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 จงพจิารณามนุษย์เป็นประดุจเหมอืงที่อุดมด้วยมณีที่ประเมนิค่ามไิด้ การศกึษาเท่านัน้ที่สามารถ
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พระบาฮาอุลลาห ์
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1. ความส าคญัของการอบรมตัง้แต่เยาวว์ยั 

 จงรูไ้วว้่าวญิญาณทุกดวงถอดแบบมาจากลกัษณะของพระผูเ้ป็นเจา้ แต่ละดวงบรสิุทธิแ์ละวสิุทธิต์อน

เกดิ อยา่งไรกต็ามหลงัจากนัน้แต่ละคนจะแตกต่างกนัไปตามตามคุณความดีหรอืความต า่ทรามทีพ่วกเขาก่อ

ในโลกนี้  ถึงแม้ว่าธรรมชาติของทุกชวีติทีด่ ารงอยู่ถูกสร้างขึ้นมาให้อยู่ในต าแหน่งและระดบัต่างๆ เพราะ

ความสามารถทัง้หลายต่างกนั กระนัน้แต่ละบุคคลเกดิมาอยา่งวสิุทธิแ์ละบรสิุทธิ ์และจะมมีลทนิกห็ลงัจากนัน้ 

Selections from the Writings of Abdu’l-Baha, p.190 พระอบัดลุบาฮา 

 เดก็ทุกคนเกดิมาบรสิุทธิ ์แต่กม็ศีกัยภาพทีจ่ะเป็นแสงสว่างหรอืความมดื เดก็จงึควรไดร้บัการอบรม

ศลีธรรมตัง้แต่อายุน้อย ก่อนทีจ่ะเป้ือนมลทนิจากความไรศ้ลีธรรมทีอ่าจมอียู่รอบตวัเขาในสงัคมหากปล่อย

ใหเ้ลยวยัรุน่ไปแลว้อาจจะสายเกนิไป : 

 เดก็ทุกคนมศีกัยภาพทีจ่ะเป็นแสงสว่างหรอืความมดืสามอย่างของโลกในเวลาเดยีวกนั ดงัน้ีปญัหา

เกีย่วกบัการศกึษาตอ้งถอืว่ามคีวามส าคญัมาก่อน ตัง้แต่วยัทารกเดก็ต้องไดร้บัการหล่อเลี้ยงทีอ่กแห่งความ

รกัของพระผู้เป็นเจา้ และอุ้มชูในอ้อมกอดแห่งความรูข้องพระองค์ เพือ่ว่ าเขาจะได้เรอืงแสงเตบิโตในธรรม 

เปีย่มไปดว้ยปญัญาและวชิาความรู ้และมลีกัษณะของกองทพัเทพ 

Baha’i Education, Compilation 1976, no.55 พระอบัดลุบาฮา 

 เด็กเป็นเสมอืนต้นอ่อนทีจ่ะเตบิโตไปในทศิทางใดก็ตามทีเ่จ้าฝึกฝน หากเจา้เลี้ยงดูต้นอ่อนนี้ให้มี

สจัจะ เมตตาและชอบธรรม ต้นอ่อนนี้จะเติบโต มคีวามซือ่ตรง สดชืน่และอ่อนโยน และจะงอกงาม ถ้า

ไมเ่ช่นนัน้โดยการฝึกฝนทีผ่ดิ ตน้อ่อนน้ีจะเตบิโตอยา่งคดงอ บดิเบี้ยว และไมม่หีวงัทีจ่ะเปลีย่นแปลง 

Baha’i Education, Compilation 1976, no.85 พระอบัดลุบาฮา 

 อะไรก็ตามทีเ่ดก็เรยีนรูใ้นระยะแรกของพฒันาการนัน้ จะมรี่องรอยอยู่กบัเขาไปตลอดชวีติ และจะ

กลายเป็นส่วนหนึง่ของธรรมชาตขิองเขา 

Baha’i Education, Compilation 1976, no.111 ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ 

 เป็นเรือ่งยากเหลือเข็ญทีจ่ะสอนและขัดเกลาอุปนิสัยใจคอของคนเราเมื ่อผ่านวัยรุ่นไปแล้ว

ประสบการณ์แสดงใหเ้หน็ว่า เมือ่ถงึเวลานัน้แมจ้ะพยายามทุกอย่างทีจ่ะปรบัเปลีย่นแนวโน้มบางอย่างของ
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เขา ก็หาไดเ้กดิประโยชน์อนัใด เขาอาจปรบัปรุงไดบ้้างในวนันี้ แต่หลงัจากไม่กีว่นัผ่านไป เขากล็มืและถอย

กลบัไปสู่นิสยัเดมิและหนทางทีเ่คยชนิ ดงันัน้ตอ้งวางรากฐานทีม่ ัน่คงในวยัเดก็แรกเริม่ ขณะทีก่ิง่ยงัเขยีวและ

อ่อน จะดดัใหต้รงและงา่ย 

Baha’i Education, Compilation 1976, no.40 พระอบัดลุบาฮา 

 การฝึกฝนในมาตรฐานศีลธรรมและการปฏิบตัิตนดีส าคญักว่าการเรยีนต ารามาก เด็กทีส่ะอาด

สะอา้น น่ายนิด ีอุปนิสยัใจคอด ีความประพฤตดิ ีถงึแมว้่าจะโง่เขลา กเ็ป็นทีพ่งึปรารถนากว่าเดก็ทีห่ยาบคาย 

ไมไ่ดร้บัการช าระใหส้ะอาด นิสยัรา้ย และกระนัน้ช านาญยิง่ในวทิยาศาสตรแ์ละศลิปะทัง้หมด เหตุผลส าหรบั

สิง่นี้คอื เดก็ทีป่ฏบิตัตินดแีมว้่าจะโง่เขลา ก็เป็นประโยชน์ต่อผู้อืน่ ขณะทีเ่ดก็ทีน่ิสยัรา้ยและความประพฤติ

ทราม ทุจรติและเป็นภยัต่อผูอ้ืน่ถงึแมว้่าเขาจะมคีวามรู้ อย่างไรกต็ามหากเดก็ถูกฝึกใหม้ทีัง้ความรูแ้ละเป็น

คนด ีผลทีไ่ดค้อืแสงสว่างบนแสงสว่าง 

Baha’i Education, Compilation 1976, no.78 พระอบัดลุบาฮา 

2. การอบรมสัง่สอนในครอบครวั 

 การทีค่รูคนแรกของเดก็คอืมารดาไม่ควรเป็นทีต่กใจ เพราะทารกจะสมัพนัธ์ตวัเองกบัมารดาก่อน

โดยเบื้องตน้ 

Family Life, India 1982, p.59 สภายติุธรรมสากล 

 ธรรมชาตกิ าหนดใหม้ารดาเป็นครคูนแรกของลูก เพราะมารดาคอืผูอุ้้มทอ้ง ใหน้มลูก และเลีย้งดูลูก

น้อยตัง้แต่เริม่ต้นของชีวติ ดงันัน้ทารกจะสมัพนัธ์ตวัเองกับมารดาก่อนใคร ส่วนบทบาทของบดิาในการ

อบรมลกูจะตามมาทหีลงัเมือ่ลกูเตบิโตขึน้ : 

เมือ่เดก็เกดิมา มารดาคอืผูท้ีไ่ดร้บัการประสาทโดยพระผูเ้ป็นเจา้ดว้ยน ้ านม ซึง่เป็นอาหารชนิดแรกที ่

ออกแบบไวส้ าหรบัทารก และทีมุ่ง่หมายไวถ้า้เป็นไปไดค้อื มารดาควรอยู่กบัลูกเพือ่ฝึกฝนและอุ้มชูลูกในช่วง

วนัและเดอืนแรกๆของชวีติ นี้ไม่ได้หมายความว่า บดิาไม่รกั ไม่อธษิฐานให้ หรอืไม่ห่วงใยทารก แต่เนือ่ง

ดว้ยบดิามคีวามรบัผดิชอบโดยเบื้องต้นในการหาเงนิเลี้ยงครอบครวั เวลาของบดิาทีจ่ะอยู่กบัลูกจงึมกัจ ากดั 

ขณะทีม่ารดามกัจะมีความสมัพนัธ์กนัอย่างใกล้ชดิกบัทารกในช่วงเวลาทีก่่อร่างอย่างไวนี้  เป็นช่วงเวลาที ่
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ทารกก าลงัเตบิโตและพฒันาอย่างรวดเรว็ยิง่กว่าเวลาใดในชวีติ เมือ่ลูกเตบิโตขึ้นและพึง่ตนเองได้มากขึ้น 

ลกัษณะความสมัพนัธข์องลกูกบัมารดาและบดิาจะปรบัเปลีย่นไป และบดิาสามารถมบีทบาทมากขึน้ 

Family Life, Compilation 2008, no.73 สภายติุธรรมสากล 

 เดก็ควรไดร้บัการฝึกฝนตัง้แต่วยัทารกโดยมารดาโดยตรง และฝึกฝนในอ้อมอกของศาสนา เพื่อว่า

แสงธรรมของศาสนาจะท าใหเ้ดก็ทีเ่ป็นเสมอืนต้นอ่อน เตบิโตสดชื่นและงดงาม และการอบรมทางศาสนานี้

คอืรากฐานทีจ่ าเป็นส าหรบัการอบรมต่อมาทัง้หมด : 

 หากเดก็ไดร้บัการฝึกฝนตัง้แต่วยัทารก เขาจะดืม่ธาราใสแห่งวญิญาณและความรูโ้ดยการดูแลทีร่กั

ใครข่องคนสวนทีว่สิุทธิ ์เสมอืนตน้อ่อนท่ามกลางล าธารไหลรนิ และแน่นอนว่าเขาจะรวบรวมรงัสทีีเ่จดิจา้ของ

ดวงอาทติยแ์ห่งสจัธรรมเขา้มาหาตวัเขาเอง และจะเตบิโตสดชืน่และงดงามอยู่เสมอในสวนแห่งชวีติ โดยแสง

สว่างและความรอ้นของรงัสนีัน้ 

Baha’i Education, Compilation 1976, no.55 พระอบัดลุบาฮา 

 เดก็เหล่านัน้ซึง่อยูใ่ตก้ าบงัของพฤกษาทีว่สิุทธิ ์ไดเ้ขา้มาในโลก อยู่ในอ้อมแขนของศาสนาและไดร้บั

การเลี้ยงทีอ่กแห่งกรุณาธคิุณ เด็กดงักล่าวต้องได้รบัการฝึกฝนทางจติวญิญาณจากมารดาโดยตรงตัง้แต่

เริม่ต้น กล่าวคอืมารดาต้องระลึกถึงพระผู้เป็นเจ้าอยู่ตลอด กล่าวถึงพระองค์ บอกเล่าความยิง่ใหญ่ของ

พระองค์ ปลูกฝงัความกลวัพระผู้เป็นเจ้าในเด็ก เลี้ยงเด็กอย่างทะนุถนอม ด้วยวธิทีีอ่่อนโยนและมคีวาม

สะอาดสุดๆ ดงันี้ตัง้แต่เริม่ต้นของชวีติ เดก็ทุกคนจะสดชืน่ดว้ยการพดัมาเบาๆ ของความรกัของพระผูเ้ป็น

เจา้ และจะสัน่ไหวดว้ยความเบกิบานดว้ยสุคนธรสแห่งการน าทางสวรรค ์การเริม่ต้นของกระบวนการอยู่ทีน่ี ่

นี้คอืรากฐานทีจ่ าเป็นส าหรบัทีเ่หลอืทัง้หมด 

Baha’i Education, Compilation 1976, no.76 พระอบัดลุบาฮา 

 เดก็ที่ไม่ได้รบัการอบรมมแีนวโน้มที่จะเตบิโตสะเปะสะปะ ไม่รูผ้ดิรูถู้ก และอาจถงึกบัประพฤตติน

เป็นทีน่่ารงัเกยีจของผูอ้ื่นและสงัคม ช่างเป็นความทุกขท์รมานเพยีงใดทีใ่ครคนหนึ่งต้องด ารงอยู่ในความอด

สเูช่นน้ี เป็นบาปเช่นไรทีพ่่อแมท่ ากบัลกูโดยการปล่อยปละละเลยไมอ่บรมลกู : 

 การฝึกฝนอุปนิสยัใจคอของมนุษย์เป็นหนึง่ในบทบญัญตัิทีม่นี ้ าหนักทีสุ่ดของพระผู้เป็นเจ้า และ

อทิธพิลของการฝึกฝนดงักล่าวเหมอืนกนักบัอทิธพิลทีด่วงอาทติย์มต่ีอต้นไมแ้ละผลไม ้เดก็ๆ ต้องไดร้บัการ

เฝ้าด ูคุม้ครองและฝึกฝนอยา่งรอบคอบทีสุ่ด นี้คอืส่วนส าคญัของความปรานีของการเป็นบดิามารดาทีแ่ทจ้รงิ 
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 ไม่เช่นนัน้แลว้เดก็จะกลายเป็นวชัพชืทีเ่ตบิโตสะเปะสะปะ กลายเป็นต้นไมน้รกทีถู่กสาป ไม่รูถู้กผดิ 

ไมแ่ยกแยะระหว่างคุณสมบตัทิีป่ระเสรฐิสุดของมนุษยก์บัคุสมบตัทิีใ่จด าและต า่ชา้ เดก็จะถูกเลี้ยงดูใหม้คีวาม

หยิง่ทะนง และจะเป็นทีเ่กลยีดชงัของพระผูเ้ป็นนายผูท้รงอภยั 

Family Life, Compilation 2008, no.56 พระอบัดลุบาฮา 

 ในสงัคมทีด่ิ้นรนทางเศรษฐกจิ มแีนวโน้มที่มารดาจะใหค้วามส าคญักบัการออกไปท างานนอกบา้น

หารายได้มากกว่า ไม่เลี้ยงดูลูกน้อยด้วยตวัเอง และส่งลูกไปยงัสถานรบัเลี้ยงเดก็ บดิามารดาอาจจะต้อง

จดัล าดบัความส าคญัใหมห่ากทราบสจัธรรมและค าสอนบาไฮเกีย่วกบัเรือ่งนี้ : 

 ในหนทางใดกต็ามทีม่ารดาเลี้ยงดลูกู ลกูกจ็ะเป็นเช่นนัน้ และผลของการฝึกฝนครัง้แรกจะคงอยู่กบัผู้

นัน้ไปตลอดชวีติ และยากทีสุ่ดทีจ่ะเปลีย่นแปลง 

Baha’i Education, Compilation 1976, no.84 พระอบัดลุบาฮา 

 ตราบใดทีม่ารดาไมไ่ดฝึ้กฝนลกูๆของตน และเริม่ตน้พวกเขาในหนทางทีเ่หมาะสม การฝึกฝนทีพ่วก

เขาจะไดร้บัภายหลงัจะไมไ่ดผ้ลเตม็ที ่

Selections from the Writings of Abdu’l-Baha, no.113 พระอบัดลุบาฮา 

การฝึกฝนทีเ่ดก็ไดร้บัครัง้แรกจากมารดาจะเป็นรากฐานทีแ่ขง็แรงทีสุ่ดส าหรบัพฒันาการของเขาใน

อนาคต 

Family Life, Compilation 2008, no.60 ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ 

ตามทีพ่ระบาฮาอุลลาหแ์ละพระอบัดุลบาฮาเน้นมาทีค่วามจ าเป็นส าหรบับดิามารดา ทีจ่ะต้องฝึกฝน

ลกูๆ ขณะทีย่งัเยาวว์ยั ดเูหมอืนจะดกีว่าถา้ลกูๆ ไดร้บัการฝึกฝนครัง้แรกทีบ่า้นโดยมอืของมารดาเอง แทนที ่

จะถูกส่งไปยงัสถานรบัเลี้ยงเดก็ อย่างไรกต็ามหากสภาพแวดลอ้มบงัคบัมารดาบาไฮให้ใชว้ธิหีลงั กไ็ม่มขีอ้

คดัคา้น 

Family Life, Compilation 2008, no.61 ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ 

 การฝึกฝนอย่างหนึ่งทีม่ารดาควรใหแ้ก่ลูกตัง้แต่เยาวว์ยัคอืการสอนใหลู้กสวดบทอธษิฐาน และอ่าน

วจนะศกัดิส์ทิธิใ์หล้กูฟงัก่อนเขา้นอน : 
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 เดก็เหล่านี้เป็นประดุจต้นอ่อน และการสอนบทอธษิฐานใหแ้ก่พวกเขาเป็นเหมอืนกบัการใหฝ้นหลัง่

มายงัพวกเขา เพือ่ว่าพวกเขาจะอ่อนโยนและสดชืน่ และสายลมทีอ่่อนนุ่มแห่งความรกัของพระผู้เป็นเจา้จะ

พดัมายงัพวกเขา ท าใหพ้วกเขาสัน่ไหวดว้ยความเบกิบาน 

Baha’i Education, Compilation 1976, no.52 พระอบัดลุบาฮา 

 ไมม่ขีอ้คดัคา้นส าหรบัเดก็ทีย่งัไมส่ามารถท่องจ าบทอธษิฐานทัง้บท ทีจ่ะเรยีนบางประโยคเท่านัน้ 

Baha’i Education, Compilation 1976, no.135 ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ 

 เมือ่เดก็ๆ พรอ้มจะเขา้นอน ขอใหม้ารดาอ่านหรอืรอ้งโคลงของพระผูท้รงความงามทีว่สิุทธิใ์หเ้ดก็ฟงั 

เพือ่ว่าตัง้แต่ปีแรกๆของชวีติ พวกเขาจะไดร้บัการอบรมดว้ยวจนะแห่งการน าทางเหล่านี้  

Baha’i Education, Compilation 1976, no.75 พระอบัดลุบาฮา 

 เมือ่ลกูโตขึน้พ่อแมม่หีน้าทีส่ ัง่สอนและอบรมคุณธรรมทัง้หลายใหล้กูตัง้แต่ในครอบครวั ไม่ควรยกให้

เป็นหน้าทีข่องครทูีโ่รงเรยีนฝา่ยเดยีวทีจ่ะอบรมสัง่สอนลกูของตน : 

 ครอบครวัซึง่เป็นหน่วยหนึง่ของมนุษยต์อ้งมกีารอบรมตามกฎแห่งความบรสิุทธิ ์คุณความดทีุกอย่าง

ตอ้งสอนในครอบครวั 

Family Life, Compilation 2008, no.61 พระอบัดลุบาฮา 

 ความจรงิแลว้การศกึษาของบาไฮซึง่เหมอืนกบัระบบอืน่ๆ ของการศกึษา ตัง้อยูบ่นสมมุตฐิานว่า เดก็

ทุกคนไม่ว่าจะมพีรสวรรค์เพยีงใด ก็มขีอ้บกพร่องตามธรรมชาตบิางอย่าง ซึง่ผู้อบรมเดก็ไม่ว่าจะเป็นบดิา

มารดา ครทูีโ่รงเรยีน ผูช้ี้แนะและผูส้ ัง่สอนศลีธรรม ควรพยายามแกไ้ข 

Baha’i Education, Compilation 1976, no.122 ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ 
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3. การอบรมสัง่สอนในสถานศึกษา 

3.1 การอบรมศีลธรรมและอปุนิสยัใจคอ 

 เจา้จงเอาใจใส่เป็นทีสุ่ดต่อเรือ่งนี้ เพราะพื้นฐาน หลกัการทีเ่ป็นรากฐานของโรงเรยีนอนัดบัแรกและ

ส าคญัทีสุ่ดคอื การฝึกฝนศลีธรรมและการแกไ้ขปฏบิตัติน 

Baha’i Education, Compilation 1976, no.71 พระอบัดลุบาฮา 

 เดก็ๆ ตอ้งไดร้บัการฝึกฝนอยา่งรอบคอบใหม้มีารยาททีสุ่ดและมคีวามประพฤตดิ  ี

Baha’i Education, Compilation 1976, no.78 พระอบัดลุบาฮา 

 โรงเรยีนส าหรบัการศึกษาเล่าเรยีนเหล่านี้  ต้องเป็นศูนย์กลางการฝึกฝนความประพฤติและการ

ปฏบิตัตินในเวลาเดยีวกนั และต้องใหค้วามส าคญักบัอุปนิสยัใจคอและการปฏบิตัตินมากกว่าวทิยาศาสตร์

และศลิปะ ความประพฤตทิีด่แีละอุปนิสยัใจคอทีม่ศีลีธรรมสูงต้องมาก่อน เพราะนอกเสยีจากว่าอุปนิสยัใจคอ

จะได้รบัการฝึกฝน การมคีวามรู้มแีต่จะเป็นภยั ความรู้เป็นทีน่่าสรรเสรญิเมือ่ควบคู่กบัการปฏบิตัิตนทีม่ ี

จรยิธรรมและอุปนิสยัใจคอทีด่ ีมฉิะนัน้ความรูค้อืพษิทีถ่งึตาย คอือนัตรายทีน่่าสะพรงึกลวั... 

 เจา้จงเอาใจใส่เป็นทีสุ่ดต่อเรือ่งนี้ เพราะพื้นฐาน หลกัการทีเ่ป็นรากฐานของโรงเรยีนอนัดบัแรกและ

ส าคญัทีสุ่ดคอื การฝึกฝนศลีธรรมและการแกไ้ขปฏบิตัติน 

Baha’i Education, Compilation 1976, no.71 พระอบัดลุบาฮา 

 แต่พื้นฐานทีข่าดไม่ไดส้ าหรบัทุกสิง่คอื เขาควรพฒันาคุณลกัษณะทางจติวญิญาณและคุณความดทีี ่

น่าสรรเสรญิของความเป็นมนุษย ์นี้คอืสิง่ทีต่อ้งพจิารณาเบื้องตน้ หากบุคคลหนึง่ไมรู่ห้นังสอื และกระนัน้สวม

ใส่ความเป็นเลศิแห่งสวรรค ์มชีวีติในลมหายใจของพระวญิญาณ บุคคลนัน้จะเกื้อหนุนความผาสุกของสงัคม 

และความไม่สามารถอ่านเขยีนของเขาจะไม่เป็นภัยต่อเขา หากบุคคลหนึง่ช านาญในศิลปะและทุกสาขา

ความรู้ แต่ไม่ด าเนินชวีติทีม่ศีาสนา ไม่มคีุณลกัษณะของพระผู้เป็นเจ้า ไม่ถูกก ากับโดยเจตนาทีบ่รสิุทธิ ์

หมกมุ่นในชีวิตของเนื้ อหนัง เช่นนัน้เขาเป็นบุคคลทีเ่ป็นภัยและจะไม่มีสิง่ใดมาจากวิชาความรู้และ

ความส าเรจ็ทางปญัญาทัง้หมดของเขา นอกจากความอื้อฉาวและความทรมาน 
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 อย่างไรก็ตามถ้าบุคคลหนึง่มลีกัษณะทางจติวญิญาณ และคุณความดทีีเ่รอืงรอง มจีุดประสงค์ทาง

ธรรมในชวีติ มคีวามโน้มเอยีงเขา้หาพระผูเ้ป็นเจา้ และศกึษาสาขาความรูอ้ืน่ๆ ดว้ย เมือ่นัน้เรามแีสงสว่าง : 

ชวีติภายนอกเรอืงรอง อุปนิสยัส่วนตวัผ่องใส หวัใจด ีความคดิสงูขึน้ ความเขา้ใจฉบัไว ต าแหน่งประเสรฐิ 

Baha’i Education, Compilation 1976, no.76 พระอบัดลุบาฮา 

 พฤตกิรรมทีเ่สื่อมทรามของเดก็ทีโ่ตขึน้มาทัง้หลาย ทีแ่สดงออกมาในการแต่งตวั การใชภ้าษา การ

ตลกขบขนั ดนตร ีเรื่องเพศ การเสพยย์าและเครื่องดื่มมนึเมา ความฟุ้งเฟ้อสุรุ่ยสุร่าย ฯลฯ ตลอดจนการใช้

ความรุนแรงและก่ออาชญากรรม มกัไม่ไดม้าจากความชัว่รา้ยในจติใจของเดก็ แต่มกัมาจากความเขลาของ

เดก็ทีไ่ม่รูจ้กัแยกผดิแยกถูก สิง่ทีค่วรหรอืไม่ควร หรอืรบัค่านิยมผดิๆ มา ซึ่งควรป้องกนัโดยการอบรมสัง่

สอนทัง้ทีบ่า้นและทีโ่รงเรยีน : 

 รากเหง้าของการท าความผดิคอืความเขลา และดงันัน้เราต้องยดึมัน่เครือ่งมอืแห่งการเขา้ใจ และ

ความรู ้อุปนิสยัใจคอทีด่ตี้องน ามาสอน แสงสว่างต้องกระจายออกไปไกล เพือ่ว่าในโรงเรยีนของมนุษยชาติ

ทุกคนจะมลีกัษณะสวรรค์ทีเ่ป็นของวญิญาณ และเหน็ด้วยตวัเองอย่างไม่มขีอ้สงสยัว่า ไม่มนีรกทีโ่หดรา้ย

กว่า เหวทีร่้อนเป็นไฟกว่า การมอุีปนิสยัใจคอทีช่ ัว่ร้ายและพกิล ไม่มหีลุมทีม่ดืกว่า หรอืการทรมานทีน่่า

ขยะแขยงกว่าการแสดงคุณลกัษณะทีส่มควรถูกประณาม 

 บุคคลต้องได้รบัการอบรมสูงถงึขัน้ทีว่่า เขาจะยอมให้เชอืดคอตนเองดกีว่าจะพูดโกหก และคดิว่า

การถูกฟนัดว้ยดาบหรอืแทงดว้ยหอก เป็นเรือ่งงา่ยกว่าการพดูใส่รา้ยหรอืใหค้วามโกรธพาไป 

 ดงันี้ส านึกแห่งเกยีรตแิละความภาคภูมจิะถูกจุดขึ้นมาเผาผลาญผลผลติของตณัหา เมือ่ผู้นัน้เป็นที ่

รกัยิง่ของพระผูเ้ป็นเจา้แต่ละคน จะเรอืงคุณลกัษณะของวญิญาณดงัเช่นดวงจนัทรท์ีเ่จดิจา้ และความสมัพนัธ์

ของแต่ละคนกบัธรณีประตูศกัดิส์ทิธิข์องพระผู้เป็นนายของตน จะไม่เป็นสิง่ลวงตา แต่เป็นความจรงิและ

วางใจได ้จะเป็นเช่นรากฐานของสิง่ก่อสรา้ง ไมใ่ช่สิง่ประดบัประดาหน้าอาคาร 

Baha’i Education, Compilation 1976, no.40 พระอบัดลุบาฮา 

 เมื่อพูดถึงศีลธรรมแล้ว อาจมคี าถามว่าจะยดึถืออะไรเป็นมาตรฐาน เพราะทศันะแต่ละคนแต่ละ

สงัคมแตกต่างกนัไป บางคนถอืว่าคนเราไม่ควรดื่มสุราเลย บางคนถอืว่าดื่มไดบ้้างเวลาเขา้สงัคมแต่อย่าให้

ติดเป็นนิสยั บางคนอาจถือว่าดื่มเป็นนิสยัก็ได้แต่อย่าให้เมา บางคนอาจถือว่าดื่มให้เมาก็ได้แต่อย่าไป
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อาละวาดคนอื่นเป็นใชไ้ด ้สงัคมหนึ่งอาจถอืว่าคนเราไม่ควรใชค้วามรุนแรง อกีสงัคมหนึ่งอาจถอืว่าใชค้วาม

รนุแรงไดเ้ช่นการก่อการรา้ย 

 มาตรฐานศีลธรรมในสังคมตกต ่ าลงเรื่อยๆ จนถึงขนาดที่คนในสังคมจ านวนมากยอมรับการ

คอรปัชัน่ ท่านโชก ิเอฟเฟนด ิไดส้อนบาไฮไมใ่หพ้อใจว่าตนดแีลว้เมื่อเทยีบกบัคนอื่น เราไม่ควรภูมใิจว่าคน

อื่นดื่มเหล่าเกอืบทุกวนั เราดื่มนานๆทกี็ดถีมไปแลว้ ไม่เช่นนัน้แลว้ศลีธรรมของเราจะตกต ่าตามสงัคม คน

อื่นดื่มเหล่าหนึ่งขวด เราดื่มหนึ่งแกว้ พอคนอื่นดื่มสองขวด เรากด็ื่มเพิม่เป็นสองแก้ว ไม่ว่าศลีธรรมในสงัคม

จะตกต ่าอย่างไร เรากค็วรรกัษามาตรฐานศลีธรรมของศาสนาไวเ้สมอ และส าหรบับาไฮ ค าสอนของพระบา

ฮาอุลลาหค์อืมาตรฐานส าหรบัยดึเหนี่ยว : 

 บรรดาผูท้ีพ่ระผูเ้ป็นเจา้เลอืกสรร... ไม่ควรมองดูสภาพความเลวทรามในสงัคมทีต่นอาศยัอยู่ หรอื

มองดูหลกัฐานทัง้หลายของความเสือ่มศลีธรรมและการปฏบิตัติวัเหลวไหลทีป่ระชาชนรอบๆตนแสดงออก 

พวกเขาไม่ควรพงึพอใจกบัเพยีงความดเีด่นและความเป็นเลศิเมือ่เทยีบกบัคนอืน่ แต่ควรจอ้งมองยอดสุดที ่

ประเสรฐิกว่า โดยการตัง้ค าแนะน าและค าเคีย่วเขญ็ของปากกาแห่งความรุ่งโรจน์เป็นเป้าหมายสูงสุดของตน 

เมือ่นัน้จะเป็นทีต่ระหนกัเลยว่า ยงัมขี ัน้ตอนอกีมากมายเพยีงไดทีจ่ะตอ้งขา้มไป และเป้าหมายทีป่รารถนาอยู่

ไกลออกไปเพยีงไหน เป้าหมายนัน้ไม่ใช่อืน่ใดนอกจากการแสดงเป็นตวัอย่างของมาตรฐานศลีธรรมและคุณ

ความดสีวรรค ์

Lights of Guidance 1983, no.288 ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ 

 แมว้่าค าสอนศาสนาจะเป็นมาตรฐานศลีธรรมที่ดทีีสุ่ด และดงันัน้โรงเรยีนจงึควรฝึกฝนนักเรยีนใน

หลกัธรรมของศาสนาก่อน อยา่งไรกต็ามควรระวงัไมใ่หก้ารสัง่สอนน้ีท าใหเ้ดก็กลายเป็นคนบา้คลัง่ศาสนา : 

 โรงเรยีนต้องฝึกฝนเดก็ในหลกัธรรมของศาสนาก่อน เพือ่ว่าค าสญัญาและค าขู่ทีบ่นัทกึอยู่ในคมัภรี์

ทัง้หลายของพระผูเ้ป็นเจา้ จะป้องกนัเดก็ๆ จากสิง่ทีห่้าม และประดบัพวกเขาด้วยเสื้อคลุมแห่งบทบญัญตั ิ

แต่การฝึกฝนนี้ตอ้งอยูใ่นระดบัทีไ่มเ่ป็นอนัตรายต่อเดก็ แลว้น าไปสู่ความบา้คลัง่อย่างโง่เขลาหรอืความดนัทุ

รงั 

Baha’i Education, Compilation 1976, no.15 พระบาฮาอลุลาห์ 
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 นอกจากการปลูกฝงัศีลธรรมโดยตรงในจติใจแล้ว สิง่แวดล้อมเองก็มผีล โรงเรยีนควรดูแลความ

สะอาดไม่ว่าจะเป็นตวัอาคาร ห้องเรยีน ห้องน ้า สนามหญ้า ฯลฯ รวมทัง้ความสะอาดของตวันักเรยีนเอง 

เพราความสะอาดแมว้่าจะเป็นเรือ่งภายนอก แต่กม็อีทิธพิลช่วยยกระดบัจติวญิญาณ : 

 ในทุกแง่ของชวีติ ความบรสิุทธิแ์ละความวสิุทธิ ์ความสะอาดและความเกลี้ยงเกลา ยกสภาวะของ

มนุษย ์และช่วยพฒันาความเป็นจรงิภายในของมนุษย ์แม้ว่าจะเป็นทางกายภาพ ความสะอาดจะหนุนน า

สภาวะของจติวญิญาณดงัทีธ่รรมลขิติศกัดิส์ทิธิก์ล่าวไว้ และถึงแมว้่าความสะอาดของร่างกายจะเป็นเรือ่ง

ภายนอก กม็อีทิธพิลทีท่รงพลงัต่อชวีติของจติวญิญาณ นี้เป็นเช่นน ้ าเสยีงทีห่วานอย่างน่าพศิวง หรอืท านอง

เพลงทีเ่ล่นออกมา แม้ว่าเสียงเป็นเพียงการสัน่สะเทือนในอากาศทีส่่งผลต่อเส้นประสาทหู และการ

สัน่สะเทอืนเหล่านี้เป็นเพยีงปรากฏการณ์โดยบงัเอิญทีไ่ปตามอากาศ จงดูว่าการสัน่สะเทอืนดงักล่าวท าให้

หวัใจรูส้กึเช่นไร ท านองเพลงทีน่่าพศิวงคอืปีกส าหรบัวญิญาณ และท าใหว้ญิญาณสัน่ไหวดว้ยความเบกิบาน 

ความหมายคอื ความสะอาดทางกายภาพส่งผลต่อวญิญาณของมนุษย ์

Selections from the Writings of Abdu’l-Baha, p.146-7 พระอบัดลุบาฮา 

3.2 ระเบียบวินัย 

 โรงเรยีนของเดก็ต้องเป็นสถานทีท่ีม่รีะเบยีบและวนิัยเป็นทีสุ่ด การสัง่สอนต้องถ้วนทัว่ และต้องมี

การจดัเตรยีมเพือ่การแก้ไขและขดัเกลาอุปนิสยัใจคอ เพือ่ว่าในปีแรกๆ ของชวีติ รากฐานของพระผูเ้ป็นเจา้

จะถูกวาง และสิง่ก่อสรา้งแห่งความวสิุทธิจ์ะถูกก่อขึน้ภายในแก่นแทข้องเดก็ 

Baha’i Education, Compilation 1976, no.40 พระอบัดลุบาฮา 

 โดยธรรมชาติแล้วเด็กจะซุกซน เขา้หาทุกสิง่ทุกอย่างที่เขา้มาสู่ความสนใจ ควบคุมตวัเองไม่เป็น 

หากไม่ไดร้บัการฝึกระเบยีบวนิัย เดก็จะกลายเป็นคนทีห่กัห้ามใจไม่เป็น ปล่อยใจไปกบัทุกสิง่ทุกอย่างทีม่า

ยัว่ยวน และจะเป็นปญัหาใหญ่ขึน้เมื่อเตบิโตเป็นวยัรุ่น นอกจากนี้การไม่มรีะเบยีบวนิัย จะท าให้ยากที่จะ

ปลกูฝงัอุปนิสยัใจคอทีด่หีรอืสัง่สอนเรือ่งอื่น : 

 วนิัยบางอย่างไม่ว่าทางกาย ทางศลีธรรมหรอืทางปญัญา ทีจ่รงิแลว้ขาดไม่ได ้และไม่มกีารฝึกฝนที ่

กล่าวได้ว่าครบถ้วนและอุดมผลหากละเลยองคป์ระกอบนี้ เมือ่เกดิมาเดก็ห่างไกลจากความสมบูรณ์ เดก็ไม่

เพยีงแต่ช่วยตวัเองไม่ได้ แต่ไม่สมบูรณ์ และถงึกบัมคีวามโน้มเอยีงตามธรรมชาตเิขา้หาความชัว่รา้ย เดก็
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ควรไดร้บัการฝึกฝน แนวโน้มตามธรรมชาตขิองเดก็ควรไดร้บัการปรบัใหก้ลมกลนืและควบคุม ระงบัและวาง

ระเบยีบ เพือ่ทีจ่ะรบัประกนัพฒันาการทางศลีธรรมและทางร่างกายอยา่งมสีุขภาพของเดก็ 

Baha’i Education, Compilation 1976, no.122 ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ 

 การควบคุมระเบยีบวนิัยค่อยๆ ผ่อนคลายลงได้ เมื่อเดก็ควบคุมตวัเองมากขึน้ การควบคุมวนิัยไม่

ควรตงึเครยีดหรอืกดดนัเดก็มากเกนิไป ศลิปะการสอนส่วนใหญ่อยู่ทีส่อนอย่างไรใหส้นุกสนาน เพลดิเพลนิ

แต่มวีนิัย ไม่ใช่สนุกจนพล่าน การสร้างบรรยากาศและส านึกในระเบยีบวนิัยยงัสามารถท าได้โดยการใส่

เครือ่งแบบนกัเรยีนทีเ่หมอืนกนั : 

 ในเรือ่งของการจดัตัง้โรงเรยีน หากเป็นไปได้เดก็ทุกคนควรใส่เสื้อผา้ชนิดเดยีวกนั แมว้่าเนื้อผา้จะ

ต่างกนั เป็นการดกีว่าทีเ่นื้อผา้จะเหมอืนกนัดว้ย อย่างไรกต็ามถ้าสิง่นี้เป็นไปไม่ได ้ไม่มภียัอนัใด นักเรยีนยิง่

สะอาดสะอา้นเท่าไหรก่ย็ิง่ด ีพวกเขาควรสะอาดหมดจด 

Baha’i Education, Compilation 1976, no.78 พระอบัดลุบาฮา 

3.3 การให้ก าลงัใจเดก็ 

 จงรูไ้วว้่าเรือ่งของการสัง่สอน การแกไ้ขและขดัเกลาอุปนิสยัใจคอ การใหค้วามหวงัและก าลงัใจเดก็นี้ 

มคีวามส าคญัเป็นทีสุ่ด เพราะดงักล่าวคอืหลกัธรรมของพระผูเ้ป็นเจา้ 

Baha’i Education, Compilation 1976, no.40 พระอบัดลุบาฮา 

 เดก็ๆ ทีน่ าหน้าในชัน้เรยีนตอ้งไดร้บัรางวลั พวกเขาต้องไดร้บัก าลงัใจ และเมือ่เดก็คนใดก้าวหน้าไป

ไดด้ ีพวกเขาตอ้งไดร้บัการชมเชยและก าลงัใจในการพฒันาต่อไป 

Baha’i Education, Compilation 1976, no.145 พระอบัดลุบาฮา 

 หากนกัเรยีนไดร้บัการบอกว่าสตปิญัญาของเขาดอ้ยกว่าเพือ่นๆ นัน่จะเป็นอุปสรรคและตวัถ่วงอย่าง

ยิง่ต่อความกา้วหน้าของเขา นกัเรยีนตอ้งไดร้บัก าลงัใจใหค้บืหน้า 

Baha’i Education, Compilation 1976, no.148 พระอบัดลุบาฮา 
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 ศลิปะของความเป็นครอูกีอยา่งหนึ่งคอื การใหก้ าลงัใจนักเรยีนที่ท าไดด้ ีโดยไม่ท าใหน้ักเรยีนคนอื่น

เสยีก าลงัใจเพราะคดิว่าตวัเองฉลาดน้อยกว่า ความส าเรจ็ของนักเรยีนคนหนึ่งควรใชเ้ป็นแรงบนัดาลใจให้

นกัเรยีนคนอื่นพยายามมากขึน้ ไมใ่ช่ท าใหน้กัเรยีนถอืว่าเพื่อนรว่มหอ้งเป็นคู่แขง่ 

3.4 เรียนอ่านเขียนด้วยวิธีการละเล่น 

 ตัง้แต่อายหุา้ปี การศกึษาอยา่งมแีบบแผนของเดก็ตอ้งเริม่ตน้ กล่าวคอืเวลากลางวนัเดก็ๆ ควรไดร้บั

การดแูลในสถานทีท่ีม่คีร ูและควรเรยีนรูก้ารปฏบิตัตินทีด่ ี  

 ทีน่ีพ่วกเขาควรได้รบัการสอนอกัษรและถ้อยค าและการอ่านเลก็น้อยโดยการละเล่น ดงัทีท่ ากนัใน

บางประเทศทีพ่วกเขาท าขนมเป็นตวัอกัษรและถ้อยค าแลว้ใหแ้ก่เดก็ๆ ตวัอย่างเช่นพวกเขาท าลูกกวาดเป็น

ตวั “ก” แล้วเรยีกชือ่ลูกกวาดนี้ว่า “ก” หรอืท าลูกกวาด “ข” และท าเช่นนี้ ต่อกับพยญัชนะทีเ่หลือ แล้วให้

ลกูกวาดเหล่านี้กบัเดก็น้อย ดว้ยวธินีี้เดก็ๆ จะไดเ้รยีนรูต้วัอกัษรต่างๆ ในไมช่า้... 

Baha’i Education, Compilation 1976, no.75 พระอบัดลุบาฮา 

 และเมือ่เดก็มาถงึอายุทีส่ามารถแยกความแตกต่าง ขอใหส้่งเดก็ไปโรงเรยีนบาไฮ ซึง่จะมกีารสวด

พระธรรมศกัดิส์ทิธิแ์ละสอนแนวความคดิทางศาสนา ทีโ่รงเรยีนนี้เดก็จะเรยีนอ่านเขยีน อกีทัง้พื้นฐานของ

ความรูส้าขาต่างๆ ทีส่ามารถเรยีนไดโ้ดยเดก็ 

 ตอนเริม่ตน้ครตูอ้งเอาปากกาใส่มอืของเดก็ จดัเดก็เป็นกลุ่มๆ และสัง่สอนแต่กลุ่มตามความสามารถ 

เมือ่เด็กๆ นัง่เป็นแถวๆ ในสถานทีแ่ห่งหนึง่ แต่ละคนถือปากกาและมกีระดาษอยู่ข้างหน้าและครูแขวน

กระดานด าไว้ต่อหน้าเด็ก ขอให้ครูเขียนบนกระดานด าด้วยชอล์ก แล้วให้เ ด็กๆ ลอกสิง่ทีค่รูเขียน 

ตวัอย่างเช่นขอให้ครูเขยีน “อเลฟ” หนึง่ตวัและกล่าวว่า “นี้คอือเลฟ” จากนัน้ให้เด็กๆ ลอกตวัอกัษรนี้แล้ว

กล่าวซ ้าว่า “นี้คอือเลฟ” และท าเช่นนี้ต่อจนจบพยญัชนะ ทนัใดทีเ่ดก็ๆจ าตวัอกัษรต่างๆได้อย่างเหมาะสม 

ขอใหค้รผูสมตวัอกัษรเขา้ดว้ยกนั ขณะทีเ่ดก็ๆท าตามครโูดยการเขยีนตวัอกัษรทีผ่สมกนั จนกระทัง่โดยวธินีี้

เดก็ๆ จ าตวัอกัษรไดห้มดทีเ่ป็นอกัษรเดีย่วๆ และทีผ่สมกนัเป็นถอ้ยค า จากนัน้ขอใหค้รตู่อดว้ยการเขยีนเป็น

ประโยคต่างๆ ขณะทีเ่ด็กๆ ลอกสิง่ทีค่รูเขียนบนแผ่นกระดาษของแต่ละคน จากนัน้ขอให้ครูอธิบาย

ความหมายของประโยคใหแ้ก่เดก็ๆ 

 และเมือ่เดก็ๆ คล่องภาเปอรเ์ซยี ขอให้ครูแปลและเขยีนค าเดีย่วๆ และถามนักเรยีนว่าค าเหล่านัน้

หมายความว่าอะไร หากนักเรยีนเขา้ใจความหมายเลก็น้อยและแปลค านัน้ ขอใหค้รชูมเชยเขา หากนักเรยีน
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ทุกคนไมส่ามารถท าได ้ขอใหค้รเูขยีนค าแปลภาษาต่างประเทศไวใ้ต้ค านัน้ ตวัอย่างเช่น ขอใหค้รเูขยีนสามา 

(ทอ้งฟ้า) ในภาษาอาหรบั แลว้ถามว่า : “เรากล่าวค านี้ว่าอย่างไรในภาษาเปอรเ์ซยี ?” หากเดก็คนหนึง่ตอบ

ว่า “ค านี้แปลเป็นภาษาเปอรเ์ซยีว่าอาเสมาน” ขอใหค้รชูมเชยและใหก้ าลงัใจเขา หากเดก็ๆ ไม่สามารถตอบ 

ขอใหค้รเูองแปลและเขยีนลงไป และใหเ้ดก็ๆ ลอก 

 ต่อมาใหค้รถูามว่า : “พวกเขากล่าวค านี้ในภาษารสัเซยี หรอืฝรัง่เศสหรอืตุรกวี่าอย่างไร?” หากเดก็ๆ 

รูค้ าตอบ เยีย่ม หากไม่รูข้อให้ครูกล่าวว่า “ในภาษารสัเซยีหรอืฝรัง่เศส ค านี้คอืดงันี้และดงันี้ ” แล้วเขยีนค า

แปลดงักล่าวบนกระดาน และใหเ้ดก็ลอกลงบนกระดาษ เมือ่เดก็ๆ คล่องในการแปลค าเดีย่วๆ แลว้ ขอใหค้รู

เอาค าเดีย่วๆ มาผสมกนัเป็นประโยค เขยีนประโยคนัน้บนกระดานแล้วให้เดก็แปล หากเดก็ๆ ไม่สามารถ

แปล ขอใหค้รเูองแปลประโยคนัน้แลว้เขยีนค าแปลลงไป แน่นอนว่าเป็นการดกีว่าทีค่รจูะใชห้ลายภาษา 

 โดยวธินีี้ในช่วงเวลาสัน้ๆ นัน่คอืสามปี เดก็ๆ จะช านาญเต็มทีใ่นภาษาต่างๆ จ านวนหนึง่ซึง่เป็นผล

ของการเขยีนถ้อยค าต่างๆ และจะสามารถแปลวรรคหนึง่จากภาษาหนึง่ไปเป็นอีกภาษาหนึง่ เมือ่เด็กๆ 

คล่องในความรูพ้ื้นฐานเหล่านี้ ขอใหพ้วกเขาต่อดว้ยการเรยีนพื้นฐานของสาขาวชิาความรูอ้ืน่ๆ และเมือ่พวก

เขาจบการศกึษานี้ ขอใหเ้ดก็แต่ละคนทีส่ามารถและมคีวามตอ้งการอยา่งยิง่ เขา้เรยีนในสถาบนัการศกึษาขัน้

สงูขึน้ไป และศกึษาหลกัสตูรกา้วหน้าต่างๆ ในวทิยาศาสตรแ์ละศลิปะ 

Baha’i Education, Compilation 1976, no.76 พระอบัดลุบาฮา 

3.5 เรียนด้วยการถามตอบ 

 สมาธิของเด็กไม่สามารถรบัฟงัการบรรยายที่ยาวนาน การสอนเด็กควรใช้วิธีการละเล่นที่สนุก

เพลดิเพลนิ และถามตอบกนั : 

 เดก็เหล่านี้ต้องไดร้บัการฝึกฝนทีด่ตี ัง้แต่วยัเดก็ทีสุ่ด พวกเขาต้องได้รบัการฝึกฝนอย่างเป็นระบบที ่

จะช่วยพวกเขาพฒันาต่อไปวนัแลว้วนัเล่า เพือ่ว่าพวกเขาจะมคีวามเขา้ใจทีล่กึซึ้งยิง่ขึ้น การเปิดรบัทางจติ

วญิญาณของพวกเขาจะกวา้งขึน้ เมือ่เริม่ตน้วยัเดก็พวกเขาตอ้งไดร้บัการสัง่สอน พวกเขาไม่สามารถถูกสอน

โดยหนงัสอื วทิยาศาสตรข์ ัน้พื้นฐานหลายอย่างต้องท าใหเ้ป็นทีช่ดัเจนต่อพวกเขาในสถานรบัเลี้ยงเดก็ พวก

เขาตอ้งเรยีนวทิยาศาสตรเ์หล่านี้โดยการละเล่นอย่างสนุกสนาน ความคดิส่วนใหญ่ต้องสอนพวกเขาโดยการ

พูด ไม่ใช่โดยการเรยีนจากหนังสอื เดก็คนหนึง่ต้องตัง้ค าถามเดก็อกีคนเกีย่วกบัสิง่เหล่านี้  และเดก็คนนัน้

ต้องให้ค าตอบ ด้วยวธิน้ีีพวกเขาจะก้าวหน้าอย่างมาก ตวัอย่างเช่น ปญัหาคณิตศาสตรต์้องสอนในรูปของ
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ค าถามและค าตอบเช่นกนั เดก็คนหนึง่ต้องถามค าถาม และเดก็อกีคนต้องใหค้ าตอบ ต่อมาเดก็ๆ จะพูดต่อ

กนัและกนัเกีย่วกับเรือ่งเดยีวกันเหล่านี้  เด็กๆ ทีน่ าหน้าในชัน้เรยีนต้องได้รบัรางวลั พวกเขาต้องได้รบั

ก าลงัใจ และเมือ่เดก็คนใดกา้วหน้าไปไดด้ ีพวกเขาตอ้งไดร้บัการชมเชยและก าลงัใจในการพฒันาต่อไป 

Baha’i Education, Compilation 1976, no.145 พระอบัดลุบาฮา 

3.6 ดนตรี 

 ศลิปะการดนตรเีป็นของพระผู้เป็นเจา้และมปีระสทิธผิล ดนตรเีป็นอาหารของวญิญาณและจติโดย

อานุภาพและเสน่ห์ของดนตร ีจติของมนุษยเ์บกิบาน ดนตรมีผีลและอทิธพิลอย่างน่าพศิวงในหวัใจของเดก็ 

เพราะหวัใจของเดก็ๆ บรสิุทธิ ์และท านองเพลงมอีทิธพิลอย่างยิง่ในหวัใจของเดก็ ความสามารถทีแ่ฝงอยู่ที ่

หวัใจของเดก็เหล่านี้ไดร้บัการประสาท จะแสดงออกมาโดยสือ่ของดนตร ีดงันัน้เจา้ต้องพยายามท าใหเ้ดก็ๆ 

ช านาญ สอนเด็กๆ ให้ร้องเพลงด้วยความเป็นเลศิและมพีลงั เป็นหน้าทีข่องเด็กแต่ละคนทีจ่ะรู้บางอย่าง

เกีย่วกบัดนตร ีเพราะการไม่รูศ้ลิปะนี้ ท านองเพลงของเครือ่งดนตรแีละน ้ าเสยีงจะไม่เป็นทีเ่พลดิเพลนิอย่าง

ถูกต้อง จ าเป็นทีโ่รงเรยีนทัง้หลายจะสอนดนตร ีเพือ่ว่าวญิญาณและหวัใจของเดก็ๆ จะมชีีวติชวีาและร่าเรงิ 

และชวีติของพวกเขาจะสดใสดว้ยความเพลดิเพลนิ 

Baha’i Education, Compilation 1976, no.147 พระอบัดลุบาฮา 

3.7 เรียนตามความถนัด 

 เป้าหมายของการอบรมสัง่สอนนักเรียน ไม่ใช่การหลอมเด็กทุกคนในเบ้าเดียวกันให้ออกมา

เหมอืนกนั เพราะเดก็แต่ละคนมคีวามถนัดและพรสวรรค์ต่างกนั ครูควรสงัเกตว่านักเรยีนมคีวามสามารถ

ดา้นไหน ดงึความสามารถของนกัเรยีนออกมา และส่งเสรมินกัเรยีนไปตามนัน้ : 

 อยา่งไรกต็ามใช่ว่าเดก็ทุกคนจะสามารถศกึษาหลกัสูตรก้าวหน้าเหล่านี้ได ้ดงันัน้เดก็ๆ ดงักล่าวต้อง

ถูกส่งไปโรงเรยีนอุตสาหกรรม ทีซ่ึง่พวกเขาจะสามารถไดม้าซึง่ทกัษะทางเทคนิค และเมือ่พวกเขามคีวาม

ช านาญในทกัษะดงักล่าว เมือ่นัน้จงให้ความส าคญักบัสิง่ทีเ่ดก็สนใจและชอบ ถ้าเดก็ชอบการค้าเช่นนัน้ให้

เขาเลอืกการคา้ ถา้ชอบอุตสาหกรรม เช่นนัน้ใหเ้ลอืกอุตสาหกรรม ถา้ชอบการศกึษาขัน้สงูขึน้ไป เช่นนัน้ให้ 
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เลอืกความก้าวหน้าของความรู้ ถ้าชอบอย่างอืน่ทีเ่ป็นความรบัผดิชอบมนุษยชาต ิเช่นนัน้ให้เลอืกดงักล่าว 

ขอใหเ้ขาอยูใ่นสาขาทีเ่ขาชอบ ตอ้งการและมคีวามสามารถพเิศษ 

Baha’i Education, Compilation 1976, no.76 พระอบัดลุบาฮา 

 ในเรือ่งของอุปนิสยัใจคอทีม่มีาแต่ก าเนิด แมว้่าการสรา้งของพระผูเ้ป็นเจา้นัน้ดงีามทัง้หมด กระนัน้

ความหลากหลายของคุณลกัษณะตามธรรมชาตขิองมนุษย ์มาจากความแตกต่างของระดบัทัง้หมดลว้นเป็น

เลิศ แต่เป็นเลิศมากหรือน้อยกว่าตามระดับ ดังนัน้มวลมนุษยชาติมีสติปญัญาและความสามารถ แต่

สตปิญัญา ความสามารถและคุณค่าของมนุษยน์ัน้ต่างกนั น้ีเป็นทีป่ระจกัษ์ 

 ตวัอยา่งเช่นน าเดก็จ านวนหนึง่มาจากครอบครวัเดยีวกนั สถานทีเ่ดยีวกนั โรงเรยีนเดยีวกนั สัง่สอน

โดยครูคนเดียวกัน เลี้ยงด้วยอาหารเหมอืนกัน ในภูมอิากาศเดียวกัน ให้ใส่เสื้อผ้าเหมอืนกัน และเรยีน

บทเรียนเดียวกัน เป็นทีแ่น่นอนว่าในหมู่เด็กเหล่านี้  บางคนจะเก่งวิทยาศาสตร์ต่างๆ บางคนจะมี

ความสามารถธรรมดา บางคนจะปญัญาทบึ ดงันัน้เป็นทีช่ดัเจนว่าในธรรมชาตดิัง้เดมิ มคีวามแตกต่างของ

ระดบัและความหลากหลายของคุณค่าและความสามารถ 

Some Answered Questions, p.212 พระอบัดลุบาฮา 

3.8 เรียนวิชาท่ีมีประโยชน์ 

 ศิลปะ งานฝีมอืและวิทยาศาสตร์ ยกระดบัและหนุนน าสภาวะการด ารงอยู่ให้สูงขึ้น ความรู้เป็น

เสมอืนปีกส าหรบัชีวิตของมนุษย์ และบนัไดไต่ขึ้นส าหรบัเขา การได้มาซึง่ความรู้เป็นหน้าทีข่องทุกคน 

อย่างไรกต็ามความรูท้างวทิยาศาสตรท์ัง้หลายดงักล่าวควรได้มาจามทีส่ามารถเป็นประโยชน์แก่ประชาชน

ทัง้หลายของโลก ไมใ่ช่ความรูท้ีเ่ร ิม่ตน้ดว้ยถอ้ยค าและจบลงดว้ยถอ้ยค า 

Baha’i Education, Compilation 1976, no.16 พระบาฮาอลุลาห์ 

 ผู้รู้แห่งยุคต้องก ากับประชาชนให้ได้มาซึง่ความรู้สาขาต่างๆ ทีม่ ีประโยชน์ เพือ่ว่าผู้รู้เองและ

มนุษยชาตโิดยรวมจะไดป้ระโยชน์จากความรูน้ัน้ การเล่าเรยีนทีเ่ริม่ตน้และจบลงดว้ยถ้อยค าเท่านัน้ ไม่เคยมี

และจะไม่มคี่าใดๆ บณัฑติผู้รูส้่วนใหญ่ของเปอรเ์ซยีอุทศิชวีติทัง้หมดของตนให้แก่การศกึษา ปรชัญาทีไ่ม่

ออกผลใดในทีสุ่ดนอกจากถอ้ยค า 

Baha’i Education, Compilation 1976, no.17 พระบาฮาอลุลาห์ 
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 ก่อนจะศกึษาวชิาใดบุคคลนัน้ควรถามตวัเองว่า วชิานัน้มปีระโยชน์อะไรและจะมผีลอะไรเกดิจาก

วชิานัน้ ถ้าเป็นสาขาความรู้ทีม่ปีระโยชน์ กล่าวคือ ถ้าสงัคมจะได้ประโยชน์ทีส่ าคญัจากวชิานัน้ เช่นนัน้

แน่นอนว่าเขาควรตดิตามวชิานัน้อยา่งสุดหวัใจ หาไม่แลว้ถ้าวชิานัน้อยู่ทีก่ารอภปิรายโต้ตอบทีว่่างเปล่าและ

ไม่มปีระโยชน์ อยู่ทีจ่นิตนาการต่างๆ ทีเ่ชือ่มโยงกนัเป็นชุดอย่างไรสาระ ซึง่ไม่ก่อใหเ้กดิผลอนัใดนอกจาก

ความโมโห จะอุทิศชีวิตของตนต่อการเถียงกันด้วยเรือ่งเล็กๆ น้อยๆ และโต้แย้งกันอย่างไรประโยชน์

ดงักล่าวท าไม 

The Secret of Divine Civilization, p.106 พระอบัดลุบาฮา 

3.6 อิงกบัค าสอนบาไฮ 

 การเรยีนรูโ้ดยการใชเ้หตุผลหาขอ้สรุปของมนุษยไ์ม่อาจถูกต้องทุกครัง้ ความรูใ้นสาขาวชิาต่างๆ ที่

มนุษยท์ าการวจิยัคน้ควา้ ท าการทดลองหาขอ้สรปุ มทีัง้ทฤษฎผีดิพลาดและทฤษฎทีีถู่ก ขอ้สรุปทีผ่ดิและถูก 

ทฤษฎทีีย่อมรบักนัว่าถูกในเวลานี้ เมื่อศกึษาคน้คว้ากนัต่อไปอาจกลายเป็นทฤษฎทีีผ่ดิ วทิยาศาสตรไ์ม่ได้

พสิูจน์ความจรงิทีส่มบูรณ์ตายตวั แต่อาจเป็นเพยีงการแย้งสมมุตฐิานเดมิเพื่อไปสู่สมมุตฐิานใหม่ที่ถูกต้อง

สมบูรณ์กว่าเดมิ ความรูท้ี่เรายอมรบักนัมใิช่เป็นความจรงิเสมอไป แต่อาจเป็นเพยีงสิง่ทีย่งัไม่ถูกแยง้ หาก

พบห่านสขีาว 100 ตวั ไม่ได้พสิูจน์ว่าห่านทุกตวัมสีีขาว แต่การพบห่านสอีื่นเพยีงตัวเดยีวเป็นการแย้ง

สมมุตฐิานนัน้ ตราบใดที่ยงัไม่พบห่านสอีื่น เราก็ยงัยอมรบักนัต่อไปว่าห่านทุกตวัมสีขีาว นี่เองที่สามารถ

ช่วยใหเ้ราเขา้ใจค าสอนบาไฮเหล่านี้ : 

 แหล่งก าเนิดวชิาทัง้ปวงคอืความรูข้องพระผูเ้ป็นเจา้ 

Tablets of Baha’u’llah Revealed after the Kitab-i-Aqdas, p.156 พระบาฮาอลุลาห์ 

 จดุเริม่ตน้และจดุก าเนิดของปญัญาคอืการยอมรบัสิง่ใดกต็ามทีพ่ระผูเ้ป็นเจา้อธบิายไวอ้ยา่งชดัเจน 

Tablets of Baha’u’llah Revealed after the Kitab-i-Aqdas, p.151 พระอบัดลุบาฮา 

 ถงึแมว้่าการไดม้าซึง่วทิยาศาสตรแ์ละศลิปะต่างๆ จะเป็นความรุง่โรจน์ทีย่ ิง่ใหญ่สุดของมนุษยชาต ินี้

จะเป็นดงัว่ากต่็อเมือ่แม่น ้ าของมนุษยไ์หลลงสู่ทะเลทีท่รงอ านาจ และสูดแรงบนัดาลใจของพระผูเ้ป็นเจา้จาก

แหล่งก าเนิดบรมโบราณของพระองค ์เมือ่เป็นดงัน้ี ครทุูกคนจะเป็นเช่นมหาสมุทรทีไ่รฝ้ ัง่ นักเรยีนทุกคนจะ

เป็นเช่นน ้าพุแห่งความรูท้ีเ่จิง่นอง เช่นนัน้หากการไขว่ควา้หาความรูน้ าไปสู่ความงามของพระผูเ้ป็นจุดหมาย
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ของความรูท้ ัง้ปวง เป้าหมายนัน้ล ้าเลศิเพยีงใด แต่ถ้าไม่ เพยีงหยดเดยีวอาจปิดกัน้มนุษยจ์ากกรุณาธคิุณที ่

หลัง่ไหลมา เพราะวชิาความรูจ้ะมากบัความหยิง่ทะนง และนีเ่ป็นเหตุของความหลงผดิและความเมนิเฉยต่อ

พระผูเ้ป็นเจา้ 

Baha’i Education, Compilation 1976, no.28 พระอบัดลุบาฮา 

 ค าสอนของพระบาฮาอุลลาหส์าดแสงมายงัชวีติและความรูข้องมนุษยม์ากมายหลายดา้นถงึขนาดว่า 

บาไฮตอ้งเรยีนรูก่้อนความรูอ้ืน่เกอืบทัง้หมด เพือ่ทีจ่ะชัง่ขอ้มลูทีต่นไดร้บั ไม่ใช่ยอมรบัขอ้มลูนัน้อย่าตาบอด 

บาไฮไดเ้ปรยีบจากการเปิดเผยพระธรรมของพระผูเ้ป็นเจา้ส าหรบัยุคนี้ ซึง่ส่องแสงเหมอืนกบัเครือ่งส่องไฟ

มายงัปญัหามากมายทีท่ าให้นักคดิสมยัใหม่ทัง้หลายจนปญัญา ดงันัน้บาไฮต้องพฒันาความสามารถทีจ่ะ

เรยีนทุกสิง่จากคนรอบขา้ง แสดงความถ่อมตนอย่างเหมาะสมต่อครขูองตน แต่สมัพนัธส์ิง่ทีต่นไดย้นิกบัค า

สอนบาไฮเสมอ เพราะค าสอนบาไฮจะช่วยให้ตนสามารถแยกทองออกจากขี้ของโลหะแห่งความผดิพลาด

ของมนุษย ์

Lights of Guidance, 1983, no.476 ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ 

3.10 ความพยายามเป็นเลิศและความพอประมาณ 

 เมือ่ไดร้บัการฝึกฝนอุปนิสยัใจคอและปพูืน้ศลีธรรมในจติใจเป็นอย่างดแีลว้ วชิาความรูท้ีเ่ดก็เรยีนจะ

ท าใหเ้ขามคีวามสามารถท าตวัเป็นประโยชน์มากขึน้ เดก็จงึควรไดร้บัการสนับสนุนและก าลงัใจใหไ้ปถงึยอด

สุดของความส าเรจ็ในการศกึษาวชิาความรู ้: 

 เรือ่งทีจ่ะสอนในโรงเรยีนของเดก็นัน้มมีากมาย และเพราะว่าขาดแคลนเวลาเราจะกล่าวถงึเลก็น้อย

เพยีงไม่กีอ่ย่าง : ประการแรกและส าคญัทีสุ่ดคอืการฝึกฝนความประพฤตแิละอุปนิสยัในคอทีด่ ีการแก้ไข

คุณลกัษณะต่างๆ การกระตุน้ความปรารถนาทีจ่ะประสบความส าเรจ็และไดม้าซึง่ความสมบรูณ์ต่างๆ  

Baha’i Education, Compilation 1976, no.77 พระอบัดลุบาฮา 

 พวกเขาตอ้งไดร้บัก าลงัใจอยูต่ลอดใหก้ระตอืรอืรน้ทีจ่ะไปถงึยอดสุดของความส าเรจ็ของมนุษย ์เพือ่

ว่าตัง้แต่เยาว์วยัทีสุ่ดพวกเขาจะถูกสอนให้มจีุดหมายทีสู่งส่ง ปฏบิตัิตนด ีมคีวามบรสิุทธิไ์ร้มลทนิและจะ

เรยีนรู้ทีจ่ะมุ่งมัน่อย่างมพีลงัและจุดประสงค์ทีแ่น่วแน่ในทุกสิง่ อย่าให้พวกเขาพูดตลกและพูดเล่น แต่ให้

คบืหน้าไปสู่เป้าหมายของตนอยา่งจรงิจงั เพือ่ว่าในทุกสถานการณ์พวกเขาจะมคีวามมุง่มัน่และแน่วแน่ 

Baha’i Education, Compilation 1976, no.78 พระอบัดลุบาฮา 
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 เป็นหน้าทีข่องเดก็ๆ ทีจ่ะพยายามเป็นทีสุ่ดในการเรยีนศลิปะการอ่านและเขยีน...ทกัษะการเขยีนที ่

จะจดัเตรยีมส าหรบัความจ าเป็นรบีด่วน จะเพยีงพอส าหรบับางคน จากนัน้เป็นการดกีว่าและเหมาะสมกว่าที ่

พวกเขาจะใชเ้วลาในการศกึษาสาขาวชิาต่างๆ ทีเ่ป็นประโยชน์ 

 เกีย่วกับสิง่ทีป่ากกาทีสู่งส่งทีสุ่ดลิขติไว้ก่อนนี้  เหตุผลคอืพระผู้เป็นเจ้ารกัความสมบูรณ์สูงสุดใน

ศลิปะและทกัษะทุกอยา่ง 

Baha’i Education, Compilation 1976, no.18 พระอบัดลุบาฮา 

 อยา่งไรกต็ามความพยายามเป็นเลศิควรไดร้บัการถ่วงดุลดว้ยความพอประมาณ ความพยายามเป็น

เลศิไม่ได้หมายความว่าจะต้องท าอะไรให้ได้สมบูรณ์ 100 %  หากท าขอ้สอบได้ 90%  เป็นต้องกลุ้มใจ 

เพราะธรรมชาติของความเป็นมนุษย์คือความไม่สมบูรณ์ หรอืสอบได้ที่สองไม่ใช่ที่หนึ่งในห้องก็กลุ้มใจ 

ในทางกลบักนัไมค่วรใหค้วามพอประมาณเสื่อมถอยไปเป็นความเฉื่อยชา ไมพ่ยายามเตม็ที ่: 

 อะไรกต็ามทีเ่กนิเลยขอบเขตของความพอประมาณจะหยดุส่งผลทีม่ปีระโยชน์ 

Tablets of Baha’u’llah Revealed after the Kitab-i-Aqdas, p.169 พระอบัดลุบาฮา 

หนึง่ในหลกัธรรมทีส่ าคญัทีสุ่ดของศาสนาคอืหลกัธรรมแห่งความพอประมาณในทุกสิง่ แมแ้ต่คุณ

ความดทีัง้หลายหากเกินไป และไม่ถูกถ่วงดุลด้วยคุณความดอีืน่ๆ ทีป่ระกอบกัน สามารถเป็นภยัเหลือ

คณนา 

Family Life, Compilation 2008, no.49 สภายติุธรรมสากล 

4. คณุสมบติัและบทบาทของคร ู

การอบรมสัง่สอนเด็กให้ดีมคีุณภาพนัน้เป็นเรื่องยากมากทีเดียว ผู้อบรมเด็กไม่ว่าเป็นครู บิดา

มารดา ฯลฯ ต้องมคีวามอดทนอย่างสูงต่อความบกพร่องของเด็ก ซึง่แสดงถงึนัยว่าต้องรูจ้กัควบคุมตวัเอง 

ไมห่วัเสยีแลว้ตวาดหรอืตเีดก็ อกีทัง้ตอ้งท าตวัเป็นตวัอย่างทีด่ขีองเดก็ เพราะความประพฤตขิองครจูะส่งผล

ต่ออุปนิสยัใจคอและความประพฤตขิองเดก็ : 

เดก็ตอ้งไมถู่กกดขีห่รอืต าหนิเพราะว่าเขายงัไมพ่ฒันา เดก็ตอ้งไดร้บัการฝึกฝนดว้ยความอดทน 

Baha’i Education, Compilation 1976, no.52 พระอบัดลุบาฮา 
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ครสูตรตีอ้งมคีวามส ารวมทีสุ่ด มอีารมณ์เยน็ อดกลัน้และกริยิามารยาทด ี

Baha’i Education, Compilation 1976, no.60 พระอบัดลุบาฮา 

อย่างไรก็ตามไม่อนุญาตให้ตเีดก็หรอืว่าเดก็อย่างสาดเสยีเทเสยี เพราะอุปนิสยัของเดก็จะวปิรติไป

โดยสิ้นเชงิ หากเดก็ถูกตหีรอืถูกดุดว้ยค าพดูหยาบคาย 

Family Life, Compilation 2008, no.49 พระอบัดลุบาฮา 

เป็นความจรงิทีว่่าขณะทีเ่ดก็เหล่านี้เรยีนเลก็น้อยในโรงเรยีนดงักล่าว แมก้ระนัน้อุปนิสยัในคอของ

ความประพฤตขิองครสูตรทีัง้หลายมผีลต่อเดก็ๆ และโดยการพร า่สอนความสงสยัและความก ากวมจติใจของ

เดก็หญงิเหล่านี้ถูกโน้มน้าวและเปลีย่นไป... 

แน่นอนว่าครสูตรจีากยโุรปสัง่สอนภาษาและพยญัชนะ การดูแลบา้น การเยบ็ปกัถกัรอ้ยและการเยบ็

ผ้า แต่อุปนิสยัใจคอของนักเรยีนถูกเปลีย่นไปโดยสิ้นเชงิ ถึงขนาดทีเ่ด็กหญิงไม่ใยดต่ีอมารดาของตนอีก

ต่อไป เสยีเดก็ ประพฤตติวัไมเ่หมาะ พอใจกบัตนเองและหยิง่ 

Baha’i Education, Compilation 1976, no.85 พระอบัดลุบาฮา 

ดงันี้เองที่ศาสนาบาไฮถอืว่าการอบรมฝึกฝนเดก็เป็น “หนึ่งในการกระท าที่มกุีศลสูงสุด” ซึง่ผูอ้บรม

สัง่สอนเดก็ตอ้งมบีทบาทหน้าทีท่ ัง้อบรมอุปนิสยัใจคอเดก็ แกไ้ขขอ้บกพร่องของเดก็ ใหว้ชิาความรู ้และสอน

เดก็ใหม้ธีรรม : 

การอบรมและฝึกฝนเดก็เป็นหนึง่ในการกระท าทีม่กุีลสงูสุดของมนุษยชาต ิและดงึดูดกรุณาธคิุณและ

ความโปรดปรานของพระผู้ทรงปราณี เพราะการศกึษาคอืรากฐานทีข่าดไม่ไดส้ าหรบัความเป็นเลศิทัง้หมด

ของมนุษย ์และใหม้นุษยบ์ากบัน่ไปสู่ยอดสุดของความรุง่โรจน์ทีย่ ัง่ยนื... 

ดงันัน้พีเ่ลี้ยงตอ้งเป็นแพทยด์ว้ย นัน่คอื ในการสัง่สอนเดก็เขาต้องแก้ไขขอ้บกพร่องของเดก็ ต้องให้

วชิาความรูแ้ก่เดก็ และในเวลาเดยีวกนัเลี้ยงดูเดก็ใหม้ธีรรม ขอใหค้รเูป็นแพทยส์ าหรบัอุปนิสยัใจคอของเดก็ 

ดงันัน้ครจูะรกัษาความเจบ็ปว่ยของบุตรหลานของมนุษย ์

หากในงานทีส่ าคญันี้มกีารออกแรงอย่างเตม็ก าลงั โลกของมนุษยชาตจิะเรอืงรองดว้ยเครือ่งประดบั

ประดาอืน่ๆ และสาดแสงสว่างทีง่ดงามทีสุ่ด เมือ่นัน้สถานทีม่ ืดมนนี้จะเรืองรอง ทีพ่ านักนี้ของโลกจะ
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เปลีย่นไปเป็นสวรรค ์เมือ่นัน้ปีศาจจะเปลีย่นไปเป็นเทวดา สุนัขป่าจะเปลีย่นไปเป็นผูเ้ลี้ยงฝงูแกะ ฝงูสุนัขล่า

เหยือ่จะเปลีย่นไปเป็นเน้ือทรายทีเ่ล็มหญ้าอยู่บนทีร่าบแห่งความเป็นหนึง่ สัตว์ป่าทีห่ ิวอย่างรุกรานจะ

เปลีย่นไปเป็นฝูงสตัว์ทีร่กัสงบ และนกล่าเหยือ่ทีเ่ล็บแหลมคมเหมือนมดีจะเปลีย่นไปเป็นนกทีข่บัขาน

โน้ตเพลงพื้นบา้นอยา่งไพเราะ 

เพราะความเป็นจรงิภายในของมนุษยค์อืเส้นแบ่งระหว่างเงาและแสงสว่าง...ด้วยการศกึษาความ

เป็นจรงินี้สามารถบรรลุความเป็นเลศิทัง้ปวง เมือ่ปราศจากการศกึษาความเป็นจรงินี้จะคงอยู่ ณ จุดต า่สุด

ของความไมส่มบรูณ์ 

Baha’i Education, Compilation 1976, no.55 พระอบัดลุบาฮา 

5. การก่อตัง้โรงเรียน 

โรงเรยีนควรตัง้อยู่ในบรเิวณที่มอีากาศด ีน่ารื่นรมย์ ปลอดจากมลพษิทัง้ทางวตัถุและจติใจ อยู่

ห่างไกลจากแหล่งอบายมุข และเพื่อจะให้ประชาชนได้รบัการศึกษาอย่างทัว่ถึงซึ่งจ าเป็นส าหรบัความ

เจรญิรุง่เรอืงของประเทศชาต ิควรก่อตัง้โรงเรยีนทัว่ทัง้ประเทศแมแ้ต่ในเมอืงชนบทและหมูบ่า้นทีเ่ลก็ทีสุ่ด : 

โรงเรยีนควรตัง้อยูใ่นสถานทีท่ีอ่ากาศบรสิุทธิแ์ละน่ารืน่รมย์ 

Baha’i Education, Compilation 1976, no.78 พระอบัดลุบาฮา 

เป็นความจ าเป็นอยา่งยิง่ทีจ่ะตอ้งก่อตัง้โรงเรยีนทัว่ประเทศ... แมแ้ต่ในเมอืงชนบทและหมู่บา้นทีเ่ลก็

ทีสุ่ด สนบัสนุนประชาชนทุกวถิทีางทีเ่ป็นไปไดใ้หลู้กหลานของตนเองไดเ้รยีนการอ่านเขยีน หากจ าเป็นควร

ใหก้ารศกึษาเป็นเรือ่งบงัคบั 

The Secret of Divine Civilization, p.111 พระอบัดลุบาฮา 


