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ค าน า 

ศาสนาของพระผูเ้ป็นเจา้มทีีส่ าหรบัทุกคน ศาสนาจะมใิช่ของพระผูเ้ป็นเจา้ถ้ามไิดต้้อนรบัทุกคน 

ทัง้คนร ่ารวย และคนยากจน คนมกีารศกึษาและคนไม่มคีวามรู ้คนมชีื่อเสยีงและคนไม่เป็นทีรู่จ้กั พระผู้

เป็นเจา้ตอ้งการพวกเขาทุกคนเน่ืองดว้ยพระองคท์รงสรา้งพวกเขาทุกคนขึน้มา 

ท่านโชก ิ เอฟเฟนด ิ(LG 1983  no. 181) 

 

คุณควรระลกึไวว้่า ลายเซน็ในบตัรประกาศตนซึง่เป็นบนัทกึของวนัทีป่ระกาศตนและขอ้มลูของ

ผูป้ระกาศ เป็นเงือ่นไขทางการบรหิารส าหรบัรบับาไฮใหมเ่ขา้ในชุมชน ความหมายอนัลกึซึง้กว่าของการ

ประกาศตนอยูร่ะหว่างแต่ละบุคคลนัน้กบัพระผูเ้ป็นเจา้ 

สภายตุธิรรมสากล (LG 1983 no. 183) 

 

กระบวนการทีบ่าไฮใหม่มาถงึการยอมรบัศาสนานัน้แตกต่างกนัไปตามความสามารถของแต่ละ

คน  ตวัอย่างเช่น ในบางสงัคมบาไฮส่วนใหญ่ต้องผ่านกระบวนการทางสติปญัญาทุกรูปแบบและการ

ปรบัความเข้าใจในความคดิก่อนที่จะมาถงึการยอมรบัศาสนา ในสงัคมที่เก่าแก่ บาไฮอาจมาถงึความ

เชื่อมัน่ไดง้า่ยโดยทนัท ีความเชื่อมัน่เป็นสิง่ส าคญัมใิช่วธิกีารทีม่าถงึความเชื่อมัน่น้ี 

สภายตุธิรรมสากล (LG 1983 no. 179) 
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สารบญั 

บทท่ี หน้า 

1. สวดมนตอ์ธษิฐานทุกวนั  

2. ถอืศลีอด  

3. อ่านพระธรรมทุกเชา้ค ่า  

4. ละเวน้จากการนินทา  

5. แต่งงานแบบบาไฮ  

6. ศกึษาศาสนาใหล้กึซึง้  

7. สอนศาสนา  

8. บรจิาคใหศ้าสนา  

9. รว่มงานฉลองบุญสบิเกา้วนั  

10. พฒันาระบบบรหิารบาไฮ  

11. ไมยุ่ง่เกีย่วกบัการเมอืงและเชื่อฟงัรฐับาล  

12. ละเวน้จากสุราและเครือ่งดื่มมนึเมา 

13. คุณธรรมและจรยิธรรมบาไฮ 

 ความรกั 

 ความเสยีสละ 

 ไมเ่หน็แก่ตวั 

 อสิรภาพ 

 ไมผ่กูพนักบัโลก 

 ความไวว้างใจได ้

 วาจาสตัย ์

 ละเวน้จากวจทีุจรติ 

 ความยตุธิรรม 

 การใหอ้ภยั 

 ไมแ่กแ้คน้ 

 ความเมตตากรณุา 

 ความเหน็อกเหน็ใจ 
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 ความเอือ้เฟ้ือ 

 อุปนิสยัใจคอ ความประพฤต ิกริยิามารยาท 

 ความถ่อมตวั 

 ความสุภาพ 

 ไมเ่สแสรง้ 

 ความอดทน 

 ความสุข 

 ความพอประมาณ 

 ความสะอาด 

 สุขภาพ 

 การรบัใช ้

 งาน 

 ไมใ่ชค้วามรนุแรง 

14. ปจัฉิมกถา 
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การเป็นบาไฮต้องพฒันาไปทีละน้อย 

บาไฮใหม่ไม่จ าเป็นต้องรู้ทุกส่ิงทุกอย่าง 

กระบวนการเป็นบาไฮจ าเป็นตอ้งด าเนินไปอย่างชา้ๆ ทลีะน้อย สิง่ส าคญันัน้มใิช่ว่าผูเ้ริม่ต้นควร

มคีวามรูเ้กีย่วกบัศาสนาอยา่งละเอยีดสมบูรณ์ ซึง่เป็นไปไม่ไดอ้ย่างเหน็ได้ชดัส าหรบัคนส่วนใหญ่ แต่ว่า

โดยเจตนาของเขาเอง เขาควรเตม็ใจจะสนบัสนุนและปฏบิตัติามสจัจะและการน าทางทีอ่ยู่ในค าสอน และ

โดยวธิน้ีีเปิดหวัใจและปญัญาต่อภาวะทีแ่ทจ้รงิของพระศาสดา 

สภายตุธิรรมสากล (LG 1974  no. 183) 

ผูป้ระกาศตนเป็นบาไฮควรจะหลงใหลในความงามของค าสอนและซาบซึง้ในความรกัของพระบา

ฮาอุลลาห์ ผูป้ระกาศตนไม่จ าเป็นต้องรูข้อ้พสิูจน์ ประวตัตศิาสตร ์กฎและหลกัธรรมทัง้หมดของศาสนา 

แต่ในกระบวนการประกาศตน นอกจากไดร้บัพลงัความศรทัธาแล้ว พวกเขาต้องไดร้บัทราบบุคคลทีเ่ป็น

ศูนยก์ลางของศาสนา ทราบว่ามกีฎต่างๆ ทีต่อ้งปฏบิตัติาม และระบบบรหิารทีต่อ้งเชื่อฟงั 

สภายตุธิรรมสากล (LG 1964 no. 185) 

หมายเหตุ : บุคคลทีเ่ป็นศูนยก์ลางของศาสนาบาไฮ คอื พระบ๊อบ พระบาฮาอุลลาห ์และพระอบัดุลบาฮา 

ความตัง้ใจท่ีจะด าเนินชีวิตตามค าสัง่สอนของพระบาฮาอลุลาห์ 

เมือ่ใหส้มาชกิภาพแก่บุคคลใหม่ในชุมชนบาไฮ เขาควรกลบับา้นไปดว้ยความคดิทีว่่า เขาไดร้บั

การคาดหวงัใหด้ าเนินชวีติตามค าสัง่สอนของพระบาฮาอุลลาหแ์ละแสดงออกซึง่เครื่องหมายของอุปนิสยั

อนัประเสรฐิต้องตรงกบักฎของพระองค์ สิ่งนี้มกัต้องเป็นไปทีละน้อยหลงัจากที่บาไฮใหม่เข้ามาเป็น

สมาชกิ 

ท่านโชก ิ เอฟเฟนด ิ(LG 1953 no. 188) 

มองดท่ีูค าสอน 

ไม่ว่าในสภาพแวดล้อมใด คุณไม่ควรรูส้กึท้อแท้และยอมใหค้วามล าบากนัน้ท าให้ความศรทัธา

และความจงรกัภกัดต่ีอศาสนาของคุณหวัน่ไหว แมว้่าจะมาจากความประพฤตมิชิอบ ไรค้วามสามารถ

หรอืขาดความเข้าใจของสมาชกิจ านวนหนึ่งในชุมชน  แน่นอนบาไฮทัง้หลายไม่ว่าเขาจะทรงคุณวุฒิ

เพยีงใด  ไมว่่าเป็นผูส้อนศาสนาหรอืผูบ้รหิาร  และไมว่่าเขาจะมปีญัญาหรอืมคีุณธรรมสูงส่งเพยีงไร  ไม่

ควรถอืเป็นมาตรฐานส าหรบัประเมนิหรอืวดัอ านาจสวรรคแ์ละบทบาทของศาสนา  ค าสอนและชวีติของผู้

ก่อตัง้ศาสนาคอืสิง่ทีบ่าไฮควรอาศยัเป็นการน าทางและแรงบนัดาลใจ 

ท่านโชก ิ เอฟเฟนด ิ(LG 1939 no. 217) 
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1. สวดมนตอ์ธิษฐานทกุวนั 

บทอธิษฐานบงัคบัประจ าวนั 

 

บทอธษิฐานบงัคบัประจ าวนัมอียู ่3 บท บทสัน้ทีสุ่ด... ต้องสวดหนึ่งครัง้ทุก 24 ชัว่โมงเวลาเทีย่ง

วนั บทปานกลางตอ้งสวด 3 ครัง้ในหนึ่งวนัคอืตอนเชา้ ตอนเทีย่ง และตอนค ่า บทยาวซึง่เป็นบทละเอยีด

ทีสุ่ดต้องสวดหนึ่งครัง้ทุก 24 ชัว่โมง เลอืกเวลาตามสมคัรใจ  บาไฮมอีสิระทีจ่ะเลอืกสวดบทหนึ่งในสาม

บทน้ี  แต่ตอ้งอยูภ่ายใตข้อ้ก าหนดของการสวดและสอดคลอ้งกบัค าสัง่ทีก่ ากบัไวเ้ฉพาะแต่ละบท 

บทอธฐิานบงัคบัประจ าวนัเหล่านี้พรอ้มกบับทอธษิฐานเฉพาะอื่นๆ เช่น บทอธษิฐานเพื่อการ

รกัษา ธรรมจารกึถึงอาหมดั ได้รบัการประสาทด้วยอ านาจและความหมายเป็นพิเศษโดยพระบาฮา

อุลลาห ์ดงันัน้บาไฮจงึควรยอมรบัและสวดดว้ยความศรทัธาและความมัน่ใจอยา่งไม่มขีอ้สงสยัว่า โดยบท

อธษิฐานเหล่านี้พวกเขาจะเขา้ไปสู่การสนทนากบัพระผูเ้ ป็นเจา้ได้ใกล้ชดิยิง่ขึน้ และปฏบิตัติามกฎและ

หลกัธรรมของพระองคไ์ดด้ขีึน้ 

ท่านโชก ิ เอฟเฟนด ิ(PBA 7) 

 

หมายเหตุ   :   เวลาเชา้ เทีย่งวนั และเวลาค า่ ทีก่ล่าวไวเ้กีย่วกบับทอธษิฐานบงัคบัประจ าวนัหมายความตามล าดบัคอื 

ระหว่างเวลาดวงอาทติยข์ึ้นถงึเทีย่งวนั ระหว่างเทีย่งวนัถงึดวงอาทติยต์ก และดวงอาทติยต์กถงึ 2 ชัว่โมง

หลงัดวงอาทติยต์ก 

:   ขณะสวดบทอธษิฐานบงัคบัประจ าวนัตอ้งหนัหน้าไปยงัสถูปของพระบาฮาอุลลาหท์ีบ่าหจ์ ี

บทอธษิฐานบงัคบัประจ าวนัโดยธรรมชาตแิลว้มปีระสทิธภิาพสงูกว่า และไดร้บัการประสาทดว้ย

อานุภาพมากกว่าบทอธษิฐานทัว่ไป 

ท่านโชก ิ เอฟเฟนด ิ(IPMDA 34) 

อธิษฐานถึงใคร 

 ขณะอธษิฐาน ย่อมจะดกีว่าถ้าเพ่งความคดิไปยงัพระศาสดาเพราะว่าในภพหน้าพระองคย์งัเป็น

ตวักลางใหเ้ราไดต้ดิต่อกบัพระผูท้รงมหทิธานุภาพ อยา่งไรกต็ามเราสามารถอธษิฐานถงึพระผูเ้ป็นเจา้ได้

โดยตรง 

ท่านโชก ิ เอฟเฟนด ิ(LG 1983  no. 882) 
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หากท่านรู้สกึว่าจ าเป็นต้องนึกถงึภาพใครบางคนขณะอธิษฐานจงคดิถึงพระอบัดุลบาฮา ท่าน

สามารถอธษิฐานถงึพระบาฮาอุลลาหโ์ดยผ่านทางพระอบัดุลบาฮา จงพยายามคดิถงึคุณสมบตัขิองพระ

ศาสดาทลีะน้อย และโดยวธินีี้ภาพในจติใจจะจางหายไป เพราะมใิช่อยู่ทีร่่างกาย แต่อยู่ทีพ่ระวญิญาณ

ของพระองคท์ีเ่ป็นองคป์ระกอบจ าเป็นและคงอยูน่ิรนัดร ์  

ท่านโชก ิ เอฟเฟนด ิ(LG 1983  no. 978) 

เราต้องไม่เถรตรงเกี่ยวกบัการอธฐิานเพราะไม่มหีลกัเกณฑต์ายตวั สิง่ส าคญัคอืเราต้องเรมิต้น

ดว้ยความคดิทีถู่กต้องเกี่ยวกบัพระผูเ้ป็นเจา้ พระศาสดา พระอบัดุลบาฮา ท่านศาสนภบิาล เราสามารถ

เพ่งความคดิไปยงัผูใ้ดผู้หนึ่งตามทีก่ล่าวมานี้ในขณะอธษิฐาน ตวัอย่างเช่น ท่านสามารถขอบางสิง่จาก

พระบาฮาอุลลาห ์หรอืคดิถงึพระบาฮาอุลลาหแ์ลว้ขอจากพระผูเ้ป็นเจา้ เช่นเดยีวกนักบัพระอบัดุลบาฮา

และท่านศาสนภบิาล ท่านสามารถเพ่งความคดิไปยงัท่านใดท่านหนึ่ง แลว้ขอใหท้่านวงิวอนใหท้่าน หรอื

ท่านอธษิฐานโดยตรงถงึพระผูเ้ป็นเจา้ ตราบใดทีท่่านไม่สบัสนเกี่ยวกบัฐานะของแต่ละท่าน ไม่คดิว่าแต่

ละท่านเสมอกนั ท่านจะเพ่งความคดิไปอยา่งไงไมใ่ช่เรือ่งใหญ่ 

ท่านโชก ิ เอฟเฟนด ิ(IPMDA 42) 

อธิษฐานด้วยความรกั 

 การอธษิฐานไมจ่ าเป็นตอ้งใชถ้อ้ยค า แต่อาจอยูใ่นความคดิและการกระท า หากขาดความรกัและ

ความปรารถนานี้ก็เปล่าประโยชน์ที่จะพยายามอธษิฐาน ถ้อยค าที่ปราศจากความรกัไม่มคีวามหมาย 

หากใครคนหนึ่งพูดกบัท่านด้วยความจ าใจ ปราศจากความรกัหรอืความยนิด ีท่านอยากจะสนทนากบั

เขาไหม? 

 ในการอธษิฐานขัน้สงูสุด มนุษยจ์ะอธษิฐานเพื่อความรกัของพระผูเ้ป็นเจา้เท่านัน้ มใิช่เพราะกลวั

พระองคห์รอืกลวันรก มใิช่เพราะหวงัจะไดพ้รหรอืไดข้ึน้สวรรค์... 

พระอบัดุลบาฮา (IPMDA 27) 

อธิษฐานเพ่ือปฏิบติั 

 การอธษิฐานและท าสมาธเิป็นปจัจยัส าคญัมากส าหรบัการปลูกฝงัคุณธรรมในชวีติของแต่ละ

บุคคล แต่ต้องไปด้วยกนักบัการกระท าและตวัอย่าง เพราะการกระท าคอืผลที่แท้จรงิของการอธษิฐาน 

ทัง้สองเป็นสิง่จ าเป็น 

 บาไฮทุกคนไม่ว่าเก่าหรอืใหม่ควรตระหนักว่า ศาสนานี้มอีานุภาพธรรมที่จะเปลี่ยนเราหาก

พยายามให้อานุภาพนัน้โน้มน้าวเรา และการช่วยให้เกดิการโน้มน้าวไดด้ทีี่สุดคอืการอธษิฐาน เราต้อง
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วงิวอนขอพระบาฮาอุลลาหช์่วยเราเอาชนะอุปนิสยัทีบ่กพร่องของเรา และมุ่งมัน่พยายามควบคุมตวัเรา

เองดว้ย 

ท่านโชก ิ เอฟเฟนด ิ(IPMDA 40) 

การอธิษฐานคือรากฐานของการพฒันาบคุคลและสงัคม 

 เพราะแก่นของความศรทัธาในศาสนาคอื ความรูส้กึทางจติที่เชื่อมมนุษยเ์ขา้กบัพระผู้เป็นเจ้า 

ภาวะของการตดิต่อทางจตินี้เกดิขึน้และคงอยู่ไดโ้ดยการท าสมาธแิละอธษิฐาน และนี่คอืเหตุผลทีท่ าไม

พระบาฮาอุลลาห์เน้นความส าคญัของการนมสัการ เป็นสิง่ไม่เพยีงพอที่บาไฮจะเพยีงแต่ยอมรบัและ

ปฏบิตัติามค าสอน นอกจากนี้บาไฮควรเพาะธรรมะในจติใจซึง่ส่วนใหญ่ท าไดโ้ดยการอธษิฐาน ภาวะของ

จติคอืรากฐานของศาสนาบาไฮเช่นเดยีวกบัศาสนาอื่น เป้าหมายส าคญัของศาสนาบาไฮคอืการพฒันา

บุคคลและสงัคมโดยการพฒันาคุณธรรมและจติใจ ดงันัน้จงึต้องหล่อเลีย้งวญิญาณของมนุษยก่์อน และ

การอธิษฐานหล่อเลี้ยงวิญญาณได้ดีที่สุด พระบาฮาอุลลาห์ทรงถือว่ากฎและสถาบันต่างๆ จ ะมี

ประสทิธภิาพจรงิก็ต่อเมื่อคุณธรรมในตวัเราเปลี่ยนแปลงและสมบูรณ์ขึน้ มฉิะนัน้ศาสนาจะเสื่อมลงไป

เป็นเพยีงองคก์รทีต่ายซาก 

 ดงันัน้บาไฮทัง้หลายโดยเฉพาะอย่างยิง่เยาวชนบาไฮ ควรตระหนักถึงความจ าเป็นของการ

อธษิฐาน เพราะการอธษิฐานเป็นสิง่ที่ขาดไม่ได้โดยเด็ดขาดส าหรบัการพฒันาจติใจ และดงัที่กล่าวไว้

แลว้นี้คอืรากฐานและจดุมุง่หมายของศาสนาของพระผูเ้ป็นเจา้ 

ท่านโชก ิ เอฟเฟนด ิ(IPMDA 33-4) 

 

2. การถือศีลอด 

ระหว่างวนัท่ี 2 ถึง 20 มีนาคมของทุกปี 

ในพระคมัภรีอ์คัดสัพระองค ์พระบาฮาอุลลาหท์รงจารกึว่า  “เราบญัชาใหเ้จา้อธษิฐานและถอืศลี

อดตัง้แต่เริม่เขา้สู่วยัของการเจรญิเตบิโตเตม็ที ่ (อาย ุ 15  ปี)  นี้คอืการบญัญตัโิดยพระผูเ้ป็นเจา้  พระผู้

เป็นนายของเจา้และบรรพบุรุษของเจ้า พระองค์ทรงยกเว้นให้แก่ผู้ที่อ่อนเพลยีจากการเจบ็ป่วย และ

ผูสู้งอายุ  (อายุมากกว่า  70  ปี)... ผูท้ีเ่ดนิทาง ผูป้่วย ผูม้คีรรภห์รอือยู่ระหว่างใหน้มบุตร ไม่ผูกมดัให้

ตอ้งถอืศลีอด... จงละเวน้อาหารและเครือ่งดื่มระหว่างดวงอาทติยข์ึน้จนดวงอาทติยต์ก  และจงระวงัอย่า

ใหก้เิลสพรากเจา้จากกรณุาน้ีทีป่ระกาศติไวใ้นพระคมัภรี”์ 
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...ช่วงเวลาของการถอืศลีอดซึง่เป็นเวลา 19 วนัเริม่ต้นจากวนัที ่2 มนีาคม ของทุกปีและสิน้สุด

วนัที ่20 ของเดอืนเดยีวกนั รวมถงึการละเวน้จากอาหารและเครื่องดื่มโดยเดด็ขาดตัง้แต่ดวงอาทติยข์ึน้

จนดวงอาทติยต์ก... 

...เกีย่วกบัค าถามของท่านเรือ่งการถอืศลีอด : ผูเ้ดนิทางทัง้หลายไดร้บัการยกเวน้จากการถอืศลี

อด แต่หากพวกเขาต้องการถอืศลีอดขณะที่ก าลงัเดนิทาง  พวกเขามอีิสระที่จะท าได้  ท่านได้รบัการ

ยกเวน้ในช่วงเวลาทัง้หมดทีท่่านเดนิทาง มใิช่เฉพาะเพยีงเวลาทีท่่านอยูบ่นรถไฟ หรอืรถยนต์ ฯลฯ   ถ้า

หากท่านเผลอรบัประทานโดยลมืตัวในชัว่โมงของการถอืศลีอด นัน่มไิด้การฝ่าฝืนการถอืศลีอด  เน่ือง

ดว้ยเป็นความไมไ่ดต้ัง้ใจ  อายทุีจ่ ากดัคอื  70  ปี  แต่ถา้ใครตอ้งการถอืศลีอดหลงัจากเลยอายุจ ากดันี้ไป

แล้วและมคีวามแขง็แรงพอ  เขามอีสิระที่จะท าได้  ถ้าระหว่างช่วงเวลาถอืศลีอด คนใดล้มป่วยและไม่

สามารถถอืศลีอดได ้แต่หลงัฟ้ืนจากเจบ็ปว่ยแลว้ช่วงเวลาถอืศลีอดยงัไม่สิน้สุด เขาสามารถเริม่ต้นถอืศลี

อดต่อไปจนกระทัง่สิน้สุดช่วงเวลาได ้ แน่นอนดงัทีท่่านทราบแลว้  การถอืศลีอดสามารถปฏบิตัไิดเ้ฉพาะ

เพยีงในระหว่างเดอืนทีจ่ดัไวส้ าหรบัจดุประสงคน์ี้เท่านัน้” 

ท่านโชก ิ เอฟเฟนด ิ(PBA 9-10) 

หมายเหตุ : หญงิระหว่างมปีระจ าเดอืนไดร้บัการยกเวน้จากการถอืศลีอดดว้ยเช่นกนั 

ช่วงเวลาส าหรบัการท าสมาธิ อธิษฐาน และฟ้ืนฟจิูตใจ 

 โดยเนื้อแทแ้ลว้ การถอืศลีอดคอืช่วงเวลาของการท าสมาธอิธษิฐานและฟ้ืนฟูจติใจ ในระหว่างนี้

บาไฮต้องพยายามปรบัชีวิตภายในให้มีความสดชื่นและแข็งขนัอีกครัง้แก่พลังทางจิตที่แฝงอยู่ใน

วญิญาณของตน ดงันัน้ความหมายและจุดมุ่งหมายของการถอืศลีอดเป็นเรื่องของจติใจโดยมลูฐาน การ

ถอืศลีอดเป็นสญัลกัษณ์และสิง่เตอืนใจใหล้ะเวน้จากความเหน็แก่ตวัและกเิลส 

ท่านโชก ิ เอฟเฟนด ิ(PBA 9)  

ข้อดีของการถือศีลอดสดุจะหยัง่รู้ 

พระองคท์รงประสทิธิป์ระสาททุกชัว่โมงในวนัเหล่าน้ี (วนัถอืศลีอด) ดว้ยคุณธรรมพเิศษทีไ่ม่มี

ใครหยัง่รูน้อกจากพระองค ์

พระบาฮาอุลลาห ์(BP 247) 
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พระพรจงมแีด่ผูท้ีถ่อืศลีอดเพื่อเหน็แก่พระองคเ์พยีงผูเ้ดยีวและตดัความผูกพนัโดยเดด็ขาดจาก

ทุกสรรพสิง่นอกจากพระองค ์

พระบาฮาอุลลาห ์(BP 246) 

ขอ้ดขีองการถอืศลีอดมนีานัปการ หนึ่งคอื: เนื่องดว้ยในวนัเหล่านี้ (ช่วงเวลาถอืศลีอดซึง่ต่อมา

ภายหลงัศาสนิกชนไดถ้อืปฏบิตัิ) พระศาสดาไดร้บัแรงดลใจจากพระผูเ้ป็นเจา้และยุ่งอยู่กบัการเปิดเผย

บทกลอนจากสวรรค์ สถาปนากฎและจดัแจงค าสอนอย่างคร ่าเคร่ง จนไม่อยู่ในภาวะหรอืไม่มเีวลา

ส าหรบักนิหรอืดื่ม ตวัอยา่งเช่น พระโมเสสเสดจ็ไปทีภ่เูขาเทอร์ (ไซนาย) และทีน่ัน่พระองคท์รงยุ่งอยู่กบั

การบญัญตักิฎของพระผู้เป็นเจา้ และทรงงดอาหารเป็นเวลา 40 วนั และเพื่อจุดประสงคท์ี่จะปลุกและ

ตกัเตอืนประชาชนของอสิราเอล จงึมบีญัชาใหพ้วกเขาถอืศลีอด 

เช่นเดยีวกนั ในเริม่ต้นของการสถาปนากฎ จดัระบบค าสอนและจดัแจงค าแนะน า พระเยซูละ

เวน้จากการกนิและดื่มเป็นเวลา 40 วนั ในตอนเริม่ต้นสาวกและครสิเตยีนถอืศลีอด แต่ต่อมาหมู่ชนส่วน

ใหญ่ของครสิเตยีนเปลีย่นไปเป็นการปฏบิตัทิีไ่มเ่ครง่ 

เช่นกนัคมัภรีกุ์รอ่านเปิดเผยในเดอืนรามาซาน จงึเป็นหน้าทีท่ีจ่ะตอ้งถอืศลีอดในเดอืนน้ี 

ท านองคล้ายกนั ในตอนเริม่ต้นเปิดเผยพระธรรม อนุภาพเหลอืล้นมากบับทกลอนที่หลัง่ลงมา 

พระบ๊อบลดอาหารเหลอืเพยีงน ้าชาเท่านัน้เป็นเวลาหลายวนั 

เช่นกนัในยามทียุ่ง่อยูก่บัการสถาปนาค าสอน และในระหว่างวนัทีว่จนะของพระผูเ้ป็นเจา้หลัง่ลง

มาอย่างไม่ขาดสาย พระบาฮาอุลลาหแ์ทบไม่ได้รบัอาหารเลยยกเวน้เพยีงน้อยนิด เพราะอานุภาพของ

พระวจนะและความระทกึใจ 

จุดประสงค์นี้คอื: เพื่อจะเอาอย่างพระผู้แสดงพระธรรมสวรรค์และเพื่อจุดประสงค์ของการ

ตกัเตอืนและเป็นการร าลกึถงึภาวะของพระศาสดา จงึกลายเป็นหน้าทีส่ าหรบัประชาชนทีจ่ะต้องถอืศลี

อดในวนัเหล่านัน้ เพราะวญิญาณที่จรงิใจทุกดวงปรารถนาจะประสบกบัภาวะที่ผู้ที่เขารกัเคยประสบ 

หากผู้ที่เขารกัอยู่ในภาวะทุกข์โศก เขาปรารถนาความทุกข์โศก หากผู้ที่เขารกัอยู่ในภาวะปีติ เขา

ปรารถนาความปีต ิหากคนทีเ่ขารกัอยู่ในภาวะผ่อนคลาย เขาปรารถนาความผ่อนคลาย หากผูท้ีเ่ขารกั

อยูใ่นภาวะยุง่ยาก เขาปรารถนาความยุง่ยาก 
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ปจัจุบนัเน่ืองดว้ยในยุคทอง 1,000 ปีนี้ พระบ๊อบไดล้ะเว้นอาหารเป็นเวลาหลายวนั และพระบา

ฮาอุลลาหร์บัอาหารและดื่มน้อยมาก จงึจ าเป็นทีม่ติรสหายควรเอาเยีย่งอยา่ง 

พระอบัดุลบาฮา (LG 1983 no. 488) 

 

3. อ่านพระธรรมทกุเช้าค า่ 

เจา้จงสวดบทกลอนของพระผู้เป็นเจา้ทุกเช้าและค ่า ผูท้ี่ไม่สวดเท่ากบัไม่ปฏบิตัติามสญัญาต่อ

พระปฏญิญาและพนิัยกรรมของพระองคแ์ละใครที่เมนิพระปฏญิญาในยุคนี้เท่ากบัเมนิพระผูเ้ป็นเจา้มา

แต่โบราณกาล ดกูร คนรบัใชข้องเรา จงเกรงกลวัพระผูเ้ป็นเจา้ 

จงมสีต ิอย่าให้การอ่านและศรทัธากิรยิาที่มากเกินไปในทวิาราตรที าให้เจา้ทะนงตวั หากใคร

สวกเพยีงบทกลอนเดยีวจากธรรมนิพนธ์ศกัดิส์ทิธิด์้วยจติที่ผ่องใสและเบกิบาน ย่อมดกีว่าสวดอย่าง

เหนื่อยอ่อนหมดทัง้คมัภรีข์องพระผู้เป็นเจ้า พระผู้ทรงช่วยเหลอืในภยนัตราย พระผู้ทรงด ารงอยู่ด้วย

ตนเอง เจา้จงสวดบทกลอนของพระผูเ้ป็นเจา้เท่าทีจ่ะไมเ่กดิความอ่อนลา้หรอืเบื่อหน่าย 

พระบาฮาอุลลาห ์(IPMDA 1-2) 

จงด าดิง่ลงสู่มหาสมุทรแห่งวจนะของเรา เพื่อเจา้จะไดค้ลีค่ลายความลับในนัน้ และคน้พบไข่มุก

แห่งอจัฉรยิภาพทีซ่่อนเรน้อยูใ่นความล ้าลกึ 

พระบาฮาอุลลาห ์(IPMDA 1) 

ดูกร ภราดร เราควรเปิดตา ท าสมาธติรกึตรองพระวจนะของพระองค์ และแสวงหาร่มเงาของ

พระผู้แสดงธรรมของพระผู้เป็นเจ้า เพื่อว่าเราจะได้รบัค าตกัเตือนแนะน าอนัแน่ชดัที่อยู่ในธรรมจารกึ

ศกัดิส์ทิธิ ์เพื่อว่าเราจะไม่มขีอ้สงสยัพระผู้เปิดเผยวจนะ จะยอมสละตนใหศ้าสนาของพระองค์ จะไดเ้ขา้

ไปยงัราชส านักแห่งความปรานี และอาศัยอยู่บนชายฝ ัง่แห่งความกรุณาของพระองค์ แท้จริงแล้ว

พระองคท์รงความปรานีและใหอ้ภยัคนรบัใชข้องพระองค ์

พระบาฮาอุลลาห ์(IPMDA 4) 
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เจา้จงท าสมาธติรกึตรองสิง่ทีเ่ราเปิดเผยใหแ้ก่เจา้ เพื่อว่าเจา้จะไดค้น้พบพระประสงคข์องพระผู้

เป็นเจา้ พระผู้เป็นนายของเจา้ พระผู้เป็นนายของภพทัง้ปวง ความลกึลบัของเมธาสวรรค์ถนอมไว้ใน

วจนะเหล่านี้ 

 พระบาฮาอุลลาห ์(IPMDA 5) 

4. ละเว้นจากการนินทา 

การนินทาเป็นบาปอนัร้ายแรงท่ีสดุ 

ลกัษณะอนัเลวรา้ยทีสุ่ดของมนุษยแ์ละบาปอนัรา้ยแรงทีสุ่ดคอืการนินทา โดยเฉพาะอย่างยิง่ถ้า

มาจากลิน้ของผูท้ีเ่ชื่อในพระผูเ้ป็นเจา้... เราหวงัว่าบรรดาผูท้ีเ่ชื่อในพระผูเ้ป็นเจา้จะหลกีเลีย่งการนินทา

โดยเดด็ขาด แต่ละคนจะสรรเสรญิผูอ้ื่นดว้ยน ้าใสใจจรงิ และเชื่อว่าการนินทาเป็นเหตุของความกริว้โกรธ

ของพระผูเ้ป็นเจา้ขนาดที่ว่า ถ้าบุคคลหนึ่งนินทาเพยีงค าเดยีว เขาจะสูญเสยีเกยีรตใินหมู่ประชาชนทัง้

ปวง เพราะลกัษณะอนัน่าเกลยีดชงัทีสุ่ดของมนุษยค์อืการคน้หาขอ้บกพร่อง มนุษยต์้องเผยลกัษณะทีน่่า

สรรเสรญิของผู้อื่น มใิช่ลกัษณะที่ไม่ดขีองผูอ้ื่น มติรสหายต้องมองขา้มขอ้บกพร่องทัง้หลายและพูดถงึ

เฉพาะแต่คุณความด ีไมพ่ดูถงึขอ้บกพรอ่งของผูอ้ื่น 

พระอบัดุลบาฮา (LG 1983 no. 228) 

  การนินทาก่อใหเ้กดิความแตกแยก  มนัเป็นเหตุส าคญัทีสุ่ดทีท่ าใหม้ติรสหายถอนตวั  ถ้าใครพูด

ถงึความไมด่ขีองผูอ้ื่นขณะทีเ่ขาไม่อยู่ เป็นหน้าทีข่องผูฟ้งัทัง้หลายทีจ่ะหยุดเขาดว้ยกรยิาทีเ่ป็นมติรและ

กล่าวในท านองว่า: การนินทานี้ส่งเสรมิจดุประสงคท์ีม่ปีระโยชน์อนัใด การนินทานี้เป็นทีย่นิดสี าหรบัพระ

บาฮาอุลลาห์หรอื ส่งเสรมิเกยีรติของมติรสหายหรอื ส่งเสรมิศาสนาหรอื สนับสนุนพระปฏญิญาหรอื 

หรอืมปีระโยชน์อนัใดต่อวญิญาณดวงไหน ไม่เลย ในทางตรงขา้มมนัจะท าให้ฝุ่นเกาะอย่างหนาแน่นที่

หวัใจจนท าใหห้ไูมไ่ดย้นิและสายตามองไมเ่หน็แสงแห่งสจัธรรมอกีต่อไป 

พระอบัดุลบาฮา (SWAB 230-231) 

มองข้ามข้อบกพร่องของผูอ่ื้น 

 จงเงยีบเฉยต่อขอ้บกพร่องของผู้อื่น สวดมนต์ใหเ้ขา และช่วยเขาแก้ไขขอ้บกพร่องของตนเอง

ด้วยความกรุณา จงมองที่ข้อดีเสมอ อย่ามองที่ข้อเสีย หากคนหนึ่งมีคุณสมบัติที่ดีสิบอย่างและมี

คุณสมบตัทิี่ไม่ดหีนึ่งอย่าง จงมองที่สบิอย่างนัน้และลมืหนึ่งอย่างเสยี หากคนหนึ่งมคีุณสมบตัทิี่ไม่ดสีบิ
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อย่างและคุณสมบตัทิี่ดหีนึ่งอย่าง จงมองทีห่นึ่งอย่างและลมือกีสบิอย่าง จงอย่าพูดสิง่ไม่ดเีกี่ยวกบัผูอ้ื่น

แมว้่าเขาจะเป็นศตัร ู

พระอบัดุลบาฮา (BNE 83) 

เราต้องมองมนุษย์ทุกคนเฉพาะในสิ่งที่ควรสรรเสริญ เมื่อปฏิบัติดังนี้ เราจะเป็นเพื่อนกับ

มนุษยชาตไิด้ทัง้หมด ถ้าเรามองประชาชนที่ขอ้บกพร่องของพวกเขา การเป็นเพื่อนกบัพวกเขาจะเป็น

งานทีล่ าบากอยา่งยิง่ 

พระอบัดุลบาฮา (SWAB 169) 

รบัผิดชอบข้อบกพร่องของตนเอง 

 เพื่อจะบรรลุความสามคัคเีป็นน ้าหนึ่งเดยีวกนั หนึ่งในสิง่จ าเป็นอนัดบัแรกทีพ่ระบาฮาอุลลาหย์ ้า

ไวห้นักแน่นคอื ใหเ้ราต้านแนวโน้มตามธรรมชาตทิีช่อบไปสนใจครุ่นคดิถงึขอ้บกพร่องและจุดอ่อนของ

ผูอ้ื่น แทนทีจ่ะเอาใจใส่ขอ้บกพร่องของเราเอง เราแต่ละคนรบัผดิชอบชวีติเดยีวเท่านัน้คอืชวีติของเรา

เอง เราแต่ละคนแสนจะห่างไกลจากความสมบูรณ์อย่างพระบดิาของเรา และกาพฒันาชวีติและอุปนิสยั

ใจคอของเราเองใหส้มบูรณ์ขึน้ เป็นงานทีต่้องการความเอาใจใส่ความมุ่งมัน่และพลงังานทัง้หมดของเรา 

หากความสนใจและพลงังานของเราถูกใช้ไปกบัการพยายามเฝ้าดูและแก้ไขข้อบกพร่องของผู้อื่น เรา

ก าลงัเสยีเวลาอนัมคี่า เราเป็นเหมอืนคนไถนา ซึง่แต่ละคนมคีนัไถของตนทีจ่ะต้องก ากบั และเพื่อทีจ่ะไถ

รอ่งดนิใหต้รง เราตอ้งมองดุเป้าหมายและสนใจงานของตนเอง หากเรามองดูขา้งนัน้ขา้งนี้ว่าคนอื่นไถไป

ไดด้แีค่ไหน และคอยวพิากษ์วจิารณ์การไถของคนอื่น เช่นนัน้แลว้รอ่งดนิของเราเองจะคดแน่นอน 

 ไมม่เีรือ่งใดทีค่ าสอนบาไฮเน้นมากไปกว่าความจ าเป็นทีจ่ะตอ้งละเวน้จากการนินทาและคน้หา

ขอ้บกพรอ่งของเราเอง และเอาชนะจดุอ่อนของเราเอง 

ท่านโชก ิ เอฟเฟนด ิ(LF 5-6) 
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5. การแต่งงานแบบบาไฮ 

บาไฮควรแต่งงาน 

 เจา้จงรูไ้วว้่าการแต่งงานคอืบญัชานิรนัดร ์บญัชานี้จะไม่มวีนัเปลีย่นแปลงหรอืผนัแปร ทีค่อืการ

สรา้งสรรค์ของสวรรค์ และเป็นไปไม่ได้แม้แต่น้อยที่การเปลี่ยนแปลงและความผนัแปรใดจะบงัเกดิกบั

การสรา้งสรรคข์องสวรรค ์

พระอบัดุลบาฮา (TAB 474) 

ชวีติสมรสเป็นสถาบนัสวรรค ์ซึง่จดุประสงคท์ีส่ าคญัและศกัดิส์ทิธิค์อืการสบืทอดเชือ้ชาตมินุษย ์

ท่านโชก ิเอฟเฟนด ิ(PBM 15) 

ในกรณปีกตทิุกคนควรพจิารณาการแต่งงานว่าเป็นหน้าทีต่ามครรลองธรรม นี้คอืสิง่ทีพ่ระบาฮา

อุลลาหส์นบัสนุนบาไฮใหแ้ต่งงาน แต่การแต่งงานมใิช่เป็นเรื่องบงัคบั สุดทา้ยแลว้ขึน้อยู่กบัแต่ละคนทีจ่ะ

ตดัสนิใจว่า ตอ้งการใชช้วีติครอบครวัหรอือยูเ่ป็นโสด 

ท่านโชก ิเอฟเฟนด ิ(LG 1983 no.739) 

นอกเหนือจากชวีติ ไม่มแีรงขบัทางเพศใดที่ถูกต้องและมผีลดต่ีอสุขภาพ ในด้านหนึ่งเยาวชน

บาไฮควรไดร้บัเสนอบทเรยีนเกีย่วกบัการควบคุมตวัเอง ซึง่เมือ่ควบคุมไดจ้ะมผีลดต่ีอการพฒันาอุปนิสยั

และบุคลิกภาพโดยทัว่ไป และในอีกด้านหนึ่ง พวกเขาควรได้รบัการแนะน าหรอืแม้แต่สนับสนุนให้

แต่งงานขณะอายยุงัน้อย ขณะทีย่งัมรีา่งกายแขง็ขนั ไม่มขีอ้สงสยัว่าปจัจยัทางเศรษฐกจิมกัเป็นอุปสรรค

ต่อการแต่งงานเมือ่อายนุ้อย แต่ในหลายรายมกัเป็นเพยีงขอ้แกต้วัและไมค่วรเน้นมากเกนิไป 

พระอบัดุลบาอา (SWAB 118) 

ประการแรกเลือกคนท่ีชอบ 

ในเรือ่งค าถามเกีย่วกบัการแต่งงานภายใตก้ฎของพระผูเ้ป็นเจา้ ประการแรกเจา้ต้องเลอืกบุคคล

ทีถู่กใจ และต่อมาเป็นเรื่องทีข่ ึน้อยู่กบัความยนิยอมของพ่อแม่ ก่อนที่เจา้ตดัสนิใจเลอืก พ่อแม่ไม่มสีทิธิ

แทรกแซง 

พระอบัดุลบาฮา (SWAB 118) 
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ท าความคุ้นเคยกบัอปุนิสยัของกนัและกนั 

การแต่งงานของบาไฮคอืการรบัผดิชอบของทัง้สองฝ่ายทีม่ต่ีอกนั และความผูกพนัซึง่กนัและกนั

ของความรูส้กึและหวัใจ อย่างไรกต็ามทัง้คู่ต้องเอาใจใส่อย่างดทีีสุ่ดที่จะท าความคุ้นเคยกบัอุปนิสยัของ

อกีฝา่ยเพื่อสญัญาความผกูพนัของเขาทัง้สองจะเป็นพนัธะทีค่งอยู่ตลอดกาล จุดประสงคข์องทัง้สองต้อง

เป็นดงันี้: เพื่อเป็นคู่ชวีติกนัชัว่นิรนัดร ์

การแต่งงานทีแ่ทจ้รงิของบาไฮศาสนิกชนคอื สามแีละภรรยาจะเป็นหนึ่งเดยีวกนัทัง้ร่างกายและ

จติใจ ทัง้สองจะปรบัปรุงศลีธรรมในชวีติของกนัและกนั  และจะได้รบัประโยชน์จากความเป็นอนัหนึ่ง

เดยีวกนัชัว่นิรนัดรต์ลอดทัว่ทุกภพของพระผูเ้ป็นเจา้  นี้คอืการแต่งงานของบาไฮ” 

พระอบัดุลบาฮา(SWAB 118) 

ความยินยอมจากพ่อแม่ของทัง้สองฝ่าย 

ความยนิยอมของพ่อแม่ที่ยงัมชีวีติซึ่งเป็นขอ้ก าหนดส าหรบัการแต่งงาน เป็นความรบัผดิชอบ

อนัส าคญัของพ่อแม ่แน่นอนถ้าพ่อแม่เป็นบาไฮศาสนิกชน เขาทัง้สองต้องปฏเิสธหรอืยนิยอมดว้ยความ

เทีย่งธรรม พ่อแมไ่มส่ามารถเลีย่งความรบัผดิชอบนี้โดยเพยีงแต่ยนิยอมตามความปรารถนาของลูกหรอื

ถูกครอบง าดว้ยอคต ิแต่ไมว่่าพ่อแมจ่ะเป็นบาไฮหรอืไม่ ค าตดัสนิของพ่อแม่มผีลผูกมดัไม่ว่าดว้ยเหตุผล

ประการใด  ลกูตอ้งยอมรบัและเขา้ใจว่าการยนิยอมนี้เป็นหน้าทีข่องพ่อแม่ หวัใจของลูกต้องนับถอืผูท้ีไ่ด้

ใหช้วีติเขา ผูซ้ึง่เขาตอ้งพยายามสรา้งความยนิดใีหเ้สมอ” 

สภายตุธิรรมสากล (LG 1968 no. 742) 

ความบริสทุธ์ิ 

ความบริสุทธิแ์สดงนัยถึงความไม่มีมลทินของชีวิตทางเพศทัง้ก่อนและหลังแต่งงาน ก่อน

แต่งงานต้องเป็นพรหมจารีอย่างแท้จริงหลังแต่งงานต้องซื่อสัตย์โดยสมบูรณ์ต่อคู่ชีวิต ซื่อสัตย์ใน

พฤตกิรรมทางเพศ ซื่อสตัยใ์นค าพดูและการกระท า 

ท่านโชก ิ เอฟเฟนด ิ(LG 1941 no.708) 
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ส าคญัท่ีจิตใจ 

พระบาฮาอุลลาห์ทรงเร่งเรา้ทุกคนให้แต่งงานเพราะเป็นวถิีที่ถูกต้องตามธรรมชาติ อย่างไรก็

ตามพระองคท์รงเน้นดา้นจติใจอยา่งยิง่ซึง่มไิดข้ดักบัธรรมชาต ิแต่เป็นลกัษณะส าคญัทีสุ่ดของชวีติสมรส 

การทีบุ่คคลสองคนใชช้วีติอยู่ด้วยความรกัและปรองดองเป็นสิง่ส าคญักว่าการทีท่ ัง้สองถูกกลนืลงไปใน

อารมณ์ที่รอ้นแรงต่อกนัและกนั อนัหนึ่งเป็นโขดหนิอนัแขง้แกร่งที่พกัพงิได้ในยามล าบาก อีกอนัหนึ่ง

เป็นเพยีงสิง่ชัว่คราวซึง่อาจดบัสิน้ไดทุ้กเวลา 

ท่านโชก ิ เอฟเฟนด ิ(LG 1941 no.740) 

 

6. ศึกษาศาสนาให้ลึกซ้ึง 

ความหมาย 

การศกึษาใหล้กึซึง้หมายถงึการอ่านธรรมนิพนธท์ัง้หลายของพระบาฮาอุลลาหแ์ละพระอบัดุลบา

ฮาอยา่งถว้นทัว่ เพื่อทีจ่ะสามารถถ่ายทอดใหผู้อ้ื่นไดต้ามจรงิ มหีลายคนทีม่คีวามคดิผวิเผนิเกี่ยวกบัสิง่ที่

ศาสนาสอน ด้วยเหตุนี้พวกเขาจงึได้พูดเกี่ยวกบัศาสนาปนกบัความคดิหลายอย่างเป็นความคดิของ

ตวัเอง ดว้ยศาสนาบาไฮยงัอยู่ในยุคเริม่แรก เราต้องระวงัอย่างทีสุ่ดเพื่อมใิห้เราท าความผดิพลาดเช่นนี้ 

และก่อใหเ้กดิความเสยีหายกบัการเคลื่อนไหวของศาสนาทีเ่ราเคารพบูชายิง่ ไม่มขีดีจ ากดัในการศกึษา

ศาสนา  เรายิง่อ่านธรรมนิพนธม์ากเท่าไร เราจะสามารถพบสจัจะธรรมมากเท่านัน้  และเราจะยิง่เขา้ใจ

มากขึน้ว่าความคดิเดมิของเราทัง้หลายนัน้ผดิ 

ท่านโชก ิ เอฟเฟนด ิ(LG 1926 no. 1171) 

ความเช่ือผิดๆ มากมายในอดีต 

ในยุคศาสนาทัง้หลายในอดตี  มคีวามเชื่อผดิๆ  มากมายเกดิขึน้มาเพราะศาสนิกชนทัง้หลาย

อยากจะเข้าใจพระธรรมสวรรค์ด้วยมากเกินความเข้าใจที่จ ากัดของพวกตน  พยายามนิยามค าสอน

ทัง้หลายที่อยู่เหนือความสามารถของพวกตน พยายามอธบิายความลกึลบัทัง้หลายซึ่งปรชีาญาณและ

ประสบการณ์ในยุคหลงัเท่านัน้ทีจ่ะสามารถเขา้ใจได้  พยายามอ้างเหตุผลสนับสนุนบางสิง่บางอย่างว่า

เป็นความจรงิเพราะว่ามนัดูเหมอืนน่าพอใจและจ าเป็น  เราต้องระวงัหลกีเลีย่งความผดิเพีย้นไปจากสจั

ธรรมทีแ่ทจ้รงิ หลกีเลีย่งความทะนงในสตปิญัญาดงักล่าว 
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ถงึแมค้วามเขา้ใจของแต่ละคนสามารถใหค้วามกระจ่างและเป็นประโยชน์  แต่ก็สามารถท า ให้

เขา้ใจผดิไดเ้ช่นกนั  ดงันัน้มติรสหายทัง้หลายตอ้งเรยีนรูท้ีจ่ะรบัฟงัความเหน็ของผูอ้ื่นโดยไม่เกรงจนเกนิ

ควร หรอืยอมใหค้วามเชื่อของตนสัน่คลอน  และแสดงความคดิเหน็ของตนเองโดยไม่ยดัเยยีดใหเ้พื่อน

บาไฮศาสนิกชนของตน 

สภายตุธิรรมสากล (LG 1966 no. 1180) 

หวัข้อท่ีต้องพยายามศึกษา 

นี้คอืหวัขอ้ทีเ่ราตอ้งใชค้วามพยายามศกึษาศาสนาอยา่งลกึซึง้ อะไรคอืจุดประสงคข์องพระบาฮา

อุลลาหส์ าหรบัมนุษยชาต ิ เพื่อจดุประสงคอ์ะไรทีพ่ระองคย์อมถูกทารุณและหยามเกยีรตอิย่างน่าใจหาย 

อะไรที่พระองค์หมายถึง “เชื้อชาติใหม่ของมนุษย์” อะไรคอืการเปลี่ยนแปลงอย่างลกึที่พระองค์จะ

ก่อให้เกดิ ค าตอบทัง้หลายพบได้ในพระธรรมนิพนธ์ศกัดิส์ทิธิ ์และการตคีวามของพระอบัดุบาฮาและ

ท่านศาสนภบิาลที่รกัยิง่ของเรา ขอให้มติรสหายทัง้หลายจมตวัลงในมหาสมุทรนี้ ขอให้พวกเขาจดัชัน้

เรยีนอยา่งสม ่าเสมอเพื่อเหน็แก่เรื่องนี้ และเพื่อเป็นการเสรมิความพยายามของพวกเขา  ขอใหพ้วกเขา

ใช้มโนธรรมระลกึถงึความจ าเป็นที่จะต้องอธษิฐาน และอ่านวจนะของพระผู้เป็นเจา้ทุกวนัที่พระบาฮา

อุลลาหบ์ญัชาบาไฮทุกคน 

สภายตุธิรรมสากล (LG 1967 no. 1183) 

ความส าคญั 

 หากท่านอ่านวจนะของพระบาฮาอุลลาห ์และพระอบัดุลบาฮาดว้ยความรอบคอบและปล่อยวาง

จากตนเองและท าสมาธติรกึตรองด ูท่านจะคน้พบสจัธรรมทีท่่านไมรู่ว้่าก่อน และจะเขา้ถงึปญัหาต่างๆ ที่

ท าใหบ้รรดานกัคดิทีย่ ิง่ใหญ่ของโลกจนปญัญา 

ท่านโชก ิ เอฟเฟนด ิ(LF 4) 

 พวกท่านซึง่เป็นเดก็และเยาวชนบาไฮมทีัง้สทิธพิเิศษและหน้าทีอ่นัยิง่ใหญ่อยู่ขา้งหน้า เพราะรุ่น

ของพวกคุณจะเป็นรุน่ทีช่่วยสรา้งโลกใหมท่ีด่กีว่าและสวยงามกว่าหลงัจากปีแห่งสงครามอนัมดืมนนี้ผ่าน

พ้นไป พวกท่านควรเตรยีมพรอ้มส าหรบังานอนัยิง่ใหญ่นี้โดยการพยายามเขา้ใจความหมายที่แท้จรงิ

ของค าสอน มใิช่เพยีงยอมรบัเพราะคุณไดร้บัการสอน ค าสอนเหล่านี้เป็นประดุจโลกใหม่ทางความคดิอนั

วิเศษที่พึ่งเริม่มกีารส ารวจ และเมื่อเราตระหนักว่าพระบาฮาอุลลาห์ได้น าค าสอนและกฎต่างๆ มา 

ส าหรบั 1,000 ปีขา้งหน้า เราสามารถเหน็ไดว้่า บาไฮรุ่นใหม่แต่ละรุ่นจะพบความหมายในธรรมนิพนธ์

ลกึซึง้กวา้งขวางกว่าบาไฮรุน่ก่อน 

ท่านโชก ิ เอฟเฟนด ิ(BE 74) 
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ศาสนาตอ้งการนักวชิาการบาไฮมากกว่านี้ ต้องการบาไฮทีไ่ม่เพยีงแต่มคีวามเชื่อ อุทศิตน และ

อยากบอกผู้อื่นเกี่ยวกบัศาสนาเท่านัน้ แต่ยงัเขา้ใจความหมายของค าสอนอย่างลกึซึ้ง และสามารถน า

ความเชื่อของศาสนามาสมัพนัธก์บัความคดิและปญัหาต่างๆ ของประชาชนในโลกปจัจบุนั 

ศาสนามยีารกัษาความเจบ็ป่วยทัง้ปวงของโลก เหตุผลที่ประชาชนอีกมากไม่ยอมรบัศาสนา 

เพราะบาไฮไมพ่รอ้มเสมอไปทีจ่ะน าเสนอศาสนาในลกัษณะทีต่อบขอ้สงสยัของพวกเขา้ไดใ้นขณะนัน้ 

ท่านโชก ิ เอฟเฟนด ิ(DP 35-6) 

 

7. การสอนศาสนา 

ความจ าเป็นต้องสอน 

 เรายิง่สงัเกตดูสภาพการณ์ของโลกและปญัหาที่น่ากลวัต่างๆ ที่มนุษยชาตเิผชญิอยู่ เราจะยิง่

ตระหนักว่ามเีพียงวธิีรกัษาเดยีวคือ พระธรรมที่พระบาฮาอุลลาห์น ามา และกระนัน้อนิจจา มวลชน

ทัง้หลายดูเหมอืนจะยงัไม่ตระหนักว่า ทางออกส าหรบัปญัหาทัง้หลายคอืทางของพระผู้เป็นเจา้เท่านัน้ 

ซึง่ประทานมาใหโ้ดยสิง่ทีเ่หนือความเขา้ใจของมนุษย ์อย่างไรกต็ามหลายคนก าลงัคดิและแสวงหาอย่าง

จรงิจงั และบาไฮต้องพยายามน าความรูข้องศาสนาไปสูทุ้กคน เพื่อว่าผูท้ีพ่รอ้มจะรบัจะไม่ถูกพรากจาก

พระธรรมสวรรค ์

ท่านโชก ิเอฟเฟนด ิ(LG 1983 no. 1277) 

 เป็นหน้าที่ของเราที่จะไถ่เพื่อนมนุษย์ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้คอืเพื่อนมนุษย์ที่ตาสว่าง 

ก่อนทีค่วามหายนะจะมาถงึพวกเขา ซึ่งพวกเขาจะถูกกลนืลงไปดว้ยความสิ้นหวงั หรอืไม่ก็ถูกขดัเกลา

ใหลุ้กขึน้มาอยา่งเขม้แขง็และพรอ้มทีจ่ะรบัใช ้เมือ่เวลานัน้มาถงึ ยิ่งมบีาไฮมากเท่าไรยนืหยดัประดุจเป็น

ดวงประทปีในความมดื กย็ิง่ด ีดงันัน้งานสอนจงึส าคญัทีสุ่ดในเวลานี้ 

ท่านโชก ิเอฟเฟนด ิ(LG 1983 no. 283) 

 โลกอยู่ในความยุ่งเหยงิอย่างใหญ่หลวง และปญัหาทัง้หลายดูเหมอืนจะรุนแรงขึน้ทุกวนั ด้วย

เหตุนี้เราไม่ควรเฉื่อยชา มฉิะนัน้เราจะล้มเหลวในการปฏบิตัิหน้าที่ พระบาฮาอุลลาห์มไิด้ให้ค าสอน

เพื่อให้เราถนอมและซ่อนไวส้ าหรบัความปีตยินิดสี่วนตวั พระองคใ์ห้ค าสอนเพื่อใหเ้ราผ่านจากคนหนึ่ง

ไปสู่อกีคนหน่ึง จนกว่าทัง้โลกจะคุน้เคย จะไดร้บัพระพรและอทิธพิลจากค าสอนเหล่านี้ 

ท่านโชก ิเอฟเฟนด ิ(LG 1933 no. 1249) 
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คณุสมบติัของผูส้อน 

 แท้จรงิแล้วคุณสมบตัิส าคญัที่สุดของครูบาไฮคือ ความจงรกัภกัดแีละความผูกพนัต่อศาสนา

อยา่งไมม่เีงือ่นไข แน่นอนความรูเ้ป็นสิง่ส าคญั แต่เมือ่เทยีบกบัความอุทศิตนแลว้ ความรูส้ าคญัเป็นรอง 

ท่านโชก ิเอฟเฟนด ิ(LG 1935 no. 1282) 

 การสอนศาสนามไิดข้ึน้อยู่กบัอาชพีของเราหรอืว่าเรามวีชิาความรูม้ากเพยีงใด แต่ขึน้อยู่กบัว่า

เราไดศ้กึษาค าสอนมากแค่ไหน เราด าเนินชวีติแบบบาไฮในระดบัไหน และเรามคีวามปรารถนามากแค่

ไหนทีแ่บ่งปนัพระธรรมกบัคนอื่นๆ เมื่อเรามคีุณลกัษณะเหล่าน้ี เราจะพบบุคคลทีม่จีติใจเปิดรบัแน่นอน

ถา้เราคน้หา 

ท่านโชก ิเอฟเฟนด ิ(LG 1957 no. 1262) 

 ครสูอนศาสนาทีด่ทีีสุ่ดและบาไฮศาสนิกชนทีเ่ป็นแบบอย่างทีด่กีค็อื บาไฮธรรมดาคนหนึ่งทีอุ่ทศิ

ตนต่องานของศาสนา ศกึษาเพิม่ความรูแ้ละความเขา้ใจในค าสอน มัน่ใจในพระบาฮาอุลลาหแ์ละลุกขึน้

รบัใชพ้ระองคส์ุดความสามารถ 

ท่านโชก ิ เอฟเฟนด ิ(LG 1957 no. 1284) 

วิธีการสอน 

 บรรดาผูท้ีม่จีติใจบรสิุทธิค์วรไตรต่รองท าสมาธใินใจเกีย่วกบัวธิกีารสอนต่างๆ พวกเขาควรจดจ า

วลแีละวรรคตอนของพระธรรมที่เกี่ยวกบัเรื่องต่างๆ ทีอ่ยู่ในคมัภรีส์วรรค์ เพื่อว่าในระหว่างที่พูด พวก

เขาจะไดเ้อ่ยออกมาเมือ่โอกาสมาถงึ เน่ืองดว้ยวจนะศกัดิเ์หล่าน้ีเป็นโอสถทีช่ะงดัทีสุ่ด เป็นยนัต์ทีย่ ิง่ใหญ่

และทรงอ านาจทีสุ่ด อทิธพิลของวจนะมอี านาจมากอยา่งทีผู่ฟ้งัมอิาจจะลงัเลได ้

พระบาฮาอุลลาห ์(TB 200) 

 หากบุคคลดงักล่าวโน้มน้าวใครได้ส าเร็จ ไม่ควรคิดว่าความส าเร็จนัน้มาจากเขา แต่มาจาก

อทิธพิลของวจนะของพระผูเ้ป็นเจา้ ตามทีป่ระกาศติโดยพระผูท้รงมหทิธานุภาพ พระผูท้รงอจัฉรยิภาพ 

ในสายตาของพระผูเ้ป็นเจา้ เขาไดร้บัการพจิารณาว่าเป็นตะเกยีงทีส่่องแสงออกมา และถงึกระนัน้กเ็ผา

ผลาญอยูใ่นตวัเองตลอดเวลา 

พระบาฮาอุลลาห ์(GWB 227) 
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 เป็นหน้าทีข่องประชาชนของพระผูเ้ป็นเจา้ทีจ่ะอดกลัน้ พวกเขาควรถ่ายทอดพระวจนะของพระ

ผู้เป็นเจ้าตามความสามารถและความเขา้ใจของผู้ฟงัแต่ละคน เพื่อว่าบุตรหลานของมนุษยจ์ะถูกปลุก

ขึน้มาจากความลมืสต ิและหนัหน้ามาหาขอบฟ้าสวรรคน้ี์ทีแ่สนประเสรฐิกว่าทุกขอบฟ้า 

พระบาฮาอุลลาห ์(TB 237) 

 จงระวงั อยา่งโตเ้ถยีงกบัผูใ้ด ไมเ่พยีงเท่านัน้ จงพยายามท าใหเ้ขาตระหนักในสจัธรรมดว้ยกรยิา

ทีน่่าดูและด้วยค าแนะน าที่มนี ้าหนัก หากผูฟ้งัตอบสนอง เขาจะตอบสนองดว้ยตวัเขาเอง และถ้าไม่ จง

ไปจากเขาเสยี และหนัมายงัราชส านกัอนัศกัดิส์ทิธิข์องพระผูเ้ป็นเจา้ ต าหนกัแห่งความรุง่โรจน์อ าไพ 

พระบาฮาอุลลาห ์(GWB 279) 

 จงแสดงความอดกลัน้ เมตตาจติและความรกัซึ่งกนัและกนั หากใครคนหนึ่งในหมู่พวกเจา้ไม่

สามารถเขา้ใจสจัธรรมใดหรอืก าลงัพยายามท าความเขา้ใจ เมื่อเจา้สนทนากบัเขา จงแสดงดวงจติแห่ง

ความเมตตาและไมตรจีติ จงช่วยใหเ้ขาเหน็และยอมรบัสจัธรรมโดยไม่ถอืว่าตวัเจา้เหนือกว่าเขาแมเ้พยีง

น้อยนิด หรอืมพีรสวรรคม์ากกว่าเขา 

พระบาฮาอุลลาห ์(GWB 8) 

 ใครทีลุ่กขึน้สอนศาสนาของเราจ าเป็นต้องตดัความผูกพนัจากสรรพสิง่ทางโลก และตลอดเวลา

ต้องถือว่าชยัชนะของศาสนาของเราคอืวตัถุประสงค์สูงสุด แท้จรงิแล้วนี่คอืสิง่ที่ประกาศิตไว้ในธรรม

จารกึทีอ่ยูภ่ายใตอ้ารกัขาสวรรค ์และเมือ่เขาตัง้ใจแน่วแน่ว่าจะออกจากบา้นเพื่อเหน็แก่ศาสนาของพระผู้

เป็นนาย ขอใหเ้ขามัน่ใจในพระผูเ้ป็นเจา้ซึง่เป็นการเตรยีมตวัเดนิทางอย่างดทีีสุ่ด และสวมเสือ้คลุมแห่ง

คุณธรรม นี้คอืสิง่ทีป่ระกาศติไวโ้ดยพระผูเ้ป็นเจา้ พระผูท้รงมหทิธานุภาพ พระผูเ้ป็นทีส่รรเสรญิ 

พระบาฮาอุลลาห ์(GWB 334-5) 

 จงพดัไปประดุจสายลมขณะเผยแพร่พระธรรมของพระผูท้รงบนัดาลใหอ้รุโณทยัแห่งการน าทาง

สวรรค์รุ่งขึน้มา จงพจิารณาดูว่าสายลมซึง่ซื่อสตัยต่์อบญัญตัขิองพระผูเ้ป็นเจา้ ได้พดัไปทัว่ทุกดนิแดน

บนพภิพอย่างไร ไม่ว่าจะเป็นดนิแดนที่มคีนอาศยัหรอืดนิแดนรกร้าง ไม่ว่าภาพของความรกร้างหรอื

หลกัฐานของความเจรญิรุ่งเรอืงก็ไม่สามารถท าใหส้ายลมเจบ็ปวดหรอืยนิด ีสายลมนัน้พดัไปทุกสารทศิ

ตามทีพ่ระผูเ้ป็นเจา้บญัชา 

พระบาฮาอุลลาห ์(GWB 339) 



22 

 

 การสอนศาสนาของพระผู้เป็นเจ้ามใิช่ด้วยค าพูดเท่านัน้ แต่อาศัยการกระท า นิสัยที่ดีงาม 

ความสุขสดชื่น ความกรุณาและเหน็ใจ มติรภาพ ความไว้วางใจได้ ความบรสิุทธิ ์คุณธรรม อุดมคตอินั

วสิุทธิ ์และสุดทา้ยคอืวาจา 

พระอบัอุลบาฮา (LG 1983 no. 1280) 

ท่านศาสนภบิาลทีร่กัยิง่ไดย้ ้าแลว้ย ้าอกีว่า การทีจ่ะสอนศาสนาใหม้ปีระสทิธภิาพ บุคคลนัน้ต้อง

ศกึษาพระวจนะของพระผู้เป็นเจา้ให้ลกึซึง้ จากนัน้เขาควรท าสมาธไิตร่ตรองความหมายของพระวจนะ 

และหยัง่ลกึลงไปในธรรมะ อธษิฐานเพื่อการน าทางและความช่วยเหลอื แต่ที่ส าคญัที่สุดหลักจากการ

อธษิฐานคอืการปฏบิตั ิหลงัจากทีผู่น้ัน้อธษิฐานและท าสมาธ ิเขาต้องลุกขึน้สอนศาสนาโดยวางใจในการ

น าทางและอ านาจของพระบาฮาอุลลาห ์ความพากเพยีรเป็นสิง่ส าคญั เช่นเดยีวกบัทีค่วามสุขุมรอบคอบ

และกลา้พูดกล้าท าจ าเป็นส าหรบัการสอนให้มปีระสทิธภิาพ ผู้นัน้ต้องเสยีสละทุกอย่างเพื่อเป้าหมายที่

ยิง่ใหญ่นี้ แลว้จะไดช้ยัชนะ 

ท่านโชก ิเอฟเฟนด ิ(LG 1983 no. 1257) 

ไม่ผิดหวงัเม่ือผูฟั้งไม่ตอบสนอง 

 จงแสดงสิง่ทีเ่จา้มอียู่ หากเป็นทีย่นิด ีจุดมุ่งหมายของเจา้กส็มัฤทธผิล หากไม่ การโต้เถยีงเป็น

สิ่งที่ไร้ประโยชน์ จงปล่อยวิญญาณดวงนัน้ไว้กับตัวเขาเอง แล้วหนัมาสู่พระผู้เป็นนาย พระผู้ทรง

คุม้ครอง พระผูท้รงด ารงอยูด่ว้ยตนเอง 

พระบาฮาอุลลาห ์(TB 129) 

 ความพรอ้มนัน้จ าเป็นส าหรบัการเป็นผู้รบัพระพรจากสวรรค์ ดวงวญิญาณที่เตรยีมพร้อมเป็น

เหมอืนเทยีนทีเ่ขา้มาสมัผสักบัไฟ... ดงันัน้วญิญาณทีเ่ตรยีมพรอ้ม เมื่อไดย้นิเสยีงเรยีกจากสวรรค์ จะ

ตอบสนองว่า เราอยู่น่ี พวกเขาหนัไปหาอาณาจกัรอบัฮา ไต่สวนความจรงิเกี่ยวกบัปญัหาธรรม และลุก

ขึน้แพรก่ระจายสุคนธรสของพระผูเ้ป็นเจา้... แต่ส าหรบัวญิญาณทีไ่มพ่รอ้มจะไมเ่กดิผลอะไร 

พระอบัอุลบาฮา (LG 1983 no. 1288) 
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8. การบริจาคให้ศาสนา 

บาไฮทุกคนควรบริจาค 

การบรจิาคใหแ้ก่กองทุนเป็นการรบัใชท้ีบ่าไฮสามารถใหไ้ด ้ไม่ว่าเขาจะยากจนหรอืมัง่คัง่ เพราะ

นี่คอืความรบัผดิชอบทางจติใจซึง่จ านวนทีใ่หม้ใิช่สิง่ส าคญั ระดบัความเสยีสละของผูใ้ห ้ความรกัทีท่ าให้

เขาบรจิาค และความสามคัคทีีทุ่กคนรว่มกนับรจิาค คอืสิง่ดงึดดูอ านาจทางธรรม 

สภายตุธิรรม (LG 1963 no. 539) 

การบริจาคด้วยส่ิงของ 

หลายดินแดนในทวปีแอฟรกิาซึ่งความยากจนของบาไฮศาสนิกชนอาจคล้ายกับบางแห่งใน

ประเทศของท่าน   ธรรมสภาได้จดัให้มกีารชุมนุมซึ่งบาไฮศาสนิกชนจะน าสิ่งของมาบรจิาคเช่นไข ่ 

ผลไม ้ ผกั  เครือ่งบรโิภคหรอืหตัถกรรมทอ้งถิน่  สิง่เหล่านี้จะขายใหแ้ก่เพื่อนบาไฮศาสนิกชนในราคาที่

เหมาะสมเพื่อน าเงนิเขา้กองทุน  มติรสหายต้องเขา้ใจว่าถงึแมไ้ม่มธีรรมสภาหรอืบาไฮคนไหนจะบงัคบั

ใหเ้พื่อนๆ  บรจิาค  การบรจิาคดงักล่าวไดร้บัการพจิารณาในค าสอนของเราว่า เป็นหน้าทีท่างจติใจและ

การเสยีสละซึง่สมัพนัธใ์กลช้ดิกบัการพฒันาจติใจของบาไฮแต่ละคน 

สภายตุธิรรมสากล (LG 1966 no. 562) 

บาไฮเท่านัน้ท่ีได้รบัพรน้ี 

บาไฮส่วนใหญ่ในโลกเป็นผู้ยากจน  แต่เฉพาะบาไฮเท่านัน้ที่พระบาฮาอุลลาห์ประทานพรของ

การบรจิาควตัถุเพื่อความก้าวหน้าของศาสนาของพระองค์  มใิช่จ านวนของการบรจิาคที่เป็นสิง่ส าคญั  

แต่อยูท่ีร่ะดบัความเสยีสละทีด่งึดดูอ านาจจากพระผูเ้ป็นเจา้ 

สภายตุธิรรมสากล (LG 1975 no. 561) 

 เมื่อวญิญาณดวงหนึ่งยอมรบัพระบาฮาอุลลาห์ว่าเป้นบรมศาสดาของพระผูเ้ป็นเจา้ส าหรบัยุคนี้ 

และมสีญัญาต่อพระปฏญิญาสวรรค ์วญิญาณนัน้ควรด าเนินชวีติของตนใหส้อดคลอ้งกบัเจตนาสวรรคใ์ห้

สมบรูณ์ยิง่ขึน้ เขากลายเป็นผูร้ว่มงานในศาสนาของพระผูเ้ป็นเจา้ และไดร้บัพรโดยไดร้บัอนุญาตใหอุ้ทศิ

วตัถุทีเ่ขาครอบครองไมว่่าจะน้อยเพยีงไรเพื่องานของศาสนา 

สภายตุธิรรมสากล (LG 1988 no. 845) 

 ไม่ว่าในสภาพแวดล้อมใด บาไฮไม่ควรรบัความช่วยเหลอืด้ายการเงนิจากผู้ที่ไม่ใช่บาไฮไว้ใช้

จ่ายในกจิกรรมของศาสนา เช่นกองทุนสรา้งโบสถ์ กองทุนบรหิารท้องถิน่หรอืระดบัชาต ิเหตุผลมสีอง
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ประการคอื หนึ่ง สถาบนัทีบ่าไฮก าลงัก่อสรา้งคอืของขวญัจากพระบาฮาอุลลาห์ส าหรบัโลกนี้ สอง การ

ยอมรบัเงนิทุนจากผูท้ีไ่มใ่ช่บาไฮมาใชใ้นงานของบาไฮ ในไมช่า้กเ็รว็จะท าใหบ้าไฮมเีรื่องยุ่งยากทีค่าดไม่

ถงึกบัคนอื่น และจะเป็นภยัสุดคณานบัต่อศาสนา 

สภายตุธิรรมสากล (LG 1988 no. 854) 

 

9. ร่วมงานฉลองบญุสิบเก้าวนั 

จดุประสงค ์

 เจา้ไดร้บับญัชาให้ต้อนรบัขบัสู้เดอืนละครัง้  แมว้่าจะเสริฟ์แค่เพยีงน ้าเปล่าก็ตาม เพราะพระผู้

เป็นเจา้เป็นเจา้ประสงค์จะเชื่อมหวัใจของพวกเจา้เขา้ด้วยกนั   แมจ้ะต้องใช้วธิกีารทางโลกและสวรรค์

รว่มกนั 

พระบาฮาอุลลาห ์(NDF no.1) 

งานฉลองบญุประกอบด้วยสามภาค 

เป็นที่รูก้นัว่างานฉลองบุญมสีามภาคที่ต่างกนัแต่สมัพนัธ์กนัคอื  ภาคธรรมะ ภาคบรหิาร และ

ภาคสงัสรรค์ ภาคแรกเป็นการสวดบทอธษิฐานและอ่านธรรมะ ภาคที่สองเป็นการประชุมซึ่งธรรมสภา

ท้องถิน่จะรายงานกจิกรรม แผนงาน และปญัหาของตนให้ชุมชนทราบ แบ่งปนัข่าวสารจากศูนยก์ลาง

แห่งโลกและธรรมสภาแห่งชาต ิรบัความคดิเหน็และค าแนะน าจากมติรสหายโดยการปรกึษาหารอื ภาค

ที่สามเป็นการรบัประทานอาหารและเครื่องดื่ม และเข้าร่วมกจิกรรมอื่นๆที่ท านุบ ารุงมติรภาพตามแต่

วฒันธรรมหลากหลาย ซึง่ตอ้งไมล่ะเมดิหลกัธรรมของศาสนาและระเบยีบของงานฉลองบุญ 

สภายตุธิรรมสากล (27 August 1989) 

การปฏิบติัตนในงานฉลองบญุ 

เมือ่เจา้ไปงานฉลองบุญ  ก่อนจะเขา้ไป  จงปล่อยวางจากทุกสิง่ทีค่ ัง่คา้งในหวัใจ ใหค้วามคดิและ

จติใจของเจา้เป็นอสิระจากทุกสิง่นอกจากพระผูเ้ป็นเจา้ และพูดกบัหวัใจของเจา้ เพื่อว่าทุกคนจะท าให้

งานนี้เป็นการชุมนุมแห่งความรกั เป็นสาเหตุแห่งการเรอืงรอง เป็นการชุมนุมที่ดงึดูดหวัใจ ห้อมล้อม

ดว้ยประทปีของหมูเ่ทวญั เพื่อว่าเจา้จะชุมนุมอยูด่ว้ยกนัดว้ยความรกัอยา่สุดซึง้ 

พระอบัดุลบาฮา (NDF no.17) 
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 พวกเจา้แต่ละคนตอ้งคดิถงึว่า  จะท าใหผู้อ้ื่นในทีชุ่มนุมมคีวามสุขและยนิดไีดอ้ย่างไร  และแต่ละ

คนตอ้งถอืว่าทุกคนทีน่ัน่ดกีว่าและส าคญักว่าตน  รูว้่าพวกเขามฐีานะสงู  และเจา้เองมฐีานะต ่าตอ้ย หาก

เจา้ด าเนินชวีติและปฏบิตัติามค าสัง่นี้  จงรูไ้วแ้น่นอนว่า งานฉลองบุญนัน้เป็นอาหารทพิย ์มือ้นัน้คอื

อาหารค ่าของพระผูเ้ป็นนาย เราคอืคนรบัใชข้องการชุมนุมนัน้ 

พระอบัดุลบาฮา (NDF no.17) 

10. พฒันาระบบบริหารบาไฮ 

ส่ิงท่ีขาดไม่ได้ 

ระบบบรหิารคอืระบบสงัคมของพระบาฮาอุลลาห ์ ถ้าปราศจากระบบบรหิาร หลกัธรรมทัง้หมด

ของศาสนาจะไมบ่งัเกดิผล 

ท่านโชก ิเอฟเฟนด ิ(LG 1983 no.5) 

การแยกหลักการของการบรหิารของศาสนาออกจากค าสอนด้านศีลธรรมและมนุษยธรรม 

เท่ากบัเป็นการท าลายแกนร่างของศาสนา เป็นการแยกที่จะก่อให้เกดิการแตกสลายขององค์ประกอบ

และการดบัสิน้ของศาสนา 

ท่านโชก ิเอฟเฟนด ิ(WOB 5) 

พระวญิญาณทีพ่ระบาฮาอุลลาหห์ายใจมาบนโลก...จะไมส่ามารถซมึซาบและโน้มน้าวมนุษยชาติ

ไดย้ ัง่ยนืจนกว่าจะก่อรา่งขึน้มาเป็นระบบซึง่จะแสดงพระนามของพระองค ์ประสานเขา้กบัหลกัธรรมของ

พระองคแ์ละปฏบิตักิารตรงตามกฎทัง้หลายของพระองค์ 

ท่านโชก ิเอฟเฟนด ิ(WOB 19) 

ส่ิงใหม่ท่ีบาไฮต้องเรียนรู้ 

มติรสหายทัง้หลายตอ้งไมเ่ขา้ใจผดิว่า  ระบบบรหิารบาไฮเป็นสิง่ทีส่ ิน้สุดในตวัเอง  ระบบบรหิาร

เป็นเพยีงเครื่องมอืส าหรบัปลดปล่อยพลงัของศาสนา  ศาสนาบาไฮเป็นศาสนาที่พระผูเ้ป็นเจา้เปิดเผย

ใหแ้ก่มนุษยชาตทิัง้ปวง  ออกแบบไวใ้หเ้ป็นประโยชน์แก่มวลมนุษยชาต ิ และหนทางเดยีวทีจ่ะท าไดค้อื

การปฏริปูชวีติชุมชนของมนุษยแ์ละฟ้ืนฟูชวีติของแต่ละบุคคล  ระบบบรหิารบาไฮเป็นเพยีงเริม่ต้นของ

การจดัแบบแผนใหม่ของชวีติสงัคมและกฎการด าเนินชวีติชุมชนในอนาคต  ตราบจนบดันี้บาไฮเพยีง

ก าลงัเริม่ต้นเขา้ใจและปฏบิตัติามให้เหมาะสม  ดงันัน้ ต้องมคีวามอดทนถ้าบางรัง้การท างานดูเหมอืน
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เขม้งวดและประหมา่เลก็น้อย  เป็นเพราะว่าเราก าลงัเรยีนรูส้ ิง่ทีย่ากมากแต่น่าพศิวงยิง่  คอืการอาศยัอยู่

ดว้ยกนัเป็นชุมชนบาไฮตามค าสอนอนัรุง่โรจน์ 

ท่านโชก ิเอฟเฟนด ิ(LG 1983 no.204) 

เราตอ้งตระหนักในความไม่สมบูรณ์ของเรา  และไม่มหีวัเสยีเกี่ยวกบัเรื่องไม่ดทีีเ่กดิขึน้   เช่นใน

การประชุม  ในธรรมสภา  หรอืในคณะกรรมการ ฯลฯ เรื่องดงักล่าวเป็นเพยีงผวิเผนิและจะดขีึน้ไดไ้ม่ชา้

กเ็รว็ 

ท่านโชก ิเอฟเฟนด ิ(LF 20) 

สนับสนุนธรรมสภาท้องถ่ิน 

สถาบนัที่บญัญตัโิดยพระผู้เป็นเจา้คอืธรรมสภาท้องถิน่  ปฏบิตักิารในระดบัพื้นฐานของสงัคม

มนุษย ์ และเป็นหน่วยบรหิารพื้นฐานของระบบบรหิารแห่งโลกของพระบาฮาอุลลาห์  ซึ่งเกี่ยวพนักบั

บุคคลและครอบครวัที่ธรรมสภานัน้ต้องให้ก าลงัใจอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้พวกเขาสามคัคกีนัในสงัคม

บาไฮทีไ่มม่ใีครเหมอืน  ซึง่ไดร้บัชวีติและการปกป้องโดยกฎ  บญัญตั ิและหลกัธรรมของศาสนาของพระ

บาฮาอุลลาห์  ธรรมสภาทอ้งถิน่คุม้ครองศาสนาของพระองค์   ปฏบิตังิานประหนึ่งเป็นผู้เลีย้งแกะที่รกั

ใครฝ่งูแกะบาไฮ 

บาไฮไดร้บัการเรยีกรอ้งใหส้นบัสนุนและรว่มมอือยา่งสุดหวัใจกบัธรรมสภาทอ้งถิน่  ประการแรก

โดยการออกเสยีงเลอืกตัง้สมาชกิธรรมสภาและต่อมาโดยการตดิตามแผนงานและโครงการต่างๆ  ของ

ธรรมสภาอย่างแขง็ขนั  โดยการหนัมาหาธรรมสภาในยามล าบากโดยการสวดมนต์ใหธ้รรมสภาประสบ

ความส าเรจ็  และยนิดเีมือ่ธรรมสภารุง่เรอืงดว้ยเกยีรต ิสิง่มคี่าและของขวญัอนัยิง่ใหญ่จากพระผูเ้ป็นเจา้

นี้ในแต่ละชุมชน  ตอ้งไดร้บัการถนอม  บ ารงุเลีย้ง ช่วยเหลอื เชื่อฟงั และสวดมนตใ์ห ้

สภายตุธิรรมสากล (COC no.1342) 

ความหวงัเดียวของโลก 

การด าเนินงานบาไฮดว้ยใจจดจ่อและมปีระสทิธภิาพ  มใิช่เป็นเพยีงหน้าทีส่ าคญัทีสุ่ดของบาไฮ

เท่านัน้  แต่เป็นหนทางที่ดทีีสุ่ดทีบ่าไฮสามารถส่งเสรมิประโยชน์ของมนุษยชาต ิและเร่งไปสู่วนัที่อย่าง

น้อยสนัตภิาพรองจะบงัเกดิขึน้  เราตอ้งระลกึไวเ้สมอว่าระบบของพระบาฮาอุลลาหค์อืยารกัษาโรค  และ

มาตรการอื่นทัง้หมด...ที่องค์การสหประชาชาตหิรอืรฐับาลต่างๆ รเิริม่  ไม่ว่าจะมนี ้าหนักหรอืก้าวหน้า

เพยีงไร กเ็ป็นเพยีงยาบรรเทาอาการ  เราต้องเอาใจใสต่อการพฒันาอุปนิสยัใจคอของเราในฐานะทีเ่ป็น
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บาไฮ พฒันาระบบแห่งโลกของเราที่ยงัเป็นตวัอ่อนและยงัไม่เป็นที่เขา้ใจดแีพร่กระจายพระธรรมตาม

ขอ้ก าหนดทีอ่ยูธ่รรมจารกึแห่งแผนงานสรรค ์ และก่อสรา้งชุมชนบาไฮทีป่นระสานกนัอย่างแน่นแฟ้นทัว่

โลก 

ท่านโชก ิเอฟเฟนด ิ(LG 1983 no.284) 

ความรุ่งโรจน์ของอธปิไตยสวรรค์ตามพนัธสญัญาตามที่ค าสอนบาไฮได้คาดการณ์ไว้นัน้  จะ

เปิดเผยออกมาก็ต่อเมื่อครบก าหนดเวลา  ความหมายต่างๆ  ในคมัภรีอ์คัดสัและพระประสงคข์องพระ

อบัดุลบาฮา  ซึง่เป็นคลงัเกบ็ขององคป์ระกอบอธปิไตยนี้  กวา้งไกลเกนิกว่ารุ่นนี้จะเขา้ใจและเหน็คุณค่า

ไดเ้ตม็ที ่ เราไมส่ามารถละเวน้จาการวงิวอนบรรดาผูท้ีเ่ขา้รว่มกบัศาสนาบาไฮ  ขออย่าเอาใจใส่ความคดิ

ต่างๆ ที่มอียู่ทัว่ไปและความนิยมทัง้หลายที่อยู่เพยีงชัว่แล่น  และจงตระหนักอย่างไม่เคยมมีาก่อนว่า  

ทฤษฎีที่ผดิพลาดและสถาบนัที่โอนเอนทัง้หลายของอารยธรรมในปจัจุบนั จ าเป็นต้องแตกต่างอย่าง

ชดัเจนกบัสถาบนัทัง้หลายทีพ่ระผูเ้ป็นเจา้ประทานมา  ซึ่งถูกก าหนดใหป้รากฏขึน้มาบนความพงัทลาย

ของสถาบนัโอนเอนเหล่านัน้ 

ท่านโชก ิเอฟเฟนด ิ(WOB 16) 

 

11. ไม่ยุ่งเก่ียวกบัการเมืองและเช่ือฟังรฐับาล 

เช่ือฟังรฐับาล 

ในทุกประเทศทีป่ระชาชนเหล่านี้อาศยัอยู่  พวกเขาต้องประพฤตต่ิอรฐับาลของประเทศนัน้ดว้ย

ความจงรกัภกัด ีสุจรติและวาจาสตัย ์

พระบาฮาอุลลาห ์(TB 22-23) 

หลกัการส าคญัทีเ่ราต้องปฏบิตัติาม...คอืเชื่อฟงัรฐับาลทีค่รองอ านาจในดนิแดนที่เราอาศยัอยู่...

ดงันัน้เราเหน็ไดว้่าเราตอ้งท าสองสิง่  คอืหลกีหนีการเมอืงเหมอืนหนีกาฬโรคและเชื่อฟงัรฐับาล...สิง่ทีเ่รา

ชาวบาไฮต้องเผชญิอยู่คอืความจรงิที่ว่า   สงัคมก าลงัแตกสลายอย่างรวดเรว็  ประเดน็ทางศลีธรรมที่

เคยชดัเจนเมื่อครัง้ศตวรรษที่แล้ว  มาบดันี้สบัสนอย่างสิ้นหวงั  และยิง่กว่านัน้ยงัสบัสนปนกบัการต่อสู้

หาผลประโยชน์ทางการเมอืง  นัน่เองทีท่ าใหบ้าไฮตอ้งใชพ้ลงัทัง้หมดไปกบัการก่อสรา้งศาสนาบาไฮและ

ระบบบรหิาร  บาไฮไมส่ามารถเปลีย่นแปลงหรอืช่วยเหลอืโลกในปจัจุบนัไดไ้ม่ว่าดว้ยวธิใีด  ถ้าบาไฮเขา้
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ไปเกีย่วพนักบัประเดน็ทัง้หลายทีร่ฐับาลในโลกก าลงัต่อสูก้นั  พวกเขาจะสูญเสยี  แต่ถ้าพวกเขาก่อสรา้ง

แบบแผนของบาไฮ  พวกเขาจะสามารถเสนอแบบแผนนัน้เป็นวธิกีารรกัษาเมือ่คนอื่นทัง้หมดลม้เหลว 

ท่านโชก ิเอฟเฟนด ิ(LG 1983 no.865) 

ในฐานะบาไฮ  เราไม่ใช่ผู้ที่จะตดัสนิรฐับาลของเราว่าเป็นที่ยุติธรรมหรอืไม่ยุติธ รรม  เพราะ

บาไฮแต่ละคนจะมแีง่คดิต่างกนัแน่นอนและภายในหมู่บาไฮของเราเองจะเกดิการพพิาททีท่ าลายความ

สามคัคีของเรา  เราต้องสร้างระบบของบาไฮและปล่อยให้ระบบที่บกพร่องทัง้หลายของโลกไปตาม

หนทางของมนั  เราไม่สามารถเปลี่ยนระบบนี้ไดโ้ดยการเขา้ไปพวัพนักบัมนั  ในทางตรงกนัขา้มมนัจะ

ท าลายเรา 

ท่านโชก ิเอฟเฟนด ิ(LG 1983 no.874) 

ไม่ยุ่งเก่ียวกบัการเมือง 

ถ้ามสีทิธิเ์ลอืกตัง้  มติรสหายลงคะแนนไดโ้ดยไม่แสดงตวัเขา้กบัพรรคใด  แน่นอนการเขา้ไปสู่

สมรภมูขิองพรรคการเมอืงเป็นภยัต่อประโยชน์สงูสุดของศาสนา  และจะท าใหศ้าสนาเสยีหาย  แต่ละคน

ควรใชส้ทิธอิอกเสยีงโดยปลกีตวัจากพรรคการเมอืง  และควรระลกึไวเ้สมอว่าพวกเขาก าลงัลงคะแนนที่

คุณความดขีองคน 

ท่านโชก ิเอฟเฟนด ิ(PBA 29-30) 

พวกเขาควรระวงัอยา่งยิง่ในการพดูต่อสาธารณชนโดยไมก่ล่าวถงึบุคคลในวงการเมอืง  ไม่ว่าจะ

เป็นการพูดเขา้ขา้งหรอืประณามบุคคลเหล่านัน้  นี้คอืสิง่แรกที่ต้องจ าไว้  มฉิะนัน้พวกเขาจะเอามติร

สหายเขา้ไปเกีย่วพนักบัเรือ่งของการเมอืง  ซึง่จะเป็นภยัอยา่งไมจ่บสิน้ต่อศาสนา 

ท่านโชก ิเอฟเฟนด ิ(PBA 32) 

เรารูว้่าการปฏบิตังิานของโลกวตัถุเป็นเพยีงการสะท้อนของภาวะทางจติใจ  และจนกว่าภาวะ

ทางจติใจจะเปลีย่นแปลง  จะไมม่กีารเปลีย่นแปลงทีด่ขี ึน้ไดย้ ัง่ยนืในกจิการทางวตัถุ 

เราควรระลกึไว้ดว้ยว่า   ประชาชนส่วนใหญ่ไม่มคีวามคดิอนัชดัเจนเกี่ยวกบัลกัษณะของโลกที่

พวกเขาต้องการสรา้งและจะสรา้งอย่างไร  ดว้ยเหตุนี้บรรดาผูท้ี่ห่วงใยอยากจะปรบัปรุงสภาพทัง้หลาย

จงึลดตวัลงมาต่อสู้กบัความชัว่รา้ยทุกอย่างที่มาสู่ความสนใจ  ดงันัน้ความเต็มใจที่จะต่อสู้กบัความชัว่

รา้ยไม่ว่าในรูปของสภาพการณ์หรอืบุคคลชัว่รา้ย  ได้กลายเป็นเกณฑข์องประชาชนส่วนใหญ่ส าหรบั

พจิารณาคุณค่าของบุคคล  ในทางตรงขา้มบาไฮทราบเป้าหมายทีต่นก าลงัปฏบิตังิาน  และทราบว่าต้อง

ท าอะไรทลีะขัน้ตอนเพื่อทีจ่ะบรรลุเป้าหมาย  พลงังานทัง้หมดของบาไฮจงึมุ่งสู่กาสรา้งคุณความด ี เป็น
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คุณความดทีี่มพีลงับวกที่จะท าให้ความชัว่ร้ายนานัปการที่เป็นผลลบเลือนหายไปและไม่เหลอือยู่อีก

ต่อไป  ส าหรบับาไฮแลว้  การเขา้ไปสู่การต่อสูเ้พื่อจะท าลายความชัว่รา้ยในโลกทลีะอย่างเป็นอุดมคตทิี่

เสยีเวลาและใชพ้ลงังานอย่างไรป้ระโยชน์  ชวีติทัง้หมดของบาไฮมุ่งสู่การประกาศพระธรรมของพระบา

ฮาอุลลาห์  มุ่งสู่การฟ้ืนฟูธรรมะชวีติเพื่อนมนุษย ์ เพื่อประสานสามคัคเีพื่อนมนุษยใ์นระบบแห่งโลกที่

ก าเนิดจากสวรรค ์ และเมื่อพลงัและอทิธพิลของระบบนี้เตบิโตขึน้  เขาจะเหน็อานุภาพของพระธรรมนี้

เปลีย่นสภาพสงัคมมนุษยท์ัง้หมด  แก้ปญัหาทัง้หลายอย่างคบืหน้า  และขจดัความอยุตธิรรมทัง้หลายที่

รงัควานโลกมาเป็นเวลานาน 

สภายตุธิรรมสากล (LG 1983 no.871) 

หนทางท่ีจะรบัใช้ประเทศและโลก 

เราบาไฮเป็นหน่ึงเดยีวกนัทัว่โลก  เราก าลงัก่อสรา้งระบบแห่งโลกใหม่ซึง่มจีุดก าเนิดจากสวรรค ์ 

เราจะสรา้งระบบใหม่นี้ได้อย่างไร  หากบาไฮทุกคนเป็นสมาชกิของพรรคการเมอืงต่างๆ  ซึ่งบางพรรค

ขดัแยง้กนัโดยสมบรูณ์  ความสามคัคขีองเราจะอยูท่ีไ่หน  เราจะแบ่งแยกกนัเองเพราะพรรคการเมอืงซึง่

ขดักบัจุดประสงค์ของเรา...หนทางที่สุดส าหรบับาไฮที่จะได้รบัใช้ประเทศและโลกคอื  การท างานเพื่อ

สถาปนาระบบแห่งโลกของพระบาฮาอุลลาห ์ ซึง่จะประสานมนุษยท์ัง้หมดทลีะน้อย  และจะเลกิลม้ระบบ

การเมอืงและความเชื่อทางศาสนาทีก่่อความแตกแยก 

ท่านโชก ิเอฟเฟนด ิ(PBA 31) 

ศาสนาบาไฮมไิด้ขดักบัประโยชน์ที่แท้จรงิของชาติใดหรอืต้านกบัพรรคหรอืกลุ่มใด  ศาสนา

บาไฮออกห่างจากการโต้เถยีงทัง้หมดและอยู่เหนือสิง่เหล่านัน้  และบญัชาสาวกทุกคนใหจ้งรกัภกัดต่ีอ

รฐับาลและรกัชาตอิย่างมสีต ิ บาไฮแสดงความรกัชาตโิดยส่งเสรมิความผาสุกของประเทศในกจิกรรม

ประจ าวนัของพวกเขาหรอืท างานผ่านการบรหิารของรฐับาลแทนทีจ่ะผ่านทางพรรคการเมอืง 

ท่านโชก ิเอฟเฟนด ิ(LG 1983 no.871) 
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12. ละเว้นจากสรุาและเครื่องด่ืมมึนเมา 

ไม่ด่ืมและไม่บริการสุรา 

เป็นขอ้หา้มไมใ่หค้นฉลาดดื่มสิง่ทีจ่ะบัน่ทอนความฉลาดของเขา  เป็นหน้าทีข่องเขาทีจ่ะท าสิง่ที่

คู่ควรกบัมนุษย ์ มใิช่กระท าเยีย่งผูท้ีส่งสยัละไรส้ติ 

พระบาฮาอุลลาห ์(PID) 

ตามพระธรรมในคมัภรีท์ีศ่กัดิส์ทิธิท์ ีสุ่ด  การดื่มสุราเป็นสิง่ตอ้งหา้มเพราะสุราเป็นสาเหตุของโรค

เรือ้รงัต่างๆ  บัน่ทอนประสาทและเผาผลาญสตปิญัญา 

พระอบัดุลบาฮา (PID) 

ไม่ว่าสภาพแวดลอ้มใด  บาไฮไม่ควรดื่มสุรา  เป็นขอ้ห้ามที่ชดัเจนในธรรมจารกึของพระบาฮา

อุลลาหว์่าไม่มขีอ้อ้างใดส าหรบับาไฮทีจ่ะแตะต้องสุราแมใ้นรปูของการดื่มอวยพรหรอืเผาบนขนมพุดดิ้ง  

ทีจ่รงิแลว้หา้มทุกรปูแบบ 

ท่านโชก ิเอฟเฟนด ิ(PID) 

ไม่ควรเสิร์ฟแอลกอฮอล์ในการรบัรองใดๆ  ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรอืที่สาธารณะ  ซึ่งเป็นคุณ

เจา้ภาพ..เราเชื่อว่าคุณไม่ควรใชค้ าว่า “การเลีย้งค๊อกเทล”  การใชช้ื่อ “ การเลีย้งน ้าชา” หรอื “การเลีย้ง

รบัรอง” น่าจะดกีว่า 

สภายตุธิรรมสากล (PID) 

กฎของคมัภรีอ์คัดสัเกีย่วกบัการหา้มเครือ่งดื่มมนึเมากบับาไฮทุกคน  อย่างไรกต็ามท่านศาสนภิ

บาลคดิว่า  ส าหรบับาไฮที่พึ่งเข้ามาในศาสนาควรมกีารผ่อนผนั  แต่เมื่อบุคคลหนึ่งเป็นบาไฮมาระยะ

หนึ่งความสัมพันธ์กับศาสนาและพลังของค าสอนที่เขาพยายามศึกษาและปฏิบัติเป็นตัวอย่าง  จะ

ก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงแปลงอุปนิสยัใจคอและเขาจะหยุดดื่มสุรา  อย่างไรกต็าม  บาไฮทีเ่ก่าแก่และ

มัน่คงตอ้งใชก้ฎการหา้มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล์ 

ท่านโชก ิเอฟเฟนต ิ(PID) 
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ไม่ค้าขายหรือโฆษณาสรุา 

เกี่ยวกบัปญัหาที่คุณยกขึ้นมาเกี่ยวกบัการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ท่านต้องการแจง้ให้คุณ

ทราบว่าธุรกิจเกี่ยวข้องกบัเครื่องดื่มดงักล่าวไม่ว่าในรูปแบบใด  เป็นที่ห้ามปรามในศาสนาอย่างยิง่  

ดงันัน้บาไฮควรพจิารณาว่าเป็นข้อผูกพนัทางจติใจที่จะละเว้นจากการด าเนินธุรกิจใดๆ  ที่พวัพนักบั

การคา้เครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์

ท่านโชก ิเอฟเฟนด ิ(PID) 

สภายุตธิรรมสากล...ชีใ้หเ้หน็ว่า  ในเรื่องเกี่ยวกบัการโฆษณา  บาไฮต้องใชค้วามสุขุมรอบคอบ

ในการตดัสนิใจว่าอะไรเป็นทีอ่นุญาตหรอืไม ่ ตวัอยา่งเช่น  การพมิพแ์ผ่นโฆษณาเฉพาะเจาะจงเรื่องสุรา

ยอ่มไมเ่ป็นทีอ่นุญาต  แต่กไ็มม่ขีอ้คดัคา้นส าหรบัตวัแทนโฆษณาของบาไฮทีจ่ะพมิพแ์ผ่นโฆษณารายชื่อ

สนิค้าในหา้สรรพสนิคา้แมจ้ะมสีุรารวมอยู่  ดงันัน้จงึเป็นเรื่องของการเน้นและความสุขุมรอบคอบ  โดย

เบือ้งตน้แลว้สภายตุธิรรมสากลตอ้งการใหต้ดัสนิใจในเรือ่งดงักล่าวอยูใ่นดุลพนิิจของผูท้ีเ่กี่ยวขอ้ง  แต่ถ้า

มขีอ้สงสยัหรอืธรรมสภาแห่งชาตอรูส้กึว่าชื่อสยีงของศาสนาจะได้รบัความเสยีหาย  แน่นอนควรมกีาร

ปรกึษากบัธรรมสภาและตดัสนิใจในกรณเีฉพาะต่างๆ 

สภายตุธิรรมสากล (PID) 

 

13. คณุธรรมและจริยธรรมบาไฮ 

ความรกั 

พระผูเ้ป็นเจา้ทรงตัง้พระประสงคใ์หค้วามรกัเป็นพลงัชวีติในโลก 

พระอบัดุลบาฮา (PT 119) 

ความรกัคอืแหล่งก าเนิดพระพรทัง้ปวงของพระผูเ้ป็นเจา้  จนกว่าความรกัจะเขา้มาครอบครอง

หวัใจ  พรอยา่งอื่นจะออกมาจากหวันัน้ไมไ่ด้ 

พระอบัดุลบาฮา (BEF 218) 

สาระค าสอนของพระบาอาอุลลาหค์อืความรกัทีโ่อบลอ้มทุกสรรพสิง่  เพราะความรกับรรจุความ

ล ้าเลศิทัง้ปวงของความเป็นมนุษย ์

ท่านโชก ิเอฟเฟนด ิ(SWAB 66) 
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             ที่ส าคญัที่สุดคอืความรกัและสามคัคคีวรปกคลุมชุมชนบาไฮเพราะน่ีคอืสิง่ที่ประชาชนใฝ่หา

มากทีสุ่ดในสภาพมดืมนของโลกปจัจุบนัถ้อยค าทีป่ราศจากตวัอย่างไม่เพยีงพอทีจ่ะบนัดาลความหวงัใน

หวัใจของประชาชนในรุน่ปจัจุบนัทีส่ ิน้หวงัและไรศ้รทัธาในความด ี

ท่านโชก ิเอฟเฟนด ิ(LF 27-28) 

ความเสียสละ 

การสละตนเองและการสมคัรสมานกบัพระผู้เป็นเจ้าชัว่นิรนัดร์หมายความว่า  มนุษย์ควรให้

ความประสงคข์องตนเป็นหน่ึงเดยีวกบัพระผูเ้ป็นเจา้  และถอืว่าความปรารถนาของตนเป็นศูนย์ภาพโดย

สิน้เชงิเมื่อเทยีบกบัเจตนาของพระองค ์ อะไรก็ตามทีพ่ระผู้สรา้งบญัชา  พวกเขาต้องพากเพียรปฏบิตัิ

ตามให้ส าเร็จด้วยความปีติและกระตือรอืร้น...การยอมสละตัวเองโดยสมบูรณ์เป็นฐานะที่ประเสริฐ

เหนือกว่าฐานะอื่นใดทัง้ปวง 

เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่จะอุทิศตัวเองให้กับพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า  อะไรก็ตามที่

เปิดเผยไว้ในธรรมจารกึของพระองค์คอืการสะท้อนพระประสงค์ของพระองค์  การอุทศิของเจ้าต้อง

สมบรูณ์อยา่งยิง่เพื่อว่ารอ่งรอยทุกอยา่งของกเิลศจะถูกชะลา้งออกไปจากหวัใจของเจา้  นี้คอืความหมาย

ของเอกภาพทีแ่ทจ้รงิ 

พระบาฮาอุลลาห ์(GWB 337-38) 

การเสยีสละตนเองหมายถงึการข่มธรรมชาตฝิ่ายต ่าและกเิลศใหอ้ยู่ภายใต้ธรรมชาตทิีสู่งส่งกว่า

ของเรา  ในระดบัสูงสุด  การเสยีสละตนเองหมายถงึการสละความปรารถนาทุกอย่างของเราให้พระผู้

เป็นเจา้ท าตามทีพ่ระองคย์นิด ี เมือ่นัน้พระองคจ์ะช าระเราใหบ้รสิุทธิผ์ุดผ่องจนกลายเป็นภาวะทีเ่รอืงรอง

น่าพศิวง 

ท่านโชก ิเอฟเฟนด ิ(LF 35) 

คุณภาพของการอุทศิและเสยีสละคอืสิง่ทีน่ ารางวลัมาใหใ้นการรบัใชศ้าสนานี้  มากกว่าวธิกีาร  

ความสามารถ  หรอืการสนับสนุนดา้นการเงนิ 

ท่านโชก ิเอฟเฟนด ิ(LF 35) 

การเสยีสละตนเอง  ความกล้าหาญ ความหวงัและความมัน่ใจอนัเดด็เดี่ยว  คอืสิง่ที่บาไฮควร

แสดงออก  เพราะว่าคุณลกัษณะเหล่านี้จะจบัความสนใจของสาธารณชน  และพวกเขาจะสอบถามว่า  

ในโลกนี้ทีแ่สนโกลาหลและสบัสนเช่นนี้  อะไรท าใหป้ระชาชนเหล่านี้ม ัน่ใจและอุทศิตนอย่างยิง่  เมื่อเวลา
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ผ่านไป  ลกัษณะของบาไฮจะจบัความสนใจของเพื่อนร่วมชาต ิ บาไฮต้องหนีห่างจากความเกลยีดชงั

และและการแกเ้ผด็ทีก่ าลงัฉีดหวัใจของมนุษยชาต ิ และอาศยัการกระท าและค าพูดของตน  สาธติความ

เชื่ออนัแน่วแน่ในการประสานสามคัคมีนุษยชาตทิัง้มวลบนโลกอย่างสงบสุข 

ท่านโชก ิเอฟเฟนด ิ(LG 1983 no.1291) 

ไม่เหน็แก่ตวั 

จงใส่ใจในสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาต ิ มใิช่ความปรารถนาทีช่ ัว่รา้ยและเหน็แก่ตวัของเจา้ 

พระบาฮาอุลลาห ์(ESW 29) 

ผูม้ศีลีธรรมต้องไม่ใส่ใจในความปรารถนาส่วนตวั  และพยายามอย่างหมดหวัใจในหนทางใดก็

ตามทีส่ามารถส่งเสรมิประโยชน์ของสาธารณชนและเป็นไปไม่ไดท้ีม่นุษย์จะผละไปจากผลประโยชน์ของ

ตนเองและเสยีสละผลประโยชน์ของตนเองเพื่อผลประโยชน์ของชุมชน  เวน้แต่โดยความศรทัธาทีแ่ทจ้รงิ

ในพระผูเ้ป็นเจา้  เพราะความรกัตนเองคลุกอยูใ่นดนิทีเ่ป็นรา่งกายมนุษย ์

พระอบัดุลบาฮา (SDC 96) 

พวกเขากล่าวว่า :” สวรรคอ์ยูท่ีไ่หน  และนรกอยูท่ีไ่หน?”  จงกล่าวว่า :”สวรรคค์อืการกลบัมาอยู่

รว่มกบัเรา  และนรกคอืตวัเจา้เอง...” 

พระบาฮาอุลลาห ์(TB 118) 

ความรกัตนเองเป็นสนัดานทีพ่ลิกึและท าลายดวงวญิญาณทีส่ าคญัมากมายในโลก  หากมนุษย์

เป่ียมไปดว้ยคุณสมบตัทิีด่ที ัง้ปวงแต่เหน็แก่ตวั  คุณธรรมอื่นทัง้หมดจะเลอืนลางสูญหายไป และในทีสุ่ด

เขาจะเลวลง 

พระอบัดุลบาฮา (TAB 136) 

เมื่อวญิญาณทัง้หลายแยกจากกนัและเหน็แก่ตวั  พระพรจากสวรรคจ์ะหลัง่ลงมาใหไ้ม่ได ้ และ

แม้ว่าร่างกายพบปะกันก็จะสะท้อนอาภาของหมู่เทวินทร์ไม่ได้  กระจกที่หันหลังให้ดวงอาทิตย์ไม่

สามารถสะทอ้นความสว่างไสวของดวงอาทติย ์

พระอบัดุลบาฮา (PUP 4) 
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อิสรภาพ 

เราพบมนุษยบ์างคนปรารถนาอสิรภาพและภูมใิจในอสิรภาพนัน้  มนุษยด์งักล่าวจมอยู่ในความ

โงเ่ขลาเบาปญัญา 

ในที่สุดอสิรภาพจะน าไปสู่การก่อสรา้งความไม่สงบที่ไม่มใีครดบัเปลวไฟนัน้ได้  นี้คอืค าเตอืน

ของพระผูท้รงเป็นผูค้ดิบญัช ี พระผูท้รงรอบรู ้ เจา้จงรูไ้วว้่ารปูพรรณและสญัลกัษณ์ของอสิรภาพคอืสตัว ์ 

สิง่ทีค่วรคู่กบัมนุษยค์อืการหกัหา้มใจเพื่อคุม้ครองเขาใหพ้น้จากความโงเ่ขลาเบาปญัญาและอนัตรายของ

ผูก่้อวาน  อสิรภาพท าให้มนุษยล์่วงเกนิขอบเขตทีเ่หมาะสมและละเมดิเกียรตขิองความเป็นมนุษย ์ ฉุด

มนุษยล์งสู่ระดบัต ่าสุดของความเสื่อมทรามและชัว่รา้ย 

จงพจิารณามนุษยท์ีเ่ป็นประหนึ่งฝงูแกะทีจ่ าเป็นต้องมผีูเ้ลีย้งแกะและคอยคุมครอง  แทจ้รงิแลว้

นี่คอืสจัธรรม  และเป็นสจัธรรมที่เที่ยงแท้แน่นอน  เรายอมให้มอีสิรภาพในบางสภาพแวดล้อมและไม่

อนุญาตในบางสภาพแวดลอ้ม  แทจ้รงิแลว้เราคอืพระผูท้รงรอบรู ้

อสิรภาพที่แท้จรงิของมนุษย์อยู่ที่การยอมจ านนต่อบญัญตัิของเราแม้ว่าเจา้จะไม่ค่อยเขา้ใจก็

ตาม  หากมนุษย์ปฏิบตัิตามบญัญัติที่เราน ามาจากสวรรค์แห่งการเปิดเผยธรรม  พวก เขาจะบรรลุ

อสิรภาพทีส่มบรูณ์อยา่งแน่นอน 

พระบาฮาอุลลาห ์(GWB 335-36) 

เมือ่ใครเป็นอสิระจากคุกแห่งอตัตา  นัน่คอืสิง่อสิรภาพทีแ่ทจ้รงิเพราะอตัตาคอืคุกทีร่า้ยทีสุ่ด 

พระอบัดุลบาฮา (DAL 70) 

ไม่ผกูพนักบัโลก 

เป็นหน้าทีข่องประชาชนแห่งบาฮาทีจ่ะตายจากโลกและทุกสรรพสิง่ในโลก  ตดัความผูกพนัจาก

วตัถุทัง้ปวงอยา่งทีบ่รรดาผูท้ีอ่าศยัอยู่ในสวรรคจ์ะไดสู้ดสุคนธรสแห่งความบรสิุทธิจ์ากภูษาของพวกเขา  

และประชาชาติทัง้ปวงบนพภิพจะได้เห็นความชชัวาลของพระผู้ทรงปรานีบนหน้าของพวกเขา  และ

เครื่องหมายและสญัลกัษณ์ของพระผู้เป็นเจ้า พระผู้ทรงมหทิธานุภาพ พระผู้ทรงอจัฉรยิภาพ  จะได้

แพรก่ระจายไปกวา้งไกลโดยพวกเขา 

พระบาอาอุลลาห ์(GWB 100) 

ผูท้ีใ่ฝห่าความตอ้งการทางโลกหรอืหวัใจจดจ่ออยู่กบัสรรพสิง่บนโลก  จะไม่ไดร้บัการนับว่าเป็น

ประชาชนแห่งบาฮา  ผู้ที่เป็นสาวกที่แท้จรงิของเรา  หากมาถึงหุบเขาทอง  เขาก็จะผ่านไปไม่แยแส
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ประดุจก้อนเมฆ  และไม่หยุดหรอืหนักลับมา  บุรุษดงักล่าวเป็นของเราแน่นอนหมู่เทวญัเบื้องบน

สามารถดูดสุคนธรสแห่งความบรสิุทธิจ์ากภูษาของเขา..และหากเขาพบสตรทีี่งดงามไฉไลที่สุด  หวัใจ

ของเขากจ็ะไมถู่กยัว่ยวนใหห้ลงใหลในความงามของเธอแมแ้ต่น้อย 

พระบาฮาอุลลาห ์(GEB 118) 

สิง่ทีย่บัยัง้เจา้ไม่ใหร้กัพระผู้เป็นเจา้มใิช่สิง่ใดนอกจากโลกเพื่อว่าเจา้จะได้รบัการนับว่าเจรญิพร  

หากมนุษยป์รารถนาจะประดบัตนดว้ยอลงกรณ์ของโลก  สวมใส่อาภรณ์  หรอืเสวยสิง่ที่โลกให้ได้ไม่มี

ภยัอนัใดต่อเขาหากเขาไม่ยอมให้สิง่ใดมาขัน้ระหว่างเขากบัพระผู้เป็นเจ้า  เพราะพระผู้เป็นเจ้าทรง

ก าหนดสิง่ทีด่ทีุกอยา่งไมว่่าสรา้งจากสวรรคห์รอืบนโลก  ไวใ้หบ้รรดาคนรบัใชท้ีเ่ชื่อพระองคอ์ยา่งแทจ้รงิ 

พระบาฮาอุลลาห ์(GWB 276) 

ในไมช่า้โลกและทุกสรรพสิง่ในโลกจะกลายเป็นสิง่ทีถู่กลมื  และเกยีรตทิัง้หมดจะเป็นของบรรดา

ผูท้ีเ่ป็นทีร่กัของพระผูเ้ป็นนายของเจา้ พระผูท้รงความรุง่โรจน์ พระผูท้รงอารทีีสุ่ด 

พระบาฮาอุลลาห ์(GWB 306) 

ความไว้วางใจได้ 

แทจ้รงิแลว้ความไวว้างใจไดค้อืประตูไปสู่ความปลอดภยัไรก้งัวลส าหรบัทุกคนทีอ่าศยัอยู่บนโลก  

และคอืสญัลกัษณ์แห่งความรุ่งโรจน์ของพระผูท้รงปราณี  ผูท้ีม่คีวามไวว้างใจไดค้อืผูท้ีม่คีวามมัง่คัง่และ

เจรญิรุ่งเรื่องโดยแท้จริง  ความไว้วางใจได้คือทวารส าคญัที่สุดที่น าไปสู่ ความเงียบสงบและความ

ปลอดภยัไรก้งัวลของประชาชน  ความจรงิแลว้เสถยีรภาพของกจิการอยา่งอื่นขึน้อยูก่บัความไวว้างใจได้ 

พระบาฮาอุลลาห ์(TB 37) 

เจา้จงเพยีรพยายามเพื่อว่า  ทุกชาตแิละชุมชนในโลก  แมแ้ต่ศตัรู  จะไว้ใจ  มัน่ใจ  และฝาก

ความหวงัไวก้บัเจา้ 

พระอบัดุลบาฮา (TAB 436) 

วาจาสตัย ์

วาจาสัตย์คือรากฐานของคุณธรรมทัง้ปวง  หากปราศจากวาจาสัตย์ความก้าวหน้าและ

ความส าเรจ็ในทุกภพของพระผูเ้ป็นเจา้เป็นไปไมไ่ดส้ าหรบัวญิญาณดวงนัน้  เมือ่คุณธรรมน้ีปลูกฝงัอยู่ใน

มนุษย ์ คุณธรรมทัง้หมดจะตามมาดว้ย 

พระอบัดุลบาฮา (TAB 495) 
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เกีย่วกบัปญัหาทีว่่า  เป็นสิง่ทีถู่กหรอืไมถ่า้พดูเทจ็เพื่อช่วยเหลอืผูอ้ื่น  ท่านศาสนภบิาลคดิว่าไม่

ว่าในสภาพการณ์ใด  เราไมค่วรพดูเทจ็  แต่ในเวลาเดยีวกนัควรพยายามและช่วยเหลอืผูน้ัน้ในหนทางที่

ถูกท านองคลองธรรมมากกว่า  แน่นอนเราอาจไม่จ าเป็นต้องพูดออกไปจนกว่าค าถามนัน้จะยงิมาที่เรา

โดยตรง 

ท่ายโชก ิเอฟเฟนด ิ(LF 7) 

ละเว้นจากวจีทุจริต 

ลิน้มไีวส้ าหรบักล่าวถงึสิง่ทีด่งีาม  อย่าท าใหล้ิน้สกปรกดว้ยวจทีุจรติ  พระผูเ้ป็นเจา้ทรงใหอ้ภยั

เจา้ส าหรบัอดตี  นับแต่นี้ไปเจ้าทุกคนต้องพูดสิง่ที่ควร  หลกีเลี่ยงการแช่ง  การถากถาง  และสิง่ที่ย ัว่

โทสะผูอ้ื่น 

พระบาฮาอุลลาห ์(BWF 268) 

จงระวัง อย่าท าร้ายความรู้สึกของผู้ใด  อย่าท าให้ใครเสียใจ  อย่าใช้วาจาต าหนิหรือ

วพิากษ์วจิารณ์ผูใ้ด...จงระวงั   จงระวงั  เพื่อว่าจะไม่มใีครต าหนิผู้ใดแมว้่าคนนัน้จะเป็นผู้ไม่ประสงค์ดี

และคนไมด่ ี

พระอบัดุลบาฮา (TAB 45) 

ตามบญัชาศกัดิส์ทิธิโ์ดยตรงจากพระผูเ้ป็นเจา้  เราถูกหา้มมใิหพ้ดูใส่รา้ย 

พระอบัดุลบาฮา (WT 9) 

อย่าให้ผู้ใดแบกภาระที่เจ้าเองก็ไม่อยากแบก  และอย่าปรารถนาให้ผู้ใดในสิ่งที่เจ้าเองก็ไม่

ตอ้งการ 

พระอบัดุลบาฮา (GWB 128) 

จงเทีย่งธรรมต่อเจา้เองและผูอ้ื่น  เพื่อว่าหลกัฐานของความยตุธิรรม จะเปิดเผยออกมาโดยการ

กระท าของเจา้ท่ามกลางคนรบัใชท้ีซ่ื่อสตัยข์องเรา 

พระบาฮาอุลลาห ์(ADJ 20) 

ความเที่ยงธรรมคือพื้นฐานของคุณธรรมทัง้ปวง  การประเมนิทุกสรรพสิ่งจ าเป็นต้องขึ้นกับ

ความยตุธิรรม...จงเทีย่งธรรมในการตดัสนิเจา้ผูเ้ป็นมนุษยท์ีม่ปีญัญา  ผูท้ีไ่ม่ยุตธิรรมในการตดัสนิคอืผูท้ี่

ไรคุ้ณธรรมประจ าฐานะมนุษย ์

พระบาฮาอุลลาห ์(GWB 203,204) 
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การให้อภยั 

หากมคีวามขดัแย้งเกิดขึ้นในหมู่พวกเจ้า  จงเห็นเรายนือยู่ตรงหน้าของเจ้า  และมองข้าม

ขอ้บกพรอ่งของกนัและกนัเพื่อเหน็แก่พระนามของเรา  และเป็นประดุจสญัลกัษณ์แห่งความรกัของเจา้ที่

มต่ีอศาสนาทีป่ระจกัษ์แจง้เสนออ าไพของเรา 

พระบาฮาอุลลาห ์(GWB 315) 

หากใครหลงผดิไปหนึ่งแสนลา้นครัง้แลว้  เขากย็งัหนัหน้ามาหาเจา้ด้วยหวงัว่าเจา้จะอภยับาป

แก่เขา  เพราะตอ้งไมใ่หเ้ขาสิน้หวงั  ทุกขโ์ศกหรอืหมดอาลยัตายอยาก 

พระอบัดุลบาฮา (TAB 346) 

ไม่แก้แค้น 

ทัง้นี้เมื่อพจิารณาตามเหตุผล  การแก้แค้นเป็นสิง่ที่น่าต าหนิ  เพราะว่าโดยการแก้แค้น  ไม่มี

ผลดีบังเกิดกับผู้แก้แค้น  หากคนหนึ่งตีอีกคนหนึ่งและผู้ที่ถูกตีแก้แค้นด้วยการตีกลับ  เขาจะได้

ประโยชน์อะไร? สิง่นี้เป็นยาสมานแผลหรอืยาแก้ปวดส าหรบัเขาหรอื? ไม่   พระผูเ้ป็นเจา้ทรงหา้ม ใน

ความเป็นจรงิแลว้  การกระท าทัง้สองเหมอืนกนั  ทัง้สองคอืการท ารา้ย  ต่างกนัเพยีงว่าการกระท าหนึ่ง

เกิดก่อน  อีกการกระท าหนึ่งเกิดทหีลงั  ดงันัน้หากผู้ที่ถูกตีให้อภยั  ไม่เพยีงเท่านี้  หากเขาปฏิบตัิ

ตรงกนัขา้มกบัที่เขาถูกกระท า  นี่เป็นทีน่่าสรรเสรญิ  กฎของชุมชนจะลงโทษผูก้้าวรา้วแต่จะไม่แก้แค้น  

การลงโทษนี้มจีดุมุง่หมายเพื่อเตอืน  คุม้ครอง  และตา้นความโหดรา้ยและการท าผดิ  เพื่อว่าคนอื่นจะไม่

กดขี ่

พระอบัดุลบาฮา (SAQ 267) 

ความเมตตากรณุา 

มใิช่เพยีงเพื่อนมนุษยด์้วยกนัเท่านัน้ที่ผู้เป็นที่รกัของพระผู้เป็นเจา้ต้องปฏบิตัิด้วยความปรานี

และเหน็อกเหน็ใจ  แต่พวกเขาตอ้งแสดงความเมตตารกัใครอ่ยา่งยิง่ต่อสิง่มชีวีติทัง้ปวง 

พระอบัดุลบาฮา (SWAB 158) 

จงกรณุาต่อคนแปลกหน้า...จงช่วยใหพ้วกเขารูส้กึว่าเหมอืนอยู่ทีบ่า้น  คน้หาว่าพวกเขาพกัอยู่ที่

ไหน  ถามดวู่าเจา้จะรบัใชพ้วกเจา้ไดอ้ยา่งไร จงพยายามท าใหช้วีติของพวกเขาเป็นสุขขึน้บา้ง  ดงันี้แลว้

ถงึแมว้่าบางครัง้สิง่ที่เจา้สงสยัตัง้แต่แรกจะเป็นจรงิ ก็จงกรุณาต่อพวกเขา  ความกรุณานี้จะช่วยท าให้
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พวกเขาเป็นคนดขีึน้...อย่าพอใจกบัการแสดงมติรภาพดว้ยค าพูดเท่านัน้  ขอใหห้วัใจของเจา้ลุกดว้ยไฟ

แห่งความเมตตารกัใคร ่

พระอบัดุลบาฮา (PT 15) 

ความเหน็อกเหน็ใจ 

ดงันัน้เจ้าจงพยายามอย่างหมดหวัใจที่จะปฏบิตัต่ิอมนุษยชาตทิัง้มวลด้วยความเหน็อกเหน็ใจ  

ยกเวน้ผู้ที่มแีรงจงูใจทีเ่หน็แก่ตวัหรอืมโีรคของวิญญาณ  ความกรุณาจะให้กบัผูก้ดขี ่ ผู้หลอกลวงหรอื

ขโมยไม่ไดเ้พราะนอกจากจะไม่ปลุกใหพ้วกเขามสีตเิหน็ความผดิพลาดของตนเองแลว้ยงัท าใหพ้วกเขา

นิสยัเสยีต่อไปเหมอืนเดมิ  ไมว่่าเจา้จะกรณุาต่อคนโกหกแค่ไหน  เขากย็ิง่โกหกมากขึน้  เพราะเขาคดิว่า

เจา้ก าลงัถูกหลอก  ซึง่ทีจ่รงิเจา้รูท้นัเขาแต่เจา้เงยีบเฉยเพราะความเหน็อกเหน็ใจ 

พระอบัดุลบาฮา (SWAB 158) 

มนุษยส์่วนใหญ่เป็นคนบาปแต่สตัวป์่าเป็นผูบ้รสิุทธิ ์ แน่นอนผูท้ีไ่ม่มบีาปนัน่คอืสตัวท์ัง้ปวงควร

ไดร้บัความกรณุาและความรกัทีสุ่ด ยกเวน้สตัวท์ีเ่ป็นภยัเช่น  งพูษิและสตัวอ์นัตรายทีค่ลา้ยกนั  เหตุผล

คอื ความกรณุาต่อสตัวเ์หล่านี้เป็นความอยตุธิรรมต่อมนุษยแ์ละสตัวอ์ื่น  ตวัอย่างเช่น หากเจา้ใจอ่อนลา้

ต่อสุนขัปา่  นัน่เป็นการกดขีแ่กะ  เพราะสุนขัปา่จะท าลายแกะทัง้ฝงู  สุนัขบา้ถ้ามโีอกาสสามารถฆ่าสตัว์

และมนุษยน์บัพนั  ดงันัน้การเหน็อกเหน็ใจสตัวป์า่ทีดุ่รา้ยเป็นความโหดรา้ยต่อสตัวท์ีร่กัสงบ  ฉะนัน้ต้อง

จดัการกบัสตัวท์ีเ่ป็นภยั แต่ส าหรบัสตัวท์ีด่ ี ตอ้งกรณุาทีสุ่ด  ยิง่กรณุามากยิง่ดี 

พระอบัดุลบาฮา (SWAB 159-60) 

ความเอ้ือเฟ้ือ 

จงเอือ้เฟ้ือในวนัทีม่ ัง่มแีละอดทนในชัว่โมงแห่งการสญูเสยี 

พระบาฮาอุลลาห ์(TB 138) 

เราตอ้งเป็นประหนึ่งน ้าพุทีห่ลัง่น ้าออกไปอยา่งไม่ขาดสาย  และไดร้บัน ้ากลบัมาจากแหล่งทีม่อง

ไม่เหน็  การใหอ้ย่างไม่ขาดสายเพื่อประโยชน์ของเพื่อนเราโดยไม่ตดิทีก่ลวัความจน  และวางใจในพระ

พรอนัไม่รูส้ ิ้นจากพระผู้เป็นแหล่งของความมัง่คัง่และความดงีามทัง้ปวง  นี่คอืความลบัของการด าเนิน

ชวีติทีถู่กตอ้ง 

ท่านโชก ิเอฟเฟนด ิ(PBA 95) 
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อปุนิสยัใจคอ  ความประพฤติ  กิริยามารยาท 

หน้าที่ที่ส าคญัที่สุดในยุคน้ีคอืการขดัเกลาอุปนิสยัใจคอให้บรสิุทธิ ์แก้ไขกิรยิา  และปรบัปรุง

ความประพฤตขิองเจา้  ผูเ้ป็นทีร่กัยิง่ของพระผูท้รงปรานีตอ้งแสดงอุปนิสยัและความประพฤตดิงักล่าวใน

หมู่ประชาชนของพระองค ์ เพื่อว่าสุคนธรสแห่งวามบรสิุทธิข์องพวกเขาจะโชยไปทัว่พภิพและปลูกผู้ที่

หลบัใหล  เนื่องดว้ยจดุประสงคข์องพระผูแ้สดงธรรมของพระผูเ้ป็นเจา้...คอืเพื่อจะอบรมวญิญาณและขดั

เกลาอุปนิสยัของมนุษยท์ุกคน 

พระบาฮาอุลลาห ์(ADJ 21) 

ดูกร  ประชาชนของพระผูเ้ป็นเจา้  เราตกัเตอืนใหเ้จา้มมีารยาท เพราะเหนืออื่นใดนัน้มารยาท

คอืเจา้ชายของคุณธรรมทัง้ปวง  ขอความสุขสวสัดจีงมแีด่ผู้ที่เรอืงรองด้วยมารยาทและสวมภูษาแห่ง

ความซื่อตรง 

พระบาฮาอุลลาห ์(TB 88) 

ความประพฤติที่มธีรรมซึ่งรวมความถึง  ความยุตธิรรม  ความเที่ยงธรรม  วาจาสตัย์  ความ

สุจรติ  ใจไมม่อีคต ิ ความเชื่อถอืไดแ้ละไวว้างใจได ้ตอ้งเป็นลกัษณะเด่นในทุกแงช่วีติของชุมชนบาไฮ 

ท่านโชก ิเอฟเฟนด ิ(ADJ 19) 

ความถ่อมตวั 

ความถ่อมตวัยกมนุษยข์ึน้สู่นภาแห่งความรุง่โรจน์และอานุภาพ  ขณะทีท่ีค่วามหยิง่ทะนงฉุดเขา

ใหต้กต ่าและเวทนาทีสุ่ด 

พระบาฮาอุลลาห ์(TB 64) 

มนุษย์ทุกคนที่หยัง่รู้  ขณะเดินบนพื้นพิภพ  จะรู้สึกอายทีเดียวเนื่ องด้วยเขาตระหนักว่า

แหล่งที่มาของความรุ่งเรอืง  ความมัง่คัง่  อ านาจความเจรญิ  ความก้าวหน้าและอานุภาพของเขา  

ตามทีพ่ระผูเ้ป็นเจา้ก าหนดไว้ คอื  พืน้ดนิเดยีวกนันี้ที่ถูกเหยยีบย ่าดว้ยเทา้ของมนุษยท์ัง้ปวง  ไม่มขีอ้

สงสยัว่าใครกต็ามที่ตระหนักในสจัธรรมน้ี  จะสะอาดและบรสิุทธิพ์น้จากความหยิง่  ความจองหองและ

ความทะนงทัง้ปวง 

พระบาฮาอุลลาห ์(ESW 44) 
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ความสภุาพ 

             ไมว่่าในสภาพแวดลอ้มใดกต็าม  เราไมค่วรมที่าทอีื่นใดนอกจากสุภาพและถ่อมตวั 

พระอบัดุลบาฮา (PUP 128) 

             จงพดูกบัเขาดว้ยวาจาสุภาพ 

พระอบัดุลบาฮา (SDC 53) 

ไม่เสแสร้ง 

             ดูกร   ผู้ที่ดูเหมอืนสะอาดแต่ในใจนัน้สกปรก เจ้าเป็นเสมอืนน ้าใสแต่มพีษิ  ซึ่งภายนอกดู

เหมอืนบรสิุทธิ ์ แต่เมื่อถูกทดสอบโดยผู้ตรวจจากสวรรค์  ไม่มแีม้แต่หยดเดยีวที่ยอมรบัได้  ใช่แล้ว  

ล าแสงของดวงอาทติยส์่องมายงัธุลแีละกระจกเหมอืนกนั  แต่แสงสะทอ้นนัน้จะต่างกนัดงัเช่น  ดวงดาว

ต่างกบัโลก  ต่างกนัอยา่งวดัไมไ่ดเ้ชยีวล่ะ 

พระบาฮาอุลลาห ์(HWP no.25) 

             ดูกร  บุตรของอดมั  วาจาและการกระท าที่ดงีามบรสิุทธิจ์ะขึ้นไปสูสวรรค์อันรุ่งโรจน์  จง

พยายามใหก้ารกระท าของเจา้บรสิุทธิป์ราศจากธุลแีห่งอตัตาและความเสแสรง้  และใหเ้ป็นทีโ่ปรดปราน 

ณ ราชส านักแห่งความรุ่งโรจน์  เพราะในไม่ช้า  ณ  เบื้องหน้าของพระผู้เป็นที่บูชา  ผู้ตรวจสอบ

มนุษยชาตจิะไมย่อมรบัสิง่ใดนอกจากคุณธรรมทีพ่สิุทธิแ์ละการกระท าทีว่มิลบรสิุทธิ ์             

พระบาฮาอุลลาห ์(HWP no.69) 

ความอดทน 

             เจา้จงรูไ้วว้่าตัง้แต่โบราณกาล  การถูกทดสอบและความทุกขท์รมานเป็นเคราะหท์ีบ่งัเกดิกบัผู้

ทีพ่ระผูเ้ป็นเจา้รกัและเลอืกสรร  และคนรบัใชท้ีต่ดัความผูกพนัจากทุกสิง่นอกจากพระองค์...ขอพระจงมี

แด่ผู้ยนืหยดัอดทน  ผู้ทีอ่ดทนความยุ่งยากและแรน้แคน้  ผูท้ี่ไม่เศรา้โศกต่อสิง่ใดก็ตามที่บงัเกดิกบัตน  

และผูท้ีเ่ดนิในหนทางแห่งการยอมจ านน 

พระบาฮาอุลลาห ์(GWB 129) 

             พระพรอนัยิง่ใหญ่รอคอยคนยากไรท้ีอ่ดทนและปกปิดความทุกขท์รมานของตน  และความสุข

สวสัดจีงมแีด่ผูร้ ่ารวยทีแ่บ่งความมัง่คัง่ใหก้บัคนขดัสนและโปรดพวกเขามากกว่าตนเอง 

พระบาฮาอุลลาห ์(GWB 202) 
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             หน้าที่ของเราคอือดทนในสภาพแวดล้อมเหล่านี้จนกว่าความผ่อนคลายจะมาจากพระผู้เป็น

เจา้  พระผูป้ระทานอภยั  พระผูท้รงอาร ี

พระบาฮาอุลลาห ์(TB 117) 

ความสขุ 

ความสุขที่แท้จรงิขึ้นอยู่กบัธรรมในจติใจ  และการเปิดหวัใจรบัพรจากพระผู้เป็นเจ้าอยู่เสมอ  

หากหวัใจเมนิพระพรทีพ่ระผูเ้ป็นเจา้เสนอให ้ หวัใจนัน้จะมคีวามสุขไดอ้ยา่งไร 

พระอบัดุลบาฮา (PT 108) 

ทุกคนสามารถมคีวามสุขในยามสบาย  สุขภาพด ี  ประสบความส าเรจ็  ยนิด ี และร่าเรงิ  แต่ถ้า

ใครมคีวามสุขและพอใจในเวลายากล าบากและโรคภยั  นี้คอืขอ้พสิจูน์ถงึความประเสรฐิ 

พระอบัดุลบาฮา (BWF 363) 

ความปีติติดปีกให้เรา  ในยามปีติพลงังานของเราเข้มแขง็ขึน้  สติปญัญาของเราเฉียบแหลม

กว่าเดมิ...แต่เมือ่ความเศรา้มาเยอืนเรา  ความเขา้แขง็ของเราจากไป 

พระอบัดุลบาฮา (DAL 55) 

ความพอประมาณ 

เป็นหน้าทีข่องบรรดาผูท้ีอ่ยู่ในอ านาจทีจ่ะพอประมาณในทุกสิง่อะไรทีเ่กนิขอบเขตของความพอ

ประมารจะหยุดส่งผลด ี

พระบาฮาอุลลาห ์(TB 169) 

ผู้ที่ยึดถือความยุติธรรมไม่สามารถล่วงเกินขอบเขตของความพอประมาณ  ไม่ว่าใน

สภาพแวดล้อมใด...อารยะธรรมที่ผูอ้รรถาธบิายศลิปะและวทิยาศาสตรค์ุยโตโอ้อวดอยู่บ่อยๆ หากยอม

ให้ก้าวขา้มขอบเขตของความพอประมาณ  จะน าความชัว่รา้ยมหนัต์มาสูมนุษย ์ นี้คอืค าเตอืนส าหรบั

เจา้จากพระผูเ้ป็นพระผูท้รงรอบรู ้ ถ้าหากเลยเถดิ  อารยะธรรมจะเป็นแหล่งทีอุ่ดมสมบูรณ์ไปดว้ยความ

ชัว่รา้ย  เช่นเดยีวกบัทีเ่ป็นแหล่งขงิความด ีเมือ่ร ัง้วา้อยูใ่นความพอประมาณ 

พระบาฮาอุลลาห ์(GWB 342-43) 

วาจาของมนุษย์โดยเน้ือแท้นัน้ใฝ่ฝนัจะโน้มน้าวใจและจ าเป็นต้องรูจ้กัพอประมาณ  เกี่ยวกบั

ความพอประมาณในวาจานัน้  ตอ้งผสมผสานกบัไหวพรบิและสตปิญัญา 

พระบาฮาอุลลาห ์(TB 172) 
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ในสายตาของพระผูเ้ป็นเจา้  ผู้ที่พระองคเ์ลอืกสรร  และผูม้ปีญัญาหยัง่รู ้ อุปนิสยัใจคอที่ดเีลศิ

และน่าสรรเสรญิทีสุ่ด  แต่ต้องอยู่ในเงื่อนไขทีว่่า  อุปนิสยัใจคอนัน้สบืมาจากเหตุผลและความรู ้ และอยู่

บนฐานของความประมาณโดยแทจ้รงิ 

พระอบัดุลบาฮา (SDC 60) 

ความสะอาด 

ความสะอาด  ความบรสิุทธิ ์ และความละเอยีดอ่อน  ยกฐานะของความเป็นมนุษย ์ และท าให้

ชวีติทีไ่มจ่รีงันี้กา้วหน้าไป  แมจ้ะเป็นทางกายกต็าม  ความละเอยีดอ่อนช่วยพฒันาจติใจดงัทีก่ล่าวไวใ้น

คมัภรีศ์กัดิส์ทิธิท์ ัง้หลาย  ความสะอาดภายนอกแมจ้ะเป็นทางกาย  แต่กม็อีทิธพิลอยา่งมากต่อจติใจ 

พระอบัดุลบาฮา (TAB 581) 

สขุภาพ 

หากสุขภาพและความผาสุกทางกายถูกใชไ้ปในหนทางของอาณาจกัรสวรรค ์ นัน่เป็นทีย่อมรบั

และน่าสรรเสรญิยิง่  และถ้าหากถูกไปใช้เพื่อประโยชน์ของชาวโลก  แมว้่าจะเป็นประโยชน์ด้านวตัถุ 

(หรอืรา่งกาย)  และสุขภาพนัน้ช่วยใหส้ามารถท าความด ี กเ็ป็นทีย่อมรบัเช่นกนั  แต่ถ้าหากสุขภาพนัน้

ช่วยใหส้ามารถท าความด ี กเ็ป็นทีย่อมรบัเช่นกนั  แต่ถา้หากสุขภาพและความผาสุกของมนุษยถ์ูกใชไ้ป

เพื่อสนองความใคร่  ดงัที่สตัว์กระท า  และเพื่อการไขว่คว้าอนัชัว่ร้าย  เช่นนัน้แล้วโรคภยัย่อมดกีว่า

สุขภาพดงักล่าว  ไมเ่พยีงเท่านัน้  ความตายยงัเป็นทีพ่งึปรารถนากว่าชวีติดงักล่าว หากเจา้ปรารถนาที่

จะมสีุขภาพด ี จงปรารถนาสุขภาพทีน่่าจะช่วยใหเ้จา้รบัใชอ้าณาจกัรสวรรค์ 

พระอบัดุลบาฮา (TAB 207) 

เราทุกคนควรไปเยี่ยมผู้ป่วย  เมื่อพวกเขาทุกข์โศกและทรมานควรมเีพื่อนมาเยี่ยมคอืความ

ช่วยเหลอืและมปีระโยชน์อย่างแทจ้รงิ  ความสุขคอืยาทีด่กีว่าส าหรบัผูป้่วย..นี้มผีลมากกว่ายารกัษาโรค  

เมือ่เจา้ไปเยีย่มผูป้ว่ยและผูทุ้กขท์รมาน เจา้ตอ้งไปดว้ยความรกัและเสน่หา 

พระอบัดุลบาฮา (PUP 199) 

การรบัใช้ 

คุณค่าของมนุษยอ์ยูท่ีก่ารรบัใชแ้ละคุณธรรม  มใิช่อยูท่ีค่วามมัง่คัง่ร ่ารวยทีห่รหูรา 

พระบาฮาอุลลาห ์(TB 138) 



43 

 

บุคคลทีอุ่ทศิตนต่อการรบัใชม้วลมนุษยชาตใินปจัจุบนั  คอืมนุษยท์ีแ่ทจ้รงิ 

พระบาฮาอุลลาห ์(TB 167) 

ความพยายามทัง้ปวงทีม่นุษยอ์อกแรงอย่างหมดหวัใจคอืการนมสัการ  ถ้าหากความพยายาม

นัน้มาจากแรงจงูใจทีป่ระเสรฐิสุดและความตัง้ใจจะรบัใชม้นุษยชาต ิ นี้คอืการนมสัการรบัใชม้นุษยชาติ

และบรรเทาความขดัสนของประชาชน 

พระอบัดุลบาฮา (PT 176) 

ตลอดเวลาเจ้าจงคดิว่าจะรบัใช้ทุกคนในหมู่มนุษยชาติได้อย่างไร...เจ้าจงมคีวามกรุณาอย่าง

จรงิใจ  มใิช่เพยีงดูเหมอืนว่ากรุณา...ขอใหเ้ขาท าประโยชน์บางอย่างใหแ้ก่ทุกคนทีไ่ดพ้บ  และจงท าตวั

ใหเ้ป็นประโยชน์แก่เขา 

พระอบัดุลบาฮา (SWAB 3) 

งาน 

ทุกคนไดร้บับญัชาใหป้ระกอบอาชพีบางอย่างเช่น   การฝีมอืศลิปะ ทีค่ลา้ยกนั  เราไดย้กฐานะ

ของการท างานดงักล่าวขึน้มาเป็นการนมสัการพระผูเ้ป็นเจา้ พระผูเ้ป็นหน่ึงโดยแทจ้รงิ 

พระบาฮาอุลลาห ์(TB 26) 

การประกอบวชิาชพีบางอย่างเป็นที่น่าชมเชยอย่างยิง่  เพราะเมื่อยุ่งอยู่กบังานผูน้ัน้มแีนวโน้ม

จะไมห่มกมุน่อยูก่บัส่วนทีท่ีไ่ม่น่ารื่นรมยข์องชวีติ 

พระบาฮาอุลลาห ์(TB 175) 

มนุษยท์ี่ต ่าทีสุ่ดคอืผู้ทีไ่ม่มผีลผลติบนโลก  แท้จรงิแลว้มนุษยด์งักล่าวนับว่าเป็นเสมอืนคนตาย  

ไมเ่พยีงเท่านัน้  ในสายตาของพระผูเ้ป็นเจา้  คนตายยงัดกีว่าผูท้ีเ่กยีจครา้นและไรค้่า 

พระบาฮาอุลลาห ์(HWP 81) 

ในธรรมจารกึหนึ่งพระบาอาอุลลาห์ทรงกล่าวว่า  รูปแบบสูงสุดของการตดัความผูกพนัในยุคนี้

คอืการประกอบวชิาชพีบางอยา่งและเลีย้งชพีตนเอง  ดงันัน้บาไฮทีด่คีอืผูท้ีจ่ดัชวีติใหอุ้ทศิเวลาทัง้ต่อการ

ยงัชพีและการรบัใชศ้าสนา 

ท่านโชก ิเอฟเฟนด ิ(LF 10) 
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การใช้ความรนุแรง 

               ดกูร  ประชาชน  จงเกรงกลวัพระผูเ้ป็นเจา้  และละเวน้จากการหลัง่เลอืดผูใ้ด  อย่าโต้เถยีง

กบัเพื่อนบา้น  และจงเป็นพวกทีก่ระท าความด ี จงระวงัอย่าก่อความอลเวงบนพภิพหลงัจากทีพ่ภิพเป็น

ระเบยีบแลว้  และอยา่เจรญิรอยตามผูท้ีห่ลงทาง 

พระบาฮาอุลลาห ์(GWB 277) 

             เจ้าจงรู้ไว้ว่า  เราได้ยกเลิกกฎการใช้ดาบในการช่วยเหลือศาสนาของเรา  และขอให้ใช้

อานุภาพของวาทะของมนุษยแ์ทน 

พระบาฮาอุลลาห ์(GWB 303) 

             เป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะแยง้ขอ้อ้างของผู้ที่โจมตศีาสนาของพระผู้เป็นเจา้  นี้คอืประกาศติ

จากพระผูท้รงอารุภาพ  พระผู้ทรงมหทิธานุภาพ  ผู้ที่ปารารถนาจะส่งเสรมิศาสนาของพระผูเ้ป็นเจา้ที่

แทจ้รงิองคเ์ดยีว  ขอใหเ้ขาส่งเสรมิโดยปากกาและวาจา  มใิช่ใชด้าบหรอืความรนุแรง 

พระบาฮาอุลลาห ์(GWB 329-30) 

             การต่อสูแ้ละใชก้ าลงัแมจ้ะกระท าเพื่อความมุง่หมายทีถู่กต้อง  กจ็ะไม่ก่อใหเ้กดิผลด ี ผูถู้กกด

ขี่ที่มีสิทธิต้องไม่ใช้ก าลังเพื่อให้ได้สิทธินั ้นมา  เพราะความชัว่ร้ายจะด าเนินต่อไป  หัวใจต้อง

เปลีย่นแปลง 

พระอบัดุลบาฮา (ABL 93) 

 

14. ปัจฉิมกถา 

งานยากท่ีสดุคือการเป็นบาไฮท่ีแท้จริง 

             งานทีล่ าบากที่สุดและประเสรฐิสุดในโลกคอืการเป็นบาไฮแทจ้รงิ  ซึง่เราจ าเป็นต้องเอาชนะไม่

เพยีงแต่ความชัว่รา้ยทีด่าษดื่นทัว่โลกแต่ยงัตอ้งเอาชนะความอ่อนแอ  ความผูกพนัอยู่กบัอดตี  อคตแิละ

ความเหน็แก่ตวัทีม่าจากเราเองหรอืรบัเป็นมรดกไวใ้นอุปนิสยัของเรา  เพื่อเราจะได้แสดงเป็นตวัอย่างที่

เรอืงรองไมเ่สื่อมคลายต่อเพื่อนมนุษยข์องเรา 

ท่านโชก ิเอฟเฟนด ิ(ET 29) 
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             เป็นเรื่องยากเป็นพเิศษที่จะปฏบิตักิฎตามต่างๆ  ของพระบาฮาอุลลาหใ์นสงัคมปจัจุบนั  ซึ่ง

วธิปีฏบิตัทิีย่อมรบักนันัน้ต่างกบัมาตรฐานของพระบาฮาอุลลาหอ์ย่างยิง่  อย่างไรกต็ามมกี าบางอย่างที่

เป็นพื้นฐานส าหรบัการปฏบิตัิหน้าที่ของสงัคมมนุษย์ซึ่งต้องค ้าจุนไว้ไม่ว่าในสภาพแวดล้อมใด  ด้วย

ตระหนักถงึความอ่อนแอของมนุษย์  พระบาฮาอุลลาห์ทรงก าหนดว่า กฎอื่นๆ  จะน ามาบงัคบัใช้ทลีะ

น้อย  แต่กเ็ช่นกนัเมือ่กฎเหล่านี้น ามาใชก้ต็อ้งปฏบิตัิตาม  มฉิะนัน้สงัคมจะไม่ไดร้บัการปฏริปู  แต่จะจม

ลงไปในสภาพทีเ่ลวรา้ยยิง่ขึน้เรือ่ยๆ  เป็นงานทีท่า้ทายส าหรบับาไฮทีจ่ะตอ้งเชื่อฟงักฎของพระผูเ้ป็นเจา้

และท าใหม้นุษยชาตทิีเ่หลอืยอมรบั 

สภายตุธิรรมสากล (LG 1983 no.711) 

             ท่านหวงัว่าคุณจะพฒันาเป็นบาไฮทัง้ในอุปนิสยัใจคอและความเชื่อ  จดุประสงคข์องพระบาฮา

อุลลาห์คอื  เราควรกลายเป็นประชาชนชุดใหม่ เป็นประชาชนทีซ่ื่อตรง กรุณาเฉลยีวฉลาด มวีาจาสตัย ์ 

และสุจรติ และด าเนินชวีติตามกฎทัง้หลายของพระองค์ที่วางไว้ส าหรบัศกัราชใหม่ของพฒันาการของ

มนุษย ์ การเรยีกตวัเราว่าบาไฮนัน้ไม่เพยีงพอ  ชวีติส่วนลกึทีสุ่ดของเราต้องประเสรฐิและเรอืงรองดว้ย

การด าเนินชวีติแบบบาไฮ 

ท่านโชก ิเอฟเฟนด ิ(LG 1983 no.926) 

             มกัเป็นเรื่องยากส าหรบัเราทีจ่ะท าสิง่ทีแ่ตกต่างอย่างมากกบัสิง่ทีเ่ราคุน้เคย  มใิช่เพราะว่ าสิง่

นัน้เป็นเรือ่งยากเป็นพเิศษ  ส าหรบัคุณและทีจ่รงิบาไฮเกอืบทุกคนทีเ่ป็นผูใ้หญ่ทีก่ าลงัยอมรบัศาสนาอนั

รุ่งโรจน์นี้ ไม่สงสยัเลยว่าบญัญตัิบางอย่างเช่น  การถือศีลอด  การอธษิฐานทุกวนัเป็นเรื่องยากที่จะ

เขา้ใจและเชื่อฟงัในตอนแรก  แต่เราต้องคดิไว้เสมอว่าบญัญตัเิหล่านี้ให้ไวส้ าหรบัมนุษยท์ุกคนส าหรบั

หนึ่งพนัปีขา้งหน้า  ส าหรบัเดก็บาไฮที่ไดเ้หน็การปฏบิตัสิิง่เหล่านี้ในบ้าน  ก็จะกลายเป็นเรื่องธรรมดา

และจ าเป็นส าหรบัเขา  ดงัเช่นการไปโบสถ์ทุกวนัอาทติยข์องครสิเตยีนทีเ่คร่งครดั  พระบาฮาอุลลาหค์ง

ไม่ใหส้ิง่เหล่านี้แก่เราถ้าไม่เป็นประโยชน์แก่เราอย่างมาก  และเราเป็นเหมอืนเดก็ที่ยงัอ่อนเกนิไปที่จะ

เข้าใจว่าบดิาของเรายงัมคีวามล ้าลกึและท าแต่สิง่ที่เป็นประโยชน์แก่เขา  เราต้องยอมรบัและเชื่อฟงั

บญัญตัเิหล่าน้ี  แมว้่าในตอนแรกเราอาจไม่รูส้กึว่าจ าเป็น  เมื่อเราฟงับญัญตัเิหล่าน้ี  เราจะค่อยๆ เหน็

ประโยชน์ทีเ่กดิกบัเรา 

ท่านโชก ิเอฟเฟนด ิ(LF 36) 

             จงปฏบิตัติามบญัญตัขิองเราดว้ยรกัในความงามของเรา 

พระบาฮาอุลลาห ์(Kitab-i-i-Aqdas) 
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             ดงัเช่นทีม่กีฎต่างๆ  ทีค่วบคุมร่างกาย  ซึง่ท าใหเ้ราต้องสนองความต้องการของร่างกายดว้ย

อาหารบางอย่าง  รกัษาร่างกายให้อยู่ในช่วงอุณหภูมหินึ่ง  และอื่นๆ  ถ้าเราต้องการหลกีเลี่ยงความ

พกิาร  ดงันัน้กม็กีฎทีค่วบคุมวญิญาณของเราเช่นกนั  กฎเหล่านี้เปิดเผยต่อมนุษยชาตใินแต่ละยุคโดย

พระศาสดาของพระผูเ้ป็นเจา้  และการเชื่อฟงัพระศาสดาคอืสิง่ส าคญัทีสุ่ดส าหรบัมนุษยแ์ต่ละคน  และ

มนุษยชาตโิดยส่วนรวมตอ้งพฒันาอยา่งเหมาะสมและกลมกลนืกนั  เพราะต่างกข็ึน้ต่อกนัและกนั  ถ้าคน

หน่ึงฝ่าฝืนกฎส าหรบัพฒันาจติใจของตน  เขาจะท ารา้ยไม่เพยีงแต่ตนเองแต่จะท ารา้ยสงัคมทีเ่ขาอาศยั

อยูด่ว้ย  ในท านองเดยีวกนัสภาพของสงัคมกม็อีทิธพิลโดยตรงต่อคนทีอ่าศยัอยู่ในสงัคมนัน้ 

สภายตุธิรรมสากล (LG 1983 no.710) 

ต่อสู้ชีวิตเพ่ือพฒันาคณุธรรม 

             อะไรคอืจดุมุง่หมายของชวีติ? 

             พระอบัดุลบาฮา : การพฒันาคุณธรรม 

พระอบัดุลบาฮา (PT 177) 

             ชวีติคอืการต่อสู้อย่างต่อเนื่อง  ไม่เพยีงแต่ต่อสูก้บัอ านาจทัง้หลายรอบตวัเรา  แต่เหนือกว่า

อื่นใดคอืการต่อสูก้บัอตัตาของเราเอง  เราไมส่ามารถหยดุพกับนไมพ้ายได ้ เพราะถ้าเราหยุดพกั  ในไม่

ชา้เรากจ็ะเหน็ว่าเราถูกกระแสน ้าพดัถอยกลบัไป 

ท่านโชก ิเอฟเฟนด ิ(PBA 87) 

             อยา่งไรกต็ามเราไมค่วรลมืว่า  ลกัษณะทีส่ าคญัอย่างหนึ่งของโลกนี้คอืความล าบากและความ

ทุกขท์รมาน  และการเอาชนะความยากล าบาก นี้คอืหนทางทีเ่ราไดพ้ัฒนาศลีธรรมและวญิญาณของเรา  

ดงัที่พระอบัดุลบาฮากล่าวว่า : ความทุกขโ์ศกเป็นเหมอืนร่องดนิที่ถูกไถ  ร่องดนิยิง่ลกึเท่าไรเราก็จะ

ไดผ้ลมากเท่านัน้ 

ท่านโชก ิเอฟเฟนด ิ(LG 1983 no.1349) 

             ไม่มคีวามสุขสบายที่ม ัน่คงส าหรบัใครในโลกนี้  จากกษตัรยิล์งไปถงึสามญัชนผูต้ ่าต้อยที่สุด  

ถ้าชวีตินี้ให้ความแก่มนุษย์ครัง้หนึ่งความขมขื่นรอ้ยครัง้จะตามมา  นี่คอืสภาพของโลกนี้  ดงันัน้ผู้ที่มี

ปญัญาจะไม่ผูกพนัหรอืฝากความหวงัไว้กบัโลกน้ี  และบางชัว่ขณะเขาถงึกบัปรารถนาความตายอย่าง

แรงกลา้เพื่อจะไดเ้ป็นอสิระจากความทุกขโ์ศกและความทรมานเหล่านี้  ดงันัน้จงึมใีหเ้หน็ว่าภายใต้แรง

กดดนัทีป่วดรา้วสุดขดี บางคนไดฆ้า่ตวัตาย 

พระอบัดุลบาฮา (SWAB 200) 



47 

 

             เมื่อบุคลหนึ่งเป็นบาไฮ สิง่ทีเ่กดิขึน้คอืเมลด็ของวญิญาณเริม่เตบิโต  เมลด็นี้ต้องไดน้ ้าทีห่ลงั

มาจากพระวญิญาณบรสิุทธิ ์ ซึง่ไดร้บัโดยอาศยัการอธษิฐาน  ท าสมาธ ิ ศกึษาพระวจนะศกัดิส์ทิธิ ์ และ

รบัใช้ศาสนาของพระผู้เป็นเจา้  ความจรงิก็คอืการรบัใช้ศาสนาเป็นเหมอืนคนัไถที่พรวนดนิที่เมลด็ถูก

หว่านลงไป  จ าเป็นตอ้งมกีารพรวนดนิเพื่อจะไดด้นิทีอุ่ดมและท าใหเ้มลด็เตบิโตแขง็แรงกว่า 

ท่านโชก ิเอฟเฟนด ิ(LF 46) 
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หนังสืออ้างอิง 

ABL             Abdu’t’Baha in London 

ADJ             The Advent of Divine Justice 

BE                Baha’i Education, compilation 1976, printed in England 

BNE             Baha’u’llah and the New Era 

BP                Baha’i Prayer, 1982 U.S.A 

BWF            Baha’i World Faith    

CHL             A Chaste and Holy Life, compilation 1988 

COC             The Compilation of Compilations, 1990 Australia 

DAL             The Divine Art of Living 

DP                Deepening, compilation 1983, printed in Malaysia 

EWS             Epistle to the son of the Wolf 

ET                Excellent in All Things, compilation 1981, printed in India 1982 

GWB            Gleanings from the Writings of Baha’u’llah 

HWP            The Hidden Words, Persian 

IPMDA        The Importance of prayer, Meditation and the Devotional Attitude, compilation, 

printed in India 1980 

LF                Living the Life, compilation, printed in India 

LG               Lights of Guidance 

NDF             Nineteen Day Feast, compilation, 1989 

PBA             Principles of Baha’i Administration, 1982, printed in India 

PID              Prohibition of Intoxicating Drinks 1979 

PT                Paris Talks 
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PUP             Promulgation of Universal Peace 

SAQ            Some Answered Questions, printed in U.S.A. 1990 

SDC            The Secret of Divine Civilization, printed in U.S.A. 1990  

SWAB         Selections from of the Writings of Abdu’t-Baha 

TAB             Tablets of Abdu’t- Baha 

TB                Tablets of Baha’u’llah 

WOB            The World order of Baha’u’llah 

WT               The Will and Testament of Abdu’l’Baha 


