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บทเรยีนที� 1  

อาหมดัและฮมัด ี 
 

*1  

          อาหมดัเป็นพนักงานของบรษิทัแห่งหนึ�ง ดูเหมอืนว่าเขามคีวามสุขกบังานที�ทํา 

เพยีงแต่เขารูส้กึว่าไม่ใชเ่ร ื�องงา่ยเลยที�จะปรบัตวัใหเ้ขา้กบัหวัหนา้แผนก 

ซึ�งเป็นคนค่อนขา้งมทีศันะต่ออาหมดัวา่คงไมม่โีอกาสที�จะกา้วหนา้ในหนา้ที�การงานได ้

ยกตวัอย่างเชน่ เมื�อทางแผนกของเขาไดร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบโครงการที�ยากขึ /น 

หวัหนา้แผนกของอาหมดัก็มท่ีาทอียู่เสมอวา่ 

ตนเท่านั/นที�จะไดร้บัความไวว้างใจในการดาํเนินงานทั/งหมด  
*2  

          อาหมดัคดิที�จะเปลี�ยนงานหลายคร ั/ง 

แต่โอกาสก็ไม่เอื /ออํานวยและการที�จะหางานทําที�ดกีว่านี/ก็นับเป็นเร ื�องยากเชน่กนั 

ในขณะเดยีวกนัเงนิเดอืนของเขาก็นับว่าสูงกว่างานส่วนใหญท่ี�เปิดรบัสมคัรโดยทั�วไป 

ดว้ยเหตุนี/จงึทําใหอ้าหมดัจาํตอ้งทํางานอยู่ในบรษิทัแห่งนี/ตอ่ไป 

โดยคดิว่าเงนิเป็นปัจจยัสําคญัเนื�องจากเขาจําเป็นตอ้งหาเงนิใหเ้พยีงพอต่อการเลี /ยงดภูรรยาแ

ละลูกๆอกีสามคน ซึ�งอาหมดัมคีวามรูส้กึภาคภูมใิจในตวัลูกๆของเขามาก 

โดยเฉพาะอย่างยิ�งฮสัซนับุตรชายคนโต 

ที�กาํลงัเรยีนอยู่ในภาควชิาวศิวกรรมศาสตรท์ี�มหาวทิยาลยัแห่งหนึ�ง  
*3  

          

ต่อมาดว้ยสาเหตุบางประการเป็นผลใหก้ารทํางานของอาหมดัเปลี�ยนไปในทศิทางที�ดขีึ /น 

คอืมชีายคนหนึ�งชื�อฮมัด ีเขา้มาทํางานในแผนกของเขา 

ฮมัดซี ึ�งมอีายุนอ้ยกวา่อาหมดัเป็นคนอารมณด์ ีรา่เรงิ และสามารถเขา้กบัผูอ้ื�นไดง้า่ย 

อาหมดัคดิว่าอย่างนอ้ยเขาก็พบเพื�อนคนหนึ�งในที�ทํางาน 

ทั/งสองเร ิ�มรบัประทานอาหารกลางวนัดว้ยกนัและพบปะกนัในตอนเย็น 
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ฮมัดแีต่งงานแลว้เชน่กนั 

และพระผูเ้ป็นเจา้ก็ทรงอวยพรแกฮ่มัดดีว้ยการมบุีตรชายที�น่ารกัสองคน และหญงิอกีสองคน  
*4  

          อาหมดัและฮมัดเีร ิ�มเป็นเพื�อนที�ดตี่อกนั 

และมกัจะไปมาหาสู่ที�บา้นของกนัและกนัอยู่เสมอ 

เขาทั/งสองชอบนั�งจบินํ/าชาคุยกนัเป็นเวลาหลายๆช ั�วโมงและสามารถคุยกนัไดแ้ทบทุกเรื�อง  
*5 

          ในระยะแรกนั/นจะคุยกนัเกี�ยวกบัเร ื�องงานที�บรษิทัเป็นส่วนใหญ่ 

แต่เมื�อเวลาผ่านไปเขาก็เร ิ�มคุยกนัเกี�ยวกบัคําถามบางอย่างที�สําคญัต่อชวีติ 

ซึ�งทั/งอาหมดัและฮมัดตี่างก็มคีวามเครง่ครดัในศาสนาดว้ยกนัทั/งคู่ 

แต่ก็ไม่เคยที�จะนําความเชื�อมาแลกเปลี�ยนกนั โดยอาหมดัเป็นมสุลมิ 

ในขณะที�ฮมัดเีพื�อนรกัของเขาเป็นผูต้ดิตาม อลั-มะซฮฺี**และอ่านพระคมัภรีอ์ย่างสมํ�าเสมอ  

*6 

          ชา่งน่าประหลาดใจอะไรเชน่นี/ 

ที�อาหมดัพบว่ายิ�งเขาไดม้โีอกาสไดรู้จ้กัฮมัดมีากเท่าใดก็ยิ�งมคีวามเคารพศรทัธาในตวัฮมัดทีี�มี

ความเชื�อและมคีวามสมัพนัธก์บัพระผูเ้ป็นเจา้มากยิ�งขึ /น โดยอาหมดัตระหนักดวี่า 

ฮมัดเีพื�อนของเขานั/นมสีนัตสิขุที�ไดม้คีวามสมัพนัธส์นิทกบัพระผูเ้ป็นเจา้ 

ซึ�งเขาไม่เคยมปีระสบการณเ์ชน่นี/มากอ่น 

และสิ�งนี/เองไดจ้ดุประกายใหเ้ขามคีวามอยากรูเ้ป็นอย่างยิ�ง 

ทั/งนี/อาหมดัคดิว่าชวีติของฮมัดกีบัพระผูเ้ป็นเจา้จะตอ้งมอีะไรบางอย่าง  
 

 

**หมายเหตุ - คําว่า “อลั-มะซฮฺี” เป็นชื�อเรยีกอกีตาํแหน่งหนึ�งของท่านอซีา 

คํานี/มาจากคาํภาษาฮบิรู ซึ�งมคีวามหมายว่า "ผูท้ี�ไดร้บัการแต่งตั/งหรอืการเจมิ" คาํว่า “อลั-

มะซฮฺี” ที�ปรากฏในคมัภรีเ์ตารอฮฺ คมัภรีซ์ะบูร ฺ

และคมัภรีข์องบรรดาผูเ้ผยแพรพ่ระวาจายุคกอ่นๆ 

โดยทั�วไปหมายถงึผูท้ี�ไดร้บัการแต่งตั/งใหเ้ป็นกษตัรยิจ์ากองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้เอง 
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ที�เกี�ยวขอ้งกบั อลั-มะซฮฺี แน่นอน อาจจะพูดไดว้า่อาหมดัก็มคีวามเชื�อใน อลั-มะซฮฺี 

ดว้ยเชน่กนั แมว้่าจะเป็นคนละแนวทางกบัฮมัดกีต็าม 

อาหมดัมคีวามเชื�อทุกอย่างที�บนัทกึอยู่ในคาํภรีอ์ลั-

กุรอฺานเกี�ยวกบัอซีาบุตรซตีมีรัยมัและมคีวามเคารพต่อ อลั-มะซฮี อย่างลํ /าลกึ 

โดยอาหมดัทราบวา่ อลั-มะซฮฺี ไดถ้อืกาํเนิดจากซตีมีรัยมัหญงิพรหมจรรย ์ซึ�งอลั-

มะซฮฺีไดแ้สดงการอศัจรรยห์ลายอย่างตามนํ/าพระทยัขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้และยงัทราบอกีว่า 

อลั-มะซฮฺี ไดร้บัคําภรีอ์ลั-อนิญลีจากพระผูเ้ป็นเจา้ 

ในขณะเดยีวกนัอาหมดัก็กลบัมาครุน่คดิวา่ เขาทราบเรื�องราวเกี�ยวกบัชวีติของ อลั-มะซฮฺี 

เพยีงเล็กนอ้ยเท่านั/น 

และความปรารถนาใครรู่ข้องอาหมดัก็ไดก้อ่ตวัมากขึ /นที�จะคน้หาเรื�องราวเพิ�มเตมิเกี�ยวกบันบท่ี

านนี/ ซ ึ�งมชี ื�อเรยีกหลากหลายแมแ้ต่ในคมัภรีอ์ลั-กุรอฺาน 

*7 

          วนัหนึ�งอาหมดัรูว้่าเขาไมส่ามารถเก็บความสงสยัไวไ้ดอ้กีต่อไป 

เขาจงึตดัสนิใจถามฮมัดเีพื�อนรกัของเขาเกี�ยวกบั อลั-มะซฮี 

ซึ�งการตดัสนิใจในคร ั/งนี/ไดนํ้าไปสู่การสนทนาที�น่าสนใจมากมาย 
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ความหมายของกุรบฺาน 

*1  

          อาหมดั “ฮมัด ีกรุณาเล่าเร ื�องราวของอซีาบุตรซตีมีรัยมัใหผ้มทราบหน่อยไดม้ั/ย 

ผมอยากรูเ้ร ื�องเกี�ยวกบัท่านจรงิๆ” อาหมดัถามฮมัดดีว้ยนํ/าเสยีงตื�นเตน้ 

*2  

          ฝ่ายฮมัดนิี�งอึ /งไปช ั�วครูห่นึ�งกอ่นที�จะตอบวา่ “ถา้คุณตอ้งการทราบว่าเพราะเหตุใด อลั-

มะซฮฺี จงึไดม้ายงัโลกมนุษย ์คณุจําเป็นตอ้งเขา้ใจความหมายของคําว่า กุรบฺาน กอ่น” 

อาหมดัไดฟั้งเชน่นั/นก็ประหลาดใจยิ�งนัก จงึถามตอ่ไปว่า “กุรบฺานหมายความว่าอย่างไร” 

ฮมัดอีธบิายต่อไปว่า “เราจะเห็นความหมายของคําวา่กุรบฺาน ในเทศกาลอดีลิอฏัฮา 

หรอืเทศกาลรายอฮจัย ีอาหมดัคุณทราบไหมว่า 

พระผูเ้ป็นเจา้ทรงตรสัใหน้บอีบิรอฮมีนําลูกชายของตนมาเป็นกุรบฺาน 

และอะไรจะเกดิขึ /นตอ่บุตรชายของนบอีบิรอฮมี 

ถา้พระผูเ้ป็นเจา้ไมไ่ดท้รงจดัหากุรบฺานอย่างอื�นมาแทนบุตรชายของนบอีบิรอฮมี”  

อาหมดั “ท่านกจ็ะตอ้งตาย” 

*3 

          ฮมัด ี“นั�นแหละ...คอืความหมายของคําวา่กุรบฺาน 

ชวีติหนึ�งสามารถตายแทนอกีชวีติหนึ�งได ้

พระผูเ้ป็นเจา้ไดท้รงส่งแกะตวัผูซ้ ึ�งเป็นกุรบฺานแทนบุตรชายของนบอีบิราฮมี 

ส่วนผมก็อยู่ในฐานะเดยีวกบับุตรชายของนบอีบิรอฮมี ผมกอ็ยู่ภายใตอ้าํนาจของความตาย" 

อาหมดัถามดว้ยความสงสยัว่า "หมายความว่ายงัไงนะ” 

*4  

          ฮมัดจีงึตอบดว้ยนํ/าเสยีงจรงิจงัว่า “ความหมายนี/ไดบ้นัทกึอยู่ในคมัภรีอ์นัญลีว่า 
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          'ผลของความบาปคอืความตาย' 

ผลของความบาปของผมก็คอืความตาย ผมเป็นคนบาป 

ใช.่..คนอื�นอาจจะมองว่าผมเป็นคนเครง่ศาสนา ผมขอดุอาอต์่อพระผูเ้ป็นเจา้ทุกวนั 

ผมศกึษาพระคมัภรีท์ี�พระองคท์รงประทาน และผมรบัใชพ้ระองค ์

แต่ต่อหนา้พระพกัตรพ์ระองคแ์ลว้ ผมคอืคนบาป นอกจากพระผูเ้ป็นเจา้แลว้ 

คุณคดิวา่มใีครอกีไหมที�เป็นผูท้ี�ดพีรอ้มทุกสิ�งทุกอย่าง” 

อาหมดัเห็นดว้ยและตอบวา่ “ไม่...ไม่มใีครสมบูรณแ์บบนอกจากพระผูเ้ป็นเจา้”  

ฮมัดจีงึถามตอ่ไปว่า “ถา้อย่างนั/น ตอ่หนา้พระพกัตรพ์ระผูเ้ป็นเจา้ 

เราทั/งหลายเป็นคนบาปใชไ่หม” 

อาหมดัจงึตอบวา่ “ใช.่..เป็นอย่างนั/นจรงิๆ” 

ฮมัดกีล่าวตอ่ไปว่า 

“ผมอยู่ในฐานะเดยีวกบับุตรชายของนบอีบิรอฮมีซึ�งอยู่ภายใตอ้ํานาจของความตาย 

แต่กุรบานสาํหรบัไถ่บาปของผมอยู่ที�ไหนล่ะ 

พระผูเ้ป็นเจา้ไม่ไดท้รงกุรบฺานมาเพื�อไถ่บาปผมหรอื” ถงึตรงนี/อาห 

มดัไม่ทราบว่าจะตอบอย่างไรด ี

*5 

          ฮมัด ีจงึไดก้ล่าวตอ่ไปว่า “นบยีะหฺยา ซึ�งคนเขา้ใจว่าเป็นนบคีนหนึ�ง 

ที�มชีวีติอยู่ในสมยัของ อลั-มะซฮฺี ซึ�งคร ั/งแรกที�ท่านไดเ้ห็น อลั-มะซฮฺี ท่านกล่าวเกี�ยวกบั อลั-

มะซฮฺี ว่า แกะหนุ่มของพระผูเ้ป็นเจา้ ผูร้บับาปของมนุษย ์อลั-มะซฮฺี มใิชม่ชี ื�อที�เรยีกกนัว่า 

แกะหนุ่มของมนุษย ์อลั-มะซฮฺี มาจากพระผูเ้ป็นเจา้ ท่านมาจากแผ่นดนิสวรรค ์

พระวญิญาณของพระผูเ้ป็นเจา้เสด็จมาเหนือซตีมีรัยมัหญงิพรหมจรรย ์

จากนั/นซตีมีรัยมัก็ไดต้ ั/งครรภ ์และใหก้าํเนิดบุตรชายตามที�คณุทราบแลว้นั/น 

ท่านมชีื�อเรยีกกนัว่า อซีาบุตรซตีมีรัยมั ถอ้ยคาํของพระองค ์และ จติวญิญาณจากพระองค ์

อลั-มะซฮฺี เป็นผูบ้รสิุทธิ = ท่านมาจากแผ่นดนิสวรรค ์ซึ�งมอีกีชื�อหนึ�งที�เรยีกกนัวา่ 

แกะหนุ่มของพระผูเ้ป็นเจา้ อลั-มะซฮฺี ไดพ้สิจูนใ์หเ้ห็นแลว้วา่ 

ท่านคอืแกะหนุ่มของพระผูเ้ป็นเจา้ที�มชีวีติ 
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สมบูรณแ์บบต่อพระพกัตรข์องพระองค ์จงึไมม่สีกัคร ั/งที�ท่านมคีวามจําเป็นตอ้งกลา่ววา่ 

'เราไดทู้ลขอการยกโทษบาปจากองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ผูย้ิ�งใหญ่สงูสุด' 

เพราะท่านคอื'แกะหนุ่ม'ที�สมบูรณแ์บบของพระผูเ้ป็นเจา้ แต่เนื�องจาก อลั-มะซฮฺี 

มาในโลกมนุษยไ์ดม้ชี ื�อเรยีกกนัว่า 

แกะหนุ่มของพระผูเ้ป็นเจา้ผูร้บัความผดิบาปของมนุษยไ์ปเสยี ท่านจงึตอ้งถกูนํามาเป็นกุรบฺาน 

สิ�งนี/เกดิขึ /นเมื�อท่านมอบชวีติของท่านมาตายเพื�อไถ่บาปแทนเรา 

ท่านฟื/นขึ /นมาจากความตายและไดข้ึ /นสู่สวรรค ์และวนัหนึ�งท่านจะกลบัมาในโลกนี/อกี” 

*6 

          ฮมัดนิี�งไปช ั�วขณะหนึ�งกอ่นที�จะมองดอูาหมดัเพื�อนรกัของเขา และกล่าวว่า 

“ผมอยู่ในฐานะเดยีวกบับุตรชายของนบอีบิรอฮมี 

ผมอยู่ภายใตอ้ํานาจแห่งความตายแต่ไดม้กีุรบฺานสาํหรบัไถ่ความบาปของผมแลว้โดยผ่านทาง 

อลั-มะซฮฺี แกะหนุ่มบรสิุทธิ =ของพระผูเ้ป็นเจา้ 

ซึ�งเมื�อผ่านทางแกะหนุ่มของพระผูเ้ป็นเจา้แลว้พระผูเ้ป็นเจา้ก็ทรงอภยัโทษบาป 

และประทานชวีตินิรนัดรใ์หก้บัมนุษยทุ์กคน ดว้ยเหตุนี/ อลั-มะซฮฺี 

ไดร้บัเอาความบาปของมนุษยทุ์กคนไว ้รวมทั/งคุณดว้ยอาหมดั” 

อาหมดันั�งสงบนิ�งเป็นเวลานาน เขาครุน่คดิ และจากนั/นกก็ล่าวว่า “ถา้ อลั-มะซฮฺี 

รบัความผดิตามของมนุษยไ์ปจรงิ ผมกไ็ม่ตอ้งตาย...ซึ�งก็เท่ากบัว่าผมมชีวีตินิรนัดรแ์ลว้” 

*7 

          ฮมัดกีล่าวแกเ่พื�อนรกัวา่ “อาหมดั...สมมุตวิ่าวนันี/เป็นวนัเกดิของคุณ และ อลั-มะซฮฺี 

มาพรอ้มของขวญั จากนั/น อลั-มะซฮฺี ก็เคาะที�ประตูบา้นคุณ แลว้พูดกบัคณุว่า 

'อาหมดั...เราอยากใหข้องขวญัแกท่่าน คอืยกโทษในความผดิบาปทั/งหลายทั/งปวงใหก้บัท่าน 

ใหท่้านมชีวีตินิรนัดรโ์ดยเริ�มมคีวามสมัพนัธส์่วนตวัที�ดกีบัพระผูเ้ป็นเจา้ในวนันี/ 

แต่เงื�อนไขมอียู่ว่า ท่านตอ้งสารภาพบาปและหนัหลงัใหก้บัความบาป 

ท่านจะไดร้บัการยกโทษโดยการพลชีพีของเราที�ใหแ้กท่่าน ถา้  



 

บทเรยีนที� 2 

 ความหมายของกุรบฺาน 

 

ท่านรบัของขวญันี/มนักจ็ะเป็นของท่านอย่างแน่นอน แต่ถา้ท่านไม่ทําตามเงื�อนไข 

ของขวญันี/ก็จะไม่เป็นของท่านเชน่กนั'” 

อาหมดันั�งใครค่รวญอยู่ เขารูส้กึสบัสนไปหมดและไม่ทราบว่าจะพูดอย่างไรด ี

ฮมัดจีงึกลา่วว่า “คุณอาจจะคดิว่านี�เป็นการยกตวัอย่างที�เกนิความเป็นจรงิ 

แต่ทุกๆคร ั/งผูท้ี�มคีวามศรทัธาในพระผูเ้ป็นเจา้ไดอ้ธบิายแนวทางซึ�งจะนําไปสู่การรูจ้กัพระผูเ้ป็นเ

จา้โดยผ่านทาง อลั-มะซฮฺี ก็เปรยีบเสมอืนอซีาบุตรซตีมีรัยมัซึ�งเป็นขึ /นมาจากความตายนั/น 

กาํลงัเคาะประตูใจของเราอยู่ ตามที�ไดก้ล่าวไวใ้นคมัภรีอ์นิญลีว่า  

'นี�แนะ เรายนืเคาะอยู่ที�ประตู ถา้ผูใ้ดไดย้นิเสยีงเราและเปิดประตู เราจะเขา้ไปหาผูนั้/น 

และจะรบัประทานอาหารรว่มกบัเขา และเขาจะรบัประทานอาหารรว่มกบัเรา'” 

ฮมัดกีล่าวตอ่ไปว่า “การเปิดประตูของผมเพื�อตอ้นรบั อลั-มะซฮฺี และการเชญิ อลั-มะซฮฺี 

เขา้มาในชวีติผมดว้ยดอุาอ ์เพื�อใหผ้มไดม้คีวามสมัพนัธไมตรกีบั อลั-มะซฮฺี 

เปรยีบเสมอืนผมไดร้บัของขวญัจากพระผูเ้ป็นเจา้ 

ซึ�งเป็นของขวญัที�พระองคป์ราถนาจะมอบใหก้บัทุกคนดว้ย” 

อาหมดัซึ�งนั�งฟังอยู่กล่าวว่า “เอาล่ะ ฮมัด ีผมอยากใหคุ้ณทราบว่า สิ�งที�คุณบอกเกี�ยวกบั อลั-

มะซฮฺี นั/นไดส้มัผสักบัจติใจผมอย่างลํ /าลกึทเีดยีว แต่ผมตอ้งการเวลาไตรต่รองในเรื�องนี/อกีคร ั/ง 

และผมกอ็ยากฟังเร ื�องราวของ อลั-มะซฮฺี เพิ�มเตมิในคราวตอ่ไปเมื�อเราไดพ้บกนัอกี” 

จากนั/นทั/งสองกล็าจากกนั  



 

บทเรยีนที� 3 

พระคําของพระผูเ้ป็นเจา้ 

*1 

          เมื�อทั/งสองพบกนัอกี อาหมดัเป็นผูเ้ร ิ�มการสนทนากอ่นว่า 

“สิ�งที�คุณบอกผมคร ั/งที�แลว้เกี�ยวกบัอซีาบุตรซตีรมรัยมันั/น 

ทําใหผ้มคดิอะไรตอ่มอิะไรมากมายทเีดยีว 

ผมหวงัว่าจะไม่เป็นการรบกวนคุณแต่ผมมคีาํถามมากมายที�จะถามคุณเกี�ยวกบั อลั-มะซฮฺี” 

“ไดส้ ิว่ามาเลย” ฮมัดตีอบ ซึ�งเขาก็พอจะเดาไดว้่าอาหมดัจะพูดเกี�ยวกบัเร ื�องใด 

อาหมดัจงึเร ิ�มตน้กล่าวว่า “คุณทราบไหมว่า พวกเราซึ�งเป็นชาวมุสลมิมคีวามเชื�อในคมัภรีอ์ตั-

เตารอฮฺ คมัภรีซ์ะบูร ฺรวมทั/งคมัภรีอ์ลั-อนิญลี และคมัภรีอ์ลั-กรุอฺานวา่มาจากพระผูเ้ป็นเจา้ 

แต่ผมก็ทราบว่าหนังสอืทุกเลม่ที�อยู่นอกเหนือจากคมัภรีอ์ลั-กรุอฺานนั/น 

ไดถ้กูบดิเบอืนไปโดยพวกยวิ และครสิเตยีน 

ดงันั/นคุณไมส่ามารถที�จะเชื�อไดว้่ามสีิ�งใดบา้งที�บนัทกึอยู่ในนั/น 

อาจกล่าวไดว้่าพระคมัภรีซ์ ึ�งคณุเชื�ออยู่นั/นถกูบดิเบอืนปนเปกนัไประหว่างความจรงิและความเท็

จ”  

*2 

          ฮมัดไีดฟั้งเชน่นั/นก็ถามว่า 

“คุณสามารถยกตวัอย่างพยานในประวตัศิาสตรม์าสนับสนุนความคดิเห็นขอ้นี/ของคุณไดไ้หม

” อาหมดัคดิอยู่ครูห่นึ�ง แลว้เขาก็ตอ้งพบกบัความประหลาดใจว่า 

เขาไม่เคยไดย้นิสิ�งใดๆนอกจากขอ้กล่าวหาที�ไรม้ลูความจรงิ ฮมัดจีงึกลา่วตอ่ไปวา่ 

“คุณบอกผมไดไ้หมว่าขอ้กล่าวหาดงักลา่วนี/มขีึ /นเมื�อใดหรอืแมแ้ต่ความเป็นไปไดท้ี�จะทําใหส้ําเ

รจ็”  

อาหมดัถกูตั/งคําถามอย่างนี/กต็กใจเล็กนอ้ยกอ่นที�จะตอบว่า “เอ่อ...ผมไม่สามารถตอบได ้

ไม่เคยมใีครบอกผมเกี�ยวกบัคําตอบของคําถามง่ายๆเชน่นี/เลย” 

 

  



 

บทเรยีนที� 3  

พระคําของพระผูเ้ป็นเจา้ 

 

ฮมัดจีงึถามตอ่ไปว่า “แลว้คุณคดิบา้งหรอืไมว่่า คมัภรีอ์ลั-

กุรอฺานก็อาจจะถูกบดิเบอืนดว้ยเชน่กนั” 

อาหมดัไดย้นิอย่างนั/นจงึพูดออกมาว่า “โอ ้เป็นไปไมไ่ดเ้ลยน่ะฮมัด ี

บรรดาผูท้ี�มคีวามศรทัธาในพระองคก์จ็ะไมม่วีนัปลอ่ยใหใ้ครมาบดิเบอืนอลั-กุรอฺานได”้ 

*3 

          ฮมัด ี“ทําไมคุณจงึคดิว่า พระคมัภรีท์ี�ผมเชื�อนี/ถูกบดิเบอืน 

คุณรูไ้ดอ้ย่างไรว่าผูเ้ชื�อที�แทจ้รงิจะไมอ่นุญาตใหใ้ครมาเปลี�ยนแปลงพระคมัภรี ์

และต่อมากนํ็าเสนอคมัภรีท์ี�ถกูบดิเบอืน 

ผมเชื�อในพระผูเ้ป็นเจา้ผูท้รงสรา้งฟ้าสวรรคแ์ละแผ่นดนิโลก พระองคผู์เ้ป็นเจา้แห่งปัญญา 

พระองคผู์ย้ิ�งใหญ่ และพระผูเ้ป็นเจา้ผูท้รงประทานพระคํา 

หรอืพระวาจาของพระองคแ์กม่วลมนุษยนั์/น 

ยงัทรงมฤีทธิ =เดชในการรกัษาพระคําของพระองคไ์วไ้ม่ใหผู้ใ้ดมาบดิเบอืนได”้  

ในขณะนั/นสายตาของฮมัด ีจบัจอ้งอยู่ที�อาหมดัเพื�อนรกัของเขา พรอ้มกบัถามวา่ “อาหมดั 

คุณเชื�อไหมว่าทุกๆสิ�งที�เกดิขึ /นลว้นแลว้แต่เป็นนํ/าพระทยัของพระผูเ้ป็นเจา้”  

อาหมดัตอบว่า “ใช.่..ผมเชื�อ” 

ฮมัดจีงึกลา่วตอ่ไปวา่ “ผมอยากถามคุณอกีวา่...คุณเชื�อจรงิๆหรอืว่า 

พระผูเ้ป็นเจา้ทรงประทานพระคําของพระองคม์าสู่โลกนี/ 

แลว้จากนั/นก็ทรงปล่อยใหม้ผูีทํ้าใหบ้ดิเบอืนได"้ 

อาหมดัเห็นดว้ยและตอบวา่ "ใช ่

พระผูเ้ป็นเจา้มฤีทธิ =อาํนาจที�จะทรงรกัษาพระคําของพระองคไ์วไ้ม่ใหผู้ใ้ดบดิเบอืนได”้ 

  



 

บทเรยีนที� 3 

พระคําของพระผูเ้ป็นเจา้ 

 

*4  

          ฮมัด ี“อาหมดั คณุทราบไหมว่า พระคมัภรีท์ี�ผมเชื�อนี/เป็นหนังสอืที�มหศัจรรย ์

ไดถ้กูเขยีนขึ /นมาโดยใชเ้วลาถงึ 1,400 ปีโดยประมาณ ซึ�งประกอบไปดว้ย คมัภรีเ์ตารอฮฺ 

คมัภรีซ์ะบูร ฺคมัภรีอ์นิญลี และคมัภรีข์องบรรดาผูเ้ผยแผ่พระวาจายุคกอ่นๆ 

พระคมัภรีนี์/แบ่งออกเป็นสองภาค ภาคแรกประกอบไปดว้ยเหตุการณท์ี�เกดิขึ /นกอ่นที� อลั-

มะซฮฺี จะมากาํเนิด ส่วนภาคที�สอง ประกอบไปดว้ยเหตกุารณท์ี�เกดิขึ /นตั/งแต่ อลั-มะซฮฺี 

มาบงัเกดิบนโลกมนุษย ์ซึ�งพระคมัภรีนี์/ไดถ้กูเขยีนขึ /นสามภาษาดว้ยกนั” 

*5  

          อาหมดัไดย้นิเชน่นั/นกป็ระหลาดใจ แลว้ถามว่า “ภาษาอะไรบา้ง”  

ฮมัด ี“ภาษาฮบีบรู ภาษาอาราเมค และภาษากรกี 

พระผูเ้ป็นเจา้ทรงใชม้นุษยต์่างเผ่าพนัธุก์นัเมื�อพระองคท์รงประทานพระคําของพระองค ์

บางคนเป็นกษตัรยิห์รอืรฐับุรุษ ส่วนคนอื�นๆกอ็าจจะเป็นคนเลี /ยงแกะหรอืชาวประมง 

พระคมัภรีเ์ป็นสิ�งอศัจรรยท์ี�มาจากพระผูเ้ป็นเจา้ 

ถงึแมว้า่พระคมัภรีจ์ะถูกเขยีนขึ /นเป็นระยะเวลาอนัยาวนาน 

และมบุีคคลเกี�ยวขอ้งมากมายแต่พระคมัภรีก์็ยงัมเีนื/อหาเป็นอนัหนึ�งอนัเดยีวกนัอย่างน่าอศัจรร

ยต์ลอดทั/งเลม่ และเร ื�องหนึ�งที�มกีารกลา่วผ่านพระคมัภรีส์อดคลอ้งกนัตั/งตลอดทั/งเล่ม 

นั�นคอืเร ื�องราวของ อลั-มะซฮฺี” 

อาหมดั “จรงิหรอืที�พระผูเ้ป็นเจา้ทรงตรสัถงึ อลั-มะซฮฺี มาเป็นเวลา 1,400 ปีแลว้” 

ฮมัดยีิ /มและตอบว่า “อาหมดั พระผูเ้ป็นเจา้ไดท้รงตรสัถงึเร ื�องราวเกี�ยวกบั อลั-มะซฮฺี 

ตั/งแต่อดตีมาจนถงึปัจจบุนันี/ เพราะในพระผูเ้ป็นเจา้นั/น ทุกสิ�งเป็นไปไดเ้สมอ 

แต่เราจะพูดถงึเร ื�องนี/กนัในคราวหนา้” 

อาหมดัตอบว่า “ได.้..ผมจะรอวนันั/น” 

 

  



 

บทเรยีนที� 4  

กุรบฺานของพระผูเ้ป็นเจา้  
 

*1  

          อาหมดัถามฮมัดวีา่ “ผมอยากทราบจรงิ ๆ วา่เพราะเหตุใดเร ื�องราวของ อลั-มะซฮฺี 

จงึสบืทอดผ่านพระคมัภรีท์ี�คุณเชื�อนั/นสอดคลอ้งกนัตลอดทั/งเล่ม”  

ฮมัด ี“คุณจําไดม้ั/ย ชว่งที�เราคยุกนัในประเด็นที�ว่า อลั-มะซฮฺี 

ผูม้ชี ื�อเรยีกกนัว่าแกะหนุ่มของพระผูเ้ป็นเจา้ ซึ�งไดแ้บกรบัเอาความผดิบาปของเราทั/งหลายไว”้  

อาหมดั “จาํไดซ้ ิผมจะลมืไดอ้ย่างไร”  

ฮมัด ี

“พระผูเ้ป็นเจา้ทรงสอนมวลมนุษยต์ลอดมาเกี�ยวกบักุรบฺานตั/งแต่เร ิ�มแรกจนถงึสมยัของอซีาบุต

รซตีมีรัยมั”  

อาหมดั “ยงัไงล่ะ”  

ฮมัด ี“มคีนสกักี�คนบนแผ่นดนิโลกที�เกดิในยุคสมยัของ กอบลิ และ ฮาบลิ”  

อาหมดันิ�งไปสกัครูห่นึ�งกอ่นที�จะตอบว่า “สี�คน คอืนบอีาดมั, ชตีเีฮาวาอ ์กอบลิและฮาบลิ” 

*2 

ฮมัด ี“แคส่ี�คนเท่านั/นหรอื 

และเขารูว้่าการนมสัการพระผูเ้ป็นเจา้ดว้ยกุรบฺานมคีวามสําคญัแค่ไหนเขารูเ้ร ื�องนี/ไดอ้ย่างไรล่ะ

” ฮมัดกีล่าวต่อไปว่า “ก็เพราะว่าพระผูเ้ป็นเจา้ทรงเป็นผูบ้รสิทุธิ = แต่มนุษยเ์ป็นคนบาป 

ซึ�งตอ้งมกีารไถ่บาปที�เขาไดก้ระทําไป นบนูีหฺนมสัการพระผูเ้ป็นเจา้ดว้ยกุรบฺาน 

นบอีบิรอฮมีนมสัการพระผูเ้ป็นเจา้ดว้ยกุรบฺาน นบมีซูา 

นบดีาวดูและบรรดานบทีั/งหลายก็ไดน้มสัการพระผูเ้ป็นเจา้ดว้ยกุรบฺาน 

ผมกน็มสัการพระผูเ้ป็นเจา้เชน่เดยีวกบับรรดานบทีั/งหลาย” 

 

  



 

บทเรยีนที� 4 

กุรบฺานของพระผูเ้ป็นเจา้ 

 

อาหมดัไดฟั้งดงันั/นก็ยิ /มและกลา่วว่า “คุณลอ้ผมเลน่หรอืเปล่าฮมัด ี

นี�คุณหมายความว่าคณุตอ้งไปตลาด 

และซื /อแกะหนุ่มสกัตวัเพื�อนํามาเป็นกุรบฺานมอบแด่พระผูเ้ป็นเจา้หรอื”  

*3 

ฮมัด ี“ผมนมสัการพระผูเ้ป็นเจา้โดยผ่านทาง อลั-มะซฮฺี แกะหนุ่มของพระผูเ้ป็นเจา้ 

ผูซ้ ึ�งแบกรบัความผดิบาปของผมไวเ้มื�อท่านพลชีพีเป็นกุรบฺาน 

ซึ�งสิ�งเหล่านี/ไดก้ลา่วไวใ้นขอ้พระคมัภรีว์่าดงันี/ มพีระเจา้องคเ์ดยีว 

และมคีนกลางแต่เพยีงผูเ้ดยีว ระหว่างพระผูเ้ป็นเจา้กบัมนุษย ์คอือซีา อลั-มะซฮฺี 

ผูไ้ดพ้ลชีวีติเพื�อใหม้นุษยชาตทิั/งปวงเป็นอสิระ อลั-มะซฮฺี 

ยอมพลชีวีติเพื�อไถ่บาปใหแ้กเ่ราทั/งปวง และแกคุ่ณดว้ยอาหมดั 

ตั/งแต่เร ื�องราวที�ปรากฏในพระคมัภรีจ์นถงึปัจจบุนันี/ 

มนุษยไ์ดน้มสัการพระผูเ้ป็นเจา้ผูท้รงพระชนมอ์ยู่ดว้ยกุรบาน”  

อาหมดั “ผมคดิว่าผมเริ�มเขา้ใจแลว้ล่ะว่า 

คุณหมายถงึอะไรแต่คุณคงจะตอ้งอธบิายเพิ�มเตมิเพื�อที�ผมจะเขา้ใจทั/งหมดไดด้ยีิ�งขึ /น”  

จากนั/นตอ่มาฮมัดจีงึกลา่วว่า “พระผูเ้ป็นเจา้ไดท้รงเปิดเผยความหมาย 

และวตัถุประสงคข์องกุรบฺานไวต้ ั/งแต่อดตีกาล 

โดยเฉพาะอย่างยิ�งไดท้รงตรสัผ่านทางนบมีูซาในคมัภรีเ์ตารอฮฺ 

และการสอนกฎเกณฑเ์กี�ยวกบัความหมายของกุรบฺานว่าเป็นการไถ่บาปนั/น 

ไดม้กีารเขยีนไวอ้ย่างชดัเจนในคมัภรีอ์นิญลีดงันี/ 

‘ความจรงินั/นตามพระบญัญตัถิอืวา่เกอืบทุกสิ�งจะบรสิุทธิ =เพราะโลหติและถา้ไมม่โีลหติไหลออก

แลว้ก็จะไมม่กีารใหอ้ภยับาปเลย’” 

อาหมดั “แลว้คําสอนทั/งหมดเกี�ยวกบักุรบฺานเกี�ยวขอ้งอะไรกบัอซีาบุตรซตีมีรัยมั” 

*4 

          ฮมัด ี“เอาล่ะ ... . ในขณะที�มกีารสอนเกี�ยวกบัความหมายของกุรบฺาน 

แต่ก็มคีาํกล่าวผูเ้ผยแผ่พระวาจาของพระผูเ้ป็นเจา้อย่างมากมายเกี�ยวกบั อลั-มะซฮฺี 

ซึ�งมคีําที�ไดก้ลา่วไวว้่าเมื�อ อลั-มะซฮฺี มายงัโลกมนุษยท่์านจะถกูใชเ้ป็นกุรบฺาน 

 

  



 

บทเรยีนที� 4 

กุรบฺานของพระผูเ้ป็นเจา้ 

 

เพื�อไถ่บาปใหแ้กเ่ราทั/งหลาย” 

จากนั/นฮมัดกี็หยบิพระคมัภรีข์ึ /นมาและเปิดออกพรอ้มกบัไดช้ ี /ใหอ้าหมดัเห็น และกล่าวว่า 

“คุณดซูอิาหมดัว่ามสีิ�งใดบา้งที�ไดก้ล่าวถงึกุรบฺานของ อลั-มะซฮฺี 

โดยผ่านคํากลา่วของยะอชฺะยาผูเ้ผยแผ่พระวาจาของพระผูเ้ป็นเจา้ ซึ�งไดเ้ขยีนไวป้ระมาณ 

700 ปีกอ่นที� อลั-มะซฮฺี จะมาว่า 

‘แน่ที�เดยีวท่านไดแ้บกความเจบ็ไขข้องเราทั/งหลาย และหอบความเจ็บปวดของเราไป 

กระนั/นเราทั/งหลายก็ยงัถอืว่าท่านถกูต ีคอืพระเจา้ทรงโบยตแีละข่มใจ 

แต่ท่านถกูบาดเจ็บเพราะความทรยศของเราทั/งหลาย ท่านฟกชํ /าเพราะความบาปผดิของเรา 

การตสีอนอนัทําใหเ้ราทั/งหลายสมบูรณนั์/นตกแกท่่าน ที�ท่านตอ้งฟกชํ /านั/นก็ใหเ้ราหายด ี

เราทุกคนไดเ้จิ�นไปเหมอืนแกะ 

เราทุกคนต่างไดห้นัไปตามทางของตนเองและพระเจา้ทรงวางลงบนท่าน 

ซึ�งความบาปผดิของเราทุกคน ท่านถกูบบีบงัคบัและท่านถูกข่มใจ 

ถงึกระนั/นท่านก็ไม่ปรปิาก……….เหมอืนแกะที�เป็นใบอ้ยู่หนา้ผูต้ดัขนของมนัฉนัใด 

ท่านกไ็ม่ปรปิากของท่านเลยฉนันั/น’”  

อาหมดัรูส้กึว่าเขาสามารถสมัผสัคํากลา่วของผูเ้ผยแผ่ยะอชฺะยาไดอ้ย่างลกึซึ /งพรอ้มกบักล่าวด ้

วยนํ/าเสยีงตื�นเตน้วา่ “คณุกาํลงัจะบอกว่า 

นี�เป็นขอ้ความที�เขยีนขึ /นเป็นเวลาหลายรอ้ยปีกอ่นที�อซีาบุตรซตีมีรัยมัจะมาเกดิงั/นหรอื”  

*5 

ฮมัด ี“ใช ่ตามคาํกล่าวผูเ้ผยแผ่พระวาจาของพระผูเ้ป็นเจา้ว่า อลั-มะซฮฺี 

มาจากครอบครวัของนบดีาวูด ซึ�งนบดีาวูดมชีวีติประมาณหนึ�งพนัปีกอ่น อลั-มะซฮฺี 

จะมาบงัเกดิ และทั/งไดก้ลา่วอย่างถกูตอ้งแมน่ยําเกี�ยวกบัการถกูตรงึที�ไมก้างเขนของ อลั-มะซฮฺี 

เชื /อสายของท่าน การถูกตรงึที�ไมก้างเขนนั/นเป็นการลงโทษอกีวธิหีนึ�ง 

ซึ�งจะดําเนินไปอย่างเชื�องชา้และเจ็บปวดอย่างมาก 

 

  



 

บทเรยีนที� 4 

กุรบฺานของพระผูเ้ป็นเจา้ 

 

หลงัจากนั/นกระดูกของคนที�ถูกตรงึก็จะแยกออกจากกนั 

และเขาก็จะกระหายนํ/าอย่างแสนสาหสั นบดีาวูดไดก้ล่าวไวว้่า 

‘ขา้พระองคถ์กูเทออกเหมอืนอย่างนํ/า กระดูกทั/งสิ /นของขา้พระองคห์ลุดลุ่ยไป 

จติใจก็เหมอืนขี /ผึ /งละลายภายในอกของขา้พระองค ์

กาํลงัของขา้พระองคเ์ดอืดแหง้ไปเหมอืนเศษหมอ้ดนิ 

และลิ /นของขา้พระองคก์็เกาะตดิที�ขากรรไกร พระองคท์รงวางขา้พระองคไ์วใ้นผงคลมีจัจรุาช 

พระเจา้ขา้ บรรดาสุนัขลอ้มรอบขา้พระองคไ์ว ้คนทําช ั�วหมู่หนึ�งลอ้มรอบขา้พระองค ์

เขาแทงมอืแทงเทา้ขา้พระองค ์ขา้พระองคนั์บกระดูกของขา้พระองคไ์ดเ้ป็นชิ /น ๆ 

เขาจอ้งมองและยิ /มเยาะขา้พระองค ์เสื /อผา้ของขา้พระองคเ์ขาแบ่งปันกนั 

ส่วนเสื /อของขา้พระองคนั์/นเขาจบัฉลากกนั’ 

ทั/งนี/นบดีาวดูไดเ้ขยีนเหตกุารณด์งักล่าวไว ้

แมว้่าวธิกีารตรงึที�ไมก้างเขนยงัไมม่ใีชเ้พื�อสนองพระมหาบญัชาในยุคสมยัของท่านกต็าม 

ซึ�งตอ่มาอกีเป็นเวลานานวธิกีารตรงึที�ไมก้างเขนกไ็ดถู้กนํามาใชใ้นสมยัโรมนัซึ�งเป็นยุคของ 

อลั-มะซฮฺี”  

อาหมดั “คณุกาํลงัจะบอกวา่ คาํกลา่วของผูเ้ผยแผ่พระวาจาทั/งหมดนี/ 

ซ ึ�งพระผูเ้ป็นเจา้ไดต้รสัใหรู้ล้่วงหนา้ กส็ําเรจ็ไดโ้ดยอซีาบุตรชตีมีรัยมัหรอื”  

ฮมัดตีอบว่า “ใชแ่ลว้ และไม่ใชเ่พยีงเท่านี/แต่คํากล่าวอื�นๆของบรรดาผูเ้ผยแผ่พระวาจา 

ก็สําเรจ็ไดโ้ดย อลั-มะซฮฺี ดว้ยเชน่กนั นอกจากนี/ อลั-มะซฮฺี ก็ไดย้นืยนัหลายคร ั/งว่า 

ท่านไดม้อบชวีติเพื�อไถ่บาปใหแ้กม่นุษยท์ั/งปวง โดยท่านไดต้รสัถงึท่านเองดงันี/ 

‘เพราะแมแ้ต่บุตรมนุษยเ์องก็ไมไ่ดม้าเพื�อใหค้นอื�นปรนนิบตัแิตม่าเพื�อรบัใชม้นุษยแ์ละยอมสละ

ชวีติเพื�อไถ่ชวีติคนทั/งปวง’” 

  



 

บทเรยีนที� 4  

กุรบฺานของพระผูเ้ป็นเจา้  
 

ฮมัดกีล่าวตอ่ไปว่า “อาหมดั คณุเขา้ใจไหมว่า 

คําสอนของพระผูเ้ป็นเจา้เกี�ยวกบักุรบฺานเพื�อไถ่ความบาปของมนุษยม์อียู่ในพระคมัภรีท์ ั/งเลม่ 

และสามารถทําสําเรจ็โดยผ่านทาง อลั-มะซฮฺี อย่างไรบา้ง”  

อาหมดั “ฮมัด.ี.. ผมไม่เคยไดย้นิไดฟั้งเร ื�องนี/มากอ่นเลย เป็นเร ื�องที�น่าสนใจมาก 

ผมตอ้งการเวลาคดิใหม้ากกว่านี/สกัหน่อย แต่ไม่ตอ้งกงัวลน่ะ ผมจะกลบัมาถามคุณใหม”่  

ฮมัด ี“กรุณารบัพระคมัภรีนี์/ตดิตวัไปดว้ยซ ิคุณเริ�มอ่านในภาคที�สอง 

ซึ�งคุณสามารถที�จะทราบเรื�องราวชวีติของ อลั-มะซฮฺี รวมทั/งคาํสอนของท่าน 

และสิ�งอศัจรรยท์ี�ท่านไดก้ระทํา”  

อาหมดั “ขอบคณุมาก ผมยงัไม่เคยอ่านพระคมัภรีเ์ลม่นี/เลย 

ผมจะอา่นเรื�องราวเกี�ยวกบัคําสอนและสิ�งอศัจรรยต์่างๆที�อซีาบุตรซตีมีรัยมักระทําไว.้... 

ผมไปกอ่นนะ”  



 

บทเรยีนที� 5  

ความบาป  
 

*1 

          การพูดคุยในวนันี/ อาหมดัเป็นฝ่ายเริ�มกอ่น โดยกลา่วแกเ่พื�อนรกัว่า “ฮมัด ี

ตั/งแต่เราไดพ้บกนัเมื�อคร ั/งกอ่น ตลอดเวลาผมก็คดิใครค่รวญเกี�ยวกบั อลั-มะชฮฺี 

และประเด็นที�ท่านมอบชวีติเพื�อไถ่บาปใหแ้กม่นุษยท์ั/งปวงอย่างไร 

แต่ก็มสีิ�งหนึ�งที�ผมอยากทราบคอื ความบาปมาจากไหน 

และทําไมมนุษยท์ั/งปวงมปัีญหาเรื�องความผดิบาป คณุสามารถอธบิายใหผ้มเขา้ใจไดไ้หม”  

ฮมัด ี“ไดซ้ ิแต่เราตอ้งความเขา้ใจกอ่นว่า ความผดิบาปมาจากไหน ในคมัภรีเ์ตารอฮฺ 

ที�เราอ่านนั/น ภายหลงัจากที�พระผูเ้ป็นเจา้ไดท้รงสรา้งโลกและมนุษยข์ึ /น 

พระองคท์รงใหม้นุษยอ์าศยัอยู่ในสวนที�บรบูิรณแ์ละพรอ้มทุกอย่าง 

ซึ�งในสวนนั/นมนุษยเ์ป็นผูบ้รสิทุธิ =และมชีวีติที�มคีวามสมัพนัธท์ี�ดกีบัพระผูเ้ป็นเจา้ 

แต่ก็อย่างที�คุณทราบนั�นแหละว่า มบีางอย่างเกดิขึ /นซึ�งกไ็ดทํ้าลายชวีติของมนุษย ์

อาหมดัตอบผมหน่อยว่าเกดิอะไรขึ /น”  

อาหมดั “มารรา้ยไดเ้ขา้มาและทําลายทุกสิ�ง”  

*2 

          ฮมัด ี“ถูกตอ้ง 

พระผูเ้ป็นเจา้ทรงหา้มไมใ่หม้นุษยก์นิผลไมจ้ากตน้ไมแ้ห่งความสํานึกดแีละช ั�ว 

โดยไดท้รงตรสักบันบอีาดมัว่า 

‘บรรดาผลไมทุ้กอย่างในสวนนี/เจา้กนิไดท้ั/งหมด 

เวน้แต่ตน้ไมแ้ห่งความสํานึกในความดแีละความช ั�ว ผลของตน้ไมนั้/นอย่ากนิ 

เพราะในวนัใดที�เจา้ขนืกนิเจา้จะตอ้งตายแน่’” 

ฮมัด ี“แตม่ารรา้ยไดย่้างกรายเขา้มาในรูปของงู และไดล้อ่ลวงนบอีาดมักบัซดีเีฮาวาอ ์

ทั/งสองต่างกไ็ม่เชื�อฟังพระผูเ้ป็นเจา้ และกนิผลไมต้อ้งหา้มนั/น ผลที�  
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 ออกมาก็คอืความวบิตัทิี�มตีอ่มนุษย ์ซึ�งนับตั/งแต่ที�ความบาปไดเ้ขา้มาสูม่วลมนุษยแ์ลว้ 

ทุกคนก็กลายเป็นคนบาป”  

อาหมดัถามดว้ยความสงสยัว่า “มนุษยทุ์กคนกลายเป็นคนบาปจรงิๆหรอื 

ผมคดิว่ามนัยากที�จะยอมรบัในเรื�องนี/ได ้ซึ�งถา้เป็นความจรงิ 

อะไรล่ะที�ทําใหม้นุษยทุ์กคนกลายเป็นคนบาป” 

*3 

          ฮมัด ี“มนุษยทุ์กคนเริ�มเป็นเหมอืนกบัผลไมท้ี�เขากนิ 

เขากลายเป็นผูท้ี�มที ั/งความดแีละความช ั�วรว่มกนัอยู่ในตนเอง 

บางคร ั/งคนบางคนก็สามารถที�จะทํางานอย่างดเีลศิและโดดเดน่จนเป็นที�ประจกัษแ์กผู่อ้ื�น 

แต่หลงัจากนั/นไมก่ี�นาท ีเขากอ็าจกลายเป็นผูท้ี�เขา้ไปมสี่วนกบัการกระทําที�เลวรา้ยที�สดุ 

ซึ�งอาจเป็นไดแ้มแ้ต่การหลอกลวง และทรยศตอ่เพื�อนบา้นของเขาเอง 

เพยีงเสี /ยวนาทนัี/นคนๆหนึ�งสามารถที�จะเป็นคนที�น่ารกัและเกรงใจผูอ้ื�นอย่างที�สุด 

แต่ในนาทตี่อมาเขาอาจเต็มไปดว้ยความรษิยา เห็นแกต่วั ลามก หรอืกระทําสิ�งตา่งๆ 

ที�นําไปสู่ความผดิบาป ก็อย่างที�คุณพูดนั�นล่ะอาหมดัว่ามนุษยทุ์กคนตอ้งต่อสูก้บัปัญหานี/ 

ซ ึ�งทุกๆศาสนาก็พยายามที�จะรบัมอืกบัปัญหาเหล่านี/ 

ทุกๆประเทศจงึไดก้าํหนดตวับทกฎหมายขึ /นมาเพื�อควบคมุความผดิบาปที�เขา้มาในรูปแบบต่าง

ๆมากมาย แตส่ิ�งที�เลวรา้ยที�สุดคอื มนุษยไ์ม่ไดเ้ป็นคนบาปเพราะเขาทําความบาป 

แต่เพราะว่าเขาเป็นคนบาป 

คุณคดิวา่มปัีจจยัอยู่ไมม่ากนักอยู่ในตวัของมนุษยท์ี�ไดก้ระทําความบาปขึ /นใชไ่หม” 

ฮมัดเีอ่ยถามและใหเ้วลาอาหมดัในการคน้หา 

 *4 

          อาหมดั “ผมเสยีใจที�ตอ้งกล่าวว่า 

คําอธบิายเกี�ยวกบัมนุษยข์องคณุนั/นชา่งสอดคลอ้งกบัความเป็นจรงิอย่างยิ�ง 

มนุษยม์ทีั/งความดแีละความช ั�วปะปนกนัไปอย่างน่าประหลาด 

แต่มารรา้ยเขา้มาเกี�ยวขอ้งในเรื�องนี/ไดอ้ย่างไร”  

ฮมัด ี“เอาล่ะ มารรา้ยนั/นมอีํานาจครอบงาํมนุษยแ์ละสงัคมโดยผ่านทางความบาป 

ดงันั/นมารรา้ยที�เคยล่อลวงนบอีาดมัและซดีเีฮาวาอก์็ยงัคงกระทําในสิ�ง  
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เดยีวกนัจนทุกวนันี/ มารรา้ยยงัคงลอ่ลวงมนุษยอ์ยู่ ฉะนั/นเรากย็งัคงมชีวีติอยู่ในความบาป 

เพราะความบาปนี/แหละทําใหเ้ราห่างไกลจากพระผูเ้ป็นเจา้ และทําใหม้ารรา้ยมอีํานาจเหนือเรา 

เพราะความบาปทําใหโ้ลกเราอยู่ในสถานการณท์ี�เลวรา้ย อย่างที�เราไดเ้ห็นกนัในทุกวนันี/ 

ทั/งนี/พระผูเ้ป็นเจา้ทรงสรา้งทุกสิ�งทุกอย่างที�ด ีแต่มนุษยไ์ดนํ้าความช ั�วรา้ยเขา้มาในโลก 

โดยการทําสงครามการทําลายลา้งกนัหรอืแมแ้ต่สมัพนัธภาพที�หกัสะบั/นลง 

และอกีหลายรูปแบบซึ�งลว้นแลว้แต่ทําลายชวีติมนุษยท์ั/งสิ /น”  

อาหมดัถามตอ่ไปดว้ยความประหลาดใจว่า 

“คุณกาํลงัพูดว่าพระผูเ้ป็นเจา้ไม่ไดท้รงสรา้งเราขึ /นมาแบบนี/หรอื 

ที�โลกเป็นเชน่นี/เพราะความผดิบาปของนบอีาดมั”  

ฮมัด ี“ถกูตอ้ง ความบาปเขา้มาสู่มวลมนุษยโ์ดยผ่านทางนบอีาดมั 

ดงัที�มขีอ้ความปรากฏในคมัภรีอ์นิญลีวา่  

‘เหตุฉะนั/น เชน่เดยีวกบัที�บาปไดเ้ขา้มาในโลกเพราะคนๆเดยีว 

และความตายก็เกดิมาเพราะบาปนั/น และความตายกไ็ดแ้ผ่ไปถงึมวลมนุษยทุ์กคน 

เพราะมนุษยทุ์กคนทําบาป’”  

*5 

          ฮมัด ีผลของความบาปที�เลวรา้ยที�สุดคอืความตาย 

ไม่วา่จะเป็นความตายทางรา่งกายและทางจติวญิญาณ”  

อาหมดั “ตายทั/งรา่งกายและจติวญิญาณหรอื... ตายทางจติวญิญาณอย่างไรล่ะ”  

ฮมัด ี“เอาล่ะ พระผูเ้ป็นเจา้ทรงตรสักบันบอีาดมัและซดีเีฮาวาอว์่า 

ถา้ขนืกนิผลไมด้งักลา่วแลว้จะตอ้งตาย 

และเนื�องดว้ยพระผูป็้นเจา้ทรงมคีวามชอบธรรมและทรงทําตามดงัที�พระองคท์รงตรสัไวเ้สมอ 

ความตายจงึมาสูม่นุษยซ์ ึ�งมนุษย ์ทุกคนตอ้งตาย 

แต่มนุษยย์งัตอ้งตายทางดา้นจติวญิญาณดว้ยเมื�อทําบาป”  

อาหมดั “ทําอย่างไรล่ะ”  
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*6 

          ฮมัด ี

“ผลของความบาปก็คอืการที�นบอีาดมักบัชตีเีฮาวาอนั์/นตอ้งถกูขบัไลอ่อกไปจากสวน 

ซึ�งในสถานที�นั/นท่านเคยดาํเนินชวีติที�มคีวามสมัพนัธอ์ย่างบรสิุทธิ = 

และดพีรอ้มตอ่องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ นบอีาดมักบัซดีเีฮาวาอต์อ้งอาศยัอยู่นอกสวนนั/น 

ท่านไดต้ายในทางจติวญิญาณเมื�อท่านเริ�มแยกตวัออกจากพระผูเ้ป็นเจา้ผูท้รงบรสิุทธิ =ยิ�งโดยผ่

านทางความบาปของท่าน ดงันั/นความบาปและความช ั�วรา้ยจงึไดแ้ยกมนุษยอ์อกจากพระองค ์

เพราะความบาปทําใหเ้ราไมไ่ดม้คีวามสมัพนัธส์นิทกบัพระองคแ์ลว้ ทั/งนี/ 

เนื�องจากพระองคท์รงเป็นองคบ์รสิุทธิ =พระองคจ์งึไม่มคีวามสมัพนัธก์บัความผดิบาป 

และนี�แหละเป็นเหตุผลที�วา่ ทําไมเราจงึตอ้งการผูช้ว่ยใหร้อด 

เพื�อที�จะคุม้ครองเราใหร้อดพน้จากสิ�งที�จะตามมาอนัเนื�องมาจากความบาปของเราทั/งหลาย  

อาหมดั...คุณเชื�อไหมว่า ความผดิบาปของพวกเราไดถ้กูบนัทกึไวห้มด”  

อาหมดัมท่ีาทวีา้วุน่เล็กนอ้ยกอ่นที�จะกล่าววา่ 

“ผมทราบว่ามมีลาอกิะฮฺสองท่านไดเ้ขยีนบนัทกึความบาปไวต้ามการกระทําของทุกคน”  

*7 

          ฮมัด ี“พระผูเ้ป็นเจา้ทรงรูทุ้กอย่างเกี�ยวกบัเรา 

รูทุ้กอย่างไม่วา่จะเป็นความประพฤตดิแีละความประพฤตชิ ั�ว คาํพูดทุกคํา 

ทุกความคดิทุกความตั/งใจพระองคไ์ดท้รงบนัทกึไวห้มด และคณุรูไ้หมว่า 

ระหว่างความประพฤตดิกีบัความประพฤตชิ ั�วของคณุ อย่างไหนจะมมีากกว่าในวนัพพิากษา”  

อาหมดัตอบดว้ยเสยีงแผ่วเบาวา่ “ผมไม่รู.้.. พระผูเ้ป็นเจา้เท่านั/นที�ทรงทราบ”  

ฮมัด ี“พระผูเ้ป็นเจา้รกัคุณนะอาหมดั อย่าลมืวา่ 

แกะหนุ่มของพระผูเ้ป็นเจา้คอือซีาบุตรซตีมีรัยมัซึ�งไดแ้บกรบัเอาความบาปทั/งหลายทั/งปวงของ

พวกเราไว ้แลว้พระองคท์รงอภยัใหเ้ราทุกสิ�ง” อาหมดันิ�งอยู่ช ั�วครู ่และถามว่า “ถา้ อลั-มะซฮฺี 

นั/นมคีวามสําคญัจรงิ ทําไมนบอีาดมักบัซตีเีฮาวาอจ์งึไม่ไดฟั้งเร ื�องราวของ อลั-มะซฮฺี ล่ะ”
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ฮมัด ีคุณจะเชื�อไหมถา้ผมจะพูดว่า จรงิๆแลว้ทั/งสองตา่งกไ็ดย้นิเร ื�องราวของ อลั-มะซอี”ฺ  

อาหมดั “ไม่ ผมไม่คดิอย่างนั/น 

ผมคดิว่าเป็นไปไมไ่ดท้ี�นบอีาดมัและซตีเีฮาวาอเ์คยไดย้นิเร ื�องราวของ อลั-มะซฮฺี”  

ฮมัด ี“พระผูเ้ป็นเจา้ทรงรกัมนุษย ์และอยากใหม้นุษยม์คีวามสมัพนัธท์ี�ดกีบัพระองค ์

นี�จงึเป็นคําตอบที�ว่าทําไมพระองคจ์งึทรงตรสัเกี�ยวกบั อลั-มะซฮฺี ตั/งแต่เร ิ�มตน้ 

เมื�อสถานการณน่์าเศรา้เกดิขึ /นที�สวนนั/น 

นบอีาดมัและซตีเีฮาวาอไ์ดร้บัพระสญัญาจากพระผูเ้ป็นเจา้ว่า 

วนัหนึ�งจะมผูีม้าทําลายอํานาจของมารรา้ยที�อยู่เหนือมนุษย ์

ซึ�งพระองคไ์ดท้รงตรสักบัมารรา้ยใหน้บอีาดมัและซตีเีฮาวาอไ์ดย้นิดงันี/วา่ 

‘เราจะใหเ้จา้กบัหญงินี/เป็นศตัรูกนั ทั/งพงศพ์นัธุข์องเจา้และพงศพ์นัธุข์องเขาดว้ย 

พงศพ์นัธุข์องหญงิจะทําใหห้วัของเจา้แหลก และเจา้จะทําใหส้น้เทา้ของเขาฟกชํ /า’” 

ฮมัด ี“ทั/งนี/ เร ื�องราวเกี�ยวกบัชื�อบุคคลในพระคมัภรี ์

ไม่วา่เป็นผูใ้ดผูนั้/นจะถูกเรยีกเป็นบุตรฝ่ายบดิาเท่านั/น เชน่ บุตรของนบอีบิรอฮมี 

บุตรของนบยีะอกฺูบฺและอื�นๆ 

แต่ขอ้พระคมัภรีท์ี�ผมอา้งถงึนี/ไดก้ลา่วถงึพงศพ์นัธุข์องหญงิไม่ใชข่องชาย 

โดยมคีนหนึ�งที�เกดิมานั/นไมม่พ่ีอ แต่ก็เป็นบุตรของหญงิ 

ซึ�งบุตรของหญงินี/เป็นผูทํ้าลายอํานาจของมารรา้ย ในขณะที�มารรา้ยเชน่งูนั/น 

จะพยายามสงัหารบุตรของหญงินั/นดว้ยการทําใหส้นัเทา้ของเขาฟกชํ /า ดงันั/น 

นี�จงึเป็นคําอธบิายวา่ เกดิอะไรขึ /นเมื�ออซีาบุตรซตีมีรัยมั 

ไดม้อบชวีติของท่านเพื�อไถ่บาปแกม่นุษยท์ั/งปวง”  

อาหมดั “อศัจรรยจ์รงิๆ นี�เป็นสิ�งที�น่าอศัจรรยย์ิ�งนักที�พระผูเ้ป็นเจา้ไดท้รงเร ิ�มตรสัเร ื�องของ อลั-

มะซฮฺี ต่อมนุษยค์นแรกบนแผ่นดนิโลก และยงัไดส้ะทอ้นให ้
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เห็นอกีวา่ เร ื�องราวที�สําคญัที�สดุที�สอดคลอ้งกนัผ่านพระคมัภรีต์ลอดทั/งเลม่คอืเร ื�องของ อลั-

มะซฮฺี คุณทําใหผ้มไดข้อ้คดิอะไรมากมายกอ่นที�เราจะพบกนัคร ั/งต่อไปนะฮมัด”ี 
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*1 

ฮมัด ี“ผมรูส้กึอยากรูจ้รงิๆนะอาหมดั 

ผมอยากทราบว่าคุณคดิอย่างไรเกี�ยวกบัเร ื�องคมัภรีอ์นิญลี”  

อาหมดัตอบดว้ยความจรงิใจว่า “อมื...เป็นหนังสอืที�อศัจรรยจ์รงิๆนะ 

ผมไม่เคยอา่นเรื�องราวอย่างนี/มากอ่น เร ื�องราวเกี�ยวกบัการอศัจรรยข์อง อลั-มะซฮฺี 

เป็นเร ื�องที�น่าอ่านจรงิๆ และคาํสอนของท่านบนภูเขาก็เป็นเร ื�องไมธ่รรมดา 

ซึ�งสิ�งที�ท่านตรสันั/นชดัเจนและลํ /าลกึ อลั-มะชฮฺี พลกิแนวความคดิต่างๆทั/งหมด 

เมื�อท่านตรสัใหเ้รารกัศตัรูของเราและดุอาอเ์ผื�อคนที�ข่มเหงเรา 

คําสอนของท่านเกี�ยวกบัการดอุาอข์อพรแตกต่างกนักบัที�ผมเคยรูม้า 

ผมตอ้งยอมรบัว่าหนังสอืเล่มนี/สรา้งความประทบัใจอย่างลกึซึ /งใหก้บัผมมาก 

แต่ก็ดูเหมอืนวา่จะทําใหผ้มมคีาํถามใหม่ ๆ ตามมาดว้ยเชน่กนั”  

ฮมัดยีิ /มและกล่าวว่า “อมื..น่าสนใจดนีี� ง ั/นเรามาเริ�มคาํถามแรกของคณุกนัเลยดไีหม” 

*2 

          อาหมดั “ไดเ้ลย 

...ทําไมคมัภรีอ์นิญลีจงึเร ิ�มตน้จากพงศพ์นัธุข์องนบอีบิรอฮมีไปยงัถงึนบดีาวูด และจนถงึ อลั-

มะซฮฺี”  

ฮมัดหียุดคดิเล็กนอ้ยกอ่นที�จะถามกลบัวา่ 

“คุณจาํไดไ้หมว่ากอ่นคร ั/งนี/เราไดพู้ดกนัว่าพระคมัภรีไ์ดบ้นัทกึเร ื�องราวทุกอย่างที�เป็นหนึ�งเดยีว

กนัและสอดคลอ้งกนัตลอดทั/งเล่ม”  

อาหมดั “ใช ่ผมจําได”้  

ฮมัด ี“คุณจําไดไ้หมว่าเร ื�องราวที�เป็นหนึ�งเดยีวกนันี/ในพระคมัภรีไ์ดก้ล่าวถงึอะไร”  

อาหมดั “อลั-มะซฮฺี”  
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*3 

          ฮมัด ี“คําตอบของสิ�งที�คุณถามมานั/นเกี�ยวขอ้งกบัสิ�งนี/แหละ 

ตามคาํกล่าวของบรรดาผูเ้ผยแผ่พระวาจาของพระผูเ้ป็นเจา้ อลั-มะชฮฺี 

นั/นตอ้งเป็นเชื /อสายของนบดีาวูดและนบอีบิรอฮมี”  

อาหมดัครุน่คดิในสิ�งที�ฮมัดบีอกกบัเขาและกลา่วว่า “สิ�งที�คุณกล่าวมานั/นเป็นเร ื�องที�น่าสนใจ 

แต่คุณชว่ยอธบิายใหผ้มทราบเพิ�มเตมิเกี�ยวกบัคํากล่าวต่างๆของบรรดาผูเ้ผยแผ่พระวาจาไดไ้

หม”  

ฮมัดนิี�งคดิอยู่สกัครูจ่งึเร ิ�มอธบิายว่า “วนัหนึ�งเมื�อประมาณ 4 

พนัปีที�แลว้พระผูเ้ป็นเจา้ทรงตรสักบันบอีบิรอฮมี ซึ�งเป็นที�รูจ้กักนัดวี่าเป็นผูท้ี�สนิทของพระองค ์

เมื�อนบอีบิรอฮมียงัคงมชี ื�อว่าอบัรามนั/น 

พระผูเ้ป็นเจา้ไดท้รงสญัญาตอ่ท่านซึ�งต่อมาไดก้ลายเป็นสิ�งที�ยิ�งใหญ่ที�สดุสาํหรบัมวลมนุษย ์

ดงัที�เราไดอ้่านในคมัภรีเ์ตารอฮฺว่า 

‘พระเจา้ตรสักบัอบัราม (อบิรอฮมี) ว่า เจา้จงออกจากเมอืง จากญาตพิี�นอ้ง 

จากบา้นบดิาของเจา้ไปยงัดนิแดนที�เราจะบอกใหเ้จา้รู ้เราจะใหเ้จา้เป็นชนชาตใิหญ่ 

เราจะอวยพรแกเ่จา้ จะใหเ้จา้มชี ื�อเสยีงใหญ่โตเลื�องลอืไป แลว้เจา้จะชว่ยใหผู้อ้ื�นไดร้บัพร 

เราจะอํานวยพรแกค่นที�อวยพรเจา้ เราจะสาปคนที�แชง่เจา้ 

บรรดาเผ่าพนัธุท์ ั�วโลกจะไดพ้รเพราะเจา้’”  

ฮมัด ี“พระผูเ้ป็นเจา้ทรงเรยีกชายคนหนึ�งซึ�งไม่มบุีตร แมว้่าไดแ้ต่งงานมาเป็นเวลาหลายปีแลว้ 

พระองคท์รงสญัญาจะประทานดนิแดนแห่งหนึ�งใหก้บัท่านและพระองคจ์ะทรงทําใหท่้านเป็นชน

ชาตใิหญ่ จะทรงใหท่้านมชีื�อเสยีงใหญ่โตและเลื�องลอืไป 

ซึ�งสิ�งเหล่านี/พระองคไ์ดท้รงกระทําใหส้ําเรจ็ดงัที�พระองคท์รงตรสัไวแ้ตส่ิ�งที�น่าสนใจที�สดุของพร

ะสญัญาทั/งหมดนี/คอื พระผูเ้ป็นเจา้ตรสัว่า 

มนุษยทุ์กคนในโลกนี/จะไดร้บัพระพรเพราะนบอีบิรอฮมี ซึ�งพระสญัญานี/ไดเ้กี�ยวขอ้งกบั 
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พระสญัญาเรื�อง อลั-มะซฮฺี ดงันั/นอลั-

มะชฮฺีจงึตอ้งเป็นเชื /อสายของนบอีบิรอฮมีและพระผูเ้ป็นเจา้จะทรงอวยพระพรแกโ่ลกโดยผ่านทา

ง อลั-มะซฮฺี” 

อาหมดัไดฟั้งดงันี/กถ็ามดว้ยความประหลาดใจว่า 

“แต่คุณทราบไดอ้ย่างไรล่ะวา่สญัญานั/นเกี�ยวขอ้งกบั อลั-มะซฮฺี ไม่เกี�ยวกบัผูอ้ื�น”  

ฮมัด ี“เราสามารถกลา่วไดว้่า สิ�งนี/ค่อยๆเร ิ�มชดัเจนขึ /นเหมอืนที�เราไดอ้่านในคมัภรีเ์ตารอฮฺ 

ในชว่งที�นบอีบิรอฮมีมบุีตรชายสองคน คนหนึ�งเกดิจากนางซาราห ์ชื�อว่าอสิหาก 

และอกีคนหนึ�งเกดิจากนางฮาจาร ์ชื�อว่าอสิมาอลี 

พระผูเ้ป็นเจา้ทรงประทานความชดัเจนแกน่บอีบิรอฮมี กอ่นที�นบอีสิหากจะเกดิ 

เพื�อที�จะใหพ้ระสญัญาที�กล่าวถงึ อลั-มะซฮฺี ไดโ้ดยผ่านทางนบอีสิหาก เมื�อพระองคท์รงตรสัว่า 

‘....ซาราหภ์รรยาของเจา้จะคลอดบุตรชายคนหนึ�งใหเ้จา้ และเจา้จงตั/งชื�อเขาว่าอสิอคั 

(อสิหาก) 

เราจะตั/งพนัธสญัญาของเราไวก้บัเขาเป็นพนัธสญัญานิรนัดรแ์กเ่ชื /อสายของเขาซึ�งตามเขามา 

ฝ่ายอชิมาเอล (อสิมาอลี) นั/นเราฟังเจา้แลว้ เราจะอํานวยพรแกเ่ขา 

และกระทําใหเ้ขามพีงศพ์นัธุม์ากอย่างยิ�ง 

เขาจะเป็นบดิาของเจา้นายสบิสององคแ์ละเราจะกระทําใหเ้ขาเป็นชนชาตใิหญ่ชาตหินึ�ง 

ฝ่ายพนัธสญัญาของเรา เราจะตั/งไวก้บัอสิอคั (อสิหาก’)”  

*5 

          อาหมดั 

“ใช…่นบอีสิมาอลีซึ�งพระผูเ้ป็นเจา้ไดท้รงอวยพระพรแกท่่านนั/นตอ่มาท่านไดเ้ป็นบดิาของชนช

าตอิาหรบั แต่พวกเราชาวมสุลมิรูว้่า พระผูเ้ป็นเจา้ไดส้่งบรรดานบทีั/งหลาย 

โดยผ่านทางพงศพ์นัธุข์องนบอีสิหาก”  

ฮมัดกีล่าวเสรมิว่า “นบอีสิหากมบุีตรสองคนชื�อว่าเอซาวและยะอกฺูบ 

พระผูเ้ป็นเจา้ทรงชี /ใหเ้ห็นว่าพระสญัญาเกี�ยวกบั อลั-มะซฮฺี 

จะมาจากนบยีะอกฺูบเมื�อพระองคไ์ดท้รงเปิดเผยพระองคเ์องตอ่นบยีะอกฺูบในฝันว่า 
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‘เราเป็นพระเจา้ เป็นพระเจา้ของอบัราฮมั (อบิรอฮมี) และอสิอคั (อสิหาก) 

เราจะยกดนิแดนที�เจา้นอนอยู่นี/ใหเ้จา้กบัเชื /อสายของเจา้ 

เชื /อสายของเจา้จะมมีากมายดจุผงธลุเีขตแดนของเขาจะแผ่ออกไปทั�วทุกทศิชาตทิั/งหลายในโ

ลกจะขอใหเ้ราอวยพรเขาดงัที�เราอวยพรเจา้และเชื /อสายของเจา้”’  

*6 

          อาหมดั “นี�เป็นสิ�งที�น่าอศัจรรยใ์จที�ว่า เมื�อพระผูเ้ป็นเจา้ทรงตรสักบันบยีะอกฺูบนั/น 

พระองคท์รงพระสญัญาหลายอย่างที�ไดท้รงตรสัไวต้ ั/งแตต่อนตน้ต่อนบอีบิรอฮมี”  

ฮมัด ี“นั�นเป็นเพราะว่า เป็นพระสญัญาเดยีวกนักบัที�วนัเวลาไดผ่้านเลยไป 

จากพงศพ์นัธุห์นึ�งสู่พงศพ์นัธุต์อ่ไป แต่กอ็ย่างที�คุณทราบนะอาหมดัวา่ 

มวลมนุษยทุ์กคนบนโลกไดร้บัพระพรจากพระผูเ้ป็นเจา้เพราะบุตรของนบยีะอกฺูบ”  

อาหมดัยิ /มและตอบวา่ “ใช.่. 

และผมก็เร ิ�มสงสยัว่าเร ื�องราวที�สําคญัที�สุดที�สอดคลอ้งกนัผ่านพระคมัภรีต์ลอดทั/งเล่มคอืเร ื�องข

อง อลั-มะซฮฺี”  

ฮมัด ี“ถกูตอ้ง ลกูหลานของนบยีะอกฺูบ ซึ�งมอีกีชื�อหนึ�งที�เรยีกว่าชาวยวินั/น 

ไดแ้ผ่กระจายออกไปหลายครอบครวั คําถามกค็อืวา่ 

พระผูเ้ป็นเจา้ไดท้รงเปิดเผยถงึครอบครวัที� อลั-มะซฮฺี จะมาหรอืไม่ 

พระผูเ้ป็นเจา้ทรงเลอืกนบดีาวดู และทรงใหพ้นัธสญัญากบัท่าน สว่นในคํากลา่วตา่ง ๆ 

ของบรรดาผูเ้ผยแผ่พระวาจานั/น พระผูเ้ป็นเจา้ไดต้รสัใหรู้ล้่วงหนา้ว่า อลั-มะซฮฺี 

จะมาจากครอบครวัของนบดีาวดู สําหรบัยะอชฺะยาผูเ้ผยแผ่พระวาจาของพระผูเ้ป็นเจา้ 

ซึ�งมชีวีติอยู่กว่าสองรอ้ยปีหลงันบดีาวดู ไดก้ลา่วถงึครอบครวัของเจสซบีดิาของนบดีาวูดว่า 

เหมอืนกบัตอไม ้มผูีห้นึ�งสบืทอดมาจากครอบครวันี/ 

ซ ึ�งพระวญิญาณของพระผูเ้ป็นเจา้สถติอยู่ดว้ยกบัท่านนั/น และท่านจะนําการพพิากษามาสู่โลก 

ท่านจะสรา้ง  
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อาณาจกัรอย่างบรบูิรณพ์รอ้ม และทุกคนที�อยู่ในอาณาจกัรนั/นก็จะรูจ้กัพระผูเ้ป็นเจา้ได ้

ดงัที�มเีขยีนไวใ้นพระคมัภรีว์่า ‘จะมหีน่อแตกออกมาจากตอแห่งเจสซ ี

จะมกีิ�งงอกออกมาจากรากทั/งหลายของเขาและพระวญิญาณของพระเจา้จะอยู่บนท่านนั/น...ท่า

นจะพพิากษาคนจนดว้ยความชอบธรรมและตดัสนิเพื�อผูม้ใีจถ่อมแห่งแผ่นดนิโลกดว้ยความเที�

ยงธรรม…ในวนันั/น รากแห่งเจสซ ีซึ�งตั/งขึ /นเป็นเครื�องหมายแกช่นชาตทิั/งหลาย 

จะเป็นที�แสวงหาของบรรดาประชาชาต ิและที�พํานักของท่านจะรุง่โรจน’์”  

อาหมดั “ตามที�คณุอธบิายในคร ั/งนี/ ผมมคีวามเขา้ใจว่า พระผูเ้ป็นเจา้ไดเ้ปิดเผยว่า อลั-มะซฮฺี 

จะเป็นเชื /อสายของนบอีบิรอฮมี นบอีสิหาก นบยีะอกฺูบ และนบดีาวูดใชห่รอืไม”่  

ฮมัดยีิ /มกอ่นที�จะตอบว่า “แน่นอน และเมื�อเราอ่านคมัภรีอ์นิญลี เราก็จะเห็นว่า อลั-มะซฮฺี 

ไดก้าํเนิดมาดงัที�พระผูเ้ป็นเจา้ไดต้รสัใหรู้ล้่วงหนา้ผ่านคํากลา่วของบรรดาผูเ้ผยแผ่พระวาจา 

นี�แหละเป็นคําตอบที�ว่าทําไมคมัภรีอ์นิญลัจงึเร ิ�มตน้จากพงศพ์นัธุซ์ ึ�งพสิูจนใ์หเ้ห็นว่า อลั-มะชฮฺี 

เป็นเชื /อสายของนบอีบิรอฮมีและนบดีาวูด”  

อาหมดั “นี�ก็พสิจูนใ์หเ้ห็นอกีคร ั/งหนึ�งวา่ 

เร ื�องราวสําคญัที�สุดที�สอดคลอ้งกนัในพระคมัภรีต์ลอดทั/งเลม่คอืเร ื�องของอซีาบุตรซตีมีรัยมั 

แต่ฮมัด ีผม….แน่ใจว่าคุณตอ้งรูว้่า ผมมคีําถามที�ยากกว่านี/อกีที�จะคุยกบัคุณ 

แต่ผมจะเก็บไวถ้ามคุณคร ั/งหนา้ก็แลว้กนันะ”  
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พระผูเ้ป็นเจา้ผูท้รงเป็นเอก  
 

*1 

          “คุณเห็นอะไรไหม” อาหมดักล่าวพรอ้มกบัชนิู/วขึ /นสามนิ/ว 

ฮมัดยีิ /มและรูว้่าอาหมดัคดิอะไรอยู่จงึตอบวา่ “ผมเห็นนิ/วมอืสามนิ/วของคณุ”  

อาหมดั “ฮมัดคีุณเชื�อว่าพระผูเ้ป็นเจา้มอีงคเ์ดยีว หรอืสามองค”์  

ฮมัด ี“คุณอาจจะยงัไม่เขา้ใจอย่างถอ่งแทเ้กี�ยวกบัแนวทางความเชื�อของผม 

แต่คุณตอ้งเขา้ใจวา่ผมเชื�อในพระผูเ้ป็นเจา้ผูเ้ที�ยงแทแ้ต่องคเ์ดยีว 

พระองคผู์ท้รงสรา้งฟ้าสวรรคแ์ละแผ่นดนิโลก พระองคท์รงกระทําทุกสิ�งทุกอย่างได ้

พระองคผู์ท้รงทราบทุกสิ�งและทรงสถติอยู่ทุกหนทุกแห่ง 

คุณทราบว่าความศรทัธาของผมตั/งอยู่บนรากฐานของพระคมัภรี ์

และพระคมัภรีท์ี�ผมศรทัธานี/สอนว่าพระผูเ้ป็นเจา้ผูท้รงเป็นเอก 

และนี�เป็นความจรงิที�ไดม้กีารเขยีนไวใ้นหลายตอนตลอดทั/งเล่มในพระคมัภรี”์  

*2 

          อาหมดัไดย้นิดงันั/นก็ยงัคงยนืกรานว่า 

“แต่พระผูเ้ป็นเจา้ไมส่ามารถเป็นไดท้ั/งหนึ�งและสามในเวลาเดยีวกนั” 

จากนั/นอาหมดัก็เร ิ�มยกนิ/วขึ /นสามนิ/วอกีคร ั/งพรอ้มกบักล่าวว่า 

“หนึ�งบวกหนึ�งบวกหนึ�งตอ้งเป็นสามไม่ใชเ่ป็นหนึ�ง”  

ฮมัด ี“คุณเป็นอาหมดักี�คนละ...คุณเป็นหนึ�งหรอืสอง”  

อาหมดั “แน่นอนตอ้งเป็นหนึ�งซ”ิ  

ฮมัด ี“พระผูเ้ป็นเจา้ทรงสรา้งคณุดว้ยรา่งกายและจติวญิญาณ นี�เป็นตวัคุณใชไ่หมอาหมดั”  

อาหมดั ใช”่  

ฮมัด ี“แลว้จติวญิญาณของคณุล่ะ นั�นก็เป็นอาหมดัดว้ยใชไ่หม”  

อาหมดั “อมืใช”่ (อาหมดัตอบพรอ้มกบัไตรต่รองคําพูดของฮมัด)ี  
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ฮมัด ี

“เพราะเหตุใดจงึเป็นไปไม่ไดส้าํหรบัพระผูเ้ป็นเจา้ที�จะทรงเป็นสามในหนึ�งในเมื�อพระองคท์รงสร ้

างเราเป็นสองในหนึ�งได”้ ฮมัดหียุดช ั�วขณะหนึ�งแลว้กล่าวตอ่ไปว่า 

เราอาจกล่าวไดว้า่พระผูเ้ป็นเจา้ผูท้รงเป็นหนึ�งนั/น แมว้่ามนุษยเ์ราจะเขา้ใจยาก 

แต่พระองคไ์ดท้รงเปิดเผยพระองคเ์องในสถานะเป็นพระบดิา เป็นพระบุตร 

และเป็นพระวญิญานของพระผูเ้ป็นเจา้ อาหมดั 

ลองคดิดูว่า...หนึ�งคณูหนึ�งคูณหนึ�งเป็นเท่าไหร”่  

*3 

          อาหมดัตอบดว้ยเสยีงแผ่วเบาว่า “หนึ�ง...แตอ่ซีาบุตรซตีมีรัยมั เป็นเพยีงมนุษยเ์ท่านั/น 

และไม่ใชเ่ป็นพระบุตรของพระผูเ้ป็นเจา้” อาหมดัเหลอืบมองฮมัดพีรอ้มกบัถามว่า “คุณเชื�อว่า 

อลั-มะซฮฺี เป็นพระบุตรของพระผูเ้ป็นเจา้หรอื”  

ฮมัด ี“คุณคดิวา่ความเชื�อของผมเกี�ยวกบั พระบุตรของพระผูเ้ป็นเจา้เป็นอย่างไรบา้ง”  

อาหมดั “ผมไม่แน่ใจนัก 

แต่สมมุตวิา่คุณเชื�อว่าพระผูเ้ป็นเจา้มคีวามสมัพนัธท์างกายกบัชตีมีรัยมัหญงิพรมจรรย ์

และทั/งสองกม็บุีตรดว้ยกนั”  

ฮมัดไีดฟั้งดงันั/นก็อุทานออกมาว่า “โอ.้..ขอพระผูเ้ป็นเจา้ยกโทษดว้ยเถดิ 

นี�ไม่ไดเ้ป็นสิ�งที�ผมเชื�ออย่างแน่นอน และผมมั�นใจวา่ ไมม่ผูีศ้รทัธาใน อลั-มะซฮฺี 

คนใดเชื�ออย่างนี/หรอก”  

อาหมดั “แลว้คุณเชื�ออย่างไรละ่”  

ฮมัด ี“ผมเชื�อว่าพระผูเ้ป็นเจา้ทรงเป็นอมตะ พระองคท์รงอยู่กอ่นที�จะสรา้งสิ�งใด ๆ 

เมื�อคมัภรีอ์นิญลีอธบิายเกี�ยวกบั อลั-มะซฮฺี 

แลว้ก็ไม่ไดเ้ร ิ�มตน้ที�การกาํเนิดในโลกมนุษยแ์ต่เร ิ�มตน้ที�ความเป็นนิรนัดร ์

โดยกอ่นที�พระผูเ้ป็นเจา้ทรงสรา้งโลกนั/น ขอ้ความในคมัภรีอ์นิญลีมคีวามหมายดงันี/ 

ในปฐมกาลที�เรยีกกนัว่าพระคําของพระผูเ้ป็นเจา้ดํารงอยู่แลว้ 

พระคํานั/นสถติอยู่กบัพระผูเ้ป็นเจา้โดยที�พระผูเ้ป็นเจา้ทรงเป็นอย่างไร 

พระคําของพระผูเ้ป็นเจา้ก็เป็นอย่างนั/น  
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พระผูเ้ป็นเจา้ทรงสรา้งสิ�งทั/งปวงขึ /นมา 

โดยพระคํานั/นและแหล่งของชวีติทั/งสิ /นมาจากพระคําของพระผูเ้ป็นเจา้” 

“อาหมดั...พระผูเ้ป็นเจา้ทรงสรา้งโลกโดยผ่านทางพระคําของพระองคใ์ชไ่หม” ฮมัดถีาม 

อาหมดั “ใช ่ถกูตอ้ง พระองคท์รงตรสัแลว้สิ�งนั/นก็เกดิขึ /น”  

ฮมัด ี“ดงันั/น พระผูเ้ป็นเจา้จงึทรงสรา้งโลกโดยผ่านทางพระคําของพระองค ์

และพระคําซึ�งมาจากพระผูเ้ป็นเจา้นั/น เป็นสว่นหนึ�งของพระองค ์

และพระคํานั/นเต็มไปดว้ยฤทธานุภาพแห่งการสรา้งและคุณลกัษณะทั/งสิ /นของพระองค ์

เหตุฉะนั/นพระคําของพระผูเ้ป็นเจา้จงึมชีวีติ และที�ใดก็ตามที�พระคํามอียู่ 

พระผูเ้ป็นเจา้ก็จะทรงสรา้งทุกสิ�งที�มชีวีติในรูปแบบที�แตกต่างกนัผ่านทางพระคํานั/น”  

อาหมดั “ใช.่..ผมเห็นดว้ยกบัประเด็นนี/ แต่มอีะไรที�สามารถแสดงใหเ้ห็นอย่างถ่องแทว้่า 

โดยที�พระผูเ้ป็นเจา้ทรงเป็นอย่างไร พระคําของพระผูเ้ป็นเจา้ก็เป็นเชน่นั/น หมายถงึอะไร”  

ฮมัด ี“ถา้ผมจะตอ้งไปเป็นพยานในศาล 

คุณจะไม่สามารถแยกผมออกจากคาํใหก้ารของผมไดเ้ลย 

เพราะคําใหก้ารของผมก็วา่ความแทนผมและเป็นสว่นหนึ�งของผม 

เมื�อเรานั�งอยู่ที�นี�และพูดคุยกนัคําพูดของเราก็เป็นส่วนหนึ�งของเรา 

ดงันั/นคําพูดของเราจงึเป็นตวัแทนของเรา 

เมื�อพระผูเ้ป็นเจา้ทรงสรา้งจกัรวาลพระคําของพระองคก์็เป็นหนึ�งอยู่กบัพระองค ์

เราไม่สามารถที�จะแยกพระองคอ์อกจากพระคําของพระองคไ์ด ้

พระคําซึ�งเป็นความอมตะของพระผูเ้ป็นเจา้นั/นและเป็นหนึ�งอยู่กบัพระองคป์ระกอบดว้ยคุณลกัษ

ณะทั/งสิ /นของพระองค ์ไดถู้กเปิดเผยแลว้ในอซีาบุตรซตีมีรัยมั 

ตามขอ้ความในคมัภรีอ์นิญี�ลที�มคีวามหมายดงันี/ ที�เรยีกกนัว่า 

พระคําของพระผูเ้ป็นเจา้ไดบ้งัเกดิเป็นมนุษย ์ท่านไดเ้ปิดเผยพระคุณของพระผูเ้ป็นเจา้ 

และความจรงิเร ื�องพระผูเ้ป็นเจา้อย่างบรบูิรณ”์  
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ฮมัด ี“ทุกๆ 

สิ�งที�พระผูเ้ป็นเจา้ทรงตรสัเกี�ยวกบัพระองคเ์องรวมถงึคุณลกัษณะทั/งสิ /นของพระองคไ์ดถู้กเปิดเ

ผยแลว้ใน อลั-มะซฮฺี พระผูเ้ป็นเจา้ผูท้รงบรสิุทธิ =เมื�อมนุษยเ์ห็นว่า อลั-มะซฮฺี 

มคีวามบรสิุทธิ =อย่างไร พวกเขาก็เห็นความบรสิุทธิ =ของพระผูเ้ป็นเจา้ดว้ยเชน่กนั 

พระผูเ้ป็นเจา้ทรงเป็นความรกัเมื�อเขาเห็นวา่ อลั-มะซฮฺี รกัเขาอย่างไร 

เขาก็เห็นความรกัของพระผูเ้ป็นเจา้ พระผูเ้ป็นเจา้ทรงทําทุกสิ�งทุกอย่างได ้

พระองคท์รงมศีกัยภาพสงูสดุ เมื�อมนุษยเ์ห็นว่า อลั-มะซฮฺี สามารถเดนิบนนํ/าได.้ 

ตรสักบัพายุได ้ทําใหล้มและคลื�นสงบลงได ้เนรมติขนมปังได ้รกัษาคนตาบอดได ้

และเรยีกคนที�ตายแลว้ใหฟื้/นคนืมาได ้

พวกเขาก็เห็นฤทธานุภาพและพระสริขิองพระผูเ้ป็นเจา้ปรากฏอยู่ใน อลั-มะซฮฺี” 

*4 

          อาหมดั 

“แต่ทําไมพระผูเ้ป็นเจา้ผูท้รงสถติอยู่ทุกหนทุกแห่งจงึไดจํ้ากดัพระองคเ์องมาเป็นมนุษย ์

พระผูเ้ป็นเจา้ทรงลมืจกัรวาลเมื�อพระองคท์รงอยู่ใน อลั-มะชฮฺี อย่างนั/นหรอื”  

ฮมัด ี“อาหมดั สมมตุวิ่าเราอยู่ที�มหาสมุทรกวา้งใหญ่แห่งหนึ�ง 

แลว้เราก็กดแกว้นํ/าใบหนึ�งลงในมหาสมุทรแห่งนั/นเตมินํ/าใหเ้ต็มแกว้ 

ถา้เราวเิคราะหด์ูนํ/าเรากจ็ะพบว่ามนัก็เหมอืนกบันํ/าในมหาสมทุรอย่างแน่นอน 

เหตุฉะนั/นก็เหมอืนกบั อลั-มะซฮฺี ที�ว่า 

พระผูเ้ป็นเจา้ผูท้รงยิ�งใหญ่และเป็นอมตะพระองคก์็ปรากฏอยู่ทุกหนทุกแห่ง 

ในขณะเดยีวกนัพระองคไ์ดท้รงเปิดเผยพระองคเ์องใน อลั-มะซฮฺี 

ดว้ยคุณลกัษณะและฤทธิ =อํานาจเดยีวกนั 

แต่พระผูเ้ป็นเจา้ไม่ไดถู้กจํากดัเนื�องจากพระองคท์รงเปิดเผยพระองคเ์องใน อลั-มะซฮฺี 

พระผูเ้ป็นเจา้ยงัคงดํารงอยู่เป็นนิตย”์  

อาหมดั “แต่พระผูเ้ป็นเจา้ไม่สามารถเปิดเผยพระองคเ์องในบุคคลใดบุคคลหนึ�ง”  

ฮมัด ี“เราจะจํากดัพระผูเ้ป็นเจา้ไดอ้ย่างไรล่ะ 

เราจะพูดไดอ้ย่างไรว่าพระองคผู์ท้รงยิ�งใหญ่ไมม่คีวามสามารถทําไดทุ้กสิ�งแลว้หรอื” 
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อาหมดั “ใช.่..พระองคท์รงทําไดทุ้กสิ�ง แต่ผมไม่เชื�อว่า 

พระผูเ้ป็นเจา้จะสามารถเปิดเผยพระองคเ์องในมนุษยไ์ด”้  

ฮมัด ี“อมื...ผมว่าก็ดนีะที�เราเห็นพอ้งตอ้งกนัว่า 

เร ื�องที�เราคุยกนันี/เป็นการยากที�เราจะเขา้ใจและยอมรบัได ้แตส่ําหรบัพระผูเ้ป็นเจา้แลว้ 

พระองคส์ามารถทําไดทุ้กสิ�งตามนํ/าพระทยัของพระองค ์

เอาล่ะถา้มใีครคนหนึ�งบอกคุณว่าพระผูเ้ป็นเจา้ทรงเปิดเผยพระองคเ์องในพุ่มไมท้ี�ลกุเป็นไฟและ

ตรสัออกมาจากพุ่มไมนั้/นต่อนบมีูซา ถา้คุณไม่ทราบเรื�องราวนั/นจรงิๆคุณจะพูดว่าอย่างไร”  

อาหมดัครุน่คดิอยู่สกัครูห่นึ�งและยิ /มใหต้วัเองเมื�อเขาไดพ้จิารณาว่า 

นี�ไม่ใชส่ิ�งที�ยากสําหรบัพระผูเ้ป็นเจา้ 

ในการเปิดเผยพระองคเ์องในมนุษยม์ากกวา่ที�จะเปิดเผยในพุ่มไม ้ 
*5 

          ฮมัดกีล่าวตอ่ไปว่า “อาหมดั คณุคดิดูดีๆ นะ ตามที�คณุเชื�อแลว้นั/นวา่ 

ใครคอืผูท้ี�ไดร้บัการเรยีกขานวา่ ถอ้ยคาํของพระองค ์และจติวญิญาณจากพระองค ์

ซึ�งแมแ้ต่จติวญิญาณของพระผูเ้ป็นเจา้ก็เป็นหนึ�งดว้ยกนักบัพระผูเ้ป็นเจา้ เราทราบดวี่า 

พระวญิญาณของพระผูเ้ป็นเจา้ไดเ้สด็จมาอยู่เหนือซตีมีรัยมัหญงิพรมจรรยแ์ละซตีมีรัยมัก็เร ิ�มตั/

งครรภ ์และใหก้าํเนิด อลั-มะซฮฺี ตามความหมายของขอ้ความในคมัภรีอ์นิญลีดงันี/ 

เมื�อมลาอกิะฮฺญบิรออลีกล่าวแกซ่ตีมีรัยมัว่า 

พระวญิญาณของพระผูเ้ป็นเจา้จะเสด็จลงมาบนท่าน และเดชานุภาพของพระองคจ์ะอยู่กบัท่าน 

เหตุฉะนั/นบุตรที�จะเกดิมานั/นเป็นผูบ้รสิุทธิ =จะไดช้ ื�อว่า เป็นบุตรของพระผูเ้ป็นเจา้”  

ฮมัด ี“คําถามก็คอืวา่ ใครที�สามารถมาบงัเกดิในโลกนี/ไดด้ว้ยวถิทีางนี/ 

อาหมดัถา้คุณเป็นแพทยใ์นชว่งเวลาที� อลั-มะซฮฺี มากาํเนิด 

และนี�เป็นหนา้ที�ของคณุที�จะตอ้งเขยีนใบเกดิของ อลั-มะซฮฺี คณุจะเขยีนว่าอย่างไร 

และจะเขยีนว่าเด็กที�เกดิมานี/ช ื�ออะไร”  
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พระผูเ้ป็นเจา้ผูท้รงเป็นเอก 

 

อาหมดั “ผมคดิว่าผมคงเขยีนว่า อซีาบุตรมรัยมั”  

ฮมัด ี“แลว้ชื�อของแมล่่ะ”  

อาหมดั “อมื...ก็จะเขยีนว่า ‘มรัยมัหญงิพรมจรรย”์’  

ฮมัดยีิ /มและกล่าวว่า “แลว้ชื�อของพ่อล่ะ”  

อาหมดัตอบดว้ยรอยยิ /มเชน่กนัว่า “อลั-มะซฮฺี ไมม่พ่ีอ”  

ฮมัด ี“แน่นอน...เราสามารถปล่อยประเด็นนั/นไวก้อ่น เนื�องจาก อลั-มะซฮฺี 

ไมม่พ่ีอในทางโลกหรอือาจจะถามตวัเราเองก็ไดว้่า ‘อลั-มะซฮฺี มาจากไหน 

อะไรเป็นจดุเร ิ�มตน้ของผูท้ี�เรยีกกนัวา่ ถอ้ยคําของพระองค ์และจติวญิญาณจากพระองค ์

และผูท้ี�ลงมาจากสวรรคนั์/นเป็นใคร’ อลั-มะซฮฺี เองไดต้รสัไวด้งันี/วา่ 

‘...เพราะอาหารที�พระเจา้ประทานใหนั้/นคอื 

ท่านผูล้งมาจากสวรรคเ์พื�อประทานชวีติใหม้วลมนุษย.์..เราเป็นอาหารเลี /ยงชวีติ 

คนที�มาหาเราจะไม่หวิอกีเลย ทั/งผูท้ี�เช ื�อถอืเราจะไมก่ระหายอกีดว้ย’ 

‘เราเป็นอาหารที�มชีวีติในตวัเอง ซึ�งมาจากสวรรค ์ถา้ใครกนิอาหารนี/ เขาจะมชีวีติอยู่ตลอดไป 

อาหารที�เราใหก้็เป็นเนื/อหนังของเราเอง ซึ�งเราใหเ้พื�อมนุษยท์ั/งปวงจะมชีวีติอยู่’”  

*6  

          ฮมัด ี“อาหมดั อลั-มะซฮฺี 

ลงมาบงัเกดิก็เพื�อที�จะมอบเลอืดเนื/อของท่านเพื�อเสยีสละในการไถ่บาปแกม่วลมนุษยท์ั/งหลาย 

ผูท้ี�มสีว่นในอาหารทั�วไปกไ็ดร้บัชวีติฝ่ายกาย 

แต่ผูท้ี�มสีว่นในอาหารของพระผูเ้ป็นเจา้ผูท้ี�มาจากสวรรคนั์/น 

ก็ไดร้บัชวีติฝ่ายจติวญิญาณคอืชวีตินิรนัดร ์ผูท้ี�เช ื�อและไวว้างใจใน อลั-มะซฮฺี และมสี่วนใน 

อลั-มะซฮฺี ก็ไดร้บัชวีติที�สามารถกลา่วไดว้่า 

ในหว้งลกึของจติใจเขาจะประสบกบัความอิ�มใจในองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ 

ซึ�งสิ�งนี/ผมมปีระสบการณด์ว้ยตวัของผมเอง อลั-มะซฮฺี 

เปรยีบเสมอืนของประทานจากพระผูเ้ป็นเจา้ที�มอบใหแ้กคุ่ณนะอาหมดั” 
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พระผูเ้ป็นเจา้ผูท้รงเป็นเอก 

 

อาหมดัตอบดว้ยนํ/าเสยีงแผ่วเบาว่า “ผมคดิว่าผมยงัไม่พรอ้มในเรื�องนั/น 

ผมมคีวามคดิหลายอย่างที�รุมเรา้ และวนเวยีนอยู่ในหวัผม ในขณะนี/ผมตระหนักดวี่า 

ผมเขา้ใจผดิเกี�ยวกบัสิ�งที�คุณเชื�อในพระผูเ้ป็นเจา้อย่างแน่นอน 

ผมกาํลงัเร ิ�มทําความเขา้ใจอย่างชา้ๆในความเชื�อของคณุเกี�ยวกบัพระผูเ้ป็นเจา้ผูท้รงเที�ยงแทเ้

พยีงองคเ์ดยีว และเกี�ยวกบัพระผูเ้ป็นเจา้ผูท้รงเปิดเผยพระองคเ์องใน อลั-มะซฮฺี 

ฮมัด.ี.คุณรูไ้หมว่าผมรกั อลั-มะซฮฺี สุดจติสุดใจของผม 

แต่ผมยงัมคีําถามอกีมากมายที�ตอ้งการคําตอบ 

และเราก็สามารถคุยกนัเร ื�องนี/อกีคร ั/งในคราวหนา้นะ”  

ฮมัด ี“ไดเ้ลย ผมจะตั/งหนา้ตั/งตารอเวลานั/นเลยล่ะ”  
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พระผูเ้ป็นเจา้และมนุษย ์ 
 

*1 

          อาหมดั “ผมครุน่คดิอยู่ทั/งวนัเกี�ยวกบัเร ื�องที�เราคุยกนัคร ั/งสุดทา้ย 

เร ิ�มแรกเลยน่ะคุณบอกว่า ท่านอซีาบุตรซตีมีรัยมัเป็นมนุษย ์

จากนั/นคณุก็บอกวา่พระผูเ้ป็นเจา้ไดท้รงเปิดเผยพระองคเ์องในท่านอซีา 

ผมอยากทราบว่าจรงิๆแลว้ท่านอซีาเป็นใคร และเพราะเหตุใดคุณจงึบอกอกีวา่ อลั-มะซฮฺี 

เป็นบุตรของพระผูเ้ป็นเจา้ ในเมื�อ อลั-มะซฮฺี ไมไ่ดเ้ป็นอะไรมากกวา่เป็นบุตรซตีมีรัยมัเท่านั/น”  

ฮมัดเีร ิ�มอธบิาย “อาหมดั 

คําตอบของคาํถามนี/เป็นสิ�งสําคญัที�จะนําไปสูก่ารมชีวีตินิรนัดรก์บัพระผูเ้ป็นเจา้ได ้ที�นี� ขณะนี/ 

และตลอดไป เป็นไปไมไ่ดท้ี�มนุษยเ์ราจะตเีสมอกบัพระผูเ้ป็นเจา้ แต่ในพระคมัภรีส์อนว่า 

พระผูเ้ป็นเจา้ทรงเปิดเผยพระองคเ์องในมนุษยผู์ห้นึ�ง 

ไม่ใชม่นุษยเ์ปลี�ยนสถานะกลายเป็นพระผูเ้ป็นเจา้ ซึ�งเราทั/งสองต่างก็เห็นพอ้งตอ้งกนัวา่ อลั-

มะซฮฺี ไดม้ากาํเนิดเป็นมนุษย ์ทั/งนี/ตามคาํกล่าวของบรรดาผูเ้ผยแผ่พระวาจาของพระผูเ้ป็นเจา้ 

ซึ�งไดบ้นัทกึไวว้่า อลั-มะซฮฺี เป็นเชื /อสายของนบอีบิรอฮมีและนบดีาวดู 

และเป็นบุตรของซตีมีรัยมั แต่ในคํากล่าวต่างๆนี/ที�มขีึ /นมานานกอ่นที� อลั-มะซฮี จะมา 

ซึ�งพระผูเ้ป็นเจา้ทรงตรสัใหรู้ล้่วงหนา้ว่าพระองคจ์ะเสด็จมาในทาง อลั-มะซฮฺี”  

อาหมดั “คณุหมายความว่าบรรดานบทีั/งหลายในยุคกอ่น อลั-มะซฮฺี 

นั/นไดก้ล่าวไวแ้ลว้เกี�ยวกบัการที�พระผูเ้ป็นเจา้ทรงเปิดเผยพระองคเ์องใน อลั-มะซฮฺี ใชไ่หม”  

ฮมัด ี“สาระสําคญัหลกั ๆ ที�สอดคลอ้งกนัในพระคมัภรีต์ลอดทั/งเล่มคอื อลั-มะซฮฺี 

ดงันั/นจงึเป็นสิ�งที�ไม่ทําใหเ้ราประหลาดใจเลยว่า พระผูเ้ป็นเจา้ไดท้รงเปิดเผยความจรงิเกี�ยวกบั 

อลั-มะซฮฺี โดยผ่านทางบรรดาผูเ้ผยแผ่พระวาจาของพระผูเ้ป็นเจา้”  
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พระผูเ้ป็นเจา้และมนุษย ์

 

อาหมดั “พสิจูนใ์หผ้มเห็นซ ิผมสนใจมากเลยล่ะ”  

ฮมัดนิี�งคดิอยู่เล็กนอ้ยกอ่นที�จะตอบว่า “ในชว่งเจ็ดรอ้ยปีกอ่นครสิตกาลนั/น 

พระผูเ้ป็นเจา้ไดท้รงเปิดเผยต่อผูเ้ผยแผ่พระวาจาชื�อมคีาหว์่า อลั-มะซฮฺี 

จะมากาํเนิดในเมอืงชื�อบยัตลิะฮมั และพระองคย์งัไดท้รงเปิดเผยว่า 

ผูท้ี�มาบงัเกดินี/ไดด้ํารงอยู่นานแลว้กอ่นที�จะมาบงัเกดิ ตามขอ้พระคมัภรีด์งันี/ ‘โอ เบธเลเฮม 

(บยัตลิะฮมั) เอฟราธาห ์แต่เจา้ผูเ้ป็นหน่วยเล็กในบรรดาตระกูลของยูดาห ์

จากเจา้จะมผูีห้นึ�งออกมาเพื�อเรา เป็นผูท้ี�จะปกครองในอสิราเอล(อสิรออลี) 

ดั/งเดมิของท่านมาจากสมยัเกา่จากสมยัโบราณกาล’ 

และ อลั-มะซฮฺี ก็ไดก้าํเนิดในเมอืงบยัตลิะฮมั ตามความหมายของขอ้ความในคมัภรีอ์นิญลีดงันี/ 

ยูสุฟและคู่หมั/นคอืซตีมีรัยมัไดไ้ปจากเมอืงนาซาเรธ็แควน้กาลลิสีู่เมอืงบยัตลิะฮมั 

ในแควน้ยูเดยีอนัเป็นเมอืงที�นบดีาวูดกาํเนิด 

ที�ตอ้งไปที�นั�นก็เพราะยูสุฟเป็นเชื /อสายของนบดีาวดูเขาไปลงทะเบยีนกบัซตีมีรัยมั 

ขณะนั/นซตีมีรัยมักาํลงัตั/งครรภ ์

แลว้ในระหว่างที�เขาทั/งสองอยู่ในเมอืงบยัตลิะฮมัก็ถงึกาํหนดเวลาที�ซตีมีรัยมัจะคลอดบุตร 

ซตีมีรัยมัก็ไดค้ลอดบุตรชายหวัปี”  

*3  

ฮมัด ี“ตามคาํกล่าวของผูเ้ผยแผ่พระวาจาชื�อมคีาหท์ี�ผมอธบิายเมื�อสกัครูนี่/ว่า 

ผูท้ี�จะมาบงัเกดิในโลกนี/ดํารงอยู่นานแลว้กอ่นที�จะมาบงัเกดิ คาํถามก็คอืว่าผูนี้/เป็นใครล่ะ 

ในคมัภรีอ์นิญลี อลั-มะซฮฺี 

เองเคยตรสักบัชาวยวิบางคนในกรุงเยรูซาเล็มที�ยงัแคลงใจเกี�ยวกบัท่านว่า 

นบอีบิรอฮมีบรรพบุรุษของพวกเขาชื�นชมยนิดทีี�ไดเ้ห็นวนัของ อลั-มะซฮฺี แลว้ 

พวกยวิก็แยง้ขึ /นว่า อลั-มะซฮฺี อายุยงัไมถ่งึหา้สบิปีเห็นนบอีบิรอฮมีไดอ้ย่างไร อลั-มะซฮฺี 

จงึตอบพวกเขาว่าท่านดาํรงอยู่กอ่นนบอีบิรอฮมีเกดิ”  
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พระผูเ้ป็นเจา้และมนุษย ์

 

ฮมัดอีธบิายต่อไป เราทราบดวี่านบอีบิรอฮมีมชีวีติอยู่ในชว่งสองพนัปีกอ่นครสิตกาล”  

อาหมดั “อมื...อลั-มะซฮฺี เองอา้งว่าท่านดาํรงอยู่กอ่นที�ท่านจะมาบงัเกดิ 

แต่หลกัฐานชิ /นใดในคํากลา่วของผูเ้ผยแผ่พระวาจาที�บอกว่าพระผูเ้ป็นเจา้จะทรงเปิดเผยพระอง

คเ์องใน อลั-มะซฮฺี”  

*4 

ฮมัด ี“สิ�งนี/ไดเ้ขยีนไวห้ลายตอนในพระคมัภรี ์

มผูีเ้ผยแผ่พระวาจาชื�อยะอชฺะยาไดพู้ดถงึผูห้นึ�งที�จะมาจากดนิแดนเล็กๆแห่งหนึ�ง 

ซึ�งเป็นที�ที�อซีาบุตรซตีมีรัยมัเจรญิวยั 

และท่านนี/จะสรา้งอาณาจกัรนิรนัดรซ์ ึ�งจะมสีนัตสิุขของพระผูเ้ป็นเจา้ 

นอกจากนี/ท่านจะเป็นบุตรของนบดีาวดูและจะครองอาณาจกัรดงักลา่วช ั�วนิจนิรนัดร ์

ผูเ้ผยแผ่พระวาจายะอุชะยาไดก้ล่าวถงึลกัษณะของ อลั-มะซฮฺี ในชื�อที�แตกตา่งกนัดงันี/ว่า 

‘ดว้ยมเีด็กคนหนึ�งเกดิมาเพื�อเรา 

มบุีตรชายคนหนึ�งประทานมาใหเ้ราและการปกครองจะอยู่ที�บ่าของท่าน 

และท่านจะเรยีกนามของท่านวา่ “ที�ปรกึษามหศัจรรย ์พระเจา้ผูท้รงมหทิธฤิทธิ = พระบดิานิรนัดร ์

องคส์นัตริาช” เพื�อการปกครองของท่าน จะเพิ�มพูนยิ�งขึ /น 

และสนัตภิาพจะไม่มทีี�สิ /นสุดเหนือพระที�นั�งของดาวดิ(ดาวูด)และเหนือราชอาณาจกัรของพระอ

งคท์ี�จะสถาปนาไว ้และเชดิชไูวด้ว้ยความยุตธิรรมและดว้ยความชอบธรรม 

ตั/งแต่บดันี/เป็นตน้ไปจนนิรนัดรก์าล ความกระตอืรอืรน้ของพระเจา้จอมโยธาจะกระทําการนี/
’”  

ฮมัด ี“เราทราบดวี่า นามต่างๆที�พระผูเ้ป็นเจา้ทรงประทานแกผู่ใ้ดก็เป็นลกัษณะของผูนั้/น 

ดงันั/นผมอยากถามคณุว่า ผูท้ี�ผูเ้ผยแผ่พระวาจายะอชฺะยากลา่วถงึนั/นคอืใครหรอื 

คอืผูท้ี�ไดช้ ื�อวา่เป็น ที�ปรกึษามหศัจรรย ์พระเจา้มหทิธฤิธิ = พระบดิานิรนัดร ์และองคส์นัตริาช” 
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พระผูเ้ป็นเจา้และมนุษย ์

 

อาหมดั “เร ื�องของ อลั-มะซฮฺี 

ที�พวกผูเ้ผยแผ่พระวาจาของพระผูเ้ป็นเจา้ไดก้ล่าวไวก้อ่นที�ท่านจะมาบงัเกดินั/นกาํลงัทําใหผ้มเ

ขา้ใจมากขึ /น 

แต่อาจกลา่วไดไ้หมว่าพระผูเ้ป็นเจา้จะเสด็จมาในโลกที�พระองคไ์ดท้รงสรา้งขึ /นเอง”  

ฮมัด ี“นบยีะหฺยามชีวีติอยู่ในยุคเดยีวกบั อลั-มะซฮฺี 

พระผูเ้ป็นเจา้ทรงส่งนบยีะหฺยามาเพื�อเตรยีมทางใหก้บั อลั-มะซฮฺี 

ดงันั/นมนุษยจ์ะกลบัใจเลกิทําบาปและเร ิ�มศรทัธาใน อลั-มะซฮฺี 

เมื�อมคีนมาถามนบยีะหฺยาว่าท่านเป็นใคร ทําไมพระผูเ้ป็นเจา้จงึทรงสง่ท่านมา 

ท่านกไ็ดต้อบตามคํากลา่วของผูเ้ผยแผ่พระวาจายะอชฺะยาดงันี/ว่า ‘เสยีงหนึ�งรอ้งว่า 

จงเตรยีมมรรคาแห่งพระเจา้ในถิ�นทุรกนัดาร 

จงทําทางหลวงสาํหรบัพระเจา้ของเราใหต้รงไปในทะเลทราย หุบเขาทุกแห่งจะถูกยกขึ /น 

ภูเขาและเนินทุกแห่งจะใหต้ํ�าลง ที�ลุ่มๆดอนๆจะใหเ้สมอ และที�สงูๆตํ�าๆใหเ้ป็นที�ราบ 

และจะเผยพระสริขิองพระเจา้และมนุษยท์ั/งสิ /นจะไดเ้ห็นดว้ยกนั’”  

ฮมัด ี“คํากลา่วของผูเ้ผยแผ่พระวาจายะอชฺะยานั/นราวกบัว่า 

เป็นการเสด็จมาเยอืนของกษตัรยิผู์ย้ิ�งใหญ่องคห์นึ�ง 

ประชาชนไดพ้ากนัสรา้งทางใหม่ใหต้รงไปกวา้งใหญไ่พศาลสาํหรบักษตัรยินั์/น 

แต่ผมอยากถามคุณว่า ใครคอืกษตัรยิผู์ม้าเยอืนนั/นล่ะอาหมดั”  

อาหมดั “ตามคาํกล่าวของผูเ้ผยแผ่พระวาจา ผูนั้/นก็คอื องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้”  

ฮมัด ี“เราจะเห็นภาพชดัเจนยิ�งขึ /น เมื�อเราอ่านตอ่ไปในตอนเดยีวกนัที�มเีขยีนไว ้ 

‘โอเ้ยรูซาเล็มเอ๋ย ผูนํ้าข่าวด ีจงเปล่งเสยีงของเจา้ดว้ยเต็มกาํลงั จงเปลง่เสยีงเถดิอย่ากลวัเลย 

จงกล่าวแกห่วัเมอืงแห่งยูดาหว์า่ ดูเถดิ นี�คอืพระเจา้ของเจา้ ดเูถดิ 

พระเจา้เสด็จมาดว้ยอานุภาพและพระกร  
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ของพระองคค์รอบครองเพื�อพระองค ์ดูเถดิ รางวลัของพระองคก์็อยู่กบัพระองค ์

และค่าตอบแทนของพระองคก์อ็ยู่ต่อพระพกัตรพ์ระองค ์

พระองคจ์ะทรงเลี /ยงฝูงแพะแกะของพระองคอ์ย่างผูเ้ลี /ยง 

พระองคจ์ะทรงรวบรวมลกูแกะไวใ้นพระกรของพระองค ์พระองคจ์ะทรงอุม้ไวท้ี�พระทรวง 

และทรงค่อยๆนําบรรดาแกะที�มลีูกอ่อนไป’”  

ฮมัด ี“อลั-มะซฮฺี ไดม้าเป็นผูเ้ลี /ยงแกะสําหรบัผูท้ี�ศรทัธาใน อลั-มะซฮฺี 

ตามที�ไดก้ล่าวไวใ้นคมัภรีอ์นิญลีว่า ‘เราเป็นผูเ้ลี /ยงที�ด ี

ผูเ้ลี /ยงที�ดนัี/นย่อมสละชวีติของตนเพื�อฝูงแกะ’ 

ผูท้ี�จะมาเป็นผูเ้ลี /ยงแกะตามคํากล่าวของผูเ้ผยแผ่พระวาจายะอชฺะยานี/ เป็นใครกนัล่ะ อาหมดั”  

อาหมดั “ผมตอ้งยอมรบัเลยว่า คํากลา่วนี/ไดบ่้งชี /ถงึองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้” 

(เวลานี/อาหมดัรูส้กึว่าคํากลา่วทําใหจ้ติใจของเขาหวั�นไหว) 

ฮมัดกีล่าวตอ่ “ก็อย่างที�คุณเขา้ใจว่า คํากล่าวของบรรดาผูเ้ผยแผ่พระวาจาเกี�ยวกบั อลั-มะซฮฺี 

ทั/งหมดนี/ ซ ึ�งไดถ้กูทําใหส้ําเรจ็ในอซีาบุตรซตีมีรัยมั”  

อาหมดั “ผมรกัและเคารพยิ�งตอ่อซีาบุตรซตีมีรัยมั 

แต่ในขณะนี/ผมคดิว่าเป็นคร ั/งแรกที�ผมสามารถเขา้ใจอย่างลกึซึ /งไดว้่า อลั-มะซฮฺี เป็นใคร 

และเพราะเหตุใด อลั-มะซฮฺี จงึมากาํเนิดในโลกนี/ 

ผมรูส้กึเป็นพระคุณอย่างยิ�งที�คณุทุ่มเทเวลาและความพยายามอย่างมาก 

ในการอธบิายใหผ้มทราบ”  

ฮมัดกีล่าวอย่างจรงิจงัว่า “อาหมดั ดว้ยความเชื�อและความไวว้างใจใน อลั-มะซฮฺี 

พระผูเ้ป็นเจา้ทรงยกโทษบาปใหเ้ราทั/งสิ /นและทรงมอบชวีตินิรนัดรใ์หแ้กเ่รา อลั-มะซฮฺี 

ซึ�งพชิติความตายและไดก้ระทําใหค้นที�ตายแลว้กลบัเป็นขึ /นมาใหม่ตรสัไวด้งันี/ว่า 
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‘เราเป็นผูใ้หเ้ป็นขึ /นมาจากตายและใหช้วีติ คนที�ไวว้างใจเราจะกลบัมชีวีติอกี 

แมว้่าเขาจะตายไปแลว้กต็าม ผูท้ี�มชีวีติและไวว้างใจเราจะไม่มวีนัตาย’”  

*5 

          ฮมัด ี“อาหมดั 

คุณตอ้งการที�จะรบัของขวญัจากพระผูเ้ป็นเจา้ดว้ยความเชื�อและความไวว้างใจใน อลั-มะซฮฺี 

ไหม”  

อาหมดัตอบดว้ยนํ/าตาคลอว่า “ครบั...ผมรูส้กึว่า อลั-มะซฮฺี กาํลงัยนืเคาะประตูใจผมอยู่ 

แต่...ผมจะรบัของขวญัจากพระผูเ้ป็นเจา้ไดอ้ย่างไรล่ะ”  

ฮมัด ี“ไม่ยากเลย คุณดุอาอต์อ่พระผูเ้ป็นเจา้ดว้ยคําพูดของตวัคุณเอง 

สารภาพความผดิบาปทั/งสิ /นตอ่พระองค ์พระองคท์รงรูทุ้กสิ�งเกี�ยวกบัเรา 

ใหคุ้ณไดร้บัการอภยับาปโดยผ่านทางกุรบฺานของ อลั-มะซฮฺี 

ใหคุ้ณดอุาอว์่าขอพระผูเ้ป็นเจา้ไดท้รงเสด็จเขา้มาในชวีติคุณดว้ยพระวญิญาณของพระองค ์

และไดท้รงชว่ยคุณในการตดิตาม อลั-มะซฮฺี ใหคุ้ณดอุาอท์ั/งหมดนี/ในนามของ อลั-มะซฮฺี เมื�อ 

อลั-มะซฮฺี พลชีพีบนไมก้างเขน อลั-

มะซฮฺีไดเ้ชื�อมโยงความสมัพนัธร์ะหว่างคุณกบัพระผูเ้ป็นเจา้ เมื�อคณุรบั อลั-มะซฮฺี ดว้ยทางนี/ 

สิ�งอศัจรรยก์็จะเกดิขึ /นกบัชวีติของคุณ ซึ�งเป็นดั�งของขวญัที�พระผูเ้ป็นเจา้ไดป้ระทานใหแ้กคุ่ณ 

สิ�งนี/จะเกดิขึ /นโดยความศรทัธา และพระคมัภรีก์็ไดก้ล่าวไวว้า่ คุณไดเ้กดิใหม่แลว้ 

คุณไดร้บัชวีติใหม่จากพระผูเ้ป็นเจา้ และมคีวามสมัพนัธใ์หมก่บัพระผูเ้ป็นเจา้โดยผ่านทาง อลั-

มะซฮฺี 

ดงันั/นในความสมัพนัธใ์หม่นี/พระผูเ้ป็นเจา้จะเป็นเสมอืนพระบดิาของคุณและคุณคอืบุตรของพร

ะองค ์ตามความหมายของขอ้ความในคมัภรีอ์นิญลีดงันี/ บรรดาผูท้ี�ตอ้นรบั อลั-มะซฮฺี 

ผูท้ี�เช ื�อและไวว้างใจในท่านพระผูเ้ป็นเจา้ก็ทรงประทานสทิธิ =ใหเ้ป็นบุตรของพระองค”์ 
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*6  

          หลงัจากเขาทั/งสองขอดุอาอแ์ละขอบพระคุณพระผูเ้ป็นเจา้แลว้ 

ฮมัดกีล่าวตอ่ไปดว้ยรอยยิ /มว่า “เอาล่ะ โดยผ่านทาง อลั-มะซฮฺี 

เราเป็นพี�นอ้งกนัในครอบครวัใหญ่ของพระผูเ้ป็นเจา้แลว้ ยนิดตีอ้นรบันะ”  

อาหมดักล่าวดว้ยความชื�นชมยนิดวี่า “ผมจะขอบคุณคุณอย่างไรดนีะ”  

ฮมัด ี“ขอบพระคุณพระผูเ้ป็นเจา้ซ ิและทําอย่างนี/ทุกๆวนั สรา้งสมัพนัธก์บัผูท้ี�ตดิตาม อลั-

มะซฮฺี เหมอืนกบัคุณ ถงึตอนนี/คุณสามารถที�จะดุอาอต์ามความหมายคําสอนของ อลั-มะซฮฺี 

ในขณะที�ท่านไดส้อนพวกสาวกของท่านดงันี/  

ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ พระบดิาของขา้พเจา้ทั/งหลาย 

ขอใหพ้ระนามของพระองคจ์งเป็นที�เคารพนับถอื 

ขอใหอ้าณาจกัรของพระองคม์าตั/งอยู่ทั�วโลกนี/เถดิ 

ขอใหทุ้กสิ�งในโลกนี/เป็นไปตามนํ/าพระทยัของพระองคเ์หมอืนดงัที�เป็นอยู่ในสวรรค ์

โปรดประทานอาหารที�จาํเป็นแกข่า้พเจา้ทั/งหลายในวนันี/ 

โปรดยกโทษบาปใหข้า้พเจา้เหมอืนที�ขา้พเจา้ยกโทษใหผู้อ้ื�น 

และโปรดอย่าใหม้ารมาผจญแต่ขอทรงชว่ยใหพ้น้ความช ั�วรา้ยเถดิ” 


