
“สิ่งที่เราจนิตนาการ มิได้เป็นความแท้จริงของพระผู้เป็น
เจ้า พระผู้ที่มอิาจหยั่งรู้และหยั่งคดิได้ พระองค์ทรงอยู่
เหนือกว่าความคดิอันล า้เลิศของมนุษย์  ”

- พระบาฮาอุลลาห์

“That which we imagine, is not the Reality 
of God; He, the Unknowable, the 
Unthinkable, is far beyond the highest 
conception of man.”…..Bahá'u'lláh 

God is Unknowable

พระผู้เป็นเจ้าไม่อาจเป็นที่หย่ังรู้ได้



“พระผู้เป็นกระจกเงาแห่ง
ความศักสิทธ์ทัง้หลาย... 
ทรงเป็นพระผู้แทนองค์
บนภภิพนีข้องพระผู้เป็น
ศูนย์กลางแห่งวงโคจรของ
จักรวาล พระผู้ทรงเป็น
สาระและจุดประสงค์สูงสุด 
และ พระผู้แทนองค์ทรง
ได้รับความรู้ อานุภาพและ
อ านาจอธิปไตยจากพระผู้
เป็นศูนย์กลางนัน้” ….
พระบาฮาอุลลาห์



“Contemplate with thine inward eye the chain of successive Revelations 

that hath linked the Manifestation of Adam with that of the Báb. I testify 
before God that each one of these Manifestations hath been sent down 
through the operation of the Divine Will and Purpose, that each hath 
been the bearer of a specific Message, that each hath been entrusted 
with a divinely-revealed Book and been commissioned to unravel the 
mysteries of a mighty Tablet. The measure of the Revelation with which 
every one of them hath been identified had been definitely fore-
ordained”….  Bahá'u'lláh

“จงใช้ธรรมจักษุของเจ้าพนิิศดู
ลูกโซ่ของการเปิดเผยพระธรรม
สวรรค์ที่ต่อเน่ืองกันซึ่งได้เช่ือม
การ เปิดเผยพระธรรมของอาดัม
กับพระบ๊อบ เราขอเป็นพยานต่อ
พระผู้เป็นเจ้าว่า พระศาสดา
เหล่านีแ้ต่ละพระองค์ทรงถูกส่งมา
โดยปฏบิัตกิารของพระประสงค์
และ เจตนาของพระผู้เป็นเจ้า  
โดยแต่ละพระองค์เป็นผู้น าสาร
เฉพาะอย่างหน่ึง  ทรงได้รับ
มอบหมายให้เปิดเผยพระคัมภร์ี
หน่ึง และทรงไขความลึกลับของ
ธรรมจารึกหน่ึงที่ทรงอ านาจ และ
ระดับแห่งการเปิดเผยพระธรรม
ของแต่ละพระองค์ถูกก าหนดไว้
ล่วงหน้าแล้ว”…พระบาฮาอุลลาห์



Unity of the Holy Manifestations

ความสามัคคีของพระผู้แสดงธรรมสวรรค์

“พระผู้แสดงธรรมผู้ทรงความ
ศักดิ์สิทธ์ิทัง้หลาย  ทรงเป็นต้น
ก าเนิด หรือเป็นพระผู้ก่อตัง้ระบบ
ศาสนาต่างๆ นัน้มีความเป็นอันหน่ึง
อันเดียวกันและเหน็พ้องกันใน
จุดประสงค์และพระธรรมค าสอน 
พระอับบราฮัม พระโมเสส พระโซโรเ 
อสเตอร์ พระพุทธเจ้า พระเยซู พระ
โมฮัมหมัด พระบ๊อบ และพระบาฮา
อุลลาห์นัน้เป็นหน่ึงเดียวกันทัง้ทาง
วญิญาณและความเป็นจริง”  

- พระอับดุลบาฮา

“The holy Manifestations Who 
have been the Sources or 
Founders of the various religious 
systems were united and agreed 
in purpose and teaching.  
Abraham, Moses, Zoroaster, 
Buddha, Jesus, Muhammad, the 
Bab and Baha'u'llah are one in 
spirit and reality.” –Abdu'l-Baha 



“พระศาสดาทัง้หลายของผู้เป็นเจ้า
ควรได้รับการพจิารณาว่าเป็น 
นายแพทย์ผู้มีภาระในการท านุ
บ ารุง ความผาสุกของโลกและมวล
ประชาชาวโลก และรักษาความ
เจบ็ป่วยของมนุษยชาตทิี่แตกแยก
กัน โดยอาศัยพลังแห่งเอกภาพ...
ดังนัน้ไม่เป็นที่น่าฉงนใจเลยว่า 
การรักษาของนายแพทย์ในยุคนีไ้ม่
ควรเหมือนกับการรักษาในยุค
ก่อน”         - พระบาฮาอุลลาห์

“The Prophets of God should be 
regarded as physicians whose 
task is to foster the well-being 
of the world and its peoples, 
that, through the spirit of 
oneness, they may heal the 
sickness of a divided humanity. 
….Little wonder, then, if the 
treatment prescribed by the 
physician in this day should not 
be found to be identical with 
that which he prescribed 
before.” …..Bahá'u'lláh

Divine Physicians................

นายแพทย์สวรรค์



"The Revelation, which from time immemorial, hath been 
acclaimed as the Purpose and Promise of all the Prophets of 
God, and the most cherished desire of His Messengers, hath 
now, by virtue of the pervasive Will of the Almighty and at 
His irresistible bidding, been revealed unto men. The advent 
of such a Revelation hath been heralded in all the sacred 
Scriptures."… ……….…Baha’u’llah

“การเปิดเผยพระธรรมสวรรค์ที่ได้รับการสดุดมีาแต่โบราณกาลว่า 
พระผู้ทรงเป็นจุดประสงค์และพระผู้ที่อยู่ในค าม่ันสัญญาของพระ
ศาสดาทัง้ปวงของพระผู้เป็นเจ้า อันเป็นยอดปรารถนาของพระ
ธรรมทตูทัง้หลายขององค์พระผู้เป็นเจ้า มาบัดนีพ้ระองค์ทรงได้
เปิดเผยต่อมนุษย์ตามพระประสงค์และพระบัญชาที่มิอาจจะยับยัง้
ได้ของพระผู้ทรงมหทิธานุภาพ พระผู้ซึ่งในคัมภร์ีศักดิ์สิทธ์ิทุกเล่มได้
ท านายถงึการก าเนิดของการเปิดเผยพระธรรมสวรรค์ครัง้นี.้”                      
- พระบาฮาอุลลาห์

Promised Revelation

การเปิดเผยพระธรรมที่ได้สัญญาไว้



พระบาฮาอุลลาห์ แปลว่า
“ความรุ่งโรจน์ของพระผู้เป็นเจ้า” 


