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ประมวลธรรมนิพนธเ์ก่ียวกบัสนัติภาพ 
 

ธรรมนิพนธข์องพระบาฮาอลุลาห ์

 ยุคนี้เป็นยุคทีพ่ระเมตตาสูงสุดของพระผูเ้ป็นเจา้ได้หลัง่ไหลมาสู่มวลมนุษย ์เป็นยุคทีพ่ระกรุณาอนั
ยิง่ใหญ่ที่สุดของพระองค์ได้ซึมซาบไปทัว่ทุกสรรพสิ่งสร้างสรรค์ เป็นหน้าที่ของประชาชนทุกคนที่จะ
ปรองดองขอ้ขดัแย้งทัง้หลายและอาศยัอยู่ด้วยความสามคัคแีละสนัติภาพอันสมบูรณ์ภายใต้พฤกษาแห่ง
ความเมตตารกัใครแ่ละความเอาใจใส่ของพระองค ์ในยุคนี้ทุกคนจ าเป็นทีจ่ะต้องยดึมัน่สิง่ทีจ่ะน าไปสู่ความปิ
ตแิละการอ านวยประโยชน์สงูสุดของพวกเขา  

 Gleanings from the Writings of Baha’u’llah            P. 6 

 พระประสงคข์องพระผูเ้ป็นเจา้ ทีส่่งศาสนทูตทัง้หลายมายงัมนุษยน์ัน้มสีองประการ ประการแรกคอื
เพื่อทีจ่ะปลดปล่อยเดก็ๆ ทัง้หลายของมนุษยใ์หห้ลุดพน้จากความมดืแห่งความเขลาและน าทางพวกเขาไปสู่
แสงสว่างแห่งความเข้าใจอันแท้จริง ประการที่สองคือเพื่อที่จะรบัประกันสันติภาพและความสงบของ
มนุษยชาตแิละจดัหาวธิทีัง้หลายทีจ่ะสามารถสถาปนาขึน้มา 

 Gleanings from the Writings of Baha’u’llah             P. 79-80  

 ดกูร บรรดาผูท้ีอ่าศยัอยูบ่นโลกนี้ ลกัษณะเด่นอนัส าคญัของการเปิดเผยศาสนาอนัสูงสุดนี้คอืเรา .....
ได้วางหลกัเกณฑ์อนัจ าเป็นในเบื้องต้นส าหรบัความปรองดอง ความเข้าใจ และความสามคัคอีนัสมบูรณ์
ยัง่ยนืไวใ้ห ้ขอความดจีงมแีด่ผูท้ีย่ดึถอืพระบญัญตัขิองเรา 

 Gleanings from the Writings of Baha’u’llah         P. 97 

 ความผาสุกของมนุษยชาต ิสนัตภิาพและความปลอดภยัจะไม่สามารถบรรลุไดน้อกจากและจนกว่า
ความสามคัคจีะได้รบัการสถาปนาอย่างมัน่คง ความสามคัคนีี้จะไม่สามารถบรรลุได้ตราบใดที่ค าแนะน าที่
ปากกาของพระผูท้รงประเสรฐิสุดไดเ้ปิดเผยไวย้งัไมไ่ดร้บัการเอาใจใส่ 

 Gleanings from the Writings of Baha’u’llah       P. 286 

 ดูกร ผู้ปกครองทัง้หลายของโลก ท าไมพวกเจา้จงึได้บดบงัรศัมขีองดวงอาทติยแ์ละท าให้มนัหยุด
ส่องแสง จงฟงัค าแนะน าที่ให้แก่เจา้โดยปากกาของพระผู้ทรงประเสรฐิสุดเพื่อว่าบางททีัง้เจา้และผู้ยากจน
อาจจะบรรลุสู่ความสงบและสนัตภิาพ เราขอวงิวอนพระผู้เป็นเจา้ให้ช่วยเหลอืกษตัรยิท์ัง้หลายของโลกใน
การสถาปนาสนัตภิาพบนโลกมนุษย ์โดยแทจ้รงิแลว้พระองคท์รงกระท าตามที่พระองคป์รารถนา 
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 ดูกร กษตัรยิท์ัง้หลายของโลก  เราเหน็เจา้เพิม่ค่าใชจ้่ายต่างๆ ของเจา้มากขึน้ทุกปีและทิง้ภาระนัน้
ไวใ้หก้บัประชาชนทีเ่จา้ปกครอง โดยแทจ้รงิแลว้นี่มใิช่อื่นใดแต่เป็นความอยุตธิรรมอนัรา้ยกาจ จงเกรงกลวั
ต่อเสยีงถอนหายใจและชลเนตรของพระผูท้รงถูกประทุษรา้ยนี้และจงอย่าสุมภาระใหก้บัประชาชนของเจา้
เกินกว่าที่พวกเขาจะสามารถทนได้ จงอย่าปล้นพวกเขามาเพื่อก่อสร้างวงัส าหรบัตวัเจา้เอง ไม่เพยีงแต่
เท่านัน้จงเลอืกส าหรบัพวกเขาในสิง่ทีเ่จา้เลอืกใหก้บัตวัเอง  ดงันัน้เราจงึคลีค่ลายต่อสายตาของเจา้ในสิง่ทีจ่ะ
อ านวยประโยชน์แก่เจา้ถ้าเจา้เพยีงแต่เขา้ใจ ประชาชนคอืสมบตัขิองเจา้ จงระวงัเพื่อมใิห้การปกครองของ
เจา้ละเมดิบญัญตัขิองพระผูเ้ป็นเจา้และเพื่อมใิหเ้จา้มอบผูท้ีอ่ยู่ในปกครองใหอ้ยู่ในมอืของขโมย โดยพวกเขา
ทีเ่จา้ไดป้กครอง โดยทรพัยส์มบตัขิองพวกเขาทีเ่จา้ด ารงอยู่ได ้โดยความช่วยเหลอืของพวกเขาทีเ่จา้ไดช้ยั
ชนะ กระนัน้เจา้ดถููกพวกเขาเพยีงไร! ช่างน่าประหลาดเพยีงไร ช่างน่าประหลาดยิง่เพยีงไร! 

 บดันี้เจา้ได้ปฏเิสธสนัติภาพอนัย่ิงใหญ่ท่ีสุด เจ้าจงยดึมัน่อยู่กบัสนัติภาพรองนี้เพื่อว่าบางทเีจ้า
อาจจะปรบัปรงุฐานะของเจา้เองและผูท้ีข่ ึน้อยูก่บัเจ้าใหด้ขีึน้มาบา้ง 

 ดกูร ผูป้กครองทัง้หลายของโลก จงปรองดองกนัในหมู่พวกเจา้เพื่อว่าพวกเจา้จะไม่ต้องสะสมอาวุธ
อกีต่อไปเว้นแต่มไีวเ้พยีงจ านวนหน่ึงเพื่อปกป้องดนิแดนและอาณาจกัรของเจา้ จงระวงัเพื่อมใิห้เจา้ละเลย
ค าแนะน าของพระผูท้รงรอบรู ้พระผูท้รงความซื่อสตัย ์

 ดูกร กษัตรยิ์ทัง้หลายของโลก จงสามคัคกีันเพราะด้วยความสามคัคีนัน้จะท าให้พายุแห่งความ
บาดหมางในหมูพ่วกเจา้สงบลงและประชาชนของเจา้จะไดร้บัการพกัผ่อนถ้าเจา้เป็นผูท้ีเ่ขา้ใจ หากใครกต็าม
ในหมูพ่วกเจา้เตรยีมพรอ้มจะเขา้ปะทะอกีฝา่ยหน่ึง พวกเจา้ทัง้หมดจงลุกขึน้ต่อต้านเขาเพราะนี่มใิช่อื่นใดแต่
คอืความยตุธิรรมอนัชดัแจง้ 

 Gleanings from the Writings of Baha’u’llah          P. 253-254 

 พระผูเ้ป็นเจา้ทรงปรารถนาทีจ่ะเปิดเผยหลกัเกณฑอ์นัจ าเป็นในเบือ้งต้นส าหรบัสนัตภิาพและความ
สงบของโลกและความกา้วหน้าของประชาชนทัง้หลายไดท้รงจารกึว่า: เวลานัน้จะต้องมาถงึ คอืเวลาทีค่วาม
จ าเป็นอนัรบีด่วนของการจดัให้มกีารชุมนุมของมนุษย์อย่างไพศาลและทัว่ถึงจะเป็นที่ตระหนักกนัทัว่โลก  
ผู้ปกครองและกษัตรยิ์ทัง้หลายของโลกจ าเป็นต้องเขา้ร่วมการชุมนุมนี้และปรกึษาหารอื ต้องพจิารณาถึง
หนทางและวธิกีารต่างๆ ทีจ่ะวางรากฐานของสนัตภิาพอนัยิง่ใหญ่ของโลกในหมู่มนุษย ์สนัตภิาพนี้เรยีกรอ้ง
ให้บรรดามหาอ านาจทัง้หลายมุ่งหมายที่จะปรองดองกนัอย่างบรบิูรณ์ในหมู่พวกเขาเพื่อเหน็แก่ความสงบ
ของประชาชนบนโลก หากกษัตรยิ์องค์ใดเตรยีมพร้อมจะเข้าปะทะอีกฝ่ายหน่ึงทัง้หมดต้องลุกขึ้นอย่าง
สามคัคแีละขดัขวางเขา ถ้าสิง่นี้ไดร้บัการปฏบิตั ิชาตทิัง้หลายของโลกจะไม่จ าเป็นต้องมอีาวุธอกีต่อไปเว้น
แต่มเีพยีงเพื่อรกัษาความปลอดภยัของอาณาจกัรและระเบยีบภายในดนิแดนของพวกเขา สิง่นี้จะรบัประกนั
สนัตภิาพและความสงบของประชาชน รฐับาล และชาตทิัง้หมด เราหวงัว่ากษตัรยิแ์ละผู้ปกครองทัง้หลาย
ของโลกผู้ซึ่งเป็นกระจกของพระนามอนัทรงกรุณาและทรงอ านาจของพระผู้เป็นเจา้จะบรรลุสู่ฐานะนี้และ
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ปกป้องมนุษยชาตจิากการกดขี.่.. วนันัน้ก าลงัใกลเ้ขา้มาคอืวนัทีป่ระชาชนทัง้หมดของโลกจะใชภ้าษาสากล
เดียวกันและใช้อักษรร่วมกัน เมื่อสิ่งนี้บรรลุผลส าเร็จไม่ว่ามนุษย์จะเดินทางไปเมืองไหนก็ตามจะเป็น
เหมอืนว่าเขาก าลงัเขา้ไปในประเทศของตวัเอง สิง่นี้เป็นสิง่จ าเป็นและขาดเสยีไมไ่ด ้เป็นหน้าทีข่องมนุษยท์ุก
คนที่มคีวามหยัง่รูแ้ละเขา้ใจที่จะพยายามแปลสิง่ที่จารกึไว้นี้ให้เป็นความจรงิและเป็นการกระท า ....แท้จรงิ
แลว้คนนัน้คอืผูท้ีอุ่ทศิตนในปจัจุบนัต่อการรบัใชม้วลมนุษยชาตทิัง้หมด พระผูเ้ป็นเจา้ทรงกล่าวว่า: ขอพระ
พรและความสุขจงมแีด่ผู้ที่ลุกขึน้ส่งเสรมิประโยชน์อนัสูงสุดของประชาชนและวงศ์ตระกูลทัง้หลายของโลก 
ในอกีตอนหน่ึงพระองคไ์ดท้รงประกาศว่า: เขาไมค่วรภมูใิจว่าเขารกัประเทศตวัเองแต่เขาควรภูมใิจว่าเขารกั
โลกโดยทัง้หมด โลกนี้เป็นเพยีงแผ่นดนิเดยีวและมนุษยชาตคิอืพลเมอืงของประเทศนัน้ 

 Gleaning from the writings of Baha’u’llah                                                     P. 249-250 

 ขอความประเสรฐิจงมแีด่ความรุ่งโรจน์ของพระผู้เป็นเจา้ เราขอวงิวอนและยดึมัน่ในความหวงัว่า
พระองค์จะทรงโปรดช่วยเหลอืการแสดงปรากฏของความมัง่คัง่ อานุภาพ และรุ่งอรุณของอ านาจปกครอง
และความรุง่โรจน์ ขอพระผูเ้ป็นเจา้ทรงช่วยเหลอืกษตัรยิท์ัง้หลายของโลกใหส้ถาปนาสนัติภาพรองโดยพระ
กรุณาของพระองค ์แทจ้รงิแล้วนี้คอืวถิทีางอนัยิง่ใหญ่ที่สุดทีจ่ะรบัประกนัความสงบของชาตทิัง้หลาย  เป็น
หน้าที่ของประมุขทัง้หลายของโลกที่จะสามคัคกีนั ยดึมัน่ต่อสนัติภาพนี้ซึ่งเป็นเครื่องมอืส าคญัที่สุดที่จะ
ปกป้องมนุษยชาตทิัง้หมด ขอพระผูเ้ป็นเจา้จงช่วยเหลอืพวกเขา มนัคอืความหวงัของเราว่าพวกเขาจะลุก
ขึน้เพื่อบรรลุในสิง่ทีจ่ะน าไปสู่ความผาสุกของมนุษย ์เป็นหน้าทีข่องพวกเขาทีจ่ะเรยีกประชุมสภาทีร่วมชาติ
ไว้ทัง้หมด ซึ่งพวกเขาหรอืตวัแทนของพวกเขาจะเขา้ร่วมประชุมและบงัคบัใช้มาตรการต่างๆ ที่จ าเป็นต่อ
การสถาปนาเอกภาพและความปรองดองในหมูม่นุษย ์พวกเขาต้องละทิง้อาวุธสงครามทัง้หลายและหนัมาใช้
เครื่องมอืในการผดุงขึน้ใหม่อย่างเป็นสากล หากกษตัรยิอ์งค์หน่ึงลุกขึน้ปะทะอกีฝ่ายหน่ึง กษตัรยิ์ที่เหลอื
ทัง้หมดตอ้งลุกขึน้ยบัยัง้เขา เมือ่นัน้กองทพัและการสะสมอาวุธของแต่ละประเทศ ถา้พวกเขาบรรลุถงึพระพร
อนัล ้าเลศินี้ ประชาชนของแต่ละชาติก็จะประกอบอาชีพด้วยความสงบและพงึพอใจ เสยีงคร ่าครวญและ
ความทุกขโ์ศกของมนุษยก์จ็ะเงยีบลง เราวงิวอนขอใหพ้ระผูเ้ป็นเจา้ช่วยเหลอืพวกเขาใหท้ าตามพระประสงค์
และความยนิดขีองพระองค ์โดยแทจ้รงิแลว้พระองคค์อืพระผูเ้ป็นนายแห่งบลัลงัก์เบือ้งบนและพภิพเบือ้งล่าง
แห่งโลกนี้และโลกหน้า เป็นสิง่ดกีว่าและเหมาะสมกว่าทีก่ษตัรยิผ์ูท้รงเกยีรตทิัง้หลายควรเขา้ร่วมการชุมนุม
ดงักล่าวนี้และประกาศกฤษฎกีาทัง้หลายของพวกเขา กษตัรยิอ์งค์ใดทีลุ่กขึน้และด าเนินงานนี้ โดยแท้จรงิ
แลว้ในสายตาของพระผูเ้ป็นเจา้เขาคอืศูนยก์ลางดงึดูดของกษตัรยิท์ัง้ปวง ขอความสุขจงมแีด่เขา และความ
ยิง่ใหญ่จงมแีด่ความส าราญของเขา 

 “Epistle to the Son of the Wolf”           P. 30 
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 ข่าวดขีอ้ทีห่กคอืการสถาปนาสนัติภาพรอง ซึง่รายละเอยีดนัน้ไดเ้ปิดเผยไว้ก่อนนี้แลว้จากปากกา
อนัสงูส่งทีสุ่ดของเรา ขอความยิง่ใหญ่จงมแีด่ความส าราญของผูท้ีส่นบัสนุนและปฏบิตัติามสิง่ทีบ่ญัญตัไิวโ้ดย
พระผูเ้ป็นเจา้ พระผูท้รงรอบรู ้พระผูท้รงปรชีาญาณ 

 “Tablets of Baha’u’llah revealed after the Kitab-i-Aqdas”                                         P. 23 

 ความพอประมาณในทุกเรื่องนัน้เป็นสิง่ทีพ่งึปรารถนา ถ้าสิง่ใดกระท าจนเกนิควรจะเป็นบ่อเกดิแห่ง
ความชัว่ร้าย จงพิจารณาดูอารยธรรมของโลกตะวนัตกว่าได้ก่อกวนและสร้างความตื่นตระหนกให้กับ
ประชาชนของโลกเพยีงไร เครือ่งกลอนัรา้ยกาจไดร้บัการประดษิฐข์ึน้และใชเ้ป็นอาวุธท าลายลา้งอนัโหดรา้ย
อยา่งทีไ่มเ่คยเป็นพยานหรอืไดย้นิมาก่อน การช าระลา้งความชัว่ทีฝ่งัรากลกึและท่วมทน้นี้ไม่สามารถบงัเกดิ
ผลไดน้อกจากว่าประชาชนทัง้หลายของโลกจะสามคัครี่วมกนัปฏบิตัติามความมุ่งหมายเดยีวกนัและยอมรบั
ในศาสนาสากลเดียวกัน จงเอียงหูของเจ้าต่อเสียงเรียกร้องของพระผู้ทรงประทุษร้ายนี้และยึดมัน่ใน
สนัติภาพรอง 

 “Tablets of Baha’u’llah revealed after the Kitab-i-Aqdas”        P. 69 

 ในความล้นเหลือของความกรุณาและความรกัใคร่เมตตาของเรา เราได้เปิดเผยโดยเฉพาะต่อ
ผู้ปกครองและรฐัมนตรทีัง้หลายของโลกในสิง่ที่น าไปสู่ความปลอดภยัและความคุ้มครอง ความสงบและ
สนัตภิาพเพื่อว่าบางทเีดก็ๆ ทัง้หลายของมนุษย์จะได้ปลอดภยัจากความชัว่รา้ยของการกดขี ่โดยแท้จรงิ
แล้วพระองค์คอืพระผู้ทรงคุ้มครอง พระผู้ทรงช่วยเหลอื พระผู้ทรงประทานชยัชนะ เป็นหน้าที่ของสมาชกิ
ของสภายุตธิรรมของพระผูเ้ป็นเจา้ทีจ่ะต้องตรงึสายตาทัง้กลางวนัและกลางคนืไปยงัสิง่ทีไ่ดฉ้ายออกมาจาก
ปากกาแห่งความรุง่โรจน์ส าหรบัการอบรมประชาชนทัง้หลาย การก่อสรา้งชาตทิัง้หลาย การคุม้ครองมนุษย์
และปกป้องเกยีรตขิองเขา 

 Tablets of Baha’u’llah revealed after the Kitab-i-Aqdas                                         P. 125 

 บรรดาผู้ที่ได้ครอบครองความมัง่คัง่และได้รบัการประสาทด้วยอ านาจต้องแสดงความนับถอือย่าง
ลกึซึ้งที่สุดต่อศาสนา แท้จรงิแล้วศาสนาคอืประทปีอนัส่องสว่างและปราการอนัมอิาจตแีตกได้ส าหรบัการ
ปกป้องและความผาสุกของประชาชนทัง้หลายของโลก เพราะความเกรงกลวัในพระผู้เป็นเจ้าได้ผลกัดนั
มนุษย์ให้ยดึมัน่อยู่กับสิ่งดีงามและรงัเกียจสิ่งชัว่ร้าย หากตะเกียงของศาสนาถูกท าให้มดืมน ความไม่มี
ระเบียบและความสบัสนจะตามมา และประทปีแห่งความถูกต้องและความยุติธรรม แห่งความสงบและ
สนัตภิาพ จะหยดุส่องแสง นี้จะเป็นพยานต่อมนุษยท์ุกคนทีม่คีวามเขา้ใจอนัแทจ้รงิ 

 Tablets of Baha’u’llah revealed after the Kitab-i-Aqdas       P. 125 
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 เราได้บญัชาให้มนุษยชาตทิัง้หมดสถาปนา สนัติภาพรอง ซึ่งเป็นวธิอีนัแน่นอนที่สุดทีจ่ะคุ้มครอง
มนุษยชาติ ประมุขทัง้หลายของโลกต้องพร้อมใจกนัยดึมัน่ในสิ่งนี้เพราะนี่คือเครื่องมอือันส าคญัที่สุดที่
สามารถรบัประกนัความปลอดภยัและความผาสุกของประชาชนและชาตทิัง้หมด โดยแทจ้รงิแลว้พวกเขาคอื
การแสดงปรากฏของอานุภาพของพระผูเ้ป็นเจา้และรุ่งอรุณแห่งอ านาจของพระองค ์เราขอวงิวอนพระผูท้รง
อ านาจ ขอทรงโปรดช่วยพวกเขาในสิง่ที่จะน าไปสู่ความผาสุกของประชาชนของพวกเขา ค าอธบิายอย่าง
ละเอยีดในเรือ่งนี้ไดจ้ารกึไวก่้อนหน้านี้แลว้ โดยปากกาแห่งความรุง่โรจน์ ขอความดจีงมแีต่ผูท้ีป่ฏบิตัติาม 

 Tablets of Baha’u’llah revealed after the Kitab-i-Aqdas     P. 126 

 จุดมุ่งหมายของศาสนาตามที่ได้เปิดเผยจากสวรรคแ์ห่งพระประสงคอ์นัศกัดิส์ทิธิข์องพระผูเ้ป็นเจา้
คอืเพื่อที่จะสถาปนาความสามคัคแีละความปรองดองในหมู่ประชาชนทัง้หลายของโลก จงอย่าท าให้เป็น
สาเหตุของความแตกรา้วและการทะเลาะววิาท ศาสนาของพระผูเ้ป็นเจา้และกฎของพระองคค์อืเครื่องมอือนั
ทรงอ านาจสูงสุดและเป็นวิธีอันแน่นอนที่สุดส าหรบัการรุ่งอรุณของแสงแห่งความสามคัคีในหมู่มนุษย ์
ความก้าวหน้าของโลก การพฒันาของชาตทิัง้หลาย ความสงบของประชาชนและสนัตภิาพส าหรบัทุกคนที่
อาศยัอยู่บนโลกนี้ เหล่านี้อยู่ในหลกัธรรมและเทศบญัญตัทิัง้หลายของพระผูเ้ป็นเจา้ ศาสนาใหข้องขวญัอนั
ล ้าค่าที่สุดแก่มนุษย์ ให้ถ้วยแห่งความเจริญรุ่งเรือง ให้ชีวิตนิรนัดร์และให้คุณประโยชน์อันมิรู้สิ้นแก่
มนุษยชาต ิหวัหน้าและผูป้กครองทัง้หลายของโลกโดยเฉพาะอยา่งยิง่สมาชกิของสภายตุธิรรมของพระผูเ้ป็น
เจา้จ าเป็นต้องพยายามอย่างเตม็ก าลงัที่จะปกป้องฐานะของศาสนา ส่งเสรมิประโยชน์และเชดิชูความสูงส่ง
ของศาสนาต่อสายตาทัง้หลายของโลก ในลกัษณะนี้เป็นหน้าที่ของพวกเขาที่จะสบืสวนถงึสภาพทัง้หลาย
ของประชาชนและท าความคุน้เคยกบัธุรกจิและกจิกรรมทัง้หลายของชุมชนต่างๆ ในอาณาจกัรของพวกเขา 
เราขอเรยีกรอ้งประมุขและผูป้กครองทัง้หลายของโลกผูซ้ึง่เป็นการแสดงปรากฏอานุภาพของพระผูเ้ป็นเจา้ 
ให้ตื่นตวัขึน้ และกระท าทุกอย่างที่พวกเขาสามารถ เพื่อว่าบางทพีวกเขาจะได้ขบัความบาดหมางออกไป
จากโลกนี้และส่องสว่างโลกดว้ยแสงแห่งความปรองดอง 

 Tablets of Baha’u’llah revealed after the Kitab-i-Aqdas         P. 129-130 

 ความหวงัของเราคอืผู้น าศาสนาและผู้ปกครองทัง้หลายของโลกจะสามคัคกีนั ลุกขึน้ปฏริูปและกู้
โชคชะตาของยุคนี้ ขอใหพ้วกเขาคดิค านึงถงึความจ าเป็นและปรกึษากนัอย่างละเอยีดและดว้ยความห่วงใย 
แลว้จงึใหก้ารรกัษาทีจ่ าเป็นต่อโลกทีเ่จบ็ปว่ยและไดร้บัความยุง่ยาก 

 พระผูเ้ป็นเจา้ทรงกล่าวว่า : ฟ้าแห่งความฉลาดสุขุมไดร้บัการส่องสว่างดว้ยสองดวงประทปีแห่งการ
ปรกึษาหารอืและความเหน็อกเหน็ใจพวกเจา้จงปรกึษากนัในทุกเรื่องเนื่องดว้ยการปรกึษาหารอืคอืตะเกยีง
แห่งการน าทางและเป็นผูใ้หค้วามกระจ่าง 

 Tablets of Baha’u’llah revealed after the Kitab-i-Aqdas     P. 168 
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            พวกเจ้าจงปรกึษาร่วมกันและให้ความสนใจของพวกเจ้าอยู่แต่ในสิ่งที่จะอ านวยประโยชน์แก่
มนุษยชาติและปรบัสภาพความเป็นอยู่ของมนุษยชาติให้ดขีึ้น .....จงถือว่าโลกนี้เป็นดัง่ร่างกายมนุษย์ซึ่ง
ถงึแมว้่าจะถูกสรา้งขึน้มาสมบรูณ์ กไ็ดร้บัความยุ่งยากโดยโรคภยัรา้ยแรงต่างๆ จากสาเหตุมากมาย ไม่มสีกั
วนัเดยีวที่มนัได้พกัผ่อน ไม่เพยีงแต่เท่านัน้ความเจบ็ปวดทัง้หลายยิง่ทวรีุนแรงมากขึ้นด้วยเหตุที่ตกอยู่
ภายใตก้ารรกัษาของนายแพทยผ์ูไ้รค้วามเชีย่วชาญทัง้หลาย ผูซ้ึง่เร่งควบอยู่บนหลงัมา้แห่งความอยากทาง
โลกีย์ของพวกเขาและได้กระท าผดิพลาดอย่างสาหสั และถ้าในเวลาหนึ่งโดยการดูแลของนายแพทย์ผู้มี
ความสามารถ อวยัวะส่วนหน่ึงไดร้บัการบ าบดั อวยัวะทีเ่หลอืยงัคงเจบ็ป่วยอยู่เหมอืนเดมิ.....สิง่ทีพ่ระผูเ้ป็น
นายได้ทรงบญัญตัไิว้ให้เป็นดัง่การรกัษาอนัมปีระสทิธภิาพและเครื่องมอือนัทรงอ านาจสูงสุด ส าหรบัการ
รกัษาทัว่ทัง้โลกคอื การประสานสามคัคปีระชาชนทัง้หมดในความมุ่งหมายสากลและในศาสนาเดยีวกัน สิง่นี้
ไม่สามารถบรรลุผลส าเรจ็ไดเ้วน้แต่อ านาจของ นายแพทย ์ผู้ช านาญ ผูท้รงพลานุภาพและผู้ทรงไดร้บัการ
ดลใจ โดยแทจ้รงิแลว้นี้คอืสจัธรรมและทีน่อกเหนือไปจากนี้มใิช่อื่นใดแต่เป็นความผดิพลาด..... 

 จงพจิารณาดวูนัเหล่านี้ซึง่พระผูท้รงความงามบรมโบราณผูท้รงพระนามอนัยิง่ใหญ่ทีสุ่ด ไดถู้กส่งมา
เพื่อให้ชวีติใหม่และประสานสามคัคมีนุษยชาต ิจงดูซวิ่าพวกเขาได้ชกัดาบขึน้ต่อต้านพระองค์อย่างไรและ
กระท าในสิง่ทีท่ าใหพ้ระวญิญาณผูซ้ื่อสตัยต์้องสัน่สะทา้น และเมื่อไรทีเ่ราพูดกบัเขา : ดูซ ิพระผูท้รงปฏริูป
แห่งพภิพไดเ้สดจ็มาแลว้ พวกเขาไดต้อบว่า : แทจ้รงิแลว้เขาคอืผูก้ระพอืความชัว่รา้ย 

 Extracts from the Tablet of Queen Victoria 
 “The World Order of Baha’u’llah”        P. 39-40, 163 
 
ค ากล่าวของพระบาฮาอลุลาห ์

 ขอความสรรเสรญิจงมแีด่พระผูเ้ป็นเจา้ที่ท่านได้มาถงึ.....ท่านได้มาพบกบันักโทษและผูถู้กเนรเทศ
.....เราปรารถนาแต่สิง่ดงีามของโลกและความสุขของชาตทิัง้หลาย กระนัน้พวกเขาถอืว่าเราเป็นผู้กระพอื
การทะเลาะววิาทและปลุกป ัน่การกบฏ ควรแก่การถูกพนัธนาการและถูกเนรเทศ.....ชาตทิัง้หมดควรมคีวาม
ศรทัธาเป็นหนึ่งเดยีวกนัและมนุษยท์ัง้หมดควรเป็นพี่น้องกนั พนัธะแห่งความรกัและความสามคัครีะหว่าง
บุตรทัง้หลายของมนุษยค์วรไดร้บัการเสรมิสรา้งใหแ้ขง็แกร่ง ความแตกต่างทางศาสนาควรสิน้สุดและความ
แตกแยกของเชื้อชาติควรล้มเลิก – สิ่งนี้มภียัอันใด.....กระนัน้มนัจะต้องเป็นไป การทะเลาะวิวาทอันไร้
ประโยชน์และสงครามอนัท าลายล้างเหล่านี้จะผ่านพ้นไป และสนัติภาพอนัย่ิงใหญ่ท่ีสุด จะบงัเกดิขึน้.....
ท่านที่อยู่ในยุโรปไม่ต้องการสิง่นี้หรอื นี่มใิช่สิง่ที่พระครสิต์ได้ทรงท านายไว้หรอื .....กระนัน้เราเหน็กษตัรยิ์
และผูป้กครองทัง้หลายของท่านทุ่มเททรพัยส์มบตัอิย่างฟุ่มเฟือยในการท าลายล้างมนุษยชาตมิากกว่าทีใ่ช้
ในสิง่ที่น าความสุขใหแ้ก่มนุษยชาติ..... การทะเลาะววิาทเหล่านี้ การหลัง่เลอืดและความบาดหมางนี้ต้อง
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สิน้สุด และมนุษยชาตทิัง้หมดต้องเป็นดงัวงศ์ตระกูลและครอบครวัเดยีวกนั ....มนุษยจ์งอย่าภูมใิจว่าเขารกั
ประเทศของเขา แต่เขาควรภมูใิจว่าเขารกัเพื่อนมนุษยด์ว้ยกนั..... 

 Words spoken to E.G.Brown, from his pen portrait of Baha’u’llah  
 “Baha’u’llah and the New Era”           P. 37 
 

ธรรมนิพนธข์องพระอบัดลุบาฮา 

 เจา้จงรูไ้วด้ว้ยว่าอานุภาพทัง้หมดทีร่วมกนักไ็ม่พอทีจ่ะสถาปนาสนัตภิาพสากลหรอืต้านทานอ านาจ
ครอบง าในทุกยุคและทุกฤดูกาลของสงครามอนัไม่จบสิน้เหล่านี้ อย่างไรกต็าม ในไม่ชา้อานุภาพสวรรคแ์ละ
อ านาจของพระวิญญาณศักดิส์ ิทธิจ์ะชกัธงแห่งความรกัและสนัติภาพขึ้นบนยอดสุดของภูเขา และบน
ปราสาทแห่งความตระหงา่นและอ านาจธงเหล่านี้จะโบกดว้ยลมรุนแรงทีพ่ดัมาดว้ยพระเมตตาปรานีของพระ
ผูเ้ป็นเจา้ 

 Selections from the Writings of ‘Abdu’l-Baha’       P. 174 

 เจา้จงมัน่ใจเถดิว่านี่คอืยุคแห่งธรรม อาณาจกัรแห่งสนัตภิาพจะก่อเทพมณเฑยีรขึน้บนยอดสุดของ
โลกและบัญญัติทัง้หลายของ เจ้าชาย แห่งสันติภาพจะมีอ านาจเหนือเส้นโลหิตและเส้นประสาทของ
ประชาชนทัง้หมดอย่างที่จะดงึดูดชาตทิัง้หมดของโลกให้เขา้มาสู่ร่มเงาที่ก าบงัของพระองค์ จากน ้าพุแห่ง
ความรกั แห่งสจัจะและความสามคัค ีผูเ้ลีย้งแกะทีแ่ทจ้รงิจะใหแ้กะของเขาดื่ม 

 ดูกร คนรบัใช้ของพระผู้เป็นเจ้า สนัตภิาพต้องได้รบัการสถาปนาในแต่ละบุคคลก่อนจนกระทัง่จะ
น าไปสู่สนัตภิาพระหว่างชาตใินทา้ยทีสุ่ด ดกูร บาไฮศาสนิกชนทัง้หลาย พวกเจา้จงพยายามดว้ยอ านาจของ
พวกเจา้ทัง้หมด โดยอานุภาพแห่งพระวจนะของพระผูเ้ป็นเจา้ เพื่อจะสรา้งความรกัอนัแทจ้รงิ การคบคา้กนั
อยา่งมศีลีธรรมและพนัธะอนัยัง่ยนืในหมูบุ่คคลทัง้หลาย นี้คอืงานของเจา้ 

 Selections from the Writings of ‘Abdu’l-Baha’       P. 246 

            ตราบใดทีอ่คตเิหล่านี้ (อคตทิางศาสนา, เชือ้ชาต,ิ ชาต ิและการเมอืง) ยงัอยู่ สงครามอนัน่ากลวัจะ
คงอยูต่่อไป 

 การที่จะแก้ไขสภาพนี้จะต้องมสีนัติภาพสากล การที่จะท าให้สนัติภาพบงัเกิดขึ้น ศาลสูงสุดต้อง
ได้รบัการสถาปนาขึ้นเป็นตวัแทนของรฐับาลและประชาชนทัง้หมด ปญัหาของชาติและระหว่างชาติต้อง
เสนอไปยงัศาลนี้ และทัง้หมดต้องด าเนินการตามบญัชาของศาลนี้ หากรฐับาลไหนหรอืประชาชนกลุ่มใดไม่
เชื่อฟงั ขอใหโ้ลกทัง้หมดลุกขึน้ต่อตา้นรฐับาลหรอืประชาชนนัน้ 

 Selections from the Writings of ‘Abdu’l-Baha’       P. 249 
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 ปจัจุบนัสนัตภิาพสากลเป็นเรื่องที่ส าคญัอย่างยิง่ แต่เอกภาพของมโนธรรมเป็นสิง่ที่จ าเป็น เพื่อว่า
รากฐานของการสถาปนาสนัตภิาพจะมัน่คงและโครงรา่งของมนัจะแขง็แรง 

 ดว้ยเหตุน้ี พระบาฮาอุลลาห์ไดท้รงอธบิายปญัหาของสนัตภิาพน้ีขณะเมื่อพระองคถ์ูกคุมขงัในป้อม
เมอืงอคัคา ถูกประทุษรา้ยและถูกจ าคุก..... 

 หนึ่งในบรรดาค าสัง่สอนของพระองค์คอืการประกาศสนัติภาพสากล .....ค าสัง่สอนของพระบาฮา
อุลลาห์มไิดถู้กจ ากดัอยู่ในเรื่องการสถาปนาสนัตภิาพสากล ไดร้วมค าสัง่สอนมากมายที่เสรมิและสนับสนุน
สนัตภิาพสากลนี้..... 

 โดยรายละเอยีดแล้วค าสัง่สอนเหล่านี้มมีากมาย หลกัธรรมนานาประการเหล่านี้ซึง่ประกอบกนัขึน้
เป็นรากฐานอนัยิง่ใหญ่ที่สุดส าหรบัความปิตขิองมนุษยชาตแิละเป็นความกรุณาของพระผูท้รงเมตตา ต้อง
รวมเขา้กบัเรือ่งของสนัตภิาพสากลเพื่อว่าผลจะไดบ้งัเกดิขึน้ มฉิะนัน้ การบงัเกดิขึน้ของสนัติภาพสากลโดย
ตวัมนัเองในโลกของมนุษยชาติจะเป็นสิ่งที่ยาก เนื่องด้วยค าสัง่สอนของพระบาฮาอุลลาห์ได้รวมเข้ากับ
สนัตภิาพสากล จงึเป็นดัง่โต๊ะที่เพยีบพรอ้มไปด้วยอาหารทุกชนิดที่สดและโอชะ ทีโ่ต๊ะแห่งความอารอีนัไม่
สิน้สุดน้ีทุกคนสามารถพบสิง่ทีเ่ขาปรารถนา ถ้าปญัหาถูกจ ากดัอยู่เฉพาะในเรื่องของสนัตภิาพสากล ผลอนั
น่าพศิวงตามที่คาดหวงัและปรารถนาจะไม่บรรลุผลส าเรจ็ ขอบเขตของสนัตภิาพสากลต้องเป็นดงัว่าทุก
ชุมชนและทุกศาสนาจะสามารถพบความปรารถนาอนัสงูสุดของพวกเขาเป็นจรงิอยู่ในนัน้ ค าสัง่สอนของพระ
บาฮาอุลลาห์เป็นดงัว่าชุมชนทัง้หมดของโลก ไม่ว่าจะเป็นชุมชนทางศาสนา ทางการเมอืง ทางจรยิธรรม 
เป็นของโบราณหรอืของสมยัใหม่ จะสามารถพบการแสดงออกของความปรารถนาอนัสูงสุดของพวกเขาอยู่
ในค าสัง่สอนของพระองค.์.... 

 ตวัอย่างเช่น ปญัหาเกี่ยวกบัสนัตภิาพสากลซึง่พระบาฮาอุลลาหท์รงกล่าวว่าศาลสูงสุดจะต้องไดร้บั
การสถาปนาขึน้ ถงึแมอ้งค์การสนันิบาตชาตไิดเ้กดิขึน้มาแลว้ กระนัน้กต็ามกไ็ม่สามารถสถาปนาสนัตภิาพ
สากล แต่ศาลสูงสุดที่พระบาฮาอุลลาห์ได้ทรงพรรณนาไว้จะบรรลุความส าเร็จในงานอนัศักดิส์ ิทธิน้ี์ด้วย
อ านาจและอานุภาพสูงสุด และแผนของพระองค์คอืดงันี้ : สภาแห่งชาตขิองแต่ละประเทศหรอืกล่าวอกีนัย
หน่ึงคอืรฐัสภาทัง้หลายควรเลือกบุคคลสองหรอืสามคนที่เฟ้นอย่างดีที่สุดแล้วในชาตินัน้ๆ ผู้ซึ่งทราบดี
เกี่ยวกบักฎหมายระหว่างประเทศและความสมัพนัธ์ระหว่างรฐับาลทัง้หลาย และทราบถึงความจ าเป็นอนั
ส าคญัทัง้หลายของโลกแห่งมนุษยชาตใินยุคนี้ จ านวนของผู้แทนเหล่านี้ควรได้สดัส่วนกบัจ านวนพลเมอืง
ของประเทศนัน้ๆ การเลอืกตัง้บุคคลเหล่านี้ทีค่ดัมาโดยสภาแห่งชาตหิรอืรฐัสภาจะต้องไดร้บัการรบัรองโดย
สภาสงูสุด องคน์ิตบิญัญตั ิและคณะรฐัมนตร ีและโดยประธานาธบิดหีรอืกษตัรยิ ์ดงันัน้บุคคลเหล่านี้จะเป็นผู้
ทีไ่ดร้บัเลอืกจากทุกชาติและทุกรฐับาล ศาลสูงสุดจะประกอบดว้ยบุคคลเหล่านี้ และดงันี้มนุษยชาตทิัง้หมด
จะมสี่วนร่วมเพราะผูแ้ทนเหล่านี้แต่ละคนเป็นผูแ้ทนโดยสมบูรณ์จากชาตขิองเขา เมื่อศาลสูงสุดใหค้ าตดัสนิ
ต่อปญัหาใดๆ ระหว่างชาต ิไมว่่าจะโดยเอกฉันทห์รอืโดยเสยีงส่วนใหญ่ จะไม่มขีอ้อ้างใดๆ อกีต่อไปส าหรบั
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โจทก์หรอืมูลฐานการคดัค้านใดๆ ของจ าเลย ในกรณีที่รฐับาลใดหรอืชาติใดถ่วงให้ช้าหรอืละเลยต่อการ
ปฏบิตัติามค าตดัสนิอนัมอิาจแยง้ไดข้องศาลสงูสุด ชาตทิีเ่หลอืทัง้หมดจะลุกขึน้ต่อต้านเขา เพราะรฐับาลและ
ชาตทิัง้หมดคอืผู้ค ้าจุนศาลสูงสุดนี้ จงพจิารณาดูว่ารากฐานนี้ม ัน่คงเพยีงใด แต่โดยสนันิบาตที่จ ากดั ความ
มุง่หมายจะไมบ่งัเกดิขึน้ตามทีค่วรจะเป็น นี่คอืความจรงิเกีย่วกบัสถานการณ์ทีไ่ดก้ล่าวไปแลว้ 

 Selections from the Writings of ‘Abdu’l-Baha’         P. 297-298, 304, 306-307 

 เครือ่งมอืของการต่อสู ้ซึง่ถ้าหากการตระเตรียมทัง้หลายด าเนินต่อไปในอตัราดงัปจัจุบนั จะถงึจุดที่
สงครามกลายเป็นสิง่ทีท่นไมไ่ดส้ าหรบัมนุษยชาต ิ

 เป็นสิง่ชดัเจนตามที่ได้กล่าวไว้แล้วว่า ความรุ่งโรจน์และความยิง่ใหญ่ของมนุษย์มไิด้ส าคญัอยู่ที่
ความกระหายเลอืดและอุ้งเลบ็อนัแหลมคม หรอืท าลายเมอืงทัง้หลายและแผ่กระจายความพนิาศพงัทลาย 
สงัหารกองทพัและพลเรอืนอย่างทารุณ สิง่ที่หมายถึงอนาคตอนัสดใสของมนุษย์คอืกิตติศพัท์แห่งความ
ยุติธรรม ความเมตตาต่อพลเมอืงทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นคนชัน้สูงหรอืต ่าต้อย การก่อสร้างประเทศ เมอืง 
หมู่บ้านและต าบลทัง้หลาย การท าให้ชีวิตผ่อนคลาย สงบและเ ป็นสุขต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน การวาง
หลกัการมลูฐานทัง้หลายส าหรบัความก้าวหน้า การยกมาตรฐานและเพิม่ความมัง่คัง่ใหก้บัประชากรทัง้หมด
..... 

 The Secret of Divine Civilization          P. 67 

 ความมุ่งหมายอนัยิง่ใหญ่ทัง้หมดในโลกแห่งการด ารงอยู่มกีารแสดงออกทีเ่หน็ได้โดย 3 วธิ ีวธิแีรก
คือเจตนา วิธีที่สองคืออ านาจ วิธีที่สามคือการปฏิบัติ ปจัจุบนับนโลกน้ีมีผู้คนมากมายที่เป็นผู้ส่งเสริม
สนัตภิาพและความปรองดอง และปรารถนาต่อการบงัเกดิขึน้ของความเป็นอนัหนึ่งเดยีวกนัและเอกภาพของ
โลกแห่งมนุษยชาต ิแต่เจตนานี้จ าเป็นตอ้งมอีานุภาพขบัเคลื่อนเพื่อว่าจะแสดงปรากฏออกมาในโลกแห่งการ
ด ารงอยู่ ในยุคนี้ค าสัง่สอนแห่งสวรรค์และค าเคีย่วเขญ็อนัเลศิของพระบาฮาอุลลาห์ไดแ้พร่กระจายความมุ่ง
หมายอนัยิง่ใหญ่ทีสุ่ดนี้ และอ านาจแห่งอาณาจกัรสวรรคไ์ดส้นับสนุนและช่วยเหลอืการบงัเกดิขึน้ของเจตนา
นี้ ดงันัน้ถงึแม้ก าลงัและความคดิร่วมกนัทัง้หมดของชาติทัง้หลายในโลกโดยตวัเองจะไม่สามารถบรรลุสู่
จุดมุ่งหมายอนัประเสรฐินี้ อานุภาพของพระวจนะของพระผู้เป็นเจา้ได้ทะลุผ่านสรรพสิง่ทัง้หมดและความ
ช่วยเหลือจากอาณาจกัรสวรรค์คงอยู่อย่างต่อเนื่อง ในไม่ช้าจะเป็นหลกัฐานและเห็นได้ชัดว่า ธงแห่ ง
สนัติภาพอนัย่ิงใหญ่ท่ีสุดคอืค าสัง่สอนของพระบาฮาอุลลาห์ และเทพมณเฑยีรแห่งเอกภาพและความ
ปรองดองในหมูช่าตทิัง้หลายคอืเทพมณเฑยีรแห่งอาณาจกัรสวรรค ์เพราะภายในนัน้เจตนา อ านาจ และการ
ปฏบิตั ิถูกน ามารวมเขา้ด้วยกนั การบงัเกดิขึน้ของทุกสิง่ในโลกแห่งการด ารงอยู่ขึน้อยู่กบัองค์ประกอบ 3 
อยา่งนี้ 

 Extract from a newly Translated Tablet of ‘Abdu’l-Baha’ 



11 

 

 เจา้จงอย่าหยุดพกัแมเ้พยีงชัว่ขณะ  และจงเดนิทางใหไ้กลที่สุดเท่าทีเ่ป็นไปได้ไปยงัทางเหนือและ
ทางใตข้องประเทศ  และเรยีกรอ้งมนุษยท์ัง้หมดใหม้าทีค่วามเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนัของโลกแห่งมนุษยชาติ
และมาทีส่นัตภิาพสากลโดยกล่าว่า : ดูกร ประชาชนทัง้หลาย  พระบาฮาอุลลาหไ์ด้ทรงวางรากฐานแห่ง
สนัตภิาพสากลเมือ่กว่ารอ้ยปีก่อน  พระองคท์รงถงึกบัส่งสาส์นไปยงักษตัรยิท์ัง้หลายซึง่ในสาสน์นัน้พระองค์
ไดป้ระกาศว่าสงครามจะท าลายรากฐานของโลกแห่งมนุษยชาต ิสนัตภิาพจะน ามาซึ่งชวีตินิรนัดร ์ และภยั
พบิตัอินัรา้ยแรงรอคอยมนุษยชาตอิยู ่สามปีก่อนทีส่งครามโลกจะเกดิขึน้  พระอบัดุลบาฮาไดท้รงเดนิทางไป
อเมรกิาและยุโรป  เกอืบทัง้หมดซึง่พระองคไ์ดท้รงกล่าวต่อทีชุ่มชน สมาคม และในโบสถ์ทัง้หลาย  วงิวอน
ว่า : ดูกร ชุมนุมชนของมนุษย ์ทวปียุโรปได้กลายเป็นคลงัอาวุธอนัแท้จรงิทีเ่ตม็ไปดว้ยวตัถุระเบดิ มวีตัถุ
ท าลายล้างมากมายซ่อนอยู่และพรอ้มทีจ่ะระเบดิขึน้ด้วยประกายไฟเพยีงครัง้เดยีว ซึ่งจะท าให้โลกทัง้หมด
สัน่สะเทอืน ดูกร มนุษย์ผู้มคีวามเข้าใจทัง้หลาย จงตื่นตวัขึน้เพื่อว่าบางทกีารสะสมวตัถุเหล่านี้อาจจะไม่
ระเบดิขึน้ แต่ค าวงิวอนน้ีมไิดร้บัการเอาใจใส่และผลต่อมาคอื สงครามผลาญชวีตินี้ไดร้ะเบดิขึน้ 

 บดันี้มนุษยชาตสิ่วนใหญ่ตระหนักแลว้ว่า สงครามเป็นความหายนะอนัยิง่ใหญ่เพยีงไร และสงคราม
ท าให้มนุษยก์ลายเป็นสตัว์ดุรา้ยอย่างไร ท าใหเ้มอืงอนัเจรญิและหมู่บา้นทัง้หลายกลายเป็นซากปรกัหกัพงั 
และท าให้รากฐานของโครงร่างของมนุษยชาตแิตกทลาย บดันี้เนื่องด้วยมนุษยท์ัง้หมดได้ตื่นขึน้แล้วและหู
ของเขามคีวามเอาใจใส่ จงึเป็นเวลาส าหรบัประกาศสนัตภิาพสากล ซึง่เป็นสนัตภิาพทีต่ ัง้อยู่บนรากฐานแห่ง
ธรรมและความยุตธิรรม เพื่อว่ามนุษยชาตจิะไม่ต้องถูกเผยต่ออนัตรายมากกว่านี้ในอนาคต บดันี้คอืรุ่งอรุณ
ของสนัตภิาพสากลและแสงแรกเริม่ก าลงัเริม่ต้นปรากฏขึน้ เราหวงัอย่างตัง้ใจจรงิว่าดวงดาวอนัโชตชิ่วงจะ
ส่องรศัมอีาบไปทัว่ตะวนัออกและตะวนัตก การสถาปนาสนัตภิาพสากลเป็นไปไม่ได้นอกจากโดยอานุภาพ
ของพระวจนะของพระผูเ้ป็นเจา้..... 

 Extract from previously untranslated Tablet of ‘Abdu’l-Baha’ 

 ความไม่มรีะเบยีบและความสบัสนในโลกก าลงัทวขีึน้ทุกวนั มนัจะไปถงึความรุนแรงระดบัหนึ่งทีท่ า
ให้โครงร่างของมนุษยชาตไิม่สามารถทนได้ เมื่อนัน้มนุษยท์ัง้หลายจงึจะตื่นขึน้และตระหนักว่าศาสนาคอื
ปราการอนัมอิาจตแีตกได้และประทปีอนัแจ่มชดัของโลก และกฎ ค าเคี่ยวเขญ็และค าสัง่สอนทัง้หลายของ
ศาสนาคอืบ่อเกดิแห่งชวีติบนโลก 

 Words of ‘Ablu’l-Baha’ Quoted in a letter of the Universal House of Justice 

dated of February 1980 
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ค ากล่าวของพระอบัดลุบาฮา 

 ปจัจุบันโลกแห่งมนุษยชาติจ าเป็นต้องมีเอกภาพและไมตรีระดับนานาชาติ การที่จะสถาปนา
หลกัการมูลฐานอนัยิง่ใหญ่เหล่านี้จ าเป็นต้องมอีานุภาพผลกัดนั เป็นทีช่ดัเจนในตวัเองว่า เอกภาพของโลก
มนุษยแ์ละสนัติภาพอนัย่ิงใหญ่ท่ีสดุ ไมส่ามารถบรรลุความส าเรจ็ไดโ้ดยวธิทีางโลก ไม่สามารถสถาปนาได้
โดยอ านาจทางการเมอืง เพราะผลประโยชน์ทางการเมอืงของชาตทิัง้หลายแตกต่างกนัและนโยบายทัง้หลาย
ของประชาชนแตกขยายออกไปและขดัแยง้กนั ไม่สามารถก่อตัง้ไดโ้ดยอ านาจทางเชือ้ชาตหิรอืความรกัชาติ
เพราะเหล่านี้คอือ านาจของมนุษยซ์ึง่เหน็แก่ตวัและอ่อนแอ คุณลกัษณะความแตกแยกของเชือ้ชาตแิละอคติ
ทางชาตนิิยมไดข้ดัขวางการบงัเกดิของเอกภาพและความลงรอยนี้ ดงันัน้ เป็นหลกัฐานว่าการส่งเสรมิความ
เป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนัของอาณาจกัรของมนุษยชาติซึ่งเป็นสาระส าคญัของค าสัง่สอนทัง้หลายของพระ
ศาสดาทัง้หมด เป็นสิง่ทีเ่ป็นไปไมไ่ดเ้วน้แต่โดยอานุภาพสวรรคแ์ละลมหายใจของวญิญาณศกัดิส์ทิธิ ์อ านาจ
อื่นๆ อ่อนแอเกนิไปและไมส่ามารถบรรลุสิง่นี้ 

 The Promulgation of Universal Peace               P.11-12 

 เราจะอธษิฐานขอให้ธงแห่งสนัตภิาพสากลได้รบัการชูขึน้ ขอให้ความเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนัของ
โลกแห่งมนุษยชาตบิงัเกดิขึ้นและบรรลุความส าเรจ็ ทัง้หมดนี้สามารถเป็นไปไดโ้ดยความพยายามทัง้หลาย
ของท่าน ขอใหป้ระชาธปิไตยของอเมรกิานี้เป็นชาตแิรกทีส่ถาปนารากฐานแห่งความลงรอยระดบันานาชาต ิ
ขอใหเ้ป็นชาตแิรกทีป่ระกาศถงึความเป็นสากลของมนุษยชาต ิขอใหเ้ป็นชาตแิรกที่ยกธงแห่งสนัติภาพอนั
ย่ิงใหญ่ท่ีสดุ และโดยชาตแิห่งประชาธปิไตยนี้ขอใหเ้จตนาและสถาบนัทัง้หลายในการช่วยเหลอืเพื่อนมนุษย์
เหล่านี้ได้กระจายแผ่ไปทัว่โลก โดยแทจ้รงิแลว้นี้คอืชาตทิีย่ ิง่ใหญ่และน่านับถอื ที่นี่อสิรภาพไดบ้รรลุถงึขดี
สงูสุด เจตนาทัง้หลายของประชาชนเป็นสิง่น่าสรรเสรญิทีสุ่ด แทจ้รงิแลว้ประชาชนของชาตนิี้ควรค่าทีจ่ะเป็น
ชาตแิรกทีส่รา้งเทพมณเฑยีรแห่ง สนัติภาพอนัย่ิงใหญ่ท่ีสุด และประกาศถงึความเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนั
ของมนุษยชาต ิเราจะวงิวอนพระผูเ้ป็นเจา้ขอความช่วยเหลอืและอ านาจเพื่อพวกท่าน 

 The Promulgation of Universal Peace                                                            P. 36-37 

           ปจัจบุนัความจ าเป็นอนัยิง่ใหญ่ทีสุ่ดของโลกแห่งมนุษยชาตคิอืการสิน้สุดของความเขา้ใจผดิระหว่าง
ชาตทิัง้หลาย สิง่นี้สามารถบรรลุได้โดยเอกภาพของภาษา นอกเสยีจากว่าเอกภาพของภาษาจะบงัเกดิขึน้ 
สนัติภาพอนัย่ิงใหญ่ท่ีสดุและความเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนัของโลกมนุษยจ์ะไม่สามารถจดัตัง้และสถาปนา
ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ เพราะหน้าที่ของภาษาคอืการพรรณนาถึงความลกึลบัและความลบัทัง้หลายของ
หวัใจมนุษย ์หวัใจเป็นเช่นกล่องและภาษาเป็นเช่นกุญแจ เฉพาะการใช้กุญแจเท่านัน้ที่เราจะสามารถเปิด
กล่องและเฝ้าดูของมคี่าทีบ่รรจุอยู่  ดว้ยเหตุน้ีปญัหาเกี่ยวกบัภาษานานาชาตอินัเป็นภาษาเสรมิเป็นเรื่องที่
ส าคญัที่สุด.... คอืความหวงัของเราว่าสิง่นี้จะสมบูรณ์โดยความอารขีองพระผู้เป็นเจา้ และมนุษยท์ี่ฉลาด
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ทัง้หลายจะได้รบัการเลอืกจากประเทศต่างๆ ของโลกเพื่อที่จะจดัตัง้สภานานาชาติ ซึ่งความมุ่งหมายอนั
ส าคญัทีสุ่ดคอืการส่งเสรมิสื่อสากลของการพดู 

 The Promulgation of Universal Peace              P. 60-61 

 พวกเราทัง้หลายทราบว่าสนัตภิาพนานาชาตเิป็นสิง่ด ีเป็นสิง่น าไปสู่ความผาสุกและความรุ่งโรจน์
ของมนุษย์ แต่อ านาจแห่งเจตนาและการปฏบิตัิเป็นสิง่จ าเป็นก่อนที่จะสถาปนาขึ้นได้ การปฏบิตัิเป็นสิ่ง
ส าคญั เนื่องด้วยศตวรรษนี้เป็นศตวรรษแห่งความสว่าง ความสามารถในการปฏบิตัไิด้รบัการยนืยนัให้แก่
มนุษยชาต ิหลกัธรรมทัง้หลายแห่งสวรรคจ์ าเป็นต้องไดร้บัการกระจายไปในหมู่มนุษยจ์นกระทัง่ถงึเวลาของ
การปฏบิตั ิแน่นอนไดเ้ป็นดงันัน้แลว้ และบดันี้เวลาและสภาพทัง้หลายพรอ้มแลว้ส าหรบัการปฏบิตัิ 

 The Promulgation of Universal Peace       P. 121 

           ปญัหาส าคญัที่สุดในยุคน้ีคอืสนัตภิาพและอ านาจตดัสนินานาชาต ิสนัตภิาพสากลเป็นไปไม่ได้ถ้า
ปราศจากสทิธกิารออกเสยีงโดยทัว่ถงึ เดก็ๆ ทัง้หลายไดร้บัการศกึษาจากผูห้ญงิ แม่ไดร้บัความล าบากและ
ห่วงใยในการเลี้ยงดูเด็ก ผ่านความล าบากในการคลอดและการอบรมเด็ก ด้วยเหตุนี้จงึเป็นสิง่ยากที่สุด
ส าหรบัแม่ทัง้หลายที่จะส่งผู้ทีเ่ธอได้ทุ่มเทความรกัและความเอาใจใส่ให้ไปสู่สนามรบ จงพจิารณาดูลูกชาย
คนหนึ่งทีไ่ดร้บัการเลีย้งดแูละอบรมเป็นเวลา 20 ปีโดยแม่ทีเ่อาใจจดจ่อ เป็นเวลากี่คนืทีเ่ธอนอนไม่หลบัและ
กระวนกระวายเพยีงไหนเป็นเวลากี่วนัที่เธอเฝ้ากงัวลเพยีงไร! โดยการเลี้ยงดูเขาผ่านอนัตรายและความ
ยากล าบากทัง้หลายจนมาสู่วยัเตบิโตเตม็ที ่เป็นความเจบ็ปวดเพยีงไหนทีจ่ะสละชวีติเขาไปในสนามรบ ดว้ย
เหตุนี้แม่ทัง้หลายจะไม่สนับสนุนใหม้สีงครามหรอืพอใจกบัมนั ดงันัน้ เมื่อผู้หญงิเขา้ร่วมอย่างเต็มทีแ่ละเท่า
เทยีมในธุรกจิทัง้หลายของโลก เมื่อพวกเธอได้เขา้สู่สมรภูมขิองกฎหมายและการปกครองอย่างมัน่ใจและ
สามารถ  สงครามจะสิน้สุดลงเพราะผูห้ญงิจะเป็นอุปสรรคและเครือ่งกดีขวางมนันี้คอืความจรงิและปราศจาก
ขอ้สงสยั 

 The Promulgation of Universal Peace           P. 134-135 

 มนัได้บงัเกดิขึน้แล้ว อ านาจทัง้หลายของโลกไม่สามารถต้านทานอภสิทิธิแ์ละพรทัง้หลายที่พระผู้
เป็นเจา้ไดก้ าหนดใหไ้วส้ าหรบัศตวรรษอนัยิง่ใหญ่และรุ่งโรจน์นี้ เป็นความจ าเป็นและเป็นความจ าเป็นอย่าง
ยิง่ของกาลเวลา....ขอใหศ้ตวรรษนี้เป็นดวงอาทติยข์องศตวรรษทีแ่ลว้มาทัง้หลาย ซึง่ความโชตชิ่วงจะคงอยู่
ตลอดกาล เพื่อว่าในกาลสมยัทีจ่ะมาถงึพวกเขาจะสรรเสรญิศตวรรษทีย่ ีส่บิ โดยกล่าวว่าศตวรรษที่ยีส่บิ คอื
คอืศตวรรษแห่งความสว่าง ศตวรรษทีย่ ีส่บิ คอืศตวรรษแห่งชวีติ ศตวรรษทีย่ ีส่บิ คอืศตวรรษแห่งสนัตภิาพ
นานาชาต ิศตวรรษทีย่ ีส่บิ คอืศตวรรษแห่งพระพรสวรรค ์และศตวรรษทีย่ ีส่บิ ไดท้ิง้รอ่งรอยทัง้หลายไวซ้ึง่จะ
คงอยูไ่ปชัว่กาลนาน 

 The Promulgation of Universal Peace            P. 125-126 
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             บดันี้ศตวรรษทีย่ ีส่บิ อนัรุ่งโรจน์และสุกใสไดรุ้่งอรุณแลว้ และความอารแีห่งสวรรคก์ าลงัแผ่รงัสไีป
ทัว่ทุกแห่งหน..... 

 โดยแท้จรงิแล้วสามารถเรยีกได้ว่าเป็นความมหศัจรรยข์องศตวรรษทัง้หลายเพราะเป็นศตวรรษที่
เต็มไปด้วยการแสดงปรากฏของสิง่มหศัจรรย ์เวลาได้มาถงึแล้วคอืเวลาที่มนุษยชาตทิัง้หมดจะได้รบัการ
ประสานสามคัค ีทีทุ่กเชือ้ชาตจิะจงรกัภกัดต่ีอปิตภิูมเิดยีวกนั ศาสนาทัง้หมดจะกลายเป็นศาสนาเดยีว และ
อคติทางเชื้อชาตแิละศาสนาจะตายไป คอืวนัที่ความเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนัของมนุษยชาติจะยกธงของ
สนัตภิาพนานาชาต ิประดุจเวลาเชา้ทีอ่าบโลกดว้ยแสงของมนั 

 The Promulgation of Universal Peace        P. 153 

 พระบาฮาอุลลาหไ์ดท้รงประกาศและจดัหาหนทางซึง่ความเป็นปรปกัษ์และความแตกรา้วจะถูกขจดั
ออกไปจากโลกมนุษย ์พระองค์มไิด้ทรงเหลอืมูลเหตุหรอืความเป็นไปได้ใดๆ ไว้ส าหรบัการทะเลาะววิาท
หรอืความไมล่งรอย 

 ประการแรกพระองคไ์ดท้รงประกาศถงึความเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนัของมนุษยชาตแิละใหค้ าสัง่สอน
ของศาสนาเป็นพเิศษส าหรบัสภาพทัง้หลายของมนุษยชาตทิี่เป็นอยู่นี้ รูปแบบแรกของความแตกรา้วเกิด
ขึน้มาจากความแตกแยกทางศาสนา พระบาฮาอุลลาห์ไดท้รงใหค้ าสัง่สอนอย่างละเอยีดแก่โลกอนัจะน าไปสู่
มติรภาพและความสามคัคใีนศาสนาตลอดศตวรรษทัง้หลายที่ผ่านมา แต่ละหลกัความเชื่อทางศาสนาไดโ้อ้
อวดถงึความเหนือกว่าและความดเีลศิของตน ลบหลู่และดูถูกหลกัเหตุผลของความเชื่ออื่นๆ ทัง้หมด แต่ละ
กลุ่มได้ประกาศถึงความเชื่อของตนเป็นดงัแสงสว่างและความเชื่ออื่นๆ ทัง้หมดเป็นความมดื นักศาสนา
ทัง้หลายไดพ้จิารณาโลกแห่งมนุษยชาตเิป็นดงัต้นไม ้2 ต้น หนึ่งคอืต้นไมแ้ห่งสวรรคแ์ละความปรานี อกีต้น
หนึ่งคอืซาตาน ถอืว่าพวกเขาเองเป็นกิง่กา้น ใบไมแ้ละผลไมข้องต้นไมแ้ห่งสวรรคแ์ละคนอื่นๆ ทีม่คีวามเชื่อ
ต่างจากพวกเขาเป็นผลติผลของตน้ไมซ้าตาน ดงันัน้ความไม่สงบและการต่อสูก้ารหลัง่เลอืดและการทะเลาะ
ววิาท ไดเ้กดิขึน้เรื่อยมาในหมู่พวกเขา สาเหตุอนัยิง่ใหญ่ทีสุ่ดของความห่างเหนิของมนุษยชาตทิีผ่่านมาคอื
ศาสนาเพราะแต่ละกลุ่มไดถ้อืความเชื่อของกลุ่มอื่นว่าถูกสาปแช่งและถูกตดัขาดจากความปรานีของพระผู้
เป็นเจา้ 

 ค าสัง่สอนพเิศษของพระบาฮาอุลลาหไ์ดร้บัการกล่าวต่อมนุษยชาต ิพระองคท์รงกล่าวว่า “พวกเจา้
ทัง้หมดคอืใบไมบ้นต้นไมเ้ดยีวกนั” พระองคม์ไิดท้รงกล่าวว่า “พวกเจา้คอืใบไมข้องต้นไม ้2 ต้น ต้นหนึ่งคอื
ต้นไมส้วรรค์ อกีต้นคอืซาตาน” พระองค์ได้ทรงประกาศว่าสมาชกิแต่ละคนของครอบครวัมนุษยชาตคิอืใบ
และกิง่บนต้นไมอ้ดมั ทัง้หมดได้รบัก าบงัภายใต้ความปรานีที่ปกป้องและความอารกัขาของพระผู้เป็นเจ้า
ทัง้หมดคอืเด็กๆ ของพระผู้เป็นเจ้า คอืผลบนต้นไม้เดยีวกนัแห่งความรกัของพระองค์ พระผู้เป็นเจ้าทรง
เมตตาและกรุณาเท่าเทยีมกนัต่อไป กิง่และผลทัง้หมดของต้นไมน้ี้ ดงันัน้ไม่มตี้นไมซ้าตานใดๆ ซาตานคอื
ผลติผลของจติใจของมนุษยแ์ละสญัชาตญาณความโน้มเอยีงของมนุษยไ์ปสู่ความผดิพลาด.... 
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 อกีสาเหตุหนึ่งของความแตกรา้วและความไม่ลงรอยที่ผ่านมาคอืการก่อตัง้นิกายต่างๆ พระบาฮา
อุลลาหไ์ดท้รงกล่าวว่า พระผูเ้ป็นเจา้ไดท้รงประทานศาสนามาเพื่อก่อตัง้มติรภาพในหมู่มนุษยชาต ิมใิช่เพื่อ
ก่อการทะเลาะววิาทและความบาดหมาง เพราะทุกศาสนาตัง้อยู่บนความรกัของมนุษยชาติ ......นี้คอืความ
เป็นจรงิของศาสนา ถ้าเราละทิ้งค าเล่าลอืและสบืสวนความเป็นจรงิและความหมายภายในของค าสัง่สอน
ทัง้หลายแห่งสวรรค ์เราจะพบรากฐานอนัเดยีวกนัของความรกัส าหรบัมนุษยชาตคิวามหมายคอืศาสนานัน้
มุง่หมายใหเ้ป็นสาเหตุแห่งความสามคัค ีความรกัและมติรภาพ มใิช่ความบาดหมาง ความเป็นศตัรแูละความ
ห่างเหนิ มนุษยไ์ดล้ะทิง้รากฐานของศาสนาแห่งสวรรคแ์ละยดึอยูก่บัของปลอมโดยไม่ไตร่ตรอง แต่ละชาตไิด้
ยดึอยูก่บัของปลอมของตนเอง และเพราะว่าสิง่เหล่านี้แตกต่างกนั สงคราม การหลัง่เลอืดและการท าลายลา้ง
รากฐานของมนุษยชาตจิงึเป็นผลตามมา ศาสนาที่แท้จรงิตัง้อยู่บนรากฐานแห่งความรกัและความลงรอย 
พระบาฮาอุลลาหไ์ดท้รงกล่าวว่า “ถ้าศาสนาเป็นเหตุของความเป็นศตัรแูละความแตกรา้ว....การไม่มศีาสนา
จะดกีว่า.....” ดงันัน้การขจดัความแตกรา้วนี้ไดเ้ป็นค าสอนพเิศษของพระบาฮาอุลลาห์..... 

 The Promulgation of Universal Peace           P. 230-232 

 โลกอยูใ่นความจ าเป็นทีสุ่ดทีจ่ะตอ้งมสีนัตภิาพนานาชาต ิจนกว่าจะไดร้บัการสถาปนา มนุษยชาตจิะ
ไมบ่รรลุถงึความสงบสุขเป็นสิง่จ าเป็นทีช่าตแิละรฐับาลทัง้หลายต้องจดัตัง้ศาลนานาชาตซิึง่ขอ้โต้แยง้และขอ้
พพิาททัง้หลายจะถูกเสนอไปยงัศาลนี้ ค าตดัสนิของศาลนี้จะเป็นเดด็ขาด ขอ้โต้เถยีงส่วนบุคคลจะไดร้บัการ
ตดัสนิโดยศาลประจ าทอ้งถิน่ ปญัหาทัง้หลายระดบันานาชาตจิะมาทีศ่าลสากลและดงันี้สาเหตุของสงครามจะ
ถูกขจดัไป 

 The Promulgation of Universal Peace        P. 301 

พระผูเ้ป็นเจา้ไดท้รงสรา้งโลกและสรา้งมนุษยชาตใิหเ้ป็นประชาชนบนโลก มนุษยไ์ม่มทีีอ่าศยัอื่นใด
อีก แต่มนุษย์เองได้เสนอตนและประกาศเส้นสมมุติแบ่งเขตแดนและจ ากัดอาณาเขต ให้ชื่อว่าเยอรมนั 
ฝรัง่เศส รสัเซยี ฯลฯ และกระแสอนัรุนแรงของเลอืดอนัมคี่าไดห้กลน้ออกมาในการป้องกนัเขตแดนทีส่มมุติ
ขึน้มาเหล่าน้ีโดยความหลงละเมอในชาตนิิยมอนัฟุ้งซ่านและจ ากดั 

 กระนัน้กต็าม การอ้างสทิธใินอาณาเขตหรอืดนิแดนบา้นเกดิเป็นเพียงการอ้างสทิธแิละความผูกพนั
อยูก่บัผงธุลขีองโลก เราอาศยัอยูบ่นโลกนี้เพยีงไมก่ีว่นัแลว้กจ็ะนอนอยู่ใต้พืน้ดนิไปตลอดกาล ดงันัน้มนัคอืที่
ฝงัศพชัว่นิรนัดรข์องเรา มนุษยจ์ะต่อสูเ้พื่อหลุมฝงัศพทีจ่ะกลนืเขา เพื่อสุสานชัว่นิรนัดรห์รอื มคีวามโง่เขลา
อื่นใดที่ยิง่ใหญ่กว่าน้ี ต่อสูเ้พื่อหลุมฝงัศพของตน ฆ่าผูอ้ื่นเพื่อหลุมฝงัศพของตน!  ช่างเป็นความสะเพร่า
เพยีงไร! ช่างเป็นความหลงละเมอเพยีงไร!   

 The Promulgation of Universal Peace        P. 355 
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เราพบว่าสองชาตทิีย่ ิง่ใหญ่ของทวปีอเมรกิาเหนือนี้ (อเมรกิาและแคนาดา) มคีวามสามารถและมี
ความก้าวหน้าสูง....คือความหวงัของเราว่า ชาติทัง้สองที่น่านับถือน้ีจะเป็นปจัจยัส าคญัในการสถาปนา
สนัตภิาพนานาชาต ิและความเป็นอนัหน่ึงเดยีวกนัของโลกแห่งมนุษยชาต ิ

 The Promulgation of Universal Peace        P. 318 

 โลกแห่งมนุษยชาติครอบครองปีกสองข้าง คอืบุรุษและสตรตีราบใดที่ปีกสองข้างนี้ยงัแขง็แรงไม่
เท่ากนั นกจะไม่บนิ จนกว่าสตรจีะบรรลุสู่ระดบัเดยีวกบับุรุษ จนกว่าเธอจะได้เขา้ร่วมสมรภูมเิดยีวกนัใน
กจิกรรมการบรรลุความส าเรจ็อนัพเิศษของมนุษยชาตจิะไม่บงัเกดิขึ้น มนุษยชาตจิะไม่สามารถบนิไปถึง
ระดบัความสูงของการบรรลุความส าเรจ็อนัแท้จรงิเมื่อปีกทัง้สองมคีวามแข็งแรงเท่ากนั ได้ร่วมอภสิิทธิ ์
เดยีวกนั การบนิของมนุษยจ์ะสูงตระหง่านและพเิศษที่สุด ดว้ยเหตุนี้สตรตี้องได้รบัการศกึษาเช่นเดยีวกบั
บุรุษและความไม่เท่าเทยีมกนัจะไดร้บัการปรบัดว้ยวธินีี้สตรทีีเ่ป่ียมไปดว้ยคุณความดเีช่นเดยีวกบับุรุษและ
ขึน้สู่ในทุกระดบัความส าเรจ็ของบุรุษ จะกลายเป็นผูเ้ท่าเทยีมกบับุรุษ จนกว่าความเท่าเทยีมนี้จะไดร้บัการ
สถาปนา ความกา้วหน้าและการบรรลุความส าเรจ็อนัแทจ้รงิของมนุษยชาตจิะไมเ่ป็นไปอย่างสะดวก 

 เหตุผลสนับสนุนอนัเป็นรากฐานของสิง่นี้คอืดงัต่อไปนี้ : ผูห้ญงิมลีกัษณะเป็นศตัรูกบัสงคราม เธอ
เป็นผูส้นบัสนุนสนัตภิาพ เดก็ทัง้หลายไดร้บัการเลีย้งดูอบรมโดยแม่ผูซ้ึง่เป็นคนแรกทีใ่หห้ลกัการศกึษาและ
ตรากตร าอยา่งพากเพยีรเพื่อพวกเขา จงพจิารณาดูตวัอยา่งเช่น แมผู่ท้ีเ่ลีย้งดูลูกชายอย่างทะนุถนอมมาเป็น
เวลายีส่บิปีจนถงึวยัเตบิโตเตม็ที ่แน่นอนเธอจะไม่ยนิยอมใหลู้กชายถูกฉีกขาดสะบัน้และถูกฆ่าในสนามรบ 
ด้วยเหตุน้ีขณะที่สตรคีบืหน้าไปสู่ระดบัเดยีวกบับุรุษในด้านอ านาจและอภสิทิธิด์้วยสทิธอิอกเสยีงและการ
ควบคุมการปกครองของมนุษย ์แน่นอนทีสุ่ดสงครามจะสิน้สุด เพราะโดยธรรมชาตแิลว้สตรคีอืผูอุ้ทศิสูงสุด
และผูส้นบัสนุนทีซ่ื่อสตัยข์องสนัตภิาพนานาชาต ิ

 The Promulgation of Universal Peace        P. 375 

 สนัตภิาพสากลจะไดร้บัการสถาปนาขึน้อยา่งไร? 

 โดยการให้การศึกษาสาธารณชนให้มคีวามส านึกในสนัติภาพปจัจุบนัการบงัเกิดสนัติภาพอย่าง
บรบิรูณ์คอืยาครอบจกัรวาลส าหรบัทุกโรค 

 อะไรคอืโรคเหล่านัน้? 

 หนึ่งในโรคเหล่านี้คอืความยากจนลงของชาวนาและชนชัน้กลางเพราะภาระอนัหนักเหลอืทนของ
ภาษีสงคราม คลื่นของความบ้าคลัง่ทางทหารนี้ได้ขึน้ถงึยอดแล้ว และจะลดลงในไม่ช้า รายได้ของชาวนา
และประชาชนถูกน าไปโดยกองก าลงัทหารของรฐับาลและใชจ้่ายอย่างโง่เขลาเพื่อเครื่องมอืท าลายลา้งอนัไร้
ประโยชน์ ความหวงัของทุกรฐับาลมดืมนขึน้ทุกปี เพราะงบประมาณสงครามของทุกรฐับาลก าลงัเพิม่ขึน้โดย
ไมค่ านึงถงึสญัญาณอนัเร่ารอ้นของความไม่สงบทางสงัคมและกลยีุคทางอุตสาหกรรม ประชาชนก าลงัเดอืด
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พล่านด้วยความคดิต่างๆ ของความป ัน่ป่วนและการขดัขนืรฐับาล ภาระน้ีเป็นสิง่ทีห่นักเกนิไป ความอดทน
ของมนุษยชาตหิมดแรงเสยีแลว้ พวกเขาคร ่าครวญต่อภาระอนัหนักนี้และคล าหาแสงสว่างของสนัตภิาพและ
ภราดรภาพท่ามกลางความมดื เสยีงรอ้งอนัน่าสงสารของพวกเขาไดข้ึน้ไปสู่บลัลงัก์ของพระผูท้รงพลานุภาพ 
ดูซ ิดูซ ิพระองคไ์ดท้รงสดบัฟงัพวกเขา พระองคไ์ดท้รงตอบค าอธษิฐานอ้อนวอนของพวกเขา รุ่งอรุณของ
สนัตภิาพไดป้รากฏขึน้แลว้ จงยนิด!ี  ดูกร ผูแ้บกภาระอนัหนักทัง้หลาย จงเป็นสุข จงเป็นสุข! จงอย่ารอ้งไห้
อกีต่อไปเพราะภาระของพวกเจา้จะไดร้กัการปลดออก!  

 From a talk to an American newspaper correspondent on board the Cedric as ‘Abdu’l-Baha’ 
approached America.  From the Diary of Mirza Ahmad Sohrab, July, 20,1913 or Waging Peace  

        P. 43-44 

 .........เราประหลาดใจต่อความโหดรา้ยของมนุษยท์ี่ยงัด ารงอยู่ในโลก เป็นไปไดอ้ย่างไรที่มนุษยไ์ด้
ต่อสู้กันแต่เช้าจนมดืค ่า ฆ่ากันและกันหลัง่เลือดเพื่อมนุษย์ของเขา และเพื่อจุดประสงค์อันใด เพื่อที่จะ
ครอบครองดนิแดนส่วนหน่ึงของโลก!  แมแ้ต่สตัวท์ัง้หลายเมื่อต่อสูก้นัยงัมสีาเหตุโดยตรงและเหตุผลสมควร
กว่าในการโจมต ีเป็นความน่าสยองเพยีงไรที่มนุษยผ์ู้ซึง่อยู่ในอาณาจกัรที่สูงกว่า สามารถลงมาเข่นฆ่าและ
น าความทุกขย์ากมาสู่เพื่อนมนุษยด์ว้ยกนัเพื่อจะครอบครองส่วนหน่ึงของแผ่นดนิ 

 สิง่มชีวีติสูงสุดทีถู่กสรา้งขึน้มาได้ต่อสูก้นัเพื่อจะใหไ้ดส้ิง่ที่ต ่าสุดนัน่คอืพืน้ดนิ แผ่นดนิมไิด้เป็นของ
ประชาชนเพยีงคนหน่ึงแต่เป็นของประชาชนทัง้หมด โลกน้ีมใิช่บา้นของมนุษยแ์ต่เป็นหลุมฝงัศพของเขา คอื
เพื่อหลุมฝงัศพของพวกเขาทีม่นุษยท์ัง้หลายก าลงัต่อสูก้นั ไม่มอีะไรน่าขยะแขยงในโลกน้ีดงัเช่นหลุมฝงัศพ
ซึง่เป็นทีอ่าศยัของรา่งกายเน่าเป่ือยทัง้หลายของมนุษย ์ 

 ไม่ว่าผู้พชิติจะยิง่ใหญ่เพยีงใด ไม่ว่าจะกี่ประเทศที่เขาได้กดให้เป็นทาส เขาก็ไม่สามารถที่จะเก็บ
ส่วนใดๆ ของแผ่นดนิที่ถูกล้างผลาญเหล่าน้ีได้ เว้นแต่เพยีงส่วนอนัน้อยนิดนัน่คอืหลุมฝงัศพของเขา ถ้า
แผ่นดนิจ านวนมากขึน้จ าเป็นส าหรบัการแผ่อารยธรรม (การแทนทีธ่รรมเนียมอนัป่าเถื่อนด้วยกฎหมายที่
ยตุธิรรม) แน่นอนเป็นไปไดท้ีจ่ะขยายอาณาเขตอนัจ าเป็นอย่างสนัต ิ

 แต่สงครามไดก่้อขึน้มาเพื่อสนองความต้องการอนัทะเยอทะยานของมนุษย ์เพื่อเหน็แก่การเพิม่พูน
ผลประโยชน์ทางโลกของคนจ านวนเลก็น้อย ความทุกขท์รมานอนัน่ากลวัมาสู่บา้นจ านวนนับไม่ถ้วน ท าลาย
หวัใจของชายและหญงิเป็นรอ้ยๆ  

 หญิงหม้ายจ านวนเท่าไรโศกเศร้าเสยีดายสามขีองเธอ เรื่องราวของความทารุณโหดร้ายจ านวน
เท่าไรทีเ่ราไดย้นิ! เดก็ก าพรา้ตวัน้อยๆ จ านวนเท่าไรทีก่ าลงัรอ้งไหต่้อพ่อทีส่ ิน้ลมหายใจ หญงิจ านวนเท่าไร
ทีก่ าลงัรอ้งไหต่้อลกูชายของเธอทีถู่กเขน่ฆา่! 

 ไมม่อีะไรปวดรา้วหวัใจและน่าสยองเช่นการระเบดิออกของความโหดรา้ยของมนุษย์! 
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 Paris Talks                 P. 28-29 

 ศาลสูงสุดจะไดร้บัการก่อตัง้โดยประชาชนและรฐับาลของทุกชาตซิึง่ประกอบด้วยสมาชกิทีเ่ลือกมา
จากแต่ละประเทศและรฐับาล สมาชกิของสภาอนัยิง่ใหญ่นี้จะชุมนุมกนัดว้ยความสามคัค ีขอ้โต้แยง้ทัง้หมด
ระหว่างชาตจิะถูกน าเสนอต่อศาลนี้ งานของมนัคอืการใช้อ านาจตดัสนิจดัการทุกอย่างที่จะเป็นสาเหตุของ
สงคราม ภาระหน้าทีข่องศาลน้ีคอืป้องกนัสงคราม  

 Paris Talks                            P .155 

 ฮดัสนั แมกซมิ “การววิฒันาการไดม้าถงึระยะในชวีติของชาตทิัง้หลายทีก่ารคา้ไดม้าอยู่ในต าแหน่ง
ของการต่อสู”้ 

 พระอบัดุลบาฮา “เป็นความจรงิ! สงครามมไิด้ถูกจ ากดัอยู่ที่สาเหตุเดยีว สงครามมหีลายชนิดและ
ความขดัแยง้ยงัคงด าเนินต่อไป สงครามทางการเมอืง สงครามทางการคา้ สงครามแห่งชาตนิิยม สงคราม
ทางเชือ้ชาต ินี้คอืยอดอารยธรรมของสงคราม” 

 From an interview of Hudson Mazim with Abdu’l-Baha at the Hotel Ansonia, New York City, 
April 15, 1912 (Star of the West, Vol.3 No.7 P.5) 

 ในเรื่องปญัหาเกี่ยวกบัการลดอาวุธ ทุกชาตติ้องลดอาวุธพรอ้มกนั ไม่เหมาะสมเลยและจะไม่ได้รบั
การเสนอว่าใหบ้างชาตวิางอาวุธในขณะทีช่าตอิื่นๆ ทีเ่ป็นเพื่อนบา้นยงัคงถอือาวุธอยู่ สนัตภิาพของโลกต้อง
บงัเกดิขึน้จากการตงลงระหว่างนานาชาต ิทุกชาตติ้องตกลงทีจ่ะลดอาวุธในเวลาเดยีวกนั .....ไม่มชีาตไิหน
สามารถปฏบิตัติามนโยบายแห่งสนัตภิาพไดใ้นขณะทีเ่พื่อนบา้นยงัคงพาลเกเรอยู่.....ไม่มคีวามยุตธิรรม ไม่
มใีครคดิฝนัทีจ่ะแนะน าว่าสนัตภิาพของโลกจะบงัเกดิขึน้ในแนวทางปฏบิตัเิช่นนัน้ ต้องบงัเกดิขึน้โดยการตก
ลงยนิยอมระหว่างนานาชาตอิยา่งเขา้ใจและทัว่ถงึ และไมม่วีธิอีื่นใด..... 

 พระองค์ทรงกล่าวต่อไปว่า “การปฏบิตัิพร้อมกันเป็นสิง่จ าเป็นไม่ว่าในแผนใดของการลดอาวุธ 
รฐับาลทัง้หมดของโลกต้องเปลีย่นเรอืรบและเครื่องบนิรบของพวกเขาใหเ้ป็นเรอืสนิคา้ ไม่มชีาตใิดสามารถ
เริม่ต้นนโยบายดงักล่าวได้ด้วยตนเอง และเป็นสิง่โง่เขลาหากชาตหินึ่งชาติใดพยายามท าเช่นนี้.....จะเป็น
เพยีงการเชญิการท าลาย”..... 

 “มสีญัลกัษณ์ใดไหมทีส่นัตภิาพถาวรของโลกจะไดร้บัการสถาปนาในช่วงเวลาหนึ่งทีส่มเหตุผล” พระ
อบัดุลบาฮาถูกถาม 

 “สนัติภาพถาวรของโลกจะได้รบัการสถาปนาในศตวรรษนี้ ” พระองค์ทรงตอบ “สนัติภาพจะเป็น
สากลในศตวรรษที ่20 ชาตทิัง้หมดจะถูกบบีบงัคบัใหม้าสู่สนัตภิาพ 

 “ความกดดนัทางเศรษฐกจิจะบอกหรอื” 
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 “ใช่ : ชาตทิัง้หลายจะถูกบบีบงัคบัใหม้าสู่สนัตภิาพและตกลงเลกิล้มสงคราม ภาระอนัน่ากลวัของ
การเกบ็ภาษเีพื่อน าไปใชใ้นการสงครามจะเกนิกว่าทีม่นุษยจ์ะทนได้..... 

 “ไม่” พระอับดุลบาฮาทรงกล่าวในตอนท้าย “เราขอย ้าว่า ไม่มชีาติใดสามารถลดอาวุธภายใต้
สถานการณ์เหล่านี้ การลดอาวุธก าลงัจะบงัเกดิขึน้อย่างแน่นอน จะต้องบงัเกดิขึน้ และจะบงัเกดิขึน้โดยการ
ยนิยอมอยา่งเป็นสากลของชาตทิีม่อีารยธรรมทัง้หลายของโลก โดยขอ้ตกลงนานาชาต ิพวกเขาจะวางอาวุธ
และการใกลเ้ขา้มาของสนัตภิาพจะไดร้บัการประกาศ 

 โดยวธินีี้และไมม่วีธิอีื่นใดทีจ่ะสามารถสถาปนาสนัตภิาพบนโลก” 

 Extracts from interview with newspaper reporter quoted in “Abdu’l-Baha in Canada”     P.50 

 เมื่อรฐัสภาของมนุษยชาติได้รบัการสถาปนาขึ้นและองค์ประกอบทัง้หลายได้รบัการจดัเป็นระบบ 
รฐับาลทัง้หลายของโลกเมื่อเขา้ไปสู่กตกิาแห่งมติรภาพอนัยัง่ยนื จะไม่มคีวามจ าเป็นต้องผดุงกองทพัและ
ราชนาวอีนัใหญ่หลวงให้เตรยีมพร้อมไว้ กองทหารจ านวนเล็กน้อยส าหรบัรกัษาระเบยีบภายในและกอง
ต ารวจนานาชาตสิ าหรบัดแูลทางหลวงและทะเลกเ็พยีงพอต่อความจ าเป็น แล้วจ านวนเงนิอนัมหาศาลจะถูก
น าไปใชใ้นทางอื่นๆ ทีม่ปีระโยชน์กว่า ความอนาถาจะสูญหายไปความรูจ้ะเพิม่ขึน้ ชยัชนะของสนัตภิาพจะ
ได้รบัการขบัร้องโดยกวทีัง้หลาย ความรูจ้ะปรบัปรุงสภาพทัง้หลาย และมนุษยชาตจิะถูกไกวในเปลแห่ง
ความปีติและความสุขส าราญ เมื่อนัน้ไม่ว่ารฐับาลจะเป็นรฐัธรรมนูญหรอืเป็นแบบสาธารณรฐั เป็นของ
ตระกูลกษตัรยิห์รอืประชาธปิไตยผูป้กครองทัง้หลายจะอุทศิเวลาต่อความเจรญิของชาตขิองพวกเขา ต่อการ
ออกกฎหมายทัง้หลายอนัยุตธิรรมและมเีหตุผลสมควร และต่อการบ ารุงเลีย้งความสมัพนัธอ์นัใกลช้ดิและมี
มติรภาพยิง่ขึน้กบัเพื่อนบ้านทัง้หลาย ด้วยประการฉะนี้โลกแห่งมนุษยชาตจิะกลายเป็นกระจกสะท้อนคุณ
ความดแีละคุณลกัษณะทัง้หลายของอาณาจกัรของพระผูเ้ป็นเจา้ 

 โดยการตกลงกนัอย่างกวา้งๆ รฐับาลทัง้หลายของโลกต้องลดอาวุธพรอ้มกนั ....ไม่เหมาะสมถ้าฝ่าย
หน่ึงวางอาวุธแต่อกีฝ่ายหน่ึงปฏเิสธที่จะท าตาม ชาตทิัง้หลายต้องเหน็พ้องซึ่งกนัและกนัเกี่ยวกบัเรื่องอนั
ส าคญัที่สุดนี้ ด้วยวธินีี้พวกเขาจะพรอ้มกนัละทิ้งอาวุธอนัรา้ยกาจที่ไว้ใช้สงัหารมนุษย ์ตราบใดที่ชาตหินึ่ง
เพิม่งบประมาณทางทหารและราชนาว ีอกีชาตหินึ่งจะถูกบงัคบัใหต้้องเขา้ร่วมการแข่งขนัอนับา้คลัง่นี้เพราะ
ความห่วงใยเป็นธรรมดา....... 

 ปจัจุบนัปญัหาเกี่ยวกบัการลดอาวุธต้องน ามาปฏบิตัโิดยชาตทิัง้หมดมใิช่เฉพาะเพยีงหน่ึงหรอืสอง
ชาต ิต่อมาผู้สนับสนุนสนัตภิาพทัง้หลายต้องพยายามทัง้กลางวนัและกลางคนื เพื่อว่าแต่ละบุคคลของทุก
ประเทศจะกลายเป็นผูร้กัสนัตภิาพ ความเหน็สาธารณชนจะแขง็แกร่งและมจีุดยนือนัถาวร และเมื่อผ่านไป
แต่ละวนักองทพัของสนัตภิาพสากลจะทวขีึน้ การลดอาวุธโดยสมบูรณ์จะเกดิขึน้และธงแห่งไมตรสีากลจะ
โบกสะบดับนยอดสุดของภเูขาทัง้หลายของโลก 
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 .......อุดมคติทัง้หลายของสนัติภาพต้องได้รบัการบ ารุงเลี้ยงและกระจายไปในหมู่ผู้อาศยับนโลก 
อุดมคตเิหล่านี้ต้องไดร้บัการสัง่สอนในโรงเรยีนแห่งสนัตภิาพ ......ประการแรกผูใ้หทุ้นและนายธนาคารต้อง
เลิกการให้ยืมเงินแก่รฐับาลใดก็ตามที่เพ่งพิจารณาท าสงครามอันไม่ชอบธรรมกับชาติที่ไม่มีความผิด 
ประการที่สองผู้อ านวยการและผู้จดัการทัง้หลายของการรถไฟต้องละเว้นจากการขนส่งกระสุน เครื่องกล
ร้ายแรงทัง้หลาย ปืน ปืนใหญ่และดินปืน  จากประเทศหนึ่งไปยงัอีกประเทศหนึ่ง ประการที่สามทหาร
ทัง้หลายตอ้งยืน่ค ารอ้งผ่านตวัแทนไปยงัรฐัมนตรแีห่งสงคราม ไปยงันักการเมอืง ไปยงัสมาชกิสภาและนาย
พลทัง้หลาย ใหแ้สดงอย่างชดัเจนและเป็นทีเ่ขา้ใจถงึเหตุผลและสาเหตุทัง้หลายทีพ่าพวกเขาไปใกลจุ้ดแห่ง
ความหายนะของประเทศชาต ิทหารทัง้หลายต้องเรยีกรอ้งสิง่นี้เป็นหนึ่งในอภสิิทธิท์ ัง้หลาย พวกเขาจะต้อง
พดูว่า “จงสาธติต่อพวกเราว่านี่คอืสงครามทีช่อบธรรมและพวกเราจงึจะเขา้ไปสู่สนามรบ ถ้าไม่เช่นนัน้เราจะ
ไม่ขยบัสกัก้าว......จงออกมาจากที่หลบซ่อนของท่าน จงเขา้มาสู่สนามรบ ถ้าท่านต้องการที่จะโจมตซีึ่งกนั
และกนัและฉีกกนัและกนัออกเป็นชิน้ๆ ถา้ท่านตอ้งการแสดงสิง่ทีท่่านเรยีกว่าขอ้โต้แยง้ ความบาดหมางและ
ความอาฆาตอยู่ระหว่างท่าน ท าไมท่านจงึใหพ้วกเราผูซ้ึง่ไม่รูไ้ม่เหน็มามสี่วนร่วม ถ้าการต่อสู้และการหลัง่
เลอืดเป็นสิง่ทีด่ ีเช่นนัน้จงน าเราไปสู่การต่อสูโ้ดยมที่านอยูด่ว้ย!” 

 “Star of the West”             Vol. V, P. 115-117 

 ทุกศตวรรษมวีธิแีก้ไขต่อปญัหาทีเ่ด่นปญัหาหน่ึง ถงึแมจ้ะมปีญัหามากมาย กระนัน้หน่ึงในปญัหา
นับไม่ถ้วนเหล่านี้จะปรากฏอย่างเด่นชัดและกลายเป็นปญัหาส าคัญที่สุด....ในศตวรรษอันเรืองรองนี้ 
ของขวญัอนัยิง่ใหญ่ที่สุดของโลกแห่งมนุษยชาติคอืสนัติภาพสากลซึ่งต้องได้รบัการสถาปนาขึ้น เพื่อว่า
อาณาจกัรแห่งการสรา้งสรรคข์องพระผูเ้ป็นเจา้จะไดร้บัความสงบ โลกตะวนัออกและโลกตะวนัตกซึง่รวม 5 
ทวปีของโลกไว้ในอ้อมแขนจะสวมกอดกนัและกนั มนุษยชาตจิะไดพ้กัผ่อนอยู่ภายใต้กระโจมแห่งความเป็น
อนัหน่ึงอนัเดยีวกนัของโลกแห่งมนุษยชาต ิและธงของสนัตภิาพสากลจะโบกไปทัว่ทุกดนิแดน 

 ปจัจบุนัหน้าทีอ่นัแทจ้รงิของกษตัรยิผ์ูม้อี านาจคอืการสถาปนาสนัตภิาพสากล เพราะโดยแทจ้รงิแลว้
จะแสดงถงึอสิรภาพของประชาชน ทัง้หมดของโลก.... 

 “Star of the West”         Vol. VII P.136 

 “โดยกระบวนการใดที่ส ันติภาพบนโลกนี้จะได้รบัการสถาปนาขึ้นจะเกิดขึ้นทันทีหลังจากการ
ประกาศสจัธรรมอยา่งเป็นสากล หรอืไม่” 

 พระอบัดุลบาฮาไดท้รงกล่าวว่า “ไม ่สนัตภิาพจะบงัเกดิขึน้ทลีะน้อย ตน้ไมท้ีโ่ตเรว็เกนิไปจะมอีายุไม่
ยนื ท่านคอืครอบครวัของเรา”  และพระองคท์รงจอ้งมองพรอ้มกบัยิม้ “เดก็คนใหม่ของเรา ถ้าครอบครวัหนึ่ง
อยู่กนัด้วยความสามคัค ีผลอนัยิง่ใหญ่จะได้รบั ขยายวงออกไป; เมื่อเมอืงหนึ่งอยู่ด้วยความสนิทสนม
ปรองดอง ผลอนัยิง่ใหญ่กว่าจะตามมา ในท านองเดยีวกนัทวปีหน่ึงทีส่ามคัคกีนัอย่างบรบิูรณ์จะประสานทวปี
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อื่นทัง้หมดเข้าด้วยกนั แล้วจะมาถึงเวลาแห่งผลอนัยิง่ใหญ่ที่สุดเพราะพลเมอืงทัง้หมดของโลกเป็นของ
แผ่นดนิเดยีวกนั” 

 Abdu’l-Baha in London         P.106 

 

บทประพนัธข์องท่านโชกิ เอฟเฟนดิ  

 การทดสอบทีส่าหสัอนัสัน่สะเทอืนโลกตามทีค่ดัมาไวใ้นหน้าก่อนซึง่พระบาฮาอุลลาหไ์ดท้รงท านาย
ไวอ้ย่างแจ่มชดั จะพบว่าประเทศอเมรกิาถูกกวาดลงไปสู่กระแสน ้าวนในระดบัทีไ่ม่เคยมมีาก่อน ไม่เหมอืน
ปฏกิริยิาต่อความขดัแยง้ครัง้ทีแ่ลว้ของโลก น่าจะโผล่ขึน้มาจากกระแสน ้าวนและมุ่งหมายอย่างมสีตทิีจ่ะยดึ
โอกาสทีจ่ะใชอ้ทิธพิลเตม็ทีต่่อปญัหาใหญ่โตทัง้หลายทีก่ารทดสอบอนัสาหสันัน้จะเหลอืไวใ้หจ้ากระลอกของ
มนั และโดยร่วมกบัประเทศเกี่ยวข้องทัง้ทางโลกตะวนัออกและโลกตะวนัตก จะขบัไล่ความอปัมงคลอนั
ยิง่ใหญ่ทีสุ่ดทีไ่ดส้รา้งความยุง่ยากและท าความเสื่อมทรามใหแ้ก่มนุษยชาตมิาแต่บรมโบราณ 

 เมือ่นัน้และเพยีงเมือ่นัน้ทีป่ระเทศอเมรกิาซึง่ถูกป ัน้และช าระใหบ้รสิุทธิใ์หเ้บา้หลอมแห่งสงครามร่วม
อนัหน่ึง ถูกฝึกใหช้นิต่อความรุนแรงและไดร้บัการฝึกวนิัยโดยบทเรยีนนี้ จะอยู่ในฐานะทีจ่ะเปล่งเสยีงรอ้งใน
สภาของชาติทัง้หลาย ตัวมนัเองจะวางศิลาหลกัของสนัติภาพสากลและยัง่ยนื จะประกาศถึงความเป็น
ปึกแผ่น ความสามคัคแีละการพฒันาเต็มที่ของมนุษยชาต ิและช่วยเหลอืการสถาปนารชัสมยัแห่งธรรมบน
โลกตามพนัธะสญัญา เมื่อนัน้และเพยีงเมื่อนัน้ที่ประเทศอเมรกิา ในขณะที่ชุมชนบาไฮอเมรกินัภายในใจ
กลางของประเทศก าลงับรรลุสู่จุดสมบูรณ์ของภาระหน้าที่ที่ได้รบัโองการจากสวรรค์ จะสามารถบรรลุ
จุดหมายอนัรุ่งโรจน์อย่างเหลอืจะกล่าวที่ก าหนดไว้โดยพระผู้ทรงมหทิธานุภาพและที่เทดิทูนไว้อย่างเป็น
อมตะในธรรมนิพนธ์ทัง้หลายของพระอับดุลบาฮา เมื่อนัน้และเพียงเมื่อนัน้ที่ประเทศอเมริกาจะบรรลุ
ความส าเรจ็ใน “สิง่ทีจ่ะประดบัหน้าของประวตัศิาสตร์”  “กลายเป็นทีอ่จิฉาของโลกและไดร้บัการเจรญิพรทัง้
ในโลกตะวนัออกและโลกตะวนัตก” 

 The Advent of Divine Justice, 25 December 1938,             P.90-91 

 หลกัการของความปลอดภยัโดยส่วนรวมทีพ่ระองค ์(พระบาฮาอุลลาห์) ทรงเร่งเรา้อย่างไม่ยัง้ ได้
แนะน าการลดการสะสมอาวุธของแต่ละชาต ิและได้ประกาศการเรยีกประชุมของโลกอนัจ าเป็นและมอิาจ
หลกีเลี่ยงได้ ซึ่งกษตัรยิแ์ละผู้ปกครองทัง้หลายของโลกจะปรกึษาหารอืกนัในการสถาปนาสนัตภิาพในหมู่
ชาตทิัง้หลาย   

 God Passes By, 1944,              P.217-218  
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 ในระหว่างยุคแห่งการก่อสรา้งระบบของศาสนาบาไฮและในวถิขีองศกัราชปจัจุบนัและศกัราชที่จะ
สบืเนื่องตามมา ระยะสุดท้ายและยอดสุดในการสรา้งโครงร่างของระบบบรหิารของศาสนาของพระบาฮา
อุลลาห์คอืการเลอืกตัง้สภายุติธรรมสากล จะต้องเสรจ็สมบูรณ์ พระคมัภรี์คตีาบี-อคัดสัซึ่งเป็นพระคมัภรี์
แม่บทของการเปิดเผยศาสนาของพระองค์จะได้รบัการประมวลเป็นหมวดหมู่และกฎทัง้หลายจะได้รบัการ
ประกาศ สนัติภาพรอง จะไดร้บัการสถาปนา เอกภาพของมนุษยชาตจิะบรรลุความส าเรจ็และบรรลุถงึการ
พฒันาเต็มที่ โครงการที่วาดไว้โดยพระอบัดุลบาฮาจะได้รบัการปฏบิตั ิการปลดปล่อยศาสนาบาไฮให้เป็น
อสิระจากโซ่ตรวนของความดัง้เดมิทางศาสนาจะบงัเกดิผล และสถานภาพแห่งความเป็นไทของศาสนาบาไฮ
จะเป็นทีย่อมรบัอยา่งเป็นสากล 

 เรายอ่มจะแลเหน็สองกระบวนการทีด่ าเนินไปพรอ้มกนัทีเ่กดิขึน้ในปีทา้ยๆ ของยุคแห่งวรีกรรมของ
ศาสนาของเรา แต่ละขบวนการถูกแสดงไวอ้ย่างชดัเจนและแยกกนัอย่างเด่นชดั กระนัน้มนัสมัพนัธก์นัอย่าง
ใกลช้ดิและถูกลขิติเมือ่ครบก าหนดเวลาใหไ้ปถงึยอดสุดของความสมบรูณ์อนัรุง่โรจน์อนัหนึ่ง 

 หนึ่งในขบวนการนี้สมัพนัธ์กบัภาระหน้าทีข่องชุมชนบาไฮอเมรกินั อกีกระบวนการหนึ่งสมัพนัธก์บั
จดุหมายของประเทศอเมรกิา กระบวนการแรกส่งเสรมิโดยตรงต่อผลประโยชน์ของระบบบรหิารของศาสนา
ของพระบาฮาอุลลาห.์... 

 อกีกระบวนการหนึ่งเริม่มาตัง้แต่การระเบดิขึน้ของสงครามโลกครัง้ที ่1 ซึง่ไดเ้หวีย่งสาธารณรฐัอนั
ยิง่ใหญ่ของโลกตะวนัตกไปสู่กระแสน ้าวนของระยะแรกของการเปลีย่นแปลงอนัยิง่ใหญ่ของโลก ขบวนการนี้
ไดร้บัแรงขบัเคลื่อนเริม่แรกโดยการวางหลกัเกณฑข์องประธานาธบิดวีลิสนั ซึง่ไดส้มัพนัธส์าธารณรฐันี้อย่าง
ใกล้ชดิกบัโชคชะตาของโลกเก่าเป็นครัง้แรก ได้ทรมานการถูกรัง้ครัง้แรกโดยการแยกสาธารณรฐันัน้ออก
จากองคก์ารสนันิบาตชาตทิีเ่พิง่เกดิใหม่ ซึง่ประธานาธบิดคีนเดยีวกนันัน้ไดต้รากตร าตัง้ขึน้มา กระบวนการ
นี้ไดร้บัก าลงัเคลื่อนไหวเสรมิโดยการระเบดิออกของสงครามโลกครัง้ที่ 2 ซึง่ก่อความทุกขท์รมานอย่างทีไ่ม่
เคยมมีาก่อนให้แก่สาธารณรฐันัน้ และเกี่ยวพนัคืบหน้าต่อไปในธุรกิจทัง้หลายของทวีปทัง้หมดในโลก 
กระบวนการเดยีวกนันี้ได้รบัการเสรมิก าลงัเพิม่โดยการประกาศทีอ่ยู่ในกฎบตัรแอตแลนตคิตามที่ไดก้ล่าว
โดยหน่ึงในผูบุ้กเบกิ คอื แฟรงคลนิ ด ีรสูเวลท ์ไดส้นันิษฐานโครงร่างอนัแน่นอนอนัหนึ่งโดยการก าเนิดของ
องคก์ารสหประชาชาตทิีก่ารประชุม ณ เมอืงซานฟรานซสิโก มคีวามหมายยิง่ขึน้โดยการเลอืกเมอืงแห่งพระ
ปฏญิญาให้เป็นต าแหน่งขององค์การที่เพิง่เกิดใหม่ โดยการประกาศเมื่อเรว็ๆ นี้ของประธานาธบิดขีอง
อเมรกิาซึ่งสมัพนัธ์กบัสญัญาต่างๆ ของประเทศของเขาในประเทศกรกีและตุรก ีและโดยการเสนอต่อสภา
สามญัขององคก์ารสหประชาชาตถิงึปญัหาทีเ่ตม็ไปดว้ยขวากหนามและทา้ทายของดนิแดนศกัดิส์ทิธิซ์ ึง่เป็น
ศูนยก์ลางแห่งจติใจและการบรหิารของศาสนาแห่งโลกของพระบาฮาอุลลาห์ ไม่ว่าหนทางจะไกลและคด
เคี้ยวเพยีงใด ต้องน าโดยผ่านล าดบัของชยัชนะและความปราชยัไปสู่การประสานสามคัคทีางการปกครอง
ของซกีโลกตะวนัออกและซกีโลกตะวนัตก สู่การโผล่ขึน้มาของรฐับาลแห่งโลกและการสถาปนาสนัติภาพ
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รองตามทีท่ านายไวโ้ดยพระบาฮาอุลลาหแ์ละพยากรณ์ไวโ้ดยศาสนฑตูอสิซยิา ในสุดทา้ยจะต้องไปสู่ยอดสุด
ในการคลีอ่อกของธงแห่งสนัติภาพอนัย่ิงใหญ่ท่ีสดุในยคุทองของศาสนาของพระบาฮาอุลลาห ์

 Citadel of Faith, 5 June 1947            P. 6, 32-33 

 การก่อสรา้งอาคารนี้ (พพิธิภณัฑบ์าไฮนานาชาติ) จะประกาศถงึการใกลเ้ขา้มาของการก่อสรา้งใน
วถิีของศกัราชอนัสืบเนื่องกนัทัง้หลายของยุคแห่งการก่อสร้างระบบของศาสนาของสิ่งก่อสร้างอื่นๆ อีก
จ านวนหน่ึงซึง่จะใชเ้ป็นต าแหน่งการบรหิารของสถาบนัทัง้หลายทีไ่ดร้บัโองการจากสวรรคเ์ช่น ศาสนภบิาล 
พระหัตถ์ศาสนา และสภายุติธรรมสากล อาคารเหล่านี้ในรูปโค้งที่ขยายกว้างและเป็นไปตามแบบอัน
กลมกลนืของสถาปตัยกรรมจะล้อมรอบสุสานของ  “ใบไมอ้นัศกัดิส์ทิธิท์ ี่ย ิง่ใหญ่ที่สุด”  ผู้ซึ่งอยู่ในต าแหน่ง
สูงสุดในเพศของเธอในศาสนาบาไฮ สุสานของน้องชายของเธอซึ่งสละให้เป็นค่าไถ่โดยพระบาฮาอุลลาห์
เพื่อทีจ่ะกระตุน้และประสานสามคัคโีลก และสุสานของมารดาของทัง้สองซึง่ประกาศโดยพระบาฮาอุลลาหใ์ห้
เป็น  “ชายาของพระองคใ์นทุกภพของพระผูเ้ป็นเจา้” การเสรจ็สมบูรณ์ทา้ยทีสุ่ดของงานอนัมโหฬารนี้จะบ่ง
บอกถงึการบรรลุสู่จุดสูงสุดของการพฒันาของระบบบรหิารที่แผ่ไปทัว่โลกโดยโองการสวรรคซ์ึ่งการเริม่ต้น
จะไดร้บัการสบืยอ้มกลบัไปในปีทา้ยๆ ของยคุแห่งวรีกรรมของศาสนา 

 กระบวนการอนัไพศาลและมอิาจต้านทานได้นี้ และไม่เคยมมีาก่อนในประวตัศิาสตร์ทางศลีธรรม
ของมนุษยชาติ ซึ่งจะเกดิขึ้นพร้อมกนักบัการพฒันาสองอย่างที่ส าคญัไม่น้อยไปกว่ากนัคอื การสถาปนา
สนัติภาพรองและการววิฒันาการของสถาบนัทัง้หลายของศาสนาบาไฮระดบัชาตแิละระดบัทอ้งถิน่ อนัหนึ่ง
อยูภ่ายนอกและอกีอนัหน่ึงอยูภ่ายในโลกบาไฮ จะบรรลุถงึจดุสมบูรณ์สุดทา้ยในยุคทองของศาสนาบาไฮโดย
การยกธงแห่งสนัติภาพอนัย่ิงใหญ่ท่ีสุดและการโผล่ขึ้นมาด้วยอานุภาพและความรุ่งโรจน์ของศูนยก์ลาง
ของหน่วยงานต่างๆ ที่ประกอบกนัขึน้เป็นระบบแห่งโลกของพระบาฮาอุลลาห ์การสถาปนาขัน้สุดทา้ยของ
ต าแหน่งนี้ของสหพนัธรฐับาไฮแห่งโลกในอนาคตจะเป็นสญัญาณบอกโดยพรอ้มกนัถงึการประกาศอ านาจ
ปกครองของผูก่้อตัง้ศาสนาของเรา และการมาถงึของอาณาจกัรของพระบดิาทีไ่ดร้บัการสดุดคีรัง้แลว้ครัง้เล่า
และสญัญาไวโ้ดยพระเยซคูรสิต์ 

 ระบบแห่งโลกนี้ ในวถิขีองศาสนาที่สบืเนื่องกนัของวฏัจกัรของศาสนาบาไฮ จะออกผลอนัสวยงาม
ที่สุดโดยการก าเนิดและออกดอกของอารยธรรมอนัหนึ่งซึ่งได้รบัการดลใจจากสวรรค์ ลกัษณะเด่นมมิีที่
เปรยีบ ขอบเขตครอบคลุมทัว่โลก ลกัษณะเป็นมลูฐานทางศลีธรรม เป็นอารยธรรมทีถู่กก าหนดเมื่อคลีอ่อก
ใหส้บืแรงผลกัดนัแรกเริม่มาจากพลงัทีก่ระตุ้นสถาบนัทัง้หลายซึง่ก าลงัขบัเคลื่อนในสภาพของตวัอ่อนอยู่ใน
ครรภข์องยคุแห่งการก่อสรา้งระบบของศาสนาบาไฮในปจัจุบนั  

 Messages to the Baha’I world, 1950-1957. 
 27 November 1954,               P.74-75 



24 

 

จดหมายในนามท่านโชกิ เอฟเฟนดิ 

 โลกอยู่ในความยุ่งเหยงิอย่างใหญ่หลวงและที่น่าสงสารที่สุดคอืได้เรยีนรูท้ี่จะออกห่างไปจากพระผู้
เป็นเจา้ ซึง่พระองคเ์ท่านัน้ทีส่ามารถคุม้ครองและบรรเทาความทุกขท์รมานได ้เป็นหน้าทีข่องเราผูซ้ึง่ไดร้บั
มอบหมายงานการใชก้ารรกัษาแห่งสวรรคท์ีใ่หไ้วโ้ดยพระบาฮาอุลลาหท์ีจ่ะรวมความสนใจของเราไปยงัการ
บรรลุจดุสมบรูณ์ของงานน้ี และไมพ่กัจนกว่าสนัตภิาพทีท่ านายไวโ้ดยศาสนฑตูทัง้หลายของพระผูเ้ป็นเจา้จะ
ไดร้บัการสถาปนาอยา่งถาวร 

 9 December 1931 

 ท่านโชก ิเอฟเฟนด ิไดเ้ขยีนจดหมายทัว่ไปฉบบัสุดทา้ยของท่าน (The Goal of a New World 
Order) ถงึมติรสหายชาวตะวนัตกทัง้หลายเพราะท่านรูส้กึว่าสาธารณชนควรไดร้บัความเขา้ใจในเจตคตขิอง
ศาสนาบาไฮทีม่ต่ีอปญัหาทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีม่อียูท่ ัว่ไป เราควรใหโ้ลกรูว้่าความมุ่งหมายอนัแทจ้รงิ
ของพระบาฮาอุลลาห์คอือะไร ตราบจนปจัจุบนัน้ีความสามคัคขีองมนุษยชาตมิคีวามส าคญัเป็นเพยีงทฤษฎี
ทางวชิาการเท่านัน้ บดันี้ซึ่งมากขึ้นทุกทกี าลงักลายเป็นหวัขอ้ส าหรบัรฐับุรุษนานาชาติทัง้หลายที่จะต้อง
คดิถงึ ก าลงัเข้ามาสู่ขอบเขตของการปฏบิตัทิางการปกครอง ด้วยเหตุนี้นี่คอืโอกาสพเิศษส าหรบัเราที่จะ
ขึน้มาขา้งหน้าและอธบิายค าสัง่สอนที่เป็นเป้าหมายและความมุ่งหมายของหลกัศลีธรรมทางสงัคมของพระ
บาฮาอุลลาห์ ท่านโชก ิเอฟเฟนด ิหวงัว่ามติรสหายทัง้หลายจะสะท้อนเสยีงเรยีกรอ้งนี้ไปสู่ระบบเอกภาพ
อันหนึ่งของมนุษยชาติจนกว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของความศรทัธาในจิตส านึกของผู้มีชีวิตทุกคนบนโลก 
อย่างไรก็ตามควรใช้ดุลพินิจอย่างสูงเพื่อมใิห้เราถูกเข้าใจผิด และมใิห้ศาสนาของเราถูกจดัว่าเป็นการ
เคลื่อนไหวของพวกหวัรนุแรง 

 28 January 1932 

…….ท่านศาสนภบิาลรูส้กึยนิดเีป็นอย่างยิง่ที่ไดท้ราบว่ามติรสหายทัง้หลายรูส้กึว่า (The Goal of a 
New World Order) เป็นสิง่ทีน่่าสนใจและคุม้ค่าทีจ่ะน ามาเป็นหวัขอ้เรื่องในการรณรงคส์อนศาสนา ท่านหวงั
อย่างจรงิใจว่าสิง่นี้จะปลุกมติรสหายบางคนให้ตระหนักถงึความส าคญัของการสอนศาสนาและกระตุ้นพวก
เขาให้ศกึษาอย่างละเอียดลกึซึ้ง เพราะโดยไม่มขีอ้สงสยั น่ีเป็นเป้าหมายของหลกัศลีธรรมทางสงัคมของ
ศาสนาบาไฮ ไม่มเีหตุผลใดว่าบาไฮศาสนิกชนทัง้หลายไม่ควรน าเป็นตวัอย่างในการสนับสนุนสหพนัธรฐั
ดงักล่าวของโลก ซึง่โลกก าลงัมุง่ไปสู่โดยแรงขบัเคลื่อนทีไ่มส่ามารถควบคุมได้ 

 16 February 1932 

 ท่านศาสนภบิาลได้อ่านเอกสารที่แนบมาทัง้หมดด้วยความสนใจอย่างยิง่ ท่านมคีวามมัน่ใจอย่าง
แน่วแน่ว่าโดยความพากเพยีรและการปฏบิตัริ่วมกนั ความมุ่งหมายแห่งสนัตภิาพจะมชียัในทา้ยที่สุดเหนือ
อ านาจมดืทัง้หลายทีคุ่กคามความผาสุกและความก้าวหน้าของโลกในปจัจุบนั แต่ความพยายามของมนุษย์
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โดยล าพงัไม่ต้องสงสยัเลยว่าไม่มปีระสทิธภิาพพอนอกจากจะไดร้บัการดลใจและการน าทางจากพลงัความ
ศรทัธา ถา้ปราศจากความช่วยเหลอืของพระผูเ้ป็นเจา้ดงัทีป่ระสาทผ่านมาทางข่าวสารของพระบาฮาอุลลาห ์
สนัตภิาพจะไมส่ามารถสถาปนาไดอ้ย่างปลอดภยัและเพยีงพอ การละเลยวธิแีก้ปญัหาของศาสนาบาไฮเพื่อ
สนัตภิาพของโลกเป็นการก่อสร้างบนรากฐานของทราย การยอมรบัและน ามาใช้เพื่อสรา้งสนัตภิาพมเิป็น
เพยีงความฝนัหรอือุดมคต ิแต่เป็นความจรงิทีม่ชีวีติ น้ีคอืจุดส าคญัทีท่่านศาสนภบิาลต้องการใหคุ้ณพฒันา 
ให้เน้นครัง้แล้วครัง้เล่าและให้สนับสนุนด้วยเหตุผลอนัน่าเชื่อถอื แท้จรงิแลว้แผนการสนัตภิาพของศาสนา
บาไฮมใิช่เป็นเพยีงหนทางหน่ึงทีจ่ะบรรลุเป้าหมายน้ี มใิช่แมแ้ต่เป็นสิง่ทีด่ทีีสุ่ดเมื่อเทยีบกบัสิง่อื่น เมื่อวธิอีื่น
ทัง้หมดไดล้ม้เหลวแลว้คอืเครือ่งมอืทีม่ปีระสทิธภิาพเพยีงอนัเดยีว ส าหรบัการสถาปนารชัสมยัแห่งสันตภิาพ
บนโลกน้ี เจตคตน้ีิมไิดน้ าไปสู่การปฏเิสธอย่างสิน้เชงิต่อวธิกีารแก้ไขปญัหาอื่นๆ ทีเ่สนอโดยผูเ้หน็แก่เพื่อน
มนุษยท์ัง้หลาย เพยีงแสดงถงึความไม่เพยีงพอของวธิเีหล่านัน้ เมื่อเทยีบกบัแผนของพระผู้เป็นเจา้ส าหรบั
การประสานสามคัคโีลก เราไม่สามารถหนีความจรงิไปได้ว่าไม่มสีิง่ใดทางโลกซึ่งแม้ได้ลองทุกวธิแีล้วจะ
สามารถยัง่ยนือยูไ่ดน้อกจากจะไดร้บัการสนบัสนุนและค ้าจุนโดยอานุภาพของพระผูเ้ป็นเจา้ 

 25 September 1933 

ไมว่่าเรามคีวามบกพรอ่งอยา่งไรและอ านาจมดืทีล่อ้มเราอยูใ่นปจัจบุนัจะน่าสะพรงึกลวัเพยีงใด  การ
ประสานสามคัคมีนุษยชาตติามทีว่าดโครงร่างและรบัประกนัไวโ้ดยระบบแห่งโลกของพระบาฮาอุลลาหเ์มื่อ
ถงึเวลาก าหนด จะไดร้บัการสถาปนาขึน้อยา่งมัน่คงและถาวร นี้คอืค ามัน่สญัญาของพระบาฮาอุลลาหแ์ละไม่
มอี านาจใดๆ ในโลกที่ในท้ายที่สุดจะสามารถขดัขวางหรอืแม้แต่เหนี่ยวการบงัเกิดขึ้น ดงันัน้มติรสห าย
ทัง้หลายไม่ควรหมดหวัง แต่ด้วยความส านึกอย่างยิ่งในก าลังและบทบาทของพวกเขา พวกเขาควร
พากเพยีรในความพยายามอนัยิง่ใหญ่ของพวกเขาทีจ่ะขยายและสรา้งความมัน่คงใหก้บัอาณาจกัรสากลของ
พระบาฮาอุลลาหบ์นโลกมนุษย ์

 6 November 1933 

 ในเรือ่งของคณะบรหิารนานาชาตทิีพ่าดพงิถงึโดยท่านศาสนภบิาลใน  “The Goal of a New World 
Order” ควรเป็นสิง่ทีส่งัเกตว่าค าแถลงนี้มไิดห้มายถงึสหพนัธรฐับาไฮในอนาคต แต่หมายถงึรฐับาลแห่งโลก
ซึง่จะประกาศถงึการใกลเ้ขา้มาและน าไปสู่การสถาปนาในทา้ยทีสุ่ดของระบบแห่งโลกของพระบาฮาอุลลาห ์
การก่อร่างของคณะบรหิารนานาชาตน้ีิซึง่เหมอืนกบัหวัหน้าคณะบรหิารของรฐับาลแต่ละประเทศในปจัจุบนั
เป็นเพยีงขัน้ตอนหนึ่งที่จะน าไปสู่รฐับาลแห่งโลกบาไฮในอนาคต และด้วยเหตุนี้จงึไม่ควรน ามาเทยีบกบั
สถาบนัศาสนภบิาลหรอืสภายตุธิรรมนานาชาต ิ 

 17 March 1934 
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 ในเรื่องเกี่ยวกบังานสอนศาสนาของคุณ สิง่ที่ท่านศาสนภบิาลต้องการให้คุณเน้นเป็นพเิศษในการ
พูดทัง้หมดคอื ความจ าเป็นสูงสุดส าหรบัทุกคนและทุกชาตใินปจัจุบนัที่จะรบัเอาแผนการทางสงัคมไว้โดย
ครบถ้วนตามที่ให้ไว้โดยพระบาฮาอุลลาห์ส าหรบัการผดุงขึน้ใหม่ของชวีติของมนุษยชาตทิางศาสนา ทาง
เศรษฐกจิและการปกครอง ท่านต้องการให้คุณอธบิายและวเิคราะห์องค์ประกอบที่จะช่วยในการก่อสร้าง
ระบบแห่งโลกของพระผู้เป็นเจา้น้ีในแง่ของเหตุการณ์และสภาพทัง้หลายในโลกปจัจุบนั ท่านคดิว่าควรเน้น
เป็นพเิศษถงึความจ าเป็นทีก่ าลงัใกลเ้ขา้มาของการสถาปนาอภริฐัแห่งโลกตามทีว่าดไวโ้ดยพระบาฮาอุลลาห ์
เนื่องดว้ยโลกก าลงัอยู่ภายใต้ความอกึทกึวุ่นวายและความโกลาหลอนัรุนแรงมากขึน้ทุกวนัอย่างไม่เคยมมีา
ก่อน การตระหนกัถงึความจ าเป็นน้ีก าลงัเขา้ไปสู่จติส านึกไม่เฉพาะของผูท้ีฉ่ลาดสุขุมและมคีวามรูแ้ต่รวมทัง้
ประชาชนทัว่ไปเช่นกนั ดงันัน้บาไฮศาสนิกชนทัง้หลายควรยดึโอกาสนี้และพยายามอย่างเต็มที่ที่จะแสดง
ค าสัง่สอนทางสงัคมและการช่วยเหลอืเพื่อนมนุษยด์ว้ยค าพูดอนัน่าเชื่อถอืและจบัใจ ซึง่เราเชื่อว่าเป็นเช่นยา
ครอบจกัรวาลเพยีงอนัเดยีวส าหรบัความยุ่งยากอนันับไม่ถ้วนทีก่ าลงัสรา้งความล าบากใหก้บัโลกของเราใน
ปจัจบุนั 
 15 November 1935 

 ในเรื่องงานสอนศาสนาของคุณ ท่านศาสนภบิาลได้แนะน าไว้แล้วให้คุณเน้นในการพูดถงึความคดิ
ของอภริฐัแห่งโลกและความเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนัของมนุษยชาตทิีเ่ป็นรากฐานของอภริฐันี้ นอกจากนี้ท่าน
ต้องการใหคุ้ณเน้นถงึความจรงิทีว่่ามนุษยชาตโิดยทัง้หมดไดเ้ขา้มาสู่ระยะทีว่กิฤตและทีส่ าคญัทีสุ่ดของการ
ววิฒันาการคอืระยะของการพฒันาเต็มที่ ความคดิของการมาถงึของยุคแห่งมนุษยชาตเิป็นเช่นแกนส าคญั
ทีสุ่ดของค าสัง่สอนของศาสนาบาไฮและเป็นลกัษณะเด่นที่สุดของการเปิดเผยศาสนาของพระบาฮาอุลลาห ์
การเขา้ใจอย่างถูกต้องในความคดินี้จะเป็นกุญแจไปสู่การรูคุ้ณค่าอย่างเพยีงพอในค ากล่าวอ้างอนัยิง่ใหญ่ที่
กล่าวไว้โดยผู้ก่อตัง้ศาสนาบาไฮทัง้ในแง่ของฐานะของพระองค์เองและความยิง่ใหญ่อันเปรยีบมไิด้ของ
ศาสนาของพระองค ์
 12 October 1936 

 ในเรื่องปญัหาทีคุ่ณถามเกี่ยวกบัเวลาและวธิกีารซึง่สนัติภาพรองและสนัติภาพอนัย่ิงใหญ่ท่ีสุดที่
พาดพงิไวโ้ดยพระบาฮาอุลลาห ์จะไดร้บัการสถาปนาภายหลงัสงครามโลก ความเหน็ของคุณทีว่่าสนัติภาพ
รองจะบงัเกดิขึน้โดยความพยายามของรฐัและชาติทัง้หลายของโลกและไม่ขึ้นกบัแผนและความพยายาม
โดยตรงของศาสนาบาไฮ และสนัติภาพอนัย่ิงใหญ่ท่ีสุด จะไดร้บัการสถาปนาโดยวธิกีารของบาไฮศาสนิก
ชนและการปฏบิตัิการโดยตรงของกฎและหลกัการทัง้หลายที่เปิดเผยโดยพระบาฮาอุลลาห์ และโดยการ
ปฏบิต้หิน้าทีข่องสภายุตธิรรมสากลในฐานะเป็นองคก์รสูงสุดของอภริฐัของศาสนาบาไฮ ความเหน็ของคุณ
ในเรื่องนี้ถูกต้องทเีดยีวและสอดคล้องอย่างบรบิูรณ์กบัค าแถลงของท่านศาสนภบิาลที่ประมวลอยู่ใน “The 
Enfoldment of World Civilization” 

 14 March 1939 
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 สิง่ทีพ่ระอบัดุลบาฮาหมายความเกี่ยวกบัการลุกขึน้ของสตรเีพื่อสนัตภิาพนัน้เป็นเรื่องทีม่ผีลกระทบ
อนัส าคญัต่อสตรทีัง้หลาย และเมื่อพวกเธอก่อร่างขึน้เป็นมวลชนที่มสี านึกและท่วมท้นความคดิเห็นของ
สาธารณชนในการต่อตา้นสงคราม จะไมม่สีงครามเกดิขึน้ได ้สตรบีาไฮทัง้หลายไดร้วมตวักนัอยู่แลว้โดยการ
เป็นสมาชิกของศาสนาและระบบบริหาร ไม่มีองค์การอื่นใดอีกที่จ าเป็น แต่โดยการสอนและโดยการ
สนับสนุนศลีธรรมอย่างขนัแขง็ที่เธอใหแ้ก่การเคลื่อนไหวทัง้หมดทีไ่ปสู่สนัตภิาพ พวกเธอควรพยายามใช้
อทิธพิลชกัจงูอนัแรงกลา้ต่อจติใจของสตรอีื่นๆ ในเรือ่งอนัส าคญัยิง่นี้ 

 24 March 1945 

 ค าสัง่สอนของพระบาฮาอุลลาห์จะสถาปนาวถิชีวีติใหม่ส าหรบัมนุษยชาต ิผูท้ี่เป็นบาไฮศาสนิกชน
ทัง้หลายต้องพยายามที่จะสถาปนาชวีติใหม่นี้ให้เรว็ที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ บดันี้ชั ว่โมงนัน้ได้มาถึงแล้วคือ
ชัว่โมงที่ศาสนาบาไฮก าลังมีชื่อเสียงเพิ่มมากขึ้น และก าลังได้ร ับการพิจารณาและพิจารณาใหม่โดย
ประชาชนจ านวนมากมาย จ าเป็นที่ผู้สนับสนุนศาสนาบาไฮทัง้หลายควรด าเนินชวีติตามอุดมคติอนัสูงส่ง
ทัง้หลายของศาสนาในทุกๆ ทาง ดงันี้พวกเขาจะสามารถสาธติได้ว่าศาสนาบาไฮสรา้งวถิชีวีติใหม่จรงิ ซึง่จะ
น าความสมัพนัธอ์นัสมบรูณ์กบัพระประสงคข์องพระผูเ้ป็นเจา้มาสู่แต่ละบุคคล และดว้ยวธินีี้มาสู่การสถาปนา
สงัคมสากลทีร่กัสนัตอินัหนึ่ง การผูกพนัแบ่งแยกทัง้หลายเป็นของมนุษย ์ส่วนการรบัใชอ้ย่างเป็นสากลเป็น
ของพระผูเ้ป็นเจา้ 

 ท่านศาสนภบิาลปรารถนาอย่างแรงกลา้ว่ามติรสหายทัง้หมดจะบรรลุถงึจติส านึกอนัเป็นสากลและ
วถิชีวีติอนัเป็นสากล 

 20 November 1955 

 รฐับาลแห่งโลกจะบงัเกดิขึน้แต่เราไมรู่ว้นัที่ 

 15 August 1957 

 ในเรือ่งปญัหาของคุณเกีย่วกบัการพาดพงิของพระอบัดุลบาฮาถงึ “ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนัของ
ราชอาณาจกัรการปกครอง” ความเป็นอันหนึ่งเดียวกันนี้ควรเป็นที่เด่นชดัต่างจาก “ความเป็นอันหนึ่ง
เดยีวกนัของชาตทิัง้หลาย อย่างแรกคอืความสามคัคทีี่รฐัเอกราชทัง้หลายบรรลุในหมู่พวกเขาเอง ขณะที่
อยา่งทีส่องคอืความสามคัคทีีเ่กดิขึน้ระหว่างชาตทิัง้หลาย ความแตกต่างระหว่างรฐัและชาตคิอืว่า รฐัคอืการ
ด ารงอยู่ของการปกครองซึ่งไม่จ าเป็นต้องมคีวามเป็นหนึ่งเดยีวกนัของเชื้อชาต ิแต่ความสามคัคขีองชาติ
ทัง้หลายแสดงนยัถงึความเป็นหน่ึงเดยีวกนัของชาตแิละการปกครอง 

 26 July 1936 
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 ถงึแมย้งัไมถ่งึเวลาทีจ่ะพยายามคาดการณ์ในอนาคตว่า บนรากฐานใดทีช่าตต่ิางๆ จะเป็นตวัแทนใน
สภานานาชาตหิรอืในรฐับาลนานาชาตริปูแบบใด แต่เป็นทีช่ดัเจนตามทศันะของบาไฮว่า สามารถด าเนินไป
ได้เฉพาะเพยีงบนรากฐานของความยุตธิรรมอนัแท้จรงิ และความยุตธิรรมมไิด้แสดงนัยว่าเชื้อชาตหินึ่งมี
สทิธอิอกเสยีงเหนือตวัแทนของเชือ้ชาตอิื่นๆ หรอือยูใ่นฐานะทีม่อีทิธพิลเหนือเชือ้ชาตอิื่น 

 12 April 1942 

 เทยีนทัง้เจด็แห่งความเป็นอนัหน่ึงเดยีวกนัไมจ่ าเป็นจะตอ้งปรากฏตามล าดบั ผลติผลของเทยีนอนัที่
สองน่าจะเป็นวฒันธรรมสากล 

 19 November 1945 
 

จดหมายของสภายติุธรรมสากล 

 เมื่อพระบาฮาอุลลาห์ได้ทรงประกาศข่าวสารของพระองค์ต่อโลกในศตวรรษที่ 19 พระองค์ทรง
ประกาศอย่างชดัเจนว่า ขัน้แรกทีจ่ าเป็นส าหรบัสนัตภิาพและความก้าวหน้าของมนุษยชาตคิอืการประสาน
สามคัคพีวกเขา ตามทีพ่ระองคท์รงกล่าวว่า “ความผาสุกของมนุษยชาต ิสนัตภิาพและความปลอดภยั จะไม่
สามารถบรรลุไดน้อกจากและจนกว่าความสามคัคจีะได้รบัการสถาปนาอย่างมัน่คง” (The World Order 
Baha’u’llah P.203) อย่างไรกต็ามปจัจุบนัท่านจะพบว่าประชาชนส่วนใหญ่มคีวามเหน็ในทางตรงกนัขา้ม 
พวกเขาถอืว่าความสามคัคเีป็นเป้าหมายทา้ยสุดทีแ่ทบจะไม่มทีางบรรลุไดแ้ละมุ่งความสนใจในอนัดบัแรกที่
จะรกัษาความยุ่งยากอื่นๆ ทัง้หลายของมนุษยชาติ พวกเขาหารู้ไม่ว่าความยุ่งยากทัง้หลายนี้เป็นเพยีง
อาการและผลขา้งเคยีงต่างๆ ของโรคมลูฐาน คอื ความแตกสามคัค ี

 ยิง่ไปกว่านัน้พระบาฮาอุลลาหไ์ดท้รงกล่าวว่า การฟ้ืนฟูชวีติใหม่ของมนุษยชาตแิละการรกัษาความ
ยุง่ยากทัง้หมดสามารถบรรลุไดเ้ฉพาะเพยีงโดยวธิกีารของศาสนาของพระองค์.... 

 เราไดร้บัการบอกโดยท่านโชก ิเอฟเฟดวิ่าสองขบวนการอนัยิง่ใหญ่ก าลงัปฏบิตักิารอยู่ในโลก หนึ่ง
คอืแผนอนัยิง่ใหญ่ของพระผู้เป็นเจา้วุ่นวายในความคบืหน้าของแผนนัน้ ปฏบิตักิารผ่านมาทางมนุษยชาติ
โดยทัง้หมดทลายอุปสรรคทัง้หลายของเอกภาพแห่งโลก และหลอมมนุษยชาตใิหเ้ป็นร่างกายทีป่ระสานเขา้
ดว้ยกนัดว้ยไฟแห่งความทุกขท์รมานและประสบการณ์ เมื่อถงึเวลาก าหนดของพระผูเ้ป็นเจา้ ขบวนการนี้จะ
ก่อใหเ้กดิสนัติภาพรองซึ่งเป็นการประสานสามคัคทีางการปกครองของโลก ในเวลานัน้มนุษยชาตจิะเป็น
เช่นรา่งกายทีไ่ดร้บัการประสานเขา้ดว้ยกนัแต่ปราศจากชวีติ ขบวนการทีส่องเป็นงานของการหายใจชวีติเขา้
ไปสู่ร่างกาย นี้เป็นการสรา้งเอกภาพและศลีธรรมอนัแทจ้รงิซึ่งจะไปสู่ยอดสุดที่ สนัติภาพอนัย่ิงใหญ่ท่ีสุด
เป็นงานของบาไฮศาสนิกชนทัง้หลายผูซ้ึง่ก าลงัตรากตร าอย่างมสีตดิว้ยค าสัง่สอนอย่างละเอยีดและดว้ยการ
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น าทางต่อเนื่องจากสวรรค์ เพื่อก่อตัง้โครงร่างของอาณาจกัรของพระผูเ้ป็นเจา้บนโลกมนุษยซ์ึง่พวกเขาจะ
เรยีกเพื่อนมนุษยท์ัง้หลายใหเ้ขา้ไปสู่ ดว้ยวธินีี้จะใหช้วีตินิรนัดรแ์ก่พวกเขา 

 “Wellspring of Guidance” 8 December 1967,                                               P.131-134 

มคี าแถลงจากจดหมายเขยีนในปี ค.ศ. 1964 ถงึบาไฮศาสนิกชนคนหนึ่งในนามของท่านศาสนภบิาล
ทีร่กัยิง่โดยเลขานุการของท่านว่า 

 “.....เท่าทีเ่รารูค้อื สนัติภาพรอง และ สนัติภาพอนัย่ิงใหญ่ท่ีสุด จะบงัเกดิขึน้ วนัทีท่ีแ่น่นอนเราไม่
รู ้เป็นความจรงิเช่นเดยีวกนัในเรื่องความเป็นไปได้ของสงครามในอนาคต เราไม่สามารถกล่าวอย่างมัน่ใจ
โดยปราศจากขอ้พสิูจน์ได้ว่าจะเกดิขึน้หรอืไม่ เท่าที่เรารูค้อืมนุษยชาตติ้องได้รบัความทุกขท์รมานและถูก
ลงโทษอยา่งเพยีงพอทีจ่ะท าใหเ้ขาหนัไปสู่พระผูเ้ป็นเจา้ 

 29 July 1979 
 

จดหมายเขียนในนามของสภายติุธรรมสากล 

 .....ศาสนาบาไฮมุ่งหมายทีจ่ะขจดัสงครามรวมทัง้สงครามนิวเคลยีร ์จุดประสงคม์ูลฐานของศาสนา
ของเราคอืความเป็นเอกภาพและการสถาปนาสนัตภิาพ เป้าหมายน้ีซึง่เป็นทีป่รารถนาของประชาชนทัว่ทัง้
โลกที่ไม่มคีวามมัน่คงขึน้ทุกวนั สามารถบรรลุได้โดยหลกัธรรมค าสอนของพระบาฮาอุลลาห์เท่านัน้ เนื่อง
ดว้ยเฉพาะบาไฮศาสนิกชนเท่านัน้ทีส่ามารถประสาทหลกัธรรมเหล่านี้ให้แก่มนุษยชาต ิมติรสหายทัง้หลาย
ตอ้งใชว้จิารณญาณอยา่งรอบคอบว่าพวกเขาจะใชเ้วลาและพลงังานของพวกเขาอย่างไร และจะระวงัป้องกนั
อย่างไรต่อการเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่จะหันความสนใจของพวกเขาโดยไม่สมควรไปจากความ
รบัผดิชอบอนัดบัแรกในการกระจายข่าวสารของพระบาฮาอุลลาห ์

 4 July 1982 

 ในปจัจุบนัเรื่องของการลดอาวุธนิวเคลยีรไ์ด้กลายเป็นประเด็นการเมอืงอย่างมาก ซึ่งการชุมนุม
เดนิขบวนทัง้หลายไดบ้งัเกดิขึน้ไมเ่ฉพาะในอเมรกิาแต่รวมทัง้ในองักฤษและยุโรปตะวนัตกบางประเทศ การ
เจาะจงในเรื่องการลดอาวุธนิวเคลยีรอ์ยู่ต ่ากว่าฐานะของศาสนาบาไฮและจะพวัพนัศาสนาเขา้กบัการโต้แยง้
ในปจัจุบนัระหว่างชาตทิัง้หลาย เป็นทีช่ดัเจนว่าบาไฮศาสนิกชนเชื่อการลดอาวุธว่าเป็นสิง่จ าเป็น ไม่เฉพาะ
อาวุธนิวเคลยีรเ์ท่านัน้แต่รวมทัง้อาวุธเชือ้โรค อาวุธเคม ีและอาวุธในรปูแบบอื่นทัง้หมด 

 12 January 1983 

 เกี่ยวกบัการเปลีย่นแปลงจากระบบปจัจุบนัของอ านาจปกครองระดบัชาตไิปสู่ระบบของรฐับาลแห่ง
โลก สภายุตธิรรมสากลเหน็ด้วยอย่างเต็มที่กบัความเหน็ของท่านว่าบดันี้ บาไฮศาสนิกชนทัง้หลายต้องใช้
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ก าลงัของพวกเขาทัง้หมดในการส่งเสรมิการเปลี่ยนแปลงนี้  สิง่นี้จ าเป็นต้องมกีจิกรรมเกี่ยวขอ้งกนัหลาย
อยา่งซึง่ทัง้หมดลว้นเป็นเป้าหมายของแผนงาน 7 ปีในปจัจุบนั หน่ึงคอืการก่อตัง้ฐานอนัมัน่คงอย่างเรว็ทีสุ่ด
เท่าทีเ่ป็นไปไดข้องธรรมสภาทอ้งถิน่ทัง้หลายทีป่ฏบิตัหิน้าทีอ่ยา่งมปีระสทิธภิาพในทุกส่วนของโลก เพื่อว่าผู้
แสวงหาจากทุกแห่งหนจะมจีุดอ้างอิงที่พวกเขาสามารถหนัมาหาการน าทางและค าสัง่สอนทัง้หลายของ
ศาสนา สองคอืการศกึษาศาสนาอย่างลกึซึง้ของบาไฮศาสนิกชนทุกอายุในความเขา้ใจและการเชื่อฟงัค าสัง่
สอนทัง้หลาย สามคอืการประกาศศาสนาต่อสงัคมทุกระดบัโดยเฉพาะผู้มอี านาจและผู้น าทางความคิด
ทัง้หลาย เพื่อว่าบรรดาผูท้ี่กุมทศิทางของประชาชนจะเรยีนรูอ้ย่างถูกต้องเกี่ยวกบัลกัษณะและหลกัค าสอน
ของศาสนา และจะบงัเกดิความนับถอืและด าเนินการตามหลกัการทัง้หลาย สีค่อืการส่งเสรมิการศกึษาของ
บาไฮเพื่อว่าจะมบีาไฮศาสนิกชนจ านวนเพิม่มากขึน้ทีส่ามารถวเิคราะหป์ญัหาทัง้หลายของมนุษยชาตใินทุก
สาขา และสามารถแสดงให้เห็นว่าค าสัง่สอนของศาสนาแก้ปญัหาเหล่าน้ีได้อย่างไร ห้าคือการพฒันา
ความสมัพนัธร์ะหว่างชุมชนบาไฮนานาชาตกิบัองค์การสหประชาชาตทิัง้โดยตรงกับสถาบนัสูงสุดทัง้หลาย
ขององคก์ารสหประชาชาต ิและในระดบัรากลกึในขอบเขตทัง้หลายของการพฒันาชนบท การศกึษา ฯลฯ 

 ดงัทีท่่านทราบโดยไมม่ขีอ้สงสยั ท่านศาสนภบิาลไดช้ีใ้หเ้หน็ว่าการพฒันาของมนุษยชาตจิากสภาพ
อนัไมม่รีะเบยีบในปจัจุบนัไปสู่ระยะของสหพนัธรฐับาไฮแห่งโลก เป็นการพฒันาอนัยาวนานและเป็นไปทลีะ
น้อย การบงัเกิดขึ้นของอ านาจปกครองระดบัโลกและการรเิริม่ของสนัติภาพรอง เป็นการเปลี่ยนรูปอัน
ส าคญัอนัหน่ึงในขบวนการนี้ และจะตามมาดว้ยระยะอื่นๆ ของการพฒันาศาสนาบาไฮตามทีว่าดโครงร่างไว้
โดยท่านโชก ิเอฟเฟนดใินบทประพนัธท์ัง้หลายของท่าน อย่างไม่มขีอ้สงสยั ขณะทีก่ารพฒันาเหล่านี้ก าลงั
ด าเนินไป ค าปรกึษาทีส่ถาบนัทัง้หลายของศาสนาสามารถใหก้บัรฐับาลต่างๆ แบบแผนของการบรหิารแห่ง
โลกทีเ่สนอโดยชุมชนบาไฮและโครงการช่วยเหลอืเพื่อนมนุษยอ์นัยิง่ใหญ่ทัง้หลายทีจ่ะเริม่ด าเนินการภายใต้
การอุปถมัภข์องสภายตุธิรรมสากลจะปฏบิตักิารโน้มน้าวอยา่งยิง่ต่อวถิคีวามกา้วหน้านี้ 

 19 January 1983 

 เป็นความจรงิทีว่่าบาไฮศาสนิกชนทัง้หลายมใิช่ผูถ้อืลทัธอิหงิสา เนื่องดว้ยเราสนับสนุนการใชก้ าลงั
ในการรบัใชค้วามยตุธิรรมและค ้าจนุกฎหมาย แต่เราไม่เชื่อว่าสงครามเป็นสิง่จ าเป็นเสมอไป และการเลกิลม้
เป็นหนึ่งในจุดมุ่งหมายส าคญัและพนัธะสญัญาอนัสดใสที่สุดทัง้หลายของการเปิดเผยศาสนาของพระบาฮา
อุลลาห ์บญัชาเฉพาะของพระองคต่์อกษตัรยิท์ัง้หลายของโลกคอื “หากใครกต็ามในหมู่พวกเจา้เตรยีมพรอ้ม
จะเขา้ปะทะอกีฝ่ายหน่ึง พวกเจา้ทัง้หมดจงลุกขึน้ต่อต้านเขาเพราะน่ีมใิช่อื่นใดแต่คอืความยุตธิรรมอนัชดั
แจง้” (Tablet to Queen Victoria, “The Proclamation of Baha’u’llah” p.13)  ท่านศาสนภบิาลทีร่กัยิง่ได้
อธบิายว่า เอกภาพของมนุษยชาตแิสดงนยัถงึการสถาปนาสหพนัธรฐัแห่งโลก ระบบสหพนัธข์องโลกอนัหนึ่ง      
“.....เป็นอสิระจากภยัพบิตัขิองสงครามและความทุกขย์ากทัง้หลาย.....เป็นระบบซึง่อ านาจถูกท าใหเ้ป็นผูร้บั
ใชค้วามยุตธิรรม” คณะบรหิาร “ไดร้บัการหนุนโดยกองก าลงันานาชาติ.....จะปกป้องเอกภาพของระบบของ
สหพนัธรฐัทัง้หมด”  เห็นได้ชดัว่านี่มใิช่สงครามแต่เป็นการค ้าจุนกฎหมายและระเบียบระดับโลก การ
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สงครามเป็นเรื่องน่าสลดท้ายที่สุดของความแตกสามคัคใีนหมู่ชาตทิัง้หลาย ที่ซึ่งไม่มอี านาจนานาชาตทิี่มี
อ านาจพอที่จะห้ามพวกเขาจากการแสวงหาผลประโยชน์อนัจ ากดัของตนเอง ด้วยเหตุนี้บาไฮศาสนิกชน
ทัง้หลายถามที่จะรบัใช้ประเทศของพวกเขาในหนทางทัง้หลายที่ไม่อยู่ฝ่ายรบในระหว่างการต่อสู้นี้ โดยไม่
ตอ้งสงสยัพวกเขาจะรบัใชก้องก าลงันานาชาตดิงักล่าวตามทีพ่ระบาฮาอุลลาหท์รงวาดไวเ้มือ่ก าเนิดขึน้ 

 11 September 1984 

 ภาระหน้าที่ส าคญัของพระบาฮาอุลลาห์ในการปรากฏพระองค์ในเวลานี้ของประวตัิศาสตร์ของ
มนุษยชาตคิอืการบงัเกดิขึน้ของความเป็นอนัหนึ่งอันเดยีวกนัของมนุษยชาตแิละการสถาปนาสนัตภิาพใน
หมู่ชาตทิัง้หลาย ด้วยเหตุนี้ก าลงัทัง้หลายที่รวมจุดมาที่การบรรลุสู่จุดหมายเหล่านี้ ได้รบัอทิธพิลโน้มน้าว
จากการเปิดเผยศาสนาของพระองค์ อย่างไรก็ตามเราทราบว่าสนัตภิาพจะบงัเกดิเป็นขัน้ตอน อนัดบัแรก 
สนัติภาพรอง จะเกดิขึน้ก่อน เมื่อเอกภาพของชาตทิัง้หลายบรรลุผลส าเรจ็แลว้  สนัติภาพอนัย่ิงใหญ่ท่ีสุด 
ซึง่เป็นเอกภาพทางจติใจเช่นเดยีวกบัทางสงัคมและทางการปกครองของมนุษยชาต ิจะได้รบัการสถาปนา
ขึ้นทีละน้อยโดยความพยายามของบาไฮศาสนิกชนทัง้หลายเมื่อสหพันธรฐับาไฮแห่งโลกปฏิบัติการ
สอดคลอ้งอยา่งแทจ้รงิกบักฎและเทศบญัญตัขิองพระคมัภรีอ์นัศกัดิส์ทิธิท์ ีสุ่ดของการเปิดเผยศาสนาบาไฮ 

 ในเรื่องของ สนัติภาพรอง ท่านโชกิ เอฟเฟนดไิด้อธบิายว่า ในเริม่แรกจะเป็นเอกภาพของการ
ปกครองที่มาจากการตดัสนิใจของรฐับาลของชาตต่ิางๆ จะมไิด้รบัการสถาปนาจากการปฏบิตัโิดยตรงของ
ชุมชนบาไฮ อยา่งไรกต็ามนี้มไิดห้มายความว่าใหบ้าไฮศาสนิกชนทัง้หลายอยู่เฉยๆ และรอให้สนัติภาพรอง
มาถึงก่อนที่พวกเขาจะท าอะไรเกี่ยวกับสนัติภาพของมนุษยชาติ แท้จรงิแล้วโดยการส่งเสรมิหลกัธรรม
ทัง้หลายของศาสนาซึง่เป็นสิง่ทีข่าดไมได้ในการค ้าจุนสนัตภิาพ และโดยการออกแบบเครื่องมอืต่างๆ ของ
ระบบบรหิารของศาสนาบาไฮซึง่เราไดร้บัการบอกจากท่านศาสนภบิาลทีร่กัยิง่ว่าเป็นแบบแผนส าหรบัสงัคม
ในอนาคตบาไฮ ศาสนิกชน ทัง้หลายเกี่ยวขอ้งอย่างต่อเนื่องอยู่กบัการวางรากฐานส าหรบัสนัตภิาพอนัถาวร
อนัหน่ึงคอื สนัติภาพอนัย่ิงใหญ่ท่ีสดุ ซึง่เป็นเป้าหมายทา้ยทีสุ่ดของพวกเขา 

 สนัติภาพรองโดยตวัมนัเองจะผ่านระยะต่างๆ ในระยะเริม่แรกรฐับาลทัง้หลายจะท าหน้าทีท่ ัง้หมด
ดว้ยพวกเขาเองโดยปราศจากจติส านึกเกี่ยวพนักบัศาสนาบาไฮ ต่อมาเมื่อถงึก าหนดเวลาของพระผูเ้ป็นเจา้ 
ศาสนาบาไฮจะมอีทิธพิลโดยตรงในหนทางทัง้หลายทีแ่สดงไวโ้ดยท่านโชก ิเอฟเฟนด ิ“The Goal of a New 
World Order” เกีย่วกบัขัน้ตอนทัง้หลายทีจ่ะน าไปสู่ระยะหลงันี้ สภายตุธิรรมสากลจะก าหนดอย่างแน่นอนว่า
จะตอ้งท าสิง่ใดโดยสอดคลอ้งกบัการน าทางในธรรมนิพนธท์ัง้หลาย ดงัเช่นขอ้ความท่านคดัมาจาก “Tablets 
of Baha’u’llah p.89” ในระหว่างนัน้บาไฮศาสนิกชนทัง้หลาย โดยไม่ต้องสงสยั จะด าเนินการต่อเนื่องดว้ย
ความสามารถของพวกเขาทัง้หมดเพื่อส่งเสรมิการสถาปนาสนัตภิาพ 

 31 January 1985 


