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บทท่ี 1 

วยัเดก็และช่วงต้นของชีวิต 

พ.ศ.2360 - พ.ศ.2386 

1 

 พระอบัดุลบาฮาไดเ้ล่าเรือ่งชวีติในวยัเดก็และวยัหนุ่มของพระบาฮาอุลลาหว์่า   

มารดาของพระผู้ทรงความงามอนัอุดมพรประหลาดใจเป็นอย่างยิง่กบัพฤตกิรรมบางประการของ

พระบาฮาอุลลาห์โดยได้เล่าไว้ว่า “เดก็คนนี้ไม่เคยร้องไห้ ซึง่แตกต่างจากเดก็คนอื่นๆ ทีม่กัจะรอ้งไห้ หวดี

รอ้งและไมย่อมทีจ่ะอยูน่ิ่งเฉยในขณะทีอ่ยูใ่นวยัทารก” 
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 พระผูท้รงความงามอนัอุดมพร เมื่ออายุไดป้ระมาณห้าหรอืหกปีได้ฝนั ซึ่งพระองคเ์มื่อตื่นขึน้ไดเ้ล่า

ความฝนัใหบ้ดิาของพระองคฟ์งัว่า ในความฝนัพระองคก์ าลงัเดนิอยู่ในสวนและทนัใดนัน้บรรดาฝงูนกยกัษ์ก็

บนิเข้ามาท าร้ายพระองค์จากทุกสารทศิ แต่ไม่สามารถท าอนัตรายใดๆ แก่พระองค์ได้ และหลงัจากนัน้

พระองคก์ไ็ดเ้สดจ็ลงไปว่ายน ้าอยูใ่นทะเล และในขณะทีพ่ระองคก์ าลงัว่ายน ้าอยูน่ัน้ นกทีบ่นิอยู่ในอากาศและ

ปลาทีว่่ายอยูใ่นน ้ากเ็ขา้มารมุท ารา้ยพระองคแ์ต่กไ็มส่ามารถท าอนัตรายใดๆ แก่พระองคไ์ด ้

 หลงัจากได้ฟงัความฝนัของพระบาฮาอุลลาห์ บดิาของพระองค์ก็ได้เรยีกโหราจารย์ผู้มชีื่อเสยีงมา

ท านายความฝนัของพระองค ์โดยโหราจารยท์ านายความฝนัของพระองคไ์วว้่า  “ความฝนัน้ีชีใ้หเ้หน็ว่าเดก็ผู้

นี้ต่อไปจะเป็นศาสดาของศาสนาที่ยิง่ใหญ่และเหล่าบรรดาผู้น ากบัผู้ทรงความรูท้ ัง้หลายทัว่โลกจะต่อต้าน

พระองค ์ซึง่เหมอืนกบันกและปลาทีไ่มส่ามารถท าอนัตรายใดๆ ไดแ้ละจะมชียัชนะเหนือทุกสิง่” 

3 

 เมื่อพระบาฮาอุลลาหอ์ายุได้ 7 ปี ในขณะทีม่ารดาของพระองคก์ าลงัเฝ้ามองความสง่างามของพระ

บาฮาอุลลาห์ในขณะที่พระองคก์ าลงัด าเนินไปมา แลว้กล่าวขึน้ว่า  “เขาดูเหมอืนว่าจะตวัเตี้ย” แต่บดิาของ

พระบาฮาอุลลาห์ตอบว่า  “นัน่มใิช่สิง่ส าคญั ท่านมไิดค้ านึงความสามารถของเขาหรอื ช่างเป็นเดก็เฉลยีว

ฉลาดและรอบรู ้เขาเปรยีบเสมอืนดงัเปลวเพลงิ ถงึแมว้่าเขาจะอยูใ่นวยัเดก็แต่เขาไดบ้รรลุสู่การมวีุฒภิาวะ 
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 เมื่อใดก็ตามที่มกีารถกเถยีงกนัถงึปญัหาที่ยากและดูเหมอืนจะไม่มใีครแก้ปญัหานัน้ได้ พระผู้ทรง

ความงามอนัอุุดมพรถงึแมว้่าจะอยูใ่นวยัเยาวม์กัจะเป็นผูใ้หค้ าตอบนัน้ 
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 ก่อนการประกาศศาสนาของพระบ๊อบในปี ค.ศ.1844 พระบาฮาอุลลาหท์รงพ านกัอยู่ทีเ่มอืงเตหะราน 

แต่ระหว่างช่วงเดอืนในฤดูร้อน พระองค์มกัจะพ านักอยู่ที่เมริ์จมาฮาลลลิ ในเมอืงชมิราน และในบางครัง้

พระองค์อาจเสดจ็ไปที่ทากูรใ์นเมอืงนูร์ ในปีหนึ่งพระองค์ใช้เวลาในช่วงฤดูรอ้นพกัอยู่ที่เมริจ์มาฮาลลลิ ใน

สวนที่เรยีกว่า สวนของฮาจบีาเคอร ์พระองคป์ระทบัอยู่ที่อาคาร 3 ชัน้ทีส่ามารถมองขา้มไปเหน็ทะเลสาบ

เลก็ๆ และในบรเิวณตรงกลางจะเป็นลานหนิกวา้งทีร่ายลอ้มไปดว้ยต้นไม้ และในหลายๆ ครัง้กม็กัจะท าการ

ปกัเตน็ทล์งตรงกลางของลานหนิน้ี ซึง่จะมเีพื่อนๆ มาชุมนุมกนัในสวนเลก็ๆ บรเิวณรอบๆ  

 พระผูท้รงความงามอนัอุดมพรมกัจะพดูถงึสถานทีแ่ห่งนี้อยูเ่สมอ 

(สารของพระอบัดุลบาฮาถงึบาเชยีอมีาฮมีม ์16 ดลิลฮ์จีจาห,์ AH 1337) 

 

II 

ประสบการณ์ในฐานะชาวบาบแีละการถูกเนรเทศจากอหิรา่น 

พ.ศ. 2387-2399 
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 ทนัทหีลงัจากการประกาศศาสนาของพระบ๊อบ พระผูท้รงความงามอนัอุดมพรตดัสนิใจทีจ่ะมอบสาร

ของพระบ๊อบไปยงัประชาชนของเมอืงมาเซนดารนั ผู้น าศาสนาในจงัหวดันัน้ได้ส่งลูกศษิยท์ีฉ่ลาดทีสุ่ดสอง

คนซึ่งเป็นลูกเขยของเขาไปยงัเมอืงดกักาลาเพื่อไปหาพระบาฮาอุลลาห์และท้าทายค าสอนของพระองค์  

ภายหลงัจากไดฟ้งัอรรถาธบิายของพระบาฮาอุลลาห์ในการพบครัง้แรก พวกเขาถงึต้องตกตะลงึในตวัของ

พระบาฮาอุลลาหแ์ละจ านนอยา่งถ่อมตนในการรบัใชพ้ระบาฮาอุลลาหแ์ละไม่กลบัไปหาอาจารยข์องพวกเขา

อกี ข่าวในการแปรพรรคของพวกเขาไดแ้พร่ไปอย่างรวดเรว็ทัว่ทัง้จงัหวดั ซึ่งเป็นสิง่ทีท่ าใหบุ้คคลอื่นๆ อกี

เป็นจ านวนมากมายอมรบัในศาสนาของพระบ๊อบ (นาบลิออีาซมั หน้า 79) 
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 ในเมอืงบาแดชท ์สาวกจ านวน 81 คน ซึง่เดนิทางมาร่วมปภายระชุมกนัและเป็นแขกของพระบาฮา

อุลลาห์ ตัง้แต่วนัที่พวกเขาเดนิทางมาถงึจนกระทัง่ถงึวนัทีพ่วกเขาเดนิทางกลบั ไม่มผีู้ใดไดร้บัอนุญาตให้

ออกค่าใชจ้า่ยหรอืทรพัยส์นิส่วนตวัใดๆ เลย   (นาบลิออีาซมั, หน้า 211) 

 ในคนืหน่ึงในเมอืงอามลุ ในระหว่างทีพ่ระบาฮาอุลลาหอ์ยูร่ะหว่างการเดนิทางเพื่อไปเยีย่มชาวบาบทีี่

ถูกรมุท ารา้ยทีเ่มอืงเชยีคท์าบารซ์ ีซึง่มเีพื่อนของพระองคเ์ดนิทางร่วมไปดว้ยอนัไดแ้ก่ มุลลาห ์บาครีอ์ ีทาบ

รซี,ี  ฮาจ ีมซีา จาน ีของ คาชมั และมซิายายาร ์น้องชายต่างมารดาของพระองค์ คณะของพระองคไ์ดถู้กจบั

และถูกควบคุมตวัโดยเจา้หน้าทีข่องรฐับาล เหล่าบรรดานักบวชต่างพากนัโห่รอ้งใหเ้อาพระองคแ์ละบรรดา

ผูต้ดิตามไปฆา่เสยี จนท าใหผู้ร้กัษาการในต าแหน่งเจา้เมอืงรูส้กึละอายและสัง่ใหน้ าตวัทัง้หมดไปทรมานและ

น าตวัไปขงัไวร้อจนกว่าเจา้เมอืงจะกลบัมา ในขณะนัน้เองพระบาฮาอุลลาหก์ล่าวขึน้ว่า  “พวกเขาเป็นเพยีง

ผู้ติดตามเราและพวกเขาไม่มคีวามผดิให้ลงโทษเราแทนพวกเขาเถดิ” พระผู้ทรงความงามอนัอุดมพรถูก

ทรมานอยา่งสาหสัจนเทา้ทัง้สองขา้งเตม็ไปดว้ยเลอืด (นาบลิออีาซมั, หน้า 265-8) 
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 วนัหนึ่งในเมอืงเตหะราน นายกรฐัมนตร ีนายมซิา ตาคคีาน ถามพระบาฮาอุลลาห์ถงึความหมาย

ของประโยคทีก่ล่าวไวว้่า  “ไมม่สีิง่ทีเ่ปียกและสิง่ทีแ่หง้ทีไ่มไ่ดร้บัการเปิดเผยในพระคมัภรี์ (อ้างถงึอลักุลอ่าน 

: 6.59)  ซึง่พระบาฮาอุลลาหต์อบไปว่า  “นี้หมายความว่าทุกสิง่ทุกอย่างอยู่ในพระคมัภรีอ์ลักุรอ่าน”  ฯพณฯ 

ท่านจงึถามต่อว่า............... 
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 พระผูท้รงความงามอนัอุดมพรไดท้รงเล่าใหฟ้งัว่า “วนัหนึ่ง อามนีีซมัไดแ้สดงความปรารถนาทีจ่ะมา

เยีย่มพวกเรา และในระหว่างการพบปะกนัอามนีีซมัไดก้ล่าวขึน้อย่างสุภาพว่า ขา้พเจา้ตระหนักดวี่าถ้าไม่ใช่

ความช่วยเหลอืทีท่่านมอบใหก้บัมุลลาฮุลเซนและบรรดาสาวก (ของพระบ๊อบ) ระหว่างการเขา้ลอ้มป้อมชคั

ทาบารซ์ ีพวกเขาจะไม่สามารถต้านทานก าลงัของรฐับาลได้นานถึง 7เดอืน อย่างไรก็ดพีวกเราไม่เข้าใจ

เหตุผลถงึการมสี่วนร่วมของท่านได้ และเป็นทีน่่าเสยีใจเป็นอย่างยิง่ทีพ่ระเจา้ชาหแ์ละประเทศชาตไิม่ไดร้บั

ความเมตตาจากท่าน ขา้พเจา้เพิง่นึกได้ว่าพระเจา้ชาห์ได้เสดจ็ไปยงัเมอืงอสิฟาฮาน จะเป็นการดถี้าท่าน
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สามารถเดนิทางไปยงัพระสถูปศกัดิส์ทิธิท์ ีเ่มอืงการบ์ลิาและเมอืงนาจาฟ เมื่อพระเจา้ชาหเ์สดจ็กลบัมา เป็น

เจตนาของขา้พเจา้ทีจ่ะใหต้ าแหน่งรฐัมนตรใีหแ้ก่ท่าน 

 พระผูท้รงความงามอนัอุดมพรไดป้ฏเิสธการมอบต าแหน่งในรฐับาลอย่างสุภาพ แต่อย่างไรกต็ามก็

ไดป้ฏบิตัติามค าแนะน า โดยภายหลงัจากนัน้ไม่กี่วนัพระองคไ์ดอ้อกเดนิทางไปยงัเมอืงการบ์ลิา(นาบลิออีา

ซมั,หน้า 434) 

 เชค ฮาซนั อ ีซูนูซ ีหนึ่งในบรรดาสาวกของพระบ๊อบในยุคต้นๆ ได้ยา้ยที่พ านักไปยงัเมอืงการบ์ลิา

ทนัทหีลงัจากทีพ่ระบ๊อบไดก้ล่าวกบัพวกเขาว่า “ขอใหเ้ดนิทางไปยงัเมอืงการบ์ลิาและพ านักอยู่ทีน่ัน่จนกว่า

ท่านจะได้เห็นผู้ทรงความงามฮุสเซนผู้มาตามพนัธะสญัญาด้วยตาของท่านเอง  และบดันัน้ขอให้ท่านได้

กล่าวถงึเราและมอบความรกัอนัอุทศิของเราแก่เขา” 

 ในเมอืงการบ์ลิา เชค ฮาซานด ารงชพีด้วยการเป็นเสมยีนรบัจดบนัทกึ วนัหนึ่ง (วนัที่ 5 ตุลาคม 

พ.ศ.2394)  ในขณะทีเ่ขาเดนิผ่านสุสานของอหิมา่นฮุสเซนทางรัว้ดา้นใน เขามองเหน็พระผูท้รงความงามอนั

อุดมพรเป็นครัง้แรก พระบาฮาอุลลาห์หนัมาทางเขาด้วยความเมตตาและจบัมอืของเขาแล้วกล่าวขึน้ด้วย

เสยีงทีไ่พเราะอนัเป่ียมไปดว้ยอ านาจว่า:  “วนันี้เป็นวนัทีแ่ทจ้รงิทีเ่ราตัง้ใจทีจ่ะท าใหท้่านเป็นทีรู่ท้ ัว่เมอืงการ์

บลิาว่าท่านเป็นชาวบาบ ี “พระบาฮาอุลลาหไ์ดท้รงสนทนากบัเชค ฮสัซนัในระหว่างทีก่ าลงัเดนิไปตามถนน

ในตลาด จนกระทัง่พระองค์ได้ทรงกล่าวขึน้ว่า “ขอความสดุดจีงมแีด่องค์พระผูเ้ป็นเจา้ทีท่่านไดพ้ านักอยู่ที่

เมอืงการบ์ลิาและไดเ้หน็ความงามของอหิมา่นฮุเซนผูม้าตามพนัธสญัญาดว้ยตาของท่านเอง” 

 ดว้ยความรูส้กึประหลาดใจเป็นอย่างยิง่เมื่อเขาไดร้ะลกึถงึสญัญาทีเ่ขาไดใ้หไ้วก้บัพระบ๊อบ ซึง่เขามี

ความปลืม้ปีตเิป็นอนัมากจนไมส่ามารถระงบัความรูส้กึไวไ้ด ้(นาบลิออีาซมั หน้า 24-5) 
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 นาฮเียยีคานุม ลกูสาวของพระบาฮาอุลลาห ์ไดเ้ล่าถงึเหตุการณ์ในวนัหน่ึงในขณะทีเ่ธออายไุด้ 6 ปี  

            ในขณะนัน้พวกเราอยูท่ีบ่า้นทีอ่ยู่ในเขตชนบทและพระบาฮาอุลลาหไ์ม่ไดอ้ยู่บา้น เป็นช่วงเวลาทีม่ ี

การลอบปลงพระชนมพ์ระเจา้ชาหโ์ดยเยาวชนชาวบาบทีีค่รึง่ดคีรึง่รา้ย ทนัใดนัน้ผูร้บัใชค้นหนึ่งเขา้ไปหาแม่

ของเราด้วยความรบีร้อนและเศรา้โศกเสยีใจเป็นอย่างมากและร้องออกมาว่า   “พระผู้เป็นนาย พระผู้เป็น

นาย!  ถูกจบัตวัไปแลว้ ขา้พเจา้ไดเ้หน็พระองค์ พระองคต์้องด าเนินดว้ยเทา้เปล่าเป็นระยะทางหลายไมล์ 
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และเทา้ของพระองค์กเ็ตม็ไปดว้ยเลอืด พวกเขาเฆีย่นตพีระองคเ์สือ้ผา้ของพระองค์ขาดวิน่และมตีรวนล่าม

อยูร่อบคอของพระองค ์

 หน้าของมารดาของขา้พเจา้ไดซ้ดีลงเป็นล าดบั พวกเราทีเ่ป็นเดก็ตกใจกลวัเป็นอย่างมากและร ่าไห้

ดว้ยความขมขืน่ (นาบลิออีาซมั หน้า 24-5) 

16 

 ในขณะทีพ่ระผูท้รงความงามอนัอุดมพรก าลงัถูกน าตวัจากชารก์านดหี์ในเมอืงชมิรนั  (บรเิวณทีพ่กั

ตากอากาศฤดรูอ้นทางตอนเหนือของเมอืงเตหะราน) ไปยงัคุกมดืในเมอืงชยีาหช์าล พระองคท์รงตกเป็นเป้า

ของการเยาะเยย้และการสบประมาทและถูกขวา้งปาด้วยหนิ ไม ้หรอือะไรก็ตามที่บรรดาฝงูชนที่ชุมนุมอยู่

สองฟากของถนนสามารถจะควา้หาได ้ในท่ามกลางฝงูชนเหล่านี้มหีญงิชราคนหนึ่งทีถ่อืก้อนหนิอยู่ในมอืแต่

ไม่สามารถทีจ่ะแหวกฝงูชนเขา้ไปได้ เพื่อไม่ใหห้ญงิชราผูน้ัน้เสยีใจเพราะเธอเชื่อว่าการท ารา้ยร่างกายพระ

บาฮาอุลลาหจ์ะเป็นบุญกุศลอย่างยิง่ พระองคไ์ดข้อรอ้งทหารทีน่ าขบวนใหอ้นุญาตหญงิชราไดท้ าตามความ

ตอ้งการของเธอ (นาบลิออีาซมั หน้า 444-5) 

17 

 ในสาสน์ฉบบัหนึ่งของพระบาฮาอุลลาห์ พระอบัดุลบาฮาเล่าเหตุการณ์ในสาสน์ดงักล่าวโดยสรุปไว้

ว่า 

 เมื่อพระผู้ทรงความงามอนับรมโบราณได้เดนิทางไปยงักรุงแบกแดดเป็นครัง้แรกในปี พ.ศ. 2394 

เยาวชนคนหนึ่งมชีื่อว่า อบัดุล วาฮบั ซึ่งเป็นชาวบาบทีี่มคีวามมัน่คงในศาสนาคนหนึ่งได้พบกบัพระบาฮา

อุลลาห ์เขาวงิวอนพระบาฮาอุลลาหใ์หช้ีท้างแก่พ่อของเขาผูช้ื่อว่า อบัดุล มาจดิ ซึง่ทนัททีีพ่่อของเขาไดพ้บ

กบัพระบาฮาอุลลาหก์ก็ลายเป็นผูท้ีเ่ชื่อในพระองคใ์นทนัท ี

 เมื่อถึงเวลาที่พระบาฮาอุลลาห์ต้องเดนิทางกลบัไปยงัเมอืงเตหะราน อบัดุล วาฮบั ต้องการที่จะ

เดนิทางร่วมไปกบัพระบาฮาอุลลาหด์้วย แต่พระบาฮาอุลลาห์ใหค้ าแนะน าแก่เขาว่า  “เนื่องจากท่านเป็นลูก

เพยีงคนเดยีว ท่านตอ้งอยูก่บัพ่อของท่าน ซึง่สิง่นี้เปรยีบไดก้บัท่านไดเ้ดนิทางรว่มไปกบัเรา” 

 ไม่นานหลงัจากทีพ่ระบาฮาอุลลาหเ์ดนิทางไปยงัเมอืงเตหะราน อบัดุล วาฮบั กอ็ยู่ในอาการทีเ่ศรา้

สรอ้ยและกระวนกระวาย พ่อของเขารูด้ถีงึสาเหตุของความโศกเศรา้ของลกูชายและกล่าวกบัเขาว่า  “ลูกของ
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ขา้ ถงึแมว้่าเราจะไมส่ามารถทีจ่ะทนไดท้ีจ่ะแยกจากกนัเพยีงชัว่ขณะ แต่พ่อกไ็ม่สามารถทีจ่ะฉุดรัง้ความกลา้

หาญและความกระตอืรอืรน้ของเจา้ได ้ขอใหเ้จา้เดนิทางไปยงัเมอืงเตหะรานไดใ้นทนัทเีถดิ” 

 อบัดุล วาฮบั เดนิทางไปยงัเมอืงเตหะรานด้วยความสุขและความยนิดี ซึ่งเป็นช่วงเวลาไม่นาน

หลงัจากทีพ่ระเจา้ชาหถ์ูกลอบปลงพระชนม ์แต่ไมน่านทีเ่ขาเดนิทางมาถงึ เขากถ็ูกจบัและตตีรวนขงัไวใ้นคุก

ซยีาหช์าลทีท่ีเ่ขาไดพ้บกบัพระผูท้รงความงามอนับรมโบราณ หลงัจากนัน้ไม่กี่วนัผูคุ้มกน็ าตวัเขาไปประหาร

ชวีติ 

 อบัดุล วาฮบั ไดลุ้กขึน้ดว้ยความยนิดแีละจบูลงทีม่อืของพระผูท้รงความงามอนัอุดมพรกล่าวลากบั

บรรดาเพื่อนนกัโทษและเตน้ไปตลอดทางสู่การสละชวีติของเขาเพื่อศาสนา 

 เมือ่พ่อของอบัดุล วาฮบัไดท้ราบขา่วดงักล่าว เขาไดก้ม้ลงกราบกบัพืน้ และแสดงความขอบคุณทีลู่ก

ชายของเขาได้สละชวีติในวถิีทางของพระผู้เป็นเจ้า พระผู้ทรงมหธิานุภาพ  (มากาทบิ อบัดุลบาฮา หน้า 

407) 

18 

 อบับาสผูเ้ป็นคนรบัใชข้องอาจ ีสุเลยมาน คาน (ผูซ้ึง่เสยีสละชวีติเพื่อศาสนาโดยถูกเผาทีบ่าดแผลที่

ถูกแทงเป็นรูด้วยเทยีนไข) เป็นผู้ยอมรบัในพระบ๊อบ แต่ต่อมาได้หกัหลงันายของเขาโดยกล่าวหาบุคคล

ต่างๆ ในฐานะทีเ่ป็นสาวกของพระบ๊อบ โดยไม่ว่าเขาจะรูจ้กัคนเหล่านัน้หรอืไม่ เพยีงแต่เขากล่าวว่าเขาได้

เคยเหน็ใครบ้างในบ้านเจา้นายของเขา ซึ่งส าหรบัคนเหล่านัน้ต้องถูกปรบัเป็นเงนิจ านวนมากเพื่อแลกกบั

อสิรภาพหรอืไมก่ระนัน้ตอ้งถูกน าไปประหารชวีติ 

 และดว้ยการยนืกรานของรฐับาล อบับาสไดถู้กส่งไปยงัคุกมดื (คุกซยีาหช์าล) ทีซ่ึง่พระบาฮาอุลลาห์

ถูกจองจ าหลายครัง้เพื่อเป็นพยานว่าพระองคม์สี่วนร่วมในการลอบปลงพระชนมพ์ระเจา้ชาห์  เขาไดร้บัการ

รบัรองจากพระมารดาของพระเจ้าชาห์ว่าด้วยการกระท าดงักล่าวเขาจะได้รบัการตอบแทนด้วยเครื่อง

อสิรยิาภรณ์และไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูไ้วว้างใจส่วนพระองค์ 

 อบับาสไดถู้กน าไปยงัคุกมดืหลายครัง้ และเมื่อใดกต็ามทีเ่ขาถูกพาไปพบกบัพระผูท้รงความงามอนั

อุดมพร เขาท าได้เพยีงแต่เอามอืขยี้ตาและเหลือบมองพระบาฮาอุลลาห์และสาบานได้ว่าเขาไม่เคยเห็น

บุคคลผูน้ี้มาก่อน  (นาบลิออีาซมั หน้า 464-5) 
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19 

 วนัหนึ่ง ทหารในนามของพระเจา้ชาห์ ได้น าเอาเนื้อลูกแกะคาบาบหนึ่งถาดมาให้กบันักโทษที่ถูก

จองจ าอยู่ในคุกซียาห์ชาลที่พระบาฮาอุลลาห์ถูกคุมขงัอยู่  สหายของพระบาฮาอุลลาห์ทุกคนรอเพื่อขอ

อนุญาตพระบาฮาอุลลาหใ์นการขอรบัส่วนแบ่งของแต่ละคน แต่แทนทีพ่ระบาฮาอุลลาหจ์ะแบ่งเนื้อแกะใหก้บั

แต่ละคน พระองคก์ลบัคนืเนื้อแกะนัน้ใหก้บัทหารน ากลบัไป ซึง่ทุกคนกย็อมรบัในการตดัสนิใจของพระองค์

เพื่อไม่ยอมแลกกบัความล าบากใจในการรบัเอาเนื้อแกะนัน้มา มเีพยีงมซีาห์ฮุสเซนเท่านัน้ที่แสดงความ

ตอ้งการทีอ่ยากจะไดเ้นื้อแกะคาบาบถาดนัน้  (นาบลิออีาซมั หน้า 462) 

20 

 พระอบัดุลบาฮาไดเ้ล่าเรือ่งของพระองคใ์นวยัเดก็ไวว้่า  

 “ครัง้หนึ่งระหว่างที่พระบาฮาอุลลาห์ถูกจองจ าอยู่ในคุกซยีาห์ชาล พระอบัดุลบาฮาพยายามที่จะ

ยนืยนัเพื่อทีจ่ะไปพบกบัพระบาฮาอุลลาห์ ซึง่ในทีสุ่ดพระองคไ์ด้ถูกพาไปที่คุกซยีาหช์าลโดยมคีนรบัใช้คน

หนึ่งตามไปดว้ย ภายหลงัจากทีท่หารยามไดน้ าทางไปยงับรเิวณทีจ่องจ าพระบาฮาอุลลาห์ คนรบัใชก้อุ็้มพระ

อบัดุลบาฮาไว้บนบ่า ซึ่งสิง่ที่พระองค์เห็นเบื้องหน้าเป็นทางเดนิลาดลงไปยงับรเิวณที่มดืซึ่งพระองค์เริม่

มองเหน็บนัไดต่อลงไปจากประตูบานเลก็ๆ แต่ก่อนหน้าทีพ่ระอบัดุลบาฮาจะมองเหน็สิง่ทีอ่ยู่ในทีม่ดืดงักล่าว

ในขณะทีอ่ยูบ่รเิวณตรงกลางบนัไดนัน่เอง เสยีงของพระบาฮาอุลลาหก์ด็งัขึน้และกล่าวขึน้ว่า “อย่าน าเขาเขา้

มา”  ดงันัน้พระอบัดุลบาฮาและคนรบัใชจ้งึกลบัขึน้ไปรอพระบาฮาอุลลาหบ์รเิวณสนามดา้นบน และทนัใดที่

พระบาฮาอุลลาห์ถูกน าตวัขึน้มาภาพที่ปรากฏคอืพระบาฮาอุลลาห์ทรงถูกล่ามด้วยโซ่ไว้กบันักโทษคนอื่น 

และดว้ยน ้าหนกัของโซ่ท าใหพ้ระบาฮาอุลลาหไ์ม่สามารถเคลื่อนไหวพระองคเ์องได้ ซึง่ส าหรบัพระอบัดุลบา

ฮาแลว้สิง่นี้ท าใหพ้ระองคเ์จบ็ปวดเป็นอยา่งยิง่ (ซารคาน ีเล่มที ่2 หน้า 206) 

21 

 จากความทรงจ าของบาฮเียหค์านุม ไดเ้ล่าว่า  

 “ในระยะเวลาระหว่างการจองจ าของพระบาฮาอุลลาหใ์นคุกซยีาหช์าลไดท้ าใหพ้ระบาฮาอุลลาหป์่วย

หนกั และท าใหพ้ระองคไ์มส่ามารถเสวยอาหารแขง็ได ้ภรรยาของพระบาฮาอุลลาหเ์สยีใจเป็นอย่างยิง่จากสิง่

ที่เกิดขึ้นดงักล่าว และระหว่างการเดินทางอันยากล าบากไปยงัเมอืงแบกแดด ภายหลงัจากที่พระบาฮา

อุลลาหไ์ดร้บัการปล่อยตวั วนัหน่ึงภรรยาของพระบาฮาอุลลาหส์ามารถหาแป้งท าขนมไดม้าเลก็น้อย และใน
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คนืนัน้เธอได้ท าขนมหวานให้กบัพระบาฮาอุลลาห์ แต่ในความมดืเธอใส่เกลอืลงไปในขนมแทนที่จะเป็น

น ้าตาล ซึง่ท าใหข้นมดงักล่าวไมส่ามารถทานได ้(Bloom field, หน้า 46-9) 

30 

 ในระหว่างที่พระบาฮาอุลลาห์พ านักอยู่ในกรุงแบกแดด เชค อบัดุลฮุสเซนนี อ ีทหี์รานี  (ผู้ซึ่งเป็น

ศตัรผููข้าดขนัตขิองพระบาฮาอุลลาหซ์ึง่ถูกว่าจา้งจากพระเจา้ชาหใ์นการควบคุมดูแลพระสถูปศกัดิส์ทิธิ)์ ได้

ปลุกระดมหลายคนในการลอบปลงพระชนมพ์ระบาฮาอุลลาห์ ซึง่หนึ่งในนัน้คอืชาวตุรกชีื่อรดิา ซึง่วนัหนึ่งได้

ซุ่มยนืดกัพระผูท้รงความงามอนัอุดมพรโดยมอีาวุธในมอื แต่ทนัททีีต่าของเขาไดม้องเหน็พระบาฮาอุลลาห์ 

เขากลบัเกดิอาการงงงวยจนกระทัง่ปืนทีเ่ขาถอือยู่หลุดออกจากมอืและเขาไม่สามารถทีจ่ะเคลื่อนไหวได้  ซึง่

หลงัจากนัน้พระบาฮาอุลลาหไ์ดก้ล่าวขึน้กบัน้องชายของพระองค ์อาเคย ์อ ีคาลมิ ว่า “คนืปืนใหก้บัเขา และ

ชีท้างกลบับา้นใหเ้ขา”  ซึง่ดเูหมอืนว่าชายผูน้ัน้จะไมส่ามารถจ าทางทีจ่ะกลบับา้นของเขาได้ (นาบลิ) 

43 

 ในเมอืงชรีาสซึ่งตัง้อยู่ระหว่างทางจากกรุงแบกแดดไปยงัเมอืงคอนสแตนติโนเป้ิล  เชคผู้หนึ่งที่มี

ความเชีย่วชาญในภาษาเปอรเ์ซยีและเป็นผูน้ าของบรรดานักบวช ไดก้ล่าวบทกลอนบางบทจากบทกลอนมา

ทานาว ี (แต่งโดยกวนีักบวชผูท้ีโ่ด่งดงัชื่อว่า จาลาล ีดนิ อรีมู)ี  ในขณะซึง่มพีระบาฮาอุลลาห์อยู่ดว้ย เมื่อ

พระผูท้รงความงามอนัอุดมพรได้เหน็ความสนใจของเขาในบทกวนีี้พระองค์จงึไดก้ล่าวบทกวดีงักล่าวมาก 

กว่า 60 วรรค ซึง่ถงึแมพ้ระองคจ์ะไมเ่คยเหน็หนงัสอื มาทานาว ีหรอืพระองคก์ไ็ม่เคยมหีนังสอืเล่มนี้  ซึง่จาก

การทีไ่ดส้มัผสักบัความกรณุาจากพระบาฮาอุลลาห ์เชคไดเ้ดนิทางกลบัดว้ยความปีตอิยา่งเป็นทีสุ่ด 

 

 

 

 

 
 


