
Page 1 of 42 
 

 

 
 

ประมวลพระธรรมบางบท 
ของ 

พระอับดุลบาฮา 
 

A COMPILATION OF PASSAGES 
FORM THE WRITINGS 

OF ‘ABDU’L-BAHÁ 
 
 
 
 
 
 
 

รวบรวมโดย 
สภายตุธิรรมแหง่สากล 

 
จดัแปลโดย 

 
สมาคมสภาการกลางศาสนาบาไฮ 

 
ศนูย์กลางศาสนาบาไฮ 

BAHA’I CENTRE 
  



Page 2 of 42 
 

สภายุตธิรรมแห่งสากล 
ศูนย์กลางศาสนาบาไฮแห่งโลก 

 
ส านกัเลขาธิการ วนัท่ี 24 ตลุาคม พ.ศ. 2522 
 

ถึง ธรรมสภาบาไฮแหง่ชาตทิกุแหง่ 
เพ่ือนบาไฮศาสนิกชนท่ีรัก 
 

 การจดัหาและการเผยแพร่หนงัสือเก่ียวกบัศาสนาบาไฮ เพ่ือให้มีจ านวนเพียงพอส าหรับผู้อ่านเป็นโครงการ
หนึ่งในหลายๆ โครงการของแผนงานเจ็ดปี สภายุติธรรมแห่งสากลได้พิจารณาแผนงานนีแ้ล้ว จึงได้ขอให้เรา
ถ่ายทอดความคดิเห็นมายงัทา่นทัง้หลาย 
 

  สภายุติธรรมแห่งสากลหวงัว่าธรรมสภาบาไฮแห่งชาติทุกแห่งจะจัดพิมพ์พระธรรมบางบทของพระบาฮา
อลุลาห์ พระบ๊อบ และพระอบัดลุบาฮา ให้บาไฮศาสนิกชนในประเทศของตนได้มีโอกาสใช้ศกึษา ดงัมีธรรมลิขิตว่า 
ศาสนิกชนแหง่พระนามอนัยิ่งใหญ่นีค้วรจะได้ท่องพระธรรมทกุวนั หากบาไฮศาสนิกชนจ านวนนบัหม่ืนแสนคนไม่มี
พระธรรมเหล่านีใ้นภาษาท่ีตนเองเข้าใจแล้ว เขาจะเจริญภาวนาพระธรรมทุกวันได้อย่างไร เม่ือหวัใจของบาไฮ
ศาสนิกชนเปิดรับค าสัง่สอนอนับริสทุธ์ิเหลา่นี ้ชมุชนบาไฮจะมัน่คงและแข็งแรงขึน้ 
 

  โดยหลกัการนี ้สภายตุธิรรมแหง่สากลจึงได้ขอให้คณะกรรมการเผยแพร่ศาสนานานาชาติจดัเตรียมประมวล
พระธรรมบางบทท่ีจดัพิมพ์ไว้ พระธรรมเหล่านีล้ิขิตขึน้โดยพระผู้ เป็นศนูย์กลางของศาสนา มีเนือ้หากว้างขวางง่าย
แก่การเข้าใจ ผู้อา่นจะได้รับแรงบนัดาลใจ เพิ่มพนูความศรัทธาและความเข้าใจ 
 

  ทางคณะกรรมการได้รวบรวมประมวลพระธรรมดงักล่าวไว้แล้วและจะแยกส่งให้ท่านทางไปรษณีย์อากาศ 
ขอทา่นโปรดเข้าใจว่าสภายตุิธรรมแห่งสากลเพียงแตเ่สนอแนะเพ่ือท่านจะพิจารณาน าไปใช้ มิได้หมายความว่าจะ
ให้ท่านน าไปใช้แทนพระธรรมท่ีท่านอาจจะเตรียมไว้ใช้ก่อนหน้านีแ้ล้ว  เป็นเพียงตวัอย่างท่ีท่านสามารถถือเป็น
แนวทางในการจดัเตรียมหนงัสือบาไฮซึ่งเป็นงานด้านส าคญัอย่างยิ่ง  ฉะนัน้จึงขอให้ท่านพิจารณาเลือกแปล มาก
หรือน้อยยอ่มแล้วแตค่วามต้องการ  ทา่นอาจจะเพิ่มเตมิบทอ่ืนๆ ท่ีเห็นว่าเหมาะสมส าหรับศาสนิกชนในท้องถ่ินของ
ท่าน น ามาใช้ประกอบพร้อมกนักบับทท่ีเสนอให้นีก็้ได้ โปรดพิมพ์และจดัจ าหน่ายแก่เพ่ือนศาสนิกชนในราคาท่ีถูก
ท่ีสดุเทา่ท่ีจะก าหนดได้โดยดว่น 
 

  สภายตุธิรรมแหง่สากลหวงัวา่ ศาสนิกชนผู้ รับใช้ศาสนาในทกุดนิแดนจะได้ศกึษาพระธรรมลิขิตของพระผู้ เป็น
ศนูย์กลางของศาสนามากขึน้ หวังว่าเพ่ือนทัง้หลายจะซาบซึง้ในพระวจนะอันทรงความศกัดิ์สิทธ์ิและเกิดความ
บนัดาลใจให้อนภุาพของพระธรรมอนัทรงศีลประเสริฐนีช้กัพาวิถีชีวิต และน าทางผู้ ท่ีอทุิศตนรับใช้ศาสนาของพระผู้
เป็นเจ้า 
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ประมวลพระธรรมบางบทของ 
พระอับดุลบาฮา 

 
(1) ดกูร ปวงประชาชาวโลก ดวงตะวนัแหง่สจัธรรมได้รุ่งขึน้มาฉายให้แก่ผืนพิภพ สาดรัศมีมาช าระล้างจิตวิญญาณ
ของมนษุย์โดยทัว่ถึงกนัแล้ว ดอกผลอนับงัเกิดจากแสงสรูย์นีน้่าสรรเสริญยิ่ง พยานหลกัฐานอนัศกัดิ์สิทธ์ิท่ีเป็นผล
สืบเน่ืองมา จากพระเมตตานีมี้ปรากฏให้เห็นนานปัการ ปรากฏการณ์เหล่านีคื้อความเมตตาอนัพิสทุธ์ิ เป็นความ
กรุณาอนัเท่ียงแท้ เป็นดวงประทีปแก่พิภพและปวงประชาชาวโลก เป็นความสมคัรสมานและไมตรีจิตมิตรภาพ เป็น
ความรักใคร่กลมเกลียว เป็นความเมตตารักใคร่และความสามคัคีกนัอย่างแท้จริง เป็นการสิน้สดุลงซึ่งความแปลก
หน้าและการท่ีทกุคนในโลกนีมี้ชีวิตอยูร่่วมกนัอยา่งสมฐานะ ถึงพร้อมด้วยเสรีภาพ 
 

          พระผู้ทรงความงามอนัอดุมพรได้ทรงตรัสไว้ว่า “เจ้าทัง้หลายคือผลไม้ท่ีผลิออกจากต้นเดียวกนั เป็นใบไม้บน
ก่ิงเดียวกนั” พระองค์ทรงเทียบให้เราเห็นวา่ โลกเรานีเ้ปรียบประดจุดงัพฤกษาโดดเด่ียวต้นหนึ่ง มนษุย์ชาติทัง้หลาย
เป็นทัง้ใบ ดอก และผลของต้นพฤกษชาติต้นนัน้ จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีก่ิงก้านต้องสะพร่ังด้วยดอก ใบและผลต้องงอก
งาม ดอก ใบ จะเจริญเตบิโตได้ปานใด หรือผลจะหวานเพียงไหนนัน้ขึน้อยู่กบัการเช่ือมประสานทกุส่วนของพฤกษา
แหง่โลกต้นนี ้
 

          ด้วยประการฉะนี ้จึงจ าเป็นท่ีมวลมนุษย์ชาติจะต้องอุปถัมภ์ค า้จุนซึ่งกันและกันอย่างขันแข็ง  มุ่งมั่นเสาะ
แสวงหาชีวิตอันเป็นนิรันดร และด้วยเหตุผลประการเดียวกันนีอี้กเช่นกันท่ีศาสนิกชนในโลกอันผันแปรนีก้ลับ
กลายเป็นความเมตตา เป็นพระพรท่ีถกูสง่ลงมาจากอาณาจกัรแห่งรูปธรรมและนามธรรม ขอให้ศาสนิกชนเหล่านัน้
จงช าระล้างสายตาให้บริสุทธ์ิ ให้มีทศันคติว่า “มวลมนุษย์ทัง้หลายนีเ้ปรียบเสมือนใบ ดอกและผลของต้นไม้แห่ง
การด ารงอยู่” ขอให้ทุกคนจงสนใจประกอบกุศลกรรมต่อเพ่ือนมนุษย์ ให้ความรัก ความเห็นอกเห็นใจ ให้ความ
ช่วยเหลือเกือ้กลูแก่กนั ส านึกเช่นนีค้วรมีทุกลมหายใจเข้าออก จงอย่าเห็นใครเป็นศตัรู อย่ามุ่งร้ายใคร ขอให้คิดว่า
มวลมนษุย์นัน้คือเพ่ือนของเรา ให้ค านงึวา่คนตา่งถ่ินคือมิตร คนแปลกหน้าคือสหาย จงละวางอคติ อย่าตัง้ข้อจ ากดั
ใดๆ 
 

          ในยคุนี ้คนท่ีเป็นท่ีโปรดปราน ณ เบือ้งท่ีประทบัของพระผู้ เป็นเจ้า ได้แก่ผู้ ท่ีส่งถ้วยแห่งความซ่ือสตัย์ผ่านไป
ให้คนอ่ืนอยา่งทัว่ถึง ผู้ ท่ีมอบมณีรัตน์แหง่ความเมตตาให้แก่ผู้ ท่ีได้ช่ือว่าเป็นศตัรู ผู้ ท่ีย่ืนมือช่วยเหลือปรปักษ์ท่ีพลาด
พลัง้ตกต ่าลง ผู้ ท่ีเป็นปิยมิตรกบัศตัรูคูอ่าฆาต เหล่านี ้คือค าสอนของพระผู้ทรงอดุมพร เป็นค าแนะน าของพระผู้ทรง
พระนามอนัยิ่งใหญ่ 
 

          ดกูร ปิยมิตร โลกเรานีก้ าลงัตกอยู่ท่ามกลางสงคราม และมนุษย์ชาติก าลงัต่อสู้กับความเหน่ือยยาก ก าลงั
รณรงค์อยู่กับความตาย ราตรีแห่งความเกลียดชังแผ่ปกคลุมไปทั่ว แสงสว่างแห่งความศรัทธาจางหายไป ปวง
ประชาชาติและญาติร่วมโลกก าลงัลบัเขีย้วเล็บพร้อมจะโถมถลาเข้าต่อสู้กัน รากแก้วของมนุษย์ชาติก าลงัถูกกัด
กร่อนลง คนนบัจ านวนหม่ืนแสนต้องซดัเซพเนจร ทรัพย์ สมบตัิถกูริบ ทกุๆ ปีจะเห็นคนจ านวนมหาศาลต้องนอนจม
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กองเลือดอยู่ในสนามรบซึ่งคลุ้งไปด้วยฝุ่ น กระโจมแห่งชีวิตและความร่ืนรมย์ต้องถกูพบัลง พวกนายพลท่ีท าหน้าท่ี
ของตนอย่างเต็มท่ี ต่างพากันยกปริมาณโลหิตท่ีศตัรูต้องหลั่งให้มาโอ้อวดกัน แข่งขันกันว่าใครจะได้เป็นผู้ ท่ีพัด
กระพือความรุนแรงให้บงัเกิดขึน้ตอ่ไป นายพลคนหนึ่งกล่าวว่า “ข้าได้ตดัหวัคนทัง้ชาติด้วยดาบเล่มนี”้ อีกคนหนึ่ง
กลา่วว่า “ข้าได้โคน่ชาติทัง้ชาติลง” ส่วนอีกคนหนึ่งคยุว่า “ข้าได้โคน่รัฐบาลลง” มนษุย์ภาคภูมิใจและสรรเสริญการ
กระท าเย่ียงนี ้ทั่วทุกแห่งหนชิงชังความรักและความเท่ียงธรรม ต่างพากันประณามความสมัครสมานสามัคคี 
เหยียดหยามการเทิดทนูบชูาสจัจะ 
 

           ศาสนาของพระผู้ทรงอดุมพรเรียกร้องให้มนษุย์ชาติไปสู่วิถีแห่งความรักและความปลอดภยั สู่ความสามคัคี
ปรองดอง สู่สนัติสขุ ศาสนานีส้ถาปนาอโุบสถบนภูมิธรรมอนัสงูส่งของโลก อดุมด้วยค าแนะน าให้ประชาชาติตา่งๆ 
ถือปฏิบตัติาม ดกูร ศาสนิกชนอนัเป็นท่ีรักของพระผู้ เป็นเจ้า จงรู้คณุคา่ของศาสนานี ้จงเช่ือฟังหลกัธรรมค าสัง่สอน 
จงเดินไปตามถนนท่ีสร้างไว้ให้อย่างเท่ียงตรงและพร้อมกนันัน้  จงชีเ้ส้นทางสายนีใ้ห้แก่ผู้ อ่ืนด้วย จงเปล่งเสียงร้อง
เพลงประจ าทิพย์สถาน จงแผพ่ระธรรมค าสัง่สอนของพระผู้ทรงไว้ซึง่ความรักออกไปให้กว้างไกล เพ่ือว่าโลกเรานีจ้ะ
ได้เปล่ียนโฉมหน้าไปเป็นอีกโลกหนึ่ง และแล้วแสงสว่างจะอาบแผ่นดินอนัมืดมนนี ้พร้อมกันนัน้ก็จะปลุกซากศพ
ของมนุษย์ให้ฟืน้คืนชีพอีกวาระหนึ่ง จากนัน้ทุกคนก็จะร้องขอชีวิตอนัเป็นอมตะต่อพระอสัสาสะอนัศกัดิ์สิทธ์ิของ
พระผู้ เป็นเจ้า 
 

          ในไม่ช้า ชีวิตอนัผนัผ่านไปอย่างรวดเร็วของเจ้าก็จะถึงจดุอวสาน ความสุขหรรษาท่ีโลกซึ่งเปรียบประดจุดงั
กองสวะอ านวยให้ ไมว่า่จะเป็นความเกริกเกียรติ ความร ่ารวยหรือความสขุสบาย สิ่งเหล่านีจ้ะมลายไปโดยไม่เหลือ
แม้แต่เงา ดกูร ประชาชาวโลก จงส าเหนียกความแล้วจงเชิญชวนให้มนุษย์ชาติเจริญรอยตามแบบฉบบัของเทพ
ยาดาท่ีสถิตอยู่เบือ้งบน จงเป็นบิดาท่ีมีจิตเป่ียมไปด้วยความรักลกูก าพร้า เป็นท่ีพึ่งพาแก่คนท่ีสิน้หนทาง เป็นคลงั
สมบตัขิองคนยากจน เป็นโอสถส าหรับคนท่ีก าลงัเจ็บป่วย จงอนเุคราะห์คนท่ีถกูกดข่ี เป็นผู้อภิบาลคนท่ีตกเป็นเบีย้
ลา่ง จงครุ่นคดิหาโอกาสบริการรับใช้มนษุย์ทกุคน จงอยา่ให้ความสนใจกบัความรังเกียจเดียดฉันท์ การปฏิเสธ การ
ดหูมิ่น การเป็นปรปักษ์ และความอยตุธิรรม จงปฏิบตัิไปในทางตรงกนัข้าม ความกรุณาของเจ้านัน้ต้องกลัน่มาจาก
จิตใจ มิใชเ่พียงแตแ่สดงออกโดยผิวเผินเท่านัน้ ขอให้ศาสนิกชนผู้ เป็นท่ีรักของพระผู้ เป็นเจ้าจงสนใจปฏิบตัิตนให้ได้
ตามนีคื้อ จงเป็นความเมตตา เป็นความกรุณาของพระผู้ เป็นเจ้าตอ่มนษุย์ ขอให้เขาจงปฏิบตัิแตส่ิ่งท่ีดีงามตอ่คนทกุ
คนท่ีเขาพบเห็น จงกระท าตนให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ อ่ืน ขอให้เขาช่วยส่งเสริมนิสยัใจคอของแตล่ะคนให้ดีขึน้ ให้ช่วย
ขดัเกลาความรู้สึกนึกคิดของเพ่ือนมนุษย์ หากกระท าได้ตามนี ้แสงสว่างแห่งการน าทางก็จะฉายประกายออกมา 
และพระพรของพระผู้ เป็นเจ้าก็จะแผป่กเกล้ามนษุย์ทกุคน เหตท่ีุได้อรรถาธิบายธรรมปฏิบตัิข้อนีก็้เพราะว่า ความรัก
นัน้ไมว่า่จะสถิตอยู่ ณ ท่ีใด ยอ่มได้ช่ือวา่เป็นดวงประทีป สว่นความเกลียดชงันัน้ไม่ว่าจะสิงอยู่ ณ ท่ีใด ย่อมได้ช่ือว่า
เป็นความมืดมิดอยูน่ัน้เอง ดกูร ปิยมิตรของพระผู้ เป็นเจ้า จงเพียรพยายามก าจดัความมืดมนนีต้ลอดไปชัว่กาลนาน 
ทัง้นีเ้พ่ือให้ความลกึลบัท่ียงัแฝงอยูไ่ด้ปรากฏให้เห็น และความลบัท่ีซอ่นเร้นอยูใ่นแก่นสาระของสรรพสิ่งทัง้จะได้เผย
โฉมออกมา 
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(2) ดกูร ปวงประชาแหง่ราชอาณาจกัรของพระผู้ เป็นเจ้าในสวรรค์ จงดซูิวา่มีมนษุย์จ านวนมหาศาลเพียงไรท่ีอทุิศทัง้
ชีวิตให้แก่การท าบญุ เพียรพยายามระงบัความต้องการทางโลกีย์ หวงัวา่จะได้รับอนญุาตให้เข้าสถานพิมาน แตแ่ล้ว
ตา่งก็ประสบกบัความผิดหวงั ในขณะท่ีตวัของเจ้าเองนัน้กลบัได้รับรางวลัด้วยการได้เข้าไปสู่สรวงสวรรค์ในลกัษณะ
ท่ีไมต้่องลงแรง โดยปราศจากความทนทกุข์ทรมาน และโดยไมต้่องหกัห้ามใจของตนเองแตอ่ย่างใดเลย 
 

          แม้กระทัง่ในยคุของพระเยซูคริสต์เจ้านัน้ ปรากฏวา่พวกยิวท่ีเคร่งศาสนาและมีศรัทธาแก่กล้านัน้กลบัไม่ได้รับ
ส่วนแบ่งจากสายธารแห่งธรรม ผู้ ท่ีได้รับกลับได้แก่ ปีเตอร์ จอห์น และ แอนดรู ผู้ ซึ่งไม่เคยเคร่งครัด ในทาง
สกัการบชูา ไม่เคยบ าเพ็ญพรตมาก่อนเลย ดงันัน้ จงตัง้จิตน้อมขอบพระทยัพระผู้ เป็นเจ้าท่ีพระองค์ทรงสวมมงกุฎ
อนัรุ่งเรืองเป็นนิจกาลแก่เจ้ากบัทัง้ยงัอนญุาตให้เจ้าได้รับพระมหากรุณาธิคณุอนัล้นพ้นด้วย 
 

          ถึงเวลาแล้วท่ีเจ้าควรจะมีความมัน่คงและเจริญทางธรรมทกุวนั ควรจะน้อมตนเข้าใกล้พระผู้ เป็นเจ้าผู้ซึ่งเป็น
นายของเจ้าทุกเวลา กระท าตนให้เป็นท่ีดึงดูดจิตใจ มีความผุดผ่องสดใส จนกระทั่งถ้อยท านองท่ีเจ้าขับขาน
สรรเสริญพระผู้ เป็นท่ีรักจะไปก้องกงัวานในหมูเ่ทพยาดาซึ่งสถิตอยู่ ณ สรวงสวรรค์เบือ้งบน และพร้อมกนันัน้เจ้าแต่
ละคนก็จะได้เป็นหนึ่ง ดงันกไนติงเกลในสวนกุหลาบของพระผู้ เป็นเจ้า จะได้มีส่วนสรรเสริญพระผู้ เป็นนายแห่ง
เทพธิดา จะได้เป็นครูของมนษุย์ร่วมโลก ธรรมปฏิบตัิท่ีกล่าวมาทัง้หมดนีเ้ป็นการแสดงออกซึ่งความขอบคณุในพระ
มหากรุณาท่ีพระองค์ทรงประทานให้ 
 

(3) บริการท่ีเราให้ตอ่มนษุย์นัน้เปรียบเสมือนเป็นการรับใช้ในอาณาจกัรของพระผู้ เป็นเจ้า หนึ่งในบรรดาค าสัง่สอน
หลกัของพระผู้ เป็นเจ้าก็คือ ให้มีความเห็นอกเห็นใจคนตกทกุข์ได้ยาก 
 

(4) ดกูร ผู้ ท่ีเป็นความรักอนัเรืองรอง ดูกร คนรับใช้ของพระผู้ทรงพระมหากรุณาธิคณุ ทุกครัง้ท่ีราตรีแห่งอวิชชา
มืดมนอนัไร้ซึ่งธรรม ความมืดมิดอันเน่ือง มาจากการถูกปิดกัน้ออกจากพระผู้ เป็นเจ้าได้ก่อตวัคลุมโลกทัง้โลกไว้ 
แสงอรุณอันสดใสก็จะฉายมาจากฟากฟ้าทิศตะวันออก และแล้วดวงตะวนัแห่งสัจธรรม และความสง่างามแห่ง
อาณาจกัรทิพย์สถานก็สาดแสงเหนือโลกตะวนัตกและตะวนัออก บรรดาศาสนิกชนท่ีประจกัษ์ในธรรมตา่งร่ืนเริงกบั
ขา่วดีพากนัอทุานด้วยความปิตยิินดีวา่ “เราชา่งมีบญุอะไรเช่นนี”้ จากนัน้เขาก็ได้ร่วมรู้เห็นเป็นพยานในแก่นแท้ของ
สรรพสิ่งทัง้ปวง ต่างได้ค้นพบความลีล้บัในอาณาจกัรแห่งสุขาวดี ได้หลุดพ้นจากความคิดเพ้อฝัน เป็นอิสระจาก
ความสงสยั ศาสนิกชนทัง้หลายท่ีกล่าวมานีจ้ะได้เห็นแสงแห่งธรรมความช่ืนบานท่ีเขาได้จากการด่ืมน า้อมฤตจาก
ถ้วยแห่งความรักของพระผู้ เป็นเจ้านัน้ท าให้เขาลืมโลกและตวัเองอย่างสนิท  ต่างร่ายอย่างเริงร่ารีบพากันไปสู่
สถานะของผู้สละชีวิตเป็นพลีให้แก่ศาสนา และเม่ือวาระของผู้ ท่ีสละชีวิตให้ความรักมาถึง ผู้ ท่ีพลีชีพนัน้จะสลัด
ศีรษะและหวัใจทิง้ไปอยา่งหมดเย่ือใย 
 

          บรรดาผู้ ท่ีลืมตาแตแ่ลไม่เห็นตา่งพากนัประหลาดใจในความเคล่ือนไหวนี  ้พากนัร้องถามว่า “แสงสว่างอยู่ท่ี
ไหน” และ “เราไม่เห็นแสงสว่างอะไรท่ีไหนเลย เราไม่เห็นดวงตะวนัขึน้ น่ีไม่ใช่ความจริง เป็นเพียงความคิดเพ้อฝัน
เท่านัน้” จากนัน้เขาก็หลบหนีหายไปในความมืดมิดราวกับค้างคาว มีความคิดตามประสาของตนว่า ระดับ
สนัตภิาพและความปลอดภยัท่ีตนมีอยูน่ัน้เพียงพอแล้ว 
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อย่างไรก็ดี ปัจจุบนันีเ้ปรียบประดจุดงัเป็นกาลแรกอรุณรุ่ง ความร้อนของดวงตะวันแห่งความจริงท่ีก าลงัเคล่ือน
คล้อยนัน้ยงัไม่ถึงระดบัขีดสุด ถ้าดวงอาทิตย์ อยู่ในต าแหน่งเท่ียงวนัเม่ือไร เม่ือนัน้ เพลิงท่ีแผดเผาจะร้อนจดัเสีย
จนกระทัง่แม้แตส่ตัว์เลือ้ยคลานท่ีอาศยัอยู่ใต้ดินยงัถกูปลุกให้ต่ืน แม้ว่าสรรพสตัว์เหล่านีไ้ม่สามารถจะแลเห็นแสง
สวา่งได้ แตพ่ลงัความร้อนนัน้ก็แผใ่ห้สตัว์ทกุตวัต้องอยูใ่นอาการกระสบักระสา่ยทรุนทรุาย 
 

          ดงันัน้จึงขอให้บรรดาผู้ เป็นท่ีรักของพระผู้ เป็นเจ้าจงตัง้จิตขอบพระทยัพระองค์ ท่ีตวัเจ้าเองนัน้ได้หนัหน้าสู่
แสงประทีปของโลกและได้ประจกัษ์ความงามในยุคแรกเร่ิมของศาสนานี  ้เจ้าแต่ละคนนัน้ได้รับแบ่งปันแสงธรรม 
ต่างช่ืนชมยินดีในพระพรอนัสถิตสถาพรชัว่กัลปาวสานท่ีได้รับมา ดงันัน้ เพ่ือเป็นการแสดงออกซึ่งความขอบคุณ
ตอบแทนพระมหากรุณาธิคณุนีข้อเจ้าจงอย่าหยุดพกัแม้แตส่กันาทีเดียว จงอย่านัง่เงียบเฉยอยู่เสีย แตจ่งน าข่าวดี
จากแดนสุขาวดีไปบอกเล่าให้มนุษย์คนอ่ืนได้สดบัรับฟัง จงแผ่กระจายพระวจนะของพระผู้ เป็นเจ้าให้เป็นท่ีรู้กัน
อยา่งกว้างขวาง 
 

          จงปฏิบตัิตามค าแนะน าสัง่สอนของพระผู้ เป็นเจ้าดงันี  ้จงประพฤติตนด้วยความเฉลียวฉลาด ตัง้อยู่ในภูมิ
ธรรมอนัสงูสง่ ทัง้นีเ้พ่ืออ านวยให้วิญญาณอนัมี ชีวิตอยู่ได้สถิตอยู่กบัโลกเรานี ้และพร้อมกนันัน้ ก็จะเป็นเคร่ืองช่วย
พฒันาให้มนุษย์ชาติซึ่งเปรียบเสมือนยงัอยู่ในวยัเด็กได้เจริญขึน้สู่ระดบัความเป็นผู้ ใหญ่ด้วย  ตราบเท่าท่ีเจ้าท าได้ 
จงจุดเทียนแห่งความรักในการพบปะกันทุกครัง้  ยังความเบิกบานหรรษาแก่ดวงใจทุกดวงด้วยความอ่อนหวาน
ละมุนละไม จงใส่ใจรับรองคนแปลกหน้าเหมือนดงัท่ีเจ้าให้ความสนใจต่อเครือญาติของเจ้าเอง  จงแสดงความรัก
ใคร่เมตตาท่ีเจ้ามีแก่มิตรสนิทตอ่คนแปลกหน้า หากมีใครมาวิวาทกบัเจ้า เจ้าก็จงหาทางเป็นมิตรกบัเขาเสีย จงเป็น
ขีผ้ึง้สมานแผลแก่ผู้ ท่ีเสียดแทงหวัใจของเจ้า ส าหรับผู้ ท่ีบริภาษภาษาและเยาะเย้ยเจ้า จงพบปะกบัเขาด้วยความรัก 
จงสรรเสริญผู้ ท่ีทบัถมความผิดแก่เจ้า จงตอบแทนผู้ ท่ีวางยาพิษเจ้าด้วยการให้น า้ผึง้ชนิดเลิศ จงสนองผู้ ท่ีขู่เข็ญชีวิต
เจ้าด้วยการให้ยาซึง่จะรักษาเขาตลอดไปชัว่นิรันดร หากตวัเขานัน้คือความเจ็บปวด เจ้าก็จงท าตวัให้เป็นโอสถ หาก
เขาเป็นคมหนาม เจ้าก็จงเป็นดอกกุหลาบ เป็นสมุนไพรท่ีหวานซึง้ใจ การกระท าและค าพดูของเจ้าจะยงัท าให้โลก
อนัมืดมิดนีส้ว่างไสวขึน้ในท่ีสุด จะแปรให้แผ่นดินอนัคละคลุ้ งไปด้วยฝุ่ นละอองกลบัเป็นสวรรค์ จะเปล่ียนคกุนรก
แหง่นีใ้ห้กลายเป็นปราสาทราชวงัของพระผู้ เป็นเจ้า เพ่ือวา่สงครามและการตอ่สู้รณรงค์กนัจะผ่านพ้นไปและไม่หวน
กลบัมาอีก และแล้วความรักและความไว้วางใจกนัก็จะปักกระโจมบนยอดสงูสดุของพิภพ น่ีคือแก่นแห่งค าตกัเตือน
ของพระผู้ เป็นเจ้า สรุปเป็นค าสอนในยคุของบาฮา 
 

(5)1 ทัง้ๆ ขณะท่ีพระคริสต์ได้ปรากฏพระองค์ขึน้เม่ือย่ีสิบศตวรรษท่ีผ่านมาแล้วนัน้ ชาวยิวตา่งก็เฝ้ารอคอยการเสด็จ
มาของพระองค์อย่างกระตือรือร้น พร ่าสวดมนต์วิงวอนด้วยน า้ตาอยู่ทกุวนัว่า “ข้าแตพ่ระผู้ เป็นเจ้า โปรดเร่งให้การ
เสดจ็มาของพระมาซีฮาใกล้เข้ามาด้วยเถิด” แตค่รัน้เม่ือดวงอาทิตย์แห่งสจัจะ (พระเยซู) เร่ิมส่องแสง พวกเขาก็พา
กนัปฏิเสธทัง้ยงัลกุขึน้ตอ่สู้ เป็นศตัรูกบัพระองค์ และในท่ีสดุ ก็ตรึงพระผู้ เป็นธรรมของพระผู้ เป็นเจ้าเสียท่ีไม้กางเขน 
ทัง้ประณามพระองค์ว่าเป็น บีลเซบาบ ซึ่งเป็นค าเรียกดวงวิญญาณท่ีชัว่ร้าย ดงัท่ีได้กล่าวไว้ในพระคมัภีร์ พวกเขา

                                                           
1 ข้อความนี ้พระอบัดลุบาฮาได้เขียนเป็นพิเศษให้ ดร.เอสเซลมอนต์ ปรากฏอยูใ่นหนงัสือ “พระศาสดาบาฮาอลุลาห์และยคุใหม่” ของ ดร.เอสเซลมอนต์ 
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อ้างว่า “ตามพระคมัภีร์เก่ากล่าวไว้ว่าการเสด็จมาของพระมาซีฮานัน้จะต้องมีเคร่ืองหมายหลายอย่าง ท่ีพิสูจน์ได้ 
ผู้ ใดก็ตามท่ีอ้างตวัว่าเป็นพระมาซีฮา ผู้นัน้คือพระปลอม เคร่ืองหมายข้อหนึ่งก็คือ พระมาซีฮาจะต้องเสด็จมาจาก
ท่ีๆ ไมมี่ผู้ใดทราบ แตน่ี่เราก็รู้กนัดีวา่เขา (พระเยซู) มาจากท่ีไหน จะเป็นไปได้อย่างไรท่ีสิ่งวิเศษจะปรากฏขึน้ท่ีเมือง
นาซาเร็ท ข้อสอง พระองค์จะต้องเป็นพระมหากษัตริย์ท่ีทรงอ านาจยิ่งใหญ่ นัน้คือ จะต้องทรงเป็นนกัรบท่ีมีอนภุาพ 
แตพ่ระมาซีฮาผู้ นีไ้ม่มีแม้แตไ่ม้เท้าถือเขาจะเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอานภุาพได้อย่างไร ข้อสาม พระองค์จะต้อง
ประทบัอยูบ่นบลัลงัก์ของกษัตริย์ดาวิด และทรงเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่เช่นเดียวกบักษัตริย์ดาวิด แตช่ายผู้ นีน้อกจาก
จะอยู่ห่างไกลบลัลังก์ แล้วยังไม่มีแม้แต่เส่ือสกัผืนพอท่ีจะรองนั่ง  ข้อส่ี พระองค์จะทรงกระท าให้ทุกๆ คนเช่ือฟัง
บทบญัญัติพระคมัภีร์โทร่า (พระคมัภีร์เก่า) แตเ่ขาผู้ นีส้ิกลบัประกาศยกเลิกบทบญัญัติเสียหลายประการ ทัง้ยงัฝ่า
ฝืนข้อปฏิบตัิในวนัซะบาโต (วนัพระ) อีกด้วย แม้บทบญัญัติแห่งพระคมัภีร์โทร่าจะได้บญัญัติไว้ชัดแจ้งว่า ผู้ ใดก็
ตามท่ีอ้างตวัเป็นพระศาสดา ส าแดงตวัเป็นผู้วิเศษและฝ่าฝืนวนัซะบาโตจะต้องถกูประหารชีวิต อีกข้อหนึ่งก็คือใน
ยคุของพระองค์จะเตม็ไปด้วยความยตุิธรรมและความชอบธรรม ซึ่งจะรวมความรักจากมนษุย์ไปจนถึงมวลหมู่สตัว์ 
เป็นต้นว่า หนูก็จะอยู่ร่วมรูเดียวกับงูได้ นกเล็กๆ ก็จะอยู่ร่วมรังเดียวกับนกอินทรีย์ได้ กวางจะอาศยัอยู่ในท้องทุ่ง
เดียวกบัสิงโตได้ และลกูแพะก็จะด่ืมน า้พใุนแอ่งเดียวกบัสนุขัป่าได้เช่นกนั แตยุ่คของชายผู้ นีก้ลบัเต็มไปด้วยความ 
อยุติธรรมและการกดข่ี ด้วยเหตนีุ ้พวกเขาจึงตรึงพระองค์เสียท่ีไม้กลางเขน อีกข้อหนึ่งก็คือ ในยุคของพระมาซีฮา 
บรรดาชาวยิวจะมีความสมบรูณ์พนูสขุและมีชยัชนะเหนือมนษุย์ทัว่โลก แตน่ี่พวกเขากลบัต้องมีสภาพต ่าต้อย ต้อง
ตกเป็นทาสในอาณาจกัรโรมนั ฉะนัน้ ชายผู้ นีจ้ะเป็นพระมาซีฮา ผู้ทรงสญัญาว่าจะเสด็จมาแห่งพระคมัภีร์โทร่าได้
อยา่งไร 
 

           พวกเขาพากนัขดัแย้งตอ่ดวงอาทิตย์แห่งสจัจะดงันี ้แม้ว่าพระคริสต์ก็คือพระผู้ ท่ีปวงประชากรเฝ้ารอคอยอยู่
โดยแท้จริง พวกเขาตรึงพระผู้ เป็นธรรมของพระผู้ เป็นเจ้าท่ีไม้กางเขนก็เพราะว่าพวกเขาไม่เข้าใจความหมายของ
เคร่ืองหมายเหล่านัน้ บดันีบ้าไฮศาสนิกชนได้ชีใ้ห้เห็นว่า เม่ือพระคริสต์เสด็จมาปรากฏพระองค์นัน้ เคร่ืองหมาย
เหลา่นีไ้ด้บงัเกิดขึน้จริงๆ แตม่ิใชอ่ยา่งท่ีชาวยิวเข้าใจ ค ากลา่วในพระคมัภีร์เก่าเป็นแตเ่พียงการเปรียบเทียบ เป็นต้น
วา่ เคร่ืองหมายข้อท่ีกล่าวถึงอ านาจอนัยิ่งใหญ่นัน้ ผู้นบัถือศาสนาบาไฮกล่าวว่า อ านาจอนัยิ่งใหญ่ของพระคริสต์ก็
คือ อ านาจแหง่สวรรค์ซึง่เป็นอ านาจท่ียัง่ยืนชัว่นิรันดร มิใชอ่ านาจยิ่งใหญ่แบบนโปเลียนซึ่งสิน้สดุลงในระยะเวลาอนั
สัน้ อ านาจของพระคริสต์ ได้ยืนยงมาเกือบสองพนัปีแล้วและยงัคงอยู่ในปัจจบุนั และพระองค์จะถกูเชิญให้สถิตอยู่
บนบลัลงัก์ตลอดไป 
 

          ในท านองเดียวกนั เคร่ืองหมายทัง้หมดก็ได้บงัเกิดขึน้ให้ปรากฏแล้ว แตช่าวยิวก็มิได้เข้าใจ แม้ศตวรรษท่ี 20 
ใกล้จะผ่านพ้นไปแล้วนบัตัง้แตพ่ระคริสต์ได้มาปรากฏพระองค์พร้อมด้วยรัศมีภาพแห่งสวรรค์  แต่ชาวยิวก็ยงัคงรอ
คอยการเสดจ็มาของพระมาซีฮา และยงัคงถือวา่พวกตนกระท าถกู คดิวา่พระคริสต์นัน้คือพระศาสดาเทียมเท็จ 
 

(6)  ดกูร ใบไม้บนต้นพฤกษาแห่งชีวิต พฤกษาแห่งชีวิตท่ีระบไุว้ในพระคมัภีร์ไบเบิล้นัน้ คือองค์พระศาสดาบาฮา
ลลุลาห์ บรรดาธิดาในแดนสขุาวดีนัน้คือใบไม้ท่ีเจริญอยู่บนต้นไม้อนัอดุมพรนัน้ เม่ือเจ้าได้สดบัความจริงข้อนีแ้ล้วก็
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จงตัง้จิตขอบพระคุณพระผู้ เป็นเจ้าท่ีเจ้าได้มีส่วนเก่ียวพันกับพฤกษาต้นนัน้  และแล้วเจ้าจะได้เจริญงอกงาม 
ออ่นไหวและสดใส 
 

          ประตูสู่่วิมานได้เปิดกว้างออกแล้ว และดวงวิญญาณท่ีพระผู้ เป็นเจ้าทรงโปรดปราณจะได้นัง่อยู่ท่ีโต๊ะอาหาร
ของพระองค์ ต่างมีส่วนได้รับโภชนาจากงานเฉลิมฉลองในทิพย์สถานแห่งนัน้ จงสรรเสริญพระผู้ เป็นเจ้าท่ีเจ้าได้
มาร่วมโต๊ะเสวยและได้รับแบ่งปันอาหารแห่งสวรรค์อนัอุดมด้วยความเอือ้อารีนีด้้วย ณ บดันี ้เจ้าก าลงัธุระรับใช้
อาณาจกัรของพระผู้ เป็นเจ้า และได้มีโอกาสคุ้นเคยกบัรสสคุนธ์อนัหวานหอมจากสรวงสวรรค์อบัภาด้วย 
 

          เม่ือได้ตระหนกัในความข้อนีแ้ล้วก็ขอให้เจ้าจงใช้ความพากเพียรในการแนะแนวทางแก่ปวงประชาชน และจง
บริโภคขนมปังซึ่งส่งมาจากแดนสวรรค์ การปฏิบตัิเช่นนีต้รงตามความหมายแห่งพระวจนะของพระเยซูคริสต์ท่ีว่า 
“ตวัเรานีคื้อขนมปังเป็นๆ ท่ีลงมาจากวิมาน ใครก็ตามท่ีได้บริโภคขนมปังนีจ้ะมีชีวิตอยูต่ลอดไปชัว่กปัชัว่กลัป์”2 
 

(7) ดกูร บาทบริจาริกาผู้ซึ่งอ่อนไหวประดจุดงัยอดไม้สดและอ่อนละมุลยามเม่ือต้องสายลมแห่งความรักของพระผู้
เป็นเจ้า เราได้อ่านจดหมายท่ีรจนาถึงความรักอนัท่วมท้นการอทุิศตนอย่างเต็มท่ีและการเฝ้าระลึกถึงแตพ่ระผู้ เป็น
เจ้าของเจ้าแล้ว 
 

          จงพึ่งพาพระผู้ เป็นเจ้า จงละวางความปรารถนาส่วนตวัของเจ้าและจงยึดเจตจ านงของพระองค์ไว้ให้มัน่  จง
สละเสียซึง่ความต้องการของตน ให้ถือพระราชประสงค์ของพระองค์เป็นหลกั ทัง้นีเ้พ่ือให้ตวัอย่างในด้านการเป็นท่ี
นา่เคารพเล่ือมใส ความผอ่งแผ้ว และความมีภมูิธรรมของเจ้าได้ปรากฏแก่บาทบริจาริกาคนอ่ืนๆ  
 

          ดกูร บาทบริจาริกา จงรับรู้ไว้วา่ ในสายพระเนตรของพระบาฮาอลุลาห์นัน้ ระดบัสตรีเท่าเทียมบรุุษ พระผู้ เป็น
เจ้าทรงสร้างมนุษย์ตามจินตนาการและให้เหมือนกับพระองค์เอง นัน้ก็คือ ทัง้บุรุษและสตรีต่างก็คือผู้ เผยพระนาม
และพระกิตตคิณุของพระองค์ ในแง่ของจิตใจและวิญญาณ ไม่มีความแตกตา่งกนัในระหว่างทางเพศทัง้สองนี ้บรุุษ
หรือสตรีคนใดก็ตามท่ีได้เข้าใกล้พระผู้ เป็นเจ้าตา่งได้ช่ือว่าเป็นท่ีโปรดปราณของพระองค์ด้วยกนัทัง้สิน้  ขอให้เจ้าจง
ตรองดวู่า ภายในร่มโพธ์ิสมภารของบาฮานัน้ มีบาทบริจาริกาท่ีเด็ดเด่ียวเป่ียมด้วยน า้ใจท่ีเสียสละจ านวนมหาศาล
เพียงไรท่ีได้พิสจูน์ตนให้เห็นแล้ววา่สตรีนัน้เหนือกวา่บรุุษ มีช่ือเสียงก้องโลกล า้หน้าบรุุษ 
 

          อยา่งไรก็ดี พระธรรมบญัญัติของพระผู้ เป็นเจ้าได้ระบอุย่างชดัเจนเก่ียวกบัสภายตุิธรรมแห่งสากลไว้ว่า สภา
ยตุธิรรมแหง่สากลนัน้จะต้องประกอบด้วยคณะกรรมการท่ีเป็นบรุุษล้วน ในไม่ช้า พระอจัฉริยะท่ีแฝงไว้ในพระธรรม
บญัญตัข้ิอนี ้จะเป็นท่ีเปิดเผยให้เห็นอยา่งกระจา่งแจ้งประดจุดงัดวงอาทิตย์ยามเท่ียงวนั 
 

          ส าหรับบาทบริจาริกาคนอ่ืนๆ ท่ีมีจิตผูกพนัอยู่กบัเสาวคนธ์อนัเป็นทิพย์นัน้  ขอให้เจ้าจงจดังานธรรมสนัทนา
การจากนัน้จงจดัตัง้ธรรมสภา ทัง้นีเ้พราะธรรมสภาเหล่านีคื้อหลกัเบือ้งมลูฐานท่ีจะช่วยแพร่สคุนธ์รสของพระผู้ เป็น
เจ้า ช่วยเชิดชูพระวจนะของพระองค์ ผดุงไว้ซึ่งดวงประทีปแห่งพระเมตตา ประกาศศาสนาตลอดจนกระทั่ง

                                                           
2 จอห์น 6:51, 58 
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สนบัสนนุพระธรรมค าสัง่สอนท่ีปรากฏอยูใ่นพระธรรมบญัญตัขิองพระองค์ ขอให้เจ้าตรึกตรองดวู่าจะหาพระเมตตา
ท่ียิ่งใหญ่กว่านีไ้ด้จากท่ีใดอีก ธรรมสภาเหล่านีไ้ด้รับความช่วยเหลือจากพระจิตวิญญาณของพระผู้ เป็นเจ้า มีพระ
อับดุลบาฮาเป็นผู้ ปกป้อง ผงาดปีกครอบคลุมคุ้มครองอยู่เหนือธรรมสภาเหล่านัน้  จะมีพระมหากรุณาธิคุณท่ี
ยิ่งใหญ่กว่านีอี้กหรือ ธรรมสภาเปรียบประดจุดงัดวงประทีปอนัโชติช่วง เป็นอุทยานแห่งสรวงสวรรค์ เป็นแหล่งท่ี
อ านวยให้เสาวคนธ์อนัทรงความศกัดิ์สิทธ์ิได้แพร่ขจรไปทัว่อาณาบริเวณ เป็นโคมไฟแห่งความรอบรู้ท่ีฉายแสงอาบ
สรรพสิ่งทัง้ปวง ชีวิตจิตใจหลากไหลมาจากธรรมสภาเหล่านัน้ ธรรมสภาคือแหล่งก าเนิดความก้าวหน้าแก่มนุษย์
ตลอดเวลาภายใต้ทกุสถานการณ์ จะหาความเมตตาท่ีมหาศาลกวา่นีไ้ด้จากท่ีไหนอีก 
 

(8) ความจ าเป็นเบือ้งต้นและพืน้ฐานท่ีธรรมสภาพึงจะมีก็คือ คณะกรรมการธรรมสภาจะต้องปรึกษาหารือกนัด้วย
เจตนารมณ์อนับริสุทธ์ิด้วยจิตใจท่ีผ่องแผ้ว ปลดตนเองจากสิ่งทัง้ปวงนอกจากพระองค์ มีจิตผูกพนัอยู่กบัรสสุคนธ์
อนัเป็นทิพย์ ให้ความอ่อนน้อมถ่อมตนของกรรมการธรรมสภาเดน่อยู่ในบรรดาบุคคลท่ีพระองค์ทรงโปรดปราณ มี
ความอดทนและฟันฝ่าความยุ่งยาก อทุิศตนถวายแทบธรณีอนัประเสริฐของพระองค์ หากกรรมการทุกท่านได้รับ
ความชว่ยเหลือให้มีคณุสมบตัติามท่ีกลา่วไว้นี ้เขาจะได้รับชยัชนะจากแดนสขุาวดีท่ีมองไมเ่ห็นอยา่งแน่นอน 
 

(9) กรรมการ3 จะต้องปรึกษาร่วมกนัในลกัษณะท่ีไมเ่ปิดโอกาสให้ความรู้สกึท่ีไมดี่หรือความปรปักษ์ตอ่กนัก าเนิดขึน้ 
ความรู้สกึท่ีดีตอ่กนันีจ้ะเกิดขึน้ได้ก็ตอ่เม่ือกรรมการทกุทา่นแสดงความคิดเห็นของตนโดยอิสรเสรีและพิจารณาเร่ือง
ท่ีก าลงัหยิบขึน้มานัน้ด้วยเหตผุลของตนเอง หากมีผู้คดัค้าน เจ้าของความคิดเห็นจะต้องไม่รู้สึกกระทบกระเทือนใจ 
ทัง้นีเ้พราะถ้าหากปราศจากการถกกันแล้ว แนวทางท่ีถูกต้องย่อมไม่ปรากฏออกมาให้เห็นประกายแสงแห่งความ
จริงเป็นผลของการปะทะกนัของแนวความคดิเห็นในแง่มมุตา่งๆ หากภายหลงัเปิดอภิปรายแล้ว มีการลงมติเป็นเอก
ฉันท์ การตดัสินใจของกรรมการทัง้ชุดย่อมได้ช่ือว่าถูกต้องและชอบท าแล้ว แต่ถ้าหากปรากฏว่า หลังอภิปรายท่ี
ประชมุยงัคงมีความคดิเห็นแตกแยกกนัออกไปเป็นหลายแนวทางอยูอี่กก็ขอให้ถือมตขิองเสียงสว่นใหญ่ 
 

(10) ต่อค าถามของเจ้าเก่ียวกับเร่ืองการจดังานเลีย้งฉลองทุกเดือนบาไฮนัน้  ขอเฉลยว่า งานเลีย้งนีจ้ดัขึน้เพ่ือ
กระชบัความรักและไมตรีจิตมิตรภาพ เป็นโอกาสท่ีเราจะได้ตัง้จิตอธิษฐานอญัเชิญพระผู้ เป็นเจ้าให้สถิตอยู่ในใจ ทัง้
ยงัจะได้วิงวอนพระองค์ด้วยหวัใจท่ีส านกึผิด งานนีส้นบัสนนุให้ศาสนิกชนบ าเพ็ญแตก่ศุลกิจ 
 

          ในงานนี ้บาไฮศาสนิกชนควรตัง้จิตให้มัน่อยูใ่นพระผู้ เป็นเจ้า เป็นโอกาสท่ีเราจะได้สรรเสริญพระองค์ ได้อ่าน
บทอธิษฐานและค าสอนอนัศกัดิส์ิทธ์ิ เป็นชว่งเวลาท่ีบาไฮศาสนิกชนจะได้ปฏิบตัิตนด้วยความรักใคร่ตอ่กนั 
 

(11) งานฉลองสิบเก้าวนันีย้งัให้ความร่ืนเริงเบกิบานบงัเกิดขึน้ในความคิดและจิตใจ หากงานเลีย้งฉลองนีด้ าเนินไป
อย่างถกูวิธีแล้ว จิตวิญญาณของเพ่ือนบาไฮศาสนิกชนจะได้รับการฟืน้ฟูขึน้ใหม่ในทกุๆ สิบเก้าวนั  ดวงจิตของเขา
เหลา่นัน้จะเป่ียมไปด้วยพลงัท่ีอยูน่อกเหนือขอบเขตของพิภพนี ้
 

                                                           
3 หมายถึงกรรมการธรรมสภาบาไฮ 
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(12) ดกูร นกน้อยท่ีร้องเพลงร าพนัถึงความงามแห่งสวรรค์อับพา ในยุคของศาสนาท่ียังใหม่และทรงไว้ซึ่งความ
อศัจรรย์นี ้ม่านแห่งความเช่ือถือโชคลางได้ถูกฉีกท าลายลงแล้ว และอคติท่ีประชาชาติตะวันออกยึดถืออยู่ก็ถูก
ต าหนิเชน่กนั ชาตบิางชาตใินโลกซีกตะวนัออกประณามดนตรีว่าเป็นสิ่งท่ีเลวทราม มาในยคุใหม่ของศาสนานี ้พระ
ศาสดาผู้ทรงเรืองรองด้วยรังสีได้ทรงลิขิตไว้ในพระคมัภีร์ศกัดิส์ิทธ์ิ ประกาศระบเุก่ียวกบัเร่ืองดนตรีไว้ว่า ดนตรีนัน้ไม่
วา่จะร้องหรือบรรเลงก็ตาม ตา่งก็เป็นอาหารแหง่ดวงจิตและวิญญาณทัง้สิน้ ศิลปะดริุยางค์นัน้จดัเป็นหนึ่งในบรรดา
ศิลปะท่ีมีคา่ควรแก่การได้รับการยกย่องอย่างสูง ดนตรีให้ความทะยานใจแก่ผู้ เศร้าโศก ดกูร ชานาท4 เม่ือเจ้าได้
สดบัตามนีแ้ล้ว จงบรรเลงและขบัร้องดนตรีสรรเสริญพระวจนะของพระผู้ เป็นเจ้าในงานพบปะสังสรรค์ด้วยถ้อย
ท านองอนัไพเราะ เพ่ือผู้ ท่ีฟังจะได้หลุดพ้น เป็นอิสระจากโซ่ตรวนแห่งภาระความผูกพนัและความเศร้า ส่งให้จิต
วิญญาณได้โลดแลน่ด้วยความหรรษาสูอ่าณาจกัรแหง่ความเรืองรองด้วยส านึกอนัอ่อนน้อมถ่อมตน 
 

(13) จงเพียรพยายามอย่างสุดหวัใจเพ่ือให้ความสมคัรสมานระหว่างชนผิวขาวและผิวด าบงัเกิดขึน้ได้  และเพ่ือ
พิสจูน์ให้เห็นได้วา่ ความสามคัคีในทศันะของศาสนาบาไฮนัน้ไมเ่ปิดชอ่งให้แก่ข้อจ ากดัทางสีผิว สามคัคีธรรมนัน้อยู่
ท่ีจิตใจเป็นหลกั ขอความสรรเสริญจงมีแดพ่ระผู้ เป็นเจ้า ขอให้หวัใจของศาสนิกชนไม่ว่าจะมาจากโลกซีกตะวนัออก 
ตะวันตก จากเหนือ หรือใต้ ไม่ว่าจะเป็น คนเยอรมนั คนฝร่ังเศส คนญ่ีปุ่ น คนอเมริกา ผิวขาว ผิวด า ผิวแดง ผิว
เหลืองหรือผิวน า้ตาล ขอให้จิตใจของมนุษย์ชาติเหล่านีจ้งประสานสมัพันธ์กัน ในศาสนาบาไฮความแตกต่างกัน
ทางด้านผิวพรรณ ประเทศชาติ หรือเชือ้ชาตินัน้ไม่ใช่เป็นสิ่งส าคญั ตรงกนัข้าม สามคัคีธรรมของศาสนาบาไฮนัน้
กลบัพิชิตอคตเิหลา่นีแ้ละพร้อมกนันัน้ก็ได้ยกเลิกจินตนาการและความเพ้อฝันทิง้ไปจนหมดสิน้ 
 

(14) ดกูร ศาสนิกชนผู้ มีหวัใจอนัผ่องแผ้ว เจ้านัน้เปรียบประดจุดงัแก้วตา เป็นต้นก าเนิดแห่งแสงสว่างโดยแท้ ทัง้นี ้
เพราะรัศมีความรักของพระผู้ เป็นเจ้าได้ทอดอาบอตัตาภายในของเจ้า และเจ้าก็ได้หนัหน้าไปยงัแดนสุขาวดีของ
พระองค์แล้วเชน่กนั 
 

          ความจงเกลียดจงชงัระหวา่งชนชาตผิิวด าและผิวขาวในประเทศอเมริกานัน้เป็นไปอย่างรุนแรงมาก เราได้ตัง้
ความหวงัไว้กบัเดชานภุาพของทิพย์สถานวา่ พลานภุาพอนัเป็นทิพย์นัน้จะช่วยประสานมิตรภาพระหว่างชนทัง้สอง
ผิวพรรณนี ้ขอมหิทธานภุาพนีจ้งเป็นเสมือนยาระงบัความเจ็บไข้ให้แก่เขา 
จงอย่าดคูนท่ีสีผิว แต่จงมองให้ทะลุถึงหวัใจของเขา ถ้าจิตใจคนไหนผ่องแผ้ว คนๆ นัน้ก็สมควรจะได้เข้าเฝ้าแทบ
ธรณีท่ีประทบัของพระผู้ เป็นเจ้า หากหวัใจของคนไมว่า่จะเป็นของคนขาวหรือคนด าก็ตามเกิดขุน่มวั คนๆ นัน้ก็ได้ช่ือ
วา่ไมไ่ด้ให้ความสนใจใยดีตอ่พระผู้ เป็นเจ้า 
 

(15) ดกูร บาทบริจาริกาของพระผู้ เป็นเจ้า เราได้รับและได้อา่นข้อความในจดหมายของเจ้าโดยตลอดแล้ว 
 

เน่ืองจากในวาระสดุท้ายของชีวิตนัน้ ร่างกายคนเราต้องตาย ดงันัน้ในทศันะของคนส่วนใหญ่ เขาจึงมีความคิดว่า
การสมรสเป็นเพียงความสมัพนัธ์ทางสรีระ เป็นความสมานฉนัท์กนัเพียงชัว่คราวเทา่นัน้ 
 

                                                           
4 ชานาท คือนามของผู้ที่ได้รับจดหมายฉบบันี ้นอกเหนือจากนีช้านาทยงัมีความหมายวา่ โน้ตดนตรีอีกด้วย 
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          แต่ในทัศนะของบาไฮศาสนิกชนนัน้ การสมรสเป็นความสมัครสมานกันทางด้านร่างกายและจิตใจ ทัง้นี ้
เพราะความเปลง่ปลัง่สดใสของสามีภรรยานัน้บงัเกิดขึน้จากน า้อมฤตถ้วยเดียวกนั ทัง้คูมี่ใบหน้าอนัประกอบขึน้จาก
พระพกัตร์อนังดงามหาท่ีติมิได้ของพระองค์ เป็นความงามอนัน่าพิศวงและต่ืนตาต่ืนใจ คู่สามีภรรยานีด้ าเนินชีวิต
และโลดแล่นไปตามกระแสพระบารมีเดียวกัน ต่างได้รับความผ่องใสจากกระแสความรุ่งเรืองสายเดียวกันความ
เก่ียวพนัระหว่างบุคคลทัง้สองนีท้รงไว้ซึ่งความบริสุทธ์ิผุดผ่อง เป็นสายสมัพนัธ์ท่ียืนยงอยู่ชัว่นิรันดร ด้วยประการ
ฉะนีจ้ึงควรท่ีสามีภรรยาจะพึงพอใจในความผูกพนัอนัแน่นแฟ้นยืนนานท่ีเขาทัง้สองมีต่อกันในโลกของธรรมชาติ 
หากการสมรสนัน้ประกอบด้วยจิตใจและร่างกายเป็นหลกั เขาจึงจะมีความสมัพนัธ์อนัเท่ียงแท้ตอ่กนั และแล้วการ
สมรสนัน้จะด าเนินไปอย่างตลอดรอดฝ่ัง แตถ้่าสามีภรรยาจ ากดัความเก่ียวพนัให้อยู่แตโ่ลกีย์วิสยั เขาก็จะรักกนัได้
เพียงชัว่ครู่ชัว่ยาม และแล้วชีวิตสมรสนัน้ก็จะอบัปางลงด้วยการต้องแยกทางกนัเดนิอย่างแนน่อน 
 

           ดงันัน้ เม่ือบาไฮศาสนิกชนตดัสินใจเข้าสู่ชีวิตสมรส นัน่ย่อมหมายความว่า ความสมัพนัธ์ท่ีเขาทัง้สองมีต่อ
กันนัน้ต้องเท่ียงแท้แน่นอน ความสุขทางด้านจิตวิญญาณนัน้ต้องมีควบคู่กับความสุขทางร่างกาย  เพ่ือว่า
ความสมัพนัธ์นัน้จะแนบแน่นไปชัว่ชีวิต และยัง่ยืนตอ่ไปอีกในทกุภพของพระผู้ เป็นเจ้า ท่ีเป็นเช่นนีเ้พราะความเป็น
เอกภาพอนัแท้จริงนัน้คือรังสีแหง่ความรักของพระผู้ เป็นเจ้านัน่เอง 
 

          ในท านองเดียวกัน เม่ือศาสนิกชนมีความศรัทธาอย่างแท้จริงเขาก็จะได้บรรลสุู่ระดบัการได้มีความสมัพนัธ์
ทางจิตวิญญาณต่อกัน และความนุ่มนวลท่ีเขาแสดงต่อกันนัน้คือคณุสมบตัิท่ีไม่อาจหาจากโลกนีไ้ด้ ศาสนิกชน
ทัง้หมดนีจ้ะเบกิบานสดใสด้วยความด่ืมด ่าในความรักอนัเป็นทิพย์นี ้และความสามคัคีตลอดจนความสมัพนัธ์ท่ีเขา
มีตอ่กนันีก็้จะยัง่ยืนนานตลอดไปชัว่กลัปาวสาน บคุคลท่ีละแล้วซึง่ความสนใจตนเองและน าตนให้หลดุพ้นเป็นอิสระ
จากโซ่ตรวนท่ีล่ามมนุษย์ไว้ บคุคลเหล่านีจ้ะเรืองรองผ่องใสด้วยแสงธรรมแห่งความเป็นเอกภาพและจะได้บรรลุสู่
ความสมานฉนัท์ในโลกอนัเป็นอมตะอยา่งแนน่อน 
 

(16) ตอ่ค าถามของเจ้าท่ีเก่ียวข้องกบัการสมรสภายใต้พระบญัญตัขิองพระผู้ เป็นเจ้า ก่อนอ่ืน เจ้าจะต้องเลือกบคุคล
ท่ีต้องใจเสียก่อน จากนัน้จึงจะขึน้อยู่กับบิดามารดาว่าจะยินยอมรับบุคคลนัน้หรือไม่  บิดามารดาไม่มีสิทธ์ิมายุ่ง
เก่ียวกบัการตดัสินใจก่อนท่ีเจ้าจะเลือกใคร 
 

(17) การสมรสของบาไฮนัน้บังเกิดขึน้จากการท่ีบุคคลสองฝ่ายตกลงปลงใจยอมรับซึ่งกันและกัน  ตลอดจนมี
ความรู้สกึนกึคดิและจิตใจอนัปลอดจากสิ่งยดึเหน่ียวทัง้ปวง บคุคลทัง้สองจะต้องดแูลเอาใจใส่รักใคร่กนัให้มากท่ีสดุ 
เพ่ือวา่จะได้เรียนรู้ถึงอปุนิสยัใจคอของกนัและกนั จากนัน้ สญัญาอนัผกูพนัคนทัง้สองก็จะเป็นพนัธนาการท่ียืนยาว
ตอ่ไปชัว่นิรันดร บคุคลทัง้สองจะต้องมีอดุมคตร่ิวมกนัดงันีคื้อ “เราทัง้สองจะเป็นทัง้เพ่ือนและคูชี่วิตท่ีรักกนัตลอดไป
ชัว่กาลนาน…. 
 

          การสมรสในศาสนาบาไฮมีลักษณะดังนีคื้อ สามีและภรรยาจะต้องสมัครสมานกันทัง้ร่างกายและจิตใจ 
คูชี่วิตทัง้สองจะต้องช่วยเสริมระดบัจิตวิญญาณของกนัและกนั และร่วมสมานสขุกนัตอ่ไปอีกในทกุๆ ภพของพระผู้
เป็นเจ้า น่ีคือการสมรสในทศันะของศาสนาบาไฮ 
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(18) ดกูร บาทบริจาริกาของพระผู้ เป็นเจ้า ธรรมสภาท่ีเจ้าด าเนินการจดัตัง้ในเมืองอนัเจริญรุ่งเรืองแห่งนัน้นบัเป็น
การประกอบศาสนกิจอนัอดุมด้วยมงคลอย่างยิ่ง ความเพียรพยายามของเจ้านัน้นบัว่าเกินหน้าใคร เจ้าได้ยืนหยดั
ขึน้รับใช้แทบพระธรณีท่ีประทบัอนัศกัดิ์สิทธ์ิ พระผู้ เป็นเจ้าทรงสบพระทยัในกศุลกิจของเจ้ายิ่งนกั และพระองค์ได้
ทรงประทานพรให้เจ้าอย่างท้วมท้นแล้ว บดันี ้ถึงเวลาแล้วท่ีเจ้าทัง้หลายจะต้องประชมุร่วมกนัในธรรมสภาแห่งนัน้
ด้วยจิตท่ีกระตือรือร้น พร้อมกันนัน้จงตัง้ใจศกึษาพระคมัภีร์ศกัดิ์สิทธ์ิและส ารวมจิตใจให้อยู่กับการระลึกถึงพระผู้
เป็นนาย จงน าข้อถกเถียงและข้อท่ีพระองค์ทรงพิสจูน์แล้วมาใช้ให้เป็นประโยชน์ จงให้ค าแนะน าแก่สตรีในถ้องถ่ิน
นัน้ จงให้การอบรมยวุธิดาและเดก็ๆ เพ่ือวา่มารดาทัง้หลายจะได้เร่ิมให้การศกึษาแก่บตุรธิดาตัง้แตเ่ขายงัอ่อนวยัได้
อย่างทั่วถึง นอกเหนือจากนี ้มารดายังจะได้ปลูกฝังนิสัยและศีลธรรมอันดีงามแก่ลูกๆ ชักน าให้เขามีคุณธรรม 
ป้องกันมิให้นิสยัอนัน่าต าหนิก่อตวัขึน้ ใช้ระบบการศกึษาแบบบาไฮเป็นแบบอย่างในการเลีย้งดเูขา หากกระท าได้
ดงันี ้ทารกอนัอ่อนวยัเหล่านัน้ก็จะได้รับการฟูมฟักอยู่ในอ้อมอกแห่งความรู้ของพระผู้ เป็นเจ้า  และเติบโตอยู่ภายใต้
ความรักของพระองค์ จากนัน้เขาก็จะเจริญเติบโต ปรากฏความงามสะพร่ังตา จะได้เรียนรู้ถึงความเท่ียงธรรมและ
ศกัดิ์ศรีแห่งการเกิดมาเป็นมนุษย์ การตัง้อยู่ในปณิธานและมีเจตจ านงท่ีจะเพียรพยายามตลอดจนกระทัง่เตรียม
ผจญอปุสรรคท่ีขวางหน้า และแล้วเขาก็จะได้เรียนรู้ว่าการจะปฏิบตัิสิ่งใดให้ส าเร็จลุล่วงไปได้นัน้จ าเป็นต้องอาศยั
ความวิริยะอตุสาหะ จกัต้องใฝ่ความก้าวหน้า มีภูมิธรรมสงู มีความตัง้ใจอย่างเลิศลอย ด าเนินชีวิตอย่างบริสทุธ์ิผดุ
ผอ่ง หากกระท าได้ตามนี ้กิจการงานทกุสิ่งท่ีเขาด าเนินก็จะประความส าเร็จ 
 

          ขอให้ผู้ เป็นบิดามารดาทัง้หลายจงตระหนักว่า  สิ่งใดก็ตามท่ีเก่ียวโยงไปถึงการศึกษาของเด็กย่อมมี
ความส าคญัเป็นอนัดบัแรก ขอให้มารดาทัง้หลายจงทุ่มเทความเพียรพยายามส่งเสริมการศกึษาให้แก่บตุรธิดาของ
ตน ทัง้นีเ้พราะเป็นการง่ายท่ีจะดดัก่ิงไม้ท่ียงัเขียวและอ่อนให้เจริญไปในทิศทางท่ีเจ้าต้องการ  หน้าท่ีการอบรมบตุร
จึงตกเป็นของมารดาซึ่งเปรียบประดุจเป็นคนสวนท่ีจะบ ารุงรักษาพฤกษชาติของตน จงพากเพียรปลูกฝังความ
ศรัทธาและคณุธรรมความดีให้บงัเกิดขึน้ในตวัเดก็ทกุเช้าค ่า สอนให้เด็กมีความเกรงกลวัพระผู้ เป็นเจ้า ให้มีความรัก
ในองค์พระศาสดาให้มีคณุลกัษณะและนิสยัอนัดีงามพร้อมทกุประการ เม่ือเด็กประพฤติดี มารดาจะต้องสรรเสริญ
ชมเชยและให้ก าลงัใจแก่เขา และเม่ือใดก็ตามท่ีเด็กแสดงนิสยัไม่ดีออกมาแม้จะเป็นเพียงเล็กน้อย ขอให้มารดาจง
อธิบายให้เด็กเข้าใจพร้อมทัง้ท าโทษเขา จงลงโทษเด็กให้สมเหตสุมผล การว่ากล่าวด้วยวาจาก็นบัว่าเพียงพอแล้ว 
ไมอ่นญุาตให้เฆ่ียนตีหรือประจานเดก็ เพราะการลงโทษด้วยวิธีดงักลา่วมีแตจ่ะท าให้เดก็กลายเป็นคนดือ้ดงึ 
 

(19) ความแตกตา่งระหวา่งอารยะธรรมด้านวตัถซุึง่มีอยู่ในปัจจบุนักบัอารยะธรรมทางธรรมซึ่งนบัเป็นคณุประโยชน์
ท่ีหลัง่ไหลมาจากสภายตุธิรรมบาไฮนัน้อธิบายได้ดงันีคื้อ อารยะธรรมทางด้านวตัถนุัน้อาศยัอ านาจกฎหมายลงโทษ
และอาญาบ้านเมืองเป็นเคร่ืองมือเหน่ียวรัง้มิให้ประชาชนประกอบอาชญากรรม ทัง้ๆ ท่ีกฎหมายท่ีลงโทษทณัฑ์นัน้
มีขอบข่ายขยายกว้างขวางออกไปทุกที แตเ่จ้าเองก็ได้ประจกัษ์แก่ตาตนเองแล้วว่า ไม่มีตวัข้อกฎหมายท่ีให้รางวลั
แก่คนเลย ตกึหลงัมหมึาได้สร้างไว้ทัว่ทกุเมืองในทวีปยโุรปและอเมริกา ซึง่เอาไว้ส าหรับเป็นท่ีคมุขงัอาชญากร 
 



Page 14 of 42 
 

          อารยะธรรมทางด้านธรรมนัน้ฝึกฝนไม่ให้คนในสังคมประกอบอาชญากรรม จะมียกเว้นก็แต่คนจ าพวกท่ี
ละเลยไม่สนใจเท่านัน้ วิธีท่ีใช้ป้องกันอาชญากรรมด้วยการลงโทษทณัฑ์อย่างรุนแรงกับวิธีการอบรมบ่มนิสยัให้
กระจ่างและฝึกฝนจิตใจคนให้ดีนัน้ให้ผลแตกต่างกันมาก เพราะผู้ ท่ีผ่านการอบรมบ่มนิสยันัน้ย่อมจะรังเกียจการ
ประพฤติผิดทางอาญา เป็นความรังเกียจท่ีปราศจากความเกรงกลวัว่าจะถูกลงโทษหรือถูกแก้แค้นแฝงอยู่ และ
พร้อมกนันัน้ก็จะเห็นว่าการกระท าความผิดอนัอกุฉกรรจ์เช่นนัน้จะน าความเส่ือมเสียมาสู่ตน ส่งผลให้ผู้ละเมิดการ
กระท าผิดต้องได้รับโทษอันบงัเกิดจากการขาดมโนธรรมท่ีรู้ส านึกว่าตนได้กระท าผิดไปแล้วนั่นเอง แต่คุณธรรม
ความดีอนัสมบูรณ์ของเขาจะกลายเป็นท่ีบูชา เขาจะอุทิศชีวิตจิตใจประกอบแต่กุศลกิจท่ีจะน าแสงสว่างมาสู่โลก 
และจะตัง้ใจประกอบคณุงามความดีอนัเป็นท่ียอมรับ ณ พระธรณีของพระผู้ เป็นเจ้าตอ่ไป 
 

          บดันี ้เจ้าก็ได้ประจกัษ์ความแตกตา่งระหวา่งอารยะธรรมท่ีบงัเกิดจากทางโลก และทางธรรมแล้ว ความเจริญ
ทางวตัถุนัน้จะอาศยัการบีบบงัคบัและการลงโทษเป็นเคร่ืองมือท่ีเหน่ียวรัง้ให้มนุษย์ก่อการร้าย  ยงัยัง้มิให้เขาก่อ
อนัตรายต่อสงัคม ทัง้ยงัป้องกันมิให้เขาประกอบอาชญากรรมอีกด้วย หนัมาดทูางด้านอารยะธรรมทางธรรม จะ
พบว่า คนท่ีใฝ่ในธรรมนัน้จะมีจิตใจท่ีปรับไว้อย่างดีปราศจากความกลวัโทษทณัฑ์ เขาจะหลีกเล่ียงการกระท าผิด 
และเห็นวา่การกระท าผิดนัน้สง่ผลให้ผู้ถกูกระท าต้องทนทกุข์ทรมานอย่างแสนสาหสั เขาจะแสวงหาคณุธรรมความ
ดีด้วยความกระตือรือร้น ด้วยดวงจิตท่ีแจม่ใสเพ่ือจะได้อ านวยความเจริญก้าวหน้าให้บงัเกิดแก่มนษุย์ และสาดรัศมี
สอ่งข้ามพิภพตอ่ไป 
 

(20) ด้วยเหตท่ีุเดก็บาไฮถกูเลีย้งดใูนอ้อมอกแห่งความเมตตาของพระผู้ เป็นเจ้า ดงันัน้จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีเด็กบาไฮ
จะต้องน าเดก็อ่ืนๆ ในด้านการศกึษาสาขาวิชาศลิปะและวิทยาศาสตร์ 
 

          ในขณะท่ีเดก็คนอ่ืนๆ ใช้เวลาศกึษาเนือ้หาวิชาความรู้ใดในหนึง่ปี เดก็บาไฮจะสามารถศกึษาวิชานัน้ส าเร็จใน
หนึ่งเดือน พระอบัดลุบาฮาตัง้ความปรารถนาไว้ด้วยความรักท่ีจะได้เห็นเยาวชนบาไฮแตล่ะคนมีสติปัญญาฉลาด
ปราดเปร่ืองโดง่ดงัเป็นท่ีรู้จกัไปทัว่โลก ไม่ต้องสงสยัเลยว่า เยาวชนบาไฮเหล่านัน้จะต้องทุ่มเทความพยายาม พลงั
และความภาคภมูิทัง้หมดท่ีมีอยูเ่พ่ือให้ได้มาซึง่ความเช่ียวชาญทางศลิปะและวิทยาศาสตร์ท่ีกลา่วมานี  ้
 

(21) ดกูร บรรดามิตรของพระผู้ เป็นเจ้าผู้ทรงความบริสทุธ์ิทรงความย่ิงใหญ่ อปุนิสยัอนัผ่องแผ้วบริสทุธ์ิควรแก่การ
สกัการนัน้เป็นคณุธรรมของผู้ ท่ีอทุิศแล้วซึง่สิ่งทัง้ปวง เป็นคณุสมบตัปิระจ าใจท่ีเป็นไท ความสมบรูณ์เพียบพร้อมนัน้
คือการปราศจากมลทินและการปลดตนให้เป็นอิสระจากความดา่งพร้อยทัง้ปวง บคุคลใดก็ตามท่ีมีจิตใจใสสะอาด
บริสทุธ์ิ เขายอ่มจะกลายเป็นศนูย์รวมท่ีสะท้อนแสงแหง่พระธรรมท่ีเผยไว้ 
 

          วิถีชีวิตของมนษุย์นัน้ประกอบด้วยความบริสทุธ์ิเป็นอนัดบัแรก ล าดบัตอ่ไปก็คือต้องมีความผ่องแผ้ว จิตใจท่ี
สะอาดและเป็นอิสระ ร่องล าธารจะต้องสะอาดก่อนท่ีจะรองรับสายธารทิพย์ท่ีหลากไหลมา สายตาอนับริสทุธ์ิท่ีช่ืน
ชมภาพนิมิตอนันา่ปิตขิองพระผู้ เป็นเจ้ายอ่มตระหนกัในความหมายของภาพท่ีได้ประจกัษ์นัน้  โสตสมัผสัอนับริสทุธ์ิ
จะได้ดอมดมกลิ่นกลิ่นสคุนธ์ท่ีขจรมาจากสวนกหุลาบแหง่ความกรุณาของพระองค์ หวัใจท่ีสกุใสจะส่องสะท้อนโฉม
หน้าแหง่สจัจะอนัสง่างาม 
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          ด้วยประการฉะนี ้พระธรรมค าสัง่สอนในพระคมัภีร์ศกัดิส์ิทธ์ิจึงเปรียบประดจุดงัธารา แม้กระทัง่ในพระคมัภีร์
กุรอ่านก็มีข้อลิขิตว่า “และเราได้หลัง่น า้ทิพย์อันบริสุทธ์ิลงมาจากสวรรค์”5 ในท านองเดียวกันพระคมัภีร์ศาสนา
คริสต์กล่าวไว้ว่า “ถ้าหากมนุษย์มิได้ผ่านการล้างบาปด้วยน า้และพระจิต เขาก็จะไม่ได้เข้าสู่อาณาจกัรของพระผู้
เป็นเจ้า”6 ธรรมลิขิตเหล่านีชี้ใ้ห้เราได้เห็นอย่างชดัเจนแล้วว่า พระธรรมค าสัง่สอนใดๆ ท่ีมาจากพระผู้ เป็นเจ้าล้วน
เป็นแหล่งท่ีมาแห่งพระกรุณาธิคณุ เป็นพิรุณแห่งความเมตตาและเป็นเคร่ืองช าระล้างหวัใจของมนษุย์ให้สะอาด
หมดจด 
 

          ความหมายของอรรถาธิบายท่ีเราแสดงไว้นี ้เพ่ือชีใ้ห้เห็นว่า ในทุกแง่ทกุมมุของชีวิตนัน้ ความบริสุทธ์ิอนัน่า
นับถือและความสะอาดหมดจดจะยกสถานะของมนุษย์ให้สูงขึน้  และจะช่วยพัฒนาแก่นแท้แห่งชีวิตจิตใจของ
มนษุย์ให้เจริญก้าวหน้าตอ่ไป พระคมัภีร์ศกัดิส์ิทธ์ิได้ระบไุว้อยา่งชดัเจนวา่ แม้กระทัง่ในโลกแห่งวตัถนีุ ้ความสะอาด
ทางร่างกายท่ีเราเห็นว่าเป็นเพียงปรากฏการณ์ทางด้านสรีระนัน้ยังมีอิทธิพลต่อสุภาพของจิตวิญญาณอีกด้วย  
ความสะอาดเปรียบประดจุดงัเสียงหวานเสนาะ เป็นดริุยางค์อนัไพเราะ แม้เสียงจะเป็นคล่ืนในอากาศซึ่งมากระทบ
กบัโสตประสาท และแม้ว่าคล่ืนเสียงจะบงัเอิญเป็นเพียงปรากฏการณ์ท่ีอยู่ในรูปของคล่ืนอากาศ กระนัน้ก็ดีขอให้
เจ้าจงสงัเกตดวู่าเสียงนัน้ไพเราะจบัใจผู้ ฟังเพียงไร เสียงดนตรีอนัไพเราะเปรียบเสมือนเป็นปีกของจิตใจ ยงัให้จิต
วิญญาณหวัน่ไหวด้วยความปิต ิความมุง่หมายท่ีได้แสดงอรรถาธิบายนีก็้เพ่ือชีใ้ห้เห็นว่า ความสะอาดทางด้านสรีระ
และทางวตัถนุัน้มีผลตอ่จิตวิญญาณในท านองเดียวกบัท่ีดนตรีมีตอ่จิตใจของมนษุย์นัน่เอง 
 

          จงหนัมาพิจารณาดวู่า ในสายพระเนตรของพระผู้ เป็นเจ้านัน้ พระองค์ทรงโปรดปราณความสะอาดหมดจด
เพียงไร ขอให้สงัเกตดวู่าพระศาสดาทัง้หลายได้ทรงตรัสย า้ถึงความส าคญัเก่ียวกับเร่ืองนีม้ากเพียงไร พระคมัภีร์
ศกัดิส์ิทธ์ิของทกุศาสนามีบทบญัญตัห้ิามมิให้บริโภคหรือใช้ของท่ีไม่สะอาด บทบญัญัติบางข้อก าหนดห้ามเร่ืองนีไ้ว้
อยา่งตายตวัและมีผลใช้บงัคบัมนษุย์ทกุคน ใครก็ตามท่ีละเมิดพระบญัญัติท่ีพระศาสดาวางไว้ให้ ย่อมเป็นบคุคลท่ี
พระผู้ เป็นเจ้าทรงรังเกียจ นอกเหนือจากนัน้จะต้องถกูศาสนิกชนทัว่ไปประณามอีกด้วย ท่ีกล่าวมานัน้คือตวัอย่างข้อ
ห้ามบางข้อท่ีระบุไว้อย่างเด็ดขาด มีการกระท าท่ีน่ารังเกียจซึ่งถือเป็นบาปมหนัต์อีกหลายอย่างท่ีน่าละอายจนไม่
สมควรเอย่กลา่วถึง 
 

          ยงัมีสิ่งต้องห้ามอีกหลายประการซึ่งไม่ก่อให้เกิดอนัตรายอย่างทนัตาเห็น แตมี่พิษภัยท่ีค่อยๆ ก่อตวัขึน้ทีละ
เล็กทีละน้อย ในสายพระเนตรของพระผู้ เป็นเจ้า การกระท าใดๆ ท่ีก่อผลดงักล่าวนัน้จะได้ช่ือว่าเป็นท่ีน่ารังเกียจ น่า
ต าหนิและนา่ชิงชงัยิ่งนกั แม้วา่พระคมัภีร์ยงัมิได้ระบหุ้ามประพฤติผิดศีลในข้อนีก็้ดี การหลีกเล่ียงไม่น าตนเข้าไปยุ่ง
เก่ียวเพ่ือธ ารงไว้ซึ่งความบริสทุธ์ิ สะอาดพลานามยัอนัสมบรูณ์ การอิสระจากสิ่งเสพติดเหล่านัน้ย่อมเป็นสิ่งจ าเป็น
อยา่งยิ่ง 
 

                                                           
5 กรุอา่น 25:50 
6 จอห์น 3:5 
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          หนึง่ในบรรดาสิ่งต้องห้ามท่ีกลา่วมาแล้วก็คือ การสบูบหุร่ีซึ่งทัง้สกปรก ส่งกลิ่นน่ารักเกียจ เป็นการเพาะนิสยั
ท่ีเป็นโทษ พิษภยัของการสบูบหุร่ีนัน้คอ่ยๆ เป็นท่ีประจกัษ์แก่ทกุคนแล้ว สว่นประกอบของบหุร่ีท่ีได้ผ่านการวิจยัจาก
นายแพทย์ผู้ทรงคณุวฒุิ ทัง้ยงัได้ผ่านการวิเคราะห์แล้วว่าเป็นพิษตอ่ร่างกาย และผู้ ท่ีสูบบุหร่ีเองก็เส่ียงตอ่การเป็น
โรคหลายชนิด ด้วยประการฉะนีจ้งึกลา่วได้วา่ การสบูบหุร่ีเป็นภยัตอ่สขุภาพอนามยัอย่างยิ่ง 
 

          เม่ือสมยัแรกเร่ิมท่ีพระบ๊อบประกาศเทศนาพระธรรมนัน้พระองค์ทรงประกาศห้ามสบูบุหร่ีโดยเด็ดขาดและ
บรรดาศาสนิกชนทัง้หมดก็ปฏิบตัิตาม แต่เน่ืองจากว่าผู้ ท่ีอดบุหร่ีถูกก่อกวน ถูกทารุณและบางครัง้ถกูประทุษร้าย
จนถึงแก่ความตาย ดงันัน้พระบ๊อบจึงอนญุาตให้ศาสนิกชนอ าพรางความเช่ือถือของตนได้ ศาสนิกชนท่ีไม่ประสงค์
จะประกาศศาสนาของตนจึงสูบบุหร่ีต่อไป ครัน้ต่อมา เม่ือถึงสมัยท่ีมีพระราชบญัญัติพระมหาคมัภีร์อัคดสั พระ
คมัภีร์เล่มนีก็้มิได้ระบุห้ามการสูบบุหร่ีไว้อย่างชัดเจน ดงันัน้ ศาสนิกชนโดยทั่วไปจึงยังไม่อดบุหร่ีอย่างเด็ดขาด 
อย่างไรก็ดี พระบาฮาอุลลาห์ได้ทรงตรัสถึงความน่ารังเกียจของบุหร่ีไว้เสมอ แม้ว่าในอดีต พระบาฮาอุลลาห์จึงมี
เหตผุลพอท่ีจะสูบบุหร่ีซึ่งทรงสูบเพียงเล็กน้อยเท่านัน้  ต่อเม่ือถึงเวลาอันสมควร พระองค์ก็ทรงอดอย่างเด็ดขาด 
บรรดาศาสนิกชนท่ีเคร่งครัดในศีลปฏิบตัิตา่งก็พากนัอดบหุร่ีตามเบือ้งยคุลบาทของพระองค์ 
 

          อรรถาธิบายนีห้มายจะแสดงให้เห็นว่า ในสายพระเนตรของพระผู้ เป็นเจ้า การสบูบหุร่ีเป็นสิ่งท่ีน่ารังเกียจน่า
ขยะแขยงสกปรกอย่างยิ่งและระดบัอันตรายท่ีมีต่อสุขภาพนัน้สูงมากหรือน้อยตามปริมาณท่ีสูบ ท าให้เสียทัง้เงิน
และเวลา และผู้สบูเองยงัต้องตกเป็นทาสสิ่งเสพติดอนัเป็นภยัร้ายแรงนีด้้วย ผู้ ท่ีมัน่คงในพระปฏิญญาย่อมเห็นแล้ว
ว่า ไม่ว่าจะมองทางด้านเหตผุลหรือประสบการณ์ การติดบหุร่ีเป็นนิสยัท่ีน่าต าหนิอย่างยิ่ง และการอดให้ได้นัน้จะ
น ามาซึ่งความปลอดโปร่งใจและสขุสงบแก่มนษุย์ทัง้ปวง นอกเหนือจากนีย้งัจะท าให้ปากสะอาด นิว้มือปราศจาก
คราบ ผมปลอดจากกลิ่นท่ีนา่รังเกียจ เราหวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่ ศาสนิกชนท่ีได้สดบัความนีแ้ล้วจะหาทางละทิง้นิสยัอนั
เป็นภยันีใ้ห้ได้ภายในระยะเวลาใดเวลาหนึง่อยา่งแนน่อน 
 

          ส่วนส าหรับฝ่ินนัน้ เป็นยาเสพติดท่ีทัง้น่าสกปรกและน่าประณามยิ่งนกั พระผู้ เป็นเจ้าทรงปกป้องเราให้พ้น
จากโทษความทกุข์ท่ีผู้ เสพตดิจะต้องได้รับ พระมหาคมัภีร์ศกัดิ์สิทธ์ิระบหุ้ามเสพย์ไว้อย่างชดัแจ้งตายตวั สมควรท่ีผู้
เสพย์จะต้องได้รับค าประณามอย่างรุนแรง ได้ผ่านการพิสจูน์ตามหลกัเหตผุลแล้วว่า การสูบฝ่ินท าให้จิตใจไม่ปกติ 
และประสบการณ์เท่าท่ีผ่านสายตาเรามานัน้เป็นเคร่ืองยืนยนัอย่างดีว่า คนท่ีติดฝ่ินนัน้ถูกตดัขาดออกจากสภาพ
ความเป็นมนษุย์ไปแล้ว ขอให้พระผู้ เป็นเจ้าทรงปกป้องเราให้ออกหา่งจากการกระท าผิดอยา่งน่ารังเกียจเย่ียงนี ้ทัง้ท่ี
เพราะการสบูฝ่ินมีผลถอนรากถอนโคนความเป็นมนษุย์มีโทษท าให้ผู้ เสพย์ต้องตกอยู่ในสภาพเสียผู้ เสียคนตลอดไป 
ฝ่ินเกาะกินจิตวิญญาณ ท าลายส านกึผิดชอบชัว่ดีของผู้ เสพย์จนหมดสิน้ ทัง้ยงัท าให้จิตใจเล่ือนลอย ความสามารถ
ในการรับรู้เส่ือมถอยลง พิษของฝ่ินแปรให้ชีวิตเปล่ียนเป็นความตายและกลืนกินพลังธรรมชาติในร่างกายด้วย 
ความทกุข์ทรมานท่ีอบุตัจิากการสบูฝ่ินนัน้ไมมี่สิ่งใดเกิน สวสัดิม์งคลนัน้มีแดผู่้ ท่ีไม่เคยเอ่ยอ้างถึงนามของมนั ฉะนัน้
แล้ว จงตรึกตรองดเูถอะวา่เคราะห์กรรมท่ีจะตกแก่ผู้ ท่ีเสพย์นัน้มหาศาลและร้ายแรงเพียรไร 
 



Page 17 of 42 
 

          ดกูร บรรดาผู้ ท่ีเป็นปิยมิตรของพระผู้ เป็นเจ้า ตลอดชัว่อายขุยัของพระผู้ เป็นเจ้า พระองค์ทรงประณามการใช้
ความรุนแรง ใช้ก าลงับีบบงัคบัขู่เข็ญหรือกดข่ีกนั กระนัน้ก็ดี วิถีทาง ทัง้หมดท่ีมีอยู่นัน้จะต้องน ามาใช้ป้องกนัมิให้มี
การสบูฝ่ิน เผ่ือวา่บางทีอาจช่วยให้มนษุย์ชาติรอดพ้นจากโรคระบาดอนัร้ายแรงนีไ้ด้ มิฉะนัน้แล้ว ความหายนะและ
ความทกุข์ยากจะตกแก่ผู้ ท่ีละเลย ไมป่ฏิบตัติามหน้าท่ี ท่ีตนพงึมีตอ่พระผู้ เป็นเจ้า7 
 

          ข้าแต่พระผู้ทรงกรุณา ขอพระองค์ทรงประทานสิ่งท่ีจะยังความบริสุทธ์ิและความสะอาดหมดจดแก่บาไฮ
ศาสนิกชน ขอให้พวกเขาปลอดจากมลทิน ให้รอดพ้นจากสิ่งเสพย์ติดทัง้มวล ขอทรงปกป้องมิให้เขากระท าสิ่งท่ีน่า
รังเกียจ ขอทรงปลดปล่อยให้เขาหลุดพ้นจากโซ่ตรวนแห่งนิสยัอนัชัว่ร้าย เพ่ือว่าเขาจะได้ด าเนินชีวิตอย่างบริสุทธ์ิ 
เป็นอิสระ มีความสขุสมบรูณ์และสะอาดหมดจด มีคา่ควรแก่การรับใช้ ณ แทบพระธรณีอนัศกัดิ์สิทธ์ิ สมควรได้ช่ือ
ว่ามีสายสมัพนัธ์กับพระองค์ ขอให้เขารอดพ้นจากการต้องตกเป็นทาสของสุรา ยาสูบ ขอพระองค์ทรงช่วยเหลือ
ปกป้องเขาให้พ้นจากยาฝ่ิน ซึ่งมีแตจ่ะน าความคลุ้มคลัง่มาให้ และให้เขาได้ร่ืนรมย์กบัรสสคุนธ์แห่งความศกัดิ์สิทธ์ิ 
เพ่ือว่าเขาจะได้ด่ืมน า้ทิพย์จากถ้วยแห่งความรักอนัลึกลบั และได้มีโอกาสสมัผสักบัความปิติแห่งการได้อยู่ใกล้ชิด
กบัอาณาจกัรของพระผู้ทรงเรืองรอง ทัง้นีเ้พ่ือให้เป็นไปตามพระด ารัสของพระองค์ท่ีได้ทรงตรัสไว้ว่า “ทรัพย์สมบตัิท่ี
เจ้าเก็บไว้ในกรุนัน้ไม่สามารถดบักระหายแห่งความรักของเราได้ ดกูร พนกังานรินน า้ จงน าถ้วยน า้อมฤตแห่งจิต
วิญญาณท่ีบรรจนุ า้ทะเลจนเป่ียมล้นมาให้เรา” 
 

          ดกูร ผู้ ท่ีเป็นท่ีรักของพระผู้ เป็นเจ้า ประสบการณ์เท่าท่ีผ่านมานัน้เป็นเคร่ืองยืนยนัได้อย่างดีว่า การอดบุหร่ี 
เลิกด่ืมสุราเมรัย และเลิกสูบฝ่ินนัน้ให้คุณประโยชน์แก่ ร่างกายทางด้านสุขภาพพลานามัย  ความสดใส
กระปรีก้ระเปร่า ความกว้างขวางฉบัไวทางด้านความคิดความอ่านและความแข็งแรงมากมายพียงไร ถ้าปัจจบุนันีมี้
ชนชาตหินึง่ซึง่พร้อมใจกนัหลีกเล่ียงไม่สบูบหุร่ี ไม่ติดสรุายาเมา ไม่ตกเป็นทาสยาเสพย์ติด ชนชาตินีจ้ะถกูจดัอยู่ใน
ระดบัเหนือกว่าชนชาติอ่ืนทุกทาง ไม่ว่าจะเป็นทางด้านพละก าลงั พลานามยัท่ีแกร่งกล้า สุขภาพ ความสวยงาม
ล าพงัคนเพียงคนเดียวของชนชาตนีิส้ามารถรับมือคนชาตอ่ืินได้ถึง 10 คน น่ีคือสภาพความเป็นจริงของคนทัง้ชาติท่ี
ผา่นการพิสจูน์แล้ววา่ ถ้าเทียบกนัตวัตอ่ตวัแล้ว ชนในชาตนีิมี้ความเหนือกวา่ชนชาตอ่ืินในทกุทาง 
 

          ขอให้เจ้าจงวิริยะอตุสาหะให้กับความบริสุทธ์ิสดใสและความน่าเคารพซึ่งเป็นคณุสมบตัิท่ีพระอบัดลุบาฮา
เทิดทนูไว้จงเป็นเคร่ืองเชิดชบูาไฮศาสนิกชนให้เดน่แตกตา่งไปจากผู้ อ่ืน เพ่ือบาไฮศาสนิกชนจะได้ช่ือว่ามีการกระท า
ท่ีประกอบด้วยคณุงามความดีล า้หน้ามนุษย์ทัง้ปวง จะส าแดงให้โลกทัง้โลกได้ประจกัษ์ในความเป็นต่อทางด้าน
สุขภาพพลานามัยท่ีปรากฏภายนอกและจิตใจท่ีแฝงอยู่ภายใน จะได้เป็นผู้น าบรรดาผู้ ท่ีตระหนักถึงความส าคญั
ทางด้านความบริสทุธ์ิผ่องแผ้วสะอาดหมดจดและการรักษาสขุภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ และด้วยการวางตนให้เป็น
ไทจากทาสของสิ่งเสพย์ตดิ ผนวกกบัสตปัิญญาและการควบคมุหกัห้ามจิตใจของตนเอง เขาจะล า้หน้าบรรดาผู้ ท่ีได้
ช่ือวา่มีความบริสทุธ์ิ มีอิสระและเลิศด้วยปัญญาทัง้ปวง 
 

                                                           
7
 ** กรุอา่น 39:57 
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(22) การรักษาพยาบาลคนไข้ให้หายจากความเจ็บป่วยนัน้ท าได้สองทาง ทางท่ีหนึ่งก็คือ การรักษาทางร่างกาย 
ส่วนอีกทางหนึ่งก็คือ การรักษาทางด้านจิตใจ การรักษาทางด้านร่างกายนัน้เป็นหน้าท่ีของแพทย์ และการรักษา
ทางด้านจิตใจนัน้ท าได้ด้วยการตัง้จิตระลึกถึงพระผู้ เป็นเจ้าและน้อมจิตอธิษฐานถึงพระองค์ ควรใช้ทัง้สองวิธีนี ้
บ าบดัอาการป่วยไข้ 
 

          โรคอันมีสมมุติฐานทางกายควรได้รับการรักษาจากนายแพทย์ประกอบกับการสั่งยาทางด้ายเภสัชกรรม 
ความเจ็บไข้ทางด้านจิตใจหายขาดได้ด้วยการบ าบดัทางจิตเวช ด้วยประการฉะนี ้เราจะพบว่า วิธีการทางจิตเวช
สามารถน าไปใช้บ าบดัอาการทางจิตใจท่ีผา่นการกระทบกระเทือนอนัเน่ืองมาจากความทกุข์ทรมาน ความกลวั การ
ฝังใจ การรักษาด้วยวิธีนีใ้ห้ผลดีกว่าการรักษาทางกายภาค อย่างไรก็ดีการรักษาทัง้สองวิธีนีส้ามารถใช้ควบคูก่นัไป
ได้เพราะไม่มีผลขดักนัและเน่ือง จากการรักษาทางกายภาคนัน้เป็นวิทยาการท่ีอบุตัิขึน้จากพระกรุณา พระเมตตา
ของพระผู้ เป็นเจ้า พระผู้ทรงเปิดเผยความรู้ทางการแพทย์ศาสตร์เพ่ือยังคุณประโยชน์ให้แก่มนุษย์ทางด้านการ
รักษาพยาบาล เจ้าจึงควรยอมรับวิธีการบ าบดัทางกายภาคนีด้้วย แม้กระนัน้ก็ดี เจ้าก็ควรจะให้ความสนใจกบัการ
รักษาทางด้านจิตเวชในน า้หนกัท่ีเทา่กนัเพราะการรักษาทางจิตใจนีใ้ห้ผลเย่ียมยอดด้วยเชน่กนั 
 

           บดันี ้ก็มาถึงประเด็นท่ีว่า ถ้าเจ้าปรารถนาใคร่จะรู้วิธีการรักษาเยียวยาคนไข้ให้หายขาดจากโรคภัยทัง้ยงัมี
อายุวฒันะอนัเป็นพลานามยัของโลกทิพย์ด้วยนัน้ เราใคร่ขอแถลงว่า การบ าบดัด้วยวิธีเช่นนัน้มีอดุมอยู่แล้วในศา
สนโอวาทของพระผู้ เป็นเจ้าขอให้เจ้าจงให้ความสนใจศกึษาด ู
 

(23) ดูกร บรรดาผู้ เป็นท่ีรักของมนุษย์ชาติ เราได้รับจดหมายของเจ้าแล้ว ขอพระผู้ เป็นเจ้าทรงอ านวยความสุข
สมบูรณ์ให้แก่เจ้าจงได้รับค าสรรเสริญ จดหมายท่ีเจ้าตอบมาฉบบัท่ีแล้วบง่บอกถึงความรักความรู้สึกดี ท่ีมีต่อกัน
ระหวา่งเจ้ากบับรรดามิตรสหายนัน้ได้ก่อตวัขึน้แล้ว 
 

          จ าเป็นท่ีทุกคนจะต้องมองดเูฉพาะจุดอนัน่านิยมชมเชยซึ่งมีปรากฏในมนษุย์ทกุคน ถ้าหากปฏิบตัิได้ตามนี ้
คนทกุคนย่อมสามารถเป็นมิตรกบัเพ่ือนมนุษย์ร่วมโลกทัง้มวลได้ แตถ้่าหากว่าเราเฝ้ามองดแูต่ความผิดพลาดของ
เขาเพียงด้านเดียว แนน่อนการท่ีจะเป็นมิตรท่ีดีตอ่กนัย่อมไมมี่ทางเป็นไปได้ 
 

          มีอทุาหรณ์เร่ืองหนึง่ในสมยัของพระเยซูคริสต์ ขอชีวิตจิตใจของพิภพนีจ้งเป็นพลีแดพ่ระองค์ เร่ืองมีอยู่ว่า วนั
หนึง่พระองค์ทรงด าเนินผา่นซากสนุขัตวัหนึง่ซึง่ก าลงัสง่กลิ่นเหม็นนา่ดนูา่ขยะแขยง ขาก าลงัเน่าเป่ือยเส่ือมสลายไป 
ผู้ ท่ีร่วมขบวนตามเสดจ็ทา่นหนึง่เอย่วา่ “กลิ่นช่างเหม็นร้ายแรงอะไรเช่นนี”้ และอีกท่านหนึ่งก็กล่าวเสริมว่า “ช่างน่า
คล่ืนไส้อาเจียน น่ารังเกียจเสียจริง” โดยสรุปแล้ว ผู้ตามเสด็จแตล่ะคนตา่งก็เสริมเพิ่มเติมตัง้ข้อรังเกียจกนัอย่างยืด
ยาว 
 

          เม่ือพระเยซูคริสต์ได้ทรงสดบัฟังดงักล่าวแล้ว พระองค์จึงด ารัสขึน้ว่า “แต่ขอให้เราดูฟันของมนัซิ ช่างขาว
วาววบัอะไรเชน่นัน้” 
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          สายพระเนตรซึ่งมีม่านบงับาปของพระเยซูคริสต์เจ้าไม่เคยเพ่งพิศมองซากอนัน่ารังเกียจนัน้แม้สกัขณะจิต
เดียว ฟันนัน้เป็นเพียงอวยัวะส่วนหนึ่งของซากสุนขัท่ีไม่มีวนัเน่าเส่ือมสลายลง และพระเยซูคริสต์เจ้าทรงพิศดแูต่
เฉพาะความแวววาวนัน้ 
 

          ดงันัน้ เม่ือเราเพง่ดผูู้ อ่ืน จ าเป็นท่ีเราควรจะมองแตส่ว่นท่ีดีเลิศของเขา มิใชเ่สาะหาจบุกพร่องของเขาเทา่นัน้ 
 

          ขอความสรรเสริญจงมีแด่พระผู้ เป็นเจ้า ขอให้การช่วยส่งเสริมความสขุสวสัดีให้บงัเกิดแก่มนษุย์ชาติพร้อม
กับการช่วยเกือ้กูลให้เขาพ้นจากความผิดพลาดนัน้เป็นจุดมุ่งหมายของเจ้า  ความตัง้ใจอันเลิศนีจ้ะน ามาซึ่ง
คณุประโยชน์อนัใหญ่หลวง 
 

(24) ตอ่ค าถามของเจ้าท่ีว่า วิญญาณทกุดวงจะคงกระพนัอยู่ชัว่นิจนิรันดรโดย ทัว่ถึงกนัหรือไม่นัน้ ขอให้เจ้าจงรับรู้
ไว้ว่าเฉพาะดวงวิญญาณท่ีหายใจรับกระแสจิตแห่งชีวิตของพระผู้ เป็นเจ้าเท่านัน้ท่ีจะคงความเป็นอมตะ  ส่วนดวง
วิญญาณอ่ืนๆ จะปราศจากชีวิตจิตใจและดบัดิน้ไปตามเทศนาธรรมของพระเยซูคริสต์เจ้า ท่ีทรงแสดงไว้ในพระ
คริสต์ธรรม ผู้ ท่ีพระผู้ เป็นเจ้าเปิดตาให้จะได้เห็นต าแหน่งระดบัต่างๆ ท่ีดวงวิญญาณจะได้ครองหลงัจากท่ีละจาก
ร่างกายนีไ้ป เขาจะได้พบดวงวิญญาณท่ีมีชีวิตจิตใจจะรุ่งโรจน์อยู่ในอาณาบริเวณท่ีประทบัของพระผู้ เป็นเจ้า  ส่วน
ดวงวิญญาณท่ีดบัจะร่วงสูห้่วงเหวแหง่อเวจี 
 

          จงรับรู้ไว้ว่า ดวงวิญญาณท่ีถูกปัน้แต่งให้เป็นไปตามคุณลักษณะของพระผู้ เป็นเจ้า  กล่าวคือ เม่ือแรกถือ
ก าเนิดขึน้มานัน้ แตล่ะดวงจะมีความบริสทุธ์ิผดุผอ่ง จากนัน้จงึจะแตกตา่งกนัไปตามกรรมดีหรือกรรมชัว่ท่ีมนษุย์แต่
ละคนนัน้ได้ประกอบขึน้ในโลกนี ้จริงอยูธ่าตแุท้ของสรรพสิ่งทัง้หลายท่ีถกูสร้างขึน้มานัน้มีต าแหน่งหรือระดบัเหล่ือม
ล า้กัน ทัง้นีเ้ป็นไปตามระดบัสมรรถนะของแต่ละสิ่งแต่ละอย่าง กระนัน้ก็ดี คนแต่ละคนล้วนแต่มีความบริสุทธ์ิผุด
ผอ่งเม่ือแรกท่ีถือก าเนิดขึน้มา ความดา่งพร้อยนัน้บงัเกิดขึน้ภายหลงั 
 

          ถึงแม้วา่ระดบัความสามารถของสิ่งตา่งๆ จะแตกตา่งกนั แตส่รรพสิ่งทัง้หลายเหล่านัน้ล้วนแตมี่คณุประโยชน์
ทัง้สิน้ ขอให้เราพิจารณาดสูว่นตา่งๆ ของร่างกายมนษุย์ ดแูขนขา อวยัวะตา่งๆ ดตูา ห ูประสาทสมัผสัทางด้านการ
ดมกลิ่น ชิมรส ดมืูอดเูล็บ เราจะพบวา่ แม้อวยัวะเหล่านัน้จะดแูตกตา่งกนั ความสามารถเฉพาะส่วนตา่งๆ เหล่านัน้
กลบัชว่ยเสริมสมัพนัธ์ถึงกนัหมด หากส่วนใดส่วนหนึ่งบกพร่องล้มเหลว อวยัวะส่วนนัน้ต้องได้รับการรักษา ถ้าไม่มี
ทางรักษา ต้องตดัอวยัวะสว่นนัน้ทิง้เสีย 
 

(25) ในยุคนี ้ใครก็ตามท่ีบรรลุอาณาจกัรของพระผู้ เป็นเจ้าและได้รับชีวิตนิรันดร คนๆ นัน้จะได้ล่องลอยสู่สรวง
สวรรค์ ทัง้ๆ ท่ีก าลงัมีชีวิตอยู่ในโลกแห่งวตัถนีุ ้ในขณะท่ีร่างกายของเขายงัคงอยู่บนพืน้พิภพ จิตวิญญาณของเขา
กลบัได้ท่องไปในอวกาศอนักว้างใหญ่ไพศาล ทัง้นีเ้พราะเม่ือความคิดของคนเรากว้างขวางและจิตใจผ่องแผ้วแล้ว 
พลงัอนัโลดแลน่ก็จะบงัเกิดขึน้มาขบัเคล่ือนมนษุย์ไปสูอ่าณาจกัรของพระผู้ เป็นเจ้า 
 

(26) ดกูร คนรับใช้ของพระผู้ เป็นเจ้า จงอย่าเศร้าใจในความทกุข์ยากและความหายนะท่ีรุมล้อมเจ้าอยู่  ชะตานัน้ถกู
ก าหนดไว้แก่มนษุย์ เพ่ือมนษุย์จะได้ละวางจากโลกอนัปราศจากความเท่ียงแท้แน่นอน โลกท่ีเขายึดอยู่นี ้หลงัจากท่ี
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มนุษย์เราผ่านความทุกข์ยากแสนสาหสัและบงัเกิดความคร่ันคร้ามแล้ว ธรรมชาติของมนษุย์ก็จะใฝ่หาอาณาจกัร
ถาวรอนัปลอดจากความทกุข์และความวิบตัิทัง้หลายทัง้ปวง น่ีคือความเป็นไปของคนมีปัญญา เขาย่อมไม่ด่ืมน า้
จากถ้วยท่ีมีตะกอนขม ในทางตรงกนัข้ามเขาจะแสวงหาถ้วยท่ีบรรจนุ า้บริสทุธ์ิใสสะอาดและจะไม่ลองลิม้น า้ผึง้ท่ีมี
ยาพิษเจือปนอยู ่
 

          ขอความสรรเสริญจงมีแด่พระผู้ เป็นเจ้าท่ีให้เจ้าได้ผ่านการถูกทดสอบ ถูกทรมานมาแล้ว จงมีความอดทน
และขอให้ตัง้อยู่ในความกตญัญูรู้คณุ จงตัง้จิตสู่อาณาจกัรของพระผู้ เป็นเจ้า พร้อมทัง้พากเพียรให้ตนเองได้ครอง
ลักษณะนิสัยอันประกอบด้วย เมตตาธรรม ให้มีความสดช่ืนผ่องใสให้อุดมไปด้วยคุณธรรมความดีซึ่งเป็น
คณุลกัษณะประจ าอาณาจกัรของพระผู้ เป็นนาย จงพยายามให้ทรรศนะของตนท่ีมีตอ่ความสขุสบายในโลกปรากฏ
เด่นแตกต่างจากค่านิยมในความคิดค านึงของคนทั่วไป จงมั่นคงและยึดมั่นอยู่ในพระปฏิญญาพร้อมทัง้ช่วย
ประกาศศาสนาของพระผู้ เป็นเจ้า 
 

          ธรรมปฏิบตัิท่ีกล่าวมานีคื้อท่ีมาแห่งความสงูส่งของมนุษย์เป็นผลบญุท่ีช่วยให้เขาได้ประสบแตค่วามรุ่งเรือง
ให้เขาได้รอดพ้นจากอบายมขุทัง้ปวง 
 

(27) จงด าเนินชีวิตอยู่ในบาทวิถีของพระผู้ เป็นเจ้า อย่าพดูถ้อยค าท่ีเกินความเข้าใจ ค าพดูเช่นนัน้เปรียบประดจุดงั
ของหวานเล่ียนท่ีใช้ป้อนเด็กทารก แม้อาหารนัน้จะอร่อยถูกปาก หายากและเลิศรสปานใดก็ตาม กระเพาะของ
ทารกน้อยนัน้ก็ไมอ่าจยอ่ยได้ ดงันัน้จงใช้ค าพดูให้เหมาะสมกบัความสามารถของผู้ รับฟัง 
 

          “ทกุสิ่งทกุอย่างท่ีมนษุย์รับรู้นัน้มิได้หมายความว่าจะเปิดเผยได้หมด ส่วนท่ีเปิดเผยได้นัน้ก็มิได้หมายความ
ว่าถ้าพูดออกไปแล้วจะถูกกาลเทศะทุกข้อไป และการพูดท่ีต้องตามกาลเทศะนัน้ ต้องใช้ค าพูดท่ีผู้ รับฟังสามารถ
เข้าใจได้” น่ีคือวิธีการพดูอนัเลิศด้วยปัญญา เป็นแนวทางท่ีเจ้าสามารถน าไปใช้ในธุรกิจทกุประเภท หากเจ้าต้องการ
คนท่ีพูดจริงท าจริงในทุกสถานการณ์ ก็จงอย่าละเลยความเป็นจริงข้อนีเ้สีย จงวินิจฉัยอาการของโรคให้ออกเสีย
ก่อนท่ีจะระบโุรค จากนัน้จงึสัง่ยารักษาให้ น่ีคือวิธีการอนัดีเลิศของนายแพทย์ผู้ ท่ีได้ช่ือวา่มีฝีมือเย่ียม 
 

(28) จ าเป็นท่ีหวัใจของผู้ ท่ีเผยแพร่ศาสนาต้องระอดุ้วยเพลิงแห่งความรัก ค าพดูของเขาจึงจะมีอานภุาพประดจุดงั
เปลวไฟท่ีจะเผาผลาญม่านเมฆแห่งกิเลสและความเห็นแก่ตวัให้มอดมลายไป นอกเหนือจากนีเ้ขายงัต้องมีความ
อ่อนน้อมถ่อมตนอย่างท่ีสดุ ให้ความประพฤติท่ีแสดงออกนัน้เป็นคติสอนใจผู้ อ่ืน ทัง้ยงัจะต้องลบล้างความสนใจ
เฉพาะแต่ตวัเองให้หมดสิน้ไป เขาจะต้องปลงในความไม่จีรังยัง่ยืน จากนัน้จึงจะสามารถเผยแพร่ศาสนาด้วยถ้อย
ท านองประดจุดงัดริุยางค์ท่ีบรรเลงโดยเทพธิดา หาไมแ่ล้ว การสอนของเขาจะไร้ผล 
 

(29) ข้าแตพ่ระผู้ เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ขอทรงโปรดประทานแสงสวา่งแก่ใบหน้าของผู้ ท่ีรักพระองค์อย่างแท้จริง ขอให้
เทพธิดาแห่งชัยชนะอันเท่ียงแท้อุปถัมภ์ค า้จุนเขา ให้เท้าของเค้าเดินอย่างมั่นคงแน่วแน่อยู่บนหนทางตรงของ
พระองค์ และด้วยพระมหากรุณาธิคณุอนัมีมาแต่โบราณของพระองค์ ขอทรงเปิดประตู่แห่งพระพรให้ประจกัษ์แก่
เขาเหลา่นัน้ เพราะว่าขณะนีเ้ขาก าลงัใช้จ่ายทรัพย์สินท่ีพระองค์ประทานให้ในวิถีธรรมของพระองค์  เพ่ือใช้ปกปักษ์
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รักษาศาสนาของพระองค์และเพ่ือเป็นการแสดงออกซึ่งการระลึกถึงพระองค์และการอุทิศชีวิตจิตใจด้วยความรัก
ของพระองค์ เขามิได้ยดึครองสมบตัิทัง้หลายท่ีมีอยู่ แตส่ละให้เพ่ือเป็นเคร่ืองบชูาความงามของพระองค์ เพ่ือค้นหา
วิถีทางท าให้พระองค์มีความยินดี 

          ข้าแตพ่ระผู้ เป็นนาย ขอทรงดลบนัดาลให้เขาได้รับส่วนแบง่อย่างมากมาย ได้รับชดเชยตามพระราชก าหนด
และได้รับรางวลัอยา่งแนน่อน 

          แท้จริงแล้ว พระองค์คือพระผู้ทรงค า้จุน พระผู้ทรงช่วยเหลือ พระผู้ทรงเมตตากรุณา พระผู้ทรงประทานพร
ตลอดกาล 

(30) ถ้อยค าท่ีอธิษฐานด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนและด้วยความศรัทธาอนัแรงกล้านีย้งัความช่ืนชมยินดีแก่พระผู้
เป็นคนรับใช้นีอ้ยา่งยิ่ง เสมือนหนึง่อ านวยให้ผู้ ท่ีอธิษฐานได้เข้าเฝ้าพระอบัดลุบาฮาอยา่งใกล้ชิดตามล าพงั 

          พระองค์คือพระผู้ทรงความรุ่งโรจน์เหนือสิ่งอ่ืนใด 

          ข้าแตพ่ระผู้ เป็นเจ้า ข้าพเจ้าขอยกมือนมสัการพระองค์ด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนและด้วยน า้ตาท่ีนองหน้า 
ขอจรดศีรษะลงสู่ธุลี ณ เบือ้งท่ีประทบัของพระองค์ ความประเสริฐของพระองค์นัน้เหนือเกินความรอบรู้ของเหล่า
นักปราชญ์ เหนือเกินค าท่ีจะสดุดียกย่องพระองค์ ขอทรงโปรดมองดูคนรับใช้ท่ีก าลังเข้าเฝ้าหน้าท่ีประทับของ
พระองค์ด้วยความเมตตา ให้เขาได้ด าดิง่ลงสูห้่วงมหาสมทุรแหง่พระกรุณาอนัไมรู้่สิน้ของพระองค์ 

          ข้าแต่พระผู้ เป็นนาย น่ีคือคนรับใช้ท่ียากไร้และต ่าต้อยของพระองค์ เป็นผู้ ท่ีถูกจองจ าและก าลงัวิงวอนต่อ
พระองค์ ความเป็นไปของเขาอยู่ในอุ้งพระหตัถ์ของพระองค์ คนรับใช้ผู้ นีก้ าลงัเจริญภาวนาถึงพระองค์ด้วยความ
ศรัทธาและด้วยน า้ตาตอ่หน้าท่ีประทบัของพระองค์ ก าลงัอธิษฐานและวิงวอนพระองค์ขอความสดดีุพระองค์ดงันี ้

          ข้าแต่พระผู้ เป็นนาย ขอทรงประทานกระแสพระบารมีให้ข้าพเจ้าได้รับใช้บรรดาผู้ เป็นท่ีรักของพระองค์ ขอ
ทรงประทานพลงัให้ข้าพเจ้ารับใช้พระองค์ ให้ดวงหน้าของข้าพเจ้าสดใสด้วยแสงบชูาในราชส านกัอนัศกัดิ์สิทธ์ิและ
ด้วยการอธิษฐานต่ออาณาจกัรอนัยิ่งใหญ่ของพระองค์ ขอทรงโปรดช่วยให้ข้าพเจ้าสละความเห็นแก่ตวัไว้ ณ ปาก
ประตสูู่วิมาน ภายในราชฐานอนัศกัดิ์สิทธ์ินี ้ขอพระองค์ทรงช่วยให้ข้าพเจ้าละกิเลสจากสิ่งทัง้มวล ข้าแตพ่ระผู้ เป็น
เจ้า ขอให้ข้าพเจ้าได้ด่ืมน า้จากถ้วยแหง่ความไมเ่ห็นแก่ตวั ให้ได้สวมใสอ่าภรณ์แหง่การไม่ค านึงถึงตนเอง และขอให้
ได้ด าดิ่งลงสู่มหาสมุทรแห่งความไม่เห็นแก่ตวันัน้ ขอให้ข้าพเจ้าเป็นเสมือนธุลีดินในบาทวิถีของผู้ ท่ีพระองค์ทรงรัก 
ข้าแตพ่ระผู้ทรงความรุ่งโรจน์ในสรวงสวรรค์ชัน้สงูสดุ ข้าพเจ้าขอพลีวิญญาณให้แก่โลกท่ีเจริญขึน้ด้วยรอยเท้าบนวิถี
ธรรมของผู้ ท่ีพระองค์ทรงเลือกไว้ 

          คนรับใช้ผู้ นีข้อวิงวอนพระองค์ทัง้เช้าและเย็นด้วยบทอธิษฐานนี ้โปรดให้ความปรารถนาของเขาสมัฤทธ์ิผล 
โปรดดลบนัดาลให้จิตใจของเขาสดใส ให้ใจของเขาเบิกบาน ขอทรงโปรดปกป้องแสงธรรมดวงนีไ้ว้ เพ่ือเขาจะได้
สามารถรับใช้ศาสนาและศาสนิกชนของพระองค ์

          พระองค์คือพระผู้ทรงให้ พระผู้ทรงมีพระทยัเมตตา พระผู้ทรงกรุณา พระผู้ทรงปรานี 
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บทความที่คัดเลือกมาจากหนังสือช่ือ 
 

ค าเฉลยปัญหาบางข้อ 
 

(31) ส าหรับพระบ๊อบ8 ขอวิญญาณของเราจงเป็นคา่ไถ่ส าหรับพระองค์ด้วยเถิด เม่ือพระองค์ยงัทรงพระเยาว์ขณะ
ทรงมีพระชนมายุย่างเข้า 25 พรรษานัน้ พระองค์ทรงยืนหยดัประกาศศาสนา เป็นท่ียอมรับกันในหมู่ชาวมุสลิม
นิกายชีไฮท์วา่ พระองค์ไม่เคยทรงได้รับการศกึษาจากโรงเรียนใดมาก่อน ทัง้ไม่เคยได้รับความรู้จากครูคนใด ความ
จริงข้อนีช้าวเมืองชีราสตา่งเป็นพยานรับรอง กระนัน้ก็ดี เม่ือวาระท่ีพระองค์จะต้องปรากฏองค์เดน่ตอ่หน้าฝงูชนโดย
ฉับพลนัมาถึง ความปราดเปร่ืองอนัสุดสมบูรณ์ท่ีทรงแสดงออกนัน้ก็คือคณุสมบตัิประจ าพระองค์ แม้พระองค์จะ
เป็นเพียงพอ่ค้าคนหนึง่ แตค่วามรอบรู้ของพระองค์ยงัคงความฉงนฉงายแก่บรรดาอิหม่าม9 ของประเทศเปอร์เซียใน
สมัยนัน้ยิ่งนัก พระองค์ทรงปกป้องศาสนาตามล าพังในท่ามกลางหมู่ชาวเปอร์เซียซึ่ง มีช่ือเสียงเล่ืองลือในด้าน
หลงใหลคลัง่ไคล้ศาสนาได้อยา่งไมน่า่เช่ือ พระผู้กระเดื่องพระนามองค์นีท้รงยืนหยดัประกาศศาสนาด้วยพลานภุาพ
ท่ียงัความสัน่สะเทือนให้บงัเกิดแก่บรรดาผู้ ท่ีประคบัประคองศาสนา ทัง้ยงัส่งอิทธิพลครอบคลุมไปถึงแนวศีลธรรม 
สภาวะของบุคคล อุปนิสัยและจารีตประเพณีของชาวเปอร์เซีย พร้อมกันนัน้พระองค์ก็ทรงสถาปนากฎระเบียบ
ข้อบงัคบัและศาสนาใหม่ขึน้ พระองค์ทรงผจญกบับรรดารัฐบรุุษ นกับวชเกือบทกุรูปรวมทัง้ข้าราชกาลท่ีร่วมกนัลุก
ฮือขึน้มาหมายท าลายล้างพระองค์ให้พินาศลง พระองค์ทรงเผชิญกับเขาเหล่านัน้อย่างโดดเด่ียว  ยังความ
สัน่สะเทือนไปทัว่ประเทศเปอร์เซีย 
 

          บรรดาผู้ ท่ีท างานเพ่ือประชาชน รวมทัง้พระอิหม่ามและประชาชนทัว่ไป ต่างพากันสละชีวิตให้ศาสนาด้วย
ความยินดี เร่งรุดสูต่ะแลงแกง เพ่ือพลีชีพให้แก่ศาสนาอยา่งไมร่อช้า 
 

          รัฐบาล ประชาชาติ นักปราชญ์ราชบณัฑิตและบุคคลส าคญัของประเทศ ต่างมุ่งหมายจะดบัแสงธรรมอัน
บรรเจิดดวงนี ้แตห่าได้เป็นผลส าเร็จไม่ ในเบือ้งท้ายท่ีสุด ก็ถึงวาระท่ีดวงจนัทร์ของพระองค์ได้โผล่ขึน้เหนือฟากฟ้า 
ดวงดาราได้ฉายแสง ฐานแหง่พระธรรมได้สถิตสถาพรอยูอ่ยา่งมัน่คง และเบือ้งบรูพาทิศอนัเป็นท่ีรุ่งพระธรรมได้ฉาย
แสงเจิดจ้า พระองค์ทรงประทานความรู้ทางธรรมแก่เหลา่มหาชนท่ีอบัปัญญา บงัเกิดเป็นผลอนัยิ่งใหญ่ท่ีสะท้อนถึง
แนวความคิด ศีลธรรม จารีตประเพณีและสถานะของชาวเปอร์เซียในสมยันัน้ พระองค์ทรงประกาศข่าวดีเก่ียวกับ
การจะมาปรากฏของดวงอาทิตย์แหง่บาฮาให้ศานศุิษย์ทราบ ให้เขาตระเตรียมความเช่ือไว้ให้พร้อมเม่ือศภุวาระนัน้
มาถึง 
 

          การมาปรากฏของสญัลกัษณ์ รวมทัง้ผลอนัยิ่งใหญ่ การก่อก าเนิดอิทธิพลท่ีมีผลตอ่จิตใจและความคิดอ่าน 
การปลกูฝังรากฐานอนัเจริญงอกงาม การจดัวา่งหลกัอนัจะน าไปสูค่วามส าเร็จและความรุ่งเรืองโดยพ่อค้าวาณิชอนั

                                                           
8
 พระบ๊อบได้รับขนานพระนามวา่ ฮาดทั ติ อลา พระคณุเจ้า แตเ่พ่ือความสะดวกของผู้อา่น เราขอเถลิงพระนามซึง่เป็นที่รู้จกักนัดีอยูแ่ล้ววา่ “พระบ๊อบ” 

9
 ค าเรียกศาสนาจารย์ของอิสลาม 
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อ่อนวยัพระองค์นี ้เป็นเคร่ืองพิสจูน์อยู่ในตวัแล้วว่า พระองค์ทรงเป็นพระอาจารย์ท่ีสมบูรณ์แบบ บคุคลท่ีทรงไว้ซึ่ง
ความเท่ียงธรรมทกุคนยอ่มไมล่งัเลท่ีจะยอมรับความจริงข้อนี ้ 
 

(32) พระบาฮาอลุลาห์10 ทรงปรากฏพระองค์ในยคุท่ีอาณาจกัรเปอร์เซียก าลงัจมอยู่ในห้วงแห่งความมืดมน ก าลงั
ด าดิง่ลงในเหวแหง่อวิชชา พากนัหลงทางอยูใ่นความคลัง่ไคล้ศาสนาอย่างไมลื่มหลืูมตา 
 

          ไมเ่ป็นท่ีนา่สงสยัเลยวา่ ทา่นจะต้องศกึษาประวตัศิาสตร์ของทวีปยโุรป ได้ทราบรายละเอียดเก่ียวกบัศีลธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีและทศันะคตขิองชาวเปอร์เซียเม่ือศตวรรษท่ีลว่งมาแล้ว ดงันัน้ จึงไม่จ าเป็นท่ีจะต้องยกขึน้
มาทบทวนอีก กล่าวโดยสรุปก็คือ เปอร์เซียซึ่งในอดีตเคยรุ่งเรือง อารยธรรมท่ีเคยได้ช่ือว่าสงูส่งนัน้กลบักลายเส่ือม
สลายลง มองไปท่ีใดล้วนเห็นแตค่วามหายนะยุ่งเหยิง ประชากรสญูเสียแม้กระทัง่เกียรติภูมิของตน เปอร์เซียตกต ่า
ลงสูร่ะดบัท่ียงัความ เศร้าสลดใจแก่บรรดาชาวตา่งประเทศท่ีได้มีโอกาสไปเยือน 
 

          การปรากฏพระองค์ของพระบาฮาอลุลาห์นัน้ตกอยู่ในช่วงวิกฤตการณ์นีพ้อดี พระบิดาของพระองค์มิได้เป็น
พระอิหมา่มแตเ่ป็นพระอคัรมหาเสนาบดีในสมยันัน้ ชาวเปอร์เซียตา่งตระหนกัในความจริงท่ีว่า พระบาฮาอลุลาห์ไม่
เคยได้รับการศึกษาจากสถานศึกษาใด มิได้สงัคมกับพระอิหม่ามหรือคบหากับนกัปราชญ์ราชบณัฑิตท่านใดเลย 
ชีวิตในช่วงแรกของพระองค์ผ่านพ้นไปด้วยความสขุอย่างท่วมท้น มิตรสหายและบุคคลท่ีพระองค์ทรงสมาคมด้วย
นัน้มิใชเ่ป็นผู้ทรงคณุวฒุิ แตเ่ป็นชาวเปอร์เซียท่ีมีต าแหนง่สงู 
 

          ทนัท่ีพระบ๊อบประกาศศาสนา พระบาฮาอลุลาห์ทรงตรัสว่า “มหาบรุุษท่านนีคื้อเทพเจ้าแห่งความเท่ียงธรรม 
จ าเป็นท่ีทุกคนจะต้องมีความเช่ือถือศรัทธาในพระองค์” จากนัน้ พระบาฮาอุลลาห์ก็ทรงย่ืนพระหตัถ์เข้าช่วยเหลือ
พระบ๊อบ ทัง้ๆ ท่ีทรงตระหนกัในความจริงท่ีว่า พระอิหม่ามในกรมศาสนาบีบบงัคบัให้รัฐบาลเปอร์เซียท าการเป็น
ปฏิปักษ์ตอ่ต้านพระบ๊อบ เท่านัน้ยงัไม่พอ ยงัออกหมายสัง่ให้สงัหารหมู่ ปล้นสะดม ประหารชีวิตและขบัไล่บ๊อบศา
สนิกชนเหล่านัน้อีกด้วย กระนัน้ก็ดี พระบาฮาอุลลาห์ยงัคงยืนยนัข้อพิสูจน์และแสดงหลักให้เห็นสัจธรรมแห่งค า
สอนของพระบ๊อบ บ๊อบศาสนิกชนในหลายจงัหวดัถกูฆ่าถกูเผา ถกูปล้น แม้กระทัง่เด็กและสตรีก็ถกูท าร้ายร่างกาย 
ทัง้ๆท่ีเหตกุารณ์ร้ายแรงถึงป่านนีก้ าลงัด าเนินอยู่ พระบาฮาอลุลาห์ก็ยงัทรงยืนหยดัขึน้ประกาศพระวจนะของพระ
บ๊อบอย่างแข็งขนัและโดยปราศจากความสะทกสะท้านหวัน่ไหว พระองค์ไม่เคยหลบซ่อนผู้ ใด ทรงด ารงพระชนม์
อย่างเปิดเผยในท่ามกลางเหล่าผู้ ท่ีตัง้ตนเป็นศตัรูนัน่เอง พระบาฮาอลุลาห์ทรงสาระวนอยู่กบัการแสดงข้อเท็จจริง
และข้อพิสจูน์จนเป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไปว่า พระองค์คือพระผู้น าพระวจนะของพระผู้ เป็นเจ้ามาแจ้ง พระองค์ทรง
รอดพ้นจากเคาระห์กรรมอนัมหนัต์ท่ีรุมล้อมพระองค์ในหลายวาระและหลายโอกาส พระชนม์ของพระองค์เส่ียงกบั
การถกูปลงพระชนม์อยูต่อลดเวลา 
 

                                                           
10

 ศาสนิกชนได้ขนานพระนามของพระบาฮาอลุลาห์วา่ “จามาล อิ มบูารัค” มีความหมายวา่ “พระผู้ทรงความงามอนัอดุมพร” อีกพระนามหนึ่งที่ทรง
ได้รับขนานนามก็คือ “จามาล อิ กิดาม” มีความหมายวา่ “พระผู้ทรงด ารงอยูใ่นกาลก่อน” หรือ “พระผู้ทรงความงามอนัมีมาแตเ่บือ้งโบราณกาล” แตใ่น
ที่นีเ้ราขอเถลิงพระ นามของพระองค์วา่ “พระบาฮาอลุลาห์” ซึง่เป็นพระนามที่ชาวตะวนัตกคุ้นเคยดีอยูแ่ล้ว 
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พระบาฮาอุลลาห์ทรงถูกตีตรวน พวกเขาขังพระองค์ไว้ในคุกใต้ดิน ทรัพย์สมบัติและมรดกมูลค่ามหาศาลของ
พระองค์ถูกปล้น บางส่วนถูกอายัดไว้ ทรงถูกเนรเทศจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งถึงส่ีครัง้ด้วยกัน และ
ท้ายท่ีสดุทรงได้หยดุพกัเม่ือเดนิทางไปสูท่ี่คมุขงัซึง่มีช่ือว่า “มหาคกุ”11 
 

          ทัง้ๆ ท่ีพระองค์ทรงตกอยู่ในความทกุข์ยากถึงเพียงนี ้แต่พระองค์ก็ยงัทรงประกาศความยิ่งใหญ่ของศาสนา
อยา่งไมห่ยดุยัง้ คณุธรรมความดีตลอดจนความรอบรู้ท่ีทรงแสดงออกประกอบกบัความเพียบพร้อมสมบรูณ์ ซึ่งเป็น
คณุลกัษณะประจ าพระองค์นัน้ยงัความอศัจรรย์ใจให้แก่ชาวเปอร์เซียยิ่งนกั พระปรีชาญาณของพระองค์มากพ้นค า
พรรณนา บรรดานกัปราชญ์นกัวิชาการไม่ว่ามิตรหรือศตัรูท่ีหลัง่ไหลมาจากเมืองเตหราน แบกแดด คอนแสตนติโน
เปิล รูเมเลีย แม้กระทัง่จากเมืองอคัคาท่ีเข้าเฝ้าทลูถามปัญหาข้อข้องใจตอ่พระองค์ตา่งได้รับความพอใจในค าเฉลย
ท่ีพระองค์ทรงไขให้ทุกข้อไป ค าเล่าลือเก่ียวกบัความสมบรูณ์เพียบพร้อมอนัเป็นเอกลกัษณ์ท่ีหาได้จากพระบาฮา
อลุลาห์เพียงองค์เดียวนัน้ผา่นหบูรรดาผู้ทรงคณุวฒุิเหล่านีบ้อ่ยครัง้ 
 

          บ่อยครัง้ทีเดียวท่ีพระอิหม่ามของศาสนาอิสลาม ศาสนาจารย์ของศาสนายิว ชาวคริสต์เตียนและ
ผู้ทรงคณุวฒุิชาวยุโรปได้ร่วมสโมสรกนัในเมืองแบกแดดด้วยไมตรีจิตมิตรภาพอนัอุดมพร แตล่ะคนต่างก็มีปัญหา
ใคร่ทูลถามพระบาฮาอลุลาห์ แม้ว่าคนท่ีมาเข้าเฝ้าจะแตกตา่งกันโดยลกัษณะจารีต ขนบธรรมเนียมประเพณี แต่
หลงัจากท่ีได้ฟังค าเฉลยซึง่มีเหตผุลเพียงพอและให้ความกระจา่งดีแล้ว ทกุคนก็แยกย้ายกลบัไปด้วยความพอใจ แม้
กระนัน้ก็ตาม บรรดาพระอิหมา่มชาวเปอร์เซียซึง่ประจ าอยูท่ี่เมืองคาบิลาและนาจาฟได้แตต่ัง้มลูลา ฮาซนั อามู ผู้ซึ่ง
ได้ช่ือว่าเป็นอัจฉริยะบุคคลมาเข้าเฝ้ายังพระต าหนกัของพระบาฮาอุลลาห์ ทูลถามค าถามหลายข้อซึ่งพระบาฮา
อลุลาห์ก็ได้ทรงเฉลยให้ มลูลา อาซนั อาม ูกราบบงัคมทลูว่า “บรรดาพระอิหม่ามทัง้หลายตา่งยอมรับว่า พระบาฮา
อลุลาห์ทรงเพียบพร้อมด้วยคณุธรรมและทรงความรู้อย่างไม่มีข้อแม้ ตา่งมีความเห็นพ้องกนัเป็นเอกฉันท์ว่า จกัหา
ใครเทียบเสมอพระองค์ในด้านความรอบรู้มิได้ นอกเหนือจากนีย้งัปรากฏแน่ชดัแล้วว่าพระองค์มิได้เคยทรงได้รับ
การศกึษา มิเคยได้รับความรู้อนัเป็นเลิศนีจ้ากท่ีใดเลย” แตย่งัมีสิ่งท่ีพระอิหม่ามยืนยนัขอจากพระองค์อีกก็คือ “ค า
เฉลยท่ีเราได้รับมานัน้ไม่อาจยงัความพอใจให้แก่เราได้ และถ้าจะดใูนด้านความเท่ียงธรรมและอจัฉริยะภาพของ
พระองค์ คณุสมบตัิเหล่านีก็้มิใช่เป็นเพียงสิ่งท่ีโน้มน้าวให้เรายอมรับพระราชศาสนกิจของพระองค์ได้  ดงันัน้ เราจึง
ทลูขอให้พระองค์ทรงแสดงปาฏิหาริย์ให้ปรากฏแก่สายตา เพ่ือความสงบและความพอใจจะได้บงัเกิดแก่เรา” 
 

          พระบาฮลุลาห์ทรงตรัสว่า “เจ้าไม่มีสิทธ์ิท่ีจะขอเช่นนีไ้ด้เพราะแท้ท่ีจริงแล้ว พระผู้ เป็นเจ้าตา่งหากท่ีสามารถ
ทดสอบสรรพสิ่งท่ีพระองค์สร้างขึน้มา สรรพสิ่งเหล่านัน้หามีสิทธ์ิทดสอบพระผู้ เป็นเจ้าไม่ แตเ่อาเถิด เรายอมรับค า
ขอข้อนี ้แต่ขอให้เจ้ารู้ไว้อย่างหนึ่งว่า ศาสนาของพระผู้ เป็นเจ้ามิใช่มโหรสพท่ีเปิดแสดงให้คนชมทุกโมงยาม มิใช่
เคร่ืองบนัเทิงใจท่ีหมนุเวียนแสดงตามค าท่ีทกุคนขอทกุๆ วนัเพราะถ้าเป็นไปได้ตามท่ีกล่าวมานี ้ศาสนาของพระผู้
เป็นเจ้าก็จะกลบักลายเป็นของเดก็เลน่ไป 

                                                           
11 ทรงถกูเนรเทศครัง้แรกไปยงักรุงแบกแดด และไปสูก่รุงคอนแสตนติโนเปิล กรุงอเดรียโนเปิล เป็นตรัง้ที่สองและสามตามล าดบั ครัง้สดุท้ายคือครัง้ที่สี่ 
ทรงถกูขบัไลไ่ปยงัเมืองอคัคาและถกูคมุขงัอยูใ่น “มหาคกุ” เม่ือปี พ.ศ. 2412 
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          ขอให้พระอิหมา่มจงประชมุปรึกษาหารือกนัเลือกปาฏิหาริย์ท่ีจะให้เราแสดงหนึ่งอย่าง และให้บนัทึกเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรด้วยว่า หลงัจากการแสดงปาฏิหาริย์จบแล้ว เขาจะต้องไม่มีความสงสยัในตวัเราตอ่ไปอีกและทัง้หมด
จะต้องยอมรับว่าพระธรรมของเราเป็นสจัจะ จงให้พวกเขาปิดผนึกกระดาษแผ่นนีแ้ล้วจึงน ากลบัมามอบให้แก่เรา 
เง่ือนไขท่ีเราวางไว้ก็คือ ถ้าเราได้แสดงปาฏิหาริย์แล้ว พวกเขาจะต้องสิน้สงสยั แตถ้่าเราไม่สามารถแสดงได้เราก็จะ
ยอมรับข้อกล่าวหาท่ีว่า เราคือพระศาสดาเทียมเท็จ เม่ือฮาซนั อามู ได้สดบัดงันัน้ ก็ผงกศีรษะขึน้ทูลว่า “ถ้าเป็น
เชน่นัน้ข้าพเจ้าก็หมดค ากราบบงัคมทลูแล้ว” ขาดค า ฮาซนั อาม ูก็ก้มลงจมุพิตพระชงฆาของพระบาฮาอลุลาห์ทัง้ๆ 
ท่ีตนมิได้เป็นศาสนิกชนของพระองค์ และแล้วก็จากไปประกาศเชิญชวนให้พระอิหม่ามมาประชุมรับฟังพระราช
สาส์นอนัศกัดิส์ิทธ์ิฉบบันัน้ หลงัจากท่ีพระอิหมา่มหารือกนัแล้วตา่งเห็นพ้องต้องกนัว่า “บคุคลท่านนีต้้องเป็นผู้วิเศษ
อย่างแน่แท้ ถ้าเรารับค า บางทีเขาอาจจะแสดงปาฏิหาริย์ได้ แล้วพวกเราจะต่อปากค าอีกไม่ได้” เม่ือลงความเช่ือ
เชน่นีแ้ล้ว พวกเขาก็ไมก่ล้าตอ่ความให้ยาวออกไปอีก12 
 

          อาซนั อามู ได้กล่าวอ้างอิงเร่ืองนีใ้นท่ีประชุมหลายโอกาสหลังจากท่ีเขาเดินทางจากจังหวดัคาบิลา  เขาก็
เดนิทางตอ่ไปยงัจงัหวดัเคอร์มนัชาห์และกรุงเตหะราน ป่าวประกาศความจริงเก่ียวกบัเร่ืองนีไ้ปทัว่ทกุแห่งหน พร้อม
ทัง้พดูชีใ้ห้คนทัว่ไปเห็นความขลาดและความขยาดล่าถอยของบรรดาพระอิหมา่มเหล่านัน้ 
 

          โดยสรุปแล้ว บรรดาปรปักษ์ในดินแดนภาคพืน้บูรพาต่างตระหนกัดีในความเกรียงไกร ความยิ่งใหญ่ ความ
รอบรู้และคุณธรรมของพระบาฮาอุลลาห์ แม้บุคคลเหล่านีจ้ะตัง้ตนเป็นศัตรูกับพระองค์ แต่พวกเขาก็มิวายจะ
กลา่วขวญักนัวา่พระองค์คือ “พระบาฮาอลุลาห์ผู้ทรงกระเด่ืองพระนาม" 
 

          ขณะเม่ือแสงแหง่พระธรรมดวงนีก้ าลงัส่องประกายเจิดจรัสเหนือฟากฟ้าเปอร์เซียนัน้ ประชาชนทัว่ไปรวมทัง้
รัฐมนตรี พระอิหม่าม และชนชัน้ตา่งๆ กลบัตอ่ต้านพระองค์ ติดตามจองล้างจองผลาญพระองค์ด้วยความอาฆาต
พยาบาทกล่าวประณามพระองค์ว่า “บุคคลนีไ้ม่เพียงแต่กระท าการก าจัดศาสนากฎระเบียบเท่านัน้  แต่ยงัตัง้ใจ
ท าลายล้างประเทศชาตแิละอาณาจกัรทัง้หมดด้วย” พระเยซูคริสต์เจ้าทรงเคยได้รับค ากล่าวเช่นนีม้าก่อนแล้ว มาถึง
ยคุพระบาฮาอุลลาห์ พระองค์ทรงต้านทานมหาชนเหล่านีโ้ดยปราศจากผู้ช่วยเหลือ โดยไม่แสดงความอ่อนแอให้
ปรากฏเลยแม้แตน้่อย ในท่ีสดุ บรรดาฝงูชนเหล่านีต้า่งปรารภขึน้ว่า “ตราบใดท่ีบคุคลคนนีย้งัอยู่ในเปอร์เซีย ตราบ
นัน้จะหาความสงบสุขในดินแดนนีม้ิได้ ควรท่ีเราจะต้องเนรเทศเขาไปเสียให้พ้นเพ่ือแผ่นดินเปอร์เซียจะคืนกลบัสู่
ความเงียบสงบดงัเดมิ” 
 

          ฝูงชนร่วมกันใช้มาตรการรุนแรงก าจดัพระบาฮาอุลลาห์ด้วยการบีบบงัคบัให้พระองค์ขอเดินทางออกจาก
เปอร์เซีย ต่างพากันคิดว่า แสงแห่งพระธรรมจะดับลงได้ด้วยวิธีนี  ้แต่การณ์ปรากฏเป็นไปในทางตรงกันข้าม 
กลา่วคือ ศาสนาเร่ิมแผข่ยายเพลิงแห่งพระธรรมส่องแสงแรงกล้ามากขึน้ ศาสนาบาไฮเร่ิมแผ่กระจายไปทัว่ดินแดน

                                                           
12

 พระอจัฉริยะอนัเฉียบแหลมของพระบาฮาอลุลาห์ทีท่รงใช้ในโอกาสนีย้งัให้เจตนาร้ายของศตัรูราบคาบลง แน่นอนพวกเขายอ่มไมย่อมเลือกประเภท
ของปาฏิหาริย์ที่เขาต้องการด ู
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เปอร์เซียเป็นประเทศแรก ส่วนการท่ีศาสนาได้ไปเผยแพร่ในประเทศอ่ืนๆ นัน้นบัเป็นผลอนัสืบมาจากการท่ีพระบา
ฮาอุลลาห์ทรงถูกเนรเทศโดยตรง ศตัรูของพระองค์พากันกล่าวในท้ายท่ีสุดว่า “ประเทศอิรักนัน้นบัว่าไม่ไกลจาก
ประเทศเปอร์เซีย จ าเราจะต้องส่งเขาไปยงัประเทศท่ีไกลกว่านัน้อีก” น่ีคือประวตัิความเป็นมาของเหตผุลท่ีรัฐบาล
เปอร์เซียก าหนดการเนรเทศพระบาฮาอุลลาห์จากประเทศอิรักไปยงักรุงคอนสแตนติโนเปิล แต่การเนรเทศครัง้นี ้
กลบัยืนยนัข้อพิสจูน์เดมิอีกครัง้หนึง่วา่ ศาสนาบาไฮมิได้อ่อนแอลงเลยแม้แตน้่อย เม่ือการณ์กลบัเป็นดงันี ้พวกท่ีตัง้
ตนเป็นอริกบัพระบาฮาอลุลาห์ก็ปรารภขึน้อีกวา่ “กรุงคอนสแตนตโินเปิลเป็นเมืองทา่ เป็นเมืองท่ีชนชาติตา่งๆ อาศยั
หยดุพกัแรม และมีชาวเปอร์เซียปะปนอยูม่าก” รัฐบาลเปอร์เซียอ้างเหตผุลนีป้ระกอบค าสัง่เนรเทศพระบาฮาอลุลาห์
ตอ่ไปยงัเมืองรูเมเลีย แต่ปรากฏว่าเม่ือพระองค์เดินทางถึงเมืองนี ้เพลิงแห่งธรรมกลบัทวีแสงแรงกล้าขึน้อีก ความ
ประเสริฐสงูสง่ของศาสนาย่ิงปรากฏเดน่ชดัมากขึน้ ในท่ีสดุ มหาชนชาวเปอร์เซียได้ลงความเห็นร่วมกนัอีกว่า “เมือง
เหล่านี ้ไม่มีสักแห่งเดียวท่ีรอดพ้นจากอิทธิพลอันครอบง าของเขาได้ต้องมีสักแห่งหนึ่งท่ีซึ่งเม่ือเราส่งเขาไปแล้ว 
อ านาจของเขาจะต้องเส่ือมคลายสลายลง และจะยงัให้ความทกุข์ทรมานแสนสาหสัได้บงัเกิดขึน้แก่ครอบครัว และ
เหล่าสาวกของเขา” ด้วยประการฉะนี ้บรรดาผู้ ท่ีตัง้ตนเป็นอริกับพระองค์จึงเลือกท่ีคุมขังในเมืองอัคคาซึ่งเป็น
สถานท่ีกักกันเหล่านักโทษท่ีเป็นอาชญากร พวกขโมยประเภทตีชิงวิ่งราว โจรปล้นคนเดินทาง โดยระวางโทษ
พระองค์เทียบเท่ากับระดบัความผิดของอาชญากรเหล่านัน้ เม่ือคมุขงัพระบาฮาอุลลาห์ ณ คกุแห่งนีแ้ล้ว อ านาจ
ของพระผู้ เป็นเจ้ากลบัแสดงปรากฏขึน้พระธรรมวจนะของพระองค์เป็นท่ีโจษจนักนัทัว่ไป และแล้วความยิ่งใหญ่ของ
พระบาฮาอุลลาห์ก็ปรากฏเด่นชดัขึน้ อ านาจแห่งพระธรรมของพระองค์ท่ีส าแดงมาจากท่ีคมุขงัอนัแวดล้อมด้วย
ความอปัยศนีช้กัน าให้เปอร์เซียก้าวพฒันาจากระดบัหนึง่ไปสู่อีกระดบัหนึง่ ยงัมีความปราชยัแก่บรรดาผู้ ท่ีเป็นอริ ทัง้
ยงัพิสจูน์ให้เห็นด้วยว่า พวกเขาไม่อาจต้านทานพลานภุาพของศาสนาได้ พระธรรมค าสัง่สอนของพระองค์แผ่ซ่าน
ไปทัว่อาณาบริเวณ และแล้วศาสนาของพระองค์ก็ได้รับการสถาปนาขึน้ในท่ีสดุ 
 

          บรรดาปรปักษ์ของพระบาฮาอลุลาห์ทัว่ทกุภาคในประเทศเปอร์เซียตา่งลกุฮือขึน้ตอ่ต้านพระองค์ด้วยความ
จงเกลียดจงชงั บาไฮศาสนิกชนถกูจบัขงั บ้างก็ถกูฆ่า ถูกโบย บ้านของบาไฮศาสนิกชนนบัพนัๆ หลงัถกูเผาท าลาย
ราบจนเป็นพืน้ดิน พวกท่ีตัง้ตนเป็นอริพยายามทุกวิถีทางท่ีจะก าจดัและขยีใ้ห้ศาสนาย่อยยบัดบัไป แม้เขาจะจับ
พระองค์ขงัร่วมกบับรรดาอาชญากรและโจรได้ส าเร็จแล้วก็ตาม ศาสนาบาไฮกลบัทวีความศกัดิ์สิทธ์ิสงูส่งมากขึน้ 
พระธรรมของพระองค์เผยแพร่ไปในต่างแดน ผู้ ท่ีเคยเกลียดชังพระองค์อย่างฝังจิตฝังใจกลบัได้สัมผัสกับรสพระ
ธรรมค าสั่งสอนและกลายเป็นศาสนิกชนท่ีมีความมั่นคงในพระองค์ แม้กระทัง้รัฐบาลประเทศเปอร์เซียเองกลับ
ออ่นแอลงและได้รู้สกึส านกึวา่ เหตกุารณ์ทัง้หลายท่ีเกิดขึน้นีมี้สาเหตสืุบเน่ืองมาจากความผิดพลาดของพระอิหม่าม
ทัง้สิน้ 
 

          เม่ือพระบาฮาอลุลาห์เสดจ็สูท่ี่คมุขงัในแผน่ดนิศกัดิ์สิทธ์ินัน้วิญญชูนตา่งตระหนกัในใจดีว่า ข่าวดีท่ีพระผู้ เป็น
เจ้าทรงตรัสผ่านพระศาสดาทัง้หลายซึ่งเสด็จมาเม่ือสองสามพันปีท่ีแล้ว  บดันี ้ข่าวดีนัน้กลบักลายเป็นความจริง
ขึน้มา และทัง้ยงัเป็นเคร่ืองชีแ้สดงให้เห็นว่าพระผู้ เป็นเจ้าทรงรักษาค ามัน่สญัญาท่ีพระองค์ทรงให้ไว้เสมอ ข่าวอนั
น่าปิติยินดีท่ีพระองค์ทรงประทานผ่านทาง พระศาสดาหลายพระองค์ก็คือ “พระผู้ทรงเป็นนายแห่งเทพยดาจะมา
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ปรากฏพระองค์ในดินแดนศกัดิ์สิทธ์ิ” บดันี ้ค าสญัญานีส้ าเร็จสมบูรณ์เป็นความจริงแล้ว หากมิใช่ด้วยเจตนาของ
ศตัรูท่ีตัง้ใจจะประหตัประหารขบัไลแ่ละเนรเทศพระองค์เป็นเหตแุล้ว ยอ่มเป็นการยากท่ีเราจะเข้าใจถึงประวตัิความ
เป็นมาท่ี พระบาฮาอุลลาห์ต้องเสด็จออกจากประเทศเปอร์เซีย และในท่ีสุดได้มากางกระโจมพักอยู่ในดินแดน
ศกัดิส์ิทธ์ินี ้ผู้ ท่ีตัง้ตนเป็นศตัรูหมายมัน่วา่การกกัขงัพระองค์ไว้นัน้คือวิธีการท าลายล้างศาสนาให้สลายเป็นจลุไป แต่
ความจริงกลบัเป็นว่า สถานท่ีกักกันนีคื้อเคร่ืองช่วยส่งเสริมให้ศาสนาแผ่ขยายกว้างออกไปกลายเป็นแหล่งท่ีช่วย
สร้างความเจริญให้แก่ศาสนา ข่าวเก่ียวกับพระบาฮาอุลลาห์ผู้ทรงธรรมเล่ืองลือไปทั่วโลกทัง้ซีกตะวันออกและ
ตะวนัตก รัศมีภาพของตะวนัแหง่สจัจะธรรมสอ่งแสงเรืองรองไปทัว่โลก ขอความสรรเสริญจงมีแดพ่ระองค์พระผู้ เป็น
เจ้าท่ีพระองค์ทรงโปรดให้นักโทษเช่นพระองค์ได้กางกระโจมเหนือขุนเขาคา ร์เมล และให้ความเกรียงไกรของ
พระองค์เล่ืองระบือไปทัว่ทกุทิศในตา่งแดน มิตรสนิทหรือคนแปลกหน้าท่ีได้เข้าเฝ้าทกุคนกล่าวเป็นเสียงเดียวกนัว่า 
“พระองค์คือพระราชา หาใชน่กัโทษไม”่ 
 

          ในทันทีท่ีพระองค์ทรงเสด็จถึงท่ีคุมขงัแห่งนี ้พระบาฮาอุลลาห์ทรงพระอกัษรถึงพระเจ้านโปเลียน13 ท่าน
เอกอคัรราชทตูฝร่ังเศสเป็นผู้ ถือพระราชสาส์นนีไ้ปถวายพระเจ้านโปเลียน ใจความส าคญัของพระราชสาส์นฉบบันีมี้
ดงันี ้“เราใคร่ขอถามทา่นวา่ ความผิดของเรานัน้คืออะไร เหตใุดเราจงึต้องถกูกกักนัอยู่ในคกุ ในกรุใต้ดินแห่งนี”้ พระ
เจ้านโปเลียนมิได้ทรงตอบค าถามนี ้พระบาฮาอลุลาห์จึงทรงพระอกัษรอีกฉบบัหนึ่งซึ่งมีเนือ้หาปรากฏอยู่ใน ซูริยี เฮ
คาล14 ดกูรพระเจ้านโปเลียน ไมช้่าไมน่านทา่นจะต้องสญูเสียราชอาณาจกัรและตวัทา่นเองจะต้องพินาศลงด้วยเหตุ
ท่ีทา่นมิได้สนใจตอ่ค าประกาศเรียกร้องของเราทัง้ยงัไม่ตอบสาส์นของเราอีกด้วย” คราวนี ้พระบาฮาอลุลาห์ทรงส่ง
พระราชสาส์นนีไ้ปทางม้าดว่นซึ่งผู้ ท่ีรับผิดชอบก็คือ ซีซา เคตาพาคู15 ซึ่งเป็นบคุคลท่ีบรรดาผู้ โดยเสด็จตามพระบา
ฮาอลุลาห์รู้จกัดี ทัว่ทัง้เปอร์เซียลว่งรู้สญัญาณเตือนฉบบันีเ้น่ืองจากประจวบกบัโอกาสท่ีพระธรรมบทท่ีมีช่ือว่า คีตา
บีเฮคาล ได้เข้าไปแพร่หลายในเปอร์เซียพอดี สญัญาณแจ้งภัยนีป้รากฏเป็นข้อความตอนหนึ่งในพระธรรมบทเล่ม
นัน้ เหตกุารณ์ตอนนีอุ้บตัิขึน้ในปี พ.ศ. 2412 เม่ือพระธรรมบท ซูริยี เฮคาล ตกไปอยู่ในมือชาวเปอร์เซีย อินเดีย 
รวมทัง้บาไฮศาสนิกชนทกุคน ผู้ ท่ีได้อ่านก็ตัง้ใจรอดสูิ่งท่ีจะเกิดขึน้ตอ่ไป ตอ่มาไม่นานสงครามระหว่างเยอรมนัและ
ฝร่ังเศสก็ระเบิดขึน้ในปี พ.ศ. 2413 พระเจ้านโปเลียนกลบัเป็นฝ่ายพ่ายแพ้และได้รับความอปัยศทัง้ๆ ท่ีไม่มีใคร
คาดคิดมาก่อนว่าเยอรมนัจะพิชิตสงครามครัง้นี ้พระเจ้านโปเลียนต้องเสียทีแก่ศตัรู และแล้ว ความเกรียงไกรของ
พระองค์ก็แปรเปล่ียนเป็นความตกต ่าอยา่งหาท่ีเปรียบมิได้ 
 

          พระบาฮาอุลลาห์ได้ทรงส่งพระราชสาส์น16 ถึงกษัตริย์องอ่ืนๆ ซึ่งในจ านวนนีมี้กษัตริย์ นาริดซิ-ดิน ชาห์ 
รวมอยูด้่วย ในพระราชสาส์นนัน้พระองค์ทรงลิขิตว่า “จงจบักมุตวัเราไป จงให้พระอิหม่ามร่วมชมุนมุกนัตัง้กระทู้หา
ข้อพิสูจน์และถกปัญหากับเรา เพ่ือว่า ข้อเท็จจริงจะได้ปรากฏ เป็นท่ีรู้กันโดยทัว่ไป” พระเจ้านาริดซิ-ดิน ชาห์ ได้

                                                           
13

 พระเจ้านโปเลียนที่ 3 
14

 เป็นพระธรรทบทเลม่หนึ่งที่พระองค์ทรงลิขิตขึน้ภายหลงัประกาศศาสนา 
15

 เป็นบตุรของกงสลุผร่ังเศสในซีเรียผู้ซึง่มีสมัพนัธภาพอนัดีกบัพระบาฮาอลุลาห์ 
16

 ค าเรียกจดหมายของพระบาฮาอลุลาห์ 
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ส่งผ่านพระราชสาส์นนีไ้ปยงับรรดาพระอิหม่ามและสนบัสนุนให้พวกเขาด าเนินการตามค าเชิญชวนนี  ้แตพ่วกเขา
หาได้มีความกล้าไม่ เม่ือเป็นดงันัน้พระองค์จึงมีพระบญัชาให้พระอิหม่ามท่ีมีช่ือเสียงเจ็ดคนร่วมกนัเขียนจดหมาย
ตอบค าท้าทายนี ้แต่หลังจากท่ีเขารับไปไม่นานก็ส่งจดหมายนัน้คืน เหตุผลท่ีพวกเขายกขึน้มากล่าวอ้างก็คือ 
“บุคคลคนนีเ้ป็นปรปักษ์กับศาสนา เป็นศตัรูกับพระเจ้าชาห์” ค าแก้ตัวนีย้ังความกริว้โกรธแก่พระเจ้าชาห์มาก 
พระองค์ทรงตรัสวา่ “น่ีเป็นเร่ืองท่ีต้องการพิสจูน์ การถกเถียง การแสดงออกซึ่งข้อเท็จจริง จะอ้างเหตผุลเก่ียวโยงไป
ถึงการเป็นศตัรูตอ่รัฐบาลได้อย่างไรกนั  อนิจจา ตวัเรานีมี้ความเคารพนบัถือพระอิหม่ามผู้ซึ่งไม่กล้าแม้แตจ่ะตอบ
สาส์นนีม้ากปานนีเ้ชียวหรือ” 
 

          หลงัจากนัน้ไมน่าน ทกุสิ่งทกุอยา่งท่ีจารึกไว้ในพระราชสาส์นถึงพระเจ้าแผ่นดินก็ปรากฏผลเป็นความจริง ถ้า
เราดเูหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้นบัตัง้แตปี่ พ.ศ. 2413 เป็นต้นมา เราจะพบวา่ทกุเหตกุารณ์ปรากฏขึน้จริงสมตามค าท านาย
จะมีบางเหตกุารณ์เทา่นัน้ท่ียงัไมส่มัฤทธ์ิผลในทนัทีทนัใด แตต่อ่มาจงึบรรลแุสดงออกให้เห็นจริงในท่ีสดุ 
 

          ชาวต่างชาติตลอดจนบุคคลในนิกายศาสนาอ่ืนพากนัแซ่ซ้องสดดีุพระบาฮาอลุลาห์  บางคนเช่ือว่าพระองค์
คือนักบุญ บางคนถึงกับเขียนเร่ืองราวเก่ียวกับพระองค์ ดงัเช่นนายซิยิด ดาวู้ด ผู้คงแก่เรียนในนิกายซุนน่ีในกรุง
แบกแดดได้เขียนบนัทึกเก่ียวกับพระจริยวัตรอันน่าอัศจรรย์เหนือธรรมชาติของพระบาฮาอุลลาห์แม้กระทั่งใน
ปัจจบุนั คนท่ีอาศยัอยูท่ัว่ทกุภาคในตะวนัออกท่ีไม่เคยมีความเช่ือว่าพระองค์คือพระศาสดากลบัมีความเช่ือตรงกนั
ข้อหนึง่วา่ พระองค์เป็นนกับญุและเอย่อ้างถึงคณุธรรมอนันา่อศัจรรย์ของพระองค์ 
 

          โดยสรุปแล้ว แม้บรรดาผู้ ท่ีปรปักษ์ ผู้ ท่ีเข้าข้างพระองค์ตลอดจนผู้ ท่ีเข้าเฝ้าแทบพระธรณีอนัศกัดิ์สิทธ์ิจะไม่มี
ความเช่ือถือศรัทธาพระองค์ แตพ่วกเขาก็ยอมรับเป็นพยานในความยิ่งใหญ่ ความเกรียงไกรของพระบาฮาอลุลาห์
ทนัทีท่ีเขาได้ยา่งเข้าสูพ่ระท่ีนัง่อนัศกัดิ์สิทธ์ิ การปรากฏองค์ของพระบาฮาอลุลาห์มีอานภุาพท าให้บรรดาผู้ ท่ีเข้าเฝ้า
ไม่สามารถเปิดปากกราบค าบงัคมทูลได้ หลายครัง้ทีเดียวท่ีศตัรูคู่อาฆาตของพระองค์ตัง้ใจไว้ว่า  เม่ือไปถึง เรา
จะต้องพดูเร่ืองนีอ้ยา่งนี ้พดูเร่ืองโน้นอยา่งโน้น เราจะต้องโต้เถียง โต้แย้งกบัเขาในเร่ืองนี ้ตอ่เม่ือเขาได้เข้าเฝ้าแทบท่ี
ประทบั เขากลบับงัเกิดความพิศวง จบัต้นชนปลายไมถ่กูและหมดค ากราบบงัคมทลู 
 

          พระบาฮาอุลลาห์ไม่เคยได้ศึกษาภาษาอารบิค พระองค์ไม่เคยมีครูหรือผู้ ฝึกอบรม ทัง้ยังไม่เคยทรงได้รับ
การศกึษาในโรงเรียนใดๆ ทัง้สิน้ แตป่รากฏว่าข้อเขียนของพระองค์ประกอบด้วยส านวนโวหารอนัสละสลวยไพเราะ
จบัใจ ภาษาอารบิคท่ีพระองค์ทรงพระอกัษรนัน้ยงัความประหลาดใจและงงงันแก่บรรดาผู้ ท่ีเป็นนักปราชญ์ราช
บณัฑิตชาวอาหรับยิ่งนกั ตา่งพากนัยอมรับและประกาศกิตติคณุของพระบาฮาอลุลาห์ว่า พระองค์ทรงเป็นเลิศ หา
ผู้ใดเสมอได้ไม่ 
 

          ถ้าหากเราศกึษาพระคมัภีร์คริสต์ศาสนาอยา่งละเอียด จะพบวา่ พระศาสดาไมเ่คยตรัสกบัผู้ ท่ีปฏิเสธพระองค์
วา่ “เราพร้อมท่ีจะแสดงสิ่งปาฏิหาริย์ตามท่ีเจ้าต้องการและพร้อมท่ีจะรับข้อทดสอบท่ีเจ้าเสนอมาทกุประการ” แตใ่น



Page 29 of 42 
 

ราชสาส์นท่ีพระบาฮาอลุลาห์ทรงพระอกัษรถึงพระเจ้าชาห์นัน้  พระองค์ทรงลิขิตไว้อย่างชดัเจนว่า “จงรวบรวมพระ
อิหมา่มเข้าไว้ด้วยกนัและจบัตวัเราไว้ เพ่ือวา่หลกัฐานและข้อพิสจูน์จะได้ปรากฏอยา่งแนน่อน17 
 

          พระบาฮาอุลลาห์ทรงปักหลักยืนหยัดเผชิญกับศัตรูตลอดเวลา 50 ปี ทุกคนต่างมุ่งหมายจะท าลายล้าง
พระองค์ให้แหลกมลายไป พวกเขาวางแผนหมายพิฆาต ยงัความพินาศแก่พระองค์ กล่าวได้ว่าในช่วงเวลา 50 ปี 
นัน้พระชนม์ชีพของพระองค์ต้องเส่ียงกบัอนัตรายอยูท่กุยา่งก้าว 
 

          ประเทศเปอร์เซียในยคุนีก้ าลงัเส่ือมสลายลง ผู้ ท่ีตระหนกัถึงสภาพความเป็นไปไม่ว่าจะเป็นชาวเปอร์เซียเอง 
หรือชาวตา่งชาตก็ิตา่งยอมรับวา่ การท่ีจะสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าการฟืน้ฟอูารยธรรมและการผดงุชาติขึน้มา
ใหมน่ัน้จ าเป็นต้องอาศยัหลกัค าสอนและแนวทางการพฒันาท่ีวางไว้ให้แล้วโดยพระมหาบรุุษองค์นี ้
 

          ในยุคของพระเยซูคริสต์เจ้า มีสาวกเพียง 11 คน เท่านัน้ท่ีได้รับการศึกษาจากพระเยซูคริสต์เจ้า สาวกเอก
ของพระองค์มีนามวา่ ปีเตอร์ และ ปีเตอร์คนเดียวกนันีเ้องเม่ือถกูไตส่วนทดสอบแล้วได้ให้การปฏิเสธพระเยซูคริสต์
เจ้าถึงสามครัง้ แม้กระนัน้ก็ดี คริสต์ศาสนาก็ยังแทรกซึมไปทั่วโลก มาในยุคปัจจุบันพระบาฮาอุลลาห์ทรงให้
การศกึษาแก่ศาสนิกชนจ านวนมากมายมหาศาล เม่ือยามตกอยู่ภายใต้คมหอกคมดาบ บาไฮศาสนิกชนเหล่านีต้า่ง
เปล่งวลี “ยา บาฮาอลุลาพา”18 ดงัก้องถึงสรวงสวรรค์ชัน้สงูสุด และเม่ือยามตกอยู่ในกองเพลิงแห่งการถกูทดสอบ
ใบหน้าของพวกเขากลบัเรืองรองสดใสราวกับทองค า ขอให้เจ้าจงพิเคราะห์ดเูหตกุารณ์ในอดีตแล้วจงหวนคิดถึง
ความรุ่งเรืองท่ีจะเกิดกบัศาสนาในอนาคต 
 

          ในท้ายท่ีสดุนี ้ขอให้เราทัง้หลายจงมีความเท่ียงธรรม ให้ยอมรับว่าสถานะของพระผู้ เกรียงไกรด้านให้ความรู้
นัน้สูงส่งเพียงใด จงสนใจดูสญัญาณท่ีเปิดเผยโดยพระองค์ ว่าเลิศล า้ปานใด จงดูพลังและพลานุภาพท่ีมาจาก
พระองค์วา่ปรากฏเป็นจริงในโลกนีโ้ดยแท้แน่นอนเพียงไร 
 

(33) เกียรตศิกัดิแ์ละความสงูสง่ของสรรพสิ่งทัง้หลายจะมีมากหรือน้อยนัน้ขึน้อยู่กบัการกระท าและสิ่งแวดล้อม 
 

          แผน่ดนิจะได้ช่ือวา่อดุมด้วยความล า้เลิศ ความงดงามพร่ังพร้อมด้วยความสมบรูณ์สงูสดุได้ก็ตอ่เม่ือแผ่นดิน
ผืนนัน้เขียวขจีด้วยเมฆฝนท่ีหลัง่ไหลลงมาใน วสนัตฤดู เป็นช่วงเวลาท่ีพฤกษชาติเจริญงอกงาม ผลิดอกออกหน่อ
แขนงอนัหอมหวานละมนุ ต้นไม้ท่ีให้ผลออกดอกบานสะพร่ัง และแล้วผลไม้รุ่นใหม่สดตามฤดกูาลก็เร่ิมเจริญเติบโต 
ประดบัอทุยานด้วยความงาม ท้องทุ่งดสูวยอร่ามตา ภูเขาและท่ีราบปลูาด้วยหญ้าเขียวขจี ไร่นา หมู่บ้านตลอดจน
เมืองตา่งๆ ดงูามวิจิตรตระการตา สภาพเหลา่นีคื้อความรุ่งเรืองสงูสดุของอาณาจกัรระดบัแร่ธาต ุ
 

          ความสงูส่งและความสมบรูณ์ของอาณาจกัรพืชจะมีระดบัสงูสดุได้ก็ตอ่เม่ือพฤกษชาติได้เจริญเติบโตอยู่บน
ฝ่ังธารน า้ใส มีกระแสลมโชยพดัผ่าน มีแสงแดดอนัอบอุ่นส่องถึง มีคนสวนคอยดูแลเพาะช าและต้นไม้นัน้จะต้อง

                                                           
17

 ขอให้เปิดกลบัไปเทียบดกูบัหมายเหตทุ้ายหน้า 53 ข้อ 1 พระอบัดลุบาฮาหยบิยกตวัอยา่งแสดงปฏิภาณของพระบาฮาอลุลาห์เก่ียวกบัเร่ืองนีข้ึน้มา
ด้วยจดุมุง่หมายเพ่ือชีใ้ห้เห็นวา่ เป็นการไร้ประโยชน์ที่จะพิสจูน์ความเที่ยงแท้ของพระศาสดาด้วยการแสดงปาฏิหาริย์ 
18

 เป็นค าประกาศความศรัทธาของบาไฮศาสนิกชน แปลตรงตวัวา่ “ข้าแตพ่ระผู้ทรงความรุ่งโรจน์เหนือความรุ่งโรจน์ใดๆ 
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เจริญเตบิโตผลิดอกออกผลให้วนัแล้ววนัเลา่ แตใ่นเบือ้งท้ายท่ีสดุแล้ว ความรุ่งเรืองอนัแท้จริงของอาณาจกัรพืชก็คือ 
การท่ีอาณาจกัรพืชนัน้ได้ก้าวล่วงไปสู่อาณาจกัรของสตัว์และมนษุย์ ได้เข้าไปทดแทนอาหารส่วนท่ีถกูย่อยไปเลีย้ง
ร่างกายของสตัว์และมนษุย์แล้ว 
 

          อาณาจักรระดบัสัตว์นัน้สมบูรณ์เต็มท่ีได้ก็ต่อเม่ือมีขาและอวัยวะครบ มีพละก าลังและทุกสิ่งทุกอย่างท่ี
ต้องการ ถ้าสตัว์ตวัใดมีคณุสมบตัิตามนี ้สตัว์นัน้ก็ได้ช่ือว่าบรรลุแล้วซึ่งความรุ่งเรือง เกียรติยศและความสูงส่งอนั
สมบรูณ์ ความสขุอนัยิ่งยวดของสตัว์ก็คือการได้อาศยัอยูใ่นท้องทุง่ท่ีเขียวชอุม่และอดุมสมบรูณ์ มีสายธารน า้ไหลริน 
แวดล้อมด้วยอทุยานอนัเขียวสวยงาม ถ้าสตัว์ได้ครองสิ่งทัง้หลายท่ีกล่าวมาแล้วนีก็้สุดท่ีจะวาดภาพสิ่งท่ีดีกว่านีไ้ด้ 
ตวัอยา่งเชน่ ถ้านกตวัหนึ่งได้ท ารังบนยอดต้นไม้อนัแข็งแรงท่ีขึน้อยู่บนท่ีสงูอนัสวยงามของป่าไม้ มีน า้และเมล็ดพืช
พร่ังพร้อมบริบรูณ์ นกตวันัน้ยอ่มได้ช่ือวา่บรรลแุล้วซึง่ความเจริญระดบัสงูสดุ 
 

          แตค่วามเจริญรุ่งเรืองอยา่งแท้จริงของสตัว์นัน้ก็คือการได้ละจากอาณาจกัรของสตัว์ไปสู่อาณาจกัรของมนษุย์ 
ดงัเชน่จลุินทรีย์ ซึง่เข้าสูร่่างกายมนษุย์ทางน า้และอากาศซึง่ในท่ีสดุจะถกูดดูซมึไปแทนท่ีส่วนท่ีร่างกายได้เผาผลาญ
เป็นพลังงานไปแล้ว การท่ีสัตว์ได้เข้าสู่ร่างกายมนุษย์นัน้นับได้ว่าสัตว์นัน้ได้บรรลุสู่ความมีเกียรติยศและความ
รุ่งเรืองระดบัสงูสดุเทา่ท่ีระดบัสตัว์จะพงึบรรลถุึงได้ ไมมี่เกียรตยิศอ่ืนใดจะเทียบเทียมได้ 
 

          ดงันัน้ เราจึงประจักษ์แจ้งแล้วว่า ความอุดมสมบูรณ์ ความหรรษา และความมั่งคั่งทางด้านวัตถุนัน้คือ
องค์ประกอบแห่งความสถาพรของแร่ธาตุ พืชและสัตว์ ถ้าจะจดัระดบัแล้วจะพบว่า นกมีความอุดมสมบูรณ์และ
ความสุขส าราญเหนือสรรพสิ่งอ่ืนใดทัง้สิน้ ทัง้นีเ้พราะท่ีอยู่อาศยัของนกก็คือท้องทุ่งและภูเขาอนักว้างใหญ่ไพศาล 
ส่วนอาหารนัน้ก็ได้แก่เมล็ดพืชและพืชผล นกได้ครอบครองทัง้ผืนแผ่นดิน หมู่บ้าน ท้องทุ่งท่ีราบ วนอทุยานและป่า
เขา บดันีก็้มาถึงค าถามท่ีวา่ ระหวา่งนกกบัอภิมหาเศรษฐี ใครจะมีความมัง่คัง่บริบรูณ์มากกว่ากนั ส าหรับนกนัน้ ไม่
ว่ามนัจะบริโภคหรือแจกจ่ายเมล็ดพืชออกไปมากมายเพียงใดก็ตาม ความมัง่คัง่บริบูรณ์ของมนัก็หาได้ลดลงเลย
แม้แตน้่อย 
 

          เท่าท่ีได้อรรถาธิบายมานีย้่อมแสดงให้เห็นแล้วว่า ระดบัเกียรติคุณและความสูงส่งของมนุษย์ต้องสูงกว่า
สรรพสิ่งระดับสัตว์ พืชและแร่ธาตุ ถ้าจะเปรียบเทียบกันแล้ว ความสถาพรของสรรพสิ่งท่ีกล่าวมานีเ้ป็นเสมือน
ก่ิงก้านสาขาของต้นไม้ มีคณุธรรมความดีของมนษุย์ซึ่งเป็นเคร่ืองประดบัแก่นสารเป็นรากแก้วอนัประเสริฐ เกียรติ
คณุและความสูงส่งของมนุษย์ก็คือการแสดงออกซึ่งคณุธรรมและพระมหากรุณาธิคุณ การมีความรู้สึกนึกคิดอัน
สงูสง่ มีความรักพระผู้ เป็นเจ้าและมีความรู้เก่ียวกบัพระองค์ มีสติปัญญากว้างไกลครอบคลมุจกัรวาล มีความรอบรู้
อนัชาญฉลาด มีการค้นพบวิทยาการแขนงใหม่ๆ มีความยุติธรรมและดลุยพินิจอนัเท่ียงตรง มีความสตัย์ มีความ
เมตตากรุณา มีความองอาจเป็นปกตวิิสยัโดยธรรมชาติ มีความอดทนฝังอยู่ในใจ เคารพสิทธิ รักษาข้อตกลงและค า
สญัญา มีความเท่ียงธรรมภายใต้ทกุสถานการณ์ รับใช้สจัธรรมในทกุสภาวะพร้อมจะสละชีวิตของตนเพ่ือความสขุ
สวสัดีของปวงชน มีความเมตตากรุณา มีความเคารพตอ่ชาต ิน้อมปฏิบตัติามค าสัง่สอนของพระผู้ เป็นเจ้า พลีตนรับ
ใช้อาณาจักรของพระผู้ เป็นเจ้าเป็นผู้น าทางแก่คนทั่วไปพร้อมทัง้ให้การศึกษาแก่มนุษย์ทุกชาติโดยไม่เลือกชัน้
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วรรณะ การปฏิบตัติามนีน้ ามาซึง่ความเจริญรุ่งเรืองแก่สรรพสิ่งระดบัมนษุย์ เป็นความประเสริฐของคนในโลกนี ้ทัง้
ยงัเป็นท่ีมาแหง่ชีวิตนิรันดรและเกียรตคิณุอนัทรงธรรมอีกด้วย 
 

          หากปราศจากซึ่งพลานุภาพของพระผู้ เป็นเจ้าและค าสั่งสอนของพระองค์แล้ว คุณธรรมเหล่านีจ้ะไม่ฉาย
ปรากฏออกมาจากแก่นแท้ของมนษุย์ ทัง้นีเ้พราะการแสดงออกนีจ้ าเป็นต้องอาศยัอ านาจท่ีอยู่เหนือธรรมชาติ  อาจ
เป็นไปได้ท่ีโลกแห่งธรรมชาติจะมีร่องรอยของคุณธรรมอันทรงความสมบูรณ์นีป้รากฏอยู่  แต่ทว่าเป็นเพียง
ปรากฏการณ์ท่ีผนัแปรได้ และคงอยูเ่พียงชัว่ครู่ เปรียบประหนึง่ดงัแสงอาทิตย์ท่ีทอดปรากฏอยูบ่นฝาผนงัเทา่นัน้ 
 

          เม่ือพระผู้ เป็นเจ้าผู้ทรงพระกรุณาได้สวมมงกุฎอนังามเลิศให้เป็นเคร่ืองประดบัศีรษะของมนุษย์เช่นนีแ้ล้ว  
ควรท่ีมนษุย์จะต้องเพียรพยายามประกอบกรรมดีเพ่ือรัศมีเพชรพลอยนัน้จะได้ส่องประกาศความบรรเจิดให้ปรากฏ
แก่สายตาของชาวโลก 
 

(34) หลงัจากท่ีได้แสดงให้เห็นแล้ววา่วิญญาณของมนษุย์นัน้จะด ารงอยู่ตอ่ไป19 ตอ่จากนัน้ก็จะถึงการพิสจูน์ให้เห็น
ความคงอยูช่ัว่กลัปาวสานของวิญญาณ 
 

          พระคมัภีร์ศกัดิ์สิทธ์ิได้อรรถาธิบายเก่ียวกบัความอยู่ยงคงกระพนัของวิญญาณมนษุย์ว่า การด ารงอยู่ชัว่นิจ
นิรันดรของวิญญาณนัน้คือเหตผุลเบือ้งปฐมท่ีพระศาสดาของศาสนาตา่งๆ ได้เผยพระธรรมค าสัง่สอนแก่มนษุย์ การ
ลงโทษและการให้รางวลัแก่มนษุย์นัน้ท าได้สองสถาน กล่าวคือ การให้รางวลัและการลงโทษมนษุย์ในระหว่างท่ีเขา
ยงัมีชีวิตอยูก่บัหลงัจากท่ีเขาได้ตายไปและลว่งบรรลสุูภ่พหน้าแล้ว สวรรค์และนรกมีอยู่ในทกุภพซึ่งหมายรวมถึงภพ
ท่ีเราอยู่นีต้ลอดจนภพแห่งวิญญาณด้วย รางวลัท่ีได้รับนัน้คือการมีชีวิตอยู่ชัว่นิรันดร ด้วยประการฉะนี ้พระเยซู
คริสต์เจ้าจงึทรงตรัสไว้วา่ “จงประพฤตปิฏิบตัแิตส่ิ่งท่ีจะน าให้เจ้าได้มีชีวิตนิรันดร เพ่ือเจ้าจะได้ถือก าเนิดจากน า้และ
วิญญาณและจะได้บรรลสุูส่วรรค์” 
 

          รางวัลท่ีคนเราจะได้รับในชั่วชีวิต นีไ้ด้แก่การมีคุณธรรมความดีและความสมบูรณ์เพียบพร้อมเป็น
เคร่ืองประดบัแก่นสารของตน ตวัอย่างเช่น คนท่ีเคยประสบความมืดมนกลบัได้รับความแจ่มใส คนท่ีโง่เขลากลบั
บงัเกิดปัญญา คนท่ีเคยประมาทกลบัรอบคอบ คนท่ีหลบัใหลได้ฟืน้ต่ืนขึน้ คนท่ีตายไปแล้วกลบัเป็นขึน้มา คนตา
บอดกลบัมองเห็น คนหูหนวกกลบัได้ยิน คนท่ีเคยเกลือกกลัว้อยู่กลบัโลกีย์วิสยักลบัได้บรรลุสู่สคุติ คนท่ีเคยฝักใฝ่
ทางโลกวตัถกุลบัมีจิตใจผ่องแผ้ว มนษุย์คนใดท่ีได้รับรางวลัเหล่านีเ้ท่ากับว่าจิตวิญญาณของเขาได้รับการชุบชีวิต
ขึน้ใหม่ กลบักลายเป็นคนใหม่ เป็นตวัแสดงออกซึ่งพระวจนะท่ีปรากฏอยู่ในพระคมัภีร์ของคริสต์ศาสนาท่ีกล่าวถึง
บรรดาสาวกของพระเยซูคริสต์ว่า เขาเหล่านัน้มิได้ถือก าเนิดมาจากเลือด มิได้เกิดขึน้ตามค าบญัชาของเนือ้ มิได้
อบุตัิขึน้ตามเจตจ านงของมนุษย์ แตเ่กิดขึน้จากพระประสงค์ของพระผู้ เป็นเจ้า กล่าวคือ คริสต์ศาสนิกชนเหล่านัน้
หลดุพ้นแล้วซึ่งลกัษณะนิสัยของสตัว์ซึ่งปรากฏอยู่ในธรรมชาติของมนษุย์ มีคา่ควรแก่การได้ครองคณุลกัษณะแห่ง
คณุธรรมความดีงามซึ่งเป็นเคร่ืองชีใ้ห้เห็นพระเมตตาของพระผู้ เป็นเจ้า น่ีคือความหมายของการถือก าเนิดขึน้เป็น
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ครัง้ท่ีสอง ส าหรับบคุคลท่ีได้บรรลคุณุธรรมระดบันี ้ไม่มีความทรมานใดจะยิ่งใหญ่กว่าการถกูกีดกนัออกจากพระผู้
เป็นเจ้า ไม่มีการลงโทษใดจะรุนแรงเกินกว่าการต้องตกอยู่ในความมัวเมาลุ่มหลงในกิเลส  มีนิสัยใจคอต ่าช้า 
หมกมุ่นยู่กับกามตณัหา เม่ือเขาได้ละจากความชัว่ดงักล่าวมาสู่แสงแห่งศรัทธา เขาจะบงัเกิดความผ่องแผ้วด้วย
รัศมีดวงตะวนัแหงความเท่ียงแท้ สงูส่งขึน้ด้วยบญุญาธิการแห่งความดี และแล้วก็จะเทิดทลูคณุธรรมท่ีอุบตัิแก่ตน
วา่เป็นของขวญัอนัยิ่งใหญ่ ทัง้จะได้ตระหนกัถึงสภาวะแหง่แดนสขุาวดีอนัแท้จริง ในท านองเดียวกนัเขาก็จะได้คิดว่า
การลงโทษทางจิตวิญญาณหรืออีกนยัหนึ่งคือการถูกทรมานและการถกูลงโทษทณัฑ์ในชาตินีก็้คือการต้องตกเป็น
ทาสของโลกแหง่วตัถ ุต้องถกูกนัออกหา่งจากพระผู้ เป็นเจ้า มีจิตใจโหดเหีย้ม โง่เขลา ฝักใฝ่อยู่ในตณัหาราคะ ได้รับ
การถ่ายทอดความอ่อนแอซึ่งเป็นสัญชาติญาณของสัตว์ มีนิสัยทราม เช่นเห็นผิดเป็นชอบ กดข่ีข่มเหง โหดร้าย
ทารุณฝักใฝ่สนใจธุรกิจทางโลก ปล่อยใจให้จมอยู่กับความคิดท่ีเป็นมาร ส าหรับผู้ ท่ีละแล้วซึ่งความชั่วทัง้ปวง 
สภาวะเหลา่นีคื้อโทษทณัฑ์และความทรมานระดบัสงูสดุ 
 

          ในท านองเดียวกนั มีธรรมลิขิตปรากฏอย่างชดัเจนในพระคมัภีร์ของศาสนาในยคุตา่งๆ ท่ีผ่านมาว่า รางวลัท่ี
มนษุย์จะได้ในปรายภพนัน้คือการมีชีวิตอยูช่ัว่นิรันดร เพียบพร้อมด้วยคณุธรรมแหง่ทิพย์สถาน การได้รับกระแสพระ
บารมีอยา่งไม่มีวนัสิน้สดุ ได้รับพระพรอยู่ชัว่กปัชัว่กลัป์ รางวลัท่ีรออยู่ในภพหน้าภายหลงัจากท่ีมนษุย์ละจากโลกนี ้
ไปแล้วนัน้คือ การได้ด ารงอยู่ในโลกแห่งวิญญาณด้วยความสงบและสมบรูณ์พนูสุข ส่วนรางวลัท่ีพระผู้ เป็นเจ้าให้
สมัฤทธ์ิเห็นสมจริงในชีวิตนีไ้ด้แก่การได้ครองความดีเลิศอนัสดใสเรืองรอง คณุความดีนีคื้อท่ีมาแห่งการได้มีชีวิตอยู่
ตอ่ไปชัว่นิรันดร ทัง้นีเ้พราะความดีนัน้คือบอ่เกิดแห่งความเจริญ เปรียบประดจุดงัทารกท่ีผ่านพ้นจากโลกในครรภ์
มารดาแล้วเตบิโตสูว่ยัผู้ใหญ่ กลายเป็นส่ือท่ีแสดงออกซึ่งค าสรรเสริญคณุพระผู้ เป็นเจ้าดงันี  ้“ขอพระพรจงมีแดพ่ระ
ผู้ เป็นเจ้า พระผู้ทรงเป็นเลิศในหมู่ผู้สร้างทัง้มวล” รางวลัท่ีคนเราจะได้รับในปรายภพนัน้ได้แก่การมีความสงบสขุ มี
จิตวิญญาณอันงามอ่อนหวานละมุน นอกจากนียังมีของขวัญท่ีบ ารุงจิตใจอีกนานัปการท่ีก าลังรอเราอยู่ใน
อาณาจกัรของพระผู้ เป็นเจ้า จิตและวิญญาณจะได้สิ่งสมปรารถนา ทัง้ยงัจะได้เข้าเฝ้าพระผู้ เป็นเจ้าในภพแห่งอนนั
ตกาลด้วย ในท านองเดียวกนั การลงโทษในภพหน้านัน้ได้แก่การท่ีดวงวิญญาณท่ีปราศจากคณุธรรมถกูกีดกนัออก
หา่งจากพระพร มิได้รับความกรุณาอนัทรงความพิเศษและสมบรูณ์ของพระผู้ เป็นเจ้า ต้องร่วงหล่นลงสู่ระดบัความ
เป็นอยู่ตกต ่าอย่างท่ีสุด จริงอยู่ ถึงแม้ว่าวิญญาณของบุคคลประเภทนีจ้ะคงด ารงอยู่ต่อไป แต่ในสายตาของผู้ ท่ี
ยอมรับความจริง ผู้ ท่ีมิได้รับความเมตตานัน้เทียบเทา่กบัเป็นคนท่ีตายจากไปแล้วนัน่เอง 
 

           ความอยูย่งคงกระพนัของวิญญาณนัน้พิสจูน์ได้ตามหลกัเหตผุลทางตรรกวิทยาดงันีคื้อ ความว่างเปล่าย่อม
ไม่ส่งสัญญาณให้ปรากฏ กล่าวคือ เป็นไปไม่ได้ท่ีสัญญาณจะปรากฏออกมาจากความว่างเปล่า  ทัง้นีเ้พราะ
สัญญาณเป็นปรากฏการณ์ท่ีสืบเน่ืองมาจากการด ารงอยู่  รูปแบบการปรากฏของสัญญาณจะเป็นอย่างไรนัน้
ยอ่มขึน้อยูก่บัลกัษณะของสิ่งท่ีด ารงอยู่นัน้ ดงันัน้เม่ือปราศจากดวงอาทิตย์ รังสีความสว่างก็ฉายออกมาไม่ได้ หาก
ปราศจากทะเลคล่ืนก็จะไม่ปรากฏ หากปราศจากเมฆ ฝนก็จะไม่ตก ผลไม้ก็เช่นเดียวกัน ย่อมจะไม่เจริญงอกงาม
บนต้นท่ีไมมี่ตวัตน มนษุย์ท่ีไมป่รากฏรูปกายจะไมส่ามารถประกอบกิจการใดๆ ได้เลย น่ีแสดงให้เห็นว่า ตราบใดท่ีมี
สญัญาณแหง่การด ารงอยูป่รากฏขึน้ ตราบนัน้ยอ่มมีข้อพิสจูน์ให้เห็นการด ารงอยูข่องวตัถท่ีุประธานเสมอ 
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แม้กระทัง้ในปัจจุบนั อาณาจกัรของพระเยซูคริสต์ก็ยังด ารงอยู่  จงพิจารณาดวู่า อาณาจักรอนัยิ่งใหญ่นีป้รากฏ
ออกมาจากจอมกษัตริย์ผู้ปราศจากตวัตนได้อยา่งไร ไฉนคล่ืนจงึสามารถม้วนตวัสงูขึน้จากทะเลท่ีไม่ปรากฏ สายลม
จะพดัหากลิ่นบบุผาให้ขจรขจายไปจากสวนท่ีไม่มีตวัตนได้อย่างไร การท่ีสสารไม่ว่าจะอยู่ในระดบัแร่ธาตุ พืชและ
สัตว์ไม่แสดงผล ร่องรอยหรือแม้แต่อ านาจจูงใจหลงเหลืออยู่หลังจากท่ีต้องแยกแตกสลายลงไปนัน้เป็น
ปรากฏการณ์ท่ีน่าคิด คงมีแต่แก่นสารและจิตวิญญาณของมนษุย์เท่านัน้ท่ียงัคงอยู่เพ่ือท าหน้าท่ีและเพ่ือรับครอง
พลงัอ านาจหลงัจากท่ีอวยัวะและอานภุาพของร่างกายแตกกระจาย หลงัจากท่ีการประสานสมัพนัธ์ระหว่างอวยัวะ
สว่นตา่งๆ ต้องถึงการสิน้สดุลง 
 

          ปริศนาข้อนีมี้ความลกึลบัแฝงอยูอ่ยา่งลกึซึง้ท่ีสดุ ขอให้เจ้าน าไปคิดด ูข้อพิสจูน์ตามหลกัเหตผุลนีเ้ราแสดงไว้
เพ่ือให้ปัญญาชนน าไปตรึกตรองดดู้วยส านกึอนัเป่ียมไปด้วยดลุย์แห่งเหตผุลและความเป็นธรรม หากเพียงแตถ้่าใจ
ของมนุษย์เบิกบาน เฝ้าแต่ฝักใฝ่อยู่กับอาณาจักรของพระผู้ เป็นเจ้า มีดวงตาแห่งธรรมเปิดกว้าง มีหูแห่งดวงใจ
มัน่คง ถึงพร้อมด้วยมโนธรรมอนัสงูเหนือความรู้สึกนึกคิดอ่ืนใด หากเขามีคณุลกัษณะตามท่ีกล่าวมาน่ี เขาก็จะได้
ประจกัษ์ในความอยู่ยงคงกระพนัของวิญญาณได้อย่างชัดเจนปานประหนึ่งได้เห็นความสว่างของดวงตะวนัและ
แล้ว ขา่วอนันา่ปิตแิละแล้วสญัญาณของพระผู้ เป็นเจ้าก็จะหลัง่ไหลโปรยปรายลงมารายล้อมเขา 
 

(35) จงรับรู้ไว้ด้วยวา่ การด ารงอยูข่องสรรพสิ่งทัง้หลายมีเง่ือนไขจ ากดัตามสถานะ เร่ิมจากการเป็นผู้ รับใช้ ถดัมาคือ
สถานะของพระศาสดา และท่ีสงูท่ีสดุคือสถานะแห่งพระผู้ เป็นเจ้า แต่ความสมบูรณ์แห่งสวรรค์และสรรพสิ่งอนัผนั
แปรนัน้เป็นความสมบูรณ์ท่ีไม่มีขอบเขตจ ากัด หลังจากท่ีเจ้าพิเคราะห์ดูอย่างลึกซึง้แล้ว เจ้าก็จะพบว่าความ
สมบูรณ์เพียบพร้อมท่ีสรรพสิ่งทัง้หลายแสดงปรากฏออกมาภายนอกนัน้เป็นความสมบูรณ์ท่ีไม่มีขอบเขตจ ากัด
เชน่กนั ทัง้นีเ้พราะตวัเจ้าเองนัน้ไมอ่าจได้พบความเพียบพร้อมระดบัสมบรูณ์แบบในสิ่งหนึ่งสิ่งใด เจ้าจึงไม่สามารถ
วาดมโนภาพเห็นความสมบรูณ์แบบท่ีเหนือกวา่นัน้ได้ ตวัอยา่งเชน่ถ้าเจ้าไม่มีจินตนาการเห็นก้อนแร่ พืชและสตัว์ซึ่ง
มีรูปแบบเป็นตวัอยา่งปรากฏเดน่ในความคิดแล้ว เจ้าก็ย่อมจะไม่สามารถเห็นทบัทิมในอาณาจกัรแร่ธาตุ จะไม่เห็น
ดอกกุหลาบในอาณาจกัรพืช และในขณะเดียวกันก็จะไม่เห็นนกไนติงเกลในอาณาจกัรสตัว์ด้วย ตราบใดท่ีความ
อดุมแหง่สวรรค์ยงัมากมายมหาศาลจนหาท่ีสิน้สดุมิได้ ตราบนัน้การได้มาซึง้ความสมบรูณ์เพียบพร้อมของมนษุย์ก็
หาจดุสิน้สดุมิได้เชน่กนั หากสมมตุวิา่มนษุย์สามารถพฒันาตนเองไปจนถึงขีดท่ีสมบรูณ์ท่ีสดุได้ การณ์ก็จะกลบัเป็น
ว่า มนุษย์ซึ่งเป็นแก่นสาระของสรรพสิ่งชิน้หนึ่งได้บรรลสุู่สถานะท่ีเป็นอิสระจากพระผู้ เป็นเจ้า  นัน้ก็คือการท่ีมนษุย์
ได้กลายสภาพจากรูปธรรมไปสู่นามธรรมนัน่เอง ในข้อนีข้อให้ระลึกไว้ว่า ทุกสรรพสิ่งมีจุดอ่ิมตวัเป็นขีดก ากับอยู่ 
กลา่วคือ ในระดบัของมนษุย์ซึ่งอยู่ในสถานะคนรับใช้นัน้ ไม่ว่าเขาจะเพียรพยายามบ าเพ็ญตนให้ได้มาซึ่งคณุธรรม
ความดีอนัมากมายมหาศาลเพียงใดก็ตาม เขาก็ยงัติดอยู่ในระดบัเป็นผู้ รับใช้ ไม่อาจจะบรรลสุู่ฐานะของพระผู้ เป็น
เจ้าได้ สรรพสิ่งระดบัรองลงมาจากมนษุย์ก็ตกอยู่ในขอบข่ายจ ากดันีด้้วยเช่นกนั ขอให้เราดแูร่ธาตุ แม้ว่าแร่จะได้ช่ือ
ว่าเป็นธาตุท่ีพัฒนาก้าวไกลอย่างมากท่ีสุดในขีดระดับอาณาจักรแร่ธาตุแล้วก็ตาม  แต่แร่นัน้ก็ยังไม่ได้ครอง
สมรรถนะของสรรพสิ่งระดบัพืช ในท านองเดียวกนั ไม่ว่าดอกไม้จะพฒันาตนก้าวไกลจากระดบัพืชได้สูงเพียงใดก็
ตาม ดอกไม้นัน้ก็ยังคงไม่ได้ครองอ านาจทางด้านประสาทสัมผสั ดงันัน้สมรรถนะทางด้านระดบัความรู้สึกจึงไม่
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ปรากฏ กลา่วโดยสรุปคือ แร่เงินไม่สามารถครองประสาทสมัผสัทางโสตและทศันะ ขีดพฒันาก็อยู่ในขอบเขตจ ากดั
ของธาตวุตัถซุึ่งก็อาจได้ช่ือว่าดีเลิศในระดบัของแร่ธาตุ แตไ่ร้สมรรถนะทางด้านการเจริญเติบโต ปราศจากการรับรู้
ทางประสาทสมัผัส ปราศจากชีวิตจิตใจ ได้แต่พฒันาอยู่ในระดบัขีดขัน้ของแร่ธาตุเท่านัน้ ตวัอย่างเช่น นกับุญปี
เตอร์ไม่สามารถเป็นพระเยซูคริสต์เจ้าได้ เท่าท่ีนกับุญปีเตอร์บ าเพ็ญได้ในสถานะของผู้ รับใช้ก็คือ การกระท าคณุ
ความดีเพ่ือให้ได้มาซึง่คณุธรรมอนัหาท่ีสิน้สดุมิได้ นบัเป็นการเสาะหาความก้าวหน้าท่ีทกุสรรพสิ่งสามารถแสวงหา
ได้ ด้วยประการฉะนี ้จึงอนญุาตให้อธิษฐานขอให้ดวงวิญญาณของผู้ ท่ีล่วงลบัไปแล้วได้บรรลสุู่สุคติ  ทัง้ยงัอนญุาต
ให้อธิษฐานขอประทานอภยัโทษ ขอความเมตตากรุณาขอให้พระผู้ เป็นเจ้าทรงอ านวยพระพรแก่ดวงวิญญาณของ
เขาด้วย ทัง้นีก็้เพราะสิ่งท่ี ด ารงอยู่นัน้สามารถเจริญก้าวไกลได้นัน่เอง ด้วยเหตผุลนีเ้อง จึงมีบทสวดอธิษฐานท่ีลิขิต
ขึน้โดยพระบาฮาอลุลาห์เพ่ือให้ใช้สวดอธิษฐานขออภยับาป ขอลดโทษของผู้ ท่ีถึงแก่กรรมไปแล้ว นอกเหนือจากท่ี
กล่าวมาแล้ว ยงัมีความจริงต่อไปอีกว่า มนุษย์ในโลกนีต้้องการท่ีพึ่งพาพระผู้ เป็นเจ้า และจะยงัคงต้องการความ
ชว่ยเหลือจากพระองค์ในภพตอ่ไปอีกด้วย สรรพสิ่งทัง้หลายต้องการความช่วยเหลือจากพระผู้ เป็นเจ้าอยู่เสมอ ส่วน
พระผู้ เป็นเจ้านัน้ พระองค์ทรงด ารงอยูท่ัง้ในโลกนีแ้ละในภพหน้าอยา่งอิสระ ไมข่ึน้ตอ่ใครอยา่งแท้จริง 
 

          ความอุดมสมบูรณ์ในปรายภพนัน้ก็คือการได้เข้าเฝ้าใกล้ชิดพระผู้ เป็นเจ้า ด้วยเหตนีุ ้บรรดาผู้ ท่ีได้สถิตอยู่
แทบพระราชฐานของพระผู้ เป็นเจ้าจึงได้รับอนุญาตให้ย่ืนมือขอความกรุณาต่อพระองค์แทนผู้ ใดผู้หนึ่งได้อย่าง
แนน่อน ถือเป็นอภิสิทธ์ิท่ีพระผู้ เป็นเจ้าทรงรับรอง การช่วยขอพระเมตตาให้แก่ผู้ อ่ืนในปรายภพนัน้ไม่เหมือนกบัการ
ช่วยขอร้องให้แก่กนัในโลกนี ้มีความหมายและความเป็นจริงในสาระท่ีแตกตา่งกันและไม่สามารถบรรยายออกมา
เป็นถ้อยค าได้ 
 

          เม่ือยามใกล้จะถึงแก่กรรม ถ้าเศรษฐีคนใดคนหนึ่งมอบของขวญัให้คนยากจนอนาถา ยกทรัพย์สมบตัิส่วน
หนึง่ให้ผู้ ท่ีทกุข์ยากเหล่านัน้ได้ใช้บ้างแล้ว การอทุิศนีอ้าจจะเป็นหนทางหนึ่งท่ีเศรษฐีผู้นัน้จะได้รับพระราชทานอภยั 
ได้รับการยกโทษจากพระผู้ เป็นเจ้าและจะได้ลว่งบรรลสุูแ่ดนสขุาวดี 
 

          ในด้านบดิามารดา บพุการีทัง้สองได้ฝ่าฟันความเหน่ือยยากล าบากอยา่งแสนสาหสัเพ่ือบตุรธิดาของตน และ
การท่ีเม่ือบตุรธิดาได้เติบโตเจริญสู่วยัเป็นผู้ ใหญ่ ส่วนบิดามารดาทัง้สองก็ถึงแก่กรรมไปนัน่นบัเป็นปรากฏการณ์ท่ี
เกิดขึน้เสมอ มีบิดามารดาน้อยรายนกัท่ีจะมีอายยืุนยาว ได้เห็นผลแห่งความเอาใจใส่และความเหน่ือยยากท่ีตนได้
ทุ่มเทเพ่ือบุตรธิดาของตน ดงันัน้ เพ่ือตอบแทนพระคณุของบิดามารดาในข้อนี ้จึงควรท่ีบตุรธิดาจะต้องบ าเพ็ญแต่
กุศลกิจและแสดงออกซึ่งความใจบุญสุนทาน ต้องวิงวอนต่อพระผู้ เป็นเจ้า ขอให้พระองค์ทรงอภัยและยกโทษแก่
บาปกรรมของบดิามารดาของตน ส าหรับเจ้านัน้ เพ่ือเป็นการตอบแทนความรักและความเมตตาของบิดา ควรท่ีเจ้า
จะอุทิศทรัพย์สินให้แก่คนยากคนจน เป็นการท าบุญในนามของบิดามารดาของตน และพร้อมกันนัน้ เจ้าก็ควร
อธิษฐานด้วยดวงใจท่ีอทุิศ ด้วยดวงจิตอนัอ่อนน้อม ขอให้พระผู้ เป็นเจ้าทรงประทานอภยั ขอให้พระองค์ทรงลดโทษ 
และขอให้พระองค์ทรงเมตตาตอ่ดวงวิญญาณของบิดาของเจ้าด้วย 
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          เป็นไปได้ท่ีสถานะของคนซึง่ตายขณะยงัมีบาปหนกัหรือของคนท่ีตายในขณะท่ีใจขาดความเช่ือถือศรัทธาจะ
สามารถแปรเปล่ียนได้ กล่าวคือดวงวิญญาณของเขาจะได้รับอภยัโทษด้วยความเมตตาของพระผู้ เป็นเจ้า  เป็นการ
ประทานอภยัให้ด้วยความกรุณา มิได้ให้โดยถือความยตุธิรรมเป็นเกณฑ์ การให้อภยัด้วยความเมตตานัน้เป็นการให้
โดยไมค่ านงึวา่ผู้ รับมีคณุคา่ควรแก่การได้รับหรือไม่ ส่วนการให้โดยถือหลกัความยตุิธรรมนัน้ ให้โดยค านึงถึงคณุคา่
ของการกระท าของเขาเป็นหลกั เม่ือเราสามารถสวดมนต์อธิษฐานให้แก่ดวงวิญญาณในขณะท่ีเรายงัมีชีวิตอยู่ใน
โลกนีไ้ด้แล้ว ความสามารถในการอธิษฐานเช่นนีย้่อมจะติดตวัเราไปในภพหน้าซึ่งเป็นอาณาจกัรของพระผู้ เป็นเจ้า
ด้วยเชน่กนั บรรดาผู้ ท่ีลว่งลบัไปอยูใ่นปรายภพเหล่านัน้ มิใช่เป็นสรรพสิ่งท่ีพระผู้ เป็นเจ้าทรงสร้างขึน้หรอกหรือ เม่ือ
ดวงวิญญาณสามารถสวดมนต์อธิษฐานได้แล้ว ดวงวิญญาณย่อมสามารถพฒันาตอ่ไปในภพหน้าได้ด้วย ตราบใด
ท่ีดวงวิญญาณเม่ือครัง้ยงัสถิตอยู่ในรูปกายมนุษย์ยงัได้รับแสงแห่งธรรมจากแรงอธิษฐานของตน ตราบนัน้ ดวง
วิญญาณในปรายภพก็ย่อมสามารถวิงวอนขออภัย และจะได้รับแสงสว่างจากพระผู้ เป็นเจ้าด้วยการวิงวอนขอร้อง
เช่นกัน ด้วยประการฉะนี ้มนุษย์ในโลกนีจ้ึงสามารถพฒันาได้ด้วยแรงอธิษฐานท่ีศาสนิกชนผู้ มีจิตอนับริสุทธ์ิช่วย
เป็นส่ือวิงวอนขอร้องตอ่พระผู้ เป็นเจ้าให้ ความสามารถในการอธิษฐานขอประทานอภยันีย้งัคงมีตอ่ไปอีกในภพหน้า 
ดวงวิญญาณสามารถพฒันาตนด้วยแรงอธิษฐานวิงวอนขอร้องท่ีมาจากตวัเองและสามารถพฒันาก้าวได้ไกลยิ่งขึน้
ถ้าพระศาสดาทรงเป็นส่ือวิงวอนให้ 
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พระธรรมบทที่ คัดเลือกตัดตอนมาจากหนังสือ 
ช่ือ ความลีลั้บของแห่งทิพย์อารยะ 

 

(36) มนษุย์เราจะลอยละล่องอยู่บนปีกแห่งกิเลสและความปรารถนาอนัปราศจากสาระตอ่ไปอีกนานเท่าไหร่  จะใช้
ชีวิตเย่ียงคนป่าเถ่ือนท่ีจมอยูใ่นความเขลาหน้าชิงชงัตอ่ไปอีกนานแคไ่หน พระผู้ เป็นเจ้าทรงประทานดวงตาให้เราใช้
มองดโูลกรอบด้านให้ใช้หมายดสูิ่งซึ่งจะสืบทอดอารยธรรม สิ่งท่ีจะเสริมตอ่เติมศิลปะแห่งการด ารงชีวิตให้ยืนยาว
ตอ่ไปอีก พระองค์ทรงประทานหเูพ่ือเราจะใช้รับฟัง ให้ได้สดบัปัญญาของนกัปราชญ์และผู้รอบรู้ เพ่ือจะได้สนบัสนนุ
ส่งเสริมและน าไปใช้ปฏิบัติ โสตประสาทสัมผัสและความสามารถด้านต่างๆ ท่ีพระองค์ทรงประทานแก่เรานัน้ 
พระองค์ทรงมุ่งหมายให้ใช้ไปในการท างานท่ีจะเป็นคุณประโยชน์แก่ส่วนรวม ดงันัน้ มนุษย์ซึ่งมีความสามารถ
ทางด้านความเข้าใจและความมีเหตุมีผลอันประเสริฐแตกต่างไปจากสิ่งท่ีมีชีวิตทัง้หลายจึงควรเพียรพยายาม
ท างานตามแนวสาขาอาชีพตลอดเวลา จงเพียรประกอบกิจตามวาระโอกาสท่ีเปิดอยู่โดยมิต้องค านึงว่า โอกาสนัน้
จะส าคญั เล็กน้อยพิเศษหรือธรรมดา จงมุ่งท างานจนกว่ามนุษย์ชาติจะสามารถรวมตวัอยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัย
ภายใต้ป้อมปราการแห่งความรอบรู้อนัแข็งแกร่ง งานสถาปนารากฐานแห่งความสุขของมนุษย์ชาติตลอดจนการ
ค้นคว้าหาเคร่ืองมือให้ได้มาซึ่งความสนัติสขุนีค้วรจะด าเนินตอ่ไปโดยไม่หยุดยัง้ ถ้ามนษุย์คนใดยืนหยดัขึน้ปฏิบตัิ
หน้าท่ีตามความรับผิดชอบท่ีกล่าวไว้นี ้เขาจะได้ช่ือว่าเป็นคนท่ีประเสริฐและมีเกียรติยิ่ง แต่ถ้าเขาปิดตา ไม่ยอม
สนใจดูความสุขสวัสดิ์ท่ีจะเกิดแก่สังคม ปล่อยเวลาอันมีค่าของชีวิตให้ล่วงเลยไปกับการแสวงหาผลประโยชน์
ส่วนตวั วุ่นอยู่กับการกอบโกยแต่ส่วนได้ของตนเองแล้ว เขาก็ย่อมกลายเป็นคนท่ีน่าชิงชงัและน่าดแูคลนอย่างยิ่ง 
หากเพียงแต่มนุษย์จะรีบควบอาชาแห่งความพากเพียรอนัสูงส่งให้โลดแล่นอยู่ในสนามแห่งอารยธรรมและความ
เท่ียงธรรมแล้ว ความสขุหรรษาก็จะเป็นของพวกเขา และมนษุย์ก็จะได้ประจกัษ์สญัญาณของพระผู้ เป็นเจ้าท่ีแสดง
ปรากฏอยู่ทัง้ในโลกและในจิตวิญญาณของตวัมนษุย์เอง “แน่นอน เราจะแสดงให้มนุษย์เห็นสญัญาณทัง้ท่ีปรากฏ
บนผืนพิภพกบัท่ีก าลงัส าแดงอยูใ่นตวัพวกเขาเอง”20 
 

          ความประพฤตท่ีิจะดงึมนษุย์ให้ด าดิง่ลงสูค่วามเส่ือมทรามอย่างท่ีสดุได้แก่พฤติกรรมตอ่ไปนีคื้อ ใช้ชีวิตอย่าง
เฉ่ือยชา เซ่ืองซมึ ท าตวัหน้าเบื่อหน่าย สนใจแตเ่ร่ืองปากท้องของตนเป็นหลกั พวกท่ีด าเนินชีวิตตามนีจ้ะต้องจมอยู่
ในก้นบึง้แห่งความเขลา ป่าเถ่ือนและมีคา่ต ่ากว่าเดียรัจฉาน ใช่แล้ว เขาเหล่านัน้มีชีวิตอยู่เย่ียงสตัว์ นบัวนัมีแตจ่ะ
หลงทางมากขึน้ทกุที…. ในสายพระเนตรของพระผู้ เป็นเจ้า เดียรัจฉานท่ีจดัอยู่ในระดบัต ่าได้แก่พวกท่ีหหูนวก เป็น
ใบ้ ขาดความมัน่ใจ 
 

          บดันีถ้ึงเวลาแล้วท่ีเราจะต้องตัง้ปณิธานยืนหยดัขึน้จบัเคร่ืองมือท่ีจะช่วยเสริมสร้างสวสัดิ์ภาพ ความสนัติสขุ 
ความรอบรู้ตลอดจนด้านสร้างสรรค์วฒันธรรม อตุสาหกรรม เกียรติภูมิ คณุคา่และสถานะของมนษุย์ชาติให้สงูยิ่งๆ 
ขึน้ไปอีก โดยอาศยัสายธารอันอุดมด้วยเจตนารมณ์อนับริสุทธ์ิ ปลอดจากการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตวันีเ้อง 
ความงามเลิศท่ีแฝงเร้นอยูก็่จะบานสะพร่ังอยูบ่นผืนดนิแหง่ศกัยานภุาพของมนษุย์ จะผลิดอกอนัตระการตา ควรคา่
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แก่การสรรเสริญยกย่อง จากนัน้ก็จะออกผลดกเท่าเทียมกบักุหลาบท่ีบานในสวนแห่งความรอบรู้ของชนชัน้บรรพ
บรุุษ เม่ือถึงวาระนัน้ ดนิแดนศกัดิส์ิทธ์ิแห่งประเทศเปอร์เซียก็จะกลายเป็นศนูย์แห่งความสมบรูณ์เพียบพร้อมในทุก
ด้านและสอ่งประกายอารยธรรมของโลกให้เดน่ประดจุดงัได้ฉายปรากฏอยูใ่นกระจกเงาฉะนัน้ 
 

          ขอพระเกียรติยศและความสรรเสริญจงมีแดพ่ระผู้ เป็นรุ่งอรุณแห่งอจัฉริยะอนัเป็นทิพย์ ขอความประเสริฐจง
มีแดพ่ระผู้ เป็นจดุท่ีพระธรรมเบิกฟ้าในยามรุ่งอรุณ(พระศาสดาโมฮมัหมดั) ขอความรุ่งเรืองจงมีแด่บรรดาผู้นบัถือ
ศาสนาอนัศกัดิ์สิทธ์ิของพระองค์สืบทอดกนัตอ่มา ขอความสรรเสริญจงมีแดบ่รรดาคนป่าเผ่ายาทริบ(เมดินา) และ
บาทา(เมกกะ) ผู้ ท่ีหลังจากท่ีพระองค์ได้แผ่รังสีแห่งปัญญาอันเลิศล า้  ได้ขยายความรู้อันกว้างขวางครอบคลุม
จกัรวาลแล้วกลบัได้ผุดขึน้มาจากห้วงเหวแห่งความโง่เขลาได้อย่างอศัจรรย์ในระยะเวลาอนัสัน้จากนัน้ก็ได้ไต่ขึน้สู่
ความรอบรู้อนัเป็นยอด กลายเป็นชมุชนท่ีรวมตวัเป็นศนูย์แหง่ศลิปะวิทยาการและความสมบรูณ์เพียบพร้อมอนัเป็น
บรรทดัฐานของมนษุย์ ดวงดาวท่ีอุดมด้วยพรและความเจริญอนัแท้จริง และได้ฉายแสงข้ามขอบฟ้า ให้เป็นความ
สวา่งไปทัว่โลก 
 

(37) เจ้าทัง้หลายคงยงัจ าได้ดีว่าเม่ือครัง้ท่ีลมหายใจอนัศกัดิ์สิทธ์ิแห่งพระจิตของพระผู้ เป็นเจ้า (พระเยซูคริสต์) ได้
ร าเพยพดัพาความหอมหวานไปทัว่ดนิแดนปาเลสไตน์ เหนือท้องทะเลสาบฆาลิลาย เหนือน่านน า้จอร์แดนตลอดจน
ทัว่อาณาบริเวณรอบกรุงเยรูซาเล็มนัน้ ดนตรีแห่งพระวจนะอันเสนาะน่าอัศจรรย์ของพระเยซูก็ได้แว่วเข้าสู่โสต
ประสาทของผู้ ท่ีมีจิตใจอันผ่องแผ้วด้วยภูมิธรรมอนัสูงส่ง  บรรดาศาสนิกชนในทวีปเอเชีย ยุโรป อัฟริกา อเมริกา 
ตลอดจนคนในหมู่เกาะในมหาสมทุรอนัประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่ในมหาสมุทรแปซิฟิกและอินเดียซึ่งในสมยันัน้ 
บุคคลเหล่านีย้งับูชาไฟ ยงัอยู่นอกศาสนา ป่าเถ่ือน ยงัโง่เขลาเกินกว่าจะส าเหนียกพระสุรเสียงท่ีกังวานอยู่ในยุค
แห่งพระปฏิญญานัน้ได้21 มีแตช่าวยิวเพียงชาติเดียวเท่านัน้ท่ียงัคงเช่ือเทพยดา และศรัทธาในความเป็นเอกภาพ
ของพระผู้ เป็นเจ้า การประกาศพระธรรมของพระเยซูคริสต์ยงัผลให้กระแสพระสรุเสียงอนัทรงอานภุาพฟืน้คืนชีวิต
ให้แก่ศาสนิกชนในเขตบริเวณภูมิภาคนัน้ตลอดเวลา 3 ปีเต็ม และพระธรรมวจนะซึ่งนบัเป็นยารักษาความเจ็บไข้
ของโลกในยคุนัน้ก็ร่างตวัขึน้เป็นพระธรรมบญัญัติของคริสต์ศาสนา ในยคุท่ีพระเยซูคริสต์ยงัทรงพระชนม์ชีพอยู่นัน้ 
มีคนเพียงส่วนน้อยท่ีหนัหน้าเข้าสู่พระผู้ เป็นเจ้า ถ้าจะนบักันตามจริงแล้ว มีสาวกสิบสองคนและข้าบาทบริจาริกา
เพียงจ านวนหนึง่เทา่นัน้ท่ีนบัว่าเป็นคริสต์ศาสนิกชนอย่างแท้จริง แม้กระทัง่หนึ่งในจ านวนศาสนิกชนอนัน้อยนิดคือ 
ยดูสั อิสคาริออต ก็ยงัละทิง้ความเช่ือศาสนาในภายหลงั คงเหลือสาวกเพียง 11 คนเท่านัน้หลงัจากท่ีพระเยซูคริสต์
ได้เสด็จปรินิพานสู่ราชอาณาจกัรแห่งแดนสุขาวดีอนัเรืองรองแล้ว คริสต์ศาสนิกชนจ านวนเท่าท่ีมีอยู่จึงต่ืนตวัขึน้
ด้วยอ านาจของพระผู้ เป็นเจ้า และด้วยลมหายใจท่ีผ่านมาจากพระคริสต์ ศาสนิกชนเหล่านัน้ต่างพากันให้ความ
พิทกัษ์อารักขาปวงประชาชาวโลกด้วยคณุธรรมและการกระท าท่ีเป่ียมด้วยเจตนาอนัศกัดิ์สิทธ์ิและพิสุทธ์ิ ในกาล
ตอ่มา ประชาชาติท่ีนบัถือรูปบชูาตลอดจนชาวยิวก็ลกุฮือขึน้หมายจะดบัแสงธรรมท่ีลกุสว่างในดวงประทีปประจ า
กรุงเยรูซาเล็ม “พวกเขายา่มใจหมายดบัแสงธรรมของพระผู้ เป็นเจ้าด้วยความล าพอง แม้ว่าบรรดาผู้ ท่ีไม่ศรัทธาจะมี
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ความจงเกลียดจงชงัดวงธรรมดวงนี ้แตพ่ระผู้ เป็นเจ้าก็ยงัทรงตัง้พระทยัประคบัประคองธรรมประทีปของพระองค์ให้
คงความสว่างโชติช่วงตอ่ไป”22 สาวกของพระเยซูคริสต์ผู้ มีจิตบริสทุธ์ิทกุคนถกูทารุณกรรมจนถึงแก่ชีวิต พวกเขาใช้
มีดช าแหละหมสูบัร่างอนับริสทุธ์ิปราศจากมลทินของสาวกบางท่านให้ขาดเป็นชิน้ๆ แล้วน าไปเผาในเตา สาวกบาง
ท่านถกูขึงไว้กบัเคร่ืองดงึแขนดึงขา จากนัน้ก็ถูกฝังในสภาพนัน้ทัง้เป็นๆ ทัง้ๆ ท่ีคริสต์เตียนศาสนิกชนถกูกระท าให้
ได้รับความทรมานถึงปานนี ้พวกเขาก็ยงัคงสอนศาสนาของพระผู้ เป็นเจ้าตอ่ไปอีกอย่างไม่หยดุยัง้  ไม่เคยปรากฏว่า
มีใครชกัดาบออกจากฝักหมายท าร้ายตอบแม้แต่จะเฉียดผิวแก้มของผู้ ท่ีเป็นอริ แต่ท้ายท่ีสุด คริสต์ศาสนากลบัได้
ครองโลกทัง้โลกไม่มีร่องรอยของศาสนาอ่ืนปรากฏอยู่ในทวีปยุโรปและอเมริกา แม้กระทัง่ในปัจจุบนันี ้ประชาชน
ส่วนใหญ่ในทวีปเอเชีย อัฟริกาและท่ีอาศยัอยู่ในหมู่เกาะก็ยังคงใช้ชีวิตอยู่ภายในกรอบแนวทางท่ีวางไว้ในพระ
คมัภีร์ 4 เลม่ 
 

          ข้อพิสูจน์อนัหาข้อโต้แย้งมิได้เหล่านีเ้ป็นหลกัฐานยืนยนัแน่นอนว่าศาสนาของพระผู้ เป็นเจ้านัน้จ าเป็นต้อง
อาศัยคุณธรรมความดีพร้อมของมนุษย์ตลอดจนลักษณะนิสัยอันเลิศน่านิยมยกย่อง  และความประพฤติท่ีถูก
ท านองครองธรรมเป็นเคร่ืองช่วยเผยแพร่ให้ศาสนาเป็นท่ียอมรับอย่างกว้างขวางมากขึน้ หากจิตวิญญาณของ
มนษุย์ก้าวไปหาพระผู้ เป็นเจ้าด้วยใจสมคัรแล้ว พระองค์ก็ยอ่มจะรับเขาไว้ ณ แทบธรณีประตแูห่งความเป็นเอกภาพ
ด้วยเหตท่ีุว่า บคุคลนัน้สละแล้วซึ่งความนึกคิดท่ีมุ่งถึงตวับคุคล สิน้ความโลภ ยตุิความเห็นแก่ตวั ตดัขาดออกจาก
การแสวงหาผลประโยชน์ทัง้ปวงและได้เข้าพักพิงอยู่ภายใต้ร่มไม้ชายคาอนัปลอดภัยของพระผู้ เป็นเจ้า  และด้วย
คุณลักษณะของบุคคลท่ีทุกคนวางใจได้ มีความสัตย์มีความยับยัง้ชั่งใจ มีหิริโอตตัปปะ มีภูมิธรรมสูง มีความ
จงรักภักดี ซ่ือตรงและเกรงกลัวพระผู้ เป็นเจ้า คุณสมบัติเหล่านีจ้ะท าให้ช่ือของเขาเล่ืองลือไปในหมู่ชนทัง้ปวง 
จดุมุ่งหมายเบือ้งมูลฐานของการเผยพระธรรมอนัจะเป็นบอ่เกิดแห่งสนัติสุขในปรายภพ ก่อก าเนิดอารยธรรมและ
จริยธรรมอนัดีงามให้แก่ชีวิตในโลกนีจ้ะสมัฤทธ์ิเป็นผลส าเร็จได้ก็ตอ่เม่ือปวงชนด าเนินชีวิตตามแนววิถีท่ีให้ไว้นี ้ส่วน
การใช้อาวธุดาบขูบ่งัคบัให้ศาสนิกชนนบัถือศาสนานัน้ย่อมท าให้บงัเกิดมีศาสนิกชนท่ีนบัถือศาสนาแตเ่พียงในนาม
สว่นภายในจิตใจอนัล า้ลกึนัน้กลบัแฝงไว้ด้วยความคดิทรยศพร้อมจะละทิง้ศาสนาได้ทกุเม่ือ 
 

(38) เราจะขอหยิบยกเร่ืองราวตอนหนึ่งมาเป็นอทุาหรณ์สอนใจเจ้าทัง้หลาย เร่ืองท่ีจะเล่าตอ่ไปนีเ้ป็นบนัทึกล าดบั
เหตกุารณ์ของชาวอาหรับยคุก่อนการเสด็จมาของพระศาสดาโมฮมัหมดั บนัทึกนัน้เล่าว่า กษัตริย์มนัเฮอร์แห่งแลค
ไมท์ผู้ซึ่งเป็นพระเจ้าแผ่นดินปกครองชาวอาหรับในยุคท่ีคนยงัจมอยู่ในความเขลานัน้  พระองค์มีพระโอรสองค์หนึ่ง
ช่ือเจ้าชายนูแมน ท่ีท าการของรัฐบาลในสมยันัน้ตัง้อยู่ท่ีเม่ือฮีรี วนัหนึ่ง เจ้าชายนแูมนร ่าสรุาจนกระทัง่ครองสติไม่
อยูข่าดสตสิมัปชญัญะ ในขณะท่ียงัเมามายไมไ่ด้สติอยู่นัน้ พระองค์ทรงมีพระบญัชาให้ประหารชีวิตพระสหายสนิท 
2 คนช่ือวา่ คาลิด(บตุรของมดูาลิล) และแอมซอล(บตุรของมาสดุคาลดี) เม่ือสร่างเมา พระองค์ได้ตรัสหาพระสหาย
ทัง้สองทา่นนัน้ เม่ือพระองค์ได้รับทราบขา่วว่าทัง้สองคนได้ตายจากไปแล้ว เจ้าชายทรงบงัเกิดความอาดรูมาก และ
ด้วยความรักและความอาลยั พระองค์จึงมีพระบญัชาให้สร้างอนุสาวรีย์อนัสวยงามให้ประดิษฐานอยู่บนหลุมศพ
ของเพ่ือนพร้อมทัง้ขนานนามบคุคลทัง้สองวา่ ปิยมิตรผู้ชุม่โชกไปด้วยโลหิต 

                                                           
22

 กรุอา่น 9:33 



Page 39 of 42 
 

 

เพ่ือเป็นอนสุรณ์แดเ่พ่ือนทัง้สอง พระองค์จึงทรงก าหนดวนัพิเศษขึน้ 2 วนัในปีหนึ่งเรียกว่าวนัแห่งความชัว่ร้าย ส่วน
อีกวนัหนึ่งเรียกว่า วนัแห่งพระมหากรุณาธิคณุ เม่ือวนัท่ีก าหนดไว้นีเ้วียนมาถึง พระองค์จะเสด็จออกมาจากพระท่ี
นัง่มาด าเนินพระราชพิธีอนัเอิกเกริก พระองค์จะประทบันัง่อยู่ระหว่างหลมุฝังศพของพระสหายทัง้สองนัน้  หากสาย
พระเนตรของพระองค์ต้องใครในวนัท่ีทรงก าหนดไว้วา่เป็นวนัแห่งความชัว่ร้าย คนๆ นัน้จะต้องถกูประหารชีวิต และ
ถ้าใครก็ตามเดินผ่านสายพระเนตรของพระองค์ในวนัแห่งพระกรุณาธิคณุ คนๆ นัน้ก็จะได้บ าเหน็จพร้อมทัง้รางวลั
อยา่งมากมายเหลือคณานบั น่ีคือกฎเกณฑ์ท่ีพระองค์ทรงตราไว้ เป็นสตัย์สาบานอนัยิ่งใหญ่ท่ีพระองค์ทรงถือปฏิบตัิ
อยา่งคงเส้นคงวา 
 

          วนัหนึง่ เจ้าชายนแูมนควบอาชาช่ือมาร์มดุสูท่ี่ราบสงู มุ่งหน้าไปล่าสตัว์ ทนัใดนัน้ พระองค์ทรงเหลือบเห็นลา
ป่าแตไ่กล เจ้าชายนแูมนรีบกระตุ้นม้าไลจ่บั พระองค์ทรงควบม้าด้วยความเร็วสงูจนกระทัง่ทิง้ช่วงห่างจากบรรดาข้า
ราชบริพารผู้ตามเสด็จต้องหลงทางอยู่ตามล าพงัในราตรีนัน้  ทนัใดนัน้ พระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นกระโจมหลงั
หนึ่งกางอยู่ท่ีทะเลทรายอนัไกลลิบๆ พระองค์จึงเปล่ียนทิศทาง บงัคบัม้าให้เดินทางบา่ยหน้าไปยงักระโจมนัน้ เม่ือ
ถึงทางเข้าพระองค์จึงตรัสถามว่า “บ้านนีรั้บแขกไหม” เจ้าของบ้าน(มีนามว่าฮนัซาล่า บุตรของอาบีกาเฟยี ทาอี) 
ตอบวา่ “เชิญ” พร้อมกบัออกมาชว่ยเจ้าชายนแูมนเสด็จลงจากหลงัม้า จากนัน้ก็เดินเข้าบ้านไปบอกภรรยาว่า “ชาย
คนนีด้ทูา่ทางจะเป็นบคุคลส าคญั จงต้อนรับขบัสู้อย่างดี และเตรียมอาหารไว้รองรับเขาด้วย” เม่ือฝ่ายภรรยาได้ฟัง
ดงันัน้ก็ตอบรับค าว่า “ฆ่าแกะท่ีเรามีอยู่ตวัหนึ่งนัน้เสียเถอะ แป้งท่ีมีอยู่นิดหน่อยนัน้ ฉันเก็บไว้ใช้ในวนัส าคญัอย่าง
วนันี ้“ฮนัซาล่าฆ่าแกะก่อนแล้วจึงถือถ้วยนมไปให้เจ้าชายนูแมน จากนัน้จึงท าการช าแหละแกะเตรียมท าอาหาร 
ด้วยน า้ใจไมตรีและความเอือ้อารีของฮนัซาลา่ เจ้าชายนแูมนจึงได้พกัแรมอย่างสขุสบายในคืนนัน้ วนัรุ่งขึน้ เจ้าชาย
นูแมนเตรียมตวัออกเดินทาง ก่อนไป พระองค์ได้ตรัสกับฮนัซาล่าว่า “การท่ีท่านต้อนรับและเลีย้งดเูราอย่างดีนัน้
นบัเป็นความเอือ้เฟือ้อยา่งหาท่ีสดุมิได้ ตวัเรานัน้คือเจ้าชายนแูมน เป็นโอรสของพระเจ้ามนัเฮอร์ เราจะเฝ้ารอการไป
เยือนของเจ้าอยูท่ี่ราชส านกัของเรา” 
 

          เวลาได้ล่วงเลยไปจนกระทัง้เกิดทพุภิกขภยั ข้าวยากหมากแพงทัว่ดินแดนเมืองเทยี ฮนัซาล่าตกอยู่ในความ
ขาดแคลนขดัสนอยา่งหนกั ด้วยเหตนีุเ้ขาจงึเดินทางดัน้ด้นไปหาเจ้าชาย แตเ่ผอิญวนัท่ีเดินทางไปถึงนัน้ตกอยู่ในวนั
แห่งความชั่วร้ายพอดี เจ้าชายนูแมนเดือดเนือ้ร้อนใจเป็นอย่างยิ่ง พระองค์ตรัสต าหนิฮันซาล่าว่า “ท าไมเจ้าจึง
เฉพาะเจาะจงเดินทางมาท่ีน่ีในวันนี ้วนันีเ้ป็นวนัแห่งความชัว่ร้าย เป็นวนัแห่งความพิโรธเดือดร้อน หาก ณ วนันี ้
สายตาของเราทอดไปยงัควาบสั บตุรชายโทนของเรา เขาก็จะสิน้หนทางมีชีวิตอยู่รอดต่อไป ไหนบอกมาซิว่า เจ้า
ต้องการอะไร 
 

          ฮนัซาล่าตอบว่า “วันแห่งความชัว่ร้ายของพระองค์นัน้ข้าพเจ้ามิเคยรู้จกั ของขวญัท่ีให้แก่กันในภพนี ้คนท่ี
ก าลงัมีชีวิตอยูเ่ทา่นัน้จงึจะรับได้ และด้วยเหตท่ีุข้าพเจ้าจะต้องตายอยู่ ณ บดันีแ้ล้วสรรพสิ่งใดๆ ในโลกนีจ้ะตกเป็น
ของข้าพเจ้าได้อยา่งไร” 
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          “เจ้าชายนูแมนตอบว่า “ตกลงเป็นอนัว่าเราหมดหนทางช่วยเหลือเจ้าแล้ว” ฮนัซาล่ากราบบงัคมทูลว่า “ถ้า
เป็นเชน่นัน้ขอให้พระองค์โปรดพกัโทษไว้ก่อน ให้ข้าพเจ้าเดนิทางกลบัไปหาภรรยาและเพ่ือท าพินยักรรมให้เรียบร้อย 
ข้าพเจ้าจะกลบัมาท่ีน่ีในวนัแหง่ความชัว่ร้ายของปีหน้า” 
 

          เจ้าชายนูแมนตกลง แต่ขอให้ฮนัซาล่าหาผู้ค า้ประกันเพ่ือท่ีว่าถ้าหากฮนัซาล่าผิดค าสญัญา ผู้ค า้ประกันคน
นัน้จะต้องตายแทน ฮนัซาล่าหวัหมนุอยู่กบัการคิดหาผู้ค า้ประกนัอย่างหมดหนทาง ทนัใดนัน้ สายตาของเขาก็ต้อง
ข้าราชบริพารคนหนึ่งของเจ้าชายนูแมน คนๆ นีมี้ช่ือว่าชาริค เป็นบุตรของแอม(แอมเป็นบุตรของเควแห่งเมืองเช
บาน) ฮนัซาล่าจึงเอ่ยถ้อยท านองดงันี ้“ดกูรเพ่ือนร่วมชีวิต บตุรของแอม หนทางหนีรอดจากความตายนัน้มีอยู่หรือ 
ดกูร พ่ีชายของคนล าเค็ญ พ่ีชายของคนไร้ญาติขาดมิตร พ่ีชายของเจ้าชายนูแมน ในกาลปัจจุบนั ท่านก็คือผู้ค า้
ประกนัให้แก่เชค บดันีข้นุนางเชบานผู้สงูส่งสถิตอยู่ ณ ท่ีใด ขอให้พระผู้ทรงเมตตาจงปราณีเขาด้วยเถิด” เม่ือเชริด
ได้ฟังดงันัน้ก็ได้แตต่อบเพียงวา่ “ดกูร น้องชายคนเราไมค่วรวางชีวิตของตนเป็นเดิมพนัให้แก่การพนนั” มาถึงตอนนี ้
ฮนัซาลา่ผู้ รับเคราะห์ก็สิน้สดุหนทางจะหนัหน้าไปพิ่งใครทนัใดนัน้ ควารัด บตุรชายของอาดจาแห่งแคว้นคาลไบท์ลกุ
ขึน้ยืนเสนอตวัวา่จะเป็นผู้ค า้ประกนั ยอมตกลงรับเง่ือนไขท่ีวา่ ถ้าเขาไม่สามารถส่งมอบฮนัซาล่าผู้ เคราะห์ร้ายให้แก่
เจ้าชายในปีแห่งความชัว่ร้ายท่ีจะมาถึงได้ ตวัเขาเองจะยอมให้เจ้าชายนูแมนประหารตามพระราชประสงค์ต่อไป 
เม่ือตกลงกนัได้ตามนี ้เจ้าชายนแูมนก็ทรงพระราชทานอฐูให้แก่ฮนัซาลา่ห้าร้อยตวั จากนัน้จงึสง่เขากลบับ้าน 
 

          เม่ือถึงยามอรุณเบิกฟ้าในวนัแห่งความชัว่ร้ายของปีถดัมาเจ้าชายนแูมนทรงเสด็จออกประกอบพิธีตามธรรม
เนียมอยา่งเอิกเกริก ทรงมุง่หน้าไปยงัอนสุรณ์ของปิยมิตรท่ีได้เพระราชทานสมญานามไว้ว่า ผู้ ท่ีชุ่มโชกไปด้วยโลหิต 
ปีนี ้พระองค์ทรงน าควารัดไปด้วย หมายจะให้เขาเป็นท่ีรองรับความพิโรธของพระองค์ บรรดาข้าราชบริพารคน
ส าคญัๆ ของรัฐถึงกับออกปากขอความเมตตาจากเจ้าชาย ขอให้พระองค์ระงับการประหารไว้จนกว่าตะวนัตกดิน 
พวกเขายงัมีความหวงัวา่ฮนัซาลา่จะกลบัมา ค าขอนีข้ดัตอ่ความต้องการของเจ้าชาย เพราะแท้ท่ีจริงแล้วพระองค์มี
เจตจ านงจะไว้ชีวิตฮนัซาล่าในฐานะท่ีครัง้หนึ่งเขาเคยมีน า้ใจดีตอ่พระองค์ด้วยการสงัหารควารัดแทนเสีย ครัน้เม่ือ
ดวงตะวันใกล้จะลับฟ้า ควารัดถูกเปลือ้งเสือ้ผ้าออก พร้อมท่ีจะถูกบัน่ศีรษะ ทันใดนัน้ ม้าวิ่งเต็มฝีเท้าตวัหนึ่งก็
ปรากฏให้เห็นอยู่ลิบๆ เจ้าชายนแูมนเห็นดงันัน้ก็รับสัง่ถามเพชฌฆาตว่า “มัว่ชกัช้าอยู่ท าไม” เหล่าเสนาบดีท่ีอยู่ ณ 
ท่ีนัน้ตา่งทลูวา่ “คนท่ีก าลงัมาอาจจะเป็นฮนัซาลา่ก็ได้” และเม่ือม้าวิ่งใกล้เข้ามาพวกเขาก็เห็นว่าเป็นฮนัซาล่านัน่เอง 
หามิใชใ่ครอ่ืน 
 

          เจ้าชายนแูมนทรงกริว้อย่างยิ่ง ตรัสว่า “เจ้าน่ีช่างเซ่อซ่าเสียน่ีกะไร เจ้าได้รอดพ้นจากกรงเล็บแห่งความตาย
แล้วครัง้หนึง่ ครัง้นีจ้ะยัว่ยใุห้ความตายกลืนกินเจ้าเป็นหนท่ีสองหรือ” 
 

          ฮนัซาล่ากราบบงัคมทลูว่า “ความคิดท่ีจะปฏิบตัิตามค าปฏิญาณท าให้พิษแห่งความตายกลบัเป็นมธุรสใน
ปาก กลายเป็นรสแหง่ความโอชาท่ีปลายลิน้” 
 

          เจ้าชายนแูมนตรัสถามฮนัซาลา่วา่ “อะไรเป็นเหตจุงูใจให้เจ้าเป็นคนท่ีวางใจได้ ทัง้ยงัมีความซ่ือตรงตอ่พนัธะ
สญัญา และใสใ่จรักษาค าท่ีสาบานไว้เย่ียงนี”้ ฮนัซาลา่ทลูตอบว่า “เหตจุงูใจนัน้คือความศรัทธาท่ีมีตอ่พระเจ้าผู้ทรง
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เป็นเอก ประกอบกับความเช่ือถือในบรรดาพระคมัภีร์ศกัดิ์สิทธ์ิท่ีพระองค์ทรงประทานให้” เจ้าชายนูแมนตรัสถาม
ต่อไปอีกว่า “เจ้านับถือศาสนาอะไร” ฮันซาล่าทูลตอบว่า “ลมหายใจอันศกัดิ์สิทธ์ิของพระเยซูคริสต์ฟื้นคืนชีวิต
ข้าพเจ้า” ข้าพเจ้าเดินตามวิถีอนัเท่ียงตรงของพระเยซู พระผู้ซึ่งเป็นพระวิญญาณของพระผู้ เป็นเจ้า” เจ้าชายนแูมน
ได้สดบัดงันัน้จงึตรัสวา่ “ขอให้เราได้หายใจรับเอาความหอมหวานของพระวิญญาณดวงนีด้้วยเถิด” 
 

          ฮนัซาลา่นัน่เองท่ีเป็นผู้อญัเชิญพระหตัถ์บริสทุธ์ิแห่งการน าทางชีวิตออกมาจากอ้อมอกแห่งความรักของพระ
ผู้ เป็นเจ้า23 ให้ความสว่างแก่จกัษุและมโนธรรมของผู้ ท่ีเห็นแสงธรรมในค าสัง่สอนของพระเยซู  หลงัจากท่ีเจ้าชาย
นแูมนและเหลา่เสนาบดีได้ฟังฮนัซาลา่ทอ่งพระธรรมวจนะด้วยกระแสเสียงหวานปานระฆงัแล้วพลนัคลายความเช่ือ
และการสักการบูชารูปปัน้ บงัเกิดความศรัทธาในพระผู้ เป็นเจ้า ต่างกล่าวขึน้ว่า “อนิจจา อนิจจาเพราะพวกเรา
ละเลยพระกรุณาธิคณุอนัหาท่ีสดุมิได้นีเ้อง พวกเราจึงถกูปิดกัน้จากความเมตตานีม้านาน มิได้รับพิรุณท่ีหลัง่ลงมา
จากเมฆแห่งความปราณีของพระผู้ เป็นเจ้า” ด้วยประการฉะนีพ้ระราชาผู้ ได้เดินในบาทวิถีอันเท่ียงตรงก็ท าลาย
อนุสาวรีย์ท่ีเรียกว่า แด่ผู้ ท่ีชุ่มโชกไปด้วยโลหิต ทิง้เสีย ทัง้ยังส านึกได้ว่าพระองค์ทรงกดข่ีข่มเหงประชาชนมาก
เพียงใด หลงัจากนัน้ก็ทรงครองบ้านเมืองด้วยความเป็นธรรมสืบตอ่มา 
  

                                                           
23 ดกูรุอา่นบทที ่27:12 กลา่วถึงพระโมเสสวา่ “จงเอามือทาบหน้าอกของตนเอง แล้วมือนัน้ก็จะกลายสีเป็นสีขาวบริสทุธ์ิ น่ีคือหนึ่งในสญัญาณ 9ข้อที่
พระโมเสสแสดงตอ่พระเจ้าฟาโรห์และไพร่ฟ้าประชาชนในสมยันัน้ นอกเหนือจากนีข้อให้ดกูรุอา่น 7:105, 20:23, 26:32, 28:32 ประกอบกบัหนงัสือเร่ือง 
การอบพยบของชาวยิว(เอ็กโซดสั) 4:6 หนงัสือ รุไบยาต ของ โอมา คยัยมั ฉบบัภาษองักฤษแปลโดย เอ็ดเวอร์ด พีทเจอเริล รจนา เป็นโคลงดงันี ้
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ปีใหมค่ืนฟืน้ความฝันสิ่งปรารถนา 
ความวิเวกสนัโดษนัน้นกัปราชญ์แสวงหา 
ตามรอยพระหตัถ์พิสทุธ์ิของพระโมเสสบนคาคบ 
จงวางมือทาบทบ จากผืนพิภพ พระเยซจูะผ่อนกระแสพระอสัสา 
ที่มา จากหนงัสือช่ือ “ประมวลพระธรรมบางบทของพระอบัดลุบาฮา” 

 


