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ถงึ   ชาว บา ไฮ ทั �ว โลก  

เพื�อน ที�รกั ยิ�ง ทั �ง หลาย  

  ความ เป็น จรงิ ที� เพิ�ง เกดิ ขึ�น ใหม ่สอง ประการ กระตุน้ ให ้เรา กลา่ว ถอ้ยคาํ ต่อ ไป นี� กบั ทา่น    ความ เป็น 

จรงิ ประการ แรก คอื ความ ตระหนกั รู ้ที� กาํลงั เพิ�ม มาก ขึ�น ทั �ว โลก เกี�ยว กบั อนัตราย ซึ�ง คอ่ย   ๆ    ปรากฏ ขึ�น และ 

สรา้ง ความ หวาด กลวั ที�มา กบั การ แพร ่ระบาด ของ โรค ตดิ เชื�อ ไวรสั โค โร น่า     ใน หลาย ประเทศ แม ้จะ ม ีความ 

พยายาม รว่ม กนั อยา่ง กลา้ หาญ และ มุง่ มั �น ที� จะ ยบัยั �ง ภยั พบิตั ิ  แต่ สถานการณ์ ก ็รา้ย แรง มาก อยู ่แลว้   ก่อ ให ้เกดิ 

โศกนาฏกรรม สาํหรบั หลาย ครอบครวั และ บุคคล จาํนวน มาก    และ ทาํให ้สงัคม ทั �ง หลาย จม ดิ�ง ลง ไป สู ่ภาวะ 

วกิฤต ิ    คลื�น แหง่ ความ ทกุข ์ทรมาน และ ความ เศรา้ โศก กาํลงั ซดั กระหนํ�า ที� ต่าง   ๆ    แหง่ แลว้ แหง่ เลา่   และ จะ 

ทาํให ้ประเทศ ต่าง   ๆ    ออ่นแอ ลง ใน ชว่ง เวลา ที� ต่าง กนั   และ ใน ลกัษณะ ที� ไม ่เหมอืน กนั  

ความ เป็น จรงิ ประการ ที� สอง   ซึ�ง เป็น สิ�ง ที� ชดัเจน ยิ�ง ขึ�น ทกุ วนั   คอื ความ ยดืหยุน่ และ พละ กาํลงั ที� ไม ่

เสื�อม ถอย ของ โลก บา ไฮ ใน การ เผชญิ กบั ความ ทา้ทาย ซึ�ง เป็น ความ ทา้ทาย ใน แบบ ที� ไม ่เคย ม ีผู ้ใด ใน สมยั นี� 

พบเหน็ มา ก่อน     การ ตอบ สนอง ของ ทา่น นั �น โดด เดน่ ยิ�ง   เมื�อ เรา เขยีน จดหมาย ถงึ ทา่น เมื�อ เดอืน ที� แลว้ ใน วนั  

นอว ์ร ูซนั �น   เรา กระตอืรอืรน้ ที� จะ เน้น ยํ�า ถงึ คณุลกัษณะ ต่าง   ๆ    อนั น่า ประทบั ใจ ที� แสดงออก มา โดย ชมุชน ทั �ง 

หลาย ซึ�ง แบบแผน การ ดาํเนิน กจิกรรม ของ พวก เขา ได ้ถกู ทาํให ้ชะงกั งนั ลง     ทกุ สิ�ง ที� เกดิ ขึ�น ใน ชว่ง หลาย 

สปัดาห ์ที� ผา่น มา   ซึ�ง เป็น ชว่ง ที� เพื�อน หลาย คน ตอ้ง ปฏบิตั ิตาม ขอ้ จาํกดั ที� เขม้ งวด มาก ขึ�น   ลว้น แต่ เพิ�มพนู 

ความ รูส้กึ ชื�นชม ของ เรา อยา่ง มากมาย     โดย การ เรยีน รู ้จาก ประสบการณ์ ที� ได ้รบั มา ใน สว่น อื�น   ๆ    ของ โลก 

บาง ชมุชน ได ้คน้ พบ วธิ ีการ ที� ปลอดภยั และ สรา้งสรรค ์เพื�อ สรา้ง ความ ตระหนกั เกี�ยว กบั ขอ้ กาํหนด ดา้น สขุภาพ 

ที� จาํเป็น ตอ้ง ปฏบิตั ิตาม ภายใน กลุม่ ประชากร ทั �ง หลาย       กาํลงั ม ีการ ให ้ความ เอาใจ ใส ่เป็น พเิศษ แก่ ผู ้ที� ม ีความ 

เสี�ยง มาก ที�สดุ จาก ไวรสั และ จาก ความ ยาก ลาํบาก ทาง เศรษฐกจิ ที� เกดิ ขึ�น จาก การ แพร ่ระบาด ของ ไวรสั   ความ 

คดิ รเิริ�ม ต่าง   ๆ    ที� ถกู นํา เสนอ โดย สาํนกั ขา่ว บา ไฮ แหง่ โลก   (Bahá’í   World   News   Service)   ใน เรื�อง นี� เป็น 

เพยีง ไม ่กี� ตวัอยา่ง ของ ความ คดิ รเิริ�ม จาํนวนนบั ไม ่ถว้น ที� กาํลงั ดาํเนิน การ กนั อยู ่      ความ คดิ รเิริ�ม เหลา่ นี� ได ้รบั 

การ เสรมิ แรง ดว้ย ความ พยายาม ใน การ ตรวจ สอบ   สง่ เสรมิ   และ ปลกู ฝัง คณุลกัษณะ ทาง จติ วญิญาณ ทั �ง หลาย 

ที� จาํเป็น ที�สดุ ใน เวลา นี�       ความ พยายาม ดงั กลา่ว จาํนวน มาก กาํลงั เกดิ ขึ�น อยา่ง หลกี เลี�ยง ไม ่ได ้ใน หน่วย 

ครอบครวั หรอื ผู ้ที� อยู ่ตาม ลาํพงั   แต่ ใน ที� ที� สภาวการณ์ เอื�อ อาํนวย หรอื เครื�อง มอื ใน การ สื�อสาร ชว่ย ให ้เป็น ไป ได ้ 

ความ รูส้กึ ของ ความ เป็น ปึก แผน่ อยา่ง พเิศษ กาํลงั ได ้รบั การ หลอ่ เลี�ยง ขึ�น อยา่ง แขง็ ขนั ใน ทา่มกลาง บรรดา จติ 

วญิญาณ ที� กาํลงั ตก อยู ่ใน สถานการณ์ ที� คลา้ยคลงึ กนั     พลวตั ของ วถิ ีชวีติ ชมุชน ซึ�ง ม ีความ สาํคญั อยา่ง ยิ�ง ต่อ 

ความ เจรญิ กา้วหน้า ของ สว่น รวม จะ ไม ่ถกู ยบัยั �ง ไว ้ 

ขวญั กาํลงั ใจ ของ เรา เพิ�มพนู ขึ�น โดย การ เหน็ วา่   ธรรมสภา แหง่ ชาต ิทั �ง หลาย ซึ�ง เป็น นาย พล ผู ้ไม ่ยอ่ทอ้ 

ของกอง ทพั แหง่ แสง สวา่ง นั �น ได ้นําทาง แก่ ชมุชน ของ ตนเอง และ กาํหนด แนวทาง การ สนอง ตอบ ภาวะ วกิฤต ิ

อยา่ง ม ีความ สามารถ มาก เพยีง ใด       ธรรมสภา แหง่ ชาต ิเหลา่ นี� ได ้รบั การ สนบัสนุน อยา่ง มาก จาก บรรดา ที� 

1  



ปรกึษา และ อนุกร   ผู ้ซึ�ง ช ูธง แหง่ การ รบั ใช ้ดว้ย ความ รกั อยา่ง กลา้ หาญ ดงั เชน่ ที� เคย ปฏบิตั ิเสมอ มา   ใน ขณะ ที� 

คอย ตดิตาม รบั ทราบ ขอ้มลู เกี�ยว กบั สภาพ การณ์ ที� มกั จะ เปลี�ยนแปลง อยา่ง รวดเรว็ ภายใน ประเทศ ของ ตน  

ธรรมสภา แหง่ ชาต ิทั �ง หลาย กไ็ด ้ทาํการ เตรยีม การ ต่าง   ๆ    ที� จาํเป็น สาํหรบั การ บรหิาร กจิการ ของ ศาสนา   และ 

โดย เฉพาะ อยา่ง ยิ�ง สาํหรบั การ ดาํเนิน การ เลอืก ตั �ง ใน สถาน ที� ต่าง   ๆ    ที� ยงั สามารถ ดาํเนิน การ ได ้          โดย ผา่น 

ทางการ สื�อสาร กนั อยา่ง สมํ�าเสมอ   สถาบนั และ หน่วย งาน ต่าง   ๆ    ได ้ให ้คาํ แนะนํา ที� ชาญ ฉลาด   การ ให ้ความ 

มั �นใจ ที� ชว่ย ให ้เกดิ ความ สบายใจ   และ การ ให ้กาํลงั ใจ อยา่ง ต่อ เนื�อง   ใน หลาย   ๆ    กรณ ีพวก เขา ได ้เริ�ม ระบุ 

ประเดน็ อนั สรา้งสรรค ์ที� กาํลงั ก่อ กาํเนิด ขึ�น จาก การ เสวนา ที� เปิด ตวั ขึ�น ใน สงัคม ของ พวก เขา   ความ คาด หวงั ที� 

เรา ได ้แสดงออก ไว ้ใน สาร วนั นอว ์รซู ของ เรา วา่   การ ทดสอบ ความ อดทน ของ มนุษยชาต ิครั �ง นี� จะ ชว่ย ให ้

มนุษยชาต ิม ีความ หยั �ง รู ้ที� ลกึ ซึ�ง ยิ�ง ขึ�น นั �น   กาํลงั เป็น สิ�ง ที� เป็น จรงิ ขึ�น มา แลว้ ใน ขณะ นี�       ผูนํ้า ทั �ง หลาย   บรรดา 

นกั คดิ ที� โดด เดน่   และ นกั วจิารณ์ ทั �ง หลาย ได ้เริ�ม สาํรวจ แนวคดิ พื�น ฐาน และ ความ มุง่มาด ปรารถนา อนั อาจหาญ  

ซึ�ง เมื�อ ไม ่นาน มา นี�   ได ้ขาด หาย ไป อยา่ง มาก จาก การ เสวนา สาธารณะ   ใน ปัจจบุนั สิ�ง เหลา่ นี� เป็น เพยีง แสง แวบ 

แรก   ๆ    แต่ กระนั �น แสง เหลา่ นี� หยบิ ยื�น ความ เป็น ไป ได ้วา่ ชว่ง เวลา แหง่ การ ม ีความ ตระหนกั รว่ม กนั น่า จะ อยู ่ไม ่

ไกล จาก สายตา  

ความ สบายใจ ที� เรา ได ้รบั เมื�อ เหน็ ความ สามารถ ใน การ ปรบั ตวั ที� โลก บา ไฮ แสดงออก มา ใน การ ลงมอื 

กระทาํ ต่าง   ๆ    นั �น ถกู ลด ทอน ลง ไป โดย ความ เศรา้ ใจ ของ เรา เพราะ ผล พวง ของ การ ระบาด ครั �ง ใหญ่ ที� ม ีต่อ 

มนุษยชาต ิ      อนิจจา   เรา ตระหนกั ด ีวา่ ศาสนิ กช นทั �ง หลาย และ ผู ้ใกล ้ชดิ ของ พวก เขา กาํลงั รว่ม รบั ความ ทกุข ์

ทรมาน นี� ดว้ย เชน่ กนั   ระยะ หา่ง จาก เพื�อน และ บรรดา ผู ้ม ีความ สมัพนัธ ์กนั ทั �ง หลาย อนั เนื�อง มา จาก ขอ้ กาํหนด 

ดา้น ความ ปลอดภยั ของ สาธารณชน ที� หลาย   ๆ    คนใน โลก กาํลงั ปฏบิตั ิตาม อยู ่นั �น   สาํหรบั บาง คน แลว้ อาจ 

เป็นการ เปิด ทาง ไป สู ่การ พลดัพราก จาก กนั อยา่ง ถาวร         ใน รุง่อรณุ ของ แต่ละ วนั ด ูเหมอืน จะ แน่ใจ ได ้วา่ จะ 

ตอ้ง ม ีการ ทน รบั ความ ปวด รา้ว อนั สาหสั ที� มาก ยิ�ง ขึ�น ก่อน เวลา ที� พระอาทติย ์จะ ลบั ฟ้า ไป   ขอ ให ้คาํมั �น สญัญา 

ของ การ ได ้กลบั มา พบ กนั ใหม ่อกี ครั �ง ใน อาณาจกัร นิ รนั ดร ์นั �น เป็น สิ�ง ที� ใหก้าร ปลอบ ขวญั แก่ บรรดา ผู ้ตอ้ง สญู 

เสยี ผู ้เป็น ที�รกั ของ ตนไป     เรา สวด ออ้นวอน เพื�อ ให ้จติใจ ของ พวก เขา คลาย ความ โศก เศรา้   และ เพื�อ ขอ ให ้พระ 

กรณุาธคิณุ ของ พระ ผู ้เป็น เจา้ ราย ลอ้ม บรรดา ผู ้ที� การ ศกึษา   การ ดาํเนิน ชวีติ   บา้น ที� อยู ่อาศยั   หรอื แม ้กระทั �ง 

หนทาง ใน การ ยงัชพี ของ พวก เขา กาํลงั ตก อยู ่ใน ความ เสี�ยง      เรา วงิวอน ต่อ องค ์พระ บา ฮา อุ ล ลาห ์และ 

ออ้นวอน ขอ พระพร และ ความ โปรดปราน ของ พระองค ์สาํหรบั ทา่น และ สาํหรบั บรรดา ผู ้ที� ทา่น รกั   และ สาํหรบั 

เพื�อน รว่ม ชาต ิทั �งหมด ของ ทา่น    

ไม ่วา่ ถนน สาย ที� จะ ตอ้ง ใช ้เดนิ ทาง ไป นี� จะ ยาว ไกล และ ยาก ลาํบาก เพยีง ใด   เรา ม ีความ มั �นใจ อยา่ง 

สงูสดุ ใน ความ ทรหด อดทน และ ความ มุง่ มั �น ของ ทา่น ที� จะ เดนิ ทาง ไป ให ้ลุลว่ง       พวก ทา่น ได ้รบั พละ กาํลงั จาก 

คลงั สะสม แหง่ ความ หวงั   ความ ศรทัธา   และ ความ ใจ กวา้ง อนั ไพศาล   พวก ทา่น เหน็ แก่ ความ จาํเป็น ของ ผู ้อื�น 

ก่อน ตนเอง   ชว่ย ให ้ผู ้ที� ขาดแคลน สามารถ ได ้รบั การ บาํรงุ เลี�ยง ทาง จติ วญิญาณ     ให ้ผู ้ที� กระหาย ยิ�ง ขึ�น ที� จะ ได ้

คาํ ตอบ นั �น ได ้รบั ความ พงึ พอใจ   และ ชว่ย ให ้บรรดา ผู ้ที� ปรารถนา จะ ทาํงาน เพื�อ ความ เจรญิ ของ โลก ได ้รบั 

การนํา เสนอ วธิ ีการ ให ้  เรา จะ คาด หวงั น้อย ไป กวา่ นี� จาก บรรดา สาวก ผู ้อุทศิ ตน ของ พระ ผูท้รง ความ สมบรูณ์ 

พรอ้ม อนั อุดม พร ได ้อยา่งไร  

( ลง นาม )   สภา ยตุธิรรม แหง่ สากล  
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