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ค ำพรรณนำเก่ียวกบั 

คีตำบี อคัดสั 

โดยท่ำนโชกิ  เอฟเฟนดิ 

คดัมาจากหนังสือ God Passes By 

ประวติัศาสตรศ์ตวรรษแรกของศาสนาบาไฮ 

 

 แมก้ารประกาศครัง้นี้จะยิง่ใหญ่ไมม่เีสมอเหมอืน แต่กเ็ป็นเพยีงการโหมโรงไปสู่การส าแดงอานุภาพ

สรา้งสรรค์ที่ยิง่ใหญ่กว่าของพระผู้ประกาศ และสิ่งทีจ่ดัว่าเป็นการกระท าที่น่าสงัเกตทีสุ่ดในบทบาทหน้าที่

ของพระองค ์นัน่คอืการเผยแพรค่ตีาบ ีอคัดสั ซึง่เป็นคมัภรีท์ีไ่ดร้บัการพาดพงิถงึในคตีาบ ีอคีาน คลงัส าคญั

ของกฎทีศ่าสนทตูยะไชยาคาดการณ์ไว ้และผูป้ระพนัธบ์ทสุดทา้ยของคมัภรีใ์หม่ไดพ้รรณนาไวว้่าเป็น  “ฟ้า

ใหม”่ และ “พภิพใหม”่ เป็น “เทพมณเฑยีรของพระผูเ้ป็นเจา้” เป็น “นครศกัดิส์ทิธิ”์ เป็น “เจา้สาว” และ  “เยรู

ซาเลมใหมท่ีล่งมาจากพระผูเ้ป็นเจา้” “คมัภรีท์ีศ่กัดิส์ทิธิท์ ีสุ่ด” เล่มนี้ซึง่มขีอ้ก าหนดทีจ่ะละเมดิไม่ไดเ้ป็นเวลา

ไมน้่อยกว่าหนึ่งพนัปี และระบบทีจ่ะครอบคลุมทัว่ทัง้พภิพ น่าจะไดร้บัการพจิารณาว่าเป็นความชชัวาลทีสุ่ด

ทีเ่รอืงมาจากปญัญาของพระบาฮาอุลลาห ์เป็นคมัภรีแ์ม่บทของยุคศาสนาของพระองค ์และเป็นกฎบตัรของ

ระบบโลกใหมข่องพระองค ์

 ได้รบัการเปิดเผยไม่นานหลังจากที่พระบาฮาอุลลาห์ถูกย้ายมาที่บ้านของอูดิ คามมาร์ (ราวปี 

ค.ศ.1873) ขณะที่ความทุกขย์ากยงัคงรุมล้อมและทรมานพระองค์ ซึ่งมาจากการกระท าของศตัรูและผู้ที่

แสรง้เป็นนับถอืศาสนาของพระองค ์คมัภรีน์ี้ คลงันี้ซึ่งเป็นที่เกบ็มณีอนัประเมนิค่ามไิดข้องการเปิดเผยพระ

ธรรมของพระองค ์เด่นดว้ยหลกัธรรมทีพ่ร ่าสอน ดว้ยสถาบนับรหิารทีบ่ญัญตัิไว ้และหน้าทีท่ีป่ระสาทใหก้บั

ผู้ที่ได้รบัการแต่งตัง้ให้สบืทอดผู้ลขิติคมัภรี ์นับว่าพเิศษอย่างหาที่เปรยีบไม่ได้ในคมัภรีศ์กัดิส์ทิธิท์ ัง้หลาย

ของโลก ไมเ่หมอืนคมัภรีเ์ก่าและคมัภรีท์ัง้หลายทีม่าก่อนคมัภรีเ์ก่าซึง่ศลีทีแ่ทจ้รงิทีเ่อ่ยโดยกพระศาสดาเอง

ไม่มบีนัทกึไว ้ไม่เหมอืนคมัภรีใ์หม่ซึง่ค าพูดไม่กี่ตอนของพระเยซูไม่มแีนวทางทีช่ดัเจนเกี่ยวกบัการบรหิาร

กจิการศาสนาของพระองคใ์นอนาคต ไม่เหมอืนแมแ้ต่คมัภรีกุ์รอ่านซึ่งแมจ้ะมกีฎและบญัญตัทิี่ธรรมเทศนา

ของพระผู้เป็นเจา้วางไว้อย่างชดัเจน แต่ก็ไม่ได้พูดถงึการสบืทอดศาสนาซึ่งเป็นเรื่องที่ส าคญัที่สุด คตีาบ ี

อคัดสั ซึง่ถูกเปิดเผยตัง้แต่ตน้จนจบโดยพระผูก่้อตัง้ศาสนาเอง ไม่เพยีงแต่อภริกัษ์กฎและบญัญตัพิืน้ฐานอนั
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เป็นที่ตัง้ของโครงสรา้งของระบบโลกในอนาคตของพระองค์ไว้ให้ชนรุ่นหลงั แต่ยงับญัญตัใิห้กบัพระผู้สบื

ทอดศาสนาต่อจากพระองค ์

 ในกฎบตัรของอารยธรรมโลกในอนาคต พระผูล้ขิติกฎบตัรนี้ซึง่เป็นทัง้พระผูพ้พิากษา พระผูบ้ญัญตั ิ

พระผู้ประสานสามคัคแีละไถ่มนุษยชาต ิทรงประกาศการเผยแพร่ “กฎที่ยิง่ใหญ่ที่สุด” ต่อกษตัรยิท์ัง้หลาย

บนพภิพ ทรงประกาศว่ากษตัรยิเ์หล่านัน้เป็นขา้รบัใชข้องพระองคแ์ละพระองคเ์องเป็น “กษตัรยิข์องกษตัรยิ์

ทัง้หลาย” ซึง่ไม่มเีจตนาจะยดึครองอาณาจกัรของพวกเขา ทรงสงวนสทิธิข์องพระองคท์ีจ่ะ “ยดึครองหวัใจ

ของมนุษย”์ ทรงเตอืนผูน้ าศาสนาทัง้หลายของโลกไมใ่ชช้ัง่ “คนัชัง่ทีไ่มม่ผีดิพลาด” ส าหรบัมนุษย ์ในคมัภรีน์ี้

พระองคท์รงบญัญตัสิถาบนั “สภายุตธิรรม” อย่างเป็นทางการ ก าหนดหน้าทีแ่ละรายไดข้องสภานี้ ทรงระบุ

สมาชิกของสภานี้ว่าเป็น “ผู้ทรงความยุติธรรม” เป็น “ตวัแทนของพระผู้เป็นเจ้า” เป็น “ผู้ที่ได้รบัความ

ไว้วางใจจากพระผู้ทรงปราณี” ทรงพาดพงิถงึศูนยก์ลางแห่งพระปฏญิญาของพระองค์ในอนาคต และมอบ

สทิธิใ์ห้พระผู้เป็นศูนยก์ลางนี้ตธีรรมลขิติของพระองค ์ทรงแสดงนัยคาดการณ์ถงึสถาบนัศาสนภบิาล ทรง

เป็นพยานต่ออานุภาพปฏบิตัขิองระบบโลกของพระองค ์ทรงแถลงหลกัธรรมเกี่ยวกบั “ความไรผ้ดิพลาดขัน้

สูงสุด” ของพระศาสดาของพระผู้เป็นเจา้ ทรงยนืยนัความไรผ้ดิพลาดน้ีว่าเป็นสทิธิท์ีม่อียู่ในธรรมชาตขิอง

พระศาสดาเพยีงผูเ้ดยีว และจะไมม่พีระศาสดามาปรากฏอกีก่อนทีห่นึ่งพนัปีจะผ่านไป 

 ยิง่กว่านัน้ในคมัภรีน์ี้ พระองคท์รงบญัญตับิทอธษิฐานบงัคบั ระบุเวลาและช่วงเวลาของการถอืศลีอด 

หา้มการสวดเป็นหมู่ ยกเวน้อธษิฐานเพื่อคนตาย ทรงก าหนดเกบเบร สถาปนาฮูคุลคุลลาห ์ (สทิธิข์องพระผู้

เป็นเจา้) วางกฎการสบืทอดมรดก บญัญตัสิถาบนัมชัชรคิุล อคัคาร ์ก่อตัง้งานฉลองบุญสบิเก้าวนั เทศกาล

บาไฮและวนัอธกิะ ทรงยกเลกิสถาบนันักบวช หา้มการมทีาส การถอืสนัโดษ การขอทาน การแยกตวัอยู่ใน

อาราม การทรมานตนเอง ห้ามการเทศน์บนมุขและการจูบมอื ทรงบัญญัติการมีส ามแีละภรรยาเดียว 

ประณามการทารณุสตัว ์ความเกยีจครา้นและเฉื่อยชา การนินทาและใส่รา้ย ทรงต าหนิการหย่ารา้ง หา้มการ

พนนั การเสพฝ่ิน การดื่มสุราและเครือ่งดื่มมนึเมา ระบุการลงโทษฆาตกร การลอบวางเพลงิ การมชีูแ้ละการ

ขโมย ทรงเน้นความส าคญัของการสมรสและวางเงือ่นไขทีจ่ าเป็น ก าหนดหน้าทีข่องการประกอบการคา้หรอื

วชิาชพี ยกฐานะของอาชพีดงักล่าวขึน้มาเป็นการบูชา เน้นความจ าเป็นของการจดัหาหนทางให้การศกึษา

เดก็ ก าหนหดหน้าทีใ่หทุ้กคนเขยีนพนิยักรรมและเชื่อฟงัรฐับาลของตนอย่างเครง่ครดั 

 นอกจากข้อก าหนดเหล่านี้  พระองค์ยงัแนะน าให้สาวกคบหาสมาคมกบัศาสนิกชนของทุกศาสนา

ดว้ยมติรภาพและความปรองดองโดยปราศจากอคต ิทรงเตอืนพวกเขาอยา่ไดบ้า้คลัง่ศาสนา อย่าก่อความไม่

สงบ อย่าเย่อหยิง่โต้เถียงและพพิาทกนั ทรงพร ่าสอนความสะอาดหมดจด วาจาสตัยโ์ดยเด็ดขาด ความ
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บรสิุทธิอ์ยา่งไมม่ดี่างพรอ้ย  ความไวว้างใจได ้การต้อนรบัขบัสู ้ความซื่อสตัย ์มารยาท ความอดกลัน้ ความ

ยุตธิรรมและเที่ยงธรรม ทรงแนะน าพวกเขาให้เป็น “ประหนึ่งนิ้วมอืบนมอืเดยีวกนัและแขนขาของร่างกาย

เดยีวกนั” ทรงเรยีกใหพ้วกเขาลุกขึน้รบัใชศ้าสนาของพระองค ์รบัประกนัความช่วยเหลอืของพระองคใ์ห้แก่

พวกเขาอย่างไม่ต้องสงสยั นอกจากนี้ พระองค์ยงัทรงสาธยายความไม่มัน่คงของกจิการต่างๆ ของมนุษย ์

ทรงประกาศว่าอสิรภาพที่แท้จรงิของมนุษยอ์ยู่ที่การยอมจ านนต่อบญัญตัขิองพระองค์ ทรงเตือนพวกเขา

อยา่ไดเ้หลวไหลในการปฏบิตัติามบญัญตัขิองพระองค ์ ทรงบญัญตัหิน้าทีส่องประการทีแ่ยกจากกนัไม่ไดค้อื

การยอมรบั “อรุโณทยัแห่งการเปิดเผยพระธรรมของพระผู้เป็นเจ้า” และปฏบิตัิตามทุกบญัญตัิที่พระองค์

เปิดเผย ซึง่พระองคย์นืยนัว่า จะไมเ่ป็นทีย่อมรบัหากขาดขอ้ใดขอ้หนึ่ง 

 ค าบญัชาถงึประธานาธบิดขีองสาธารณรฐัทัง้หลายในทวปีอเมรกิาให้พวกเขาถอืโอกาสในยุคของ

พระผู้เป็นเจา้นี้ และสนับสนุนความมุ่งหมายแห่งความยุตธิรรม ค าสัง่ถงึสมาชกิรฐัสภาทัว่โลก เร่งเรา้ให้มี

การน าอกัษรและภาษาสากลมาใช ้ค าเตอืนถงึพระเจา้วลิเลยีมที ่1 ผูพ้ชิติพระเจา้นโปเลยีนที ่3 ค าต าหนิ

ถงึฟรานซสิ โจเซฟ ผู้เป็นจกัรพรรดแิห่งออสเตรยี ค าพาดพงิถึง “เสยีงเศรา้โศกของเบอรล์นิ” ในค าร าพนั

ของพระองคต่์อ “รมิฝ ัง่แมน่ ้าไรน์” ค าประณาม “บลัลงักแ์ห่งความกดขี ่“ ทีส่ถาปนาอยู่ในคอนสแตนตโินเป้ิล 

และค าท านายของพระองคว์่า “ความรุ่งโรจน์ทีผ่วิเผนิ” ของบลัลงัก์นี้จะดบัสิน้ และความทุกขย์ากจะกลนืกนิ

ผูท้ี่อาศยัอยู่ในนครนี้ วจนะที่ยงัความเบกิบานและปลอบประโลมทีพ่ระองค์ตรสัต่อเมอืงทีเ่ป็นบ้านเกดิของ

พระองค์เป็นการรบัประกนัแก่เธอว่า พระผู้เป็นเจา้ทรงเลอืกเธอให้เป็น “บ่อเกดิแห่งความหรรษาต่อมวล

มนุษย”์ ค าพยากรณ์ว่า “เสยีงของวรีบุรุษแห่งคุราซอน” จะเปล่งขึ้นสรรเสรญิพระผู้เป็นนาย ค ายนืยนัว่า

มนุษยท์ี่ “กล้าหาญชาญชยั” จะลุกขึน้มาในเคอร์มานและจะกล่าวถงึพระองค์ และสุดท้ายคอืค ารบัประกนั

อยา่งใจกวา้งต่อน้องชายผูท้รยศทีท่ ารา้ยพระองคอ์ยา่งเจบ็ปวดว่า พระผูเ้ป็นเจา้ผู ้“ทรงอภยัเสมอ ทรงความ

อาร”ี  จะให้อภยัความอยุตธิรรมของเขาเพยีงแต่ส านึกผดิ ทัง้หมดนี้เพิม่ความอุดมในเนื้อหาของคมัภรีท์ี่ผู้

ลขิติทรงระบุว่าเป็น “บ่อเกดิแห่งความสุขทีแ่ทจ้รงิ” เป็น “คนัชัง่ทีไ่ม่มผีดิพลาด” เป็น “หนทางตรง” และเป็น 

“ผูก้ระตุน้มนุษยชาต”ิ 

 นอกจากนี้พระบาฮาอุลลาหย์งัพรรณนาลกัษณะของกฎและบญัญตัทิีป่ระกอบกนัเป็นหวัขอ้หลกัของ

คมัภรี์นี้ว่าเป็น  “ลมหายใจแห่งชวีติส าหรบัทุกสรรพสิง่” เป็น “ที่ม ัน่อนัแขง็แกร่งที่สุด” เป็น “ผลไม”้ ของ 

“พฤกษา” ของพระองค์ เป็น “วธิกีารสูงสุดส าหรบัค ้าจุนระเบยีบของโลกและความปลอดภยัของประชาชน” 

เป็น  “ตะเกียงแห่งอัจฉรยิภาพและการบรบิาลด้วยความรกัของพระองค์” เป็น “สุคนธรสของภูษาของ

พระองค”์ และเป็น “กุญแจ” ของ “ความปราน”ี ของพระองคต่์อประชาชน  พระองคเ์องยนืยนัว่า “คมัภรีน์ี้คอื
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นภาทีป่ระดบัดว้ยดวงดาราแห่งบญัญตัแิละขอ้หา้มของเรา” นอกจากนี้พระองคย์งักล่าวว่า “พระพรจงมแีด่ผู้

ที่อ่านคมัภรีน์ี้และตรกึตรองวจนะจากพระผู้เป็นเจา้ พระผู้เป็นนายแห่งอานุภาพ พระผู้ทรงมหทิธานุภาพ  

ดูกร มนุษย!์ จงยดึถอืคมัภรี์นี้ด้วยมอืแห่งความศโิรราบ....ชวีติของเราเป็นพยาน! คมัภรี์นี้ถูกส่งมาใน

ลกัษณะทีฉ่งนปญัญาของมนุษย ์แทจ้รงิแลว้คมัภรีน้ี์คอืหลกัฐานทีม่นี ้าหนกัทีสุ่ดของเรา ส าหรบัประชาชนทัง้

ปวงและขอ้พสิูจน์ของพระผูท้รงปรานีส าหรบัทุกคนที่อยู่ในสวรรคแ์ละบนโลก” และเช่นกนั “พระพรจงมแีด่

ลิน้ที่ลิม้ความหวานของคมัภรีน์ัน้ แด่ดวงตาที่มองเหน็สิง่ทีถ่นอมไว้ในคมัภรี ์แด่หวัใจทีเ่ขา้ใจนัยและความ

ลกึลบัในคมัภรี ์พระผู้เป็นเจา้เป็นพยาน: ดงักล่าวนี้คอืราชศกัดาของวจนะที่เปิดเผยอยู่ในคมัภรี ์และการ

เปิดเผยค าพาดพงิในคมัภรีน์ี้ยิง่ใหญ่มากจนวาทะสัน่สะเทอืน เมื่อพยายามจะอธบิาย” และสุดทา้ยนี้ “คตีาบ ี

อคัดสัถูกเปิดเผยในลกัษณะดงักล่าวซึ่งได้ดงึดูดและครอบคลุมยุคศาสนาทัง้ปวง พระพรจงมแีด่ผู้ที่มอ่ีาน

คมัภรีน์ี้อย่างถี่ถ้วน!  พระพรจงมแีด่ผูท้ีเ่ขา้ใจคมัภรีน์ี้!  พระพรจงมแีด่ผูท้ีใ่คร่ครวญคมัภรีน์ี้! พระพรจงมแีด่

ผูท้ีต่รกึตรองความหมายในคมัภรีน์ี้ ! ขอบเขตของคมัภรีน์ี้ไพศาลยิง่จนหอ้มลอ้มมวลมนุษยก่์อนทีม่นุษยจ์ะ

ยอมรบัคมัภรี ์ ในไม่ช้าอานุภาพสูงสุด อิทธพิลแทรกซ้อน และอ านาจที่ยิ่งใหญ่ของคมัภรี์นี้จะปรากฏบน

พภิพ” 


