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จงสวดวจนะของพระผู้ เป็นเจ้าทกุเช้าค ่า ผู้ ท่ีไมส่วดเทา่กบัไมป่ฏิบตัติามสญัญาตอ่พระปฏิญญาและ
พินยักรรมของพระองค์ และใครท่ีเมินพระปฏิญญาในยคุนีเ้ทา่กบัเมินพระผู้ เป็นเจ้ามาแตโ่บราณกาล ดกูร คนรับ
ใช้ของเรา จงเกรงกลวัพระผู้ เป็นเจ้า 

จงอา่นวจนะท่ีพระผู้ เป็นเจ้าเปิดเผยทกุวนั พระพรจงมีแดผู่้ ท่ีสวดวจนะและใคร่ครวญดคูวามหมายความ
จริงแล้วเขาคือผู้ ท่ีจะได้ดี 

จงอา่นวจนะของเราด้วยความเบกิบานหรรษา แท้จริงแล้ววจนะเหลา่นีจ้ะดงึดดูเจ้าเข้ามาหาพระผู้ เป็นเจ้า 
และจะชว่ยให้เจ้าตดัความผกูพนัจากทกุสิ่งนอกจากพระองค์ ดงัน่ีคือค าตกัเตือนท่ีอยู่ในธรรมลิขิตของพระผู้ เป็น
เจ้าและในธรรมจารึกนี ้

พระบาฮาอลุลาห์ (COC no. 359, 363, 365) 

 



 

มีนาคม 

 

21 มีนาคม 

ฉลองวันนอว์รูซ 

ปีใหม่บาไฮ 

ดกูร บตุรแหง่อาณาจกัรสวรรค์! นีคื้อวนัปีใหมก่ลา่วคือ เป็นวนับรรจบครบรอบปี หนึง่ปีคือครบรอบวฏัจกัร 
(ของดวงอาทิตย์) และบดันีคื้อจดุเร่ิมต้นของวฏัจกัรแหง่ความเป็นจริง เป็นวฏัจกัรใหม ่ยคุใหม ่ศตวรรษใหม ่เวลา
ใหมแ่ละปีใหม ่ดงันัน้จงึมีพรมาก 

เราปรารถนาให้พรนีม้าปรากฏในใบหน้าและลกัษณะนิสยัของบาไฮ เพ่ือวา่พวกเขาจะกลายเป็นประชาชน
ใหมด้่วยเชน่กนั พบชีวิตใหมแ่ละได้รับการช าระด้วยไฟและวิญญาณ ท าโลกนีใ้ห้เป็นโลกใหม ่จนพิภพนีห้ายไป
และพิภพใหมป่รากฏขึน้มา ความคดิเก่าจากไปและความคดิใหมเ่ข้ามา เสือ้ผ้าเก่าทิง้ไปและสวมเสือ้ผ้าใหม ่เลิก
การเมืองโบราณท่ีอยู่บนรากฐานของสงคราม และการเมืองสมยัใหมท่ี่ตัง้อยู่บนสนัตชิธูงชยัขึน้ ดาวดวงใหมเ่รือง
แสงเป็นประกาย ตะวนัใหม่สอ่งรัศมี ดอกไม้ใหมเ่บง่บาน วสนัตฤดใูหมม่าถึง สายลมใหมพ่ดัมา พระพรใหมห่ลัง่
มา ต้นไม้ใหมอ่อกผลใหม ่น า้เสียงใหมเ่ปลง่ขึน้และไปถึงห ูเพ่ือวา่สิ่งใหม่ๆ  จะตามกันมา เคร่ืองตกแตง่เก่าถกูทิง้
ไปและแทนด้วยเคร่ืองประดบัใหม่ๆ  

พระอบัดลุบาฮา (DR 18) 

 

วนันีคื้อวนัท่ีได้รับพรอยา่งแท้จริง เพราะเป็นเร่ิมต้นของฤดท่ีูอบอุน่ เป็นการเร่ิมต้นวสนัตฤดใูนซีกโลกตอน
เหนือ ทกุสรรพสิ่งบนโลกไมว่่าจะเป็นต้นไม้ สตัว์หรือมนษุย์ กลบัสดช่ืนขึน้ใหม ่และได้รับพลงัชีวิตใหมจ่ากสายลม
ท่ีให้ชีวิต เกิดการฟืน้คืนชีพ และเพราะวา่เป็นวสนัตฤด ูจงึมีความต่ืนตวัเป็นพิเศษในทกุชีวิต... 

...ทกุชาตมีิวนัท่ีเป็นวนัหยดุท่ีพวกเขาฉลองด้วยความหรรษา ในกฎศกัดิส์ิทธ์ิของพระผู้ เป็นเจ้า ในทกุยคุวฏั
จกัรและทกุยคุศาสนา มีงานฉลอง วนัหยดุ วนัหยดุงาน ในวนัดงักล่าว งานทกุชนิด พาณิชย์ อตุสาหกรรมและ
เกษตรกรรม ฯลฯ ไมเ่ป็นท่ีอนญุาต...ทกุคนต้องมาสนกุสนาน ชมุนมุกนั...เน่ืองด้วยวนันีเ้ป็นวนัท่ีได้รับพร จงึไม่
ควรเป็นท่ีละเลยจนปราศจากผลและจ ากดัอยู่ท่ีความเพลิดเพลินเทา่นัน้...ดงันัน้ ผู้ ท่ีฉลาดต้องแสวงหาและไตส่วน
ความจริงเพ่ือดวูา่ กิจการอะไรท่ีส าคญั สถาบนัเพ่ือมนษุยธรรมอะไรท่ีจ าเป็นท่ีสดุ และควรวางรากฐานอะไร
ส าหรับชมุชนในวนัพิเศษนี ้เพ่ือวา่สิ่งเหลา่นีจ้ะได้รับการก่อตัง้ ตวัอยา่งเชน่ ถ้าพวกเขาพบวา่ชมุชนขาดศีลธรรม ก็



ให้วางรากฐานของศีลธรรมในวนันี ้ถ้าชมุชนขาดการแพร่กระจายศาสตร์และขยายวงความรู้ ขอให้พวกเขาเร่ิม
ด าเนินการในวนันี ้กล่าวคือให้ชกัน าความคดิของประชาชนทัง้ปวงมายงัความมุง่หมายเพ่ือมนษุยธรรมนี ้อย่างไรก็
ตาม หากชมุชนขาดการขยายวงศ์พาณิชย์หรืออตุสาหกรรมหรือเกษตรกรรม พวกเขาควรริเร่ิมวิธีการ เพ่ือจะได้
บรรลเุปา้ประสงค์ หากชมุชนขาดการคุ้มครอง ค า้จนุและดแูลเด็กก าพร้าอยา่งเหมาะสม พวกเขาควรลงมือในเร่ือง
ความผาสกุของเดก็ก าพร้า ฯลฯ ภารกิจท่ีเป็นประโยชน์ตอ่คนยากไร้ คนออ่นแอและหมดหนทาง ควรด าเนินไป 
เพ่ือวา่ในวนันี ้โดยอาศยัความสามคัคีของทกุคน และโดยการประชมุอนัยิ่งใหญ่ จะมีผลบงัเกิดขึน้ ความรุ่งโรจน์
และพระพรของวนันีจ้ะประกาศออกไปให้เป็นท่ีประจกัษ์ 

ท านองเดียวกนัในยคุศาสนาท่ีนา่พิศวงนี ้วนันี ้(นอว์รูซ) คือวนัท่ีได้รับพร มิตรสหายของพระผู้ เป็นเจ้าควร
หนกัแนน่ในการรับใช้ พวกเขาต้องปรองดองรักใคร่และเป็นหนึง่เดียวกนัให้มากท่ีสดุ พนมมือ และสาละวนอยู่กบั
การร าลกึถึงพระผู้ทรงความงามอนัอดุมพร และคดิถึงผลอนัยิ่งใหญ่ท่ีจะเกิดจากวนัท่ีได้รับพรนี  ้

ปัจจบุนันีไ้มมี่ผลใดยิ่งใหญ่กวา่การน าทางประชาชน เพราะประชาชนท่ีหมดหนทางเหลา่นีโ้ดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งชาวเปอร์เซีย ยงัคงไมไ่ด้รับสว่นแบง่จากพระพรของพระผู้ เป็นเจ้า ไมมี่ข้อสงสยัว่าในวนันี ้มิตรสหายของพระผู้
เป็นเจ้าต้องทิง้ร่องรอยแหง่มนษุยธรรมท่ีควรไปถึงมวลมนษุยชาติ ไมใ่ชเ่พียงแตท่ี่เก่ียวกบับาไฮเทา่นัน้ 

พระอบัดลุบาฮา (DR 18-21) 

 

ณ ชว่งเวลานีด้วงอาทิตย์ขึน้สูจ่ดุสงูสดุ เวลากลางวนัและกลางคืนเท่ากนั ขัว้โลกเหนืออยูใ่นความมืดมา
จนกระทัง่วนันีท่ี้ดวงอาทิตย์ปรากฏให้เห็นบนขอบฟ้า วนันีด้วงอาทิตย์ขึน้และตกท่ีเส้นศนูย์สตูร และซีกโลกทัง้สอง
ได้รับแสงสวา่งเทา่กนั วนัศกัดิส์ิทธ์ินีท่ี้ดวงอาทิตย์สอ่งสว่างทัง้โลกเทา่กนัเรียกวา่อีไควนอกซ์ และอีไควนอกซ์ คือ
สญัลกัษณ์ของพระศาสดา ของพระผู้ เป็นเจ้า ธรรมาทิตย์ขึน้มาบนขอบฟ้าแหง่ความปรานีสวรรค์และแผรั่งสี
ออกไป วนันีใ้ห้ไว้ส าหรับการร าลกึถึงสิ่งนี ้อีไควนอกซ์คือจดุเร่ิมต้นของฤดใูบไม้ผลิ เม่ือขึน้มาท่ีอีไควนอกซ์ ดวง
อาทิตย์ก่อให้เกิดการเคล่ือนไหวในสิ่งมีชีวิตทัง้ปวง แร่ธาตเุร่ิมเคล่ือนไหว พืชเร่ิมงอกงาม ทะเลทรายกลายเป็นทุง่
หญ้า ต้นไม้แตกหนอ่ และสิ่งมีชีวิตทกุชนิดตอบสนอง รวมทัง้สตัว์และมนษุย์ 

การท่ีดวงอาทิตย์ขึน้มาท่ีอีไควนอกซ์คือสญัลกัษณ์แหง่ชีวิต และท านองเดียวกนัก็เป็นสญัลกัษณ์ของพระ
ศาสดาของพระผู้ เป็นเจ้า เพราะการขึน้มาของธรรมาทิตย์บนนภาแหง่ความอารีสวรรค์คือสญัญาณแหง่ชีวิต
ส าหรับโลก สภาวะท่ีแท้จริงของมนษุย์เร่ิมมีชีวิตความคิดของเราเปล่ียนไป และสตปัิญญาของเราแข็งขนัขึน้ 
ธรรมาทิตย์ประสาทชีวิตนิรันดร์เฉกเชน่ดวงอาทิตย์เป็นเหตแุหง่ชีวิตบนพิภพ 

พระอบัดลุบาฮา (DR 21-22) 

 



22 มีนาคม 

ยคุนีคื้อราชนัแหง่ยคุทัง้หลาย คือยคุท่ีได้เห็นการเสดจ็มาของพระผู้ เป็นท่ีรักยิ่ง พระผู้ได้รับการต้อนรับมา
ตลอดนิรันดรกาลวา่เป็นยอดปรารถนาของโลก สรรพภาวะในยคุนีเ้รืองรัศมีของการเปิดเผยพระธรรมสวรรค์ครัง้นี ้
ทกุสรรพสิ่งร้องเพลงสรรเสริญและสดดีุคณุประโยชน์ของยคุนี ้จกัรวาลอ่ิมเอิบด้วยความเบกิบานสขุหรรษา คมัภีร์
ทัง้หลายของยคุศาสนาในอดีตสรรเสริญงานท่ีต้องเฉลิมฉลองยคุท่ียิ่งใหญ่ท่ีสดุนีข้องพระผู้ เป็นเจ้า ขอความสขุ
สวสัดีจงมีแดผู่้ มีชีวิตอยูแ่ละยอมรับสถานะของยคุนี ้

พระบาฮาอลุลาห์ (WOB 107) 

 

23 มีนาคม 

เป็นท่ีประจกัษ์วา่ ในทกุยคุท่ีพระศาสดาของพระผู้ เป็นเจ้ามีชีวิตอยูถ่กูสวรรค์ก าหนดไว้ และนยัหนึง่อาจถือ
วา่เป็นยคุท่ีก าหนดไว้โดยพระผู้ เป็นเจ้า อยา่งไรก็ตามในยคุนีเ้ป็นยคุท่ีพิเศษและตา่งจากยคุก่อนๆ ฉายา “ตรา
ประทบัของพระศาสดา” เปิดเผยสถานะอนัสงูสง่ของตนอยา่งบริบรูณ์แล้ว วฏัจกัรแหง่ค าท านายได้สิน้สดุแล้ว พระ
ผู้ เป็นสจัธรรมนิรันดร์เสดจ็มาแล้ว พระองค์ทรงชธูงแหง่อานภุาพ และบดันีก้ าลงัสาดรัศมีอนัเจิดจ้าแหง่การเปิดเผย
พระธรรมของพระองค์มายงัพิภพ ในการเปิดเผยพระธรรมครัง้ยิ่งใหญ่ท่ีสดุนี ้ยคุศาสนาทัง้ปวงในอดีตได้ก้าวมาถึง
จดุสมบรูณ์สดุของตน สิ่งท่ีปรากฏในการเปิดเผยพระธรรมท่ีล า้เลิศและประเสริฐสดุครัง้นี ้หาท่ีเปรียบไมไ่ด้ใน
ประวตัิการณ์ในอดีต แม้ยคุอนาคตก็ไมมี่เสมอเหมือน 

พระบาฮาอลุลาห์ (WOB 167) 

 

24 มีนาคม 

ดกูร ประชาชน พระผู้ เป็นเจ้าคือพยานของเรา ขณะท่ีเราหลบัอยู่บนบรรถร ดซูิ สายลมของพระผู้ เป็นเจ้าพดั
มายงัเรา และปลกุเราให้ต่ืนจากความหลบัใหล พระวิญญาณของพระองค์ฟืน้ชีวิตให้เรา และชิวหาของเราเปลง่
เสียงร้องเรียกของพระองค์ อยา่กลา่วหาวา่เราละเมิดพระผู้ เป็นเจ้า อยา่มองดเูราด้วยตาของเจ้าแตจ่งมองด้วยตา
ของเรา ดงันีคื้อค าตกัเตือนเจ้าจากพระผู้ เป็นผู้ทรงกรุณา พระผู้ทรงรอบรู้ ดกูร ประชาชน เจ้าคิดวา่เราควบคมุพระ
ประสงค์และเจตนาของพระผู้ เป็นเจ้าไว้ในก ามือของเราหรือ?...หากชะตาของศาสนาของพระผู้ เป็นเจ้าอยูใ่นมือ
ของเรา เราจะไมมี่วนัแสดงตวัเราให้ปรากฏตอ่เจ้าแม้เพียงชัว่ขณะ ไมย่ินยอมให้แม้แตว่จนะเดียวหลดุจากริม
ฝีปากของเรา แท้จริงแล้ว พระผู้ เป็นเจ้าทรงเป็นพยานตอ่สิ่งนี ้

พระบาฮาอลุลาห์ (GWB 90-91) 

 



25 มีนาคม 

แสงสวา่งของมนษุย์คือความยตุธิรรม จงอยา่ดบัแสงนีด้้วยวายแุหง่การกดข่ีหรือการใช้อ านาจบาตรใหญ่ 
จดุประสงค์ของความยตุธิรรมคือการบงัเกิดขึน้ของเอกภาพในหมูม่นษุย์ มหาสมทุรแหง่เมธาสวรรค์สาดซดัอยูใ่น
วจนะอนัประเสริฐ ขณะท่ีต าราทัง้หลายของโลกไมส่ามารถบรรจคุวามหมายของวจนะ หากมนษุยชาตสิวมภษูานี ้
พวกเขายอ่มได้เห็นดวงตะวนัแหง่วาทะ “ในวนันัน้พระผู้ เป็นเจ้าจะประทานความอดุมของพระองค์ให้แก่ทกุคน” 
เรืองแสงสวา่งไสวอยู่บนขอบฟ้าของพิภพ 

พระบาฮาอลุลาห์ (TB 66-67) 

 

26 มีนาคม 

ในทกุยคุศาสนา การน าทางสวรรค์ได้รวมแสงมายงัหวัข้อส าคญัหนึง่ข้อ...ในการเปิดเผยพระธรรมอนันา่
พิศวงครัง้นี ้ในศตวรรษอนัรุ่งโรจน์นี ้รากฐานของศาสนาของพระผู้ เป็นเจ้าและลกัษณะเดน่ของกฎของพระองค์คือ 
ความส านึกในความเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนัของมนษุยชาติ 

จงดซูิวา่ แสงสวา่งนีก้ าลงัรุ่งอรุณขึน้มาบนขอบฟ้าท่ีมืดมนของโลกอยา่งไร เทียนอนัแรกคือเอกภาพของการ
ปกครอง ซึง่แสงริบหร่ีของเอกภาพนีเ้ร่ิมปรากฏให้เห็นในปัจจบุนั เทียนอนัท่ีสองคือเอกภาพของความคิดเก่ียวกบั
ภารกิจของโลก ซึง่จะบงัเกิดขึน้อยา่งสมบรูณ์ในไมช้่า เทียนอนัท่ีสามคือเอกภาพของอิสรภาพซึง่จะมาถึงอยา่ง
แนน่อน เทียนอนัท่ีส่ีคือเอกภาพของศาสนาซึง่เป็นศลิาหลกัของรากฐานของเอกภาพเอง และอานภุาพของพระผู้
เป็นเจ้าจะเปิดเผยความสวา่งไสวทัง้หมดของเอกภาพนีอ้อกมา เทียนอนัท่ีห้าคือเอกภาพของชาตทิัง้หลายซึง่จะ
สถาปนาอย่างมัน่คงในศตวรรษนี ้และจะท าให้ประชาชาตทิัง้ปวงบนโลกถือวา่ตนเป็นพลเมืองของปิตภุมูิเดียวกนั 
เทียนอนัท่ีหกคือเอกภาพของเชือ้ชาต ิซึง่จะท าให้ทกุคนท่ีอาศยัอยูบ่นโลกเป็นประชาชนและวงศ์ตระกลูเดียวกนั 
เทียนอนัท่ีเจ็ดคือเอกภาพของภาษา กลา่วคือ การเลือกภาษาสากลหนึง่ภาษาซึง่จะน ามาสอนประชาชาตทิัง้ปวง
และใช้สนทนาเอกภาพทัง้หมดนีจ้ะมาถึงอยา่งหลีกเล่ียงไมไ่ด้ เน่ืองด้วยอานภุาพของอาณาจกัรของพระผู้ เป็นเจ้า
จะชว่ยให้บงัเกิดขึน้ 

พระอบัดลุบาฮา (WOB 36, 39) 

 

27 มีนาคม 

วาทะของพระผู้ เป็นเจ้าคือตะเกียง และแสงของตะเกียงคือวจนะเหลา่นี:้ พวกเจ้าคือผลไม้บนต้นเดียวกนั
และใบไม้บนก่ิงเดียวกนั จงปฏิบตัติอ่กนัและกนัด้วยความรักใคร่ปรองดองท่ีสดุ ด้วยไมตรีจิตและมิตรภาพ พระผู้
เป็นดวงอาทิตย์แหง่สจัธรรมเป็นพยานให้เรา! แสงแหง่ความสามคัคีนัน้มีอานภุาพมากและสามารถส่องทัว่พิภพให้
สวา่งไสว พระผู้ เป็นเจ้าท่ีแท้จริงองค์เดียว พระผู้ทรงรอบรู้ทกุสิ่งทรงยืนยนัสจัธรรมของวจนะเหลา่นีด้้วยพระองค์



เอง จงพยายาม เพ่ือวา่พวกเจ้าจะได้บรรลถุึงสถานะอนัประเสริฐสดุนี ้เป็นสถานะท่ีสามารถรับประกนัความ
คุ้มครองและความปลอดภยัให้แก่มวลมนษุยชาติ... 

ความผาสกุของมนษุยชาต ิสนัตภิาพและความปลอดภยั ไมส่ามารถบรรลไุด้  นอกจากความสามคัคีของ
มนษุยชาตจิะได้รับการสถาปนาอยา่งมัน่คง ความสามคัคีนีจ้ะสมัฤทธ์ิผลไมไ่ด้ ตราบใดท่ีค าแนะน าท่ีปากกาของ
พระผู้ทรงความสงูสง่เปิดเผยไว้ยงัไมไ่ด้รับการเอาใจใส่ 

โดยอาศยัอานภุาพของวจนะท่ีพระองค์เปลง่ มวลมนษุยชาตสิามารถเรืองรองด้วยแสงแหง่ความสามคัคี 
และการระลกึถึงพระนามของพระองค์สามารถจดุไฟขึน้ในหวัใจของมวลมนษุย์ และเผามา่นท่ีกัน้ระหวา่งพวกเขา
และความรุ่งโรจน์ของพระองค์ 

พระบาฮาอลุลาห์ (GWB 288, 286) 

 

28 มีนาคม 

จดุหมายของการมาปรากฏของพระผู้ทรงความสมบรูณ์อนัอดุมพร ขอให้ชีวิตของเราสละเพ่ือบรรดาผู้ เป็นท่ี
รักย่ิงของพระองค์ คือความสามคัคีลงรอยของประชาชนทัง้ปวงบนโลก ดงันัน้ความปรารถนาสงูสดุของเรา
ประการแรกคือ ความปรองดอง ความสามคัคี และความรักใคร่ในหมูบ่าไฮ และหลงัจากนัน้ในหมู่ประชาชนทัง้
ปวงบนโลก... 

แตล่ะคนมองเห็นความงามของพระผู้ เป็นเจ้าสะท้อนอยูใ่นวิญญาณของกนัและกนั และด้วยพบจดุท่ี
คล้ายคลงึกนันี ้พวกเขาจงึดงึดดูเข้าหากนัและกนัด้วยความรัก ความรักนีจ้ะท าให้มวลมนษุย์เป็นคล่ืนในทะเล
เดียวกนั เป็นดวงดาราบนนภาเดียวกนั เป็นผลไม้บนต้นเดียวกนั ความรักนีจ้ะบนัดาลให้เกิดความปรองดอง ซึง่
เป็นรากฐานของความสามคัคีท่ีแท้จริง 

พระอบัดลุบาฮา (BWF 402, PT 180) 

29 มีนาคม 

“ขอให้เจ้าห่วงใยท่ีจะชว่ยเหลือผู้ ท่ีศีลธรรมตกต ่าเป็นส าคญั เพ่ือมิให้เขาจมลงไปในปลกัจนดับสญู และจง
ชว่ยให้เขายอมรับศาสนาของพระผู้ เป็นเจ้าท่ีมีมาแตโ่บราณกาล เจ้าควรประพฤติตนตอ่เพ่ือนบ้านในลกัษณะท่ี 
สญัลกัษณ์ของพระผู้ เป็นเจ้าท่ีแท้จริงองค์เดียวจะเป็นท่ีประจกัษ์อย่างชดัเจน เพราะเจ้าคือคนแรกในหมูม่นษุย์ท่ี
ถกูสร้างขึน้ใหม่โดยพระวิญญาณของพระองค์ คือคนแรกท่ีบชูาและคกุเขา่ตอ่พระองค์ คือคนแรกท่ีรายล้อม
บลัลงัก์แหง่ความรุ่งโรจน์ของพระองค์”...“จงเปลง่วาจาและประกาศศาสนาของพระองค์อยา่งไมห่ยดุหย่อน สิ่งนีดี้
ส าหรับเจ้ายิ่งกวา่ทรัพย์สมบตัทิัง้ปวงในอดีตหรืออนาคต หากเจ้าเป็นพวกท่ีเข้าใจสจัธรรมนี”้...“จงแขง่กนัรับใช้
พระผู้ เป็นเจ้าและศาสนาของพระองค์ แท้จริงแล้วนีคื้อสิ่งท่ีเป็นประโยชน์ตอ่เจ้าทัง้ในโลกนีแ้ละโลกหน้า พระผู้ เป็น
นายของเจ้า พระผู้ เป็นเจ้าแหง่ความปรานี คือพระผู้ทรงรับทราบทกุอยา่ง พระผู้ทรงรอบรู้” 



พระบาฮาอลุลาห์ (ADJ 70) 

 

30 มีนาคม 

ดกูร สหาย! อยา่ได้เฉยเมยตอ่คณุคา่ท่ีเจ้าได้รับการประสาท หรือละเลยจดุหมายอนัสงูสง่ของเจ้า อยา่ให้
ความอตุสาหะของเจ้าละลายไปกบัจินตนาการอนัไร้สาระท่ีบางคนคิดขึน้มาเอง พวกเจ้าคือดวงดาราบนนภาแหง่
ปัญญา คือสายลมยามอษุา คือธาราไหลริน อนัเป็นท่ีพึง่แหง่ชีวิตของมวลมนษุย์ คืออกัษรท่ีจารึกอยู่ในม้วนพระ
ธรรมของพระองค์ จงพยายามด้วยความสามคัคีท่ีสดุ และด้วยดวงจิตแหง่มิตรภาพอนัไพบลูย์ เพ่ือวา่เจ้าจะได้รับ
การชว่ยเหลือให้บรรลสุิ่งท่ีคูค่วรกบัยคุของพระผู้ เป็นเจ้านี ้แท้จริงแล้วการทะเลาะวิวาทและการพิพาท และสิ่งใดก็
ตามท่ีจิตใจรังเกียจไมคู่ค่วรกบัฐานะของมนษุย์ จงทุม่พลงังานในการเผยแพร่ศาสนาของพระผู้ เป็นเจ้า ใครท่ีคูค่วร
กบังานอนัสงูสง่นี ้ขอให้เขาลกุขึน้และสง่เสริมศาสนา ใครท่ีท าไมไ่ด้มีหน้าท่ีแตง่ตัง้ผู้ ท่ีจะประกาศพระธรรมนีแ้ทน
เขา ซึง่อานภุาพของการเปิดเผยพระธรรมครัง้นีไ้ด้ท าให้รากฐานของโครงสร้างมหมึาต้องสั่นสะเทือน ภเูขาทกุลกู
ถกูบดเป็นธุลี และวิญญาณทกุดวงงงจนพดูไมอ่อก 

พระบาฮาอลุลาห์ (GWB 196-7) 

 

31 มีนาคม 

ความรุ่งโรจน์ของศาสนาของพระผู้ เป็นเจ้านัน้สวา่งไสวมาก จนแม้แตค่นตาบอดก็รับรู้ได้ เชน่นัน้แล้วผู้ ท่ีมี
สายตาแหลมคมและพิสทุธ์ิจะมองเห็นได้ดีกวา่เพียงไหน คนตาบอดถึงแม้จะไมส่ามารถมองเห็นแสงอาทิตย์ ก็ยงั
รู้สกึถึงความร้อนของดวงอาทิตย์ได้ อยา่งไรก็ตามผู้ ท่ีหวัใจบอดในหมูป่ระชาชนแหง่คมัภีร์บายนั และพระผู้ เป็นเจ้า
เป็นพยานให้เรา ไมว่า่ดวงอาทิตย์จะสอ่งแสงมายงัพวกเขานานเทา่ไร ก็ไมส่ามารถมองเห็นความรุ่งโรจน์อนัสวา่ง
ไสวหรือรู้สกึถึงความอบอุน่ของรังสีของดวงอาทิตย์ 

พระบาฮาอลุลาห์ (GWB 106) 



 

 

เมษายน 

1 เมษายน 

อยา่ท าให้ลิน้ของเจ้าสกปรกโดยการพดูไมดี่เก่ียวกบัผู้ อ่ืน จงถือวา่ศตัรูคือมิตร และผู้ ท่ีคดิร้ายคือผู้หวงัดี เจ้า
ต้องไมม่องความชัว่ร้ายวา่เป็นความชัว่ร้ายแล้วกลบกลืนไว้ในความคิด เพราะการปฏิบตัอิย่างนุม่นวลและเมตตา
ตอ่ผู้ ท่ีเจ้าถือวา่ชัว่ร้ายหรือเป็นศตัรู คือการเสแสร้ง เป็นสิ่งท่ีไมคู่ค่วรหรืออนญุาต เจ้าต้องถือว่าศตัรูของเจ้าคือมิตร 
ผู้คดิร้ายคือผู้หวงัดี และปฏิบตัติอ่เขาตามนัน้ จงประพฤติตนด้วยหวัใจท่ีเป็นอิสระจากความเกลียดชัง อยา่ให้
หวัใจของเจ้าขุน่เคืองผู้ใด หากใครประทษุร้ายหรือกระท าสิ่งผิดพลาดตอ่เจ้า เจ้าต้องให้อภยัเขาทนัที จงอย่าบน่วา่
คนอ่ืน จงละเว้นจากการตอ่ว่าพวกเขา และเม่ือเจ้าต้องการให้ค าตกัเตือนหรือแนะน า จงให้อยา่งท่ีไมท่ าให้ผู้ ฟัง
หนกัใจ จงมุง่คิดแตจ่ะท าให้หวัใจทัง้หลายเบกิบาน 

พระอบัดลุบาฮา (PUP 453) 

 

2 เมษายน 

ผู้แสวงหาท่ีแท้จริงไมค้่นหาสิ่งใดนอกจากจดุหมายท่ีเขาแสวงหา และคนรักไมป่รารถนาอ่ืนใดนอกจาก
กลบัมาอยูร่่วมกบัผู้ ท่ีเขารัก ผู้แสวงหาจะไปไมถ่ึงจดุหมายนอกจากวา่เขาจะเสียสละทกุสิ่ง นัน่คือ สิ่งใดก็ตามท่ีเขา
ได้เห็น ได้ยินและเข้าใจมา เขาต้องไมปั่กใจเช่ือ เพ่ือวา่เขาจะได้เข้าไปในอาณาจกัรของวิญญาณซึง่เป็นนครของ
พระผู้ เป็นเจ้า เราจ าเป็นต้องบากบัน่หากจะแสวงหาพระองค์ จ าเป็นต้องกระตือรือร้นหากเราจะด่ืมน า้ผึง้แหง่การ
กลบัมาอยูร่่วมกบัพระองค์ และหากเราได้ลิม้ถ้วยน า้นี ้เราจะสลดัโลกทิง้ไป 

พระบาฮาอลุลาห์ (SVFV 7) 

 

3 เมษายน 

จงบชูาพระผู้ เป็นเจ้าอยา่งท่ีหากการบชูานัน้น าเจ้าไปสูไ่ฟ เจ้าก็ไมผ่นัแปรในการบชูา และก็ไมผ่นัแปร
เชน่กนัหากเจ้าได้รับสวรรค์เป็นการตอบแทน ดงันีแ้ละดงันีเ้ทา่นัน้คือการบชูาท่ีคูค่วรกบัพระผู้ เป็นเจ้าท่ีแท้จริงองค์
เดียว หากเจ้าบชูาพระองค์เพราะความกลวั สิ่งนีไ้มคู่ค่วรกบัราชส านกัอนัวิสทุธ์ิซึง่เป็นท่ีสถิตของพระองค์ และไม่
สามารถพิจารณาได้วา่เป็นการกระท าท่ีอทุิศตอ่ความเป็นหนึง่ของพระองค์ หรือหากเจ้าจ้องไปยงัสวรรค์และบชูา
พระองค์ด้วยความหวงัดงักล่าว เจ้าย่อมท าให้สิ่งท่ีพระผู้ เป็นเจ้าสร้างมาตีเสมอกบัพระองค์ แม้ว่ามนษุย์ทกุคน
ปรารถนาสวรรค์ก็ตาม 



ไฟและสวรรค์ตา่งน้อมค านบัและหมอบลงตอ่หน้าพระผู้ เป็นเจ้า สิ่งท่ีคูค่วรกบัสาระของพระองค์คือการบชูา
พระองค์เพ่ือเห็นแก่พระองค์ โดยไมก่ลวัไฟหรือคาดหวงัสวรรค์ 

พระบ๊อบ (SWB 77-78) 

 

4 เมษายน 

การอธิษฐานอนัเป็นท่ียอมรับมากท่ีสดุคือการอธิษฐานด้วยใจท่ีบริสทุธ์ิและผอ่งใส การอธิษฐานท่ียืดยาวไม่
เป็นท่ีโปรดปรานของพระผู้ เป็นเจ้า การอธิษฐานด้วยใจบริสทุธ์ิและไมย่ดึมัน่มากเทา่ไร ยอ่มเป็นท่ียอมรับตอ่เบือ้ง
พระพกัตร์ของพระผู้ เป็นเจ้ามากเทา่นัน้ 

พระบ๊อบ (SWB 77-8) 

ในการอธิษฐานขัน้สงูสดุ มนษุย์จะอธิษฐานเพ่ือความรักของพระผู้ เป็นเจ้าเทา่นัน้ มิใชว่า่เพราะกลวัพระองค์
หรือกลวันรก มิใชเ่พราะหวงัจะได้พรหรือได้ขึน้สวรรค์ 

พระอบัดลุบาฮา (IPMAD 27) 

 

5 เมษายน 

ดกูร ประชาชนแหง่คมัภีร์บายนั!...จงดซูิวา่ทนัใดท่ีเราเปิดเผยตนเอง เจ้าได้ปฏิเสธสจัธรรมของเราและเมิน
เราอยา่งไร และเป็นพวกท่ีถือวา่เคร่ืองหมายของพระผู้ เป็นเจ้าเป็นเคร่ืองเลน่ยามวา่ง! 

ความงามของเราเป็นพยาน! ในยคุนีไ้มมี่สิ่งใดจากเจ้าเป็นท่ียอมรับ แม้ว่าเจ้าจะบชูาและหมอบลงตอ่หน้า
พระผู้ เป็นเจ้าไปตลอดอาณาจกัรนิรันดรกาลของพระองค์ เพราะทกุสิ่งขึน้กบัพระประสงค์ของพระองค์ และคณุคา่
ของการกระท าทกุอย่างขึน้กบัการยอมรับ และเป็นท่ียินดีของพระองค์ ทัง้จกัรวาลเป็นเพียงดนิในก ามือของ
พระองค์ นอกเสียจากวา่ผู้นัน้จะยอมรับพระผู้ เป็นเจ้าและรักพระองค์ เสียงร้องของเขาในยคุนีจ้ะไมไ่ด้ยินไปถึงพระ
ผู้ เป็นเจ้า นีคื้อแก่นของศาสนาของพระองค์ หากเจ้าเพียงแตรู้่ 

พระบาฮาอลุลาห์ (GWB 292-3) 

 

6 เมษายน 

หน้าท่ีส าคญัท่ีสดุส าหรับพวกเจ้าทกุคนคือ การเลือกสิ่งท่ีไมมี่ใครมาลว่งล า้หรือแยง่ชิงไปได้ สิ่งนัน้และพระ
ผู้ทรงมหิทธานภุาพเป็นพยานให้เราคือ ความรักของพระผู้ เป็นเจ้า หากเจ้าเพียงแตเ่ข้าใจ 

พระบาฮาอลุลาห์ (GWB 261) 



ไมมี่สิ่งใดเป็นประโยชน์ตอ่วิญญาณนอกจากความรักของพระผู้ทรงปรานี 
พระอบัดลุบาฮา (SWAB 178) 

 

7 เมษายน 

พระผู้ เป็นเจ้าท่ีแท้จริงหนึง่เดียว ความรุ่งโรจน์ของพระองค์จงเจริญ ทรงมอบการปกครองพิภพให้กบักษัตริย์
ทัง้หลาย ไมมี่ผู้ ใดมีสิทธ์ิจะกระท าสิ่งท่ีขดักบัการพินิจพิจารณาของบรรดาผู้ ท่ีอยูใ่นอ านาจ สิ่งท่ีพระองค์ส ารองไว้
ส าหรับพระองค์เองคือนครแหง่หวัใจของมนษุย์ และบรรดาผู้ เป็นท่ีรักของพระองค์ พระผู้ทรงเป็นสจัธรรมสงูสดุใน
ยคุนี ้คือกญุแจไขนครเหลา่นี ้พระผู้ เป็นเจ้าทรงโปรด ขอให้พวกเขาทกุคนสามารถไขประตขูองนครเหลา่นีด้้วย
อานภุาพของพระนามอนัยิ่งใหญ่ท่ีสดุ นีคื้อความหมายของการชว่ยเหลือพระผู้ เป็นเจ้าท่ีแท้จริงองค์เดียว ซึง่เป็น
หวัข้อท่ีปากกาของพระผู้ทรงบนัดาลให้รุ่งอรุณมาปรากฏ ได้พาดพิงไว้ในคมัภีร์และธรรมจารึกทัง้หมดของพระองค์ 

พระบาฮาอลุลาห์ (GWB 241-2) 

 

8 เมษายน 

งานฉลองบุญ ความรุ่งโรจน์ 

(เร่ิมงานหลงัดวงอาทิตย์ตก) 

 

เราหวงัวา่งานฉลองบญุสิบเก้าวนัจะเป็นสถาบนัท่ีจดัตัง้อยา่งมัน่คง เพ่ือวา่ความวิสทุธ์ิท่ีอยูเ่บือ้งหลงัการ
ประชมุนีจ้ะขจดัอคตแิละความขดัแย้งออกไป และท าให้หวัใจเป็นคลงัแหง่ความรัก หากแม้วา่มีความรู้สกึไมรั่กกนั
แม้เพียงน้อยท่ีสดุระหวา่งบางคน ความรู้สกึนัน้ต้องหายไปโดยสิน้เชิง และเจตนาต้องบริสทุธ์ิและปลอดโปร่ง 

เจ้าถามเก่ียวกบังานฉลองบญุในทกุเดือนบาไฮ งานฉลองบญุนีจ้ดัขึน้เพ่ือท านบุ ารุงมิตรภาพและความรัก 
เพ่ือระลกึถึงพระผู้ เป็นเจ้า และวิงวอนพระองค์ด้วยหวัใจท่ีส านกึผิด เพ่ือให้ก าลงัใจในการด าเนินกิจท่ีเป็นกศุล นัน่
คือมิตรสหายควรพดูถึงพระผู้ เป็นเจ้าและสรรเสริญพระองค์ สวดบทอธิษฐานและวจนะศกัดิส์ิทธ์ิ และปฏิบตัิตอ่กนั
และกนัด้วยความเมตตาและความรักท่ีสดุ หากมีความยุง่ยากเกิดขึน้ระหวา่งมิตรสหายสองคน ขอให้เชิญทัง้สอง
มาเพื่อพยายามปรองดองข้อขดัแย้ง ขอให้การอภิปรายอยูท่ี่การท ากศุลกิจและสิ่งท่ีดีงามเพื่อวา่จะบงัเกิดผลท่ีนา่
สรรเสริญ 

พระอบัดลุบาฮา (NDF no. 18, 9) 

 



9 เมษายน 

ดกูร หญิงรับใช้ท่ีรักของพระผู้ เป็นเจ้า! เราได้รับจดหมายจากเจ้าและรับทราบเนือ้หาแล้ว เจ้าถามเก่ียวกบั
หลกัน าทางชีวิตของเจ้า 

จงเช่ือในพระผู้ เป็นเจ้า และตรึงสายตาไปยงัอาณาจกัรสวรรค์อนัประเสริฐ จงหลงรักพระผู้ทรงความงามอบั
ฮาและมัน่คงในพระปฏิญญา จงใฝ่ปรารถนาจะขึน้ไปสูส่วรรค์แหง่อาภาสากล จงตดัขาดจากโลกนีแ้ละเกิดใหม่
ด้วยสคุนธรสแหง่ความวิสทุธ์ิท่ีโชยมาจากอาณาจกัรของพระผู้ทรงความสงูสง่ จงเรียกให้ผู้คนมาหาความรักและ
จงเมตตาตอ่มวลมนษุยชาต ิจงรักบตุรหลานของมนษุย์และร่วมรับความทกุข์โศกของพวกเขา จงเป็นพวกท่ีท านุ
บ ารุงสนัตสิขุ จงเสนอมิตรภาพและคูค่วรท่ีจะได้รับความไว้วางใจ จงเป็นขีผ้ึง้ส าหรับความเจ็บปวดทกุอย่าง เป็น
ยาส าหรับโรคภยัทกุประการ จงสมานวิญญาณทัง้หลายเข้าด้วยกนั จงสวดวจนะแหง่การน าทาง บชูาพระผู้ เป็น
นาย และลกุขึน้น าประชาชนไปให้ถกูทาง จงเปลง่วาจาและสอนศาสนา และให้ใบหน้าของเจ้าสกุใสด้วยไฟแหง่
ความรักของพระผู้ เป็นเจ้า อยา่พกัแม้ชัว่ขณะหรือพยายามผอ่นลมหายใจ ดงันีแ้ล้วเจ้าจะกลายเป็นเคร่ืองหมาย
และสญัลกัษณ์แหง่ความรักของพระผู้ เป็นเจ้า เป็นธงแหง่พระกรุณาของพระองค์ 

พระอบัดลุบาฮา (SWAB 26) 

 

10 เมษายน 

โลกนีเ้ป็นเพียงการแสดง ไร้สาระและวา่งเปลา่ เป็นเพียงศนูยภาพท่ีคล้ายคลงึความจริง อยา่ใฝ่เสน่หาตอ่
โลกนี ้อยา่สลายพนัธะท่ีเช่ือมเจ้ากบัพระผู้สร้าง และอยา่เป็นพวกท่ีหลงผิดและหลงออกไปจากหนทางของ
พระองค์ แท้จริงแล้วโลกนีเ้ป็นเสมือนไอระเหยในทะเลทราย ซึง่ผู้กระหายฝันวา่เป็นน า้ และพยายามไขว่คว้าด้วย
พลงัทัง้หมดของตน จนกระทัง่เม่ือตนมาถึง จงึพบวา่เป็นเพียงภาพลวงตา 

พระบาฮาอลุลาห์ (GWB 328) 

อยา่เศร้าโศกตอ่ความยุง่ยากและล าบากในโลกนี ้หรือดีใจในยามสขุสบายและผอ่นคลาย เพราะทัง้สองจะ
ผา่นไป ชีวิตนีเ้ป็นประหนึง่ลกูคล่ืน พยบัแดด หรือเงาท่ีเล่ือนลอย ภาพสะท้อนบนทะเลทรายจะเป็นน า้ท่ีชุม่ชืน้ได้
หรือ? ไมเ่ลย พระผู้ เป็นนายของนายทัง้หลายเป็นพยาน! ความจริงและสิ่งท่ีคล้ายคลงึความจริงไมมี่วนัเป็นหนึง่
เดียวกนัได้... 

จงรู้ไว้วา่ อาณาจกัรสวรรค์คือภพท่ีแท้จริง และโลกนีเ้ป็นเพียงเงาของภพสวรรค์ท่ีย่ืนออกมา เงาไมมี่ชีวิต
ของตน การด ารงอยูข่องเงาเป็นเพียงจินตนาการไมมี่อะไรมากไปกว่านัน้ เงาเป็นเพียงภาพท่ีสะท้อนอยูใ่นน า้ ดู
เหมือนวา่เป็นรูปภาพ 

พระอบัดลุบาฮา (SWAB 177-8) 



 

11 เมษายน 

วิญญาณของบตุรแหง่อาณาจกัรสวรรค์ภายหลงัท่ีแยกจากร่างกาย จะขึน้ไปสูอ่าณาจกัรชีวิตนิรันดร์ แต่
หากเจ้าถามถึงสถานท่ี จงรู้ไว้วา่ภพท่ีด ารงอยูเ่ป็นหนึง่เดียวกนั แม้วา่จะมีสภาวะท่ีเดน่ต่างจากกนั ตวัอยา่งเชน่ แร่
ธาตดุ ารงอยูใ่นสภาวะของตน แตแ่ร่ธาตไุมท่ราบเก่ียวกบัพืชเลย... 

เชน่เดียวกนั ผู้ ท่ีอยูใ่นโลกนีไ้มท่ราบเก่ียวกบัภพของอาณาจกัรสวรรค์เลย และปฏิเสธวา่ไมมี่ภพนัน้ 
ตวัอยา่งเชน่ พวกเขาถามว่า “อาณาจกัรสวรรค์อยูท่ี่ไหน? พระผู้ เป็นนายแหง่อาณาจกัรสวรรค์อยูท่ี่ไหน?” 
ประชาชนเหลา่นีเ้ป็นเสมือนแร่ธาตแุละพืชท่ีไมรู้่อะไรเลยเก่ียวกบัสภาวะของสตัว์และมนษุย์ มองก็ไมเ่ห็นและหาก็
ไมพ่บ ถึงกระนัน้แร่ธาตแุละพืช สตัว์และมนษุย์ ตา่งก็อาศยัอยูด้่วยกนับนโลกนี  ้

...ในอีกภพหนึง่ สภาวะของมนษุย์มิได้เป็นร่างกาย แตเ่ป็นร่างสวรรค์ท่ีประกอบด้วยองค์ประกอบของ
อาณาจกัรสวรรค์...ดวงวิญญาณท่ีบริสทุธ์ิไร้มลทินเม่ือสลายออกจากร่างกายของตน จะรีบไปยงัภพของพระผู้ เป็น
เจ้า และภพนัน้อยูใ่นภพนี ้อยา่งไรก็ตามประชาชนในภพนีไ้มท่ราบเก่ียวกบัภพนัน้ ดงัเชน่แร่ธาตแุละพืชไมรู้่
เก่ียวกบัสตัว์และมนษุย์ 

พระอบัดลุบาฮา (SWAB 193-5) 

 

12 เมษายน 

เม่ือวิญญาณของมนษุย์เหินจากกองธุลีชัว่คราวนีข้ึน้ไปสู่ภพของพระผู้ เป็นเจ้า เม่ือนัน้มา่นทัง้หลายจะ
หายไป ธรรมะจะเป็นท่ีประจกัษ์ ทกุสิ่งท่ีไมรู้่มาก่อนจะเป็นท่ีชดัเจน และสจัธรรมท่ีซ่อนเร้นจะเป็นท่ีเข้าใจ จง
พิจารณาดวู่าชีวิตท่ีอยูใ่นครรภ์นัน้หหูนวก ตาบอด และเป็นใบ้อยา่งไร และเขาไมส่ามารถรับรู้อะไรได้เลย แตเ่ม่ือ
ออกมาจากโลกมืดและเข้ามาสูโ่ลกท่ีสว่าง ดวงตาของเขามองเห็น หขูองเขาได้ยิน ลิน้ของเขาพดูได้ ในท านอง
เดียวกนั เม่ือเขาจากโลกนีไ้ปยงัอาณาจกัรของพระผู้ เป็นเจ้า เม่ือนัน้วิญญาณของเขาจะได้เกิดใหม ่ดวงตาแหง่การ
รับรู้ของเขาจะเปิดออก หขูองวิญญาณของเขาจะได้ยิน และสจัธรรมทัง้หมดท่ีเขาไมรู้่มาก่อนจะเป็นท่ีชดัเจน 

พระอบัดลุบาฮา (SWAB 177) 

 

13 เมษายน 

จงรู้ไว้วา่ หท่ีูสดบัฟังหากยงับริสทุธ์ิผดุผ่องในทกุเวลาต้องเง่ียฟังเสียงท่ีเปลง่วจนะเหลา่นีจ้ากทกุทิศทาง 
“แท้จริงแล้วเราเป็นของพระผู้ เป็นเจ้า และเราจะกลบัไปสูพ่ระองค์”  ความลึกลบัของความตายของมนษุย์และการ
กลบัไปยงัไมถ่กูเปิดเผยและยงัไมไ่ด้เฉลย ความชอบธรรมของพระผู้ เป็นเจ้าเป็นพยาน! หากความลึกลบันีถ้กู



เปิดเผย การเปิดเผยนัน้จะก่อให้เกิดความกลวัและความทกุข์โศก จนท าให้บางคนมอดม้วย ขณะท่ีบางคนจะปลืม้
ปีตถิึงกบัปรารถนาความตาย และวิงวอนอย่างไมห่ยดุหยอ่นขอพระผู้ เป็นเจ้าท่ีแท้จริงองค์เดียว ความรุ่งโรจน์ของ
พระองค์เป็นพยาน ให้เร่งพวกเขาไปสูจ่ดุหมาย 

ความตายให้ถ้วยแหง่ชีวิตแก่ผู้ ท่ีเช่ืออย่างมัน่ใจทกุคน ความตายมอบความหรรษา น าความปรีดามาให้ 
และประทานชีวิตนิรันดร์เป็นของขวญั 

ส าหรับบรรดาผู้ ท่ีได้ลิม้ผลไม้แหง่การด ารงชีวิตบนโลกนี ้นัน่คือการยอมรับพระผู้ เป็นเจ้าท่ีแท้จริงองค์เดียว 
ความรุ่งโรจน์ของพระองค์จงเจริญ ชีวิตของพวกเขาถดัจากภพนีเ้ราไมส่ามารถพรรณนาได้ ความรู้เก่ียวกบัเร่ืองนี ้
อยูท่ี่พระผู้ เป็นเจ้าเทา่นัน้ พระผู้ เป็นนายแหง่ภพทัง้ปวง 

พระบาฮาอลุลาห์ (GWB 345-6) 

 

14 เมษายน 

ดกูร คนรับใช้ของเรา! อยา่ได้ทกุข์โศกหากวา่ในวนันีส้ิ่งท่ีเป็นไปตามท่ีพระผู้ เป็นเจ้าก าหนดไว้ในภพนี ้ขดักบั
ความปรารถนาของเจ้า เพราะวนัแหง่ความสขุสนัต์และปีตอินนัต์รอคอยเจ้าอยู่อยา่งแนน่อน ภพทัง้หลายท่ีรุ่งโรจน์
พิสทุธ์ิจะเปิดเผยตอ่สายตาของเจ้า ในภพนีแ้ละภพถดัไปพระองค์ก าหนดให้เจ้าได้รับคณุประโยชน์ความหรรษา 
และสว่นแบง่จากกรุณาธิคณุท่ีคอยค า้จนุ เจ้าจะได้รับทัง้หมดนีอ้ยา่งไมต้่องสงสยั 

พระบาฮาอลุลาห์ (GWB 329) 

 

15 เมษายน 

เราขอปฏิญาณด้วยชีวิต! ไมมี่สิ่งใดบงัเกิดกบัผู้ เป็นท่ีรักของเราได้นอกจากสิ่งท่ีเป็นประโยชน์ตอ่เขา 
พระบาฮาอลุลาห์ (ADJ 69) 

บททดสอบเป็นสิ่งท่ีมีประโยชน์จากพระผู้ เป็นเจ้าซึง่เราควรขอบคณุพระองค์ ความทกุข์โศกมิได้เกิดกบัเรา
โดยบงัเอิญ แตค่วามปรานีสวรรค์สง่มาให้เราเพ่ือพฒันาเราให้สมบรูณ์ขึน้ 

พระอบัดลุบาฮา (DAL 89) 

 

16 เมษายน 

อยา่ได้ทกุข์โศกตอ่ความทกุข์ทรมานและความหายนะท่ีบงัเกิดกบัเจ้า ความหายนะและความทกุข์ทรมาน
ทกุอย่างเกิดขึน้ก็เพ่ือมนษุย์ เพ่ือวา่มนษุย์จะได้ไมใ่ยดีตอ่โลกท่ีไมจี่รังนีท่ี้เขายึดตดิอยู่อยา่งมาก เม่ือมนษุย์ประสบ



ความทกุข์ทรมานและความยากล าบากท่ีสาหสั เม่ือนัน้ธรรมชาตขิองเขาจงึจะดีดตวัออกมา และเขาจะปรารถนา
อาณาจกัรนิรันดร์ซึง่วิสทุธ์ิพ้นจากความทกุข์ทรมานและความหายนะทัง้ปวง 

พระอบัดลุบาฮา (SWAB 239) 

บททดสอบเหลา่นีด้งัท่ีเจ้าเขียนมา เป็นเพียงการช าระล้างรอยเปือ้นแหง่อตัตาออกจากกระจกของหวัใจ 
จนกระทัง่ดวงอาทิตย์แหง่ธรรมสามารถทอดรังสีมาบนกระจก เพราะไมมี่มา่นใดปิดกัน้ได้มิดกวา่อตัตา และไมว่า่
มา่นแหง่อตัตาจะบางเพียงไร ในท่ีสดุมา่นนีจ้ะปิดกัน้ผู้นัน้จนสนิท และพรากพวกเขาจากสว่นแบง่ของพระกรุณา
อนนัต์ 

พระอบัดลุบาฮา (SWAB 182) 

 

17 เมษายน 

ดงันัน้จงเอาใจใสง่านของเจ้าเอง นัน่คือ น าทางและอบรมประชาชนในหนทางของพระอบัดลุบาฮา สง่มอบ
พระธรรมอนันา่ยินดีจากอาณาจกัรอบัฮาได้แก่ มนษุยชาตอิยา่ได้พกัยามกลางวนัหรือกลางคืนหรือเพียงชัว่ขณะ 
พยายามเตม็ก าลงัท่ีจะให้ขา่วดีเหลา่นีไ้ปเข้าหขูองมวลมนษุย์ ด้วยความรักพระผู้ เป็นเจ้าและด้วยความผกูพนักบั
พระอบัดลุบาฮา จงยอมรับความทกุข์ทรมานทกุอยา่งและความทกุข์โศกทกุประการ จงอดทนค าเสียดสีของผู้
ก้าวร้าวและค าตอ่วา่ของศตัรู จงเจริญรอยตามพระอบัดลุบาฮาและพระผู้ทรงความงามอบัฮา จงเฝา้ปรารถนาจะ
สละชีวิตทกุขณะ จงเรืองแสงประดจุดวงตะวนัและไมห่ยดุนิ่งดงัทะเล จงเป็นประหนึง่ก้อนเมฆบนท้องฟ้าท่ีหลัง่
ชีวิตมาให้ทุง่และเนินเขา และเป็นเสมือนสายลมเดือนเมษาท่ีพดัพาความสดช่ืนมาให้พฤกษชาตแิหง่ความเป็น
มนษุย์จนมีดอกผลิออกมา 

พระอบัดลุบาฮา (SWAB 245-6) 

 

18 เมษายน 

มนษุย์ต้องปรึกษาหารือในทกุเร่ือง ไมว่า่เร่ืองใหญ่หรือเร่ืองเล็ก เพ่ือว่าตนจะได้ทราบวา่สิ่งใดดี การ
ปรึกษาหารือท าให้มนษุย์เข้าใจเร่ืองตา่งๆ และชว่ยให้เขาลงลกึเข้าไปในปัญหาท่ีไมรู้่มาก่อน แสงแหง่สจัธรรมสอ่ง
มาจากใบหน้าของผู้ ท่ีร่วมปรึกษาหารือ การปรึกษาหารือดงักลา่วบนัดาลให้สายธารแหง่ชีวิตหลัง่ไหลมาในทุง่
หญ้าแหง่สภาวะท่ีแท้จริงของมนษุย์ ดลให้รังสีของความรุ่งโรจน์บรมโบราณฉายมายงัเขา และพฤกษาแหง่ชีวิต
ของเขาออกผลอนันา่พิศวง อยา่งไรก็ตามสมาชิกท่ีปรึกษากนัควรปฏิบตัิด้วยความรัก ความปรองดองและความ
จริงใจตอ่กนัท่ีสดุ หลกัการปรึกษาหารือเป็นหนึง่ในองค์ประกอบพืน้ฐานของนวกรรมสวรรค์แม้แตกิ่จการสามญั 
สมาชิกในสงัคมก็ควรปรึกษาหารือกนั 

พระอบัดลุบาฮา (BC no. 14) 



 

19 เมษายน 

สมาชิกธรรมสภาต้องปรึกษากนัในลกัษณะท่ีไมเ่ปิดโอกาสให้มีความร้าวฉานหรือความรู้สกึท่ีไมดี่ตอ่กนั สิ่ง
นีบ้รรลไุด้เม่ือสมาชิกทกุคนมีอิสระเตม็ท่ีในการแสดงความคดิเห็นและเหตผุล หากใครโดนโต้แย้งเขาต้องไมรู้่สกึ
เจ็บใจ เพราะหนทางท่ีถกูต้องจะไมเ่ปิดเผยจนกวา่จะมีการปรึกษากนัอยา่งเตม็ท่ี ประกายไฟแหง่สจัจะจะบงัเกิด
ขึน้เม่ือมีการปะทะกนัของความคดิเห็นท่ีตา่งกนั ภายหลงัจากอภิปรายกนัแล้ว หากมีการตดัสินใจโดยเสียงเป็น
เอกฉนัท์ เป็นสิ่งท่ีดี แตถ้่ายงัมีความแตกตา่งของความคิดเห็นอยูซ่ึง่พระผู้ เป็นเจ้าทรงห้าม ต้องถือตามเสียงสว่น
ใหญ่ 

พระอบัดลุบาฮา (BC no. 9) 

 

20 เมษายน 

...จงก่อตัง้ธรรมสภา เพราะธรรมสภาเหลา่นีคื้อรากฐานส าหรับแพร่กระจายสคุนธรสของพระผู้ เป็นเจ้าเชิดชู
พระวจนะของพระองค์ ชตูะเกียงแหง่กรุณาธิคณุของพระองค์ เผยแพร่ศาสนาของพระองค์ และสง่เสริมค าสอน
ของพระองค์ มีพรใดยิ่งใหญ่กวา่นีอี้กหรือ? ธรรมสภาเหลา่นีไ้ด้รับการชว่ยเหลือจากพระวิญญาณของพระผู้ เป็น
เจ้า ผู้ปกปอ้งธรรมสภาคือพระอบัดลุบาฮา พระองค์ทรงโอบแขนคุ้มครองธรรมสภา มีพรใดยิ่งใหญ่กวา่นีอี้กหรือ? 
ธรรมสภาเหลา่นีคื้อตะเกียงท่ีสวา่งไสว คืออทุยานสวรรค์ท่ีโชยสคุนธรสแหง่ความวิสทุธ์ิไปทัว่ทกุภมูิภาค และสาด
รัศมีแหง่ความรู้ไปยงัทกุสรรพสิ่ง พลงัชีวิตจากธรรมสภาเหลา่นีห้ลัง่ไหลไปทกุทิศทาง แท้จริงแล้วธรรมสภาเหลา่นี ้
คือบอ่เกิดความก้าวหน้าของมนษุย์ในทกุเวลาและทกุสภาพการณ์ มีพรใดยิ่งใหญ่กว่านีอี้กหรือ? 

พระอบัดลุบาฮา (SWAB 80) 

 

21 เมษายน 

วันแรกของริสวัน 

 

จงลกุขึน้และประกาศขา่วตอ่สรรพสิ่งทัง้ปวงวา่ พระผู้ เป็นผู้ทรงปรานีได้เสดจ็ไปยงัริสวนัและเข้าไปใน
อทุยานนีแ้ล้ว ดงันัน้จงน าทางประชาชนไปยงัอทุยานแหง่ความปีตนีิท่ี้พระผู้ เป็นเจ้าบนัดาลให้เป็นบลัลงัก์แหง่
สวรรค์ของพระองค์ เราเลือกเจ้าให้เป็นแตรอนัยิ่งใหญ่ท่ีสดุของเรา ซึง่เสียงแตรนีบ้ง่บอกถึงการฟืน้คืนชีพของมวล
มนษุยชาติ 



นีคื้อสวรรค์ท่ีอมฤตแหง่วาทะได้พิมพ์ค าประกาศไว้บนใบไม้วา่: “พระผู้ซอ่นเร้นจากสายตาของมนษุย์ถกู
เปิดเผยแล้ว และทรงเพียบพร้อมด้วยอธิปไตยและอานภุาพ!” นีคื้อสวรรค์ท่ีเสียงใบไม้เสียดสีประกาศวา่: “ดกูร ผู้ ท่ี
อาศยัอยูใ่นสวรรค์และบนโลก! สิ่งท่ีไมเ่คยปรากฏมาก่อนได้ปรากฏแล้ว พระผู้ทรงปกปิดพระพกัตร์ของพระองค์
จากสายตาของสรรพสิ่งมาแตน่ิรันดรกาลได้เสดจ็มาแล้ว” เสียงสายลมท่ีพดัอยู่ตามก่ิงก้านร้องออกมาวา่: “พระผู้
ทรงเป็นนายสงูสดุของทกุคนปรากฏองค์แล้ว อาณาจกัรเป็นของพระผู้ เป็นเจ้า” ขณะท่ีสายธารหลัง่ไหลเป็นเสียง
ให้ได้ยินว่า: “ นยันาทกุดวงเบกิบาน เพราะพระผู้ซึง่ไมมี่ใครเคยเห็นและความลบัของพระองค์ท่ีไมมี่ใครเคยค้นพบ 
ทรงเปิดมา่นแหง่ความรุ่งโรจน์ และเปิดเผยพกัตรากฤตแิหง่ความงาม” 

พระบาฮาอลุลาห์ (GWB 31) 

 

22 เมษายน 

หากมิใชเ่พ่ือพระองค์ 1 แล้ว จะไมมี่ศาสนฑตูองค์ใดได้รับการประสาทให้ด ารงฐานะการเป็นพระศาสดา 
และจะไมมี่คมัภีร์ศกัดิส์ิทธ์ิเล่มใดถกูเปิดเผย... 

เจตนาท่ีอยูเ่บือ้งหลงัการสร้างสรรค์ทัง้หมด คือ การเปิดเผยพระธรรมของยคุอนัประเสริฐและศกัดิส์ิทธ์ิท่ีสดุ
นี ้ซึง่เป็นท่ีรู้จกักนัวา่เป็นยคุของพระผู้ เป็นเจ้า ดงัปรากฏอยูใ่นคมัภีร์ทัง้หลายของพระองค์ เป็นยคุท่ีพระศาสดาทกุ
พระองค์ ธรรมธาดาและสตับรุุษทัง้หลายปรารถนาจะได้เห็น 

พระบาฮาอลุลาห์ (GPB 99, ADJ 77) 

 

23 เมษายน 

แท้จริงแล้วไมมี่ใครเข้าใจต้นก าเนิดของศาสนานี ้เป็นหน้าท่ีของทกุคนในยคุนีท่ี้จะมองด้วยตาของพระผู้ เป็น
เจ้า และฟังด้วยหขูองพระองค์ ใครก็ตามท่ีมองดเูราด้วยตาอ่ืนนอกจากตาของเรา จะไมมี่วนัรู้จกัเรา ไมมี่พระ
ศาสดาองค์ใดในอดีตเข้าใจการเปิดเผยพระธรรมครัง้นีไ้ด้บริบรูณ์ นอกจากเท่าท่ีก าหนดไว้ให้ 

พระบาฮาอลุลาห์ (ADJ 64) 

ยคุนี ้คือ ยคุของพระผู้ เป็นเจ้า ชัว่ขณะเดียวของยคุนี ้ยคุและศตวรรษทัง้หลายไมส่ามารถทาบรัศมี อะตอม
เดียวในยคุนีเ้ป็นประหนึง่ดวงอาทิตย์ น า้หยดเดียวเป็นประหนึง่มหาสมทุร ลมปราณเดียวท่ีหายใจออกมาด้วย
ความรักของพระผู้ เป็นเจ้าและเพื่อรับใช้พระองค์ ได้รับการจารึกด้วยปากกาแหง่ความรุ่งโรจน์วา่ เป็นการกระท าท่ี
งดงาม หากมีการบอกเลา่ถึงคณุความดีของยคุนี ้ทกุคนย่อมตะลงึงนันอกจากผู้ ท่ีพระผู้ เป็นเจ้าละเว้น 

พระบาฮาอลุลาห์ (ADJ 66-7) 

                                                           
1  พระบาฮาอลุลาห์ 



 

24 เมษายน 

ยคุนีช้า่งยิ่งใหญ่จริงๆ! ค าพาดพิงถึงยคุนีว้า่เป็นยคุของพระผู้ เป็นเจ้าซึง่กลา่วไว้ในคมัภีร์ศกัดิส์ิทธ์ิทกุเลม่ 
ยืนยนัถึงความยิ่งใหญ่ของยคุนี ้ดวงวิญญาณของธรรมฑตูและพระศาสดาทกุพระองค์ของพระผู้ เป็นเจ้าเฝา้
ปรารถนายคุท่ีนา่พิศวงนี.้.. 

พระศาสดาทกุพระองค์ทรงประกาศการมาถึงของยคุนี ้ธรรมฑตูทกุพระองค์โอดครวญด้วยความถวิลหาการ
เปิดเผยพระธรรมครัง้นี ้ซึง่ทนัใดท่ีเปิดเผยออกมา ทกุสรรพสิ่งร้องวา่ “พิภพเป็นของพระผู้ เป็นเจ้า พระผู้ทรง
ประเสริฐสดุ พระผู้ทรงยิ่งใหญ่ท่ีสดุ” 

พระบาฮาอลุลาห์ (GWB 11, ADJ 65) 

 

25 เมษายน 

“ศาสนานีช้า่งยิ่งใหญ่เพียงไร! พระธรรมของศาสนานีช้า่งหนกัหนว่งเพียงไร! ยคุนีคื้อยคุท่ีมีการกลา่วถึงวา่: 
ดกูร บตุรของเรา! แท้จริงแล้วพระผู้ เป็นเจ้าจะบนัดาลให้ทกุสิ่งเปิดเผยออกมา แม้วา่สิ่งนัน้จะเป็นเพียงน า้หนกัของ
เมล็ดมาสตาดท่ีซ่อนอยูใ่นโขดหิน ท่ีซ่อนอยูใ่นสวรรค์หรือโลก เพราะพระผู้ เป็นเจ้าทรงเห็นแจ้งและรับทราบทกุ
สรรพสิ่ง” 

“หากเราปรารถนา เราสามารถบนัดาลในพริบตาให้ผงฝุ่ นกลายเป็นดวงอาทิตย์ท่ีโชติชว่งอยา่งคาดไมถ่ึง 
บนัดาลให้หยดน า้กลายเป็นมหาสมทุรท่ีกว้างใหญ่จ านวนนบัไมถ้่วน และซมึซาบพลงัเข้าไปในทกุอกัษรให้
คล่ีคลายความรู้ทัง้หมดของยคุในอดีตและอนาคต” 

พระบาฮาอลุลาห์ (WOB 107) 

 

26 เมษายน 

“โดยการขยบัปากกาแหง่ความรุ่งโรจน์ของเราตามบญัชาของพระผู้บญัญตัผิู้ทรงอ านาจสงูสดุ เราได้หายใจ
ชีวิตใหมเ่ข้าไปในมนษุย์ทกุร่างและซมึซาบอานภุาพใหมเ่ข้าไปในทกุวจนะ ทกุสรรพสิ่งแสดงถึงหลกัฐานของการ
ฟืน้ชีวิตทัว่โลก” 

“วจนะท่ีพระผู้ เป็นเจ้าท่ีแท้จริงองค์เดียวเปลง่ในยคุนี ้แม้ว่าจะเป็นพจน์ท่ีธรรมดาและได้ยินบอ่ยๆ ก็ได้รับ
การประสาทด้วยความพิเศษสดุ” 

พระบาฮาอลุลาห์ (WOB 107, 104) 



 

27 เมษายน 

งานฉลองบุญ ความงาม 

(เร่ิมงานหลงัดวงอาทิตย์ตก) 

 

เม่ือพวกเขามาชมุนมุกนัในท่ีประชมุนี ้ทกุคนต้องหนัหน้าไปสูอ่าณาจกัรอบัฮา วิงวอนและอ้อนวอนจาก
หวัใจตอ่บลัลงัก์อนัสงูสง่ ขอพระผู้ เป็นเจ้าทรงให้อภยัข้อบกพร่องทัง้หมด อ่านค าสอนและลกุขึน้รับใช้พระองค์ 

จากนัน้จดัอาหารและเคร่ืองด่ืม และวางใจได้วา่จะบงัเกิดผลอนัยิ่งใหญ่ในท่ีประชมุนีแ้ละมีประโยชน์ทัง้ทาง
กายและใจ ทกุคนท่ีนัน่จะปลืม้ด้วยสายลมแหง่ความรักของพระผู้ เป็นเจ้า และลมหายใจของพระวิญญาณบริสทุธ์ิ
จะบนัดาลหวัใจด้วยอานภุาพท่ียิ่งใหญ่ 

หากการประชมุจดัตัง้อยา่งมัน่คงเชน่นี ้ก็จะกลายเป็นอานภุาพท่ีจะดงึดดูอ านาจสวรรค์ เป็นหนทางให้แสง
สวา่งของพระผู้ เป็นเจ้าส่องมา และความจริงของทกุเร่ืองจะคล่ีคลายออกมา การประชมุเชน่นีจ้ะอยูภ่ายใต้การ
คุ้มครองของพระองค์ เราหวงัวา่เจ้าจะจดัการประชมุเหล่านีเ้ร่ือยไป และแตล่ะครัง้จะยิ่งกลายเป็นศนูย์กลางของ
คณุธรรมทัง้ปวง เป็นศนูย์แห่งความเจิดจ้าของพระผู้ เป็นเจ้า 

พระอบัดลุบาฮา (NDF no. 18) 

 

28 เมษายน 

เจ้าปรารถนาจะฉลองริสวนัด้วยงานเลีย้ง และให้ผู้ ท่ีมาร่วมสวดธรรมจารึกด้วยความเบกิบานหรรษาและ
ขอให้เราสง่จดหมายให้เจ้าส าหรับอา่นในวนันัน้ จดหมายของเรา คือ ดงันี  ้

ดกูร ผู้ เป็นท่ีรักย่ิง บรรดาหญิงรับใช้ของพระผู้ทรงปรานี!  วนันีคื้อวนัท่ีดวงอาทิตย์แหง่ธรรมรุ่งขึน้มาบนขอบ
ฟ้าแหง่ชีวิต แผรั่ศมีออกไป ฉายแสงอย่างเจิดจ้าฝ่ากลุม่เมฆท่ีแนน่หนา ท าให้เรืองรองไปทัว่นภา ฉะนัน้เจ้าจงึได้
เป็นพยานตอ่พลงัใหมท่ี่ขบัเคล่ือนสรรพสิ่งทัง้ปวง 

จงดวูา่ในยคุนี ้ขอบเขตของวิทยาศาสตร์และศลิปะได้ขยายออกไปอยา่งไร ความก้าวหน้าทางเทคนิคอนันา่
พิศวงเกิดขึน้อย่างไร ปัญญาของมนษุย์ขึน้ไปถึงระดบัไหน และมีการสร้างสิ่งประดษิฐ์ท่ีนา่ฉงนใจเพียงไร 

แท้จริงแล้วในยคุนีเ้ป็นเสมือนยคุก่อนหนึง่ร้อยยคุ หากเจ้ารวบรวมผลผลิตของหนึง่ร้อยยคุ แล้วน ามาเทียบ
กบัผลผลิตท่ีสะสมในสมยัของเรานี ้จะชีใ้ห้เห็นวา่ ผลผลิตของยคุนีย้ิ่งใหญ่กวา่ของหนึ่งร้อยยคุท่ีผา่นไป... 



พระอบัดลุบาฮา (SWAB 111) 

 

29 เมษายน 

วันท่ีเก้าของริสวัน 

ดกูร คาร์เมล จะร้องเรียกไซออนและประกาศขา่วอนันา่ปีติ: พระผู้ทรงซอ่นเร้นจากสายตามนษุย์เสดจ็
มาแล้ว! อธิปไตยพิชิตชยัของพระองค์ปรากฏชดัแล้ว ความชชัวาลของพระองค์ทอดรัศมีมายงัทกุสรรพสิ่งแล้ว จง
ระวงัอยา่ได้ลงัเลหรือหยดุชะงกั จงรีบไปวนรอบนครของพระผู้ เป็นเจ้าท่ีลงมาจากฟ้า คือคาเบสวรรค์ท่ีผู้ เป็นท่ีโปรด
ปรานของพระพทุธเจ้า ผู้ ท่ีมีหวัใจบริสทุธ์ิ และหมูเ่ทพยดาท่ีประเสริฐสดุ ตา่งก็มารายล้อมบชูา โอ เราอยากจะ
ประกาศตอ่ทกุแหง่หนบนพืน้ผิวโลกเหลือเกิน และน าขา่วดีไปบอกทกุเมืองเก่ียวกบัการเปิดเผยพระธรรมครัง้นี ้ท่ี
ดงึดดูหวัใจของไซนาย และพุม่ไม้ท่ีลกุไหม้ก าลงัร้องเรียกในนามของพระธรรมนีว้า่: “อาณาจกัรบนโลกและสวรรค์
เป็นของพระผู้ เป็นเจ้า พระผู้ เป็นนายแหง่นายทัง้หลาย”แท้จริงแล้วยคุนีคื้อยคุท่ีทัง้แผ่นดนิและทะเลปลืม้ปีติตอ่การ
ประกาศนี ้คือยคุท่ีได้สะสมสิ่งท่ีพระผู้ เป็นเจ้าก าหนดให้เปิดเผยออกมา โดยอาศยัพระพรท่ีเหนือความเข้าใจของ
ปัญญาหรือหวัใจของมนษุย์ ในไมช้่าพระผู้ เป็นเจ้าจะแลน่เรือแหง่ความรอดพ้นบนเจ้า และจะแสดงประชาชนแหง่
บาฮาให้ปรากฏ ผู้ซึง่ถกูกลา่วถึงในคมัภีร์แหง่นาม 

พระบาฮาอลุลาห์ (TB 4-5) 

 

30 เมษายน 

จงดซูิวา่ กรุณาธิคณุอเนกอนนัต์ของพระผู้ เป็นเจ้าท่ีก าลงัหลัง่ลงมาจากก้อนเมฆแหง่ความรุ่งโรจน์สวรรค์ได้
หอ่หุ้มพิภพในยคุนีอ้ยา่งไร เพราะในยคุท่ีผ่านมาคนรักทกุคนแสวงหาพระผู้ เป็นท่ีรักย่ิงของตน แตบ่ดันีพ้ระผู้ เป็นท่ี
รักย่ิงเองก าลงัร้องเรียกบรรดาคนรักของพระองค์ และก าลงัเรียกพวกเขาให้มาเข้าเฝา้พระองค์ จงใสใ่จเพื่อวา่เจ้า
จะไมส่ญูเสียกรุณาธิคณุอนัล า้คา่นีไ้ป จงระวงั อยา่ดแูคลนสญัลกัษณ์แหง่พระกรุณาท่ีนา่สงัเกตนีข้องพระผู้ เป็น
เจ้า 

พระบาฮาอลุลาห์ (GWB 320) 

 



พฤษภาคม 

1 พฤษภาคม 

“เป็นเวลาสิบสองปีท่ีเราอาศยัอยูใ่นแบกแดด แม้ว่าเราปรารถนาอยา่งยิ่งท่ีจะให้มีการเรียกบรรดานกับวช
และผู้ ท่ีมีจิตใจเท่ียงธรรมมาชมุนมุกนัอย่างกว้างขวาง เพ่ือวา่สจัธรรมจะได้แยกจากความจอมปลอม และพิสจูน์
ให้เสร็จสมบรูณ์ แตไ่มมี่ใครด าเนินการ”...“และท านองเดียวกนัระหวา่งท่ีอยูใ่นอิรัก เราต้องการจะมาด้วยกนักบั
เหลา่นกับวชของเปอร์เซีย ทนัใดท่ีพวกเขาได้ยินสิ่งนี ้พวกเขาหนีไปและกลา่วว่า: ‘พระองค์คือพอ่มดตวัจริง!’ นีคื้อ
ค าพดูในสมยัก่อนท่ีมาจากปากของพวกท่ีเป็นเหมือนกบันกับวชเหล่านี ้และนกับวชเหลา่นีเ้องคดัค้านสิ่งท่ีพวกเขา
พดูแตต่นกลบัพดูเสียเอง ในยคุนี ้และหาได้เข้าใจไม ่ชีวิตของเราเป็นพยาน! พวกเขาเป็นเสมือนขีเ้ถ้าในสายตา
ของพระผู้ เป็นนายของเจ้า หากเป็นพระประสงค์ของพระองค์ พายจุะพดัพวกเขาให้กลายเป็นธุลี แท้จริงแล้วพระผู้
เป็นนายของเจ้าท าตามท่ีพระองค์ปรารถนา” 

พระบาฮาอลุลาห์ (PDC 88) 

 

2 พฤษภาคม 

วันท่ีสิบสองของริสวัน 

เราคิดวา่ เราได้ยินสรุเสียงของพระวิญญาณบริสทุธ์ิร้องเรียกมาจากข้างหลงัของเราว่า: จงเปล่ียนท านอง
และน า้เสียงของเจ้า เพ่ือมิให้หวัใจของผู้ ท่ีจ้องพระพกัตร์ของเจ้าต้องเศร้าใจ โดยอาศยัพระกรุณาของพระผู้ เป็นเจ้า
และอ านาจของพระองค์ เรามิได้แสวงหาความชว่ยเหลือจากใครในอดีต และจะไมเ่ชน่กนัในอนาคต พระองค์คือผู้
ท่ีชว่ยเหลือเราด้วยอานภุาพแหง่สจัธรรมระหวา่งท่ีเราถกูเนรเทศอยูใ่นอิรัก พระองค์คือผู้ ท่ีคุ้มครองเราในยามท่ีวงศ์
ตระกลูทัง้หลายบนพิภพโต้แย้งเรา พระองค์คือผู้ ท่ีชว่ยให้เราออกจากเมือง (แบกแดด) ด้วยราชศกัดาท่ีไมมี่ใคร
ปฏิเสธได้ นอกจากผู้ ท่ีประสงค์ร้ายและไมย่อมรับความจริง 

พระบาฮาอลุลาห์ (GWB 37) 

 

3 พฤษภาคม 

จงพิจารณาดคูวามกระตือรือร้นท่ีประชาชาตจิ านวนหนึง่คาดหวงัการเสดจ็กลบัมาของอิหมา่ม ฮสุเซน ซึง่
บรรดาผู้ ท่ีพระผู้ เป็นเจ้าเลือกสรร ความรุ่งโรจน์ของพระองค์จงเจริญ ได้พยากรณ์ไว้ในอดีตวา่ จะเสดจ็มาหลงัการ
ปรากฏองค์ของอิหมา่มกาอิม ย่ิงกวา่นัน้ดวงวิญญาณท่ีวิสทุธ์ิเหลา่นีย้งัประกาศอีกด้วยวา่ เม่ือพระผู้ เป็นอรุโณทยั
แหง่กรุณาธิคณุอเนกอนนัต์ของพระผู้ เป็นเจ้าปรากฏองค์ พระศาสดาและธรรมฑตูทกุพระองค์รวมทัง้อิหมา่ม
กาอิม จะมาชมุนมุกนัภายใต้ร่มเงาของธงอนัศกัดิส์ิทธ์ิท่ีบรมศาสดาตามพนัธสญัญาจะชขูึน้ ชัว่โมงนัน้มาถึงแล้ว 
โลกเรืองรองด้วยความรุ่งโรจน์ชชัวาลของพกัตรากฤตขิองพระองค์แล้ว และถึงกระนัน้ก็ดี จงดซูิวา่ ประชาชนบน



โลกได้หลงไปจากหนทางของพระองค์อยา่งไร!...ผนกึของอมฤตแหง่การเปิดเผยพระธรรมของพระองค์เปิดออก
แล้วในยคุนี ้ในนามของพระองค์ พระผู้ทรงด ารงอยูด้่วยตนเอง กรุณาธิคณุนีก้ าลงัหลัง่มาสูม่วลมนษุย์ จงเตมิให้
เตม็ถ้วยของเจ้าและด่ืมในนามของพระองค์ พระผู้ทรงวิสทุธ์ิท่ีสดุ พระผู้ เป็นท่ีสรรเสริญ 

พระบาฮาอลุลาห์ (GWB 12) 

 

4 พฤษภาคม 

หวัใจของมนษุย์ชา่งบอดเหลือเกิน จนแม้เมืองจะถกูตดัขาด ภเูขาจะทลายเป็นฝุ่ น หรือแผน่ดนิจะแยก ก็ไม่
สามารถขจดัความเฉ่ือยชาของมนษุย์ได้ ค าพาดพิงในคมัภีร์ทัง้หลายถกูเปิดเผยแล้ว เสียงร้องของค าพยากรณ์
เปลง่ขึน้แล้ว และถึงกระนัน้ก็ตาม ทกุคนก็ยงังงงวยด้วยความมนึเมาอย่างไมเ่อาใจใส ่ยกเว้นผู้ ท่ีพระผู้ เป็นเจ้า
โปรดน าทางให้ 

“วนัทัง้หลายก าลงัใกล้เข้าไปสูอ่วสาน และกระนัน้ประชาชนบนพิภพยงัจมอยูใ่นความไมเ่อาใจใสอ่ย่างร้าย
เหลือ และหลงผิดอย่างจะแจ้ง” 

พระบาฮาอลุลาห์ (GWB 39, ADJ 68) 

 

5 พฤษภาคม 

“ดกูร บรรดาผู้ ท่ีไมเ่อาใจใส่! แม้ความปรานีอนันา่พิศวงของเราได้ห้อมล้อมทกุสรรพสิ่งทัง้ท่ีมองเห็นและ
มองไมเ่ห็น และแม้การเปิดเผยพระกรุณาและความอารีของเราได้ซมึเข้าไปในทกุอะตอมในจกัรวาล กระนัน้ก็ตาม 
ไม้เรียวท่ีเราสามารถใช้ลงโทษผู้ชัว่ร้ายนัน้ร้ายเหลือ และความดรุ้ายท่ีเราพิโรธพวกเขานัน้นา่สยอง” 

“อยา่เศร้าโศกตอ่บรรดาผู้ ท่ีหมกมุน่อยูก่บัโลกนีแ้ล้วลืมการระลกึถึงของพระผู้ เป็นเจ้า พระผู้ทรงยิ่งใหญ่ท่ีสดุ 
พระผู้ เป็นสจัธรรมนิรันดร์เป็นพยาน! วนันัน้ก าลงัใกล้เข้ามา คือวนัท่ีความพิโรธของพระผู้ทรงมหิทธานภุาพจะเลน่
งานพวกเขา แท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้ทรงอ านาจสงูสดุ พระผู้ทรงก าราบ พระผู้ทรงอานภุาพสงูสดุ พระองค์จะ
ช าระล้างความทจุริตอนัโสมมให้หมดไปจากพิภพ แล้วให้พิภพนีเ้ป็นมรดกส าหรับบรรดาคนรับใช้ท่ีอยูใ่กล้
พระองค”์ 

พระบาฮาอลุลาห์ (ADJ 68-9) 

 

6 พฤษภาคม 

“ในตอนเร่ิมต้นของการเปิดเผยพระธรรมทกุครัง้มีแตค่วามยากล าบาก ซึง่ตอ่มาถกูเปล่ียนเป็นความ
เจริญรุ่งเรืองอนัยิ่งใหญ่” 



“ดกูร ประชาชนของพระผู้ เป็นเจ้า! จงระวงัอยา่ให้อิทธิพลบนพิภพท าให้เจ้าวิตก หรืออ านาจของชาติ
ทัง้หลายท าให้เจ้าอ่อนแอ หรือการเอะอะของประชาชนผู้ ร้าวฉานยบัยัง้เจ้า หรือตวัแทนของความรุ่งเรืองทางโลก
ท าให้เจ้าเศร้าใจ จงเป็นประดจุภผูาในศาสนาของพระผู้ เป็นเจ้า พระผู้ทรงมหิทธานภุาพ พระผู้ทรงความรุ่งโรจน์ 
พระผู้ทรงอยูน่อกเหนืออ านาจบงัคบัใดๆ” 

พระบาฮาอลุลาห์ (ADJ 69) 

 

7 พฤษภาคม 

ในศาสนานีมี้อานภุาพ เป็นอานภุาพลกึลบัท่ีไกลเกินกวา่ความเข้าใจของมนษุย์และเทพยดา อานภุาพท่ี
มองไมเ่ห็นนีคื้อเหตขุองกิจกรรมเหลา่นีท้กุอยา่ง อานภุาพนีโ้น้มน้าวหวัใจ ฉีกภเูขา บริหารกิจการท่ีซบัซ้อนของ
ศาสนา บนัดาลใจมิตรสหาย ท าลายอ านาจตอ่ต้านทัง้ปวงออกเป็นพนัเส่ียง สร้างภพธรรมะใหม ่นีคื้อความลกึลบั
ของอาณาจกัรอบัฮา! 

พระอบัดลุบาฮา (COV 5 Nov.) 

 

8 พฤษภาคม 

อยา่งไรก็ตาม พลงังานเหลา่นีท่ี้ดวงตะวนัแหง่ความอารีและบอ่เกิดของการน าทางจากสวรรค์ประสาท
ให้กบัมนษุย์ แฝงอยูใ่นตวัเขาประดจุเปลวไฟแฝงอยูใ่นเทียน รัศมีแฝงอยูใ่นตะเกียง ความโชตชิ่วงของพลงังาน
เหลา่นีอ้าจถกูบดบงัโดยกิเลส ประดจุแสงอาทิตย์ถกูบดบงัโดยคราบธุลีบนกระจก เทียนและตะเกียงไมส่ามารถติด
ไฟขึน้มาเองโดยไมไ่ด้รับการชว่ยเหลือ และเป็นไปไมไ่ด้ท่ีกระจกจะขจดัคราบออกไปจากตวัเอง เป็นท่ีประจกัษ์และ
ชดัเจนวา่ จนกวา่จะมีการจดุไฟตะเกียงจะไมล่กุ และนอกจากวา่คราบจะถกูขจดัออกไปจากผิวกระจก กระจกจะ
ไมแ่สดงภาพของดวงอาทิตย์ไมส่ะท้อนแสงสวา่งและความโชตชิว่งของดวงอาทิตย์ 

พระบาฮาอลุลาห์ (GWB 65-66) 

 

9 พฤษภาคม 

และเน่ืองด้วยไมมี่การปฏิสมัพนัธ์โดยตรงท่ีจะเช่ือมพระผู้ เป็นเจ้ากบัสิ่งสร้างสรรค์ของพระองค์ และไมมี่
ความคล้ายคลงึด ารงอยูไ่ด้ระหวา่งสิ่งท่ีไมจี่รังและพระผู้ทรงอนนัต์ ระหว่างสงัขารและพระผู้ทรงสภาวะสงูสดุ 
พระองค์จงึบญัญตัไิว้วา่ในทกุสมยัและทกุยคุศาสนา ดวงวิญญาณท่ีวิมลบริสทุธ์ิจะถกูแสดงให้ปรากฏใน
อาณาจกัรแหง่โลกและสวรรค์ พระองค์ทรงให้ดวงวิญญาณท่ีอยูใ่นสภาวะลกึลบันีมี้ธรรมชาตสิองลกัษณะคือ ทาง
กายซึง่เก่ียวพนักบัธาต ุและทางวิญญาณซึง่เกิดจากสาระของพระผู้ เป็นเจ้าเอง นอกจากนีพ้ระองค์ยงัทรงประสาท
พระศาสดาด้วยสองสถานะ สถานะแรกสมัพนัธ์กบัสภาวะท่ีเป็นแก่นของพระองค์ และท าให้พระองค์เป็นตวัแทน



ของสรุเสียงจากพระผู้ เป็นเจ้า ดงัท่ียืนยนัโดยวาทะท่ีว่า “ความสมัพนัธ์ระหวา่งเรากบัพระผู้ เป็นเจ้านัน้ลกึลบัและ
อเนกอนนัต์ เราคือพระองค์และพระองค์คือเรา เว้นแตว่า่เราคือเราเองและพระองค์คือพระองค์เอง”...สถานะท่ีสอง
คือสถานะของความเป็นมนษุย์ ซึง่ยกตวัอยา่งให้เห็นได้จากวจนะตอ่ไปนี:้ “เราเป็นเพียงมนษุย์เหมือนเจ้า”...พระ
ศาสดาเหลา่นีผู้้ เป็นสาระแห่งความไมย่ดึมัน่และอยูใ่นสภาวะอนัเรืองรองคืออานนของกรุณาธิคณุของพระผู้ เป็น
เจ้า ได้รับการน าทางโดยอาภาท่ีสอ่งแสงอยู่ตลอดเวลา และประสาทด้วยปรมาธิปไตย พระศาสดาทัง้หลายจงึ
ได้รับมอบอ านาจให้ใช้แรงดลใจของพระวจนะ การหลัง่ไหลของกรุณามยัท่ีไร้ความผิดพลาด และสายลมแหง่ธรรม
วิวรณ์ เพ่ือประทินหวัใจท่ีปรารถนาและดวงจิตท่ีเปิดรับ ให้ปลอดจากภสัมธุลีของความพะวงและข้อจ ากดัทางโลก 
เม่ือนัน้และเพียงเม่ือนัน้ ของฝากอนัล า้คา่จากพระผู้ เป็นเจ้าท่ีแฝงอยูใ่นความเป็นมนษุย์จะปรากฏออกมาจากม่าน
ก าบงั และเรืองรองประดจุรุ่งอรุณของทินกรแหง่การเปิดเผยพระธรรมสวรรค์ และปักธงแหง่ความรุ่งโรจน์บนขัว้
หวัใจของมนษุย์ 

พระบาฮาอลุลาห์ (GWB 66-7) 

 

10 พฤษภาคม 

จากวรรคและค าพาดพิงท่ีกล่าวมา เป็นท่ีชดัเจนไร้ข้อกงัขาวา่ ในอาณาจกัรแหง่โลกและสวรรค์ จ าเป็นต้อง
มีพระศาสดามาจตุ ิผู้ซึง่เป็นสาระท่ีจะปฏิบตัิการเป็นตวัแทนและพาหนะของกรุณาธิคณุจากพระผู้ เป็นเจ้า พระผู้
เป็นนายสงูสดุของทกุคน โดยอาศยัค าสอนของดวงตะวนัแหง่สจัธรรมนี ้มนุษย์ทกุคนจะก้าวหน้าและพฒันา
จนกระทัง่บรรลถุึงสถานะท่ีเขาสามารถแสดงพลงัทัง้หมดท่ีเป็นศกัยภาพแฝงอยู่ในแก่นแท้ของเขา เพ่ือจดุประสงค์
นีเ้องท่ีในทกุสมยัและทกุยคุศาสนา พระศาสดาของพระผู้ เป็นเจ้าและผู้ ท่ีพระองค์เลือกสรรจงึมาปรากฏตอ่มนษุย์ 
พร้อมกบัแสดงอานภุาพท่ีก่อก าเนิดจากพระผู้ เป็นเจ้า และแสดงอ านาจท่ีพระผู้ทรงอนนัต์เทา่นัน้สามารถเปิดเผย
ได้ 

พระบาฮาอลุลาห์ (GWB 67-8) 

 

11 พฤษภาคม 

ผู้ ท่ีมีจิตปกต ิเม่ือพิจารณาถึงวจนะบางค าท่ีตนไมเ่ข้าใจความหมาย จะคดิหรือวา่อานนแหง่การน าทางอนั
ไมรู้่สิน้ของพระผู้ เป็นเจ้า จะถกูปิดตอ่หน้ามนุษย์? เขาจะคดิได้อย่างไรวา่ พระศาสดาของพระผู้ เป็นเจ้าผู้ เป็นอาภา
ท่ีชชัวาลเหลา่นี ้มีการเร่ิมต้นหรือสิน้สดุ? การหลัง่ไหลใดหรือจะเปรียบได้กบัการหลัง่ไหลของพระกรุณาท่ีห้อมล้อม
ทกุสรรพสิ่งของพระองค์ และพรใดหรือจะล า้เลิศกวา่หลกัฐานของความปรานีท่ียิ่งใหญ่ไพศาลนี?้ ไมมี่ข้อสงสยัวา่ 
หากความปรานีและพระกรุณาของพระองค์หยดุโปรดโลกเพียงขณะเดียว โลกยอ่มมลายสิน้ ด้วยเหตนีุต้ัง้แต่
เร่ิมต้นท่ีไมมี่จดุเร่ิมต้นอานนแหง่ความปรานีสวรรค์ได้เปิดตอ่ทกุสรรพสิ่งมาตลอด และตราบจนอวสานท่ีไมมี่จดุ



จบ เมฆแหง่สจัธรรมจะหลัง่กรุณาธิคณุและพระพรมาชว่ยพฒันาความสามารถสภาวะและบคุลิกภาพของมนษุย์ 
ดงักลา่วนีคื้อวิธีของพระผู้ เป็นเจ้าท่ีเป็นมาตัง้แตน่ิรันดรกาลตราบจนนิรันดรกาล 

พระบาฮาอลุลาห์ (GWB 68-9) 

 

12 พฤษภาคม 

ดกูร คนรับใช้ของเรา! การเปิดเผยพระธรรมอนัวิสทุธ์ิของเราตามท่ีสวรรค์ก าหนด อาจเปรียบได้กบั
มหาสมทุรท่ีมีไขม่กุแพรวพราวและล า้คา่ซอ่นอยูจ่ านวนนบัไมถ้่วน เป็นหน้าท่ีของผู้แสวงหาทกุคนท่ีจะต้องตื่นตวั
และพยายามไปให้ถึงฝ่ังมหาสมทุรนี ้เพ่ือวา่เขาจะได้รับประโยชน์สมกบัท่ีกระตือรือร้นและพยายามตามท่ีก าหนด
ไว้ลว่งหน้าในธรรมจารึกของพระผู้ เป็นเจ้าท่ีเร้นลบัและเปล่ียนแปลงไมไ่ด้ หากไมมี่ใครเตม็ใจจะก้าวมายงัฝ่ังมหา
สมทุรนี ้หากทกุคนไมล่กุขึน้และไมพ่บพระองค์ มหาสมทุรนีจ้ะสญูเสียพลงัหรือมีทรัพย์สมบตัน้ิอยลงหรือ? ดกูร 
คนรับใช้ของเรา! จินตนาการท่ีหวัใจของเจ้าคดิเอาเองและยงัคงคดิอยู่ ชา่งไร้สาระและนา่รังเกียจเชน่ไร! พระผู้ เป็น
เจ้าท่ีแท้จริงองค์เดียวเป็นพยานให้เรา! มหาสมทุรท่ีสาดซดัด้วยความยิ่งใหญ่และหยัง่ไมถ่ึงนีอ้ยูใ่กล้กบัเจ้า ใกล้
อยา่งนา่อศัจรรย์ใจ จงดซูิวา่ใกล้ยิ่งกวา่เส้นโลหิตของเจ้าเอง! 

พระบาฮาอลุลาห์ (GWB 326) 

 

13 พฤษภาคม 

ดกูร คนรับใช้ของเรา! หากเจ้าเข้าใจความโอบอ้อมอารีอนันา่พิศวงท่ีเราฝากไว้กบัวิญญาณของเจ้า เจ้า
ยอ่มตดัความผกูพนัจากทกุสรรพสิ่ง และเข้าถึงความรู้ท่ีแท้จริงเก่ียวกบัตวัเจ้าเอง ซึง่เป็นความรู้เดียวกนักบัความ
เข้าใจในตวัเรา เจ้ายอ่มพบว่าตวัเจ้าเองไมข่ึน้กบัสิ่งใดนอกจากเรา ทัง้วิญญาณและร่างกายของเจ้ายอ่มมองเห็น
ทะเลแหง่ความอารีและความเมตตารักใคร่ของเราสาดซดัอยู่ในตวัเจ้าอยา่งชดัเจน ประดจุการเปิดเผยพระนามอนั
โชตชิว่งของเรา 

พระบาฮาอลุลาห์ (GWB 326-7) 

 

14 พฤษภาคม 

เพราะในมนษุย์มีศกัยภาพของคณุลกัษณะและพระนามทัง้หมดของพระผู้ เป็นเจ้าถึงขัน้ท่ีวา่ ไมมี่สรรพสิ่งใด
ล า้เลิศหรือเหนือกวา่ นามและคณุลกัษณะทัง้ปวงเหลา่นีล้้วนเก่ียวข้องกบัมนษุย์ ดงัท่ีพระองค์ทรงกลา่ววา่: 
“มนษุย์คือความลกึลบัของเรา และเราคือความลกึลบัของมนษุย์” มีวจนะมากมายท่ีเปิดเผยไว้ในคมัภีร์สวรรค์อนั
ศกัดิส์ิทธ์ิทกุเลม่เป็นการแสดงถึงหวัข้อท่ีลกึซึง้และสงูสง่นี ้ดงัท่ีพระองค์ทรงกลา่ววา่: “เราจะแสดงตอ่พวกเขาด้วย
สญัลกัษณ์ของเราในโลกและในตวัพวกเขาเอง” และพระองค์ทรงกล่าวอีกวา่: “และในตวัเจ้าเองเชน่กนั เชน่นัน้



แล้วเจ้าจะมองไมเ่ห็นสญัลกัษณ์ของพระผู้ เป็นเจ้าหรือ?” และอีกครัง้เชน่กนัพระองค์เปิดเผยไว้วา่: “จงอยา่เป็นเช่น
พวกท่ีลืมพระผู้ เป็นเจ้า ซึง่พระองค์จะท าให้พวกเขาลืมตวัเอง” เป็นการพาดพิงถึงตอนนี ้พระองค์ผู้ทรงเป็นราชนันิ
รันดร์ ขอให้วิญญาณของทกุคนท่ีอาศยัอยูใ่นเทพมณเทียรอนัลกึลบัสละเพื่อพระองค์ ทรงตรัสไว้วา่: “ผู้ ท่ีรู้จกัพระผู้
เป็นเจ้าคือผู้ ท่ีรู้จกัตวัเอง” 

พระบาฮาอลุลาห์ (GWB 177-8) 

 

15 พฤษภาคม 

สิ่งท่ีมนษุย์ยืนยนัเก่ียวกบัพระองค์หรืออ้างมายงัพระองค์ หรือค าสรรเสริญท่ีมนษุย์ใช้สดดีุพระองค์ หาใช่
ความรุ่งโรจน์ของพระองค์ไม ่หน้าท่ีท่ีพระองค์ก าหนดให้คนรับใช้สรรเสริญราชศกัดาและความรุ่งโรจน์ของ
พระองค์ เป็นเพียงสญัลกัษณ์ของกรุณาธิคณุของพระองค์ตอ่พวกเขา เพ่ือวา่พวกเขาจะบรรลถุึงสถานะท่ีประสาท
ไว้ให้วิญญาณและขัน้ปัญญาท่ีหยัง่รู้ตนเอง 

พระบาฮาอลุลาห์ (GWB 4-5) 

 

16 พฤษภาคม 

งานฉลองบุญ ความโอฬาร 

(เร่ิมงานหลงัดวงอาทิตย์ตก) 

วิญญาณท่ีบริสทุธ์ิดวงเดียวดีกวา่วิญญาณอ่ืนพนัดวง หากวิญญาณไมก่ี่ดวงชมุนมุอยูด้่วยกนัในท่ีประชมุ
ด้วยความรัก ด้วยความรู้สึกท่ีถวิลหาอาณาจกัรสวรรค์ ด้วยหวัใจท่ีบริสทุธ์ิ และด้วยความวิสทุธ์ิอนัไพบลูย์คบหา
สมาคมกนัด้วยดวงจิตอนัอบอวล การชมุนมุนัน้จะสง่ผลไปทัว่พิภพ ค าพดู การกระท าและบรรยากาศในท่ีชมุนมุ
นัน้จะน าโลกไปสูค่วามสขุนิรันดร์ และจะเป็นหลกัฐานของกรุณาธิคณุจากอาณาจกัรสวรรค์ พระวิญญาณบริสทุธ์ิ
จะเสริมพลงัพวกเขา กองทพัเทวินทร์จะน าชยัมาให้ และเทพยดาอบัฮาจะทยอยกนัมา 

พระอบัดลุบาฮา (SWAB 81) 

 

17 พฤษภาคม 

อยา่พดูเก่ียวกบัการเมือง งานของเจ้าเก่ียวข้องกบัชีวิตของวิญญาณ เพราะแท้จริงแล้วสิ่งนีน้ าไปสูค่วามปีติ
ของมนษุย์ในภพของพระผู้ เป็นเจ้า อยา่กลา่วถึงกษัตริย์และรัฐบาลทัง้หลาย นอกเสียจากวา่เจ้าจะพดูสิ่งท่ีดี
เก่ียวกบัพวกเขา เจ้าควรใช้วาจาแพร่กระจายข่าวอนันา่อภิรมย์จากอาณาจกัรของพระผู้ เป็นเจ้า สาธิตอานภุาพ
ของพระวจนะและความวิสทุธ์ิของศาสนาของพระองค์เท่านัน้ จงบอกเลา่เก่ียวกบัความปีติอนนัต์ ความอ่ิมใจ 



คณุลกัษณะแหง่สวรรค์ และธรรมาทิตย์ได้รุ่งอรุณขึน้มาเหนือขอบฟ้าบนพิภพอยา่งไร จงบอกเล่าเก่ียวกบัลม
หายใจของพระวิญญาณท่ีเติมพลงัชีวิตให้แก่โลก 

พระอบัดลุบาฮา (SWAB 92-3) 

 

18 พฤษภาคม 

ดกูร กองทพัของพระผู้ เป็นเจ้า! จงระวงัอยา่ท าร้ายผู้ใด หรือท าให้ใครทกุข์โศกในหวัใจ อยา่ใช้วาจาท า
อนัตรายผู้ใดไมว่า่จะเป็นคนท่ีรู้จกัหรือคนแปลกหน้า เป็นมิตรหรือศตัรู จงอธิษฐานให้ทกุคน จงวิงวอนขอให้ทกุคน
ได้รับพรและการอภยั จงระวงั จงระวงั อยา่ท าให้ใครรู้สกึเจ็บใจ แม้วา่เขาจะเป็นคนชัว่ร้ายและปรารถนาร้ายตอ่
เจ้า อย่ามองดท่ีูประชาชนแตจ่งหนัไปหาพระผู้สร้างของพวกเขา อยา่มองดปูระชาชนท่ีไมเ่คยยอมใคร จงมองดแูต่
พระผู้ เป็นนายแหง่กองทพัสวรรค์ อยา่พิศดธูุลีเบือ้งลา่ง แตจ่งมองขึน้ไปยงัดวงอาทิตย์ท่ีสอ่งความสวา่งไสวมาให้
พืน้โลกท่ีมืดมิดทกุบริเวณ 

พระอบัดลุบาฮา (SWAB 73) 

 

19 พฤษภาคม 

“ดกูร คนรับใช้! ชยัชนะของศาสนานีข้ึน้กบัดวงวิญญาณท่ีบริสทุธ์ิ ขึน้กบัการกระท าท่ีดีงาม และการใช้
ถ้อยค าท่ีสขุมุรอบคอบ”...“ดกูร ประชาชนของพระผู้ เป็นเจ้า! สิ่งท่ีสามารถรับประกนัชยัชนะของพระผู้ เป็นสจัธรรม
นิรันดร์ กองทพัและผู้ชว่ยเหลือของพระองค์บนพิภพ ได้ลิขิตไว้ในคมัภีร์ศกัดิส์ิทธ์ิอยา่งชดัเจนและประจกัษ์แจ้ง
ประดจุดวงตะวนั กองทพัเหลา่นีคื้อการกระท าท่ีชอบธรรม ความประพฤตแิละอปุนิสยัใจคออันเป็นท่ียอมรับใน
สายตาของพระองค์ ในยคุนีใ้ครก็ตามท่ีลกุขึน้ชว่ยศาสนาของเรา และเรียกกองทพัแหง่อปุนิสยัใจคอท่ีนา่สรรเสริญ
และความประพฤตท่ีิซ่ือตรงมาคอยชว่ยเหลือ อิทธิพลจากการกระท าเชน่นีจ้ะแพร่กระจายไปทัว่พิภพแนน่อน” 

พระบาฮาอลุลาห์ (ADJ 70, 20) 

 

20 พฤษภาคม 

หากคนเรานอนหลบั ไมค่วรหลบัเพ่ือความเพลิดเพลิน แตค่วรหลบัเพ่ือพกัผอ่นร่างกาย เพ่ือวา่จะได้ท าให้
ดีกวา่เดมิ พดูได้ดีกวา่เดมิ อธิบายได้สวยงามกว่าเดมิ รับใช้คนรับใช้ของพระผู้ เป็นเจ้าและพิสจูน์สจัธรรม ขณะท่ี
ต่ืน เขาควรเอาใจใส่ รับใช้ศาสนาของพระผู้ เป็นเจ้า และเสียสละสถานะของตนเพ่ือสถานะของพระผู้ เป็นเจ้า เม่ือ
เขาบรรลถึุงสถานะนี ้อานภุาพของพระวิญญาณบริสทุธ์ิจะมาค า้จนุเขาแนน่อน และมนษุย์ท่ีมีอานภุาพนีส้ามารถ
ต้านทานทกุคนท่ีอาศยัอยูใ่นโลก 

พระอบัดลุบาฮา (BR 25 May) 



 

21 พฤษภาคม 

พระผู้ เป็นเจ้าได้สง่พระศาสดาทัง้หลายของพระองค์มารับชว่งตอ่จากพระโมเสสและพระเยซู และพระองค์
จะท าเชน่นีต้อ่ไปตราบจนอวสานท่ีไมมี่จดุจบ เพ่ือวา่พระกรุณาของพระองค์จากนภาแหง่ความอารีสวรรค์จะหลัง่
มายงัมนษุยชาตอิยา่งไมข่าดสาย 

พระบาฮาอลุลาห์ (WOB 116) 

พระผู้ เป็นนายแหง่จกัรวาลไมเ่คยให้พระศาสดาองค์ใดมาจตุ ิหรือประทานคมัภีร์เลม่ใดมาให้ นอกเสียจาก
วา่พระองค์ได้สถาปนาพระปฏิญญาของพระองค์ไว้กบัมวลมนษุย์ เป็นการร้องเรียกให้พวกเขายอมรับ การเปิดเผย
พระธรรมสวรรค์ครัง้ตอ่ไปพร้อมกบัคมัภีร์เลม่ใหม ่เน่ืองด้วยการหลัง่พระพรของพระองค์นัน้ไมมี่สิน้สดุและไมมี่
ขีดจ ากดั 

พระบ๊อบ (SWB 87) 

 

22 พฤษภาคม 

เป็นท่ีชดัเจนและประจกัษ์วา่ วตัถปุระสงค์ของทกุยคุศาสนาท่ีน ามาก่อนคือ เพ่ือปทูางส าหรับการเสดจ็มา
ของพระโมฮมัหมดั ผู้ เป็นอคัรสาวกของพระผู้ เป็นเจ้า วตัถปุระสงค์ของยคุศาสนาเหล่านีร้วมทัง้ของพระโมฮมัหมดั
คือ การเปิดเผยพระธรรมโดยอิหมา่มกาอิม (พระบ๊อบ) เจตนาท่ีอยูเ่บือ้งหลงัการเปิดเผยพระธรรมนี ้เชน่เดียวกบั
การเปิดเผยพระธรรมท่ีมาก่อนคือเพ่ือประกาศการมาของศาสนาของบรมศาสดาท่ีพระผู้ เป็นเจ้าจะแสดงให้
ปรากฏ และศาสนานี ้นัน่คือศาสนาของบรมศาสดาท่ีพระผู้ เป็นเจ้าจะแสดงให้ปรากฏ รวมทัง้การเปิดเผยพระ
ธรรมทกุครัง้ท่ีมาก่อน มีวตัถปุระสงค์คือ การเปิดเผยองค์พระศาสดาครัง้ถดัไป... ดงันีก้ารขึน้และตกของดวง
อาทิตย์แหง่สจัธรรมจะด าเนินไปอยา่งไมมี่สิน้สดุ ซึง่เป็นขบวนการท่ีไมมี่การเร่ิมต้นและไมมี่จดุจบ 

พระบ๊อบ (WOB 117) 

 

23 พฤษภาคม 

วันประกาศศาสนาของพระบ๊อบ 

เราคือ เราคือ เราคือพระศาสดาตามพนัธสญัญา! เราคือพระศาสดาท่ีเจ้าวิงวอนพระนามของเรามาเป็น
เวลาพนัปี เม่ือมีการเอย่ช่ือของเราเจ้าได้ลกุขึน้ การเสดจ็มาของเราเจ้าปรารถนาจะได้เห็น และชัว่โมงแหง่การ
เปิดเผยพระธรรมของเรา เจ้าได้อธิษฐานขอพระผู้ เป็นเจ้าบนัดาลให้มาถึงโดยเร็ว แท้จริงแล้วเป็นหน้าท่ีของ
ประชาชนทัง้ในประเทศตะวนัออกและตะวนัตกท่ีจะต้องเช่ือฟังวจนะของเรา และปฏิญาณความจงรักภกัดีตอ่เรา 



พระบ๊อบ (GPB 21) 

“ความรู้คือพยญัชนะย่ีสิบเจ็ดตวั ทัง้หมดท่ีพระศาสดาทัง้หลายเปิดเผยไว้มีสองพยญัชนะ ตราบจนบดันีไ้ม่
มีมนษุย์คนใดรู้มากกว่าสองพยญัชนะนี ้แตเ่ม่ืออิหม่ามกาอิมปรากฏองค์ พระองค์จะส าแดงพยญัชนะท่ีเหลืออีก
ย่ีสิบห้าตวัให้ปรากฏ” “จงดซูิวา่สถานะของพระองค์ยิ่งใหญ่และสงูสง่เพียงไร! ต าแหน่งของพระองค์ล า้เลิศกวา่
ต าแหนง่ของพระศาสดาทกุพระองค์ และการเปิดเผยพระธรรมของพระองค์อยูเ่หนือกวา่ความเข้าใจของทกุคนท่ี
พระศาสดาเหลา่นัน้เลือกสรร” 

พระบาฮาอลุลาห์ (WOB 125) 

 

24 พฤษภาคม 

“เหตท่ีุการเปิดเผยพระธรรมท่ียิ่งใหญ่และวิเศษสดุครัง้ และการเปิดเผยพระธรรมของเราเองครัง้ก่อ  มี
ชว่งเวลาหา่งกนัน้อยมาก คือความลบัท่ีไมมี่ใครคล่ีคลายได้ และเป็นความลกึลบัท่ีไมมี่ปัญญาใดหยัง่ถึงชว่งเวลา
นีถ้กูก าหนดไว้ล่วงหน้า และไมมี่ใครค้นพบเหตผุลนอกจากวา่เขาจะได้รับทราบพระธรรมคมัภีร์เร้นลบัของเรา” 

1. หมายถึงการเปิดเผยพระธรรมของพระบาฮาอลุลาห์ 
2. พระบาฮาอลุลาห์พาดพิงถึงการเปิดเผยพระธรรมของพระบ๊อบวา่เป็นการเปิดเผยพระธรรมของพระองค์

เอง 

“หากพระผู้ เป็นปฐมภมูิ (พระบ๊อบ) คือผู้ อ่ืนท่ีมิใชเ่ราดงัท่ีเจ้าอ้าง และได้เข้าเฝา้เรา พระองค์ย่อมไมย่อม
พรากจากเรา และเรากบัพระองค์จะมีความปีตร่ิวมกนัในยคุของเรา” 

“ไมมี่ปัญญาใดสามารถเข้าใจการเปิดเผยพระธรรมของพระองค์ (พระบ๊อบ) ไมมี่ความรู้ใดเข้าถึงศาสนา
ของพระองค์ได้บริบรูณ์” 

พระบาฮาอลุลาห์ (WOB 124, 138, 125) 

 

25 พฤษภาคม 

จากสารถึงนกับวชมสุลิมคนหนึง่ 

สายตาของเจ้าถกูบดบงัด้วยความเช่ือท่ีวา่ การเปิดเผยพระธรรมสิน้สดุท่ีการเสดจ็มาของพระโมฮมัหมดั 
และเราได้เป็นพยานในเร่ืองนีใ้นสารฉบบัแรกของเราท่ีแท้จริงแล้วพระผู้ เปิดเผยวจนะให้แก่พระโมฮมัหมดัผู้ เป็น
ธรรมเทศกของพระผู้ เป็นเจ้า ทรงเปิดเผยวจนะให้แก่อาลี โมฮมัหมดัเชน่กนั เพราะใครหรือนอกจากพระผู้ เป็นเจ้า 
ท่ีสามารถเปิดเผยวจนะท่ีประจกัษ์แจ้งและชดัเจนให้บรุุษคนหนึง่พิชิตผู้รอบรู้ทัง้ปวง? เน่ืองด้วยเจ้ายอมรับการ



เปิดเผยพระธรรมของพระโมฮมัหมดัผู้ เป็นเทศกของพระผู้ เป็นเจ้า ดงันัน้เจ้าไมมี่หนทางอ่ืนใดนอกจากจะยืนยนัวา่ 
สิ่งใดก็ตามท่ีเปิดเผยโดยพระผู้ เป็นปฐมภมูิก็มาจากพระผู้ เป็นเจ้า พระผู้ทรงชว่ยเหลือในภยนัตราย พระผู้ทรงด ารง
อยูด้่วยตนเองมิใช่ความจริงหรือวา่ พระผู้ เป็นเจ้าประทานคมัภีร์กรุอ่านมาให้ และมวลมนษุย์สิน้ทา่ตอ่การเปิดเผย
คมัภีร์นี?้ ท านองเดียวกนั วจนะเหลา่นีก็้เปิดเผยโดยพระผู้ เป็นเจ้า หากเจ้าเพียงแตเ่ข้าใจ อะไรในคมัภีร์บายนั หรือ
ท่ีท าให้เจ้าไมย่อมรับว่า วจนะเหลา่นีม้าจากพระผู้ เป็นเจ้า พระผู้ ท่ีเราเข้าไมถ่ึง พระผู้ทรงปฏิเสธ พระผู้ทรงความ
รุ่งโรจน์?... 

หากเจ้าซ่ือสตัย์และเช่ือฟังประกาศิตของพระผู้ เป็นเจ้า ทกุคนท่ีอาศยัอยูใ่นดนิแดนของเจ้ายอ่มจะเช่ือตาม
เจ้า และได้เข้าไปยงัพิมานสวรรค์ด้วยความพอใจในอภิรดีของพระผู้ เป็นเจ้าตลอดไป อยา่งไรก็ตามในวนันัน้เจ้าจะ
ปรารถนาวา่ พระผู้ เป็นเจ้ามิได้สร้างเจ้าขึน้มา 

เจ้าได้วางตวัวา่เป็นหนึง่ในผู้ รอบรู้ในศาสนาอิสลามเพื่อจะชว่ยเหลือศาสนิกชนให้รอดพ้น แตเ่จ้ากลบัพา
สาวกของเจ้าลงไปในกองไฟ เพราะเม่ือวจนะของพระผู้ เป็นเจ้าหลัง่ลงมา เจ้าพรากตวัเองจากวจนะเหลา่นีแ้ล้วยงั
มาถือว่าตนเองเป็นพวกท่ีชอบธรรม... 

พระบ๊อบ (SWB 31-2) 

 

26 พฤษภาคม 

จากสารถึงกษัตริย์โมฮมัหมดั ชาห์ 

หากมนษุย์ก่อสร้างคฤหาสถ์มากมายบนโลก บชูาพระผู้ เป็นเจ้าด้วยการกระท าท่ีดีงามทกุอย่างท่ีพระองค์
ทราบ และได้เข้าเฝา้พระผู้ เป็นเจ้า และหากหวัใจของเขามีร่องรอยของความประสงค์ร้ายตอ่เรา ถึงแม้จะเล็กน้อย
จนไมต้่องชีแ้จงตอ่พระผู้ เป็นเจ้า การกระท าทัง้หมดของเขาจะกลายเป็นศนูย์ และเขาจะถกูพรากจากความเอ็นดท่ีู
พระผู้ เป็นเจ้าทอดสายตามา จะกลายเป็นจดุหมายของความพิโรธของพระองค์ และจะมลายสิน้อยา่งแนน่อน 
เพราะพระผู้ เป็นเจ้าทรงบญัญตัไิว้วา่ การเช่ือฟังเราจะน าไปสูส่ิ่งดีงามทัง้ปวงท่ีอยูใ่นคลงัแหง่ความรู้ของพระองค์ 
และการไมเ่ช่ือฟังเราจะน าไปสูไ่ฟทกุอย่างท่ีบนัทึกอยูใ่นคมัภีร์ของพระองค์ 

พระบ๊อบ (SWB 11) 

 

27 พฤษภาคม 

จากสารถึงกษัตริย์โมฮมัหมดั ชาห์ 



พระผู้ เป็นเจ้าเป็นพยานให้เรา เรามิใชผู่้ มีวิชาเพราะเราได้รับการอบรมมาเป็นพอ่ค้า ในปีหกสิบ2 พระผู้ เป็น
เจ้าทรงโปรดซมึซาบวิญญาณของเราด้วยหลกัฐานท่ีแน่ชดัและความรู้ท่ีมีน า้หนกั ซึง่เป็นลกัษณะของพระผู้ เป็น
พยานหลกัฐานของพระผู้ เป็นเจ้า ขอสนัตสิขุจงมีแดพ่ระองค์ จนในท่ีสดุในปีนัน้ เราได้ประกาศศาสนาท่ีซอ่นเร้น
ของพระผู้ เป็นเจ้า และเปิดให้เห็นเสาหลกัของศาสนาท่ีอภิบาลไว้อยา่งดี จนไมมี่ใครแย้งได้... 

...เราขอปฏิญาณตอ่พระผู้ เป็นเจ้า! เรามิได้แสวงหาประโยชน์ทางโลกจากเจ้าแม้เทา่เพียงเมล็ดมาสตาด
แท้จริงแล้วในสายตาของเรานัน้ การครอบครองสิ่งใดในโลกนีห้รือโลกหน้าเทา่กบัหมิ่นศาสนาอย่างโจง่แจ้ง เพราะ
ผู้ ท่ีเช่ือในเอกภาพของพระผู้ เป็นเจ้าไมค่วรหนัไปมองสิ่งอ่ืนใด และไมค่วรยิ่งกว่าเพียงไหนท่ีจะครอบครองสิ่ง
เหลา่นัน้ เรารู้เป็นแน่แท้วา่ เน่ืองด้วยเรามีพระผู้ เป็นเจ้า พระผู้ทรงมีชีวิตอยูเ่สมอ พระผู้ เป็นท่ีบชูา เราจงึเป็นผู้
ครอบครองทกุสรรพสิ่งทัง้ท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม... 

พระบ๊อบ (SWB 12, 15-6) 

 

28 พฤษภาคม 

จากสารถึงกษัตริย์นาเซริดนิ ชาห์ 

ดกูร กษัตริย์! เราเป็นเพียงมนษุย์เหมือนคนอ่ืนขณะนิทราอยู่บนบรรถร ดซูิ สายลมของพระผู้ทรงความ
รุ่งโรจน์พดัมายงัเรา และสอนความรู้เก่ียวกบัทกุสรรพสิ่งแก่เรา สิ่งนีม้ิได้มาจากเรา แตม่าจากพระผู้ทรงมหิทธานุ
ภาพ พระผู้ทรงรอบรู้ และพระองค์ทรงบญัชาให้เราเปลง่เสียงระหวา่งโลกและสวรรค์ และเพราะสิ่งนีจ้งึมีเหตกุารณ์
บงัเกิดขึน้กบัเราซึง่ท าให้ผู้ มีปัญญาทกุคนน า้ตาไหล วิชาท่ีมนษุย์มีอยูเ่ราหาได้เลา่เรียนไม ่โรงเรียนของพวกเขาเรา
มิได้เข้าไป จงถามถึงเมืองท่ีเราอาศยัอยู ่เพ่ือเจ้าจะแนใ่จวา่เรามิได้เป็นพวกพดูเท็จ นีเ้ป็นเพียงใบไม้เดียวท่ีวายุ
แหง่พระประสงค์ของพระผู้ เป็นนายของเจ้า พระผู้ทรงมหิทธานภุาพ พระผู้ เป็นท่ีสรรเสริญ ได้กระพือขึน้ ใบไม้นีจ้ะ
อยูน่ิ่งได้หรือขณะท่ีพายกุ าลงัพดัมา? ไมเ่พียงเทา่นัน้ ขอพระผู้ทรงเป็นนายของพระนามและคณุลกัษณะทัง้ปวง
เป็นพยาน พายพุดัใบไม้ไปตามท่ีต้องการ...มีใครหรือท่ีเต็มใจพดูสิ่งท่ีจะท าให้มวลมนษุย์ทัง้ผู้สงูศกัดิแ์ละต ่าต้อย
ตอ่ต้านเขา? ไมมี่...นอกจากผู้ ท่ีกรุณาธิคณุของพระผู้ทรงมหิทธานภุาพ พระผู้ทรงอานภุาพ เสริมพลงัให้... 

พระบาฮาอลุลาห์ (ESW 11-2) 

 

29 พฤษภาคม 

ปรินิพพานของพระบาฮาอุลลาห์ 

                                                           
2  ปี ฮ.ค. 1260 หรือ ค.ศ. 1844 (พ.ศ.2387) 



ดกูร ประชาชน อย่าได้หวัน่ใจเมื่อชีวิตท่ีเรืองรองของเราอ าลาโลกนีไ้ป และมหาสมทุรแหง่วจนะของเราสงบ
นิ่ง การท่ีเราอยู่กบัเจ้ามีข้อดีอยา่งหนึง่ และการท่ีเราไมอ่ยูมี่ข้อดีอีกอยา่งหนึง่ ซึง่ไมมี่ใครหยัง่รู้ได้นอกจากพระผู้
เป็นเจ้า พระผู้ไมมี่เปรียบปาน พระผู้ทรงรอบรู้ เรามองเห็นเจ้าจากอาณาจกัรแหง่ความรุ่งโรจน์ของเราและจะชว่ยผู้
ท่ีลกุขึน้เพ่ือชยัชนะของศาสนาของเราด้วย กองทพัเทวญัเบือ้งบนและหมูเ่ทพธิดาท่ีเราโปรดปราน 

พระบาฮาอลุลาห์ (GWB 139) 

ธรรมาทิตย์ท่ียิ่งใหญ่ของโลก ซึง่ครัง้หนึง่เรืองรองตอ่มนษุยชาตไิด้ลบัฟ้าไปแล้ว เพ่ือส่องแสงนิรันดร์จาก
ขอบฟ้าอบัฮา ซึง่เป็นอาณาจกัรแหง่ความรุ่งโรจน์อนนัต์ของพระองค์ เป็นการสาดรัศมีจากเบือ้งบนมายงับรรดาผู้
เป็นท่ีรักของพระองค์ และพดัลมหายใจแหง่ชีวิตนิรันดร์เข้าไปในหวัใจและวิญญาณของพวกเขา... 

ดกูร ผู้ เป็นท่ีรักย่ิงของพระผู้ เป็นนาย! จงระวงั จงระวงั อย่าได้ลงัเลหรือหวัน่ไหว อยา่ให้ความกลวัครอบง า
เจ้า อย่าได้หนกัใจหรือละเห่ียใจ จงตัง้สตมิิฉะนัน้วนัแหง่ความหายนะนีจ้ะกลบเปลวไฟแหง่ความศรัทธาและดบั
ความหวงัของเจ้า วนันีคื้อวนัแหง่ความมัน่คงไมผ่นัแปร ขอพรจงมีแดบ่รรดาผู้ ท่ีมัน่คงไมห่วัน่ไหวประดจุโขดหิน 
และฝ่าพายแุละความตงึเครียดของชัว่โมงมรสมุนี ้แท้จริงแล้วพวกเขาจะเป็นผู้ รับกรุณาธิคณุของพระผู้ เป็นเจ้า จะ
ได้รับความชว่ยเหลือจากพระองค์และมีชยัอยา่งแท้จริง... 

ธรรมาทิตย์ผู้ เป็นอาภาท่ีชชัวาลท่ีสดุนัน้ ได้ลบัขอบฟ้าของโลกไป เพ่ือรุ่งขึน้มาด้วยความโชตชิว่งอมรใน
อาณาจกัรของพระผู้ทรงไร้ข้อจ ากดั ในคมัภีร์ท่ีศกัดิส์ิทธ์ิท่ีสดุ พระองค์ทรงเรียกบรรดาสหายท่ีมัน่คงและหนกัแนน่
วา่: “ดกูร ประชาชนทัง้หลายของโลกอยา่ได้หวัน่ไหวเม่ือดวงตะวนัแหง่ความงามของเราลาลบัไป และนภาแหง่ 
มณเทียรของเรามืดไปจนมองไมเ่ห็น จงลกุขึน้เพ่ือสง่เสริมศาสนาและเชิดชพูระวจนะของเราในหมูม่นษุย์” 

พระอบัดลุบาฮา (SWAB 17-8) 

 

30 พฤษภาคม 

พระผู้ทรงความงามอบัฮา ขอให้วิญญาณของทกุสรรพสิ่งสละเพ่ือบรรดาผู้ เป็นท่ีรักของพระองค์ ทรงทนการ
ทดสอบทกุรูปแบบ และเตม็ใจรับความทกุข์ทรมานแสนสาหสั ไมมี่การทรมานใดท่ีวรกายของพระองค์ไมไ่ด้รับ ไม่
มีความทกุข์ใดท่ีมิได้บงัเกิดกบัพระองค์ เป็นเวลาก่ีคืนท่ีพระองค์ถกูล่ามโซแ่ละบรรทมไมไ่ด้เพราะน า้หนกัของ
ปลอกคอเหล็ก เป็นเวลาก่ีวนัท่ีโซต่รวนลา่มข้อเท้าของพระองค์อยา่งปวดแสบจนพกัผ่อนไมไ่ด้แม้เพียงชัว่ขณะ 
พระองค์ผู้ เป็นพรหมกายของวิญญาณและคุ้นเคยกบัการพกัผอ่นบนเบาะไหมประดบั ถกูพวกเขาบงัคบัให้วิ่งจากนี
ยาวารานไปยงัเตหะราน โดยถกูล่ามโซ ่เท้าเปลา่ ไมมี่อะไรคลมุศีรษะ และลงไปใต้ดนิอนัมืดมิดในคกุแคบๆ พวก
เขาขงัพระองค์ไว้กบัเหลา่ฆาตกร กบฏและขโมย ท าร้ายพระองค์ด้วยวิธีทรมานใหม่ๆ  อยา่งไมข่าดสาย ทกุคน
แนใ่จวา่ ทกุขณะท่ีผา่นไป พระองค์จะต้องพบจดุจบของชีวิต หลงัจากนัน้พวกเขาเนรเทศพระองค์ออกจากดินแดน
บ้านเกิดไปยงัตา่งแดนท่ีหา่งไกล ชว่งเวลาหลายปีในอิรัก ทกุขณะท่ีผา่นไปท่ิมแทงหวัใจอนับริสทุธ์ิของพระองค์
อยา่งปวดร้าว ทกุลมหายใจของพระองค์มีภยัคกุคาม ไมมี่เวลาใดท่ีพระองค์หวงัจะได้พกัผอ่นในความปลอดภยั 



เหลา่ศตัรูโจมตีพระองค์จากรอบด้านอยา่งไมค่ลายความเกลียดชงั และพระองค์ต้านทานพวกเขาทัง้หมดโดย
ล าพงั หลงัจากความทกุข์ทรมานทัง้หมดนี ้หลงัจากการโจมตีเหลา่นีพ้วกเขาขบัพระองค์ออกจากอิรัก ออกจาก
ทวีปเอเชียไปยงัยโุรป และท่ีนัน่ซึง่เป็นสถานท่ีเนรเทศท่ีขมข่ืนและแร้นแค้นอย่างนา่สงัเวช การประทษุร้ายท่ี
ประชาชนแหง่คมัภีร์กรุอา่นโหมมายงัพะองค์ ได้สมทบกบัการประหตัประหารอนัร้ายเหลือ การโจมตีท่ีรุนแรง การ
วางอบุาย การใสร้่าย ความเป็นศตัรูอยูเ่ป็นนิจ ความชิงชงัและคดิร้าย จากประชาชนแหง่คมัภีร์บายนั ปากกาของ
เราไมส่ามารถเลา่ได้ทัง้หมด แตเ่จ้ารับทราบแล้วแนน่อน และหลงัจาก 24 ปีในคกุท่ีหฤโหดท่ีสดุนี ้ซึง่ปวดร้าวและ
ทกุข์ทรมานชีวิตของพระองค์จงึอ าลาโลกไป 

สรุปคือ ระหวา่งท่ีอาศยัอยู่บนโลกนีช้ัว่คราว พระผู้ทรงความงามจิรันดรเป็นนกัโทษท่ีถกูลา่มโซ ่มีชีวิตอยู่
ภายใต้การถกูคกุคาม หรือไมก็่ทนทกุข์และถกูทรมานอย่างแสนสาหสั หรือถกูกกัขงัอยู่ในคกุท่ีหฤโหดท่ีสดุ 
เพราะวา่สขุภาพท่ีออ่นแอท่ีเป็นผลมาจากการทนทกุข์ทรมาน วรกายของพระองค์จงึสึกหรอจนเหลือเพียงลม
หายใจ และเบาประดจุใยแมงมมุเพราะทกุข์โศกมายาวนาน 

พระอบัดลุบาฮา (SWAB 262-3) 

 

31 พฤษภาคม 

สคุนธรสของภษูาขจรออกมาจากกฎของเรา และกฎเหล่านีจ้ะชว่ยปักธงชยับนยอดสงูสดุ จากนภาแหง่
อ านาจอนัรุ่งโรจน์ ชิวหาแหง่อานภุาพของเราตรัสตอ่สรรพสิ่งทัง้ปวงวา่: “จงปฏิบตัติามบญัญตัิด้วยรักในความงาม
ของเรา” ความสขุจงมีแตค่นรักท่ีได้สดูสคุนธรสของพระผู้ เป็นท่ีรักยิ่งจากวจนะเหล่านี ้ซึง่อบอวลไปด้วยกลิ่นหอม
ของพระกรุณาท่ีไมมี่วจีใดพรรณนาได้ ชีวิตของเราเป็นพยาน! ผู้ ท่ีได้ด่ืมอมฤตแหง่ความเท่ียงธรรมจากพระหตัถ์ท่ี
โอบอ้อมอารีของเรา จะรายล้อมบญัญัตท่ีิเรืองรองอยูเ่หนืออรุโณทยัแหง่สรรพภาวะ 

อยา่ได้คิดวา่เราเพียงแตเ่ปิดเผยกฎชดุหนึง่ส าหรับเจ้า ไมเ่ลย ท่ีจริงแล้วเราได้เปิดผนกึของอมฤตธรรมด้วย
องคลีุแหง่อ านาจและอานภุาพ วจนะจากปากกาแหง่การเปิดเผยพระธรรมเป็นพยานตอ่สิ่งนี ้ดกูร มนษุย์ผู้ มี
ปัญญา! จงใคร่ครวญด ู

พระบาฮาอลุลาห์ (Kitáb-i-Aqdas no. 4-5) 

 

มิถุนายน 

1 มิถุนายน 

เม่ือใดท่ีกฎของเราปรากฏขึน้มาเสมือนสริุยนับนนภาแหง่วาทะ ทกุคนต้องซ่ือสตัย์และเช่ือฟังกฎเหลา่นี ้
แม้วา่ประกาศิตของเราจะท าให้นภาของทกุศาสนาขาดสะบัน้ก็ตาม พระองค์กระท าตามท่ีพระองค์ปรารถนา 



พระองค์ตดัสินใจและไมมี่ใครจะมาตัง้ข้อสงสยั อะไรก็ตามท่ีพระองค์ พระผู้ เป็นท่ีรักย่ิงบญัญตั ิสิ่งนัน้ก็เป็นท่ีรักย่ิง
เชน่กนั พระผู้ทรงเป็นนายของสรรพสิ่งทัง้ปวงเป็นพยานให้เรา ใครก็ตามท่ีได้สดูสคุนธรสของพระผู้ทรงปรานี และ
ยอมรับพระผู้ เป็นบอ่เกิดของวาทะนี ้จะต้อนรับคมอาวธุของศตัรูด้วยตาของเขาเอง เพื่อวา่เขาจะได้พิสจูน์สจัธรรม
ในกฎของพระผู้ เป็นเจ้าตอ่มวลมนษุย์ ขอความสขุสวสัดีจงมีแดผู่้ ท่ีหนัมาและเข้าใจความหมายของประกาศิตท่ี
เฉียบขาดของพระองค์ 

พระบาฮาอลุลาห์ (Kitáb-i-Aqdas no. 7) 

 

2 มิถุนายน 

จงรู้ไว้วา่ สาระและบอ่เกิดของความยตุธิรรมก่อร่างอยูใ่นบญัญตัขิองบรมศาสดาผู้ เป็นธรรมกายของพระผู้
เป็นเจ้าในหมูม่นษุย์ หากเจ้าเป็นพวกท่ียอมรับสจัธรรมนี ้แท้จริงแล้วพระองค์ทรงก าหนดมาตรฐานสงูสดุของ
ความยตุธิรรมท่ีไมมี่ผิดพลาดส าหรับสรรพสิ่งทัง้ปวง หากกฎของพระองค์ท าให้หวัใจของทกุคนท่ีอยูใ่นสวรรค์และ
บนโลกต้องหวาดผวา กฎนัน้มิใชอ่ื่นใดนอกจากความยตุิธรรมอนัประจกัษ์แจ้ง ความกลวัและวุน่วายใจท่ีการ
เปิดเผยกฎนีก้่อให้เกิดในหวัใจ ท่ีจริงแล้วควรเปรียบได้กบัการร้องของทารกท่ีหยา่นมมารดาหากเจ้าเป็นพวกท่ี
เข้าใจ หากมนษุย์ค้นพบเจตนาท่ีอยูเ่บือ้งหลงัการเปิดเผยพระธรรมของพระผู้ เป็นเจ้า แนใ่จได้วา่พวกเขาย่อมสลดั
ความกลวัทิง้ไป และจะปีตอิยา่งเหลือล้นด้วยความรู้คณุในหวัใจ 

พระบาฮาอลุลาห์ (GWB 175) 

 

3 มิถุนายน 

ตามกฎมลูฐานท่ีเราเปิดเผยไว้ในคมัภีร์คีตาบีอคัดสั และธรรมจารึกอ่ืนๆ ก่อนหน้านี ้กิจการทัง้หมดตกอยูใ่น
ความดแูลของกษัตริย์และประธานาธิบดีท่ียตุธิรรมทัง้หลาย และสมาชิกสภายตุธิรรมสากล เม่ือได้ตรึกตรองสิ่งท่ี
เราแถลงไว้ มนษุย์ทกุคนท่ีเท่ียงธรรมและหลกัแหลม จะมองเห็นความสวา่งไสวท่ีส่องมาจากดวงตะวนัแหง่ความ
ยตุธิรรม 

ระบบการปกครองท่ีชาวองักฤษน ามาใช้ในลอนดอนดเูข้าทา่ เพราะประดบัด้วยแสงของทัง้กษัตริย์และการ
ปรึกษาหารือของประชาชน 

พระบาฮาอลุลาห์ (TB 93) 

 

4 มิถุนายน 

งานฉลองบุญ แสงสว่าง 



(เร่ิมงานหลงัดวงอาทิตย์ตก) 

ในทกุวฏัจกัรและทกุยคุศาสนา งานฉลองเป็นท่ีรักและโปรดปราน และการปโูต๊ะเพื่อบรรดาคนรักของพระผู้
เป็นเจ้าได้รับการพิจารณาวา่ เป็นการกระท าท่ีนา่สรรเสริญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจบุนันี ้ในยคุศาสนาท่ีไมมี่
เปรียบและเป็นยคุท่ีโอบอ้อมอารีท่ีสดุนี ้งานฉลองได้รับการต้อนรับอยา่งสงู เพราะได้รับการพิจารณาวา่เป็นการ
ชมุนมุท่ีจดัขึน้เพ่ือบชูาและสรรเสริญพระผู้ เป็นเจ้า ในงานนีมี้การสวดวจนะศกัดิส์ิทธ์ิ บทกลอนและค าสดดีุ หวัใจ
ต่ืนตวัขึน้และล่องลอยไป 

เจตนาเบือ้งต้นคือการปลกุพลงัชีวิตเหลา่นีใ้นวิญญาณ แตใ่นเวลาเดียวกนัก็เป็นไปตามปกติวิสยัท่ีผู้มา
ชมุนมุควรร่วมรับอาหาร เพ่ือวา่ภพของร่างกายจะสะท้อนให้เห็นภาพของวิญญาณ 

พระอบัดลุบาฮา (SWAB 90-1) 

 

5 มิถุนายน 

สรรพสิ่งทัง้ปวงมีขีดหรือระยะของความสมบรูณ์สดุ ชว่งเวลาท่ีสมบรูณ์สดุของต้นไม้คือเวลาท่ีออกผล...และ
ส าหรับมนษุย์นี ้มนษุย์บรรลถุึงความสมบรูณ์สดุเม่ือประทีปแหง่ปัญญาของเขาเรืองรัศมีอย่างเจิดจ้าท่ีสดุ...
ท านองคล้ายกนั มนษุยชาตโิดยสว่นรวมมีชว่งเวลาและระยะตา่งๆ ชว่งหนึง่อยูใ่นวยัเด็ก อีกช่วงหนึง่อยู่ในวยัรุ่น 
และปัจจบุนันีเ้ข้ามาสูร่ะยะของวฒุิภาวะท่ีท านายกนัมานาน ซึง่มีหลกัฐานปรากฏชดัอยูท่กุแหง่หน...บดันีม้นษุย์
ต้องซมึซาบคณุธรรมและพลงัใหม ่มาตรฐานศีลธรรมใหม่ ความสามารถใหม่ พระพรใหมอ่นัล า้เลิศก าลงัรอคอย
และหลัง่มายงัมนษุย์แล้ว พรสวรรค์และพระพรท่ีเหมาะสมและเพียงพอในระหวา่งวยัรุ่น บดันีไ้มเ่พียงพอส าหรับ
วยัผู้ใหญ่ของมนษุยชาติ 

พระอบัดลุบาฮา (WOB 164-5) 

 

6 มิถุนายน 

พระผู้ทรงปรานีทรงประสาทมนษุย์ด้วยความสามารถในการมองเห็นและได้ยิน บางคนพรรณนามนษุย์วา่
เป็น “ภพน้อย” ในเม่ือความเป็นจริงนัน้ มนษุย์ควรได้รับการพิจารณาวา่เป็น “ภพใหญ่” ศกัยภาพทัง้หลายท่ีมีอยู่
ในธรรมชาตขิองมนษุย์ ความเจริญขัน้สงูสดุของมนษุย์บนโลก และความสมบรูณ์เลิศท่ีแฝงอยูใ่นตวัเขา จะต้อง
ปรากฏออกมาในยคุแหง่พนัธสญัญานีข้องพระผู้ เป็นเจ้า 

พระบาฮาอลุลาห์ (GWB 340) 

 



7 มิถุนายน 

พระพรจงมีแดผู่้ ท่ีลกุขึน้รับใช้ศาสนาของพระผู้ เป็นนายแห่งการเร่ิมต้นและอวสานขณะท่ียงัอยูใ่นวยัหนุม่ซึง่
เป็นวยัท่ีกระปรีก้ระเปร่า และประดบัหวัใจของตนด้วยความรักพระองค์ พระกรุณาดงักลา่วย่ิงใหญ่กวา่การสร้าง
สวรรค์และโลก พระพรและความสขุสวสัดีจงมีแดผู่้ ท่ีมัน่คง 

พระบาฮาอลุลาห์ (LG 1988 no. 2139) 

 

8 มถิุนายน 

“การเคล่ือนไหวจากท่ีหนึง่ไปอีกท่ีหนึง่ในตวัเองเม่ือกระท าเพ่ือเห็นแก่พระผู้ เป็นเจ้า มีอิทธิพลเสมอมาและ
สามารถมีอิทธิพลตอ่โลกในปัจจบุนั คมัภีร์ในอดีตได้ประกาศและลิขิตฐานะของบรรดาผู้ ท่ีเดนิทางใกล้หรือไกลเพ่ือ
น าทางคนรับใช้ของพระผู้ เป็นเจ้า”...“ใครท่ีเปิดริมฝีปากในยคุนีแ้ละกลา่วถึงพระนามของพระผู้ เป็นเจ้าของเขา 
กองทพัแหง่แรงบนัดาลใจสวรรค์จากนภาแหง่พระนามของเรา พระผู้ทรงรอบรู้ พระผู้ทรงอจัฉริยภาพจะลงมาเย่ียม
เขา หมูเ่ทวญัเบือ้งบนซึง่ตา่งก็ชถู้วยแหง่แสงสวา่งอนัพิสทุธ์ิ จะลงมาหาเขาเชน่กนั ดงันีคื้อสิ่งท่ีก าหนดไว้ลว่งหน้า
ในอาณาจกัรแหง่การเปิดเผยพระธรรมของพระผู้ เป็นเจ้า ตามโองการของพระผู้ เป็นผู้ทรงความรุ่งโรจน์ พระผู้ทรง
อานภุาพสงูสดุ” 

พระบาฮาอลุลาห์ (ADJ 70-1) 

 

9 มิถุนายน 

“ในยคุนีป้ระตเูปิดกว้างกวา่สวรรค์และโลก ความปรานีของพระผู้ เป็นยอดปรารถนาของภพทัง้ปวง
ทอดสายตามายงัมวลมนษุย์ การกระท าท่ีแม้จะน้อยนิดเพียงไร เม่ือสอ่งด้วยกระจกแหง่ความรู้ของพระผู้ เป็นเจ้า 
จะยิ่งใหญ่กวา่ภเูขา ทกุหยดท่ีสละในวิถีของพระองค์เป็นประดจุดงัแมน่ า้ในกระจกนัน้ เพราะยคุนีคื้อยคุท่ีพระผู้
เป็นเจ้าท่ีแท้จริงองค์เดียว ขอความสรรเสริญจงมีแดพ่ระองค์ ทรงประกาศไว้ในคมัภีร์ทกุเลม่ตอ่พระศาสดาและ
ธรรมฑตูทัง้หลาย” “ในการเปิดเผยพระธรรมครัง้นี ้หากมนษุย์หลัง่เลือดเพียงหยดเดียวเพ่ือเห็นแก่ศาสนานี ้เขาจะ
ได้รับมหาสมทุรสดุคณานบัเป็นการตอบแทน” 

พระบาฮาอลุลาห์ (ADJ 65-6) 

“หมูเ่ทวญัท่ีวิสทุธ์ิบนสวรรค์อนัประเสริฐสดุ ปรารถนากลบัมายงัโลกในยคุนี ้เพ่ือวา่พวกเขาจะได้รับการ
ชว่ยเหลือในการรับใช้ ณ ธรณีประตขูองพระผู้ทรงความงามอบัฮา และลกุขึน้สาธิตความเป็นทาสรับใช้ ณ ธรณี
ประตศูกัดิส์ิทธ์ินัน้” 

พระอบัดลุบาฮา (ADJ 39) 



 

10 มิถุนายน 

จงแนใ่จได้วา่ ดงัท่ีเจ้าเช่ือมัน่พระวจนะของพระผู้ เป็นเจ้า ความรุ่งโรจน์ของพระองค์จงเจริญ คงอยูน่ิรันดร์ 
เจ้าต้องเช่ือมัน่อย่างไร้ข้อสงสยัเชน่กนัวา่ความหมายของพระวจนะไมมี่สิน้สดุ อย่างไรก็ตามบรรดาผู้ ท่ีได้รับการ
แตง่ตัง้ให้ตีความ บรรดาผู้ ท่ีมีหวัใจเป็นคลงัแหง่ความลบัของพระวจนะเทา่นัน้ คือผู้ ท่ีสามารถเข้าใจอจัฉริยภาพ
อเนกอนนัต์ของพระวจนะ ใครก็ตามขณะท่ีอา่นคมัภีร์ศกัดิส์ิทธ์ิ แล้วใคร่จะเลือกแตส่ิ่งท่ีตนจะน ามาใช้ท้าทาย
อ านาจของพระผู้ เป็นตวัแทนของพระผู้ เป็นเจ้าในหมูม่นษุย์ แท้จริงแล้วเขาเป็นเสมือนคนตาย แม้ดภูายนอกเขา
อาจเดนิและสนทนากบัเพ่ือนบ้าน แบง่ปันอาหารและเคร่ืองดื่มกบัเพ่ือนบ้าน 

พระบาฮาอลุลาห์ (GWB 175-6) 

 

11 มิถุนายน 

โอ ขอให้โลกเช่ือเราเถอะ! หากทกุสิ่งท่ีถนอมอยูใ่นหวัใจของบาฮา และทกุสิ่งท่ีพระผู้ เป็นนาย พระผู้ เป็น
เจ้าของพระองค์ พระผู้ เป็นนายแหง่นามทัง้ปวงได้สอนพระองค์ ถกูเปิดเผยตอ่มนษุยชาต ิมนษุย์ทกุคนบนพิภพ
จะต้องตะลงึงนั 

สจัธรรมมากมายเพียงไรท่ีภษูาแหง่วจนะไมมี่ทางบรรจุ! หลกัธรรมไพศาลเพียงไรท่ีไมมี่ค าอธิบายใด
พรรณนาได้เพียงพอ ซึง่ความหมายของหลกัธรรมเหลา่นีไ้มมี่ทางคล่ีคลายได้ และไม่มีทางจะพาดพิงถึงแม้แต่
น้อย! สจัธรรมอเนกอนนัต์เพียงไรท่ียงัไมไ่ด้เอย่ออกมาจนกวา่จะถึงก าหนดเวลา! ดงัท่ีมีการกลา่วไว้วา่: “ทกุสิ่งท่ี
มนษุย์ทราบจะเปิดเผยออกมาทัง้หมดไมไ่ด้ และทกุสิ่งท่ีมนษุย์เปิดเผยได้ก็ใชจ่ะเหมาะกบัเวลาเสมอไป และวาจา
ท่ีเหมาะกบัเวลาก็ใชว่า่ผู้ ฟังทกุคนจะได้รับ” 

พระบาฮาอลุลาห์ (GWB 176) 

 

12 มิถุนายน 

ควรรอบคอบอยา่งยิ่งมิให้ข้อความท่ีเขียนขึน้มาก่อให้เกิดการพิพาทในยคุนี ้หรือเปิดโอกาสให้ประชาชน
คดัค้าน ถ้อยค าใดก็ตามท่ีมิตรสหายของพระผู้ เป็นเจ้าท่ีแท้จริงองค์เดียวเอย่ออกมาในยคุนี ้ประชาชนบนโลกจะ
เง่ียหฟัูง ในโลเฮเฮคมาทได้เปิดเผยไว้วา่: “บรรดาผู้ ท่ีไมเ่ช่ือได้เง่ียหฟัูงเราเพ่ือคอยจบัสิ่งท่ีพวกเขาจะใช้หาเร่ืองพระ
ผู้ เป็นเจ้า พระผู้ทรงชว่ยเหลือในภยนัตราย พระผู้ทรงด ารงอยูด้่วยตนเอง” การเขียนสิ่งใดก็ตามควรใช้ไหวพริบและ
ความรอบคอบ และถ้อยค าท่ีใช้ควรมีคณุคา่เหมือนน า้นม เพ่ือจะได้หลอ่เลีย้งบตุรหลานบนพิภพให้เตบิโตเป็น
พยาน เราได้กลา่วไว้ในอดีตวา่ถ้อยค าหนึง่มีอิทธิพลเหมือนวสนัตฤดท่ีูท าให้หวัใจสดช่ืนและเขียวขจี ขณะท่ีอีก



ถ้อยค าหนึง่เป็นเสมือนความเฉาท่ีท าให้ดอกไม้ร่วงโรย พระผู้ เป็นเจ้าทรงโปรด ขอให้มิตรสหายท่ีเป็นนกัประพนัธ์
เขียนด้วยลกัษณะท่ีผู้ มีจิตใจเท่ียงธรรมสามารถยอมรับได้ และไมใ่ห้ประชาชนมาหาเร่ืองได้ 

พระบาฮาอลุลาห์ (COC NO. 2212) 

 

13 มิถุนายน 

หากเราต้องการอธิษฐาน เราต้องมีจดุหมายบางอย่างท่ีเราจะเพง่สมาธิไปสู ่หากเราตัง้จิตสูพ่ระผู้ เป็นเจ้า 
เราต้องมุง่ใจไปสูท่ี่ศนูย์กลางหนึง่  หากมนษุย์บชูาพระผู้ เป็นเจ้านอกเหนือไปจากผ่านทางพระผู้แสดงธรรมของ
พระองค์ ประการแรกมนษุย์ต้องสร้างความนึกคิดเก่ียวกบัพระผู้ เป็นเจ้า และความนึกคิดนัน้เกิดขึน้จากจิตใจของ
เขาเอง เน่ืองด้วยสิ่งท่ีมีขีดจ ากดัไมส่ามารถเข้าใจพระผู้ทรงไร้ขีดจ ากดั ดงันัน้จงึเข้าใจพระผู้ เป็นเจ้าไมไ่ด้ด้วยวิธีนี ้
สิ่งท่ีมนษุย์นกึคดิด้วยจิตใจของตนเองคือสิ่งท่ีมนษุย์เข้าใจ สิ่งท่ีมนษุย์สามารถเข้าใจไมใ่ชพ่ระผู้ เป็นเจ้า ความนกึ
คดิเก่ียวกบัพระผู้ เป็นเจ้าท่ีมนษุย์คิดขึน้มาเองเป็นเพียงภาพหลอน มโนภาพ จินตนาการ หรือภาพลวง ไมมี่ความ
เก่ียวเน่ืองระหวา่งความนกึคิดเชน่นีก้บัพระผู้ทรงความยิ่งใหญ่ท่ีสดุ 

พระอบัดลุบาฮา (BNE 101-2) 

 

14 มิถุนายน 

บทอธิษฐานบงัคบันีจ้ าเป็นต้องสวด เพราะท าให้ผู้สวดถ่อมตวัและยอมจ านน หนัหน้าไปหาพระผู้ เป็นเจ้า
และอทุิศตนตอ่พระองค์ มนษุย์ได้สนทนากบัพระผู้ เป็นเจ้าโดยการอธิษฐานนี ้พยายามเข้าใกล้พระองค์สนทนากบั
พระผู้ เป็นท่ีรักย่ิงของหวัใจ และบรรลถุึงสภาวธรรม 

จงรู้ไว้วา่ในทกุวจนะและทกุจงัหวะของบทอธิษฐานบงัคบั มีนยั ความลกึลบัและอจัฉริยภาพท่ีมนษุย์ไม่
สามารถเข้าใจ อีกทัง้อกัษรและม้วนพระธรรมไมส่ามารถบรรจไุด้ 

พระอบัดลุบาฮา (IPMDA 18, 20) 

 

15 มิถุนายน 

หลงัการอธิษฐานแตล่ะครัง้ คนรับใช้ควรวิงวอนพระผู้ เป็นเจ้าขอทรงปรานีและให้อภยับดิามารดาของตน 
ครัน้แล้วเสียงร้องเรียกของพระผู้ เป็นเจ้าจะเปลง่ขึน้มาว่า: “เจ้าจะได้รับการตอบแทนนบัพนัเทา่ส าหรับสิ่งท่ีเจ้า
ขอให้บิดามารดา!” พระพรจงมีแดผู่้ ท่ีระลกึถึงบิดามารดาของตนขณะสนทนากบัพระผู้ เป็นเจ้า แท้จริงแล้วไมมี่
พระผู้ เป็นเจ้าอ่ืนใดนอกจากพระองค์ พระผู้ทรงอ านาจ พระผู้ เป็นท่ีรักยิ่ง 

พระบ๊อบ (SWB 94) 



 

16 มิถุนายน 

ข้าแตพ่ระผู้ เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ข้าแตพ่ระผู้ เป็นเจ้าของข้าพเจ้า! หากไมพ่บวา่มีผู้หลงไปจากวิถีธรรมของ
พระองค์ ธงแหง่ความปรานีจะคล่ีออกหรือธงแหง่กรุณาธิคณุอนัเป่ียมล้นของพระองค์จะสาวขึน้ได้อยา่งไร หากไม่
พบผู้ใดกระท าความอยตุธิรรม สิ่งใดเลา่จะสามารถประกาศวา่พระองค์คือผู้ปกปิดบาปของมนษุย์ พระผู้ทรงอภยั
เสมอ พระผู้ทรงรอบรู้ พระผู้ทรงอจัฉริยภาพ? ขอให้วิญญาณของข้าพเจ้าสละเพ่ืออกศุลกรรมของบรรดาผู้ท าบาป
ตอ่พระองค์ เพราะอกศุลกรรมเหลา่นีมี้สคุนธรสโชยมาจากความเมตตาปรานีของพระนามของพระองค์ พระผู้ทรง
เห็นใจ พระผู้ทรงปรานี ขอให้ชีวิตของข้าพเจ้าสละเพ่ือความผิดของผู้ ท่ีละเมิดพระองค์ เพราะโดยความผิดนี ้ลม
หายใจแหง่พระกรุณาและสคุนธรสแหง่ความเมตตารักใคร่ของพระองค์จงึเป็นท่ีรู้จกัและแพร่ไปในหมูม่นษุย์ ขอให้
วิญญาณของข้าพเจ้าสละเพ่ือบาปของผู้ ท่ีท าบาปตอ่พระองค์ เพราะบาปเหล่านีเ้อง ดวงตะวนัแหง่กรุณาธิคณุของ
พระองค์จงึรุ่งอรุณขึน้มาบนขอบฟ้าแหง่ความอารี และเมฆแหง่การบริบาลไมรู้่สิน้ของพระองค์จงึหลั่งพรมาให้ทกุ
สรรพสิ่ง 

พระบาฮาอลุลาห์ (GWB 310-11) 

 

17 มิถุนายน 

ในทกุยคุและทกุวฏัจกัร พระองค์ทรงสร้างทกุสรรพสิ่งใหมด้่วยแสงธรรมท่ีเรืองรัศมีมาจากพระผู้แสดงสาระ
อศัจรรย์ของพระองค์ เพ่ือว่าสิ่งใดก็ตามท่ีสะท้อนเคร่ืองหมายแหง่ความรุ่งโรจน์ของพระองค์ในสวรรค์และบนโลก 
จะไมถ่กูพรากจากความปรานีหรือสิน้หวงัตอ่การหลัง่กรุณาธิคณุของพระองค์ ความพิศวงของพระกรุณาอนัไร้
ขอบเขตของพระองค์ห้อมล้อมทกุสรรพสิ่งเชน่ไร! จงดวูา่ความพิศวงนีไ้ด้ซมึซาบสรรพสิ่งทัง้ปวงอยา่งไร ดงั
กลา่วคือความพิศวงอนัล า้เลิศท่ีไมมี่แม้แตอ่ะตอมเดียวในจกัรวาลท่ีมิได้ประกาศหลกัฐานของอ านาจของพระองค์ 
มิได้สรรเสริญพระนามอนัศกัดิส์ิทธ์ิหรือแสดงถึงแสงสวา่งแหง่เอกภาพของพระองค์ การสร้างสรรค์ของพระองค์นัน้
สมบรูณ์และกว้างขวางจนไมมี่ปัญญาหรือหวัใจใดไมว่า่จะหลกัแหลมหรือบริสทุธ์ิเพียงไหน จะสามารถเข้าใจ
ธรรมชาตขิองสิ่งมีชีวิตท่ีต ่าต้อยท่ีสดุของพระองค์ และไหนเลยจะหยัง่ถึงความลกึลบัของพระผู้ เป็นดวงตะวนัแหง่
ธรรมะ ผู้ เป็นสาระท่ีมองไมเ่ห็นและอยูเ่หนือญาณทสันะ 

พระบาฮาอลุลาห์ (GWB 62) 

 

18 มิถุนายน 

ความนึกคิดของผู้ ท่ีมีญาณแก่กล้าท่ีสดุ ความรู้ของผู้ ท่ีประสบความส าเร็จสงูสดุ ค าสรรเสริญสูงสดุท่ีวจีหรือ
ปากกาของมนษุย์สามารถสดดีุได้ ล้วนเป็นผลผลิตของปัญญาท่ีจ ากดัของมนษุย์และอยูภ่ายใต้ข้อจ ากดันี ้พระ



ศาสดาหนึง่หม่ืนองค์ แตล่ะองค์เป็นเชน่พระโมเสสบนไซไนแหง่การแสวงหา พร่ันใจตอ่สรุเสียงท่ีนา่เกรงขามของ
พระองค์ “เจ้าจะไมมี่วนัได้เห็นเรา!” ขณะท่ีธรรมฑตูมากมายซึง่แตล่ะพระองค์ยิ่งใหญ่เหมือนพระเยซูอยูบ่นบลัลงัก์
สวรรค์ ละเห่ียใจตอ่ค าปราม “เจ้าจะไมมี่วนัเข้าใจสาระของเรา!” ตัง้แตโ่บราณกาลพระองค์ซอ่นเร้นอยูใ่นความ
วิสทุธ์ิของอตัภาพอนัประเสริฐเกินกวา่จะพรรณนาได้ และจะคงอยูใ่นความลกึลบัของสาระของพระองค์ท่ีอยูเ่หนือ
ญาณทสันะ ความพยายามทกุอย่างท่ีจะเข้าใจสภาวะท่ีเข้าไมถ่ึงของพระองค์ได้ลงเอยท่ีความสบัสนอยา่งสิน้ท่า 
ความอตุสาหะทกุประการท่ีจะเข้าหาอตัภาพอนัประเสริฐหรือมองให้เห็นสาระของพระองค์ ลงเอยท่ีความสิน้หวงั
และล้มเหลว 

พระบาฮาอลุลาห์ (GWB 62-3) 

 

19 มิถุนายน 

อยา่งไรก็ตามท่ีอยูใ่นสวรรค์หรือบนโลกคือหลกัฐานโดยตรงของการเปิดเผยคณุลกัษณะและพระนามของ
พระผู้ เป็นเจ้าในสิ่งนัน้ เน่ืองด้วยในทกุอะตอมมีสญัลกัษณ์ท่ีเป็นพยานหลกัฐานถึงอาภาท่ีชชัวาลท่ีสดุนี ้เราคดิวา่
หากมิใชเ่พราะอานภุาพนี ้ย่อมไมมี่ชีวิตด ารงอยูแ่สงสว่างแหง่ความรู้ท่ีเรืองอยูใ่นอะตอมนัน้ชา่งโชตชิว่งเพียงไร 
มหาสมทุรแหง่อจัฉริยภาพท่ีสาดซดัอยูใ่นหยดน า้ชา่งไพศาลเพียงไร! ระดบัสงูสดุของอานภุาพนีแ้ฝงอยูใ่นมนษุย์ผู้
ได้รับการสวมเสือ้คลมุแหง่พระพร และได้รับความรุ่งโรจน์เป็นพิเศษดงักลา่วเพียงผู้ เดียว เพราะในมนษุย์มี
ศกัยภาพของคณุลกัษณะและพระนามทัง้หมดของพระผู้ เป็นเจ้าถึงขัน้ท่ีวา่ ไมมี่สรรพสิ่งใดล า้เลิศหรือเหนือกวา่...
และในบรรดามนษุย์ทัง้หมด ผู้ ท่ีปรีชาท่ีสดุ เป็นเอกและล า้เลิศท่ีสดุ คือพระศาสดาทัง้หลายผู้ เรืองแสงจากดวง
อาทิตย์แหง่ธรรม ไมเ่พียงเท่านัน้มนษุย์ทกุคนด าเนินชีวิตตามปฏิบตักิารของพระประสงค์ของพระองค์ เคล่ือนไหว
และด ารงอยูโ่ดยอาศยัการหลัง่กรุณาธิคณุจากพระองค์ 

พระบาฮาอลุลาห์ (GWB 177, 179) 

 

20 มิถุนายน 

จงพิจารณาวา่ พระผู้ เป็นเจ้าท่ีแท้จริงองค์เดียวคือผู้ทรงประเสริฐเหนือทกุสรรพสิ่ง และหาใชส่ิ่งเหลา่นัน้ ทัง้
จกัรวาลสะท้อนความรุ่งโรจน์ของพระองค์ขณะท่ีพระองค์อยูเ่หนือและไมข่ึน้กบัสิ่งใด นีคื้อความหมายท่ีแท้จริงของ
เอกภาพสวรรค์ พระผู้ เป็นสจัธรรมนิรันดร์คือผู้ เดียวท่ีมีอ านาจปกครองสรรพภาวะด้วยอธิปไตยท่ีโต้แย้งไมไ่ด้ และ
ภาวะของพระองค์สะท้อนอยู่ในสรรพสิ่งทัง้ปวง ทกุสรรพสิ่งขึน้กบัพระองค์และได้รับการหลอ่เลีย้งจากพระองค์ นี ้
คือความหมายของเอกภาพสวรรค์ นีคื้อหลกัธรรมมลูฐาน 

บคุคลท่ีมองเห็นสญัลกัษณ์ของพระผู้ เป็นสจัธรรมนิรันดร์ท่ีเปิดเผยอยูใ่นทกุสรรพสิ่ง คือผู้ ท่ีเช่ือในเอกภาพ
ของพระผู้ เป็นเจ้าอยา่งแท้จริง มิใชผู่้ ท่ียืนยนัว่าสิ่งท่ีถกูสร้างไมต่า่งจากพระผู้สร้าง 



พระบาฮาอลุลาห์ (GWB 166, 189) 

 

21 มิถุนายน 

แก่นของความเช่ือในเอกภาพสวรรค์อยูท่ี่การพิจารณาว่า พระผู้แสดงธรรมของพระผู้ เป็นเจ้าเป็นหนึง่
เดียวกนักบัพระผู้ เป็นสาระท่ีมองไมเ่ห็น เข้าถึงไมไ่ด้ และอยูเ่หนือญาณทสันะ นีห้มายความว่า อะไรก็ตามท่ี
เก่ียวพนักบัพระศาสดาและการกระท าทัง้หมดของพระองค์ อะไรก็ตามท่ีพระองค์บญัญตัหิรือห้าม ควรได้รับการ
พิจารณาในทกุแง่ ทกุสภาพแวดล้อม โดยปราศจากเง่ือนไขวา่ เป็นพระประสงค์ของพระผู้ เป็นเจ้าเอง นีคื้อสถานะ
อนัสงูสง่ท่ีสดุท่ีผู้ ท่ีเช่ือในเอกภาพของพระผู้ เป็นเจ้าอย่างแท้จริงหวงัจะบรรลไุด้ พระพรจงมีแดผู่้ ท่ีบรรลถุึงสถานะนี ้
และเป็นพวกท่ีมีความเช่ือแน่วแน่ 

พระบาฮาอลุลาห์ (GWB 167) 

 

22 มิถุนายน 

พวกเจ้าบางคนกลา่ววา่: “พระองค์คือผู้ ท่ีอ้างตนเป็นพระผู้ เป็นเจ้า” ขอพระผู้ เป็นเจ้าทรงเป็นพยาน! นีคื้อ
การใสร้่ายทัง้เพ เราเป็นเพียงคนรับใช้ของพระผู้ เป็นเจ้า เช่ือในพระองค์และเคร่ืองหมายของพระองค์ เช่ือในพระ
ศาสดาและเทพยดาของพระองค์ ชิวหาและหวัใจ ร่างกายและวิญญาณของเรา ขอยืนยนัวา่ไมมี่พระผู้ เป็นเจ้าอ่ืน
ใดนอกจากพระองค์ และสิ่งอ่ืนทัง้หมดถกูสร้างขึน้โดยโองการของพระองค์ และออกแบบโดยปฏิบตัิการของพระ
ประสงค์ของพระองค์ ไมมี่พระผู้ เป็นเจ้าอ่ืนใดนอกจากพระองค์  พระผู้สร้าง พระผู้ทรงฟืน้คนตาย พระผู้ทรงกระตุ้น
ชีวิต พระผู้ทรงสงัหาร เราคือผู้ ป่าวประกาศสิ่งท่ีพระผู้ เป็นเจ้าทรงโปรดแก่เราด้วยความอารีของพระองค์ หากสิ่งนี ้
เป็นการละเมิดเชน่นัน้เราคือผู้ละเมิดคนแรก 

พระบาฮาอลุลาห์ (GWB 228) 

 

23 มิถุนายน 

งานฉลองบุญความปรานี 

(เร่ิมงานหลงัดวงอาทิตย์ตก) 

เราขอฝากฝังเจ้าทกุคนให้มีหวัใจจดจอ่อยู่กบัความรักและสามคัคี เม่ือสงครามเข้ามาในความคดิจงต้าน
ด้วยความคดิถึงสนัตภิาพ ความรู้สกึเกลียดชงัต้องถกูดบัด้วยอ านาจของความรักท่ีเหนือกว่า ความคิดถึงสงคราม
น าไปสูก่ารท าลายล้างความปรองดอง ความผาสกุ ความสงบและพงึพอใจทัง้หมด ความรักในหวัใจสร้างสรรค์
ภราดรภาพ สนัตภิาพ มิตรภาพ และความสขุ... 



หากหวัใจของเจ้าปรารถนามิตรภาพกบัทกุเชือ้ชาตบินโลก ความคิดอนัทรงคณุธรรมและสร้างสรรค์นีจ้ะ
กระจายออกไป จนกลายเป็นความปรารถนาของผู้ อ่ืน และจะมีอิทธิพลมากขึน้จนเข้าไปสูจ่ิตใจมนษุย์ทัง้มวล 

พระอบัดลุบาฮา (DAL 111) 

 

24 มิถุนายน 

อะไรก็ตามท่ีอยูใ่นหวัใจของมนษุย์ ท านองเพลงจะกระตุ้นและปลกุขึน้มา หากหวัใจท่ีเป่ียมไปด้วย
ความรู้สกึท่ีดีประสานกบัน า้เสียงท่ีบริสทุธ์ิ จะก่อให้เกิดอิทธิพลอยา่งใหญ่หลวง หากมีความรักในหวัใจเม่ืออาศยั
ท านองเพลง ความรักนัน้จะทวีความแรงกล้าจนกระทัง่แทบจะทนไมไ่หว แตห่ากมีความรู้สกึท่ีไมดี่ในหวัใจ 
ความรู้สกึนัน้ก็จะเพิ่มขึน้ทวีคณู ตวัอยา่งเชน่ ดนตรีท่ีใช้ในสงครามปลกุความกระหายเลือด ความหมายคือ 
ท านองเพลงกระตุ้นความรู้สึกท่ีมีอยูใ่นหวัใจให้เพิ่มขึน้ 

ความรู้สกึบางอยา่งเกิดขึน้โดยบงัเอิญและบางอยา่งเป็นพืน้ฐานของจิตใจ ตวัอย่างเชน่ บางคนเป็นคนมี
เมตตา แตอ่าจมีคล่ืนความโกรธเข้ามากวนใจโดยบงัเอิญ แตเ่ม่ือเขาได้ยินดนตรี ธรรมชาตท่ีิแท้จริงจะกลบัคืนมา 
ดนตรีปลกุธรรมชาตท่ีิแท้จริงท่ีเป็นแก่นแท้ของบคุคล 

เจ้าฟังดนตรีด้วยจดุประสงค์ใดก็ตาม จะยิ่งบงัเกิดผลตามจดุประสงค์นัน้ ตวัอยา่งเช่น เม่ือมีการแสดงดนตรี
เพ่ือคนยากไร้และผู้ เคราะห์ร้าย ถ้าเจ้าไปฟังด้วยใจคิดถึงจดุประสงค์นี ้ดนตรีจะยิ่งท าให้เจ้ารู้สกึเห็นอกเห็นใจ
เอือ้เฟือ้เผ่ือแผ ่นีคื้อเหตผุลท่ีดนตรีถกูน ามาใช้ในสงคราม 

พระอบัดลุบาฮา (COC no. 1422) 

 

25 มิถุนายน 

ในศาสนานีศ้ลิปะการดนตรีเป็นสิ่งส าคญัยิ่ง พระผู้ทรงความสมบรูณ์พรเม่ือมาถึงโรงทหาร (อคัคา) ทรง
กลา่วดงันี:้ “หากในหมูส่าวกมีผู้ ท่ีสามารถเลน่เคร่ืองดนตรีบางชนิด ได้แก่ ฟลทุหรือฮาร์พ หรือร้องเพลงได้ ยอ่มจะ
ดงึดดูใจของทกุคน” กลา่วโดยยอ่ ท านองดนตรีมีบทบาทส าคญัตอ่การสมาคม ตอ่อปุนิสยัใจคอ และคณุลกัษณะ
ของมนษุย์ เพราะดนตรีคือแรงบนัดาลใจและแรงจงูใจทัง้ด้านวตัถแุละจิตใจ และความรักชา่งเป็นอานภุาพจงูใจ
เชน่ไร เม่ือมนษุย์ผกูพนักบัความรักของพระผู้ เป็นเจ้า ดนตรีจะมีอิทธิพลตอ่เขาอยา่งมาก 

พระอบัดลุบาฮา (COC no. 1421) 

 



26 มิถุนายน 

โดยธรรมชาตนิัน้ หวัใจและวิญญาณยอ่มปีติยินดีตอ่ทกุสิ่งท่ีมีสดัสว่นสมดลุ กลมกลืนและสมบรูณ์เลิศ 
ตวัอยา่งเชน่ บ้านท่ีสวยงาม สวนท่ีออกแบบอยา่งดี เส้นท่ีได้สดัสว่น การเคล่ือนไหวท่ีสวยงาม หนงัสือท่ีเขียนดี 
เสือ้ผ้าท่ีนา่ด ูความจริงแล้วทกุสิ่งท่ีมีความสง่าหรือความงามในตวัเอง ย่อมเป็นท่ีนา่ยินดีส าหรับหวัใจและ
วิญญาณ ดงันัน้น า้เสียงท่ีแท้ยอ่มก่อให้เกิดความร่ืนรมย์ยินดีเป็นแนแ่ท้ 

อะไรคือดนตรี? ดนตรีคือการผสมผสานของเสียงท่ีกลมกลืนกนั อะไรคือกวีนิพนธ์? กวีนิพนธ์คือการ
ผสมผสานค าเข้าด้วยกนั ดงันัน้ทัง้สองเป็นท่ีนา่ยินดีเพราะจงัหวะและความกลมกลืน กวีนิพนธ์สมบรูณ์และมีผล
มากกวา่ร้อยแก้ว เข้าถึงความรู้สกึได้ลกึกวา่ เพราะเป็นการผกูถ้อยค าท่ีละเอียดออ่นกวา่ 

น า้เสียงท่ีละเอียดอ่อนเม่ือประสานกบัดนตรี จะมีอิทธิพลอยา่งมาก เพราะทัง้สองเป็นท่ีนา่ปรารถนาและ
ยินดี... 

พระอบัดลุบาฮา (COC no. 1422) 

 

27 มิถุนายน 

ดกูร คนรับใช้ของบาฮา! ดนตรีได้รับการพิจารณา ณ ธรณีประตขูองพระผู้ทรงมหิทธานภุาพวา่ เป็นศาสตร์
ท่ีนา่สรรเสริญ เพ่ือวา่เจ้าจะสวดบทกลอนในท่ีชมุนมุอนัไพศาลด้วยท านองอนัวิเศษสดุ และร้องเพลงสดดีุท่ีมชั-เร-
กล อสั-คาร์ เพ่ือให้หมูเ่ทวญัเบือ้งบนเบกิบานใจ หากเจ้าท าได้ จงพยายามใช้ท านอง บทเพลงและน า้เสียงท่ี
ประเทืองจิตใจ และให้ดนตรีของโลกกลมกลืนกบัท านองเพลงสวรรค์ เม่ือนัน้เจ้าจะสงัเกตเห็นวา่ดนตรีมีอิทธิพล
ใหญ่หลวงเพียงใด ดนตรีเติมชีวิตและให้ความเบิกบานอยา่งไร จงเลน่ท านองท่ีจะท าให้นกไนตงิเกลแหง่ความ
ลกึลบัสวรรค์เบิกบานหรรษา 

พระอบัดลุบาฮา (COC no. 1419) 

 

28 มิถุนายน 

แม้ดภูายนอก มชั-เร-กล อสั-คาร์ เป็นสิ่งก่อสร้างทางวตัถ ุแตก่ระนัน้ก็มีอิทธิพลตอ่จิตใจ มชั-เร-กล อสั-คาร์ 
หลอมพนัธะแหง่ความสามคัคีระหวา่งหวัใจเป็นศนูย์รวมของวิญญาณของมนษุย์ ในยคุของพระศาสดา ทกุเมืองท่ี
มีการสร้างโบสถ์จะให้ความรู้สกึปลอดภยั มัน่คงและสนัติ เพราะอาคารเหลา่นีมี้ไว้ส าหรับการสรรเสริญพระผู้ เป็น
เจ้าตลอดไป และในการระลึกถึงพระผู้ เป็นเจ้าเทา่นัน้ท่ีหวัใจจะได้พกั พระผู้ เป็นเจ้าทรงโปรด! สกัการสถานมี
อิทธิพลอนัใหญ่หลวงตอ่ทกุระยะของชีวิต ในประเทศตะวนัออก ประสบการณ์แสดงให้เห็นชดัเจนวา่นีคื้อความจริง 



แม้แตใ่นหมู่บ้านเล็กๆ หากมีบ้านท่ีถกูระบใุห้เป็นมชั-เร-กล อสั-คาร์ ก็จะมีอิทธิพลชดัเจน อิทธิพลนัน้จะยิ่งใหญ่
กวา่เพียงไหนหากจงใจสร้างอาคารให้เป็นมชั-เร-กล อสั-คาร์ 

พระอบัดลุบาฮา (SWAB 95-6) 

 

29 มิถุนายน 

พระอบัดลุบาฮาเฝา้ปรารถนามานานแล้ววา่ จะมีการสร้างมชั-เร-กล อสั-คาร์ ในเขตนัน้ ขอความสรรเสริญ
จงมีแดพ่ระผู้ เป็นเจ้า ขอขอบคณุความบากบัน่พยายามของมิตรสหาย เม่ือไมน่านมานีข้า่วอนันา่ยินดีเก่ียวกบัเร่ือง
นีไ้ด้ประกาศออกไป การรับใช้นีเ้ป็นท่ียอมรับอยา่งสงู ณ ธรณีประตขูองพระผู้ เป็นเจ้า เพราะมชั-เร-กล อสั-คาร์ 
บนัดาลใจและให้ความเบิกบานใจแก่คนรักทัง้หลายของพระผู้ เป็นเจ้า และท าให้พวกเขามัน่คงหนกัแนน่ 

เร่ืองนีมี้ความส าคญัท่ีสดุ หากการสร้างสกัการสถานในท่ีสาธารณะจะปลกุเร้าความไมเ่ป็นมิตรของผู้ชัว่ร้าย 
เชน่นัน้แล้วการประชมุกนัในทกุท้องถ่ินควรจดัในท่ีลบั แม้แตใ่นหมู่บ้านเล็กๆ ต้องส ารองสถานท่ีไว้ส าหรับมชั-เร-
กล อสั-คาร์ แม้จะเป็นใต้ดนิก็ตาม 

พระอบัดลุบาฮา (SWAB 95) 

 

30 มิถุนายน 

จงพิจารณาดขู้อสงสยัท่ีผู้ ตีเสมอกบัพระผู้ เป็นเจ้า เพราะในหวัใจของประชาชนในดนิแดนนี ้พวกเขาถามวา่ 
“เป็นไปได้หรือท่ีทองแดงจะถกูเปล่ียนไปเป็นทอง?” จงกลา่ววา่ ใช่ เป็นไปได้ พระผู้ เป็นนายของข้าพเจ้าเป็นพยาน 
อยา่งไรก็ตามความลบันีซ้่อนเร้นอยูใ่นปัญญาของเรา เราจะเปิดเผยตอ่ผู้ ท่ีเราปรารถนา ใครท่ีสงสยัในอานภุาพ
ของเรา ขอให้เขาถามพระผู้ เป็นนาย พระผู้ เป็นเจ้าของเขา เพ่ือวา่พระองค์จะได้เปิดเผยความลบัและยืนยนัความ
จริงข้อนีต้อ่เขา การท่ีทองแดงเปล่ียนเป็นทองได้คือข้อพิสจูน์ท่ีเพียงพอวา่ทองถกูเปล่ียนเป็นทองแดงได้เชน่กนั 
หากพวกเขาเป็นพวกท่ีสามารถเข้าใจความจริงนี ้ทกุแร่ธาตสุามารถรับความหนาแนน่รูปทรงและสสารของแร่ธาตุ
อ่ืนทกุชนิดเข้ามาเป็นคณุสมบตัขิองตน ความรู้เก่ียวกบัเร่ืองนีอ้ยู่กับเราในคมัภีร์เร้นลบั 

พระบาฮาอลุลาห์ (GWB 197-8) 

 



กรกฎาคม 

1 กรกฎาคม 

ความเช่ือในพระผู้ เป็นเจ้าล้มหายตายจากในทกุดนิแดน ไมมี่สิ่งใดท่ีปราศจากทิพยโอสถของพระองค์ท่ี
สามารถฟืน้ชีวิตให้ได้ ความไร้ศีลธรรมก าลงักดักินลกึเข้าไปถึงหวัใจของสงัคมมนษุย์ มีสิ่งใดอีกหรือนอกจาก
อมฤตธรรมอนัทรงอ านาจของพระองค์ ท่ีสามารถช าระล้างและฟืน้หวัใจ? ดกูร ฮาคมิ มนษุย์สามารถหรือ ท่ีจะท า
ให้องค์ประกอบของอนภุาคซึ่งเล็กมากและแบง่แยกไมไ่ด้เปล่ียนไปทัง้หมดจนธาตนุัน้กลายเป็นทอง? แม้สิ่งนีจ้ะดู
เหมือนวา่ยากและฉงนปัญญา การเปล่ียนพลงัซาตานให้เป็นอานภุาพสวรรค์เป็นงานท่ียากกวา่ ซึง่เราได้รับอ านาจ
ท่ีจะท าสิ่งนีใ้ห้ส าเร็จได้ อ านาจท่ีสามารถก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงนีอ้ยูเ่หนืออานภุาพของอมฤตธรรมเสียอีก 
พระวจนะของพระผู้ เป็นเจ้าเทา่นัน้ท่ีได้รับการประสาทด้วยอานภุาพท่ีจ าเป็นส าหรับการเปล่ียนแปลงอันยิ่งใหญ่
ไพศาลดงักลา่ว 

พระบาฮาอลุลาห์ (GWB 200) 

 

2 กรกฎาคม 

สมโพธน์ของพระผู้ เป็นเจ้าเม่ือเปลง่ขึน้ ได้หายใจชีวิตใหม่เข้าไปในร่างของมนษุยชาต ิและซมึซาบพลงัใหม่
เข้าไปในสรรพสิ่งทัง้ปวง ด้วยเหตนีุโ้ลกจงึถกูไหวไปถึงขัว้ หวัใจและมโนธรรมของมนษุย์จงึตื่นตวัในไมช้่าหลกัฐาน
ของการฟืน้ชีวิตนีจ้ะเปิดเผยออกมาและผู้ ท่ีหลบัใหลจะถกูปลกูให้ต่ืนขึน้ 

พระอบัดลุบาฮา (WOB 169) 

ยคุนีคื้อยคุท่ีไมส่ามารถเห็นสิ่งใดนอกจากความโชตชิว่งของแสงท่ีสอ่งมาจากพระพกัตร์ของพระผู้ เป็นนาย
ของพระองค์ พระผู้ทรงการุณย์ พระผู้ทรงอารีท่ีสดุ แท้จริงแล้วเราได้บนัดาลให้วิญญาณทกุดวงสิน้อายขุยัด้วย
อธิปไตยของเราท่ีต้านทานไมไ่ด้และก าราบทกุสรรพสิ่ง จากนัน้เราได้สร้างสรรพสิ่งชดุใหมป่ระหนึง่เป็นสญัลกัษณ์
แหง่ความกรุณาของเราตอ่มนษุย์ แท้จริงแล้วเราคือผู้พระผู้ทรงอารี พระผู้ด ารงอยูก่่อนยคุสมยั 

พระบาฮาอลุลาห์ (GWB 29-30) 

 

3 กรกฎาคม 

“วนันัน้ก าลงัใกล้เข้ามา คือวนัท่ีพระประสงค์ของพระผู้ เป็นเจ้าจะให้ก าเนิดมนษุย์เชือ้ชาตใิหมท่ี่ไมมี่ใครหยัง่
รู้นอกจากพระผู้ เป็นเจ้า พระผู้ทรงอานภุาพ พระผู้ทรงด ารงอยูด้่วยตนเอง” 

“ทกุพยญัชนะท่ีเปลง่จากโอษฐ์ของเรา ได้รับการประสาทด้วยอานภุาพฟืน้ชีวิตท่ีจะให้ก าเนิดสรรพสิ่งชดุ
ใหมท่ี่ไมมี่ใครหยัง่รู้นอกจากพระผู้ เป็นเจ้า แท้จริงแล้วพระองค์ทรงรู้ทกุสิ่ง” 



พระบาฮาอลุลาห์ (ADJ 72, 67-8) 

 

4 กรกฎาคม 

ทกุวจนะท่ีเปลง่จากโอษฐ์ของพระผู้ เป็นเจ้า ได้รับการประสาทด้วยอานภุาพท่ีสามารถซึมซาบชีวิตใหมเ่ข้า
ไปในกายของมนษุย์ทกุคน หากเจ้าเป็นพวกท่ีเข้าใจสจัธรรมนี ้ผลงานท่ีนา่พิศวงทัง้ปวงท่ีเจ้าเห็นในโลกนีป้รากฏ
ขึน้โดยปฏิบตักิารของพระประสงค์อนัยิ่งใหญ่และประเสริฐสดุ และโดยเจตนาท่ีแนว่แนน่า่พิศวงของพระองค์ เพียง
การเปิดเผยวจนะ: “พระผู้ทรงออกแบบ” จากริมฝีปากเป็นการเปิดเผยคณุลกัษณะของพระองค์ตอ่มนษุยชาต ิ
อานภุาพท่ีปลดปล่อยออกมานัน้ เม่ืออาศยัเวลาหลายยคุ สามารถก่อให้เกิดศลิปะอเนกอนนัต์ทกุชนิดเท่าท่ีไม่
สดุวิสยัของมนษุย์ แท้จริงแล้วนีคื้อความจริงท่ีแนน่อน ทนัใดท่ีวจนะอ าไพนีเ้อย่ออกมา พลงัของวจนะท่ีขบัเคล่ือน
อยูใ่นทกุสรรพสิ่งได้เนรมิตเคร่ืองมือและวิธีการเพ่ือรังสรรค์ศลิปะเหลา่นีใ้ห้ไพบลูย์ ผลงานอนันา่พิศวงทัง้หมดท่ี
เจ้าเห็นในปัจจบุนั เป็นผลโดยตรงมาจากการเปิดเผยพระนามนีใ้นวนัข้างหน้าท่ีจะมาถึง เจ้าจะได้เห็นในสิ่งท่ีไม่
เคยได้ยินมาก่อน ดงันีคื้อสิ่งท่ีประกาศิตไว้ในธรรมจารึกของพระผู้ เป็นเจ้า และไมมี่ใครสามารถเข้าใจยกเว้นผู้ ท่ีมี
สายตาแหลมคม ท านองเดียวกนั ในวินาทีท่ีวจนะท่ีแสดงคณุลกัษณะของเรา “พระผู้ทรงรอบรู้” เปลง่จากโอษฐ์
ของเรา ทกุสรรพสิ่งจะได้รับการประสาทตามความสามารถและขีดจ ากดัของตนด้วยอานภุาพท่ีจะคล่ีคลายความรู้
ของศาสตร์ท่ีอศัจรรย์ท่ีสดุทัง้หลาย และแสดงศาสตร์เหล่านัน้ให้ปรากฏเม่ือถึงเวลาท่ีพระผู้ เป็นผู้ทรงมหิทธานภุาพ 
พระผู้ทรงรอบรู้ บญัชาไว้ จงรู้ไว้เป็นท่ีแนน่อนว่า การเปิดเผยทกุพระนามจะมากบัการส าแดงอานภุาพสวรรค์ท่ี
คล้ายกนั ทกุพยญัชนะท่ีเปล่งจากโอษฐ์ของพระผู้ เป็นเจ้าท่ีจริงแล้วคือพยญัชนะแมแ่ละทกุวจนะท่ีเอ่ยโดยพระผู้
เป็นแหลง่ก าเนิดของพระธรรมสวรรค์คือวจนะแม ่และธรรมจารึกของพระองค์คือพระธรรมจารึกแม ่ขอความสขุ
สวสัดีจงมีแดผู่้ ท่ีเข้าใจสจัธรรมนี ้

พระบาฮาอลุลาห์ (GWB 142) 

 

5 กรกฎาคม 

จงอยา่มองดท่ีูตอนเร่ิมต้นของกิจการตา่งๆ จงผกูหวัใจไว้กบัจดุหมายและผลท่ีจะได้ ช่วงเวลานีเ้ป็นเสมือน
การหวา่นเมล็ด จงึเตม็ไปด้วยอนัตรายและความยากล าบากอยา่งไมมี่ข้อสงสยั แตใ่นอนาคตจะมีการเก็บเก่ียว
มากมาย ประโยชน์และผลท่ีจะได้จะปรากฏชดั เม่ือใครพิจารณาดผูลท่ีจะได้และจดุหมาย ความสขุหรรษาอนัไมรู้่
สิน้จะเบง่บาน 

สิ่งส าคญัทกุอยา่งในโลกนี ้จ าเป็นท่ีผู้แสวงหาต้องเอาใจใสอ่ยา่งใกล้ชิด ผู้ ท่ีทุม่เทในเร่ืองใดก็ตามต้องผา่น
ความยากล าบากจนกวา่จะไปถึงจดุหมายและประสบความส าเร็จอนัยิ่งใหญ่ นีคื้อตวัอยา่งของสิ่งท่ีเก่ียวพนักบัเรา



นี ้สว่นสิ่งท่ีเก่ียวข้องกบัหมูเ่ทวินทร์จะยิ่งสงูสง่กวา่เพียงไร! ความมุง่หมายนัน้เก่ียวพนักบักรุณาธิคณุทกุประการ 
ความรุ่งโรจน์และความสขุอนนัต์ในภพของพระผู้ เป็นเจ้า 

พระอบัดลุบาฮา (DAL 92) 

 

6 กรกฎาคม 

จากสารถึงกษัตริย์โมฮมัหมดั ชาห์ 

ขณะท่ีเราอยู่ในชีราซ เราถกูหยามเกียรติอยา่งร้ายแรงด้วยน า้มือของเจ้าเมืองท่ีเลวทรามต ่าช้า ซึง่ถ้าหาก
เจ้าได้ทราบแม้เพียงน้อยเดียว เจ้าย่อมใช้ความยตุธิรรมลงโทษเขา ผลจากการท่ีเขากดข่ีอยา่งไมร่ามือ ราชส านกั
ของเจ้าจงึกลายเป็นจดุหมายของความพิโรธของพระผู้ เป็นเจ้าจนกวา่จะถึงวนัแหง่การฟื้นคืนชีพ นอกจากนีเ้ขายงั
ตดิสรุาอย่างงอมแงมจนไมเ่คยมีสตพิอท่ีจะใช้วิจารณญาณได้ เรารู้สึกไมส่บายใจและจ าต้องออกจากชีราซเพ่ือไป
ยงัราชส านกัอนัประเสริฐของฝ่าบาท จากนัน้โมทาเมดดุโดเลได้ตระหนกัในสจัธรรมของศาสนาและอทุิศตนรับใช้
บรรดาผู้ ท่ีพระองค์เลือกสรร เม่ือประชาชนผู้ โง่เขลาบางคนลกุขึน้ก่อความไมส่งบในเมือง เขาได้ปกปอ้งสจัธรรม
สวรรค์โดยให้ความคุ้มครองเราชัว่ระยะหนึง่ในท าเนียบส่วนตวัของเจ้าเมือง หลงัจากท่ีบรรลถุึงอภิรดีของพระผู้ เป็น
เจ้า เขาก็ไปสูท่ี่พ านกัในพิมานชัน้สงูสดุ ขอพระผู้ เป็นเจ้าทรงโปรดตอบแทนเขา 

หลงัจากท่ีเขาขึน้ไปสู่อาณาจกัรอนนัต์ เกอร์จินผู้ชัว่ร้ายได้ใช้วิธีทรยศ การสาบานจอมปลอมและการบีบ
บงัคบัทกุรูปแบบ และสง่เราออกจากอิสฟาฮานพร้อมกบัทหารยามท่ีคอยตดิตามห้าคนในระหวา่งการเดนิทางเจ็ด
วนัโดยไมใ่ห้สิ่งยงัชีพแก่เรา (อนิจจา! อนิจจา! ส าหรับสิ่งท่ีมากระทบเรา) จนกระทัง่ในท่ีสดุ ราชโองการจากฝ่า
บาทมาถึงและสัง่ให้เราไปท่ีมาค.ู.. 

พระบ๊อบ (SWB 13-4) 

 

7 กรกฎาคม 

จากสารถึงกษัตริย์โมฮมัหมดั ชาห์ 

เราขอปฏิญาณตอ่พระผู้ เป็นนายท่ียิ่งใหญ่ท่ีสดุ! หากเจ้าได้รับการบอกเลา่วา่เราอาศยัอยูท่ี่ใด บคุคลแรกท่ี
จะปรานีเรายอ่มเป็นเจ้านัน่เอง ในใจกลางภเูขาคือปอ้ม (มาค)ู...ซึง่มีผู้อาศยัอยูเ่พียงยามสองคนและสนุขัส่ีตวั 
ดงันัน้จงนกึดสูภาพของเรา...เราขอปฏิญาณตอ่สจัธรรมของพระผู้ เป็นเจ้า! หากผู้ ท่ีเต็มใจปฏิบตัิตอ่เราเชน่นีไ้ด้รู้วา่
เขาปฏิบตัติอ่ใคร เขาจะไมมี่ความสขุเลยในชีวิต ไมเ่พียงเทา่นัน้เราขอเปิดเผยให้เจ้าทราบความจริงข้อนีว้า่ สิ่งท่ี
เขาท าเป็นเสมือนวา่เขาได้จองจ าพระศาสดาทกุพระองค์ จองจ าผู้ มีสจัจะและผู้ ท่ีได้รับเลือกทกุคน... 



ในภเูขานีเ้ราอยูโ่ดยล าพงั และไมเ่คยมีใครทนทรมานเหมือนเรา ไมเ่คยมีผู้ละเมิดคนใดทนทกุข์เหมือนเรา! 
เราพบวา่เราหลดุพ้นจากความทกุข์โศก เน่ืองด้วยเราอาศยัอยูใ่นอภิรดีของพระผู้ เป็นนายและพระผู้ เป็นเจ้านาย
ของเรา เราคิดวา่เราอยูใ่นสวรรค์ชัน้สงูสดุปีติตอ่การสนทนากบัพระผู้ เป็นผู้ทรงความยิ่งใหญ่ท่ีสดุ แท้จริงแล้วนีคื้อ
ความอารีท่ีพระผู้ เป็นเจ้าประทานให้เรา และพระองค์คือพระผู้ เป็นนายแหง่พระพรอนัล้นพ้น 

เราขอปฏิญาณตอ่สจัธรรมของพระผู้ เป็นเจ้า! หากเจ้ารู้สิ่งท่ีเรารู้ เจ้าย่อมละทิง้อธิปไตยของโลกนีแ้ละโลก
หน้า เพ่ือว่าเจ้าจะได้บรรลถุึงอภิรดีของเราโดยการเช่ือฟังพระผู้ เป็นหนึง่โดยแท้จริง หากเจ้าปฏิเสธ พระผู้ เป็นนาย
แหง่พิภพจะให้ก าเนิดผู้ ท่ีเชิดชศูาสนาของพระองค์ และบญัชาของพระผู้ เป็นเจ้าจะบงัเกิดผล 

พระบ๊อบ (SWB 14, 16) 

 

8 กรกฎาคม 

จากสารถึงกษัตริย์โมฮมัหมดั ชาห์ 

หากเจ้าไมก่ลวัว่าความจริงจะถกูเปิดเผย และงานของพวกไร้ศีลธรรมจะกลายเป็นศนูย์ ท าไมเจ้าไมเ่รียก
นกับวชในดนิแดนแล้วเรียกเราไป เพ่ือว่าเราจะท าให้เหล่านกับวชสบัสนอยา่งทนัใด เชน่เดียวกบัผู้ไมเ่ช่ือเหลา่นัน้ท่ี
เราท าให้สบัสนก่อนหน้านี?้ นีคื้อพยานหลกัฐานท่ีแน่นอนของเราตอ่เจ้าและเหล่านกับวช หากพวกเขาพดูความ
จริง เจ้าจงเรียกนกับวชมาให้หมด หากพวกเขาสามารถเปลง่วาจาได้เหมือนสารนี ้เจ้ายอ่มรู้วา่ความมุง่หมายของ
พวกเขาคูค่วรท่ีจะเอาใจใส ่ไมเ่ลย ความชอบธรรมของพระผู้ เป็นนายของเราเป็นพยาน! พวกเขาไมส่ามารถและไม่
รู้จริง พวกเขาอ้างตนว่าศรัทธามาแตอ่ดีตโดยท่ีไมเ่ข้าใจความหมายนัน้ และตอ่มาก็ได้ปฏิเสธพระผู้ เป็นสจัธรรม
เพราะความตาบอด 

หากเจ้าได้ตดัสินใจวา่จะหลัง่เลือดเรา เหตไุฉนเจ้าจงึรีรอ? เพราะบดันีเ้จ้ามีอ านาจ ส าหรับเราสิ่งนีจ้ะเป็น
ความอารีอนัไมรู้่สิน้ท่ีพระผู้ เป็นเจ้าประทานให้ แตส่ าหรับเจ้าและพวกท่ีท ากบัเราเชน่นี ้จะเป็นการลงโทษท่ีพระผู้
เป็นเจ้าแจกให้ 

พระพรท่ีรอคอยเราอยูน่ัน้ชา่งยิ่งใหญ่เพียงไร หากเจ้าลงค าตดัสินเชน่นี ้และความปีติอนัเป่ียมล้นเพียงใดจะ
เป็นของเรา หากเจ้าตกลงท าดงันี!้ นีคื้อความอารีท่ีพระผู้ เป็นเจ้าส ารองไว้ส าหรับบรรดาผู้ ท่ียินดีตอ่ความใกล้ชิด
กบัราชส านกัของพระองค์ เช่นนัน้เจ้าจงอนญุาตเถิดและอยา่รีรออีกตอ่ไป ความจริงแล้วพระผู้ เป็นนายของเจ้าทรง
อ านาจ และคือพระผู้ทรงพยาบาท 

พระบ๊อบ (SWB 21-2) 

 



9 กรกฎาคม 

พระบ๊อบถูกประหารชีวิต 

แม้วา่ยงัหนุม่และเยาว์วยั และแม้วา่ศาสนาท่ีพระองค์เปิดเผยขดักบัความปรารถนาของประชาชนทัง้ปวง
บนพิภพ ทัง้ผู้สงูศกัดิแ์ละผู้ต ่าต้อย ทัง้คนร ่ารวยและคนยากไร้ ทัง้ผู้ รุ่งเรืองและผู้ตกต ่า ทัง้กษัตริย์และข้าแผ่นดนิ 
ถึงกระนัน้พระองค์ก็ลกุขึน้ประกาศศาสนาอย่างแนว่แน ่ทกุคนรู้และได้ยิน พระองค์ไมห่วัน่กลวัใครและไมค่ านงึวา่
จะมีผลตามมาอย่างไร สิ่งนีเ้ป็นไปได้หรือหากไร้อานภุาพของการเปิดเผยพระธรรมสวรรค์และอ านาจของพระ
ประสงค์ท่ียบัยัง้ไมไ่ด้ของพระผู้ เป็นเจ้า? ความชอบธรรมของพระผู้ เป็นเจ้าเป็นพยาน! หากใครเก็บเอาการเปิดเผย
พระธรรมครัง้ยิ่งใหญ่นีม้าคดิในหวัใจ เพียงแคค่วามคิดนัน้ก็จะท าให้เขาสบัสนแม้ว่าหวัใจของมวลมนษุย์มา
รวมอยูใ่นหวัใจของเขา เขาก็ยงัลงัเลไมก่ล้าเก็บมาคิด เขาจะท าเชน่นีไ้ด้ก็ตอ่เม่ือพระผู้ เป็นเจ้าอนญุาต เม่ืออานน
ของหวัใจของเขาเช่ือมกบับอ่เกิดของกรุณาธิคณุจากสวรรค์ และเม่ือวิญญาณของเขานอนใจในการหล่อเลีย้งอนั
ไมรู้่สิน้จากพระผู้ทรงมหิทธานภุาพเทา่นัน้ เราสงสยัวา่ พวกเขาคดิว่าอะไรหรือท่ีเป็นเหตขุองความกล้าหาญท่ี
ยิ่งใหญ่นี?้ พวกเขากลา่วหาพระองค์ว่าโง่เขลาดงัท่ีเคยกลา่วหาพระศาสดาทัง้หลายในอดีตหรือ? หรือพวกเขา
ยืนยนัว่า แรงจงูใจของพระองค์มิใชอ่ื่นใดนอกจากอยากเป็นผู้น าและแสวงหาความร ่ารวยทางโลก? 

พระผู้ เป็นเจ้าทรงโปรด! ในคมัภีร์ของพระองค์ท่ีทรงให้ช่ือวา่ “ไคยมูนู อสัมอร์” ซึง่เป็นคมัภีร์แรกท่ียิ่งใหญ่
และทรงอ านาจท่ีสดุ พระองค์ทรงพยากรณ์การสละชีวิตของตนเองด้วยวรรคนี:้ “ข้าแตพ่ระผู้ เป็นร่องรอยของพระผู้
เป็นเจ้า! ข้าพเจ้าได้สละตนเองเพ่ือพระองค์เพียงผู้ เดียว ข้าพเจ้ายอมรับภยัพิบตัิทัง้หลายเพ่ือเห็นแก่พระองค์ และ
ไมป่รารถนาสิ่งใดนอกจากการสละชีวิตในวิถีแหง่ความรักของพระองค์ พยานท่ีเพียงพอของข้าพเจ้าคือพระผู้ เป็น
เจ้า พระผู้ทรงความประเสริฐ พระผู้ทรงคุ้มครอง พระผู้ด ารงอยูก่่อนยคุสมยั!” 

ท านองเดียวกนัในการตีความพยญัชนะ “ฮา” พระองค์ปรารถนาท่ีจะสละชีวิตโดยกลา่ววา่: “เราคิดวา่เราได้
ยินสรุเสียงร้องเรียกอยูใ่นวิญญาณของเรา: ‘เจ้าจงสละสิ่งท่ีเจ้ารักมากท่ีสดุในวิถีของพระผู้ เป็นเจ้าดงัท่ีฮสุเซน ขอ
สนัตสิขุจงมีแตเ่ขา ได้สละชีวิตเพ่ือเห็นแก่เรา’...” 

พระบาฮาอลุลาห์ (KI 231-2) 

 

10 กรกฎาคม 

ดกูร ประชาชนแหง่เปอร์เซีย! จงเอาใจใสค่ าเตือนของเรา หากเราถกูสงัหารด้วยน า้มือของเจ้า พระผู้ เป็นเจ้า
จะให้คนใหมม่าแทนต าแหน่งท่ีวา่งลงเพราะความตายของเรา เพราะนีคื้อวิธีท่ีพระผู้ เป็นเจ้าใช้ในอดีต และเจ้าไม่
สามารถพบการเปล่ียนแปลงในวิธีของพระองค์ เจ้าพยายามจะดบัแสงของพระผู้ เป็นเจ้าท่ีสอ่งมายงัพิภพของ
พระองค์หรือ? พระผู้ เป็นเจ้าไมย่อมตามท่ีเจ้าปรารถนาหรอก พระองค์จะปรับแสงให้เจิดจ้า แม้ว่าเจ้าจะรังเกียจ
แสงนีใ้นสว่นลกึของหวัใจ 



พระบาฮาอลุลาห์ (GWB 224-5) 

 

11 กรกฎาคม 

ดกูร บรรดาผู้ปรารถนาร้ายตอ่เรา! เราไมรู้่วา่เจ้าเลือกเดนิในหนทางใด เราเรียกเจ้ามาหาพระผู้ เป็นเจ้า เรา
เตือนให้เจ้าระลกึถึงยคุของพระองค์ เราประกาศข่าวการกลบัมาอยู่ร่วมกบัพระองค์ตอ่เจ้า เราน าให้เจ้าเข้ามาใกล้
ราชส านกัของพระองค์ และประทานสญัลกัษณ์แหง่อจัฉริยภาพอศัจรรย์ของพระองค์ให้แก่เจ้า และถึงกระนัน้จงดซูิ 
ดซูิวา่เจ้าปฏิเสธเราอย่างไร วาจาท่ีโกหกของเจ้าประนามเราวา่เป็นผู้ไมมี่ศาสนาอยา่งไร เจ้าวางอบุายตอ่ต้านเรา
อยา่งไร! และเม่ือเราส าแดงสิ่งท่ีพระผู้ เป็นเจ้าประทานให้แก่เราด้วยกรุณาธิคณุ เจ้ากลบัพดูว่า “นัน่เป็นเพียงการ
เลน่กล” ประชาชนก่อนหน้าเจ้าก็เคยพดูเชน่เดียวกนันี ้และเคยเป็นเหมือนเจ้า หากเจ้าเพียงแตเ่ข้าใจ การกระท า
เชน่นีไ้ด้พรากตวัเจ้าเองจากความอารีและกรุณาธิคณุของพระผู้ เป็นเจ้า และเจ้าจะไมมี่วนัได้รับจนกวา่จะถึงวนัท่ี
พระผู้ เป็นเจ้าจะตดัสินระหว่างเราและเจ้า และแท้จริงแล้วพระองค์คือผู้ตดัสินท่ีดีท่ีสดุ 

พระบาฮาอลุลาห์ (GWB 227) 

 

12 กรกฎาคม 

งานฉลองบุญ วจนะ 

(เร่ิมงานหลงัดวงอาทิตย์ตก) 

จงวางใจได้วา่ ลมหายใจของพระวิญญาณบริสทุธ์ิจะขบัวาจาของเจ้าให้เปลง่ออกมา ดงันัน้จงพดู จงพดู
อยา่งกล้าหาญในท่ีประชมุทกุแหง่ เม่ือเจ้าก าลงัจะเร่ิมพดู ประการแรกต้องตัง้จิตสูพ่ระบาฮาอลุลาห์และขออ านาจ
ค า้จนุจากพระวิญญาณบริสทุธ์ิ จากนัน้จงเปิดริมฝีปากแล้วพดูสิ่งท่ีเข้ามาในหวัของเจ้า อย่างไรก็ตามต้องพดู
อยา่งกล้าหาญ พดูอย่างสง่าและมัน่ใจท่ีสดุ เราหวงัวา่เม่ือแตล่ะวนัผา่นไป การชมุนมุของเจ้าจะเตบิโตและเฟ่ืองฟ ู
และผู้ ท่ีแสวงหาสจัธรรมจะเง่ียฟังการอภิปรายอยา่งมีเหตผุลจากท่ีชมุนมุนัน้ จงแนใ่จได้วา่ เราอยูก่บัหวัใจและ
วิญญาณของเจ้าในท่ีประชมุทกุแหง่ 

จงจดังานฉลองบญุสิบเก้าวนัให้มีเกียรตท่ีิสดุ 
พระอบัดลุบาฮา (NDF no. 16) 

 



13 กรกฎาคม 

ตามค าสอนจากสวรรค์ในยคุศาสนาอนัรุ่งโรจน์นี ้เราไม่ควรดแูคลนผู้ใดและเรียกเขาวา่ด้อยปัญญาโดยพดู
วา่: “คณุไมรู้่แตข้่าพเจ้ารู้” แตเ่ราควรมองดผูู้ อ่ืนด้วยความนบัถือ และเม่ือพยายามจะอธิบายและสาธิต เราควรพดู
ราวกบัวา่เราก าลงัไตส่วนความจริงโดยกลา่วว่า: “สิ่งเหลา่นีอ้ยู่ตอ่หน้าเราน่ีไง ขอให้เราไตส่วน เพ่ือดวู่าจะพบสจั
ธรรมแบบไหนและท่ีไหน” 

ครูไมค่วรถือว่าตนเป็นผู้รอบรู้และคนอ่ืนด้อยความรู้ ความคดิเชน่นีก้่อให้เกิดความทะนง และความทะนงไม่
มีอิทธิพลโน้มน้าว ครูไมเ่ห็นวา่ตนเหนือกวา่ เขาควรพดูด้วยความเมตตา ความต ่าต้อยและถ่อมตวั เพราะการพดู
เชน่นีมี้อิทธิพลโน้มน้าวและอบรมวิญญาณ 

พระอบัดลุบาฮา (SWAB 30) 

 

14 กรกฎาคม 

“ความชอบธรรมของพระผู้ เป็นเจ้าเป็นพยาน หากใครลกุขึน้โดยล าพงัในนามของบาฮา และสวมเกราะแหง่
ความรักของพระองค์ พระผู้ทรงมหิทธานภุาพจะชว่ยให้เขามีชยัแม้วา่อ านาจของโลกและสวรรค์จะตัง้แนวตอ่ต้าน
เขา” “พระผู้ เป็นเจ้าองค์เดียวเทา่นัน้ท่ีเป็นพยาน! หากใครลกุขึน้เพ่ือชยัชนะของศาสนาของเรา พระผู้ เป็นเจ้าจะ
ชว่ยให้เขามีชยัแม้วา่ศตัรูนบัหม่ืนจะรวมก าลงัตอ่ต้านเขา และหากความรักของเขาท่ีมีตอ่เราทวีขึน้ พระผู้ เป็นเจ้า
จะบนัดาลให้เขามีอานภุาพเหนืออ านาจทัง้ปวงบนโลกและสวรรค์ ดงันีเ้ราได้หายใจพระวิญญาณแหง่อานภุาพเข้า
ไปในทกุบริเวณ” 

พระบาฮาอลุลาห์ (WOB 106) 

 

15 กรกฎาคม 

แก่นแท้ของธรรมชาติ คือ ร่างของพระนามของเรานัน่คือ พระผู้ประดษิฐ์ พระผู้สร้าง ธรรมชาตแิสดงออก
อยา่งหลากหลายด้วยเหตตุา่งๆ และในความหลากหลายนีมี้สญัลกัษณ์ส าหรับมนษุย์ผู้หยัง่เห็น ธรรมชาตคืิอพระ
ประสงค์ของพระผู้ เป็นเจ้าและการแสดงออกของพระประสงค์นีใ้นโลกท่ีไมจี่รัง ธรรมชาตคืิอการจดัระเบียบของ
สวรรค์ท่ีบญัญัตไิว้โดยพระผู้ทรงบญัญตัิ พระผู้ทรงอจัฉริยภาพ หากใครยืนยนัวา่ธรรมชาตคืิอพระประสงค์ของพระ
ผู้ เป็นเจ้าท่ีแสดงออกในสรรพภาวะไมค่วรมีใครสงสยัค ายืนยนันี ้ธรรมชาตไิด้รับการประสาทด้วยอานภุาพท่ีมนษุย์
ผู้ มีวิชาก็ไมเ่ข้าใจ แท้จริงแล้วมนษุย์ผู้ มีธรรมทรรศนะไมส่ามารถเห็นสิ่งใดในธรรมชาตินอกจากแสงสวา่งอนัเจิดจ้า
ของพระนามของเรา! คือพระผู้สร้าง นีคื้อการด ารงอยูท่ี่ไมมี่เส่ือมและธรรมชาตเิองงงตอ่การแสดงออกของตน งง
ตอ่หลกัฐานอนัจบัใจและความรุ่งโรจน์โชตชิว่งของตนท่ีห้อมล้อมจกัรวาล 

พระบาฮาอลุลาห์ (TB 142) 



 

16 กรกฎาคม 

สิ่งท่ีด ารงอยูเ่คยด ารงมาก่อน แตม่ิใชใ่นลกัษณะท่ีเห็นอยูใ่นปัจจบุนั สรรพภาวะเกิดขึน้โดยความร้อนท่ีเกิด
จากปฏิกิริยาระหวา่งพลงัและสิ่งท่ีรับพลงันัน้ ทัง้สองเหมือนกนัแตก็่ตา่งกัน ดงันีพ้ระผู้ เป็นการประกาศครัง้ยิ่งใหญ่
ขอแจ้งให้เจ้าทราบเก่ียวกบันวกรรมอนัรุ่งโรจน์นี ้สิ่งท่ีถ่ายทอดอานภุาพก่อก าเนิดและสิ่งท่ีรับพลงัของอานภุาพนัน้
ท่ีจริงแล้วถกูสร้างโดยพระวจนะท่ีต้านทานไมไ่ด้ของพระผู้ เป็นเจ้า ซึง่เป็นเหตขุองสรรพภาวะ ขณะท่ีทกุสรรพสิ่ง
นอกจากพระวจนะของพระองค์เป็นเพียงสิ่งท่ีถกูสร้างและผลท่ีตามมา แท้จริงแล้วพระผู้ เป็นนายของเจ้าคือพระ
อรรถาธิบาย พระผู้ทรงอจัฉริยภาพ 

นอกจากนีจ้งรู้ไว้วา่ พระวจนะของพระผู้ เป็นเจ้าความรุ่งโรจน์ของพระองค์จงเจริญ อยู่เหนือและสงูสง่กวา่
สิ่งท่ีประสาทสมัผสัรับรู้ได้ เพราะพระวจนะบริสทุธ์ิพ้นจากคณุสมบตัขิองสสาร อยูเ่หนือขีดจ ากดัของธาตท่ีุรู้จกั 
เหนือสสารท่ีเป็นแก่นแท้ พระวจนะเปลง่ออกมาโดยปราศจากพยางค์หรือเสียง  พระวจนะมิใชอ่ื่นใดนอกจาก
บญัชาของพระผู้ เป็นเจ้าท่ีซมึซาบสรรพสิ่งทัง้ปวง และไมเ่คยแยกจากโลก พระวจนะคือกรุณาธิคณุของพระผู้ เป็น
เจ้าท่ีซมึซาบทกุสรรพสิ่ง ซึง่คณุทัง้ปวงสืบมาจากกรุณาธิคณุนี ้พระวจนะอยูเ่หนือทกุสรรพสิ่งท่ีเป็นมาและจะ
เป็นไป 

พระบาฮาอลุลาห์ (TB 140-1) 

 

17 กรกฎาคม 

ทกุสรรพสิ่งต้องมีจดุก าเนิด และทกุอาคารต้องมีผู้สร้าง แท้จริงแล้วพระวจนะของพระผู้ เป็นเจ้าคือเหตท่ีุ
น ามาก่อนโลกท่ีไมจี่รังนี ้ซึง่เป็นโลกท่ีประดบัด้วยความรุ่งโรจน์ของพระผู้ด ารงอยู่ก่อนยคุสมยั แตถ่ึงกระนัน้ก็ได้รับ
การฟืน้ฟแูละฟืน้ชีวิตอยูท่กุเวลา พระผู้ เป็นเจ้าแหง่อจัฉริยภาพชา่งสงูสง่ท่ีทรงสร้างนวกรรมอนัประเสริฐนี ้

“พระวิญญาณบริสทุธ์ิเองก าเนิดขึน้โดยปฏิบตักิารของพยญัชนะเดียวท่ีเปิดเผยโดยพระวิญญาณท่ีย่ิงใหญ่
ท่ีสดุนี”้ 

พระบาฮาอลุลาห์ (TB 141, WIB 109) 

 

18 กรกฎาคม 

ชีวิตของบางคนหมกมุน่อยูก่บัโลกนีเ้ทา่นัน้ จิตใจของพวกเขาจ ากดัอยูท่ี่ธรรมเนียมปฏิบตัแิละลาภยศจน
มองไมเ่ห็นอาณาจกัรอ่ืนใดด ารงอยู ่มองไมเ่ห็นธรรมะในสรรพสิ่งทัง้ปวง...เป็นเสมือนสตัว์ พวกเขาไมเ่คยคดิไกล
ไปกวา่ความผาสกุทางกาย เป็นความจริงท่ีวา่ปัจจยัเหลา่นีต้้องจดัหามา ชีวิตคือภาระท่ีต้องด าเนินตอ่ไปขณะท่ีเรา



อยูบ่นโลก แตไ่มค่วรยอมให้สิ่งนีม้าควบคมุความคดิและความใฝ่ฝันทัง้หมดของมนษุย์ ความทะเยอทะยานของ
หวัใจควรมุง่สูเ่ปา้หมายท่ีรุ่งโจน์กวา่ ความนึกคิดในจิตใจควรขึน้ไปสู่ระดบัท่ีสงูกวา่วิญญาณของมนษุย์ควรเพง่ไป
ยงัความสมบรูณ์เลิศทางธรรม และเตรียมท่ีอาศยัส าหรับความอารีอนัไมรู้่สิน้ของพระวิญญาณสวรรค์ 

พระอบัดลุบาฮา (BR JULY 3) 

 

19 กรกฎาคม 

เก่ียวกบัความสขุทางธรรม นีคื้อรากฐานท่ีแท้จริงของชีวิตมนษุย์ เพราะชีวิตก าเนิดขึน้มาเพื่อความสขุมิใช่
เพ่ือความทกุข์โศก เพ่ือความยินดีมิใชเ่พ่ือความเศร้าโศก ความสขุคือชีวิต ความทกุข์โศกคือความตาย ความสขุ
ทางธรรมคือชีวิตนิรันดร์ นีคื้อแสงสวา่งท่ีจะไมต่ามมาด้วยความมืด นีคื้อเกียรตท่ีิจะไมต่ามมาด้วยความอดส ูนีคื้อ
ชีวิตท่ีจะไมต่ามมาด้วยความตาย นีคื้อการด ารงอยูท่ี่จะไมต่ามมาด้วยการดบัสญู มนษุย์จะได้รับพรท่ียิ่งใหญ่และ
ของขวญัท่ีล า้คา่นีก็้โดยอาศยัการน าทางจากพระผู้ เป็นเจ้าเทา่นัน้... 

การจะบรรลถุึงความสขุนิรันดร์ คนนัน้ต้องผา่นควาทกุข์ทรมาน ผู้ ท่ีเข้าถึงภาวะของการเสียสละตนเองจะมี
ความปีติอยา่งแท้จริง ความปีตชิัว่คราวจะอนัตรธานหายไป 

พระอบัดลุบาฮา (ADL 18, PT 179) 

 

20 กรกฎาคม 

จงมุง่คดิท่ีจะท าให้หวัใจทัง้หลายเบกิบาน จงระวงั! จงระวงั! อย่าได้ท าให้ผู้ใดขุ่นใจ จงชว่ยเหลือมนษุยชาติ
ให้มากท่ีสดุเทา่ท่ีเป็นไปได้ จงเป็นผู้ปลอบใจคนเศร้าโศก จงชว่ยคนออ่นแอและให้ความชว่ยเหลือคนยากไร้ จง
เป็นเหตแุหง่ความรุ่งโรจน์ส าหรับผู้ ท่ีต ่าต้อย และคุ้มครองผู้ ท่ีหวาดกลวั 

กลา่วโดยย่อ ขอให้พวกเจ้าแตล่ะคนเป็นประหนึง่ตะเกียงท่ีเรืองแสงแหง่คุณธรรมเป็นผู้ ท่ีไว้วางใจได้ จริงใจ 
รักใคร่ และบริสทุธ์ิผดุผอ่ง เป็นผู้ ท่ีเห็นแจ้งจิตใจงาม มีธรรม รุ่งเรืองและแข็งขนัด้วยพลงัจากพระผู้ เป็นเจ้า นัน่คือ
เป็นบาไฮ 

พระอบัดลุบาฮา (PUP 453) 

 

21 กรกฎาคม 

“ภายในคลงัแหง่อจัฉริยภาพของเรา มีความรู้ท่ีไมไ่ด้เปิดเผยอยู ่ซึง่ถ้าหากเราตดัสินใจเปิดเผยวจนะเดียว
จากความรู้นีต้อ่มนษุยชาต ิจะท าให้มนษุย์ทกุคนยอมรับพระศาสดาของพระผู้ เป็นเจ้า ยอมรับความรอบรู้ของ
พระองค์ ค้นพบความลบัของศาสตร์ทัง้ปวง และบรรลถุึงสถานะอนัสงูสง่จนไมต้่องอาศยัวิชาใดๆ ในอดีตและ



อนาคต เรามีความรู้อ่ืนอีกท่ีเราไมส่ามารถเปิดเผยได้แม้แตพ่ยญัชนะเดียว และไมพ่บวา่มนษุยชาตสิามารถรับฟัง
การพาดพิงถึงความหมายของความรู้นีแ้ม้แตน้่อย ดงันีเ้ราขอแจ้งให้ทราบเก่ียวกบัความรู้ของพระผู้ เป็นเจ้า พระผู้
ทรงรอบรู้ พระผู้ทรงอจัฉริยภาพ” 

พระบาฮาอลุลาห์ (WOB 109) 

 

22 กรกฎาคม 

ไมมี่ข้อสงสยัวา่ พระผู้ เป็นอรุโณทยัแหง่สจัธรรมสามารถช่วยเหลือวิญญาณท่ีมีทิฐิและอยูห่า่งไกลให้ใกล้
เข้ามายงัราชส านกัและได้เข้าเฝา้พระองค์ “หากพระผู้ เป็นเจ้าปรารถนา พระองค์สามารถบนัดาลให้มวลมนษุย์เป็น
ประชาชาตเิดียวกนัเสร็จสิน้ไปแล้ว” อยา่งไรก็ตามจดุประสงค์ของพระองค์คือ การชว่ยให้ผู้ ท่ีมีจิตใจบริสทุธ์ิและ
หวัใจไมย่ดึมัน่ได้ขึน้ไปสูช่ายฝ่ังของมหาสมทุรอนัยิ่งใหญ่ท่ีสดุด้วยธรรมะของเขาเอง เพ่ือวา่ผู้ ท่ีแสวงหาความงาม
ของพระผู้ทรงความรุ่งโรจน์จะแยกได้จากผู้ ท่ีมีทิฐิและวิปริต ดงันีคื้อสิ่งท่ีก าหนดไว้โดยปากกาท่ีรุ่งโรจน์อ าไพ... 

พระบาฮาอลุลาห์ (GWB 71) 

 

23 กรกฎาคม 

การท่ีพระผู้ส าแดงความยตุธิรรมของพระผู้ เป็นเจ้า พระผู้ เป็นอรุโณทยัแหง่พระกรุณาสวรรค์ เม่ือมาปรากฏ
องค์ตอ่มนษุย์ ทรงไร้อ านาจทางโลกเสมอและไมมี่หนทางขึน้ไปสูอ่ านาจนัน้ ก็เน่ืองมาจากหลกัการเดียวกนันีท่ี้
ขบัเคล่ือนเจตนาสวรรค์ คือเพ่ือแยกให้เห็นความแตกตา่ง หากพระผู้ เป็นสาระอนนัต์ส าแดงทกุสิ่งท่ีแฝงอยูใ่น
พระองค์ และฉายความรุ่งโรจน์ของพระองค์เตม็ท่ี ย่อมไมมี่ใครสงสยัอานภุาพหรือปฏิเสธสจัธรรมของพระองค์ ไม่
เพียงเทา่นัน้ ทกุสรรพสิ่งยอ่มตาพร่าและตะลงึงนัด้วยหลกัฐานของแสงสวา่งของพระองค์จนกลายเป็นศนูยภาพ
โดยสิน้เชิง เชน่นัน้แล้วจะแยกผู้ มีศีลธรรมจากผู้ ท่ีวิปริตในสภาพแวดล้อมดงักลา่วได้อยา่งไร? 

หลกัการเดียวกนันีป้ฏิบตัิการในทคุยคุศาสนาท่ีผา่นมา และได้รับการสาธิตอยา่งเหลือพอ ด้วยเหตผุลนีเ้อง
ท่ีในทกุยคุ เม่ือพระศาสดาองค์ใหมม่าปรากฏและการเปิดเผยอานภุาพครัง้ใหมข่องพระผู้ เป็นเจ้าประทานมาให้
มนษุย์ ผู้ ท่ีมีความเช่ือผิดๆ และถกูลวงเพราะความงามนิรันดร์ท่ีไมเ่ปรียบปานปรากฏอยูใ่นคราบของมนษุย์ จงึไม่
ยอมรับพระองค์ พวกเขาหลงไปจากวิถีธรรมของพระองค์และหลีกหนีวงสมาคมของพระองค์ ซึง่เป็นวงสมาคมของ
พระผู้ เป็นสญัลกัษณ์แห่งความใกล้ชิดกบัพระผู้ เป็นเจ้า พวกเขาถึงกบัลกุขึน้เขน่ฆ่าผู้ ซ่ือสตัย์และขจดัผู้ ท่ีเช่ือใน
พระองค์ 

พระบาฮาอลุลาห์ (GWB 71-2) 

 



24 กรกฎาคม 

จงดวูา่ในยคุศาสนานีพ้วกท่ีไร้คา่และโง่เขลาชอบคิดวา่ พวกเขาสามารถดบัตะเกียงท่ีพระหตัถ์แหง่อานภุาพ
สวรรค์จดุขึน้ หรือบดบงัดวงตะวนัแหง่ความโชตชิว่งอนนัต์ด้วยการสงัหารหมู ่การปล้นและเนรเทศพวกเขาดู
เหมือนไมรู้่ความจริงเลยวา่ ความหายนะดงักลา่วคือน า้มนัท่ีหลอ่เลีย้งเปลวไฟของตะเกียงนี!้ ดงันีคื้ออานภุาพ
เปล่ียนแปลงของพระผู้ เป็นเจ้า พระองค์เปล่ียนแปลงทกุสิ่งตามท่ีพระองค์ปรารถนา แท้จริงแล้วพระองค์มีอานภุาพ
เหนือทกุสิ่ง... 

พระบาฮาอลุลาห์ (GWB 72) 

 

25 กรกฎาคม 

จงอยา่ใสใ่จตอ่ความอบัอายท่ีบรรดาผู้ เป็นท่ีรักของพระผู้ เป็นเจ้าได้รับในยคุนี ้ความอบัอายนีคื้อความ
รุ่งโรจน์ท่ีนา่ภาคภมูิกวา่เกียรตหิรือการเล่ือนฐานะใดๆ ในโลก มีเกียรตใิดหรือท่ียิ่งใหญ่กวา่เกียรตท่ีิชิวหาของพระ
ผู้ด ารงอยูก่่อนยคุสมยัประทานให้ เม่ือพระองค์ระลกึถึงบรรดาผู้ เป็นท่ีรักในคกุท่ีหฤโหดท่ีสดุ? วนันัน้ก าลงัใกล้เข้า
มาคือวนัท่ีเมฆจะแตกกระจายไปสิน้และอาภาของวจนะ “เกียรติทัง้ปวงเป็นของพระผู้ เป็นเจ้าและบรรดาผู้ ท่ีรัก
พระองค”์ จะเรืองแสงอยา่งเจิดจ้าประดจุดวงตะวนับนขอบฟ้าแหง่พระประสงค์ของพระผู้ทรงมหิทธานภุาพ... 

จงขอบคณุพระผู้ เป็นยอดปรารถนาของภพทัง้ปวงท่ีทรงสวมเกียรติอนัสงูสง่นีใ้ห้เจ้า ในไมช้่าโลกและทกุ
สรรพสิ่งในโลกจะกลายเป็นสิ่งท่ีถกูลืม และเกียรตทิัง้หมดจะเป็นของบรรดาผู้ เป็นท่ีรักของพระผู้ เป็นนายของเจ้า 
พระผู้ทรงความรุ่งโรจน์ พระผู้ทรงอารีท่ีสดุ 

พระบาฮาอลุลาห์ (GWB 305-6) 

 

26 กรกฎาคม 

ดกูร ผู้ เป็นท่ีรักย่ิงของพระผู้ เป็นเจ้า ดงันัน้อยา่ได้เศร้าโศกเม่ือประชาชนตอ่ต้านเจ้า ประหตัประหารเจ้า 
ทรมานและรังควานเจ้า และพดูให้ร้ายเจ้าทกุอยา่ง ความมืดมนจะหายไปและอาภาของเคร่ืองหมายอนัประจกัษ์
แจ้งจะฉายแสงมา มา่นจะเปิดออกและดวงตะวนัแหง่ธรรมจะสอ่งแสงมาจากอาณาจกัรท่ีมองไมเ่ห็นแหง่เอลอบั
ฮา เราขอแจ้งให้เจ้าทราบก่อนท่ีเหตกุารณ์เหลา่นีจ้ะเกิดขึน้ เพ่ือวา่เม่ือกองทพัประชาชนลกุขึน้ตอ่ต้านเจ้าเพราะ
ความรักของเรา ก็จงอย่าได้หวัน่หรือกงัวลใจ แตจ่งมัน่คงประดจุภผูา เพราะการประหตัประหารและการถากถางนี ้
ท่ีพวกเขาจะกระท าตอ่เจ้าถกูก าหนดไว้ลว่งหน้า ขอพรจงมีแดด่วงวิญญาณท่ีมัน่คงในวิถีธรรม! 

พระอบัดลุบาฮา (COC no. 1533) 

 



27 กรกฎาคม 

หากทัง้โลกถกูเปล่ียนไปเป็นเงินและทอง ผู้ ท่ีกลา่วได้ว่าได้ขึน้ไปถึงนภาแหง่ความศรัทธาและมัน่ใจ จะไมล่ด
เกียรตลิงมามอง ไหนเลยจะหยิบเอาไปครอบครอง... บรรดาผู้ ท่ีอาศยัอยูใ่นเทพมณเทียรของพระผู้ เป็นเจ้าและ
ธ ารงความรุ่งโรจน์อนนัต์ แม้วา่ก าลงัจะตายเพราะความหิว ก็จะไมย่ื่นมือไปหยิบฉวยทรัพย์สินของเพ่ือนบ้านอยา่ง
มิชอบ แม้ว่าเพ่ือนบ้านนัน้จะเป็นคนต ่าช้าไร้คา่เพียงใดก็ตาม จดุประสงค์ของพระผู้ เป็นเจ้าท่ีแท้จริงองค์เดียวท่ีทรง
ส าแดงองค์คือ เพ่ือเรียกมวลมนษุยชาตมิาสูค่วามมีวาจาสตัย์และความจริงใจ ความศรัทธา และความไว้วางใจได้ 
ความยอมจ านนและศโิรราบตอ่พระประสงค์ของพระผู้ เป็นเจ้า ความอดกลัน้และความเมตตา ความซ่ือตรงและ
สขุมุรอบคอบ วตัถปุระสงค์ของพระองค์ คือ เพ่ือสวมความเป็นนกับญุให้มนษุย์ และประดบัมนษุย์ทกุคนด้วยการ
กระท าท่ีดีงามบริสทุธ์ิ 

พระบาฮาอลุลาห์ (ADJ 19-20) 

 

28 กรกฎาคม 

“ความทกุข์โศกท่ีทรมานความงามของพระผู้ทรงความรุ่งโรจน์เป็นพยาน!ดงักลา่วคือสถานะท่ีก าหนดไว้
ส าหรับผู้ ท่ีเช่ืออยา่งแท้จริง ซึ่งถ้าหากความรุ่งโรจน์ของสถานะนีถ้กูเปิดเผยตอ่มนษุยชาตเิพียงเทา่รูเข็มทกุคนท่ีได้
เห็นต้องปรารถนาจะบรรลถุึงจนไมค่ดิถึงสิ่งใด ด้วยเหตนีุจ้ึงเป็นท่ีประกาศิตไว้วา่ ในชีวิตนีค้วามรุ่งโรจน์ของผู้ ท่ีเช่ือ
อยา่งแท้จริง ควรถกูปกปิดตอ่ไปไมใ่ห้เจ้าตวัได้เห็น” “หากมา่นเปิดออก และความรุ่งโรจน์ของสถานะของผู้ ท่ีหนัมา
หาพระผู้ เป็นเจ้าอยา่งสดุหวัใจและปลอ่ยวางจากโลกด้วยความรักของพระองค์ เรืองรัศมีออกมาเตม็ท่ี สรรพสิ่งทัง้
ปวงยอ่มตะลงึจนพดูไมอ่อก” 

พระบาฮาอลุลาห์ (WOB 110-11) 

 

29 กรกฎาคม 

ธรรมสภาทัง้หลายท่ีจะสถาปนาในยคุของพระผู้ เป็นเจ้านี ้ในศตวรรษท่ีศกัดิส์ิทธ์ินี ้หาท่ีเปรียบไมไ่ด้ในวฏั
จกัรทัง้หลายท่ีผ่านมาอยา่งไมมี่ข้อโต้แย้ง เพราะสภาเหล่านัน้มีฐานอ านาจอยูท่ี่การค า้จนุของบรรดาผู้น าท่ีมี
อ านาจ ขณะท่ีธรรมสภาทัง้หลายมีฐานอยูท่ี่การค า้จนุของพระผู้ทรงความงามอบัฮา ผู้ปกปอ้งและอปุถมัภ์สภาอ่ืน
คือเจ้าชาย กษัตริย์ หรือหวัหน้านกับวช หรือมวลชน แตธ่รรมสภาเหลา่นีมี้ผู้ ท่ีคอยปกปอ้ง ค า้จนุ ช่วยเหลือ และให้
แรงบนัดาลใจ คือพระผู้ เป็นนายผู้ทรงอานภุาพสงูสดุ 

...ธรรมสภาทัง้หลายคือเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพสงูสดุส าหรับการสถาปนาความสามคัคีปรองดอง... 
พระอบัดลุบาฮา (SWAB 82, 83) 



 

30 กรกฎาคม 

เง่ือนไขแรก (ส าหรับการปรึกษาหารือ) คือความรักใคร่ปรองดองอยา่งแท้จริงระหวา่งสมาชิกธรรมสภาพวก
เขาต้องปลอดจากความหมางเมินโดยสิน้เชิง และต้องแสดงออกซึง่เอภาพของพระผู้ เป็นเจ้า เพราะพวกเขาคือคล่ืน
ในทะเลเดียวกนั คือหยดน า้ในชโลทรเดียวกนั คือดวงดาราในนภาเดียวกนั คือรัศมีของดวงอาทิตย์เดียวกนั คือ
พฤกษาในสวนเดียวกนั คือดอกไม้ในอทุยานเดียวกนั หากไร้ซึง่ความเห็นพ้องต้องกันไร้ความสามคัคีท่ีแท้จริง การ
ชมุนมุนัน้จะสลายตวัและธรรมสภาจะกลายเป็นความวา่งเปลา่ เง่ือนไขท่ีสองคือ เม่ือมาร่วมชมุนมุกนั พวกเขา
ต้องตัง้จิตสูเ่บือ้งบน และขอความชว่ยเหลือจากอาณาจกัรแหง่ความรุ่งโรจน์ จากนัน้พวกเขาต้องด าเนินการ
ประชมุด้วยความอทุิศ มารยาท เกียรติ ความรอบคอบ และความพอประมาณในการแสดงทรรศนะของตน ในทกุ
เร่ืองพวกเขาต้องแสวงหาความจริง มิใชยื่นกรานในความคดิเห็นของตน เพราะความดือ้ดงึขืนอยูใ่นทรรศนะของ
ตนจะน าไปสู่ความร้าวฉานและวิวาทกนัในท่ีสดุ และความจริงจะยงัคงซอ่นเร้นอยู่ 

พระอบัดลุบาฮา (BC no. 10) 

 

31 กรกฎาคม 

งานฉลองบุญ ความสมบูรณ์เลิศ 

(เร่ิมงานหลงัดวงอาทิตย์ตก) 

งานฉลองบญุ คือ ผู้น าความเบกิบานมา คือ รากฐานของความสามคัคีลงรอย คือกญุแจไขความรักและ
ไมตรีจิต งานฉลองบญุแพร่กระจายความเป็นอนัหนึง่เดียวกนัของมนษุยชาติ 

งานฉลองบญุให้ความเบกิบานแก่จิตใจและหวัใจ หากงานฉลองบญุนีจ้ดัขึน้ด้วยรูปแบบท่ีเหมาะสม มิตร
สหายจะพบวา่ ทกุสิบเก้าวนัตนจะได้รับการฟืน้ฟจูิตใจและได้รับอานภุาพท่ีไมใ่ชข่องโลกนี  ้

พระอบัดลุบาฮา (NDF no. 4, 10) 

 

สิงหาคม 

1 สิงหาคม 

การปรึกษาหารือเป็นเร่ืองส าคญัยิ่ง และเป็นเคร่ืองมือท่ีทรงอ านาจท่ีสดุท่ีชกัน าไปสู่ความสงบและความสขุ
ของประชาชน ตวัอย่างเชน่ เม่ือบาไฮคนหนึง่ไมแ่นใ่จเก่ียวกบักิจการของเขา หรือเม่ือเขาพยายามจะด าเนิน
โครงการหรือการค้า มิตรสหายควรชมุนมุกนัหาหนทางแก้ปัญหาส าหรับเขา และเขาควรปฏิบตัิตามนัน้ ท านอง



เดียวกนักบัประเด็นใหญ่ๆ เม่ือมีปัญหาหรือความยุ่งยากเกิดขึน้ ผู้ ท่ีฉลาดหลกัแหลมควรชมุนมุปรึกษากนัเพ่ือ
หาทางแก้ปัญหา พวกเขาควรวางใจในพระผู้ เป็นเจ้าท่ีแท้จริงองค์เดียว และยอมตามการบริบาลของพระองค์ไมว่า่
หนทางใดจะเปิดเผยออกมา เพราะอ านาจสวรรค์จะมาชว่ยเหลืออยา่งไมมี่ข้อสงสยั ดงันัน้การปรึกษาหารือเป็น
หนึง่ในบญัญัตแินช่ดัของพระผู้ เป็นนายของมนษุยชาติ 

พระอบัดลุบาฮา (BC no. 13) 

 

2 สิงหาคม 

“เป็นหน้าท่ีของบิดามารดาท่ีจะเลีย้งดบูตุรให้มีศรัทธามัน่ เหตผุลคือ บตุรท่ีผละจากศาสนาของพระผู้ เป็น
เจ้า จะไมป่ระพฤตตินให้เป็นท่ียินดีของบิดามารดาและพระผู้ เป็นนายของเขา เพราะการกระท าท่ีนา่สรรเสริญทกุ
อยา่งก่อก าเนิดมาจากแสงธรรมของศาสนาและหากขาดพระพรสงูสดุนี ้เดก็จะไมห่นีความชัว่ร้าย และจะไมเ่ข้าหา
ความดีงามใดๆ” 

“สิ่งส าคญัท่ีสดุส าหรับเดก็ท่ีต้องมาก่อนอ่ืนใด คือ การสอนพวกเขาเก่ียวกบัความเป็นหนึง่ของพระผู้ เป็นเจ้า
และกฎของพระองค์ เพราหากขาดสิ่งนี ้จะพร ่าสอนความกลวัพระผู้ เป็นเจ้าไมไ่ด้ และเม่ือขาดความกลวัพระผู้ เป็น
เจ้า การกระท าท่ีน่ารังเกียจและนา่ชงัอยา่งไมมี่สิน้สดุจะตามมา และวาจาจะปลอ่ยออกมาตามอารมณ์จนเกิน
ขอบเขต... 

บดิามารดาต้องพยายามทกุอยา่งท่ีจะเลีย้งดบูตุรให้มีศาสนา เพราะหากบตุรไมไ่ด้ติดเคร่ืองประดบัท่ี
ยิ่งใหญ่ท่ีสดุนี ้เขาจะไมเ่ช่ือฟังบดิามารดา ซึง่นยัหนึง่หมายความวา่เขาจะไมเ่ช่ือฟังพระผู้ เป็นเจ้า แท้จริงแล้วเดก็
เชน่นีจ้ะไมเ่กรงใจผู้ใดและจะท าตามใจตนเอง” 

พระบาฮาอลุลาห์ (BE 4) 

 

3 สิงหาคม 

ในการร่างหลกัการและกฎ ส่วนหนึง่อทุิศให้กบับทลงโทษซึง่เป็นเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพส าหรับความ
ปลอดภยัและการคุ้มครองมนษุย์ อยา่งไรก็ตามความกลวับทลงโทษยบัยัง้ประชาชนมิให้กระท าสิ่งท่ีต ่าช้านา่
รังเกียจแตเ่พียงภายนอก แตส่ิ่งท่ีปกปอ้งและรัง้มนษุย์ทัง้ภายนอกและภายในใจคือความกลวัพระผู้ เป็นเจ้า ความ
กลวัพระผู้ เป็นเจ้าคือผู้คุ้มครองท่ีแท้จริง และเป็นผู้อภิบาลวิญญาณของมนษุย์... 

ความกลวัพระผู้ เป็นเจ้าคือการปอ้งกนัท่ีแนน่อนและท่ีมัน่อนัปลอดภยัส าหรับประชาชนทัง้ปวงบนพิภพ คือ
เหตสุ าคญัท่ีให้ความคุ้มครองและคือเคร่ืองมืออนัยิ่งใหญ่ท่ีสดุส าหรับอภิรักษ์มนษุยชาต ิแท้จริงแล้วในมนษุย์มี



ส านกึหนึง่ท่ียบัยัง้และปอ้งกนัเขามิให้ท าสิ่งท่ีไมคู่ค่วรและไมเ่หมาะสม ซึง่เป็นท่ีรู้จกักนัวา่ความละอายใจ อยา่งไร
ก็ตามมีน้อยคนท่ีมีส านึกนี ้ใชว่า่ทกุคนจะมี 

พระบาฮาอลุลาห์ (TB 93, 63) 

 

4 สิงหาคม 

ความลกึลบัของการเสียสละเป็นหวัข้อส าคญัท่ีไมมี่จบ กลา่วโดยย่อคือ: ชีปะขาวสละตนให้เทียน น า้พสุละ
ตนให้ผู้กระหาย คนรักท่ีจริงใจสละตนให้คนท่ีเขารัก ความหมายคือ: เขาต้องไมค่ดิถึงตนเอง...เขาต้องแสวงหา
ความยินดีของพระผู้ เป็นเจ้า ปรารถนาพระพกัตร์ของพระผู้ เป็นหนึง่โดยแท้จริง และเดน่ในวิถีธรรมของพระองค์...นี ้
คือสถานะแรกของการเสียสละ 

สถานะท่ีสองของการเสียสละคือดงันี:้ มนษุย์ต้องเป็นประหนึง่เหล็กท่ีใสไ่ปในเตาหลอม คณุสมบตัขิอง
เหล็ก เชน่ ความด า ความเย็น และความแข็ง ซึง่เป็นของโลกได้หายไป ขณะท่ีลกัษณะเฉพาะของไฟ เชน่ ความ
แดง การเรืองแสง และความร้อน ซึง่เป็นของอาณาจกัรสวรรค์ ปรากฏให้เห็นได้ชดั ดงันัน้เหล็กได้สละคณุสมบตัิ
ของตนให้ไฟ และรับเอาคณุสมบตัขิองธาตไุฟไว้ 

พระอบัดลุบาฮา (DAL 73) 

 

5 สิงหาคม 

จนกวา่ผู้นัน้จะก้าวไปสูร่ะดบัของการเสียสละ เขาจะไมไ่ด้รับกรุณาธิคณุทกุอย่าง และระดบัของการ
เสียสละนีคื้อภาวะของการตายจากตนเอง เพ่ือวา่รัศมีของพระผู้ เป็นเจ้าจะเรืองออกมา... 

ผู้ ท่ีอยูใ่นอ านาจท่ีแท้จริงเป็นท่ีรู้จกัในด้านความถ่อมตวัและเสียสละตนเอง และไมแ่สดงทีทา่เหนือกว่ามิตร
สหาย เม่ือแตก่่อน ธรรมจารึกหนึง่ลิขิตขึน้ซึง่กลา่วว่า ไมมี่ใครได้รับแตง่ตัง้ให้มีอ านาจท าสิ่งใด แตใ่ห้รับใช้ศาสนา
ในฐานะท่ีเป็นคนรับใช้ท่ีแท้จริงของมิตรสหาย และเพราะเหตนีุไ้มจ่ าเป็นต้องมีธรรมจารึก การรับใช้ดงักลา่วท่ีท า
ด้วยใจจริงและไมเ่ห็นแก่ตวั ไมจ่ าเป็นต้องประกาศ รอให้บอกหรือมีเอกสารรับรอง ขอให้คนรับใช้เป็นท่ีรู้จกัในด้าน
การกระท าและชีวิตของตน! และควรมีจดุหมายคือ ให้พระผู้ เป็นเจ้าเพียงผู้ เดียวรับรอง 

พระอบัดลุบาฮา (SWAB 7 LG 1983 no. 66) 

 

6 สิงหาคม 

ดกูร หญิงรับใช้ จงรู้ไว้ว่าในสายตาของพระผู้ เป็นเจ้า สตรีได้รับการพิจารณาเหมือนบรุุษ และพระผู้ เป็นเจ้า
ทรงสร้างมวลมนษุย์ให้เป็นรูปจ าลองและความคล้ายคลึงของพระองค์ นัน่คือ บุรุษและสตรีคือผู้ส าแดงพระนาม



และคณุลกัษณะของพระองค์ และในแง่ของวิญญาณแล้วไมมี่ความแตกตา่งระหวา่งทัง้สอง ใครท่ีเข้าใกล้พระผู้
เป็นเจ้ามากกวา่ ผู้นัน้เป็นท่ีโปรดปรานมากกว่าไมว่า่จะเป็นบรุุษหรือสตรี หญิงรับใช้มากมายเพียงไรท่ีอทุิศตนด้วย
ความศรัทธาภายใต้ร่มเงาของบาฮา ได้พิสจูน์แล้ววา่เหนือกวา่บรุุษ และเหนือกวา่ผู้ มีช่ือเสียงบนพิภพ 

อยา่งไรก็ตาม ตามกฎท่ีแนช่ดัของพระผู้ เป็นเจ้า สภายตุธิรรมสากลจ ากดัอยูท่ี่บรุุษเทา่นัน้ ซึง่มีเหตผุของ
พระผู้ เป็นนาย พระผู้ เป็นเจ้าแฝงอยู ่และในไมช้่าจะปรากฏชดัประดจุดวงอาทิตย์เท่ียงวนั 

พระอบัดลุบาฮา (SWAB 79-80) 

 

7 สิงหาคม 

 ...ในธรรมลิขิตประกาศไว้ชดัเจนวา่ หลายศตวรรษหลายพนัปีตา่งหากต้องผา่นไปก่อนท่ีพระศาสดาเชน่
องค์นี ้(พระบาฮาอลุลาห์) จะมาปรากฏอีกครัง้ 

อยา่งไรก็ตามเป็นไปได้ท่ีภายหลงัหนึง่พนัปี พระศาสดาบางองค์จะได้รับอ านาจให้เปิดเผยพระธรรมแตจ่ะ
ไมใ่ชพ่ระศาสดาสากล ดงันัน้แตล่ะวนัในวฏัจกัรของพระผู้ทรงความงามอนัอดุมพร ความจริงแล้วเทา่กบัหนึง่ปี 
และแตล่ะปีในวฏัจกัรนีเ้ทา่กบัหนึง่พนัปี... 

ความหมายคือ ก่อนจะสิน้สดุหนึง่พนัปี ไมมี่ใครอวดอ้างได้วา่ตนเปลง่พระวจนะ ทกุคนต้องพิจารณาตนเอง
วา่เป็นข้าแผน่ดินท่ียอมจ านนและเช่ือฟังบญัญตัขิองพระผู้ เป็นเจ้าและกฎของสภายตุิธรรมสากล หากใครบิดพลิว้
ไปจากประกาศิตของสภายตุิธรรมสากลแม้เพียงเทา่ปลายเข็ม หรือลงัเลท่ีจะปฏิบตัิตาม เขาจะเป็นพวกท่ีสงัคม
รังเกียจและถกูปฏิเสธ 

เก่ียวกบัวฏัจกัรของพระผู้ทรงความงามอนัอดุมพรชว่งเวลาของพระนามอนัยิ่งใหญ่ท่ีสดุ มิได้จ ากดัอยูท่ี่พนั
ปีหรือสองพนัปี... 

เม่ือมีการกล่าววา่ ชว่งเวลาหนึง่พนัปีเร่ิมต้นด้วยการปรากฏองค์ของพระผู้ทรงความงามอนัอดุมพร และแต่
ละวนัในชว่งเวลานีคื้อหนึง่พนัปี เป็นการพาดพิงถึงวฏัจกัรของพระผู้ทรงความงามอนัอดุมพร ซึง่ในท่ีนีห้มายความ
วา่ จะกินเวลานานหลายยคุในอนาคตกาล 

พระอบัดลุบาฮา (SWAB 68) 

 



8 สิงหาคม 

พระศาสดาทัง้หลายของพระผู้ เป็นเจ้ามีสองสภาวะ หนึง่ คือ สภาวะทางกาย อีกสภาวะหนึง่คือทาง
วิญญาณ กล่าวคือ สภาวะหนึง่เป็นสภาวะของมนษุย์ และอีกสภาวะหนึง่เป็นของพระผู้ เป็นเจ้า หากพระศาสดา
ถกูทดสอบ นัน่เป็นการทดสอบสภาวะของความเป็นมนษุย์เทา่นัน้ มิใชส่ภาวะอนัรุ่งโรจน์ของพระผู้ เป็นเจ้า 

นอกจากนี ้การทดสอบเหลา่นีส้ะท้อนถึงความเป็นมนษุย์เทา่นัน้ กล่าวคือ เม่ือดภูายนอกสภาวะของมนษุย์
ในตวัพระศาสดาถกูทดสอบ และเม่ือความเข้มแข็งและความอดทนของพระองค์ขึน้ถึงขีดสดุโดยผา่นการทดสอบ
เหลา่นี ้มนษุย์จงึได้รับการสัง่สอนและตระหนกัว่า ความมัน่คงและความอดทนของพวกเขาภายใต้การทดสอบ
ความเข้มแข็งเพียงไร เพราะผู้อบรมจากสวรรค์ต้องสอนด้วยค าพดูและการกระท า เพ่ือเปิดเผยหนทางแหง่สจัธรรม
ตอ่ทกุคน 

พระอบัดลุบาฮา (SWAB 55-6) 

 

9 สิงหาคม 

จิตใจและวิญญาณของมนษุย์พฒันาเม่ือเขาถกูทดสอบด้วยความทรมาน ดนิยิ่งถกูพรวนมากเทา่ไรเมล็ดก็
ยิ่งเตบิโตดีและเก็บเก่ียวได้มาก เฉกเชน่คนัไถท่ีไถดนิลกึลงไปเพ่ือขจดัวชัพืชและไม้หนาม ความทรมานและความ
ยากล าบากปลดมนษุย์ให้เป็นอิสระจากกิจการของชีวิตทางโลก จนกระทัง่เขามาถึงภาวะของการตดัความผกูพนั
โดยสมบรูณ์ เจตคตขิองเขาในโลกนีจ้ะเป็นความสขุทางธรรม กลา่วคือมนษุย์ยงัไมส่กุ ความร้อนของไฟแหง่ความ
ทรมานจะท าให้เขาพฒันาขึน้ บรุุษท่ียิ่งใหญ่ท่ีสดุผา่นความทกุข์ทรมานมามากท่ีสดุ... 

จนกวา่มนษุย์จะถกูทดสอบ ทองบริสทุธ์ิจงึจะแยกจากขีโ้ลหะได้ชดั ความทรมานคือไฟแหง่การทดสอบท่ี
เผาทองบริสทุธ์ิให้เรืองแสงเปลง่ปลัง่ และไหม้สิ่งเจือปนให้ด าไป 

พระอบัดลุบาฮา (PT 178, SWAB 120-1) 

 

10 สิงหาคม 

ผู้ ท่ีตดัขาดจากโลก ตดัขาดจากความปรารถนา ตดัขาดจากกิจการและสภาพของมนษุย์มากเท่าไรก็ยิ่งไม่
สะเทือนตอ่บททดสอบของพระผู้ เป็นเจ้า บททดสอบคือวิธีการวดัความแข็งแกร่งของวิญญาณ และการกระท าท่ี
ออกมาคือการพิสจูน์วิญญาณนัน้ พระผู้ เป็นเจ้ารู้ความแข็งแกร่งและความไมพ่ร้อมของวิญญาณมาก่อน แตอ่ตัตา
ของมนษุย์ไมเ่ช่ือว่าตนไมแ่ข็งแกร่งจนกวา่จะได้ข้อพิสจูน์ ผลท่ีตามมาคือมนษุย์ได้รับข้อพิสจูน์วา่เขายงัมีจดุอ่อนท่ี
ไมดี่อยูเ่ม่ือถกูทดสอบ และบททดสอบยงัด าเนินตอ่ไปจนกวา่วิญญาณนัน้จะตระหนกัในความไมแ่ข็งแกร่งของตน 
จากนัน้ความส านึกผิดและความเสียใจมกัจะขจดัความอ่อนแอ 



การทดสอบเดมิมาอีกซึง่รุนแรงขึน้ จนกวา่จะแสดงให้เห็นวา่ความอ่อนแอครัง้ก่อนกลายเป็นความแข็งแกร่ง 
และพลงัท่ีเอาชนะความชัว่ร้ายอยู่ตวัแล้ว 

พระอบัดลุบาฮา (LG 1983 no. 1350) 

 

11 สิงหาคม 

เจ้าถามเก่ียวกบัการทดสอบ ความหายนะและความทกุข์ทรมานวา่มาจากพระผู้ เป็นเจ้า หรือเป็นผลมาจาก
กรรมชัว่ของมนษุย์ จงรู้ไว้วา่ความทกุข์ทรมานมีสองชนิด หนึง่คือเป็นการทดสอบ อีกชนิดหนึง่เป็นการลงโทษกรรม
ชัว่ ชนิดท่ีเป็นการทดสอบคือการอบรมและพฒันามนษุย์ และชนิดท่ีเป็นการลงโทษคือกรรมสนองท่ีรุนแรง 

บางครัง้บิดาและครูเมตตาตอ่เดก็ๆ และบางเวลาเข้มงวดกับพวกเขา ความเข้มงวดนีเ้ป็นไปเพ่ือการอบรม
เป็นความเมตตาและกรุณาธิคณุท่ีแท้จริง แม้วา่ดภูายนอกจะเป็นความพิโรธ แตใ่นความเป็นจริงคือความเมตตา 
แม้ดภูายนอกจะเป็นความทกุข์ทรมานแตท่ี่จริงเป็นกระแสลมท่ีเยือกเย็น 

ในทัง้สองกรณีควรอธิษฐานและวิงวอน ณ ธรณีประตศูกัดิส์ิทธ์ิ เพ่ือว่าเจ้าจะได้มัน่คงเม่ือถกูทดสอบและ
อดทนตอ่ความทกุข์ทรมาน 

พระอบัดลุบาฮา (DAL 85) 

 

12 สิงหาคม 

การอธิษฐานผา่นทางพระศาสดาสากลของพระผู้ เป็นเจ้าจะบงัเกิดผล กระนัน้ก็ตามหากเป็นความปรารถนา
ทางวตัถ ุและแม้จะเก่ียวข้องกบัผู้ ท่ีไมเ่อาใจใส่ หากพวกเขาวิงวอนขอความชว่ยเหลือจากพระผู้ เป็นเจ้าอยา่งถ่อม
ตวั การอธิษฐานของพวกเขาก็มีผล... 

บทอธิษฐานท่ีเปิดเผยส าหรับการรักษา ใช้กบัการรักษาทัง้ทางร่างกายและจิตใจ ดงันัน้จงสวดบทอธิษฐาน
เหลา่นีเ้พ่ือรักษาทัง้วิญญาณและร่างกาย หากการรักษาเป็นสิ่งท่ีดีส าหรับผู้ ป่วย ก็จะบงัเกิดผลแน่นอน แตส่ าหรับ
คนเจ็บป่วยบางคน การรักษาจะเป็นเพียงสาเหตขุองโรคภยัอ่ืนๆ อีก ดงันัน้ผลท่ีได้จงึไมเ่ป็นไปตามท่ีอธิษฐาน 

...อานภุาพของพระวิญญาณบริสทุธ์ิรักษาความเจ็บป่วยทัง้ทางร่างกายและจิตใจ 
พระอบัดลุบาฮา (SWAB 161-2) 

 



13 สิงหาคม 

พระผู้ เป็นเจ้าจะตอบค าอธิษฐานของคนรับใช้ทกุคน หากการอธิษฐานนัน้ดว่น ความปรานีของพระองค์นัน้
ไพศาลและไร้ขีดจ ากดั... 

แตเ่ราขอสิ่งท่ีอจัฉริยภาพสวรรค์ไมต้่องการให้จงึไมเ่ป็นไปตามท่ีเราอธิษฐาน อจัฉริยภาพของพระองค์ไม่
อนมุตัสิิ่งท่ีเราต้องการ เราอธิษฐานวา่ “ข้าแตพ่ระผู้ เป็นเจ้า! โปรดบนัดาลให้ข้าพเจ้าร ่ารวย” หากทกุคนอธิษฐาน
เชน่นีแ้ล้วเป็นไปตามนัน้ กิจการของมนษุย์ย่อมหยดุชะงกั จะไมมี่ใครท างานบนท้องถนน ไมมี่ใครพรวนดนิ ไมมี่
ใครก่อสร้าง ไมมี่ใครเดนิรถไฟ ดงันัน้เป็นท่ีประจกัษ์วา่ ย่อมไมเ่ป็นสิ่งดีส าหรับเราหากค าอธิษฐานทกุอยา่งได้
ตามท่ีขอ...แตถ้่าเราขอสิ่งท่ีสอดคล้องกบัเมธาสวรรค์ พระผู้ เป็นเจ้าจะตอบแน่นอน! 

ตวัอยา่งเชน่ ผู้ ป่วยท่ีอิดโรยอาจขอแพทย์ให้อาหารท่ีเป็นอนัตรายตอ่ชีวิตและสภาพร่างกายของเขา เขาอาจ
ขอเนือ้ยา่ง แพทย์เป็นผู้ เมตตาและฉลาด แพทย์รู้วา่เนือ้เป็นอนัตรายตอ่ผู้ ป่วยจงึไมใ่ห้ ด้วยความเมตตาของแพทย์
นี ้ผู้ ป่วยจงึฟืน้และรอดชีวิต กระนัน้ก็ตามผู้ ป่วยอาจร้องว่าแพทย์ใจร้าย ไมดี่ เพราะไม่ยอมให้ตามท่ีขอ 

พระอบัดลุบาฮา (PUP 246-7) 

 

14 สิงหาคม 

จงวิงวอนกรุณาธิคณุอนัไมรู้่สิน้ของพระผู้ เป็นเจ้าขอสิ่งท่ีเจ้าปรารถนา แตถ้่าหากเจ้าเอาใจใส่ค าแนะน าของ
เรา เจ้าย่อมไมป่รารถนาสิ่งใดนอกจากการเข้าไปในอาณาจกัรอบัฮา และไมแ่สวงหาสิ่งใดนอกจากพระพรจาก
ความงามของพระผู้ทรงความรุ่งโรจน์ ขอให้ชีวิตของเราสละเพ่ือบรรดาผู้ เป็นท่ีรักของพระองค์ นีคื้อค าแนะน าของ
เราตอ่เจ้า... 

จงอธิษฐานขอให้พระผู้ เป็นเจ้าพฒันาคณุธรรมของเจ้า เพ่ือวา่เจ้าจะได้เป็นประหนึง่เทพยดาในโลกนีเ้ป็น
แสงสวา่งท่ีเปิดเผยความลกึลบัของอาณาจกัรสวรรค์ให้แก่ผู้ ท่ีมีหวัใจกระจา่ง 

พระอบัดลุบาฮา (DAL 49, 50) 

 

15 สิงหาคม 

เม่ือใดก็ตามท่ีแสงธรรมของพระผู้ส าแดงองค์ราชนัแหง่ความเป็นหนึง่ ส่องมายงับลัลงัก์ของหวัใจและ
วิญญาณ รัศมีของพระองค์จะปรากฏให้เห็นในทกุแขนขาและอวยัวะ ในเวลานัน้ความลกึลบัของค าสอนท่ีเก่าแก่
โดง่ดงัประกายแสงออกมาจากความมืด: “คนรับใช้เข้ามาหาเราในการอธิษฐานจนกระทัง่เราตอบเขา; และเม่ือเรา
ตอบเขาแล้ว เรากลายเป็นหท่ีูเขาใช้ฟัง...” ดงันีพ้ระผู้ เป็นเจ้านายมาปรากฏในบ้านของตนเอง และเสาบ้านเรือง



ด้วยแสงของพระองค์ อานภุาพและอิทธิพลของแสงนัน้มาจากพระผู้ให้แสง ดงันัน้ทัง้หมดเคล่ือนไหวโดยพระองค์
และลกุขึน้โดยพระประสงค์ของพระองค์ 

พระบาฮาอลุลาห์ (SVFV 22) 

 

16 สิงหาคม 

ดกูร คนรับใช้ของพระผู้ เป็นเจ้า เราขอรับรองวา่หากจิตใจของเจ้าวา่งเปลา่และบริสทุธ์ิปลอดจากค าพดูและ
ความคดิทกุอยา่ง และทัง้หวัใจของเจ้าถวิลหาอาณาจกัของพระผู้ เป็นเจ้า ลืมทกุสิ่งนอกจากพระองค์และสนทนา
กบัพระวิญญาณของพระผู้ เป็นเจ้า เม่ือนัน้พระวิญญาณบริสทุธ์ิจะชว่ยเหลือเจ้าด้วยอานภุาพท่ีจะท าให้เจ้าหยัง่รู้
ทกุสรรพสิ่ง และด้วยประกายอนัเจิดจ้าท่ีสอ่งสวา่งรอบด้าน เปลวไฟท่ีสว่างไสวอยูก่ลางฟ้าจะสอนสิ่งท่ีเจ้าไมรู้่
เก่ียวกบัจกัรวาลและค าสอนจากสวรรค์ แท้จริงแล้ววิญญาณทกุดวงในปัจจบุนัท่ีลกุขึน้น าทางผู้ อ่ืนมาสูห่นทางแห่ง
ความปลอดภยั และซมึซาบพระวิญญาณแหง่ชีวิตให้แก่พวกเขา พระวิญญาณบริสทุธ์ิจะดลใจวิญญาณนัน้ด้วย
หลกัฐาน ข้อพิสจูน์ และข้อเท็จจริง และอาภาจากอาณาจกัรของพระผู้ เป็นเจ้าจะฉายแสงมายงัเขา 

พระอบัดลุบาฮา (DAL 46-7) 

 

17 สิงหาคม 

หากเขาลกุด้วยไฟแหง่ความรักของพระองค์ หากเขาละทิง้ทกุสรรพสิ่ง วาจาของเขาจะท าให้ผู้ ท่ีได้ยินลกุ
เป็นไฟ 

พระบาฮาอลุลาห์ (ADJ 42) 

ขณะท่ีสอน ตวัครูเองต้องลกุเป็นไฟอยา่งแท้จริง เพื่อวา่วาจาของเขาซึง่เป็นประหนึง่เปลวไฟ จะมีอิทธิพล
และเผาผลาญมา่นแหง่อตัตาและกิเลส ครูต้องถ่อมตวัและเจียมตวัเพ่ือจะปลกูฝังธรรมะให้คนอ่ืนได้ ครูต้องไมอ่วด
ตนเพ่ือว่าเขาจะได้สอนด้วยท านองของหมูเ่ทวญัเบือ้งบน ไมเ่ชน่นัน้แล้วการสอนของเขาจะไมมี่ผล 

พระอบัดลุบาฮา (SWAB 270) 

 

18 สิงหาคม 

จงเจริญรอยตามพระผู้ เป็นนายของเจ้า และอย่าพดูสิ่งท่ีหทูนฟังไมไ่ด้ เพราะการพดูเชน่นัน้เป็นเสมือน
อาหารโอชะท่ีปอ้นให้เด็กน้อย แม้วา่อาหารนัน้จะถกูปาก ล า้เลิศและโอชารส อวยัวะย่อยอาหารของทารกท่ียงัไม่
อดนมก็ดดูซมึไมไ่ด้ ดงันัน้ส าหรับทกุคนท่ีมีสิทธ์ิให้เขาได้รับตามเกณฑ์ 



“ทกุสิ่งท่ีมนษุย์ทราบจะเปิดเผยออกมาทัง้หมดไมไ่ด้ และทกุสิ่งท่ีมนษุย์เปิดเผยได้ก็ใช่วา่จะเหมาะกบัเวลา
เสมอไป และวาจาท่ีเหมาะกบัเวลาก็ใช่วา่ผู้ ฟังทกุคนจะรับได้” นีคื้ออจัฉริยภาพอนัล า้เลิศท่ีเจ้าควรยึดเป็นหลกั
ปฏิบตัิ และอย่าลืมเสียหากเจ้าปรารถนาจะเป็นนกัปฏิบตัใินทกุสภาพการณ์ ประการแรกจงวินิจฉยัโรคแล้วค้นหา
ความเจ็บป่วย จากนัน้จงึสัง่การรักษา เพราะดงักลา่วนีคื้อวิธีท่ีสมบรูณ์เลิศของแพทย์ผู้ช านาญ 

พระอบัดลุบาฮา (SWAB 628-9) 

 

19 สิงหาคม 

งานฉลองบุญ พระนาม 

(เร่ิมงานหลงัดวงอาทิตย์ตก) 

จงสามคัคีกนัอย่างพร้อมเพรียง อยา่ได้โกรธกนัและกนั...จงรักเพ่ือนมนษุย์เพ่ือเห็นแก่พระผู้ เป็นเจ้า มิใชเ่พ่ือ
มนษุย์เอง เจ้าจะไมมี่วนัโกรธหรือหมดความอดทน หากเจ้ารักพวกเขาเพ่ือเห็นแก่พระผู้ เป็นเจ้า มนษุย์ทกุคนมี
ข้อบกพร่อง และเจ้าจะไมมี่ความสขุหากเจ้ามองท่ีประชาชน แตห่ากเจ้ามองไปท่ีพระผู้ เป็นเจ้า เจ้าจะรักและมี
เมตตาตอ่เขา เพราะภพของพระผู้ เป็นเจ้าคือภพท่ีดีพร้อมและมีความปรานีอันไพบลูย์ ดงันัน้อยา่มองท่ีข้อบกพร่อง
ของใคร จงมองด้วยสายตาท่ีให้อภยั ตาท่ีบกพร่องมองเห็นสิ่งท่ีบกพร่อง ตาท่ีปกปิดข้อบกพร่องมองท่ีพระผู้สร้าง
วิญญาณทัง้หลาย พระองค์สร้างพวกเขา อบรมและจดัหาสิ่งจ าเป็นส าหรับพวกเขา ประสาทพวกเขาด้วย
ความสามารถและชีวิต ด้วยสายตาและการได้ยิน ดงันัน้พวกเขาคือสญัลกัษณ์แหง่ความโอฬารของพระองค์ 

พระอบัดลุบาฮา (PUP 93) 

 

20 สิงหาคม 

จงรู้ไว้วา่วิญญาณทกุดวงถอดแบบมาจากลกัษณะของพระผู้ เป็นเจ้า และเกิดมาอยา่งบริสทุธ์ิ อยา่งไรก็ตาม 
หลงัจากนัน้แตล่ะคนแตกตา่งกนัไปตามความดีความชัว่ท่ีพวกเขาก่อในโลกนี ้แม้ว่าโดยธรรมชาตแิล้วมนษุย์ถกู
สร้างขึน้มาในระดบัท่ีตา่งกนั ถึงกระนัน้แตล่ะคนเกิดมาอยา่งบริสทุธ์ิ และจะมีมลทินก็หลงัจากนัน้ 

นอกจากนี ้แม้ว่าระดบัของชีวิตนัน้ตา่งกนั แตท่กุชีวิตก็มีความดี จงสงัเกตร่างกายของมนษุย์ แขนขา และ
อวยัวะ ตา ห ูอวยัวะรับกลิ่น รับรส มือ เล็บ แม้วา่อวยัวะทัง้หมดนีแ้ตกตา่งกนั แตล่ะอวยัวะก็มีบทบาทตอ่ร่างกาย
ตามขีดจ ากดัของตน หากอวยัวะใดล้มเหลวก็ต้องรักษา และหากรักษาไมไ่ด้ผลก็ต้องตดัสว่นนัน้ออก 

พระอบัดลุบาฮา (SWAB 190) 

 



21 สิงหาคม 

ความตายของเยาวชนท่ีรักผู้ ท่ีพรากจากเจ้าไปยงัความเศร้าโศกย่ิงนกั เพราะเขาได้บนิขึน้ไปสูท่ี่พกัพิงเบือ้ง
บนขณะท่ียงัอยูใ่นวยัท่ีแย้มบานสดใส แตเ่ขาเป็นอิสระจากท่ีพกัอนัทกุข์โศกนี ้และหนัหน้าไปยงัท่ีพกัพิงนิรันดร์ใน
อาณาจกัรสวรรค์ เป็นอิสระจากโลกท่ีมืดมนและคบัแคบนี ้และได้รีบไปยงัอาณาจกัรอาภาอนัวิสทุธ์ิเหล่านีคื้อสิ่งท่ี
ปลอบโยนหวัใจของเรา 

เมธาสวรรค์ท่ีไมอ่าจหยัง่รู้อยู่เบือ้งหลงัของเหตกุารณ์ท่ีปวดร้าวใจเชน่นี ้สิ่งท่ีเป็นราวกบัวา่คนสวนท่ีเมตตา
ได้ย้ายต้นออ่นท่ีเขียวสดจากบริเวณท่ีคบัแคบไปไว้ในท่ีโล่งแจ้ง การย้ายนีม้ิได้เป็นเหตใุห้ต้นออ่นร่วงโรย ไมโ่ตหรือ
ตาย ไมเ่ลย แตก่ลบัท าให้ต้นออ่นเตบิโตงอกงาม สดช่ืน เขียวขจีและออกผล ความลบันีค้นสวนทราบดี แตค่นท่ีไม่
ทราบความอารีนีค้ดิวา่คนสวนถอนรากต้นอ่อนไปเพราะความโกรธ แตส่ าหรับผู้ ท่ีทราบ ความลบันีเ้ป็นท่ีประจกัษ์
ชดั และประกาศิตท่ีก าหนดไว้ลว่งหน้านีไ้ด้รับการพิจารณาวา่เป็นพระพร ดงันัน้อยา่ได้เศร้าโศกหรือสลดใจตอ่การ
จากไปของวิหคท่ีซ่ือสตัย์นี ้ไมเ่พียงเทา่นัน้ ในทกุสภาพแวดล้อมจงอธิษฐานเพ่ือเยาวชนผู้ นี ้วิงวอนขอให้เขาได้รับ
การอภยัและพฒันาไป 

พระอบัดลุบาฮา (SWAB 199-200) 

 

22 สิงหาคม 

ดกูร หญิงรับใช้ผู้ เป็นท่ีรักของพระผู้ เป็นเจ้า แม้วา่การสญูเสียบตุรนัน้แสนจะปวดร้าวใจและเกินกวา่ท่ีมนษุย์
จะทนได้ ถึงกระนัน้ ผู้ ท่ีรู้และเข้าใจจะนอนใจว่าบตุรมิได้สญูไปแตไ่ด้จากภพนีไ้ปสูอี่กภพหนึง่ และเธอจะได้พบเขา
ในอาณาจกัรสวรรค์ การกลบัมาอยู่ร่วมกนัในภพนัน้จะยัง่ยืนชัว่นิรันดร์ แตใ่นภพนีก้ารพรากจากกนันัน้เล่ียงไมไ่ด้
และยงัความเศร้าโศกอยา่งปวดร้าว 

ขอความสรรเสริญจงมีแดพ่ระผู้ เป็นเจ้าท่ีเจ้ามีความศรัทธา และก าลงัหนัหน้ามาสู่อาณาจกัรอนนัต์ และเช่ือ
วา่ภพสวรรค์มีจริง ดงันัน้อย่าได้สลดใจ อย่าเพลียใจหรือถอนหายใจ อยา่คร ่าครวญหรือร ่าไห้ เพราะความกงัวล
และความเศร้าโศกจะกระทบวิญญาณของเขาอยา่งมากในอาณาจกัรสวรรค์ 

บตุรท่ีรักคนนีก้ลา่วตอ่เจ้าจากภพท่ีเร้นลบัวา่: ดกูร มารดาผู้ เมตตา จงขอบคณุการบริบาลจากสวรรค์ท่ี
ข้าพเจ้าได้เป็นอิสระจากกรงท่ีมืดมนและคบัแคบนี ้และเป็นเสมือนวิหคในทุง่หญ้า ถ้าข้าพเจ้าได้เหินไปสูภ่พ
สวรรค์ ซึง่เป็นภพท่ีกว้างใหญ่ไพศาล เรืองรองและเบกิบานหรรษาอนนัต์ ดกูร มารดาผู้ เมตตา ดงันัน้อยา่ได้เศร้า
โศกหรือเสียใจ ข้าพเจ้าไมไ่ด้สญูไป มิได้หายไปหรือดบัสิน้ไป ข้าพเจ้าได้สลดัรูปกายทิง้ไปและได้ชธูงในภพแหง่
วิญญาณนี ้การพรากจากกนันีจ้ะตามมาด้วยการอยูร่่วมกนัชัว่นิรันดร์ ทา่นจะพบข้าพเจ้าในทะเลแสงในสวรรค์
ของพระผู้ เป็นนาย 

พระอบัดลุบาฮา (SWAB 201) 



 

23 สิงหาคม 

จงใคร่ครวญดสูิ่งท่ีกวีเขียนไว้: “อยา่แปลกใจหากพระผู้ เป็นท่ีรักยิ่งอยูใ่กล้กบัข้าพเจ้ามากกวา่ตวัข้าพเจ้าเอง 
แตจ่งแปลกใจได้วา่ แม้จะใกล้เชน่นี ้ข้าพเจ้าก็ยงัอยูห่่างไกลจากพระองค์”...จงพิจารณาดวูจนะท่ีพระผู้ เป็นเจ้า
เปิดเผยไว้ว่า “เราอยูใ่กล้กบัมนษุย์มากกวา่เส้นโลหิตของมนษุย์เอง” ในการพาดพิงถึงวจนะนีก้วีได้กลา่วว่า แม้
การส าแดงองค์ของพระผู้ เป็นท่ีรักย่ิงได้ซมึซาบชีวิตของข้าพเจ้า จนพระองค์อยูใ่กล้กบัข้าพเจ้ามากกวา่เส้นโลหิต
ของข้าพเจ้าเอง แม้ว่าข้าพเจ้ามัน่ใจในความจริงนีแ้ละยอมรับสถานะของตนเอง ข้าพเจ้าก็ยงัคงอยูไ่กลจาก
พระองค์ ดงันีก้วีหมายความวา่ หวัใจของเขาซึง่เป็นคฤหาสถ์ของพระผู้ทรงปรานีและเป็นบลัลงัก์ส าหรับการ
เปิดเผยอาภาของพระองค์ กลบัลืมพระผู้สร้าง หลงไปจากหนทางของพระองค์ ปิดกัน้ตนเองจากความรุ่งโรจน์ของ
พระองค์ และเปือ้นมลทินของกิเลส 

ควรระลกึไว้ ณ ท่ีนีว้า่ พระผู้ เป็นเจ้าท่ีแท้จริงองค์เดียวทรงความประเสริฐเหนือความใกล้ชิดและความ
หา่งไกล สภาวะของพระองค์อยูเ่หนือข้อจ ากดัเหลา่นี ้ความสมัพนัธ์ท่ีพระองค์มีตอ่มนษุย์นัน้วดัไมไ่ด้ การท่ีบางคน
อยูใ่กล้และคนอ่ืนอยูไ่กล เป็นเร่ืองของสภาวะของพวกเขา 

พระบาฮาอลุลาห์ (GWB 185-6) 

 

24 สิงหาคม 

การท่ีหวัใจคือบลัลงัก์ท่ีเป็นจดุหมายของการปรากฏองค์ของพระผู้ เป็นเจ้า พระผู้ทรงปรานี ได้รับการยืนยนั
โดยวาทะศกัดิส์ิทธ์ิท่ีเราเปิดเผยไว้ก่อนนี ้หนึง่ในวาทะเหล่านีคื้อ: “โลกและสวรรค์ไมส่ามารถบรรจเุรา สิ่งเดียวท่ี
สามารถบรรจเุราคือหวัใจของผู้ ท่ีเช่ือในเราและซ่ือสตัย์ตอ่ศาสนาของเรา” บอ่ยแคไ่หนท่ีหวัใจของมนษุย์ ซึง่เป็น
ผู้ รับแสงธรรมของพระผู้ เป็นเจ้าและเป็นคฤหาสถ์แหง่การปรากฏองค์ของพระผู้ทรงปรานี ได้หลงไปจากพระผู้ เป็น
แหลง่ก าเนิดของแสงนัน้และเป็นท่ีมาของการมาปรากฏนัน้ ทิฐิในหวัใจคือตวัพาหวัใจไกลไปจากพระผู้ เป็นเจ้า 
และทิง้ให้หวัใจนัน้ไกลห่างจากพระองค์ อย่างไรก็ตามหวัใจท่ีตระหนกัวา่พระองค์สถิตอยู ่ได้อยูใ่กล้พระองค์ และ
ถือวา่หวัใจนัน้ได้เข้ามาใกล้บลัลงัก์ของพระองค์ 

พระบาฮาอลุลาห์ (GWB 186) 

 

25 สิงหาคม 

นอกจากนีจ้งพิจารณาดวูา่ บอ่ยแคไ่หนท่ีมนษุย์ลืมตนเอง ขณะท่ีพระผู้ เป็นเจ้าทรงทราบผู้ ท่ีพระองค์สร้าง
ขึน้มาเสมอ เพราะความรู้ของพระองค์ห้อมล้อมทกุสรรพสิ่ง และทรงสาดรัศมีอนัรุ่งโรจน์มายงัมนษุย์เร่ือยไป ดงันัน้
จงึเป็นท่ีประจกัษ์วา่ในสภาวะเชน่นีพ้ระองค์อยูใ่กล้กบัมนษุย์มากกวา่ตวัเขาเอง แท้จริงแล้วพระองค์จะอยูใ่กล้



เชน่นีต้ลอดไป เพราะวา่พระผู้ เป็นเจ้าท่ีแท้จริงองค์เดียวทรงรู้ทกุสิ่ง เห็นทกุสิ่ง และเข้าใจทกุสิ่ง แตม่นษุย์มี
แนวโน้มจะหลงผิด และไมรู้่ความลกึลบัท่ีอยูใ่นตวัเขา... 

พระบาฮาอลุลาห์ (GWB 186) 

 

26 สิงหาคม 

“เวลาส าหรับท าลายโลกและประชาชนบนโลกมาถึงแล้ว” “ชัว่โมงนัน้ก าลงัใกล้เข้ามา คือชัว่โมงท่ีความ
โกลาหลอนัใหญ่หลวงจะบงัเกิดขึน้” “วนัแหง่พนัธสญัญามาถึงแล้ว คือวนัท่ีการทดสอบอนัทรมานจะสาดซดัเหนือ
ศีรษะและใต้ฝ่าเท้าของเจ้า และกล่าววา่: ‘จงลิม้รสสิ่งท่ีมือของเจ้าได้กระท า!’” “ในไมช้่าพายแุหง่การลงโทษของ
พระผู้ เป็นเจ้าจะพดักระโชกเจ้าและธุลีจากนรกจะปกคลมุเจ้า” “และเม่ือถึงชัว่โมงท่ีก าหนดจะปรากฏอยา่งทนัใด
ในสิ่งท่ีจะท าให้แขนขาของมนษุยชาตสิัน่สะท้าน” “วนันัน้ก าลงัใกล้เข้ามา คือวนัท่ีเปลวไฟของอารยธรรมจะเผา
ผลาญเมืองทัง้หลาย และชิวหาของความโอฬารจะประกาศวา่: ‘อาณาจกัรเป็นของพระผู้ เป็นเจ้า พระผู้ทรงมหิทธา
นภุาพ พระผู้ เป็นท่ีสรรเสริญ!’” “วนันัน้จะมาถึงในไมช้่า คือวนัท่ีเจ้าจะร้องขอความชว่ยเหลือและจะไมไ่ด้รับ
ค าตอบ” 

พระบาฮาอลุลาห์ (PDC 1-2) 

 

27 สิงหาคม 

“ดกูร ประชาชน จงต่ืนตวัขึน้เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับวนัแหง่ความยตุธิรรมของพระผู้ เป็นเจ้า เพราะชัว่โมงท่ี
สญัญาไว้มาถึงแล้ว” “จงละทิง้สิ่งท่ีเจ้าครอบครอง และยึดสิ่งท่ีพระผู้ เป็นเจ้า พระผู้ โน้มคอมนษุย์ให้ต ่าลง ทรง
น ามา จงรู้ไว้เป็นท่ีแนน่อนวา่ หากเจ้าไมเ่ลิกสิ่งท่ีเจ้าได้กระท า การลงโทษจะตามเลน่งานเจ้าจากรอบด้าน และเจ้า
จะได้เห็นสิ่งท่ีสาหสักว่าท่ีเจ้าเคยเห็น” “ดกูร ประชาชน! เราได้ก าหนดเวลาไว้ส าหรับเจ้าแล้ว เม่ือถึงชัว่โมงท่ี
ก าหนด หากเจ้ายงัไมห่นัมาหาพระผู้ เป็นเจ้า พระองค์จะใช้ความรุนแรงกบัเจ้าแน ่และจะบนัดาลให้ความทรมาน
อนัสาหสัมาโจมตีเจ้าจากทกุทิศทาง การลงโทษท่ีพระผู้ เป็นเจ้าจะใช้ลงโทษเจ้าในตอนนัน้ชา่งรุนแรงเพียงใด!” 

พระบาฮาอลุลาห์ (PDC 3) 

 

28 สิงหาคม 

“จงรู้ความจริงไว้วา่ การกดข่ีอนัใหญ่หลวงเหลา่นีท่ี้บงัเกิดกบัโลก ก าลงัเตรียมพิภพส าหรับการมาถึงของ
ความยตุธิรรมอนัยิ่งใหญ่ท่ีสดุ” “พระองค์ทรงเสดจ็มากบัความยตุธิรรมท่ีเคยประดบัมนษุยชาต ิและถึงกระนัน้
ประชาชนสว่นใหญ่ยงัคงหลบัใหล”...“วนันัน้ก าลงัใกล้เข้ามา คือวนัท่ีผู้ ซ่ือสตัย์จะได้เห็นดวงตะวนัแหง่ความ
ยตุธิรรมฉายแสงอย่างเจิดจ้าจากอรุโณทยัแหง่ความรุ่งโรจน์” “ความอบัอายท่ีเรารับมาได้เปิดเผยความรุ่งโรจน์ท่ี



เคยอาบทกุสรรพสิ่ง และความทารุณท่ีเราทนมาท าให้ดวงตะวนัแหง่ความยตุธิรรมปรากฏขึน้มาและสาดรัศมี
มายงัมนษุย์” 

พระบาฮาอลุลาห์ (ADJ 23) 

 

29 สิงหาคม 

ท านองเดียวกนัเจ้าถามว่าในยคุศาสนาบาไฮนี ้ผู้ มีธรรมจะมีชยัในท่ีสดุหรือไม ่เป็นท่ีแนน่อนว่าธรรมะยอ่ม
ชนะวตัถนุิยม เทพจะก าราบมนษุย์ และโดยอาศยัการศกึษาของสวรรค์ มวลมนษุย์ชาตจิะก้าวหน้าไปไกลในทกุ
ระดบัของชีวิต เว้นแตบ่รรดาผู้ ท่ีตาบอด หหูนวก เป็นใบ้และไร้ชีวิต บคุคลเช่นพวกเขาจะเข้าใจแสงสวา่งได้
อยา่งไร? แม้วา่รังสีของดวงอาทิตย์ให้ความสวา่งทกุซอกมมุท่ีมืดมิดบนโลก คนตาบอดก็ไมไ่ด้รับความสวา่งนี ้และ
แม้วา่ฝนแหง่ความปรานีสวรรค์ตกมาอยา่งหนกั ก็ไมมี่ต้นออ่นหรือดอกไม้ใดบานขึน้มาจากดินท่ีไมดี่ได้ 

พระอบัดลุบาฮา (SWAB 191-2) 

 

30 สิงหาคม 

หน้าท่ีสองประการตกอยูก่บัผู้ ท่ียอมรับอรุโณทยัแหง่เอกภาพของพระผู้ เป็นเจ้า และยอมรับสจัธรรมของพระ
ผู้แสดงความเป็นหนึง่ของพระองค์ หน้าท่ีประการแรกคือมัน่คงในความรักของพระองค์ มัน่คงอยา่งท่ีไมว่า่ศตัรูจะ
โหร้่องหรือผู้อวดอ้างท่ีไร้สาระจะสง่เสียง ก็ไมส่ามารถยบัยัง้เขามิให้ยดึเหน่ียวพระผู้ เป็นสจัธรรมนิรันดร์หรือท าให้
เขาใสใ่จตอ่สิ่งเหลา่นี ้ประการท่ีสองคือการเคร่งครัดปฏิบตัติามกฎท่ีพระองค์บญัญตัิ ซึง่พระองค์บญัญตัไิว้เสมอ
มา และจะบญัญตัิตอ่ไปส าหรับมนษุย์ และกฎเหลา่นีจ้ะแยกให้เห็นสจัธรรมและความจอมปลอม 

พระบาฮาอลุลาห์ (GWB 289-90) 

 

31 สิงหาคม 

ทาจาลี (ความโชตช่ิวง) ข้อที่สอง 

คือความมัน่คงในศาสนาของพระผู้ เป็นเจ้า ความรุ่งโรจน์ของพระองค์จงเจริญ และไม่ผนัแปรไปจากความ
รักของพระองค์ ซึง่จะบรรลไุมไ่ด้นอกจากจะยอมรับพระองค์อยา่งสดุหวัใจ และการยอมรับนีจ้ะเป็นไปไมไ่ด้
นอกจากจะมีศรัทธาในวจนะท่ีอดุมพร: “พระองค์กระท าตามท่ีพระองค์ปรารถนา” ใครก็ตามท่ียดึมัน่ในวจนะอนั
ประเสริฐและด่ืมสายธารแหง่วาทะท่ีอยูใ่นวจนะนัน้ จะเป่ียมไปด้วยความไมผ่นัแปรอยา่งท่ีต าราทัง้หมดบนโลกก็
ไมส่ามารถกัน้เขาจากคมัภีร์แมบ่ท 

พระบาฮาอลุลาห์ (TB 51) 



 

กันยายน 

1 กันยายน 

ดกูร ประชาชน หน้าท่ีประการแรกคือการยอมรับพระผู้ เป็นเจ้าท่ีแท้จริงองค์เดียว ความรุ่งโรจน์ของพระองค์
เป็นท่ีสรรเสริญ หน้าท่ีประการท่ีสองคือความไมผ่นัแปรในศาสนาของพระองค์ และหลงัจากนี ้หน้าท่ีของผู้นัน้คือ
การช าระความร ่ารวยและสมบตัขิองตนให้บริสทุธ์ิตามท่ีพระผู้ เป็นเจ้าบญัญัตไิว้ ดงันัน้ควรท่ีเจ้าจะส าเร็จหน้าท่ีท่ีมี
ตอ่สิทธิของพระผู้ เป็นเจ้าก่อน แล้วจงึมุง่ไปยงับ้านท่ีอดุมพรของพระองค์ นีคื้อสญัลกัษณ์แหง่กรุณาธิคณุท่ีบอกให้
เจ้ารู้ไว้ 

บญัญตันีิ ้(ฮคุคุลุลาห์) ผกูมดัทกุคน และเมื่อปฏิบตัติามผู้นัน้จะได้รับเกียรติ เพราะสิ่งนีช้ว่ยช าระสมบตัขิอง
ตนให้บริสทุธ์ิ อีกทัง้น าพรและความเจริญรุ่งเรืองมาให้ อยา่งไรก็ตามประชาชนยงัไมรู้่ความส าคญัของเร่ืองนี ้หาก
พวกเขาพยายามอยูเ่สมอท่ีจะกอบโกยความร ่ารวยด้วยวิธีท่ีชอบหรือไมช่อบด้วยกฎหมายเพ่ือวา่จะให้เป็นมรดก
แก่ทายาท และสิ่งนีมี้ข้อดีอะไรไมมี่ใครบอกได้ ในยคุนีท้ายาทท่ีแท้จริงคือพระวจนะของพระผู้ เป็นเจ้า เน่ืองด้วย
เจตนาท่ีอยูเ่บือ้งหลงัของการสืบมรดกคือเพ่ือจะสงวนช่ือและร่องรอยของมนษุย์ เป็นท่ีชดัเจนไร้ข้อกงัขาวา่ เวลา
หลายศตวรรษและหลายยคุท่ีหมนุเวียนไปจะลบร่องรอยเหลา่นี ้ขณะท่ีทกุวจนะท่ีปากกาแหง่ความรุ่งโรจน์ลิขิตไว้
เป็นเกียรตกิบัผู้ใดก็จะคงอยู่ตราบเทา่ท่ีอาณาจกัรสวรรค์และโลกยงัอยู่ 

พระบาฮาอลุลาห์ (HQ no. 31, 42) 

 

2 กันยายน 

เราขอปฏิญาณตอ่พระผู้ เป็นเจ้า! ในสายตาของพระผู้ทรงมหิทธานภุาพ ไมมี่ใครนา่รังเกียจเพราะความจน 
แตก่ลบัจะได้รับการยกยอ่งถ้าเขาเป็นพวกท่ีอดทน พระพรจงมีแดผู่้ ท่ีอดทนอยา่งแน่วแน ่ความหายนะบงัเกิดกบั
คนร ่ารวยท่ีตีจากฮคุคุลุลาห์ และไมป่ฏิบตัติามสิ่งท่ีบญัญัตไิว้ส าหรับพวกเขาในธรรมจารึกท่ีพระองค์อภิรักษ์ไว้ 

เจ้าเขียนมาวา่ พวกเขาได้ปฏิญาณตนท่ีจะใช้ชีวิตอยา่งมธัยสัถ์ท่ีสดุเพ่ือจะสง่รายได้ท่ีเหลือมาให้พระองค์ 
เร่ืองนีถ้กูกลา่วถึง ณ ราชส านกัอนัวิสทุธ์ิของพระองค์ พระองค์กลา่ววา่: ขอให้พวกเขาเดนิสายกลางและอยา่สมุ
ความแร้นแค้นให้กบัตนเอง เราอยากให้ทัง้สองคนนัน้ได้ใช้ชีวิตท่ีนา่อภิรมย์ 

พระบาฮาอลุลาห์ (HQ no. 25, 57) 

 



3 กันยายน 

บาไฮควรด าเนินงานสอนศาสนาอย่างแข็งขนัในทกุสภาพการณ์ เพราะอ านาจค า้จนุจากสวรรค์ขึน้กบัการ
สอน หากบาไฮละเว้นจากการมีสว่นร่วมในงานสอนอยา่งสดุหวัใจ อย่างแข็งขนัและเต็มท่ี ไมมี่ข้อสงสยัวา่เขาจะ
ถกูพรากจากพระพรของอาณาจกัรอบัฮา ถึงกระนัน้ กิจกรรมนีค้วรใช้ความรอบคอบมิใชค่วามรอบคอบท่ีให้ผู้นัน้
เงียบแล้วลืมหน้าท่ี แตใ่ห้เขาอดกลัน้ มีความรัก เมตตาและอดทน มีอปุนิสยัใจคอท่ีดีและการกระท าท่ีบริสทุธ์ิ 
กลา่วโดยย่อ จงให้ก าลงัใจมิตรสหายแตล่ะคนให้สอนศาสนาของพระผู้ เป็นเจ้า และชกัน าพวกเขาให้หนัมาสนใจ
ความหมายของความรอบคอบนีท่ี้กลา่วไว้ในธรรมลิขิต ซึง่เป็นแก่นของการสอนศาสนา แตท่ัง้หมดนีต้้องท าด้วย
ความอดกลัน้อยา่งยิ่ง เพื่อว่าอ านาจค า้จนุจากสวรรค์จะมาชว่ยเหลือมิตรสหาย 

พระอบัดลุบาฮา (SWAB 268) 

 

4 กันยายน 

เก่ียวกบัมลูฐานของการสอนศาสนา:  จงรู้ไว้วา่การมอบพระธรรมจะส าเร็จได้ก็ต้องอาศยัคณุธรรมและการ 
กระท าท่ีดีงาม วาจาท่ีกระจา่งชดั และความสขุท่ีสะท้อนจากใบหน้าของผู้อรรถาธิบายค าสอน จ าเป็นท่ีการกระท า
ของครูควรเป็นข้อยืนยนัสจัธรรมในค าพดูของตน นีคื้อสถานะของผู้ ท่ีแพร่กระจายสคุนธรสของพระผู้ เป็นเจ้าและ
คณุสมบตัขิองผู้ ท่ีศรัทธาอยา่งจริงใจ 

เม่ือพระผู้ เป็นนายช่วยให้เจ้าบรรลถุึงสถานะนีแ้ล้ว จงวางใจได้วา่พระองค์จะดลใจเจ้าด้วยวาทะแหง่สจั
ธรรม และจะท าให้เจ้าพดูด้วยลมหายใจของพระวิญญาณบริสทุธ์ิ 

พระอบัดลุบาฮา (SWAB 175) 

 

5 กันยายน 

ใครก็ตามในหมูพ่วกเจ้าท่ีลกุขึน้สอนศาสนาของพระผู้ เป็นนายของเขา ก่อนอ่ืนใดขอให้เขาสอนตวัเองเพ่ือ
วา่วาจาของเขาจะดงึดดูหวัใจของผู้ ท่ีได้ยิน นอกจากวา่เขาสอนตวัเองเสียก่อน ถ้อยค าของเขาจะไมโ่น้มน้าวหวัใจ
ของผู้แสวงหา ดกูร ประชาชน จงมีสตอิยา่เป็นพวกท่ีให้ค าแนะน าท่ีดีตอ่ผู้ อ่ืน แตต่นลืมท าเสียเอง วจนะดงัเชน่ท่ี
กลา่วมานี ้ถดัมาคือทกุสรรพสิ่งและถดัมาคือเทพยดาท่ีอยูใ่กล้พระผู้ เป็นเจ้า ตา่งกล่าวหาพวกเขาวา่จอมปลอม 

พระบาฮาอลุลาห์ (GWB 277) 

 



6 กันยายน 

ดกูร ผู้ ท่ีเช่ือในพระผู้ เป็นเจ้า! กลา่วโดยยอ่ พระธรรมในคมัภีร์สวรรค์คือดงันี :้ หากวิญญาณสองดวงทะเลาะ
และโต้เถียงกนัเก่ียวกบัปัญหาธรรม เห็นไมต่รงกนัและโต้แย้งกนั ทัง้คูเ่ป็นฝ่ายผิด ข้อดีของกฎท่ีโต้แย้งไมไ่ด้นีข้อง
พระผู้ เป็นเจ้าคือ: จะไมมี่การโต้เถียงหรือโต้แย้งกนัระหว่างวิญญาณสองดวงท่ีเช่ือในพระผู้ เป็นเจ้า ทัง้สองจะพดู
กนัด้วยมิตรภาพและความรักอยา่งไมรู้่เลือน หากดเูหมือนจะมีการโต้แย้งกนัเพียงเล็กน้อย ทัง้คูต้่องเงียบและไม่
อภิปรายกนัตอ่ แตใ่ห้ถามความจริงเก่ียวกบัปัญหาจากผู้ ตีความท่ีได้รับแตง่ตัง้นีคื้อบญัชาท่ีแย้งไมไ่ด้! 

ขอบาฮา เอลอบัฮา สถิตอยูก่บัเจ้า! 
พระอบัดลุบาฮา (TDP 53) 

 

7 กันยายน 

งานฉลองบุญ อ านาจ 

(เร่ิมงานหลงัดวงอาทิตย์ตก) 

จงเป็นประหนึง่ภราดรท่ีแท้จริงในศาสนาเดียวกนัท่ีแบง่แยกไมไ่ด้ของพระผู้ เป็นเจ้า โดยไมมี่ใครเป็นอ่ืน
เพราะแท้จริงแล้วพระผู้ เป็นเจ้าปรารถนาให้หวัใจของเจ้ากลายเป็นกระจกส าหรับภราดรร่วมศาสนา เพ่ือวา่เจ้าจะ
พบตนเองสะท้อนอยูใ่นพวกเขา และพวกเขาสะท้อนอยูใ่นตวัเจ้า นีคื้อวิถีธรรมท่ีแท้จริงของพระผู้ เป็นเจ้า   พระผู้
ทรงมหิทธานภุาพ แท้จริงแล้วพระองค์คอยเฝา้ดกูารกระท าของเจ้า 

พระบ๊อบ (SWB 56) 

 

8 กันยายน 

ดกูร คนรักของพระผู้ถกูประทษุร้ายนี!้ จงช าระดวงตาของเจ้า เพ่ือวา่เจ้าจะได้ไมเ่ห็นผู้ใดแตกตา่งจากตวัเจ้า
เอง อย่ามองใครเป็นคนแปลกหน้า แตจ่งมองมนษุย์ทกุคนวา่เป็นเพ่ือน เพราะความรักและสามคัคีเกิดขึน้ได้ยาก
หากเจ้ามองว่าเขาเป็นอ่ืน และในยคุใหมท่ี่นา่พิศวงนี ้ธรรมลิขิตกลา่วไว้วา่ เราต้องเป็นหนึง่เดียวกนักบัประชาชน
ทกุคน เราต้องไมม่องความหยาบหรือความอยตุธิรรม ไมม่องความประสงค์ร้ายหรือความเป็นศตัรูหรือความ
เกลียดชงั แตค่วรมองไปยงันภาแหง่ความรุ่งโรจน์จิรันดร เพราะแตล่ะคนคือสญัลกัษณ์ของพระผู้ เป็นเจ้า และมา
เกิดในโลกนีโ้ดยกรุณาธิคณุของพระผู้ เป็นนายและอานภุาพของพระองค์ ดงันัน้พวกเขาไมใ่ชค่นแปลกหน้าแตเ่ป็น
คนในครอบครัว ไมใ่ชค่นตา่งแดนแตเ่ป็นเพ่ือน และควรได้รับการปฏิบตัติามนัน้ 

พระอบัดลุบาฮา (SWAB 24) 



 

9 กันยายน 

ยคุนีคื้อยคุท่ีพระผู้ทรงปรานีเสดจ็ลงมาในเมฆาแหง่ความรู้พร้อมด้วยอธิปไตยอนัประจกัษ์แจ้ง พระองค์
ทราบการกระท าของมนษุย์เป็นอยา่งดี พระองค์คือผู้ซึง่ไมมี่ใครจ าความรุ่งโรจน์ของพระองค์ไมไ่ด้ หากเจ้าเพียงแต่
เข้าใจ นภาของทกุศาสนาฉีกออกและวสธุาแหง่ความเข้าใจของมนษุย์แยกออก และเทพยดาของพระผู้ เป็นเจ้า
ก าลงัลงมา ยคุนีคื้อยคุท่ีมีแตก่ารหลอกลวงกนั แล้วเจ้าจะหนีไปไหนได้? ภเูขาทลายลงแล้วและท้องฟ้าพบัเข้ามา
หากนั และทัง้พิภพอยูใ่นเงือ้มมือของพระองค์ ใครหรือท่ีคุ้มครองเจ้าได้? ไมมี่ พระผู้ เป็นผู้ทรงปรานีเป็นพยาน! ไม่
มีใครนอกจากพระผู้ เป็นเจ้า พระผู้ทรงมหิทธานภุาพ พระผู้ทรงความรุ่งโรจน์ พระผู้ทรงเมตตา 

พระบาฮาอลุลาห์ (GWB 45) 

 

10 กันยายน 

ความบริสทุธ์ิและมีธรรมในทกุเร่ืองคือคณุลกัษณะหนึง่ของดวงวิญญาณท่ีเคร่งศาสนา และเป็นคณุสมบตัท่ีิ
จ าเป็นของจิตใจท่ีอิสระ ความสมบรูณ์ท่ีล า้เลิศท่ีสดุคือความไมมี่ดา่งพร้อยและการแก้ไขข้อบกพร่องทกุอยา่งเมื่อ
ใครมีความสะอาดและบริสทุธ์ิในทกุแง่ เขาจะเป็นศนูย์กลางสะท้อนอาภาสวรรค์ 

ในแนวทางด าเนินชีวิตของมนษุย์ ประการแรกต้องมีความบริสทุธ์ิ จากนัน้ต้องมีความสดช่ืน ความสะอาด
และจิตใจท่ีอิสระ ประการแรกก้นล าธารต้องสะอาดก่อน จากนัน้จงึให้ล าน า้บริสทุธ์ิไหลเข้ามา ดวงตาท่ีบริสทุธ์ิ
ยินดีตอ่จินตภาพอนัเกษมสนัต์ของพระผู้ เป็นนาย และรู้วา่การประสบนีมี้ความหมายวา่อยา่งไร ประสาทสมัผสัท่ี
บริสทุธ์ิสดูสคุนธรสท่ีโชยมาจากสวนกหุลาบแหง่กรุณาธิคณุของพระองค์ หวัใจท่ีผดุผ่องจะสะท้อนใบหน้าอนั
สดใสของสจัธรรม 

พระอบัดลุบาฮา (SWAB 146) 

 

11 กันยายน 

ความหมายของเราคือ ในทกุแง่ของชีวิต ความบริสทุธ์ิและมีธรรม ความสะอาดและละเอียดออ่น ยกสภาวะ
ของมนษุย์และพฒันาวิญญาณของมนษุย์ แม้จะเป็นทางกาย ความสะอาดก็น าไปสู่การยกระดบัจิตใจ ดัง่ท่ีธรรม
ลิขิตกลา่วไว้ชดัเจน และมีอิทธิพลอยา่งมากตอ่วิญญาณ เสมือนน า้เสียงท่ีหวานเสนาะหรือท านองเพลง แม้วา่
เสียงจะเป็นเพียงการสัน่สะเทือนในอากาศซึง่มีผลตอ่เส้นประสาทห ูและการสัน่สะเทือนเป็นเพียงปรากฏการณ์ท่ี
ไปตามอากาศ กระนัน้จงดซูิวา่ เสียงนัน้ไหวความรู้สึกเช่นไร ท านองเสนาะคือปีกส าหรับจิตใจ และท าให้วิญญาณ
สัน่ไหวด้วยความปีต ิใจความก็คือความสะอาดทางกายมีผลตอ่วิญญาณของมนษุย์ 

พระอบัดลุบาฮา (SWAB 146-7) 



 

12 กันยายน 

แตมี่สิ่งต้องห้ามอ่ืนๆ อีกท่ีมิได้ก่อให้เกิดอนัตรายทนัที และผลร้ายของมนัเกิดขึน้ทีละน้อย การแตะต้องสิ่ง
เหลา่นีเ้ป็นท่ีรังเกียจส าหรับพระผู้ เป็นนาย นา่ต าหนิในสายตาของพระองค์ และนา่ขยะแขยง อยา่งไรก็ตามในพระ
ธรรมมิได้ระบสุิ่งเหลา่นีไ้ว้แน่ชดัวา่เป็นข้อห้ามอยา่งเด็ดขาด แตก็่ควรหลีกเล่ียงเพราะจ าเป็นตอ่ความบริสทุธ์ิ 
ความสะอาด การรักษาสขุภาพและปลอดจากการเสพติด 

หนึง่ในสิ่งเหลา่นีคื้อการสบูบหุร่ีซึง่สกปรก เหม็น น่ารังเกียจ และเป็นนิสยัท่ีไมดี่ ซึง่ภยัของบหุร่ีคอ่ยๆ 
ปรากฏชดัตอ่ทกุคน... 

...ในสายตาของพระผู้ เป็นเจ้า การสบูบหุร่ีนัน้โสมม นา่รังเกียจและควรปรามอยา่งยิ่ง และเป็นอนัตราย
ร้ายแรงตอ่สขุภาพแม้จะเป็นไปทีละน้อยก็ตาม การสบูบหุร่ียงัเป็นการเสียเงินและเสียเวลา และท าให้ผู้สบูเป็น
เหย่ือของการเสพติดท่ีเป็นภยั ดงันัน้ส าหรับผู้ ท่ีมัน่คงในพระปฏิญญา การตดิบหุร่ีเป็นท่ีนา่ต าหนิด้วยเหตผุลและ
ประสบการณ์ และการเลิกบหุร่ีจะท าให้จิตใจของทกุคนสงบและผอ่นคลาย นอกจากนีก้ารเลิกบหุร่ีจะท าให้เรา
สามารถมีปากท่ีสดช่ืน มีนิว้ท่ีไมเ่ปือ้น และผมท่ีไมมี่กลิ่นเหม็นนา่รังเกียจ 

พระอบัดลุบาฮา (SWAB 147-8) 

 

13 กันยายน 

ดกูร กองทพัแหง่ชีวิต! ประเทศตะวนัออกและตะวนัตกได้ร่วมกนับชูาดวงดาวท่ีริบหร่ี และหนัไปหาขอบฟ้าท่ี
มืดมนเพื่ออธิษฐาน...พวกเขาถือธรรมเนียมและประเพณีนิยมบางอยา่งวา่เป็นรากฐานท่ีไมมี่เปล่ียนแปลงของ
ศาสนาของพระผู้ เป็นเจ้า และสถาปนาตนเองอย่างมัน่คงอยูใ่นนัน้ พวกเขาคิดวา่ตนได้บรรลถุึงสดุยอดของ
ความส าเร็จและเจริญรุ่งเรือง แตใ่นความเป็นจริงแล้วพวกเขาจมลงไปในก้นบึง้ของความลืมสต ิเพราะพราก
ตนเองจากพระพรของพระผู้ เป็นเจ้าโดยสิน้เชิง 

รากฐานของศาสนาของพระผู้ เป็นเจ้าคือการบรรลคุวามสมบรูณ์เลิศทางธรรม และการได้รับพระพรอเนก
อนนัต์จากพระองค์ จดุประสงค์ส าคญัของความศรัทธาและความเช่ือคือ การช่วยให้วิญญาณของมนษุย์เจริญขึน้
ด้วยกรุณาธิคณุท่ีหลัง่ลงมาจากเบือ้งบน หากไมบ่รรลจุดุประสงค์นีก็้เท่ากบัเป็นการพรากวิญญาณนัน้และเป็นไฟ
นรกท่ีทรมาน 

ดงันัน้เป็นหน้าท่ีของบาไฮทกุคนท่ีจะต้องตรึกตรองเร่ืองท่ีละเอียดและส าคญันีใ้นหวัใจ เพ่ือวา่พวกเขาจะไม่
หลงพอใจกบัเสียงเอะอะโหร้่องและค าสอนท่ีไร้แก่นสารเหมือนในศาสนาอ่ืน...เพราะในยคุศาสนาท่ีศกัดิส์ิทธ์ินี ้ซึง่
เป็นความรุ่งโรจน์ขัน้สมบรูณ์ของยคุและศตวรรษทัง้หลายท่ีผา่นมา ความศรัทธาท่ีแท้จริงมิใชเ่พียงการยอมรับ



เอกภาพของพระผู้ เป็นเจ้า แตต้่องด าเนินชีวิตท่ีจะส าแดงความสมบรูณ์เลิศและคณุธรรมทกุอย่างท่ีแสดงนยัอยู่ใน
ความเช่ือนัน้ 

พระอบัดลุบาฮา (DAL 24-5) 

 

14 กันยายน 

แท้จริงแล้วสิ่งจ าเป็นท่ีสดุคือความพอใจในทกุสภาพแวดล้อม เม่ือเป็นได้ดงันี ้ผู้นัน้จะปลอดภยัจากความ
หดหูแ่ละความเหน่ือยหนา่ย อยา่ให้ความเศร้าโศกและความทกุข์ครอบง าเจ้า ความริษยาเผาผลาญร่างกายและ
ความโกรธเผาตบั จงหลีกเล่ียงสองสิ่งนีเ้หมือนกบัท่ีเจ้าหลีกหนีสิงโต 

พระบาฮาอลุลาห์ (BNE 108) 

 

15 กันยายน 

ดกูร สหายทางธรรม! ความไมผ่นัแปรของเจ้าต้องเป็นอย่างท่ีหากผู้ปรารถนาร้ายสงัหารบาไฮไปหมดและ
เหลือเพียงคนเดียว คนนัน้จะต้านทานประชาชนทัง้ปวงบนพิภพด้วยตวัคนเดียวล าพงั และจะแพร่กระจายสคุน
ธรสอนัวิสทุธ์ิของพระผู้ เป็นเจ้าตอ่ไปให้กว้างไกล ดงันัน้หากเจ้าได้รับขา่วท่ีนา่กลวัหรือค าบอกเลา่เก่ียวกบั
เหตกุารณ์ท่ีนา่ใจหายจากดินแดนศกัดิส์ิทธ์ิจงดใูห้ดีวา่เจ้าไมท้่อ จงอย่าให้ความเศร้าโศกมาครอบง าและอยา่
หวัน่ไหว แตจ่งลกุขึน้อยา่งทนัใดด้วยความมุง่มัน่อนัแนว่แน ่และรับใช้อาณาจกัรของพระผู้ เป็นเจ้า 

พระอบัดลุบาฮา (SWAB 78-9) 

 

16 กันยายน 

ฐานะท่ีสงูสดุ สภาวะท่ีสงูสดุ และต าแหนง่อนัประเสริฐสดุในสรรพภาวะไมว่า่จะมองเห็นหรือมองไมเ่ห็น ไม่
วา่จะเป็นอลัฟ่าหรือโอเมก้า คือต าแหนง่ของพระศาสดาทัง้หลายของพระผู้ เป็นเจ้า...ถดัมาคือฐานะของบรรดา
กษัตริย์ท่ียตุธิรรมผู้ มีกิตติศพัท์เล่ืองระบือไปทัว่ปฐพีวา่ เป็นผู้ปกปอ้งประชาชนและทรงใช้ความยุตธิรรมของพระผู้
เป็นเจ้า และมีช่ือก้องไปทัว่ว่า เป็นผู้ทรงปรีชาสามารถในการสนบัสนนุสิทธิของประชาชน กษัตริย์เหลา่นีไ้มส่นใจ
จะกอบโกยทรัพย์สมบตัมิหาศาลเพ่ือตนเอง แตเ่ช่ือวา่ความมัง่คัง่ของตนอยูท่ี่การบ ารุงข้าแผน่ดนิ... 

ต าแหนง่ถดัมาคือบรรดารัฐมนตรีและผู้แทนท่ีเล่ืองลือด้วยเกียรติคณุ ผู้ ถือว่าพระประสงค์ของพระผู้ เป็นเจ้า
ส าคญักวา่ความประสงค์ของตนเอง และความชาญฉลาดในการบริหารงานของพวกเขาจะพฒันารัฐศาสตร์การ
ปกครองไปสู่ความสมบรูณ์ขัน้สงูสดุ พวกเขาเรืองรองอยูใ่นโลกแหง่วิชาการประดจุตะเกียงแหง่ความรู้เจตคตแิละ
การกระท าของพวกเขาสาธิตถึงความรักชาตแิละความหว่งใยตอ่ความก้าวหน้าของประเทศ พวกเขาพอใจกบั



เงินเดือนธรรมดา และอทุิศทัง้ทิวาราตรีตอ่การปฏิบตัหิน้าท่ีอนัส าคญัและคิดหาวิธีท่ีจะรับประกนัความก้าวหน้า
ของประชาชน... 

นอกจากนีย้งัมีบรรดาผู้แก่วิชาท่ีเช่ียวชาญและมีช่ือเสียง ผู้ซึง่มีคณุสมบตัท่ีินา่สรรเสริญและความรู้
ไพศาล...ปัญญาของพวกเขามีธรรมะสะท้อนอยู่ และญาณของพวกเขารับแสงจากดวงอาทิตย์แหง่ความรู้สากล 
ทัง้ทิวาราตรีพวกเขายุง่อยู่กบัการวิจยัท่ีพิถีพิถนัในศาสตร์ตา่งๆ ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่มนษุยชาต ิและอทุิศตนตอ่การ
อบรมนกัศกึษาท่ีมีความสามารถ ในวิจารณญาณของพวกเขาเป็นท่ีแนน่อนวา่ สมบตัิของกษัตริย์ท่ีเสนอมาให้ไม่
อาจเปรียบได้กบัหยดเดียวของธาราแหง่ความรู้ ทองและเงินเทา่ภเูขาก็ไมมี่คา่มากกว่าการไขปัญหาท่ียาก... 

นอกจากนีย้งัมีผู้น าท่ีปราดเปร่ืองในหมู่ประชาชนและผู้ มีช่ือเสียงในวงการตา่งๆ ทัว่ประเทศ ผู้ เป็นเสาหลกั
ของรัฐ ต าแหนง่ฐานะและความส าเร็จของพวกเขาขึน้อยู่กบัการเป็นผู้ปรารถนาดีตอ่ประชาชน และการแสวงหาวิธี
ท่ีจะพฒันาชาต ิเพิ่มพนูความมัง่คัง่และความสขุสบายของพลเมือง 

พระอบัดลุบาฮา (SDC 20-22) 

 

17 กันยายน 

ดกูร กษัตริย์ทัง้หลาย ย่ีสิบปีผา่นไปแล้วซึง่เราได้ลิม้ความทกุข์ทรมานอนัปวดร้าวใหม่ๆ ทกุวนั ไมมี่ใครท่ีอยู่
ตอ่หน้าเราเคยทนสิ่งท่ีเราได้ทน ขอให้เจ้ารู้ไว้ด้วย! บรรดาผู้ ท่ีลกุขึน้ตอ่ต้านได้สงัหารเรา หลัง่เลือดของเรา ปล้น
ทรัพย์สมบตัขิองเรา และละเมิดเกียรตขิองเรา แม้วา่ตระหนกัในความทกุข์ทรมานของเราเกือบทัง้หมด กระนัน้เจ้า
ก็ไมย่บัยัง้มือของผู้ ก้าวร้าว ไมใ่ชห่น้าท่ีอนัแนช่ดัของเจ้าหรือท่ีจะต้องรัง้ผู้กดข่ี และปฏิบตัิตอ่ข้าแผน่ดนิอยา่งเท่ียง
ธรรม เพ่ือวา่ส านึกในความยตุธิรรมของเจ้าจะได้สาธิตตอ่มวลมนษุยชาติ? 

พระผู้ เป็นเจ้าได้มอบบงัเหียนการปกครองประชาชนไว้ในมือของเจ้า เพ่ือวา่เจ้าจะปกครองด้วยความ
ยตุธิรรม ปกปอ้งสิทธิของผู้ถกูกดข่ี และลงโทษผู้กระท าผิดหากเจ้าละเลยหน้าท่ีท่ีพระผู้ เป็นเจ้าบญัญัตไิว้ส าหรับ
เจ้าในคมัภีร์ของพระองค์ ช่ือของเจ้าจะถกูนบัรวมกบัพวกท่ีอยตุธิรรมในสายตาของพระองค์ 

พระบาฮาอลุลาห์ (GWB 247) 

 

18 กันยายน 

จากสารถึงพระสนัตะปาปาไพอสัท่ี 9 

ดกูร พระสนัตะปาปา จงฉีกมา่นให้ขาดสะบัน้ พระผู้ เป็นนายของนายทัง้หลายเสดจ็มาแล้วในเงาของก้อน
เมฆ พระผู้ เป็นเจ้า พระผู้ทรงมหิทธานภุาพ พระผู้ทรงอยูน่อกเหนืออ านาจบงัคบัใดๆ ทรงท าให้ประกาศิตกลายเป็น
จริงแล้ว...แท้จริงแล้วพระองค์เสดจ็ลงมาจากสวรรค์อีกครัง้ดงัท่ีเคยเสดจ็มาครัง้แรก จงระวงัอยา่โต้แย้งกบั



พระองค์ดงัเชน่พวกแฟริซีโต้แย้งกบัพระเยซูโดยไมมี่สญัลกัษณ์หรือข้อพิสจูน์ท่ีแนช่ดั มือขวาของพระองค์มีธารา
คณุหลัง่มา มือซ้ายของพระองค์มีอมฤตแหง่ความยตุธิรรมหลัง่มา เบือ้งหน้าของพระองค์มีเทพยดาจากสวรรค์
เดนิทพัและชธูงแสดงเคร่ืองหมายของพระองค์ จงระวงัอยา่ให้นามใดขวางกัน้เจ้าจากพระผู้ เป็นเจ้า พระผู้สร้างโลก
และสวรรค์จงละทิง้โลกและหนัมาหาพระผู้ เป็นนายของเจ้า พระผู้ทรงให้ความสวา่งทัว่ทัง้พิภพ...เจ้ายงัจะอาศยัอยู่
ในวงัขณะท่ีพระผู้ เป็นราชนัแหง่การเปิดเผยพระธรรมอาศยัอยูใ่นท่ีพ านกัท่ีมืดมนท่ีสดุนัน้หรือ? จงละทิง้วงัเหลา่นัน้
ไว้ให้กบัผู้ ท่ีต้องการ และหนัหน้าท่ีเบิกบานหรรษามายงัอาณาจกัรสวรรค์...จงลกุขึน้ท่ามกลางประชาชนในนาม
ของพระผู้ เป็นนาย พระผู้ เป็นเจ้าแหง่ความปรานี และหยิบถ้วยน า้แหง่ชีวิตด้วยมือแห่งความมัน่ใจ จงด่ืมจากถ้วย
นัน้เสียก่อน แล้วจงึย่ืนให้กบัผู้ ท่ีหนัมาหาท่ามกลางประชาชนของทกุศาสนา... 

จงระลกึถึงพระจิต (พระเยซู) เม่ือพระองค์เสดจ็มาผู้ ท่ีรอบรู้ท่ีสดุในยคุนัน้ได้พิพากษาลงโทษพระองค์ใน
ดนิแดนของพระองค์เอง ขณะท่ีผู้ ท่ีเป็นเพียงชาวประมงกลบัเช่ือในพระองค์ บรรดาผู้ มีหวัใจหยัง่รู้! ดงันัน้จงมีสต ิ
ความจริงแล้วเจ้าคือหนึง่ในดวงตะวนับนนภาแหง่พระนามของพระองค์ จงปกปอ้งตวัเองอย่าให้มา่นทอดความ
มืดมนมาคลมุเจ้า และหุ้มเจ้าจนมิดจนไมไ่ด้รับแสงธรรมของพระองค์...จงพิจารณาดพูวกท่ีตอ่ต้านพระบตุร (พระ
เยซู) เม่ือพระองค์เสดจ็มายงัพวกเขาด้วยอธิปไตยและอ านาจ พวกแฟริซีมากมายเทา่ไรรอคอยท่ีจะได้เห็นพระองค์ 
และคร ่าครวญตอ่การพรากจากพระองค์ กระนัน้ก็ตามเม่ือสคุนธรสแหง่การเสดจ็มาของพระองค์โชยมายงัพวกเขา 
และความงามของพระองค์เผยออกมา พวกเขากลบัเมินและโต้แย้งกบัพระองค์...ไมมี่ใครนอกจากเพียงไมก่ี่คนท่ีไร้
อ านาจในหมูม่นษุย์ ท่ีหนัมาหาพระพกัตร์ของพระองค์ ถึงกระนัน้ปัจจบุนันี ้ทกุคนท่ีครองอ านาจและอธิปไตย
ภาคภมูิใจในพระนามของพระองค์ ท านองเดียวกนั จงพิจารณาดวูา่ในปัจจบุนันี ้พระจ านวนมากมายเทา่ไรท่ีถือ
สนัโดษอยู่ในโบสถ์ในนามของเรา และเม่ือถึงเวลาท่ีก าหนดและเราเปิดเผยความงามของเราออกมา พวกเขากลบั
ไมรู้่จกัเราทัง้ๆ ท่ีพวกเขาได้เรียกหาเราทัง้อษุาและสายณัห์... 

พระบาฮาอลุลาห์ (PDC 30-1) 

 

19 กันยายน 

พระพรท่ีรอคอยกษัตริย์ท่ีจะลกุขึน้ชว่ยศาสนาในอาณาจกัรของเรานัน้ยิ่งใหญ่เพียงไร กษัตริย์ผู้ซึง่จะตดั
ความผกูพนัจากทกุสิ่งนอกจากเรา กษัตริย์ดงักลา่วได้รับการนบัวา่เป็นสหายในเรือคริมซัน่ ซึง่เป็นเรือท่ีพระผู้ เป็น
เจ้าเตรียมไว้ส าหรับประชาชนแหง่บาฮา ทกุคนต้องสดดีุพระนามของกษัตริย์นัน้ ต้องเคารพฐานะของเขา และชว่ย
เขาไขเมืองทัง้หลายด้วยกญุแจแหง่พระนามของเรา พระผู้ทรงอ านาจคุ้มครองทกุคนท่ีอาศยัอยูใ่นอาณาจกัรท่ี
มองเห็นและมองไมเ่ห็น กษัตริย์ดงักลา่วคือดวงตาของมนษุยชาต ิคือเคร่ืองประดบัอนัเรืองรองบนหน้าผากของ
สรรพสิ่ง คือแหลง่ก าเนิดพระพรส าหรับทัว่ทัง้พิภพ ดกูร ประชาชนแหง่บาฮา จงสละทรัพย์สินของเจ้า ไมเ่พียง
เทา่นัน้ จงสละชีวิตของเจ้าเพ่ือชว่ยเหลือกษัตริย์นัน้ 

พระบาฮาอลุลาห์ (PDC 25) 



 

20 กันยายน 

เม่ือจ าเป็นอยา่ละเลยการรักษาทางยา แตจ่งหยดุยาเม่ือสขุภาพกลบัคืนมา จงรักษาโรคด้วยอาหารจะ
ดีกวา่ และหากเจ้าพบสารท่ีจ าเป็นในสมนุไพรชนิดเดียว อยา่ใช้ยาท่ีเป็นสารผสม...จงงดยาเม่ือสขุภาพดีแตใ่ห้ยา
เม่ือจ าเป็น 

พระบาฮาอลุลาห์ (BNE 106) 

เม่ือแพทย์ผู้ช านาญศกึษาเร่ืองนีด้้วยความมานะและถ้วนทัว่ จะเป็นท่ีเห็นได้ชดัวา่การบกุรุกของโรคเกิดจาก
การเสียสมดลุขององค์ประกอบตา่งๆ ในร่างกาย และการรักษาคือการปรับปริมาณขององค์ประกอบเหลา่นีซ้ึง่เป็น
ท่ีเข้าใจได้และท าได้โดยการใช้อาหาร 

เป็นท่ีแนน่อนว่าในยคุใหมท่ี่นา่พิศวงนี ้พฒันาการของวิทยาศาสตร์การแพทย์จะน าไปสูก่ารรักษาผู้ ป่วยด้วย
อาหาร... 

เม่ือแพทย์ผู้ช านาญทัง้หลายพฒันาการรักษาความเจ็บป่วยโดยการใช้อาหาร จดัอาหารท่ีเรียบง่าย และ
ห้ามมนษุย์มิให้ด ารงชีวิตเป็นทาสของความอยาก เป็นท่ีแนน่อนวา่อบุตัิการณ์ของโรคเรือ้รังตา่งๆ จะลดลง สขุภาพ
ของมวลมนษุยชาตจิะดีขึน้มาก สิ่งนีจ้ะเกิดขึน้ตามท่ีก าหนดไว้ ท านองเดียวกนัจะมีการปรับอปุนิสยัใจคอ ความ
ประพฤตแิละกิริยาของมนษุย์อยา่งทัว่ถึง 

พระอบัดลุบาฮา (SWAB 154-6) 

 

21 กันยายน 

ดกูร เชค! ประชาชนเหลา่นีไ้ด้ผา่นพ้นชอ่งแคบแหง่นาม และปักเต็นท์บนชายฝ่ังทะเลแหง่การปล่อยวาง 
พวกเขาเตม็ใจจะสละชีวิตมากมายดีกวา่จะเอย่ถ้อยค าท่ีศตัรูต้องการ พวดเขายึดถือสิ่งท่ีพระผู้ เป็นเจ้ายินดีตดั
ความผกูพนัโดยสิน้เชิงและเป็นอิสระจากสิ่งท่ีเก่ียวข้องกบัมนษุย์ พวกเขายอมถกูตดัศีรษะดีกวา่จะเอย่วาจาท่ีไม่
เหมาะสม จงตรึกตรองสิ่งนีใ้นหวัใจของเจ้า เราคิดว่าพวกเขาได้ด่ืมมหาสมทุรแหง่การปลอ่ยวางจนอิ่ม ชีวิตของ
โลกนีไ้มส่ามารถรัง้พวกเขามิให้สละชีวิตในวิถีของพระผู้ เป็นเจ้า... 

จงระลกึถึงบดิาของบาดี พวกเขาจบักมุผู้ถกูประทษุร้ายนี ้และสัง่ให้เขาสาปแชง่และถากถางศาสนาของ
ตนเอง อยา่งไรก็ตามด้วยกรุณาธิคณุของพระผู้ เป็นเจ้าและความปรานีของพระผู้ เป็นนาย เขาเลือกท่ีจะสละชีวิต
และได้สละจริงๆ หากเจ้าอยากจะนบัจ านวนผู้ ท่ีสละชีวิตในวิถีของพระผู้ เป็นเจ้า เจ้าไมส่ามารถนบัได้ 

พระบาฮาอลุลาห์ (ESW 74-5) 

 



22 กันยายน 

ในมาซานดาราน คนรับใช้ของพระผู้ เป็นเจ้าจ านวนมากถกูท าลายล้าง เจ้าเมืองปล้นสมบตัขิองพวกเขาไป
จ านวนมากเพราะอิทธิพลของพวกใสร้่าย หนึง่ในข้อกล่าวหาท่ีเจ้าเมืองใช้เอาความผิดกบัพวกเขาคือพวกเขา
สะสมอาวธุ แตเ่ม่ือได้สอบสวนจงึพบวา่ พวกเขาไมมี่อะไรนอกจากปืนยาวท่ีไมมี่กระสนุหนึง่กระบอก! พระผู้ เป็น
เจ้าทรงโปรด! ประชาชนเหล่านีไ้มจ่ าเป็นต้องมีอาวธุท าลายล้าง เพราะพวกเขาเตรียมตวัจะปฏิสงัขรณ์โลก กองทพั
ของพวกเขาคือการกระท าท่ีดีงาม อาวธุของพวกเขาคือความประพฤตท่ีิซ่ือตรงและผู้บญัชาการของพวกเขาคือ
ความกลวัพระผู้ เป็นเจ้า พระพรจงมีแดผู่้ ท่ีพินิจอยา่งเท่ียงธรรม ความชอบธรรมของพระผู้ เป็นเจ้าเป็นพยาน! 
ดงักลา่วนีคื้อความอดทน ความสงบ ความยอมจ านนและความพอใจของประชาชนเหลา่นี ้จนพวกเขากลายเป็น
ตวัแทนของความยตุธิรรม พวกเขามีความอดกลัน้อย่างสงูจนยอมถกูฆา่เสียดีกวา่จะเป็นผู้ฆา่...อะไรหรือท่ี
สามารถชกัน าให้พวกเขายอมจ านนตอ่ความทกุข์ยากท่ีสาหสัเหลา่นีแ้ละไมพ่ยายามปัดออกไปแม้แตน้่อย? อะไร
หรือท่ีสามารถเป็นเหตขุองความยอมจ านนและความสงบเยือกเย็นดงักลา่ว? 

พระบาฮาอลุลาห์ (ESW 74-5) 

 

23 กันยายน 

อะไรก็ตามท่ีบงัเกิดกบัเจ้าเป็นไปเพ่ือเห็นแก่พระผู้ เป็นเจ้า นีคื้อความจริงท่ีไมมี่ข้อสงสยั ดงันัน้เจ้าควรมอบ
กิจการทัง้หมดไว้ในมือของพระองค์ วางใจในพระองค์ และฝากความหวงัไว้กบัพระองค์ พระองค์จะไมล่ะทิง้เจ้า
แนน่อนซึง่ไมมี่ข้อสงสยัเชน่กนั ไมมี่บดิาคนไหนจะทิง้บตุรไว้กบัสตัว์ป่าท่ีตะกละ ไมมี่คนเลีย้งแกะคนไหนท่ีจะ
ปลอ่ยฝงูแกะไว้กบัสนุขัป่าท่ีดรุ้าย เขาจะต้องพยายามเต็มท่ีเพ่ือจะปกปอ้ง 

อยา่งไรก็ตามหากบางวนักิจการตา่งๆ ไมด่ าเนินไปตามท่ีตนปรารถนา ซึง่เป็นไปตามอจัฉริยภาพของ
พระองค์ท่ีหยัง่รู้ทกุสรรพสิ่ง สิ่งนีไ้มส่ าคญั ความตัง้ใจของเราคือ มิตรสหายควรตรึงสายตาไปยงัขอบฟ้าสงูสดุและ
ยดึถือสิ่งท่ีเปิดเผยไว้ในธรรมจารึก 

พระบาฮาอลุลาห์ (BR Sep. 24) 
 

24 กันยายน 

อยา่หมดความเช่ือถือในพระผู้ เป็นเจ้า จงมีความหวงัอยูเ่สมอ เพราะพระพรของพระผู้ เป็นเจ้าไมเ่คยหยดุ
หลัง่มายงัมนษุย์ หากมองในแง่หนึง่ พระพรนัน้ดเูหมือนลดลง แตถ้่ามองอีกแง่หนึง่ พระพรนัน้ยงัเตม็เป่ียมบริบรูณ์ 
ดงันัน้อยา่หมดหวงัไมว่า่ในสภาพแวดล้อมใด แตจ่งตัง้มัน่ในความหวงั 

พระอบัดลุบาฮา (SWAB 205) 

 



25 กันยายน 

หนึง่ในข้อพิสจูน์ท่ีสาธิตสจัธรรมของการเปิดเผยพระธรรมครัง้นีคื้อดงันี ้ในทกุสมยัและทคุยคุศาสนาเม่ือ
สาระท่ีมองไมเ่ห็นมาปรากฏในวรกายของพระศาสดา วิญญาณจ านวนหนึง่ผู้ ไมเ่ป็นท่ีรู้จกัและไมผ่กูพนักบัโลก จะ
แสวงหาแสงธรรมจากธรรมาทิตย์และจนัทราแหง่การน าทางสวรรค์ และได้เข้าเฝา้พระผู้ เป็นเจ้า ด้วยเหตนีุเ้หล่า
นกับวชในยคุนัน้ และบรรดาผู้มัง่คัง่จงึเยาะเย้ยและดถูกูประชาชนเหลา่นี ้ดงัท่ีพระองค์เปิดเผยไว้เก่ียวกบัพวกท่ี
หลงผิดวา่: “เม่ือนัน้บรรดาผู้น าของประชาชนซึง่ไมเ่ช่ือกลา่ววา่ ‘เราไมเ่ห็นทา่นมีอะไรนอกจากเป็นมนษุย์เหมือน
เรา เราไมเ่ห็นใครเป็นสาวกของทา่นนอกจากพวกสถลุท่ีสตไิมร่อบคอบ ไมเ่ห็นท่านมีอะไรล า้เลิศกวา่เรา ไมเ่พียง
เทา่นัน้ เราถือวา่ทา่นเป็นพวกมดเท็จ” พวกเขาหาเร่ืองกบัพระศาสดาเหลา่นัน้และพดูคดัค้านวา่: “ไมมี่ใครเป็น
สาวกของทา่นนอกจากพวกท่ีต ่าช้าและไมคู่ค่วรจะได้รับความสนใจ” จดุประสงค์ของพวกเขาคือเพ่ือจะแสดงวา่ 
ไมมี่ใครในหมูผู่้ มีวิชา ผู้มัง่คัง่และผู้ มีช่ือเสียง ท่ีเช่ือในพระศาสดา ด้วยข้อพิสจูน์เชน่นีแ้ละท่ีคล้ายกนั พวกเขา
พยายามสาธิตความจอมปลอมของพระผู้ ท่ีมิได้ตรัสสิ่งใดนอกจากสจัธรรม 

อยา่งไรก็ตามในยคุศาสนาแสนอ าไพท่ีสดุนี ้ในอธิปไตยท่ียิ่งใหญ่ท่ีสดุนี ้นกับวชท่ีเห็นแจ้ง ผู้ มีวิชาล า้เลิศ 
และบณัฑิตผู้ มีปัญญารอบคอบ ได้เข้าถึงราชส านกัของพระองค์ ได้ด่ืมถ้วยน า้แหง่การเข้าเฝา้พระองค์ และได้รับ
ความโปรดปรานอนัวิศิษฏ์สดุของพระองค์เป็นเกียรต ิพวกเขาปล่อยวางจากโลกและทกุสรรพสิ่งในโลกเพ่ือเห็นแก่
พระผู้ เป็นท่ีรักย่ิง 

พระบาฮาอลุลาห์ (GWB 179-80) 

 

26 กันยายน 

ฉลองบุญ ความประสงค์ 

(เร่ิมงานหลงัดวงอาทิตย์ตก) 

จงรู้ไว้เป็นท่ีแนน่อนวา่ ความรักคือความลบัของการสร้างสรรค์ของพระผู้ เป็นเจ้า คืออานภุาพท่ีแผม่าจาก
พระผู้ทรงปรานี คือแหลง่ท่ีมาของคณุธรรม ความรักคือแสงท่ีอบอุน่จากสวรรค์ คือลมหายใจนิรันดร์ของพระ
วิญญาณบริสทุธ์ิท่ีฟืน้วิญญาณของมนษุย์ ความรักคือเหตท่ีุพระผู้ เป็นเจ้าเปิดเผยองค์ตอ่มนษุย์ คือพนัธะส าคญัท่ี
อยูใ่นธรรมชาตขิองสรรพสิ่งซึง่เป็นตามท่ีพระผู้ เป็นเจ้าสร้างไว้ ความรักเทา่นัน้ท่ีรับประกนัความสุขท่ีแท้จริงทัง้ใน
โลกนีแ้ละโลกหน้า ความรักคือแสงสว่างท่ีน าทางในความมืด คือพนัธะแหง่ชีวิตท่ีเช่ือมพระผู้ เป็นเจ้ากบัมนษุย์ 
และรับประกนัความก้าวหน้าของวิญญาณท่ีเห็นแจ้งทกุดวง ความรักคือกฎท่ียิ่งใหญ่ท่ีสดุท่ีปกครองวฏัจกัรสวรรค์
อนัเกรียงไกรนีคื้ออานภุาพพิเศษท่ีเช่ือมธาตตุา่งๆ ในโลกวตัถนีุเ้ข้าด้วยกนั คือพลงัดงึดดูอนัล า้เลิศท่ีสดุท่ีก ากบั
การเคล่ือนไหวของดวงดาวในห้วงอวกาศ ความรักคืออานภุาพอนัไมรู้่สิน้และไร้ขีดจ ากดัท่ีเปิดเผยความลกึลบัท่ี



แฝงอยูใ่นจกัรวาล ความรักคือพลงัชีวิตส าหรับมวลมนษุยชาต ิคือผู้สถาปนาอารยธรรมท่ีแท้จริงในโลกนี ้คือผู้สาด
ความรุ่งโรจน์อมรให้ทกุประชาชาตท่ีิมีจดุมุง่หมายประเสริฐ 

พระอบัดลุบาฮา (SWAB 27) 

 

27 กันยายน 

ทกุสิ่งมีประโยชน์หากเช่ือมกบัความรักของพระผู้ เป็นเจ้า แตเ่ม่ือปราศจากความรักของพระองค์ทกุสิ่งเป็น
ภยัและเป็นมา่นคัน่ระหวา่งมนษุย์และพระผู้ เป็นนายแหง่อาณาจกัรสวรรค์ เม่ือมีความรักของพระองค์ความขมทกุ
อยา่งจะกลายเป็นความหวาน และพระพรทกุอย่างจะให้ความร่ืนฤดี ตวัอย่างเชน่ ท านองเพลงท่ีเสนาะโสตเตมิ
พลงัชีวิตให้หวัใจท่ีหลงรักพระผู้ เป็นเจ้าแตป่ลกุตณัหาของวิญญาณท่ีหมกมุน่ในกามคณุ วิชาทกุสาขาเม่ือเช่ือมกับ
ความรักของพระผู้ เป็นเจ้าเป็นท่ีรับรองและควรคา่แก่การยกย่อง แตถ้่าขาดความรักของพระองค์วิชานัน้ไร้ผล ท่ี
จริงแล้ววิชานัน้ก่อให้เกิดความบ้าคลัง่ ความรู้ทกุชนิด ศาสตร์ทกุอย่างเป็นเสมือนต้นไม้ หากผลไม้ท่ีออกมาคือ
ความรักของพระผู้ เป็นเจ้า ต้นไม้นัน้เป็นต้นท่ีได้พร แตถ้่าไมเ่ชน่นัน้ต้นไม้นัน้จะเป็นเพียงไม้แห้งส าหรับกองไฟ
เทา่นัน้ 

พระอบัดลุบาฮา (SWAB 181) 

 

28 กันยายน 

ในทกุสภาพการณ์ การสอนต้องด าเนินไปแตด้่วยความสขุมุรอบคอบ หากงานนีไ้มส่ามารถด าเนินไปได้
อยา่งเปิดเผย ก็ขอให้สอนเป็นการสว่นตวั ดงันีแ้ล้วจะก่อให้เกิดคณุธรรมและไมตรีจิตในหมูม่นษุย์ ตวัอยา่งเชน่  
หากบาไฮแตล่ะคนเป็นเพ่ือนท่ีแท้จริงกบัผู้ ท่ีไมเ่อาใจใส ่ประพฤตตินอย่างมีธรรม คบหากบัผู้นัน้ ปฏิบตัิตอ่เขาด้วย
ความเมตตาท่ีสดุ และทกุเวลาปฏิบตัิตามค าตกัเตือนของพระผู้ เป็นเจ้า เป็นท่ีแนน่อนวา่บาไฮจะปลกุผู้ ท่ีไมเ่อาใจ
ใสน่ัน้ได้ทีละน้อยจนส าเร็จ และเปล่ียนความไมรู้่ของเขาไปเป็นความรู้ในสจัธรรม 

วิญญาณมีแนวโน้มจะหมางเมินกนั ขัน้แรกควรขจดัความหมางเมินนี ้เพราะพระวจนะจะมีอิทธิพลก็ตอ่เม่ือ
ความหมางเมินนีห้ายไป หากบาไฮแสดงความเมตตาตอ่ผู้ ท่ีไมเ่อาใจใส ่และน าเขาไปสูค่วามเข้าใจทีละน้อย
เก่ียวกบัความนา่เช่ือถือของศาสนาท่ีศกัดิส์ิทธ์ินี ้เพ่ือวา่เขาจะได้รู้จกัมลูฐานของศาสนาของพระผู้ เป็นเจ้าและ
ความหมายท่ีแสดงนยัอยูใ่นนัน้ ผู้นัน้จะเปล่ียนแปลงแน่นอน นอกจากวา่เขาจะเป็นพวกท่ีหายากซึง่เป็นประหนึง่
เถ้าถ่าน และหวัใจของเขา “แข็งเหมือนหิน หรือแข็งยิ่งกว่านัน้” 

หากมิตรสหายทกุคนพยายามน าทางวิญญาณดวงหนึง่ให้ถกูต้องด้วยวิธีนี ้จ านวนบาไฮจะเพิ่มขึน้เป็นสอง
เทา่ทกุปี สิ่งนีจ้ะส าเร็จได้ด้วยความสขุมุรอบคอบและย่อมไมมี่ภยัอนัใดเกิดขึน้ 

พระอบัดลุบาฮา (SWAB 265) 



 

29 กันยายน 

จงใช้ทกุลมหายใจของชีวิตในศาสนาท่ียิ่งใหญ่นี ้และอทุิศทกุวนัของเจ้าตอ่การรับใช้บาฮา เพ่ือวา่ในท่ีสดุ
เจ้าจะปลอดภยัจากการถกูพรากและสญูเสีย และได้รับกองสมบตัใินอาณาจกัรเบือ้งบน เพราะแตล่ะวนัเตม็ไป
ด้วยอนัตรายและมนษุย์ไมส่ามารถวางใจได้วา่ อีกครู่หนึ่งเขาจะยงัมีชีวิตอยู่หรือไม ่และกระนัน้ประชาชนผู้ เป็น
เสมือนพยบัแดดท่ีลวงตาก็ยงับอกตนเองว่า ในท่ีสดุพวกเขาจะไปถึงยอดสดุ อนิจจาส าหรับพวกเขา!... 

ดงันัน้อยา่ได้พกัผ่อนทัง้กลางวนักลางคืนและอยา่หาความสบาย จงบอกความลบัของการเป็นทาสรับใช้ จง
ไปตามหนทางแหง่การรับใช้จนกระทัง่ได้รับความช่วยเหลือตามสญัญาท่ีมาจากอาณาจกัรของพระผู้ เป็นเจ้า 

พระอบัดลุบาฮา (SWAB 271) 

 

30 กันยายน 

ดกูร ผู้ ท่ีไร้บ้านและพเนจรไปในวิถีของพระผู้ เป็นเจ้า! ความเจริญรุ่งเรือง ความพอใจ อิสรภาพ ไมว่า่จะเป็น
ท่ีปรารถนาและพาให้หวัใจเบกิบานมากเพียงไร ก็เทียบไมไ่ด้กบัความล าบากเพราะไร้บ้านและความทกุข์ยากใน
วิถีของพระผู้ เป็นเจ้า เพราะการถกูเนรเทศดงักลา่วได้รับพรจากพระผู้ เป็นเจ้า และมีความปรานีคอยติดตาม
บริบาลอยู่ ความสงบอนันา่อภิรมย์ในบ้านและความน่ายินดีท่ีเป็นอิสระจากความพะวงทกุอยา่งจะผา่นไป ขณะท่ี
พระพรของความไร้บ้านจะคงอยูต่ลอดไป และผลอนักว้างไกลท่ีตามมาจะปรากฏชดั 

การอพยพของพระอบัราฮมัออกจากดนิแดนบ้านเกิดท าให้พระพรของพระผู้ทรงความรุ่งโรจน์ปรากฏชดั 
การตกของดวงดาราท่ีเจิดจ้าท่ีสดุของเคนนัได้เปิดเผยความโชตชิว่งของโจเซฟให้ปรากฏตอ่สายตาการหนีของพระ
โมเสสผู้ เป็นพระศาสดาแหง่ไซไนได้ส าแดงเปลวแหง่อคัคีของพระผู้ เป็นนาย และการมาปรากฏของพระเยซูได้พดั
ลมหายใจของพระวิญญาณบริสทุธ์ิมายงัโลก การจากเมืองเกิดของพระโมฮมัหมดัผู้ เป็นท่ีรักย่ิงของพระผู้ เป็นเจ้า 
เป็นเหตขุองการเชิดชพูระวจนะศกัดิส์ิทธ์ิของพระผู้ เป็นเจ้า และการเนรเทศพระผู้ทรงความงามอนัวิสทุธ์ิน าไปสู่
การสาดแสงธรรมของพระองค์ไปทัว่ทกุเขต 

พระอบัดลุบาฮา (SWAB 280-1) 

 



ตุลาคม 

1 ตุลาคม 

มีเสาหลกัจ านวนหนึง่ท่ีก่อตัง้ขึน้ไว้ค า้จนุศาสนาของพระผู้ เป็นเจ้าอยา่งไมส่ัน่คลอน เสาหลกัท่ียิ่งใหญ่ท่ีสดุ
คือ การเรียนรู้และการใช้ปัญญา การให้จิตส านกึขยายออกไป การท าความเข้าใจความเป็นจริงของจกัรวาลและ
ความลกึลบัของพระผู้ เป็นเจ้าผู้ทรงมหิทธานภุาพ 

ดงันัน้การสง่เสริมความรู้จงึเป็นหน้าท่ีท่ีเล่ียงไมไ่ด้ของมิตรสหายทกุคนของพระผู้ เป็นเจ้า เป็นหน้าท่ีของ
ธรรมสภานัน้ซึง่เป็นสภาของพระผู้ เป็นเจ้า ท่ีจะพยายามทกุอย่างเพื่ออบรมเดก็ๆ เพ่ือวา่ตัง้แตว่ยัทารกพวกเขาจะ
ได้รับการอบรมความประพฤตบิาไฮและแนวทางของพระผู้ เป็นเจ้า และเป็นประดจุต้นออ่นท่ีจะเตบิโตและงอกงาม
ในธาราไหลริน นัน่คือ ค าแนะน าและค าตกัเตือนของพระผู้ทรงความงามอนัอดุมพร 

พระอบัดลุบาฮา (SWAB 126) 

 

2 ตุลาคม 

ประชาชนมากมายเทา่ไรท่ีใส่เสือ้ไหมตลอดชีวิตโดยท่ีสวมไฟอยูเ่พราะพวกเขาได้เปลือ้งภษูาแหง่ความชอบ
ธรรมและการน าทางจากสวรรค์ และผู้คนจ านวนอกัโขเพียงไรท่ีสวมผ้าฝา้ยหรือผ้าขนแกะตลอดชีวิต แตท่ี่จริงแล้ว
ใสภ่ษูาสวรรค์อยู่และยินดีในอภิรดีของพระผู้ เป็นเจ้า เพราะพวกเขาได้รับการประสาทด้วยความชอบธรรมและการ
น าทางจากสวรรค์ แท้จริงแล้วในสายตาของพระผู้ เป็นเจ้า ยอ่มเป็นการดีกวา่หากเจ้าท าทัง้สองอย่าง คือสวม
อาภรณ์แหง่ความชอบธรรมและการน าทางจากสวรรค์ และใสผ้่าไหมอนัวิจิตรหากเจ้ามีก าลงัทรัพย์พอ ถ้าไม ่
อยา่งน้อยอยา่ท าสิ่งท่ีไมช่อบธรรม แตจ่งฝักใฝ่ในความศรัทธาและคณุธรรม... 

พระบ๊อบ (SWB 149) 

 

3 ตุลาคม 

ตลอดเวลาเจ้าจงคดิว่าจะรับใช้ทกุคนในหมูม่นษุยชาตไิด้อยา่งไร อยา่ใสใ่จตอ่ความเกลียดและการปฏิเสธ
การดถูกู ความไมเ่ป็นมิตร ความอยตุธิรรม จงปฏิบตัิตรงกนัข้าม เจ้าจงมีความกรุณาอยา่งจริงจงั มิใชด่เูหมือนวา่
กรุณา ขอให้ผู้ เป็นท่ีรักของพระผู้ เป็นเจ้าแตล่ะคนเพง่ความสนใจมาท่ีนี :้ จงเป็นความปรานีของพระผู้ เป็นนายตอ่
มวลมนษุย์ เป็นกรุณาธิคณุของพระผู้ เป็นนาย ขอให้เขาท าประโยชน์บางอยา่งให้แก่ทกุคนท่ีได้พบ และท าตวัให้
เป็นประโยชน์แก่เขา ขอให้เขาปรับปรุงอปุนิสยัใจคอของทกุคน และปรับทศันคตขิองมนษุย์เสียใหม่ ด้วยวิธีนี ้แสง
แหง่การน าทางจากสวรรค์จะสอ่งออกไป และพระพรของพระผู้ เป็นเจ้าจะคอยอุ้มชมูวลมนษุยชาต ิเพราะความรัก
คือแสงสว่างไมว่า่จะอยูท่ี่ไหน และความเกลียดชงัคือความมืดไมว่า่จะอยู่หนใด 



พระอบัดลุบาฮา (SWAB 3) 

 

4 ตุลาคม 

จงปฏิบตัิตามค าแนะน าของพระผู้ เป็นนาย นัน่คือ ลกุขึน้ด้วยคณุธรรมท่ีจะประสาทร่างกายของพิภพนีด้้วย
วิญญาณท่ีมีชีวิต และพามนษุยชาติท่ีเป็นเดก็เยาว์วยันีไ้ปสูว่ยัผู้ใหญ่ ตราบเท่าท่ีเจ้าท าได้ จงจดุเทียนแหง่ความรัก
ในทกุท่ีประชมุ และประโลมทกุหวัใจด้วยความเมตตา จงหว่งใยคนแปลกหน้าเหมือนกบัท่ีหว่งใยตวัเจ้าเอง จง
แสดงความเมตตารักใคร่ตอ่คนนอกเชน่เดียวกบัท่ีแสดงตอ่เพ่ือนท่ีซ่ือสตัย์ของเจ้า หากใครมารบกบัเจ้า จง
พยายามเป็นเพ่ือนกบัเขา... เพ่ือวา่การกระท าและถ้อยค าของเจ้าจะท าให้โลกท่ีมืดมนนีส้วา่งขึน้ในท่ีสดุ...เพ่ือวา่
สงครามและการทะเลาะวิวาทจะผา่นไปและไมมี่เหลือ 

พระอบัดลุบาฮา (SWAB 34) 

 

5 ตุลาคม 

“ในวฏัจกัรท่ียิ่งใหญ่ท่ีสดุนี ้อนัธการแหง่ความหลงผิดท่ีปกคลมุประเทศตะวนัออกและตะวนัตก ก าลงัรบกบั
แสงสวา่งแหง่การน าทางจากสวรรค์ โดยใช้กองทพัท่ีกระหายเลือด ซึง่ติดดาบและหอกอนัแหลมคมตรงร่ีเข้ามา” 
“ในยคุนี ้อ านาจของผู้น าศาสนาทัง้ปวงมุง่จะขบัการชมุนมุของพระผู้ทรงปรานีให้แตกกระจายและทลายคฤหาสถ์
สวรรค์ กองทพับนพิภพไมว่า่จะเป็นทางวตัถ ุวฒันธรรม หรือการเมือง ก าลงัเข้ามาโจมตีจากทุกสารทิศ เพราะ
ศาสนานีย้ิ่งใหญ่ ยิ่งใหญ่มาก ความยิ่งใหญ่นีช้ดัเจนและประจกัษ์ตอ่สายตาของมนษุย์ในยคุนี”้ 

พระอบัดลุบาฮา (ADJ 5) 

 

6 ตุลาคม 

ประชาชนมากมายจะลกุขึน้ตอ่ต้านเจ้า จะกดข่ีสบประมาท เย้ยหยนั ตีตวัออกห่างจากสงัคมของเจ้าและ
หวัเราะเยาะเจ้า อย่างไรก็ตามพระบิดาแหง่สวรรค์จะอาบรัศมีให้เจ้าเรืองรองประดจุรังสีของดวงอาทิตย์เพ่ือขบั
ก้อนเมฆแหง่ความงมงายให้แตกกระจาย ฉายแสงอยา่งโชตชิว่งบนนภา และสอ่งพืน้ผิวโลกให้สวา่งไสว เจ้าต้องมี
ใจมัน่คงเม่ือการทดสอบเหล่านีม้าถึง สาธิตความอดกลัน้และความอดทน เจ้าต้องต้านทานพวกเขาด้วยความรัก
และเมตตาท่ีสดุ ถือว่าการกดข่ีและการประหตัประหารของพวกเขาคือการเอาแตใ่จตวัเองของเด็กๆ และอยา่ถือสา
สิ่งท่ีพวกเขาท า เพราะในท่ีสดุความสวา่งไสวของอาณาจกัรสวรรค์จะกลบความมืดของพิภพ ความสงูสง่และ
ความยิ่งใหญ่ของฐานะของเจ้าจะปรากฏชดัและประจกัษ์แจ้ง... 

พระอบัดลุบาฮา (COC no. 1534) 



 

7 ตุลาคม 

ไฟท่ีไหม้หวัใจของบาฮาร้อนแรงกวา่ไฟท่ีลกุอยูใ่นหวัใจของเจ้า และการคร ่าครวญของพระองค์ดงักว่าการ
โอดครวญของเจ้า ทกุครัง้ท่ีบาปของพวกเขาคนใดโชยมายงัราชส านกัอนัเป็นท่ีสถิตของพระองค์ พระผู้ทรงความ
งามจิรันดรทรงอบัอายอยา่งยิ่งจนปรารถนาจะซอ่นพกัตรากฤตอินัรุ่งโรจน์ของพระองค์ให้พ้นจากสายตาของมวล
มนษุย์ เพราะพระองค์คอยพิศดคูวามซ่ือสตัย์ของพวกเขาอยูท่กุเวลา และคอยสงัเกตคณุสมบตัท่ีิจ าเป็นส าหรับ
ความซ่ือสตัย์ 

ถ้อยค าท่ีเจ้าเขียนมา ทนัใดท่ีอา่นตอ่หน้าเราได้ท าให้มหาสมทุรแหง่ความซ่ือสตัย์สาดซดัอยูใ่นตนเอง สาย
ลมแหง่การอภยัของเราพดัไปยงัวิญญาณของเจ้า พฤกษาแหง่ความเมตตารักใคร่ของเราแผร่่มเงามาให้เจ้า และ
เมฆแหง่ควาอารีของเราหลัง่พรมาให้เจ้า  เราขอปฏิญาณตอ่ดวงตะวนัท่ีฉายแสงอยู่บนขอบฟ้าแหง่นิรันดรกาล เรา
ทกุข์ใจตอ่ความเศร้าโศกของเจ้า และเศร้าใจตอ่ความทกุข์ทรมานของเจ้า...เราขอเป็นพยานตอ่การรับใช้ท่ีเจ้าท า
เพ่ือเรา และขอยืนยนัความยุ่งยากนานาท่ีเจ้าทนมาเพ่ือเห็นแก่เรา ทกุอะตอมบนพิภพประกาศความรักของเราท่ีมี
ตอ่เจ้า 

พระบาฮาอลุลาห์ (GWB 309-10) 

 

8 ตุลาคม 

บคุคลมากมายเพียงไรท่ีพยายามสดุก าลงัท่ีจะสะสมสมบตัเิทา่หยิบมือ และปลืม้อยา่งยิ่งในการกระท า
เชน่นี ้แตใ่นความจริงแล้ว ปากกาของพระผู้ทรงความสงูสง่ได้ประกาศติความมัง่คัง่นีไ้ว้ให้ผู้ อ่ืน นัน่คือ ความมัง่คัง่
นัน้มิได้เป็นวาสนาของเขา และอาจถึงกบัหลดุไปอยูใ่นมือของศตัรู เราแสวงหาความคุ้มครองจากพระผู้ เป็นเจ้ามิ
ให้สญูเสียเชน่นี ้ชีวิตของผู้นัน้ผา่นไปโดยไร้ประโยชน์ ความยุง่ยากมาผจญทัง้วนัทัง้คืนและความมัง่คัง่กลายเป็น
บอ่เกิดของความทกุข์ ความมัง่คัง่สว่นใหญ่ของมนษุย์ไมบ่ริสทุธ์ิ หากพวกเขาปฏิบตัติามสิ่งท่ีพระผู้ เป็นเจ้าเปิดเผย 
วางใจได้วา่พวกเขาจะไมถ่กูพรากจากกรุณาธิคณุของพระองค์ และในทกุสภาพแวดล้อมพวกเขาย่อมได้รับความ
คุ้มครองภายใต้ความอารี และได้รับพรจากความปรานีของพระองค์ 

พระบาฮาอลุลาห์ (HQ no. 47) 

 

9 ตุลาคม 

ไมมี่ข้อสงสยัวา่อะไรก็ตามท่ีเปิดเผยจากปากกาอนัรุ่งโรจน์ ไมว่า่จะเป็นบญัญตัิหรือข้อห้าม ล้วนมีประโยชน์
ตอ่ศาสนิกชน ตวัอยา่งเชน่ หนึง่ในบญัญตัินัน้คือฮคุคุลุลาห์ หากประชาชนได้รับสิทธ์ิพิเศษในการบริจาคฮคุุ
คลุลาห์ พระผู้ เป็นเจ้าท่ีแท้จริงองค์เดียวความรุ่งโรจน์ของพระองค์จงเจริญ จะชว่ยให้พวกเขาและทายาทได้รับ



ประโยชน์จากสมบตัขิองตน ดงัท่ีเจ้าสงัเกตเห็น ความมัง่คัง่สว่นใหญ่ของประชาชนสญูไป เพราะพระผู้ เป็นเจ้า
บนัดาลให้คนแปลกหน้า หรือท่ีแยไ่ปกวา่นัน้คือทายาทของพวกเขาเอง มายดึครองสมบตัขิองพวกเขา 

อจัฉริยภาพอนัล า้เลิศของพระผู้ เป็นเจ้านัน้สดุจะพรรณนาหรือกลา่วถึงได้อยา่งเหมาะสม แท้จริงแล้ว
ประชาชนเห็นด้วยตาของตนเองแตก่ลบัปฏิเสธ พวกเขารู้แตแ่กล้งท าเป็นไมรู้่ หากปฏิบตัิตามบญัญัตขิองพระผู้
เป็นเจ้า พวกเขาย่อมบรรลถุึงความดีงามในโลกนีแ้ละโลกหน้า 

พระบาฮาอลุลาห์ (HQ no. 48) 

 

10 ตุลาคม 

ความประหยดัคือรากฐานของความเจริญรุ่งเรือง คนสรุุ่ยสรุ่ายอยูใ่นความยุง่ยากเสมอ ความฟุ่ มเฟือยคือ
บาปท่ีอภยัไมไ่ด้ส าหรับคนนัน้ เราต้องไมด่ ารงชีวิตแบบเกาะผู้ อ่ืนกินเหมือนกาฝาก ทกุคนต้องมีอาชีพไมว่า่จะเป็น
ด้านวรรณกรรมหรือแรงงาน และต้องด ารงชีวิตท่ีสะอาด องอาจและสจุริต เป็นตวัอย่างของความบริสทุธ์ิให้ผู้ อ่ืน
เอาอยา่ง การพอใจกบัเปลือกขนมปังแห้งมีศกัดิ์ศรีกวา่การเพลิดเพลินกบัอาหารเย็นท่ีเลิศเลอ ซึง่คา่อาหารนัน้มา
จากกระเป๋าของคนอ่ืน จิตใจของผู้ ท่ีพอใจนัน้สงบและหวัใจของเขาไร้กงัวลเสมอ 

พระอบัดลุบาฮา (BNE 102) 

 

11 ตุลาคม 

เจ้าได้ถามในจดหมายวา่ พระศาสดาองค์ไหนของพระผู้ เป็นเจ้าควรได้รับการพิจารณาวา่เหนือกวา่องค์อ่ืนๆ 
จงรู้ไว้เป็นท่ีแนน่อนวา่ สาระของพระศาสดาทกุองค์ของพระผู้ เป็นเจ้าเป็นหนึง่และเหมือนกนั เอกภาพของพระ
ศาสดานัน้แน่แท้ พระผู้ เป็นเจ้าซึง่เป็นพระผู้สร้างทรงกลา่ววา่: ไมมี่ความแตกตา่งระหวา่งพระศาสดาผู้น าสารของ
เรา ทกุพระองค์มีจดุประสงค์เดียวกนัมีความลบัเดียวกนั การให้เกียรตพิระศาสดาองค์ใดมากกวา่อีกองค์หนึง่ การ
ยกย่ององค์ใดเหนือองค์อ่ืนไมเ่ป็นท่ีอนญุาต พระศาสดาท่ีแท้จริงทกุองค์ทรงถือวา่ พระธรรมของพระองค์โดยมลู
ฐานนัน้เหมือนกบัการเปิดเผยพระธรรมของพระศาสดาอ่ืนทกุองค์ท่ีเสดจ็มาก่อน... 

 อยา่งไรก็ตาม ระดบัการเปิดเผยพระธรรมของพระศาสดาของพระผู้ เป็นเจ้าในโลกนีต้้องตา่งกนัแตล่ะ
พระองค์เป็นผู้น าสารท่ีเดน่เฉพาะ และได้รับมอบหมายให้เปิดเผยองค์โดยการกระท าท่ีเจาะจง ด้วยเหตนีุค้วาม
ยิ่งใหญ่ของพระศาสดาทัง้หลายจงึดเูหมือนตา่งกนั การเปิดเผยองค์ของพระศาสดาอาจเปรียบได้กบัแสงจนัทร์ท่ี
สาดรัศมีมายงัโลก แม้วา่แตล่ะครัง้ท่ีดวงจนัทร์ปรากฏขึน้มา ดวงจนัทร์นัน้มีแสงท่ีสวา่งไสวไมเ่หมือนเดมิ แตถ่ึง
กระนัน้ความโชตชิว่งท่ีมีอยูใ่นตวัดวงจนัทร์เองไมเ่คยลดถอย และแสงจนัทร์นัน้ไมมี่วนัดบั 

พระบาฮาอลุลาห์ (GWB 78-9) 



 

12 ตุลาคม 

ดงันัน้เป็นท่ีประจกัษ์และชดัเจนวา่ ความเข้มของแสงธรรมและพระศาสดาแตล่ะองค์ท่ีตา่งกนั มิได้มาจาก
แสงเอง แตม่าจากโลกท่ีเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอและพร้อมท่ีจะรับแสงตา่งกนั    พระศาสดาทกุพระองค์ท่ีพระผู้ทรง 
มหิทธานภุาพ พระผู้สร้างผู้ไมมี่เปรียบปานได้สง่มายงัชาวโลก ได้รับมอบสารหนึง่ และได้รับมอบหมายให้
ปฏิบตัิการในลกัษณะท่ีสนองความต้องการได้ดีท่ีสดุในยคุท่ีพระองค์มาปรากฏ จดุประสงค์ท่ีพระผู้ เป็นเจ้าสง่พระ
ศาสดามายงัมนษุย์มีสองประการ ประการแรกคือ เพ่ือจะปลดปลอ่ยมนษุย์ให้หลดุพ้นจากอนัธการแหง่ความเขลา 
และน าทางให้เขาไปสู่แสงสว่างแหง่ความเข้าใจท่ีแท้จริง ประการท่ีสองคือ เพ่ือจะรับประกนัสนัตภิาพและความ
สงบของมนษุยชาต ิและจดัหาวิธีการทัง้หมดไว้ให้ส าหรับการสถาปนาสิ่งนี  ้

พระบาฮาอลุลาห์ (GWB 79-80) 

 

13 ตุลาคม 

ทกุเวลาและทกุสภาพการณ์มนษุย์จ าเป็นต้องมีผู้ ท่ีคอยแนะน า ชีแ้นะและสัง่สอน ดงันัน้พระองค์จงึสง่พระ
ศาสดา ธรรมฑตูทัง้หลายมาเพ่ือบอกให้ประชาชนทราบเจตนาสวรรค์ท่ีอยูเ่บือ้งหลงัการเปิดเผยคมัภีร์และการมา
จตุขิองธรรมฑตูทัง้หลาย เพ่ือวา่ทกุคนจะตระหนกัในของฝากจากพระผู้ เป็นเจ้าท่ีแฝงอยูใ่นวิญญาณทกุดวง 

มนษุย์คือเคร่ืองรางท่ีขลงัท่ีสดุ อยา่งไรก็ตามการไมไ่ด้รับการศกึษาท่ีเหมาะสมได้พรากสิ่งท่ีมีอยูใ่น
ธรรมชาตขิองเขาไป มนษุย์ก าเนิดขึน้มาโดยวจนะเดียวท่ีเปลง่จากโอษฐ์ของพระผู้ เป็นเจ้า และโดยอีกวจนะหนึง่ 
มนษุย์ได้รับการชกัน าให้ยอมรับบอ่เกิดการศกึษาของเขา และโดยอีกวจนะหนึง่ สถานะและโชคชะตาของเขาได้รับ
การปกปอ้ง พระผู้ทรงความยิ่งใหญ่กลา่ววา่: จงพิจารณามนษุย์เป็นประดจุเหมืองท่ีอดุมด้วยมณีท่ีประเมิณคา่มิได้ 
การศกึษาเท่านัน้ท่ีสามารถเปิดเผยสมบตัิท่ีล า้คา่นีอ้อกมา และชว่ยให้มนษุยชาตไิด้รับประโยชน์จากสมบตัินี  ้

พระบาฮาอลุลาห์ (TB 161-2) 

 

14 ตุลาคม 

หากมนษุย์ใคร่ครวญสิ่งท่ีคมัภีร์จากนภาแหง่พระประสงค์ของพระผู้ เป็นเจ้าเปิดเผยไว้ เขายอ่มยอมรับได้
เลยวา่ จดุประสงค์ในคมัภีร์คือ มวลมนษุย์จะได้รับการพิจารณาวา่เป็นวิญญาณดวงเดียวกนั เพ่ือวา่ตราประทบั 
“อาณาจกัรเป็นของพระผู้ เป็นเจ้า” จะได้ประทบับนหวัใจทกุดวง และแสงแหง่ความอารี กรุณาธิคณุและความ
ปรานีสวรรค์จะอาบมวลมนษุยชาติ พระผู้ เป็นเจ้าท่ีแท้จริงองค์เดียว ความรุ่งโรจน์ของพระองค์จงเจริญ มิได้
ปรารถนาสิ่งใดส าหรับพระองค์เอง ความจงรักภกัดีของมนษุย์มิได้เป็นประโยชน์ตอ่พระองค์  ความวิปริตของ
มนษุย์ก็หาเป็นภยัตอ่พระองค์ไม ่วิหคในอาณาจกัรแหง่วาทะขบัขานเสียงเรียกร้องนีอ้ยา่งไมข่าดสาย: “ทกุสิ่งท่ีเรา



ปรารถนาส าหรับเจ้ารวมทัง้ตวัเจ้าเอง ก็เพ่ือเห็นแก่เจ้า” หากผู้ ท่ีฉลาดและรอบรู้ทัง้หลายในยคุนี ้ยอมให้
มนษุยชาตสิดูสคุนธรสแหง่ไมตรีจิตและความรัก ผู้ มีปัญญาทกุคนย่อมเข้าใจความหมายของอิสรภาพท่ีแท้จริง 
และค้นพบความลบัของความสงบท่ีแท้จริงทัง้ภายนอกและภายในจิตใจ 

พระบาฮาอลุลาห์ (TB 162) 

 

15 ตุลาคม 

งานฉลองบุญ ความรู้ 

(เร่ิมงานหลงัดวงอาทิตย์ตก) 

บญัญตัิอีกข้อหนึง่ท่ีเราให้แก่เจ้าคือ จงรักกนัและกนัเหมือนกบัท่ีเรารักเจ้า...จงมองกนัและกนัด้วยตาท่ี
สมบรูณ์ จงมองดเูรา เอาเย่ียงอยา่งเรา และเป็นเหมือนเรา อย่าคิดถึงตวัเจ้าเองหรือชีวิตของเจ้าไมว่า่ในยามกิน
หรือนอน ไมว่า่เจ้าสขุสบายหรือไม ่ไมว่า่เจ้าสบายดีหรือเจ็บป่วย ไมว่า่เจ้าอยูก่บัมิตรหรือศตัรู ไมว่า่เจ้าได้รับการ
สรรเสริญหรือต าหนิ จงมองดเูราและเป็นเหมือนเรา เจ้าต้องตายจากตวัเองและโลก เพ่ือวา่เจ้าจะได้เกิดใหมแ่ละ
เข้าไปในอาณาจกัรสวรรค์ จงมองดวูา่เทียนให้แสงสวา่งอยา่งไร เทียนหลัง่ชีวิตของตนทีละหยดเพ่ือท่ีจะให้เปลวไฟ
ท่ีสวา่งไสว 

พระอบัดลุบาฮา (COV 14 Aug.) 

 

16 ตุลาคม 

การสัง่สอนเดก็เหลา่นีเ้ป็นเสมือนงานของคนสวนท่ีดแูลต้นออ่นด้วยความรักในทุง่ไม้ดอก ไมมี่ข้อสงสยัวา่ 
การสัง่สอนนีจ้ะให้ผลท่ีต้องการโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นการสัง่สอนหน้าท่ีและความประพฤตขิองบาไฮ เพราะ
จ าเป็นต้องท าให้เดก็เล็กรู้ด้วยหวัใจและวิญญาณวา่ บาไฮมิใชเ่ป็นเพียงช่ือ แตเ่ป็นสัจธรรม เดก็ทกุคนต้องได้รับ
การอบรมในเร่ืองธรรมะ เพ่ือวา่พวกเราจะได้มีคณุธรรมทกุประการ และกลายเป็นบอ่เกิดความรุ่งโรจน์ของศาสนา
ของพระผู้ เป็นเจ้า ไมเ่ชน่นัน้แล้วเพียงค าวา่ “บาไฮ” หากไมอ่อกผล จะไมมี่คา่อะไร 

ดงันัน้ จงพยายามสดุความสามารถท่ีจะให้เดก็เหลา่นีรู้้ว่าบาไฮ คือ ผู้ มีความสมบรูณ์เลิศทกุประการ บาไฮ
ต้องเรืองรัศมีประดจุเทียนท่ีตดิไฟ มิใชเ่ป็นความมืดในความมืดและยงัใช้ช่ือวา่บาไฮ 

พระอบัดลุบาฮา (SWAB 143) 

 



17 ตุลาคม 

ในทกุแง่ของชีวิตพวกเขาควรแสดงเป็นตวัอยา่งของคณุลกัษณะและคณุธรรมท่ีก่อก าเนิดจากพระผู้ เป็นเจ้า 
และควรพยายามเป็นเอกด้วยความประพฤติท่ีดีงาม พวกเขาควรท าตวัให้สมกบัท่ีเป็นบาไฮไมใ่ชเ่ป็นแตช่ื่อ บาไฮท่ี
แท้จริงคือ ผู้ ท่ีพยายามทัง้วนัทัง้คืนท่ีจะก้าวหน้าและพฒันาไปในหนทางท่ีต้องใช้ความอตุสาหะซึง่ความปรารถนา
สงูสดุของเขาคือการด าเนินชีวิตท่ีจะประเทืองโลกให้งดงามและสวา่งไสว แหลง่ก าเนิดแรงบนัดาลใจของเขาคือ
แก่นของคณุธรรมสวรรค์ จดุหมายในชีวิตของเขาคือการประพฤติตนให้เป็นเหตขุองความก้าวหน้าอยา่งไมส่ิน้สดุ 
ตอ่เม่ือเขาท าได้สมบรูณ์ตามนีแ้ล้ว จงึจะกลา่วได้วา่เขาคือบาไฮท่ีแท้จริง 

พระอบัดลุบาฮา (ET 12) 

 

18 ตุลาคม 

เม่ือมิตรสหายไมพ่ยายามแพร่กระจายพระธรรมหากเขามิได้ระลกึถึงพระผู้ เป็นเจ้าเท่าท่ีควร และจะไมไ่ด้
เห็นสญัลกัษณ์แหง่ความชว่ยเหลือและอ านาจค า้จนุจากอาณาจกัรอบัฮา และไมเ่ข้าใจความลกึลบัสวรรค์ อยา่งไร
ก็ตามเม่ือเปลง่วาจาสอนศาสนา ตวัครูเองจะตื่นตวัโดยธรรมชาต ิและจะกลายเป็นแมเ่หล็กท่ีดงึดดูความ
ชว่ยเหลือและพระพรจากอาณาจกัรสวรรค์ และเป็นเสมือนวิหคในยามอษุาท่ีเบกิบานตอ่การขบัขานและร้อง
ท านองเพลงของตน 

พระอบัดลุบาฮา (BR 18 Nov.) 

 

19 ตุลาคม 

หลกัฐานพยานแรกและส าคญัท่ีสดุท่ีพิสจูน์สจัธรรมของพระองค์คือพระองค์เอง ถดัจากหลกัฐานพยานนีคื้อ
การส าแดงองค์และพระองค์ ส าหรับผู้ ท่ีไมส่ามารถยอมรับสองอยา่งนี ้พระองค์ทรงพิสจูน์วจนะท่ีพระองค์เปิดเผย
เป็นข้อพิสจูน์ของสจัธรรมและการด ารงอยูจ่ริงของพระองค์ แท้จริงแล้วนีคื้อหลกัฐานของความเมตตาปรานีของ
พระองค์ตอ่มวลมนษุย์ พระองค์ทรงประสาทวิญญาณทกุดวงด้วยความสามารถท่ีจะยอมรับสญัลกัษณ์ของพระผู้
เป็นเจ้า ไมเ่ชน่นัน้แล้วพระองค์จะท าให้หลกัฐานพยานของพระองค์สมบรูณ์พอส าหรับมนษุย์ได้อย่างไร หากเจ้า
เป็นพวกท่ีตรึกตรองศาสนาของพระองค์ด้วยหวัใจ พระองค์จะไมป่ฏิบตัิตอ่ผู้ใดอยา่งไมย่ตุธิรรม และจะไมใ่ห้
วิญญาณใดท าสิ่งท่ีเกินความสามารถ แท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้ทรงเห็นใจ พระผู้ทรงปรานี 

พระบาฮาอลุลาห์ (GWB 105-6) 

 



20 ตุลาคม 

วันประสูตขิองพระบ๊อบ 

เราคือปฐมภมูิท่ีเป็นจดุก าเนิดของทกุสรรพสิ่ง...เราคือพกัตรากฤตขิองพระองค์ท่ีไมมี่วนัถกูบดบงัรัศมีคือ
อาภาของพระผู้ เป็นเจ้าท่ีความเจิดจ้าไมมี่วนัอ่อนลง...กญุแจทกุลกูท่ีไขไปสูส่วรรค์พระผู้ เป็นเจ้าทรงวางไว้ในมือ
ขวาของเรา และท่ีไขไปสูน่รกวางไว้ในมือซ้ายของเรา...เราคือหนึง่ในเสาหลกัท่ีค า้จนุพระวจนะดัง้เดมิของพระผู้
เป็นเจ้า ใครท่ียอมรับเราเทา่กบัได้รู้ทกุสิ่งท่ีจริงและถกูต้อง และได้เข้าถึงสิ่งท่ีดีงามและเหมาะสมทัง้ปวง...สสารท่ี
พระองค์ใช้สร้างเรามิใช่ดนิท่ีใช้สร้างคนอ่ืน พระองค์ทรงประสาทเราด้วยสิ่งท่ีผู้ชาญฉลาดไมส่ามารถเข้าใจ และผู้
ซ่ือสตัย์ไมส่ามารถค้นพบ 

พระบ๊อบ (WOB 126) 

 

21 ตุลาคม 

พระบ๊อบทรงกลา่วว่า: “ในยคุนีห้ากมดน้อยปรารถนาจะมีพลงัท่ีสามารถคล่ีคลายวรรคท่ียากและฉงน
ปัญญาท่ีสดุในคมัภีร์กรุอ่าน มดนัน้จะสมปรารถนาอย่างไมต้่องสงสยั เน่ืองด้วยความลกึลบัของอ านาจอนนัต์สัน่
ระรัวอยูใ่นขัว้ชีวิตของทกุสรรพสิ่ง” หากมดท่ีชว่ยตวัเองไมไ่ด้นีส้ามารถมีพลงัลกึลบัดงักลา่ว อานภุาพท่ีปลดปลอ่ย
มาจากการหลัง่กรุณาธิคณุอนัเหลือล้นของพระบาฮาอลุลาห์จะชะงดักวา่เพียงไหน! 

พระอบัดลุบาฮา (ADJ 39) 

 

22 ตุลาคม 

ปัจจบุนันีม้นษุยชาตหิลงัโกงเพราะความยุง่ยาก ความทกุข์และความเศร้าโศก ไมมี่ใครหนีพ้น พิภพเปียกไป
ด้วยน า้ตา ขอขอบคณุพระผู้ เป็นเจ้าท่ีการรักษาอยูท่ี่ประตขูองเรา ขอให้หวัใจของเราปลอ่ยวางจากโลกวตัถ ุและมี
ชีวิตอยูใ่นโลกธรรมะ ซึง่เป็นหนทางเดียวเทา่นัน้ท่ีเราจะมีอิสรภาพ! หากเราถกูล้อมด้วยความยุง่ยาก เราต้องร้อง
หาพระผู้ เป็นเจ้า และเราจะได้รับการช่วยเหลือด้วยความปรานีอนัยิ่งใหญ่ของพระองค์... 

เม่ือความคิดของเราเตม็ไปด้วยความขมข่ืนของโลกนี ้ขอให้เราหนัไปมองดคูวามหวานท่ีพระผู้ เป็นเจ้าทรง
เห็นใจเรา และพระองค์จะท าให้ใจของเราสงบ! หากเราถกูจองจ าอยูใ่นโลกวตัถ ุวิญญาณของเราสามารถเหินขึน้
ไปสูส่วรรค์และจะเป็นอิสระอยา่งแท้จริง 

พระอบัดลุบาฮา (PT 110-1) 

 



23 ตุลาคม 

“ดกูร สหายของเรา! ไฟท่ีไมรู้่จกัดบัท่ีพระผู้ เป็นนายแหง่อาณาจกัรสวรรค์จดุขึน้ในใจกลางของพฤกษาท่ี
วิสทุธ์ินี ้ก าลงัเผาอยา่งร้อนแรงในใจกลางของโลก เพลิงท่ีจะลกุขึน้มานีจ้ะปกคลมุทัว่ทัง้พิภพซึง่เปลวไฟท่ีโชตชิว่ง
จะให้ความสว่างแก่ประชาชนและวงศ์ตระกลูทัง้หลาย สญัลกัษณ์ทัง้หมดเปิดเผยออกมาแล้ว และค าพยากรณ์ท่ี
พาดพิงไว้ปรากฏแล้ว... “มีอะไรอีกหรือท่ีจะให้เราพดู? อะไรอีกหรือท่ีจะให้ปากกาของเราเขียน? เสียงเรียกร้องท่ี
สะท้อนมาจากอาณาจกัรอบัฮานีด้งัมากจนหแูทบจะหนวก เราคดิว่าสรรพสิ่งทัง้ปวงก าลงัแตกสลายและระเบิด
ออกด้วยอิทธิพลของโองการสวรรค์จากบลัลงัก์แหง่ความรุ่งโรจน์” 

พระอบัดลุบาฮา (WOB 111-2) 

 

24 ตุลาคม 

เก่ียวกบัปัญหาสนัตภิาพสากล พระบาฮาอลุลาห์ทรงกล่าววา่ จะต้องสถาปนาศาลสงูสดุ...และแผนของ
พระองค์คือดงันี:้ สภาแหง่ชาติของแตล่ะประเทศ หรือกล่าวอีกนยัหนึง่คือรัฐสภา ควรเลือกตัง้บคุคลสองหรือสาม
คนท่ีเฟ้นอยา่งดีท่ีสดุแล้วในชาตนิัน้ ผู้ซึง่ทราบดีเก่ียวกบักฎหมายระหวา่งประเทศและความสมัพนัธ์ระหวา่งชาต ิ
และตระหนกัถึงสิ่งท่ีจ าเป็นส ารับมนษุยชาติในยคุนี ้จ านวนของผู้แทนเหล่านีค้วรได้สัดสว่นกบัจ านวนพลเมืองของ
ประเทศ การเลือกตัง้บคุคลเหลา่นีท่ี้คดัโดยสภาแหง่ชาต ินัน่คือรัฐสภา จะต้องเป็นท่ีรับรองโดยสภาสงู วฒุิสภา 
คณะรัฐมนตรี และโดยประธานาธิบดีหรือกษัตริย์ ดงันัน้บคุคลเหลา่นีจ้ะเป็นผู้ ท่ีเลือกตัง้มาจากทกุชาตแิละทกุ
รัฐบาล ศาลสงูสดุจะประกอบด้วยบคุคลเหล่านี ้และดงันีม้นษุยชาตทิัง้หมดจะมีสว่นร่วม เพราะผู้แทนเหลา่นีแ้ต่
ละคนเป็นผู้แทนชาตขิองเขาโดยสมบรูณ์ เม่ือศาลสงูสดุให้ค าตดัสินตอ่ปัญหาใดๆ ระหวา่งชาตไิมว่า่โดยเอกฉันท์
หรือโดยเสียงสว่นใหญ่ จะไม่มีข้ออ้างใดอีกตอ่ไปส าหรับโจทก์หรือเหตผุลใดให้จ าเลยคดัค้าน ในกรณีท่ีรัฐบาลใด
หรือชาตใิดถ่วงเวลาหรือละเลยการปฏิบตัิตามค าตดัสินท่ีแย้งไมไ่ด้ของศาลสงูสดุ ชาติท่ีเหลือทัง้หมดจะลกุขึน้
ตอ่ต้านเขา เพราะรัฐบาลและชาตทิัง้หมดคือผู้ค า้จนุศาลสงูสดุ จงพิจารณาดวูา่รากฐานนีม้ัน่คงเพียงใด!... 

ศาลสงูสดุจะสถาปนาขึน้โดยประชาชนและรัฐบาลของทกุชาต ิประกอบด้วยสมาชิกท่ีเลือกตัง้จากแตล่ะ
ประเทศและรัฐบาล สมาชิกของสภาท่ียิ่งใหญ่นีจ้ะชมุนมุกนัด้วยความสามคัคี ข้อโต้แย้งทกุอย่างระหวา่งชาตจิะ
ถกูน าเสนอตอ่ศาลนี ้งานของศาลนีคื้อการใช้อ านาจตลุาการ จดัการทกุอยา่งท่ีจะเป็นสาเหตขุองสงคราม บทบาท
หน้าท่ีของศาลนีคื้อปอ้งกนัสงคราม 

พระอบัดลุบาฮา (CP 18-9, 39) 

 



25 ตุลาคม 

การปฏิบตัพิร้อมกนัเป็นสิ่งจ าเป็นไมว่า่ในแผนใดของการลดอาวธุ รัฐบาลทัง้หมดของโลกต้องเปล่ียนเรือรบ
และเคร่ืองบินรบให้เป็นเรือสินค้า ไมมี่ชาตใิดเร่ิมนโยบายดงักลา่วได้ด้วยตนเอง และเป็นความโง่เขลาหากชาตใิด
พยายามจะท าเชน่นี.้..ซึง่ยอ่มจะเชิญการท าลาย... 

สนัตภิาพถาวรของโลกจะได้รับการสถาปนาในศตวรรษนี ้ สนัตภิาพจะเป็นสากลในศตวรรษท่ีย่ีสิบ ชาติ
ทัง้หมดจะถกูบีบบงัคบัให้มาสูส่นัตภิาพ...ชาตทิัง้หลายจะถกูบีบบงัคบัให้มาสูส่นัตภิาพและตกลงเลิกล้มสงคราม 
ภาระอนันา่กลวัของการเก็บภาษีเพ่ือสงครามจนเกินกว่าท่ีมนษุย์จะทนได้ 

การลดอาวธุจะเกิดขึน้อยา่งแนน่อน...โดยการยินยอมอย่างเป็นสากลของอารยประเทศทัง้หลาย โดย
ข้อตกลงนานาชาต ิชาตทิัง้หลายจะวางอาวธุ ซึง่จะชีบ้ง่ว่ายคุอนัยิ่งใหญ่ของสนัตภิาพมาแล้ว... 

พระอบัดลุบาฮา (CP 40-1) 

ความโกลาหลและความสบัสนในโลกก าลงัทวีขึน้ทกุวนั และจะรุนแรงขึน้จนมนษุยชาตทินไมไ่ด้ เม่ือนัน้
มนษุย์จงึจะตื่นขึน้และตระหนกัวา่ ศาสนาคือท่ีมัน่อนัปลอดภยัและประทีปท่ีสวา่งไสวของโลก และกฎ ค าแนะน า
และค าสอนของศาสนาคือบอ่เกิดของชีวิตบนโลก 

พระอบัดลุบาฮา (CP 29) 

 

26 ตุลาคม 

ประการแรก นายทนุและนายธนาคารต้องงดการให้ยืมเงินแก่รัฐบาลใดก็ตามท่ีมุง่หมายจะท าสงครามอย่าง
ไมช่อบธรรมกบัชาตท่ีิไมมี่ความผิด ประการท่ีสอง ประธานและผู้จดัการของการรถไฟและเรือกลไฟต้องละเว้นจาก
การขนสง่วตัถรุะเบิด เคร่ืองกลนรกปืนใหญ่และดนิปืน จากประเทศหนึง่ไปยงัอีกประเทศหนึง่ ประการท่ีสาม ทหาร
ทัง้หลายต้องย่ืนค าร้องผา่นตวัแทนไปยงัรัฐมนตรีสงคราม นกัการเมือง สมาชิกสภาและนายพล ให้ชีแ้จงอยา่ง
ชดัเจนและกระจา่งวา่ มีเหตผุลหรือสาเหตอุะไรท่ีพาพวกเขาเข้าไปใกล้จดุแหง่ความหายนะของชาต ิทหารต้อง
เรียกร้องสิ่งนีเ้ป็นหนึง่ในอภิสิทธ์ิทัง้หลาย พวกเขาต้องพดูวา่ “จงสาธิตตอ่เราวา่น่ีคือสงครามท่ีชอบธรรม แล้วพวก
เราจงึจะเข้าไปสูส่นามรบ ถ้าไมเ่ชน่นัน้เราจะไมข่ยบัสกัก้าว... จงออกมาจากท่ีซ่อนของทา่น จงเข้ามาสูส่นามรบ
ถ้าทา่นต้องการท่ีจะโจมตีและฉีกกนัและกนัออกเป็นชิน้...ความร้าวฉานและความอาฆาตอยูร่ะหวา่งท่าน ท าไม
ทา่นจงึให้พวกเราซึง่ไมรู้่ไมเ่ห็นมามีสว่นร่วม? ถ้าการตอ่สู้และการหลัง่เลือดเป็นสิ่งท่ีดี เชน่นัน้จงน าพวกเราไปสู่
สนามรบโดยมีท่านอยูด้่วย!” 

พระอบัดลุบาฮา (CP 43-4) 

 



27 ตุลาคม 

ขอให้ประชาธิปไตยของอเมริกาเป็นชาตแิรกท่ีสถาปนารากฐานความยินยอมระหว่างชาต ิขอให้อเมริกาเป็น
ชาตแิรกท่ีประกาศความเป็นสากลของมนษุยชาต ิขอให้อเมริกาเป็นชาตแิรกท่ีชธูงของสนัตภิาพอนัยิ่งใหญ่ท่ีสดุ 
และโดยชาติประชาธิปไตยนี ้ขอให้ความตัง้ใจและสถาบนัเพ่ือมนษุยชาตเิหล่านีแ้พร่กระจายไปทัว่โลก ความจริง
แล้วอเมริกาคือชาติท่ียิ่งใหญ่และนา่นบัถือ ท่ีน่ีอิสรภาพขึน้ถึงระดบัสงูสดุ เจตนาของประชาชนนา่สรรเสริญท่ีสดุ 
แท้จริงแล้วประชาชนของชาตนีิคู้ค่วรท่ีจะเป็นชาตแิรกท่ีสร้างเทพมณเทียรแหง่สนัตภิาพอนัยิ่งใหญ่ท่ีสดุ และ
ประกาศความเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนัของมนษุยชาติ...ขอให้อเมริกากลายเป็นศนูย์กลางท่ีแพร่กระจายแสงธรรม
ให้ทัว่โลกได้รับพระพรนี ้เพราะอเมริกาได้พฒันาพลงัและความสามารถท่ียิ่งใหญ่และวิเศษกวา่ชาตอ่ืิน...ชาติ
อเมริกาได้รับอานภุาพท่ีจะบรรลสุิ่งท่ีจะประดบัหน้าของประวตัศิาสตร์ จะกลายเป็นท่ีอิจฉาของโลก และได้รับการ
อวยพรจากประเทศตะวนัออกและตะวนัตกส าหรับชยัชนะของประชาชนอเมริกนั...ทวีปอเมริกามีเคร่ืองหมายและ
หลกัฐานของการพฒันาท่ียิ่งใหญ่มาก อนาคตของทวีปอเมริกาย่ิงมีหวงัมากกวา่ เพราะมีอิทธิพลและความสว่าง
แผไ่ปกว้างไกล ทวีปอเมริกาจะเป็นผู้น าทางธรรมของชาตทิัง้หมด 

พระอบัดลุบาฮา (PUP 36-7) 

 

28 ตุลาคม 

แม้การก่อตัง้รัฐบาล การจดัตัง้สภาส าหรับปรึกษาหารือ จะเป็นรากฐานของการปกครอง ยงัมีปัจจยัท่ี
จ าเป็นอีกหลายอย่างส าหรับสถาบนัเหล่านี ้ประการแรกสมาชิกทัง้หลายท่ีได้รับเลือกต้องซ่ือตรง เกรงกลวัพระผู้
เป็นเจ้า มีจิตใจสงู ไมถ่กูชกัจงูด้วยความทจุริต ประการท่ีสอง พวกเขาต้องทราบกฎตา่งๆ ของพระผู้ เป็นเจ้าเป็น
อยา่งดีในทกุแง่ รู้แจ้งในหลกัการสงูสดุของกฎหมาย เช่ียวชาญในกฎระเบียบท่ีควบคมุการด าเนินกิจการ
ภายในประเทศ  และความสมัพนัธ์กบัตา่งประเทศ ช านาญในศลิปะท่ีมีประโยชน์ตอ่อารยธรรม   และพอใจกบั
เงินเดือนตามกฎหมาย 

พระอบัดลุบาฮา (SDC 17) 

 

29 ตุลาคม 

ไมมี่ข้อสงสยัวา่ จดุหมายของการก่อตัง้รัฐสภาคือการน ามาซึง่ความยตุธิรรมและความชอบธรรม แตท่กุสิ่ง
ขึน้กบัความพยายามของผู้แทนท่ีได้รับเลือก หากพวกเขามีเจตนาท่ีจริงใจ ก็จะบงัเกิดผลท่ีนา่ปรารถนาและเกิด
การปรับปรุงอยา่งคาดไมถ่ึง ถ้าไมเ่ชน่นัน้เป็นท่ีแนน่อนวา่ทัง้หมดจะไร้ความหมาย ประเทศจะชะงกังนัและกิจการ
สาธารณะจะเส่ือมลงเร่ือยๆ “ข้าพเจ้าเห็นผู้สร้างหนึง่พนัคนก็ไมเ่ทา่กบัผู้บอ่นท าลายคนเดียว และจะเป็นอย่างไร
หากมีผู้สร้างคนเดียวตามมาด้วยผู้บอ่นท าลายหนึง่พนัคน?” 



พระอบัดลุบาฮา (SDC 23) 

 

30 ตุลาคม 

หากใครคดัค้านวา่ การปฏิรูปท่ีกลา่วมาไมเ่คยท าได้อยา่งบริบรูณ์ เขาควรพิจารณาเร่ืองนีอ้ย่างเท่ียงธรรม
และควรรู้ว่า ข้อบกพร่องเหล่านีเ้ป็นผลมาจากการท่ีความคดิเห็นของสาธารณชนไมป่ระสานกนั และบรรดาผู้น า
ประเทศขาดความกระตือรือร้น ขาดความมุง่มัน่และอทุิศตน เป็นท่ีชดัเจนวา่จนกวา่ประชาชนจะได้รับการศกึษา 
จนกวา่ความคดิเห็นของสาธารณชนจะประสานเข้าด้วยกนัอยา่งถกูต้อง จนกวา่ข้าราชการแม้เป็นเพียงข้าราชการ
ผู้ น้อยจะปลอดจากความทจุริตแม้เพียงน้อยท่ีสดุ ประเทศชาตจิงึจะบริหารงานได้อย่างเหมาะสม จนกวา่ระเบียบ
วินยัและรัฐบาลท่ีดีจะก้าวไปถึงระดบัท่ีวา่ หากบคุคลหนึง่แม้จะพยายามสดุความสามารถแล้ว ก็ไมส่ามารถบดิ 
พลิว้ไปจากความชอบธรรมได้แม้แตเ่ท่าเส้นผม เม่ือนัน้การปฏิรูปตามท่ีต้องการจงึจะได้รับการพิจารณาว่าสมัฤทธ์ิ
ผลสมบรูณ์ 

...เม่ือผู้ปกครองมีเจตนาท่ีบริสทุธ์ิและยตุธิรรม เจ้าหน้าท่ีบ้านเมืองมีความชาญฉลาด ช านิช านาญและมี
ศลิปะการปกครอง ประชาชนมีความมุง่มัน่และพยายามอยา่งเตม็ท่ี เม่ือทัง้หมดนีผ้สานเข้าด้วยกนั เม่ือนัน้การ
พฒันา การปฏิรูปท่ีกว้างไกล ความภาคภมูิและความเจริญรุ่งเรืองของทัง้รัฐบาลและประชาชน จะบงัเกิดผล
ชดัเจนเม่ือแตล่ะวนัผา่นไป 

พระอบัดลุบาฮา (SDC 16, 108) 

 

31 ตุลาคม 

ผู้ ท่ีมาร่วมชมุนมุควรเอาใจใสท่กุวิธีการในการอบรมเดก็หญิง การสอนความรู้สาขาตา่งๆ ความประพฤตท่ีิดี
งาม แนวทางด าเนินชีวิตท่ีเหมาะสม การปลกูฝังอปุนิสยัใจคอท่ีดี ความบริสทุธ์ิและหนกัแนน่ ความพากเพียร 
ความเข้มแข็ง ความมุง่มัน่ เจตนาท่ีแนว่แน ่การดแูลบ้าน การอบรมเดก็ และอะไรก็ตามท่ีเก่ียวข้องกบัสิ่งท่ีจ าเป็น
ส าหรับเดก็หญิง จนกระทัง่เดก็หญิงเหลา่นีซ้ึง่ได้รับการเลีย้งดใูนท่ีมัน่แหง่ความสมบรูณ์ทัง้ปวง และมีอปุนิสยัใจ
คอท่ีดีคอยคุ้มครอง เม่ือเติบโตเป็นมารดา พวกเธอจะได้เลีย้งดบูตุรของตนเองตัง้แตว่ยัทารกแรกเร่ิมให้มีอปุนิสยั
ใจคอท่ีดีและความประพฤติงาม... 

นอกจากนีก้ารอบรมสตรีจ าเป็นและส าคญักวา่การอบรมบรุุษ เพราะสตรีคือผู้อบรมเด็กตัง้แตว่ยัทารกหาก
เธอมีข้อเสียและจดุบกพร่อง เดก็ก็จะบกพร่องด้วยแน่นอน ดงันัน้ความบกพร่องของสตรีแสดงนยัถึงสภาพท่ี
บกพร่องของมวลมนษุยชาต ิเพราะมารดาคือผู้ ท่ีอุ้มชเูลีย้งด ูและชกัน าการเตบิโตของเดก็ นีม้ิใช่หน้าท่ีของบิดา 
หากผู้อบรมไร้ความสามารถ ผู้ ท่ีรับการอบรมจะขาดความสามารถด้วย สิ่งนีก้ระจา่งชดัและโต้แย้งไมไ่ด้ นกัเรียน



จะปราดเปร่ืองได้หรือหากครูไมรู้่หนงัสือและไมมี่วิชา? มารดาคือผู้อบรมคนแรกของมนษุยชาต ิหากมารดา
บกพร่อง อนิจจาส าหรับสภาพของเผา่พนัธุ์ในอนาคต... 

พระอบัดลุบาฮา (COC no. 2128, 2134) 

 

พฤศจกิายน 

1 พฤศจิกายน 

เม่ือสมาคมกนั สตรีไมค่ยุกนัเฉพาะแตเ่ร่ืองอณุหภมูิของอากาศ ความเย็นของน า้ ความงามของดอกไม้และ
สวน ความสดของหญ้าและน า้ท่ีหลัง่ไหล แตค่วรจ ากดัการอภิปรายอยูท่ี่การสดดีุสรรเสริญ การพดูถึงข้อพิสจูน์
และเหตผุล การอ้างอิงถึงวจนะและค าสอนเก่าแก่ และแสดงให้เห็นพยานหลกัฐานท่ีชดัเจนเพ่ือวา่ทกุบ้านของ
บรรดาผู้ เป็นท่ีรักจะกลายเป็นสถานท่ีชมุนมุส าหรับเรียนรู้การสอนศาสนา... 

นบัแตก่ าเนิดของสรรพสิ่งตราบจนปัจจบุนั ไมว่า่ในวฏัจกัรหรือในยคุศาสนาใดในอดีต ไมเ่คยมีการจดัการ
ชมุนมุส าหรับสตรี และจดัชัน้เรียนเพ่ือจดุประสงค์ส าหรับแพร่กระจายค าสอน นีคื้อหนึ่งในลกัษณะพิเศษของยคุ
ศาสนาอนัรุ่งโรจน์และศตวรรษอนัยิ่งใหญ่นี ้เจ้าควรพยายามปรับปรุงการชมุนมุนีแ้ละเพิ่มพนูความรู้ในธรรมะท่ี
ลกึลบั เพ่ือวา่หากเป็นพระประสงค์ของพระผู้ เป็นเจ้า ภายในเวลาอนัสัน้ สตรีจะเป็นเหมือนบรุุษ สตรีจะน าหน้าใน
หมูผู่้ มีวิชา สตรีแตล่ะคนจะพดูได้อย่างแคลว่คล่องด้วยวาจาท่ีคมคาย และเรืองรองไปทัว่โลกประดจุตะเกียงแหง่
การน าทาง ในบางแง่สตรีมีความสามารถท่ีนา่พิศวง สตรีเข้าหาพระผู้ เป็นเจ้าได้ไวกวา่ และมีศรัทธาแรงกล้าใน
พระผู้ เป็นเจ้า 

พระอบัดลุบาฮา (COC no. 2188, 2190) 

 

2 พฤศจิกายน 

ค าถาม: เป็นความจริงหรือไมท่ี่สนัตภิาพสากลจะบงัเกิดขึน้ไมไ่ด้จนกวา่จะมีการปกครองแบบประชาธิปไตย
ในทกุประเทศ 

ค าตอบ: เป็นท่ีประจกัษ์วา่ ในอนาคตจะไมมี่การรวมอ านาจในประเทศทัง้หลาย ไมว่า่จะเป็นการปกครอง
แบบรัฐธรรมนญู เป็นระบอบสาธารณรัฐ หรือประชาธิปไตย สหรัฐอเมริกาอาจถือได้วา่เป็นตวัอย่างของการ
ปกครองในอนาคต กลา่วคือ แตล่ะมณฑลจะมีอิสระในตวัเอง แตจ่ะมีรัฐบาลกลางคอยคุ้มครองประโยชน์ของรัฐ
อิสระตา่งๆ ซึง่อาจจะไมใ่ชร่ะบบสาธารณรัฐหรือประชาธิปไตย การยกเลิกการรวมอ านาจซึง่สนบัสนนุให้เกิดเผดจ็
การ เป็นเร่ืองดว่นในเวลานี ้ซึง่จะก่อให้เกิดสนัตภิาพนานาชาต ิความจริงอีกข้อหนึง่ท่ีส าคญัพอกนัท่ีจะน าไปสู่
สนัตภิาพคือ สิทธิออกเสียงของสตรี กลา่วคือ เม่ือบรุุษและสตรีเสมอภาคกนัอยา่งสมบรูณ์ จะมีสนัตภิาพเพราะ



เหตผุลง่ายๆ คือ สตรีโดยทัว่ไปจะไมมี่วนัสนบัสนนุสงคราม สตรีจะไมเ่ตม็ใจให้ผู้ ท่ีเธอได้ดแูลมาด้วยความรักไปสู่
สนามรบ เม่ือสตรีมีสิทธิออกเสียง สตรีจะตอ่ต้านการท าสงครามไมว่า่จะเพ่ือจดุมุง่หมายอะไร อีกปัจจยัหนึง่ท่ีจะ
น าไปสูส่นัตภิาพสากลคือ การเช่ือมประเทศตะวนัออกและตะวนัตก 

พระอบัดลุบาฮา (COC no. 2172) 

 

3 พฤศจิกายน 

งานฉลองบุญ อานุภาพ 

(เร่ิมงานหลงัดวงอาทิตย์ตก) 

ณ ท่ีประชมุ (งานฉลองบญุ) ไมค่วรมีการสนทนานอกเร่ือง แตท่ี่ชมุนมุควรจ ากดัตนเองอยูท่ี่การอา่นและ
สวดพระวจนะศกัดิส์ิทธ์ิ การอภิปรายเร่ืองท่ีเก่ียวกบัศาสนาของพระผู้ เป็นเจ้า การอรรถาธิบายเหตผุลและข้อ
พิสจูน์ท่ีมีน า้หนกั และธรรมลิขิตของพระผู้ เป็นท่ีรักย่ิงของมนษุยชาติ ผู้ ท่ีมาในท่ีชมุนมุนี ้ประการแรกต้องแตง่ตวั
ด้วยเสือ้ผ้าท่ีไมมี่รอยเปือ้น หนัหน้าไปหาอาณาจกัรอบัฮา และจากนัน้จงึเข้าไปด้วยความต ่าต้อยและศโิรราบ 
ระหวา่งท่ีอา่นธรรมลิขิตพวกเขาต้องเงียบสนิท หากใครต้องการพดู เขาควรพดูด้วยความถ่อมตน พดูอยา่งแนช่ดั
ด้วยความคมคาย ขอค าอวยพรและสรรเสริญจงมีแดเ่จ้า 

พระอบัดลุบาฮา (BR Nov. 3) 

 

4 พฤศจิกายน 

ในสายตาของผู้ ท่ีเช่ือในเอกภาพของพระผู้ เป็นเจ้า ไมมี่สวรรค์ใดประเสริฐกวา่การเช่ือฟังบญัญตัขิองพระผู้
เป็นเจ้า และในสายตาของผู้ ท่ีรู้จกัพระผู้ เป็นเจ้าและสญัลกัษณ์ของพระองค์ ไมมี่ไฟใดร้อนแรงกว่าการละเมิดกฎ
ของพระองค์ และกดข่ีผู้ อ่ืนแม้เพียงเทา่เมล็ดมาสตาด ความจริงแล้วในวนัแหง่การฟืน้คืนชีพพระผู้ เป็นเจ้าจะตดัสิน
มนษุย์ทกุคน และเราทกุคนวิงวอนขอความกรุณาจากพระองค์ 

ไมมี่สวรรค์ใดวิเศษส าหรับวิญญาณมากกว่าการได้พบพระศาสดาของพระผู้ เป็นเจ้าในยคุของพระองค์ ได้
ยินวจนะของพระองค์และเช่ือในวจนะเหลา่นัน้ ได้เข้าเฝา้พระองค์ซึง่มิใชอ่ื่นใดแตเ่ป็นการเข้าเฝา้พระผู้ เป็นเจ้าได้
แลน่ไปบนทะเลในอาณาจกัรแหง่อภิรดีของพระองค์และได้รับผลไม้ท่ีวิเศษในสวรรค์แหง่ความเป็นหนึง่ของ
พระองค์ 

พระบ๊อบ (SWB 79, 77) 

 



5 พฤศจิกายน 

หากเจ้าเปิดหวัใจของวิญญาณดวงเดียวโดยชว่ยให้เขายอมรับศาสนาของบรมศาสดาท่ีพระผู้ เป็นเจ้าจะ
แสดงให้ปรากฏ วิญญาณของเจ้ายอ่มเป่ียมไปด้วยแรงบนัดาลใจจากพระนามอนัเกรียงไกรนัน้ ดงันัน้เป็นหน้าท่ี
ของเจ้าท่ีจะท างานนีใ้นวนัแหง่การฟืน้คืนชีพ เพราะประชาชนสว่นใหญ่ชว่ยตวัเองไมไ่ด้ และหากเจ้าเปิดหวัใจและ
ปัดเป่าความสงสยัของพวกเขา พวกเขายอ่มได้เข้ามาในศาสนาของพระผู้ เป็นเจ้า ดงันัน้จงท างานนีอ้ยา่งสดุ
ความสามารถในยคุของบรมศาสดาท่ีพระผู้ เป็นเจ้าจะแสดงให้ปรากฏ เพราะท่ีจริงแล้วหากเจ้าเปิดหวัใจของ
บคุคลหนึง่เพ่ือเห็นแก่พระผู้ เป็นเจ้า สิ่งนีดี้ส าหรับเจ้ายิ่งกวา่การท าดีทกุอยา่ง เน่ืองด้วยการกระท าเป็นรองตอ่
ความศรัทธาในพระองค์และมัน่ใจในสภาวะของพระองค์ 

พระบ๊อบ (SWB 133) 

 

6 พฤศจิกายน 

พระผู้ เป็นนาย พระผู้ไมมี่เปรียบปาน ทรงสร้างชายและหญิงให้เป็นสหายท่ีใกล้ชิดกนัท่ีสดุและให้เป็น
ประดจุวิญญาณดวงเดียวกนั ทัง้สองคือเพ่ือนท่ีคอยชว่ยเหลือกนั คือเพ่ือนสนิทท่ีควรหว่งใยความผาสกุซึง่กนัและ
กนั...ดงันัน้จงพยายามอยู่ด้วยกนัทัง้หวัใจและวิญญาณ ประดจุนกพิราบสองตวัในรังเดียวกนั เพราะสิ่งนีจ้ะได้รับ
พรในทัง้สองภพ... 

ความรักระหวา่งสามีภรรยาต้องไมเ่ป็นทางกายเท่านัน้ แตต้่องเป็นทางจิตใจและทางธรรม วิญญาณสอง
ดวงนีค้วรได้รับการพิจารณาวา่เป็นวิญญาณดวงเดียวกนั เป็นเร่ืองยากเพียงไรท่ีจะแบง่แยกวิญญาณดวงเดียว! 
เป็นเร่ืองท่ียากย่ิงนกั! 

พระอบัดลุบาฮา (PBM no. 6, 7) 

 

7 พฤศจิกายน 

ดกูร มารดาผู้ เป่ียมไปด้วยความรัก จงรู้ไว้วา่ในสายตาของพระผู้ เป็นเจ้า การบชูาพระองค์ท่ีดีท่ีสดุคือการ
อบรมบตุรและฝึกฝนบตุรให้มีความสมบรูณ์เลิศทกุอย่างของมนษุย์ และไมมี่การกระท าท่ีประเสริฐกวา่นีท่ี้
จินตนาการได้... 

หนึง่ในการรับใช้ท่ียิ่งใหญ่ท่ีมนษุย์สามารถรับใช้พระผู้ เป็นเจ้าผู้ทรงมหิทธานภุาพ คือการอบรมและฝึกฝน
เดก็...อยา่งไรก็ตามการรับใช้นีเ้ป็นสิ่งท่ียากมากและยิ่งยากกวา่ถ้าจะท าให้ส าเร็จ 

พระอบัดลุบาฮา (BE 52, 33) 

 



8 พฤศจิกายน 

ในหนทางใดก็ตามท่ีเธอเลีย้งดบูตุร บตุรจะเป็นเชน่นัน้ และผลจากการฝึกฝนครัง้แรกจะคงอยูก่บัผู้นัน้ไป
ตลอดชีวิต และเป็นเร่ืองยากท่ีสดุท่ีจะเปล่ียนแปลง... 

เป็นเร่ืองยากเหลือเข็ญท่ีจะสอนและขดัเกลาอปุนิสยัใจคอของแตล่ะคนเม่ือผา่นวยัรุ่นไปแล้ว ประสบการณ์
แสดงให้เห็นว่า เม่ือผ่านชว่งเวลานีไ้ป แม้จะพยายามทกุอยา่งท่ีจะดดัแปลงนิสยับางอยา่งก็หาได้เกิดประโยชน์อนั
ใด ผู้นัน้อาจปรับปรุงได้บ้างในวนันี ้แตไ่มก่ี่วนัผา่นไป เขาลืมและถอยกลบัไปสูน่ิสยัเดิมและแนวทางท่ีเขาเคยชิน 
ดงันัน้ต้องวางรากฐานให้มัน่คงในวยัเดก็แรกเร่ิม ขณะท่ีก่ิงยงัเขียวและอ่อน จะตดัให้ตรงได้ง่าย 

พระอบัดลุบาฮา (BE 49, 24-5) 

 

9 พฤศจิกายน 

จดุประสงค์ของถ้อยค าท่ีกล่าวมาคือ อยา่งน้อยจะได้สาธิตให้เห็นว่า ความสขุและความยิ่งใหญ่ ต าแหนง่
และฐานะ ความยินดีและสนัตสิขุของแตล่ะคน มิได้อยูท่ี่ความมัง่คัง่ แตอ่ยูท่ี่อปุนิสยัใจคอท่ีล า้เลิศ เจตจ านงอนั
ประเสริฐ วิชาความรู้ท่ีกว้างขวาง และความสามารถในการแก้ไขปัญหาท่ียาก ดงัท่ีมีการกลา่วไว้อย่างสวยงามวา่: 
“บนหลงัของข้าพเจ้ามีเสือ้ผ้า ซึง่ถ้าหากขายไปหนึง่เพนนี เพนนีนัน้ยอ่มมีคา่มากกวา่ยิ่งนกั แตภ่ายในเสือ้ผ้านัน้มี
วิญญาณ ซึง่หากทา่นชัง่เทียบกบัวิญญาณทัง้ปวงบนโลก ก็จะพบวิญญาณนัน้ยิ่งใหญ่และประเสริฐกวา่” 

พระอบัดลุบาฮา (SDC 23-4) 

 

10 พฤศจิกายน 

หนึง่ในค าสอนของพระบาฮาอลุลาห์คือ การแบง่ปันทรัพย์สมบตัขิองตนให้ผู้ อ่ืนด้วยความสมคัรใจ การ
แบง่ปันด้วยความสมคัรใจนีย้ิ่งใหญ่กวา่ความเท่าเทียมและคือดงันี ้มนษุย์ไมค่วรถือว่าตนเองส าคญักวา่ผู้ อ่ืน แต่
ควรเสียสละชีวิตและทรัพย์สมบตัขิองตนเพ่ือผู้ อ่ืน และไมค่วรมีการบงัคบัจนกลายเป็นกฎหมายแล้วมนษุย์จ าต้อง
ปฏิบตัิตาม ไมเ่ลย มนษุย์ควรเสียสละทรัพย์สมบตัแิละชีวิตของเขาเพ่ือผู้ อ่ืนด้วยความสมคัรใจ และเตม็ใจใช้จ่าย
เพ่ือคนยากไร้ดงัท่ีท ากนัในหมูบ่าไฮในเปอร์เซีย 

พระอบัดลุบาฮา (SWAB 302) 

 

11 พฤศจิกายน 

ดกูร  ภราดร  แท้จริงแล้วหากเราไตร่ตรองดทูกุสิ่งท่ีถกูสร้างขึน้มา  เราจะเป็นพยานตอ่อจัฉริยภาพท่ี
สมบรูณ์เหลือคณนา  และได้เรียนรู้สจัธรรมท่ีนา่พิศวงใหม่ๆ  สดุคณานบั  หนึง่ในปรากฏการณ์ท่ีถกูสร้างขึน้มาคือ



ความฝัน  จงมองดวู่าความลบัมากมายเพียงใดถกูเก็บไว้ในความฝัน  อจัฉริยภาพมากมายเพียงไหนถกูถนอมไว้  
ภพจ านวนมากเพียงไรถกูปกปิดไว้  จงสงัเกตดวูา่เจ้าหลบัอยูใ่นท่ีอาศยัหนึง่ซึง่ประตตูิดลกูกรง  ทนัใดนัน้เจ้าพบวา่
ตนเองอยูใ่นเมืองหนึง่ท่ีหา่งไกล  ซึง่เจ้าเข้าไปโดยไมต้่องขยบัเท้าหรือเหน่ือยออ่นร่างกาย  เจ้ามองเห็นโดยไมใ่ช้
ดวงตา  ได้ยินโดยไมต้่องเง่ียหฟัูง  พดูโดยปราศจากลิน้  และบางทีเม่ือสิบปีผา่นไปในโลกภายนอก  เจ้าอาจเป็น
พยานตอ่สิ่งตา่งๆ ท่ีเจ้าฝันคืนนี ้ 

ทีนีมี้อจัฉริยภาพมากมายให้ไตร่ตรองดใูนความฝัน  ซึง่ไมมี่ใครนอกจากประชาชนแหง่หบุเขานีท่ี้สามารถ
เข้าใจในเนือ้แท้  ประการแรกภพนีคื้ออะไรท่ีปราศจากดวงตา  ห ู มือและลิน้  มนษุย์สามารถน าทัง้หมดนีม้าใช้ได้  
ประการท่ีสองเป็นไปอย่างไรท่ีในโลกภายนอกวนันี ้ เจ้าเห็นผลท่ีเกิดจากความฝันท่ีเจ้าหลบัตาเห็นในโลกแหง่การ
หลบัเม่ือสิบปีก่อน?  จงพิจารณาดคูวามแตกตา่งระหวา่งภพทัง้สองนีแ้ละความลกึลบัทัง้หลายท่ีทัง้สองภพปกปิด
อยู ่ เพ่ือวา่เจ้าจะเข้าถึงการรับรองของพระผู้ เป็นเจ้าและการค้นพบทางธรรม  และเข้าไปในแดนแหง่ความวิสทุธ์ิ  

พระบาฮาอลุลาห์ (SVFV 32-33) 

 

12 พฤศจิกายน 

วันประสูตขิองพระบาฮาอุลลาห์ 

ระหวา่งท่ีจมอยูใ่นความทกุข์ทรมาน เราได้ยินเสียงท่ีแสนหวานและวิเศษสดุร้องเรียกอยูเ่หนือศีรษะของเรา 
เม่ือหนัหน้าไป เราเห็นเทพธิดาลอยอยูเ่บือ้งหน้าเรา ผู้ซึง่มีรูปโฉมชวนให้ระลกึถึงพระนามของพระผู้ เป็นนายของ
เรา วิญญาณของเธอปลาบปลืม้อยา่งยิ่งจนใบหน้าของเธอเรืองให้เห็นอภิรดีของพระผู้ เป็นเจ้า และแก้มของเธอ
เปลง่แสงของพระผู้ทรงปรานี เธอก าลงัเปลง่เสียงร้องเรียกระหวา่งโลกและสวรรค์อยา่งจบัจิตจบัใจมนษุย์ และ
บอกข่าวให้แก่ชีวิตจิตใจของเรา ซึง่ยงัความปลาบปลืม้ให้แก่เราวิญญาณของเราและวิญญาณของบรรดาคนรับใช้
ท่ีมีเกียรติของพระผู้ เป็นเจ้า เธอชีน้ิว้มาท่ีศีรษะของเราและกลา่วตอ่ทกุคนท่ีอยูใ่นสวรรค์และบนโลกว่า “พระผู้ เป็น
เจ้าเป็นพยาน! นีคื้อพระผู้ เป็นท่ีรักย่ิงของภพทัง้ปวง และกระนัน้เจ้าหาเข้าใจไม ่นีคื้อความงามของพระผู้ เป็นเจ้า
ทา่มกลางพวกเจ้า คืออานภุาพของอธิปไตยของพระองค์ท่ีอยูใ่นตวัเจ้า หากเจ้าเพียงแตเ่ข้าใจ นีคื้อความลกึลบั
ของพระผู้ เป็นเจ้าและสิ่งล า้คา่ของพระองค์ คือศาสนาของพระผู้ เป็นเจ้าและความรุ่งโรจน์ของพระองค์ส าหรับทกุ
คนท่ีอยูใ่นอาณาจกัรธรรมะและสรรพภาวะ หากเจ้าเป็นพวกท่ีหยัง่รู้” 

พระบาฮาอลุลาห์ (GPB 101-2) 

 



13 พฤศจิกายน 

หนึง่ในสญัลกัษณ์ของพระองค์คือ การต้านทานชาตมิหาอ านาจและรัฐท่ีเกรียงไกร และกองทพัของศตัรูผู้
กระหายเลือดของพระองค์ ซึ่งหมายมัน่อยู่ทกุขณะท่ีจะให้พระองค์พินาศไมว่า่พระองค์จะอยูท่ี่ไหน แท้จริงแล้วผู้ ท่ี
ใคร่ครวญเคร่ืองหมายและสญัลกัษณ์ของพระผู้ เป็นเจ้าควรตรวจสอบเร่ืองนีอ้ยา่งละเอียด 

สญัลกัษณ์ของพระองค์อีกอยา่งหนึง่คือ ปาฐกถาอนัน่าพิศวง วาทะอนัคมคาย การเปิดเผยธรรมลิขิตอย่าง
รวดเร็ว วจนะแหง่อจัฉริยภาพ บทกลอน สาส์น ค าอธิษฐาน การคล่ีคลายคมัภีร์กรุอา่นทัง้ตอนท่ียากและตอนท่ี
ชดัเจน ชีวิตของเจ้าเป็นพยาน! สิ่งนีก้ระจา่งแจ้งประดจุทิวากาลส าหรับผู้ ท่ีพิจารณาด้วยสายตาท่ียตุธิรรม 

สญัลกัษณ์ของพระองค์อีกอยา่งหนึง่คือ รุ่งอรุณของสริุยาแหง่ความรู้และจนัทราแหง่ศลิปะและความ
เช่ียวชาญของพระองค์ ความสมบรูณ์เลิศท่ีพระองค์สาธิตในทกุด้าน ดงัท่ีบรรดาผู้ ท่ีมีวิชาและสามารถจากหลาย
ชาตยืินยนั... 

และสญัลกัษณ์ของพระองค์อีกอยา่งหนึง่คือ การเผยแพร่คมัภีร์ของพระองค์ พระธรรมท่ีเฉียบขาดของ
พระองค์ท่ีต าหนิกษัตริย์ทัง้หลาย และค าเตือนท่ีน่ากลวัตอ่พระเจ้านโปเลียนท่ีสาม ซึง่อ านาจปกครองอนัเกรียงไกร
ของเขาขึน้ช่ือไปทัว่โลก และบลัลงัก์อนัยิ่งใหญ่ของเขาล้มคว ่าในเวลาอนัสัน้ นีคื้อความจริงท่ียอมรับและรู้กนัอยา่ง
กว้างขวาง 

สญัลกัษณ์ของพระองค์อีกอยา่งหนึง่คือ ความโอฬารอนัสงูสง่ ภาวะอนัประเสริฐ ความรุ่งโรจน์โชตชิ่วง 
ความงามของพระองค์ท่ีเฉิดฉายอยู่บนขอบฟ้าของคกุ จนศีรษะทัง้หลายน้อมค านบัและน า้เสียงทัง้หลายออ่นลง
ตอ่เบือ้งพระพกัตร์ของพระองค์ และผู้ ท่ีหนัมาหาวิถีของพระองค์ตา่งถ่อมตวัลง นีคื้อข้อพิสจูน์ท่ีไมเ่คยเห็นในยคุ
ก่อน 

สญัลกัษณ์ของพระองค์อีกอยา่งหนึง่คือ สิ่งผิดธรรมดาทัง้หลายท่ีพระองค์กระท า ปาฏิหาริย์ท่ีพระองค์แสดง 
สิ่งท่ีนา่พิศวงท่ีปรากฏออกมาจากพระองค์อย่างไมข่าดตอน เชน่ การหลัง่ไหลจากก้อนเมฆของพระองค์ แสงสว่าง
ของพระองค์เป็นท่ียอมรับแม้แตโ่ดยผู้ ท่ีไมเ่ช่ือชีวิตของพระองค์เองเป็นพยาน! สิ่งนีไ้ด้รับการพิสจูน์เป็นท่ีแนช่ดั 
และสาธิตตอ่ผู้คนจากทกุความเช่ือท่ีได้มาเข้าเฝา้พระผู้ เป็นนายแหง่ชีวิตและทรงด ารงอยูด้่วยตนเอง 

พระอบัดลุบาฮา (SWAB 15-6) 

 

14 พฤศจิกายน 

คณุประโยชน์สากลสืบมาจากธรรมะของศาสนาทัง้หลายของพระผู้ เป็นเจ้า เพราะศาสนาน าพาศาสนิกชน
ให้มีเจตนาท่ีจริงใจ มีจดุประสงค์ท่ีสงูสง่ มีความบริสทุธ์ิและเกียรติอนัไมด่า่งพร้อย มีเมตตาธรรมและเห็นอกเห็น
ใจ รักษาปฏิญญาตามสญัญา ค านงึถึงสิทธิของผู้ อ่ืน มิอิสรภาพ มีความยุตธิรรมในทกุแง่ของชีวิต มีความเป็น



มนษุย์และมีมนษุยธรรม มีความกล้าหาญ อตุสาหะอยา่งไมย่อ่ท้อในการรับใช้มนษุยชาต ิสรุปคือ ศาสนา
ก่อก าเนิดคณุธรรมทัง้ปวงของมนษุย์ และคณุธรรมเหลา่นีคื้อเทียนอนัสวา่งไสวของอารยธรรม... 

จดุประสงค์ของถ้อยค าเหลา่นีคื้อ เพ่ือท่ีจะชีใ้ห้ชัดเจนวา่ ศาสนาของพระผู้ เป็นเจ้า ศีล ค าสอน ธรรมะ คือ
รากฐานท่ีมัน่คงของความสขุมนษุย์ และประชาชนทัง้หลายของโลกไม่ต้องหวงัว่าจะได้ผอ่นคลายหรือมีอิสรภาพ
หากปราศจากยารักษาท่ียิ่งใหญ่นี.้.. 

พระอบัดลุบาฮา (SDC 98-9) 

 

15 พฤศจิกายน 

ศาสนา คือ แสงสวา่งของโลก ความก้าวหน้า ความส าเร็จ และความสขุของมนษุย์ เป็นผลมาจากการเช่ือ
ฟังกฎท่ีวางไว้ในคมัภีร์ศกัดิส์ิทธ์ิ กลา่วโดยยอ่เป็นท่ีสาธิตได้วา่ในชีวิตนีท้ัง้ร่างกายและจิตใจ อาคารท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสดุ 
สถาปนาไว้อย่างมัน่คงท่ีสดุ ยัง่ยืนและถาวรท่ีสดุ ท่ีคอยพิทกัษ์โลก รับประกนัความสมบรูณ์เลิศของมนษุยชาตทิัง้
ทางวตัถแุละจิตใจ และคุ้มครองความสขุและอารยธรรมของสงัคม คือ ศาสนา 

เป็นความจริงท่ีวา่ มีผู้ โง่เขลาบางคนท่ีไมเ่คยตรวจสอบมลูฐานของศาสนาของพระผู้ เป็นเจ้าอยา่งเหมาะสม 
และได้ถือเอาความประพฤติของผู้ ท่ีเคร่งศาสนาแบบเสแสร้งมาเป็นเกณฑ์ แล้วใช้วดัผู้ มีศาสนาทกุคน แล้วจงึ
สรุปวา่ ศาสนาคืออปุสรรคตอ่ความก้าวหน้า คือปัจจยัท่ีก่อให้เกิดการแบง่แยก คือเหตขุองความประสงค์ร้ายและ
เป็นปรปักษ์ระหวา่งประชาชน พวกเขาหาได้สงัเกตไมว่่า หลกัธรรมของศาสนาของพระผู้ เป็นเจ้าจะใช้การกระท า
ของผู้ ท่ีอ้างตนวา่นบัถือมาประเมินไมไ่ด้ เพราะทกุสิ่งท่ีล า้เลิศ แม้ว่าจะหาท่ีเปรียบไม่ได้ ก็อาจถกูใช้ไปในทางท่ีผิด 
ตะเกียงท่ีตดิไฟในมือของเด็กท่ีด้อยปัญญาหรือคนตาบอด จะไมปั่ดเป่าความมืดหรือท าให้บ้านสวา่งขึน้ แตจ่ะไหม้
ทัง้ผู้ ถือตะเกียงและบ้าน ในกรณีเชน่นี ้เราจะต าหนิตะเกียงได้หรือ? ไม ่พระผู้ เป็นนาย พระผู้ เป็นเจ้าเป็นพยาน! 
ส าหรับผู้ ท่ีมองเห็น ตะเกียงคือแสงสวา่งท่ีน าทางให้เขา แตเ่ป็นภยัพิบตัสิ าหรับคนตาบอด 

พระอบัดลุบาฮา (SDC 71-2) 

 

16 พฤศจิกายน 

เป็นท่ีแนน่อนว่า วิธีการท่ีเย่ียมท่ีสดุท่ีน าไปสูก่ารพฒันาและความรุ่งเรืองของมนษุย์ กลไกท่ียิ่งใหญ่ท่ีสดุ
ส าหรับการกู้ โลกและให้ความสวา่งแก่โลก คือความรักไมตรีจิตและความสามคัคีในหมูม่นษุยชาติทัง้ปวง ไมมี่สิ่ง
ใดสมัฤทธ์ิผลได้ในโลกนี ้ไมแ่ม้แตใ่นความคดิ หากปราศจากความสามคัคีและเห็นพ้องกนั และวิธีท่ีสมบรูณ์เลิศ
ส าหรับการเพาะมิตรภาพและความสามคัคีคือศาสนาท่ีแท้จริง “หากเจ้าใช้ความมัง่คัง่ทัง้หมดบนพิภพ เจ้าก็ยงัท า
ให้หวัใจของพวกเขาสามคัคีกนัไมไ่ด้ แตพ่ระผู้ เป็นเจ้าท าให้พวกเขาสามคัคีกนั ”3 
                                                           
3  กรุอ่าน 8: 64 



พระอบัดลุบาฮา (SDC 73) 

 

17 พฤศจิกายน 

ไมมี่ใครบรรลถุึงฐานะท่ีแท้จริงของตนได้นอกจากเขาจะมีความยตุธิรรม ไมมี่อานภุาพใดด ารงอยูไ่ด้
นอกจากอาศยัความสามคัคี ไมมี่ความผาสกุใดเป็นไปได้นอกจากอาศยัการปรึกษาหารือ 

พระบาฮาอลุลาห์ (BC no. 2) 

หากพวกเขาเห็นพ้องกนัในเร่ืองหนึง่ถึงแม้วา่จะผิดก็ยงัดีกวา่ขดัแย้งกนัแล้วอยูฝ่่ายถกู เพราะความขดัแย้งนี ้
จะท าลายรากฐานสวรรค์ แม้วา่คนหนึง่ในกลุม่จะถกูแตถ้่าพวกเขาขดัแย้งกนั นัน่จะเป็นเหตขุองความผิดอีกพนั
อยา่ง แตถ้่าพวกเขาเห็นพ้องกนัและทัง้สองฝ่ายผิดด้วยกนั ความจริงจะเปิดเผยออกมาและสิ่งท่ีผิดจะถกูแก้ให้เป็น
ถกู เพราะยงัสามคัคีกนัอยู่ 

พระอบัดลุบาฮา (BC no. 12) 

 

18 พฤศจิกายน 

การท่ีมีกลุม่ศาสนาและความเช่ือมากมายในโลก แตไ่มค่วรปลอ่ยให้มีการปลกูฝังความเป็นศตัรูในหมู่
มนษุย์ คือแก่นของศาสนาของพระผู้ เป็นเจ้าในยคุนี ้หลกัธรรมและกฎเหลา่นี ้ระบบท่ียิ่งใหญ่และสถาปนาไว้อยา่ง
มัน่คงเหลา่นี ้มาจากต้นก าเนิดเดียวกนั และคือรังสีของอาภาเดียวกนั เหตท่ีุมีความแตกตา่งก็เพราะหลกัธรรมและ
กฎเหลา่นีเ้ผยแพร่ไปในยคุตา่งๆ ท่ีมีความต้องการตา่งการ 

ดกูร ประชาชนแหง่บาฮา จงพยายาม เพ่ือวา่การพิพาทและทะเลาะวิวาททางศาสนาท่ีโกลาหลและก่อกวน
ประชาชนบนพิภพจะสงบลง และหายไปไมเ่หลือแม้แตร่่องรอย จงลกุขึน้ช่วยการเปิดเผยพระธรรมสวรรค์ครัง้
ส าคญัและประเสริฐสดุนี ้เพ่ือความรักของพระผู้ เป็นเจ้าและบรรดาผู้ ท่ีรับใช้พระองค์ ความบ้าคลัง่และความชิงชงั
ทางศาสนาคือไฟบรรลยัโลกท่ีไมมี่ใครดบัได้ พระหตัถ์อนัทรงอานภุาพของพระผู้ เป็นเจ้าเทา่นัน้ท่ีสามารถปลด
เปลือ้งมนษุยชาตจิากความทรมานอนันา่สงัเวชนี.้.. 

พระบาฮาอลุลาห์ (GWB 287-8) 

 

19 พฤศจิกายน 

ดกูร ประชาชนและวงศ์ตระกลูท่ีตอ่สู้กนับนปฐพี จงตัง้ปณิธานในความสามคัคี และให้นาราของความ
สามคัคีนัน้สาดรัศมีมายงัเจ้า จงรวมตวักนั และเพื่อเห็นแก่พระผู้ เป็นเจ้า จงมุง่มัน่ขจดัรากเหง้าของการตอ่สู้ในหมู่
พวกเจ้าเอง เม่ือนัน้ธรรมชาติท่ียิ่งใหญ่ของโลกจะอาบรัศมีให้ทัว่พิภพ และบรรดาผู้ ท่ีอาศยัอยูใ่นโลกจะกลายเป็น



พลเมืองของเมืองเดียวกนั และเป็นผู้ครอบครองบลัลงัก์เดียวกนัตัง้แตเ่ร่ิมแรกของชีวิต พระผู้ถกูประทษุร้ายนีไ้ม่
เคยปรารถนาสิ่งอ่ืนใดนอกจากสิ่งนี ้และจะไมต้่องการสิ่งใดนอกจากสิ่งนี ้ไมมี่ข้อสงสยัวา่ ประชาชนบนโลกไมว่า่
เชือ้ชาตใิดหรือศาสนาใด ได้รับแรงดลใจจากแหลง่ก าเนิดเดียวกนั และเป็นข้าแผน่ดนิของพระผู้ เป็นเจ้าเดียวกนั 
ความแตกตา่งระหวา่งบทบญัญตัท่ีิพวกเขายดึถือ มีเหตมุาจากความต้องการท่ีแปรเปล่ียนไปและความจ าเป็น
ตามยคุสมยั ยกเว้นจ านวนน้อยบางบทท่ีมาจากความวิปริตของมนษุย์ บญัญตัิทัง้ปวงล้วนก าหนดไว้โดยพระผู้
เป็นเจ้า และคือการสะท้อนพระประสงค์และเจตนาของพระองค์ จงลกุขึน้ และด้วยอานภุาพแหง่ความศรัทธา จง
ทลายเทพเจ้าในจินตนาการท่ีไร้สาระของเจ้า ผู้ ท่ีหวา่นเมล็ดของการพิพาทในหมูพ่วกเจ้า จงยดึถือสิ่งท่ีสมานไมตรี
และประสานสามคัคีพวกเจ้า แท้จริงแล้วนีคื้อพระวจนะอนัประเสริญสดุท่ีคมัภีร์แมบ่ทได้ลิขิตและเปิดเผยตอ่เจ้า 
ชิวหาแหง่ความโอฬารจากสนันิวาสแหง่ความรุ่งโรจน์เป็นพยานตอ่สิ่งนี ้

พระบาฮาอลุลาห์ (GWB 217) 

 

20 พฤศจิกายน 

เป็นหน้าท่ีของทกุคนในยคุนีท่ี้จะยดึมัน่ในสิ่งท่ีจะสง่เสริมประโยชน์และเชิดชฐูานะของชาตแิละรัฐบาลท่ี
ยตุธิรรมทัง้ปวง แตล่ะวจนะท่ีปากกาของพระผู้ทรงความสงูสง่ทรงเปิดเผย ได้ไขประตแูหง่ความรักและสามคัคีให้
เปิดออกตอ่หน้าของมวลมนษุย์แล้ว ไมน่านมานีเ้ราได้ประกาศวจนะท่ีเป็นสจัธรรมว่า: “จงคบหากบัศาสนิกชนทกุ
ศาสนาด้วยไมตรีจิตมิตรภาพ” ค าสอนใดก็ตามท่ีท าให้มนษุย์ตีตวัออกหา่งจากกนัและกนั และก่อให้เกิดการพิพาท
และแบง่แยกในหมูพ่วกเขา ถกูล้มเลิกและถือเป็นโมฆะ แล้วโดยการเปิดเผยพระวจนะเหลา่นี ้กลไกท่ีมี
ประสิทธิภาพสงูสดุส าหรับการอบรมมวลมนษุยชาตถิกูส่งมาจากนภาแหง่พระประสงค์ของพระผู้ เป็นเจ้าแล้ว เพ่ือ
จะเชิดชสูรรพภาวะและยกระดบัจิตใจและวิญญาณของมนษุย์ สาระท่ีส าคญัท่ีสดุและความหมายท่ีสมบรูณ์ท่ีสดุ
ของวาทะใดก็ตามท่ีประชาชนในอดีตเคยพดูหรือเขียนไว้ ถกูสง่มากบัการเปิดเผยพระธรรมท่ีทรงอ านาจท่ีสดุครัง้นี ้
จากนภาแหง่พระประสงค์ของพระผู้ทรงครอบครองทกุสรรพสิ่ง พระผู้ทรงด ารงอยูน่ิรันดร์ ในอดีต (ศาสนาอิสลาม) 
ได้เปิดเผยไว้วา่: “ความรักประเทศของตนคือองค์ประกอบส าคญัของศาสนาของพระผู้ เป็นเจ้า” อยา่งไรก็ตาม
ชิวหาแหง่ความโอฬารได้ประกาศในยคุแหง่การส าแดงองค์วา่: “ผู้ ท่ีควรภาคภมูิคือผู้ ท่ีรักโลก มิใชผู่้ ท่ีรักประเทศ
ของตน” โดยอานภุาพท่ีปลดปลอ่ยจากวจนะอนัประเสริฐเหลา่นี ้พระองค์ทรงเตมิพลงัใหมแ่ละปรับทิศทางใหมใ่ห้
วิหคแหง่หวัใจของมนษุย์ และทรงลบข้อจ ากดัให้หมดไปจากคมัภีร์ศกัดิส์ิทธ์ิของพระผู้ เป็นเจ้า 

พระบาฮาอลุลาห์ (GWB 94-6) 

 

21 พฤศจิกายน 

เม่ือชว่งเวลาหนึง่ผา่นไป การปกครองทัง้หมดในโลกจะเปล่ียน ความกดข่ีจะปกคลมุพิภพ หลงัจากท่ีเกิด
ความโกลาหลทกุแหง่หนแล้ว ดวงตะวนัแหง่ความยตุธิรรมจะปรากฏขึน้มาจากขอบฟ้าของอาณาจกัรท่ีมองไมเ่ห็น 



พระบาฮาอลุลาห์ (PDC 121) 

เหตกุารณ์ท่ียิ่งใหญ่อยา่งหนึ่งท่ีจะเกิดขึน้ในยคุของการปรากฏองค์ของก่ิงท่ีไมมี่เปรียบปาน (พระบาฮา
อลุลาห์) คือ การชกัธงของพระผู้ เป็นเจ้าทา่มกลางชาตทิัง้ปวง นีค้วามหมายวา่ชาตแิละวงศ์ตระกลูทัง้หมดจะ
รวมตวักนัภายใต้ร่มเงาของธงสวรรค์นี ้ซึง่มิใช่อ่ืนใดแตคื่อก่ิงอิสริยะนีเ้อง และจะกลายเป็นชาตเิดียวกนั ความเป็น
ปรปักษ์ทางศาสนาและนิกาย ความเป็นศตัรูระหวา่งเชือ้ชาตแิละประชาชน ความขดัแย้งในหมูช่าติตา่งๆ จะถกู
ขจดัไป มวลมนษุย์จะยึดถือศาสนาเดียวกนั จะมีความศรัทธาเดียวกนั จะผสานกนัเป็นเชือ้ชาตเิดียวกนั และจะ
กลายเป็นประชาชาตเิดียวกนั ทัง้หมดจะอาศยัอยูใ่นปิตภุมูิเดียวกนันั่นคือดาวนพเคราะห์นีเ้อง 

พระอบัดลุบาฮา (PDC 126) 

 

22 พฤศจิกายน 

งานฉลองบุญ พจนา 

(เร่ิมงานหลงัดวงอาทิตย์ตก) 

ดงันัน้บรรดาผู้ เป็นท่ีรักของพระผู้ เป็นเจ้าต้องคบหาสมาคมกบัคนแปลกหน้าและเพื่อนด้วยไมตรีจิต
เหมือนกนัแสดงความเมตตารักใคร่ตอ่ทกุคน โดยไม่ค านงึถึงขีดความสามารถของพวกเขา ไมมี่การถามว่าพวกเขา
สมควรจะได้รับความรักหรือไม ่ในทกุกรณีขอให้มิตรสหายเห็นใจและมีเมตตาอยา่งไมรู้่สิน้ ขอให้มิตรสหายอยา่ได้
พา่ยแพ้ตอ่ความประสงค์ร้าย ความก้าวร้าวและความเกลียดชงัของประชาชน ไมว่า่จะรุนแรงเพียงไร หากใครพุง่
อาวธุใสเ่จ้า จงให้น า้นมและน า้ผึง้เป็นการตอบแทน หากใครวางยาพิษเจ้า จงประโลมวิญญาณของเขา หากใคร
ท าร้ายเจ้า จงสอนเขาวา่ท าอยา่งไรจงึจะมีความสขุสบาย หากใครท าให้เจ้าบาดเจ็บ จงเป็นยาหอมส าหรับความ
เจ็บปวดของเขา หากใครตอ่ยเจ้า จงย่ืนถ้วยน า้อนัสดช่ืนให้ริมฝีปากของเขา 

พระอบัดลุบาฮา (SWAB 24) 

 

23 พฤศจิกายน 

เราต้องการให้เจ้าเป็นเอก บาไฮต้องเป็นเอกตา่งจากคนอ่ืน แตค่วามเป็นเอกนีต้้องไมข่ึน้กบัความมัง่คัง่ คือ
ไมใ่ชใ่ห้ร ่ารวยกวา่คนอ่ืน เราไมต้่องการให้เจ้าเป็นเอกด้านการเงิน สิ่งท่ีเราต้องการคือความเป็นเอกท่ีไมธ่รรมดา 
ไมใ่ชเ่ป็นเอกด้านวิทยาศาสตร์ พาณิชย์ หรืออตุสาหกรรม นัน่คือเจ้าต้องเป็นเอกและมีช่ือเสียงในด้านศีลธรรม เจ้า
ต้องเป็นเอกตา่งจากคนอ่ืนทัง้หมด ในความรักของพระผู้ เป็นเจ้า เจ้าต้องเป็นเอกในความรักมนษุยชาต ิในความ
สามคัคีปรองดอง ในความรักและความยตุธิรรม กลา่วโดยยอ่ เจ้าต้องเป็นเอกในคณุธรรมทัง้ปวง ในความซ่ือสตัย์
และจริงใจ ในความยตุธิรรมและจงรักภกัดี ในความมัน่คงไมผ่นัแปร ในด้านมนษุยธรรมและการรับใช้เพ่ือนมนษุย์ 
ในความรักตอ่มนษุย์ทกุคน ในความสามคัคีปรองดองกบัประชาชนทัง้ปวง ในด้านการขจดัอคติและสง่เสริม



สนัตภิาพสากล ในท่ีสดุเจ้าต้องเป็นเอกในความรู้แจ้งในธรรมะและได้รับพรจากพระผู้ เป็นเจ้า น่ีต้องเป็นลกัษณะ
ของความเป็นเอกในหมูพ่วกเจ้า 

พระอบัดลุบาฮา (ET 18) 

 

24 พฤศจิกายน 

เราหวงัวา่ระหว่างท่ีเจ้าก าลงัศกึษาในวิทยาลยันี ้เจ้าจะเก่งกวา่นกัเรียนอ่ืนทัง้หมดในวิชาความรู้ตา่งๆ ท่ี
สอนในวิทยาลยันัน้ เพ่ือวา่พวกเขาจะยืนยนัวา่ นกัเรียนบาไฮมีอ านาจพิเศษ ได้รับแรงบนัดาลใจให้มีความ
อตุสาหะเป็นพิเศษ มีความทะเยอทะยานท่ีประเสริฐกวา่ มีแรงจงูใจท่ีสงูสง่กวา่ มีความพยายามท่ีกว้างและลกึ
กวา่ หากเจ้าไมเ่ก่งกวา่คนอ่ืน เชน่นัน้แล้วเจ้าจะมีความเป็นเอกอะไร? ดงันัน้เจ้าต้องพยายามท่ีจะล า้เลิศกวา่พวก
เขา เพ่ือวา่ทกุคนจะเป็นพยานยืนยนัความจริงนี ้

เป็นหน้าท่ีของเด็กบาไฮท่ีจะน าหน้าเดก็อ่ืนในการเรียนวิทยาศาสตร์และศลิปศาสตร์ เพราะเดก็บาไฮได้รับ
การเลีย้งดดู้วยกรุณาธิคณุของพระผู้ เป็นเจ้า สิ่งใดก็ตามท่ีเดก็อ่ืนเรียนในหนึง่ปี ขอให้เดก็บาไฮเรียนในหนึง่เดือน 
พระอบัดลุบาฮาปรารถนาด้วยความรักในหวัใจท่ีจะได้เห็นเยาวชนบาไฮแตล่ะคนเป็นท่ีรู้จกักนัทัว่โลกวา่มี
สตปัิญญาล า้เลิศ 

พระอบัดลุบาฮา (ET 19-20, 7) 

 

25 พฤศจิกายน 

ช่ือของเราคืออบัดลุบาฮา คณุวฒุิของเราคืออบัดลุบาฮา สภาวะของเราคืออบัดลุบาฮา ความรุ่งโรจน์ของ
เราคืออบัดลุบาฮา การเป็นทาสของพระผู้ทรงความสมบรูณ์พรคือมงกฏุท่ีรุ่งโรจน์โชตชิ่วงของเรา และการเป็นทาส
รับใช้มวลมนษุยชาติคือศาสนาท่ีไมมี่สิน้สดุของเรา...ไมมี่ช่ือ ไมมี่บรรดาศกัดิ์ ไมมี่ค าชมเชย ไมมี่ค าสรรเสริญอ่ืน
ใดส าหรับเรานอกจากอบัดลุบาฮา นีคื้อความต้องการของเรา คือความปรารถนาอนัยิ่งใหญ่ท่ีสดุของเรา นีคื้อชีวิต
นิรันดร์และความรุ่งโรจน์อนนัต์ของเรา 

พระอบัดลุบาฮา (WOB 139) 

 

26 พฤศจิกายน 

วันแห่งพระปฏิญญา 

จงพิจารณาวจนะท่ีเราเปิดเผยไว้ในคมัภีร์ท่ีศกัดิส์ิทธ์ิท่ีสดุของเรา: “เม่ือมหาสมทุรแหง่การอยูร่่วมกบัเราไหล
กลบัไป และคมัภีร์แหง่การเปิดเผยพระธรรมของเราสิน้สดุลง จงหนัไปหาผู้ ท่ีพระผู้ เป็นเจ้าทรงตัง้พระประสงค์ไว้ ผู้



ซึง่แตกก่ิงมาจากรากบรมโบราณ” ผู้ ท่ีวจนะศกัดิส์ิทธ์ินีอ้้างถึงมิใชใ่ครอ่ืนนอกจากก่ิงท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสดุ (พระอบัดลุบา
ฮา) ดงันีเ้ราได้เปิดเผยพระประสงค์อนัทรงอ านาจของเราตอ่เจ้าด้วยความกรุณา และแท้จริงแล้วเราคือพระผู้ทรง
กรุณา พระผู้ทรงอานภุาพ 

อ านาจของวาทะของก่ิงท่ียิ่งใหญ่ท่ีสดุและอานภุาพของพระองค์ยงัไมเ่ปิดเผยออกมาเตม็ท่ี ในอนาคตจะ
เป็นท่ีเห็นได้วา่ โดยล าพงัและไมไ่ด้รับความช่วยเหลือ พระองค์จะชธูงของพระนามอนัยิ่งใหญ่ท่ีสดุในใจกลางของ
โลกด้วยอานภุาพ อ านาจและแสงธรรมอยา่งไร จะเป็นท่ีเห็นได้วา่ พระองค์จะรวบรวมประชาชนทัง้หลายของโลก
ไว้ภายใต้เต็นท์แหง่สนัตภิาพและความปรองดองอยา่งไร 

พระบาฮาอลุลาห์ (TB 221, COV 11 Aug.) 

 

27 พฤศจิกายน 

“มิตรสหาย เวลานัน้ก าลงัมาถึง คือเวลาท่ีเราจะไมไ่ด้อยูก่บัเจ้าอีกตอ่ไป เราได้ท าทกุสิ่งท่ีท าได้ เราได้รับใช้
ศาสนาของพระบาฮาอลุลาห์จนสดุความสามารถ เราตรากตร าทัง้กลางวนัและกลางคืนตลอดชีวิตของเรา ดกูร เรา
ปรารถนาจะได้เห็นศาสนิกชนแบกความรับผิดชอบของศาสนาเพียงไร!...วนัของเรามีจ ากดั และนอกจากสิ่งนีไ้มมี่
ความปีติอ่ืนใดส าหรับเรา”...“จงจ าไว้ ไมว่า่เราจะอยู่บนโลกนีห้รือไม ่เราก็อยูก่บัเจ้าเสมอ อยา่ค านงึถึงพระอบัดลุ
บาฮาท่ีเป็นบคุคลเพราะพระองค์จะจากพวกเจ้าทกุคนไปในท่ีสดุ ไมเ่พียงเทา่นัน้ จงพิศดท่ีูพระวจนะของพระผู้ เป็น
เจ้า...บรรดาผู้ เป็นท่ีรักของพระผู้ เป็นเจ้าต้องลกุขึน้ด้วยความแนว่แน่ ซึง่หากในชัว่ขณะเดียววิญญาณดงัเชน่พระ
อบัดลุบาฮาหลายร้อยดวงกลายเป็นเปา้ของคมอาวธุแห่งความหายนะ ก็จะไมมี่สิ่งใดมากระทบหรือลดทอน...การ
รับใช้ของพวกเขา” 

พระอบัดลุบาฮา (GPB 309) 

 

28 พฤศจิกายน 

มรณภาพของพระอับดุลบาฮา 

“จงอยา่กลวั จงอยา่กลวัหากก่ิงนีถ้กูตดัขาดจากโลกวตัถนีุแ้ละสลดัใบทิง้ ไมเ่ลย ใบเหลา่นัน้จะงอกงาม 
เพราะก่ิงนีจ้ะงอกหลงัจากท่ีถกูตดัจากโลกเบือ้งลา่งนี ้จะงอกขึน้ไปถึงยอดแหง่ความรุ่งโรจน์ท่ีตระหง่านท่ีสดุ และ
จะออกผลท่ีไชยสคุนธรสมายงัโลก” 

เราขอให้บญัญตัิอีกข้อหนึง่แก่เจ้าซึง่จะเป็นปฏิญญาระหวา่งเจ้ากบัเรานัน่คือให้เจ้ามีความศรัทธา ให้ความ
ศรัทธาของเจ้ามัน่คงประดจุโขดหินท่ีไมมี่พายใุดมาขยบัได้ ไมมี่สิ่งใดมารบกวนได้ และความศรัทธานัน้ฝ่าฟันทกุ
สิ่งและยืนยงจนถึงท่ีสดุ แม้ว่าเจ้าได้ยินว่าพระผู้ เป็นนายของเจ้าถกูตรึงไม้กางเขน ก็อย่าให้ความศรัทธาของเจ้า



สัน่คลอน เพราะเราอยูก่บัเจ้าเสมอ ไมว่า่ยงัมีชีวิตอยูห่รือลาโลกไปแล้วเราก็อยูก่บัเจ้าจนถึงท่ีสดุ เม่ือเจ้ามีความ
ศรัทธา อ านาจและพระพรจะอยูก่บัเจ้า นีคื้อมาตรฐาน นีคื้อมาตรฐาน นีคื้อมาตรฐาน 

พระอบัดลุบาฮา (WOB 146, COV 28 Nov.) 

 

29 พฤศจิกายน 

ทกุคนต้องหนัไปหาคมัภีร์ท่ีศกัดิส์ิทธ์ิท่ีสดุ และสิ่งใดท่ีมิได้บนัทกึไว้แนช่ดัในคมัภีร์นัน้ต้องเสนอมายงัสภา
ยตุธิรรมสากล สิ่งใดก็ตามท่ีสถาบนันีล้งมต ิไมว่า่จะเป็นเอกฉนัท์หรือโดยเสียงสว่นใหญ่ นัน่คือสจัธรรมและเจตนา
ของพระผู้ เป็นเจ้าโดยแท้จริง ใครท่ีบิดพลิว้ไปจากนีคื้อพวกท่ีชอบความร้าวฉาน ประสงค์ร้ายและเมินพระผู้ เป็น
นายแหง่พระปฏิญญา สภานีซ้ึง่หมายถึงสภายตุธิรรมสากล จะเลือกตัง้จากทกุประเทศ นัน่คือประเทศตะวนัออก
และตะวนัตกท่ีมีบาไฮอยู ่ตามลกัษณะการเลือกตัง้ท่ีปฏิบตักินัในประเทศตะวนัตกเช่นองักฤษ 

เป็นหน้าท่ีของสมาชิกสภายตุธิรรมสากลท่ีจะชมุนมุกนั ณ สถานท่ีแหง่หนึง่ และปรึกษากนัเก่ียวกบัปัญหาท่ี
ก่อให้เกิดความขดัแย้ง ปัญหาท่ียงัคลมุเครือและเร่ืองท่ีมิได้บนัทึกไว้แนช่ดัในคมัภีร์ อะไรก็ตามท่ีพวกเขาตดัสินใจ
จะมีผลเชน่เดียวกบัพระธรรม และเน่ืองด้วยสภายตุธิรรมนีมี้อ านาจในการออกกฎท่ีมิได้บนัทึกไว้แนช่ดัในคมัภีร์
และมีผลตอ่ธุรกิจประจ าวนั ดงันัน้สภานีก็้มีอ านาจในการยกเลิกกฎนัน้เชน่กนั...สภายตุธิรรมท าเชน่นีไ้ด้เพราะวา่
กฎนัน้มิได้เป็นสว่นหนึ่งของพระธรรมสวรรค์ สภายตุธิรรมเป็นทัง้ผู้ออกกฎและยกเลิกกฎตนเอง 

พระอบัดลุบาฮา (WT 18-9) 

 

30 พฤศจิกายน 

การทดสอบของทคุยคุศาสนาเป็นสดัส่วนโดยตรงกบัความยิ่งใหญ่ของศาสนานัน้ และเน่ืองด้วยตราบจน
บดันีพ้ระปฏิญญาท่ีแนช่ดัดงักลา่วซึง่ลิขิตโดยปากกาท่ียิ่งใหญ่ท่ีสดุ ไม่เคยมีการท ากนัมาก่อน การทดสอบจงึ
รุนแรงตามสดัสว่น การทดสอบเหลา่นีท้ าให้วิญญาณท่ีอ่อนแอหวัน่ไหว ขณะท่ีวิญญาณท่ีมัน่คงไมก่ระเทือนการ
ก่อกวนของพวกละเมิดพระปฏิญญาหาใชอ่ื่นใดนอกจากฟองในมหาสมทุรซึง่เป็นลกัษณะหนึง่ท่ีแยกจากกนัไมไ่ด้ 
แตม่หาสมทุรแหง่พระปฏิญญาจะสาดซดัและพดัร่างท่ีตายมาบนชายฝ่ังเพราะไมส่ามารถเก็บเอาไว้ได้ ดงันีจ้งึเห็น
ได้วา่มหาสมทุรแหง่พระปฏิญญาได้สาดซดัจนกระทัง่พดัเอาร่างท่ีตายออกไป นัน่คือพวกท่ีถกูพรากจากพระ
วิญญาณของพระผู้ เป็นเจ้า จมอยูใ่นกิเลสและอตัตา และอยากจะเป็นผู้น า ฟองในมหาสมทุรนีจ้ะไมยื่นยงและจะ
แตกกระจายสลายตวัไป ขณะท่ีมหาสมทุรแหง่พระปฏิญญาจะสาดซดัอย่างกึกก้องไปชัว่นิรันดร์... 

พระอบัดลุบาฮา (SWAB 210-1) 

 



ธันวาคม 

1 ธันวาคม 

ผู้น าศาสนาในทคุยคุขดัขวางประชาชนมิให้ไปถึงชายฝ่ังแหง่ความรอดพ้นนิรันดร์ เน่ืองด้วยพวกเขากมุ
บงัเหียนอ านาจอยูใ่นเงือ้มมืออนัฉกาจ บางคนเป็นเพราะตณัหาอยากเป็นผู้น า บางคนเป็นเพราะโง่เขลาเบา
ปัญญา พวกเขาจงึปิดตาประชาชน การใช้อ านาจยยุงของพวกเขา เป็นชนวนให้พระศาสดาทกุพระองค์ของพระผู้
เป็นเจ้าด่ืมถ้วยแหง่ความเสียสละและบนิขึน้ไปสูส่ดุยอดของความรุ่งโรจน์ ด้วยความทารุณสดุจะพรรณนาเชน่ไร 
ท่ีบรรดาผู้ครองต าแหนง่ท่ีมีอ านาจและวิชาได้กระท าตอ่ราชนัแหง่พิภพผู้ เป็นมณีแหง่คณุธรรมสวรรค์! ด้วยพอใจ
กบัอ านาจท่ีไมจี่รัง พวกเขาได้พรากตนเองจากอธิปไตยนิรันดร์ 

พระบาฮาอลุลาห์ (KI 15) 

 

2 ธันวาคม 

...ประชาชนบางกลุม่จะลกุขึน้ตอ่ต้านเจ้า ประหตัประหารเจ้าด้วยความเกลียดชงั และในหนงัสือพิมพ์
อาจจะมีบทความเขียนตอ่ต้านศาสนา เจ้าจงวางใจและอยา่ได้หวัน่ใจ จงมีใจสงบ เยือกเย็น และระลกึไว้วา่นีเ้ป็น
เพียงเสียงร้องของนกกระจอกท่ีไมมี่ภยัและจะผา่นไปในไมช้่า...ดงันัน้จดุประสงค์ของเราคือเพ่ือจะเตือนเจ้าและให้
เจ้ามีความเข้มแข็งท่ีจะต้านข้อกลา่วหาค าวิพากษ์วิจารณ์ ค าถากถางและเยาะเย้ยจากบทความในหนงัสือพิมพ์
หรือสิ่งพิมพ์อ่ืนๆ อยา่ได้หวัน่ใจตอ่สิ่งเหลา่นี ้สิ่งเหลา่นีคื้ออ านาจท่ีค า้จนุศาสนา คือบอ่เกิดท่ีท าให้การเคล่ือนไหว
ของศาสนาได้พฒันา ขอให้พระผู้ เป็นเจ้ายืนยนัวนัท่ีนกับวชย่ีสิบคนจากโบสถ์ตา่งๆ จะลกุขึน้ เปิดศีรษะออก แล้ว
ร้องจนสดุเสียงว่า บาไฮคือพวกท่ีหลงผิด เราอยากจะเห็นวนันี ้เพราะนัน่คือเวลาท่ีศาสนาของพระผู้ เป็นเจ้าจะ
แพร่กระจาย พระบาฮาอลุลาห์ทรงถือวา่บคุคลเหลา่นีคื้อผู้กระจายขา่วของศาสนา พวกเขาจะประกาศจากมขุของ
โบสถ์ว่า บาไฮคือพวกโง่เขลา พวกชัว่ร้ายและไมช่อบธรรม แตเ่จ้าจงมัน่คงและอยา่หวัน่ไหวในศาสนาของพระผู้
เป็นเจ้า พวกเขาจะแพร่กระจายพระธรรมของพระบาฮาอลุลาห์ 

พระอบัดลุบาฮา (PUP 428-30) 

 

3 ธันวาคม 

ทกุคนท่ีลกุขึน้รับใช้ศาสนาของพระผู้ เป็นเจ้าจะถกูประหตัประหาร ถกูเข้าใจผิด ซึง่เป็นเชน่นีต้ลอดมาและ
จะเป็นเชน่นีต้ลอดไป อยา่ให้ศตัรูหรือมิตรมารบกวนความสงบในใจ  ท าลายความสขุ หรือขดัขวางความส าเร็จ
ของเจ้า จงฝากความหวงัทัง้หมดไว้กบัพระผู้ เป็นเจ้า เม่ือนัน้แล้วการประหตัประหารและการใสร้่ายจะยิ่งท าให้เจ้า
เบกิบาน แผนของศตัรูจะย้อนกลบัไปหาพวกเขาเอง พวกเขาตา่งหากมิใช่เจ้าท่ีจะเสียหาย การกดข่ีคือลมท่ีกระพือ
ไฟแหง่ความรักของพระผู้ เป็นเจ้า จงต้อนรับการประหตัประหารและความชิงชงั ทหารอาจถืออาวธุอยู่ แตจ่นกวา่



เขาจะเผชิญกบัศตัรูในสงคราม อย่าพา่ยแพ้ตอ่สิ่งใด พระผู้ เป็นเจ้าคือผู้ ท่ีคอยช่วยเหลือเจ้า ไมมี่ใครเอาชนะพระผู้
เป็นเจ้าได้ จงมัน่คงในพระปฏิญญาสวรรค์ อธิษฐานขอความเข้มแข็ง และเจ้าจะได้รับไมว่า่จะอยูใ่นสภาพการณ์ท่ี
ยากล าบากเพียงไร 

พระอบัดลุบาฮา (COV 12 Feb) 

 

4 ธันวาคม 

ในยคุนี ้อานภุาพของศาสนาของพระผู้ เป็นเจ้าก าลงัเตบิใหญ่อยา่งรวดเร็วทกุวนั ก าลงัแพร่กระจายไกล
ออกไปจนสดุขอบโลก ดงันัน้ศตัรูของศาสนาซึง่มาจากวงศ์ตระกลูและประชาชนทัง้ปวงบนพิภพก็ยิ่งก้าวร้าว 
ประสงค์ร้าย ริษยาและไมเ่ป็นมิตร เป็นหน้าท่ีของบรรดาผู้ เป็นท่ีรักของพระผู้ เป็นเจ้าท่ีจะคอยระวงัและรอบคอบให้
มากท่ีสดุในทกุเร่ือง ไมว่า่เร่ืองใหญ่หรือเล็ก ปรึกษาหารือกนัและสามคัคีกนัต้านการโจมตีของพวกปลกุป่ันการ
ทะเลาะวิวาทและความชัว่ร้าย 

พระอบัดลุบาฮา (SWAB 233) 

5 ธันวาคม 

 

ตามประกาศิตท่ีแนช่ดัของพระบาฮาอลุลาห์ คนเราต้องไมเ่มินค าแนะน าของแพทย์ผู้ เช่ียวชาญ  และ
จ าเป็นต้องปรึกษากบัแพทย์แม้วา่ผู้ ป่วยเองจะเป็นแพทย์ท่ีมีช่ือเสียง กลา่วโดยย่อ ใจความส าคญัคือ เจ้าควรรักษา
สขุภาพโดยการปรึกษาหารือกบัแพทย์ผู้ เช่ียวชาญ 

เป็นหน้าท่ีของทกุคนท่ีจะขอการรักษาทางการแพทย์และปฏิบตัิตามท่ีแพทย์สัง่ เพราะสิ่งนีต้รงกบับญัญตัิ
สวรรค์ แตใ่นความจริงนัน้ผู้ ท่ีรักษาคือพระผู้ เป็นเจ้า 

มีมนษุย์หลายคนท่ีเสียชีวิตด้วยโรคท่ีตนได้ศกึษาเป็นพิเศษ ตวัอย่างเชน่ อริสโตเติล้ผู้ศกึษาการยอ่ยอาหาร
เป็นพิเศษ เสียชีวิตด้วยโรคเก่ียวกบัอาหาร อวีซู เป็นผู้ เช่ียวชาญเก่ียวกบัหวัใจแตก็่เสียชีวิตด้วยโรคหวัใจ พระผู้ เป็น
เจ้าคือแพทย์ท่ียิ่งใหญ่ผู้ทรงเห็นใจ และคือผู้ เดียวเทา่นัน้ท่ีมีอ านาจท่ีจะรักษาอยา่งแท้จริง 

พระอบัดลุบาฮา (SWAB 156ม COC  no. 1048 ) 

 

6 ธันวาคม 

เม่ือเจ้าต้องการรักษาอาการปวดจากประสาท จงตัง้จิตไปสูอ่าณาจกัรเบือ้งบนด้วยหวัใจท่ีตดัความผกูพนั
จากทกุสิ่งนอกจากพระองค์ และวิญญาณของเจ้าปีตใินความรักของพระผู้ เป็นเจ้า จากนัน้ขออ านาจค า้จนุของ



พระวิญญาณบริสทุธ์ิจากอาณาจกัรอบัฮาขณะท่ีสมัผสับริเวณท่ีปวดด้วยความรัก ความเมตตาและถวิลหาพระผู้
เป็นเจ้า เม่ือทกุสิ่งนีผ้สานเข้าด้วยกนัวางใจได้วา่การรักษาจะได้ผล 

การรักษาโดยอานภุาพของพระวิญญาณบริสทุธ์ิไมจ่ าเป็นต้องมีการสมัผสัหรือการเพง่เป็นพิเศษ แตม่ากบั
ความต้องการหรือความปรารถนาและการอธิษฐานของผู้ทรงธรรม ผู้ ท่ีป่วยอาจอยูใ่นประเทศตะวนัออกและ
ผู้ รักษาอยูใ่นประเทศตะวนัตก และทัง้คูอ่าจไมเ่คยรู้จกัมกัคุ้นกนัมาก่อน แตท่นัใดท่ีผู้ทรงธรรมนัน้ตัง้จิตสูพ่ระผู้ เป็น
เจ้าและเร่ิมอธิษฐาน ผู้ ป่วยจะหายจากโรค สิ่งนีคื้อพรสวรรค์ของพระศาสดาและผู้ ท่ีอยู่ในสถานะสงูสดุ 

พระอบัดลุบาฮา (COC no. 1027, 1051) 

 

7 ธันวาคม 

ตัง้แตเ่กิดมาวนัแรก ทารกควรได้รับสิ่งท่ีมีประโยชน์ตอ่สขุภาพ และจงรู้ไว้วา่น า้นมมารดาดีท่ีสดุ เหมาะสม
และถกูกบัทารก นอกเสียจากวา่เธอล้มป่วยหรือน า้นมของเธอแห้งสนิท... 

“อาหารในอนาคตจะเป็นอะไร?” “ผลไม้และเมล็ดพืชเวลานัน้จะมาถึง คือเวลาท่ีจะไม่มีการกินเนือ้อีกตอ่ไป 
วิทยาศาสตร์การแพทย์ยงัอยู่ในวยัทารก กระนัน้ก็ตามการแพทย์ได้แสดงให้เห็นวา่ อาหารธรรมชาติของเราคือสิ่งท่ี
งอกขึน้มาจากดนิ ประชาชนจะคอ่ยๆ พฒันามาถึงการกินอาหารธรรมชาตินี”้ 

พระอบัดลุบาฮา (COC no. 1026 HHN) 

ในทกุสภาพแวดล้อม พวกเขาควรประพฤติตนด้วยความพอประมาณ หากอาหารมือ้หนึง่มีกบัข้าวเพียง
อยา่งเดียว นัน่เป็นท่ีนา่ยินดีในสายตาของพระผู้ เป็นเจ้า อยา่งไรก็ตามกบัข้าวอยา่งเดียวนัน้ควรมีคณุภาพสงูเทา่ท่ี
พวกเขาจะท าได้ 

พระบาฮาอลุลาห์ (COC no. 1016) 

 

8 ธันวาคม 

วนัแล้ววนัเล่าเวลาของเจ้าก็ลว่งเลยไป ถึงกระนัน้ไมมี่ใครในหมูพ่วกเจ้ายอมท่ีจะตดัความผกูพนัจากสิ่งท่ี
จะต้องมลายไปแม้แตข่ณะเดียว จงต่ืนตวัขึน้ เพ่ือวา่เวลาของเจ้าท่ีเหลืออยูเ่พียงชัว่ครู่จะไมส่ญูเปลา่ วนัของเจ้าจะ
ผา่นไปอย่างรวดเร็วประดจุสายฟ้า และร่างกายของเจ้าจะถกูฝังอยูใ่ต้ธรณี เม่ือถึงตอนนัน้เจ้าจะท าอะไรได้? เจ้า
จะชดเชยความล้มเหลวในอดีตของเจ้าได้อยา่งไร? 

พระบาฮาอลุลาห์ (GWB 321) 

 



9 ธันวาคม 

ดกูร กองทพัของพระผู้ เป็นเจ้า! เม่ือใดท่ีเจ้าเห็นใครมีใจจดจอ่อยูก่บัศาสนาของพระผู้ เป็นเจ้า มีจดุหมาย
เพียงเพื่อจะท าให้พระวจนะของพระผู้ เป็นเจ้าโน้มน้าวใจก าลงัรับใช้ศาสนาทัง้กลางวนักลางคืนด้วยเจตนาท่ี
บริสทุธ์ิ ความประพฤตขิองเขาไมมี่แววของความอหงัการหรือมีเจตนาแอบแฝง หวัใจของเขาพลดัเข้าไปในความ
รักของพระผู้ เป็นเจ้า จิตใจของเขารู้จกัแตพ่ระองค์เท่านัน้ และเขาหมกมุน่อยูก่บัการแพร่กระจายสคุนธรสของพระ
ผู้ เป็นเจ้า จงรู้ไว้เป็นท่ีแนน่อนวา่ สวรรค์จะเสริมพลงัและค า้จนุผู้นัน้ เขาจะเป็นประหนึง่ดาวประกายพรึกท่ีเรืองแสง
อ าไพไปชัว่นิรันดร์จากนภาแหง่พระกรุณาอนนัต์ แตถ้่าหากเขาสอ่เค้าของความเห็นแก่ตวัและรักตวัเอง ความ
พยายามของเขาจะล้มเหลว เขาจะพบกบัความวิบตัิและสิน้หวงัในท่ีสดุ 

พระอบัดลุบาฮา (SWAB 71-2) 

 

10 ธันวาคม 

องค์ประกอบท่ีสามของเนือ้หาท่ีอภิปรายคือ “ต้านกิเลสของเขา” วลีท่ีดเูหมือนง่ายๆ และครอบคลมุทกุสิ่งนี ้
มีนยัท่ีนา่พิศวงเพียงไร สิ่งนีคื้อรากฐานของคณุสมบตัิท่ีนา่สรรเสริญทกุประการของมนษุย์ แท้จริงแล้วถ้อยค าสัน้ๆ 
นีมี้แสงสวา่งของโลก และเป็นรากฐานท่ีมัน่คงของคณุธรรมทัง้ปวงของมนษุย์ นีคื้อดลุภาพของความประพฤตทิกุ
อยา่ง คือวิธีรักษาคณุสมบตัิท่ีดีทัง้หมดของมนษุย์ให้อยูใ่นสมดลุ 

เพราะกิเลสคือเปลวไฟท่ีเผาผลาญวิชาสดุคณานบัให้มอดเป็นเถ้าถ่านแม้ผู้ มีวิชาจะสะสมมาชัว่ชีวิต คือไฟ
บรรลยัท่ีแม้แตท่ะเลแหง่ความรู้อนัไพศาลของพวกเขาก็ดบัไมไ่ด้ บอ่ยแคไ่หนท่ีบคุคลหนึง่มีคณุลกัษณะท่ีดีทกุ
อยา่งและสวมมณีแหง่ปัญญา แตก่ลบัให้กิเลสพาไปจนกระทัง่คณุสมบตัท่ีิล า้เลิศของเขาลว่งเกินความ
พอประมาณ และเขากลายเป็นคนเลยเถิด เจตนาท่ีบริสทุธ์ิของเขาเปล่ียนไปเป็นเจตนาท่ีชัว่ร้าย คณุลกัษณะท่ีดี
ของเขาไมถ่กูใช้ไปในทางท่ีดีอีกตอ่ไป อ านาจของกิเลสพาให้เขาเมินความชอบธรรมและรางวลัของคณุธรรมนี ้จน
ไปสูห่นทางท่ีอนัตรายและมืดมน ในสายตาของพระผู้ เป็นเจ้า บรรดาผู้ ท่ีพระองค์เลือกสรรและผู้ ท่ีมีธรรมทรรศนะ 
อปุนิสยัใจคอท่ีดีนัน้ล า้เลิศและนา่สรรเสริญท่ีสดุ แตต้่องอยูใ่นเง่ือนไขท่ีวา่ อปุนิสยัใจคอนัน้มาจากเหตผุลและ
ความรู้ และอยู่บนฐานของความพอประมาณโดยแท้จริง... 

พระอบัดลุบาฮา (SDC 59-60) 

 

11 ธันวาคม 

งานฉลองบุญ ค าถาม 

(เร่ิมงานหลงัดวงอาทิตย์ตก) 



 เราได้ยินวา่ เจ้าคิดท่ีจะตกแตง่บ้านเป็นครัง้คราวด้วยการชมุนมุของบาไฮ ซึง่พวกเขาจะสดดีุพระผู้ เป็นนาย
ผู้ทรงความรุ่งโรจน์...จงรู้ไว้ว่า หากเจ้าจดัให้มีการชมุนมุของบาไฮท่ีบ้านของเจ้าแม้จะอยูบ่นพิภพบ้านนัน้ก็จะเป็น
เสมือนอยู่ในสวรรค์ และอาคารหินนัน้จะกลายเป็นท่ีประชมุทางธรรม 

เม่ือใดก็ตามท่ีผู้คนกลุม่หนึง่มาชมุนมุกนั ณ ท่ีประชมุแห่งหนึง่ สดดีุพระผู้ เป็นเจ้า พดูคยุกนัเก่ียวกบัความ
ลกึลบัของพระผู้ เป็นเจ้า ไมมี่ข้อสงสยัวา่ ลมหายใจของพระวิญญาณบริสทุธ์ิจะโชยมายงัพวกเขาและแตล่ะคนจะ
ได้รับสว่นแบง่จากลมหายใจนัน้ 

พระอบัดลุบาฮา (SWAB 94) 

 

12 ธันวาคม 

ในโลกท่ีไมจี่รังนีมี้ศนูย์รวมมากมายท่ีสง่เสริมการสมาคมและความสามคัคีระหวา่งมนษุย์...และความ
เจริญรุ่งเรืองของมนษุยชาตขิึน้กบัการจดัตัง้และสง่เสริมศนูย์รวมตา่งๆ กระนัน้ก็ตามในความจริงแล้วนัน้ สถาบนั
ทัง้หมดนีคื้อเปลือก มิใชแ่ก่น เม่ือเกิดการเปล่ียนแปลงและความโกลาหลครัง้ยิ่งใหญ่ ศนูย์รวมเหลา่นีถ้กูกวาดจน
สิน้ไป แตศ่นูย์รวมของอาณาจกัรสวรรค์ซึง่เป็นร่างของหลกัธรรมและค าสอนของพระผู้ เป็นเจ้า คือศนูย์รวมนิรันดร์
ท่ีสถาปนาความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศตะวนัออกและตะวนัตก จดัตัง้ความเป็นอนัหนึง่เดียวกนัของมนษุยชาต ิ
และท าลายรากฐานของความขดัแย้ง 

พระอบัดลุบาฮา (TDP 93-4) 

 

13 ธันวาคม 

พระอบัดลุบาฮาไมเ่คยต้องการเห็นใครเจ็บปวดและพระองค์จะไมท่ าให้ใครเศร้าโศก เพราะมนษุย์ไม่
สามารถได้รับพรใดท่ียิ่งใหญ่กวา่การท่ีเขาท าให้หวัใจของผู้ อ่ืนเบกิบาน เราขอพระผู้ เป็นเจ้าให้เจ้าเป็นผู้ยงัความ
เบกิบานประหนึง่เทพยดาในสวรรค์ 

มนษุย์ท่ีดีท่ีสดุคือผู้ ท่ีรับใช้ประชาชน มนษุย์ท่ีเลวทรามท่ีสดุคือผู้ ท่ีท าร้ายประชาชน 
พระอบัดลุบาฮา (SWAB 203-4, SDC 103) 

 

14 ธันวาคม 

ดกูร ประชาชนทัง้หลายบนพิภพ! ชีวิตของเราและของเจ้าเป็นพยาน! พระผู้ถกูประทษุร้ายนีไ้มเ่คยต้องการ
จะเป็นผู้น า จดุหมายของเราคือการระงบัสิ่งใดก็ตามท่ีเป็นเหตขุองการพิพาทในหมู่ประชาชนบนพิภพและการ
แบง่แยกระหวา่งชาติทัง้หลาย เพ่ือวา่มวลมนษุย์จะหลดุพ้นจากความผกูพนัทางโลก และมีอิสระท่ีจะเอาใจใส่ตอ่



สิ่งท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับตนเอง เราขอวิงวอนบรรดาผู้ เป็นท่ีรักของเราอย่าได้ท าให้ชายผ้าของเราเปือ้นความ
จอมปลอม หรือให้การอ้างอิงถึงสิ่งท่ีพวกเขาถือว่าเป็นปาฏิหาริย์หรือสิ่งมหศัจรรย์มาท าให้ต าแหนง่และฐานะของ
เราเส่ือมเสีย หรือท าให้พระนามอนัวิสทุธ์ิของเราเสียหาย 

พระบาฮาอลุลาห์ (ESW 32-3) 

 

15 ธันวาคม 

พระผู้ถกูประทษุร้ายนีต้ดัความผกูพนัจากโลกและพยายามสดุก าลงัท่ีจะดบัไฟแหง่ความเป็นปรปักษ์และ
ความเกลียดชงัท่ีเผาอยา่งร้อนแรงอยูใ่นหวัใจของประชาชนทัง้หลายบนพิภพ เป็นหน้าท่ีของผู้ ท่ียตุธิรรมและมี
จิตใจเท่ียงธรรมทกุคนท่ีจะขอบคณุพระผู้ เป็นเจ้าความรุ่งโรจน์ของพระองค์จงเจริญ และลกุขึน้สง่เสริมศาสนาท่ี
ยิง่ใหญ่ท่ีสดุนี ้เพ่ือวา่ไฟนัน้จะเปล่ียนเป็นแสงสวา่ง และความเกลียดชงัจะเปิดทางให้ความรักและไมตรีจิต เราขอ
ปฏิบตัิตอ่ความชอบธรรมของพระผู้ เป็นเจ้า! นีคื้อจดุประสงค์เดียวเทา่นัน้ของพระผู้ถกูประทษุร้ายนี ้แท้จริงแล้วเรา
ได้ทนความทกุข์ทรมานความแร้นแค้นและความยากล าบากนานปัการในการสาธิตสจัธรรมและประกาศศาสนาท่ี
เกรียงไกรนี ้

พระบาฮาอลุลาห์ (TB 44) 

 

16 ธันวาคม 

ประชาชนมากมายเพียงไรท่ีเช่ียวชาญในศาสตร์ทกุสาขา แตก่ารยดึถือพระวจนะศกัดิ์สิทธ์ิของพระผู้ เป็นเจ้า
คือตวัก าหนดความศรัทธาของพวกเขา เน่ืองด้วยประโยชน์ของศาสตร์ทกุสาขามิใช่อ่ืนใดนอกจากความรู้เก่ียวกบั
ศีลของพระผู้ เป็นเจ้าและการยอมจ านนตอ่อภิรดีของพระองค์ 

พระบ๊อบ (SWB 88) 

จงรู้ไว้วา่ผู้ มีวิชาท่ีแท้จริง คือผู้ ท่ียอมรับการเปิดเผยพระธรรมของเรา ด่ืมจากมหาสมทุรแหง่ความรู้ของเรา 
เหินขึน้สูบ่รรยากาศแหง่ความรักของเรา ทิง้ทกุสิ่งไปนอกจากเรา และยึดถือสิ่งท่ีมาจากอาณาจกัรแหง่วาทะ
อศัจรรย์ของเรา แท้จริงแล้วเขาเป็นประหนึง่ดวงตาของมนษุยชาตแิละพลงัชีวิตของสรรพสิ่งทัง้ปวง ขอความสดดีุ
จงมีแดพ่ระผู้ทรงปรานีท่ีท าให้เขารู้แจ้ง และบนัดาลให้เขาลกุขึน้รับใช้ศาสนาท่ียิ่งใหญ่และทรงอ านาจของพระองค์ 

พระบาฮาอลุลาห์ (ESW 83) 

 



17 ธันวาคม 

หากใครได้ตรึกตรองวจนะท่ีปากกาของพระผู้ทรงความสงูสง่เปิดเผยด้วยหวัใจของเขาและลิม้มธุราของ
วจนะนัน้ เป็นท่ีแนน่อนว่า เขาจะพบวา่ตนเองวา่งเปล่าและหลดุพ้นจากความปรารถนาของตน และศิโรราบตอ่
พระประสงค์ของพระผู้ทรงมหิทธานภุาพโดยสิน้เชิง ความสขุจงมีแดผู่้ ท่ีบรรลถุึงสถานะท่ีสงูสง่ดงักลา่วและมิได้
พรากตนเองจากกรุณาธิคณุท่ีโอบอ้อมอารีนี ้

พระบาฮาอลุลาห์ (GWB 343) 

เร่ืองท่ีเก่ียวกบัพระผู้ เป็นเจ้านัน้ลกึซึง้เกินกว่าจะใช้ค าพดูทัว่ไปอธิบายได้ ค าสอนจากสวรรค์พดูด้วยอปุมา
เพ่ือจะได้เป็นท่ีเข้าใจและยงัใช้ได้ในยคุข้างหน้า เม่ือผู้ มีธรรมะในจิตใจด าดิง่ลงไปในมหาสมทุรแหง่พระธรรม เขา
จะค้นพบไขม่กุท่ีซ่อนความหมายของพระธรรมนัน้ ไมมี่สิ่งใดนา่ยินดีไปกวา่การศกึษาพระวจนะของพระผู้ เป็นเจ้า
ด้วยจิตใจท่ีมีธรรม 

พระอบัดลุบาฮา (COC no. 421) 

 

18 ธันวาคม 

การเข้าใจวจนะของพระองค์และวาทะของวิหคแหง่สวรรค์ไมข่ึน้กบัวิชาท่ีมนษุย์เรียนมา แตข่ึน้กบัความ
บริสทุธ์ิของหวัใจ ความวิสทุธ์ิของวิญญาณ และความอิสระของจิตใจเทา่นัน้ 

พระบาฮาอลุลาห์ (KI 211) 

การเข้าถึงการน าทางอนัยิ่งใหญ่ท่ีสดุขึน้กบัความรู้และปัญญา  และการทราบความลึกลบัของพระวจนะ
ศกัดิส์ิทธ์ิ ดงันัน้บรรดาผู้ เป็นท่ีรักของพระผู้ เป็นเจ้าแตล่ะคนไมว่า่หนุม่หรือแก่ บรุุษหรือสตรี ต้องพยายามตาม
ความสามารถของตนท่ีจะเรียนรู้วิชาสาขาตา่งๆ ท าความเข้าใจความลึกลบัในคมัภีร์ศกัดิส์ิทธ์ิให้ลึกซึง้ย่ิงขึน้ และ
ฝึกความช านาญในการเรียบเรียงข้อพิสจูน์และหลกัฐานเก่ียวกบัพระธรรม 

พระอบัดลุบาฮา (COC no. 385) 

 

19 ธันวาคม 

จดุประสงค์ของการเรียนรู้ควรเป็นการสง่เสริมความผาสกุของประชาชน...การเรียนรู้ท่ีแท้จริงคือการเรียนรู้ท่ี
น าไปสูค่วามผาสกุของโลก มิใชน่ าไปสูค่วามทะนง การกดข่ี ความรุนแรงและการปล้น 

ความปรารถนาของเราคือ เด็กเหลา่นีค้วรได้รับการศกึษาแบบบาไฮ เพ่ือวา่พวกเขาจะได้ก้าวหน้าไปทัง้ท่ีน่ี
และในอาณาจกัรสวรรค์ และท าให้หวัใจของเจ้าเบกิบาน 



ในวนัข้างหน้าศีลธรรมจะเส่ืองถึงขีดสดุ จ าเป็นท่ีเดก็จะต้องได้รับการเลีย้งดตูามแนวทางของบาไฮ เพ่ือวา่
เขาจะได้พบความสขุทัง้ในโลกนีแ้ละโลกหน้า ถ้าไมเ่ชน่นัน้เขาจะจมอยูใ่นความทกุข์โศกและยุง่ยากเพราะ
ความสขุของมนษุย์ตัง้อยูบ่นความประพฤตท่ีิมีธรรม 

พระอบัดลุบาฮา (COC no. 10, SWAB 127) 

 

20 ธันวาคม 

พระบาฮาอลุลาห์ทรงกลา่วว่า มีสญัลกัษณ์ (จากพระผู้ เป็นเจ้า) ในทกุปรากฏการณ์ สญัลกัษณ์ของปัญญา
คือสมาธิ และสญัลกัษณ์ของสมาธิคือความเงียบ เพราะว่าเป็นไปไมไ่ด้ท่ีมนษุย์จะท าสองสิ่งในเวลาเดียวกนั 
มนษุย์ไมส่ามารถพดูพร้อมกบัท าสมาธิ 

เป็นความจริงท่ีไมต้่องพิสจูน์วา่ ขณะท่ีเจ้าท าสมาธิเจ้าก าลงัพดูกบัวิญญาณของตนเอง ในภาวะของจิต
เชน่นีเ้จ้าถามวิญญาณของเจ้า และวิญญาณของเจ้าตอบ แสงสวา่งบงัเกิดขึน้และความจริงเปิดเผยออกมา เจ้าไม่
สามารถใช้ช่ือ “มนษุย์” กบัสิ่งมีชีวิตใดๆ ท่ีไมมี่สมาธิ เพราะถ้าปราศจากสมาธิเขาย่อมเป็นเพียงสตัว์และต ่ากวา่
สตัว์ป่า 

โดยอาศยัสมาธิ มนษุย์บรรลถุึงชีวิตนิรันดร์ โดยอาศยัสมาธิ มนษุย์ได้รับลมหายใจของพระวิญญาณบริสทุธ์ิ 
พระวิญญาณติดตอ่มาขณะท่ีใคร่ครวญและท าสมาธิ 

พระอบัดลุบาฮา (IPMDA 22) 

 

21 ธันวาคม 

วิญญาณของมนษุย์ท่ีรับทราบและมีพลงัมากขึน้ขณะท าสมาธิ โดยอาศยัสมาธิกิจการท่ีมนษุย์ไมเ่คยรู้ได้
เปิดเผยตอ่เขา โดยอาศยัสมาธิมนษุย์ได้รับแรงดลใจจากพระผู้ เป็นเจ้า โดยอาศยัสมาธิมนษุย์ได้รับอาหารทิพย์ 
สมาธิคือกญุแจส าหรับไขประตไูปสูค่วามลกึลบั ในภาวะสมาธิมนษุย์ตดัความรู้สกึนกึคดิจากวตัถภุายนอก ใน
สภาวจิตนีม้นษุย์ด าดิง่ลงสูม่หาสมทุรแหง่วิญญาณ และสามารถคล่ีคลายความลบัของสาระของสรรพสิ่งตา่งๆ 
เพ่ือจะสาธิตให้เห็น จงคดิถึงมนษุย์ในฐานะท่ีได้รับการประสาทด้วยการมองเห็นสองชนิด ขณะท่ีการมองภายใน
ก าลงัท างาน การมองภายนอกหยดุท างาน 

สมาธิท าให้มนษุย์หลดุพ้นจากธรรมชาตขิองสตัว์หยัง่เห็นความจริงของสรรพสิ่ง และพามนษุย์เข้าไปสมัผสั
กบัพระผู้ เป็นเจ้า 



สมาธิให้ก าเนิดวิทยาศาสตร์และศลิปะท่ีไมเ่คยเห็นมาก่อน โดยสมาธิสิ่งประดษิฐ์จงึเกิดขึน้ได้  ภารกิจท่ี
ยิ่งใหญ่ด าเนินไปได้โดยอาศยัสมาธิ การปกครองด าเนินไปได้อยา่งราบร่ืนโดยอาศยัสมาธิ มนษุย์เข้าไปสู่
อาณาจกัรของพระผู้ เป็นเจ้าโดยอาศยัสมาธิ 

พระอบัดลุบาฮา (IPMDA 23) 

 

22 ธันวาคม 

อยา่ได้เศร้าโศกหากกิจการตา่งๆ ประสบความล าบากและความยุง่ยากรุนแรงขึน้ทกุด้าน แท้จริงแล้วพระผู้
เป็นนายของเจ้าเปล่ียนความยากล าบากเป็นความง่าย ความยุง่ยากเป็นความสะดวก ความทกุข์ใจเป็นความสงบ
เยือกเย็น 

หากชีวิตประจ าวนัของเจ้าล าบาก ในไมช้่าพระผู้ เป็นเจ้า พระผู้ เป็นนายของเจ้าจะประทานสิ่งท่ีจะขจดั
ความล าบากนัน้ จงอดทนในยามทกุข์ทรมานและการทดสอบ จงสู้ความล าบากและความแร้นแค้นทกุอยา่งด้วย
หวัใจท่ีเบกิบาน ด้วยดวงจิตท่ีถวิลหาและระลึกถึงพระผู้ เป็นเจ้าด้วยวาจาท่ีจบัใจ แท้จริงแล้วนีคื้อชีวิตท่ีนา่พอใจ 
คือชีวิตท่ีแท้จริง คือสนัตสิขุของวิญญาณ คือพรจากพระผู้ เป็นเจ้าและโต๊ะสวรรค์! ในไมช้่าพระผู้ เป็นนายของเจ้า
จะบรรเทาความยากล าบากของเจ้าแม้ในโลกนี ้

พระอบัดลุบาฮา (DAL 93) 

 

23 ธันวาคม 

ความพอประมาณในทกุเร่ืองเป็นท่ีพงึปรารถนาสิ่งใดท่ีเลยเถิดจะกลายเป็นบอ่เกิดของความชัว่ร้าย จง
พิจารณาดอูารยธรรมของประเทศตะวนัตก อารยธรรมนัน้ได้ท าให้ประชาชนบนพิภพวิตกและต่ืนตระหนกอยา่งไร 
เคร่ืองกลนรกถกูสร้างขึน้มาและได้เป็นอาวธุท าลายล้างท่ีเหีย้มโหดอยา่งไมมี่ใครเคยเห็นหรือได้ยินมาก่อน การ
ช าระล้างความวิปริตท่ีทว่มท้นและฝังรากลกึดงักลา่วไมส่ามารถบงัเกิดผล นอกเสียจากวา่ประชาชนทัง้หลายของ
โลกจะสามคัคีกนัในจดุหมายเดียวกนั และยอมรับศาสนาสากลเดียวกนั จงเง่ียหฟัูงเสียงร้องเรียกของพระผู้ถกู
ประทษุร้ายนี ้และยดึมัน่ในสนัตภิาพรอง 

มีสิ่งท่ีประหลาดและอศัจรรย์ด ารงอยูใ่นพิภพแตซ่อ่นเร้นอยูเ่หนือปัญญาและความเข้าใจของมนษุย์ สิ่ง
เหลา่นีส้ามารถเปล่ียนบรรยากาศทัง้หมดของโลกและท าให้ถึงตายได้หากสมัผสักบัมนั 

พระบาฮาอลุลาห์ (TB 69) 

 



24 ธันวาคม 

บดันีม้าถึงค าถามของเจ้าเก่ียวกบัการสร้างมนษุย์ จงรู้ไว้วา่ มนษุย์ทกุคนถกูสร้างขึน้มาด้วยลกัษณะท่ี
ออกแบบไว้โดยพระผู้ เป็นเจ้า พระผู้ทรงอภิบาล พระผู้ทรงด ารงอยูด้่วยตนเอง แตล่ะคนได้รับการประสาทลว่งหน้า
ด้วยศกัยภาพระดบัหนึง่ตามท่ีประกาศติไว้ในธรรมจารึกอนัยิ่งใหญ่ท่ีพระผู้ เป็นเจ้าอภิบาลไว้ อยา่งไรก็ตาม
ศกัยภาพทัง้หมดท่ีเจ้ามีอยูจ่ะปรากฏออกมาได้ก็ด้วยเจตจ านงของเจ้าเองเทา่นัน้ การกระท าของเจ้าเองยืนยนั
สจัจะข้อนี ้ตวัอยา่งเชน่ จงพิจารณาดสูิ่งท่ีห้ามไว้ในคมัภีร์บายนั ในคมัภีร์นัน้โองการของพระผู้ เป็นเจ้าได้ประกาศติ
ให้สิ่งใดเป็นสิ่งท่ีชอบธรรมก็ได้ตามท่ีพระองค์ปรารถนา และทรงห้ามสิ่งใดก็ได้ตามท่ีพระองค์ต้องการโดยอานภุาพ
แหง่อ านาจสงูสดุของพระองค์ พระธรรมในคมัภีร์นัน้ยืนยนัสิ่งนี ้เจ้าจะไมเ่ป็นพยานหรือ? อยา่งไรก็ตามมนษุย์ได้
จงใจฝ่าฝืนกฎของพระองค์ ความประพฤตเิชน่นีจ้ะถือว่ามาจากพระผู้ เป็นเจ้าหรือมาจากตวัมนษุย์เอง? จงลง
ความเห็นอยา่งเท่ียงธรรม สิ่งท่ีดีงามทกุอยา่งมาจากพระผู้ เป็นเจ้า สิ่งท่ีชัว่ร้ายทกุอย่างมาจากตวัเจ้าเอง 

พระบาฮาอลุลาห์ (GWB 149) 

 

25 ธันวาคม 

การกระท าทกุอยา่งท่ีเจ้าเพียงแตค่ิดก็ชดัเจนส าหรับพระผู้ เป็นเจ้าเสมือนวา่สิ่งนัน้ได้ท าไปแล้ว ไมมี่พระผู้
เป็นเจ้าอ่ืนใดนอกจากพระองค์ สรรพสิ่งทัง้ปวงและจกัรวรรดขิองสรรพสิ่งเป็นของพระองค์ พระองค์เห็นทกุคน
อยา่งทะลปุรุโปร่ง ทกุคนถกูบนัทกึไว้ในธรรมจารึกศกัดิส์ิทธ์ิท่ีซอ่นเร้นของพระองค์ อย่างไรก็ตามการรู้ลว่งหน้านี ้
ของพระผู้ เป็นเจ้าไมค่วรถือว่าเป็นเหตขุองการกระท าของมนษุย์ ดงัเชน่การท่ีเจ้ารู้มาก่อนวา่เหตกุารณ์อยา่งหนึง่
จะเกิดขึน้ หรือการท่ีเจ้าปรารถนาวา่สิ่งนัน้ควรจะเกิดขึน้ ก็มิได้เป็นเหตผุลส าหรับการบงัเกิดขึน้ของสิ่งนัน้ 

พระบาฮาอลุลาห์ (GWB 150) 

 

26 ธันวาคม 

พระผู้ เป็นสจัธรรมนิรันดร์ทรงทราบความรู้สกึนึกคิดของมนษุย์เป็นอย่างดี ความอดกลัน้อนัยาวนานของ
พระองค์ท าให้มนษุย์ได้ใจ เพราะพระองค์จะฉีกมา่นก าบงัให้ขาดสะบัน้ก็ตอ่เม่ือถึงเวลาท่ีก าหนด ความปรานีของ
พระองค์ได้รัง้ความพิโรธของพระองค์มิให้ระเบิดออก และท าให้ประชาชนสว่นใหญ่คิดวา่พระผู้ เป็นเจ้าท่ีแท้จริง
องค์เดียวไมท่ราบสิ่งท่ีพวกเขาแอบท า พระผู้ เป็นผู้ทรงรอบรู้ พระผู้ทรงรับทราบทกุอย่างเป็นพยาน! การกระท าของ
มนษุย์ทกุคนสะท้อนอยูใ่นกระจกแหง่ความรู้ของพระองค์อยา่งชดัเจน แมน่ย าและถกูต้องโดยสมบรูณ์ ขอความ
สดดีุจงมีแดพ่ระองค์ข้าแตพ่ระผู้ปกปิดบาปของผู้ ท่ีอ่อนแอและชว่ยตวัเองไมไ่ด้! ขอความสรรเสริญจงมีแดพ่ระนาม
ของพระองค์ ข้าแตพ่ระผู้ทรงอภยัผู้ ท่ีไมเ่อาใจใสแ่ละกระท าบาปตอ่พระองค์! 

พระบาฮาอลุลาห์ (GWB 204) 



 

27 ธันวาคม 

จงพิจารณาดพูลงัปัญญาท่ีพระผู้ เป็นเจ้าประสาทไว้ในแก่นแท้ของมนษุย์ จงตรวจสอบตวัเจ้าเองและดวูา่
การเคล่ือนไหวและความนิ่งของเจ้า ความประสงค์และเจตนาของเจ้า การเห็นและการได้ยิน ประสาทรับกลิ่นและ
การพดู และสิ่งใดก็ตามท่ีสมัพนัธ์กบัหรืออยูเ่หนือประสาทสมัผสัหรือการรับรู้ทางจิตของเจ้า ล้วนก าเนิดมาจาก
และด ารงอยูไ่ด้โดยพลงัปัญญาอยา่งไร ประสาทเหล่านีส้มัพนัธ์กบัพลงัปัญญาอยา่งใกล้ชิด ซึง่ถ้าหาก
ความสมัพนัธ์ระหวา่งพลงัปัญญาและร่างกายขาดจากกนัเพียงชัว่พริบตาเดียว ประสาทสมัผสัทกุอยา่งจะหยดุ
ท างานทนัที และจะสิน้พลงัท่ีจะส าแดงหลกัฐานของการปฏิบตังิานของตน เป็นท่ีชดัเจนไร้ข้อกงัขาว่า การ
ปฏิบตังิานอย่างเหมาะสมของประสาทแตล่ะอยา่งท่ีกลา่วมานีข้ึน้กบัพลงัปัญญา ซึง่ควรพิจารณาพลงันีว้า่เป็น
สญัลกัษณ์หนึง่ของพระผู้ เป็นนายสงูสดุของทกุคน นามและคณุลกัษณะทัง้หมดเหลา่นีป้รากฏออกมาโดยอาศยั
พลงัปัญญา และจะถกูท าลายให้มลายสิน้หากพลงัปัญญาหยดุปฏิบตักิาร 

พระบาฮาอลุลาห์ (GWB 164) 

 

28 ธันวาคม 

ไมเ่ป็นความจริงเลยหากจะยืนยนัวา่ พลงัปัญญานีเ้หมือนกบัพลงัการมองเห็น เพราะการมองเห็นได้รับพลงั
มาจากพลงัปัญญาและปฏิบตักิารโดยขึน้กบัพลงันี ้ท านองเดียวกนัยอ่มเป็นสิ่งไร้สาระท่ีจะโต้แย้งว่าพลงัปัญญา
เป็นเหมือนกบัประสาทการได้ยิน เพราะประสาทการได้ยินได้รับพลงังานท่ีจ าเป็นส าหรับปฏิบตักิารจากพลงั
ปัญญา 

ความสมัพนัธ์เดียวกนันีด้ ารงอยูร่ะหว่างพลงัปัญญาและประสาทใดก็ตามท่ีเป็นผู้รองรับนามและ
คณุลกัษณะเหล่านีภ้ายในตวัมนษุย์ นามตา่งๆ และคณุลกัษณะเหลา่นีก้่อก าเนิดมาจากปฏิบตักิารของสญัลกัษณ์
นี ้4 ของพระผู้ เป็นเจ้า แก่นแท้และภาวะของสญัลกัษณ์นีอ้ยูเ่หนือกวา่นามและคณุลกัษณะทัง้หมดดงักลา่วอยา่ง
วดัไมไ่ด้ ไมเ่พียงเทา่นัน้ สิ่งอ่ืนทัง้หมดเลือนหายไปโดยสิน้เชิงและกลายเป็นสิ่งท่ีถกูลืมเม่ือเปรียบกบัความรุ่งโรจน์
ของสญัลกัษณ์นี ้

หากเจ้าตรึกตรองนบัแตบ่ดันีไ้ปจนถึงอวสานท่ีไมมี่จดุจบเก่ียวกบัแก่นแท้ท่ีเร้นลบัและบญัญตัจิากสวรรค์นี ้
ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของพระผู้ เป็นเจ้าผู้ทรงด ารงอยู่นิรันดร์ พระผู้ทรงความรุ่งโรจน์ โดยใช้ความฉลาดและความ
เข้าใจท่ีผู้ มีปัญญาสงูสดุเคยบรรลถุึงในอดีตและจะบรรลถุึงในอนาคต เจ้าก็ไมส่ามารถเข้าใจความลกึลบัหรือ
ประเมินคณุของสญัลกัษณ์นี ้เม่ือยอมรับความไมส่ามารถเข้าใจสญัลกัษณ์ดงักลา่วท่ีอยูใ่นตวัเจ้า เจ้าจะยอมรับ
ความไร้ประโยชน์ท่ีเจ้าหรือผู้ อ่ืนพยายามจะหยัง่รู้ความลึกลบัของพระผู้ เป็นเจ้าผู้ เป็นชีวิต ผู้ เป็นดวงตะวนัแหง่

                                                           
4  พลงัปัญญา 



ความรุ่งโรจน์อนนัต์ เป็นพระผู้ด ารงอยูก่่อนยคุสมยัท่ีไมมี่ท่ีสิน้สดุ การยอมรับความหมดหนทางนีซ้ึง่จะต้องเกิดขึน้
ในท่ีสดุเม่ือได้ท าสมาธิเป็นอยา่งดีแล้ว คือ สดุยอดของปัญญาของมนษุย์ และบง่บอกถึงสดุยอดของพฒันาการ
ของมนษุย์ 

พระบาฮาอลุลาห์ (GWB 164-6) 

 

29 ธันวาคม 

เป็นท่ีชดัเจนและประจกัษ์วา่ เม่ือฉีกมา่นท่ีปกปิดสภาวะท่ีแท้จริงของพระนามและคณุลกัษณะของพระผู้
เป็นเจ้าและของทกุสรรพสิ่งท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม จะไมมี่สิ่งใดเหลืออยูน่อกจากสญัลกัษณ์ของพระผู้ เป็น
เจ้า ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ท่ีพระองค์ฝากไว้กบัสิ่งเหลา่นี ้สญัลกัษณ์นีจ้ะคงอยู่ตราบนานเทา่ท่ียงัเป็นความปรารถนา
ของพระผู้ เป็นเจ้าของเจ้า พระผู้ เป็นนายแหง่สวรรค์และโลก หากพระพรดงักลา่วประทานให้แก่ทกุสรรพสิ่ง 
โชคชะตาของผู้ ท่ีเช่ืออยา่งแท้จริงซึง่การด ารงอยูแ่ละชีวิตของเขาได้รับการพิจารณาวา่เป็นจดุประสงค์ท่ีสรรพสิ่งทัง้
ปวงก าเนิดมา จะล า้เลิศกว่าเพียงไร ดงัเชน่ความศรัทธาท่ีเกิดขึน้และด ารงอยูม่าตัง้แตเ่ร่ิมต้นท่ีไมมี่จดุเร่ิมต้น และ
จะคงอยู่ตอ่ไปจนถึงอวสานท่ีไมมี่จดุจบ ท านองเดียวกนัผู้ ท่ีเช่ืออย่างแท้จริงจะมีชีวิตอยูต่อ่ไปชั่วนิรันดร์ วิญญาณ
ของเขาจะรายล้อมพระประสงค์ของพระผู้ เป็นเจ้าไปตลอดกาล เขาจะคงอยูต่ราบนานเทา่ท่ีพระผู้ เป็นเจ้ายงัอยู ่จะ
ปรากฏออกมาเม่ือพระผู้ เป็นเจ้าส าแดงองค์ และจะซอ่นเร้นตามบญัชาของพระองค์ เป็นท่ีประจกัษ์วา่คฤหาสถ์ท่ี
สงูสง่ท่ีสดุในอาณาจกัรอมตะ ถกูก าหนดให้เป็นท่ีอาศยัของบรรดาผู้ ท่ีเช่ือพระผู้ เป็นเจ้าและสญัลกัษณ์ของ
พระองค์อย่างแท้จริง ความตายไมเ่คยบกุรุกคฤหาสถ์อนัวิสทุธ์ินี ้ดงันีเ้ราได้มอบหมายสญัลกัษณ์ทัง้หลายของพระ
ผู้ เป็นนายไว้กบัเจ้า เพ่ือวา่เจ้าจะพากเพียรอยูใ่นความรักท่ีมีตอ่พระองค์และเป็นพวกท่ีเข้าใจในสจัธรรมนี ้

พระบาฮาอลุลาห์ (GWB 140-1) 

 

30 ธันวาคม 

งานฉลองบุญ เกียรติ 

(เร่ิมงานหลงัดวงอาทิตย์ตก) 

ดงันัน้งานฉลองบญุนีจ้งึส าคญัอยา่งยิ่ง ไมต้่องสงสยัเลยว่า เจ้าควรดแูลเอาใจใสง่านนีใ้ห้ดีท่ีสดุ และท าให้
ผู้ อ่ืนเห็นคณุคา่ของงานนี ้เพ่ือวา่งานนีจ้ะอยู่บนรากฐานท่ีมัน่คงถาวร ขอให้ผู้ เป็นท่ีรักย่ิงของพระผู้ เป็นเจ้าชมุนมุ
และสมาคมกนัอยา่งมีความสขุในบรรยากาศของความรักท่ีประเทืองจิตใจ ประพฤติตนด้วยมารยาทและความ
ส ารวมอย่างย่ิง ขอให้พวกเขาอา่นวจนะศกัดิส์ิทธ์ิ บทความท่ีมีประโยชน์ และจดหมายของพระอบัดลุบาฮา ให้
ก าลงัใจและบนัดาลใจกนัและกนัให้มีความรักตอ่ทกุคน สวดบทอธิษฐานด้วยใจท่ีสงบและเบกิบาน พดูด้วยวาจา
ท่ีจบัใจ และสดดีุพระผู้ เป็นนายผู้ไมมี่เปรียบปาน 



เจ้าภาพต้องมีน า้ใจตอ่ทกุคนโดยไมน่กึถึงตนเอง ต้องคอยให้ความสะดวกสบายแก่ทกุคน และเสิร์ฟมิตร
สหายด้วยมือของตนเอง 

หากงานฉลองบญุจดัได้อยา่งเหมาะสมตามลกัษณะท่ีกล่าวมานี ้อาหารค ่ามือ้นัน้จะเป็นอาหารค ่าของพระ
ผู้ เป็นนายอย่างแท้จริง เพราะประโยชน์และอิทธิพลท่ีเกิดขึน้มาจากอาหารค ่าของพระผู้ เป็นนายนัน่เอง 

พระอบัดลุบาฮา (NDF no. 2) 

 

31 ธันวาคม 

ดกูร ประชาชน! เสือ้ผ้าท่ีดีงามท่ีสดุในสายตาของพระผู้ เป็นเจ้าในยคุนีคื้อความไว้วางใจได้ พระพรและ
เกียรติทัง้ปวงคือวาสนาของดวงวิญญาณท่ีสวมอาภรณ์ท่ียิ่งใหญ่ท่ีสดุนี ้

ดกูร สหายของพระผู้ เป็นเจ้า เราขอแนะน าให้เจ้าประพฤตตินให้เป็นท่ีไว้วางใจได้ท่ีสดุในการท าธุรกิจกบัคน
รับใช้และประชาชนของเรา ความไว้วางใจได้จะช่วยสง่เสริมศาสนาของพระผู้ เป็นเจ้าไปทัว่โลก และความบริสทุธ์ิ
อนัประเสริฐของความไว้วางใจได้นีจ้ะประจกัษ์แจ้งตอ่ทกุสรรพสิ่ง จงเป็นคลงัแหง่ความไว้วางใจได้ส าหรับมวล
มนษุย์ ดงันีเ้ราได้บญัชาพวกเขาไว้ในธรรมจารึก แท้จริงแล้วพระผู้ เป็นนายของเจ้าคือพระผู้ทรงรอบรู้ พระผู้ทรง 
อจัฉริยภาพ 

พระบาฮาอลุลาห์ (COC no. 2014, 2043) 

มกราคม 

1 มกราคม 

เน่ืองด้วยการด าเนินงานของสมาคมของเจ้าให้เป็นระเบียบขึน้กบัความอทุิศ ความซ่ือตรง จิตใจท่ีเท่ียงธรรม
และเจตนาท่ีบริสทุธ์ิท่ีสหายของพระผู้ เป็นเจ้าแสดงออกในการบริหารกิจการของสมาคมของพวกเขาควรแสดง
ความบริสทุธ์ิ ความประเสริฐ ความมองการณ์ไกล เพ่ือวา่พวกเขาจะได้เป็นแบบอย่างส าหรับสงัคมอ่ืน และ
ตวัอยา่งของพวกเขาจะอบรมประชาชนทัง้ปวงให้มีศีลธรรมและรู้แจ้ง ด้วยวิธีนีบ้าไฮจะเป็นท่ีรู้จกัส าหรับทกุคนวา่
เป็นผู้ ท่ีสจุริตและพึง่พาได้ มีคณุธรรมและรู้แจ้ง บริสทุธ์ิและขดัเกลามาดี เป็นผู้ ท่ีมีอตุสาหะและมีวินยัสงู มีจิตใจ
อิสระและเป็นผู้สง่เสริมอิสรภาพ ผู้ซึง่หว่งใยท่ีจะสง่เสริมประโยชน์ของสว่นรวมมิใชป่ระโยชน์สว่นตน มีจดุหมายท่ี
จะสง่เสริมความผาสกุและความเจริญรุ่งเรืองของประชาชน มิใชบ่ ารุงความผาสกุของตนเอง 

พระอบัดลุบาฮา (COC no. 2060) 

 



2 มกราคม 

เกณฑ์ของเจ้าควรเป็นการด าเนินกิจกรรมด้านพาณิชย์ด้วยความเท่ียงธรรมให้เป็นเหตแุหง่การน าทาง
ส าหรับผู้ อ่ืน สหายของพระผู้ เป็นเจ้าควรน าทางประชาชนมาสูห่นทางของพระองค์โดยอาศยัวิธีทางธุรกิจของตน 
และท าให้พวกเขาแปลกใจจนร้องอทุานวา่: “วาจาสตัย์ของพวกเขาชา่งยิ่งใหญ่เพียงไร ความไว้วางใจได้ของพวก
เขาชา่งสงูสง่เพียงไร และความหวงัดีของพวกเขาชา่งจริงใจเพียงไร!” 

บริษัทธุรกิจทกุบริษัทควรตัง้อยูบ่นหลกัการของพระผู้ เป็นเจ้า รากฐานของบริษัทควรเป็นความไว้วางใจได้ มี
ศีลธรรมและวาจาสตัย์ เพ่ือจะคุ้มครองสิทธ์ิของประชาชน 

พระอบัดลุบาฮา (COC no. 2061, 2062) 

 

3 มกราคม 

ดกูร ดวงวิญญาณท่ีบริสทุธ์ิ! จงเจริญรอยตามผู้ ท่ีมีวาจาสตัย์และชอบธรรม เพ่ือวา่โดยวาจาสตัย์นี ้เจ้าจะ
ได้ครอบครองบลัลงัก์แหง่สจัธรรม และโดยความชอบธรรม เจ้าจะได้บรรลถุึงเกียรตอินนัต์ หากน าบาปทกุอยา่งมา
ชัง่รวมกนับนคนัชัง่ น า้หนกัของการโกหกอยา่งเดียวจะถ่วงอีกข้างให้สมดลุได้ ไมเ่พียงเทา่นัน้ จะหนกักว่าเสียอีก
และภยัของการโกหกนัน้ร้ายแรงกวา่ หากเจ้าพดูหมิ่นประมาทศาสนาแตพ่ดูด้วยความสตัย์จริง ยงัดีเสียกวา่
ปฏิญาณความศรัทธาด้วยค าพดูมสุา วาทะท่ีชดัเจนเหล่านีใ้ห้ไว้ส าหรับเป็นการตกัเตือนประชาชนทัง้หลายของ
โลก จงขอบคณุพระผู้ เป็นเจ้าท่ีค าแนะน านีต้รัสตอ่มวลมนษุยชาตผิา่นทางเจ้า 

พระอบัดลุบาฮา (COC no. 2054) 

 

4 ธันวาคม 

เก่ียวกบัการทวงหนีท่ี้เจ้าเขียนมาในจดหมาย เป็นท่ีกระจ่างชดัวา่ใครก็ตามท่ีสามารถช าระหนีข้องตนแต่
กลบัละเลยไมย่อมช าระ เขามิได้ปฏิบตัิตนให้เป็นท่ียินดีของพระผู้ เป็นเจ้าท่ีแท้จริงองค์เดียว ผู้ ท่ีก่อหนีค้วรพยายาม
ช าระหนีด้้วยความหมัน่เพียรและอตุสาหะ บญัญัตขิองพระผู้ เป็นเจ้าเก่ียวกบัความไว้วางใจได้ ความซ่ือตรงและ
การเคารพสิทธ์ิ บนัทกึไว้อยา่งชดัเจนแจม่แจ้งในคมัภีร์ ธรรมจารึกและธรรมลิขิตทกุเล่ม ขอความสขุสวสัดีจงมีแดผู่้
ท่ีความไร้สาระในโลกท่ีไมจี่รังมิได้พรากเขาจากเคร่ืองประดบัท่ียัง่ยืน ความโลภและความลืมสตมิิได้ปิดกัน้เขาจาก
แสงสวา่งของดวงตะวนัแหง่ความไว้วางใจได้ อยา่งไรก็ตามเร่ืองเหลา่นีข้ึน้กบัความสามารถ เพราะการจะเรียกร้อง
จากใครขึน้อยูก่บัวา่เขาสามารถท าตามท่ีเรียกร้องหรือไม่ พระผู้ เป็นนายแหง่คมัภีร์เป็นพยาน การเรียกร้องไมเ่ป็นท่ี
อนญุาตหากผู้นัน้ไมส่ามารถท าได้ ซึง่ยืนยนัโดยวจนะนี:้ “จงเล่ือนเวลาให้ลกูหนีจ้นกว่าเขาจะมีหนทาง ช าระหนี”้ 5 

พระอบัดลุบาฮา (COC no. 2047) 
                                                           
5  กรุอ่าน 2: 280 



 

5 มกราคม 

ในสริุยจกัรวาลของเรา ศนูย์กลางของแสงสวา่งคือดวงอาทิตย์ โดยพระประสงค์ของพระผู้ เป็นเจ้า ดวง
อาทิตย์นีคื้อบอ่เกิดของชีวิตและพฒันาการของทกุสิ่ง...หากปราศจากพลงักระตุ้นนี ้พืชผกัยอ่มไมเ่ติบโต สตัว์และ
มนษุย์ย่อมมีชีวิตอยูไ่มไ่ด้ ท่ีจริงแล้วจะไมมี่ชีวิตใดปรากฏขึน้ในโลก... 

ท านองเดียวกนัในอาณาจกัรแหง่วิญญาณ สตปัิญญาและอดุมคต ิจะต้องมีศนูย์กลางของแสงสวา่งและ
ศนูย์กลางนัน้คือพระวจนะของพระผู้ เป็นเจ้า ซึง่เป็นดวงตะวนัท่ีส่องแสงนิรันดร์...ดวงอาทิตย์แหง่ธรรมนี ้
ศนูย์กลางแหง่แสงสวา่งนี ้คือพระศาสดาหรือพระผู้แสดงธรรมของพระผู้ เป็นเจ้า  ดงัเชน่ดวงอาทิตย์ท่ีสอ่งแสง
มายงัโลกเป็นการให้ก าเนิดชีวิตและการเติบโต ท านองเดียวกนั ดวงอาทิตย์แหง่ธรรมและวิญญาณสอ่งแสงให้กบั
ความคดิและสตปัิญญาของมนษุย์ และนอกเสียจากดวงอาทิตย์นีจ้ะรุ่งขึน้มาบนขอบฟ้าของชีวิตมนษุย์ มนษุย์
ยอ่มมืดมนและดบัสญู 

พระอบัดลุบาฮา (BWF 254-5) 

 

6 มกราคม 

ดงัท่ีพิภพดงึดดูทกุสิ่งเข้าหาใจกลางของโลก และวตัถทุกุชิน้นีท่ี้โยนขึน้ไปในอากาศจะตกลงมา เชน่เดียวกนั 
ความคดิทางโลกีย์ดงึดดูมนษุย์เข้าหาใจกลางของอตัตา ความโกรธ กิเลส ความเขลา อคต ิความโลภ ความริษยา 
ความอยากได้ของผู้ อ่ืน ความอิจฉาและความสงสยั ยบัยัง้มนษุย์มิให้ขึน้ไปสู่อาณาจกัรแหง่ความวิสทุธ์ิจองจ า
มนษุย์ไว้ในอุ้งเล็บของอตัตาและกรงแหง่อหงัการ หากไมไ่ด้รับการชว่ยเหลือจากอานภุาพสวรรค์ มนษุย์ท่ีพยายาม
จะหนีจากหนึง่ในศตัรูท่ีมองไมเ่ห็นเหลา่นี ้ก็จะตกไปอยูใ่นเงือ้มมือของศตัรูอีกตวัหนึง่โดยไมรู้่ตวั ทนัใดท่ีมนษุย์
พยายามจะเหินขึน้ไป ความรักตวัเองอย่างหนาแน่นซึง่เป็นเสมือนแรงดงึดดูของโลก ก็ดงึดดูเขาเข้าหาใจกลางของ
พิภพ อานภุาพเดียวเท่านัน้ท่ีสามารถปลดเปลือ้งมนษุย์จากการจองจ านีคื้อ อานภุาพของลมหายใจของพระ
วิญญาณบริสทุธ์ิ 

พระอบัดลุบาฮา (BR Jan. 6) 

 

7 มกราคม 

จงรู้ไว้เป็นท่ีแนน่อนวา่ พระผู้ ท่ีไมมี่ใครมองเห็นได้อาจแสดงสาระของพระองค์ให้ปรากฏตอ่มนษุย์ พระองค์
ทรงความประเสริฐเหนือกวา่ทกุสิ่งท่ีสามารถอธิบายหรือรับรู้ได้ สรุเสียงของพระองค์ประกาศจากท่ีพกัผ่อนแหง่
ความรุ่งโรจน์อยูเ่สมอวา่: “แท้จริงแล้วเราคือพระผู้ เป็นเจ้า ไมมี่พระผู้ เป็นเจ้าอ่ืนใดนอกจากเรา พระผู้ทรงรอบรู้ 
พระผู้ทรงอจัฉริยภาพ เราได้ส าแดงองค์ตอ่มนษุย์และได้สง่พระผู้ เป็นอรุโณทยัแหง่สญัลกัษณ์ของการเปิดเผยพระ



ธรรมของเรามา โดยพระองค์เราได้บนัดาลให้ทกุสรรพสิ่งยืนยนัว่า ไมมี่พระผู้ เป็นเจ้าอ่ืนใดนอกจากพระองค์ พระผู้
ไมมี่เปรียบปาน พระผู้ทรงรับทราบทกุอย่าง พระผู้ทรงอจัฉริยภาพ”   พระผู้ทรงซอ่นเร้นจากสายตาของมนษุย์ชัว่นิ
รันดร์ไมมี่วนัเป็นท่ีรู้ได้นอกจากผา่นทางพระศาสดาของพระองค์ และพระศาสดาของพระองค์ไมมี่ข้อพิสจูน์ในสจั
ธรรมของฐานะของพระองค์ท่ียิ่งใหญ่ไปกว่าตวัพระองค์เอง 

พระบาฮาอลุลาห์ (GWB 49) 

 

8 มกราคม 

ประตไูปสู่การรู้จกัพระผู้ด ารงอยูม่าแตโ่บราณกาลปิดตอ่มวลมนษุย์เสมอมาและจะปิดตลอดไป ความเข้าใจ
ของมนษุย์ไมมี่วนัเข้าถึงราชส านกัอนัวิสทุธ์ิของพระองค์ อยา่งไรก็ตามพระองค์ได้ส าแดงดวงตะวนัแหง่การน าทาง 
ผู้ เป็นสญัลกัษณ์แหง่เอกภาพสวรรค์ของพระองค์ ให้ปรากฏตอ่มนษุย์ ประหนึง่เป็นสญัลกัษณ์แหง่ความปรานีและ
ข้อพิสจูน์ถึงความเมตตารักใคร่ของพระองค์ และทรงบญัญตัใิห้การรู้จกัพระศาสดาผู้ วิสทุธ์ิเหลา่นีเ้ป็นเหมือนกบั
การรู้จกัพระองค์เอง ใครท่ียอมรับพระศาสดาเทา่กบัยอมรับพระผู้ เป็นเจ้า ใครท่ีเง่ียหฟัูงเสียงร้องเรียกของพระ
ศาสดาเทา่กบัเง่ียหฟัูงสรุเสียงของพระผู้ เป็นเจ้า ใครท่ียืนยนัสจัจะของการเปิดเผยพระธรรมของพระศาสดาเทา่กบั
ยืนยนัสจัจะของพระผู้ เป็นเจ้า ใครท่ีเมินพระศาสดาเทา่กบัเมินพระผู้ เป็นเจ้า ใครท่ีไมเ่ช่ือฟังพระศาสดาเทา่กบัไม่
เช่ือพระผู้ เป็นเจ้า พระศาสดาทกุพระองค์คือหนทางของพระผู้ เป็นเจ้าท่ีเช่ือมโยงโลกนีก้บัอาณาจกัรเบือ้งบน คือธง
แหง่สจัธรรมของพระองค์ส าหรับทกุคนในอาณาจกัรสวรรค์และโลก คือการส าแดงองค์ของพระผู้ เป็นเจ้าตอ่มนษุย์ 
คือหลกัฐานของสจัธรรมของพระองค์ และคือสญัลกัษณ์แหง่ความรุ่งโรจน์ของพระองค์ 

พระบาฮาอลุลาห์ (GWB 49-50) 

 

9 มกราคม 

ดกูร ภราดร! ไมใ่ชท่กุทะเลท่ีจะมีไขม่กุ ไมใ่ชท่กุก่ิงท่ีจะออกดอกหรือมีนกไนตงิเกลมาขบัขาน ดงันัน้ก่อนท่ี
นกไนตงิเกลแหง่สวรรค์อนัลึกลบัจะบนิกลบัไปยงัอทุยานของพระผู้ เป็นเจ้า และรังสีอษุาจะกลบัคืนไปสู่ดวงอาทิตย์
แหง่ธรรม จงพยายาม เพ่ือว่าบนกองธุลีของโลกนี ้เจ้าจะได้สดูสคุนธรสจากอทุยานอนนัต์ และอาศยัอยูช่ัว่นิรันดร์
ในร่มเงาของประชาชนแหง่เมืองนี ้เม่ือเจ้าบรรลถุึงสถานะสงูสดุและสภาวะท่ียิ่งใหญ่ท่ีสดุนี ้เม่ือนัน้เจ้าจะได้พิศดู
พระผู้ เป็นท่ีรักย่ิง แล้วลืมทกุสิ่ง 

พระบาฮาอลุลาห์ (SVFV 38) 

 



10 มกราคม 

การน าทางวิญญาณหนึง่ดวงดีกวา่การครอบครองทกุสิ่งท่ีอยูใ่นโลก เพราะตราบใดท่ีวิญญาณดวงนัน้อยู่
ภายใต้ร่มเงาของพฤกษาแห่งเอกภาพสวรรค์ ทัง้เขาและผู้ ท่ีน าทางให้เขาจะเป็นผู้ รับความเมตตาปรานีของพระผู้
เป็นเจ้า ในขณะท่ีการครอบครองสิ่งตา่งๆ ในโลกจะสิน้สดุลงเม่ือเวลาตาย วิถีของการน าทางคือความรักและ
ความเห็นอกเห็นใจ มิใชก่ารใช้ก าลงัหรือการบงัคบั น่ีคือวิธีของพระผู้ เป็นเจ้าท่ีเป็นมาในอดีตและจะเป็นต่อไปใน
อนาคต! พระองค์ทรงบนัดาลให้ผู้ใดก็ได้เข้ามาในร่มเงาแหง่ความปรานีตามท่ีพระองค์ปรารถนา แท้จริงแล้ว
พระองค์คือพระผู้ทรงคุ้มครองสงูสดุ พระผู้ทรงเอือ้เฟือ้ 

พระบ๊อบ (SWB 77) 

 

11 มกราคม 

หากเจ้าปรารถนาจะน าทางดวงวิญญาณทัง้หลายเป็นหน้าท่ีของเจ้าท่ีจะมัน่คง เป็นคนดี มีคณุธรรมและ
คณุสมบตัท่ีินา่สรรเสริญ จงเป็นเคร่ืองหมายของความรัก เป็นสญัลกัษณ์แหง่ความปรานี เป็นบอ่เกิดของความ
เอ็นด ูมีหวัใจท่ีเมตตา ดีตอ่ทกุคนและสภุาพตอ่คนรับใช้ของพระผู้ เป็นเจ้า โดยเฉพาะอยา่งยิ่งผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์
กบัเจ้าทัง้ชายและหญิง จงทนทกุข์ทรมานทกุอยา่งท่ีประชาชนก่อกบัเจ้า และอย่าเผชิญหน้าพวกเขานอกจากด้วย
ความเมตตา ความรักและปรารถนาดี 

พระอบัดลุบาฮา (COC no. 1915) 

 

12 มกราคม 

โดยข้อพิสจูน์ท่ีแย้งไมไ่ด้ท่ีกล่าวมา บดันีเ้ป็นท่ียอมรับแล้ววา่ ศาสนาของพระผู้ เป็นเจ้าต้องเผยแผไ่ปโดย
อาศยัความสมบรูณ์เลิศของมนษุย์ โดยคณุสมบตัท่ีิล า้เลิศและนา่ยินดี และความประพฤตท่ีิมีธรรม หากวิญญาณ
ดวงหนึง่เข้าหาพระผู้ เป็นเจ้าด้วยความสมคัรใจ เขาจะเป็นท่ียอมรับ ณ ธรณีประตแูห่งความเป็นหนึง่ เพราะเขา
หลดุพ้นจากความค านงึถึงตวัเอง ความโลภและความเห็นแก่ตวั และได้มาพกัพิงในความคุ้มครองของพระผู้ เป็น
นายของเขา เขาจะเป็นท่ีรู้จกัในหมูม่นษุย์ว่าไว้วางใจได้และมีวาจาสตัย์ รู้จกัควบคมุตวัเองและละอายตอ่บาป มี
จิตใจสงูและจงรักภกัดี ไมถ่กูชกัจงูด้วยความทจุริตและกลวัพระผู้ เป็นเจ้า ด้วยวิธีนีจ้ดุประสงค์เบือ้งต้นของการ
เปิดเผยกฎของพระผู้ เป็นเจ้า นัน่คือ เพ่ือน ามาซึง่ความสขุในชีวิตหน้า ก่อให้เกิดอารยธรรมและขดัเกลาอปุนิสยัใจ
คอ จะกลายเป็นความจริง ส าหรับดาบนัน้ จะท าให้มนษุย์เป็นศาสนิกชนเพียงแตภ่ายนอก แตใ่นใจแล้วเขาเป็นผู้
ทรยศและตีจากศาสนา 

พระอบัดลุบาฮา (SDC 46) 

 



13 มกราคม 

ดกูร คนรับใช้ จงมีความชอบธรรมในการกระท าของเจ้า! อยา่เมินผู้ ท่ีหมดหนทาง จงกลา่วถึงเราทา่มกลางผู้
ยิ่งใหญ่และอย่าได้กลวั 

พระบาฮาอลุลาห์ (COC no. 1846) 

เราหวงัวา่เจ้าจะ...พยายามสอนบคุคลท่ีอยู่ในต าแหนง่สงูและมีอิทธิพล เพราะหวัใจของประชาชนถวิลหา
ศาสนาของพระผู้ เป็นเจ้า และจิตใจของพวกเขาหลงใหลในความโอฬารอนันา่พร่ันพรึงของศาสนาด้วยความสบัสน 
บรรดาผู้ ท่ีอยูใ่นต าแหนง่สงูก็มีจิตใจท่ีพร้อมจะรับพระธรรมเชน่เดียวกนั ดงันัน้บรรดาผู้ เป็นท่ีรักของพระผู้ เป็นเจ้า
ควรมุง่มัน่พยายามน าทางดวงวิญญาณท่ีมีช่ือเสียงมาสูศ่าสนา 

เจ้าควรให้ความสนใจอยา่งจริงจงัในเร่ืองการสอนและคิดหาหนทางท่ีจะมอบพระธรรมให้แก่บคุคลส าคญั 
เพราะเม่ือบคุคลดงักลา่วมอบความจงรักภกัดีให้แก่ศาสนา พวกเขาจะน าพาประชาชนมาสูแ่หลง่ก าเนิดแหง่การ
น าทางท่ีไมรู้่สิน้ 

พระอบัดลุบาฮา (COC no. 1821, 1824) 

 

14 มกราคม 

พระผู้ เป็นเจ้าท่ีแท้จริงองค์เดียว ขอความประเสริฐจงมีแดพ่ระองค์ ทรงใคร่จะเห็นบรรดาผู้ เป็นท่ีรักของ
พระองค์สร้างผลงานหตัถกรรมชัน้สงู พระพรจงมีแตเ่จ้า เพราะสิ่งท่ีเจ้าผลิตด้วยความช านาญได้มาถึงพระผู้ เป็น
นายของเจ้า พระผู้ถกูเนรเทศ พระผู้ถกูประทษุร้าย พระผู้ เป็นเจ้าทรงโปรด ขอให้มิตรสหายทกุคนของพระองค์
ได้รับการชว่ยเหลือให้มีความสามารถในงานฝีมือแขนงหนึง่ และยดึถือสิ่งท่ีบญัญตัไิว้ในคมัภีร์ของพระผู้ เป็นเจ้า 
พระผู้ทรงความรุ่งโรจน์ พระผู้ทรงอจัฉริยภาพ 

พระบาฮาอลุลาห์ (COC no. 4) 

บญัญตัขิองพระผู้ทรงความงามอนัอดุมพร ขอให้ชีวิตของเราเป็นพลี ณ ธรณีประตขูองพระองค์ คือ ใครก็
ตามท่ีประกอบงานฝีมือชนิดใด ควรพยายามพฒันาฝีมือให้ยอดเย่ียมท่ีสดุ พวกเขาท าดงันี ้งานฝีมือนัน้คือรูปแบบ
หนึง่ของการบชูา 

พระอบัดลุบาฮา (COC no. 15) 

 



15 มกราคม 

ในศาสนาของพระบาฮาอลุลาห์ เป็นหน้าท่ีของทกุคนท่ีจะประกอบการค้าและอาชีพ ตวัอย่างเชน่เรารู้
วิธีการถกัหรือทอเส่ือ และเจ้ารู้วิธีท าการค้าบางอยา่ง การกระท าเชน่นีคื้อการบชูา แตมี่เง่ือนไขวา่ต้องท าด้วย
ความสจุริตและซ่ือสตัย์ท่ีสดุ 

และน่ีคือเหตแุหง่ความเจริญรุ่งเรือง ถึงแม้วา่จะหมกมุน่อยูก่บัอาชีพ หากหวัใจมิได้ถกูลา่มหรือผกูติดอยู่กบั
โลกนี ้ไมว่ิตกกงัวลเพราะเหตกุารณ์ท่ีเป็นไปในปัจจบุนัไมถ่กูความมัง่คัง่ขดัขวางมิให้รับใช้มนษุยชาต ิและไมเ่ศร้า
โศกเพราะความยากจน นัน่คือความสมบรูณ์เลิศของมนษุย์ 

พระอบัดลุบาฮา (COC no. 16) 

 

16 มกราคม 

ดงันัน้ควรก าหนดกฎหมายและข้อบงัคบัท่ีให้คนงานได้รับคา่แรงและสว่นแบ่งหนึง่ในส่ีหรือหนึง่ในห้าของ
ก าไรจากเจ้าของโรงงานตามความสามารถของโรงงานนัน้ หรือคณะคนงานและบริษัทควรแบง่ก าไรและ
ผลประโยชน์กนัด้วยวิธีท่ียตุธิรรม แท้จริงแล้วเงินทนุและการบริหารมาจากเจ้าของโรงงาน สว่นงานและแรงงานมา
จากคณะคนงาน คนงานควรได้รับคา่แรงท่ีจะรับประกันว่าพวกเขาจะมีสิ่งยงัชีพท่ีเพียงพอ และเม่ือพวกเขาหยดุ
ท างานเพราะอ่อนแอลงและชว่ยตวัเองไมไ่ด้ พวกเขาควรได้รับสวสัดกิารท่ีเพียงพอจากรายได้ของอตุสาหกรรม 
หรือไมก็่คา่แรงควรสงูพอส าหรับคนงาน เพ่ือวา่พวกเขาจะสามารถเก็บออมได้ทีละน้อยไว้ใช้ในยามคบัขนั 

เม่ือก าหนดเง่ือนไขได้ดงันี ้เจ้าของโรงงานจะไมส่ะสมทรัพย์สมบตัริายวนัท่ีไมมี่ความจ าเป็นส าหรับเขาเลย 
(เพราะหากทรัพย์สมบตัไิมไ่ด้สดัสว่น นายทนุย่อมแบกภาระอนัหนกัหนว่งและตกอยูใ่นความล าบากและความ
ยุง่ยากท่ีสดุ การบริหารทรัพย์สมบตัท่ีิมากเกินเป็นเร่ืองท่ียากมากและบัน่ทอนก าลงัของมนษุย์) และคนงานและ
ชา่งฝีมือจะไมต่กอยูใ่นความทกุข์ยากและขดัสนอย่างแสนสาหสัอีกตอ่ไป พวกเขาจะไมต้่องทนความขาดแคลน
อยา่งเลวร้ายท่ีสดุในบัน้ปลายของชีวิต 

...นายทนุควรพอประมาณในการเก็บก าไรและค านงึถึงความผาสกุของผู้ยากไร้และขดัสน กล่าวคือ คนงาน
และชา่งฝีมือควรได้รับคา่แรงรายวนัตายตวั และได้รับส่วนแบง่จากผลก าไรของโรงงานด้วย 

พระอบัดลุบาฮา (SAQ 274-5) 

 

17 มกราคม 

จงเป็นประชาชนแหง่ไฟนรก 



  แตอ่ยา่เป็นคนเสแสร้ง 

จงเป็นผู้ ท่ีไมเ่ช่ือ 

  แตอ่ยา่เป็นผู้วางอบุาย 

จงอาศยัอยูใ่นโรงเหล้า 

  แตอ่ยา่เจริญรอยตามผู้ ท่ีชอบยแุหย่ 

จงกลวัพระผู้ เป็นเจ้า 

  แตอ่ยา่กลวัพระ 

จงให้ศีรษะของเจ้าแก่เพชรฆาต 

  แตอ่ยา่ให้หวัใจ 

จงอาศยัอยูใ่ต้ก้อนหิน 

  แตอ่ยา่แสวงหานกับวชเป็นท่ีก าบงั 

ดงันีท่ี้หญ้าอนัวิสทุธ์ิเปลง่ท านองและนกไนตงิเกลสวรรค์ขบัขานเสียงเพลง    เพ่ือวา่พระองค์จะซมึซาบชีวิต
นิรันดร์ให้แก่ร่างกายท่ีไมย่ัง่ยืนของมนษุย์ และอาบวิหารแหง่ธุลีด้วยสาระของพระวิญญาณบริสทุธ์ิและแสงธรรม 
และน าพาโลกท่ีไมจี่รังมายงัอาณาจกัรอนนัต์ด้วยอานภุาพของวจนะเดียว 

พระบาฮาอลุลาห์ (COC no. 2050) 

 

18 มกราคม 

งานฉลองบุญ อ านาจปกครอง 

(เร่ิมงานหลงัดวงอาทิตย์ตก) 

หลงัจากท่ีมนษุย์ยอมรับพระผู้ เป็นเจ้าและมัน่คงในศาสนาของพระองค์ สถานะของความรัก ความ
ปรองดอง ความกลมเกลียวและความสามคัคี อยูเ่หนือกว่าสถานะของการกระท าดีอ่ืนๆ เกือบทกุอยา่ง 

พระบาฮาอลุลาห์ (COV 13 Jan) 

ดงันัน้มิตรสหายของพระผู้ เป็นเจ้าต้องลกุขึน้อยา่งพร้อมเพรียงกนัดวงจิตแหง่ความสามคัคีอนัวิสทุธ์ิ จน
กลายเป็นประหนึง่ชีวิตเดียวกนัและวิญญาณเดียวกนั ในภาวะเชน่นีร่้างกายไมมี่บทบาทเพราะวิญญาณคือผู้ ท่ี



ปกครอง และเม่ืออานภุาพของวิญญาณล้อมรอบทกุคนจะบงัเกิดความสามคัคีทางวิญญาณ ทัง้กลางวนัและ
กลางคืนจงพยายามปลกูฝังความสามคัคีของเจ้าให้ถึงระดบัสงูสดุ ขอให้เจ้าครุ่นคิดถึงการพฒันาวิญญาณของ
เจ้าเอง และปิดตาตอ่ข้อบกพร่องของวิญญาณดวงอ่ืน 

พระอบัดลุบาฮา (SWAB 203) 

 

19 มกราคม 

จงพิจารณาความศรัทธาเป็นเสมือนต้นไม้ ซึง่ผลไม้ ใบ ก่ิงและก้าน คือความไว้วางใจได้ วาจาสตัย์ ความ
ซ่ือตรงและความอดกลัน้ 

พระบาฮาอลุลาห์ (COC no. 2014) 

เจ้าเขียนมาเก่ียวกบัปัญหาท่ีวา่ มิตรสหายควรปฏิบตัิตอ่กนัและกนัอยา่งไรในการท าธุรกิจ นีคื้อปัญหาท่ีมี
ความส าคญัท่ีสดุ และเป็นเร่ืองท่ีควรสนใจอยา่งจริงจงั ในความสมัพนัธ์เชน่นี ้มิตรสหายของพระผู้ เป็นเจ้าควร
ปฏิบตัิด้วยความไว้วางใจได้และความซ่ือตรงท่ีสดุ การละเลยในเร่ืองนีเ้ทา่กบัเมินค าแนะน าของพระผู้ทรงความ
งามอนัอดุมพรและศีลท่ีศกัดิ์สิทธ์ิของพระผู้ เป็นเจ้า หากในบ้านของตนเองมนษุย์มิได้ปฏิบตัิตอ่ญาตแิละมิตร
สหายด้วยความไว้วางใจได้และความซ่ือตรงโดยสมบรูณ์ การท าธุรกิจของเขาในโลกภายนอกจะไร้ผลและไมง่อก
เงย ไมว่า่เขาจะท าด้วยความไว้วางใจได้และความสจุริตเพียงไร ประการแรกคนเราต้องดแูลกิจการในบ้านให้เป็น
ระเบียบ จากนัน้จงึดแูลธุรกิจของตนท่ีท าตอ่สาธารณชน คนเราไมค่วรโต้เถียงว่า มิตรสหายไมจ่ าเป็นต้องได้รับการ
ปฏิบตัิด้วยความเอาใจใสม่ากนกัหรือไมจ่ าเป็นท่ีพวกเขาจะให้ความส าคญัมากนกัในเร่ืองความไว้วางใจได้ในการ
ท าธุรกิจตอ่กนัและกนั แตอ่ยู่ท่ีความสมัพนัธ์กบัคนแปลกหน้าท่ีจ าเป็นต้องประพฤตอิยา่งถกูต้อง การพดูเชน่นีเ้ป็น
ความฟุ้งซา่นท่ีสดุและจะน าไปสูอ่นัตรายและการสญูเสีย พระพรจงมีแดว่ิญญาณท่ีเรืองแสงแหง่ความไว้วางใจได้
ในหมูป่ระชาชน และเป็นเคร่ืองหมายแหง่ความสมบรูณ์เลิศทา่มกลางมวลมนษุย์ 

พระอบัดลุบาฮา (COC no. 2059) 

 

20 มกราคม 

หากมิตรสหายคนใดเข้ารับราชการ พวกเขาควรให้อาชีพของตนเป็นหนทางน าไปสูธ่รณีประตสูวรรค์ พวก
เขาควรปฏิบตัด้ิวยความซ่ือตรง หนีหา่งจากสินบนและความทจุริตทกุรูปแบบโดยเด็ดขาด พอใจกบัเงินเดือนท่ี
ได้รับ และภาคภมูิใจในการท างานด้วยความสขุมุ ประสิทธิภาพและวิจารณญาณ หากผู้ใดพอใจกบัขนมปังก้อน
เดียวและปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความยตุธิรรมและจิตใจท่ีเท่ียงธรรมให้ดีท่ีสดุ เขาจะเป็นเจ้าชายของมนษุย์และเป็นผู้ ท่ี
นา่สรรเสริญท่ีสดุ เขาจะปฏิเสธและมีช่ือเสียงแม้วา่จะกระเป๋าแห้ง! เขาจะอยูใ่นต าแหนง่ท่ีล า้เลิศกวา่ใครๆ ในหมู่
คนท่ีอิสระแม้วา่เสือ้ผ้าของเขาจะเก่าและสกึหรอ! ความรุ่งเรืองของมนษุย์อยู่ท่ีคณุสมบตัท่ีิประเสริฐและมีธรรม 



เกียรตแิละความเป็นเอกของเขาอยูท่ี่การอยูใ่กล้กบัธรณีประตสูวรรค์ ในทางตรงกนัข้ามความมัง่คัง่ของโลกคือ
มายา บรรดาผู้ ท่ีปรารถนาความมัง่คัง่ทางโลกคือผู้ ท่ีฝักใฝ่ความชัว่ร้าย และในไมช้่าพวกเขาจะจมลงไปในความ
สบัสนและสิน้หวงั การเป็นเช่นนีห้รือการประพฤติตนด้วยความอทิุศและเจตนาท่ีบริสทุธ์ิและเดน่ในด้านความ
ซ่ือตรงและความสจุริต อะไรคือสิ่งท่ีดีกว่าส าหรับมนษุย์? 

พระอบัดลุบาฮา (COC no. 2068) 

 

21 มกราคม 

มนษุย์คือผู้ ท่ีโง่เขลาเบาปัญญาเพียงไร มีลกัษณะท่ีสามานย์เพียงไร และดนิท่ีกอปรเป็นตวัของเขาชา่งต ่าช้า
เพียงไร หากเขาท าให้ตนเองเปือ้นมลทินของสินบนการทจุริตและไมซ่ื่อสตัย์ตอ่รัฐ! ความจริงแล้วพยาธิในดนิยงันา่
โปรดปรานกว่ามนษุย์เชน่นี!้ 

บรรดาผู้ ท่ีท างานในหนว่ยงานของรัฐควรปฏิบตัหิน้าท่ีด้วยความไมย่ึดมั่นอยา่งแท้จริง ด้วยความซ่ือตรงและ
จิตใจท่ีเป็นอิสระ ด้วยความอทิุศอยา่งสมบรูณ์และเจตนาท่ีบริสทุธ์ิ ด้วยพอใจกบัเงินเดือนท่ีตนได้รับพวกเขาควรดู
วา่ อปุนิสยัใจคอของตนมิได้เปือ้นสินบนและการฉ้อโกง หากมิตรสหายคนใดในยคุนีย้กัยอกแม้เพียงเพนนีเดียว 
เสือ้คลมุของพระผู้ เป็นเจ้าจะดา่งพร้อยด้วยการกระท าของเขา และความอบัอายนีจ้ะโยงมาถึงทัง้ชมุชน สวรรค์
ทรงห้าม! ไมเ่พียงเทา่นัน้รัฐบาลและประชาชนควรมาฝากความไว้วางใจกบับาไฮ และปรารถนาจะมอบกิจการ
ทัง้หมดของรัฐในทกุมณฑลไว้ในมือท่ีบริสทุธ์ิของบรรดาผู้ เป็นท่ีรักย่ิงของพระผู้ เป็นเจ้า 

พระอบัดลุบาฮา (COC no. 2073, 2070) 

 

22 มกราคม 

ความตายท่ีแท้จริงเกิดขึน้เม่ือผู้นัน้ตายจากตนเองในเวลาเปิดเผยพระธรรมของพระองค์ จนเขาไมแ่สวงหา
สิ่งใดนอกจากพระองค์ 

การฟืน้คืนชีพท่ีแท้จริงจากหลมุศพหมายความวา่ได้รับการกระตุ้นด้วยอานภุาพของวาทะตรงตามพระ
ประสงค์ของพระองค์ 

สวรรค์ คือ การได้เป็นท่ียินดีของพระองค์ และไฟนรกท่ีไมรู้่ดบัคือการพิพากษาด้วยความยตุธิรรมของ
พระองค์ 

ยคุท่ีพระองค์เปิดเผย คือ ยคุแหง่การฟืน้คืนชีพซึง่จะยืนนานเทา่ท่ีพระองค์ก าหนด 

ทกุสิ่งเป็นของพระองค์และออกแบบโดยพระองค์ ทกุสิ่งนอกจากพระองค์ถกูสร้างขึน้มาโดยพระองค์ 



พระบ๊อบ (SWB 157-8) 

 

23 มกราคม 

จงวิงวอนพระผู้ เป็นเจ้าขอทรงชว่ยให้เจ้ามัน่คงในวิถีของพระองค์ และน าทางประชาชนทัง้หลายของโลกไป
ยงัพระผู้ เป็นผู้ปกครองสงูสดุท่ีแท้จริง พระผู้ปรากฏองค์ด้วยภษูาท่ีเดน่ชดั พระผู้ เปลง่วาทะแสดงธรรมจากสวรรค์ 
นีคื้อแก่นแท้ของความศรัทธาและความมัน่ใจ บรรดาผู้ ท่ีบชูาเทพเจ้าในจินตนาการของตนแล้วเรียกสิ่งนัน้วา่สจั
ธรรม ความจริงแล้วคือผู้ ท่ีได้รับการนบัว่าเป็นพวกไมมี่ศาสนา พระผู้ทรงปรานีเป็นพยานตอ่สิ่งนีใ้นธรรมจารึกของ
พระองค์ แท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้ทรงรอบรู้ พระผู้ทรงอจัฉริยภาพ 

พระบาฮาอลุลาห์ (GWB 338) 

 

24 มกราคม 

ความลบัของปัญหาเศรษฐกิจทัง้หมดอยู่ท่ีธรรมและเก่ียวพนักบัหวัใจและวิญญาณ สิ่งนีไ้ด้รับการอธิบายไว้
อยา่งสมบรูณ์ในค าสอนบาไฮ และถ้าไมเ่อาใจใส่ค าสอนบาไฮ ย่อมเป็นไปไมไ่ด้ท่ีจะปรับปรุงภาวะเศรษฐกิจให้ดี
ขึน้ 

ปัญหาเศรษฐกิจทัง้หมดแก้ไขได้โดยการใช้ศาสตร์แหง่ความรักของพระผู้ เป็นเจ้า 

กฎท่ีวา่ผู้ ท่ีเข้มแข็งท่ีสดุคือผู้ ท่ีอยูร่อด คือ ท่ีมาของความยากล าบากทัง้ปวง คือเหตขุองสงครามและการ
ทะเลาะวิวาท ความเกลียดชงัและเป็นปรปักษ์ระหวา่งเพื่อนมนษุย์ 

พระอบัดลุบาฮา (BPE 13, 70) 

 

25 มกราคม 

ปัญหาเก่ียวกบัเศรษฐกิจต้องเร่ิมต้นท่ีชาวนา และจากนัน้ขยายไปถึงชนชัน้อ่ืนๆ เน่ืองด้วยชาวนามีจ านวน
มากกวา่ชนชัน้อ่ืนทัง้หมด มากกวา่หลายเท่านกั ดงันัน้ควรเร่ิมต้นแก้ปัญหาเศรษฐกิจท่ีชาวนา เพราะชาวนา คือ
บคุคลแรกท่ีให้ผลผลิตในหมู่ประชากรของรัฐ กล่าวโดยย่อ ในทกุหมูบ้่านควรมีการจดัตัง้คณะกรรมการท่ี
ประกอบด้วยผู้ชาญฉลาด และกิจการของหมูบ้่านนัน้ควรอยูภ่ายใต้การควบคมุของคณะกรรมการนี  ้

การแก้ปัญหาเร่ิมต้นท่ีหมู่บ้าน และเม่ือหมูบ้่านได้รับการปฏิสงัขรณ์ เมืองก็จะได้รับการปฏิสงัขรณ์ด้วย 
ความหมายคือ ในทกุหมูบ้่านจะมีการสร้างคลงั ซึง่ในภาษาศาสนาเรียกวา่ส านกัการคลงั นีคื้อคลงัสากลท่ีเร่ิมต้น



ในหมูบ้่าน การบริหารคลงันีอ้าศยัคณะกรรมการท่ีประกอบด้วยผู้ชาญฉลาดในชมุชน และกิจการทัง้หมดจะก ากบั
โดยการอนมุตัขิองคณะกรรมการนี ้

พระอบัดลุบาฮา (BPF 24, 39) 

 

26 มกราคม 

คณะกรรมการของส านกัการคลงัในทกุหมู่บ้านจะก ากบัรายได้ของคลงั เชน่ อากรหนึง่ในสิบ ภาษีสตัว์ ฯลฯ 
ในทกุหมูบ้่านจะต้องมีคลงัและเจ้าหน้าท่ีท่ีคอยดแูลคลงันี ้ผู้ มีช่ือเสียงในหมู่บ้านจะมาชมุนมุกนัและจดัตัง้
คณะกรรมการ การก ากบักิจการของหมู่บ้านมอบหมายไว้กบัคณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ีผู้ นี ้พวกเขาจะ
รับผิดชอบปัญหาทกุอยา่งเก่ียวกบัหมูบ้่านและรายได้ของคลงั เชน่ อากรหนึง่ในสิบ ภาษีสตัว์ และรายได้อ่ืนๆ จะ
เก็บไว้ท่ีคลงันี ้และน าออกใช้ส าหรับคา่ใช้จา่ยท่ีจ าเป็น 

ส าหรับเมืองท่ีใหญ่กว่า จะต้องมีระบบท่ีซบัซ้อนกวา่เป็นธรรมดา หากเรากลา่วถึงการแก้ปัญหาดงักลา่ว
ยอ่มมีรายละเอียดท่ียาวมาก 

พระอบัดลุบาฮา (BPE 40) 

 

27 มกราคม 

รายได้ของคลงัเจ็ดประการ 

ประการแรก เงินทนุใดก็ตามท่ีจ าเป็น พวกเขายืมได้จากธนาคารโดยมีดอกเบีย้ ตวัอย่างเชน่ พวกเขายืมจาก
ธนาคารด้วยดอกเบีย้ 3% และให้สาธารณชนกู้ ด้วยดอกเบีย้ 4% ชาวนาผู้ใดท่ีขาดเคร่ืองมือ พวกเขาจะจดัหาและ
ให้สิ่งท่ีจ าเป็นทกุอย่างแก่เขา เม่ือมีการเก็บเก่ียวพืชผล นัน่จะเป็นรายรับแรกของคลงั นีคื้อรายได้แรก แตร่ายได้
แรกนีม้ิใชเ่ก็บจากทกุคนเท่ากนั ตวัอยา่งเชน่ บคุคลหนึง่อาจมีพืชผลหนึง่พนักิโลกรัมซึ่งพอดีส าหรับความจ าเป็น
ในการด ารงชีพของเขา ก็จะไมมี่การเก็บจากเขา เพราะเขาจ าเป็นต้องบริโภคพืชผลนัน้ หากเก็บบางสว่นจากเขา 
เขาจะอดอยาก 

แตอ่าจมีคนท่ีจ าเป็นต้องบริโภคหนึง่พนักิโลกรัมและรายรับของเขาคือสองพนักิโลกรัม จะต้องเก็บจากเขา
หนึง่ในสิบ เชน่กนั บคุคลหนึ่งจ าเป็นต้องบริโภคสองพนักิโลกรัม แตร่ายรับของเขาคือหนึง่หม่ืนกิโลกรัม จะต้องเก็บ
จากเขาสองในสิบ เขาจ าเป็นต้องบริโภคสองพนักิโลกรัม หากเก็บจากเขาสองพนักิโลกรัม เขาก็ยงัเหลืออีกหกพนั
กิโลกรัม 

คนหนึง่มีห้าหม่ืนกิโลกรัม จะต้องเก็บจากเขาหนึง่ในสาม คนหนึง่อาจมีรายจา่ยหนึง่หม่ืนกิโลกรัมแตมี่
รายรับหนึง่แสนกิโลกรัม จะต้องเก็บจากเขาคร่ึงหนึง่ ยิ่งมีรายรับมาก อตัราสว่นของภาษีก็จะยิ่งสงูขึน้ 



ประการท่ีสอง เชน่เดียวกนักบัววัควาย พวกเขาเก็บภาษีตามสดัส่วนของววัควาย ตวัอยา่งเชน่ หากคนหนึง่
มีววัสองตวัซึง่จ าเป็นส าหรับเขา จะไมมี่การเก็บภาษีจากเขา ถ้าเขายิ่งมีววัมากก็จะยิ่งเก็บภาษีจากเขามาก นีคื้อ
รายได้ท่ีสอง 

รายได้ท่ีสามของคลงัมาจากผู้ ท่ีตายโดยไมมี่ทายาท 

รายได้ท่ีส่ีมาจากเหมืองแร่ หากพบแร่ในท่ีดนิของบคุคลหนึง่ หนึง่ในสามจะเป็นของเขา และท่ีเหลือเป็นของ
คลงั 

รายได้ท่ีห้าคือทรัพย์สมบตัท่ีิซอ่นเร้น หากผู้ใดพบทรัพย์สมบตัท่ีิซ่อนเร้นในดนิ เขารับไปคร่ึงหนึง่และอีก
คร่ึงหนึง่เข้าคลงั 

รายได้ท่ีหก หากพบทรัพย์สมบตัิตามทาง คร่ึงหนึง่เป็นของคลงัเชน่กนั 

รายได้ท่ีเจ็ด คือการบริจาคให้คลงัโดยสมคัรใจ ประชาชนจะบริจาคให้ด้วยเจตนาของตนเองและด้วยความ
เตม็ใจท่ีสดุ 

พระอบัดลุบาฮา (BPE 41-2) 

 

28 มกราคม 

รายจา่ยเจ็ดประการของคลงั 

เหลา่นีคื้อรายได้เจ็ดประการ แตมี่รายจา่ยท่ีก าหนดไว้เจ็ดประการ 

รายจา่ยแรก คลงัควรให้หนึง่ในสิบแก่รัฐบาล และคลงัสาธารณะส าหรับคา่ใช้จา่ยเพ่ือสาธารณประโยชน์ 

รายจา่ยท่ีสอง ส าหรับคนยากไร้ ผู้ยากไร้ท่ีขดัสน ผู้ ท่ีได้รับการยกเว้นภาษี แตม่ิใชผู่้ ท่ีเกียจคร้าน 
ตวัอยา่งเชน่ หากพืชผลของผู้หนึง่ถกูเผาไหม้หรือเขาขาดทนุในธุรกิจ และเพราะเหตนีุเ้ขาจงึยากจน ผู้ยากจน
เหลา่นีต้้องได้รับการดแูล 

รายจา่ยท่ีสาม คือ ผู้ทพุพลภาพซึง่ขดัสนและไมส่ามารถท างานได้ 

รายจา่ยท่ีส่ี คือ เดก็ก าพร้า ซึ่งต้องให้การชว่ยเหลือพวกเขาเชน่กนั 

รายจา่ยท่ีห้า คือ โรงเรียน ต้องจดัตัง้โรงเรียนเพ่ือการอบรมเดก็ๆ 

รายจา่ยท่ีหก ส าหรับผู้ ท่ีหหูนวกและตาบอด 



รายจา่ยท่ีเจ็ด ส าหรับสาธารณสขุ อะไรก็ตามท่ีจ าเป็นส าหรับสาธารณสขุต้องมีการจดัแจง ปลกัควรมีน า้
เตมิเข้ามา อะไรก็ตามท่ีจ าเป็นส าหรับสาธารณสขุ 

พระอบัดลุบาฮา (BPE 43) 

 

29 มกราคม 

พระองค์ทรงบญัญัตแิละสถาปนาสภายตุธิรรม ซึง่ได้รับการประสาทด้วยบทบาทการปกครองและศาสนา
เป็นการสมคัรสมานและผสมผสานศาสนาและรัฐเข้าด้วยกนัอยา่งสมบรูณ์ สถาบนันีอ้ยูภ่ายใต้อานภุาพคุ้มครอง
ของพระบาฮาอลุลาห์ สภายุตธิรรมสากลหรือนานาชาตจิะได้รับการจดัตัง้เชน่กนั การวินิจฉยัของสภานีจ้ะ
สอดคล้องกบับญัชาและค าสอนของพระบาฮาอลุลาห์ และสิ่งท่ีสภายตุธิรรมสากลบญัญตั ิมวลมนษุยชาตจิะเช่ือ
ฟัง สภายตุธิรรมนานาชาตินีจ้ะได้รับการเลือกตัง้จากสภายตุธิรรมทัว่โลก และทัว่โลกจะอยูภ่ายใต้การบริหารของ
สภานานาชาตนีิ ้

พระอบัดลุบาฮา (PUP 455) 

 

30 มกราคม 

นอกจากนีจ้งรู้ไว้วา่ พระองค์คือผู้ ท่ีสร้างทกุสรรพสิ่งท่ีอยูใ่นสวรรค์และบนโลกโดยโองการของพระองค์เอง 
เชน่นัน้แล้วสิ่งท่ีถกูสร้างขึน้มาโดยบญัชาของพระองค์จะมีชยัเหนือพระองค์ได้อยา่งไร? 

พระบาฮาอลุลาห์ (GWB 220) 

จงกล้าหาญอยา่งไมเ่กรงกลวั! จงเพิ่มชยัชนะทางธรรมของเจ้าทกุวนั อยา่ได้หวัน่ใจเพราะการโจมตีอย่าง
ตอ่เน่ืองของศตัรู จงโจมตีเสมือนสิงโตค าราม อยา่คดิถึงตวัเจ้าเอง เพราะกองทพัท่ีมองไมเ่ห็นจากอาณาจกัร
สวรรค์ก าลงัตอ่สู้อยูเ่คียงข้างเจ้า จงเข้าไปยงัสนามรบด้วยอ านาจค า้จนุของพระวิญญาณบริสทุธ์ิ จงรู้ไว้เป็นท่ี
แนน่อนวา่ อานภุาพของอาณาจกัรอบัฮาอยูก่บัเจ้า  กองทพัแหง่สจัธรรมสวรรค์อยูก่บัเจ้า สายลมจากสวรรค์อบัฮา
ก าลงัพดัความเย็นมาคลายร้อนให้หน้าผากของเจ้า ไมมี่แม้แตช่ัว่ขณะเดียวท่ีเจ้าอยู่โดยล าพงั ไมมี่แม้แตว่ินาที
เดียวท่ีเจ้าถกูทอดทิง้ ความงามของอบัฮาอยูก่บัเจ้า พระผู้ เป็นเจ้าผู้ทรงความรุ่งโรจน์อยูก่บัเจ้าจอมราชนัของ
กษัตริย์ทัง้หลายอยู่กบัเจ้า 

พระอบัดลุบาฮา (COC no. 1635) 

 



31 มกราคม 

เจ้าจะตรอมใจและซมึเศร้าไปไย? จะสิน้หวงัอยูท่ าไมในเม่ือพระผู้ทรงความวิสุทธ์ิท่ีซ่อนเร้นได้มาปรากฏตอ่
เจ้าแล้ว? พระผู้ เป็นทัง้จดุเร่ิมต้นและอวสาน พระผู้ เป็นทัง้ความนิ่งและการเคล่ือนไหว บดันีป้รากฏตอ่สายตาของ
เจ้าแล้ว จงดซูิว่าในยคุนี ้จดุเร่ิมต้นสะท้อนอยู่ในอวสานอยา่งไร การเคล่ือนไหวก าเนิดจากความนิ่งอย่างไร การ
เคล่ือนไหวนีก้ าเนิดจากพลงังานทรงอ านาจท่ีวจนะของพระผู้ทรงมหิทธานภุาพได้ปลดปล่อยไปทัว่สรรพภาวะ ใคร
ท่ีได้รับการกระตุ้นด้วยอานภุาพฟืน้ชีวิตนี ้จะพบว่าตนเองถกูขบัให้ไปถึงราชส านกัของพระผู้ เป็นท่ีรักย่ิง และใครท่ี
พรากตนเองจากอานภุาพฟืน้ชีวิตนี ้จะจมลงไปในความหมดหวงัอยา่งฟืน้ไมข่ึน้ ผู้ ท่ีไมถ่กูโลกและทกุสรรพสิ่งใน
โลกยบัยัง้มิให้ยอมรับแสงสว่างของยคุนี ้ผู้ ท่ีไมย่อมให้วาจาเหลวไหลมาท าให้ตนหนัเหไปจากวิถีแหง่ความชอบ
ธรรม คือผู้ ท่ีมีปัญญาโดยแท้จริง ผู้ ท่ีสายลมกระตุ้นวิญญาณปลกุไมข่ึน้ในยามรุ่งอรุณอนันา่พิศวงของการเปิดเผย
พระธรรมครัง้นี ้คือผู้ ท่ีเป็นเสมือนคนตายอย่างแท้จริง ผู้ ท่ีไมย่อมรับพระผู้ไถ่สงูสดุ แตย่อมให้วิญญาณของตนถกู
พนัธนาการด้วยกิเลสอย่างบีบคัน้และหมดหนทาง คือ นกัโทษท่ีแท้จริง 

พระบาฮาอลุลาห์ (GWB 168-9) 

 

กุมภาพันธ์ 

1 กุมภาพันธ์ 

ดกูร ซลัมาน จงเตือนผู้ เป็นท่ีรักย่ิงของพระผู้ เป็นเจ้าท่ีแท้จริงองค์เดียว มิให้คอยแตจ้่องจบัผิดค าพดูและ
ข้อเขียนของมนษุย์ แตข่อให้พวกเขาพิเคราะห์ค าพดูและข้อเขียนดงักลา่วด้วยความใจกว้างและเมตตาสงสาร 
อยา่งไรก็ตาม บรรดาผู้ ท่ีถกูชกัน าให้เขียนข้อความยัว่ยโุจมตีหลกัธรรมศาสนาของพระผู้ เป็นเจ้าในยคุนี ้ต้องได้รับ
การปฏิบตัท่ีิตา่งกนั เป็นหน้าท่ีของมวลมนษุย์แตล่ะคนตามความสามารถของตน ท่ีจะแย้งการอ้างเหตผุลของ
บรรดาผู้ ท่ีโจมตีศาสนาของพระผู้ เป็นเจ้า...ความชอบธรรมของพระองค์เป็นพยาน พระผู้ทรงร้องอยูใ่นใจกลางของ
ทกุสรรพสิ่งวา่: “พระผู้ เป็นเจ้า ไมมี่พระผู้ เป็นเจ้าอ่ืนใดนอกจากเรา!” หากคนใดลกุขึน้เขียนบทความปกปอ้ง
ศาสนาของพระผู้ เป็นเจ้าจากผู้ โจมตี แม้วา่จะเล็กน้อยเพียงใด ผู้นัน้จะได้รับเกียรติในโลกหน้าจนหมูเ่ทวญัเบือ้งบน
อิจฉาความรุ่งโรจน์ของเขา 

พระบาฮาอลุลาห์ (GWB 329-30) 

 

2 กุมภาพันธ์ 

ดวงตะวนัแหง่การเปิดเผยพระธรรมของพระองค์รุ่งอรุณขึน้มาทางตะวนัออก สญัลกัษณ์แหง่อาณาจกัรของ
พระองค์ปรากฏขึน้ทางตะวนัตก ดกูร ประชาชน จงตรึกตรองสิ่งนีใ้นหวัใจ และอยา่ได้เป็นพวกท่ีไมย่อมฟังค าเตือน
ของพระผู้ เป็นผู้ทรงมหิทธานภุาพ พระผู้ เป็นท่ีสรรเสริญ 



พระบาฮาอลุลาห์ (BR 343) 

“ตัง้แตเ่ร่ิมต้นกาลเวลาจนกระทัง่ปัจจบุนั ดวงตะวนัแหง่การเปิดเผยพระธรรมสวรรค์รุ่งขึน้มาทางตะวนัออก
และสาดรัศมีไปยงัตะวนัตก อยา่งไรก็ตามความสวา่งท่ีฉายออกไปนีก้ลบัเจิดจ้าเป็นพิเศษทางตะวนัตก จง
พิจารณาดศูาสนาท่ีประกาศโดยพระเยซู ซึง่แม้วา่จะปรากฏทางตะวนัออกในตอนแรก แตแ่สงธรรมของศาสนานีก็้
มิได้เจิดจ้าจนถึงขีดสดุ จนกระทัง่แสงนัน้ฉายไปยงัตะวนัตก” “วนันัน้ก าลงัใกล้เข้ามา คือวนัท่ีเจ้าจะได้เห็นวา่โดย
ความโชตชิว่งของศาสนาของพระผู้ เป็นเจ้า ประเทศตะวนัตกจะแทนท่ีประเทศตะวนัออกอย่างไรในการสาดแสง
สวา่งแหง่การน าทางสวรรค์” 

พระอบัดลุบาฮา (BR 343) 

 

3 กุมภาพันธ์ 

ดวงตาของเจ้าคือของฝากจากเรา อยา่ให้ธุลีแหง่กิเลสอนัไร้คา่มาบดบงัความแวววาวของดวงตานัน้ หขูอง
เจ้าคือสญัลกัษณ์แหง่ความอารีของเรา อยา่ให้แรงจงูใจท่ีไมค่วรท าให้เจ้าว้าวุ่นจนไมเ่ง่ียหฟัูงพระวจนะของเราท่ี
ห้อมล้อมทกุสรรพสิ่ง หวัใจของเจ้าคือคลงัของเราอยา่ให้อตัตาท่ีล่อลวงย่ืนมือมาปล้นไขม่กุท่ีเราถนอมไว้ในนัน้ มือ
ของเจ้าคือสญัลกัษณ์แหง่ความเมตตารักใคร่ของเรา อยา่ยบัยัง้มือนัน้มิให้ยึดถือธรรมจารึกท่ีเราซ่อนเร้นและ
อภิรักษ์ไว้...เราหลัง่กรุณาธิคณุมาให้เจ้าโดยท่ีเจ้าไมต้่องขอ เราให้เจ้าสมปรารถนาโดยท่ีเจ้าไมต้่องอ้อนวอน ทัง้ๆ 
ท่ีเจ้าไมคู่ค่วร เราก็ได้ประทานความอดุมและกรุณาธิคณุสดุคณานบัให้แก้เจ้าเพียงผู้ เดียว...ดกูร คนรับใช้ของเรา! 
จงศโิรราบและยอมจ านนประดจุพิภพเพ่ือวา่ไม้ดอกแหง่ความรู้ของเราท่ีวิสทุธ์ิและหลากสีจะบานออกมาจากดนิ
ของชีวิตของเจ้า จงร้อนแรงประดจุไฟ เพ่ือวา่เจ้าจะได้เผามา่นแหง่ความไมเ่อาใจใสใ่ห้สิน้ไป และท าให้หวัใจท่ีเย็น
ชาและมีทิฐิอบอุน่ด้วยพลงัความรักของพระผู้ เป็นเจ้า จงลอ่งลอยไปอยา่งอิสระประดจุสายลม เพื่อวา่เจ้าจะได้เข้า
มาในอาณาบริเวณของราชส านกัซึง่เป็นวิหารท่ีลว่งล า้ไมไ่ด้ของเรา 

พระบาฮาอลุลาห์ (GWB 322-3) 

 

4 กุมภาพันธ์ 

“ความชอบธรรมของพระผู้ เป็นเจ้าเป็นพยาน! หากเราเล่าเร่ืองราวท่ีบงัเกิดกบัเราให้เจ้าฟัง วิญญาณและ
จิตใจของมนษุย์ย่อมไมส่ามารถทานน า้หนกันีไ้ด้ พระผู้ เป็นเจ้าทรงเป็นพยานให้เรา”...“จงระลกึถึงความทกุข์โศก
ความพะวงและความวิตกของเรา ความหายนะและความล าบาก การเป็นนกัโทษ น า้ตาท่ีเราหลัง่ ความปวดร้าว
อนัขมข่ืน และการถกูคมุขงัในดนิแดนหา่งไกลในเวลานี.้..หากเจ้าได้รับการบอกเลา่เก่ียวกบัสิ่งท่ีบงัเกิดกบัพระผู้
ทรงความงามจิรันดร เจ้ายอ่มหนีไปยงัท่ีรกร้างและร ่าไห้อยา่งขมข่ืน...ทกุเช้าท่ีเราลกุขึน้จากเตียง เราค้นพบวา่



ความทกุข์ทรมานนบัไมถ้่วนสมุอยูห่น้าประตขูองเรา ทกุค ่าคืนท่ีเราเอนลงนอน ดซูิ หวัใจของเราแตกสลายด้วย
ความปวดร้าวเพราะได้เผชิญกบัความทารุณโหดร้ายของศตัรู” 

พระบาฮาอลุลาห์ (WDB 174) 

 

5 กุมภาพันธ์ 

การรักษาความเจ็บป่วยมีสองวิธี คือ วิธีทางวตัถแุละวิธีทางจิตใจ วิธีแรก คือ การรักษาของแพทย์ วิธีท่ีสอง
อยูท่ี่การอธิษฐานถึงพระผู้ เป็นเจ้าและตัง้จิตสูพ่ระองค์โดยผู้ ท่ีทรงธรรม 

โรคภยัท่ีเกิดจากเหตทุางกายควรรักษาโดยแพทย์ตามวิธีทางการแพทย์ โรคภยัท่ีมีเหตมุาจากจิตใจรักษา
หายโดยวิธีทางจิตใจ ดงันัน้โรคภยัท่ีเกิดจากความทกุข์ ความกลวั และความเครียดของประสาท จะรักษาโดยวิธี
ทางจิตใจได้ผลดีกว่าวิธีทางกาย ดงันัน้ควรใช้การรักษาทัง้สองวิธี ทัง้สองวิธีนีม้ิได้ขดักนั ดงันัน้เจ้าควรยอมรับการ
รักษาทางกายด้วย เพราะการรักษานีม้าจากความปรานีและกรุณาธิคณุของพระผู้ เป็นเจ้าเชน่กนั พระผู้ทรง
เปิดเผยให้วิทยาศาสตร์การแพทย์ปรากฏขึน้เพ่ือวา่คนรับใช้ของพระองค์จะได้รับประโยชน์จากการรักษาชนิดนี ้
เชน่กนั เจ้าควรให้ความส าคญัเทา่กนัตอ่การรักษาทางจิตใจ เพราะการรักษานีมี้ผลอยา่งนา่พิศวง 

บดันีห้ากเจ้าปรารถนาจะรู้ว่า การรักษาท่ีแท้จริงซึง่จะรักษาความเจ็บป่วยทัง้ปวงของมนษุย์ และจะท าให้
เขามีสขุภาพของอาณาจกัรสวรรค์ จงรู้ไว้ว่า สิ่งนัน้คือศีลและค าสอนของพระผู้ เป็นเจ้า จงเอาใจใสต่อ่ค าสอน
เหลา่นี ้

พระอบัดลุบาฮา (SWAB 151-2) 

 

6 กุมภาพันธ์ 

งานฉลองบุญ อธิปไตย 

(เร่ิมงานหลงัดวงอาทิตย์ตก) 

หากประชาชนจ านวนเล็กน้อยมาชมุนมุกนัด้วยความรัก ความบริสทุธ์ิ และธรรมะ ด้วยหวัใจท่ีเป็นอิสระจาก
โลก อบอวลด้วยความรู้สึกถึงอาณาจกัรสวรรค์และอ านาจดงึดดูอนัทรงพลงัจากพระผู้ เป็นเจ้า เป็นหนึง่เดียวกนัใน
มิตรภาพอยา่งมีความสขุ การชมุนมุนัน้จะสง่อิทธิพลไปทัว่พิภพ ลกัษณะของกลุม่ชนนัน้ ถ้อยค าท่ีพวกเขาพดู การ
กระท าของพวกเขา จะปลดปลอ่ยพระพรจากสวรรค์ และให้ความรู้สึกถึงความสขุนิรันดร์ กองทพัเทวญัเบือ้งบนจะ
ปกปอ้งพวกเขา และเทพยดาแหง่สวรรค์อบัฮาจะตามกนัลงมาชว่ยพวกเขา 



ดกูร มิตรสหาย! มิตรภาพ มิตรภาพ! ความรัก ความรัก! ความสามคัคี ความสามคัคี! เพ่ือวา่อานภุาพของ
ศาสนาบาไฮจะปรากฏชดัในโลกท่ีด ารงอยู ่ความคิดของเรามุง่มาหาเจ้า หวัใจของเราเต้นระทกึเม่ือกลา่วถึงเจ้า 
หากเจ้ารู้ว่าวิญญาณของเราอบอุน่ด้วยความรักของเจ้าอยา่งไร ความสขุอนัยิ่งใหญ่ย่อมทว่มหัวใจของเจ้าจนท า
ให้เจ้าหลงรักกนัและกนั 

พระอบัดลุบาฮา (SWAB 81, TDP 50) 

 

7 กุมภาพันธ์ 

บรรดาผู้ ท่ีถกูเรียกให้รับใช้สาธารณชน หรือถกูแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่บริหาร ควรปฏิบตัหิน้าท่ีด้วยดวงจิต
แหง่การรับใช้อย่างแท้จริง และพร้อมท่ีจะให้ความร่วมมือ กลา่วคือ พวกเขาควรเป็นเอกในด้านอปุนิสยัใจคอท่ีดี
งาม พอใจกบัเงินตอบแทนท่ีจดัสรรให้ กระท าการทกุอย่างให้เป็นท่ีไว้วางใจ พวกเขาควรออกหา่งจากแรงจงูใจท่ีไม่
คูค่วร และการออกอบุายด้วยความโลภเพราะความซ่ือตรงและความชอบธรรมคือกลไกท่ีทรงอ านาจท่ีสดุท่ีดงึดดู
กรุณาธิคณุของพระผู้ เป็นเจ้า ก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและความผาสกุของประชาชน ความ
รุ่งโรจน์และเกียรตสิ าหรับมนษุย์มิได้อยูท่ี่ทรัพย์สินและความร ่ารวย โดยเฉพาะอยา่งยิ่งท่ีกอบโกยมาอยา่งไมถ่กู
กฏหมาย โดยการรีดไถ ยกัยอก และทจุริต ซึง่ท าให้ประชาราษฎร์สญูเสีย เกียรตอินัสงูสดุ ความประเสริฐและ
ความยิ่งใหญ่ของความเป็นมนษุย์ และความสขุท่ีแท้จริงในชีวิตนีแ้ละชีวิตหน้า อยูท่ี่ความเท่ียงธรรม ความซ่ือตรง 
ความบริสทุธ์ิและไมย่ดึมัน่  หากมนษุย์อยากมีเกียรต ิเขาควรพอใจกบัรายได้ท่ีมธัยสัถ์ พยายามปรับปรุงความ
เป็นอยู่ของคนยากไร้ในอาณาจกัร ธ ารงความยตุธิรรมและมีจิตใจท่ีเท่ียงธรรมและรับใช้อยา่งแข็งขนั บคุคลเชน่นี ้
แม้วา่จะขดัสน ก็จะได้รับความร ่ารวยท่ีอมตะและเกียรตินิรันดร์ 

พระอบัดลุบาฮา (COC no. 2067) 

 

8 กุมภาพันธ์ 

ประชาชนสว่นใหญ่ยงัมีความจ าเป็นในเร่ืองนี ้เพราะหากไมย่ินยอมให้มีดอกเบีย้ กิจการ (ธุรกิจ) ทัง้หลาย
จะตดิขดัไมคื่บหน้า หาได้ยากท่ีผู้ใดจะยอมให้ผู้ ยืมเงินด้วยหลกัการ “เงินกู้ ท่ีดี” นัน่คือเงินท่ีให้ยืมโดยไมมี่ดอกเบีย้
และจา่ยคืนเม่ือผู้ ยืมยินดี ผลท่ีตามมาด้วยกรุณาธิคณุตอ่คนรับใช้ เราได้ก าหนด “ก าไรจากเงิน” ให้น ามาใช้กนัได้
ในธุรกิจตามกฎหมาย นัน่คือ...เป็นท่ีอนญุาต ชอบด้วยกฎหมายและบริสทุธ์ิ ท่ีจะคิดดอกเบีย้จากเงิน...แตเ่ร่ืองนี ้
ต้องเป็นไปด้วยความพอประมาณและยตุธิรรม ปากกาแห่งความรุ่งโรจน์ได้ละเว้นจากการวางข้อจ ากดัในเร่ืองนี ้
ด้วยอจัฉริยภาพจากท่ีสถิตของพระองค์และเพื่อความสะดวกส าหรับคนรับใช้ เราขอแนะน ามิตรสหายของพระผู้
เป็นเจ้าให้ปฏิบตัิด้วยความเท่ียงธรรมและยตุธิรรม และด้วยลกัษณะท่ีความปรานีและความเห็นอกเห็นใจซึง่กนั
และกนัจะปรากฏอยูใ่นบรรดาผู้ เป็นท่ีรักย่ิงของพระองค์... 



การด าเนินการเร่ืองนีอ้ยูใ่นความรับผิดชอบของสมาชิกสภายตุธิรรม เพ่ือวา่พวกเขาจะด าเนินการให้
สอดคล้องกบัความจ าเป็นในเวลานัน้และด้วยความสขุมุรอบคอบ 

พระบาฮาอลุลาห์ (BPE 46) 

 

9 กุมภาพันธ์ 

บางคนฉลาดมาก บางคนฉลาดปานกลาง และบางคนด้อยปัญญา มีระเบียบในมนษุย์สามระดบันี ้แตม่ิใช่
วา่เทา่เทียมกนั เป็นไปได้อย่างไรท่ีความฉลาดและความเขลาควรจะเท่ากนั มนษุยชาตเิป็นเหมือนกองทพัท่ี
ยิ่งใหญ่ ซึง่จ าเป็นต้องมีนายพล นายร้อย นายทหาร ท่ีรองลงมาและพลทหาร แตล่ะคนก็มีหน้าท่ีตามท่ีก าหนดไว้ 
ระดบัขัน้เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับรับประกนัความเป็นระเบียบขององค์กร กองทพัไมค่วรมีแตน่ายพล หรือมีแตน่าย
ร้อยเทา่นัน้ หรือไมมี่ใครเลยนอกจากพลทหารท่ีไร้ผู้บญัชาการ แนน่อนเลยวา่ผลท่ีตามมาคือความอลเวงและเสีย
ขวญัจะครอบง าทัง้กองทพั 

ปัจจบุนันีต้้องให้การรักษาอยา่งรอบคอบ และไมส่ามารถท าได้โดยให้มนษุย์มีความเทา่เทียมกนัโดย
สมบรูณ์ ความเทา่เทียมกนัเป็นเพียงความฝัน! เป็นสิ่งท่ีปฏิบตัไิมไ่ด้อยา่งแนน่อน! แม้หากวา่ท าให้ความเทา่เทียม
กนัเกิดขึน้ได้ ความเท่าเทียมนัน้ก็คงอยูไ่มไ่ด้ และหากคงอยูไ่ด้ ระเบียบทัง้หมดในโลกยอ่มถกูท าลาย 

พระอบัดลุบาฮา (BPE 19, 18) 

 

10 กุมภาพันธ์ 

เพราะชมุชนจ าเป็นต้องมีนายทนุ ชาวนา พอ่ค้า และกรรมกร ดงัเชน่กองทพัต้องประกอบด้วยผู้บญัชาการ 
นายทหารและพลทหาร ทกุคนไมส่ามารถเป็นผู้บญัชาการ ทกุคนไมส่ามารถเป็นนายทหารหรือพลทหาร ใน
โครงสร้างสงัคม แตล่ะคนต้องมีประสิทธิภาพในต าแหนง่ของตน แตล่ะคนมีบทบาทตามความสามารถ แตต้่องให้
โอกาสอย่างยตุธิรรมส าหรับทกุคน 

เม่ือกฎท่ีพระองค์สถาปนาไว้ถกูน ามาปฏิบตัิ เป็นไปไม่ได้ท่ีจะมีคนท่ีรวยมากในชมุชน และท านองเดียวกนั
จะไมมี่คนท่ีจนมาก สิ่งนีจ้ะบงัเกิดผลโดยการควบคมุและปรับระดบัความสามารถท่ีตา่งกนัของมนษุย์ 

พระอบัดลุบาฮา (BPE 20) 

 

11 กุมภาพันธ์ 

โดยอาศยัแตก่ารพฒันาสติปัญญาและการใช้เหตผุลมนษุย์ไมส่ามารถขึน้ถึงขัน้สงูสดุ กลา่วคือโดยอาศยั
ความฉลาดอยา่งเดียว มนษุย์ไมส่ามารถก้าวหน้าไปถึงขัน้ท่ีไปถึงได้ด้วยศาสนา 



อารยธรรมทางวตัถเุป็นเสมือนลกูแก้ว อารยธรรมสวรรค์ คือ แสงสวา่ง แก้วท่ีปราศจากแสงนัน้มืดมน อารย
ธรรมทางวตัถเุป็นเสมือนร่างกาย ไมว่า่ร่างกายจะสง่างดงามและสวยเพียงไร ก็ไร้ชีวิต อารยธรรมสวรรค์เป็น
เสมือนวิญญาณ และร่างกายได้รับชีวิตจากวิญญาณ ไมเ่ชน่นัน้แล้วร่างกายนัน้ก็เป็นเพียงศพ เป็นท่ีประจกัษ์วา่
มนษุยชาตจิ าเป็นต้องได้รับลมหายใจของพระวิญญาณบริสทุธ์ิ 

พระอบัดลุบาฮา (BPE 57, 58) 

 

12 กุมภาพันธ์ 

บรรดาผู้ ท่ีปฏิเสธพระผู้ เป็นเจ้าและยดึถือธรรมชาตท่ีิเป็นอยู ่แท้จริงแล้วเขาขาดความรู้และปัญญา พวกเขา
คือพวกท่ีหลงทางไปไกลโดยแท้ พวกเขาไปไมถ่ึงยอดอนัสงูสง่และเข้าไมถ่ึงจดุประสงค์สดุท้าย ดงันัน้ดวงตาของ
พวกเขาจงึถกูปิด และความคดิของพวกเขาแตกแยก ขณะท่ีบรรดาผู้น าของพวกเขาเช่ือในพระผู้ เป็นเจ้าและ
อธิปไตยท่ีลว่งล า้ไมไ่ด้ของพระองค์ พระผู้ เป็นนายของเจ้า พระผู้ทรงชว่ยเหลือในภยนัตราย พระผู้ทรงด ารงอยู่ด้วย
ตนเอง เป็นพยานในเร่ืองนี ้

เม่ือดวงตาของประชาชนในประเทศตะวนัออกหลงใหลในศลิปะและสิ่งอศัจรรย์ของประเทศตะวนัตก 
ดวงตาเหลา่นัน้มองกวาดไปท่ีเหตตุา่งๆ ทางวตัถอุยา่งสบัสน โดยไมต่ระหนกัถึงพระผู้ เป็นเหตขุองเหตทุัง้หลาย
และเป็นผู้ค า้จนุเหตเุหล่านัน้ แตบ่รรดาผู้ ท่ีเป็นบอ่เกิดและต้นก าเนิดอจัฉริยภาพ ไมเ่คยปฏิเสธแรงขบัท่ีอยู่
เบือ้งหลงั ไมเ่คยปฏิเสธพระผู้สร้างหรือพระผู้ เป็นต้นก าเนิดของเหตุเหลา่นี ้พระผู้ เป็นนายของเจ้ารู้ แตป่ระชาชน
สว่นใหญ่หารู้ไม่ 

พระบาฮาอลุลาห์ (TB 143-4) 

 

13 กุมภาพันธ์ 

ส าหรับทกุดนิแดนเราได้ก าหนดสว่นแบง่ ส าหรับทกุโอกาสเราได้ปันส่วนไว้ให้ ส าหรับทกุค าแถลงเราได้
ก าหนดเวลา และส าหรับทกุสถานการณ์เราได้ก าหนดค าพดูท่ีเหมาะเจาะ จงพิจารณาดกูรีซ เราได้ท าให้กรีซเป็น
ต าแหนง่ของอจัฉริยภาพเป็นเวลานาน เม่ือถึงชัว่โมงท่ีก าหนด บลัลงัก์ของกรีซถกูโคน่ลง ลิน้ของกรีซหยดุพดู แสง
สวา่งของกรีซมืดลง และธงของกรีซถกูสาวลงมา ดงันีคื้อการท่ีเราประทานพรและถอนคืนมา แท้จริงแล้วพระผู้ เป็น
นายของเจ้าคือพระผู้ให้และพระผู้ปลด พระผู้ทรงอ านาจ พระผู้ทรงอานภุาพ 

ในทกุดินแดนเราได้สถาปนาอาภาแหง่ความรู้ และเม่ือเวลาท่ีก าหนดไว้ใกล้เข้ามา อาภานัน้จะเรืองแสง
อยา่งเจิดจ้าบนขอบฟ้าตามท่ีประกาศติไว้โดยพระผู้ เป็นเจ้า พระผู้ทรงรอบรู้ พระผู้ทรงอจัฉริยภาพ หากเป็นความ
ประสงค์ของเรา เราสามารถพรรณนาให้เจ้าฟังเก่ียวกบัสิ่งท่ีด ารงอยูใ่นทกุดนิแดน และสิ่งท่ีเกิดขึน้ในดนิแดน
เหลา่นัน้ แท้จริงแล้วพระผู้ เป็นนายของเจ้ารู้ทกุอยา่งในสวรรค์และบนโลก 



พระบาฮาอลุลาห์ (TB 149-50) 

 

14 กุมภาพันธ์ 

นอกจากนีจ้งรู้ไว้วา่ ประชาชนสมยัก่อนได้ผลิตสิ่งท่ีผู้ มีความรู้ในสมยันีผ้ลิตไมไ่ด้ เราขอกลา่วถึงมาร์ทอสซึง่
เป็นผู้ รู้คนหนึง่ เขาได้ประดษิฐ์เคร่ืองมือท่ีสามารถสง่เสียงไปได้ไกลหกสิบไมล์ นอกเขาแล้วคนอ่ืนๆ ก็ได้ค้นพบสิ่ง
ตา่งๆ ท่ีไมมี่ใครในยคุนีไ้ด้เห็น แท้จริงแล้วในทคุยคุพระผู้ เป็นนายของเจ้าทรงเปิดเผยสิ่งใดก็ได้ตามท่ีพระองค์
ปรารถนา ประหนึง่เป็นสญัลกัษณ์แหง่อจัฉริยภาพของพระองค์ ความจริงแล้วพระองค์คือพระผู้ทรงบญัญตัสิงูสดุ 
พระผู้ทรงอจัฉริยภาพ 

นกัปรัชญาท่ีแท้จริงย่อมไมป่ฏิเสธพระผู้ เป็นเจ้าหรือหลกัฐานของพระองค์ แตเ่ขาจะยอมรับความรุ่งโรจน์
และราชศกัดาอนันา่เกรงขามท่ีปกคลมุทกุสรรพสิ่ง แท้จริงแล้วเรารักบรรดาผู้ มีความรู้ท่ีได้คิดค้นสิ่งท่ีสง่เสริม
ประโยชน์ของมนษุยชาตไิด้ดีท่ีสดุ เราขอชว่ยพวกเขาด้วยอานภุาพแหง่โองการของเรา เพราะเราสามารถบรรลุ
จดุประสงค์ของเราได้อย่างดี 

ดกูร ผู้ เป็นท่ีรักของเรา จงระวงัอยา่ดหูมิ่นคณุคา่ของบรรดาคนรับใช้ท่ีมีวิชาของเรา ผู้ซึง่พระผู้ เป็นเจ้าทรง
กรุณาเลือกพวกเขาให้เป็นตวัแทนของพระนามของพระองค์ “พระผู้ทรงออกแบบ” ท่ามกลางมนษุยชาต ิจง
พยายามเตม็ท่ี เพ่ือวา่เจ้าจะได้พฒันางานฝีมือและภารกิจท่ีทกุคนไมว่่าหนุม่หรือแก่จะได้รับประโยชน์ 

พระบาฮาอลุลาห์ (TB 150-1) 

 

15 กุมภาพันธ์ 

การเร่ิมต้นและจดุก าเนิดของอจัฉริยภาพ คือ การยอมรับสิ่งใดก็ตามท่ีพระผู้ เป็นเจ้าได้แถลงไว้อยา่งชดัเจน 
เพราะโดยอาศยัอานภุาพของวาทะนัน้ รากฐานของการปกครองจงึจะได้รับการสถาปนาอย่างมัน่คงให้เป็นก าบงัท่ี
ปกปอ้งมวลมนษุยชาติ จงตรึกตรองดสูกัพกัหนึง่ เพื่อวา่เจ้าจะเข้าใจสิ่งท่ีปากกาอนัประเสริฐสดุของเราประกาศไว้
ในธรรมจารึกอนันา่พิศวงนี ้ทกุเร่ืองท่ีเก่ียวกบักิจการของรัฐท่ีเจ้าหยิบยกขึน้มาอภิปราย อยูภ่ายใต้ร่มเงาของหนึง่
ในวจนะท่ีมาจากนภาแหง่วาทะอนัประเสริฐและรุ่งโรจน์ของพระองค์ ดงันีเ้ราเลา่ให้เจ้าฟังเก่ียวกบัสิ่งท่ีจะท าให้
หวัใจของเจ้าเบิกบาน ให้เจ้าได้พกัหวัใจ และจะชว่ยให้เจ้าลกุขึน้สง่เสริมศาสนาของพระองค์ทา่มกลางประชาชน 

พระบาฮาอลุลาห์ (TB 151) 

 



16 กุมภาพันธ์ 

ผู้ถ่อมตวัท่ีไร้วิชาแตเ่ป่ียมด้วยพระวิญญาณบริสทุธ์ิมีอานภุาพมากกวา่นกัวิชาการผู้ มีตระกลูสงูแต่
ปราศจากแรงดลใจ 

จงแสวงหาอาภาสวรรค์นีอ้ย่างสดุหวัใจ เพ่ือวา่เจ้าจะเข้าใจความจริงทัง้หลาย รู้ความลบัของพระผู้ เป็นเจ้า
และหนทางท่ีซอ่นเร้นจะกระจา่งตอ่สายตาของเจ้า 

อาภานีอ้าจเปรียบได้กบักระจก และเน่ืองด้วยกระจกสะท้อนทกุสิ่งท่ีอยูห่น้าตน ดงันัน้อาภานีแ้สดงทกุสิ่งท่ี
อยูใ่นอาณาจกัรของพระผู้ เป็นเจ้าให้ปรากฏตอ่สายตาของวิญญาณของเรา และบนัดาลให้ความจริงของสิ่งตา่งๆ 
เป็นท่ีเห็นได้ โดยอาศยัอาภาท่ีเจิดจ้านี ้การตีความธรรมลิขิตกระจา่งชดั สิ่งท่ีซอ่นเร้นอยูใ่นจกัรวาลของพระผู้ เป็น
เจ้าเป็นท่ีประจกัษ์ และเราสามารถเข้าใจเจตนาสวรรค์ส าหรับมนษุย์ 

เราขออธิษฐานพระผู้ เป็นเจ้า ขอให้ความปรานีของพระองค์จะสาดแสงธรรมให้หวัใจและวิญญาณของเจ้า
ด้วยอาภาท่ีโชตชิว่งของพระองค์ และเจ้าแตล่ะคนจะเรืองรองประดจุดาราท่ีสกุใสในสถานท่ีมืดมนของโลก 

พระอบัดลุบาฮา (PT 165, 69-70) 

 

17 กุมภาพันธ์ 

ดกูร ผู้ ท่ีตรึงสายตาไปยงัขอบฟ้าอนัรุ่งโรจน์ สมโพธน์เปล่งขึน้แล้ว แตห่ท่ีูเง่ียฟังนัน้มีจ านวนจ ากดั ไมมี่เลย
ตา่งหาก พระผู้ถกูประทษุร้ายนีพ้บวา่ตนอยูใ่นคอหอยของงรู้าย แตถ่ึงกระนัน้พระองค์ก็ยงักลา่วถึงบรรดาผู้ เป็นท่ี
รักของพระผู้ เป็นเจ้า ความทกุข์ทรมานของเราในวนัเหลา่นัน้สาหสัอยา่งยิ่งจนหมูเ่ทวญัเบือ้งบนหลัง่น า้ตาและคร ่า
ครวญ ความทกุข์ยากในโลกและภยัจากชาติทัง้หลาย ก็ไมส่ามารถยบัยัง้พระองค์ผู้ เป็นราชนัแหง่นิรันดรกาลมิให้
เปลง่เสียงเรียก หรือขดัขวางจดุประสงค์ของพระองค์ได้ เม่ือบรรดาผู้ ท่ีซ่อนอยูห่ลงัมา่นเป็นเวลาหลายปีเห็นวา่ 
ขอบฟ้าของศาสนานีเ้รืองรองและพระวจนะของพระผู้ เป็นเจ้าซมึซาบไปทัว่ พวกเขาจึงรีบออกมาท าร้ายด้วยดาบ
แหง่ความประสงค์ร้าย อยา่งไมมี่ปากกาด้ามใดพรรณนาหรือวจีใดอธิบายได้ 

ผู้ ท่ีลงความเห็นอยา่งเท่ียงธรรมยืนยนัว่า ตัง้แตเ่ร่ิมต้นศาสนา พระผู้ถกูประทษุร้ายนีเ้รืองรองอยา่งเปิดเผย
ตอ่หน้ากษัตริย์และสามญัชน ตอ่ผู้ปกครองและนกับวช และได้เรียกมวลมนษุย์ให้มายงัหนทางตรงด้วยน า้เสียงท่ี
ก้องกงัวาล พระองค์ไมมี่ผู้ชว่ยเหลืออ่ืนใดนอกจากปากกาของพระองค์และตวัพระองค์เอง 

พระบาฮาอลุลาห์ (TB 122-3) 

 



18 กุมภาพันธ์ 

“แท้จริงแล้วเรามิได้บกพร่องในหน้าท่ีในการแนะน ามนษุย์และสง่มอบสิ่งท่ีเราได้รับบญัชาจากพระผู้ เป็นเจ้า 
พระผู้ทรงมหิทธานภุาพ พระผู้ เป็นท่ีสรรเสริญ หากพวกเขาเง่ียหฟัูงเรา พวกเขาย่อมได้เห็นพิภพนีเ้ป็นอีกภพ
หนึง่”...“มีข้อแก้ตวัอ่ืนใดอีกไหมส าหรับใครก็ตามในการเปิดเผยพระธรรมครัง้นี!้ ไม ่พระผู้ เป็นเจ้า พระผู้ เป็นนาย
แหง่บลัลงัก์อนัทรงอ านาจเป็นพยาน! สญัลกัษณ์ของเราห้อมล้อมพิภพและอานภุาพของเราปกคลมุมวล
มนษุยชาตแิล้ว และถึงกระนัน้ประชาชนยงัหลบัไหลอยา่งนา่ฉงน!” 

พระบาฮาอลุลาห์ (PDC 4-5) 

 

19 กุมภาพันธ์ 

จงลกุขึน้รับใช้ศาสนาของพระผู้ เป็นนายของเจ้าแล้วให้ขา่วท่ีนา่ยินดีแก่ประชาชนเก่ียวกบัอาภาท่ีชชัวาลนี ้
ซึง่การเปิดเผยพระธรรมของพระองค์ พระผู้ เป็นเจ้าทรงประกาศไว้โดยผ่านทางพระศาสดาและธรรมฑตูทัง้หลาย 
นอกจากนีจ้งตกัเตือนทกุคนให้ใช้ความสขุมุตามท่ีพระองค์บญัญัตไิว้ และจงแนะน าพวกเขาในนามของพระผู้ เป็น
เจ้าวา่: เป็นหน้าท่ีของทกุคนในยคุของพระผู้ เป็นเจ้าท่ีจะอทุิศตนสอนศาสนาด้วยความสขุมุและมัน่คงท่ีสดุ หาก
เขาพบดนิท่ีบริสทุธ์ิ ขอให้หว่านพระวจนะของพระผู้ เป็นเจ้า ถ้าไมเ่ชน่นัน้เงียบเสียจะดีกวา่ 

อยา่ได้เศร้าโศกท่ีมนษุย์ไมเ่ข้าใจสจัธรรม ในไมช้่าเจ้าจะพบวา่พวกเขาหนัมาหาพระผู้ เป็นเจ้า พระผู้ เป็น
นายของมวลมนษุยชาต ิแท้จริงแล้วอานภุาพของพระวจนะอนัประเสริฐสดุได้ห้อมล้อมพิภพแล้ว และเวลานัน้
ก าลงัใกล้เข้ามา คือเวลาท่ีพระผู้ เป็นเจ้าจะก าราบหวัใจของทกุคนท่ีอาศยัอยู่บนพิภพ แท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้
ทรงอ านาจสงูสดุ พระผู้ทรงอานภุาพ 

พระบาฮาอลุลาห์ (TB 242, 264) 

 

20 กุมภาพันธ์ 

ประชาชนทัง้ปวงในโลกจะเป็นบาไฮ หากเจ้าเปรียบเทียบการเร่ิมต้นของศาสนากบัสถานภาพของศาสนาใน
ปัจจบุนั เจ้ายอ่มเห็นวา่พระวจนะของพระผู้ เป็นเจ้ามีอิทธิพลรวดเร็วเพียงไร และบดันีศ้าสนาของพระผู้ เป็นเจ้า
ห้อมล้อมโลกแล้ว...ไมมี่ข้อสงสยัวา่ทกุคนจะเข้ามาภายใต้ร่มเงาของศาสนาของพระผู้ เป็นเจ้า 

จงรู้ไว้วา่ความแร้นแค้นและความทกุข์ยากจะทวีขึน้ทกุวนั และประชาชนจะถกูบีบคัน้ ประตแูหง่ความสขุ
หรรษาจะถกูปิดทกุด้าน สงครามอนันา่สยองจะเกิดขึน้ความผิดหวงัและไมส่มหวงัจะล้อมรอบประชาชนจากทกุ
สารทิศ จนกระทัง่พวกเขาจ าต้องหนัมาหาพระผู้ เป็นเจ้า เม่ือนัน้ดวงตะวนัแหง่ความสขุอนัยิ่งใหญ่จะส่องขอบฟ้า
เพ่ือวา่เสียงร้อง “ยาบาฮาอลอบัภา” จะเปลง่ขึน้มาจากรอบด้าน 



พระอบัดลุบาฮา (BNE 249, 248) 

 

21 กุมภาพันธ์ 

ปัจจบุนันีว้ิธีการเรียกร้องคือการสไตร๊ค์และการใช้ก าลงั ซึง่เป็นสิ่งท่ีผิดอยา่งชดัเจนและท าลายรากฐานของ
มนษุย์ สิทธ์ิท่ีพงึได้และการเรียกร้องต้องก าหนดไว้ในกฏหมายและระเบียบข้อบงัคบั 

ปัญหาของอตุสาหกรรมเป็นเร่ืองท่ีส าคญัมาก ซึง่ไมส่ามารถแก้ไขได้โดยการสไตร๊ค์เพ่ือเรียกร้องคา่แรง 

การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจะไมส่ าเร็จหากนายทนุตัง้แนวต้านกรรมกร หรือกรรมกรต้านนายทนุในการตอ่สู้
ทะเลาะวิวาท แตจ่ะส าเร็จได้โดยความสมคัรใจและไมตรีจิตของทัง้สองฝ่าย จากนัน้เง่ือนไขท่ียตุธิรรมอยา่งแท้จริง
และยัง่ยืนจงึจะเกิดขึน้ได้... 

ในหมูบ่าไฮไมมี่แนวปฏิบตัท่ีิไมย่ตุธิรรม ขดูเลือดหรือเห็นแก่เงิน ไมมี่การประท้วงเรียกร้อง ไมมี่การลกุขึน้
ตอ่ต้านรัฐบาล... 

ในอนาคตจะเป็นไปไมไ่ด้ส าหรับมนษุย์ท่ีจะกอบโกยความมัง่คัง่จากแรงงานของผู้ อ่ืน ผู้ร ่ารวยจะแบง่ปัน
โดยสมคัรใจ พวกเขาจะเปล่ียนมาเป็นเชน่นีที้ละน้อยด้วยความสมคัรใจตามธรรมชาต ิสิ่งนีจ้ะสมัฤทธิผลไมไ่ด้โดย
สงครามและการหลัง่เลือด 

พระอบัดลุบาฮา (BPE 34, BNE 144-5) 

 

22 กุมภาพันธ์ 

ศาสนาบาไฮครอบคลมุปัญหาเศรษฐกิจและสงัคมทัง้หมดภายใต้หวัข้อและค าวินิจฉัยของกฏหมายบาไฮ 
แก่นแท้ของหลกัธรรมบาไฮคือ เพ่ือท่ีจะสถาปนาระบบสงัคมและเง่ือนไขทางเศรษฐกิจท่ีดีกว่า ต้องมีความ
จงรักภกัดีตอ่กฏและหลกัการของรัฐบาล 

รัฐบาลทัง้หมดของโลกต้องสามคัคีกนัจดัตัง้สภาท่ีควรเลือกตัง้สมาชิกมาจากรัฐสภาและบรรดาผู้ทรงเกียรติ
ในชาต ิบคุคลเหลา่นีต้้องมีอ านาจวางแผนด้วยความสขุมุท่ีสดุ เพ่ือวา่นายทนุจะไมส่ญูเสียหนกัและกรรมกรจะไม่
ขดัสน พวกเขาควรวางกฏหมายท่ีเดนิสายกลางท่ีสดุ จากนัน้ประกาศตอ่สาธารณชนวา่ สิทธ์ิของผู้ท างานจะต้อง
อภิรักษ์ไว้อยา่งเหนียวแนน่ และสิทธ์ิของนายทนุก็จะได้รับการคุ้มครองเชน่กนั เม่ือทัง้สองฝ่ายตกลงใจรับแผน
ดงักลา่วมาใช้ หากมีการสไตร๊ค์เกิดขึน้ รัฐบาลทัง้หมดของโลกควรร่วมมือกนัตอ่ต้าน มิฉะนัน้แล้วปัญหาแรงงาน
จะน าไปสูก่ารท าลายอยา่งมาก 

พระอบัดลุบาฮา (BPE 13, 14) 



 

23 กุมภาพันธ์ 

“ในเวลาหนึง่เผา่พนัธุ์ท่ีป่าเถ่ือนและกระหายสงครามอาจโจมตีประชาชนของรัฐอยา่งบ้าเลือดด้วยเจตนาจะ
สงัหารหมู ่ในสภาพแวดล้อมดงักลา่ว การปอ้งกนัตวัเป็นสิ่งจ าเป็น” 

“การพิชิตอาจเป็นเร่ืองนา่สรรเสริญ และบางเวลาสงครามกลายเป็นฐานอ านาจของสนัตภิาพและการ
ท าลายกลายเป็นวิธีการปฏิสงัขรณ์ ตวัอยา่งเชน่ หากประมขุผู้ มีจิตใจสงูจดักองทหารเข้าขดัขวางกบฏและผู้ รุกราน 
หรือพวกเขาเร่ิมปฏิบตักิารและเป็นเอกในการตอ่สู้ เพ่ือประสานสามคัคีประชาชาตท่ีิแบง่แยก กลา่วโดยยอ่ หากเขา
ท าสงครามเพ่ือจดุประสงค์ท่ีชอบธรรม เชน่นัน้แล้วสิ่งท่ีดเูหมือนวา่โกรธนีคื้อความปรานี สิ่งท่ีดเูหมือนวา่กดข่ีนีคื้อ
เนือ้แท้ของความยตุธิรรม และสงครามนีคื้อศลิาหลกัของสนัตภิาพ ปัจจบุนันีง้านท่ีคูค่วรกบัผู้ปกครองท่ียิ่งใหญ่
ทัง้หลายคือการสถาปนาสนัตภิาพสากล เพราะอิสรภาพของประชาชนขึน้อยู่กบัสนัติภาพนี”้ 

พระอบัดลุบาฮา (BNE 171-2) 

 

24 กุมภาพันธ์ 

การเข้าไปยุง่กบัพลงัของวิญญาณขณะท่ียงัอยูใ่นโลกนี ้จะรบกวนสภาวะของวิญญาณในโลกหน้า พลงั
เหลา่นีมี้จริงแตใ่นภาวะปกตินัน้ไมป่ฏิบตักิารในโลกนี ้เด็กในครรภ์มีตา ห ูมือ เท้า ฯลฯ แตอ่วยัวะเหล่านัน้ไม่
ท างาน จดุประสงค์ทัง้หมดของชีวิตในโลกวตัถคืุอการเข้าไปสูภ่พธรรมะ เป็นภพซึง่พลงัของวิญญาณปฏิบตักิาร 
เพราะพลงัของวิญญาณเป็นของภพนัน้ 

คนร ่ารวยในอีกภพหนึง่สามารถชว่ยเหลือคนยากไร้เชน่เดียวกบัคนร ่ารวยสามารถชว่ยคนยากไร้ในภพนีใ้น
ทกุภพทกุคนถกูสร้างขึน้มาโดยพระผู้ เป็นเจ้า และขึน้กบัพระองค์ พวกเขาจะไมมี่วนัอยูไ่ด้โดยไมข่ึน้กบัพระองค์ 
ขณะท่ีจ าเป็นต้องอาศยัพระผู้ เป็นเจ้า พวกเขายิ่งวิงวอนมากเทา่ไรก็จะยิ่งร ่ารวยมากเทา่นัน้ อะไรคือสินค้าและ
ความมัง่คัง่ของพวกเขา? ในอีกภพหนึง่อะไรคือความชว่ยเหลือ? นัน่คือการวิงวอน วิญญาณท่ีไมไ่ด้พฒันาต้อง
อาศยัการวิงวอนของผู้ ท่ีร ่ารวยคณุธรรมก่อน หลงัจากนัน้เขาสามารถก้าวหน้าไปได้โดยการวิงวอนของตนเอง 

พระอบัดลุบาฮา (BNE 193, 194) 

 

25 กุมภาพันธ์ 

เราขอปฏิญาณตอ่ความชอบของพระผู้ เป็นเจ้า! ในไมช้่าความหรูหราของรัฐมนตรีและอ านาจของผู้ปกครอง
ทัง้หลายจะสิน้สดุลง วงัของกษัตริย์จะถกูท าลายและอาคารอนันา่เกรงขามของจกัพรรดจิะกลายเป็นฝุ่ น แตท่ี่จะ
คงอยู่คือสิ่งท่ีเราก าหนดไว้ส าหรับเจ้าในอาณาจกัรสวรรค์ ดกูร ประชาชน เป็นหน้าท่ีของเจ้าท่ีจะพยายามเตม็ท่ี 



เพ่ือวา่นามของเจ้าจะถกูกล่าวถึงตอ่หน้าบลัลงัก์ และเจ้าจะท าให้ความทรงจ าของเจ้าคงอยูไ่ปตลอดนิรันดรกาล
ของพระผู้ เป็นเจ้า พระผู้ เป็นนายแหง่สรรพภาวะ 

จงระลกึถึงบรรดาผู้ เป็นท่ีรักในดนิแดนนัน้ในนามของเรา จงมอบค าอวยพรจากเราให้แก่พวกเขา และท าให้
หวัใจของเขาเบกิบานด้วยขา่วเก่ียวกบัสิ่งท่ีเปิดเผยส าหรับพวกเขาจากต าแหนง่อนัรุ่งโรจน์นี  ้

จงระวงัอยา่ต่ืนกลวัอ านาจท่ีทว่มท้นของผู้กดข่ีวนันีก้ าลังใกล้เข้ามา คือวนัท่ีเคร่ืองหมายแหง่ความทะนงจะ
กลายเป็นศนูยภาพ เม่ือนัน้เจ้าจะได้เห็นอธิปไตยท่ีล่วงล า้ไมไ่ด้ของพระผู้ เป็นนายของเจ้าปกครองทกุสรรพสิ่งท่ี
เป็นรูปธรรมและนามธรรม 

พระบาฮาอลุลาห์ (TB 256-6) 

 

26 กุมภาพันธ์ 

อัยยัมมีฮา 

การเสดจ็มาของพระศาสดาและการเปิดเผยคมัภีร์ทัง้หลาย มีจดุมุง่หมายท่ีจะสร้างความรักระหว่างดวง
วิญญาณและมิตรภาพระหว่างผู้ ท่ีอาศยัอยูใ่นโลก รักแท้เป็นไปไมไ่ด้นอกจากผู้นัน้จะหนัมาสูพ่ระผู้ เป็นเจ้าและ
ถวิลหาความงามของพระองค์ 

เพราะความรักของพระผู้ เป็นเจ้าและเสนห่าทางวิญญาณ ช าระล้างหวัใจของมนษุย์ให้บริสทุธ์ิ ตกแตง่และ
ประดบัหวัใจด้วยอาภรณ์แห่งความวิสทุธ์ิ และเม่ือหวัใจผกูพนัอยูก่บัพระผู้ เป็นนายโดยสิน้เชิง ผกูพนัอยูก่บัพระผู้
ทรงความสมบรูณ์พร เม่ือนัน้กรุณาธิคณุของพระผู้ เป็นเจ้าจะเปิดเผยออกมา 

ความรักนีม้ิใชท่างกายแตเ่ป็นความรักของวิญญาณโดยสมบรูณ์ และดวงวิญญาณท่ีเรืองรองด้วยความรัก
ของพระผู้ เป็นเจ้า เป็นเสมือนรังสีท่ีทอแสงออกไปประดจุดวงดาราแหง่ความวิสทุธ์ิในนภาท่ีสดใส เพราะความรักท่ี
แท้ ความรักท่ีเป็นจริง คือความรักของพระผู้ เป็นเจ้าซึง่บริสทุธ์ิเหนือกวา่ความนกึคิดและจินตนาการของมนษุย์ 

พระอบัดลุบาฮา (BWF 364, SWAB 202-3) 

 

27 กุมภาพันธ์ 

อัยยัมมีฮา 

ในเร่ืองความแตกตา่งระหวา่งอารยธรรมทางวตัถท่ีุมีอยู่ทัว่ไปในปัจจบุนั และอารยธรรมสวรรค์ซึง่จะเป็น
หนึง่ในคณุประโยชน์ท่ีมาจากสภายตุธิรรม นัน่คือ อารยธรรมทางวตัถยุบัยัง้ประชาชนมิให้ก่ออาชญากรรมโดย
อาศยัอ านาจกฏหมายลงโทษและแก้เผ็ด และแม้กระนัน้ก็ตาม ขณะท่ีกฏหมายท่ีลงโทษและแก้เผ็ดมนษุย์ทวีขึน้



มากมายอยา่งไมข่าดสาย เจ้าเห็นได้วา่ ไมมี่กฏหมายให้รางวลัมนษุย์ ทกุเมืองในยโุรปและอเมริกา อาคารขนาด
ใหญ่ถกูสร้างขึน้เพ่ือใช้เป็นคกุขงัอาชญากร 

อยา่งไรก็ตามอารยธรรมสวรรค์อบรมสมาชิกทกุคนในสงัคมจนไมมี่ใครก่ออาชญากรรมยกเว้นจ านวนน้อย
บางคน ดงันัน้จงึมีความแตกตา่งอย่างมากระหว่างการปอ้งกนัอาชญากรรมโดยการใช้มาตรการท่ีรุนแรงลงโทษ 
กบัการอบรมประชาชน ให้ความสวา่งและปลกูฝังศีลธรรม จนพวกเขาหนีหา่งจากการก่ออาชญากรรมทกุอยา่ง
โดยมิได้กลวัการลงโทษหรือแก้ผิด แท้จริงแล้วพวกเขาจะถือวา่การก่ออาชญากรรมคือความอปัยศและคือการ
ลงโทษท่ีรุนแรงท่ีสดุในตวัเอง พวกเขาจะหลงใหลในความสมบรูณ์เลิศของความเป็นมนษุย์ และจะอทุิศชีวิตตอ่สิ่ง
ท่ีจะให้ความสวา่งแก่โลก และจะพฒันาคณุสมบตัิตา่งๆ อนัเป็นท่ียอมรับ ณ ธรณีประตศูกัดิส์ิทธ์ิของพระผู้ เป็นเจ้า 

พระอบัดลุบาฮา (SWAB 132-3) 

 

28 กุมภาพันธ์ 

อัยยัมมีฮา 

ขอให้มารดาถือวา่สิ่งใดก็ตามท่ีเก่ียวกบัการอบรมลกูเป็นเร่ืองท่ีส าคญัอนัดบัแรก ขอให้มารดาพยายามทกุ
อยา่งในเร่ืองนี ้เพราะเม่ือก่ิงยงัเขียวและอ่อน ก่ิงจะเตบิโตไปตามท่ีเจ้าอบรม ดงันัน้เป็นหน้าท่ีของมารดาท่ีจะเลีย้ง
ดลูกูน้อยเสมือนคนสวนดแูลต้นอ่อน ขอให้มารดาพยายามทัง้วนัทัง้คืนเพ่ือปลกูฝังลกูให้มีความศรัทธาและความ
มัน่ใจ กลวัพระผู้ เป็นเจ้า มีความรักพระผู้ เป็นท่ีรักย่ิงของภพทัง้ปวง มีคณุสมบตัแิละลกัษณะท่ีดีทัง้ปวง เม่ือใดท่ี
มารดาเห็นวา่ลกูของตนท าดี ขอให้เธอยกยอ่งชมเชยให้ลกูปลืม้ใจ และหากลกัษณะอนัไมพ่งึปรารถนาแม้เพียง
น้อยท่ีสดุปรากฏออกมา ขอให้มารดาแนะน าลกูและท าโทษเขา และใช้วิธีท่ีมีเหตผุลซึง่อาจท าโทษด้วยวาจาท่ีไม่
รุนแรงหากจ าเป็น อยา่งไรก็ตามไมอ่นญุาตให้ตีเด็กหรือพดูหยาบคายตอ่เขา เพราะอปุนิสยัใจคอของเดก็จะวิปริต
ไปโดยสิน้เชิงหากเขาถกูตีหรือถกูดดุ้วยค าพดูหยาบคาย 

พระอบัดลุบาฮา (SWAB 125) 

 

29 กุมภาพันธ์ 

อัยยัมมีฮา 

กองทพัของเราคือการฝากความหวงัไว้กบัพระผู้ เป็นเจ้า ประชาชนของเราคือพลงัความมัน่ใจของเราใน
พระองค์ ความรักของเราคือธง และสหายของเราคือการระลกึถึงพระผู้ เป็นเจ้า พระผู้ เป็นนายสงูสดุของทกุคน พระ
ผู้ทรงอานภุาพสงูสดุ พระผู้ทรงความรุ่งโรจน์ พระผู้ทรงอยู่นอกเหนือเง่ือนไข 



ดกูร ผู้ เดนิทางในวิถีแหง่ความรักของพระผู้ เป็นเจ้าจงลกุขึน้และชว่ยเหลือศาสนาของพระองค์ ดกูร 
ประชาชน อยา่เอาพระศาสดาหนุม่นีไ้ปแลกกบัสิ่งไร้สาระของโลกนีห้รือความหรรษาของสวรรค์ ความชอบธรรม
ของพระผู้ เป็นเจ้าท่ีแท้จริงองค์เดียวเป็นพยาน! ผมเส้นเดียวของพระองค์ล า้เลิศกวา่ทกุสิ่งท่ีอยูใ่นสวรรค์และบน
โลก ดกูร มนษุย์ จงระวงัอยา่ให้สิ่งใดมาชกัจงูเจ้าให้ทิง้พระองค์ไปเพ่ือแลกกบัทองและเงินท่ีเจ้าครอบครอง ขอให้
ความรักของพระองค์เป็นคลงัสมบตัสิ าหรับวิญญาณของเจ้า ในวนันัน้ไมมี่สิ่งใดนอกจากพระองค์ท่ีจะเป็น
ประโยชน์ตอ่เจ้า เสาทกุต้นจะสัน่สะท้าน มนษุย์ทัง้หลายจะขนลกุ และตาทกุดวงจะมองขึน้มาด้วยความสยอง 

พระบาฮาอลุลาห์ (GWB 38) 

 

มีนาคม 

1 มีนาคม 

อัยยัมมีฮา 

คณุธรรมและคณุลกัษณะทัง้หลายท่ีเก่ียวพนักบัพระผู้ เป็นเจ้าล้วนเป็นท่ีประจกัษ์แจ้ง ถกูกลา่วถึงและ
พรรณนาไว้ในคมัภีร์สวรรค์ทกุเลม่ ซึง่ได้แก่ ความไว้วางใจได้ วาจาสตัย์ ความบริสทุธ์ิของหวัใจขณะท่ีสนทนากบั
พระผู้ เป็นเจ้า ความอดกลัน้ ความยอมจ านนตอ่สิ่งใดก็ตามท่ีพระผู้ทรงมหิทธานภุาพประกาศติ พอใจกบัสิ่งท่ี
พระองค์ก าหนดไว้ อดทน ไม่แคน่ัน้ ยงัขอบคณุเม่ืออยูใ่นความทกุข์ยาก และฝากความหวงัไว้กบัพระองค์โดย
สมบรูณ์ในทกุสภาพแวดล้อม ในสายตาของพระผู้ เป็นเจ้า เหลา่นีคื้การกระท าท่ีอยูใ่นต าแหนง่สงูสดุและนา่
สรรเสริญท่ีสดุ การกระท าอ่ืนทัง้หมดเป็นรองตอ่การกระท าเหลา่นี.้.. 

อยา่งไรก็ตามควรระลกึไว้ว่า ไมว่า่ในกรณีใด พระผู้ เป็นเจ้าและพระศาสดาของพระองค์ ไมส่ามารถแยก
จากความสงูสง่และความประเสริฐซึง่มีอยูใ่นพระองค์แตเ่ดมิ ไมเ่พียงเทา่นัน้ ความสงูสง่และความประเสริฐเองถกู
สร้างขึน้มาจากพระวจนะของพระองค์ หากเจ้าตดัสินใจมองด้วยตาของเรามิใชข่องเจ้า 

พระบาฮาอลุลาห์ (GWB 290, 73) 

 

2 มีนาคม 

ถือศีลอด 

ข้อดีของการอธิษฐาน คือ การอธิษฐานบนัดาลให้เกิดความเช่ือมโยงระหวา่งคนรับใช้และพระผู้ เป็นหนึง่ท่ี
แท้จริง เพราะในภาวะของการอธิษฐาน มนษุย์หนัหน้ามาสูพ่ระผู้ทรงความสงูสง่ พระผู้ทรงมหิทธานภุาพ ด้วย
หวัใจและวิญญาณทัง้หมด แสวงหาการสมาคมกบัพระองค์ ปรารถนาความรักและความเห็นอกเห็นใจจาก
พระองค์ ความสขุอนัยิ่งใหญ่ส าหรับคนรักคือการสนทนากบัผู้ ท่ีเขารัก และของขวญัอนัยิ่งใหญ่ท่ีสดุส าหรับผู้ ท่ี



แสวงหาคือการได้คุ้นเคยกบัจดุหมายอนัเป็นท่ีปรารถนาของเขา นัน่เองท่ีท าไมความหวงัอนัยิ่งใหญ่ท่ีสดุของ
วิญญาณทกุดวงท่ีถวิลหาอาณาจกัรของพระผู้ เป็นเจ้าคือการอ้อนวอนและวิงวอน ณ มหาสมทุรแหง่วาทะ ความดี
งามและความเอือ้เฟือ้ของพระองค์ 

นอกจากนี ้การอธิษฐานและการถือศีลอดคือเหตขุองการต่ืนตวัและมีสต ิช่วยคุ้มครองและอภิรักษ์ให้พ้น
จากการทดสอบ 

พระอบัดลุบาฮา (DAL 27) 

 

3 มีนาคม 

ถือศีลอด 

...ดกูร ผู้ ท่ีสละความประสงค์ของตนให้พระผู้ เป็นเจ้า! การสละตนเองและการสมคัรสมานกบัพระผู้ เป็นเจ้า
ชัว่นิรันดร์หมายความว่า มนษุย์ควรให้ความประสงค์ของตนเป็นหนึง่เดียวกบัพระประสงค์ของพระผู้ เป็นเจ้าและ
ถือวา่ความปรารถนาของตนเป็นศนูยภาพโดยสิน้เชิงเม่ือเทียบกบัเจตนาของพระองค์ อะไรก็ตามท่ีพระผู้สร้าง
บญัชา พวกเขาต้องพากเพียรปฏิบตัิตามให้ส าเร็จด้วยความปีตแิละกระตือรือร้น พวกเขาไมค่วรยอมให้ความเพ้อ
ฝันมาบดบงัวิจารณญาณของตน หรือถือวา่จินตนาการของตนเป็นเสียงของพระผู้ทรงอนนัต์ ในบทอธิษฐาน
ส าหรับถือศีลอด เราเปิดเผยไว้วา่: “หากพระประสงค์ของพระองค์ประกาศให้วจนะเหลา่นีเ้ปลง่ออกมาจากโอษฐ์
ของพระองค์และตรัสตอ่พวกเขาวา่ ‘ดกูร ประชาชน จงถือศีลอดเพ่ือเห็นแก่ความงามของเราโดยไมส่ิน้สดุ
ระยะเวลา’ เราขอปฏิญาณตอ่ราชศกัดาแหง่ความรุ่งโรจน์ของพระองค์ว่า พวกเขาทกุคนจะปฏิบตัิตามอยา่ง
ซ่ือสตัย์ จะละเว้นจากสิ่งใดก็ตามท่ีละเมิดกฏของพระองค์ และจะกระท าเชน่นีต้อ่ไปจนกระทัง่พวกเขาสละ
วิญญาณให้พระองค์” ดงันีคื้อการสละความประสงค์ของตนโดยสิน้เชิงให้แก่พระประสงค์ของพระผู้ เป็นเจ้า  จง
ใคร่ครวญด ูเพ่ือวา่เจ้าจะได้ด่ืมอมฤตแหง่ชีวิตนิรันดร์ท่ีไหลมากบัวจนะของพระผู้ เป็นนายของมวลมนษุยชาต ิและ
จะยืนยนัวา่พระผู้ เป็นเจ้าท่ีแท้จริงองค์เดียวทรงความประเสริฐเหนือผู้ ท่ีพระองค์สร้างเสมอ 

พระบาฮาอลุลาห์ (GWB 337-8) 

 

4 มีนาคม 

ถือศีลอด 

ขณะท่ีอยูใ่นคกุเราได้เปิดเผยคมัภีร์ซึง่เราให้ช่ือวา่ ‘คมัภีร์ท่ีศกัดิส์ิทธ์ิท่ีสดุ’ เราได้ออกกฏและประดบัคมัภีร์นี ้
ด้วยบญัญตัิตา่งๆ ของพระผู้ เป็นนายผู้ทรงอ านาจปกครองทกุคนท่ีอยูใ่นสวรรค์และบนโลก ดกูร ประชาชนจง
ยดึถือคมัภีร์นี ้และปฏิบตัติามศีลอนัวิเศษท่ีลิขิตอยูใ่นนัน้ซึง่สง่มาจากพระผู้ เป็นนายของเจ้า พระผู้ทรงอภยั พระผู้
ทรงอารี สิ่งนีจ้ะท าให้เจ้ารุ่งเรืองในโลกนีแ้ละโลกหน้าอย่างแท้จริง และจะชะล้างสิ่งท่ีไมเ่หมาะกบัเจ้าออกไป 



แท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้ทรงบญัญตัิ พระผู้ทรงอรรถาธิบาย พระผู้ให้ พระผู้ทรงเอือ้เฟือ้ พระผู้ทรงกรุณา พระผู้
เป็นท่ีสรรเสริญ 

เพราะความรู้ของมนษุย์เก่ียวกบัพระผู้ เป็นเจ้าจะไมส่ามารถพฒันาได้เตม็ท่ีและเพียงพอ นอกจากโดยการ
ปฏิบตัิตามสิ่งท่ีพระองค์บญัญตัแิละแถลงไว้ในคมัภีร์สวรรค์ 

พระบาฮาอลุลาห์ (TB 262, 268) 

 

5 มีนาคม 

ถือศีลอด 

ดกูร ประชาชนแหง่บาฮา! บญัญตัแิตล่ะข้อท่ีเราเปิดเผยคือท่ีมัน่อนัแข็งแกร่งส าหรับอภิรักษ์โลกท่ีด ารงอยู่
แท้จริงแล้วพระผู้ถกูประทษุร้ายนีม้ิได้ปรารถนาอ่ืนใดนอกจากความปลอดภยัและความเจริญของเจ้า 

ดกูร ประชาชนแหง่บาฮา! บญัชาแตล่ะข้อท่ีเปิดเผยมาคือปราการอนัแข็งแกร่งส าหรับคุ้มครองโลก 
พระบาฮาอลุลาห์ (TB 69, BPE 9) 

 

6 มีนาคม 

ถือศีลอด 

ในเร่ืองสวรรค์: สวรรค์มีจริงอยา่งไมต้่องสงสยัและในโลกนีส้วรรค์เกิดขึน้ได้โดยอาศยัความรักและความ
ยินดีของเรา ใครก็ตามท่ีเข้าถึงสิ่งนี ้พระองค์จะช่วยเขาในโลกเบือ้งลา่งนีแ้ละภายหลงัความตาย พระองค์จะชว่ย
เขาให้เข้าไปสูส่วรรค์ท่ีมีความไพศาลเทา่กบัฟ้าและแผ่นดนิ ซึง่ภายในนัน้บริจาริกาแหง่ความรุ่งโรจน์อนัวิสทุธ์ิจะ
คอยปรนนิบตัเิขาทัง้วนัทัง้คืน ขณะท่ีดวงตะวนัแหง่ความงามอนัไมจื่ดจางของพระผู้ เป็นนายของเขาจะสาดรัศมี
มายงัเขาตลอดเวลา และเขาจะเรืองรองอย่างเจิดจ้าจนไม่มีใครจ้องมายงัเขาได้ นีคื้อสิ่งท่ีพระผู้ เป็นเจ้าจดัไว้แตถ่ึง
กระนัน้ประชาชนก็ยงัถกูปิดกัน้โดยมา่นอนัร้ายกาจ ท านองเดียวกนัเจ้าจงเข้าใจธรรมชาตขิองไฟนรกและเป็นพวก
ท่ีเช่ืออย่างแท้จริง เพราะกรรมทกุอย่างท่ีกระท าไปจะได้รับการตอบแทนตามการประเมินของพระผู้ เป็นเจ้า 
บญัญตัแิละข้อห้ามทัง้หลายท่ีพระองค์ก าหนดไว้เป็นพยานตอ่สิ่งนี ้เพราะแนน่อนเลยว่าหากการกระท าไมไ่ด้รับ
ผลตอบแทน ศาสนาของพระผู้ เป็นเจ้า พระองค์ทรงความประเสริฐ ย่อมไร้ประโยชน์ พระองค์ทรงความประเสริฐ
เป็นล้นพ้นเหนือการหมิ่นประมาทเชน่นี!้ อยา่งไรก็ตามส าหรับผู้ ท่ีได้ตดัความผกูพนัจากทกุสิ่ง กรรมนัน้คือรางวลั
ของตนเอง หากเราขยายความในเร่ืองนี ้จ าเป็นต้องใช้ธรรมจารึกมากมาย 

พระบาฮาอลุลาห์ (TB 189) 



 

7 มีนาคม 

ถือศีลอด 

ดกูร ประชาชนบนพิภพ! การใช้ชีวิตสนัโดษและการทรมานตวัเองไมเ่ป็นท่ียอมรับ ณ ท่ีสถิตของพระผู้ เป็น
เจ้า เป็นหน้าท่ีของบรรดาผู้ ท่ีมีปัญญาหยัง่รู้ท่ีจะปฏิบตัสิิ่งท่ียงัความเบกิบานหรรษา แนวปฏิบตัท่ีิผดุมาจากท้อง
ของความเพ้อฝันอนัไร้สาระหรือก าเนิดมาจากครรภ์ของความงมงาย ไมเ่หมาะกบัผู้ มีปัญญา แตก่่อนและเม่ือไม่
นานมานีบ้างคนได้ไปอาศยัอยูใ่นถ า้ตามภเุขา ขณะท่ีบางคนไปท่ีป่าช้าในตอนกลางคืน จงเง่ียหฟัูงค าปรึกษาของ
พระผู้ถกูประทษุร้ายนี ้จงเลิกสิ่งท่ีนิยมกนัในหมูพ่วกเจ้า และรับสิ่งท่ีพระผู้ เป็นท่ีปรึกษาท่ีซ่ือสตัย์บญัชาเจ้า อย่า
พรากตวัเจ้าเองจากพระพรท่ีสร้างขึน้มาเพื่อเห็นแก่เจ้า 

พระบาฮาอลุลาห์ (TB 71) 

 

8 มีนาคม 

ถือศีลอด 

จงใคร่ครวญดสูกัครู่ ในทกุยคุศาสนาอะไรคือสิ่งท่ีชกัจงูประชาชนบนพิภพให้รังเกียจพระศาสดาของพระผู้
ทรงปรานี? อะไรท าให้พวกเขาเมินหนีไปจากพระองค์และท้าทายอ านาจของพระองค์... 

ไมมี่ข้อสงสยัวา่ ในทคุยคุและทกุวฏัจกัรท่ีผา่นไปหากพระศาสดาเหลา่นีม้าปรากฏตรงตามจินตนาการไร้
สาระท่ีผดุมาจากหวัใจของมนษุย์ ย่อมไมมี่ใครปฏิเสธสจัธรรมของพระศาสดาผู้ วิสทุธ์ิเหลา่นี ้แม้วา่มนษุย์ดงักลา่ว
ได้ระลกึถึงพระผู้ เป็นเจ้าท่ีแท้จริงองค์เดียวทัง้วนัทัง้คืน และอทุิศตนอยา่งเคร่งครัด แตถ่ึงกระนัน้ในท่ีสดุพวกเขาก็
มิได้ยอมรับอรุโณทยัแหง่สญัลกัษณ์ของพระผู้ เป็นเจ้าและพระศาสดาผู้แสดงหลกัฐานท่ีแย้งไมไ่ด้ของพระองค์ 
และไมรั่บกรุณาธิคณุท่ีแผม่า คมัภีร์ทัง้หลายเป็นพยานในเร่ืองนี ้เจ้าก็ได้ยินมาแล้ว 

จงพิจารณาดยูคุศาสนาของพระเยซูคริสต์ จงดซูิวา่ ผู้ มีวิชาทกุคนในยคุนัน้แม้ว่าจะคาดหวงัการเสดจ็มา
ของพระศาสดาตามพนัธสญัญา แตก็่ไมแ่คล้วท่ีจะปฏิเสธพระองค์ ทัง้แอนนาสผู้ มีวิชาสงูสดุในหมูน่กับวชในยคุ
ของพระองค์ และไคเอสพาสผู้ เป็นพระระดบัสงูประณามพระองค์และตดัสินประหารชีวิตพระองค์ 

ท านองเดียวกนั เม่ือพระโมฮมัหมดัผู้ เป็นพระศาสดาของพระผู้ เป็นเจ้า ขอให้มวลมนษุย์เป็นพลีแดพ่ระองค์ 
ทรงมาปรากฏ ผู้แก่วิชาแหง่เมกกะและเมดนิาลกุขึน้ตอ่ต้านและปฏิเสธขา่วสารของพระองค์ในตอนเร่ิมต้นของการ
เปิดเผยพระธรรม ขณะท่ีบรรดาผู้ ท่ีไร้วิชากลบัยอมรับศาสนาของพระองค์ จงใคร่ครวญดสูกัครู่ จงพิจารณาดวูา่ 
บาลาลซึง่เป็นชาวเอธิโอเปีย แม้ไมรู้่หนงัสือ แตก็่ได้ขึน้ไปสูส่วรรค์แหง่ความศรัทธาและมัน่ใจ ขณะท่ีอบัดลุลา 
อบัเบย ซึง่เป็นผู้น าในหมูผู่้แก่วิชา กลบัคิดร้ายและลกุขึน้ตอ่ต้านพระองค์ 



พระบาฮาอลุลาห์ (GWB 82-3) 

 

9 มีนาคม 

ถือศีลอด 

เน่ืองด้วยสาวกของพระเยซูไมเ่คยเข้าใจความหมายท่ีซอ่นเร้นของวาทะเหลา่นี ้และเน่ืองด้วยสญัลกัษณ์
ทัง้หลายท่ีพวกเขาและบรรดาผู้น าศาสนาของพวกเขาคาดหมายมิได้ปรากฏ พวกเขาจงึไมย่อมรับสจัธรรมของพระ
ศาสดาผู้ วิสทุธ์ิทัง้หลายท่ีถกูส าแดงให้ปรากฏตัง้แตส่มยัของพระเยซูแม้กระทัง่บดันี ้ดงันัน้พวกเขาจงึพรากตนเอง
จากกรุณาธิคณุอนัวิสทุธ์ิของพระผู้ เป็นเจ้าท่ีหลัง่มาและความพิศวงของวาทะของพระองค์ ดงักลา่วนีคื้อความ
ตกต ่าของพวกเขาในวนัแหง่การฟืน้คืนชีพ พวกเขาไมเ่ข้าใจวา่ หากสญัลกัษณ์ทัง้หลายของพระศาสดาของพระผู้
เป็นเจ้าในทกุยคุมาปรากฏต าตาตามค าพยากรณ์ ย่อมไมมี่ใครเมินหรือปฏิเสธ ผู้ มีพรยอ่มแยกไมอ่อกจากผู้น่า
เวทนา ผู้กระท าบาปย่อมแยกไมอ่อกจากผู้ ท่ีกลวัพระผู้ เป็นเจ้า จงพินิจอยา่งเท่ียงธรรม: หากค าพยากรณ์ทัง้หลาย
ท่ีบนัทกึอยูใ่นคมัภีร์ใหมบ่งัเกิดขึน้จริงตามตวัอกัษร หากพระเยซูบตุรของแมร่ีเสดจ็ลงมาจากท้องฟ้าบนก้อนเมฆ
พร้อมกบัเทวดาจริงๆ ใครหรือจะบงัอาจไมเ่ช่ือ ใครหรือจะกล้าปฏิเสธสจัธรรมหรือดหูมิ่น? ไมเ่พียงเทา่นัน้ ความ
อกสัน่ขวญัหนีย่อมครอบง าทกุคนท่ีอาศยัอยู่บนโลกอย่างทนัใด จนไมมี่วิญญาณใดสามารถพดูสกัค า ไหนเลยจะ
ปฏิเสธหรือยอมรับสจัธรรม เป็นเพราะความเข้าใจผิดเก่ียวกบัสจัธรรมเหลา่นี ้นกับวชคริสเตียนหลายคนจงึคดัค้าน
พระโมฮมัหมดัและประท้วงว่า: “หากทา่นเป็นพระศาสดาตามพนัธสญัญาท่ีแท้จริง เชน่นัน้ท าไมทา่นไมมี่เทวดามา
ด้วยตามท่ีคมัภีร์ของเราท านายไว้ ซึง่จะต้องเสดจ็มากบัพระผู้ทรงความงามตามพนัธสญัญา เพ่ือชว่ยเหลือ
พระองค์ในการเปิดเผยพระธรรม และกระท าตนเป็นผู้ เตือนประชาชนจองพระองค์?” 

พระบาฮาอลุลาห์ (KI 80-1) 

 

10 มีนาคม 

ถือศีลอด 

การคดัค้านและข้อขดัแย้งดงักลา่วมีมาในทคุยคุทกุศตวรรษ ประชาชนมกัยุง่อยูก่บัปาฐกถาจอมปลอม
เสมอ และประท้วงอยา่งไร้สาระวา่: “เหตไุฉนสญัลกัษณ์นีส้ญัลกัษณ์นัน้จงึไมป่รากฏ?” ความยุง่ยากเชน่นีบ้งัเกิด
ขึน้เพราะวา่พวกเขายดึถือแนวทางของนกับวชในยคุท่ีพวกเขามีชีวิตอยู่ และลอกเลียนนกับวชอย่างตาบอดในการ
ยอมรับหรือปฏิเสธพระผู้ เป็นสาระแหง่ความไมผ่กูพนัเหล่านี ้ผู้ เป็นพระศาสดาท่ีวิสทุธ์ิ ด้วยจมอยูใ่นกิเลสท่ีเห็นแก่
ตวัและใฝ่หาสิ่งท่ีโสมมและไมย่ัง่ยืน ผู้น าเหล่านีจ้งึพิจารณาพระศาสดาทัง้หลายวา่มาตอ่ต้านมาตรฐานความรู้
ความเข้าใจของตน เป็นศตัรูตอ่แนวทางและวิจารณญาณของตน เน่ืองด้วยพวกเขาตีความพระวจนะของพระผู้
เป็นเจ้า ตีความค าพดูและค าสอนของพนญัชนะแหง่เอกภาพตามตวัอกัษร และอรรถาธิบายไปตามความเข้าใจท่ี



บกพร่องของตน พวกเขาจงึได้พรากตนเองและประชาชนจากกรุณาธิคณุและความปรานีของพระผู้ เป็นเจ้าท่ีหลัง่
มา... 

...นกับวชเหลา่นีซ้ึง่ยงัคงสงสยัและโต้แย้งกนัเก่ียวกบัศาสนศาสตร์ท่ีคลมุเครือของตน แตก่ลบัมีหน้ามาอ้าง
วา่เป็นผู้อธิบายความลกึซึง้ของกฏของพระผู้ เป็นเจ้า เป็นผู้อรรถาธิบายความลึกลบัของพระวจนะศกัดิส์ิทธ์ิของ
พระองค์ 

พระบาฮาอลุลาห์ (KI 81-3) 

 

11 มีนาคม 

ถือศีลอด 

เป็นท่ีบนัทกึไว้ในพระธรรมว่า จากหมูช่นชาวคริสเตียนทัง้หมด มีไมเ่กินเจ็ดสิบคนท่ียอมรับศาสนาของอคัร
สาวก 6 ของพระผู้ เป็นเจ้า ความผิดนีต้กอยูก่บัผู้น าศาสนาของพวกเขา เพราะหากผู้น าเหลา่นีเ้ช่ือ มวลประชาชน
ของพวกเขาย่อมเช่ือตาม ดงันัน้จงดเูถิดวา่อะไรได้เกิดขึน้! ผู้ มีวิชาในศาสนาคริสต์ได้รับการยกย่องวา่มีวิชาเพราะ
ปกปอ้งค าสอนของพระคริสต์ และถึงกระนัน้จงพิจารณาดวูา่ พวกเขาเองได้เป็นเหตใุห้มนษุย์ไมย่อมรับศาสนา
และไมบ่รรลถุึงความรอดพ้นอยา่งไร! เจ้ายงัปรารถนาจะเจริญรอยตามพวกเขาอีกหรือ? สาวกทัง้หลายของพระ
เยซูศโิรราบตอ่นกับวชเพ่ือจะได้รอดพ้นในวนัแหง่การฟืน้คืนชีพ และผลของการเช่ือฟังเชน่นีใ้นท่ีสดุพวกเขาได้เข้า
ไปในกองไฟ และในวนัท่ีอคัรสาวกของพระผู้ เป็นเจ้ามาปรากฏ พวกเขาปิดกัน้ตนเองจากการยอมรับพระองค์ ผู้
ทรงความประเสริฐ เจ้าต้องการจะเจริญรอยตามนกับวชเหลา่นีห้รือ? 

ไมเ่พียงเทา่นัน้ พระผู้ เป็นเจ้าเป็นพยาน จงอยา่เป็นนกับวชท่ีตาบอดหรือเป็นสาวกท่ีตาบอด เพราะทัง้คูจ่ะ
มลายสิน้ในวนัแหง่การฟืน้คืนชีพ แตเ่ป็นหน้าท่ีของเจ้าท่ีจะเป็นนกับวชท่ีเห็นแจ้ง หรือเดนิในวิถีของพระผู้ เป็นเจ้า
อยา่งเห็นแจ้งโดยการเช่ือฟังผู้น าท่ีแท้จริงของศาสนา 

พระบ๊อบ (SWB 123-4) 

 

12 มีนาคม 

ถือศีลอด 
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บดันีจ้งพิจารณาดกูารเปิดเผยคมัภีร์บายนั หากสาวกของคมัภีร์กรุอ่านน าข้อพิสูจน์คล้ายกบัท่ีตนใช้กบัพวก
ท่ีไมเ่ช่ือศาสนาอิสลาม มาใช้กบัตนเอง จะไมมี่แม้แตว่ิญญาณเดียวท่ีถกูพรากจากสจัธรรม และในวนัแหง่การฟืน้
คืนชีพ ทกุคนจะรอดพ้น 

หากชาวคริสเตียนโต้เถียงวา่ ‘ข้าพเจ้าจะถือวา่คมัภีร์กรุอา่นเป็นข้อพิสจูน์ได้อย่างไร ในเม่ือข้าพเจ้าไม่
สามารถเข้าใจคมัภีร์นี?้’ การโต้เถียงเชน่นีย้อ่มไมเ่ป็นท่ียอมรับ ท านองเดียวกนัประชาชนแหง่คมัภีร์กรุอา่นเหยียด
หยามวา่ ‘เราไมส่ามารถเข้าในวจนะท่ีคมคายในคมัภีร์บายนั เราจะถือวา่คมัภีร์นัน้เป็นข้อพิสจูน์ได้อยา่งไร?’ ใครก็
ตามท่ีพดูเชน่นัน้ จงกลา่วตอ่เขาวา่ ‘ดกูร ผู้ ท่ีไมไ่ด้เลา่เรียน! ด้วยข้อพิสจูน์ใดเลา่ท่ีเจ้ายอมรับศาสนาอิสลาม? 
เพราะพระศาสดาท่ีเจ้าไมเ่คยเห็นหรือ? เพราะปาฏิหาริย์ท่ีเจ้าไมเ่คยเห็นหรือ? หากเจ้ายอมรับศาสนาอิสลามโดย
ไมต่ัง้ใจ เจ้าท าเชน่นัน้ท าไม? แตห่ากเจ้ายอมรับศาสนาเพราะยอมรับวา่คมัภีร์กรุอ่านคือข้อพิสจูน์ เพราะวา่เจ้าได้
ยินผู้ มีวิชาและผู้ ท่ีซ่ือสตัย์ยอมรับวา่ตนไร้อ านาจตอ่คมัภีร์นี ้หรือเม่ือได้ยินวจนะสวรรค์และด้วยความรักท่ีเจ้ามีตอ่
พระวจนะท่ีแท้จริงของพระผู้ เป็นเจ้า เจ้าได้ตอบสนองด้วยดวงจิตแหง่ความถ่อมตนและต ่าต้อยท่ีสดุ ซึง่ดวงจิตนี ้
เป็นหนึง่ในสญัลกัษณ์ท่ียิ่งใหญ่ท่ีสดุของความรักและความเข้าใจท่ีแท้จริง เชน่นัน้แล้วข้อพิสจูน์ดงักล่าวย่อมถือได้
วา่มีน า้หนกั...’ 

จงพิจารณาดวูา่ ประชาชนเหลา่นีย้ึดถือในเร่ืองของความศรัทธาเพียงไร เม่ือจดัการกบักิจการของตนเอง 
พวกเขาพอใจกบัการยืนยนัของพยานสองคนท่ียตุธิรรมและถึงกระนัน้แม้จะมีการยืนยนัจากผู้ ท่ีชอบธรรมมากมาย 
พวกเขากลบัลงัเลท่ีจะยอมรับพระผู้ เป็นผู้แสดงสจัธรรมสวรรค์ 

พระบ๊อบ (SWB 120-1) 

 

13 มีนาคม 

ถือศีลอด 

ท านองเดียวกนัจงตรึกตรองดยูคุศาสนาของธรรมเทศก 7 ของพระผู้ เป็นเจ้าซึง่มีระยะเวลา 1,270 ปี 
จนกระทัง่รุ่งอรุณของการเปิดเผยคมัภีร์บายนั พระองค์ก ากบัทกุคนให้รอคอยการเสด็จมาของอิหมา่มกาอิมตาม
พนัธสญัญา การกระท าทกุอยา่งในยคุของศาสนาอิสลามท่ีเร่ิมต้นด้วยพระโมฮมัหมดั จะไปถึงจดุสมบรูณ์โดยการ
มาปรากฏของอิหมา่มกาอิม พระผู้ เป็นเจ้าทรงแสดงอิหม่ามกาอิมให้ปรากฏพร้อมข้อพิสจูน์ท่ีเคยประสาทให้กบั
ธรรมเทศกของพระผู้ เป็นเจ้า เพ่ือวา่จะไมมี่ผู้ ท่ีเช่ือในคมัภีร์กรุอา่นคนใดสงสยัเก่ียวกบัความเช่ือถือได้ของศาสนา
ของพระองค์ เพราะในคมัภีร์กรุอา่นแถลงไว้วา่ไมมี่ใครนอกจากพระผู้ เป็นเจ้าท่ีสามารถเปิดเผยวจนะชว่งเวลา 
1,270 ปี ไมมี่สาวกของคมัภีร์กรุอา่นคนใดเคยเห็นบคุคลใดมาปรากฏด้วยข้อพิสจูน์ท่ีแนช่ดั บดันีพ้ระผู้ เป็นนายท่ี
ด ารงอยูน่ิรันดร์ทรงประสาทข้อยืนยนัท่ียิ่งใหญ่ท่ีสดุให้แก่พระศาสดาตามพนัธสญัญาท่ีเฝา้คอยกนัมานานผู้ นี ้และ

                                                           
7  พระโมฮมัหมดั 



ทรงแสดงพระองค์ให้ปรากฏจากสถานท่ีท่ีไมมี่ใครคาดคิดได้ เป็นบรุุษท่ีถือได้ว่าความรู้ของเขาไมมี่คา่ อายขุอง
พระองค์เพียง 25 ปี แตค่วามรุ่งโรจน์ขอพระองค์ไมมี่ผู้แก่วิชาคนใดในศาสนาอิสลามเทียบได้ เน่ืองด้วยความ
รุ่งโรจน์ของมนษุย์อยูท่ี่ความรู้ของเขา จงดผูู้ มีวิชาท่ีได้รับเกียรตเิพราะความสามารถในการเข้าใจธรรมลิขิต และ
พระผู้ เป็นเจ้าทรงยกยอ่งถึงขนาดพาดพิงถึงพวกเขาวา่: ‘ไมมี่ใครรู้ความหมายนัน้นอกจากพระผู้ เป็นเจ้าและบรรดา
ผู้ ท่ีมีภมูิความรู้แนน่’ เชน่นัน้แปลกเพียงไรท่ีบรุุษท่ีอาย ุ25 ปี และไมไ่ด้เลา่เรียนผู้ นีไ้ด้รับเลือกให้มาเปิดเผยวจนะ
ของพระองค์ในลกัษณะท่ีน่าฉงนยิ่งนกั 

พระบ๊อบ (SWB 118) 

 

14 มีนาคม 

ถือศีลอด 

แท้จริงแล้ววจนะท่ีพระผู้ เป็นเจ้าเปิดเผยให้แก่พระโมฮมัหมดัเป็นเวลา 23 ปี เทา่กบัวจนะท่ีทรงเปิดเผยให้แก่
เราภายในเวลาสองวนัสองคืน อย่างไรก็ตาม ตามท่ีพระผู้ เป็นเจ้าบญัญัตไิว้ ไมค่วรแยกให้เห็นความแตกตา่งนี ้
ความจริงแล้วพระองค์ทรงอานภุาพเหนือทกุสรรพสิ่ง 

เราขอปฏิญาณตอ่ชีวิตของบรมศาสดาท่ีพระผู้ เป็นเจ้าจะส าแดงให้ปรากฏ! การเปิดเผยพระธรรมของเรานา่
ฉงนยิ่งกวา่พระโมฮมัหมดัผู้ เป็นธรรมเทศกของพระผู้ เป็นเจ้า หากเจ้าเพียงแตห่ยดุเพ่ือตรึกตรองถึงยคุสมยัของพระ
ผู้ เป็นเจ้า จงดซูิวา่เป็นเร่ืองแปลกเพียงไรท่ีบคุคลหนึง่เตบิโตขึน้มาทา่มกลางประชาชนชาวเปอร์เซียได้รับอ านาจ
จากพระผู้ เป็นเจ้าให้ประกาศวาทะท่ีแย้งไมไ่ด้จนท าให้มนษุย์ผู้ มีวิชาทกุคนต้องเงียบ และได้รับการช่วยเหลือให้
เปิดเผยวจนะอย่างรวดเร็วกวา่ผู้ใดจะเขียนได้ 

พระบ๊อบ (SWB 139) 

 

15 มีนาคม 

ถือศีลอด 

การเปิดเผยพระธรรมสวรรค์ท่ีสมัพนัธ์กบัการเสดจ็มาของพระผู้ เป็นอิหมา่มมีห์ดีตามพนัธสญัญาของเจ้า
วิเศษกวา่การเปิดเผยพระธรรมท่ีประสาทให้แก่พระโมฮมัหมดัผู้ เป็นธรรมเทศกของพระผู้ เป็นเจ้า ขอให้เจ้าตรึก
ตรองดเูถิด แท้จริงแล้วพระผู้ เป็นเจ้าทรงเชิดชพูระโมฮมัหมดัผู้ เป็นธรรมเทศกของพระผู้ เป็นเจ้าทา่มกลางประชาชน
ชาวอาหรับหลงัจากท่ีพระองค์อายไุด้ 40 ปี ซึง่เป็นความจริงท่ีเจ้าทกุคนยืนยนัและสนบัสนนุ ขณะท่ีพระผู้มาไถ่
ของเจ้าได้รับการเชิดชโูดยพระผู้ เป็นเจ้าเม่ืออายไุด้ 24 ปี ทา่มกลางประชาชนท่ีไมส่ามารถพดูหรือเข้าใจภาษา
อาหรับแม้แตค่ าเดียว ดงันีท่ี้พระผู้ เป็นเจ้าเปิดเผยความรุ่งโรจน์ของศาสนาของพระองค์ และสาธิตสจัธรรมโดย
อาศยัอิทธิพลของพระวจนะของพระองค์ 



พระบ๊อบ (SWB 146) 

 

16 มีนาคม 

ถือศีลอด 

ความรู้เป็นเสมือนปีกส าหรับชีวิตของมนษุย์ และเป็นบนัไดให้มนษุย์ไตข่ึน้ไป การแสวงหาความรู้เป็นหน้าท่ี
ของทกุคน อยา่งไรก็ตามความรู้ในศาสตร์ตา่งๆ ควรแสวงหาเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนของโลก ไมใ่ช่
ความรู้ท่ีเร่ิมต้นด้วยค าพดูและจบลงด้วยค าพดู สิทธ์ิของนกัวิทยาศาสตร์และชา่งฝีมือท่ีมีตอ่ประชาชนทัง้หลาย
ของโลกนัน้ชา่งยิ่งใหญ่จริงๆ คมัภีร์แมบ่ทเป็นพยานตอ่สิ่งนีใ้นวนัท่ีพระองค์เสดจ็กลบัมา ความสขุจงมีแดผู่้ ท่ีรู้จกั
สดบัฟัง ความจริงแล้วความรู้คือทรัพย์ท่ีแท้จริงของมนษุย์ คือบอ่เกิดความรุ่งโรจน์ พระพร ความปีติ ความเกษม
สนัต์ ความเบกิบานและความปลาบปลืม้ส าหรับมนษุย์ 

พระบาฮาอลุลาห์ (TB 51-2) 

ความจริงแล้ววิทยาศาสตร์อาจเปรียบได้กบักระจกท่ีสะท้อนรูปและภาพของสิ่งท่ีด ารงอยูท่ัง้หลาย 
วิทยาศาสตร์คือรากฐานของการพฒันาบคุคลและชาติ หากปราศจากรากฐานของการไตส่วนนี ้การพฒันาเป็นไป
ไมไ่ด้ 

พระอบัดลุบาฮา (PUP 50) 

 

17 มีนาคม 

ถือศีลอด 

พวกท่ีไมเ่ช่ือและไร้ศรัทธามุง่คดิอยูส่ี่อยา่ง:  ประการแรกคือการหลัง่เลือด ประการท่ีสองคือการเผาหนงัสือ 
ประการท่ีสามคือ การรังเกียจศาสนิกชนของศาสนาอ่ืน ประการท่ีส่ีคือ การขจดัชมุชนอ่ืนและกลุม่อ่ืน อยา่งไรก็
ตามบดันีโ้ดยกรุณาธิคณุและอิทธิของพระวจนะของพระผู้ เป็นเจ้า อปุสรรคทัง้ส่ีนีถ้กูทลายลงแล้ว ค าสัง่ท่ีชดัเจน
เหลา่นีถ้กูลบออกไปจากธรรมจารึก และแนวโน้มท่ีป่าเถ่ือนถกูเปล่ียนไปเป็นคณุธรรม 

พระบาฮาอลุลาห์ (TB 91) 

เหตสุ าคญั (ของความไมส่งบในหมูช่าตทิัง้หลาย) คือการบดิเบือนศาสนาโดยผู้น าศาสนาและผู้สอนศาสนา 
พวกเขาสอนสาวกให้เช่ือวา่ รูปแบบของศาสนาของตนเท่านัน้ท่ีเป็นท่ียินดีส าหรับพระผู้ เป็นเจ้า และสาวกของ
ความเช่ืออ่ืนถกูต าหนิโดยพระบดิาผู้ เป่ียมด้วยความรักและถกูพรากจากความปรานีและกรุณาธิคณุของพระองค์ 
ดงันัน้ความไมช่อบ การดหูมิ่น การโต้แย้งและความเกลียดชงั จงึเกิดขึน้ในหมู่ประชาชน หากอคตทิางศาสนา
เหลา่นีถ้กูกวาดทิง้ไป ในไมช้่าชาตทิัง้หลายย่อมมีสนัตภิาพและความปรองดอง 



พระอบัดลุบาฮา (PT 45-6) 

 

18 มีนาคม 

ถือศีลอด 

จงช าระหวัใจของเจ้า เพ่ือวา่เราจะบนัดาลให้น า้พแุหง่ปัญญาและวาทะพุง่ออกมาจากหวัใจนัน้ ซึง่จะชว่ย
ให้เจ้าเปลง่เสียงทา่มกลางมวลมนษุยชาต ิจงขยบัลิน้และประกาศสจัธรรมเพื่อเห็นแก่การระลกึถึงพระผู้ เป็นนาย ผู้
ทรงปรานี อย่าได้กลวัผู้ ใด จงวางใจในพระผู้ เป็นเจ้า พระผู้ทรงมหิทธานภุาพ พระผู้ทรงรอบรู้ 

พระบาฮาอลุลาห์ (TB 189-90) 

การรักษาแรกคือ การน าทางประชาชนให้ถกูต้อง เพื่อว่าพวกเขาจะหนัมาหาพระผู้ เป็นเจ้า และฟัง
ค าปรึกษาของพระองค์ และออกไปด้วยหท่ีูได้ยินและตาท่ีมองเห็น 

พระอบัดลุบาฮา (SWAB 244) 

 

19 มีนาคม 

ถือศีลอด 

และโดยการชว่ยเหลือของพระผู้ เป็นเจ้า หากเขาพบร่องรอยของพระผู้ เป็นมิตรท่ีไร้ร่องรอยในการเดินทางนี ้
และได้สดูสคุนธรสของโจเซฟท่ีสาบสญูไปนานจากธรรมฑตูสวรรค์ เขาจะก้าวไปสู่หบุเขาแหง่ความรักทนัทีและ
สลายไปในเพลิงแหง่ความรัก ในนครนีน้ภาแหง่ปีตสิขุเปิดออก สริุยนัแหง่ความปรารถนาสอ่งแสงให้โลก เพลิงแห่ง
ความรักลกุอยา่งโชตชิว่ง และเมื่อเพลิงแหง่ความรักลกุอยา่งโชตชิ่วง เพลิงนัน้เผาเหตผุลเป็นเถ้าถ่าน 

บดันีผู้้ เดนิทางลืมตนเองและทกุสิ่ง เขามองไมเ่ห็นความไมรู้่หรือความรู้ ความสงสยัหรือความมัน่ใจ เขา
แยกรุ่งเช้าแหง่การน าทางกบักลางคืนแหง่ความผิดพลาดไมอ่อก เขาหนีจากความไมเ่ช่ือและความศรัทธา และพิษ
ร้ายคือยาหอมส าหรับเขา...อาชาของหบุเขานีคื้อความเจ็บปวด และหากไมมี่ความเจ็บปวด การเดินทางนีจ้ะไมมี่
สิน้สดุ ในสภาวะนีค้นรักไมค่ิดถึงสิ่งใดนอกจากพระผู้ เป็นท่ีรักย่ิง และไมแ่สวงหาสิ่งใดนอกจากพระผู้ เป็นมิตร 

พระบาฮาอลุลาห์ (SVFV 7-8) 

 

20 มีนาคม 

ถือศีลอด 



หลงัจากปีนขึน้ไปถึงยอดสดุแหง่ความพิศวงแล้ว ผู้ เดนิทางมาสูห่บุเขาแหง่ความยากจนอนัแท้จริงและศนูย
ภาพโดยสมบรูณ์ ภาวะนีเ้ป็นการตายจากอตัตาและมีชีวิตอยู่ในพระผู้ เป็นเจ้า ยากจนในอตัตาและร ่ารวยในพระผู้
เป็นยอดปรารถนา ความยากจนในท่ีนีห้มายถึงความยากจนในสรรพสิ่งทางโลก และร ่ารวยในสรรพสิ่งในภพของ
พระผู้ เป็นเจ้า เพราะเม่ือคนรักท่ีแท้จริงและมิตรท่ีอทุิศตนไปถึงท่ีสถิตของพระผู้ เป็นท่ีรักย่ิง ความงามอนัแพรว
พราวของพระผู้ เป็นท่ีรักและไฟในหวัใจของคนรักจะลกุอย่างโชตชิว่ง และเผามา่นและสิ่งหุ้มหอ่ทัง้ปวงให้สิน้ไป ใช่
แล้ว ทกุสิ่งท่ีเขามีนบัจากหวัใจถึงผิวหนงัจะลกุเป็นไฟ เพ่ือวา่จะไมมี่สิ่งใดเหลือนอกจากพระผู้ เป็นเจ้า 

เม่ือคณุลกัษณะของพระผู้ด ารงอยูก่่อนยคุสมยัเปิดเผยออกมา 

เม่ือนัน้พระโมเสสได้เผาคณุลกัษณะของสรรพสิ่งทางโลกให้สิน้ไป 

ผู้ ท่ีบรรลถึุงภาวะนีจ้ะบริสทุธ์ิพ้นจากทกุสิ่งท่ีเก่ียวพนักบัโลก 
พระบาฮาอลุลาห์ (SVFV 35-36) 

 

หนังสืออ้างองิ 

ADJ The Advent of Divine Justice 

BC Bahá’í Consultation, compilation 1990 

BE Bahá’í Education, compilation 1976, published in England 

BNE Bahá’u’lláh and the New Era 

BPE A Bahá’í Perspective on Economics of the Future; Badi Shams, 1989, published in Canada 

BR Bahá’í Readings, 1985, published in Canada 

BWF Bahá’í World Faith 

COC The Compilation of Compilations, 1991, published in Australia 

COV The Covenant (Daily Readings from the Bahá’í Teachings, 1989, George Ronald Oxford, England) 

CP The Compilation oon Peace, 1985 published in India 

DAL The Divine Art of Living 

DR Days no Remember, Dr.B. Forghani, 1983, published in Australia 

ESW Epistle to the Son of the Wolf 

ET Excellent in All Things, compilation 1981, published in India 1982 

GPB God Passes By 

GWE Gleanings from the Writings of Bahá’u’lláh 

HHN Health, Healing, Nutrition, compilation 1984 

HQ Huqúqu’lláh, compilation 1985 

IPMDA The Importance of Prayer, Meditation and the Devotional Altitude, compilation, published in India 1980 

KI The Kitáb-i-Íqán 

KA The Kitáb-i-Aqdas 

LG Lights of Guidance 1983, 1988 

NDF Nineteen Day Feast, compilation 1989 

PBM Perserving Bahá’í Marriages, compilation 1990 

PDC The Promised Day is Come 

PT Paris Talks 



PUP Promulgation of Universal Peace 

SAQ Some Answered Questions 

SDC The Secret of Divine Civilization 

SVFV The Seven Valleys and the Four Valleys 

SWAB Selections from the Writings of ‘Abdu’l-Bahá 

SWB Selections from the Writings of the Báb 

TB Tablets Bahá’u’lláh 

TDP Tablet of the Divine Plan 

WOB The World Order of Bahá’u’lláh 

WT The Will and Testament of ‘Abdu’l-Bahá 

 

ดัชนี  

(ตามหัวข้อเร่ือง) 

พระผู้เป็นเจ้า  
ข้อพิสจูน์ 19 ต.ค. 
ความกลวัพระผู้ เป็นเจ้า 3 ส.ค. 
ความประเสริฐ 1 มี.ค. 
ความรักของพระผู้ เป็นเจ้า 6 เม.ย.; 14 ก.ค.; 17, 30-31 ส.ค.; 27 ก.ย.; 26 ก.พ.; 19 มี.ค. 
ทรงทราบการกระท าของมนษุย์ 25-26 ธ.ค. 
เป็นที่รู้ได้โดยผ่านทางพระศาสดา 7-8 ม.ค. 
มิใชธ่รรมชาติ 12 ก.พ. 
อยูเ่หนือญาณทสันะ 15 พ.ค.; 18 มิ.ย. 
เอกภาพของพระผู้ เป็นเจ้า 20-21 มิ.ย. 
วจนะของพระผู้ เป็นเจ้า 28 เม.ย.; 10 มิ.ย.; 1, 3-4, 16-17, 21 ก.ค.; 1 ก.ย.; 16-18 ธ.ค.; 5 ม.ค.; 15 ก.พ.; 1 มี.ค. 

พระศาสดา  
จ าเป็นส าหรับมนษุย์ 8-10 พ.ค.; 12-13 ต.ค.; 5 ม.ค. 
ตวัแทนของพระผู้ เป็นเจ้า 9-10 พ.ค. 
ผู้ที่ประเสริฐสดุบนโลก 19 มิ.ย.; 16 ก.ย. 
สองสภาวะ 9 พ.ค.; 8 ส.ค. 
เสด็จมาไมมี่สิน้สดุ 11, 21-22 พ.ค. 
เอกภาพของพระศาสดา 21 มิ.ย.; 11 ต.ค. 

พระบาฮาอุลลาห์  
ความทกุข์ทรมาน 30 พ.ค.; 7 ต.ค.; 14-15 ธ.ค.; 4,17 ก.พ. 
ความสมัพนัธ์กบัพระบ๊อบ 24 พ.ค. 
ด ารงฐานะบรมศาสดา 12 พ.ย. 
ตรัสตอ่กษัตริย์ 28 พ.ค.; 18 ก.ย. 
รับอ านาจจากพระผู้ เป็นเจ้า 24 มี.ค.; 28 พ.ค.; 11, 22 มิ.ย. 
อายศุาสนาของพระองค์ 7 ส.ค. 
อิหมา่นฮสุเซน 3 พ.ค. 

พระบ๊อบ  



คมัภีร์บายนั 12-13 มี.ค. 
ความทกุข์ทรมาน 6, 7, 9 ก.ค. 
ความยิ่งใหญ่ของการเปิดเผยพระ

ธรรม 
23-24 พ.ค.; 14-15 มี.ค. 

ตรัสตอ่กษัตริย์โมฮมัหมดั ชาห์ 26-27 พ.ค.; 6-8 ก.ค. 
ท้าทายนกับวชมสุลิม 25 พ.ค.; 8 ก.ค. 
ประณามผู้น าศาสนา 25 พ.ค.; 11 มี.ค. 
รับอ านาจจากพระผู้ เป็นเจ้า 27 พ.ค.; 9 ก.ค.; 20 ต.ค.; 13 มี.ค. 
เสด็จมาตามพนัธสญัญา 23 พ.ค.; 13 มี.ค. 

พระอับดุลบาฮา 25-28 พ.ย. 
พระวิญญาณบริสุทธ์ิ 17 ก.ค.; 16 ส.ค.; 4 ก.ย.; 6 ม.ค.; 16 ก.พ. 

ศาสนา  
ก าเนิดในตะวนัออกรุ่งเรืองใน

ตะวนัตก 
2 ก.พ. 

ความบ้าคลัง่ 18 พ.ย. 
คณุของศาสนา 14-16 พ.ย.; 12 ม.ค. 
ผู้น าศาสนา (ตอ่ต้านพระศาสดา) 1,25 พ.ค.; 1 ธ.ค.; 8-11 มี.ค. 

ศาสนาบาไฮ  
การรับใช้ 17 เม.ย.; 7 มิ.ย.; 5 ส.ค.; 29 ก.ย.; 18 พ.ย.; 8-9 ธ.ค.; 29 ก.พ. 
การสอนศาสนา 29-30 มี.ค.; 8 มิ.ย.; 12-13 ก.ค.; 17-18 ส.ค.; 3-5 ก.ย.; 18 ต.ค.; 5 พ.ย.; 10-11, 13-23 ม.ค.;  
ความยิ่งใหญ่ 31 มี.ค.; 22, 25 เม.ย.; 7 พ.ค.; 25 ก.ย.; 21-23 ต.ค. 
ถกูตอ่ต้าน 6 พ.ค.; 10-11, 24-26 ก.ค.; 5-6 ต.ค.; 2-4 ธ.ค. 
ชยัชนะ 19 พ.ค.; 10, 14, 26 ก.ค.; 29 ส.ค.; 30 ม.ค. 

กฏของบาไฮ 31 พ.ค.; 1-2 มิ.ย.; 30 ส.ค.; 29 พ.ย.; 3-5 มี.ค. 

กษัตริย์และผู้ปกครอง 3 มิ.ย.; 16-17, 19 ก.ย. 

งาน 14-15 ม.ค. 

งานฉลองบุญ 8, 27 เม.ย.; 4 มิ.ย.; 12, 31 ก.ค.; 3 พ.ย.; 11, 30 ธ.ค. 
การด าเนินชีวิต 9 เม.ย.; 18,20 พ.ค.; 18-20 ก.ค.; 10-12, 14 ก.ย.;7 มี.ค. 
ดนตรี 24-24 มิ.ย. 

ธรรมชาติ 17 มิ.ย.; 15-17 ก.ค.; 12 ก.พ. 

ธรรมสภา 20 เม.ย.; 29-30 ก.ค. 

นักเขียนบาไฮ 12 มิ.ย.; 1 ก.พ. 
นักวิทยาศาสตร์ 30 มิ.ย.; 16 ก.ย.; 14 ก.พ.; 16 มี.ค. 
การปรึกษาหารือ 18-19 เม.ย.; 30 ก.ค.; 1 ส.ค.; 17 พ.ย. 

ความฝัน 11 พ.ย. 

ความพอประมาณ 10 ธ.ค.; 23 ธ.ค. 

มนุษย์  
วิญญาณ 11-13 เม.ย.; 20-22 ส.ค. 
ธรรมชาติของมนษุย์ 12-14 พ.ค.; 19 มิ.ย.; 23-25 ส.ค.; 24, 27-28 ธ.ค.; 20 มี.ค. 
ผู้ที่เช่ืออยา่งแท้จริง 28 ก.ค.; 29 ธ.ค. 
ผู้ มีศีลธรรมถกูแยกจากผู้ ไร้

ศีลธรรม 
22-23 ก.ค. 



มนุษยชาติ  
เข้าสูว่ฒิุภาวะ 5 มิ.ย. 
ถกูลงโทษ 4-5 พ.ค.; 11 ก.ค.; 26-27 ส.ค.; 18,20 ก.พ. 
เป็นหนึ่งเดียวกนั 26 มี.ค.; 19-21 พ.ย.; 12 ธ.ค. 

มัชชริคุล อัคคาร์ 27-29 มิ.ย. 
ความมั่งค่ังในศาสนา 30-31 ส.ค.; 1, 15, 21-22 ก.ย. 
ความยากล าบากและบททดสอบ 14-16 เม.ย.; 5 ก.ค.; 8-11 ส.ค.; 23-24, 30 ก.ย. 

ยุคของพระผู้เป็นเจ้า 22-23 มี.ค.; 23-24, 29-30 เม.ย.; 6,9 มิ.ย.; 2-3 ก.ค.; 9 ก.ย.; 31 ม.ค. 

ความยุติธรรม 25 มี.ค.; 2-3 มิ.ย.; 28 ส.ค.; 17 ก.ย.; 17 พ.ย. 

ความรักและความสามัคคี 27-28 มี.ค.; 16 พ.ค.; 23 มิ.ย.; 19 ส.ค.; 6-8, 26 ก.ย.; 14-15 ต.ค.; 16-17 พ.ย.; 18 ม.ค. 
ริสวัน 21, 28 เม.ย.; 2 พ.ค. 
รัฐบาลและการปกครอง 17 พ.ค.; 3 มิ.ย.; 28-30 ต.ค.; 15 ก.พ. 

โลกนีแ้ละโลกหน้า 10 เม.ย. 

ความไว้วางใจได้ 27 ก.ค.; 31 ธ.ค.; 3-4, 17 ม.ค.; 1 มี.ค. 
ในธุรกิจ 2, 19 ม.ค. 
ในราชการ 20-21 ม.ค.; 7 ก.พ. 

ความศรัทธา 13 ก.ย.; 5, 28 พ.ย.; 18 ธ.ค.; 19, 23 ม.ค. 

การศึกษา 13 ต.ค.; 24 พ.ย.; 16, 18-19 ธ.ค.; 16 ก.พ.; 16 มี.ค. 
การอบรมเด็ก 1, 16, 31 ต.ค.; 8 พ.ย.; 19 ธ.ค. 
พอ่แมอ่บรมลกู 2 ส.ค.; 7-8 พ.ย.; 28 ก.พ. 

เศรษฐศาสตร์ 10 ต.ค.; 10 พ.ย.; 24 ม.ค.; 8-10 ก.พ. 
เร่ิมต้นที่หมูบ้่านและชาวนา 25-28 ม.ค. 
นายทนุและผู้ ใช้แรงงาน 16 ม.ค.; 21-22 ก.พ. 

สตรี 6 ส.ค. 
สภายุติธรรมสากล 3 มิ.ย.; 6 ส.ค.; 29 พ.ย.; 29 ม.ค. 
สวรรค์ 4 พ.ย.; 22 ม.ค.; 6 มี.ค. 

สันติภาพ 24-27 ต.ค.; 2 พ.ย.; 23 ก.พ. 

สามีภรรยา 6 พ.ย. 

ความสุข 19 ก.ค.; 9 พ.ย. 
สุขภาพและการรักษา 12 ส.ค.; 14-20 ก.ย.; 5-7 ธ.ค.; 5 ก.พ. 
การเสียสละ 4-5 ส.ค. 

การอธิษฐาน 3-4 เม.ย.; 13-15 มิ.ย.; 12-15 ส.ค.; 2 มี.ค. 
ท าให้เกิดปัญญา 16 ส.ค.; 20-21 ธ.ค. 
ขออภยับาป 16 มิ.ย. 

อารยธรรม 12 ม.ค.; 11, 13, 27 ก.พ. 

 



ดัชนี  

(ตามหนังสือภาษาองักฤษ) 

ADJ 
5 (5 ต.ค.), 19-20 (27 ก.ค.), 20 (19 พ.ค.), 23 (28 ส.ค.), 39 (9 ม.ิย., 21 ต.ค.), 42 (17 ส.ค.), 64 (23 
เม.ย.), 65 (24 เม.ย.), 65-66 (9 ม.ิย.), 66-7 (23 เม.ย.), 67-8 (23 เม.ย.), 69 (15 เม.ย., 16 พ.ค.), 70 
(29 มี.ค., 19 พ.ค.), 70-1 (8 ม.ิย.), 72 (3 ก.ค.), 77 (22 เม.ย.) 

BC NO.2 (17 พ.ย.), NO.10 (30 ก..ค.), NO.12 (17 พ.ย.), NO.14 (18 เม.ย.), NO.19 (19 เม.ย.) 

BE 4 (2 ส.ค.), 24-5 (8 พ.ย.), 33 (7 พ.ย.), 49 (8 พ.ย.), 52 (7 พ.ย.) 

BNE 
101-2 (13 มิ.ย.), 102 (10 ต.ค.), 106 (20 ก.ย.), 108 (14 ก.ย.), 144-5 (21 ก.พ.), 171-2 (23 ก.พ.), 
193 (24 ก.พ.), 194 (24 ก.พ.), 248 (20 ก.พ.), 249 (20 ก.พ.) 

BPE 
9 (5 มี.ค.), 13 (24 ม.ค., 22 ก.พ.), 14 (22 ก.พ.), 18 (9 ก.พ.), 19 (9 ก.พ.), 20 (10 ก.พ.), 24 (25 ม.ค.), 
34 (21 ก.พ.), 39 (25 ม.ค.), 40 (26 ม.ค.), 41-2 (27 ม.ค.), 43 (28 ม.ค.), 46 (8 ก.พ.), 57 (11 ก.พ.), 58 
(11 ก.พ.) 

BR 
6 Jan (6 ม.ค.), 25 May (20 พ.ค.), 3 July (18 ก.ค.), 24 Sept (23 ก.ย.), 3 Nov (3 พ.ย.), 18 Nov (18 
ต.ค.) 

BWF 254-5 (5 ม.ค.), 364 (26 ก.พ.), 402 (28 มี.ค.) 

COC 

no.4 (14 ม.ค.), no.10 (19 ธ.ค.), no.15 (14 ม.ค.), no.16 (15 ม.ค.), no.385 (18 ธ.ค.), no.421 (17 
ธ.ค.), 1016 (7 ธ.ค.), no.1026 (7 ธ.ค.), no.1027 (6 ธ.ค.), no.1048 (5 ธ.ค.), no.1051 (6 ธ.ค.), 
no.1419 (27 ม.ิย.), no.1422 (24 ม.ิย., 26 ม.ิย.), no.1533 (26 ก.ค.), no.1534 (6 ต.ค.), no.1685 (30 
ม.ค.), no.1821 (13 ม.ค.), no.1915 (11 ม.ค.), no.2014 (31 ธ.ค., 19 ม.ค.), no.2043 (31 ธ.ค.), 
no.2047 (4 ม.ค.), no.2050 (17 ม.ค.), no.2054 (3 ม.ค.), no.2059 (19 ม.ค.), no.2060 (1 ม.ค.), 
no.2061 (2 ม.ค.), no.2062 (2 ม.ค.), no.2068 (20 ม.ค.), no.2070 (21 ม.ค.), no.2073 (21 ม.ค.), 
no.2128 (31 ต.ค.), no.2134 (31 ต.ค.), no.2172 (2 พ.ย.), no.2188 (1 พ.ย.), no.2190 (1 พ.ย.) 

COV 
13 Jan (18 ม.ค.), 12 Feb (3 ธ.ค.), 11 Aug (26 พ.ย.), 14 Aug (15 ต.ค.), 5 Nov (7 พ.ค.), 28 Nov (28 
พ.ย.) 

CP 18-9 (24 ต.ค.), 29 (25 ต.ค.), 39 (24 ต.ค.), 40-1 (25 ต.ค.), 43-4 (26 ต.ค.) 

DAL 
18 (19 ก.ค.), 23 (28 ส.ค.), 24-5 (13 ก.ย.), 27 (2 มี.ค.), 46-7 (16 ส.ค.), 49 (14 ส.ค.), 50 (14 ส.ค.), 
73 (4 ส.ค.), 85 (11 ส.ค.), 89 (15 เม.ย.), 92 (5 ก.ค.), 93 (22 ธ.ค.), 111 (23 ม.ิย.) 

DR 18 (21 มี.ค.), 18-21 (21 มี.ค.), 21-21 (21 มี.ค.) 

ESW 11-2 (28 พ.ค.), 32-3 (14 ธ.ค.), 74-5 (21 ก.ย., 22 ก.ย.), 83 (16 ธ.ค.) 

ET 7 (24 พ.ย.), 12 (17 ต.ค.), 18 (23 พ.ย.), 19-20 (24 พ.ย.) 

GPB 21 (23 พ.ค.), 99 (22 เม.ย.), 101-2 (12 พ.ย.), 309 (27 พ.ย.) 



GWB 

4-5 (15 พ.ค.), 11 (24 เม.ย.), 12 (3 พ.ค.), 29-30 (2 ก.ค.), 31 (21 เม.ย.), 37 (2 พ.ค.), 38 (29 ก.พ.), 
39 (4 พ.ค.), 45 (9 ก.ย.), 49 (7 ม.ค.), 49-50 (8 ม.ค.), 62 (18 มิ.ย.), 65-6 (8 พ.ค.), 66-7 (9 พ.ค.), 67-
8 (10 พ.ค.), 68-9 (11 พ.ค.), 71 (22 ก.ค.), 71-2 (23 ก.ค.), 72 (24 ก.ค.), 73 (1 มี.ค.), 78-9 (11 ต.ค.), 
79-80 (12 ต.ค.), 82-3 (8 มี.ค.), 90-1 (24 มี.ค.), 94-6 (20 พ.ย.), 105-6  (19 ต.ค.), 117-8 (14 พ.ค.), 
139 (29 พ.ค.), 140-1 (29 ธ.ค.), 142 (4 ก.ค.), 149 (24 ธ.ค.), 150 (25 ธ.ค.), 164 (27 ธ.ค.), 164-6 
(28 ธ.ค.), 167 (21 ม.ิย.), 168-9 (31 ม.ค.), 175 (2 ม.ิย.), 175-6 (10 ม.ิย.), 176 (11 ม.ิย.), 177 (19 
ม.ิย.), 179 (19 ม.ิย.), 179-80 (25 ก.ย.), 185-6 (24 ส.ค.), 186 (25 ส.ค.), 189 (20 ม.ิย.), 196-7 (30 
มี.ค.), 197-8 (30 ม.ิย.), 200 (1 ก.ค.), 204 (26 ธ.ค.), 217 (19 พ.ย.), 220 (30 ม.ค.), 224-5 (10 ก.ค.), 
228 (22 ม.ิย.), 241-2 (7 เม.ย.), 247 (17 ก.ย.), 227 (11 ก.ค., 5 ก.ย.), 286 (27 มี.ค.), 187-8 (18 
พ.ย.), 288 (27 มี.ค.), 289-90 (30 ส.ค.), 290 (1 มี.ค.), 292-3 (5 เม.ย.), 305-6 (25 ก.ค.), 309-10 (7 
ต.ค.), 310-1 (16 ม.ิย.), 320 (30 เม.ย.), 321 (8 ธ.ค.), 322-3 (3 ก.พ.), 326 (12 พ.ค.), 326-7 (13 
พ.ค.), 328 (10 เม.ย.), 329 (14 เม.ย.), 329-30 (1 ก.พ.), 337-8 (3 มี.ค.), 338 (23 ม.ค.), 340 (6 ม.ิย.), 
345-6 (13 เม.ย.) 

HQ no.25 (2 ก.ย.), no.31 (1 ก.ย.), no.42 (1 ก.ย.), no.47 (8 ต.ค.), no.48 (9 ต.ค.), no.57 (2 ก.ย.) 
IPMDA 18 (14 ม.ิย.), 20 (14 ม.ิย.), 22 (20 ธ.ค.), 23 (21 ธ.ค.), 27 (4 เม.ย.) 
KA no.7 (1 ม.ิย.), no.4-5 (31 พ.ค.) 
KI 15 (1 ธ.ค.), 80-1 (9 มี.ค.), 81-3 (10 มี.ค.), 211 (18 ธ.ค.), 231-2 (9 ก.ค.) 
LG 1988 no.66 (5 ส.ค.), 1988 no.2139 (7 ม.ิย.), 1983 no.1350 (10 ส.ค.) 

NDF 
no.2 (30 ธ.ค.), no.4 (31 ก.ค.), no.10 (31 ก.ค.), no.13 (1 ส.ค.), no.16 (121 ก.ค.), no.18 (8 เม.ย., 27 
เม.ย.), no.19 (8 เม.ย.) 

PBM no.6-7 (6 พ.ย.) 

PDC 
1-2 (26 ส.ค.), 3 (27 ส.ค.), 4-5 (18 ก.พ.), 25 (19 ก.ย.), 30-1 (18 ก.ย.), 88 (1 พ.ค.), 121 (21 พ.ย.), 
126 (21 พ.ย.) 

PT 
45-6 (17 มี.ค.), 69-70 (16 ก.พ.), 110-1 (22 ต.ค.), 165 (16 ก.พ.), 178 (9 ส.ค.), 179 (19 ก.ค.), 180 
(28 มี.ค.) 

PUP 
36-7 (27 ต.ค.), 50 (16 มี.ค.), 93 (19 ส.ค.), 246-7 (13 ส.ค.), 428-30 (2 ธ.ค.), 453 (1 เม.ย., 20 ก.ค.), 
455 (29 ม.ค.) 

SAQ 274-5 (16 ม.ค.) 

SDC 
16 (30 ต.ค.), 17 (28 ต.ค.), 20-22 (16 ก.ย.), 23 (29 ต.ค.), 23-4 (9 พ.ย.), 46 (12 ม.ค.), 59-60 (10 
ธ.ค.), 71-2 (15 พ.ย.), 73 (16 พ.ย.), 98-9 (14 พ.ย.), 103 (13 ธ.ค.), 108 (30 ต.ค.) 

SVFV 7 (2 เม.ย.), 7-8 (19 มี.ค.), 22 (15 ส.ค.), 32-33 (11 พ.ย.), 35-6 (20 มี.ค.), 28 (9 ม.ค.) 



SWAB 

3 (3 ต.ค.), 15-6 (13 พ.ย.), 17-8 (29 พ.ค.), 24 (8 ก.ย., 22 พ.ย.), 26 (9 เม.ย.), 27 (26 ก.ย.), 30 (13 
ก.ค.), 34 (4 ต.ค.), 55-6 (8 ส.ค.), 68 (7 ส.ค.), 71-2 (9 ธ.ค.), 73 (18 พ.ค.), 76 (5 ส.ค.), 78-9 (15 
ก.ย.), 79-80 (6 ส.ค.), 80 (20 เม.ย.), 81 (6 ก.พ., 16 พ.ค.), 82 (29 ก.ค.), 83 (29 ก.ค.), 90-1 (4 มิ.ย.), 
92-3 (17 พ.ค.), 94 (11 ธ.ค.), 95 (29 ม.ิย.), 95-6 (28 ม.ิย.), 111 (28 เม.ย.), 120-1 (9 ส.ค.), 125 (28 
ก.พ.), 126 (1 ต.ค.), 127 (19 ธ.ค.), 132-3 (27 ก.พ.), 143 (16 ต.ค.), 146 (10 ก.ย.), 146-7 (11 ก.ย.), 
147-8 (12 ก.ย.), 149 (2 ต.ค.), 151-2 (5 ก.พ.), 154-6 (20 ก.ย.), 156 (5 ธ.ค.), 161-2 (12 ส.ค.), 175 
(4 ก.ย.), 177 (12 เม.ย.), 177-8 (10 เม.ย.), 178 (6 เม.ย.), 181 (27 ก.ย.), 182 (16 เม.ย.), 190 (20 
ส.ค.), 191-2 (29 ส.ค.), 193-5 (11 เม.ย.), 199-200 (21 ส.ค.), 201 (22 ส.ค.), 202-3 (26 ก.พ.), 203 
(18 ม.ค.), 203-4 (13 ธ.ค.), 205 (24 ก.ย.), 210 (30 พ.ย.), 233 (4 ธ.ค.), 239 (16 เม.ย.), 244 (18 
มี.ค.), 245-6 (17 เม.ย.), 262-3 (30 พ.ค.), 265 (28 ก.ย.), 268 (3 ก.ย.), 268-9 (18 ส.ค.), 270 (17 
ส.ค.), 271 (29 ก.ย.), 280-1 (30 ก.ย.), 302 (10 พ.ย.) 

SWB 

11 (26 พ.ค.), 12 (27 พ.ค.), 13-4 (6 ก.ค.), 14 (7 ก.ค.), 15,6 (27 พ.ค.), 16 (7 ก.ค.), 21-2 (8 ก.ค.), 
31-2 (25 พ.ค.), 56 (7 ก.ย.), 77 (4 พ.ย., 10 ม.ค.), 77-8 (3 เม.ย.), 78 (4 เม.ย.), 79 (4 พ.ย.), 87 (21 
พ.ค.), 88 (16 ธ.ค.), 94 (15 ม.ิย.), 118 (13 มี.ค.), 120-1 (12 มี.ค.), 123-4 (11 มี.ค.), 133 (5 พ.ย.), 
139 (14 มี.ค.), 148 (15 มี.ค.), 157-8 (22 ม.ค.) 

TB 

4-5 (29 เม.ย.), 44 (15 ธ.ค.), 51 (31 ส.ค.), 51-2 (16 มี.ค.), 63 (3 ส.ค.), 66-7 (25 มี.ค.), 69 (5 มี.ค., 
23 ธ.ค.), 71 (7 มี.ค.), 91 (17 มี.ค.), 93 (3 ม.ิย.), 122-3 (17 ก.พ.), 140-1 (16 ก.ค.), 141 (17 ก.ค.), 
142 (15 ก.ค.), 143-4 (12 ก.พ.), 149-50 (13 ก.พ.), 150-1 (14 ก.พ.), 151 (15 ก.พ.), 161-2 (13 ต.ค.), 
162 (14 ต.ค.), 189 (6 มี.ค.), 189-90 (18 มี.ค.), 221 (26 พ.ย.), 242 (19 ก.พ.), 264 (19 ก.พ.), 262 (4 
มี.ค.), 265-6 (25 ก.พ.), 268 (4 มี.ค.) 

TDP 50 (6 ก.พ.), 53 (6 ก.ย.), 93-4 (12 ธ.ค.) 

WOB 
36 (26 มี.ค.), 39 (26 มี.ค.), 104 (26 เม.ย.), 106 (14 ก.ค.), 107 (22 มี.ค., 25-6 เม.ย.), 109 (17 ก.ค., 
21 ก.ค.), 110-1 (28 ก.ค.), 111-2 (23 ต.ค.), 116 (31 พ.ค.), 117 (22 พ.ค.), 124 (24 พ.ค.), 125 (23-4 
พ.ค.), 126 (20 ต.ค.), 138 (24 พ.ค.), 139 (25 พ.ย.), 164-5 (มิ.ย.), 167 (23 มี.ค.), 174 (4 ก.พ.) 

WT 18-9 (25 พ.ย.) 

 

 

ค าอธิบายศัพท์ 

กรุณามยั  ล้วนแล้วด้วยกรุณา 



ชโลทร   แมน่ า้ 

ดลุยภาพ  ความเทา่กนั  ความเสมอกนั 

ทินกร   ดวงอาทิตย์ 

ทิวากาล  เวลากลางวนั 

ธรณี   แผน่ดนิ 

ธรรมธาดา  ผู้ทรงธรรม 

ธรรมวิวรณ์  การเปิดเผยพระธรรม 

ธรรมาทิตย์  ดวงอาทิตย์แหง่ธรรม (พระศาสดา) 

นวกรรม   การก่อสร้าง 

นารา   รัศมี 

บริบาล   ดแูลรักษา 

ประทิน   ท าให้สะอาด 

ปรียา   เป็นท่ีรัก 

พรหมกาย  กายอนัประเสริฐ 

พิโรธ   โกรธ 

ไพบลูย์   ความเตม็เป่ียมเตม็ท่ี 

ภสัมธุลี   ธุลี 

เมธา   ปัญญา  ความรู้ 

รสนา   ลิน้ 

วรกาย   กายอนัประเสริฐ 

วสนัตฤด ู   ฤดใูบไม้ผลิต 



วสธุา   แผน่ดนิ 

วาย ุ   ลม 

วาริท   เมฆ 

วิภา   แสงสวา่ง  ความงดงาม 

วิมล   ไร้มลทิน 

วิศษิฏ์   เลิศ  ยอดเย่ียม 

สมโพธน์   ค าร้องเรียก 

สรรพภาวะ  ธรรมชาตทิัง้ปวง 

สนันิวาส   ท่ีอยู่ 

สคุนธรส   กลิ่นหอม 

สริุยนั   ดวงอาทิตย์ 

อนนัต์   ไมมี่สิน้สดุ 

อภิบาล   บ ารุงรักษา  ปกครอง 

อภิรดี   ความยินดียิ่ง 

อหงัการ   ความถือตวัทะนงตวั 

อากร   บอ่เกิด 

อาชา   ม้า 

อานน   ชอ่งประต ู

อาภา   รัศมี  ความสว่าง 

อิทธิ   ฤทธ์ิ  อ านาจ 

อดุมภาพ   สภาพอนัสงูสดุ 



อเนกอนนัต์  มากมาย 

โอฬาร   ใหญ่โต  ยิ่งใหญ่ 


