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บทน ำ 

         “แม้ว่าจกัรวาลเป็นประดจุร่างกายทีมี่เสน้ประสาทมากมายนบัไม่ถว้น กระนัน้เสน้เลือดใหญ่ทีส่่งชีพ

จร และใหพ้ลงัทกุสรรพส่ิงคืออานภุาพของพระปฏิญา”1   

           แม้วา่เราไมเ่คยทราบก็ตาม แตพ่ระปฏิญญาของพระผู้ เป็นเจ้าก็ด ารงอยู่ตัง้แตโ่บราณกาล ซึง่เป็นท่ี

เข้าใจชดัเจนมากขึน้จากการเปิดเผยพระธรรมของพระบาฮาอลุลาห์  และเป็นท่ีเดน่ชัดขึน้ เม่ือพระบาฮา

อลุลาห์สถาปนาพระปฏิญญาของพระองค์ โดยการแตง่ตัง้พระอบัดลุบาฮาให้เป็นศนูย์กลางแหง่พระ

ปฏิญญาอย่างไมเ่คยมีมาก่อนในศาสนาใดๆ ในอดีต 

           ในอดีต พระผู้ เป็นเจ้าได้ท าสญัญา (ปฏิญญา) กบัพระอบัราฮมั2 โดยขอให้พระอบัราฮมัยอมรับการ

เป็นศาสนทตู และพระอบัราฮมัจะได้เป็นบิดาของชนหลายชาต ิ และก็เป็นไปตามท่ีพระผู้ เป็นเจ้าสญัญาไว้ 

พระอบัราฮมัมีภรรยา 3 คน คือ ซาร่า3  ฮากา4  และคตูรูา5  จากซาร่าได้ให้ก าเนิด ไอแซค ยาคอบ และตอ่ไป

จนถึงพระโมเสส สว่นพระเยซูก็สืบเชือ้สายมาจากซาร่า ไอแซค ยาคอบ เจส เดวิด ฯลฯ และโจเซฟ ภรรยา

คนท่ีสองของพระอบัราฮมัคือ ฮากา ได้ให้ก าเนิดอิสมาเอล ซึง่ตอ่มามารดาและบตุรคูนี่ไ้ด้อพยพไปท่ีอารา

เบีย และให้ก าเนิดบตุรหลานผู้ สืบสกลุตอ่มาจนถึงพระโมฮมัหมดั และอีกหลายชัว่อายคุนตอ่มาจนถึงพระ

บ๊อบ สว่นบตุรชายท่ีเกิดจากบตุรชายคนท่ีสามคือคตูรูา ได้อพยพไปทางตะวนัออกคือ เปอร์เซีย และให้

ก าเนิดบตุรหลานตอ่ไปจนถึงพระบาฮาอลุลาห์ นอกจากนัน้พระบาฮาอลุลาห์ยงัสืบเชือ้สายมาจากซาร่า 

และเม่ือนบัทางฝ่ายบิดา พระบาฮาอลุลาห์ยงัสืบเชือ้สายมาจากยาซเดเกิด ผู้ เป็นกษัตริย์องค์สดุท้ายของ

ราชวงศ์ซอซอนิยอน ซึง่สืบเชือ้สายมาจากโซราสเตอร์ 

           พระผู้ เป็นเจ้าได้ท าตามพระปฏิญญาท่ีพระองค์สญัญาไว้กบัพระอบัราฮมัท่ีวา่ พระอบัราฮมัจะได้

เป็นบิดาของชนหลายชาติ (เชน่ ชนชาตยิิว คริสเตียน อาหรับ) โดยให้ก าเนิดศาสดา 5 องค์ จากภรรยา 3 

คนนัน่คือ 

 

 

   1 SW xi 308   3 Genesis 21: 2-3  5 Genesis 25: 1-2 

   2 Genesis 17:1-7  4 Genesis 16: 15, 10 
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พระโมเสสและพระเยซูสืบเชือ้สายมาจากซาร่า 

พระโมฮมัหมดัและพระบ๊อบสืบเชือ้สายมาจากฮากา 

พระบาฮาอลุลาห์สืบเชือ้สายมาจากทัง้คตูรูาและซาร่า 

(ทา่นโชกิ เอฟเฟนดิ สืบเชือ้สายมาจากภรรยาทัง้สามคน เพราะมารดาของทา่นคือบตุรสาวของ 

พระอบัดลุบาฮา และบิดาของทา่นสืบเชือ้สายมาจากครอบครัวของพระบ๊อบ) 

           นอกจากนัน้ยงัมีพระปฏิญญาท่ีศาสดาทกุพระองค์ท าไว้กบัศาสนิกชนวา่ พระศาสดาองค์ใหมจ่ะ

เสดจ็มา และเป็นหน้าท่ีของศาสนิกชนท่ีจะยอมรับพระศาสดาองค์นัน้ เชน่ พระอบัราฮมัท าพระปฏิญญาไว้

วา่พระโมเสสจะเสดจ็มา  พระโมเสสสญัญาไว้วา่  พระคริสต์จะเสดจ็มา   พระโมฮมัหมดัสญัญาไว้ว่าพระ

บ๊อบจะเสดจ็มา พระพทุธเจ้าสญัญาไว้วา่พระเมตไตรย์จะเสดจ็มา และพระศาสดาทกุพระองค์ท าพระ

ปฏิญญากบัศาสนิกชนไว้วา่ พระบาฮาอลุลาห์จะเสดจ็มา (พระบาฮาอลุลาห์ คือ การเสดจ็มาครัง้ท่ีสอง

ของพระคริสต์ คือการเสดจ็กลบัมาของอิหมา่ม ฮสุเซน ของอิสลามชีอะห์ คือชาร์ บาหรอม ของศาสนาโซโร

แอสเตรียน คือพระเมตไตรย์ของศาสนาพทุธ คือการเสดจ็กลบัมาของพระกฤษณะของชาวฮินด)ู หากศา

สนิกชนทัง้หลายซ่ือสตัย์ตอ่พระปฏิญญานี ้พวกเขาก็จะได้รับพรตามสญัญาจากพระผู้ เป็นเจ้า ถ้าไมเ่ชน่นัน้

ก็จะเกิดผลตรงกนัข้าม ดงัท่ีเราเห็นได้จากสถานการณ์ของโลกปัจจบุนัท่ีตกอยูใ่นความวิกฤตแิละยุง่ยาก

อยา่งใหญ่หลวง เพราะมนษุยชาตสิ่วนใหญ่ยงัไมย่อมรับพระบาฮาอลุลาห์ นบัเป็นการผิดสญัญาตอ่พระ

ปฏิญญาท่ีพระศาสดาทกุพระองค์ในอดีตท าไว้ 

           ในการเปิดเผยพระธรรมสวรรค์ครัง้ลา่สดุนี ้ พระบาฮาอลุลาห์ทรงสถาปนาพระปฏิญญารองไว้เป็น

พิเศษอย่างหาท่ีเปรียบไมไ่ด้ในอดีต ทรงลิขิตคมัภีร์แหง่พระปฏิญญาเป็นการแตง่ตัง้พระอบัดุลบาฮาให้เป็น

ศนูย์กลางแหง่พระปฏิญญาของพระองค์ และบญัชาให้บาไฮทัง้หลายเช่ือฟังศนูย์กลางแหง่พระปฏิญญานี ้

ซึง่ปัจจบุนัตกทอดมาท่ีสภายตุธิรรมแหง่สากล จงึท าให้ศาสนาบาไฮคงความเป็นเอกภาพได้อยา่งมัน่คง ไม่

แตกออกเป็นนิกาย ในยคุของศาสนาอิสลามก่อนพระโมฮมัหมดัจะสิน้พระชนม์ พระองค์ทรงแตง่ตัง้อิหมา่ม

อาลี (เป็นลกูพ่ีลกูน้องของพระองค์ และแตง่งานกบัลกูสาวของพระองค์คือ ฟาติมีห์) ให้เป็นผู้ สืบทอด

ศาสนาตอ่จากพระองค์ การแตง่ตัง้นีก้ระท าด้วยวาจาตอ่หน้าชาวมสุลิมกลุม่ใหญ่ แตค่รัง้นัน้ อาบ ู บาค ผู้

เป็นสาวกคนแรกและมีอิทธิพลมากท่ีสดุ ไมไ่ด้อยูใ่นท่ีชมุนมุ เขาจงึไมย่อมรับอิหม่ามอาลีและเป็นจดุเร่ิมต้น

ของการแตกออกเป็นนิกายของศาสนาอิสลาม มสุลิมท่ียอมรับอิหมา่มอาลีได้เป็นนิกายชีอะห์ และรอคอย

การเสดจ็กลบัมาของอิหมา่มท่ีสามคือ อิหมา่มฮสุเซน ส่วนชาวมสุลิมท่ีเช่ือฟังอาบ ูบาค ซึง่ตอ่มาเขาได้เป็น



4 

 

พระเจ้ากาหลิบคนแรก ได้กลายเป็นนิกายซุนนี และรอคอยการเสดจ็กลบัมาของพระเยซู สว่นศาสนาอ่ืนท่ี

ไมมี่การแตง่ตัง้ผู้ สืบทอดศาสนา ก็แตกออกเป็นนิกายมากมาย 

           พระปฏิญญาคือแกนของความเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนัของมนษุยชาต ิ เอกภาพและความสามคัคี

ของมนษุยชาตจิะเกิดขึน้ได้ก็ตอ่เม่ือประชาชนเช่ือฟังกฎระเบียบเดียวกนั สาเหตหุนึ่งท่ีประชาชนไมเ่ช่ือฟัง

กฎระเบียบ เพราะประชาชนไมศ่รัทธาเช่ือถือหรือไมแ่นใ่จวา่กฎระเบียบนัน้ๆ เป็นสิ่งท่ีถกูต้องเหมาะสมหรือ

ยตุธิรรมหรือไม ่ ยคุนีพ้ระบาฮาอลุลาห์เสดจ็มาบญัญัตกิฎและวางระเบียบของโลกให้ใหมเ่พ่ือความสงบสขุ

ของมวลมนษุย์ทัว่ทัง้พิภพ ความซ่ือสตัย์ตอ่พระปฏิญญานยัหนึง่ หมายถึง การเช่ือฟังและปฏิบตัิตาม

บญัญตัขิองพระบาฮาอลุลาห์ และปี พ.ศ. 2535 เป็นการครบรอบหนึง่ร้อยปีของพระปฏิญญาของพระบา

ฮาอลุลาห์ สภายตุธิรรมแห่งสากลจงึก าหนดให้ “พระปฏิญญา” เป็นหวัข้อท่ีบาไฮต้องพยายามศกึษาให้

เข้าใจอยา่งลึกซึง้ 

น.พ.ธวชัชยั วิสทธิมรรค 
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สภำยุตธิรรมแห่งสำกล 

ศูนย์กลำงบำไฮแห่งโลก 

25 ธนัวาคม 2530 

ถึง ธรรมสภาแหง่ชาตทิกุแห่ง 

เพ่ือนบาไฮท่ีรัก 

           ท่ีเราแนบมานีคื้อ ประมวลธรรมนิพนธ์ชดุใหม ่ “พระปฏิญญา” ซึง่แผนกค้นคว้าจดัเตรียมให้ตามท่ี

เราขอ 

           พระปฏิญญาของพระบาฮาอลุลาห์ ซึง่จะมีการร าลกึครบรอบ 100 ปี ในปี พ.ศ. 2535 เป็นหวัข้อท่ี

จะต้องตัง้ใจศกึษาอยูเ่สมอ บรมศาสดาผู้ เปิดเผยพระวจนะของพระผู้ เป็นเจ้าในยคุนี ้ ทรงสถาปนาพระ

ปฏิญญาไว้เพ่ือก ากบัพลงัท่ีปลดปลอ่ยมาจากการเปิดเผยพระธรรมสวรรค์ของพระองค์ โดยมาในรูปของ

สถาบนัท่ีบาไฮต้องหนัมาหาจงึเป็นการรับประกนัการน าทางจากสวรรค์อยา่งไมข่าดสายภายหลงั

ปรินิพพานของพระศาสดา 

           การเข้าใจพระปฏิญาในทกุแง่นัน้ส าคญัยิ่งตอ่พฒันาการของศาสนาในเวลานี ้ และถกูก าหนดให้

เป็นหวัข้อส าคญัในแผนงานหกปี เราหวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่ ประมวลธรรมนิพนธ์นี ้ซึง่ตดัตอนมาจากพระธรรม

บางสว่นท่ีเป็นใจความส าคญัของพระปฏิญญา ไมเ่พียงแตจ่ะชว่ยให้บาไฮเข้าใจและรักพระปฏิญญาได้

ลกึซึง้กวา่เดมิเท่านัน้ แตย่งัจะชว่ยให้บาไฮมัน่ใจและจงรักภกัดีตอ่ศาสนาและสถาบนัของศาสนามากยิ่งขึน้

ด้วย และเพื่อจดุประสงค์นี ้ ทา่นย่อมต้องการให้บาไฮทัง้หลายได้มีประมวลธรรมนิพนธ์นี ้ และหากจ าเป็นก็

ให้แปลฉบบัเตม็เป็นภาษาหลกัหรือภาษาอ่ืนท่ีใช้ในพืน้ท่ีรับผิดชอบของทา่น หากจ าเป็นต้องแปลเป็นภาษา

พืน้เมืองท่ีใช้กนัไมแ่พร่หลาย คณุอาจคดัเลือกเพียงบางตอนจากประมวลธรรมนิพนธ์นี ้ แล้วแปลเป็นฉบบั

ยอ่ 

                            ขออ านวยพรมาด้วยความรัก 

              สภายตุธิรรมแหง่สากล 

ส าเนา : พระหตัถ์ศาสนาของพระผู้ เป็นเจ้า 

ศนูย์กลางเผยแพร่นานาชาติ 

ทา่นท่ีปรึกษาศาสนา 
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พระปฏญิญำ 

ธนัวาคม 2530 

เนือ้หารวบรวมโดย 

แผนกคน้คว้า 

ของสภายติุธรรมแห่งสากล 

           ...พระปฏิญญาในความหมายทางศาสนา คือข้อตกลงระหวา่งพระผู้ เป็นเจ้ากบัมนษุย์ ซึง่ใน

ข้อตกลงนี ้ พระผู้ เป็นเจ้าขอให้มนษุย์ประพฤติตนตามท่ีพระองค์ต้องการแล้วพระองค์จะให้พรเป็นการตอบ

แทน หรือข้อตกลงท่ีพระองค์ประทานผลบญุให้มนษุย์เป็นการตอบแทนท่ีประพฤตตินตามท่ีพระองค์ขอ 

ตวัอยา่งเชน่ มีพระปฏิญญาหลกัท่ีพระศาสดาทกุพระองค์สญัญาไว้กบัศาสนิกชนว่า เม่ือถึงก าหนดเวลา 

พระศาสดาองค์ใหมจ่ะถกูสง่มา และขอให้ศาสนิกชนยอมรับพระศาสดาองค์นัน้ ยงัมีพระปฏิญญารองท่ี

พระศาสดาขอให้ศาสนิกชนยอมรับผู้ ท่ีพระองค์แตง่ตัง้ให้สืบทอดศาสนา ถ้าพวกเขาปฏิบตัิตาม ศาสนาจะ

คงความเป็นเอกภาพและบริสทุธ์ิ ถ้าไมเ่ชน่นัน้ศาสนาจะแตกแยกและสญูเสียพลงั พระปฏิญญาชนิดนีเ้อง

ท่ีพระบาฮาอลุลาห์ท าไว้กบัศาสนิชนเก่ียวกบัพระอบัดลุบาฮา และพระอบัดลุบาฮาให้ระบบบริหารสืบทอด

ตอ่ไป... 

สภายติุธรรม (23 March 1975) 
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1) พระปฏญิญำ : ...ข้อตกลงระหว่ำงพระผู้เป็นเจ้ำกับมนุษย์... 

 

1 หน้าท่ีประการแรกท่ีพระผู้ เป็นเจ้าบญัญัตไิว้ส าหรับบรรดาคนรับใช้ของพระองค์ คือ การยอมรับ

บรมศาสดาผู้ เป็นอรุโณทยัแหง่การเปิดเผยพระธรรมของพระองค์ และเป็นแหลง่ก าเนิดกฎของ

พระองค์ ผู้ เป็นตวัแทนของความเป็นเจ้าทัง้ในอาณาจกัรธรรมะและสรรพภาวะ ใครท่ียอมรับ

พระองค์เทา่กบัเข้าถึงความดีงามทัง้ปวง...เป็นหน้าท่ีของทกุคนท่ีจะบรรลถุึงหน้าท่ีอนัประเสริฐ

สดุนี ้ ท่ีจะต้องปฏิบตัติามทกุบญัญัตขิองบรมศาสดาผู้ เป็นยอดปรารถนาของโลก หน้าท่ีสอง

ประการนีแ้ยกจากกนัไมไ่ด้ และจะไมเ่ป็นท่ียอมรับหากขาดข้อใดข้อหนึง่ 

           บรรดาผู้ ท่ีพระผู้ เป็นเจ้าประสาทธรรมทรรศนะให้ จะยอมรับเลยวา่บญัญัตท่ีิพระผู้ เป็นเจ้า

วางไว้คือ วิธีการสงูสดุส าหรับค า้จนุระเบียบของโลกและความปลอดภยัของประชาชน...ดกูร 

มนษุย์ผู้ มีปัญญา จงรีบด่ืมให้อ่ิม! พวกท่ีละเมิดพระปฏิญญาของพระผู้ เป็นเจ้าโดยการฝ่าฝืน

บญัญตัขิองพระองค์และสะบดัหน้าหนี คือผู้หลงผิดอยา่งร้ายแรงในสายตาของพระผู้ เป็นเจ้า พระ

ผู้ทรงครอบครองทกุสรรพสิ่ง พระผู้ทรงความสงูสง่ 

        พระบาฮาอลุลาห์ (GWB 330-1) 

2 ดงันัน้อยา่ให้กิเลสพาเจ้าไป และอยา่ได้ละเมิดพระปฏิญญาของพระผู้ เป็นเจ้า หรือผิดสญัญาตอ่

พระองค์ จงหนัมาหาพระองค์ด้วยเจตจ านงอนัแน่วแน ่  พร้อมกบัความรักสดุหวัใจและพลงัวา

ทะทัง้หมดของเจ้า และอย่าเจริญรอยตามผู้ ท่ีโง่เขลา...จงอยา่สลายพนัธะท่ีเช่ือมเจ้าไว้กบัพระ

ผู้สร้าง และอย่าเป็นพวกท่ีหลงผิดและหลงออกไปนอกวิถีธรรมของพระองค์ 

 

พระบาฮาอลุลาห์ (GWB 328) 

 

3 พรส าหรับเจ้านัน้ยิ่งใหญ่ เพราะวา่เจ้าซ่ือสตัย์ตอ่พระปฏิญญาและพินยักรรมของพระผู้ เป็นเจ้า...

จงอทุิศตนรับใช้ศาสนาของพระผู้ เป็นนายของเจ้า ระลึกถึงพระองค์ด้วยหวัใจ และสรรเสริญ

พระองค์อย่างท่ีวิญญาณท่ีถือทิฐิและไมเ่อาใจใสท่กุคนจะถกูปลกุให้ต่ืนขึน้จากความหลบัไหล 

พระบาฮาอลุลาห์ (TB 262) 
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4 เจ้าต้องประพฤติตนให้เรืองรองประดจุดวงตะวนัทา่มกลางวิญญาณดวงอ่ืน หากพวกเจ้าคนใดเข้า

ไปในเมืองหนึง่ เขาควรเป็นศนูย์กลางดงึดดูหวัใจ ซึง่เป็นผลมาจากความจริงใจของเขา ความ

ซ่ือสตัย์และความรัก ความสจุริตและภกัดี มีวาจาสตัย์ และเมตตารักใคร่ตอ่ประชาชนทัง้ปวง 

เพ่ือวา่ประชาชนในเมืองนัน้จะร้องออกมาและกลา่ววา่ : “บคุคลนี ้ เป็นบาไฮอย่างไมต้่องสงสยั 

เพราะกิริยา ความประพฤต ิศีลธรรม บคุลิกลกัษณะ และอปุนิสยัใจคอของเขา สะท้อนคณุธรรม

บาไฮ” เม่ือเจ้าบรรลถุึงฐานะนี ้ จงึจะกลา่วได้ว่าเจ้าซ่ือสตัย์ตอ่พระปฏิญญาและพินยักรรมของ

พระผู้ เป็นเจ้า เพราะพระปฏิญญาระหวา่งพระองค์กบัเราท่ีอยูใ่นพระธรรมสวรรค์ ก าหนดให้เรา

ปฏิบตัิตามบญัชาและการชีแ้นะจากพระองค์ 

พระอบัดลุบาฮา (SW AB 71) 

 

2) “...พระปฏิญญำหลักที่พระศำสดำทุกพระองค์สัญญำไว้กับศำสนิกชน...” 

แบบแผน 

5 พระผู้ เป็นนายแหง่จกัรวาลไมเ่คยให้พระศาสดาองค์ใดมาจตุหิรือประทานคมัภีร์เลม่ใดมาให้ นอก

เสียจากวา่พระองค์ได้สถาปนาพระปฏิญญาของพระองค์ไว้กบัมวลมนษุย์ เป็นการเรียกร้องให้

พวกเขายอมรับการเปิดเผยพระธรรมสวรรค์ครัง้ตอ่ไปพร้อมกบัคมัภีร์เลม่ใหม ่ เน่ืองด้วยการหลั่ง

พระพรของพระองค์นัน้ไมมี่สิน้สดุและไมมี่ขีดจ ากดั 

พระบ๊อบ (SWB 87) 

 

6 พระอบัราฮมั ขอสนัตสิขุจงมีแดพ่ระองค์ พระองค์ทรงท าพระปฏิญญาเก่ียวกบัพระโมเสส และให้

ขา่วท่ีนา่ยินดีคือ พระโมเสสจะเสดจ็มา พระโมเสสท าพระปฏิญญาเก่ียวกบัพระคริสต์ และ

ประกาศขา่วดีวา่พระคริสต์จะเสด็จมายงัโลก พระคริสต์ท าพระปฏิญญาเก่ียวกบัพระวิญญาณ

พาราคลีท   และให้ขา่วการเสดจ็มาของพระองค์   พระโมฮมัหมดัท าพระปฏิญญาเก่ียวกบัพระ

บ๊อบ และพระบ๊อบคือพระศาสดาท่ีพระโมฮมัหมดัสญัญาไว้ เพราะพระโมฮมัหมดัให้ขา่วการ

เสดจ็มาของพระองค์ พระบ๊อบท าพระปฏิญญาเก่ียวกบัพระผู้ทรงความงามอนัอดุมพร คือ พระ

บาฮาอลุลาห์ และให้ขา่วท่ีน่ายินดีเก่ียวกบัการเสดจ็มาของพระองค์ เพราะพระผู้ทรงความงาม

อนัอดุมพร คือ บรมศาสดาท่ีพระบ๊อบสญัญาไว้ พระบาฮาอลุลาห์ท าพระปฏิญญาเก่ียวกบัพระ
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ศาสดาตามพนัธะสญัญาท่ีจะมาจตุหิลงัจากหนึง่พนัปีหรือหลายพนัปี นอกจากนีพ้ระองค์ยงัใช้

ปากกาท่ีทรงอ านาจท่ีสดุลิขิตพระปฏิญญาและพินยักรรมท่ียิ่งใหญ่ส าหรับบาไฮทกุคน ซึง่

บญัชาให้บาไฮเช่ือฟังศนูย์กลางแหง่พระปฏิญญาภายหลงัปรินิพพานของพระองค์ โดยไม่

บดิพลิว้แม้แตน้่อย 

พระอบัดลุบาฮา (BWF 35) 

 

กำรเสดจ็มำของพระบำฮำอุลลำห์ 

7 ข้าแตพ่ระผู้ เป็นนายของข้าพเจ้า ยคุนีคื้อยคุท่ีพระองค์ทรงประกาศตอ่มวลมนษุยชาติวา่ พระองค์

จะเปิดเผยตนเองและสาดรัศมีอนัเจิดจ้าของพระองค์มายงัประชาชนทัง้หมด นอกจากนี ้

พระองค์ยงัท าพระปฏิญญากบัพวกเขาในคมัภีร์ สาร และธรรมจารึกของพระองค์ เก่ียวกบับรม

ศาสดาผู้ เป็นอรุโณทยัแหง่การเปิดเผยพระธรรมของพระองค์ และทรงแตง่ตัง้ให้คมัภีร์บายนั

ประกาศการมาของพระผู้แสดงธรรมท่ียิ่งใหญ่และรุ่งโรจน์ท่ีสดุองค์นี ้ ผู้จะมาปรากฏด้วยความ

อ าไพอนัประเสริฐสดุ 

พระบาฮาอลุลาห์ (PMB 275) 

 

พระปฏิญญำของพระบำฮำอุลลำห์เก่ียวกับพระผู้แสดงธรรมองค์ต่อไป 

8 แท้จริงแล้วพระผู้ เป็นเจ้าจะให้ “บรมศาสดาท่ีพระผู้ เป็นเจ้าจะแสดงให้ปรากฏ” มาจตุ ิและหลงัจาก

นัน้จะสง่พระศาสดามาอีกตามท่ีพระองค์ปรารถนา ดงัท่ีพระองค์ได้สง่พระศาสดามาก่อนปฐม

ภมูิของคมัภีร์บายนั ท่ีจริงแล้วพระองค์ทรงอานภุาพเหนือทกุสิ่ง 

พระบ๊อบ (SWB 144) 

 

9 ใครก็ตามท่ีอ้างวา่เป็นผู้ เปิดเผยพระธรรมโดยตรงจากพระผู้ เป็นเจ้าก่อนหนึง่พนัปีจะผา่นไป แนใ่จ

ได้วา่ผู้นัน้เป็นคนหลอกลวง...หากบคุคลหนึง่มาปรากฏ...ก่อนหนงึพนัปีจะผา่นไป โดยท่ีแตล่ะปี

ประกอบด้วยสิบสองเดือนตามคมัภีร์โกรอา่น หรือสิบเก้าเดือนแตล่ะเดือนมีสิบเก้าวนัตามคมัภีร์

บายนั และแม้วา่บุคคลนัน้จะเปิดเผยเคร่ืองหมายทกุอย่างของพระผู้ เป็นเจ้า ก็จงปฏิเสธเขา

อยา่งไมล่งัเล! 

พระบาฮาอลุลาห์ (WOB 132) 
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10 ...หลายศตวรรษ...ไมเ่พียงเทา่นัน้ ยคุสมยัจ านวนนบัไมถ้่วนต้องผา่นไปก่อนท่ีธรรมาทิตย์จะสาด

รัศมีอนัเจิดจ้ากลางฤดรู้อนอีกครัง้    หรือปรากฏขึน้มาอีกครัง้ด้วยความรุ่งโรจน์วิภาดาของว

สนัตฤด.ู..เก่ียวกบัพระผู้แสดงธรรมทัง้หลายท่ีจะเสดจ็มาในอนาคต “ภายใต้ร่มเงาของก้อน

เมฆ”…จงรู้ไว้เถิดวา่เม่ือค านึงถึงความสมัพนัธ์กบัแหลง่ก าเนิดแรงดลใจของพระผู้แสดงธรรม

เหลา่นี ้ ทกุพระองค์อยูภ่ายใต้ร่มเงาของพระผู้ทรงความงามนิรันดร แตใ่นความสมัพนัธ์กบัยคุท่ี

พระผู้แสดงธรรมเหลา่นีจ้ะมาปรากฏ แตล่ะพระองค์ “กระท าตามท่ีพระองค์ปรารถนา” 

 

พระอบัดลุบาฮา (WOB 167) 

 

3) พระปฏิญญำรอง : “...ที่พระบำฮำอุลลำห์ท ำไว้กับศำสนิกชนเก่ียวกับพระอับดุลบำฮำ” 

กำรแต่งตัง้ 

11 ...เป็นหน้าท่ีของอคัซอน อฟันอน และเครือญาตขิองเรา ท่ีจะหนัไปหาก่ิงท่ียิ่งใหญ่ท่ีสดุ จงพิจารณา

สิ่งท่ีเราเปิดเผยไว้ในคมัภีร์ท่ีศกัดิส์ิทธ์ิท่ีสดุของเรา : “เม่ือมหาสมทุรแหง่การอยูร่่วมกบัเราไหล

กลบัไป และคมัภีร์แหง่การเปิดเผยพระธรรมของเราสิน้สดุลง เจ้าจงหนัไปหา ผู้ ท่ีพระผู้ เป็นเจ้า

ทรงตัง้พระประสงค์ไว้ ผู้ซึ่งแตกก่ิงมาจากรากบรมโบราณ” ผู้ ท่ีบทกลอนศกัดิส์ิทธ์ินีอ้้างถึงมิใช่

ใครอ่ืนนอกจากก่ิงท่ียิ่งใหญ่ท่ีสดุ (พระอบัดลุบาฮา) ดงันีเ้ราได้เปิดเผยพระประสงค์อนัทรง

อ านาจของเราตอ่เจ้าด้วยความกรุณา และแท้จริงแล้วเราคือพระผู้ทรงกรุณา พระผู้ทรงอานภุาพ 

พระบาฮาอลุลาห์ (WOB 134) 

 

12 ...ตามพระธรรมท่ีชดัเจนในคมัภีร์คีตาบี อคัดสั พระบาฮาอลุลาห์ทรงก าหนดให้ศนูย์กลางแหง่พระ

ปฏิญญาเป็นผู้ ตีความพระวจนะของพระองค์ พระปฏิญญานีม้ัน่คงและทรงอ านาจอยา่งยิ่ง

ตัง้แตเ่ร่ิมต้นของกาลเวลาตราบจนปัจจบุนั ไมมี่ยคุศาสนาใดเคยสถาปนาไว้อยา่งเสมอเหมือน  

 

พระอบัดลุบาฮา (WOB 136) 

 

13 ปัจจบุนันี ้ กิจการท่ีส าคญัท่ีสดุคือความมัน่คงในพระปฏิญญา เพราะความมัน่คงนีปั้ดเป่าความ

ขดัแย้ง...พระบาฮาอลุลาห์ทรงท าพระปฏิญญาไว้วา่ พระอบัดลุบาฮา คือ ผู้อรรถาธิบายคมัภีร์
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และเป็นศนูย์กลางแหง่พระปฏิญญา มิใชว่า่เรา คือ พระศาสดาตามพนัธสญัญาของพระบาฮา

อลุลาห์ ผู้ซึง่จะเสดจ็มาหลงัจากหนึง่พนัปี นีคื้อพระปฏิญญาท่ีพระบาฮาอลุลาห์ท าไว้ หาก

บคุคลใดบดิพลิว้ เขาจะไมเ่ป็นท่ียอมรับ ณ ธรณีประตขูองพระบาฮาอลุลาห์ ในกรณีท่ีเกิดความ

ขดัแย้ง ต้องมาปรึกษาพระอบัดลุบาฮา ทกุคนต้องค านงึถึงความยินดีของพระองค์ ภายหลงัจาก

พระอบัดลุบาฮา เม่ือมีการจดัตัง้สภายตุธิรรมแหง่สากล สภานีจ้ะปัดป่าวความขดัแย้ง  

 

พระอบัดลุบาฮา (SW, Nov 1913 p. 237) 

 

14 เน่ืองด้วยตลอดยคุสมยัในอดีต ได้เกิดความขดัแย้งและแตกแขนงอยา่งมหนัต์ระหวา่งความเช่ือ

ของนิกายตา่งๆ ทกุคนท่ีมีความคิดใหมไ่ด้อ้างความคิดนัน้ไปท่ีพระผู้ เป็นเจ้า  พระบาฮาอลุลาห์

ไมต้่องการให้มีมลูหรือเหตผุลใดส าหรับความขดัแย้งในหมูบ่าไฮ ดงันัน้พระองค์จงึลิขิตคมัภีร์

แหง่พระปฏิญญาด้วยปากกาของพระองค์เอง เป็นการตรัสตอ่วงศาคณาญาตขิองพระองค์และ

ประชาชนทัง้ปวงบนโลก โดยกล่าววา่ “แท้จริงแล้วเราได้แตง่ตัง้พระผู้ เป็นศนูย์กลางแหง่พระ

ปฏิญญาของเรา ทกุคนต้องเช่ือฟังพระองค์ ต้องหนัไปหาพระองค์ พระองค์คือ ผู้อรรถาธิบาย

คมัภีร์ของเรา และพระองค์ทราบจดุประสงค์ของเรา ทกุคนต้องหนัไปหาพระองค์ อะไรก็ตามท่ี

พระองค์กลา่วเป็นสิ่งท่ีถกูต้อง เพราะพระองค์รู้พระธรรมในคมัภีร์ของเราอยา่งแท้จริง นอกจาก

พระองค์แล้วไมมี่ใครรู้คมัภีร์ของเรา” จดุประสงค์ของค าแถลงนีคื้อ ไมค่วรมีความร้าวฉานและ

แตกแขนงในหมูบ่าไฮ และบาไฮควรสามคัคีและเห็นพ้องกนัอยูเ่สมอ...ดงันัน้ ใครก็ตามท่ีเช่ือฟัง

ศนูย์กลางแหง่พระปฏิญญาเทา่กบัเช่ือฟังพระบาฮาอลุลาห์ และใครก็ตามท่ีไม่เช่ือฟังพระองค์

เทา่กบัไมเ่ช่ือฟังพระบาฮาอลุลาห์... 

           จงระวงั จงระวงั เพ่ือวา่จะไมมี่ผู้ใดวางอ านาจด้วยการพดูจากความคิดของตนเองหรือ

สร้างสิ่งใหมข่ึน้มา  จงระวงั จงระวงั ตามพระปฏิญญาท่ีชดัเจนของพระบาฮาอลุลาห์ เจ้าไมค่วร

สนใจบคุคลดงักลา่ว พระบาฮาอลุลาห์ไมอ่ยากเข้าใกล้วิญญาณดงักลา่ว 

 

พระอบัดลุบาฮา (PUP 322-23) 

 

15 ประการแรกและส าคญัท่ีสดุควรถืออยูเ่สมอว่า พระองค์คือศนูย์กลางและหวัใจของพระปฏิญญา

ของพระบาฮาอลุลาห์ท่ีห้อมล้อมทกุสรรพสิ่งอยา่งไมมี่เปรียบปาน คืองานฝีมือท่ีประเสริฐสดุ
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ของพระองค์ คือกระจกวิมลท่ีสะท้อนอาภาของพระองค์ คือแบบอยา่งท่ีสมบรูณ์เลิศของค าสอน

ของพระองค์ คือผู้ ตีความวจนะของพระองค์อยา่งไมมี่ผิดพลาด คือ พรหมกายของอดุมคติบาไฮ

ทกุอย่าง คือ วรกายของคณุธรรมบาไฮทกุประการ คือก่ิงท่ียิ่งใหญ่ท่ีสดุท่ีงอกออกมาจากราก

บรมโบราณ คือสาขาของกฎของพระผู้ เป็นเจ้า คือชีวิตท่ี “เป็นศนูย์กลางของนามทัง้ปวง” คือ

พลงัส าคญัของความเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนัของมนษุยชาต ิ คือธงประจ าสนัตภิาพอนัยิ่งใหญ่

ท่ีสดุ    คือ จนัทราแหง่สริุยาของยคุศาสนาท่ีศกัดิส์ิทธ์ิท่ีสดุนี ้เหล่านีล้้วนเป็นโวหารและ อภิไธย

ท่ีแสดงนยัและซ่อนความหมายท่ีสมจริงและลกึซึง้ท่ีสดุอยูใ่นพระนามอนันา่พิศวง คือ “อบัดลุบา

ฮา” และท่ีเหนือกวา่บรรดาศกัดิเ์หลา่นี ้ พระองค์ คือ “ความลกึลบัของพระผู้ เป็นเจ้า” ซึง่เป็น

ฉายาท่ีพระบาฮาอลุลาห์ขนานนามให้ และแม้วา่พระนามนีม้ิใชเ่หตผุลส าหรับอ้างฐานะของ

พระองค์วา่เป็นพระศาสดา ก็บง่บอกวา่ความเป็นมนษุย์ กบัปัญญาและความสมบรูณ์ท่ีเหนือ

มนษุย์ ซึง่ไปด้วยกนัไมไ่ด้ แตก่ลบัผสมผสานกลมกลืนกนัอยา่งสมบรูณ์อยู่ในตวัพระอบัดลุบาฮา

อยา่งไร 

ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ (WOB 134) 

 

16 พระบาฮาอลุลาห์ซึง่เป็นผู้ เปิดเผยพระวจนะของพระผู้ เป็นเจ้าในยคุนี ้ เป็นแหลง่ท่ีมาของอ านาจ 

เป็นต้นก าเนิดความยตุธิรรม เป็นผู้สร้างระบบแหง่โลกใหม ่ ผู้สถาปนาสนัตภิาพอนัยิ่งใหญ่ท่ีสดุ 

ผู้บนัดาลใจและก่อตัง้อารยธรรมของโลก ผู้พิพากษา ผู้บญัญตัิกฎ ผู้ประสานสามคัคีและผู้ไถ่

มนษุยชาต ิ ผู้ประกาศการมาถึงของอาณาจกัรของพระผู้ เป็นเจ้าบนโลกมนษุย์ ผู้ ร่างกฎและ

บญัญตั ิ แถลงหลกัการและสถาบนัตา่งๆ ของอาณาจกัรนัน้ เพ่ือจะก ากบัพลงัท่ีปลดปล่อยมา

จากการเปิดเผยพระธรรมสวรรค์ของพระองค์ พระองค์จงึสถาปนาพระปฏิญญาของพระองค์ 

และอานภุาพของพระปฏิญญานีไ้ด้อภิรักษ์บรูณภาพของศาสนาของพระองค์ค า้จนุเอกภาพและ

ผลกัดนัการขยายศาสนาออกไปทัว่โลกในสมยัของพระอบัดลุบาฮาและทา่นโชกิ เอฟเฟนด ิ พระ

ปฏิญญานีย้งัคงให้พลงัชีวิตตอ่ไปโดยปฏิบตักิารของสภายตุธิรรมแหง่สากล ซึง่จดุประสงค์ของ

สภานีใ้นฐานะเป็นหนึง่ในสองผู้ สืบทอดตอ่จากพระบาฮาอลุลาห์และพระอบัดลุบาฮาคือ 

รับประกนัการหลัง่อ านาจสวรรค์อยา่งไมข่าดสายจากพระผู้ เป็นแหลง่ก าเนิดศาสนา ปกป้อง

เอกภาพของบาไฮ ค า้จนุบรูณภาพและความยืดหยุน่ของค าสอน  

สภายติุธรรมแห่งสากล (UHJC 3-4) 
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ลักษณะพเิศษของพระปฏิญญำของพระบำฮำอุลลำห์ 

17 เก่ียวกบัลกัษณะพิเศษสดุของการเปิดเผยพระธรรมของพระบาฮาอลุลาห์ และเป็นค าสอนท่ีไมเ่คย

มีพระศาสดาองค์ใดในอดีตให้ไว้ คือการก าหนดหน้าท่ีและแตง่ตัง้ศนูย์กลางแหง่พระปฏิญญา 

โดยการแตง่ตัง้และข้อก าหนดดงักล่าวนี ้ พระองค์ได้ปกป้องและคุ้มครองศาสนาของพระผู้ เป็น

เจ้ามิให้เกิดความขดัแย้งและแตกแยก ท าให้เป็นไปไมไ่ด้ท่ีใครจะสร้างนิกายหรือความเช่ือใหม่ 

พระอบัดลุบาฮา (PUP 455-56) 

 

18 เพ่ือจะก ากบัพลงัท่ีปลดปลอ่ยมาจากขบวนการสวรรค์นี ้ และเพ่ือจะรับประกนัปฏิบตัิการท่ี

กลมกลืนและตอ่เน่ืองภายหลงัปรินิพพานของพระองค์ เคร่ืองมือท่ีบญัญัตจิากสวรรค์ ประสิทธ์ิ

ประสาทด้วยอ านาจท่ีโต้แย้งไมไ่ด้ และสืบเชือ้สายมาจากบรมศาสดาผู้ เปิดเผยพระธรรมเอง จงึ

เป็นสิ่งท่ีขาดไมไ่ด้ เคร่ืองมือนีพ้ระบาฮาอลุลาห์ทรงก าหนดไว้อยา่งแนช่ดัคือ สถาบนัพระ

ปฏิญญา เป็นสถาบนัท่ีพระองค์สถาปนาไว้อยา่งมัน่คงก่อนปรินิพพาน พระปฏิญญาเดียวกนันี ้

เองท่ีพระองค์คาดการณ์ไว้ในคมัภีร์คีตาบี อคัดสั และพาดพิงถึงขณะท่ีพระองค์กล่าวอ าลาครัง้

สดุท้ายตอ่สมาชิกครอบครัวท่ีพระองค์เรียกมาท่ีข้างเตียงในวนัท้ายๆ ก่อนปรินิพพาน และทรง

รวมเข้าไว้กบัเอกสารพิเศษท่ีพระองค์ให้ช่ือวา่ “คมัภีร์แหง่พระปฏิญญาของเรา” และพระองค์

ทรงมอบหมายคมัภีร์นีไ้ว้กบับตุรชายคนโตคือพระอบัดลุบาฮา ระหวา่งท่ีพระองค์ล้มป่วยครัง้

สดุท้าย 

           ลิขิตโดยพระหตัถ์ของพระองค์เอง...เอกสารท่ีพิเศษและเป็นประวตัิศาสตร์นี ้ ซึง่พระบา

ฮาอลุลาห์ให้ช่ือว่า “ธรรมจารึกท่ียิ่งใหญ่ท่ีสดุ” และทรงพาดพิงถึงวา่เป็น “คมัภีร์คริมซัน่” ใน  

“สารถึงลกูสนุขัป่า” เป็นเอกสารท่ีหาท่ีเปรียมิได้ในคมัภีร์ของยคุศาสนาทัง้หลายในอดีต รวมทัง้

คมัภีร์ของพระบ๊อบเอง เพราะไมมี่ตอนไหนในคมัภีร์ใดท่ีเก่ียวพนักบัระบบศาสนาของโลก แม้แต่ 

ในธรรมนิพนธ์ของผู้ก่อตัง้ศาสนาบาบีก็ตาม ท่ีเราพบว่ามีเอกสารใดท่ีสถาปนาพระปฏิญญาท่ีมี

อ านาจเปรียบได้กบัพระปฏิญญาท่ีพระบาฮาอลุลาห์สถาปนาด้วยพระองค์เอง 

 

ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ (GPA 237-38) 
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19 แม้วา่จะมีความแตกตา่งอยา่งมากระหวา่งยคุศาสนานีก้บัยคุศาสนาก่อนๆ เพราะพระบาฮา

อลุลาห์ทรงลิขิตวา่ยคุนีคื้อ “กลางวนัท่ีจะไมต่ามมาด้วยกลางคืน” พระองค์ทรงให้พระปฏิญญา

ของพระองค์แก่เรา ซึง่เป็นศนูย์กลางแหง่การน าทางสวรรค์อยา่งไมข่าดสายในโลกนี ้ ศาสนา

บาไฮมิใชจ่ะไมมี่คนทะเยอทะยานท่ีจะกมุอ านาจและบดิเบือนศาสนาไปตามท่ีตนต้องการ แต่

ในทกุกรณี พวกเขาได้ท าลายตนเองพร้อมกบัความหวงัของตนเองเพราะอานภุาพของพระ

ปฏิญญา 

สภายติุธรรมแห่งสากล (14 January 1979) 

 

4) พระปฏิญญำรอง : “...ที่พระอับดุลบำฮำให้ระบบบริหำรสืบทอดต่อไป...” 

สองผู้สืบทอดศำสนำ 

20 ดกูร มิตรสหายท่ีรักของเรา หลงัจากมรณภาพของพระผู้ถกูประทษุร้ายนี ้ อคัซอน (ก่ิง) อฟันอน 

(แขนง) ของพฤกษาศกัดิส์ิทธ์ิ พระหตัถ์ (เสาหลกั) ศาสนาของพระผู้ เป็นเจ้าและบรรดาผู้ เป็นท่ี

รักของพระผู้ทรงความงามอบัฮา มีหน้าท่ีหนัไปหาทา่นโชกิ เอฟเฟนดิ ผู้ เป็นก่ิงอ่อนท่ีงอกมาจาก

พฤกษาศกัดิส์ิทธ์ิสองต้น เป็นผลไม้ท่ีงอกมาจากการสมคัรสมานของสองหน่อจากพฤกษชาติ

แหง่ความวิสทุธ์ิ เพราะทา่นคือเคร่ืองหมายของพระผู้ เป็นเจ้า คือก่ิงท่ีได้รับเลือก คือผู้อภิบาล

ศาสนาของพระผู้ เป็นเจ้า อคัซอน อฟันอน พระหตัถ์ศาสนาและผู้ เป็นท่ีรักของพระองค์ทกุคน 

ต้องหนัไปหาทา่น ทา่นคือผู้อรรถาธิบายวจนะของพระผู้ เป็นเจ้า และผู้ ท่ีจะสืบทอดตอ่จากท่าน

คือบตุรคนแรกของท่าน 

พระอบัดลุบาฮา (WT 11) 

 

21 และบดันี ้ เก่ียวกบัสภายตุธิรรมแหง่สากลท่ีพระผู้ เป็นเจ้าบญัญตัใิห้เป็นแหลง่ก าเนิดความดีงามทัง้

ปวงและปราศจากความผิดพลาด สภานีต้้องได้รับการเลือกตัง้จากการลงคะแนนเสียงอยา่ง

ทัว่ถึง นัน่คือโดยบาไฮทัง้หลาย สมาชิกของสภานีต้้องแสดงความกลวัพระผู้ เป็นเจ้า และเป็น

อรุโณทยัแหง่ความรู้ ความเข้าใจ มัน่คงศรัทธาในพระผู้ เป็นเจ้า และเป็นผู้ปรารถนาดีตอ่มวล

มนษุยชาติ 

พระอบัดลุบาฮา (WT 14) 
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22 ทกุคนต้องหนัไปหาคมัภีร์ท่ีศกัดิส์ิทธ์ิท่ีสดุ และสิ่งใดท่ีไม่ได้บนัทกึไว้แนช่ดัในคมัภีร์นัน้ ต้องเสนอ

มายงัสภายตุธิรรมแหง่สากล สิ่งใดก็ตามท่ีสภานีล้งมต ิ ไมว่า่จะเป็นเอกฉนัท์หรือโดยเสียงสว่น

ใหญ่ นัน่คือสจัธรรมและเจตนาของพระผู้ เป็นเจ้าโดยแท้จริง 

พระอบัดลุบาฮา (WT 19) 

 

23 ด้วยวาทะท่ีเน้นไว้อยา่งชดัเจน พระองค์ (พระบาฮาอลุลาห์ และพระอบัดลุบาฮา) ยงัได้แตง่ตัง้

สถาบนัคูคื่อ ศาสนภิบาลและสภายตุธิรรมแหง่สากลให้เป็นผู้ สืบทอดศาสนาตอ่ ซึง่ถกู

ก าหนดให้น าหลกัธรรมมาประยกุต์ใช้ เผยแพร่กฎ ปกป้องสถาบนั ปรับศาสนาอยา่งซ่ือสตัย์และ

หลกัแหลมให้เข้ากบัความต้องการของสงัคมท่ีก้าวหน้า และสืบทอดมรดกท่ีไมมี่เส่ือมถอยนีใ้ห้

เสร็จสิน้สมบรูณ์ตามท่ีผู้ก่อตัง้ศาสนามอบไว้ให้แก่โลก 

ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ (WOB 19-20) 

 

24 ภายใต้พระปฏิญญาของพระผู้ เป็นเจ้า ในสมยัท่ีเป็นศาสนภิบาล ทา่นโชกิ เอฟเฟนด ิ คือศนูย์

อ านาจท่ีทกุคนต้องหนัไปหา...สถานภาพเดียวกนันีเ้ป็นของสภายตุธิรรมแหง่สากลเม่ือสมัพนัธ์

กบับาไฮทัง้หลหาย 

สภายติุธรรมแห่งสากล (9 November  1981) 

อ ำนำจ 

25 ก่ิงออ่นท่ีศกัดิส์ิทธ์ิคือท่านศาสนภิบาลของพระผู้ เป็นเจ้า และสภายตุธิรรมแหง่สากลท่ีจะสถาปนา

โดยการเลือกตัง้อยา่งเป็นสากล ตา่งก็อยูภ่ายใต้การคุ้มครองดแูลของพระผู้ทรงความงามอบัฮา 

ภายใต้ก าบงัและการน าทางท่ีไมมี่ผิดพลาดของพระศาสดาผู้ประเสริฐ (ขอให้ชีวิตของเราสละ

เพ่ือทัง้สองพระองค์) อะไรก็ตามท่ีพวกเขาตดัสินเป็นสิ่งท่ีมาจากพระผู้ เป็นเจ้า ใครท่ีไมเ่ช่ือฟัง

พวกเขาเทา่กบัไมเ่ช่ือฟังพระผู้ เป็นเจ้า ใครท่ีประท้วงพวกเขาเทา่กบัประท้วงพระผู้ เป็นเจ้าใครท่ี

ตอ่ต้านท่านศาสนภิบาลเท่ากบัตอ่ต้านพระผู้ เป็นเจ้า ใครท่ีโต้เถียงสภายตุิธรรมแหง่สากล

เทา่กบัโต้เถียงพระผู้ เป็นเจ้า ใครท่ีแย้งทา่นศาสนภิบาลเทา่กบัแย้งพระผู้ เป็นเจ้า ใครท่ีปฏิเสธ

ทา่นก็เทา่กบัปฏิเสธพระผู้ เป็นเจ้าใครท่ีไมเ่ช่ือทา่นเทา่กบัไมเ่ช่ือพระผู้ เป็นเจ้า ใครท่ีปลีกตวัหนี

ไปจากทา่น ท่ีจริงแล้วได้ปลีกตวัหนีไปจากพระผู้ เป็นเจ้า 

พระอบัดลุบาฮา (WT 11) 
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26 ...เป็นท่ีประจกัษ์และชดัเจนอยา่งไมมี่ข้อสงสยัว่า ทา่นศาสนภิบาลถกูแตง่ตัง้ให้เป็นผู้ ตีความหมาย

ของพระวจนะ และสภายตุธิรรมแหง่สากลได้รับอ านาจในการออกกฎเก่ียวกบัเร่ืองตา่งๆ ท่ีมิได้

เปิดเผยไว้ชดัเจนในพระธรรมค าสอน การตีความของทา่นศาสนภิบาลซึง่ปฏิบตัหิน้าท่ีภายใน

ขอบเขตของตนมีอ านาจผกูมดัเชน่เดียวกบัการออกกฎของสภายตุธิรรมแหง่สากล ผู้ซึง่มีสิทธิ

พิเศษเพียงผู้ เดียวในการประกาศค าตดัสินสดุท้ายเก่ียวกบักฎและบญัญัตท่ีิพระบาฮาอลุลาห์

มิได้เปิดเผยไว้ชดัเจน ทัง้คูไ่มส่ามารถก้าวก่ายขอบเขตอนัศกัดิส์ิทธ์ิของกนัและกนั จะไมล่ดทอน

อ านาจของกนัและกนัตามท่ีก าหนดไว้อย่างแนช่ดั ซึง่ตา่งก็ได้รับการประสิทธ์ิประสาทจาก

สวรรค์ 

ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ (WOB 149-50) 

 

27 ในการบริหารกิจการของศาสนา ในการออกกฎหมายท่ีจ าเป็นเพ่ือเสริมกบักฎในคมัภีร์คีตาบี 

อคัดสั ควรระลกึไว้ตามท่ีวจนะของพระบาฮาอลุลาห์แสดงนยัอยา่งชดัเจนวา่ สมาชิกสภา

ยตุธิรรมแหง่สากลไมข่ึน้กบับรรดาผู้ ท่ีพวกเขาเป็นตวัแทนอยู่ พวกเขาไมถ่กูควบคมุด้วย

ความรู้สกึความคิดเห็นทัว่ไป และแม้แตค่วามเช่ือมัน่ของมวลชนผู้ ซ่ือสตัย์หรือบรรดาผู้ ท่ีเลือก

พวกเขาขึน้มาโดยตรง พวกเขาต้องปฏิบตัิตามท่ีมโนธรรมสัง่การด้วยการอธิษฐาน แท้จริงแล้ว

พวกเขาต้องท าความคุ้นเคยกบัสภาพการณ์ในชมุชน ต้องชัง่ใจอยา่งเท่ียงธรรมตอ่ความถกูผิด

ของเร่ืองตา่งๆ ท่ีเสนอมาเพ่ือพิจารณา แตต้่องรักษาสิทธ์ิของพวกเขาเองในการตดัสินใจอยา่ง

อิสระ “แท้จริงแล้ว พระผู้ เป็นเจ้าจะดลใจพวกเขาในสิ่งท่ีพระองค์ปรารถนา” คือค ารับประกนัท่ี

โต้แย้งไมไ่ด้ของพระบาฮาอลุลาห์ ด้วยประการฉะนี ้สมาชิกสภายตุธิรรมแหง่สากล มิใชบ่รรดาผู้  

 

 

ท่ีเลือกตัง้พวกเขาโดยตรงหรือโดยทางอ้อม คือผู้ รับการน าทางจากสวรรค์ ซึง่ในเวลาเดียวกนั

เป็นโลหิตแหง่ชีวิต และเป็นผู้คุ้มครองสดุท้ายของการเปิดเผยศาสนานี  ้

 

ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ (WOB 153) 
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อสัญกรรมของท่ำนโชก ิเอฟเฟนดิ 

28 เม่ือครัง้อสญักรรมของทา่นโชกิ เอฟเฟนด ิ ท่ีรักยิ่งของเราเป็นท่ีประจกัษ์จากสภาพแวดล้อมและ

เง่ือนไขท่ีแนช่ดัในพระธรรมศกัดิส์ิทธ์ิ1 วา่ เป็นไปไมไ่ด้ท่ีทา่นจะแตง่ตัง้ผู้ สืบทอดตอ่ตาม

ข้อก าหนดในพินยักรรมของพระอบัดลุบาฮา 

สภายติุธรรมแห่งสากล (WG 44) 
 

1 : ท่านโชกิ เอฟเฟนดิไม่มีลูก และอคัซอนทีมี่ชีวิตอยู่ทกุคนไดล้ะเมิดพระปฏิญญา 
 

29 หลงัจากอธิษฐานและศกึษาพระธรรมศกัดิส์ิทธ์ิอยา่งรอบคอบเก่ียวกบัปัญหาผู้ สืบทอดศาสนาตอ่

จากทา่นโชกิ เอฟเฟนด ิ ให้เป็นผู้อภิบาลศาสนาของพระผู้ เป็นเจ้า และหลงัจากปรึกษาหารือกนั

ยาวนานรวมทัง้พิจารณาทรรศนะของพระหตัถ์ศาสนาของพระผู้ เป็นเจ้าท่ีอาศยัอยู่ในดนิแดน

ศกัดิส์ิทธ์ิ สภายตุธิรรมแหง่สากลพบวา่ไมมี่ทางท่ีจะแตง่ตัง้ หรือออกกฎให้มีการแตง่ตัง้ศาสนภิ

บาลคนท่ีสองให้สืบทอดตอ่จากทา่นโชกิ เอฟเฟนดไิด้ 

สภายติุธรรมแห่งสากล (WG 11) 

สภำยุตธิรรมแห่งสำกล 

30 พระปฏิญญาของพระบาฮาอลุลาห์นัน้ไมมี่ขาดตอน อานภุาพของพระปฏิญญาท่ีห้อมล้อมทกุ

สรรพสิ่งนัน้ละเมิดไมไ่ด้ สองลกัษณะพิเศษของพระปฏิญญานีท่ี้ตา่งจากพระปฏิญญาทัง้หมด

ในอดีต ยงัคงมีอิทธิพลอยูแ่ละไมเ่ปล่ียนแปลง พระธรรมต้นฉบบัดัง้เดมิ ซึง่ตีความโดยพระอบั

ดลุบาฮาและทา่นโชกิ เอฟเฟนด ิ ผู้ ได้รับการน าทางจากสวรรค์ ยงัคงอยูไ่มผ่นัแปร ไม่ถกูมนษุย์

ปัน้แตง่ให้เป็นความเช่ือใหม่ๆ อนมุานหรือตีความโดยพลการ การน าทางจากพระผู้ เป็นเจ้าซึง่

ชว่ยให้เกิดความยืดหยุน่ในกิจการทัง้หมดของมนษุยชาติ หลัง่ไหลมาทางสถาบนัท่ีพระบาฮา

อลุลาห์ก่อตัง้และประสาทด้วยอ านาจสงูสดุและการน าทางอยา่งไมข่าดสาย และพระอบัดลุบา

ฮาทรงลิขิตไว้วา่ “ทกุเร่ืองต้องเสนอมายงัสถาบนันี”้ เราเห็นสจัธรรมได้ชดัเจนเพียงไรเม่ือพระบา

ฮาอลุลาห์ยืนยนัวา่ “พระหตัถ์ท่ีทรงอ านาจได้สถาปนาศาสนาของพระองค์ไว้บนฐานท่ีมัน่คง 

พายแุหง่การวิวาทของมนษุย์ไมส่ามารถบอ่นท าลายรากฐาน และทฤษฎีท่ีเพ้อฝันของมนษุย์ไม่

สามารถท าลายโครงสร้างของศาสนานี”้ 

สภายติุธรรมแห่งสากล (WG 13) 
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31 สภายตุธิรรมแหง่สากล ซึง่ท่านศาสนภิบาลกล่าวไว้วา่ชนรุ่นหลงัจะถือวา่เป็น “ท่ีพึง่สดุท้ายส าหรับ

อารยธรรมท่ีจวนจะพงัทลาย” ในขณะนีไ้มมี่ทา่นศาสนภิบาลแล้ว จงึเป็นสถาบนัเดียวในโลกท่ี

ได้รับการน าทางอยา่งไมมี่ผิดพลาดท่ีทกุคนต้องหนัไปหา และมีความรับผิดชอบในการ

รับประกนัเอกภาพและความก้าวหน้าของศาสนาของพระผู้ เป็นเจ้าตามท่ีพระวจนะระบไุว้ 

สภายติุธรรมแห่งสากล (WG 90) 
 

32 ความไมผ่ิดพลาดของสภายตุธิรรมแหง่สากล ซึง่ปฏิบตักิารภายในขอบเขตท่ีถกูก าหนดไว้ ไม่

ขึน้อยู่กบัการมีทา่นศาสนภิบาลเป็นสมาชิกอยู่ด้วย... 

           อยา่งไรก็ตาม นอกจากหน้าท่ีในฐานะท่ีเป็นสมาชิกและเป็นหวัหน้าของสภายตุธิรรม

แหง่สากล ทา่นศาสนภิบาลเม่ือปฏิบตัหิน้าท่ีภายในขอบเขตของทา่น มีสิทธิและหน้าท่ีในการ 

“นิยามขอบเขตของการออกกฎ” ของสภายตุธิรรมแหง่สากล กลา่วคือ ทา่นมีอ านาจในการระบุ

วา่ เร่ืองใดมีอยู่แล้วหรือไมมี่ในพระธรรมศกัดิส์ิทธ์ิ และอยูใ่นอ านาจของสภายตุธิรรมแหง่สากล

หรือไมท่ี่จะออกกฎเก่ียวกบัเร่ืองนัน้ 

           ดงันัน้จงึเกิดค าถามว่า : เม่ือไมมี่ทา่นศาสนภิบาล สภายตุธิรรมแหง่สากลอาจจะหลง

ออกไปนอกขอบเขตของตนและกระท าผิดพลาดได้หรือไม่ ณ ท่ีนีเ้ราต้องระลึกถึงสามสิ่ง 

 

1. ระหวา่ง 36 ปี ของการเป็นศาสนภิบาล ทา่นโชกิ เอฟเฟนด ิ ได้ให้ค านิยามไว้นบัไมถ้่วน

เก่ียวกบัขอบเขตดงักลา่วของสภายตุธิรรมแหง่สากล เป็นการเพิ่มเตมิค านิยามท่ีพระบาฮา

อลุลาห์และพระอบัดลุบาฮาให้ไว้ ดงัท่ีประกาศตอ่บาไฮทัง้หลายแล้ว สภายตุธิรรมแหง่

สากลจะไมอ่อกกฎเก่ียวกบัเร่ืองใดก่อนท่ีจะศกึษาธรรมนิพนธ์และการตีความเก่ียวกบัเร่ือง

นัน้อย่างรอบคอบเสียก่อน 

2. สภายตุธิรรมแหง่สากลซึง่มัน่ใจในการน าทางจากพระผู้ เป็นเจ้า ตระหนกัดีถึงการไมมี่

ทา่นศาสนภิบาลอยู่ด้วย และจะลงมือในเร่ืองการออกกฎก็ตอ่เม่ือแนใ่จในขอบเขต

รับผิดชอบของตน เป็นขอบเขตท่ีทา่นศาสนภิบาลได้อธิบายไว้อยา่งมัน่ใจวา่ “นิยามไว้

ชดัเจน”  

3. เราต้องไมลื่มค าแถลงของท่านศาสนภิบาลเก่ียวกบัสองสถาบนันีว้า่ : “ทัง้คูไ่มส่ามารถก้าว

ก่ายขอบเขตอนัศกัดิส์ิทธ์ิของกนัและกนั” 

สภายติุธรรมแห่งสากล (WG 82-4) 
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33 นอกเหนือจากหน้าท่ีของการเป็นผู้ออกกฎ สภายตุธิรรมแหง่สากลยงัได้รับมอบหน้าท่ีทัว่ไปในการ

ปกป้องและบริหารศาสนา ไขปัญหาท่ีไมก่ระจา่ง และตดัสินใจในเร่ืองตา่งๆ ท่ีก่อให้เกิดความ

ขดัแย้ง 

สภายติุธรรมแห่งสากล (7 December 1969) 

 

34 ตามถ้อยค าของท่านศาสนภิบาล สภายตุธิรรมแหง่สากล “ได้รับสิทธิเพียงผู้ เดียวในการออกกฎ

เก่ียวกบัเร่ืองท่ีมิได้เปิดเผยไว้ชดัเจนในธรรมนิพนธ์บาไฮ” ค าประกาศของสภายตุธิรรมแหง่

สากล ซึง่อาจเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกได้โดยสภายตุิธรรมแหง่สากลเอง จะช่วยเสริมและ

ประยกุต์ใช้กฎของพระผู้ เป็นเจ้า แม้วา่ไมไ่ด้รับมอบหน้าท่ีในการตีความ สภายตุธิรรมแหง่สากล

ก็อยูใ่นฐานะท่ีสามารถท าทกุสิ่งท่ีจ าเป็นเพ่ือสถาปนาระบบแหง่โลกของพระบาฮาอลุลาห์บน

พิภพนี ้ เอกภาพของค าสอนคงอยูไ่ด้ เพราะมีพระธรรมต้นฉบบัในคมัภีร์ การตีความของพระอบั

ดลุบาฮาและทา่นโชกิ เอฟเฟนด ิ อีกทัง้ข้อห้ามโดยเดด็ขาดมิให้อ้างการตีความของตนว่า 

“เช่ือถือได้” หรือ “ได้รับการดลใจ” หรือก้าวก่ายหน้าท่ีของทา่นศาสนภิบาล เอกภาพของระบบ

บริหารคงอยูไ่ด้โดยอ านาจของสภายตุธิรรมแหง่สากล 

สภายติุธรรมแห่งสากล (9 March 1965) 

35 ในศาสนาบาไฮมีศนูย์กลางอ านาจสองแหง่ท่ีบาไฮต้องหนัไปหา เพราะวา่ในความจริงแล้ว ผู้

ตีความพระวจนะก็คือ สาขาท่ีแตกมาจากศนูย์กลางนัน้ นัน่คือพระวจนะเอง คมัภีย์คือบนัทึก

วจนะของพระบาฮาอลุลาห์และผู้ ตีความท่ีดีรับแรงดลใจจากสวรรค์ คือกระบอกเสียงของคมัภีร์ 

พระองค์เทา่นัน้ท่ีมีอ านาจยืนยนัวา่คมัภีร์หมายความว่าอะไร ดงันัน้ ศนูย์กลางหนึง่คือคัมภีร์กบั

ผู้ ตีความ อีกศนูย์กลางหนึง่คือสภายตุธิรรมแหง่สากลท่ีพระผู้ เป็นเจ้าคอยน าทางให้ตดัสิน

เก่ียวกบัเร่ืองท่ีมิได้เปิดเผยไว้ชดัเจนในคมัภีร์ แบบแผนของศนูย์กลางและความสมัพนัธ์ระหวา่ง

ศนูย์กลางนีป้รากฎชดัเจนในทกุระยะของพฒันาการของศาสนา ในคมัภีร์คีตาบี อคัดสั พระบา

ฮาอลุลาห์ทรงบอกวา่ ภายหลงัปรินิพพานของพระองค์ ให้บาไฮหนัไปหาคมัภีร์และ “ผู้ ท่ีพระผู้

เป็นเจ้าตัง้พระประสงค์ไว้ ผู้ซึง่แตกก่ิงมาจากรากบรมโบราณนี”้ ในคีตาบี อคัห์ (คมัภีร์แหง่พระ

ปฏิญญาของพระบาฮาอลุลาห์) พระองค์กลา่วไว้ชดัเจนวา่การพาดพิงนีห้มายถึงพระอบัดลุบา

ฮา ในคมัภีร์คีตาบี อคัดสั พระบาฮาอลุลาห์ทรงบญัญตัิสถาบนัสภายตุธิรรมแหง่สากล และทรง

ประสาทสถาบนันีด้้วยอ านาจท่ีจ าเป็นในการปฏิบตัหิน้าท่ีท่ีก าหนดไว้ ในพินยักรรมของพระอบั
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ดลุบาฮา พระองค์ทรงสถาปนาศาสนภิบาลไว้อยา่งแนช่ดั ซึง่ทา่นโชกิ เอฟเฟนด ิกล่าววา่ วจนะ

ในคมัภีร์คีตาบี อคัดสั คาดการณ์ศาสนภิบาลนีไ้ว้ชดัเจน พระอบัดลุบาฮาทรงชีแ้จงและยืนยนั

อ านาจของสภายตุธิรรมแหง่สากล และให้บาไฮหนัไปหาคมัภีร์เชน่กนั : “ทกุคนต้องหนัไปหา

คมัภีร์ท่ีศกัดิส์ิทธ์ิท่ีสดุ และสิ่งใดท่ีไมไ่ด้บนัทึกไว้แนช่ดัในคมัภีร์นัน้ต้องเสนอมายงัสภายตุธิรรม

แหง่สากล” และในตอนจบของพินยักรรม พระองค์กลา่ววา่ : “ทกุคนต้องแสวงหาการน าทาง

จากศนูย์กลางของศาสนาและสภายตุธิรรมแหง่สากล ผู้ ท่ีหนัไปหาสิ่งอ่ืนท่ีจริงแล้วเขาหลงผิด

อยา่งร้ายแรง” 

สภายติุธรรมแห่งสากล (7 December 1969) 

 

5) กำรตอบสนองพระปฏิญญำรับรองว่ำ “...ศำสนำจะคงควำมเป็นเอกภำพและบริสุทธ์ิ” 

36 อานภุาพของพระปฏิญญาจะคุ้มครองศาสนาของพระบาฮาอลุลาห์ให้ปลอดภยัจากข้อกงัขาของ

ประชาชนท่ีหลงผิด อานภุาพนีคื้อ ปราการท่ีแข็งแกร่งและเสาหลกัท่ีมัน่คงของศาสนาของพระผู้

เป็นเจ้า ปัจจบุนันีไ้มมี่อานภุาพใดสามารถอนรัุกษ์ความเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนัของโลกบาไฮ 

นอกจากพระปฏิญญาของพระผู้ เป็นเจ้า หาไมแ่ล้วความขดัแย้งประดจุมรสมุจะรุมล้อมโลก

บาไฮ เป็นท่ีประจกัษ์ว่าแกนความเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนัของมนษุยชาตคืิออานภุาพของพระ

ปฏิญญาและไมมี่สิ่งอ่ืนใดอีก...ดงันัน้ในตอนเร่ิมต้น บาไฮต้องมัน่คงในพระปฏิญญา เพ่ือวา่

อ านาจของพระบาฮาอลุลาห์จะห้อมล้อมพวกเขาอยูร่อบด้าน และหมูเ่ทวินทร์จะค า้จนุและ

ชว่ยเหลือพวกเขา และค าแนะน าของพระอบัดลุบาฮาซึง่เป็นเสมือนภาพท่ีสลกัไว้บนศลิา จะคง

อยูใ่นจารึกของหวัใจทกุดวงอยา่งถาวรไมรู้่เลือน 

พระอบัดลุบาฮา (TDP 49) 

37 ดงันัน้จงก้าวไปด้วยความัน่ใจ และเผยแพร่สคุนธรสสวรรค์ สรรเสริญพระวจนะของพระผู้ เป็นเจ้า 

และมัน่คงในพระปฏิญญา เจ้าจงวางใจวา่หากวิญญาณดวงหนึง่ลกุขึน้อยา่งพากเพียรท่ีสดุ 

เปลง่เสียงเรียกจากอาณาจกัรสวรรค์ และมุง่มัน่เผยแพร่พระปฏิญญา หากเขาเป็นมดตวัน้อย 

เขาก็จะได้รับอ านาจจนสามารถขบัไลช้่างท่ีน่าสะพรึงกลวัให้ออกไปนอกสมรภมูิ และหากเขา

เป็นแมลงเมา่ท่ีปวกเปียก เขาก็จะตดัขนของแร้งตะกละออกเป็นเส่ียงๆ 

พระอบัดลุบาฮา (SW AB 209) 
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38 ความก้าวหน้าของศาสนาของพระผู้ เป็นเจ้าสะสมพลงัขบัเคล่ือนทวีมากขึน้ และเรารอคอยด้วย

ความมัน่ใจได้วา่ วนันัน้จะมาถึงตามเวลาท่ีเหมาะสมของพระผู้ เป็นเจ้า คือวนัท่ีชมุชนบาไฮจะ

ได้ผา่นขัน้ตอนตา่งๆ ตามท่ีผู้อภิบาลก าหนดไว้ และจะได้ก่อคฤหาสถ์ท่ีงดงามในอาณาจกัรของ

พระผู้ เป็นเจ้าบนพิภพท่ีทรมานนี ้ ซึง่มนษุยชาตจิะได้สิน้สดุความสบัสน โกลาหล และความ

พินาศท่ีตนเองเป็นผู้ก่อ ความเกลียดชงัและความรุนแรงในเวลานีจ้ะเปล่ียนไปเป็นส านึกใน

ภราดรภาพและสนัตภิาพตลอดไป ทัง้หมดนีจ้ะสมัฤทธ์ิผลภายในพระปฏิญญาของพระบดิาผู้

ทรงอนนัต์ พระปฏิญญาของพระบาฮาอลุลาห์ 

สภายติุธรรมแห่งสากล (Ridvan 1973) 

 

39 บาไฮต้องเช่ือมัน่วา่ศาสนาอยูใ่นมือของพระผู้ เป็นเจ้าอย่างปลอดภยั พระปฏิญญาของพระบาฮา

อลุลาห์ไมมี่เส่ือม เช่ือมัน่ในความสามารถของสภายตุธิรรมแหง่สากลท่ีจะปฏิบตัหิน้าท่ี “ภายใต้

การคุ้มครองดแูลของพระผู้ทรงความงามอบัฮา ภายใต้ก าบงัและการน าทางท่ีไมมี่ผิดพลาดของ

ศาสดาผู้ประเสริฐ” 

สภายติุธรรมแห่งสากล (28 May 1975) 

 

6) อำนุภำพของพระปฏิญญำ 

40 ปัจจบุนัพลงัชีพจรในเส้นเลือดของพิภพคือพลงัของพระปฏิญญา ซึง่เป็นพลงัท่ีเป็นเหตแุหง่ชีวิต 

ใครก็ตามท่ีถกูกระตุ้นด้วยพลงันี ้ ความสดช่ืนและความสนุทรของชีวิตจะปรากฏชดัในตวัเขา 

เขาได้รับชีวิตใหมจ่ากพระวิญญาณบริสทุธ์ิ ได้เกิดใหมอี่กครัง้ และเป็นอิสระจากการกดข่ี ความ

ประมาทและความหยาบท่ีบัน่ทอนวิญญาณ และเข้าถึงชีวิตนิรันดร์ 

           จงสรรเสริญพระผู้ เป็นเจ้าท่ีเจ้ามัน่คงในพรปฏิญญาและพินยักรรม และก าลงัหนัไปหา

ธรรมาทิตย์ของโลก คือพระบาฮาอลุลาห์ 

พระอบัดลุบาฮา (SW, October 1923, n. 225) 

 

41 เป็นท่ีชดัเจนไร้ข้อกงัขา...วา่แกนของความเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนัของมนษุยชาตมิิใชอ่ื่นใด

นอกจากอานภุาพของพระปฏิญญา 
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           อานภุาพของพระปฏิญญาเป็นประดจุความร้อนของดวงอาทิตย์ท่ีกระตุ้นและส่งเสริม

พฒันาการของทกุสรรพสิ่งบนโลก ในท านองเดียวกนั แสงสวา่งของพระปฏิญญาคือผู้อบรม

ปัญญา ดวงจิต หวัใจและวิญญาณของมนษุย์ 

พระอบัดลุบาฮา (GPB 238, 239) 

 

42 ปัจจบุนันีพ้ระผู้ เป็นนายแหง่กองทพัสวรรค์คือผู้ปกป้องพระปฏิญญา อ านาจของอาณาจกัรสวรรค์

คุ้มครองพระปฏิญญา ดวงวิญญาณของเทพเทวญัเสนอการรับใช้ และเทพธิดาบนสวรรค์

ประกาศและแพร่กระจายพระปฏิญญาไปทัว่สารทิศ หากพิจารณาด้วยธรรมทรรศนะ จะเห็นได้

วา่เม่ือวิเคราะห์ถึงขัน้สดุท้าย พลงัทัง้หมดในจกัรวาลหนนุพระปฏิญญา 

 

พระอบัดลุบาฮา (SW AB 228) 

 

43 ไมมี่อานภุาพใดสามารถขจดัความเข้าใจผิด นอกจากอานภุาพของพระปฏิญญา อานภุาพของ

พระปฏิญญาห้อมล้อมทกุสรรพสิ่ง แก้ไขความยุง่ยาก เพราะปากกาแหง่ความรุ่งโรจน์ประกาศ

ไว้ชดัเจนวา่ ความเข้าใจผิดอะไรก็ตามท่ีอาจเกิดขึน้ ควรเสนอมายงัศนูย์กลางแหง่พระปฏิญญา  

 

พระอบัดลุบาฮา (Recent Translation) 

 

44 หากมิใชเ่พราะอานภุาพคุ้มครองของพระปฏิญญาท่ีปกป้องปราการศาสนาของพระผู้ เป็นเจ้า 

ภายในวนัเดียวจะเกิดนิกายนบัพนัในหมูบ่าไฮดงัท่ีเกิดขึน้ในยคุก่อนๆ แตใ่นยคุศาสนาท่ีได้รับ

พรพิเศษนี ้ เพ่ือเห็นแก่สถาพรภาพของศาสนาของพระผู้ เป็นเจ้า และเพ่ือหลีกเล่ียงการพิพาทใน 

 

หมูป่ระชาชนของพระผู้ เป็นเจ้า พระผู้ทรงความงามอนัอดุมพรจงึใช้ปากกาท่ีทรงอ านาจท่ีสดุ

ลิขิตพระปฏิญญาและพินยักรรม 

พระอบัดลุบาฮา (BWF 357-58) 

 

45 ออกเรือด้วยปฏิบตัิการเหล่านี ้2 ฝ่าทะเลคล่ืนท่ีทรมานอย่างไมมี่สิน้สดุ น าร่องโดยอ านาจของพระ

อบัดลุบาฮา มีความริเร่ิมอยา่งกล้าหาญและพลงัชีวิตอนัล้นพ้นของเหลา่สาวกท่ีถกูทดสอบ

อยา่งสาหสัเป็นลกูเรือ เรือแหง่ความรอดพ้นของพระปฏิญญาของพระบาฮาอลุลาห์ เร่ิมตัง้แต่
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วนัเหลา่นัน้ได้แลน่ไปตามวิถีอยา่งสม ่าเสมอ ไมส่ะทกสะท้านเคราะห์ร้ายอนัขมข่ืนท่ีโหม

กระหน ่ามาประดจุมรสมุ และยงัคงจะโหมกระหน ่าตอ่ไป เม่ือพระปฏิญญานีคื้บหน้าไปสูท่ี่พกั

พิงท่ีสงบสขุและปลอดภยัตามพนัธสญัญา 

ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ (WOB 84) 

2 : เหตกุารณ์นีส้มัพนัธ์กบัการแนะน าศาาสนาในประเทศาตะวนัตก 

 

46 พระปฏิญญา คือ “แกนของความเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนัของมนษุยชาติ” เพราะพระปฏิญญา

อภิรักษ์เอกภาพและบรูณภาพของศาสนา และคุ้มครองศาสนามิให้แตกแยกโดยบคุคลท่ีมัน่ใจ

วา่ความเข้าใจของตนเทา่นัน้ท่ีถกูต้อง ซึง่เป็นชะตาท่ีบงัเกิดกบัศาสนาทัง้ปวงในอดีต นอกจากนี ้

พระปฏิญญายงัฝังตรึงอยูใ่นธรรมนิพนธ์ของพระบาฮาอลุลาห์เอง ดงันัน้ ดงัท่ีคณุเห็นได้ชดัเจน 

การยอมรับพระบาฮาอลุลาห์ต้องยอมรับพระปฏิญญาของพระองค์ การปฏิเสธพระปฏิญญา

ของพระองค์เทา่กบัปฏิเสธพระองค์ 

สภายติุธรรมแห่งสากล (3 January 1982) 
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หนังสืออ้ำงองิ 

 
BWF                                     Baha’i World Faith 

GPB                                     God Passes By 

GWB                                    Gleanings from the Writing of Baha’u’llah 

PMB                                     Prayers and Meditations by Baha’u’llah 

PUP                                     The Promulgation of Universal Peace 

SW                                       Star of the West 

SWAB                                  Selections from the Writings of Abdu’l-Baha 

SWB                                     Selections from the Writings of the Bab 

TB                                        Tablets of Baha’u’llah revealed after the Kitab-i-Agdas 

TDP                                      Tablets of the Divine Plan 

UHJC                                   The Constitution of the Universal House of Justice 

WG                                       Wellspring of Guidance 

WOB                                    The World Order of Baha’u’llah 

WT                                       The Will and Testament of Abdu’l-Baha 
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ค ำอธิบำยศัพท์ 
 

กงัขา                               ความสงสยั 

จิรันดร                             เวลาสืบเน่ืองมานาน 

ธรรมทรรศนะ                   ความเห็นชดัเจนในธรรม 

บรูณภาพ                        ความครบถ้วน เป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนั 

ปฏิญญา                         ค ามัน่สญัญา 

วสนัตฤด ู                        ฤดใูบไม้ผลิ 

วิภาดา                            สวา่ง 

วิมล                                ไร้มลทิน 

สคุนธรส                          กลิ่นหอม 

อภิไชย                             ช่ือ 

อภิรักษ์                            รักษา ป้องกนั 

อคัซอน                            ครอบครัวของพระบาฮาอลุลาห์ 

                                       บตุรและผู้ สืบเชือ้สายจากพระองค์ 

อฟันอน                            ผู้ สืบเชือ้สายจากลงุของพระบ๊อบ และพี่ชาย 

                                       2 คนของภรรยาของพระบ๊อบ 

อ าไพ                               งาม สวา่ง 

 


