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การพฒันาจิตใจในชมุชนบาไฮ 

จดหมายจากท่านทีป่รกึษาศาสนา อดบิ ทาเฮอซาเดห ์ถงึเพื่อนบาไฮประเทศไอซแ์ลนด์ 

เพื่อนบาไฮทีร่กั 

 ในข่าวสารที่ส่งถึงผู้เข้าร่วมประชุมนานาชาติ ที่กรุงดบับลนิ สภายุธรรมสากล ได้เรยีกร้องให้บาไฮ
ศาสนิกชนร่วมกันรณรงค์พฒันาคุณธรรมขึ้นในชุมชนบาไฮ เพื่อนๆ ที่เข้าร่วมประชุมบางท่านได้ถามถึง
ความหมายของค าว่า “การพฒันาจติใจใหท้รงคุณธรรม” และต้องการทราบว่าท าอย่างไรถงึจะบรรลุถงึสิง่นี้ได ้
ค าว่า “จติใจอนัทรงคุณธรรม” เมือ่ใชใ้นเรือ่งทีไ่มใ่ช่บาไฮอาจท าใหเ้ขา้ใจผดิได ้การพฒันาคุณธรรมในจติใจมใิช่
การสรา้งวมิานในอากาศ โดยไมใ่ส่ใจต่อกจิการทัง้หลายของโลก 

 แนวความคดิของบาไฮเกี่ยวกบัการพฒันาจติใจเป็นสิง่ง่ายๆ เมื่อไรที่จติวญิญาณเข้าใกล้พระบาฮา
อุลลาห ์วญิญาณนัน้จะไดร้บัการพฒันา บาไฮศาสนิกชนทีแ่ทจ้รงิ ผูซ้ึง่มจีติใจผูกพนัใกลช้ดิกบัพระบาฮาอุลลาห์
จะไดร้บัการพฒันาในดา้นจติใจ เขาจะหลงรกัพระองคแ์ละจะเชื่อฟงัค าสอนของพระองคอ์ย่างเตม็หวัใจ และจะ
ไดร้บัใชศ้าสนาดว้ยความอุทศิสงูสุด 

ความรู้เก่ียวกบักบัจิตวิญญาณ 

 การศกึษาธรรมนิพนธ์ศกัดิส์ทิธิจ์ะช่วยให้เราเขา้ใจซาบซึ้งในความส าคญัของเรื่องน้ี มนุษยม์รี่างกาย
และวญิญาณ เรามคีวามรูอ้ย่างกวา้งขวางเกี่ยวกบัร่างกายของเรา แต่ความรูเ้กี่ยวกบัวญิญาณของเรานัน้ยิง่มี
ความส าคญัมากกว่า วญิญาณของมนุษยม์ไิดถ้อืก าเนิดมาจากโลกวตัถุ วญิญาณเกดิมาจากโลกแห่งวญิญาณ
ของพระผู้เป็นเจ้า ในระหว่างที่ทารกก าลงัเจรญิเติบโตในครรภ์มารดา วิญญาณจะเริม่มคีวามสมัพนัธ์กับ
รา่งกาย เนื่องดว้ยวญิญาณไมใ่ช่มวลของวตัถุ วญิญาณจงึไมเ่ขา้ไปหรอืออกจากร่างกาย วญิญาณประเสรฐิกว่า
การเขา้ออก หรอืขึน้ลง วญิญาณเป็นอสิระจากสภาวะทางโลก ความสมัพนัธข์องวญิญาณต่อร่างกายนัน้เปรยีบ
ไดก้บัความสมัพนัธข์องแสงสว่างกบักระจกเงา แสงสว่างนัน้ไมไ่ดอ้ยูใ่นกระจกเงา มนัถูกสะทอ้นไปในกระจกเงา
และเมือ่กระจกเงาถูกเคลื่อนออกไปแสงสว่างนัน้จะไมถู่กกระทบกระเทอืนไปดว้ย 

 เน่ืองด้วยวญิญาณมอี านาจเหนือกว่าสรรพสิง่ทางกายภาพทัง้มวล สติปญัญาของเราจงึไม่สามารถ
เขา้ใจธรรมชาตขิองมนัได้ ไม่สามารถหยัง่รูส้าระของมนั เราสามารถเพยีงแต่เขา้ใจคุณลกัษณะของวญิญาณ
เท่านัน้ ขณะทีเ่ราก าลงัมชีวีติอยู่ในภพนี้ เราไม่อาจเขา้ใจการด ารงอยู่ของวญิญาณไดอ้ย่างถ่องแท ้ความรูข้อง
เราเกี่ยวกบัวญิญาณจงึได้มาจากพระศาสดาทัง้หลายของพระผูเ้ป็นเจา้ ผูซ้ึ่งได้ถ่ายทอดความหมายอนัส าคญั
บางอย่างของวญิญาณผ่านมาทางพระวจนะ กระนัน้ก็ด ีพระวจนะนัน้ก็หาเป็นเครอืงมอืที่มอี านาจเพยีงพอ 
ส าหรบัทีจ่ะใชอ้ธบิายความหมายทีถ่่องแทข้องจติวญิญาณได ้สรรพสิง่ทีพ่ระผูเ้ป็นเจา้สรา้งสรรคข์ึน้มาเป็นเพยีง
หน่วยในสรรพสิง่นัน้ ประกอบดว้ยจติวญิญาณและโลกวตัถุ กฎและหลกัการอนัเดยีวกนัทางธรรมชาตกิจ็ะพบ
ไดใ้นอาณาจกัรของวญิญาณ เป็นแต่เพยีงว่ากฎเกณฑน์ัน้ไดถู้กดดัแปลงใหเ้หมาะสมกบัสถานะทีสู่งขึน้ไปและ
ลกัษณะดงักล่าวจะไมอ่ยูใ่นอาณาจกัรทีต่ ่ากว่า 
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ความต้องตรงกนัระหว่างร่างกายและจิตวิญญาณ 

 เนื่องจากว่าหลักการและกฎพื้นฐานแห่งการด ารงอยู่นัน้ครอบคลุมการสร้างสรรค์ทัง้หมด ดังนัน้
ปรากฏการณ์ต่างๆ ทางกายภาพทีเ่ราเหน็ในโลกวตัถุนี้มีส่วนต้องตรงกนักบัในอาณาจกัรแห่งวญิญาณ ขอให้
เราศกึษาเกี่ยวกบัลกัษณะบางอย่างของวญิญาณ โดยใช้กฎพืน้ฐานนี้เป็นหลกั จากการศกึษาธรรมนิพนธ์ของ
พระบาฮาอุลลาหแ์ละพระอบัดุลบาฮา เราจะพบว่าสิง่ทีเ่ราเปรยีบเทยีบไดก้บัวญิญาณในโลกนี้กค็อืทารกทีก่ าลงั
เตบิโตในครรภ์มารดาเราจะสงัเกตได้ว่าทัง้สองมคีวามคล้ายคลงึกนัหลายประการ และความเขา้ใจในสภาวะ
หนึ่งจะท าให้เราเขา้ใจอกีสภาวะหนึ่งได้แต่จะเป็นความเขา้ใจในที่อยู่ในระดบัจ ากดัเรารูว้่าร่างกายของมนุษย์
เจรญิเตบิโตในครรภม์ารดา และต้องการแขน ขา และอวยัวะส่วนอื่นๆ ซึง่จ าเป็นต้องใชห้ลงัจากคลอดออกมา 
และหลกัการเดยีวกนัน้ีสามารถน ามาใชก้บัอาณาจกัรของวญิญาณได ้วญิญาณทีพ่ฒันาอยู่ในครรภข์องโลกนี้จะ
ได้รบัคุณลกัษณะทางธรรมซึ่งจ าเป็นส าหรบัการด ารงอยู่ในชวีติหน้า ความจรงิแล้วทารกในครรภ์มารดาและ
วญิญาณในชวีตินี้มคีวามตอ้งตรงกนั 

วิญญาณสามารถท่ีจะรบัได้เฉพาะคณุลกัษณะท่ีดีเท่านัน้ 

 เราสงัเกตไดว้่าในโลกทางกายภาพ ทารกในครรภม์ารดาเริม่ต้นชวีติมาจากเซลเดยีว เมื่อเวลาผ่านไป
เซลนัน้จะเริม่ทวจี านวนขึน้ แขน ขา และอวยัวะส่วนต่างๆ ของร่างกายจะเริม่ปรากฏขึน้ ในที่สุดชวีติทารกใน
ครรภก์ส็ิน้สุดลง ทารกไดถ้อืก าเนิดออกมาเป็นสิง่ทีม่ชีวีติทีส่มบรูณ์ครบถว้น มาถงึจุดนี้เราจะเหน็ความแตกต่าง
อยา่งมากมายระหว่าง เซลแรกทีช่วีติทารกเริม่ก่อตวัขึน้ และความสมบรูณ์ของทารกเมือ่คลอดออกมา 

 ปรากฏการณ์อย่างเดียวกันนี้ก็เกิดขึ้นได้กับวิญญาณ เมื่อเริม่ต้นวิญญาณปราศจากประสบการณ์ 
คุณลกัษณะและความสามารถของมนัแอบแฝงอยู่ภายใน ผลจากการที่วญิญาณมคีวามสมัพนัธ์กบัร่างกาย
ขณะนี้อยู่ในโลกนี้เอกลกัษณ์ของมนัจะพฒันาขึน้และจะบรรลุคุณลกัษณะทางธรรมซึ่งจะตดิวญิญาณนัน้ไปใน
ภพหน้า วญิญาณไมส่ามารถน าคุณลกัษณะทีไ่มด่ตีดิตวัไป เพราะในความเป็นจรงิแลว้คุณลกัษณะทีไ่ม่ดคีอืการ
ปราศจากคุณลกัษณะที่ด ีและคุณลกัษณะที่ไม่ดนีัน้ไม่อาจด ารงอยู่ได้ ดงัเช่น ความยากจนซึ่งหมายถึงการ
ปราศจากซึง่ความมัง่คัง่ร ่ารวย 

 จากการศกึษาพระคมัภรีพ์อจะรวบรวมความเขา้ใจได้ว่า ในท านองเดยีวกนัในโลกนี้ซึง่สรรพสิง่มกีาร
ด ารงอยูใ่นระดบัต่างๆ เป็นตน้ว่าแรธ่าตุ พชื สตัว ์และมนุษย ์และในแต่ละอาณาจกัรยงัมปีระเภทแยกย่อยลงไป
อกี ในโลกแห่งวญิญาณกเ็ช่นกนั วญิญาณของมนุษยจ์ะพฒันาอยู่ในระดบัต่างๆ กนัขึน้อยู่กบัคุณลกัษณะทีด่ทีี่
ตดิตวัไปในโลกหน้า วญิญาณทีอ่ยูใ่นระดบัต ่ากว่า จะไมส่ามารถเขา้ใจวญิญาณทีอ่ยูใ่นระดบัสูงกว่า เราเหน็จาก
ตวัอยา่งนี้ว่า หลกัการอนัเดยีวกนัซึง่เกดิขึน้ในโลกแห่งกายภาพ เช่น ความแตกต่างกนัของสรรพสิง่ทีพ่ระผูเ้ป็น
เจา้สรา้งขึน้กเ็กดิขึน้ในโลกแห่งวญิญาณเช่นกนั 

โลกหน้าอยู่ท่ีไหน 

 อกีตวัอยา่งหนึ่งคอืหลกัการทีว่่า สิง่มชีวีติในระดบัสูงขึน้ไป หมุนเวยีนและอาศยัสรรพสิง่ในระดบัต ่าสุด 
ในโลกทางวตัถุนี้เราเหน็ไดว้่าสิง่มชีวีติทัง้หลายลว้นไดร้บัสิง่ด ารงชพีจากอาณาจกัรแรธ่าตุ  
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 ธรรมจารกึหนึ่งของพระบาฮาอุลลาหร์ะบุไวว้่าโลกแห่งจติวญิญาณหมุนเวยีนอยู่รอบๆ โลกนี้ นัน่แสดง
ว่าโลกหน้ามไิดถู้กแยกขาดจากโลกนี้ แต่แทจ้รงิแล้วห้อมลอ้มโลกนี้อยู่  เราเหน็จากธรรมชาตวิ่า ทารกที่ก าลงั
เจรญิเตบิโตอยูใ่นครรภม์ารดาจะไมส่ามารถคน้พบไดเ้ลยว่า โลกทีเ่ขาจะอยู่หลงัจากคลอดออกมานัน้ จะใกลช้ดิ
กบัเขาอยา่งน่าอศัจรรยเ์พยีงไร ระหว่างโลกทัง้สองมเีพยีงสิง่บางๆ เท่านัน้ทีข่วางกัน้อยู่หลกัการขอ้นี้ปรากฏอยู่
ในโลกแห่งวญิญาณดว้ย กล่าวคอื ภายหลงัจากทีว่ญิญาณแยกจากรา่งกายจะพบว่าโลกแห่งวญิญาณนัน้ช่างอยู่
ใกล้ชดิกนัเพยีงไร แต่ตราบใดที่วญิญาณยงัเชื่อมอยู่กบัร่างกายโลกหน้าและความยิง่ใหญ่ของโลกหน้าจะถูก
ซ่อนเรน้จากสายตามนุษย ์

 พระบาฮาอุลลาหไ์ดท้รงกล่าวไวใ้นธรรมจารกึหนึ่งว่า หากฐานะในโลกหน้าทีก่ าหนดไวแ้ก่ศาสนิกชนที่
แท้จรงิ ถูกเปิดเผยเพยีงเท่าการมองผ่านรูเขม็ ทุกคนคงจะต้องแตกดบัลงด้วยความปีตยินิด ีดงัเช่นทารกใน
ครรภม์ารดาไมส่ามารถคน้พบความไพศาล และความงามของโลกนี้ วญิญาณทีย่งัเชื่อมโยงกบัร่างกายมนุษย ์ก็
ไมส่ามารถแลเหน็อาณาจกัรอนัประเสรฐิของโลกแห่งวญิญาณ 

จดุมุ่งหมายของการสร้างมนุษย ์

 อะไรคอืจดุมุง่หมายของการสรา้งมนุษยต์ามค าสอนของพระบาฮาอุลลาห ์พระบาฮาอุลลาหท์รงประกาศ
ว่า “จุดมุ่งหมายของการสรา้งมนุษย ์คอื เพื่อช่วยให้รูจ้กัพระผู้สรา้งและเขา้ถงึพระองค์” สิง่นี้สามารถบรรลุได้
โดยการยอมรบัพระศาสดาของพระองค์ ตัง้ดวงจติไปสู่พระองค ์และรบัสายธารแห่งความรุ่งโรจน์ของพระองค ์
วญิญาณจะได้รบัการส่องสว่างด้วยพลงัศรทัธา เช่นเดยีวกบัการก าเนิดของทารกไม่สามารถถือก าเนิดโดย
ปราศจากบิดาฉันใดมนุษย์ก็ไม่สามารถบรรลุพลังศรทัธาหากปราศจากความช่วยเลือจากศาสดาฉันนัน้ 
วญิญาณจ าเป็นตอ้งยอมรบัพระศาสดาและก่อตัง้พนัธะทางจติกบัพระองค์ 

 จุดมุ่งหมายส าคัญของการเปิดเผยศาสนาของพระบาฮาอุลลาห์ในยุคนี้  คือ การน าแสงสว่างมาสู่
วญิญาณมนุษย ์ประสทิธิป์ระสาทวญิญาณของมนุษยด์ว้ยพลงัศรทัธา ซึง่จะน าไปสู่การสรา้งชาตพินัธุใ์หม่ของ
มนุษย ์โดยการตัง้จติไปสู่พระบาฮาอุลลาหด์ว้ยความอุทศิ โดยการเรยีนรูท้ีจ่ะรกัพระองค ์โดยการยอมจ านนต่อ
อทิธพิลของการเปิดเผยศาสนาของพระองค ์และโดยการสนทนาตดิต่อทางจติกบัพระองค ์วญิญาณจะไดร้บัการ
สนธ ิและจะให้ก าเนิดพลงัศรทัธา นี่คอืจุดหมายท้ายทีสุ่ด และรุ่งโรจน์ที่สุดส าหรบัวญิญาณ เป็นจุดประสงค์ที่
วญิญาณถูกสรา้งขึน้มา 

อาหารของวิญญาณ 

 เมือ่หวัใจของบุคคลหนึ่งไดส้มัผสัความรกัของพระบาฮาอุลลาหแ์ลว้กล่าวว่า “ขา้พเจา้เชื่อ” พลงัศรทัธา
กจ็ะก าเนิดขึน้ในตวัเขา นี่คอืการเกดิครัง้ทีส่องดงัทีก่ล่าวไวใ้นพระคมัภรี์ใหม่ (ของศาสนาครสิต์) ดงัเช่นทารก
แรกเกดิตอ้งการอาหารเพื่อเจรญิเตบิโต เรากต็อ้งไดร้บัอาหารของวญิญาณเพื่อหล่อเลีย้งวญิญาณของเรา  

 อาหารของวญิญาณ คอื พระวจนะของพระผู้เป็นเจา้ ที่เปิดเผยโดยพระบาฮาอุลลาหส์ าหรบัยุคนี้ โดย
การอ่านพระวจนะของพระองค์พลงัศรทัธาจะเติบโตขึ้นทีละขัน้จนบาไฮศาสนิกชนมคีวามแน่ วแน่ในความ
ศรทัธาของเขา มคีวามมัน่ใจและมคีวามสุขในชวีติ แต่ถา้หากเขาละเลยต่อสิง่จ าเป็นยิง่นี้ พลงัศรทัธาของเขาจะ
ค่อยๆ เสื่อมถอยลงจนอาจสญูสิน้ไปเลย 
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การพฒันาจิตใจขัน้แรก 

 เปรยีบดงัมารดาทีใ่หอ้าหารบุตรวนัละหลายมือ้ พระบาฮาอุลลาหไ์ดท้รงบญัชาใหบ้าไฮศาสนิกชนอ่าน 
พระวจนะของพระองค ์วนัละ 2 ครัง้เวลาในตอนเชา้และค ่า พระองคท์รงกล่าวว่าผูท้ีไ่ม่อ่านเป็นผูท้ีไ่ม่ซื่อสตัยต่์อ
พระปฏญิญาของพระผูเ้ป็นเจา้ 

 การอ่านพระวจนะและการสวดมนต์ไม่เหมอืนกัน ขออย่าเข้าใจสบัสนกนั พระวจนะของพระบาฮา
อุลลาหม์อียูใ่นพระคมัภรีแ์ละธรรมจารกึของพระองค ์การอ่านพระวจนะมผีลต่อวญิญาณเช่นเดยีวกบัทีอ่าหารมี
ผลต่อรา่งกาย 

 พระบาฮาอุลลาห์ได้ทรงลขิติไว้ในพระคมัภรี์คตีาบ ีอคัดสัว่า การอ่านพระวจนะของพระองค์ขณะที่
เหนื่อยหน่ายนัน้ไม่มกุีศลอนัใด พระองคท์รงกล่าวว่า การอ่านเพยีงสองสามบรรทดัดว้ยจติใจเบกิบานหรรษา
ดีกว่าการอ่านพระคัมภีร์ทัง้เล่มด้วยความหดหู่ และเหนื่อยอ่อน บัญญัตินี้พ้องกับธรรมชาติที่ว่า มนุษย์
รบัประทานอาหารยามที่เขาหวิเท่านัน้ ความคล้ายคลงึอีกอย่างหนึ่งคอื มนุษย์ต้องรบัประทานอาหารอย่าง
สม ่าเสมอทุกวนั การรบัประทานอาหารเพยีงมือ้เดยีวในชัว่ชวีตินัน้ไม่เพยีงพอ การอ่านพระวจนะของพระผูเ้ป็น
เจา้ซึง่เป็นอาหารของวญิญาณกเ็ช่นเดยีวกนั การอ่านนานๆ ครัง้ย่อมไม่เพยีงพอ หากผูใ้ดต้องการพฒันาจติใจ
เขาตอ้งอ่านพระวจนะในธรรมจารกึต่างๆ ทุกวนั วนัละ 2 เวลา ตามทีบ่ญัญตัโิดยพระบาฮาอุลลาห ์

จงให้อานุภาพของพระวจนะเข้ามาสู่หวัใจของเรา 

 พระวจนะเหล่านี้กบัอานุภาพทัง้หมดต้องไดร้บัการซมึซาบเขา้ไปในหวัใจและเสรมิความแขง็แกร่งของ
ความศรทัธา การซมึซาบนี้จะเกดิขึน้เมื่อเราส านึกว่าพระวจนะเหล่านี้บรรจุด้วยศกัยภาพอนัยิง่ใหญ่ การอ่าน
พระวจนะในเวลาเชา้ดว้ยดวงจติเช่นนี้ จะท าใหเ้ราสามารถสนทนาตดิต่อกบัพระบาฮาอุลลาหใ์นเวลากลางวนั
ไมว่่าเราจะอยู ่ณ ทีท่ างานหรอืทีใ่ดกต็าม และ จงตรกึตรองต่อพระวจนะของพระองคเ์พื่อว่าพระวจนะเหล่านี้จะ
ถูกดดูซมึเขา้ไปในหวัใจของวญิญาณของเรา ดงันัน้แลว้ถงึจะท าใหเ้ราหวิต่อการอ่านพระวจนะอกีในเวลาค ่า ถ้า
เราไมห่วินัน้แสดงว่าเรามไิดใ้หพ้ระวจนะซมึซาบเขา้ไปในหวัใจของเรา 

ขัน้ท่ีสอง 

 สิ่งที่ควบคู่กัน และสามารถเปรยีบเทียบกันได้กับการอ่านพระธรรมนิพนธ์ในแง่ของผลกระทบต่อ
วญิญาณ คอื บทอธษิฐานประจ าวนัภาคบงัคบัซึ่งบญัญตัขิึน้โดยพระบาฮาอุลลาห์ บทอธษิฐานที่ต้องสวดทุก
วนันี้แตกต่างจากบทอธษิฐานอื่นคอืเป็นบทสวดมนต์ที่ส าคญับทหนึ่งในบญัญตัทิัง้หลายของพระบาฮาอุลลห ์
ประกอบกบับทสวดมนต์นี้จะต้องมพีธิกีารทีแ่น่นอนบางอย่างรวมอยู่ดว้ย ซึง่จะรวมถงึการหนัหน้าไปสู่เกบเบร
ในขณะทีก่ล่าวอธษิฐานในทีส่่วนตวั 

 พระบาฮาอุลลาห์ทรงให้ความส าคญัสูงสุดกับบญัญตัิพิเศษเฉพาะนี้ พระอบัดุ ลบาฮา ได้ทรงจารกึ
อธบิายความส าคญัของบทอธษิฐานทีต่้องสวดทุกวนัในธรรมจารกึหนึ่งว่าเป็น “ประดุจรากฐานของศาสนาของ
พระผู้เป็นเจา้” และเป็น “แนวทางธรรมส าหรบัชวีติอนัทรงคุณธรรมส าหรบัแต่ละบุคคล” พระอบัดุลบาฮาทรง
กล่าวไว้อีกตอนหนึ่งว่า การอธษิฐานนี้มผีลผูกมดัทุกคน และจะไม่มขี้อแก้ตวัใดที่จะยอมรบัได้ยกเว้นแต่กบั
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บุคคลวกิลจรติหรอืผูท้ีก่ าลงัตกอยูใ่นสถานการณ์ทีผ่ดิธรรมดา เป็นไปไมไ่ดท้ีจ่ะเขา้ใกลช้ดิพระบาฮาอุลลาหห์าก
ปราศจากซึง่การปฏบิตัติามบญัญตัอินัส าคญันี้  

 นอกจากบทอธษิฐานทีต่้องสวดทุกวนัที่บญัชาใหแ้ก่บาไฮศาสนิกชนทุกคนแล้ว ยงัมบีทอธษิฐานอื่นๆ 
อกีมากมายทีเ่ปิดเผยโดยพระบ๊อบ พระบาฮาอุลลาห ์และพระอบัดุลบาฮา ซึง่มลีกัษณะต่างกนัและการสวดบท
อธษิฐานเหล่านี้ไมต่อ้งมพีธิกีรรม การสวดเป็นไปตามสมคัรใจในเวลาใดกต็ามทีแ่ต่ละคนตอ้งการทัง้ในทีส่่วนตน
และทีส่าธารณะ 

อานุภาพของการอธิษฐาน 

 การอธิษฐานเพื่อให้หลุดพ้นจากอตัตาเป็นความจ าเป็นอันส าคญัยิง่ส าหรบัการพฒันาจติใจ พนัธะ
ธรรมชาติระหว่างมนุษย์และพระผู้เป็นเจ้าคือการอธิษฐาน การอธิษฐานโดยไม่ปรารถนาสิ่งใดจะมผีลต่อ
วญิญาณอยา่งมาก 

 โดยการอธษิฐาน ช่องท่างส าหรบัความกรุณาของพระผู้เป็นเจ้าจะเปิดออก และสายธารแห่งความ
เมตตาจะหลัง่ไหลท าความสดชื่นและฟ้ืนชวีติใหแ้ก่วญิญาณ เปรยีบประดุจต้นไมซ้ึง่หากมชีวีติอยู่กจ็ะแผ่กิง่ก้าน
และใบเขา้หาดวงอาทติยเ์พื่อดูดซมึเอารสัมขีองดวงอาทติย ์ถ้าวญิญาณของมนุษยไ์ดร้บัการส่องสว่างดว้ยแสง
แห่งความศรทัธา เขาก็จะถวลิหาพระผู้เป็นเจ้าการอธษิฐานสรรเสรญิพระองค์ และต้องการสทนาติดต่อกบั
พระองค ์ถา้ไมเ่ช่นนัน้แลว้การอธษิฐานกจ็ะเป็นการรบัใชแ้ต่ปากปราศจากความปีต ิและความจรงิใจ และหวัใจ
ของมนุษยจ์ะไมส่ามารถไดร้บัความกรณุาของพระผูเ้ป็นเจา้ทีห่ลัง่ไหลมาในยุคนี้ ต้นไมท้ีไ่ม่ไหวต่อรศัมขีองดวง
อาทติยค์อืต้นไมท้ี่ตาย แมด้วงอาทติยจ์ะหลัง่พลงังานของมนัโดยไม่หยุด ในท านองเดยีวกนั พลงัฟ้ืนชวีติแห่ง
ความรกัอนัไมรู่ส้ ิน้ของพระผูเ้ป็นเจา้ไดแ้ผ่ซ่านไปทัว่สรรพสิง่สรา้งสรรคท์ัง้หมด กระนัน้หากมนุษยไ์ม่ตัง้จติบูชา
พระองค ์มนุษยก์จ็ะไมไ่ดร้บัพลงัเหล่านี้  

 อานุภาพทีส่ามารถบงัเกดิขึน้ในหวัใจของบาไฮศาสนิกชน เมื่อเขาเป็นอสิระจากความปรารถนาทัง้ปวง
และตัง้จติสู่พระผู้เป็นเจ้า เป็นสิง่ที่เหนือเกินความเข้าใจของมนุษย์ ขา้พเจ้าขอกล่าวว่าวรีบุรุษมากมายของ
ศาสนาได้รบัความกล้าหาญ และความแน่วแน่เดด็เดี่ยวมาจากสิง่นี้พวกเขาใช้อานุภาพของการอธษิฐานเพื่อ
สอนศาสนา ซึง่ยงัผลให้พวกเขากลายเป็นเครื่องมอือนัล ้าค่าซึ่งน าคนนับพนัๆ คนเขา้มาให้ร่มเงาของศาสนา
ของพระบาฮาอุลลาห ์

ขัน้ท่ีสาม 

 การอ่านพระวจนะของพระบาฮาอุลลาห์ แม้จะมีความส าคัญยิ่งก็ไม่สามารถเหนี่ ยวน าไปสู่
ความก้าวหน้าของจติใจ นอกจากจะกระท าร่วมกบัการรบัใช้ศาสนา หากบุคคลหนึ่งรบัประทานอาหารจุเป็น
ประจ าแต่มไิด้เคลื่อนไหวและใชก้ล้ามเนื้อทุกวนั ในไม่ชา้เขากจ็ะกลายเป็นผูทุ้พลภาพ ในท านองเดยีวกนัการ
อ่านพระธรรมนิพนธต์้องควบคู่ไปกบัการปฏบิตั ิการรบัใชศ้าสนาทีส่ าคญัทีสุ่ดในปจัจุบนัน้ี คอื การสอนศาสนา
ให้เป็นกจิวตัรต้องพงึปฏบิตัปิระจ าวนั และเข้าร่วมในการก่อตัง้และสร้างความมัน่คงแขง็แรงให้กบัธรรมสภา
ทอ้งถิน่ทุกแห่ง 
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 ในยุคของศาสนาบาไฮ การสอนศาสนา ซึง่ไดแ้ก่การถ่ายทอดข่าวสารของพระผู้เป็นเจา้ ใหผู้้อื่นไดร้บั
ทราบ ถอืว่า เป็นงานทีอ่ยู่ในฐานะอนัล ้าเลศิทีสุ่ด พระบาฮาอุลลาหม์เิพยีงแต่บญัญตัหิน้าทีก่ารสอนศาสนาของ
พระองค์แก่บาไฮศาสนิกชนทุกคนเท่านัน้ แต่พระองค์ยงัทรงพจิารณาการสอนศาสนาว่าเป็น “การกระท าที่มี
กุศลอนัสงูสุดกว่าการกระท าทัง้ปวง” พระอบัดุลบาฮากล่าวว่า “ในบรรดาของขวญัของพระผูเ้ป็นเจา้ของขวญัอนั
ยิง่ใหญ่ทีสุ่ด คอื การสอนศาสนา การสอนศาสนาน าเอาความเมตตา กรุณา ของพระผูเ้ป็นเจา้มาสู่เรา และสิง่นี้
เป็นหน้าทีอ่นัดบัแรกทีเ่ราพงึกระท า” อกีครัง้หนึ่ง พระอบัดุลบาฮากล่าวว่า “การสอนศาสนา มคีวามส าคญัทีสุ่ด
เพราะ คอืศลิาหลกัแห่งรากฐานของศาสนา” 

ขัน้ท่ีส่ี 

 การพฒันาจติใจของบาไฮศาสนิกชน ยงัขึน้อยู่กบัการกระท าอนับรสิุทธิแ์ละดงีาม และการเชื่อฟงักฎ
และค าสัง่สอนของพระบาฮาอุลลาห์การด าเนินชวีติตรงตามค าสอนของพระผู้เป็นเจา้ คอืเป้าหมายของบาไฮ
ศาสนิกชนทุกคน และสิง่นี้ยงัเป็นสิ่งที่จะต้องมขีึ้นก่อน เพื่อให้การสอนศาสนาได้ประสบความส าเรจ็และมี
ประสทิธภิาพ 

การป้องกนัความศรทัธา 

 ในปรากฏการณ์ธรรมชาต ิจะพบว่าทนัททีีท่ารกถอืก าเนิดขึน้งานชิน้ส าคญัอนัไดแ้ก่การเลีย้งดู ป้องกนั 
ซึง่ทางฝา่ยบดิามารดาจะตอ้งปฏบิตัดิว้ยความเมตตารกัใคร่ระวงัระไวกเ็ริม่ขึน้ในทนัใด ปรากฏการณ์ข้อนี้กเ็กดิ
ขึน้กบัความศรทัธาดว้ยเช่นเดยีวกนั ในทนัททีีม่ผีูก้ล่าวว่า “ขา้พเจา้เป็นบาไฮ” เขากจ็ะต้องปกป้องรกัษาความ
ศรทัธาซึง่มคี่าสงูสุดนี้ไว ้และตอ้งพยายามท าใหค้วามศรทัธาเตบิโตมัน่คงขึน้ 

 การอ่านพระธรรมนิพนธศ์กัดิส์ทิธิ ์และการปฏบิตัติามขัน้ตอนที่กล่าวไวแ้ลว้ จะช่วยให้เราได้สญัจรไป
บนเสน้ทางทีน่ าไปสู่ความเจรญิทางจติใจ และน าเราใหไ้ดเ้ขา้ใกลพ้ระบาฮาอุลลาห์ 

โจรสามประเภทท่ีปล้นความศรทัธา 

  เมือ่เรามคีวามตัง้ใจจะเจรญิในหนทางแห่งการพฒันาจติใจจ าเป็นทีเ่ราจะต้องตัง้อยู่ในความไม่ประมาท 
มฉิะนัน้ พลงัทางดา้นลบและทางดา้นอธรรม จะปลน้ความศรทัธาจากเราไป 

 (1) โจรประเภทแรก คอื การผกูพนัตวัเองอยูก่บัโลกวตัถุ ในทศันะของศาสนาบาไฮ การไมผู่กพนักบัโลก
ทางวตัถุมไิดห้มายความว่าใหเ้ราปฏเิสธวตัถุและความเป็นไปของโลก สิง่ใดกต็ามทีก่ดีขวางศาสนิกชนใหอ้อก
ห่างจากพระบาฮาอุลลาหย์อ่มไดช้ื่อว่าเป็นพนัธนาการทีผ่กูพนัเราไวก้บัโลกนี้ ความรกัตนเองเป็นอุปสรรคขวาง
กัน้ทีน่่ากลวัทีสุ่ด ความหลงและความรกัตนเองนบัเป็นศตัรสู าคญัของมนุษย ์

(2) โจรประเภททีส่อง คอื การคบคนชัว่ การคบคนชัว่เป็นมติรเป็นทัง้อนัตราย และเครื่องท าลายความ
ศรทัธาทีเ่รามต่ีอศาสนา นี่คอืค าเตอืนประการส าคญัของพระบาฮาอุลลาห์ 

 “ดูกร บุตรแห่งธุล ีจงระวงั อย่าเดนิกบัคนชัว่ อย่าหาทางเป็นมติรกบัเขา ทัง้นี้เพราะเพือ่นประเภทนี้จะ
แปรความผุดผ่องในดวงใจ ใหเ้ปลีย่นเป็นเพลงิโลกนัต์” เราควรจะท าความเขา้ใจความหมายของค าว่า “คนชัว่” 
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ให้ดี คนชัว่อาจจะอ้างว่าตนเชื่อพระผู้เป็นเจ้า ในขณะที่ผู้ที่ไม่เชื่อว่ามพีระผู้ เป็นเจ้าหรอืนรกสวรรค์จรงินัน้
อาจจะเป็นคนดกีไ็ด ้

 ในทางตรงกนัขา้ม จติใจของเราก็จะถูกพฒันาได้เมื่อเราตดิต่อคบหากบับุคคลที่มจีติใจเป่ียมไปด้วย
ความรกัพระบาฮาอุลลาห ์การคบหาคนชนิดน้ีมแีต่จะช่วยใหค้วามเชื่อถอืศรทัธาทีเ่รามต่ีอพระผูเ้ป็นเจา้เพิม่พูน
ขึน้ พระบาฮาอุลลาหท์รงลขิติในหนงัสอื ‘พระวจนะเรน้ลบั’ ว่า... “ขอใหผู้ท้ีห่าวถิทีางตดิต่อกบัพระผูเ้ป็นเจา้จงมี
ไมตรจีติมติรภาพกบัสาธุชนทีพ่ระองคท์รงรกัใคร ่ขอใหผู้ท้ีป่รารถนาจะไดส้ าเหนียกพระวจนะของพระผูเ้ป็นเจา้
จงสดบัค าของนรชน ทีพ่ระองคท์รงเลอืกสรรไวแ้ลว้” 

(3) โจรประเภทที่สาม คอื การซุบซบินินทาและการพูดรา้ยลบัหลงั การคน้หาความผดิความบกพร่อง
ของผู้อื่น แล้วน ามาพูดนินทาจะเป็นเครื่องบ่อนท าลายรากฐานแห่งความศรทัธา ที่เรามต่ีอพระบาฮาอุลลาห ์
พระบาฮาอุลลาหท์รงสอนเราไวด้งันี้ 

 “ดกูร บรรดาผูท้ีอ่พยพเรร่อ่น ลิ้นทีเ่ราไหไ้วแ้ก่เจา้นัน้มเีพือ่ใหก้ล่าวถงึแต่เรา จงอย่าท าใหม้นัแปดเป้ือน
ดว้ยถอ้ยค าดหูมิน่ เมือ่ใดกต็ามทีเ่พลงิแห่งความเหน็แก่ตวัครอบง าเจา้ เมือ่นัน้เจา้จงระลกึถงึความบกพร่องของ
ตวัเจา้เอง จงอย่าได้ไปดูความบกพร่องของสรรพสิง่ทีเ่ราสรา้งขึ้นมา ทัง้นี้เพราะคนทุกคนรูจ้กัตวัเองดกีว่ารู้ จกั
ผูอ้ืน่” 

บทสรปุและข้อเสนอแนะท่ีควรน ามาปฏิบติั 

 ในท้ายที่สุดนี้ เราพอจะสรุปหวัข้อส าคญัๆ ที่ได้กล่าวมาแล้วในตอนแรกเป็นขัน้การปฏบิตัิ 4 ขัน้ที่มี
ความจ าเป็นแก่ชวีติของคนเรา ดงันี้  

 1) อ่านพระธรรมวนัละ 2 เวลาอย่างสม ่าเสมอ การอ่านพระธรรมคมัภรีเ์ป็นกริยิาอาการทีแ่สงดออกซึง่
ความจงรกัภกัดขีองพระผูเ้ป็นเจา้ การละเลยไม่อ่านไม่ว่าจะเป็นในตอนเชา้หรอืเยน็กเ็หมอืนกบัการทีค่นเราอด
อาหาร 

 ขอให้เราทัง้หลายจดจ าไว้ว่า หากเราพลาดที่จะอ่านพระธรรมของพระบาฮาอุลลาห์ในตอนเช้า 
เนื่องจากว่าไม่มเีวลาหรอือยู่ในภาวะรบีรอ้นแลว้ เป็นการง่ายมากถ้าเราจะน าหนังสอืตดิตวัไปยงัทีท่ างานดว้ย 
และถา้มเีวลาว่างเมือ่ใด กจ็งอ่านเสยีสกั 2-3 ตอน เพื่อว่าเราไมพ่ลาดอาหารใจ 

 การอ่านพระวจนะทุกเช้าและค ่า เป็นกริยิาอาการที่แสงดออกซึ่งความเคารพบูชาพระผู้เป็นเจา้ ส่วน
การ ศกึษาพระธรรมนิพนธน์ัน้เป็นสิง่ที่ต่างกนั เราต้องศกึษาธรรมนิพนธ์และประวตัศิาสตรเ์พื่อทีเ่ราจะเขา้ใจ
ศาสนาให้ลกึซึ้งยิง่ขึน้ การศกึษานี้ท าได้ทุกเวลาไม่ว่าจะเป็นตอนกลางวนัหรอืกลางคนื สภายุตธิรรมสากลได้
รวบรวมหนงัสอืทีใ่ครข่อแนะน าใหท้่านไดอ่้านดงันี้  

 - อานุภาพแห่งความช่วยเหลอืจากสวรรค ์

 - ความสมบรูณ์ล ้าเลศิในสิง่ทัง้ปวง 

 - ชวีติครอบครวั 

 - ของขวญัในการสอนศาสนา 
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 2) สวดมนตจ์ากบทบงัคบับทใดบทหนึ่งทุกวนัในจ านวน 3 บท 

 3) สอนศาสนาโดยการบอกเล่าขา่วสารของพระบาฮาอุลลาหแ์ก่คนทัว่ไปโดยการ 

 - ผกูมติรกบัคนทัว่ไป และเชญิเขาไปรว่มงานสงัสรรคอ์ยา่งสม ่าเสมอ 

 - เดนิทางเผยแพรศ่าสนา 

 - สวดมนตอ์ธษิฐาน ขอใหไ้ดพ้บผูท้ีม่จีติใจพรอ้มทีจ่ะรบัพระธรรมค าสอนน้ี 

 แท้จรงิแล้ว วธิทีีด่ทีี่สุดทีจ่ะดงึดูดประชาชนมาสู่ศาสนาของพระผูเ้ป็นเจา้ และเป็นวธิทีี่มปีระสทิธภิาพ
มากกว่าการรณรงค์ประกาศศาสนาสิง่นัน้คอื การอธษิฐานอย่างตัง้ใจจรงิ เพื่อให้ได้พบผู้ที่มจีติใจพร้อมที่จะ
รบัค าสอน หากครูบาไฮมคีวามจรงิใจ และอุตสาหะพากเพยีรแล้วไม่ต้องสงสยัเลยว่า ค าอธษิฐานของเขาจะ
ไมไ่ดร้บัการตอบสนองและผูม้จีติใจบรสิุทธิม์ากมายจะถูกชกัน าไปสู่น ้าพุแห่งสจัจะ ตามทีผู่ก่้อตัง้ศาสนาของเรา
ไดส้ญัญาไว ้

 4) ประการสุดทา้ย แต่มคีวามส าคญัไมย่ิง่หยอ่นไปกว่ากนัคอืการด าเนินชวีติแบบบาไฮทีแ่ทจ้รงิ  

 หากผู้ใดผู้หนึ่งยอมรบัสถานะของพระบาฮาอุลลาห์พากเพยีรอ่านพระวจนะของพระผู้เป็นเจา้ทุกเช้า
และค ่า เปิดหวัใจรบัค าสอนของพระบาฮาอุลลาห ์ถ้าเขาสวดบทอธษิฐานที่ต้องสวดทุกวนัในลกัษณะที่บญัญตัิ
โดยพระองค ์สมาคมกบับาไฮศาสนิกชนทีม่คีวามอุทศิตวัและมคีวามศรทัธาแรงกลา้ หลกีเลีย่งการคบหากบัผูท้ี่
ไม่มศีลีธรรม ลุกขึน้รบัใช้ศาสนา เมื่อนัน้ความรกัของเขาที่มต่ีอพระบาฮาอุลลาห์กจ็ะเพิม่พูนขึน้ทุกวนั เขาจะ
ไดร้บัการช่วยจากเบือ้งบนใหไ้ดร้บัการพฒันาทัง้ทางดา้นจติใจและความศรทัธา 

         ดว้ยความปรารถนาด ี  

        อดบิ ทาเฮอซาเดห ์   

 

แผนปฏิบติัส าหรบัการสอนศาสนา 

 การรณรงคท์ีก่ าลงัด าเนินอยู่รอบบาไฮศาสนิกชนแต่ละคน ผูซ้ึง่ดว้ยความเชื่อฟงับญัชาของพระบาฮา
อุลลาหพ์วกเขาไดลุ้กขึน้สอนศาสนา บทบาทของธรรมสภาทอ้งถิน่และธรรมสภาแห่งชาต ิคือ การน าทางและ
ช่วย เหลอืบาไฮศาสนิกชนทัง้หลายใหบ้รรลุความรบัผดิชอบของพวกเขา 

 การรณรงคม์สีองส่วนเป็นพืน้ฐาน 

 1) การพฒันาจติใจของเรา และ 

 2) การสอนศาสนาเป็นการส่วนตวั 

 สองส่วนน้ีแยกจากกนัมไิด ้และ หากปราศจากส่วนหน่ึงกจ็ะไมป่ระสบผลส าเรจ็ 
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การสอนศาสนาเป็นการส่วนตวั 

 นบัเป็นหน้าทีอ่นัดบัแรกของบาไฮศาสนิกชนทีจ่ะสอนศาสนา การรเิริม่สอนศาสนามาจากแต่ละบุคคล 
และจะบนัดาลเป็นแรงจงูใจ 

 ความส าเรจ็ของการสอนศาสนาขึน้กบัว่าบาไฮศาสนิกชน สามารถปฏบิตัไิดม้ากแค่ไหนตามหวัขอ้ที่
กล่าวไว้เกี่ยวกับการพฒันาจติใจ ความพยายามของบาไฮศาสนิกชนแต่ละคนในการสอนศาสนา จะได้รบั
ความส าเรจ็เมื่อเขาตัง้จติสู่พระบาฮาอุลลาห ์จุดไฟแห่งความรกัของพระองคใ์นหวัใจของเขา อุทศิชวีติของเขา
ต่อการสอนศาสนา จะได้รบัความส าเรจ็เมื่อเขาตัง้จติสู่พระบาฮาอุลลาห์ จุดไฟแห่งความรกัของพระองค์ใน
หวัใจของเขา อุทศิชวีติของเขาต่อการสอนศาสนาเป็น “อารมณ์ครอบง าชวีติของเขา” และตามถ้อยค าทีเ่ขยีนใน
นามของท่านศาสนภบิาลผูเ้ป็นทีร่กัยิง่ “อย่า.... ใหแ้ต่ละวนัผ่านไปโดยมไิดส้อนศาสาสนาใหแ้ก่บางคน จงวางใจ
ในพระบาฮาอุลลาห ์ว่าเมลด็ทีห่ว่านไวน้ัน้จะไดร้บัการเตบิโต” 

 แต่ละคนมคีวามรบัผดิชอบทีจ่ะสอนศาสนา 

แนวทางปฏิบติับางประการ 

 1) สอนทุกแห่งทีเ่ป็นไปได ้ทีท่ างาน ทีส่าธารณะ บนถนน บรเิวณละแวกบา้น และโดยเฉพาะอย่างยิง่
ในหมู่เพื่อนๆ และญาตพิี่น้อง สิง่หนึ่งทีพ่งึระวงัคอื ไม่ควรมใีครทีจ่ะรูส้กึว่าถูกบงัคบัให้ออกไปทีถ่นนเพื่อสอน
ศาสนา 

 บางคนถนดัในการสอนศาสนาแบบนี้ บางคนไม่ถนัด กล่าวคอื บาไฮศาสนิกชนแต่ละคนต้องหาหนทาง
ของตนเองในการสอนศาสนา 

 2) บางครัง้อาจจะช่วยไดบ้า้งถ้าหากสองสามคนรวมกลุ่มกนัสอนศาสนา จงคน้หาเพื่อนทีท่่านสามารถ
ท างานร่วมกบัท่านไดด้ทีี่สุด ด้วยวธินีี้ท่านอาจท างานเป็นทมี คนหนึ่งถนัดในการท าความรูจ้กัผู้อื่นอกีคนหนึ่ง
ถนดัในการอธบิายค าสอนและอื่นๆ 

 3) ประสบการณ์ไดแ้สดงใหเ้หน็ว่า การสอนโดยปราศจาการประชุมสงัสรรคท์างศาสนาสม ่าเสมอจะไม่
บงัเกดิผลมากนกั 

 ดงันัน้ จงพยายามจดัการชุมนุมสอนศาสนาในบา้นของท่าน หรอืบ้านของเพื่อนท่าน ถ้าท าไม่ได้จงขอ
ความช่วยเหลอืจากธรรมสภาทอ้งถิน่ของท่าน หรอืคณะกรรมการสอนศาสนา 

 4) ส่วนส าคญัของการชุมนุมสอนศาสนาคอืการมบีาไฮศาสนิกชนทีม่คีวามรูเ้ป็นผูพู้ด หากหาไม่ไดจ้งขอ
ความช่วยเหลอืจากธรรมสภาทอ้งถิน่หรอืคณะกรรมการสอนศาสนา 

 5) ลกัษณะส าคญัอกีอยา่งหนึ่งของการชุมนุมศาสนา คอืการจดัวางแผงหนงัสอืบาไฮไวเ้พื่อว่าผูท้ีม่าใหม่
จะทราบถงึขอบเขตความกวา้งของสิง่ทีพ่ระบาฮาอุลลาหเ์ปิดเผย และจะไดร้บัแรงดลใจทีจ่ะอ่านหนงัสอืบาไฮ  



ฉบบัแปลอยา่งไม่เป็นทางการ 
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 หากท่านไมม่หีนงัสอืพอ จงขอความช่วยเหลอืจากธรรมสภาทอ้งถิน่ หรอืคณะกรรมการสอนศาสนา 

 6) จงปรกึษาผู้ช่วยที่ปรกึษาศาสนา หรอืรองผู้ช่วยที่ปรกึษาศาสนาในเขตพื้นที่ของท่าน เพื่อขอ
ค าแนะน าและขอความช่วยเหลอืในแผนงาน 

 7) วิธทีี่จะน าเอาอานุภาพของพระบาฮาอุลลาห์ เราต้องอธิษฐานเพื่อให้ได้พบผู้ที่มจีติพร้อม และ
อธษิฐานเพื่อเขาขณะทีส่อนเขา 

หน้าท่ีของสถาบนัทัง้หลายของศาสนาบาไฮ 

 1) หนึ่งในหน้าที่ส าคญัที่สุดของธรรมสภาท้องถิ่น คอื การช่วยเหลอืมติรสหายในกิจกรรมการสอน
ศาสนาของพวกเขา ช่วยอ านวยความสะดวกให้บาไฮศาสนิกชนทุกคนในงานสอนศาสนา โดยการจดัการ
สงัสรรคส์อนศาสนาเป็นประจ า โดยการจดัหาผูพู้ด ให้เงนิทุนช่วยเหลอืหากจ าเป็น และสนับสนุนบาไฮศาสนิก
ชนทัง้หลายให้ลุกขึ้นสอนศาสนาเป็นการส่วนตวั หากธรรมสภาท้องถิ่นไม่สามารถบรรลุหน้าที่นี้ ธรรมสภา
ทอ้งถิน่กค็วรหนัไปขอความช่วยเหลอืจากคณะกรรมการการสอนศาสนาแห่งชาติ 

 2) ขณะทีก่ารสอนศาสนาเป็นการส่วนตวัเป็นหน้าทีข่องแต่ละคนกจิกรรมการประกาศศาสนา เช่น การ
ประชุมในทีส่าธารณะ การจดันิทรรศการ คอื ความรบัผดิชอบพืน้ฐานของธรรมสภาแห่งชาต  ิ

 การประกาศศาสนา และการสอนศาสนาเป็นการส่วนตวัมใิช่สิง่เดยีวกนั แต่เป็นสิง่ทีเ่สรมิกนั 

 

  

 

  

 

 

 


