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พระศาสดาจากพระเจ้า 

 

ศาสนา                                       พระศาสดา 

ซาเบเยีย่น                                         ไมป่รากฏ 5000 ปีก่อน ค.ศ 

ฮนิด ู                                                 พระกฤษณะ 2000 ปีก่อน ค.ศ. 

ยวิ                                                     พระโมเส 1330 ปีก่อน ค.ศ. 

โซโรแอสเตรยีน                                   พระโซลาสเตอร ์1000 ปีก่อน ค.ศ. 

พุทธ                                                   พระพุทธเจา้ 543 ปีก่อน ค.ศ. 

ครสิต ์                                                พระเยซ ูเริม่ครสิตศ์กัราช 

อสิลาม                                               พระโมฮมัหมดั 622 ปีหลงั ค.ศ. 

บาบ ี                                                  พระบอ็บ 1844 ปีหลงั ค.ศ. 

บาไฮ                                                  พระบาฮาอุลลาห ์1853 ปีหลงั ค.ศ. 

 

ปีทีน่บัโดยประมาณ 
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พระบาฮาอลุลาห ์

โอ ขา้แต่พระผู้เป็นเจา้แห่งพวกขา้ทัง้หลาย โอ ขา้แต่พระผู้เป็นเจา้แห่งพวกขา้ทัง้หลาย โปรดทรง

รวบรวมจติใจปวงผู้รบัใช้ของพระองค์ ให้รวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และทรงเปิดเผยพระประสงค์อัน

ยิง่ใหญ่แก่พวกเขา เพื่อว่าพวกเขาจะไดป้ฏบิตัติามค าสัง่ และยดึมัน่อยูใ่นพระบญัญตัขิองพระองค ์

โอ ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า ขอได้ทรงช่วยเหลือในความพยายามอันสูงสุดของพวกเรา และโปรด

ประทานความเขม้แขง็แก่พวกเรา เพื่อทีจ่ะรบัใชพ้ระองค ์โอ พระผูเ้ป็นเจา้โปรดอย่าปล่อยพวกเขาไวต้าม

ล าพงัหรอืตามยถากรรม ขอพระองคท์รงน าทางพวกเขาดว้ยแสงสว่างแห่งธรรมรอบรูข้องพระองค ์และทรง

ปลอบโยนจติใจของพระองคท์ัง้หลายดว้ยความรกัของพระองค์ พระองคค์อืพระผูช้่วย และเป็นพระเจา้แห่ง

พวกเราโดยแทจ้รงิ 

(พระบาฮาอุลลาห)์ 

1) พระผูเ้ป็นเจา้มอีงคเ์ดยีวเท่านัน้ และความรูท้ ัง้ปวงไดม้าจากพระองค ์พระองคค์อืผูส้รา้งและเป็น

ปฐมเหตุแห่งสรรพสิง่ทัง้ปวงในจกัรวาล 

2) พระศาสดาและพระศาสนทูตทัง้หลายจากพระเจา้ น าค าสัง่สอนมาจากรากฐานเดยีวกนั แมน้าม

ของแต่ละศาสนาแตกต่างกนักต็าม แต่พระผูเ้ป็นเจา้ไดป้ระทานพระวญิญาณบรสิุทธิ ์ศกัดิส์ทิธิด์วงเดยีวกนั

ผ่านมายงัศาสดาแต่ละพระองค ์

3) พระบาฮาอุลลาหค์อืศาสดาจากพระองค์ในยุคน้ี ฉะนัน้ปวงชนทัง้หลายจงึควรเคารพและเชื่อฟงั

ในพระองค ์

4) ศาสนาบาไฮ สอนถงึความเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนัของมนุษยชาต ินัน่หมายความว่าต่อหน้าพระ

พกัตรข์องพระผูเ้ป็นเจา้ มนุษยท์ัง้หลายมคีวามเสมอภาคเท่าเทยีมกนั 

5) พระศาสดาอกีองคห์นึ่ง ซึง่รูจ้กักนัในนามว่า “พระบอ็บ” เป็นศาสดาพยากรณ์ ซึง่ปรากฏพระองค์

ก่อนพระบาฮาอุลลาห์ พระองค์ได้ประกาศถึงพระเกยีรติคุณของพระบาฮาอุลลาห์ว่า จะมาปรากฏองค์ใน

เวลาไมช่า้นี้ 

6) พระบาฮาอุลลาห์ได้ทรงแต่งตัง้พระอบัดุลบาฮาบุตรชายคนโตนี้เป็นศูนย์กลางแห่งค าสญัญา

ระหว่างพระผูเ้ป็นเจา้ พระอบัดุลบาฮาผูเ้ดยีวเท่านัน้ ทีจ่ะเป็นผูใ้หค้ าอธบิายความหมายของพระธรรมค าสัง่
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สอนของพระบาฮาอุลลาห์ และเป็นตัวอย่างที่เพียบพร้อมสมบูรณ์แห่งธรรมของศาสนาบาไฮ นัน่ก็

หมายความว่าใหช้าวบาไฮศาสนิกชนทัง้หลายถอืและปฏบิตัติามพระอบัดุลบาฮา เป็นตัวอย่างในการกระท า

การงานทัง้หลาย 

7) ในพระธรรมพนิัยกรรมของพระอบัดุลบาฮา ท่านไดแ้ต่งตัง้ใหท้่านโชก ิเอเฟนด ิหลานชายเป็นผู้

จรรโลงศาสนาบาไฮต่อไป ท่านโชก ิเอฟเฟนด ิสบืเชื้อสายมาจากพระสกุลวงศ์ของพระบาฮาอุลลาห์ และ

พระบอ็บ บาไฮศาสนิกชนจะตอ้งถอืท่านเป็นผูร้กัษาและน าแนวศาสนา 

8) ผูพ้ทิกัษ์ศาสนา (ท่านโชก ิเอฟเฟนด)ิ ไดแ้ต่งตัง้ชาวบาไฮศาสนิกชนจากที่ต่างๆ ในโลกขึน้ 27 

คนเป็นผูร้บัภาระหน้าทีข่องศาสนาทัง้โลกเรยีกว่า “พระหตัถข์องศาสนา” (Hand of the cause) 

9) สภายุตธิรรมสากลแห่งโลกเป็นสถาบนัที่สูงสุดในการบรหิารศาสนาบาไฮทัว่โลกซึง่ไดบ้ญัญตัไิว้

โดยพระบาฮาอุลลาห ์สภานี้ไดร้บัเลอืกตัง้ครัง้แรก เมือ่เดอืนเมษายน ปี พ.ศ. 2506 

10) สภายุตธิรรมสากลคอื สถาบนัแนะน าอนัศกัดิส์ทิธิ ์สภาน้ีจะบรหิารและปฏบิตัติามพระบญัญตัิ

ต่างๆ ทีต่ ัง้ขึน้ของพระบาฮาอุลลาห ์และพรอ้มกนักจ็ะสามารถตัง้กฎต่างๆ ทีเ่หน็ว่าจ าเป็นส าหรบัชาวบาไฮ

ในอนาคต ส าหรบับทบญัญตัทิีพ่ระบาฮาอุลลาหท์รงตัง้ไวจ้ะไม่มกีารเปลีย่นแปลง 

11) บาไฮศาสนิกชนทัง้หลายทัว่โลกจะเลอืกตัง้ธรรมสภาแห่งทอ้งถิน่วนัที ่21 เมษายน ของทุกๆ  ปี 

ภารกจิทางดา้นศาสนาทัง้หลายจะถูกบรหิารโดยผ่านทางสภาท้องถิน่นี้ ชนบาไฮควรเชื่อฟงัการตดัสนิของ

สภานี้ดว้ย ธรรมสภาบาไฮประจ าชาตนิี้ จะท าหน้าทีบ่รหิารสูงสุดในภารกจิในเขตเฉพาะประเทศนัน้ๆ  ทีต่ัง้

ขึน้ สภาทัง้สองนี้ เรยีกโดยทัว่ไปว่า L.S.A และ N.S.A 

12) มวีนัส าคญัอยู่ 9 วนั ในทางศาสนาบาไฮ ใน 9 วนัน้ีชาวบาไฮจะถอืเป็นวนัศกัดิส์ทิธิ ์ ตามพระ

คมัภรีแ์ละทางศาสนาบาไฮถอืเป็นวนัหยดุ 

13) อนึ่งตามปฏทินิทางศาสนาบาไฮ  ซึง่ม ี19 เดอืนต่อ 1 ปี และแต่ละเดอืนม ี19 วนั และทุก 19 

วนั ในวนัแรกของเดอืน บาไฮศาสนิกชนจะตอ้งมารว่มการฉลองบุญ ซึง่เราเรยีกว่า “พธิฉีลองบุญ 19 วนั” 

14) พระบาฮาอุลลาห ์ทรงบญัญตัไิวว้่า การดื่มสุราถอืเป็นขอ้หา้มอยา่งเดด็ขาด เช่นเดยีวกบัการสูบ

ยาเสพตดิต่างๆ เช่น ฝ่ิน นอกจากนี้ชาวบาไฮจะตอ้งไมเ่ขา้ยุง่เกี่ยวกบัการเมอืงอยา่งเดด็ขาด 
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15) บาไฮศาสนิกชนมภีรรยาไดเ้พยีงคนเดยีวและคู่สามภีรรยานัน้ จะต้องไดร้บัการยนิยอมจากฝ่าย

บดิามารดาก่อนท าการแต่งงาน การหยา่รา้งจะกระท าไดต้อ้งขึน้อยูก่บัเหตุการณ์ และการยนิยอมของทัง้สอง

ฝา่ย และการยนิยอมภายใตเ้หตุผลทีช่ดัเจนแน่นอนทัง้สองฝา่ย 

16) บาไฮศาสนิกชนจะตอ้งเชื่อฟงัและเคารพกฎหมายของประเทศทีต่นอยูอ่าศยั 

17) บาไฮศาสนิกชนถอืบวชทุกๆ ปี การถอืบวชคอืการไม่บรโิภคอาหารหรอืน ้านับจากพระอาทติย์

ขึน้จนพระอาทติยต์ก ตัง้แต่วนัที ่2 ถงึวนัที ่21 มนีาคม ของทุกๆ ปี และวนัที ่21 มนีาคมนัน้ถอืเป็นวนัขึน้ปี

ใหมข่องชาวบาไฮเรยีกตามภาษาเปอรเ์ซยีว่า วนัเนอรร์สู 

18) บาไฮศาสนิกชนมบีทอธษิฐานพเิศษ ซึง่ไดเ้ปิดเผยโดยพระบาฮาอุลลาห ์บทสัน้ บทขนาดกลาง 

และบททีม่คีวามยาว ณ ทีน่ี้คอืบทอธษิฐานทีช่าวบาไฮควรจะใชอ้ธษิฐานทุกวนั ในระหว่างหลงัเทีย่งจนพระ

อาทติยต์กดนิ 

19) การบรจิาคเงนิแก่ศาสนาบาไฮ ถือเป็นกุศลของชาวบาไฮ การบรจิาคต้องถือเป็นความลบั

เฉพาะบุคคลตวันัน้ๆ และบรจิาคด้วยความเสยีสละและความเต็มใจ ชาวบาไฮเท่านัน้ที่จะบรจิาคให้แก่

ศาสนาบาไฮได ้

20) เมื่อเรายอมรบัพระศาสดาบาฮาอุลลาห์และเป็นบาไฮศาสนิกชน ทุกคนจะต้องพยายามเรยีนรู้

เกี่ยวกบัศาสนาให้มากยิง่ขึน้ โดยอ่านทบทวนจากบทความในหนังสอื ซึ่งเขยีนขึน้ไว้ของพระศาสดาบาฮา

อุลลาห ์และของพระอบัดุลบาฮา 

21) ภารกจิในการเผยแพร่ศาสนา เป็นหน้าที่ของบาไฮศาสนิกชนทุกคน ที่จะน าหลกัธรรมส าคญั

ของศาสนา ซึง่พระบาฮาอุลลาหท์รงใหไ้วเ้มือ่ 100 ปีก่อน ไปเผยแพรใ่หแ้ก่ปวงชนในปจัจบุนัและอนาคต 

หลกัธรรมของศาสนาบาไฮ 

1. ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนัของมนุษย ์

2. ศาสนาทัง้ปวงมาจากรากฐานอนัเดยีวกนั 

3. ทุกคนจะตอ้งคน้ควา้หาความจรงิ 

4. ทุกคนจะตอ้งไดร้บัการศกึษา 

5. ศาสนาตอ้งเป็นบ่อเกดิแห่งสามคัคธีรรม 
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6. ศาสนาตอ้งสอดคลอ้งกบัวทิยาศาสตร ์

7. ขจดัซึง่ความมอีคตริงัเกยีจเดยีดฉนัทท์ัง้มวล 

8. สนัตสิุขแห่งโลก 

9. บุรษุและสตรจีะตอ้งเคารพและมสีทิธ,ิ โอกาสเท่าเทยีมกนั 

10. ปญัหาทางเศรษฐกจิในโลกจะตอ้งแกไ้ขดว้ยวถิทีางแห่งศลีธรรม 

11. สถาบนักฎหมายสงูสุดแห่งโลก 

 

บทอธิษฐานบทสัน้ 

โอ ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า ข้าขอพระองค์ทรงเป็นพยานที่ได้สร้างข้าพเจ้ามาเพื่อที่ จะได้รู้จกัและ

สรรเสรญิพระองค์ บดันี้ขา้พเจา้ไดเ้ป็นที่ประจกัษ์พยานแล้วว่า ขา้พเจา้เป็นผู้ที่ปราศจากอ านาจและก าลงั

ดว้ยพระอ านาจฤทธาของพระองค ์ขา้พเจา้เป็นผูย้ากไรข้าดแคลนดว้ยความมัง่มสีมบรูณ์ของพระองค์ 

ไมม่พีระเจา้อื่นใดอกีนอกจากพระองค์ ผูท้รงช่วยพวกขา้พเจา้ใหพ้น้ภยัอนัตราย และพระองคผ์ู้ทรง

ด ารงอยูเ่ป็นเอกภาพ 

(พระบาฮาอุลลาห)์ 

บทสวดมนต.์..การรกัษา 

โอ  พระผู้เป็นเจ้า พระนามของพระองค์คอืการรกัษาของพระเจ้า การร าลกึถงึพระองค์ก็คอื การ

บ าบดัความเจ็บป่วยของข้าพเจ้า การได้อยู่ใกล้ชดิพระองค์คือความหวงัของข้าพเจ้า และความรกัของ

พระองคค์อืความเป็นมติรอนัชื่นชมของขา้พเจา้ ความปรานีของพระองคก์ค็อืการรกัษาและผูช้่วยเหลอืของ

ขา้พเจา้ทัง้โลกนี้ และโลกหน้า จรงิทเีดยีวพระองค ์คอืผูเ้ป่ียมไปดว้ยความกรณุาผูท้รงรอบรูแ้ละฉลาดล ้า 

(พระบาฮาอุลลาห)์ 
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วนัก าหนดเวลาเป็นวนัเล้ียงฉลอง ได้แก่วนัท่ีได้ก าหนดไว้ต่อไปน้ี 

ที ่1 บาฮา วนัที ่21 มนีาคม  หมายความว่า    สงา่งาม 

ที ่2 จาลาล วนัที ่9 เมษายน   ”            เกยีรตยิศชื่อเสยีง 

ที ่3 จามาล วนัที ่28 เมษายน   ”            ความสวยงาม 

ที ่4 อาซามาต วนัที ่17 พฤษภาคม   ”            ความยิง่ใหญ่ 

ที ่5 นูร ์ วนัที ่5 มถุินายน   ”             แสงสว่าง 

ที ่6 ราหมาต วนัที ่24 มถุินายน   ”              ความกรณุาปรานี 

ที ่7 คาลมิาล วนัที ่13 กรกฎาคม   ”              พนจา 

ที ่8 คามาต วนัที ่1 สงิหาคม   ”              ความสมบรูณ์ 

ที ่9 อสัมา วนัที ่20 สงิหาคม   ”              พระนาม 

ที ่10 อซัซาต วนัที ่8 กนัยายน   ”              เดชานุภาพ 

ที ่11 มสัชยิาต วนัที ่27 กนัยายน   ”              ความประสงค ์

ที ่12 อลิม์ วนัที ่16 ตุลาคม   ”              ความรู ้

ที ่13 กุทราต วนัที ่4 พฤศจกิายน   ”              อ านาจ 

ที ่14 โกล วนัที ่23 พฤศจกิายน  ”              ค าพดู 

ที ่15 มาซอลเ์อล ์ วนัที ่12 ธนัวาคม   ”             ค าถาม 

ที ่16 ซารฟั วนัที ่31 ธนัวาคม   ”             สจัธรรม 

ที ่17 สุลต่าน วนัที ่19 มกราคม   ”             อ านาจอธปิไตย 

ที ่18 มลุก์ วนัที ่7 กุมภาพนัธ์   ”            อาณาจกัร 

ที ่19 อลา วนัที ่2  มนีาคม   ”            ความสงูส่ง       
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จดัพิมพโ์ดย 

สมาคมสภากลางการศาสนาบาไฮ (ประเทศไทย) 

พมิพค์รัง้ที ่2 จ านวน 10,000 เล่ม 

กุมภาพนัธ ์2521 

พมิพท์ีโ่รงพมิพร์ตันชยัการพมิพ ์60 เมอืงสมทุร 

อ.เมอืง  จ.เชยีงใหม่ 

นายสนธชิยั ค าธดิา  ผูพ้มิพโ์ฆษณา 


