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1 
พระบดิา ครอบครวั วงศต์ระกูล และถิน่พ านกั 

[Father, Family, Lineage, Location] 
 
เมื่อมองจากชายฝ่ังทะเลแคสเปียนไปทางเหนือ จะเห็นหมู่บา้นเล็กๆ ในเมืองทาเคอ
ซึง่ตัง้อยู่ตดิกบัยอดเทอืกเขาหนิทีโ่อบอุม้หมู่บา้นนีไ้วต้ามธรรมชาต ิหมู่บา้นนีเ้ป็นที่
อยู่ของครอบครวันูรซ์ ึง่เป็นหน่ึงในครอบครวัที่สืบเชือ้สายกนัมาอย่างยาวนาน มี
ความมั่งคั่งและมีช ือ่เสียงจนเป็นที่รูจ้กักนัดี ไดร้บัเกยีรติและการยกย่องเน่ืองดว้ย
บรรพบุรษุของครอบครวันีส้บืเช ือ้สายมาจากพระศาสดาอบัราฮมั พระโซโรแอสเตอร ์
และจากเหล่าพระศาสดาแต่บรรพกาลของเปอรเ์ซยีหลายพระองค ์สบืสกุลต่อทอด
กนัมาจนถงึกษตัรยิแ์ห่งเปอรเ์ซยีองคส์ุดทา้ยทีนั่บถอืศาสนาโซโรแอสเตรยีน เหล่า
เครอืญาตใินตระกูลนีจ้งึมีส าแหน่งหนา้ทีส่ าคญัในรฐับาลทัง้ทางดา้นการปกครอง
ดา้นพลเรอืนและดา้นกองทพั 
 
พระบิดาของพระบาฮาอุลลาหม์ีนามว่า “อบับาส” ท่านถือก าเนิดในครอบครวัอนั
เรอืงนามนี ้เมือ่ตอนทีท่่านเจรญิวยัเป็นผูใ้หญ่เต็มตวัท่านก็เขา้สู่ชวีติสมรสและอาศยั
อยู่ในกรุงเทหรานซึง่เป็นเมืองหลวงของพระเทศเปอรเ์ซยีและ ณ เมืองนีท้่านไดร้บั
ต าแหน่งเป็นเสนาบดทีีอ่งคร์ชัทายาททรงโปรด 
 

2 
พระบดิาของท่านไดร้บัพระราชทานนามวา่ “มรีซ์า บูเซอรก์” 

[Father Named 'Mirza Buzurg'] 
 
บดิาของพระบาฮาอุลลาหไ์ดร้บัพระมหากรุณาธคิุณจากพระเจา้ชาหท์ีพ่ระองคท์รง
พระราชทานนามอนัโดดเด่นเป็นพิเศษใหแ้ก่ท่านดว้ยพระองคเ์อง วนัหน่ึงพระเจา้
ชาหท์รงก าลงัประหลาดใจกบัลายลกัษณช์ิน้เอกอนัสวยงาม ทรงรูส้กึพิศวงว่าผูท้ีม่ี
ชวีติในโลกคนใดจะสามารถสรา้งสรรคผ์ลงานอนัล า้เลศิอย่างนีไ้ด ้มผูีทู้ลพระองคว์่า
พระบดิาของพระบาฮุลลาหส์ามารถรงัสรรคง์านนีไ้ด ้พระเจา้ชาหจ์งึทรงมีบญัชาให ้
พระบดิาประลองฝีมือกบัความยอดเยีย่มและความงดงามของผลงานชิน้เอกน้ัน พระ
บดิาของพระบาฮุลลาหจ์งึลอกตน้แบบลายเขยีนของงานชิน้น้ันออกมา เพิม่เสน้สาย
ของตนเองลงไปและหลงัจากทีล่งสีประดษิฐจ์นลายลกัษณน้ั์นส่องประกายเรอืงรอง
แลว้ ทา่นก็น างานชิน้โบวแ์ดงอนัใหม่นีไ้ปถวายพระเจา้ชาห ์
 
พระเจา้ชาหท์รงท่วมทน้ไปดว้ยความชมชืน่ ทรงออกพระราชก าหนดพระราชทาน
นามแด่พระบิดาของพระบาฮาอุลลาหว์่า “มีรซ์า บูเซอรก์” พรอ้มกนัน้ันทรง
พระราชทานเสือ้คลุมแห่งเกียรติยศซึง่ตวัท่านก็ไดส้วมใส่ บา้นทัง้หมดในละแวก
หมู่บา้นของท่านไดร้บัการยกเวน้ภาษี สองสามปีต่อมา บดิาของพระบาฮาอุลลาหก็์
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ไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นทีป่รกึษาระดบัสูงแด่พระโอรสของพระเจา้ชาห ์เหล่านีน้ ามา
ซึง่ความเจรญิกา้วหนา้ตอ่ไปอกีหลายชอ่งทาง 
 

3 
การประสูตขิองพระบาฮาอลุลาห ์

[Birth of Bahá'u'lláh] 
 
มีรซ์า บูเซอรก์ พระบิดาของพระบาฮาอุลลาหม์ีภรรยาเจ็ดคนและมีบุตรธิดากบั
ภรรยาเหล่าน้ันจ านวนมากมายหลายคน เชา้ตรูว่นัที ่12 พฤศจกิายน พ.ศ. 2360 
(ค.ศ. 1817) ตรงกบัวนัทีส่องของปีอสิลาม คาดจิาห ์คารนุ์ม ภรรยาของท่าน มรีซ์า 
บูเซอรก์ ไดใ้หก้ าเนิดบุตรชายคนโต ในบรรดาบุตรชายที่มีต่อมาอีกหลายคน 
พระองคเ์ป็นองคเ์ดยีวคลอดแลว้รอดชวีติ 
 
ณ เวลาทีม่ีสูตกิาลนีเ้องที ่ชคี อาหมดั ผูซ้ ึง่ประกาศข่าวการเสด็จมาของพระบอ๊บ
และพระบาฮาอุลลาหค์ุกเข่านอ้มกายจรดศรีษะ อยู่ในภวงัคแ์ห่งพระวจนะของพระผู ้
เป็นเจา้ เขาท่องวลศีกัดิส์ทิธิ“์ พระผูเ้ป็นเจา้ผูท้รงยิง่ใหญ่” ซ า้ไปซ า้มา และกล่าวว่า  
“ บดันี ้สิง่ทีข่า้พเจา้ประกาศต่อพวกท่านไดเ้ผยออกมาแลว้ น่ีเป็นช ัว่โมงทีแ่สงแห่ง
พระผูอ้ยู่ในค ามั่นสญัญาไดฉ้ายออกมาและก าลงัสาดแสงบนโลก 
 
พระนามของพระองคค์อืฮูเซน อาล ีพระองคท์ าใหบ้รรดาผูท้ีพ่บปะพระองคป์ระหลาด
ใจในชว่งที่พระองคท์รงเจรญิวยัจากเด็กอ่อนสู่วยัเป็นผูใ้หญ่เต็มที่ และต่อมาใน
อนาคตเมื่อทรงสถานะเป็นพระบาฮาอุลลาห ์พระองคก็์ไดท้รงเปลี่ยนโฉมหนา้ของ
ประวตัศิาสตร ์
 

4 
ชว่งทรงอยู่ในวยัทารก 

[Infancy] 
 
พระบาฮาอุลลาหท์รงไม่เคยรอ้งไหต้ัง้แต่ประสูต ิพระองคท์รงอยู่ในพระอาการสงบ
เงียบอย่างน่าสังเกตตลอดมา พระมารดาของพระองคร์ูส้ึกพิศวงเป็นระยะเวลา
ยาวนานกอ่นหนา้ทีบุ่คคลรอบขา้งจะประจกัษว์่าบุตรของท่านองคนี์แ้ตกต่างจากเด็ก
คนอืน่ๆ อย่างสิน้เชงิ  
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5 
ถิน่ทีพ่ านกั 
[Residence] 

 
พระบาฮาอุลลาหท์รงไดร้บัการเลีย้งดูในเขตปรมิณฑลของกรุงเทหรานตดิกบัคูเมอืง 
พระองคม์กัจะทรงพ านักอยู่ในคฤหาสนอ์นัเกา่แก่ของตระกูลในหมู่บา้นซึง่อยู่ในเขต
เมอืงทาเคอ ตดิกบัชายฝ่ังทะเลทกุฤดรูอ้นในชว่งหน่ึงของปีเสมอมา 
 
จุดเด่นในคฤหาสนห์ลงันี้อยู่ที่ขอ้ความที่พระบิดาของพระบาฮาอุลลาหจ์ารกึและ
ยงัคงอยู่ในขณะนีว้่า “ เมือ่ท่านถงึพระธรณีประตูของพระผูเ้ป็นทีร่กั จงกล่าวตอบรบั 
“ สนัติภาพ” ว่า “ ใช ่เห็นดว้ย” และ ปฏิเสธค ากล่าวที่ว่า “มีสถานน้ันที่คุม้ครอง
ป้องกนัเจา้ได”้ ว่า “ไม่มี” ทีน่ี่คอืหุบเขาล าธารแห่งความรกั จงหยุดกา้วเทา้ต่อไป 
ทีด่นินีท้รงความศกัดิส์ทิธิ ์จงถอดรองเทา้!” 
 

6 
พระจรยิวตัรและพระจรยิธรม 
[Character and Qualities] 

 
ในขณะทีท่รงพระเยาวพ์ระบาฮาอุลลาหแ์สดงออกซึง่ความวิสุทธิท์างดา้นจรยิวตัร
อย่างล า้เลศิเกนิปกตธิรรมดา ทรงอจัฉรยิภาพและทรงไวซ้ ึง่พุทธปัิญญาทีต่ดิตวัมา
แตท่รงประสูต ิ 
 
พระองคท์รงโปรดการใชช้วีติอยู่กบัธรรมชาต ิทรงใชเ้วลาส่วนใหญ่ในสวนหรอืตาม
ไรน่า  
 
พระองคท์รงมคีวามเมตตาและทรงเอือ้เฟ้ืออย่างทีสุ่ด ทรงอ านาจจูงใจทีทุ่กคนสมัผสั
ได ้ผูค้นมารุมลอ้มพระองคอ์ยู่เสมอ เด็กๆ ต่างพากนัอุทิศตนพระองคแ์ละเหล่า
เสนาบดใีนพระราชส านักตา่งก็รายลอ้มพระองค ์
 

7 
การศกึษา 

[Schooling] 
 
ขณะทีท่รงเจรญิพระชนมายุ พระบาฮาอุลลาหไ์ม่ทรงปรารถนาจะเขา้รบัการศึกษา 
พระองคท์รงไดร้บัการศึกษาดา้นขนบธรรมเนียมประเพณีทีบ่า้นเพียงเล็กนอ้ย ทรง
เรยีนรูเ้กีย่วกบัการขีม่า้ การใชด้าบหรอืปืน การมีมารยาทด ีการเขยีนอกัษรวจิติร 
ดา้นการกว ีและทรงสามารถอา่นพระธรรมในพระคมัภรีก์รุอา่น 
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แมจ้ะไม่ไดร้บัการศึกษาอย่างเป็นทางการ พระบาฮาอุลลาหก็์ทรงแสดงออกซึง่พระ
ปรชีาญาณและความสามารถจนคนทีรู่จ้กัพระองคท์ัง้หมดตา่งพากนัประหลาดใจ จงึ
เป็นธรรมดาทีพ่วกเขาจะกล่าวว่า เด็กทีม่ีลกัษณะเชน่นีน่้าจะไม่มีชวีติอยู่รอดจนถงึ
วยัเป็นผูใ้หญ่ 
 

8 
สาสน์ 

[Letter] 
 
พระบาฮาอุลลาหท์รงลิขติสาสน์อย่างทรงอจัฉรยิภาพและมีถอ้ยความจบัใจถงึท่าน
นา้ของพระองคใ์นขณะทีย่งัทรงเป็นเด็กออ่นวยั ดงันี ้
 
“พระองคค์ือพระผูท้รงเป็นที่รกัยิ่ง หากเป็นพระประสงคข์องพระองค ์ท่านจะได ้
พกัผ่อนหย่อนใจอยู่ภายใตท้อ้งฟ้าแห่งพระเมตตา ภายใตป้ะร าแห่งพระกรุณาของ
พระองค ์จากภายนอกดูเหมอืนว่าขา้พเจา้ยงัเป็นเด็กเล็กและไม่สามารถเขยีนได ้แต่
เน่ืองจากเด็กทีไ่ม่รูห้นังสอืองคนี์ต้ ัง้มั่นอยู่กบัพฤกษาสวรรค ์พระองคจ์งึทรงสามารถ
อ่านไดโ้ดยปราศจากความรูแ้ละทรงเขยีนไดโ้ดยปราศจากการสอน ความจรงิขอ้นี้
กระจ่างและเห็นไดช้ดัแก่อาณาจกัรแห่งจติวญิญาณและแก่บรรดาผูท้ีม่ีญาณ แต่ที่
ผ่านมาและทีก่ าลงัเป็นอยู่ คนภายนอกยงัไม่ตระหนักถงึความลีล้บันี”้ 
 

9 
ฝันถงึการวา่ยน ้าในมหาสมุทร 

[Dream of Swimming in an Ocean] 
 
คนืวนัหน่ึงพระบาฮาอุลลาหท์รงปรากฏองคใ์นความฝัน ความฝันทีก่ระจ่างชดัและ
ปลุกใหผู้ฝั้นตืน่ขึน้มดีงันี ้
 
พระบาฮาอุลลาหท์รงอยู่ในสวน มีนกใหญ่หลายตวับินวนอยู่เหนือพระเศียรของ
พระองค ์พวกมนัพากนัมาจกิพระองคแ์ต่ก็พวกมนัก็ไม่สามารถท าอนัตรายพระองค ์
ได ้พระองคท์รงลงสรงในทะเลและทรงเร ิม่ว่ายน ้าในมหาสมุทรอนักวา้งใหญ่ไรข้อง
เขต พระวรกายของพระองคเ์ปล่งประกายและส่องจนทะเลเรอืงไปดว้ยแสง ปอยพระ
เกศาสดี ายาวเป็นเงางามแผ่สยายเหนือผิวน ้า ลอยไปตามกระแสคลืน่ในทุกทศิทาง 
ปลาจ านวนมากมายรายลอ้มพระองค  ์แต่ละตวัใชป้ากยึดปลายพระเกศาไวแ้น่น มี
ปลาหลากหลายชนิด ปลาขนาดใหญ่ ขนาดเล็ก สขีาวและด า และไม่ว่าพระองคจ์ะ
ว่ายไปในทศิทางใด ฝูงปลาก็จะว่ายตามแสงทีฉ่ายออกมาจากพระพกัตรข์องพระองค ์
แมว้่าจะมีปลาจ านวนมากมายมหาศาลเช่นนี้เกาะติดพระเกศาแน่น แต่ก็มิได ้
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กอ่ใหเ้กดิอนัตรายใดๆ พระเกศาแมแ้ต่เสน้เดยีวก็มไิดห้ลุดออกไปจากพระเศยีรของ
พระองค ์พระบาฮาอุลลาหท์รงเคลือ่นไหวเหนือน ้าอย่างอสิระเสรโีดยปราศจากการ
ถกูเหน่ียวร ัง้ มปีลาทัง้หมดว่ายตามแสงทีม่าจากพระองค ์
 
พระบิดาของพระองคร์ูส้ึกฉงนกบัความฝันนี้ และโดยพระบรมราชานุญาตจาก
กษตัรยิช์าห ์พระบดิาไดเ้ล่าความฝันทัง้หมดนีใ้หโ้หรหลวงทีม่ีช ือ่เสยีงท านาย โหร
หลวงงงนัดว้ยความพิศวงและอธบิายใหเ้ห็นความหมายของสวน นก มหาสมุทรที่
ปราศจากขอบเขตและปลาว่าคือความเป็นไปในโลกที่ที่มนุษยอ์ยู่ และพระบาฮา
อุลลาหท์รงมีชยัเหนือสิง่เหล่านีโ้ดยล าพงัอย่างปราศจากอุปสรรคขวางกัน้ อย่างไรก็
ตาม เขาแสดงตนว่าตวัเองก็ยงัมองไม่ออกว่าความความฝันนีจ้ะกลายเป็นความจรงิ
เมื่อใด ดงัน้ันพระบิดาของพระองคจ์ึงพาโหรคนนี้ไปพบกบัพระบาฮาอุลลาหซ์ ึง่
ขณะน้ันยงัทรงพระเยาว ์ทรงเจรญิพระชนมายุแค่หา้พระชนัษา โหรกล่าวสรรเสรญิ
สดุดพีระองคอ์ย่างท่วมทน้และมีความเป็นห่วงเป็นใยพระบาฮาอุลลาหม์ากจนออก
ปากว่าพระองคท์รงควรไดร้บัการคุม้ครองป้องกนั ท าใหพ้ระบดิายิง่ทวคีวามอุทศิตน
ในการเลีย้งดพูระบาฮาอลุลาหด์ว้ยความรกัใคร ่
 

10 
ทรงมพีระวรกายเตีย้ 

[Short in Size] 
 
ขณะพระบาฮาอุลลาหก์ าลงัทรงด าเนินอยู่ พระบดิาและพระมารดาของพระองคเ์ฝ้าดู
พระองค ์พระมารดาใหข้อ้สงัเกตว่าพระองคท์รงมีพระวรกายเตีย้ พระบดิากล่าวต่อ
ในทนัทวี่า ความสูงความเตีย้มิใชป่ระเด็นส าคญั “ จงดูว่าพระองคท์รงอจัฉรยิภาพ
เพยีงใด! และพระจติของพระองคท์รงความเลศิล า้อย่างน่าพศิวงแคไ่หน!” 
 

11 
เจา้หน้าทีจ่ดัเกบ็ภาษ ี

[Tax Collector] 
 
ขณะที่ย ังทรงอยู่ในช่วงวัยเด็ก  พระผูท้รงความงามอนัอุดมพรไดท้รงเห็นการ
เผชญิหนา้กนัในสามโอกาสระหว่างพระบดิาของพระองคก์บัเจา้หนา้ทีจ่ดัเก็บภาษีที่
ไรค้วามยุตธิรรมซึง่เรยีกเก็บภาษีอย่างหฤโหด พระบาฮาอุลลาหซ์ ึง่ในขณะน้ันทรงมี
พระชนมายุแค่เจ็ดพระชนัษาทรงขีม่า้ซ ึง่ใชเ้วลานานสองวนัจงึถงึกรุงเทหราน ณ ที่
น้ัน พระองคท์รงหาหนทางปลดเจา้หนา้ทีจ่ดัเก็บภาษีทีอ่หงัการน้ัน  พระองคท์รงหา
ค ารอ้งและเขยีนขอใหท้างการเลกิจา้งเจา้หนา้ทีค่นนี ้เมือ่พระองคท์รงปฏบิตักิารจน
ส าเรจ็ลลุ่วงแลว้จงึทรงเดนิทางกลบัมาหาบดิามารดาของพระองค ์  
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12 
บานู เคอเรซา 

[Banu Qurayza] 
 
เป็นเร ือ่งเกีย่วกบัการสงัหารชาวยิวผูก้่อการกบฏจ านวนมากทีป่รากฏต่อหนา้พระ
พกัตรข์องพระบาฮาอุลลาหใ์นวนัหน่ึง เหตุการณนี์ท้ าใหพ้ระองคส์ะเทอืนพระหทยั 
ทรงโทมนัสดว้ยความเศรา้และสลดพระหทยัอย่างยิง่ กระน้ันก็ดใีนยามน้ัน พระองค ์
ทรงรูส้ึกไดถ้ึงพระเมตตาและการใหอ้ภัยอันมากมายมหาศาลอย่างปราศจาก
ขอบเขตทีถ่าโถมเขา้มา และพระองคไ์ดท้รงวงิวอนขอพระผูเ้ป็นเจา้ใหม้กีารสถาปนา
สนัตภิาพและความรกัในโลก 
 

13 
จ าแลงพระวรกาย 
[Transfiguration] 

 
จากน้ันไม่นาน ตอนอรุณเบิกฟ้า พระวรกายของพระบาฮาอุลลาหก็์ทรงถูกจ าแลง
แปลงเปลีย่นเป็นเวลาตดิต่อกนันานถงึสบิสองวนั น ามาซึง่ข่าวอนัน่ายนิดตีลอดจน
ผลสัมฤทธิแ์ละความปีติอย่ างสู งสุด  การจ าแลงแปลงเปลี่ยนนี้ท า ให ้พระ
บุคลิกลกัษณะ พระราชวินิจฉัยและพระราชด ารสัผันแปรไป จากน้ันเป็นตน้มา
มหาสมุทรแห่งพระวจนะก็เร ิม่กระเพื่อม และดวงตะวนัที่ใหค้วามมั่นใจก็ฉายแสง
ออกมาจากพระองค ์
 

14 
พระปรชีาสามารถและพระกติตศิพัท ์

[Skill and Renown] 
 
คร ัน้เมื่อพระบาฮาอุลลาหท์รงเจรญิพระชนมายุย่างเขา้สบิสามพระชนัษา พระปรชีา
สามารถในการปฏิสนัถารประเด็นเร ือ่งราวต่างๆ ตลอดจนพระราชวินิจฉัยในการ
แกปั้ญหาตา่งๆ ก็เป็นทีเ่ลือ่งลอืไปทัว่ 
 
พระองคท์รงสุภาพและทรงมขีนัตธิรรม มแีต่ถอ้ยค าดูหมิน่ต่อพระผูท้รงสาสนท์ีพ่ระผู ้
เป็นเจา้ทรงเลอืกแลว้เทา่น้ันทีป่ลุกความไม่พอพระทยัของพระองคไ์ด ้แตพ่ระองคก็์จะ
ทรงตรสักบัผูล้่วงละเมดิน้ันดว้ยพระเมตตาและอย่างสงบ 
 
พระองคท์รงปรากฏต่อหนา้ชมุชนจ านวนมากทีม่าเพื่อแลกเปลีย่นความคดิเห็นกบั
นักบวชช ัน้น า ทรงไขค าถามทางศาสนาทีม่คีวามสลบัซบัซอ้นในขณะทีทุ่กคนตัง้ใจ
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ฟังและใหค้วามสนใจ พระบรมราชวนิิจฉัยของพระองคใ์นทุกเร ือ่งทรงไวซ้ ึง่หลกัฐาน
ทีพ่สิูจนแ์ละเชือ่ถอืได ้
 
แมจ้ะมพีระปรชีาญาณถงึปานนี ้พระมาลาและปอยพระเกศาทีป่ระพระองัสาท าใหไ้ม่
มใีครสงสยัเลยว่าบุคคลทีม่รีะดบัเป็นเอกทางดา้นความยอดเยีย่มอย่างเป็นอมตะนีจ้ะ
กลายเป็นแหล่งก าเนิดของสจัธรรมและจติวญิญาณทีใ่หพ้ลงัแห่งชวีติชวีาคร ัง้ใหม่ 
 

15 
ไม่ทรงมคีวามทะเยอทะยานทางดา้นการเมอืง 

[Political Unambition] 
 
พระบาฮาอุลลาหท์รงไดร้บัเคารพอย่างสูงจากบุคคลในทุกระดบัสงัคม กระน้ันก็ดี 
พระองคก็์มิไดท้รงปรารถนาต าแหน่งและฐานะที่เปิดตอ้นรบัพระองคใ์นทุกแห่งหน 
ท่านนายกรฐัมนตรเีองถึงกบัเสนอต าแหน่งในรฐับาลแด่พระองค ์บรรพบุรุษของ
พระองคไ์ดส้บืสานและและอทุศิตนในต าแหน่งและฐานะซึง่เป็นอ านาจราชศกัดิเ์หล่านี ้
พระประยูรญาติของพระองคต์ัง้ความหวงัอย่างมากว่าพระองคจ์ะทรงรบัต าแหน่ง
เหล่านี ้การไรซ้ ึง่ความสนใจของพระบาฮาอุลลาหต์่อสิง่ทีม่คีวามส าคญัเชน่นีจ้งึเป็น
ทีม่าของความประหลาดใจและเป็นกระแสทีค่นทัว่ไปวจิารณอ์ยู่เนืองๆ 
 

16 
พระราชหฤทยัเอือ้อาทร 

[Generosity] 
 
ในขณะทีท่รงบอกปัดต าแหน่งอนัเป็นทีม่าของความมั่งคั่งร  า่รวย พระบาฮาอุลลาห ์
กลบัทรงแสดงออกซึง่พระราชหฤทยัเอือ้อาทรอย่างมากจนเป็นที่อศัจรรยใ์จ พระ
ทวารสู่พระราชส านักของพระองคเ์ปิดตอ้นรบัทุกคน มอีาคนัตุกะจ านวนมากมายมา
เขา้เฝ้าพระองคเ์สมอ พระองคท์รงพระราชทานอย่างลน้เหลอืแกทุ่กคนทีร่อ้งขอ ทรง
เป็นทีพ่กัพงิของผูอ้่อนแอทุกคน ทรงเป็นรม่ไมช้ายคาแกผู่ท้ีห่วาดกลวั พระองคท์รง
พระเมตตาแกผู่ท้ีส่ิน้ไรไ้มต้อก และทรงพระเมตตากรุณาโอนอ่อนผ่อนปรนต่อทกุคน 
พระราชหฤทยัเอือ้อาทรอย่างไรข้อบเขตยงัความฉงนแก่ทุกคนเพราะมิไดเ้ป็นพระ
ราชจรยิวตัรทีมุ่่งยกสถานภาพของพระองคเ์อง แตก่ลบัเป็นทีป่ระจกัษช์ดัแกทุ่กคนว่า
ความเอือ้อาทรอนัปราศจากขอ้จ ากดัของพระองคจ์ะท าใหค้วามมั่งคั่งของพระองค ์
มลายหายไปสิน้ จ านวนผูท้ีม่ใีจเป็นธรรมทีท่วมีากขึน้ก็ไดป้ระจกัษใ์นพระราชหฤทยั
ทีต่ราตรงึอยู่กบัอาณาจกัรของพระผูเ้ป็นเจา้และโชคชะตาอนัยิง่ใหญ่ทีก่ าลงัจะมาถงึ 
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17 
นกัศาสนศาสตรท์ีโ่พกศรีษะกล่าวเกีย่วกบัเทวทูต 

[Turbaned Divines on Gabriel] 
 
วนัหน่ึงนักศาสนศาสตรส์องคนทีโ่พกศีรษะดว้ยผา้ผืนใหญ่ก าลงัใหค้ าแนะน าสตร ี
หลายคนทีเ่รน้กายอยู่หลงัม่าน ตอนน้ันสตรเีหล่าน้ันถามนักศาสนศาสตรท์ัง้สองว่า 
เทวาคาเบรยีลมีศกัดิเ์หนือกว่าคนรบัใชค้นแรกของอิหม่ามองคแ์รกหรอืไม่  และ
นอ้งชายของอหิม่ามองคท์ีส่ามมศีกัดิเ์หนือกว่าศษิยก์น้กุฏขิองพระศาสดามูฮมัหมดั
หรอืไม่ พระบาฮาอุลลาหท์รงแปลกพระหฤทยักบัแนวการถามตอบเร ือ่งนีข้องพวก
เขา พระองคจ์งึทรงไขขอ้ขอ้งใจใหแ้กพ่วกเขาว่า  เน่ืองจากพระจติวญิญาณของพระ
ผูเ้ป็นเจา้ไดท้รงอวตารผ่านมาทางเทวาคาเบรยีลสู่พระราชหฤทยัของพระมูฮมัหมดั 
เมื่อเป็นดงันี้ แมแ้ต่อิหม่ามองคแ์รกก็อยู่ในต าแหน่งห่างออกจนไม่อาจเขา้ถึงพระ
ศาสดาได ้
 

18 
ฝันถงึพระผูท้รงอยู่ในค าม ัน่สญัญา( พระกาอมิ) 

[Dream of the Promised One (Qá'im)] 
 
ญาตหิ่างๆ คนหน่ึงของพระบาฮาอุลลาหเ์ป็นผูท้รงคุณความรูท้างศาสนาทีม่ชี ือ่เสยีง 
เขาไดส้ั่งสอนนักเรยีนจ านวนนับพนัๆ คน และมกัจะถามพวกเขาดว้ยค าถามที่มี
ลกัษณะซบัซอ้น 
 
พระบาฮาอุลลาหท์รงแวะมาทีน่ี่ประจ า วนัหน่ึงหลงัจากทีส่วดมนตแ์ลว้ ศาสนาจารย ์
ท่านนีก็้เล่าความฝันอนัซาบซึง้ใจและน่าเกรงขามของเขาใหพ้ระชนนีของพระบาฮา
อุลลาหฟั์งว่า ในความฝันน้ันเขายนือยู่ขา้งนอกบา้นหลงัหน่ึง ไม่มใีครไดร้บัอนุญาต
ใหเ้ขา้ไปในบา้นหลงันี ้ยามเฝ้าประตูบอกเขาว่าพระผูท้รงอยู่ในค ามั่นสญัญาอยู่ขา้ง
ใน ทรงก าลงัประชมุลบักบัพระบาฮาอุลลาหต์ามล าพงั ท่านศาสนจารยป์ระหลาดใจ
มากเพราะเขาซึง่ท างานดา้นศาสนาโดยตรงน่าจะเป็นคนทีไ่ดเ้ขา้เฝ้า แต่  บุตรของ
ขา้ราชการทีป่รกึษากลบัทรงไดร้บัอภสิทิธิถ์งึปานน้ัน หลงัจากทีไ่ดฉุ้กคดิ เขาก็ปัก
ใจเชือ่กว่าอภสิทิธิท์ีพ่ระบาฮาอลุลาหไ์ดใ้นการไดเ้ขา้เฝ้าประชมุลบักบัพระผูท้รงผูใ้น
ค ามั่นสญัญาจะตอ้งมาจากผลบุญกุศลที่ส่งจากตวัเขาที่เป็นญาติห่างๆ ไปยัง
พระองคน่ั์นเอง 
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19 
บุตรสาวของท่านฟาตมิาและท่านแมร ี

[Daughters of Fáṭimih and Mary] 
 
ในอกีโอกาสหน่ึง พระบาฮาอุลลาหไ์ดท้รงน่ังกบับุรุษคนเดยีวกนันีโ้ดยมีนักปราชญ ์
ราชบณัฑติและนักศาสนศาสตรค์นอืน่ๆ รวมอยู่ในกลุ่มดว้ย พวกเขาขอใหพ้ระบาฮา
อุลลาหไ์ขปัญหาเพราะพวกเขาไม่สามารถหาค าตอบทีน่่าพอใจได ้ประเด็นทีพ่วก
เขาสงสยักนัคอื ยกเวน้พระผูท้ีท่รงประสูตผ่ิานทางพระนางแมร ี ่เหตใุดทา่นฟาตมิาจงึ
ไดเ้ป็นยอดสตรใีนเมือ่พระนางแมร ีไ่ม่มบีุตรสาว พระบาฮาอุลลาหท์รงเฉลยว่า น่ีเป็น
การสรรเสรญิการที่ไม่มีสตรใีดที่มาเทียบเทียมกบัพระฟาติมาได ้ครูผูส้อนถึงกบั
เงยีบงนั วนัรุง่ขึน้ครทูา่นนีก็้ต าหนิบรรดาลูกศษิยท์ีป่ล่อยใหเ้ยาวชนทีย่งัไม่ถงึวยัโพก
วยัโพกผา้มาไขปัญหาใหใ้นขณะทีเ่ขาไดฝึ้กฝนพวกเขามานานหลายปีแต่ก็ยงัไม่
สามารถไขปัญหาได ้
 

20 
ทรงพระสุบนิถงึหบีหอ่ใสข่อง 

[Dream of the Trunks] 
 
อกีคนืหน่ึง ศาสนาจารยท์่านนีไ้ดฝั้นเป็นคร ัง้ทีส่อง ในฝันเขาพบว่ามหีอ้งหน่ึงเต็มไป
ดว้ยหบีห่อ เขาไดร้บัค าบอกเล่าว่าหบีห่อเหล่าน้ันเป็นของพระบาฮาอุลลาห ์เมือ่เขา
เปิดออกดูก็พบว่าเต็มไปดว้ยหนังสอื ทุกบรรทดัมีเพชรพลอยประดบัไปทั่ว ส่องแสง
ระยบิระยบัจนปลุกใหเ้ขาตืน่จากความฝัน 
 

21 
พระเยซูครสิตเ์จา้ทรงประทบัอยู่ทีป่ระตู 

[Jesus Christ at Door] 
 
วนัหน่ึงพระผูท้รงความงามอนัอุดมพรซึง่ขณะน้ันยงัทรงพระเยาวไ์ดไ้ปรว่มงานชมุนุม
ซึง่จดัโดย มีรซ์า นาซา อาล ีซึง่เป็นผูน้ าทางจติวญิญาณทีไ่ดร้บัความเคารพอย่าง
สูงในราชส านักของพระเจา้ มูฮมัหมดั ชาห ์ มรีซ์า นาซา อาล ีไดร้บัความเคารพนับ
ถอืในราชส านักนีใ้นระดบัทีม่ากกว่า ฮจัจ ีมรีซ์า ออกาซ ีผูซ้ ึง่เป็นนายกรฐัมนตร ีณ 
ทีช่มุนุมแห่งน้ัน มกีารอภปิรายกนัจนถงึขัน้ที ่มรีซ์า นาซา อาล ีประกาศค ากล่าวอา้ง
ว่า “ ขา้พเจา้จะเป็นคนทา้ยสุดทีจ่ะไดอ้ยู่ในท าเนียบการเรยีนรูค้วามเชือ่ทางศาสนา 
การสืบทอดต าแหน่งในท าเนียบจะสิน้สุดลงที่ขา้พเจา้ เพราะขา้พเจา้ไดบ้รรลุถึง
สถานะนี้แลว้  แมก้ระทั่งถา้องคพ์ระเยซูคร ิสตท์รงปรากฏพระองคใ์หเ้ห็นใน
ทนัททีนัใดทีป่ระตูทางเขา้ ก็ไม่มผีลท าใหข้า้พเจา้ละสถานะนีไ้ด”้ 
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ทุกคนยกเวน้พระบาฮาอุลลาหพ์ยกัหนา้และพมึพ าว่าเห็นดว้ย พระบาฮาอุลลาหท์รง
ถาม มีรซ์า นาซา อาล ีว่า “ จนิาเบ ฮาคมิ  เราขอถามท่านและขอใหท้่านตอบดว้ย
ความจรงิ ค าถามคือ โดยที่ไม่บอกกล่าวท่านล่วงหน้า ถา้ม่านนี้ถูกเปิดออกและ
เพชฌฆาตประจ าราชส านักนี้เขา้มา มีดาบอยู่ในมือและกา้วเขา้มาหาท่าน 
อบุตักิารณนี์จ้ะมผีลตอ่สภาวะทางจติของทา่นไหม?” 
 
มรีซ์า นาซา อาล ีหยุดคดิตรกึตรองช ัว่ครูแ่ลว้ตอบว่า “ ใช ่มผีลตอ่ขา้พเจา้” 
 
พระบาฮาอุลลาหท์รงตรสัว่า  “ ถา้เป็นเชน่น้ัน ท่านก็ไม่ควรประกาศค าที่อวดอา้ง
น้ัน” 
 

22 
การแสดงหุน่กระบอก 

[Puppet Show] 
 
ตอนทีพ่ระบาฮาอุลลาหย์งัทรงพระเยาว ์พระชนกของพระองคเ์ตรยีมงานสมรสแก่
พี่ชายของพระองค ์มีงานมหรสพฉลองเจ็ดวนัเจ็ดคืน คืนสุดทา้ยมีการแสดงหุ่น
กระบอก ในเร ือ่ง มีบรรดาเจา้ชาย กลุ่มคนที่มียศถาบรรดาศกัดิ ์ และเหล่าผูท้ี่มี
ช ือ่เสียงโดดเด่นจากเมืองหลวงมารว่มงานเป็นจ านวนมาก พระบาฮาอุลลาหท์รง
ประทบัน่ังทอดพระเนตรอยู่ช ัน้บนของอาคาร มกีระโจมหลงัหน่ึงปักอยุ่ทีล่านบา้น ไม่
นานนักก็มีหุ่นตวัเล็ก ๆ หลายตวัรูปรา่งคลา้ยมนุษยอ์อกมาจากกระโจม เพื่อป่าว
ประกาศว่า “ พระเจา้อยู่หวัก าลงัเสด็จมาแลว้! จงรบีจดัทีน่ั่งเดีย๋วนี”้ มหีุ่นอกีหลายตวั
รบีออกมากวาดถูสถานทีแ่ละประพรมน ้า เจา้หนา้ทีข่องเมืองป่าวประกาศใหค้นมา
เฝ้าพระเจา้แผ่นดิน พวกเขาทยอยเขา้มาน่ังเป็นกลุ่ม ๆ กลุ่มแรกสวมหมวกและ
สายสะพาย กลุ่มที่สองเป็นนักรบมีอาวุธพรอ้มมือ กลุ่มที่สามเป็นทหารราบและ
เพชฌฆาตทีถ่อืไมต้ะบอง ในทีสุ่ดองคพ์ระเจา้แผ่นดนิก็เสด็จออกมาอย่างทรงอ านาจ
และทรงความสง่างาม พระมหามงกุฎบนพระเศียรประดบัดว้ยเพชรพลอย ทรงวาง
พระองคอ์ย่างไวซ้ ึง่อ านาจและความยิง่ใหญ่ พระองคท์รงด าเนินออกมาและทรงหยุด
หลายคร ัง้เพื่อดูผูม้าเขา้เฝ้าหลายคร ัง้ จากน้ันจงึทรงตรงไปประทบัน่ังอย่างเต็มพระ
ยศทีพ่ระบลัลงัก ์
 
ขณะทีท่รงประทบัน่ังทีพ่ระบลัลงัก ์เสยีงปืนก็ดงัขึน้เป็นตบั เสยีงแตรดงัขึน้ ควนัปืน
ฟุ้งตลบกระโจมและกลบองคพ์ระเจา้แผ่นดิน เมื่อควันจางหายไปก็เห็นพระเจา้
แผ่นดินทรงประทบัอยู่ที่บลัลงัก ์หอ้มลอ้มดว้ยคณะรฐัมนตร ีเจา้ชาย และบุคคล
ส าคญัทีก่ าลงัยนืถวายความเคารพ หวัขโมยคนหน่ึงถูกคุมตวัมาต่อหนา้พระพกัตร ์
ของพระเจา้แผ่นดิน มีพระบรมราชโองการใหต้ดัศีรษะของผูร้า้ยคนน้ัน หวัหน้า
เพชฌฆาตจึงลงมือสงัหารเขาจนโลหิตไหลท่วมรา่ง จากน้ันก็มีข่าวเขา้มาว่ามี
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ผูก้่อการกบฎ พระเจา้แผ่นดนิทรงมีพระราชวนิิจฉัยแลว้ทรงบญัชาใหส้่งกองทพัซึง่
ประกอบดว้ยกองทหารและอาวุธยุทโธปกรณไ์ปปราบ เสียงปืนใหญ่เร ิม่ดงัมาจาก
หลงักระโจมอย่างสน่ันหวัน่ไหวและแลว้ก็มกีารประกาศท าสงครามขึน้ 
 
เมือ่ฉากของพระเจา้แผ่นดนิจบลงแลว้ม่านก็ปิดลง ยีส่บินาทตี่อมา มคีนออกมาจาก
กระโจมโดยถอืกล่องใบหน่ึงออกมาดว้ย พระบาฮาอลุลาหท์รงตรสัถามเกีย่วกบักล่อง
ใบน้ัน ค าตอบทีไ่ดค้อื บดันีก้ารแสดงเชงิลอกเลยีนทัง้หมดน้ันถูกเก็บไวใ้นกล่องใบ
น้ันอย่างเรยีบรอ้ยแลว้ นับเป็นคติที่เตือนว่าโลกเรานี้ก็เหมือนกบัการแสดงที่ไม่มี
สาระส าคญัดงัเชน่การแสดงหุ่นกระบอก ชา่งน่าพิศวงทีม่นุษยภ์าคภูมิใจกบัสิ่งที่ไร ้
สาระรอบตวัทีผ่่านเขา้มาแคช่ ัว่แล่นเทา่น้ัน 
 

23 
อสยิาห ์คารนุ์ม 

[Ásíyih Khanum] 
 
เมื่อพระบาฮาอุลลาหท์รงมีพระชนมายุย่างเขา้สิบหา้พรรษา พี่สาวของพระองคก็์
สมรส ชายทีท่า่นสมรสดว้ยมนีอ้งสาวคนเดยีวชือ่ อสยิาห ์คารนุ์ม ทา่นเป็นสตรทีีใ่คร
ต่อใครรกั มชีวีติชวีา งดงาม  สูงสง่า นัยตามสีนี ้าเงนิเขม้และเฉลยีวฉลาด ท่านเป็น
บุคคลทีถ่นอมน ้าใจคนอืน่ทัง้ยงัใจดมีคีวามกรุณาต่อทุกคน การกระท าของท่านเต็ม
ไปดว้ยความเมตตารกัใครท่ี่มาจากจิตอนับรสิุทธิ ์การอยู่กบัท่านท าใหทุ้กคนได ้
สมัผสัความงามจากน ้าใจของท่าน เมื่อพระบาฮาอุลลาหท์รงเจรญิพระชนมายุสิบ
แปดพรรษา พีส่าวของพระองคไ์ดข้อใหบ้ดิาไปสู่ขอทา่นอสยิาห ์คารนุ์มแดพ่ระบาฮา
อลุลาห ์การสมรสจงึมขีึน้ในเดอืนตลุาคม พ.ศ. 2378 (ค.ศ. 1835)  
 
ต่อมาพระบาฮาอุลลาหท์รงตัง้ช ือ่ใหท้่านอสยิาห ์คารนุ์ม ใหม่ว่า นาฟวาป ทัง้ยงัได ้
ทรงพระราชทานฐานันดรศกัดิท์ีแ่ตกต่างไปจากผูอ้ืน่ว่า “คู่ทีเ่คยีงไปกบัพระองคใ์น
ทกุภพของพระผูเ้ป็นเจา้” 
 
ทา่นอสยิาห ์ก าเนิดในครอบครวัทีสู่งศกัดิแ์ละมฐีานะ ดงัจะเห็นไดจ้ากทรพัยส์นิเดมิที่
มีค่าสูงลิบลิ่ว กล่าวคือ ตอ้งใชล้่อสี่สิบตวัทะยอยขนสมบตัิมาที่บา้นของพระบาฮา
อุลลาหเ์ป็นเวลาหกเดอืนก่อนมีพิธสีมรส ชา่งทองคนหน่ึงมาท างานทีบ่า้นของท่าน
เพื่อเตรยีมเคร ือ่งประดบัเพชรพลอย แมก้ระทั่งกระดุมทีต่ดิเสือ้ผา้ก็ยงัหลอมมาจาก
ทองค าทีล่อ้มดว้ยอญัมณี งานสมรสทัง้สองงานนี้จึงเป็นที่กล่าวขวญักนัทั่วไปใน
ภูมภิาคน้ันว่าเป็นการสมรสทีผ่นวกความมั่งคัง่ของตระกลูเขา้ไวด้ว้ยกนั 
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24 
บดิามารดาของคนยาก 

[Father and Mother of the Poor] 
 
พระบาฮาอุลลาหแ์ละท่านนาฟวาปใชม้รดกทีไ่ดร้บัไปท าบุญกุศล ท่านไปรว่มงานที่
ทางการเชญิและงานพระรฐัพิธีเท่าที่ทรงเห็นจ าเป็น ทรงร่วมงานและกิจวัตรที่
ฟุ่มเฟือยของครอบครวัซึง่จดัอยู่ในสงัคมระดบัสูงและมั่งคัง่ในวาระโอกาสทีท่รงเห็นว่า
เหมาะสม พระองคม์ิไดท้รงใหค้วามส าคญัต่อความมั่งคั่งร  า่รวยทางโลกแต่ทรงใส่
พระทยัต่อคนยากจน คนทีป่ระสบความทุกขย์ากล าบาก ไม่มีใครเคยผิดหวงักลบั
ออกมาจากราชส านักของพระองค ์มีโตะ๊พรอ้มเลีย้งรบัรองบรรดาผูท้ีม่าเขา้เฝ้าทุก
เมือ่ ดงัเชน่สตรทีีม่าเขา้พบท่านนาฟวาปอยู่เป็นประจ าเพื่อระบายความทุกขท์ีสุ่มใน
อกและไดร้บัการผ่อนคลายดว้ยค าปลอบประโลมใจอนัเป่ียมไปดว้ยความรกัและ
ความชว่ยเหลอืจากทา่นนาฟวาป 
 
พระบาฮาอุลลาหจ์งึทรงไดร้บัสมญัญาจากคนทั่วไปว่า “พระบดิาของคนยาก” ส่วน
ทา่นอสยิาห ์ไดร้บัการขนานนามว่า “ มารดาของคนจน” 
 

25 
พระบาฮาอลุลาหท์รงไดร้บัค ากราบบงัคมทูลใหท้รงเตอืนพระบดิาของพระองค ์

[Bahá'u'lláh told to warn Father] 
 
เมือ่พระเขา้ชาหท์รงเสด็จสวรรคต หลานชายของพระองคก็์ไดข้ึน้ครองราชยต์อ่ พระ
บิดาของพระบาฮาอุลลาหไ์ดค้วบสองต าแหน่งคือเป็นทัง้ผูว้่าราชการจงัหวดัและ
ศุลการกัษใ์นภูมภิาคอนักวา้งใหญ่ทีม่วีีแ่ววว่าจะมกีารกบฎเกดิขึน้ พระเจา้ชาหท์รงมี
พระบญัชาใหพ้ระบดิาของพระบาฮาอุลลาหท์ าการควบคุมชาวเมืองทีก่ าลงักระดา้ง
กระเดือ่งอย่างละมุนละม่อมและดว้ยความเป็นธรรม ตอ่มา คนโฉดเขลาคนหน่ึงหว่าน
ลอ้มพระเจา้ชาหใ์หส้งัหารบดิาของพระบาฮาอุลลาหด์ว้ยการใส่ความท่านว่าคดิคด
ทรยศแลว้ตวัเขาเองก็ไดเ้ลือ่นต าแหน่งเป็นนายกรฐัมนตรทีนัท ีเมือ่พระบดิาของพระ
บาฮาอุลลาหร์บัทราบขอ้กล่าวหานี ้ท่านไม่สามารถซอ่นความรูส้กึประหวั่นพร ัน่พรงึ
และขยะแขยงต่อการใส่รา้ยป้ายสนีีไ้ด ้และเมือ่มขี่าวลอืว่าพระเจา้ชาหไ์ดท้รงแต่งตัง้
บุคคลอืน่เขา้รบัต าแหน่งแทนทา่นแลว้ พระบดิาของพระบาฮาอลุลาหก็์ส่งสาสน์แสดง
ความยินดีต่อ เจ า้ชายองคห์ น่ึ ง  เจ า้ชายพระองคนี์้แสดงสาสน์ที่ได ร้ ับต่อ
นายกรฐัมนตรซี ึง่ท าใหน้ายกรฐัมนตรโีกรธมาก เขาจงึบญัชาใหพ้ระบาฮาอลุลาหม์า
พบเพือ่แสดงจดหมายน้ันพรอ้มทูลถามพระบาฮาอุลลาหว์่าการกระท าเชน่นีเ้ป็นการ
เหมาะสมหรอืไม่ พระบาฮาอุลลาหก์ลบัทรงน่ิงเฉย ผูท้ีอ่ยู่รว่มในเหตุการณค์นหน่ึง
อ่านสาสน์ฉบับน้ันและพยายามช่วยเบี่ยงเบนความสนใจดว้ยการกล่าวว่าเป็น
จดหมายปลอมแต่นายกรฐัมนตรก็ียงัไม่เช ือ่โดยอา้งว่าไม่มีผูใ้ดสามารถเขยีนดว้ย
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ลายมืออันวิจิตรบรรจงเช่นน้ันได ้ส่วนพระบาฮาอุลลาหก็์ยังทรงเงียบเฉยอยู่  
นายกรฐัมนตรจีงึถวายค าแนะน าแด่พระบาฮาอุลลาหใ์หพ้ระองคท์รงพระอกัษรเตอืน
พระบิดาของพระองคม์ิใหก้่อเหตุเช่นนี้อีก อย่างไรก็ตาม ความอาฆาตของ
นายกรฐัมนตรทีีมุ่่งท าลายลา้งศตัรูคนส าคญัก็หาไดล้ะลดลงไม่ นายกรฐัมนตรตีอบ
โตคู้่แคน้ทนัทีที่มีโอกาสลงมือ เขาปลดพระบิดาของพระบาฮาอุลลาหอ์อกจาก
ต าแหน่งผูว้่าราชการ พรอ้มกบัระงบัการจา่ยเบีย้บ าเหน็จบ านาญ ทัง้ยงัหว่านลอ้มให ้
ภรรยาคนล่าสุดของบิดาซึง่เป็นพระธดิาของพระเจา้ชาหอ์งคก์่อนซึง่สมรสกนัเมื่อ
หลายปีที่ผ่านมาใหห้ย่าขาดกบัพระบิดาของพระองค ์สถานการณท์างการเงินที่
ฝืดเคอืงบีบบงัคบัใหพ้ระบิดาของพระบาฮาอุลลาหจ์ าตอ้งขายทรพัยส์ินและจ านอง
อสงัหารมิทรพัยซ์ ึง่เป็นบา้นทีค่รอบครวัอาศยัในกรุงเทหรานอีกหลายหลงักบัผูอ้ื่น 
ส่วนคฤหาสนท์ีท่าเคอส่วนทีส่รา้งและตกแต่งอย่างสวยงามก็ถูกท าลายดว้ยน ้าท่วม
ขงั ส าหรบับา้นที่ขายและจ านองไปน้ันพระบาฮาอุลลาหท์รงซือ้คืนและไถ่ถอน
กลบัมาไดใ้นภายหลงั 
 
แมว้่าพระบิดาของพระบาฮาอุลลาหจ์ะถูกท าลายลา้งโดยศตัรูทีท่รงอทิธพิลระดบันี ้
กระน้ันพระบาฮาอลุลาหก็์ยงัเป็นทีเ่คารพนับถอือย่างสูง 
 

26 
ความทุกขร์อ้นของพระบดิา การหยา่รา้ง การถูกบงัคบัขายอกี และการต ัง้ตวัใหม ่

[Father's Woes - Divorce, Reselling and Resettlement] 
 
พระบิดาของพระบาฮาอุลลาหถ์ูกบีบบงัคบัโดยนายกรฐัมนตรแีละหลานชายของ
ภรรยาคนล่าสุดใหจ้่ายค่าขนยา้ยถิน่ทีอ่ยู่อาศยัเป็นจ านวนสูงเกนิกว่าทีจ่ะจ่ายใหไ้ด ้
ในทนัททีนัใด ภรรยาจงึด าเนินการใหจ้องจ าพระบดิาในบา้นของบดิาของพระบาฮา
อลุลาหเ์อง ทัง้ยงัสัง่การใหค้นไปเฆีย่นตแีละทรมานทา่นทกุวนัเพือ่รดีเคน้เงนิ ในทีสุ่ด 
ทา่นก็จ าตอ้งขายบา้นพรอ้มเคร ือ่งตกแตง่ซึง่อยู่ทีเ่มอืงหลวงในราคาถูก ท าใหพ้ระบา
ฮาอุลลาหต์อ้งทรงออกมาประทบัต่างหากแยกจากนอ้งชายซึง่เลอืกทีจ่ะอาศยัอยู่ใน
บรเิวณทางเขา้มัสยิด ส่วนพระบาฮาอุลลาหท์รงเช่าบา้นใกลป้ระตูเมืองชมิิราน
บรเิวณใกลเ้คยีงกบัเทววิทยาลยัซึง่เป็นสถานทีท่ีมู่ลลาห ์ฮูเซนจะมาพกัในระหว่าง
เดนิทางในชว่งทีน่ าสาสน์จากพระบอ๊บไปส่งทีเ่ทหราน 
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27 
พระบาฮาอุลลาหท์รงพ านกัใกลป้ระตูเมอืงชมิริาน 

[Bahá'u'lláh Living near Gate of Shimirán] 
 
พระบาฮาอุลลาหท์รงน าพระมารดา ชายา ตลอดจนมารดาเลีย้งคนอืน่ๆ พรอ้มทัง้
นอ้งชายและนอ้งสาวไปอยู่ดว้ย ทัง้หมดอาศยัอยู่ทีน่ี่ตลอดชว่งหลายปีทีท่รงพ านักที่
อหิรา่น บรรดาบุตรธดิาของพระบาฮาอุลลาหไ์ดแ้ก่ พระอบัดุลบาฮา ท่านบาฮิยาห ์
คารนุ์มและทา่นมรีซ์า มหีด์ ีตา่งถอืก าเนิดจากชายาคอื ทา่นอสยิาห ์คารนุ์ม ณ บา้น
เชา่หลงันี ้
 

28 
ไดบ้า้นคนืกลบัมา 

[Regaining Houses] 
 
ในทีสุ่ดมรสุมชวีติก็บรรเทาลง บดิาของพระบาฮาอุลลาหพ์ยายามไถ่ถอนบา้นทีถู่ก
ประมูลในราคาถูกใหก้ลบัมาเป็นของตนเองอกี นักบวชทีม่ชี ือ่เสยีงหลายคนประกาศ
ว่าการซือ้ขายบา้นเหล่าน้ันไม่ชอบดว้ยกฎหมายแต่ก็ไม่มีการชดใชค้่าเสียหายให ้
บดิาของพระบาฮาอลุลาหแ์ตอ่ย่างใด 
 

29 
พระบดิาของพระบาฮาอลุลหถ์งึแกม่รณกรรม 

[Passing of Father] 
 
ในตอนแรก พระบาฮาอลุลาหท์รงวางแผนทีจ่ะยา้ยไปพ านักอยู่ทีอ่ริกั แตม่เีหตุการณ์
ส าคญัเกดิขึน้ในระหว่างหว้งเวลาน้ันคอื พระบดิาของพระองคถ์งึแก่มรณกรรมในปี 
พ.ศ. 2382 (ค.ศ. 1839) ศพของท่านจึงถูกเคลื่อนไปฝังที่อิรกัดว้ย ที่เหลือไวใ้น
ความทรงจ าคอือกัษรทีท่่านเขยีนอย่างวจิติร ชว่งเวลาขณะน้ัน พระบาฮาอุลลาหซ์ ึง่
ยงัอยู่ในวยัหนุ่มทรงตอ้งรบัผิดชอบในการดูแลนอ้งชายและนอ้งสาวซึง่มีอยู่ดว้ยกนั
หลายคน ทัง้ยงัตอ้งทรงจดัการเร ือ่งทรพัยส์ินและที่ดินของครอบครวัซึง่มีอาณา
บรเิวณอนักวา้งใหญ่ไพศาลดว้ย 
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30 
ทรงไดร้บัการเสนอต าแหน่ง 

[Position Offered] 
 
หลงัจากทีพ่ระบดิาถงึแกม่รณกรรม ผูว้่าราชการปรารถนาจะใหพ้ระบาฮอุลลาหเ์ขา้
รบัต าแหน่งในกระทรวงแทนพระบิดาของพระองค ์พระบาฮาอุลลาหท์รงปฏเิสธการ
เขา้รบัต าแหน่งตามประเพณีนิยมนี ้นายกรฐัมนตรจีงึปล่อยใหพ้ระองคท์รงด าเนิน
พระจรวิตัรตามแต่พระทยัทีท่รงตัง้ไวอ้ย่างชดัเจน ทัง้ยงัคงแสดงออกซึง่ความนับถอื
อย่างสูงต่อพระองค ์เขาไปเขา้เฝ้าพระองคถ์งึสถานทีพ่ านักและปฏิบตัิต่อพระองค ์
เสมอืนพระองคเ์ป็นบุตรของเขาเอง 
 

31 
ต าแหน่งของพระบาฮาอลุลาหเ์มือ่ทรงยงัหนุ่ม 

[Bahá'u'lláh's Youthful Position] 
 
แมว้่านายกรฐัมนตรจีะมคีวามบาดหมางใจกบัพระบดิาของพระบาฮาอุลลาห ์แต่การ
ที่พระบาฮาอุลลาหท์รงไดร้บัความเคารพนับถือและความโปรดปรานจาก
นายกรฐัมนตรอีย่างต่อเน่ืองท าใหท้ายาทของนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรคีนอืน่ ๆ 
เกดิความรษิยาและขุ่นเคืองใจทีพ่ระบาฮาอุลลาหซ์ ึง่ในขณะน้ันอยู่ในวยัเป็นเพียง
เยาวชนคนหน่ึงไดร้บัความโปรดปรานทีเ่หนือกว่าอย่างเห็นไดช้ดั พวกเขาเกดิความ
ระแวงและกลวัว่าพระบาฮาอุลลาหจ์ะไดส้บืทอดต าแหน่งของพระบดิาของพระองคไ์ม่
วนัใดก็วนัหน่ึง 
 

32 
ความอจิฉารษิยา 

[Jealousy] 
 
ความนับถอืทีน่ายกรฐัมนตรมีีต่อพระบาฮาอุลลาหส์่อนัยว่าเขาจะตอ้งมาขอรบัการ
สนับสนุนจากพระองคด์ว้ยกลอุบายทีพ่ระบาฮาอุลลาหย์ากทีจ่ะทรงหลกีเลีย่งได ้แต่
ดว้ยการทีพ่ระบาฮาอุลลาหท์รงปฏบิตัติ่อนายกรฐัมนตรอีย่างเทีย่งธรรมประกอบกบั
พระปรชีาสามารถของพระองคใ์นการต่อกรกบัเขาภายใตค้วามคุม้ครองจากพระผู ้
เป็นเจา้ท าใหพ้ระองคท์รงผ่านพน้การเผชญิกบัเขาไดอ้ย่างรอดปลอดภัยโดย
ปราศจากแมแ้ตร่อยขดีขว่น 
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33 
การถูกขดัเร ือ่งซือ้ทีด่นิ 

[Purchase of Estate Thwarted] 
 
วนัหน่ึง นายกรฐัมนตรเีดนิทางผ่านหมู่บา้นทีเ่ป็นทีด่นิของพระบาฮาอุลลาห ์เขาตดิ
ใจความสวยงามอนัเจรญิตาเจรญิใจ ความงดงามและสายน ้าที่มีอยู่ท ั่วไป เขาจึง
อยากทีจ่ะครอบครองเป็นเจา้ของ เขาออกหมายใหพ้ระบาฮาอุลลาหซ์ ือ้ทีด่นิผนืนีใ้ห ้
เขาในทนัที พระบาฮาอุลลาหท์รงตอบเขาว่าพระองคท์รงเต็มใจที่จะจดัการใหถ้า้
ที่ดินผืนนี้เป็นของพระองคแ์ต่เพียงผูเ้ดียว แต่เน่ืองจากว่าหมู่บา้นแห่งนี้มีเจา้ของ
รว่มกบัพระองคซ์ ึง่เป็นผูอ้ยู่หลายคน จึงจ าเป็นตอ้งไดร้บัการยินยอมจากพวกเขา
เสียก่อน เมื่อเป็นดงันี้ นายกรฐัมนตรจีึงวางแผนอย่างมีเล่หเ์พทุบายเพื่อจะได ้
ครอบครองทีด่นิแห่งนี ้พระบาฮาอุลลาหจ์งึโอนทีด่นิผืนนีใ้หแ้ก่นอ้งสาวของพระเจา้
ชาหซ์ ึง่ปรารถนาจะเป็นเจา้ของทีด่นิผนืดงักล่าวดว้ยเชน่กนั โดยการโอนไดร้บัความ
ยนิยอมพรอ้มใจของเจา้ของรว่มทัง้หมด ในการนีท้ าใหน้ายกรฐัมนตรแีคน้เคืองใจ
อย่างยิง่เขาจงึพยายามท าการยดึครองทีด่นิผนืนีด้ว้ยการใชก้ าลงัและอา้งสทิธวิ่าเขา
ไดซ้ ือ้ไวก้่อนแลว้ ผูแ้ทนของนายกรฐัมนตรถีูกฝ่ายพวกของนอ้งสาวพระเจา้ชาห ์
ประณามอย่างรุนแรง นายกรฐัมนตรไีดน้ าเร ือ่งนีไ้ปรอ้งทุกขก์บัพระเจา้ชาหซ์ ึง่ทรง
ทราบเร ือ่งนีใ้นคนืวนัเดยีวกนั พระเจา้ชาหท์รงมพีระบญัชาใหน้ายกรฐัมนตรเีลิกลม้
ความคดิทีจ่ะเป็นเจา้ของ ดงัน้ัน เพื่อเป็นการแกแ้คน้ นายกรฐัมนตรจีงึมีหมายเรยีก
พระบาฮาอุลลาหแ์ละพยายามทุกวถิทีางทีจ่ะลดความน่าเชือ่ถอืของพระองค ์พระบา
ฮาอุลลาหท์รงตอบโตทุ้กขอ้กล่าวหาอย่างหนักแน่นจรงิจงัและพิสูจนค์วามบรสิุทธิ ์
ของพระองค ์นายกรฐัมนตรบีนัดาลโทสะดว้ยการประกาศใส่รา้ยพระบาฮาอุลลาหว์่า
พระองคท์รงมีแผนรา้ยต่อเขา พระบาฮาอุลลาหท์รงประกาศใหเ้ห็นอย่างชดัเจนว่า
พระองคจ์ะทรงท าการรา้ยดังกล่าวไดอ้ย่างไรในเมื่อพระองคก์ าลังทรงแบ่งปัน
ทรพัยากรแก่เพื่อนรว่มชาตอิย่างเต็มพระทยั นายกรฐัมนตรไีม่กลา้ตอบโตพ้ระองค ์
เขาพ่ายพระบาฮาอุลลาหใ์นทุกทางดว้ยการชว่ยเหลอืสนับสนุนจากกลุ่มนักบวชและ
จากพลงัประชาชนชาวเปอรเ์ซยี 
 

34 
สรุปการตอ่ตา้นในดา้นอืน่ๆ 

[Other Encounters Summarised] 
 
ความบรสิุทธิข์องพระบาฮาอุลลาหเ์ป็นทีป่ระจกัษด์ว้ยการถูกต่อตา้นจากบรรดาผูต้ ัง้
ตวัเป็นศัตรูกบัพระองคใ์นหลายวาระโอกาส และชยัชนะจากเหตุการณเ์หล่านี้
ส่งเสรมิใหเ้ห็นสถานะของพระองค ์ทัง้ยังช่วยเผยแพร่ช ือ่เสียงของพระองคไ์ป
กวา้งไกลดว้ย บุคคลทุกระดบัช ัน้ต่างแปลกใจกบัผลสมัฤทธิอ์นัน่าอศัจรรยท์ีม่าจาก
การเผชญิกบัภยัอนัตรายทีไ่ม่สามารถขดีข่วนพระองคไ์ดเ้ลย พวกเขาเชือ่ว่าจะตอ้ง
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มาจากความคุม้ครองป้องกนัทีม่าจากสวรรค ์แมว้่าพระบาฮาอุลลาหจ์ะทรงตกอยู่ใน
อนัตรายทีสุ่ด แต่พระองคก็์ไม่ทรงเคยยนิยอมต่อการกระท าทีอ่หงัการ ความละโมบ
และการทรยศหกัหลงัพระองคจ์ากบุคคลรอบดา้น ในขณะที่ทรงติดต่อสมาคมกบั
นักบวชหรอืชนช ัน้ปกครองที่มีอ านาจและต าแหน่งสูงสุดในประเทศ พระองคท์รง
ปกป้องที่มาของความจรงิต่อหน้าพวกเขาและในที่ชุมนุมอย่างปราศจากความ
หวาดหวั่น ทรงพทิกัษร์กัษาสทิธขิองบรรดาผูท้ีถู่กกดขี ่ทรงปกป้องคนทีอ่่อนแอและ
ทรงคุม้ครองผูบ้รสิุทธิ ์
 

35 
สาสน์ถงึพระบอ๊บ 

[Message of the Báb] 
 
ทนัททีีพ่ระบอ๊บทรงป่าวประกาศราชศาสนกจิทีไ่ดร้บัจากพระผูเ้ป็นเจา้ มูลลาห ์ฮูเซน
ก็เร ิม่ออกเดนิทางโดยพระบญัชาขององคพ์ระบอ๊บดว้ยพลงัและความคุม้ครองของ
พระองค ์ขณะทีก่ าลงัเสาะหาแสงอนัเรอืงรองสุดทีจ่ะหาแสงใดเสมอเหมอืนไดใ้นกรุง
เทหรานน้ัน ในทีสุ่ดเขาก็เดนิทางมาถงึเทววิทยาลยัซึง่ตัง้อยู่ใกลก้บัราชส านักของ
พระบาฮาอลุลาห ์ครทูีส่อนอยู่ ณ ทีน้ั่นปฏเิสธ ประเด็นที ่มูลลาห ์ฮูเซนพูดคยุกบัเขา
อย่างดูแคลน อย่างไรก็ตาม นักศึกษาที่อยู่ในหอ้งติดกนัมีความปีติยินดีอย่าง
เหลอืลน้เมื่อไดย้นิบทสนทนาของบุคคลทัง้สอง นักศกึษาคนนีไ้ดม้าพบกบั มูลลาห ์
ฮูเซน อย่างลบัๆ ในชว่งเทีย่งคนื เมื่อมูลลาห ์ฮูเซน ถามหาบุตรชายของมีรซ์า บูเซ
อรก์ นักศกึษาคนนีก็้เล่าใหเ้ขาฟังเกีย่วกบัคุณลกัษณะแห่งพระจรยิวตัรอนัโดดเด่น
เป็นพเิศษของพระบาฮาอุลลาห ์เกีย่วกบัพระชนมช์พีทีเ่ป่ียมไปดว้ยการบ าเพ็ญกศุล
กจิ เกีย่วกบัพระอรหตัผล ความเมตตารกัใคร ่ความเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่ ความทุม่เททีท่รง
มุ่งไปทีก่ารฟ้ืนฟูผูท้ีห่ดหู่สิน้หวงัและการเลีย้งดูผูท้ีห่ิวโหย พระองคท์รงเป็นมิตรต่อ
ทุกคน ทรงเสด็จจงกรมในป่าไมแ้ละทรงพระเกษมส าราญกบัความงามในชนบท มูล
ลาห ์ฮูเซน ไดย้นิดงัน้ันก็บงัเกดิความกระตอืรอืรน้และพึงพอใจอย่างออกนอกหนา้ 
ยงัความฉงนแก่นักศกึษาคนน้ันเป็นอย่างยิง่ มูลลาห ์ฮูเซน มอบหมายมว้นสาสน์ที่
ห่อดว้ยผา้ใหนั้กศกึษาคนนีน้ าไปถวายพระบาฮาอลุลาหใ์นตอนรุง่สางของวนัรุง่ขึน้ 
 
นักศกึษาเดนิทางไปยงัราชส านักของพระบาฮาอุลลาหแ์ละเห็น มีรซ์า มูซา ซึง่เป็น
นอ้งชายของพระบาฮาอุลลาหย์นือยู่ทีป่ระตูร ัว้ เขาเขา้ไปในบา้น สกัครูก็่ออกมาและ
ส่งสญัญาณตอ้นรบั น าทางเขาเขา้เฝ้าต่อหนา้พระพกัตรข์องพระองค ์นักศึกษาผู ้
น้ันส่งมอบมว้นสาสน์แก่มีรซ์า มูซา ซึง่ถวายต่อพระพกัตรข์องพระบาฮาอุลลาห ์
หลงัจากทีท่รงใหบุ้คคลทัง้สองน่ังลงเรยีบรอ้ยแลว้ พระองคก็์คลีม่ว้นสาสน์ออก ทรง
ทอดพระเนตรเนือ้หาและทรงอ่านบางชว่งดว้ยพระสุรเสยีง ท าใหห้อ้งน้ันอบอวลดว้ย
ความหวานของพระสุรเสยีงของพระองค ์หลงัจากทีท่รงอ่านไดห้นา้เดยีว พระองคก็์
ทรงหนัไปยงันอ้งชายและทรงประกาศว่าใครก็ตามทีเ่ช ือ่ในพระคมัภรีก์ุรอ่านแต่กลบั
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ลงัเลแมเ้พยีงขณะเดยีวเพราะไม่เช ือ่ว่าถอ้ยวจนะทีก่ระตุน้จติวญิญาณนีม้าจากแหล่ง
ศกัดิส์ทิธิเ์ดยีวกนั คน ๆ น้ันไดช้ ือ่ว่าหลงทางไปไกลแลว้โดยแท ้จากน้ันพระองคท์รง
หยุดตรสั ทรงมอบหมายใหนั้กศกึษาคนน้ันน าขนมปังรสัเซยีทีห่าซือ้ไดย้ากตลอดจน
น ้าตาลและชาห่อหน่ึงกลบัไปให ้มูลลาห ์ฮูเซน เป็นการแสดงออกซึง่ความพอพระทยั
และความรกัจากพระองค ์
 
มูลลาห ์ฮูเซน นอ้มศรีษะรบัของขวญัน้ัน แลว้จุมพติมอืและตาของนักศกึษาน้ันดว้ย
ความศรทัธาอย่างแรงกลา้พรอ้มกบักล่าวถอ้ยค าทีเ่ป่ียมไปดว้ยความปีตยินิดอีย่าง
มากจนกระทัง่นักศกึษาคนน้ันรูส้กึงุนงงอย่างทีสุ่ด ต่อมาอกีสองสามวนัเมื่อ มูลลาห ์
ฮูเซน ก าลงัจะจากไป เขาขอใหนั้กศึกษาคนน้ันเก็บความลบัเกีย่วกบัทุกอย่างของ
เร ือ่งนีไ้วก้นัตวั พรอ้มกนัน้ันก็สวดมนตต์อ่พระผูเ้ป็นเจา้ผูท้รงอานุภาพใหท้รงปกป้อง
พระบาฮาอุลลาหเ์พื่อว่าพฤกษาแห่งการป่าวประกาศจากสวรรคนี์จ้ะเจรญิงอกงาม
และครอบคลุมมนุษยช์าตทิัง้มวล 
 

36 
พระบาฮาอุลลาหท์รงลุกขึน้บ าเพ็ญพระศาสนกจิ 

[Bahá'u'lláh Arises] 
 
พระบาฮอาอุลลาหท์รงลุกขึน้อุทศิพระองคต์ามพระบญัชาของพระบอ๊บ ในตอนแรก
พระองคท์รงพบญาติมิตรและผูท้ี่เกี่ยวขอ้งกบัพระองค ์ต่อมาพระองคท์รงพิสูจน์
พระองคใ์นการเทศนาแสดงค าสอนใหม่อย่างปราศจากความเกรงกลวัผูใ้ด ทรงสรา้ง
ชือ่เสยีงจากบทบาทหนา้ทีอ่นัโดดเด่นดว้ยการเผยแพรค่ าสอนเหล่าน้ัน พระองคท์รง
สลดัความมีช ือ่เสยีง ความมั่งคั่งตลอดจนต าแหน่งทัง้ปวง ค าเยาะเยย้ข่มขู่ของมิตร
หรอืศตัรูไม่สามารถชกัน าใหพ้ระองคย์ุตกิารสนับสนุนศาสนาได ้ไม่มคีวามพยายาม
หรอืความเสียสละใด มากเกนิกว่าแรงดลบนัดาลใจทีม่าจากความอุทศิต่อศาสนา
ของพระองค ์บรรดาสานุศิษยข์องพระบาฮาอุลลาหบ์ูชาพระองคอ์ย่างสูงมาก
จนกระทัง่ไม่น าพระนามของพระองคม์าใชเ้รยีก พวกเขาใชค้ าว่า “ทา่นเหล่าน้ัน” ซึง่
เป็นค าสรรพนามพหูพจนแ์ทนการเรยีกพระนามของพระองคต์รงๆ 
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สรุป 
[Summary] 

 
การน าศาสนาแยกออกมาจากอสิลาม การถูกทรมาน ถูกลงโทษ ถูกจบัคุมขงั ถูก
ประหตัประหาร ถูกสบประมาท การเขา้ชว่ยเหลอืบาบศีาสนิกชนจากความทุกขย์าก
ตลอดมา และการถูกประหตัประหารทีต่ามมาหลงัจากการปลงพระชนมข์องพระบอ๊บ 
การถูกคุมขงัในบ่อกกัเก็บน ้าใตด้นิในสภาพถูกล่ามดว้ยโซเ่สน้ใหญ่มหมึาทีห่นักจน
กดทบัแผลและการทรงมา้เดินทางอย่างรอดปลอดภยัท่ามกลางการท าลายลา้ง
บรรดาผูส้นับสนุนพระบอ๊บ กระน้ัน พระบาฮาอุลลาหย์งัคงเถลิงขึน้ประดุจดงัดวง
ตะวนัทีฉ่ายรงัสไีปทัว่โลกในขณะทีท่รงก าลงัตกท่ามกลางความล าบากยากแคน้และ
การถูกเนรเทศอย่างต่อเน่ือง จนในทีสุ่ด พระองคก็์ทรงมีชยัเหนือบรรดาผูท้ีด่าหนา้
ตอ่ตา้นพระองคแ์บบเบ็ดเสรจ็เด็ดขาด 
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นูร ์ ทาเคอและคฤหาสน ์ ทาเคอปี พ.ศ. 2473 

[Nur] [Takúr & Mansion] [Takúr 1930] 
 

 
คฤหาสน ์ทีท่าเคอ 

[Takúr Residence] 
 

    
คฤหาสน ์ทีท่าเคอ 

[Takúr Residence] 
 

    
ทางเขา้คฤหาสน ์

ทีท่าเคอ 
หอ้งของ 

พระบาฮาอลุลาห ์
หอ้งของ 

พระบาฮาอลุลาห ์
[Takúr Entrance] [Bahá’u’lláh's room] [Bahá’u’lláh's room] 
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หอ้งของพระอบัดลุบาฮา 

[‘Abdu’l-Bahá's room] 

 

   
กรงุเทหราน พ.ศ. 2473 ทางเขา้บา้นของมรีซ์า บเูซอรก์ในกรงุเทหราน 

[Tihrán 1930] [Entrance to Mirza Buzurg's House in Tihrán] 

 

   
การแสดงหุ่นกระบอก เมอร-์มาฮาลลิ บา้นพกัในฤดู

รอ้น ทีช่มิริาน ปี พ.ศ. 2457 
อทุยานชมิริาน ปี  
พ.ศ.2443-2483 

[Puppet Show] [Murgh-Maḥallih summer 
residence in Shimrán 1914] 

[Shimrán Garden 1900-1940] 
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