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ทีจ่รงิแลว้ เราหยัง่รูค้วามจรงิของตนเองในขณะทีย่งัเป็นเด็ก และพระผูเ้ป็น
เจา้คอืพระผูท้รงพลานุภาพ พระผูท้รงตรสัรูท้กุสรรพสิง่ 

พระบอ๊บ 
 

1 
ครอบครวั 
[Family] 

 
วนัที ่20 ตุลาคม 2363 (ค.ศ.1819) เป็นวนัแรกของการเร ิม่ศกัราชใหม่ของศาสนา
อสิลาม ในเมอืงชรีาสซึง่อยู่ในภาคตะวนัตกเฉียงใตข้องอหิรา่น พระบอ๊บทรงประสูติ
บนช ัน้สองของบา้นคุณลุง และ คาดจิาห ์ซึง่ในอนาคตคอืชายาของพระองคก็์ไดถ้อื
ก าเนิดในบา้นหลงัเดยีวกนันีเ้ชน่กนั พระนามเดมิของพระบอ๊บตอนประสูตคิอื อาล ีมู
ฮัมหมัด ซึง่ตัง้ตามพระนามของพระศาสดามูฮัมหมัดและผูส้ืบทอดศาสนาของ
พระองค ์ครอบครวัของพระองคเ์ป็นทีเ่คารพนับถอืจากคนทั่วไป ทัง้นีเ้พราะทัง้ทาง
ฝ่ายมารดาคอื ฟาตมิา และบดิาคอื มูฮมัหมดั รดิา ถอืก าเนิดมาจากบรรพบุรษุในยุค
กอ่นหนา้ทีพ่ระฮูเซนจะถกูประหาร นับเป็นเชือ้สายของพระศาสดามูฮมัหมดัโดยตรง 
 

2 
สองขวบแรก 

[First Two Years] 
 
มารดาของพระองคม์กัจะเล่าบ่อยๆ ว่า พระบอ๊บไม่เหมอืนกบัเด็กทัว่ไปตัง้แต่แรกเกดิ 
คอืทรงมีความสงบน่ิงอยู่ตลอดเวลาโดยปราศจากการแสดงอาการไม่พึงพอใจใดๆ 
จนมารดามกัจะรูส้กึกงัวลใจอยู่บ่อยคร ัง้ 
 

3 
เร ือ่งราวตา่งๆ 

[Stories] 
 
ใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นมติรหรอืคนแปลกหนา้ทีไ่ดพ้บกบัพระองคต์่างประหลาดใจกบั
ความไม่ธรรมดาของเด็กคนนี ้ เมือ่มอีายุแค่สองสามขวบ พระองคก็์สามารถยกแขน
ขึน้แสดงความเคารพแทบพระธรณีของพระผูเ้ป็นเจา้ผูท้รงเป็นเอกและท่องบท
อธิษฐานอย่างไพเราะ เมื่อตื่นขึน้มากลางดึก พระองคก็์ทรงยืนสวดมนตแ์ละทรง
กรรแสง เน่ืองดว้ยพระองคท์รงดื่มด ่าอยู่กบัเร ือ่งทางจิตวิญญาณ ทรงเต็มไปดว้ย
ความปลืม้ปีติ บางคร ัง้พระองคก็์จะเศรา้ บางคร ัง้ก็ทรงมีความสุข พระองคท์รง
เปิดเผยเหตกุารณใ์หบุ้คคลรอบขา้งทราบกอ่นทีจ่ะเกดิขึน้จรงิ  
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4 
โรงอาบน ้าพงัลง 

[Bathhouse Collapses] 
 
วนัหน่ึง ในขณะที่พระบอ๊บทรงนอนหลบัอยู่ที่โรงอาบน ้าโดยมีคุณลุงและบิดาของ
พระองคน์อนขนาบอยู่สองขา้ง ทนัใดน้ัน พระองคท์รงลุกขึน้ในทนัทแีละทรงกล่าวกบั
ทัง้สองว่า “ เพดานหอ้งอบไอน ้าของโรงอาบน ้าของมรีซ์า ฮาด ีเร ิม่ทรุดตวัลงแลว้ มี
หญงิหา้คนและเด็กหน่ึงคนตายภายใตเ้ศษหนิเศษปูน” คุณลุงของพระองคท์กัทว้งว่า 
“ พูดจาเหลวไหล นอนตอ่เถดิแลว้หยุดพูดเร ือ่งอย่างนี ้!” เด็กตอบว่า “ เร ือ่งนีเ้ป็นไป
ตามที่เราพูด” จากน้ันไม่นาน เร ิม่มีเสียงอึกทึกครกึโครม รอ้งตะโกนกนัว่า โรง
อาบน ้าของมีรซ์า ฮาด ีพงัลงแลว้ มีหญิงตดิอยู่ใตซ้ากปรกัหกัพงั บางคนบอกว่ามี
ยี่สิบคน บา้งก็ว่ามีสามสิบคน สี่สิบคน แต่ภายหลงัพบจ านวนผูเ้สียชวีิตตรงตามที่
เด็กองคนี์บ้อกพวกเขาไวแ้ลว้ล่วงหนา้ 
 

5 
ฝันถงึตาช ัง่ 

[Dream of Balance] 
 
เชา้วนัหน่ึงพระบอ๊บเล่าความฝันใหค้รอบครวัฟังดงันี ้“ เมื่อคนืนีข้า้พเจา้เห็นตาช ัง่
อนัใหญ่แขวนลอยอยู่ในอากาศทีก่วา้งใหญ่ไพศาล มีโตะ๊อหิม่ามองคท์ีส่บิน่ังอยู่บน
จานช ัง่ดา้นหน่ึง ท่านหนักมากจนถ่วงใหจ้านช ัง่เอยีงสู่พืน้ดนิ ท าใหจ้านอกีขา้งหน่ึง
ลอยชีฟ้้า มพีระผูท้ีเ่รามองไม่เห็นยกตวัเราขึน้น่ังบนจานทีว่่างเปล่าขา้งน้ัน จานทีเ่รา
น่ังหนักมากจนถูกกดลงพืน้ดิน ส่วนจานที่มีโตะ๊อิหม่ามน่ังกลบัลอยขึน้สูงไปใน
อากาศ” บดิาของพระบอ๊บขยาดหวาดหวั่นต่อการพูดทีอ่าจจะเป็นการสบประมาทจงึ
เตอืนพระบอ๊บใหยุ้ตกิารพูดเกีย่วกบัเร ือ่งนี ้
 

6 
ผูพ้ยากรณ ์

[Soothsayer] 
 
ดว้ยเหตุทีม่ีสิง่แปลกประหลาดเกดิขึน้ในหลายเหตุการณ ์ผูพ้ยากรณค์นหน่ึงจงึถูก
น ามาพบกบัพระบอ๊บเพือ่สวดมนตใ์หม้กีารป้องกนัภยัแด่พระองค ์ผูพ้ยากรณท์ าการ
ค านวณดวงของพระองคแ์ลว้กล่าวว่า “ พระองคท์รงไดร้บัการคุม้กนัจากพลงัของสิง่
ช ัว่รา้ย พระองคจ์ะไม่ไดร้บัอนัตรายใดๆ “  ผูพ้ยากรณข์อทราบวนัเดอืนปีเกดิของ
พระบอ๊บ จากน้ันจงึเขยีนคาถาอาคมและบทสวดมนตท์ีคุ่ม้ครองป้องกนั มอบหมาย
ใหน้ าไปส่งครอบครวัพระบอ๊บ เขาท่องคาถาลีล้บัแลว้ก็จากไป ตอนที่เขากลบัไป 
พระบอ๊บฉีกผา้ยนัตท์ัง้หมดตลอดจนขอ้เขยีนและค าแนะน าทีจ่ะใหค้รอบครวัและทรง
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ตรสักบับดิาของพระองคว์่า “ ท่านแสดงการใหค้วามชว่ยเหลอือย่างมากมาย แต่เรา
คอืพระผูท้รงชว่ยเหลอืองคน้ั์น” 
 

7 
เร ือ่งราวเกีย่วกบัโรงเรยีนและครู 
[About the School and Tutor] 

 
พระบอ๊บไม่ทรงสมัครใจเรยีน เป็นดังนี้มาตลอด ทันทีที่พระองคท์างสอบผ่าน
การศึกษาสี่ปี คุณลุงของพระองคน์ าพระองคอ์อกจากโรงเรยีนไปเขา้โรงเรยีนใน
ละแวกบา้นเดมิทีอ่ยู่ใกลบ้า้นคุณปู่ และคุณลุง โรงเรยีนนีม้ลีกัษณะคลา้ยกบัสุเหรา่ มี
หลายหอ้งและมรีะเบยีงประตูทางเขา้เป็นวงกลม มหีลุมฝังเหล่านักบุญซึง่เป็นทีเ่คารพ
นับถอืไวร้อบๆ ลานสนาม ครูใหญ่ของโรงเรยีนซึง่เป็นทีเ่คารพนับถอืมีรูปรา่งสูง ดู
ภูมฐิานและมเีครายาว นับเป็นหน่ึงในบุคคลทีไ่ดร้บัการยอมรบัว่าเป็นผูม้ตี าแหน่งสูง
ดงัเชน่เหล่านักบวชช ัน้น าในเมืองชรีาส ครูใหญ่ท่านนีจ้ะรบัสอนเด็กๆ ทีไ่ดร้บัการ
ขดัเกลามารยาทมาเป็นอย่างดแีลว้เทา่น้ัน ดงัน้ันบรรดาผูป้กครองทีป่รารถนาจะฝาก
ฝังลูกหลานใหอ้ยู่ในความดูแลจงึเดนิทางมาพบครูใหญ่ล่วงหนา้เพื่อขอใหค้รูใหญ่
ท่านนีร้บัสอนโดยมีจดหมายแนะน าตวัหรอืมิฉะน้ันก็ดว้ยการฝากฝังจากบุคคลทีม่ี
ช ือ่เสยีงโดดเดน่ 
 

8 
เขา้โรงเรยีน 

[Submission to School] 
 
ดว้ยประการฉะนี ้ บิดาของพระบอ๊บจงึมาน่ังสนทนากบัครูใหญ่ในตอนเชา้วนัหน่ึง 
ครูใหญ่ท่านนีเ้ป็นเพื่อนกบับดิาของพระบอ๊บมาตัง้แต่หนหลงั บดิาของพระบอ๊บเล่า
ใหค้รูใหญ่ฟังว่านับเป็นพระมหากรุณาธคิุณทีม่ีบุตรองคนี์ ้ยิง่ไปกว่าน้ันพระองคย์งั
ทรงมีคุณลกัษณะนิสยัที่ทุกคนเห็นแลว้ต่างบงัเกิดความพิศวงความอศัจรรยใ์จ 
หลงัจากทีบ่ดิาหยุดอยู่ทีจุ่ดนีแ้ละเมือ่ถูกกระตุน้ใหเ้ล่าต่อ บดิาของพระบอ๊บกลบัเงยีบ
และพูดไม่ออกเพราะไม่ทราบว่าจะขึน้ตน้อย่างไร แต่หลงัจากทีเ่ล่าเกีย่วกบัขอ้ชวน
คดิและพฤตกิารณพ์ิเศษของพระบอ๊บ เขาก็กล่าวว่าบดันีถ้งึเวลาทีพ่ระบอ๊บจะไดร้บั
การศกึษาและการฝึกฝนแลว้ บดิาของพระบอ๊บปรารถนาใหค้รใูหญ่อบรมสัง่สอน ทัง้
ครูและครูใหญ่ต่างก็พิศวงกบัทุกสิง่ทีพ่วกเขาไดย้นิ และตกลงว่าพระบอ๊บจะมาเขา้
เรยีนช ัน้เรยีนตอนเชา้ในวนัพฤหสับดทีีจ่ะมาถงึ พระบอ๊บทรงมาโรงเรยีนตามวนัเวลา
ทีก่ าหนดโดยมีผูต้ิดตามน าถาดเล็กๆ ทีม่ีขนมและพระคมัภีรก์ุรอ่านฉบบัเด็กตาม
ประเพณีนิยมมาดว้ย 
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9 
การสงัเกตอย่างใกลช้ดิ 
[Close Observation] 

 
พระบอ๊บทรงเดินเขา้หอ้งเรยีน ทรงทกัทายกบันักเรยีนในช ัน้ และน่ังลงต่อหนา้ครู
ประจ าช ัน้ ครู ครูใหญ่และนักเรยีนทีก่ าลงัเรยีนในช ัน้สูงขึน้ไปหลายคน ทัง้หมดต่าง
ตรงึใจทีไ่ดเ้ห็นพระบอ๊บอย่างใกลช้ดิ จากน้ันลุงของพระองคเ์ขา้มาในช ัน้และน่ังใกล ้
กบัครปูระจ าช ัน้ แลว้ก็มกีารหยอกลอ้กนัระหว่างครกูบันักเรยีน 
 

10 
เกีย่วกบัการเขยีน การอา่นพระคมัภรีก์รุอา่นและการอา่นภาษาเปอรเ์ซยี 

[Alphabet, Reads Qur’an, Reads Persian] 
 
ครูประจ าช ัน้เขยีนตวัอกัษรใหพ้ระบอ๊บอ่านเขยีน ช ัว่ครูห่ลงัจากทีค่รูออกไปท าธุระ
นอกหอ้งและกลบัมา ครูไดย้ินเสียงท่องพระคมัภรีก์ุรอ่านดว้ยท านองเสนาะหวานหู
อย่างทีสุ่ด ครถูามเด็กทัง้ช ัน้ว่าใครทีอ่า่นพระธรรมอย่างเพราะพร ิง้เชน่น้ัน เด็กๆ ตา่ง
ชีไ้ปทีพ่ระบอ๊บ กล่าวว่า “ พระบอ๊บ พระบอ๊บเป็นคนอ่าน”  เมื่อตอนที่ครูถามพระ
บอ๊บว่าพระองคท์รงเป็นผูท้ีอ่่านพระคมัภรีก์ุรอ่านเป็นท านองเสนาะจรงิตามทีเ่พื่อน
บอกหรอืไม่  พระองคท์รงน่ิง ครจูงึแนะแนวใหพ้ระองคอ์า่นหนังสอืภาษาเปอรเ์ซยีและ
วางหนังสอืเล่มหน่ึงไวต้่อหนา้พระพกัตรข์องพระองค ์เมื่อเปิดไปหนา้ไหนพระองคก็์
ทรงอา่นไดท้ัง้น้ัน ครจูงึทดสอบการอา่นภาษาอารบคิของพระบอ๊บดว้ย 
 

11 
อา่นพระคมัภรีก์รุอา่น 

[Reading from Qur’an] 
 
ครูประจ าช ัน้หยิบพระคมัภีรก์ุรอ่านจากถาดขนมและเปิดออก พรอ้มกล่าวกบัพระ
บอ๊บว่า 
 
“ อ่านตรงนี”้ พระบอ๊บทรงพระสรวลและตรสัว่า “ ครบั” ครูประจ าช ัน้ขอใหพ้ระบอ๊บ
อ่านทวนประโยคที่ว่า  “ พระองคค์ือพระผูท้รงปลดปล่อย เป็นพระผูท้รงตรสัรูทุ้ก
อย่าง” แต่องคพ์ระบอ๊บยงัคงทรงน่ิงเฉย ครูประจ าช ัน้พูดประโยคเดมิซ า้อกี พระบอ๊บ
ก็ยงัคงทรงเงยีบอยู่อย่างเดมิ ครูประจ าช ัน้จงึออกค าสั่งอย่างไม่ละลด พระบอ๊บจงึทรง
ถามครปูระจ าช ัน้ว่า  “ กรณุาอธบิายว่า 
 
”พระ” องคน้ั์นคอืใคร? ครูประจ าช ัน้ตอบว่า “  “พระ” องคน้ั์นคอืพระผูเ้ป็นเจา้ เจา้
เป็นเพียงเด็กคนหน่ึงเท่าน้ัน เหตุใดจงึสนใจความหมายของค าว่า “พระองคน้ั์น?” 
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พระบอ๊บทรงตอบครูประจ าช ัน้ว่า “เพราะเราคอืผูท้รงปลดปล่อย เป็นพระผูท้รงตรสัรู ้
ทุกอย่างองคน้ั์น!” ครูประจ าช ัน้บนัดาลโทสะจนตวัสั่น เขาหยิบไมเ้รยีว เปล่งเสียง
ตะโกนว่า “ อย่าพูดเชน่นีท้ีน่ี่อกีนะ!” คณุลุงของพระบอ๊บกลัน้หวัเราะไม่อยู่ พระบอ๊บ
ทรงเร ิม่สวดมนต ์คณุลุงจากไปหลงัจากทีก่ล่าวฝากฝังบางสิง่บางอย่างแลว้ 
 

12 
พระบอ๊บทรงเงียบสงบ 

[Báb Silent and Refined, Hafiz] 
 
จากน้ันไม่นาน พระบอ๊บก็ทรงคุกเข่าระหว่างเด็กทีม่ีอายุสิบสองคนอย่างเรยีบรอ้ย 
ทรงน้อม พระเศียรลงบนพระคมัภีรก์ุรอ่านและทรงอยู่ในพระอาการสงบ เพื่อนๆ 
สงัเกตเห็นจงึถามพระองคว์่า “ เหตใุดจงึไม่อา่นบทเรยีนเหมอืนกบัเด็กคนอืน่ล่ะ?”  มี
เด็กสองคนน่ังอยู่ใกล ้ๆ  กบัพระองค ์ก าลงัอ่านบทกวอีย่างดงัว่า “ เสยีงรอ้งเพลงของ
นกก าลงัรอ้งเรยีกเจา้จากสรวงสวรรคช์ ัน้สูงสุดดว้ยความเศรา้ว่าเจา้ตดิกบัดกัอยู่ใน
ก าแพงดนิเหนียว” ถงึตอนนีพ้ระบอ๊บทรงหนัมายงัเพื่อนนักเรยีนทีถ่ามและทรงบอก
เขาว่า “ทีอ่า่นน้ันคอืค าตอบทีใ่หแ้กเ่จา้” นับเป็นค าตอบทีจ่บัใจเพือ่นรว่มช ัน้ 
 

13 
บสิมลิลาห ์
[Bismillah] 

 
ในอกีโอกาสหน่ึง มีผูข้อใหพ้ระบอ๊บท่องพระวจนะส่วนแรกของคมัภีรก์ุรอ่าน พระ
บอ๊บไม่ทรงเต็มใจอา่น พระองคข์อทราบความหมายของค ากอ่นทีจ่ะออกเสยีง เมือ่ครู
ประจ าช ัน้แสรง้ท าเป็นว่าไม่ทราบ พระบอ๊บจึงทรงอธิบายความหมายดว้ยความ
อ่อนหวาน ดว้ยความรอบรูอ้ย่างคล่องแคล่ว ท าใหค้รูตกตะลึงจนพูดไม่ออก 
เหมอืนกบัว่าครกูลายเป็นนักเรยีนของเด็กองคนี์เ้สยีเอง 
 

14 
ทรงถูกสง่กลบัไปอยู่กบัคุณลุง 

[Sent Back to Uncle] 
 
หลงัจากทีไ่ดป้ระสบกบัเหตุการณอ์นัน่าพิศวง ครูจงึส่งเด็กองคนี์ก้ลบับา้น คุณย่า
ของพระบอ๊บมาถงึประตูโรงเรยีน ครูจงึแจง้ใหค้รอบครวัทราบเกีย่วกบัเหตุการณท์ี่
ผ่านมา และแจง้ใหท้ราบว่าตนเองไม่สามารถสอนเด็กองคนี์ไ้ด ้ครอบครวัจงึกลบัไป
ก าชบัพระบอ๊บใหท้ าตามเพือ่นรว่มช ัน้ ใหเ้งยีบ และฟังครผููส้อนอย่างตัง้ใจ 
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15 
กลบัเขา้โรงเรยีนอกี 
[Returns to School] 

 
พระบอ๊บจงึกลบัไปเรยีนอกี และตัง้ใจเรยีนเหมือนเด็กอืน่ โดยเร ิม่เรยีนจากตวัอกัษร 
แมค้รูจะพยายามยบัยัง้เด็กองคนี์แ้ลว้ แต่ก็ไม่สามารถเหน่ียวร ัง้ดวงจติของเด็กองคนี์ ้ 
ระเบยีบวนัิยใดๆ ทีอ่อกใชก็้ไม่สามารถควบคมุการหลัง่ไหลของญาณของพระองคไ์ด ้
วนัแลว้วนัเล่า พระองคท์รงแสดงออกซึง่ปรชีาญาณทีไ่ม่สามารถอธบิายเป็นค าพูดได ้
 

16 
การเขยีน 
[Writing] 

 
กอ่นทีพ่ระบอ๊บจะเร ิม่หดัเขยีน พระองคเ์คยน ากล่องดนิสอตดิตวัไปโรงเรยีนและทรง
ยุ่งกบัการเขยีน ครูประจ าช ัน้เขา้ใจว่าพระองคท์รงก าลงัพยายามเลียนแบบเด็กคน
อืน่ดว้ยการขดีเขยีนในกระดาษ หลายวนัผ่านไป ครูเก็บกระดาษของพระองคไ์ปดวู่า
พระองคท์รงเขียนอะไรไว ้และครูก็ประหลาดใจที่เห็นว่าพระองคท์รงเขียนไดจ้รงิๆ 
แมว้่าพระองคไ์ม่เคยฝึกฝนมาก่อน และอ่านพบว่าเป็นขอ้เขยีนเกีย่วกบัความลีล้บั
และความรูอ้นัเป็นเอกภาพสวรรค ์ทรงลขิติอย่างกระจ่างแจง้ฉะฉาน ล า้ลกึและกนิใจ
อย่างยิง่ 
 

17 
ฝึกเขยีนอกัษรประดษิฐ ์
[Calligraphy Exercises] 

 
ขณะทีพ่ระบอ๊บทรงกลบัจากโรงเรยีนในบ่ายวนัหน่ึง มคีนๆ หน่ึงสนใจทีเ่ห็นพระองค ์
ทรงหอบกระดาษมามว้นหน่ึง จงึถามว่าเป็นกระดาษอะไร  พระบอ๊บทรงตอบอย่าง
สุภาพว่าเป็นแบบฝึกหดัคดัอกัษรประดษิฐ ์เมือ่ชายคนน้ันน ากระดาษมาด ูเขาบงัเกดิ
ความพศิวงและแปลกใจทีเ่ห็นการเขยีนอย่างยอดเยีย่มของเด็กทีย่งัเยาวอ์งคนี์ ้
 

18 
การเล่นในสวน 

[Praying in Garden Outings] 
 
วนัศุกรท์ีม่อีากาศแจม่ใสเป็นวนัทีเ่ด็กและครูออกนอกสถานที ่ไปยงัอุทยานทีม่หีลาย
แห่งในเขตเมือง ขณะที่เด็กก าลังเล่นกันอย่างเพลิดเพลินน้ัน พวกเขามักจะ



ชวีติชว่งวยัทรงพระเยาวข์องพระบอ๊บ 

10 

ไปท่ีสารบญั 

สงัเกตเห็นพระบอ๊บปลีกองคไ์ปอยู่ตามล าพงัภายใตเ้งาไมห้รอืตามมุมของอุทยาน 
ทรงดืม่ด ่าอยู่กบัการสวดมนตแ์ละการท าสมาธ ิ
 

19 
ทรงมาโรงเรยีนสายและการอา่นบทสวดมนต ์

[Late for School and Devotions] 
 
พระบอ๊บทรงไปโรงเรยีนสายในบางเชา้ เมือ่ครูถามเหตุผลเด็กองคนี์ก็้จะน่ิงเงยีบ เมือ่
เป็นดงันีค้รูจงึส่งเด็กนักเรยีนไปตามพระองคท์ีบ่า้นเพื่อขอใหเ้สด็จไปโรงเรยีน เด็กที่
ไปตามกลบัมาแจง้ขา่วว่าเห็นพระองคก์ าลงัอยู่ในภวงัคแ์ห่งการท าสมาธ ิวนัหน่ึง เมือ่
พระองคท์รงไปโรงเรยีนสายอกี  ครูจงึถามพระองคเ์กีย่วกบัเร ือ่งนี ้พระองคท์รงตอบ
เบาๆ ว่า ตอนน้ันพระองคก์ าลงัทรงอยู่ในบา้นของ ”ทา่นปู่ ” ซ ึง่เป็นการบอกอย่างเป็น
นัยว่าคอืพระศาสดาโมฮมัหมดั ครูประจ าช ัน้คดัคา้น โตแ้ยง้ว่าพระองคท์รงเป็นแค่
เด็กเล็กๆ  จงึยงัไม่จ าเป็นทีต่อ้งส่งจติอุทศิตนถงึพระศาสดาเชน่น้ัน กระน้ันเด็กองคนี์้
ก็ตอบเบาๆ ว่า “ ขา้พเจา้ปรารถนาจะเป็นเหมือนท่านปู่ ของขา้พเจา้” ครูประจ าช ัน้
ฟังแลว้ก็ไม่สนใจ คดิว่าเป็นเพยีงค าพูดของเด็กทีย่งัไรเ้ดยีงสาเทา่น้ัน 
 

20 
บนิผ่านบลัลงัก ์

[Fly Beyond Throne] 
 
วนัหน่ึงพระบอ๊บทรงตรสักบัเด็กทีน่ั่งตดิกนัว่า “ ตวัเราเบามาก ถา้เราตอ้งการ เราก็
สามารถบนิผ่านบลัลงักข์องพระผูเ้ป็นเจา้ไปได ้เจา้จะใหเ้ราไปทีน่ั่นไหม?” พระบอ๊บ
ทรงท าท่าบนิจากพืน้ดนิ ครูประจ าช ัน้ทีย่นิค าพูดทีเ่ด็กพูดกระซบิกนันีย้ิม้ดว้ยความ
ประหลาดใจ และในชว่งน้ันเองทีเ่ด็กองคนี์ห้ยุดพูด 
 

21 
การถกปัญหาทางวชิาการ 

[Scientific Debate] 
 
ในชว่งเชา้ ครูใหญ่ทีม่ีความรูสู้งจะรวมตวักบันักเรยีนทีศ่กึษาทางดา้นเทววทิยาเพื่อ
สนทนาและอภปิรายกนั  วนัหน่ึงมีการสนทนาเกีย่วกบัหวัขอ้ทางวชิาการ  ทัง้ๆ ทีม่ี
การอภปิรายกนัต่อแลว้ก็ยงัหาค าตอบไม่ได ้ครูใหญ่จงึใหค้ ามั่นว่าจะมกีารศกึษากนั
ต่อในยามค ่าคนื เพื่อทีพ่วกเขาจะรว่มกนัคน้หาค าตอบทีน่่าพอใจ การอภปิรายกนั
ในภาคน้ันจงึสิน้สุดลง ณ ทนัใดน้ัน พระบอ๊บทรงเงยหนา้ขึน้ แลว้กล่าวกบัพวกเขา 
ทรงเฉลยค าตอบใหแ้กพ่วกเขา นักเรยีนและครูใหญ่ตกตะลงึจนพูดไม่ออก ต่างฉงน
สนเท่ห ์พวกเขาถามเด็กองคนี์ว้่าทรงไดค้วามรูนี้ม้าจากไหน  พระบอ๊บทางตอบว่า “ 
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หากคนอืน่ไดร้บัความชว่ยเหลือดว้ยพระกรุณาธคิุณจากพระวิญญาณบรสิุทธิอ์ีก 
เขาก็สามารถท าอย่างทีพ่ระเยซคูรสิตท์รงท าแลว้ไดเ้ชน่กนั” 
 

22 
สวดมนตย์ามค า่บนภูเขา 

[Night Prayer on a Mountain] 
 
พระบ๊อบทรงร่วมเดินทางกับกลุ่มไปนมัสการสถานที่ศ ักดิส์ิทธิข์ณะที่ทรงมี
พระชนมายุเพยีงแปดพรรษา เป็นเสน้ทางทีว่บิากซึง่สรา้งความหนักใจใหแ้มแ้ต่ชาย
ทีแ่ข็งแรงทีสุ่ด พวกเขาเดนิทางมาถงึอย่างเหน็ดเหน่ือย หลงัจากทีส่วดมนตภ์าคบ่าย 
ภาคเย็นและรบัประทานอาหารกนัแลว้พวกเขาก็เขา้นอน ประมาณเทีย่งคนื ลุงของ
พระบอ๊บตื่นขึน้มาแลว้พบว่าพระบอ๊บไม่อยู่ที่เตียงนอนจึงมีความวิตกกงัวลมาก 
ถงึกบัคดิเลยเถดิไปว่าพระองคอ์าจจะรว่งหล่นตกเขาไปแลว้ หลงัจากทีค่น้หาอย่าง
ละเอยีด คณุลุงก็ไดย้นิเสยีงสวดมนตแ์ละเสยีงสรรเสรญิพระผูเ้ป็นเจา้แว่วมาจากยอด
เขาทีล่ดหลั่นลงไป เขาตดิตามเสียงสวดมนตแ์ละไดพ้บเด็กองคนี์ย้ืนอยู่ตามล าพงั 
ท่ามกลางชายเขาทีเ่ย็นยะเยอืกและรกรา้ง ทรงก าลงัดืม่ด ่าอยู่ในภวงัคแ์ห่งการสวด
มนตว์งิวอนตอ่พระอยู่เหนือค ากล่าวขวญัใดๆ ทัง้มวลในคนืทีด่กึดืน่น้ัน 
 

23 
บดิาของพระบอ๊บถงึแกอ่สญักรรม 

[Báb's Father Dies, Maternal Uncle Rears Him] 
 
คุณลุงซึง่เป็นญาตฝ่ิายบดิาของพระบอ๊บดูแลพระบอ๊บตัง้แต่ทรงมีพระชนมายุเพียง
เกา้ขวบ คุณลุงไดป้ระจกัษใ์นหลายสิง่หลายอย่างทีโ่ดดเด่น จนกระทัง่หลายปีต่อมา
เมือ่พระบอ๊บก็ทรงเรยีกรอ้งใหฟั้งกระแสเสยีงของพระผูเ้ป็นเจา้ เขาก็ปวารณาตนอยู่
ในหนทางของศาสนา พรอ้มสละสมบตัแิละชวีติใหอ้ย่างเต็มใจ  คุณลุงน าหลานออก
จากโรงเรยีนใหม้าท าการคา้ของตนเองรว่มกนั ในการนี ้พระบอ๊บทรงเผยสญัญาณ
ของอ านาจและความยิง่ใหญ่ทีค่นส่วนนอ้ยเท่าน้ันทีจ่ะไดรู้เ้ห็นและไม่มีใครสามารถ
มาเทยีบเทยีมได ้
 

24 
ทรงท าการคา้ทีเ่มอืงบูเชอร ์

[Commerce in Búshihr] 
 
พระบอ๊บยา้ยออกจากส านักงานของคณุลุงทีเ่มอืงชรีาสไปยงัทา่เรอืทีเ่มอืงบูเชอรเ์พื่อ
ทรงท าการคา้ทีน่ั่น ทรงสมาคมกบัคนในสงัคมทกุระดบัช ัน้ ทรงปฏบิตัติอ่ทกุคนอย่าง
เป็นธรรม คนทัง้หลายต่างมีความพอใจและชืน่ชมยินดใีนพระองค ์ผูค้นในเมืองแซ่
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ซอ้งสรรเสรญิคุณลกัษณะน่าสรรเสรญิของพระองคใ์นทุกแวดวงและในทุกแหล่ง
ชมุนุม สญัญาณและหลกัฐานแห่งความศกัดิส์ทิธิแ์ละพระธรรมอนัประเสรฐิหลั่งไหล
มาจากพระองคส์ู่ที่ชุมนุมเหล่า น้ัน ก่อใหเ้กิดความอิจฉาร ิษยาจากบรรดา
ผูท้รงคณุวุฒแิละผูม้ตี าแหน่งสูง 
 

25 
ความบรสุิทธิ ์

[Purity] 
 
พระบอ๊บทรงมีความอ่อนนอ้มและทรงถ่อมพระองคอ์ยู่เสมอ ทุกคนทีพ่บพระองคต์่าง
ตดิตาตรงึใจอย่างมิรูค้ลายต่อสายพระเนตรทีส่ ารวม ต่อสพีระพกัตรท์ีส่งบ พระจรยิ
วตัรอนับรสิุทธิ ์ความเรยีบง่าย จติใจทีอ่่อนหวาน กรยิาทีม่เีสน่ห ์ความอ่อนโยนทีจ่บั
ใจ ความไม่ส าคญัตน ความมีศีลธรรมจรรยา และการอุทศิตนต่อพระผูเ้ป็นเจา้คือ
คุณธรรมทีด่งึดูดคนใหเ้ขา้หาพระองค ์พระองคไ์ม่ทรงเผยพระโอษฐอ์ย่างปราศจาก
การท าใหห้วัใจสัน่ไหวจนถงึกน้บึง้ 
 

26 
ค าไวอ้าลยัในทีชุ่มนุมแดฮู่เซนผูท้ีล่ะจากโลกนีไ้ป 

[Husayn Eulogy Gatherings] 
 
พระบอ๊บทรงรว่มงานไวอ้าลยัโตะ๊อหิม่ามฮูเซนอย่างพิถพีิถนัเป็นพิเศษ ทรงเร ิม่ดว้ย
การสวดมนตร์ะลกึถงึเป็นท านอง ความอ่อนโยน ความอุทศิตนหลั่งออกมาเป็นสาย
ชลธจีากพระเนตร ทรงร าพนับทสวดมนตแ์ละค าสดุดีดว้ยพระโอษฐท์ีส่ ั่น พระองค ์
ทรงสรา้งความประทบัใจแกบุ่คคลรอบขา้งดว้ยความนุ่มนวลและความสมเกยีรต ิ
 

27 
การปฏบิตับูิชา 

[Worship] 
 
พระบอ๊บจะทรงขึน้หลงัคาบา้นทุกเทีย่งวนัศุกรเ์พื่อสวดมนตถ์งึพระผูเ้ป็นเจา้ ผูท้รง
เป็นทีร่กัยิง่ของพระองค ์ทรงตกอยู่ในภวงัคแ์ห่งการสวดมนตแ์ละสรรเสรญิ ทรงลืม
ความรอ้นของดวงตะวนัในฤดรูอ้นและความวุ่นวายในโลกรอบดา้น 
 
ทุกเชา้ตอนอรุณรุง่ พระองคท์รงหนัพระพักตรไ์ปยงัเมืองที่พระบาฮาอุลลาหท์รง
เคลือ่นไหวในทีท่ีท่รงพ านัก ทรงทกัทายดวงตะวนัดว้ยพระหทยัทีเ่ป่ียมไปดว้ยความ
รกั ความเบกิบานและความเคารพบูชา ขณะทีพ่ระองคท์รงทอดพระเนตรไปยงัดวง
อาทติยแ์ห่งสจัธรรมทีก่ าลงัจะรุง่ขึน้ในเมืองน้ัน พระองคท์รงทกัทายล าแสงรงัสีดว้ย
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ความปลืม้ปีติยินดีอย่างเหลือลน้ ผูค้นรอบขา้งคิดว่าพระองคท์รงหลงใหลในดวง
ตะวนัจรงิๆ 
 

28 
สง่เงินทีจ่า่ยเกนิจ านวนกลบั 

[Sends Excessive Sum] 
 
ในชว่งทีท่รงท าธรุกจิวนัหน่ึง มชีายคนหน่ึงมอบหมายใหพ้ระบอ๊บขายของชิน้หน่ึงที่
เขาตัง้ราคาตายตวัไว ้พระบอ๊บทรงส่งเงนิใหเ้ขาอย่างไม่ชกัชา้  เมือ่ชายคนน้ันพบว่า
ไดร้บัเงนิมากกว่าราคาทีต่ ัง้ไวม้าก เขาจงึเขยีนจดหมายถงึพระบอ๊บถามทีม่าในทนัท ี
พระบอ๊บทรงตอบว่าเงนิทีเ่ขาไดร้บัน้ันถูกตอ้งแลว้ เพราะ ณ หว้งเวลาหน่ึง สิง่ของชิน้
น้ันมีราคาสูงขึน้จรงิตามน้ัน และแมว้่าจะขายไดร้าคาต ่ากว่าในภายหลงั พระบอ๊บ
ทรงรบัประกนัเขาว่าเป็นหนา้ทีข่องพระองคท์ีจ่ะตอ้งใหร้าคาทีสู่งแก่เขา แมว้่าลูกคา้
คนนีจ้ะออ้นวอนพระองคอ์ย่างไรก็ตาม ก็ไม่สามารถท าใหพ้ระบอ๊บเปลีย่นพระหทยั
รบัเงนิส่วนเกนิทีพ่ระองคพ์ระราชทานแกเ่ขาแลว้ 
 

29 
ทรงลม้ลา้งขนบธรรมเนียมประเพณีทีไ่ม่ชอบธรรม 

[Overthrow of Corrupt Customs] 
 
วนัหน่ึง บรรดาพ่อคา้มาพบกบัพระบอ๊บเพือ่ตกลงเกีย่วกบัการซือ้ขายคราม หลงัจาก
ทีปิ่ดราคาต่อรองและด าเนินการซือ้ขายครามกนัแลว้ พวกพ่อคา้ก็กลบัมาต่อราคา
อกี พวกเขายนืกรานและรอ้งขอพระบอ๊บว่าเป็นธรรมเนียมทีต่อ้งลดราคาใหอ้กี แต่
พระบอ๊บทรงยืนราคาตามที่ตกลงกนัไว ้ทรงประกาศว่ามีขนบธรรมเนียมประเพณี
หลายอย่างทีไ่ม่ถูกตอ้งและตอ้งเลิกลม้ไปในไม่ชา้ พระองคท์รงตรสักบัพวกเขาใน
ทีสุ่ดว่าพวกเขาสามารถน าสินคา้มาคนืได ้แต่พระองคจ์ะไม่ต่อรองอีก พวกพ่อคา้
ต่างบ่นว่าถา้พวกเขาน าสินคา้มาคนืและถา้เร ือ่งนีรู้ไ้ปถงึพ่อคา้คนอืน่พวกเขาก็จะ
เสยีชือ่เสยีง พระบอ๊บทรงบอกกล่าวพวกเขาว่า “ เราจะหยุด มิใหม้ีธรรมเนียมนีอ้กี
ต่อไป” พระบอ๊บไม่ทรงอ่อนขอ้ใหก้บัความพยายามของเหล่าพ่อคา้ และในทา้ยทีสุ่ด 
พระองคท์รงมบีญัชาใหน้ าสนิคา้มาคนืทีร่า้นคา้ของพระองค ์ตอ่มาไม่นานเมือ่คุณลุง
ของพระองคเ์ดนิทางมาถงึ พวกเขาก็ไปหาคุณลุงของพระบอ๊บเพือ่รอ้งทุกขเ์กีย่วกบั
การกระท าของพระบอ๊บ โดยกล่าวว่า พระองคท์รงสบประมาทพวกเขาและการน า
ครามมาคนืเป็นการท าลายชือ่เสยีงของพวกเขา พวกเขาขอใหคุ้ณลุงของพระบอ๊บ
ใหค้ าแนะน าแก่พระบอ๊บว่าพระองคไ์ม่ควรกระท าการทีท่ าใหเ้กดิความขุ่นเคอืงกนั
เชน่นีอ้กี คุณลุงของพระบอ๊บเขา้พบพระบอ๊บ ขอค าอธบิายว่าเหตุใดพระองคจ์งึทรง
ท าใหเ้สยีขบวนการทางขนบธรรมเนียมประเพณี พระบอ๊บยงัทรงยดึหลกัเดมิและทรง
ตรสัว่าถา้มีเหตุนีเ้กดิขึน้อกีพระองคก็์จะทรงด าเนินการเหมือนเดมิ พระบอ๊บทรงลบ
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ลา้งธรรมเนียมปฏบิตัทิีฉ่อ้ฉลนีใ้นหมู่ประชาชนดว้ยความชอบธรรมอนัแน่วแน่ของ
พระองค ์
 

30 
ใหค้ าปรกึษากบัญาต ิ

[Counselling the Báb to Forebear] 
 
เมื่อชือ่เสียงของพระบอ๊บกระจายไปกวา้งไกล บุคคลส าคญัทีม่ีช ือ่เสียงต่างบงัเกิด
ความรษิยาและเป็นทุกขเ์ป็นรอ้น เพราะไดเ้ห็นพ่อคา้วาณิชทีย่งัเยาวแ์ละมกีารศกึษา
นอ้ยแสดงออกซึง่ความรอบรูแ้ละบุญบารมี บุคคลจากทุกสาขาอาชพีไม่ว่าจะเป็น
นักบวชและทนายความทีม่ีช ือ่เสยีงทางดา้นวชิาการต่างพรอ้มใจกนักระท าการถอน
รากถอนโคนและปราบปรามพระองค ์หน่ึงในคุณลุงของพระบอ๊บพยายามรกัษา
บรรยากาศทีส่งบดว้ยการขอใหญ้าตสินิทไปกราบทูลพระบอ๊บ เพื่อขอใหพ้ระองค ์
ทรงหยุดเขยีนหรอืพูดสิง่ทีจ่ะเป็นการพดักระพอืใหเ้กดิความรษิยา แมไ้ดด้ าเนินการ
ตามนีแ้ลว้แตพ่บว่าไม่เกดิผลใดๆ คณุลุงไดร้บัการบอกเล่าจากญาตแิคว่่า  
 
“ เราเป็นเพยีงคนเดนิดนิธรรมดาๆ แต่พระองคม์าจากฟากฟ้า ค าแนะน าของเราไม่มี
น ้าหนักส าหรบัพระองค”์ 
 

31 
ทรงปรารถนาจะเดนิทาง และการผดัวนัประกนัพรุง่ของคณุลุง 

[Wish to Leave, Uncles' Procrastination] 
 
หลังจากที่พระองคท์รงประทบัอยู่ที่เมืองบูเชอรเ์ป็นเวลาหกปี พระบอ๊บทรงพระ
ประสงคจ์ะไปนมัสการสถานที่ศ ักดิส์ิทธิข์องโต๊ะอิหม่าม พระองคท์รงพระ
ราชหัตถเลขาถึงคุณลุง  ขอใหพ้วกเขาช่วยด า เ นินธุรกิจแทน แต่คุณลุ ง
ผดัวนัประกนัพรุง่และมิไดล้งมือท าอะไร  ในทีสุ่ดวนัเวลาแห่งการจากไปก็มาถงึ พระ
บอ๊บทรงช าระบญัชพีรอ้มเตรยีมรายละเอยีดบญัชแียกประเภทของลูกคา้ทุกคน ทรง
ปิดงวดบญัช ีทรงประทบัตราปิดผนึกทางเขา้ ทรงฝากกุญแจไวก้บัผูดู้แลอาคาร
พรอ้มทรงบญัชาใหเ้ขามอบกญุแจกบัคณุลุงคนแรกทีม่าถงึ 
 

32 
ปฏกิริยิาจากคุณลุง 
[Uncles' Reaction] 

 
คุณลุงไดร้บัสาสนจ์ากพระบอ๊บทีม่ีรายละเอยีดงานทีพ่ระองคท์รงท าไว ้มีความวติก
กงัวลและขอ้ตดัพอ้ในหมู่คุณลุงของพระบอ๊บเน่ืองดว้ยพวกเขาเกรงว่าชือ่เสียงใน
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แวดวงการคา้จะถูกท าลายถา้ไม่รกัษาสญัญากบัลูกคา้ แต่เมือ่คุณลุงมาถงึแลว้ไดร้บั
กุญแจ เขาก็พบว่าทุกอย่างถูกจดัไวอ้ย่างน่าพอใจและถูกตอ้ง คุณลุงท่านนี้จึง
กลบัไปหาพี่นอ้งและกล่าวค าสรรเสรญิพระบอ๊บทีท่รงจดัทุกอย่างไวอ้ย่างมีระเบยีบ
เรยีบรอ้ยทีสุ่ดกอ่นทีพ่ระองคจ์ะเสด็จจากไป 
 

33 
มูลลาห ์ฮูเซน 

[Mulla Husayn] 
 
พระบอ๊บทรงเดินทางมาถึงอาณาบรเิวณใกลเ้คียงกบัสถานพระสถูปอนัศกัดิส์ิทธิ ์
ในขณะที่พระองคท์รงยืนสวดมนตอ์ยู่ที่สถานที่ศกัดิส์ิทธิอ์นัเป็นที่ต ัง้พระสถูปของ
นักบุญผูพ้ลชีพีเพือ่ศาสนา พระองคท์รงสบพระเนตรกบัมูลลาห ์ฮูเซน 
 

34 
พระบอ๊บทรงตืน่จากภวงัค ์

[Báb Enwrapped] 
 
มูลลาห ์ฮูเซน เห็นพระบอ๊บสวดมนตว์ิงวอนอย่างอ่อนน้อมถ่อมตนและทรงก าลงั
เคลบิเคลิม้ 
 
ในลกัษณะที่หาไม่ไดจ้ากนักบวชหรอืผูม้ีฌานวิเศษหรอืผูแ้สวงบุญท่านอื่นๆ เขา
บงัเกดิความพิศวง ความงามและความสมบูรณข์องพระองคด์งึดูดเขา เขาจงึเขา้ไป
หาพระบอ๊บ และกล่าวค าทกัทายพระองค ์พระบอ๊บทรงไม่สามารถตอบเขาได ้
เน่ืองจากว่าพระองคก์ าลงัตกอยู่ในภวงัค ์มูลลาห ์ฮูเซนจงึถอยออกมาและรออยู่ ณ ที่
น้ัน หลงัจากทีพ่ระบอ๊บทรงเสรจ็การสวดมนตจ์ากสถานทีศ่กัดิส์ทิธิด์า้นในแลว้ พระ
บอ๊บก็ทรงเสด็จตรงไปยงัลานสถานที่น้ัน มูลลาห ์ฮูเซน ประหลาดใจอย่างยิ่งที่
พระองคย์งัคงสวดมนตท์ี่น่ันซ า้อีก มูลลาห ์ฮูเซน เดินไปหาพระบอ๊บและทกัทาย
พระองคอ์กีคร ัง้หน่ึง แต่พระบอ๊บก็ยงัคงสวดมนตต์่อไปและไม่ตอบสนองเขา ยงัความ
แปลกใจแกมู่ลลาห ์ฮูเซนซึง่ขณะน้ันยงัเป็นนักศกึษายิง่นัก 
 
เมื่อพระบอ๊บทรงเสรจ็สิน้จากการสวดมนตแ์ลว้พระองคจ์ึงทรงเสด็จไปที่สนาม มูล
ลาห ์ฮูเซน เขา้ไปทกัพระองคอ์กีเป็นคร ัง้ทีส่าม คราวนีพ้ระบอ๊บทรงตอบตอ้นรบัและ
ทรงอธบิายว่าพระองคท์รงตระหนักรูว้่า มูลลาห ์ฮูเซน ไดเ้ขา้มาแสดงความเคารพ
พระองคถ์งึสองคร ัง้ แต่ชว่งน้ันพระองคท์รงตกอยู่ในภวงัคแ์ละก าลงัทรงเคลิบเคลิม้
เกนิกว่าจะตอบรบัเขาได ้ใครก็ตามทีไ่ดม้าถงึ ณ แผ่นดนิศกัดิส์ทิธิแ์ห่งนีเ้หมือนกบั
บรรดาผูท้ีก่ าลงัอยู่ ณ ทีน้ั่นย่อมลมืตนเองและเร ือ่งราววตัถทุางโลกจนหมดสิน้ 
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35 
ปฏกิริยิาจากมูลลาห ์ฮูเซน 

[Mullá Husayn's Reaction; with the Báb] 
 
เมือ่ไดเ้ห็นพ่อคา้วยัเยาวผู์แ้สดงออกซึง่ความอ่อนนอ้มถ่อมตน ความเคารพบูชาและ
ความมศีรทัธาอย่างแกก่ลา้และความน่าเคารพนับถอือย่างทีสุ่ด มูลลาห ์ฮูเซน แสดง
ความส านึกในพระมหากรุณาธคิุณและทูลถามพระบอ๊บว่าเขาจะไปเขา้เฝ้าพระองค ์
ไดห้รอืไม่ หลงัจากที่ไดร้บัรายละเอียดทางไปบา้นพระบอ๊บแลว้  มูลลาห ์ฮูเซน ก็
กราบทูลพระบอ๊บว่าจะเป็นบุญอย่างยิ่งหากเขาจะไดก้ลบัไปเขา้เฝ้าพระองค ์ณ ที่
ชมุนุมทีจ่ะมขีึน้ทีบ่า้นซยีดิ กาซมิ พระบอ๊บทรงตรสัว่าทรงไม่ขดัขอ้งทีจ่ะทรงเขา้รว่ม
การชมุนุม และทรงใหค้ ามั่นว่าจะทรงไปงานนี ้
 

36 
ซยีดิ กาซมิ 

[Siyyid Kazim] 
 
มูลลาห ์ฮูเซนน าความนีไ้ปแจง้กบัซยีดิ กาซมิ ซยีดิ กาซมิ ไดอุ้ทศิสองสามปีทีผ่่าน
มาในการป่าวประกาศการจะเสด็จมาถงึของพระผูเ้ป็นนายแห่งพระบญัญตั ิเขายิม้
และกล่าวว่า “ สิง่ทีห่วัใจของเราเขา้ใจในความฝันซึง่ไดซ้อ่นเรน้อยู่ในม่าน บดันีไ้ด ้
ถกูคน้พบแลว้” 
 
วนัหน่ึงก่อนรุง่สาง ซยีดิ กาซมิ ตืน่ขึน้และแต่งตวัดว้ยเสือ้คลุม พรอ้มทีจ่ะออกจาก
บา้น  เขาขอใหนั้กเรยีนคนหน่ึงติดตามไปดว้ย เขากล่าวว่า บุคคลที่มีสถานะมี
ช ือ่เสียงเด่นเป็นพิเศษไดเ้สด็จมาแลว้ พวกเขาเดนิผ่านตลาดตอนทีด่วงตะวนัฉาย
แสง และแลว้พวกเขาก็เดนิทางถงึบา้นของพระบอ๊บผูซ้ ึง่ทรงก าลงัยืนรออยู่ที่ประตู 
พระองคท์รงสวมพระมาลาสีเขยีว ทรงแสดงออกซึง่ความถ่อมตนและความเมตตา
อย่างหาทีสุ่ดมิได ้พระองคท์รงสวมกอดซยีิด กาซมิ ซึง่ยืนตกตะลึงพูดไม่ออกดว้ย
ความเคารพอย่างทีสุ่ด พระบอ๊บทรงน าบุคคลทัง้สองขึน้ช ัน้บนของบา้น พวกเขาเขา้
ไปในหอ้งโถงทีม่ดีอกไมแ้ละน ้าหอมฟุ้งกระจายไปทัว่ หลงัจากทีน่ั่งและไดร้บัพลงัจาก
ความรูส้กึปลืม้ปีตยินิดแีลว้ พระบอ๊บทรงยืน่ถว้ยสเีงนิทีเ่ป่ียมลน้แกซ่ยีดิ กาซมิ  ซยีดิ 
กาซมิ รบัถว้ยน้ันมาดว้ยมอืทัง้สองขา้งและดืม่ดว้ยความหรรษาทีห่กัหา้มมไิด ้ในการ
พบกนัคร ัง้นีม้กีารกล่าวกนัแค่บทวลเีดยีว พระบอ๊บทรงลุกขึน้และทรงตามไปส่งพวก
เขาที่ธรณีประตูและทรงกล่าวค าอ าลา นักเรยีนคนน้ันพูดไม่ออกบอกไม่ถูกดว้ย
ความพิศวงทีไ่ดเ้ห็นความอบอุ่นเป็นกนัเองของพระบอ๊บและการแสดงออกซึง่ความ
เคารพอย่างสูงอย่างน่าอศัจรรยใ์จของครขูองเขาทีม่ตีอ่พระบอ๊บ 
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37 
พระบอ๊บทรงเขา้รว่มงานชมุนุมทีจ่ดัโดยซยีดิ กาซมิ 

[Báb Visits Siyyid Kazim's Session] 
 
พระบอ๊บทรงไปรว่มชมุนุมตามสญัญาในตอนเชา้วนัศุกรท์ี่บา้นทีอ่ดัแน่นดว้ยพลงั
แห่งศกัยภาพ พระบอ๊บทรงประทบัน่ังอยู่ทีพ่ระธรณีประตู ส่วนซยีดิ กาซมิ น่ังน่ิงอยู่
สิบหา้นาทจีนผูท้ีม่ารว่มชมุนุมทัง้หลายต่างประหลาดใจ เมื่อลูกศิษยค์นหน่ึงขอให ้
ซยีดิ กาซมิ กล่าวต่อ ซยีดิ กาซมิ ก็พูดเร ือ่งเดมิคอืเร ือ่งสญัญาณของพระผูท้รงอยู่
ในค ามั่นสญัญา เขากล่าวพรอ้มกบัชีไ้ปยงัพระบอ๊บว่า “ พระองคท์รงส าแดงองค ์
ปรากฏใหเ้ห็นดงัดวงตะวนั สจัธรรมแสดงออกอย่างชดัเจนยิง่กว่าล าแสงทีต่กกระทบ
ตกัของพระผูเ้ป็นเยาวชนองคนี์ ้“ มคีนถามว่า “ เหตุใดจงึเป็นเชน่น้ัน? ท่านมไิดร้ะบุ
นามทัง้มิไดช้ ีใ้หเ้ห็นองค”์ ซยีิด กาซมิ ตอบดว้ยการชีไ้ปทีค่อหอยของตนเอง เป็น
การบอกใบว้่าถา้บอกไปแลว้ชวีติของพระองคน้ั์นและตวัของ ซยีดิ กาซมิ เองก็จะถงึ
จุดจบในทนัท ีซยีดิ กาซมิ ลงจากธรรมาสน ์ส่วนมูลลาห ์ฮูเซน เชญิพระบอ๊บไปน่ัง
ขา้ง ซยีดิ 
 
กาซมิ ลูกศิษยค์นหน่ึงตัง้ขอ้สงสยัว่าพระบอ๊บคือเงื่อนง าของความเรน้ลบันีเ้ขาจงึ
ออกคน้หาพระองคใ์นขณะทีพ่ระองคท์รงประทบัยนื ทรงตกอยู่ในภวงัคแ์ห่งการสวด
มนตท์ีป่ระตทูางเขา้สุเหรา่ของพระอหิม่ามฮูเซน ชลธขีองพระองคห์ยาดหยดจากพระ
เนตรและจากมุมพระโอษฐข์องพระองค ์ค าสวดมนตส์รรเสรญิสดุดขีองพระองคน้ั์น
ทรงพลงัอ านาจอย่างสุดทีจ่ะหาค าใดมาพรรณนาได ้พระองคท์รงสวดพระวจนะ “ขา้
แต่พระผูเ้ป็นเจา้ ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้ขา้แต่พระผูเ้ป็นที่ปรารถนาของ
หวัใจของขา้พเจา้! “ ดว้ยความถีท่ีม่ีจงัหวะและดว้ยความกระตอืรอืรน้จนผูม้าแสวง
บุญทีอ่ยู่ใกลส้ามารถไดย้นิ การสวดมนตข์องพวกเขาสะดุดหยุดลงโดยไม่รูต้วั ตา่งมี
ความอศัจรรยใ์จจนหลั่งน ้าตาในช ัว่ขณะทีไ่ดเ้รยีนรูก้ารอธษิฐานดว้ยความเคารพ
บูชาโดยแทจ้ากพระองคโ์ดยตรง หลงัจากทีเ่สรจ็สิน้การสวดมนตแ์ลว้พระบอ๊บก็ทรง
กลบับา้นอย่างเงียบๆ ทุกคร ัง้ที่ลูกศิษยค์นน้ันรวบรวมความพยายามจะเขา้ไปหา
พระองค ์อ านาจทีเ่ขาไม่สามารถอธบิายและไม่สามารถตา้นทานไดก้ลบัเหน่ียวร ัง้เขา
ออกมาจากพระองค ์
 

38 
คณุลุงเดนิทางไปยงัอตาบทัและขอรอ้งใหพ้ระองคท์รงเสดจ็กลบั 

[Uncle goes to 'Atabát and Appeals Return] 
 
หกเดอืนต่อมา พระมารดาของพระองคเ์รง่เรา้ใหน้อ้งชายของเธอออกไปน าพระบอ๊บ
กลบัเมืองชรีาส พระบอ๊บยงัทรงปรารถนาจะอยู่ทีเ่ดมิต่อ ท่าทขีองบุคคลทีม่ีช ือ่เสยีง
ในทอ้งทีห่ลายคนทีแ่สดงออกในชว่งทีม่กีารดืม่น ้าชาและทานขนมรว่มกนัท าใหคุ้ณ
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ลุงของพระบอ๊บมีความมั่นใจในความคิดของตนที่เอนเอียงไปในความเชือ่ว่าพระ
บอ๊บทรงมีพระราชกรณีกิจที่มีความส าคญัสูงยิ่ง แต่เพื่อที่จะปฏิบตัิภารกิจตามที่
พี่สาวขอมา  คุณลุงจงึอธบิายใหซ้ยิิด กาซมิ รบัทราบเกีย่วกบัพระมารดาของพระ
บอ๊บทีม่ไิดพ้บบุตรคนเดยีวนีม้าเป็นเวลานานแลว้ และพระมารดามคีวามปรารถนาจะ
ใหพ้ระบอ๊บเขา้สู่พิธวีวิาห ์แมใ้นตอนแรก ซยิดิ กาซมิ ไม่ประสงคจ์ะน าตนเขา้ไปยุ่ง
เกีย่วดว้ย แตใ่นทีสุ่ดเขาก็ไดไ้ปทลูถามว่าพระบอ๊บทรงพอพระหทยัทีจ่ะเสด็จพระราช
ด าเนินกลบัหรอืไม่ จากน้ันคุณลุงก็เดนิทางกลบัชรีาส ต่อมาไม่นานพระบอ๊บก็ทรง
เสด็จตามกลบัมา 
 

39 
การสมรสทีเ่มอืงชรีาซ 
[Marriage in Shíráz] 

 
หลงัจากทีพ่ระบอ๊บประทบัอยู่กบัพระมารดาหลายเดอืน พระบอ๊บก็ทรงปรารถนาจะ
เสด็จกลบัไปอกี พระมารดาของพระองคข์องพระองคพู์ดเร ือ่งนีก้บันอ้งชายอย่างรอ้น
ใจและจัดงานใหพ้ระบ๊อบทรงเขา้สู่พิธีสมรสกบัท่านคาดิจาหใ์นวันศุกรท์ี่ 25 
สงิหาคม 1842 (พ.ศ.2385) โดยมบีรรดาพ่อคา้ ผูสู้งศกัดิแ์ละนักบวชมาเป็นแขกรบั
เชญิในงาน ตามประเพณีทีถ่อืปฏบิตักินัมา แขกผูช้ายรวมตวักนัอยู่ทีบ่า้นของคุณ
ลุงของพระบอ๊บ ส่วนกลุ่มสตรรีวมตวักนัอยู่ในบา้นของบดิาของท่านคาดจิาหซ์ ึง่อยู่
ในบรเิวณใกลเ้คยีงกนั เน่ืองจากเวลาน้ันใกลก้บัชว่งเวลาเปิดศกัราชใหม่แห่งศาสนา
ของพระองค ์พระบอ๊บจึงมิไดเ้ดินทางไกล แต่บทสวดมนตแ์ละถอ้ยวลีพระวจนะ
หลัง่ไหลออกมาจากพระองคอ์ย่างไม่ขาดระยะ 
 

40 
อาหมดั บุตรชายของพระบอ๊บถงึแกก่รรม 

[Ahmad, the Báb's Son (Dies)] 
 
ไม่นานจากน้ันท่านคาดจิาหก็์ตัง้ครรภ ์แมว้่าพระบอ๊บจะทรงตรสัรูโ้ชคชะตาของเด็ก
คนนี้ล่วงหน้าแลว้ว่าจะไม่มีชวีิตรอดในโลกนี้ แต่การคลอดบุตรก็เป็นไปอย่าง
ยากล าบาก จนท าใหผู้เ้ป็นมารดาสิน้หวงัหลายคร ัง้หลายครา ระหว่างทีท่า่นคาดจิาห ์
เจ็บปวดในการคลอดบุตรชว่งสุดทา้ยน้ันพระบอ๊บทรงลขิติบทสวดมนตใ์นกระจกเงา
และส่องที่หนา้ของท่านคาดิจาห ์ขณะที่ท่านคาดิจาหจ์อ้งมองกระจกน้ันบุตรที่ไร ้
วญิญาณก็คลอดออกมาและความเจ็บปวดของท่านก็หายไป พระบอ๊บทรงสวดมนต ์
วิงวอนพระผูเ้ป็นเจา้ขอใหร้บับุตรของพระองคเ์ป็นพลีก่อนทีจ่ะถงึคราของพระองค ์
พระมารดาของพระบอ๊บขุ่นเคืองใจอย่างมากที่พระบอ๊บผูท้รงไวซ้ ึง่อ านาจอย่าง
เหลอืเชือ่แตก่ลบัทรงเลอืกทีจ่ะไม่ไวช้วีติของทารกน้ัน 
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41 
คาดจิาหฝั์นเกีย่วกบัสงิโต 

[Khadijah's Dream of the Lion] 
 
คนืวนัหน่ึงในตอนทีท่่านคาดจิาหน์อนหลบั ท่านฝันเห็นสงิโตตวัผูท้ีดู่น่ากลวัตวัหน่ึง 
ท่านจบัคอของสงิโตตวันีไ้วด้ว้ยมือทัง้สอง มนัลากท่านไปรอบๆ สนามเป็นระยะทาง
สองรอบคร ึง่ ท่านตืน่ขึน้มาดว้ยตวัทีส่ ั่นเทา พระบอ๊บทรงตรสักบัท่านว่าเวลาทีจ่ะได ้
อยู่ดว้ยกนัน้ันเหลอือยู่แคส่องปีคร ึง่ 
 
แลว้ก็เป็นเชน่น้ันจรงิๆ ไม่นานหลงัจากทีพ่ระบอ๊บทรงลุกขึน้ประกาศเกีย่วกบัค ารอ้ง
เรยีกจากพระผูเ้ป็นเจา้ส าหรบัยุคใหม่ โลกของพระองคแ์ละของมวลมนุษยท์ัง้หมดก็
เปลีย่นแปลงไปช ัว่นิรนัดร 
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ภาพในภาคผนวกท้ายบท [Appendix: Photos] 

บา้นของพระบอ๊บ [The House of the Báb] 
 

   
ประ๖ทีมู่ลลาห ์ฮูเซนเขา้ ภายในลานบา้นช ัน้ใน ลานบา้นช ัน้ใน 

   
บนัไดทางขึน้ หอ้งของคาดดิจห ์คารนุ์ม หอ้งของมูบารคั 

    
หอ้งช ัน้บนทีพ่ระบอ๊บทรงประกาศศาสนา 

  
หอ้งช ัน้บนทีพ่ระบอ๊บทรงประกาศศาสนา 
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ภาพอืน่ๆ และแผนทีใ่นสมยัทีท่รงพระเยาว ์
[Other Childhood Scenes and Map] 

    
สถานอาบน า้สาธารณะทีพ่ระบอ๊บใช ้

สมยัเมือ่ทรงพระเยาว ์
ทางเขา้และเศษซากปรกัหกัพงัของ Qahviyih-Awliya 

 

     
หอ้งเสรมิสวยทีพ่ระบอ๊บใชใ้นจงัหวดับู

เชอร ์
หอ้งสรงของพระบอ๊บ หอ้งของ ฮจัจ ีมรีซ์า 

อาล ีซึง่เป็นคณุลงุฝ่าย
มารดาของพระบอ๊บ 

ตน้ไมท้ีป่ลกูเหนือทีฝั่งศพของทารกซึง่เป็นโอรส
ของพระบอ๊บที ่บาบ ีดคุทาราน ในจงัหวดัชรีาส 

 

 
แผนทีแ่สดงสถานทีป่ระสูตขิองพระบอ๊บ (เมอืงชรีาส) การประกาศศาสนาอย่างเป็นทางการ (เมอืงเมกกะ)  สถานทีถู่ก

ปลงพระชนมพ์ระบอ๊บ (เมอืงทาบรชิ) และคุกทีข่งัพระบอ๊บ (เมอืงชรีคิ) 
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