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แมว้า่อารยธรรมทางวตัถุเป็นวธิกีารหนึง่ส าหรบัความก้าวหน้าของโลกของมนุษยชาต ิ กระนัน้

จนกว่าอารยธรรมนี้จะรวมกบัอารยธรรมสวรรค์  ความสุขของมนุษยชาติจะไม่บรรลุผลดงัปรารถนา...

อารยธรรมทางวตัถุเป็นเสมอืนครอบแกว้  อารยธรรมสวรรค์คอืแสงสว่างเอง  และครอบแก้วทีป่ราศจาก

แสงสวา่งนัน้มดื  อารยธรรมทางวตัถุเป็นเสมอืนร่างกาย  ทีไ่ม่วา่จะงดงาม  สง่า  และสวยอย่างไร  กไ็ม่มี

ชวีติ  อารยธรรมสวรรคเ์ป็นเสมอืนวญิญาณ  และร่างกายได้ชวีติจากวญิญาณ  ไม่เช่นนัน้แล้วร่างกายก็

กลายเป็นศพ 

Selections from the Writings of Abdu’l-Baha, p.303 พระอบัดลุบาฮา 
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ค าน า 
 

ดงัที่แสดงนัยไวด้้วยชื่อ “อารยธรรมสวรรค์”  หนังสอืเล่มนี้มองไกลไปกว่าอารยธรรมทางวตัถุ  

ซึ่งจะเจรญิรุ่งเรอืงอย่างยัง่ยนืและใหค้วามสงบสุขอย่างแทจ้รงิไม่ไดห้ากขาดฐานทีต่ ัง้อนัมัน่คงของธรรมะ  

ในธรรมลขิตินี้พระอบัดุลบาฮาทรงอรรถาธบิายลกัษณะทางธรรมของอารยธรรมที่แท้จรงิ  ซึ่งเป็นรากที่

ต้องเพาะให้งอกขึ้นมาจากจติใจของมนุษย์  และจนกว่ารากธรรมะนี้จะได้รบัการหล่อเลี้ยงให้เติบโต

แขง็แรง  มนุษยย์งัคงดอ้ยสมรรถภาพในการสร้างอารยธรรมสวรรค์  และอารยธรรมทางวตัถุโดยล าพงั

จะเป็นภยั   

พระอบัดุลบาฮาทรงชีใ้หเ้หน็อุปสรรคต่างๆ ทีข่ดัขวางความเจรญิกา้วหน้าของเปอรเ์ซยี (อหิร่าน)  

รวมถึงความโง่เขลา  ความบ้าคลัง่ศาสนา  และการต่อต้านสิ่งที่มาจากต่างชาติอย่างหลบัหูหลบัตา  

พระองคท์รงเสนอแนวทางส าหรบัการฟ้ืนฟูเปอรเ์ซยีโดยองิอยู่กบัการให้การศกึษาประชาชนอย่างทัว่ถงึ  

การอบรมศาสตรส์าขาต่างๆ ซึ่งตอ้งผสานกบัการอบรมศกึษาหลกัธรรมค าสอนในคมัภรีข์องศาสนา  เป็น

การประสานพลงัของศาสนาและวทิยาศาสตร์  และดงันัน้ทรงสนับสนุนให้ใชป้ระโยชน์จากวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยสีมยัใหม่  พระองค์ทรงพร ่าสอนเจตคตทิี่เหมาะสมเกี่ยวกบัความมัง่คัง่และแนะการใช้

ความมัง่คัง่ให้เกดิประโยชน์ต่อส่วนรวม  ทรงสนับสนุนการปกครองที่มกีารเลอืกตัง้สมาชกิรฐัสภาโดย

ประชาชน  และอธบิายคุณสมบตัทิีจ่ าเป็นของสมาชกิรฐัสภา  อกีทัง้คุณลกัษณะของบุคคลประเภทต่างๆ 

ทีส่ามารถชว่ยการพฒันาชาตบิา้นเมอืง  ซึ่งในทีสุ่ดแลว้กต็อ้งอาศยัปัญญาและความยุตธิรรมของรฐับาล  

นอกจากนี้พระองคท์รงปรามการสะสมอาวุธยุทธภณัฑ์และการเพิม่แสนยานุภาพทางทหาร  ซึ่งจะเป็น

ภาระอนัหนักหน่วงของประชาชนและถ่วงความเจรญิของชาต ิ และเหนืออื่นใดทรงเน้นอานุภาพของ

ศาสนา  ซึ่งเป็นทัง้แรงบนัดาลใจส าหรบับุคคล  และเป็นพลงัทีท่รงอ านาจที่สุดที่สามารถท าให้ประชาชน

สามคัคกีนัดว้ยใจจรงิ  และความสามคัคทีีจ่รงิใจนี้คอืพืน้ฐานทีจ่ าเป็นส าหรบัความเจรญิรุ่งเรอืงของชาต ิ

ในธรรมลขิติเล่มนี้พระอบัดุลบาฮาทรงตรสัต่อประชาชนและผูป้กครองทัง้หลายเปอร์เซีย  ที่จม

ปลกัอยู่กบัความเสื่อมโทรมของประเทศ  แมจ้ะทรงแทรกค าตเิตยีนซึ่งยากที่จะหลกีเลี่ยงในการชี้ให้เหน็

ขอ้บกพร่อง  แต่ดว้ยส านวนโวหารทีอ่่อนโยนและนุ่มนวลของพระองค ์ ค าตเิตยีนจงึดูเหมอืนจะเป็นการ

อบรมด้วยความรกั  ความเมตตาและความห่วงใยเสยีมากกว่า  การอภิปรายที่ลื่นไหลของพระองค์ซึ่ง

นอกจะชวนใหเ้พลดิเพลนิ  ยงัแฝงความลกึซึ้งและเหตุผลทีม่นี ้าหนกัทีท่ ัง้จบัใจและกระตุ้นปัญญา  อย่าง

มพีลงัที่จะปลุกชนชาตเิปอร์เซียและชนชาตอิื่นๆ ที่จติวญิญาณยงัไม่ตายซาก  ให้ตื่นขึ้นมาจากความ

เซื่องซมึ  แมเ้ปอรเ์ซยีจะมอีสิลามเป็นศาสนาประจ าชาต ิ ซึ่งเป็นการเหมาะสมที่พระองค์จะอ้างถงึวจนะ

ในคัมภีร์โกรอ่านมาประกอบการอภิปราย  เนื้อหาโดยรวมแล้วให้ค าแนะน าและข้อคิด  ที่สามารถ

น ามาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์กบัการพฒันาชาตขิองทุกประเทศ  ไม่วา่ประเทศนัน้จะมีศาสนาอะไรเป็นศาสนา
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ประจ าชาต ิ นี้สะทอ้นถงึวสิยัทศัน์อนักวา้งไกลและเป็นสากลของพระอบัดุลบาฮา  ที่ทรงคาดการณ์และ

เสนอวธิีแก้ปัญหามากมายที่สงัคมสมยัใหม่เผชญิอยู่  เพราะทรงลขิติธรรมลขิตินี้ไวต้ัง้แต่ปี ค.ศ.1875 

เมื่อพระองคม์อีายุเพยีง 31 ปี 
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เคลด็ลบัแห่งอารยธรรมสวรรค ์
 

ในนามของพระผูเ้ป็นเจา้  พระผูท้รงเมตตา  พระผูท้รงปรานี 

ขอความสรรเสริญและขอบคุณจงมีแด่พระผูท้รงบริบาล  ที่จากสภาวะทัง้ปวงที่ด ารงอยู่ทรง

เลอืกใหเ้กยีรตสิภาวะของมนุษยด์ว้ยสตปัิญญาและอจัฉรยิภาพ  ซึ่งเป็นสองประทปีที่เรอืงรองที่สุดในทัง้

สองภพ  โดยปฏบิตักิารของพรสวรรค์ที่ยิง่ใหญ่นี้   พระองค์ทรงให้รูปทรงวเิศษใหม่ๆ ปรากฏขึน้มาใน

กระจกแห่งสรรพโลกในทุกยุค  หากเรามองดูสรรพโลกตามความเป็นจรงิ  จะเหน็ไดช้ดัวา่ทีผ่า่นมาแต่ละ

ยุค  วหิารแห่งการด ารงอยู่ได้รบัการประดบัอยู่ตลอดด้วยกรุณาธิคุณใหม่  เด่นด้วยความงดงามที่

แปรเปลีย่นไปเสมอ  ซึ่งมาจากอจัฉรยิภาพและพลงัของความคดิ 

ตราสัญลักษณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนี้ของพระผู้เป็นเจ้าอยู่ล าดับที่หนึ่งของสรรพโลก  และอยู่ใน

ต าแหน่งทีห่นึ่ง  มคีวามส าคญักว่าทุกสรรพสิง่  ที่เป็นพยานต่อสิง่นี้คอืค าสอนศกัดิส์ทิธิ ์“พระผูเ้ป็นเจ้า

ทรงสรา้งปัญญาก่อนสิง่อื่นใด”  ตัง้แต่รุ่งอรุณของสรรพโลก  ปัญญาถูกเปิดเผยไวใ้นตวัตนของมนุษย์ 

ขอความวสิุทธิจ์งมแีด่พระผูเ้ป็นนาย  ผูท้รงท าให้โลกแห่งความมดืของเราเป็นที่อจิฉาของโลก

แห่งความสวา่งดว้ยรงัสทีีเ่จดิจา้ของพลงัสวรรคท์ีแ่ปลกประหลาดนี้ : “และพภิพจะส่องแสงของพระผูเ้ป็น

นายของเธอ” (1)  ขอความบรสิุทธิแ์ละความสูงส่งจงมแีด่พระองค์  ผูท้รงบนัดาลให้ธรรมชาตขิองมนุษย์

เป็นอรุโณทยัแห่งกรุณาธคิุณทีไ่รข้อบเขตนี้ : “พระผูเ้ป็นเจา้แห่งความปรานีทรงสอนคมัภรีโ์กรอ่าน  ทรง

สรา้งมนุษย ์ และสอนมนุษยใ์หรู้จ้กัพูด” (2)   

ดูกร  เจา้ผูม้ปัีญญาทีจ่ะรู!้  จงยกมอืขึน้วงิวอนนภาแห่งพระผูเ้ป็นเจา้องคเ์ดยีว  และถ่อมตวัด้วย

ความต ่าตอ้ยต่อหน้าพระองค ์ ขอบคุณพระองคส์ าหรบัพรสวรรคท์ีย่ ิง่ใหญ่ทีสุ่ดนี้  และวงิวอนพระองค์ให้

ช่วยเหลือเราในยุคปัจจุบันนี้   จนกว่าแรงขบัจากพระผู้เป็นเจ้าจะเรืองออกมาจากมโนธรรมของ

มนุษยชาต ิ และไฟทีจุ่ดโดยพระผูเ้ป็นเจา้นี้ทีฝ่ากฝังไวก้บัหวัใจของมนุษย ์ จะไม่มวีนัมอดดบั 

จงพจิารณาอย่างรอบคอบ : ปรากฏการณ์ทัง้หมดเหล่านี้ที่แปรเปลี่ยนอย่างมาก  แนวความคดิ

เหล่านี้  ความรูน้ี้  กระบวนวธิทีางเทคนิคและระบบเปรชัญาหล่านี้  วทิยาศาสตร์  ศลิปะ  อุตสาหกรรม

และสิง่ประดษิฐค์ดิคน้เหล่านี้  ลว้นมาจากปัญญาของมนุษย ์ สิง่ใดกต็ามทีม่นุษยเ์สี่ยงลงลกึไปในทะเลที่

ไรฝั้ง่นี้  ล ้าเลศิกวา่สิง่อื่นทัง้หมด  ความสุขและความภาคภูมขิองชาตอิยู่ทีว่า่  ชาตนิัน้ไดส้่องแสงเหมอืน

ดวงอาทติยบ์นนภาทีสู่งส่งแห่งความรู ้ “ผูท้ีม่คีวามรูแ้ละผูท้ี่ไม่มจีะได้รบัการปฏบิตัเิหมอืนกนัหรอื?” (3)  

เกยีรตแิละความดเีด่นของบุคคลอยู่ที่วา่  ท่ามกลางประชาชนมากมายในโลกเขาไดก้ลายเป็นบ่อเกดิของ

ประโยชน์ทางสงัคม  มคีวามโอบออ้มอารใีดทีจ่นิตนาการไดท้ี่กวา้งใหญ่กวา่การที่บุคคลหนึ่ง  เมื่อมองดู

ภายในตวัเองแลว้พบว่า  โดยกรุณาธคิุณที่ค ้าจุนของพระผูเ้ป็นเจ้า  เขาได้กลายเป็นเหตุของสนัตภิาพ
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และความผาสุก  ความสุขและประโยชน์ส าหรบัเพื่อนมนุษย?์  ไม่ม ี พระผูเ้ป็นเจา้ทีแ่ทจ้รงิองคเ์ดยีวเป็น

พยาน  ไม่มคีวามสุขที่ยิง่ใหญ่กวา่  ไม่มคีวามปีตทิีบ่รบิูรณ์กวา่ 

 

อีกนานเท่าไรเราจะร่อนไปกบัปีกแห่งกเิลสและตณัหาทีไ่รส้าระ  อกีนานเท่าไรเราจะใชว้นัเวลา

ของเราเหมือนกบัคนป่าเถื่อนในก้นบึ้งแห่งความเขลาและความน่าขยะแขยง?  พระผู้เป็นเจ้าทรง

ประทานดวงตาใหเ้รา  เพื่อว่าเราจะได้มองโลกรอบๆ ตวัเรา  และจบัสิง่ใดกต็ามที่จะพฒันาอารยธรรม

และศลิปะของการด าเนินชวีติ  พระองคท์รงประทานหูใหเ้รา  เพื่อวา่เราจะไดย้นิและได้รบัประโยชน์จาก

อจัฉรยิภาพของนกัวชิาการและนกัปรชัญาทัง้หลาย  และลุกขึน้ส่งเสรมิและปฏบิตัติามนัน้  เราได้รบัการ

ประสาทด้วยประสาทสมัผสัและความสามารถ  เพื่ออุทศิต่อการรบัใชป้ระโยชน์ โดยรวม  เพื่อว่าด้วย

ความโดดเด่นเหนือกวา่สิง่มชีวีติรูปแบบอื่นทัง้หมดในดา้นการสงัเกตเหน็และเหตุผล  เราจะตรากตร าทุก

เวลาและทุกสายงานไม่วา่จะเป็นโอกาสใหญ่หรอืเลก็  ธรรมดาหรอืไม่ธรรมดา  จนกวา่มวลมนุษยชาตจิะ

ถูกรวบรวมอย่างปลอดภยัเขา้มาในปราการทีลุ่กล ้าไม่ไดแ้ห่งความรู ้ เราควรก่อตัง้รากฐานใหม่ๆ ส าหรบั

ความสุขของมนุษยอ์ย่างต่อเนื่อง  สรา้งและส่งเสรมิเครื่องมอืใหม่ๆ เพื่อจุดหมายนี้  ช่างล ้าเลศิและเป็น

เกยีรตสิ าหรบัมนุษยเ์พยีงใดหากเขาลุกขึน้ท าสิง่ที่ตนรบัผดิชอบให้ลุล่วง  ช่างน่าเวทนาและน่ารงัเกยีจ

เพยีงไรหากเขาปิดตาไม่แลดูความผาสุกของสงัคม  และใชช้วีติที่ล ้าค่าของตนอย่างสูญเปล่าไปกบัการ

ไขวค่วา้ประโยชน์ทีเ่หน็แก่ตวัและขอ้ไดเ้ปรยีบของตน  ความสุขทีย่ิง่ใหญ่เป็นของมนุษย ์ และเขาไดเ้หน็

สญัลกัษณ์ของพระผูเ้ป็นเจ้าในโลกและในวญิญาณของมนุษย์  หากเขาควบม้าแห่งความพยายามอัน

สูงส่งในสมรภูมแิห่งอารยธรรมและความยุตธิรรม  “เราจะแสดงสญัลกัษณ์ของเราในโลกและในตวัพวก

เขาเองใหพ้วกเขาเหน็อย่างแน่นอน” (4)   

และความน่าเวทนาทีสุ่ดของมนุษยน์ัน้คอื  การที่เขาใชช้วีติอย่างเฉื่อยแฉะ  เยน็ชา  เบื่อหน่าย  

ยุ่งเกี่ยวกบัความต้องการใฝ่ต ่าของตนเท่านัน้  เมื่อมนุษย์เป็นดงันี้  เขามชีวีติอยู่ในความเขลาและป่า

เถื่อนที่สุด  จมลกึลงไปยิง่กว่าสตัวป่์าที่กร้าว  “พวกเขาเป็นเสมอืนคนกร้าว : ใช่แล้ว  พวกเขาหลงไป

ไกลกวา่...เพราะในสายตาของพระผูเ้ป็นเจา้  สตัวป่์าคอืคนหูหนวก  คนใบ ้ ทีไ่ม่เขา้ใจ” (5)    

บดันี้เราตอ้งมุ่งมัน่อย่างสูงทีจ่ะจบัเครื่องมอืทัง้หมดทีส่่งเสรมิสนัตภิาพ  ความผาสุกและความสุข  

ความรู ้ วฒันธรรมและอุสาหกรรม  เกยีรต ิ ค่านิยมและสถานะของมวลมนุษยชาต ิ ดงันี้โดยน ้าอนัชุม่ฉ ่า

แห่งเจตนาทีบ่รสิุทธิแ์ละความพยายามทีไ่ม่เหน็แก่ตวั  พื้นดนิแห่งศกัยภาพของมนุษย์จะออกดอกด้วย

ความล ้าเลิศของตนที่แฝงอยู่  และบานออกมาเป็นคุณสมบัติที่น่าสรรเสริญต่างๆ  งอก งามและ

เจรญิเตบิโต  จนกระทัง่กลายเป็นคู่แขง่กบัสวนดอกกุหลาบแห่งความรูท้ีเ่ป็นของบรรพบุรุษของเรา  เมื่อ
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นัน้ดนิแดนเปอรเ์ซยีทีศ่กัดิส์ทิธิน์ี้จะกลายเป็นศูนย์กลางแห่งความสมบูรณ์ของมนุษย์ในทุกความหมาย  

ซึ่งสะทอ้นใหเ้หน็อารยธรรมโลกอย่างบรบิูรณ์ราวกบัอยู่ในกระจก 

ความสรรเสรญิและเกยีรตทิัง้หมดจงมแีด่อรุโณทยัแห่งอจัฉรยิภาพของพระผูเ้ป็นเจา้  ซึ่งเป็นทีรุ่่ง

อรุณแห่งการเปิดเผยพระธรรม (พระโมฮมัหมดั)  และแด่บรรดาผูส้บืเชือ้สายที่ศกัดิส์ทิธิม์าจากพระองค ์ 

เนื่องดว้ยโดยรงัสทีีแ่ผก่วา้งของอจัฉรยิภาพสุดยอดของพระองค ์ ความรูส้ากลของพระองค ์ คนป่าเถื่อน

ทัง้หลายทีอ่าศยัอยู่ในยาสรบิ (เมดนิา) และบาสะ (เมกกะ) ถูกดงึขึน้มาจากก้นบึ้งแห่งความเขลาในเวลา

สัน้ๆ อย่างน่าอศัจรรย์  ขึน้ไปสู่ยอดสุดแห่งวชิา  กลายเป็นศูนย์กลางแห่งศลิปะและวทิยาศาสตร์และ

ความสมบูรณ์ของมนุษย ์ และดวงดาวแห่งความสุขและอารยธรรมทีแ่ทจ้รงิ  ทีส่่องแสงไปทัว่ขอบฟ้าของ

โลก 

 

ฝ่าบาทกษตัริย์ชาห์ในเวลานี้ (ค.ศ.1875) มุ่งมัน่ที่จะน ามาซึ่งความก้าวหน้า  ความผาสุกและ

สวสัดภิาพของประชาชนชาวเปอร์เซีย  และความเจรญิรุ่งเรอืงของประเทศของพวกเขา  พระองค์ทรง

แสดงใหเ้หน็พลงังานและใจที่เป็นธรรมในการยื่นความช่วยเหลอืให้แก่ขา้แผ่นดนิ  โดยหวงัว่าด้วยแสง

สวา่งแห่งความยุตธิรรม  พระองค์จะท าให้อหิร่านเป็นที่อจีฉาของโลกตะวนัออกและโลกตะวนัตก  และ

สูบฉีดความกระตือรือร้นอนัละมุนให้ไหลไปตามเส้นเลอืดด าของประชาชนอิหร่านอีกครัง้  ดงัที่เป็น

ลกัษณะของยุคแรกๆ ทีย่ิง่ใหญ่ของเปอรเ์ซยี    ดว้ยเหตุผลนี้ซึ่งเป็นทีช่ดัเจนส าหรบัผูท้ีห่ยัง่เหน็  ผูเ้ขยีน

รูส้กึจ าเป็นทีจ่ะตอ้งเขยีนค าแถลงอย่างย่อเกีย่วกบัปัญหาทีร่บีด่วนจ านวนหนึ่ง  เพื่อเหน็แก่พระผูเ้ป็นเจา้

เท่านัน้และเป็นการยกย่องความอตุสาหะอนัสูงส่งนี้ของกษตัรยิช์าห์  เพื่อจะสาธติวา่จุดประสงคเ์ดยีวของ

ผูเ้ขยีนคอืการส่งเสรมิความผาสุกโดยรวม  ผูเ้ขยีนจงึไม่ขอแสดงชื่อของตน (6)  เนื่องด้วยผูเ้ขยีนเชื่อว่า  

การชีแ้นะไปสู่ความชอบธรรมในตวัมนัเองคอืการกระท าทีช่อบธรรม  ผูเ้ขยีนจงึขอเสนอค าแนะน าบางค า

เหล่านี้ให้แก่บุตรหลานของประเทศของผู้เขยีน  ซึ่งเป็นถ้อยค าที่พูดเพื่อเห็นแก่พระผูเ้ป็นเจ้าเท่านัน้  

และพูดดว้ยดวงจติของมติรทีซ่ื่อสตัย ์ พระผูเ้ป็นนายของเรา  พระผูท้รงรูทุ้กสิง่  เป็นพยานว่า  คนรบัใช้

ผูน้ี้ไม่แสวงหาสิง่ใดนอกจากสิง่ทีด่แีละถูกตอ้ง  เพราะผูเ้ขยีนซึ่งเป็นคนพเนจรในทะเลทรายแห่งความรกั

ของพระผู้เป็นเจ้า  ได้เข้ามาในอาณาจกัรที่มือแห่งการปฏิเสธหรือตกลง  สรรเสริญหรือต าหนิ  ไม่

สามารถแตะผูเ้ขยีนได ้ “เราหล่อเลีย้งวญิญาณของพวกเจา้เพื่อเหน็แก่พระผูเ้ป็นเจา้  เรามไิด้แสวงหาสิง่

ชดเชยหรอืค าขอบคุณจากเจา้” (7) 

“มอืถูกผา้คลมุ  กระนัน้ปากกาเขยีนไปตามบญัชา  มา้กระโดดไปขา้งหน้า  กระนัน้ผูข้ ีถู่กซ่อนเรน้” 

ดูกร  ประชาชนของเปอรเ์ซยี!  จงมองหาหน้าแห่งความส าเรจ็ทีเ่ล่าเกี่ยวกบัอกีสมยัหนึ่งซึ่งผ่าน

มานานแล้ว  จงอ่านหน้าเหล่านัน้และประหลาดใจ  จงดูภาพที่ยิง่ใหญ่  ในสมยันัน้อหิร่านเป็นเสมอืน
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หวัใจของโลก  เธอเป็นคบไฟทีลุ่กอย่างสวา่งไสวในทีช่มุนุมของมนุษยชาต ิ อ านาจและความรุ่งโรจน์ของ

เธอส่องแสงออกไปเหมอืนกบัยามเชา้บนขอบฟ้าของโลก  และความอ าไพแห่งวชิาของเธอทอดรงัสไีปยงั

โลกตะวนัออกและโลกตะวนัตก  ข่าวเกี่ยวกบัจกัรวรรดทิี่กวา้งใหญ่ของบรรดาผูท้ี่สวมใส่มงกุฏของเธอ  

ไดย้นิไปถงึแมแ้ต่บรรดาผูท้ีอ่าศยัอยู่ในข ัว้โลกเหนือ  และชือ่เสยีงอนัน่าเกรงขามของกษตัรยิข์องกษตัรยิ์

ทัง้หลายของเธอ  ได้สยบบรรดาผู้ปกครองกรีซและโรม  นักปรชัญาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกพิศวงต่อ

อจัฉรยิภาพของการปกครองของเปอรเ์ซยี  และระบบการปกครองของเธอไดก้ลายเป็นแบบอย่างส าหรบั

กษตัรยิท์ ัง้หมดในสี่ทวปีที่รู้จกักนัตอนนัน้  เปอร์เซียโดดเด่นท่ามกลางชนชาตทิัง้หมดในเรื่องขอบเขต

ของอาณาจกัรของเธอ  เธอไดร้บัเกยีรตจิากทุกคนในเรื่องวฒันธรรมที่น่าสรรเสรญิและอารยธรรม  เธอ

เป็นใจกลางส าคัญของโลก  เป็นบ่อเกิดและศูนย์กลางของวิทยาศาสตร์และศิลปะทัง้หลาย  เป็น

แหล่งก าเนิดของสิง่ประดษิฐแ์ละการคน้พบทีย่ิง่ใหญ่  เป็นเหมอืงทีอุ่ดมดว้ยคุณความดแีละความสมบูรณ์

ของมนุษย ์ สตปัิญญาและอจัฉรยิภาพของสมาชกิรายบุคคลของชาติทีล่ ้าเลศินี้  ฉงนปัญญาของชนชาติ

อื่นๆ  ความฉลาดปราดเปรื่องทีเ่ป็นลกัษณะของเชือ้ชาตทิีป่ระเสรฐินี้ปลุกเรา้ทัว่โลกใหอ้จิฉา 

นอกจากเรื่องทีบ่นัทกึไวใ้นประวตัศิาสตรข์องเปอรเ์ซยี  เป็นทีก่ล่าวไวใ้นคัมภรีเ์ก่าซึ่งยอมรบักนั

ในหมู่ชนชาตยิุโรปทัง้หมดวา่ศกัดิส์ทิธิแ์ละเป็นของจรงิวา่  ในสมยัของไซรสัซึ่งในวรรณกรรมของอหิร่าน

เรยีกชือ่วา่บาหม์าน ผูเ้ป็นบุตรของเอสฟานเดยีร ์ จกัรวรรดเิปอร์เซียสามร้อยหกสบิส่วนครอบคลุมจาก

ตอนในของอินเดียและจีนไปถึงสุดเขตแดนของเยเมนและเอธิโอเปีย  (8)  บนัทึกของชาวกรีกเล่าไว้

เชน่กนัวา่  ประมุขผูท้ะนงนี้รุกรานพวกเขาดว้ยกองทพัจ านวนนบัไม่ถว้น  และทลายอาณาจกัรที่มชียัมา

ตลอดของพวกเขาจนกลายเป็นผยุผง  เขาท าใหเ้สาของรฐับาลทัง้หมดสัน่คลอน  ตามผลงานวรรณกรรม

อาหรบัที่เชื่อถือได้นัน่คือประวตัิศาสตร์ของอาโบลฟิดา  เขายึดครองโลกทัง้หมดที่รู้จกักนั  ท านอง

เดยีวกนัเป็นทีบ่นัทกึไวว้รรณกรรมนี้และทีอ่ื่นว่า  ฟิเรย์ดูน ผูเ้ป็นกษตัรยิ์องค์หนึ่งแห่งราชวงศ์พชิาดาดิ

ยาน  ซึ่งพิเศษไม่เหมือนผู้ปกครองทัง้หมดที่มาก่อนและหลงัเขาในด้านความสมบูรณ์ในตวั  พลัง

ความสามารถในการใชว้จิารณญาณ  ขอบเขตความรู ้ และชยัชนะตดิต่อกนัมาเป็นล าดบัทีย่าวนาน  เขา

ไดแ้บ่งโลกทัง้หมดทีรู่จ้กักนัใหแ้ก่โอรสสามคน 

ตามทีเ่ป็นพยานโดยประวตักิารณ์ของชนชาตติ่างๆ ทีเ่รอืงนามทีสุ่ดของโลก  รฐับาลแรกที่ก่อตัง้

บนโลก  จกัรวรรดหิวัแถวทีจ่ดัตัง้ข ึน้ในหมู่ชาตทิัง้หลาย  คอืบลัลงักแ์ละมงกุฏของเปอรเ์ซยี 

ดูกร  ประชาชนของเปอรเ์ซยี!  จงตื่นขึน้จากการนอนหลบัดว้ยความเมา!  จงลุกขึน้มาจากความ

เฉื่อยชา!  จงเป็นธรรมในการวนิิจฉัย  ความรกัเกยีรตจิะยอมให้ดนิแดนศกัดิส์ทิธิน์ี้ซึ่งครัง้หนึ่งเคยเป็น

แหล่งก าเนิดของอารยธรรมโลก  เป็นบ่อเกดิของความรุ่งโรจน์และความเบกิบานส าหรบัมวลมนุษยชาต ิ 

เป็นทีอ่จิฉาของโลกตะวนัออกและโลกตะวนัตก  ตกอยู่ในสภาพที่น่าสงสาร  เป็นที่ตเิตยีนของทุกชาติ

หรือ?  เปอร์เซียครัง้หนึ่งเคยเป็นชนชาติที่ประเสรฐิสุด : เจ้าจะยอมให้ประวตัศิาสตร์ร่วมสมยับนัทึก
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สภาพเสื่อมศลีธรรมเวลานี้ของเปอร์เซียไว้อีกหลายยุคหรือ?  เจ้าจะพอใจกับความน่าสมเพศของ

เปอรเ์ซยีในปัจจุบนัหรอื  ในเมื่อครัง้หนึ่งเธอเคยเป็นดนิแดนที่น่าปรารถนาของมวลมนุษยชาต?ิ  บดันี้

เพราะความเกยีจคร้านอย่างน่าดูถูกนี้  ความไม่ดิ้นรนต่อสู้นี้  ความเขลาเป็นที่สุดนี้  เปอร์เซียต้องถูก

นบัวา่เป็นชาตทิีล่า้หลงัทีสุ่ดหรอื? 

ในยุคสมยัทีผ่า่นไปนานแลว้  ไม่ใชป่ระชาชนของเปอร์เซียหรอืที่เป็นหวัและอยู่ขา้งหน้าในเรื่อง

ของสตปัิญญาและอจัฉรยิภาพ?  โดยกรุณาธคิุณของพระผู้เป็นเจ้า  พวกเขามไิด้ส่องแสงเหมอืนดวง

ตะวนัจากขอบฟ้าแห่งความรูห้รอื?  เป็นอย่างไรทีปั่จจุบนันี้เราพอใจกบัสภาพทีน่่าเวทนานี้  หมกมุ่นอยู่

กบัราคะ  ปิดตาตวัเองไม่ใหเ้หน็ความสุขทีย่ิง่ใหญ่ทีสุ่ด  สิง่ทีน่่ายนิดใีนสายตาของพระผูเ้ป็นเจ้า  และใจ

จดจ่ออยู่กบัเรื่องทีเ่หน็แก่ตวัของเรา  และหาประโยชน์ใหก้บัตนเองอย่างต ่าชา้? 

ดนิแดนทีง่ดงามนี้ครัง้หนึ่งเคยเป็นตะเกยีงทีฉ่ายรงัสแีห่งความรูข้องพระผูเ้ป็นเจา้  วทิยาศาสตร์

และศลิปะ  ความประเสรฐิและความส าเรจ็อย่างสูง  อจัฉรยิภาพและความกล้าหาญ  ปัจจุบนันี้เพราะ

ความเกยีจครา้นและเฉื่อยชาของประชาชนของเธอ  ความเซื่องซึม  แนวทางด าเนินชวีติที่ไม่มวีนิัย  ไร้

ความภาคภูม ิ ไรค้วามทะเยอทะยาน  โชดชะตาทีส่วา่งไสวของเธอจงึถูกบดบงัจนมดิ  แสงสวา่งของเธอ

ไดห้นัไปหาความมดื  “นภาทัง้เจด็และพภิพทัง้เจด็ร ่าไหต้่อผูท้รงอ านาจ  เมื่อเขาถูกท าใหต้ ่าลง” 

ไม่ควรจนิตนาการวา่ประชาชนของเปอรเ์ซยีเป็นคนทีไ่ม่ฉลาด  หรอืวา่พวกเขาดอ้ยกวา่คนอื่นใน

เรื่องของความเข้าใจและการสังเกตเห็น  ปัญญาแต่ก าเนิด  การรู้ด้วยใจและอัจฉริยภาพ  หรือ

ความสามารถที่มีมาแต่เกดิ  พระผูเ้ป็นเจ้าทรงห้าม !  ในทางตรงกนัขา้มพวกเขาเหนือกว่าชนชาตอิื่น

ทัง้หมดในดา้นพรสวรรค์ที่ประสาทมาโดยก าเนิด  ยิง่กว่านัน้จากมุมมองทางภูมอิากาศที่ไม่หนาวหรอื

รอ้นเกนิไปและความงามทางธรรมชาต ิ ขอ้ไดเ้ปรยีบทางภูมศิาสตรแ์ละดินทีอุ่ดมของเปอร์เซีย  เธอเอง

ไดร้บัพรในระดบัสูงสุด  อย่างไรกต็ามสิง่ทีจ่ าเป็นรบีด่วนส าหรบัเปอร์เซียคอื  การใคร่ครวญอย่างลกึซึ้ง  

การกระท าที่มุ่งมัน่  การฝึกฝน  แรงบนัดาลใจและก าลงัใจ  ประชาชนเปอร์เซียต้องออกแรงพยายาม

สุดๆ  และไดร้บัการปลุกส านึกในความภาคภูม ิ

ปัจจุบนัทัว่ทัง้ห้าทวปีของโลก  ที่มชีื่อเสยีงทางด้านกฎหมายและระบบ  การปกครองและการ

พาณิชย์  ศลิปะและอุตสาหกรรม  วทิยาศาสตร์  ปรชัญาและการศกึษา  คือยุโรปและส่วนใหญ่ของ

อเมรกิากระนัน้ในสมยัโบราณพวกเขาเหล่านี้คอืชนชาตทิี่ป่าเถื่อนที่สุดของโลก  โง่เขลาและดุดนัที่สุด  

และถึงกบัถูกตราว่าเป็นคนป่าเถื่อน  นัน่คือหยาบคายและไร้อารยธรรมเป็นที่สุด  ยิ่งกว่านัน้ตัง้แต่

ครสิต์ศตวรรษที่ห้าถงึสบิห้า  ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่นิยามไวว้่าเป็นยุคกลาง  การดิ้นรนต่อสู้ที่น่ากลวัและ

ความอลหม่านทีดุ่เดอืด  การเผชญิหน้ากนัอย่างไรป้รานีและการกระท าที่น่าสยอง  เป็นเรื่องปกตใินหมู่

ชนชาตทิัง้หลายของยุโรป  จนชาวยุโรปพรรณนาสบิศตวรรษนี้ไวอ้ย่างถูกต้องว่าเป็นยุคมดื  ที่จรงิแล้ว

นัน้ความกา้วหน้าและอารยธรรมของยุโรปไดร้บัการปพูืน้ไวใ้นครสิตศ์ตวรรษทีส่บิหา้  และนบัจากเวลานี้
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ไป  วฒันธรรมทัง้หมดของยุโรปอนัเป็นที่ประจกัษ์ในปัจจุบนั  อยู่ภายใต้แรงกระตุ้นของผู้มีปัญญาที่

ยิ่งใหญ่ทัง้หลาย  และเป็นผลมาจากการขยายแนวของความรู้และความพยายามที่ขยนัขนัแขง็และ

ทะเยอทะยานในกระบวนการพฒันา 

ปัจจุบันนี้โดยกรุณาธิคุณของพระผู้เป็นเจ้าและอิทธิพลทางธรรมของพระศาสดาสากลของ

พระองค ์ ผูป้กครองทีจ่ติใจเป็นธรรมของอหิร่านไดร้วบรวมประชาชนของตนไวภ้ายใต้ชายคาแห่งความ

ยุติธรรม  และความจรงิใจในจุดประสงค์ของจกัรพรรดิได้แสดงตนออกมาในการกระท าเยี่ยงกษตัริย ์ 

ด้วยหวงัว่ารชักาลของตนจะเทยีบได้กบัอดีตที่รุ่งโรจน์  เขาได้พยายามสถาปนาความเป็นธรรมและ

ความชอบธรรม  ท านุบ ารุงการศกึษาและกระบวนการอารยธรรมทัว่ทัง้ดนิแดนที่ประเสรฐินี้   และท าสิง่

ใดกต็ามทีจ่ะรบัประกนัความกา้วหน้าของดนิแดนใหไ้ดต้ามศกัยภาพ  ไม่เคยมาก่อนจนกระทัง่บดันี้ทีเ่รา

ไดเ้หน็กษตัรยิถ์อืบงัเหยีนของกจิการต่างๆไวใ้นมอืทีส่ามารถของตน  ซึ่งความมุ่งมัน่ทีสู่งส่งของเขาเป็น

ทีพ่ึง่ส าหรบัความผาสุกของขา้แผ่นดนิทัง้ปวง  เขาพยายามในการฝึกฝนและท านุบ ารุงประชาชนอย่าง

คู่ควรกบัทีต่นเป็นเสมอืนบดิาผูใ้หคุ้ณ  พยายามรบัประกนัความผาสุกและความสงบในจติใจของพวกเขา  

แสดงความห่วงใยประโยชน์ของพวกเขาอย่างพอเหมาะ  ดงันัน้คนรบัใชผู้น้ี้และบรรดาผูท้ีเ่ป็นเหมอืนเรา

ยงัคงเงยีบอยู่  อย่างไรกต็ามเวลานี้เป็นทีช่ดัเจนส าหรบัผูท้ีห่ยัง่เหน็ว่า  กษตัรยิ์ชาห์มุ่งมัน่ที่จะสถาปนา

รฐับาลทียุ่ตธิรรมดว้ยตนเอง  สรา้งความกา้วหน้าใหแ้ก่ขา้แผน่ดนิทัง้หมด  เจตนาทีน่่านบัถอืของกษตัรยิ์

ชาหก์ระตุน้ใหม้กีารลขิติค าแถลงนี้  

แปลกจรงิๆ แทนที่จะขอบคุณส าหรบัความอารนีี้ซึ่งความจรงิแล้วมาจากกรุณาธคิุณของพระผู้

เป็นเจ้าผูท้รงมหทิธานุภาพ  โดยการลุกขึน้ด้วยความรู้คุณและความกระตอืรือร้น  และอธษิฐานขอให้

จุดประสงคอ์นัประเสรฐิเหล่านี้ทวจี านวนขึน้รายวนั  ในทางตรงกนัขา้มบางคนซึ่งการใชเ้หตุผลของพวก

เขาเฉไฉเพราะแรงจูงใจส่วนตวั  การหยัง่เห็นของพวกเขาพร่ามวัเพราะประโยชน์ส่วนตวัและหลงตวั  

พลงังานของพวกเขาอุทศิใหแ้ก่การรบัใชก้เิลสของตน  ส านึกในความภาคภูมิของพวกเขาวปิรติไปเป็น

ความรกัทีจ่ะเป็นผูน้ า  พวกเขาจงึชธูงแห่งการต่อตา้นและบ่นเสยีงดงั  จนกระทัง่เวลานี้พวกเขายงัต าหนิ

กษตัรยิ์ชาห์ที่ไม่รเิริม่ด้วยตนเองที่จะท างานเพื่อความผาสุกของประชาชน  และไม่พยายามน ามาซึ่ง

สนัตภิาพและความเป็นสุข  บดันี้กษตัรยิช์าหไ์ดเ้ริม่ตน้แผนทีย่ิง่ใหญ่นี้  พวกเขาจงึเปลี่ยนท่าที  บางคน

กล่าวว่าสิ่งเหล่านี้เป็นวธิแีปลกใหม่และเป็นของต่างชาติ  ไม่สมัพนัธ์กบัความต้องการในปัจจุบนัและ

ธรรมเนียมที่นับถือกนัมานานของเปอร์เซีย  บางคนรวบรวมมวลชนที่ช่วยตวัเองไม่ได้ และไม่รู้อะไร

เกี่ยวกบัศาสนาหรอืกฎและหลกัธรรมพื้นฐานของศาสนา  และดงันัน้จงึไม่สามารถแยกแยะ  แล้วบอก

พวกเขาวา่วธิสีมยัใหม่เหล่านี้เป็นวธิปีฏบิตัขิองชนชาตทิัง้หลายทีไ่ม่มศีาสนา  ขดักบัมาตรฐานของความ

ศรทัธาที่แท้จรงิที่นับถอืกนั  และเพิม่เตมิค าพูดว่า “ผูท้ี่เลยีนแบบชนชาตอิื่นคอืหนึ่งในพวกเขา”  กลุ่ม

หนึ่งยนืกรานวา่  การปฏริูปดงักล่าวควรเดนิหน้าไปทลีะขัน้โดยการอภิปรายไตร่ตรองอย่างถ้วนทัว่  ไม่



11 

 

อนุญาตใหร้บีรอ้น  อกีกลุ่มหนึ่งยนืยนัวา่มาตรการทีช่าวเปอรเ์ซยีคดิเองเท่านัน้ที่ควรน ามาใช ้ และพวก

เขาควรปฏริูปการบรหิารการปกครอง  ระบบการศกึษา  และสภาพความเป็นอยู่ทางวฒันธรรมด้วย

ตนเอง  ไม่มคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งยมืการปรบัปรุงมาจากชาตอิื่นๆ  กล่าวโดยย่อทุกกลุ่มไปตามสิง่ที่ตน

หลงคดิไปเอง 

ดูกร  ประชาชนของเปอร์เซีย!  เจ้าจะหลงทางไปอีกนานเท่าไร?  ความสบัสนของเจ้าต้องยืน

นานแค่ไหน?  ความขดัแยง้ทางความคดิเหน็นี้  ความเป็นปรปักษ์ทีไ่รป้ระโยชน์นี้  ความเขลานี้  การไม่

ยอมคดินี้  จะด าเนินต่อไปอกีนานเท่าไร?  คนอื่นๆ ตื่นตวั  และเรานอนหลบัลกึโดยไม่ฝัน  ชาตอิื่นๆ 

ก าลงัพยายามทุกอย่างที่จะปรบัปรุงสภาพความเป็นอยู่ของตน  แต่เราตดิกบัดกัอยู่ในกิเลสและการ

ตามใจตวัเอง  และทุกกา้วเราเขา้ไปตดิกบัดกัใหม่ 

พระผูเ้ป็นเจา้เป็นพยานใหเ้ราวา่  เราไม่มแีรงจูงใจแอบแฝงในการลขิติเรื่องนี้  เรามไิด้พยายาม

จะประจบใครหรอืดงึดูดใครให้มาหาเรา  หรอืจะหาประโยชน์ทางวตัถุใดๆ ในเรื่องนี้  เราพูดในฐานะที่

เป็นผู้ที่ปรารถนาความยนิดขีองพระผู้เป็นเจ้าอย่างจรงิจงัเท่านัน้  เพราะเราได้ละสายตาจากโลกและ

ประชาชนทัง้หลายของโลก  และแสวงหาทีพ่กัพงิในทีก่ าบงัแห่งการดูแลเอาใจใส่ของพระผูเ้ป็นนาย  “เรา

ไม่ไดข้อใหเ้จา้จ่ายส าหรบัสิง่นี้...รางวลัของเราไดจ้ากพระผูเ้ป็นเจา้เท่านัน้” (9)  

บรรดาผูท้ีย่นืยนัวา่แนวความคดิสมยัใหม่เหล่านี้  ใชก้บัประเทศอื่นๆ เท่านัน้และไม่ใช่เรื่องของ

อหิร่าน  ไม่ตอบสนองความจ าเป็นหรอืเหมาะกบัวถิชีวีติของอหิร่าน  โดยไม่ค านึงถงึความจรงิทีว่า่  ชาติ

อื่นๆ ครัง้หนึ่งกเ็คยเป็นอย่างทีเ่ราเป็นตอนนี้  ระบบและกระบวนวธิใีหม่ๆ เหล่านี้  วสิาหกจิที่ก้าวหน้า

เหล่านี้  ไม่ไดส้่งเสรมิความกา้วหน้าของประเทศเหล่านัน้หรอื?  มภียัอนัใดต่อประชาชนชาวยุโรปที่น า

มาตรการเหล่านี้มาใชห้รอื?  หรอืว่าโดยวธิเีหล่านี้ชาวยุโรปได้ขึน้ไปถงึระดบัสูงสุดของพฒันาการทาง

วตัถุ?  ไม่จรงิหรอืทีป่ระชาชนของเปอรเ์ซยีไดด้ าเนินชวีติมาหลายศตวรรษอย่างทีเ่ราเหน็พวกเขาด าเนิน

ชวีติในปัจจุบนั  ซึ่งเป็นไปตามแบบแผนในอดตี?  มปีระโยชน์ใดใหเ้หน็  มคีวามกา้วหน้าใดเกดิขึน้หรอื?  

หากสิง่เหล่านี้ไม่ถูกทดสอบมากอ่นโดยประสบการณ์  บางคนซึ่งแสงสวา่งแห่งภูมปัิญญาพืน้บา้นของเขา

ถูกบดบงั  อาจตัง้ขอ้สงสยัสิง่เหล่านี้อย่างเหลวไหล  อย่างไรกต็ามในทางตรงกนัขา้ม  เงื่อนไขที่จ าเป็น

ต่อความกา้วหน้าเหล่านี้ไดถู้กทดสอบครัง้แลว้ครัง้เล่าในประเทศอื่นๆ  และประโยชน์ของสิง่เหล่านี้ได้รบั

การสาธติอย่างชดัเจน  จนแมแ้ต่ผูท้ีปั่ญญาทบึทีสุ่ดกส็ามารถเขา้ใจ 

ขอให้เราพิจารณาสิ่งนี้อย่างยุติธรรมโดยปราศจากอคติ : ขอให้เราถามตวัเองว่า  หลกัการ

พืน้ฐานเหล่านี้ขอ้ใด  และกระบวนวธิทีีด่แีละพสิูจน์แล้วเหล่านี้อนัไหน  จะไม่สนองความต้องของเราใน

ปัจจุบนั  หรอืจะไม่เขา้กบัประโยชน์สูงสุดทางการปกครองของเปอร์เซีย  หรอืจะเป็นภยัต่อความผาสุก

โดยรวมของประชาชนของเธอ  การขยายการศกึษา  การพฒันาศลิปะและวทิยาศาสตร์ที่มปีระโยชน์  

การส่งเสรมิอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี เป็นสิง่ที่มภียัหรอื?  เพราะความอุตสาหะดงักล่าวยกบุคคล
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ภายในมวลชนขึน้มาจากก้นบึ้งแห่งความเขลา  ไปสู่ระดบัสูงสุดของความรู้และความล ้าเลศิของมนุษย ์ 

การจดัตัง้กระบวนการบญัญตักิฎหมายทียุ่ตธิรรมตามกฎของพระผูเ้ป็นเจ้า  ซึ่งจะรบัประกนัความสุขใน

สงัคมและปกป้องสิทธิข์องมวลมนุษยชาติ  และเป็นข้อพิสูจน์ที่โจมตีไม่ได้  กฎหมายดังกล่าวซึ่ง

รบัประกนับูรณภาพของสมาชกิทัง้หลายในสงัคมและความเสมอภาคทางกฎหมายของพวกเขา  จะยบัยัง้

ความเจรญิรุ่งเรอืงและความส าเรจ็ของพวกเขาหรอื? 

หรือหากโดยการใช้ความสามารถในการหยัง่ เห็น  เราสามารถเปรียบเทียบระหว่าง

สภาพแวดลอ้มในปัจจุบนักบัขอ้สรุปทีไ่ดจ้ากประสบการณ์ร่วมกนั  และสามารถนึกภาพความเป็นจรงิที่

จะเกดิขึ้นจากสิ่งที่ยงัเป็นเพียงศกัยภาพของสถานการณ์ในเวลานี้  เป็นเรื่องไม่สมเหตุผลหรือที่จะใช้

มาตรการต่างๆ ในปัจจุบนั  ทีจ่ะรบัประกนัสวสัดภิาพของเราในอนาคต?  เป็นสิง่ทีดู่เหมอืนว่าสายตาสัน้  

ไม่คดิถงึอนาคตและไม่ดหีรอื  เป็นการเบีย่งเบนไปจากสิง่ทีถู่กตอ้งและเหมาะสมหรอื  หากเราเสรมิสรา้ง

ความสมัพนัธก์บัประเทศเพื่อนบา้นทัง้หลาย  เซ็นสนธสิญัญาผูกมดักบัประเทศมหาอ านาจต่างๆ  ท านุ

บ ารุงสายสมัพนัธฉ์นัท์มติรกบัรฐับาลทัง้หลายที่มไีมตรจีติ  หาทางขยายการค้ากบัชาตทิัง้หลายในโลก

ตะวนัออกและโลกตะวนัตก  พฒันาทรพัยากรธรรมชาตแิละเพิม่พูนความมัง่คัง่ของประชาชนของเรา? 

ข้าแผ่นดินของเราจะไปสู่โลกนัตร์หรือ  หากบรรดาผู้ปกครองจงัหวดัและอ าเภอถูกลดทอน

อ านาจทีไ่รข้ดีจ ากดั  ซึ่งโดยอ านาจนี้พวกเขาปฏบิตัหิน้าทีไ่ดต้ามใจชอบ  แลว้ใหถู้กจ ากดัอยู่ทีค่วามเป็น

ธรรมและสจัธรรม  และหากการตดัสนิลงโทษของพวกเขาที่ถงึข ัน้ประหารชวีติ  จ าคุกและที่คล้ายกนั  

ขึน้กบัการรบัรองของกษตัรยิช์าหแ์ละศาลสูงขึน้ไปในเมอืงหลวง  ซึ่งจะไต่สวนคดอีย่างถูกตอ้งก่อน  แลว้

ระบุลกัษณะและความรา้ยแรงของอาชญากรรม  จากนัน้ประกาศค าตดัสนิทียุ่ตธิรรมทีข่ ึน้กบัการออกเป็น

โองการโดยประมุข?  หากสนิบนและการทุจรติซึ่งรู้จกักนัในปัจจุบนัด้วยชื่อที่น่ายนิดวี่าของขวญัและ

สนิน ้าใจ  ถูกตดัออกไปตลอดกาล  นี้จะคุกคามรากฐานของความยุตธิรรมหรอื?  นี้จะเป็นหลกัฐานของ

ความคดิทีไ่ม่เขา้ท่าหรอื  หากคดิจะปลดปล่อยเหล่าทหารทีเ่สยีสละใหร้ฐัและประชาชนและเสี่ยงตายทุก

หวัเลีย้ว  ใหห้ลุดพน้จากทุกขเวทนาและความยากจนสุดโต่งในปัจจุบนั  และจดัแจงอย่างเพยีงพอเพื่อ

การยงัชพี  เครื่องนุ่งห่มและทีอ่ยูอ่าศยัของพวกเขา  และพยายามทุกอย่างเพื่อสอนบรรดานายทหารของ

พวกเขาเกีย่วกบัศาสตรก์ารทหาร  และจดัหาปืนและอาวธุอื่นๆ ที่ทนัสมยัทีสุ่ดใหแ้ก่พวกเขา?   

หากใครคดัคา้นวา่การปฏริูปทัง้หลายทีก่ล่าวมาขา้งบนนี้ไม่เคยท าได้บรบิูรณ์  เขาควรพจิารณา

เรื่องนี้ด้วยใจเป็นกลางและรู้ไวว้่า  ความขาดตกบกพร่องเหล่านี้เป็นผลมาจากความไร้ซึ่งการประสาน

ความคดิเหน็ของสาธารณชนเขา้ดว้ยกนั  การขาดความกระตอืรอืรน้  ความมุ่งมัน่และความอุทศิตนของ

บรรดาผู้น าประเทศ  เป็นที่ชดัเจนว่าจนกว่าประชาชนจะได้รบัการศกึษา  จนกว่าความคิดเห็นของ

สาธารณชนจะมุ่งมาที่จุดเดยีวกนัอย่างถูกต้อง  จนกว่าข้าราชการแม้จะเป็นขา้ราชการผูน้้อย  จะเป็น

อสิระจากเศษเลก็เศษน้อยทีสุ่ดของความทุจรติ  ประเทศชาตจิงึจะบรหิารงานไดอ้ย่างเหมาะสม  จนกว่า
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วนิยั  ระบบและการปกครองทีด่จีะไปถงึระดบัทีว่า่  บุคคลหนึ่งแมจ้ะพยายามสุดก าลงัแลว้  กย็งัพบวา่ตน

ไม่สามารถเบีย่งเบนไปจากความชอบธรรมแมเ้ท่าเส้นผม  จงึจะถอืได้ว่าการปฏริูปนัน้ท าส าเรจ็บรบิูรณ์

ตามทีต่อ้งการ 

ยิง่ไปกวา่นัน้กลไกใดกต็ามแมจ้ะเป็นเครื่องมอืส าหรบัประโยชน์ทีย่ิง่ใหญ่ทีสุ่ดของมนุษยชาต ิ ก็

สามารถถูกใชไ้ปในทางทีไ่มช่อบ  การใชอ้ย่างเหมาะสมหรอืใชใ้นทางทีผ่ดิขึน้อยู่กบัระดบัของความรูแ้จ้ง  

ความสามารถ  ความศรทัธา  ความสุจรติใจ  ความอุทศิตนและจติใจที่สูงส่งของบรรดาผูน้ าทางความ

คดิเหน็ของสาธารณชน 

กษตัรยิ์ชาห์ทรงท าส่วนของพระองค์แล้ว  และการด าเนินมาตรการที่เป็นประโยชน์ทัง้หลายที่

เสนอไว ้ บดันี้อยู่ในมอืของบุคคลต่างๆ ที่ปฏบิตัหิน้าที่ในสภาส าหรบัปรกึษาหารอื  หากบุคคลเหล่านี้

บรสิุทธิแ์ละจติใจสูง  หากพวกเขาไมม่วัหมองดว้ยความทุจรติ  ความชว่ยเหลอืของพระผูเ้ป็นเจา้จะท าให้

พวกเขาเป็นบ่อเกดิแห่งพระพรอนัไม่รู้สิ้นส าหรบัมนุษยชาติ  พระองค์จะดลให้สิ่งที่จะเป็นพรส าหรบั

ประชาชนออกมาจากรมิฝีปากและปากกาของพวกเขา  เพื่อวา่ทุกมุมของประเทศทีป่ระเสรฐิอย่างอหิร่าน  

จะสว่างด้วยความยุติธรรมและความซื่อสตัย์สุจรติของพวกเขา  และรงัสีของแสงนัน้จะปกคลุมทัว่ทัง้

พภิพ  “ทัง้สองอย่างนี้ไม่ยากส าหรบัพระผูเ้ป็นเจา้” (10) 

ไม่เชน่นัน้แลว้เป็นทีช่ดัเจนวา่ผลทีไ่ดจ้ะไม่เป็นทีย่อมรบั  เพราะเป็นที่เหน็มาแล้วในต่างประเทศ

บางประเทศเมื่อเรว็ๆ นี้ว่า  หลงัจากการก่อตัง้รฐัสภา  รฐัสภาเหล่านัน้ท าให้ประชาชนวติกและสบัสน  

และการปฏิรูปที่มาจากเจตนาที่ดขีองพวกเขากลบัส่งผลร้าย  แม้ว่าการจดัตัง้รฐัสภา  การจดัตัง้สภา

ส าหรบัปรึกษาหารือ  จะเป็นรากฐานของการปกครอง  ก็ยังมเีงื่อนไขจ าเป็นอีกหลายอย่างที่สถาบนั

เหล่านี้ตอ้งบรรลุ  ประการแรก  สมาชกิที่ได้รบัเลอืกตัง้ทัง้หลายต้องชอบธรรม  เกรงกลวัพระผูเ้ป็นเจ้า  

มีจิตใจสูง  ชกัจูงให้ทุจริตไม่ได้  ประการที่สอง  พวกเขาต้องรู้กฎต่างๆ ของพระผู้เป็นเจ้าในทุก

รายละเอยีดเป็นอย่างด ี ทราบหลกัการสูงสุดของกฎหมาย  เชีย่วชาญในกฎระเบยีบทีค่วบคุมการบรหิาร

จดัการกจิการภายในและความสมัพนัธก์บัต่างประเทศ  ช านาญในศลิปะทีม่ปีระโยชน์ต่ออารยธรรม  และ

พอใจกบัค่าตอบแทนตามกฎหมาย 

ขออย่านึกคดิวา่เป็นไปไม่ไดท้ีจ่ะพบสมาชกิแบบนี้  โดยกรุณาธคิุณของพระผูเ้ป็นเจ้าและบรรดา

ผูท้ี่พระองค์เลือกสรร  และความอุตสาหะที่สูงส่งของผูท้ี่อุทิศและปวารณาตน  ความยุ่งยากทุกอย่าง

สามารถแกไ้ขได ้ ปัญหาทุกอย่างไม่วา่จะซบัซ้อนเพยีงไร  จะง่ายยิง่กวา่การกระพรบิตา   

อย่างไรกต็ามหากสมาชกิของสภาส าหรบัปรกึษาหารอืเหล่านี้ด้อยคุณภาพ  โง่เขลา  ไม่ทราบ

กฎต่างๆ เกีย่วกบัการปกครองและการบรหิาร  ไม่ฉลาดรอบคอบ  ใฝ่ต ่า  ไม่ไยด ี เกยีจคร้าน  สนใจแต่

ประโยชน์ของตนเอง  จะไม่มปีระโยชน์อนัใดเกดิขึน้จากการจดัตัง้สภาดงักล่าว  ในอดตีหากคนยากไร้



14 

 

ตอ้งการสทิธิข์องตน  เขาเพยีงแต่ต้องเสนอของขวญัให้บุคคลหนึ่ง  แต่บดันี้เขาต้องเลกิหวงัที่จะได้รบั

ความยุตธิรรม  หรอืไม่กต็อ้งใหจ้นสมาชกิทัง้สภาพอใจ 

การไต่สวนอย่างถี่ถ้วนจะแสดงให้เหน็ว่า  ปฐมเหตุของการกดขีแ่ละความอยุตธิรรม  ความไม่

ชอบธรรม  ความไม่ชอบมาพากลและไม่เป็นระเบยีบคือ  ความไร้ศรทัธาศาสนาและไร้การศกึษาของ

ประชาชน  ตวัอย่างเช่น  เมื่อประชาชนเชื่อศาสนาอย่างแท้จรงิ  รู้หนังสอืและฝึกฝนมาอย่างด ี เมื่อมี

ความยุ่งยากเกดิขึน้  พวกเขาสามารถรอ้งเรยีนต่อเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่  ถา้พวกเขาไม่ไดร้บัความเป็นธรรม

และไม่ไดร้บัสทิธิ ์ และเหน็วา่การด าเนินการของคณะปกครองทอ้งถิน่ไม่เขา้กบัความยนิดขีองพระผูเ้ป็น

เจา้และความยุตธิรรมของกษตัรยิ ์ พวกเขาสามารถเสนอเรื่องไปยงัศาลระดบัสูงขึน้ไป  และอธบิายความ

เบี่ยงเบนไปจากกฎธรรมะของคณะบริหารท้องถิ่น  จากนัน้ศาลระดบัสูงจะสามารถขอบนัทึกคดขีอง

ท้องถิ่น  และด้วยวธิีนี้ความยุติธรรมจะด าเนินไป  อย่างไรก็ตามในปัจจุบนั เป็นเพราะการศกึษาใน

โรงเรยีนไม่เพยีงพอ  ประชาชนส่วนใหญ่ไม่รูแ้มแ้ต่ค าศพัทท์ีจ่ะใชอ้ธบิายสิง่ทีต่นตอ้งการ 

ส าหรบับุคคลในที่ต่างๆ ที่ได้รบัการพิจารณาว่าเป็นผูน้ าของประชาชน  เพราะว่านี้เป็นเพยีง

เริม่ตน้ของกระบวนการบรหิารใหม่  พวกเขาจงึยงัไม่ล ้าหน้าพอในดา้นการศกึษาทีจ่ะประสบกบัความปีติ

ในการให้ความยุตธิรรม  หรอืลิ้มความสุขหรรษาในการส่งเสรมิความชอบธรรม  หรอืดื่มจากน ้าพุแห่ง

มโนธรรมทีส่ดใสและเจตนาทีจ่รงิใจ  พวกเขาหาไดเ้ขา้ใจอย่างเหมาะสมไม่วา่  เกยีรตทิี่ยิง่ใหญ่ที่สุดและ

ความสุขทีแ่ทจ้รงิของมนุษยอ์ยู่ทีค่วามภาคภูมใินตนเอง  ความมุ่งมัน่ทีสู่งส่งและจุดประสงค์อนัประเสรฐิ  

ความซื่อสตัยส์ุจรติและคุณสมบตัทิางศลีธรรม  ความไม่ด่างพรอ้ยของจติใจ  แต่พวกเขากลบัคดิวา่ความ

ยิง่ใหญ่ของตนอยู่ทีก่ารสะสมสมบตัทิางโลก  ไม่วา่จะโดยวธิใีดกต็าม 

มนุษยค์วรหยุดและใคร่ครวญและมคีวามยุตธิรรม : พระผูเ้ป็นนายของเขาด้วยกรุณาธคิุณที่วดั

ไม่ได ้ ไดท้ าใหเ้ขาเป็นมนุษย์  และให้เกยีรตเิขาด้วยวจนะ : “แท้จรงิแล้วเราได้สร้างมนุษย์ในรูปทรงที่

น่าดูทีสุ่ด” (11)  และบนัดาลใหค้วามปรานีของพระองค์ที่ข ึน้มาจากรุ่งอรุณแห่งความเป็นหนึ่ง  ส่องแสง

มายงัเขา  จนกระทัง่เขากลายเป็นแหล่งก าเนิดของวจนะของพระผูเ้ป็นเจ้า  และสถานที่ซึ่งความลกึลบั

ทัง้หลายของนภาโรยลงมา  และยามเช้าของสรรพโลก  เขาถูกอาบด้วยรงัสขีองคุณสมบตัแิห่งความ

สมบูรณ์และกรุณาธคิุณแห่งความวสิุทธิ ์ เขาท าใหภู้ษาทีไ่ม่มดี่างพร้อยนี้เป้ือนด้วยสิง่สกปรกแห่งความ

ตอ้งการทีเ่หน็แก่ตวั  หรอืแลกเปลีย่นเกยีรตนิิรนัดร์นี้กบัความอปัยศได้อย่างไร?  “เจ้าคดิหรอืว่าตนเอง

เป็นเพยีงรูปกายเลก็ๆ  ในเมื่อจกัรวาลถูกพบัไวใ้นตวัเจา้?” (12)   

หากมิใช่จุดประสงค์ของเราที่จะกล่าวอย่างย่อ  และอธบิายเนื้อเรื่องหลกัของเรา  เราจะสรุป

ใจความต่างๆ จากภพของพระผูเ้ป็นเจา้ ณ ทีน่ี้  เกี่ยวกบัสภาวะของมนุษย์และสถานะอนัสูงส่งของเขา  

และค่าทีเ่หนือกวา่ของมนุษยชาต ิ ขอใหเ้ป็นอกีเวลาหนึ่งส าหรบัเรื่องนี้ 
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สถานะทีสู่งสุด  สภาวะทีย่ิง่ใหญ่ทีสุ่ด  ต าแหน่งทีเ่ป็นยอดและประเสรฐิสุดในสรรพโลก  ไม่ว่าจะ

มองเหน็หรอืมองไม่เหน็  ไม่วา่จะอลัฟ่าหรอืโอเมกา้  คอืสถานะของศาสนทูตทัง้หลายของพระผูเ้ป็นเจ้า  

ถงึแมว้า่ดูจากภายนอกส่วนใหญ่  พระศาสดาทัง้หลายไม่ได้ครอบครองสิง่ใดนอกจากความยากจนของ

ตนเอง  ท านองเดยีวกนัความรุ่งโรจน์สุดจะพรรณนาส ารองไวส้ าหรบัเหล่าธรรมธาดาและบรรดาผูท้ี่อยู่

ใกลธ้รณปีระตูของพระผูเ้ป็นเจา้  แมว้่าพวกเขาไม่เคยเหน็แก่ได้แม้เพยีงชัว่ขณะ  ถดัมาคอืสถานะของ

บรรดากษตัรยิท์ียุ่ตธิรรม  ผูม้กีติตศิพัทเ์ล่าลอืไปทัว่โลกในฐานะทีเ่ป็นผูคุ้ม้ครองประชาชนและผูใ้ชค้วาม

ยุติธรรมสวรรค์  และมีชื่อก้องกังวาลในสรรพโลกในฐานะที่เป็นผู้ต่อสู้ที่ทรงอิทธิพลเพื่อสิทธิข์อง

ประชาชน  กษตัรยิเ์หล่านี้ไม่คดิจะกอบโกยเงนิทองมากมายมหาศาลเพื่อตนเอง  แต่เชื่อว่าความมัง่คัง่

ของตนอยู่ทีก่ารท าใหข้า้แผน่ดนิร ่ารวย  กษตัรยิเ์หล่านี้ถอืวา่หบีสมบตัขิองตนเตม็หากพลเมอืงทุกคนมัง่

มศีรสีุข  ไม่ภูมใิจในทองและเงนิ  แต่ภูมใิจในความรูแ้จง้และความมุ่งมัน่ทีจ่ะท าประโยชน์อย่างทัว่ถงึ 

ต าแหน่งถดัมาคอืบรรดาขา้หลวงของรฐัและผูแ้ทนทีด่เีด่นและมเีกยีรต ิ ซึ่งถอืวา่พระประสงคข์อง

พระผูเ้ป็นเจา้อยู่เหนือความประสงคข์องตนเอง  และทกัษะและความฉลาดรอบคอบของพวกเขาในการ

ปฏบิตัหิน้าที่ในต าแหน่ง  ยกระดบัศาสตร์ของการปกครองขึน้ไปสู่ความสมบูรณ์ระดบัใหม่  พวกเขา

เรอืงรองในโลกแห่งวชิาเสมอืนตะเกยีงแห่งความรู ้ ความคดิ  เจตคตแิละการกระท าของพวกเขา  สาธติ

ความรกัชาตแิละความห่วงใยต่อความกา้วหน้าของประเทศ  ดว้ยพอใจกบัค่าครองชพีพอควร  พวกเขา

อุทศิทัง้กลางวนัและกลางคนืต่อการปฏบิตัหิน้าทีท่ีส่ าคญั  และคดิคน้วธิกีารรบัประกนัความกา้วหน้าของ

ประชาชน  โดยค าแนะน าทีฉ่ลาดรอบคอบและได้ผล  และวจิารณญาณที่สุขุมของพวกเขา  พวกเขาท า

ใหร้ฐับาลของตนกลายเป็นตวัอย่างอยู่เสมอ  ซึ่งรฐับาลทัง้หมดของโลกจะเอาอย่าง  พวกเขาท าให้เมอืง

หลวงของตนเป็นศนูยร์วมแห่งภารกจิทีย่ิง่ใหญ่ทัง้หลายของโลก  พวกเขาบรรลุความเป็นเอกโดยการขึน้

ถงึระดบัสูงสุดของความดเีด่นและยอดสุดของชือ่เสยีงและอุปนิสยัคอ 

เชน่กนัมผีูม้วีชิาทัง้หลายที่สามารถและเลื่องชื่อ  ซึ่งมคีุณลกัษณะต่างๆ ที่น่าสรรเสรญิและวชิา

ความรูก้วา้งขวาง  ผูซ้ึ่งจบัดา้มจบัที่แขง็แกร่งแห่งความกลวัพระผูเ้ป็นเจ้า  และอยู่ในหนทางแห่งความ

รอดพน้  ในกระจกแห่งปัญญาของพวกเขามรีูปทรงต่างๆ ของความเป็นจรงิที่เหนือธรรมดาสะท้อนอยู่  

และตะเกยีงแห่งการมองดว้ยญาณของพวกเขารบัแสงมาจากดวงอาทติย์แห่งความรู้สากล  ทัง้กลางวนั

กลางคนืพวกเขายุ่งอยู่กบัการวจิยัทีพ่ถิพีถินัในศาสตรต์่างๆ ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาต ิ และอุทศิตน

ต่อการฝึกฝนนกัศกึษาทีม่คีวามสามารถ  เป็นทีแ่น่นอนวา่ดว้ยรสนิยมทีรู่จ้กัแยกแยะของพวกเขา  ทรพัย์

สมบตัขิองกษตัรยิท์ีย่ ื่นมาให้เทยีบไมไ่ดก้บัหยดเดยีวของน่านน ้าแห่งความรู ้ ทองและเงนิกองเท่าภูเขาก็

ไม่มคี่ามากกว่าการไขปัญหาที่ยากให้ส าเรจ็  ส าหรบัพวกเขาแล้ว  ความปีตทิี่อยู่นอกงานของตนเป็น

เพยีงของเล่นส าหรบัเดก็  และภาระทีรุ่งรงัของทรพัยส์มบตัทิีไ่ม่จ าเป็น  ดสี าหรบัคนเขลาและศลีธรรมต ่า
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เท่านัน้  ด้วยพึงพอใจเสมือนวหิค  พวกเขาขอบคุณส าหรบัเมล็ดพืชหยิบมือเดียว  และเพลงแห่ง

อจัฉรยิภาพของพวกเขาฉงนปัญญาของผูท้ีฉ่ลาดรอบคอบทีสุ่ดในโลก 

เช่นกนัมผีูน้ าทัง้หลายที่เฉลยีวฉลาดในหมู่ประชาชนและบรรดาบุคคลเด่นดงัที่มอีทิธพิลทัว่ทัง้

ประเทศ  ซึ่งพวกเขาเป็นเสาของรฐั  ต าแหน่งและสถานะและความส าเรจ็ของพวกเขาขึน้อยู่กบัการเป็นผู้

ปรารถนาดีของประชาชน  และการแสวงหาวธิีที่จะปรบัปรุงชาตแิละเพิม่พูนความมัง่คัง่และความสุข

สบายของพลเมอืง 

จงสงัเกตกรณีที่ใครคนหนึ่งเป็นบุคคลดเีด่นในประเทศของตน  กระตือรอืร้น  ฉลาดรอบคอบ  

หวัใจบรสิุทธิ ์ เป็นทีรู่จ้กัในดา้นความสามารถและความฉลาดแต่ก าเนิด  ความปราดเปรื่องโดยธรรมชาต ิ 

และยงัเป็นสมาชกิคนส าคญัของรฐั  ส าหรบับุคคลดงักล่าวนี้  อะไรหรอืทีถ่อืไดว้า่เป็นเกยีรต ิ ความสุขที่

ย ัง่ยนื  ต าแหน่งและสถานะ  ไม่ว่าที่นี่และหลงัจากที่นี่?  สิง่นัน้คอืการเอาใจใส่อย่างถี่ถ้วนต่อสจัธรรม

และความชอบธรรมใชห่รอืไม่?  สิง่นัน้คอืความทุ่มเท  ความมุ่งมัน่และความอุทศิต่อความยนิดขีองพระผู้

เป็นเจ้าใช่หรอืไม่?  สิง่นัน้คอืความปรารถนาที่จะดึงดูดความเกรงใจที่น่าชื่นชมจากผู้ปกครองและได้

ความเหน็ชอบจากประชาชนใชห่รอืไม?่  หรอืวา่เพื่อเหน็แก่การเสเพลไปกบังานฉลองและการรื่นเรงิตอน

กลางคนื  เขาควรบ่อนท าลายประเทศของตนและท าใหป้ระชาชนหวัใจสลายตอนกลางวนั  ซึ่งเป็นเหตุให้

พระผูเ้ป็นเจา้ปฏเิสธเขา  ประมุขขจดัเขา  และประชาชนหมิน่ประมาทและดูถูกเขาอย่างสาสม?  พระผู้

เป็นเจ้าเป็นพยาน  กระดูกที่ผุกร่อนในสุสานยงัดีกว่าคนแบบนี้ !  พวกที่ไม่เคยลิ้มอาหารทิพย์แห่ง

คุณสมบตัิที่แท้จรงิแห่งความเป็นมนุษย์  และไม่เคยดื่มน ้าใสแห่งพระพรของอาณาจกัรมนุษย์  มีค่า

อะไร? 

 

ไม่มีขอ้สงสยัว่า  จุดหมายของการก่อตัง้รฐัสภาคอืการน ามาซึ่งความยุติธรรมและความชอบ
ธรรม  แต่ทุกสิง่ข ึน้กบัความพยายามของบรรดาผูแ้ทนทีไ่ดร้บัเลอืกตัง้  หากพวกเขามเีจตนาที่จรงิใจ  ก็

จะบงัเกดิผลทีน่่าปราถนาและการปรบัปรุงอย่างคาดไม่ถงึ  ถา้ไม่เช่นนัน้เป็นที่แน่นอนว่า  สิง่ทัง้หมดจะ

ไม่มคีวามหมาย  ประเทศจะชะงกัชะงนั  และกจิการสาธารณะทัง้หลายจะเสื่อมลงเรื่อยๆ  “ขา้พเจ้าเหน็

ผูส้ร้างหนึ่งพนัคนกไ็ม่เท่ากบัผูบ้่อนท าลายคนเดยีว  จะเป็นอย่างไรหากผู้สร้างคนเดยีวตามมาด้วยผู้

บ่อนท าลายหนึ่งพนัคน?” 

จุดประสงคข์องค าแถลงทีก่ล่าวมาคอือย่างน้อยจะสาธติวา่  ความสุขและความยิง่ใหญ่  ต าแหน่ง

และสถานะ  ความยนิดแีละสนัตสิุขของบุคคล  ไม่ไดอ้ยู่ทีค่วามมัง่ค ัง่ส่วนตวัของเขา  แต่อยู่ที่อุปนิสยัใจ

คอทีล่ ้าเลศิ  ความมุ่งมัน่อนัสูงส่ง  วชิาทีก่วา้งขวาง  และความสามารถในการแก้ไขปัญหาที่ยาก  เป็นที่

กล่าวไวอ้ย่างเขา้ท่าเพยีงไรวา่ : “บนหลงัของเราคอืภูษาซึ่งหากขายไปหนึ่งเพนนี  หนึ่งเพนนีนัน้จะมคี่า
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มากกวา่ยิง่นกั  กระนัน้ภายในภูษานัน้คอืดวงวญิญาณ  ซึ่งหากเจา้น ามาพจิารณาเทยีบกบัดวงวญิญาณ

ทัง้หมดในโลก  กจ็ะพบวา่ดวงวญิญาณนัน้ยิง่ใหญ่และประเสรฐิกวา่” 

ในทศันะปัจจุบนัของผูเ้ขยีน  เป็นที่น่าปรารถนากว่าหากการเลอืกตัง้สมาชกิไม่ถาวรของสภา

ส าหรบัปรกึษาหารอืในรฐัเอกราชทัง้หลาย  ควรขึน้กบัความประสงคแ์ละการเลอืกของประชาชน  เพราะ

ดงันี้แล้วผู้แทนทัง้หลายที่ได้รบัเลือกตัง้จะมีแนวโน้มที่จะใช้ความยุตธิรรม  เพื่อมิให้ชื่อเสียงของตน

เสยีหายและไม่เป็นทีพ่อใจของสาธารณชน 

ไม่ควรนึกคดิไปวา่  ขอ้คดิเหน็ของผูเ้ขยีนทีใ่หไ้วข้า้งตน้เป็นการประณามความมัง่คัง่หรอืชมเชย

ความยากจน  ความมัง่คัง่เป็นทีน่่าสรรเสรญิในระดบัสูงสุด  หากความมัง่คัง่นัน้ไดม้าด้วยความพยายาม

ของตนเองและกรุณาธคิุณของพระผูเ้ป็นเจา้ในดา้นพาณชิย ์ เกษตรกรรม  ศลิปะและอุตสาหกรรม  และ

ความมัง่คัง่นัน้ถูกใช้ไปเพื่อเห็นแก่มนุษยธรรม  เหนืออื่นใดหากผู้ที่สุขุมรอบคอบและคิดเป็นท าเป็น  

รเิริม่มาตรการทีจ่ะชว่ยใหม้วลชนรวยขึน้อย่างทัว่ถงึ  ไม่มภีารกจิใดยิง่ใหญ่กวา่นี้  และในสายตาของพระ

ผูเ้ป็นเจ้า  ภารกิจนี้คือความส าเรจ็สูงสุด  เพราะผู้อนุเคราะห์ดงักล่าวจดัหาสิ่งจ าเป็นและรบัประกนั

ความสุขสบายและความผาสุกของคนจ านวนมาก  ความมัง่คัง่เป็นที่น่าชมเชยที่สุดโดยมีข้อแม้ว่า

ประชาชนทัง้หมดมัง่คัง่ดว้ย  หากคนไม่กีค่นร ่ารวยจนเกนิควรแต่คนอื่นทัง้หมดยากจน  และไม่มผีลหรอื

ประโยชน์งอกเงยมาจากความมัง่คัง่นัน้  เช่นนัน้ความมัง่คัง่เป็นเพยีงสิง่ที่ผูค้รอบครองจะต้องจ่ายไป  

ในทางตรงกนัขา้มหากความมัง่คัง่ถูกใชจ้่ายไปเพื่อส่งเสรมิความรู้  ก่อตัง้โรงเรยีนประถมและโรงเรยีน

อื่นๆ  สนบัสนุนศลิปะและอุตสาหกรรม  ฝึกฝนเดก็ก าพร้าและผูย้ากไร้  กล่าวโดยย่อ  หากความมัง่คัง่

อุทศิให้แก่ความผาสุกของสงัคม  ผูค้รอบครองความมัง่คัง่นัน้จะโดดเด่นต่อหน้าของพระผูเ้ป็นเจ้าและ

มนุษยใ์นฐานะทีเ่ป็นผูท้ีล่ ้าเลศิกวา่ใครๆ ทีอ่าศยัอยู่บนพภิพ  และจะไดร้บัการนบัวา่เป็นชาวสวรรค์ 

 

ส าหรับบรรดาผู้ที่ยืนยันว่า  การเปิดฉากการปฏิรูปและการจดัตัง้สถาบันที่ทรงอานุภาพ
ทัง้หลาย  ในความเป็นจรงินัน้จะขดักบัความยนิดขีองพระผูเ้ป็นเจา้  ละเมดิกฎของพระผูใ้หก้ฎของพระผู้

เป็นเจา้  และสวนทางกบัหลกัธรรมต่างๆ ของศาสนาและหนทางของศาสนทูต  ขอใหพ้วกเขาพจิารณาดู

วา่จะเป็นเช่นนี้ได้อย่างไร  การปฏริูปดงักล่าวจะละเมดิกฎศาสนาเพราะว่ารบัมาจากคนต่างชาต ิ และ

ดงันัน้จะท าใหเ้ราเป็นเหมอืนพวกเขา  เนื่องดว้ย “ผูท้ีเ่ลยีนแบบชนชาตอิื่นคอืหนึ่งในพวกเขา” งัน้หรอื?  

ประการแรกคือ  เรื่องเหล่านี้สมัพนัธ์กบัเครื่องมอืทางวตัถุและทางโลกเพื่ออารยธรรม  เครื่องมือทาง

วทิยาศาสตร ์ เครื่องชว่ย  ความกา้วหน้าในวชิาชพีและศลิปะ  และการบรหิารจดัการอย่างเป็นระเบยีบ

ของรฐับาล  เรื่องเหล่านี้ไม่เกีย่วกนัเลยกบัปัญหาของวญิญาณและความจรงิทีซ่บัซ้อนเกี่ยวกบัความเชื่อ

ทางศาสนา  หากเป็นทีค่ดัคา้นวา่  แมจ้ะเป็นเรื่องเกีย่วกบักจิการดา้นวตัถุ  การน าเขา้จากต่างประเทศก็
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ไม่เป็นทีย่อมรบั  การอา้งเหตุผลเชน่นี้ย่อมเป็นการพสิูจน์ความเขลาและความเหลวไหลของผูอ้้าง  พวก

เขาลมืฮาดษิ (ค าสอนศกัดิส์ทิธิ)์ ทีข่ ึน้ชือ่แลว้หรอืวา่ : “จงแสวงหาความรูแ้มจ้ะไปถงึจนี”?  เป็นทีแ่น่นอนวา่

ในสายตาของพระผูเ้ป็นเจา้  ประชาชนของจนีอยู่ในบรรดาผูท้ีถู่กปฏเิสธมากทีสุ่ด  เพราะวา่พวกเขาบูชา

เทวรูปและไรส้ านึกเกีย่วกบัพระผูเ้ป็นนายผูท้รงรอบรู ้ ชาวยุโรปอย่างน้อยกเ็ป็น “ประชาชนแห่งคมัภีร์” 

และผูท้ีเ่ชือ่ในพระผูเ้ป็นเจา้  และถูกกล่าวไวอ้ย่างเจาะจงในวจนะศกัดิส์ทิธิ ์“เจ้าจะได้พบบรรดาผู้ที่แนบ

ชดิกบัศาสนิกชนมากทีสุ่ดในความเสน่หาอย่างแน่นอน  ผูซ้ึ่งจะกล่าวว่า ‘เราคอืครสิเตยีน’” (13)  ดงันัน้

เป็นทีอ่นุญาตทเีดยีวและทีจ่รงิแลว้เป็นสิง่เหมาะสมกวา่ที่จะหาความรู้จากประเทศครสิเตยีน  เป็นไปได้

อย่างไรที่การแสวงหาความรู้ในหมู่ประชาชนที่ไม่มศีาสนาเป็นที่ยอมรบั  แต่การแสวงหาความรู้จาก

ประชาชนแห่งคมัภรีเ์ป็นทีร่งัเกยีจส าหรบัพระองค?์ 

ยิง่ไปกวา่นัน้ในสงครามคอนเฟดเดอเรต  อาบู โซเฟียนได้ขอความช่วยเหลอืจากบานิคนิานิห ์ 

บานิกาหท์านและบานิโกเรซหซ์ึ่งเป็นชนเผา่ยวิ  และลุกขึน้พร้อมกบัชนเผ่าทัง้หลายแห่งโกเรช  เพื่อจะ

ดบัแสงสวา่งของพระผูเ้ป็นเจ้าที่ลุกอยู่ในตะเกยีงแห่งยาสรบิ  ในสมยันัน้พายุแห่งบททดสอบและความ

ทุกขท์รมานก าลงัพดัมาจากทุกทศิทางดงัทีล่ขิติไวว้า่ : “เมื่อกล่าววา่ ‘เราเชื่อ’  มนุษย์คดิหรอืว่าพวกเขา

จะถูกปล่อยไวไ้ม่ถูกทดสอบ?” (14)  ศาสนิกชนมจี านวนไม่มาก  และศตัรูโจมตเีป็นกองก าลงั  พยายาม

บดบังดวงอาทิตย์แห่งสัจธรรมที่รุ่งขึ้นมาใหม่ด้วยฝุ่ นแห่งการกดขี่และการใช้อ านาจบาตรใหญ่  

จากนัน้ซลัมาน (ชาวเปอรเ์ซยี) เขา้มาหาศาสนทูต  ผูท้รงเป็นอรุโณทยัสถานแห่งการเปิดเผยพระธรรม  

เป็นจุดรวมแสงของความเจดิจา้อนัไม่รูส้ ิน้ของกรุณาธคิุณ  และเขากล่าวว่าในเปอร์เซีย  การจะปกป้อง

ตนเองจากกองทพัทีบุ่กเขา้มา  พวกเขาจะขดุคูหรอืร่องรอบพืน้ทีข่องตน  และพบแลว้วา่สิง่นี้เป็นการคุ้ม

กนัที่มีประสิทธิภาพสูงส าหรบัการโจมตีที่ไม่คาดคิด  พระผู้เป็นแหล่งก าเนิดของอจัฉรยิภาพสากลนี้  

พระผูเ้ป็นเหมอืงแห่งความรูข้องพระผูเ้ป็นเจา้นี้  ทรงกล่าวตอบหรอืวา่  นัน่เป็นธรรมเนียมทีป่ฏบิตักินัใน

หมู่ชาวมาเกยีนที่บูชาเทวรูปและบูชาไฟ  และดงันัน้ยากที่จะให้ผูท้ี่เชื่อในพระผูเ้ป็นเจ้าองค์เดยีวน ามา

ปฏิบตัิ?  หรอืว่าพระองค์สัง่งานเหล่าสาวกทนัทีให้เริ่มขุดร่อง?  พระองค์ถงึกบัหยบิเครื่องมือและไป

ท างานเคยีงขา้งพวกเขา 

ยิง่ไปกว่านัน้เป็นเรื่องที่บนัทึกไว้ในต าราของโรงเรยีนอิสลามต่างๆ และข้อเขยีนของบรรดา

นกับวชและนกัประวตัศิาสตร์แนวหน้าว่า  หลงัจากที่แสงสว่างของโลกรุ่งขึน้มาเหนือฮีจาซ  สาดความ

เจดิจา้มายงัมวลมนุษยชาต ิ และก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงขัน้มูลฐานไปทัว่โลกโดยการเปิดเผยกฎใหม่

ของพระผูเ้ป็นเจา้  หลกัการและสถาบนัใหม่ๆ  กฎศกัดิส์ทิธิต์่างๆ ของพระผูเ้ป็นเจ้าถูกเปิดเผย  ซึ่งใน

บางกรณตีรงกบัวธิปีฏบิตัใินยุคแห่งความเขลา (15)  ในวธิปีฏบิตัเิหล่านี้  พระโมฮมัหมดัเคารพเดอืนแห่ง

การสงบศกึทางศาสนา (16)  คงไวซ้ึ่งขอ้หา้มเนื้อหมู  ใหใ้ชป้ฏธินิจนัทรคตแิละชื่อเดอืนต่างๆ ต่อไปและ

อื่นๆ อกี  กฎดงักล่าวมจี านวนมากซึ่งแจกแจงไวอ้ย่างเจาะจงในพระธรรม :   
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“ประชาชนของยุคแห่งความเขลามวีธิปีฏบิัตหิลายอย่างที่กฎของอสิลามรบัรองในเวลาต่อมา  

พวกเขาไม่สมรสกบัทัง้แม่และลูกสาว  และการกระท าทีน่่าละอายทีสุ่ดในทศันะของพวกเขาคอืการสมรส

กบัทัง้พีส่าวและน้องสาว  พวกเขาจะตราหน้าชายทีส่มรสกบัภรรยาของพ่อ  โดยการเยาะเย้ยเขาว่าเป็น

คู่แขง่กบัพ่อ  เป็นธรรมเนียมของพวกเขาทีจ่ะไปแสวงบุญที่บ้านที่เมกกะ  ที่ซึ่งพวกเขาจะท าพธิกีารมา

เยอืน  โดยการสวมเครื่องแต่งกายของผูแ้สวงบุญ  เดนิเวยีนรอบ  วิง่ระหว่างเนินเขา  หยุดที่สถานที่ให้

หยุดทุกแห่ง  และขวา้งกอ้นหนิ  ยิง่ไปกวา่นัน้พวกเขามกัจะแทรกหนึ่งเดอืนเขา้ไปในปฏทินิทุกๆ สามปี  

ช าระมอืและใบหน้าหลงัการมเีพศสมัพนัธ ์ บว้นปากและสูดน ้าผา่นรูจมูก  หวผีมแสก  ใชไ้ม้จิ้มฟัน  ตดั

เลบ็และถอนขนรกัแร ้ ท านองเดยีวกนัพวกเขาจะตดัมอืขวาของขโมย”   

เพราะวา่กฎของพระผูเ้ป็นเจา้บางขอ้คลา้ยกบัวธิปีฏบิตัใินยุคแห่งความเขลา  ซึ่งเป็นธรรมเนียม

ของชนชาตหินึ่งทีทุ่กชาตริงัเกยีจ  เราสนันิษฐานไดห้รอืวา่  พระผูเ้ป็นเจา้ทรงห้าม  มขีอ้บกพร่องในกฎ

เหล่านี้?  หรอืเรานึกคดิได้หรอืว่า  พระผูเ้ป็นเจ้าทรงห้าม  พระผูเ้ป็นนายผูท้รงอ านาจเบด็เสรจ็พลอย

เหน็ดว้ยกบัความคดิเหน็ของพวกไม่มศีาสนา?  อจัฉรยิภาพสวรรค์มีหลายรูปแบบ  เป็นไปไม่ได้หรอืที่

พระโมฮมัหมดัจะเปิดเผยกฎทีไ่ม่คลา้ยกบัวธิปีฏบิตัใิดๆ ทีถ่อืกนัในยุคแห่งความเขลา?  จุดประสงค์ของ

อจัฉรยิภาพสุดยอดของพระองคค์อื  เพื่อจะปลดประชาชนใหเ้ป็นอสิระจากโซ่แห่งความบ้าคลัง่ที่ล่ามมอื

และเทา้ของพวกเขาไว ้ และป้องกนัขอ้คดัคา้นทัง้หลายซึ่งในปัจจุบนั  ท าใหผู้ท้ีฉ่ลาดน้อยและชว่ยตวัเอง

ไม่ไดเ้กดิความสบัสนในจติใจและความยุ่งยากในมโนธรรม 

บางคนซึ่งไม่ไดร้บัทราบอย่างเพยีงพอเกีย่วกบัความหมายของพระธรรมสวรรค ์ และเนื้อหาของ

ประวตัศิาสตรท์ีเ่ขยีนไวแ้ละเล่าต่อกนัมา  จะยนืยนัวา่ธรรมเนียมเหล่านี้ของยุคแห่งความเขลา  คอืกฎที่

ตกทอดมาจากพระอบัราฮมัและคงไวโ้ดยพวกทีบู่ชาเทวรูป  เพื่อความเกี่ยวเนื่องกนัพวกเขาจะกล่าวถงึ

วจนะในคมัภรีโ์กรอ่าน : “จงปฏบิตัติามศาสนาของพระอบัราฮมัผู้ศรทัธามัน่” (17)  กระนัน้กด็คีวามจรงิ

ตามทีเ่ป็นพยานโดยโรงเรยีนอสิลามทัง้หมดคอื  เดอืนแห่งการสงบศกึ  ปฏทินิจนัทรคตแิละการตดัมอื

ขวาเป็นการลงโทษขโมย  มไิดม้อียู่ในกฎของพระอบัราฮมั  ไม่ว่าในกรณีใดห้าบทแรกในคมัภีร์เก่ายงัมี

อยู่และหาไดใ้นปัจจุบนั  ซึ่งบรรจุกฎทัง้หลายของพระอบัราฮมั  ขอใหพ้วกเขาหาอ่านดู  จากนัน้แน่นอน

เลยวา่พวกเขาจะยนืกรานวา่  กฎของพระโมเสสที่อยู่ในห้าบทแรกนี้ถูกเปลี่ยนแปลงเนื้อหา  และจะคดั

วจนะในคมัภรีโ์กรอ่านมาเป็นขอ้พสิูจน์ : “พวกเขาเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของพระวจนะของพระผูเ้ป็นเจ้า” 

(18)  อย่างไรก็ตามเป็นที่รู้ว่าการบดิเบอืนดงักล่าวอยู่ที่ใด  และเป็นเรื่องของบนัทกึที่อยู่ในเนื้อหาและ

ค าอธบิายตติงิ (19)  หากเราจะอธบิายเรื่องนี้มากกวา่ทีก่ล่าวมาอย่างย่อ  เราคงตอ้งทิง้จุดประสงคเ์วลานี้

ของเรา 

ตามทีเ่ล่ากนัมา  มนุษยชาติถูกแนะแนวให้ยมืคุณสมบตัแิละวถิทีางที่ดตี่างๆ ของสตัวป่์า  และ

เรียนรู้บทเรยีนจากสิง่เหล่านี้  เนื่องด้วยเป็นที่อนุญาตให้เลยีนแบบขอ้ดีของสตัวต์่างๆ ที่เป็นใบ้  จึง
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แน่นอนว่าเป็นที่อนุญาตยิง่กว่าให้ยมืศาสตร์และเทคนิคด้านวตัถุจากชาวต่างชาต ิ ซึ่งอย่างน้อยกเ็ป็น

มนุษย์ผูโ้ดดเด่นด้วยวจิารณญาณและความสามารถในการพูด  และหากเป็นที่ยนืยนัว่าคุณสมบตัทิี่น่า

สรรเสริญดงักล่าวมีมาแต่ก าเนิดในสตัว์  พวกเขาจะเอาข้อพิสูจน์อะไรมาอ้างว่า  หลกัการที่จ าเป็น

ทัง้หลายของอารยธรรมเหล่านี้  ความรูน้ี้และศาสตรเ์หล่านี้ทีม่อียู่ในหมู่ชนชาติอื่นๆ  ไม่มมีาแต่ก าเนิด?  

มพีระผูส้รา้งอื่นใดอกีหรอืนอกจากพระผูเ้ป็นเจา้?  จงกล่าววา่ : ขอความสรรเสรญิจงมแีด่พระผูเ้ป็นเจา้! 

บรรดานกับวชทีม่วีชิาและสามารถทีสุ่ด  นกัวชิาการทีด่เีด่นทีสุ่ด  ไดศ้กึษาความรูบ้างสาขาอยา่ง

ถีถ่ว้น  ซึ่งรากและจุดก าเนิดของความรูเ้หล่านี้คอืนกัปรชัญากรีกเช่นอรสิโตเติ้ลและคนอื่นๆ  และได้ถอื

วา่  การไดค้วามรูจ้ากต าราของศาสตร์ชาวกรกีเชน่  การแพทย ์ และสาขาต่างๆ ของคณติศาสตรร์วมทัง้

พีชคณิต (20) และเลขคณิต  คือความส าเร็จที่มีค่าที่สุด  นักบวชชื่อดังทุกคนทัง้ศึกษาและสอน

ตรรกศาสตร์  แม้พวกเขาถือว่าผู้ก่อตัง้ศาสตร์นี้คือชาวเซเบียน  พวกเขาส่วนใหญ่ยืนกรานว่าหาก

นักวชิาการคนหนึ่งเรียนศาสตร์ต่างๆ จนเชี่ยวชาญอย่างถ้วนทัว่  แต่พื้นฐานไม่แน่นในตรรกวทิยา  

ความคดิเหน็  การอนุมานและขอ้สรุปของเขา  ไม่สามารถเชือ่ถอืได้ 

 

บดันี้เป็นทีแ่สดงไวอ้ย่างชดัเจนและแยง้ไม่ได้ว่า  การน าเขา้หลกัการและกระบวนวธิเีพื่ออารย

ธรรม  และการได้ศาสตร์และเทคนิคต่างๆ จากต่างประเทศ  กล่าวโดยย่อคอือะไรกต็ามที่จะหนุนน า

ประโยชน์โดยรวม  เป็นที่อนุญาตทัง้หมด  ที่แสดงมาให้เหน็นี้ก็เพื่อให้สาธารณชนมุ่งความสนใจมายงั

เรื่องทีเ่ป็นประโยชน์อย่างทัว่ถงึ  เพื่อวา่ประชาชนจะลุกขึน้ดว้ยพลงังานทัง้หมดของตนเพื่อส่งเสรมิเรื่อง

ดงักล่าว  จนกระทัง่พระผูเ้ป็นเจา้จะทรงชว่ยเหลอืพวกเขา  และดนิแดนที่ศกัดิส์ทิธิน์ี้จะกลายเป็นอนัดบั

หนึ่งของชาตทิัง้หลายในชว่งเวลาสัน้ๆ 

ดูกร  เจา้ผูฉ้ลาดรอบคอบ!  จงพจิารณาสิง่นี้อย่างรอบคอบ : ปืนธรรมดาจะเทยีบกบัปืนไรเฟ้ิลมา

ตนิีเฮนรหีรอืปืนครุพไดห้รอื?  หากใครยนืยนัวา่ปืนเกา่แก่ของเราดพีอส าหรบัเรา  และไม่มปีระโยชน์ทีจ่ะ

น าเขา้อาวธุทีป่ระดษิฐค์ดิคน้ขึน้มาจากต่างประเทศ  แมแ้ต่เดก็จะฟังเขาไหม?  หรอืใครควรพูดว่า : “เรา

ขนส่งสินค้าจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งบนหลังสตัว์เสมอมา   ท าไมเราจ าเป็นจะต้องมี

เครื่องยนตไ์อน ้า?  ท าไมเราพยายามท าตามชนชาตอิืน่?”  คนฉลาดทีไ่หนจะสามารถทนค าพูดดงักล่าว?  

ไม่  พระผูเ้ป็นเจ้าองค์เดียวเป็นพยาน !  นอกเสียจากว่าเขาไม่ยอมรบัสิ่งที่ชดัเจนนี้เพราะความเป็น

ปรปักษ์หรอืมเีจตนาแอบแฝงบางอย่าง 

ชาตอิื่นๆ แมจ้ะมคีวามช านาญสูงสุดในวทิยาศาสตร์  อุตสาหกรรมและศลิปะ  กไ็ม่ลงัเลที่จะยมื

ความคดิอ่านของกนัและกนั  เปอร์เซียซึ่งเป็นประเทศที่ขาดสิง่เหล่านี้อย่างยิง่  จะถูกปล่อยให้ล้าหลงั  

ถูกละเลยและละทิง้ไดอ้ย่างไร?  



21 

 

บรรดานักบวชดีเด่นและผู้มีวชิาที่เดินบนหนทางตรง  รู้ดีเกี่ยวกบัความลบัของอจัฉริยภาพ

สวรรค ์ และรบัทราบความจรงิทีซ่่อนอยู่ในคมัภรีศ์กัดิส์ทิธิ ์ ผูซ้ึ่งสวมใส่เครื่องประดบัแห่งความกลวัพระผู้

เป็นเจา้ในหวัใจ  และใบหน้าทีเ่รอืงรองของเขาส่องแสงแห่งความรอดพ้น  บุคคลเหล่านี้ตื่นตวัต่อความ

ตอ้งการในปัจจุบนั  และแน่นอนวา่พวกเขาอุทศิพลงังานทัง้หมดให้กบัการสนับสนุนความก้าวหน้าของ

วชิาความรูแ้ละอารยธรรม  “ผูท้ีรู่แ้ละผูท้ีไ่ม่รูเ้ท่าเทยีมกนัหรอื?...หรอืวา่ความมดืเท่าเทยีมกบัแสงสวา่ง?” 
(21) 

ผูรู้้ในธรรมคอืตะเกยีงที่น าทางในหมู่ชาตทิัง้หลาย  คือดวงดาวแห่งความโชคดีที่ส่องแสงจาก

ขอบฟ้าของมนุษยชาต ิ พวกเขาคอืน ้าพุแห่งชวีติส าหรบัผูท้ีน่อนตายอยู่ในความเขลาและความไม่รู้  คอื

น ้าพุใสแห่งความสมบูรณ์ส าหรบัผู้ที่กระหายและเร่ร่อนไปในที่รกร้างแห่งความบกพร่องและความ

ผดิพลาดของตน  พวกเขาคอือรุโณทยัสถานของตราสญัลกัษณ์แห่งเอกภาพของพระผูเ้ป็นเจ้า  คอืผูท้ี่

เขา้มาในความลกึลบัของคมัภรีโ์กรอ่านทีรุ่่งโรจน์  พวกเขาคอืแพทย์ผูช้ านาญส าหรบัร่างกายของโลกที่

เจบ็ป่วย  คอืยาแก้พษิที่แน่นอนส าหรบัพษิที่ท าให้สงัคมเสื่อมทราม  พวกเขาคอืปราสาทอนัแขง็แกร่ง

ส าหรบัปกป้องมนุษยชาต ิ คอืทีคุ่ม้ภยัทีลุ่กล ้าไม่ไดส้ าหรบัเหยื่อแห่งความเขลาที่ทรมาน  วติกกงัวลและ

เจบ็ปวดยิง่นกั  “ความรูค้อืแสงสวา่งทีพ่ระผูเ้ป็นเจา้สาดมายงัหวัใจของใครกต็ามทีพ่ระองคป์ระสงค์” 

อย่างไรกต็ามส าหรบัทุกสิง่  พระผูเ้ป็นเจา้ทรงสรา้งเครื่องหมายและสญัลกัษณ์หนึ่ง  ทรงก าหนด

มาตรฐานและการทดสอบส าหรบัแต่ละสิ่ง  ผูรู้้ในธรรมต้องมลีกัษณะของความสมบูรณ์ทัง้ภายในและ

ภายนอก  พวกเขาต้องมีอุปนิสัยใจคอที่ดี  มคีวามสว่าง  มเีจตนาที่บริสุทธิแ์ละพลงัปัญญา  มีความ

เฉลียวฉลาดและหยัง่เห็น  รู้ด้วยใจ  มีวจิารณญาณและคาดการณ์ขา้งหน้า  มคีวามพอควร  มคีวาม

เคารพและความกลวัพระผูเ้ป็นเจา้อยา่งจรงิใจ  ส าหรบัเทยีนทีไ่ม่ไดจ้ดุไฟไมว่า่จะเล่มใหญ่หรอืสูงเพยีงไร  

กไ็ม่ไดด้ไีปกวา่ตน้ปาลม์ทีไ่ม่ออกผลหรอืกองไมแ้หง้ 

ค าสอนหนึ่งที่เชื่อถือได้กล่าวว่า : “เกี่ยวกบัผู้ที่เป็นหนึ่งในผู้รู้ : (22) เขาต้องคุ้มครองตนเอง  

ปกป้องความศรทัธาของตน  ต่อต้านกเิลสของตน  และเชื่อฟังบทบญัญัตขิองพระผู้เป็นนายของเขา  

จากนัน้เป็นหน้าที่ของประชาชนที่จะเอาเขาเป็นแบบอย่าง”  เนื่องด้วยวจนะที่ศกัดิส์ ิทธิแ์ละเลื่องชื่อ

เหล่านี้บรรจุเงื่อนไขทัง้หมดของการเรยีนรู ้ การอธบิายความหมายอย่างย่อของวจนะเหล่านี้จงึเป็นสิง่ที่

เหมาะสม  ใครกต็ามทีข่าดคณุสมบตัสิวรรคเ์หล่านี้  และมไิดแ้สดงใหเ้หน็เงื่อนไขทีจ่ าเป็นอย่างหลกีเลีย่ง

ไม่ไดเ้หล่านี้ในชวีติของตน  ไม่ควรถูกกล่าวถงึวา่เป็นผูรู้ ้ และไม่คู่ควรทีจ่ะเป็นแบบอย่างส าหรบัศาสนิก

ชน 

เงื่อนไขแรกทีจ่ าเป็นเหล่านี้คอืการคุม้ครองตนเอง  เป็นทีช่ดัเจนวา่  นี้มไิดห้มายถงึการคุ้มครอง

ตนเองใหพ้น้จากความหายนะและบททดสอบทางวตัถุ  เพราะศาสนทูตและนกับุญทุกคนลว้นไดร้บัความ

ทุกข์ทรมานอย่างขมขื่นที่สุดที่โลกจะมีให้  และเป็นเป้าของความโหดร้ายและความก้าวร้าวของ
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มนุษยชาต ิ พวกเขาเสยีสละชวีติเพื่อความผาสกุของประชาชน  และรบีไปยงัสถานทีส่ละชวีติเพื่อศาสนา

อย่างหมดหวัใจ  และดว้ยความสมบูรณ์ภายในและภายนอกทัง้หมดของตน  พวกเขาแต่งมนุษยชาตดิ้วย

ภูษาใหม่แห่งคุณสมบตัทิีล่ ้าเลศิ  ทัง้ทีม่มีาแต่ก าเนิดและที่ได้มาภายหลงั  ความหมายเบื้องตนของการ

คุม้ครองตนเองนี้คอื  การไดม้าซึ่งคุณลกัษณะทัง้หลายแห่งความสมบูรณ์ทางวตัถุและจติใจ 

คุณลกัษณะแรกของความสมบูรณ์คอืการเรยีนรูแ้ละจติใจทีเ่ขา้ถงึวฒันธรรม  และสถานะที่ดเีด่น

นี้บรรลุไดเ้มื่อบุคคลผสมผสานความรูท้ีถ่ว้นทัว่เกีย่วกบัสภาวะทีซ่บัซ้อนเหนือธรรมดาของพระผูเ้ป็นเจ้า  

สจัธรรมมูลฐานทัง้หลายของกฎทางศาสนาและกฎการปกครองในคมัภีร์โกรอ่าน  เนื้อหาของคมัภีร์

ศกัดิส์ทิธิข์องศาสนาอื่น  ขอ้บงัคบัและกระบวนวธิตี่างๆ ที่จะส่งเสรมิความก้าวหน้าและอารยธรรมของ

ประเทศทีโ่ดดเด่นทีสุ่ดนี้  นอกจากนี้เขาควรรบัทราบกฎและหลกัการ  ธรรมเนียม  สภาพความเป็นอยู่

และวธิปีฏบิตั ิ ขอ้ดทีางวตัถุและขอ้ดทีางศลีธรรมทีเ่ป็นลกัษณะของศลิปะการบรหิารจดัการรฐัในประเทศ

อื่นๆ  และควรเชี่ยวชาญในทุกสาขาความรู้ที่มีประโยชน์ในเวลานัน้   อีกทัง้ศึกษาบันทึกทาง

ประวตัิศาสตร์ของรฐับาลและชนชาติทัง้หลายเมื่อสมยัก่อน  เพราะหากผูรู้้ไม่มีความรู้เกี่ยวกบัคมัภีร์

ศกัดิส์ทิธิท์ ัง้หลาย  ศาสตรข์องพระผูเ้ป็นเจ้าและศาสตร์ทางธรรมชาตทิัง้หมด  ธรรมศาสตร์ศาสนาและ

ศลิปะการปกครอง  วชิาต่างๆในเวลานัน้  เหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่ทัง้หลายในประวตัิศาสตร์   เขาอาจไม่

สามารถจดัการกบัสถานการณ์ฉุกเฉิน  และนี้ไม่ตรงกบัคุณสมบตัทิีจ่ าเป็นของความรู้ทีค่รบถว้น 

ตวัอย่างเชน่  หากมุสลมิผูรู้ใ้นธรรมคนหนึ่งอภปิรายโตต้อบกบัครสิเตยีนคนหนึ่งต่อสาธารณชน  

และเขาไม่รูอ้ะไรเลยเกีย่วกบัท านองอนัรุ่งโรจน์ของค าสอนและชวีติของพระเยซูในคมัภีร์ใหม่  ไม่ว่าเขา

จะถ่ายทอดคมัภรีโ์กรอ่านและสจัธรรมในคมัภรีน์ี้มากเพยีงไร  เขากไ็ม่สามารถท าใหค้รสิเตยีนผูน้ัน้มัน่ใจ  

และถอ้ยค าของเขากจ็ะถูกเมนิ  อย่างไรกต็ามหากครสิเตยีนผูน้ัน้สงัเกตเหน็วา่  มุสลมิผูน้ี้รู้หลกัธรรมมูล

ฐานของศาสนาครสิตด์กีวา่นกับวชครสิเตยีนทัง้หลาย  และเขา้ใจความหมายของคมัภรีต์่างๆ ดกีว่าพวก

เขา  เขาจะเตม็ใจยอมรบัเหตุผลของมุสลมิผูน้ี้  และจะไม่มทีีพ่ ึง่อื่นใด 

เมื่อหวัหน้าของคณะผูถู้กเนรเทศ (23) มาเขา้พบผูท้ีเ่ป็นดวงตะวนัแห่งอจัฉรยิภาพสวรรค์  ความ

รอดพน้และความมัน่ใจ  นัน่คอือหิม่ามรดิา  หากในระหว่างการสมัภาษณ์อหิม่ามรดิาผูเ้ป็นเหมอืงแห่ง

ความรู้  มไิด้องิการถกเหตุผลของตนกบัความรู้ที่เหมาะสมที่หวัหน้าของคณะผูถู้กเนรเทศยอมรบัและ

คุน้เคย  เขาจะไม่มวีนัยอมรบัความยิง่ใหญ่ของอหิม่ามรดิา 

 

ย่ิงไปกว่านัน้รฐัตัง้อยู่บนฐานอ านาจที่ทรงอานุภาพสองอย่าง  นัน่คอื  อ านาจนิตบิญัญตัแิละ

อ านาจบรหิาร  ศนูยร์วมของอ านาจบรหิารคอืรฐับาล  ขณะทีศ่นูยร์วมของอ านาจนิตบิญัญตัคิอืผูรู้้  หาก

เสาและตวัค ้ายนัอนัยิง่ใหญ่ทีเ่ป็นอ านาจนิตบิญัญตัิบกพร่อง  เป็นไปไดอ้ย่างไรทีร่ฐัจะยนือยู่ได้ 
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เมื่อพจิารณาความจรงิที่ว่าปัจจุบนันี้  บรรดาผูรู้้ครบถ้วนและพฒันาเต็มที่นัน้หาได้ยาก  และ

รฐับาลและประชาชนจ าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะตอ้งมรีะบบและทศิทาง  เป็นสิง่จ าเป็นทีจ่ะก่อตัง้คณะนกัวชิาการ  

ซึ่งสมาชกิของแต่ละกลุ่มในคณะนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาความรู้หนึ่งที่กล่าวมาขา้งต้น  คณะนี้ควร

อภปิรายไตร่ตรองเกีย่วกบัความจ าเป็นทัง้หมดในปัจจุบนัและอนาคต  และน ามาซึ่งความสมดุลและระบบ 

ตราบจนปัจจุบนันี้กฎศาสนายงัไม่มีบทบาทชี้ขาดในศาลของเรา  เพราะว่าโอลามาแต่ละคน

ประกาศค าตดัสนิต่างๆ ออกมาตามทีต่นเหน็วา่เหมาะสม  ซึ่งขึน้กบัการตคีวามเอาเองและความคดิเหน็

ส่วนตวัของเขา  ตวัอย่างเชน่ชายสองคนหนัไปพึง่ศาล  โอลามาคนหนึ่งจะตดัสนิเป็นประโยชน์ต่อโจทย ์ 

โอลามาอกีคนหนึ่งจะตดัสินเป็นประโยชน์ต่อจ าเลย  และอาจถงึกบัเกดิกรณีที่ว่าในคดีเดยีวกนั  โมจ

ทาฮดิคนเดยีวกนัประกาศค าตดัสนิสองอย่างออกมาอย่างขดักนัดว้ยเหตุผลวา่  ครัง้แรกเขาได้รบัแรงดล

ใจไปในทศิทางหนึ่ง  และจากนัน้ไปอกีทศิทางหนึ่ง  ไม่มขีอ้สงสยัวา่สภาวะเชน่นี้ของกจิการต่างๆ ได้ท า

ใหทุ้กประเดน็ทีส่ าคญัสบัสนและเป็นภยัต่อรากฐานของสงัคม  เพราะทัง้โจทย์และจ าเลยจะไม่หมดหวงั

ว่าตนจะประสบความส าเร็จในที่สุด  แต่ละฝ่ายจะหมดเปลืองชวีติไปกบัการพยายามจะให้มคี าตดัสิน

ออกมาใหม่ทีพ่ลกิค าตดัสนิก่อน  ดงันี้เวลาทัง้หมดของพวกเขาจะถูกใชไ้ปกบักระบวนการทางศาลซึ่งผล

กค็อื  ชวีติของพวกเขาแทนที่จะได้อุทศิต่อภารกิจที่มีประโยชน์และกิจการที่จ าเป็นส่วนตวั  กลบัต้อง

หมดไปกบัการโต้แย้ง  ที่จริงแล้วคู่กรณีทัง้สองตายไปเสยีก็น่าจะด ี เพราะพวกเขาไม่สามารถรบัใช้

ประชาชนและชมุชนแมแ้ต่น้อย  อย่างไรกต็ามหากค าตดัสนิทีจ่ะออกมานัน้แน่นอนและตายตวั  ฝ่ายทีถู่ก

ตดัสนิโดยชอบวา่ผดิ  กจ็ะตอ้งยกเลกิความหวงัทัง้หมดทีจ่ะเปิดคดใีหม่  และจากนัน้จะไดผ้อ่นคลายจาก

เรื่องนี้  และกลบัไปดูแลเรื่องทีส่ าคญัต่อตนเองและผูอ้ื่น 

เนื่องด้วยวธิีการเบื้องต้นส าหรบัการให้ได้มาซึ่งสนัติภาพและความสงบของประชาชน  และ

เครื่องมอืที่มีประสทิธภิาพสูงสุดส าหรบัความก้าวหน้าของคนชัน้สูงและคนต ่าต้อยเช่นกนั  คอืเรื่องที่

ส าคญัยิง่นี้  เป็นหน้าทีข่องบรรดาสมาชกิผูรู้้ของสภาส าหรบัปรกึษาหารอืที่ยิง่ใหญ่  ซึ่งมคีวามรู้ถ้วนทัว่

เกีย่วกบักฎของพระผูเ้ป็นเจา้  ทีจ่ะค่อยๆ พฒันากระบวนวธิเีดยีวที่ไม่อ้อมค้อมและแน่นอนส าหรบัการ

ยอมความกนั  เครื่องมอืนี้ควรไดร้บัการตพีิมพท์ัว่ทัง้ประเทศโดยโองการของกษตัรยิ์  และขอ้ก าหนดใน

นัน้ควรเป็นทีย่ดึถอือย่างเขม้งวด  ปัญหาทีส่ าคญัยิง่นี้ตอ้งไดร้บัความเอาใจใส่อย่างเร่งด่วน 

คุณลกัษณะที่สองของความสมบูรณ์คอืความยุตธิรรมและความเป็นกลาง  นี้หมายความว่าไม่

ค านึงถงึประโยชน์ส่วนตวัและความไดเ้ปรยีบทีเ่หน็แก่ตวัของตน  และด าเนินการตามกฎของพระผูเ้ป็น

เจา้โดยไม่เหน็แก่สิง่อื่นใดแมแ้ต่น้อย  นี้หมายความวา่ใหเ้หน็ตนเองเป็นเพยีงหนึ่งในคนรบัใชข้องพระผู้

เป็นเจา้  พระผูท้รงครอบครองทุกสิง่  และไม่พยายามจะเด่นกวา่ผูอ้ ื่นเวน้แต่ใฝ่ฝันที่จะเด่นทางธรรม  นี้

หมายความวา่ใหถ้อืวา่ความผาสุกของชมุชนคอืความผาสุกของตนเอง  นี้หมายความโดยย่อว่าให้ถอืว่า

มนุษยชาติเป็นบุคคลเดยีว  และตวัเองนัน้คืออวยัวะหนึ่งของร่างกายของบุคคลนัน้  และให้รู้ไว้เป็นที่
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แน่นอนว่า  หากอวยัวะใดของร่างกายนี้ได้รบัความเจ็บปวดหรอืบาดเจบ็  กจ็ะส่งผลให้อวยัวะที่เหลือ

ทัง้หมดตอ้งทุกขท์รมานอย่างหลกีเลีย่งไม่ได้ 

เงื่อนไขที่สามที่จ าเป็นส าหรับความสมบูรณ์คือ  การลุกขึ้นด้วยความจริงใจทัง้หมดและ

จุดประสงคท์ีบ่รสิุทธิเ์พื่ออบรมมวลชน  การพยายามสุดก าลงัที่จะสอนพวกเขาเกี่ยวกบัสาขาวชิาต่างๆ 

และศาสตรท์ัง้หลายทีม่ปีระโยชน์  การส่งเสรมิพฒันาการของความกา้วหน้าสมยัใหม่  การขยายขอบเขต

การพาณิชย์  อุตสาหกรรมและศิลปะต่างๆ  การพฒันามาตรการต่างๆ ที่จะเพิ่มความมัง่คัง่ให้แก่

ประชาชน  เพราะประชาชนจ านวนมากไม่ไดร้บัทราบเกีย่วกบักลไกทีส่ าคญัเหล่านี้  ซึ่งเป็นการเยยีวยา

ทีปั่จจุบนัทนัด่วนส าหรบัความเจบ็ป่วยเริอ้รงัของสงัคม 

เป็นสิ่งจ าเป็นที่บรรดานักวชิาการและผูรู้้ในธรรม  ควรให้ค าแนะน าและเคี่ยวเขญ็มวลชนด้วย

ความจรงิใจทัง้หมดและเจตนาทีบ่รสิุทธิ ์ และเพื่อเหน็แก่พระผูเ้ป็นเจ้าเท่านัน้  และช่วยให้พวกเขามอง

เหน็ชดัด้วยน ้ายาหยอดตาซึ่งเป็นความรู้  เพราะปัจจุบนันี้ประชาชนนึกคดิอย่างงมงายที่สุดว่า  ใครก็

ตามทีเ่ชือ่ในพระผูเ้ป็นเจา้และสญัลกัษณ์ของพระองค ์ เชือ่ในศาสนทูตทัง้หลาย  เชื่อในการเปิดเผยพระ

ธรรมและกฎของพระผูเ้ป็นเจา้  เป็นคนเคร่งศาสนาและกลวัพระผูเ้ป็นเจ้า  จ าต้องขีเ้กยีจขีค้ร้านเพื่อจะ

ไดร้บัการพจิารณาในสายตาของพระผูเ้ป็นเจา้วา่  เป็นผูล้ะทิง้โลกและสิง่ไรแ้ก่นสารในโลก  มุ่งหวัใจของ

ตนไปยงัชวีติหน้า  และแยกตวัเองจากมนุษย์คนอื่นๆ เพื่อจะได้เขา้ใกล้พระผูเ้ป็นเจ้ายิง่ขึน้   เนื่องด้วย

เรื่องนี้จะไดร้บัการอธบิายทีอ่ื่นในเล่มนี้  เราจะหยุดไวก้่อนตอนนี้ 

คุณลกัษณะอื่นๆ ของความสมบูรณ์คอื  เกรงกลวัพระผูเ้ป็นเจ้า  รกัพระผูเ้ป็นเจ้าโดยการรกัคน

รบัใชท้ัง้หลายของพระองค ์ มคีวามอ่อนโยนและอดกลัน้  จรงิใจ  โอนอ่อน  ปรานีและเหน็อกเหน็ใจ  มี

ความมุ่งมัน่และกลา้หาญ  มคีวามไวว้างใจไดแ้ละพลงังาน  พยายามและดิน้รนต่อสู ้ เอือ้เฟ้ือ  จงรกัภกัด ี 

ไม่ประสงคร์า้ย  มคีวามกระตอืรอืร้นและส านึกในเกยีรต ิ มจีติใจสูงและใจกวา้ง  และค านึงถงึสทิธิข์อง

ผูอ้ ื่น  ใครกต็ามทีข่าดคุณสมบตัทิีล่ ้าเลศิของความเป็นมนุษย์เหล่านี้คอืคนบกพร่อง  หากเราจะอธบิาย

ความหมายซ่อนเรน้ของแต่ละคุณลกัษณะเหล่านี้ “บทกวตีอ้งใชก้ระดาษเจด็สบิมอนด์” (24) 

 

ล าดบัทีส่องของมาตรฐานทางจติวญิญาณเหล่านี้ทีใ่ชก้บัผูท้ีม่คีวามรูค้อื  เขาควรเป็นผูป้กป้อง

ความศรทัธาของตน  เป็นที่ชดัเจนว่าวจนะศกัดิส์ิทธิเ์หล่านี้มไิด้หมายถึงเฉพาะการแสวงหานัยต่างๆ 

ของกฎ  การปฏิบตัิตามรูปแบบของการบูชา  การหลีกเลี่ยงบาปใหญ่และบาปน้อย  การปฏบิตัิตาม

บทบญัญตัขิองศาสนา  และการคุม้ครองศาสนาดว้ยวธิเีหล่านี้ทัง้หมด  วจนะศกัดิส์ทิธิเ์หล่านี้หมายความ

ว่า  ประชาชนทัง้หมดควรได้รบัการคุ้มครองในทุกวถิีทาง  ควรพยายามทุกอย่างที่จะผสมผสานทุก
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มาตรการที่เป็นไปได้  เพื่อจะชูพระวจนะของพระผูเ้ป็นเจ้า  เพิม่จ านวนศาสนิกชน  ส่งเสรมิและเชดิชู

ศาสนาของพระผูเ้ป็นเจา้  และท าใหศ้าสนาของพระผูเ้ป็นเจา้มชียัเหนือศาสนาอื่นๆ 

ทีจ่รงิแลว้หากเจา้หน้าทีศ่าสนาของมุสลมิมมีานะในการท าตามแนวทางเหล่านี้ดงัที่พวกเขาควร

จะท า  เวลานี้ทุกชาตบินพภิพจะถูกรวบรวมเข้ามาในที่ก าบงัแห่งเอกภาพของพระผูเ้ป็นเจ้า  และไฟที่

สวา่งไสวแห่ง “เพื่อวา่พระองคจ์ะท าใหศ้าสนานี้มชียัเหนอืทุกศาสนา” (25) จะลุกอย่างโชตชิว่งเหมอืนดวง

อาทติยใ์นใจกลางของโลก 

สบิห้าศตวรรษหลงัจากพระคริสต์  ลูเธอร์ซึ่งแต่ดัง้เดมิเป็นหนึ่งในสมาชกิสบิสองคนของคณะ

ศาสนาคาทอลกิ ณ ศนูยก์ลางการปกครองของพระสนัตะปาปา  และต่อมาได้รเิริม่ความเชื่อทางศาสนา

ของโปรเตสแตนต์  เขาต่อต้านพระสนัตะปาปาเกี่ยวกบับางประเด็นในค าสอนเช่น  การห้ามพระมใิห้

สมรส  การเคารพและก้มหวัค านับรูปจ าลองของเหล่าอคัรสาวกและผู้น าครสิเตียนในอดตี  วธิปีฏบิตัิ

ต่างๆ และพธิทีางศาสนาซึ่งเพิม่เตมิเขา้ไปในบทบญัญตัขิองคมัภีร์ใหม่  แม้ว่าในช่วงเวลานัน้อานุภาพ

ของพระสนัตะปาปายิง่ใหญ่มาก  และเขาเป็นที่น่าเกรงขามจนกษตัรยิ์ทัง้หลายของยุโรปสัน่ ไหวเมื่ออยู่

ต่อหน้าเขา  และเขาควบคุมเรื่องใหญ่ๆ ทัง้หมดของยุโรปไวใ้นเงือ้มมอืแห่งอ านาจของเขา  กระนัน้กต็าม

เพราะวา่จุดยนืของลูเธอรเ์กีย่วกบัอสิรภาพของผูน้ าศาสนาทีจ่ะสมรส  การละเวน้การบูชาและหมอบราบ

ต่อรูปจ าลองและสิง่ทีเ่ป็นตวัแทนทีแ่ขวนไวใ้นโบสถ ์ และการยกเลกิพธิตี่างๆ ที่เตมิเขา้ไปในคมัภีร์ใหม่  

เป็นทีส่าธติแลว้วา่ถูกตอ้ง  และเพราะวา่วธิทีี่เหมาะสมถูกน ามาใชเ้พื่อเผยแพร่ทศันะของเขา  ภายในสี่

รอ้ยกวา่ปีสุดทา้ยนี้  ประชากรส่วนใหญ่ของอเมรกิา  ประชากรสีใ่นหา้ของเยอรมนัและองักฤษ  และชาว

ออสเตรยีหลายเปอร์เซ็นต์  รวมแล้วราวหนึ่งร้อยยี่สบิห้าล้านคนที่ถูกดงึมาจากนิกายอื่นๆ ของศาสนา

ครสิต์  ได้เขา้มาในนิกายโปรเตสแตนต์  ผูน้ าทัง้หลายของนิกายศาสนานี้ยงัคงพยายามทุกอย่างที่จะ

ส่งเสริมนิกายของตน  และปัจจุบนันี้บนชายฝัง่ตะวนัออกของมหาสมุทรของอฟัริกาซึ่งดูเหมือนกับ

พยายามจะปลดแอกชาวซูดานและชนชาตติ่างๆ ของนิโกร  พวกเขาไดก้่อตัง้โรงเรยีนและวทิยาลยัต่างๆ  

และก าลงัฝึกฝนชนเผ่าอฟัรกินัทัง้หลายที่ป่าเถื่อนสุดๆ ให้เป็นอารยชน  ขณะที่จุดประสงค์เบื้องต้นที่

แท้จริงของพวกเขาคือ  เพื่อจะเปลี่ยนชนเผ่านิโกรทัง้หลายที่เ ป็นมุสลิมให้หันมานับถือนิกาย

โปรเตสแตนต์  ทุกชุมชนก าลงัตรากตร าเพื่อความก้าวหน้าของประชาชนของตน  และเรา (มุสลมิ) ยงั

หลบัอยู่! 

ถงึแมไ้ม่เป็นทีช่ดัเจนวา่  อะไรคอืจุดประสงคท์ีผ่ลกัดนัชายผูน้ี้และเขาก าลงัมุ่งไปทางไหน  จงดู

ว่าความพยายามที่กระตือรือร้นของผู้น าโปรเตสแตนต์ทัง้หลาย  ได้แพร่กระจายค าสอนของเขาไป

กวา้งไกลอย่างไร 

บดันี้หากประชาชนทีเ่รอืงนามของพระผูเ้ป็นเจา้ทีแ่ทจ้รงิองคเ์ดยีว  ซึ่งเป็นผูร้บัและเป็นจุดหมาย

ของความชว่ยเหลอืของพระองค ์ ออกแรงทัง้หมดและน ากระบวนวธิสี าหรบัการแพร่กระจายศาสนามาใช้
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ด้วยความทุ่มเทเตม็ที่  โดยวางใจในพระองค์และหนัหนีไปจากทุกสิง่นอกจากพระองค์  แล้วทุ่มความ

พยายามทัง้หมดใหก้บัจุดหมายนี้  เป็นทีแ่น่นอนวา่แสงธรรมของพระองคจ์ะห่อหุม้ทัง้พภิพ 

คนไม่กีค่นซึ่งไม่ทราบความเป็นจรงิทีอ่ยู่ใตพ้ืน้ผวิของเหตุการณ์ต่างๆ  ไม่สามารถจบัชพีจรของ

โลกภายใต้นิ้วมือของตน  ไม่รู้ว่าจะต้องให้ปริมาณยาแห่งสจัธรรมมากขนาดไหน  เพื่อรกัษาโรคเก่า

เรื้อรงัแห่งความจอมปลอมนี้  พวกเขาเชื่อว่าศาสนาสามารถแพร่กระจายไปได้ด้วยดาบเท่านัน้  และ

สนับสนุนความคิดเห็นของตนด้วยค าสอน “เราคือศาสนทูตโดยดาบ”  อย่างไรก็ตามหากพวกเขา

ตรวจสอบปัญหานี้อย่างรอบคอบ  กจ็ะเหน็วา่ในยุคสมยันี้   ดาบไม่ใช่วธิทีี่เหมาะสมส าหรบัการเผยแพร่

ศาสนา  เพราะดาบท าใหห้วัใจของประชาชนรูส้กึรงัเกยีจและสยองเท่านัน้  ตามกฎสวรรค์ของพระโมฮมั

หมดั  ไม่เป็นทีอ่นุญาตใหบ้งัคบัประชาชนแห่งคมัภีร์ให้ยอมรบัศาสนา  แม้เป็นขอ้ผูกพนัอนัศกัดิส์ทิธิท์ี่

ตกทอดมายงัผูท้ีเ่ชือ่ในเอกภาพของพระผูเ้ป็นเจา้ที่มมีโนธรรมทุกคน  ใหน้ าทางมนุษยชาตมิาสู่สจัธรรม  

ค าสอน “เราคือศาสนทูตโดยดาบ” และ “เราถูกบญัชาให้คุกคามชวีติของประชาชนจนกว่าพวกเขาจะ

กล่าววา่ ‘ไม่มพีระผูเ้ป็นเจา้อื่นใดนอกจากพระผูเ้ป็นเจา้’” หมายถงึพวกทีบู่ชาเทวรูปในยุคแห่งความเขลา  

ผูซ้ึ่งดว้ยความตาบอดและความดุร้ายเยี่ยงสตัวป่์า  ได้จมลงไปต ่ากว่าระดบัของมนุษย์  ความศรทัธาที่

เกดิจากการใชด้าบจี้ยากที่จะวางใจได้  และจะกลบัคนืไปสู่ความผดิพลาดและความไม่เชื่อได้ด้วยเหตุ

น้อยนิด  หลงัจากการเสดจ็ขึน้สู่สวรรค์ของพระโมฮมัหมดั  และการล่วงลบัของพระองค์ไปสู่ “ที่ประทบั

แห่งสจัธรรม ณ เบือ้งหน้ากษตัรยิท์ีท่รงอานุภาพ” (26) ชนเผา่ต่างๆ รอบๆ เมดนิาเลกินับถอืศาสนาของ

ตน  แลว้กลบัไปบูชาเทวรูปในสมยัของพวกไม่มศีาสนา 

จงระลกึถงึเวลาทีล่มหายใจแห่งความวสิุทธิข์องพระวญิญาณของพระผูเ้ป็นเจ้า (พระเยซู) ก าลงั

โชยสุคนธรสไปยงัปาเลสไตน์และกาลลิ ี ชายฝัง่ของจอร์แดนและภูมภิาคต่างๆ รอบๆ เยรูซาเลม  และ

ท านองวเิศษของคมัภรีใ์หม่ดงัอยู่ในหูของผูท้ีส่วา่งในธรรม  ชนชาตทิัง้ปวงของเอเซียและยุโรป  อฟัรกิา

และอเมรกิา  โอชเีนียซึ่งประกอบดว้ยเกาะและหมู่เกาะต่างๆ ในมหาสมุทรแปซฟิิกและมหาสมุทรอนิเดยี  

เป็นผูบู้ชาไฟและไม่มศีาสนา  โดยไม่รู้เกี่ยวกบัสุรเสยีงของพระผูเ้ป็นเจ้าที่เปล่งออกมาในวนัแห่งพระ

ปฏญิญา (27)  ชาวยวิเท่านัน้ที่เชื่อในความเป็นเจ้าและความเป็นหนึ่งของพระผูเ้ป็นเจ้า  หลงัจากการ

ประกาศของพระเยซู  ลมหายใจฟ้ืนตวัอนับริสุทธิจ์ากปากของพระองค์ได้ประสาทชวีตินิรนัดร์ให้แก่

บรรดาผูท้ีอ่าศยัอยู่ในภูมภิาคต่างๆ เป็นเวลาสามปี  และโดยการเปิดเผยพระธรรมสวรรค์  กฎของพระ

ครสิตซ์ึ่งเป็นการเยยีวยาทีจ่ าเป็นส าหรบัร่างกายของโลกที่เจบ็ป่วยในเวลานัน้  ได้รบัการสถาปนา  ใน

สมยัของพระเยซูมเีพยีงไม่กีค่นทีห่นัหน้าไปหาพระผูเ้ป็นเจา้  ความจรงิแล้วมเีพยีงสาวกสบิสองคนและ

สตรอีกีสามสีค่นทีเ่ป็นผูท้ีเ่ชือ่อย่างแทจ้รงิ  และหนึ่งในสาวกคอืยูดา  อสิคารอีอท ไดต้จีากศาสนาของตน

ท าใหเ้หลอืสาวกสบิเอด็คน  หลงัจากทีพ่ระเยซูเสดจ็ขึน้สู่อาณาจกัรอนัรุ่งโรจน์  สาวกไม่กี่คนเหล่านี้ยนื

ขึน้ดว้ยคุณสมบตัทิางธรรมและการกระท าทีบ่รสิุทธิแ์ละวสิุทธิ ์ พวกเขาลุกขึน้โดยอานุภาพของพระผูเ้ป็น
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เจา้และลมหายใจใหช้วีติของพระเมไซยะ  เพื่อช่วยให้ประชาชนทัง้หมดของโลกรอดพ้น  จากนัน้ชาตทิี่

บูชาเทวรูปทัง้ปวงและชาวยวิลุกขึ้นด้วยอ านาจ  เพื่อจะดบัไฟของพระผูเ้ป็นเจ้าที่ถูกจุดขึ้นมาในเยรู

ซาเลม  “พวกเขาอยากจะดบัแสงสวา่งของพระผูเ้ป็นเจา้ดว้ยปากของพวกเขา : แต่พระผูเ้ป็นเจา้ประสงค์

จะท าใหแ้สงสวา่งของพระองคเ์จดิจา้แม้ว่าพวกไม่มศีาสนาจะรงัเกยีจแสงนัน้” (28)  พวกเขาทรมานทุก

วญิญาณทีบ่รสิุทธิเ์หล่านี้อย่างโหดร้ายที่สุดจนตาย  สบัร่างกายที่บรสิุทธิแ์ละไร้มลทนิของพวกเขาบาง

คนออกเป็นชิน้ๆ ดว้ยมดีอโีตข้องคนขายเนื้อ  และเอาไปเผาในเตาเผา  ใชเ้ครื่องมอืทรมานยดืแขนขา

ของสาวกบางคนแล้วฝังพวกเขาทัง้เป็น  ทัง้ๆ ที่ถูกตอบแทนอย่างเจบ็ปวดเช่นนี้  ครสิเตียนทัง้หลาย

ยงัคงสอนศาสนาของพระผู้เป็นเจ้า  และไม่เคยชกัดาบออกจากฝักหรือแม้แต่จะถากแก้มให้ถลอก  

จากนัน้ในทีสุ่ดศาสนาของพระครสิตไ์ดห้อ้มลอ้มทัง้พภิพ  จนไม่เหลอืร่องรอยของศาสนาอื่นใดในยุโรป

และอเมริกา  และปัจจุบนันี้ในเอเซียและอฟัริกาและโอเชเนีย  มวลชนอนัไพศาลก าลงัด ารงชวีติอยู่

ภายในทีคุ่ม้ภยัของคมัภรีใ์หม่ 

บดันี้ตามที่กล่าวมาข้างบนเป็นที่พิสูจน์อย่างแย้งไม่ได้ว่า  ศาสนาของพระผูเ้ป็นเจ้าต้องแพร่

ออกไปโดยอาศยัความสมบูรณ์ทัง้หลายของมนุษย์  โดยคุณสมบตัทิัง้หลายที่ล ้าเลศิและน่ายินด ี และ

ความประพฤตทิีม่ธีรรม  หากดวงวญิญาณหนึ่งเขา้หาพระผูเ้ป็นเจา้ดว้ยตนเอง  เขาจะได้การยอมรบั ณ 

ธรณปีระตูแห่งความเป็นหนึ่ง  เพราะดวงวญิญาณดงักล่าวไม่ค านึงถงึตนเอง  หลุดพน้จากความโลภและ

ผลประโยชน์ทีเ่หน็แก่ตวั  และเขา้มาพกัพงิภายในที่ก าบงัแห่งความคุ้มครองของพระผูเ้ป็นนายของเขา  

เขาจะเป็นทีรู่จ้กัในหมู่มนุษยว์า่มคีวามไวว้างใจไดแ้ละวาจาสตัย์  รูจ้กัควบคุมตนเองและสุจรติ  มจีติใจสูง

และจงรกัภกัด ี  ไม่ถูกชกัจูงใหทุ้จรติและเกรงกลวัพระผูเ้ป็นเจ้า  ในวถิทีางเช่นนี้จุดประสงค์เบื้องต้นใน

การเปิดเผยกฎของพระผูเ้ป็นเจ้า  นัน่คอืเพื่อน ามาซึ่งความสุขในชวีติหน้าและอารยธรรมและขดัเกลา

อุปนิสยัใจคอในชวีตินี้  จะสมัฤทธผิล  ส าหรบัดาบ  ดาบจะสรา้งแต่คนทีดู่ภายนอกวา่เป็นศาสนิกชน  แต่

ในใจแลว้เป็นคนทรยศและตจีากศาสนา  

 

ทีนี้เราจะขอเล่าเรื่องทีจ่ะเป็นตวัอย่างส าหรบัทุกคน  บนัทกึเรื่องราวของชาวอาหรบัเล่าว่า  ใน

เวลาก่อนการเสดจ็มาของพระโมฮมัหมดั  นูแมน ผูเ้ป็นลูกชายของโมนเซร์ ชาวแลคไมท์  เป็นกษตัรยิ์

อาหรบัในยุคแห่งความเขลา  ทีต่ ัง้ของรฐับาลของเขาคอืเมอืงไฮรหี์  วนัหนึ่งเขาดื่มเหล้าองุ่นหลายถ้วย

จนมนึงงและเสยีการใชเ้หตุผล  ในสภาพทีเ่มาและหมดสตนิี้  เขาออกค าสัง่ให้สงัหารเพื่อนสนิทที่เขารกั

มากสองคนคอื คาลดิ ลูกชายของมูดลัลลิ และ อมัร์ ลูกชายของมาซูด คลัดหิ์ เมื่อตื่นขึน้มาจากการดื่ม

ฉลอง  เขาสอบถามเกีย่วกบัเพื่อนสองคนนี้และไดร้บัขา่วทีเ่จบ็ปวด  เขาทุกขใ์จมาก  และเพราะความรกั
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และถวลิหาเพื่อนสองคนนี้อย่างแรงกล้า  เขาได้สร้างอนุสาวรีย์ที่งดงามสองอนัที่หลุมศพของทัง้สอง  

และใหช้ือ่วา่อนุสาวรยีเ์ป้ือนเลอืด 

จากนัน้เขาก าหนดสองวนัเพื่อการร าลกึถงึเพื่อนสองคนนี้  และเรยีกวนัหนึ่ งว่าวนัแห่งความชัว่

รา้ย  ละอกีวนัหนึ่งวนัแห่งความกรุณา  ทุกๆ ปีในสองวนัที่ก าหนดไวน้ี้  เขาจะออกมาพร้อมกบัพธิทีี่โอ่

อ่าและนัง่อยู่ระหวา่งอนุสาวรยีท์ ัง้สองนี้  หากในวนัแห่งความชัว่รา้ย  สายตาของเขามองไปทีผู่ใ้ด  บุคคล

นัน้จะถูกสงัหาร  แต่ในวนัแห่งความกรุณา  ใครกต็ามที่ผ่านมาจะได้รบัของขวญัและผลประโยชน์อย่าง

ท่วมทน้  ดงักล่าวนี้คอืกฎเกณฑข์องเขาทีใ่หส้ตัยส์าบานอนัยิง่ใหญ่ไวแ้ละถอืปฏบิตัอิย่างเขม้งวด 

วนัหนึ่งกษตัรยิท์รงมา้ทีช่ ือ่วา่มาหม์ดูและขีไ่ปในทีร่าบเพื่อล่าสตัว ์ ทนัใดนัน้เขามองเหน็ลาป่าตวั

หนึ่งแต่ไกล  นูแมนควบม้าด้วยความเรว็เพื่อไล่ทนัลานัน้จนทิ้งคณะผูต้ดิตามขาดจากกนั  เมื่อยามค ่า

ใกลเ้ขา้มากษตัรยิห์ลงทางอย่างสิน้หวงั  จากนัน้เขามองเหน็เตน็ทไ์กลออกไปในทะเลทราย  เขาจงึหม้า

มุ่งไปทางนัน้  เมื่อไปถงึทางเขา้เตน็ทเ์ขาถามวา่ “ท่านจะรบัแขกหรอืไม่?”  เจา้ของ (คอืฮลัซาลา ลูกชาย

ของอาบกิาเฟรย ์ ทาอ)ิ ตอบวา่ “ใชแ่ลว้”  เขาออกมาและชว่ยนูแมนลงจากม้า  จากนัน้เขาไปหาภรรยา

และบอกเธอวา่ “มสีญัลกัษณ์แห่งความยิง่ใหญ่ทีช่ดัเจนในท่าทางของบุคคลผูน้ี้   จงแสดงการตอ้นรบัขบัสู้

เขาใหด้ทีีสุ่ด  และเตรยีมอาหารใหพ้รอ้ม”  ภรรยาของเขากล่าวว่า “เรามแีกะตวัหนึ่ง  จงพลแีกะนี้  ฉัน

เกบ็แป้งเผือ่ไวเ้ลก็น้อยส าหรบัวนัเชน่นี้”  ฮลัซาลารดีนมแกะก่อนและถอืชามนมไปใหนู้แมน  จากนัน้เขา

ฆา่แกะและเตรยีมอาหาร  ดว้ยไมตรแีละความเมตตารกัใคร่ของเขา  นูแมนผา่นคนืนัน้ไปด้วยความสงบ

และสุขสบาย  เมื่อรุ่งอรุณมาถงึนูแมนเตรยีมพรอ้มจะจากไป  เขากล่าวต่อฮลัซาลาวา่ : “ท่านแสดงความ

เอือ้เฟ้ือต่อเราเป็นที่สุด  ต้อนรบัและหาอาหารให้เรา  เราคอืนูแมน ลูกชายของโมนเซร์  เราจะรอคอย

การมาถงึของเจา้ ณ ราชส านกัของเราดว้ยใจหวงั” 

เวลาผา่นไปดนิแดนแห่งเทยเ์กดิความอดอยาก  ฮลัซาลาขดัสนอย่างหนกั  และด้วยเหตุผลนี้เขา

จงึออกแสวงหากษัตริย์  ด้วยความบงัเอิญที่แปลกประหลาดเขาไปถึงในวนัแห่งความชัว่ร้าย  นูแมน

ยุ่งยากใจอย่างยิ่ง  เขาเริม่ต าหนิเพื่อนของเขาโดยกล่าวว่า “ท าไมท่านมาหาเพื่อนวนันี้ไม่มาวนัอื่น?  

เพราะวนันี้เป็นวนัแห่งความชัว่รา้ย  นัน่คอื  วนัแห่งความพิโรธและวนัแห่งความบบีคัน้  วนันี้หากสายตา

ของเรามองไปที่กอบุส ลูกชายคนเดียวของเรา  เขาก็จะไม่มีชวีติรอด  บัดนี้จงขอสิ่งใดก็ตามที่เจ้า

ตอ้งการจากเรา”   

ฮลัซาลากล่าวว่า : “ข้าไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกบัวนัแห่งความชัว่ร้ายของท่าน  ในเรื่องของขวญั

ส าหรบัชวีตินี้  ของขวญันัน้ใหไ้วส้ าหรบัผูท้ีม่ชีวีติ  และเนื่องดว้ย ณ ชัว่โมงนี้ขา้ตอ้งดื่มความตาย  โกดงั

เกบ็ของทัง้หมดในโลกจะมปีระโยชน์อนัใดกบัขา้ตอนนี้เล่า?” 

นูแมนกล่าววา่ “ไม่มอีะไรชว่ยไดส้ าหรบัเรื่องนี้” 
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ฮลัซาลาบอกเขาวา่ : “เชน่นัน้ขอจงเลื่อนการสงัหารขา้  เพื่อว่าขา้จะได้กลบัไปหาภรรยาและท า

พนิยักรรม  ปีหน้าขา้จะกลบัมาในวนัแห่งความชัว่รา้ย” 

จากนัน้นูแมนขอใหม้ผีูร้บัประกนั  เพื่อวา่หากฮลัซาลาไม่ท าตามสญัญา  ผูร้บัประกนัจะต้องถูก

สงัหารแทน  จากนัน้สายตาของนูแมนมองไปที่ผูต้ดิตามคนหนึ่งของเขาคอืชารคิ ลูกชายของอมัร์! ซึ่ง

เป็นลูกชายของเกยสแห่งเชย์บาน ซึ่งเขาสวดถ้อยค าเหล่านี้ต่อชารคิว่า : “ดูกร  ผูร้่วมกจิกรรมของเรา  

ดูกร  ลูกชายของอมัร์  การหนีจากความตายท าได้ไหม?  ดูกร  ภราดรของทุกคนที่เดอืดร้อน!  ดูกร  

ภราดรของผูท้ีไ่ม่มพีีน้่อง!  ดูกร  ภราดรของนูแมน  วนันี้ตวัเจ้าเป็นผูค้ ้าประกนัส าหรบัเชค  เชย์บานผู้

ประเสรฐิอยู่ทีไ่หน  ขอพระผูท้รงปรานีทรงโปรดเขา!”  แต่ชารคิตอบว่า “ขา้แต่ภราดรของขา้  มนุษย์ไม่

สามารถพนนักบัชวีติของตน”  ถงึตอนนี้เหยื่อบอกไม่ไดว้า่จะหนัไปทีไ่หน  จากนัน้ชายคนหนึ่งชือ่คาแรด 

ลูกชายของแอดจา แห่งชนเผา่คาลไบท์ ยนืขึน้และเสนอตวัเองเป็นผูค้ ้าประกนั  โดยตกลงว่าในวนัแห่ง

ความพิโรธปีหน้า  หากเขาไม่สามารถส่งมอบเหยื่ อ  กษัตริย์จะท าอะไรกับเขาก็ได้ตามปรารถนา  

จากนัน้นูแมนมอบอูฐหา้รอ้ยตวัใหฮ้ลัซาลา  และส่งเขากลบับา้น 

ปีต่อมาในวนัแห่งความชัว่รา้ย  ทนัใดที่อรุณรุ่งขึน้มาบนทอ้งฟ้า  นูแมนออกเดนิทางตามเคยดว้ย

ความโอ่อ่าและเอกิเกริกมุ่งสู่สุสานคู่ที่เรยีกว่าเป้ือนเลอืด  เขาน าตวัคาแรดมาด้วยเพื่อจะระบายความ

พโิรธกบัเขา  จากนัน้บรรดาผูเ้ป็นเสาค ้าจุนรฐัเอ่ยปากขอความปรานี  วงิวอนกษตัรยิ์ขอให้เลื่อนการ

สงัหารคาแรด  เพราะพวกเขาหวงัวา่ฮลัซาลาอาจจะกลบัมา  แต่จุดประสงคข์องกษตัรยิ์คอืจะละเวน้ชวีติ

ของฮลัซาลา  และตอบแทนการตอ้นรบัขบัสูข้องเขาดว้ยการสงัหารคาแรดแทน  เมื่อตะวนัเริม่จะตกดนิ  

พวกเขาถอดเสือ้ผา้ของคาแรดออก  และเตรยีมพร้อมจะตดัหวัเขา  ในขณะนัน้มผีูข้ ีม่้าปรากฏขึน้มาแต่

ไกล  ควบมา้อย่างเรว็สุดๆ  นูแมนกล่าวต่อนักดาบว่า “ท าไมยงัรรีอ?”  ขา้หลวงทัง้หลายกล่าวว่า “ผูท้ี่

ก าลงัมาอาจจะเป็นฮลัซาลา”  และเมื่อคนขีม่า้ใกลเ้ขา้มา  พวกเขาเหน็ผูท้ีไ่ม่ใชใ่ครอื่น 

นูแมนไม่พอใจอย่างยิง่  เขากล่าววา่ “เจา้คนโง่!  ครัง้หนึ่งเจา้หลุดรอดจากง่ามนิ้วแห่งความตาย  

บดันี้เจา้ตอ้งยัว่เขาเป็นครัง้ทีส่องหรอื?” 

ฮลัซาลาตอบว่า “ที่หวานอยู่ในปากและน่ายนิดสี าหรบัลิ้นของขา้คอืยาพษิแห่งความตาย  เมื่อ

คดิถงึการท าตามค าปฏญิาณของขา้” 

นูแมนถามว่า “อะไรคอืเหตุผลส าหรบัความไวว้างใจได้?  การค านึงถงึขอ้ผูกพนัของเจ้า  และ

ความห่วงใยค าสาบานของเจ้านี้”  ฮลัซาลาตอบว่า “เหตุผลนัน้คอืความศรทัธาของขา้ในพระผูเ้ป็นเจ้า

องคเ์ดยีว และคมัภรีท์ ัง้หลายทีถู่กส่งลงมาจากสวรรค์”  นูแมนถามวา่ “เจา้นบัถอืศาสนาอะไร?”  ฮลัซาลา

กล่าววา่ “ลมหายใจทีว่สิุทธิข์องพระเยซูคอืสิง่ทีท่ าใหข้า้มชีวีติ  ขา้เดนิตามหนทางตรงของพระครสิต์  ผู้

เป็นพระวญิญาณของพระผูเ้ป็นเจา้”  นูแมนกล่าววา่ “ขอใหเ้ราไดสู้ดสุคนธรสเหล่านี้ของพระวญิญาณ” 
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ดงันัน้ฮลัซาลาคอืผูท้ีด่งึมอืขาวแห่งการน าทางออกมาจากออ้มอกแห่งความรกัของพระผูเ้ป็นเจ้า 

(29)  และใหค้วามสว่างแก่สายตาและการหยัง่เหน็ของผูท้ี่มองดูด้วยแสงของคมัภีร์ใหม่  หลังจากที่เขา

สวดวจนะสวรรคบ์างท่อนจากคมัภรีใ์หม่ดว้ยส าเนียงเหมอืนเสยีงระฆงั  นูแมนและขา้หลวงทัง้หมดของ

เขารงัเกยีจเทพเจา้และการบูชาเทพเจา้ของตน  และเกดิความเชื่อมัน่ในศาสนาของพระผูเ้ป็นเจ้า  และ

พวกเขากล่าววา่ “อนิจจา  อนิจาหนึ่งพนัครัง้  ตราบจนบดันี้เราไม่เคยใส่ใจและถูกม่านบงัความปรานีอนั

ไม่รู้สิ้นนี้  และถูกพรากจากฝนนี้ที่หลัง่มาจากก้อนเมฆแห่งกรุณาธิคุณของพระผู้เป็นเจ้า ”  จากนัน้

กษตัรยิ์ทลายอนุสาวรยี์เป้ือนเลอืดทัง้สองทนัท ี เขาส านึกผดิต่อการใชอ้ านาจบาตรใหญ่ของตน  และ

สถาปนาความยุตธิรรมในดนิแดน 

 

จงสงัเกตดูว่าบุคคลหนึ่งซึ่งเป็นคนทะเลทราย  ดูภายนอกไม่เป็นที่รู้จกัและไม่มีสถานะ  แต่

เพราะว่าเขาแสดงหนึ่งในคุณสมบตัทิัง้หลายของผูท้ี่หวัใจบริสุทธิ ์ เขาจึงสามารถปลดปล่อยประมุขผู้

ทะนงนี้และคณะบุคคลอื่นอกีจ านวนมากจากความมดืในเวลากลางคนืแห่งความไม่เชือ่  และน าทางพวก

เขาไปสู่ยามเชา้แห่งความรอดพน้  ท าใหพ้วกเขาพน้จากโลกนัตรแ์ห่งการบูชาเทวรูป  น าพวกเขาไปยงั

ชายฝัง่แห่งความเป็นหนึ่งของพระผูเ้ป็นเจา้  และยุตวิธิปีฏบิตัทิี่สร้างความเสยีหายแก่สงัคมทัง้หมดและ

ท าใหช้นชาตทิัง้หลายตกอยู่ในความป่าเถื่อน  เราตอ้งคดิใหล้กึและท าความเขา้ใจความหมายของเรื่องนี้  

หวัใจของเราเจบ็ปวดและเราเสยีใจอย่างยิง่ที่สงัเกตเหน็ว่า  ความสนใจของประชาชนไม่ได้มุ่ง

ไปทีส่ิง่ทีคู่่ควรส าหรบัยุคนี้และเวลานี้  ดวงอาทติย์แห่งสจัธรรมได้รุ่งขึน้มาบนโลกแล้ว  แต่เรายงัตดิกบั

อยู่ในความมดืแห่งจนิตนาการของเรา  น ้าในทะเลที่ยิง่ใหญ่ที่สุดก าลงัสาดซดัรอบตวัเรา  ขณะที่เรายงั

แห้งผากและอ่อนแอ  ขนมปังสวรรค์ก าลงัลงมาจากนภา  และกระนัน้เรายงัคงคล าหาและโซเซอยู่ใน

ดนิแดนทีอ่ดอยาก  “เราใชว้นัเวลาของเราอยู่ระหวา่งการร ่าไหแ้ละการบอกเล่า” 

หนึ่งในเหตุผลหลกัที่ประชาชนของศาสนาอื่นหลกีหนีและไม่เปลี่ยนมานับถอืศาสนาของพระผู้

เป็นเจา้คอื  ความบา้คลัง่และความคลัง่ไคลศ้าสนาอย่างไม่มเีหตุผล  ตวัอย่างเชน่จงดูวจนะสวรรค์ที่ตรสั

ต่อพระโมฮมัหมดั  พระผูท้รงเป็นเรอืแห่งความรอดพน้  เป็นพระพกัตรท์ีเ่รอืงรองและพระผูเ้ป็นนายของ

มนุษย ์ ซึ่งบญัชาพระองคใ์หสุ้ภาพต่อประชาชนและอดทนพวกเขา : “จงอภปิรายโตต้อบกบัพวกเขาดว้ย

ท่าทางทีเ่มตตาทีสุ่ด” (30) พฤกษาศกัดิส์ทิธิน์ี้ซึ่งแสงสวา่งของพระองค ์“ไม่ใชข่องโลกตะวนัออกหรอืโลก

ตะวนัตก” (31)  และทรงทอดเงาก าบงัแห่งกรุณาธคิุณที่ไร้ขอบเขตของพระองค์มายงัประชาชนทัง้หมด

ของโลก  ทรงแสดงความเมตตาและความอดกลัน้ในความสมัพนัธ์ของพระองค์กับทุกคน  ท านอง

เดยีวกนัในวจนะเหล่านี้พระโมเสสและแอรอนได้รบับญัชาให้ท้าทายฟาโรห์  ผูเ้ป็นนายแห่งไม้ปักดนิ : 

(32) “จงพูดกบัเขาดว้ยวาจาทีสุ่ภาพ” (33) 
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ถงึแม้ว่าการปฏบิตัตินที่ประเสริฐของศาสนทูตและธรรมธาดาทัง้หลายของพระผูเ้ป็นเจ้าเป็นที่

ทราบกนัอย่างกวา้งขวาง  และที่จรงิแล้วเป็นแบบแผนอนัล ้าเลศิให้มวลมนุษยชาตปิฏบิตัติามในทุกแง่

ของชวีติจนกวา่ชัว่โมงนัน้จะมาถงึ (34)  กระนัน้กต็ามบางคนยงัไม่เอาใจใส่และถูกพรากจากคุณสมบตัิ

แห่งความเหน็ใจและความเมตตารกัใคร่เหล่านี้  และถูกขวางใหเ้ขา้ไม่ถึงนยัส าคญัทีซ่่อนเร้นอยู่ในคมัภีร์

ศกัดิส์ทิธิท์ ัง้หลาย  พวกเขาไม่เพยีงหลกีหนีบรรดาผูส้นับสนุนศาสนาอื่นนอกจากศาสนาของตนอย่าง

พถิพีถินัเท่านัน้  แต่ถงึกบัไม่ยอมแสดงมารยาทตามปกตติ่อพวกเขา  หากคนหนึ่งไม่ได้รบัอนุญาตให้

สมาคมกบัอกีคนหนึ่ง  เขาจะน าทางผูน้ัน้ออกมาจากกลางคนืทีม่ดืและว่างเปล่าแห่งการปฏเิสธว่า “ไม่มี

พระผูเ้ป็นเจา้” ไปสู่ยามเชา้ทีส่วา่งไสวแห่งการเชือ่และการยนืยนัวา่ “นอกจากพระผูเ้ป็นเจ้า” ได้อย่างไร 

(35)  จะเร่งเรา้และใหก้ าลงัใจเขาใหข้ึน้มาจากเหวแห่งโลกนัตร์และความเขลา  และปีนขึน้ไปสู่ยอดแห่ง

ความรอดพ้นและความรู้ได้อย่างไร?  จงพจิารณาอย่างยุตธิรรม : หากฮลัซาลา ไม่ได้ปฏบิตัติ่อนูแมน

ดว้ยมติรภาพทีแ่ทจ้รงิ  แสดงความเมตตาและการต้อนรบัขบัสู้ต่อเขา  เขาจะสามารถท าให้กษตัรยิ์และ

พวกบูชาเทวรูปคนอื่นๆ ยอมรบัเอกภาพของพระผูเ้ป็นเจ้าได้หรอื  การท าตวัห่างจากประชาชน  หลกี

หนีพวกเขา  ร้ายต่อพวกเขา  จะท าให้พวกเขาถอยหนีไป  ขณะที่เสน่หาและความเกรงใจ  ความ

อ่อนโยนและความอดกลัน้  จะดึงดูดหวัใจของพวกเขาเขา้หาพระผู้เป็นเจ้า  เมื่อพบบุคคลหนึ่งจาก

ต่างประเทศ  หากศาสนิกชนที่แท้จริงแสดงความรงัเกียจและพูดค าหยาบคายห้ามการสมาคมกับ

ชาวต่างชาต ิ และกล่าวถงึพวกเขาวา่ “ไม่สะอาด”  คนแปลกหน้าผูน้ัน้ย่อมเจบ็ปวดและเจบ็ใจถงึขนาดที่

เขาจะไม่มวีนัยอมรบัศาสนา  แม้ว่าเขาจะเหน็ปาฏหิารยิ์ของการแยกดวงจนัทร์ต าตา  ผลของการหลกี

หนีเขาจะเป็นดงันี้คอื  หากในหวัใจของเขามคีวามโน้มเอยีงเขา้หาพระผูเ้ป็นเจา้เลก็น้อย  เขาจะส านึกผดิ

และหนีจากทะเลแห่งความศรทัธาไปยงัทีร่กรา้งแห่งการถูกลมืและความไม่เชื่อ  และเมื่อกลบับ้านไปยงั

ประเทศของเขา  เขาจะตพีมิพค์ าแถลงในสื่อท านองวา่ชาตดิงักล่าวขาดคุณสมบตัขิองความเป็นอารยชน

อย่างสิน้เชงิ 

หากเราไตร่ตรองวจนะและขอ้พสิูจน์ทัง้หลายในคมัภีร์โกรอ่าน  และเรื่องเล่าที่สบืทอดกนัมาถงึ

เราโดยดวงดาวทัง้หลายบนนภาแห่งเอกภาพสวรรค์  นัน่คอืบรรดาอหิม่ามศกัดิส์ทิธิท์ ัง้หลาย  เราจะ

เชือ่มัน่ในขอ้เทจ็จรงิที่ว่า  หากดวงวญิญาณหนึ่งได้รบัการประสาทด้วยคุณลกัษณะของความศรทัธาที่

แท้จริงและคุณสมบตัิทางธรรม  เขาจะกลายเป็นตราสญัลกัษณ์แห่งความปรานีของพระผู้เป็นเจ้าที่

เหยียดออกมาส าหรบัมวลมนุษยชาต ิ เพราะคุณลกัษณะทัง้หลายของประชาชนแห่งความศรทัธาคือ

ความยุตธิรรมและใจเป็นธรรม  ความอดกลัน้  ความเหน็อกเหน็ใจและความเอือ้เฟ้ือ  ความค านึงถงึผูอ้ ื่น  

ความมนี ้าใสใจจรงิ  ความไวว้างใจได้  และความซื่อสตัย์  ความรกัและความเมตตารกัใคร่  ความอุทศิ

ตน  ความมุ่งมัน่และความเป็นมนุษย์  ดงันัน้หากบุคคลหนึ่งมคีวามชอบธรรมอย่างแท้จรงิ  เขาจะใช้
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ประโยชน์จากวธิที ัง้หมดทีจ่ะดงึดูดหวัใจของมนุษย์  และโดยคุณลกัษณะทัง้หลายของพระผูเ้ป็นเจ้าเขา

จะพาพวกเขามาสู่หนทางตรงแห่งความศรทัธา  และท าใหพ้วกเขาดื่มจากแม่น ้าแห่งชวีตินิรนัดร์ 

ปัจจุบนันี้เราไดปิ้ดตาตวัเองไม่ใหเ้หน็การกระท าทีช่อบธรรมทุกอย่าง  และได้เสยีสละความสุขที่

ย ัง่ยนืของสงัคมใหแ้ก่ประโยชน์ชัว่คราวของเรา  เราถอืวา่ความบา้คลัง่และความคลัง่ไคล้เกื้อหนุนความ

น่าเชือ่ถอืและเกยีรตขิองเรา  และดว้ยไม่พงึพอใจกบัสิง่นี้  เราประณามกนัและกนั  และวางอุบายท าลาย

ล้างกนัและกนั  และเมื่อใดกต็ามที่เราปรารถนาจะแสดงอจัฉริยภาพและวชิา  คุณความดีและความมี

ศาสนา  เรากเ็ริม่เยาะเยย้และสาปส่งคนนัน้คนนี้  เรากล่าววา่ “ความนึกคดิของคนนัน้ไม่ถูกต้อง  ความ

ประพฤตขิองคนนัน้คนนัน้ยงัไม่เป็นทีป่รารถนาอยู่อกีมาก  การถอืปฏบิตัทิางศาสนาของเซย์ดท านานๆ 

ครัง้  และอมัรไ์ม่มัน่คงในความศรทัธา  ความคดิเหน็ของคนนัน้คนนัน้ออกจะเป็นของยุโรป  โดยมูลฐาน

แลว้แบลง็คไ์ม่คดิถงึสิง่ใดนอกจากชือ่และชือ่เสยีงของตนเอง  คนืวานเมื่อที่ชุมนุมยื่นขึน้สวดมนต์  แถว

นัน้ไม่ตรง  และไม่อนุญาตใหป้ฏบิตัติามผูน้ าคนละคน  ไม่มคีนร ่ารวยตายเดอืนนี้และไม่มกีารให้สิง่ใดแก่

การกุศลเพื่อระลกึถงึศาสนทูต  อาคารของศาสนาไดท้ลายลง  รากฐานของความศรทัธาถูกพดัไปกบัสาย

ลม  พรมแห่งความเชือ่ถูกมว้นเกบ็  สญัลกัษณ์แห่งความมัน่ใจถูกบดบงั  โลกทัง้หมดตกอยู่ในความผดิ

พลาด  เมื่อเป็นเรื่องของการขบัไล่การใชอ้ านาจบาตรใหญ่  ทุกคนนุ่มนวลและไม่ใส่ใจ  วนัและเดอืนผา่น

ไปหมู่บา้นและนิคมเหล่านี้ยงัเป็นของเจา้ของเดมิเหมอืนกบัปีทีแ่ลว้  ในเมอืงนี้เคยมคีณะปกครองเจด็สบิ

คณะปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นระบบอย่างด ี แต่จ านวนลดลงเรื่อยๆ  เวลานี้เหลอืเพยีงยี่สบิห้าคณะเป็นที่ระลกึ  

มฟัตคินเดยีวกนัเคยประกาศสองรอ้ยค าพพิากษาที่ขดัแยง้กนัออกมาวนัไหนกไ็ด้  ตอนนี้มแีทบจะไม่ถงึ

ห้าสบิ  สมยัก่อนมฝีูงชนที่สมองป่วยเพราะการสู้คด ี เวลานี้พวกเขาพกัผ่อนอย่างสงบ  วนันี้โจทย์แพ้

และจ าเลยชนะ  พรุ่งนี้โจทยช์นะคดแีละจ าเลยแพ ้ แต่เวลานี้วธิปีฏบิตัทิี่ล ้าเลศินี้ถูกยกเลกิไปแล้ว  อะไร

คอืศาสนาของพวกทีไ่ม่มศีาสนานี้  นี้คอืความผดิพลาดของการบูชาเทวรูปชนิดใด!  อนิจจาส าหรบักฎ

สวรรค์  อนิจจาส าหรบัศาสนา  อนิจจาส าหรบัความหายนะเหล่านี้ทัง้หมด!  ดูกร  ภราดรทัง้หลายใน

ศาสนา!  แน่นอนวา่นี้คอือวสานของโลก!  การพพิากษาก าลงัมาถงึ!”   

ด้วยถ้อยค าเช่นนี้พวกเขาโจมตีจติใจของมวลชนที่ช่วยตวัเองไม่ได้  และรบกวนหวัใจของคน

ยากไร้ที่สบัสนอยู่แล้ว  ผู้ซึ่งไม่รู้อะไรเกี่ยวกบัสภาพที่แท้จริงของกิจการต่างๆ  และพื้นฐานที่แท้จริง

ส าหรบัการพูดคุยทัง้หมดดงักล่าว  และยงัคงไม่ทราบความจรงิเลยวา่  จุดประสงคท์ีเ่หน็แก่ตวันับพนัถูก

ปกปิดไวใ้นคารมคมคายทางศาสนาของบางคน  พวกเขานึกคดิไปว่า  บรรดาผูพู้ดประเภทนี้มแีรงจูงใจ

มาจากความคลัง่ไคลค้วามดใีนเมื่อความจรงินัน้คอื  บุคคลเหล่านัน้ยงัคงคดัค้านเสยีงดงัในที่สาธารณะ

เพราะวา่ในความผาสุกของมวลชน  พวกเขาเหน็ตนเองพนิาศ  และเชือ่วา่หากดวงตาของประชาชนเปิด

ออก  แสงสวา่งของพวกเขาจะหายไป  การหยัง่เหน็ทีแ่หลมคมทีสุ่ดเท่านัน้ทีจ่ะสงัเกตเหน็ความจรงิที่ว่า  
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หากหวัใจของบุคคลเหล่านี้ถูกผลกัดนัโดยความชอบธรรมและความกลวัพระผูเ้ป็นเจา้อย่างแทจ้รงิ  สุคน

ธรสนัน้จะโชยไปทุกแห่งหนเหมอืนชะมดเชยีง  ไม่มสีิง่ใดในโลกพสิูจน์ไดด้ว้ยค าพูดเท่านัน้ 

ผู้รู้ในธรรม  นัน่คือ  บรรดาผู้ที่ได้อัจฉริยภาพและนัยส าคัญที่ไม่มีสิ้นสุดจากคมัภีร์แห่งการ

เปิดเผยพระธรรมสวรรค ์ ซึ่งหวัใจทีส่วา่งของพวกเขาไดร้บัแรงดลใจจากภพที่มองไม่เหน็ของพระผูเ้ป็น

เจา้  แน่นอนวา่พวกเขาออกแรงพยายามทีจ่ะท าใหบ้รรดาสาวกที่แท้จริงของพระผูเ้ป็นเจ้าเหนือกว่าชน

ชาติทัง้หมดในทุกด้าน  พวกเขาตรากตร าและต่อสู้ดิ้น รนที่จะใช้ประโยชน์จากทุกกลไกที่หนุน

ความกา้วหน้า  หากผูใ้ดไม่เอาใจใส่จุดประสงคท์ีสู่งส่งเหล่านี้  เขาจะไม่มวีนัเป็นที่ยอมรบัในสายตาของ

พระผูเ้ป็นเจา้  เขาโดดเด่นดว้ยขอ้บกพร่องทัง้หมดของตนแต่อา้งวา่มคีวามสมบูรณ์  ขดัสนแต่แสรง้วา่มัง่

คัง่ 

ความรู้  ความบริสุทธิ ์ ความอุทิศตน  วนิัย  ความไม่ขึ้นกบัใคร  ไม่เกี่ยวอะไรกบัลกัษณะ

ภายนอกและเครื่องแต่งกาย  ครัง้หนึ่งในวถิกีารเดนิทางของเรา  เราได้ยนิบุคคลส าคญัที่ดเีด่นคนหนึ่ง

กล่าวถอ้ยค าทีล่ ้าเลศิดงัต่อไปนี้  ซึ่งความเฉลยีวฉลาดและเสน่หข์องถอ้ยค าเหล่านัน้ยงัอยู่ในความทรงจ า

ของเรา : “ผา้โผกศรีษะของนกับวชใชว่า่จะเป็นขอ้พสิูจน์ถงึการควบคุมตณัหาและความรูเ้สมอไป  หมวก

ของสามญัชนใชว่า่จะเป็นสญัลกัษณ์ของความเขลาและความไม่มศีลีธรรมเสมอไป  หมวกมากมายเท่าไร

ทีไ่ดช้ธูงแห่งความรูอ้ย่างภาคภูม ิ และผา้โผกศรีษะมากมายเท่าไรทีไ่ดท้ าลายกฎของพระผูเ้ป็นเจา้ !”  

  

องคป์ระกอบทีส่ามของวาทะทีอ่ยู่ในการอภปิรายนี้คอื “ต่อต้านกเิลสของตน”  นัยของวลทีี่รวม

ทุกอย่างและดูเหมอืนง่ายๆ นี้ชา่งวเิศษเพยีงไร  นี้คอืรากฐานของคุณสมบตัทิี่น่าสรรเสรญิทุกอย่างของ

มนุษย์  ที่จริงแล้ววจนะไม่กี่ค าเหล่านี้คอืแสงสว่างของโลกและพื้นฐานที่แขง็แรงของคุณลกัษณะทาง

ธรรมของมนุษย ์ นี้คอืลอ้ดุลแห่งความประพฤตทิัง้ปวง  คอืวธิรีกัษาคุณสมบตัทิี่ดที ัง้หมดของมนุษย์ให้

อยู่ในสมดุล 

เพราะกเิลสคอืเปลวไฟทีเ่ผาพชืผลจ านวนนบัไม่ถว้นทีผู่รู้เ้กบ็เกีย่วมาตลอดชวีติให้กลายเป็นเถ้า

ถ่าน  คอืไฟเผาผลาญทีแ่มแ้ต่ทะเลอนักวา้งใหญ่แห่งความรูท้ีพ่วกเขาสะสมมากไ็ม่สามารถดบัได้  บ่อย

แค่ไหนที่บุคคลหนึ่งซึ่งได้รบัการประดบัด้วยคุณลกัษณะทุกอย่างของความเป็นมนุษย์   และสวมเพชร

พลอยแห่งความเขา้ใจทีแ่ทจ้รงิ  กระนัน้ไดไ้ปตามกเิลสจนกระทัง่คุณสมบตัทิีล่ ้าเลศิของเขากา้วล่วงความ

พอประมาณ  และเขาถูกบีบบงัคบัให้เกนิเลย  เจตนาที่บริสุทธิข์องเขาเปลี่ยนไปเป็นเจตนาที่ช ัว่ร้าย  

คุณลกัษณะต่างๆ ของเขาไม่ถูกใชอ้ย่างคู่ควรอกีต่อไป  อ านาจแห่งกเิลสพาเขาออกจากความชอบธรรม

และรางวลัเขา้ไปสู่หนทางทีอ่นัตรายและมดื  ในสายตาของพระผูเ้ป็นเจา้และบรรดาผูท้ีพ่ระองคเ์ลอืกสรร

และผูท้ีม่คีวามหยัง่เหน็  อุปนิสยัใจคอทีด่คีอืสิง่ทีล่ ้าเลศิและน่าสรรเสรญิที่สุด  แต่อยู่บนเงื่อนไขเสมอว่า  
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อุปนิสยัใจคอนัน้ควรมาจากศนูยก์ลางของเหตุผลและความรู ้ และอยู่บนฐานของความพอประมาณ  หาก

จะอธบิายนยัทัง้หลายของเรื่องนี้ใหส้มกบัทีค่วร  กจ็ะยาวเกนิไปและออกนอกเนื้อหาหลกัของเรา 

ชนชาตทิัง้หมดของยุโรปแม้จะคุยโตโอ้อวดอารยธรรมของตน  กจ็มลงไปในทะเลที่น่ากลวัแห่ง

กเิลสและตณัหานี้  และนี่เองทีท่ าไมปรากฏการณ์ทัง้หมดทางวฒันธรรมของพวกเขาไม่สมัฤทธผิล  ขอ

อย่าใหใ้ครประหลาดใจหรอืต าหนิค าแถลงนี้  จุดประสงคเ์บือ้งตน้และวตัถุประสงคพ์ืน้ฐานในการวางกฎที่

ทรงอ านาจ  วางหลกัการที่ยิ่งใหญ่และจดัตัง้สถาบนัส าหรบัจดัการกบัอารยธรรมในทุกแง่  คือเพื่อ

ความสุขของมนุษย์  และความสุขของมนุษย์อยู่ที่การใกล้เข้าหาธรณีประตูของพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรง

มหทิธานุภาพ  และการน ามาซึ่งสนัตภิาพและความผาสุกของสมาชกิทุกคนของมนุษยชาติเท่านัน้  ทัง้ที่

เป็นคนชัน้สูงและคนต ่าตอ้ย  และกลไกสูงสุดส าหรบัการบรรลุวตัถุประสงคส์องอย่างนี้คอื  คุณสมบตัอินั

ล ้าเลศิทีม่นุษยชาตไิดร้บัการประสาท 

วฒันธรรมผวิเผนิที่ไม่ได้รบัการค ้าจุนโดยการบ่มเพาะศลีธรรมเป็นเสมือน “ความฝันที่ปนกนั

อย่างสบัสน” (36)  และความเงางามภายนอกที่ปราศจากความสมบูรณ์ภายในเป็น “เสมอืนไอระเหยใน

ทะเลทรายที่ผู้กระหายคดิว่าเป็นน ้า” (37)  เพราะสิ่งที่จะได้ความยินดขีองพระผู้เป็นเจ้าและน ามาซึ่ง

สนัตภิาพและความผาสุกของมนุษย์  จะไม่มทีางสมัฤทธผิลไดบ้รบิูรณ์ในอารยธรรมภายนอกเท่านัน้ 

ชนชาตทิัง้หลายของยุโรปไม่ได้ก้าวหน้าไปถงึอารยธรรมทางศลีธรรมในระดบัที่สูงขึน้ไป  ดงัที่

ความคิดเห็นและความประพฤติของพวกเขาสาธิตอย่างชดัเจน  ตวัอย่างเช่นจงสงัเกตดูว่า   ความ

ปรารถนาสูงสุดของรฐับาลและชนชาตทิัง้หลายของยุโรปในปัจจุบนัคอืการจะพชิติและบดขยี้กนัและกนั

อย่างไร  และขณะทีซ่่อนความรูส้กึขยะแขยงทีสุ่ดต่อกนัไว ้ พวกเขาใชเ้วลาแสดงเสน่หา  มติรภาพและ

ความกลมเกลยีวซึ่งกนัและกนัในฐานะที่เป็นเพื่อนบา้น 

มกีรณีที่ทราบกนัดีเกี่ยวกบัผูป้กครองที่ก าลงัท านุบ ารุงสนัติภาพและความสงบ  และในเวลา

เดยีวกนักอ็ุทศิพลงังานมากมายในการสะสมอาวธุและสร้างกองทพัให้ใหญ่ขึน้ยิง่กว่าบรรดาผูท้ี่กระหาย

สงคราม    ดว้ยเหตุผลวา่สนัตภิาพและความกลมเกลยีวจะเกดิขึน้ได้โดยการใชก้ าลงัเท่านัน้  สนัตภิาพ

เป็นขอ้อา้ง  และทัง้กลางวนัและกลางคนืพวกเขาลว้นพยายามอย่างหนกัทีจ่ะสะสมอาวุธสงครามให้มาก

ขึน้  และเพื่อจะจ่ายค่าอาวธุ  ประชาชนทีน่่าเวทนาของพวกเขาตอ้งเสยีสละเกอืบทัง้หมดทีพ่วกเขาหามา

ไดด้ว้ยหยาดเหงื่อแรงงาน  กีพ่นัคนได้เลกิท างานในอุตสาหกรรมที่มปีระโยชน์  และก าลงัตรากตร าทัง้

กลางวนัและกลางคืนเพื่อผลิตอาวุธใหม่ๆ ที่ร้ายแรงกว่าเดิม  ซึ่งจะหลัง่เลอืดของมนุษยชาติ ให้นอง

กวา่เดมิ 

แต่ละวนัพวกเขาประดษิฐค์ดิคน้ระเบดิหรอืวตัถุระเบดิชนิดใหม่ๆ  จากนัน้รฐับาลทัง้หลายตอ้งละ

ทิ้งอาวุธที่ล้าสมัย  และเริ่มต้นผลิตอาวุธชนิดใหม่  เนื่องด้วยอาวุธเก่าๆ ทัง้หลายสู้ ของใหม่ไม่ได ้ 

ตวัอย่างเช่น ณ เวลาที่ก าลงัเขยีนอยู่นี้ในปี ฮ.ศ.1292 (38)  พวกเขาได้ประดษิฐ์ปืนไรเฟ้ิลชนิดใหม่ใน
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เยอรมนัและปืนใหญ่ทีท่ าดว้ยบรอนซใ์นออสเตรยี  ซึ่งมอีานุภาพการยงิมากกวา่ปืนไรเฟ้ิลมาตนิีเฮนรแีละ

ปืนใหญ่ครุพ  ท าลายไดร้วดเรว็กวา่  และมปีระสทิธภิาพสูงกวา่ในการกวาดลา้งมนุษยชาต ิ ค่าใชจ้่ายอนั

หนกัอึง้ทัง้หมดตอ้งแบกรบัโดยมวลชนทัง้หลายทีช่ว่ยตวัเองไม่ได้   

จงมคีวามยุตธิรรม : อารยธรรมแต่ชือ่นี้ซึ่งไม่ไดร้บัการค ้าจุนโดยอารยธรรมทีแ่ท้จรงิของอุปนิสยั

ใจคอ  จะสามารถน ามาซึ่งสนัตภิาพและความผาสุกของประชาชน  หรอืได้ความยนิดขีองพระผูเ้ป็นเจ้า

หรอื?  นี้มไิดห้มายถงึการท าลายทรพัยส์นิและเสาแห่งความสุขและสนัตภิาพหรอื? 

ในสงครามฝรัง่เศสปรสัเซยีในปี ค.ศ.1870  เป็นทีร่ายงานวา่คน 600,000 คนตาย  บาดเจบ็และ

พ่ายแพใ้นสนามรบ  บ้านจ านวนมากมายเท่าไรที่ถูกท าลายจนไม่เหลอื  เมอืงจ านวนมากมายเท่าไรที่

เฟ่ืองฟูเมื่อคนืก่อนแล้วถูกพงัทลายเมื่อดวงอาทติย์ขึน้  เดก็จ านวนมากมายเท่าไรต้องก าพร้าและถูก

ทอดทิ้ง  พ่อแม่วยัชราจ านวนมากมายเท่าไรต้องเหน็ลูกชายที่อ่อนเยาว์ของตนดิ้นตายอยู่กบัดนิและ

เลอืด  หญงิจ านวนมากมายเท่าไรกลายเป็นหมา้ยไรผู้ช้ว่ยเหลอืหรอืคุม้ครอง 

จากนัน้หอ้งสมุดและอาคารตระการตาของฝรัง่เศสลุกเป็นเปลวไฟ  โรงพยาบาลทหารซึ่งเตม็ไป

ด้วยคนป่วยและผูบ้าดเจ็บ  ถูกจุดไฟเผาจนไหม้หมด  และตามมาด้วยเหตุการณ์ที่น่ากลวัของรฐับาล

ทีม่าจากการปฏวิตั ิ การกระท าทีป่่าเถื่อน  ความพนิาศและความสยดสยอง  เมื่อฝ่ายที่ต่อต้านกนัต่อสู้

และเขน่ฆา่กนับนถนนในปารสี  มคีวามเกลยีดชงัและการสูร้บกนัระหวา่งบรรดาผูน้ าศาสนาคาทอรกิและ

รฐับาลเยอรมนั  มคีวามขดัแย้งและการประท้วงอย่างโกรธแค้น  การหลัง่เลอืดและความพนิาศยบัเยนิ

เกดิขึน้ระหวา่งฝ่ายสนบัสนุนรพีบัรคิและฝ่ายสนบัสนุนคารล์อสในสเปญ 

กรณเีชน่นี้มมีากมายที่จะสาธติความจรงิที่ว่า  ยุโรปไม่เจรญิทางศลีธรรม  เนื่องด้วยผูเ้ขยีนไม่

ปรารถนาจะวจิารณ์ผูใ้ด  จงึขอจ ากดัอยู่ทีไ่ม่กีต่วัอย่างนี้  เป็นทีช่ดัเจนวา่ไม่มจีติใจใดที่รบัรู้และเขา้ใจจะ

เหน็ดดี้วยกบัเหตุการณ์เหล่านี้  ในเมื่อความสยดสยองดงักล่าวเกดิขึน้ในหมู่ชนชาตทิี่ผดิไปจากความ

ประพฤตทิีน่่าปรารถนาทีสุ่ดของมนุษยอ์ยา่งสิน้เชงิ  เป็นทีถู่กตอ้งและเหมาะสมหรอืทีพ่วกเขาจะกลา้อา้ง

ว่ามีอารยธรรมที่แท้จริงอย่างเพียงพอ?  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมื่อหวงัผลอะไรไม่ได้จากทัง้หมดนี้

นอกจากการไดช้ยัชนะชัว่คราว  และเนื่องดว้ยผลทีไ่ดน้ี้ไม่เคยยัง่ยนื  ส าหรบัคนฉลาดแล้วสิง่นี้ไม่คู่ควร

กบัความพยายาม 

ทีผ่า่นมานับศตวรรษรฐัเยอรมนัได้สยบฝรัง่เศสหลายครัง้  ราชอาณาจกัรฝรัง่เศสกไ็ด้ปกครอง

ดนิแดนเยอรมนัหลายครัง้  เป็นทีอ่นุญาตหรอืในยุคของเราที่ผูท้ี่ช่วยตวัเองไม่ได้ 600,000 คน ควรสละ

เป็นพลแีด่ประโยชน์ชัว่คราวและความส าเรจ็แค่ชื่อดงักล่าว?  ไม่  พระผูเ้ป็นเจ้าผูเ้ป็นนายเป็นพยาน !  

แมแ้ต่เดก็กส็ามารถเหน็ความชัว่ร้ายของสิง่นี้  กระนัน้การไปตามกเิลสและตณัหาจะปิดดวงตาด้วยผา้

หนึ่งพนัผนืทีผ่ดุขึน้มาจากหวัใจ  จนบดบงัการมองเหน็และการหยัง่เหน็ดว้ยเชน่กนั 
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อารยธรรมทีแ่ทจ้รงิจะคลีธ่งออกมาในใจกลางสุดของโลกเมื่อใดกต็ามประมุขผูด้เีด่นและจติใจสูง

จ านวนหนึ่ง  ผูซ้ึ่งเป็นแบบอย่างอนัเรอืงรองของความอุทศิตนและความมุ่งมัน่  จะลุกขึน้เพื่อประโยชน์

และความสุขของมวลมนุษยชาตดิว้ยความตัง้ใจอนัแน่วแน่และวสิยัทศัน์ทีแ่จ่มชดั  เพื่อสถาปนาความมุ่ง

หมายแห่งสนัตภิาพสากล  พวกเขาต้องน าเรื่องความมุ่งหมายแห่งสนัตภิาพมาเป็นจุดหมายของกา ร

ปรกึษาหารอืโดยรวม  และพยายามทุกวถิทีางในอ านาจของตนที่จะสถาปนาสหภาพของชาตทิัง้หลาย

ของโลก  พวกเขาตอ้งท าสนธสิญัญาผกูมดัและสถาปนาปฏญิญาทีม่ขีอ้ก าหนดทีช่อบดว้ยเหตุผล  ละเมดิ

ไม่ได้และแน่ชดั  พวกเขาต้องประกาศปฏิญญานี้ทัว่โลก  และปฏิญญานี้ต้องได้การรบัรองจากมวล

มนุษยชาต ิ ภารกจิอนัยิง่ใหญ่ทีสุ่ดและประเสรฐินี้  ซึ่งเป็นบ่อเกดิทีแ่ท้จรงิของสนัตภิาพและความผาสุก

ของทัว่โลก  ควรได้รบัการพจิารณาโดยทุกคนที่อาศยัอยู่บนพภิพว่าเป็นภารกจิที่ศกัดิส์ทิธิ ์ กองก าลงั

ทัง้หมดของมนุษยชาตติอ้งระดมเขา้มาเพื่อรบัประกนัเสถยีรภาพและความถาวรของปฏญิญาที่ยิง่ใหญ่

ที่สุดนี้  ในสนธสิญัญาที่ครอบคลุมอย่างทัว่ถงึนี้  เขตและชายแดนของแต่ละชาติควรก าหนดไว้อย่าง

ชดัเจน  หลกัการต่างๆ ที่เป็นรากฐานของความสมัพนัธ์ระหว่างรฐับาลทัง้หลายควรวางไวอ้ย่างแน่ชดั  

ขอ้ตกลงและขอ้บงัคบัทัง้หมดระหวา่งประเทศตอ้งเป็นทีรู่้แน่  ท านองเดยีวกนัขนาดของอาวุธยุทธภณัฑ์

ของทุกรฐับาลควรถูกจ ากดัอย่างเขม้งวด  เพราะหากยอมให้ชาตใิดตระเตรยีมสงครามและเพิม่ก าลงั

ทหาร  นัน่จะท าใหช้าตอิื่นระแวงสงสยั  หลกัการมูลฐานทีเ่ป็นรากฐานของสนธสิญัญาทีเ่คร่งครดันี้  ควร

ก าหนดไวอ้ย่างที่หากรฐับาลไหนละเมดิข้อก าหนดใดในภายหลงั  รฐับาลอื่นทัง้หมดบนพภิพจะลุกขึน้

สยบรฐับาลนัน้ให้ยอมจ านนโดยเดด็ขาด  ไม่เพียงเท่านัน้  มนุษยชาตโิดยทัง้หมดควรมุ่งมัน่ท าลาย

รฐับาลนัน้ด้วยอ านาจทุกอย่างที่มีอยู่  หากน าการเยียวยาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนี้มาใชก้บัร่างกายของโลกที่

เจบ็ป่วย  นอนใจไดว้่าโลกจะฟ้ืนจากความยุ่งยากและคงอยู่อย่างปลอดภยัและมัน่คงไปชัว่กาลนาน (39) 

จงพจิารณาดูว่าหากสถานการณ์ที่เป็นสุขดงักล่าวใกล้จะเกิดขึ้น  จะไม่มรีฐับาลไหนจ าเป็นที่

จะตอ้งสะสมอาวุธสงครามอยู่ตลอด  หรอืคดิว่าเป็นหน้าที่ที่จะต้องผลติอาวุธทางทหารใหม่ๆ อยู่ เสมอ

เพื่อใชพ้ชิติมนุษยชาต ิ และไม่จ าเป็นตอ้งมมีากไปกวา่กองก าลงัขนาดเลก็ส าหรบัจุดประสงค์เพื่อความ

ปลอดภยัภายใน  การลงโทษอาชญากรและผูก้่อความไม่สงบ  และการปัองกนัความโกลาหลในท้องถิน่  

ในลกัษณะนี้ประการแรกคอื  ประชากรทัง้หมดจะได้รบัการปลดเปลื้องภาระค่าใชจ้่ายอนัหนักอึ้งเพื่อ

จุดประสงค์ทางทหารในปัจจุบนั  ประการที่สองประชาชนจ านวนมากจะเลกิอุทศิเวลาให้กบัการคดิค้น

อาวธุท าลายลา้งชนิดใหม่ๆ ทีแ่สดงถงึความโลภและความกระหายเลอืด  ซึ่งไม่เขา้กบัพรสวรรคข์องชวีติ  

และจะหนัไปทุ่มความพยายามใหก้บัการผลติสิง่ใดกต็ามทีจ่ะท านุบ ารุงการด ารงอยู่  สนัตภิาพและความ

ผาสุกของมนุษย ์ และจะกลายเป็นเหตุของความเจรญิรุ่งเรอืงและการพฒันาอย่างทัว่ถงึ  เมื่อนัน้ทุกชาติ

บนพภิพจะปกครองดว้ยเกยีรต ิ และทุกชนชาตจิะอยู่ในออ้มอกแห่งความสงบและพงึพอใจ  
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คนไม่กีค่นซึ่งไม่ทราบถงึอานุภาพทีแ่ฝงอยู่ในความอุตสาหะของมนุษย์  ถอืว่าเรื่องนี้ท าได้ยาก

มาก  ไม่เพยีงเท่านัน้  ยงัเกนิขอบเขตความพยายามสดุก าลงัของมนุษย์  อย่างไรกต็ามหาเป็นเชน่นัน้ไม่  

ในทางตรงกนัขา้มขอขอบคุณกรุณาธคิุณทีว่างใจได้ของพระผูเ้ป็นเจา้  ความเมตตารกัใคร่ของบรรดาผูท้ี่

พระองคโ์ปรดปราน  ความอุตสาหะที่ไม่มทีี่เปรยีบของบรรดาผูท้ี่ชาญฉลาดและสามารถ  ความคดิและ

ความนึกคดิของบรรดาผูน้ าทีไ่ม่มทีีเ่สมอของยุคนี้  ไม่มสีิง่ใดถอืไดว้า่บรรลุไม่ได ้ ความอุตสาหะ  ความ

อุตสาหะทีไ่ม่หยุดหย่อน  เป็นสิง่จ าเป็น  ไม่มสีิง่ใดทีไ่รค้วามมุ่งมัน่อย่างไม่ย่อท้อที่สามารถบรรลุสิง่นี้ได ้ 

ความมุ่งหมายมากมายทีย่คุทัง้หลายในอดตีถอืวา่เป็นเพยีงความฝัน  กระนัน้ในยุคนี้ไดก้ลายเรื่องทีท่ าได้

และง่ายทีสุ่ด  ไฉนความมุ่งหมายที่ยิง่ใหญ่และสูงส่งที่สุดนี้  ซึ่งเป็นดวงตะวนับนนภาแห่งอารยธรรมที่

แทจ้รงิและเป็นเหตุของความรุ่งโรจน์  ความก้าวหน้า  ความผาสุกและความส าเร็จของมวลมนุษยชาต ิ 

จงึถือว่าส าเรจ็ไม่ได้?  วนันัน้จะมาถงึอย่างแน่นอน  คอืวนัที่แสงที่งดงามของความมุ่งหมายนี้จะสาด

ความสวา่งมายงัทีช่มุนุมของมนุษย์ 

 

การตระเตรยีมเครื่องมอืส าหรบัการสู้รบหากด าเนินไปด้วยอตัราเรว็ในปัจจุบนั  จะไปถงึจุดที่

สงครามจะกลายเป็นสิง่ที่เกนิกวา่มนุษยชาตจิะทนได ้

เป็นที่ชดัเจนจากสิ่งกล่าวมาว่า  ความรุ่งโรจน์และความยิ่งใหญ่ของมนุษย์ไม่ได้อยู่ที่ความ

กระหายเลอืดและอุง้เลบ็ทีแ่หลมคม  การท าลายนครต่างๆ และการแพร่กระจายความพนิาศ  การสงัหาร

กองก าลงัตดิอาวธุและพลเรอืนอย่างโหดเหี้ยม  สิง่ที่หมายถงึอนาคตอนัสดใสส าหรบัมนุษย์คอืชื่อเสยีง

ด้านความยุติธรรม  ความเมตตาต่อประชาชนทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นคนชัน้สูงหรือต ่าต้อย  การสร้าง

ประเทศและเมอืง  หมู่บา้นและต าบล  การท าชวีติให้ง่าย  สงบและมคีวามสุขส าหรบัเพื่อนมนุษย์  การ

วางหลกัการมูลฐานส าหรบัความกา้วหน้า  การยกมาตรฐานและเพิม่ความมัง่คัง่ของประชาชนทัง้หมด 

จงพจิารณาดูตลอดประวตัศิาสตรว์า่  กษตัรยิจ์ านวนมากมายทรงนัง่อยู่บนบลัลงักใ์นฐานะผูพ้ชิติ

อย่างไร  หนึ่งในจ านวนนี้คอืฮลูคักคูานและเทเมอรเ์ลน  ผูย้ดึครองทวปีเอเซยีอนักวา้งใหญ่ไพศาล  และอ

เลก็ซานเดอรแ์ห่งมาซาดอนและพระเจา้นโปเลยีนที่ 1  ผู้เหยยีดก าปั้นที่โอหงัของตนออกไปครอบคลุม

สามในหา้ทวปีของโลก  ชยัชนะทีย่ิง่ใหญ่ทัง้หลายของพวกเขาก่อใหเ้กดิประโยชน์อะไร?  มปีระเทศไหน

เฟ่ืองฟูขึ้นมา  มีความสุขใดบงัเกิดขึ้น  มีบลัลงัก์ใดยืนอยู่ได้หรือ?  หรือกลายเป็นว่าสภาปกครอง

ทัง้หลายสูญเสยีอ านาจ?  วน้แต่ว่าทวปีเอเซียลุกเป็นเปลวไฟของสงครามหลายครัง้และกลายเป็นเถ้า

ถ่าน  ชงักสีฮ์ูลากู ผูเ้ป็นหวัหน้าทหารไม่ไดอ้ะไรจากการพชิติดนิแดนต่างๆ  เทเมอร์เลนเกบ็เกี่ยวได้แต่

ชนชาตทิีถู่กพดัไปกบัสายลมและความพนิาศทุกแห่งหนจากชยัชนะทัง้หมดของตน  อเลก็ซานเดอร์ไม่มี

อะไรจะอวดส าหรบัชยัชนะอนักวา้งขวางของตนเวน้แต่ลูกชายของเขาถูกโค่นบลัลงัก์  แล้วฟิลปิส์และ
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โทเลมเีขา้ยดึครองอาณาจกัรที่ครัง้หนึ่งเขาเคยปกครอง  พระเจ้านโปเลียนที่ 1 ได้อะไรจากการสยบ

กษตัรยิท์ ัง้หลายของยุโรป  นอกจากการท าลายประเทศต่างๆ ทีก่ าลงัเฟ่ืองฟู  ความตกต ่าของประชาชน

ทีอ่าศยัอยู่ในประเทศเหล่านัน้  การแพร่กระจายการเขย่าขวญัและความเจบ็ปวดไปทัว่ยุโรป  และตวัเขา

เองกลายเป็นเชลยในตอนจบของชวีติ  ที่กล่าวมามากมายนี้คอืบรรดาผูพ้ชิติและอนุสาวรีย์ทัง้หลายที่

พวกเขาทิง้ไวข้า้งหลงั 

ทีต่่างกนัคอืคุณสมบตัติ่างๆ ทีน่่าสรรเสรญิ  ความยิง่ใหญ่และความประเสรฐิของอนุชรี์วาน (40)  

ผูเ้อือ้เฟ้ือและยุตธิรรม  กษตัรยิท์ีใ่จเป็นธรรมนี้ข ึน้ครองอ านาจในเวลาที่บลัลงัก์ของเปอร์เซียซึ่งครัง้หนึ่ง

สถาปนาไวอ้ย่างแขง็แกร่ง  ก าลงัจะทลายลง  ด้วยพรสวรรค์ทางสติปัญญาเขาวางรากฐานของความ

ยุตธิรรม  ถอนรากการกดขีแ่ละการใชอ้ านาจบาตรใหญ่  รวบรวมประชาชนทัง้หลายของเปอร์เซียเขา้มา

อยู่ภายใตปี้กแห่งอาณาจกัรของเขา  ขอขอบคุณอทิธพิลปฏริูปที่มาจากการดูแลเอาใจใส่อย่างต่อเนื่อง

ของเขา  เปอรเ์ซยีทีโ่รยราและรกรา้งวา่งเปล่าไดร้บัการกระตุ้นให้มชีวีติ  และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็

กลายเป็นชาตทิีเ่ฟ่ืองฟูทีสุ่ด  เขาสรา้งและเสรมิอ านาจต่างๆ ของรฐัที่ยงัไม่เป็นระบบ  และชื่อเสยีงด้าน

ความชอบธรรมและความยุตธิรรมของเขากอ้งไปทัว่เจด็ภูมอิากาศ (41)  จนกระทัง่ประชาชนทัง้หลายพน้

จากความตกต ่าและทุกขเวทนาขึน้มาสู่ยอดแห่งความสุขและเกยีรติ  ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นชาวมาเกยีน  

พระโมฮมัหมดัผูเ้ป็นศนูยก์ลางแห่งสรรพโลกและดวงอาทติยแ์ห่งความเป็นพระศาสดา  ทรงกล่าวถงึเขา

วา่ : “เราเกดิมาในเวลาของกษตัรยิ์ที่ยุตธิรรมองค์หนึ่ง”  และทรงส าราญใจที่ได้มาจุตใินโลกระหว่างรชั

สมยัของเขา  บุคคลส าคญัผูเ้รอืงนามนี้บรรลุสถานะอนัสูงส่งโดยคุณสมบตัติ่างๆ ที่น่าชมเชย  หรอืโดย

การออกไปพชิติโลกและหลัง่เลอืดของประชาชนทัง้หลายของโลก?  จงสงัเกตดูว่าเขาบรรลุสู่ต าแหน่งที่

โดดเด่นดงักล่าวในใจกลางของโลก  จนความยิง่ใหญ่ของเขายงักงัวาลอยู่ตลอดกาลเวลาที่เปลี่ยนแปลง

ไป  และเขาได้ชวีตินิรนัดร์  หากเราแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับชวีิตที่ด าเนินต่อไปของผู้ยิ่งใหญ่นี้  

บทความอย่างย่อนี้จะยาวเกินไป  และเนื่องด้วยไม่เป็นที่แน่นอนว่าความคิดเห็นสาธารณชนของ

เปอรเ์ซยี  จะเปลีย่นแปลงไปอย่างมคีวามหมายหรอืไม่โดยการอ่านบทความนี้อย่างถี่ถ้วน  เราจะเขยีน

ใหส้ัน้เขา้  และไปทีเ่รื่องอื่นๆ ทีอ่ยู่ในจติใจของสาธรณชน  อย่างไรกต็ามหากการเขยีนใหส้ัน้นี้ก่อให้เกดิ

ผลที่น่าปราถนา  และเป็นพระประสงค์ของพระผูเ้ป็นเจ้า  เราจะเขยีนหนังสือให้ยาวและมปีระโยชน์

เกีย่วกบัหลกัธรรมทัง้หลายของอจัฉรยิภาพสวรรคท์ีส่มัพนัธก์บัโลกทีเ่หน็อยู่ 

ไม่มอีานุภาพใดบนพภิพสามารถเอาชนะกองทพัแห่งความยุตธิรรม  และทุกปราสาทต้องทลาย

ลงต่อกองทพันี้  เพราะมนุษย์พ่ายแพอ้ย่างเตม็ใจต่อการฟันของใบมดีที่แหลมคมนี้  และสถานที่รกร้าง

วา่งเปล่าชืน่บานและเฟ่ืองฟูภายใตก้ารเหยยีบย ่าของกองทพันี้  มสีองธงทีท่รงอ านาจซึ่งเมื่อทอดเงาผา่น

มงกุฏของกษตัรยิอ์งคใ์ดกต็าม  จะบนัดาลให้อทิธพิลของรฐับาลของกษตัรยิ์นัน้ทะลุทะลวงโลกทัง้หมด

อย่างรวดเรว็และง่ายดาย  ราวกบัเป็นแสงสว่างของดวงอาทติย์ : ธงแรกคอืปัญญา  ธงที่สองคอืความ
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ยุตธิรรม  เนินเหลก็ไม่สามารถเอาชนะกองก าลงัทัง้สองที่ทรงอ านาจที่สุดนี้   และก าแพงของอเลก็ซาน

เดอรจ์ะแตกออกต่อหน้ากองก าลงัทัง้สอง  เป็นที่ชดัเจนว่าชวีติในโลกที่เลอืนหายไปอย่างรวดเรว็นี้  คง

อยู่ช ัว่แล่นและเปลีย่นแปลงอยู่เสมอดงัเชน่สายลมยามเชา้  เมื่อเป็นเชน่นี้ผูย้ ิง่ใหญ่ที่ฝากชื่อเสยีงที่ดงีาม

ของตนและความทรงจ าเกี่ยวกบัตลอดชวีติของตนที่ใช้ไปในหนทางแห่งความยนิดขีองพระผูเ้ป็นเจ้า  

ชา่งโชคดเีพยีงไร 

การพชิติอาจเป็นสิง่ที่น่าสรรเสรญิ  และมบีางเวลาที่สงครามกลายเป็นฐานที่ทรงอานุภาพของ

สนัตภิาพ  และการท าลายลา้งกลายเป็นวธิกีารปฏสิงัขรณ์  ตวัอย่างเชน่หากประมุขทีจ่ติใจสูงคนหนึ่งจดั

กองทพัเพื่อสกดัผูก้่อกบฏและผูก้า้วรา้ว  หรอืเชน่กนัหากเขาลงสนามและโดดเด่นในการดิ้นรนต่อสู้เพื่อ

ประสานสามคัครีฐัและประชาชนทีแ่ตกแยก  กล่าวโดยย่อหากเขาท าสงครามเพื่อจุดประสงค์ที่ชอบธรรม  

เมื่อนัน้สิ่งที่ดูเหมือนว่าเป็นความพิโรธนี้คอืความปรานีในตวัมนัเอง  และสิ่งที่ดูเหมือนว่าเป็นการใช้

อ านาจบาตรใหญ่คอืเนื้อแทข้องความยุตธิรรม  และการท าสงครามนี้คอืศลิาหลกัของสนัตภิาพ  ปัจจุบนั

นี้งานที่คู่ควรกับผู้ปกครองที่ยิ่งใหญ่ทัง้หลายคือการสถาปนาสนัติภาพสากล  เพราะอิสรภาพของ

ประชาชนทัง้ปวงอยู่ในสนัตภิาพสากลนี้ 

 

วลทีีส่ ีข่องวาทะทีก่ล่าวไวข้า้งต้นซึ่งชี้ทางแห่งความรอดพ้นคอื : “เชื่อฟังบทบญัญตัขิองพระผูเ้ป็น

นายของเขา”  เป็นทีแ่น่นอนวา่ความดเีด่นสูงสุดของมนุษยค์อื  ความต ่าตอ้ย ณ เบือ้งหน้าของพระผูเ้ป็นเจ้า

และเชื่อฟังพระองค์  ความรุ่งโรจน์ที่ยิง่ใหญ่ที่สุดของมนุษย์  ต าแหน่งและเกียรตอินัสูงส่งที่สุดของมนุษย์  

ขึน้อยู่กบัการปฏบิตัติามบญัชาและขอ้หา้มทัง้หลายของพระผูเ้ป็นเจา้อย่างถ้วนทัว่  ศาสนาคอืแสงสว่างของ

โลก  ความก้าวหน้า  ความส าเรจ็และความสุขของมนุษย์  เป็นผลมาจากการเชื่อฟังกฎที่วางไวใ้นคมัภีร์

ศกัดิส์ทิธิท์ ัง้หลาย  กล่าวโดยย่อ  เป็นทีส่าธติไดว้า่ในชวีตินี้ทัง้ภายนอกและภายใน  โครงสรา้งทีย่ิง่ใหญ่ที่สุด  

ผูพ้ทิกัษ์รกัษาโลกทีส่ถาปนาไวอ้ยา่งแขง็แกร่งและคงทนทีสุ่ด  รบัประกนัความสมบูรณ์ของมนุษยชาตทิัง้ทาง

วตัถุและทางธรรม  และคุม้ครองความสุขและอารยธรรมของสงัคม  คอืศาสนา 

เป็นความจรงิทีว่า่  มผีูโ้ง่เง่าบางคนทีไ่ม่เคยตรวจสอบมูลฐานของศาสนาทัง้หลายของพระผูเ้ป็น

เจา้อย่างเหมาะสม  ไดถ้อืเอาความประพฤตขิองพวกทีแ่สรง้เป็นเคร่งศาสนาไม่กีค่นมาเป็นเกณฑ์ในการ

วดัผูม้ศีาสนาทุกคน  แลว้สรุปวา่ศาสนาคอือุปสรรคของความก้าวหน้า  คอืปัจจยัแห่งการแบ่งแยก  คอื

เหตุของความประสงคร์า้ยและความเกลยีดชงัระหวา่งประชาชน  พวกเขาหาได้สงัเกตไม่ว่า  หลกัธรรม

ของศาสนาทัง้หลายของพระผู้เป็นเจ้าจะใช้แต่การกระท าของผู้ที่อ้างตนเป็นสาวกมาประเมินไม่ได ้ 

เพราะทุกสิง่ทีล่ ้าเลศิแมว้า่จะไม่มทีีเ่สมอ  กอ็าจถูกใชไ้ปในทางที่ผดิ  ตะเกยีงที่ตดิไฟในมอืของเดก็ที่โง่

เขลาหรอืคนตาบอด  จะไม่ปัดเป่าความมดืหรอืท าให้บ้านสว่างขึน้  แต่จะไหม้ทัง้ผูถ้อืตะเกยีงและบ้าน  
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ในกรณเีชน่นี้เราจะต าหนิตะเกยีงไดห้รอื?  ไม่  พระผูเ้ป็นเจ้าผูเ้ป็นนายเป็นพยาน !  ส าหรบัผูท้ี่มองเหน็  

ตะเกยีงคอืแสงสวา่งทีน่ าทาง  แต่เป็นความหายนะส าหรบัคนตาบอด 

หนึ่งในบรรดาผูท้ีไ่ม่ยอมรบัความศรทัธาในศาสนาคอืชาวฝรัง่เศสชือ่โวลเทอร์  เขาเขยีนหนังสอื

โจมตศีาสนาจ านวนหนึ่ง  ซึ่งเป็นผลงานการเขยีนทีไ่ม่มอีะไรดไีปกวา่ของเดก็เล่น  บุคคลผูน้ี้ ไดใ้ชก้ารละ

เวน้สิง่ทีค่วรท าและการท าผดิของพระสนัตะปาปา  ผูเ้ป็นหวัหน้าศาสนาโรมนัคาทอลกิ  อกีทัง้อุบายและ

การทะเลาะววิาทของบรรดาผูน้ าทางจติวญิญาณของครสิตจ์กัร  มาเป็นเกณฑ ์ แลว้เปิดปากหาเรื่องพระ

วญิญาณของพระผูเ้ป็นเจา้ (พระเยซ)ู  ในการใชเ้หตุผลที่ไม่มนี ้าหนัก  เขาหาได้เขา้ใจนัยส าคญัที่แท้จรงิ

ของคมัภรีศ์กัดิส์ทิธิท์ ัง้หลาย  คดัคา้นบางตอนในพระธรรมทีเ่ปิดเผยไวแ้ละครุ่นคดิเกี่ยวกบัความยุ่งยาก

ทีเ่กีย่วขอ้ง  “และเราส่งสิง่ทีเ่ป็นการรกัษาและความปรานีในคมัภรี์โกรอ่านลงมาใหผู้ท้ีซ่ื่อสตัย์” : แต่นัน่มี

แตเ่พิม่ความพนิาศใหแ้ก่คนชัว่รา้ย” (42)  “พระองคจ์ะลวงหลายคนดว้ยนิทานสอนใจดงักล่าว  และจะน า

ทางใหห้ลายคน : แต่พระองคจ์ะไม่ลวงใครดว้ยนิทานสอนใจเวน้แต่คนชัว่รา้ย...” (43) 

เป็นที่แน่นอนว่าเครื่องมือที่ยิง่ใหญ่ที่สุดส าหรบัการบรรลุความก้าวหน้าและความรุ่งโรจน์ของ

มนุษย ์ กลไกสูงสุดส าหรบัการใหค้วามสวา่งและการไถ่โลกคอื  ความรกัและไมตรจีติและความสามคัคใีน

หมู่สมาชกิทัง้หมดของมนุษยชาติ  ไม่มีสิ่งใดบงัเกิดผลได้ในโลก  ไม่มีแม้แต่ความเป็นไปได้  หาก

ปราศจากความสามคัคแีละความเหน็พ้องกนั  และวธิทีี่สมบูรณ์ส าหรบัการก่อให้เกดิไมตรจีติและความ

สมคัรสมานคอืศาสนาทีแ่ทจ้รงิ  “หากเจา้ใชค้วามร ่ารวยทัง้หมดในโลก  เจ้ากไ็ม่สามารถท าให้หวัใจของ

พวกเขาสามคัคกีนั  แต่พระผูเ้ป็นเจา้ไดท้ าใหพ้วกเขาสามคัคกีนั...” (44) 

ดว้ยการเสดจ็มาของศาสนทูตทัง้หลายของพระผูเ้ป็นเจ้า  อานุภาพของพระศาสดาในการสร้าง

ความสมคัรสมานที่แท้จรงิ  สมคัรสมานทัง้ภายนอกและในหวัใจ  ได้พาชนชาตปิระสงค์ร้ายทัง้หลายที่

กระหายเลอืดของกนัและกนัเข้ามาอยู่ในที่ก าบงัเดยีวกนัแห่งพระวจนะของพระผูเ้ป็นเจ้า  จากนัน้ดวง

วญิญาณหนึ่งแสนดวงกลายเป็นเสมอืนวญิญาณดวงเดยีวกนั  บุคคลจ านวนนับไม่ถ้วนกลายเป็นเสมอืน

ร่างกายเดยีวกนั 

เหตุการณ์ต่างๆ ที่บงัเกิดขึ้นเมื่อศาสนทูตทัง้หลายในอดีตเสด็จมา  หนทางและผลงานและ

สภาพแวดลอ้มของพวกเขา  ไม่ได้รบัการบนัทกึไวอ้ย่างเพยีงพอในประวตัศิาสตร์ที่เชื่อถอืได้  และถูก

กล่าวไวอ้ย่างรวบรดัในวจนะของคมัภีร์โกรอ่าน  ค าสอนศกัดิส์ทิธิต์่างๆ และคมัภีร์เก่า  อย่างไรกต็าม

เนื่องดว้ยเหตุการณ์ทัง้หมดตัง้แต่สมยัของพระโมเสสจนกระทัง่ปัจจุบนันี้มอียู่ในคมัภีร์โกรอ่านที่ยิง่ใหญ่  

ค าสอนต่างๆ ที่เชื่อถือได้  คมัภีร์เก่าและแหล่งอื่นๆ ที่เชื่อถือได้  เราจะขอกล่าวถึงย่อๆ ที่นี่ก็พอ  

จุดประสงค์คือเพื่อจะชี้ให้แน่ชดัว่า  ศาสนาคือฐานและหลกัการดัง้เดิมของวฒันธรรมและอารยธรรม

หรอืไม่  หรอืวา่เป็นอย่างทีโ่วลเทอรแ์ละผูท้ีค่ลา้ยกบัเขาเชือ่คอื   ศาสนาหยุดความกา้วหน้าทัง้หมด  บัน่

ทอนความผาสุกและสนัตสิุขในสงัคม 
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เพื่อไม่ให้มีการคดัค้านจากชนชาติใดๆ ของโลกอกี  เราจะอภิปรายให้สอดคล้องกบัเรื่องราว

ต่างๆ ทีเ่ชือ่ถอืไดท้ีทุ่กชาตเิหน็ตรงกนั 

ในเวลาหนึ่งทีช่าวอสิราเอลทวจี านวนขึน้ในอยีปิต์และกระจายตวัไปทัว่ประเทศ  ฟาโรห์ทัง้หลาย

แห่งอยีปิตม์ุ่งมัน่ทีจ่ะชว่ยและเพิม่ความเขม้แขง็ใหแ้ก่ชนชาตคิอพทข์องตน  และมุ่งมัน่เชน่กนัทีจ่ะลบหลู่

และหยามเกยีรตบิุตรหลานของอสิราเอลซึ่งพวกเขาถอืวา่เป็นชาวต่างชาติ  ชาวอสิราเอลซึ่งแตกแยกและ

กระจดักระจาย  ตกเป็นเชลยอยู่ในมอืของชาวคอพทท์ีใ่ชอ้ านาจบาตรใหญ่เป็นเวลานาน  พวกเขาถูกทุก

คนเหยียดหยามและรังเกียจจนชาวคอพท์ที่โสมมที่สุดวางตวัส าคญักว่า  และประหัตประหารชาว

อสิราเอลที่ประเสรฐิสุดได้อย่างอสิระ  การตกเป็นทาส  ทุกขเวทนาและความช่วยตวัเองไม่ได้ของชาว

ฮบิรู  ไปถงึจุดสูงสุดจนพวกเขาไม่เคยมคีวามปลอดภยัไม่ว่ากลางวนัหรอืกลางคนื  ไม่สามารถปกป้อง

ภรรยาและครอบครวัของตนใหป้ลอดภยัจากการใชอ้ านาจบาตรใหญ่ของคนของฟาโรห์ที่จบักุมพวกเขา  

ดงันัน้อาหารของพวกเขาคอืเศษหวัใจทีแ่ตกสลายของตนเอง  เครื่องดื่มของพวกเขาคอืธาราแห่งน ้าตา  

พวกเขาอยู่อย่างเจบ็ปวดเช่นนี้จนกระทัง่ทนัใดนัน้พระโมเสส  พระผูท้รงความงาม  มองเหน็แสงสว่าง

ของพระผูเ้ป็นเจา้ส่องมาจากหุบเขาอนัพสิุทธิซ์ึ่งเป็นบรเิวณศกัดิส์ทิธิ ์ และไดย้นิสุรเสยีงกระตุ้นของพระ

ผูเ้ป็นเจ้าที่ตรสัมาจากเปลวไฟของพฤกษาที่ “ไม่ใช่ของโลกตะวนัออกหรือโลกตะวนัตก” (45)  และ

พระองค์ยนืขึน้ในความเป็นพระศาสดาสากลเตม็ตวั  ท่ามกลางชาวอสิราเอลพระองค์เรอืงแสงเหมอืน

ตะเกยีงแห่งการน าทางของพระผูเ้ป็นเจา้  และดว้ยแสงสวา่งแห่งความรอดพ้นพระองค์น าชนชาตทิี่หลง

ทางนี้ออกมาจากเงาแห่งความเขลาไปสู่ความรู้และความสมบูรณ์  พระองค์รวบรวมชนเผ่าทัง้หลายที่

กระจดักระจายของอสิราเอลไวใ้นทีก่ าบงัแห่งพระวจนะสากลของพระผูเ้ป็นเจา้ทีป่ระสานสามคัคี  และบน

ยอดแห่งความสมคัรสมานพระองคช์ธูงแห่งความกลมเกลยีว  จนภายในชว่งเวลาสัน้ๆ ดวงวญิญาณที่ไม่

มคีวามเขา้ใจทัง้หลายไดร้บัการอบรมทางธรรม  และบรรดาผูท้ีเ่ป็นคนแปลกหน้าต่อสจัธรรม  มารวมตวั

กันสนับสนุนความมุ่งหมายแห่งความเป็นหนึ่งของพระผู้เป็นเจ้า  และได้รับการปลดปล่อยจาก

ทุกขเวทนา  ความยากจน  ความไม่เขา้ใจและความเป็นเชลย  และบรรลุถงึระดบัสูงสุดของความสุขและ

เกยีรต ิ พวกเขาอพยพออกจากอยีปิต ์ ออกเดนิทางไปยงับา้นเกดิเดมิในอิสราเอล  มาถงึแคนอนัและฟิ

ลสิเทียร์  พวกเขาพิชติริมฝัง่แม่น ้าจอร์แดนและเจริโคก่อน  และตัง้ถิ่นฐานในพื้นที่นัน้  และในที่สุด

ภูมภิาคขา้งเคยีงทัง้หมดเชน่โฟนีเซยี  อดีอมและอมัมานตกอยู่ภายใตอ้ทิธพิลของพวกเขา  ในสมยัของ

โจชวัมคีณะปกครองสามสิบเอด็คณะอยู่ในมอืของชาวอิสราเอล  และในทุกคุณลกัษณะที่ประเสรฐิของ

มนุษย ์ เชน่  การเรยีนรู ้ ความมัน่คง  ความมุ่งมัน่  ความกล้าหาญ  เกยีรต ิ ความเอื้อเฟ้ือ  ชนชาตนิี้

ข ึน้มาเหนือกวา่ชาตทิัง้หมดในโลก  ในสมยันัน้เมื่อชาวอสิราเอลคนหนึ่งเขา้ไปในทีช่มุนุม  เขาจะมคีวาม

เด่นทนัทดีว้ยคุณความดมีากมายของตน  และแม้กระทัง่ชนต่างชาตทิี่ต้องการจะสรรเสรญิชายคนหนึ่ง  

กจ็ะกล่าววา่เขาเป็นเมื่อชาวอสิราเอล 
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ยิง่กว่านัน้ยงัเป็นเรื่องของสิ่งที่บนัทึกอยู่ในผลงานมากมายทางประวตัิศาสตร์ว่า  นักปรชัญา

ทัง้หลายของกรซีเชน่ฟิทากอรสั  ไดป้รชัญาทางวตัถุและทางธรรมส่วนใหญ่มาจากเหล่าสาวกของโซโร

มอน  และโซเครตสิหลงัจากที่ได้เดนิทางอย่างมุ่งหวงัไปพบกบันักวชิาการและนักบวชที่เรอืงนามที่สุด

บางคนของอสิราเอล  เมื่อกลบัมายงักรซีเขาได้ก่อตัง้แนวความคดิของความเป็นหนึ่งของพระผูเ้ป็นเจ้า  

และชวีติทีด่ ารงอยู่ต่อไปของวญิญาณของมนุษย์หลงัจากที่ถอดธุลกีายออก  ในที่สุดพวกคนเขลาในหมู่

ชาวกรกีได้ประณามชายผู้นี้ที่หยัง่ถงึความลึกลบัที่สุดของอจัฉริยภาพ  และลุกขึ้นเพื่อจะเอาชวีติเขา  

จากนัน้ประชาชนบงัคบัผูป้กครองของตนใหล้งมอื  และในสภาทีช่มุนุมกนัพวกเขาใหโ้ซเครตสิดื่มถว้ยยา

พษิ 

หลงัจากทีช่าวอสิราเอลไดก้า้วหน้าไปในทุกระดบัของอารยธรรม  และประสบความส าเรจ็ในขัน้

สูงสุดทีเ่ป็นไปได ้ พวกเขาเริม่ลมืหลกัธรรมดัง้เดมิของศาสนาและกฎของพระโมเสสทลีะน้อย  สาละวน

อยู่กบัพธิกีรรมและพธิปีฏบิตั ิ แสดงการปฏบิตัตินที่ไม่เหมาะสม  ในสมยัของรโีฮโบมผูเ้ป็นลูกชายของ

โซโลมอน  มกีารพพิาททีน่่ากลวัเกดิขึน้ในหมู่พวกเขา  สมาชกิคนหนึ่งของพวกเขาคอืจโีรโบม  ได้วาง

อุบายทีจ่ะครองบลัลงัก ์ และเขานี่เองคอืผูท้ีร่เิริม่ใหม้กีารบูชาเทวรูป  ความขดัแยง้ระหวา่งรโีฮโบมและจี

โรโบม  น าไปสู่การท าสงครามนบัเป็นศตวรรษระหวา่งบรรดาผูท้ีส่บืเชือ้สายจากทัง้สอง  ยงัผลให้ชนเผ่า

ทัง้หลายของอสิราเอลแตกกระจายและระส ่าระสาย  กล่าวโดยย่อเป็นเพราะว่าพวกเขาลมืความหมาย

ของกฎของพระผูเ้ป็นเจา้  จนเขา้ไปพวัพนักบัความบา้คลัง่ที่โง่เขลาและวธิปีฏบิตัทิีน่่าต าหนิเชน่  การใช้

ก าลงัยดึอ านาจและการปลุกระดมใหต้่อตา้นคณะปกครอง  โดยการสรุปว่าคุณวุฒสิ าคญัทัง้หมดที่แถลง

ไวใ้นคมัภรีศ์กัดิส์ทิธิค์อือกัษรทีต่ายในเวลานัน้  นกับวชเหล่านี้เริม่คดิแต่การหาผลประโยชน์ที่เหน็แก่ตวั

ของตนเอง  และสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนโดยการปล่อยให้พวกเขาจมลงไปในก้นบึ้งแห่ง

ความไม่เอาใจใส่และความเขลา  และผลที่เกดิจากการท าความผดิของพวกเขาคอื  ความรุ่งโรจน์เมื่อ

ก่อนทีย่นืยงมานานบดันี้เปลีย่นเป็นความตกต ่า  และบรรดาผูป้กครองทัง้หลายของเปอร์เซีย  กรซีและ

โรม  เข้ามาปกครองพวกเขา  ธงแห่งอธิปไตยของพวกเขาพลิกกลบัด้าน  ความเขลา  ความโง่เง่า  

ความตกต ่าและความรกัตวัเองของบรรดาผูน้ าศาสนาและนักวชิาการของพวกเขา  ปรากฏออกมาด้วย

การมาของเนบูซดัเนซาร ์ผูเ้ป็นกษตัรยิแ์ห่งบาบลีอนทีม่าท าลายพวกเขา  หลงัจากการสงัหารผลาญชวีติ

โดยรวม  การท าลายบ้านเรอืนและขโมยทรพัย์สนิของพวกเขา  และถงึกบัถอนรากต้นไม้ของพวกเขา  

เขาจบัผูท้ีร่อดชวีติจากคมดาบมาเป็นเชลยและน าตวัไปยงับาบลีอน  เจด็สบิปีต่อมาบรรดาผูท้ีส่บืเชือ้สาย

มาจากเชลยเหล่านี้ไดร้บัการปล่อยตวัและกลบัไปยงัเยรูซาเลม  จากนัน้เฮซะไคยาและเอสรา สถาปนา

หลกัธรรมมูลฐานของคมัภีร์ศกัดิส์ทิธิข์ ึน้มาใหม่ในหมู่พวกเขา  วนัแล้ววนัเล่าชาวอสิราเอลก้าวหน้าไป  

และความสวา่งยามเชา้ของยุคก่อนๆ ของพวกเขารุ่งอรุณขึน้มาอกีครัง้  อย่างไรกต็ามในช่วงเวลาสัน้ๆ 

การพพิาทอย่างรุนแรงเกีย่วกบัความเชื่อและการปฏบิตัตินเกดิขึน้อกี  เช่นกนับรรดาบณัฑติชาวยวิหนั
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มาสนใจแต่การส่งเสรมิจุดประสงค์ที่เหน็แก่ตวัของตนเอง  และการปฏริูปที่ท ามาได้ในสมัยของเอสรา  

ถูกเปลี่ยนไปเป็นความวิปริตและความทุจริต  สถานการณ์เลวร้ายยิ่งขึ้นถึงขนาดว่ากองทัพของ

สาธารณรฐัโรมและบรรดาผู้ปกครองโรม  พชิติอาณาเขตของชาวอสิราเอลครัง้แล้วครัง้เล่า  ในที่สุดผู้

กระหายสงครามอย่างททิุส ซึ่งเป็นผูบ้ญัชาการกองก าลงัของโรมนั  เขา้ย ่ายีปิตุภูมขิองชาวยวิจนเป็น

ผยุผง  สงัหารผูช้ายทุกคนดว้ยดาบ  จบัผูห้ญงิและเดก็ไปเป็นเชลย  ท าลายบ้านเรอืน  โค่นต้นไม้  เผา

หนงัสอื  ปล้นทรพัย์สมบตัขิองพวกเขา  เผาเยรูซาเลมและวหิารเป็นเถ้าถ่าน  หลงัจากความหายนะที่

ร้ายแรงที่สุดนี้  ดวงดาวของอาณาจกัรอิสราเอลตกลงมาไม่เหลอือะไร  และจนกระทัง่ปัจจุบนันี้ส่วนที่

เหลอือยู่ของชาตทิีอ่นัตรธานไปนี้กระจายไปกบัสายลมทัง้สี่ทศิ  “ความอดสูและทุกขเวทนาประทบัตรา

บนพวกเขา” (46)  ความเดือดร้อนที่สุดสองครัง้นี้ที่เนบูซดัดเนซาร์และททิุสเป็นผูก้่อ  ถุกกล่าวไว้ใน

คมัภรีโ์กรอ่านทีรุ่่งโรจน์วา่ : “และเราประกาศอย่างเคร่งขรมึต่อบุตรหลานของอสิราเอลไวใ้นคมัภีร์ : ‘เจ้า

จะกระท าความชัว่รา้ยในโลกสองครัง้อย่างแน่นอน  และด้วยความภาคภูมอินัสูงส่งยิง่  เจ้าจะได้พลงัใจ

อย่างแน่นอน’  และเมื่อจะเกดิการคุกคามครัง้แรก  เราส่งคนรบัใชท้ัง้หลายของเราที่ได้รบัการประสาท

ด้วยทกัษะที่น่ากลวัมาต่อต้านเจ้า  และพวกเขาค้นหาส่วนในสุดของที่พ านักของเจ้า  และกระท าการ

คุกคามส าเรจ็...และเมื่อจะมกีารลงโทษส าหรบัการละเมดิครัง้หลงัของเจ้า  เราจงึส่งศตัรูมาท าให้ใบหน้า

ของเจา้เศรา้สรอ้ย  และเขา้ไปในวหิารดงัที่พวกเขาเขา้ไปครัง้แรก  และท าลายสิง่ที่พวกเขาพชิติมาจน

ยบัเยนิ” (47)  

จุดประสงค์ของเราคือเพื่อจะแสดงว่า  ศาสนาที่แท้จริงส่งเสริมอารยธรรมและเกยีรติ  ความ

เจรญิรุ่งเรอืงและความมหีน้ามตีา  วชิาและความก้าวหน้าให้แก่ชนชาตหินึ่งซึ่งเคยน่าเวทนา  เป็นทาส

และโง่เขลาอย่างไร  และเมื่อศาสนาตกอยู่ในมอืของบรรดาผูน้ าศาสนาที่โง่เง่าและบ้าคลัง่  ศาสนาถูกใช้

ไปในทางทีผ่ดิจนความอ าไพทีย่ิง่ใหญ่ทีสุ่ดนี้กลายเป็นกลางคนืทีม่ดืทีสุ่ดอย่างไร 

เมื่อสญัลกัษณ์ที่แน่ใจได้ทัง้หลายแห่งความแตกสลาย  ความตกต ่า  การถูกควบคุมและความ

พ่ายแพ ้ ปรากฏชดัเป็นครัง้ที่สอง  เมื่อนัน้สุคนธรสของลมหายใจอนัวสิุทธิข์องพระวญิญาณของพระผู้

เป็นเจา้ (พระเยซ)ู  ขจรไปทัว่จอรแ์ดนและดนิแดนกาลลิ ี เมฆแห่งความสงสารของพระผูเ้ป็นเจ้ากระจาย

อยู่ทัว่ทอ้งฟ้าเหล่านัน้  และหลัง่น ้าฝนแห่งวญิญาณลงมาท่วมท้น  และหลงัจากที่มกีารหลัง่ไหลมาจาก

ทะเลที่ยิง่ใหญ่ที่สุด  ดินแดนศกัดิส์ทิธิโ์ชยสุคนธรสออกไปและออกดอกแห่งความรู้ของพระผูเ้ป็นเจ้า  

จากนัน้เพลงทีเ่คร่งขรมึของคมัภีร์ใหม่ดงัขึน้จนเขา้ไปในหูของบรรดาผูท้ี่อาศยัอยู่ในห้องบนนภา  และ

ด้วยสมัผสักบัลมหายใจของของพระเยซู  คนตายที่ไร้ส านึกที่นอนอยู่ในหลุมศพแห่งความเขลา  ยก

ศรีษะขึ้นมารบัชีวิตนิรันดร์  เป็นเวลาสามปีดวงตะวนัแห่งความสมบูรณ์นี้ เดินไปตามทุ่งหญ้าของ

ปาเลสไตน์และในละแวกบา้นของเยรูซาเลม  น าทางมวลมนุษยไ์ปสู่รุ่งอรุณแห่งการไถ่  สอนพวกเขาว่า

จะได้มาซึ่งคุณสมบตัิและคุณลกัษณะทางธรรมอนัเป็นที่ยินดีต่อพระผู้เป็นเจ้าอย่างไร  หากชนชาติ
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อิสราเอลเชื่อในพระพักตร์ที่งดงามนี้  พวกเขาจะเตรียมตวัรบัใช้และเชื่อฟังพระองค์ด้วยหวัใจและ

วญิญาณ  และโดยการกระตุน้ของสุคนธรสของพระวญิญาณของพระองค์  พวกเขาจะได้พลงัชวีติคนืมา

และคบืหน้าไปสู่ชยัชนะใหม่ๆ 

อนิจจา  สิง่นี้มปีระโยชน์อนัใด  พวกเขาหนัหนีไปและต่อต้านพระองค์  พวกเขาทัง้หมดลุกขึน้

และทรมานพระผูเ้ป็นบ่อเกดิแห่งความรู้ของพระผูเ้ป็นเจ้านี้  ผูเ้ป็นจุดรองรบัการเปิดเผยพระธรรมจาก

เบือ้งบน  ยกเวน้คนจ านวนเท่าหยบิมอืทีห่นัหน้าไปหาพระผูเ้ป็นเจา้  ไดร้บัการช าระรอยเป้ือนของโลกนี้  

และพบหนทางไปสู่ยอดของอาณาจกัรที่ไร้สถานที่  พวกเขาท าความเจบ็ปวดทุกอย่างให้แก่พระผูเ้ป็น

แหล่งก าเนิดของกรุณาธคิุณ  จนกระทัง่เป็นไปไม่ได้ที่พระองค์จะอาศยัอยู่ในเมอืงต่างๆ  แต่พระองค์ก็

ยงัคงชธูงแห่งความรอดพน้และสถาปนาหลกัธรรมมูลฐานแห่งความชอบธรรมของมนุษย์อย่างแขง็แกร่ง  

ซึ่งเป็นพืน้ฐานของอารยธรรมทีแ่ทจ้รงิ 

ในบททีห่า้ของแมทธวิซึ่งเริม่ตน้ดว้ยวรรคทีส่ามสบิเจด็  พระองคท์รงแนะน าวา่ : “อย่าตา้นความ

ชัว่รา้ยและการท ารา้ยดว้ยสิง่ทีค่ลา้ยกนั  แต่ใครกต็ามทีต่บแกม้ขวาของเจ้า  จงหนัแก้มซ้ายให้เขาด้วย”  

ยิง่กว่านัน้ในวรรคที่สี่สบิสาม : “เจ้าได้ยนิสิง่ที่กล่าวไวว้่า ‘จงรกัเพื่อนบ้าน  และอย่าท าให้ศตัรูของเจ้า

หนกัใจกบัความเกลยีดชงั’ (48) แต่เรากล่าวต่อเจา้วา่  จงรกัศตัรูของเจา้  ให้พรผูท้ี่สาปแช่งเจ้า  ท าดตี่อ

ผูท้ี่เกลยีดเจ้า  และอธษิฐานให้ผูท้ี่ใชเ้จ้าอย่างมุ่งร้ายและประหตัประหารเจ้า  เพื่อว่าเจ้าจะได้เป็นบุตร

ของพระบดิาของเจา้ทีอ่ยู่บนนภา : เพราะพระองค์บนัดาลให้ดวงอาทติย์ของพระองค์รุ่งขึน้มาบนคนชัว่

และคนด ี และทรงหลัง่ฝนแห่งความปรานีของพระองค์ลงมายงัผูท้ี่ยุตธิรรมและผูท้ี่ไม่ยุตธิรรม   เพราะ

หากเจา้รกัคนทีร่กัเจา้  เจา้จะไดร้างวลัอะไร?  คนเกบ็ภาษไีม่ไดท้ าอย่างเดยีวกนันี้หรอื?” 

ค าแนะน าแบบนี้มอียู่มากทีเ่อ่ยโดยอรุโณทยัแห่งอจัฉรยิภาพสวรรค ์ และดวงวญิญาณทัง้หลายที่

มคีุณลกัษณะแห่งความวสิุทธิค์อืสาระของสรรพโลกทีก่ลัน่มา  และคอืบ่อเกดิของอารยธรรมทีแ่ทจ้รงิ 

จากนัน้พระเยซูก่อตัง้กฎศกัดิส์ทิธิบ์นพื้นฐานของอุนิสยัใจคอที่มศีลีธรรมและจติวญิญาณล้วนๆ  

และส าหรบับรรดาผูท้ีเ่ชือ่ในพระองค์  พระองค์ทรงแสดงวถิกีารด าเนินชวีติที่พเิศษซึ่งเป็นแบบของการ

กระท าข ัน้สูงสุดบนพภิพ  และแมว้า่บรรดาผูเ้ป็นตราสญัลกัษณ์ของการไถ่ดูภายนอกเหมอืนกบัถูกละทิ้ง

ไวก้บัความประสงคร์า้ยและการประหตัประหารของเหล่าผูท้รมานพวกเขา  ในความเป็นจรงิแลว้พวกเขา

ได้รบัการปลดปล่อยจากความมดืที่สิ้นหวังที่ปกคลุมชาวยวิ  และพวกเขาส่องแสงด้วยความรุ่งโรจน์นิ

รนัดร ์ณ รุ่งอรุณของวนัใหม่ 

ชาติยิวที่ยิ่งใหญ่นี้ส ัน่คลอนและทลายลง  แต่วญิญาณไม่กี่ดวงเหล่านัน้ผู้ซึ่งแสวงหาที่ก าบัง

ภายใตพ้ฤกษาของพระเมไซยะ  ไดเ้ปลีย่นแปลงชวีติทัง้หมดของมนุษย์  ในเวลานัน้ชนชาตทิัง้หลายของ

โลกโง่เขลาสุดๆ  บา้คลัง่และบูชาเทวรูป  มเีพยีงชาวยวิกลุ่มเลก็ๆ เท่านัน้ที่ประกาศความเชื่อในความ

เป็นหนึ่งของพระผู้เป็นเจ้า  และพวกเขาเป็นที่รงัเกียจอย่างน่าเวทนา  ดวงวญิญาณของคริสเตยีนที่
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บรสิุทธิเ์หล่านี้บดันี้ยนืขึน้เพื่อเผยแพร่ความมุ่งหมายทีข่ดักนัอย่างสิน้เชงิและไม่ถูกกบัความเชือ่ทัง้หลาย

ของมนุษยชาตทิัง้หมด  กษตัรยิ์ทัง้หลายจากสี่ในห้าทวปีของโลกมุ่งมัน่อย่างไม่ผ่อนผนัที่จะขจดัเหล่า

สาวกของพระครสิต ์ กระนัน้กต็ามในทีสุ่ดพวกเขาส่วนใหญ่ลงมอืส่งเสรมิศาสนาของพระผูเ้ป็นเจ้าอย่าง

สุดหวัใจ  ชาตทิัง้หมดของยุโรป  ชนชาตมิากมายในเอเซยีและอฟัรกิา  และบางส่วนของผูท้ี่อาศยัอยู่ใน

หมู่เกาะแปซฟิิก  ถูกรวบรวมไวใ้นทีก่ าบงัแห่งความเป็นหนึ่งของพระผูเ้ป็นเจา้ 

จงพิจารณาดูว่ามีหลักการใดที่ไหนในสรรพโลกหรือไม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าศาสนาในทุกด้าน  มี

อานุภาพใดทีจ่นิตนาการไดห้รอืไม่ทีแ่ทรกซอนยิง่กวา่ศาสนาต่างๆ ของพระผูเ้ป็นเจา้  มกีลไกใดหรอืไม่

ทีส่ามารถน ามาซึ่งความรกั  ไมตรจีติและความสมคัรสมานทีแ่ทจ้รงิในหมู่ชนชาตทิัง้หมด  อย่างที่ความ

เชื่อในพระผู้เป็นเจ้าผูท้รงอานุภาพและทรงรอบรู้สามารถท าได้  นอกจากกฎของพระผูเ้ป็นเจ้าแล้วมี

หลกัฐานของเครื่องมอืใดหรอืไม่ส าหรบัการอบรมมวลมนุษยชาตใินทุกระยะของความชอบธรรม  

คุณสมบัติเหล่านี้ที่นักปรัชญาทัง้หลายบรรลุถึงเมื่อพวกเขาไปถึงยอดของอัจฉริยภาพ  

คุณลกัษณะทีป่ระเสรฐิทัง้หลายของมนุษยซ์ึ่งเป็นลกัษณะของพวกเขา ณ ยอดสุดของความสมบูรณ์  จะ

ถูกแสดงเป็นตวัอย่างโดยศาสนิกชนทนัใดทีพ่วกเขายอมรบัศาสนา  จงสงัเกตดูว่าดวงวญิญาณทัง้หลาย

ทีด่ื่มน ้าแห่งชวีติและการไถ่จากมอืทีก่รุณาของพระเยซู  ผูเ้ป็นพระวญิญาณของพระผูเ้ป็นเจ้า  และเขา้

มาในร่มเงาทีก่ าบงัของคมัภรี์ใหม่  ไดบ้รรลุถงึระดบัสูงของการปฏบิตัตินทางศลีธรรมอย่างไร  จนกาเลน

ซึ่งเป็นแพทยท์ีม่ชี ื่อแม้ว่าตวัเขาเองไม่ได้เป็นครสิเตยีน  กย็กย่องการกระท าของพวกเขาไวใ้นบทสรุป

เกีย่วกบัสาธารณรฐัของพลาโต  ค าแปลถอ้ยค าของเขาตามตวัอกัษรคอืดงัต่อไปนี้ : 

“มนุษยชาติโดยทัว่ไปไม่สามารถเข้าใจการอภิปรายด้วยล าดบัเหตุผล  ด้วยเหตุนี้พวกเขา

จ าเป็นตอ้งอาศยัสญัลกัษณ์และอุปมาทีเ่ล่าเกี่ยวกบัรางวลัและการลงโทษในโลกหน้า  หลกัฐานที่ยนืยนั

สิง่นี้คอื  ปัจจุบนันี้เราสงัเกตเหน็ชนชาตหินึ่งที่เรยีกว่าครสิเตยีน  ผูซ้ึ่งเชื่อมัน่ในรางวลัและการลงโทษ

ของสภาวะในอนาคต  คนกลุ่มนี้แสดงการกระท าที่ล ้าเลศิ  ซึ่งคล้ายกบัการกระท าของบุคคลที่เป็นนัก

ปรชัญาทีแ่ทจ้รงิ  ตวัอย่างเชน่เราทุกคนเหน็กบัตาว่าพวกเขาไม่กลวัความตาย  พวกเขาคลัง่ไคล้ความ

ยุตธิรรมและการท าธุรกจิทีเ่ป็นธรรมอยา่งยิง่  จนสมควรจะไดร้บัการพจิารณาวา่เป็นนกัปรัชญาทีแ่ทจ้รงิ” 
(49) 

ในยุคนัน้และในจติใจของกาเลน  สถานะของนกัปรชัญาเหนือกวา่สถานะอืน่ใดในโลก  เชน่นัน้จง

พจิารณาดูว่า  อานุภาพของศาสนาของพระผูเ้ป็นเจ้าที่ประเทอืงปัญญาและจิตใจ  ผลกัดนัศาสนิกชน

ทัง้หลายขึน้ไปสู่ยอดแห่งความสมบูรณ์อย่างไร  จนนักปรชัญาอย่างกาเลนซึ่งไม่ใช่ครสิเตยีน  กใ็ห้การ

ยนืยนัดงักล่าว 

สิง่ทีส่าธติอุปนิสยัใจคออนัล ้าเลศิของครสิเตยีนทัง้หลายในสมยันัน้คอื  ความอุทศิตนของพวก

เขาต่อการกุศลและงานที่มปีระโยชน์  และขอ้เทจ็จรงิที่ว่าพวกเขาก่อตัง้โรงพยาบาลและสถาบนัต่างๆ 
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เพื่อมนุษยธรรม  ตวัอย่างเช่นบุคคลแรกที่ก่อตัง้คลนิิกสาธารณะทัว่จกัรวรรดโิรมนัซึ่งคนยากไร้  คน

บาดเจบ็และคนทีช่ว่ยตวัเองไม่ได้มารบัการดูแลทางการแพทย์  คอืจกัรพรรดคิอนสแตนตนิ  กษตัรยิ์ผู้

ยิง่ใหญ่นี้คอืผูป้กครองโรมนัคนแรกทีส่นบัสนุนความมุ่งหมายของพระครสิต ์ เขาอุทศิชวีติต่อการส่งเสรมิ

หลกัธรรมของคมัภีร์ใหม่อย่างไม่ยัง้  และก่อตัง้รฐับาลโรมนัอย่างแขง็แกร่งบนความพอประมาณและ

ความยุตธิรรม  ซึ่งในความจรงิแลว้รฐับาลนี้เคยเป็นระบบการกดขีท่ีไ่ม่ผอ่นปรนมาก่อน  ชื่อที่วสิุทธิข์อง

เขาส่องแสงไปทัว่รุ่งอรุณของประวตัศิาสตรเ์สมอืนดาวประกายพรกึ  ต าแหน่งและชื่อเสยีงของเขาในหมู่

ผูท้ีป่ระเสรฐิและมอีารยธรรมสูงสุด  ยงัอยู่บนลิน้ของครสิเตยีนทุกนิกาย 

รากฐานของอุปนิสยัใจคออนัล ้าเลศิที่วางไวใ้นสมยันัน้ช่างเป็นมัน่คงเพยีงไร  ขอขอบคุณการ

ฝึกฝนของดวงวิญญาณที่บริสุทธิท์ ัง้หลายที่ลุกขึ้นส่งเสริมค าสอนของคัมภีร์ใหม่  โรงเรียนประถม  

วทิยาลยั  โรงพยาบาลจ านวนมากมายเพยีงไร  ได้รบัการก่อตัง้  และสถาบนัจ านวนมากมายเพยีงไร

ก่อตัง้ไวใ้หเ้ดก็ยากจนทีข่าดพ่อมารบัการศกึษา  บุคคลมากมายเพยีงไรทีเ่สยีสละประโยชน์ส่วนตวั  และ 

“ด้วยความปรารถนาจะท าให้พระผู้เป็นนายยนิดี” (50)  ได้อุทศิวนัเวลาของชวีติของตนให้แก่การสอน

มวลชน 

อย่างไรกต็ามเมื่อใกลจ้ะถงึเวลาทีค่วามงามอนัเจดิจ้าของพระโมฮมัหมดัจะรุ่งอรุณบนโลก  การ

ควบคุมกจิการต่างๆ ของครสิเตยีนตกไปอยู่ในมอืของพระทีโ่ง่เขลาทัง้หลาย  สายลมสวรรคท์ีโ่ชยมาจาก

ภูมภิาคแห่งกรุณาธคิุณของพระผู้เป็นเจ้า  หยุดพดัพา  และกฎต่างๆ ของคมัภีร์ใหม่ที่ยิง่ใหญ่ซึ่งเป็น

รากฐานอนัแขง็แกร่งอนัเป็นทีต่ ัง้ของอารยธรรม  ไม่ออกผลเพราะถูกใชไ้ปในทางที่ไม่ชอบ  และเพราะ

การปฏบิตัตินของบรรดาบุคคลทีดู่เหมอืนเป็นธรรมแต่กระนัน้ในใจนัน้ทราม  

ในการพรรณนาสภาพความเป็นอยู่  ธรรมเนียมปฏบิตั ิ การเมอืง  วชิาและวฒันธรรมของยุคต้น  

ยุคกลางและยุคใหม่ในทุกแง่  นกัประวตัศิาสตรท์ีม่ชี ือ่ทัง้หลายของยุโรปบนัทกึไวต้รงกนัว่า  ในระหว่าง

สบิศตวรรษทีป่ระกอบกนัเป็นยุคกลาง  ตัง้แต่เริม่ตน้ครสิต์ศตวรรษที่หกถงึสิ้นสุดครสิต์ศตวรรษที่สบิห้า  

ยุโรปนัน้ป่าเถื่อนและมืดมนสุดๆ ในทุกด้าน  สาเหตุหลกัคือพระทัง้หลายซึ่งชนชาติต่างๆ ของยุโรป

กล่าวถงึวา่เป็นผูน้ าทางจติวญิญาณและศาสนา  ได้ทิ้งความรุ่งโรจน์อมรที่มาจากการเชื่อฟังบทบญัญตัิ

ศกัดิส์ทิธิแ์ละค าสอนสวรรคข์องคมัภีร์ใหม่  และไปรวมก าลงักบับรรดาผูป้กครองที่ใช้อ านาจบาตรใหญ่

และมัน่ใจเกนิตวัของรฐับาลต่างๆ สมยันัน้  พวกเขาเบนสายตาไปจากความรุ่งโรจน์นิรนัดร์  และอุทศิ

ความพยายามทัง้หมดใหแ้ก่การส่งเสรมิประโยชน์ทางโลกใหแ้ก่กนัและกนั  ซึ่งเป็นประโยชน์ชัว่ครู่และจะ

สิน้ไป  สุดทา้ยแลว้สิง่ต่างๆ ไปถงึจุดที่มวลชนกลายเป็นนักโทษที่สิ้นหวงัในมอืของคนสองกลุ่มนี้  และ

ทัง้หมดนี้ท าลายโครงสรา้งของศาสนา  วฒันธรรม  ความผาสุกและอารยธรรมของชนชาตทิัง้หลายของ

ยุโรปจนกลายเป็นซากปรกัหกัพงั 
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เมื่อการกระท าและความคดิทีไ่ม่คู่ควรและจุดประสงคท์ีไ่ม่น่านบัถอืของบรรดาผูน้ า  ไดห้ยุดสุคน

ธรสของพระวญิญาณของพระผูเ้ป็นเจา้ (พระเยซู) ไม่ให้ขจรไปทัว่โลก  และความมดืแห่งความเขลาและ

ความเชือ่ดนัทุรงั  และการกระท าอนัไม่เป็นทีน่่ายนิดขีองพระผูเ้ป็นเจ้า  ห่อหุ้มโลก  เมื่อนัน้รุ่งอรุณแห่ง

ความหวงัส่องแสงและฤดูใบไม้ผลขิองพระผูเ้ป็นเจ้าผ่านไป  ก้อนเมฆแห่งความปรานีกระจายปกคลุม

โลก  และจากภูมภิาคแห่งกรุณาธคิุณสายลมแห่งความอุดมสมบูรณ์เริม่ต้นพดัพา  ในจกัรราศขีองพระ

โมฮมัหมดัดวงอาทติยแ์ห่งธรรมรุ่งขึน้มาบนยาสรบิ (เมดนิา) และฮจีาซ  และสาดแสงแห่งความรุ่งโรจน์นิ

รนัดรไ์ปทัว่จกัรวาล  เมื่อนัน้พภิพแห่งศกัยภาพของมนุษย์เปลี่ยนแปลงไป  และวจนะ “โลกจะส่องแสง

ของพระผูเ้ป็นนายของเธอ” (51) จะเป็นความจรงิ  โลกเก่าเปลีย่นใหม่อกีครัง้  และร่างที่ตายของโลกเก่า

ลุกขึน้มามชีวีติที่อุดม  เมื่อนัน้การใชอ้ านาจบาตรใหญ่และความเขลาถูกโค่นลง  และวงัที่สูงตระหง่าน

แห่งความรู้และความยุติธรรมถูกสร้างขึ้นมาแทนที่  ทะเลแห่งความสว่างส่งเสียงค าราม  แล ะ

วทิยาศาสตรส์าดรงัสลีงมา  ในบรรดาชนชาตทิัง้ปวงของโลกก่อนที่เปลวไฟแห่งความเป็นพระศาสดาที่

ยิง่ใหญ่ทีสุ่ดจะถูกจุดขึน้มาในตะเกยีงแห่งเมกกะ  ชนชาตทิีป่่าเถื่อนทัง้หลายของฮจีาซโหดเหีย้มและไม่มี

ความเข้าใจที่สุด  วธิีปฏบิตัิที่ต ่าทรามและโหดร้าย  ความดุร้ายและการววิาทกนัตลอดของพวกเขามี

บนัทึกอยู่ในประวตัิศาสตร์ทัง้หมด  ในสมยันัน้ชนชาติที่มอีารยธรรมทัง้หลายของโลกไม่ถือว่าชนเผ่า

อาหรบัต่างๆ ของเมกกะและเมดนิาเป็นคน  และกระนัน้หลงัจากทีแ่สงสวา่งของโลกรุ่งขึน้มาเหนือชนเผา่

เหล่านี้  ภายในชว่งเวลาอัน้สัน้พวกเขาถูกรวบรวมเขา้มาอยู่ในที่ก าบงัของหลกัธรรมแห่งความเป็นหนึ่ง

ของพระผูเ้ป็นเจา้  เพราะการอบรมทีใ่หแ้ก่พวกเขาโดยเหมอืงแห่งความสมบูรณ์ผูเ้ป็นศนูยก์ลางแห่งการ

เปิดเผยพระธรรม  และเพราะพระพรที่ประทานมาให้โดยกฎของพระผู้เป็นเจ้า  เมื่อนัน้ชนชาติที่

โหดเหีย้มนี้บรรลุถงึความสมบูรณ์ของมนุษยแ์ละอารยธรรมระดบัสูง  จนประชาชนร่วมสมยัพศิวงต่อพวก

เขา  ชนชาตเิหล่านี้เองที่เคยหวัเราะเยาะเย้ยชาวอาหรบัอยู่เสมอว่าเป็นพนัธุ์ที่ไร้วจิารณญาณ  มาบดันี้

แสวงหาชาวอาหรบัดว้ยความมุ่งหวงั  ไปเยอืนประเทศต่างๆ ของชาวอาหรบัเพื่อแสวงหาความสวา่งและ

วฒันธรรม  ทกัษะทางเทคนิค  ทกัษะการบรหิารประเทศ  ศลิปะและวทิยาศาสตร์ต่างๆ 

จงสงัเกตดูการฝึกฝนทีพ่ร ่าสอนโดยพระผูใ้ห้การศกึษาที่แท้จรงิว่ามอีทิธพิลต่อสถานการณ์ทาง

วตัถอุย่างไร  ชนเผา่ทัง้หลายนี้ไม่มคีวามเขา้ใจและฝึกไม่ไดถ้งึขนาดทีใ่นชว่งเวลาจาฮลียีาห ์ พวกเขาจะ

ฝังลูกสาวอายุเจ็ดขวบของตนทัง้เป็น  ซึ่งเป็นการกระท าที่แม้แต่สตัว์ก็ยงัชงัและถอยออกมา  และ

นับประสาอะไรกบัมนุษย์  แต่ด้วยความตกต ่าสุดๆ ชนเผ่าเหล่านี้กลบัถือว่าการกระท านี้ เป็นการ

แสดงออกที่เยี่ยมที่สุดของเกยีรตแิละความอุทศิตนต่อหลกัการ  ขอขอบคุณค าสอนที่ เหน็ชดัของพระ

ศาสดาผูย้ิง่ใหญ่นี้  ชนเผ่าที่มดืมนนี้ได้ก้าวหน้าไปถงึระดบัที่หลงัจากที่พวกเขาพิชติอยีปิต์  ซีเรยีและ

เมอืงหลวงคอืดามสักสั  ชาลเดยี  เมโสโปเตเมยีและอหิร่าน  พวกเขาเริม่บรหิารจดัการเรื่องส าคญัต่างๆ 

ดว้ยตวัเองในสีภู่มภิาคหลกัของโลก 
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จากนั ้นชาวอาหรับเป็นเลิศกว่าชนชาติทัง้หมดของโลกในด้านวิทยาศาสตร์และศิลปะ  

อุตสาหกรรมและการประดษิฐ ์ ปรชัญา  การปกครองและอุปนิสยัใจคอที่มศีลีธรรม  ที่จรงิแล้วการที่ชน

ชาตทิีโ่หดเหีย้มและน่ารงัเกยีจนี้ข ึน้มาสู่ยอดสุดแห่งความสมบูรณ์ของมนุษยใ์นชว่งเวลาสัน้ๆ เช่นนี้  คอื

การสาธติทีย่ิง่ใหญ่ทีสุ่ดของความชอบธรรมในความเป็นพระศาสดาของพระโมฮมัหมดัผูเ้ป็นนาย 

ในยุคตน้ๆ ของอสิลาม  ชนชาตทิัง้หลายของยุโรปได้วทิยาศาสตร์และศลิปะส าหรบัอารยธรรม

มาจากอิสลามตามที่ปฏิบัติกันโดยบรรดาผู้ที่อาศัยอยู่ในแอนดาลูเซีย  การไต่สวนบันทึกทาง

ประวตัศิาสตร์อย่างรอบคอบและถ้วนทัว่  จะแสดงให้เห็นความจริงที่ว่าอารยธรรมส่วนใหญ่ของยุโรป

ได้มาจากอิสลาม  เพราะข้อเขยีนทัง้หมดของนักวชิาการ  นักบวชและนักปรชัญามุสลิมค่อยๆ ถูก

รวบรวมสะสมไวใ้นยุโรป  ถูกน ามาชัง่และใชอ้ภิปรายตอบโต้กนัอย่างถี่ถ้วนรอบคอบที่สุด ณ ที่ชุมนุม

ทางวชิาการและศูนย์กลางแห่งวชิา  หลงัจากนัน้จะมกีารน าเนื้อหาที่มคีุณค่าของขอ้เขยีนเหล่านี้มาใช ้ 

ปัจจุบนันี้ส าเนามากมายของผลงานของนักวชิาการมุสลมิที่ไม่พบในประเทศอสิลาม  มอียู่ในห้องสมุด

ต่างๆ ในยุโรป  ยิง่ไปกวา่นัน้กฎและหลกัการทีใ่ชก้นัอยู่ในประเทศยุโรปทัง้หมด  มจี านวนมากและที่จรงิ

แล้วโดยทัง้หมดนัน้ได้มาจากผลงานด้านธรรมศาสตร์และค าวนิิจฉัยทางกฎหมายของนักศาสนศาสตร์

มุสลมิ  หากไม่กลวัวา่เนื้อหาจะยดืยาวเกนิไป  เราจะกล่าวถงึกฎและหลกัการทีย่มืมาเหล่านี้ทลีะขอ้ 

อารยธรรมยุโรปเริม่ตน้ตัง้แต่ศตวรรษทีเ่จด็ของอสิลาม  รายละเอยีดคอืดงันี้ :  เมื่อใกล้จะสิ้นสุด

ฮจิเราะห์ศตวรรษที่ห้าพระสนัตะปาปาหรอืหวัหน้าของครสิต์จกัร  ได้ก่อการประท้วงอย่างรุนแรงในที่

สาธารณะเกีย่วกบัขอ้เทจ็จรงิทีว่า่  สถานทีศ่กัดิส์ทิธิต์่างๆ ของครสิเตยีนเช่นเยรูซาเลม  เบทเลเฮมและ

นาซาเรท  ตกอยู่ภายใตก้ารปกครองของมุสลมิ  เขาปลุกระดมบรรดากษตัรยิ์และสามญัชนของยุโรปให้

ท าสิง่ทีเ่ขาถอืวา่เป็นสงครามศกัดิส์ทิธิ ์ การประทว้งอย่างคลัง่ไคลข้องเขาดงัมากจนประเทศทัง้หมดของ

ยุโรปตอบสนอง  บรรดากษัตริย์ครูเสดที่น าหน้ากองทพัจ านวนนับไม่ถ้วนได้ข้ามทะเลมามารา  และ

เดนิทางไปยงัทวปีเอเซยี  ในสมยันัน้พระเจา้กาหลบิแห่งฟาตมิดิปกครองอยีปิตแ์ละบางประเทศของโลก

ตะวนัตก  และส่วนใหญ่ของชว่งเวลานัน้บรรดากษตัรยิข์องซเีรยีนัน่คอืซลัจูกส์กอ็ยู่ภายใต้พระเจ้ากาหลิ

บเชน่กนั  กล่าวโดยย่อกษตัรยิท์ ัง้หลายของโลกตะวนัตกน ากองทพัจ านวนนบัไม่ถว้นเขา้โจมตซีีเรยีและ

อยีปิต ์ และมกีารท าสงครามอย่างต่อเนื่องระหว่างบรรดาผูป้กครองซีเรยีและผูป้กครองยุโรปเป็นเวลา

สองรอ้ยสามปี  มกีารเสรมิก าลงัจากยุโรปเขา้มาเสมอ  ครัง้แลว้ครัง้เล่าบรรดาผูป้กครองของโลกตะวนัตก

บุกโจมตีและเข้ายึดครองทุกปราสาทในซีเรีย  และบ่อยครัง้เช่นกนัที่บรรดากษัตริย์ของอิสลามได้

ปลดปล่อยปราสาทเหล่านี้จากมอืของพวกเขา  ในที่สุดในปี ฮ.ศ. 693 สลาดนิได้ขบัไล่กษตัรยิ์ทัง้หลาย

ของยุโรปและกองทพัของพวกเขาออกไปจากอยีปิต์และออกนอกชายฝัง่ซีเรยี  พวกเขากลบัไปยงัยุโรป

อย่างพ่ายแพแ้ละสิน้หวงั  ในวถิขีองสงครามครูเสดเหล่านี้  คนเป็นลา้นๆ มอดมว้ย  สรุปโดยย่อคอื  จาก

ปี ฮ.ศ. 490-693 บรรดากษตัรยิ ์ ผูบ้ญัชาการและผูน้ าอื่นๆ ของยุโรปไปๆ มาๆ อยู่ตลอดระหว่างอยีปิต ์ 
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ซีเรียและโลกตะวนัตก  และในตอนจบเมื่อกลบับ้าน  พวกเขาทัง้หมดน าสิง่ต่างๆ ที่ตนสงัเกตเห็นใน

ประเทศมุสลมิทัง้หลายเขา้มาในยุโรป  เกีย่วกบัการปกครอง  การพฒันาสงัคม  วชิา  วทิยาลยั  โรงเรยีน  

และความเกลีย้งเกลาในการด าเนินชวีติ  อารยธรรมของยุโรปเริม่จากเวลานัน้ 

 

ดกูร  ประชาชนของเปอรเ์ซยี!  ความเซื่องซมึและความเฉื่อยชาของเจา้จะคงอยู่อกีนานเท่าไร?  

ครัง้หนึ่งเจา้เคยเป็นนายของทัง้พภิพ  โลกคอยเชื่อฟังเจ้า  เป็นมาอย่างไรที่ความรุ่งโรจน์ของเจ้าเลอืน

หายไปและเวลานี้เจา้เสื่อมความนิยม  และคลานเขา้หามุมแห่งการถูกลมื?  เจ้าเคยเป็นบ่อเกดิของวชิา  

เป็นแหล่งก าเนิดแสงสวา่งทีว่างใจไดส้ าหรบัพภิพทัง้หมด  เป็นมาอย่างไรในเวลานี้ทีเ่จา้อบัเฉา  หมดไฟ

และขีข้ลาด?  เจา้ซึ่งครัง้หนึ่งเคยใหแ้สงสว่างแก่โลก  เป็นมาอย่างไรในเวลานี้ที่เจ้าซุ่มซ่อนอยู่ในความ

มดือย่างเฉื่อยชาและสบัสน?  จงเปิดตาแห่งปัญญาของเจ้า  มองดูสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งส าหรบัเจ้าใน

ปัจจุบนั  จงลุกขึน้และดิ้นรนต่อสู้  แสวงหาการศกึษา  แสวงหาความสว่าง  เป็นสิง่เหมาะสมหรอืที่ชน

ต่างชาตไิดร้บัวฒันธรรมและความรูข้องเปอรเ์ซยีจากบรรพบุรุษของเจ้า  แต่เจ้าผูเ้ป็นสายเลอืดและเป็น

ทายาทที่ถูกต้องของพวกเขากลบัไม่ได้รบั?  ดูเป็นอย่างไรหรอืเมื่อเพื่อนบ้านของเจ้าก าลงัท างานทัง้

กลางวนักลางคนือย่างสุดหวัใจ  เพื่อความกา้วหน้า  เกยีรตแิละความเจรญิรุ่งเรอืง  แต่เจ้าด้วยความบ้า

คลัง่อย่างโง่เขลา  เอาแต่สาละวนอยู่กบัการทะเลาะววิาทและความรงัเกยีจกนั   ความตามใจตวัเอง  

ความอยากและความฝันทีว่า่งเปล่า?  เป็นทีน่่าชมเชยหรอืทีเ่จา้ปล่อยให้ความหลกัแหลมที่เป็นสทิธิโ์ดย

ก าเนิด  ความสามารถพืน้เมอืง  และความเขา้ใจทีม่มีาแต่เกดิของเจา้  สูญเปล่าไปในความเฉยเมย?  อกี

แลว้ทีเ่ราออกนอกเรื่อง 

 

บรรดาปัญญาชนชาวยุโรปที่ทราบข้อเทจ็จริงเกี่ยวกบัอดตีของยุโรปเป็นอย่างดี  มวีาจาสตัย์

และส านึกในความยุตธิรรม  ยอมรบัอย่างเป็นเอกฉนัทว์า่  องคป์ระกอบพื้นฐานของอารยธรรมของพวก

เขาในทุกรายละเอยีดไดม้าจากอสิลาม  ตวัอย่างเชน่เดรพเปอร ์(52) ซึ่งเป็นผูเ้ชีย่วชาญชาวฝรัง่เศสทีรู่จ้กั

กนัด ี เป็นนกัเขยีนทีน่กัวชิาการยุโรปทัง้หมดเป็นพยานต่อความถูกตอ้ง  ความสามารถและวชิาของเขา  

ในผลงานหนึ่งทีรู่จ้กักนัดทีีสุ่ด “พฒันาการทางสตปัิญญาของยุโรป”  เขาได้เขยีนเรื่องราวอย่างละเอยีด

เกีย่วกบัเรื่องนี้  นัน่คอื  เกีย่วกบัหลกัการพืน้ฐานของอารยธรรมและพืน้ฐานของความกา้วหน้าและความ

ผาสุก  ทีช่นชาตทิัง้หลายของยุโรปไดม้าจากอสิลาม  เรื่องราวที่เขาเขยีนมรีายละเอยีดบรบิูรณ์  การจะ

แปลเรื่องราวนี้ที่นี่จะท าให้งานที่ก าลงัลขิติอยู่นี้ยดืยาวเกนิไป  และไม่เกี่ยวเนื่องกบัจุดประสงค์ของเรา

เลย  หากตอ้งการรายละเอยีดเพิม่จากนี้  ผูอ้่านหาดูไดจ้ากหนงัสอืเล่มนัน้ 
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โดยสาระนัน้ผูเ้ขยีนแสดงใหเ้หน็วา่  อารยธรรมทัง้หมดของยโุรป  นัน่คอื  กฎหมาย  วรรณกรรม  

สถาบนั  วทิยาศาสตร์  ปรชัญา  วชิาต่างๆ  ธรรมเนียมปฏบิตัิที่มอีารยธรรม  วรรณกรรม  ศลิปะและ

อุตสาหกรรม  การจดัระบบ  วนิัย  ความประพฤติ  ลกัษณะของอุปนิสยัใจคอที่น่าชมเชย  และแม้แต่

ถ้อยค ามากมายในภาษาฝรัง่เศสที่ใช้กนัอยู่  ก็ได้มาจากชาวอาหรบั  เขาไต่สวนแต่ละองค์ประกอบ

เหล่านี้ลงในรายละเอยีดทลีะองค์ประกอบ  และถึงกบับอกช่วงเวลาที่แต่ละองค์ประกอบถูกน ามาจาก

อสิลาม  เชน่กนัเขาพรรณนาการมาถงึโลกตะวนัตกของชาวอาหรบัซึ่งสถานทีน่ัน้ในเวลานี้คอืสเปญ  และ

ภายในช่วงเวลาสัน้ๆ ชาวอาหรบัได้สถาปนาอารยธรรมที่พฒันามาอย่างดทีี่นัน่อย่างไร  ระบบบรหิาร

และวชิาการของชาวอาหรบับรรลุถึงความล ้าเลิศระดบัสูงขนาดไหน  โรงเรียนและวทิยาลยัของชาว

อาหรบัซึ่งมกีารสอนวทิยาศาสตร์และปรชัญา  ศลิปะและการฝีมอื  ได้รบัการก่อตัง้อย่างแขง็แกร่งและ

ควบคุมอย่างดเีพยีงไร  ชาวอาหรบัขึน้ถงึความสูงระดบัไหนของความเป็นผูน้ าดา้นศลิปะแห่งอารยธรรม  

ลูกๆ ของครอบครวัชัน้น าของยโุรปจ านวนมากมายเพยีงไรถูกส่งไปเรยีนทีโ่รงเรยีนต่างๆ ที่โครโ์ดวาและ

เกรนาดา  ซวีลิและโทลโีด  เพื่อเรยีนรูว้ทิยาศาสตรแ์ละศลิปะแห่งชวีติทีม่อีารยธรรม  เขาถงึกบับนัทกึไว้

วา่  ชาวยุโรปชือ่เกอรเ์บริ์ตได้ไปยงัโลกตะวนัตกและเขา้เรยีนที่มหาวทิยาลยัโคร์โดวาในอาณาเขตของ

ชาวอาหรบั  ศกึษาศลิปะและวทิยาศาสตร์ที่นัน่  และหลงัจากที่กลบัมายงัยุโรป  เขามคีวามโดดเด่นจน

ถงึกบัไดร้บัการสนบัสนุนใหข้ึน้มาเป็นผูน้ าของนิกายคาทอลกิในทีสุ่ด  และกลายเป็นพระสนัตะปาปา 

จุดประสงคข์องการกล่าวถงึสิง่เหล่านี้คอืเพื่อจะแสดงใหเ้หน็ความจรงิที่ว่า  ศาสนาทัง้หลายของ

พระผูเ้ป็นเจ้าคอืบ่อเกดิที่แท้จริงของความสมบูรณ์ทางธรรมและทางวตัถุของมนุษย์  คอืแหล่งก าเนิด

ความสวา่งและความรูท้ีเ่ป็นประโยชน์ส าหรบัมวลมนุษยชาต ิ หากเราสงัเกตดูเรื่องนี้อย่างยุตธิรรมกจ็ะ

พบวา่  กฎหมายทัง้หมดของการเมอืงถูกบรรจุอยู่ในวจนะศกัดิส์ทิธิไ์ม่กีถ่อ้ยค าเหล่านี้ : 

“และพวกเขาแนะน าสิง่ทียุ่ตธิรรมและหา้มสิง่ทีไ่มยุ่ตธิรรม  และเร่งท างานทีด่ ี พวกเขาเหล่านี้คอื

ผูท้ีช่อบธรรม” (53) และเชน่กนั “เพื่อวา่ในหมู่พวกเจา้จะมชีนชาตหินึ่งที่จะเชญิให้มาหาความด ี แนะน า

ความยุตธิรรม  และหา้มสิง่ทีผ่ดิ  บุคคลเหล่านี้คอืผูท้ีจ่ะได้ด”ี (54)  และที่เพิม่จากนี้ : “แท้จรงิแล้วพระผู้

เป็นเจ้าบัญชาความยุติธรรมและการท าความดี...และพระองค์ทรงห้ามความชัว่ร้ายและการกดขี ่ 

พระองคท์รงเตอืนเจา้เพื่อวา่เจา้จะค านึงถงึ” (55)  และอกีครัง้เชน่กนัเกีย่วกบัการปรบัปรุงความประพฤติ

ของมนุษย ์: “จงอย่าถอืความประพฤตบิางอย่างตามควร  แนะน าสิง่ทียุ่ตธิรรม  และถอนตวัจากคนเขลา” 

(56)  และท านองเดยีวกนั : “...ผูท้ีค่วบคุมความโกรธของตนเองได ้ และใหอ้ภยัผูอ้ ื่น!  พระผูเ้ป็นเจ้ารกัผู้

ทีท่ าความด”ี (57)  และอกีเชน่กนั : “ไม่มคีวามชอบธรรมในการหนัหน้าของเจ้าไปยงัโลกตะวนัออกหรอื

โลกตะวนัตก  แต่ผูท้ีช่อบธรรมคอืผูท้ี่เชื่อในพระผูเ้ป็นเจ้า  วนัสุดท้าย  เทพยาดา  คมัภีร์ต่างๆ และศา

สนทูตทัง้หลาย  ผูซ้ึ่งเพื่อความรกัของพระผูเ้ป็นเจา้  แจกจ่ายความมัง่คัง่ของตนให้แก่ญาตพิี่น้อง  เดก็

ก าพรา้  ผูข้ดัสนและผูเ้ดนิทาง  ผูท้ีข่อ  และเป็นค่าไถ่  ผูซ้ึ่งท าการอธษิฐานและใหท้านตามกฎหมาย  ผู้
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ซึ่งเป็นพวกที่ปฏบิตัติามปฏิญญาที่ตนท าไว้  อดทนภายใต้ปัญหาและความยากล าบากและในเวลาที่

ยุ่งยาก : บุคคลเหล่านี้คอืผูท้ียุ่ตธิรรม  บุคคลเหล่านี้คอืผูท้ี่กลวัพระผูเ้ป็นเจ้า” (58)  และยงัมอีกี : “พวก

เขาโปรดผูอ้ื่นก่อนตนเอง  แมว้า่ชะตาแห่งความยากจนจะตกอยู่กบัตน” (59)  จงดูว่าวจนะศกัดิส์ทิธิไ์ม่กี่

ท่อนเหล่านี้ครอบคลุมระดบัสูงสุดและความหมายที่ลกึซึ้งที่สุดของอารยธรรม  และบรรจุความล ้าเลิศ

ทัง้หมดของอุปนิสยัใจคอของมนุษยอ์ย่างไร 

พระผูเ้ป็นเจา้ผูเ้ป็นนายเป็นพยาน  และไม่มพีระผูเ้ป็นเจา้นอกจากพระองค ์ แมแ้ต่รายละเอยีดที่

เลก็น้อยทีสุ่ดของชวีติทีม่อีารยธรรมกไ็ดม้าจากกรุณาธคิุณของศาสนทูตทัง้หลายของพระผูเ้ป็นเจา้  สิง่ที่

มคี่าต่อมนุษยชาตสิิง่ใดหรอื  ทีค่มัภรีศ์กัดิส์ทิธิท์ ัง้หลายไม่ไดแ้ถลงไวโ้ดยตรงหรอืแถลงเป็นนยัมมีาก่อน?    

อนิจจา  สิง่นี้มปีระโยชน์อนัใด  เมื่ออาวธุอยู่ในมอืของคนขีข้ลาด  ไม่มใีครปลอดภยัในชวีติและ

ทรพัยส์นิ  และขโมยทัง้หลายจะยิง่เขม้แขง็  ท านองเดยีวกนัเมื่อความเป็นนกับวชทีย่งัห่างไกลจากความ

สมบูรณ์เขา้มาคุมกจิการต่างๆ  พวกเขาลงมาเสมอืนเป็นม่านขนาดใหญ่ระหวา่งประชาชนและแสงสว่าง

ของศาสนา 

ความจรงิใจคอืศลิาหลกัของความศรทัธา  นัน่คอื  ผูท้ี่มศีาสนาต้องไม่ค านึงถงึความปรารถนา

ส่วนตวัของตน  และพยายามอย่างสุดหวัใจในวถิทีางใดกต็ามที่ตนท าได้  เพื่อรบัใชส้าธารณประโยชน์   

และเป็นไปไม่ไดท้ีม่นุษยจ์ะละจากขอ้ไดเ้ปรยีบทีเ่หน็แก่ตวัของตน  และเสยีสละประโยชน์ของตนเองเพื่อ

ประโยชน์ของชุมชน  เวน้แต่โดยอาศยัความศรทัธาศาสนาที่แท้จรงิ  เพราะความรกัตนเองคลุกอยู่ดนิ

เหนียวแห่งความเป็นมนุษย ์ และเป็นไปไม่ไดท้ีม่นุษยจ์ะละเลยประโยชน์ทางวตัถุของตนเองในปัจจุบนั

โดยไม่หวงัรางวลัทีเ่ป็นชิน้เป็นอนั  อย่างไรกต็ามบุคคลทีศ่รทัธาในพระผูเ้ป็นเจา้และเชือ่ในวจนะของพระ

ผูเ้ป็นเจ้า  จะละทิ้งความสงบและประโยชน์ของตนเองเพื่อเหน็แก่พระผูเ้ป็นเจ้า  และจะอุทศิหวัใจและ

วญิญาณใหแ้ก่ประโยชน์ของส่วนรวมไดอ้ย่างอสิระ  เพราะวา่เขาไดร้บัสญัญาและแน่ใจเกีย่วกบัรางวลัอนั

เหลอืลน้ในชวีติหน้า  และเพราะวา่ผลประโยชน์ทางโลกไม่มคีวามส าคญัส าหรบัเขา  เมื่อเทยีบกบัความ

เบกิบานทีย่ ัง่ยนืและความรุ่งโรจน์ของสภาวะการด ารงอยู่ในอนาคต  “เชน่กนัมผีูท้ี่ขายอตัตาของตนด้วย

ความปรารถนาจะท าใหพ้ระผูเ้ป็นเจา้ยนิด”ี (60) 

มบีางคนทีน่ึกคดิวา่ส านึกในเกยีรตทิี่มมีาแต่ก าเนดิ  จะป้องกนัมนุษยไ์มใ่หก้ระท าสิง่ช ัว่รา้ย  และ

รบัประกนัความสมบูรณ์ทางจติวญิญาณและทางวตัถุของมนุษย ์ กล่าวคอื  บุคคลที่ฉลาดตามธรรมชาต ิ 

มคีวามมุ่งมัน่อนัสูงส่ง  มไีฟ  จะละเวน้จากการท ารา้ยเพื่อนมนุษยโ์ดยสญัชาตญิาณ  และจะหวิกระหาย

การท าความด ี โดยไม่ค านึงถงึการลงโทษอย่างรุนแรงที่จะได้รบัจากการท าความชัว่  หรอืรางวลัอนั

ยิง่ใหญ่ของความชอบธรรม  และกระนัน้หากเราไตร่ตรองบทเรยีนต่างๆ ของประวตัศิาสตร์  จะเป็นที่

ประจกัษ์ว่า  ส านึกในเกยีรติและศกัดิศ์รีนี้ในตวัมนัเองคือหนึ่งในพระพรที่ได้มาจากค าสัง่สอนต่างๆ 

ของศาสนทูตทัง้หลายของพระผูเ้ป็นเจา้  เชน่กนัเราสงัเกตเหน็สญัลกัษณ์ของความกา้วรา้วและไม่เคารพ
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กฎในทารก  และถ้าเด็กไม่ได้รับค าสัง่สอนจากครู  คุณสมบตัิที่ไม่พึงปรารถนาทัง้หลายของเด็กจะ

เพิม่ขึน้ทุกขณะ  ดงันัน้เป็นทีช่ดัเจนวา่การเกดิส านึกในศกัดิศ์รแีละเกยีรตโิดยธรรมชาตนิี้  เป็นผลมาจาก

การอบรม  ประการที่สองเพื่อช่วยในการใช้เหตุผลอภิปราย  ถึงแม้ให้เราถือว่าความฉลาดโดย

สญัชาตญาณและคุณสมบตัทิางศลีธรรมทีม่มีาแต่ก าเนิด  จะป้องกนัการกระท าความผดิ  เป็นทีช่ดัเจนวา่

บุคคลทีม่ลีกัษณะดงักล่าวหาไดย้ากยิง่กวา่สสารทีส่ามารถเปลีย่นโลหะเป็นทอง  ขอ้สนันิษฐานแบบนี้ไม่

สามารถพสิูจน์ไดด้ว้ยเพยีงถ้อยค า  แต่ต้องพสิูจน์โดยขอ้เทจ็จรงิ  ขอให้เราดูว่าอานุภาพอะไรในสรรพ

โลกทีผ่ลกัดนัมวลชนเขา้หาจุดหมายและการกระท าทีช่อบธรรม!  

นอกจากนี้หากบุคคลที่หาได้ยากดังกล่าวผู้ซึ่งเป็นตวัอย่างของส านึกในเกียรติ  กลายเป็น

รูปธรรมของความกลวัพระผูเ้ป็นเจ้า  เป็นที่แน่นอนว่าความพยายามไปในทางที่ชอบธรรมของเขาจะ

ไดร้บัการเสรมิก าลงัอย่างแขง็แกร่ง 

คุณประโยชน์สากลต่างๆไดม้าจากกรุณาธคิุณของศาสนาทัง้หลายพระผูเ้ป็นเจ้า  เพราะศาสนา

น าบรรดาสาวกที่แท้จริงไปสู่เจตจ านงที่จริงใจ  จุดประสงค์ที่สูงส่ง  เกียรติที่พสิุทธิแ์ละไม่ด่างพร้อย  

ความเมตตาทีเ่หนือกวา่และความเหน็อกเหน็ใจ  การรกัษาปฏญิญาทีต่นไดส้ญัญาไว ้ ความห่วงใยสทิธิ ์

ของผูอ้ ื่น  อสิรภาพ  ความยุตธิรรมในทุกแง่ของชวีติ  ความเป็นมนุษยแ์ละมมีนุษยธรรม  ความกลา้หาญ

และความพยายามอย่างไม่เหนื่อยอ่อนในการรบัใชม้นุษยชาต ิ สรุปคอืศาสนานี้เองที่ผลติคุณความดทีัง้

ปวงของมนุษย ์ และคุณความดเีหล่านี้เองทีเ่ป็นเทยีนทีส่วา่งไสวของอารยธรรม  หากใครไม่มคีุณสมบตัิ

ทีล่ ้าเลศิเหล่านี้  เป็นทีแ่น่นอนวา่เขาไม่เคยบรรลุถงึแมเ้พยีงหยดเดยีวจากแม่น ้าแห่งชวีติที่หยัง่ไม่ถงึ  ที่

หลัง่ไหลผา่นมาทางค าสอนของคมัภรีศ์กัดิส์ทิธิท์ ัง้หลาย  ไม่เคยสูดสุคนธรสแมเ้พยีงน้อยนิดจากสายลม

ทีพ่ดัมาจากอุทยานของพระผูเ้ป็นเจา้  เพราะไม่มสีิง่ใดบนโลกสาธติได้โดยถ้อยค าเท่านัน้  การด ารงอยู่

ทุกระดับเป็นที่รู้โดยเครื่องหมายและสัญลักษณ์ของสิ่งนัน้  และพัฒนาการทุกระดับของมนุษย์มี

เครื่องหมายบ่งบอก 

จุดประสงคข์องค าแถลงเหล่านี้คอืเพื่อจะท าใหเ้ป็นที่เขา้ใจอย่างชดัเจนว่า  ศาสนาทัง้หลายของ

พระผูเ้ป็นเจา้  ศลี  ค าสอนสวรรค ์ คอืพืน้ฐานความสุขของมนุษย์ทีท่ าลายไม่ได ้ และประชาชนทัง้หลาย

ของโลกไม่สามารถหวงัทีจ่ะผอ่นคลายหรอืไดร้บัการปลดเปลือ้งอย่างแทจ้รงิหากปราศจากการเยยีวยาที่

ยิง่ใหญ่นี้  อย่างไรกต็ามยาครอบจกัรวาลนี้ตอ้งใหโ้ดยแพทยท์ีช่ านาญและชาญฉลาด  เพราะในมอืของผู้

ทีไ่รค้วามสามารถ  การรกัษาทัง้หมดทีพ่ระผูเ้ป็นนายมนุษยเ์คยสรา้งขึน้มาเพือ่รกัษาความเจบ็ป่วยต่างๆ 

ของมนุษย ์ ไม่สามารถสรา้งสุขภาพ  และในทางตรงกนัขา้มมแีต่จะท าลายผูท้ีช่ว่ยตวัเองไม่ได้และท าให้

ผูท้ีเ่ดอืดรอ้นอยู่แลว้หนกัใจ   

พระผูเ้ป็นบ่อเกดิแห่งอจัฉรยิภาพสวรรค์นี้  พระผูแ้สดงความเป็นพระศาสดาสากลนี้ (พระโมฮมั

หมัด)  ด้วยจะสนับสนุนมนุษยชาติให้เรียนรู้ว ิทยาศาสตร์และศิลปะและสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่างๆ ที่
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คลา้ยกนั  ทรงบญัชาพวกเขาให้แสวงหาสิง่เหล่านี้แม้ในแดนไกลสุดของจนี  กระนัน้บรรดาบณัฑติที่ไร้

ความสามารถและชอบหาเรื่อง  กลับห้ามสิ่งนี้และหาเหตุผลมาสนับสนุนการห้ามของตนว่า “ผู้ที่

เลยีนแบบชนชาตอิื่นคอืหนึ่งในพวกเขา”  พวกเขาไม่เขา้ใจแมแ้ต่ความหมายของ “เลยีนแบบ” ทีก่ล่าวถงึ  

ไม่รูว้า่ศาสนาทัง้หลายของพระผูเ้ป็นเจ้าบญัชาและสนับสนุนผูท้ี่ซื่อสตัย์ทุกคน  ให้ใชห้ลกัการต่างๆ ที่

หนุนน าพฒันาการอย่างต่อเนื่อง  และใหเ้รยีนรูว้ทิยาศาสตรแ์ละศลิปะจากชนชาตอิื่น  ใครกต็ามที่แสดง

ตนตรงกนัขา้ม  คอืผูท้ีไ่ม่เคยดืม่น ้าเกสรแห่งความรู ้ หลงทางอยู่ในความเขลาของตนเอง  และก าลงัคล า

หาภาพลวงตาแห่งกเิลสของตน 

จงวนิิจฉยัใหถู้กตอ้ง : พฒันาการสมยัใหมเ่หล่านี้อนัไหนหรอื  ไม่วา่ในตวัมนัเองหรอืในการน ามา

ประยุกตใ์ช ้ ทีข่ดักบับทบญัญตัขิองพระผูเ้ป็นเจา้?  หากพฒันาการเหล่านี้หมายถงึการสถาปนารฐัสภา  

สิง่นี้เป็นทีบ่ญัชาไวโ้ดยวจนะศกัดิส์ทิธิเ์อง : “และกจิการต่างๆ ของพวกเขาได้รบัการชีน้ าโดยค าแนะน า

ซึ่งกนัและกนั” (61)  และเช่นกนัในการตรสัต่อพระผูเ้ป็นอรุโณทยัแห่งความรู้ทัง้ปวง  พระผูเ้ป็นบ่อเกดิ

แห่งความสมบูรณ์ (พระโมฮมัหมดั)  แมว้า่พระองคจ์ะครอบครองอจัฉรยิภาพสากล  วจนะทีใ่ชค้อื : “และจง

ปรกึษาหารอืกบัพวกเขาเกีย่วกบักจิการต่างๆ” (62)  เมื่อพจิารณาสิง่นี้  ปัญหาเกีย่วกบัการปรกึษาหารอื

กนัขดักบักฎศาสนาได้อย่างไร?  ประโยชน์อนัใหญ่หลวงของการปรกึษาหารอืสามารถแสดงให้เหน็ได้

โดยการอภปิรายดว้ยเหตุผลเชน่กนั 

พวกเขากล่าวไดห้รอืวา่  เป็นการขดักบักฎของพระผูเ้ป็นเจ้า  ที่จะให้ค าพพิากษาประหารชวีติ

ขึน้กบัการไต่สวนอย่างรอบคอบที่สุด  ขึน้กบัการรบัรองโดยคณะต่างๆ มากมาย  ขึน้กบัขอ้พสิูจน์ทาง

กฎหมายและพระราชโองการ?  พวกเขาอ้างได้หรอืว่า  สิง่ที่ด าเนินไปภายใต้รฐับาลที่แล้วถูกต้องตาม

คมัภรีโ์กรอ่าน?  ตวัอย่างเชน่ในสมยัทีฮ่าจ ี มรีซ์า  อาคาซ ีเป็นนายกรฐัมนตร ี เป็นทีไ่ดย้นิมาจากหลาย

แหล่งวา่  เจา้เมอืงโกลเพยก์านจบัพนกังานยดึทรพัยส์บิสามคนทีคุ่ม้ครองตนเองไม่ไดใ้นภูมภิาคนัน้  ซึ่ง

ทุกคนมตีน้ตระกูลทีศ่กัดิส์ทิธิแ์ละไม่มคีวามผดิ  แลว้ตดัศรีษะพวกเขาในชัว่โมงเดยีวโดยไม่มกีารไต่สวน

คด ี และไม่ไดร้บัมอบอ านาจจากระดบัสูงขึน้ไป 

ในเวลาหนึ่งประชากรเปอร์เซียมีกว่าห้าสิบล้านคน  จ านวนนี้ลดถอยลงไปส่วนหนึ่งเพราะ

สงครามกลางเมือง  แต่ส่วนใหญ่แล้วเป็นเพราะขาดระบบการปกครองที่เพยีงพอ  เพราะการปกครอง

อย่างโหดเหีย้มและอ านาจทีไ่ม่มกีารควบคุมของผูป้กครองมณฑลและผูป้กครองท้องถิน่  เมื่อเวลาผ่าน

ไปประชากรที่รอดชวีติมาได้มีไม่ถงึหนึ่งในห้า  เพราะบรรดาผูป้กครองจะเลอืกเหยื่อตามใจชอบไม่ว่า

เหยื่อนัน้จะเป็นผู้บรสิุทธิเ์พยีงไร  แล้วจะระบายโทสะใส่เหยื่อและท าลายเหยื่อ  หรอืแสดงความโปรด

ปรานผูท้ีก่่อฆาตกรรมหมู่ทีพ่สิูจน์แลว้  ไม่มใีครพูดออกเพราะวา่ผูป้กครองควบคุมอยู่อย่างเบด็เสรจ็  เรา

กล่าวไดห้รอืวา่สิง่เหล่านี้ถูกตอ้งตามความยุตธิรรมหรอืกฎของพระผูเ้ป็นเจา้? 
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เรายนืกรานได้หรือว่าเป็นสิง่ที่ขดักบัหลกัการพื้นฐานของศาสนา  หากจะสนับสนุนการเรยีนรู้

ศลิปะทีม่ปีระโยชน์และความรูท้ ัว่ไป  ค้นหาความจรงิเกี่ยวกบัวทิยาศาสตร์กายภาพที่เป็นประโยชน์ต่อ

มนุษย ์ ขยายขอบเขตของอุตสาหกรรม  เพิม่ผลผลติของการพาณิชย์  และทวชี่องทางไปสู่ความมัง่คัง่

ของชาต?ิ  เป็นการขดักบัการบูชาพระผูเ้ป็นเจา้หรอืทีจ่ะสถาปนากฎและระเบยีบในเมอืงต่างๆ  จดัระบบ

ของอ าเภอในชนบท  ซ่อมแซมถนน  สร้างทางรถไฟ  อ านวยความสะดวกให้แก่การขนส่งและการ

เดนิทาง  และดงันี้เป็นการเพิม่ความผาสุกของประชาชน?  เป็นสิง่ที่ไม่สอดคล้องกบับทบญัญตัแิละขอ้

หา้มของพระผูเ้ป็นเจา้หรอื  หากเราจะใหเ้หมอืงต่างๆ ที่ถูกละทิ้งกลบัมาท างานอกี  ซึ่งเหมอืงเหล่านัน้

คอืบ่อเกิดความมัง่คัง่ที่ยิง่ใหญ่ที่สุดของชาติ  และสร้างโรงงานต่างๆ ซึ่งจะเป็นที่มาของความสบาย  

ความปลอดภยัและความเจรญิของประชาชนทัง้หมด?  หรือกระตุ้นการสร้างอุตสาหกรรมใหม่ๆ  และ

ส่งเสรมิการปรบัปรุงผลผลติภายในประเทศของเรา?  

พระผูท้รงความรุ่งโรจน์เป็นพยาน!  เราฉงนใจทีพ่บม่านหอ้ยลงมาบงัตาพวกเขา  และปิดตาพวก

เขาไม่ให้เหน็สิ่งจ าเป็นที่ชดัเจนเหล่านี้อย่างไร?  ไม่มขี้อสงสยัใดๆ ว่า  เมื่อมีการอ้างเหตุผลและข้อ

พสิูจน์ทีแ่น่แทแ้บบนี้  พวกเขาจะตอบดว้ยอคตแิละความมุ่งรา้ยนับพนัที่ซ่อนเร้นอยู่ว่า : “ในวนัแห่งการ

พิพากษาเมื่อมนุษย์ทัง้หลายยืนอยู่ต่อหน้าพระผู้เป็นนายของตน  พวกเขาจะไม่ถูกถามเกี่ยวกับ

การศกีษาและระดบัวฒันธรรมของตน  แต่พวกเขาจะถูกตรวจสอบเกี่ยวกบัการกระท าที่ดงีามของตน”  

ขอใหเ้ราถอืตามนี้และสนันิษฐานวา่  มนุษยจ์ะไม่ถูกถามเกีย่วกบัวฒันธรรมและการศกึษาของเขา  แมจ้ะ

เป็นเชน่นัน้  ในวนัที่ยิง่ใหญ่แห่งการคดิบญัชนีัน้  ผูน้ าทัง้หลายจะไม่ถูกเรยีกให้ไปชีแ้จงหรอื?  จะไม่มี

การกล่าวต่อพวกเขาหรอืว่า : “ดูกร  หวัหน้าและผูน้ าทัง้หลาย!  ไฉนเจ้าท าให้ชาตทิี่ยิง่ใหญ่นี้ตกลงมา

จากยอดแห่งความรุ่งโรจน์เมื่อก่อน  และเปลีย่นไปจากทีเ่คยเป็นใจกลางและศูนย์กลางของโลกที่มอีารย

ธรรม?  เจา้สามารถที่จะจบัมาตรการต่างๆ ที่จะน าไปสู่เกยีรตอินัสูงส่งของชนชาตนิี้  เจ้าไม่ได้ท าสิง่นี้  

และเจ้าถึงกบัพรากพวกเขาจากประโยชน์ตามปกติที่ทุกคนได้รบั  ครัง้หนึ่งชนชาตินี้ไม่เคยส่องแสง

เหมอืนดวงดาวบนนภาที่เป็นมงคลหรือ?  เจ้ากล้าดบัแสงสว่างในความมืดได้อย่างไร!  เจ้าน่าจะจุด

ตะเกยีงแห่งความรุ่งโรจน์ทางโลกและความรุ่งโรจน์นิรนัดรส์ าหรบัพวกเขา  ไฉนเจา้ไม่พยายามสุดหวัใจ

เพื่อสิง่นี้?  และโดยกรุณาธคิุณของพระผูเ้ป็นเจา้เมื่อแสงสว่างที่เป็นเปลวไฟลุกโพลงขึน้มา  ไฉนเจ้าไม่

ก าบงัเปลวไฟนี้ไว้ในแก้วแห่งความกล้าหาญของเจ้าไม่ให้ถูกลมกระโชก?  ไฉนเจ้าลุกขึน้ด้วยอ านาจ

ทัง้หมดของเจา้เพื่อจะดบัแสงสวา่งนี้?” 

“และเราผูกชะตาของมนุษย์ทุกคนไว้รอบคอของเขา : และในวนัแห่งการฟ้ืนคืนชพีเราจะท า

หนงัสอืขึน้มาเล่มหนึ่ง  ซึ่งจะกางออกและยื่นใหแ้ก่เขา” (63) 

เช่นกนัมกีารกระท าใดในโลกหรอืที่ประเสรฐิกว่าการรบัใชป้ระโยชน์ส่วนรวม?  มพีระพรใดที่

จนิตนาการไดส้ าหรบับุคคลหนึ่งหรอื  ที่ยิง่ใหญ่กว่าการที่เขากลายเป็นเหตุของการศกึษา  การพฒันา  
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ความเจรญิรุ่งเรอืงและเกยีรตสิ าหรบัเพื่อนมนุษย?์  ไม่ม ี พระผูเ้ป็นเจา้ผูเ้ป็นนายเป็นพยาน!  ความชอบ

ธรรมสูงสุดยิง่กว่าทุกสิ่งคือ  การที่ดวงวญิญาณที่วสิุทธิท์ ัง้หลายจบัมอืของผู้ที่ช่วยตวัเองไม่ได้  และ

ปลดปล่อยเขาออกจากความเขลา  ความตกต ่าและความยากจน  ลุกขึน้ด้วยแรงจูงใจที่บรสิุทธิแ์ละเหน็

แก่พระผู้เป็นเจ้าเท่านัน้  และอุทศิตนต่อการรบัใชม้วลชนโดยลืมประโยชน์ทางโลกของตนเอง  และ

ท างานเพื่อรบัใชป้ระโยชน์ของส่วนรวมเท่านัน้  “พวกเขาโปรดผูอ้ื่นก่อนตนเอง  แม้ว่าชะตาแห่งความ

ยากจนจะตกอยู่ก ับตน” (64)  “บุรุษที่ดีที่สุดคือผู้ที่ร ับใช้ประชาชน  บุ รุษที่เลวที่สุดคือผู้ที่ท าร้าย

ประชาชน”   

ความรุ่งโรจน์จงมแีด่พระผูเ้ป็นเจา้!  สถานการณ์ทีไ่ม่ธรรมดาเพยีงไรด ารงอยู่เวลานี้  เมื่อได้ยนิ

สิง่ทีก่ล่าวอา้งมาแลว้ไม่มใีครถามตนเองวา่  อะไรคอืแรงจูงใจทีแ่ทจ้รงิของผูพ้ดู  และจุดประสงคท์ีเ่หน็แก่

ตวัอะไรทีเ่ขาอาจซ่อนไวใ้นค าพูด  ตวัอย่างเชน่เจา้พบวา่บุคคลหนึ่งซึง่พยายามส่งเสรมิเรื่องส่วนตวัอย่าง

ใจแคบ  จะขดัขวางความกา้วหน้าของชนชาตหินึ่งทัง้หมด  เพื่อจะหมุนกงัหนัน ้าของตน  เขาจะปล่อยให้

ไร่นาและทุ่งหญ้าของคนอื่นทัง้หมดแห้งแล้งและแห้งตาย  เพื่อจะค ้าจุนความเป็นผูน้ าของตน  เขาจะ

ก ากบัมวลชนใหม้อีคตแิละความบา้คลัง่ซึ่งบัน่ทอนพืน้ฐานของอารยธรรม 

บุคคลดงักล่าวในขณะเดียวกนัที่เขากระท าสิง่ที่น่าต าหนิในสายตาของพระผู้เป็นเจ้า  และน่า

รงัเกยีจส าหรบัศาสนทูตและธรรมธาดาทัง้ปวง  หากเขาเหน็ใครคนหนึ่งทีพ่ึง่ทานอาหารเสรจ็แล้วล้างมอื

ดว้ยสบู่  ซึ่งเป็นของใชท้ีป่ระดษิฐข์ ึน้มาโดยชาวมุสลมิอบัดุลลาห์ บูนิ  เนื่องจากผูท้ี่โชคไม่ดนีี้ไม่ได้ถูมอื

ขึน้ลงหน้าเสื้อคลุมและบนเคราของตน  เขาจะก่อการประท้วงว่ากฎศาสนาถูกล้มเลกิ  กริยิาและธรรม

เนียมของชาติต่างๆ ของผู้ที่ไม่มศีาสนาถูกน าเข้ามาในชาติของเรา  ด้วยไม่ค านึงถงึความชัว่ร้ายใน

หนทางของตนเองเลย  เขาถอืเหตุแห่งความสะอาดและความเกลีย้งเกลานี้วา่ช ัว่รา้ยและโง่เง่า 

ดูกร  ประชาชนแห่งเปอรเ์ซยี!  จงเปิดตาของเจา้!  จงเอาใจใส่!  จงปลดปล่อยตวัเองให้หลุดพ้น

จากการเชื่อตามพวกดนัทุรงัอย่างตาบอด  การเลยีนแบบที่ไร้สตนิี้  ซึ่งเป็นเหตุผลหลกัที่ท าไมมนุษย์

ทัง้หลายลงไปสู่หนทางแห่งความเขลาและความตกต ่า  จงมองดูสภาวะที่แท้จรงิของสิง่ต่างๆ  จงลุกขึน้  

และจบัวธิกีารทีจ่ะน าชวีติ  ความสุข  ความยิง่ใหญ่และความรุ่งโรจน์  มาสู่เจ้าท่ามกลางชาตทิัง้ปวงใน

โลก 

สายลมแห่งพระจนัทร์ขา้งขึน้ที่แท้จรงิก าลงัพดัผ่านเจ้า  จงประดบัตวัเจ้าเองด้วยดอกไม้ต่างๆ 

ดงัเชน่สุคนธชาตใินอุทยาน  ก้อนเมฆแห่งวสนัตฤดูก าลงัหลัง่ฝน  เช่นนัน้จงมคีวามสดชื่นและเขยีวขจี

เหมอืนกบัทุ่งหญ้าที่หอมหวนนิรนัดร์  ดวงดาวยามรุ่งอรุณก าลงัส่องแสง  จงก้าวเท้าไปบนหนทางที่

แท้จรงิ  ทะเลแห่งอ านาจก าลังพองตวั  จงรบีไปยงัชายฝัง่แห่งโชคชะตาและความมุ่งมัน่อนัสูงส่ง  น ้า

บรสิุทธิแ์ห่งชวีติก าลงัเอ่อขึน้มา  ไฉนใหว้นัเวลาของเจา้หมดไปในทะเลทรายแห่งความกระหาย  จงใฝ่สูง

และเลอืกจุดหมายที่ประเสรฐิ  ความเฉื่อยชานี้ยาวนานแค่ไหน  ความไม่เอาใจใส่นี้ยาวนานแค่ไหน !  
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ความสิ้นหวงัทัง้ที่นี่และหลงัจากนี้คอืทัง้หมดที่เจ้าจะได้จากการตามใจตวัเอง  ความน่าขยะแขยงและ

ทุกขเวทนาคือทัง้หมดที่เจ้าจะได้เก็บเกี่ยวจากความบ้าคลัง่  การเชื่อคนโง่เง่าและคนไร้สติ  ความ

ชว่ยเหลอืเหล่านี้จากพระผูเ้ป็นเจา้ก าลงัสนบัสนุนเจา้  การชว่ยเหลอืของพระผูเ้ป็นเจา้อยู่ใกล้ๆ   ไฉนเจ้า

ไม่เรงิร่าและรอ้งออกมาอย่างสุดหวัใจ  และพยายามดว้ยวญิญาณทัง้หมดของเจา้ 

 

หนึ่งในเรื่องต่างๆ ที่จ าเป็นต้องมีการทบทวนอย่างถี่ถ้วนและปฏริูปคือ  วธิกีารศกึษาความรู้

สาขาต่างๆ และการจดัหลกัสูตรวชิาการใหเ้ป็นระบบ  เป็นเพราะไม่มกีารจดัระบบ  การศกึษาจงึสบัสน

และไปตามบุญตามกรรม  วชิาไม่ส าคญัทีไ่ม่จ าเป็นตอ้งมรีายละเอยีดกลบัได้รบัการเอาใจใส่มากเกนิไป  

จนนกัศกึษาเปลอืงสมองและเปลอืงพลงังานอยู่เป็นเวลานานกบัขอ้มูลที่สมมุตขิ ึน้มาเองและพสิูจน์ไม่ได ้ 

การศกึษาดงักล่าวประกอบดว้ยการลงลกึไปในค าแถลงและแนวความคดิที่การตรวจสอบอย่างรอบคอบ

ย่อมแสดงใหเ้หน็วา่  ไม่เพยีงแต่ไม่น่าเป็นไปได้  แต่ยงัเป็นความงมงายที่ไม่มสีิง่เจอืปน  และแสดงถงึ

การไต่สวนอุปมาที่ไร้ประโยชน์  และการตามล่าสิ่งที่เหลวไหล  ไม่มีขอ้สงสยัว่าการให้ความสนใจแก่

ความคดิทีฟุ้่งซ่านดงักล่าว  การตรวจสอบและอภปิรายโตต้อบอย่างยดืเยือ้เกีย่วกบัขอ้คดิเหน็ทีเ่หลวไหล

ดงักล่าว  ไม่ได้อะไรนอกจากเสยีเวลาและเปลอืงชวีติไปวนัๆ  ไม่เพยีงเท่านัน้  ยงัขดัขวางผูน้ัน้ไม่ให้

ศกึษาศลิปะและวทิยาศาสตร์ต่างๆ ที่สงัคมต้องการอย่างยิ่ง  ก่อนจะศกึษาวชิาใดบุคคลนัน้ควรถาม

ตวัเองว่า  วชิานัน้มีประโยชน์อะไรและจะมผีลอะไรเกดิจากวชิานัน้  ถ้าเป็นสาขาความรู้ที่มปีระโยชน์  

กล่าวคอื  ถา้สงัคมจะไดป้ระโยชน์ทีส่ าคญัจากวชิานัน้  เชน่นัน้แน่นอนวา่เขาควรตดิตามวชิานัน้อย่างสุด

หวัใจ  หาไม่แลว้ถา้วชิานัน้อยู่ทีก่ารอภปิรายโตต้อบทีว่า่งเปล่าและไม่มปีระโยชน์  อยู่ทีจ่นิตนาการต่างๆ 

ทีเ่ชือ่มโยงกนัเป็นชดุอย่างไรส้าระ  ซึ่งไม่ก่อใหเ้กดิผลอนัใดนอกจากความโมโห  จะอุทศิชวีติของตนต่อ

การเถยีงกนัเรื่องหยุมหยมิและโตแ้ยง้กนัอย่างไรป้ระโยชน์ดงักล่าวท าไม 

เพราะวา่เรื่องนี้จ าเป็นตอ้งมกีารอธบิายให้แจ่มแจ้งและฟังอย่างถ้วนทัว่  เพื่อจะแสดงให้เหน็ได้

อย่างบรบิูรณ์ว่า  บางวชิาที่ถูกละทิ้งในปัจจุบนัมีคุณค่าอย่างยิง่  ขณะที่ชาตไิม่มคีวามจ าเป็นใดเลยที่

จะต้องท าการศกึษาที่ไม่จ าเป็นต่างๆ  หากเป็นพระประสงค์ของพระผูเ้ป็นเจ้า  ประเดน็นี้จะได้รบัการ

อธบิายในเล่มทีส่อง  ความหวงัของเราคอื  เล่มแรกนี้จะก่อให้เกดิการเปลี่ยนแปลงขัน้มูลฐานในการคดิ

และความประพฤตขิองสงัคม  เพราะเราไดล้ขิติผลงานนี้ดว้ยเจตนาทีจ่รงิใจและเพื่อเหน็แก่พระผูเ้ป็นเจ้า

เท่านัน้  ถงึแม้ว่าในโลกนี้บุคคลที่สามารถแยกระหว่างเจตนาที่จริงใจกบัถ้อยค าจอมปลอม  หาได้ยาก

เหมอืนกบัสสารทีส่ามารถเปลีย่นโลหะเป็นทอง  กระนัน้เราตัง้ความหวงัไวก้บัพระพรทีว่ดัไม่ไดข้องพระผู้

เป็นนาย 
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ขอกลบัมาต่อทีค่า้งไว ้: ส าหรบักลุ่มทีย่นืยนัวา่การทีจ่ะก่อให้เกดิการปฏริูปที่จ าเป็นเหล่านี้  เรา

ต้องด าเนินการด้วยความสุขุมรอบคอบ  ใช้ความอดทนและบรรลุวตัถุประสงค์ทีละข้อ  นี้ พวกเขา

หมายความวา่อย่างไร?  หากดว้ยความสุขมุรอบคอบ  พวกเขาหมายถงึความระมดัระวงัทีจ่ าเป็นส าหรบั

ศาสตรก์ารปกครอง  ความคดิของพวกเขาเหมาะสมและเหมาะกบัเวลา  เป็นที่แน่นอนว่าภารกจิอนัเป็น

ประวตัศิาสตรน์ี้ไม่สามารถเสรจ็สิน้สมบูรณ์ไดด้ว้ยความรบีรอ้น  ในกรณดีงักล่าวความรบีร้อนมแีต่จะท า

ใหเ้สยีของ 

โลกของการเมอืงเป็นเสมอืนโลกของมนุษย ์ เริม่แรกมนุษยเ์ป็นเมลด็  จากนัน้ค่อยเปลีย่นสภาพ

ไปเป็นตวัอ่อนทีค่่อยๆ เตบิโตในครรภ์  พฒันาโครงสรา้งกระดูกขึน้มาซึ่งถูกห่อหุม้ดว้ยเนื้อหนงั  แล้วก่อ

ร่างเป็นรูปทรงทีพ่เิศษของตนเอง  จนในทีสุ่ดไปถงึระดบัที่มนุษย์สามารถบรรลุวจนะนี้อย่างสมเกยีรต ิ: 

“พระผูส้ร้างที่ล ้าเลศิที่สุด” (65)  ดงัเช่นสิ่งนี้ที่เป็นเงื่อนไขจ าเป็นของสรรพโลกและอยู่บนพื้นฐานของ

อจัฉริยภาพสากล  ในลักษณะเดียวกนัโลกของการเมืองไม่สามารถพัฒนาจากจุดต ่าสุดของความ

บกพร่อง  ขึน้มาสู่จุดสูงสุดของความถูกต้องและสมบูรณ์อย่างทนัใด  บรรดาผูท้รงคุณวุฒทิัง้หลายต้อง

พยายามทัง้กลางวนัและกลางคนื  โดยใชว้ธิที ัง้หมดที่จะหนุนน าความก้าวหน้า  จนกระทัง่รฐับาลและ

ประชาชนจะพฒันาไปทุกดา้นในทุกๆ วนัและแมแ้ต่ทุกขณะ   

เมื่อสามสิ่งปรากฏขึ้นมาบนโลกโดยการประสาทพรของพระผูเ้ป็นเจ้า  โลกแห่งธุลีนี้จะมีชวีติ  

ประดบัดว้ยความวเิศษและบรบิูรณ์ด้วยกรุณาธคิุณ  สิง่แรกคอืสายลมที่ออกผลแห่งวสนัตฤดู  สิง่ที่สอง

คอืกอ้นเมฆทีเ่หลอืหลายแห่งวสนัตฤดู  และสิง่ทีส่ามคอืความรอ้นของดวงอาทติยท์ีเ่จดิจา้  เมื่อสามสิง่นี้

ประทานมาใหโ้ดยพระพรอนัไม่รูส้ ิน้ของพระผูเ้ป็นเจา้  เมื่อนัน้ตน้ไมแ้ละกิง่แห้งจะสดชื่นและเขยีวขึน้มา

อย่างช้าๆโดยการอนุญาตของพระผู้เป็นเจ้า  และประดบัประดาด้วยดอกไม้และผลไม้หลายชนิด  

เชน่เดยีวกนัเมื่อเจตนาทีบ่รสิุทธิแ์ละความยุตธิรรมของผูป้กครอง  อจัฉรยิภาพและความช านาญสุดยอด  

ทกัษะการบรหิารประเทศของบรรดาเจา้หน้าทีบ่า้นเมอืง  ความมุ่งมัน่และความพยายามอย่างไม่ออมแรง

ของประชาชน  ผสมผสานเขา้ดว้ยกนัทัง้หมด  เมื่อนัน้ผลทีเ่กดิจากความกา้วหน้า  การปฏริูปทีก่วา้งไกล  

ความภาคภูมแิละความเจรญิรุ่งเรอืงของรฐับาลและประชาชน  จะปรากฏใหเ้หน็ชดั 

อย่างไรกต็ามหากโดยความล่าชา้และการเลื่อนเวลาพวกเขาหมายความว่า  ในแต่ละชัว่คนควร

เอาใจใส่การปฏริูปทีจ่ าเป็นแค่ส่วนนิดเดยีว  นี้ไม่ใช่สิง่ใดนอกจากความเฉื่อยชาและอดือาด  และจะไม่

เกิดผลอะไรจากกระบวนวธิดีงักล่าวนอกจากค าพูดที่เหลวไหลซ ้าซาก  หากความรีบร้อนนัน้เป็นภัย  

ความอดือาดและเกยีจครา้นรา้ยแรงกวา่นบัพนัเท่า  ทางสายกลางดทีีสุ่ดดงัทีล่ขิติไวว้า่ : “เป็นหน้าที่ของ

เจา้ทีจ่ะท าดรีะหวา่งความชัว่รา้ยสองอย่าง”  นี้หมายถงึกึง่กลางระหวา่งความสุดโต่งสองอย่าง  “และอย่า

ใหม้อืของเจา้ถูกมดัตดิกบัคอของเจา้  หรอืเปิดมือออกหมด...แต่ให้เดนิทางสายกลางระหว่างทัง้สองนี้” 
(66) 
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สิง่ที่จ าเป็นเบื้องต้นและด่วนที่สุดคือการส่งเสริมการศกึษา  เป็นเรื่องสุดจะจินตนาการได้ว่า  

ชาตใิดจะเจรญิรุ่งเรอืงและประสบความส าเรจ็ได้  นอกจากว่าเรื่องส าคญัมูลฐานนี้จะด าเนินไป  เหตุผล

ส าคญัของความเสื่อมถอยและความตกต ่าของประชาชนคอืความเขลา  ปัจจุบนัมวลชนไม่ได้รบัทราบ

แมแ้ต่กจิการธรรมดา  เช่นนัน้ยิง่น้อยกว่าเพยีงไหนที่พวกเขาจะเขา้ใจแก่นของปัญหาส าคญัและความ

จ าเป็นอนัซบัซ้อนในเวลานัน้ 

ดงันัน้เป็นเรื่องรีบด่วนที่จะต้องเขยีนบทความและหนังสือที่มปีระโยชน์  ที่แสดงให้เหน็อย่าง

ชดัเจนและแน่ชดัวา่  อะไรคอืสิง่ทีจ่ าเป็นส าหรบัประชาชนในปัจจุบนั  และอะไรจะหนุนน าความสุขและ

ความ ก้าวหน้าของสงัคม  บทความและหนังสือเหล่านี้ควรได้รบัการตีพิมพ์และแพร่กระจายไปทัว่

ประเทศ  เพื่อวา่อย่างน้อยบรรดาผูน้ าในหมู่ประชาชนจะตื่นตวัและลุกขึน้พยายามในระดบัหนึ่ ง  ไปตาม

แนวทางต่างๆ ทีจ่ะน าไปสู่เกยีรตทิีย่ ัง่ยนืของตน  การตพีมิพค์วามคดิที่สูงส่งคอือานุภาพที่มพีลงัในเส้น

เลอืดแดงของชวีติและคอืวญิญาณของโลก  ความคดิคอืทะเลที่ไร้ขอบเขต  อทิธพิลและสภาพต่างๆ ที่

ด ารงอยู่เป็นเสมอืนคลื่นแต่ละลูกทีม่รีูปทรงต่างๆ ทีจ่ ากดั  จนกวา่ทะเลจะเดอืด  คลื่นจงึจะก่อตวัและสาด

ซดัไขมุ่กแห่งความรูม้ายงัชายฝัง่แห่งชวีติ 

ความคดิเหน็ของสาธารณชนต้องมุ่งมาที่สิง่ใดกต็ามที่คู่ควรส าหรบัยุคนี้  และสิง่นี้เป็นไปไม่ได้

เวน้แต่โดยการใชเ้หตุผลสนบัสนุนทีเ่พยีงพอและขอ้พสิูจน์ทีช่ดัเจน  บรบิูรณ์และแน่แท้  เพราะมวลชนที่

ช่วยตัวเองไม่ได้ไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกบัโลก  และแม้ไม่มีข้อสงสัยว่าพวกเขาแสวงหาและปรารถนา

ความสุขส าหรบัตนเอง  กระนัน้ความเขลาเหมอืนกบัม่านอย่างหนกัทีปิ่ดกัน้พวกเขาจากความสุข 

จงสงัเกตดูวา่การขาดการศกึษาจะท าใหป้ระชาชนอ่อนแอและตกต ่าขนาดไหน  ปัจจุบนันี้  (ค.ศ.

1875) เมื่อพจิารณาจ านวนประชากร  ชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกคือจนีซึ่งมกีว่าสี่ร้อยล้านคนอาศยัอยู่  

ดว้ยเหตุนี้รฐับาลจนีควรโดดเด่นที่สุดบนพภิพ  และชนชาตจินีควรได้รบัการแซ่ซ้องสรรเสรญิมากที่สุด  

และกระนัน้เป็นเพราะวา่การขาดการศกึษาในเรื่องอารยธรรมทางวตัถุและวฒันธรรม  จนีจงึกลบัเป็นชาติ

ทีอ่่อนแอทีสุ่ดและชว่ยตวัเองไม่ไดม้ากทีสุ่ดในบรรดาชาตทิีอ่่อนแอทัง้หมด  เมื่อไม่นานมานี้กองทพัเลก็ๆ 

ขององักฤษและฝรัง่เศสไปท าสงครามกบัจีน  และท าให้จนีพ่ายแพ้อย่างเดด็ขาดจนเขา้ยดึครองเมอืง

หลวงปักกิ่ง  หากรฐับาลและประชาชนจีนคอยติดตามวทิยาศาสตร์ที่ล ้าหน้าของยุค  หากพวกเขา

ช านาญในศลิปะแห่งอารยธรรม  เช่นนัน้แล้วหากชาตทิัง้หมดบนพภิพเดินทพัเข้ามา  การโจมตกี็จะ

ลม้เหลว  และผูโ้จมตทีัง้หลายจะกลบัไปยงัทีท่ีพ่วกเขามาอย่างพ่ายแพ้ 

ที่แปลกยิง่กว่าเหตุการณ์นี้คือความจรงิที่ว่า  ในตอนเริม่ต้นรฐับาลญี่ปุ่ นอยู่ภายใต้อ านาจและ

ความคุ้มครองของจีน  บัดนี้ เป็นเวลาหลายปีที่ญี่ปุ่ นได้เปิดตาของตนเอง  และน าเทคนิคของ

ความก้าวหน้าและอารยธรรมร่วมสมัยมาใช้  เพื่อส่งเสริมวทิยาศาสตร์และอุตสาหกรรมต่างๆ ที่มี

ประโยชน์ต่อสาธารณะ  และพยายามด้วยพลงัและความสามารถเต็มที่  จนกระทัง่ความคดิเหน็ของ
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สาธารณชนรวมจุดมาที่การปฏริูป  เวลานี้รฐับาลนี้ได้ก้าวหน้าไปถงึจุดที่ว่า  แม้ประชากรของตนมแีค่

หนึ่งในหกหรอืหนึ่งในสบิของประชากรจนี  รฐับาลญี่ปุ่ นกไ็ด้ท้าทายรฐับาลจนีเมื่อไม่นานมานี้  และใน

ทีสุ่ดรฐับาลจนีถูกบบีบงัคบัใหต้กลง  จงสงัเกตดูอย่างรอบคอบวา่  การศกึษาและศลิปะแห่งอารยธรรมน า

เกยีรต ิ ความเจรญิรุ่งเรอืง  ความเป็นไทและอสิรภาพมาสู่รฐับาลและประชาชนอย่างไร 

 ยิง่ไปกว่านัน้เป็นความจ าเป็นอย่างยิง่ที่จะต้องก่อตัง้โรงเรียนทัว่ทัง้เปอร์เซีย  แม้แต่ในเมอืง

ชนบทและหมู่บ้านที่เลก็ที่สุด  สนับสนุนประชาชนทุกวถิทีางที่เป็นไปได้ให้ลูกของตนได้เรยีนการอ่าน

เขยีน  หากจ าเป็นควรให้การศกึษาเป็นเรื่องบงัคบั  จนกว่าเส้นประสาทและเส้นเลือดของชาติจะมี

ชวีติชวีา  มาตรการทุกอย่างทีล่งมอืไปจะไรป้ระโยชน์  เพราะประชาชนเป็นเสมอืนร่างกายมนุษย ์ ความ

มุ่งมัน่และความต้องการที่จะดิ้นรนต่อสู้เป็นเสมือนวิญญาณ  ร่างกายที่ไร้วิญญาณไม่เคลื่อนไหว  

อานุภาพที่มพีลงันี้มอียู่ในธรรมชาติของประชาชนชาวเปอร์เซียในระดบัสูงสุด  และการแพร่กระจาย

การศกึษาจะปลดปล่อยอานุภาพนี้  

 

 

ส าหรบักลุ่มคนทีเ่ชือ่วา่  ไม่จ าเป็นและไม่เหมาะสมทีจ่ะยมืหลกัการของอารยธรรม  หลกัธรรม
มูลฐานของความกา้วหน้าไปสู่ความสุขระดบัสูงของสงัคมในโลกทางวตัถุ  กฎทีก่่อใหเ้กดิการปฏริูปอย่าง

ถ้วนทัว่  วธิีการที่ขยายขอบเขตของวฒันธรรม  และเป็นสิง่เหมาะสมกว่ากนัมากที่เปอร์เซียและชาว

เปอรเ์ซยีจะใคร่ครวญดูสถานการณ์  แลว้สรา้งเทคนิคแห่งความกา้วหน้าของตนเอง 

เป็นที่แน่นอนว่าหากความฉลาดที่แข็งขนัและความช านาญที่เหนือกว่าของบุคคลที่ยิ่งใหญ่

ทัง้หลายในชาต ิ พลงังานและความมุ่งมัน่ของบรรดาบุรุษที่ดเีด่นที่สุดในราชส านัก   ความพยายามที่

มุ่งมัน่ของบรรดาผูท้ี่มีความรู้ความสามารถและเชีย่วชาญในกฎที่ยิง่ใหญ่ของวงการเมือง  มารวมเข้า

ด้วยกนัทัง้หมด  และทุกคนพยายามทุกอย่าง  ตรวจสอบและใคร่ครวญดูทุกรายละเอยีดและกระแส

หลกัๆ ของกจิการทัง้หลาย  มคีวามเป็นไปไดอ้ย่างยิง่ทีบ่างสถานการณ์จะได้รบัการปฏริูปอย่างถ้วนทัว่  

เพราะแผนงานที่มปีระสทิธภิาพที่พวกเขาพฒันาขึน้มา  อย่างไรกต็ามในกรณีส่วนใหญ่พวกเขายงัคง

จะตอ้งยมี  เพราะวา่ตลอดหลายศตวรรษทีผ่า่นมา  คนนบัรอ้ยนบัพนัได้อุทศิชวีติทัง้หมดของตนต่อการ

ทดสอบสิง่เหล่านี้  จนกระทัง่พวกเขาสามารถก่อใหเ้กดิพฒันาการทีเ่ป็นล ่าเป็นสนั  หากละเลยทุกสิง่ที่มี

อยู่แลว้พยายามสร้างกลไกเหล่านี้ใหม่ในประเทศของเราเองและในวถิทีางของเราเอง  และดงันี้แล้วจะ

ก่อให้เกิดความก้าวหน้าที่หวงัไว้  คงต้องอาศยัเวลาหลายชัว่คนและกระนัน้ก็ยงัไปไม่ถึงเป้าหมาย  

ตวัอย่างเชน่จงสงัเกตดูในประเทศอื่นๆ วา่  พวกเขาพากเพยีรอยู่เป็นเวลานานจนกระทัง่ในทีสุ่ดพวกเขา

คน้พบพลงัไอน ้า  และโดยวธินีี้พวกเขาสามารถท างานหนกัๆ ทีเ่กนิก าลงัของมนุษยไ์ดโ้ดยง่าย  หากเรา
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ละทิ้งการใช้พลงันี้แล้วพยายามเต็มที่ในการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งอื่นมาแทน  จะต้องใช้เวลากี่ศตวรรษ  

ดงันัน้เป็นการดกีวา่ทีจ่ะใชไ้อน ้าต่อไป  และในเวลาเดยีวกนักค็อยตรวจสอบความเป็นไปได้วา่จะมพีลงัที่

ยิง่ใหญ่กวา่ใหใ้ชห้รอืไม่  เราควรพจิารณาความก้าวหน้าทางเทคโนโลย ี วทิยาศาสตร์  ศลิปะและสูตร

การเมอืงอื่นๆ ทีพ่สิูจน์แลว้วา่มปีระโยชน์  ดว้ยมาตรฐานเดยีวกนั  กล่าวคอื  กระบวนวธิที ัง้หลายที่ผ่าน

มาหลายยุคซึ่งได้รบัการทดสอบครัง้แล้วครัง้เล่า  และข้อได้เปรียบและที่ใชม้ากมายของกระบวนวธิี

เหล่านัน้เป็นทีส่าธติแลว้วา่น าไปสู่ความรุ่งโรจน์และความยิง่ใหญ่ของรฐั  ความผาสุกและความก้าวหน้า

ของประชาชน  หากละทิง้สิง่ทัง้หมดเหล่านี้โดยไม่มเีหตุผลที่ดพีอ  และพยายามหาวธิปีฏริูปอื่นๆ  กว่า

จะเกดิการปฏริูปดงักล่าว  กวา่ขอ้ได้เปรยีบของวธิปีฏริูปเหล่านัน้จะไดร้บัการทดสอบ  หลายปีและหลาย

ชวีติคงหมดไป  ระหวา่งนัน้ “เรายงัคงอยู่ทีโ่คง้แรกของถนน” (67) 

ความเหนือกวา่ของปัจจุบนัทีส่มัพนัธก์บัอดตีอยู่ที่ว่า  ปัจจุบนัสามารถครองและเอาหลายสิง่มา

เป็นแบบอย่าง  ซึ่งเคยลองและทดสอบและสาธติในอดตีแลว้วา่มปีระโยชน์อย่างยิง่  และปัจจุบนัสามารถ

ค้นพบสิ่งใหม่ๆ ซึ่งเป็นการเพิ่มพูนมรดกที่มีค่าของตน  ดังนัน้เป็นที่ช ัดเจนว่าความส าเร็จและ

ประสบการณ์ของอดตีเป็นที่ทราบและหาได้ในปัจจุบนั  ขณะที่การค้นพบของปัจจุบนัไม่เป็นที่ทราบ

ส าหรบัอดตี  โดยสมมุตวิา่คนรุ่นหลงัประกอบดว้ยบุคคลต่างๆ ทีม่คีวามสามารถ  มฉิะนัน้แลว้คนรุ่นหลงั

มากมายหลายชัว่คนกจ็ะไม่มแีมแ้ต่หยดเดยีวจากมหาสมุทรแห่งความรูท้ีไ่รข้อบเขตทีเ่ป็นของบรรพบุรุษ

ของตน 

จงใคร่ครวญดูสกันิด : ขอใหเ้ราสมมุตวิา่โดยอานุภาพของพระผูเ้ป็นเจา้  บุคคลบางคนถูกน ามา

วางไว้บนโลก  เป็นที่ชดัเจนว่าบุคคลเหล่านี้จ าเป็นจะต้องมีหลายสิ่งเพื่อศกัดิศ์รีแห่งความเป็นมนุษย ์ 

เพื่อความสุขและความสะดวกสบายของตน  จะเป็นการดกีวา่หรอืไมท่ี่พวกเขาควรไดส้ิง่เหล่านี้จากคนรุ่น

เดยีวกนั  หรอืวา่พวกเขาในแต่ละชัว่คนไม่ควรยมืสิง่ใด  แต่ควรสรา้งเครื่องมอืชนิดใดชนิดหนึ่งขึน้มาเอง

ทีจ่ าเป็นส าหรบัการด ารงอยู่ของมนุษย?์  

หากบางคนยนืยนัว่ากฎ  หลกัการและหลกัธรรมมูลฐานแห่งความก้าวหน้าในระดบัสูงสุดของ

สงัคมทีพ่ฒันาเตม็ที ่ ทีใ่ชก้นัอยู่ในประเทศอื่นๆ  ไม่เหมาะกบัสภาพความเป็นอยู่และความต้องการตาม

ประเพณขีองประชาชนชาวเปอรเ์ซีย  และด้วยเหตุนี้จ าเป็นที่ภายในอหิร่าน  บรรดาผูว้างแผนของชาติ

ควรพยายามสุดก าลงัทีจ่ะน ามาซึ่งการปฏริูปที่เหมาะกบัเปอร์เซีย  ขอให้พวกเขาอธบิายก่อนว่า  มภียั

อนัใดมาจากการน าเขา้จากต่างประเทศดงักล่าว? 

หากประเทศได้รบัการพฒันา  ถนนหนทางได้รบัการซ่อมแซม  สภาพชวีติของผูท้ี่ช่วยตวัเอง

ไม่ได้ได้รับการปรับปรุงโดยวิธีต่างๆ  คนยากไร้ได้รับการฟ้ืนฟู  มวลชนมุ่งมัน่บนหนทางไปสู่

ความกา้วหน้า  หนทางแห่งความมัง่คัง่ของสาธารณชนเพิม่ขึน้  ขอบเขตของการศกึษากวา้งขึน้  การ

ปกครองไดร้บัการจดัเป็นระบบอย่างเหมาะสม  และการใชส้ทิธิไ์ดอ้ย่างอสิระของบุคคล  ความปลอดภยั
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ของตวับุคคลและทรพัย์สิน  ศกัดิศ์รีและชื่อเสียงที่ดีงามของบุคคล  ได้รบัการประกนั  ทัง้หมดนี้ไม่

ตรงกนักบัอุปนิสยัใจคอของประชาชนชาวเปอรเ์ซยีหรอื?  สิง่ใดกต็ามทีข่ดักบัมาตรการเหล่านี้ได้รบัการ

พสิูจน์แลว้วา่ก่อความเสยีหายในทุกประเทศ  และมไิดเ้ป็นจรงิกบัทอ้งถิน่ใดมากกวา่ทอ้งถิน่อื่น 

ความงมงายเหล่านี้ทัง้หมดเป็นผลมาจากความไร้ปัญญาและความเข้าใจ  การสงัเกตและการ

วเิคราะหท์ีไ่ม่เพยีงพอ  ที่จรงิแล้วผูต้่อต้านการเปลี่ยนแปลงทางสงัคมและการเมอืงและผู้ถ่วงเวลาส่วน

ใหญ่  เพยีงแต่ก าลงัปกปิดผลประโยชน์ที่เหน็แก่ตวัของตนไวใ้นถอ้ยค าเหลวไหลทีย่งิมาเป็นชุด  และท า

ใหจ้ติใจของมวลชนทีช่ว่ยตวัเองไม่ไดส้บัสนดว้ยค าแถลงต่างๆ ทีไ่ม่เกี่ยวกบัวตัถุประสงค์ของพวกเขาที่

ปกปิดไวอ้ย่างด ี

ดูกร  ประชาชนของเปอร์เซีย!  หวัใจคือสิง่ที่พระผูเ้ป็นเจ้าฝากฝังไว้  จงช าระรอยเป้ือนแห่ง

ความรกัตนเองออกไปจากหวัใจ  และประดบัหวัใจด้วยมงกุฏแห่งเจตนาที่บริสุทธิ ์ จนกว่าเกียรตอินั

ศกัดิส์ทิธิแ์ละความยิง่ใหญ่ทีย่นืยงของชาตทิีเ่รอืงนามนี้  จะส่องแสงบนนภาทีเ่ป็นมงคลประดุจยามเชา้ที่

แทจ้รงิ  วนัเวลาแค่หยบิมอืบนพภิพจะผา่นหายไปเหมอืนเงาและจบสิ้น  ดงันัน้จงพยายามเพื่อว่าพระผู้

เป็นเจา้จะสาดกรุณาธคิุณของพระองคม์ายงัเจา้  เพื่อว่าเจ้าจะฝากความทรงจ าที่ดไีวใ้นหวัใจและบนรมิ

ฝีปากของคนรุ่นหลงั  “และขอใหข้า้พเจา้ถูกกล่าวถงึอย่างมเีกยีรตโิดยชนรุ่นหลงั” (68)  

ขอความสุขจงมแีด่ดวงวญิญาณทีล่มืประโยชน์ของตนเอง  และแขง่กบัเพื่อนของตนในการรบัใช้

สิง่ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อทุกคน  เหมอืนกบับรรดาผูท้ี่พระผูเ้ป็นเจ้าเลอืกสรร  จนกว่าเขาจะได้รบัการเพิม่

พลงัจากพระพรและความชว่ยเหลอือย่างต่อเนื่องจากพระผูเ้ป็นเจ้า  ให้ชูชาตทิี่ยิง่ใหญ่นี้ข ึน้มาสู่สุดยอด

แห่งความรุ่งโรจน์บรมโบราณ  ฟ้ืนดนิแดนทีแ่หง้แลง้นี้ใหข้ ึน้มามชีวีติทีอ่ ิม่เอม  และประดบัประดาต้นไม้

เหล่านี้ซึ่งเป็นชวีติของมนุษยท์ัง้หลาย  ดว้ยใบไมส้ด  ดอกไม้และผลไม้แห่งความปวารณาตนอย่างเบกิ

บาน  ดงัเชน่วสนัตฤดูของจติวญิญาณ   
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