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ความรุ่งโรจน์แห่งอาณาจกัรพระผู้เป็นเจ้า 

“หากสูเจ้าเสาะแสวงหาแสงแห่งการน าทางไปสู่อาณาจักรองค์พระผู้ เป็นเจ้าแล้วไซร้ จงอย่ารอช้า รีบมุ่งหน้า
ไปยงัแหล่งชุมนุมของบาไฮศาสนิกชน...” 

ดว้ยพระวจันะซ่ึงแฝงไปดว้ยความหมายขององคพ์ระศาสดาขา้งตน้น้ี เราใคร่ขอแนะน าหนงัสือสองเล่มท่ีได้
บรรจงรวบรวมข้ึนใหม่โดยแผนกวิจยัคน้ควา้ของสภายุติธรรมแห่งสากล ภายในเล่มก็เป็นการเรียบเรียงบทธรรม
นิพนธ์ขององค์พระศาสดาบาฮาอุลลาห์ พระอับดุลบาฮาและของท่านโชกิ เอฟเฟนดิ ซ่ึงยงัไม่เคยตีพิมพ ์       
เผยแพร่มาก่อน 

หนงัสือสองเล่มน้ีมีช่ือวา่ “การสังสรรคชุ์มนุมระหวา่งบาไฮศาสนิกชน” และ “การจดังานฉลองสิบเกา้วนั” 
เป็นหนงัสือท่ีได้พิมพอ์อกมาในช่วงเวลาอนัเหมาะสมพร้อมท่ีจะเป็นกุญแจไขปัญหาบางประการ ซ่ึงไดเ้คยเป็น
ต้นเหตุของความสับสนมาแล้ว ยิ่งไปกว่านั้ น หนังสือสองเล่มน้ียงัจะท าให้เราเกิดความกระจ่าง เข้าใจถึง
ความส าคญัในการสังสรรคท์างจิตวญิญาณของเรา เพื่อน าไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองและความคงอยูข่องศาสนา 

การชุมนุมสังสรรคท่ี์ไดจ้ดัข้ึนเป็นประจ า การจดังานฉลองสิบเกา้วนั การจดังานฉลองครบรอบวาระต่างๆ 
และงานพบปะชุมนุมพิเศษต่างๆ “จดัในลกัษณะของการรับใช้ ส่งเสริมสังคมในแง่สติปัญญา พฒันาจิตวิญญาณแก่
เพื่อนร่วมโลก” เหล่าน้ีลว้นจะตอ้งไดรั้บความเอาใจใส่จดจ าจากบาไฮศาสนิกชนทุกท่านท่ีไดศึ้กษาขอ้ความแห่ง
พระวจันะเบ้ืองตน้อย่างตั้งใจ แลว้เกิดความซาบซ้ึงตรึงใจอย่างแน่นแฟ้น แลว้เราก็จะน าไปสู่งานชุมนุมสังสรรค์
ระหวา่งบาไฮดว้ยความรู้สึกท่ีสนุกสนานกว่า สมดงัความคาดหวงัในเม่ือรอบสถานท่ีนั้นเราไดรั้บความวางใจจาก
องคพ์ระศาสดาบาฮาอุลลาห์ “ซ่ึงจะห่อหุ้มหวัใจของผูป้ระพฤติปฏิบติัจริงและผูป้ระพฤติดีทุกคน” เรายงัจะปฏิเสธ
ท่ีจะประดบับา้นเราดว้ยการชุมนุมสังสรรคร์ะหวา่งบาไฮอีกหรือ ในเม่ือเราก็ทราบดีวา่ถา้ท าเช่นนั้นแลว้ “บา้นก็จะ
กลายเป็นสวรรค์ และโครงสร้างของบา้นท่ีประกอบดว้ยหินก็จะกลายเป็นท่ีชุมนุมแห่งจิตวิญญาณ” เราสามารถใช้
เป็นท่ีตั้งจิตอธิษฐานในการจดัชุมนุมสังสรรคต่์างๆ ได ้ในเม่ือองค์พระศาสดาทรงเคยตรัสไวว้า่ “.....จากท าเลท่ีตั้ง 
พื้นดินและมวลอากาศท่ีอยู่รอบๆ นั้น สูเจา้ก็จะสูดหายใจเอาความหอมกรุ่นแห่งพระวิญญาณศกัด์ิสิทธ์ิเขา้ไปได้
มิใช่หรือ” 

ทุกถอ้ยค าแห่งพระวจันะท่ีไดร้วบรวมมาน้ีลว้นมีอนุภาพมหาศาล ทุกขอ้ความมีค่าอนัสูงส่ง พวกเราจะขอ
ร่วมศึกษาหนงัสือสองเล่มน้ีกบัเพื่อนๆ ดว้ยหวงัวา่หนงัสือสองเล่มน้ี จะเป็นเพื่อนคู่กายของพวกเขาตลอดไป และ
เป็นหนงัสือท่ีแต่ละบุคคล แต่ละหมู่คณะใชศึ้กษา หรือกล่าวอา้งอิงได ้เม่ือใดก็ตามท่ีมีการจดังานฉลองสิบเกา้วนั
หรืองานชุมนุมสังสรรคอ่ื์นๆ เพราะไม่เพียงแต่วา่ “การชุมนุมเช่นนั้นจะยงัความสุข ความสันติอนัหาขอบเขตมิได้”
เท่านั้น แต่หากยงัเป็น “สถานท่ีท่ีบุคคลผูมี้ความเช่ือมัน่ศรัทธามาพบปะชุมนุมกนั ณ ท่ีนั้นก็จะเป็นท่ีๆ ความดีงาม
ขององคพ์ระศาสดาบาฮาอุลลาห์สถิตอยู”่ 

ธรรมสภาบาไฮแห่งชาติ 

มกราคม 2519 
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งานฉลอง 19 วนั 

1. จากบทธรรมนิพนธ์ของพระบาฮาอุลลาห์ 

“ในแต่ละเดือน จะมีงานฉลองระหว่างศาสนิกชนข้ึนหน่ึงคร้ัง ถึงแมว้่าในงานน้ีจะไม่มีอะไรเลยนอกจาก
น ้าเปล่าก็ตาม เพราะนัน่เป็นพระประสงคข์องพระผูเ้ป็นเจา้ท่ีจะรวมเอาหวัใจของคนทั้งปวงเขา้ดว้ยกนั ไม่วา่จะตอ้ง
ใชว้ถีิทางใดๆ ท่ีมีอยูท่ ั้งโลกน้ีและในเบ้ืองบนสวรรคก์็ตาม” 

(จากพระคัมภีร์คีตาบี อักดัส) 
 

2. จากบทธรรมนิพนธ์ของพระอบัดุลบาฮา 

“ขา้แต่ผูรั้บใชแ้ห่งความดีงาม ในทุกยุคสมยั และในทุกส่ิงท่ีพระผูเ้ป็นเจา้ไดท้รงประทานมาให้ การจดังาน
ฉลองก็เป็นส่ิงท่ีทุกคนช่ืนชอบ และการเพิ่มขยายโต๊ะให้แก่ผูท่ี้รักในองค์พระผูเ้ป็นเจา้ เป็นส่ิงท่ีควรค่าแก่การ
สรรเสริญ น่ีเป็นยุคปัจจุบนัท่ีพิเศษ เป็นยุคท่ีพระองค์ทรงพระกรุณายิ่งกว่ายุคใดๆ ในส่ิงท่ีพระผูเ้ป็นเจา้ได้ทรง
ประทานมาใหเ้ป็นส่ิงท่ีล ้าเลิศ เพราะวา่มีการจดัพบปะชุมนุมเพื่อสักการะบูชา และกล่าวสรรเสริญองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้
กนัอยา่งจริงจงั ว่าน้ีคือพระวจันะศกัด์ิสิทธ์ิ น้ีคือบทสวดแห่งสวรรค ์มีการสวดสรรเสริญสดุดีพระเกียรติคุณ เพื่อ
หวัใจจะถูกปลุกใหต่ื้นข้ึน และด่ืมด ่าเคลิบเคล้ิมในส่ิงเหล่าน้ี” 

“เจตจ านงคเ์บ้ืองตน้ของการชุมนุมก็คือ เพื่อปลุกจิตวิญญาณให้ต่ืนตวั แต่ในขณะเดียวกนั ก็เป็นธรรมชาติอยู่
เองท่ีผูเ้ขา้ร่วมในการชุมนุมนั้นควรไดรั้บส่วนแบ่งของอาหาร เพื่อวา่ส่วนท่ีเป็นกายสรีระจะสะทอ้นให้เห็นภาพใน
ส่วนท่ีเป็นจิตวญิาณ และเน้ือหนงัมงัสาก็จะไดส้ถิตอยูก่บัดวงวญิญาณแห่งความดี และในขณะท่ีความอ่ิมเอิบทางจิต
วญิญาณก าลงัท่วมทน้ ก็จะท าใหเ้กิดความรู้สึกวา่มีความสุขสบายทางดา้นร่างกายดว้ย” 

“ขอสูเจา้ทั้งหลาย จงมีความสุขท่ีไดป้ฏิบติัตามบทบญัญติัน้ี ซ่ึงแฝงไปดว้ยความหมาย เพื่อท่ีวา่สูเจา้จะไดท้  า
ให้มวลมิตรทั้งหลายเกิดการต่ืนตวั และเอาใจใส่ แลว้จะไดน้ าความสงบมาสู่จิตใจ ตลอดจนน าความเบิกบานมาสู่
เขาเหล่านั้น” 

(จากธรรมนิพนธ์ของพระอับดุลบาฮาท่ีส่งไปถึงบาไฮศาสนิกชนกลุ่มหน่ึง) 

“ขา้ขอวงิวอนพระองคว์า่ ขอใหก้ารพบปะชุมนุมน้ีจงมีข้ึนบ่อยคร้ังท่ีสุด และขอให้งานฉลอง 19 วนั จงเป็นท่ี
ยึดถือปฏิบติัเพื่อท่ีวา่ศาสนิกชนทั้งชายหญิงจะไดฝึ้กปฏิบติัตนดว้ยการกล่าวถึงพระนาม สรรเสริญ สดุดีพระองค ์
และน าทางท่ีถูกตอ้งแก่เขาทั้งหลาย 

(จากธรรมนิพนธ์ของพระอับดุลบาฮา) 

“พระองคไ์ดท้รงบญัญติัไวว้า่ การจดังานชุมนุมนั้นอาจจะจดัข้ึนท่ีจตุัรัสประตูเมืองก็ได.้.. ขออยา่ไดเ้รียกว่า
เป็นการชุมนุมเลยแต่ให้เรียกว่า เป็นการชุมนุมจิตวิญญาณบริสุทธ์ิ คือเป็นท่ีประชุมของบุคคลท่ีรักพระองค์ เป็น
แหล่งท่ีบุคคลขอพกัอยูใ่นร่มพระเมตตาเป็นพระราชต าหนกัส าหรับท่ีทุกคนเขา้ไปขบัร้องกล่าวสรรเสริญพระองค ์
เพราะว่าแต่ละคนท่ีเขา้ไปร่วมชุมนุมคร้ังนั้น เปรียบไดก้บัว่าทุกคนเป็นดวงเทียนท่ีถูกจุดให้สว่างไสวข้ึน และท่ี
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ชุมนุมนั้นก็เปรียบไดก้บัคฤหาสน์ท่ีมีดวงจนัทร์และดวงดารามากมายแลว้ท่ีชุมนุมนั้นก็จะได้รับพระพรจากองค์
พระผูเ้ป็นเจา้ และขอใหจ้ดังานฉลองข้ึนเป็นประจ าตามท่ีไดบ้ญัญติัไวใ้นพระคมัภีร์ศกัด์ิสิทธ์ิทุกประการ” 

(จากธรรมนิพนธ์ของพระอับดุลบาฮาถึงบาไฮศาสนิกชนกลุ่มหน่ึง) 

“สูเจา้จะไดรั้บเชิญไปงานฉลอง 19 วนัทุกเดือน งานฉลองน้ีจดัข้ึนเพื่อเพิ่มกระชบัความเป็นมิตร และความรัก
ซ่ึงกนัและกนัเพื่อวงิวอนพระผูเ้ป็นเจา้ใหม้าสถิตอยูใ่นจิตใจของเรา และวิงวอนพระองคด์ว้ยจิตส านึก และเพื่อให้มี
ก าลงัใจแสวงหาร่มพระเมตตาของพระองค”์ 

“นัน่ก็หมายความวา่ ใครก็ตามท่ีอ่านบทอธิษฐาน หรือพระวจนะศกัด์ิสิทธ์ิแลว้ หรือประพฤติปฏิบติักบัผูอ่ื้น
ดว้ยความรักแลว้เขาผูน้ั้นก็จะไดพ้  านกัอยูภ่ายใตรั้ศมีของพระองค”์ 

(จากธรรมนิพนธ์ของพระอับดุลบาฮา) 

“เช่นงานฉลอง 19 วนันั้น เป็นงานท่ียงัความปิติเบิกบานแก่หัวใจ และจิตใจ หากการจดังานฉลองท าให้
ถูกตอ้งเหมาะสมแลว้จะตอ้งจดัให้มีข้ึนทุกสิบเกา้วนั เพื่อตอ้งการให้เพื่อนๆไดรั้บการฟ้ืนฟูทางจิตวิญญาณข้ึนมา
ใหม่ทุกคร้ัง และยงัเป็นการเพิ่มพลงัจิตวญิญาณในโลกหนา้อีกดว้ย” 

(จากธรรมนิพนธ์ของพระอับดุลบาฮาถึงบาไฮศาสนิกชนผู้หน่ึง) 

“พระองคไ์ดท้รงบนัทึกเพื่อเป็นเกียรติแด่องคพ์ระเกียรติคุณเก่ียวกบังานฉลองวา่ 

“งานฉลองน้ี พระศาสดาบอ๊บไดท้รงก าหนดข้ึนใหมี้การจดัข้ึนทุก 19 วนั และเช่นเดียวกนัองคพ์ระศาสดาบา
ฮาอุลลาห์พระผูท้รงประเสริฐสุดก็ได้ทรงบญัญติัให้มีข้ึน ทรงให้การส่งเสริมและกล่าวย  ้าอยู่เสมอถึงเร่ืองน้ี 
เพราะฉะนั้นงานฉลองน้ีจึงเป็นงานท่ีมีความส าคญัมาก สูเจา้จงใหค้วามเอาใจใส่ต่อการจดังาน และช่วยกนัยกระดบั
ความส าคญัของงานน้ีให้ถึงท่ีสุดเพื่อท่ีว่างานฉลองน้ีจะไดเ้ป็นท่ีพึงปฏิบติัสืบไป ผูท่ี้ยอมรับในองค์พระผูเ้ป็นเจา้
จะตอ้งเขา้ร่วม สังสรรคก์บัคนอ่ืนๆ ดว้ยความรัก ความร่าเริง และความอ่อนหวาน ทุกคนท่ีมาในงานน้ีจะตอ้งท าตน
สง่าผา่เผย เอาใจใส่ดูแลผูอ่ื้น สวดอธิษฐานพระคมัภีร์ อ่านบทพระบญัญติั อ่านพระนิพนธ์ต่างๆของพระอบัดุลบาฮา 
ให้ก าลงัใจซ่ึงกนัและกนั และให้แนะน าผูอ่ื้นดว้ยความรักฉนัมนุษยชาติ วิงวอนองค์พระผูเ้ป็นเจา้ดว้ยความปิติสุข 
หอมหวาน ขบัร้องบทสวด กล่าวสรรเสริญพระเกียรติคุณแห่งองค์พระผูเ้ป็นเจา้ และกล่าวเผยพระวาทะได้อย่าง
ลึกซ้ึง ฝ่ายผูเ้ป็นเจา้ของบา้นซ่ึงเป็นเจา้ภาพงาน ก็จะตอ้งให้บริการ รับใชแ้ก่ทุกคนดว้ยความรัก เจา้ภาพจะตอ้งดูแล
ความสะดวกแก่ทุกคนดว้ยความอ่อนน้อม และจะตอ้งแสดงความรักเมตตาแก่ทุกๆ คน ถา้หากวา่งานฉลองไดจ้ดั
ข้ึนในลกัษณะ และวธีิการดงักล่าวแลว้น้ีงานเล้ียงนั้นก็เป็นงานเล้ียงแห่งพระผูเ้ป็นเจา้” เพราะวา่ผลลพัธ์ท่ีจะเกิดข้ึน
เป็นอยา่งเดียวกนั ตลอดจนผลท่ีจะเกิดตามก็เป็นเช่นเดียวกนั” 

(จากธรรมนิพนธ์ของพระอับดุลบาฮา หน้า 468-469) 

“งานฉลอง 19 วนัน้ี สูเจา้จกัตอ้งให้ความเอาใจใส่อย่างรอบคอบท่ีสุด และจะตอ้งจดัให้มีข้ึนอย่างมัน่คง 
เพราะวา่งานฉลองน้ีจะน ามาซ่ึงพระพรอนัประเสริฐ ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั และความรักแด่ผูท่ี้มีความรักใน
องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้” 

(จากธรรมนิพนธ์ของพระอับดุลบาฮาถึงบาไฮศาสนิกชนผู้หน่ึง) 
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“ได้รับสาส์นของพระองค์แล้ว ซ่ึงเป็นสาส์นเก่ียวกบังานฉลอง 19 วนั ซ่ึงน าความปิติยินดีมาสู่หัวใจข้า
พระองคย์ิง่นกั การรวมตวัชุมนุมกนัน้ีจะดลบนัดาลใหข้อ้จารึกของพระผูเ้ป็นเจา้จากสรวงสวรรคล์งมาสู่มนุษยโ์ลก 
และจะน าเอาข่าวน่าปิติมาดว้ย ความหวงัของขา้พระองคก์็คือการไดสู้ดหายใจเอาพระวิญญาณศกัด์ิสิทธ์ิเขา้ไป และ
จะไดเ้ผยออกสู่เขาเหล่านั้น ในการชุมนุมของคนจ านวนมากนั้น ผูค้นท่ีมาชุมนุมจะตอ้งท าตนดว้ยความยินดีในการ
ประกาศว่า พระอาทิตย์แห่งสัจธรรมได้ทอแสงข้ึนแล้ว เป็นดวงดาวแห่งรุ่งอรุณของวนั ซ่ึงได้ฉายแสงให้แก่
ชาวโลก” 

(จากธรรมนิพนธ์ของพระอับดุลบาฮาถึงบาไฮศาสนิกชนผู้หน่ึง) 

“พระองคไ์ดท้รงจารึกเก่ียวกบังานฉลอง 19 วนัไวว้า่ งานฉลองน้ีเป็นการน ามาซ่ึงความปล้ืมปิติยินดี เป็นงาน
ท่ีวางอยูบ่นพื้นฐานแห่งความเขา้อกเขา้ใจ ความสามคัคี เป็นกุญแจไขไปสู่ความรัก ความเป็นมิตรภาพ และยงัเป็น
การแพร่กระจ่ายความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัของมวลมนุษยชาติ” 

(จากธรรมนิพนธ์ของพระอับดุลบาฮาถึงบาไฮศาสนิกชนผู้หน่ึง) 

“สูเจา้จงให้ความส าคญัยิ่งต่อการจดังานฉลอง 19 วนั เพื่อวา่เป็นโอกาสให้ผูท่ี้รัก และผูรั้บใชข้ององคพ์ระผู ้
เป็นเจา้ จะได้หันหน้าไปสู่อาณาจกัรพระผูเ้ป็นเจา้ กล่าวพระวาทะต่อประชาชนวิงวอนขอความช่วยเหลือจาก
พระองค์ และเกิดความเบิกบานใจรักใคร่ซ่ึงกนัและกัน ทวีความบริสุทธ์ิ และความศกัด์ิสิทธ์ิ ตลอดจนมีความ       
ย  าเกรงในพระองค ์สามารถขจดักิเลสตณัหารวมทั้งความเห็นแก่ตวัต่างๆได ้โดยนยัน้ี เขาเหล่านั้นจะแยกตนเองออก
จากธาตุแทแ้ห่งโลก แลว้หมกมุ่นตนเองอยูก่บัจิตวญิญาณอนัแรงกลา้” 

(จากธรรมนิพนธ์ของพระอับดุลบาฮาถึงธรรมสภาท้อง 
ถ่ินแห่งสโปคเกน กรุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา) 

“สูเจา้จะตอ้งด าเนินการจดังานฉลอง 19 วนั ต่อไปเร่ือยๆ เพราะถือวา่เป็นงานท่ีมีความส าคญัเป็นงานท่ีดียิ่ง 
แต่เม่ือสูเจา้จะยา่งกา้วเขา้ไปในงานชุมนุมนั้น ก่อนจะเขา้ไปจงท าใจของเจา้ให้วา่งเปล่า ละทิ้งทุกอยา่งในความคิด 
และท าจิตใจให้เหลือเพียงแต่องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ และจงพูดกบัหัวใจของเจา้เองวา่ ขอให้ทุกคนจงท าให้งานชุมนุมน้ี
เป็นงานชุมนุมแห่งความรัก เป็นบ่อเกิดแห่งแสงสวา่งเป็นการชุมนุมท่ีจะดึงดูดเอาหวัใจของคนทั้งปวงเขา้ดว้ยกนั 
เป็นการชุมนุมท่ีจดัข้ึนภายใตรั้ศมีแห่งความประสงคข์องพระองคเ์พื่อท่ีวา่สูเจา้จะไดร่้วมชุมนุมกนัดว้ยความรัก 

“ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ ขอจงทรงขจดัเสียซ่ึงความขดัแยง้ และขอจงทรงเตรียมทุกส่ิงท่ีจะท าให้ขา้ทั้งหลายเกิด
ความสามคัคีเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ จงทรงท าใหพ้วกขา้ทั้งหลายไดล้ิ้มรสความหอมหวานแห่ง
สวรรค ์แลว้จงดลบนัดาลการชุมนุมคร้ังน้ีเป็นงานชุมนุมแห่งสวรรค์ ขอให้พวกเขา้ทั้งหลายไดส้าระรวมทั้งไดรั้บ
การหล่อเล้ียงทุกส่ิงทุกอยา่ง ขอจงทรงประทานความรักแก่ขา้ทั้งหลาย ขอจงทรงประทานความรู้แก่พวกขา้ ขอทรง
ประทานความสวา่งจากสรวงสวรรคแ์ก่ขา้ทั้งหลายดว้ยเถิด” 

“ส่ิงเหล่าน้ีท่ีไดก้ล่าวมา สูเจา้จงจดจ าไวใ้นหวัใจ แลว้จงเขา้ไปสู่งานฉลองความสามคัคีได”้ 

“สูเจา้ทุกคนจะตอ้งคิดถึงวธีิการสร้างความสุข ความสนุกเพลิดเพลินแก่สมาชิกแก่ธรรมสภาของเจา้ สูเจา้ทุก
คนจะตอ้งท าให้ทุกคนในงานเกิดความรู้สึกว่ามีความสุขข้ึน แต่ละคนจะตอ้งพิจารณาตนเองว่า ต ่าตอ้ยกว่าใครๆ 
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ทั้งหมด จงท าใหเ้ขาทั้งหลายไดรู้้ฐานะอนัสูงส่งของเขา แลว้ให้คิดวา่ตวัเจา้นั้นมีฐานะต ่าตอ้ยหากเจา้ไดป้ฏิบติั และ
ด าเนินชีวิตไปตามพระบญัญติัเหล่าน้ีแลว้จงรู้เถิดว่า แน่นอนท่ีสุด ท่ีวา่งานฉลองน้ีก็จะเป็นอาหารทิพยแ์ละอาหาร
ม้ือนั้น ก็คือ “พระกระยาหารของพระผูเ้ป็นเจา้” ตวัขา้เองก็คือผูรั้บใชข้องพระองคใ์นงานฉลองชุมนุมนั้น” 

(จากหนังสือสตาร์ออฟ เดอะ เวส (ดวงดาวแห่งโลกตะวนัตก)เล่มท่ี 4 เลขท่ี 7 หน้า 120) 

“งานฉลอง 19 วนันั้นพระศาสดาบอ๊บเป็นผูส้ถาปนาข้ึนและศาสดาบาฮาอุลลาห์ไดท้รงกล่าวยืนยนัไวใ้นพระ
คมัภีร์อคัดสัวา่ ความลึกลบัต่างๆ นั้นจะถูกเปิดเผยข้ึน เพื่อท่ีวา่คนทั้งหลายจะไดชุ้มนุมกนั แสดงออกซ่ึงความเป็น
มิตร และความรักอย่างเห็นไดช้ดั วตัถุประสงค์ของการชุมนุมก็เพื่อความเป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวกนั จนกระทัง่หัวใจ
เหล่านั้นถูกเช่ือมใหก้ลายเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั รู้จกัและแสดงตอบซ่ึงกนัและกนั ใหค้วามช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 
เน่ืองจากว่ามนุษยเ์ป็นสมาชิกของโลก จะด ารงชีวิตอยู่ไม่ได้ถ้าหากว่าต่างคนต่างอยู่ ถ้าหากว่าขาดการร่วมมือ
ประสานงาน หรือขาดการช่วยเหลือกนัอนัเป็นรากฐานของสังคมมนุษยแ์ลว้ หากปราศจากความส านึกในหลกัการ
ยิง่ใหญ่สองประการน้ีแลว้ ความเคล่ือนไหวกา้วหนา้ก็จะหาไดไ้ม่.... 

“กล่าวโดยยอ่แลว้ ขา้พเจา้หวงัวา่ การจดังานฉลอง 19 วนันั้น เป็นบ่อเกิดความแข็งแกร่งแห่งจิตวิญญาณแก่
บรรดาเพื่อนๆได้ นั้นก็หมายความว่างานฉลองนั้นจะน าให้บรรดาศาสนิกชนทั้งหลายเขา้ไปสู่จุดรวมแห่งความ
สามคัคี และเม่ือนั้น เราก็จะอยูร่่วมกนัดว้ยความรัก และจากขอ้คิดอนัน้ีก็จะแพร่กระจายจากศูนยก์ลางน้ีไปสู่ยงัทุก
ภาคของโลกดว้ย งานฉลองน้ีเป็นงานฉลองท่ีจดัถวายแด่องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ เป็นการถวายพระกระยาหารเยน็แด่พระ
ผูเ้ป็นเจา้เป็นงานท่ีถือปฏิบติัตามพระราชโองการของพระผูเ้ป็นเจา้อย่างแน่นแฟ้น อนัเป็นบ่อเกิดแห่งแสงสวา่งท่ี
น ามาสู่หวัใจของคนทั้งหลาย 

“มีการจดังานเล้ียงฉลองอยา่งใหญ่โตทุกวนั และมีการเล้ียงโต๊ะกนัอยา่งมากมาย ดว้ยมีจุดประสงคท่ี์จะไดรั้บ
ความเพลิดเพลินทางวตัถุ มีการล้ิมรสอาหาร ผูค้นทั้งหลายจะไดรั้บอาหารอนัโอชะไดด่ื้มน ้ าจากบ่อจากท่ีต่างๆ แลว้
พวกเขาก็ไดรั้บความสนุกสนานดว้ยกนั หลงัจากนั้นก็ตามดว้ยงานลีลาศเตน้ร า ซ่ึงทั้งหมดท่ีไดก้ล่าวมาแลว้เป็นส่ิง
ท่ีให้ประโยชน์แก่ร่างกาย แต่การชุมนุมเพื่อมิตรภาพน้ี เป็นไปเพื่อความบนัเทิงของพระผูเ้ป็นเจา้ เป็นการรับเอา
อาหารทางจิตวิญญาณ เพื่อให้เกิดความมัน่ใจเร่ืองราวทางจิตวิญญาณอย่างแจ่มแจ้ง เป็นการสนทนา และการ
ตีความหมายของพระธรรมและยงัเป็นการปรึกษาร่วมกบัพระผูเ้ป็นเจา้ ซ่ึงลว้นแต่เป็นเร่ืองของจิตวญิญาณทั้งส้ิน 

 “ขา้พเจา้หวงัว่า งานฉลอง 19 วนัน้ีจะตอ้งกลายเป็นสถาบนัท่ีจดัข้ึนอย่างมัน่คง เพื่อว่าสภาพท่ีแทจ้ริงทาง
ศาสนา ซ่ึงแฝงอยูเ่บ้ืองหลงัการชุมนุมน้ีอาจท าให้มีการละทิ้งอคติขอ้ขดัแยง้ต่างๆไดอ้นัยงัให้หัวใจของคนทั้งปวง
เป็นแหล่งสะสมความรักได ้แมว้า่ดวงวิญญาณของเขาทั้งหลายจะมีความรู้สึกท่ีเหล่ือมล ้ากนั ขาดความรัก ก็ตามที 
แต่ความรู้สึกเช่นนั้น จะตอ้งถูกขจดัใหห้มดส้ินไปแลว้ท าใจใหผ้อ่งใสบริสุทธ์ิ 

“เขาทั้งหลายจะตอ้งพอใจในความรักขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้อนัจะเป็นก าลงัในการช่วยยกระดบัความสุขให้
เกิดในมวลมนุษยชาติ แลว้ช่วยเพิ่มพลงัอนุภาพแก่พระวจันะขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ดว้ยการกล่าวถึงพระวาทะอนั
สูงส่งเช่นนั้น จึงท าใหส้ถาบนัการจดังานฉลองถูกจดัตั้งข้ึนมา เม่ือเขาทั้งหลายมาร่วมงานชุมนุมน้ีทุกคนท่ีอยูใ่นงาน
ก็จะตอ้งหนัหนา้ไปสู่อาณาจกัรนิรันดร อ่านค าสอน ยืดหยดัรับใชพ้ระองค์ และจากหวัใจท่ีไดรั้บพระกรุณาธิคุณก็
จะถูกปลุกใหต่ื้นข้ึน เพื่อวงิวอนใหไ้ดเ้ขา้ไปสู่ราชบลัลงักอ์นัสูงส่ง วงิวอนพระองคใ์หอ้ภยัต่อความบกพร่องทั้งปวง 
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“จงจดังานฉลองใหใ้หญ่โต และใหเ้กิดความอบอุ่น แน่นอนเหลือเกินวา่ผลลพัธ์ท่ีจะไดรั้บจากงานฉลองนั้นก็
ไดผ้ลเกินคาดรับรองไดว้่าจะไดรั้บประโยชน์ทั้งทางวตัถุและทางจิตวิญญาณทุกคนท่ีมาในงานจะถูกหล่อหลอม
ดว้ยพระกระแสแห่งความรักขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ดว้ยพระอสัสาสะแห่งพระวิญญาณศกัด์ิสิทธ์ิของพระองคจ์ะได้
เขา้สู่หว้งลึกของหวัใจดว้ยอ านาจพลงัอนัแรงกลา้” 

“ถา้หากงานฉลองน้ีไดรั้บการสถาปนาข้ึนดว้ยความมัน่คงเช่นศิลาแลว้ งานน้ีก็จะกลายเป็นอานุภาพท่ีจะดึง
เอาโองการแห่งสวรรค ์จะเป็นวธีิการท่ีจะใหแ้สงรัศมีขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ไดป้รากฏข้ึน แลว้ความจริงในทุกส่ิงทุก
อยา่งก็จะเปิดเผยใหเ้ป็นท่ีรู้กนั งานฉลองเช่นน้ีจะอยูภ่ายใตค้วามคุม้ครองดูแลขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ขา้พเจา้หวงัวา่
พวกเจา้จะช่วยด าเนินการจดังานชุมนุมน้ีต่อไป และทุกคร้ังท่ีจดัข้ึน งานชุมนุมน้ีก็จะเป็นท่ีรวมแห่งคุณธรรมความดี
ทั้งปวงยิง่ข้ึนไป อนัเป็นจุดรวมแห่งความรุ่งโรจน์ขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ 

“ขอใหห้วัใจของเจา้จงรับแสงสวา่ง! 

“ขอใหใ้บหนา้ของเจา้จงผดุผอ่งแจ่มใส! 

“ขอใหด้วงวญิญาณของเจา้ไดรั้บแสงประทีปน าทาง! 

“ขอใหส้ติปัญญาของเจา้ไดพ้บมโนภาพท่ีกวา้งไกล! 

“ขอใหมี้ความต่ืนตวัทางจิตวญิญาณยิง่ข้ึน! 

“ขอให้เจา้จงอยู่ภายในอาณาจกัรขององค์พระผูเ้ป็นเจา้ และขอให้หัวใจของเจา้จงกลายเป็นขุมทรัพยแ์ห่ง
สวรรค!์ 

“เหล่าน้ี คือความหวงัของขา้พเจา้” 
(จากปาฐกถาธรรมของพระอับดุลบาฮา ท่ีกล่าวในงานฉลอง 19 วนั ท่ีกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ  

วนัท่ี 29 ธันวาคม 2455 ลง ตีพิมพ์ในข่าวสารบาไฮ เลขท่ี 33 กรกฎาคม 2472 หน้า 1-2) 
 

3. จากข้อบันทกึและจดหมายของท่านโชกิ เอฟเฟนดิ 

“นอกจากนั้น คงมีปัจจยัดา้นอ่ืนๆ อีกท่ีจะส่งเสริมพฒันาระเบียบวินยั และการมีส่วนช่วยกนัท าให้ระเบียบ
วนิยัเหล่าน้ีมีความมัน่คงข้ึนแลว้ งานฉลอง 19 วนั ก็จะกลายเป็นสถาบนัท่ีมีระบบระเบียบ ในรูปของการจดังานของ
สังคมชาวบาไฮทางตะวนัตกกบัทางตะวนัออก ส่วนใหญ่แล้วจะเน้นให้เห็นใน 3 ลักษณะด้วยกนัคือ การรู้จกั
เสียสละ การบริหารงาน และลกัษณะการด าเนินชีวติทางสังคมของกลุ่มชนชาวบาไฮ....” 

จากหนังสือกอ็ด พาส บาย 
(พระผู้เป็นเจ้าทรงเสดจ็ผ่านไป) 

“จุดมุ่งหมายอนัส าคญัในการจดังานฉลอง 19 วนั ก็คือ เพื่อจะใหบ้าไฮศาสนิกชนแต่ละคนไดเ้สนอขอ้แนะน า
แก่ธรรมสภาส่วนทอ้งถ่ินของตน แล้วธรรมสภาส่วนทอ้งถ่ินจะเสนอต่อไปยงัธรรมสภาแห่งชาติ เพราะฉะนั้น
ธรรมสภาส่วนทอ้งถ่ินจึงท าหน้าท่ีเป็นคนกลางในการชุมนุมบาไฮส่วนถอ้งถ่ินนั้น สามารถท าการติดต่อตวัแทน
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ธรรมสภาแห่งชาติได ้ส่วนการประชุมบาไฮแห่งชาตินั้น ก็ควรจะจดัข้ึนเป็นคร้ังคราว แลว้ให้มีการระบุถึงหนา้ท่ีอนั
แน่นอน ซ่ึงจะตอ้งปฏิบติักนัในช่วงเวลาอนัจ ากดั สภาวการณ์จะตอ้งมีการก าหนดเวลาสมยัประชุม ส่วนช่วงท่ีมีการ
ปรึกษาหารือก็จะมีตลอดเวลาตามท่ีไดก้ าหนดเอาไว ้ซ่ึงข้ึนอยู่กบับาไฮศาสนิกชนท่ีจะท าผ่านทางธรรมสภาส่วน
ทอ้งถ่ินนั้นๆ” 

(จากจดหมายท่ีท่านโชกิ เอฟเฟนดิ เขียนส่งธรรมสภาแห่ง 
ประเทศสหรัฐอเมริกา และแห่งประเทศแคนาดา ลงวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2476) 

“ส าหรับค าถามของท่านท่ีถามเก่ียวกบัการจดังานฉลองของบาไฮศาสนิกชนนั้น ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ ก็มีความ
เช่ือมัน่เหลือเกินวา่ ในเวลาท่ีการจดังานฉลองนั้น เพื่อนบาไฮศาสนิกชนควรจะเนน้หนกัในเร่ืองของจิตวิญญาณ กบั
พื้นฐานการบริหารงานพร้อมๆ กนัไป เน่ืองจากวา่ทั้ง 2 อยา่งน้ีมีความส าคญัเท่าๆ กนัในการท่ีจะท าให้การจดังาน
ฉลองบาไฮบรรลุผลส าเร็จ ในการท่ีจะด ารงคุณลกัษณะของทั้ง 2 ประการน้ีให้อยูใ่นสภาพท่ีสมดุลยไ์ดน้ั้นจึงเป็น
หนา้ท่ีและความรับผดิชอบของบาไฮศาสนิกชนทุกคนนัน่เอง หรือแมก้ระทัง่บาไฮศาสนิกชนนั้นตอ้งเรียนรู้วิธีการ
ท่ีจะรวมเอาคุณลกัษณะทั้ง 2 น้ีเขา้ดว้ยกนั อยา่ไปให้ส่ิงอ่ืนใดนอกจากความจริงความถูกตอ้งรวมทั้งประโยชน์อนั
ถาวรจากการจดังานฉลองของทางศาสนา ส่วนท่ีดีในการจดังานฉลองนั้นก็อยู่ท่ีการอ่านค าสอนศกัด์ิสิทธ์ินั้นเอง 
เพราะวา่โดยอาศยัพระวจันะศกัด์ิสิทธ์ิเหล่าน้ีเท่านั้น ท่ีบาไฮศาสนิกชนจะไดรั้บการบนัดาลใจ และมโนภาพท่ีเขา
ตอ้งการ ส าหรับท่ีจะปฏิบติังานใหส้ าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย เพื่อพระศาสนา” 

(จากจดหมายท่ีท่านโชกิ เอฟเฟนดิ เขียนถึงบาไฮศาสนิกชนลงวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2477) 

“เก่ียวกับค าถามของท่านท่ีถามเก่ียวกับการจัดงานฉลอง 19 วนันั้ น การจัดงานชุมนุมซ่ึงเป็นส่ิงท่ีมี
ความส าคญัเป็นพิเศษต่อเพื่อนบาไฮศาสนิกชน เพราะว่าการจดังานฉลองนั้นจะมีความหมายทั้งทางสังคมและ
ทางการบริหาร เพราะฉะนั้นบาไฮศาสนิกชนทุกคนควรจะให้ความตั้งใจในการเขา้ร่วมงานฉลองน้ีอยา่งสม ่าเสมอ
และควรจะประกอบพิธีน้ีข้ึนทุกๆ 19 วนั ตามปฏิทินบาไฮ” 

(จากจดหมายท่ีท่านโชกิ เอฟเฟนดิ เขียนถึงบาไฮศาสนิกชน ลงวนัท่ี 12 เมษายน 2478) 

“ตามลกัษณะการจดังานฉลอง 19 วนันั้น ท่านศาสนภิบาลรู้สึกวา่ถอ้ยแถลงท่ีท าไดดี้มากเก่ียวกบัการจดังาน
ฉลอง 19 วนั ไม่วา่จะเป็นเร่ืองของหนา้ท่ี หรือจุดมุ่งหมาย ก็ไดถู้กน าไปตีพิมพล์งในส่วนหน่ึงของข่าวสารบาไฮเม่ือ
ไม่นานมาน้ี ซ่ึงได้ให้ความเขา้ใจและได้แสดงความหมายไวอ้ย่างถูกตอ้งถึงขนาดท่ีท่านศาสนภิบาลไม่มีความ
จ าเป็นตอ้งใหค้  าอธิบายหรือขยายความในเร่ืองน้ีอีกอยา่งไรก็ตาม ท่านศาสนภิบาลก็มิไดค้ดัคา้น ถา้หากวา่ท่านเห็น
วา่จ าเป็นท่ีจะตอ้งต่อเติมความคิดในส่ิงท่ีไดแ้สดงเอาไวใ้นขอ้ความนั้นๆ ซ่ึงอาจจะเนน้ในดา้นจิตวิญญาณเป็นพิเศษ 
หรือเร่ืองการบริหาร หรือรูปแบบทางสังคม ในสถาบนับาไฮอนัสูงส่งแห่งน้ี” 

(จากจดหมายท่ีท่านโชกิ เอฟเฟนดิ เขียนส่งธรรมสภาแห่งชาติ แคนาดา  
และแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ลงวนัท่ี 6 กันยายน 2476) 
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ค าอธิบายท่ีกล่าวอา้งถึง ในขอ้ความท่ีคดัมาจากจดหมายขา้งบนน้ีมีดงัต่อไปน้ี 

“พระศาสดาบาฮาอุลลาห์ไดท้รงสถาปนาสถาบนัแห่งน้ีข้ึนแลว้ท่านศาสนภิบาลก็เป็นผูอ้ธิบายส่ิงต่างๆ ซ่ึง
เป็นพื้นฐานของระเบียบโลกใหม่ ธรรมสภาแห่งชาติจึงเห็นว่าเป็นหน้าท่ีของบาไฮศาสนิกชนทุกคนท่ีจะตอ้งเขา้
ร่วมในงานฉลองทุกคร้ัง ยกเวน้วา่เม่ือเกิดเจบ็ป่วยไม่สบาย หรือไม่ไดอ้ยูใ่นเมืองนั้นแลว้ 

“ในจดหมายท่ีเขียนส่งมายงัธรรมสภาทอ้งถ่ิน เม่ือหลายปีมาแลว้ก็เป็นการช้ีให้เห็นวา่ ท่านศาสนภิบาลได้
เนน้วา่ควรจะจดังานฉลอง 19 วนัใหเ้ป็นไปตามรายการดงัน้ี ช่วงแรกควรเจาะจงทางจิตวญิญาณอยา่งแทจ้ริง โดยให้
มีการอ่านธรรมนิพนธ์บาไฮ ช่วงท่ีสองเป็นช่วงของการปรึกษาหารือทั่วๆไปเก่ียวกับงานศาสนาเป็นเวลาท่ี
ธรรมสภาแห่งทอ้งถ่ินกล่าวรายงานกิจกรรมงานศาสนาใหแ้ก่สมาชิกของตน แลว้ขอค าแนะน า ท าการปรึกษาหารือ
แลว้แจง้ข่าวสารท่ีไดรั้บจากท่านศาสนภิบาล หรือจากธรรมสภาแห่งชาติ ส่วนช่วงท่ีสามก็เป็นการเล้ียงฉลองอาหาร 
เคร่ืองด่ืมและสังสรรคก์นัระหวา่งเพื่อนฝงูทั้งหมด เฉพาะบาไฮศาสนิกชนท่ีมีอายุ 21 ปีข้ึนไปก็จะไดรั้บเชิญไปงาน
ฉลองน้ี ส่วนยวุชนบาไฮท่ีมีอายไุม่ถึง 21 ปี และเป็นสมาชิกของครอบครัวบาไฮนั้นก็สามารถท่ีจะไปเขา้ร่วมในงาน
ฉลองน้ีไดเ้ช่นเดียวกนั 

“การจดังานชุมนุมน้ีก็อาจจะถือเป็นแก่นชีวิตในการด าเนินชีวิตของสังคมบาไฮของเราก็ว่าได้ เม่ือมีการ
ปฏิบติัในแนวทางท่ีถูกตอ้งโดยชุมชนบาไฮซ่ึงมีการตระหนกัถึงความส าคญัในการจดังานฉลองแลว้ การจดังาน
ฉลอง 19 วนัก็จะเป็นส่ิงท่ีท าให้จิตวิญญาณได้รับการกระตุ้นข้ึนใหม่ และเกิดความลึกซ้ึงในศาสนาเพิ่มพลัง
ความสามารถให้เราเป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวกนั ขจดัความเขา้ใจผิดต่างๆให้หมดส้ินไป แล้วยงัท าให้เราได้ทราบถึง
กิจกรรมบาไฮท่ีส าคญัๆ ทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัชาติหรือระดบัโลกก็ตาม” 

(จากค าแถลงของธรรมสาบาไฮแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ในหัวข้อวิธีการบาไฮตอนท่ีหน่ึง แผ่นท่ี 6 ) 

“ไม่เป็นการขดัขอ้งในการท่ีจะจดังานฉลองในท่ีกลางแจง้ถา้หากวา่งานท่ีจดัข้ึนน้ีจดัไดอ้ยา่งสมเกียรติ” 
(จากจดหมายท่ีท่านโชกิ เอฟเฟนดิ เขียนถึงบาไฮศาสนิกชน ลงวนัท่ี 14 ตุลาคม 2484) 

“เก่ียวกบัเร่ืองการจดังานฉลอง 19 วนั ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ ก็ให้ความเห็นวา่ บาไฮศาสนิกชนควรไดรั้บการ
ปลูกฝังให้เห็นความส าคญัของการเขา้ร่วมในงานชุมนุมน้ี ซ่ึงนอกจากจะเป็นส่ิงท่ีแสดงให้เห็นถึงจิตวิญญาณแลว้ 
ยงัเป็นส่ือกลางก่อให้เกิดความใกล้ชิดสนิทสนม การติดต่อซ่ึงกนัและกนัระหว่างบาไฮศาสนิกชนดว้ยกนั หรือ
ระหวา่งบาไฮศาสนิกชนกบัสมาชิกคณะกรรมการบาไฮแห่งทอ้งถ่ินอีกดว้ย 

“หากไม่มีการปฏิบติัขั้นพื้นฐานกนัแลว้ ดงัเช่นในกรณีท่ีมีบาไฮศาสนิกชนคนใดคนหน่ึงไม่ไดเ้ขา้ร่วมในการ
จดังานฉลองนั้น จะไปขบัไล่บาไฮศาสนิกชนคนนั้นออกจากธรรมสภาของตนไม่ได ้ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีบาไฮแต่ละคน
จะตอ้งตระหนกัวา่ มีส่ิงใดบา้งท่ีเขาจะตอ้งท าเพื่อศาสนา จะไม่มีการขู่เขญ็บงัคบัใดๆ ทั้งส้ินนอกเสียจากวา่เป็นส่ิงท่ี
ตั้งอยูบ่นพื้นฐานแห่งหนา้ท่ีความรับผดิชอบและความถูกตอ้งตามครรลองครองธรรมท่ีมีอยูใ่นตวัของแต่ละคน” 

(จากจดหมายท่ีท่าน โชกิ เอฟเฟนดิ เขียนถึงบาไฮศาสนิกชน ลงวนัท่ี 22 ธันวาคม 2477 ) 



11 
 

“เก่ียวกบัค าถามท่ีถามวา่การใชด้นตรีในงานฉลอง 19 วนั พระศาสดาก็หวงัวา่ท่านคงจะท าให้เพื่อนๆ ไดรั้บ
ความมัน่ใจในการฝึกปฏิบติั และมีความคิดท่ีดีวา่บาไฮศาสนิกชนควรจะรู้จกัใชเ้พลงสวดท่ีแต่งข้ึนโดยบาไฮศาสนิก
ชนท่ีมาในงาน แลว้นอกจากนั้นเพลงสวด บทประพนัธ์เพลงท่ีใชร้้องนั้นจะตอ้งยดึหลกัค าสอนเป็นพื้นฐาน” 

(จากจดหมายท่ีท่านโชกิ เอฟเฟนดิ เขียนถึงบาไฮศาสนิกชนลงวนัท่ี 7 เมษายน 2478) 

“จากจดหมายฉบบัท่ีแลว้ท่ีส่งไปยงัธรรมสภาแห่งชาติ ท่านศาสนภิบาลก็ไดช้ี้แจงไวอ้ย่างชดัเจนว่า การจดั
งานฉลอง 19 วนัถึงแมว้่าจะไม่ไดบ้ญัญติัไวอ้ย่างแน่นอนก็ตาม แต่การจดังานฉลองน้ีก็จะตอ้งยึดพระศาสดาบาฮา
อุลลาห์เป็นท่ีตั้งและเป็นความหวงัอนัสูงสุด ในพระคมัภีร์อคัดสั พระศาสดาก็ไดเ้นน้ถึงเร่ืองจิตวิญญาณ และการ
เสียสละ และยงัเนน้ใหเ้ห็นความส าคญัเก่ียวกบัการเขา้ร่วมสังคมในสังคมบาไฮ ซ่ึงจะเป็นวิธีการหน่ึงท่ีจะก่อให้เกิด
ความสัมพนัธ์อย่างใกลชิ้ดยิ่งข้ึน เกิดความสามคัคีซ่ึงกนัและกนัระหวา่งบาไฮศาสนิกชน เก่ียวกบัความส าคญัของ
การบริหารงานในการจดังานฉลองนั้นท่านศาสนภิบาล ก็ได้กล่าวให้ทศันคติในแง่ท่ีว่า ควรจะมีการฝึกอบรม
ธรรมะ และหลกัการบริหารงานทางศาสนาใหม้ากยิง่ข้ึนในหมู่บาไฮศาสนิกชน” 

“ความส าคญัของการจดังานฉลอง 19 วนั มีด้วยกนั 3 ประการอนัเป็นการรวมเอาความหมายในเร่ืองการ
ปฏิบติัธรรม การเขา้สังคม และการบริหารงานเขา้ดว้ยกนั เม่ือคุณลกัษณะทั้ง 3 อยา่งรวมเขา้ดว้ยกนัแลว้ก็จะท าให้
การจดังานฉลองน้ีไดรั้บผลส าเร็จดียิ่ง แลว้ยงัก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากมายอีกดว้ย อย่างไรก็ดีอย่างน้อยท่ีสุด
บาไฮศาสนิกชนทุกคนก็ควรจะระวงัรักษา ช่วยกนัตระหนกัถึงความส าคญัในสถาบนัซ่ึงพระศาสดาบาฮาอุลลาห์ได้
ทรงสถาปนาข้ึนมา และนอกจากนั้นบาไฮศาสนิกชนทุกคนก็ควรจะระมดัระวงั ไม่ประมาท หรืออยา่เห็นวา่การจดั
งานฉลองน้ีไม่มีความส าคญัแต่อยา่งใด” 

(จากจดหมายท่ีท่านโชกิ เอฟเฟนดิ เขียนส่งธรรมสภาแห่งชาติแคนาดา และแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา) 

“ลกัษณะการจดังานฉลอง 19 วนั พระศาสดาบาฮาอุลลาห์ก็ไดท้รงเผยให้เห็นคุณลกัษณะทางสังคม และทาง
จิตวิญญาณของสถาบนัน้ีได้อย่างชัดเจนในพระคมัภีร์อคัดัส แต่อย่างไรก็ตามท่านศาสนภิบาลท่านก็ได้เน้น
ความส าคญัทางดา้นการบริหารเก่ียวกบัการแสดงตอบ การปฏิบติัซ่ึงกนัและกนัต่อความตอ้งการของชุมนุมบาไฮ 
ซ่ึงยงัอยู่ในระยะเร่ิมต้นศกัราชบาไฮน้ี ทั้ งยงัเป็นการดีต่อการฝึกอบรมหลักธรรมต่างๆ และยงัจะเป็นการฝึก
ปฏิบติัการบริหารบาไฮศาสนิกชนดว้ย 

(จากจดหมายท่ีท่านโชกิ เอฟเฟนดิ เขียนส่งธรรมสภาแห่งชาติแคนาดา และแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา) 

“.....พดูถึงการจดังานฉลอง 19 วนั ก็ไม่ถือวา่เป็นกฎเกณฑ์บงัคบัอยา่งเคร่งครัด บาไฮศาสนิกชนทุกคนก็ควร
จะพยายามไปร่วมงานอย่างสม ่าเสมอ เน่ืองจากเหตุผลส าคญัสองประการคือ 1.เพราะวา่บาไฮศาสนิกชนจะไดรั้บ
การบริการหล่อเล้ียงจิตใจและไดรั้บความเป็นมิตรภาพในสังคมบาไฮ 2.เม่ือพิจารณาถึงความจริงท่ีวา่ในงานฉลองน้ี 
ยงัไดเ้ปิดโอกาสแก่บาไฮศาสนิกชนไดป้รึกษาหารือกนัเก่ียวกบัศาสนกิจไดอ้ยา่งเต็มท่ี หรือเพื่อท่ีจะหาหนทางหรือ
วธีิการต่างๆ เพื่อปรับปรุงการด าเนินงานกิจกรรมดา้นศาสนาให้ดียิง่ข้ึนเร่ือยๆ ไป” 

(จากจดหมายท่ีท่านโชกิ เอฟเฟนดิ เขียนถึงบาไฮศาสนิกชนลงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2479) 
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“ค าถามขอ้ท่ี 3 ของท่านท่ีไดถ้ามเก่ียวกบั วนัท่ีจะจดังานฉลองของทุกๆ เดือน ท่านศาสนภิบาลก็ไดต้อบว่า 
ไม่ไดมี้การก าหนดไวเ้ป็นวนัพิเศษ แต่น่าจะเลือกเอาวนัท่ีมีความเหมาะสมท่ีสุดท่ีเพื่อนๆ สามารถรวมกนัได ้ดงันั้น
ก็ควรจะจดัข้ึนในวนัท่ีหน่ึงของทุกเดือน 

(จากการแปลจดหมายท่ีท่านโชกิ เอฟเฟนดิ เขียนถึงบาไฮศาสนิกชน ลงวนัท่ี 1 ธันวาคม 2479) 

“โอกาสท่ีดีท่ีสุดท่ีเพื่อนบาไฮศาสนิกชนจะไดมี้โอกาสปรึกษาหารือในปัญหาต่างๆ เก่ียวกบัการบริหารงาน ก็
คือในช่วงท่ีมีการจดังานฉลอง 19 วนั ซ่ึงเป็นเวลาท่ีสมาชิกธรรมสภาไดมี้โอกาสพบปะกนั ปรึกษาหารือกนัเก่ียวกบั
งานศาสนกิจ รวมทั้งยงัมีการเสนอแนะนโยบายใหม่ๆ หรือวิธีการใหม่ๆ ดว้ยและท่ีส าคญัก็คือ ห้ามมีการอา้งอิง
หรือพาดพิงผูใ้ดผูห้น่ึงเป็นเด็ดขาด 

(จากจดหมายท่ีท่านโชกิ เอฟเฟนดิ เขียนถึงบาไฮศาสนิกชนลงวนัท่ี 27 มีนาคม 2481) 

“ต่อค าถามของท่านท่ีถามเก่ียวกบัการจดังานฉลอง 19 วนั เม่ือเดือนท่ีแลว้ ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ มิไดค้ดัคา้นถา้
หากว่าเพื่อนบาไฮศาสนิกชนจะเลือกเอาวนัใดวนัหน่ึงเพื่อจดังานฉลอง นอกจากน้ีแลว้บาไฮศาสนิกชนก็อาจจะ
ประกอบพิธีฉลองในช่วงเดือนถือศีลอดก็ได ้แต่มีขอ้ก าหนดวา่เขาเหล่านั้นตอ้งงดอาหาร 

(จากจดหมายท่ีท่าน โชกิ เอฟเฟนดิ เขียนถึงบาไฮศาสนิกชน ลงวนัท่ี 2 สิงหาคม 2482) 

“ตอนน้ีขอพูดถึงจดหมายฉบบัท่ีแลว้ของท่าน ซ่ึงท่านไดถ้ามว่า บาไฮศาสนิกชนมีสิทธ์ิท่ีจะแสดงค าวิจารณ์ 
ค าติชม ในนโยบายหรือการกระท าของธรรมสภาอยา่งเปิดเผยไดห้รือไม่ ค  าตอบคือ ไม่ใช่จะเป็นสิทธ์ิเท่านั้น แต่นั้น
เป็นหนา้ท่ี ความรับผดิชอบของบาไฮศาสนิกชนทุกคน ผูมี้ปัญญาและความจงรัก ท่ีจะตอ้งให้ขอ้เสนออยา่งเปิดเผย 
ตรงไปตรงมาได้อย่างเต็มท่ี ด้วยความเคารพนับถือต่อคณะกรรมการธรรมสภา อนัค าแนะน า ค าวิจารณ์ หรือ
แม้กระทัง่ค  าติเตียนนั้น เขาได้แสดงออกด้วยความรู้สึกท่ีถูกต้องตามครรลองคลองธรรม เพื่อท่ีเขาจะได้ช่วย
ปรับปรุง แกไ้ขสภาพการณ์ท่ีเป็นอยูใ่หดี้ข้ึน หรือเพื่อเป็นแนวทางในการอยูร่่วมกนัในสังคมของเขา และธรรมสภา
ตอ้งท าหน้าท่ีคิด พิจารณาอย่างรอบคอบในส่ิงท่ีเพื่อนคนหน่ึงคนใดไดเ้สนอมาช่วงเวลาท่ีเหมาะสมท่ีสุดส าหรับ
วาระเช่นน้ี ก็คือ ช่วงท่ีจดังานฉลอง 19 วนั เพราะนอกจากจะไดแ้สดงออกทางสังคมและจิตใจกนัแลว้ ยงัเป็นการ
ปฏิบติัตามแนวทางเพื่อใหบ้รรลุความตอ้งการดา้นการบริหารของชุมชนอีกดว้ย ขอ้ส าคญัคือให้เพื่อนบาไฮศาสนิก
ชนไดแ้สดงออกถึงความตอ้งการแสดงค าวิจารณ์ ไดมี้การปรึกษาหารือในกิจกรรมงานดา้นต่างๆ ซ่ึงมีขอบเขตอยู่
ในชุมชนบาไฮแห่งทอ้งถ่ินของตน 

“แต่ก็อีกนัน่แหละ ส่ิงท่ีควรเนน้ให้มากก็คือ การวิจารณ์การปรึกษาหารือในส่ิงท่ีไม่ดี ซ่ึงอาจจะส่งผลให้เกิด
การลอบท าร้ายคณะกรรมการธรรมสภา ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีบุคคลควรจะหลีกเล่ียงเสีย มิฉะนั้นแลว้ ความเป็นระเบียบของ
ศาสนาก็จะเส่ือมลงเกิดความสับสน เกิดความแตกแยกในชุมชนบาไฮ 

(จากจดหมายท่ีท่านโชกิ เอฟเฟนดิ เขียนถึงบาไฮศาสนิกชนลงวนัท่ี 13 ธันวาคม 2482) 

“พูดถึงเร่ืองเวลาในการจดังานฉลอง 19 วนั และการเลือกตั้ง ท่านศาสนภิบาลก็ไดเ้สนอแนะธรรมสภาของ
ท่านว่าให้ธรรมสภาเร่งกระตุน้ให้เพื่อนบาไฮศาสนิกชนจดังานฉลองข้ึนในวนัท่ีไดก้ าหนดไวก่้อนพระอาทิตยต์ก 
หากท าไม่ไดก้็อนุญาตใหจ้ดังานข้ึนก่อนหน่ึงวนั 

(จากจดหมายท่ีท่าน โชกิ เอฟเฟนดิ เขียนส่งธรรมสภาแห่งชาติแคนาดา และแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา) 
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“พระองคค์งจะทรงปลาบปล้ืมมากท่ีไดท้ราบวา่พวกท่านก าลงัจดังานฉลอง 19 วนัอยู ่เพราะการจดังานฉลอง
น้ีก่อให้เกิดจุดรวมพลงัของบาไฮศาสนิกชน แลว้ยงัท าให้บาไฮศาสนิกชนเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั ตลอดจนท าให้
บาไฮศาสนิกชนเกิดความลึกซ้ึงในหลกัธรรมของศาสนาอีกดว้ย” 

(จากจดหมายท่ีท่านโชกิ เอฟเฟนดิ เขียนถึงบาไฮศาสนิกชน ลงวนัท่ี 5 มีนาคม 2489) 

“ส าหรับค าถามท่ีท่านไดถ้ามเก่ียวกบัธรรมนิพนธ์ศกัด์ิสิทธ์ิของบาไฮนั้น ก็จะขออา้งถึงบทธรรมนิพนธ์ของ
พระบ๊อบ บทธรรมนิพนธ์ของพระบาฮาอุลลาห์ และบทธรรมนิพนธ์ของพระอบัดุลบาฮา บทธรรมนิพนธ์เหล่าน้ี
เท่านั้นท่ีควรน ามาอ่านในช่วงเวลาท่ีเป็นภาคปฏิบติัธรรม ในงานฉลอง 19 วนั” 

(จากจดหมายท่ีท่านโชกิ เอฟเฟนดิ เขียนส่งธรรมสภาแห่งประเทศออสเตรเลีย และแห่งประเทศนิวซีแลนด์) 

“ในค าถามท่ีถามเก่ียวกบัการจดังานฉลอง 19 วนั เร่ืองน้ีก็มีความส าคญัรองลงมา และเป็นส่ิงท่ีธรรมสภาควร
จะตดัสินใจให้ไดว้า่ ถา้หากมีการประกาศให้เป็นท่ีทราบกนัแลว้วา่จะจดังานฉลองข้ึนวนัใดแน่นอน ก็เป็นส่ิงท่ีจะ
มายกเลิกไม่ได ้ในวนัน้ีส่ิงท่ีควรหลีกเล่ียงอีกก็คือการท่ีจะน าเพื่อนท่ีมิใช่บาไฮศาสนิกชนมาร่วมงานฉลอง แต่ถา้
บงัเอิญมีบุคคลท่ีมิใช่เป็นบาไฮศาสนิกชนมาในงานฉลอง 19 วนัแลว้ ก็ไม่ควรจะกีดกนัเขาออกไป เพราะการท า
เช่นนั้นอาจจะท าใหเ้ขาไม่สบายใจก็ได”้ 

(จากจดหมายท่ีท่านโชกิ เอฟเฟนดิ เขียนถึงบาไฮศาสนิกชน ลง วนัท่ี 21 กันยายน 2489) 

“...ในค าถามท่ีว่า ในส่วนท่ีเป็นภาคปฏิบติัธรรมในงานฉลอง 19 วนั ก็หมายความว่า เป็นการอ่านบทสวด
มนตข์องพระศาสดาบาฮาอุลลาห์ หลงัจากสวดมนตแ์ลว้ก็จะมีการอ่านบทธรรมะ รวมทั้งการอ่านบนัทึกของท่านศา
สนภิบาลดว้ย แต่การอ่านน้ีก็ไม่ไดใ้หเ้กิดในภาคการปฏิบติัธรรมในงานฉลอง 

(จากจดหมายท่ีท่านโชกิ เอฟเฟนดิ เขียนถึงบาไฮศาสนิกชน ลงวนัท่ี 15 ธันวาคม 2490) 

“ในระหวา่งเวลาภาคปฏิบติัธรรมของงานฉลอง 19 วนั เราสามารถท่ีจะน าเอาบทธรรมนิพนธ์ของพระศาสดา
บอ๊บบทธรรมนิพนธ์ของพระศาสดาบาฮาอุลลาห์มาอ่านได ้นอกจากนั้นอาจจะน าเอาคมัภีร์ไบเบิ้ล คมัภีร์กุรอาน มา
อ่านก็ได ้เพราะถือวา่ ลว้นแต่เป็นพระคมัภีร์ศกัด์ิสิทธ์ิทั้งส้ิน ภาคปฏิบติัธรรมน้ีไม่จ  าเป็นวา่จะตอ้งจ ากดัอยูแ่ต่การ
สวดมนตเ์ท่านั้น แมว้า่ในช่วงน้ีจะเป็นการสวดมนตก์็ตาม 

(จากจดหมายท่ีท่านโชกิ เอฟเฟนดิ เขียนถึงบาไฮศาสนิกชน ลงวนัท่ี 18 ตุลาคม 2491) 

“บาไฮศาสนิกชนจะตอ้งรู้จกัลืมเร่ืองส่วนตวั เพื่อท่ีจะละกิเลส ซ่ึงเป็นธรรมชาตินิสัยในตวัคนในการเขา้ขา้ง
ใดขา้งหน่ึงแลว้ต่อสู้เพื่อฝ่ายของตน บาไฮศาสนิกชนจะตอ้งรู้จกัเรียนรู้ในการท่ีจะน าเอาหลกัธรรมะ มาตรึงตรอง
พิจารณา ก็จะมีช่วงเวลาหน่ึงซ่ึงจะจดัไวต่้างหาก ส าหรับการแสดงความคิดเห็นหรือการเสนอแนะแก่ธรรมสภาใน
วนัจดังานฉลอง 19 วนัของชุมชนตน ทั้งธรรมสภาและบาไฮศาสนิกชน ควรจะเล็งหาช่วงเวลาความสุขอนัน้ีในการ
ร่วมปรึกษาหารือ ไม่ควรจะกลวัหรือปิดบงัเอาไว ้ท านองเดียวกนัสมาชิกของธรรมสภาก็ควรท าการปรึกษาหารือ
กนัอย่างจริงจงั และในการตดัสินใจเร่ืองต่างๆ นั้นก็ตอ้งยึดหลกัธรรมเป็นเบ้ืองแรก แล้วให้ลืมเร่ืองส่วนตวัไป    
ควรถือเอาเสียงส่วนใหญ่เป็นท่ีตั้ง” 

(จากจดหมายท่ีท่านโชกิ เอฟเฟนดิ เขียนส่งธรรมสภาแห่งประเทศ 
เยอรมัน และแห่งประเทศออสเตรีย ลงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2492) 
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“การจดังานฉลองปีใหม่บาไฮ ควรจะจดัข้ึนในวนัท่ี 21 มีนาคมก่อนพระอาทิตยต์ก ซ่ึงเป็นการจดังานฉลองท่ี
ไม่ไดท้  าดว้ยกนักบัการจดังานฉลอง 19 วนั การจดังานฉลอง 19 วนั เป็นงานดา้นบริหารส่วนการจดังาน Naw Ruz 
เป็นวนัข้ึนปีใหม่ของเรา เป็นงานฉลองความยนิดี และสนุกสนานกนั” 

(จากจดหมายท่ีท่านโชกิ เอฟเฟนดิ เขียนส่งธรรมสภาแห่งประเทศ 
สหรัฐอเมริกา ลงวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2493) 

“ในแต่ละแห่งก็มีธรรมสภาบาไฮเป็นของตนเอง แต่ไม่ใช่เป็นการรวมเอาต าบลหลายต าบลมาเป็นหน่ึง
ธรรมสภา โดยลกัษณะทัว่ไปการจดังานฉลอง 19 วนัของต าบลหน่ึงๆ นั้นสามารถท่ีจะจดัข้ึนในท่ีๆ มีบาไฮศาสนิก
ชนหลายคนในท่ีแห่งนั้น” 

(จากจดหมายท่ีท่านโชกิ เอฟเฟนดิ เขียนถึงบาไฮศาสนิกชน ลงวนัท่ี 31 มีนาคม 2492) 

“ค าถามเก่ียวกบัภาคเวลาปฏิบติัธรรมในช่วงระหวา่งท่ีมีงานฉลองนั้น ยงัคลุมเครืออยูก่็เพราะวา่คร้ังหน่ึง เคย
ใช้ค  าว่า “การตั้งจิตภาวนา” ซ่ึงเป็นการให้ความรู้สึกท่ีเน้นเกินไป โดยหมายถึง การสวดมนต์ และยงัไม่กระชับ
ความรู้สึกท่ีจะท าให้บาไฮศาสนิกชนเขา้ใจค าน้ีได ้คือ เป็นการชุมนุมกนัอ่านบทธรรม อนัจะน าไปสู่ลกัษณะการ
บริหารงาน หรือการไดป้รึกษาหารือกนัในวนัฉลอง 19 วนั ทั้ง 2 ขอ้ความท่ีไดก้ล่าวมาน้ีต่างก็มีวิธีการด าเนินการใน
ส่วนท่ีเป็นภาคปฏิบติัธรรมท่ีไม่ต่างกนัเลย อยา่งไรก็ตามคนในซีกโลกตะวนัออก ก็จะเปิดงานฉลองดว้ยการสวด
มนต์ หลงัจากนั้นก็เป็นการอ่านพระคมัภีร์ หรือขอ้ความท่ีคดัมาจากพระคมัภีร์พระศาสดาบาฮาอุลลาห์ หรือของ
พระศาสดาอ่ืน หรือจากขอ้บนัทึกของท่านศาสนภิบาล หรืออาจน าขอ้ความบางตอนจากพระคมัภีร์ไบเบิ้ล หรือ
คมัภีร์กุรอานก็ได”้ 

(จากจดหมายท่ีท่านโชกิ เอฟเฟนดิ เขียนส่งธรรมสภาแห่งประเทศ 
สหรัฐอเมริกา ลงวนัท่ี 11 เมษายน 2492) 

“ท่านศาสนภิบาลยงัไม่เคยไดย้ินกฎขอ้ใดเลยว่า บาไฮศาสนิกชนคนใดท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วมการจดังานฉลอง 19 
วนัติดต่อกนัถึง 3 คร้ัง ก็จะถูกตดัสิทธิไม่ให้ออกเสียงเลือกตั้ง ท่านศาสนภิบาลคิดวา่ การกระท าเช่นนั้นไม่ยุติธรรม
เลย แต่ปัญหาอยู่ท่ีว่า บุคคลนั้นคิดวา่ตวัเขาเองนั้นเป็นบาไฮศาสนิกชนหรือไม่ เขาเต็มใจท่ีจะยึดมัน่ในหลกัธรรม
ของศาสนาหรือไม่และเขายอมรับในอ านาจของท่านศาสนภิบาลรวมทั้งหลกัการบริหารแลว้หรือยงั ซ่ึงก็ข้ึนอยูก่บั
บุคคลวา่จะท าไดห้รือไม่ โดยในจิตใจแลว้คิดวา่จะไปร่วมงานฉลองหรืองานชุมนุมบาไฮหรือไม่ ก็จะเป็นปัญหาท่ี
ต่างกนัแลว้คือ ถา้บุคคลนั้นไดแ้สดงออกอยา่งชดัเจนวา่เขาไม่ตอ้งการเป็นสมาชิกในสังคมบาไฮแทจ้ริงแลว้ และไม่
ตอ้งการท่ีจะประกอบกิจร่วมสังคมบาไฮหรือไม่ตอ้งการท่ีจะใชสิ้ทธ์ิของตนในการออกเสียงเลือกตั้งแลว้ไซร้ ก็ควร
ท่ีจะคดัรายช่ือของเขาออกจากรายช่ือผูมี้สิทธ์ิเลือกตั้งได ้แต่ถา้หากวา่บุคคลคนนั้นคิดวา่ตวัเขายงัเป็นบาไฮศาสนิก
ชนอยู ่แต่เน่ืองจากมีเหตุผลบางประการท่ีท าให้เขาไม่สามารถมาเขา้ร่วมงานกิจการของชุมชนไดอ้ยา่งจริงจงัแลว้ก็
ตามก็ไม่ควรจะคดัช่ือเขาออกจากรายช่ือผูมี้สิทธ์ิเลือกตั้ง อยา่งนอ้ยท่ีสุดในขณะน้ี จ านวนสมาชิกบาไฮศาสนิกชนท่ี
มีอยูใ่นชุมชนบาไฮก็ยงัมีจ  านวนนอ้ยอยู”่ 

(จากจดหมายท่ีท่านโชกิ เอฟเฟนดิ เขียนส่งธรรมสภาแห่งประเทศ 
เยอรมัน และแห่งประเทศออสเตรีย ลงวนัท่ี 2 มีนาคม 2494) 



15 
 

“ในการจดังานฉลอง 19 วนั ไม่วา่จะเป็นภาคปฏิบติัธรรมหรือภาคบนัเทิง ก็อนุญาตใหใ้ชด้นตรีได”้ 
(จากจดหมายท่ีท่านโชกิ เอฟเฟนดิ เขียนส่งธรรมสภาแห่งประเทศ 

สหรัฐอเมริกา ลงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2495 ) 

 จากปัญหาท่ีท่านไดห้ยบิยกในจดหมายของท่านวา่ 

“ท่านศาสนภิบาลมีความรู้สึกในหลกัธรรม แมจ้ะไม่ไดใ้ห้เหตุผลว่าเพราะเหตุใดจึงไม่ควรอ่านขอ้ความท่ี
คดัลอกมาจากพระคมัภีร์อ่ืนในช่วงเวลาท่ีเน้นเร่ืองจิตวิญาณในงานฉลอง 19 วนั นั่นก็เพราะว่าโอกาสท่ีบาไฮ
ศาสนิกชนจะได้มาพบปะกนัเพื่อเพิ่มความมีชีวิตชีวาแก่จิตวิญญาณของเขานั้น ลักษณะทัว่ไปก็เป็นการพูดคุย 
แนะน าใหทุ้กคนอ่านบทธรรมนิพนธ์ในช่วงเวลาของการศึกษาธรรมในการจดังานฉลอง 19 วนั” 

 “ส่วนเก่ียวกบัสถานท่ีท่ีจดังานฉลอง 19 วนั ท่ีตดัสินใจแลว้และมีความแน่นอนท่ีสุดก็คือท่ีธรรมสภา และฮา
ซิราทูล คูดส์ (ศูนยก์ลางบาไฮ) ดูเหมือนวา่จะเป็นสถานท่ีท่ีเหมาะสมแทบจะทุกโอกาส จนกวา่บาไฮศาสนิกชนจะมี
สักการะสถาน.... นอกจากน้ีแลว้อาคารสักการะสถานยงัใชเ้ป็นท่ีประชุมปฏิบติัธรรม หรือใชเ้พื่องานการบริหาร
ศาสนาไดเ้ช่นกนั” 

“หากวา่มีเทศกาลบางอยา่ง หรือมีการจดังานฉลองพิเศษบางอยา่งข้ึนภายในบา้นของบาไฮศาสนิกชนคนหน่ึง
คนใด ด้วยความเห็นชอบอนุมัติจากธรรมสภาก็ไม่ เป็นการขัดข้องแต่อย่างใด แต่ถ้าพูดโดยทั่วไปแล้ว              
ท่านศาสนภิบาลคิดวา่ ควรใช ้Hazi-ratu’l-Quds (ศูนยก์ลางบาไฮ) จะดีกวา่” 

(จากจดหมายลงวนัท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2497 เขียนในนามโชกิ เอฟเฟนดิ ถึงเพ่ือนบาไฮผู้หน่ึง ) 

“ท่านศาสนภิบาลอนัเป็นท่ีรักของเราก็ไดส้ั่งให้ขา้พเจา้เขียนตอบท่านเก่ียวกบัส่ิงท่ีธรรมสภาแห่งชาติของ
ท่านไดก้ระท าลงไปเม่ือเร็วๆ น้ีวา่ จากหนงัสือพิมพข์่าวสารบาไฮฉบบัประจ าเดือนมกราคม-กุมภาพนัธ์วา่ ผูท่ี้มิใช่
บาไฮศาสนิกชนอาจจะไปร่วมงานฉลอง 19 วนัได ้ถา้หากมีบาไฮศาสนิกชนคนหน่ึงคนใดรับรองวา่ เขาคนนั้นมี
ความสนใจในหลกัธรรมศาสนาอยา่งจริงจงั” 

 “ท่านศาสนภิบาลไดข้อให้ขา้พเจา้บอกแนะแก่ท่านให้ทราบความจริงท่ีวา่ไม่มีสถาบนัศาสนาใด หรือไม่มี
หลกัธรรมขอ้ใดท่ีจะเปล่ียนแปลงไปตามส่ิงแวดลอ้ม” 

 “การจดังานฉลอง 19 วนั ถือวา่เป็นสถาบนัของศาสนาอยา่งหน่ึง ซ่ึงคร้ังแรกพระศาสดาบ๊อบเป็นผูก่้อตั้งข้ึน 
ต่อมาพระศาสดาบาฮาอุลลาห์ไดท้รงทนุด ารงไว ้จนกระทัง่ปัจจุบนัน้ีก็ไดก้ลายเป็นส่วนส าคญัในการจดัระเบียบ
การบริหารทางศาสนา การจดังานฉลอง 19 วนัน้ีเป็นงานของบาไฮศาสนิกชนโดยเฉพาะ และจะไม่อนุญาตให้ใคร
มาเปล่ียนแปลงหลกัธรรมขอ้น้ีแต่อยา่งใด” 

 “เพราะฉะนั้นท่านศาสนภิบาลจึงมีความคิดวา่ พวกท่านควรจะกระท าในส่ิงท่ีธรรมสภาของท่านไดก้ระท า
ไปแลว้เสียใหม่โดยเปิดงานฉลองให้แก่เพื่อนบา้นของบาไฮศาสนิกชนท่ีอยูใ่กลเ้คียงกนัมาร่วมดว้ย เพราะไม่เป็น
การสอดคลอ้งกบักฎระเบียบการบริหารงาน ต่อการท่ีผูท่ี้มิใช่บาไฮศาสนิกชน กบับาไฮศาสนิกชนท่ีอยู่ใกลเ้คียง
มาร่วมในงานฉลอง 19 วนั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในตอนท่ีเป็นการบริหารงานในงานฉลอง 19 วนั” 
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“ท่านศาสนภิบาลตระหนกัดีว่า ในช่วงขณะท่ีท่านมีก าลงัใจมีความตั้งใจในการเสนอแนะ ช้ีแนะแก่ผูอ่ื้น ก็
เพื่อท่ีวา่งานการสอนศาสนาจะเจริญรุดหนา้ยิง่ข้ึนๆ ไป ท่านศาสนภิบาลก็มีความคิดไกลยิ่งกวา่นั้นวา่ มนัอาจจะเกิด
ผลเสียแก่ศาสนาก็ได ้เพราะฉะนั้นก็ขอใหท้่านเลิกลม้ความคิดท่ีจะกระท าการดงักล่าวเสีย” 

(จากจดหมายท่ีท่านโชกิ เอฟเฟนดิ เขียนถึงธรรมสภาแห่งชาติ 
เยอรมัน และออสเตรีย ลงวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2497) 

 “บทธรรมนิพนธ์ของพระศาสดาบ๊อบและของพระศาสดาบาฮาอุลลาห์  ก็น ามาอ่านได้ทุกเวลา ไม่ว่าท่ีใด 
ท านองเดียวกนับทธรรมนิพนธ์พระอบัดุลบาฮา ก็น ามาอ่านไดใ้นช่วงการศึกษาธรรมเพื่อท าการพฒันาจิตวิญญาณ
ในวนัจดังานฉลอง 19 วนั ท่านศาสนภิบาลได้สั่งว่าในช่วงเวลาท่ีมีการศึกษาธรรมะเพื่อพฒันาจิตวิญญาณนั้น 
ผลงานการบนัทึกต่างๆ ของท่านศาสนภิบาลไม่ควรน ามาอ่าน หรือพดูอีกคร้ังก็คือวา่ในช่วงระหวา่งการศึกษาธรรม
เพื่อพฒันาจิตวิญญาณ ส่ิงท่ีน ามาอ่านไดน้ั้นมีขอ้จ ากดัแต่เพียงบทธรรมนิพนธ์ของพระบ๊อบ ของพระบาฮาอุลลาห์
หรือของพระศาสดาอ่ืนๆ แต่ไม่ควรจะอ่านขอ้บนัทึกของท่านศาสนภิบาล ส าหรับช่วงการปรึกษาหารือกนัในเร่ือง
การบริหารงานแลว้ก็ให้น ามาอ่านได ้และในช่วงเวลาของการบริหารงานถา้จะน าเอาบทนิพนธ์ของพระบ๊อบ ของ
พระบาฮาอุลาห์ หรือของพระอบัดุลบาฮามาอ่านก็ไม่ขดัขอ้งแต่อยา่งใด” 

(จากจดหมายท่ีท่านโชกิ เอฟเฟนดิ เขียนถึงบาไฮศาสนิกชนผู้หน่ึง ลงพิมพ์ในจุลสารบาไฮแห่งประเทศ 
ออสเตรีย ลงวนัท่ี 27 เมษายน 2499 และอ้างถึงไว้ในข่าวสารบาไฮเลขท่ี 335 เดือน มกราคม 2502 หน้า 5 ) 

“อาจจะมีการน าเอาเคร่ืองดนตรีมาใชใ้นงานฉลอง 19 วนั”  

“ไม่ขดัขอ้งถา้หากจะแสดงความพอใจช่ืนชอบดว้ยการปรบมือ” 

“ถา้หากวา่บุคคลใดไดรั้บค าสั่งใหส้อนศาสนาในเยน็วนัเดียวกบัวนัฉลอง 19 วนัแลว้ ก็ขอให้เขาตดัสินใจเอา
เองวา่อะไรมีความส าคญัท่ีสุด” 

(จากจดหมายท่ีท่าน โชกิ เอฟเฟนดิ เขียนถึงบาไฮศาสนิกชนลงวนัท่ี 20 สิงหาคม 2499)  

“คงจะเป็นส่ิงแปลกและไม่เห็นด้วยเลยท่ีว่า ถ้าหากบาไฮศาสนิกชนคนหน่ึงคนใดในชุมชนหน่ึงได้รับ
อนุญาตใหจ้ดังานฉลอง 19 วนั ข้ึนท่ีบา้นของเขา และปฏิเสธไม่ตอ้นรับบาไฮศานิกชนคนอ่ืนๆ ดงันั้นทางธรรมสภา
ของท่านก็ควรท่ีจะเขียนไปตามน้ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรอนัแน่ชดัส่งไปยงัธรรมสภา...เพื่อช้ีให้เห็นว่า ท่านศาสนภิ
บาลไม่เพียงแต่จะแปลกใจเม่ือไดรั้บทราบเร่ืองเช่นน้ีเท่านั้น แต่หากท่านศาสนภิบาลยงัไม่เห็นดว้ยกบัการใชถ้อ้ยค า
อนัหนกัแน่นเช่นนั้น” 

“บาไฮศาสนิกชนคนใดคนหน่ึงอาจจะไปร่วมงานฉลอง 19 วนัไดไ้ม่วา่จะเป็นศาสนิกชนบาไฮแห่งทอ้งถ่ิน
นั้น หรือเป็นบาไฮศานิกชนจากท่ีอ่ืน หรือจะเป็นบาไฮศาสนิกชนท่ีออกไปอาศยัอยา่งโดดเด่ียวห่างไกลเพื่อนบา้นก็
ตาม” 

(จากจดหมายท่ีท่านโชกิ เอฟเฟนดิ เขียนถึงธรรมสภาแห่งชาติ 
แห่งหมู่เกาะอังกฤษ ลงวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2500) 
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“การเขา้ร่วมในงานฉลอง 19 วนันั้น ไม่ใช่เป็นส่ิงท่ีจะบงัคบักนั แต่เป็นส่ิงท่ีเพื่อนบาไฮศาสนิกชนจะตอ้งมี
ความปรารถนารวมทั้งมีความพยายามอยา่งสูงสุด ท่ีจะไม่ตีตนออกจากจุดรวมทางจิตวญิาณหน่ึงคร้ังในแต่ละเดือน” 

(จากจดหมายท่ีท่านโชกิ เอฟเฟนดิ เขียนถึงบาไฮศาสนิกชน ลงวนัท่ี 23 ธันวาคม 2491)  
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การชุมนุมของบาไฮ 

1. จากธรรมนิพนธ์ของศาสดาบาฮาอุลลาห์ 

“บรรดาผูเ้ป็นมิตรของพระผูเ้ป็นเจา้ ไม่วา่คนหน่ึงคนใดหรือทุกส่ิงทุกอย่าง อยู่ในความทรงจ าของพระองค์
เสมอ (ถูกจดโดยปลายปากกาของพระองค์เสมอ) ความกรุณาต่างๆ ท่ีไดรั้บมาจากพระกรุณาธิคุณของพระองคน์ั้น
ไดห้ลัง่ไหลสืบทอดมาทุกขณะอยา่งเห็นไดช้ดั เพื่อนบาไฮศาสนิกชนไม่วา่จะอยูดิ่นแดนใดก็ตาม ก็จ  าเป็นอยา่งยิ่งท่ี
จะตอ้งมาพบปะชุมนุมกนั ณ จุด นดัพบน้ีก็จะมีการพูดคุยกนัอย่างสุขุม จบัใจ มีการอ่านพระวจนะขององค์พระผู ้
เป็นเจา้ เพราะวา่วจนะขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้จะจุดเพลิงแห่งความรักใหลุ้กเป็นประกายสวา่งข้ึน” 

(จากธรรมนิพนธ์ของพระบาฮาอุลลาห์ถึงบาไฮศาสนิกชนผู้หน่ึงท่ีพึงได้รับการแปลออกมา) 

“ดว้ยชีวติ และศาสนาของขา้ อาจจะมีมิตรของพระองคย์า่งกา้วเขา้ไปภายในบา้นท่ีมีบาไฮศาสนิกชนอาศยัอยู ่
และจากท่ีนัน่ก็จะมีการส่งเสียงกึกกอ้ง มีเสียงดงัข้ึนในขณะท่ีเขาก าลงักล่าวสรรเสริญพระบารมีขององคพ์ระผูเ้ป็น
เจา้ เพื่อดวงใจของผูท่ี้เป็นบาไฮศาสนิกชนอย่างแทจ้ริงนั้นจะไดรั้บการโอบอุม้โดยทูตสวรรค์แลว้ประตูแห่งสัจ
ธรรมก็จะเปิดดวงตาเขาให้ประจกัษ์ในบางส่ิงบางอย่าง แลว้เขาก็จะเห็นเหล่าเทวทูตท่ีก าลงัร้องเรียกวนเวียนอยู่
รอบๆ บา้น ขอประทานพรแก่บา้นท่ีองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรงประทานเป็นท่ีพกัอาศยัแด่องคเ์ทวทูตท่ีพระองคท์รงรัก
ใคร่ และจงดลบนัดาลท่ีพกัอาศยัเหล่าน้ีให้เป็นท่ีสถิตขององค์พระผูเ้ป็นเจา้และโปรดดลให้องค์ซ่ึงพระผูเ้ป็นเจา้
ทรงไวพ้ระทยัไดเ้ขา้มาพ านกัอยูใ่นบา้นหลงัน้ี ขอความสรรเสริญจงมีแด่พระองค ์ผูซ่ึ้งทรงความรุ่งเรือง พระผูท้รง
ความงามเหนือส่ิงอ่ืนใด” 

(จากธรรมนิพนธ์ของพระบาฮาอุลลาห์ถึงบาไฮศาสนิกชนผู้หน่ึงท่ีพ่ึงได้รับการแปลออกมา) 

“บรรดาผูเ้ป็นท่ีรักขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ไม่วา่ท่ีใดก็ตามท่ีพวกเขาไดม้ารวมตวักนั หรือใครก็ตามท่ีพวกเขาได้
ไปพบปะก็จะตอ้งแสดงให้พวกเขาเห็นเป็นประจกัษใ์นองค์พระผูเ้ป็นเจา้โดยลกัษณะรูปแบบของการเฉลิมฉลอง
เกียรติคุณแด่องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ หรือแด่พระบารมีขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ อนัความต ่าตอ้ยหรือความอ่อนนอ้มถ่อมตน
ท่ีว่าทุกผงธุลีท่ีอยู่ใตเ้ทา้ของเขานั้น ก็อาจจะเป็นพยานต่อความศรัทธา การรู้จกัเสียสละของพวกเขาดวงจิตอนั
ศกัด์ิสิทธ์ิเหล่าน้ีท่ีไดม้าพูดคุยกนั ก็จะไดรั้บพลงัเช่นเดียวกบัผงธุลีท่ีก าลงัฟุ้งกระจายดว้ยแรงหรืออ านาจบางอยา่ง
พวกเขาควรจะปฏิบติัตนให้อยูใ่นลกัษณะเช่นน้ี เพื่อท่ีวา่พื้นธรณีท่ีพวกเขาไดเ้หยียบย  ้านั้นจะไดเ้ป็นหนทางให้เขา
ไดรั้บค าพูดเช่นท่ีวา่น้ี พระองค์ทรงรักขา้ยิ่งกวา่ท่าน, ขอจงเป็นพยานดว้ยวา่ ตวัขา้มีความอดทนเพียงใดท่ีสามารถ
แบกเอาภาระการเป็นชาวนาในตวัขา้ได้ ขา้ไดรั้บมอบให้เป็นส่ือท่ีจะประกาศให้มนุษยทุ์กคนไดท้ราบพระพรอนั
ประเสริฐพร้อมกบัพระองคพ์ระผูท้รงเป็นปฐมแห่งความดีงามทั้งปวง ขา้ไม่มียศฐาบรรดาศกัด์ิแต่อยา่งใด และขา้ก็
ไม่มีหลกัทรัพยอ์ะไรเลยท่ีแสดงความมัง่มี ความมัง่มีท่ีจดัสนองความตอ้งการของสัตวโ์ลก จงดูแต่ความต ่าตอ้ยของ
ขา้ จงเป็นพยานต่อความอ่อนนอ้มถ่อมตนท่ีขา้ไดเ้อาตนเองเป็นขา้รับใชใ้ตเ้ทา้มนุษยทุ์กคน” 

(รวบรวมจากธรรมนิพนธ์ของพระบาฮาอุลลาห์ หน้า 7-8) 

“ขอใหบ้า้นของขา้ไดรั้บพระพรอนัประเสริฐดว้ยความเมตตาปราณีจากพระองค์ เป็นท่ีเฉลิมฉลองความทรง
จ าของขา้ และท าให้จิตใจของเขามีศีลธรรมเป็นท่ีปรากฏขององค์ท่ีเรารัก ผูซ่ึ้งไดป้ระกาศพระเกียรติคุณ ผูท่ี้ยึด
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เหน่ียวสายใยแห่งความดีงามของขา้ หรือผูท่ี้ยอมรับท่ีจะสวด, ท่องถอ้ยวจันะของขา้ ท่ีจริงแลว้พวกเขาเหล่านั้นเป็น
ผูรั้บใช้สูงส่งซ่ึงองค์พระผูเ้ป็นเจา้ ไดก้ล่าวสรรเสริญยกย่องเอาไวใ้น Qayyumu’l-Asma (กายูมุล อสัมา) หรือได้
กล่าวไวใ้นพระคมัภีร์อ่ืนๆ แทจ้ริงแลว้องค์พระผูเ้ป็นเจา้ทรงเป็นพระพหูสูตรในทุกสรรพส่ิง พระองค์ทรงตอบ
ค าถามต่างๆ พระองคท์รงเป็นผูส้ดบัในทุกส่ิง” 

(จากธรรมนิพนธ์ของพระบาฮาอุลลาห์ถึงบาไฮศาสนิกชนผู้หน่ึงท่ีพ่ึงได้รับการแปลออกมา) 
 

2. จากธรรมนิพนธ์ของพระอบัดุลบาฮา 

“ขอความสรรเสริญจงมีแด่องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ การท่ีเจา้ไดม้าชุมนุมกนัในธรรมสภาเดียวกนั ก็เป็นดัง่หมู่ดาวท่ี
ก าลงัส่องแสงจา้ในยามท่ีไดรั้บแสงประทีปแห่งองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ แลว้ทอแสงผา่นชั้นเมฆแห่งความรักขององคพ์ระ
ผูเ้ป็นเจา้ เจา้เป็นเสมือนดงัดอกไมแ้รกแยม้ท่ีอยูก่ลางทุ่งหญา้ เจา้เป็นผูคุ้น้เคยกบัความรักและความสามคัคีอนัไม่มีท่ี
ส้ินสุด” 

“ดงันั้น การชุมนุมน้ีจึงเป็นพระประสงคข์องพระองค ์แต่ถา้หากวา่การชุมนุมน้ีไดรั้บการก่อตั้งข้ึนอยา่งมัน่คง
ถาวรแลว้ ก็จะน าผลตอบแทนอนัใหญ่หลวง หรือไดรั้บการพฒันาถึงขั้นสูงสุดแลว้ จากความพยายามของเจา้ในการ
จดัการชุมนุมในรูปแบบใหม่ก็จะมีผลตามมา และในท่ีสุดก็มีการจดัวางรูปแบบจดัการให้อยู่ในลักษณะมัน่คง
แน่นอน คือเม่ือรากของต้นไม้ได้ฝังลึกลงไปในสวนแล้ว ทั้ งยงัได้รับการเอาใจใส่ป้องกันเป็นอย่างดี เช่ือแน่
เหลือเกินวา่ จะตอ้งใหผ้ลอนัโอชะแน่นอน” 

“เช่นเดียวกบัท่ี เม่ือกองทพัทหาร กบัหมู่ทหารแต่ละหมู่ไดม้ารวมกนัเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัอยา่งง่ายดาย ไม่
ตอ้งพูดเลยก็ได้ว่าตอ้งได้รับชัยชนะแน่นอน แต่ถ้าหากบาไฮศาสนิกชนทั้งหลายได้มาร่วมกนัหน่ึงวนั แล้วได้
แยกสลายตวักนัไปในวนัต่อมา ถา้ท าเช่นน้ีแลว้จะเกิดผลอนัใดเล่า” 

“เพราะฉะนั้น เจา้จงไดเ้ตรียมพร้อมกองทพัแห่งสวรรคซ่ึ์งจะกลายเป็นกองทพัแห่งชีวิต โดยท่ีเจา้จะตอ้งจดั
ใหมี้การชุมนุมด าเนินต่อไป ดว้ยความตั้งใจอยา่งแน่วแน่ ยึดมัน่ในวตัถุประสงคแ์ละขอให้เพียรพยายามจดัให้มีการ
ติดต่อกนัทางจิตวญิญาณ เพื่อท่ีวา่เจา้อาจจะไดรั้บชยัชนะอยา่งขาดลอยก็ได”้ 

“ขา้ขอออ้นวอน และวิงวอนต่อองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ให้พระองคท์รงช่วยเหลือ และท าให้เจา้มีความยึดมัน่อยา่ง
แน่นแฟ้นท าใหเ้จา้มัน่คงในศาสนา และขอใหเ้จา้ช้ีแนวทางแก่ผูท่ี้อยูร่่วมกบัเจา้ใหป้ฏิบติัอยูใ่นขอบเขตนั้นดว้ย” 

(จากธรรมนิพนธ์ของพระอับดุลบาฮา หน้า 690) 

“หากเจา้ไดเ้ดินตามแสงประทีปแห่งอาณาจกัรพระผูเ้ป็นเจา้แลว้ จงอยา่มีความสงสัย จงรีบมุ่งหนา้ไปยงัท่ีๆ 
บาไฮศาสนิกชนก าลงัร่วมชุมนุมกนัอยู ่เพื่อท่ีวา่รัศมีแห่งสัจจะอาจสะทอ้นมายงัหวัใจของเจา้” 

(จากธรรมนิพนธ์ของพระอับดุลบาฮา หน้า 695) 

“จงจดังานชุมนุม และใหมี้การอ่าน สวดอธิษฐานบทธรรมะแห่งสวรรค ์เพื่อท่ีวา่ในท่ีนัน่อาจจะไดรั้บเอาแสง
แห่งสัจธรรมและท าให้ ณ ท่ีนั้นกลายเป็นสวรรค์อย่างแทจ้ริง ดว้ยพลงัแห่งพระวิญญาณศกัด์ิสิทธ์ิอนัมีพลานุภาพ 
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ดว้ยรัศมีอนัน้ีก็คือ รัศมีแห่งความรุ่งโรจน์ของพระองค์ ซ่ึงเป็นเสียงเพลงแห่งความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั และ
ความเป็นปึกแผน่ของมนุษยชาติในโลกจะตอ้งไดย้นิไปถึงซีกโลกตะวนัออกและตะวนัตก” 

(จากธรรมนิพนธ์ของพระอับดุลบาฮา หน้า 631) 

 “การจดังานชุมนุมพบปะกนัทุกคร้ัง ก็เพื่อจุดประสงคเ์ร่ืองความสามคัคี เพื่อน าความเป็นมิตรมาสู่เพื่อนฝูง 
คนท่ีเป็นศตัรูกนัมาร่วมสัมพนัธ์กนั แลว้พระอบัดุลบาฮาก็จะส่งหวัใจและวญิญาณมาร่วมในงานน้ีดว้ย” 

(ธรรมนิพนธ์ของพระอับดุลบาฮา หน้า 553) 

“การมีดวงวิญญาณศกัด์ิสิทธ์ิเพียงดวงเดียวยอ่มดีกวา่การมีดวงวิญญาณแบบอ่ืนหลายพนัเท่า ถา้หากวา่มีดวง
วญิญาณหลายๆ ดวงมาชุมนุมกนัอยูใ่นชุมนุมน้ีดว้ยความรู้สึกรัก คิดถึงอาณาจกัรแห่งพระผูเ้ป็นเจา้ ดว้ยความใฝ่หา
พระผูเ้ป็นเจา้ ดว้ยหวัใจท่ีบริสุทธ์ิ ผอ่งใสอย่างแทจ้ริง และเต็มไปดว้ยความเคารพสักการะพระองค์ เพื่อท่ีจิตใจจะ
ไดอ้ยูใ่กลชิ้ดกบัส่ิงหอมหวน และเม่ือเป็นเช่นน้ี คนทั้งโลกก็จะอยูร่่วมกนัได ้ภาวการณ์ต่างๆไม่วา่จะเป็นค าพูดหรือ
การกระท าในลกัษณะของการชุมนุมกนัแลว้ก็จะท าให้โลกเราอยู่เป็นสุขนิรันดร แลว้จะเป็นเคร่ืองหมายแห่งการ
ยอมรับอาณาจกัรพระผูเ้ป็นเจา้ พระวญิญาณศกัด์ิสิทธ์ิจะท าให้พวกเขามีความเขม้แข็งข้ึน กองทพัเทวทูตก็จะน าเอา
ชยัชนะมาสู่พวกเขา และเหล่าเทพธิดาแห่งอาณาจกัรอบัภาชั้นสวรรคก์็จะน าความส าเร็จมาให”้ 

(ธรรมนิพนธ์ของพระอับดุลบาฮา หน้า 508-509) 

“เม่ือใดก็ตาม ท่ีคนกลุ่มหน่ึงไดม้ารวมกนัในสถานท่ีท่ีมีการจดังานชุมนุม ก็จะอยูภ่ายใตรั้ศมีองค์พระผูเ้ป็น
เจา้ มีการพดูคุยกนัเก่ียวกบัความลึกลบัแห่งองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ จึงเป็นส่ิงท่ีไม่น่าจะสงสัยเลยวา่ การท่ีเราไดสู้ดหายใจ
เอาพระวญิญาณศกัด์ิสิทธ์ิเขา้ไปนั้นก็จะมีการผายออกผา่นเขา้ไปในพวกเขาอยา่งแผว่เบา และพวกเขาแต่ละคนก็จะ
มีส่วนไดรั้บกนัไปตามส่วน” 

(จากธรรมนิพนธ์ของพระอับดุลบาฮาถึงบาไฮศาสนิกชนผู้หน่ึง) 

“ในสัปดาห์ละคร้ัง เจา้จงมีความมัน่ใจท่ีจะรวบรวมเพื่อนๆ เขา้ในท่ีชุมนุม และในท่ีชุมนุมนั้น จงท าให้พวก
เขากล่าวสรรเสริญหรือกล่าวสดุดีแด่องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้” 

(จากธรรมนิพนธ์ของพระอับดุลบาฮาถึงบาไฮศาสนิกชนผู้หน่ึง) 

“เป็นส่ิงดีท่ีเพื่อนบาไฮศาสนิกชนไดจ้ดัให้มีการพบปะชุมนุมกนั ซ่ึงท าให้เพื่อนบาไฮศาสนิกชนได้กล่าว
สรรเสริญองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ และมอบหัวใจให้แด่พระองค์ มีการอ่านหรือสวดค าสอนศกัด์ิสิทธ์ิซ่ึงเต็มไปดว้ยพระ
พรอนัประเสริฐ อนัจะท าให้ดวงวิญญาณของขา้พระองค์กลายเป็นเชลยท่ีพระองค์ทรงรักใคร่แสงหรือรัศมีแห่ง
ความรุ่งโรจน์ทั้งปวง หรือแสงรัศมีแห่งความรุ่งเรืองในทัว่ขอบฟ้า ก็จะสาดส่องแสงสวา่งมายงัฝูงชนท่ีรวมตวักนั
อยู่น้ี เพราะจะไม่มีแสงอ่ืนใดอีก นอกจากแสงของ มาสชิราคูล อดัคาร์ ( สักการะสถาน) จากแนวทางแห่งปลาย
ปากกาอนัสูงส่ง ซ่ึงจะมีข้ึนในทุกหนทุกแห่ง.... การชุมนุมจิตวิญญาณนั้นจะตอ้งจดัข้ึนด้วยความบริสุทธ์ิ และ
ศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสุด เพื่อท่ีวา่คนคนนั้นจะไดสู้ดหายใจเอาความหอมหวนแห่งพระวิญญาณศกัด์ิสิทธ์ิเขา้ไปจากสถานท่ีท่ี
มีการจดังานชุมนุมตลอดจนพื้นดินและมวลอากาศท่ีอยูโ่ดยรอบนั้น” 

(จากธรรมนิพนธ์ของพระอับดุลบาฮา ถึงบาไฮศาสนิกชนกลุ่มหน่ึง) 
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“ไดรั้บจดหมายของเจา้แลว้ ท่ีเจา้ไดเ้ขียนถามเก่ียวกบัเร่ืองการชุมนุมกนัในวนัอาทิตยก์็ไดพู้ดไปแลว้วา่ การ
จดังานจะตอ้งจดัข้ึนดว้ยความรัก จึงไม่ตอ้งสงสัยเลยวา่ เจา้จะตอ้งจดังานน้ีข้ึนอย่างมัน่คงถาวร และในวนัท่ีมีการ
ชุมนุมกนั ท่านก็จะตอ้งร้องสดุดี กล่าวสรรเสริญพระบาฮาอุลลาห์ เพื่อวา่เจา้อาจจะท าให้มีการเล่าลือครึกโครมข้ึน
ในท่ีท่ีนั้น และทุกคนในท่ีนั้นก็จะไดย้ินเสียงเรียกจากองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ พร้อมกบัอาจจะไดรั้บดวงจิตดวงใหม่ จาก
กระแสดวงวญิญาณท่ีสดช่ืนซ่ึงไดพ้ดัมาจากอุทยานกุหลาบแห่งพระปฏิญญา” 

(จากธรรมนิพนธ์ของพระอับดุลบาฮา ถึงบาไฮศาสนิกชนผู้หน่ึง) 

“เม่ือเราไดย้ินว่าพวกเจา้ก าลงัรีบเร่งรับใช้พระศาสนาของพระผูเ้ป็นเจา้ ท าให้หัวใจของบาไฮศาสนิกชนมี
ความร่าเริงเบิกบาน โดยเฉพาะอยา่งยิง่หวัใจของพระอบัดุลบาฮา ดงันั้นเจา้ก็จงจดัให้มีห้องห้องหน่ึงในบา้นของเจา้
ส าหรับจดัการประชุมเหล่าผูอ้นัเป็นท่ีรักขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ เพื่อท่ีวา่ห้องท่ีมีการชุมนุมอาจจะเป็นท่ีเผยพระนาม
ของพระผูเ้ป็นเจา้ ดว้ยการท่องสวดมนต์ให้เป็นท่ีกึกกอ้ง และดว้ยอ านาจพระบารมีแห่งองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้เหล่าเทว
ฑูตก็จะมาสถิตอยูใ่นคฤหาสน์ทุกแห่งหนในโลก” 

(จากธรรมนิพนธ์ของพระอับดุลบาฮา ถึงบาไฮศาสนิกชนผู้หน่ึง) 

 “เราไดรู้้วา่เจา้มีความคิดท่ีจะจดับา้นของเจา้ใหเ้ป็นชุมนุมของบาไฮศาสนิกชนในบางคร้ังบางคราว เป็นท่ีซ่ึง
จะท าให้เพื่อนบาไฮศาสนิกชนบางคนไดอ้ยู่ภายในขอบเขตแห่งพระรัศมี... จงรู้ไวเ้ถิดวา่ เจา้ควรจะจบัเอาส่ิงน้ีไว ้
แลว้บา้นท่ีอยูบ่นพื้นดินก็จะกลายเป็นบา้นบนสวรรค ์และพวกอิฐหินแห่งโครงสร้างก็จะกลายเป็นท่ีประชุมแห่งจิต
วญิญาณ” 

(จากธรรมนิพนธ์ของพระอับดุลบาฮา ถึงบาไฮศาสนิกชนผู้หน่ึง) 

“การจดังานชุมนุมทุกคร้ัง จะตอ้งท าเพื่อการสอนศาสนาและเพื่อเป็นการเผยแพร่ข่าวสาร และเพื่อท่ีจะส่งดวง
วิญญาณให้เขา้ไปสู่อาณาจกัรของพระศาสดาบาฮาอุลลาห์ จงดูอยา่งเราเป็นตน้ ท่ีความนึกคิดทั้งหมดมีแต่เร่ืองการ
ประกาศศาสนจกัรของพระองคอ์ยา่งฝังใจ” 

“เราถือตะเกียงเท่ียวเสาะหาดวงวิญญาณของผูท่ี้ป่าวประกาศศาสนาทัว่ดินแดน และทัว่มหาสมุทร เราก าลงั
ท างานน้ีทั้งวนัทั้งคืน แต่ถา้การจดังานชุมนุมน้ีจดัข้ึนเพื่อเจตนาอยา่งอ่ืนแลว้ก็จะไม่เกิดผลประโยชน์แต่อยา่งใดเลย 
จงน าข่าวน้ีเผยแพร่ออกไปจงชกัจูงดวงใจของคนทั้งหลาย จงช่วยกนัหวา่นเมล็ดไว ้จงช่วยกนัสอนศาสนาแก่ผูท่ี้ยงั
ไม่รู้” 

“เราไดไ้ปร่วมชุมนุมทุกแห่งหน ทุกโบสถ์วิหาร เพื่อท่ีวา่ศาสนาจะไดแ้พร่หลายออกไป เม่ือมีงานช้ินส าคญั
อยูเ่บ้ืองหนา้เรา เราก็จะตอ้งรีบมุ่งหนา้ไปหางานท่ีส าคญันั้น” 

“ถา้หากมีงานชุมนุมข้ึน และธรรมสภาก็มีงานอย่างอ่ืนท าอยู่ก็จะเป็นการใช้เวลาในทางท่ีไม่เป็นประโยชน์
เลย การปรึกษาหารือทุกอยา่ง การพิจารณาเร่ืองราวต่างๆ การพดูคุยกนัหรือการพูดประชุมทุกคร้ัง ก็จะตอ้งรวบรวม
เขา้เป็นจุดเดียวกนัให้อยูใ่นลกัษณะท่ีวา่ จงช่วยกนัสอนศาสนา จงช่วยกนัเอาข่าวไปเผยแพร่ จงช่วยกนัปลุกดวงจิต
วญิญาณใหต่ื้นตวั” 
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“ขณะน้ีเป็นเวลาแห่งการวางรากฐาน เวลาน้ีพวกเราจะตอ้งรวบรวมเอาอิฐ หิน ไม ้เหล็กและวสัดุก่อสร้าง
อ่ืนๆ เอาไว ้เวลาน้ีมิใช่เวลาแห่งการตกแต่งเพื่อความสวยงาม พวกเราตอ้งต่อสู้ทั้งกลางวนัและกลางคืน ตอ้งคิด และ
ท างาน เราจะพดูอยา่งไรดีเพื่อใหเ้กิดความส าเร็จ? เราจะท าอยา่งไรดีเพื่อจะไดผ้ลท่ีตอ้งการ? แลว้เราจะเขียนอยา่งไร
เพื่อใหเ้กิดผลตามนั้น?” 

“ไม่มีอะไรอีกแล้วท่ีจะให้ประโยชน์ส าหรับยุคปัจจุบนัน้ีผลประโยชน์ต่างๆ ทางศาสนาท่ีรุ่งเรืองจะไม่
กา้วหนา้ต่อไปไดเ้ลยถา้หากวา่ขาดความสนใจอยา่งจดจ่อ ในขณะท่ีพวกเราทุกคนก าลงัรับเอาภาระเร่ืองน้ีอยู ่พวก
เราก็ไม่สามารถท่ีจะไปรับเอาภาระอยา่งอ่ืนอีกได”้ 

(จากหนังสือพระคัมภีร์บาไฮ หน้า 502)  

 “เป็นความจริงท่ีวา่ พระอบัดุลบาฮา ไดรั้บรสหอมกรุ่นแห่งความรักขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ จากสถานท่ีชุมนุม
ทุกแห่งท่ีมีผูก้ล่าวถึงพระวจนะของพระองค ์ไดมี้ขอ้พิสูจน์และการโตแ้ยง้กนัดว้ยเหตุผล ซ่ึงไดเ้ปล่งรัศมีแผก่ระจาย
ไปทัว่โลก และท่ีซ่ึงเขาทั้งหลายไดบ้รรยายถึงความล าเค็ญของพระอบัดุลบาฮาคร้ังเม่ือตกในเง้ือมมือของคนชัว่ร้าย
ท่ีไดฝ่้าฝืนพระบญัญติัของพระผูเ้ป็นเจา้” 

“น่ีแน่ะ ผูรั้บใช้แห่งองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ จงอยา่กล่าวค าใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเมือง จงกล่าวค าพูดท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ชีวิตแห่งวิญญาณเถิด เพราะเร่ืองน้ีเท่านั้นจะน าไปสู่ความปรีดาของมนุษยใ์นโลกของพระผูเ้ป็นเจา้ เจา้จงอย่า
กล่าวขวญัถึงองค์ราชาแห่งแวน่แควน้ใดในโลก เวน้เสียแต่การกล่าวสรรเสริญท่านเหล่านั้นในทางท่ีดีงามเท่านั้น 
และอยา่กล่าวขวญัถึงรัฐบาลใดในโลกน้ี เจา้ควรจะจ ากดัตนเองให้พูดถึงแต่เร่ืองการเผยแพร่ข่าวอนัน่าช่ืนชมจาก
อาณาจกัร 

พระผูเ้ป็นเจา้ จะแสดงให้เห็นประจกัษ์ถึงอิทธิพลแห่งพระวจนะของพระผูเ้ป็นเจา้ และความศกัด์ิสิทธ์ิแห่ง
พระศาสนาของพระองค์ เจา้จงเล่าเร่ืองความยินดีปรีดาอนัหาท่ีสุดมิได ้และความเบิกบานแห่งจิตวิญญาณ และ
คุณสมบติัอนัเสมือนพระผูเ้ป็นเจา้ และเก่ียวกบัเร่ืองราวความเป็นมาของดวงอาทิตยแ์ห่งสัจธรรมท่ีไดโ้คจรข้ึนมา
เหนือขอบฟ้าแห่งโลก เจา้จงเล่าเร่ืองการพดัเอาวญิญาณของชีวิตเขา้ไปในร่างกายแห่งโลกเถิด 

(จากธรรมนิพนธ์ของพระอับดุลบาฮาถึงบาไฮศาสนิกชนผู้หน่ึง) 

“จงสงบจิตใจ เพื่อท่ีว่าการท่ีเจา้ไดห้ายใจเอาพระวิญญาณศกัด์ิสิทธ์ิเขา้ไปนั้น จะท าให้เจา้พูดไดค้ล่องข้ึน 
เพราะฉะนั้นเจา้จงพูด พูดออกไปในท่ีชุมนุมดว้ยความกลา้หาญยิ่ง เม่ือเจา้จะกล่าวถึงอะไรก็ตาม จงนึกถึงองคพ์ระ
ศาสดาบาฮาอุลลาห์เป็นส่ิงแรก ขอให้มีการประกอบพิธีระลึกถึงพระวิญญาณศกัด์ิสิทธ์ิแลว้เผยปากพูดทุกส่ิงท่ีเจา้
คิดเอาไวใ้นใจ การกระท าเช่นน้ีขอใหท้ าดว้ยความกลา้ ดว้ยความผึ่งผาย และดว้ยความมีจิตศรัทธา ขา้หวงัวา่นบัแต่
น้ีต่อไป การจดังานชุมนุมของเจา้จะเจริญกา้วหนา้ต่อไปและหวงัวา่ทุกคนท่ีก าลงัแสวงหาความจริงก็จะยอมรับฟัง
ในส่ิงท่ีไดถ้กเถียงอย่างมีเหตุมีผล หรือในส่ิงท่ีไดพ้ิสูจน์สรุปผลออกมาแลว้ ขอให้แน่ใจว่าขา้จะอยูเ่คียงขา้งกบัเจา้
ดว้ยหวัใจและดวงวญิญาณในท่ีประชุมทุกคร้ัง 

“ขอเจา้จงจดังานฉลอง 19 วนั ใหอ้ยา่งสมเกียรติท่ีสุด” 
(จากธรรมนิพนธ์ของพระอับดุลบาฮาถึงบาไฮศาสนิกชนผู้หน่ึง) 
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“ท่านไดเ้ขียนถามเก่ียวกบัเร่ืองการจดังานชุมนุม การจดัสถานท่ีชุมนุมของบาไฮศาสนิกชนผูท่ี้มีความศทัธา
ต่อองค์พระผูเ้ป็นเจา้ อย่างเช่น การจดัให้มีการชุมนุม การเรียกชุมนุมซ่ึงจะมีส่วนช่วยส่งเสริมสนบัสนุนในถอ้ย 
วจนะ หรือในหมู่ผูฟั้งทุกคนไม่วา่จะเป็นบาไฮศาสนิกชนหรือไม่ก็ตาม แต่ถา้หากว่าเพื่อนบาไฮศาสนิกชนมีความ
ตั้งใจจะเขา้ร่วมในงานชุมนุมน้ีแล้ว เพื่อนบาไฮศาสนิกชนก็จะตอ้งท าใจให้ว่างเปล่าจากการคิดถึงส่ิงอ่ืน ขอให้
ระลึกถึงพระผูเ้ป็นเจา้อยูต่ลอดเวลา ดว้ยความจงรักภกัดี และอ่อนนอ้มอยา่งท่ีสุด แลว้ยา่งกา้วเขา้ไปในสถานท่ีท่ีมี
การจดังานชุมนุม ไม่มีการเสนอหัวขอ้อ่ืนใดในท่ีประชุมนอกเสียจากการพูดถึงพระสัจธรรม และจะไม่มีการน า
ปัญหาวุ่นวายจากโลกภายนอกเขา้สู่สภาให้เพื่อนบาไฮศาสนิกชนเกิดความสับสนวุ่นวาย เพื่อนบาไฮศาสนิกชน
จะต้องท าสมาธิ สวดมนต์วิงวอนให้แด่องค์พระผูเ้ป็นเจ้า รวมทั้งให้มีการอ่านหลักธรรมต่างๆให้มีการเสนอ
ขอ้แนะน าต่างๆ ตลอดจนการแนะน าชกัชวนดว้ย 

(จาก สตาร์ ออฟ เดอะ เวสต์ เล่มท่ี 2 เลขท่ี 6 หน้าท่ี 5) 

“เจา้ไดเ้ขียนในเร่ืองการชุมนุมของบาไฮศาสนิกชน และเร่ืองวิธีการท่ีจะท าให้เพื่อนบาไฮศาสนิกชนเต็มไป
ดว้ยความสุข และความสงบสุข แน่นอนมนัจะตอ้งเป็นเช่นนั้น เพราะวา่ท่ีใดก็ตามท่ีเป็นท่ีรวมของบุคคลท่ีมีธรรม
อยูใ่นจิตใจ ก็จะเป็นท่ีท่ีพระบารมีแห่งความดีงามขององคพ์ระศาสดาบาฮาอุลลาห์ไดไ้ปสถิตอยูท่ี่นัน่ดงันั้นจึงเช่ือ
แน่เหลือเกินวา่ การชุมนุมกนัเช่นน้ี ยอ่มจะท าใหเ้กิดความสงบสุข และท าใหเ้กิดความสุขไม่ส้ินสุด” 

“ยุคน้ีมีความจ าเป็นท่ีว่า มนุษยทุ์กคนจะตอ้งไม่พูดถึงส่ิงอ่ืนใด และจะตอ้งไม่ฝักใฝ่ในเร่ืองใด ขอให้มีการ
พูดคุย ขอให้การพูดคุยของเขานั้นสรุปอยู่แต่ในเร่ืองดังน้ี“ขอเจ้าจงหมกมุ่นอยู่แต่การสวดมนต์ และจงกล่าว
สรรเสริญแต่ในส่ิงท่ีไดก้ าหนดไวแ้ลว้ นัน่คือส่ิงท่ีไดท้  ามาตลอดในชีวิตของขา้ เป็นขา้รับใช้แด่องค์พระผูเ้ป็นเจา้
นัน่หมายความวา่ ขอใหบ้าไฮศาสนิกชน จงรวบรวมเอาความคิดต่างๆ ค าพูดทั้งหลาย ธรรมค าสอนของพระศาสดา
เขา้ดว้ยกนั แลว้จงเผยแพร่ศาสนา จงบอกกล่าวผูอ่ื้นทุกคนถึงลกัษณะนิสัยขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ดว้ยการแสดงออก
ของตนเองอย่างเช่นการมีความรักในมนุษยชาติ การกระท าทุกส่ิงทุกอย่างด้วยความบริสุทธ์ิใจ การด าเนินชีวิต
ส่วนตวัและในสังคมไดอ้ยา่งไม่มีด่างพร้อย เป็นการด าเนินชีวิตแบบซ่ือตรง ไม่ผกูพนักบัส่ิงใดมีความศรัทธาอยา่ง
แรงกลา้ และมีความต่ืนตวัอยูเ่สมอ จะตอ้งละทิ้งทุกส่ิงทุกอยา่งเหลือไวแ้ต่ความจดจ าองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้คือจะตอ้งไม่
กล่าวสรรเสริญส่ิงอ่ืนใดนอกจากการกล่าวสรรเสริญองค์พระผูเ้ป็นเจา้ ในปัจจุบนัน้ี ท านองเพลงอนัไพเราะจาก
สวรรคไ์ดบ้รรเลงแลว้ ชาวโลกก็จะกระโดดโลดเตน้ แลว้พูดวา่ขอความสรรเสริญจงมีแด่องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ พระผู ้
ทรงประเสริฐพระผูท้รงเกียรติ ขอพวกเจา้จงรู้ไวด้ว้ยวา่ ไม่มีบทเพลงใดท่ีจะปลุกชาวโลกไดน้อกจากบทเพลงของ
พระผูเ้ป็นเจา้น้ี ซ่ึงเป็นเสียงของนกไนติงเกลท่ีไดเ้รียกร้องเอาสัจธรรมจากสรวงสวรรคแ์ห่งองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ซ่ึงจะ
ไม่มีท านองเพลงอ่ืนใดอีกท่ีจะจบัใจคนไดข้นาดน้ีอีกแลว้ “แลว้ท่ีไหนท่ีนกัร้องผูน้ี้ ผูซ่ึ้งไดเ้รียกขานถึงพระนามอนั
เป็นท่ีรักยิง่ จะเสด็จมา?” 

(จากธรรมนิพนธ์ของพระอับดุลบาฮาถึงบาไฮศาสนิกชนผู้หน่ึง) 

 “ณ ท่ีมีการจดัชุมนุมเหล่าน้ี ไม่ควรจะมีการพูดคุยเร่ืองอ่ืนใดท่ีไม่เก่ียวขอ้ง ควรท่ีคนเหล่าน้ีจะวางตนอยูใ่น
ขอบเขตของการอ่าน การสวดพระวจนะศกัด์ิสิทธ์ิ และปรึกษากนัในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัศาสนา อย่างเช่นมีการอธิบาย
สรุปหาข้อเท็จจริง หรือการพิสูจน์ต่างๆ และการอธิบายเก่ียวกับบทธรรมนิพนธ์ของพระผูอ้ ันเป็นท่ีรักของ
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มนุษยชาติ บุคคลผูซ่ึ้งไดเ้ขา้ไปร่วมในการชุมนุมนั้น จะตอ้งปฏิบติัดงัน้ี อนัดบัแรกเขาจะต้องแต่งกายของเขาดว้ย
อาภรณ์ท่ีสะอาด แล้วให้หันหน้าของเขาไปยงัอาณาจกัรอบัภาหลงัจากนั้นให้เดินเขา้ไปในชุมนุมนั้นด้วยความ
สุภาพอ่อนน้อมในช่วงระหวา่งท่ีมีการอ่านธรรมอยูน่ั้น พวกเขาทุกคนจะตอ้งอยู่ในความสงบ หากใครตอ้งการพูด 
เขาก็ควรพูดในลักษณะถ่อมตนเรียบร้อย ค าพูดนั้นจะต้องเป็นจริง และมีความไพเราะ แล้วเจา้ก็จะได้รับการ
สรรเสริญชมเชย” 

(จากธรรมนิพนธ์ของพระอับดุลบาฮาถึงบาไฮศาสนิกชนผู้หน่ึง) 

“หากเป็นไปไดท่ี้วา่ ท่ีใดก็ตามท่ีมีบาไฮศาสนิกชน ผูซ่ึ้งมีความต่ืนตวัประมาณ 2-3 คน ก็จะเป็นโอกาสท่ีจะ
สามารถจดังานชุมนุมน้ีข้ึนได ้และในท่ีชุมนุมน้ีก็จะเป็นการแสดงถึงขอ้พิสูจน์ขององค์พระผูเ้ป็นเจา้จนเป็นท่ีเคย
ชิน ซ่ึงการกระท าอย่างน้ีจะตอ้งท าอย่างยิ่ง เพื่อท่ีจะท าให้มนุษยรู้์จกัคิดยิ่งข้ึน แต่อยา่งไรก็ตาม มีขอ้ก าหนดอยู่ว่า
การพดูคุยสนทนานั้นจะตอ้งมีขอบเขตอยูใ่นเร่ืองเดียวกนั” 

(จากธรรมนิพนธ์ของพระอับดุลบาฮาถึงบาไฮศาสนิกชนผู้หน่ึง) 

“ในบรรดาหลายๆ ส่ิง ก็มีเร่ืองการจดังานชุมนุมเพื่อการเผยแพร่ค าสอน เพื่อท่ีว่าจะท าให้ดวงวิญญาณเจริญ
ข้ึน และส าหรับผูท่ี้เป็นบาไฮศาสนิกชนมานานแลว้ก็อาจจะรวบรวมเอาบุคคลท่ีเพิ่งจะเป็นบาไฮเขา้รับการอบรมใน
โรงเรียน และท าการสอนเขาให้รู้ถึงขอ้พิสูจน์ของค าท านาย และขอ้โตแ้ยง้ต่างๆ ท่ีหาค าตอบไม่ได ้จะได้มีการ
อธิบายช้ีแจงเก่ียวกบัประวติัความเป็นมาของศาสนาอยา่งแจ่มแจง้ นอกจากนั้นยงัใหมี้การแปลความหมายค าท านาย 
หรือข้อพิสูจน์ต่างๆ ซ่ึงได้มีการจดบนัทึกเอาไว ้เท่าท่ีมีอยู่ในหนังสือพระคมัภีร์ท่ีมีอยู่ในจดหมายเก่ียวกับการ
ปรากฏขององคพ์ระศาสดาท่ีไดส้ัญญากบัชาวโลกไว ้เพื่อท่ีวา่บาไฮศาสนิกชนใหม่ๆ จะไดรั้บทราบเร่ืองราวต่างๆ 
เหล่าน้ีไดอ้ยา่งสมบูรณ์” 

(จากพระคัมภีร์บาไฮ หน้า 543) 

“งานการชุมนุมน้ีเป็นงานท่ีดี มีค่าควรแก่การขอบคุณพระผูเ้ป็นเจา้ เป็นงานชุมนุมชนิดท่ีหาท่ีเปรียบมิได้ การ
ชุมนุมทุกคร้ังจะตอ้งมีการน าเอาขอ้ควรปฏิบติัเอาใจใส่มาอา้งทุกคร้ัง ไม่มีการชักจูงทางการเมือง ไม่มีการหา
ผลประโยชน์ทางการคา้ หรือไม่เป็นการเผยแพร่ความรู้ และไม่เป็นการบริหารระเบียบหรือระบบหน่ึงระบบใด แต่
วา่การชุมนุมของพวกเราน้ีมีข้ึนเพื่อด ารงอาณาจกัรของพระผูเ้ป็นเจา้เท่านั้น ไม่ใช่เพื่อจุดประสงค ์ดงันั้นจึงเป็นส่ิงท่ี
หาท่ีเปรียบมิได ้หวัใจของทุกคนไดห้ันไปสู่พระผูเ้ป็นเจา้ จิตวิญญาณก็อ่ิมเอิบไปดว้ยข่าวท่ีน่ายินดีขององคพ์ระผู ้
เป็นเจา้ ความสนใจของทุกคนไดมุ้่งไปสู่องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ แลว้จะมีงานชุมนุมใดเล่าท่ีจะดีไปกวา่งานชุมนุมน้ี” 

“การชุมนุมดงักล่าวน้ีถือวา่เป็นพื้นฐานท่ีมีความส าคญัมากซ่ึงพวกเราจะตอ้งช่วยกนัปฏิบติัหนา้ท่ีของพวกเรา
เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายอนัน้ี เพื่อวา่การชุมนุมน้ีเป็นการประชุมความสนใจอนัจะน าไปสู่อาณาจกัรองคพ์ระผูเ้ป็น
เจา้ เพราะฉะนั้นบาไฮศาสนิกชนแต่ละคนจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรัก ความเป็นมิตร มีความอ่อนนอ้ม และอ่อนโยน
อยา่งท่ีสุด เป็นผูท่ี้มีถอ้ยค ามุ่งมัน่อยูแ่ต่อาณาจกัรของพระผูเ้ป็นเจา้ ดงันั้นก็จะให้งานชุมนุมของพวกเราเป็นตวัอยา่ง
ของการชุมนุมในอาณาจกัรของพระผูเ้ป็นเจา้” 

(จาก สตาร์ ออฟ เดอะ เวสต์ เล่มท่ี 4 เลขท่ี 13 หน้า 1) 
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“เจา้ไดเ้ขียนถามถึงเร่ืองการชุมนุมทางจิตวญิญาณ ซ่ึงพื้นฐานต่างๆ ของการชุมนุมทางจิตวิญญาณจะตอ้งเป็น
ค าสอน และเป็นการกล่าวถึงจุดมุ่งหมายของพระผูเ้ป็นเจา้ ในการชุมนุมน้ีบาไฮศาสนิกชนและรวมถึงผูรั้บใชข้อง
องค์พระผูเ้ป็นเจา้จะตอ้งประกาศขอ้พิสูจน์ความจริงขอ้โตแ้ยง้ต่างๆ และให้มีการอธิบายถึงเคร่ืองหมายแห่งการ
ปรากฏขององคพ์ระศาสดาบาฮาอุลลาห์ขา้ขอพลีชีพขา้แด่ผูท่ี้ขา้รักทั้งหลาย ในระหวา่งท่ีพวกเขาไดอ่้านค าบญัญติั
และศีลธรรมศาสนา และในช่วงสุดทา้ยของงานชุมนุม ถา้พวกเขาตอ้งการท่ีจะร้องเพลงดว้ยความสุภาพอ่อนนอ้ม
อยา่งท่ีสุดแลว้ ก็เป็นส่ิงท่ีท าได ้แต่วา่หลกัธรรมขั้นพื้นฐานของการจดัชุมนุมทางจิตวิญญาณนั้นก็เพื่อประโยชน์ใน
การเผยแพร่ค าสอน และการกล่าวถึงสัจธรรม เพื่อท่ีวา่ดวงวญิญาณทั้งหลายของผูท่ี้มาชุมนุมจะไดรั้บทราบประจกัษ์
ในพยาน และขอ้พิสูจน์ต่างๆ” 

(จาก สตาร์ ออฟ เดอะ เวสต์ เล่มท่ี 2 เลขท่ี 6 หน้าท่ี 5) 

“บาไฮศาสนิกชนจะตอ้งชุมนุม และสังสรรค์กบัทุกคนดว้ยความรัก ดว้ยความร่าเริง และดว้ยความไพเราะ 
บาไฮศาสนิกชนจะตอ้งประพฤติตวัในท่ีชุมนุมอย่างสมภาคภูมิ และเต็มไปดว้ยความเห็นอกเห็นใจ มีการท่องบท
สวด อ่านบทความท่ีเป็นค าสอนอ่านขอ้บญัญติัของพระอบัดุลบาฮา จงให้ก าลงัใจ บอกแนะผูอ่ื้นดว้ยความรักท่ีมีต่อ
มนุษยชาติ ออ้นวอนองค์พระผูเ้ป็นเจา้ดว้ยความยินดีและหอมหวาน จงอ่านบทคมัภีร์แห่งการสรรเสริญและกล่าว
สดุดีพระผูท้รงด ารงอยูโ่ดยพระองคเ์อง และจะตอ้งมีการกล่าวโวหารอนัไพเราะดว้ย” 

(จาก สตาร์ ออฟ เดอะ เวสต์ เล่มท่ี 2 เลขท่ี 6 หน้าท่ี 6) 

3. จากข้อบันทกึและจดหมายของท่านโชกิ เอฟเฟนดิ 

“พวกเขาจะตอ้งจดัให้มีการชุมนุมกนัระหว่างบาไฮศาสนิกชนเป็นประจ า จดังานฉลองและจดังานครบรอบ
วาระต่างๆ รวมทั้งงานชุมนุมกรณีพิเศษต่างๆ ซ่ึงไดว้างไวเ้ป็นแนวทางเพื่อรับใช้ส่งเสริมผลประโยชน์ทางสังคม 
ทางสติปัญญาและทางจิตใจของเพื่อนมนุษย”์ 

(จากจดหมายท่ีท่านโชกิ เอฟเฟนดิ เขียนถึงบาไฮศาสนิกชนของประเทศสหรัฐอเมริกา  
อังกฤษ เยอรมนั ฝร่ังเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี ญ่ีปุ่น และออสเตรเลีย  

ลงวนัท่ี 12 มีนาคม 2466 การบริหาร กิจการของบาไฮ หน้า 38) 

“ส าหรับค าถามท่ีถามมา ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ รู้สึกวา่ไดเ้คยกล่าวมาแลว้ก่อนหนา้น้ี วา่ในการชุมนุมของบาไฮ
ศาสนิกชนควรท่ีจะให้บาไฮศาสนิกชนบางคนไดก้ล่าวปราศรัย แต่การกล่าวปราศรัยนั้นจะตอ้งเนน้ในค าสอนของ
พระบาฮาอุลลาห์ หรือของพระศาสดาอนัเป็นท่ีรักของเรา มิใช่วา่ในการชุมนุมทุกคร้ังจะจ ากดัแต่การอ่านบทธรรม 
หรือพระวจนะของพระบาฮาอุลลาห์ หรือของพระศาสดาเท่านั้น แต่อาจจะให้มีการบรรยายและพูดคุยกนัโดยตรง
หรือโดยทางออ้มถึงเร่ืองศาสนาก็ได”้ 

(จากจดหมายท่ีท่านโชกิ เอฟเฟนดิ เขียนถึงบาไฮศาสนิกชน ลงวนัท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2469) 

“ค าถามของท่านท่ีว่า สมควรหรือไม่ท่ีจะจดังานชุมนุมบาไฮศาสนิกข้ึนในเวลาเดียวกนักบัการชุมนุมใน
โบสถค์ริสต ์ท่านศาสนภิบาลใคร่ขอช้ีแจงแนะบาไฮศาสนิกชนวา่ ขอใหห้ลีกเล่ียงการกระท าดงักล่าวนั้นเสีย เพราะ
มิฉะนั้นแลว้ผูท่ี้เป็นคนของโบสถ์คริสต์จ  านวนมากจะรู้สึกไม่พอใจ และการกระท าดงักล่าวอาจจะน าไปสู่ความ
เขา้ใจผดิโดยไม่จ  าเป็นและถา้ลุกลามออกไปแลว้อาจจะเกิดผลเสียแก่ศาสนา และอาจจะเกิดผลกระทบกระเทือนต่อ
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ช่ือเสียงเกียรติคุณของศาสนาเราในสายตาของคนทัว่ไป ไม่วา่จะอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตาม ถา้ไม่จ  าเป็นแลว้บาไฮ
ศาสนิกชนไม่ควรจะก่อใหเ้กิดความรู้สึกท่ีเป็นปฏิปักษแ์ก่ศาสนา” 

(จากจดหมายท่ีท่านโชกิ เอฟเฟนดิ เขียนถึงบาไฮศาสนิกชน ลงวนัท่ี 5 กันยายน 2479  
ลงในข่าวสารบาไฮ เลขท่ี 111 ฉบับ เดือน ตุลาคม 2480 หน้าท่ี 1) 

“ในบางแห่ง มีบาไฮศาสนิกชนจดังานชุมนุมข้ึนเพื่อการสวดมนตใ์ห้แก่บุคคลท่ีตอ้งการชุมนุมและสวดมนต ์
ดงัท่ีพวกเราไดมี้บทสวดอธิษฐานท่ีวเิศษสุด และการท าสมาธิไวแ้ลว้ในบทธรรมของพวกเรา การน าเอาส่ิงดงักล่าว
มาอ่านร่วมกนักบัเพื่อนบาไฮศาสนิกชน ผูท่ี้มีความสนใจจะตอ้งการให้มีการจดัการชุมนุมขนาดเล็กเช่นน้ี ซ่ึงจะ
เป็นบนัไดก้าวไปอีกขั้นหน่ึงในการชักจูงให้เกิดความซาบซ้ึงในรสพระธรรม คิดว่าท่านสามารถท่ีจะกระท า
กิจกรรมดงักล่าวน้ีในแหล่งท่ีท่านอาศยัอยู”่ 

(จากจดหมายท่ีท่านโชกิ เอฟเฟนดิ เขียนถึงบาไฮศาสนิกชน ลงวนัท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2499) 

“พวกเราไมค่วรพยายามท่ีจะแนะน าใหมี้รูปแบบวิธีการสอนศาสนาของพวกเราอยา่งตายตวัแน่นอน อยา่งไร
ก็ตาม ถา้การท าสมาธิกนัเป็นกลุ่มเช่นน้ีสามารถท่ีจะก่อให้เกิดความสามคัคีและเกิดความเขา้ใจในค าสอนไดอ้ยา่ง
ลึกซ้ึงยิ่งข้ึนแล้ว ก็ไม่มีเหตุผลใดท่ีว่าเพราะเหตุใดจึงไม่น าวิธีการดงักล่าวมาใช้ในขั้นเร่ิมต้นของชั้นเรียนสอน
ศาสนา ถา้หากวา่เป็นคนท่ีมีความตอ้งการ ชอบและเขา้ใจไดอ้ยา่งถ่องแท ้วิธีการน้ีไม่ตอ้งท าอะไรท่ีเก่ียวกบัธรรม
ทางศาสนา แต่ก็จดัไดว้า่เป็นวธีิการหน่ึงท่ีพิสูจน์แลว้วา่น ามาช่วยไดใ้นบางคร้ัง 

(จากจดหมายท่ีท่านโชกิ เอฟเฟนดิ เขียนถึงบาไฮศาสนิกชน ลงวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2499) 

“นบัตั้งแต่ท่านไดค้น้พบในหลกัธรรมค าสอนของศาสนาบาไฮ วา่สามารถสนองความหวงัอนัสูงสุดของท่าน
ได ้และท าให้สุดยอดปรารถนาแห่งหวัใจของท่านเป็นจริงข้ึนมาได ้ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป จนถือว่าเป็นหน้าท่ีอนั
ส าคญัยิง่ของท่านท่ีจะไม่ละความพยายามในการศึกษาหลกัค าสอนเหล่าน้ี และท าการเผยแพร่หลกัค าสอนต่อไป” 

“จากจุดหมายขอ้น้ี ท่านศาสนภิบาลใคร่ขอช้ีแนะว่า นอกจากท่านจะท าการศึกษาหลกัค าสอนของศาสนา
บาไฮแลว้ ท่านยงัจะตอ้งมีการสมาคมติดต่ออยา่งใกลชิ้ดกบัเพื่อนบาไฮศาสนิกชนของท่านดว้ย และให้เขา้ร่วมใน
กิจกรรมต่างๆ ในกลุ่มระดบัทอ้งถ่ินของท่าน เพื่อวา่ท่านจะไดรั้บทั้งความรู้ภาคทฤษฏีทางศาสนาและยงัจะไดเ้ป็น
สมาชิกชุมนุมบาไฮอีกท่านหน่ึงท่ีมีความรัก มีความต่ืนตวั และมีประสิทธิภาพอีกดว้ย” 

(จากจดหมายท่ีท่านโชกิ เอฟเฟนดิ เขียนถึงบาไฮศาสนิกชน ลงวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2481) 


