผูเ้ป็นเจา้ และคือการสะทอ้นของพระประสงคแ์ละเจตนาของพระองค ์ใครก็ตามท่ีจ าแนกอตัภาพ 
วจนะ พระธรรม การกระท าและกิริยา ของพระศาสดาให้ต่างกนัแมเ้พียงนอ้ยเดียว ท่ีจริงแลว้ผูน้ั้นมิได้
เช่ือ พระผูเ้ป็นเจ้าปฏิเสธเคร่ืองหมายของพระองค์ และทรยศต่อศาสนาของธรรมทูตทั้งหลายของ
พระองค ์

GWB XXIV, 59-60 

9. ขอความสรรเสริญจงมีแด่เอกภาพของพระผูเ้ป็นเจา้ และเกียรติทั้งปวงจงมีแต่พระองค ์พระผูเ้ป็นนาย
สูงสุด พระผูไ้ม่มีเปรียบปาน พระผูป้กครองจกัรวาลท่ีรุ่งโรจน์ ผูส้ร้างทุกสรรพส่ิงข้ึนมาจากศูนยภาพ
โดยสมบูรณ์ ผูบ้นัดาลใหธ้าตุต่าง ๆ ท่ีละเอียดอ่อนและล้ีลบัท่ีสุดเกิดข้ึนมา ผูท้รงรับประชาชนเขา้มาใน
อาณาจกัรแห่งความรุ่งโรจน์อมรของพระองค์ เพื่อมิให้พวกเขาตกต ่าเพราะความห่างไกลและอยู่ใน
อนัตรายของการดบัสูญ ไม่มีส่ิงใดท่ีไม่ไดรั้บ กรุณาธิคุณและความปรานีของพระองคแ์ลว้จะบรรลุส่ิงน้ี
ไดห้าไม่ แลว้จะเป็นไปไดอ้ยา่งไรท่ีศูนยภาพโดยสมบูรณ์ซ่ึงไม่ด ารงอยู ่จะมีความสามารถเปล่ียนตวัเอง
เป็นสรรพส่ิงท่ีด ารงอยู?่ 

เม่ือทรงสร้างโลกและทุกสรรพส่ิงท่ีอาศยัและเคล่ือนไหวอยูใ่นโลก ดว้ยปฏิบติัการโดยตรงของ
พระประสงค์ท่ีเกรียงไกรท่ีสุด พระองค์ทรงประสาทมนุษยด์ว้ยความสามารถพิเศษท่ีจะรู้จกัและ รัก
พระองค์ เป็นความสามารถท่ีตอ้งถือว่าเป็นแรงขบัและปฐมเจตนา ท่ีอยู่เบ้ืองหลงัของการสร้างสรรค์
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ทั้งหมด...พระองค์ทรงสาดแสง ให้แต่ละส่ิงดว้ยพระนามหน่ึงของพระองค์ และบนัดาลให้ส่ิงนั้นเป็น
ผูรั้บความรุ่งโรจน์ของคุณลักษณะหน่ึงของพระองค์ อย่างไรก็ตาม ความชัชวาลของพระนามและ
คุณลกัษณะทั้งหมดของพระองค์รวม แสงมาท่ีมนุษย ์และท าให้มนุษยเ์ป็นกระจกสะทอ้นฉายาของ
พระองค์ในบรรดาสรรพส่ิงทั้งปวงมีมนุษยเ์พียงผูเ้ดียวท่ีได้รับกรุณาธิคุณอนัยิ่งใหญ่และพระพรอนั
ย ัง่ยนืเป็นพิเศษ 

GWB XXVII, 64-65 

10. จงใช้ธรรมจกัษุของเจา้พินิศดูลูกโซ่ของการเปิดเผยพระธรรม-สวรรค์ท่ีต่อเน่ืองกนั ซ่ึงได้เช่ือมการ
เปิดเผยพระธรรมของอดมักบัของพระบอ๊บ เราขอเป็นพยานต่อพระผูเ้ป็นเจา้วา่ พระศาสดาเหล่าน้ีแต่ละ
พระองคถู์กส่งมาโดยปฏิบติัการของพระประสงคแ์ละ เจตนาของพระผูเ้ป็นเจา้ แต่ละพระองคเ์ป็นผูน้ า
สารเฉพาะอนัหน่ึง ได้รับมอบให้เปิดเผยคมัภีร์หน่ึง และไขความลึกลับของธรรมจารึก หน่ึงท่ีทรง
อ านาจระดบัของการเปิดเผยพระธรรมของแต่ละพระองค ์ถูกก าหนดไวแ้น่นอนล่วงหนา้ แทจ้ริงแลว้น้ี
คือสัญลกัษณ์ของกรุณาธิคุณของเราต่อพระศาสดาทั้งหลาย หากเจา้เป็นพวกท่ีเขา้ใจสัจธรรมน้ี... 

GWB XXXI, 74-75 

11. เร่ืองท่ีเจา้ไดย้ินเก่ียวกบัพระอบัราฮมัผูเ้ป็นพระสหายของพระ-ผูท้รงปรานี คือความจริงท่ีไร้ขอ้กงัขา สุ
รเสียงของพระผูเ้ป็นเจา้ บญัชาพระองค์ให้สละอิสมาเอลเป็นเคร่ืองบูชายญั เพื่อว่าความมัน่คงของ
พระองค์ในศาสนาและการตัดความผูกพนัจากทุกส่ิง นอกจากพระผูเ้ป็นเจ้า จะได้สาธิตต่อมนุษย ์
นอกจากน้ี จุดประสงค์ ของพระผูเ้ป็นเจ้าคือการสละอิสมาเอลเป็นค่าไถ่ส าหรับบาปและ ความอ
ยติุธรรมขางประชาชนทั้งปวงบนโลก เกียรติเดียวกนัน้ี พระเยซูบุตรของแมร่ีไดว้งิวอนขอจากพระผูเ้ป็น
เจา้ท่ีแทจ้ริงองคเ์ดียว พระนามและความรุ่งโรจน์ของพระองคจ์งเจริญ และดว้ย เหตุผลเช่นเดียวกนั พระ
โมฮมัหมดัผูเ้ป็นธรรมเทศของพระผูเ้ป็นเจา้ไดส้ละฮุสเซนเป็นเคร่ืองบูชายญั 

ไม่มีมนุษยค์นใดอา้งไดว้่าตนเขา้ใจกรุณาธิคุณอเนกอนนัต์ อนัเร้นลบัของพระผูเ้ป็นเจา้ ไม่มี
ใครสามารถหยัง่รู้ความปรานีของ พระองคท่ี์หอ้มลอ้มทุกสรรพส่ิง ดงักล่าวคือความวปิริตและบาป ของ
มนุษย ์พระศาสดาของพระผู ้เป็นเจา้และศาสนิกชนท่ีถูกเลือกสรรตอ้งได้รับความทุกข์ทรมานแสน
สาหสั ซ่ึงมวลมนุษยชาติควรถูกทรมานให้มลายส้ินไป อย่างไรก็ดามการบริบาลท่ีซ่อนเร้นอยูใ่นความ
รักของพระผูเ้ป็นเจา้ ไดคุ้ม้ครองมนุษยชาติดว้ยอิทธิพลท่ีมองเห็นและมองไม่เห็น และจะคุม้ครองต่อไป
เพื่อมิใหม้นุษยชาติ ตอ้งรับกรรมชัว่ท่ีตนเป็นผูก่้อ จงตรึกตรองส่ิงน้ีดว้ยหวัใจ เพื่อวา่สัจธรรมจะเปิดเผย
ต่อเจา้ และเจา้จะไดม้ัน่คงในวถีิธรรมของพระองค ์

GWB XXXII, 75-76 

12. พระศาสดาทั้งหลายของผูเ้ป็นเจา้ควรได้รับการพิจารณาว่าเป็น นายแพทยผ์ูมี้ภาระในการท านุบ ารุง
ความผาสุกของโลกและประชาชน และรักษาความเจ็บป่วยของมนุษยชาติท่ีแตกแยกกนัโดยอาศยัพลงั
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แห่งเอกภาพ ไม่มีใครมีสิทธ์ิตั้งขอ้สงสัยในวจนะหรือดแคลนความ ประพฤติของพระศาสดา เพราะพระ
ศาสดาเท่านั้นทีรางได้ว่าตน เขา้ใจผูป่้วยและวินิจฉัยความเจ็บป่วยไดถู้กตอ้ง ไม่ว่ามนุษยจ์ะมีปัญญา
เฉียบแหลมเพียงใดก็ไม่สามารถบรรลุถึงระดบัปัญญาและ ความเขา้ใจของนายแพทยส์วรรค ์ดงันั้นไม่
เป็นท่ีน่าฉงนใจเลยวา่ การรักษาของนายแพทยใ์นยุคน้ีไม่ควรเหมือนกบัการรักษาเม่ือยุคก่อน การรักษา
จะเหมือนกนัไดอ้ยา่งไรในเม่ือโรคภยัท่ีทรมาน ผูป่้วยจ าเป็นตอ้งมีการรักษาพิเศษเฉพาะในแต่ละระยะ
ของโรค ในท านองเดียวกนัทุกคร้ังท่ีพระศาสดาส่องโลกดว้ยรัศมีอ าไพของดวงตะวนัแห่งเมธาสวรรค ์
พระองค์ทรงเรียกประชาชนให้มารับ แสงธรรมของพระผูเ้ป็นเจา้เสมอ ดว้ยวิธีท่ีเหมาะท่ีสุดกบัความ 
ตอ้งการของยุคท่ีพระองค์มาปรากฏ ดงันั้นพระศาสดาจึงสามารถขบัไล่อนัธการของอวิชชา และสาด
รัศมีแห่งความรู้ของพระองคม์ายงัโลก ธาตุแทข้องพระศาสดาน้ีเองท่ีดวงตาของมนุษยทุ์กคน ท่ีมีปัญญา
ตอ้งพิศดู เพราะพระศาสดาทั้งหลายมีจุดประสงค์เดียว กนัคือน าทางผูท่ี้หลงผิดและปลดเปล้ืองความ
ทุกข์ น้ีมีใช่วนัเวลาแห่งความเจริญรุ่งเรืองและชัยชนะ โรคภยันานัปการก าลงัเบียดเบียนมนุษยชาติ 
ดงันั้นจงพยายามรักษาชีวติของมนุษยชาติดว้ยยาท่ีพระหตัถอ์นัทรงอ านาจของนายแพทยผ์ูไ้ม่มีผิดพลาด
จดัมาให ้

GWB XXXIV, 80-81 

13. เจา้จงรู้ไวเ้ถิดวา่ เม่ือบุตรแห่งมนุษยส์ละชีวิตของพระองค ์ให้พระผูเ้ป็นเจา้ สรรพส่ิงทั้งปวงร ่ าไห้อยา่ง
ขมข่ืน อยา่งไรก็ตาม การสละพระองค์เองบนัดาลให้ความสามารถใหม่ซึบซาบเขา้ไปใน ทุกสรรพส่ิง 
ซ่ึงมีหลกัฐานใหป้ระชาชนทั้งปวงบนโลกเป็นพยาน และบดัน้ีเป็นท่ีประจกัษแ์จง้ต่อเจา้ วาทะอนัคมคาย
ท่ีมาจาก นกัปราชญ์ วิชาอนัลึกซั้ งท่ีปัญญาคิดข้ึนมา ศิลปะท่ียอดฝีมีอประดิษฐ์ ข้ึน อิทธิพลท่ีเกิดจาก
ผูป้กครองท่ีทรงอ านาจท่ีสุด ลว้นเป็นเพียง หลกัฐานของอานุภาพขบัเคล่ือนท่ีปลดปล่อยมาจากพระ
วญิญาณ อนัเรืองรองของพระองคท่ี์ซึบซาบ อยูใ่นทุกสรรพส่ิง 

เราขอเป็นพยานวา่ เม่ือพระองคเ์สด็จมายงัโลก พระองคส์าด รัศมีอนัรุ่งโรจน์มายงัทุกสรรพส่ิง 
ยงัผลให้ผูป่้วยโรคเร้ือนหายจากโรคแห่งความวิปริตและอวิชชา ผูท่ี้โสมมและถือทิฐิไดรั้บการรักษา 
อานุภาพของพระองคซ่ึ์งก่อก าเนิดจากพระผูเ้ป็นเจา้ผูท้รงมหิทธานุภาพ ท าให้คนตาบอดมองเห็น และ
ช าระวญิญาณของคนบาปใหบ้ริสุทธ์ิ 

โรคเร้ือนอาจตีความวา่เป็นม่านท่ีปิดกั้นมนุษยมิ์ให้ยอมรับ พระผูเ้ป็นนาย พระผูเ้ป็นเจา้ของเขา 
ใครก็ตามท่ียอมให้ม่านน้ีมาปิดกั้น ท่ีจริงแล้วก็คือผู ้ป่วยโรคเร้ือน และจะไม่ได้รับการจดจ า ใน
อาณาจกัรของพระผูเ้ป็นเจา้ พระผูท้รงอ านาจ พระผูเ้ป็นท่ีสรรเสริญ เราขอเป็นพยานว่า อานุภาพของ
พระวจนะของพระผูเ้ป็นเจ้าสามารถช าระผูป่้วยโรคเร้ือน รักษาคนเจ็บไข้ และปัดเป่าทุพพลภาพ 
พระองคคื์อผูท่ี้ช าระโลกให้บริสุทธ์ิ พระพรจงมีแด่ ผูท่ี้หนัไปหาพระองคด์ว้ยใบหนา้ท่ีผอ่งใส 

GWB XXXVI, 85-86 
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14. จงรู้ไวแ้น่นอนวา่ ในทุกยคุศาสนา การเปิดเผยพระธรรมสวรรค ์สาดแสงให้มนุษยเ์ท่าท่ีจิตใจของมนุษย์
จะรับได้ จงพิจารณาดูดวงอาทิตย์ รังสีของดวงอาทิตย์อ่อนเพียงไรเม่ือเร่ิมผุดข้ึนมาจากขอบฟ้า 
แสงอาทิตย์ทวีความร้อนและเจิดจ้าข้ึนทีละน้อยขณะข้ึนสู่มธัยนัห์ เป็นการช่วยให้ทุกสรรพส่ิงได้
ปรับตวัเขา้กบัความเขม้ของแสงท่ีเพิ่มข้ึน จากนั้นคลอ้ยลงอยา่งสม ่าเสมอจนลบัฟ้าไป หากดวงอาทิตย ์
แผดความร้อนแรงออกมาทั้งหมดในทนัใด ทุกสรรพส่ิงยอ่มไดรั้บ อนัตราย...ในท านองเดียวกนั หากใน
ระยะแรกของการแสดงธรรม ธรรมาทิตยเ์ปิดเผยอานุภาพธรรมออกมาทั้งหมดตามท่ีพระผูท้รง มหิทธา
นุภาพประสาทไวใ้ห้ปัญญาของมนุษยย์่อมถูกเผาผลาญ และร่อยหรอไป เพราะหัวใจของมนุษยไ์ม่
สามารถทานอิทธิพลของการแสดงธรรมหรือสะทอ้นรัศมีของแสงธรรมนั้นได ้และจะวอดวายไปดว้ย
ความตระหนกอยา่งหมดหนทาง 

GWB XXXVIII, 87-88 

15. ดูกร ประชาชนของพระผูเ้ป็นเจา้ จงนอ้มใจรับค าแนะน าของพระผูเ้ป็นมิตรแทท่ี้ไม่มีเปรียบปานของเจา้ 
พระวจนะของพระผูเ้ป็นเจา้อาจเปรียบไดก้บัตน้อ่อนท่ีฝังรากอยูใ่นหวัใจของมนุษย ์เป็น หนา้ท่ีของเจา้
ท่ีจะท านุบ ารุงตน้อ่อนน้ีให้เติบโตโดยอาศยัน ้ าแห่ง ปัญญาและวาจาท่ีพิสุทธ์ิ เพื่อว่ารากจะไดย้ึดแน่น 
และมีก่ิงแตก ออกมาสูงเทียมฟ้าหรือสูงข้ึนไปกวา่นั้น 

ดูกร ผูท่ี้อาศยัอยูบ่นโลก ลกัษณะพิเศษของการเปิดเผย พระธรรมสวรรคค์ร้ังยิ่งใหญ่ท่ีสุดน้ีคือ 
เราได้ลบส่ิงท่ีเป็นเหตุของการทะเลาะวิวาท ความประสงค์ร้าย และความเสียหายในหมู่มนุษย ์ให้
ออกไปจากคมัภีร์ศกัด์ิสิทธ์ิของพระผูเ้ป็นเจา้ และวางเง่ือนไข ท่ีจ าเป็นส าหรับความปรองดอง ความ
เขา้ใจ และความสามคัคีท่ี สมบูรณ์และย ัง่ยนื ขอความสุขสวสัดีจงมีแด่ผูท่ี้ซ่ือสัตยต่์อบญัญติัของเรา 

คร้ังแลว้คร้ังเล่า เราตกัเตือนบรรดาผูเ้ป็นท่ีรักยิ่งของเราให้ หลีกเล่ียงและหนีส่ิงท่ีมีกล่ีนของ
ความอุบาทว ์โลกอยูใ่นความโกลาหลอยา่งใหญ่หลวง และจิตใจของประชาชนอยูใ่นความสับสนส้ินดี 
เราวิงวอนพระผูท้รงมหิทธานุภาพ ขอความรุ่งโรจน์แห่งความยุติธรรมของพระองค์ส่องแสงให้
ประชาชน และช่วยให้พวกเขา คน้พบส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับตนเองในทุกเวลาและทุกสภาพการณ์ 
แทจ้ริงแลว้พระองคคื์อพระผูท้รงครอบครองทุกสรรพส่ิง พระผูท้รงความสูงส่ง 

GWB XLIII, 97-98 

16. เรามิไดเ้ศร้าโศกต่อการถูกจองจ าหรือถูกเนรเทศ หรือเพราะความทุกขท์รมานท่ีเราไดรั้บจากน ้ ามือของ
ศตัรู ชีวิตของเราเป็นพยาน! ส่ิงเหล่าน้ีคือความรุ่งโรจน์ของเราท่ีพระผูเ้ป็นเจา้ใช้ประดบัพระองค์เอง 
ขอใหเ้จา้รู้ไวเ้ถิด 

ความอบัอายท่ีเราไดรั้บท าให้ความรุ่งโรจน์ของสรรพส่ิงทั้ง ปวงปรากฏออกมา ความทารุณท่ี
เราผจญท าใหด้วงตะวนัแห่งความยติุธรรมรุ่งข้ึนมาและสาดรัศมีมายงัมนุษย ์
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เราเศร้าโศกก็เพราะวา่ ผูท่ี้หมกมุ่นอยูโ่นกิเลสอนัโสมมโตอ้า้ง วา่มีความสัมพนัธ์กบัศาสนาของ
พระผูเ้ป็นเจา้ พระผูท้รงการุณย ์พระผูเ้ป็นท่ีสรรเสริญ 

เป็นหน้าท่ีของประชาชนแห่งบาฮาท่ีจะตายจากโลกและทุก สรรพส่ิงในโลก ตดัความผูกพนั
จากวตัถุทั้งปวงอย่างท่ีบรรดาผูท่ี้อาศยัอยู่ในสวรรค์จะไดสู้ดสุคนธรสแห่งความบริสุทธ์ิจากภูษาของ 
พวกเขา และประชาชาติทั้งปวงบนพิภพจะไดเ้ห็นความชชัวาลของ พระผูท้รงปรานีบนใบหนา้ของพวก
เขา และเคร่ืองหมายและสัญลกัษณ์ของพระผูเ้ป็นเจา้ พระผูท้รงมหิทธานุภาพ พระผูท้รงอริยภาพ จะได้
แพร่กระจายไปกวา้งไกลโดยพวกเขา ผูท่ี้ท  าให้ช่ือของศาสนามวัหมองเพราะหมกมุ่นอยู่ในโลกียวิสัย 
คือผูท่ี้หลงผดิถนดั! 

GWB XLVI, 100-101 

17. ดูกร ชาวยวิ! หากเจา้มีเจตนาจะตรึงกางเขนพระเยซูผูเ้ป็นพระจิตของพระผูเ้ป็นเจา้อีกคร้ัง ก็จงสังหารเรา
เสีย เพราะพระองค์ ได้มาปรากฏอีกคร้ังในตวัเรา จงปฏิบติัต่อเราตามท่ีเจ้าปรารถนา เพราะเราได้
ปฏิญาณวา่จะสละชีวติในหนทางของพระผูเ้ป็นเจา้ เราจะไม่กลวัผูใ้ดแมว้า่อ านาจของโลกและสวรรคจ์ะ
ร่วมกนัต่อดา้นเรา สาวกของพระเยซู! หากเจา้ปรารถนาจะสังหารพระโมฮมัหมดัผูเ้ป็นอคัรสาวกของ
พระผูเ้ป็นเจา้ จงจบัเราไปสังหาร เพราะเราคือพระโมฮมัหมดั และตวัเราคือตวัของพระองค์ จงกระท า
ต่อเราตามท่ีเจา้ตอ้งการ เพราะความปรารถนาอนัสูงสุดในหัวใจของเราคือการเขา้ เฝ้าพระผูเ้ป็นท่ีรักยิ่ง
ในอาณาจกัรแห่งความรุ่งโรจน์ของ พระองค ์น้ีคือประกาศิตของพระผูเ้ป็นเจา้หากเจา้รู้ สาวกของ พระ
โมฮมัหมดั! หากเจา้ตอ้งการใชห้อกทะลวงอกของพระผูป้ระทาน คมัภีร์บายนัมาให้เจา้ ก็จงท าร้ายและ
ประหตัประหารเรา เพราะเรา คือผูเ้ป็นท่ีรักยิ่งของพระองค ์และพระองคอ์ยูใ่นตวัเรา แมว้่าช่ือ ของเรา
ไม่เหมือนพระองค์ เราเสด็จมาในเงาของก้อนเมฆแห่ง ความรุ่งโรจน์ และได้รับการประสาทด้วย
อธิปไตยท่ีล่วงล ้ าไม่ไดจ้าก พระผูเ้ป็นเจา้ แทจ้ริงแลว้เราคาดหวงัวา่เจา้จะปฏิบติัต่อเราดงัท่ี ปฏิบติัต่อ
พระผูเ้สด็จมาก่อนเรา แทจ้ริงแลว้ทุกส่ิงเป็นพยานต่อ เร่ืองน้ีหากเจา้เป็นพวกท่ีสดบัฟัง ดูกร ประชาชน
แห่งคมัภีร์บายนั! หากเจา้ตั้งใจจะหลัง่เลือดของบรมศาสดาท่ีพระบอ๊บประกาศวา่จะ เสด็จมา พระโมฮมั
หมดัพยากรณ์การมาถึงและพระเยซูคริสตเ์อง ประกาศวา่จะเสด็จมาเปิดเผยพระธรรมสวรรค ์เราพร้อม
แลว้และยนือยูต่่อหนา้เจา้น่ีไง อีกทั้งยงัป้องกนัตวัเองไม่ได ้จงปฏิบติัต่อเรา ตามแต่เจา้ปรารถนา 

GWB XLVII, 101-102 

18. ดูกร ประชาชน! เราขอปฏิญาณต่อพระผูเ้ป็นเจา้ท่ีแทจ้ริงองคเ์ดียว! น้ีคือมหาสมุทรท่ีเป็นตน้ก าเนิดของ
ทะเลทั้งปวง ซ่ึงทะเล เหล่าน้ีจะไหลมาบรรจบกนัในท่ีสุด พระองคใ์ห้ก าเนิดดวงตะวนั ทั้งปวงและดวง
ตะวนัเหล่าน้ีจะกลบัมาสู่พระองค์ พฤกษาแห่งการเปิดเผยธรรมสวรรค์ออกผลโดยอาศยัอ านาจของ
พระองค ์ซ่ึง แต่ละผลถูกส่งลงมาในรูปของพระศาสดาผูน้ าพระธรรมมาให้ประชาชนของพระผูเ้ป็นเจา้
ในแต่ละภพ และพระผูเ้ป็นเจ้าผูท้รง รอบรู้ทุกสรรพส่ิงเท่านั้ นท่ีสามารถนับจ านวนภพเหล่าน้ีได ้
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พระองค ์ท าเช่นน้ีไดโ้ดยใชเ้พียงพยญัชนะเดียวจากพระวจนะท่ีลิขิตโดยปากกาของพระองค ์ซ่ึงปากกา
น้ีขยบัโดยน้ิวของพระองค ์และน้ิวนั้นได ้รับอานุภาพจากธรรมะของพระผูเ้ป็นเจา้ 

GWB LI, 104 

19. ความชอบธรรมของพระผูเ้ป็นเจา้ พระผูเ้ป็นท่ีรักยิ่งของเราเป็นพยาน! เราไม่เคยใฝ่ฝันจะเป็นผูน้ าทาง
โลก จุดประสงค์เดียว ของเราคือการมอบธรรมะให้แก่มนุษยต์ามท่ีบญัชาจากพระผูเ้ป็นเจา้ พระผูท้รง
การุณย ์พระผูไ้ม่มีเปรียบปาน เพื่อว่าธรรมะน้ีจะช่วยให้มนุษยต์ดัความผูกพนัจากทุกส่ิงในโลก และ
บรรลุถึงภาวะท่ีเกินกวา่ผูไ้ร้ศีลธรรมและคนวปิริตจะคาดคิดได ้

GWB LIV, 108 

20. ผูส้ังเกตการณ์ท่ีเท่ียงธรรมทุกคนจะยอมรับไดเ้ลยวา่ ตั้งแต่รุ่งอรุณของการเปิดเผยพระธรรมสวรรค ์พระ
ผูถู้กประทุษร้ายน้ี ได้เชิญมวลมนุษยชาติให้หันหน้ามาหาอรุโณทยัแห่งความรุ่งโรจน์ และทรงห้าม
ความทุจริต ความเกลียดชงั การกดข่ี ส่ิงเลวทราม และถึงกระนั้นจงดูซิว่า มือของผูก้ดข่ีไดท้  าอะไรลง
ไป! ไม่มีปากกาดา้มไหนกลา้พรรณนาการกดข่ีของพวกเขา แมว้่าจุดประสงค์ของพระผูเ้ป็นสัจธรรม
นิรันดรคือการประสาทชีวิตอนันต์ให้มวลมนุษย ์รับประกนัความปลอดภยัและสันติภาพ แต่จงเป็น
พยานเถิดวา่ มนุษยไ์ดลุ้กข้ึนหลัง่เลือดของบรรดาผูเ้ป็นท่ีรักของพระองค ์และประกาศค าตดัสินประหาร
ชีวติพระองคอ์ยา่งไร 

ผูท่ี้ยุยงการกดข่ีน้ีคือบรรดาผูท่ี้โง่เขลาแต่กลบัข้ึนช่ือวา่ฉลาด รอบรู้ท่ีสุด ดงักล่าวน้ีคือความตา
บอดของมนุษยผ์ูท้ารุณท่ีจบัพระองค์ขงัในคุกท่ีแน่นหนาแสนทรมานน้ี ซ่ึงโลกน้ีถูกสร้างข้ึนมาก็เพื่อ
บรรดาคนรับใช ้ณ ธรณีประตูของพระองค ์แมจ้ะมีผูโ้ง่เขลาเหล่าน้ีและพวกท่ีปฏิเสธสัจธรรมของ "การ
ประกาศคร้ังยิ่งใหญ่" น้ี พระผูท้รงมหิทธานุภาพก็ไดเ้ปล่ียนคุกน้ีให้เป็นสวรรค์อนัประเสริฐ สุด เป็น
พิมานของทิพยสถานทั้งหลาย 

GWB LIX, 115-116 

21. โลกก าลงัเจบ็ปวด และความวิตกบนพิภพหนกัข้ึนทุกวนั โลกหลงอยูใ่นทิฐิและไร้ศรัทธา ดงักล่าวน้ีคือ
ชะตาของโลกซ่ึงไม่สมควรท่ีจะเปิดเผยตอนน้ี ความวิปริตในโลกจะคงอยูไ่ปอีกนาน และเม่ือถึงชัว่โมง
ท่ีก าหนด จะปรากฏอยา่งทนัใดในส่ิงท่ีจะท าให้แขนขาของมนุษยชาติสั่นสะทา้น เม่ือนั้นและเพียงเม่ือ
นั้น ธงของพระผูเ้ป็นเจา้จึงจะพล้ิวสะบดั และนกไนติงเกลสวรรคจ์ะขบัขานเสียงเพลง 

GWB LXI, 118-119 

22. หากเจา้ตอ้งการไขว่ควา้ความไร้แก่นสารของชีวิตน้ี เจา้ควร ไขว่ควา้ขณะท่ีเจา้ยงัอยูใ่นครรภ์มารดา 
เพราะในเวลานั้นเจา้ก าลงั ใกลเ้ขา้มาสู่ชีวิตน้ี หากเจา้เพียงแต่เขา้ใจ ตั้งแต่เจา้เกิดและบรรลุวุฒิภาวะ เจา้
ก าลงัถอยห่างออกไปจากโลกน้ีตลอดเวลา และใกลจ้ะเป็นธุลีเขา้ไปทุกที ดงันั้นท าไมจึงกอบโกยทรัพย์
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สมบติับนโลก ดว้ยความโลภ ในเม่ือวนัเวลาของเจา้มีจ  ากดัและโอกาสของเจา้ใกล ้จะสูญเสียไป ดูกร ผู ้
ท่ีลืมสติ เจา้จะไม่ต่ืนจากความหลบัใหลอีกหรือ? 

จงเง่ียหูฟังค าปรึกษาท่ีคนรับใช้ผูน้ี้ให้แก่เจา้เพราะเห็นแก่ พระผูเ้ป็นเจา้ แทจ้ริงแลว้พระองค์
มิไดข้อส่ิงตอบแทนจากเจา้ แต่ ทรงน้อมรับบญัญติัจากพระผูเ้ป็นเจา้ และยอมตามพระประสงค์ ของ
พระผูเ้ป็นเจา้โดยส้ินเชิง 

ดูกร ประชาชน วนัเวลาของเจา้ล่วงเลยมานานแลว้ และ อวสานของเจา้ก าลงัใกลเ้ขา้มาอย่าง
รวดเร็ว ดงันั้นจงละทิ้งส่ิงท่ีเจา้คิดข้ึนมาและท าให้เจา้ยึดติด แลว้หนัมายึดมัน่ในค าสอนของ พระผูเ้ป็น
เจา้ เพื่อวา่เจา้จะไดบ้รรลุส่ิงท่ีพระองคต์ั้งพระประสงคไ์ว ้ส าหรับเจา้ และจะไดเ้ป็นพวกท่ีด าเนินตามวิถี
ท่ีถูกตอ้ง จงอยา่ ยนิดีในโลกียวสิัยหรือเคร่ืองประดบัท่ีไร้แก่นสาร และอยา่ตั้งความหวงัไวก้บัส่ิงเหล่าน้ี 
ขอใหส้รณะของเจา้คือการระลึกถึงพระผูเ้ป็น-เจา้ พระผูท้รงประเสริฐสุด พระผูท้รงความยิ่งใหญ่ ในไม่
ชา้พระองค์ จะบนัดาลให้ทุกส่ิงท่ีเจา้ครอบครองกลายเป็นส่ิงไร้ค่า ขอให้เจา้เกรงกลวัพระองค์ อยา่ลืม
พระปฏิญญาท่ีพระองคท์  าไวก้บัเจา้ และอยา่เป็นพวกท่ีถูกม่านปิดกั้นจนไม่เห็นพระองค ์

จงระวงัอยา่ไดห้ยิ่งทะนงต่อพระผูเ้ป็นเจา้ แลว้ปฏิเสธบรรดาผูเ้ป็นท่ีรักของพระองคอ์ย่างดูถูก 
จงอ่อนนอ้มยอมตามผูท่ี้ศรัทธา และเช่ือในพระผูเ้ป็นเจา้และสัญลกัษณ์ของพระองค ์ซ่ึงหวัใจของ พวก
เขาเป็นพยานต่อเอกภาพของพระองค ์ล้ินของพวกเขาประกาศความเป็นหน่ึงของพระองค ์และพวกเขา
จะไม่พูดนอกจากจะไดรั้บ อนุญาตจากพระองค ์ดงัน้ีเราขอแนะน าเจา้ดว้ยความยุติธรรม และขอเตือน
เจา้ดว้ยสัจธรรม เพื่อวา่เจา้จะไดต่ื้นข้ึน 

อย่าให้ผูใ้ดแบกภาระท่ีเจ้าเองก็ไม่อยากแบก และอย่าปรารถนาให้ผูใ้ดในส่ิงท่ีเจ้าเองก็ไม่
ตอ้งการ น้ีคือค าแนะน าท่ีดีท่ีสุดของเรา หากเจา้เพียงแต่ปฏิบติัตาม 

จงนบัถือนกับวชและผูแ้ก่วชิาท่ีประพฤติชอบ ไม่ละเมิดขอบเขตท่ีพระผูเ้ป็นเจา้ก าหนดไว ้และ
มีความคิดอ่านตอ้งตรงกบับญัญติั ท่ีเปิดเผยไวใ้นคมัภีร์ของพระองค ์จงรู้ไวว้า่บุคคลเหล่าน้ีคือตะเกียง ท่ี
น าทางส าหรับบรรดาผูท่ี้อยูใ่นสวรรคแ์ละบนโลก ผูท่ี้ไม่นบัถือ และเมินนกับวชและผูแ้ก่วิชาท่ีอยูร่อบ
ขา้ง คือผูท่ี้ท  าใหค้วามโปรดปรานท่ีพระผูเ้ป็นเจา้มีต่อเขาแปรเปล่ียนไป 

จงรอจนกวา่พระผูเ้ป็นเจา้จะหนัมาโปรดปรานเจา้ ไม่มีส่ิงใดหนีพระองคไ์ด ้พระองครู้์ความลบั
ของทั้งสวรรคแ์ละโลก ความรู้ของพระองคค์รอบคลุมทุกสรรพส่ิง อยา่ปีติในส่ิงท่ีเจา้ไดท้  าไปหรือ จะ
ท าในอนาคต หรือยินดีท่ีไดก่้อความทุกขท์รมานให้แก่เรา เพราะ เจา้ไม่สามารถยกฐานะของตวัเองได้
ดว้ยวิธีดงักล่าว หากเจา้ตรวจ สอบงานของเจา้ดว้ยปัญญาอนัเฉียบแหลม และเจา้ก็ไม่สามารถลดทอน
ฐานะท่ีสูงส่งของเรา ไม่เพียงเท่านั้น พระผูเ้ป็นเจา้จะเพิ่ม รางวลัตอบแทนให้เราท่ีไดท้นทุกข์ทรมาน
ดว้ยความอดทน แทจ้ริงแลว้พระองคจ์ะเพิ่มรางวลัใหก้บัผูท่ี้ยนืหยดัดว้ยความอดทน 
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จงรู้ไวว้่าตั้งแต่โบราณกาล การถูกทดสอบและความทุกข์ทรมาน เป็นเคราะห์ท่ีบงัเกิดกบัผูท่ี้
พระผูเ้ป็นเจา้รักและเลือกสรร และคน รับใช้ท่ีตดัความผูกพนัจากทุกส่ิงนอกจากพระองค์ ผูซ่ึ้งไม่ถูก
สินคา้ หรือการคา้ส่อใจให้ลืมพระผูท้รงมหิทธานุภาพ ไม่พูดจนกว่าพระองค์จะพูด และปฏิบติัตาม
บญัญติัของพระองค ์ดงักล่าวน้ีคือวธีิของ พระผูเ้ป็นเจา้ท่ีเป็นมาในอดีต และจะเป็นไปในอนาคต ขอพร
จงมีแด่ผูท่ี้ยนืหยดัอดทน ผูท่ี้อดทนความยุง่ยากและแร้นแคน้ ผูท่ี้ไม่ เศร้าโศกต่อส่ิงใดก็ตามท่ีบงัเกิดกบั
ตน และผูท่ี้เดินในหนทางแห่ง การยอมจ านน... 

วนันั้นก าลงัใกลเ้ขา้มา คือวนัท่ีพระผูเ้ป็นเจา้จะเชิดชูประชาชน ท่ีจะระลึกถึงวนัเวลาท่ีเรามีชีวิต
อยู ่เล่าเร่ืองความทุกขท์รมานของ เรา เรียกร้องให้มีการเรียกสิทธ์ิของเราคืนมาจากพวกท่ีปฏิบติัต่อเรา
อยา่งอยติุธรรมโดยไม่มีพยานหลกัฐานแมแ้ต่นอ้ย พระผูเ้ป็นเจา้กุมชะตาชีวิตของบรรดาผูท่ี้ประทุษร้าย
เรา และทรงทราบการ กระท าของพวกเขาเป็นอยา่งดี พระองค์จะไม่ปล่อยพวกเขาไวแ้น่ส าหรับบาปท่ี
พวกเขากระท า แทจ้ริงแลว้พระองคคื์อพระผูท้รง พยาบาทท่ีโหดเห้ียมท่ีสุด 

ดงัน้ีเราเล่าเร่ืองราวของพระผูเ้ป็นเจา้ท่ีแทจ้ริงองคเ์ดียวให้เจา้ฟัง และมอบส่ิงท่ีพระองคก์ าหนด
ไวล่้วงหน้าให้แก่เจา้ เพื่อว่าเจา้ จะไดข้ออภยัจากพระองค์ กลบัไปหาพระองค์ ส านึกผิด ตระหนกัใน
กรรมชัว่ของเจา้ ต่ืนจากความหลบัใหลและไม่เอาใจใส่ แกต้วัส าหรับส่ิงท่ีเสียไป และเป็นพวกท่ีกระท า
ความดี ผูท่ี้ตอ้งการยอมรับ สัจธรรมในวจนะของเราก็จงยอมรับเถิด ส่วนผูท่ี้ไม่ตอ้งการก็ยอ่มเมินหนีไป
ได ้หน้าท่ีประการเดียวของเราคือ เตือนให้เจา้ส านึก ถึงความบกพร่องในหน้าท่ีท่ีพึงมีต่อศาสนาของ
พระผูเ้ป็นเจา้ เพื่อวา่เจา้จะไดเ้ป็นพวกท่ีเอาใจใส่ค าเตือนของเรา ดงันั้นจงสดบัฟังวาทะของเรา กลบัไป
หาพระผูเ้ป็นเจา้ แลว้จงส านึกผิด เพื่อว่า พระองค์จะปรานีเจา้ดว้ยความกรุณาลา้งบาปของเจา้ และให้
อภยักรรมชัว่ของเจา้ ความปรานีของพระองคย์ิ่งใหญ่กวา่ความพิโรธ และความกรุณาของพระองคห์้อม
ลอ้มทุกคนท่ีก าเนิดมาดว้ยชีวติ ทั้งในอดีตและปัจจุบนั 

GWB LXVI, 127-130 

23. สมดุลของโลกถูกรบกวนโดยอานุภาพสั่นสะเทือนของระบบแห่ง โลกใหม่ท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดน้ี  แบบแผน
ชีวิตของมนุษยชาติถูกปฏิวติั โดยปฏิบติัการของระบบท่ีพิเศษและอศัจรรยน้ี์ อย่างท่ีไม่เคยปรากฏต่อ
สายตาของมนุษยม์าก่อน 

จงด าด่ิงลงสู่มหาสมุทรแห่งวจนะของเรา เพื่อเจา้จะไดค้ล่ีคลายความลบัท่ีอยูใ่นพระวจนะ และ
คน้พบไข่มุกแห่งอจัฉริยภาพท่ีซ่อน เร้นอยูใ่นความล ้ าลึกนั้น จงมีสติ เพื่อว่าเจา้จะไดย้อมรับสัจธรรม
ของศาสนาน้ีอย่างไม่ลงัเล ซ่ึงเป็นศาสนาท่ีเปิดเผยศกัยภาพของอ านาจของพระผูเ้ป็นเจา้ และสถาปนา
อธิปไตยของพระองค์ จงรีบไปหาพระองค์ดว้ยใบหน้าท่ีเบิกบาน น้ีคือศาสนาของพระผูเ้ป็นเจา้ท่ีไม่
เปล่ียนแปลง คงอยู่นิรันดรทั้งในอดีตและอนาคต ขอให้ผูท่ี้แสวงหาไดเ้ขา้ถึง ส่วนผูท่ี้ไม่ยอมแสวงหา
เล่า พระผูเ้ป็นเจา้ทรงพร้อมมูลในพระองคเ์องและไม่ตอ้งอาศยัผูใ้ด 
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ศาสนาน้ีคือคนัชัง่ท่ีไม่ผิดพลาดท่ีอยูใ่นมือของพระผูเ้ป็นเจา้ ซ่ึงเอาไวช้ัง่และก าหนดชะตาของ
ทุกคนทีอยูใ่นสวรรคแ์ละบนโลก หากเจา้เป็นพวกท่ีเช่ือถือและยอมรับสัจธรรมน้ี โดยอาศยัศาสนาน้ี ผู ้
ยากไร้กลบัร ่ ารวย ผูแ้ก่วิชากลายเป็นผูรู้้แจง้ และผูแ้สวงหาก็ได ้ข้ึนไปเฝ้าพระผูเ้ป็นเจา้ จงระวงัอยา่ท า
ใหศ้าสนาเป็นเหตุของการพิพาทในหมู่พวกเจา้ จงมัน่คงประดุจภูผาในศาสนาของพระผูเ้ป็นนาย พระผู ้
ทรงอ านาจ พระผูท้รงเป่ียมไปดว้ยความรัก 

GWB LXX, 136-137 

24. ดูกร ประชาชนทั้งหลายของโลก อยา่ไดต้ระหนกใจเม่ือดวงดะวนั แห่งความงามของเราลบัฟ้าไป และ
นภาแห่งเทพมณเฑียรของเรา เลือนหายไปจากสายตาของเจา้ จงลุกข้ึนส่งเสริมศาสนาและเชิดชูพระ
วจนะของเราในหมู่มนุษย ์เราอยู่กบัเจา้ตลอดเวลา และจะเสริมพลงัของเจา้ดว้ยอานุภาพของสัจธรรม 
เราทรงมหิทธานุภาพอย่างแทจ้ริง ใครก็ตามท่ียอมรับเราจะลุกข้ึนรับใช้เราดว้ยความมุ่งมัน่จนอ านาจ
ของโลกและสวรรคไ์ม่สามารถยบัย ั้งเจตนาของเขาได ้

ประชาชนในโลกก าลงัหลบัใหล หากไดต่ื้นข้ึนมา พวกเขา จะรีบไปหาพระผูเ้ป็นเจา้ พระผูท้รง
รอบรู้ พระผูท้รงอจัฉริยภาพ พวกเขาจะทิ้งทุกส่ิงท่ีตนครอบครองแมว้่าจะเป็นทรัพยส์มบติัทั้งหมดใน
โลก เพื่อว่าพระผูเ้ป็นนายจะไดจ้ดจ าและตรัสต่อพวกเขาแมเ้พียงค าเดียว ดงัน้ีคือการช้ีแนะจากพระผู ้
ทรงรอบรู้สรรพส่ิงท่ีเร้นลบั ซ่ึงอยูใ่นธรรมจารึกท่ีไม่เคยประจกัษต่์อสายตาของมนุษย ์และมิไดเ้ปิดเผย
ต่อใคร.ยกเวน้พระองคเ์อง พระผูท้รงอ านาจคุม้ครองภพ ทั้งปวง พวกเขามวัเมาอยูใ่นกิเลสอนัชัว่ร้ายจน
ไม่สามารถยอมรับ พระผูเ้ป็นนายแห่งชีวิดทั้งปวง  ซ่ึงสุรเสียงของพระองคก์อ้งมาจากทุกสารทิศวา่ : 
"ไม่มีพระผูเ้ป็นเจา้อ่ืนใดนอกจากเรา พระผูท้รงอ านาจ พระผูท้รงอจัฉริยภาพ" 

จงอยา่ดีใจในส่ิงท่ีเจา้ครอบครอง คืนน้ีมนัเป็นของเจา้ พรุ่งน้ีคนอ่ืนจะเอาไป น้ีคือการเตือนจาก
พระผูเ้ป็นผูท้รงรอบรู้ พระ ผูท้รงทราบทุกอยา่ง เจา้อา้งไดห้รือวา่ส่ิงท่ีเจา้มีอยูน่ั้นย ัง่ยืนหรือนอนใจได?้ 
ไม่เลย! เราเองผูเ้ป็นพระผูท้รงปรานีเป็นพยาน วนัเวลาของเจ้าผ่านไปเหมือนสายลม ความหรูหรา
รุ่งเรืองของเจา้จะ ถูกพบัเก็บเช่นเดียวกบัผูท่ี้มาก่อนเจา้ ดูกร ประชาชน! จงตรึกตรองดู วนัเวลาและ
ศตวรรษของเจา้ท่ีล่วงเลยไปมีอะไรข้ึนมาบา้ง? ความสุข จงมีแด่วนัท่ีอุทิศต่อการระลึกถึงพระผูเ้ป็นเจา้ 
และพระพรจงมีแด่ชัว่โมงท่ีใช้ไปในการสรรเสริญพระผูเ้ป็นผูท้รงอจัฉริยภาพ ชีวิตของเราเป็นพยาน! 
ไม่ว่าความหรูหราของผูมี้อ  านาจหรือความมัง่คัง่ ของผูร้ ่ ารวย หรือแมแ้ด่อ านาจของผูใ้ร้ศีลธรรม ลว้น
ไม่ย ัง่ยืนและจะมลายส้ินโดยวจนะจากพระองค ์แทจ้ริงแลว้พระองคคื์อพระ ผูท้รงอานุภาพ พระผูท้รง
อ านาจบีบบงัคบั พระผูท้รงมหิทธานุภาพ ทรัพยส์มบติัท่ีมนุษยค์รอบครองมีประโยชน์อนัใดหรือ? ส่วน
ส่ิงท่ีมีประโยชน์พวกเขากลบัไม่ใส่ใจแมแ้ต่นอ้ย ในไม่ชา้พวกเขาจะ ต่ืนข้ึนมาจากความหลบัใหล แลว้
จะพบวา่ตนไม่สามารถเรียกคืน ส่ิงท่ีหลุดมือไปในสมยัท่ีพระผูเ้ป็นนาย พระผูท้รงมหิทธานุภาพ พระผู ้
เป็นท่ีสรรเสริญยงัอยู ่หากเพียงแต่รู้ พวกเขาจะสละส่ิงท่ีตนมีอยูท่ ั้งหมด เพื่อวา่ช่ือของพวกเขาจะไดรั้บ
การกล่าวถึงต่อหนา้บลัลงักข์องพระองค ์แทจ้ริงแลว้พวกเขาถูกนบัวา่เป็นคนตาย 
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GWB LXXI, 137-139 

25. ดูกร ประชาชน อยา่ไดห้ว ัน่ใจเม่ือชีวิตท่ีเรืองรองของเราอ าลา โลกน้ีไป และมหาสมุทรแห่งวจนะของ
เราสงบน่ิง การท่ีเราอยูก่บั เจา้มีขอ้ดีอยา่งหน่ึง และการท่ีเราไม่อยูมี่ขอ้ดีอีกอยา่งหน่ึง ซ่ึงไม่มี ใครหยัง่รู้
ไตน้อกจากพระผูเ้ป็นเจา้ พระผูไ้ม่มีเปรียบปาน พระผูท้รงรอบรู้ เรามองเห็นเจา้จากอาณาจกัรแห่งความ
รุ่งโรจน์ของเรา และจะช่วยผูท่ี้ลุกข้ึนเพื่อชยัชนะของศาสนาของเราดว้ยกองทพั เทวญัเบ้ืองบนและหมู่
เทพธิดาท่ีเราโปรดปราน 

ดูกร ประชาชนทั้งหลายของโลก พระผูเ้ป็นเจา้ผูเ้ป็นสัจธรรม นิรันดรเป็นพยานให้เราวา่ สาย
ธารจากน่านน ้าไหลรินบริสุทธ์ิพุง่ ออกมาจากโขดหินแลว้โดยมธุราของวจนะท่ีเปล่งจากพระผูเ้ป็นนาย
ของเจา้ พระผูท้รงอยูเ่หนืออ านาจบงัคบัใดๆ และถึงกระนั้นเจา้ยงัคงหลบัใหล จงทิ้งส่ิงท่ีเจา้ครอบครอง 
และเหินดว้ยปีกแห่งความ ไม่ยดึมัน่ให้หลุดพน้จากสรรพส่ิงทั้งปวง น้ีคือบญัชาจากพระผูเ้ป็น-นายแห่ง
สรรพภาวะ ซ่ึงการขยบัปากกาของพระองคไ์ดป้ฏิวติั วญิญาณของมนุษยชาติ 

เจา้รู้ไหมว่า พระผูเ้ป็นนายของเจา้ พระผูท้รงความรุ่งโรจน์ ก าลงัเรียกเจา้จากเบ้ืองบนระดบั
ไหน? เจา้คิดหรือวา่ เจา้ไดย้อมรับ ปากกาท่ีพระผูเ้ป็นนายของเจา้ พระผูเ้ป็นนายของนามทั้งปวง ทรงใช้
บญัชาเจา้? ไม่เลย ชีวิตของเราเป็นพยาน! หากเจา้เพียง แต่รู้เจา้จะสละโลกและไปหาพระผูเ้ป็นท่ีรักยิ่ง
ดว้ยหวัใจทั้งหมด วญิญาณของเจา้จะถูกขบัดว้ยพระวจนะของพระองคจ์นท าใหภ้พท่ี ยิ่งใหญ่กวา่จลาจล 
และจะจลาจลยิ่งกว่าเพียงไหนส าหรับภพน้อย ๆ น้ี ดงัน้ีพระพรของเราไดห้ลัง่จากสวรรค์แห่งความ
เมตตารักใคร่ประหน่ึงเป็นสัญลกัษณ์แห่งความกรุณาของเรา เพื่อวา่เจา้จะเป็น ผูท่ี้รู้คุณ... 

จงระวงัอย่าให้กิเลสและความใฝ่ต ่าท าให้พวกเจา้แตกแยกกนั พวกเจา้จงเป็นประดุจน้ิวบนมือ
เดียวกนั อวยัวะของร่างกายเดียวกนั ดงัน้ีคือค าแนะน าจากปากกาท่ีเปิดเผยพระธรรมสวรรค ์หากเจา้เป็น
พวกท่ีเช่ือ 

จงพิจารณาดูความปรานีและของขวญัของพระผูเ้ป็นเจา้ พระ-องคท์รงบญัชาส่ิงท่ีเป็นประโยชน์
แก่เจา้ ถึงแมว้า่พระองคเ์องไม่ ตอ้งพึ่งส่ิงท่ีพระองคส์ร้างข้ึนมา กรรมชัว่ของเจา้มิไดเ้ป็นภยัต่อเรา กรรม
ดีของเจา้ก็หาได้เป็นประโยชน์ต่อเราไม่ เราเรียกร้องเจา้ ก็เพราะเห็นแก่พระผูเ้ป็นเจา้ และมนุษยผ์ูมี้
ปัญญาหยัง่รู้จะเป็นพยานต่อส่ิงน้ี 

GWB LXII, 139-140 

26. จงฉีกม่านท่ีปิดบงัสายตาของเจา้ให้ขาดสะบั้นในนามของเราโดย อาศยัอานุภาพท่ีเกิดจากความเช่ือใน
เอกภาพของพระผูเ้ป็นเจา้ และจงเลิกหลบัหูหลบัตาลอกเลียนอยา่งไร้สาระ จากนั้นจงเขา้ มาในสวรรค์
แห่งอภิรดีของพระผูท้รงปรานี จงช าระวิญญาณของเจา้ให้บริสุทธ์ิปราศจากส่ิงท่ีพระผูเ้ป็นเจา้มิไดส้อน 
และล้ิมมธุราของการพกัผ่อนในบริเวณของการเปิดเผยพระธรรมท่ียิ่งใหญ่ไพศาลน้ี ภายใตร่้มเงาของ
อ านาจสูงสุดท่ีไม่มีผิดพลาดของพระองค์ อย่าให้ความเห็นแก่ตวัมาเป็นม่านปิดบงัเจา้ เพราะเราท าให้
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การสร้างสรรค ์สมบูรณ์ท่ีตวัเจา้แต่ละคน เพื่อวา่ความลาเลิศของงานฝีมือของเรา จะไดเ้ปิดเผยต่อมนุษย์
อยา่งบริบูรณ์ เป็นความจริงท่ีวา่มนุษยทุ์กคน สามารถเห็นคุณค่าความงามของพระผูเ้ป็นเจา้ พระผูเ้ป็นท่ี
สรรเสริญ หากมนุษยไ์ม่ไดรั้บการประสาทดว้ยความสามารถดงักล่าว เขาจะถูกเรียกให้ไปช้ีแจงเหตุผล
ท่ีเขาเมินความงามนั้นไดอ้ยา่งไร? ในยคุท่ีประชาชนทั้งปวงบนพิภพจะมาชุมนุมกนั และขณะท่ียืนอยู ่ณ 
เบ้ืองพระพกัตร์ของพระผูเ้ป็นเจา้ หากเขาถูกถามวา่ : "เหตุไฉนเจา้ จึงไม่เช่ือในความงามของเราและเมิน
ไปจากเรา" และหากผูน้ั้นตอบวา่ : "เน่ืองดว้ยมนุษยทุ์กคนหลงผิด และไม่มีใครเต็มใจจะ หนัหนา้มาหา
สัจธรรม ขา้พเจา้จึงเอาอยา่งและไม่ยอมรับความงาม ของพระผูท้รงอนนัตเ์ช่นกนั" ค าแกต้วัเช่นน้ีจะถูก
ปฏิเสธแน่นอน เพราะความศรัทธาของมนุษยไ์ม่ข้ึนกบัผูใ้ดนอกจากตวัเขาเอง 

GWB LXXV, 143 

27. ต่อค าถามของเจา้เก่ียวกบัจุดก าเนิดของสรรพส่ิง จงรู้ไวเ้ป็นท่ีแน่นอนวา่ การสร้างสรรคข์องพระผูเ้ป็น
เจ้าด ารงอยู่ตั้ งแต่อนันตกาล และจะคงอยู่ต่อไปชั่วนิรันดร ก าเนิดของสรรพส่ิงไม่มีจุดเร่ิมตน้ และ
อวสานของสรรพส่ิงไม่มีจุดจบ พระนามของพระองค์นั่นคือพระผูส้ร้าง แสดงนัยถึงการสร้างสรรค ์
ดงัเช่นอภิไธยของพระองค ์นัน่คือพระผูเ้ป็นนายของมนุษย ์ตอ้งเก่ียวพนัถึงการด ารงอยูข่องคนรับใช ้

เก่ียวกบัวาทะท่ีพระศาสดาทั้งหลายในอดีตกล่าวไวเ้ช่น "พระผูเ้ป็นเจา้ด ารงอยูต่อนเร่ิมตน้ ไม่มี
ใครรู้จกัพระองค์" และ "พระ-ผูเ้ป็นนายอยู่โดยล าพงั ไม่มีใครบูชาพระองค์" ความหมายของวาทะ
เหล่าน้ีและวาทะอ่ืนท่ีคลา้ยกนัเป็นท่ีประจกัษแ์ละชดัเจน และ ไม่ควรเป็นท่ีเขา้ใจผิด สัจธรรมเดียวกนัน้ี
ได้รับการยืนยนัโดยวาทะ ท่ีพระองค์เปิดเผยไวว้่า "พระผูเ้ป็นเจา้อยู่โดยล าพงั ไม่มีใครอ่ืน นอกจาก
พระองค ์พระองค์จะคงอยูเ่หมือนเดิมชัว่นิรันดร" ผูมี้ปัญญาทุกคนจะเห็นไดเ้ลยวา่ บดัน้ีพระผูเ้ป็นนาย
ไดป้รากฏองค ์แลว้ แต่ถึงกระนั้นไม่มีใครยอมรับความรุ่งโรจน์ของพระองคน้ี์หมายความวา่ ท่ีสถิตของ
พระผูเ้ป็นเจา้อยูเ่หนือเกินกวา่ผูใ้ดจะเขา้ถึงหรือเขา้ใจนอกจากพระองค์ ส่ิงใดก็ตามในโลกท่ีไม่จีรังน้ีท่ี
เราสามารถแสดงออกหรือเขา้ใจได้ ไม่สามารถล่วงเกินขอบเขตท่ีธรรมชาติก าหนดไว ้พระผูเ้ป็นเจา้
เท่านั้นท่ีอยูเ่หนือขอ้จ ากดัเหล่าน้ี แทจ้ริงแลว้พระองคด์ ารงอยูต่ ั้งแต่อนนัตกาล ไม่มีผูใ้ดเปรียบปาน หรือ
เสมอกับพระองค์ได้ ไม่มีนามใดเปรียบกับพระนามของพระองค์ ได้ ไม่มีปากกาด้ามใดพรรณนา
พระองค์หรือวจีใดอธิบายความรุ่งโรจน์ของพระองค์ได้ ตราบชั่วนิรันดรพระองค์จะคงภิญโญภาพ 
เหนือทุกคนนอกจากพระองคเ์อง 

จงพิจารณาชัว่โมงท่ีบรมศาสดาของพระผูเ้ป็นเจา้เปิดเผย พระองค์เองต่อมนุษย ์ก่อนท่ีชัว่โมง
นั้นจะมาถึง พระผูท้รงด ารง อยูแ่ต่บรมโบราณ แมย้งัไม่เป็นท่ีทราบส าหรับมนุษยแ์ละยงัไม่ได ้เอ่ยพระ
วจนะของพระผูเ้ป็นเจา้ ทรงเป็นสรรเพชุดาในภพท่ีปราศจากนรชนท่ีรู้จกัพระองค ์ท่ีจริงแลว้พระองค์
คือพระผูส้ร้างท่ีปราศจาก ส่ิงสร้างสรรค ์เพราะในวินาทีก่อนการเปิดเผยพระธรรมสวรรค ์ของพระองค ์
ทุกสรรพส่ิงจ าตอ้งสละวิญญาณของตนให้พระผูเ้ป็นเจ้า ท่ีจริงแล้วน้ีคือยุคท่ีได้รับการจารึกไวว้่า : 
"อาณาจกัรในยคุน้ีเป็น ของใคร?" และไม่พบผูใ้ดพร้อมท่ีจะตอบ! 
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GWB LXVIII, 150-151 

28. ต่อค าถามของเจา้เก่ียวกบัภพต่างๆของพระผูเ้ป็นเจา้ จงรู้ความ จริงไวว้า่ภพของพระผูเ้ป็นเจา้มีจ านวน
นบัไม่ถว้นและไร้ขอบเขต ไม่มีใครสามารถนบัหรือเขา้ใจภพเหล่าน้ีนอกจากพระผูเ้ป็นเจา้ พระผูท้รง
รอบรู้ พระผูท้รงอจัฉริยภาพ จงพิจารณาภาวะท่ีเจา้หลบั ท่ีจริงแลว้ปรากฏการณ์น้ีคือสัญลกัษณ์ท่ีลึกลบั
ท่ีสุดของพระ-ผูเ้ป็นเจา้ในหมู่มนุษย ์หากพวกเขาตรึกตรองส่ิงน้ีในหัวใจ จงดูซิ ว่าส่ิงท่ีเจา้เห็นในฝัน
ต่อมาภายหลงัไดบ้งัเกิดข้ึนจริงอยา่งไร หากภพท่ีเจา้เห็นตวัเองในฝันเป็นภพเดียวกบัโลกท่ีเจา้อาศยัอยู ่
เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในฝันนั้นตอ้งเกิดข้ึนในโลกน้ีในเวลาเดียวกนั หากเป็นเช่นน้ีตวัเจา้เองยอ่มไดเ้ห็น แต่
หาไดเ้ป็นเช่นนั้นไม่ ดงันั้นโลกท่ีเจา้อาศยัอยู่ตอ้งต่างจากภพท่ีเจา้ประสบในฝัน ซ่ึงภพน้ีไม่มีจุดเร่ิมตน้ 
และไม่มีจุดจบ หากเจา้โตแ้ยง้ว่าภาพเดียวกนัน้ีอยู่ในตวัเจา้เองตาม ท่ีประกาศิตไวโ้ดยพระผูเ้ป็นเจา้ผู ้
ทรงความรุ่งโรจน์และมหิทธานุภาพ นัน่คือความจริง และก็เป็นความจริงเช่นกนัท่ีจะยืนยนัวา่ วิญญาณ
ของเจา้หลงัจากหลุดพน้จากสภาวะหลบัและความผูกพนักบัโลก ไดผ้่านเขา้ไปในอาณาจกัรท่ีเร้นลบั
ท่ีสุดของโลกน้ี แทจ้ริงแล้วพระ-ผูเ้ป็นเจา้ทรงสร้างภพอ่ืนดว้ยนอกจากโลกน้ี และสร้างส่ิงมีชีวิตอ่ืน 
ดว้ยนอกจากส่ิงมีชีวติในโลกน้ี ในแต่ละภพเหล่าน้ีพระองคท์รง ก าหนดส่ิงท่ีไม่มีใครคน้หาไตน้อกจาก
พระองคเ์อง พระผูท้รงคน้หา พระผูท้รงอจัฉริยภาพ เจา้จงท าสมาธิตรึกตรองส่ิงท่ีเราเปิดเผยต่อ เจา้ เพื่อ
ว่าเจา้จะได้คน้พบจุดประสงค์ของพระผูเ้ป็นเจา้ พระผูเ้ป็นนายของเจา้ พระผูเ้ป็นนายของภพทั้งปวง 
ความลบัของเมธาสวรรค ์ถนอมไวใ้นวจนะเหล่าน้ี เราละเวน้จากการสาธยายเร่ืองน้ีก็เพราะ ความเศร้า
โคกท่ีรุ่มลอ้มเรา ซ่ึงมาจากการกระท าของบรรดาผูท่ี้วจนะ ของเราสร้างข้ึนมา หากเจา้เป็นพวกท่ีจะสดบั
ฟังสุรเสียงของเรา 

LXXIX, 151-153 

29. เจา้ถามเราว่า นอกจากพระศาสดาของพระผูเ้ป็นเจา้และบรรดาผูท่ี้พระองค์เลือกสรร ความเป็นปัจเจก 
อตัภาพ สติ และความเขา้ใจของมนุษยข์ณะท่ีมีชีวิตอยูใ่นโลกน้ี จะคงอยูต่่อไปหรือไม่หลงั ร่างกายตาย 
เจา้ไดส้ังเกตเห็นแลว้วา่ ภยัท่ีเกิดกบัสมองเพียงเล็ก นอ้ยเช่นการเป็นลมหรืออาการป่วยหนกั ไดบ้ัน่ทอน
ความเข้าใจ และสติของมนุษย์ ดังนั้นจะเป็นไปได้อย่างไรท่ีความตายซ่ึงน าไป สู่การเน่าเป่ือยของ
ร่างกายและการสลายขององค์ประกอบจะไม่สามารถท าลายความเขา้ใจและดบัสติของมนุษย์? เม่ือ
อวยัวะต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นต่อการด ารงอยูแ่ละปฏิบติัการของสติไดเ้ส่ือมสลายไปจนหมดส้ิน ใครเล่าท่ียงัจะ
คิดอีกวา่สติและอตัภาพของมนุษยย์งัคงอยู?่ 

เจา้จงรู้ไวว้า่ วญิญาณของมนุษยเ์ป็นอิสระและอยูเ่หนือทุพพลภาพทั้งปวงของร่างกายและจิตใจ 
การท่ีผูป่้วยแสดงความ อ่อนแอ เป็นเพราะเกิดการปิดกนัระหว่างวิญญาณและร่างกายของ เขา เพราะ
วิญญาณไม่ถูกกระทบกระเทือนจากความเจ็บป่วยของ ร่างกาย จงพิจารณาดูแสงของตะเกียง แมจ้ะมี
วตัถุมาขวางกั้น การล่องแสงของตะเกียง แสงนั้นยงัคงฉายต่อไปไม่อ่อนลง ในท านองเดียวกนั ความ
เจ็บป่วยทุกอย่างท่ีเกิดข้ึนกับร่างกายเป็นส่ิง ปิดกั้นมิให้วิญญาณแสดงอ านาจและอานุภาพออกมา 
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อย่างไรก็ตาม เม่ือแยกจากร่างกาย วิญญาณจะแสดงอิทธิและอานุภาพอย่างท่ีไม่มีพลังใดในโลก
เทียบเท่า วิญญาณท่ีบริสุทธ์ิทุกดวงจะได้รับการ ประสาทด้วยอานุภาพอันยิ่งใหญ่และจะปีติอย่าง
เหลือลน้ 

จงพิจารณาดูตะเกียงท่ีถูกตะกร้าครอบ แมว้า่แสงของตะเกียงยงัส่องสวา่ง แต่รัศมีถูกบดบงั ใน
ท านองเดียวกนั จงพิจารณาดูดวงอาทิตยท่ี์ถูกกอ้นเมฆบดบงั จงสังเกตดูวา่แสงอาทิตยดู์เหมือน อ่อนลง 
แต่ในความจริงแลว้แหล่งก าเนิดแสงนั้นไม่เปล่ียนแปลง วิญญาณของมนุษยเ์ปรียบได้กบัดวงอาทิตย ์
และทุกส่ิงบนโลกเป็น ร่างกายของมนุษย ์ตราบใดท่ีไม่มีส่ิงใดปิดกั้นระหว่างวิญญาณและร่างกาย 
ร่างกายทุกส่วนจะยงัคงสะทอ้นแสงของวิญญาณ และ ไดรั้บอานุภาพค ้าจุนจากวิญญาณ แต่ถา้มีม่านมา
คัน่ระหวา่ง วญิญาณและร่างกาย ความสวา่งไสวของแสงนั้นจะดูเหมือนอ่อนลงทนัที 

จงพิจารณาดูดวงอาทิตยท่ี์ถูกกอ้นเมฆบงัจดมิด แมว้่าพื้นโลก ยงัคงไดรั้บแสงจากดวงอาทิตย ์
แต่แสงท่ีไดรั้บนั้นอ่อนลงอยา่งมาก จนกวา่กอ้นเมฆจะสลายตวั ดวงอาทิตยจึ์งจะฉายแสงไดเ้จิดจา้เต็มท่ี 
การมีกอ้นเมฆหรือไม่ก็มิไดมี้ผลต่อความสวา่งไสวในตวัของดวงอาทิตย ์เอง วิญญาณของมนุษยคื์อดวง
อาทิตยท่ี์ฉายแสงใหร่้างกายและค ้าจุนชีวติ และควรเขา้ใจตามน้ี 

นอกจากน้ีจงพิจารณาดูวา่ ผลไมมี้ศกัยภาพแฝงอยูใ่นตน้ไมอ้ย่างไร แมว้่าตน้ไมย้งัไม่ออกผล 
หากตน้ไมถู้กตดัเป็นช้ิน ๆ ก็จะไม่พบร่องรอยหรือส่วนใดของผลไมแ้มแ้ต่นอ้ย แต่เม่ือตน้ไมน้ั้น ออก
ผล ความงามและความลมบูรณ์อนัรุ่งโรจน์อศัจรรยข์องผลไม ้จึงปรากฏออกมา ผลไมบ้างชนิดจะสุก
เตม็ท่ีก็ต่อเม่ือถูกตดัจาก ตน้ไม ้

GWB LXXX, 153-155 

30. บดัน้ีมาถึงค าถามของเจา้เก่ียวกบัวญิญาณของมนุษยแ์ละการด ารง อยูภ่ายหลงัความตาย เจา้จงรู้ความจริง
ไวว้า่ ภายหลงัท่ีแยกจากร่างกาย วิญญาณจะพฒันาต่อไปจนกระทัง่ไปถึงท่ีสถิตของพระผูเ้ป็นเจา้ ซ่ึงจะ
เป็นไปในสภาวะท่ีการหมุนเวียนของยุคสมยัและ ศตวรรษ หรือการเปล่ียนแปลงและความบงัเอิญของ
โลกน้ี ก็ไม่ สามารถหันเหได ้วิญญาณจะคงอยูต่ราบเท่าท่ีอาณาจกัร อธิปไตย และอานุภาพของพระผู ้
เป็นเจา้ยงัอยู ่วิญญาณจะแสดงสัญลกัษณ์ และคุณลกัษณะของพระผูเ้ป็นเจา้ และจะเปิดเผยความเมตตา
รักใคร่และความอารีของพระองค ์ปากกาของเราหยุดชะงกัเพื่อพยายาม จะอธิบายความสูงส่งและความ
รุ่งโรจน์ของฐานะอนัประเสริฐของวญิญาณ เกียรติท่ีพระหตัถแ์ห่งความปรานีจะมอบให้วิญญาณนั้น ไม่
มีวจีใดเปิดเผยได ้ไม่มีส่ิงใดในโลกอธิบายไดอ้ยา่งเพียงพอ พระพร จงมีแด่วิญญาณท่ีในชัว่โมงแห่งการ
แยกจากร่างกาย ได้รับการช าระ ให้ปลอดจากจินตนาการอันไร้สาระของประชาชนบนโลก ดวง 
วญิญาณดงักล่าวด ารงอยูแ่ละเคล่ือนไหวไปตามพระประสงคข์อง พระผูเ้ป็นเจา้ และเขา้ไปสู่สวรรคช์ั้น
สูงสุด บริจาริกาบนสวรรค์ ผูอ้าศยัอยู่ในคฤหาสน์อนัประเสริฐสุดจะรายล้อมดวงวิญญาณนั้น พระ
ศาสดาของพระผูเ้ป็นเจา้และบรรดาผูท่ี้พระองค์เลือกสรร จะ เขา้มาคบหาสมาคมดว้ย ดวงวิญญาณนั้น
จะสนทนากบับุคคล เหล่าน้ีได้อย่างอิสระ และจะเล่าให้พวกเขาฟังเก่ียวกบัส่ิงท่ีตนได้ ทนทุกข์ใน



ฉบบัแปลยงัไมเ่ป็นทางการ 
Provisional Translation 

 

20 
 

วิถีทางของพระผูเ้ป็นเจา้ พระผูเ้ป็นนายแห่งภพทั้งปวง หากมนุษยไ์ดรั้บการบอกเล่าถึงส่ิงท่ีก าหนดไว้
ให้ดวงวิญญาณดงักล่าว ในภพด่าง ๆ ของพระผูเ้ป็นเจา้ พระผูเ้ป็นนายแห่งบลัลงัก์เบ้ืองบน และโลก
เบ้ืองล่าง ชีวิตของเขาจะลุกโพลงอย่างทนัใดด้วยความปรารถนาอย่างแรงกล้าท่ีจะบรรลุถึงฐานะท่ี
บริสุทธ์ิอ าไพและประเสริฐ สุดน้ี...ธรรมชาติของวิญญาณภายหลงัความตายไม่สามารถอธิบาย ได ้ไม่
สมควรหรือเป็นท่ีอนุญาตให้เปิดเผยลกัษณะทั้งหมดของวิญญาณต่อสายตาของมนุษย ์พระศาสดาและ
ธรรมทูตของพระผูเ้ป็นเจา้ถูกส่งมาเพื่อจุดประสงค์เดียวคือ น าทางมนุษยชาติไปสู่ วิถีแห่งสัจธรรม 
เจตนาท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัการเปิดเผยพระธรรมของ พระศาสดาคือการอบรมมวลมนุษย ์เพื่อวา่ในชัว่โมงแห่ง
ความตาย มนุษยจ์ะได้ข้ึนไปสู่บลัลงัก์ของพระผูท้รงความสูงส่ง ด้วยความวิสุทธ์ิและไม่ผูกพนั แสง
สว่างท่ีฉายมาจากดวงวิญญาณเหล่าน้ี ก่อให้เกิดการพฒันาของโลกและความกา้วหน้าของประชาชน 
ดวงวิญญาณเหล่าน้ีเป็นเสมือนผงฟูท่ีท าให้สรรพภาวะฟูข้ึน และเป็นพลงัขบัเคล่ือนให้ศิลปะและส่ิง
มหศัจรรยใ์นโลกปรากฏออกมา ท าให้ กอ้นเมฆหลัง่ฝนมายงัมนุษย ์และพึ๊นพิภพออกผล ทุกส่ิงจ าเป็น 
ตอ้งเกิดจากเหตุและอานุภาพขบัเคล่ือนซ่ึงเป็นไปตามกฎ ดวงวิญญาณเหล่าน้ีผูเ้ป็นสัญลกัษณ์แห่งความ
ไมผ่กูพนัจะใหแ้รงขบัสูงสุด แก่สรรพภาวะภพถดัไปต่างจากโลกน้ีดงัท่ีโลกน้ีต่างจากโลกของทารกใน
ครรภ์มารดา เม่ือไปถึงท่ีสถิตของพระผูเ้ป็นเจา้ ดวงวิญญาณ นั้นจะด ารงสภาวะท่ีเหมาะกบัความเป็น
อมตะท่ีสุด และคู่ควรท่ีจะ ไดอ้าศยัอยูใ่นทิพยสถาน การด ารงสภาวะดงักล่าวมิใช่การด ารง อยูท่ี่ตายตวั 
เพราะเป็นการด ารงอยูท่ี่มีเหตุน ามาก่อน การด ารง อยูท่ี่ตายตวัตอ้งไม่ข้ึนกบัเหตุ และเป็นของพระผูเ้ป็น
เจา้เท่านั้น ความรุ่งโรจน์ของพระองค์จงเจริญ ขอความสุขสวสัดีจงมีแด่ผูท่ี้ เขา้ใจสัจธรรมน้ี หากเจา้
ตรึกตรองดว้ยหวัใจเก่ียวกบัความประพฤติ ของพระศาสดาทั้งหลายของพระผูเ้ป็นเจา้ เจา้ยอ่มเป็นพยาน
ไดเ้ลยวา่ ตอ้งมีภพอ่ืนอีกนอกจากโลกน้ี ตามท่ีบนัทึกไวโ้ดยปากกาแห่งความรุ่งโรจน์ในธรรมจารึกแห่ง
อจัฉริยภาพ ผูช้าญฉลาดและแก่วิชาส่วนใหญ่ตลอดทุกยุคสมยั ได้เป็นพยานต่อสัจธรรมท่ีคัมภีร์
ศกัด์ิสิทธ์ิของพระผูเ้ป็นเจา้เปิดเผย แมแ้ต่นักวตัถุนิยมยงัรับรอง อจัฉริยภาพของธรรมทูตจากสวรรค์
เหล่าน้ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร และถือวา่ส่ิงท่ีพระศาสดาพาดพิงถึงสวรรค ์ไฟนรก รางวลัและการลงโทษ
ในอนาคต เกิดจากความต้องการจะอบรมและยกระดับวิญญาณของมนุษย์ ดังนั้ นจงพิจารณาดูว่า
มนุษยชาติโดยส่วนรวม ไม่ว่าจะมีความเช่ือใดหรือทฤษฎีใดก็ตาม ไดย้อมรับความล ้าเลิศ และยิ่งใหญ่
กวา่ของพระศาสดาเหล่าน้ีของพระผูเ้ป็นเจา้ มณีแห่งความไม่ผกูพนัเหล่าน้ีไดรั้บการสดุดีจากบางคนวา่
เป็นผูท้รงอจัฉริยภาพ ขณะท่ีคนอ่ืนเช่ือว่าพระองค์เป็นกระบอกเสียงของพระผูเ้ป็นเจา้เอง หากพระ
ศาสดาทั้งหลายเช่ือวา่ภพทั้งปวงของพระ ผูเ้ป็นเจา้มีแค่เพียงชีวิตบนโลกน้ี เป็นไปไดอ้ยา่งไรท่ีพระองค์
จะยอมจ านนต่อศตัรู? เป็นไปไดห้รือท่ีพระองคจ์ะเต็มใจยอมทนทุกข ์ทรมานอยา่งท่ีไม่มีมนุษยค์นใด
เคยประสบหรือเห็นมาก่อน? 

GWB LXXXI, 155-158 

31. เจา้ถามเราเก่ียวกบัธรรมชาติของวญิญาณ จงรู้ไวว้า่วิญญาณ คือสัญลกัษณ์หน่ึงของพระผูเ้ป็นเจา้ คือมณี
สวรรคท่ี์มนุษยผ์ูแ้ก่ วชิาท่ีสุดก็ไม่สามารถเขา้ใจความลบัของวิญญาณนั้น ปัญญาท่ีเฉียบแหลมเพียงไรก็
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ไม่สามารถคล่ีคลายได้ วิญญาณคือส่ิงแรกในสรรพส่ิงทั้งปวงท่ีประกาศความล ้ าเลิศของพระผูส้ร้าง 
ยอมรับความรุ่งโรจน์ของพระองค์ ยึดมัน่อยู่กับสัจธรรมของพระองค์ และน้อมบูชาพระองค์ หาก
วญิญาณซ่ือสัตยต่์อพระผูเ้ป็นเจา้ วิญญาณจะสะทอ้นอาภาของพระองคแ์ละกลบัไปหาพระองคใ์นท่ีสุด 
แต่ถา้วญิญาณไม่ภกัดีต่อพระผูส้ร้าง วญิญาณจะกลายเป็นเหยื่อของอตัตา และกิเลส และจมอยูใ่นนั้นใน
ท่ีสุด 

ในยุคน้ีใครก็ตามท่ีไม่ยอมให้ขอ้สงสัยและความเพอ้ฝันของ มนุษยม์าท าให้ตนเมินพระผูเ้ป็น
สัจธรรมนิรันดร ไม่ยอมให้ความชุลมุนท่ีปลุกป้ันโดยนักบวชและเจา้หน้าท่ีมายบัย ั้งตนมิให้ยอมรับ 
พระธรรมของพระองค์ บุคคลดงักล่าวจะไดรั้บการพิจารณาโดย พระผูเ้ป็นเจา้ พระผูเ้ป็นนายของมวล
มนุษย ์วา่เป็นหน่ึงในสัญลกัษณ์ อนัยิ่งใหญ่ของพระองค ์และจะไดรั้บการนบัวา่เป็นพวกท่ีถูกจารึกช่ือ
ไวใ้นคมัภีร์โดยปากกาของพระผูท้รงความสูงส่ง พระพรจงมีแต่ผูท่ี้ยอมรับสถานะท่ีแทจ้ริงของดวง
วญิญาณดงักล่าว ยอมรับฐานะและคุณธรรมของดวงวญิญาณนั้น 

หนังสือในอดีตได้เขียนไวม้ากมายเก่ียวกับระยะต่าง ๆ ของพฒันาการของวิญญาณ เช่น 
กามตณัหา โทสะจริต ไดรั้บการดลใจ มีเมตตาจิต พึงพอใจ เป็นท่ียินดีของพระผูเ้ป็นเจา้ และท านอง
คลา้ยกนั อยา่งไรก็ตามปากกาของพระผูท้รงความสูงส่งไม่อยากสาธยายระยะเหล่าน้ี ในยุคน้ีวิญญาณ
ทุกดวงท่ีเดินไปกบัพระผูเ้ป็นเจา้ อยา่งถ่อมตวั และยดึมัน่อยูก่บัพระองค ์จะพบวา่ตนไดรั้บการประสาท
ดว้ยเกียรติและความรุ่งโรจน์ของนามและฐานะท่ีดีงามทั้งปวง 

ขณะท่ีมนุษยห์ลบั ตวัวญิญาณเองไม่ถูกกระทบโดยวตัถุภายนอกใด ๆ ภาวะหรือลกัษณะดั้งเดิม
ของวิญญาณไม่มีการเปล่ียนแปลง ความผนัแปรในการปฏิบติังานของวิญญาณ มีเหตุมาจากภายนอก 
ปัจจยัภายนอกเหล่าน้ีเองท่ีเป็นเหตุของความผนัแปรในสภาวะแวดลอ้ม ความเขา้ใจและการรับรู้ของ
วญิญาณ 

จงพิจารณาดูดวงตาของมนุษยซ่ึ์งแมจ้ะสามารถมองเห็นทุกสรรพส่ิง แต่ส่ิงปิดกั้นเพียงนอ้ยนิด
ก็อาจบงัสายตาจนไม่สามารถ มองเห็นวตัถุใด ๆ ขอความสรรเสริญจงมีแด่พระนามของพระผูส้ร้าง และ
เป็นปฐมเหตุของเหตุเหล่าน้ี ผูท้รงก าหนดให้การเปล่ียนแปลง และความผนัแปรทุกอยา่งในสรรพภาวะ
ข้ึนกบัเหตุต่าง ๆ ทุก สรรพส่ิงในจกัรวาลเป็นเพียงประตูน าไปสู่ความรู้ของพระองค์ เป็น เคร่ืองหมาย
ของอธิปไตยของพระองค์ เป็นการเปิดเผยพระนาม ของพระองค์ เป็นสัญลกัษณ์ของราชศกัดาและ
อานุภาพของพระองค ์เป็นหนทางไปสู่วถีิธรรมของพระองค.์.. 

ท่ีจริงแลว้แก่นแทข้องวญิญาณของมนุษยคื์อหน่ึงในสัญลกัษณ์ ของพระผูเ้ป็นเจา้ หน่ึงในความ
ลึกลบัของพระองค์ หน่ึงในสัญลกัษณ์อนัยิง่ใหญ่ของพระผูท้รงมหิทธานุภาพ และบ่งบอกถึงการด ารง
อยูจ่ริงของภพทั้งปวงของพระผูเ้ป็นเจา้ ส่ิงท่ีซ่อนเร้นอยูใ่นวญิญาณ นั้นโลกปัจจุบนัไม่สามารถเขา้ใจได้
แมแ้ต่น้อย จงใช้หัวใจตรึกตรอง การเปิดเผยพระวิญญาณของพระผูเ้ป็นเจา้ท่ีซึมซาบอยูใ่นกฎทั้งปวง
ของพระองค ์และเปรียบเทียบขอ้แตกต่างกบัธรรมชาติฝ่ายต ่าท่ีต่อตา้นพระองค์ ห้ามมนุษยมิ์ให้หนัไป
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หาพระผูเ้ป็นนายแห่งนาม และผลกัดนัมนุษยไ์ปสู่ตณัหาและความเลวทราม ความจริงแล้ว วิญญาณ
ดงักล่าวหลงทางไปไกล... 

เจา้ยงัถามเราอีกเก่ียวกบัสภาวะของวิญญาณภายหลงัท่ีแยกจากร่างกาย จงรู้ความจริงไวว้า่ หาก
วญิญาณของมนุษยเ์ดินใน วิถีธรรมของพระผูเ้ป็นเจา้ วิญญาณนั้นจะกลบัไปสู่ความรุ่งโรจน์ ของพระผู ้
เป็นท่ีรักยิ่งอย่างแน่นอน ความชอบธรรมของพระผูเ้ป็นเจา้ เป็นพยาน! ดวงวิญญาณนั้นจะบรรลุถึง
สถานะท่ีไม่มีปากกาดา้มใด พรรณนาได ้ไม่มีวจีใดอธิบายได ้ดวงวิญญาณท่ีซ่ือสัตยต่์อศาสนา ของพระ
ผูเ้ป็นเจา้และมัน่คงไม่หว ัน่ไหวอยูใ่นวถีิของพระองค ์ภายหลงัท่ีแยกจากร่างกาย จะครอบครองอานุภาพ
ท่ีทุกภพท่ีพระผูท้รงมหิทธานุภาพสร้างไวจ้ะไดรั้บประโยชน์จากเขา โดยบญัชาจากราชนั ผูล้  ้ าเลิศและผู ้
อบรมจากสวรรค ์ดวงวญิญาณดงักล่าวจะใหผ้งฟูท่ี ท าใหส้รรพภาวะฟูข้ึน และประสาทอานุภาพท่ีหนุน
น าให้ศิลปะ และส่ิงอศัจรรยใ์นโลกปรากฏออกมา จงพิจารณาดูว่า อาหารจะฟูข้ึนตอ้งใช้ผงฟูอย่างไร 
ดวงวญิญาณท่ีเป็นสัญลกัษณ์แห่งความ ไม่ผกูพนัคือผงฟูส าหรับโลก จงท าสมาธิตรึกตรองส่ิงน้ี แลว้จง
เป็นผูท่ี้รู้คุณ 

ในหลายธรรมจารึกเราได้พาดพิงถึงหัวข้อน้ี และอธิบายระยะต่าง ๆ ของพฒันาการของ
วิญญาณ แท้จริงแล้ววิญญาณของมนุษย์ สูงส่งกว่าการออกการคืนตวั ดวงวิญญาณอยู่น่ิงแต่ก็เหิน 
เคล่ือนไหวแต่ก็ไม่ไหวติง ดวงวญิญาณเองคือหลกัฐานท่ียนืยนัถึงการด ารง อยูข่องโลกท่ีไม่จีรังและโลก
ท่ีไม่มีการเร่ิมตน้หรือส้ินสุด จงดูซิว่า ส่ิงท่ีเจา้ฝันไดป้รากฏต่อสายดาของเจา้อย่างไรหลงัจากหลายปี
ผา่นไป จงพิจารณาดูว่าความลึกลบัของภพท่ีปรากฏในฝันของเจา้ช่างแปลกเพียงไร จงตรึกตรองดว้ย
หวัใจเก่ียวกบัอจัฉริยภาพ ท่ีหย ัง่ไม่ถึงของพระองคท่ี์แสดงออกมาในรูปแบบต่าง ๆ นานปัการ... 

จงเป็นพยานต่อหลกัฐานท่ีอศัจรรยข์องงานฝีมือของพระผูเ้ป็นเจา้ และใคร่ครวญถึงขอบเขต
และลกัษณะของงานฝีมือน้ี พระผูเ้ป็นตราประทบัของพระศาสดาทรงกล่าวไวว้า่ : "ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้! 
ขอทรงท าใหข้า้พเจา้พิศวงและอศัจรรยใ์จในพระองคย์ิง่ข้ึน" 

ต่อค าถามของเจา้ท่ีว่า โลกน้ีอยู่ภายใตข้อ้จ ากดัใด ๆ หรือไม่ จงรู้ไวว้่าความเขา้ใจในเร่ืองน้ี
ข้ึนกบัผูส้ังเกตเอง นยัหน่ึงโลกน้ีมีขอ้จ ากดั อีกนยัหน่ึงโลกน้ีอยู่เหนือขอ้จ ากดัทั้งปวง พระผูเ้ป็นเจา้ท่ี
แทจ้ริงองคเ์ดียวด ารงอยูต่ ั้งแต่นิรันดรกาล และจะด ารงอยูต่่อไปชัว่นิรันดร การสร้างสรรคข์องพระองค์
ไม่มีการเร่ิมตน้และไม่มี ส้ินสุดเช่นเดียวกนั อยา่งไรก็ตามทุกสรรพส่ิงท่ีถูกสร้างข้ึนมามีเหตุน ามาก่อน 
ขอ้เทจ็จริงน้ียนืยนัถึงเอกภาพของพระผูส้ร้าง อยา่งไร้ขอ้กงัขา 

เจา้ยงัถามเราอีกเก่ียวกบัทอ้งฟ้า การจะเขา้ใจธรรมชาติ ของทอ้งฟ้าจ าเป็นตอ้งศึกษาความหมาย
ท่ีอยูใ่นคมัภีร์ต่าง ๆในอดีต ท่ีพาดพิงถึงทอ้งฟ้า คน้หาความสัมพนัธ์ของทอ้งฟ้ากบัโลกน้ีและอิทธิพลท่ี
ทอ้งฟ้ามีต่อโลก หวัใจทุกดวงพิศวงต่อเร่ืองท่ีฉงนปัญญาน้ี ความลึกสับของทอ้งฟ้าฉงนปัญญาของทุก
คน พระผูเ้ป็นเจา้เท่านั้น ท่ีหย ัง่รู้ธรรมชาติของทอ้งฟ้า บรรดาผูแ้ก่วชิาไดก้ าหนดอายุของ โลกน้ีไวห้ลาย
พนัปี เป็นเวลาอนัยาวนานท่ีพวกเขา้เฝ้าสังเกตต าแหน่งของดวงดาว แต่หาไดพ้ิจารณาจ านวนหรืออายุ
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ของดวงดาวอ่ืนไม่ นอกจากน้ี จงพิจารณาดูทฤษฎีต่าง ๆ ท่ีบุคคลเหล่าน้ีน าเสนอซ่ึงแตกแขนงออกไป
มากมาย จงรู้ไวว้า่ตะวนัทุกดวงมีดาวเคราะห์เป็นบริวาร และดาวเคราะห์ทุกดวงมีส่ิงมีชีวิตอาศยัอยู ่ซ่ึง
ไม่มีใครค านวณได ้

ดูกร ผูพ้ิศดูพกัตรากฤดิของเรา! ในยคุน้ีอรุโณทยัแห่งความ รุ่งโรจน์ไดท้อแสงแลว้ และสุรเสียง
ของพระผูท้รงความสูงส่งก าลงั ร้องเรียก ก่อนหนา้น้ีเราไดเ้อ่ยวจนะเหล่าน้ี : "ยคุน้ีมิใช่ส าหรับผูใ้ดจะตั้ง
ขอ้สงสัยพระผูเ้ป็นนายของเขา ผูท่ี้สดบัฟังเสียงร้องเรียกของพระผูเ้ป็นเจ้าท่ีเปล่งมาจากพระผูเ้ป็น
อรุโณทยัแห่งความรุ่งโรจน์ มีหน้าท่ีลุกขนแล้วเปล่งเสียงว่า : "ขา้แต่พระผูเ้ป็นนายแห่งนาม ทั้งปวง 
ขา้พเจา้อยูน่ี่ ขา้พเจา้อยูน่ี่ ขา้แต่พระผูส้ร้างสวรรค!์ ขา้พเจา้อยูน่ี่ ขา้พเจา้ขอเป็นพยานวา่ การเปิดเผยพระ
ธรรมของพระองค์ ได้เปิดเผยส่ิงท่ีซ่อนเร้นอยู่โนคมัภีร์ของพระผูเ้ป็นเจ้า และท าให้ส่ิงท่ีธรรมทูต
ทั้งหลายของพระองคบ์นัทึกไวใ้นคมัภีร์ศกัด์ิสิทธ์ิใตบ้งัเกิด ข้ึนจริง" 

GWB LXXXII, 158-163 

32. บดัน้ีมาถึงค าถามของเจา้ท่ีวา่ ภายหลงัท่ีแยกจากร่างกาย วญิญาณ ของมนุษยย์งัคงรู้จกักนัและกนัหรือไม่ 
จงรู้ไวว้า่ ดวงวญิญาณของ ประชาชนแห่งบาฮาผูซ่ึ้งเขา้ไปสถิตอยูใ่นเรือคริมซัน่ จะสมาคมและสนทนา
กนัอย่างสนิทสนม ชีวิต ความใฝ่ฝัน จุดมุ่งหมายและความ พยายามของพวกเจา้จะสัมพนัธ์กนัอย่าง
ใกลชิ้ดประดุจเป็นวญิญาณดวงเดียวกนั พวกเขาคือผูท่ี้ทราบดี มีสายตาแหลมคม และมีความเขา้ใจอยา่ง
แทจ้ริง ดงัน้ีคือประกาศิตของพระผูเ้ป็นผูท้รงรอบรู้ พระผูท้รงอจัฉริยภาพ 

ประชาชนแห่งบาฮาทุกคนผูซ่ึ้งอาศยัอยูใ่นเรือแห่งความรอดพน้ ของพระผูเ้ป็นเจา้ จะตระหนกั
ถึงสภาวะของกนัและกนั และจะเป็นหน่ึงเดียวกนัดว้ยพนัธะแห่งความสนิทสนมและมิตรภาพ อยา่งไรก็
ตาม สภาวะดงักล่าวข้ึนกบัความศรัทธาและความประพฤติของ พวกเขา ผูท่ี้อยู่ในระดบัและฐานะ
เดียวกนัจะตระหนกัดีถึงความสามารถ อุปนิสัย ผลงาน และคุณความดีของกนัและกนั ผูท่ี้อยูใ่นระดบัต ่า
กวา่จะไม่สามารถเขา้ใจฐานะหรือประเมินคุณความดี ของผูท่ี้อยูใ่นต าแหน่งสูงกวา่ไดเ้พียงพอ แต่ละคน
จะไดรั้บส่วน แบ่งจากพระผูเ้ป็นนายของเจา้ พระพรจงมีแด่ผูท่ี้หนัหนา้เขา้หาพระองค์และมัน่คงอยูใ่น
ความรักของพระองค ์จนกระทัง่วิญญาณ ของเขาบินไปสู่พระผูเ้ป็นเจา้ พระผูเ้ป็นนายสูงสุดของทุกคน 
พระผูท้รงอานุภาพท่ีสุด พระผูท้รงอภยัเสมอ พระผูท้รงปรานี 

อย่างไรก็ตามเราขอเป็นพยานว่า วิญญาณของผูท่ี้ไม่มีศาสนา เม่ือหายใจเฮือกสุดท้ายจะ
ตระหนกัถึงส่ิงดีงามทั้งหลายท่ีหนีจากเขาไป จะคร ่ าครวญต่อชะตาของตนเองและถ่อมตวัต่อพระผูเ้ป็น
เจา้ พวกเขาจะเป็นเช่นน้ีต่อไปภายหลงัจากท่ีวญิญาณของตนแยกจากร่างกาย 

เป็นท่ีประจกัษ์และชดัเจนว่า หลงัจากท่ีร่างกายตาย มนุษย ์ทุกคนจะประเมินคุณค่าของการ
กระท าของตน และจะตระหนกัถึงส่ิงท่ีตนไดก้ระท าลงไป เราขอเป็นพยานต่อดวงตะวนัท่ีเรืองแสง อยู่
เหนือขอบฟ้าแห่งอานุภาพสวรรค!์ ผูท่ี้เป็นสาวกของพระผูเ้ป็นเจา้ท่ีแทจ้ริงองค์เดียว ขณะท่ีจากชีวิตน้ี
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ไป จะประสบกับความปีติ หรรษาจนเป็นไปไม่ได้ท่ีจะอธิบาย ส่วนผูท่ี้ใช้ชีวิตอย่างหลงผิดจะถูก
ครอบง าดว้ยความกลวัและสั่นสะทา้น จะอกสั่นขวญัหนีอย่างไม่มีส่ิงใดเปรียบ ขอความสุขสวสัดีจงมี
แต่ผูท่ี้ได้ด่ืมอมฤตแห่งความ ศรัทธาจากกรุณาธิคุณและพระพรอเนกอนันต์ของพระผูเ้ป็นนายแห่ง
ศาสนาทั้งปวง... 

ยุคน้ีคือยุคท่ีบรรดาผูเ้ป็นท่ีรักของพระผูเ้ป็นเจา้ควรมองไปท่ี พระผูแ้สดงธรรมของพระองค ์
และพิศดูส่ิงท่ีพระผูแ้สดงธรรมนั้น ยินดีจะเปิดเผยความเช่ือบางอย่างท่ีเล่าต่อกนัมาจากยุคในอดีตหามี
มูลไม่ ขอ้คิดเห็นจากบรรพชนและท่ีบนัทึกไวใ้นหนงัสือนั้น ส่วนใหญ่ไดรั้บอิทธิพลจากกิเลสจูงใจ เจา้
เห็นแลว้วา่ ขอ้วิจารณ์ และการดีความวจนะของพระผูเ้ป็นเจา้ท่ียอมรับกนัทัว่ไปในหมู่มนุษย ์นั้นไร้ซ่ึง
สัจธรรม และในบางกรณีไดเ้ผยความจอมปลอมออกมาเม่ือม่านท่ีปิดกั้นขาดสะบั้นลง พวกเขายอมรับ
ตนเองวา่ ตนไม่เขา้ใจความหมายของวจนะใด ๆ ของพระผูเ้ป็นเจา้ 

จุดประสงค์ของเราคือเพื่อแสดงให้เห็นว่า หากบรรดาผูเ้ป็น ท่ีรักของพระผูเ้ป็นเจา้ประทิน
หัวใจและหูของตนให้บริสุทธ์ิปลอด จากค าพูดอนัไร้สาระท่ีพูดกนัมาตั้งแต่อดีต แลว้หันมาหาพระผู ้
เป็นอรุโณทยัแห่งการเปิดเผยพระธรรมและธรรมะท่ีพระองคแ์สดงความประพฤติเช่นน้ียอ่มไดรั้บการ
พจิารณาวา่มีกุศลสูงส่งในสายตาของพระผูเ้ป็นเจา้... 

จงสรรเสริญพระนามของพระองค์และจงเป็นท่ีรู้คุณ จงมอบค าอวยพรจากเราให้แก่บรรดาผู ้
เป็นท่ีรักของเรา ผูซ่ึ้งพระผูเ้ป็นเจา้เลือกไวส้ าหรับความรักของพระองค์ และทรงบนัดาลให้พวกเขา
บรรลุวตัถุประสงคข์องตน ความรุ่งโรจน์ทั้งปวงเป็นของพระผูเ้ป็นเจา้ พระผูเ้ป็นนายแห่งภพทั้งปวง 

GWB LXXXVI, 169-172 

33. คมัภีร์ของพระผูเ้ป็นเจา้กางออกแลว้ และพระวจนะของพระองค ์ก าลงัเรียกมนุษยชาติให้มาหาพระองค ์
อย่างไรก็ตาม มีเพียงแค่หยิบมือท่ีเต็มใจจะยึดถือศาสนาของพระองค์ หรือยอมเป็นเคร่ืองมือ ส าหรับ
ส่งเสริมศาสนา สาธุชนจ านวนนอ้ยน้ีไดรั้บน ้ าทิพยจ์าก พระผูเ้ป็นเจา้ซ่ึงสามารถเปล่ียนขยะของโลกให้
เป็นทองบริสุทธ์ิ และ ไดรั้บอ านาจในการให้โอสถสวรรค์ส าหรับรักษาโรคภยัทุกชนิดท่ีทรมานมวล
มนุษย ์ไม่มีมนุษยค์นใดได้รับชีวิตนิรันดร นอกจากเขาจะยอมรับสัจธรรมของการเปิดเผยพระธรรม
สวรรคท่ี์ประเสริฐ อศัจรรยแ์ละประเมินค่ามิไดค้ร้ังน้ี 

ดูกร มิตรสหายของพระผูเ้ป็นเจา้ จงเง่ียหูฟังสุรเสียงของพระผูท่ี้ถูกโลกประทุษร้าย และยึดมัน่
อยู่กบัส่ิงทีจะเชิดชูศาสนาของพระองค์ แทจ้ริงแลว้พระองค์ทรงน าทางผูท่ี้พระองค์โปรดให้ ไปในวิถี
ธรรมของพระองค์ น้ีคือการเปิดเผยพระธรรมท่ีเติมพลงัให้ผูท่ี้อ่อนแอและสวมความมัง่คัง่ให้ผูท่ี้ขาด
แคลน 

จงปรึกษาหารือกนัดว้ยใจท่ีเป่ียมไปดว้ยไมตรีจิตมิตรภาพ และอุทิศวนัเวลาอนัมีค่าของเจา้เพื่อ
ความเจริญของโลก และเพื่อส่งเสริมศาสนาของพระผูด้  ารงอยูต่ ั้งแต่โบราณกาลและเป็นนายสูงสุดของ
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ทุกคน แทจ้ริงแล้วพระองค์บญัญติัส่ิงท่ีถูกตอ้งให้แก่มนุษยทุ์กคน และทรงห้ามส่ิงท่ีจะฉุดมนุษยใ์ห้
ต ่าลง 

GWB XCII, 183-184 

34. เจ้าจงรู้ไวว้่า ตามท่ีพระผู ้เป็นนายของเจ้า พระผูเ้ป็นนายของมวลมนุษย์ ได้ประกาศิตไวใ้นคมัภีร์ 
กรุณาธิคุณท่ีพระองคท์รงโปรด ใหม้นุษยชาตินั้นไม่มีขีดจ ากดั ประการแรกและส าคญัท่ีสุดท่ีพระผูท้รง
มหิทธานุภาพประสาทให้แก่มนุษย์คือพรสวรรค์ของการเข้าใจ จุดประสงค์ท่ีพระองค์ประสาท
พรสวรรคน้ี์มิใช่อ่ืนใดนอกจากจะช่วย ให้มนุษยรู้์จกัและยอมรับพระผูเ้ป็นเจา้ท่ีแทจ้ริงองค์เดียว ความ
รุ่งโรจน์ของพระองคจ์งเจริญ พรสวรรคน้ี์ท าใหม้นุษยส์ามารถมองเห็นสัจธรรมในทุกส่ิง น ามนุษยไ์ปสู่
ส่ิงท่ีถูกตอ้ง ช่วยให้มนุษยค์น้พบ ความสับของสรรพภาวะ ล าดบัต่อไปคือพรสวรรค์ของการเห็น ซ่ึง
เป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีช่วยให้ความเขา้ใจปฏิบติังานได้ ประสาทรับเร่ืองการได้ยินของหัวใจ และท่ี
คลา้ยกนั นบัเป็นพรสวรรคท่ี์ร่างกายของมนุษยไ์ดรั้บประสาทเช่นเดียวกนั พระผูท้รงมหิทธานุภาพทรง
ความสูงส่งเหลือประมาณ และทรงประทานพรสวรรคเ์หล่าน้ีใหม้าปรากฏในร่างกายของมนุษย ์

พรสวรรคแ์ต่ละอยา่งเหล่าน้ีคือหลกัฐานท่ีแน่แทข้องราชศกัดา อานุภาพ อ านาจและความรอบ
เของพระผูเ้ป็นเจา้ท่ีแทจ้ริงองคเ์ดียว ความรุ่งโรจน์ของพระองคจ์งเจริญ จงพิจารณาดูประสาทรับสัมผสั 
จงเป็นพยานวา่ประสาทน้ีแพร่กระจายไปทัว่ร่างกายของมนุษย ์อยา่งไรขณะท่ีประสาทการเห็นและการ
ได้ยินต่างก็อยู่เฉพาะท่ี ประสาทรับสัมผสัห่อหุ้มทั้งร่างกายของมนุษย์ ขอความสรรเสริญ จงมีแด่
อานุภาพและอธิปไตยของพระองค!์ 

พรสวรรคเ์หล่าน้ีมีอยูใ่นธรรมชาติของมนุษย ์ส่ิงท่ีล ้าเลิศ เหนือพรจากสวรรคท์ั้งปวง ไม่มีเส่ือม
ทรามและเก่ียวพนักบัพระผูเ้ป็นเจา้เอง คือการเปิดเผยพระธรรมสวรรค ์พรทั้งปวงท่ีพระผูส้ร้างประสาท
ให้แก่มนุษยไ์ม่ว่าจะเป็นทางตา้นร่างกายหรือจิตใจ ก็เพื่อส่งเสริมการเปิดเผยพระธรรมน้ี การเปิดเผย
พระธรรมโดย เน้ือแทแ้ลว้คือขนมปังท่ีมาจากสวรรค ์คือหลกัฐานท่ีมีน ้ าหนกัและ ชดัเจนท่ีสุดของสัจ
ธรรมของพระองค ์คือเคร่ืองหมายแห่งความ อารีสูงสุดของพระองค ์คือสัญลกัษณ์แห่งความปรานีต่อ
ทุกสรรพส่ิงของพระองค ์คือขอ้พิสูจน์ของการบริบาลดว้ยความรักของพระองค ์คือสัญลกัษณ์แห่งพระ
กรุณาท่ีสมบูรณ์ท่ีสุดของพระองค ์ผูท่ี้ยอม รับพระผูแ้สดงธรรมของพระองคใ์นยุคน้ี จะไดรั้บพรสวรรค์
สูงสุดน้ีของพระผูเ้ป็นเจา้ 

จงขอบคุณพระผูเ้ป็นนายของเจา้ท่ีทรงประสาทพรท่ียิง่ใหญ่ ใหแ้ก่เจา้ จงเปล่งเสียงและกล่าววา่ 
: ขา้แต่พระผูเ้ป็นยอดปรารถนา ของผูมี้ปัญญาทุกคน! ขอความสรรเสริญทั้งปวงจงมีแด่พระองค ์

GWB XCV, 194-195 

35. ดูกร ผูน้ าศาสนาทั้งหลาย! อยา่ชัง่คมัภีร์ของพระผูเ้ป็นเจา้ดว้ยมาตรฐานและศาสตร์ท่ีใชก้นัอยูใ่นหมู่พวก
เจา้ เพราะคมัภีร์คือ คนัชัง่ท่ีไม่มีผดิพลาดส าหรับมนุษย ์อะไรก็ตามท่ีประชาชนและวงศต์ระกูลบนพิภพ
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ครอบครอง ต้องน ามาชั่งกับคันชั่งท่ีสมบูรณ์ ท่ีสุดน้ี ขณะท่ีน ้ าหนักของคันชั่งน้ีควรทดสอบตาม
มาตรฐานของ คนัชัง่เอง หากเจา้เพียงแต่รู้ 

ดวงตาแห่งความเมตตารักใคร่ของเราร ่ าไห้อย่างขมข่ืน เพราะเจา้ไม่ยอมรับบรมศาสดาท่ีเจา้
เรียกหาทั้งทิวาราตรี ทั้งอุษาและสายณัห์ ดูกร ประชาชน จงมีใบหนา้อนัผุดผอ่งและหวัใจท่ีผอ่งใส แลว้
กา้ว ไปสู่บริเวณคริมซั่นท่ีซาดาตรู มนัทาฮา ก าลงัร้องเรียกว่า : "แทจ้ริงแล้วไม่มีพระผูเ้ป็นเจา้อ่ืนใด
นอกจากเรา พระผูท้รงอ านาจคุม้ครอง พระผูท้รงด ารงอยูด่ว้ยตนเอง" 

ดูกร ผูน้ าศาสนาทั้งหลาย! ใครเล่าในหมู่พวกเจา้ท่ีสู้เราได ้ในดา้นธรรมทรรศนะ? มีคนไหนเล่า
ท่ีกลา้อา้งตนว่าเท่าเทียมเรา ในดา้นวาทะหรืออจัฉริยภาพ? ไม่มีเลย พระผูเ้ป็นนายของเรา พระผูท้รง
ปรานี เป็นพยาน! ทุกคนบนพิภพจะตอ้งตายไป และน่ีคือพระพกัตร์ของพระผูเ้ป็นนายของเจา้ พระผู ้
ทรงมหิทธานุภาพ พระผูท้รงปรีชา 

ดูกร ประชาชน เราไดป้ระกาศิตไวว้า่จุดหมายสุดทา้ยและประเสริฐสุดของการเรียนรู้ทั้งปวงคือ 
เพื่อยอมรับพระผูเ้ป็นจุดหมาย ของความรู้ทั้งปวง และกระนั้นจงดูซิวา่ วิชาของเจา้ไดเ้ป็นม่าน ปิดกั้น
ระหว่างเจ้ากับพระผูเ้ป็นอรุโณทยัแห่งอาภาน้ีอย่างไร ซ่ึง ทุกส่ิงท่ีซ่อนเร้นถูกเปิดเผยออกมาโดย
พระองค ์หากเจา้เพียงแต่ คน้พบแหล่งท่ีรุจีราของวาทะน้ีเรืองแสงออกมา เจา้ยอ่มจะทิ้งประ-ชาชนของ
โลกและทุกส่ิงท่ีพวกเขาครอบครอง แลว้ใกลเ้ขา้ไปสู่คฤหาสน์แห่งความรุ่งโรจน์ท่ีอุดมพรท่ีสุดน้ี 

แทจ้ริงแลว้น้ีคือสวรรคท่ี์ถนอมคมัภีร์แม่บทไว ้หากเจา้เพียงแต่เขา้ใจ พระองคคื์อผูท่ี้บนัดาลให้
โขดหินร้องตะโกน และพุ่มไมท่ี้ลุกไหมเ้ปล่งเสียงจากภูเขาบนดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิ และประกาศว่า : 
"อาณาจกัรเป็นของพระผูเ้ป็นเจา้ พระผูเ้ป็นนายสูงสุดของทุกคน พระผูท้รงอานุภาพ พระผูท้รงเป่ียมไป
ดว้ยความรัก!" 

เรามิไดเ้ขา้โรงเรียนใด จะอ่านวิทยานิพนธ์ของเจา้หรือก็หาไม่ จงเง่ียหูฟังวจนะของพระผูไ้ร้
การศึกษาน้ีท่ีเรียกเจา้ใหม้าหาพระผูเ้ป็นเจา้ พระผูท้รงสถิตอยูนิ่รันดร์ ส่ิงน้ีดีกวา่ทรัพยส์มบติัทั้งปวงใน
โลก หากเจา้เพียงแต่เขา้ใจ 

GWB XCVIII, 198-199 

36. เป็นหนา้ท่ีของเจา้และเหล่าสาวกของพระผูเ้ป็นสัจธรรมนิรันดร์ ท่ีจะเรียกมวลมนุษยม์าสู่ส่ิงท่ีจะช าระ
พวกเขาใหห้ลุดพน้จากความผกูพนักบัสรรพส่ิงทางโลก และชะลา้งมลทินทางโลกออกไป เพื่อวา่สุคน
ธรสจากภูษาของพระผูท้รงความรุ่งโรจน์จะไดข้จรมาจากทุกคน ท่ีรักพระองค ์

อยา่งไรก็ตาม บรรดาผูร้ ่ ารวยตอ้งมีใจอาทรต่อคนยากไร้ เพราะ พระผูเ้ป็นเจา้ก าหนดเกียรติอนั
ยิง่ใหญ่ไวใ้ห้คนยากไร้ท่ียืนหยดัอดทน ชีวิตของเราเป็นพยาน! ไม่มีเกียรติใดเทียบเกียรติน้ีได ้นอกจาก
เกียรติท่ีพระผูเ้ป็นเจา้จะประทานให้เป็นพิเศษ พระพรอนัยิ่งใหญ่ รอคอยคนยากไร้ท่ีอดทนและปกปิด
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ความทุกขท์รมานของตน และความสุขสวสัดีมีแด่ผูร้ ่ ารวยท่ีแบ่งความมัง่คัง่ให้กบัคนขดัสน และถือว่า
พวกเขาส าคญักวา่ตนเอง 

พระผูเ้ป็นเจา้ทรงโปรด ขอใหค้นยากไร้พยายามหาเล้ียงชีพ ในการเปิดเผยพระธรรมสวรรคค์ร้ัง
ยิ่งใหญ่ท่ีสุดน้ี น่ีคือหน้าท่ีท่ี ก าหนดไวส้ าหรับทุกคน และได้รับการนับว่าเป็นการกระท าท่ีดีงาม ใน
สายตาของพระผูเ้ป็นเจา้ ใครก็ตามท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีน้ี พระผูเ้ป็นนามธรรมจะช่วยเหลือเขาอยา่งแน่นอน 
กรุณาธิคุณของพระองค ์จะสามารถท าให้ผูท่ี้พระองคท์รงโปรดมัง่มี แทจ้ริงแลว้พระองค ์ทรงอานุภาพ
เหนือทุกส่ิง...                                                                                                                  GWB C, 202-203 

37. จุดประสงคท่ี์อยูเ่บ้ืองหลงัการเปิดเผยคมัภีร์ทุกเล่มและทุกวจนะ คือเพื่อจะประสาทความชอบธรรมและ
ความเขา้ใจให้แก่มวลมนุษย ์เพื่อว่าสันติภาพและความสงบจะไดรั้บการสถาปนาอย่างมัน่คง อะไรก็
ตามท่ีให้ความอุ่นใจแก่มนุษย ์ยกฐานะของมนุษย ์หรือส่งเสริมมนุษยใ์ห้รู้จกัพอ ลว้นเป็นท่ียอมรับใน
สายตาของพระผูเ้ป็นเจา้ ฐานะท่ีมนุษยส์ามารถบรรลุถึงนั้นช่างสูงส่งเพียงไร หากมนุษยเ์พียงแต่พยายาม
ไปสู่จุดหมายอนัประเสริฐของตน! ความสามานย์ของมนุษยต์  ่าช้าไดถึ้งเพียงไหน ต ่าอยา่งท่ีสัตวท่ี์เลว
ทรามท่ีสุดก็ไม่ต ่าเท่า! ดูกร มิตรสหาย จงฉวยโอกาสท่ียุคน้ีเสนอให้แก่เจา้ และอยา่พรากตวัเจา้เองจาก
กรุณาธิคุณของพระองคท่ี์หลัง่ไหลมาอยา่งท่วมทน้ เราวงิวอนพระผูเ้ป็นเจา้ ขอพระองคท์รงช่วยพวกเจา้
ทุกคนให้ประดบัตนเองด้วยอลงกรณ์แห่งการกระท าท่ีวิสุทธ์ิในยุคท่ีอุดมพรน้ี แท้จริงแล้วพระองค์
กระท าตามท่ีพระองคป์รารถนา 

GWB CI, 206 

38. ดูกร ประชาชน จงเง่ียหูฟังส่ิงท่ีเรากล่าวต่อเจ้าพระผูเ้ป็นเจ้าท่ีแท้จริงองค์เดียว ความรุ่งโรจน์ของ
พระองค์จงเจริญ ทรงถืออยู่ เสมอวา่ หัวใจของมนุษยเ์ป็นเสมือนหวัใจของพระองค์เอง และ พระองค์
เป็นเจา้ของแต่เพียงผูเ้ดียว ทุกส่ิงนอกจากน้ีไม่วา่จะเก่ียวพนักบัแผน่ดินหรือทอ้งทะเล ไม่วา่จะเป็นความ
มัง่คัง่หรือความรุ่งเรือง พระองคท์รงมอบให้เป็นมรดกส าหรับกษตัริยแ์ละผูป้กครองทั้งหลาย บนพิภพ 
ตั้งแต่เร่ิมตน้ท่ีไม่มีจุดเร่ิมตน้ ธงท่ีประกาศวจนะ : "พระองค์กระท าตามท่ีพระองคป์รารถนา" ไดค้ล่ีวิภา
ทั้งหมดของตนออกมาต่อพระพกัตร์ของพระผูแ้สดงธรรมของพระองค์ ส่ิงท่ีจ  าเป็นส าหรับมนุษยชาติ
ในยคุน้ีคือ การเช่ือฟังบรรดาผูท่ี้อยูใ่นอ านาจ และยดึถือสายใยแห่งปัญญา เคร่ืองมือท่ีจ าเป็นส าหรับการ
คุม้ครองความปลอดภยัและความอุ่นใจส าหรับมนุษยชาติไดม้อบหมายไว ้ในความรับผิดชอบและเง้ือม
มือของบรรดาผูป้กครองสังคมมนุษย ์น่ีคือความปรารถนาของพระผูเ้ป็นเจา้และเป็นประกาศิตของ
พระองค์... เราหวงัวา่ หน่ึงในบรรดากษตัริยบ์นพิภพจะลุกข้ึนเพราะเห็นแก่ พระผูเ้ป็นเจา้ เพื่อชยัชนะ
ของประชาชนท่ีถูกประทุษร้ายและกดข่ีน้ี กษตัริยด์งักล่าวจะไดรั้บการสดุดีสรรเสริญไปชัว่นิรันดร์ พระ
ผูเ้ป็นเจา้ทรงก าหนดให้ประชาชนเหล่าน้ีมีหน้าท่ีช่วยเหลือผูท่ี้ช่วยพวกเขา อีกทั้งส่งเสริมประโยชน์
สูงสุดและแสดงความจงรักภกัดีต่อผูน้ั้น ผูท่ี้เช่ือฟังเราตอ้งพยายามในทกสภาพแวดลอ้ม เพื่อส่งเสริม
ความ ผาสุกของใครก็ตามท่ีลุกข้ึนเพื่อชยัชนะของศาสนาของเรา และตอ้งพิสูจน์ถึงความอุทิศและภกัดี
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ต่อผูน้ั้นทุกเวลา ความสุขบงัเกิดกบัผูท่ี้สดบัฟังและปฏิบติัตามค าแนะน าของเรา ความหายนะบงัเกิดกบั
ผูท่ี้ไม่กระท าตามความปรารถนาของเรา 

GWB 011,206-207 

39. ดูกร ประชาชนทั้งหลายของโลก! จงรู้ไวด้้วยว่า ความหายนะ ท่ีคาดไม่ถึงก าลงัติดตามเจา้ และโทษ
ทณัฑ์อนัสาหสัรอคอยเจา้อยู่ อยา่คิดวา่การกระท าของเจา้ถูกลบไปจากสายตาของเรา ความงามของเรา
เป็นพยาน! การกระท าทั้งหมดของเจา้นั้น ปากกาของเราไดจ้ารึกไวเ้ป็นอกัขระท่ีชดัเจนบนแผน่มรกต 

GWB CIV, 209-210 

40. นายแพทยผ์ูร้อบรู้ทรงจบัชีพจรของมนุษยชาติ พระองคเ์ขา้ใจ โรคและสั่งการรักษาดว้ยอจัฉริยภาพท่ีไม่
มีผดิพลาด แต่ละยคุมีปัญหาของตนเอง และวิญญาณแต่ละดวงมีความใฝ่ฝันของตนเอง การรักษาท่ีโลก
ตอ้งการส าหรับความทุกข์ทรมานในปัจจุบนั จะไม่เหมือนกบัการรักษาท่ียุคต่อไปตอ้งการ จงเอาใจใส่
ห่วงใยต่อความ ตอ้งการของยคุท่ีเจา้มีชีวติอยู ่และหารือกนัเก่ียวกบัส่ิงท่ีจ  าเป็นและ รีบด่วน 

เราเห็นไดว้า่ มวลมนุษยชาติถูกห้อมลอ้มดว้ยความทุกข์ยาก มหันต์สุดคณนาอย่างไร เราเห็น
มนุษยชาติระโหยอยู่บนเตียง เจ็บ ป่วย ปวดร้าวและส้ินหวงั บรรดาผูท่ี้ถือดีไดเ้ขา้มาขวางกั้นระหว่าง 
มนุษยชาติกบันายแพทยส์วรรคผ์ูไ้ม่มีผิดพลาด จงเป็นพยานว่า พวกเขาน าพามวลมนุษยร์วมทั้งตวัเอง
เขา้มาติดร่างแหของแผนงาน ของพวกเขาอยา่งไร พวกเขาไม่สามารถคน้พบสมุฏฐานของโรค และไม่มี
ความรู้เก่ียวกบัการรักษา พวกเขาเห็นถูกเป็นผดิ เห็นมิตรเป็นศตัรู 

จงเง่ียหูฟังเพลงเสนาะของนกัโทษผูน้ี้ และลุกข้ึนเปล่งเสียงของเจา้ เพื่อว่าผูท่ี้หลบัใหลจะถูก
ปลุกข้ึนมา ดูกร ผูเ้ป็นเสมือนคนตาย! พระหตัถ์แห่งความอารีของพระผูเ้ป็นเจา้ยื่นน ้ าแห่งชีวิต มาให้เจา้
จงรีบด่ืมใหอ่ิ้ม ใครก็ตามท่ีไดเ้กิดใหม่ในยคุน้ีจะไม่มีวนัตาย ใครท่ียงัตายอยูก่็จะไม่มีวนัมีชีวติ 

GWB CVI, 213 

41. พระผู ้ซ่ึงเป็นนายของเจ้า พระผูท้รงปรานี ทรงธ ารงความปรารถนาไว้ในหัวใจท่ีจะได้เห็นมวล
มนุษยชาติเป็นประดุจวญิญาณและร่างกาย เดียวกนั จงรีบไปรับส่วนแบ่งจากกรุณาธิคุณและความปรานี
ของ พระผูเ้ป็นเจา้ในยุคน้ีซ่ึงบดบงัรัศมีของยุคอ่ืนทั้งหมด ความสุขท่ี รอคอยผูท่ี้ละทิ้งทุกอย่างท่ีตนมี
ดว้ยความปรารถนาจะรับธรรมะ จากผูเ้ป็นเจา้นั้นช่างยิง่ใหญ่เพียงไร! เราขอยนืยนัวา่บุคคลดงักล่าว เป็น
หน่ึงในบรรดาผูท่ี้ไดรั้บพรจากพระผูเ้ป็นเจา้ 

GWB CVII, 214 

42. ดูกร ประชาชน เราก าหนดเวลาไวแ้ลว้ส าหรับเจา้ เม่ือถึงชัว่โมงท่ีก าหนดหากเจา้ยงัไม่หันมาหาพระผู ้
เป็นเจา้ พระองคจ์ะใชค้วามรุนแรงกบัเจา้ และจะบนัดาลให้ความทุกขย์ากอนัสาหสัมาโจมดี เจา้จากทุก
ทิศทาง การลงโทษท่ีพระผูเ้ป็นเจา้จะใชก้บัเจา้ในตอนนั้น ช่างรุนแรงเพียงใด! 
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GWB CVIII, 214 

43. พระผูท้รงความยิ่งใหญ่กล่าววา่ : ดูกร อนุชนทั้งหลาย! เจตนามูลฐานท่ีขบัเคล่ือนศาสนาของพระผูเ้ป็น
เจา้คือ การปกป้องประโยชน์ และส่งเสริมเอกภาพของมนุษยชาติ และท านุบ ารุงดวงจิตแห่งความ รัก
และมิตรภาพในหมู่มนุษย ์จงอย่าให้ศาสนากลายเป็นเหตุของความร้าวฉาน ความเกลียดชังและเป็น
ปรปักษ์ น้ีคือหนทางตรง คือรากฐานท่ีมั่นคงสถาพร อะไรก็ตามท่ีรังสฤษฏ์บนรากฐานน้ี การ
เปล่ียนแปลงและความบงัเอิญของโลกจะไม่สามารถบัน่ทอนพลงัของส่ิงนั้นได ้การหมุนเวียนของหลาย
ศตวรรษสุดคณานบักไ็ม่สามารถบ่อนท าลายโครงสร้างของส่ิงนั้น ความหวงัของเราคือ ผูน้ าศาสนาและ
ผูป้กครองทั้งหลายของโลกจะสามคัคีกนัลุกข้ึนเพื่อฟ้ืนฟูโชคชะตาของยุคน้ี หลงัจากท าสมาธิตรึกตรอง
เก่ียวกบัส่ิงท่ีจ  าเป็นส าหรับยุค ขอให้พวกเขาปรึกษาหารือกนัอย่างจริงจงัและเต็มท่ี แลว้ให้การรักษาท่ี
จ าเป็นส าหรับโลกท่ีเจ็บป่วยและทรมานอย่างเจ็บปวด...เป็นหน้าท่ีของบรรดาผูท่ี้อยู่ในอ านาจท่ีจะ
พอประมาณ ในทุกเร่ือง อะไรท่ีเกินขอบเขตของความพอประมาณจะหยดุส่งผลดี จงพิจารณาดูส่ิงต่าง ๆ 
เช่น อิสรภาพ อารยธรรม และท่ีคลา้ยกนั ไม่ว่ามนุษยผ์ูมี้ปัญญาจะช่ืนชมส่ิงเหล่าน้ีมากเพียงไร แต่ถ้า
ปล่อยให้เลยเถิด ก็จะส่งผลร้ายต่อมนุษย.์..พระผูเ้ป็นเจา้ทรงโปรด ขอให้ประชาชนทั้งหลายของโลก
ไดรั้บการช้ีน าใหย้อมรับ ประโยชน์สูงสุดของพวกเขาเอง อนัเป็นผลมาจากความพยายาม อนัสูงส่งของ
ผูป้กครอง ผูช้าญฉลาดและผูแ้ก่วชิา อีกนานเท่าไร มนุษยชาติจะยงัถือทิฐิ อีกนานเท่าไรความอยุติธรรม
จะด าเนินต่อไป? อีกนานเท่าไรความโกลาหลและความสับสนจะปกครองมนุษย?์ อีกนานเท่าไรความ
ร้าวฉานจะท าให้สังคมป่ันป่วน?... อนิจจากระแสลมแห่งความส้ินหวงัก าลงัพดัมาจากทุกทิศทาง และ
การทะเลาะวิวาทท่ีร้าวรานและทรมานมนุษยชาติก าลงัทวีข้ึนทุกวนั ความโกลาหลอลหม่านใกลเ้ขา้มา
เตม็ทีและมีสัญญาณส่อเคา้ใหเ้ห็นในปัจจุบนั เน่ืองดว้ยระบบท่ีมีอยูท่ ัว่ไปดูเหมือนบกพร่องอยา่งน่าเศร้า 
เราวงิวอนพระผูเ้ป็นเจา้ ความรุ่งโรจน์ของพระองคจ์งเจริญ ขอพระองคท์รงปลุกประชาชนทั้งหลายของ
โลก และให้ความประพฤติของพวกเขาลงเอยอย่างเป็นประโยชน์ต่อพวกเขาเอง และโปรดช่วยให้
ประชาชนบรรลุส่ิงท่ีเหมาะสมกบัฐานะของพวกเขา 

GWB CX, 215-217 

44. จงดูความโกลาหลท่ีรังควานโลกมาเป็นเวลาหลายปี และความอลหม่านท่ีครอบง าประชาชน ซ่ึงเกิดจาก
การลา้งผลาญของสงคราม หรือความหายนะท่ีเกิดข้ึนทนัใดอยา่งคาดไม่ถึง แมว้า่โลกจะถูก รุมลอ้มดว้ย
ความทรมานและทุกข์ระทม แต่ก็ไม่มีใครหยุดเพื่อตรึกดรองถึงสาเหตุหรือแหล่งท่ีมา เม่ือท่ีปรึกษาท่ี
แทจ้ริงเอ่ยวจนะเป็น การตกัเตือน ดูซิ พวกเขาประณามพระองคว์า่เป็นผูป้ลุกป่ันความ ชัว่ร้ายและพากนั
ปฏิเสธค ากล่าวร่างของพระองค ์พฤติกรรมเช่นน้ี ช่างน่าสับสนฉงนใจเพียงไร! หาไม่พบมนุษยคู์่ใดเลย
ท่ีกล่าวไดว้า่สามคัคีกนัทั้งภายนอกและในจิตใจ หลกัฐานของความร้าวฉานและ ประสงคร้์ายเห็นไดช้ดั
ทุกแห่งหน แมว้า่ทุกคนถูกสร้างข้ึนมาเพื่อ ความปรองดองและสามคัคี พระผูท้รงความยิ่งใหญ่กล่าววา่ : 
ดูกร บรรดาผูเ้ป็นท่ีรักยิง่ เทพมณเฑียรแห่งเอกภาพรังสฤษฏ์ข้ึนแลว้ เจา้อยา่ถือกนัและกนัเป็นคนแปลก
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หนา้ พวกเจา้คือผลไมบ้นตน้ เดียวกนัและใบไมบ้นก่ึงเดียวกนั เราหวงัวา่แสงแห่งความยุติธรรมจะส่อง
มายงัโลก และช าระโลกให้ปลอดจากการกดข่ี หากผูป้กครอง และกษตัริยท์ ั้งหลายของโลก ผูซ่ึ้งเป็น
สัญลกัษณ์แห่งอานุภาพของ พระผูเ้ป็นเจา้ ความรุ่งโรจน์ของพระองคจ์งเจริญ ลุกข้ึนและมุ่งอุทิศตนต่อ
ส่ิงท่ีจะส่งเสริมประโยชน์สูงสุดของมวลมนุษยชาติ ความยุติธรรมจะข้ึนปกครองหมู่มนุษย์อย่าง
แน่นอน และจะสาดแสง อนัเจิดจา้ไปทัว่ทั้งพิภพ พระผูท้รงความยิ่งใหญ่กล่าวว่า : รางวลั และการ
ลงโทษคือสองเสาหลกัท่ีค ้าจุนและเป็นโครงสร้างของเสถียรภาพและระเบียบของโลก...ในอีกวรรค
หน่ึงพระองคลิ์ขิตไวว้า่ : ดูกรผูป้กครองทั้งหลายของโลก! ไม่มีอ านาจใดในโลกมีอานุภาพพิชิตเทียบได้
กบัอ านาจแห่งความยติุธรรมและปัญญา... พระพรจงมีแด่กษตัริยท่ี์เคล่ือนทพัโดยมีธงแห่งปัญญาน าหนา้ 
และมีทพัแห่งความ ยุติธรรมหนุนหลงั กษตัริยอ์งค์นั้นคืออาภรณ์ท่ีประดบัหน้าผากของสันติภาพและ
ใบหน้าของความปลอดภยั ไม่มีขอ้สงสัยเลยว่า หากดวงตะวนัแห่งความยุติธรรมท่ีถูกก้อนเมฆแห่ง
ความกดข่ีบดบงั ไดส้าดแสงมายงัมนุษย ์พื้นพิภพจะเปล่ียนโฉมอยา่งส้ินเชิง 

GWB CXII, 218-219 

45. ดูกร กษตัริยท์ ั้งหลายแห่งโลกคริสเตียน! เจา้ไม่ไดย้ินวาทะของพระเยซูผูเ้ป็นพระจิตของพระผูเ้ป็นเจา้
หรือว่า "เราไปแลว้และจะกลบัมาหาเจา้อีก"? ดงันั้นเม่ือพระองค์กลบัมาหาเจา้แลว้ในก้อนเมฆบน
ทอ้งฟ้า เหตุไฉนเจา้จึงไม่มาหาพระองค?์ เพื่อวา่เจา้จะไดเ้ห็นพระพกัตร์ของพระองคแ์ละเป็นพวกท่ีได้
เขา้เฝ้าพระองค์ ในอีกวรรคหน่ึงพระองค์กล่าวว่า : "เม่ือพระองค์ผูซ่ึ้งเป็นพระวิญญาณแห่งสัจธรรม
เสด็จมา พระองคจ์ะน าเจา้ไปลู่สัจธรรมทั้งหมด" และกระนั้นจงดูซิวา่ เม่ือพระองค์น าสัจธรรมมา เจา้
กลบัไม่ยอมหนัหนา้มาหาพระองค ์และยงัคงเพลิดเพลินอยูก่บังานอติเรกและ ความเพอ้ฝันอยา่งไร เจา้
มิไดต้อ้นรับพระองค ์จะขอเขา้เฝ้าพระองค ์ก็หาไม่ เพื่อวา่เจา้จะไดย้ินวจนะของพระผูเ้ป็นเจา้จากโอษฐ์
ของ พระองค์เอง และไดเ้รียนรู้อจัฉริยภาพอเนกอนนัต์ของพระผูท้รงมหิทธานุภาพ พระผูท้รงความ
รุ่งโรจน์ พระผูท้รงอจัฉริยภาพ ความ ไม่เอาใจใส่ของเจา้ไดข้ดัขวางลมหายใจของพระผูเ้ป็นเจา้มิให้พดั
มา ยงัเจา้เอง และท าให้วิญญาณของเจา้มิไดรั้บสุคนธรสของลมหายใจนั้น เจา้ยงัคงเร่ร่อนไปในหุบเขา
แห่งกิเลสดว้ยความหรรษา เจา้และทุกส่ิงท่ีเจา้ครอบครองจะสูญส้ินไป เจา้จะกลบัไปลู่พระผูเ้ป็นเจา้
อยา่งแน่นอน และจะถูกเรียกให้ไปช้ีแจงการกระท าของเจา้ต่อหนา้ ของพระผูท่ี้จะรวบรวมสรรพส่ิงทั้ง
ปวง... 

GWB CXVI, 246-247 

46. พระผูท้รงความยิ่งใหญ่ปรารถนาจะเปิดเผยเง่ือนไขท่ีจ าเป็นส าหรับสันติภาพและความสงบของโลก 
ตลอดจนความก้าวหน้าของประชาชน จึงทรงลิขิตไวว้่า : เวลานั้นต้องมาถึง คือเวลาท่ีทั่วโลกจะ
ตระหนกัถึงความจ าเป็นอยา่งยิ่งในการจดัชุมนุมอยา่งไพศาลและทัว่ถึง ผูป้กครองและกษตัริยท์ ั้งหลาย
ของโลกจ าเป็นต้องเข้าร่วม การชุมนุมน้ี และต้องปรึกษาหารือเพื่อหาหนทางและวิธีการส าหรับ 
วางรากฐานของสันติภาพอนัยิ่งใหญ่ของโลก สันติภาพดงักล่าว เรียกร้องให้บรรดามหาอ านาจมุ่งมัน่
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ปรองดองกนัอยา่งไพบูลย ์เพื่อ เห็นแก่ความสงบของประชาชนบนโลก หากกษตัริยอ์งคใ์ดใชอ้าวุธ เขา้
รุกรานอีกฝ่ายหน่ึง ทุกคนตอ้งสามคัคีกนัลุกข้ึนขดัขวางเขา หากท าไดด้งัน้ี ชาติทั้งหลายของโลกจะไม่
จ  าเป็นตอ้งมีอาวุธยุทธภณัฑ์อีกต่อไป นอกจากมีไวเ้พื่ออภิรักษ์ความปลอดภยัในอาณาจกัรและค ้าจุน
ระเบียบภายในดินแดนของตน ส่ิงน้ีจะรับประกนัสันติภาพ และความสงบของประชาชน รัฐบาลและ
ชาติทั้งปวง เราหวงัว่ากษตัริยแ์ละผูป้กครองทั้งหลายของโลก ผูซ่ึ้งเป็นกระจกสะทอ้น พระนามอนั
การุณยแ์ละยิง่ใหญ่ของพระผูเ้ป็นเจา้จะบรรลุถึงฐานะน้ี และปกป้องมนุษยชาติให้พน้จากการกดข่ี...วนั
นั้นก าลงัใกลเ้ขา้มา คือวนัท่ีประชาชนทั้งหมดของโลกจะใช้ภาษาสากลเดียวกนั และใช้อกัษรร่วมกนั 
เม่ือส่ิงน้ีสัมฤทธ์ิผล ไม่ว่ามนุษย์จะเดินทางไป เมืองไหนก็ตาม จะเป็นเหมือนว่าเขาก าลังเขา้ไปใน
ประเทศของ ตนเอง เร่ืองน้ีเป็นส่ิงจ าเป็นทีเดียว เป็นหนา้ท่ีของมนุษยผ์ูรู้้แจง้ ทุกคนท่ีจะพยายามท าให้
ธรรมลิขิตเป็นความจริง... บุคคลท่ีอุทิศตนต่อการรับใช้มวลมนุษยชาติในปัจจุบนั คือมนุษยท่ี์แทจ้ริง 
พระผูท้รงความยิ่งใหญ่กล่าวว่า : พระพรและความสุขจงมีแด่ผูท่ี้ลุกข้ึน ส่งเสริมประโยชน์สูงสุดของ
ประชาชนและวงศ์ตระกูลบนพิภพ ในอีกวรรคหน่ึงพระองค์ทรงประกาศว่า : เขาไม่ควรภูมิใจว่ารัก
ประเทศของตน แต่ควรภูมิใจว่ารักโลกทั้งหมด โลกน้ีเป็นเพียงแผ่นดินเดียว และมนุษยชาติเป็นเพียง
ประชาชาติเดียวกนั 

GWB CXVII, 249-250 

47. ดูกร ผูป้กครองทั้งหลายของโลก! เหตุไฉนเจา้จึงบดบงัรัศมีของธรรมาทิตยไ์วมิ้ให้ส่องแสง? จงสดบัฟัง
ค าแนะน าจากปากกาของพระผูท้รงความสูงส่ง เพื่อว่าทั้งเจา้เองและคนยากไร้จะไดพ้บกบัความสงบ
และสันติภาพ เราวิงวอนพระผูเ้ป็นเจา้ขอทรงช่วยกษตัริยท์ ั้งหลายของโลกให้สถาปนาสันติภาพบน
พิภพ แทจ้ริงแลว้ พระองคก์ระท าตามท่ีพระองคป์รารถนา 

ดูกร กษตัริยท์ ั้งหลายของโลก! เราเห็นเจา้เพิ่มค่าใชจ่้ายของตนเองมากข้ึนทุกปี และสุมภาระน้ี
ไวก้บัขา้แผน่ดิน ส่ิงน้ีเป็นความอยุติธรรมส้ินดี จงเกรงกลวัเสียงถอนหายใจและชลเนตร ของพระผูถู้ก
ประทุษร้ายน้ี และอยา่สุมภาระท่ีเกินควรให้กบัประชาชน อยา่ปลน้พวกเขาเอามาสร้างวงัส าหรับเจา้เอง 
ไม่เพียง เท่านั้น จงเลือกส าหรับพวกเขาในส่ิงท่ีเจา้เลือกใหก้บัตนเอง ดงัน้ี เราเปิดเผยให้เจา้เห็นส่ิงท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อเจา้ หากเจา้เพียงแต่เขา้ใจ ประชาชนคือทรัพยส์มบติัของเจา้ จงระวงัอยา่ไดล้ะเมิดบญัญติั
ของพระผูเ้ป็นเจ้า และอย่ามอบเขตปกครองของเจ้าไวใ้น มือของโจร เพราะมีประชาชนเจ้าจึงได้
ปกครอง เพราะสมบติัของ พวกเขาเจา้จึงอยู่ได้ เพราะความช่วยเหลือจากพวกเขาเจา้จึงมีชัย แต่ถึง
กระนั้นเจา้ดูถูกพวกเขาเพียงไร! ช่างน่าประหลาดเพียงไร ช่างน่าประหลาดยิง่เพียงไร! 

ในเม่ือเจ้าปฏิเสธสันติภาพอนัยิ่งใหญ่ท่ีสุด ก็จงยึดมัน่อยู่กับสันติภาพรอง เพื่อว่าเจ้าจะได้
ปรับปรุงสภาพความเป็นอยูข่องเจา้เอง และประชาชนใหดี้ข้ึนมาบา้ง 
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ดูกร ผูป้กครองทั้งหลายของโลก! จงปรองดองกนัในหมู่พวกเจา้ เพื่อว่าเจา้จะไม่จ  าเป็นตอ้ง
สะสมอาวุธยุทธภณัฑ์อีกต่อไป นอกจากมีไวเ้พียงเพื่อปกป้องดินแดนและอาณาจกัรของเจา้ จงระวงั
อยา่ไดเ้มินค าแนะน าของพระผูท้รงรอบรู้ พระผูท้รงความซ่ือสัตย ์

ดูกร กษตัริยท์ ั้งหลายของโลก จงสามคัคีกนั เพราะดว้ยความสามคัคีนั้นจะท าให้พายุแห่งความ
ร้าวฉานในหมู่พวกเจา้สงบลง และประชาชนของเจา้จะไดจ้ะไดพ้กัผอ่น หากเจา้เป็นพวกท่ีเขา้ใจ หาก
ใครก็ตามในหมู่พวกเจา้ใชอ้าวธุเขา้รุกรานอีกฝ่ายหน่ึง พวกเจา้ทั้งหมดจงลุกข้ึนต่อตา้นเขา เพราะน่ีมิใช่
อ่ืนใดแต่คือความยติุธรรมอนัประจกัษแ์จง้ 

GWB CXIX, 253-254 

48. ดูกร บรรดาผูแ้ทนของประชาราษฎร์ในทุกดินแดน! จงหารือกนั และใส่ใจเฉพาะส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
มนุษยชาติและการปรับสภาพความเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน หากเจา้เป็นพวกท่ีพินิจอย่างตั้งใจ จง พิจารณาโลก
เป็นประดุจร่างกายมนุษยซ่ึ์งแมว้่าถูกสร้างข้ึนมาครบ ถ้วนสมบูรณ์ ก็ถูกรังควานดว้ยโรคร้ายแรงจาก
สาเหตุต่าง ๆ ไม่มี สักวนัเดียวท่ีมนัไดผ้่อนคลาย ไม่เพียงเท่านั้น ความเจ็บป่วยของ มนัยิ่งทรุดหนัก 
เน่ืองดว้ยมนัอยู่ภายใตก้ารรักษาของแพทยผ์ู!้ร้ วิชาทั้งหลาย ผูถู้กครอบง าด้วยกิเลสและหลงผิดอย่าง
ร้ายแรง และหากเวลาใดอวยัวะหน่ึงของร่างกายไดรั้บการรักษาจนหายโดยการดูแลของแพทยท่ี์สามารถ 
อวยัวะอ่ืนท่ีเหลือยงัคงเจบ็ป่วยอยูเ่หมือน เดิม ดงัน้ีพระผูท้รงรอบรู้ พระผูท้รงอจัฉริยภาพ ขอแจง้ให้เจา้
ทราบ 

เราเห็นโลกในปัจจุบนัตกอยูภ่ายใตอ้  านาจของผูป้กครองทั้ง หลายท่ีมวัเมาดว้ยความทะนง จน
พวกเขาไม่สามารถเห็นคุณประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดส าหรับตนเอง และนบัประสาอะไรท่ีพวกเขาจะยอมรับ
ศาสนา ท่ีฉงนปัญญาและทา้ทายเช่นน้ี และเม่ือใดท่ีหน่ึงในพวกเขาพยายามจะปรับปรุงสภาพความ
เป็นอยูข่องโลก แรงจูงใจของเขาก็มาจากความตอ้งการผลประโยชน์เพื่อตนเอง ไม่วา่จะยอมรับหรือไม่ 
และแรงจูงใจท่ีไม่คู่ควรน้ีไดจ้  ากดัความสามารถของพวกเขาในการรักษา ส่ิงท่ีพระผูเ้ป็นนายบญัญติัไว้
ให้เป็นการรักษาท่ีมีประสิทธิภาพ ท่ีสุดและเคร่ืองมืออนัทรงอ านาจสูงสุดคือ การประสานสามคัคี
ประชาชนทั้งหมดในความมุ่งหมายสากลและศาสนาเดียวกนั ส่ิงน้ี สัมฤทธ์ิผลไม่ไดเ้วน้แต่โดยอ านาจ
ของนายแพทย์ผู ้ช านาญ ผู ้ทรงพลานุภาพและได้รับการดลใจ แท้จริงแล้วน้ีคือสัจธรรม และ
นอกเหนือจากน้ีลว้นเป็นเพียงความผดิพลาด 

GWB CXX, 254-255 

49. ดูกร ภราดรของเรา! เม่ือผูแ้สวงหาท่ีแทจ้ริงมุ่งมัน่ออกแสวงหาในหนทางท่ีน าไปสู่การรู้จกัพระผูด้  ารง
อยูก่่อนยคุสมยั ก่อน อ่ืนใดเขาตอ้งประทินหวัใจของตน ซ่ึงเป็นท่ีเปิดเผยความลึกสับของ พระผูเ้ป็นเจา้ 
ให้ปลอดจากวิชาทั้งปวงท่ีเป็นฝุ่ นบงัตาและค าพาดพิง ท่ีมาจากพวกท่ีเพอ้ฝันอย่างชั่วร้าย ตอ้งช าระ
ความรู้สึกนึกคิดซ่ึงเป็นวิหารของความรักอนนัตข์องพระผูท้รงปรียา ให้ปลอดจากมลทินทุกอยา่ง และ
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ช าระวญิญาณของตนให้บริสุทธ์ิพน้จากทุกส่ิงท่ีเก่ียวพนักบัน ้ าและดิน และหลุดพน้จากความผกูพนักบั
ส่ิงท่ีไม่จีรังและไร้แก่นสารทั้งปวง เขาตอ้งประทินหัวใจให้บริสุทธ์ิจนไม่มีความรัก หรือความชิงชัง
หลงเหลืออยู่ เพื่อมิให้ความรักปิดตาและพาเขา หลงผิด หรือความชิงชงัผลกัเขาออกไปจากสัจธรรม 
ดงัท่ี เจา้ไดเ้ห็นในยคุน้ีแลว้วา่ ประชาชนส่วนใหญ่ถูกพรากจากพระพกัตร์อมรเพราะความรักและความ
ชิงชงัอยา่งไร พวกเขาหลงทางไกลออกไปจากพรหมกายแห่งความลึกลบัของพระผูเ้ป็นเจา้ และดว้ยไร้
ผูน้ าทาง จึงเร่ร่อนไปในท่ีรกร้างอยา่งหลงผดิจนถูกลืม 

ผูแ้สวงหาตอ้งวางใจในพระผูเ้ป็นเจา้ตลอดเวลา ตอ้งปล่อย วางจากประชาชนทั้งหลายของโลก 
ตอ้งตดัความผูกพนัจากโลกธุลี และยึดถือพระผูท้รงเป็นนายของนายทั้งหลาย เขาตอ้งไม่พยายามยก
ตวัเองเหนือผูอ่ื้น ตอ้งชะลา้งร่องรอยแห่งความหยิ่งทะนงทั้งหมด ออกไปจากจารึกของหวัใจ ตอ้งยึดถือ
ความอดทนและยอมจ านน สงบเงียบและละเวน้จากการพูดเหลวไหล เพราะล้ินคือไฟท่ีคุกรุ่น และการ
พดูท่ีเกินควรคือพิษร้าย ไฟนั้นเผาผลาญร่างกาย แต่ผลท่ีเกิดจากไฟของล้ินคงอยูเ่ป็นศตวรรษ 

ผูแ้สวงหาควรถือวา่การนินทาคือความผดิท่ีร้ายแรงและควร ออกมาให้ห่าง เน่ืองดว้ยการนินทา
ดบัแสงของหัวใจและดบัชีวิตของวิญญาณ เขาควรมกัน้อยและเป็นอิสระจากความตอ้งการท่ีเกินควร 
เขาควรถนอมมิตรภาพกบับรรดาผูป้ล่อยวางจากโลก และถือวา่การหลีกเล่ียงโลกียชนคือประโยชน์อนั
ล ้าค่า ทุกอรุณรุ่งเขา ควรสนทนากบัพระผูเ้ป็นเจา้ และพากเพียรแสวงหาพระผูท้รงปรียา ดว้ยวิญญาณ
ของเขา เขาควรเผาผลาญทุกขทุ์กอยา่งของตนดว้ย เปลวไฟท่ีเกิดจากการกล่าวถึงพระองค์ดว้ยความรัก 
และเมินทุก ส่ิงนอกจากพระองค์ดว้ยความฉับไวประดุจสายฟ้า เขาควรช่วยเหลือผูท่ี้ส้ินเน้ือประดาตวั 
และไม่ใจด าต่อผูท่ี้ขาดแคลน เขาควรมีเมตตา ต่อสัตว ์ดงันั้นตอ้งยิ่งมีเมตตาต่อเพื่อนมนุษยแ์ละผูท่ี้มี
วาจา มากกวา่เพียงไหน เขาไม่ควรลงัเลท่ีจะสละชีวิตเพื่อผูเ้ป็นท่ีรักยิ่งของเขา หรือยอมให้ค าต าหนิของ
ประชาชนท าใหต้นหนัหนีไปจากสัจธรรม เขาไม่ควรปรารถนาใหผู้อ่ื้นในส่ิงท่ีตนไม่ปรารถนาให้ตวัเอง 
หรือสัญญาส่ิงท่ีตนท าไม่ได ้เขาควรหลีกเล่ียงมิตรภาพกบัคนชัว่ร้าย และอธิษฐานเพื่อขออภยับาปแก่
พวกเขา เขาควรให้อภยัคนบาปและ ไม่รังเกียจสถานภาพของเขา เพราะไม่มีใครรู้ว่าจุดจบของตนจะ
เป็นอยา่งไร บ่อยแค่ไหนท่ีคนบาปไดเ้ขา้ถึงแก่นแทข้องความศรัทธาในชัว่โมงสุดทา้ยของชีวิต และได้
ด่ืมน ้ าอมฤตแลว้ทะยานข้ึนไปหาหมู่เทวญัเบ้ืองบน! และบ่อยแค่ไหนท่ีศาสนิกชนท่ีศรัทธามัน่เม่ือถึง 
ชัว่โมงท่ีวญิญาณจะจากร่างไป กลบัเปล่ียนไปจนร่วงลงไปในเพลิงกาฬ! 

จุดประสงค์ของเราท่ีเปิดเผยวาทะท่ีมีน ้ าหนกัเหล่าน้ี ก็เพื่อ จะอบรมผูแ้สวงหาว่าเขาควรถือว่า
ทุกส่ิงนอกจากพระผูเ้ป็นเจา้นั้นไม่จีรัง และนบัทุกส่ิงเป็นศูนยภาพโดยสมบูรณ์ยกเวน้พระองค์ ผูท้รง
เป็นจุดหมายของการบูชาทั้งปวง 

GWB CXXV, 264-266 

50. จงเท่ียงธรรมต่อเจา้เองและผูอ่ื้น เพื่อวา่หลกัฐานของความยติุธรรม จะเปิดเผยออกมาโดยการกระท าของ
เจา้ท่ามกลางคนรับใชท่ี้ซ่ือสัตยข์องเรา จงระวงัอยา่ละเมิดทรัพยสิ์นของเพื่อนบา้น จงพิสูจน์ ตวัให้สม
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กบัท่ีเขาวางใจและมัน่ใจในตวัเจา้ และของขวญัท่ีพระผูเ้ป็นเจา้ประทานให้แก่เจา้ดว้ยความกรุณานั้น จง
มอบใหแ้ก่คนยากไร้ แทจ้ริงแลว้พระองคจ์ะให้รางวลัผูท่ี้ใจบุญ และตอบแทนส่ิง ท่ีพวกเขาให้เป็นสอง
เท่า ไม่มีพระผูเ้ป็นเจา้อ่ืนใดนอกจากพระองค์จกัรวรรดิของทุกสรรพส่ิงเป็นของพระองค์ พระองค์
ประทานของขวญัให้ผูท่ี้พระองคป์รารถนา และจะไม่ประทานให้ก็ไดต้ามท่ีพระองคต์อ้งการ พระองค์
คือพระผูใ้หท่ี้ยิง่ใหญ่ พระผูท้รงเออเฟ้ือท่ีสุด พระผูท้รงเมตตา 

ดูกร ประชาชนแห่งบาฮา จงสอนศาสนาของพระผูเ้ป็นเจา้ เพราะพระผูเ้ป็นเจา้บญัญติัหนา้ท่ีให้
ทุกคนประกาศพระธรรมของ พระองค ์และทรงถือวา่เป็นการกระท าท่ีมีกุศลสูงสุด การกระท าน้ี จะเป็น
ท่ียอมรับก็ต่อเม่ือผูส้อนศาสนาเป็นผูท่ี้เช่ือมัน่ในพระผูเ้ป็นเจา้ พระผูท้รงคุม้ครองผูย้ิ่งใหญ่ท่ีสุด พระผู ้
ทรงกรุณา พระผูท้รงมหิทธานุภาพ พระองค์ทรงบญัญติัอีกด้วยว่า ให้สอนศาสนาของพระองค์ด้วย
อานุภาพของวาจา มิใช่ใช้ความรุนแรง ดงัน้ีคือบญัญติัของพระองค์ท่ีมาจากอาณาจกัรของพระผูเ้ป็นผู ้
ทรงประเสริฐสุด พระผูท้รงอจัฉริยภาพ จงระวงัอยา่โตเ้ถียงกบัผูใ้ด ไม่เพียงเท่านั้น จงพยายามท าให้เขา
ตระหนักในสัจธรรมด้วยกิริยาท่ีน่าดูและด้วยค า แนะน่าท่ีมีน ้ าหนัก หากผูฟั้งตอบสนอง เขาจะ
ตอบสนองดว้ยตวั เขาเอง และถา้ไม่จงไปจากเขาเสีย และหนัมายงัราชส านกัอนัศกัด์ิสิทธ์ิของพระผูเ้ป็น
เจา้ซ่ึงเป็นต าหนกัแห่งความวสุิทธ์ิอ าไพ 

อยา่โตแ้ยง้กบัผูใ้ดในเร่ืองโลกียวสิัย เพราะพระผูเ้ป็นเจา้ทรงทิ้งส่ิงเหล่านั้นไวใ้ห้ผูท่ี้มีใจเสน่หา
ในโลกีย ์ทัว่ทั้งพิภพพระองค์ทรงเลือกไวส้ าหรับพระองค์เองก็เพียงหัวใจของมนุษย ์ซ่ึงเป็นหัวใจท่ี
ก าราบไดด้ว้ยการเปิดเผยพระธรรมและวจนะ ดงัน้ีคือส่ิงท่ีองคุลีของบาฮาบญัญติัไวใ้นธรรมจารึกแห่ง
ประกาศิตของพระผูเ้ป็นเจา้ท่ีเปล่ียนแปลงไม่ได ้ตามบญัชาของพระผูท้รงบญัญติัสูงสุด พระผูท้รงรอบรู้ 

GWB CXXVIII, 278-279 

51. จงโอบออ้มอารีในยามเจริญรุ่งเรือง จงรู้คุณเม่ือถึงคราตกทุกข์ไดย้าก จงท าตวัให้สมกบัท่ีเพื่อนบา้น
ไวว้างใจ และมอง เขาด้วยใบหน้าท่ีสดใสและไมตรีจิต จงเป็นคลังสมบติัส าหรับคนยากไร้ เป็นผู ้
เตือนสติคนท่ีรวย เป็นผูต้อบเสียงร้องของผูข้ดัสน เป็นผูรั้กษาค ามัน่สัญญา จงเท่ียงธรรมในการลง
ความเห็น และระมดัระวงัค าพูด อย่าได้อยุติธรรมต่อผูใ้ด และจงอ่อนโยนต่อทุกคน จงเป็นเสมือน
ตะเกียงน าทางส าหรับผูท่ี้เดินอยู่ในความมืด เป็นความหรรษาแก่ผูท่ี้ทุกข์โศก เป็นทะเลส าหรับผูท่ี้
กระหาย เป็นท่ีพึ่งส าหรับผูท่ี้ ทุกขร์ะทม จงเป็นผูป้กป้องค ้าจุนผูท่ี้ถูกกดข่ี ขอให้การกระท าของเจา้ซ่ือ
ดรงอยในศีลในธรรม จงเป็นบา้นส าหรับคนแปลกหน้า เป็นยาส าหรับผูท่ี้ ทุกข์ทรมาน เป็นปราการ
ส าหรับผูล้ี้ภยั จงเป็นดวงตาแก่คนตาบอด เป็นแสงท่ีน าทางผูห้ลงผิด จงเป็นเคร่ืองประดบับนโฉมหน้า
ของสัจธรรม เป็นมงกุฎท่ีประดบัหนา้ผากของ ความซ่ือสัตย ์เป็นหลกัศิลาท่ีค ้าจุนวิหารแห่งความชอบ
ธรรม เป็นลมหายใจแห่งชีวิตส าหรับมนุษยชาติ เป็นธงประจ ากองทพัธรรม เป็นอาภาบนขอบฟ้าแห่ง
คุณธรรม เป็นน ้าคา้งท่ีชุ่มฉ ่าหวัใจของมนุษย ์เป็นนาวาในมหาสมุทรแห่งปัญญา เป็นดวงตะวนับนนภา



ฉบบัแปลยงัไมเ่ป็นทางการ 
Provisional Translation 

 

35 
 

แห่งความ อารี เป็นมณีประดบัมงกุฎแห่งอจัฉริยภาพ เป็นชุติมาบนเวหาส าหรับประชาชนในยุคของเจา้ 
เป็นผลไมบ้นพฤกษาแห่งความเป็นมนุษย ์

GWB CXXX, 285 

52. หน้าท่ีประการแรกและส าคญัท่ีสุดท่ีบญัญติัไวส้ าหรับมนุษยถ์ดัจากการยอมรับพระผูเ้ป็นสัจธรรมนิ
รันดร์ คือความมัน่คงอยูใ่น ศาสนาของพระองคจ์งยึดถือส่ิงน้ีและเป็นพวกท่ีมีจิตใจมัน่คงใน พระผูเ้ป็น
เจา้ ไม่วา่การกระท าใดแมจ้ะมีกุศลมากเพียงไร ก็เทียบ ไม่ไดก้บัส่ิงน้ีซ่ึงเป็นราชนัของการกระท าทั้งปวง 
และพระผูเ้ป็นนาย ของเจา้ พระผูท้รงความสูงส่ง พระผูท้รงอานุภาพสูงสุด จะเป็นพยานรับรอง... 

GWB CXXXIV, 290 

53. ความชอบธรรมของพระผูเ้ป็นเจา้เป็นพยาน! โลกและส่ิงไร้สาระในโลก อีกทั้งความรุ่งโรจน์และความ
ยนิดีใด ๆ ก็ตามท่ีโลกใหไ้ด ้ใน สายตาของพระผูเ้ป็นเจา้แลว้ ลว้นเป็นส่ิงไร้ค่าประดุจธุลีและเถา้ถ่าน ท่ี
จริงแลว้ไร้ค่ายีง่กวา่นั้นเสียอีก ขอให้หวัใจของมนุษยเ์ขา้ใจส่ิงน้ีเถิด! ดูกร ประชาชนแห่งบาฮา จงช าระ
ตวัเจา้เองให้ปราศจากมลทินทาง โลกและทุกส่ิงท่ีเก่ียวพนักบัโลก พระผูเ้ป็นเจา้เองเป็นพยานให้เรา 
สรรพส่ิงในโลกน้ีไม่เหมาะกบัเจา้ จงโยนทิ้งไปให้กบัผูท่ี้ตอ้งการมนั และเฝ้าดูจินตภาพท่ีชชัวาลแสน
วสุิทธ์ิน้ี 

ส่ิงท่ีเหมาะส าหรับเจา้คือความรักของพระผูเ้ป็นเจา้ ความรัก ของพระผูเ้ป็นผูส้ าแดงสาระของ
พระองค ์และการปฏิบติัตามส่ิงท่ี พระองคบ์ญัญติัใหแ้ก่เจา้ หากเจา้เพียงแต่รู้ 

ขอใหว้าจาสัตยแ์ละมารยาทเป็นเคร่ืองประดบัของเจา้ อยา่เปล้ืองเส้ือคลุมแห่งความอดกลั้นและ
ความยุติธรรมออกไป เพื่อว่าสุคนธรสแห่งความวิสุทธ์ิจะได้ขจรจากหัวใจของเจา้ไปยงัทุกสรรพส่ิง 
ดูกร ประชาชนแห่งบาฮา จงระวงัอย่าเดินในวิถีทางของพวกท่ี พูดอย่างหน่ึงแต่ท าอีกอย่างหน่ึง จง
พยายามเพื่อว่าเจา้จะไดรั้บการช่วยเหลือให้แสดงสัญลกัษณ์ของพระผูเ้ป็นเจา้ให้ปรากฏต่อประชาชน
ทั้งหลายของโลก และสะท้อนบัญญัติของพระองค์ ขอให้การกระท าของเจ้าเป็นเคร่ืองช้ีน ามวล
มนุษยชาติ เพราะมนุษยส่์วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นผูสู้งศกัด์ิหรือคนต ่าตอ้ย มกัประพฤติตนต่างจากค าพูด 
เจา้จะเด่นต่างจากคนอ่ืนไดโ้ดยการกระท า ซ่ึงจะท าใหแ้สงของเจา้ เจิดจา้ไปทัว่พิภพ ความสุขจงมีแด่ผูท่ี้
เอาใจใส่ค าปรึกษาของเรา และปฏิบติัตามบญัญติัจากพระผูเ้ป็นผูท้รงรอบรู้ พระผูท้รงอจัฉริยภาพ 

GWB CXXXIX, 304-305 

54. หากเจ้าพบคนท่ีตกต ่าหรือถูกกดข่ี อย่าเมินพวกเขาด้วยความดูถูก เพราะกษตัริยแ์ห่งความรุ่งโรจน์
คุม้ครองพวกเขาอยู่เสมอด้วย ความเสน่หาอย่างไม่มีใครหยัง่รู้ได้ นอกจากบรรดาผูท่ี้ยอมให้ความ
ปรารถนาและความตอ้งการของตนเป็นหน่ึงเดียวกบัพระประสงค ์ของพระผูเ้ป็นนายของเจา้ พระผูท้รง
กรุณา ผูพ้ระทรงอจัฉริยภาพ ดูกร ผูร้ ่ ารวยทั้งหลายบนพิภพ! อยา่หนีหนา้คนยากไร้ท่ีคลุกอยูก่บัฝุ่ น จง
เป็นมิตรกบัเขา และให้เขาเล่าเร่ืองของความหายนะท่ี ประกาศิตท่ีเปล่ียนแปลงไม่ไดข้องพระผูเ้ป็นเจา้
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ไดบ้นัดาลให้บงัเกิดกบัเขา ความชอบธรรมของพระผูเ้ป็นเจา้เป็นพยาน! เม่ือเจา้คบหากบัเขา หมู่เทวญั
เบ้ืองบนจะมองดูเจา้ จะวิงวอนเพื่อเจา้ จะ ยกยอ่งนามของเจา้และสรรเสริญการกระท าของเจา้ พระพร
จงมีแด่ผูแ้ก่วชิาท่ีมิไดท้ะนงในความส าเร็จของตน และความสุขสวสัดี จงมีแด่ผูช้อบธรรมท่ีไม่เยาะเยย้
คนบาป แต่กลบัปกปิดกรรมชั่วของเขา เพื่อว่าความบกพร่องของตนเองจะไม่ปรากฏต่อสายตาของ
มนุษย ์

GWB CXLV, 314-315 

55. เราปรารถนาและตอ้งการใหพ้วกเจา้ทุกคนเป็นบ่อเกิดของความดี งามทั้งปวงส าหรับมนุษย ์เป็นตวัอยา่ง
ของความซ่ือตรงส าหรับ มนุษยชาติ จงระวงัอย่าถือว่าตวัเจา้ส าคญักว่าเพื่อนบา้น จงพิศ ดูพระผูเ้ป็น
วหิารของพระผูเ้ป็นเจา้ในหมู่มนุษย ์พระองคไ์ดส้ละ ชีวติเป็นค่าไถ่ส าหรับไถ่พิภพ แทจ้ริงแลว้พระองค์
คือผูท้รงอารี พระ-ผูท้รงกรุณา พระผูท้รงความสูงส่ง หากมีความขดัแยง้ใด ๆ เกิดข้ึน ระหวา่งพวกเจา้ 
จงมองเห็นเราก าลงัยนือยูต่่อหนา้ และมองขา้ม ขอ้บกพร่องของกนัและกนั ประหน่ึงเป็นสัญลกัษณ์แห่ง
ความรัก ของเจา้ท่ีมีต่อศาสนาท่ีประจกัษแ์จง้แสนอ าไพของเรา เราอยากเห็นเจา้คบหากนัดว้ยมิตรภาพ
และความปรองดองตลอดเวลาภายในสวรรค์แห่งอภิรดีของเรา อยากสูดสุคนธรสแห่งไมตรีจิตและ
ความสามคัคี ความเมตตารักใคร่และมิตรภาพจากการกระท าของเจา้ ดงัน้ี คือค าแนะน าจากพระผูท้รง
รอบรู้ พระผูท้รงความซ่ือสัตย ์เราจะอยูก่บัเจา้เสมอ หากเราไดสู้ดสุคนธรสแห่งมิตรภาพของเจา้ หวัใจ
ของเราจะเบิกบานอยา่งแน่นอน เพราะไม่มิส่ิงอ่ืนใดท าใหเ้ราพอใจได ้มนุษยทุ์กคนท่ีมีปัญญาเป็นพยาน
ต่อส่ิงน้ี 

GWB CXLVI, 315-316 

56. เม่ือชยัชนะมาถึง มนุษยทุ์กคนจะประกาศตนเป็นบาไฮ และจะรีบไปยงัท่ีก าบงัของศาสนาของพระผูเ้ป็น
เจา้ ความสุขจงมีแด่ผูท่ี้มัน่คงอยูใ่นศาสนาในยามท่ีความทุกขย์ากรุมลอ้มโลก และไม่ยอมหนัเหไปจาก
สัจธรรม 

GWB CL, 319 

57. ผูท่ี้ละทั้งประเทศของตนเพื่อไปสอนศาสนาของเรา อานุภาพของ พระวิญญาณท่ีซ่ือสัตยจ์ะเสริมพลงัให้
พวกเขา หมู่เทพธิดาท่ีเรา เลือกสรรจะตามพวกเขาไป ตามท่ีบญัชาโดยพระผูท้รงมหิทธานุภาพ พระผู ้
ทรงอจัฉริยภาพ พระพรท่ีรอคอยผูไ้ดรั้บเกียรติของการรับใช้ พระผูท้รงมหิทธานุภาพนั้นช่างยิ่งใหญ่
เพียงไร! ชีวิตของเราเป็น พยาน! ไม่ว่าการกระท าใดแม้จะยิ่งใหญ่เพียงไหน ก็เทียบไม่ได้กบัส่ิงน้ี 
นอกจากการกระท าท่ีบญัญติัไวโ้ดยพระผูเ้ป็นเจา้ พระผูท้รงอานุภาพ พระผูท้รงอ านาจสูงสุด แทจ้ริง
แลว้การรับใช้ดงักล่าว คือเจา้ชายของการกระท าท่ีดีงามทั้งปวง คือเคร่ืองประดบัของกรรมดี ทุกอย่าง 
ดงัน้ีคือส่ิงท่ีบญัญติัไวโ้ดยพระผูเ้ป็นผูเ้ปิดเผยพระธรรมสูงสุด พระผูด้  ารงอยูก่่อนยคุสมยั 
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ใครท่ีลุกข้ึนสอนศาสนาของเราจ าเป็นตอ้งตดัความผกูพนัจากสรรพส่ิงทางโลก และตลอดเวลา
ตอ้งถือวา่ชยัชนะของศาสนาของ เราคือวตัถุประสงคสู์งสุด แทจ้ริงแลว้น่ีคือส่ิงท่ีประกาศิตไวใ้น ธรรม
จารึกท่ีอยูภ่ายใตอ้ารักขาสวรรค ์และเม่ือเขาตั้งใจแน่วแน่วา่ จะออกจากบา้นเพื่อเห็นแก่ศาสนาของพระ
ผูเ้ป็นนายของเขา ขอให ้เขาไวใ้จในพระผูเ้ป็นเจา้ซ่ึงเป็นการเตรียมตวัเดินทางอยา่งดีท่ีสุต และสวมเส้ือ
คลุมแห่งคุณธรรมน้ีคือส่ิงท่ีประกาศิตไวโ้ดยพระผูเ้ป็น-เจ้า พระผูท้รงมหิทธานุภาพ พระผูเ้ป็นท่ี
สรรเสริญ 

หากเขาลุกดว้ยไฟแห่งความรักของพระองค ์หากเขาสละทุกสรรพส่ิง วาจาของเขาจะท าให้ผูท่ี้
ได้ยินลุกเป็นไฟ แทจ้ริงแล้ว พระผูเ้ป็นนายของเจา้คือพระผูท้รงรอบรู้ พระผูท้รงรับทราบทุกอย่าง
ความสุขจงมีแด่ผูท่ี้ได้ยินสุรเสียงของเรา และตอบค าร้องเรียกของเรา แทจ้ริงแลว้เขาคือพวกท่ีจะได้
ใกลชิ้ดกบัเรา 

GWB CLVII, 334-335 

58. จงพิจารณาดูความคิดของมนุษยท่ี์มองอะไรอยา่งแคบ ๆ พวกเขาร้องขอส่ิงท่ีเป็นภยัต่อตนเอง และโยน
ทิ้งส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ พวกเขาคือพวกท่ีหลงทางไปไกลอยา่งแทจ้ริง เราพบวา่มนุษยบ์างคนปรารถนา
อิสรภาพและภูมิใจในอิสรภาพนั้น มนุษยด์งักล่าวจมอยูใ่นความโง่เขลาเบาปัญญา 

ในท่ีสุดอิสรภาพจะน าไปสู่การปลุกป่ันความไม่สงบท่ีไม่มีใครดบัเปลวไฟนั้นได ้น้ีคือค าเตือน
จากพระผูเ้ป็นผูคิ้ดบญัชี พระผูท้รง รอบรู้ เจา้จงรู้ไวว้า่รูปพรรณและสัญลกัษณ์ของอิสรภาพคือสัตว ์ส่ิง
ท่ีคู่ควรกบัมนุษยคื์อการหักห้ามใจเพื่อคุม้ครองตนเองให้พน้จาก ความโง่เขลาเบาปัญญาและอนัตราย
ของผูก่้อกวน อิสรภาพท าให้ มนุษยล่์วงเกินขอบเขตท่ีเหมาะสมและละเมิดเกียรติของความเป็นมนุษย ์
ฉุดมนุษยล์งสู่ระดบัต ่าสุดของความเส่ือมโทรมและชัว่ร้าย 

จงพิจารณามนุษยเ์ป็นประหน่ึงฝูงแกะท่ีจ าเป็นตอ้งมีผูเ้ล้ียง แกะคอยคุม้ครอง แทจ้ริงแลว้น่ีคือ
สัจธรรม และเป็นสัจธรรมท่ีเท่ียง แทแ้น่นอน เรายอมให้มีอิสรภาพในบางสภาพแวดล้อม และไม่
อนุญาตในบางสภาพแวดลอ้มแทจ้ริงแลว้เราคือพระผูท้รงรอบรู้ 

อิสรภาพท่ีแทจ้ริงของมนุษยอ์ยู่ท่ีการยอมจ านนต่อบญัญติัของเรา แมว้่าเจา้จะไม่ค่อยเขา้ใจก็
ตาม หากมนุษยป์ฏิบติัตาม บญัญติัท่ีเราน ามาจากสวรรค์แห่งการเปิดเผยพระธรรม พวกเขาจะบรรลุถึง
อิสรภาพท่ีสมบูรณ์อยา่งแน่นอน ความสุขจงมีแต่ผูท่ี้เขา้ใจจุดประสงคข์องพระผูเ้ป็นเจา้ในการเปิดเผย
ส่ิงใดก็ตามท่ีมา จากสวรรคแ์ห่งประสงค์ของพระองค์ท่ีซึมซาบทุกสรรพส่ิง อิสรภาพท่ีเป็นประโยชน์
กบัเจา้จะไม่พบในท่ีใดนอกจากในการเป็นทาสรับใช้ พระผูเ้ป็นเจา้ พระผูเ้ป็นสัจธรรมนิรันดร ใครก็
ตามท่ีไดล้ิ้มความหวานของอิสรภาพดงักล่าว จะไม่ยอมแลกอิสรภาพน้ีกบัอาณาจกัรทั้งหมดของโลก
และสวรรค ์

GWB CLIX, 335-336 
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59. ใครก็ตามท่ีรางว่าเป็นผูเ้ปิดเผยพระธรรมสวรรค์โดยตรงจากพระผูเ้ป็นเจา้ก่อนหน่ึงพนัปีจะผ่านไป 
แน่ใจไดว้่าผูน้ั้นเป็นคนหลอกลวง เราอธิษฐานขอให้พระผูเ้ป็นเจา้กรุณาช่วยเขาให้คืนค าเสีย หากเขา
ส านึกผิด พระผูเ้ป็นเจา้จะให้อภยัเขาอย่างไม่มีขอ้สงสัย แต่ถา้เขายงัคงขืนต่อไป วางใจไดว้า่พระผูเ้ป็น
เจา้จะส่งผูท่ี้จะมาจดัการ กบัเขาอย่างไร้ปรานี การลงโทษของพระผูเ้ป็นเจา้นั้นน่ากลวัจริง ๆ! ใครก็
ตามท่ีตีความพจนาน้ีนอกเหนือไปจากความหมายท่ีชดัอยูแ่ลว้ คือผูท่ี้ถูกพรากจากพระวิญญาณของพระ
ผูเ้ป็นเจา้และความปรานีของพระองค์ท่ีห้อมล้อมทุกสรรพส่ิง จงเกรงกลวัพระผูเ้ป็นเจา้ และอย่าให้
ความเพอ้ฝันอนัไร้สาระพาเจา้ไป ไม่เพียงเท่านั้น จงปฏิบติัตามบญัชาของพระผูเ้ป็นนายของเจา้ พระผู ้
ทรงมหิทธานุภาพ พระผูท้รงอจัฉริยภาพ 

GWB CLXV, 346 

 

 

พระธรรมทีค่ัดมาจากโลเฮอคัดัส 

(ธรรมจารึกท่ีศักด์ิสิทธ์ิท่ีสุด) 

60. พระพรจงมีแด่ผูห้ลบัใหลท่ีต่ืนข้ึนโดยสายลมของเรา พระพร จงมีแด่ผูไ้ร้ชีวิตท่ีกลบัมีชีวิตใหม่ดว้ยลม
หายใจฟืนชีวิตของเรา พระพรจงมีแด่ผูท่ี้ได้พกัสายตาด้วยการยลความงามของเรา พระพรจงมีแด่ผู ้
พเนจรท่ีสืบเทา้เขา้หาเทพมณเฑียรแห่งความรุ่งโรจน์และราช-ศกัดาของเรา พระพรจงมีแด่ผูทุ้กขร์ะทม
ท่ีแสวงหาท่ีพกัพิงภายใต ้ร่มเงาของชายคาของเรา พระพรจงมีแด่ผูก้ระหายท่ีรีบไปสู่ธาราไหลรินแห่ง
ความเมตตารักใคร่ของเรา พระพรจงมีแด่ผูท่ี้ไม่รู้จกั พอท่ีไดส้ลดักิเลสอนัเห็นแก,ตวัเพื่อความรักของ
เรา และมาร่วมโตะ๊ อาหารท่ีเราส่งมาจากนภาแห่งความอารีสวรรคใ์หแ้ก่ผูท่ี้เราเลือกสรร พระพรจงมีแด่
ผูต้  ่าตอ้ยท่ียึดเหน่ียวสายใยแห่งความรุ่งโรจน์ของเรา และแด่ผูข้ดัสนท่ีได้เขา้มาภายใตร่้มเงาของเทพ
มณเฑียรแห่งความมัง่คัง่ของเรา พระพรจงมีแด่ผูเ้บาปัญญาท่ีแสวงหาแหล่งก าเนิดความรู้ของเรา และ
แด่ผูลื้มสติท่ียึดเหน่ียวสายใยแห่งการระลึกถึง เรา พระพรจงมีแด่ผูท่ี้ไดรั้บชีวิตจากลมหายใจฟืนชีวิต
ของเรา และไดเ้ขา้ไปสู่อาณาจกัรสวรรคข์องเรา พระพรจงมีแด่ผูท่ี้สุคนธรส แห่งการกลบัมาอยูร่่วมกบั
เราไดข้ยบัและพาให้ใกลเ้ขา้มาหาอรุโณทยั แห่งการเปิดเผยพระธรรมของเรา พระพรจงมีแด่หูท่ีไดย้ิน 
ล้ินท่ีเป็นพยาน และดวงตาท่ีไดเ้ห็นและยอมรับพระผูเ้ป็นนายในความรุ่งโรจน์ และราชศกัดาอนัยิ่งใหญ่
ของพระองค ์ซ่ึงประสาทดว้ยความโอฬาร และอธิปไตย พระพรจงมีแด่ผูท่ี้ไดเ้ขา้เฝ้าพระองค ์พระพรจง
มี แด่ผูท่ี้แสวงหาวิชชาจากธรรมาธิตยผ์ูเ้ปิดเผยวจนะของพระองค์ พระพรจงมีแด่ผูท่ี้สวมมงกุฎแห่ง
ความรักของเราบนศีรษะของเขา พระเจา้จงมีแด่ผูท่ี้ไดย้นิความเศร้าโศกของเรา และลุกข้ึนช่วยเหลือ เรา
ท่ามกลางประชาชน พระพรจงมีแด่ผูท่ี้สละชีวิตในหนทาง ของเรา และทนทุกขท์รมานนานปัการเพื่อ
เห็นแก่พระนามของเรา พระพรจงมีแด่ผูท่ี้มัน่ใจในวจนะของเราแล้วลุกข้ึนมาจากกลุ่มคนตาย เพื่อ
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สรรเสริญเรา พระพรจงมีแด่ผูท่ี้อภิรมย์ในท านองเสนาะของ เราและฉีกม่านก าบงัขาดสะบั้นด้วย
อานุภาพแห่งอ านาจของเรา พระพรจงมีแด่ผูท่ี้ซ่ือสัตยต่์อพระปฏิญญาของเรา และสรรพส่ิงทางโลกก็ไม่
สามารถยบัย ั้งเขามิใหไ้ปถึงราชส านกัแห่งความวิสุทธ์ิ ของเรา พระพรจงมีแต่ผูท่ี้ตดัความผกูพนัจากทุก
ส่ิงนอกจากเรา เหินในบรรยากาศแห่งความรักของเรา ไดเ้ขา้มาสู่อาณาจกัรของเรา พิศดูอาณาจกัรแห่ง
ความรุ่งโรจน์ของเรา ด่ืมธาราแห่งความอารี ของเรา ด่ืมชโลทรแห่งการบริบาลดว้ยความรักของเราจน
อ่ิม ท าความคุน้เคยกบัศาสนาของเรา เขา้ใจส่ิงท่ีเราปกปิดไวใ้นคลงัแห่ง วจนะของเรา และเรืองแสงจาก
ขอบฟ้าแห่งเมธาสวรรคด์ว้ยการ สดุดีสรรเสริญเรา แทจ้ริงแลว้เขาเป็นของเรา ความปรานี ความเมตตา
รักใคร่ ความอารีและความรุ่งโรจน์ของเราสถิตอยูก่บัเขา 

Tablets of Baha'u'llah (TB) 16-17 

 

 

 

เบชาราท 

(ข่าวดี) 

นี้คือสมโพธน์ของพระผู้ทรงความรุ่งโรจน์ท่ีประกาศออกมาจากขอบฟ้าสูงสุดในคุก
เมืองอัคคา 

61. พระองคคื์อพระผูท้รงอรรถาธิบาย พระผูท้รงรอบรู้ พระผูท้รงรับทราบทุกอยา่ง 

พระผูเ้ป็นเจา้ผูเ้ป็นหน่ึงโดยแทจ้ริงขอยืนยนั และพระผูเ้ปิดเผยพระนามและคุณลกัษณะของ
พระองคข์อเป็นพยานวา่ จุดประสงคเ์พียงประการเดียวท่ีเราเปล่งสมโพธน์น้ี และประกาศพระวจนะอนั
ประเสริฐสุดของพระองค์ ก็เพื่อว่าหูของสรรพส่ิงทั้งปวงจะ ไดรั้บการชะลา้งให้ปลอดจากเร่ืองโกหก 
และเง่ียฟังพระวจนะท่ีรุ่งโรจน์ และวิสุทธ์ิประเสริฐท่ีมาจากคลงัแห่งความรักของพระผูส้ร้างสวรรค์
และนาม ความสุขจงมีแด่ผูท่ี้ลงความพินิจความเท่ียงธรรม ดูกร ประชาชนบนพิภพ! 

ข่าวดีข้อแรก 

ท่ีคมัภีร์แม่บทในการเปิดเผยพระธรรมคร้ังยิ่งใหญ่ท่ีสุดน้ีขอแจง้ให้ ประชาชนทั้งปวงบนพิภพ
ทราบคือ กฎการท าสงครามศกัด์ิสิทธ์ิ ถูกลบออกไปจากคมัภีร์แลว้ ขอความสรรเสริญจงมีแด่พระผู ้
ทรงปรานี พระผูเ้ป็นนายผูอุ้ดมไปดว้ยความกรุณา พระผูบ้นัดาลให้ประตูแห่งความอารีสวรรคเ์ปิด
ออกต่อหนา้ทุกคนท่ีอยูใ่นสวรรคแ์ละบนโลก 

ข่าวดีข้อทีส่อง 
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อนุญาตให้ประชาชนและวงศต์ระกูลทั้งหลายในปฐพีคบหาสมาคม กนัดว้ยใจเบิกบานและผอ่งใส 
ดูกร ประชาชน! จงคบหากบัศาสนิกชนทุกศาสนาดว้ยไมตรีจิตมิตรภาพ ดงัน้ีดวงตะวนัแห่งการ
อนุมติั และอ านาจของพระองคเ์รืองรัศมีอยู่บนขอบฟ้าแห่งประกาศิตของพระผูเ้ป็นเจา้ พระผูเ้ป็น
นายแห่งภพทั้งหลาย 

ข่าวดีข้อทีส่าม 

เก่ียวกบัการศึกษาภาษาต่าง ๆ ประกาศิตน้ีไดห้ลัง่มาจากปากกาของพระผูท้รงความสูงส่งก่อนหนา้
น้ีแล้ว : เป็นหน้าท่ีของประมุขทั้ งหลายของโลก ขอพระผูเ้ป็นเจ้าทรงช่วยเหลือพวกเขา หรือ
รัฐมนตรีทั้งหลายบนพิภพ ท่ีจะตอ้งหารือกนัและเลือกภาษาหน่ึง จากภาษาทั้งหลายท่ีมีอยู ่หรือคิด
ภาษาใหม่ แลว้น ามาสอนให้เด็ก ในโรงเรียนทัว่โลก และใชอ้กัษรเดียวกนัดว้ย ดงัน้ีแลว้ทัว่โลกจะ
ได้รับการพิจารณาว่าเป็นประเทศเดียวกัน ขอความสุขสวสัดีจงมีแด่ผูท่ี้สดับฟังสมโพธน์ของ
พระองค์ และปฏิบติัตามท่ีตนได้รับบญัชาจากพระผูเ้ป็นเจ้า พระผูเ้ป็นนายแห่งบลัลังก์อนัทรง
อ านาจ 

 

ข่าวดีข้อทีส่ี่ 

หากกษตัริยอ์งคใ์ด ขอพระผูเ้ป็นเจา้ทรงช่วยเหลือพวกเขา ลุกข้ึน ปกป้องและช่วยเหลือประชาชนท่ี
ถูกกดข่ีน้ี ทุกคนตอ้งแข่งขนักนั เพื่อจะรักและรับใชก้ษตัริยอ์งคน์ั้น เร่ืองน้ีเป็นหนา้ท่ีของทุกคน ขอ
ความสุขสวสัดีจงมีแต่ผูท่ี้ปฏิบติัตามน้ี 

ข่าวดีข้อทีห้่า 

ในทุกประเทศท่ีประชาชนเหล่าน้ีอาศยัอยู่ พวกเขาตอ้งประพฤติต่อรัฐบาลของประเทศนั้นด้วย
ความจงรักภกัดี สุจริตและวาจาสัตย์ น้ีคือส่ิงท่ีเปิดเผยไวต้ามบญัญติัของพระผูท้รงบญัญติั พระผู ้
ด ารงอยูก่่อนยคุสมยั 

เป็นขอ้ผูกพนัและหน้าท่ีของประชาชนทั้งหลายของโลกทุกคน ท่ีจะตอ้งยื่นมือเขา้ช่วย
ศาสนาแห่งยคุใหม่น้ี ท่ีมาจากนภาแห่งพระประสงคข์องพระผูท้รงอนนัต ์เพื่อวา่ไฟแห่งความชิงชงั
ท่ีลุกอยู่ในหัวใจของประชาชนบางกลุ่ม จะดบัลงดว้ยธาราแห่งปัญญาและค าปรึกษาแนะน าจาก
สวรรค ์และแสงแห่งเอกภาพและความปรองดอง จะส่องรัศมีมายงัโลก 

เราหวงัวา่ โดยความพยายามอยา่งจริงจงัของบรรดาผูท่ี้เป็น ตวัแทนของอานุภาพของพระผู ้
เป็นเจา้ ความรุ่งโรจน์ของพระองคจ์งเจริญ อาวุธทั้งหลายท่ีใชท้  าสงครามทัว่โลกจะถูกเปล่ียนเป็น
เคร่ืองมือ ส าหรับการปฏิสังขรณ์ และการทะเลาะวิวาทและความขดัแยง้จะ ถูกขจดัออกไปจากหมู่
มนุษย ์
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ข่าวดีข้อทีห่ก 

คือการสถาปนาสันติภาพรอง ซ่ึงปากกาอนัประเสริฐสุดของเราได ้เปิดเผยรายละเอียดไวใ้ห้แล้ว
ก่อนหนา้น้ี พระพรอนัยิง่ใหญ่เป็นของผูท่ี้สนบัสนุนสันติภาพรองและปฏิบติัตามส่ิงท่ีบญัญติัไวโ้ดย 
พระผูเ้ป็นเจา้ พระผูท้รงรอบรู้ พระผูท้รงอจัฉริยภาพ 

ข่าวดีข้อทีเ่จ็ด 

รสนิยมดา้นเส้ือผา้และการโกนแต่งเคราให้เป็นไปตามวิจารณญาณของมนุษย ์ดูกร ประชาชน แต่
จงระวงัอยา่ท าตวัเป็นเคร่ืองเล่นของคนเขลา 

ข่าวดีข้อทีแ่ปด 

การบ าเพญ็พรตของพระและนกับวชท่ีนบัถือพระจิต1 ขอสันติสุข ของพระผูเ้ป็นเจา้จงมีแด่พระองค ์
ไดรั้บการจดจ าไว ้ณ ท่ีสถิตของพระองค ์อย่างไรก็ตามในยุคน้ี ขอให้พวกเราเลิกชีวิตสันโดษแลว้
กา้วไปสู่โลกกวา้ง และประกอบกิจท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อพวกเขาเองและผูอ่ื้น เราอนุญาตให้พวก
เขาสมรสได ้เพื่อวา่พวกเขาจะไดใ้ห้ ก าเนิดผูท่ี้จะกล่าวถึงพระผูเ้ป็นเจา้ พระผูเ้ป็นนายของรูปธรรม
และนามธรรม พระผูเ้ป็นนายแห่งบลัลงักอ์นัประเสริฐ 

ข่าวดีข้อทีเ่ก้า 

เม่ือคนบาปพบวา่ตนเองไดต้ดัความผกูพนัโดยส้ินเชิงและหลุดพน้ จากทุกส่ิงนอกจากพระผูเ้ป็นเจา้
แล้ว เขาควรขออภยัจากพระองค์ การสารภาพบาปและอกุศลกรรมต่อมนุษย์ด้วยกันไม่เป็นท่ี
อนุญาต เพราะการกระท าเช่นนั้นหาไดรั้บอภยัจากพระผูเ้ป็นเจา้ไม่ อีกทั้ง ยงัก่อให้เกิดความอบัอาย
และอดสู และพระผูเ้ป็นเจา้ ความรุ่งโรจน์ของพระองคจ์งเจริญ ไม่ตอ้งการให้คนรับใชข้องพระองค์
ไดรั้บความอบัอาย แทจ้ริงแลว้พระองค์คือพระผูท้รงเห็นใจ พระผูท้รงปรานี คนบาปควรวิงวอน
สองต่อสองต่อพระผูเ้ป็นเจา้ เพื่อขอความปรานี จากมหาสมุทรแห่งความปรานี ขออภยัจากสวรรค์
วทญัญูและกล่าววา่ :  

ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้! ขา้พเจา้ ขอวิงวอนต่อเลือดของบรรดาคนรัก
ท่ีแท้จริงของพระองค์ผูอ้ภิรมย์ ต่อมธุรสวาจาของพระองค์ จนพวกเขารีบไปสู่ยอดของความ
รุ่งโรจน์ นัน่คือการสละชีวติอยา่งรุ่งโรจน์ท่ีสุด ขา้พเจา้ขอวิงวอนต่อความลึกลบัท่ีอยูใ่นปัญญาของ
พระองค ์และต่อไข่มุกท่ีถนอมไวใ้นมหาสมุทรแห่งความอารีของพระองค ์ของทรงประทานอภยั
แก่ขา้พเจา้ แก่บิดามารดาของขา้พเจา้ ในบรรดาผูท่ี้ปรานี พระองค์คือผูท้รงปรานีท่ีสุด ไม่มีพระผู ้
เป็นเจา้อ่ืนใดนอกจากพระองค ์พระผูท้รง อภยัเสมอ พระผูท้รงอารี 

                                                           
1

 พระเยซู 
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ขา้แด่พระผูเ้ป็นนาย! พระองค์ทรงเห็นแล้วว่าคนบาปหนา ผูน้ี้หันมาหามหาสมุทรแห่ง
กรุณาธิคุณของพระองค์ คนอ่อนแอผูน้ี้แสวงหาอาณาจกัรแห่งอานุภาพสวรรค์ของพระองค์ คน
ยากไร้ผูน้ี้มุ่งหาดวงตะวนัแห่งความมัง่คัง่ของพระองค์ ขา้แต่พระผูเ้ป็นนาย ดว้ยความปรานีและ
ความกรุณาของพระองค ์ขอทรงอยา่ท าให้เขา ผิดหวงั อยา่ปิดกั้นเขาจากความอารีท่ีหลัง่ไหลมาใน
ยุคของพระองค์ หรือผลกัไสเขาไปจากประตูท่ีพระองค์เปิดกวา้งไวส้ าหรับทุกคนท่ีอาศยัอยู่ใน
สวรรคแ์ละบนโลกของพระองค ์

อนิจจา! อนิจจา! บาปของขา้พเจา้ไดข้ดัขวางมิให้ขา้พเจา้ ใกลเ้ขา้หาราชส านกัแห่งความ
วสุิทธ์ิของพระองค ์และอกุศลกรรมของขา้พเจา้ไดพ้าขา้พเจา้หลงไกลไปจากเทพมณเฑียรแห่งราช
ศกัดาของพระองค์ ขา้พเจา้ได้กระท าส่ิงท่ีพระองค์ทรงห้าม และละทิ้งส่ิงท่ีพระองค์บญัญติัให้
ขา้พเจา้ปฏิบติั 

ขา้พเจา้ขออธิษฐานต่อพระผูซ่ึ้งเป็นนายสูงสุดแห่งนาม ขอพระองค์ทรงจารึกดว้ยปากกา
แห่งความอารีของพระองค ์ในส่ิงท่ีจะช่วยใหข้า้พเจา้ใกลเ้ขา้หาพระองค ์และช าระขา้พเจา้ให้ปลอด
จากอกุศลกรรมท่ีคัน่ระหวา่งขา้พเจา้และการอภยัของพระองค ์

แทจ้ริงแลว้พระองคคื์อพระผูท้รงอารี ไม่มีพระผูเ้ป็นเจา้อ่ืนใด นอกจากพระองค ์พระผูท้รง
อ านาจพระผูท้รงกรุณา 

ข่าวดีข้อทีสิ่บ 

ประหน่ึงเป็นสัญลกัษณ์แห่งความกรุณาจากพระผูเ้ป็นเจา้ พระผู ้เปิดเผยการประกาศคร้ังยิ่งใหญ่
ท่ีสุดน้ี เราไดย้กเลิกกฎในธรรมจารึกและคมัภีร์ศกัด์ิสิทธ์ิท่ีวา่ดว้ยการท าลายหนงัสือ 

ข่าวดีข้อทีสิ่บเอ็ด 

เป็นท่ีอนุญาตให้ศึกษาวิทยาศาสตร์และศิลปะสาขาต่าง ๆ แต่ตอ้งเป็นศาสตร์ท่ีมีประโยชน์และ
ส่งเสริมความกา้วหนา้และพฒันาการของประชาชน ดงัน้ีคือบญัญติัจากพระผูเ้ป็นผูท้รงบญัญติั พระ
ผูท้รงอจัฉริยภาพ 

ข่าวดีข้อทีสิ่บสอง 

เป็นท่ีบญัชาไวส้ าหรับทุกคนใหป้ระกอบอาชีพบางอยา่งเช่น การฝีมือ การคา้ และท่ีคลา้ยกนั เราได้
ยกการประกอบการงานดงักล่าว ข้ึนเทียบเท่าการบูชาพระผูเ้ป็นเจา้ พระผูเ้ป็นหน่ึงโดยแทจ้ริง จง
ตรึกตรองดว้ยหวัใจเก่ียวกบัความกรุณาและพระพรของพระผูเ้ป็นเจา้ และขอบคุณพระองค์ทั้งเช้า
ค ่า อย่าเสียเวลาไปกบัความเกียจคร้าน เฉ่ือยชา จงประกอบกิจท่ีเป็นประโยชน์ต่อเจา้เองและผูอ่ื้น 
ดงัน้ี คือส่ิงท่ีประกาศิตไวใ้นธรรมจารึก ซ่ึงจากขอบฟ้าของธรรมจารึกน้ี ดวงตะวนัแห่งปัญญาและ
วาทะฉายแสงอยา่งเจิดจา้ 
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มนุษยท่ี์น่ารังเกียจท่ีสุดในสายตาของพระผูเ้ป็นเจา้คือ ผูท่ี้นัง่อย่างเกียจคร้านและขอทาน 
จงยึดถือวิธีการหารายไดโ้ดยวางใจในพระผูเ้ป็นเจา้ พระผูท้รงจดัหาวิธีการทุกอยา่ง เม่ือใครก็ตาม
ยดึอาชีพการฝีมือหรือการคา้ อาชีพดงักล่าวไดรั้บการพิจารณาจาก พระผูเ้ป็นเจา้วา่เป็นการบูชา และ
น่ีมิใช่อ่ืนใดนอกจากเป็นสัญลกัษณ์แห่งความอารีท่ีไม่มีขีดจ ากดัและซึมซาบไปทัว่ทุกสรรพส่ิง 

ข่าวดีข้อทีสิ่บสาม 

สมาชิกสภายุติธรรมของพระผูเ้ป็นเจา้มีหนา้ท่ีดูแลกิจการต่าง ๆ ของประชาชน ความจริงแลว้พวก
เขาคือผูท่ี้ไดรั้บความไวว้างใจจากพระผูเ้ป็นเจา้ให้ดูแลคนรับใชข้องพระองค ์และคืออรุโณทยัแห่ง
อ านาจในประเทศทั้งหลายของพระองค ์

ดูกร ประชาชนของพระผูเ้ป็นเจา้! ส่ิงท่ีอบรมโลกคือความยุติธรรม เพราะความยุติธรรม
ไดรั้บการค ้าจุนโดยสองเสาหลกั นัน่คือ รางวลัและการลงโทษ สองเสาหลกัน้ีคือบ่อเกิดชีวิตของ
โลก เน่ืองดว้ยแต่ละวนัมีปัญหาใหม่ และแต่ละปัญหามีการแกท่ี้เหมาะสม กิจการดงักล่าวควรเสนอ
มายงัสมาชิกสภายุติธรรม เพื่อว่าพวกเขา จะไดด้ าเนินการให้สอดคล้องกบัความจ าเป็นและความ
ตอ้งการในเวลานั้น บรรดาผูท่ี้ลุกข้ึนรับใช้ศาสนาของพระผูเ้ป็นเจา้เพื่อเห็นแก่พระองค์ จะไดรั้บ
แรงดลใจจากอาณาจกัรท่ีมองไม่เห็น เป็น หนาท่ีของทุกคนท่ีจะต้องเช่ือฟังพวกเขา ทุกเร่ืองท่ี
เก่ียวกบัรัฐ ควรเสนอมายงัสภายุติธรรม แต่การบูชาตอ้งปฏิบติัตามท่ีพระผู-้เป็นเจา้เปิดเผยไวใ้น
คมัภีร์ของพระองค ์

ดูกร ประชาชนแห่งบาฮา! เจา้คืออุทยัสถานแห่งความรักของพระผูเ้ป็นเจา้และอรุโณทยั
แห่งความเมตตารักใคร่ของพระองค ์อย่าท าให้ล้ินของเจา้ด่างพร้อยดว้ยการสาปแช่งหรือถากถาง
ผูใ้ด และอย่ามองส่ิงท่ีไม่ควรมอง จงแสดงส่ิงท่ีเจา้มีอยู่ หากเป็นท่ียอมรับดี จุดมุ่งหมายของเจา้ก็
สัมฤทธิผล หากไม่ การโตเ้ถียงเป็นส่ิงไร้ประโยชน์ จงปล่อยวิญญาณดวงนั้นไวก้บัตวัเขาเอง แลว้
หันมาสู่พระผูเ้ป็นนาย พระผูท้รงคุม้ครอง พระผูด้  ารงอยู่ดว้ยตนเอง อย่าไดเ้ป็นสาเหตุของความ
เศร้าโศก ความร้าวฉานหรือการทะเลาะวิวาท เป็นท่ีหวงัว่าเจา้จะไดรั้บการอบรมอยา่งแทจ้ริงในท่ี
ก าบงัของพฤกษาแห่งความเมตตารักใคร่ของพระองค์ และปฏิบติัตามท่ีพระผูเ้ป็นเจา้ ปรารถนา 
พวกเจา้ทุกคนคือใบไมบ้นตน้เดียวกนั และหยดน ้าในมหาสมุทรเดียวกนั 

ข่าวดีข้อทีสิ่บส่ี 

ไม่จ  าเป็นตอ้งเดินทางเพื่อไปเยี่ยมสุสานคนตายเป็นพิเศษ หากประชาชนผูม้ ัง่คัง่บริจาคค่าเดินนั้น
ให้แก่สภายุติธรรม ก็จะเป็นท่ียินดีและยอมรับ ณ ท่ีสถิตของพระผูเ้ป็นเจ้า ความสุขจงมีแด่ผูท่ี้
ปฏิบติัตามบญัญติัน้ี 
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ข่าวดีข้อทีสิ่บห้า 

แมว้า่การปกครองระบอบสาธารณรัฐอ านวยประโยชน์แก่ประชาชนทั้งปวงในโลก กระนั้นก็ตาม
ราชศกัดาของกษตัริยคื์อหน่ึงในสัญลกัษณ์ของพระผูเ้ป็นเจา้ เราไม่ตอ้งการให้ประเทศทั้งหลายไร้
ซ่ึงกษตัริย ์หากผูท่ี้มีปัญญาหลกัแหลมประสานสองรูปแบบน้ีเขา้เป็นระบอบเดียวกนั เขาจะไดรั้บ
รางวลัอนัยิง่ใหญ่ ณ ท่ีสถิตของพระผูเ้ป็นเจา้ 

ในศาสนาก่อน ๆ บญัญติัต่าง ๆ เช่น การท าสงครามศกัด์ิสิทธ์ิ การท าลายหนงัสือ ห้ามการ
สมาคมหรือเป็นมิตรกบัประชาชนบางพวก หรือห้ามการอ่านหนงัสือบางอย่าง ไดก้ าหนดไวต้าม
ความจ าเป็นของสมยันั้น อย่างไรก็ตามในยุคแห่งการเปิดเผยพระธรรมคร้ังยิ่งใหญ่น้ี การประกาศ
คร้ังส าคญัน้ี กรุณาธิคุณอเนกอนนัต ์ของพระผูเ้ป็นเจา้ไดป้กคลุมมนุษยท์ั้งมวล และจากขอบฟ้าแห่ง
พระประสงคข์องพระผูเ้ป็นผูท้รงอนนัต ์ประกาศิตท่ีไม่มีผิดพลาด ของพระองคไ์ดก้  าหนดส่ิงท่ีเรา
แถลงไวข้า้งบน 

เราขอสดุดีพระผูเ้ป็นเจา้ ความศกัด์ิสิทธ์ิและความสรรเสริญจงมีแต่พระองค ์ส าหรับส่ิงใดก็
ตามท่ีพระองค์เปิดเผยในยุคท่ีอุดมพรรุ่งโรจน์และหาท่ีเปรียบไม่ไดน้ี้ แทจ้ริงแลว้หากทุกคนบน
พิภพได ้รับการประสาทดว้ยล้ินจ านวนนบัไม่ถว้น และสรรเสริญพระผูเ้ป็นเจา้ และพระนามของ
พระองคอ์ย่างไม่หยุดหยอ่นไปจนถึงอวสานท่ีไม่มี จุดจบ การแสดงความขอบคุณของพวกเขาก็ยงั
ไม่เพียงพอส าหรับ กรุณาธิคุณแมเ้พียงอยา่งเดียวตามท่ีเราไดก้ล่าวไวใ้นธรรมจารึกน้ี มนุษยทุ์กคนท่ี
มีปัญญา เห็นแจง้และเขา้ใจ เป็นพยานต่อส่ิงน้ี 

เราขอวงิวอนพระผูเ้ป็นเจา้ ความรุ่งโรจน์ของพระองคจ์งเจริญ ขอทรงช่วยเหลือผูป้กครอง
และประมุขทั้งหลายผูเ้ป็นตวัแทนของอานุภาพและอรุโณทยัแห่งความรุ่งโรจน์ ให้น ากฎและ
บญัญติัของพระองค์มาบงัคบัใชใ้ห้จงได ้ความจริงแลว้ พระองค์คือพระผูท้รงอ านาจสูงสุด พระผู ้
ทรงอานุภาพ พระผูท้รงตอบค าเรียกร้องของ มนุษยทุ์กคนเสมอ 

TB 21 -29 

พระธรรมทีค่ัดมาจากทาราซาท 

(เคร่ืองประดับ) 

62. ดูกร ผูไ้ดด่ื้มอมฤตแห่งวจนะจากถว้ยแห่งความรู้ของเรา! ปัจจุบนัน้ี วจนะอนัประเสริฐเหล่าน้ีไดย้ินมา
จากเสียงลมพร้ิวของพฤกษาสวรรค์ ท่ีพระผูเ้ป็นนายแห่งนามปลูกไวใ้นพิมานชั้นสูงสุด ดว้ยพระหตัถ ์
แห่งอานุภาพสวรรค ์: 
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ทาราซข้อแรก 

และรัศมีแรกท่ีรุ่งอรุณจากขอบฟ้าแห่งคมัภีร์แม่บทคือ มนุษยค์วร รู้จกัตนเองรู้วา่ส่ิงใดน าไปสู่ความ
สูงส่งหรือความต ่าด้อย ความรุ่งเรืองหรือความตกต ่า ความมัง่คัง่หรือความยากจน เม่ือมาถึงวยั
สมบูรณ์และเขา้สู่วฒิุภาวะแลว้ มนุษยจ์  าเป็นตอ้งมีความมัง่คัง่ และความมัง่คัง่ท่ีมนุษยไ์ดม้าโดยงาน
ฝีมือหรือวิชาชีพ เป็นท่ีน่า ชมเชยและน่าสรรเสริญในทรรศนะของผูมี้ปัญญา และโดยเฉพาะอยา่ง
ยิ่งในสายตาของคนรับใช้ท่ีอุทิศตนต่อการศึกษาของโลกและ การอบรมศีลธรรมแก่ประชาชน ใน
ความจริงแลว้พวกเขาคือผูถื้อถว้ยน ้าแห่งชีวติท่ีบรรจุความรู้ และคือผูช้ี้น าไปสู่หนทางท่ีสมบูรณ์เลิศ 
พวกเขาช้ีน าประชาชนทั้งหลายของโลกไปสู่หนทางตรง และฝึกฝนประชาชนให้คุน้เคยกบัส่ิงท่ี
ช่วยยกระดับจิตใจและฐานะของมนุษย์ หนทางตรงคือหนทางท่ีน ามนุษย์ไปสู่อรุโณทัยแห่ง
ความเห็นแจง้และอุทยัสถานแห่งความเขา้ใจท่ีแทจ้ริง และน ามนุษยไ์ปสู่ส่ิงท่ีส่งเสริมความรุ่งเรือง 
เกียรติและความยิง่ใหญ่ 

เราหวงัวา่โดยความเมตตารักใคร่ของพระผูท้รงอจัฉริยภาพ พระผูท้รงรอบรู้ ธุลีท่ีบงัตาจะ
ถูกปัดเป่าออกไป และความสามารถในการมองเห็นจะทวีข้ึน เพื่อว่าประชาชนจะได้ค้นพบ
จุดประสงค ์ท่ีพวกเขาถูกสร้างข้ึนมา ในยุคน้ีอะไรก็ตามท่ีช่วยเปิดตาให้สวา่งข้ึน คู่ควรท่ีจะไดรั้บ
การพิจารณา แทจ้ริงแล้วในทรรศนะของผูมี้ ปัญญา ความเขา้ใจท่ีเฉียบแหลม ข้ึนอยู่กบัสายตาท่ี
เฉียบแหลม ในทุกสภาพแวดลอ้ม ประชาชนแห่งบาฮาตอ้งปฏิบติัตามส่ิงท่ีเหมาะสม และแนะน า
ประชาชนตามนั้น 

ทาราซข้อทีส่อง 

คือการคบหาสมาคมกบัศาสนิกชนของทุกศาสนาด้วยไมตรีจิตมิตรภาพ และการประกาศส่ิงท่ี
ประกาศกบนไซไนแถลงไว ้และใชค้วามเท่ียงธรรมในทุกเร่ือง 

บรรดาผูท่ี้มีความจริงใจและซ่ือสัตยค์วรคบหาสมาคมกบั ประชาชนและวงศต์ระกลูทั้งปวง
บนพิภพดว้ยใจเบิกบานและผอ่งใสเน่ืองดว้ยการคบหากบัประชาชนจะส่งเสริมเอกภาพและความ 
ปรองดอง ซ่ึงจะชกัน าไปสู่การค ้าจุนระเบียบของโลกและการฟืน ชีวิตให้แก่ชาติทั้งหลาย พระพร
จงมีแด่ผูท่ี้ยดึเหน่ียวสายใยแห่ง ความเมตตาปรานี และหลุดพน้จากความเป็นปรปักษแ์ละเกลียดชงั 

พระผูท้รงถูกประทุษร้ายน้ีแนะน าประชาชนทั้งหลายของโลก ให้มีความอดกลั้นและชอบ
ธรรม ซ่ึงเป็นสองดวงประทีปท่ามกลางความมืดมนบนพิภพ และเป็นผูอ้บรมศีลธรรมให้แก่
มนุษยชาติ ความสุขบงัเกิดกบัผูท่ี้ไดบ้รรลุถึง และความหายนะบงัเกิดกบัผูท่ี้ไม่เอาใจใส่ 

ทาราซข้อทีส่าม 

เก่ียวกบัอุปนิสัยใจคอท่ีดี แทจ้ริงแลว้อุปนิสัยใจคอท่ีดีคือเส้ือคลุมท่ีดีท่ีสุดส าหรับมนุษยจ์ากพระผู ้
เป็นเจา้ พระองคป์ระดบัวหิาร ของบรรดาผูท่ี้พระองครั์กดว้ยเส้ือน้ี ชีวิตของเราเป็นพยาน! แสงของ
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อุปนิสัยใจคอท่ีดีโชติช่วงกวา่แสงและความเจิดจา้ของดวงอาทิตย ์ใครก็ตามท่ีมีอุปนิสัยใจคอท่ีดีจะ
ได้รับการนับว่าเป็นอญัมณีในหมู่มนุษย ์ความเจริญรุ่งเรืองของโลกตอ้งอาศยัอุปนิสัยใจคอท่ีดี 
อุปนิสัยใจคอท่ีดีคือวถีิท่ีน ามนุษยไ์ปสู่หนทางตรงและการประกาศคร้ังยิ่งใหญ่ ความสุขสวสัดีจงมี
แด่ผูท่ี้ประดบัดว้ยอุปนิสัยใจคอของหมู่เทวญัเบ้ืองบน 

เป็นหน้าท่ีของเจา้ท่ีจะตั้งมัน่ในความยุติธรรมและเท่ียงธรรม ในทุกสภาพการณ์ ในพระ
วจนะเร้นลบั ปากกาอนัเกรียงไกรท่ีสุดของเราเปิดเผยพจนาอนัประเสริฐน้ี : 

'ดูกร บุตรแห่งธรรม! ส่ิงอนัเป็นท่ีรักยิ่งท่ีสุดในสายตาของเราคือความยุติธรรม จงอยา่เมิน
ส่ิงน้ีหากเจา้ปรารถนาเรา และจงอย่าเพิกเฉยเพื่อว่าเราจะมอบธรรมะให้กบัเจา้ ความยุติธรรม จะ
ช่วยให้เจา้เห็นดว้ยตาของเจา้เอง มิใช่ดว้ยตาของผูอ่ื้น และรู้ดว้ยปัญญาของเจา้เอง มิใช่ดว้ยปัญญา
ของเพื่อนบา้น จงไตร่ตรองในหวัใจว่าส่ิงน้ีจ  าเป็นอยา่งไรส าหรับเจา้ แทจ้ริงแลว้ความยุติธรรมคือ
ของขวญัและเคร่ืองหมายแห่งความเมตตารักใคร่ของเรา ดงันั้นจงตั้งมัน่ในความยติุธรรม' 

บรรดาผูท่ี้ยุติธรรมและมีใจเท่ียงธรรมในการลงความเห็น จะไดค้รองฐานะและต าแหน่ง
อนัประเสริฐ แสงแห่งความศรัทธาและซ่ือตรงเรืองรองส่องสวา่งมาจากดวงวิญญาณเหล่าน้ี เราหวงั
อยา่งยิง่วา่ ประชาชนและประเทศทั้งหลายของโลกจะไม่ส้ินแสงของประทีปสองดวงน้ี 

ทาราซข้อทีส่ี่ 

เก่ียวกบัความไวว้างใจได ้แทจ้ริงแลว้ความไวว้างใจไดคื้อประตูแห่งความไร้กงัวลส าหรับทุคนท่ี
อาศยัอยูบ่นโลก และเป็นสัญลกัษณ์ แห่งความรุ่งโรจน์ของพระผูท้รงปรานี ผูท่ี้มีความไวว้างใจได้
คือผูท่ี้มีทรัพยแ์ห่งความมัง่คัง่และเจริญรุ่งเรืองอยา่งแทจ้ริง ความไวว้างใจไดคื้อทวารส าคญัท่ีสุดท่ี
น าไปสู่ความสงบและความไร้กงัวลของประชาชน ความจริงแลว้เสถียรภาพของกิจการทุกอยา่งข้ึน 
อยู่กบัความไวว้างใจได ้อานุภาพ ความโอฬารและความมัง่คัง่ทั้งปวงเรืองรองดว้ยแสงแห่งความ
ไวว้างใจได ้

ไม่นานมาน้ีปากกาของพระผูท้รงความสูงส่งไดเ้ปิดเผยวจนะ อนัประเสริฐเหล่าน้ี : 

บดัน้ีเราจะกล่าวถึงความไวว้างใจไดแ้ละฐานะของคุณธรรมน้ี ในสายตาของพระผูเ้ป็นเจา้ 
พระผูเ้ป็นนายของเจา้ พระผูเ้ป็นนายแห่งบลัลงัก์อนัทรงอ านาจ วนัหน่ึงเราไปยงัเกาะมรกตของเรา 
เม่ือไปถึงเราเห็นชลธารหลัง่ไหลและพฤกษางอกงามอยู่ภายใตแ้สงตะวนั เม่ือหันหนา้ไปทางขวา 
เราเห็นส่ิงท่ีปากกาไม่สามารถอธิบาย หรือจะพรรณนาภาพท่ีดวงตาของพระผูเ้ป็นนายของ
มนุษยชาติไดเ้ห็น ณ บริเวณท่ีพิสุทธ์ิ ประเสริฐ อุดมพรและสูงส่งท่ีสุดนั้น เม่ือหนัไปทางซ้าย เราได้
พิศดูหน่ึงในความงามของพิมานอนัประเสริฐสุด ซ่ึงยืนอยูบ่นเสาหลกัแห่งอาภา และร้องเรียกอยา่ง
กงัวาลว่า : 'ดูกร บรรดาผูท่ี้อาศยัอยู่ในโลกและสวรรค!์ จงดูความงาม ความจรัส การปรากฏ และ
ความ'ชชัวาลของเรา พระผูเ้ป็นเจา้ พระผูเ้ป็น หน่ึงโดยแทจ้ริงเป็นพยาน! เราคือความไวว้างใจไดท่ี้
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ปรากฏความ งามออกมา เราจะตอบแทนผูท่ี้ยึดถือเรา ยอมรับต าแหน่งและ ฐานะของเรา และยึด
ชายผา้ของเราไวม้ัน่ เราคือเคร่ืองประดบั อนัยิง่ใหญ่ท่ีสุดของประชาชนแห่งบาฮา คือภูษาแห่งความ
รุ่งโรจน์ ส าหรับทุกคนท่ีอยู่ในอาณาจกัรของสรรพภาวะ เราคือกลไกอนั ส าคญัท่ีสุดส าหรับความ
เจริญรุ่งเรืองของโลก คือขอบฟ้าท่ีให้ความมัน่ใจแก่ทุกชีวิต ดงัน้ีคือวจนะท่ีเรามอบให้แก่เจา้ ซ่ึงจะ
ดึงดูดมนุษย ์ใหเ้ขา้มาใกลพ้ระผูเ้ป็นนายแห่งสรรพภาวะ' 

ดูกร ประชาชนแห่งบาฮา! ความจริงแล้วความไวว้างใจได ้คือภูษาท่ีดีท่ีสุดส าหรับวิหาร
ของเจา้ คือมงกุฎท่ีรุ่งโรจน์ท่ีสุดส าหรับศีรษะของเจา้ จงยึดมัน่ในความไวว้างใจไดต้ามบญัญติัของ
พระผูเ้ป็น ผูท้รงบญัญติั พระผูท้รงรับทราบทุกอยา่ง 

ทาราซข้อทีห้่า 

เก่ียวกบัการปกป้องและอภิรักษฐ์านะบรรดาคนรับใชข้องพระผูเ้ป็น-เจา้ มนุษยไ์ม่ควรละเลยสัจจะ
ในเร่ืองใด ๆ แต่ควรยอมรับส่ิงท่ีถูกตอ้งและเป็นความจริง ประชาชนแห่งบาฮาไม่ควรปฏิเสธการ
ให้รางวลั แก่ผูท่ี้ควรได้ ควรปฏิบติัต่อช่างฝีมือด้วยความเกรงใจ และอย่าเอาเยี่ยงประชาชนใน
สมยัก่อน นัน่คืออยา่ท าใหล้ิ้นด่างพร้อยดว้ยค าพดูหยาบคาย 

ในยุคน้ีดวงตะวนัแห่งการฝีมือเรืองแสงอยูเ่หนือขอบฟ้าของดินแดนตะวนัตก และชลธาร
แห่งศิลปะก าลงัหลัง่ไหลมาจากทะเล ในดินแดนนั้น มนุษยต์อ้งพูดด้วยความเท่ียงธรรมและเห็น
คุณค่าของพระพรน้ี ชีวติของพระผูเ้ป็นเจา้เป็นพยาน! ค าวา่"เท่ียงธรรม" ฉายรัศมีอยา่งเจิดจา้ประดุจ
ดวงอาทิตย ์เราอธิษฐานถึงพระผูเ้ป็นเจา้ขอทรงสาดรัศมีแห่งความเท่ียงธรรมมายงัทุกคน ความจริง
แลว้พระองคท์รงอานุภาพเหนือทุกสรรพส่ิง และทรงตอบค าอธิษฐานของทุกคนเสมอ 

ปัจจุบนัน้ี วาจาสัตยแ์ละความจริงใจถูกทรมานอยา่งเจ็บปวด อยูใ่นอุง้มือของความโกหก
หลอกลวง และความยุติธรรมถูกเฆ่ียน ดว้ยแส้แห่งความอยุติธรรม ควนัของความทุจริตปกคลุมไป
ทัว่พิภพจนมองไม่เห็นอะไรไม่ว่าทิศไหนนอกจากกองทหาร และไม่ไดย้ินอะไรจากดินแดนไหน
นอกจากเสียงดาบกระทบกนั เราวงิวอน พระผูเ้ป็นเจา้ พระผูเ้ป็นหน่ึงโดยแทจ้ริง ของทรงเสริมพลงั
ใหผู้ท่ี้ใชอ้  านาจของพระองคใ์นการฟ้ืนฟูโลกและน าความสงบมาสู่ชาติทั้งหลาย 

ทาราซข้อทีห่ก 

ความรู้คือหน่ึงในของขวญัอนัวิเศษจากพระผูเ้ป็นเจา้ เป็นหน้าท่ีของทุกคนท่ีจะหาความรู้ ศิลปะ
และความก้าวหน้าทางวตัถุท่ีเห็น กนัอยู่ในปัจจุบนั สัมฤทธิผลได้โดยความรู้และอจัฉริยภาพท่ี
เปิดเผย ไวใ้นสารและธรรมจารึกต่าง ๆ จากปากกาอนัประเสริฐสุดของพระองค์ ซ่ึงจากคลงัของ
ปากกาน้ี ไข่มุกแห่งอจัฉริยภาพและวาทะ ศิลปะ และงานฝีมือในโลกไดป้รากฏออกมา 

ในยุคน้ีความลบัของพิภพถูกเปิดเผยต่อดวงตาของมนุษย ์หน้าหนังสือพิมพ์ทั้งหลายท่ี
ตีพิมพอ์อกมาอยา่งรวดเร็ว ท่ีจริงแลว้คือกระจกของโลกท่ีสะทอ้นการกระท าและความพยายามของ
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ประชาชนและวงศต์ระกูลทั้งหลาย เป็นทั้งการสะทอ้นและเผยแพร่ให้เป็นท่ีรู้จกั หนา้หนงัสือพิมพ์
คือกระจกท่ีมีการไดย้ิน มีสายตาและ วาจาน้ีคือปรากฏการณ์ท่ีทรงพลงัและน่าพิศวง อยา่งไรก็ตาม 
เป็นหนา้ท่ีของผูเ้ขียนหนงัสือพิมพท่ี์จะตอ้งไม่ถูกชกัจูงดว้ยกิเลสตณัหาอนัชัว่ร้าย และสวมภูษาแห่ง
ความยุติธรรมและความเท่ียงธรรม พวกเขาควรไต่ถามสถานการณ์ต่าง ๆให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะ
เป็นไปได ้หาขอ้เทจ็จริงท่ีแน่นอน แลว้จึงเขียนตามนั้น 

TB 34-40 

 

คาลมิาเทเฟรโดซิเย 

(วจนะสวรรค์) 

63. ปัจจุบนัน้ีเป็นหนา้ท่ีของทุกคนท่ีจะยึดมัน่อยู่กบัความสามคัคีปรองดอง และพากเพียรพยายามส่งเสริม
ศาสนาของพระผูเ้ป็นเจา้เพื่อว่าดวงวิญญาณท่ีถือทิฐิจะไดบ้รรลุถึงส่ิงท่ีน าไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองอนั
ย ัง่ยนื 

กล่าวโดยยอ่ การพิพาทระหวา่งนิกายด่าง ๆไดเ้ปิดทางไปสู่ความอ่อนแอ แด่ละนิกายเลือก
ทางส าหรับตนเองและยึดอยูก่บัเกณฑ์อย่างหน่ึง ทั้ง ๆ ท่ีตาบอดและโง่เขลาเบาปัญญา แต่พวกเขา
กลบัทะนงวา่ตนมีปัญญารอบรู้ หน่ึงในบรรดาบุคคล เหลาน้ี คือพวกเขา้ฌาณท่ีสวามิภกัด์ิต่อศาสนา
อิสลาม พวกเขาบางคนปล่อยตวัไปกบัส่ิงท่ีน าไปสู่ความเกียจคร้านและแยกตวัเอง เราขอปฏิญาณ
ต่อพระผูเ้ป็นเจา้! การกระท าเช่นน้ีท าให้มนุษยต์  ่าลงและหยิ่งทะนง มนุษยต์อ้งให้ผลผลิตตามวาทะ
ของพระจิต1ผูท่ี้ไม่มีผลผลิตเป็นเสมือนตน้ไม้ท่ีไร้ผล และต้นไม้ท่ีไร้ผลเหมาะส าหรับกองไฟ
เท่านั้น 

TB 60 

โลเฮดนยา 

(ธรรมจารึกแห่งพิภพ) 

64. ดูกร ประชาชนของพระผูเ้ป็นเจา้! เราขอตกัเตือนให้เจา้มีมารยาท เพราะเหนืออ่ืนใดมารยาทคือเจา้ชาย
ของคุณธรรมทั้งปวง ความสุขสวสัดีจงมีแต่ผูท่ี้เรืองรองดว้ยแสงแห่งมารยาทและสวมภูษาแห่งความ
ซ่ือตรง ใครก็ตามท่ีมีมารยาทไดบ้รรลุถึงฐานะอนัประเสริฐท่ีแท ้เป็นท่ีหวงัว่าพระผูถู้กประทุษร้ายน้ี
และทุกคนจะได้รับช่วย เหลือให้เป็นผูท่ี้มีมารยาท ยึดถือปฏิบติัและตั้งมัน่อยู่ในมารยาท น้ีคือบญัชา
ผกูมดัท่ีหลัง่มาจากปากกาของพระผูเ้ป็นพระนามอนัยิง่ใหญ่ท่ีสุด 

                                                           
1

 พระเยซู 
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TB 88 

65. ดูกร ประชาชนของพระผูเ้ป็นเจ้า! บรรดาผูท่ี้ชอบธรรมท่ีมีวิชา และอุทิศตนเพื่อน าทางผูอ่ื้น หลุดพน้
และปลอดภยัจากความโลภและธรรมชาติฝ่ายต ่า ในสายตาของพระผูเ้ป็นเจา้ คือดวงดาราบนนภาแห่ง
ปัญญาท่ีแท ้และจ าเป็นตอ้งปฏิบติัต่อพวกเขาดว้ยความเกรงใจ แทจ้ริงแลว้พวกเขาคือน ้ าพุท่ีหลัง่น ้ าไหล
ริน คือดวงดาราท่ีเรืองแสงสุกใส คือผลไมบ้นพฤกษาท่ีอุดมพร คือตวัแทนของอานุภาพสวรรค ์และคือ
มหาสมุทรแห่งเมธาสวรรค์ ความสุขจงมีแด่ผูท่ี้ปฏิบติัตามพวกเขา แทจ้ริงแล้วดวงวิญญาณดงักล่าว
ไดรั้บการนบัวา่เป็นพวกท่ีจะไดดี้ในคมัภีร์ของพระผูเ้ป็นเจา้ พระผูเ้ป็นนายแห่งบลัลงักอ์นัทรงอ านาจ 

TB 96-97 

อิชรากาท 

(วิภา) 

66. ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้ พระองค์ทรงเห็นแลว้ว่า ขา้พเจา้ด้ินดว้ยความปวดร้าวประดุจปลาบน
พื้นดิน ขา้แต่พระผูท่ี้มนุษย ์ทุกคนวิงวอนขอความช่วยเหลือ ขา้แต่พระผูกุ้มบงัเหียนอ านาจปกครอง
บุรุษและสตรีทั้งปวง ขอทรงปลดเปล้ืองขา้พเจา้ ปรานีต่อขา้พเจา้ เม่ือใดก็ตามท่ีขา้พเจา้ตรึกตรองความ
บกพร่องท่ีร้ายแรง และอกุศลกรรมอนัใหญ่หลวงของขา้พเจา้ ความส้ินหวงัโจมตีขา้พเจา้ จากทุกสารทิศ 
และเม่ือขา้พเจา้หยดุเพื่อใคร่ครวญถึงมหาสมุทรแห่งความอารี นภาแห่งความกรุณา และดวงตะวนัแห่ง
ความเห็นอก เห็นใจของพระองค์ ขา้พเจา้ไดสู้ดสุคนธรสแห่งความหวงัท่ีขจรมา จากขวาและซ้าย จาก
เหนือและใต ้ราวกบัว่าทุกสรรพส่ิงแจง้ข่าว อนัน่าปีติมายงัขา้พเจา้วา่ เมฆบนนภาแห่งความปรานีของ
พระองค์จะหลัง่ฝนมาให้ขา้พเจา้ อ านาจของพระองค์เป็นพยาน ขา้แต่พระผูเ้ป็นหลกัค ้ าจุนผูท่ี้จริงใจ 
และเป็นยอดปรารถนาของบรรดา ผูท่ี้ยินดีต่อการเขา้ใกลพ้ระองค!์ กรุณาธิคุณและพระพรอเนกอนนัต์
ของพระองค ์การเปิดเผยพระกรุณาและความเมตตารักใคร่ของ พระองค ์ไดท้  าให้ขา้พเจา้ใจชั้น มิฉะนั้น
แลว้ศูนยภาพโดยสมบูรณ์ จะสรรเสริญพระนามของพระผูส้ร้างสรรพภาวะโดยวจนะเดียวไดอ้ยา่งไร 
และจะเป็นไปไดอ้ยา่งไรท่ีผูท่ี้ไม่จีรังจะสดุดีพระผูท้รงสาธิต แลว้วา่ไม่มีค  าพรรณนาใดอธิบายพระองค์
ได ้และไม่มีค  าสรรเสริญ ใดสรรเสริญความรุ่งโรจน์ของพระองค์ได!้ ตั้งแต่นิรันดรกาลพระองค์ทรง
ภิญโญภาพเหนือความเขา้ใจของมนุษย ์และบริสุทธ์ิพน้จากความนึกคิดของคนรับใชข้องพระองค ์

ขา้แต่พระผูเ้ป็นนาย! พระองค์ทรงเห็นคนไร้ชีวิตผูน้ี้อยู่ ณ เบ้ืองพระพกัตร์ของพระองค์ และ
ดว้ยความเอ้ือเฟ้ือและกรุณาธิคุณของพระองค ์ขออยา่ใหเ้ขาถูกพรากจากถว้ยน ้ าแห่งชีวิตอมตะ พระองค์
ทรงเห็นคนทุกขท์รมานผูน้ี้ยนือยูห่นา้บงัลงัก็ของพระองค ์ขอทรงอยา่ผลกัไสเขาออกไปจากมหาสมุทร
แห่งการรักษาของ พระองค ์ขา้พเจา้วงิวอนพระองคข์อทรงช่วยให้ขา้พเจา้ระลึกถึงพระองคทุ์กเวลาและ
ในทุกสภาพการณ์ สรรเสริญพระนามของพระองค์ และรับใช้ศาสนาของพระองค์ แม้ว่าข้าพเจ้า
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ตระหนกัดีวา่ อะไรก็ตามท่ีมาจากคนรับใชไ้ม่สามารถขา้มพน้ขอ้จ ากดัของวญิญาณของเขา ไม่เหมาะสม
กบัอิสริยะของพระองค ์หรือคู่ควรกบัราชส านกัแห่งความรุ่งโรจน์และราชศกัดาของพระองค ์

อ านาจของพระองค์เป็นพยานต่อขา้พเจา้! หากมิใช่เพื่อสรรเสริญพระองค ์ล้ินของขา้พเจา้ยอ่ม
ไม่มีประโยชน์ หากมิใช่เพื่อรับใช้พระองค์ การมีชีวิตอยู่หาเป็นประโยชน์ต่อขา้พเจา้ไม่ ถ้ามิใช่เพื่อ
ความยินดีต่อการไดเ้ห็นวิภาของอาณาจกัรแห่งความรุ่งโรจน์ของพระองค์ ขา้พเจา้จะถนอมสายตาไว้
ท าไม และหากมิใช่เพื่อ ความปีติต่อการไดฟั้งมธุรสวาจาของพระองค ์การไดย้นิจะมีประโยชน์อะไร? 

TB 112-113 

 

อิชรากข้อแรก 

67. เม่ือดวงตะวนัแห่งอจัฉริยภาพรุ่งอรุณข้ึนมาบนขอบฟ้าของยคุศาสนาอนัศกัด์ิสิทธ์ิของพระผูเ้ป็นเจา้ ดวง
ตะวนัเปล่งพจนาอนัรุ่งโรจน์น้ี : บรรดาผูท่ี้ครอบครองความมัง่คัง่และอยูใ่นอ านาจตอ้งให้ความส าคญั
อยา่งยิง่ต่อศาสนา ความจริงแลว้ศาสนาคือประทีปท่ีสวา่งไสวและท่ีมัน่อนัปลอดภยัส าหรับความผาสุก
และการคุม้ครอง ประชาชนทั้งหลายของโลก เพราะความกลวัพระผูเ้ป็นเจา้ผลกัคนั ใหม้นุษยย์ดึมัน่ส่ิงท่ี
ดีงามและหลีกหนีส่ิงชัว่ร้ายทั้งปวง หากตะเกียงของศาสนามืดมนลง ความโกลาหลและความสับสนจะ
ตามมา และประทีปแห่งความเท่ียงธรรม ความยติุธรรม ความสงบและสันติภาพ จะหยุดส่องแสง มนุษย์
ผูมี้ปัญญาทุกคนจะเป็นพยานต่อส่ิงน้ี 

อิชรากข้อทีส่อง 

เราบญัชามวลมนุษย์ให้สถาปนาสันติภาพรองซ่ึงเป็นวิถีทางอนัแน่นอนท่ีสุดส าหรับคุ้มครอง
มนุษยชาติ ประมุขทั้งหลายของโลก ควรพร้อมใจยดึมัน่ส่ิงน้ี เพราะน้ีคือกลไกส าคญัท่ีสุดท่ีสามารถ
รับประกนัความปลอดภยัและความผาสุกของประชาชาติทั้งปวง แทจ้ริงแลว้พวกเขาคือตวัแทนของ
อานุภาพของพระผูเ้ป็นเจา้และอรุโณทยัแห่งอ านาจของพระองค ์เราวิงวอนพระผูท้รงมหิทธานุภาพ 
ขอทรงช่วยเหลือประมุขทั้งหลายในส่ิงท่ีน าไปสู่ความผาสุกของขา้แผ่นดิน ค าอธิบายท่ีสมบูรณ์
เก่ียวกบัเร่ืองน้ีไดแ้ถลงไวแ้ลว้ก่อนหนา้น้ีโดยปากกาแห่งความรุ่งโรจน์ ขอความสุขสวสัดีจงมีแด่ผู ้
ท่ีปฏิบติัตามน้ี 

อิชรากข้อทีส่าม 

เป็นหนา้ท่ีของทุกคนท่ีจะตอ้งปฏิบติัดามบญัญติัศกัด์ิสิทธ์ิของพระผูเ้ป็นเจา้ เน่ืองดว้ยบญัญติัเหล่าน้ี
คือบ่อเกิดแห่งชีวิตส าหรับโลก นภาแห่งเมธาสวรรค์เ รืองรองด้วยตะวันสองดวงคือการ
ปรึกษาหารือ และความเห็นอกเห็นใจ และชายคาแห่งระเบียบของโลกรังสฤษฏ์ อยูบ่นสองเสาหลกั
คือรางวลัและการลงโทษ 



ฉบบัแปลยงัไมเ่ป็นทางการ 
Provisional Translation 

 

51 
 

อิชรากข้อทีส่ี่ 

ในการเปิดเผยพระธรรมสวรรคค์ร้ังน้ี กองทพัท่ีสามารถน าชยัมาให้คือ กองทพัแห่งการกระท าท่ีน า
สรรเสริญและอุปนิสัยใจคอท่ีซ่ือตรง ผูน้ าและผูบ้ญัชาการของกองทพัเหล่าน้ีคือความกลวัพระผู ้
เป็นเจา้ เป็นความกลวัท่ีหอ้มลอ้มและปกครองทุกสรรพส่ิง 

อิชรากข้อทีห้่า 

รัฐบาลทั้งหลายควรท าความคุน้เคยอย่างดีกบัสภาพความเป็นอยู่ของบรรดาผูท่ี้พวกเขาปกครอง 
และแต่งตั้งพวกเขาตามท่ีคู่ควร เป็นท่ีบญัชาไวส้ าหรับผูป้กครองและประมุขทุกคนให้พิจารณาเร่ือง
น้ี อย่างรอบคอบท่ีสุด เพื่อว่าคนทรยศจะไม่มาแย่งชิงต าแหน่งของ ผูท่ี้ซ่ือสัตย ์และโจรจะไม่มา
ปกครองแทนผูท่ี้ไวว้างใจได ้บรรดา ขา้ราชการในอดีตท่ีปกครองคุกหฤโหดท่ีสุดน้ี บางคนประดบั
ดว้ยความยติุธรรม ความสรรเสริญจงมีแด่พระผูเ้ป็นเจา้ แต่ส าหรับคนอ่ืน เราขอพระผูเ้ป็นเจา้เป็นท่ี
พึ่ง เราวงิวอนพระผูเ้ป็นเจา้ท่ีแทจ้ริงองคเ์ดียว ขอทรงน าทางพวกเขาทุกคน เพื่อวา่พวกเขาจะไดเ้ห็น
ผลของความศรัทธาและความไวว้างใจได ้และไดรั้บแสงแห่ง ความเท่ียงธรรมและยติุธรรม 

 

 

อิชรากข้อทีห่ก 

คือความสมคัรสมานปรองดองในหมู่มนุษย ์ตั้งแต่เร่ิมตน้ของกาลเวลา แสงแห่งความสามคัคีสาด
รัศมีมายงัพิภพ และวถีิทางท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดส าหรับส่งเสริมความสามคัคีน้ีคือ ประชาชนทั้งหลายของ
โลกจะตอ้งเขา้ใจขอ้เขียนและค าพูดของกนัและกนั ในสารฉบบัก่อน ๆ เราไดบ้ญัชาสมาชิกสภา
ยุติธรรมให้เลือกภาษาหน่ึงจากภาษาท่ีมีอยูแ่ลว้ หรือคิดภาษาใหม่ และท านองเดียวกนัให้เลือกใช้
อกัษรเดียวกนั ทั้งภาษาและอกัษรเดียวกนัน้ีควรน ามาสอนในทุกโรงเรียนทัว่โลก ดงัน้ีแลว้โลกจะ
ได้รับการพิจารณาว่าเป็นประเทศเดียวกนั และบา้นเดียวกนั ผลอนัรุ่งโรจน์ท่ีสุดของตน้ไมแ้ห่ง
ความรู้คือ วจนะอนัประเสริฐน้ี : พวกเจา้คือผลไมบ้นตน้เดียวกนัและใบไม ้บนก่ิงเดียวกนั มนุษย์
ไม่ควรถามใจวา่เขารักประเทศของตน แต่ควรปล้ืมใจวา่เขารักเพื่อนมนุษยด์ว้ยกนั เก่ียวกบัเร่ืองน้ี
เราได ้เปิดเผยวถีิทางส าหรับการปฏิบติัสังขรณ์โลกและความสามคัคีของ ชาติทั้งหลายไวก่้อนหนา้
น้ีแลว้ พระพรจงมีแต่ผูท่ี้เขา้ถึงพระพร จงมีแต่ผูท่ี้ปฏิบติัตามน้ี 

อิชรากข้อทีเ่จ็ด 

ปากกาแห่งความรุ่งโรจน์ให้ค  าปรึกษาแก่ทุกคนเก่ียวกบัการสั่งสอน และอบรมเด็ก จงดูส่ิงท่ีพระ
ประสงค์ของพระผูเ้ป็นเจา้เปิดเผยไว ้เม่ือเรามาถึงเมืองคุกน้ี และบนัทึกไวใ้นคมัภีร์อนัศกัด์ิสิทธ์ิ
ท่ีสุด บิดาทุกคนได้รับบญัชาให้สั่งสอนบุตรและธิดาเก่ียวกับศิลปะการอ่านเขียน และทุกส่ิงท่ี
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ก าหนดไวใ้นธรรมจารึกศกัด์ิสิทธ์ิ ส าหรับผูท่ี้ละเลยบญัชาท่ีมีต่อเขา สภายุติธรรมตอ้งน าทรัพยสิ์น
จากเขา มาใช้ส าหรับการสั่งสอนบุดรธิดาของเขาหากว่าเขามัง่คัง่ ถา้ไม่ เช่นนั้น ภาระน้ีจะตกทอด
มาสู่สภายติุธรรม แทจ้ริงแลว้เราให้บญัชาน้ีไวเ้ป็นท่ีก าบงัส าหรับผูย้ากไร้และขดัสน ผูท่ี้อบรมเล้ียง
ดูบุตรของตนเองหรือของผูอ่ื้น เปรียบเสมือนไดอ้บรมเล้ียงดูบุตรของเรา และความรุ่งโรจน์ ความ
เมตตารักใคร่ และความปรานีของเรา ท่ีหอ้มลอ้มโลก จะสถิตอยูก่บัเขา 

อิชรากข้อทีแ่ปด 

วรรคน้ีซ่ึงบดัน้ีลิขิตโดยปากกาแห่งความรุ่งโรจน์ ถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของคมัภีร์ศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสุด : 
สมาชิกสภายติุธรรมของพระผูเ้ป็นเจา้ มีหนา้ท่ีดูแลกิจการต่าง ๆ ของประชาชน ความจริงแลว้พวก
เขาคือผูท่ี้ไดรั้บความไวว้างใจจากพระผูเ้ป็นเจา้ให้ดูแลคนรับใชข้องพระองค ์และคืออรุโณทยัแห่ง
อ านาจในประเทศทั้งหลายของพระองค์ ดูกร ประชาชนแห่งบาฮา! เจา้คืออุทยัสถานแห่งความรัก
ของพระผูเ้ป็นเจา้และอรุโณทยัแห่งความเมตตารักใคร่ของพระองค ์อยา่ท าให้ล้ินของเจา้ด่างพร้อย
ดว้ยการสาปแช่งหรือถากถางผู!้ด และอย่ามองส่ิงท่ีไม่ควรมอง จงแสดงส่ิงท่ีเจา้มีอยู่ หากเป็นท่ี
ยอมรับดี จุดมุ่งหมายของเจา้ก็สัมฤทธ์ิผล หากไม่การโตเ้ถียงเป็นส่ิงไร้ ประโยชน์ จงปล่อยวิญญาณ
ดวงนั้นไวก้บัตวัเขาเอง แล้วหันมาสู่ พระผูเ้ป็นนาย พระผูท้รงคุม้ครอง พระผูท้รงด ารงอยู่ด้วย
ตนเอง อยา่ไดเ้ป็นสาเหตุของความเศร้าโศก ความร้าวฉานหรือการทะเลาะวิวาท เป็นท่ีหวงัวา่เจา้จะ
ไดรั้บการอบรมอยา่งแทจ้ริงในท่ีก าบงัของพฤกษาแห่งความเมตตารักใคร่ของพระองค ์และปฏิบติั
ตามท่ีพระผูเ้ป็นเจา้ปรารถนา พวกเจา้ทุกคนคือใบไมบ้นต้นเดียวกนั และหยดน ้ าในมหาสมุทร
เดียวกนั 

อิชรากข้อทีเ่ก้า 

จุดประสงคข์องศาสนาท่ีเปิดเผยจากนภาแห่งพระประสงคอ์นัศกัด์ิสิทธ์ิของพระผูเ้ป็นเจา้ คือเพื่อจะ
สถาปนาความสามคัคีปรองดองในหมู่ประชาชนทั้งหลายของโลก อย่าท าให้ศาสนาเป็นเหตุของ
การพิพาทและทะเลาะวิวาท ศาสนาของพระผูเ้ป็นเจา้และกฎของพระองค์ คือกลไกท่ีทรงอ านาจ
ท่ีสุดและวิถีทางอนัแน่นอนท่ีสุด ส าหรับการรุ่งอรุณของแสงแห่งความสามคัคีในหมู่มนุษย ์ควา 
กา้วหนา้ของโลก การพฒันาของชาติทั้งหลาย ความสงบของประชาชน และสันติภาพส าหรับทุกคน
ท่ีอาศยัอยู่บนโลก คือหลกัธรรม และบญัญติัส่วนหน่ึงของพระผูเ้ป็นเจา้ ศาสนาให้ของขวญัอนัล ้ า
ค่าท่ีสุดแก่มนุษย ์ใหถ้ว้ยแห่งความเจริญรุ่งเรือง ประสาทชีวิตนิรันดร และหลัง่ประโยชน์อมรมาให้
มนุษยชาติ เป็นหนา้ท่ีของผูน้ าและผูป้กครองทั้งหลายของโลก และโดยเฉพาะอยา่งยิ่งสมาชิกสภา
ยติุธรรมของพระผูเ้ป็นเจา้ ท่ีจะตอ้งพยายามสุดความสามารถเพื่อป้องกนัฐานะของศาสนา ส่งเสริม
ประโยชน์และยกฐานะของศาสนา ต่อสายตาของโลก ในท านองเดียวกนั เป็นหนา้ท่ีของพวกเขาท่ี
จะไต่ถามสภาพความเป็นอยูข่องขา้แผ่นดิน และท าความคุน้เคยกบักิจการและกิจกรรมของชุมชน
ทั้งหลายในอาณาจกัรของตน เราเรียกร้องบรรดาผูเ้ป็นตวัแทนของอานุภาพของพระผูเ้ป็นเจา้ นัน่
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คือ ประมุขและผูป้กครองทั้งหลายของโลก ขอให้ต่ืนตวัข้ึนและท าทุกอยา่งท่ีท าได ้เพื่อวา่พวกเขา
จะไดข้บัไล่ความร้าวฉานไปจากพิภพน้ี และโลกจะเรืองรองดว้ยแสงแห่งความปรองดอง... 

TB 125-130 

 

โลเฮเฮมาท 

(ธรรมจารึกแห่งอัจฉริยภาพ) 

68. 68.ดูกร ประชาชนทั้งหลายของโลก! จงละทิ้งความชัว่ร้ายทั้งปวง และยึดมัน่ส่ิงท่ีดีงาม จงพยายามเป็น
ตวัอยา่งอนัเรืองรองส าหรับมนุษยชาติ และเป็นเคร่ืองเตือนใจในหมู่มนุษยใ์ห้คิดถึงคุณธรรมของพระผู ้
เป็นเจา้ ผูท่ี้ลุกข้ึนรับใช้ศาสนาของเราควรแสดงออกซ่ึงอจัฉริยภาพของเราและมุ่งมัน่พยายามขบัไล่
ความโง่เขลาไปจากพิภพน้ี จงสามคัคีกนัในการหารือและมีความคิดเป็นหน่ึงเดียวกนั ขอให้รุ่งเขา้แต่ละ
วนัดีกวา่ค ่าวนัวาน และพรุ่งน้ีอุดมกวา่เม่ือวานน้ี คุณค่าของมนุษยอ์ยูท่ี่การรับใชแ้ละคุณธรรม มิใช่ความ
หรูหราของความมัง่คัง่ร ่ ารวย จงมิสติเพื่อว่าถอ้ยค าของเจา้ จะปลอดจากกิเลสและความเพอ้ฝันอนัไร้
สาระ และการกระท าของเจา้จะสะอาดปราศจากเล่ห์หรือเป็นท่ีสงสัย อย่าละลายความมัง่คัง่ของชีวิต
อนัมีค่าของเจา้ไปกบัการไขวค่วา้หรือหลงใหลในส่ิงชัว่ร้าย และอยา่ใชค้วามพยายามไปกบัการส่งเสริม
ประโยชน์ของตนเอง จงเอ้ือเฟ้ือในวนัท่ีมัง่มีและอดทนในชัว่โมงแห่งการสูญเสีย ความตกทุกข์ไดย้าก
ตามมาดว้ยความส าเร็จและความหายนะตามมาดว้ยความปีติ จงระวงัความเกียจคร้านและเฉ่ือยชา และ
ยดึถือส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติ ไม่วา่จะเป็นคนหนุ่มหรือแก่ คนสูงศกัด์ิ หรือต ่าตอ้ย จงระวงัอยา่
หวา่นวชัพืชแห่งการพิพาทในหมู่มนุษย ์หรือปลูกหนามแห่งความสงสัยในหวัใจท่ีบริสุทธ์ิและผอ่งใส 

ดูกร ผูเ้ป็นท่ีรักยิ่งของพระผูเ้ป็นนาย! อย่ากระท าส่ิงท่ีท าให้ล าธารแห่งความรักสกปรก หรือ
ท าลายสุคนธรสแห่งมิตรภาพ ความชอบธรรมของพระผูเ้ป็นนายเป็นพยาน! เจา้ถูกสร้างข้ึนมาเพื่อแสดง
ความรักต่อกนัและกนั มิใช่แสดงความวิปริตหรือเจ็บแคน้อย่าภูมิใจในความรักตนเอง แต่จงภูมิใจใน
ความรักต่อมวลมนุษยชาติ ขอให้ดวงตาของเจา้บริสุทธ์ิ มือของเจา้ซ่ือสัตย ์วาจาของเจา้มีสัจจะ และ
หวัใจของเจา้เรืองรอง อยา่ลดฐานะของผูรู้้ในบาฮา และอย่าดูแคลนต าแหน่งของบรรดาผูป้กครองท่ีใช้
ความยุติธรรมในหมู่พวกเจา้ จงฝากความหวงัไวก้บักองทพัแห่งความยุติธรรม และสวมเกราะแห่ง
ปัญญา ขอใหก้ารใหอ้ภยัและความปรานี และส่ิงท่ีประโลม หวัใจของผูท่ี้พระผูเ้ป็นเจา้โปรดปราน เป็น
เคร่ืองประดบัของเจา้ 

TB 138-139 
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อสัเลคุลลุลเคล 

(วจนะแห่งอัจฉริยภาพ) 

ในนามของพระผู้เป็นเจ้า พระผู้ทรงภิญโญภาพ พระผู้ทรงความสูงส่ง) 

69. บ่อเกิดของความดีงามทั้งปวงคือการวางใจในพระผูเ้ป็นเจา้ ยอมจ านนต่อบญัชาของพระองค ์และพอใจ
ในพระประสงคแ์ละความยนิดีของพระองค ์

แก่นของอจัฉริยภาพคือความกลวัพระผูเ้ป็นเจา้ หวาดหวัน่โทษทณัฑ์และอาญาของพระองค ์
พร่ันพร่ึงความยติุธรรมและประกาศิตของพระองค ์

แก่นของศาสนาคือการยืนยนัพระธรรมท่ีพระผูเ้ป็นนายเปิดเผย และปฏิบติัตามท่ีพระองค์
บญัญติัไวใ้นคมัภีร์ท่ีทรงอ านาจ 

บ่อเกิดของความรุ่งโรจน์ทั้งปวงคือการยอมรับส่ิงใดก็ตามท่ี พระผูเ้ป็นนายประทานมา และ
พอใจกบัส่ิงท่ีพระผูเ้ป็นเจา้บญัญติั 

แก่นของความรักคือการท่ีมนุษยม์อบหัวใจให้กบัพระผูเ้ป็นท่ีรักยิ่ง ตดัขาดจากทุกส่ิงนอกจาก
พระองค ์และไม่ปรารถนาส่ิงใด นอกจากความปรารถนาของพระผูเ้ป็นนายของเขา 

การระลึกถึงท่ีแท้จริงคือการกล่าวถึงพระผูเ้ป็นนาย พระผูเ้ป็นท่ีสรรเสริญ และลืมทุกส่ิง
นอกจากพระองค ์

การฝากความหวงัท่ีแทจ้ริงคือการท่ีคนรับใชป้ระกอบวชิาชีพ และอาชีพในโลกน้ี ยดึมัน่ในพระ
ผูเ้ป็นนาย ไม่แสวงหาส่ิงใดนอกจากพระกรุณาของพระองค ์เพราะชะตาของคนรับใช้ทุกคนอยูใ่นมือ
ของพระองค ์

แก่นของความไม่ผูกพนัคือการท่ีมนุษยห์ันหน้าเขา้หาราชส านักของพระผูเ้ป็นนาย เข้าเฝ้า
พระองค ์เห็นพกัตรากฤติของพระองค ์และเป็นพยานต่อหนา้พระองค ์

แก่นของความเขา้ใจคือการยืนยนัความยากไร้ของตนเอง และยอมจ านนต่อพระประสงคข์อง
พระผูเ้ป็นนาย พระผูเ้ป็นประมุข พระผูท้รงกรุณา พระผูท้รงอานุภาพ 

บ่อเกิดของความกลา้หาญและพลงัคือการส่งเสริมพระวจนะของพระผูเ้ป็นเจา้ และมัน่คงใน
ความรักของพระองค ์

แก่นของกุศลคือการท่ีคนรับใชส้าธยายพระพรของพระผูเ้ป็นนายของเขา ขอบคุณพระองคทุ์ก
เวลาและในทุกสภาพการณ์ 

แก่นของความศรัทธาคือพูดน้อยและท ามาก ผูท่ี้พูดมากกว่า ท าจงรู้ไวว้า่แทจ้ริงแลว้ความ
ตายของเขาดีกวา่ชีวติ 
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แก่นของความปลอดภยัท่ีแทจ้ริงคือการสงบเงียบ มองดูจุดหมายของส่ิงต่าง ๆ และปล่อย
วางจากโลก 

จุดเร่ิมตน้ของความใจกวา้งคือการท่ีมนุษยใ์ชจ่้ายความมัง่คัง่ของตนส าหรับตนเอง ส าหรับ
ครอบครัวของตน และส าหรับคนยากไร้ท่ีเป็นเพื่อนร่วมศาสนา 

แก่นของความมัง่คัง่คือความรักท่ีมีต่อเรา ใครก็ตามท่ีรักเรา คือผูค้รอบครองทุกส่ิง และผูท่ี้
ไม่รักเราคือผูย้ากไร้และขดัสนโดยแทจ้ริง น้ีคือส่ิงท่ีดชันีแห่งความรุ่งโรจน์และวภิาเปิดเผยไว ้

บ่อเกิดของความชัว่ร้ายทั้งปวงคือการท่ีมนุษยเ์มินพระผูเ้ป็นนายของเขา และฝักใฝ่ในส่ิงท่ี
ไร้ศีลธรรม 

ไฟท่ีร้อนแรงท่ีสุดคือการตั้งขอ้สงลยัในสัญลกัษณ์ของพระผู ้เป็นเจา้ โตแ้ยง้พระธรรมท่ี
พระองคเ์ปิดเผยอยา่งไร้สาระ ปฏิเสธพระองค ์และเยอ่หยิง่ต่อพระองค ์

บ่อเกิดของวิชาทั้งปวงคือการรู้จกัพระผูเ้ป็นเจา้ ความรุ่งโรจน์ของพระองค์จงเจริญ และ
การรู้จกัพระผูเ้ป็นเจา้เป็นไปไม่ไตน้อกจากจะรู้จกัพระผูแ้สดงธรรมของพระองค ์

แก่นของความตกต ่าคือการออกไปนอกร่มเงาของพระผูท้รงปรานี และแสวงหาท่ีก าบงัของ
มารร้าย 

บ่อเกิดของความหลงผิดคือความไม่เช่ือในพระผูเ้ป็นเจา้ท่ีแทจ้ริงองค์เดียว ฝากความหวงั
ไวก้บัคนอ่ืนนอกจากพระองค ์และหนีไปจากประกาศิตของพระองค ์

ความสูญเสียท่ีแท้จริงคือการท่ีมนุษยใ์ช้ชีวิตไปโดยไม่รู้จกัตนเอง แก่นของทุกส่ิงท่ีเรา
เปิดเผยส าหรับเจา้คือความยุติธรรม คือการท่ีมนุษยห์ลุดพน้จากความเพอ้ฝันและการลอกเลียนอนั
ไร้สาระ หย ัง่เห็นงานฝีมืออนัรุ่งโรจน์ของพระองคด์ว้ยตาแห่งเอกภาพ และมองดูทุกส่ิงดว้ยสายตาท่ี
แสวงหา 

ดงัน้ีเราขอสั่งสอนเจา้ แสดงวจนะแห่งอจัฉริยภาพต่อเจา้ เพื่อว่าเจา้จะรู้คุณพระผูเ้ป็นนาย
พระผูเ้ป็นเจา้ของเจา้ และปล้ืมใจในส่ิงน้ีท่ามกลางประชาชนทั้งปวง 

TB 155-157 

 

โลเฮมัคสุด 

(ธรรมจารึกถึงมคัสุด) 

70. มนุษยผ์ูมี้ปัญญาไม่สามารถสาธิตความรู้ของเขาไตน้อกจากอาศยัถอ้ยค า น้ีแสดงถึงความส าคญัของพระ
วจนะดงัท่ียืนยนัอยู่ในคมัภีร์ทุกเล่ม ไม่ว่าจะเป็นคมัภีร์ในอดีตหรือเม่ือไม่นานมาน้ี เพราะโดยอาศยั
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อานุภาพและพลังกระตุ้นชีวิตของพระวจนะ ประชาชนบนพิภพจึงได้บรรลุถึงต าแหน่งอนัสูงส่ง 
นอกจากน้ีถอ้ยค าและวาจาทั้งหลายควรจบัใจและลึกซ้ึง อยา่งไรก็ตามไม่มีถอ้ยค าใดมีสองคุณสมบติัน้ี
ไตน้อกจากจะเปล่งออกมาเพื่อเห็นแก่พระผูเ้ป็นเจา้ และค านึงถึงกาละเทศะและผูฟั้ง 

พระผูท้รงความยิง่ใหญ่กล่าววา่ : วาจาของมนุษยคื์อสาระท่ีใฝ่ฝันจะโนม้นา้วใจและจ าเป็นตอ้ง
รู้จกัความพอประมาณ และสิทธิพลของวาจาข้ึนกบัการขดัเกลาซ่ึงข้ึนกบัหวัใจท่ีบริสุทธ์ิและไม่ผกูพนั 
ความพอประมาณในวาจานั้นตอ้งผสมผสานกบัไหวพริบ และปัญญา ตามท่ีบญัญติัไวใ้นคมัภีร์ศกัด์ิสิทธ์ิ
และธรรมจารึก 

ทุกถ้อยค ามีพลงั ดงันั้นผูพู้ด หรือผูอ้รรถาธิบายควรเปล่งถอ้ยค าออกมาอย่างรอบคอบให้ถูก
กาละเทศะ เพราะความรู้สึกท่ีแต่ละถ้อยค าก่อให้เกิดนั้นเป็นท่ีประจกัษ์และเห็นได้ พระผูท้รงความ
ยิง่ใหญ่กล่าววา่ : ถอ้ยค าหน่ึงอาจเป็นเสมือนไฟอีกถอ้ยค า 

หน่ึงเสมือนแสงสว่าง และอิทธิพลท่ีเกิดจากถอ้ยค าทั้งสองเป็นท่ีประจกัษ์แจง้ในโลก ดงันั้น
มนุษยผ์ูเ้ห็นแจง้และมีปัญญาควรใช้ถอ้ยค าท่ีอ่อนประดุจนมในเบ้ืองตน้ เพื่อวา่บุตรหลานของมนุษยจ์ะ
ไดรั้บการอบรมเล้ียงดูและบรรลุถึงเป้าหมายสุดทา้ยของความเป็นมนุษย ์นั่นคือ ความประเสริฐและ
ความเขา้ใจท่ีแทจ้ริง และท านองเดียวกนัพระองคท์รงกล่าววา่ : ถอ้ยค าหน่ึงเป็นเสมือนวสันตฤดูท่ีท าให้
ตน้อ่อนในสวนกุหลาบแห่งความรู้งอกงามเขียวขจี ขณะท่ีอีกถอ้ยค าหน่ึงเป็นเสมือนพิษร้าย เป็นหนา้ท่ี
ของผูสุ้ขุม รอบคอบท่ีจะพูดด้วยความอ่อนโยนและความอดกลั้นท่ีสุด เพื่อว่าความหวานของถอ้ยค า
ของเขาจะชกัน าใหทุ้กคนบรรลุถึงฐานะท่ีเหมาะกบัมนุษย.์..                                                 TB 172-173 

สุลเิยวาฟฮ 

(ธรรมจารึกถึงวาฟอ) 

71. ผูท่ี้สามารถช่วยเราและคุม้ครองเราให้พน้จากดาบของพวกท่ีไม่น่าไวว้างใจ อยู่ท่ีไหนเล่า? ผูมี้ธรรม
ทรรศนะท่ีมองเห็นพระวจนะของพระผูเ้ป็นเจา้ดว้ยตาของเขาเอง และละทิ้งความคิดเห็นของประชาชน
ทั้งหลายของโลก อยูท่ี่ไหนเล่า? 

ดูกร คนรับใช!้ จงเตือนบรรดาคนรับใชข้องพระผูเ้ป็นเจา้ มิให้ปฏิเสธส่ิงท่ีพวกเขาไม่เขา้ใจ จง
วงิวอนพระผูเ้ป็นเจา้ขอทรงเปิดอานนแห่งความเขา้ใจท่ีแทจ้ริงให้แก่หวัใจของเจา้ เพื่อวา่เจา้จะไดท้ราบ
ส่ิงท่ีไม่มีใครทราบ แทจ้ริงแลว้พระองคคื์อผูใ้ห ้พระผูท้รงอภยั พระผูท้รงเห็นใจ... 

TB 188 
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โลเฮเซยดิเมดีเยดาฮาจี 

(ธรรมจารึกถึงเซยิดเมดิเยดาฮาจี) 

72. ดวงวิญญาณท่ีบริสุทธ์ิควรตรึกตรองท าสมาธิในใจเก่ียวกบัวิธีการสอนต่าง ๆ พวกเขาควรจดจ าวลีและ
วรรคของพระธรรมท่ีเก่ียวกบัเร่ืองต่าง ๆ ท่ีอยูโ่นคมัภีร์สวรรค ์เพื่อว่าในระหว่างการพูด พวกเขาจะได้
เอ่ยออกมาเม่ือโอกาสมาถึง เน่ืองดว้ยวจนะศกัด์ิสิทธ์ิเหล่าน้ีเป็นน ้ าทิพยท่ี์ชะงดัท่ีสุด เป็นยนัตท่ี์ยิ่งใหญ่
และทรงอ านาจท่ีสุด อิทธิพลของวจนะมีอ านาจมากอยา่งท่ีผูฟั้งจะลงัเลไม่ได ้เราขอปฏิญาณดว้ยชีวิต! 
การเปิดเผยพระธรรมคร้ังน้ีไดรั้บการประสาท ดว้ยอานุภาพท่ีดึงดูดชาติและวงศ์ตระกูลทั้งหลายบน
พิภพ หากใครหยดุใคร่ครวญดู เขาจะยอมรับวา่ไม่มีท่ีใดส าหรับใหใ้ครหนีไปหา... 

TB 200 

 

พระธรรมทีค่ัดมาจากธรรมจารึกอืน่ 

73. ดูกร ผูป้กครอง ผูแ้ก่วชิาและผูช้าญฉลาดทั้งหลาย! วนัแห่งพนัธสัญญามาถึงแลว้ และพระผูเ้ป็นนายแห่ง
กองทพัสวรรค์มาปรากฏแล้ว จงยินดีปรีดาต่อความสุขเกษมคร้ังยิ่งใหญ่ท่ีสุดน้ี ดังนั้นจงช่วยเหลือ
พระองค์ดว้ยอานุภาพของปัญญาและวาจา ดงัน้ี คือบญัชาจากพระผูท้รงประกาศว่า "แทจ้ริงแลว้ไม่มี
พระผูเ้ป็นเจา้อ่ืนใดนอกจากเรา พระผูท้รงรอบรู้ พระผูท้รงอจัฉริยภาพ" 

ขอให้ความรุ่งโรจน์ของพระองค์สถิตอยู่กบัเจา้ สถิตอยู่กบับรรดาผูท่ี้อยู่กบัเจา้ ผูท่ี้ห่วงใยเจา้
และเง่ียหูฟังวาจาท่ีเจา้สดุดีการ เปิดเผยพระธรรมสวรรคค์ร้ังยิง่ใหญ่น้ี 

TB 239-249 

74. มนุษย์เป็นเสมือนต้นไม้ หากเขาประดับด้วยผลไม้ เขาก็คู่ควรท่ีจะได้รับการสรรเสริญและชมเชย 
มิฉะนั้นแลว้ ตน้ไมท่ี้ไร้ผล เหมาะส าหรับกองไฟเท่านั้น ผลของตน้ไมม้นุษยน์ั้นวิจิตร น่าปรารถนาและ
ถนอมไวอ้ย่างยิ่ง เช่น อุปนิสัยใจคอท่ีซ่ือตรง การกระท าท่ีดีงามและวาจาท่ีไพเราะ วสันตฤดูส าหรับ
ต้นไม้เวียนมาปีละคร้ัง แต่วสันตฤดูส าหรับมนุษย์มาปรากฏในยุคต่าง ๆ ของพระผูเ้ป็นเจ้า ความ
รุ่งโรจน์ของพระองคจ์งเจริญ หากตน้ไมแ้ห่งความเป็นมนุษยป์ระดบัดว้ยผลไมท่ี้กล่าวไวใ้นวสันตฤดูน้ี 
ความโชติช่วงของแสงแห่งความยุติธรรมจะส่องทุกคนท่ีอาศยัอยู่บนโลกอย่างแน่นอน และทุกคนจะ
อาศยัอยูอ่ย่างสงบและพอใจภายใตร่้มเงาของพระผูเ้ป็นจุดหมายของมวลมนุษยชาติ น ้ าส าหรับตน้ไม้
เหล่าน้ี คืออมฤตแห่งพระวจนะศกัด์ิสิทธ์ิท่ีเปล่งโดยพระผูเ้ป็นท่ีรักยิ่งของโลก ในเวลาหน่ึงต้นไม้
ดงักล่าวใตรั้บการปลูก และในเวลาต่อมาโดยอาศยัการหลัง่ความปรานีจากสวรรค ์ก่ิงของตน้ไมจ้ะงอก
งามสูงเทียมฟ้า แต่ตน้ไมท่ี้แหง้ตายไม่คู่ควรจะไดรั้บการกล่าวถึง 
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ความสุขจงมีแต่ผูช่ื้อสัตยท่ี์สวมภูษาแห่งความพยายามอนัสูงส่ง และลุกข้ึนรับใชศ้าสนาน้ี ดวง
วญิญาณดงักล่าวบรรลุถึงเป้าหมายอนัเป็นท่ีปรารถนาโดยแทจ้ริง และเขา้ใจจุดหมายท่ีตนถูกสร้างข้ึนมา 
แต่อนิจจา ผูถื้อทิฐิเป็นเสมือนใบไม้แห้งตายท่ีร่วงลงดิน ในไม่ข้าลมมรณะจะพดัพวกเขาไปยงัท่ีท่ี
ก าหนดไว ้พวกเขา มาถึงความโง่เขลา ออ้ยอ่ิงอยูก่บัความโง่เขลา และกลบัไปท่ีอาศยัอยา่งโง่เขลา 

โลกก าลงัประกาศวจนะเหล่าน้ีอยู่ตลอด : จงระวงัตวัขา้นั้น ไม่จีรัง รูปโฉมและสีสันทั้งหมด
ของขา้ก็ไม่จีรังเช่นกนั จงสังเกตการเปล่ียนแปลงและความบงัเอิญท่ีอยูใ่นตวัขา้ แลว้จงต่ืนจากความ
หลบัใหล กระนั้นก็ตามไม่มีดาท่ีจะเห็นหรือหูท่ีจะฟัง... 

TB 257-258 

 

ค าอธิบายศัพท์ 

กงัขา      สงสัย 

ขจร      ฟังไป 

จิรันดร      เวลาสืบเน่ืองมานาน 

ชลเนตร      น ้าตา 

ชโลทร      แม่น ้า, ทะเล 

ชุติมา      ผูมี้ความรุ่งเรือง 

ธรรมจกัษุ     ดวงตาท่ีรู้เห็นธรรม 

ธรรมทรรศนะ     ความเห็นชดัเจนในธรรม 

ธรรมเทศก     ผูแ้สดงธรรม 

ธรรมธาดา     ผูท้รงธรรม 

ธรรมววิรณ์     การเปิดเผยพระธรรม 

ธรรมาทิตย ์     ดวงอาทิตยแ์ห่งธรรม (พระศาสดา) 

ธารา      สายน ้า 

ธ ารง      ทรงไว,้ ด ารง 

นรชน      คน 

นาวา      เรือ 
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บรรพชน     ผูเ้กิดมาก่อน 

บริบาล      ดูแลรักษา 

ประทิน      ท าใหส้ะอาดหมดจด 

ปรียา      เป็นท่ีรัก 

พินิศ      เพง่ดู 

พิมาน      ท่ีอยูข่องเทวดา 

พิสุทธ์ิ      บริสุทธ์ิ 

ภิญโญภาพ     ความยิง่ข้ึนไป 

มธุรา      ความหวาน 

มธุรสวาจา     เสียงหวาน 

มหิทธานุภาพ     มีฤทธ์ิมาก 

มธัยนัห์      เท่ียงวนั 

เมธา      ปัญญา ความรู้ ความฉลาด 

ระโหย      อิดโรย 

รังสฤษฏ ์     แต่งตั้ง สร้าง 

ราชศกัดา     อ านาจของกษตัริย ์

รุจิรา      แสง ความงาม 

วทญัญู      ความเอ้ือเฟ้ือ 

วรกาย      กายอนัประเสริฐ 

วสันตฤดู     ฤดูใบไมผ้ลิ 

วาทะ      ถอ้ยค า 

วาริท      เมฆ 

วชิชา      ความรู้แจง้ 

วศิิษฎ ์      เลิศ ยอดเยีย่ม 

วสุิทธ์ิ      บริสุทธ์ิ 
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เวหา      ฟ้า อากาศ 

ศนูยภาพ     ความไม่มีอะไร วา่งเปล่า 

สถาพร      ยนืยง มัน่คง 

สมุฏฐาน     ท่ีเกิดเหตุ 

สรณะ      ท่ีพึ่ง 

สรรพภาวะ     ธรรมชาติทั้งปวง 

สรรเพชุดา     ความเป็นผูรู้้ทุกส่ิง พระพุทธเจา้ 

สาธุชน      คนดี 

สุคนธรส     กล่ินหอม 

องคุลี      น้ิวมือ 

อนนัต ์      ไม่มีส้ินสุด 

อนนัตกาล     กาลเวลาท่ีไม่มีส้ินสุด 

อเนกอนนัต ์     มากมาย 

อภิรดี      ยนิดียิง่ 

อมฤต      น ้าทิพย ์

อวชิชา      ความไม่รู้ ความเขลา 

อนัธการ     ความมืด 

อ าไพ      สวา่ง สุกใส งาม 

อิทธิ      ฤทธ์ิ อ านาจ 

อิสริยะ      ความเป็นเจา้ 

อุทยัสถาน     สถานท่ีพระอาทิตยข้ึ์น 


