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ค าน า 

การพิมพค์รัง้ท่ีสอง 

 สมาคมสภาการกลางศาสนาบาไฮยนิดอีย่างยิง่ทีไ่ดพ้มิพส์ุนทรพจน์อนัหาทีเ่ปรยีบมไิดข้องพระ
อบัดุลบาฮาเป็นภาษาไทยอีกครัง้หนึ่งหลงัจากที่ว่างเว้นเป็นเวลาหลายปี สุนทรพจน์เหล่านี้เปิดเผย
ขอบเขตอนัไพศาลของความรูแ้ละบุคลกิลกัษณะอนัจบัใจของพระอบัดุลบาฮา ผูท้รงเป็นความลกึลับของ
พระผูเ้ป็นเจา้ และจะเป็นแหล่งแห่งความสนใจ และความดลบนัดาลใจอย่างมากส าหรบัผูอ่้านภาษาไทย
มติรภาพและความรกัของพระอบัดุลบาฮาไดร้บัการถ่ายทอดอย่างมชีวีติชวีาและเป็นทีรู่ส้กึมาร่วม 80 ปี 
นบัแต่พระองคไ์ดท้รงกล่าวสุนทรพจน์เหล่านี้ 

เราขอรบัรองการแปลครัง้แรกทีด่เียีย่มโดยคุณสมาน ไชยวณัณ์ ซึง่พมิพค์รัง้แรกในเดอืนตุลาคม 
พ.ศ. 2502 เราชมเชยบาไฮศาสนิกชนรุ่นแรกเริม่ทัง้หลายทีไ่ดร้วบรวมสุนทรพจน์เหล่านี้เป็นภาษาไทย
ในสมยัเริม่แรกทีศ่าสนาบาไฮไดเ้ขา้มาเป็นทีรู่จ้กักนัในประเทศไทย เราขอขอบคุณคุณมณฑา กรนีสปนู 
ส าหรบัความตรากตร าด้วยความรกัของเธอในการทบทวนต้นบบบัเพื่อสะท้อนถึงความเข้าใจที่ลกึซึ้ง
ยิง่ขึน้ 

เราหวงัว่าบดัน้ีบาไฮศาสนิกชนในรุ่นปจัจุบนัและอนาคตตลอดจนผูส้นใจคน้ควา้ความรูเ้กี่ยวกบั
ศาสนาบาไฮ จะรูส้กึถงึอ านาจอนัแผ่ซ่าน และดวงจติทีอ่บอุ่นของพระอบัดุลบาฮา 

สมาคมสภาการกลางศาสนาบาไฮ 
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พมิพค์รัง้ทีส่อง  เดอืนมถุินายน พ.ศ. 2530 จ านวน 3,000 เล่ม 

''Soon Torapod Ti Krung Paris''  
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ค าน า 

การเยือนยุโรปของพระอับดุลบาฮา แอบบอส เอฟเฟนดิ ได้มีการบันทึกไว้มากมาย และ
ตลอดเวลาที่ท่านพ านักอยู่ในเมอืงปารสี ณ บ้านเลขที่ 4 ถนนเดอกอมมอง เป็นประจ าทุกเช้าท่านได้
กล่าวสุนทรพจน์แก่ฝงูชนทีก่ระหายใครจ่ะฟงัพระธรรมค าสอน  

ผูท้ีม่าฟงัเหล่านัน้มหีลายชาตหิลายภาษา และมคีวามรูส้กนึกคดิต่าง ๆ กนั บา้งกม็คีวามรู ้และ
บา้งก็ไม่มคีวามรู ้บ้างกเ็ป็นสมาชกิของนิกายศาสนาต่าง ๆ บ้างกม็าจากสมาคมที่เชื่อในพระผู้เป็นเจา้ 
บา้งกม็าจากสมาคมทีไ่มเ่ชื่อเรือ่งพระผูเ้ป็นเจา้ บา้งกเ็ป็นนกันิยมวตัถุ บา้งกเ็ชื่อเกีย่วกบัภตูสิภาพ 

สุนทรพจน์นี้ พระอบัดุลบาฮาไดก้ล่าวเป็นภาษาเปอรเ์ซยี และไดแ้ปลเป็นภาษาฝรัง่เศส 

ขา้พเจา้ และบุตรสาว 2 คนของขา้พเจา้ และเพื่อนของขา้พเจา้ ไดจ้ดบนัทกึสุนทรพจน์นี้ไว้ 

เพื่อน ๆ หลายคนไดข้อรอ้งใหจ้ดัพมิพส์ุนทรพจน์ทีบ่นัทกึไวน้ี้เป็นภาษาองักฤษ แต่พวกเรายงั
ลงัเลใจอยู ่จนกระทัง่พระอบัดุลบาฮา ไดข้อรอ้งดว้ยพระองคเ์อง แน่นอนทีเ่ราตกลงกนัเป็นเอกบันทท์ีจ่ะ
พมิพ์ แมเ้ราจะรูส้กึว่าการเขยีนของเราจะด้อยเกนิไปส าหรบัข่าวสาส์นอนัประเสรฐินัน้ก็ตาม ผู้แปลได้
ถ่ายทอดเป็นภาษาฝรัง่เศสที่ดี ง่ายและ มิได้เสริมแต่ง เราได้พยายามรกัษาส านวนโวหารไว้ด้วย
ภาษาองักฤษอยา่งงา่ย ๆ ของเรา 

S.L.B., M.E.B., R.E.C.B. and B.M.P. 

          มกราคม 2455 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มอนต ์พาเลารนี, เววี ่
Note:  These initials stand for:   R.E.C.B. - Rose Ellinor Cecilia Blomfield 
 B.M.P. - Beatrice Marion Piatt (Verdiyeh).  (Nuri) 
 M.E.B. - Mary Esther Blomfield (Parvine).  S.L.B. - Sara Louisa Blomfield (Sitarih) 
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 หนังสอืเล่มนี้ เป็นสุนทรพจน์ของพระอบัดุลบาฮาซึง่เป็นบุคคลทีส่ามและเป็นบุคคลสุดทา้ยแห่ง
บุคคลอนัเป็นจุดศูนย์กลางสูงสุดของศาสนาบาไฮ และพระองค์เป็นบุคคลเดยีวที่ได้ไปเยอืนประเทศ
ตะวนัตก สุนทรพจน์เหล่านี้เป็นสุนทรพจน์สัน้ ๆ ที่กล่าวกับชนกลุ่มเล็ก ๆ โดยไม่เป็นทางการ ใน
ระหว่างทีพ่ านักอยู่ในปารสีระหว่างเดอืนตุลาคมถงึธนัวาคม พ.ศ. 2455 มบุีคคลทุกระดบัที่ได้ฟงัสุนทร
พจน์ของพระองคแ์ลว้ บางคนกเ็ตรยีมถวายชวีติเพื่อศาสนานี้ บา้งกว็างแผนฆ่าพระองค ์สุนทรพจน์ของ
พระองคไ์ดบ้นัทกึไวโ้ดยเพื่อน ๆ บางคนและในปจัจบุนัน้ีไดพ้มิพอ์อกเป็นภาษาต่าง ๆ แลว้ 

การประกาศศาสนาบาไฮได้เริม่ขึน้ในเมอืงชรีาส ประเทศอหิร่าน เมื่อเดอืนพฤษภาคม ปี พ.ศ. 
2387 เมื่อสาวกทีจ่รงิใจทัง้ 18 ท่านไดถ้อืตามแบบเยีย่งอย่างนักปราชญ์ทัง้หลาย ท่านเหล่านัน้ต่างกไ็ด้
พบและระลกึได้ดว้ยตนเองว่า ซยีดิ มรีซ์า อาล ีโมฮมัหมดั เป็นพระศาสนทูตแห่งองคพ์ระผู้เป็นเจา้ซึ่ง
ท่านเหล่านัน้ก าลงัแสวงหา หลงัจากทีท่่านเหล่านี้ไดพ้บปะกนัเป็นครัง้แรกในช่วงระยะเวลาอนัสัน้ ผูน้ า
ของเหล่าสานุศิษย์ทัง้ 18 ท่านนี้ ก็ส่งให้ท่านทัง้หลายเหล่านัน้ออกไป ประกาศศาสนาในที่ต่าง ๆ ที่
ห่างไกลออกไป เกีย่วกบัรุง่อรุณแห่งการเปิดเผยแห่งองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทีไ่ดม้าปรากฏบนโลกนี้แลว้ และ
พระศาสนทูตที่ยิ่งใหญ่จะปรากฏขึ้นในไม่ช้า เพียงในไม่กี่เดือนของการประกาศข่าวที่น่ายินดีนัน้ 
บา้นเมอืงกร็ุ่มรอ้นดว้ยเปลวเพลงิแห่งความเกลยีดชงั แลว้กก็ลายเป็นสภาพทีโ่หดเหีย้มทารุณทีสุ่ดของ
การประหตัประหารทีเ่คยมมีาในประวตัศิาสตร ์และเมื่อความเคลื่อนไหว ทางศาสนาไดเ้ผยแพร่ออกไป
อยา่งกวา้งขวางเหมอืนไฟลามทุ่ง และมศีาสนิกชนเพิม่ขึน้ทัง้บุคคลธรรมดาสามญัและบุคคลทีม่ชีื่อเสยีง 
ท าให้เกิดความตระหนกในระหว่างพวกที่มอี านาจ ซึ่งต่อมาได้ตัง้ตัวเป็นผู้ยุแหย่ให้ประชาชนลุกขึ้น
ต่อตา้นศาสนา นกัท่องเทีย่วทีเ่ป็นชาวตะวนัตกกไ็ดเ้ขยีนเล่าเหตุการณ์ ไดเ้ป็นประจกัษ์พยานแห่งความ
ชัว่รา้ยในครัง้นัน้ดว้ย แต่การทารณุกรรม และการประหตัประหาร ไม่ว่ามนัจะเหีย้มโหดทารุณสกัปานใด
ก็มไิด้เป็นอุปสรรคที่จะหยุดยัง้ความเลื่อมใสในค าสัง่สอนของพระบ๊อบไม่ แต่พวกเขากลบัมีความ
ปรารถนามากขึ้นที่จะพลชีวีติเพื่อศาสนาของเขา ในช่วงระยะเวลาเพยีงไม่กี่ปี สานุศษิย์สองหมื่นคน
สิน้ชวีติลงด้วยความอิม่เอบิใจยิง่ การประหตัประหารเริม่แรก ได้ส าเรจ็ลงด้วยการประหาร อาล ีโมฮมั
หมดั ผู้ซึ่งได้รบัสมญาว่า "พระบ๊อบ" (แปลว่าประตู) ถูกยงิเป้าด้วยกองทหารกลางตลาดรูปสี่เหลี่ยม
จตุรสัในเมอืงทาบรชิเมือ่วนัที ่9 กรกฎาคม พ.ศ. 2393 

ในปี พ.ศ. 2406 ณ อุทยานรดิวาน นครแบกแดด ขุนนางชาวเปอร์เซยีผู้หนึ่งชื่อว่า มรี์ชา ฮุ
สเซน อาล ีทรงเป็นทีรู่จ้กักนัในพระนามว่า พระบาฮาอุลลาห ์หรอืพระเกยีรตคิุณ หรอืความรุ่งโรจน์ของ
พระผู้เป็นเจา้ พระองคท์รงประกาศว่าพระองคค์อื พระศาสนทูตขององค ์พระผูเ้ป็นเจา้ซึง่พระบ๊อบทรง
สัง่ใหส้าวกของพระองคร์อคอย 

พระองคเ์องเป็นสาวกชัน้น าคนหนึ่งของพระบ๊อบ พระองคถ์ูกรบัทรพัยส์มบตัแิละถูกคุมขงัในคุก
ใต้ดินที่เมืองเตหะราน จนกระทัง่ถูกเนรเทศต่อไปยงัเมอืงแบกแดด และเป็นเหตุการณ์ที่ท าให้ค า
พยากรณ์ต่าง ๆ บรรลุผลถูกต้องตามพระคมัภรีต่์าง ๆ และตามมาดว้ยการถูกเนรเทศไปยงัเมอืงคอนส
แตนตโินเปีล อะเดรยีโนเปิล และในทีสุ่ดกถ็ูกเนรเทศไปยงัทีคุ่มขงัเมอืง "อคัคา" และจากทีคุ่มขงัเมอืงอคั
คานี้เอง พระองค์ทรงประกาศตวัของพระองค์เอง และทรงเขยีนสาสน์ถงึผูน้ าของโลกในหลายประเทศ 
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ทรงขอรอ้งใหร้ะงบัการสงคราม และทรงขอใหก้ระท าตามพระประสงคข์องพระองค ์และยงัทรงพยากรณ์
ถงึความหายนะทีจ่ะเกดิขึน้แก่ผูท้ีโ่ตแ้ยง้ ต่อมาประเทศราชาธปิไตย 20 ประเทศ ถูกยกเลกิการปกครอง
แบบเก่า ช่างน่าขนพองต่อประจกัษ์พยานแห่งพระโอวาทอนัทรงพลานุภาพของพระองค์ พระองค์ทรง
เขยีน สาสน์รวม 100 บบบั และมหีลายบบบัทีพ่ระองคท์รงตอบเป็นการส่วนพระองค์ 

พระองค์ทรงเสด็จดบัขนัธ์ในปี พ.ศ. 2435 ขณะยงัทรงเป็นเสมอืนนักโทษอยู่ พระองค์ทรง
แต่งตัง้ให้บุตรชายคนโตซึ่งเป็นที่รู้จกักันในนามว่า "พระอับดุลบาฮา" แปลว่าผู้รบัใช้แห่งแสงสว่าง 
พระองคท์รงเป็นผูส้บืทอดศาสนาและเป็นผูใ้หค้ าอรรถาธบิายพระวจนะ 

พระยบัดุลบาฮาทรงถอืก าเนิดขึน้ในปี พ.ศ. 2387 และพระองคไ์ดต้ดิสอยหอ้ยตามพระบดิาและ
ครอบครวัของพระองคไ์ปโดยตลอด พระองคถ์ูกรดิรอนสทิธ ิถูกเนรเทศและตกเป็นนักโทษ พระองคท์รง
ด ารงความเป็นนกัโทษอยู ่แมว้่าองคพ์ระศาสดาบาฮาอุลลาหไ์ดป้รนิิพานไปแลว้กต็าม และตลอดเวลาที่
ถูกเนรเทศพระองค์ได้ต้อนรบัผู้แสวงบุญจ านวนมากที่มาจากประเทศตะวนัตก จนกระทัง่ได้เกิดการ
ปฏวิตัขิ ึน้ในประเทศตุรกปีี พ.ศ. 2451 และพระองค์ไดร้บัการปลดปล่อยเป็นอสิรภาพ เมื่อก่อนหน้านัน้
การทีท่่านผูน้ าศาสนาทีเ่ป็นทีรู่จ้กักนัดนีี้จะเดนิทางไปเผยแพร่ศาสนายงัต่างประเทศนัน้ไม่อาจจะกระท า
ไดเ้ลย 

เมื่อ พ.ศ. 2455 พระอบัดุลบาฮาได้เดนิทางโดยทางเรอืไปยงัยุโรปซึง่ในขณะนัน้มอีายุได้ 67 ปี 
พระองค์ได้กล่าวปราศรยักบัท่านผู้ฟงัชาวตะวนัตกเป็นครัง้แรกที่โบสถ์ของนครลอนดอน (ซทิท ีเท็ม
เปิล) ตามหมายก าหนดการเดนิทางไปท่องอเมรกิาในช่วงระยะเวลาแปดเดอืน พระองคไ์ดไ้ปเยีย่มเยยีน
เมอืงใหญ่ 39 เมอืง เริม่ตัง้แต่ เมอืงนิวยอรค์ ไปจนถงึเมอืงซานฟรานซสิโก ในซกีโลกทางตะวนัตกและ
ในทุกเมอืง พระองค์ได้กล่าวปราศรยักบัคนทุกชนิด และที่วลิเมทเมอืงชคิาโก พระองคไ์ดว้างศลิาฤกษ์
ส าหรบัสรา้งสถานทีส่กัการะของบาไฮขึน้เป็นครัง้แรกในโลกทางตะวนัตก และไดส้รา้งส าเรจ็สมบูรณ์แลว้
ในปจัจุบนัน้ี และต่อมาพระองค์ได้ไปเยอืนประเทศในยุโรปหลายประเทศ และกลบัไปเยี่ยมประเทศ
องักฤษเป็นครัง้ที ่2 สุนทรพจน์ทีไ่ดจ้ดบนัทกึไวใ้นหนงัสอืเล่มนี้เป็นสุนทรพจน์ทีพ่ระอบัดุลบาฮาไดก้ล่าว
ตอนที่พระองค์เดนิทางกลบัมาที่ประเทศองักฤษ และที่ปารสีหลงัจากการเดนิทางกลบัมาจากประเทศ
อเมรกิา พระองคไ์ดก้ล่าวปราศรยัทีม่หาวทิยาลยัอ๊อกฟอรด์ ทีเ่อด็ดนิเบอรก์ และทีบ่รสิ ตอล นอกจากนี้
ไดป้ราศรยัในประเทศต่าง ๆ หลายประเทศในยโุรป 

ในเวลานัน้นักหนังสอืพมิพ์รายวนัได้ออกข่าวเกี่ยวกบัพระองค์อย่างมากมาย และประชาชนก็
กลุม้รมุเขา้มาหาพระองค ์ไมว่่าพระองคจ์ะยา่งกรายไป ณ ทีใ่ด "จากความทรงจ าแห่งวนัเวลาเหล่านัน้ หู
ของเราได้ยนิแต่เสยีงย ่าของฝีเท้าผู้คนที่หลัง่ไหลมาตลอดวนัตลอดเวลา ราวประหนึ่งสายน ้าที่ไหลไม่
รูจ้กัสิน้สุด เขาเหล่านัน้มาจากทัว่ทุกประเทศ" 

ในปี พ.ศ. 2456 พระองค์ได้กลับไปยงัดินแดนอันศักดิส์ ิทธิ ์ซึ่งเป็นสถานที่มรณภาพของ
พระองค ์

การที่ความคิดที่พระบาฮาอุลลาห์ได้เปิดเผยนัน้เผยแพร่ไปอย่างกว้างขวางทัว่โลกนัน้เป็น
ปรากฏการณ์ทีป่ระหลาดในโลกยุคปจัจุบนั ทุกวนัน้ีคนที่มคีวามคดิจ านวนน้อยมากทีค่ดัคา้นหลกัธรรม
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ของพระบาฮาอุลลาห์ เช่นในเรื่องความเสมอภาคระหว่างบุรุษ และสตร ีและความสามคัคีระหว่าง
นานาชาต ิซึง่เป็นการช่วยเหลอือย่างมากที่ก่อใหเ้กดิการค้นพบสิง่ใหม่ และจดัตัง้ภาษาสากลขึน้ จดัตัง้
สภาแห่งโลกขึน้ 

มีการก่อตัง้กองก าลังรักษาความปลอดภัยและรับรองความเป็นอันหนึ่ งอันเดียวกันของ
มนุษยชาต ิซึง่มอิาจแกไ้ขปญัหาไดใ้นระดบัทอ้งถิน่ 

ถงึแมว้่าการเผยแพรห่ลกัธรรมเหล่านี้ในตอนนัน้ดเูหมอืนว่า เป็นสิง่ทีเ่ป็นไปไม่ไดแ้ต่ไม่เป็นทีน่่า
สงสยัเลยที่หลกัธรรมเหล่านี้ในที่สุดจะต้องได้รบัชยัชนะ โดยมวีถิทีางแห่งความส าเรจ็เพยีงอย่างเดยีว 
โดยที่ให้มนุษยม์สีทิธเิลอืกไม่ว่าขบวนการนัน้จะราบเรยีบหรอืเจบ็ปวดนัน้ ก็ขึน้อยู่กบัว่าเขาจะยอมรบั
หรอืปฏเิสธต่อหลกัธรรมขององคพ์ระผูท้รงประเสรฐินัน้หรอืไม่ ผลรา้ยทีต่ดิตามมาจากการเลอืกเอาขา้ง
ใดขา้งหนึ่งนัน้เหน็ไดช้ดัเจนในทุกวนันี้นัน้เราตอ้งยอมรบัอยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ด ้ทลีะอยา่งทลีะอยา่ง 

ศาสนาบาไฮแมจ้ะถูกเขา้ใจว่าเป็นศาสนาที่ฟ้ืนฟูขึน้ใหม่ แต่ก็ได้ให้สิง่ใหม่ ๆ หลายอย่างเกิน
บรรดาศาสนาทัง้หลาย และยงัจดัใหม้กีฎบตัรส าหรบัระเบยีบแบบแผนของโลกโดยยดึเอาหลกัธรรมต่าง 
ๆ ทีไ่ดก้ าหนดไวเ้ป็นหลกั มโีครงสรา้งทีใ่หค้วามมัน่ใจเกีย่วกบัความ สามคัคขีองมนุษยชาตเิช่นเดยีวกนั
กบัระบบการปกครองของศาสนา ซึ่งแม้จะเพิ่งก่อตัง้ขึ้นตามที่ต่าง ๆ ในโลก แต่มกีารด าเนินงานที่
ประสบความส าเรจ็ดว้ยด ีทัง้ยงัใหค้วามกระจ่างแก่ปญัหาหลาย ๆ อย่าง เป็นต้นว่า จุดมุ่งหมายของการ
สรา้งสรรคโ์ลก และฐานะแห่งความเป็นมนุษยบ์นโลกนี้ นอกจากนัน้ยงัไดอ้ธบิายถงึประวตัศิาสตรข์อง
มนุษย์ตัง้แต่เริม่ต้นจนถึงยุคแห่งความยุ่งเหยงิในปจัจุบนัน้ีพระราชประสงค์ที่เปิดเผยนัน้มไิด้หยุดยัง้
แมแ้ต่ครัง้เดยีว การที่บุคคลใดจะแสดงตนเขา้ร่วมในศาสนานี้จะน ามาซึ่งความสุขสุดยอดและมคีวาม
ปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะช่วยสนับสนุนใหป้ระสบความส าเรจ็ พระราชปนัดดาของพระนางวคิตอเรยี 
พระราชนิีแมรีแ่ห่งรูมาเนีย ไดท้รง พระราชหตัถเลขาไวว้่า "ค าสัง่สอนของศาสนบาไฮน ามาซึ่งสนัตสิุข 
และความเข้าใจกันเป็นอันดี เป็นเสมอืนการสอดคล้องต้องกันอย่างดี ดุจดงัวงแขนที่เปิดกว้างเพื่อ
ต้อนรบัทุก ๆ คนที่ใฝ่แสวงหาวจนะแห่งความหวงั ยอมรบัพระศาสดาผู้ยิง่ใหญ่ทุก ๆ องค์มไิด้ท าลาย
ความเชื่อของพระศาสดาองคก่์อน ๆ และเปิดประตูทุกบานกวา้งออก" 

ค าสัง่สอนของศาสนาบาไฮน ามาซึง่สนัตสิุขและความเขา้ใจกนัเป็นยนิด ีดุจดัง่มใีจกวา้งทีอ่้าแขน
รบัทุก ๆ คนเข้าด้วยกัน ผู้ใฝ่แสวงหาพระโอวาทแห่งความหวงัทัง้ยงัยอมรบันับถือพระศาสนทูตผู้
ยิง่ใหญ่ และมไิด้ท าลายหลกัความเชื่อถือที่มมีาแต่ก่อนแต่ทว่าได้เปิดประตูแห่งธรรมให้กว้างออก
ต่างหาก ความเศรา้สลดซึ่งเกดิจากการโต้เถยีงกนัระหว่างหมู่คนที่มคีวามเชื่อในนิกายต่าง ๆ กนั และ
น่าประหลาดทีเ่ขาเหล่านัน้ไม่ผ่อนปรนเขา้หากนั ท าใหข้า้พเจา้ไดพ้บความจรงิว่า ในค าสอนของศาสนา
บาไฮได้สอนถึงจติใจอนัแท้จรงิของพระครสิต์ ซึ่งได้รบัการปฏเิสธและเขา้ใจผดิอยู่บ่อย ๆ จงมคีวาม
สามคัคกีนัดกีว่าก่อความยุ่งยาก มคีวามหวงัดกีว่าต าหนิโทษกนั มคีวามรกักนัดกีว่า เกลยีดชงักนันัน้
เป็นการท าใหเ้กดิความวางใจกนัและกนัระหว่างมนุษยท์ัง้หลายเป็นอยา่งด ี

เมือ่พระอบัดุลบาฮาถงึแก่มรณภาพแลว้ ศาสนากเ็ขา้สู่ยคุทีเ่ป็นแบบแผนเป็นรปูร่าง เป็นยุคทีไ่ด้
ก าหนดไว้ถงึการวางรากฐานบนโลกนี้ ในปี พ.ศ. 2464 ศาสนาไดก่้อตัง้ไปทัว่โลก 33 ประเทศ จนมาก
ขึน้ถงึ 300 ประเทศและตามเกาะส าคญั ๆ ในปี พ.ศ. 2494 และในปีนัน้เอง (2494) สาส์นและหนังสอื
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ของบาไฮก็ได้พมิพ์ออกเป็นภาษาต่าง ๆ 60 ภาษา (สถติใินปี พ.ศ. 2502 มบีาไฮศาสนิกชน ประมาณ 
255 ประเทศ และหนังสอืบาไฮ 263 ภาษา) ชาวอเมรกินับาไฮก็ได้ออกไปเผยแพร่ศาสนาตัง้แต่ภาค
กลางของทวปีอเมรกิา ไปจนถงึอเมรกิาใต้และเผยแพร่ต่อไปอีก 10 ประเทศในยุโรปตะวนัตก (พ.ศ. 
2502 บาไฮศาสนิกชนไดอ้อกไปเผยแพรถ่งึทวปีแอฟรกิา เอเชยี และหมู่เกาะต่าง ๆ ในแปซฟิิก) 

ทุกคนทีไ่ดพ้บและไดส้นทนากบัพระอบัดุลบาฮา ไมม่คีวามประหลาดใจเลยในการทีศ่าสนาบาไฮ
ไดร้บัความส าเรจ็และเผยแพรอ่อกไปอย่างรวดเรว็ เขาไดรู้แ้ละไดเ้หน็การกระท าดว้ยความรูส้กึทีว่่า เขา
ได้ถูกยกขึน้สู่ระดบัที่ที่ปญัหาต่าง ๆ จะหมดสิ้นไป พระองค์ไดแ้ผ่จติใจแห่งความรกัอนัมหศัจรรย ์และ
ความเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนัจนกระทัง่ความแตกต่างกนัต่าง ๆ นานา ก็ถูกลมืไปเสยีสิ้น พระองคเ์ป็น
เพยีงบุคคลสุดทา้ยของทัง้สามท่านทีไ่ดร้่วมจรรโลงศาสนาบาไฮ อย่างไดผ้ลถงึเพยีงนัน้ คนทัง้หลายจะ
ประหลาดใจสกัเท่าใดในอ านาจของความเชื่อถอืทีไ่ดด้งึเอาจติใจของคนทัง้หลายเขา้มารวมกนัได้ 

เราจะขอจบค าน านี้โดย จะยกเอาตวัอย่างค าพูดของ เซอร ์โรแนลด์ สโตรรสั บุคคลส าคญัของ
องักฤษผูซ้ึง่ไดพ้บกบัพระอบัดุลบาฮา จนมคีวามรูส้กึซึง้ในอ านาจอนัยิง่ใหญ่ของจติใจพระองคท์่าน ท่าน
เซอรโ์รแนลด ์กล่าวว่า 

"ขา้พเจา้ไดพ้บกบัพระอบัดุลบาฮา เมือ่ พ.ศ. 2443 ขา้พเจา้ ขบัรถจากเมอืงไฮฟา ไปถงึเมอืงอคั
คา ขา้พเจา้ได้ใช้เวลาอย่างเบกิบานหน่ึงชัว่โมงกบัคนป่วยแต่ทว่านักโทษหรอืผู้ถูกเนรเทศคนน้ีกลบัมี
ความกระบับกระเบงด ีสงครามท าใหเ้ราต้องแยกกนัอกีจนกระทัง่ ลอรด์ แอลเลนบ ีไดช้ยัชนะไปจนถึง
ซเีรยี ท่านลอรด์ จงึได้ส่งตวัขา้พเจา้เขา้มาจดัการตัง้รฐับาลขึน้ทีเ่มอืงไฮฟา ในวนัแรกที่ไปถงึขา้พเจา้ก็
ไปเยีย่มพระอบัดุลบาฮาโดยทนัท ีและกร็ูส้กึยนิดทีีพ่ระองคไ์มเ่ปลีย่นแปลงเลย 

ข้าพเจ้าไม่เคยเว้นที่จะไปเยี่ยมพระองค์ เมื่อข้าพเจ้ามโีอกาสแวะที่เมอืงไฮฟา การสนทนา
ปราศรยัของพระองค์เป็นที่น่าพศิวงมาก ดูราวกบัว่าพระองค์เป็นศาสดาในสมยัโบราณ ซึ่งห่างไกลกบั
นกัการเมอืงชาวพาเลสไตน์ซึง่มใีจแคบและมกัท าใหเ้กดิความยุง่ใจและรูถ้งึสาเหตุแห่งความยุง่ยาก 

ขา้พเจา้ไดม้โีอกาสแสดงความเศรา้สลดครัง้สุดทา้ยเป็นบรรณาการต่อผูท้ีน่่ารกั น่านับถอืและน่า
เคารพในคราวไปพธิปีลงศพ พระอบัดุลบาฮา ข้าพเจ้าไปกบัท่านเซอร์ เฮอร์เบริ์ตซามูเอล เมื่อ พ.ศ. 
2464 เราเดินจากต้นขบวนอันยาวยดืของผู้มาร่วมพิธี ซึ่งมศีาสนาต่าง ๆ ไปจนถึงเนินเขาคาร์เมล 
ขา้พเจา้ไมเ่คยรูถ้งึการแสดงความเศรา้สลด และการคารวะร่วมกนัเช่นครัง้นัน้ มากไปกว่าการกระตุ้นใจ
ใหก้ระท าดว้ยความงา่ยดายอยา่งทีสุ่ดต่อพธิปีลงศพนัน้" 

มกราคม พ.ศ. 2494   
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สารบญั 

ภาคท่ี 1 

- หน้าทีแ่ห่งความมเีมตตากรณุาและความเหน็อกเหน็ใจ 
ต่อบุคคลแปลกหน้าและบุคคลต่างชาต ิ                                                                                                             

- อานุภาพและคุณค่าของความคดิทีแ่ทจ้รงิขึน้อยูก่บั 
การแสดงออกในรปูของการปฏบิตั ิ

- พระผูเ้ป็นเจา้คอืนายแพทยท์ีท่รงเป่ียมไปดว้ยความเมตตาอยา่งใหญ่หลวง  
พระองคเ์ท่านัน้คอืผูบ้ าบดัรกัษาอยา่งแทจ้รงิ 

- ความจ าเป็นส าหรบัการรวมกนัระหว่างชาวตะวนัออกและ ชาวตะวนัตก 
- พระผูเ้ป็นเจา้ทรงหยัง่รูใ้นทุกสิง่ทุกอยา่ง แต่พระองคไ์มอ่าจเป็นทีห่ยัง่รูก้นัได้ 
- สาเหตุอนัน่าเวทนาของสงคราม และหน้าทีข่องทุกคนทีต่อ้งต่อสูเ้พื่อสนัตภิาพ 
- ดวงอาทติยแ์ห่งสจัธรรม 
-  ความรกัสากล 
-  การจ าคุกของพระอบัดุลบาฮา 
-  ของขวญัทีป่ระเสรฐิทีสุ่ดของพระผูเ้ป็นเจา้ทีท่รงประทานใหแ้ก่มนุษย ์
- เมฆหมอกซึง่บดบงัดวงอาทติยแ์ห่งสจัธรรม 
- อคตทิางศาสนา 
- ประโยชน์ของพระผูเ้ป็นเจา้ทีม่ต่ีอมนุษย ์
- ความงดงามและความเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนัในความแตกต่าง 
- ความหมายทีแ่ทจ้รงิของค าพยากรณ์เกี่ยวกบัการเสดจ็มาของพระครสิต์ 
- พระวญิญาณบรสิุทธิค์อือ านาจอานุภาพทีเ่ป็นสื่อกลาง 

ระหว่างพระผูเ้ป็นเจา้กบัมนุษย ์
- คุณลกัษณะสองอยา่งในมนุษย ์
- ความเจรญิทางวตัถุและทางจติวญิญาณ 
- ววิฒันาการทางวตัถุและพฒันาการทางจติวญิญาณ 
- การประชุมแห่งจติวญิญาณทีก่รงุปารสี 
- ความสว่าง สอง ชนิด 
- ความปรารถนาทางจติวญิญาณในโลกทางตะวนัตก 
- ปาฐกถา ทีห่อ้งท างานส่วนตวัทีก่รงุปารสี  
- พระบาฮาอุลลาห ์
- ความคดิทีด่ตีอ้งน ามาใชใ้นทางปฏบิตั ิ
- ความหมายอนัแทจ้รงิของศลีบพัตสิมาดว้ยน ้าและไฟ 
- ปาฐกถาทีล่าลยิอง สปีรติชวลไลซ ์
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- ความเจรญิกา้วหน้าแห่งจติวญิญาณ 
- ความปรารถนาและการอธษิฐานของพระอบัดุลบาฮา 
- รา่งกาย จติใจ และวญิญาณ 
- บาไฮศาสนิกชนตอ้งกระท าการดว้ยหวัใจและดวงจติ 

เพื่อจะน ามาซึง่สถานการณ์ทีด่ขี ึน้ในโลกนี้ 
- การใส่รา้ย 
- ปราศจากธรรมกจ็ะไม่มคีวามสุข และความเจรญิทีแ่ทจ้รงิ 
- ความปวดรา้วและความโศกสลด 
- อารมณ์ทีด่แีละคุณธรรมของมนุษยท์ีส่มบรูณ์ 
- ความไมแ่ยแสอนัโหดรา้ยของคนเราทีม่ต่ีอความทุกขร์ะทมของชาวต่างชาติ 
- เราตอ้งไมม่คีวามทอ้ใจทีพ่วกเรามจี านวนน้อย 
- สุนทรพจน์ทีป่ารสี แสดงทีโ่บสถ ์ของศาสนาจารยแ์วกเนอร ์ 
- ณ สมาคม พโิอโซพคิลั ทีก่รงุปารสี 

ภาคท่ี 2 
- การคน้หาความจรงิ 
- ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนัของมนุษย ์
- การยอมรบัแห่งความสมัพนัธร์ะหว่างศาสนาและวทิยาศาสตร ์
- การลบลา้งและเลกิลา้งอคต ิ
- ปจัจยัของความด ารงอยู-่ปารสี- 
- ความเสมอภาคของมนุษย ์
- สนัตภิาพแห่งสากล 
- การไมยุ่ง่เกีย่วกนัระหว่างศาสนากบัการเมอืง 
- ความเสมอภาคของเพศ 
- อานุภาพของพระวญิญาณบรสิุทธิ ์
- การประชุมครัง้สุดทา้ย 
- สุนทรพจน์ของพระอบัดุลบาฮาในการประชุม ณ สมาคมแห่งมติรภาพ 

ที ่เซนตมารต์นิส ์เลน ลอนดอน 
- การวงิวอนอธษิฐาน 
- ความชัว่ 
- การเจรญิกา้วหน้าของจติวญิญาณ 
- ความรกัสีช่นิด 
- สาสน์ ทีเ่ปิดเผยโดยพระอบัดุลบาฮา 
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ภาคท่ี 1 
 

หน้าท่ีแห่งความมีเมตตากรณุา และความเหน็อกเหน็ใจ 

ต่อบคุคลแปลกหน้าและบคุคลต่างชาติ 

16-17 ตุลาคม พ.ศ. 2455 

 เมื่อบุคคลหนึ่งหนัหน้าไปสู่พระผูเ้ป็นเจา้ เขาจะพบว่าแสงอาทติยส์าดส่องไปทัว่ทุกแห่งหน คน
ทุกคนลว้นเป็นพีน้่องของเขา จงอยา่ยดึถอืแบบอยา่งทีจ่ะเป็นเหตุใหท้่านดูคลา้ยกบัว่าเป็นคนเยน็ชาและ
ปราศจากความเหน็อกเหน็ใจ เมื่อท่านพบปะบุคคลแปลกหน้าจากประเทศอื่น ๆ อย่าไดม้องเขาคล้าย
กบัว่าท่านสงสยัว่าเขาเป็นคนชัว่ เป็นขโมยและ เป็นคนหยาบคาย ท่านอาจคดิว่าเป็นสิง่จ าเป็นทีจ่ะต้อง
ระวงัใหม้ากทีจ่ะไมป่ล่อยตวัของท่านเพื่อเสีย่งต่อการคบคา้สมาคมกบัคนทีอ่าจจะไม่น่าพงึปรารถนา 

ขา้พเจา้ขอรอ้งท่านอย่าได้คดิถงึแต่ตวัของท่านเองเท่านัน้ จงมคีวามเมตตากรุณาต่อคนแปลก
หน้า ไมว่่าเขาจะมาจากตุรก ีญีปุ่น่ เปอรเ์ซยี รสัเซยี จนี หรอืจากประเทศอื่นใดในโลก 

จงช่วยท าให้เขาทัง้หลายรูส้กึเหมอืนอยู่ที่บา้น ไต่ถามสถานที่พกัของเขา อาสาว่าท่านจะรบัใช้
เขาไดอ้ยา่งไร พยายามท าใหช้วีติของเขาเป็นสุขขึน้บา้ง 

ในกรณทีีแ่มว่่า บางครัง้สิง่ทีท่่านสงสยัในตอนแรกจะเป็นความจรงิ แมก้ระนัน้กต็้องพยายามเป็น
พเิศษทีจ่ะมเีมตตากรณุาต่อเขา ความเมตตากรณุาน้ีจะช่วยใหเ้ขาดขีึน้  

ถงึกระนัน้ ท าไมคนต่างชาตจิงึไดร้บัการปฏบิตัเิยีย่งคนแปลกหน้า 

จงให้บุคคลที่ท่านพบปะเหล่านัน้ทราบเองได้ว่าท่านเป็นบาไฮศาสนิกชนโดยท่านไม่ต้อง
ประกาศตนเอง 

จงท าให้ค าสัง่สอนของพระศาสดาบาฮาอุลลาหท์ี่ว่ามคีวามเมตตากรุณาต่อชนทุกชาตเิป็นการ
ปฏบิตั ิจงอยา่ไดพ้อใจกบัการแสดงออก ซึง่ความเป็นมติรแค่เพยีงค าพดูเพยีงอย่างเดยีว จงใหห้วัใจของ
ท่านคุกรุน่ดว้ยความรกัความเมตตากรณุาต่อผูท้ีท่่านพบ 

โอ้ชาวโลกตะวนัตกทัง้หลาย จงมเีมตตากรุณาต่อชาวโลก ตะวนัออกทีพ่กัพงิรวมอยู่ในหมู่ท่าน 
อย่าได้ยดึถือแต่ขนบธรรมเนียมของท่านเมื่อพูดจากับพวกผู้ซึ่งไม่คุ้นเคยขนบธรรมเนียมของท่าน 
เพราะขนบธรรมเนียมเหล่านี้ ส าหรบัชาวตะวนัออกดูเหมอืนว่าเยน็ชา ขาดความอบอุ่นและความเป็น
มติร ควรทีท่่านจะปฏบิตัแิละแสดงออกซึง่ความเหน็อกเหน็ใจใหเ้ขาไดป้ระจกัษ์ในความรกัอนัลน้เป่ียมที่
ปราศจากขอบเขตของท่าน ถ้าดูเหมอืนว่าเขาเหงา พยายามช่วยเหลอื รบัใช้อย่างเต็มใจ ถ้าคนใดคน
หนึ่งโศกเศรา้ ก็จงปลอบโยนเขา ถ้ายากจนก็จงช่วยเหลอื ถ้าถูกกดขีก่จ็งช่วยชวีติ ถ้าอยู่ในความทุกข์
ยาก ก็จงท าให้เขาสุขสบายขึ้น การกระท าดงักล่าวของท่านก็จะไม่เป็นเพยีงแค่ค าพูดเท่านัน้ หากยงั
แสดงออกดว้ยการกระท าดว้ยความจรงิว่าท่านคดิถงึคนอื่น ๆ เหมอืนกบัพีน้่องของตนเอง 
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จะมปีระโยชน์อะไรในการลงความเหน็ว่ามติรภาพสากลเป็นสิง่ทีด่ ีและพูดถงึความเป็นอนัหนึ่ง
อนัเดยีวกนัของชนชาตมินุษยเ์ป็นเช่นอุดมคตอินัยิง่ใหญ่อนัหนึ่ง นอกเสยีจากว่าความคดิเหล่านี้จะถูก
เปลีย่นไปเป็นการกระท า มบิะนัน้แลว้ความคดิดงักล่าวกจ็ะไมม่ปีระโยชน์อนัใดเลย 

ความผดิพลาดในโลกนี้ยงัคงมอียู่ต่อไป เป็นเพราะเหตุว่าคนทัง้หลายพูดกนัถงึแต่อุดมคตขิอง
ตนโดยไมพ่ยายามแปรอุดมคตนิัน้เป็นการปฏบิตั ิถา้มกีารปฏบิตัแิทนค าพูดแลว้ ความทุกขย์ากของโลก
นี้กจ็ะเปลีย่นแปลงเป็นความสุขสบายไดใ้นไมช่า้ 

บุคคลทีท่ าคุณความดอีย่างใหญ่หลวงโดยไม่อวดอ้างถงึการกระท าของตนเอง บุคคลนัน้อยู่บน
หนทางไปสู่ความสมบรูณ์ 

บุคคลทีป่ระสบความส าเรจ็ในความดเีพยีงเลก็น้อยแต่อวดอ้างคุณความดขีองเขา บุคคลนัน้มคี่า
น้อยมาก 

ถา้ขา้พเจา้รกัท่าน ขา้พเจา้ไมจ่ าเป็นต้องพูดถงึความรกัทีม่ต่ีอท่านตลอดเวลา ท่านกจ็ะทราบได้
โดยปราศจากค าพูดใด ๆ แต่ถ้าหากขา้พเจา้ไม่รกัท่าน ท่านกจ็ะทราบไดเ้ช่นกนั และท่านกค็งจะไม่เชื่อ
แมข้า้พเจา้จะบอกรกัท่านเป็นพนัค ากต็าม 

คนเรามกัแสรง้ท าความดแีล้วพร ่าขยายคุณความดนีัน้ดว้ยค าพูดอนัไพเราะ เพราะหวงัที่จะให้
ผูอ้ื่นคดิว่าเขาเหนือกว่าและดกีว่าคนอื่น ๆ ทัง้นี้เพื่อแสวงหาความมชีื่อเสยีงในสายตาของชาวโลก ผดิ
กบับุคคลซึง่กระท าความด ีเป็นส่วนใหญ่แต่ใชค้ าพดูน้อยทีสุ่ดเกีย่วกบัการกระท าของเขา 

ผูท้ี่ได้ชื่อว่าเป็นบุตรหลานของพระผูเ้ป็นเจา้จะกระท าการงานต่าง ๆ โดยปราศจากการโอ้อวด
ตน พวกเขาจะเชื่อฟงับทบญัญตัขิองพระผูเ้ป็นเจา้ 

ความหวงัของขา้พเจา้ส าหรบัท่านนัน้กค็อื ท่านจะต้องละเวน้จากการกดขี่และการกระท าทีเ่ผดจ็
การ ท่านจะต้องท างานกนัโดยไม่หยุดยัง้จนกระทัง่ความยุติธรรมบงัเกดิขึน้ในทุกแผ่นดนิ ท่านจะต้อง
บ ารุงรกัษาหวัใจของท่านให้บรสิุทธิผ์่องแผ้วและวางมอืของท่านให้พน้จากความอยุตธิรรมทัง้หลาย สิง่
เหล่านี้เป็นสิง่ที่พระผู้เป็นเจา้ประสงค์จากท่านเพื่อการเขา้ใกล้ชดิพระองค์ และนี่เป็นสิง่ที่ขา้พเจา้หวงั
จากท่านอยา่งแทจ้รงิ 

  

อานุภาพและคณุค่าของความคิดท่ีแท้จริง 

ขึ้นอยู่กบัการแสดงออกในรปูของการปฏิบติั 

วนัที ่18 ตุลาคม พ.ศ. 2455 

 ความแท้จรงิของคนเราอยู่ที่ความคดิ ไม่ใช่อยู่ที่ร่างกายอนัเป็นวตัถุ อ านาจใฝ่สูงและอ านาจ
ใฝต่ ่าเป็นของคู่กนั แมว้่ามนุษยจ์ะเป็นส่วนหน่ึงของสตัวท์างดา้นสรรีะกต็าม แต่มนุษยก์ไ็ดร้บัอ านาจแห่ง
ความคดิใฝส่งูทางธรรมเหนือกว่าสิง่มชีวีติอื่น ๆ ทัง้หมด 
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ถา้ความคดิของคนเรามุง่ไปสู่ในเรื่องคุณธรรมอนัสูงส่งอย่างมัน่คงแลว้ คนเหล่านัน้กเ็ป็นเสมอืน
ดุจนักบุญ หากเป็นไปในทางตรงกนัข้ามแล้ว ความคดิของคนก็จะมไิด้มุ่งสูงขึ้น แต่กลบัมุ่งดิง่ตกต ่าสู่
หว้งแห่งวตัถุทางโลกทัง้ปวง คนเหล่านัน้กจ็ะฝกัใฝใ่นทางวตัถุมากขึน้เรือ่ย ๆ จนถงึขัน้ทีต่วัเขาเองดกีว่า
สตัวเ์พยีงเลก็น้อยเท่านัน้ 

ความคดิอาจจะแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภทคอื 

1) ความคดิทีอ่ยูใ่นโลกของความคดิเพยีงอยา่งเดยีว 
2) ความคดิทีแ่สดงออกมาในรปูของการปฏบิตั ิ

ชายและหญงิบางคนภาคภูมใิจในความคดิอนัสูงส่งของเขา แต่ทว่าถ้าความคดิเช่นนัน้ไม่ไดถู้ก
น าไปใชใ้นทางปฏบิตัแิลว้ ความคดินัน้กย็งัคงไรป้ระโยชน์ อานุภาพทางดา้นความสามารถของความคดิ
จะรู้ได้โดยการแสดงออกมาเป็นการกระท า อย่างไรก็ตามในโลกที่เจรญิก้าวหน้าและวิวฒันาการนี้ 
ความคิดของนักปรชัญาอาจแปรสภาพเป็นการปฏิบัติโดยบุคคลอื่น ๆ แม้ว่านักปรชัญาเหล่านี้ไม่
สามารถปฏบิตัไิดด้ว้ยตนเองหรอืไมป่ระสงคจ์ะแสดงความคดิอนัยิง่ใหญ่เหล่านัน้ออกมาในรปูการปฏบิตัิ
ในชวีติของตนเองกต็าม ยอ่มแสดงใหเ้หน็ว่า การปฏบิตัติามค าสัง่สอนของเขายงัอยู่ในระดบัขัน้ทีต่ ่ากว่า
ค าสัง่สอนทีไ่ดใ้ห้ไว้ และนี่คอืความแตกต่างระหว่างพระศาสดาทัง้หลายกบันักปรชัญาต่าง ๆ เหล่านัน้ 
พระศาสดาจะทรงปฏบิตัติามค าสัง่สอนของพระองคเ์ป็นคนแรก พระองคท์รงน ามาซึง่โลกแห่งการปฏบิตัิ
ตามความนึกคดิ อุดมคตทิางธรรม ความนึกคดิอนัประเสรฐิจงึได้เปิดเผยขึน้ในโลกนี้ ค าสอนและการ
ปฏบิตัิอุดมสมบูรณ์อยู่ในตวัพระองค์เอง มอิาจจะแยกออกจากกนัได้ เมื่อเราพบว่านักปรชัญาคนใดก็
ตามทีไ่ดเ้น้นถงึความส าคญัและความยิง่ใหญ่ของความยุตธิรรม แต่ในขณะเดยีวกนักไ็ดส้นับสนุนความ
โลภมากของกษตัรยิบ์นความหดหู่และความกดขีข่่มเหง เราย่อมจะทราบไดท้นัทวี่า นัน่คอืนักปรชัญาที่
อยู่ในความคดิกลุ่มแรก เพราะว่าความคดิของเขาดงีามแต่มไิด้กระท าตามความคดิที่ดงีามนัน้ สภาวะ
เช่นน้ีจะไมเ่กดิขึน้กบัพระศาสดาเป็นอนัขาดเพราะพระองคจ์ะแสดงความคดิอนัสูงส่งนัน้ออกมาเป็นการ
กระท าเสมอ 

 

พระผูเ้ป็นเจ้าคือนายแพทยท่ี์ทรงเป่ียมไปด้วยความเมตตาอย่างใหญ่หลวง 

พระองคเ์ท่านัน้คือผูบ้  าบดัรกัษาอย่างแท้จริง 

19 ตุลาคม พ.ศ. 2455 

 การรกัษาทีแ่ทจ้รงิทัง้หมดมาจากพระผูเ้ป็นเจา้ มสีาเหตุแห่งการเจบ็ปว่ยอยู ่2 ประการคอื 

1. ทางวตัถุ 
2. ทางจติวญิญาณ 

ถ้าเป็นการเจบ็ป่วยทางกาย การรกัษาทางวตัถุก็เป็นสิง่จ าเป็นถ้าความเจบ็ป่วยทางจติใจ การ
รกัษาทางจติวญิญาณกเ็ป็นสิง่จ าเป็น 
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ถ้าเราได้รบัพระพรแห่งสวรรค์ในขณะที่เราก าลงัท าการรกัษาอยู่ และนัน่แหละจะเป็นเพยีงสิง่
เดยีวทีเ่ราจะไดร้บัการรกัษาอยา่งสมบูรณ์ เพราะยานัน้เป็นแต่สิง่ภายนอก และเป็นวถิทีางทีเ่รามองเหน็
ได้ซึ่งท าให้เราได้รบัการรกัษาแห่งสวรรค์ได้ การรกัษาทางกายจะหาค่ามไิด้เลยนอกเ สียจากว่าจติ
วญิญาณจะไดร้บัการรกัษา ทุกสิง่ทุกอย่างอยู่ในอุ้งพระหตัถ์ของพระผูเ้ป็นเจา้ หากปราศจากการรกัษา
จากพระผูเ้ป็นเจา้เราไมอ่าจมสีุขภาพทีส่มบูรณ์ได้ 

เคยมหีลายคนในทีสุ่ดกต็ายดว้ยโรคซึง่เขาเหล่านัน้ได้ท าการศกึษาเป็นพเิศษ เช่น อารสิโตเตลิ 
ผู้ซึ่งท าการศึกษาเกี่ยวกับระบบการย่อยอาหารก็ตายด้วยโรคกระเพาะ อาวิซูเป็นผู้เชี่ยวชาญทาง
โรคหวัใจกต็ายด้วยโรคหวัใจ พระผู้เป็นเจา้ทรงเป็นแพทยท์ีท่รงไว้ซึง่ความเมตตา กรุณาอย่างสูงเพยีง
พระองคเ์ดยีวเท่านัน้ทีม่อี านาจในการรกัษาโรคอยา่งแทจ้รงิ 

สิง่ทีม่ชีวีติทัง้มวล ขึน้อยูก่บัพระมหากรณุาธคิุณของพระผูเ้ป็นเจา้ ไม่ว่าเขาจะมคีวามรู ้มอี านาจ 
ไม่ต้องพึ่งพาอาศยัใคร และดูเหมอืนว่าเขาเหล่านัน้จะยิง่ใหญ่เพยีงใดก็ตาม แต่จงดูกษตัรยิ ์ผู้ยิง่ใหญ่
ของโลก แมว้่ากษตัรยิเ์หล่านัน้ได้รบัอ านาจทัง้หมดเท่าที่มนุษยจ์ะมอบ ให้แก่เขาเหล่านัน้ได้ และแล้ว
เมื่อความตายเรียกหา เขาก็ต้องเชื่อฟงัเช่นเดียวกันกับชาวนาที่หน้าประตูวัง ดูแต่สัตว์ต่าง ๆ ก็
เช่นเดยีวกนั ไมส่ามารถช่วยเหลอืตวัเองไดแ้มด้เูหมอืนว่าจะมกี าลงัมาก ตวัอย่าง เช่น ชา้งซึง่เป็นสตัวท์ี่
ใหญ่ทีสุ่ดในบรรดาสตัวท์ัง้หลายกถ็ูกรบกวนโดยแมลงวนั และสงิหโ์ตกไ็ม่อาจหนีไปจากความคนัของตวั
หนอนได ้แมแ้ต่มนุษยซ์ึง่อยูใ่นรปูทีส่งูทีสุ่ดในบรรดาสิง่ต่าง ๆ ทีถู่กสรา้งขึน้ยงัต้องมหีลายสิง่หลายอย่าง
ที่จ าเป็นในการด ารงชวีติ สิง่แรกในบรรดาสิง่ที่จ าเป็นทัง้หลายคอื เขาต้องการอากาศ และถ้าหากเขา
ไม่ไดร้บัอากาศ ส าหรบัหายใจเพยีงไม่กี่นาทเีขากต็าย เขาต้องการน ้า อาหาร เสือ้ผา้ ความอบอุ่น และ
อื่น ๆ อกีหลายอย่าง เขาถูกหอ้มลอ้มไปด้วยอนัตรายต่าง ๆ และความยุ่งยากต่าง ๆ รอบด้านซึ่งคอย
ต่อต้านตวัเรา ล าพงัร่างกายอย่างเดยีวไม่อาจยนืหยดัอยู่ได้ถ้าใครคนหนึ่งมองดูรอบ ๆ ตวัเขา เขาจะ
เหน็โลกรอบ ๆ ตวัเขาได ้เขาจะเหน็ว่าสิง่มชีวีติเหล่านัน้ต้องพึง่ธรรมชาต ิและถูกควบคุมอยู่ในกฎแห่ง
ธรรมชาต ิ

ล าพงัมนุษยโ์ดยอ านาจแห่งจติวญิญาณเอง เขาสามารถใหอ้สิระภาพกบัตวัเอง ขึน้อยู่เหนือโลก
แห่งวตัถุ และท าใหเ้ป็นผูร้บัใชข้องเขาได ้

ถ้าปราศจากความช่วยเหลอืของพระผู้เป็นเจ้าแล้ว มนุษยจ์ะเป็นเสมอืนสตัว์รา้ยที่สูญพนัธุ์ไป 
แต่พระผูเ้ป็นเจา้ไดใ้หอ้ านาจอนัมหศัจรรยน์ี้แก่เขา เพื่อว่าเขาจะไดม้องไปทีสู่ง และรบัการรกัษาจากพระ
มหากรณุาธคิุณแห่งสวรรคข์องพระองคท์่ามกลางของขวญัอื่น ๆ 

แต่อนิจจา มนุษยไ์ม่มคีวามกตญัญูต่อความดอีนัสูงส่ง แต่กลบันอนหลับเสยีอย่างละเลย ไม่อาจ
เอาใจใส่ต่อความปรานีอนัยิง่ใหญ่ ซึง่พระผูเ้ป็นเจา้ไดแ้สดงต่อเขา หนัหน้าของเขาไปเสยีจากแสงสว่าง
และ ไปตามทางแห่งความมดืมน 

นี่เป็นค าอธษิฐานอย่างแท้จรงิของขา้พเจา้ที่ท่านทัง้หลายจะไม่เป็นอย่างนัน้แต่จงหนัหน้าของ
ท่านมองไปยงัแสงสว่างอย่างมัน่คง เพื่อว่าท่านจะเป็นเสมอืนอย่างแสงแห่งโคมประทปีที่ส่องเขา้ไปใน
ความมดืแห่งชวีติ 
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ความจ าเป็นส าหรบัการรวมกนั 

ระหว่างชาวตะวนัออก กบั ชาวตะวนัตก 

วนัศุกรท์ี ่20 ตุลาคม พ.ศ. 2455 

พระอบัดุลบาฮา กล่าวว่า.- 

 ไมว่่าจะเป็นสมยัก่อนหรอืปจัจุบนั ดวงอาทติยแ์ห่งสจัธรรมยงัคงบายแสงขึน้จากขอบฟ้าทางทศิ
ตะวนัออกอยูเ่สมอ พระอบับราฮมักป็รากฏตวัขึน้ทางตะวนัออก พระโมเซส กไ็ดรุ้่งขึน้มาสัง่สอนน าผูค้น
ทัง้หลายจากขอบฟ้าทางตะวนัออก พระครสิต์ได้ทรงประสูตขิึน้มา พระโมฮมัหมดัก็ได้ทรงถูกส่งมาใน
ประเทศในภาคตะวนัออก พระบ๊อบทรงเกดิขึน้บนดนิแดนทางตะวนัออกคอื เปอรเ์ซยี พระบาฮาอุลลาห ์
ก็อาศัยและท าการสัง่สอนอยู่ในทางตะวันออกและพระศาสนทูตทุกพระองค์ก็ถือก าเนิดขึ้นในภาค
ตะวนัออก แม้ว่าแสงแห่งพระครสิต์จะเริม่รุ่งอรุณจากทางตะวนัออก แต่รศัมขีองพระองค์ก็ปรากฏขึ้น
ในทางตะวนัตกและเป็นแสงรศัมทีี่มองเหน็ไดอ้ย่างแจ่มชดั แสงอนัประเสรฐิของค าสัง่สอนของพระองค์
ได้ส่องด้วยอ านาจอันยิ่งใหญ่ไปยงัโลกภาคตะวนัตกและแผ่กระจายออกไปอย่างรวดเร็วยิง่กว่าใน
ดนิแดนทีเ่ป็นทีก่ าเนิดค าสัง่สอนของพระองคเ์สยีอกี 

วนัเวลาเหล่านี้ ทางตะวนัออกตอ้งการความเจรญิทางวตัถุ และทางตะวนัตกต้องการความเจรญิ
ทางจติวญิญาณ มนัจะเป็นการแลกเปลีย่นเครือ่งบรรณาการแก่กนัดว้ย 

ตะวนัออกและตะวนัตกตอ้งรวมกนัเพื่อทีจ่ะใหไ้ดส้ิง่ทีต่่างฝ่ายต่างขาดตกบกพร่อง การรวมกนัน้ี
จะน ามาซึง่อารยธรรมทีแ่ทจ้รงิ เมือ่ความเจรญิทางจติใจแสดงออกใหเ้หน็ในทางวตัถุ 

การทีไ่ดร้บัอยา่งหน่ึงจากอกีฝ่ายหน่ึง การประสานกนัจะไดร้บัผลด ีทุกคนจะต้องร่วมกนั สภาพ
แห่งความสมบรูณ์จะบรรลุผล และจะเป็นการเกาะกนัอยา่งแน่นแฟ้น และแลว้โลกกจ็ะเป็นกระจกสะทอ้น
แห่งคุณลกัษณะของพระผูเ้ป็นเจา้ 

เราทัง้หลาย ทัง้ชาวตะวนัออกและชาวตะวนัตกต้องตื่นตวัอย่างแข็งขนั ทัง้วนั ทัง้คนื ดว้ยจติใจ
และวญิญาณเพื่อทีจ่ะปฏบิตัต่ิออุดมการณ์อนัสงูส่งนี้ เพื่อทีจ่ะเชื่อมความเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนัระหว่าง
ชาตต่ิาง ๆ ทุกชาตใินโลกนี้ 

หวัใจของทุกคนจะต้องได้รบัการช าระล้างให้สะอาด ตาจะถูกเปิดขึน้ จะได้รบัอ านาจอนัวเิศษ
และความผาสุขของมนุษยจ์ะเกดิขึน้อยา่งแน่นอน 

เราตอ้งอธษิฐานต่อพระผูเ้ป็นเจา้ ขอใหป้ระเทศเปอรเ์ซยีไดร้บัความเจรญิทางวตัถุและจติใจจาก
ภาคตะวนัตก ด้วยความปรานีของพระผู้เป็นเจ้า เปอร์เซียก็จะตอบแทนทางตะวนัตกด้วยแสงแห่ง
พระคุณ การเสยีสละในการปฏบิตักิจิของชนทีร่วมกนัทัง้ตะวนัตกและตะวนัออก จะบรรลุถงึความส าเรจ็
ในการทีจ่ะวางรากฐานในผลงานอนัน้ีเพราะว่าอ านาจแห่งพระวญิญาณบรสิุทธิไ์ดช่้วยเขาเหล่านัน้ 

ท่านทัง้หลายควรจะศกึษาอย่างระมดัระวงัในพระโอวาทของพระบาฮาอุลลาหจ์นเขา้ใจโดยถ่อง
แทข้อ้ต่อขอ้ จนกระทัง่ส านึกรูด้ว้ยความคดิ และจติใจ แลว้ท่านจะกลายเป็นผูต้ดิตามทีเ่ขม้แขง็ของแสง
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สว่างนัน้ท่านจะไดเ้ป็นทหารของพระผูเ้ป็นเจา้ทีม่ธีรรมอนัประเสรฐิ เป็นผูท้ีไ่ดร้บัและเผยแพร่ความเจรญิ
อนัแทจ้รงิในเปอรเ์ซยีในยโุรปและทัว่โลก 

นี่จะเป็นสวรรค์ซึ่งเกิดขึ้นบนโลก ในเมื่อมนุษย์เข้ามารวมกันภายใต้กระโจมของความเป็น
อนัหนึ่งอนัเดยีวกนัในราชอาณาจกัรของพระเกยีรตคิุณ 

 

พระผูเ้ป็นเจ้าทรงหยัง่รู้ในทุกส่ิงทุกอย่าง 

แต่พระองคไ์ม่อาจเป็นท่ีหยัง่รู้กนัได้ 

ค ่าวนัศุกรท์ี ่20 ตุลาคม พ.ศ. 2455 

พระอบัดุลบาฮา กล่าวว่า 

 ได้มีการประชุมกันมากมายทุก ๆ วัน ในเมืองปารีสเพื่อจุดประสงค์ต่าง ๆ กัน บ้างก็
ปรกึษาหารอืกนัทางดา้นการเมอืง การคา้ การศกึษา ศลิปะวทิยาศาสตร ์และในเรือ่งอื่น ๆ อกีหลายเรือ่ง 

การประชุมเหล่านี้กล็ว้นแต่เป็นสิง่ทีด่งีาม แต่ส าหรบัการประชุมครัง้นี้ กเ็พื่อการร่วมกนัหนัหน้า
ไปยงัองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ เพื่อการเรยีนรูท้างทีด่ทีีสุ่ดเพื่อท าประโยชน์ให้แก่มนุษย ์เพื่อคน้หาดูว่าความมี
อคตนิัน้ท าใหห้มดสิน้ไปได้อย่างไรและท าให้เมลด็พนัธุ์แห่งความรกั และความเป็นพี่น้องนานาชาตถิูก
หว่านลงในหวัใจของมนุษย ์

พระผู้เป็นเจา้ทรงยอมรบัในจุดประสงค์ของการชุมนุมร่วมกนัของเรา และทรงประสาทพระพร
ของพระองคแ์ก่เรา เราไดอ่้านในพระคมัภรีเ์ดมิของครสิตศ์าสนาซึง่มอียูว่่า พระผูเ้ป็นเจา้ทรงตรสัว่า "เรา
สรา้งมนุษยข์ึน้ตามคุณลกัษณะของเรา ในพระคมัภรีใ์หม่ พระครสิต์ ตรสัว่า "เราอยู่ในองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ 
และพระผูเ้ป็นเจา้สถติอยูก่บัเรา" ในคมัภรีโ์กหร่าน พระผูเ้ป็นเจา้ทรงตรสัว่า "มนุษยค์อืความเรน้ลบัของ
เราและเราคอืความเรน้ลบัของเขา" พระบาฮาอุลลาหท์รงลขิติไวว้่า "พระผูเ้ป็นเจา้ทรงตรสัว่า หวัใจของ
ท่านคอืทีพ่ านกัของเราจงท าใหบ้รสิุทธิ ์เพื่อการสงิสู่ของเรา วญิญาณของท่านเป็นทีแ่ห่งการเปิดเผยของ
เรา จงท าใหบ้รสิุทธิเ์ถดิ เพื่อการปรากฏของเรา" 

พระราชด ารสัอนัศกัดิส์ทิธิท์ ัง้หมดน้ีแสดงให้เราเหน็ได้ว่า มนุษยไ์ด้ถูกสรา้งขึ้นตามบายาของ
พระผูเ้ป็นเจา้ แมก้ระนัน้มนุษยก์ไ็มอ่าจหยัง่รูแ้ก่นแทแ้ห่งองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ได ้เพราะว่าความรูส้กึนึกคดิ
ความหยัง่รูข้องมนุษยม์ขีอบเขตจ ากดั ย่อมไม่อาจน าไปใชก้บัความมหศัจรรยอ์นัไม่มขีอบเขตจ ากดัได ้
พระผูเ้ป็นเจา้ทรงกอปรดว้ยสิง่ทัง้มวล แต่พระองคม์ไิดท้รงเป็นองคป์ระกอบ 

สิง่ทีก่อปรดว้ยยอ่มอยูเ่หนือกว่าสิง่ทีเ่ป็นองคป์ระกอบ ส่วนรวมย่อมยิง่ใหญ่กว่าส่วนย่อย สิง่ต่าง 
ๆ ที่มนุษยเ์ขา้ใจได้ย่อมไม่อยู่นอกเหนือไปจากความสามารถแห่งความเขา้ใจของเรา ดงันัน้จงึเป็นไป
ไมไ่ดท้ีห่วัใจของมนุษยจ์ะเขา้ใจถงึธรรมชาตแิห่งองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ได ้ความนึกคดิของเราจงึเป็นแต่เพยีง
ภาพสรา้งสรรคข์ึน้ในจติใจเท่านัน้ 

อ านาจในความเข้าใจย่อมแตกต่างกันตามระดับของอาณาจักรแห่งการสร้างสรรค์ต่าง ๆ 
อาณาจกัรแรธ่าตุ พชื และสตัว ์ต่างกไ็ม่สามารถเขา้ใจการสรา้งสรรคอ์ื่นใดทีเ่หนือไปกว่าอาณาจกัรของ
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มนัเองได ้แร่ธาตุไม่อาจนึกคดิถงึพลงัแห่งความเจรญิงอกงามของพชืได ้ต้นไมไ้ม่อาจเขา้ใจความหมาย
ในการเป็นเจ้าของการมองเห็น การได้ยิน หรอืความรู้สึกในการดมกลิ่น เพราะสิ่งเหล่านี้ เป็นการ
สรา้งสรรคท์างกาย 

มนุษยม์สี่วนรว่มในการสรา้งสรรคเ์ช่นน้ี แต่ยอ่มเป็นไปได ้ส าหรบัอาณาจกัรทัง้หลายทีต่ ่ากว่าจะ
เขา้ใจสิง่ซึง่เกดิขึน้ในจติใจ ในสมองของมนุษย ์สตัวไ์ม่อาจรูส้กึถงึความเบลยีวบลาดของมนุษยไ์ด้ มนั
รบัรูไ้ดโ้ดยประสาท รบัรูอ้ย่างสตัวเ์ท่านัน้ มนัไม่สามารถจนิตนาการสิง่ใด ๆ ในรปูของนามธรรมไดแ้ละ
สตัว์ไม่สามารถเรยีนรู้ได้ว่าโลกนี้ กลม และโลกหมุนรอบดวงอาทติย์ หรอืเขา้ใจการสร้างโทรเลข สิง่
เหล่านี้เป็นไปไดส้ าหรบัมนุษยเ์ท่านัน้ มนุษยเ์ป็นงานการสรา้งสรรค์ทีสู่งทีสุ่ด และใกลช้ดิพระผู้เป็นเจา้
มากกว่าการสรา้งสรรคอ์ื่นใด 

อาณาจกัรที่อยู่ในขัน้สูงกว่า ไม่อาจเป็นที่เข้าใจแก่อาณาจกัรที่อยู่ในขัน้ต ่ากว่าได้ บะนัน้จะ
เป็นไปได้อย่างไรที่สิ่งมชีีวิตเช่น มนุษย์ จะสามารถเข้าใจพระผู้สร้างที่ยิง่ใหญ่กว่าสิง่ใด ๆ สิ่งที่เรา
จนิตนาการขึน้ มไิดเ้ป็นความเป็นอยูอ่นัแทจ้รงิของพระผูเ้ป็นเจา้ พระองคท์รงอยู่เหนือกว่าความคดิรวบ
ยอดสูงสุดของมนุษย ์พระองคไ์ม่อาจเป็นทีห่ยัง่รูแ้ละคดิกนัได ้สิง่มชีวีติทัง้หลายที่ด ารงอยู่ไดข้ึน้อยู่กบั
พระมหากรุณาธคิุณแห่งสวรรค์ พระเมตตาปรานีแห่งสวรรค์ทรงประทานชวีติให้เอง เสมอืนแสงสว่าง
ของดวงอาทติยท์ี่ทอแสงไปทัว่โลก ในท านองเดยีวกนัพระเมตตาปรานีแห่งพระผู้เป็นเจา้ที่ไรข้อบเขต
จ ากดันี้ ถูกส่องลงบนสิง่มชีวีติทุก ๆ ชวีติ ในขณะทีแ่สงอาทติยไ์ดท้ าใหผ้ลไมบ้นโลกสุกและใหช้วีติ และ
ให้ความอบอุ่นแก่สิง่มชีวีติทัง้มวล ในท านองเดยีวกนั ดวงอาทติย์แห่งพระสจัธรรมได้ส่องลงบนดวง
วญิญาณทุกดวง เพิม่เตมิใหด้ว้ยเพลงิแห่งความรกัและความเขา้ใจ 

การอยูใ่นขัน้สงูกว่าของมนุษยเ์หนือสิง่ต่าง ๆ แห่งโลกทีถู่กสรา้งขึน้ จะเหน็ไดอ้กีในทีน่ี้ มนุษยม์ี
ดวงวญิญาณ ซึง่เป็นทีพ่ านักแห่งพระวญิญาณศกัดิส์ทิธิ ์แต่ส าหรบัดวงวญิญาณของสิง่มชีวีติทีอ่ยู่ในขัน้
ที่ต ่ากว่า มีสาระที่ด้อยกว่า ดังนัน้ไม่ต้องสงสยัเลยว่าจากสิ่งมีชีวิตที่ถูกสร้างขึ้นทัง้หมด มนุษย์อยู่
ใกลเ้คยีงกบัธรรมชาตคิุณลกัษณะของพระผูเ้ป็นเจา้มากที่สุด และดว้ยประการบะนี้จงึไดร้บัของขวญัที่
ยิง่ใหญ่กว่าจากพระมหากรณุาธคิุณแห่งสวรรค ์

อาณาจกัรแร่ธาตุมพีลงัแห่งการด ารงอยู่ พชืก็มพีลงัแห่งการด ารงอยู่และเจรญิเติบโตได้ สตัว์
นอกจากมกีารด ารงอยู่และเจรญิเตบิโตได้แล้วยงัมคีวามสามารถในการเคลื่อนไหว และรบัรูท้างระบบ
ประสาทได้ในอาณาจกัรแห่งมนุษย ์เราพบคุณลกัษณะทัง้หมดของอาณาจกัรที่อยู่ในขัน้ต ่ากว่า และมี
คุณสมบตัอิื่น ๆ เพิม่ขึน้อกีหลายประการ มนุษยเ์ป็นผลรวบรวมของสิง่ที่ถูกสรา้งขึน้ดงัที่กล่าวมาแล้ว 
เพราะว่ามนุษย ์เพรยีบพรอ้มไปดว้ยทุก ๆ สิง่ทีไ่ดก้ล่าวไวแ้ลว้ทัง้หมด 

ส าหรบัมนุษยไ์ดร้บัพระพรแห่งความเบลยีวบลาดซึง่เขาสามารถรบัแสงสว่างแห่งธรรมที่ยิง่ใหญ่
กว่า พระศาสนทตูเป็นเสมอืนกระจกเงาทีไ่ดร้บัการขดัเงาสะทอ้นแสงของดวงอาทติยแ์ห่งสจัธรรม แสดง
ใหป้รากฏซึง่คุณสมบตัขิองพระผูเ้ป็นเจา้ พระครสิต์ไดท้รงตรสัว่า "บุคคลผูใ้ดไดเ้หน็เรา บุคคลผูน้ัน้กไ็ด้
เหน็พระบดิาดว้ย" พระเจา้ทรงประจกัษ์ใหเ้หน็ในมนุษย ์
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ดวงอาทติยไ์มไ่ดล้ะจากทีข่องมนัในฟากฟ้าและลงมายงักระจกเงา เพราะว่ากริยิาอาการของการ
ขึน้ไปและลงมา การมาและการไป ไม่ไดเ้ป็นเรื่องของความเป็นอยู่ที่ไม่จ ากดั แต่สิง่ต่าง ๆ เหล่านี้เป็น
วธิกีารของความเป็นอยู่ที่จ ากดั ในองค์พระศาสนทูตของพระผู้เป็นเจ้า หรอืกระจกเงาที่ได้ รบัการขดั
อยา่งสมบรูณ์แลว้จะปรากฏคุณลกัษณะของพระผูเ้ป็นเจา้ในรปูหนึ่งทีม่นุษยเ์ขา้ใจได ้นี่เป็นการง่ายมาก
ที่ทุกคนจะเขา้ใจ เพราะพระองค์คอืความเที่ยงธรรมของมนุษยท์ี่ไม่มขีอบเขตจ ากดัต่อบุตรหลานของ
พระองคต์ลอดกาล 

อยา่งไรกต็าม ตวัอยา่งนี้เป็นเหตุผลสมควรทีอ่าจจะรบัไวไ้ด ้ในความคดิของทุกคนทีเ่ตม็ใจจะให้
ความพจิารณา ขอใหแ้ต่ละท่านจงเป็นตะเกยีงทีส่ว่างไสวซึง่เปลวไฟของตะเกยีงนัน้คอืความรกัของพระ
ผู้เป็นเจา้ ขอให้หวัใจของท่านทัง้หลายจงลุกโชตชิ่วงด้วยรศัมแีห่งความเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนั จงให้
ดวงตาของท่านทัง้หลายถูกจดุดว้ยแสงรศัมแีห่งดวงอาทติยแ์ห่งสจัธรรม 

เมอืงปารสีช่างสวยงามอะไรเช่นนี้ มอีารยธรรม มพีฒันาการด้านวตัถุสูงกว่า และมกีารจดัผงั
เมอืงได้ดซีึ่งยากที่จะหาเมอืงใดเสมอเหมอืนได้ในโลกนี้ แต่แสงสว่างแห่งธรรมะไม่ได้ส่องไปยงัที่นัน่
นบัเป็นเวลาชา้นานแลว้ ความเจรญิกา้วหน้าในทางจติวญิญาณจงึลา้หลงัอารยธรรมความเจรญิก้าวหน้า
ทางวตัถุ 

จ าเป็นที่จะต้องใช้อ านาจสูงสุดปลุกเมอืงปารสีให้พบกบัสภาพความเป็นจรงิแห่งธรรมะ เพื่อ
ปารสีจะสดูเอาลมหายใจแห่งชวีติเขา้ไปยงัในดวงวญิญาณอนัหลบัไหล ท่านจะต้องสามคัคกีนัในการงาน
นี้เพื่อเร่งเร้าเมอืงปารสีในการท าให้ประชาชนได้รบัพลงัความกล้าหาญ โดยการช่วยเหลอืจากอ านาจ
ผลกัดนัทีย่ ิง่ใหญ่กว่า  

เมือ่ความเจบ็ปว่ยมเีพยีงเลก็น้อย การเยยีวยาเพยีงเลก็น้อยกเ็พยีงพอแลว้ทีร่กัษาโรคใหห้ายได ้
แต่ถ้าความเจบ็ป่วยเพยีงเลก็น้อยได้กลายเป็นโรครา้ยแรง ดงันัน้การเยยีวยาอนัทรงฤทธิจ์ะต้องได้รบั
การประทานให้โดยพระผู้รกัษาแห่งสวรรค์ มตี้นไมบ้างอย่างที่ออกดอก และออกผลในเขตภูมอิากาศ
หนาวเยน็ แต่ตน้ไมอ้ื่น ๆ ตอ้งการรศัมทีีร่อ้นจดัของดวงอาทติยเ์พื่อจะไดม้าซึง่วุฒภิาวะทีส่มบูรณ์ เมอืง
ปารสีเป็นเหมอืนตน้ไมเ้หล่าโน้นทีต่อ้งการแสงอาทติยท์ีร่อ้นแรงทีสุ่ดของอ านาจอนัล ้าเลศิของพระผูเ้ป็น
เจา้ 

ขา้พเจา้ขอรอ้งท่านทัง้หลาย จงปฏบิตัติามแสงสว่างแห่งพระสจัธรรมอย่างด ีในหลกัพระธรรม
ค าสัง่สอนอนัศกัดิส์ทิธิ ์และพระผูเ้ป็นเจา้จะทรงช่วยโดยพระวญิญาณอนัศกัดิส์ทิธิข์องพระองคป์ระทาน
พลงัแก่ท่าน ดงันัน้ท่านจะสามารถผ่านพน้ความทุกขย์ากล าบาก และท าลายอคตซิึง่เป็นสาเหตุแห่งการ
แตกแยก และความเกลยีดชงัในท่ามกลางประชาชนทัง้หลาย จงใหห้วัใจของท่านเป่ียมไปดว้ยความรกั
อนัใหญ่หลวงของพระผูเ้ป็นเจา้ และใหทุ้กคนรูส้กึในความรกันัน้ไดเ้พราะว่าทุกๆ คนเป็นผูร้บัใชข้ององค์
พระผูเ้ป็นเจา้ และทุกคนกไ็ดช้ื่อว่ามสี่วนรว่มในการไดร้บัพระมหากรณุาธคิุณแห่งสวรรค์ 

โดยเบพาะอย่างยิง่ ต่อผูท้ีม่คีวามคดิแต่เรื่องวตัถุและทีก่ าลงัเสื่อมลง จงแสดงความรกัอย่างที่ดี
ทีสุ่ดและจงอดทน บุดดงึเขาเขา้มาใหร้่วมกนัเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนัด้วยแสงสว่างแห่งความกรุณาของ
ท่าน 
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ถ้าท่านซื่อสตัยต่์อการงานของท่าน ติดตามดวงอาทติย์แห่งความจรงิโดยแน่วแน่แล้ว วนัอนั
ปลืม้ปิตแิห่งความเป็นกนับนัทพ์ีน้่อง ในสากลกจ็ะบายแสงอนังดงามขึน้ในบา้นเมอืงทัว่ๆ ไป 

 

สาเหตอุนัน่าเวทนาของสงครามและ 

หน้าท่ีของทุกคนท่ีต้องต่อสู้เพ่ือสนัติภาพ 

21 ตุลาคม 2455 

พระอบัดุลบาฮา กล่าวว่า 

 ขา้พเจา้หวงัว่าท่านทัง้หลายคงมคีวามสุขและสบายด ีขา้พเจา้เองไม่มคีวามสุข แต่รูส้กึสลดใจ
มาก ขา่วของการรบทีเ่บงกาซ ีน ามาซึง่ความเศรา้โศกในหวัใจของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ประหลาดใจในความ
โหดรา้ยของมนุษย ์ซึ่งยงัมอียู่ในโลกนี้มนัช่างเป็นไปได้อย่างไรส าหรบัมนุษยท์ี่ต่อสู้กนัจากเช้าจรดค ่า 
เพื่อฆ่าฟนัซึ่งกันและกันหลัง่เลือดของเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน และเพื่อวัตถุประสงค์อันใดเพื่อจะได้
ครอบครองส่วนหนึ่งส่วนใดของโลกเท่านัน้หรอื แม้แต่สตัว์เมื่อมนัต่อสู้กนัมนัมสีาเหตุของการต่อสู้ที่
บบัพลนั มนัมเีหตุผลทีด่กีว่าในการต่อสู้กนั แต่ท าไมมนุษยจ์งึช่างรา้ยกาจในเมื่อเป็นสิง่มชีวีติทีป่ระเสรฐิ
กว่ายงัสามารถลดตวัต ่าลงท าการประหตัประหารกนั และน ามาซึง่ความทุกขย์ากล าบากมาสู่เพื่อนมนุษย์
เพื่อครอบครองผนืแผ่นดนิเพยีงหยอ่มเดยีว 

สิง่มชีวีติขัน้สูงสุดต่อสูก้นัเพื่อจะไดม้าซึง่สสารทีอ่ยู่ในรปูทีต่ ่าทีสุ่ดคอื ดนิ แผ่นดนิไม่ไดเ้ป็นของ
บุคคลเดยีวแต่ทว่าเป็นของประชาชนทัง้หมด โลกน้ีมใิช่เป็นบา้นของมนุษยแ์ต่เป็นหลุมฝงัศพของมนุษย ์
คนเหล่าน้ีต่อสูก้นัเพื่อหลุมฝงัศพของเขาและไม่มอีะไรในโลกน้ีน่าขยะแขยงเหมอืนหลุมฝงัศพ อนัเป็นที่
หมกัหมมรา่งกายอนัเน่าเป่ือยของมนุษย ์

แมผู้ช้นะจะยิง่ใหญ่สกัเพยีงใดกต็าม แมว้่าเขาจะยดึครองได้หลาย ๆ ประเทศมาเป็นทาสเขาก็
ไมอ่าจรกัษาแผ่นดนิทีถู่กท าลายเหล่าน้ีไวไ้ดน้อกจากส่วนเลก็ ๆ เพยีงนิดเดยีวนัน่คอืหลุมฝงัศพของเขา 
ถ้าหากมคีวามต้องการจะขยายดนิแดนเพิม่ขึน้เพื่อการปรบัปรุงสภาพของประชาชน และเพื่อเผยแพร่
อารยธรรม (เพื่อแทนทีป่ระเพณอีนัปา่เถื่อนดว้ยความยุตธิรรมแห่งกฎหมาย) แน่นอนกย็่อมจะเป็นไปได ้
ทีจ่ะไดม้าซึง่แผ่นดนิทีจ่ าเป็นตอ้งเพิม่ขึน้โดยสนัตวิธิใีนส่วนทีต่อ้งเพิม่ขึน้ 

แต่สงครามถูกท าให้เกิดขึ้นเพราะเป็นความพอใจแห่งความทะเยอทะยานของมนุษย์เพื่อ
ผลประโยชน์เพยีงนิดเดยีว แต่น าความบิบหายมาสู่บา้นเรอืนนับจ านวนไม่ถ้วน ท าลายจติใจของมนุษย์
ทัง้หญงิ และชายเป็นจ านวนรอ้ยๆ คน 

จะมหีญงิหมา้ยสกักี่คนที่โศกเศรา้ถงึสามขีองตน เราจะไดย้นิเรื่องราวแห่งความทารุณโหดรา้ย
สกักี่เรื่อง จะมเีดก็ก าพรา้ตวัเลก็ๆ รอ้งไห้เรยีกหาพ่อที่ไดต้ายไปแล้วสกัเท่าไหร่ ไม่มอีะไรอกีแล้วที่จะ
ท าลายจติใจและรา้ยกาจยิง่ไปกว่าการแสดงออกซึง่ความทารณุโหดรา้ยของมนุษย ์

ขา้พเจา้มอบหมายใหท้่านทัง้หลายและแต่ละท่านจงส ารวมความคดิทัง้หลายของท่านแห่งหวัใจ
ของท่านใหอ้ยูบ่นความรกัและความเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนั เมื่อความคดิแห่งสงครามเกดิขึน้ จงต่อต้าน
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มนัดว้ยความคดิแห่งสนัตสิุขทีเ่หนือกว่า ความคดิแห่งความเกลยีดชงัจะต้องถูกท าลายลงดว้ยความคดิ
แห่งความรกัซึง่มอี านาจเหนือกว่า 

ความคดิแห่งสงครามน ามาซึง่การท าลายทุกสิง่ทุกอยา่ง เช่น ความสามคัคทีัง้หมด ความเป็นอยู่
ทีด่คีวามสงบสุขและความพงึพอใจ 

ความคดิแห่งความรกัเป็นการเสรมิสรา้ง ความเป็นกนับันท์พี่น้อง ความสงบสุข มติรภาพและ
ความผาสุก 

เมื่อทหารแห่งโลกชกัดาบออกมาเพื่อฆ่าฟนักนั ทหารแห่งองค์พระผู้เป็นเจา้ก็จบัมอืซึ่งกนัและ
กนั บะนัน้ขอใหค้วามโหดรา้ยทารุณทัง้หลายของมนุษยจ์งสูญสิน้ไปโดยพระเมตตาปรานีของพระผูเ้ป็น
เจา้ ซึง่ทรงท างานผ่านความบรสิุทธิแ์ห่งจติใจ และความจรงิใจแห่งจติวญิญาณ ต้องไม่คดิว่าสนัตสิุขแห่ง
โลกเป็นอุดมคตทิีไ่มอ่าจจะบรรลุผลได ้

ไม่มอีะไรที่จะเป็นไปไม่ได้ต่อพระมหากรุณาธคิุณแห่งองคพ์ระผู้เป็นเจา้ ถ้าหากท่านปรารถนา
ซึง่มติรภาพอย่างหมดหวัใจกบัชนทุกชาตบินโลก ความคดิเกี่ยวกบัศลีธรรมและการมองโลกในแง่ดขีอง
ท่านก็จะแพร่หลายออกไป และจะกลายเป็นความปรารถนาดีของบุคคลอื่น ๆ ด้วย ทัง้จะงอกงาม
แขง็แรงขึน้ แขง็แรงขึน้จนกระทัง้เขา้ถงึความคดิจติใจของทุก ๆ คน 

จงอย่ารูส้กึสิน้หวงั จงกระท าด้วยความมัน่คง ความจรงิใจและ ความรกัจะชนะความเกลยีดชงั 
จะมเีหตุทีไ่ม่อาจเป็นไปได้สกักี่อย่างที่ก าลงัผ่านมาในวนัเหล่านี้ จงมุ่งหน้าของท่านตรงไปยงัแสงสว่าง
แห่งโลกนี้อย่างมัน่คง จงแสดงความรกัแก่ทุก ๆ คนความรกัเป็นลมหายใจ แห่งพระวิญญาณอัน
ศกัดิส์ทิธิใ์นจติใจของมนุษย์ จงมคีวามกล้าหาญพระผู้เป็นเจ้าทรงไม่ละทิ้งบุตรหลานของพระองค์ที่
พากเพยีรท างาน และอธษิฐาน 

จงใหห้วัใจของท่านเตม็ไปดว้ยความปรารถนาอนัแรงกลา้ทีจ่ะใหค้วามสงบราบรื่นและความกลม
เกลียวกันโอบล้อมโลกแห่งสงครามนี้ไว้ ดงันัน้ขอความส าเร็จจงเป็นเช่นมงกุฎซึ่งสวมอยู่บนความ
พยายามของท่านและอาณาจกัรของพระผู้เป็นเจ้าจะบังเกิดขึ้นพร้อมกับความเป็นกันบันท์พี่น้อง
นานาชาตใินความสนัตสิุขและความสมานไมตรกีนั 

ในห้องนี้ วนันี้มสีมาชกิของชนหลายชาต ิชาวฝรัง่เศส ชาวอเมรกินั ชาวองักฤษ ชาวอติาเลยีน 
พีช่ายและน้องชาย พีส่าวและ น้องสาว ประชุมกนัเพื่อมติรภาพและความสามคัค ีจงใหก้ารร่วมประชุมนี้
เป็นเสมอืนลางดทีี่เกดิขึน้ในโลกนี้อย่างแท้จรงิเมื่อบุตรหลานทุกคน ขององค์พระผู้ เป็นเจ้ารู้สกึว่าเขา
ทัง้หลายเป็นใบไมข้องตน้ไมต้น้เดยีวกนั ซึง่ทรงพระนามว่าความรกั 
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ดวงอาทิตยแ์ห่งสจัธรรม 

22 ตุลาคม พ.ศ. 2454 

พระอบัดุลบาฮา กล่าวว่า.- 

 วนัน้ีช่างเป็นวนัอนัสดชื่นเสยีนี่กระไร ดวงอาทติยส์่องแสงจา้ใหแ้สงแดดและความอบอุ่นแก่มวล
สิง่มชีวีติทัง้หลาย และดวงอาทติยแ์ห่งสจัธรรม กส็่องมาเหมอืนกนั ส่องสว่างและให้ความอบอุ่นแก่ดวง
วญิญาณของมนุษยท์ุก ๆ ดวง ดวงอาทติยไ์ด้ให้ชวีติแก่ร่างกายของสิง่มชีวีติบนโลกนี้ หากไม่มคีวาม
อบอุ่นจากแสงอาทติย ์ความเจรญิเตบิโตกจ็ะหมดไป การววิฒันาการกจ็ะชะงกัลง แลว้กเ็น่าเป่ือยและใน
ทีสุ่ดกต็าย ท านองเดยีวกนักบัจติวญิญาณของมนุษย ์กต็อ้งการดวงอาทติยแ์ห่งสจัธรรม ทีจ่ะบายรศัมลีง
มาใหแ้ก่จติใจ เพื่อววิฒันาการเพื่อความรูแ้ละเป็นก าลงัใจแก่มนุษยน์ัน่คอื เมื่อดวงอาทติยม์คีวามหมาย
ต่อรา่งกายของเราเมือ่นัน้ ดวงอาทติยแ์ห่งสจัธรรมกม็คีวามหมายต่อจติวญิญาณของมนุษยเ์ช่นกนั 

ใครคนหนึ่ง อาจจะไดร้บัความส าเรจ็ขัน้สูงในความเจรญิดา้นวตัถุ แต่ถ้าปราศจากแสงสว่างของ
ความจรงิแลว้ จติวญิญาณของเขากต็ายดา้นและหวิโหย ถ้าอกีคนหนึ่งอาจจะไม่ได้รบัอะไรในด้านวตัถุ 
บางทอีาจจะเป็นคนทีอ่ยูต่ ่าสุดแห่งบนัไดสงัคมเสยีดว้ยซ ้า แต่ทว่า เขาไดร้บัความอบอุ่นจากดวงอาทติย์
แห่งสจัธรรม จติวญิญาณของเขากย็ิง่ใหญ่นกั และความเขา้ใจของเขาในทางธรรมกไ็ดถู้กจดุใหส้ว่างขึน้ 

ปรชัญาชาวกรกีผูห้นึ่ง ซึง่มชีวีติอยูใ่นสมยัเริม่แรกครสิต์ศาสนา พืน้เพของเขาเป็นครสิเตยีน แต่
เขาไมไ่ดน้บัถอืศาสนาครสิต ์ไดเ้ขยีนไวว้่า. 

"มนัเป็นความเชื่อของขา้พเจา้ว่า ศาสนาเป็นรากฐานแห่งอารยธรรมทีแ่ทจ้รงิ" เพราะว่า ถ้าหาก
อุปนิสัยอันทรงคุณธรรมของประชาชนในชาติจะไม่ได้ร ับการอบรมอย่างดีเช่นที่ความคิดและ 
ความสามารถไดร้บัแลว้ อารยธรรมกจ็ะมพีืน้ฐานทีม่ ัน่คงไมไ่ด้ 

เมือ่ศาสนาอบรมสัง่สอนใหม้ศีลีธรรม ดงันัน้ ศาสนาจงึเป็นหลกัปรชัญาโดยแทจ้รงิทีสุ่ด และบน
หลกัอนัน้ีกไ็ดส้รา้งอารยธรรมใหย้นืยงขึน้ จากตวัอย่างอนันี้ ท่านไดช้ีใ้หเ้หน็ว่า ครสิต์ศาสนิกชนในเวลา
นัน้ มรีะดบัศลีธรรมสูง ความเชื่อของท่านปรชัญานัน้เหน็คลอ้ยตามความเป็นจรงิ เพราะว่าอารยธรรม
ของศาสนาครสิต์เป็นของประเสรฐิ และไดใ้หแ้สงสว่างแก่โลกเป็นทีสุ่ด หลกัค าสอนของครสิเตยีนไดถู้ก
จุดให้สว่างขึน้ โดยดวงอาทติยแ์ห่งสจัธรรมอนับรสิุทธิย์ ิง่ ดงันัน้ ผู้เชื่อถอืศาสนาได้รบัการสัง่สอนให้มี
ความรกัต่อทุกคน เยี่ยงกับพี่น้อง มใิห้มคีวามเกรงกลวั แม้แต่ความตาย ให้รกัเพื่อนบ้านเหมอืนรกั
ตวัเอง และ ให้ลมืผลประโยชน์ที่เป็นส่วนตวัเสยี แต่กลบัเอาใจใส่อย่างจรงิจงัต่อผลประโยชน์อนัใหญ่
หลวงของมนุษย ์เป้าหมายทีส่ าคญัยิง่ของศาสนาครสิต์ คอื เพื่อทีจ่ะดงึหวัใจของทุกคนใหไ้ดเ้ขา้ไปใกล้
แสงแห่งพระสจัธรรมของ พระผูเ้ป็นเจา้ 

ถ้าผู้เลื่อมใสในพระครสิต์ ได้ปฏบิตัิตามหลกัธรรมเหล่านี้ด้วยความจงรกัภกัดอีย่างแน่วแน่อยู่
เสมอแลว้ ไม่จ าเป็นจะต้องมกีารฟ้ืนฟูข่าวประเสรฐิของครสิเตยีน ไม่จ าเป็นต้องมกีารกระตุ้นเตอืนผูค้น
ของพระองค์ เพราะว่าเดีย๋วนี้อารยธรรมที่ยิง่ใหญ่และทรงเกยีรตคิุณ อาจจะเขา้มาครองโลกแล้ว และ
อาณาจกัรแห่งสวรรคก์อ็าจจะเขา้มาสู่แผ่นดนิโลกแลว้ดว้ย 
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แต่แทนทีจ่ะเป็นอย่างนัน้ กลบัมอีะไรเกดิขึน้? มนุษยก์ลบัหนัหน้าไปเสยีจากการตดิตามค าสัง่
สอนอนัเป็นแสงสว่างที่ประเสรฐิขององค์พระผู้เป็นเจา้เสยี และความเยน็ชาก็เขา้มาครอบง าหวัใจของ
มนุษย ์เพราะว่า ดงัเช่นร่างกายของมนุษยจ์ะมชีวีติอยู่ได้เพราะแสงของดวงอาทติยบ์ันใด คุณความดี
จากสรวงสวรรคก์ไ็มส่ามารถจะมขีึน้ในดวงจติทีป่ราศจากแสงแห่งดวงอาทติยแ์ห่งสจัธรรมบนันัน้ 

พระผู้เป็นเจา้ไม่ทรงละทิ้งบุตรหลานของพระองค์ ใหต้กอยู่ในความล าบากแต่เมื่อความมดืแห่ง
ความเยน็ชาบดบงัเป็นเงาอยู่ ดงันัน้ พระองค์จงึได้ทรงประทานพระศาสนทูตหรอืพระศาสดา ให้แก่
มนุษย ์เป็นพระผู้ทรงให้ความอบอุ่นที่เป่ียมไปด้วยพระพร ดวงอาทติยแ์ห่งสจัธรรมได้ปรากฏขึน้อกีที่
ขอบฟ้าของโลก และบายส่องเขา้ไปในดวงตาของผูท้ีห่ลบัไหล จะปลุกเขาใหฟ้ื้นตื่นขึน้เพื่อจะไดเ้หน็แสง
สว่างแห่งรุ่งอรุณใหม่ แลว้ต้นไมข้องมนุษยก์จ็ะออกดอกบานสะพรัง่อกี และน ามาซึ่งผลแห่งความชอบ
ธรรมทีจ่ะไดใ้หก้ารรกัษาชาตต่ิาง ๆ ใหห้ายจากโรคแห่งความกลวัเพราะว่ามนุษยไ์ดเ้ลกิฟงัพระสุรเสยีง
แห่งความจรงิ หลบัตาไม่มองดูแสงอนัศกัดิส์ทิธิ ์ไม่เอาใจใส่ต่อพระบญัญตัขิองพระผูเ้ป็นเจา้ โดยเหตุน้ี 
ความมดืมนแห่งสงคราม ความยุ่งเหยงิ ความไม่สงบ และความทุกขท์รมาน กลบัท าให้โลกเกดิความ
อา้งวา้ง ว่างเปล่า ขา้พเจา้วงิวอนขอใหท้่านจงมมีานะเขม้แขง็ขึน้ในการทีจ่ะดึงบุตรของพระผูเ้ป็นเจา้แต่
ละคนได้เข้ามาในรศัมขีองดวงอาทติย์แห่งสจัธรรมเพื่อความมดืมนนัน้จะสูญสิ้นไป เพราะถูกรศัมอีนั
ประเสรฐิบายแทรกซมึ และความเหน็บหนาวแห่งความล าบากก็จะถูกหลอมละลายไปสิ้นโดย ความ
ปรานีอนัอบอุ่นของแสงนัน้ 
 

แสงสว่างแห่งสจัธรรมก าลงัส่อง แก่ประเทศทางตะวนัออก และตะวนัตก 

23 ตุลาคม พ.ศ. 2455 

 เมือ่คนใดคนหน่ึงไดพ้บกบัความรืน่รมยข์องชวีติ ณ ทีใ่ดทีห่นึ่งเขาผูน้ัน้กจ็กัหนัมาทีเ่ดมิอกี เพื่อ
จะหาความรืน่รมยไ์หม้ากขึน้อกี ถา้ผูใ้ดพบเหมอืงทองค า ณ ทีใ่ดทีห่นึ่ง ผูน้ัน้กจ็ะกลบัมาทีเ่หมอืงทองค า
นัน้อกี เพื่อจะไดข้ดุเอาทองใหม้ากขึน้อกี 

นี่แสดงว่า อ านาจภายใน และนิสยัโดยธรรมชาติที่พระผู้เป็นเจา้ได้ทรงประทานให้แก่เราและ
อ านาจแห่งพลงังานกม็มีาแต่ก าเนิด 

ทางตะวนัตกเคยไดร้บัความสว่างแห่งธรรมจากทางตะวนัออกเสมอ บทเพลงของราชอาณาจกัร
ของพระองคเ์ริม่ไดย้นิไปจากทางตะวนัออก แต่ทางตะวนัตกเสยีงกงัวานอนัยิง่ใหญ่กไ็ดย้นิกกึก้องเขา้ใน
หขูองผูฟ้งัเป็นอนัมาก 

พระครสิต์ได้ทรงปรากฏขึน้ประหน่ึงดงัดวงดาราที่สุกสกาวบนท้องฟ้าทางตะวนัออก แต่ความ
สว่างแห่งพระธรรมค าสอนของพระองคไ์ด้ส่องเต็มที่ไปทางตะวนัตกซึง่เป็นที ่ๆ อานุภาพของพระองค ์
ไดฝ้งัรากไวอ้ยา่งแน่นหนา และความมุ่งมาดปรารถนาของพระองค ์กไ็ดแ้ผ่ไปอย่างกวา้งขวางยิง่กว่าใน
ดนิแดนทีพ่ระองคท์รงประสตูเิสยีอกี 
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ท่วงท านองของเพลงแห่งพระครสิต์ ไดก้้องสะทอ้นไปทัว่แผ่นดนิ ในโลกภาคตะวนัตก และกส็งิ
สถติอยูใ่นหวัใจของคนเหล่านัน้ ผูค้นทางตะวนัตกกม็คีวามเหนียวแน่น และรากฐานของเขาเหล่านัน้กไ็ด้
สรา้งไวบ้นศลิาจงึมัน่คงและไมล่มืไดง้า่ย 

ตะวนัตกเป็นเสมอืนพชืพนัธุ์ที่ม ัน่คงแขง็แรง เมื่อถูกฝนอนัละมุนละไมตกลงมาเพื่อบ ารุงเลี้ยง
และเมื่อไดร้บัแสงแดดแล้วมนัก็จะผลดิอกออกผลดกด ีถูกต้องตามกาลเวลา มนัเป็นเวลานานมาแลว้ที่
ดวงอาทติยแ์ห่งสจัธรรมของพระครสิต์ไดส้่องสะทอ้นไปสู่ภาคตะวนัตก แต่ทว่าพระพกัตรข์องพระผูเ้ป็น
เจา้ไดถู้กกดีกัน้เสยีโดยความบาป และความลมืเลอืนของมนุษย ์

บดัน้ี ขอสรรเสรญิพระผูเ้ป็นเจา้ ทีพ่ระวญิญาณบรสิุทธิไ์ด้ทรงตรสัแก่โลกอกี หมู่ดวงดาราแห่ง
ความรกัความบลาดและอานุภาพได้สว่างขึน้อกีครัง้หน่ึง จากขอบฟ้าอนัศกัดิส์ทิธิ ์เพื่อจะให้ความชื่น
บานหรรษาแก่ทุกคนที่หนัหน้ามามองแสงสว่างของพระผู้เป็นเจา้ พระบาฮาอุลลาห์ได้ทรงแยกการกดี
กัน้ของความมอุีปทานในอคตแิละการเชื่อโชคลางอยา่งงมงาย ซึง่ปกปิดดวงวญิญาณของมนุษยอ์อกเสยี 
ขอใหเ้ราอธษิฐานวงิวอนต่อพระผูเ้ป็นเจา้ขอลมหายใจแห่งพระวญิญาณบรสิุทธิ ์จงไดใ้หค้วามหวงั และ
ท าให้มนุษยส์ดชื่นขึน้อกีครัง้หนึ่ง การฟ้ืนตื่นขึน้ของคนเหล่านัน้จะเป็นความปรารถนาที่จะปฏบิตัติาม
พระประสงคข์องพระผูเ้ป็นเจา้ ขอใหห้วัใจและจติใจและวญิญาณของทุกคนกระปรีก้ระเปร่าขึน้เพื่อว่าเขา
เหล่านัน้จะไดช้ื่นชมยนิด ีในการทีไ่ดเ้กดิใหมอ่กีครัง้ 

แล้วมนุษย์ก็จะได้นุ่งห่มเสื้อผ้าอนัเป็นรศัมแีห่งความรกัของพระผู้เป็นเจ้า นัน่แหละจะเป็นรุ่ง
อรุณของโลกทีม่ชีวีติใหม่และพระกรุณาธคิุณของพระผูย้ ิง่ใหญ่กจ็ะส าแดงเหนือมนุษยท์ัง้หลาย และเขา
จะไดลุ้กขึน้ดว้ยความปิตยินิดใีนชวีติใหมน่ัน้ 

ความปรารถนาอย่างแท้จรงิของข้าพเจ้า คืออยากจะให้ท่านทัง้หมดมคีวามพยายามอย่าง
เขม้แขง็ และกระท าการเพื่อใหบ้รรลุตามความมุ่งหมายอย่างภาคภูมใิจ เพื่อท่านจะซื่อสตัยแ์ละรกัที่จะ
ท างาน เพื่อสรา้งอารยธรรมดา้นศลีธรรมขึน้ใหม่ และเป็นผูท้ี่พระผูเ้ป็นเจา้ทรงเลอืก และท่านทัง้หลายก็
มคีวามตัง้ใจจะคารวะอยา่งชื่นชมในการทีจ่ะรบัเอาแผนการของพระองคไ์ปปฏบิตัิ 

ความส าเรจ็ก็อยู่แค่เอื้อม เพราะว่าธงชยัแห่งพระผู้เป็นเจา้ไดช้กัขึน้สูงสุดแล้ว และดวงอาทติย์
แห่งความชอบธรรมของพระผูเ้ป็นเจา้ กไ็ดป้รากฏเหนือขอบฟ้าทีม่นุษยม์องเหน็ไดแ้ลว้ 

 

ความรกัสากล 

24 ตุลาคม พ.ศ. 2455 

 ชาวอนัเดยีผูห้น่ึง คุยกบัพระอบัดุลบาฮาว่า "เป้าหมายในชวีติของขา้พเจา้ คอืการทีจ่ะบอกข่าว
ของพระกฤษณะใหม้ากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะท าได"้ 

พระราชสาสน์ของพระกฤษณะ เป็นสาสน์แห่งความรกั พระศาสดาของพระผูเ้ป็นเจา้ก็ไดน้ ามา
ซึง่สาสน์แห่งความรกัไมม่ใีครเลยทีค่ดิว่า การสงคราม และการเกลยีดชงัซึง่กนัและกนันัน้เป็นสิง่ด ีทุก ๆ 
คนยอมรบัแลว้ว่าความรกั และความกรณุาเป็นสิง่ทีด่ทีีสุ่ด 
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ความรกัแสดงให้เห็นความจรงิ โดยการกระท า ไม่ใช่แต่เพยีงค าพูดเท่านัน้ ล าพงัค าพูดอย่าง
เดยีวจะไมเ่กดิผลสะทอ้นแต่อยา่งใด การทีค่วามรกัจะแสดงใหเ้หน็จรงิในอ านาจของมนั กต็้องมจีุดหมาย 
มเีครือ่งมอื และมคีวามเคลื่อนไหว 

การแสดงซึง่มลูฐานของความรกัมอียูห่ลายวธิ ีดงัเช่น ความรกัครอบครวั รกับา้นเมอืง รกัชาต ิมี
ความกระตอืรอืรน้ในวถิทีางการเมอืง และการมคีวามรกัของประชาชน โดยร่วมมอืกนัในความสนใจการ
บรหิาร เป็นต้น เหล่านี้ลว้นแต่เป็นวธิแีละความหมายของการแสดงถงึอ านาจของความรกั ถ้าปราศจาก
วถิทีางดงักล่าว ความรกั จะมองไมเ่หน็ จะไมไ่ดย้นิ จะไมเ่กดิความรูส้กึ 

น ้ า แสดงอ านาจของมนัในหลายวิธี เช่น บรรเทาความกระหาย หรือท าให้เมล็ดพืชพันธุ์
เจรญิเตบิโตเป็นต้น ถ่านหนิ กแ็สดงอ านาจของมนัในทางการลุกไหมใ้นอากาศไดใ้นขณะทีอ่ านาจอย่าง
หนึ่งของไฟ ก็คือให้แสงสว่าง ถ้าไม่มีทัง้สองอย่างนี้แล้วโลกในยามราตรกี็จะมดืมิด ดงันัน้ จ าเป็น
เหลอืเกนิทีจ่ะต้องมเีครื่องมอื ความมุ่งหมายทีจ่ะแสดงความรกั ผูท้ีจ่ะรบัสิง่นัน้ และวถิทีางของความรกั
ทีแ่สดงออกมาใหเ้หน็ 

เราตอ้งหาวธิทีีจ่ะแผ่ความรกั ท่ามกลางบุตรหลานของพระผูเ้ป็นเจา้ คอืมนุษยท์ัง้หลาย 

ความรกัไม่มทีี่จ ากดั ไม่มขีอบเขต และไม่มทีี่สิ้นสุด แต่วตัถุสิง่ของเป็นสิง่จ ากดัและมทีี่สิ้นสุด 
เราไมอ่าจจะแสดงความรกัทีไ่มส่ิน้สุดนัน้ไดเ้พยีงพอ โดยวธิทีีจ่ ากดั 

ความรกัทีส่มบูรณ์ต้องการเครื่องมอืทีไ่ม่เหน็แก่ตวั และเป็นอสิระอย่างสิน้เชงิจากเครื่องจองจ า
แห่งทุกสิง่ทุกอย่าง ความรกัต่อครอบครวัเป็นการจ ากดัการผูกมดัความเกี่ยวพน้ทางสายเลอืดซึ่งไม่ได้
เป็นการผกูมดัทีแ่ขง็แรงเลย สมาชกิของครอบครวัเดยีวกนัมกัจะไมล่งรอยกนัและเกลยีดชงักนัเสมอ ๆ 

ความรกัชาต ิเป็นของจ ากดั ความรกับา้นเมอืงของตวัเองเป็นเหตุของความเกลยีดชงัชาตอิื่น ๆ 
กเ็ป็นความรกัทีไ่มส่มบรูณ์ คนรว่มชาตเิดยีวกนักไ็มพ่น้ทีจ่ะทะเลาะววิาทกนัในหมูพ่วกเดยีวกนัได้ 

การรกัเชื้อชาตกิ็เป็นการจ ากดัแต่ในที่นี้อาจจะมคีวามกลมเกลยีวกนัอยู่บ้าง แต่ก็ไม่เพยีงพอ 
ความรกัจะตอ้งเป็นอสิระจากการมขีอบเขตจ ากดั 

การที่มคีวามรกัต่อชนชาติผิวเดียวกัน อาจจะหมายถึงการเกลียดชังคนอื่น แม้แต่คนชาติ
เดยีวกนั ผวิสเีดยีวกนับางครัง้ยงัไมล่งรอยกนักม็มีาก 

ความรกัทางการเมอืงยิง่มขีอบเขตจ ากดั ดว้ยความเกลยีดชงัคนอื่น ๆ ความรกัชนิดนี้ยิง่จ ากดั
และไม่แน่นอนเลย การมคีวามรกัของประชาคม ร่วมกนัในความสนใจในการบรกิารยิง่โอนเอนโงนเงน 
เช่นเดยีวกนั ก่อใหเ้กดิมกีารแขง่ขนักนัเสมอ ๆ น ามาซึง่ความอจิบารษิยา และความเกลยีดชงัที่มอียู่เนิ่น
นานแลว้กจ็ะเขา้มาแทนความรกั 

เมื่อ สี่ห้าปีก่อนนัน้ ประเทศตุรก ีกบัอติาล ีเป็นมติรที่เขา้ใจซึ่งกนัและกนัด ีในวถิทีางการเมอืง 
แต่ขณะน้ีประเทศทัง้สองก าลงัท าสงครามกนั 

การผูกพนักนัด้วยความรกัดงัเช่นที่ได้กล่าวแล้วนัน้ ไม่สมบูรณ์และก็เป็นที่กระจ่างแจ้งแล้วว่า 
การผกูพนักบัวตัถุทีจ่ ากดั เป็นสิง่ทีไ่มเ่พยีงพอและไมแ่น่นอน ต่อการทีจ่ะแสดงความรกัสากล ความรกัที่
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ไม่เหน็แก่ตวัอย่างทีสุ่ดของมนุษยต์้องไม่ถูกจ ากดัขอบเขตดว้ยความไม่สมบูรณ์ของสิง่เหล่านี้ แต่ความ
ผูกพนัในการเหน็แก่ตวัเพยีงครึง่ ๆ กลาง ๆ นี้คอื ความรกัทีส่มบูรณ์อย่างเดยีวซึง่เกดิขึน้ได้ต่อทุกคน 
และสามารถที่จะกระท าได้ ด้วยอ านาจของพระวญิญาณบรสิุทธิเ์ท่านัน้ ไม่มอี านาจใด ๆ ในโลกที่จะ
บรรลุถงึความส าเรจ็แห่งความรกัแห่งสากลนี้ได ้

ขอให้เราสามคัคกีนัในความรกัอนับรสิุทธิน้ี์ ให้เรามานะในการที่จะเจรญิก้าวหน้าในแสงสว่าง
ของดวงอาทิตย์แห่งสจัธรรม และจะสะท้อนแสงนี้ เป็นความรกัต่อทุกคน ขอให้จติใจของเราเข้ามา
รวมกนั จนกระทัง่คนทัง้หลายจะไดย้ัง่ยนือยูใ่นรศัมขีองความรกัทีไ่มม่กีารจ ากดัขอบเขตนี้ 

โปรดจ าไวว้่า ค าพดูเหล่านี้ ทีข่า้พเจา้ไดพ้ดูกบัท่านตลอดเวลาอนัสัน้ ในขณะทีอ่ยู่ท่ามกลางท่าน
ทีป่ารสีนี้ ขา้พเจา้วงิวอนขอรอ้งท่านอยา่งจรงิจงั ขออยา่ใหห้วัใจของท่านถูกล่ามดว้ยวตัถุสิง่ของแห่งโลก
นี้ ขา้พเจา้ขอรอ้งท่านว่า อยา่ไดน้อนจมอยูบ่นเตยีงแห่งความเบยเมย ความละเลย และตกเป็นเชลยแห่ง
วตัถุแต่จงลุกขึน้ และเป็นอสิระจากห่วงโซ่นัน้ 

อานุภาพของพระวิญญาณบรสิุทธิ ์ได้จุดแสงสว่างแห่งความบลาดของมนุษย์ สามารถที่จะ
กระท าให้คนเราได้พบความหมายของการที่จะหนัเหกฎของธรรมชาติหลาย ๆ อย่าง ให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของมนุษย ์เช่นว่าเราจะบนิในอากาศได ้ลอยอยู่บนทอ้งทะเลได ้แมแ้ต่จะเคลื่อนไหวไปมา
ใตน้ ้าได ้

เท่าทีก่ล่าวมาแลว้นัน้ พสิูจน์ใหเ้หน็ถงึความเบลยีวบลาดของมนุษยว์่า มคีวามสามารถทีจ่ะเป็น
อสิระแก่ตวัเองจากความจ ากดัของธรรมชาติ และได้แก้ความลกึลบัหลายอย่างให้คลี่คลายออกมาได ้
มนุษยก์เ็ป็นผูท้ีท่ าใหโ้ซ่แห่งวตัถุนัน้ขาดออกจากกนัไดบ้า้ง 

พระวญิญาณบรสิุทธิจ์ะใหอ้ านาจทีย่ ิง่ใหญ่แก่มนุษยย์ิง่กว่านี้ ถ้าเพยีงแต่มนุษยจ์ะมานะพยายาม
แสวงหาสิง่ต่าง ๆ ทางธรรม และมคีวามอุตสาหพยายาม ทีจ่ะท าตวัใหเ้หมาะสมกบัความรกัอนับรสิุทธิท์ี่
ไมม่ทีีส่ ิน้สุดน้ี 

เมื่อท่านรกัสมาชกิในครอบครวั หรอืเพื่อนร่วมชาตขิองท่าน ขอให้เป็นไปด้วยความสว่างแห่ง
ความรกัทีไ่มส่ิน้สุดน้ี ขอใหไ้ดอ้ยูก่บัพระผูเ้ป็นเจา้ และเพื่อพระผูเ้ป็นเจา้เถดิ 

ไม่ว่าที่ไหน ๆ ท่านจะพบว่าเป็นคุณลกัษณะของพระผู้เป็นเจา้ ที่ทรงรกัผู้ใดแล้ว ไม่ว่าผู้นัน้จะ
เป็นคนในครอบครวัของท่านหรอืครอบครวัอื่น ๆ พระองคก์ไ็ม่ทรงเลอืก ดงันัน้จงส่องสว่างแห่งความรัก
ทีไ่มส่ิน้สุดน้ีแก่ ทุก ๆ คนทีท่่านไดพ้บปะ ไมว่่าจะเป็นบา้นเมอืง เชือ้ชาตขิองท่านหรอืไม่ แมก้ระทัง่คณะ
พรรคการเมือง หรอืชาติใด ๆ ก็ตามความคิดเห็นต่าง ๆ ของพรรคการเมอืงก็ตาม แล้วสวรรค์จะ
ประทานความช่วยเหลอืค ้าจุนท่าน ในขณะที่ท่านก าลงักระท าการรวบรวมมนุษยท์ัง้หลาย ที่ยงักระจดั
กระจายกนัอยู ่ใหไ้ดเ้ขา้มาอยูภ่ายใตร้ม่เงาแห่งความสามคัคอีนัอุดมไปดว้ยอานุภาพ 

ท่านจะเป็นผูร้บัใชข้องพระผูเ้ป็นเจา้ และเป็นผูท้ีอ่ยู่ใกลพ้ระองคเ์ป็นผูบ้รกิารของพระองคใ์นการ
รบัใชแ้ละทรงท านุบ ารงุต่อมนุษยท์ัง้หมด และมนุษยท์ุกคนโปรดอย่าลมืในสิ่งนี้ อย่าไดอ้้างว่า เขาคนนัน้
เป็นอติาเลีย่น เป็นฝรัง่เศส เป็นอเมรกินั เป็นองักฤษ แต่จ าไวว้่าเขาเป็นบุตรของพระผูเ้ป็นเจา้ เป็นผูร้บั
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ใช้ของพระผู้ยิง่ใหญ่ที่สุด และเป็นมนุษย ์ให้ทุกคนลมืสญัชาติต่าง ๆ เสยี ทุก ๆ คน ก็เท่ากนัหมดใน
สายตาของพระผูเ้ป็นเจา้ 

จงอย่านึกถงึการจ ากดัของตวัเอง แลว้ความช่วยเหลอืจากพระผู้เป็นเจา้จะมาสู่ท่าน ลมืตวัท่าน
เองเสยีแลว้ความช่วยเหลอืของพระผูเ้ป็นเจา้จะมายงัท่านเองอยา่งแน่นอน 

เมือ่ท่านเรยีกหาความปรานีของพระผูเ้ป็นเจา้ซึง่คอยทีจ่ะหนุนก าลงัท่านแลว้ ก าลงัของท่านกจ็ะ
เพิม่ขึน้อกีสบิเท่า 

โปรดมองดูขา้พเจา้ ขา้พเจา้เป็นผูท้ีม่รี่างกายอ่อนแอ แมก้ระนัน้ ขา้พเจา้กย็งัไดร้บัก าลงัวงัชาที่
จะมาอยูท่่ามกลางท่านทัง้หลายได ้ขา้พเจา้เป็นผูร้บัใชท้ีย่ากไรข้องพระผูเ้ป็นเจา้ทีไ่ดร้บัความสามารถที่
จะยืน่สาสน์น้ีแก่ท่าน ขา้พเจา้จะอยูก่บัท่านไมน่าน เราจะตอ้งไม่พจิารณาเองถงึความมกี าลงัน้อยของตน 
แต่เป็นก าลงัของความรกัของพระวญิญาณบรสิุทธิซ์ึ่งได้ให้ความสามารถในการเผยแพร่ศาสนา การ
คดิถงึความอ่อนแอของเราเองอาจจะน ามาซึง่ความสิน้หวงัสิน้ศรทัธา เราจะต้องสูงกว่าทางโลกทุกอย่าง 
ปลดตวัเองออกจากความผดิทุกอย่างทีไ่ม่เป็นธรรม รบเรา้เอาแก่สิง่ทีเ่ป็นธรรม จรดตามองอยู่แต่ความ
ปรานีแห่งพระผูท้รงอานุภาพสงูสุดซึง่จะไดเ้ตมิดวงวญิญาณของเราดว้ยความยนิดแีห่งการรบัใชท้ีช่ ื่นชม
ต่อค าสัง่ของพระองคท์ีว่่า "จงรกัซึง่กนัและกนั" 

 

การจ าคกุของพระอบัดลุบาฮา 

วนัพุธที ่25 ตุลาคม พ.ศ. 2455 

ขา้พเจา้เสยีใจมากที่ท าให้ท่านต้องคอยในเช้าวนันี้ แต่ข้าพเจ้าต้องท าหลายสิง่หลายอย่างใน
ระยะเวลาอนัสัน้น้ีเพื่อศาสนาแห่งความรกัขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ 

ท่านคงไม่รงัเกยีจทีต่้องคอยเพยีงเลก็น้อยเพื่อจะไดพ้บกบัขา้พเจา้ ขา้พเจา้เองเคยต้องรอคอย
อยูใ่นคุกเป็นเวลาหลายปีเพื่อว่าขา้พเจา้จะไดม้าพบกบัท่านในขณะนี้ 

เหนือสิง่ทัง้หมด ขอสรรเสรญิองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทีห่วัใจของเรา ทัง้หลายต่างพรอ้มเพรยีงกนัและ
ไดร้บัการดงึดดูดว้ยความรกัของพระผูเ้ป็นเจา้ไปสู่จุดประสงคป์ระการเดยีวกนั ดว้ยพระมหากรุณาธคิุณ
แห่งพระราชอาณาจกัร ท าใหค้วามปรารถนาของเรา หวัใจของเรา จติวญิญาณของเราเหล่านี้รวมกนัเป็น
สญัญาอนัหน่ึงอนัเดยีวกนัมใิช่หรอื  

การอธิษฐานของเรา มิใช่เพื่อรวบรวมมนุษย์ทัง้หมดเข้าด้วยกัน ในความสามัคคีหรือ 
เพราะบะนัน้เราจะไมอ่ยู่รว่มกนัเสมอ ๆ หรอื 

เมือ่วานน้ีตอนเยน็ เมือ่ขา้พเจา้กลบัมาจากบา้นของมองสเิออร ์เดอยฟุ์ส ขา้พเจา้เหนื่อยมาก แต่
ขา้พเจา้กไ็มไ่ดน้อนหลบั ขา้พเจา้กลบันอนตื่นอยูด่ว้ยการคดิ 

ข้าพเจ้าได้พูดว่า ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า ข้าพเจ้าอยู่ที่นี่ในเมอืงปารสี เมอืงปารสีคอือะไร และ
ขา้พเจา้เป็นใคร ขา้พเจา้ไมเ่คยฝนัถงึมาก่อนเลยว่า จากความมดืมนแห่งทีคุ่มขงัของขา้พเจา้ ขา้พเจา้จะ
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มโีอกาสมาพบกบัท่านไดถ้งึแมว้่าเมื่อเขาอ่านค าพพิากษาของขา้พเจา้ให้ขา้พเจา้ฟงั ขา้พเจา้กม็ไิดเ้ชื่อ
ในค าพพิากษานัน้ 

เขาเหล่านัน้ได้บอกข้าพเจ้าว่ากษัตรยิ์ "อบัดุล ฮามดิ" ได้สัง่ให้จ าคุกข้าพเจ้าตลอดกาล และ
ขา้พเจา้ไดพ้ดูว่า เป็นไปไม่ไดห้รอก ทีข่า้พเจา้จะอยู่ในคุกตลอดชวีติ ถ้ากษตัรยิ ์"อบัดุล ฮามดิ" เป็นผูท้ี่
ไมม่วีนัตายแลว้ ค าสัง่เช่นนัน้อาจจะเป็นไปได ้มนัเป็นสิง่ทีแ่น่นอนทีว่นัหน่ึงขา้พเจา้จะเป็นอสิระ ร่างกาย
ของข้าพเจ้าอาจจะถูกควบคุมไว้ขณะหนึ่ง แต่อบัดุลฮามดิไม่มอี านาจเหนือจติวิญญาณของข้าพเจ้า 
อสิรภาพยงัคงอยู ่ไมม่ใีครทีจ่ะจองจ าวญิญาณของขา้พเจา้ได้ 

โดยอ านาจขององค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพเจ้าได้ถูกปลดปล่อยจากการเป็นนักโทษ และข้าพเจ้า
ไดม้าพบมติรสหายแห่งองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ณ ทีน่ี้ และขา้พเจา้โมทนาพระคุณแห่งองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ 

ขอให้เราทัง้หลายจงเผยแพร่ศาสนาแห่งองค์พระผู้เป็นเจา้เพื่อพระศาสนา ที่ขา้พเจา้ยอมรบัซึ่ง
ความทุกขท์รมานแสนสาหสัมาแลว้ 

ช่างเป็นสทิธพิเิศษอะไรเช่นน้ีทีเ่ราไดพ้บกนั ณ ทีน่ี้ อยา่งมอีสิรภาพ ช่างเป็นความสุขอะไรเช่นนี้
ส าหรับเรา ที่พระผู้เป็นเจ้าได้ตัดสินพระทัยที่จะให้เราต่างก็ท าง านร่วมกันเพื่อจะได้มาซึ่งพระ
ราชอาณาจกัร 

ท่านทัง้หลายยนิดทีี่จะต้อนรบัแขกซึง่ไดร้บัอสิรภาพจากการถูกจ าขงัเพื่อน าข่าวสาส์นแห่งแสง
สว่างมาใหแ้ก่ท่านไหม? เขาผูซ้ึง่ไมเ่คยคดิมาก่อนเลยว่า การพบกนัเช่นนี้จะเป็นสิง่ทีเ่ป็นไปได ้และดว้ย
พระมหากรณุาธคิุณของพระผูเ้ป็นเจ้า ดว้ยอานุภาพอนัล ้าเลศิของพระองค ์ขา้พเจา้ผูซ้ึง่ถูกก าหนดโทษ
ใหถู้กจ าคุกตลอดกาลในบา้นเมอืงทีอ่ยู่ห่างไกลออกไปทางตะวนัออก และก าลงัพูดอยู่กบัท่าน ณ ทีน่ี่ใน
เมอืงปารสี  

นบัแต่นี้ต่อไป เราจะอยูด่ว้ยกนัเสมอ ดว้ย หวัใจ ดวงจติและวญิญาณ จะรุดไปขา้งหน้าในกจิการ
งานจนกระทัง้มนุษยท์ุกคนเขา้มาร่วมกนัภายใต้กระโจมของพระผู้เป็นเจา้ และรอ้งเพลงด้วยบทเพลง
แห่งสนัตภิาพ 

 

ของขวญัท่ีประเสริฐท่ีสดุของพระผูเ้ป็นเจ้า 

ท่ีทรงประทานให้แก่มนุษย ์

วนัพฤหสับดทีี ่26 ตุลาคม 2455 

 ของขวญัทีป่ระเสรฐิทีสุ่ดของพระผูเ้ป็นเจา้ทีท่รงประทานใหแ้ก่มนุษยค์อื ของขวญัแห่งสตปิญัญา
และความเขา้ใจ ความเขา้ใจเป็นอ านาจซึง่มนุษยไ์ดม้าจากความรูข้องเขาเกีย่วกบัอาณาจกัรต่าง ๆ ของ
สิง่ต่าง ๆ ทีถู่กสรา้งขึ้นและตามล าดบัขัน้ต่าง ๆ ของการด ารงอยู่ รวมทัง้สิง่ทีไ่ม่สามารถมองเหน็ดว้ยตา
เปล่า 
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 การเป็นเจา้ของแห่งของขวญันี้มนุษย์มคีุณสมบตัขิองสิง่ที่ถูกสร้างขึ้นมารวมอยู่ในตวัของเขา
ดว้ย เขาสามารถตดิต่อกบัอาณาจกัรเหล่าโน้นได ้และดว้ยพรสวรรคน์ี้เขาสามารถท านายถงึสิง่ซึง่ยงัไม่
เกดิขึน้ไดท้ลีะเลก็ละน้อยอยา่งสม ่าเสมอจากความรูท้างวทิยาศาสตรข์องเขา 

แท้จรงิแล้วสติปญัญาเป็นพรสวรรค์ที่ประเสรฐิที่สุดที่ทรงประทานให้แก่มนุษย์โดยพระมหา
กรณุาธคิุณแห่งสวรรคใ์นระหว่างสิง่มชีวีติทีถู่กสรา้งขึน้ มนุษยเ์ท่านัน้ทีม่อี านาจอนัน่าพศิวงนี้ 

ทุกสิง่ทุกอย่างที่เกิดก่อนมนุษย์ถูกยดึด้วยกฎแห่งธรรมชาติอย่างเข้มงวด ดวงอาทติยท์ี่ใหญ่
มหมึา กลุ่มดวงดาวต่าง ๆ มหาสมทุร ทะเล ภเูขา แมน่ ้า ตน้ไม ้สตัวท์ัง้ใหญ่และเลก็ ไมม่อีะไรทีส่ามารถ
หลกีเลีย่งความเป็นไปตามกฎแห่งธรรมชาตไิด ้

คนเราเท่านัน้ที่มอีสิระ และด้วยความเข้าใจหรอืสตปิญัญาของเขา เขาจงึสามารถที่จะควบคุม
และตัดแปลงกฎแห่งธรรมชาติบางอย่างให้เหมาะสมกับความจ าเป็นของเขาเองด้วยอ านาจแห่ง
สตปิญัญาของเขา เขาได้พบวถิทีางต่าง ๆ ซึ่งไม่เพยีงแต่เขาจะเดนิทางขา้มทวปีใหญ่ ๆ ด้วยรถด่วน
เท่านัน้ แต่เขายงัขา้มมหาสมุทรทีไ่พศาลดว้ยเรอืต่าง ๆ และเขายงัเดนิทางใต้น ้าไดเ้หมอืนปลาดว้ยเรอื
ด าน ้า และยงัเลยีนแบบนกบนิ เขาเดนิทางไปทางอากาศดว้ยเครือ่งบนิ 

มนุษย์ได้ประสบกบัความส าเรจ็ในการใช้ไฟฟ้าหลาย ๆ ทาง เช่นส าหรบัให้ความแสงสว่าง 
ส าหรบัพลงัความเคลื่อนไหว ส าหรบัส่งโทรเลขจากสุดมุมโลกหนึ่งไปยงัอกีมุมโลกหนึ่ง และดว้ยไฟฟ้า
เขาสามารถไดย้นิแมแ้ต่เสยีงทีอ่ยูห่่างไกลหลายไมลอ์อกไป 

ดว้ยพรสวรรคแ์ห่งความเขา้ใจหรอืสตปิญัญาน้ี เขาสามารถใชแ้สงของดวงอาทติยเ์พื่อถ่ายรปูคน
และสิง่ของต่าง ๆ และแมก้ระทัง้สามารถจบัภาพรปูพรรณสณัฐานของระบบจกัรวาลทีอ่ยู่ห่างไกลออกไป
ได ้

เราไดเ้หน็วถิทีางต่าง ๆ ทีม่นุษยส์ามารถหนัเหอ านาจแห่งธรรมชาตใิหเ้ป็นไปตามความประสงค์
ของเขาได ้

เป็นที่น่าเศร้าสลดใจอะไรเช่นนี้ ที่มนุษย์ใช้ของขวญัของพระผู้เป็นเจ้าเพื่อสร้างเครื่องมอืทาง
สงครามขึน้เพื่อฝ่าฝืนพระบญัญตัขิองพระผูเ้ป็นเจา้ทีว่่า "ท่านต้องไม่ฆ่าฟนักนั" และขดัขนืต่อค าสัง่ทีว่่า 
"จงรกัซึง่กนัและกนั" 

พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงประทานอ านาจนี้ ให้แก่มนุษย์ เพื่อว่ามนุษย์อาจจะได้ใช้เพื่อความ
เจรญิก้าวหน้าแห่งอารยธรรมเพื่อประโยชน์ของมนุษยชาต ิเพื่อเพิม่พูนความรกั เพื่อความปรองดอง
สามคัคกีนั เพื่อความสงบสุข แต่มนุษยช์อบใชข้องขวัญนี้ในการท าลายลา้งกนัแทนทีจ่ะมกีารเสรมิสรา้ง 
เพื่อความอยุตธิรรมและการกดขีข่่มเหง เพื่อความเกลยีดชงักนัและความไม่ปรองดองสามคัคแีละเพื่อ
ความบิบหาย เพื่อการท าลายลา้งแห่งเพื่อนมนุษยข์องเขาเอง ผูซ้ึ่งพระครสิต์ไดท้รงสัง่ไวว้่า "จงรกัเขา
เหล่านัน้เหมอืนกบัรกัตวัเอง" 

ขา้พเจา้หวงัใจว่าท่านจะน าเอาความเขา้ใจของท่านไปใช้เพื่อที่จะส่งเสรมิความเป็นอนัหนึ่งอนั
เดยีวกนัและความสงบสุขของมนุษยชาต ิเพื่อใหค้วามสว่างและอารยธรรมแก่คนทัง้หลายเพื่อก่อใหเ้กดิ
ความรกัในทุก ๆ คน รอบ ๆ ตวัท่าน และน ามาซึง่สนัตสิุขแห่งโลก 
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จงศกึษาวทิยาการต่าง ๆ แสวงหาความรูเ้พิม่ขึน้ ๆ จงมสีต ิเราจะต้องเรยีนรู้จนกระทัง้จุดจบ
แห่งชวีติของเรา จงน าความรูข้องท่าน ไปใชเ้พื่อผลประโยชน์ของบุคคลอื่น ๆ 

ขอให้สงครามจงยุติลงบนพื้นผวิโลกที่งดงามนี้ และพระวหิารอนัประเสรฐิแห่งสนัติภาพ และ
ความลงรอยกนั จะไดส้รา้งขึน้อยา่งงดงาม จงมคีวามมานะพยายาม เพื่ออุดมการณ์อนัสูงส่งของท่าน จะ
เป็นทีป่ระจกัษ์ในอาณาจกัรของพระผูเ้ป็นเจา้บนโลกนี้ เสมอืนกบัทีจ่ะไดป้ระจกัษ์ในสรวงสวรรค์ 

 

เมฆหมอกซ่ึงบดยงัดวงอาทิตยแ์ห่งสจัธรรม 

เชา้วนัศุกรท์ี ่27 ตุลาคม พ.ศ. 2455 

 วนัน้ีเป็นวนัด ีอากาศบรสิุทธิพ์ระอาทติยก์ส็่องแสงสว่างจา้ ไมม่หีมอกหรอืเมฆบดบงแสงอาทติย์
เลย  

แสงอนัจรสัจา้นัน้ส่องไปทัว่ทุกส่วนของเมอืง ในท านองเดยีวกนั ดวงอาทติยแ์ห่งสจัธรรมกส็่อง
เขา้ไปในจติใจของมนุษยด์้วย พระครสิต์ไดต้รสัว่า "เมื่อนิมติแห่งบุตรมนุษยจ์ะปรากฏขึน้ในเมฆหมอก
บนท้องฟ้า (สวรรค)์" พระบาฮาอุลลาห์ ทรงกล่าวว่า "เมื่อพระครสิต์เสดจ็มาครัง้แรก พระองค์เสดจ็มา
เหนือเมฆ" พระครสิต์ตรสัว่า พระองค์ได้เสดจ็มาจากฟ้าหรอืสวรรค์ และนัน้คอืพระองค์มาจากพระเจา้ 
แมว้่าพระองคจ์ะไดป้ระสตูมิาจากนางมาเรยี พระมารดาของพระองค ์แต่ว่า เมื่อพระองคท์รงประกาศว่า
พระองคม์าจากสวรรคก์เ็ป็นการกระจา่งแลว้ว่า พระองคม์ไิดท้รงหมายถงึทอ้งฟ้าทีม่สีนี ้าเงนิ แต่พระองค์
ทรงหมายถงึสวรรค์อนัเป็นอาณาจกัรของพระผู้เป็นเจา้ และจากสวรรค์นี้ พระองค์ได้เสดจ็ลงมาเหนือ
เมฆเหล่านัน้ เมื่อเมฆเป็นสิง่ที่บดบงัแสงอาทติย ์ดงันัน้เมฆของโลกแห่งมนุษยก์็บดบงัแสงที่แสดงว่า 
พระครสิตม์าจากพระผูเ้ป็นเจา้ไปจากสายตามนุษยเ์สยี 

มคีนพดูว่า "เขาเป็นชาวนาซาเรธ็ เกดิมาจากพระนางมาเรยี เรารูจ้กัเขาและรูจ้กัพีน้่องของเขาด ี
เขามคีวามหมายอยา่งไร เขาพดูอะไร เขามาจากพระผูเ้ป็นเจา้ไดอ้ย่างไร" 

รา่งกายของพระครสิต ์ประสตูมิาจากพระนางมาเรยีชาวนาซาเรธ็ แต่ว่าจติวญิญาณของพระองค์
เป็นของพระผู้เป็นเจ้า ความสามารถในร่างกายของพระองค์มจี ากัด ทว่าก าลงัทางจติวิญญาณของ
พระองคก์ย็ิง่ใหญ่ไพศาล ไมม่ทีีส่ ิน้สุดและไมอ่าจจะวดัได้ 

คนเหล่านัน้พูดว่า "ท าไมเขาจงึเรยีกตัวเขาเองว่า เป็นของพระผู้เป็นเจ้า " ถ้าเขาเหล่านัน้ได้
เขา้ใจถงึพระครสิต์ทีแ่ทจ้รงิแลว้ เขาจะรูว้่า พระวรกายในรปูมนุษยข์องพระองคค์อืเมฆหมอกทีบ่งัความ
ล ้าเลศิของพระองค์ไว้ โลกนี้จะมองเหน็พระองค์เพยีงรูปร่างเท่านัน้ และเป็นการมหศัจรรยเ์พยีงใด ที่
พระองคไ์ดเ้สดจ็ลงมาจากสวรรค ์

พระบาฮาอุลลาห์ กล่าวว่า "เช่นเดยีวกนั ขณะที่เมฆหมอก ซ่อนบงัดวงอาทติยแ์ละท้องฟ้าไป
เสยีจากการเพ่งดูของเราบันใด ความเป็นปุถุชนของพระครสิต์ซ่อนบงัคุณลกัษณะแห่งความล ้าเลศิของ
พระองคไ์ปเสยีจากคนเราบนันัน้" 
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ข้าพเจ้าหวงัว่าท่านจะหนัหน้ามองดวงอาทติย์แห่งสจัจะด้วยสายตาอันไม่มดืมวัของท่ าน จง
มองดสูิง่ทีไ่มใ่ช่ของโลกเพื่อมใิหห้วัใจของท่านถูกตรงึกบัความไรค้่า และความสนุกสนานทีผ่่านมาในโลก
นี้ โปรดใหแ้สงอาทติยน์ัน้ไดใ้หอ้านุภาพของพระองคแ์ก่ท่าน และแลว้เมฆหมอกแห่งอคตจิะไม่เป็นสิง่กดี
กัน้ขวางพระรศัมขีองพระองค์ไปเสยีจากสายตา ของท่าน แล้วแสงอาทิตยจ์ะเป็นอยู่โดยปราศจากเมฆ
หมอกต่อท่าน 

จงหายใจเอาอากาศบรสิุทธิ ์ขอใหแ้ต่ละคนจงรว่มในหลกัธรรมอนัศกัดิส์ทิธิแ์ห่งอาณาจกัรสวรรค ์
ขอให้โลกนี้เป็นของท่านโดยไม่มสีิง่ใด ๆ กดีกัน้บดบงัความจรงิไปจากสายตาของท่าน เหมอืนกบัพระ
วรกายของพระครสิต์ได้ซ่อนความล ้าเลศิของพระองค์ไปเสยีจากเขาเหล่านัน้ ในวนัเวลาที่พระองค์ยงั
ทรงพระชนมอ์ยู่นัน้ ขอใหท่้านไดร้บัความกระจ่างแจง้ดว้ยการเหน็พระวญิญาณบรสิุทธิเ์พื่อว่าหวัใจของ
ท่านจะได้บายแสง และสามารถที่จะส านึกถงึว่าดวงอาทติยแ์ห่งสจัจะ ได้ส่องผ่านเมฆหมอกแห่งวตัถุ 
และความล ้าเลศิของพระองคท์่วมทน้ทัว่สากลโลก 

อย่าให้สิ่งใด ๆ แห่งร่างกายได้ตัดแสงสว่างแห่งจิตวิญญาณนัน้ แต่โดยพระกรุณาคุณอัน
ประเสรฐิ ท่านและบุตรหลานของพระผูเ้ป็นเจา้จะไดเ้ขา้สู่พระราชอาณาจกัรอนัชัว่นิรนัดรของพระผูเ้ป็น
เจา้ 

นี่ เป็นค าอธษิฐานวงิวอนเพื่อท่านทัง้หลาย 

 

อคติทางศาสนา 

วนัที ่27 ตุลาคม พ.ศ. 2455 

 รากฐานค าสอนของพระบาฮาอุลลาห์คอื ความสามคัคขีองมนุษย ์และพระประสงค์อนัยิง่ใหญ่
ของพระองค์ คอืขอให้ความรกัและ ความปรารถนาดยีงัคงด ารงอยู่ในหวัใจของคนทัง้หลาย ในขณะที่
พระองคท์รงเคีย่วเขญ็ใหค้นทัง้หลายอยู่ห่างไกลไปเสยีจากความสบัสนวุ่นวาย ขา้พเจา้ใคร่ที่จะอธบิาย
แก่ท่านเกี่ยวกบัเหตุผลใหญ่ๆ แห่งความไม่สงบท่ามกลางชนชาตทิัง้หลาย สาเหตุใหญ่คอื การแนะน า
ศาสนาอย่างผิดๆ โดยผู้น าศาสนาและผู้สอนศาสนา เขาเหล่านัน้สอนศาสนิกชนของเขาให้เชื่อตาม
รูปแบบศาสนาของเขาเท่านัน้ที่เขาคดิว่าจะท าให้พระผู้เป็นเจา้ทรงพอพระทยั และคดิว่าศาสนิกชนที่
ปฏิบัติตามศาสนาอื่นๆ ถูกต าหนิโดยพระบิดาซึ่งทรงเป่ียมไปด้วยความรกั และไม่ได้รบัพระมหา
กรุณาธคิุณของพระองค์เนื่องจากสาเหตุนี้ได้ก่อให้เกดิความรูส้กึไม่ยอมรบั เกดิการขดัแยง้ และความ
เกลยีดชงัขึน้ในท่ามกลางชนชาตต่ิางๆ ถา้หากอคตเิรือ่งศาสนานี้สามารถกวาดลา้งออกไปเสยีไดแ้ลว้ชน
ชาตทิัง้หลายต่างกจ็ะชื่นชมยนิด ีและลงรอยกนัได ้

ครัง้หนึ่ง เมื่อขา้พเจา้อยู่ ณ เมอืงทเิบเรยีส ซึ่งเป็นที่ๆ ชาวยวิมโีบสถ์ของเขาทีน่ัน้ ขา้พเจา้พกั
อยูท่ีบ่า้นซึง่อยูต่รงกนัขา้มกบัโบสถน์ัน้พอด ีและทีน่ัน้ ขา้พเจา้ไดเ้หน็และไดย้นิผูท้ีเ่ป็นผูน้ าศาสนา ณ ที่
นัน้กล่าวกบัชาวยวิที่มาในที่ประชุม ณ ที่นัน้ว่า โอ ชาวยวิทัง้หลาย แท้จรงิแล้วท่านเป็นคนของพระผู้
เป็นเจา้ คนชาตอิื่นๆ ศาสนาอื่นๆ เป็นของความชัว่รา้ย พระผูเ้ป็นเจา้ไดท้รงสรา้งท่านทัง้หลายใหม้เีชือ้
สายของพระอบับราฮมั และพระองค์ได้ทรงอวยพรให้แก่ท่านทัง้หลาย พระองค์ได้ทรงประทานพระ
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โมเสส ยาโคป โยเซฟ และพระศาสดาทีย่ ิง่ใหญ่อื่น ๆ ใหแ้ก่ท่าน พระศาสดาเหล่านัน้ทุกพระองคล์ว้นแต่
เป็นเชือ้ชาตเิดยีวกนักบัท่านทัง้หลาย เพื่อท่านทัง้หลาย พระผูเ้ป็นเจา้ทรงตดัอ านาจของกษตัรยิฟ์าโรห ์
และท าให้น ้าในทะเลแดงไดแ้ห้งเหอืดไป และเพื่อท่านอกีเช่นกนั ทีพ่ระองค์ไดท้รงประทานอาหารทพิย์
จากเบือ้งบน เพื่อเป็นอาหารของท่าน และจากศลิาอนัแขง็แกรง่ พระองคไ์ดท้รงประทานน ้าเพื่อดบัความ
กระหายของท่าน ท่านทัง้หมดเป็นเชื้อชาตทิี่พระผู้เป็นเจา้ทรงเลอืกอย่างแท้จรงิ ท่านอยู่ เหนือกว่าชน
ชาติอื่นๆ ทัง้หมดในโลกนี้ เพราะชนชาติอื่นๆ เป็นที่รงัเกียจและถูกตราโทษจากพระผู้เป็นเจ้า โดย
แท้จรงิแล้วท่านทัง้หลายจะเป็นผู้ครอบครองและปราบโลกให้ราบคาบ และคนทัง้หลายจะตกเป็นทาส
ของท่าน 

"จงอยา่ดหูมิน่ตวัท่านทัง้หลาย โดยการลดตวัของท่านลงไปคบคา้กบัผู้ทีไ่ม่ใช่ศาสนาเดยีวกนักบั
ท่าน อย่าเป็นมติรกับคนเช่นนัน้" เมื่อราไบได้จบค าพูดอันโน้มน้าวจิตใจของเขาลง ผู้ฟงัทัง้หลาย
แสดงออกซึง่ความเบกิบานและพออกพอใจอนัมอิาจจะบรรยายถงึความปิตยินิดขีองพวกเขาเหล่านัน้ได้ 

อนิจจา ผู้ที่ชกัน าในทางที่ผดิอย่างนี้เป็นต้นเหตุแห่งการแบ่งแยก และการเกลยีดชงักนับนโลก 
ในปจัจบุนัน้ีมคีนเป็นลา้นๆ คนทีย่งัคงบูชาพระรปู และศาสนาทีย่ ิง่ใหญ่ต่างๆ ของโลก ยงัคงท าสงคราม
ศาสนาทัง้หลายกนัอยู่นับเป็นเวลาถงึ 300 ปี ทีช่าวครสิเตยีน และชาวมุสลมิ ได้มกีารทะเลาะเบาะแว้ง 
ในขณะที่เพยีงแต่ใช้ความพยายามเพยีงเล็กน้อย เท่านัน้ ความแตกต่างระหว่างกนัและกนัและความ
ขดัแยง้กจ็ะสามารถปดัเป้าใหห้ลุดพน้จากปญัหาเหล่าน้ีได ้และความสงบสุขและความสามคัคปีรองดองก็
ยงัสามารถด ารงอยู่ระหว่างศาสนาทัง้สองนี้ได้ และโลกก็จะสงบราบรื่น เขาก็จะสามารถหลุดพ้นไปจาก
ปญัหาความแตกต่างระหว่างกนัและกนั ความขดัแยง้กนัได ้และแลว้สนัตสิุขและความสามคัคปีรองดอง
กจ็ะบงัเกดิเป็นความจรงิขึน้ไดใ้นระหว่างศาสนาทัง้สองนี้ และโลกกค็งอยูใ่นความสงบสุข 

ในค าภรีโ์กหรา่น เราไดอ่้านกนัแลว้ว่าพระโมฮมัหมดัไดท้รงตรสัแก่สาวกของพระองคว์่า "ท าไม
ท่านไม่เชื่อในพระครสิต์ และไม่เชื่อในพระธรรมค าสอนของพระองค ์ท าไมท่านจงึไม่ยอมรบัพระโมเสส 
และพระศาสดาองค์อื่นๆ เพราะแน่เหลอืเกนิว่า พระคมัภรีไ์บเบิ้ลนัน้ เป็นพระราชสาสน์ของพระผู้เป็น
เจา้ ความจรงิพระโมเสสเป็นพระศาสดาทีท่รงประเสรฐิที่สุด และพระเยซูครสิต์กท็รงไดร้บัพระราชทาน
ดวงวญิญาณอนับรสิุทธิ ์

พระองค์ได้ทรงเสดจ็มายงัโลกนี้โดยอานุภาพของพระผู้เป็นเจา้ ประสูตมิาจากพระวญิญาณอนั
บรสิุทธิแ์ละโดยพระนางพรหมจารยี ์มาเรยี มาเรยีพระมารดาของพระองค์เป็นนักบุญแห่งสวรรค์ พระ
นางไดใ้ชว้นัเวลาของพระนางให้ผ่านไปในโบสถ์ดว้ยการอธษิฐานและ พระกระยาหารของพระนางกไ็ด้
ถูกส่งลงมาจากเบือ้งบน พระบดิาของพระนางคอื ซาฆาเรยีส ไดม้าหาพระนาง แลว้ถามว่านางไดอ้าหาร
มาจากไหน พระนางก็ตอบว่าจากเบื้องบนที่สูงที่สุด แน่นอนพระผูเ้ป็นเจา้ ไดท้รงท าให้พระนางมาเรยี
ไดร้บัการยกยอ่งสรรเสรญิเหนือสตรใีดๆ" 

ต่อไปนี้คอืค าสอน ที่พระโมฮมัหมดัได้ทรงสอนสาวกของพระองค์ เกี่ยวกบัพระเยซู และ พระ
โมเสส พระองค์ทรงต าหนิในการหย่อนความจงรกัภกัดขีองสาวกเหล่านัน้ที่มต่ีอพระศาสดาที่ยิง่ใหญ่ 
และยงัทรงสอนเขาถงึบทเรยีนแห่งสจัจะและความมใีจกว้าง พระโมฮมัหมดัทรงถูกส่งมาโดยพระผูเ้ป็น
เจ้า เพื่อที่จะได้ทรงประกอบภารกิจอยู่ ในท่ามกลางปวงชนที่โหดร้ายและป่าเถื่อนเยี่ยงสตัว์ป่า เขา
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เหล่านัน้ขาดซึง่ความรูค้วามเขา้ใจอกีทัง้ขาดความรูส้กึแห่งความรกัความเหน็อก เหน็ใจและความสงสาร 
สตรทีีไ่ดร้บัการดูถูกเหยยีดหยามจนถงึกบัว่าผูช้ายอาจจะฝงับุตรสาวของตนทัง้ๆ ทีย่งัมชีวีติอยู่ได ้และ
เขาอาจจะเลอืกหาภรรยาของเขาเพื่อท าเป็นทาสสกักีค่นกไ็ด ้

ท่ามกลางความเป็นคนครึง่สตัวเ์หล่านี้ พระโมฮมัหมดัทรงไดร้บัพระราชทานลงมาพรอ้มกบัข่าว
สาส์นอนัประเสรฐิแห่งสวรรค์ พระองคท์รงสัง่สอนประชาชนว่า การบูชาพระรูปนัน้เป็นสิง่ที่ผดิ แต่เขา
ทัง้หลายควรเคารพย าเกรงพระครสิต ์พระโมเสส และพระศาสดาองคอ์ื่นๆ ภายใต้อทิธพิลของพระผูเ้ป็น
เจา้ เขาเหล่านัน้ได้กลายเป็นผู้ที่ได้รบัแสงสว่างและมอีารยธรรมมากขึน้ และเขยบิขึน้จากสภาพที่เลว
ทรามทีพ่ระองคท์รงพบเขา นี่มใิช่เป็นภาระทีด่แีละมคี่าควรแก่การสรรเสรญิและเคารพรกัหรอื 

จงดูที่พระธรรมคมัภรีพ์ระครสิต์ แล้วจะเหน็ได้ว่ามนัช่างล ้าเลศิอะไรเช่นน้ี แมก้ระทัง้ปจัจุบนัน้ี
คนก็ยังขาดความเข้าใจในความงาม อันล ้าค่าของพระธรรมนัน้ และแปลความหมายค าแห่งพระ
สตปิญัญาอย่างผดิ ๆ พระครสิต์ทรงหา้มการสงคราม เมื่อสาวกของพระองคค์อื ปีเตอรค์ดิที่จะป้องกนั
พระศาสดาของเขา เขาได้ตดัหูของคนใชข้องปุโรหติใหญ่ พระครสิต์ทรงตรสัแก่ปีเตอรว์่า "จงเก็บดาบ
ของท่านไวใ้นฝกัเสยี" ทัง้ ๆ ทีเ่ป็นพระบญัชาโดยตรงของพระศาสดาซึง่เขาจะต้องเชื่อฟงั แต่คนเรากย็งั
โตเ้ถยีง ท าสงครามกนัและฆา่ฟนัซึง่กนัและกนั และค าตกัเตอืนและค าสัง่สอนของพระองคด์ูเหมอืนว่าจะ
ถูกลมืเลอืนไปเสยีสิน้ 

บะนัน้จงึไมอ่าจต าหนิพระผูเ้ป็นนายและพระศาสดาทัง้หลายได ้ส าหรบัการกระท าอนัชัว่รา้ยของ
บรรดาสานุศษิยเ์หล่านัน้ ถ้าหากบรรดาครบูาอาจารย ์และคนทัว่ไปด าเนินชวีติในทางทีเ่ป็นตรงกนัขา้ม
กบัศาสนาทีเ่ขาอ้างตวัทีจ่ะปฏบิตัติาม นัน้เป็นความผดิของพระครสิต์ หรอืเป็นความผดิของพระศาสดา
องคอ์ื่นๆ ใช่หรอืไม?่ 

อสิลามศาสนิกชนไดถู้กพร ่าสอนใหส้ านึกได้ว่าพระเยซูครสิต์ทรงมาจากพระผู้เป็นเจา้ และทรง
ประสูตขิึน้จากพระวญิญาณ และ พระองค์ทรงไดร้บัการยกย่อง สรรเสรญิ เหนือกว่ามนุษยท์ัง้มวล พระ
โมเสสเป็นศาสนทูตของพระผู้เป็นเจ้า และพระองค์ทรงเปิดเผยพระคมัภรี์แก่คนทัง้หลายในยุคของ
พระองค ์

พระโมฮมัหมดัทรงยอมรบัความล ้าเลศิของพระครสิต์และความยิง่ใหญ่ที่สุดของพระโมเสส และ
พระศาสดาอื่นๆ ถ้าหากเพียงแต่ทัว่โลกจะได้รบัทราบถึงความยิง่ใหญ่ของพระโมฮมัหมดั และพระ
ศาสดาอื่นๆ ทีท่รงมาจากสวรรค์แล้ว การถกเถยีงและการไม่ลงรอยกนัก็จะสาบสูญไปจากผวิหน้าของ
โลกในไมช่า้นี้ และอาณาจกัรของพระผูเ้ป็นเจา้กจ็ะบงัเกดิท่ามกลางมนุษย ์

อสิลามมกิชนที่ยกย่องสรรเสรญิพระครสิต์ มไิดถู้กกระท าให้อบัอายในการกระท าเช่นนัน้ พระ
ครสิต์เป็นพระศาสดาของครสิต์ศาสนิกชน และพระโมเสสเป็นพระศาสดาของชาวยวิ ท าไมเราจงึไม่
ปฏบิตัติามพระศาสดาแต่ละพระองค์ และยอมรบัและเทอดพระเกยีรตแิด่พระศาสดาองค์อื่น ๆ ถ้าหาก
คนเราเพยีงแต่เรยีนรูค้วามมใีจกวา้งซึง่กนัและกนั มคีวามเขา้ใจกนั และรกักนับันทพ์ีน้่องแลว้ ความเป็น
เอกภาพของโลกจะถูกสถาปนาเป็นความจรงิขึน้มาในไมช่า้นี้ 
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พระศาสดาบาฮาอุลลาหไ์ดท้รงใชช้วีติของพระองคใ์นการอบรมสัง่สอนบทเรยีนแห่งความรกัและ
ความสามคัค ีดงันัน้ขอให้เราทัง้หลายจงใหค้วามมอีคตทิัง้หลายหลุดพน้ไปจากตวัเราและความมมีานะ
อดทนฟนัฝ่าด้วยหวัใจ และวิญญาณของเราทัง้หมดเพื่อที่จะน ามาซึ่งความเข้าใจกันและความเป็น
อนัหน่ึงอนัเดยีวกนัระหว่างครสิตศ์าสนิกชน และอสิลามมกิชน 

  

ประโยชน์ของพระผูเ้ป็นเจ้าท่ีมีต่อมนุษย ์

4 ถนนเดอกอมมอง  

27 ตุลาคม 2455 

 พระผูเ้ป็นเจา้เท่านัน้ทีท่รงบญัชาทุกสิง่ทุกอย่าง และทรงอ านาจอนัยิง่ใหญ่ เมื่อเป็นเช่นนัน้แล้ว
ท าไมพระองคจ์งึยงัทรงทดลองผูร้บัใชข้องพระองคเ์ล่า 

การถูกทดลองของมนุษยม์สีองอยา่งคอื 

ก. เป็นผลเนื่องจากการกระท าของตวัเอง ถา้คนเรารบัประทานมากไปกจ็ะเป็นอนัตรายต่อระบบ
การยอ่ยอาหาร ถา้หากเขารบัประทานสิง่ทีม่พีษิเขากจ็ะเจบ็ปว่ยหรอืถงึตายได ้ถ้าคนเล่นการพนัน เขาก็
จะสูญเสยีเงนิ ถ้าเขาดื่มของมนึเมามากเกินไปเขาก็จะสูญเสยีการทรงตวั ความทุกข์ยากเหล่านี้เกิด
ขึน้มาจากสาเหตุทีต่วัของเราเอง เป็นทีแ่น่ชดัแลว้ว่าเรือ่งเศรา้ ๆ เหล่านี้เป็นผลมาจากการกระท าของตวั
เราเอง 

ข. ความทุกขท์รมานอื่น ๆ ที่เกดิขึน้เนื่องจากความจงรกัภกัดต่ีอพระผู้เป็นเจา้ จงพจิารณาถงึ
ความเศรา้โศกอนัมหนัต ์ทีเ่กดิขึน้แก่พระครสิตแ์ละสาวกของพระองค์ 

บุคคลผูซ้ึง่ประกาศทีจ่ะทนทุกขท์รมานแสนสาหสัเพื่อเหน็แก่พระครสิต์จะต้องพสิูจน์ความจรงิใจ
ของเขาเหล่านัน้ บุคคลเหล่าโน้นทีป่ระกาศถงึความปรารถนาทีจ่ะกระท าการเสยีสละอนัยิง่ใหญ่ สามารถ
พสิจูน์ความสจัจรงิของเขาโดยการกระท าของเขา โจบไดพ้สิจูน์ความจงรกัภกัดแีห่งความรกัทีม่ต่ีอพระผู้
เป็นเจา้ โดยการเป็นผูซ้ื่อสตัยใ์นเวลาทีเ่ขาประสบความทุกขย์ากแสนสาหสั และเช่นเดยีวกนัเขาซื่อสตัย์
ในเวลาแห่งความเจรญิรุง่เรอืงของชวีติสาวกของพระครสิตซ์ึง่อดทนต่อการทดลอง และทนต่อความทุกข์
ทรมาน นี่มใิช่เขาพสิจูน์ความซื่อสตัยข์องเขาเหล่านัน้หรอื เขามไิดอ้ดทนทีจ่ะพสิจูน์ใหด้ทีีสุ่ดแลว้หรอื 

ความเศร้าโศกสลดใจเหล่านี้ ได้ยุติลงแล้วในขณะนี้  ไกยาฟามีชีวิตอย่างสุขสบาย ใน
ขณะเดยีวกนั ชวีติของปีเตอรเ์ตม็ไปดว้ยความทุกข ์และการทดลอง ซึง่ทัง้สองนี้ใครเป็นผูท้ีน่่าอจิบากว่า
กนั แน่เหลอืเกนิว่าเราจะตอ้งเลอืกอยูใ่นฐานะเช่นเดยีวกบัปีเตอร ์เพราะว่าท่านไดร้บักรรมสทิธิช์วีติทีไ่ม่
มวีนัตายในขณะทีไ่กยาฟาไดร้บัชยัชนะแห่งความน่าอปัยศอดสูชัว่นิจนิรนัดร การถูกทดลองของปีเตอร์
ไดท้ดสอบซึง่ความจงรกัภกัดขีองเขา การทดสอบนัน้เป็นผลประโยชน์ทีม่าจาก พระผูเ้ป็นเจา้ ซึง่เราควร
จะสรรเสรญิขอบคุณพระองค ์ความเศรา้โศก และความเสยีใจไม่ไดเ้กดิขึน้กบัเราดว้ยการบงัเอญิ แต่สิง่
เหล่านี้ไดถู้กท าให้เกดิขึน้กบัเราโดยพระมหากรุณาธคิุณแห่งสวรรคเ์พื่อความสมบูรณ์ของเราทัง้หลาย
เอง 
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ในขณะทีค่นเรามคีวามสุข เขากล็มืพระผูเ้ป็นเจา้ แต่เมื่อความทุกขย์ากและความเศรา้โศกอย่าง
ลน้เหลอืมาถงึ เมื่อนัน้เขาจะระลกึถงึพระบดิาผู้ทรงสถติอยู่ในบนสวรรค์ และผูซ้ึ่งเป็นผูท้ี่ดงึเขาใหห้ลุด
พน้จากความต ่าชา้ บุคคลทีไ่ม่ไดถู้กทนทุกขท์รมาน กไ็ม่อาจถงึซึง่ความสมบูรณ์ ต้นไมท้ีถู่กตดัเลม็โดย
ชาวสวน เป็นตน้ไมซ้ึง่จะผลดิอกทีส่วยงามทีสุ่ด และใหผ้ลไมท้ีอุ่ดมสมบรูณ์ทีสุ่ดในยามฤดรูอ้นมาถงึ 

คนงานที่พรวนดนิขึน้มาดว้ยไถของเขา และจากดนิทีไ่ถพรวนแล้วนัน้กจ็ะกลายเป็นความอุดม
สมบรูณ์และไดร้บัผลจากการเกบ็เกี่ยวทีล่น้เหลอื มนุษยย์ิง่ไดร้บัโทษมากเท่าไหร่ผลแห่งคุณธรรมความ
ดกีย็ิง่ถูกแสดงออกมาโดยเขาผูน้ัน้ยิง่ใหญ่ขึน้ นายทหารจะเป็นนายพลทีด่ไีม่ไดจ้นกว่าจะไดอ้ยู่ในการรบ
แนวหน้าและไดร้บับาดเจบ็อยา่งสาหสั 

ค าอธษิฐานของพระศาสนทตูของพระผูเ้ป็นเจา้เมื่อก่อนเป็นอย่างไรเดีย๋วนี้กเ็ป็นอย่างนัน้ โอ ขา้
แต่พระผู้เป็นเจ้า ข้าพเจ้าปรารถนา ที่จะวางชีวิตของข้าพเจ้าอยู่บนเส้นทางของพระองค์ ข้าพเจ้า
ปรารถนาทีจ่ะหลัง่เลอืดของขา้พเจา้เพื่อพระองค ์และจะเสยีสละอยา่งใหญ่หลวง ทีสุ่ด 

 

ความงดงามและความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัในความแตกต่างกนั 

28 ตุลาคม 2455 

 พระผูท้รงสรา้งทุกสิง่ทุกอย่างคอื พระผูเ้ป็นเจา้องคเ์ดยีวเท่านัน้ จากพระผูเ้ป็นเจา้องคเ์ดยีวกนั
น้ี สิง่ทัง้หลายที่ถูกสร้างขึ้นได้เกิดการด ารงอยู่ขึน้ และพระองค์ทรงเป็นเป้าหมายเดยีวที่ทุก ๆ สิง่ใน
ธรรมชาต ิมุ่งมาดปรารถนาความคดินี้อยู่ในพระโอวาทที่แสดงให้เหน็โดยพระครสิต์ เมื่อพระองค์ทรง
ตรสัว่า "เราเป็นตวัอักษรตัวแรกและตัวสุดท้าย" ซึ่งหมายถึงการเริม่ต้น และการสิ้นสุด มนุษย์เป็น
ผลรวมของสิง่มชีวีติทีถู่กสรา้งขึน้ ส่วนบุคคลทีท่รงความสมบรูณ์นัน้เป็นการแสดงออกของความสมบูรณ์
แห่งความคดิของพระผูส้รา้งเป็นพระวจนะแห่งองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ 

จงพจิารณาดูโลกของสิง่มชีวีติที่ถูกสรา้งขึน้ มนัช่างมมีากมายหลายชนิด และแตกต่างกนัตาม
ประเภทของมนัเสยีนี่กระไร แต่อย่างไรก็ตามมนัมตี้นก าเนิดมาจากทีเ่ดยีวกนั ความแตกต่างทัง้หมดที่
ปรากฏนัน้เป็นแต่เพยีงรูปร่างลกัษณะและสสีันภายนอกเท่านัน้ ความแตกต่างของชนิดนัน้ ๆ มอียู่ใน
ธรรมชาตทิัง้หมด 

จงมองดสูวนดอกไมท้ีเ่ตม็ไปดว้ยดอกไมท้ีส่วยงามละลานตา พุ่มไม ้ต้นไม ้ดอกไมแ้ต่ละดอกกม็ี
ความงดงามแตกต่างกนั มนัมคีวามงามเบพาะตวั มคีวามหอมของมนัเอง และมสีสีนัทีง่ามยิง่นัก ต้นไมก้็
เช่นเดยีวกนั มนัมคีวามแตกต่างกนัในขนาดความเจรญิงอกงาม ลกัษณะใบของมนั และออกผลไม้ที่
แตกต่างกนั แต่อย่างไรก็ตาม ดอกไม ้พุ่มไม ้และต้นไมเ้หล่านี้กผ็ลแิละงอกขึน้มาจากแผ่นดนิเดยีวกนั
ดว้ยแสงแดดทีส่าดส่องลงมาจากดวงอาทติยด์วงเดยีวกนั และจากหยาดฝนทีต่กลงมาจากเมฆเดยีวกนั 

มนุษยชาตกิ็อยู่ในลกัษณะเดยีวกนั ประกอบดว้ยชนหลายเชื้อชาต ิและคนในแต่ละเชื้อชาตกิ็มี
ความแตกต่างกนัไปตามสผีวิ เช่น ผวิขาว ผวิด า ผวิเหลอืง ผวิน ้าตาล และผวิแดง แต่เขาทัง้หมดก็มา
จากพระผู้เป็นเจา้องค์เดยีวกนั และเขาทัง้มวลก็เป็นผูร้บัใช้ของพระองค์ ความแตกต่างที่อยู่ท่ามกลาง
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บุตรหลานแห่งมนุษยน์ี้ไม่มคีวามสงบสุข ไม่บงัเกดิผลเหมอืนเช่นที่เกดิขึน้ในท่ามกลางอาณาจกัรพชืที่
วญิญาณแสดงออกซึ่งความเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนัมากกว่า ความแตกต่างกนัในท่ามกลางมนุษยม์แีต่
ความเป็นปฏิปกัษ์ต่อกัน และน่ีคือสาเหตุที่ท าให้เกิดสงคราม และความเกลียดชงักันในท่ามกลาง
ประชาชาตต่ิาง ๆ ทัง้หลาย 

ความแตกต่างกนัซึง่เป็นเพยีงความแตกต่างทางสายเลอืดเท่านัน้ ทีเ่ป็นเหตุใหเ้ขาท าลายลา้งฆ่า
กนัและกนั อนิจจา...นี่จะเป็นอยู่อย่างนัน้หรอื ขอใหเ้รามองดูความสวยงามของความแตกต่างกนั ความ
สวยงามของการปรองดอง สามคัค ีและเรยีนรู้เพื่อเตอืนสตจิากชวีติพชืพนัธุต่์าง ๆ ถ้าหากท่านมองดูใน
สวนของท่านที่ต้นไมท้ี่ปลูกไว้ทุกต้นมรีปูร่าง ลกัษณะเหมอืนกนัหมดแลว้ ท่านจะรูส้กึว่ามนัไม่สวยงาม
เลย แต่จะมแีต่ความน่าเบื่อในความซ ้า ๆ ซาก ๆ และมนัจะดูหมองไป สวนที่จะให้ความสดชื่นแก่ตา 
และใหค้วามปลืม้ปิตแิก่หวัใจคอืสวนทีไ่ดป้ลูกดอกไมพ้นัธุต่์าง ๆ สลบักนัไปทุกส ีทุกแบบ ทุกกลิน่ และ
การคละเคลา้กนัในสสีนัจะท าใหม้คีวามงามน่ารกัสดชื่นขึน้ ต้นไมก้เ็ช่นเดยีวกนั สวนผลไมท้ีเ่ตม็ไปดว้ย
ต้นไมผ้ลไมก้็เป็นที่น่ายนิด ีเหมอืนกบัการปลูกพุ่มไมต่้าง ๆ พนัธุ์กนั มนัเป็นเพยีงความแตกต่าง และ
ความมากมายหลายชนิดทีป่ระกอบเป็นความงามของมนั ดอกไมแ้ต่ละดอก แต่ละต้น แต่ละผล นอกจาก
จะงามในตวัของมนัแลว้ ยงัท าใหเ้หน็ความผดิแผกในคุณภาพของอนัอื่น ๆ แสดงใหเ้หน็ถงึผลประโยชน์
ความงดงามเป็นพเิศษของแต่ละชนิดทัง้หมด 

สิง่เหล่านี้ควรเกิดขึ้นในบรรดาบุตรหลานของมนุษย ์ความแตกต่างกนัระหว่างบุตรหลานของ
มนุษย ์ควรเป็นเหตุทีก่่อใหเ้กดิความรกั และความปรองดองสามคัคขีึน้ เหมอืนกบัดนตรทีี่มรีะดบัเสยีง
สูงต ่าประสานเข้าด้วยกนั ท าให้เกิดเป็นบทเพลงที่สมบูรณ์ขึ้น ถ้าท่านพบปะบุคคลต่างชาติและสผีิว
แตกต่างไปจากตวัของท่านเอง จงอยา่ไดไ้มไ่วว้างใจเขา และถอนตวัของท่านเขา้ไปอยูเ่สยีในเปลอืกแห่ง
ความเป็นเจา้ระเบยีบ 

แต่ทว่าจงดใีจและแสดงความเมตตากรุณาต่อเขา คดิเสยีว่าเขาเหล่านัน้เป็นเหมอืนเช่นดอก
กุหลาบที่ต่างสกีนั ปลูกอยู่ในอุทยานอนัสวยงามของมนุษยชาติและจงมคีวามยนิดปีรดีา เมื่อท่านอยู่
ท่ามกลางเขาเหล่านัน้ ท านองเดยีวกนั เมื่อท่านพบบุคคลทีม่คีวามคดิเหน็แตกต่างไปจากความคดิเหน็
ของท่านเอง จงอย่าได้เมนิหน้าของท่านหนีไปเสยีจากเขา ทุกคนต่างแสวงหาความจรงิ และมหีนทาง
หลายทางทีน่ าไปสู่สจัธรรมนัน้มอียูห่ลายแง ่แต่มนักย็งัคงด ารงความเป็นหน่ึง อยูต่ลอดกาล 

จงอย่าปล่อยให้ความเหน็ที่แตกต่างกนั หรอืความแตกต่างกนั ในทางความคดิแยกท่านไปเสยี
จากเพื่อนมนุษยข์องท่าน หรอืเป็นสาเหตุแห่งการโต้เถยีง ความเกลยีดชงั และก่อความวุ่นวายในหวัใจ
ของท่าน แต่ควรค้นหาความจรงิด้วยความขยนัขนัแขง็และท าให้ทุกคนเป็นมติรของท่าน คฤหาสน์ทุก
หลงัสรา้งดว้ยหนิหลายชนิดทีแ่ตกต่างกนั แต่หนิแต่ละอนัต่างกพ็ึง่หนิก้อนอื่น ๆ ถงึขัน้ทีถ่้าหากหนิก้อน
หนึ่งหลุดจากที่ไป คฤหาสน์ทัง้หลงัจะเสยีหาย ถ้าหากหนิก้อนหนึ่งผดิพลาดไป การก่อสร้างนัน้ก็ไม่
สมบรูณ์ 

พระบาฮาอุลลาห์ได้ทรงวาดวงกลมแห่งความสามคัคไีว้ พระองค์ทรงร่างแบบเพื่อความเป็น
อนัหนึ่งอนัเดยีวกนัของคนทัง้หมด และเพื่อการอยู่ร่วมกนัของเขาทัง้หลายภายใต้ร่มเงาแห่งปะร าแห่ง
ความเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนั นานาชาตนิี่เป็นราชกจิแห่งพระมหากรุณาธคิุณ สวรรค ์และเราทัง้หลาย
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จะต้องพยายามดว้ยจติใจและวญิญาณ จนกว่าเราจะมคีวามสามคัคอีย่างแทจ้รงิในหมู่พวกเรา และเมื่อ
เราท างาน เราจะไดร้บัก าลงัวงัชา จงละทิง้ความคดิเกี่ยวกบัตวัเองเสยีและพยายามทีจ่ะเชื่อฟงัและมอบ
ตวัให้กบัพระผู้เป็นเจา้อย่างเดยีว ด้วยวธินีี้เท่านัน้ ที่จะกลายเป็นพลเมอืงแห่งอาณาจกัรของพระผู้เป็น
เจา้ และบรรลุถงึซึง่ชวีตินิรนัดร 

 

ความหมายท่ีแท้จริงของค าพยากรณ์ เก่ียวกบัการเสดจ็มาของพระคริสต์ 

30 ตุลาคม 2435 

ในพระคมัภรีไ์บเบิล้มคี าพยากรณ์หลายตอนทีก่ล่าวถงึการเสดจ็มาของพระครสิต์ ชาวยวิยงัคง
รอคอยการเสดจ็ของพระมาซอีา และอธษิฐานต่อพระผู้เป็นเจ้าทัง้วนัทัง้คนืเพื่อเร่งรดัการเสดจ็มาของ
พระองค์ แต่เมื่อพระครสิต์เสดจ็มาเขาเหล่านัน้กลบัประณามและฆ่าพระองคเ์สยี โดยกล่าวว่า "นี่ไม่ใช่
เป็นผู้ทีเ่รารอคอย เมื่อพระมาซอีาเสดจ็มาจะดูได้จากเครื่องหมายและความมหศัจรรยท์ีจ่ะพสิูจน์ได้ว่า 
พระองค์คอืพระครสิต์ที่แท้จรงิ เรารูว้่าเครื่องหมายและเงื่อนไขต่าง ๆ นัน้มอีะไรบ้าง แต่เมื่อกฎหมาย
และเงื่อนไขเหล่านี้ยงัไม่ปรากฏขึน้ องค์พระมาซอีาจะลุกขึน้มาจากเมอืงที่ไม่มใีครรูจ้กั พระองค์จะทรง 
ประทบัอยู่บนบลัลงัก์ของกษตัรยิเ์ดวดิ จะเหน็ว่าพระองคจ์ะเสดจ็มาพรอ้มกบัดาบทีเ่ป็นเหลก็กล้า และ
พรอ้มดว้ยคทาเหลก็ พระองคจ์ะทรงปกครอง พระองคจ์ะทรงท าใหพ้ระบญัญตัขิองพระศาสดาทัง้หลาย
บรรลุผล พระองค์จะทรงได้รบัชยัชนะทัง้ตะวนัออกและทางตะวนัตก และจะทรงยกย่องชาวยวิซึ่งเป็น
กลุ่มชนที่พระผู้เป็นเจา้เลอืกสรร พระองค์ จะทรงน ามาซึ่งร ัชสมยัแห่งสนัตสิุข เป็นช่วงรชัสมยัที่แมแ้ต่
สตัวก์เ็ลกิการเป็นศตัรกูบัมนุษย ์จะเหน็สุนัขจิง้จอกและแกะดื่มน ้าจากล าธารเดยีวกนั สงิหโ์ตกบักวางก็
จะนอนอยู่ในทุ่งหญ้าเดยีวกนั งกูบัหนูกจ็ะอยู่ร่วมกนัในรงัเดยีวกนั และสรรพสิง่ทัง้หลายของพระผู้เป็น
เจา้จะมแีต่ความผาสุก 

ชาวยิวกล่าวว่า พระเยซูคริสต์ไม่ได้ท าให้ค าพยากรณ์เหล่านัน้บรรลุความส าเร็จเลย เป็น
เพราะว่าตาของเขาเหล่านัน้ไดถู้กตรงึให้ปิดไว ้เขาเหล่านัน้จงึไม่อาจแลเหน็ความจรงิได้ พระองคเ์สดจ็
มาจากเมอืงนาซาเรธ็ ซึ่งเป็นสถานที ่ๆ มใิช่ว่าจะไม่มใีครรูจ้กัพระองค์ไม่ได ้ถอืพระแสงดาบอยู่ในพระ
หตัถ ์หรอืแมแ้ต่ไมส้กัหนึ่งอนักไ็ม่ม ีพระองคไ์ม่ไดท้รงประทบับนบลัลงัก์ของกษตัรยิเ์ดวดิ พระองคท์รง
เป็นคนยากไร ้พระองคท์รงแกไ้ขพระบญัญตัขิองพระโมเสสและทรงยกเลกิวนัซาบทั พระองคไ์ม่ทรงชนะ
ทัง้ในตะวนัออกและตะวนัตก แต่พระองค์เองทรงอยู่ภายใต้กฎหมายโรมนั พระองค์มไิด้ทรงยกย่อง
ชาวยวิ แต่ทรงสัง่สอนเรื่องความเสมอภาคและความเป็นกนับันท์พี่น้อง และทรงต าหนิพวกอาลกัษณ์ 
และชาวยวิพวกที่ถือตนว่าเคร่งครดักว่าชาวยวิอื่น ๆ พระองค์มไิด้ทรงน ามาซึ่งรชัสมยัแห่งสนัติสุข 
เพราะว่าในตลอดระยะเวลาทีพ่ระองคท์รงมพีระชนมช์พีอยู่ความอยุตธิรรมและความโหดรา้ยทารุณกถ็งึ
ขัน้สุดขดี แมก้ระทัง้พระองคเ์องทรงตกเป็นเหยือ่แก่มนัและสิน้พระชนมอ์ยา่งอดสบูนไมก้างเขน 

การที่ชาวยิวได้คิดและพูดอย่างนัน้ เพราะว่าเขาไม่เข้าใจในพระธรรมคมัภีร์และทัง้ไม่เข้า
ใจความจรงิทีป่ระเสรฐิทัง้หลายซึง่ปรากฏอยูใ่นพระธรรมคมัภรีเ์หล่านัน้ ตามตวัหนังสอืเขาเขา้ใจดทีุกตวั 
แต่ตามความหมายแลว้เขาไมเ่ขา้ใจเลยแมแ้ต่ค าเดยีว 
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ขอได้โปรดฟงัก่อน ขา้พเจา้จะแสดงให้เหน็ความหมายในสิง่เหล่านัน้แมว้่าพระองค์จะเสดจ็มา
จากเมอืงนาซาเรธ็ ซึง่เป็นทีใ่คร ๆ กร็ูจ้กั แต่พระองคก์เ็สดจ็มาจากสรวงสวรรคเ์ช่นกนั พระวรกายของ
พระองคป์ระสตูมิาแต่พระนางมาเรยี แต่จติวญิญาณของพระองคม์าจากสรวงสวรรค ์ดาบทีพ่ระองคท์รง
ถอืคอืดาบแห่งพระชวิหาของพระองค ์ซึง่ดว้ยดาบนี้พระองคไ์ดท้รงแยกความดอีอกจากความชัว่ ความ
จรงิออกจากความเทจ็ ความสตัยอ์อกจากความอสตัย ์และความสว่างออกจากความมดื พระโอวาทของ
พระองค์เปรยีบเสมอืนดาบที่คมกรบัยิง่ บลัลงัก์ที่ทรงประทบันัน้เป็นบลัลงัก์ชัว่นิรนัดรที่พระองค์จะ
ปกครองอยูต่ลอดกาลเป็นบลัลงัก์แห่งสวรรคม์ใิช่แห่งโลกนี้ เพราะว่าทุกสิง่แห่งโลกนี้จะสูญสิน้ไป แต่สิง่
ต่าง ๆ แห่งสวรรคไ์ม่สูญสิน้ พระองคไ์ดท้รงตคีวามหมายพระบญัญตัเิสยีใหม่และทรงท าใหพ้ระบญัญตัิ
ของพระโมเสสสมบรูณ์ และทรงท าใหพ้ระบญัญตัขิองพระศาสดาองคอ์ื่น ๆ บรรลุผลส าเรจ็ พระธรรมค า
สอนของพระองค์มชียัชนะในตะวนัออกและตะวนัตก และพระราชอาณาจกัรของพระองค์มชีัว่นิรนัดร 
พระองคท์รงยกยอ่งชาวยวิทีย่อมรบัพระองคแ์ละจดจ าพระองคไ์ด ้ซึง่เขาเหล่านัน้เป็นชายและหญงิทีเ่กดิ
มาอยา่งต ่าตอ้ย แต่การตดิต่อใกลช้ดิกบัพระองคก์ท็ าใหเ้ขายิง่ใหญ่ขึน้และใหเ้ขาไดร้บัเกยีรตชิัว่นิจกาล 

สตัวต่์าง ๆ ตอ้งอาศยัอยูร่ว่มกบัสตัวอ์ื่น ๆ มคีวามหมายว่า คนต่างนิกายและต่างเชือ้ชาตใินครัง้
หนึ่งเคยไดท้ าสงครามกนั มาบดันี้ ต่างกอ็าศยัอยู่ในความรกัและความกรุณาดื่มน ้าแห่งชวีติจากน ้าพุอนั
ชัว่นิรนัดรของพระครสิต์ร่วมกนัดงัทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ ค าพยากรณ์ทางจติวญิญาณทัง้หมดทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
การเสดจ็มาของพระครสิต์ไดป้ระสบผลส าเรจ็แลว้ แต่ชาวยวิกย็งัปิดตา ตาของเขาเหล่านั ้นทีเ่ขาไม่ควร
จะมองเหน็ได ้ปิดหทูีไ่มค่วรจะไดย้นิ และความจรงิอนัเทีย่งแทข้องพระครสิตก์ไ็ดผ้่านเขา้ไปในท่ามกลาง
เขาเหล่านัน้ที่ไม่ได้ยนิไม่ได้เหน็ ไม่มคีวามรกั ไม่รู้จกัการอ่านพระธรรมคมัภรี์ศกัดิส์ทิธิ ์นัน้เป็นสิง่ที่
ง่ายดาย แต่การอ่านดว้ยดวงใจทีส่ะอาดและบรสิุทธิเ์ท่านัน้ทีจ่ะสามารถเขา้ใจในความหมายทีแ่ทจ้รงิได ้
ขอให้เราจงวงิวอนขอความช่วยเหลอืจากพระผู้เป็นเจา้ขอได้ทรงช่วยให้เรามคีวามสามารถที่จะเขา้ใจ
พระธรรมคมัภรีศ์กัดิส์ทิธิไ์ด ้ขอใหเ้ราอธษิฐานเพื่อว่าตาของเราจะไดม้องเหน็และหูของเราจะไดย้นิ และ
เพื่อหวัใจทีใ่ฝป่รารถนาสนัตสิุข 

พระเมตตาปรานีอนัชัว่นิรนัดรของพระผู้เป็นเจ้าวดัไม่ได้ พระองค์ทรงเลอืกเบพาะบางคนที่
พระองคท์รงหลัง่พระมหากรุณาธคิุณอนัประเสรฐิแห่งน ้าพระทยัของพระองคใ์หแ้ละความนึกคดิของคน
เหล่านัน้ที่พระองค์ได้ทรงจุดให้สว่างไสวด้วยความสว่างแห่งสรวงสวรรค์ และให้ความกระจ่างชดับน
กระจกเงาแห่งสจัจะที่อยู่เบื้องหน้าแห่งการแลเห็นของเขา เขาเหล่านี้คอืสาวกของพระผู้เป็นเจ้าและ
คุณธรรมความดขีองพระผูเ้ป็นเจา้ไม่มขีอบเขตขอ้ผูกมดัท่านผูเ้ป็นผู้รบัใชสู้งสุด กอ็าจจะเป็นสาวกของ
พระองคด์ว้ย พระราชสมบตัขิองพระผูเ้ป็นเจา้ไม่มขีอบเขตจ ากดั 

ความหมายทางจติวญิญาณของพระธรรมคมัภรีค์อื อาหาร ส าหรบัทุกคนที่หวิกระหาย พระผู้
เป็นเจ้าพระผู้ทรงเปิดเผยพระธรรม-คมัภรี์แก่พระศาสนทูตของพระองค์แน่นอน พระองค์จะทรงมอบ
ขนมปงัประจ าวนัทีอุ่ดมสมบูรณ์แก่บุคคลเหล่าโน้นทีข่อพระราชทานจากพระองคด์ว้ยความซื่อสตัย ์
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พระวิญญาณบริสทุธ์ิ คือ อ านาจอานุภาพ 

ท่ีเป็นส่ือกลาง ระหว่างพระผูเ้ป็นเจ้า กบัมนุษย ์

31 ตุลาคม พ.ศ. 2455 

 ความจริงอันประเสริฐ เป็นสิ่งที่คิดเอาไม่ได้ ไม่จ ากัด ยัง่ยนืตลอดกาล ไม่เสื่อมสลายและ
มองเหน็ไมไ่ด ้ทุกสิง่ทุกอยา่งในจกัรวาล ถูกยดึอยูด่ว้ยกฎแห่งธรรมชาต ิทีจ่ ากดัและสญูสลายได ้

ความจรงิทีไ่มจ่ ากดั ไม่อาจจะพูดไดว้่ามนัขึน้ไปหรอืลงมาได ้เพราะมนัอยู่เหนือความเขา้ใจของ
มนุษย ์และไมอ่าจจะอธบิายไดด้ว้ยค าพดูทีเ่ราใชเ้มือ่เวลาเราพดูถงึปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ 

ดงันัน้สิง่ที่มนุษยม์คีวามต้องการมากทีสุ่ดก็เป็นอ านาจอนัเดียว ซึ่งเขาจะไดร้บัความช่วยเหลอื
จากความเป็นจรงิอนัประเสรฐิ ดว้ยอ านาจนัน้อยา่งเดยีว จะช่วยใหเ้ขาไดต้ดิต่อกบัต้นก าเนิดแห่งชวีติทัง้
มวล 

สื่อกลางนี้ตอ้งการทีจ่ะน าเอาความตอ้งการทีสุ่ดสองอยา่ง เขา้มาเกีย่วพนัธก์นัและกนั ความมัง่มี
กับความยากจน ความมากมายกับความต้องการ ถ้าปราศจากอ านาจสื่อกลางแล้ว ก็อาจจะไม่มี
ความสมัพนัธร์ะหว่างคู่ตรงกนัขา้มของสิง่เหล่านี้ 

ดงันัน้เราอาจจะพูดได้ว่า จะต้องมผีู้เป็นสื่อกลางระหว่างพระผู้เป็นเจ้ากบัมนุษย์ และไม่มสีื่อ
อะไรอกีนอกจากพระวญิญาณบรสิุทธิ ์ซึง่น าโลกทีถู่กสรา้งขึน้มา ใหเ้กี่ยวขอ้งกบัผูท้รงความคดิเหนือเรา
คอื ความเป็นจรงิอนัประเสรฐิ 

ความเป็นจริงอันประเสริฐ อาจจะเปรียบเหมือนดวงอาทิตย์ และพระวิญญาณบริสุทธิ ์
เปรยีบเสมอืนรศัมขีองดวงอาทติยใ์นขณะที่แสงอาทติยน์ ามาซึ่งความสว่างและความอบอุ่นแก่โลก ให้
ชีวิตแก่สิ่งมชีีวิตทัง้หมดในท านองเดียวกันกับพระศาสนทูตของพระผู้เป็นเจ้า ก็น าอ านาจของพระ
วญิญาณบรสิุทธิจ์ากดวงอาทติยอ์นัประเสรฐิแห่งความจรงิมาใหแ้ก่จติวญิญาณของมนุษย ์โดยใหค้วาม
สว่างและชวีติ 

ดเูถดิ...จ าเป็นเหลอืเกนิทีจ่ะตอ้งมสีื่อกลาง ระหว่างดวงอาทติยก์บัโลก ดวงอาทติยไ์ม่ไดล้งมาหา
โลก หรอืโลกก็ไม่ได้ขึน้ไปหาดวงอาทติย ์การตดิต่อนี้ เป็นไปโดยรศัมขีองดวงอาทติย ์ซึ่งน าแสงสว่าง 
และความอบอุ่นและความรอ้นมาให ้

พระวญิญาณบรสิุทธิ ์คอืแสงสว่างแห่งดวงอาทติย์ของสจัจะที่จะน าชวีติและให้ความสว่างแก่
มนุษยด์้วยอ านาจอนัไม่จ ากดั ท่วมทน้ดวงวญิญาณทัง้หมดดว้ยรศัมอีนัประเสรฐิ และยงัน าพระพรแห่ง
ความเมตตาของพระผู้เป็นเจา้มาให้ทัว่โลก ถ้าโลกปราศจากสื่อของความอบอุ่นและแสงสว่างจากดวง
อาทติยแ์ลว้ กไ็มอ่าจจะไดร้บัผลอะไรเกดิขึน้จากดวงอาทติยเ์ลย 

ท านองเดียวกัน พระวิญญาณบริสุทธิ ์เป็นต้นเหตุส าคัญของชีวิตมนุษย์ ถ้าปราศจากพระ
วญิญาณบรสิุทธิแ์ลว้มนุษยจ์ะไมเ่บลยีวบลาด มนุษยไ์มอ่าจจะไดม้าซึง่ความรูท้างวทิยาการต่าง ๆ ซึง่ท า
ใหม้นุษยม์อีทิธพิลอนัยิง่ใหญ่เหนือสิง่ทีม่ชีวีติอื่นใดในโลกน้ี การส่องสว่างของพระวญิญาณบรสิุทธิ ์ไดใ้ห้
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ความสามารถในทางความคดิแก่มนุษย์ และสามารถท าให้มนุษยไ์ดม้กีารค้นควา้ และค้นพบ ซึ่งท าให้
มนุษยไ์ดด้ดัแปลงกฎธรรมชาตใิหเ้ป็นไปตามความประสงคข์องมนุษยไ์ด้ 

พระวญิญาณบรสิุทธิ ์สอนถงึคุณความด ีแห่งจติวญิญาณแก่มนุษย ์และท าใหม้นุษยส์ามารถทีจ่ะ
บรรลุถงึซึง่ชวีติชัว่นิรนัดรโดยผ่านสื่อกลางคอืพระศาสนทตูของพระผูเ้ป็นเจา้ได ้

พระพรอนัประเสรฐิเหล่าน้ี พระวญิญาณบรสิุทธิท์รงน ามาให้แก่มนุษย์ เพราะบะนัน้ เขาจะได้
เขา้ใจว่าพระวญิญาณบรสิุทธิค์อื สื่อกลางระหว่างพระผูเ้ป็นเจา้พระผู้สรา้งกบัพระผู้ถูกสรา้ง แสงสว่าง
และความรอ้นของดวงอาทติยเ์ป็นเหตุให้โลกได้กลายเป็นทีผ่ลิตผลและ และใหช้วีติแก่ทุกสิง่ทุกอย่างที่
เจรญิงอกงามขึน้ และพระวญิญาณบรสิุทธิก์ท็รงใหช้วีติแก่มนุษย ์

อคัรสาวกส าคญัสองคน คอื เซนตปี์เตอร ์และเซนต์จอหน์ ซึง่ครัง้หนึ่งเคยเป็นคนธรรมดาสามญั
เป็นคนต ่าต้อย ท างานหนักในวนัหน่ึง ๆ เพื่อจะได้อาหารโดยเดชพระวญิญาณบรสิุทธิ ์ดวงวญิญาณ 
และจติใจของท่านทัง้สองนัน้กไ็ดถู้กจดุใหส้ว่างขึน้ และไดร้บัพระพรชัว่นิรนัดรแห่งองคพ์ระครสิต์ 

 

คณุลกัษณะสองอย่างในมนุษย ์

1 พฤศจกิายน พ.ศ. 2455 

 วนัน้ีเป็นวนัทีน่่าชื่นชมยนิดยีิง่ในปารสี เขาเหล่านัน้ก าลงัเบลมิบลอง วนัแห่งนกับุญทัว่โลก 

ท าไมท่านจงึคดิว่าบุคคลเหล่านัน้จงึถูกเรยีกว่า "นักบุญ?" ค านี้มคีวามหมายที่แท้จรงิเสีย
เหลอืเกนิ นักบุญคอืผูท้ีด่ าเนินชวีติอย่างบรสิุทธิ ์และเป็นผูซ้ึง่มอีสิรภาพแก่ตวัเองจากความอ่อนแอและ
ความไมส่มบรูณ์ของมนุษย ์

ในมนุษย์ มคีุณลกัษณะอยู่สองอย่าง คอืคุณลกัษณะทางจติวิญญาณหรอืธรรมชาติที่สูงกว่า
มนุษย ์และคุณลกัษณะทางวตัถุหรอื ธรรมชาตทิีต่ ่ากว่า ในอนัแรกท าใหม้นุษยไ์ด้เขา้ใกลพ้ระผูเ้ป็นเจา้ 
แต่อกีอนัหนึ่งนัน้มชีวีติเพื่อโลกนี้เท่านัน้ เครื่องหมายของคุณลกัษณะนัน้ จะพบในมนุษยใ์นแง่ทางวตัถุ 
มนุษยแ์สดงออกซึง่ความเทจ็ ความโหดรา้ย และความอยุตธิรรม ทัง้หมดนี้ออกมาจากคุณลกัษณะทีต่ ่า
กว่าของคนเรา แต่คุณสมบตัิแห่งคุณลกัษณะอนัประเสรฐิของคนเรานัน้แสดงออกซึ่งความรกั ความ
เมตตาปราณี ความกรุณา ความจรงิและความยุตธิรรมทัง้หมดนี้เป็นการแสดงออกมาของคุณลกัษณะที่
สงูกว่าของคนเรา 

นิสัยที่ดีทุกอย่าง คุณสมบัติอันเลิศทุกอย่าง เป็นคุณลักษณะอันมีธรรมของมนุษย์ แต่ใน
ขณะเดยีวกนัความไมส่มบรูณ์ การกระท าในทางกเิลสเกดิขึน้จากคุณลกัษณะทางวตัถุ ถ้าคุณลกัษณะอนั
ประเสรฐิของใครคนหนึ่งครอบง าคุณลกัษณะแห่งความเป็นมนุษยข์องผูน้ัน้ เขากเ็ป็นนกับุญ 

คนเรามอี านาจทัง้สองอยา่ง ทีจ่ะท าดแีละท าชัว่ ถา้อ านาจแห่งความดขีองคนนัน้มาครอบง า และ
โน้มเอยีงใหก้ารกระท าผดิพ่ายแพไ้ปแลว้ ความจรงิผูน้ัน้กเ็รยีกว่านักบุญ แต่ถ้าในทางตรงกนัขา้ม ถ้าผู้
นัน้ไมเ่หน็ดว้ยกบัสิง่ต่าง ๆ แห่งองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้และปล่อยใหค้วามรูส้กึอนัชัว่รา้ยมชียัชนะเหนือตวัเขา
ได ้เขาผูน้ัน้กไ็มด่ไีปกว่าสตัวเ์ท่านัน้ 



ฉบบัแปลยงัไมเ่ป็นทางการ 
Provisional Translation 

 

39 
 

นกับุญทัง้หลาย คอืผูท้ีป่ลกีตวัเองออกจากโลกแห่งวตัถุ และเป็นผูท้ีม่ชียัชนะเหนือความชัว่แลว้ 
เขาอาศยัอยู่ในโลกแต่ไม่ไดอ้ยู่เพื่อโลก ความคดิของเขาทัง้หลายอยู่ตดิต่อสบืเนื่องกนัไปในโลกแห่งจติ
วญิญาณ ชวีติของเขาด าเนินไปในทางที่บรสิุทธิ ์การกระท าก็แสดงออกมาซึ่งความรกั ความยุติธรรม 
และความเป็นพระ เขาได้รบัความสว่างจากเบื้องบน เขาเป็นเสมอืนความสว่าง และเป็นตะเกยีงที่ส่อง
แสงอยู่ในความมดืแห่งโลกนี้ เขาเหล่านี้คือนักบุญของพระผู้เป็นเจ้า สาวกของพระครสิต์ แต่เดิมก็
เหมอืนคนทัว่ ๆ ไป เขาชอบทุกสิง่ทุกอย่างทีโ่ลกชอบ และความคดิของเขาแต่ละคน เกดิจากความโลภ
ของตวัเองเท่านัน้ แต่เมื่อเขาเหล่านัน้ไดต้ดิตามพระครสิต์ และเชื่อในพระองคแ์ลว้ความเขา้อกเขา้ใจ ก็
เขา้มาแทนความโงเ่ขลา ความโหดรา้ยทารณุกก็ลายเป็นความยุตธิรรม ความเทจ็กเ็ปลีย่นเป็นความจรงิ 
ความมดืกก็ลายเป็นความสว่าง เขาเคยเป็นอยา่งโลกนี้ แต่แลว้เขากก็ลบักลายเป็นคนทีม่คีุณธรรมดเีลศิ 
เขาเคยเป็นบุตรหลานแห่งความมดื แต่แลว้กก็ลายเป็นบุตรของพระผูเ้ป็นเจา้ และเขากค็อืนกับุญเช่นกนั 

จงมคีวามมานะพยายาม เพื่อว่าจะไดต้ดิตามวถิทีางของท่านเหล่านั ้น จงละทิง้สิง่ของแห่งโลกนี้
เสยีและมคีวามขยนัขนัแขง็ เพื่อจะไดบ้รรลุถงึอาณาจกัรของพระผูเ้ป็นเจา้ 

จงวงิวอนต่อพระผูเ้ป็นเจา้ เพื่อว่าพระองคจ์ะทรงประทานใหท้่านแขง็แกร่งอยู่ในคุณธรรมความ
ดีอันประเสริฐ และท่านจะได้เป็นเช่นเทวทูตในโลกนี้  และเป็นดวงประทีปที่จะเปิดความลี้ล ับของ
ราชอาณาจกัรใหแ้ก่คนเหล่านัน้ทีม่จีติใจทีส่ามารถเขา้ใจได้ 

พระผู้เป็นเจ้าทรงประทานศาสนทูตของพระองค์ลงมาในโลกนี้ เพื่อจะสงสอนและท าให้คนมี
ความสว่าง จะได้อธบิายให้รูถ้งึความลี้ลบัแห่งอานุภาพของพระวญิญาณบรสิุทธิ ์เพื่อที่เขาจะสามารถ
สะทอ้นแสงสว่างและจะเป็นแหล่งของการแนะน าใหแ้ก่บุคคลอื่น ๆ 

พระราชสาส์นจากสวรรค์ พระคมัภรี์ไบเบิ้ล พระคมัภรี ์โกหร่าน และพระคมัภรี์บรสิุทธิอ์ื่น ๆ 
ทรงประทานมาจากพระผู้เป็นเจา้ เพื่อที่จะเป็นการน าไปสู่วถิทีางที่ดงีาม ไปสู่ความรกั ความยุตธิรรม 
และสนัตสิุขอนัประเสรฐิ 

ดงันัน้ ขา้พเจา้ขอบอกกล่าวกบัท่านว่า ท่านจะตอ้งพยายาม ทีจ่ะปฏบิตัติามค าสัง่สอนของพระผู้
เป็นเจา้ คอืพระคมัภรีอ์นับรสิุทธิท์ ัง้หลาย จงบญัชาชวีติของท่าน เพื่อท่านจะไดต้ดิตามตวัอย่าง ทีไ่ดย้ก
มากล่าวต่อหน้าท่านและจงกลบัตวักลบัใจของท่าน ทีท่่านจะไดเ้ป็นเช่นนกับุญของพระผู้ทรงสงูสุด 

 

ความเจริญทางวตัถ ุและ ทางจิตวิญญาณ 

2 พฤศจกิายน พ.ศ. 2455 

พระอบัดุลบาฮา กล่าวว่า 

 เชา้วนัน้ี อากาศช่างสดชื่นเสยีจรงิ ๆ ทอ้งฟ้ากระจ่าง พระอาทติยส์่องแสงจา้ และหวัใจของทุก
คนกร็ูส้กึยนิดปีรดีา 

ความสว่างและความสวยงามดงัเช่นอากาศวนัน้ี ไดใ้หช้วีติใหม่ และก าลงัวงัชาแก่คนเรา ถ้าผูใ้ด
ปว่ยผูน้ัน้กร็ูส้กึว่า หวัใจของเขาปลืม้ปิตดิว้ยความหวงัทีว่่าสุขภาพของเขาจะรือ้ฟ้ืนอกี 
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ของขวญัทัง้หมดแห่งธรรมชาตนิี้ มสี่วนเกี่ยวขอ้งกบัร่างกายของคนเรา เพราะว่าร่างกายของ
คนเราเท่านัน้ทีจ่ะรบัเอาผลประโยชน์ทางวตัถุได้ 

ถ้าใครคนหนึ่ง ประสบความส าเรจ็ในกจิการงานของเขา จะเป็นในด้านศลิปะหรอือาชวีะก็ตาม 
เขาก็สามารถจะเพิม่พูนความสุขสบายทางกายของเขาใหอ้ยู่ในสภาพทีด่ ีและจะใหร้่างกายของเขาเกดิ
ความสะดวกสบายในความยนิด ีเราเหน็ว่า คนเราถูกหอ้มลอ้มไปดว้ยความสะดวกสบายทีท่นัสมยัและ
ฟุ่มเฟือยทุกอยา่ง และเขากไ็มป่ฏเิสธทีจ่ะรบัเอาสิง่ใด ๆ ทีจ่ะใหป้ระโยชน์แก่ร่างกายของเขา แต่จงระวงั 
และกลวัว่าเวลาคดิถงึร่างกายมากเกนิไป ก็จะลมืในสิง่ที่เป็นเรื่องของ จติวญิญาณเสยีเพราะว่าสิง่ที่มี
ประโยชน์ในวตัถุ ไม่ได้ส่งเสรมิยกย่องจติวญิญาณของมนุษยเ์ลย ความสมบูรณ์ของสรรพสิง่ในโลกคอื 
ความหรรษาของรา่งกายมนุษย ์แต่มไิดใ้หค้วามสว่างแก่จติวญิญาณของมนุษยเ์ลย 

มนัอาจจะเป็นไปไดท้ีว่่า ใครคนหนึ่งทีไ่ดร้บัผลประโยชน์ทางวตัถุ และเป็นผูท้ี่มคีวามเป็นอยู่ซึ่ง
หอ้มล้อมไปด้วยความสะดวกสบายมากที่สุดเท่าทีอ่ารยธรรมใหม่ ๆ จะให้เขาได ้คนนัน้ก็อาจจะถูกตดั
ขาดจากพระวญิญาณบรสิุทธิอ์นัเป็นของขวญัทีส่ าคญัยิง่ทีสุ่ด 

นับว่าเป็นการดแีละน่าสรรเสรญิยิง่ที่จะเจรญิพฒันาในทางด้านวตัถุ แต่ขอให้เราอย่าละเลยใน
ความเจรญิในดา้นจติวญิญาณใหม้ากทีสุ่ด และอยา่หลบัตาต่อแสงสว่างอนัประเสรฐิ ซึง่ส่องมาท่ามกลาง
เรา 

นอกเสียจากปรบัปรุงในด้านจติวญิญาณ เช่นเดยีวกบัด้านวตัถุ จงึจะท าให้ก้าวหน้าได้อย่าง
จรงิจงัและกลายเป็นมนุษยท์ีส่มบูรณ์ มนัเป็นการทีจ่ะน าจติวญิญาณแห่งชวีติและแสงสว่างเขา้มาในโลก 
ดงันัน้ ผู้มหีน้าที่ส ัง่สอนที่ส าคญั ๆ ก็ได้เกดิขึน้มา ท่านเหล่านัน้ปรากฏมาเพื่อว่าดวงอาทติยแ์ห่งสจัจะ 
จะไดป้ระจกัษ์แก่ตาและส่องเขา้ไปในหวัใจของมนุษย ์และโดยอ านาจอนัมหศัจรรยน์ัน้ มนุษยอ์าจจะได้
บรรลุถงึซึง่แสงสว่างชัว่นิรนัดร 

เมื่อพระครสิต์เสดจ็มา พระองคไ์ดแ้ผ่รศัมแีห่งพระวญิญาณบรสิุทธิ ์แก่บุคคลทีอ่ยู่รอบขา้ง และ
สาวกของพระองค์ซึ่งได้รบัการส่องสว่างจากพระองค์ ก็กลบัเป็นคนที่สว่างและมจีติวญิญาณ เพื่อเป็น
การประจกัษ์ให้เหน็ในแสงสว่างนัน้ พระบาฮาอุลลาห์ จงึก าเนิดมาในโลกนี้ ท่านหลัง่รศัมขีองแสงอนั
ประเสรฐิทัว่ทุกผนืแผ่นดนิ 

อนิจจา....จงดซูวิ่า มนุษยช์่างไมเ่อาใจใส่ต่อแสงนัน้เสยีเลย เขายงัคงด าเนินไปตามทางของเขาที่
มดืมน ไมม่คีวามสามคัค ีและทะเลาะเบาะแวง้ และท าสงครามกนัอย่างชุลมุน เขาใชค้วามเจรญิทางวตัถุ 
เพื่อเป็นการตามใจในความปรารถนาของเขา เพื่อการสงคราม เขาสรา้งอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อการท าลาย
และน าไปใชท้ าลายเพื่อนมนุษยข์องเขาเอง 

แต่ขอใหเ้ราทัง้หลาย ใช้ความพยายามของเราเพื่อจะบรรลุถงึประโยชน์ในทางธรรม เพราะว่านี่
เป็นทางเดยีวของความก้าวหน้าอนัแท้จรงิซึ่งมาจากพระผู้เป็นเจา้ และเป็นวถิทีางอนัเดยีวเท่านัน้ของ
พระผูเ้ป็นเจา้ 

ขา้พเจา้อธษิฐานเพื่อท่านจะไดร้บัเอาพระพรประเสรฐิแห่งพระวญิญาณบรสิุทธิเ์พื่อว่าท่านจะได้
กลบัเป็นแสงสว่างที่แทจ้รงิ และเจรญิยิง่ขึน้ไปจนถงึพระราชอาณาจกัรของพระผูเ้ป็นเจา้และหวัใจของ



ฉบบัแปลยงัไมเ่ป็นทางการ 
Provisional Translation 

 

41 
 

ท่าน กจ็ะเปิดและเตรยีมพรอ้มทีจ่ะรบัเอาความชื่นชมยนิด ีดวงตาของท่านก็จะเปิดและจะเหน็รศัมขีอง
พระผูเ้ป็นเจา้ หขูองท่านกจ็ะไมถู่กปิด ท่านจะไดย้นิเสยีงเรยีกจากอาณาจกัรของพระองค ์และดว้ยวาทะ
ทีจ่บัใจ ท่านจะเรยีกรอ้งให้คนทัง้หลายได้ส านึกรูถ้งึอานุภาพอนั ศกัดิส์ทิธิ ์และความรกัของพระผู้เป็น
เจา้ 

 

วิวฒันาการทางวตัถ ุและพฒันาการทางจิตวิญญาณ 

3 พฤศจกิายน พ.ศ. 2455 

อากาศในเมอืงปารสีเริม่หนาวมาก หนาวมากเหลอืเกนิ พอทีจ่ะท าใหข้า้พเจา้ต้องอ าลาจากท่าน
ไปในไม่ช้า แต่ว่าความอบอุ่นแห่งความรกัของท่านยงัจะท าให้ข้าพเจ้าอยู่ที่นี่ ต่อไปอีก ถ้าเป็นพระ
ประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าแล้ว ขา้พเจา้หวงัที่จะอยู่ท่ามกลางท่านอกีสกัระยะหนึ่ง ความรอ้นเยน็แห่ง
รา่งกาย ไมส่ าคญัต่อจติใจเพราะว่าจติใจไดร้บัความอบอุ่นจากไฟแห่งความรกัของพระผูเ้ป็นเจา้ เมื่อเรา
เขา้ใจอยา่งนี้แลว้ เรากเ็ริม่เขา้ใจบางสิง่บางอยา่งของชวีติเราในโลกทีจ่ะมาถงึ 

ดว้ยพระมหากรณุาธคิุณของพระผูเ้ป็นเจา้ ไดท้รงประทานตวัอยา่งไวก่้อนในทีน่ี้ ไดท้รงประทาน
การพสิจูน์บางอยา่งแก่เรา ถงึความแตกต่างทีม่อียูร่ะหว่างรา่งกาย จติใจและวญิญาณ 

เราเหน็ว่า ความรอ้น เยน็ ความทุกขท์รมาน อะไรต่ออะไรอกีหลายอย่าง สิง่เหล่านี้เกี่ยวขอ้งกบั
รา่งกายเท่านัน้ไมไ่ดเ้กีย่วขอ้งกบัจติวญิญาณเลย 

เราเห็นอยู่บ่อย ๆ ที่คนจน คนป่า ทุกข์ทรมาน ไม่มเีครื่องนุ่งห่ม ไม่มเีงนิใช้จ่าย แต่ทว่าจติ
วญิญาณกย็งัมัน่คงแขง็แกรง่อยู ่แมว้่าร่างกายของเขาจะทุกขท์รมานจติวญิญาณของเขากเ็ป็นอสิระและ
สบายด ีและกอ็กีนัน้แหละ ทีเ่ราเคยเหน็บ่อย ๆ ทีค่นมัง่ม ีร ่ารวย ร่างกายและ สุขภาพแขง็แรง แต่จติใจ
นัน้เจบ็ปว่ยเจยีนตาย 

เป็นการเหน็ไดช้ดัทีว่่าจติวญิญาณของคนเรานัน้ แตกต่างจากรา่งกายทีเ่ป็นวตัถุ จติวญิญาณนัน้
เปลีย่นแปลงไม่ได้ ท าลายไม่ได ้ความเจรญิและววิฒันาการของจติใจ ความชื่นชม และความโศกเศรา้
ของจติใจไม่ขึน้อยู่กบัร่างกายอนัเป็นวตัถุ ถ้าเราไดร้บัความยนิดหีรอื ความทุกขใ์จจากเพื่อน เพื่อนรกั
จรงิหรอืไม่จรงิก็เป็นผลต่อจติใจ ถ้าคนที่เป็นที่รกัของเราอยู่ห่างไกลจติใจก็หดหู่ และความหดหู่หรอื
ความล าบากของจติใจอาจจะเกดิปฏกิริยิากบัร่างกายได้ 

ดงันัน้ เมือ่จติใจไดร้บัการหล่อเลีย้งดว้ยคุณธรรมอนัประเสรฐิแลว้ ร่างกายกช็ื่นชมยนิด ีถ้าจติใจ
ตกเขา้อยูใ่นความบาป รา่งกายกอ็ยูใ่นความทรมาน 

เมื่อเราพบความยัง่ยนื ความซื่อตรง และความรกั เราก็เป็นสุข ถ้าเราพบกบัความหลอกลวง 
ความไมซ่ื่อ เรากท็ุกขท์รมาน 

ทัง้หมดน้ีเป็นสิง่ที่เกี่ยวกบัจติใจ ไม่ได้เกี่ยวกบัความเจบ็ป่วยทางร่างกาย ดงันัน้จะเห็นว่าจติ
วิญญาณ เช่นเดียวกับร่างกายนัน้เป็นตัวของตัวเอง แต่ถ้าร่างกายอยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลง จิต
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วญิญาณไม่ต้องถูกแตะต้องเลย ถ้าท่านท าแก้วแตกในขณะที่ดวงอาทติย์ส่องสว่างอยู่ แก้วก็แตกแต่
แสงอาทติยย์งัส่องอยู ่ถา้กรงนกถูกท าลาย นกยงัอยู ่ถา้ตะเกยีงแตก เปลวไฟกย็งัอยู่ 

เหมอืนกบัวญิญาณของมนุษย์ แม้ว่ามจัจุราชได้ท าลายร่างกาย แต่ก็ไม่มอี านาจใด ๆ เหนือ
วญิญาณ วญิญาณเป็นของยนืนานชัว่นิรนัดร ทัง้ไมเ่กดิและไมต่าย 

จติวญิญาณของมนุษยท์ี่ตายแลว้ ยงัคงอยู่ในสภาพทีบ่รสิุทธิ ์ตามระดบัที่เกี่ยวขอ้งกบัชวีติเมื่อ
ครัง้อยูใ่นสภาพวตัถุ ในเมือ่หลุดออกจากรา่งกายแลว้ มนักย็งัอยูโ่ดยถูกผลกัเข้าไปในมหาสมุทรแห่งพระ
มหากรณุาธคิุณของพระผูเ้ป็นเจา้ 

ขณะทีว่ญิญาณออกจากร่างกายและไปถงึโลกแห่งสวรรค ์ความเจรญิก้าวหน้าของวญิญาณคอื 
คุณธรรมแห่งจติใจ นัน่คอืววิฒันาการการเขา้ใกลพ้ระผูเ้ป็นเจา้ 

ในโลกแห่งวตัถุ มกีารเจรญิจากระดบัหนึ่งของความสมบูรณ์ ไปหาอกีระดบัหนึ่ งได ้พวกแร่ธาตุ
ได้ให้ความสมบูรณ์แห่งอาณาจกัรแร่ธาตุแก่พชื และไดใ้ห้ความสมบูรณ์ของมนัแก่อาณาจกัรสตัว์ และ
จากอาณาจกัรสตัวก์ใ็หค้วามสมบรูณ์ของมนัแก่มนุษย ์โลกนี้ดูเหมอืนจะเตม็ไปดว้ยความตรงกนัขา้มกนั
ในแต่ละอาณาจกัรของสิง่เหล่านี้ (แร่ธาตุ พชืและสตัว)์ ชวีติมีอยู่ในระดบัของมนั แมว้่าเมื่อเปรยีบเทยีบ
กบัชวีติมนุษย ์แผ่นดนิโลกกเ็หมอืนว่าปราศจากชวีติ แต่แผ่นดนิกม็ชีวีติเป็นของมนัเอง ในโลกนี้สิง่ต่าง 
ๆ มชีวีติและตายและมชีวีติ เปลีย่นไปในอกีรปูแบบหน่ึง แต่ในโลกแห่งจติวญิญาณนัน้เป็นอยา่งอื่น 

จติวญิญาณนัน้ไม่ไดพ้ฒันาจากระดบัหนึ่งไปอกีระดบัหนึ่ง ดงักฎทีก่ล่าวแลว้ จติวญิญาณเจรญิ
มากขึน้โดยใกลเ้ขา้หาพระผูเ้ป็นเจา้ โดยพระมหากรณุาธคิุณและพระกรณุาธคิุณของพระผูเ้ป็นเจา้ 

นี่เป็นการอธษิฐานดว้ยใจจรงิของขา้พเจา้ เพื่อว่าเราทัง้หมดจะไดเ้ขา้ไปในอาณาจกัรของพระผู้
เป็นเจา้และจะไดใ้กลช้ดิพระองค ์

 

การประชุมแห่งจิตวิญญาณท่ีปารีส 

4 พฤศจกิายน พ.ศ. 2455 

 ทัว่ทัง้ยโุรปเวลานี้ เราจะไดย้นิถงึการประชุมต่าง ๆ สภาต่าง ๆ สงัคม สมาคม ในรปูแบบต่าง ๆ 
ทุกชนิดนัน่แลว้แต่ความสนใจต่าง ๆ กนัเช่น การคา้ วทิยาการ การเมอืง และอื่น ๆ อกีมากมาย ทัง้หมด
นัน้ กเ็ป็นไปเพื่อบรกิารในด้านวตัถุ ความประสงค์เหล่านัน้กเ็พื่อความเจรญิก้าวหน้าและใหค้วามสว่าง
ทางดา้นวตัถุแก่โลก แต่ลมหายใจจากโลก แห่งวญิญาณช่างหาไดย้ากจากพวกเขาเหล่านัน้ เขาเหล่านัน้
ดเูหมอืนไม่มคีวามรูส้กึในพระสุรเสยีงอนัประเสรฐิ ประมาทและไม่เอาใจใส่ในสรรพสิง่ของพระผูเ้ป็นเจา้ 
แต่การประชุมที่นี่ในกรุงปารสีนี้เป็นการประชุมแห่งจติวญิญาณโดยแทจ้รงิ ลมหายใจอนัประเสรฐิไดถู้ก
สาดแสงลงมาท่ามกลางท่านทัง้หลายแล้ว แสงสว่างแห่งอาณาจกัรของพระเจา้ก าลงัส่องผ่านเขา้ไปใน
หวัใจของทุกคน ความรกัอนัประเสรฐิของพระเจา้เป็นอานุภาพ ท่ามกลางท่านและดว้ยดวงจติวญิญาณที่
หวิ กระหาย ท่านทัง้หลายจงรบัเอาความปิตยินิดอีนัเป่ียมลน้นัน้ไวเ้ถดิ 
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ท่านทัง้หมดประชุมกนั ณ ทีน่ี้ เพื่อวตัถุประสงคอ์ย่างหนึ่ง หวัใจต่อหวัใจ จติวญิญาณทีเ่ป่ียมลน้
ไปดว้ยความรกัอนัประเสรฐิ จงกระท าการและใฝห่าแต่ความสามคัคขีองโลกน้ี 

แท้จรงิการประชุมครัง้นี้เป็นไปในทางจติวญิญาณ อนัคล้ายดงักลิน่อนัหอมหวนในสวนดอกไม ้
และเหนือสวนนัน้ดวงอาทติยอ์นัประเสรฐิ ไดส้าดส่องรศัมสีทีองลงมายงัสวนนัน้และความอบอุ่นกแ็ทรก
ซมึไปทัว่ ท าใหห้วัใจทุกดวงไดร้บัความชื่นชมยนิด ีความรกัแห่งพระครสิต์ซึง่ครอบครองเหนือความรูท้ ัง้
มวล อยูท่่ามกลางท่าน และพระวญิญาณบรสิุทธิ ์คอื ความช่วยเหลอืของท่าน 

วนัแลว้วนัเล่า การประชุมนี้จะงอกงามขึน้ และกลบักลายมอีานุภาพยิง่ขึน้ จนกระทัง้ทลีะเลก็ละ
น้อย จติวญิญาณนี้จะมชียัชนะเขา้ครอบครองทัว่โลกในทีสุ่ด 

จงพยายามอย่างสุดใจของท่านที่จะเป็นช่องทางแห่งพระมหากรุณาธิคุณของพระผู้เป็นเจ้า 
เพราะว่าขา้พเจา้บอกแก่ท่านไดว้่า พระองคท์รงเลอืกท่านใหเ้ป็นผูน้ าสาสน์แห่งจติวญิญาณของพระองค์
ใหม้นุษย ์เป็นวถิทีางของการแผ่ความสามคัคแีละมติรภาพบนโลกนี้ 

จงขอบพระคุณพระผู้เป็นเจา้ด้วยสุดหวัใจของท่านที่ได้รบัสทิธพิเิศษนัน้ ๆ ที่ได้ทรงประทาน
ให้แก่ท่าน เพื่อว่าชวีติไดส้ละไว้เพื่อการสรรเสรญินัน้จะไม่เนิ่นนานนัก ที่จะขอบคุณพระเจา้เพื่อเกยีรติ
อนันัน้ 

จงยกหวัใจของท่านขึ้นเหนือความเป็นอยู่ในปจัจุบนัน้ีและมองด้วยตาแห่งความศรทัธาไปยงั
อนาคตในปจัจุบนัเมลด็พนัธุ์ได้เพาะหว่านเมลด็พชืได้ตกลงบนพื้นแผ่นดนิ จะมองเหน็ได้เมื่อวนัเวลา
เหล่านัน้มาถึง เมื่อเมล็ดเหล่านัน้จะงอกเป็นต้นที่สูงสง่า กิ่งก้านก็จะออกผล จงชื่นชมยนิด ีที่รุ่งอรุณ
ไดม้าเยอืนอกีวาระหนึ่ง พยายามทีจ่ะรบัรูถ้งึอ านาจของมนั เพราะว่ามนัมหศัจรรยจ์รงิ ๆ พระเจา้ไดส้วม
มงกุฎใหแ้ก่ท่านดว้ย เกยีรตยิศและในหวัใจของท่าน พระองคก์ไ็ดท้รงประดบัประกายดาวอนัแจ่มจรสัให ้
และแน่แทเ้หลอืเกนิ ทีแ่สงสว่างนัน้จะสว่างไสวไปทัว่ผนืแผ่นดนิโลก 

 

ความสว่าง สอง ชนิด 

5 พฤศจกิายน พ.ศ. 2455 

 วนัน้ี อากาศมดืครึม้และซบเซา ในซกีโลกทางตะวนัออกแสงแดดส่องอยู่เสมอ ดวงดาวไม่ถูกบด
บงัและมเีมฆหมอกเพยีงเลก็น้อย แสงสว่างโผล่ขึน้ทางตะวนัออกเสมอ แลว้กส็่องรศัมไีปทางตะวนัตก 

แสงสว่าง มอียูส่องชนิด มแีสงสว่างของดวงอาทติยท์ีม่องเหน็ได ้ซึง่ช่วยใหเ้ราไดม้องเหน็ความ
สวยงามรอบ ๆ ตวัเราบนโลกนี้ ถา้ไมม่แีลว้ เราไมอ่าจจะมองเหน็อะไรไดเ้ลย 

แต่กระนัน้หน้าทีข่องแสงสว่างนี้ช่วยใหเ้รามองเหน็สิง่ต่าง ๆ ไดแ้ต่กไ็ม่สามารถทีจ่ะใหอ้านุภาพ
แก่เราในการที่จะเห็นหรอืเข้าใจในความน่ารกัของสิง่ต่าง ๆ เหล่านี้ได้เพราะว่าแสงสว่างนี้ปราศจาก
ความเบลยีวบลาดไม่มคีวามรู้สกึนึกคดิ แต่ด้วยแสงสว่างแห่งสติปญัญาเท่านัน้ ที่ช่วยให้เรามคีวามรู้
ความเขา้ใจ ถา้ปราศจากแสงสว่างชนิดนี้แลว้ แสงสว่างทางตากไ็มม่ปีระโยชน์อะไร 
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แสงสว่างแห่งสตปิญัญาน้ีคอื แสงสว่างที่สูงสุดเท่าที่เป็นอยู่ เพราะว่าเกดิมาจากแสงสว่างแห่ง
สวรรค ์

แสงสว่างแห่งสตปิญัญาช่วยท าใหเ้ราเขา้ใจและรูทุ้กสิง่ทุกอย่างทีเ่ป็นอยู่ แต่มนัเป็นความสว่าง
ของสวรรคท์ีส่ามารถช่วยใหเ้ราเหน็ในสิง่ทีเ่ราไม่อาจมองเหน็ได้ และสามารถจะท าให้เราเหน็ความจรงิ
ในอนาคต เป็นพน้ ๆ ปีกไ็ด ้

มนัเป็นความสว่างของพระผูเ้ป็นเจา้ ทีส่ามารถจะท าใหศ้าสนทูตทัง้หลายมองเหน็ เมื่อสองพนัปี
มาแลว้ว่าอะไรจะเกดิขึน้ และทุกวนันี้เรากไ็ดเ้หน็ในสิง่ทีพ่ระองคเ์หล่านัน้ไดรู้เ้หน็มาก่อนแลว้จรงิ ดงันัน้ 
นี่คอืแสง ทีเ่ราจะตอ้งพยายามเสาะแสวงหา เพราะว่ามนัยิง่ใหญ่กว่าแสงใด ๆ ทัง้หมด 

โดยแสงสว่างนี้ที่พระโมเสส สามารถจะมองเหน็และหยัง่รูก้ารปรากฏของพระผู้เป็นเจา้ และได้
ยนิพระสุรเสยีงจากสวรรค ์ซึง่ไดต้รสัต่อท่าน จากพุ่มไมท้ีลุ่กเป็นเพลงิ 

ดว้ยแสงสว่างนี้ พระโมฮมัหมดัไดท้รงกล่าวว่า "พระอลัล่าห ์คอื ความสว่างแห่งสวรรคแ์ละแห่ง
โลก" 

จงเสาะแสวงหาแสงสว่างแห่งสวรรค์นี้ด้วยสุดใจของท่าน ทัง้หลายเพื่อว่าท่านสามารถที่จะเขา้
ใจความจรงิอนันัน้เพื่อว่าท่านอาจจะรู้ถึงความลี้ลบัของพระผู้เป็นเจ้า และวถิีทางที่ถูกซ่อนไว้ก็จะได้
เหน็ชดั ณ เบือ้งหน้าสายตาของท่านทัง้หลาย 

ความสว่างนี้อาจจะเปรยีบเสมอืนกระจกเงา ซึ่งกระจกเงานัน้จะสะท้อนทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่
ขา้งหน้ามนัใหเ้หน็เสมอดงันัน้ แสงสว่างทีว่่านี้ กท็ าใหต้าแห่งจติวญิญาณของเรามองเหน็ทุกสิง่ทุกอย่าง
ในอาณาจกัรของพระผู้เป็นเจา้ โดยการช่วยเหลอืของความสว่างของแสงนี้ การตคีวามหมายของพระ
คมัภรีอ์นับรสิุทธิก์เ็ป็นทีก่ระจา่งขึน้ สิง่ทีถู่กซ่อนเรน้ไวใ้นอาณาจกัรของพระผูเ้ป็นเจา้กป็ระจกัษ์แจง้ และ
เรากส็ามารถทีจ่ะหยัง่รูค้วามมุง่หมายอนัเลศิประเสรฐิของคนเราได้ 

ข้าพเจ้าอธษิฐานเพื่อว่า พระผู้เป็นเจ้าในพระเมตตาของพระองค์ จะได้ทรงส่องหวัใจและจติ
วิญญาณของท่านด้วยรศัมภีาพอันเจิดจ้าของพระองค์ แล้วท่านทัง้หลายแต่ละคนก็จะได้ส่องแสง
ระยบิระยบัดงัประกายดาวในทีม่ดืมนแห่งโลกนี้ 

 

ความปรารถนาทางจิตวิญญาณในโลกทางตะวนัตก 

พระกบัดุลบาฮา กล่าวว่า.- 

 ขา้พเจา้ขอต้อนรบัท่านด้วยความยนิด ีจากแผ่นดนิทางภาคตะวนัออก ขา้พเจา้ได้มาถงึยงัภาค
ตะวนัตกเพื่อจะพ านักอยู่ชัว่ขณะท่ามกลางท่านทัง้หลาย ในตะวนัออก มกัจะมคีนพูดกนัเสมอว่าคน 
ชาวตะวนัตกนัน้เป็นคนทีไ่มม่นี ้าใจเสยีเลย แต่ขา้พเจา้ยงัไมพ่บอยา่งนัน้โมทนาพระผูเ้ป็นเจา้ ขา้พเจา้ได้
เหน็และรูส้กึว่า มชีาวตะวนัตกที่มคีวามปรารถนาทางจติวญิญาณมาก บางทคีวามสนใจในทางธรรมดู
เหมอืนว่ามคีวามกระตอืรอืรน้ดกีว่าพี่น้องชาวตะวนัออกเสยีอกี ถ้าค าสัง่สอนได้ใหไ้วใ้นภาคตะวนัออก 
ไดแ้ผ่ออกไปทางตะวนัตก อยา่งมชีวีติจติใจแลว้ โลกปจัจบุนัน้ีอาจจะสว่างไสวมากกว่าน้ี 
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แมว้่าในอดตีศาสดาผูย้ ิง่ใหญ่ไดถ้อืก าเนิดขึน้มาจากทางตะวนัออก แต่ยงัมบีุคคลมากมายขาด
คุณธรรมแห่งจติวญิญาณ เขาเหล่านัน้ เป็นเสมอืนหนิในขณะที่ปฏิบตัิกิจเกี่ยวกับธรรม ซึ่งเป็นการ
ปราศจากชวีติและเขาก็มคีวามพอใจที่จะเป็นอย่างนัน้ เพราะว่าเขาเชื่อว่า มนุษย์นัน้เป็นสตัว์ที่อยู่ใน
รปูแบบทีส่งูกว่าและสรรพสิง่แห่งพระผูเ้ป็นเจา้หาไดเ้กีย่วขอ้งกบัเขาไม่ 

แต่ทฐิมิานะของมนุษย ์จะต้องถบีตวัสูงให้ขึน้กว่านี้ เขาควรจะมองสูงขึ้นเหนือตวัเอง สูงขึน้ไป
และสงูขึน้ไปอกี โดยพระเมตตาของพระผูเ้ป็นเจา้ เขากจ็ะไดเ้ขา้ไปสู่อาณาจกัรแห่งสวรรค ์นอกจากนี้ยงั
มอียู่อกีหลายคนทีต่าของเขาเปิดไวแ้ต่เบพาะต่อความเจรญิทางร่างกาย และความววิฒันาการทางวตัถุ
แห่งโลกนี้เท่านัน้ คนเหล่านี้หมายมัน่ทีจ่ะเรยีนความคลา้ยคลงึ ระหว่างร่างกายของเขากบัลงิมากกว่าที่
จะไตร่ตรองถึงความผูกพนัอันดีเลิศ ระหว่างจิตวิญญาณ กับพระผู้เป็นเจ้านี่ เป็นสิ่งที่แปลกจริง ๆ 
เพราะว่ามนัเป็นเพยีงร่างกายของคนเราที่ดูคล้ายคลงึกบัสิง่ที่มชีวี ิตขัน้ต ่ากว่า โดยทางความเบลยีว
บลาดของเขา แลว้เขาไมเ่หมอืนกบัสิง่มชีวีติเหล่านัน้เลย 

มนุษยเ์จรญิกา้วหน้าอยูเ่สมอ ขอบเขตความรูข้องเขากก็วา้งออกเสมอ และ ความคดิทางสมองก็
เป่ียมล้นและสามารถที่จะท าอะไรต่าง ๆ ได้ตามที่คิด จงดูซิว่ามนุษย์ได้ร ับความส าเร็จในทาง
วทิยาศาสตรอ์ย่างไรบ้างจงพจิารณาถงึการค้นพบหลาย ๆ ดา้นของมนุษย ์การประดษิฐ์ซึ่งนับไม่ถ้วน
และความเขา้ใจลกึซึง้ในกฎแห่งธรรมชาต ิ

ในโลกแห่งศลิปะก็เช่นกนั และการววิฒันาการอนัดเีลศิในทางความสามารถของมนุษยก์็มมีาก
ขึน้ มากขึน้อยา่งรวดเรว็เหมอืนกบัเวลาทีผ่่านไป ถา้การคน้พบ การประดษิฐแ์ละความส าเรจ็ในวตัถุต่าง 
ๆ เมือ่ 1500 ปีมาแลว้ จะน าเอาเขา้มารวมกนัแลว้ ท่านอาจจะเหน็ไดว้่า ไดม้อีะไร ๆ ทีย่ ิง่ใหญ่ล่วงหน้า
มาแล้วตลอดร้อยปีที่แล้วมา มากกว่าใน 14 ศตวรรษที่แล้ว เพราะแต่ละศตวรรษ มนุษยก์็สรา้งความ
เจรญิกา้วหน้าอยา่งรวดเรว็กว่าศตวรรษก่อน ๆ ทีแ่ลว้ ๆ มา 

อานุภาพของความเบลยีวบลาด คอื สิง่ประทานอนัส าคญัยิง่ของพระผูเ้ป็นเจา้ทีไ่ดป้ระทานใหแ้ก่
มนุษยอ์ยา่งหนึ่ง มนัเป็นอานุภาพทีท่ าใหม้นุษยส์งูกว่าสตัว ์เพราะว่าตลอดเวลาศตวรรษต่อศตวรรษ ยุค
ต่อยุค ความเบลยีวบลาดของมนุษยเ์จรญิขึน้และหลกัแหลมขึน้ แต่สตัว์ก็ยงัอยู่อย่างเดมิ เดีย๋วนี้สตัว์ก็
ไม่ได้มคีวามเบลยีวบลาดมากขึ้นกว่าเดิม เมื่อ 1000 ปีก่อนเลย มขี้อพิสูจน์ที่ยิง่ใหญ่อนัไหนจ าเป็น
มากกว่านี้ที่จะแสดงถึงความไม่คล้ายคลงึกนัของมนุษย์กบัสตัว์ซึ่งขอ้พสิูจน์อนันี้แจ่มแจ้งยิง่กว่าวนัที่
อากาศแจม่ใส 

ส าหรบัความสามารถทางด้านจติวิญญาณ เป็นสทิธโิดยชอบของมนุษย์ และเป็นของมนุษย์
เท่านัน้ ในหมู่สรรพสิง่ทีม่ชีวีติ ความจรงิมนุษยค์อื ความเป็นอยู่คงอยู่อย่างจติวญิญาณและเมื่อคนเรามี
ชวีติอยู่ในจติวญิญาณก็มคีวามสุขความกระหายในจติวญิญาณและความซาบซึ้งเป็นของมนุษยท์ุกคน
เท่ากนัและขา้พเจา้เชื่อมัน่ว่าพีน้่องชาวตะวนัตกทัง้หลาย ได้ครอบครองจติวญิญาณอนัสูงส่งและยิง่ใหญ่
ไวแ้ลว้ 
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นี่เป็นการวงิวอนดว้ยศรทัธาอนัแรงกลา้ เพื่อดวงดาวแห่งตะวนัออก จะบายประกายแสงลงบน
โลกตะวนัตกและปวงชนชาวตะวนัตก จะไดลุ้กขึน้ดว้ยก าลงัมคีวามตัง้ใจจรงิๆจงัๆและกลา้หาญ เพื่อจะ
ช่วยเหลอืเครอืญาตขิองเขาทางตะวนัออก 

 

ปาฐกถา ท่ีห้องท างานส่วนตวัท่ีกรงุปารีส 

6 พฤศจกิายน พ.ศ. 2455 

 สถานทีน่ี้เป็นสถานทีแ่ห่งศาสนาบาไฮอยา่งแทจ้รงิ บา้นหรอืสถานทีป่ระชุมทีไ่ดจ้ดัตัง้ขึน้ จะเป็น
เครื่องมอือนัส าคญัยิง่ต่อการพฒันาความเจรญิโดยทัว่ ๆ ไป ของเมอืงและของประเทศทีส่ถานทีเ่หล่านี้
ตัง้อยู่จะช่วยส่งเสรมิสนับสนุนความเจรญิในด้านการศกึษาทางด้านวทิยาศาสตร ์และเป็นที่รูจ้กักนัว่า
สถานทีเ่ช่นน้ีเป็นสถานทีช่่วยใหจ้ติวญิญาณพฒันาแขง็กลา้และเผื่อแผ่ความรกัต่อชนชาตต่ิาง ๆ 

การสร้างสถานที่ประชุม มกัจะตามมาด้วยความไพบูลยอ์นัยิง่ใหญ่ ที่ประชุมของศาสนาบาไฮ
แห่งแรกตัง้ขึน้ที่กรุงเตหะราน เป็นสถานที่ได้รบัพระพรโดยเบพาะเป็นพเิศษภายในปีเดยีวก็มสีมาชกิ
เพิม่ขึน้จากเดมิถงึเกา้เท่า ทุกวนันี้ในประเทศเปอรเ์ซยีทีอ่ยู่ห่างไกลออกไป กไ็ดม้ทีีป่ระชุมหลายแห่งซึง่
เป็นสถานทีท่ีม่ติรสหายแห่งองค ์พระผูเ้ป็นเจา้ร่วมชุมนุมกนั อนัเป่ียมไปดว้ยความชื่นชมยนิด ีความรกั 
และความสามคัคขีองเขาเหล่านัน้ไดส้อนศาสนาของพระผูเ้ป็นเจา้ ใหค้วามรูแ้ก่ผูไ้ม่รู ้และดงึดูดหวัใจแต่
ละหวัใจใหเ้ขา้มาอยู่ดว้ยกนั ดว้ยความกรุณากนับันทพ์ีน้่องเขาเหล่านัน้ไดช้่วยเหลือคนจน คนทีม่คีวาม
อดอยาก และเอาใจใส่ต่อคนที่เจบ็ป่วย และเป็นผู้น าข่าวแห่งความหวงั ให้ความอบอุ่นใจแก่ผู้เปล่า
เปลีย่วและทุกขใ์จ 

โอ้....พีน้่องชาวปารสี จงมคีวามอุตสาหพยายามท าใหส้ถานที่ทีป่ระชุมของท่านทัง้หลายไดเ้ป็น
เสมอืนอยา่งนัน้และไดร้บัผลดยีิง่ขึน้ 

โอ้....สหายทัง้หลายแห่งองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ถ้าท่านไว้วางใจในพระโอวาทของพระผูเ้ป็นเจา้และ
เป็นคนทีม่ ัน่คงแขง็แรง ถ้าท่านท าตามค าสัง่สอนของพระบาฮาฮุลลาห ์ในการทีจ่ะเอาใจใส่ต่อผูเ้จบ็ป่วย 
พยุงคนที่ล้มให้ลุกขึ้น เอาใจใส่ต่อคนที่ยากจนและที่ต้องการความช่วยเหลือ ให้ความร่มเ ย็นแก่ผู้ที่
สิ้นเนื้อประดาตวั คุ้มครองผู้ที่ได้รบัการกดขี่ข่มเหง ให้ความสบายใจแก่ผู้โศกเศร้าและมคีวามรกัต่อ
เพื่อนมนุษยใ์นโลกดว้ยสุดหวัใจของท่าน ขา้พเจา้ขอบอกแก่ท่านทัง้หลายว่าในไม่ชา้ท่าน จะได้เก็บผล
อนัประเสรฐิจากสถานทีป่ระชุมนี้วนัต่อวนัสมาชกิแต่ละคน กจ็ะกลายเป็นคนทีม่คีุณธรรมในจติวญิญาณ
มากขึน้ ๆ แต่ท่านต้องมรีากฐานอนัมัน่คงและเขา้ใจเป้าหมายและความใฝ่ฝนัของท่านอย่างกระจ่างแจง้ 
ดงัจะไดก้ล่าวดงัต่อไปนี้ 

1. แสดงความเมตตาสงสาร และมคีวามปรารถนาดต่ีอมนุษยท์ุกคน 
2. ปฏบิตัริบัใชเ้พื่อนมนุษย ์
3. จงพยายามใหค้ าแนะน า และใหค้วามสว่างต่อผูท้ีต่กอยูใ่นความมดื 
4. มคีวามกรณุาต่อทุกคนและแสดงความรกัต่อดวงวญิญาณ ทีม่ชีวีติทุกดวง 
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5. จงถ่อมตวัลงเบพาะพระพกัตรข์องพระผูเ้ป็นเจา้ อธษิฐานวงิวอนต่อพระองคเ์สมอเพื่อจะไดเ้ขา้
ใกลช้ดิพระผูเ้ป็นเจา้มากขึน้ทุกวนั 

6. จงเป็นคนซื่อสตัยแ์ละมคีวามจรงิใจในการกระท าของท่าน เพื่อว่าทุกคนที่เหน็ท่านจะเรยีกท่าน
ว่าเป็นผู้ก่อสรา้งคุณสมบตัแิห่งเกยีรตคิุณ มคีวามรกั มสีจัจะ มคีวามกรุณาปรานีใจกว้าง และ
เขม้แขง็ ไม่มคีวามผูกพนักบัสิง่ทัง้หลายนอกจากพระผู้เป็นเจา้ ลมหายใจแห่งสวรรค์ได้ดงึดูด
หวัใจท่านทัง้หลาย และจะเป็นจติวญิญาณแห่งสวรรค์เพื่อว่าโลกนี้จะได้รูว้่า ชาวบาไฮเป็นผู้ที่
สมบรูณ์แลว้ 
 
จงมานะพยายามมากขึน้ เพื่อว่าการประชุมนี้จะได้ลุล่วงไปด้วยด ีแล้วจะท าให้ท่านทัง้หลายที่

เป็นสหายแห่งองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ จะไดเ้ขา้มาอยู่ร่วมกนัด้วยความชื่นชมยนิดอีย่างที่สุดอย่างแทจ้รงิ จง
ช่วยเหลอืซึง่กนัและกนัเสมอืนประหนึ่งว่าเป็นคน ๆ เดยีวกนั เพราะว่าไดเ้ขา้ถงึความสามคัคทีีส่มบูรณ์
แลว้ 

ขา้พเจา้วงิวอนขอต่อองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ เพื่อว่าทุก ๆ วนัจติวญิญาณของท่านจะเจรญิขึน้ในทาง
ธรรมเพื่อว่าความรกัของพระผูเ้ป็นเจา้จะประจกัษ์ใหเ้หน็ในตวัของท่านมากขึน้ มากยิ่งขึน้ เพื่อความคดิ
ในใจของท่านจะไดถู้กช าระลา้งใหบ้รสิุทธิแ์ละเพื่อว่าดวงหน้าของท่านจะไดห้นัไปหาพระผูเ้ป็นเจา้ ขอให้
ท่านแต่ละคนทุกคนไดเ้ขา้ไปสู่ประตูแห่งความสามคัคแีละเขา้ไปสู่อาณาจกัรของพระองค ์ขอใหทุ้กท่าน
จงเป็นเสมอืนเปลวไฟแห่งดวงประทปีส่องทางทีถู่กจุดใหส้ว่างไสวและโชตชิ่วง ดว้ยไฟแห่งความรกัของ
พระผูเ้ป็นเจา้ 

 

พระบาฮาอลุลาห์ 

7 พฤศจกิายน พ.ศ. 2455 

พระอบัดุลบาฮา กล่าวว่า 

 วนันี้ข้าพเจ้าจะพูดกับท่านถึงเรื่องของ พระบาฮาอุลลาห์ สามปีภายหลังที่พระบ๊อบได้ทรง
ประกาศพระราชภารกิจของพระองค์แล้ว พระบาฮาอุลลาห์ ก็ถูกกล่าวโทษโดยผู้ที่คลัง่ไคล้ในศาสนา
อสิลาม เพราะเชื่อในค าสอนของศาสนาใหม่ พระองค์ถูกจบัและถูกจ าคุก อย่างไรก็ดใีนวนัต่อมา ก็มี
รฐัมนตรีหลายคน และผู้มอีิทธิพลของรฐับาลได้ท าให้ พระองค์หลุดออกมาเป็นอิสระได้ แต่ต่อมา
ภายหลงักท็รงถูกจบัอกี และพวกพระทางศาสนาทัง้หลายกใ็หป้รบัโทษพระองคถ์งึแก่ชวีติ เจา้เมอืงกย็งั
ลงัเลในการพจิารณาความนัน้ เพราะเกรงว่าจะเกดิการปฏวิตัขิ ึน้ พระทางศาสนาทัง้หลายไดเ้ขา้ประชุม
กนัในสุเหร่า ซึ่งข้างหน้านัน้เป็นที่ที่เขาใช้ในการประหาร ทุกคนในเมอืงนัน้ต่างก็พากนัจบักลุ่มกนัอยู่
นอกสุเหร่านัน้ ช่างไมก้น็ าเลื่อยและคอ้นของตนมา คนขายเนื้อกน็ ามดีมา ช่างปนูและช่างก่อสรา้งกน็ า
จอบมา คนเหล่านี้ถูกยุยงโดยพวกที่คลัง่ในศาสนาอิสลาม และมคีวามปรารถนาแรงกล้า โดยคดิว่ามี
เกยีรตทิีจ่ะไดฆ้า่พระบาฮาอุลลาห ์ภายในสุเหร่านัน้เล่า บุคคลชัน้มหาบณัฑติทางศาสนากป็ระชุมกนัอยู ่
พระบาฮาอุลลาห์ยนือยู่ต่อหน้าเขาเหล่านัน้ และได้ตอบขอ้ซกัถามของเขาเหล่านัน้ด้วยความบลาดยิง่ 
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หวัหน้าบณัฑติทัง้หลายในทีป่ระชุมนัน้ถงึกบัตลงึเงยีบงนัในการทีพ่ระบาฮาอุลลาห ์ไดใ้หก้ารเป็นการลบ
ลา้งขอ้กล่าวหาเหล่านัน้ 

การถกเถยีงกนัไดบ้งัเกดิขึน้ระหว่างพระสององคใ์นทีน่ี้เอง ถงึความเขา้ใจในความหมายของค า
บางค าในพระคมัภรีข์องพระบ๊อบ และกล่าวหาว่าไม่มคีวามจรงิ และทา้ทายใหพ้ระบาฮาอุลลาหห์าทาง
แกต้วัแทนพระบ๊อบ ถา้สามารถจะท าได ้พระทางศาสนาทัง้สองนัน้กถ็ูกท าใหข้ายหน้าไป เพราะว่า พระ
บาฮาอุลลาหไ์ดพ้สิูจน์ต่อหน้าทีป่ระชุมแลว้ว่าพระบ๊อบนัน้ทรงกระท าถูกต้องทุกประการโดยสิน้เชงิ และ
ค ากล่าวโทษนัน้กเ็ป็นไปเพราะความโงเ่ขลาเบาปญัญาเท่านัน้ 

พวกที่พ่ายแพ้ ขณะนัน้ก็น าพระองค์ไปทรมาน โดยการโบยฝ่าเท้า และมคีวามโกรธอย่างเป็น
ฟืนเป็นไฟมากขึน้แลว้กน็ าพระองคอ์อกมาหน้าก าแพงสุเหร่าตรงทีท่ีเ่ป็นทีส่ าหรบัประหาร ซึง่มพีวกคน
ทีถู่กชกัน าไปในทางผดิทัง้หลาย ยนืออกนัคอยพระองคอ์ยู่ 

เจา้เมอืงก็ยงัเกรงกลวั ในการทีย่นิยอมต่อค าสัง่ของพวกพระทัง้หลายในการประหารพระบาฮา
อุลลาห ์โดยส านึกถงึอนัตรายทีจ่ะเกดิขึน้ ดว้ยว่าเกยีรตยิศของนักโทษนัน้ยงัมอียู่ เจา้เมอืงไดส้่งคนสอง
สามคนออกไปช่วยพระบาฮาอุลลาหใ์หห้ลุดพน้ออกไปเสยี คนสองสามคนนี้กระท าการส าเรจ็ไดโ้ดยพงั
ก าแพงสุเหร่าเข้าไปน าพระบาฮอุลลาห์ออกไปสู่ความปลอดภยั แต่ก็หาได้เป็นอิสรภาพที่แท้จรงิไม ่
เพราะว่าเป็นการที่เจา้เมอืงยกเอาความรบัผดิชอบของตวัเองออกจากบ่าโดยส่งพระบาฮาอุลลาห์ไปที่
เมอืงเตหะราน ณ ทีเ่มอืงนี้เอง พระองคไ์ดท้รงถูกขงัอยู่ภายในคุกใต้ดนิ ซึง่แสงสว่างกไ็ม่อาจจะลอดเขา้
ไปไดเ้ลย พระองคถ์ูกล่ามโซ่ทีค่อและยงัล่ามตดิกบันักโทษทีเ่ป็นบ๊อบศาสนิกชนอกีหา้คน ทุกคนถูกล่าม
ไวอ้ยา่งแขง็แรง โซ่ตรวนกห็นักยิง่และถูกตตีายกบัเสือ้ผา้ของพระองค ์พระองคต์้องตกอยู่ในสภาพทีน่่า
อนาถเช่นนี้เป็นเวลาถงึสี่เดอืน ตลอดเวลาเหล่านี้ ไม่มมีติรสหายของพระองคส์กัคน ดยีวที่จะไปเยีย่ม
เยยีนพระองคไ์ด ้

นายทหารประจ าคุกได้พยายามที่จะวางยาพษิแก่พระองค์หนหนึ่ง นอกจากจะท าให้พระองค์
ไดร้บัความทุกขแ์สนสาหสัแลว้ยาพษินัน้หาไดท้ าอะไรแก่พระองคไ์ดไ้ม่ 

ต่อมารฐัได้ปล่อยพระองค์ออกมาแล้วเนรเทศพระองค์กับครอบครวัไปที่นครแบกแดด และ
พระองค์ต้องอยู่ทีน่ัน่ถงึสบิเอด็ปี ตลอดเวลานัน้พระองคก์ไ็ดร้บัความทุกขท์รมานอย่างแสนสาหสัเกอืบ
ถูกประหารหลายครัง้ เพราะว่าทุกแห่งกห็อ้มลอ้มไปดว้ยศตัรทูีเ่กลยีดชงัพระองคท์ัง้นัน้ 

พระองค์ได้ผ่านพ้นจากความชัว้ร้ายและการทารุณต่าง ๆ นานา ไปด้วยความกล้าหาญและ
อดทนอยา่งใหญ่หลวง มบี่อย ๆ ครัง้ที่พระองคไ์ดลุ้กขึน้ในตอนเชา้ พระองคไ์มอ่าจจะรูไ้ดว้่าพระองคจ์ะมี
ชวีติรอดอยูไ่ดอ้กี จนกระทัง่พระอาทติยต์กหรอืไม่ ในระหว่างนัน้ แต่ละวนักม็พีวกพระมากมายไดม้าไต่
ถามพระองคถ์งึเรือ่งศาสนา และวชิาทีว่่าดว้ยวญิญาณทีม่นุษยไ์มอ่าจจะเขา้ใจได้ 

ต่อมารฐับาลเตอรกกีไ็ดเ้นรเทศพระองคต่์อไปอกียงัเมอืงคอนสแตนตโินเปิลและต่อไปอกียงัอะเด
รยีโนเปิล ซึง่พระองคไ์ดอ้ยู่ทีน่ี่อกีหา้ปีในทีสุ่ดพระองคก์ถ็ูกส่งใหไ้ปขงัคุกทีไ่กลทีสุ่ดทีเ่มอืงอคัคา ณ ทีน่ี้
เองพระองค์ได้ถูกจ าจองอยู่ในเขตของทหารและอยู่ภายใต้การควบคุมที่กดีกนัอย่างเขม้งวด เรื่ องราว
บางตอนอาจจะตกหล่นไปบ้าง ตามทีข่า้พเจา้ไดเ้ล่าใหฟ้งั ถงึการทีพ่ระบาฮาอุลลาหไ์ดร้บัการทดลองที่
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ทรมานใจมากสกัเท่าใด และความทุกขท์รมานนัน้พระองค์กต็้องอดทนอยู่ในคุก โดยมไิดม้กีารขดัขวาง
ใด ๆ จากคุกนี้พระองค์ได้เขยีนสาส์นถึงกษัตรยิ์ทัง้หลายในยุโรป และสาส์นเหล่านี้ให้ส่งไปโดยทาง
ไปรษณยีท์างเดยีวเท่านัน้ 

สาสน์ทีเ่ขยีนถงึกษตัรยิ ์นาซริดิ ดนิ ซาห ์กไ็ดม้อบความไวว้างใจแก่มรีซ์า บอดคีูรอซนิี ซึง่เป็น
บาไฮศาสนิกชนชาวเปอรเ์ซยี ให้น าไปถวายแก่กษัตรยิ์ซาห์องค์น้ี บอดผีู้กล้าหาญได้ไปคอยเฝ้าอยู่ที่
หมู่บ้านใกล้ๆ เมอืงเทหะราน เพื่อรอการเสดจ็ผ่านในการประทบัรอ้นของกษตัรยิซ์าห์ เขากค็อยอยู่รมิ
ทางทีจ่ะเสดจ็ผ่านนัน้อยู่หลายวนั จะท าใหช้าวบา้นแปลกใจ ว่าชายคนนี้มายนือยู่แถวนี้ทุกวนัท าไม จน
ในที่สุด ข่าวนี้กท็ราบไปถงึกษตัรยิซ์าห์ ครัน้แล้วพระองค์กบ็ญัชาให้ขา้ราชบรพิารไปน าเอาชายแปลก
หน้าผูน้ี้มา คอื บอด ีใหเ้ขา้เฝ้า 

บอด ีไดก้ล่าวกบัขา้ราชการบรพิารว่า "โอ ท่านผูร้บัใชข้องกษตัรยิซ์าหเ์อ๋ย ขา้พเจา้น าสาสน์มา
และจะต้องถวายต่อพระหตัถ์ของพระองค์" และบอดกี็ได้ทูลต่อกษตัรยิซ์าห์ว่า "ขา้พระพุทธเจา้ได้น า
สาสน์จากพระบาฮาอุลลาหม์าถวายแก่พระองค"์ 

ในทนัทนีัน้ บอดกีถ็ูกจบัและถูกสอบสวน โดยทีเ่ขาเหล่านัน้จะลว้งเอาความจรงิเพื่อเป็นทางช่วย
ให้เขาเหล่านัน้ได้กลัน่แกล้งพระบาฮาอุลลาห์ต่อไปอีก แต่บอดกี็มคีวามมัน่คงและสงบนิ่ง อกีสามวนั
ต่อมาบอดกีเ็สยีชวีติเพราะเขาเหล่านัน้ไม่อาจจะคาดคัน้เอาค าตอบจากบอด ีเขาเหล่านัน้ไดถ่้ายรปูบอดี
ทีถู่กทารณุกรรมไว ้

กษตัรยิซ์าห์ ทรงน าสาสน์นัน้ให้พระทัง้หลาย เผื่อว่าพระเหล่านัน้จะได้อธบิาย แต่ภายหลงันัน้
หลายวนัพระทัง้หลายก็ทูลตอบว่า สาสน์นัน้มาจากศตัรทูางการเมอืง กษตัรยิซ์าหท์รงกริว้มากและตรสั
ว่า "ค าอธบิายนี้ไม่เพยีงพอ เราจา้งใหท้่านอ่านและตอบเรื่องสาสน์นัน้ เพราะบะนัน้จงรบัค าสัง่" สาสน์ที่
มไีปถงึกษตัรยิซ์าห ์มคีวามหมายโดยสรปุดงันี้ 

"เพราะเหตุว่าเวลานี้ ถงึกาลเวลาแลว้ทีศ่าสนาแห่งพระเกยีรตคิุณของพระผูเ้ป็นเจา้ไดป้รากฏขึน้
แลว้ 

ขา้พเจา้ไดว้งิวอนเพื่อว่า ขา้พเจา้จะได้รบัพระราชทานโอกาส ทีจ่ะมายงักรุงเตหะรานและจะได้
ตอบค าถามทัง้หลายทีเ่หล่าพระทัง้หลายจะถามขา้พเจา้ ขา้พเจา้ขอถวายค าแนะน าแก่พระองค์ คอืขอ
พระองค์ จงละเวน้จากการขยายอาณาจกัรแห่งโลกนี้เสยีและจงสงัวรไว้ว่า กษตัรยิท์ุกองคท์ี่มพีระชนม์
อยูก่่อนนัน้กไ็ดส้ญูสิน้ไปหมดแลว้ซึง่เกยีรตยิศ" 

สาสน์นัน้ได้เขยีนในลกัษณะถ้อยค าทีเ่พราะพริง้มากและไดย้ ้าเตอืนต่อไปใหก้ษตัรยิไ์ดท้ราบว่า 
ในอนาคตนัน้อาณาจกัรของพระบาฮาอุลลาหจ์ะมาตัง้อยูท่ ัง้ทางตะวนัตกและตะวนัออก 

กษตัรยิช์าห ์กห็าไดเ้อาใจใส่ต่อสาสน์ทีเ่ตอืนมานัน้ไม่ แต่กลบัยงัคงประพฤตติามแบบบบบัเดมิ
อยูอ่กีจนกระทัง่ถงึวาระสุดทา้ยของชวีติ 

ถงึแมว้่าพระบาฮาอุลลาหจ์ะถูกจ าคุก อานุภาพอนัยิง่ใหญ่ ของพระวญิญาณบรสิุทธิ ์กย็งัสถติอยู่
กบัพระองค ์ไม่มใีครในคุกที่เหมอืนพระองค์ ทัง้ ๆ ที่ได้รบัความทุกขย์ากล าบาก พระองค์กไ็ม่เคยทีจ่ะ
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ปรปิากบ่นเลย โดยความภาคภมูใิจในความยิง่ใหญ่ของพระองค์ พระองคก์ไ็ดป้ฏเิสธทีจ่ะพบกบัเจา้เมอืง
หรอืผูม้อีทิธพิลในเมอืงนัน้ 

ถงึแมว้่า การควบคุมไม่ได้คลายความเขม้งวดลง พระองค์ ได้ไป ๆมาๆ ตามพระประสงค์ของ
พระองค ์และพระองคก์ไ็ดเ้สดจ็ดบัขนัธล์งภายในบา้นทีต่ ัง้อยูห่่างจากเมอืงอคัคาเพยีงสามกโิลเมตร 

 

ความคิดท่ีดีต้องน ามาใช้ในทางปฏิบติั 

8 พฤศจกิายน พ.ศ. 2455 

 ทัว่ทัง้โลก เราจะไดย้นิถงึการสรรเสรญิเยนิยอค าพูดทีเ่พราะพริง้ และยกย่องความดทีีสู่งส่ง ทุก
คนพูดว่าเขารกัความดแีละเกลยีดความชัว่ทุกอย่าง ความบรสิุทธิใ์จจะต้องได้รบัการยกย่อง ในขณะที่
การพดูเทจ็เป็นทีช่งิชงัความซื่อสตัยค์อืคุณธรรม ความอกตญัญูเป็นความเสื่อมเสยีของมนุษย ์การท าให้
ผูอ้ื่น ๆ มใีจยนิดขีึน้เป็นสิง่ประเสรฐิและเป็นการผดิที่จะเป็นเหตุแห่งความเจบ็แค้น การเป็นคนเมตตา
ปรานีเป็นสิง่ที่ถูกต้อง และความเกลยีดชงัก็เป็นบาป ความยุติธรรมคอืคุณธรรมที่สูงส่ง และความอ
ยุตธิรรมคอืความชัว่ช้า เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องเป็นผู้ที่มคีวามสงสารและไม่ท าอนัตรายและท ารา้ย
ใคร ๆ ละเว้นจากความอจิบารษิยา หรอืมุ่งมาดพยาบาทกนัในทุกวถิทีางความเบลยีวบลาด คอืความ
รุ่งเรอืงของมนุษยม์ใิช่ความโง่เขลา เป็นแสงสว่างมใิช่ความมดื เป็นการดทีี่จะหนัหน้าเขา้หาพระผูเ้ป็น
เจ้า และเป็นความโง่เง่าที่จะไม่รบัรู้พระองค์ นัน่เป็นหน้าที่ของเราที่จะน าคนเราให้ขึ้นสู่ที่สูง ไม่ใช่ให้
ต ่าลง และไมน่ าไปในทางผดิและยงัมตีวัอยา่งเช่นนี้อกีมากมาย 

แต่ทว่าการพูดเช่นนัน้ เป็นแต่เพียงค าพูดเท่านั ้นและค าพูดเหล่านี้ก็มเีพียงเล็กน้อยที่น าไป
ปฏบิตั ิแต่ในทางตรงกนัขา้มเราเหน็ว่ามนุษยเ์คลบิเคลิม้เตม็ไปดว้ยกเิลสและความเหน็แก่ตวั แต่ละคน
นึกถงึว่า อะไรทีจ่ะเป็นผลก าไรแก่ตวัเอง แมว้่ามนัจะหมายถงึการท าลายพีน้่องของตนเอง คนเหล่านัน้ก็
กระหายที่จะกอบโกยเอาแต่ผลได้ แต่เอาใจใส่ต่อสวสัดภิาพของคนอื่น ๆ เพยีงเล็กน้อยเท่านัน้ คน
เหล่านัน้มคีวามมุง่หมายเบพาะความสุขและความสบายของตนเองในขณะทีส่ถานการณ์ของคนอื่นไม่ได้
ท าใหเ้ขารูส้กึเดอืดรอ้นเลย ช่างหาความสุขมไิดเ้ลย เมือ่คนทัง้หลายยงัเหยยีบย ่าอยูบ่นเสน้ทางอย่างนี้ 

แต่บาไฮศาสนิกชนตอ้งไมก่ระท าเช่นนัน้ เขาจะตอ้งลุกขึน้เหนือสถานการณ์อย่างนัน้ การปฏบิตัิ
ของเขาจะต้องเหนือกว่าค าพูดเขา จะต้องมเีมตตากรุณาด้วยการกระท ามใิช่เพยีงค าพูดเท่านัน้ ในทุก
โอกาสทีเ่ขาพูดจะยนืยนัดว้ยการปฏบิตัขิองเขา การปฏบิตัขิองเขาจะต้องใหเ้หน็เป็นการพสิูจน์ถงึความ
จรงิใจอยา่งแทจ้รงิ และการปฏบิตัขิองเขาจะตอ้งแสดงออกมาซึง่แสงสว่างแห่งสวรรค์ 

โปรดใหก้ารปฏบิตัขิองท่านไดเ้ป็นการตะโกนออกมาดงัก้องแก่โลก เพื่อแสดงว่าท่านเป็นบาไฮ
ศาสนิกชนทีแ่ทจ้รงิ เพราะว่ามนัเป็นการกระท าทีพ่ดูกบัโลกและเป็นต้นเหตุแห่งความก้าวหน้าของความ
เป็นมนุษย ์

ถา้เราเป็นบาไฮศาสนิกชนทีแ่ทจ้รงิ ค าพดูกลายเป็นสิง่ไรค้วามจ าเป็น การกระท าของเราจะช่วย
โลกนี้ด้วยจะแผ่กระจายอารยธรรม จะช่วยในความเจรญิก้าวหน้าทางวทิยาศาสตร ์และจะท าให้ศิลป
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วทิยาการได้รบัการววิฒันาการ ถ้าปราศจากการกระท า จะไม่มสีิง่ใด ๆ ในโลกวตัถุทีจ่ะท าให้ส าเรจ็ได ้
เช่นเดยีวกนั ค าพูดกไ็ม่ช่วยให้คนได้รบัความก้าวหน้าในอาณาจกัรของธรรมได ้ไม่ใช่ดว้ยการรบัใชแ้ต่
ปากเท่านัน้ ผู้ที่ได้รบัเลอืกจากพระผู้เป็นเจา้จะบรรลุถงึสวรรค์ แต่โดยชวีติที่อดทนในการปฏบิตัริบัใช ้
เขากไ็ดเ้ป็นผูท้ีน่ าแสงสว่างเขา้มาในโลก 

ดงันัน้ จงมคีวามมานะ เพื่อว่าการกระท าของท่านในวนัต่อวนั เพื่อจะเป็นการอธษิฐานทีง่ดงาม 
จงหนัหน้าเขา้หาพระผู้เป็นเจา้ และจงแสวงหาการกระท าที่ถูกต้องและการกระท าที่สูงส่งอยู่เสมอ จง
เพิม่พูลใหแ้ก่ผูท้ี่ยากจน พยุงคนทีล่ม้ลงใหลุ้กขึน้ ใหค้วามสบายใจแก่ผูท้ีโ่ศกเศรา้ ใหก้ารรกัษาเยยีวยา
แก่ผูท้ีเ่จบ็ปว่ย ใหค้วามมัน่ใจแก่ผูท้ีม่คีวามกลวั ปลดเปลือ้งคนทีทุ่กขท์รมานใหห้ลุดพน้ น าความหวงัมา
ใหแ้ก่คนทีส่ ิน้หวงั ใหท้ีอ่ยูพ่ านกัแก่คนทีส่ ิน้เน้ือประดาตวั 

นี่เป็นงานของชาวบาไฮที่แท้จรงิ และนี่เป็นที่เชื่อมัน่ของขา้พเจ้า ถ้าเราอุตส่าห์ในการกระท า
ทัง้หมดน้ีเรากเ็ป็นบาไฮศาสนิกชนทีแ่ทจ้รงิ ถ้าเราละเลยเพกิเบย เรากเ็ป็นผูท้ีไ่ม่ไดต้ดิตามแสงนัน้ และ
เรากไ็มม่สีทิธใินชื่อนัน้ 

พระผูเ้ป็นเจา้ทรงเหน็หวัใจของทุกคน ทรงรูว้่าชวีติของเราไดร้บัการเพิม่เตมิดว้ยค าพูดของเรา
มากสกัเท่าไหร?่ 

 

ความหมายอนัแท้จริงของศีลบพัติสมา ด้วยน ้าและไฟ 
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 พระครสิตธรรมคมัภรีใ์หม ่ในพระธรรมโยฮนั พระครสิต์ทรงตรสัว่า "นอกจากผูท้ีเ่กดิดว้ยน ้าและ
วญิญาณอนับรสิุทธิเ์ท่านัน้ ไม่มใีครจะเขา้ไปในแผ่นดนิสวรรคไ์ด"้ ผูส้อนศาสนาไดอ้ธบิายตคีวามหมาย
ว่า "ศลีบพัตสิมาจ าเป็นเพื่อความรอด ในพระคมัภรีใ์หม่อกีเหมอืนกนั กล่าวว่า "พระองคจ์ะใหท้่านไดร้บั
ศลีบพัตสิมาดว้ยพระวญิญาณบรสิุทธิแ์ละดว้ยไฟ" 

ดงันัน้ ศลีบพัตสิมาดว้ยน ้าและไฟ คอือนัเดยีวกนั ค าว่า "น ้า" ในทีน่ี้ไม่ไดห้มายความถงึน ้าทีเ่รา
เหน็ทัว่ ๆ ไป เพราะว่ามนัเป็นสิง่ตรงกนัขา้มโดยตรงกบั "ไฟ" ซึ่งแต่ละอนัท าลายกนัและกนั เมื่อพระ
ครสิต์ทรงกล่าวถึงน ้าในพระคัมภีร์ พระองค์ทรงหมายความถึงว่า นัน่คือเหตุแห่งชีวิตเพราะว่าถ้า
ปราศจากน ้ากไ็ม่มสีิง่มชีวีติใด ๆ ในโลกจะมชีวีติอยู่ได ้แร่ธาตุ พชืพนัธุ ์สตัว ์และมนุษย ์แต่ละอย่างทุก
อยา่งมชีวีติขึน้อยูก่บัน ้าจรงิ ๆ ทา้ยทีสุ่ดไดม้กีารคน้พบทางวทิยาศาสตร ์ไดพ้สิูจน์ใหเ้ราเหน็ว่า แมแ้ต่แร่
ธาตุมชีวีติตามแบบของมนัยงัตอ้งการน ้าเพื่อความด ารงอยูข่องมนัเองดว้ย 

น ้าเป็นเหตุแห่งชวีติ และเมื่อพระครสิต์ได้ทรงกล่าวถงึน ้า พระองค์ได้ทรงให้สญัลกัษณ์ว่า นัน่
เป็นเหตุแห่งชวีติชัว่นิรนัดร 

น ้าที่ให้ชวีติซึ่งพระองค์ทรงกล่าวถงึนี้ เหมอืนกบัไฟเพราะไม่มอีะไรจะเกนิความรกัของพระผู้
เป็นเจา้ และความรกัอนัน้ี หมายถงึชวีติในวญิญาณของเรา 
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โดยไฟแห่งความรกัของพระผู้เป็นเจา้ ม่านบงัตาซึ่งเคยแยกเราออกจากความจรงิแห่งสวรรค์ก็
ถูกเผาผลาญไปสิ้น และด้วยการเหน็ที่แจ่มแจ้งเราสามารถที่จะอุตส่าห์พยายามต่อไปทัง้ขา้งหน้าและ 
ขา้งหลงั เพื่อความเจรญิก้าวหน้าในวถิทีางแห่งคุณความดแีละความบรสิุทธิ ์เราก็จะกลายเป็นวถิทีาง
แห่งความสว่างของโลกนี้ 

ไมม่อีะไรทีจ่ะยิง่ใหญ่และน่าสรรเสรญิมากไปกว่าความรกั ของพระผูเ้ป็นเจา้ มนัได้ใหก้ารรกัษา
เยยีวยาแก่ผู้เจบ็ป่วยเป็นยาทาบาดแผล เป็นความชื่นชมและเป็นการปลอบโยนต่อทุก ๆ คน โดยทาง
นัน้ทางเดยีว คนเราจะไดบ้รรลุถงึชวีติชัว่นิรนัดร หวัใจส าคญัของทุก ๆ ศาสนา คอืความรกัแห่งพระผู้
เป็นเจา้ และเป็นรากฐานแห่งการสัง่สอน ทีค่วรแก่การสกัการะทุกอยา่ง 

เป็นเพราะความรกัของพระผูเ้ป็นเจา้ทีไ่ดน้ าพระอบัราฮมั ไอแซค และยาโคบมาและไดใ้หก้ าลงั
วงัชาแก่โยเซฟในอยีปิต ์และใหค้วามกลา้หาญและความอดทนต่อพระโมเสส 

ดว้ยความรกัของพระผูเ้ป็นเจา้ พระครสิตไ์ดท้รงถูกส่งลงมายงัโลก ดว้ยแบบอย่างทีด่เีลศิ ใหเ้รา
อยู่ในทางที่เป็นชวีติอันสมบูรณ์ แห่งการถวายตวัเอง และเสยีสละน าข่าวแห่งชวีติชัว่นิรนัดรมาให้แก่
มนุษย์ มนัเป็นความรกัของพระผู้เป็นเจ้าที่ได้ประทานอ านาจแก่พระโมฮมัหมดั ในการที่จะน าชาว
อาหรบัใหพ้น้จากสภาพทีม่คีวามเลวทรามเยีย่งสตัว ์ไปสู่สภาพความเป็นอยูอ่นัล ้าเลศิ 

ด้วยความรกัของพระผู้เป็นเจา้เช่นเดยีวกนั ที่ให้ก าลงัและความอดทนแก่พระบ๊อบ และชกัน า
พระองคท์่านไปสู่การเสยีสละอยา่งสงูส่ง และสมคัรใจทีจ่ะยนืชูอกรบักระสุนปืนทีเ่ขาเหล่านัน้ระดมกนัยงิ
ใส่พระองคเ์ป็นรอ้ย ๆ นดั 

ในที่สุด ความรกัของพระผู้เป็นเจา้อกีนัน่แหละ ที่ได้ทรงประทานแก่พระบาฮาอุลลาห์ ในภาค
ตะวนัออกและขณะทีก่ าลงัส่องแสงในค าสอนของพระองคไ์กลออกไปในภาคตะวนัตกและจากขัว้โลกหนึ่ง
ไปยงัอกีขัว้โลกหนึ่ง 

ดงันัน้ ขา้พเจา้ขอชกัน าท่านแต่ละคน จงไดร้ะลกึถงึอานุภาพ และความสวยงามของมนัเพื่อทีจ่ะ
เสยีสละ ความคดิ ค าพูด การกระท า ของท่านในการทีจ่ะน าการรับรูถ้งึความรกัของพระผูเ้ป็นเจา้เขา้ไป
ยงัในหวัใจของทุก ๆ คน 

 

นาฐกถาท่ีลาลิยอง สปิริตชวลไลซ์ 

9 พฤศจกิายน พ.ศ. 2455 

 ขา้พเจ้าใคร่ขอขอบคุณ ในความเอื้อเฟ้ือของท่าน และข้าพเจ้า รู้สกึชื่นชมยนิดทีี่ท่านมจีติใจ
ฝกัใฝ่ในธรรม ข้าพเจ้ามคีวามสุขที่ได้อยู่ร่วมในการชุมนุมเช่นน้ี ชุมนุมกนัที่จะฟงัข่าวประเสรฐิแห่ง
สวรรค์ ถ้าหากท่านสามารถมองเหน็ด้วยตาแห่งความจรงิ ท่านก็จะมองเหน็คลื่นอนัใหญ่หลวงแห่งจติ
วญิญาณปรากฏให้เหน็เป็นที่ประจกัษ์แก่ท่านในสถานที่แห่งนี้ อานุภาพแห่งพระผูเ้ป็นเจา้มอียู่  ณ ที่นี้
เพื่อทุก ๆ คน ขอความสรรเสรญิจงมแีด่องค์พระผู้เป็นเจา้ที่หวัใจของท่านทัง้หลายได้รบัแรงดลใจด้วย
ศรทัธาอนัแรงกล้าแห่งสวรรค์ วญิญาณของท่านเป็นเสมอืนคลื่นในท้องทะเล แม้ว่าแต่ละท่านจะเป็น
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เพยีงแต่ละคลื่นก็จรงิ แต่ก็เป็นคลื่นในมหาสมุทรเดยีวกนั และทุกคนก็รวมเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนั ใน
องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ 

หวัใจทุกดวงจะต้องส่องแสงแห่งความสามคัค ีเพื่อว่าความสว่างจากแหล่งประเสรฐิอนัเดยีวกนั
ของสวรรคจ์ะไดส้่องแสงสว่างและ เจดิจา้ เราจะตอ้งไมพ่จิารณาถงึแต่ละคลื่นเท่านัน้ แต่ใหน้ึกถงึหมดทัว่
ทัง้ทอ้งทะเล เราจะตอ้งลุกขึน้จากความเป็นส่วนตวัใหไ้ปสู่ความเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนั จติวญิญาณเป็น
เสมอืนมหาสมทุรทีย่ ิง่ใหญ่อนัเดยีวกนั และลกูคลื่นเหล่านัน้กค็อืวญิญาณของมนุษย์ 

เราได้รูจ้ากพระคมัภรีว์่าเมอืงเยรซูาเลม็ใหม่จะมาปรากฏบนโลกนี้เดีย๋วนี้ กป็ระจกัษ์ใหเ้ราเหน็
ว่าเมอืงสวรรคน์ี้ ไมไ่ดส้รา้งขึน้ดว้ยวตัถุหนิปนู และไม่ไดเ้ป็นเมอืงทีส่รา้งขึน้ดว้ยมอื แต่กค็งทนยัง่ยนืชัว่
นิรนัดร 

นี่เป็นเครื่องหมายของค าพยากรณ์ หมายความถงึการมาของพระธรรมค าสัง่สอนแห่งสวรรคอ์กี
ครัง้หนึ่งเพื่อจะท าให้หัวใจมนุษย์สว่างไสว นับเป็นเวลาช้านานแล้วที่การแนะน าทางอันบรสิุทธิไ์ด้
ปกครองชวีติมนุษยแ์ละในที่สุดบดันี้เมอืงสวรรคแ์ห่งเยรซูาเลม็ใหม่ ไดก้ลบัมาอกียงัแผ่นดนิโลก ไดม้า
ปรากฏใหม ่ภายใตฟ้ากฟ้าทางตะวนัออก จากขอบฟ้าแห่งประเทศเปอรเ์ซยี เป็นแสงสว่างอนัหน่ึงทีส่่อง
ความสว่างไสวใหแ้ก่ทัว่ทัง้โลกน้ี ปจัจบุนัน้ีเราเหน็แลว้ว่า ค าพยากรณ์แห่งสวรรคเ์ป็นผลส าเรจ็แลว้ กรุง
เยรูซาเลม็ไดห้ายไป นครแห่งสวรรค์ได้ถูกท าลายไปและเดีย๋วนี้ได้ถูกสรา้งขึน้มาใหม่ ถูกเผาผลาญบน
แผ่นดนิ แต่เดีย๋วนี้ก าแพงและยอดตกึได้ถูกสรา้งสมขึน้มาอกี และสรา้งขึน้ใหม่ เป็นหอสูงสวยงามเจดิ
จรสั 

ในโลกทางตะวนัตก มชียัชนะในด้านความเจรญิก้าวหน้าทางวตัถุ ในขณะที่โลกทางตะวนัออก
ดวงอาทติยแ์ห่งจติวญิญาณไดท้อแสงออกไป 

ขา้พเจา้ยนิดมีากทีไ่ดเ้หน็การประชุมเช่นนี้ในปารสี ซึง่ความเจรญิดา้นจติวญิญาณและดา้นวตัถุ
ไดเ้ขา้มารวมอยูเ่ป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนั 

มนุษยท์ี่แทจ้รงิคอืวญิญาณไม่ใช่ร่างกาย แมว้่าทางกายภาพมนุษยจ์ดัอยู่ในอาณาจกัรสตัว์ แต่
วญิญาณไดย้กมนุษยข์ึน้ใหอ้ยู่เหนือสิง่มชีวีติอื่น ๆ จงดูซวิ่า ดวงอาทติยส์่องสว่างใหแ้ก่โลกแห่งวตัถุบัน
ใด แสงสว่างแห่งสวรรคก์ส็าดส่องรศัมลีงบนอาณาจกัรแห่งวญิญาณบันนัน้ วญิญาณคอืสิง่ทีท่ าใหม้นุษย์
มคีวามด ารงอยูข่องสวรรคอ์ยา่งแทจ้รงิ 

โดยอานุภาพของพระวญิญาณบรสิุทธิ ์ทรงท างานผ่านทางวญิญาณของคนเรา และท าให้เรา
สามารถส านึกในความจรงิอันประเสริฐของทุกสิ่งทุกอย่าง ผลในทางศิลปะและวิทยาศาสตร์ เป็น
พยานหลกัฐานของอ านาจแห่งจติวญิญาณนี้ 

วญิญาณอนัเดยีวนี้และทีใ่หช้วีติชัว่นิรนัดร ผู้ทีไ่ดร้บัศลีบพัตสิมา โดยพระวญิญาณสวรรคเ์ท่านัน้ 
ที่จะสามารถน าทุกคนเข้ามาในพนัธะแห่งความสามคัค ีโดยอ านาจของพระวญิญาณความคดิแห่งจติ
วญิญาณของภาคตะวนัออก จะสามารถเขา้ไปรวมกบัอาณาจกัรแห่งการกระท าของทางตะวนัตก เผื่อว่า
โลกแห่งวตัถุจะกลายเป็นโลกแห่งสวรรค ์
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การทีบุ่คคลที่ท างานเพื่อพระผู้ทรงออกแบบที่ยอดเยีย่มที่สุด บุคคลเหล่านี้คอืทหารในกองทพั
แห่งจติวญิญาณ 

แสงสว่างแห่งสวรรคจ์ะท าสงครามต่อต้านโลกแห่งเงามดื และความลวงตารศัมขีองดวงอาทติย์
แห่งสจัจะ กจ็ะขจดัความมดืแห่งการถอืโชคลาง และความไมเ่ขา้ใจอะไรต่าง ๆ ไปเสยี ท่านทัง้หลายเป็น
ของจติวญิญาณนี้ ท่านคอืผูแ้สวงหาสจัจะ การเปิดเผยของพระบาฮาอุลลาห ์น ามาซึง่ความสุขหรรษาที่
ยิง่ใหญ่ การสัง่สอนน้ีเกีย่วกบัจติวญิญาณเท่านัน้ ไมม่ขีอ้ความใดทีม่ไิดม้าจากสวรรค์ 

จติวิญญาณไม่สามารถรบัรู้จากผัสสะทางวตัถุแห่งร่างกายได้ เว้นแต่ว่ามนัแสดงออกเ ป็น
เครือ่งหมายและการกระท า ร่างกายของมนุษยม์องเหน็ได ้แต่วญิญาณนัน้ไม่อาจมองเหน็ได ้แต่กระนัน้
วญิญาณบงัคบับญัชาความสามารถของมนุษย ์ตลอดจนครอบครองความเป็นมนุษยด์ว้ย 

จติวญิญาณมคีวามสามารถอยู ่2 อยา่งคอื 

1. โดยสภาพการณ์ภายนอก ได้รบัการตดิต่อกบัวญิญาณ โดยทางตา หู และสมองของ
คนเรา ดงันัน้วญิญาณกม็กีารตดิต่อตามความปรารถนาและตามความประสงค์ของมนั 
โดยจากสมองส่งผ่านไปยงัมอื และก็ลิ้นอนัเป็นอวยัวะของร่างกาย แล้วก็แสดงออกมา 
จติใจในดวงวญิญาณคอื แก่นอนัส าคญัทีสุ่ดแห่งชวีติ 

2. ความสามารถอนัทีส่องของจติวญิญาณ แสดงออกมาเองในโลกแห่งความฝนั ซึง่เป็นทีท่ี่
จติวญิญาณบรรจจุติใจทีด่ ารงอยู่ได ้และท าหน้าทีโ่ดยปราศจากการช่วยเหลอืของผสัสะ
ทางรา่งกาย ในขอบเขตแห่งโลกแห่งความฝนั วญิญาณมองเหน็และไดย้นิโดยปราศจาก
การช่วยจากตา และหู อนัเป็นอวยัวะของร่างกาย และเดนิทางได้ โดยไม่ต้องอาศัย
ความเคลื่อนไหวทางร่างกาย มนัเป็นที่กระจ่างแจง้แล้วว่า วญิญาณในจติใจของคนเรา
สามารถที่จะท าหน้าที่ได้โดยผ่านร่างกาย โดยใช้อวัยวะสัมผัสธรรมดา ๆ และมนั
สามารถอาศัยอยู่ และแสดงออกได้โดยปราศจากความช่วยเหลือจากโลกแห่งการ
มองเห็น นี่พิสูจน์ ให้เห็นได้โดยปราศจากความสงสัยเลยว่า ความเหนือกว่าของ
วญิญาณทีม่ต่ีอรา่งกายความเหนือกว่าแห่งวญิญาณทีม่ต่ีอวตัถุ 

 จงดูตวัอย่าง เช่นตะเกยีงดวงนี้มใิช่แสงสว่างของมนัหรอืทีเ่หนือกว่าตะเกยีง ไม่ว่าตะเกยีงจะมี
ลกัษณะสวยงามสกัปานใด ถา้ไมม่แีสงสว่างตามความตอ้งการแลว้ ตะเกยีงนัน้กไ็มบ่รรลุผลตามความมุ่ง
หมายกเ็ป็นสิง่ทีป่ราศจากชวีติ ตะเกยีงตอ้งการแสงสว่าง ทว่าแสงสว่างไมต่อ้งการตะเกยีงเลย 

วญิญาณไม่ต้องการร่างกาย แต่ร่างกายต้องการจติวญิญาณ มบิะนัน้ไม่สามารถมชีวีติอยู่ได ้
วญิญาณสามารถจะอยูไ่ดโ้ดยไมต่อ้งอาศยัรา่งกาย 

ถ้าคนเรามองไม่เหน็ ไม่ไดย้นิ ไม่มมีอื ไม่มเีท้า แต่วญิญาณ ยงัคงอยู่ในร่างกาย กย็งัมชีวีติอยู่
และสามารถที่จะประจกัษ์ใหเ้หน็ความดอีนัประเสรฐิ ตรงกนัขา้มถ้าปราศจากจติวญิญาณแล้ว ร่างกาย
อนัสมบรูณ์นี้จะด ารงอยูไ่มไ่ด ้

อานุภาพที่ยิง่ใหญ่ของพระวญิญาณบรสิุทธิ ์ด ารงอยู่ในพระศาสนทูตที่ประเสรฐิแห่งสจัธรรม 
ดว้ยอ านาจของพระวญิญาณบรสิุทธิน้ี์เอง พระธรรมอนับรสิุทธิ ์ก็ได้ถูกน ามาให้แก่โลกของมนุษยด์้วย
อ านาจของพระวญิญาณบุตรหลานของมนุษยก์็ได้รบัชวีติชัว่นิรนัดร โดยทางอ านาจของพระวญิญาณ
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ความสว่างแห่งสวรรคก์็ได้บายแสงจากตะวนัออกไปยงัตะวนัตก และโดยทางอ านาจของพระวญิญาณ
เดยีวกนัน้ี คุณงามความดขีองมนุษยจ์ะเป็นทีป่ระจกัษ์โดยเปิดเผย 

ความมานะพยายามอนัยิง่ใหญ่ของเราจะต้องมุ่งไปในทางที่ไม่ผูกพนักบัสรรพสิง่แห่งโลกนี้ เรา
จะตอ้งพยายามท าใหจ้ติวญิญาณมศีลีธรรมดยีิง่ขึน้ ส่องสว่างมากขึน้ เพื่อจะไดป้ฏบิตัติามค าแนะน าแห่ง
ค าสอนอนับรสิุทธิ ์เพื่อการรบัใชพ้ระศาสนาแห่งความสามคัคแีละความเสมอภาคทีแ่ทจ้รงิ เพื่อจะเป็นผู้
ที่มคีวามปราณี เพื่อที่จะสะท้อนความรกั แห่งพระผู้ทรงสูงส่งแก่มนุษย์ทุกคน เพื่อแสงสว่างของพระ
วญิญาณจะปรากฏในการกระท าของเรา เพื่อให้ทีสุ่ดบัน้ปลายมนุษยท์ุกคนจะได้สามคัคกีนั พายุรา้ยใน
ทะเลกส็งบลง และคลื่นลมก็จะสูญไปจากผวิหน้าของมหาสมุทรแห่งชวีติ แลว้มนุษยชาตทิี่ผ่านเขา้ทาง
ประตูจะมองเหน็เมอืงเยรซูาเลม็ใหม่ 

ขา้พเจ้าขอขอบพระคุณพระผู้เป็นเจ้า ที่ขา้พเจ้าได้มโีอกาสอยู่ท่ามกลางท่านทัง้หลายในบ่าย
วนัน้ี และขา้พเจา้ขอขอบพระคุณในความรูส้กึแห่งจติวญิญาณของท่านทัง้หลาย 

ขา้พเจา้วงิวอน ขอให้ท่านจงเจรญิงดงามในความศรทัธาอย่างแรงกลา้แห่งธรรมและขออ านาจ
ของความสามคัค ีในพระวญิญาณเพิม่พูนขึน้ เพื่อว่าค าพยากรณ์นัน้จะไดบ้รรลุผลเป่ียมบรบิูรณ์ และใน
ศตวรรษอนัยิง่ใหญ่แห่งแสงสว่างของพระผู้เป็นเจา้นี้ ข่าวอนัน่าปิติยนิดกี็ได้ลูกเขยีนขึ้นในพระธรรม
ศกัดิส์ทิธิต่์าง ๆ ที่ได้กล่าวไว้ในกาลก่อนนัน้ ก็ได้เกิดขึ้นแล้ว น่ีเป็นเวลาแห่งความปิตยินิดทีี่พระเยซู
ครสิต์ไดต้รสัไวแ้ละทรงขอใหพ้วกเราอธษิฐานว่า "ขอใหอ้าณาจกัรของพระองคไ์ดบ้งัเกดิขึน้ อาณาจกัร
ของพระองค์บนสวรรคเ์ป็นเช่นไร ก็ขอให้อาณาจกัรเช่นนัน้บงัเกดิขึน้บนแผ่นดนิโลกเช่นเดยีวกนัด้วย" 
ขา้พเจา้หวงัว่านี่เป็นความคาดคดิและเป็นความปรารถนาอนัส าคญัยิง่ของท่าน 

เราสามคัคีในเป้าหมายอนัเดยีวกนั และหวงัว่าทุกคนจะเป็นคน ๆ เดยีวกนั หวัใจทุกดวงจะ
ไดร้บัแสงสว่างจากความรกัของพระบดิาคอื องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเรานัน่เอง 

ขอใหก้ารกระท าของเราเป็นไปอย่างมจีติวญิญาณ และขอให้อาณาจกัรแห่งพระเกยีรตคิุณเป็น
จดุส าคญัของความรกัและความสนใจรว่มกนัของเรา 

 

ความเจริญก้าวหน้าแห่งจิตวิญญาณ 

10 พฤศจกิายน พ.ศ. 2455 

พระอบัดุลบาฮา กล่าวว่า.- 

 คนืน้ี ขา้พเจา้จะพดูถงึเรือ่ง ความเจรญิกา้วหน้าของจติวญิญาณ 

ความสงบนิ่งไมไ่ดม้อียูใ่นธรรมชาตเิลย ทุกสิง่ทุกอย่างเจรญิงอกงามและสูญไปบนพืน้ดนิ ทุกสิง่
ทุกอยา่งเคลื่อนไหวไปขา้งหน้า และถอยหลงั ไมม่สีิง่ใดทีจ่ะไมม่กีารเคลื่อนไหว มนุษยเ์ราเมื่อแรกเกดิ ก็
เจรญิเตบิโตทางร่างกายจนถงึขัน้สุดขดี คอืขัน้สูงสุดของชวีติและ ก็เริม่ทรุดลง ก าลงัวงัชาและอ านาจ
ของร่างกายก็ลดลงทลีะน้อย ทลีะน้อย จนกระทัง่ถงึความตาย เช่นเดยีวกนักบัการเจรญิเตบิโตของพชื
พนัธุจ์ากเมลด็จนไปถงึสุกเตม็ที ่แลว้ชวีิตของมนักเ็ริม่ลดน้อยลงจนอบัเบา และตาย นกทีถ่ลาบนิขึน้ไป
ในทีส่งูขึน้จนถงึจดุสงูสุดทีจ่ะบนิไดแ้ลว้ มนักจ็ะกลบัมายงัพืน้ดนิ 
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ดงันัน้ มนัจงึเป็นประจกัษ์พยานได้ว่า ความเคลื่อนไหว เป็นปจัจยัส าคญัของความเป็นอยู่ทุก
อย่าง วตัถุทุกอย่าง เจรญิเตบิโตจนถงึขัน้สุดขดีแล้วกเ็ริม่ทรุดลง นี่เป็นกฎซึง่ครองอยู่เหนือร่างทีม่ชีวีติ
ทุกอยา่ง 

แต่เดีย๋วน้ี ขอให้เราพจิารณาถึงวญิญาณ เราเหน็แล้วว่าความเคลื่อนไหวเป็นปจัจยัของความ
เป็นอยู่ทุกอย่าง ทุกสิง่ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นแร่ธาตุ พชืพนัธุ์ หรอืสตัว์ ถูกบงัคบัให้อยู่ในกฎแห่งการ
เคลื่อนไหว มนัจะต้องมกีารขึน้และลง มนัเป็นการเคลื่อนไหวไปหาความสมบูรณ์เท่านัน้ เจรญิและงอก
งามขึน้เองในความเคลื่อนไหวของวญิญาณเท่านัน้ 

ความสมบรูณ์แห่งสวรรคไ์มจ่ ากดั ดงันัน้ ความเจรญิก้าวหน้าของจติวญิญาณไม่มกีารจ ากดัดว้ย 
เมือ่แรกเกดิของมนุษย ์วญิญาณของมนุษยก์เ็จรญิเตบิโต ความเบลยีวบลาดกเ็จรญิ และความรูก้เ็พิม่ขึน้
เมื่อร่างกายตายวญิญาณกย็งัอยู่ ข ัน้ต่าง ๆ ในร่างกายของมนุษย ์เป็นสิง่จ ากดั แต่ว่าวญิญาณไม่จ ากดั
เลย 

ทุกศาสนา มคีวามเชื่อว่า วญิญาณรอดพน้จากความตายแห่งร่างกาย การวงิวอนขอรอ้งก็มขีึน้
เพื่อผูต้ายกนัเป็นทีร่กั การอธิษฐานเพื่อความเจรญิของเขาและเพื่อการยกโทษในความบาปของเขา ถ้า
วญิญาณสญูสิน้ไปกบัรา่งกาย สิง่เหล่านี้กไ็มม่คีวามหมายอะไร ยิง่กว่านัน้ถ้าการทีว่ญิญาณล่วงหน้าไปสู่
ความสมบูรณ์เป็นไปไม่ได ้ภายหลงัที่ออกจากร่างกายไปแลว้ จะไดป้ระโยชน์อะไรส าหรบัการอุทศิการ
อธษิฐานกนัน่าชื่นชมเหล่านี้ 

เราอ่านหนังสอืพระคมัภรี ์"การกระท าดนีัน้ มกัไม่เสยีหลาย" (การกระท าด ีจะน ารางวลัมาสู่ตวั
มนัเอง) เดีย๋วนี้ ถา้วญิญาณไมไ่ดอ้ยูร่อด กไ็มม่คีวามหมายอะไรเลย 

ความจริงที่ว่า ความรู้สึกในจิตวิญญาณซึ่งไม่เคยที่จะให้ความเหลวไหลเลยนัน้ ท าให้เรา
ทัง้หลายพร้อมใจกนัที่จะอธษิฐานเพื่อสวสัดภิาพของผู้ที่เป็นที่รกัของเราที่ได้ออกจากโลกแห่งวตัถุไป
แลว้ มนัไมไ่ดแ้สดงประจกัษ์พยานต่อความเป็นอยูข่องมนัต่อ ๆ มา หรอื 

ในโลกแห่งจติวิญญาณ ไม่มีการถอยหลัง โลกแห่งความตาย คือโลกแห่งความขดัแย้งกัน 
ตรงกนัขา้มกนั ความเคลื่อนไหวบงัคบัทุกสิง่ทุกอยา่ง ทีจ่ะใหไ้ปขา้งหน้าและถอยหลงั ในขอบเขตของจติ
วญิญาณจะไมม่กีารถอยหลงั ความเคลื่อนไหวทัง้หมดอยูใ่นเขตขอบทีจ่ะไปสู่สภาพทีส่มบรูณ์ 

ความเจรญิก้าวหน้า คอืการแสดงออกมาของจติวญิญาณในโลกแห่งวตัถุ ความเบลยีวบลาด 
อ านาจอนัมเีหตุผล ความรู ้การกระท าทางวทิยาศาสตรข์องคนเรา ทัง้หมดนี้ เป็นผลประจกัษ์ทีเ่ปิดเผย
ของจติวิญญาณ สิ่งเหล่านี้มีลกัษณะที่รวมกันได้ ตามกฎแห่งการเจรญิก้าวหน้าของจิตวิญญาณที่
หลกีเลีย่งไมไ่ด ้เป็นสิง่ทีจ่ าเป็น และเป็นอมตะ 

ความหวงัของข้าพเจ้าส าหรบัท่าน ก็คือ ท่านจะได้เจรญิก้าวหน้าไปในโลกแห่งจติวิญญาณ
เช่นเดยีวกนักบัในทางโลกแห่งวตัถุ ความเบลยีวบลาดของท่านจะไดถู้กปรบัปรุงใหด้ขีึน้ ความรูข้องท่าน
จะเพิม่พนูขึน้ และความเขา้ใจของท่านจะไดก้วา้งขวางขึน้ 

ท่านต้องผลกัดนัให้ไปขา้งหน้า อย่าอยู่กบัที่ จงหลกีเว้นเสยีจากความเบื่อยชา เพยีงก้าวเดยีว
แห่งการถอยหลงักค็อืความเน่าเป่ือย 
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ทุกสิง่ทุกอย่างที่ท าด้วยวตัถุทัง้หมดก็จะสูญสิ้นได้ รูปร่างของวตัถุประกอบด้วยปรมาณู เมื่อ
ปรมาณูเหล่านัน้ไดแ้ยกออกจากกนั ความเน่าเป่ือยกเ็ขา้มาแทนที ่แลว้กก็ลายเป็นสิง่ทีเ่รยีกว่าความตาย 
การรวมอยู่ดว้ยกนัของปรมาณูนี้ เป็นองค์ประกอบของร่างกาย หรอืความคงอยู่ของธาตุของสิง่ที่มชีวีติ
ทุกอย่าง แต่เป็นเพียงชัว่คราวเท่านัน้ เมื่ออ านาจที่ท าให้การเกาะเชื่อมกันแน่นของปรมาณู ถูก
น าออกไปเสยี รา่งกายหรอืรปูทรงสดัส่วนกห็มดความคงอยูไ่ด้ 

แต่วญิญาณนัน้ต่างกนั วญิญาณไม่ใช่การรวมกนัของธาตุ ไม่ได้รวมกนัอย่างปรมาณู มนัเป็น
สภาพที่แยกออกจากกนัไม่ได้ บะนัน้ จงึไม่มทีี่สิ้นสุด มนัอยู่นอกเหนือไปจากสภาพของวตัถุทัง้หลาย 
และมนัเป็นสิง่ทีไ่มต่าย 

นกัปรชัญาทางวทิยาศาสตร ์ไดแ้สดงใหเ้หน็ว่าธาตุง่าย ๆ (ธาตุง่าย ๆ หมายถงึว่าไม่ไดร้วมกนั) 
เป็นสิง่ที่สรา้งขึ้นไม่ได้และยัง่ยนืเป็นนิตย ์วญิญาณไม่ใช่เป็นองค์ประกอบของธาตุ มลีกัษณะคล้ายกบั
ธาตุงา่ย ๆ แต่กระนัน้ความเป็นอยูก่ไ็มไ่ดม้กีารหยดุยัง้ 

วิญญาณ เป็นอย่างหนึ่ งที่มีสภาพที่ท าให้สลายไม่ได้และไม่สามารถที่จะถูกท าลายได ้
เพราะบะนัน้จงึไม่มเีหตุผลในการทีจ่ะเป็นมาจนถงึสิ้นสุด ทุกสิง่มชีวีติและแสดงใหเ้หน็เครื่องหมายของ
ความเป็นอยู ่และตดิตามเครือ่งหมายเหล่านัน้คอืมนัไม่อาจจะยัง่ยนืได ้ซึง่มนัแสดงออกมาหรอืพสิูจน์ให้
เหน็ไม่ได ้สิง่ทีเ่ป็นอยู่ไม่ได ้ไม่อาจจะใหเ้ครื่องหมายได้เหน็ว่าเป็นอยู่ได ้เครื่องหมายต่าง ๆ ของความ
เป็นอยูข่องจติวญิญาณ เป็นสิง่ทีเ่รามองไมเ่หน็อยูเ่สมอ 

ร่องรอยแห่งอ านาจอานุภาพของพระเยซู อทิธพิลค าสัง่สอน ของสวรรค์ก็ได้อยู่กบัเราทุกวนันี้
และชัว่กาลนาน 

สิง่ที่ไม่มคีวามเป็นอยู่ ก็เป็นที่ยอมรบัแล้วว่า ไม่มเีครื่องหมายที่จะเห็นได้ ในการที่จะเขยีน
หนังสือต้องมีคนที่จะเขียน ใครที่ไม่มีความเป็นอยู่ก็จะเขียนไม่ได้ การเขียนในตัวของมนัเอง คือ 
เครื่องหมายของวญิญาณ และความบลาดของผู้เขยีน ค าเขยีนที่ควรสกัการะ (ค าสอนหรอืพระธรรม) 
พสิจูน์ถงึการสบืเนื่องต่อ ๆ กนัไปของจติวญิญาณ 

จงพจิารณาถงึเป้าหมายของการสรา้งโลกว่ามนัจะเป็นไปไดไ้หม ทีทุ่กสิง่ทุกอย่างถูกสรา้งขึน้มา
เพื่อจะววิฒันาการและพฒันาการในทางที่มอีายุนับไม่ถ้วน ด้วยเป้าหมายเพยีงเลก็ ๆ ในเมื่อมนุษย์มี
ชวีติอยู่ในโลกเพยีงไม่กี่ปี มนัไม่สามารถจะคดิเอาไดห้รอืว่า น่ีเป็นวาระสุดทา้ยของเป้าหมายของความ
เป็นอยู ่

แร่ธาตุมกีารววิฒันาการจนมนัซมึซาบเขา้ไปในชวีติของพชืพนัธุ์ พชืพนัธุก็เจรญิเติบโตขึ้น
จนกระทัง่หมดชวีติของมนัในสตัว ์แลว้สตัวก์ก็ลายเป็นอาหารทีซ่มึซาบเขา้ไปในชวีติของมนุษย์ 

ดงันัน้ มนุษยจ์งึเป็นที่รวมของสรรพสิง่ทัง้หลาย และเป็นสิง่ที่มชีวีติเหนือทุกสิง่ทุกอย่าง และ
เป้าหมายทีจ่ะมอีายุนบัไมถ่ว้นกเ็ป็นอยูโ่ดยเจรญิงอกงาม 

อยา่งดทีีสุ่ด กค็นเราใชเ้วลาอยา่งมาก 90 ปี ในโลกนี้ ช่างสัน้เหลอืเกนิ 
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มนุษย์หยุดความเป็นอยู่ เมื่อเขาละจากร่างกายหรือถ้าชีวิตเขามาถึงที่สุดวิว ัฒนาการอัน
ทรงคุณค่ากไ็มม่ปีระโยชน์อะไร ทุกสิง่ทุกอย่างกไ็ม่มคีวามหมายเลย มใีครอีกหรอืทีจ่ะคดิมโนภาพไดว้่า
การสรา้งโลกไมไ่ดม้เีป้าหมายยิง่ใหญ่กว่าน้ี 

จติวญิญาณยัง่ยนืและไมม่วีนัตาย 

นกันิยมวตัถุกล่าวว่า "วญิญาณอยูไ่หน อะไรคอืวญิญาณเรามองไมไ่ดแ้มแ้ต่จะแตะตอ้งกไ็มไ่ด"้ 

เราจะตอบเขาได้ดงันี้ แมว้่าแร่ธาตุจะมคีวามเจรญิเติบโตงอกงาม อย่างไรก็ตาม มนัก็ไม่อาจ
หยัง่รูถ้งึโลกแห่งพชืพนัธุไ์ด ้ในขณะน้ีความหยัง่รูท้ ีข่าดไป ไมไ่ดพ้สิจูน์ในความไมเ่ป็นอยูข่องพชืพนัธุ์ 

อย่างไรก็ด ีแมร้ะดบัสูงสุดของพชืพนัธุ์ ได้ววิฒันาการอยางไร มนัก็ไม่สามารถที่จะเขา้ใจโลก
ของสตัว ์ความไมรู่ข้องสตัวอ์นันัน้ไมไ่ด ้แสดงว่าสตัว์ไมม่คีวามเป็นอยู่ 

สตัว์ไม่มพีฒันาการถงึขัน้สูงสุด ไม่สามารถจะคดินึกถงึความเบลยีวบลาดของมนุษย์ หรอืไม่
สามารถที่จะส านึกถึงธรรมชาติของจติวญิญาณเลย แต่นี่ก็มไิด้พสิูจน์ว่ามนุษย์ปราศจากความเบลยีว
บลาด หรอืปราศจากวิญญาณ มนัเพียงแสดงให้เห็นว่าแบบหนึ่ง ๆ ของความเป็นอยู่ คือความไม่
สามารถหยัง่รูแ้บบทีว่เิศษของมนัได ้

ดอกไมอ้าจจะไม่มคีวามรูส้กึเหมอืนมนุษย ์แต่ความไม่รูข้องมนั ไม่ได้ป้องกนัความเป็นอยู่ของ
มนุษย ์

ในทางเดยีวกนั ถา้นกันิยมวตัถุเหล่านัน้ ไม่เชื่อในความคงอยู่ของวญิญาณ ความไม่เชื่อของเขา
เหล่านัน้กไ็มไ่ดพ้สิจูน์ว่า ไมม่อีาณาจกัรเช่นโลกแห่งจติวญิญาณ ความเป็นอยู่คงอยู่แห่งความบลาดของ
คนเรา ได้พสิูจน์ถงึความไม่ตาย ยิง่กว่านัน้ความมดืพสิูจน์ใหเ้หน็ถงึปรากฏการณ์ของแสงสว่าง เพราะ
ถา้ไมม่แีสงสว่างกจ็ะไม่มคีวามมดืความอบัจนพสิูจน์ ถงึความมอียู่ของความมัง่ม ีเพราะถ้าไม่มคีวามมัง่
มจีะวดัความจนไดอ้ยา่งไร ความโง่เง่าความไม่รู ้พสิูจน์ถงึความรูท้ีม่อียู่ เพราะถ้าไม่มคีวามรู ้จะมคีวาม
โงเ่งา่ไดอ้ยา่งไร 

ดงันัน้ ความคดิของความตาย ได้ส่อถงึความคงอยู่ของความไม่มวีนัตาย เพราะว่าถ้าไม่มชีวีติ
ชัว่นิรนัดร กจ็ะไมม่หีนทางทีจ่ะวดัชวีติของโลกนี้ได ้

ถา้จติวญิญาณมเิป็นสิง่ทีไ่มม่วีนัตาย ศาสนทตูของพระผูเ้ป็นเจา้ จะยอมทนต่อการทดลองอนัน่า
เกลยีดไดอ้ยา่งไร 

ท าไมพระครสิตจ์งึตอ้งยอมทนทุกขท์รมานต่อความตายอนัน่ากลวั ทีบ่นไมก้างเขน 

ท าไมพระโมฮมัหมดัจงึทรงยอมทนต่อการกดขีข่่มเหง ท าไมพระบาฮาอุลลาห ์ต้องเสยีเวลาแห่ง
ชวีติภายในคุก 

พระครสิตท์นทุกขท์รมาน ทรงยอมรบัการทดลองทุกอย่าง เพราะความไม่มวีนัตายของวญิญาณ
ของพระองค์ถ้าเราเป็นผู้ที่ระลึกได้ เราจะเข้าใจความหมายของจติวิญญาณ ตามกฎของความ
เจรญิเตบิโต หรอืการพฒันาการที่ว่าทุกอย่างเคลื่อนจากระดบัขัน้ต ่ากว่าขึ้นไปหาจนถงึระดบัสูงกว่าได้
อยา่งไร 
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มนักเ็ป็นเพยีงคนทีป่ราศจากความบลาด หลงัจากทีพ่จิารณา สิง่เหล่านี้แลว้ จะเชื่อว่าโครงการ
ของจกัรวาลจะตอ้งหยดุชะวกัการกา้วหน้าและววิฒันาการนัน้ ใหม้าถงึจดุสุดทา้ยทีไ่มม่คีวามเพยีงพอ 

 

ความปรารถนาและการอธิษฐานของพระอบัดลุบาฮา 

15 พฤศจกิายน 2455 

พระอบัดุลบาฮา กล่าวว่า- 

 ขอตอ้นรบัทุกท่านดว้ยความยนิด ีและขา้พเจา้เองมคีวามรกัต่อท่านเป็นอย่างยิง่ 

ทุกวนัทุกคนื ขา้พเจา้อธษิฐานต่อสวรรคใ์หแ้ก่ท่านทัง้หลาย เพื่อท่านจะไดเ้ป็นเจา้ของพลงั และ
เพื่อว่าแต่ละท่านและทุกท่านจะได้มสี่วนร่วมในการรบัพระพรของพระบาฮาอุลลาห์ และจะได้เขา้ไปยงั
พระราชอาณาจกัรของพระผูเ้ป็นเจา้ 

ข้าพเจ้าขอวิงวอนเพื่อท่านจะได้กลายเป็นบุคคลใหม่ที่ส่องความสว่างด้วยแสงแห่งสวรรค ์
เสมอืนตะเกยีงที่ส่องแสงสว่างจา้ และความรูใ้นความรกัของพระผู้เป็นเจา้จะไดเ้ผยแพร่ออกไปจากจุด
หนึ่งของยโุรปไปยงัทีอ่ื่น ๆ 

ขอให้ความรกัอันไม่มีขอบเขตนี้ จงเต็มเป่ียมในหัวใจและ ความคิดของท่าน ที่จะไม่เหลือ
ช่องว่างส าหรบัความเศรา้โศกเลด็ลอดเขา้มาได ้และขอใหห้วัใจของท่านทีเ่ตม็ไปดว้ยปิตสิุขจงทะยานขึน้
สู่รศัมภีาพแห่งสวรรคเ์หมอืนเช่นนก 

ขอให้หัวใจของท่านจงแจ่มกระจ่างและบริบูรณ์ดุจดงักระจกขดัเงา ซึ่งจะได้สะท้อนแสงอัน
รุง่โรจน์ของดวงอาทติยแ์ห่งสจัจะไดเ้ตม็ที ่

ขอใหด้วงตาของท่านไดเ้ปิดออก เพื่อจะไดแ้ลเหน็เครื่องหมายแห่งพระราชอาณาจกัรของพระผู้
เป็นเจ้า และขอให้หูของท่านจงมิได้ถูกปิดไว้เพื่อที่ท่านจะได้ยินเสียงประกาศแห่งสวรรค์ก้ องอยู่
ท่ามกลางท่านทัง้หลายและใหม้คีวามเขา้ใจอนัสมบรูณ์ 

ขอใหจ้ติวญิญาณของท่านไดร้บัความช่วยเหลอื มคีวามสุขสบาย และมกี าลงัแขง็แรงขึน้ และมี
ความสามารถทีจ่ะด าเนินชวีติอยูไ่ดต้ามค าสัง่สอนของพระบาฮาอุลลาห์ 

ขา้พเจา้ขออธษิฐานใหทุ้กท่านและแต่ละท่าน จงเป็นเสมอืนเปลวเพลงิแห่งความรกัอยู่บนโลกนี้ 
เพื่อว่าความสว่างเจดิจา้จากแสงของท่าน และความรกัอนัอบอุ่นของท่าน จะเขา้ไปถงึยงัหวัใจทีโ่ศกเศรา้
และเสยีใจของบุตรหลานทุกคนของพระผูเ้ป็นเจา้ 

ขอใหท้่านเป็นเสมอืนดวงดาวทีส่่องความสว่างระยบิระยบัอยู่เสมอชัว่กาลนานในราชอาณาจกัร
ของพระผูเ้ป็นเจา้ 

ขา้พเจ้าขอแนะน าท่าน ให้ศึกษาค าสัง่สอนของพระบาฮาอุลลาห์อย่างจรงิจงั เพื่อว่าด้วยการ
ช่วยเหลอืจากพระผูเ้ป็นเจา้ ท่านจะไดเ้ป็นบาไฮศาสนิกชนทีเ่ขา้ถงึซึง่การปฏบิตัอิยา่งแทจ้รงิ 
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ร่างกาย จิตใจ และวิญญาณ 

เชา้วนัศุกรท์ี ่17 พฤศจกิายน 2455 

 ในโลกของมนุษย ์มอียู ่3 ชัน้ คอืรา่งกาย จติใจและวญิญาณ รา่งกาย คอืเนื้อหนัง รปูร่างหรอืชัน้
ของความเป็นสตัวม์นุษย ์ความคลา้ยของรา่งกายของมนุษยแ์ละสตัว ์คอืทีร่วมของหลายธาตุหลายอย่าง 
ตามกฎของการดงึดดูเขา้หากนั 

มนุษยเ์ป็นเจา้ของของความสามารถแห่งผสัสะ เช่นเดยีวกบัสตัว์ คอื ต่อความรอ้น ความเยน็ 
ความหวิและความกระหายเป็นต้น แต่ไม่เหมอืนสตัวเ์ลยทเีดยีว คอืมนุษยม์วีญิญาณอย่างสมเหตุสมผล
และมคีวามเบลยีวบลาด 

ปญัหาเบลยีวบลาดของมนุษย ์คอืสื่อกลางระหว่างรา่งกาย กบัจติวญิญาณของมนุษย ์

เมือ่คนเราปล่อยใหว้ญิญาณ โดยผ่านทางจติใจเพื่อจะจุดความเขา้ใจใหส้ว่าง นัน่กค็อื คนเราได้
บรรจุความด ารงอยู่ไวทุ้กอย่าง เพราะว่าคนเราอยู่ในชัน้สูงสุดทัง้หมดซึง่เป็นมาก่อน เป็นความสูงสุดใน
ววิฒันาการอนัทรงล ้าค่า และทัง้บรรจุโลกขัน้ต ่ากว่าไวใ้นตวัเองดว้ย ความเบลยีวบลาดทีจุ่ดความสว่าง
จากจติวญิญาณ โดยผ่านจติใจ ท าใหม้นุษยอ์ยูใ่นชัน้สงูสุดในจกัรวาล 

แต่อกีอย่างหนึ่ง เมื่อคนเราไม่เปิดความคดิและหวัใจของเขา เพื่อจะรบัพรจากจติวญิญาณ แต่
กลบัหนัจติใจของเขาไปทางดา้นวตัถุ ไปทางความเป็นรา่งกายของธรรมชาตขิองเขาเสยีแลว้ เขากจ็ะตก
ลงมาจากทีสู่งและเขากก็ลายเป็นผูท้ีต่ ่าซึง่เป็นชัน้ต ่าของอาณาจกัรของพวกสตัว์ ในกรณีเช่นนี้มนุษยก์็
อยูใ่นความค ้าประกนัทีน่่าเสยีใจยิง่ เพราะว่าถา้คุณลกัษณะแห่งจติวญิญาณของจติใจทีค่วรจะเปิดรบัเอา
ลมหายใจของพระวญิญาณบรสิุทธิไ์มไ่ดน้ ามาใชแ้ลว้มนักจ็ะกลายเป็นหมนัไปหมดก าลงัลง และในทีสุ่ดก็
ไม่มคีวามสามารถในขณะทีคุ่ณลกัษณะทางวตัถุแห่งจติใจก าลงัท าหน้าทีอ่ยู่มนักลายเป็นอ านาจมากยิง่
และไม่มคีวามสุข ไม่เป็นผูท้ีไ่ดร้บัการชกัน าในทางทีด่ ีกลายเป็นคนป่าเถื่อน ไม่ยุตธิรรมมากขึน้ ต ่าช้า
และเลวทรามยิง่ขึ้น ทารุณมากขึ้น มุ่งคดิร้ายมากขึน้ยิง่กว่าสตัว์ข ัน้ต ่าด้วยซ ้าไป ความทะเยอทะยาน 
และความปรารถนาของคนเราทัง้หมดไดถู้กท าใหม้กี าลงัแขง็ขึน้ โดยธรรมชาตขิองจติใจฝ่ายต ่า คนเราก็
ยิง่กลายเป็นคนทีโ่หดรา้ยมากขึน้มากขึน้จนกระทัง่ความเป็นอยู่ของเขาหมดไป ไม่มทีางทีจ่ะเขยบิขึน้สูง
กว่าสตัว์ ทีจ่ะต้องสูญสิ้นไป คนเช่นนี้มแีผนการทีช่ ัว่รา้ย ท าอนัตรายและท าลายกนั เป็นคนทีป่ราศจาก
จติใจแห่งความเมตตาแห่งสวรรค์อย่างสิ้นเชงิ เพราะว่าคุณลกัษณะอันสูงส่งของจติวิญญาณ ได้ถูก
ครอบง าเสยีแล้ว ในด้านวตัถุ ถ้าเป็นไปในทางตรงกนัข้ามธรรมชาติในธรรมแห่งจติใจ ก็ได้ร ับก าลงั
แขง็แรงขึน้พอทีจ่ะปราบจติใจทางดา้นวตัถุไดแ้ลว้ ผูน้ัน้กจ็ะใกลเ้ขา้ไปหาพระผูเ้ป็นเจา้ ความเป็นมนุษย์
ของเขากส็ว่าง จนกระทัง่คุณความดขีองเขา ความประเสรฐิทีเ่ขาแสดงออกมากจ็ะส่องรศัมใีนพระเมตตา
ของพระผู้เป็นเจ้า เขาก็เพิ่มพูนความเจรญิในทางธรรม ของมนุษย์ให้ เข้มแข็งขึ้น เพราะว่าเขาได้
กลายเป็นตะเกยีงทีส่่องสว่างบนทางของเขาแลว้ 

ท่านมคีวามเขา้ใจและส านึกไดแ้ลว้ว่า จติใจเป็นสื่อกลางระหว่างร่างกายและจติวญิญาณอย่างไร 
เช่นเดยีวกนักบัอากปักริยิาของต้นไม ้คอืสื่อกลางของเมลด็พนัธุพ์ชืกบัผลของมนั ถ้าผลของมนัมขีึน้มนั
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กส็ุก เราจงึรูว้่ามนัสมบูรณ์ ถ้าต้นไมน้ัน้ไม่ออกผล มนักเ็จรญิเตบิโตอย่างไรป้ระโยชน์ไม่มคีวามหมาย
อยา่งใดเลย 

เมื่อจติใจเต็มไปด้วยชวีติแห่งจติวญิญาณแล้วมนัก็จะน ามาซึ่งผลดแีละเป็นต้นไม้แห่งสวรรค ์
ขา้พเจา้อยากจะขอให้ท่านเขา้ใจ ตวัอย่างอนันี้ ขา้พเจา้หวงัว่าคุณความดขีองพระผูเ้ป็นเจา้ที่ไม่อาจจะ
กล่าวได้นี้ และได้เพิม่พูนก าลงัวงัชา ใหแ้ก่ท่าน เพื่อคุณลกัษณะอนัสูงส่งแห่งจติใจของท่านซึ่งมคีวาม
เกีย่วพนักบัจติวญิญาณ จะไดค้รอบง าดา้นวตัถุไวเ้สยี ดงันัน้ การควบคุมความรูส้กึอย่างสิน้เชงิในจติใจ
ของท่าน จะไดใ้กลเ้ขา้ไปหาความดแีห่งอาณาจกัรของสวรรค ์ขอใหด้วงหน้าของทุกท่านจงมุ่งสู่แสงสว่าง
แห่งสวรรค์อย่างมัน่คงเป็นแสงสว่างที่แท้จรงิ เพื่อว่าความคดิ ค าพูดและการกระท าของท่านทุกคน จะ
บายแสงออกไปด้วยรศัมแีห่งจติวญิญาณที่ครอบง าจติใจท่าน แล้วการรวมกนัเข้ามาด้วยกนัของโลก 
ท่านจะไดแ้สงความสมบรูณ์แห่งชวีติของท่าน 

ชวีติของคนบางคนถูกยดึไวโ้ดดเดีย่วกบัสรรพสิง่แห่งโลกนี้ ความคดิของเขาถูกขดีเสน้กัน้ไวโ้ดย
อาการภายนอกและความสนใจอย่างธรรมดา ๆ จนท าให้เขาเป็นคนตาบอดต่อความเป็นอยู่อื่น ๆ และ 
ต่อความหมายของธรรมทัง้หลายดว้ย เขาเหล่านัน้คดิและฝนั แต่ความมชีื่อเสยีงในโลกนี้และความเจรญิ
ของวตัถุเท่านัน้ ความรูส้กึปลืม้ปิต ิและความสะดวกสบายลอ้มรอบนัน้ ไดจ้ ากดัขอบฟ้าของเขาเหล่านัน้
เสยี ความทะเยอทะยานสงูสุดมาอยูใ่จกลางความส าเรจ็ของสถานการณ์ และความเป็นอยู่เพยีงแค่โลกนี้
เท่านัน้ เขาไม่เหนี่ยวรัง้นิสยัทีต่ ่าของเขาไว ้เขากนิ ดื่มและหลบัไหลเสมอืนสตัว ์เขาไม่มคีวามคดิเหนือ
ไปกว่าความเป็นอยูท่ีด่ขีองรา่งกายของเขาเลย มนัเป็นความจรงิทีเ่ราจะต้องเอาใจใส่ต่อสิง่จ าเป็นเหล่านี้ 
ชวีติ คอืภาระทีเ่ราจะต้องด าเนินไปขณะทีเ่รายงัอยู่ในโลก แต่การเหน็แก่สิง่ทีต่ ่ากว่าของชวีติจะต้องไม่
ถูกปล่อยให้เป็นเอกสทิธิต่์อทุกความคดิและความทะเยอทะยานของมนุษย ์หวัใจที่ทะเยอทะยานของ
มนุษยค์วรจะถบีขึน้ไปเพื่อสง่าราศมีากขึน้ การกระท าทางด้านจติใจควรจะยกขึน้สู่ระดบัสูงสุด มนุษย์
ตอ้งเกบ็ความฝนัของความสมบรูณ์อนัสงูส่งไวใ้นจติใจ และ ณ ทีน่ัน้กเ็ป็นทีท่ีไ่ดเ้ตรยีมทีอ่ยู่อาศยัส าหรบั
ความกรณุาอนัไมรู่จ้กัสิน้สุดของจติวญิญาณแห่งสวรรค์ 

โปรดให้ความทะเยอทะยาน เป็นการกระท าบนโลกที่อารยธรรมแห่งสวรรค ์ขา้พเจา้วงิวอนต่อ
การสรรเสรญิอนัล ้าค่าเพื่อท่าน เผื่อว่าท่านจะไดร้บัการเพิม่เตมิดว้ยก าลงัของพระวญิญาณบรสิุทธิ ์และ
เพื่อว่าท่านจะไดเ้ป็นบ่อเกดิแห่งชวีติแก่โลกนี้ 

 

บาไฮศาลนิกชน ต้องกระท าการด้วยหวัใจและดวงจิต 

เพ่ือจะน ามาซ่ึงสถานการณ์ท่ีดีขึ้นในโลกน้ี 

19 พฤศจกิายน พ.ศ. 2455 

 ช่างเป็นทีน่่าชื่นชมยนิดทีีไ่ด้เหน็การประชุมเช่นนี้ เป็นการชุมนุมร่วมกนัของมนุษยช์าวสวรรค์
อย่างแท้จรงิ เราทัง้หลายอยู่ร่วมกนัในความมุ่งหมายอนัประเสรฐิอนัเดยีวกนั และเราไม่ต้องการเสาะ
แสวงหาสิง่ของแห่งโลกวตัถุ และความปรารถนาทีสุ่ดของเราคอื จะแผ่ความรกัของพระผูเ้ป็นเจา้ไปทัว่
โลก 
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เราท างานและอธษิฐาน เพื่อความสามคัคขีองมนุษยเ์พื่อว่าชนชาตทิัง้หลายบนแผ่นดนิโลก จะ
ได้เป็นชาติเดยีวกนั ประเทศทัง้หลายจะได้เป็นประเทศเดยีวกนั และดวงใจทุกดวงจะเต้นเป็นหวัใจ
เดยีวกนั เราท างานรว่มกนั เพื่อความสามคัคอีนัสมบรูณ์และความเป็นกนับนัพีน้่อง 

ความสรรเสรญิจงมแีด่พระผู้เป็นเจ้า ที่ความมานะพยายาม คอื ความจรงิใจของเราและหวัใจ
ของเราก็ได้หนัไปยงัอาณาจกัรของพระองค์ ความปรารถนาอันใหญ่หลวงของเราคือ สจัจะ จะได้
สถาปนาขึน้ในแผ่นดนิโลก และในความหวงันี้ช่วยใหเ้ราหนัเขา้หากนัดว้ยความรกั และชอบพอกนั แต่
ละคนและทุกคนคอื มคีวามจรงิใจและไม่เหน็แก่ตวั เต็มใจที่จะสละความทะเยอทะยานส่วนตวั ให้แก่
อุดมการณ์ทีย่ ิง่ใหญ่ที่ไดพ้ยายามมา จงมคีวามรกักนับันพี่น้อง มคีวามสงบสุขและมคีวามสามคัคใีนหมู่
มนุษยด์ว้ยกนัเถดิ 

ไม่ต้องสงสยัเลยว่า พระผูเ้ป็นเจา้สถติอยู่กบัเราทัง้ในมอืขา้งขวา และขา้งซา้ยของเราเพื่อว่าวนั
ต่อวนัพระองค์จะทรงเพิม่พูนสมาชกิของเราใหม้ากขึน้ แลว้การประชุมของเราจะมพีลงัและมปีระโยชน์
ยิง่ขึน้ 

เป็นความหวงัอย่างที่สุดของข้าพเจ้าในการที่ท่านจะเป็นพรแก่ผู้อื่น เพื่อว่าท่านจะได้ให้การ
มองเหน็แก่ผูท้ีบ่อดในธรรมท าใหเ้ป็นทีไ่ดย้นิส าหรบัผูท้ีห่นวกในทางธรรม และเป็นชวีติแก่ผูท้ีต่ายอยู่ใน
ความบาป 

ขอใหท้่านช่วยกนักู้คนทัง้หลายที่จมอยู่ในทางโลกใหไ้ดรู้ถ้งึเรอืแห่งบุตรของพระผู้เป็นเจา้ และ
ใหก้ าลงัใจแก่เขาใหเ้ขาลุกขึน้และ เป็นคนทีรู่จ้กัคุณค่าแห่งชวีติทีไ่ดก้ าเนิดมา เพื่อว่าดว้ยความพยายาม
ของท่านในโลกแห่งมนุษยจ์ะกลายเป็นอาณาจกัรของพระผูเ้ป็นเจา้แห่งการเลอืกสรรของพระองค์ 

ขา้พเจา้ต้องขอขอบพระคุณองค์พระผู้เป็นเจา้ทีเ่ราทัง้หลาย ต่างกม็คีวามคดิเป็นอย่างเดยีวกนั
ส าหรบัอุดมการณ์อนัยิง่ใหญ่นี้ ทีค่วามปรารถนาของขา้พเจา้กเ็ป็นเช่นเดยีวกบัความปรารถนาของท่าน 
เพื่อว่าเราจะท างานดว้ยกนัดว้ยความสมคัรสมานสามคัคอีนัสมบรูณ์ 

บนแผ่นดินโลกทุกวนันี้ เราได้เห็นภาพอันน่าสยดสยอง น่าสลดใจแห่งสงครามอันโหดร้าย 
มนุษยฆ์่าฟนัพี่น้องของมนุษยเ์อง เพื่อหาก าไรส าหรบัตนอย่างเหน็แก่ตวัและเพื่อจะขยายดนิแดนของ
เขาเอง เพราะความทะเยอทะยานที่โง่เขลานี้ ความเกลยีดชงัได้มอี านาจเหนือหวัใจของเขา การหลัง่
เลอืดจงึมมีากขึน้ ๆ ทุกวนั 

เนื้อหนังต่อเนื้อหนัง ต่อสูก้นั กองทพักเ็พิม่ขึน้ ปืนใหญ่กม็มีากขึน้ อาวุธปืนกม็มีากขึน้และวตัถุ
ระเบดิทุกชนิดถูกน าออกมาใช ้ดงันัน้ ความขมขืน่และความเกลยีดชงักนักเ็พิม่พูนขึน้ไมเ่วน้แต่ละวนั 

แต่ขอขอบพระคุณพระผู้เป็นเจา้ ทีก่ารประชุมนี้ ปรารถนาเพยีงสนัตสิุขและความสามคัค ีและ
ตอ้งท างานดว้ยหวัใจและดวงจติ ทีจ่ะน ามาสู่สถานการณ์ทีด่ขี ึน้ในโลกนี้ 

ท่านทัง้หลายซึง่เป็นผูร้บัใชข้องพระผูเ้ป็นเจา้ จะตอ้งต่อสูก้บัการกดขีข่ม่เหง ความเกลยีดชงัและ
ความบาดหมาง เพื่อว่าสงครามจะไดห้ยดุยัง้ และกฏบญัญตัแิห่งสนัตภิาพและความรกัของพระผูเ้ป็นเจา้
จะไดส้ถาปนาขึน้ท่ามกลางหมู่มวลมนุษย ์
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จงท างาน....ท างานด้วยสุดก าลงัของท่าน เผยแพร่ศาสนาแห่งอาณาจกัรของพระผู้เป็นเจ้า 
ท่ามกลางมวลมนุษยเ์หล่านัน้ตอ้งสอนผูท้ีม่องแต่ตวัเองใหก้ลบัถ่อมตวัลงต่อพระผูเ้ป็นเจา้ สอนผูท้ าบาป
ใหเ้ลกิกระท า และรอคอยอยา่งมคีวามหวงัอยา่งรืน่เรงิยนิดถีงึการมาแห่งอาณาจกัรของพระผูเ้ป็นเจา้ 

จงรกัและเชื่อฟงัพระบดิาแห่งสวรรคข์องท่าน และจงพกัผ่อน และวางใจไดว้่า การช่วยเหลอืจาก
สวรรคเ์ป็นของท่านแลว้ ขา้พเจา้ขอบอกท่านทัง้หลายว่า ท่านจะเป็นผูท้ีช่นะจติใจของมนุษยท์ุกคน 

ขอเพยีงแต่จงมคีวามศรทัธา มคีวามอดทนและกลา้หาญ นี่เป็นแต่เพยีงการเริม่ต้น แต่ทว่าเป็นที่
แน่นอนว่าจะตอ้งส าเรจ็ เพราะพระผูเ้ป็นเจา้สถติอยูก่บัท่าน 

 

การใส่ร้าย 

วนัจนัทรท์ี ่20 พฤศจกิายน พ.ศ. 2455 

 ตัง้แต่แรกเริม่เดมิทขีองโลกจนกระทัง่บดันี้ พระศาสนพูดทุกพระองคท์ีพ่ระผูเ้ป็นเจา้ประทานลง
มา ไดถู้กขดัแยง้โดยอ านาจของความมดืทีก่่อตวัขึน้ 

อ านาจมดืนี้ พยายามเสมอทีจ่ะท าใหแ้สงสว่างดบัสญูไป การกดขีข่่มเหงกห็าทางทีจ่ะเอาชนะต่อ
ความยุตธิรรม ความโง่เง่า ก็ได้พยายามอยู่เรื่อย ๆ ไปที่จะเหยยีบย ่าความรอบรูใ้ห้อยู่แทบฝ่าเท้า น่ีก็
เป็นวธิกีารของโลกแห่งวตัถุ ซึง่มมีาแต่เดมิแลว้ 

ในสมยัของพระโมเสส กษตัรยิฟ์าโรห ์กต็ัง้ตวัต่อตา้นการแพรแ่สงสว่างของพระโมเสส 

ในสมยัของพระครสิต์ แอนนาและไกยะฟะกไ็ด้ใส่ไฟต่อปวงชน ใหต่้อต้านพระครสิต์ และผูท้รง
ความรูห้ลายคนแห่งอสิราเอลกร็วมหวักนัต่อต้านอ านาจของพระครสิต์ การใส่รา้ยทุกอย่างกว็กเวยีนไป
มา ในทางการต่อตา้นต่อพระองค ์

พวกอาลกัขณ์และพวกฟารซิายก็รวมหวักนัหาอุบายที่จะท าให้ผู้คนเชื่อว่าพระครสิต์นัน้คอืคน
โกหก เป็นผูท้ีแ่อบอ้างตวัเองและเป็นคนทีอ่ปัมงคล เขาเหล่านัน้ไดก้ระจายค าสบประมาทใส่รา้ยออกไป
ทัว่โลกภาคตะวนัออก ในการต่อตา้นพระครสิต์และกห็าเหตุทีจ่ะท าใหพ้ระองคถ์ูกตราโทษจนถงึแก่ความ
ตายอยา่งน่าอปัยศอดส ู

ในกรณขีองพระโมฮมัหมดักเ็ช่นเดยีวกนั ผูท้รงความรูท้ ัง้หลาย ในเวลานัน้ไดก้ระท าการอนัเป็น
การท าลายอ านาจแสงสว่างของพระองค์เสยี เขาเหล่านัน้พยายามโดยใช้อ านาจของอาวุธดาบเพื่อจะ
ต่อตา้นการเผยแพรค่ าสอนของพระองค ์

แมว้่าความพยายามของเขาเหล่านัน้จะด าเนินไปสกัแค่ไหน แต่ดวงอาทติยแ์ห่งสจัจะก็ยงัส่อง
ขึน้มาจากขอบฟ้า ไม่ว่าในกรณีใด ๆ กองทพัแห่งแสงกย็งัไดช้ยัชนะปราบปรามอ านาจของความมดืใน
สนามรบแห่งโลก และรศัมขีองพระโอวาทแห่งสวรรค์กย็งัส่องสว่างบนแผ่นดนิโลก บุคคลทัง้หลายทีร่บั
เอาพระโอวาท และกระท างานตามพระประสงค์ของพระผูเ้ป็นเจา้กก็ลบัเป็นดวงดาวทีส่่องแสงระยบิใน
ทอ้งฟ้าแห่งมนุษย ์
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บดันี้ เป็นกาลเวลาของเรา ประวตัศิาสตรไ์ดซ้ ้ารอยอกี 

บุคคลทัง้หลายทีม่บีรวิารทีเ่ชื่อว่าศาสนาเป็นทรพัยส์่วนตวั ของเขาเองพยายามทีจ่ะตัง้ตวัเป็นผู้
ต่อต้านดวงอาทติยแ์ห่งสจัจะ เขาไดก้ระท าผดิต่อพระบญัญตัขิองพระผู้เป็นเจา้ เขาใส่รา้ยเพราะว่าไม่มี
เหตุผลในการต่อต้านนัน้ หรอืแมแ้ต่จะพสิูจน์ให้เหน็จรงิ เขาสวมหน้ากากต่อสู้กนั ไม่กล้าทีจ่ะเผชญิกบั
แสงสว่างแห่งกลางวนัเลย 

วธิขีองเราแตกต่างกนั เราไมไ่ดโ้จมตหีรอืใส่รา้ย เราไมม่คีวามประสงคท์ีจ่ะทะเลาะโต้แยง้กบัเขา
เหล่านัน้ เราน ามาซึง่การพสิูจน์ และหาเหตุผล เราเชญิชวนเขาเหล่านัน้เพื่อจะชีใ้ห้เหน็ถงึสภาพการณ์
ของเราต่างหาก เขากไ็ม่อาจจะตอบเราได ้แต่กลบัเขยีนค ากล่าวทุกสิง่ทุกอย่าง ทีเ่ขาคดิทีจ่ะต่อต้านศา
สนทตูสวรรค ์คอืพระบาฮาอุลลาห ์

อยา่ปล่อยใหใ้จของท่านไดเ้กดิความล าบากจากขอ้เขยีนอนัเป็นการสบประมาทเหล่านัน้เลย จง
เชื่อฟงัพระโอวาทของพระบาฮาอุลลาหแ์ละอยา่ตอบเขา จงชื่นชมยนิดเีถดิ เพื่อว่าความผดิทัง้หลายน้ีจะ
เป็นผลในการแพร่ความจรงิและสจัจะ เมื่อปรากฏว่าคนทัง้หลายที่สบประมาทเหล่านี้ก็เป็นผู้ที่ไต่ถาม 
และผูถ้ามนัน่เองกถ็ูกน าเขา้ไปหาความรอบรูใ้นศาสนา 

ถา้มผีูใ้ดถามว่า "มตีะเกยีงอยูใ่นหอ้งนัน้แต่ไมม่แีสง" ผูใ้ดทีไ่ดย้นิคนหนึ่ง อาจจะพอใจในค าบอก
นัน้ แต่คนทีบ่ลาด กจ็ะเขา้ไปในหอ้งนัน้เพื่อจะตดัสนิใหรู้้แน่ชดักบัตวัเอง จงดซูวิ่า เมือ่เขาพบตะเกยีงนัน้
ส่องสว่างจา้อยูแ่ลว้ เขากพ็บความจรงิ 

ในท านองเดยีวกนั มคีนหนึ่งพูดว่า "ในสวนนัน้มตี้นไมท้ี่กิง่ ก็หกั ไม่ออกผล ใบกเ็หี่ยวแห้งและ
ในสวนนัน้อีกเหมอืนกนั มตี้นดอกไม้ ไม่มดีอก ต้นกุหลาบก็ร่วงโรยและตายอย่าเข้าไปเลย" คนที่มี
เหตุผล เมือ่ไดย้นิเรือ่งราวสวนนัน้ กห็าไดเ้ชื่อโดยทีต่วัเองไมไ่ดเ้หน็กบัตา ดงันัน้ เขาจงึเขา้ไปในสวนดูซ ิ
เขากพ็บว่า ต้นไมก้ย็งัปลูกไวอ้ย่างด ีกิง่ก้านกแ็ขง็แรง ออกผลน่าลิม้รส ท่ามกลางความเขยีวขจขีองใบ
อนังดงามเหล่านัน้ พชืพนัธุเ์หล่านัน้กอ็อกดอกชชู่อบานสะพรัง่ กุหลาบกส็่งกลิน่หอมระรื่นสวยงามยิง่นัก 
ทุกอยา่งไดร้บัการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างด ีเมื่อผูท้ีม่เีหตุผลนัน้ไดเ้หน็เช่นนัน้ เขากโ็มทนาพระผูเ้ป็นเจา้
ว่า โดยทางการใส่รา้ย อนัไรค้่านัน้ เขาไดถู้กน าเขา้ไปยงัสถานทีอ่นัสวยงามยิง่นักแลว้ นี่คอืผลงานของผู้
ทีใ่ส่รา้ยซึง่เป็นสาเหตุทีจ่ะน าคนเราใหไ้ดพ้บความจรงิ 

เรารูแ้ลว้ว่า ความโกหกทัง้หลาย กระจายไปสู่พระครสิต์ และสาวกของพระองค ์หนังสอืทีเ่ขยีน
ทุกอย่างทีเ่ป็นการต่อต้านพระองค์ ก็เป็นเพยีงน าคนทัง้หลายมาเพื่อจะไต่ถามในพระธรรมค าสอนของ
พระองค์ แต่แล้วเมื่อไดเ้หน็ความสละสลวยและไดสู้ดกลิน่อนัหอมระรื่น เขาเหล่านัน้กจ็ะไดเ้ดนิใกล้เขา้
มาอกี เขา้มาสู่ท่ามกลางดอกกุหลาบและ ผลไมใ้นสวนสวรรคน์ัน้ 

ดงันัน้ ข้าพเจ้าบอกกับท่านว่า จงเผยแพร่สจัจะแห่งสวรรค์ด้วยสุดใจของท่าน เพื่อว่าความ
เบลยีวบลาดของมนุษยจ์ะไดถู้กจุดให้สว่างขึน้ นี้เป็นค าตอบที่ดทีีสุ่ดแก่ผูท้ี่สบประมาทให้รา้ยทัง้หลาย 
ขา้พเจา้ไมป่รารถนาจะพดูถงึ หรอืกล่าวรา้ยต่อบุคคลทีส่บประมาท เหล่านี้แต่เพยีงแต่จะกล่าวกบัท่านว่า
การใส่รา้ยสบประมาทนัน้ไมม่คีวามส าคญัเลยแมแ้ต่น้อย 
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เมฆหมอก อาจจะบดบงัดวงอาทติย ์แมม้นัจะหนาทบึ แต่แสงอาทติยก์จ็ะเผาผลาญใหล้ะลายไป
เอง ไมม่อีะไรทีจ่ะกัน้แสงอาทติยท์ีส่่องมาเพื่อใหค้วามอบอุ่นและใหช้วีติแก่สวนสวรรคน์ัน้ได้ 

ไม่มอีะไรทีจ่ะกัน้ฝนมใิหต้กลงมาจากฟ้าได ้ไม่มสีิง่ใดทีจ่ะต่อต้านการเพิม่พูนในพระโอวาทของ
พระผูเ้ป็นเจา้ได ้

ดงันัน้ เมื่อท่านเห็นค าเขยีนที่เป็นการต่อต้านพระธรรมค าสอน อย่าได้เป็นทุกข์ล าบาก แต่จง
กระท าใจใหส้บายโดยเชื่อมัน่ว่า นัน่เป็นเหตุผลทีจ่ะใหก้ าไรในพลงักนัแขง็แรงของท่าน 

ไมม่ใีครทีจ่ะปากอ้นหนิไปทีต่น้ไมท้ีไ่มม่ผีล  

ไมม่ใีครสกัคนทีพ่ยายามจะดบัตะเกยีงทีไ่ม่มไีฟ  

จงพจิารณาถงึในกาลแต่ก่อนนัน้ การใส่รา้ยของกษัตรยิฟ์าโรห ์เกดิผลอะไรบ้าง? พระองคย์นื
กรานว่า พระโมเสส คอืฆาตกรที่ฆ่าคน ควรได้รบัโทษถงึประหาร และทัง้ยงัได้ประกาศว่า พระโมเสส 
และ อาโรนเป็นผูก่้อกวนความสงบ ท าใหเ้กดิการบาดหมางกนั เป็นผูท้ าลายศาสนาแห่งอยีปิต์ และท่าน
ทัง้สองจงึถูกฆ่าตาย ถ้อยค าเหล่านี้ของกษตัรยิฟ์าโรห ์ไดก้ล่าวออกมาอย่างไม่มสีาระ แต่แสงสว่างของ
พระโมเสสกส็่องสว่าง และรศัมขีองพระผูเ้ป็นเจา้กส็่องสว่างหอ้มลอ้ม โลก 

เมือ่ชาวฟารซิายกล่าวถงึพระครสิตว์่า พระครสิต์ทรงกระท าผดิต่อวนัซะบาโต ฝ่าฝืนบญัญตัขิอง
พระโมเสสและยงัเคี่ยวเขญ็ที่จะท าลายพระวหิารและเมอืงอนับรสิุทธิแ์ห่งเยรูซาเลม็ด้วย และพระองค์
จะตอ้งไดร้บัโทษถงึถูกตรงึ นี่ เรากร็ูว้่า ค าใส่รา้ย สบประมาท เหล่านี้ทัง้หมดไม่ไดใ้หผ้ลในการกดีขวาง
การเผยแพรพ่ระธรรมค าสอนเลย 

ดวงอาทติยแ์ห่งพระครสิต์ กลบัสว่างเจดิจา้ทัว่ทอ้งฟ้า และ ลมหายใจแห่งพระวญิญาณบรสิุทธิ ์
กพ็ดักระพอือยูท่ ัว่พภิพ 

ขา้พเจา้ขอบอกกบัท่านว่า ไม่มคี าใส่รา้ยสบประมาทใด ๆ ที่จะกดีกัน้แสงแห่งพระผู้เป็นเจา้ได ้
มนัเป็นเพยีงเหตุที่ท าให้เกดิการตระหนักมากขึ้น และมากขึน้อีก ทัว่โลก ถ้าศาสนาหนึ่งศาสนาใดไม่
ส าคญัแลว้ ใครเล่าทีจ่ะยอมเสยีเวลาในการทีจ่ะต่อตา้นเช่นนัน้ 

แต่ ยิง่มศีาสนาใหญ่ยิง่มากขึน้เท่าใด กย็ิง่ท าใหศ้ตัรลูุกฮอืมากขึน้และมากขึน้ ทีจ่ะลม้ลา้งศาสนา
นัน้ ๆ ยิง่สว่างมากขึน้ กย็ิง่มเีงามดืบดบงัมากยิง่ขึน้ หน้าทีข่องเรา คอื จะต้องกระท าตามค าสัง่สอนของ 
พระบาฮาอุลลาห ์โดยการถ่อมตวัลงและมคีวามมัน่คงแขง็แรงยิง่ขึ้น 

 

ปราศจากธรรม กจ็ะไม่มีความสขุและ ความเจริญท่ีแท้จริง 

21 พฤศจกิายน พ.ศ. 2455 

 ความดุรา้ยและความปา่เถื่อนเป็นธรรมชาตขิองสตัวแ์ต่มนุษยค์วรจะแสดงคุณลกัษณะของความ
รกั พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงส่งพระศาสนทูตทัง้หลายของพระองค์ลงมาในโลกนี้ ด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อจะ
หว่านความรกั และความปรารถนาดใีนหวัใจมนุษย ์เพื่อจุดประสงคอ์นัยิง่ใหญ่นี้ ท่านเหล่านัน้จงึตัง้ใจที่
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จะทนทุกขท์รมานและเสยีสละซึ่งชวีติ พระธรรมอนัศกัดิส์ทิธิไ์ด้เขยีนไว้เพื่อชกัจูงและชีท้างมนุษยไ์ปสู่
ลู่ทางแห่งความรกั และความสามคัค ียิง่ไปกว่านี้เราก็ยงัได้เหน็ภาพที่ น่าสลดใจของสงคราม และการ
หลัง่เลอืดท่ามกลางเราทัง้หลาย 

เมื่อเราดูในหน้าประวตัศิาสตร์ที่แล้ว ๆ มา และเดีย๋วนี้เราเหน็แผ่นดนิด าถูกท าให้แดงบานไป
ดว้ยเลอืดของมนุษย ์มนุษยฆ์่าซึ่งกนัและกนัเหมอืนกบัสุนัขป่าที่ดุรา้ย และลมืบญัญตัแิห่งความรกัและ 
ความอดทนเสยีแลว้ 

เดีย๋วนี้ สมยัแห่งแสงสว่างนี้ไดม้าถงึแล้วไดน้ ามาซึง่อารยธรรมทีล่ ้าเลศิและความเจรญิทางดา้น
วตัถุ ความบลาดของมนุษยก์ก็วา้งขวางขึน้ ความเขา้ใจกม็ากขึน้ แต่อนิจจา....ยิง่ไปกว่านี้ ยงัมกีารหลัง่
เลอืดสด ๆ กนัอยู่ไม่เว้นแต่ละวนั จงดูสงคราม เทอรโค-อติาเลีย่น ในขณะนี้ ขอจงพจิารณาดูสกัครู่ ถงึ
ชะตากรรมของมนุษยท์ีไ่มม่คีวามสุขเหล่านี้ มกีีค่นทีไ่ดถู้กฆา่ตลอดเวลาอนัน่าสลดใจนี้? บา้นเรอืนกี่หลงั
ถูกท าลายภรรยาต้องพลดัพรากจากสามมีกีี่คน? เดก็เลก็ ๆ ต้องเป็นเดก็ก าพรา้กี่คน? และอะไรเล่าที่
เป็นก าไรในการแลกเปลีย่นกบัความโกรธแคน้ และความเจบ็ปวดในใจนัน้? นอกจากเพื่อแผ่นดนิหย่อม
หนึ่งของโลกเท่านัน้ 

ทัง้หมดนี้แสดงว่า ความเจรญิด้านวตัถุอย่างเดียวไม่ได้ยกมนุษย์ให้สูงขึ้น กลบัตรงกันข้าม
คนเรายิง่จมมดิอยูใ่นความเจรญิดา้นวตัถุมาก เท่าใด กย็ิง่ท าให้จติวญิญาณของเขายิง่มดืลงเท่านัน้ 

กาลเวลาไดล้่วงเลยมาโดยความเจรญิในดา้นวตัถุไม่รวดเรว็นัก การหลัง่เลอืดกไ็ม่มบี่อยนัก ใน
การสงครามแต่โบราณนัน้ไมม่ ีปืนใหญ่ ไม่มอีาวุธ ไม่มวีตัถุระเบดิ ไม่มเีรอืตอรปิ์โด ไม่มเีรอืรบ ไม่มเีรอื
ด าน ้า แต่ปจัจุบนัน้ี เพราะความเจรญิทางด้านวตัถุ ท าให้เรามสีิ่งประดษิฐ์เหล่านี้ทุกอย่าง และการ
สงครามก็เลวรา้ยยิง่ขึน้ไปอกี ในยุโรปเองก็กลายเป็นคลงัแสงอนัมหมึา เต็มไปด้วยวตัถุระเบดิ และขอ
พระผู้เป็นเจา้ทรงป้องกนัการระเบดิลุกไหมข้องสิง่เหล่านี้เถิด เพราะว่าเมื่อสิง่นี้เกดิขึน้เมื่อไหร่ เมื่อนัน้
ทัว่ทัง้โลกจะเขา้ไปเกีย่วขอ้งดว้ย 

ขา้พเจา้อยากจะใหท้่านเข้าใจว่า ความเจรญิทางวตัถุกบัความเจรญิทางจติวญิญาณเหมอืนของ
สองอย่างที่แตกต่างกันมากที่จะท าให้ความเจริญที่แท้จริงเกิดขึ้นได้ และสันติภาพอันยิ่งใหญ่จะ
ครอบครองโลกได้ก็เมื่อความเจรญิทางวตัถุและความเจรญิทางธรรม ด าเนินคู่เคียงกันไปด้วยด ีถ้า
คนเราท าตามค าแนะน าอนัศกัดิส์ทิธิแ์ห่งพระธรรมค าสอน ของพระศาสนทูตทัง้หลาย และถ้าแสงสว่าง
แห่งสวรรคบ์ายเขา้มาในหวัใจของทุกคน และเป็นผู้ยดึมัน่ในศาสนาโดยแทจ้รงิแลว้ ในไม่ชา้เราก ็จะได้
เหน็สนัตภิาพ และราชอาณาจกัรของพระผูเ้ป็นเจา้บนแผ่นโลก อยู่ท่ามกลางหมู่มวลมนุษย ์พระบญัญตัิ
ของพระผูเ้ป็นเจา้เป็นเสมอืน วญิญาณและความเจรญิดา้นวตัถุเป็นเหมอืนร่างกายเมื่อไม่ไดร้บัการดลใจ
จากวญิญาณ มนัก็หมดความคงอยู่ ด้วยการอธษิฐานอย่างแท้จรงิ เพื่อว่าพระธรรมจะได้เติบโตและ
เพิ่มพูนขึ้นในโลก เพื่อว่าขนบธรรมเนียม ต่าง ๆ จะได้กลับกลายสว่างไสวขึ้น สันติสุขและความ
ปรองดองกนัจะสถาปนาขึน้ในโลกนี้ 

การสงคราม การปล้นสะดมด้วยการทารุณเป็นที่น่ารงัเกยีจต่อพระผู้เป็นเจา้ และน ามาซึ่งการ
ลงโทษแก่ตวัของมนัเองเพราะพระผูเ้ป็นเจา้แห่งความรกัคอืพระผู้เบกิทางแห่งความยุตธิรรม และแต่ละ
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คนก็หนีไม่พ้นจากการเก็บเกี่ยวในสิ่งที่เขาได้หว่านลงไปแล้ว ขอให้เราจงมคีวามเขา้ใจพระบญัชาของ
พระผู้ทรงสูงสุด และสัง่ให้ชวีติของ เรากระท าตามที่พระองค์ทรงกระท า ความสุขอนัแท้จรงิขึน้อยู่ กบั
คุณธรรมทีด่ ีและขึน้อยูก่บัการมหีวัใจที่เปิดกวา้งอยูเ่สมอเพื่อทีจ่ะไดร้บัพระเมตตาแห่งสวรรค ์

ถ้าหวัใจหนัไปเสยีจากพระพรทีพ่ระผูเ้ป็นเจา้ประทานใหเ้รา จะหวงัความสุขไดอ้ย่างไร? ถ้าเรา
ไมไ่ดต้ัง้ความหวงัและความไวว้างใจ ในพระกรุณาธคิุณของพระผูเ้ป็นเจา้แลว้ เราจะพบทีพ่ านักอนัสงบ
สุข ไดอ้ย่างไร โอ้....ขอจงวางใจในพระผูเ้ป็นเจา้เถดิ เพราะพระคุณของพระองคย์ัง่ยนือยู่เป็นนิตย ์และ
พระพรของพระองคน์ัน้กล็ ้าเลศิ โอ.้..ขอ จงมคีวามจงรกัภกัดใีนพระผูท้รงยิง่ใหญ่เพราะพระองคจ์ะไม่ท า
ให้เกดิความลม้เหลว และพระคุณความดขีองพระองคน์ัน้ก็ย ัง่ยนือยู่เป็นนิตย ์ดวงอาทติยข์องพระองค์
ทรงประทานแสงสว่างอยู่ต่อ ๆ ไปและเมฆหมอก แห่งความปรานีที่เตม็ไปด้วยความสมเพชเวทนาของ
พระองค์ก็ทรงหลัง่ให้แก่หวัใจของผู้ที่วางใจในพระองค์ทุกคน สายลมอนัสดชื่นเบกิบาน ได้พดัพาการ
เยยีวยาตดิปีกทัง้สองของมนัไปยงัจติวญิญาณที่เหอืดแห้งของมนุษย ์จะเป็นการบลาดหรอืทีจ่ะหนัหน้า
ไปเสยีจากพระบดิาที่รกั ผู้ซึ่งอวยพระพรของพระองค์แก่เรา เราจะเลอืกเอาหรอืว่าจะยอมตกเป็นทาส
ของวตัถุ 

พระผูเ้ป็นเจา้ทรงพระคุณธรรมความดทีีไ่มม่ขีอบเขตจ ากดั ไดท้รงยกย่องและไดใหเ้กยีรตแิก่เรา
ยิง่และไดท้รงสรา้งเราใหเ้ป็นนายเหนือวตัถุทัง้หลายในโลก แลว้เราจะตกเป็นทาสวตัถุทัง้หลายเหล่านัน้
หรอื? 

อย่าเลย ขอให้เราเรยีกร้องเอาสิทธิในมรดกของเราและมมีานะ พยายามที่จะบญัชาตัวเอง 
เพื่อใหส้มกบัที่เป็นบุตรของพระผูเ้ป็นเจา้ ดวงอาทติยแ์ห่งสจัจะอนัทรงพระเกยีรตคิุณจะได้โผล่ขึน้ทาง
ทศิตะวนัออก อกีครัง้หน่ึง จากขอบฟ้าแดนไกลของเปอรเ์ซยี แสงสว่างนัน้จะแพร่ กระจายไปไกลและ
กวา้งขวาง จะแยกกระจายเมฆหมอกทีห่นาแน่น แห่งการถอืโชคลางนัน้ออกจากกนัเสยี แสงสว่างแห่ง
ความสามคัค ีของมนุษย์ก็เริม่บายแสงแก่โลก และในไม่ช้าร่มธงแห่งความปรองดอง สามคัคอีนัดเีลศิ
และความมัน่คงเหนียวแน่นของทุก ๆ ชาตกิ็จะโบกสะบดั อยู่สูงในแผ่นดนิสวรรค ์ โมทนาพระคุณพระ
เจา้ทีส่ายลมแห่งพระวญิญาณบรสิุทธิจ์ะดลบนัดาลไปทัว่ทัง้โลก 

โอ.้...ชาวโลกทัง้หลายและชาตทิัง้หลาย จงลุกขึน้และปฏบิตัภิารกจิใด ๆ และจงมคีวามผาสุก จง
เขา้มารวมอยูด่ว้ยกนัภายในกระโจม แห่งความสามคัคกีลมเกลยีวกนัของมนุษยช์าตเิถดิ 

 

ความปวดร้าวและความโศกสลด 

22 พฤศจกิายน พ.ศ. 2455 

ในโลกนี้ เราอยูด่ว้ยอานุภาพของความเสกสองชนิดคอื ความยนิด ีและความปวดรา้วใจ 

ความยนิด ีท าให้เราเบกิบานเหมอืนมปีีกบนิ เวลาเรายนิด ีเรีย่วแรงเราก็กระปรี้กระเปร่าขึ้น 
ความบลาดของเราก็หลกัแหลมขึน้ และความเขา้ใจของเราก็ไม่มดีมน ดูเหมอืนว่าเราสามารถจะจดัการ
กบัโลก และสามารถจะหาความสามารถของเราจนพบ แต่เมื่อใดทีค่วาม โศกเศรา้ใจเขา้มาหาเรา เราก็
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จะกลบักลายอ่อนแอลง เรีย่วแรงกจ็ะหมด จากตวัเราเสยี ความรอบรูข้องเรากม็ดืมวัและความบลาดของ
เรากถ็ูกกัน้เสยี ความส าคญัในชวีติ ดเูหมอืนจะหนีจากก ามอืของเราไปเสยี ดวงตาแห่งวญิญาณกใ็ชก้าร
ไมไ่ด ้ในการทีจ่ะพบความลีล้บัทีศ่กัดิส์ทิธิ ์และเรากก็ลายเป็นสภาพทีต่าย 

ไมม่มีนุษยค์นใดทีจ่ะไมถู่กแตะตอ้งจากอานุภาพสองอย่างนี้ แต่ความโศกเศรา้และความหดหู่ทัง้หมด ที่
คงอยูน่ี้มาจากโลกแห่งวตัถุ โลกแห่งจติวญิญาณ ใหแ้ต่เพยีงความชื่นชมยนิดเีท่านัน้ 

ถ้าเราระทมทุกข ์มนัก็ออกมาจากสิง่ที่เป็นเรื่องของวตัถุ การทดลองและความล าบากทุกอย่าง
มาจากโลกแห่งสิง่ลวงตาลวงใจ 

ตวัอย่างเช่น พ่อค้า อาจจะสูญเสยีสนิค้า การค้าจะขดัเคอืง คนท างานอาจจะถูกออกจากงาน 
และอดอยากยากแคน้กเ็ผชญิหน้าเขาอยู่ ชาวนากเ็กบ็เกี่ยวพชืผลไม่ไดด้กีม็คีวามกระวนกระวายใจ คน
ทีส่รา้งบา้นแลว้ถูกไฟไหมเ้ขากไ็มม่บีา้นอยู ่ถูกท าลายและกส็ิน้คดิ 

ตวัอยา่งเช่นน้ี ทุกอนั ไดแ้สดงใหท้่านเหน็ว่าการทดลองทีค่อยรงัควาญ ความเศรา้สลดทุกอย่าง
ความปวดร้าว ความอบัอาย และความหดหู่ใจ เกดิจากโลกแห่งวตัถุในขณะที่อาณาจกัรแห่งวญิญาณ 
ไมไ่ดเ้ป็นเหตุแห่งความโศกเศรา้เลย ผูห้นึ่งผูใ้ดทีม่คีวามคดิอยู่ในอาณาจกัรนี้กร็ูจ้กัความชื่นชมยนิดเีป็น
นิตย ์ความเจบ็ป่วยอนัเป็นของธรรมดาของมนุษย ์มนัก็ไม่หลกีเว้นเขาไปได้ แต่ว่ามนัจะแตะต้องได้ก็
เพยีงผวิ ๆ ของชวีติเท่านัน้ ความลกึล ้ากเ็ป็นความสงบเงยีบและสงดั ในตวัเขา 

ทุกวนันี้ มนุษยไ์ด้ถูกท าใหก้้มหวัลงต่อความล าบากความโศกเศรา้ และความหดหู่ ไม่มใีครจะ
หนีพน้ โลกทัง้โลกจะเปียกโชกไปด้วยน ้าตา แต่โมทนาพระผูเ้ป็นเจา้เครื่องแก้ไขอยู่ที่ประตูของเราแล้ว 
ใหเ้ราหนัหวัใจของเราไปเสยีจากโลกแห่งวตัถุและอาศยัอยู่ในโลก แห่งจติวญิญาณทีด่กีว่าเพราะเป็นสิง่
เดยีวทีจ่ะให้อสิรภาพแก่เรา ถ้าเราถูกล้อมรอบโดยความล าบาก เรามทีางเดยีว คอื เรยีกหาพระผู้เป็น
เจา้เท่านัน้ และโดยพระมหากรณุาธคิุณของพระองคเ์ราจะไดร้บัความ ช่วยเหลอื 

ถ้าความโศกเศรา้และความทุกขย์ากล าบากมาหาเราใหเ้รา หนัหน้าไปหาพระผูเ้ป็นเจา้ หนัเขา้
หาอาณาจกัรนัน้ และหนัเขา้หาการ ประเลา้ประโลมใจแห่งสวรรค ์แลว้สิง่เหล่านี้กจ็ะหลัง่ลงมาให้แก่เรา 

ถา้เราเจบ็ปว่ยและเป็นทุกข ์กใ็หเ้ราอธษิฐานวงิวอนขอการรกัษาจากพระผูเ้ป็นเจา้ และพระองค์
จะทรงตอบค าอธษิฐาน 

ถ้าความคดิของเราเต็มไปด้วยความขมขื่นแห่งโลกให้เราหนั ไปมองความหวานชื่นแห่งพระ
เมตตาสงสารของพระผูเ้ป็นเจา้ แลว้พระองคจ์ะทรงประทานความสงบนิ่งให้แก่เราถ้าเราไม่ถูกจ าจองใน
วตัถุ จติวญิญาณของเรากจ็ะลอยขึน้สู่สวรรค ์และเรากเ็ป็นอสิระ 

เมือ่วนัเวลาแห่งความตายใกลต้วัเขา้มา ใหเ้รานึกถงึโลกชัว่นิรนัดร และเราก็เป่ียมดว้ยความปีติ
ยนิด ี

ท่านมองเห็นรอบ ๆ ตวัท่านแล้ว ท่านจะเห็นสิง่ต่าง ๆ ที่ได้พสิูจน์ว่า วตัถุต่าง ๆ ไม่มคีวาม
เพยีงพอและจะพสิูจน์ความปีตยินิด ีความสบาย ความสงบสุข และการปลอบใจ ว่าจะพบไม่ไดในสิง่ที่



ฉบบัแปลยงัไมเ่ป็นทางการ 
Provisional Translation 

 

69 
 

ผ่านมาในโลกนี้ มนัไม่ใช่ความโง่เง่าหรอืที่จะปฏเิสธ ที่จะแสวงหาทรพัยส์มบัตเิหล่านี้ ในทีท่ี่เราอาจจะ
พบได ้ประตูของอาณาจกัรแห่งจติวญิญาณไดเ้ปิดส าหรบัทุกคน และขา้งนอกนัน้มดืมน 

โมทนาพระคุณของพระผู้เป็นเจ้าที่ท่านทัง้หลายในที่ประชุมนี้ มคีวามตระหนักดเีพราะว่าใน
ความโศกเศรา้ทัง้หมดในชวีติของท่าน สามารถจะได้รบัการปลอบประโลมใจที่ล ้าเลศิ ถ้าวนัเวลาของ
ท่านในโลกนี้จ ากดั ท่านก็รูว้่าชวีติอนัชัว่นิร ันดรคอยท่านอยู่ ถ้าความวติกกงัวลแห่งวตัถุครอบท่านอยู่
เสมอืนเมฆหมอกแห่งความมดื แสงสว่างแห่งพระธรรมก็จะส่องทางให้แก่ท่าน โอ้ บุคคลทัง้หลาย ที่
ไดร้บัการส่องสว่าง จากพระวญิญาณอนัสงูสุด กไ็ดร้บัการปลอบประโลมใจที่ล ้าเลศิแลว้ 

ขา้พเจา้เองถูกจ าคุกถงึ 40 ปี ปีหนึ่ง ๆ กแ็ทบจะทนไมไ่ด ้ไมม่ผีูใ้ดทีร่อดพน้ไดจ้ากการถูกจ าคุก
เกนิกว่าปีหนึ่งได ้แต่ โมทนาพระผูเ้ป็นเจา้ ตลอดเวลาสีส่บิปีนัน้ขา้พเจา้เป็นสุขยิง่ทีสุ่ด 

ทุกวนั เมื่อตื่นขึ้น ดูราวกับว่าได้ยนิข่าวดี และทุกคืน ความปีติยนิดีอันไม่สิ้นสุดก็เป็นของ
ขา้พเจา้ การอยูใ่นธรรมท าใหข้า้พเจา้ มคีวามสบาย และการหนัหน้าไปหาพระผูเ้ป็นเจา้เป็นความชื่นชม
ยนิดขีองขา้พเจา้อยา่งใหญ่หลวงถา้เป็นเช่นนัน้ ท่านคดิไหมว่า จะเป็นไปไดห้รอื ว่าขา้พเจา้จะอยู่รอดมา
ไดถ้งึสีส่บิปี 

เพราะว่าการอยู่ในธรรม คือ ของประทานอันล ้าค่าจากพระผู้ เป็นเจ้า และชัว่ชีวิตชัว่นิรนัดร 
หมายถึงการหนัหน้ามองพระผู้เป็นเจา้ ขอให้ทุกท่านทุกคน จงมคีวามเพิม่พูนขึ้นทุกวนั ๆ ในทางจติ
วญิญาณ ขอให้ท่านมเีรีย่วแรงขึน้ในความดทีุกอย่าง ขอใหท้่านไดร้บัการช่วยเหลอืมากขึน้ ๆ โดยการ
ปลอบประโลมจากสวรรค์ ท าให้ท่านเป็นอสิระโดย พระวญิญาณบรสิุทธิข์องพระผู้เป็นเจา้ และขออนุ
ภาพแห่งอาณาจกัรของสวรรค ์จงประทบัและกระท าการ ท่ามกลางท่านทัง้หลายเถดิ 

นี่เป็นความปรารถนาอนัแรงกลา้ทีแ่ทจ้รงิของขา้พเจา้ และขา้พเจา้อธษิฐานวงิวอนต่อพระผู้เป็น
เจา้เพื่อพระองคจ์ะทรงประทานเกยีรตยิศนี้ใหแ้ก่ท่าน 

 

อารมณ์ท่ีดี และคณุธรรมของมนุษย ์ท่ีสมบรูณ์ 

23 พฤศจกิายน พ.ศ. 2455 

พระอบัดุล บาฮา กล่าวว่า 

ท่านทัง้หลายควรจะมคีวามยนิดแีละขอบพระคุณพระผู้เป็นเจ้า ที่ได้ทรงประทานโอกาสนี้แก่
ท่าน 

นี่เป็นการประชุมแห่งจติวญิญาณแท้ ๆ สรรเสรญิจงมีแก่พระผู้เป็นเจ้า ที่ท่านหันหวัใจไปหา
พระองค์ วญิญาณของท่านไดถู้กดงึดูดใหเ้ขา้หาอาณาจกัรของพระองค ์ทีท่่านมคีวามมุ่งมาดปรารถนา
แห่งจติวญิญาณ และทีค่วามคดิของท่านกท็ะเยอทะยานขึน้สู่เบือ้งเหนือโลก แห่งผงคลดีนิ 
 

ท่านทัง้หลายเป็นของโลกอนับรสิุทธิ ์และมไิด้มคีวามเป็นอยู่แห่งชวีติเยีย่งสตัว์โดยใช้เวลาวนั
หนึ่ง ๆ ดว้ยการกนิ ดื่ม และหลบั ท่านเป็นมนุษยท์ีแ่ทจ้รงิ ความคดิและความทะเยอทะยานของท่านถูก
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จดัไว้เพื่อจะได้มาซึ่งความสมบูรณ์แห่งมนุษย ์ท่านอยู่เพื่อความดแีละน าความสุขมาให้ผู้อื่น ความมุ่ง
มาดปรารถนาอนัยิง่ใหญ่ของท่านคอื ท่านได้ท าความสบายให้แก่ผู้ที่โศกเศรา้ ท าให้เขามกี าลงัขึน้เมื่อ
อ่อนแอและเป็นต้นเหตุของความหวงัต่อจติวญิญาณทีส่ิน้หวงั ทัง้วนัทัง้คนื ความคดิของท่านหนัเขา้หา
อาณาจกัรของพระผูเ้ป็นเจา้และหวัใจของท่าน กเ็ตม็ไปดว้ยความรกัของพระผูเ้ป็นเจา้ 

ดงันัน้ท่านจงึรูจ้กัสิง่ที่เป็นการขดักนั คอืความไม่พอใจ ความเกลยีดชงั เพราะว่าทุกสิง่ทีม่ชีวีติ 
ซึง่เป็นทีร่กัของท่านและท่านกแ็สวง หาสิง่ด ีๆ ใหแ้ก่สิง่มชีวีตินัน้ ๆ 

เหล่านี้ คอือารมณ์ทีด่ ีและคุณงามความดขีองคนที่สมบูรณ์ ถ้ามนุษยเ์ราไม่มสีิง่เหล่านี้แล้ว ไม่
ควรจะอยูใ่นโลกนี้เสยีเลยดกีว่า ถา้ตะเกยีงหยดุทีจ่ะส่องสว่าง มนัควรจะถูกท าลายเสยีดกีว่า ถ้าต้นไม้ไม่
ออกผล กค็วรจะถูกตดัทิง้เสยีดกีว่า เพราะว่ามนัรกแผ่นดนิเปล่า ๆ เท่านัน้ 

โอ ้คนเราควรจะตายเสยีสกัพนครัง้ในเมือ่จะมชีวีติอยูต่่อไป โดยปราศจากคุณความดี 

เรามตีาเพื่อจะมองเหน็ได ้ถา้เราไมใ่ช ้มนัจะใหป้ระโยชน์แก่เราไดอ้ยา่งไร? เรามหีูเพื่อจะฟงัและ
ไดย้นิไดแ้ต่ถา้เราหหูนวกเสยี มนัจะมปีระโยชน์อะไร? 

เรามลีิน้ทีจ่ะสรรเสรญิพระผูเ้ป็นเจา้และประกาศแต่ขา่วประเสรฐิ ถา้เราเป็นใบ ้มนักไ็รป้ระโยชน์ 

พระผูเ้ป็นเจา้อนัเป็นสุดทีร่กั ไดท้รงสรา้งมนุษยข์ึน้มา เพื่อจะส่องแสงสว่างแห่งสวรรค ์และส่อง
แสงสว่างแก่โลก โดยค าพดู การกระท าและชวีติของมนุษย ์ถ้าคนเราปราศจากคุณความดแีลว้ ก็ไม่ดไีป
กว่าสตัวแ์ละสตัวท์ีไ่มม่คีวามบลาดนัน้ คอืสิง่ที่ต ่าชา้ 

พระบดิาแห่งสวรรค์ ได้ทรงประทานของขวญัอนัหาค่าเปรยีบมไิด้แห่งความบลาดให้แก่มนุษย์
เพื่อว่ามนุษยจ์ะได้เป็นดวงไฟแห่งธรรม ที่จะส่องไปในความมดือนัเป็นความเหน็ในทางวตัถุเป็นใหญ่ 
และน า ความดแีละความจรงิมาให้แก่โลก ถ้าท่านท าตามค าสัง่สอนของพระบาฮาอุลลาห์อย่างแท้จรงิ
แล้ว ท่านก็จะเป็นแสงสว่างแห่งโลก เป็นจติวญิญาณเพื่อร่างกายของโลก เป็นการให้ความสบายและ
ช่วยเหลอืมนุษย ์และ เป็นบ่อเกดิแห่งความรอดเพื่อโลกทัง้โลก เพราะบะนัน้จงเขม้แขง็ด้วยใจ และจติ 
เพื่อจะท าตามค าสอนของพระองคผ์ู้ทรงอุดมพร และจงวางใจ ว่าถ้าเราส าเรจ็ในความเป็นอยู่ของชวีติ ที่
พระองคท์รงหมายไวใ้ห้แก่ ท่าน ชวีติชัว่นิรนัดร และความปลืม้ปีตเิป็นนิตยใ์นอาณาจกัรแห่งสวรรค ์จะ
เป็นของท่าน อาหารแห่งชวีติในสวรรคจ์ะถูกส่งลงมาเพื่อจะให้ ก าลงัใจแก่ท่านในกาลเวลาทัง้หมดของ
ท่าน 

การอธิษฐานนี้ มาจากใจจรงิของข้าพเจ้า เพื่อว่าทุก ๆ ท่าน แต่ละคน จะได้บรรลุถึงความ
หรรษาอนัสมบรูณ์ยิง่อนัน้ี 
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ความไม่แยแสอนัโหดร้ายของคนเรา ท่ีมีต่อความทุกขร์ะทมของชาวต่างชาติ 

24 พฤศจกิายน พ.ศ. 2455 

ท่านอบัดุล บาฮา กล่าวว่า.- 

ขา้พเจา้เพิง่จะได้รบัข่าวอุบตัเิหตุอนัน่าสยดสยองในเมอืงนี้ รถไฟได้พลดัตกรางลงไปในแม่น ้า
และอย่างน้อยมคีนตาย 20 คน เรื่องนี้จะเข้าที่ประชุมรฐัสภาในวนันี้ และผู้อ านวยการรถไฟแห่งรฐัก็
จะตอ้งเขา้แถลงต่อทีป่ระชุม เขาจะตอ้งถูกสอบสวนถงึสถานการณ์ของการรถไฟ และดว้ยเหตุใด จงึเกดิ
อุบตัเิหตุเช่นนัน้ และจะมกีารถกเถยีงกนัอย่างรุนแรง ขา้พเจา้เต็มไปดว้ยความประหลาดใจและสงสยัที่
สงัเกตว่ามนัช่างเป็นที่น่าสนใจและตื่นเต้นที่เกิดขึ้นทัว่เมืองต่อเรื่องราว ของ 20 ชีวิตที่ตายไปนัน้ 
ในขณะทีเ่ขาเหล่านัน้มคีวามเยน็ชาและไม่แยแสต่อความจรงิทีอ่ติาล ีชาวตุรก ีและอาหรบันับพนั ๆ คน 
ที่ตาย ไปในการรบพุ่งที่เมอืงตรโิปล ีความสยดสยองแห่งการรบราฆ่าฟนักนั นัน้ ไม่ได้เป็นที่สนใจแก่
รฐับาลเลย ทัง้ ๆ ทีค่นเหล่านัน้กเ็ป็นมนุษยเ์หมอืนกนั 

ท าไมจงึมคีวามสนใจและความเหน็ใจ ต่อคน 20 คนนัน้มากเกนิไป ในเมือ่ต่อคนอกีหา้พนัคนนัน้
ไมม่เีลย? เขาเหล่านัน้เป็นคน เป็นครอบครวัของมนุษย ์แต่เขาอยูใ่นดนิแดนอื่นและต่างเชือ้ชาตเิท่านัน้? 
เขาไม่เกี่ยวข้องกบัประเทศที่ไม่น่าสนใจเหล่านัน้ ถ้าคนเหล่านัน้ถูกตดัออกเป็นชิ้น ๆ การฆ่าฟนักนั
ไม่ไดท้ าใหเ้ขาเกดิความรูส้กึอะไรขึน้เลย ผูค้นของประเทศเหล่านี้ มลีูกหลาน มภีรรยา และบุตรน้อย ๆ 
ประเทศเหล่านี้ทุกวนันี้มแีต่ความทุกข์ยากล าบาก ที่บ้านช่องขาดอสิรภาพ ทุกบ้านทุกช่องมแีต่ความ
ล าบากยากเขญ็เพราะความโหดรา้ยของสงัคม 

อนิจจา.... เราเหน็หมดทุกดา้นว่ามคีวามทารณุอยา่งไร อคตแิละอยุตธิรรมมอียู่ในมนุษยอ์ย่างไร 
และเขามคีวามเบื่อยชาอย่างไร ในการเชื่อฟงัพระผูเ้ป็นเจา้และประพฤตติามพระบญัญตัขิองพระผู้เป็น
เจา้ 

ถ้าคนเหล่านี้ รกัและช่วยเหลอืซึ่งกนัและกนั แทนการท าลายลา้ง กนัดว้ยดาบและปืนใหญ่แล้ว
ความดอีนัสูงส่งจะล ้าเลศิอย่างไรบ้าง? มนัจะดขีึน้อกีสกัเท่าไหร่ ถ้าเขาเหล่านัน้จะอยู่ด้วยกนัดงัเช่น
นกพริาบ ด้วยความสุขและความกลมเกลยีว แทนที่จะอยู่กนัอย่างสุนัขป่าและบีกเถอืเนื้อซึ่งกนัและกนั
ออกเป็นชิน้ ๆ 

ท าไมมนุษยจ์งึไม่มคีวามรูส้กึ? ทีเ่ป็นเช่นนี้กเ็พราะว่าเขายงัไม่รูจ้กัพระผูเ้ป็นเจา้ ถ้าเขามคีวาม
รอบรูใ้นพระผูเ้ป็นเจา้ เขาคงไม่กระท าสิง่ใด ๆ ทีเ่ป็นทางตรงกนัขา้มกบัพระบญัญตัขิองพระองค ์ถ้าเขา
มจีติใจแห่งคุณธรรมอนัอยูใ่นแนวทางดงักล่าวแลว้ความประพฤตอิย่างนัน้ กจ็ะเกดิขึน้ไม่ได ้ถ้าเพยีงแต่
บญัญตัหิรอืค าสอนแห่งพระศาสนทูตของพระผูเ้ป็นเจา้เป็นทีเ่ชื่อ เข้าใจและไดก้ระท าตามแลว้ กจ็ะไม่มี
สงครามทีย่ดืเยือ้ ยนืนานอยูบ่นผวิแผ่นดนิโลกได ้

ถา้คนเรามคีวามยตุธิรรมเป็นเบือ้งตน้แลว้ สิง่ต่าง ๆ ดงัทีก่ล่าว แลว้จะเกดิขึน้ไมไ่ด้ 

เพราะบะนัน้ ขา้พเจา้ขอกล่าวกบัท่าน ขอให้ท่านจงอธษิฐานและหนัหน้าเขา้หาพระผู้เป็นเจ้า 
เพื่อว่าพระองคใ์นพระกรณุาและปรานีทีไ่มจ่ ากดั จะทรงช่วยเหลอืจุนเจอืคนทีผ่ดิหวงัเหล่านี้ จงอธษิฐาน
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เพื่อว่า พระองคจ์ะทรงโปรดประทานความเขา้ใจทางธรรม และทรงสัง่สอนใหม้คีวามปรานีและอดทนที่
จะให้คนอื่นเป็นอิสระ เพื่อว่าตาแห่งจิตใจจะ ได้เปิดออกและจะมพีลงัขึ้นด้วยของประทานแห่งจิต
วญิญาณแลว้ ความสนัตสิุขกบัความรกัจะเดนิคู่กนัไป มอืต่อมอืเขา้ไปสู่แผ่นดนิอนัประเสรฐิ เพื่อคนทีไ่ม่
มคีวามสุขนี้จะไดม้คีวามสงบใจ 

ขอให้เราจงมานะทัง้วนัทัง้คืนที่จะช่วยในการกระท าและน ามา ซึ่งสถานการณ์ที่ดีหวัใจของ
ขา้พเจา้แตกสลายเพราะเหตุการณ์น่าสยดสยองเหล่านี้และก็รอ้งไห้ ขอให้การรอ้งไห้นี้จงน าเขา้ไปถึง
หวัใจของคนอื่น ๆ ดว้ย 

แล้วคนที่บอดก็จะมองเห็น คนที่ตายจะฟ้ืนขึ้น และความยุติธรรมจะมาตัง้อยู่และครอบครอง
เหนือแผ่นดนิโลก 

ขา้พเจา้วงิวอนท่านทุก ๆ คน จงอธษิฐานดว้ยใจและจติ เพื่อว่าสิง่นี้จะไดม้าตัง้อยู่ 

 

เราต้องไม่มีความท้อใจท่ีพวกเรามีจ านวนน้อย 

25 พฤศจกิายน พ.ศ. 2455 

เมื่อพระเยซูครสิต์ได้ถอืก าเนิดขึน้ พระองค์ได้มาปรากฏตวัที่เมอืงเยรูซาเลม็ พระองค์ได้ทรง
เรยีกรอ้งผูค้นใหเ้ขา้มายงัพระราชอาณาจกัรของพระผูเ้ป็นเจา้ พระองคท์รงเชือ้เชญิเขาเหล่านัน้ไปสู่ชวีติ
นิรนัดร และพระองค์ทรงตรสัแก่เขาเหล่านัน้ใหแ้สวงหาความสมบูรณ์แห่งการเป็นมนุษย ์แสงสว่างแห่ง
การน าทางได้สาดแสงออกมาจากดวงดาวที่ส่องแสงสว่างรุ่งโรจน์ และในที่สุดพระองค์ได้ทรงประทาน
ชวีติของพระองค ์เป็นการพลชีพีเพื่อมนุษยท์ัง้ปวง 

ตลอดชวีติทีน่่าสรรเสรญิของพระองค ์พระองค์ต้องทนทุกข์ทรมาน และล าบากยิง่ไปกว่าทุกสิง่
ทุกอยา่งนี้ แต่มนุษยก์ย็งัตัง้ตวัเป็นศตัรตู่อพระองคอ์กี 

เขาเหล่านัน้ปฏเิสธพระองค ์เหยยีดหยามพระองค์ปฏิบตัต่ิอ พระองค์อย่างชัว่รา้ยและสาปแช่ง
พระองค์ พระองค์ไม่ได้ถูกปฏิบตัิเหมอืนเช่นมนุษย์ แต่ยิง่ไปกว่านัน้ทัง้หมดพระองค์ยงัได้ทรงเป็น
สญัลกัษณ์แห่งความเวทนา ความดแีละความรกัทีป่ระเสรฐิสุด 

พระองค์ทรงรกัทุกคน แต่เขาเหล่านัน้ยงักระท าต่อพระองค์ เยีย่งศตัรูและไม่มคีวามซาบซึ้งใน
พระองค ์เขาไม่ได้ให้คุณค่าแห่งค าพูด ของพระองคแ์ละไม่ได้ถูกจุดใหส้ว่างด้วยเพลงิแห่งความรกัของ
พระองค ์

แต่ภายหลงั เขาเหล่านัน้กส็ านึกรูว้่าพระองค์คอืผู้Lด พระองค์คอื แสงสว่างจากสวรรค์อนัศกัดิ ์
สทิธแิละพระโอวาทของพระองคท์รงยดึชวีติชัว่นิรนัดรไว ้

พระทยัของพระองคเ์ป่ียมไปดว้ยความรกัต่อทุกสิง่ทุกอยา่งในโลก คุณธรรมความดขีองพระองค์
ไดท้รงน าแต่ละคน และขณะเมื่อเขาเหล่านัน้ไดส้ านึกถงึสิง่เหล่านี้ เขากเ็สยีใจในการกระท าผดิของเขา 
แต่พระองคก์ลบัถูกตรงึกางเขนเสยีแลว้ 
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เขาเหล่านัน้ไม่รู้ว่าพระองค์คอืใคร จนกระทัง่หลาย ๆ ปีต่อมา และในเวลาที่พระองค์เสด็จสู่
สวรรค์นัน้พระองค์มสีาวกเพยีงไม่กี่คน แต่ก็มเีพยีงไม่กี่คนที่เชื่อถอืตามค าสัง่สอนและปฏบิตัติามพระ
บญัญตัขิองพระองค ์ในเวลานัน้คนทีโ่งเ่ขลากก็ล่าวว่า "บุคคลผูน้ี้คอืผูใ้ด? เขามสีาวกกี่คน?" แต่ผูท้ีรู่แ้ลว้
กก็ล่าวว่า "พระองค ์คอืดวงอาทติย ์ซึง่บายแสงแก่ตะวนัออกและตะวนัตก พระองคค์อืพระศาสนทูตทีจ่ะ
ทรงประทานชวีติใหแ้ก่แผ่นดนิโลก" 

อะไรทีส่าวกของพระองคไ์ดเ้หน็ครัง้แรก กเ็ป็นทีส่ านึกรูแ้ก่โลกต่อมาภายหลงั 

บะนัน้ ท่านทัง้หลายในยุโรป อย่าไดท้้อใจ เพราะว่าท่านมเีพยีงจ านวนน้อย หรอืเพราะว่าผู้คน
ทัง้หลายคิดว่า ศาสนาของท่านนัน้ไม่ส าคญั ถ้ามคีนเพยีงไม่กี่คนเข้ามาร่วมในการประชุมของท่าน 
อย่าไดท้ าใหท้่านทอ้ใจ และถ้าท่านถูกเยย้หยนัและถูกต่อล้อต่อเถยีง กอ็ย่าได้เป็นทุกข ์เพราะว่าสาวก
ของพระครสิต์ไดถู้กทนทุกขเ์ช่นนัน้มาแลว้ และเขาก็ถูกเกลยีดชงั ถูกทรมาน ถูกแช่งด่า ถูกกระท าไม่ด ี
แต่ในทีสุ่ดเขากช็นะ และศตัรกูร็ูว้่าตวัเองผดิ 

ถ้าประวตัิศาสตร์อาจจะซ ้ารอย ทุกสิง่ทุกอย่างเช่นเดียวกันเหล่านี้จะเกิดขึ้นกบัท่าน อย่าได้
เสียใจแต่จงเต็มไปด้วยความเบิกบานและโมทนาพระผู้เป็นเจ้า ที่ท่านได้เรียกหาความระทมทุกข์
เช่นเดยีวกบัองค์ พระผู้บรสิุทธิใ์นกาลก่อนได้ระทมทุกข์มาแล้ว ถ้าเขาเหล่านัน้ต่อต้านท่าน จงสุภาพ
อ่อนโยนต่อเขา ถา้เขาขดัแยง้กจ็งมคีวามเชื่อมัน่อย่างแน่นแฟ้น ถ้าเขาละทิง้และหนีไปต่อหน้าท่าน กจ็ง
แสวงหาเขาให้พบและปฏิบตัิต่อเขาด้วยความกรุณา อย่าท าอนัตรายแก่ผู้ใด จงอธษิฐานเพื่อทุกคน 
พยายามทีจ่ะท าใหแ้สงสว่างของท่านไดบ้ายส่องแก่โลกและจงใหร้่มธงของท่าน โบกสะบดัอยู่สูงสุดแล้ว
น าปรงุอนัหอมหวานแห่งเกยีรต ิของท่านกจ็ะแทรกซมึซาบซ่านไปทัว่ทุกแห่ง แสงสว่างแห่งความจรงิใน
ความกรณุาแห่งหวัใจของท่าน จะส่องสว่างไกลออกไปจากขอบฟ้า 

ความไม่ไยดแีละความรงัเกยีจ การเหยยีดหยามของโลกจะไม่มผีลต่อท่าน ในเมื่อชวีติของท่าน
จะเป็นทีส่ าคญัอยา่งยิง่ทีสุ่ด 

บุคคลทัง้หลายทีแ่สวงหาความจรงิในอาณาจกัรแห่งสวรรค ์จะส่องสว่างเหมอืนดวงดาว เขาเป็น
เสมอืนตน้ไมท้ีอ่อกผลอนัดเีลศิ และเสมอืนกบัทะเลที่เป่ียมไปดว้ยไขม่กุอนัล ้าค่า 

จงมคีวามศรทัธาเชื่อมัน่ ในพระมหากรุณาธคิุณของพระผู้เป็น เจา้เท่านัน้ และจงแผ่สจัจะแห่ง
สวรรคเ์ถดิ 

 

สนุทรพจน์ ท่ีปารีส แสดงท่ีโบสถ ์ของศาสนาจารย ์แวกเนอร ์

26 พฤศจกิายน พ.ศ. 2455 

ขา้พเจา้ รูส้กึตื้นตนัใจดว้ยค าพูดทีเ่หน็อกเหน็ใจอย่างลกึซึง้ ทีไ่ด้กล่าวแก่ขา้พเจา้ และขา้พเจา้
หวงัเป็นอย่างยิง่ว่าวนัแลว้วนัเล่า ความรกัอนัแทจ้รงิจะงอกงามขึน้ท่ามกลางเราทัง้หลาย พระผูเ้ ป็นเจา้
ทรงตัง้พระทยัว่าความรกัจะเป็นพลงัอนัส าคญัยิง่ในโลกนี้ และท่านทัง้หลายทราบว่าขา้พเจา้กช็ื่นชมยนิดี
ทีจ่ะพดูถงึเรือ่งความรกัเพยีงไร 
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ในกาลก่อน ๆ นัน้พระศาสนทูตทัง้หลายถูกส่งมาในโลกนี้เพื่อ รบัใช้พระผู้เป็นเจา้ตามความมุ่ง
หมายของสจัธรรม พระโมเสส ได้น าพระบญัญตัแิห่งความจรงิมา และพระศาสดาทุกพระองค์ของชาว
อสิราเอล ทีม่าหลงัจากพระโมเสส กพ็ยายามทีจ่ะเผยแพรพ่ระสจัธรรมนัน้ใหก้วา้งขวางออกไป 

เมื่อพระครสิต์เสดจ็มา พระองค์ได้จุดเปลวเพลงิแห่งดวงประทปีของความจรงิและทรงน ามาไว้
ในที่สูง เพื่อว่าทัว่โลกจะสว่างไสวด้วยแสงนัน้ ภายหลงัที่พระองค์เสด็จที่ปรนิิพพานแล้วอคัรสาวกที่
พระองค ์ไดท้รงเลอืกไวก้ไ็ดน้ าแสงสว่างของพระผูเ้ป็นนายของเขาเขา้ไปยงัโลกทีม่ดืมน และเมื่อเขาจาก
ไปกไ็ดถ่้ายทอดพระค าสอนใหก้บัผูอ้ื่นต่อ ๆ ไป 

แลว้พระโมฮมัหมดักเ็สดจ็มา ตามยุคสมยัและวถิทีางของพระองค ์ทรงเผยแพร่ความรอบรูแ้ห่ง
ความจรงิท่ามกลางคนทีป่า่เถื่อน เพราะว่าการเป็นเช่นนัน้ เป็นวธิกีารต่อปวงชนทัง้หลาย ดงัทีพ่ระผูเ้ป็น
เจา้เลอืกไว ้ใหป้ฏบิตั ิ

ดงันัน้ในที่สุดเมื่อยุคสมัยพระโมฮัมหมดัผ่านไปแล้ว พระบาฮาอุลลาห์ทรงถือก าเนิดขึ้นใน
อหิร่าน นี่กเ็ป็นพระประสงค์อนัแรงกล้าของพระผูเ้ป็นเจา้ทีจ่ะแผ่ความกรุณาอกีครัง้หนึ่ง ในแสงที่เสื่อม
คลายไปจากความจรงิ ในทัว่ทุกแผ่นดนิ ผู้เลื่อมใสในพระศาสนาของพระผู้เป็นเจา้ ทุกคนได้พยายาม
ดว้ยใจและจติทีจ่ะพยายามเผยแพร่แสงแห่งความรกัและความสามคัคมีายงัโลก เพื่อว่าความมดืมนแห่ง
วตัถุจะไดส้ญูสิน้ไป แลว้จติใจแห่งธรรมจะส่องบายไปทัว่ใหแ้ก่บุตรหลานของมนุษย ์แลว้ความเกลยีดชงั 
การมุ่งร้าย และการฆาตกรรม จะหมดไปและความรกัอนัมัน่คง ความสามคัคแีละสนัตภิาพจะเข้ามา
ครอบครองแทน 

พระศาสนทูตของพระผูเ้ป็นเจา้ บงัเกดิขึน้ด้วยความมุ่งหมายอย่างเดยีวกนั และพยายามจะน า
ใหม้นุษยอ์ยูใ่นทางแห่งคุณธรรมความด ีอยา่งไรกต็าม เราผูเ้ป็นผูร้บัใช ้กย็งัวุ่นวายในหมู่พวกเราเองอยู่
ท าไม ถงึเป็นเช่นนัน้? ท าไมเราจงึไมร่กัซึง่กนัและกนั และไมอ่ยูใ่นความสามคัค?ี 

มนัเป็นเพราะเราปิดตาของเราเสียจากหลกัธรรมอันเป็นพื้นฐาน หลกัอันว่าด้วยของทุก ๆ 
ศาสนา พระผูเ้ป็นเจา้ทรงเป็นเอกานุภาพ พระองคท์รงเป็นพระราชบดิาของเราทัง้หมด เราทัง้หมดอยู่ใน
มหาสมทุร แห่งความปรานีของพระองคแ์ละอาศยัอยูแ่ละไดร้บัการปกปกัรกัษาจากความรกัของพระองค ์

ดวงอาทติยแ์ห่งสจัจะอนัทรงรศัมภีาพ ส่องแสงเพื่อทุกคนเท่ากนั น ้าทพิยแ์ห่งความปรานีจาก
สวรรคท์่วมทน้ทุกคนและความเอือ้อาร ีอนัประเสรฐิกท็รงสละใหแ้ก่บุตรหลานของพระองคท์ุกคน 

พระผู้เป็นเจ้าแห่งความรกัองค์นี้ทรงปรารถนาสันติสุขเพื่อชีวิตทัง้หมด แล้วท าไมเล่าเขา
เหล่านัน้จงึใชเ้วลาของเขาในการท าสงคราม 

พระองคท์รงรกัและปกป้องบุตรหลานของพระองคท์ัง้หมด ท าไมเขาลมืไปเสยีเล่า 

พระองค์ได้ทรงสละความเป็นพระบดิาของพระองค์แก่เราทุกคน ท าไมทุกคนจงึละเลยญาติพี่
น้องของตนเสยีเล่า? 

แน่เหลอืเกิน เมื่อเราส านึกได้ว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงรกัและเอาใจใส่เราอย่างไรแล้ว เราควรจะ
บงัคบัชวีติของเราเพื่อว่าเราจะไดก้ลายเป็นคนทีค่ลา้ยกบัพระองค ์
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พระผูเ้ป็นเจา้ทรงสรา้งเราทุกคน ท าไมเราจงึประพฤตไิปในทางตรงกนัขามกบัพระราชประสงค์
ของพระองคเ์สยี เมื่อเรากเ็ป็นบุตรหลานในราชตระกูลของพระองค ์และเรากร็กัพระบดิาองค์เดยีวกนั? 
การแบ่งแยกเหล่านี้ถ้าเรามองในทุก ๆ แง่ การถกเถยีงกนัและการเป็น ปฏปิกัษ์ต่อกนั เพราะว่าคนเรา
ยดึมัน่อยูก่บัพธิกีรรมทางศาสนา วธิกีารและการปฏบิตัทิีอ่อกมาภายนอกเท่านัน้ และยงัลมืความจรงิง่าย 
ๆ ซึ่งเป็นมูลฐานนัน้เสยีสิน้ การปฏบิตัภิายนอกของศาสนาต่าง ๆ เท่านัน้ ทีแ่ตกต่างกนั และเป็นเหตุ
ของความวุ่นวาย และการเป็นศตัรูกันขณะที่ความแท้จรงิ คอือันเดยีวกนั และคอืหนึ่งเท่านัน้ ความ
แทจ้รงิคอืสจัจะ และสจัจะนัน้ไม่ไดแ้ยกจากกนัเลย สจัจะคอืการน าทางของพระผูเ้ป็นเจา้ เป็นแสงสว่าง
ของโลก เป็นความรกัและความปรานี คุณลกัษณะของความจรงิ คอื คุณความดขีองมนุษยท์ีไ่ดร้บัการดล
ใจจากพระวญิญาณบรสิุทธิ ์

ดงันัน้ ขอใหเ้ราทุกคน จงยดึมัน่ในสจัจะ และเราจะเป็นอสิระจรงิๆ  

วนัเวลานัน้ก าลงัมาถึงเมื่อทุก ๆ ศาสนาของโลกจะสามคัคีกัน เพราะว่าได้เป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันในหลกัธรรมเดียวกันแล้ว ก็ไม่ต้องการที่จะแบ่งแยกกนั ดูเอาเองว่ามนัเป็นเพยีงแบบแผน
ภายนอกเท่านัน้ ที่แยกกนัในหมู่มนุษย์ คนบางคนก็มคีวามทุกข์ระทมเพราะความโง่เขลา ขอให้เรา
กระตือรอืร้นที่จะสอนเขา คนอื่น ๆ บางคนก็เหมอืนเช่นเด็กเล็ก ๆ ที่ต้องการการดูแลเอาใจใส่ และ
ต้องการไดร้บัการศกึษาเล่าเรยีนจน กระทัง่เตบิโตขึน้และบางคนก็ป่วย เราจะต้องใหก้ารรกัษาเยยีวยา
โดยวธิแีห่งสวรรคต่์อบุคคลเหล่านัน้ 

ไมว่่าคนโงเ่ขลา เดก็ๆ หรอืปว่ย เขาเหล่าน้ีจะตอ้งไดร้บัความรกั และความช่วยเหลอื ไม่ใช่ว่าไม่
ชอบเขาเพราะว่าเขาเป็นคนไมส่มบรูณ์ 

มคีรูบาอาจารยท์างศาสนาเกดิขึน้เพื่อทีจ่ะน าการรกัษาทางธรรมมาสู่ผู้คนและเป็นต้นเหตุแห่ง
ความสามคัคใีนประชาชาตทิัง้หลาย ถ้าเขาเหล่านัน้เป็นต้นเหตุแห่งการแตกแยกกนักไ็ม่ควรจะมอียู่เลย 
การแก้ไขรกัษาเยยีวยาก็เพื่อให้หายจากโรค แต่ถ้ามนัเป็นเพยีงการกระตุ้นความเจบ็ปวดเท่านัน้ก็จง
ปล่อยมนัเสยีดกีว่า ถา้ศาสนาเป็นเพยีงเหตุแห่งความไมส่ามคัคกีไ็มค่วรจะมศีาสนาเสยีเลยดกีว่า 

พระผู้เป็นเจ้าทรงประทานศาสนทูตแห่งสวรรค์มาให้แก่โลกนี้ พระองค์ทรงผ่านความทรมาน
ทุกขย์ากล าบาก เพื่อความหวงัอย่างเดยีว คอืการแผ่สจัจะความสามคัคแีละความลงรอยกนัท่ามกลาง
มนุษย ์พระครสิต์ทรงอดทนต่อชวีติอนัน่าโศกเศรา้ เจบ็ปวด และทุกขเวทนาเพื่อที่จะน าเอาตวัอย่างอนั
สมบรูณ์แห่งความรกัมาใหแ้ก่โลกยิง่กว่านี้ เรายงัประพฤตต่ิอผูอ้ื่นไปในทางตรงขา้มกบัหลกัธรรม 

ความรกัคอืหลกัฐานตัง้เดมิแห่งความมุ่งหมายของพระผู้เป็นเจา้ต่อมนุษย ์และพระองค์ไดท้รง
บญัชาเราใหร้กัซึง่กนัและกนั เหมอืนทีพ่ระองค์ทรงรกัเรา ความบาดหมางและความวุ่นวายทัง้หมดนี้ ที่
เราไดย้นิจากทุกดา้นน้ีมนัเป็นเพยีงการโน้มเอยีงทีจ่ะเพิม่พนูในดา้นวตัถุเท่านัน้ 

โลกนี้จมอยู่ในความนิยมวตัถุเป็นส่วนใหญ่ และเขาเหล่านัน้ก็ เพิกเบยต่อพระพรจากพระ
วญิญาณบรสิุทธิ ์มคีวามรูส้กึทางธรรมจรงิ ๆ เพยีงเลก็น้อย และความเจรญิของโลกก็เป็นความเจรญิ
ทางวตัถุเป็นส่วนใหญ่ มนุษย์ก าลังกลับกลายเป็นเสมือนสตัว์ที่สูญพันธุ์ไป เพราะเรารู้ว่าเขาไม่มี
ความรูส้กึทางธรรมและไม่ได้หนัเข้าหาพระผู้เป็นเจ้า เขาไม่ม ีศาสนาเพราะสิง่เหล่านี้เป็นของมนุษย์
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เท่านัน้ และถ้าเราอยู่อย่างปราศจากธรรมเหล่านี้คนเราก็อยู่ในคุกแห่งธรรมชาติและก็ไม่ดไีปกว่าสตัว์
แมแ้ต่น้อย 

มนุษยเ์ราจะมคีวามพอใจไดอ้ยา่งไรในการทีจ่ะด าเนินชวีติเยีย่งสตัว ์ในเมื่อพระผูเ้ป็นเจา้ไดท้รง
สรา้งเราให้เป็นคนอยู่ในขัน้สูง แล้วในจกัรวาล จกัรวาลทัง้หมดถูกสร้างขึน้มาเพื่อให้ขึน้อยู่กบักฎของ
ธรรมชาต ิแต่มนุษยส์ามารถที่จะมอี านาจเหนือกฎนี้ได้ ดวงอาทติย ์นอกจากอ านาจและรศัมกีล็้อมกฎ
ของธรรมชาติไว้ และไม่สามารถจะเปลี่ยนหน้าที่ไปได้แม้แต่น้อย เหมอืนกบัความหนาของเส้นผม 
มหาสมุทรที่กวา้งใหญ่ กห็ามอี านาจที่จะเปลี่ยนแปลงระดบัขึน้ลงไดไ้ม่ ไม่ม ีอะไรที่จะยนืหยดัทีจ่ะต้าน
กฎธรรมชาตไิด ้นอกจากมนุษย ์

ส าหรบัมนุษยพ์ระผู้เป็นเจา้ไดท้รงประทานอ านาจอนัมหศัจรรยท์ี่เขาสามารถชกัน าควบคุมและ
เอาชนะธรรมชาตไิด ้

กฎแห่งธรรมชาตสิ าหรบัมนุษย ์คอื การเดนิอยู่บนแผ่นดนิ แต่มนุษยก์ส็รา้งเรอืบนิใชเ้ดนิทางใน
อากาศได้ มนุษย์ถูกสร้างขึ้นมาเพื่ออาศัยบนแผ่นดิน แต่มนุษย์ก็ไปไหนได้บนท้องทะเล และแม้จะ
เดนิทางใตน้ ้ากไ็ด ้

คนเราเรยีนวธิกีารทีจ่ะควบคุมพลงัไฟฟ้า และเขาสามารถน ามนัมาใชต้ามความประสงคข์องเขา
ได้ และท ามนัให้เกิดแสงในหลอดได้ เสยีงของคนเราถูกสร้างขึ้นมาให้พูดไปได้เพยีงระยะสัน้ ๆ แต่
อ านาจของเราท าให้มกีารสรา้งเครื่องมอืและสามารถที่จะพูดจากภาคตะวนัตก ไปยงัภาคตะวนัออกได ้
ตวัอยา่งทัง้หมดเหล่านี้แสดงใหเ้หน็ว่าคนเราสามารถจะควบคุมธรรมชาตไิดอ้ย่างไรและดว้ยวธิใีด เราก็
ใชก้ฎแห่งธรรมชาตนิัน่เอง ทีจ่ะเอาชนะธรรมชาตเิหมอืนกนั เราเหน็แลว้ว่ามนุษย ์ถูกสรา้งขึน้มาใหเ้ป็น
นายของธรรมชาต ิแต่คนเราช่างโง่เหลอืเกนิ ที่ยงัยอมเป็นทาสแก่มนั ช่างเป็นการโง่เขลาเสยีจรงิ ๆ ที่
บชูา คลัง่ไคลอ้ยูก่บัธรรมชาต ิเมื่อพระผูเ้ป็นเจา้ในคุณความดขีองพระองคไ์ดท้รง ท าใหเ้ราเป็นนายของ
มนัอยู่แล้ว อานุภาพของพระผูเ้ป็นเจา้ทุกคนสามารถมองเหน็ได ้แต่มนุษยก์ย็งัปิดตาจงึไม่อาจมองเหน็
ได ้ดวงอาทติยแ์ห่งสจัจะก าลงับายแสงในความยิง่ใหญ่ของพระองค ์แต่คนเราปิดตาไว ้มดิจนไม่สามารถ
ที่จะมองดูรศัมขีองพระองค์ได้ มนัเป็นการอธษิฐาน อนัแท้จรงิของขา้พเจ้าต่อพระผู้เป็น เจ้า โดยพระ
กรณุาธคิุณและความรกัของพระองค ์ท่านจะสามคัคกีนัหมดและเป่ียมไปดว้ยความปลืม้ปีตยิิง่ 

ข้าพเจ้าวิงวอนท่านแต่ละคน จงช่วยสวดมนต์อธษิฐานร่วมกบัข้าพเจ้าให้ถึงที่สุด เพื่อขอให้
สงครามและการหลัง่เลอืดจงหมดไป และความรกั มติรภาพ สนัตภิาพ และความสามคัค ีจงครองอยู่ใน
โลกนี้ 

ในกาลแต่ก่อนนัน้ เรารู้ว่า บนแผ่นดนิโลกนี้ เปรอะเป้ือนด้วยเลอืดอย่างไร แต่เดีย๋วนี้ ความ
สว่างอนัยิง่ใหญ่ไดบ้งัเกดิขึน้แล้ว ความบลาดของคนก็ยิง่ใหญ่ขึน้ จติแห่งธรรมกก็ าลงังอกงามขึน้ และ
เวลานัน้ก็มาแล้วอย่างแน่นอนเมื่อศาสนาทัง้หลายในโลกจะประสบสนัติภาพ ขอให้เราละทิ้งจากการ
ทะเลาะเบาะแวง้อนัเป็นการบาดหมางกนัและกนั ซึง่เป็นแบบบบบัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสิง่ภายนอกนัน้เสยี แต่
ขอใหเ้รารวมกนัเขา้อยา่งแน่นแฟ้นต่อๆ ไป เพื่อว่าความสามคัคอีนัประเสรฐิในศาสนาจะเกดิขึน้ในเรว็ ๆ 
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วนันี้ จนกระทัง่ทุกๆ คนได้ตระหนักในตัวเองว่า เป็นครอบครวัเดยีวกนั และร่วมกันในความรกัอัน
ประเสรฐิเดยีวกนั 

 

ภาคท่ี 2 

หลกัธรรม 11 ประการ ของพระบาฮาอุลลาห ์ซึง่ท่านอบัดุลบาฮา ไดอ้ธบิาย ณ กรงุปารสี 

1. การคน้หาความจรงิ (สจัจะ) 
2. ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนัของมนุษย ์
3. ศาสนา ควรจะเป็นมลูเหตุของความรกัและความสามคัค ี
4. การสอดคลอ้งกนัระหว่าง ศาสนากบัวทิยาศาสตร ์
5. การลบลา้งอคต ิ
6. มคีวามเท่าเทยีมกนัในความจ าเป็นของชวีติ 
7. ความเสมอภาคของมนุษยภ์ายใตก้ฎหมาย 
8. สนัตสิุขแห่งสากลโลก 
9. ศาสนากบัลทัธกิารเมอืง ตอ้งไมเ่กีย่วขอ้งกนั 
10. ความเสมอภาคของเพศ ชาย-หญงิ และการศกึษาของสตร ี
11. อานุภาพของพระวญิญาณบรสิุทธิ ์

 

ณ สมาคมธีโอโซพิคลั ปารีส 

นับตัง้แต่ขา้พเจา้ไดเ้ข้ามาถงึกรุงปารสี ขา้พเจา้ไดย้นิชื่อสมาคม ธโีอโซพคิลัและขา้พเจา้ทราบ
ว่าประกอบดว้ยบุคคลทีม่เีกยีรต ิและเป็นทีเ่คารพนับถอื ท่านเป็นผูม้ปีญัญาเบลยีวบลาดและมคีวามคดิ 
มอุีดมคตแิห่งธรรม ท าใหข้า้พเจา้มคีวามยนิดอียา่งยิง่ ทีไ่ดเ้ขา้มาอยู่ท่ามกลางท่านทัง้หลาย 

ขอใหเ้ราขอบพระคุณพระผูเ้ป็นเจา้ พระผู้ทรงไดด้งึเราใหไ้ด้เขา้มาร่วมชุมนุมกนัในค ่าวนันี้ ท า
ใหข้า้พเจา้มคีวามยนิดอีย่างยิง่ทีท่่าน ไม่ไดถู้กยดึพนัธนาการดว้ยโซ่แห่งอคต ิและความปรารถนาดอีนั
ยิง่ใหญ่ของท่าน คอื อยากจะทราบความจรงิ ความจรงิกเ็ป็นเสมอืนดวงอาทติย ์ดวงอาทติยใ์หแ้สงสว่าง
แยกตวัออกจากความมดืในท่านองเดยีวกนั ความจรงิก็แยกออกจากความมดืแห่งความนึกคดิในมโน
ภาพของเรา เมื่อดวงอาทติย์ให้ชวีติแก่ร่างกายของมนุษย์ ดงันัน้ ความจรงิก็ให้ชวีติแก่ดวงวญิญาณ 
ความจรงิคอืดวงอาทติยท์ีข่ ึน้จากต าแหน่งต่าง ๆ กนัหลายจดุบนขอบฟ้า 

บางครัง้ ดวงอาทติยข์ึน้จากจดุกลางของขอบฟ้าแลว้ในฤดรูอ้น มนักข็ึน้เหนือขึน้มาหน่อย ในฤดู
หนาวกข็ึน้ทางใตล้งมาหน่อย แต่มนักเ็ป็นดวงอาทติยข์องมนัเองดวงเดยีวกนันัน้เอง อย่างไรกต็าม มนัก็
แตกต่างกนัทีต่ าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่งทีม่นัขึน้เท่านัน้ 

ในท่วงททีีเ่หมอืนกนันี้ ความจรงิก็มเีพยีงหนึ่งเท่านัน้ แมก้ารประจกัษ์ให้เหน็แตกต่างกนั บาง
คนมตีาและมองเหน็ได ้คนเหล่านี้ บชูาพระอาทติย ์ไมส่ าคญัว่าดวงอาทติยจ์ะขึน้จากจุดใดในยามรุ่งอรุณ 
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และเมื่อดวงอาทติยไ์ดล้ะจากฟ้าในฤดูหนาวในอกีฟากฟ้าหน่ึง ไปปรากฏในฤดูรอ้นของอกีฟากฟ้าหนึ่ง 
เขาเหล่านัน้รูว้่าอย่างไรกต็าม กย็งัจะไดเ้หน็มนัอกี คนอื่นทีบู่ชาแต่เพียงจุดใดทีเ่ป็นจุดทีด่วงอาทติย์ขึน้ 
เมือ่มนับายแสงขึน้จากทีอ่ื่น เขาเหล่านัน้กย็งัเพ่งมองอยู่ทีเ่ดมิทีม่นั ขึน้อยู่ก่อนนัน้ อนิจจา.... คนเหล่านี้
ได้ถูกตดัออกไปจากพระพรแห่งแสงอาทติย ์ผูท้ี่อยู่ในความจรงิทีเ่คารพดวงอาทติยโ์ดยตวัของมนัแล้ว 
จะส านึกในความจรงิว่าไมว่่ามนัจะรุง่อรณุขึน้ ณ ทีใ่ดเขากจ็ะหนัหน้าตรงเขา้หารศัมขีองมนัเสมอ 

เราตอ้งบชูาดวงอาทติยใ์นตวัของมนั ไม่ใช่ทีต่ าแหน่งทีม่นัปรากฏ ในท านองเดยีวกนั มนุษยท์ีม่ ี
หวัใจอันสว่าง ก็บูชาความจรงิ ไม่ว่ามนัจะปรากฏขึ้น ณ ที่ใด เขาไม่ผูกพนัอยู่กับตัวบุคคล แต่เขา
เหล่านัน้กป็ฏบิตัติามความจรงิ และเขาสามารถรูส้กึถึงความจรงิไดไ้ม่ว่ามนัจะมาจากที่ใดก็ตามว่ามนัก็
ยงัเป็นความจรงิอนัเดยีวกนั ซึง่ได้ช่วยใหค้วามเจรญิแก่ มนุษยใ์ห้ชวีติแก่ทุกสิง่ทุกอย่าง เพราะมนัคอื
ต้นไม้แห่งชีวิต ซึ่งได้อธิบายให้แก่เราถึงความจรงิและข้าพเจ้าใคร่ที่จะกล่าวไว้กับท่านเพียงย่อ ๆ 
เพราะว่าขา้พเจา้เหน็ว่าท่านสามารถทีจ่ะเขา้ใจได ้

1. หลกัธรรมข้อแรกของพระบาฮาอลุลาห์คือ 

การคน้หาความจรงิ 

คนเราตอ้งตดัขาดจากความมอีคตทิัง้หลายและจากผลของความ คดิในมโนภาพของตวัเอง เพื่อ
ว่าจะสามารถทีจ่ะคน้หาความจรงิทีไ่ม่ ไดปิ้ดบงัไว ้ความจรงิในทุก ๆ ศาสนาเป็นอนัเดยีวกนั โดยความ
จรงินัน้ ความเป็นหน่ึงอนัเดยีวแห่งสากลโลก จะเป็นทีร่ะลกึส านึกได้ 

ทุก ๆ ชาตมิรีากฐานของความเชื่อโดยสามญัเหมอืน ๆ กนัคอืความจรงิมเีพยีงหนึ่งซึง่ไม่อาจจะ
แยกออกจากกนัได้ และความแตกต่างที่ปรากฏ อยู่ท่ามกลางชาตทิัง้หลาย เป็นผลจากการพวัพนัของ
อคตขิองเขาเหล่านัน้ ถา้คนเราเพยีงแต่จะคน้หาความจรงิแลว้ไซรก้จ็ะพบว่า เขาทัง้หลายเป็นอนัหนึ่งอนั
เดยีวกนั 

2. หลกัธรรมข้อท่ี 2 ของพระบาฮาอลุลาหคื์อ 

ความเป็นอนัหนึง่อนัเดยีวกนัของมนุษย ์

พระเจา้แห่งความรกัทัง้หมดองคเ์ดยีว ทรงประทานพระกรุณาธคิุณอนัประเสรฐิและความรกัแก่
มนุษยท์ัง้หลายใหแ้ก่คนใดคนหน่ึง และทุกคนคอืผูร้บัใชข้องพระผูเ้ป็นนายอนัสูงสุด และพระคุณความด ี
ความปรานีและความรกัใครเ่มตตาของพระองคท์รงโปรยปรายเหนือ สิง่มชีวีติของพระองคท์ัง้สิน้ เกยีรติ
คุณของมนุษยเ์ป็นมรดกของทุกคน 

ทุกคนคือ ใบและผลของต้นไม้ต้นเดียวกัน และเป็นกิ่งก้านสาขา ของต้นไม้ของอาดมั เขา
ทัง้หลายมาจากต้นก าเนิดเดยีวกนั ผลอนัเดยีวกนั ทีต่กลงมาเหนือเรา ความอบอุ่นของดวงอาทติยด์วง
เดยีวกนั ทีท่ าให้เขาเจรญิงอกงามและเขาได้สูดเอาอากาศอนัสดชื่นอนัเดยีวกนั ความแตกต่างทีท่ าให้
เขาเหล่านัน้จากแยกกนั คอืมเีดก็ ๆ ทีต่้องการการ แนะน า มคีนโง่เขลาทีต่้องการการสอน มคีนป่วยที่
ต้องการการรกัษา บะนัน้ ข้าพเจ้ากล่าวว่า มนุษยท์ัง้ปวงถูกห่อหุ้มโดยพระมหากรุณาและพระเมตตา
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ของพระผู้เป็นเจา้ ตามพระคมัภรี์ก็ได้กล่าวไว้ว่า "มนุษยท์ุกคนมคีวามเสมอภาคเท่าเทยีมกนั ต่อพระ
พกัตรข์องพระผูเ้ป็นเจา้ พระองคไ์มท่รงเหน็แก่หน้าใครทัง้นัน้" 

3. หลกัธรรมข้อท่ี 3 ของพระบาฮาอลุลาหคื์อ 

ศาสนาควรเป็นมลูเหตุของความรกัและความสามคัค ี

ศาสนา ควรจะรวมหวัใจทุกดวง และท าใหส้งครามและการทะเลาะเบาะแวง้กนั ต้องถูก ลบเลอืน 
ให้หมดไปจากผวิหน้าของแผ่นดนิโลก จงให้ก าเนิดแก่การปฏบิตัิในทางธรรม และน ามาซึ่งชวีติและ
ความสว่างมาสู่แต่ละหวัใจ ถ้าศาสนาเป็นมลูเหตุแห่งความเกลยีดชงั และการแตกแยกแลว้เรากค็วรจะ
อยู่อย่างไม่มศีาสนาก็จะดกีว่า และการถอนตวัออกมาจากศาสนาเช่นนัน้ จะเป็นการกระท าที่ถูกต้อง
อย่างแทจ้รงิเพราะมนักเ็ป็นที่กระจ่างแจง้แล้วว่าความมุ่งหมายของการ แก้ไข คอืเพื่อรกัษาใหห้าย แต่
ถ้าการแก้ไขเป็นเพยีงการสละที่เพิม่ความเจบ็ปวดแล้วก็ปล่อยให้มนัเป็นไปตามเรื่องของมนัเอง เสยี
ดกีว่า ศาสนาใด ๆ กต็ามทีไ่ม่ไดเ้ป็นมลูเหตุของความรกัและความสามคัค ีแลว้กไ็ม่ใช่ศาสนา ศาสนทูต
แต่ละท่านเป็นเสมอืนแพทยห์รอืหมอทางจติวญิญาณ ท่านเหล่านัน้ไดใ้หร้ายการยาส าหรบัรกัษามนุษย ์
บะนัน้การรกัษาใด ๆ ที่เป็นมูลเหตุของโรคภัยไข้เจ็บ ย่อมจะไม่ได้มาจากพระผู้เป็นเจ้าแพทย์อัน
ประเสรฐิ 

4. หลกัธรรมข้อท่ี 4 ของพระบาฮาอลุลาห ์คือ 

การสอดคลอ้งกนัของศาสนาและวทิยาศาสตร ์

เราควรจะคดิว่า วทิยาศาสตรเ์ป็นเสมอืนปีกขา้งหนึ่ง และ ศาสนาเป็นอกีขา้งหนึ่ง นกต้องมีปีก
สองขา้งส าหรบับนิ ถ้ามปีีกขา้งเดยีว จะไม่มปีระโยชน์อะไรเลย ไม่ว่าศาสนาใด ๆ ทีข่ดัแยง้หรอืตรงกนั
ขา้มกบัวทิยาศาสตร ์กค็อืความโงเ่ขลา เพราะความโงเ่ขลา คอืสิง่ตรงกนัขา้ม กบัความรอบรู้ 

ศาสนา ทีเ่ป็นเพยีงแต่ประกอบดว้ยพธิทีางศาสนาและประเพณี ทีม่อีคตกิน็ับว่าไม่ใช่ความจรงิ 
ขอใหเ้ราอุตส่าหบ์ากบัน่อยา่งจรงิจงั ทีจ่ะเป็นวถิทีางของการรวมศาสนากบัวทิยาศาสตรใ์หส้อดคลอ้งกนั
ได ้

อาล ีบุตรเขยของพระมะหะหมดั กล่าวว่า "อะไรที่ลงรอยกนัในทางวทิยาศาสตร ์ก็เป็นการลง
รอยกนัในศาสนา" สิง่ที่ปญัญาของคนเราไม่สามารถจะเขา้ใจได้ศาสนาก็ไม่ควรยอมรบัไว้ ศาสนาและ
วทิยาศาสตร ์ต้องด าเนินสอดคลอ้งกนัไป และศาสนาใด ๆ ที่ตรงกนัขา้มกบัวทิยาศาสตร ์แล้วก็ไม่เป็น
ความจรงิ 

5. หลกัธรรมขอท่ี 5 ของพระบาฮาอลุลาหคื์อ 

อคตใินศาสนา เชื้อชาต ิและลทัธนิิกาย เป็นการท าลายรากฐานของความเป็นมนุษย ์

การแบ่งแยกทุกอย่างในโลก การเกลยีดชงั การสงครามและการหลัง่เลอืด เป็นสาเหตุมาจาก
อคตทิัง้หลายอนัใดอนัหน่ึง 

เราต้องมองให้เหน็ว่า ในโลกนี้เป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนั ทุกชาติเป็นเสมอืนชาตเิดยีวกนั ทุกคน
เป็นเสมอืนเชื้อชาติเดยีวกนั ศาสนา เชื้อชาติและชนชาติต่าง ๆ เป็นการแบ่งแยกทัง้หลาย ที่มนุษย์
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ตัง้ขึน้เท่านัน้ และเป็นเพยีงสิง่ทีอ่ยู่ในความคดิของมนุษยเ์ท่านั ้น เบือ้งพระพกัตร์ของพระผูเ้ป็นเจา้ไม่มี
เปอรเ์ซยี อาหรบั ฝรัง่เศสหรอืองักฤษ พระผูเ้ป็นเจา้คอืพระผูเ้ป็นเจา้ของทุก ๆ คน ทุกสิง่ทุกอย่างคอือนั
เดยีวกนัเรา จะตอ้งเชื่อฟงัพระผูเ้ป็นเจา้และพยายามทีจ่ะท าตามพระองค ์โดยละทิง้ อคตขิองเราทัง้หมด 
และจะน ามาซึง่สนัตภิาพแก่โลกนี้ 

6. หลกัธรรมข้อท่ี 6 ของพระบาฮาอลุลาหคื์อ 

มคีวามเท่าเทยีมกนัในความจ าเป็นของชวีติ 

มนุษยท์ุกคนมสีทิธทิีจ่ะมชีวีติอยู่ มสีทิธทิีจ่ะพกัและมคีวามเป็นอยู่อย่างสบายบา้งตามควร เช่น 
คนมัง่มกี็อาจจะอาศยัอยู่ใน คฤหาสน์ที่ล้อมรอบไปด้วยความหรูหราและความสบายยิง่ คนจน ๆ  ก็
เช่นเดยีวกนัจะตอ้งมสีิง่ทีจ่ าเป็นแก่ชวีติ ไมม่ผีูใ้ดทีค่วรจะตายดว้ยความหวิโหย ทุกคนควรมเีครื่องนุ่งห่ม
เพยีงพอคนหนึ่ง ๆ จะตอ้ง ไม ่ฟุ่มเฟือยในขณะทีอ่กีคนหน่ึงหรอืคนอื่นไมม่อีะไรเลยทีจ่ าเป็นแก่ชวีติ 

ขอใหเ้ราพยายามดว้ยสุดก าลงัทีเ่รามอียู ่เพื่อใหไ้ดม้าซึง่สภาพความเป็นอยูท่ีสุ่ขสบาย เพื่อว่าจะ
ไมม่วีญิญาณใดวญิญาณหนึ่ง จะประสบกบัความอดอยากและแรน้แคน้ 

7. หลกัธรรมข้อท่ี 7 ของพระบาฮาอลุลาหคื์อ 

ความเสมอภาคของมนุษยภ์ายใต้กฎหมาย 

กฎหมายจะต้องครอบครองปวงชน ไม่ใช่บุคคลหนึ่งบุคคลใด ครอบครองปวงชน บะนั ้นโลกจะ
กลายเป็นสถานทีอ่นังดงามและความเป็นกนับันทพ์ีน้่องกจ็ะเกดิขึน้ เมื่อบรรลุถงึซึง่ความเป็นอนัหนึ่งอนั
เดยีวกนั อยา่งแน่นแฟ้นแลว้ มนุษยก์จ็ะพบความจรงิดว้ย 

8. หลกัธรรมข้อท่ี 8 ของพระบาฮาอลุลาหคื์อ 

สนัตสิุขแห่งโลก 

ศาลสูงสุด ต้องตัง้ขึน้โดยปวงชน และรฐับาลทัง้หลายของทุก ๆ ชาต ิสมาชกิจากแต่ละประเทศ
และแต่ละรฐับาลจะร่วมประชุมกันในความสามคัคี การทะเลาะเบาะแว้งทุกอย่าง จะถูกน าเข้ามา
พจิารณาต่อหน้าบลัลงัก ์หน้าทีข่องศาลนี้ คอื ป้องกนัระงบัการสงคราม 

9. หลกัธรรมข้อท่ี 9 ของพระบาฮาอลุลาหคื์อ 

ศาสนาไมค่วรจะเกีย่วขอ้งกบัปญัหาลทัธกิารเมอืง 

ศาสนา เป็นเรื่องที่ว่าด้วยสิง่ทางจติวญิญาณ การเมอืง เป็นเรื่องทีเ่กี่ยวกบัสิง่ทางโลก ศาสนา
จะตอ้งปฏบิตักิบัโลกแห่งความคดิขณะทีก่ารเมอืงวางตวัของมนัอยูใ่นสภาพภายนอกของโลก 

มนัเป็นงานของฝ่ายพระ ทีจ่ะใหก้ารศกึษาแก่ปวงชนและชกัน าเขาเหล่านัน้ ใหค้ าแนะน าการสัง่
สอนที่ดเีพื่อเขาเหล่านัน้จะได้มคีวามเจรญิขึ้นในทางธรรม ต่อค าถามทางการเมอืงพระนัน้ไม่ควรจะมี
ส่วน เกีย่วขอ้งเลย 
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10. หลกัธรรมข้อท่ี 10 ของพระบาฮาอลุลาหคื์อ 

การศกึษาและการใหค้วามรูแ้ก่สตร ี

สตร ีมสีทิธเิท่าเทยีมกบับุรุษในโลกนี้ ในศาสนา ในสงัคม เขาเหล่านัน้เป็นส่วนที่ส าคญัมาก 
ตราบใดที่สตรถีูกกีดกันจากการที่จะบรรลุถึงความสามารถขัน้สุดขดีแล้วตราบนัน้บุรุษก็ไม่สามารถ
กระท าการใหญ่ยิง่ไดแ้มใ้นสิง่ทีเ่ขาสามารถท าไดส้ าเรจ็ 

11. หลกัธรรมข้อท่ี 11 ของพระบาฮาอลุลาห์ 

อานุภาพของพระวญิญาณบรสิุทธิ ์ซึง่เป็นสิง่เดยีวทีจ่ะท าใหจ้ติวญิญาณเจรญิขึ้น 

ดว้ยลมหายใจแห่งพระวญิญาณบรสิุทธิเ์ท่านัน้ ความเจรญิทาง จติวญิญาณจงึปรากฏออกมา ไม่
ว่าทางวตัถุโลกจะเจรญิขึน้เพยีงใด ไม่ว่าจะเป็นการประดบัประดาตวัมนัเองอย่างเลอเลศิเพยีงใด แต่มนั
กจ็ะเป็นอะไรไปไม่ไดน้อกจากเป็นร่างกายทีป่ราศจากวญิญาณในตวัเท่านัน้ เพราะว่าวญิญาณนัน้ไดใ้ห้
ชวีิตแก่ร่างกาย ร่างกายอย่างเดียวก็ไม่มคีวามส าคญัอะไรเลย หมดสิ้นค าอวยพรของพระวิญญาณ
บรสิุทธิ ์รา่งทางวตัถุกจ็ะไมม่ชีวีติ 

นี่เป็นเพยีงค าอธบิายย่อ ๆ ของหลกัธรรมพระบาฮาอุลลาหโ์ดยสรุป กค็อืเป็นสิง่จ าเป็นทีเ่ราทุก
คนจะตอ้งเป็นผูท้ีร่กัความจรงิ ใหเ้ราแสวงหาในทุกฤดูและทุกประเทศ จงเป็นผูท้ีร่ะแวดระวงั อย่าผูกพนั
กบับุคลกิภาพของคนใดคนหนึ่ง ให้เรามองดูแสงสว่าง ไม่ว่าจะบายอยู่ที่ใด ให้เราสามารถที่จะรบัรูถ้ึง
แสงแห่งความจรงิ ไมว่่ามนัจะขึน้ทีไ่หน ใหเ้ราสูดกลิน่น ้าหอมแห่งกุหลาบจากหมู่หนามทีล่อ้มรอบมนัอยู ่
ใหเ้ราดื่มน ้าทีไ่หลมาจากธารน ้าพุอนับรสิุทธิท์ ัง้หลาย 

ตัง้แต่ขา้พเจา้ได้มาถงึปารสี ข้าพเจ้ามคีวามยนิดมีากที่ได้พบกบัชาวปารสีเยี่ยงท่านทัง้หลาย 
ขา้พเจา้ขอสรรเสรญิพระผูเ้ป็นเจา้ เพราะว่าท่านเป็นผูม้ปีญัญา ปราศจากอคต ิและท่านทีป่รารถนาทีจ่ะรู้
ความจรงิ ท่านมคีวามรกัมนุษยชาตใินหวัใจของท่าน และท่านได้ทุ่มเทตวัของท่านเองในการกุศลตาม
ก าลงัความสามารถของท่าน เพื่อจะน ามาซึง่ความสามคัค ีและโดยเบพาะอย่างยิง่นี่คอืพระประสงคข์อง
พระบาฮาอุลลาห ์

ดว้ยเหตุผลนี้ ขา้พเจา้จงึมคีวามยนิดทีีไ่ด้อยู่ท่ามกลางท่าน ทัง้หลาย และขา้พเจา้ขออธษิฐาน
เพื่อว่าท่านจะไดร้บัพระพรอนัประเสรฐิ จากพระผูเ้ป็นเจา้ และท่านจะเป็นผูท้ีแ่พรธ่รรมไปทัว่ประเทศนี้ 

ท่านไดม้คีวามเจรญิกา้วหน้าทางวตักุแลว้ และในท านองเดยีวกนั ความเจรญิก้าวหน้าทางธรรม
กจ็ะเป็นของท่าน 

มองซเิออร ์เบล๊ก ไดก้ล่าวขอบคุณพระอบัดุลบาฮา แลว้ท่านไดก้ล่าวตอบว่า "ขา้พเจา้รูส้กึปลื้ม
ปีตต่ิอท่านมากในความรูส้กึอนักรุณาที่ท่านได้กล่าว ขา้พเจา้หวงัว่าพฤตกิารณ์ทัง้สองนี้ จะแผ่ออกไป
นานเท่านานบนแผ่นดนิโลกแลว้ความสามคัคขีองมนุษยก์จ็ะไดต้ัง้กระโจมขึน้ในใจกลางบนแผ่นดนิโลก" 
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หลกัธรรมภาคท่ี 2 

หลกัข้อท่ีหน่ึง - การค้นหาความจริง 

10 พฤศจกิายน พ.ศ. 2455 

ถา้คนเราประสบกบัความส าเรจ็ในการคน้หาความจรงิ สิง่แรก ทีเ่ขาต้องปฏบิตัคิอืเขาจะต้องปิด
ตาของเขาไปเสยีจากการถอืโชคลางอนัเป็นประเพณีทีแ่ลว้ ๆ มา 

ชาวยวิมกีารถอืโชคลางเป็นประเพณี พุทธศาสนิกชนและผู ้นับถอืศาสนาโซโรแอสเตรยีน กไ็ม่
เป็นอสิระจากสิง่เหล่านี้ แมแ้ต่ครสิเตยีนก็ตามเถอะ ทุกศาสนาถูกล้อมอยู่ในกรอบแห่งขนบธรรมเนียม 
และหลกัเกณฑท์ีพ่สิจูน์ไมไ่ดท้ลีะเลก็ทลีะน้อย 

ทัง้หมดพจิารณาตวัเองว่าเป็นที่ควรแก่การเคารพนับถอืและ เป็นผู้ครองสจัจะแต่ผู้เดยีว และ
ศาสนาอื่น ๆ ทุกศาสนากอรป์ไปด้วยความผดิ เขาเท่านัน้ที่ถูกศาสนาอื่น ๆ ผดิหมด ชาวยวิเชื่อว่าเขา
เท่านัน้ เป็นผูม้สีทิธิใ์นความจรงิและกป็ระณามศาสนาอื่น ๆ ครสิเตยีนกเ็ชื่อแน่นแฟ้นว่า ศาสนาของเขา
เท่านัน้ที่เป็นความจรงิ ศาสนาอื่น ๆ ผิดเช่นเดยีวกนัพุทธศาสนิกชนและอิสลามกิชน ก็จ ากดัตวัเอง
ทัง้สิ้น ถ้าศาสนาทุกศาสนายงัประณามซึ่งกนัและกนั เราจะค้นหาความจรงิได้อย่างไร? ทุกศาสนา
โต้แยง้กนัและกนั ก็เป็นความจรงิได้มนัก็อาจจะไม่เป็นความจรงิด้วยกนัทัง้หมด ถ้าแต่ละศาสนาเชื่อ
ตวัเองว่าเป็นความจรงิ ศาสนานัน้ ๆ กเ็ท่ากบัว่าไดท้ าตาของตวัเองใหบ้อดต่อความจรงิของศาสนาอื่น ๆ 
ตวัอย่าง เช่นถ้าพวกยวิ ถูกห้อมลอ้มโดยการประพฤติทางภายนอกของศาสนาอสิราเอล เขาก็ไม่ปล่อย
ให้ตวัเองได้เข้าใจข้อที่ว่า ความจรงิสามารถจะมอียู่ในศาสนาอื่นใดก็ได้ มนัจะต้องมใีนตวัของมนัเอง
ทัง้หมด 

เพราะบะนัน้ เราจะต้องละจากแบบอย่าง และการประพฤต ิอนัเป็นสิง่ภายนอกของศาสนาเสยี 
เราจะต้องรบัรู้ว่า แบบอย่างและการประพฤติเหล่านี้ แมจ้ะสวยงามอย่างไรแต่ก็เป็นเสื้อผ้าสวมความ
อบอุ่นแห่งจติใจ และร่างกายแห่งความจรงิอนัประเสรฐิ ถ้าเราอยากประสบความส าเรจ็ในการแสวงหา
ความจรงิให้ถงึแก่นของทุกศาสนา เราต้องสลดัอคตแิห่งประเพณีเหล่านั ้นเสยี ถ้าผู้นับถอืศาสนาโซโร
แอสเตรยีน เชื่อว่าพระอาทติยเ์ป็นพระเจา้ เขากจ็ะถูกท าใหเ้ขา้มาเป็นอนั หนึ่งอนัเดยีวกนักบัศาสนาอื่น 
ๆ ไดอ้ยา่งไร? ในขณะทีผู่ท้ ีบ่ชูารปูเคารพ เชื่อในรปูบูชาหลายองค ์เขาเหล่านี้จะเข้าใจความเป็นอนัหนึ่ง
อนัเดยีวกนัของพระผูเ้ป็นเจา้ไดอ้ยา่งไร? 

บะนัน้ มนัจงึเป็นทีก่ระจา่งแจง้แลว้ว่า เพื่อเป็นการทีจ่ะท าให ้มคีวามก้าวหน้าในการคน้หาความ
จรงินัน้ เราต้องละทิ้ง ในเรื่องถอืโชคลางเสยี ถ้าผู้แสวงหาทัง้หมด จะติดตามหลกัธรรมอนันี้ เขาก็จะ
ไดร้บัความกระจา่งแจง้ของความจรงิ 

ถ้ามคีนหา้คน พบปะกนัเพื่อแสวงหาความจรงิ เขาเหล่านัน้ต้องเริม่เป็นด้วยการตดัตวัเองออก
จากสภาพพเิศษของเขาเอง และเลกิ ความคดิที่มีอยู่แต่เดมิ เพื่อที่จะพบความจรงินัน้เราจะต้องละทิ้ง
อคติ และทิ้งความคดิเห็นอันไม่เป็นสาระเล็ก ๆ น้อย ๆ ของเราเสีย การที่จะเปิดหวงัความคิดเพื่อ
ยอมรบันัน้กเ็ป็นปจัจยัทีแ่ท ้ถา้ภายในใจของเราเตม็ไปดว้ยความคดิของตวัเองแลว้กไ็ม่มทีีว่่างส าหรบัน ้า
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แห่งชวีติ ความจรงิเรานึกฝนักบัตวัเราเองว่าเราถูกและคนอื่น ๆ นัน้ผดิ และนัน่ก็เป็น อุปสรรคอนัใหญ่
หลวงต่อวถิทีางไปสู่ความสามคัคแีละความจรงิเป็น อนัหน่ึงอนัเดยีวกนั 

 

หลกัข้อท่ีสอง - ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัของมนุษย ์

11 พฤศจกิายน พ.ศ. 2455 

เมือ่วานน้ี ขา้พเจา้ไดก้ล่าวถงึหลกัค าสอนของพระบาฮาอุลลาห ์ในขอ้ทีว่่า "คน้หาความจรงิ" ว่า
มคีวามจ าเป็นแก่คนเราอยา่งไร ในการสลดัทิง้ การถอืโชคลางทัง้หมดและขนบธรรมเนียมต่าง ๆ ทีท่ าให้
คนเราตาบอดต่อความจรงิทีว่่ามสีจัธรรมในทุก ๆ ศาสนา เราต้องไม่ ปล่อยตวัเราเองเทีย่วไปเกลยีดชงั
คนอื่น ๆ ในเมือ่รกัและภกัดต่ีอแบบ อย่างอนัหน่ึงของศาสนา มนัเป็นปจัจยัทีจ่ะแสวงหาความจรงิในทุก 
ๆ ศาสนา ถา้การแสวงหาของเราเป็นไปโดยแทจ้รงิ เรากส็ าเรจ็อยา่ง แน่นอน 

เดีย๋วนี้ การค้นพบอนัแรกที่เรากระท าใน "การแสวงหาความจรงิ" นัน้ จะน าเราไปสู่หลกัขอ้ที่
สอง "ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของมนุษย์" ทุกคนเป็นผู้รบัใช้ของพระเจ้า พระเจ้าองค์เดียวที่
ครอบครองอยู่เหนือทุก ๆ ชาตใินโลก และมคีวามชื่นชมยนิดใีนบุตรหลานของพระองค์ทุกคน ทุกคน
เป็นครอบครวัเดยีว มงกุฎแห่งความเป็นมนุษยค์รอบอยูเ่หนือศรีษะของมนุษยท์ุก ๆ คน 

ในสายตาของพระผูส้รา้ง บุตรหลานของพระองคเ์ท่ากนัหมด พระคุณความดขีองพระองค์ไดท้รง
เทใหแ้ก่ทุกคน พระองคไ์ม่ไดท้รงรกัชาตใิดชาตหินึ่งมากกว่าชาตอิื่น ๆ ทัง้หมด พระองคไ์ดท้รงสรา้งให้
เหมอืนกนัหมด เมือ่เป็นเช่นนี้แล้ว ท าไมเราจงึแบ่งแยกกนั แบ่งแยกเชือ้ชาตอิอกจากกนัและกนั? ท าไม
เราจงึสรา้งเครื่องกดีกัน้ด้วยการถอืโชคลางและขนบธรรมเนียม อนัน ามาซึ่งความบาดหมางและความ 
เกลยีดชงักนัในหมูม่นุษยด์ว้ยกนั? 

ความแตกต่างมอียู่อย่างเดยีว ระหว่างจ านวนสมาชกิในครอบครวั มนุษยเ์ท่านัน้ คอืการอยู่ใน
ระดบัที่ต่างกนั บางคนเหมอืนเด็กที่โง่ ไม่เดยีงสาและจะต้องได้รบัการศึกษาจนกว่าจะถึงขดีสุดเต็มที ่
บางคนเหมอืนคนป่วยที่ต้องการการรกัษาด้วยความเอาใจใส่และปฏบิตัอิย่างระมดัระวงั ไม่มใีครที่ชัว่
หรอืบาป เราจะต้องไม่คดิว่าเดก็ที่น่าสงสารเหล่านี้น่าเกลยีด เราต้องปฏบิตัต่ิอเขาเหล่านัน้ด้วยความ
กรณุายิง่สอน เขาถงึความไมเ่ดยีงสาความโง่เงา่นัน้ และพยายามรกัษาเขาอยา่งละมนุละไม 

โปรดพิจารณาดูว่า ความสามัคคีจ าเป็นจะต้องยงัอยู่ ความรกัเป็นบ่อเกิดแห่งชีวิต หรอือีก
ประการหนึ่งก็คือ การแบ่งแยกน าความตายมาให้ในโลกแห่งวตัถุ เช่นการมชีีวติของทุกสิง่ทุกอย่าง
ขึน้อยูก่บัความสามคัค ีธาตุทัง้หลายทีป่ระกอบเป็นไม ้แร่หรอืหนิยดึกนัอยู่ไดด้ว้ยกฎ แห่งการดงึดูดเขา้
ดว้ยกนั ถา้กฎอนัน้ีหมดไปชัว่ขณะหน่ึงธาตุเหล่านี้ กจ็ะยดึกนัอยู่ไม่ได ้มนัจะแยกกนัออก และสิง่นัน้กจ็ะ
อยู่ในสภาพที่คงอยู่ไม่ได ้กฎแห่งการดงึดูดกนันัน้ได้น าเอาธาตุบางอย่างแต่ละธาตุ มารวมกนัในสภาพ
ของดอกไมท้ีส่วยงามนี้ แต่ถ้าการดงึดูดกนัแน่นใน ใจกลางของดอกไมน้ัน้หมดไป มนัก็จะสลายและนัน่
หมายความว่า ดอกไมจ้ะหมดสภาพของการเป็นดอกไม ้
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ดงันัน้ มนัจงึเป็นเหมอืนกนั เช่นในกลุ่มใหญ่ ๆ ของมนุษย์ทัง้หมด กฎอนัประเสรฐิแห่งการ
ดงึดดูกนัมนัแห่งความกลมเกลยีว และความสามคัคไีดย้ดึกนัแน่นแลว้กท็ าใหม้นุษยร์วมอยูด่ว้ยกนัได้ 

อะไร ๆ ทีเ่ป็นความจรงิทัง้ตวับันใด กเ็ป็นความจรงิในส่วนประกอบบันนัน้ ไม่ว่าจะเป็นดอกไม้
หรอืรา่งกายมนุษย ์ดอกไมน้ัน้ หรอืคนนัน้กจ็ะตายเมื่อไมม่กีารดงึดดูกนัแน่นในตวัเอง เพราะบะนัน้ มนัก็
เป็นทีก่ระจา่งแจง้ว่า การดงึดดูกนัการกลมเกลยีวกนัความสามคัคกีนัและความรกักนัคอืมลูฐานของชีวติ 
นัน้กค็อื การเกลยีดชงั การบาดหมางและการแตกแยกกนั น ามาซึง่ความตาย 

เราเห็นแล้วว่า ไม่ว่าอะไรทัง้นัน้ที่น ามาซึ่งการแตกแยกให้ แก่โลกนี้เป็นเหตุแห่งความตาย 
เช่นเดยีวกนัในโลกแห่งจติวญิญาณกเ็ป็นไปตามกฎนัน้ 

เพราะบะนัน้ ผูร้บัใชทุ้กคนของพระเจา้ต้องเคารพกฎแห่ง ความรกัและหลกีเว้นความเกลยีดชงั
ความบาดหมางและการทะเลาะ เบาะแวง้กนั เราพบว่าเมือ่เราสงัเกตธรรมชาต ิสตัวท์ัง้หลายทีไ่ม่ดุรา้ยก็
รวมกนัอยูเ่ป็นฝงูได ้ในเมื่อสตัวด์ุรา้ยอื่น ๆ น่าเกลยีดน่ากลวั เช่นสงิห์โต เสอืและสุนัขป่าอาศยัในป่าซึง่
ห่างไกลกบัอารยธรรม หมาจิง้จอกสองตวัหรอื สงิหโ์ตสองตวัอาจจะอยู่ดว้ยกนัอย่างรกัใคร่กนัด ีแต่แกะ
พนั ๆ ตวั อาจจะรวมกนัอยูใ่นคอกเดยีวกนั นกอนิทรสีองตวักอ็าจจะอยูใ่นทีเ่ดยีวกนัแต่นกพริาบเป็นพนั 
ๆ ตวักอ็าจจะอยูด่ว้ยกนัได ้

อยา่งน้อย คนเราควรจะนบัว่าอยูใ่นหมู่สตัวท์ีไ่ม่ตุรา้ย แต่เมื่อคน เรากลายเป็นคนดุรา้ย เรากย็ิง่
โหดรา้ยและมุง่รา้ยมากยิง่ขึน้กว่าสตัว ์ทีเ่ราถอืว่าปา่เถื่อนทีสุ่ดแลว้ 

เดีย๋วนี้ พระบาฮาอุลลาห์ ไดท้รงประกาศถงึความสามคัคขีองโลกมนุษย ์ทุกคนและทุกชาติคอื
ครอบครวัเดยีวกนั บุตรหลานของพระบดิาเดยีวกนัและสมควรที่จะเป็นพี่น้องเดยีวกนั ขา้พเจา้หวงัว่า
ท่านทัง้หลายจะอุตส่าหพ์ากเพยีรในชวีติของท่านในการแสดงและแผ่ค าสอน ใหแ้พรห่ลายออกไป 

พระบาฮาอุลลาห ์ทรงตรสัว่า เราควรจะรกัแมก้ระทัง่ศตัรูของเรา และจงเป็นมติรกบัเขา ถ้าทุก
คนเคารพต่อหลกัการแลว้ ความ สามคัคอีนัยิง่ใหญ่และความเขา้ใจซึง่กนัและกนั จะเขา้มาตัง้มัน่อยู่ใน
หวัใจของมนุษยท์ุกคน 

หลกัธรรมขอ้ที ่3 ทีว่่า ศาสนาต้องเป็นบ่อเกดิแห่งความรกั ไดก้ล่าวเน้นมานานแลว้ในปาฐกถา
ในเล่มนี้ แลว้เท่าๆ กนักบัการอธบิายหลกัขอ้อื่น ๆ 

 

หลกัข้อท่ีส่ี - การยอมรบัแห่งความสมัพนัธ ์ระหว่างศาสนาและวิทยาศาสตร ์

12 พฤศจกิายน พ.ศ. 2455 

ท่านอบัดุลบาฮา กล่าวว่า.- 

ขา้พเจา้ได้กล่าวกบัท่านถงึหลกัธรรมของพระบาฮาอุลลาห์มาบ้าง ถงึการค้นหาความจรงิและ
ความสามคัคขีองมนุษย ์ขณะนี้ ขา้พเจา้อธบิายถงึหลกัธรรมขอ้ทีส่ ี ่ซึง่ว่าถงึการยอมรบัในความสมัพันธ์
ระหว่างศาสนากบัวทิยาศาสตร ์
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ไม่มีอะไรที่จะขัดแย้ง ระหว่างศาสนาที่แท้จริงกับวิทยาศาสตร์ เมื่อศาสนาขัดแย้งกับ
วทิยาศาสตรแ์ล้ว มนัก็กลายเป็นการเชื่อโชคลางเบย ๆ เท่านัน้ อะไรที่เป็นการตรงกนัขา้มกบัความรู้ก็
คอืความโงเ่งา่ 

เราจะเชื่อได้อย่างไรว่า สิ่งที่วิทยาศาสตร์ได้พิสูจน์แล้วไม่เป็น ความจริงเล่า ถ้าเขาเชื่อ
นอกเหนือไปจากเหตุผลมนัก็เป็นการเชื่อโชคลางอย่างโง่เง่ามากกว่าจะเป็นศรทัธา หลกัการที่แท้จรงิ
ของทุก ๆ ศาสนาตอ้งเหน็พอ้งตอ้งกนักบัค าสอนวทิยาศาสตร ์

เอกภาพของพระเจ้า เป็นไปตามเหตุผลและความคิดอันนี้ไม่ข ัดต่อการตัดสินที่สรุปโดย
การศกึษาทางวทิยาศาสตร ์

ทุก ๆ ศาสนาสอนเราว่า ตอ้งท าด ีตอ้งเป็นคนทีม่ใีจคอกวา้งขวาง มคีวามจรงิใจ ซื่อสตัย ์มกีฎมี
เกณฑ์ และมีความจงรกัภักดี ทัง้หมดนี้มีเหตุผลและสมเหตุสมผลในทางที่จะท าให้มนุษย์มีความ
เจรญิกา้วหน้า ต่อไปเท่านัน้ 

กฎเกณฑข์องทุก ๆ ศาสนาสมเหตุสมผล และถูกตัง้ขึน้มาให ้เหมาะสมกบัปวงชน โดยศาสนถูต 
และเหมาะสมกบักาลสมยัต่อผูท้ีเ่ชื่อฟงั 

ศาสนามสี่วนใหญ่อยูส่องประการ คอื 

1. ทางธรรมและทางจติวญิญาณ 
2. ทางปฏบิตั ิ

ทางธรรมนัน้ไมอ่าจจะเปลีย่นแปลงไดเ้ลย ศาสนพตูของพระเจา้ ทุกท่านและพระศาสดาของพระ
เจ้าได้สอนความจริง อันเดียวกัน และให้บัญญัติแห่งจติวิญญาณอันเดียวกัน ท่านเหล่านัน้ได้สอน
หลกัธรรม อนัเดยีวกนั ไม่มกีารแบ่งแยกในความจรงิ ดวงอาทติย์ส่องรศัมหีลายทาง เพื่อให้สว่างใน
ปญัญาของมนุษย ์แต่แสงสว่างนัน้กย็งัคงเป็นแสงสว่างเดยีวกนันัน้เอง 

ในทางปฏบิตัขิองศาสนา กระท าด้วยแบบแผนหรอืพธิรี ีตอง ภายนอกและด้วยแบบอย่างของ
การลงโทษต่อผู้ทีไ่ม่ประพฤตติามอย่างนี้ อยู่ในดา้นวตัถุธรรม และน าธรรมเนียมและการประพฤตขิอง
คนเราเท่านัน้ 

ในสมยัของพระโมเสส ไดม้กีารลงโทษผูก้ระท าผดิใหถ้งึตาย 10 ประการ เมื่อพระเยซูทรงเสดจ็
มา กฎเหล่านี้ก็ได้ถูกเปลี่ยนแปลง ดังเช่นบัญญัติเดิมว่าไว้ว่า "ตาต่อตา" และ "ฟนัต่อฟนั" ก็ได้
เปลีย่นเป็น "จงรกัศตัรขูองท่าน จงกระท าดต่ีอผูท้ีเ่กลยีดชงัท่าน" บญัญตัเิดมิทีรุ่นแรงโหดเหีย้ม กไ็ดถู้ก
เปลีย่นแปลงใหเ้ป็นไปในทางความรกั ความปรานีและความอดทน 

ในกาลแต่ก่อนนัน้ การลงโทษผูท้ีเ่ป็นขโมยนัน้ กโ็ดยตัดแขนขวาออก ในสมยัของเรา กฎหมาย
อย่างนัน้กระท าไม่ไดใ้นสมยันี้ บุคคล ผู้ใดทีส่าปแช่งบดิาของตนก็ยงัอยู่ได้ แต่สมยัก่อนนัน้ ใครกระท า
อย่างนัน้ก็มีโทษถึงตาย เพราะว่ามันเป็นประจักษ์แล้วว่า ไม่ว่าขณะใด กฎแห่งธรรมนัน้ไม่เคย
เปลีย่นแปลงไดเ้ลย กฎแห่งการปฏบิตัติ้องเปลี่ยนแปลง การใช้ตามความเป็นไปที่จ าเป็นต่อเหตุการณ์
และกาลเวลา ลกัษณะธรรม แห่งศาสนานัน้ยิง่ใหญ่ ยิง่กว่าความส าคญัของสองอย่างนัน้อกี และนี่กเ็ป็น
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เช่นกนั ตลอดเวลามนัเปลีย่นไม่ได ้มนัเป็นเหมอืนกนัดงัเมื่อวานนี้ วนันี้ และตลอดไปเป็นนิตย ์"แต่เดมิ
นัน้เป็นอยา่งไร บดันี้กเ็ป็นอยา่งนัน้ และจะเป็นอยูอ่ยา่งนัน้สบื ๆ ไปเป็นนิตย"์ 

กฎแห่งธรรมทีไ่มเ่ปลีย่นแปลงของทุก ๆ ศาสนากส็มเหตุสมผล อย่างถูกต้อง ถ้าศาสนาเป็นการ
ตรงกนัขา้มกบัเหตุผลที่ถูกต้องแล้ว ศาสนากจ็ะหมดความเป็นศาสนาและก็เป็นเพยีงธรรมเนียมเบย ๆ 
เท่านัน้ ศาสนาและวทิยาศาสตร ์เป็นปีกสองขา้งแห่งปญัญาของมนุษย ์ทีจ่ะถบีบนิขึน้สู่ทีสู่งและวญิญาณ
จติของมนุษย์สามารถจะเจรญิก้าวหน้าไปได้ มนัจะเป็นไปไม่ได้เลยโดยที่จะบินเพยีงปีกเดียว หาก
คนเราจะพยายามบนิด้วยปีกแห่งศาสนาอย่างเดยีว ก็จะตกลงมาอย่างรวดเรว็ ลงไปสู่ปลกัแห่งการถอื
โชคลาง ในขณะเดยีวกนั ถ้าจะบนิดว้ยปีกแห่งวทิยาศาสตรอ์ย่างเดยีว กจ็ะไม่เกดิผลทางความเจรญิแต่
อยา่งใด แต่กลบัจะตกลงสู่ปลกัแห่งความสิน้คดิทางวตัถุ 

ทุก ๆ ศาสนาในปจัจบุนั ไดต้กลงสู่การกระท าไปในทางการ ถอืโชคลาง ไม่สอดคลอ้งกนัทัง้ตาม
หลกัการที่แท้จรงิของค าสัง่สอนเดมิในศาสนาของเขาและทัง้การค้นพบทางวทิยาศาสตรใ์นสมยันัน้ ๆ 
ผูน้ าในทางศาสนาหลาย ๆ คนเดีย๋วนี้คดิว่าความส าคญัของศาสนาคอืความเชื่อถอืทีเ่ป็นหลกัแห่งความ
จรงิทีแ่ยง้ไมไ่ด ้และการกระท าในพธิกีรรมต่าง ๆ เขากเ็สีย้มสอนคนอื่น ๆ ใหเ้ชื่อตามอย่างทีเ่ขาเชื่อนัน้ 
และบุคคลที่ถูกเสี้ยมสอนนัน้ก็จดจ่ออยู่กบัแบบแผนอันเป็นสิง่ภายนอก โดยคิดว่า นัน่เป็นสจัธรรม
ในทางจติวญิญาณ แบบแผนเหล่านี้และพธิต่ีาง ๆ แตก ต่างกนัไปหลายอย่าง ในโบสถ์ วดัต่าง ๆ และ
ระหว่างนิกายต่าง ๆ กนัทัง้หลายและแมก้ระทัง่ ขดัแย้งซึ่งกนัและกนั ท าให้เกิดมคีวามบาดหมาง จง
เกลยีดจงชงัและความไม่สามคัคกีนั การแตกรา้วที่เหน็ออกมานี้ คอืความเชื่อของผู้ที่ศกึษา ว่าศาสนา
และวทิยาศาสตร ์เป็น เรือ่งตรงกนัขา้ม ศาสนาไมต่้องการอ านาจการไตร่ตรอง และควรจะไม่อยู่ในความ
บงัคบัของวทิยาศาสตร ์แต่ต้องขดัแย้งกนัและกนัอยู่เสมอ ปฏกิริยิาที่ไม่ค่อยจะเหมาะของสิง่นี้ คอืว่า
วทิยาศาสตรค์่อย ๆ กระเถิบหนีไปจากศาสนา และศาสนาก็กลายเป็นการกระท าที่หลบัหูหลบัตาเชื่อ
อย่างไม่ใยด ีตามค าสอนของอาจารยท์างศาสนาบางคนที่ดื้อดงึในความเชื่อที่เป็นหลกัความจรงิที่แยง้
ไม่ได้ แมว้่ามนัจะเป็นการตรงกนั ขา้มกบัวทิยาศาสตร์ นี่คอืความโง่งม เพราะว่ามนัเป็นที่เหน็แล้วว่า 
วทิยาศาสตรค์อืความสว่าง และท านองเดยีวกนั ศาสนาอนัแทจ้รงิ กไ็ม่ขดัแยง้กบัความรอบรูท้ ัง้หลาย 

เรามคีวามคุ้นเคยกบัค าที่ว่า "แสงสว่างกบัความมดื" "ศาสนากบัวทิยาศาสตร"์ แต่ศาสนาที่ไม่
สอดคลอ้งกบัวทิยาศาสตร ์กเ็ป็นตวัของมนัเองในความมดืแงก่ารถอืโชคลางและความโงง่ม 

ความบาดหมางและความไม่สามคัคใีนโลกนี้ส่วนมากมนุษย ์กระท าขึน้มาเองใหต้รงกนัขา้มและ
ขดัแยง้กนั ถา้ศาสนาสอดคลอ้งกบั วทิยาศาสตร ์และด าเนินไปดว้ยกนัแลว้ความเกลยีดชงั และความขม
ขืน่ใจทีน่ ามาซึง่ความเวทนาแก่มนุษยชาตกิจ็ะหมดไป 

จงพจิารณาว่า อะไรทีท่ าใหม้นุษยแ์ตกต่างกบัสิง่อื่น ๆ ทีม่ชีวีติและท าใหเ้ขาวเิศษกว่า มนัไม่ใ ช่
ความสามารถทีใ่หเ้หตุผลหรอื ปญัญาของเขาเหล่านัน้บลาดกระนัน้หรอื? เขาจะไม่ท าความคุน้เคยกบัสิง่ 
เหล่านี้ในการศกึษาศาสนาหรอื? ขา้พเจา้ขอพูดกบัท่านว่า จงชัง่ดูดว้ยความรอบคอบในเครื่องชัง่แห่ง
เหตุผลและวทิยาศาสตรท์ุกสิง่ทุกอย่าง ทีเ่ขากล่าวว่าเป็นศาสนา ถ้าไดผ้่านการทดสอบแลว้ กจ็งรบัรอง
เพราะ ว่าเป็นความจรงิแลว้ อย่างไรกด็ ีถ้ามนัไม่พอ้งต้องกนัแลว้ อย่ายอมรบั เพราะว่ามนัเป็นความโง่
งมงาย 
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จงมองดรูอบ ๆ จะเหน็ว่าโลกทุกวนัน้ีจมลงอยูใ่นความเชื่องมงาย และเป็นแบบแผนภายนอกสกั
เท่าใด? บางคนกบ็ูชาสิง่ทีเ่ขาคดิฝนัแลว้สรา้งขึน้มาเอง เขาสรา้งพระเจ้าขึน้มาเองตามความคดิของเขา 
และเคารพสกัการะสิง่นัน้ แต่ความคดิของจติใจทีจ่ ากดัของเขา ไม่สามารถ จะเป็นพระผูส้รา้งอนัยิง่ใหญ่
ของทุกสิง่ทุกอย่าง ทัง้ที่เหน็ไดแ้ละเหน็ ไม่ได้คนอื่น ๆ อกีหลาย ๆ คนสกัการะดวงอาทติยห์รอืต้นไม้
หรอืกอ้นหนิ กม็ ีในกาลก่อน ๆ กม็คีนทีส่กัการะทะเล เมฆ หรอืแมก้ระทัง้ดนิเหนียว 

ทุกวนันี้ คนเรามคีวามคลัง่ไคล้ ผูกพนัแน่นแฟ้นกบัแบบแผนภายนอก และพธิีการหลาย ๆ 
อย่างที่เขาขดัแยง้ จุดส าคญัของพธิรีตี้อง นี้หรอืการปฏบิตัอิย่างนัน้จนกว่าคนใดคนหนึ่งได้ยนิหมดทุก
ต้านของการ ถกเถยีงทีน่่าเบื่อหน่ายและไม่หยุดยัง้ มบีางคนมปีญัญาน้อยและความ สามารถของความ
เข้าใจในเหตุผลก็ไม่ได้รบัการปรบัปรุงให้ดีขึ้น แต่ ก าลงัและอ านาจของศาสนา ต้องไม่เป็นที่สงสยั 
เพราะว่าคนพวกนี้ไมม่คีวามสามารถทีจ่ะเขา้ใจได ้

เดก็เลก็ ๆ ไม่อาจจะหยัง่รูก้ฎต่าง ๆ ทีค่วบคุมธรรมชาตอิยู่ แต่นี่เป็นเรื่องของการเจรญิทีไ่ม่ถงึ
ขัน้ของปญัญาของเดก็นัน้ เมื่อเดก็นัน้โตขึน้และได้รบัการศกึษา เขาก็จะเขา้ใจถงึความจรงิที่ย ัง่ยนืนัน้
ดว้ย 

เด็กไม่อาจจะเข้าใจความจรงิที่ว่า โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ แต่เมื่อปญัญาได้รบัการกระตุ้น
ความจรงินัน้กเ็ป็นทีก่ระจา่งแจง้แก่เดก็นัน้ 

มนัเป็นไปไม่ได้เลย ที่ศาสนาและวทิยาศาสตรจ์ะขดัแย้งกนัได้ สติปญัญาจะอ่อนหรอืไม่เจรญิ
เตม็ทีถ่งึขัน้ทีจ่ะเขา้ใจในความจรงินัน้ 

พระเจา้ทรงสรา้งศาสนาและวทิยาศาสตร ์เพื่อทีจ่ะเป็นการ วดัความเขา้ใจของเรา จะระวงัระไว
ว่าท่านจะไมล่ะเลยอ านาจมหศัจรรยน์ัน้ จงชัง่ตวงทุกสิง่ทุกอยา่งบนตราชัง่อนัน้ี 

ส าหรบัผูท้ีม่คีวามเขา้ใจ ศาสนากเ็ป็นเหมอืนกบัหนังสอืที่เปิดไว ้แต่จะท าอย่างไร ส าหรบัคนที่
ไรเ้หตุผลและขาดปญัญาทีจ่ะเขา้ใจใน ความแทจ้รงิอนัประเสรฐิของพระเจา้? 

จงให้ความเชื่อของท่านประสานกลมกลนืกับวทิยาศาสตร ์แล้วจะไม่มกีารขดักนั เพราะความ
จริงมีหนึ่งเท่านัน้ เมื่อศาสนาแสดงให้เห็นการลงรอยกันกับวิทยาศาสตร์โดยตัดการถือโชคลาง 
ขนบธรรมเนียม และหลกัอนัไรป้ญัญา ออกแลว้ ก็จะเกดิเป็นก าลงัอ านาจที่ยิง่ใหญ่ ซึง่เป็นการรวมกนั
และท าใหโ้ลกนี้สะอาด ซึง่จะกวาดลา้งสงคราม ความไมล่งรอยกนั ความบาดหมางและความทุกขเวทนา 
แลว้มนุษยก์จ็ะสามคัคกีนัในอานุภาพของความรกัแห่งพระเจา้ 

 

หลกัธรรมข้อท่ีหา - การลบล้างและเลิกล้างอคติ 

13 พฤศจกิายน พ.ศ. 2455 

อคตทิุกอยา่ง ไมว่่าในทางศาสนา เชือ้ชาต ิการเมอืง หรอื ประเทศชาต ิต้องถูกลบลา้งไปเพราะ
อคตเิหล่านี้เป็นเหตุของความเจบ็ป่วยของโลก มนัเป็นหลุมศพแห่งความเจบ็ป่วยเจบ็ไข ้ซึง่ถ้าไม่หยุด



ฉบบัแปลยงัไมเ่ป็นทางการ 
Provisional Translation 

 

88 
 

มนั มนัสามารถจะเป็นเหตุแห่งการท าลายเชือ้ชาตทิัง้หมดของมนุษยชาต ิสงครามแห่งการท าลายลา้งที่
เกดิขึน้ทุกครัง้ดว้ยความทารณุหลัง่เลอืด และความทุกขเวทนาสบืสาเหตุมาจากอคตอินัใดอนัหน่ึง 

สงครามอนัน่าสลดใจทีเ่กดิขึน้ทุกวนันี้ มสีาเหตุมาจากความ เกลยีดชงั คลัง่ไคลแ้ห่งศาสนาของ
คนพวกใดพวกหนึ่งต่ออกีพวกหนึ่ง หรอืกม็าจากอคตขิองเชือ้ชาตหิรอืผวิพรรณ 

มนุษยท์ัง้หลายจะมสีนัตสิุขไม่ได ้ในเมื่ออคตทิัง้หลายไม่ไดถู้กกวาดลา้งใหห้มดไป เพราะเหตุนี้
พระบาฮาอุลลาห ์ทรงไดก้ล่าวว่า "อคตเิหล่านี้ คอืการท าลายลา้งของมนุษย"์ 

อนัแรก ขอพจิารณาถึงอคติแห่งศาสนา พจิารณาถึงชาติทัง้หลายที่ได้ชื่อว่าเป็นปวงชนแห่ง
ศาสนา ถ้าเขาเหล่านัน้เป็นผู้ที่เคารพบูชา พระเจ้าอย่างแท้จรงิแล้ว เขาก็จะเชื่อฟงัพระบญัญัตขิอง
พระองค ์ซึง่ไดห้า้มการฆา่กนัและกนั 

ถ้านักบวชแห่งศาสนา เคารพบูชาพระเจา้แห่งความรกัและรบัใช้ แสงสว่างแห่งสวรรค ์นักบวช
เหล่านัน้อาจจะสอนผูค้นทัง้หลายใหร้กัษาพระบญัญตัอินัยิง่ใหญ่นัน้คอื "จงมคีวามรกัและมใีจกุศลต่อทุก
คน" แต่เราจะเหน็ว่าเป็นการตรงกนัขา้มกนัเสยี เพราะว่านักบวชสนับสนุน ชาตต่ิาง ๆ ใหต่้อสูก้นัหลาย
ต่อหลายครัง้ ความเกลยีดชงัแห่งศาสนากเ็ป็นการโหดรา้ยทีสุ่ดเสมอ 

ทุก ๆ ศาสนาสอนว่า เราควรจะรกัซึ่งกนัและกนั เราควรจะค้นหาความบกพร่องของเราเอง 
ก่อนที่เราจะต าหนิตเิตยีนในความผดิของผูอ้ื่น เราจะต้องไม่พจิารณาตวัเองว่าวเิศษกว่าคนอื่น เราต้อง
ระวงัทีไ่มย่กยอ่งตวัเองดว้ยเกรงว่าเราจะถูกลบหลู่ดูหมิน่จนไดร้บัความอับอายขายหน้า เราเป็นใครทีจ่ะ
ไปตดัสนิผูอ้ื่น? ในสายตาของพระผู้เป็นเจา้ ว่าใครเป็นผูท้ีถู่กต้องทีสุ่ด? ความคดิของพระผูเ้ป็นเจา้ไม่
เหมอืนความคดิของเรา มกีี่คนทีพู่ดเหมอืนว่าตวัเองมคีวามเป็นพระต่อสายตาของเพื่อนที่ตกอยู่ในการ
ลบหลู่ดหูมิน่อนัยิง่ใหญ่นัน้ โปรดคดิถงึยดูาอสิการโิอด เขาไดเ้ริม่ต้นดว้ยด ีแต่โปรดจ าไวว้่า ในบัน้ปลาย
ของเขาเป็นอย่างไร? อีกอย่างหนึ่ง ดูท่านเปาโล อัครสาวกของพระเยซู ชวีติในเบื้องต้น ท่านเป็น
ปฏปิกัษ์ต่อพระครสิต์ ต่อมาท่านก็ได้กลบัเป็นสานุศิษย์ของพระองค์ที่จงรกัภกัดอีย่างที่สุด เมื่อเป็น
เช่นนัน้แลว้ เราจะยกยอตวัเอง และใส่รา้ยผูอ้ื่นท าไม? 

ดงันัน้ เราจงเป็นคนทีถ่่อมตวั ปราศจากอคต ิมุ่งดูแต่ความดีของคนอื่น ๆ มากกว่าตวัเอง อย่า
ใหเ้ราพดูว่า "ขา้พเจา้เป็นคนทีม่คีวามเชื่อ แต่คนนัน้เป็นคนนอกศาสนา" หรอืพดูว่า "ขา้พเจา้อยู่ใกลพ้ระ
ผูเ้ป็นเจา้ แต่คนอื่นนัน้เป็นคนที่ถูกเขีย่ออกไปแล้ว" ดงันัน้ ขอให้เราช่วยทุก ๆ คนที่มคีวามปรารถนา
ความช่วยเหลอืในทุก ๆ กรณี 

ให้เราสอนผู้ทีโ่ง่งมงาย และเอาใจใส่ดูแลเดก็เลก็ ๆ จนกว่า เดก็จะเจรญิเตบิโตเต็มทีแ่ล้ว เมื่อ
เราพบผูท้ีต่กลงไปในหว้งลกึแห่งความทุกขเวทนาหรอืความบาป เราตอ้งกรุณาเขา้จบัมอืเขา ช่วยใหเ้ขา
ลุกขึน้ยนืหยดัและมกี าลงัต่อเขาเยีย่งมติร ไมใ่ช่เยีย่งศตัร ู

เราไมม่สีทิธิท์ีจ่ะดถููกดหูมิน่ เพื่อนมนุษยด์ว้ยกนั ว่าเขาเป็นคนชัว่รา้ย 

ที่นี้ ว่าด้วยอคติของเชื้อชาต ิมนัเป็นการลวงตา เป็นการเชื่อ โชคลางอย่างแท้จรงิและง่าย ๆ 
เพราะพระผู้เป็นเจา้ได้ทรงสรา้งเราขึน้จากเชื้อชาตเิดยีวกนั ไม่มอีะไรแตกต่างกนัมาตัง้แต่แรกเริม่เลย 
เพราะว่าเขาเป็นเหล่าเนื้อเชือ้ไขของอาดมั เมื่อแรกเริม่ ก็ไม่มกีารจ ากดัหรอืเขตกัน้ระหว่างแผ่นดนิต่าง 
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ๆ ไมม่สี่วนใดของแผ่นดนิโลก เป็นของพวกใดพวกหนึ่งมากไปกว่าพวกอื่น ๆ ในสายตาของพระเจา้ ไม่
มกีารแตกต่างของเชือ้ชาตต่ิาง ๆ ท าไมคนเราจงึก่อใหเ้กดิอคตเิล่า? ท าไมคนเราจงึสนับสนุนสงครามซึ่ง
เกดิจากความลวงตาทัง้หลายนัน้เล่า? 

พระผู้เป็นเจา้มไิด้ทรงสรา้งเรา ให้มาท าลายซึ่งกนัและกนั ทุกชาต ิทุกเผ่า ทุกลทัธ ิและทุกชัน้  
รว่มกนัในความเสมอภาคในขอบเขตของพระราชบดิาแห่งสวรรคอ์งคเ์ดยีวกนั 

ความแตกต่างกนั ก็เพยีงขดีขัน้ของความศรทัธาและการเคารพบญัญตัิของพระเจา้ มบีางคน
เป็นเหมอืนโคมประทปีที่สว่าง มคีนอื่น ๆ ที่ส่องสว่างเหมอืนดวงดาวในท้องฟ้าแห่งมนุษยชาต ิผู้ที่รกั
มนุษยชาติเหล่านี้ เป็นคนดีเลิศ ไม่ว่าของชาติของลทัธิ หรือผิวพรรณวรรณะใด ๆ ที่เขาจะเป็นได ้
เพราะว่าพระเจ้าจะได้กล่าวสดุดีแก่เขาเหล่านัน้ว่า "เจา้ได้กระท าดแีล้ว เจา้เป็นคนดแีละเป็นผู้รบัใช้ที่
ซื่อสตัยข์องเรา" ในวนัเวลานัน้พระองคจ์ะไมท่รงถามว่า "เจา้เป็นคนองักฤษ ฝรัง่เศส หรอือหิร่าน?" "เจา้
มาจากตะวนัตกหรอืมาจากตะวนัออก?" 

การแบ่งแยกทีเ่ป็นจรงิกค็อื มนุษยแ์ห่งสวรรคแ์ละมนุษยแ์ห่งโลก ผูร้บัใชข้องมนุษยท์ีส่ละตวัเอง
ในความสามคัค ีการเผยแพร่สนัตภิาพ และความปรารถนาด ีแก่มนุษยท์ัง้หลาย อกีประการหนึ่ง คอื 
ผู้ใดที่ เป็นคนเห็นแก่ตวั เป็นผู้ที่เกลยีดชงัพี่น้องของตวัเอง ก็คอืผู้ที่ถูกอคติเขา้ไปอยู่ในหวัใจของเขา
แทนความเมตตากรุณา และอทิธพิลของเขา กห็ล่อเลีย้งความไม่ลงรอยกนัและความแตกรา้ว ผวิพรรณ 
เชือ้ชาต ิทีอ่ยูใ่นพวกทีแ่บ่งออกเป็นสองพวกนี้ ผวิขาว ผวิเหลอืง ผวิด า ตะวนัออก หรอืตะวนัตก เหนือ
หรอืว่าใต้? ถ้าเหล่านี้เป็นการแบ่งของพระเจา้ ท าไมเราควรจะคดิไปเป็นอย่างอื่น? การมอีคติใน
การเมอืงกเ็ช่นกนั มนัเป็นเหตุใหญ่ยิง่ของความขมขื่นแห่งการโต้เถยีงกนัในหมู่บุตรหลานของมนุษย ์มี
มนุษย์บางคนแสวงหาความสุขในการเพาะความบาดหมางกัน เป็นผู้ที่พยายามเสมอที่จะยุแหย่
บา้นเมอืงของตวัเองให้ท าสงคราม กบัชาตอิื่นโดยไม่หยุดยัง้ นัน่เพราะอะไร? เขาเหล่านัน้คดิที่จะให้
บ้านเมอืงของตนมปีระโยชน์โดยท าลายบ้านเมอืงของคนอื่น ๆ เขาเหล่านัน้ส่งกองทพัออกไปก่อกวน
และท าลายผนืแผ่นดนิ เพื่อทีจ่ะได้มชีื่อเสยีงบนแผ่นดนิโลก เพื่อความขื่นชมในชยัชนะและจะไดพู้ดว่า 
"ประเทศนัน้แพ้ประเทศอื่น ๆ แล้วก็บงัคบัให้ยอมรบัการปกครองอนัเต็มไปด้วย อ านาจและวเิศษนัน้" 
ชยัชนะเช่นนี้ ซือ้ดว้ยค่าแห่งการหลัง่เลอืดยิง่นัก มนัไม่ยัง่ยนืเลย ชยัชนะเช่นนัน้จะถูกท าใหพ้่ายแพไ้ป
ในวันใดวันหน่ึง โดยชัยชนะอันเดียวกันนัน้เอง และฝ่ายผู้แพ้ก็จะเป็นผู้ชนะอีกได้ โปรดจดจ า
ประวตัศิาสตร์ในอดตีว่าฝรัง่เศสไม่ได้มชียัชนะเยอรมนัหลายครัง้หรอื แล้วเยอรมนัก็ไม่ได้ชยัชนะแก่
ฝรัง่เศสเลยหรอื? 

เรารูเ้หมอืนกนัว่า ฝรัง่เศสไดช้ยัชนะองักฤษ แลว้องักฤษก ็ไดช้ยัชนะต่อฝรัง่เศสอกี 

ชัยชนะอันมีเกียรติเหล่านี้  ไม่จีร ังยัง่ยืนเลย ท าไมถึงต้องคิดว่า มันมีชื่อเสียงและส าคัญ 
จนกระทัง่มใีจทีจ่ะหลัง่เลอืดของปวงชน เพื่อความส าเรจ็ในสิง่เหล่านี้? มชียัชนะอนัใดบา้งทีม่คี่าทีห่นีไม่
พ้นจาก ความชัว้ร้ายได้เด็ดขาด จากการฆ่าฟนักนัของมนุษย์ความโศกเศร้า ความเสยีใจ และความ
เสยีหาย ซึง่จะตอ้งครอบง าบา้นช่องของชาต ิทัง่สอง? เพราะว่า มนัเป็นไปไม่ได ้ที่ชาตเิดยีวจะรบัความ
ล าบาก แต่ล าพงั 
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โอ้.... ท าไมมนุษยซ์ึ่งเป็นบุตรของพระเจา้จงึดื้อด้านที่ควรจะ เป็นตวัอย่างในอานุภาพแห่งกฎ
ของธรรมชาติ จงึได้หินหน้าไปเสยีจาก ค าสอนแห่งสวรรค์ และกระท าตัวไปในทางท าลายและการ
สงคราม เสยีเล่า? 

ความหวงัของขา้พเจา้ คอื ในศตวรรษทีส่ว่างไสวดว้ยความรกัอนัประเสรฐิจากสวรรค์นี้ จะส่อง
สว่างทัว่โลกจงแสวงหาความบลาด ในหัวใจของมนุษย์ทุกคน เพื่อว่าดวงอาทิตย์แห่งสัจจะจะน า
นกัการเมอืง ทัง้หลายใหส้ลดัอคตแิละการถอืโชคลางทัง้สิน้ แลว้เป็นอสิระในความคดิของเขา เพื่อจะท า
ตามพระราชโองการของพระเจา้ เพราะนักการเมอืงแห่งสวรรคน์ัน้มสีง่าราศ ีนักการเมอืงแห่งมนุษยน์ัน้
ไรป้ญัญา พระเจา้ทรงสรา้งทุกสิง่ทุกอยา่งและทรงสละพระกรณุาธคิุณใหแ้ก่ทุกสิง่ทุกอยา่ง 

เรามไิดเ้ป็นผูร้บัใชข้องพระเจา้หรอื? เราสมควรทีจ่ะละเลยในการตดิตามตวัอยา่งอนัเลศิของพระ
ผูเ้ป็นเจา้ พระผูเ้ป็นนายของเราหรอื? และไมย่อมรบัรูพ้ระบญัญตัขิองพระองคห์รอื? 

ขา้พเจา้อธษิฐาน เพื่อว่าพระราชอาณาจกัรจะเขา้มาในโลก และแลว้ความมดืมนทัง้หลายกจ็ะถูก
ท าใหห้มดไปโดยแสงอนัวเิศษ จากดวงอาทติยแ์ห่งสวรรค์ 

 

หลกัธรรมข้อทีหก - ปัจจยัของความด ารงอยู่ 

-ปารีส- 

หลกัส าคญัที่สุดขอ้หนึ่งในจ านวนหลกัธรรมทัง้หลายตามค าสัง่สอนของพระบาฮาอุลลาห์ คอื
สทิธขิองมนุษยทุ์กคน ในการมชีวีติอยู ่ไดด้ว้ยอาหารประจ าวนัหรอืความเสมอภาคในปจัจยัของชวีติ 

การจดัสถานการณ์ของมนุษย ์จะตอ้งท าใหค้วามยากจนขดัสน หมดไป เท่าทีจ่ะท าได ้เพื่อว่าทุก
คน ตามยศศกัดิต์ าแหน่งใด ๆ กต็าม จะรว่มกนัในความสบายและการอยูด่กีนิด ี

เราเหน็แลว้ว่า ท่ามกลางคนเรา บา้งกม็ัง่ม ีร ่ารวย แต่อกีฝ่ายหน่ึงก าลงัอดอยากและไม่มอีะไร
เลย บา้งกม็ทีรพัยส์มบตั ิมคีฤหาสน์ มากมาย และอกีฝา่ยหน่ึงไม่มแีมท้ีจ่ะวางหวันอน บางทเีรากเ็หน็ว่า
บางคนมอีาหารกนิอย่างเหลอืเฟือและโอชะยิง่ในขณะที่คนอื่น ๆ ขาดแคลน แมแ้ต่จะหากากอาหารมา
ประทงัชวีติ บางขณะบางคนกม็เีครื่องนุ่งห่มทีท่ าดว้ยผา้ก ามะหยี ่ขนสตัว ์และผา้ลนิินอย่างด ีแต่คนอื่น 
ๆ ไมม่ ีไมม่เีลย มแีต่เครือ่งนุ่งห่มบาง ๆ เท่านัน้ ซึง่แมแ้ต่กนัความหนาวเหน็บกไ็มไ่ด ้

สถานการณ์อย่างนี้ ผดิ และจะต้องได้รบัการแก้ไข ขณะนี้  การแก้โขก็จะต้องกระท ากนัอย่าง
ระมดัระวงั มนัไมอ่าจจะกระท าได ้ดว้ยการท าใหม้นุษยม์คีวามเท่าเทยีมกนัโดยสมบูรณ์ 

ความเสมอภาค คอืความฝนั มนัเป็นสิง่ทีก่ระท าขึน้ไม่ได ้แมว้่าถ้าความเสมอภาคอาจจะกระท า
ได ้มนักไ็มอ่าจจะต่อเนื่องกนัไปได ้ถ้าความเป็นอยู่ของมนัเป็นไปได้ ระบบต่าง ๆ ของโลกจะถูกท าลาย
หมด กฎนัน้จะตอ้งด ารงอยูใ่นโลกแห่งมนุษย ์สวรรคม์ปีระกาศติใน ความมชีวีติของมนุษย์ 

คนบางคนมปีญัญาเตม็เป่ียมคนอื่น ๆ มเีพยีงธรรมดา ๆ เท่านัน้ และอกีหลาย ๆ คนไม่มปีญัญา
เลยในทัง้สามแบบของคนเรานี้ เป็นไปตามระบบที่ไม่ใช่ความเสมอภาคกนั ท าอย่างไรความบลาดและ
ความ โง่เง่าจะเสมอกนัได้? มนุษยเ์ป็นเสมอืนกองทพัใหญ่ ต้องการนายพล นายพัน นายรอ้ยหรอืหวิ
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หน้าในต าแหน่งต่าง ๆ กนั และกพ็ลทหาร ซึง่แต่ละคนมหีน้าทีข่องตนเอง ขดีขัน้กม็คีวามจ าเป็น เพื่อจะ
ใหม้รีะเบยีบมัน่คงและเรยีบรอ้ย กองทพัไมอ่าจประกอบขึน้ไดแ้ต่เพยีง นายพล นายรอ้ยเท่านัน้ และก็ไม่
อาจจะมแีต่เพยีงพลทหารทีป่ราศจากผูบ้งัคบับญัชา ผลแทจ้รงิของแบบแผนนัน้อาจจะไม่เขา้รปู และท า
ใหเ้สื่อมเสยีขวญัเกดิขึน้ทัว่ทัง้กองทพั 

กษัตรยิ์ ไลเคอร์กุส ผู้ทรงปรชัญา ได้เคยวางแผนการณ์ที่ ตัง้หลกัแห่งความบลาด เป็นการ
ทดลองในครัง้แรก พระองค์ได้ทรงเรยีกประชาราษฎรในอาณาจกัรของพระองค์ให้เขา้มาสาบานต่อค า
สาบานอนัยิง่ใหญ่ ที่จะยงัไว้ซึง่ความเรยีบรอ้ยของรฐับาล ถ้าพระองคจ์ะต้อง สละราชบลัลงัก์และไม่ให้
เขาเหล่านัน้เปลีย่นแปลงไปจนกระทัง่พระองค์ เสดจ็มา เมื่อได้ท าการสาบานกนัแลว้ พระองคก์ท็รงละ
จากอาณาจกัรแห่งสปารต์้าไป และก็ไม่ทรงกลบัมาอกีเลย กษตัรยิไ์ลเคอรกุ์ส ทรง ละทิง้สภาพการของ
พระองค์ ทรงสละต าแหน่งอนัสูงส่ง คดิที่จะกระท า คุณงามความดอีนัถาวรแก่บ้านเมอืงของพระองค ์
โดยใหค้วามเสมอกนัในทรพัยส์มบตัแิละสถานการณ์ของชวีติในอาณาจกัรของพระองค ์การสละตวัเอง
ทัง่หมดของพระองค์ ก็เหลวไหลไม่มปีระโยชน์ การทดลองก็ล้มเหลว ภายหลงันัน้ก็ถูกท าลายหมด 
แผนการทีไ่ดค้ดิไวแ้ลว้โดย ระมดัระวงันัน้กห็มดสิน้ไป 

นี่แสดงว่า ความพยายามอนัไร้ผลนัน้ ไม่ได้เกิดผลและเป็นการประกาศในอาณาจกัรโบราณ
ของสปารต์้า ว่ามนัเป็นไปไม่ได้ในความ เสมอภาคของความเป็นอยู่ในกาลเวลาของเรา การพยายาม
เช่นนัน้ กเ็ท่ากบัว่าถงึวาระแห่งความผดิพลาด 

แน่นอน บางคนกม็ัง่มอียา่งมหาศาล และบางคนกย็ากจนขดัสนเป็นอยา่งยิง่ ดงันัน้ องคก์ารหรอื
วงการมคีวามจ าเป็นที่จะควบคุม และปรบัปรุงสภาพแห่งสถานการณ์เช่นนัน้ มนัเป็นสิง่ส าคญัจะจ ากดั 
ความมัง่มแีละในขณะเดยีวกนัก็มคีวามส าคญัที่จะจ ากดัความยากจนเหมอืนกนั ทัง้สองอย่างนี้ อนัไหน
มากไปก็ไม่ด ีการอยู่ในฐานะปานกลาง เป็นการดทีี่สุดแล้ว "ขออย่าใหข้า้พเจ้ายากจนหรอืมัง่ม"ี ถ้ามนั
เป็นการถูกต้องแก่นายทุนที่จะมสีมบตัิมหาศาล มนัก็ยุติธรรมเท่ากันที่ลูกจ้าง ของเขานัน้ก็มปีจัจยั
เพยีงพอแลว้ 

นายทุนคนใดคนหนึ่งทีม่คีวามมัง่มมีหาศาล ไมค่วรจะอยูไ่ด ้ในเมื่ออกีคนหนึ่งขา้ง ๆ เขานัน้เป็น
คนจนที่ต้องการสิง่จ าเป็นแก่ชวีติ เหลอืเกนิ เมื่อเราเหน็ความยากจนขดัสน เขา้ถงึขนอดอยากแลว้มนั
แน่เหลอืเกนิว่า นัน่เครื่องหมายแห่งการกดขี่ไดเ้กดิขึน้ ณ ทีน่ัน้แลว้ มนุษย์ต้องกระบับกระเบงตื่นตวัใน
เรือ่งนี้ ไมส่มควรทีจ่ะรรีอในสถานการณ์ ทีเ่ปลีย่นไปอนัจะน ามาซึง่ความสมเพชเวทนา ทีจ่ะเขา้มาบดขยี้
ความขดัสนของมนุษยค์นอื่น ๆ อกีหลายคน คนมัง่มตี้องสละความมัง่คัง่ ของเขา เขาต้องท าใจใหอ่้อน
ลงและเพราะความเบลยีวบลาดในการสงสาร มคีวามคดิเพื่อเห็นแก่ผู้ที่ได้รบัความล าบากที่ขาดของ
จ าเป็นแก่ชวีติ 

มนัจะต้องมกีฎพเิศษตัง้ขึน้ เกี่ยวกบัความมัง่มแีละความต้องการที่มากเกนิควรนัน้ สมาชกิใน
คณะรฐับาลควรจะพจิารณาถงึพระบญัญตัขิองพระเจา้ เพื่อว่าเวลาวางแผนการทีจ่ะปกครองราษฎร สทิธิ
ทัว่ ๆ ไปของมนุษยต์อ้งไดร้บัการคุม้ครองและสงวนไว ้
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รฐับาลของประเทศทัง่หลายควรจะเหมาะสมกบักฎบญัญตัแิห่งสวรรค ์ทีน่ ามาซึง่ความยุตธิรรม
เสมอภาคทัว่กันนี่ เป็นวิธีเดียวเท่านัน้ ที่ความมัง่คัง่เหนือความต้องการที่น่าเสียดายและความ
ทุกขเวทนา ความเสยีก าลงัใจ และความขดัสนขน้แค้นทีน่่าขายหน้า จะต้องถูกลบลา้งใหห้มดไป ถ้าเรา
ไมท่ าอยา่งนี้ก่อน กห็มายความว่าเรายงัไม่ไดเ้ชื่อฟงั ท าตามพระบญัญตัขิองพระเจา้ 

 

หลกัธรรมข้อท่ีเจด็ - ความเสมอภาคของมนุษย ์

"พระบญัญตัขิองพระเจา้ ไม่ใช่บงัคบัความตัง้ใจหรอือ านาจหรอืความยุตธิรรม แต่เป็นข้อความ
ของความจรงิ เหตุผลและความยตุธิรรม" 

ต่อหน้ากฎบญัญตั ิทุกคนเสมอภาคกนัหมด กฎนัน้ตอ้งมอี านาจเหนืออยา่งสิน้เชงิ 

ความมุง่หมายของการลงโทษ มใิช่เป็นการพยาบาทแต่เพื่อเป็นการป้องกนัการกระท าผดิอาญา 

กษตัรยิ ์ตอ้งปกครองดว้ยความบลาดและยตุธิรรม เจา้ชาย ขุนนางหรอืชาวไร่ชาวนา มสีทิธิทีจ่ะ
ไดร้บัความยตุธิรรมเสมอภาคเท่ากนัหมด จะต้องไม่เหน็แก่หน้าใครเกดิขึน้เป็นรายบุคคล ตุลาการ ต้อง
ไม่ย าเกรงใครทัง้นัน้ แต่ต้องปฏบิตักิฎหมายดว้ยความเขม้งวดโดย ไม่เลอืกไม่ว่ากรณีใด ๆ ต่อคดทีีอ่ยู่
เบือ้งหน้าเขานัน้ 

ถ้าผูใ้ดกระท าผดิอาญาต่อท่าน ท่านไม่มสีทิธทิีจ่ะยกโทษเขา แต่กฎหมายต้องลงโทษเขา เพื่อ
ป้องกนัการถูกกระท าในทางอาญา ซ ้าจากคนอื่น เพราะว่าความเจบ็ปวดของแต่ละคนกไ็ม่มคีวามส าคญั 
ถา้จะเปรยีบกบัสวสัดภีาพทัว่ ๆ ไปของปวงชนทัง้หลาย 

เมื่อความยุตธิรรมอนัสมบูรณ์ เขา้ครอบครองทัว่ประเทศตะวนัออกและตะวนัตก แล้วแผ่นดนิ
โลกจะกลายเป็นสถาบนัอนังดงาม ความสง่าผ่าเผยและความเสมอภาคของผูร้บัใชข้องพระเจา้ทุกคนก็
จะเป็น ทีร่บัรองและอุดมคตแิห่งความเป็นปีกแผ่นของเชือ้ชาตขิองมนุษย ์และ ความเป็นกนับันทพ์ีน้่อง
อันแท้จริงก็จะเกิดขึ้นได้ และแสงสว่างอันประเสริฐของดวงอาทิตย์แห่งสัจจะก็จะส่องสว่างในดวง
วญิญาณของมนุษยท์ุกคน 

 

หลกัธรรมข้อท่ีแปด - สนัติภาพแห่งสากล 

ศาลสงูสุดทีจ่ะป้องกนัเสรภีาพของมนุษย ์จะต้องถูกตัง้ขึน้โดยปวงชนและรฐับาลของทุก ๆ ชาต ิ
ประกอบดว้ยสมาชกิที่ไดร้บัเลอืกจากแต่ละประเทศและแต่ละรฐับาล สมาชกิของสภาอนัยิง่ใหญ่ จะร่วม
ประชุมกนัในความสามคัค ีการโต้เถยีงทะเลาะกนัตามแบบลกัษณะของสหชาต ิจะถูกยื่นเสนอเขา้มายงั
ศาลนี้ ศาลนี้กม็หีน้าที่จดัการพจิารณาความทุกอย่าง ซึ่งถ้าไม่เป็นเช่นนัน้แล้วอาจจะก่อให้เกดิสงคราม
ได ้

กา้วส าคญัทีสุ่ดอกีก้าวหนึ่งในการไปสู่สนัตภิาพสากล ซึ่งจะตัง้ขึน้มาได ้กโ็ดยภาษาสากล พระ
บาฮาอุลลาห์ทรงบญัชาว่าผู้รบัใชข้องมนุษยจ์ะต้องเขา้ประชุมกนัและเลอืกใชภ้าษาซึง่มอียู่เดีย๋วนี้ หรอื
ตัง้ขึ้นมาใหม่ภาษาหนึ่ง นี่ก็ได้ปรากฏให้เห็นจรงิมาแล้วในพระคมัภรี์แอกดอส เมื่อสี่สิบปีแล้วมนัได้
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ชีใ้ห้เหน็ถงึปญัหาของการมภีาษาต่าง ๆ ซึ่งมนัเป็นการยากอนัหน่ึง ในโลกน้ีมภีาษามากมายกว่าแปด
รอ้ยภาษา และกไ็มม่สีกัคนเดยีวทีจ่ะรูห้มดทุกภาษา 

เดีย๋วนี้ เชื้อชาติของมนุษย์ไม่ได้ถูกแยกออกจากกนัเหมอืน ในเวลาแต่กาลก่อน การที่จะหา
ความสนิทกบัทุกชาตเิรากต็อ้งพดูภาษาของชาตเิหล่านัน้ 

ภาษาสากลอาจจะท าใหม้กีารตดิต่อคบหากนัไดร้ะหว่างชาต ิทัง้หลาย ดงันัน้ มนัมคีวามจ าเป็น
ทีเ่ราจะตอ้งรูถ้งึสองภาษาเท่านัน้ คอืภาษาเตมิและภาษาสากลในไมช่า้มนุษยก์จ็ะโตต้อบกนัไดท้ัว่โลก 

ภาษาทีส่าม ไมจ่ าเป็นเลย การทีจ่ะพูดกนักบัชาตใิด ๆ หรอื ประเทศใด โดยไม่ต้องใชล้่าม กจ็ะ
เป็นประโยชน์และจะราบรื่นสกั เพยีงใด? 

ภาษา เอสเพอเรนโต ถูกคดิค้นขึ้นมาเพื่อความมุ่งหมายนี้ เป็นการประดษิฐ์ที่งดงามและเป็น
งานชัน้เยีย่ม แต่ตอ้งการความสมบรูณ์ ภาษาเอสเพอเรนโตทีเ่ป็นอยูน่ัน้ยงัยากส าหรบับางคน 

สภาสหชาติ สมควรจะตัง้ขึ้น ประกอบด้วยผู้แทนจากทุก ๆ ชาติในโลก ทัง้ตะวนัออกและ
ตะวนัตก สภานี้ควรจะร่างแบบภาษา ซึ่งจะใช้ใต้ทัว่ไปและทุกประเทศจะได้รบัผลประโยชน์อย่าง
เหลอืลน้ จนกระทัง่น าภาษานัน้มาใชแ้ลว้ โลกกจ็ะรูส้กึต่อเนื่องกนัไปถงึความ ตอ้งการอนัเหลือลน้ในการ
คบหาสมาคมกนัอยา่งนี้ ความแตกต่างของ ภาษาอนัเป็นเหตุใหเ้กดิความชงิชงัและความไม่เชื่อถอื ซึง่มี
อยู่ระหว่างชาติทัง้หลายที่ยงัแยกกนัโดยไม่มคีวามสามารถที่จะเข้าใจกนัได้ใน ภาษาของกนัและกัน
มากกว่าเหตุผลอื่น ๆ 

ถา้ทุกคนพดูภาษาเดยีว มนัจะเป็นการงา่ยสกัเท่าใดทีม่นัจะรบัใชเ้ป็นประโยชน์แก่มนุษย ์

เพราะบะนัน้ โปรดแสดงความยนิดใีนภาษาเอสเพอเรนโต เพราะว่ามนัไดเ้ริม่ต้นของการปฏบิตัิ
ตามบญัญตัขิอ้หนึ่งของพระบาฮาอุลลาห ์และจะตอ้งไดร้บัการปรบัปรงุและสมบรูณ์ต่อ ๆ ไป 

 

หลกัธรรมข้อท่ีเก้า - การไม่ยุ่งเก่ียวกนัระหว่างศาสนากบัการเมือง 

17 พฤศจกิายน พ.ศ. 2455 

ในการน าชวีติ คนเราถูกกระตุ้นโดยความเคลื่อนไหวใหญ่ ๆ สองประการ คอื ความหวงัที่จะ
ไดร้บัรางวลัและความกลวัในการถูกลงโทษ 

ความหวงัและความกลวั นี้จะต้องถูกน าขึน้ไปพจิารณาโดยผู้ ที่มสีิทธซิึ่งมตี าแหน่งส าคญัของ
รฐับาล หน้าทีข่องเขาเหล่านี้ คอืปรกึษารว่มกนัในการรา่งกฎหมายและเพื่อจะจดัการปกครองทีย่ตุธิรรม 

ระบบของโลกกจ็ะตัง้อยูบ่นเสาหนิทัง้สอง คอืรางวลัและผลตอบแทน 

รฐับาลทีเ่ดด็ขาด ทีด่ าเนินไปโดยคนทีป่ราศจากธรรม การปฏบิตัขิองกฎหมายกเ็ป็นการกดขีข่่ม
เหงและ  อยตุธิรรม 

ไมม่กีารป้องกนัอนัใดในการขดัแยง้ทีย่ ิง่ใหญ่กว่าความรูส้กึ ทัง้สองอย่างนี้คอืความหวงักบัความ
กลวัทัง้สองอยา่งเป็นผลมาแต่การเมอืงและธรรม 
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ถา้ผูป้ฏบิตัขิองกฎหมาย จะใชค้วามพนิิจพจิารณาถงึผลทีม่าจากธรรม เป็นการตกลงใจของเขา
แลว้กระท าตามศาสนา "เขาเหล่านัน้กจ็ะเป็นตวัแทนแห่งสวรรคใ์นโลกแห่งการกระท า จะเป็นผูแ้ทนของ
พระผู้เป็นเจ้าส าหรบัผู้ที่อยู่ในโลก และด้วยความรกัของพระผู้เป็นเจา้ เขาจะป้องกนัผลประโยชน์ของ
ผูร้บัใชข้องพระองคเ์สมอืนการป้องกนัผลประโยชน์ของเขาเอง" ถ้าผู้ปกครองส านึกรูถ้งึความรบัผดิชอบ
ของเขาเองและกลวัต่อการที่ดื้อดงึต่อพระบญัญตัิของพระผู้เป็นเจ้า การพิพากษาของเขาก็เป็นการ
ยุตธิรรมนอกเหนือไปจากนี้ทัง้หมด ถ้าเขาเชื่อว่าผลทีจ่ะตามมาภายหลงัการกระท าของเขาในโลกนี้ จะ
ตามเขาไปในโลกหน้า ก็เสมอืนว่าเมื่อเขาหว่านพชืพนัธุ์ลงมาก ก็จะเก็บเกี่ยวได้มาก บุคคลเช่นนี้จะ
หลกีเลีย่งไปจากความอยตุธิรรมและการกดขีข่่มเหงอยา่งแน่แท ้

ตรงกนัขา้ม ถ้าขา้ราชการ คดิว่าความรบัผดิชอบของการกระท า ของเขาต้องจบลงด้วยชวีติ
อย่างโลกนี้ โดยที่ไม่รูแ้ละไม่เชื่อ ในความ กรุณาของสวรรคแ์ละอาณาจกัรธรรมแห่งความผาสุข เขาจะ
ขาดความจงใจในการปฏบิตัอิย่างยตุธิรรม และจะไมม่คีวามดลใจทีจ่ะท าลายความกดขีแ่ละความอธรรม 

เมื่อผู้ปกครองทัง้หลาย รูว้่าการพพิากษาของเขาอาจจะถูกชัง่บนตราชัง่โดยพระผู้เป็นตุลาการ
และถา้เขาไมข่าดอะไรทีส่ าคญั เขากจ็ะเขา้ไปในอาณาจกัรของสวรรค์ได ้และรูว้่าแสงสว่างของ พระมหา
กรณุาธคิุณแห่งสวรรคจ์ะส่องเหนือเขาแลว้ แน่เหลอืเกนิ ที่เขาจะปฏบิตัดิว้ยความเทีย่งธรรมและอย่างมี
ดุลยพนิิจ จงดซูวิ่า มนัจะส าคญัอยา่งไรทีร่ฐัมนตรขีองประเทศจะเป็นผูร้บัแสงสว่างจากศาสนา เพยีงใด 

อย่างไรก็ด ีด้วยปญัหาทางการเมอืง ผู้ที่บวชเรยีนไม่ควรไปยุ่งด้วยเลย อย่าได้เอาศาสนาไป
ปะปนกับการเมืองในภาวะของโลกเช่นปจัจุบันน้ี (เพราะว่าความมุ่งหมายของท่านเหล่านัน้ไม่
เหมอืนกนั) 

ศาสนาเป็นเรือ่งทีว่่าดว้ยหวัใจแห่งจติวญิญาณและการเมอืง ถูกยดึครองดว้ยชวีติแห่งวตัถุธรรม 
ผู้สอนศาสนาไม่สมควรจะบุกรุกเหยยีบย ่าอาณาเขตของการเมือง เขาควรจะเกี่ยวข้องตัวเองด้วย
การศกึษาทางธรรมของคนทัง้หลาย เขาสมควรจะใหค้ าแนะน าแก่มนุษย ์พยายามทีจ่ะรบัใชพ้ระผู้เป็น
เจา้และมนุษย ์เขาควรจะมานะพยายามในการกระตุ้นความปรารถนาทางธรรม และมานะพยายามทีจ่ะ
ขยายความเขา้ใจและความรอบรูข้องมนุษย ์เพื่อที่จะปรบัปรุงศลีธรรมและ เพิม่พูนความรกัเพื่อความ
เทีย่งธรรม 

นี่เป็นการถูกต้องกับค าสัง่สอนของพระบาฮาอุลลาห์ ในพระคริสตธรรมคมัภีร์ก็ได้เขียนไว้
เหมอืนกนัว่า "ของของไกยะซาจงคนื แก่ไกยะซาและของของพระผูเ้ป็นเจา้จงถวายคนืแก่พระผูเ้ป็นเจา้" 

ในอหิร่าน มบีางคนในคณะรฐัมนตรสี าคญั ๆ ของประเทศ ซึง่เป็นผูม้ศีาสนาเป็นผูท้ีก่ระท าตาม
แบบแผน เป็นผู้ทีน่มสัการพระเจา้ และเป็นผูท้ี่พพิากษาอย่างยุตธิรรม และปกครองประชาราษฎรดว้ย
ความเทีย่งธรรมในประเทศนี้กม็นีกัปกครองหลายคนทีจ่ะตอบสนองการกระท าของเขา กระท าตามความ
ประสงคข์องเขาเอง และน่ีแหละไดน้ าใหอ้หิรา่นเขา้ไปสู่ความล าบากและความยุง่ยากอนัใหญ่หลวง 

โอ.้... สหายแห่งพระผูเ้ป็นเจา้เอ๋ย จงมคีวามเป็นอยู่อนัเป็นตวัอย่างของความเทีย่งธรรม เพื่อว่า
โดยพระกรณุาธคิุณของพระผู ้เป็นเจา้โลกจะไดเ้หน็การกระท าของท่าน ว่าท่านไดก้ระท าใหป้ระจกัษ์ ใน
คุณลกัษณะของความยตุธิรรม และความกรณุาปรานี 
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ความยุตธิรรมไม่มกีารจ ากดั มนัเป็นคุณลกัษณะทีด่ที ัว่ไป การปฏบิัตติ้องเป็นไปไดทุ้กชัน้ จาก
สูงสุดลงมาต ่าสุด ความยุตธิรรมต้องเป็นที่สกัการะและเป็นสทิธทิี่ทุกคนจะต้องได้รบัการพจิารณา จง
ปรารถนาเพื่อผู้อื่น ดงัที่ท่านปรารถนาเพื่อตวัท่านเอง แล้วเราจะชื่นชมยนิดใีนดวงอาทติย์แห่งความ
ยตุธิรรม ซึง่บายมาจากขอบฟ้าของพระผูเ้ป็นเจา้ 

แต่ละคนไดถู้กแต่งตัง้ใหม้ตี าแหน่งทีม่เีกยีรต ิซึง่เขาต้องไม่ละทิง้ ไม่ว่าเขาจะเป็นผูห้าเชา้กนิค ่า 
หรอืนกัทรราช หากเขากระท า ความอยุตธิรรมเหมอืนกนัแลว้ เขากจ็ะไดร้บัการประณามมากเท่า ๆ กนั 
ดงันัน้ เราทัง้หมดมโีอกาสเลอืก ระหว่างความยตุธิรรมกบัความอยตุธิรรม 

ขา้พเจา้หวงัว่า ท่านทัง้หลายจะกลายเป็นคนยตุธิรรม และน าความคดิของท่านไปสู่ความสามคัคี
ของมวลมนุษย ์เพื่อว่าท่านจะไม ่ท าอนัตรายต่อเพื่อนบา้นของท่านเลย และกจ็ะไม่กล่าวค าชัว่รา้ยกบัคน
อื่น ๆ เพื่อว่าท่านจะเคารพในสทิธขิองคนอื่น ๆ และมคีวามเกี่ยวขอ้ง มากขึน้ส าหรบัความสนใจของคน
อื่นมากกว่าตวัเอง ดงันัน้ ท่านจะ กลบัเป็นดวงประทปีของความยุตธิรรมแห่งสวรรค ์กระท าใหต้รงตาม
ค าสอนของพระบาฮาอุลลาห์ ผูซ้ึง่ตลอดชวีติของท่านได้ทรงทนต่อ การทดลองและการกลัน่แกลง้อย่าง
มากมายเพื่อจะแสดงใหโ้ลกแห่งมนุษย ์เหน็ในคุณงามความดขีองโลกแห่งสวรรค ์ท าให้ท่านเขา้ใจและ
ส านึกในความวเิศษสุดของจติวญิญาณและเพื่อชื่นชมยนิดใีนความยตุธิรรม ของพระผูเ้ป็นเจา้ 

โดยพระมหากรุณาปรานีของพระองค์ ความเอื้ออารีของสวรรคจ์ะส าแดงแก่ท่าน และขา้พเจา้ก็
อธษิฐานเพื่อการนี้ 

 

หลกัธรรมข้อท่ีสิบ - ความเสมอภาคของเพศ 

14 พฤศจกิายน พ.ศ. 2455 

หลกัธรรมขอ้ทีส่บิ ของค าสอนของพระบาฮาอุลลาห ์คอื ความเสมอภาคของเพศ 

พระเจา้ทรงสรา้งทุกสิง่ ทุกอย่างที่มชีวีติมาเป็นคู่ ๆ มนุษย ์สตัว์หรอืพชืพนัธ์ ทุกอย่างในสาม
อาณาจกัรน้ีอยา่งละสองเพศ และมคีวามเสมอภาคเท่าเทยีมกนัอย่างสิน้เชงิ 

ในโลกแห่งพชืพนัธ์ ก็มตี้นที่เป็นตวัผู้และตวัเมยี มนัมสีทิธิเท่ากนัและมสีทิธใินการร่วมความ
สวยงามตามชนิดของมนั แมว้่าตน้ไมท้ีอ่อกผล อาจจะถูกกล่าวไดว้่าเป็นต้นทีด่เียีย่มกว่าต้นที่ไม่ออกผล
เลย 

ในอาณาจกัรของสตัว ์เราเหน็ว่า ตวัผูแ้ละตวัเมยี มสีทิธเิท่ากนั ซึง่แต่ละเพศกแ็บ่งปนัประโยชน์
ใหแ้ก่พวกของมนั 

ในอาณาจกัรของพวกชัน้ต ่าทัง้สอง เราเหน็ว่าไม่มปีญัหาใด ๆ แห่งความวเิศษของเพศใดเพศ
หนึ่งกบัอกีเพศหนึ่ง ในโลกของมนุษย ์เราพบความแตกต่างอย่างใหญ่หลวง เพศหญงิถูกปฏบิตัริาวกบั
ว่าต ่ากว่า และไมอ่นุโลมให่มสีทิธแิละโอกาสเท่ากนัเลย สภาพการเช่นน้ี ถูกก าหนดไมใช่กบัธรรมชาตแิต่
แก่การศกึษา ในชวีติแห่งสวรรคไ์มม่คีวามแตกต่าง เช่นนัน้เลย ไม่มเีพศใดทีจ่ะวเิศษกว่าอกีเพศหนึ่ง ใน
สายตาของพระผู้เป็นเจา้ เหตุใดเพศหนึ่งจงึถูกถอืว่าเป็นเพศที่ต ่าต้อยกว่าอกีเพศหนึ่ง ซึ่งถอืสทิธเิท่า
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เทยีมกนั ดงัทีพ่ระเจา้ทรงประทานสทิธใินการปฏบิตัใิหแ้ลว้? ถ้าผูห้ญงิไดร้บัการศกึษาเท่าผูช้ายผลที่ได้
กจ็ะแสดงใหเ้หน็ ถงึความเท่าเทยีมในความสามารถของทัง้สองเพศในการศกึษา บางอย่างผูห้ญงิวเิศษ
กว่าผู้ชาย ผู้หญงิมหีวัใจอ่อนและมุนละไมกว่าเขา้ใจความคดิใหม่ได้ดกีว่า และมคีวามเขา้ใจซมึซาบดี
กว่า 

มนัเป็นการปฏเิสธไมไ่ดว้่า เวลานี้ผูห้ญงิมพีฤตกิารณ์ต่าง ๆ ทีอ่ยู่ลา้หลงัผูช้ายอยู่ นี่กเ็ป็นความ
ต ่าตอ้ยเพยีงชัว่คราว ซึง่เป็นเหตุจากการขาดโอกาสทีไ่ดร้บัการศกึษา 

ถา้มารดาไดร้บัการศกึษาแลว้ บุตรธดิากจ็ะได้รบัการสัง่สอนทีด่ ีเมื่อมารดาบลาด ลูก ๆ กจ็ะถูก
ชกัน าไปในทางทีบ่ลาดและด ีถ้า มารดาเป็นผูท้ีม่ศีาสนา เธอกจ็ะแสดงใหลู้ก ๆ เหน็ว่า ควรจะรกัพระผู้
เป็น เจา้อยา่งไร ถา้มารดามศีลีธรรมด ีเธอกจ็ะชกัน าลกู ๆ ของเธอไปในทางทีช่อบธรรม 

มนัก็เป็นที่กระจ่างแจ้งแล้วว่า เชื้อสายเผ่าพนัธุ์ในอนาคต ขึ้นอยู่กบัมารดาทุกวนันี้ มนัไม่ใช่
ความรบัผดิชอบทีส่ าคญัของผูห้ญงิหรอื? ผูห้ญงิไม่ไดม้คีวามต้องการในทุกกรณีทีจ่ะเป็นไดใ้นการจะจดั
ตวัเอง เพื่อเป้าหมายเช่นนัน้หรอื? 

เพราะบะนัน้ แน่เหลอืเกนิทีพ่ระผูเ้ป็นเจา้ไม่ทรงโปรดปรานทีค่วามส าคญัของเครื่องมอื ดงัเช่น
สตรสีมควรที่จะระทมทุกขจ์าก ความต้องการในการฝึกฝน เพื่อจะบรรลุความปรารถนาอนัสมบูรณ์และ 
ความจ าเป็นส าหรบัการงานในชวีติของเธอ ความยตุธิรรมแห่งสวรรค ์บญัชาว่าสทิธขิองทัง้สองเพศ ควร
จะมคีวามเคารพเสมอภาคกัน ซึ่งตัง้แต่ต้นมาไม่มเีพศใดวเิศษกว่าอีกเพศหนึ่งในสายตาของสวรรค์ 
ความสง่าต่อหน้าพระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ขึ้นอยู่กบัเพศ แต่ด้วยความบรสิุทธิ ์และสว่างสุกใสในหวัใจ คุณ
ความดขีองมนุษยเ์ท่าเทยีมกนัหมด 

ดงันัน้ สตรตี้องอุตส่าหพ์ยายามทีจ่ะบรรลุความสมบูรณ์อนั ยิง่ใหญ่ จะเป็นทีเ่ท่าเทยีมกบัผูช้าย
ทุกประการ เขาจะท าความเจรญิก้าวหน้าทุกอย่าง ซึ่งเคยล้าหลงัมาก่อนเพื่อว่าผู้ชายจะต้องยอมรบั 
ความเสมอภาคของความสามารถและความเสมอภาคของการบรรลุความส าเรจ็ 

ในยุโรป สตรกี้าวหน้าไปมากกว่าสตรใีนตะวนัออกมาก แต่ยงัมอีีกมากที่จะต้องกระท า เมื่อ
นกัเรยีนเรยีนถงึปลายปีการศกึษา กม็าถงึเวลาการสอบไล่ ผลทีป่รากฏนัน้แสดงถงึความรูค้วามสามารถ 
ของนกัเรยีนแต่ละคน ดงันัน้เช่นเดยีวกบัสตร ีการกระท าของสตร ีจะแสดงอ านาจของเธอ มนัไม่ต้องการ
ต่อไปอกีทีจ่ะประกาศออกมา เป็นค าพดู 

มนัเป็นความหวงัของขา้พเจา้ ทีว่่าสตรแีห่งตะวนัออกจะเจรญิก้าวหน้าอย่างรวดเรว็ จนกระทัง่
ความเป็นปถุุชน จะถงึซึง่ความสมบรูณ์ เช่นเดยีวกบัสตรใีนตะวนัตก 

พระกรุณาของพระผู้เป็นเจา้เป็นของทุกคนและทรงประทานอ านาจในความก้าวหน้าทุกอย่าง 
เมือ่บุรษุยอมรบัความเสมอภาคของสตร ีกไ็มต่อ้งการทีเ่ขาเหล่านัน้จะต้องระก าล าบากในสทิธขิองเขา นี่
เป็นหลกัธรรมขอ้หนึ่งของพระบาฮาอุลลาห ์คอืความเสมอภาคของเพศ 

สตร ีจะตอ้งพยายามอยา่งยิง่ในการจะรบัเอาอ านาจแห่งธรรม และทีจ่ะเพิม่พูนในคุณความดขีอง
ความบลาดและความบรสิุทธิ ์จนกระทัง่ความสว่างและความเขม้แขง็ ของเธอเหล่านัน้มคีวามส าเรจ็ใน
การน าความสามคัคขีองมวลมนุษยเ์ขาเหล่านัน้ ต้องกระท าด้วยความกระตอืรอืรน้เหมอืนไฟ ที่จะแผ่
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ค าสัง่สอนของพระบาฮาอุลลาห์ท ามกลาง มวลมนุษย ์เพื่อว่าแสงแห่งพระคุณของสวรรค ์จะหุม้ห่อลอ้ม
ดวงวญิญาณ ทุกดวงของชาตทิัง้หลายในโลกนี้ 

 

หลกัธรรมข้อท่ีสิบเอด็ - อานุภาพ ของพระวิญญาณบริสทุธ์ิ 

18 พฤศจกิายน พ.ศ. 2455 

ในค าสัง่สอนของพระบาฮาอุลลาห์ ทรงเขยีนไว้ว่า "โดยอานุภาพของพระวิญญาณบรสิุทธิ ์
เท่านัน้ ที่มนุษย์จะเจรญิก้าวหน้าได้ เพราะอานุภาพของมนุษย์จ ากัดและอานุภาพของสวรรค์ก็ไม่มี
ขอบเขตจ ากดั" 

การอ่านประวตัคิาสตร ์น าใหเ้รามาถงึซึง่การสรุปทีว่่า บุคคลทีย่ ิง่ใหญ่ ผูอุ้ปการะของมนุษยชาติ
ที่ได้ให้มนุษยเ์ข้าไปหาความรกัที่ถูกต้องและเกลยีดความผดิ และเป็นเหตุของความเจรญิก้าวหน้าที ่
แทจ้รงิ ทัง้หมดน้ีถูกดลใจโดยอ านาจพลงัของพระวญิญาณบรสิุทธิ ์

พระศาสดาของพระผู้เป็นเจา้ไม่ได้ส าเรจ็จากการศกึษาจาก โรงเรยีนของนักปรชัญาแท้จรงิ มี
บ่อย ๆ ที่ท่านเหล่านัน้เป็นผู้ที่ต ่าต้อย มาแต่ก าเนิดต่อการปรากฏที่โง่เง่าทัง้หมด เป็นผู้ที่ไม่มใีครรูจ้กั
และส าคญัในสายตาของโลก บางครัง้เป็นผูท้ีไ่มรู่จ้กัการเขยีนและการอ่านเลย 

การที่ผู้ยิง่ใหญ่ทัง้หลาย ได้ถูกยกขึน้เหนือคนทัง้หลาย และท่านเหล่านัน้ได้กลายเป็นผู้ส ัง่สอน
ของความจรงิ กเ็พราะอานุภาพของพระวญิญาณบรสิุทธิ ์โดยการดลใจอนัทรงฤทธิน์ี้ อทิธพิลของท่าน
เหล่านัน้ ทีม่ต่ีอมนุษยก์ย็ิง่ล ้าและทิม่แทงเขา้ไปไดอ้ย่างทะลุปรโุปรง่ 

อทิธพิลของปรชัญาทีบ่ลาดทีสุ่ดปราศจากพระวญิญาณบรสิุทธิก์ไ็ม่ค่อยส าคญั แต่อย่างไรกด็ ีก็
ยงัมกีารเพิม่พนูการศกึษาและมคีวาม ลกึซึง้ในการเล่าเรยีนอยู่ 

สตปิญัญาอนัไม่ปกต ิเช่น พลาโต อารสีโตเติ้ล ไพลนีและโซเครต็ ไม่ได้มอีทิธพิลเหนือมนุษย์
อยา่งเหลอืลน้ดงัทีเ่ขาเหล่านัน้ มคีวามกระหายทีจ่ะสละชวีติเพื่อการสัง่สอนของเขา ในเมื่อศาสดาทัว่ ๆ 
ไปสามารถที่จะท าคนอกีตัง้พนั ๆ คน มคีวามตัง้ใจที่จะยอมถูกฆ่าตายเพื่อจะสนับสนุนค าพูดของท่าน
เหล่านัน้ เพราะว่าค าพูดเหล่านัน้ได้รบัการดลใจโดย พระวญิญาณอนัประเสรฐิของพระผู้ เป็นเจา้ พระ
ศาสดาของชาวยดูาและอสิราเอล ซึง่ม ีเอลยีา ยริะมายา ยศิฮาค และเอสเคล็ กเ็ป็นบุคคลที่ต ่าต้อยและ
เป็นอคัรสาวกของพระเยซคูรสิตด์ว้ย 

ปีเตอร ์(เปโตร) หวัหน้าของอคัรสาวก เคยแบ่งปลาออกเจด็ส่วน เมือ่รบัประทานวนัละส่วนวนัละ
ส่วนจนมาถงึส่วนทีเ่จด็ ท่านกร็ูถ้งึวนัซะบาโต จงพจิารณาดูเรื่องนี้และคดิถงึต าแหน่งของท่านในอนาคต 
ตอนนัน้ท่านไดร้บัเกยีรตยิศอย่างไร เพราะว่าพระวญิญาณบรสิุทธิ ์ไดท้รงส าแดงฤทธิใ์นกจิการใหญ่ยิง่
ในตวัท่านแลว้ 

เราเขา้ใจว่า พระวญิญาณบรสิุทธิเ์ป็นตวักระตุ้นของชวีติของมนุษย ์บุคคลใดไดร้บัอ านาจอนันี้ 
กส็ามารถจะมอีทิธพิลต่อทุก ๆ คนทีไ่ดต้ดิต่อดว้ย 
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ปรชัญาทีย่ ิง่ใหญ่ทีป่ราศจากพระวญิญาณนี้ กไ็ม่มอีานุภาพ จติวญิญาณของเขากป็ราศจากชวีติ
และหวัใจของเขากต็าย ถา้หาก พระวญิญาณบรสิุทธิไ์ม่ไดสู้ดเขา้ไปในจติวญิญาณของเขาแลว้ เขาก ็ไม่
สามารถจะกระท าดไีด ้ไม่มรีะบบอนัใดทีป่รชัญาสามารถจะเปลี่ยน กริยิาและขนบธรรมเนียมของมนุษย์
ให้ดขีึน้ได้ นักปรชัญาที่คงแก่เรยีนที่ไม่ได้รบัความสว่างจากพระวญิญาณบรสิุทธิแ์ห่งสวรรค์ส่วนมาก 
เป็นผูท้ีม่ศีลีธรรมต ่า ท่านเหล่านัน้ไม่ไดแ้สดงในทางการกระท าให้ เป็นไปตามความจรงิทีไ่ดก้ล่าวไวใ้น
วลทีีเ่พราะพริง้นัน้ 

ความแตกต่างระหว่างปรชัญาแห่งธรรมกบัปรชัญาอื่น ๆ กแ็สดง ใหเ้หน็แลว้ในชวีติของปรชัญา
เหล่านัน้ พระศาสดาหรอืศาสนทูต ไดแ้สดงถงึความเชื่อถอืในการสัง่สอนของท่านโดยเป็นตวัของตวัเอง 
ซึง่ท่านไดร้บัรองใหแ้ก่คนอื่น ๆ แลว้ 

บุคคลทีต่ ่าต้อย ไม่ไดร้ ่าเรยีน แต่เป่ียมไปดว้ยพระวญิญาณบรสิุทธิ ์ก็เป็นผูม้อีานุภาพมากทีสุ่ด
กว่าขุนนางชัน้สูงสุดที่มคีวามรูสุ้ด ซึ้งแต่ไม่ได้รบัการดลใจ บุคคลที่ได้รบัการศกึษาโดยพระวญิญาณ
บรสิุทธิส์ามารถทีจ่ะน าคนอื่นไปเพื่อจะรบัเอาพระวญิญาณอนัเดยีวกนัในเวลาของเขา 

ขา้พเจา้อธษิฐานเพื่อท่าน เพื่อว่าท่านจะไดร้บัทราบจากชวีติ ของพระวญิญาณอนัประเสรฐิ เพื่อ
ว่าท่านจะเป็นผูท้ีใ่หก้ารศกึษาแก่ ผูอ้ื่น ชวีติและศลีธรรมของบุคคลที่อยู่ในธรรม กเ็ป็นการสัง่สอนแก่ผูท้ี่
รูจ้กัผูน้ัน้ 

โปรดอยา่คดิถงึแต่ความจ ากดัของท่านเอง จงพจิารณาถงึสวสัดภิาพของราชอาณาจกัรของพระ
เกียรตคิุณเท่านัน้ จงพจิารณาดูอทิธพิลของพระเยซูครสิต์เหนืออคัรสาวกของพระองค์ แล้วคดิถงึผล 
สะทอ้นบนโลกนี้ สาวกทีเ่ป็นปถุุชนธรรมดาเหล่านัน้ กส็ามารถจะแพร่พระพรอนัประเสรฐิ ดว้ยอานุภาพ
ของพระวญิญาณบรสิุทธิ ์

ดงันัน้ ขอท่านจงได้รบัการช่วยเหลอืแห่งสวรรค์ ไม่มคีวามสามารถใด ๆ ที่จ ากดั ในเมื่อได้รบั
การน าโดยพระวญิญาณของพระผูเ้ป็นเจา้แลว้ 

แผ่นดนิโลกโดยตวัมนัเอง ไม่มคีุณสมบตัแิห่งชวีติ มนัก็เป็นหมนัและแหง้แล้ง จนกระทัง่ได้รบั
การปรบัปรุงโดยดวงอาทติยแ์ละฝน อย่างไรก็ตาม โลกยงัไม่ต้องการจะใคร่ครวญในการจ ากดัของมนั
เอง 

โปรดให้ท่านได้รบัชวีติ ขอให้ฝนแห่งความปรานีจากสวรรค์ และความอบอุ่นจากดวงอาทติย์
แห่งสจัจะไดท้ าใหส้วนของท่านออกผล มากมาย เพื่อว่า ดอกไมอ้นัสวยงามทัง้หลาย ส่งกลิน่อนัอบอวล
หอมหวล และความรกัจะเบ่งบานสะพรัง่โดยอุดมสมบูรณ์ จงหนัหน้าของท่าน ไปเสยีจากการไตร่ตรอง
ในความจ ากดัจองตวัท่านเอง และจดจอ้งตาของท่านอยู่กบัรศัมทีีบ่ายแสงอยู่ชัว่นิรนัดร แลว้จติวญิญาณ
ของท่าน กเ็ตม็ไปดว้ยอานุภาพของพระวญิญาณอนัประเสรฐิ และพระพรทัง้หลายแห่งพระกรุณาธคิุณที่
ไมม่ทีีส่ ิน้สุด 

ดงันัน้ ถา้ท่านรกัษาตวัท่านใหเ้ตรยีมพรอ้ม ท่านจะกลายเป็น เสมอืนผูน้ าเปลวไฟมาสู่โลก เป็น
ดวงดาวแห่งการชกัน า และเป็นต้นไมท้ีอ่อกผล โดยเปลีย่นความมดืมนและความหายนะทัง้หมดใหเ้ป็น
ความสว่างและความชื่นชมยนิดโีดยส่องแสงของดวงอาทติยแ์ห่งพระกรณุาธคิุณ 



ฉบบัแปลยงัไมเ่ป็นทางการ 
Provisional Translation 

 

99 
 

นี่เป็นความหมายของพระวญิญาณบรสิุทธิ ์ทีข่า้พเจา้อธษิฐาน ขอเพื่อจะไดโ้ปรยปรายลงมาให้
ทัว่ทุก ๆ คน 

 

18 พฤศจกิายน พ.ศ. 2455 

ในการประชุมหลาย ๆ ครัง้และที่เราได้พูดกันนี้ ท่านก็ได้ท าความคุ้นเคยกับหลกัธรรมแห่ง
ศาสนานี้ และกบัความจรงิ ท่านก็ได้รู ้อะไร ๆ อีกหลายอย่าง แต่ก็มอีกีหลายอย่าง และหลายคนที่ยงั
ไม่ได้รบัความสว่างและจมอยู่ในการถอืโชคลาง เขาเหล่านั ้นได้ยนิถงึศาสนาอนัยิง่ใหญ่และเกยีรตคิุณ 
แต่ก็น้อยมาก และความรูท้ี่Iขาเหล่านัน้มอียู่ส่วนมากเป็นเพยีงค าเล่าลอืเท่านัน้ แต่อนิจจา ... คนที่น่า
สงสารเหล่านี้เอ๋ย ... ความรูข้องเขาเหล่านัน้ไม่ไดต้ัง้อยู่บนฐานแห่งความจรงิ พืน้ฐาน ของความเชื่อถอื
ของเขาไม่ใช่ค าสอนของพระบาฮาอุลลาห ์แน่เหลอืเกนิทีม่คีวามจรงิบ้างทีเ่ขาได้รบัค าบอกเล่า แต่ส่วน
ใหญ่ทีไ่ดร้บัทราบนัน้ไมถู่กตอ้ง 

หลกัธรรมทีแ่ท้จรงิของศาสนาของพระผู้เป็นเจา้ คอื หลกัสบิเอด็ขอ้ ที่ขา้พเจา้ได้ให้ไว้แก่ท่าน
และขา้พเจา้ไดอ้ธบิายโดยละเอยีดทลีะขอ้แลว้ 

ท่านต้องอุตส่าห์มานะเสมอที่จะปฏิบตัิและเคารพตรงต่อค าสอน และบญัญตัิของพระบาฮา
อุลลาห ์เพื่อว่าแต่ละคนจะไดเ้หน็การกระท าแห่งชวีติของท่าน ทัง้ในค าพูดและการกระท า ท่านกเ็ป็นผูท้ี่
ไดต้ดิตามทางแห่งพระผูอุ้ดมพร 

จงพยายามกบัตวัเอง เพื่อว่าค าสัง่สอนอนัมเีกยีรติ จะล้อมรอบโลกไว้ และเพื่อว่าธรรมจะซมึ
ซาบเขา้ไปในหวัใจของคนทัง้หลาย 

เมื่อพระครสิต์ได้ทรงถูกสวมดว้ยมงกุฎหนาม พระองคท์รงทราบว่า มงกุฎทุกอนัในโลกนี้อยู่แค่
พระบาทของพระองคท์ัง้หมด มงกุฎแห่งโลกนี้ แมว้่าจะงดงามแพรวพราวมอีานุภาพและวาววบัแต่ กย็งั
ต้องยอมก้มลงเคารพต่อหน้ามงกุฎหนามอนันัน้ มนัเป็นการแน่นอน และรูแ้น่ชดัจรงิทีพ่ระองคท์รงตรสั
ว่า "อานุภาพทัง้หมดทีไ่ดท้รงประทานแก่เราทัง้ในสวรรคแ์ละแผ่นดนิโลก" 

ขณะน้ี ขา้พเจา้กล่าวกบัท่านทัง้หลาย จงเปิดหวัใจและความคดิของท่านเถดิ แลว้แสงสว่างของ
ท่านจะส่องสว่างไปทัว่พิภพ ธรรมของท่านก็จะมอีิทธิพลต่อจุดส าคัญของทุกสิ่ง แท้จรงิ ท่านก็จะ
กลายเป็นดวงประทปีที่สว่างไสวของแผ่นดนิโลก อย่าได้เกรงกลวัหรอืตกอกตกใจ เพราะว่าแสงสว่าง
ของท่านจะแทรกซมึเขา้ไปในความเขม้ขน้แห่งความ มดืนี่ เป็นค าสญัญาของพระผูเ้ป็นเจา้ ซึ่งขา้พเจา้
ขอมอบไวใหแ้ก่ท่าน จงลุกขึน้ และรบัใชพ้ระอานุภาพของพระผูเ้ป็นเจา้เถดิ 

 

การประชุมครัง้สดุท้าย 

1 ธนัวาคม พ.ศ. 2455 

เมื่อครัง้แรกที่ขา้พเจา้มาถงึกรุงปารสี ขา้พเจา้มองดูรอบ ๆ ตวัขา้พเจา้ด้วยความสนใจยิง่ และ
ในความคดิของขา้พเจา้ ขา้พเจา้เปรยีบ เมอืงอนังดงามนี้เป็นเสมอืนสวนดอกไมท้ีใ่หญ่โต 
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ดว้ยการเอาใจใส่ดว้ยความรกัและความคดิ ขา้พเจา้ไดพ้สิจูน์ ดดูนิ และไดพ้บว่ามนัดมีากเตม็ไป
ดว้ยความศรทัธาทีม่ ัน่คงและความ เชื่อถอืทีแ่น่นแฟ้น เพราะเมลด็พชืของความรกัแห่งพระผูเ้ป็นเจา้ได้
หว่านลงมาบนพืน้ดนินัน้แลว้ 

เมฆหมอกแห่งความปรานีจากสวรรค ์ทรงประทานฝนแห่งการ เกบ็เกี่ยวแก่มนั และดวงอาทิตย์
แห่งสจัจะกใ็หค้วามอบอุ่นแก่เมลด็พชื ทีย่งัอ่อนอยู ่และวนัน้ีกส็ามารถจะเหน็ในกลุ่มของท่านทัง้หลายว่า
มคีวามเชื่อเกดิขึน้แลว้เมลด็พชืทีห่ว่านลงบนพืน้ดนิ เริม่งอกงามขึน้ไม่เวน้แต่ละวนั แต่ละวนัท่านกเ็หน็
มนังอกสวยขึ้น พระกรุณาธคิุณแห่งอาณาจกัรของพระผู้เป็นเจ้า จะน าการเก็บเกี่ยวที่มหัศจรรย์โดย
แทจ้รงิ 

โปรดมองดู ขา้พเจา้น าความยนิดแีละความชื่นชมมาให้แก่ ท่านเมอืงปารสีจะกลายเป็นสวน
กุหลาบ ดอกไม้ที่สวยงามทุกอย่าง จะงอกขึน้และบานสะพรัง่เต็มสวน และชื่อเสยีงอนัลอืกระบ่อนใน
ความหอมหวนและความสวยงาม จะแพร่ไปทัว่ทุกประเทศ เมื่อข้าพเจ้านึกถึงปารีสในอนาคต ดู
เหมอืนว่าขา้พเจา้ได้เหน็ว่าอาบไปด้วยแสงของ พระวญิญาณบรสิุทธิจ์รงิทเีดยีว วนัได้รุ่งอรุณขึน้แล้ว 
เมื่อเมอืงปารสี จะรบัแสงสว่างและพระคุณความด ีและพระกรุณาธคิุณของพระเจา้  กจ็ะมองเหน็ได้ต่อ
ชวีติทุกชวีติ 

อย่าปล่อยให้ความคิดของท่านไตร่ตรองอยู่แต่ปจัจุบนั แต่ด้วยตาแห่งความศรทัธา จงมอง
อนาคตเพราะในความจรงิพระวญิญาณ ของพระผูเ้ป็นเจา้ก าลงัปฏบิตังิานในท่ามกลางท่านทัง้หลายแลว้ 

ตัง้แต่ขา้พเจา้ไดม้าถงึเมื่อสองสามสปัดาหก่์อน ขา้พเจา้สามารถจะมองเหน็ความก้าวหน้าในจติ
วญิญาณในตอนเริม่แรก กม็ดีวงวญิญาณไม่กี่ดวงมาหาความสว่างจากขา้พเจา้ แต่ตลอดเวลาการมาพกั
ในระยะอนัสัน้ของขา้พเจา้ท่ามกลางท่านทัง้หลาย จ านวนกไ็ดเ้พิม่มากขึน้ถงึสองเท่า นี่เป็นสญัญาณแห่ง
อนาคต 

เมื่อพระครสิต์ทรงถูกตรงึและเสดจ็จากโลกนี้ไป พระองค์ทรง มสีาวกสบิเอ็ดคนเท่านัน้ และมี
ผูต้ดิตามไมก่ีค่น แต่โดยทีพ่ระองคไ์ด ้ทรงรบัใช้ศาสนาแห่งสจัธรรมแลว้ จงมองดูจะเหน็ว่าทุกวนันี้ เป็น
ผลมาจากพระราชกจิแห่งชวีติของพระองค ์พระองคท์รงจุดโลกให้สว่าง และพลชีวีติเพื่อความตายของ
มนุษย ์ภายหลงัเมื่อพระองค์เสดจ็สู่สวรรค์ แล้ว ศาสนาของพระองค์ก็เจริญขึน้ทลีะน้อย ดวงวญิญาณ
ของผูม้าตดิตามพระองคก์ส็่องสว่างมากขึ้น มากขึน้ และกลิน่อนัหอมอบอวลแห่งชวีติของท่านเหล่านัน้ 
แพรก่ระจายออกไปทัว่ทุกทาง 

ขอบพระคุณพระผู้เป็นเจ้า ที่ว ันนี้  ขณะนี้  เหตุการณ์คล้ายกันนัน้ ได้เริ่มขึ้นที่ปารีส มีดวง
วญิญาณหลายดวงทีไ่ดห้นัหน้าสู่อาณาจกัรของพระผูเ้ป็นเจา้ และเป็นผูท้ีถู่กดงึดดูความสามคัค ีความรกั
และ ความจรงิใจ 

จงท างาน เพื่อว่าคุณความดแีละความปรานีของพระอาภา พระเกยีรติคุณอนัยิง่ใหญ่ จะห้อม
ล้อมเมืองปารีสไว้ทัง้หมด ลมหายใจของพระวิญญาณบริสุทธิจ์ะช่วยท่านแสงจากสวรรค์ของ
ราชอาณาจกัร จะล่องเขา้ไปในหวัใจของท่าน และทูตสวรรคท์ีช่ ื่นชมยนิดขีองพระผูเ้ป็นเจา้บนสวรรค ์จะ
น าพลงัมาให้แก่ท่านและช่วยเหลอืท่านแล้วจงขอบพระคุณพระผู้เป็นเจา้ด้วยสุดใจของท่าน ที่ท่านจะ
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บรรลุถงึซึง่ผลก าไรอนัสงูส่งนี้ โลกส่วนใหญ่ถูกผลกัใหอ้ยูใ่นความหลบัใหล แต่ท่าน ถูกปลุกป ัน่ขึน้ หลาย 
ๆ คนตาบอด แต่ท่านมองเหน็ไดแ้ลว้ 

เสยีงเรยีกของราชอาณาจกัร ได้ยนิในท่ามกลางท่าน พระเกียรติคุณจงมแีต่องค์พระผู้เป็นเจ้า 
ท่านไดเ้กดิใหมแ่ลว้ ท่านไดร้บัศลีบพัตสิมาดว้ยไฟแห่งความรกัของพระผูเ้ป็นเจา้แลว้ ท่านถูกผลกัลงไป
ในทะเลแห่งชวีติและไดร้บัชวีติใหมจ่ากพระวญิญาณแห่งความรกัแลว้ 

โมทนาพระคุณเจา้ ที่ทรงโปรดใหเ้ราไดร้บัเกยีรตเิช่นนี้ และอย่าได้สงสยัในพระคุณความดแีละ
พระกรณุาธคิุณแห่งความรกัของ พระองค ์แต่อยา่ใหศ้รทัธาเหีย่วแหง้ในอาณาจกัรแห่งพระคุณ จงคบหา
กนัและลงรอยกนัในความรกั บนัทพ์ีน้่อง พรอ้มที่จะวางชวีติของท่าน เพื่อผูอ้ื่นและไม่เบพาะเพยีงแต่ผูท้ี่
รกัใครท่่านเท่านัน้ จงมองมนุษยชาตทิุกชาตเิหมอืนกบัครอบครวัเดยีวกนั ทุกคนเป็นบุตรหลานของพระ
ผูเ้ป็นเจา้ และการกระท าเช่นนัน้ ท่านจะไมเ่หน็ความแตกต่างระหว่างเขาเหล่านัน้เลย 

ชวีติมนุษยเ์ปรยีบเสมอืนต้นไม ้ต้นไมน้ี้ มกีิง่ก้านสาขา มใีบ มดีอกตูมและมผีล จงคิดถงึมนุษย์
ทุกคนว่าเป็นเสมอืนดอกใบ หรอื ดอกตูมของต้นไมน้ี้ และพยายามทีจ่ะช่วยแต่ละอย่างและทัง้หมด เพื่อ
จะส านึกรูแ้ละชื่นชมในพระพรของพระผูเ้ป็นเจา้ พระผูเ้ป็นเจา้ไม่ทรงละทิง้ใครสกัคนเดยีว 

ความแตกต่างเพยีงอย่างเดยีวเท่านัน้ที่มอียู่ระหว่างคนเรา คอืมขี ัน้ของความเจรญิต่างกนับาง
คนไมส่มบรูณ์ เช่นน้ีกจ็ะตอ้งน ามาให ้ถงึซึง่ความสมบรูณ์บางคนงว่งเหงา ซมึเซา เขาเหล่านี้กจ็ะต้องถูก
ปลุกใหลุ้กขึน้ บางคนละเลยไม่เอาใจใส่กจ็ะต้องได้ร ับการเรา้ แต่ว่าคนใดคนหนึ่งหรอืทัง้หมดกเ็ป็นบุตร
หลานของพระผูเ้ป็นเจา้จงรกัเขา ทัง้หลายดว้ยสุดใจของท่าน ไม่มใีครแปลกกว่าใคร ทุกคนเป็นมติรกนั 
คนืน้ีขา้พเจา้มาเพื่อจะกล่าวค าอ าลากบัท่าน แต่โปรดคดิเสยีว่า แมว้่ารา่งกายเราจะห่างกนั แต่จติใจเราก็
อยูด่ว้ยกนัเสมอ 

ขา้พเจ้าเปิดหวัใจส าหรบัทุก ๆ คนและจะไม่ลมืท่านสกัคนและข้าพเจ้าหวงัว่าไม่มใีครสกัคน
เดยีวในท่านทัง้หลายจะลมืขา้พเจา้เสยี 

ขา้พเจา้อยูท่างตะวนัออก ท่านอยูท่างตะวนัตก ขอใหเ้ราพยายามดว้ยหวัใจและจติวญิญาณทีว่่า
ความสามคัคจีะมาตัง้อยู่ในโลก เพื่อว่าทุกคนจะกลายเป็นชาติ ชาตเิดยีว และเพื่อว่าทัว่พืน้แผ่นดนิโลก
จะเป็นเหมอืนประเภทเดยีวกนั เพราะดวงอาทติยแ์ห่งสจัจะส่องทัว่เหมอืนกนั 

พระศาสดาทุกพระองคข์องพระเจา้ เสดจ็มาเพื่อความรกัแห่งเป้าหมายใหญ่นี้อนัเดยีวกนั 

จงดวู่าพระอบับราฮมั ไดม้คีวามมานะอย่างไร ในการน าความเชื่อและความรกัมาท่ามกลางปวง
ชนพระโมเสสได้ทรงพยายาม อย่างไรในการรวมผู้คนโดยออกบญัญัตทิี่ม ัน่คง พระเยซูทรงทนทุกข์
ทรมานมาอยา่งไรต่อความตาย เพื่อทีจ่ะน าแสงสว่างแห่งความรกัและความจรงิใจมาสู่โลกทีถู่กความมดี
ครอบคลุม พระโมฮมัหมดัทรงแสวงหาอย่างไร ในการน าความสามคัคแีละสนัตภิาพระหว่างเผ่าชนที่
อารยธรรมต่าง ๆ กนัเมื่อพระองค์ใต้ทรงประทบัท่ามกลางเขาเหล่านัน้ และทา้ยทีสุ่ด พระบาฮาอุลลาห์
ไดท้รงทนทุกขท์รมานเป็นเวลาถงึสีส่บิปี เพื่อเหตุอนัเดยีวกนั ความมุ่งหมายอนัเดยีวทีสู่งส่งของการแผ่
ความรกั 
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ท่ามกลางบุตรหลานของมนุษย ์และเพื่อสนัตภิาพและความสามคัคขีองโลก พระบ๊อบไดท้รงยก
ชวีติของท่านให ้

บะนัน้ จงมานะทีจ่ะตดิตามตวัอยา่งของพระองคผ์ูม้าจากสวรรค ์เหล่านี้ จงดื่มจากน ้าพุของท่าน
เหล่านี้จงส่องสว่างโดยแสงสว่างของ ท่านเหล่านี้ และจงเป็นสญัลกัษณ์แห่งพระกรุณาและความรกัของ
พระผู้เป็นเจา้ต่อโลกนี้จะเป็นเสมอืนฝนแก่โลกและเป็นเมฆแห่งความ ปรานี จงเป็นเสมอืนดวงอาทติย์
แห่งความจรงิ จงเป็นพลไพรข่องสวรรค ์และท่านจะมชียัต่อเมอืงแห่งจติใจของมนุษยท์ัง้หลาย 

จงขอบพระคุณพระผู้เป็นเจ้า ที่พระบาฮาอุลลาห์ ได้ทรงให้รากฐานที่ม ัน่คงแข็งแรงแก่เรา 
พระองคไ์มไ่ดท้รงทิง้ช่องว่างใหเ้หลอื ไวส้ าหรบัความสลดเศรา้ใจ และในพระโอวาทอนับรสิุทธิท์ีพ่ระองค์
ทรงเขียนไว้ด้วยปากกาแห่งคุณธรรมของพระองค์ก็บรรจุไว้ด้วยการ ปลอบประโลมใจแก่ทัว่พิภพ 
พระองค์ทรงมีแต่ค าแห่งความจริง และ อะไรที่ตรงกันข้ามกับค าสอนของพระองค์ก็คือความผิด 
เป้าหมายอนัยิง่ใหญ่ของพระราชกจิทัง้หมดของพระองคค์อืกระท าใหก้ารแบ่งแยก นัน้หมดสิน้ไป 

พระธรรมคมัภรีข์องพระบาฮาอุลลาห ์เป็นฝนแห่งคุณความด ีเป็นดวงอาทติยแ์ห่งสจัธรรม เป็น
น ้าแห่งชวีติและเป็นวญิญาณบรสิุทธิ ์บะนัน้ จงเปิดหวัใจของท่านทัง้หลายทีจ่ะรบัเอาอานุภาพ ของความ
งดงามของพระองคไ์วใ้หเ้ตม็ และขา้พเจา้จะวงิวอนอธษิฐานเพื่อท่านทัง้หลาย เพื่อว่าความชื่นชมยนิดนีี้
จะเป็นของท่าน 

ขณะน้ี ขา้พเจา้ขอกล่าว "สวสัดี ลาก่อน" 

ค ากล่าวนี้ขา้พเจา้ กล่าวกบัท่านทัง้หลายแต่เพยีงภายนอกเท่านัน้ 

ขา้พเจา้ไมไ่ดก้ล่าวเขา้ไปถงึจติใจของท่านเพราะจติใจของเรานัน้อยูด่ว้ยกนัเสมอ 

โปรดจงมีความสุขสบายและมอบความเชื่อมัน่ว่า ทัง้ว ัน ทัง้คืน ข้าพเจ้าจะหันหน้าเข้าสู่
อาณาจกัรแห่งแสงสว่างเพื่อวงิวอนเพื่อท่าน ให้ท่านได้เจรญิขึน้และบรสิุทธิข์ ึน้แต่ละวนั เขา้ใกล้พระผู้
เป็นเจา้มากขึน้ และสว่างสุกใสมากยิง่ขึน้โดยรศัมแีห่งความรกัของพระองค์ 

 

สนุทรพจน์ ของ พระอบัดลุบาฮา 

ในการประชุม ณ สมาคมแห่งมิตรภาพ ท่ี เซนตม์าตินส ์เลน ลอนดอน 

วนัอาทติยท์ี ่12 มกราคม พ.ศ. 2456 

ประมาณพนัปีมาแลว้ สมาคมหนึ่งไดต้ัง้ขึน้ในเปอรเ์ซยี เรยีกว่า สมาคมแห่งมติรภาพ ซึง่เป็นที่
ประชุมกนัเพื่อการตดิต่อกบัพระผูท้รงอานุภาพสงูสุดอยา่งเงยีบ ๆ 

เขาเหล่านี้ ไดแ้บ่งหลกัปรชัญาทางธรรมออกเป็นสองชนิด คอื ชนิดแรกเป็นความรูท้ีจ่ะเรยีนรูไ้ด้
ดว้ยการฟงัค าสอนหรอืศกึษา จากโรงเรยีนและวทิยาลยัชนิดทีส่อง คอื หลกัปรชัญาทางพวก อลิลูมนิาต ิ
ซึ่งแปลว่า ผู้ติดตามแสงสว่างแห่งในใจ สถาบนัศกึษาของหลกัปรชัญาทางนี้กระท ากนัในที่เง ียบ การ
เข้าสมาธิและหนัหน้าไปสู่ที่มาของแสงจากใจกลางของแสงสว่าง ความลบัของอาณาจกัรได้ส่งการ
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สะทอ้นเขา้ไปในหวัใจของมนุษยเ์หล่าน้ี ปญัหาต่าง ๆ ทางธรรม กพ็สิูจน์ใหเ้หน็ไดโ้ดยอานุภาพแห่งแสง
สว่างนัน้ 

สมาคมแห่งมติรภาพนี้ เพิ่มมากขึ้นอย่างใหญ่โตในประเทศเปอร์เซีย และจนกระทัง่เดีย๋วนี้ 
สมาคมนัน้ก็ยงัมอียู่ หนังสอืหลายเล่มและจดหมายหลายบบบัไดเ้ขยีนไวโ้ดยผูน้ าของเขาเหล่านัน้ เมื่อ
เขาเหล่านัน้ ประชุมกนัเขานัง่อยา่งเงยีบ ๆ และใครค่รวญตรกึตรองผูน้ าของเขา กเ็ปิดประชุมดว้ยหวัขอ้
ทีจ่ะยกมาพจิารณาและกล่าวต่อทีป่ระชุมว่า "ท่านจะต้องเพ่งนึกในปญัหาน้ี" และเขากป็ล่อยใหจ้ติใจเขา
ละจากทุกสิง่ทุกอย่าง นัง่ลงและนึก ไม่นานค าตอบก็จะเผยออกมามปีญัหาที่ยงัคลุมเครอืแห่งธรรมอยู่
มากมายทีไ่ดถู้กพสิจูน์โดยแสงสว่างอนันี้ 

ปญัหาใหญ่ ๆ บางปญัหาก็เปิดเผยจากแสงของดวงอาทติยแ์ห่ง ความจรงิในจติใจมนุษย ์คอื 
ปญัหาของความแท้จรงิแห่งจติวญิญาณ มนุษย ์การก าเนิดของจติวญิญาณ การก าเนิดจากโลกน้ีไปยงั
โลกของ พระผูเ้ป็นเจา้ ปญัหาของชวีติภายในแห่งจติวญิญาณ และผลกรรมของมนั เมื่อออกจากร่างกาย
แลว้ 

เขาเหล่านัน้ เขา้สมาธ ินึกถงึปญัหาแห่งวทิยาการแห่งปจัจบุนั และสิง่เหล่านัน้กไ็ดพ้สิูจน์ออกมา
ใหเ้หน็ได ้

บุคคลเหล่านี้ที่ถูกเรียกว่า "ผู้ติดตามแสงสว่างภายในใจ" ก็บรรลุถึงขัน้สุดขีดของขัน้แห่ง
อานุภาพ และเป็นอสิระอย่างสิน้เชงิจากความเชื่อทีไ่ม่มเีหตุผล และที่ปลอมแปลงได ้คนทัง้หลายเชื่อใน
หลกัการของบุคคลเหล่านี้โดยตวัเองและในตวัเองเขาพสิจูน์ความลีล้บัทัง้หมด 

เมือ่เขาเหล่านัน้ไดรู้ผ้ลลพัธด์ว้ยการช่วยเหลอืของแสงภายในใจนัน้ เขายอมรบัและภายหลงันัน้
เขากป็ระกาศออกมาไมเ่ช่นนัน้ อาจจะเป็นการพจิารณาเรือ่งดว้ยการท าตามคนอื่นไป โดยไรเ้หตุผล เขา
เหล่านัน้ได้ไตร่ตรองถงึคุณลกัษณะอนัเป็นปจัจยัของศาสนาของพระผู้เป็นเจา้ต่อโลกน้ี ทัง้ปญัหาทาง
ธรรมและวทิยาศาสตรท์ัง้มวล และกพ็สิจูน์ออกมาใหโ้ดยอานุภาพของพระวญิญาณนี้ 

พระบาฮาอุลลาห์ ตรสัว่า มเีครื่องหมาย (จากพระผูเ้ป็นเจา้ ในปรากฏการณ์ธรรมชาตทิุกอย่าง
เครื่องหมายของสติปญัญา ก็เป็นที่นึกได้และเครื่องหมายของการนึกได้ก็เป็นความเงยีบ เพราะมนั
เป็นไปไมไ่ดท้ีม่นุษยจ์ะกระท าอะไรสองอยา่งในเวลาเดยีวกนั เขาไม่อาจจะพูดหรอืกล่าวพรอ้ม ๆ กนักบั
ทีจ่ะนึกดว้ย 

มนัเป็นความจรงิที่ไม่ต้องพสิูจน์ ว่า ขณะที่ท่านเข้าสมาธ ิท่านก็ท าลงัพูดกบัจติวญิญาณของ
ท่านในสภาพของจตินัน้ ท่านใส่ปญัหาแก่จติวญิญาณของท่าน และจติวญิญาณของท่านกต็อบ แสงสว่าง
กก็ระจา่งขึน้ และความจรงิกป็รากฏออกมา 

สิง่ที่มชีวีติที่ปราศจากความสามารถแห่งการไตร่ตรองก็เรยีกว่าเป็นมนุษยไ์ม่ได้ ถ้าปราศจาก
ความสามารถนี้เขากจ็ะเป็น เช่นสตัว ์ต ่ากว่าสตัวเ์ดยีรจับานเสยีอกี 

โดยทางความสามารถของการเขา้สมาธ ิมนุษยก์บ็รรลุถงึชวีติชัว่นิรนัดร โดยทางนี้ เขาได้รบัลม
หายใจของพระวญิญาณบรสิุทธิ ์มนุษย์ก็ได้รบัของประทานจากพระวิญญาณในขณะที่ไตร่ตรองและ
เขา้สมาธนิัน้ 



ฉบบัแปลยงัไมเ่ป็นทางการ 
Provisional Translation 

 

104 
 

จติวิญญาณของมนุษย์ในตัวของตัวเอง ได้รบัความรู้และพลงัในขณะที่เข้าสมาธิ โดยการ
เขา้สมาธนิี้ สิง่ที่มนุษยไ์ม่รูเ้ร ื่องก็ไดถู้กเปิดเผยออกมาให้เหน็ โดยทางนี้เขาได้รบัการดลใจแห่งสวรรค ์
และไดร้บัอาหารแห่งสวรรคด์ว้ย 

การเขา้สมาธ ิเป็นกุญแจทีจ่ะเปิดประตูของความลีล้บั ในสภาพเช่นนัน้ เขากส็ ารวมจติ ไม่นึกถงึ
อะไรทัง้หมด ซึ่งอยู่ภายนอก ด้วยการนึกคดิในใจของตวัเอง เขาก็จมลงในมหาสมุทรของชวีติแห่งจติ 
และสามารถทีจ่ะเปิดเผยความลีล้บัในสิง่ทีเ่ป็นปจัจยัของสิง่ใด ๆ กต็าม 

เพื่อที่จะเป็นการอธบิายในเรื่องนี้ สมมตวิ่า มนุษยม์กีารเหน็สองอย่าง เมื่อเขาใช้การมองเห็น
ภายในแลว้ การที่จะมองเหน็ภายนอกกห็มดไป ความสามารถของการเข้าสมาธ ิท าให้มนุษยเ์ป็นอสิระ
จากธรรมชาตแิห่งสตัว ์มคีวามสุขุมต่อความจรงิของสิง่ทัง้หลายและท าให ้มนุษยต์ดิต่อกบัพระผูเ้ป็นเจา้
ได ้

ความสามารถอนันี้ น าเอาศลิปวทิยาการมาจากขัน้ที่เรามองเหน็ไม่ได้ โดยทางความสามารถ
ในทางนึกคิดเงยีบนี้  การประดษิฐ์ต่าง ๆ ก็เป็นไปได้ การกระท าที่ใหญ่โตก็ด าเนินไปได้ โดยทางนี้
รฐับาลสามารถจะด าเนินไปอย่างราบรื่น โดยทางความสามารถอนันี้ มนุษยก์็เขา้ไปสู่อาณาจกัรของพระ
เจา้ 

ไมเ่พยีงเท่านัน้ ความคดิบางอย่างไม่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย ์มนัเป็นเหมอืนคลื่นทีเ่คลื่อนไปมา
ในทอ้งทะเลทีไ่รป้ระโยชน์ แต่ความสามารถทางเขา้สมาธนิัน้ ถูกอาบชะโลมในแสงภายในและถูกท าใหม้ี
คุณสมบตัทิีเ่ป็นสวรรค ์ผลกค็อืเป็นที่ยนืยนัได ้ความสามารถในทางเขา้สมาธ ิเป็นเสมอืนกระจกเงา ถ้า
ท่านน าวตัถุแห่งโลกไปวางไว้ตรงหน้ามนั มนัก็จะสะท้อนภาพวตัถุแห่งโลกอนันัน้ออกมา ดงันัน้ ถ้าจติ
วญิญาณของมนุษยไ์ดไ้ตรต่รองแต่สิง่ของแห่งโลกนี้ มนักจ็ะไดร้บัรูถ้งึ สิง่เช่นนัน้ 

แต่ถ้าหนักระจกเงาแห่งวิญญาณของท่านไปสู่สวรรค์ดวงดาราแห่งสวรรค์ และรศัมขีองดวง
อาทติยแ์ห่งความจรงิกจ็ะสะทอ้นในหวัใจของท่าน และคุณความดขีองอาณาจกัรกจ็ะเกดิขึน้ 

เพราะบะนัน้ ใหเ้รารกัษาความสามารถอนันี้ใหถู้กต้องและโดยตรง คอืหนัมนัเขา้หาดวงอาทติย์
แห่งสวรรค์ ไม่ใช่หนัไปทางวตัถุแห่งโลก เพื่อว่าเราจะได้พบความลี้ลบัของราชอาณาจกัรและจะหยัง่รู ้
ถงึเรือ่งราวเปรยีบเทยีบในพระคมัภรีแ์ละความลีล้บัของจติวญิญาณดว้ย 

โปรดให้เราจงเป็นกระจกเงาสะท้อนความจรงิแห่งสวรรค์ และโปรดให้เราเป็นคนบรสิุทธิท์ี่จะ
สะทอ้นแสงดาวของสวรรคเ์ถดิ 
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การวิงวอนอธิษฐาน 

97 คาโดแกน การเ์ดน้ส ์ลอนดอน 

26 ธนัวาคม พ.ศ. 2455 

"การอธษิฐาน ควรจะท าเป็นแบบการปฏบิตัหิรอื?" 

พระอบัดุลบาฮา ตอบว่า "จรงิในศาสนาบาไฮ ศิลปวิทยาการ และหตัถกรรม ถือว่าเป็นการ
นมสัการอย่างหนึ่ง บุคคลทีส่รา้งกระดาษ ขึน้มาใหด้ทีีสุ่ดในความสามารถของเขาดว้ยจติมุ่ง ด้วยความ
ส ารวม พลงัของเขาทัง้หมดในความสมบูรณ์กใ็หก้ารสรรเสรญิแก่พระผูเ้ป็นเจา้ กล่าวโดยย่อความมานะ
และความพยายามทัง้หมดที่มนุษยไ์วด้ว้ย ความเต็มใจ ก็เป็นการนมสัการ ถ้ามนัพรอ้มพรกั โดยความ
เคลื่อนไหว อนัสงูสุดและความตัง้ใจทีจ่ะปฏบิตัริบัใชต่้อมนุษยชาตแิลว้ นี่เป็นการนมสัการ คอื การรบัใช้
เพื่อนมนุษย์ และ การปฏิบตัิให้ได้ตามความต้องการของประชาชนและการรบัใช้ก็เป็นการอธษิฐาน 
นายแพทย ์ปฏบิตัต่ิอคนไขอ้ย่างสุภาพ และละมุนละไม เป็นอสิระจากอคตแิละเชื่อมัน่ในความแน่นแฟ้
นของมนุษยชาต ิเขาผูน้ัน้กไ็ดใ้หก้ารสรรเสรญิยกยอ่งแลว้" 

"อะไรเป็นความมุง่หมายของชวีติ?" 

พระอบัดุลบาฮา ตอบว่า "เพื่อที่จะได้มาซึ่งคุณความด ีเรามาจากแผ่นดนิโลก ท าไมเราไม่ถูก
ยา้ยจากอาณาจกัรของแร่ธาตุ ไป อยู่อาณาจกัรแห่งพชืพนัธุ์ หรอืจากพชืพนัธุ์ไปเป็นสตัว์?"เพื่อว่าเรา 
จะได้บรรลุความสมบูรณ์ในแต่ละอาณาจกัรเหล่านี้ เพื่อว่าเราจะเป็นเจา้ของในคุณภาพที่ดทีี่สุดของแร่
ธาตุ เพื่อว่าเราจะได้รบัอ านาจของการเจรญิงอกงามเช่นพชืพนัธุ์ เพื่อว่าเราจะถูกประดบัประดาด้วย
สญัชาตญิาณของสตัว ์และเป็นเจา้ของความสามารถในการเหน็ การไดย้นิ การไดก้ลิน่ การสมัผสั และ
การลิ้มรส จนกระทัง่จากอาณาจกัรของสตัว์ที่เราย่างเข้าสู่โลกแห่งมนุษย์ และได้รบัของประทานด้วย
เหตุผล อานุภาพแห่งการประดษิฐแ์ละพลงัแห่งจติวญิญาณ 

 

ความชัว่ 

"ความชัว่ คอือะไร?" 

พระอบัดุลบาฮา ตอบว่า "ความชัว่ คอื ความไม่สมบูรณ์ ความบาป คอื สภาพของมนุษย์ในโลก
นี้ในธรรมชาตขิัน้ต ่า เพราะในธรรมชาต ิมขีอ้บกพร่องทัง้หลาย เช่น ความอยุตธิรรม การกดขีข่่มเหง 
การเกลยีดชงั การเป็นศตัรูกนั การวุ่นวายกนั สิง่เหล่านี้เป็นลกัษณะของขัน้ธรรมชาตทิี่ต ่ากว่าเหล่านี้
เป็นความบาปแห่งโลก เป็นผลไมจ้าก ต้นไมท้ีอ่าดมัไดร้บัประทาน โดยทางการศกึษา เราต้องเป็นอสิระ
จากความไม่สมบูรณ์เหล่านี้ ศาสดาของพระผู้เป็นเจา้ไดถู้กส่งมา พระคมัภรีก์ไ็ดเ้ขยีนไว้ เพื่อว่ามนุษย์
จะไดเ้ป็นอสิระ เช่นเดยีวกบัคนเราทีเ่กดิมาในโลกแห่งความไม่สมบูรณ์จากครรภม์ารดาแห่งโลก ดงันัน้
คนเราก็เกิดมาในโลกของจิตวิญญาณโดยทางการศึกษาแห่งสวรรค์ เมื่อคนเราเกิดมาในโลกแห่ง
ธรรมชาต ิเรากพ็บจกัรวาล เมือ่เราเกดิจากโลกนี้ไปสู่โลกแห่งวญิญาณ เรากพ็บพระราชอาณาจกัร 
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การเจริญก้าวหน้าของจิตวิญญาณ 

จติวญิญาณกา้วหน้ามากขึน้ในทางความโศกเศรา้ หรอืในทางความชื่นชมยนิดใีนโลกนี้?  

พระอบัดุลบาฮา ตอบว่า- 

จติใจและวญิญาณของมนุษยก์็ก้าวหน้า เมื่อเขาถูกทดลอง โดยความทุกขเวทนา พื้นดนิยิง่ได้
ขดุไถมากขึน้บนัใด เมลด็พชืกจ็กั งอกงามขึน้บนันัน้ และการเกบ็เกี่ยวกไ็ดผ้ลด ีขณะทีค่นัไถ ไถลกึลงไป
ในดนิ คอื การก าจดัหญ้าวชัพชืและพันธุไ์มห้นาม ดงันัน้ ความทุกขเวทนาและความล าบากยากแคน้ ก็
ท าใหเ้ราเป็นอสิระจากสิง่เลก็ ๆ น้อย ๆ แห่งชวีติในโลกนี้ จนกระทัง่ไดบ้รรลุถงึสภาพแห่งการสละกเิลส 
โดยสมบูรณ์ กริยิาอาการของมนุษยใ์นโลกนี้ จะเป็นความสุขอนัประเสรฐิ ถ้าจะพูดว่ามนุษย ์สุขขึน้ได้ก็
เพราะความรอ้นของไฟแห่งความทุกขเวทนา กท็ าใหเ้ขาสุขเตม็ที ่จงมองดแูต่ในกาลก่อนนัน้ จะเหน็ว่าผู้
ทีย่ ิง่ใหญ่ทัง้หลาย ไดร้บัความทุกขท์รมานมากทีสุ่ด 

"ผูซ้ึง่ไดร้บัความทุกขท์รมานจนไดบ้รรลุถงึววิฒันาการดแีลว้ เขาควรจะกลวัความสุขไหม?" 

พระอบัดุลบาฮา ตอบว่า- 

โดยทางความทุกขท์รมาน เขาจะบรรลุถงึความสุขชัว่นิรนัดร ซึง่ไม่อาจจะเอาไปจากเขาได ้อคัร
สาวกของพระครสิต ์ตอ้งทนทุกข-์ทรมาน เขากไ็ดบ้รรลุถงึซึง่ความสุขชัว่นิรนัดร 

"แลว้จะเป็นไปไดห้รอื ทีจ่ะบรรลุถงึความสุข โดยปราศจาก ความทุกขท์รมาน?" 

พระอบัดุลบาฮา ตอบว่า- 

เพื่อจะบรรลุซึง่ความสุขชัว่นิรนัดร ผูน้ัน้จะตอ้งทุกขท์รมาน ผูท้ี่ไดถ้งึขัน้สละตวัเองแลว้ กม็คีวาม
ผาสุกอนัแทจ้รงิ ความสุขแห่ง โลกนี้กส็ูญสิน้ไปหมด 

ดวงวญิญาณทีจ่ากไปแลว้ สามารถจะสนทนากบัคนใดคนหน่ึงทีย่งัอยูใ่นโลกนี้ไดไ้หม? 

พระอบัดุลบาฮา ตอบวา- 

การสนทนาอาจจะกระท าได้ แต่ไม่เหมอืนกบัการสนทนาทัว่ ๆ ไปของเรา ไม่ต้องสงสยัเลยว่า 
อ านาจของโลกสูงสุด จะสมัพนัธ์กันกับพลงับนโลกนี้ หวัใจของมนุษย์เปิดเพื่อการดลใจ นี่เป็นการ
ตดิต่อกนัทางจติวญิญาณดงัเช่นในความฝนั คน ๆ หนึ่งพูดกบัเพื่อนขณะที่ปากปิดเงยีบอยู่ นัน่คอื การ
สนทนาทางจติวญิญาณ คนเราอาจจะปรารภกบัตวัเองว่า "บันท าอย่างนี้ได้ไหม" "มนัเป็นการสมควร
ไหมทีบ่นัจะท าอยา่งน้ี" เช่นน้ีกเ็ป็นการสนทนากบัความรูส้กึฝ่ายสงูในตวัของเขาเอง 
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ความรกัส่ีชนิด 

97 คาโดแกน การเ์ดน้ส ์ลอนดอน  

วนัเสารท์ี ่4 ธนัวาคม พ.ศ. 2455 

ความรกันี่ช่างมอีานุภาพเสยีจรงิ เป็นอานุภาพทีม่ชีวีติชวีา ทีม่หศัจรรยแ์ละใหญ่ยิง่ทีสุ่ด ความ
รกัให้ชีวิตแก่ผู้ที่ยงัไม่มวีิญญาณ ความรกัท าให้คนที่มหีัวใจเย็นชา ให้มีความเร่าร้อน ความรกัน า
ความหวงัมาใหแ้ก่ผูท้ีไ่มม่หีวงัและท าความดใีจแก่หวัใจทีม่แีต่ความเศรา้สลด 

ในโลกแห่งชวีติทัง้มวล ไม่มอี านาจใด ๆ ที่ยิง่ใหญ่ไปกว่าอ านาจของความรกั เมื่อหวัใจของ
มนุษยค์ุกรุ่นไปดว้ยเปลวแห่งความรกั เขาพรอ้มทีจ่ะสละทุกสิง่ แมก้ระทัง่ชวีติของเขา ในพระคมัภรี์ไบ
เบิล้ กล่าวว่า พระเจา้คอืความรกั 

มคีวามรกัอยูส่ ีช่นิด คอื ชนิดแรก คอื ความรกัทีห่ลัง่มาจากพระผูเ้ป็นเจา้มาสู่มนุษย ์ประกอบไป
ดว้ยความเอื้ออารทีีไ่ม่สิน้สลาย ประกอบไปดว้ยแสงสว่างอนัประเสรฐิและประกอบไปดว้ยการส่องสว่าง 
ของสวรรค์ โดยทางความรกันี้ โลกได้รบัชวีิต โดยความรกันี้ มนุษย์ได้รบัความด ารงอยู่แห่งร่างกาย 
จนกระทัง่โดยทางแห่งการหายใจ ของพระวญิญาณบรสิุทธิ ์ความรกัชนิดเดยีวกนันี้ มนุษยไ์ด้รบัการมี
ชวีติชัว่นิรนัดร และกลายเป็นรูปร่างของพระเจ้าผู้ทรงชวีิต ความรกัชนิดนี้ เป็นดัง้เดิมของความรกั
ทัง้หมดในโลกและทัง้จกัรวาล 

ความรกัชนิดทีส่อง คอื ความรกัทีห่ลัง่จากมนุษยถ์งึพระผูเ้ป็นเจา้ นี่เป็นความศรทัธาเป็นการถูก
ดงึเขา้ไปหาสวรรค ์เป็นการก่อไฟแห่งจติ เป็นความเจรญิงอกงาม เป็นทางเขา้ไปสู่อาณาจกัรของพระผู้
เป็นเจา้ เป็นการรบัเอาพระกรุณาของพระผูเ้ป็นเจา้ เป็นการส่องสว่างดว้ยแสงแห่งราชอาณาจกัร ความ
รกัอนันี้ เป็นบ่อเกิดของความรกัของการกุศลทัง้หมด ความรกัอนันี้เป็นมูลเหตุ ที่หวัใจของมนุษย์จะ
สะทอ้นรศัมขีองดวงอาทติยแ์ห่งความแทจ้รงิ 

ชนิดที่สามคอื ความรกัของพระผูเ้ป็นเจา้ต่อพระองคเ์อง (หรอืพระประจกัษ์ของพระเจา้) นี่เป็น
การแปลงร่างของความสวยงามของพระองค์ เป็นการสะทอ้นของพระองคเ์องในกระจกเงาแห่งจกัรวาล
ของพระองคอ์นัน้ีเป็นปจัจยัทีแ่ทข้องความรกัเป็นความรกัมาแต่โบราณ และเป็นความรกันิรนัดรโดยทาง
รศัมอีนัเดยีวของความรกันี้ ความรกัอื่น ๆ จงึมอียูไ่ด ้

ชนิดทีส่ ี ่คอื ความรกัของมนุษยต่์อมนุษย ์ความรกัซึง่มอียู่ระหว่างหวัใจของศาสนิกชน ทีพ่รอ้ม
เพรยีงโดยอุดมคตขิองความสามคัคแีห่งจติวญิญาณความรกัอนันี้ บรรลุไดโ้ดยทางความรอบรู ้ของพระ
ผูเ้ป็นเจา้ เพื่อว่ามนุษยจ์ะสามารถเหน็ความรกัแห่งพระผูเ้ป็นเจา้ สะทอ้นเขา้มาในหวัใจ แต่ละฝ่ายเหน็
ในความสวยงามของพระเจา้ สะทอ้นเขา้มาในจติของอกีฝ่ายหน่ึง และกพ็บจุดแห่งความคลา้ยคลงึกนันี้ 
มนัเป็นทีซ่ึง่ดดูซึง่กนัและกนัในความรกั ความรกันี้จะท าใหม้นุษยเ์ป็น คลื่นแห่งทะเลเดยีวกนั ความรกันี้
จะท าใหม้นุษยเ์ป็นดวงดาวของสวรรคเ์ดยีวกนั และเป็นผลของตน้ไมต้น้เดยีว ความรกัอนันี้ จะท าใหเ้กดิ
ความสามคัคทีีแ่ทจ้รงิขึน้และเป็นรากฐานของความสามคัคทีีแ่ทจ้รงิดว้ย 
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แต่ความรกัซึ่งมอียู่ระหว่างมิตรไม่ใช่เป็นรกัแท้ เพราะว่ามนัเปลี่ยนแปลงได้ นี่เป็นเพยีงความ
เสน่หา เช่น ถา้ลมพดั ตน้ไมท้ีส่งูชลดู กโ็อนเอน ถ้าลมพดัมาจากตะวนัออก ต้นไมก้เ็อนไปทางตะวนัตก 
แต่ถ้าลมพดักลบัมาทางตะวนัตกต้นไมก้็เอนไปทางตะวนัออก ความรกัชนิดนี้ เกดิขึน้จากสภาพที่เป็น
การบงัเอญิของชวีติ มนัไมใ่ช่ความรกั มนัเป็นเพยีงการคบหากนัเท่านัน้และมนัเปลีย่นแปลงได ้

วนันี้ ท่านอาจจะเหน็คนสองคน ดูเหมอืนว่าเป็นมติรใกลช้ดิสนิทกนัจรงิ แต่พรุ่งนี้อาจจะเปลีย่น
กไ็ด้ เมื่อวานนี้เขาพรอ้มที่จะตาย เพื่อกนัและกนั วนันี้ เขารงัเกยีจกนัและกนัในสงัคมเสยีแล้ว นี่ไม่ใช่
ความรกั มนัเป็นการพ่ายแพต่้อสิง่ทีเ่ป็นการบงัเอญิทีเ่กดิขึน้ในชวีติ เมื่อสภาพทีท่ าใหค้วามรกันี้ผ่านไป 
ความรกันัน้กฝ็านไปเหมอืนกนั นี่มนัไมใ่ช่ความรกัทีแ่ทจ้รงิ 

ความรกั มเีพยีงสีช่นิดเท่านัน้ ดงัทีข่า้พเจา้ไดอ้ธบิายแลว้ คอื - 

(1) ความรกัของพระผู้เป็นเจา้ต่อการประจกัษ์ของพระผู้เป็นเจา้ พระครสิต์ตรสัว่า พระเจา้คอื
ความรกั 

(2) ความรกัของพระผูเ้ป็นเจา้ส าหรบับุตรหลานของพระองค ์และส าหรบัผูร้บัใชข้องพระองค์ 
(3) ความรกัของมนุษยท์ีม่ต่ีอพระผูเ้ป็นเจา้ 
(4) ความรกัของมนุษยเ์พื่อมนุษย ์

ความรกัทัง้สีช่นิดนี้ มตีัง้เดมิมาจากพระผูเ้ป็นเจา้ ความรกัเหล่านี้ เป็นรศัมจีากดวงอาทติยแ์ห่งความ
จรงิ ความรกัเหล่านี้ เป็นลมหายใจของพระวญิญาณบรสิุทธิ ์และเป็นเครือ่งหมายแห่งสจัจะ 

 

สาสน์ ท่ีเปิดเผยโดยพระอบัดลุบาฮา 

28 สงิหาคม พ.ศ. 2455 

โอ ้บุตรทีีร่กัของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ได้อ่านจดหมายอนัจบัใจและไพเราะเพราะพริง้ของท่านอย่างพนิิจพจิารณาอยู่ในสวน
ภายใต้ร่มเงาไมอ้นัร่มเยน็สบาย ขณะที่ลมก าลงัพดั สิง่ทีท่ าใหเ้กดิความชื่นชมยนิดกีป็ระจกัษ์ต่อสายตา
ของข้าพเจา้ และจดหมายของท่านก็กลายเป็นความชื่นชมยนิดแีห่งจติวญิญาณ แท้จรงิ....ข้าพเจา้จะ
กล่าวว่า มนัไมใ่ช่จดหมาย แต่เป็นสวนดอกไมท้ีล่ะลานตาไปดว้ยพนัธุด์อกผกัตบชวา และดอกไมอ้ื่น ๆ 

มนัยงัส่งกลิน่อนัหอมหวานแห่งสวรรค ์ต่อ ๆไปอกีและลมอนั แผ่วของความรกัแห่งสวรรค ์กพ็ดั
มาจากความสละสลวยแห่งค าเหล่านัน้ 

ขณะทีข่า้พเจา้ไม่มเีวลามากพอทีจ่ะท าอะไรได้นี้ขา้พเจา้จะกล่าวเพยีงย่อ ๆ โดยสรุปและตอบ
เท่าทีข่า้พเจา้ทราบดงันี้ 

ในศาสนาของพระบาฮาอุลลาห่ให้สตรดี าเนินควบคู่เคียงบ่า เคียงไหล่กบับุรุษ เขาจะไม่ถูก
ทอดทิง้ไวเ้บือ้งหลงัไม่ว่ากจิการใด ๆ สทิธขิองเธอเท่ากบัชาย มขีดีขัน้เท่ากนั สตรจีะเขา้มาในระเบยีบ
การ ปกครองทุกสาขา สตรจีะบรรลุขัน้ทีจ่ะไดร้บัการพจิารณาว่าอยู่ใน สภาวะทีสู่งสุดของมนุษยโ์ลกและ
จะมสี่วนในกิจการทัง้หลาย จงเชื่อมัน่เถิด จงอย่าได้มองแต่เหตุการณ์ปจัจุบนั ในระยะอนัไม่ไกลใน
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อนาคต โลกของสตรกี็จะกลายเป็นความสุกใสและมเีกยีรตคิุณ เพราะว่าพระบาฮาอุลลาหผ์ูบ้รสิุทธิไ์ด้มี
พระประสงคเ์ช่นนัน้ 

เมื่อถึงการเวลาการเลือกตัง้ การออกเสียงเลือกตัง้ สตรกี็จะ มสีิทธิเต็มที่ที่จะโอนกันไม่ได้
ทางเขา้ไปสู่ทุก ๆ แขนงของสตร ีกเ็ป็น ปญัหาทีไ่มม่ทีางทีจ่ะแยง้ได ้และกถ็กเถยีงกนัอกีไม่ได ้ไม่มผีูใ้ด
ที ่สามารถจะทดัทานหรอืหน่วงเหนี่ยวไวไ้ด ้

แต่กม็บีางกรณ ีทีก่ารมสี่วนรว่มทีไ่มคู่่ควรแก่สตรเีป็นต้นว่า เมื่อถงึเวลาทีป่ระชาคมจะต้องสรา้ง
ความเขม้แขง็ในการต่อสูศ้ตัร ูสตร ีก็ไดร้บัการยกเวน้จากขอ้ผกูพนัของการทหาร บางทอีาจจะเป็นไปได ้
ทีพ่วกทีช่อบท าสงครามและป้าเถื่อนอาจจะเขา้มาโจมตอีย่างโหดรา้ยโดยเจตนาทีจ่ะฆ่าเธอแลว้ ในกรณี
เช่นน้ี การป้องกนัตวัจงึจ าเป็นอยู ่แต่ มนัเป็นหน้าทีโ่ดยตรงของบุรุษทีจ่ะจดัการและท าการป้องกนัไม่ใช่
สตร ีเพราะว่าหวัใจของสตรนีัน้อ่อนละมุนละไม และเธอไม่อาจจะทน เหตุการณ์การล้างผลาญชวีติอัน
สยดสยองนัน้ได ้แมว้่าจะเป็นการป้องกนัตวั ในกรณทีีค่ลา้ยคลงึกนัน้ี สตรกีถ็ูกยกเวน้ 

เกี่ยวกบัการสร้างสถาบนัแห่งความยุติธรรม พระบาฮาอุลลาห์ ได้กล่าวย ้ากบับุรุษว่า "บุรุษ
ทัง้หลายของสภาแห่งความยตุธิรรม" 

แต่เมื่อสมาชกิของสถาบนัลูกเลอืก สตรกี็มสีทิธใินการออกเสยีงเลอืกตัง้ และคะแนนเสยีงของ
สตรกีไ็มอ่าจจะคา้นได ้เมือ่สตรบีรรลุถงึความก้าวหน้าขัน้สูงสุดแลว้ ตามเหตุการณ์บุกเบิน สถานที ่และ
ความสามารถของเธอแลว้สตรเีหล่านี้ กจ็ะไดร้บัสทิธพิเิศษขึน้อกี ขอท่านไดโ้ปรดตระหนักในเรื่องเหล่านี้ 
ความบรสิุทธิข์องพระบาฮาอุลลาห ์ไดท้รงใหพ้ลงัอยา่งใหญ่หลวงในสตรแีละสทิธแิละโอกาสของสตรเีป็น
ขอ้หนึ่งของหลกัการทีย่ ิง่ใหญ่ ทัง้หลายของพระอบัดุลบาฮา จงมคีวามมัน่ใจเถดิอกีไม่นานวนัทัง้หลายจะ
เขา้มาถงึเมือ่บุรษุกจ็ะไดก้ล่าวแก่สตรวี่า 

"ขออวยพระพรแก่ท่าน ขออวยพระพรแก่ท่าน อนัทีจ่รงิ ท่านสมควรแลว้ทีจ่ะไดร้บัของประทาน
ทัง้หลาย ท่านสมควรทีจ่ะได้รบัการประดบัทีศ่รีษะ ดว้ยมงกุฎอนัทรงเกยีรตชิัว่นิรนัดร เพราะว่าในศลิป
วทิยาการในคุณความดแีละความสมบูรณ์แลว้ ท่านจะเท่าเทยีมบุรุษ และเมื่อตระหนักในเรื่องความอ่อน
ละมนุละไมของหวัใจ และความปรานีอนัใหญ่หลวงและความเหน็อกเหน็ใจ ท่านกเ็ป็นยอดแลว้" 


