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สู่สนัติภาพ 
 

ขอ้ความตดัตอนมาจากบทประพนัธข์อง 
ท่านโชก ิ เอฟเฟนด ิ

 
“ขอความดจีงมแีด่ผูท้ีต่รงึสายตาของเขาไปยงัระบบของ 

พระบาฮาอุลลาห”์ 
พระบ๊อบ 

 
“คือการมุ่งสู่ เ ป้าหมายทีม่นุษยชาติทีถู่กรังควาญต้อง
พยายาม คือเป้าหมายของระบบแห่งโลกอันใหม่ซึง่
ก่อก าเนิดมาจากพระผูเ้ป็นเจา้ มขีอบเขตครอบคลุมทัง้หมด 
มหีลกัการทีย่ตุธิรรม มลีกัษณะเด่นทัง้หลายอนัทา้ทาย” 
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ค าน า 

 ในการแปลความหมายถงึการเปิดเผยศาสนาบาไฮโดยท่านโชกิ เอฟเฟนด ิผู้เป็นศาสนภบิาล ท่าน
ไดก้ล่าวไวอ้ยา่งละเอยีดและเน้นเป็นอย่างยิง่ถงึระบบแห่งโลกอนัเป็นทีเ่ทดิทูนของการเปิดเผยศาสนาใหม่นี้  
ในเริม่แรกของการเป็นศาสนภบิาลซึ่งเป็นการเริม่ต้นยุคแห่งการก่อสร้างระบบของศาสนาบาไฮ  ท่านได้
พาดพงิถงึ “การสถาปนาองค์ประกอบทัง้หลายอนัประเมนิค่ามไิดข้องอารยธรรมสวรรค์ซึง่เป็นภาระหน้าที่
เบื้องต้นของศาสนาบาไฮ” และเป็นเวลาหลายปีที่ท่านได้เปิดเผยถึงเรื่องนี้โดยอธิบายไว้ในจดหมาย
ต่อเนื่องกนัหลายฉบบัซึง่ไดร้บัการพาดพงิถงึเป็นดัง่จดหมายชุดระบบแห่งโลก  

 

 เป็นที่ยอมรบักนัอย่างกว้างขวางในปจัจุบนัถงึความจ าเป็นที่จะต้องมรีะบบแห่งโลก แต่วธิกีารที่จะ
บรรลุความส าเรจ็นัน้ไดท้ าใหแ้มแ้ต่ผูส้นับสนุนทีก่ระตอืรอืรน้ทีสุ่ดต้องจนปญัญา ในขณะเดยีวกนัขบวนการ
การแตกสลายยงัคงด าเนินต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้และสภาพการณ์ของมนุษยชาตกิ็ใกล้สู่ระยะแห่งความสิ้น
หวงั ในช่วงเวลาแห่งวกิฤตการณ์นี้  สภายุตธิรรมสากลซึ่งเป็นสภาบรหิารนานาชาตขิองศาสนาบาไฮ รูส้กึ
จ าเป็นต้องประกาศอีกครัง้หนึ่งถึงความหมายและจุดประสงค์ของข่าวสารของศาสนาบาไฮและความ
เกีย่วพนัโดยตรงต่อการด ารงอยู่ของเราบนโลกนี้  ดว้ยเหตุนี้สภายุตธิรรมสากลจงึไดค้ดัเลอืกบทความต่างๆ 
จากจดหมายชุดระบบแห่งโลกของท่านโชกิ เอฟเฟนดมิาน าเสนอเป็นดัง่แสงสว่างและการน าทางต่อมวล
มนุษยชาติในยุคมดืแห่งประวตัศิาสตร์ของเรา กระนัน้มนัคอืยุคที่มขีอบฟ้าไกลอนัสุกใสด้วยพนัธะสญัญา
แห่งวนัอนัรุง่โรจน์ทีสุ่ดตามทีท่ านายและเรยีกรอ้งไวต้ลอดทุกยคุสมยัโดยพระศาสดา ผูเ้หน็การณ์ไกลและกวี
ทัง้หลาย และปจัจบุนัก าลงัรุง่อรณุขึน้มาท่ามกลางเดก็ๆ ทัง้หลายของมนุษยท์ีถู่กรงัควาญและสิน้หวงั 
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บทน า 

 หลกัธรรมมูลฐานที่พระบาฮาอุลลาห์ได้ทรงแถลงไว้ซึ่งสาวกทัง้หลายของพระองค์มคีวามเชื่อมัน่
อย่างแน่วแน่คอื สจัจะทางศาสนามใิช่สิง่ที่สิน้สุดแต่เป็นสิง่ที่สมัพนัธ์กนั การเปิดเผยศาสนาของพระผู้เป็น
เจ้าเป็นขบวนการที่ด าเนินก้าวหน้าต่อเนื่องกนัไป ศาสนาที่ยิง่ใหญ่ทัง้หมดของโลกล้วนมจีุดก าเนิดจาก
สวรรค์ หลักธรรมพื้นฐานทัง้หลายของศาสนามีความสอดคล้องกันอย่างสมบูรณ์  ความมุ่งหมายและ
จดุประสงคข์องแต่ละศาสนาเป็นหน่ึงเดยีวกนั ค าสัง่สอนของแต่ละศาสนาเป็นแง่ต่างๆ ของสจัธรรมเดยีวกนั 
หน้าที่ของศาสนาทัง้หลายเสรมิกนั แต่ละศาสนาต่างกนัเพยีงแง่ต่างๆ อนัมใิช่แก่นส าคญัของหลกัค าสอน 
ภาระหน้าที่ของศาสนาทัง้หลายแสดงถึงขึ้นตอนที่สืบเนื่องกนัในการววิฒันาการทางศีลธรรมของสงัคม
มนุษย ์

 ความมุ่งหมายของพระบาฮาอุลลาห์ พระศาสดาของยุคใหม่อนัยิง่ใหญ่ที่มนุษยชาตไิด้เขา้มาสู่นี้ ...
มใิช่เป็นการท าลายแต่เป็นการบรรลุผลส าเรจ็ของศาสนาทัง้หลายในอดตี เป็นการปรองดองมใิช่เพิม่ความ
แยกห่างของหลกัความเชื่อทีข่ดัแยง้กนัทัง้หลายทีก่ าลงัท าลายสงัคมในปจัจุบนั 

 จุดมุ่งหมายของพระองคม์ไิด้ดูแคลนฐานะของพระศาสดาทัง้หลายที่มาก่อนหรอืบัน่ทอนค าสัง่สอน
ของพระศาสดาเหล่านัน้ หากแต่เป็นการกล่าวย า้ถงึสจัธรรมพืน้ฐานทัง้หลายทีค่ าสัง่สอนเหล่านี้ไดเ้ทดิทูนไว้
ในลกัษณะที่ตรงกบัความต้องการและสอดคล้องกบัความสามารถที่ประยุกต์ใช้ได้กบัปญัหา ความยุ่งยาก
และความงงงวยทัง้หลายของยุคที่เรามชีวีติอยู่นี้ภาระหน้าที่ของพระองค์คอืการประกาศถงึ ว่า ยุคแห่งวยั
ทารกและวยัเด็กของมนุษยชาติได้ผ่านไปแล้ว ความโกลาหลอันรุนแรงที่สมัพนัธ์กับระยะของวยัรุ่นใน
ปจัจุบนัก าลงัตระเตรยีมมนุษยชาตอิย่างช้าๆ และเจบ็ปวดใหบ้รรลุสู่วยัผู้ใหญ่และก าลงัประกาศถงึการใกล้
เขา้มาของยุคแห่งยุคทัง้หลายที่ดาบทัง้หลายจะถูกตเีป็นคนัไถ อาณาจกัรที่สญัญาไว้โดยพระเยซูครสิต์จะ
ได้รบัการสถาปนาขึน้ และสนัติภาพของโลกจะได้รบัการประกนัอย่างแน่นอนและถาวร พระบาฮาอุลลาห์
มไิดท้รงประกาศว่าการเปิดเผยศาสนาของพระองคเ์ป็นศาสนาสุดทา้ย หากแต่พระองคท์รงกล่าวว่าสจัธรรม
ในระดบัสูงยิง่กว่าทีพ่ระองค์ได้รบัมอบหมายจากพระผู้ทรงอ านาจใหเ้ปิดเผยต่อมนุษยชาติ ในช่วงเวลาอนั
วกิฤตยิิง่ของโชคชะตา จ าเป็นต้องถูกเปิดเผยในขัน้ต่อไปในอนาคตในการววิฒันาการอนัต่อเนื่องและไม่มี
สิน้สุดของมนุษยชาต ิ

 ศาสนาบาไฮยนืยนัถงึความเป็นเอกภาพของพระผูเ้ป็นเจา้ ยอมรบัความเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนัของ
พระศาสดาทัง้หลาย พร ่าสอนหลกัธรรมแห่งความเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนัและความเป็นทัง้หมดเดยีวกนัของ
มวลมนุษยชาติ ศาสนาบาไฮประกาศถึงความจ าเป็นและความมอิาจหลกีเลี่ยงได้ในการประสานสามคัคี
มนุษยชาต ิยนืยนัว่าเวลานัน้ใกลเ้ขา้มาทลีะน้อย และยนืยนัว่าไมม่สีิง่ใดทีส่ามารถบรรลุผลส าเรจ็ในทา้ยทีสุ่ด
ทีจ่ะก่อใหเ้กดิสิง่นี้ไดถ้้าหากปราศจากพลงัการเปลีย่นสภาพของพระผูเ้ป็นเจา้ทีป่ฏบิตักิารผ่านมาทางพระผู้
ทรงเป็นกระบอกเสียงที่พระองค์ทรงเลือกไว้ส าหรบัยุคนี้  ยิ่งไปกว่านัน้ศาสนาบาไฮยงับัญชาต่อสาวก
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ทัง้หลายถงึหน้าที่อนัดบัแรกในการค้นหาความจริงอย่างอสิระ ต าหนิอคตแิละความเชื่องมงายทุกรูปแบบ 
ประกาศว่าจุดประสงค์ของศาสนาเป็นไปเพื่อการส่งเสรมิความรกัและความปรองดอง  ประกาศถึงความ
สอดคลอ้งมลูฐานของศาสนากบัวทิยาศาสตร์ และยอมรบัศาสนาเป็นดัง่การปฏบิตักิารอนัส าคญัทีสุ่ดส าหรบั
การก่อสรา้งความสงบและความก้าวหน้าอย่างมรีะเบยีบของสงัคมมนุษย์ ศาสนาบาไฮยนืยนัอย่างชดัเจนใน
หลกัการของความเท่าเทยีมในสทิธโิอกาส และอภสิทิธิส์ าหรบับุรษุและสตร ียนืกรานถงึการศกึษาภาคบงัคบั 
ขจดัความยากจนหรอืความมัง่มทีี่มากเกินไป เลกิล้มสถาบนันักบวช ห้ามการมทีาส การทรมานกายเพื่อ
ศาสนา การภกิขาจารและการถอืชวีติสนัโดษอยูใ่นวดั ก าหนดการมสีามหีรอืภรรยาเดยีว หา้มปรามการหย่า
รา้ง เน้นถงึความจ าเป็นในการเชื่อฟงัรฐับาลอย่างเคร่งครดั ยกย่องการงานทีก่ระท าดว้ยดวงจติแห่งการรบั
ใช้ขึ้นเทียบเท่าการสกัการบูชา เร่งเร้าการประดษิฐ์ภาษาหรอืเลือกภาษาหนึ่งเป็นภาษาสากล และวาด
รปูรา่งของสถาบนัต่างๆ ทีจ่ะตอ้งสถาปนาสนัตภิาพแก่มวลมนุษยชาตใิหค้งอยูต่ลอดไป   

 ศาสนาบาไฮหมนุรอบบุคคลส าคญั 3 ท่านทีเ่ป็นศูนยก์ลาง ท่านแรกคอืชายหนุ่มชาวเมอืงชรีาซมชีื่อ
ว่า มรีซ์า อาล-ีโมฮมัหมดั เป็นทีรู่จ้กักนัคอืพระบ๊อบ (ประตู) ในเดอืนพฤษภาคม ค.ศ.1844 ขณะทีพ่ระองคม์ี
อายุ 25 พรรษา พระองคไ์ดท้รงประกาศว่าพระองค์คอืศาสนทูตตามที่กล่าวไวใ้นพระคมัภรีศ์กัดิส์ทิธิข์อง
ศาสนาทัง้หลายในอดตีว่าจ าเป็นตอ้งประกาศและเตรยีมหนทางส าหรบัการเสดจ็มาของศาสนทูตอกีพระองค์
หนึ่งที่ยิง่ใหญ่กว่า ซึ่งภาระหน้าที่ของพระองค์ตามที่กล่าวไว้ในพระคมัภรีเ์ดยีวกนัเหล่านัน้จะเสดจ็มาเพื่อ
เริม่ยคุแห่งธรรมและสนัตภิาพอนัเป็นยุคทีจ่ะไดร้บัการสดุดเีป็นดัง่การบรรลุสู่จุดสมบูรณ์ของศาสนาทัง้หมด
ในอดตีและเริม่ต้นวฏัจกัรใหม่ในประวตัศิาสตรศ์าสนาของมนุษยชาติ การประหตัประหารอย่างรุนแรงและ
ฉับพลนัโดยกองก าลงัของคณะนักบวชและรฐับาลในดนิแดนของพระบ๊อบได้ท าให้พระบ๊อบถูกจบักุมและ
ต่อมาถูกเนรเทศไปยงัภูเขาแห่งอาเซอร์ไบจาน ถูกจ าคุกในป้อมมาห์คูและชหี์รคิ และถูกประหารชวีติใน
เดอืนกรกฎาคม ค.ศ.1850 โดยการยงิเป้าโดยกองทหารในจตุัรสัเมอืงทาบรซิ สาวกของพระองคไ์ม่น้อยกว่า 
20,000 คนถูกสงัหารโดยวธิกีารทารณุปา่เถื่อนจนก่อใหเ้กดิความเหน็ใจและการยกย่องโดยไม่มเีงื่อนไขจาก
นกัเขยีน นกัการทตู ผูเ้ดนิทางท่องเทีย่วและนกัวชิาการชาวตะวนัตกจ านวนหน่ึง บางคนในจ านวนเหล่านี้ได้
ประสบเหน็การทารุณอนัโหดรา้ยเหล่านี้ดว้ยตนเองจนอดไม่ได้ทีจ่ะบนัทกึสิ่งเหล่านี้ไวใ้นหนังสอืและบนัทกึ
ประจ าวนัต่างๆ ของพวกเขา   

 มรีซ์า ฮุนเซน-อาล ีผู้มพีระนามว่าพระบาฮาอุลลาห์ (ความรุ่งโรจน์ของพระผู้เป็นเจ้า) เป็นชาว
พืน้เมอืงแห่งมาซานดาราน การเสดจ็มาของพระองคน์ัน้พระบ๊อบไดท้รงท านายไว้ พระองคท์รงถูกโจมตโีดย
กองก าลงัเดยีวกนัทีโ่ง่เขลาและบา้คลัง่ ถูกจ าคุกในเมอืงเตหะราน ถูกเนรเทศในปี ค.ศ. 1853 จากดนิแดน
บา้นเกดิของพระองค์ไปยงัเมอืงแบกแดด ต่อจากนัน้ไปยงัเมอืงคอนสแตนตโินเป้ิลและเมอืงเอเดรยีโนเป้ิล 
และในทีสุ่ดไปยงัคุกเมอืงอคัคาอนัเป็นสถานทีท่ีพ่ระองคท์รงถูกขงัเป็นเวลาร่วม 24 ปี พระองคไ์ดเ้สดจ็ขึน้สู่
สวรรค ์ณ บรเิวณใกล้ๆ  เมอืงอคัคาในปี ค.ศ. 1892 ในระหว่างการถูกเนรเทศโดยเฉพาะอย่างยิง่ในเมอืงเอ
เดรยีโนเป้ิลและเมอืงอคัคา พระองคไ์ดท้รงก าหนดกฎและบญัญตัต่ิางๆ ของศาสนา ทรงอธบิายถงึหลกัธรรม
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ต่างๆ ไวใ้นพระคมัภรีก์ว่า 100 เล่ม ทรงประกาศข่าวสารของพระองคต่์อกษตัรยิแ์ละผูป้กครองทัง้หลายทัง้
ทางโลกตะวนัออกและโลกตะวนัตก ทัง้ครสิเตยีนและมุสลมิ ทรงด ารสัต่อพระสนัตะปาปา ต่อกาหลบิแห่ง
ศาสนาอิสลาม ต่อผู้ปกครองทัง้หลายของสาธารณรฐัในทวีปอเมรกิา ต่อคณะนักบวชครสิเตียนทัว่ทัง้
ครสิตจกัร ต่อผูน้ าทัง้หลายของอสิลามนิกายชอีะหแ์ละซุนนี และต่อพระระดบัสูงของศาสนาโซโรแอสเตรยีน 
ในธรรมนิพนธเ์หล่านี้พระองคไ์ดท้รงประกาศถงึการเปิดเผยศาสนาของพระองค์ เรยีกรอ้งบรรดาผูท้ีพ่ระองค์
ทรงด ารสัถงึใหเ้อาใจใส่ต่อค าเรยีกรอ้งและสนบัสนุนศาสนาของพระองค์ ทรงเตอืนพวกเขาถงึผลทีจ่ะตามมา
จากการปฏเิสธของพวกเขาและประณามความหยิง่ยโสและการกดขีข่องพวกเขาบางคน 

 บุตรชายคนโตของพระบาฮาอุลลาห์ อบับาส เอฟเฟนด ิเป็นที่รูจ้กักนัคอืพระอบัดุลบาฮา (ผู้รบัใช้
ของพระผู้เป็นเจา้) ได้รบัการแต่งตัง้จากพระบาฮาอุลลาห์ใหเ้ป็นผู้สบืทอดต่อจากพระองค์และได้รบัมอบ
อ านาจใหเ้ป็นผูต้คีวามหมายในค าสัง่สอนของพระองค์ พระอบัดุลบาฮาไดม้คีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิกบัพระบดิา
ตัง้แต่วยัเดก็และได้ทรงถูกร่วมเนรเทศและร่วมรบัความทุกขย์ากกบัพระบดิา พระอบัดุลบาฮาได้ทรงอยู่ใน
สภาพนักโทษมาตลอดจนกระทัง่ในปี ค.ศ. 1908 จากผลการปฏวิตัิยงัเติร์คท าให้พระองค์ได้รบัการ
ปลดปล่อยจากการคุมขงัและตัง้ถิน่ฐานอยู่ในเมอืงไฮฟ่า หลงัจากนัน้ไม่นานพระองคท์รงเริม่ต้นการเดนิทาง 
3 ปีไปยงัอยีปิต์ ยุโรปและทวปีอเมรกิาเหนือซึ่งในระหว่างการเดนิทางนี้พระองค์ได้ทรงอธบิายต่อฝงูชน
จ านวนมากมายถงึค าสัง่สอนของพระบดิาและท านายถงึการใกล้เขา้มาของความหายนะที่จะบงัเกดิขึน้กบั
มนุษยชาตใินไม่ชา้ พระองคท์รงเดนิทางกลบัไปยงับา้นของพระองคเ์มื่อสงครามโลกครัง้ที่  1 จวนจะเกดิขึน้
อนัเป็นสงครามทีท่ าให้พระองคต์กอยู่ในอนัตรายอย่างต่อเนื่องจนกระทัง่การปลดปล่อยดนิแดนปาเลสไตน์
โดยกองก าลงัของนายพลแอลเลนไบผู้ซึง่ให้ความส าคญัอย่างที่สุดแก่พระอบัดุลบาฮาและสาวกกลุ่มน้อยที่
ร่วมถูกเนรเทศในเมอืงอคัคาและไฮฟ่า ในปี ค.ศ 1921 พระองคท์รงถงึแก่มรณภาพและได้รบัการบรรจุใน
สุสานบนภูเขาคารเ์มลทีส่รา้งขึน้ตามค าสัง่อนัชดัแจง้ของพระบาฮาอุลลาห์ ส าหรบับรรจุศพของพระบ๊อบซึง่
ไดร้บัการเคลื่อนยา้ยจากเมอืงทาบรชิมายงัดนิแดนอนัศกัดิส์ทิธิภ์ายหลงัทีไ่ดเ้กบ็รกัษาและซ่อนไวเ้ป็นเวลา
เกอืบ 60 ปี 

 การมรณภาพของพระอบัดุลบาฮาบ่งบอกถึงการสิ้นสุดของยุคแรกและเป็นยุคแห่งวรีกรรมของ
ศาสนาบาไฮและเป็นสญัญาณบอกถงึการเริม่ต้นยุคแห่งการก่อสรา้งระบบซึง่ถูกก าหนดใหเ้ป็นพยานต่อการ
เผยออกมาทลีะน้อยของระบบบรหิารของศาสนา ซึ่งการสถาปนาของมนัได้ท านายไว้โดยพระบ๊อบ กฎ
ทัง้หลายไดร้บัการเปิดเผยโดยพระบาฮาอุลลาห ์รปูรา่งของระบบไดร้บัการวาดไวโ้ดยพระอบัดุลบาฮาในพระ
ประสงคแ์ละพนิัยกรรมของพระองค์ และรากฐานในปจัจุบนัก าลงัไดร้บัการวางโดยสภาระดบัชาตแิละระดบั
ทอ้งถิน่ซึง่ไดร้บัการเลอืกตัง้โดยผูท้ีป่ระกาศตนเป็นผูส้นบัสนุนศาสนา..... 

 ต่างจากระบบทัง้หลายที่ค่อยๆ ก่อขึน้มาภายหลงัมรณกรรมของพระศาสดาทัง้หลาย ระบบบรหิาร
ของศาสนาบาไฮมจีุดก าเนิดจากสวรรค์ ขึน้อยู่อย่างมัน่คงกบักฎ หลกัศลีธรรม บญัญตัแิละสถาบนัทัง้หลาย 
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ที่ก่อตัง้ศาสนาได้เจาะจงก าหนดและสถาปนาไว้อย่างชดัเจนด้วยพระองค์เอง และปฏบิตัหิน้าที่สอดคล้อง
อย่างแทจ้รงิกบัการตคีวามหมายจากพระคมัภรีโ์ดยผูท้ี่ได้รบัอ านาจมอบหมาย ด้วยเหตุทีร่ะบบบรหิารนี้มี
ลกัษณะเด่นเป็นพเิศษอย่างไม่เคยมมีาก่อนในประวตักิารณ์ศาสนาของโลก ถงึแมจ้ะถูกโจมตอีย่างดุรา้ยมา
แต่เริม่ตน้ กบ็รรลุผลส าเรจ็ในการค ้าจนุความสามคัคขีองหมูค่ณะผูส้นบัสนุนทัง้หลายทีแ่ผ่ไพศาลและมคีวาม
แตกต่างกนั และท าให้พวกเขาสามารถเริม่งานอย่างสามคัคแีละมรีะบบในซกีโลกทัง้สองซึ่งได้รบัการมุ่ง
หมายใหข้ยายขอบเขตและสรา้งความมัน่คงใหแ้ก่สถาบนับรหิารทัง้หลาย 

 ศาสนาบาไฮภายใตก้ารอ านวย ปกป้องและส่งเสรมิโดยระบบบรหิารน้ี ควรไดร้บัการสงัเกตในทีน่ี้ว่า
เป็นสิง่ที่อยู่เหนือธรรมชาติ อยู่เหนือขอบเขตของชาติ ไม่เกี่ยวขอ้งกบัการเมอืงโดยสิ้นเชงิ ไม่ฝกัใฝ่ฝ่ายใด 
และคดัคา้นอย่างเต็มทีต่่อนโยบายหรอืแนวความคดิใดกต็ามทีพ่ยายามยกเชื้อชาตใิดโดยเฉพาะ เป็นอสิระ
จากรปูแบบใดๆ ของวนิัยสงฆ ์ไม่มคีณะนักบวชหรอืพธิกีรรม และไดร้บัการค ้าจุนโดยการบรจิาคตามความ
สมคัรใจของบรรดาผู้สนับสนุนที่ปฏญิาณตนแล้วเท่านัน้ ถึงแม้บาไฮศาสนิกชนทัง้หลายจะจงรกัภกัดต่ีอ
รฐับาล ถงึแมพ้วกเขาจะเป่ียมไปด้วยความรกัต่อประเทศของตนและปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะส่งเสรมิ
ประโยชน์ที่ดทีี่สุดให้แก่ประเทศชาติเสมอ กระนัน้พวกเขาถือว่ามนุษยชาตเิป็นหนึ่งเดยีวกนั และผูกพนั
อย่างลกึซึง้อยู่กบัผลประโยชน์สูงสุดของมนุษยชาติ ไม่ลงัเลทีจ่ะถอืประโยชน์เฉพาะใดๆ ของส่วนตวั ส่วน
ภูมภิาคหรอืของชาตเิป็นรองต่อผลประโยชน์อนัส าคญักว่าของมนุษยชาตสิ่วนใหญ่ ทราบดวี่าในโลกแห่ง
การพึง่พาอาศยักนัระหว่างประชาชนและชาตทิัง้หลาย โดยวธิดีทีีสุ่ดผลประโยชน์ของกลุ่มหนึ่งต้องไดม้าโดย
ผลประโยชน์ร่วมของทัง้หมด และไม่มผีลอนัยัง่ยนืทีส่ามารถบรรลุไดโ้ดยกลุ่มใดหากผลประโยชน์ของส่วน
ใหญ่ถูกละเลย.... 
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บทท่ี 1 

การถกูทดสอบอนัสาหสัของมนุษยชาติ 

 พายอุนัรนุแรงอย่างไม่เคยมมีาก่อน ซึง่วถิขีองมนัมอิาจคาดคะเนได้ ผลโดยตรงคอืความหายนะอนั
ใหญ่หลวง ผลในท้ายที่สุดคอืความรุ่งโรจน์อนัมอิาจจนิตนาการได้ ก าลงัโฉบพดัพื้นพภิพในปจัจุบนั พลงั
ขบัเคลื่อนก าลงัเพิม่ขึน้อย่างโหดเหีย้มทัง้ในดา้นขอบเขตและก าลงัเคลื่อนไหว พลงัการชะลา้งก าลงัเพิม่ขึน้
ทุกวนัแมจ้ะตรวจไม่พบ มนุษยชาตซิึ่งอยู่ในก ามอืของอ านาจท าลายล้างก าลงัถูกโจมตโีดยหลกัฐานต่างๆ 
ของความดุเดอืดอนัมอิาจต้านทานได้ อกีทัง้ไม่สามารถแลเหน็จุดก าเนิดหรอืหยัง่รูถ้งึความหมายของมนั 
หรอืมองเห็นผลที่จะตามมา ด้วยความงงงวย เจ็บปวดและหมดหนทาง มนุษยชาติได้แต่เฝ้าดูพายุอัน
ยิง่ใหญ่และทรงอ านาจของพระผู้เป็นเจา้บุกรุกเขา้ไปในดนิแดนอนัห่างไกลทีสุ่ดและสวยงามทีสุ่ดทัง้หลาย
บนพภิพ เขยา่รากฐานทัง้หลายท าลายความสมดุล ตดัขาดชาตทิัง้หลาย ท าลายบา้นเรอืนของประชาชน ท า
ให้เมอืงต่างๆ รกรา้ง เนรเทศกษัตรยิท์ัง้หลาย ทลายปราการต่างๆ ขุดโค่นสถาบนัทัง้หลายลบเลอืนแสง
สว่าง และทรมานจติวญิญาณของพลเมอืงทัง้หลาย..... 

 การปฏบิตักิารอนัทรงอ านาจของการเปลี่ยนแปลงอนัยิง่ใหญ่นี้ไม่มใีครเข้าใจเว้นแต่ผู้ที่ยอมรบัค า
กล่าวอา้งของพระบาฮาอุลลาหแ์ละพระบ๊อบ สาวกทัง้หลายของทัง้สองพระองคท์ราบดวี่าสาเหตุมาจากไหน
และจะก่อใหเ้กดิอะไรในท้ายที่สุด ถงึแมไ้ม่รูว้่าจะแผ่ไปไกลแค่ไหน พวกเขากต็ระหนักอย่างชดัเจนถงึปฐม
เหตุ ทราบถงึทศิทาง ยอมรบัถงึความจ าเป็น เฝ้าดูอย่างมัน่ใจในขบวนการอนัลกึลบั อธษิฐานอย่างแรงกลา้
เพื่อบรรเทาความรนุแรง ตรากตร าอยา่งฉลาดทีจ่ะระงบัความดุเดอืดและคาดหวงัดว้ยนิมติอนัแจ่มชดัถงึการ
บรรลุสู่จดุสมบรูณ์ของความกลวัและความหวงัทัง้หลายทีจ่ าเป็นตอ้งก่อใหเ้กดิ 

 ผูท้ีย่อมรบัว่าพระบาฮาอุลลาหค์อืพระผูท้รงเป็นกระบอกเสยีงและศาสนทูตผูย้ ิง่ใหญ่ทีสุ่ดของพระผู้
เป็นเจา้บนโลกนี้ถอืว่า การพพิากษาของพระผูเ้ป็นเจา้ครัง้นี้เป็นทัง้ความหายนะของกรรมสนองและเป็นการ
ปฏบิตัิทางวนิัยอนัศักดิส์ ิทธิแ์ละสูงสุด ในเวลาเดยีวกนัเป็นทัง้การเยี่ยมเยยีนของพระผู้เป็นเจ้าและเป็น
ขบวนการชะลา้งใหแ้ก่มวลมนุษยชาต ิไฟลงโทษความวปิรติของมนุษยชาตแิละเชื่อมส่วนประกอบต่างๆ เขา้
เป็นชุมชนของโลกทีม่รีะบบเดยีวกนัอนัมอิาจแบ่งแยกได ้

 ในดา้นหน่ึงพระบาฮาอุลลาหไ์ดท้รงกล่าวเป็นลางเตอืนว่า “ดูกร ประชาชน จงตืน่ตวัขึ้นเตรยีมพรอ้ม
ส าหรบัวนัแห่งความยุติธรรมของพระผู้เป็นเจ้า เพราะชัว่โมงทีส่ญัญาไว้ได้มาถึงแล้ว” “จงละทิ้งสิง่ทีเ่จ้า
ครอบครองและยดึในสิง่ทีพ่ระผู้เป็นเจา้ พระผู้ซึง่โน้มคอมนุษยท์ัง้หลายให้ต า่ลงไดท้รงน ามา จงรูไ้วด้้วยว่า
หากเจา้ไม่หนัหลงัใหก้บัสิง่ทีเ่จา้ไดก้ระท า การลงโทษจะตามมาถงึเจา้โดยรอบดา้นอย่างแน่นอน และเจา้จะ
ได้เหน็สิง่ทีส่าหสักว่าทีเ่จา้เคยเหน็มาก่อนในอดตี” และอกีครัง้หนึง่ “ดูกร ประชาชน เราได้ก าหนดเวลาไว้
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ส าหรบัเจา้แลว้ ถ้าถงึชัว่โมงทีก่ าหนดเจา้ยงัเพกิเฉยไม่หนัมาสู่พระผูเ้ป็นเจา้ โดยแทจ้รงิแลว้พระองคจ์ะทรง
กระหน า่ความรนุแรงมาบนเจา้และจะทรงน าความทรมานอนัสาหสัมาโจมตเีจา้จากทุกทศิทาง” 

 ในอกีดา้นหน่ึงเป็นการท านายถงึอนาคตอนัสดใสทีก่ าหนดไวส้ าหรบัโลกทีถู่กห่อหุม้ดว้ยความมดืใน
ปจัจบุนั พระบาฮาอุลลาหท์รงยนืยนัหนกัแน่นว่า “โลกทัง้หมดขณะน้ีอยู่ในระยะของการตัง้ครรภ์ วนันัน้ก าลงั
ใกลเ้ขา้มาคอืวนัทีจ่ะออกผลอนัประเสรฐิสุด วนัทีต่้นไมอ้นัสง่าทีสุ่ดทัง้หลายจากสวรรค์ จะผุดออกมา” “เวลา
นัน้ก าลงัใกลเ้ขา้มาคอืเวลาทีทุ่กสรรพสิง่ทีถู่กสรา้งสรรคจ์ะปลดเปลื้องภาระทีแ่บกอยู่  ขอความรุ่งโรจน์จงมี
แด่พระผู้เป็นเจา้ผูท้รงประทานพระกรุณานี้ซึง่ห้อมล้อมสรรพสิง่ทัง้มวลไว้ไม่ว่าเป็นสิง่ทีอ่ยู่บนโลกหรอืบน
สวรรค”์ ยิง่ไปกว่านัน้พระองคไ์ดท้รงจารกึเป็นการบอกล่วงหน้าถงึยุคทองของมนุษยชาตวิ่า “ความกดขีอ่นั
ใหญ่หลวงเหล่านี้ก าลงัตระเตรยีมส าหรบัการมาถึงของความยุติธรรมอนัยิง่ใหญ่ทีสุ่ด ” แท้จรงิแล้วความ
ยุตธิรรมอนัยิง่ใหญ่ทีสุ่ดนี้คอืความยุตธิรรมเพยีงอย่างเดยีวเท่านัน้ทีใ่นทีสุ่ดสามารถเป็นทีต่ ัง้ของโครงสร้าง
ของสนัตภิาพอนัยิง่ใหญ่ทีสุ่ด และสนัตภิาพอนัยิง่ใหญ่ทีสุ่ดจะประกาศถงึอารยธรรมของโลกอนัยิง่ใหญ่ทีสุ่ด
ซึง่จะคงอยูส่มัพนัธไ์ปตลอดกาลกบัพระผูแ้สดงพระนามอนัยิง่ใหญ่ทีสุ่ด..... 

 เวลาผ่านไปเกอืบ 100 ปี นับจากการเปิดเผยศาสนาของพระบาฮาอุลลาหไ์ดรุ้่งอรุณขึน้มาบนโลกนี้ 
เป็นการเปิดเผยศาสนาที่พระองค์ไดท้รงยนืยนัถงึลกัษณะว่า “ไม่มพีระศาสดาองค์ใดในอดตีได้เขา้ใจอย่าง
สมบูรณ์ ยกเว้นในระดับทีถู่กก าหนดไว้ให้” เป็นเวลาหนึ่งศตวรรษที่พระผู้เป็นเจ้าได้เลื่อนการลงโทษ
มนุษยชาต ิเพื่อว่าเขาอาจจะยอมรบัผู้ก่อตัง้ศาสนานี้  สนับสนุนศาสนาของพระองค์ ประกาศความยิง่ใหญ่
ของพระองค ์และสถาปนาระบบของพระองค ์ในพระคมัภรีจ์ านวน 100 เล่ม ซึง่เป็นทีบ่รรจุของหลกัศลีธรรม
อนัประเมนิค่ามไิด้ กฎอนัทรงอ านาจ หลกัการที่เด่นเป็นพเิศษ ค าเคี่ยวเขญ็อนัเร่ารอ้น ค าเตอืนทัง้หลายที่
ย ้าไว้ ค าท านายอนัน่าพศิวง ค าวงิวอนอนัประเสรฐิสุด ค าบรรยายอนัมนี ้าหนัก ซึ่งผู้ที่ถอืข่าวสารนี้ได้ทรง
ประกาศอย่างไม่มพีระศาสดาองค์ใดในอดตีเคยทรงกระท ามาก่อนถึงภาระหน้าที่ที่พระผู้เป็นเจ้าได้ทรง
มอบหมายให้กับพระองค์ ต่อจกัรพรรดิ กษัตรยิ์ เจ้าชายและผู้มอี านาจทัง้หลาย ต่อผู้ปกครองรฐับาล 
นักบวชและประชาชนทัง้หลาย ไม่ว่าในโลกตะวนัออกหรอืโลกตะวนัตก ไม่ว่าครสิเตยีน ชาวยวิมุสลมิหรอื
ชาวโซโรแอสเตรยีน พระองคไ์ดท้รงด ารสัไวเ้ป็นเวลาเกอืบ 50 ปี และในสถานการณ์อนัน่าสลดทีสุ่ดถงึไข่มุก
อนัประเมนิค่ามไิดเ้หล่านี้ซึง่เป็นไข่มุกแห่งความรูแ้ละความลกึลบัทีซ่่อนอยู่ในมหาสมุทรแห่งวจนะอนัหาที่
เปรยีบมไิดข้องพระองค ์ทรงสละชื่อเสยีงและลาภยศ ยอมรบัการถูกจองจ าและการถูกเนรเทศ มใิส่ใจต่อการ
ถูกขบัไล่และการถูกประฌาม ยอมต่อการถูกเหยยีดหยามทางกายและการสูญเสยีอย่างโหดรา้ย พระองค์ผู้
ซึง่เป็นผูแ้ทนของพระผู้เป็นเจา้บนโลกนี้ทรงรบัความทรมานโดยการถูกเนรเทศจากแห่งหนึ่งไปยงัอกีแห่ง
หนึ่งและจากประเทศหนึ่งไปยงัอีกประเทศหนึ่ง ...พระองค์ได้ทรงเป็นพยานว่า “โดยแท้จรงิแล้วเรามไิด้
บกพรอ่งในหน้าทีข่องเราในการว่ากล่าวตกัเตอืนมนุษยแ์ละในการส่งมอบสิง่ทีเ่ราไดร้บับญัชาจากพระผูเ้ป็น
เจา้ พระผูท้รงอ านาจ พระผูท้รงเป็นทีส่รรเสรญิ หากพวกเจา้ไดส้นใจฟงัเรา พวกเจา้ต้องไดเ้หน็โลกนี้เป็นอกี
โลกหนึง่” และอกีครัง้หนึ่ง “มขีอ้แกต้วัเหลอือกีไหมส าหรบัใครกต็ามในการเปิดเผยศาสนาใหม่นี้  ไม่ โดยพระ
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ผูเ้ป็นเจา้ พระผูเ้ป็นนายแห่งบลัลงัก์อนัทรงอ านาจ สญัลกัษณ์ของเราไดห้อ้มล้อมโลกเอาไวแ้ล้วและอ านาจ
ของเราไดหุ้ม้ห่อมนุษยชาตทิัง้หมดแลว้ กระนัน้ประชาชนยงัคงหลบัใหลอย่างน่าฉงนยิง่นกั” 

 เราอาจถามตวัเราเองว่าโลกอนัเป็นที่ห่วงใยของพระผู้เป็นเจา้นี้ได้ตอบแทนพระผู้ทรงเสยีสละทุก
อย่างอย่างไร โลกได้ต้อนรบัพระองค์ด้วยท่าทีเช่นไรและค าเรยีกร้องของพระองค์ได้รบัการตอบสนอง
อยา่งไร เสยีงโห่รอ้งอย่างไม่มเีสมอในประวตัศิาสตรข์องอสิลามนิกายชอีะหไ์ดต้้อนรบัแสงสว่างเริม่แรกของ
ศาสนาบาไฮในดนิแดนก าเนิด...การประหตัประหาร ซึ่งเป็นพยานโดยผูม้อี านาจที่มชีื่อเสียงไม่น้อยไปกว่า
ท่านลอร์ด เคอร์ซนัแห่งเคดเลสตนั ได้กระตุ้นความกล้าหาญไม่น้อยไปกว่าไฟของสมทิฟิลด์  ได้ห ่าหัน่
วรีบุรุษของศาสนาอย่างน่าสลดในเวลาอนัรวดเรว็ไม่น้อยกว่า 20,000 คน ผู้ซึง่ปฏเิสธไม่ยอมแลกเปลี่ยน
ความศรทัธาทีพ่ึง่เกดิใหมข่องพวกเขากบัเกยีรตยิศและความปลอดภยัทีผ่่านพน้ไปอย่างรวดเรว็ของชวีติบน
โลกนี้ 

 ความเมนิเฉยโดยสมบูรณ์ของบรรดาผู้ที่มชีื่อเสียงและมียศ ความเกลียดชังอันไม่ผ่อนคลายที่
แสดงออกโดยนักบวชฐานันดรศักดิท์ ัง้หลายของศาสนาจากที่ได้ผุดขึ้นมา การเยาะเย้ยดูถูกของหมู่
ประชาชนจากที่ได้ถือก าเนิดขึ้นมา การดูหมิน่อย่างที่สุดที่แสดงโดยส่วนใหญ่ของกษัตรยิ์และผู้ปกครอง
ทัง้หลายที่ถูกด ารสัถงึโดยผู้ก่อตัง้ การประณาม การขู่เขญ็และการขบัไล่ที่บญัชาโดยบรรดาผู้มอี านาจซึ่ง
ภายใต้อ านาจนัน้ไดลุ้กขึน้และแพร่กระจายเป็นครัง้แรก การถูกบดิเบอืนหลกัธรรมและกฎทัง้หลายโดยผู้ที่
อจิฉาและผู้ที่มเีจตนาร้ายในดนิแดนต่างๆ ในหมู่ประชาชนทัง้หลายนอกประเทศที่ก าเนิด-ทัง้หมดนี้เป็น
เพยีงแต่หลกัฐานทัง้หลายของการปฏบิตัโิดยประชาชนรุ่นทีจ่มอยู่ในความพอใจกบัตนเอง ทีไ่ม่ใส่ใจต่อพระ
ผู้เป็นเจ้าและลมืลางบอกเหตุ ลมืค าท านาย ค าเตือนและค าตกัเตือนทัง้หลายที่เปิดเผยไว้โดยศาสนทูต
ทัง้หลายของพระองค.์... 

 ต่อการปฏเิสธโดยสิ้นเชงิอย่างน่าละอาย เราจะไม่พจิารณาหรอืว่าอะไรได้เกดิขึน้และยงัคงด าเนิน
ต่อไปในวถิเีหล่านี้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ปีทา้ยๆ ในศตวรรษแรกของศาสนาบาไฮอนัเป็นศตวรรษทีเ่ตม็ไปดว้ย
ความทุกขท์รมานอนัวุ่นวายและการประหตัประหารอย่างรุนแรงต่อศาสนาของพระบาฮาอุลลาห์ จกัรวรรดิ
ทัง้หลายทลายลงเป็นผงธุลี ราชอาณาจกัรต่างๆ ถูกโค่นลง ราชวงศ์ต่างๆ ดบัสิ้น ราชตระกูลเปรอะเป้ือน 
กษัตรยิ์ถูกลอบสงัหาร ถูกวางยาพิษ ถูกเนรเทศ และถูกปราบในแผ่นดินของตนเอง บลัลงัก์ที่เหลอือยู่
จ านวนไมม่ากก าลงัสัน่คลอนดว้ยแรงสะเทอืนจากการลม้ทลายของบลัลงัก์เหล่านัน้ ...เมื่อเพ่งพจิารณาอย่าง
เที่ยงธรรมต่อการปรากฏของการเปลี่ยนแปลงที่ยิง่ใหญ่อันไม่ผ่อนผนัเหล่านี้ซึ่งเกิดภายในระยะอันสัน้  
แน่นอนไม่มใีครหนีขอ้สรุปไดว้่าใน 100 ปีสุดทา้ยนี้น่าจะไดร้บัพจิารณาในส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัโชคชะตาของ
ราชอาณาจกัรว่า เป็นช่วงเวลาแห่งความหายนะอนัรา้ยแรงทีสุ่ดในประวตักิารณ์ของมนุษยชาติ..... 

 ความเสื่อมของโชคชะตาของผู้ครองอ านาจสูงสุดทางโลกทัง้หลายได้ขนานไปกบัความเสื่อมอนัน่า
ตกใจไม่น้อยไปกว่ากนัของอ านาจของผู้น าศาสนาทัง้หลายของโลก เหตุการณ์อนัยิง่ใหญ่ทัง้หลายที่ได้
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ประกาศถงึการใกล้เขา้มาของการสลายของราชอาณาจกัรและจกัรวรรดิม์ากมาย ไดเ้กดิขึน้เกอืบพรอ้มกนั
กบัการแตกทลายของปราการต่างๆ ของศาสนาอนัดัง้เดมิซึ่งเคยดูเหมอืนว่ามอิาจละเมดิได้ ขบวนการ
เดยีวกนัน้ีซึ่งได้ตดัสนิชะตาของกษตัรยิแ์ละจกัรพรรดิท์ ัง้หลายอย่างรวดเรว็และน่าสลดและดบัสิ้นราชวงศ์
ของพวกเขา ไดป้ฏบิตักิารต่อผูน้ าของทัง้ศาสนาครสิตแ์ละอสิลามท าลายเกยีรตขิองพวกเขา และในบางกรณี
ได้ล้มสถาบนัอนัสูงสุดทัง้หลายของพวกเขา “อ านาจของกษัตรยิ์และพระ แท้จรงิถูกยดึเสยีแล้ว” ความ
รุง่โรจน์ของกษตัรยิถ์ูกบดบงั อ านาจของพระไดส้ญูเสยีไปอยา่งมอิาจเรยีกคนืมาได้..... 

 ความเป็นปึกแผ่นของบางสถาบนัเหล่านี้ที่ได้แตกละเอียดเกินกว่าที่จะหวนคืนมาได้นัน้  เป็นที่
ชดัเจนเกินกว่าที่ผู้สงัเกตการณ์ที่ชาญฉลาดจะเข้าใจผิดหรอืปฏิเสธความแตกร้าวในหมู่สาวกทัง้หลาย
ระหว่างผู้ที่ยดึถือหลักดัง้เดิมกับผู้ที่ชอบหลักการเสรกี าลังแยกออกจากกันเรื่อยๆ หลกัความเชื่อและ
หลกัเกณฑ์ทัง้หลายของพวกเขาอ่อนลงซึ่งบางอย่างถูกละเลยและยกเลกิไป อ านาจของพวกเขาในการ
ควบคุมความประพฤตขิองประชาชนก าลงัหย่อนลงเรื่อยๆ บุคคลในคณะนักบวชก าลงัลดจ านวนลงและลด
ถอยอทิธพิล ความขีต้ื่นและความไม่จรงิใจของนักเทศน์ทัง้หลายก าลยัเผยออกมาในหลายโอกาส ทรพัยส์นิ
ที่บรจิาคให้แก่พวกเขาในบางประเทศได้สาบสูญไปและพลงัการฝึกฝนทางศาสนาของพวกเขาได้เสื่อมลง 
อารามต่างๆ ของพวกเขาบางส่วนถูกละทิ้งและท าลายการลมืพระผู้เป็นเจา้ ลมืค าสัง่สอนและจุดมุ่งหมาย
ของพระองค ์ไดท้ าใหพ้วกเขาอ่อนก าลงัและยงัความอบัอายใหแ้ก่พวกเขา..... 

 สญัลกัษณ์ทัง้หลายแห่งการล่มสลายทางศีลธรรมซึ่งต่างจากหลกัฐานทัง้หลายของความผุพงัของ
สถาบนัต่างๆ ทางศาสนา ปรากฏอยา่งเหน็ไดช้ดัและมคีวามส าคญัไม่น้อยไปกว่ากนั...ไม่ว่าเราจะหนัไปมอง
ทศิใดกต็าม ไมว่่าเราจะสงัเกตอยา่งผวิเผนิเพยีงไรในการกระท าและค าพูดของประชาชนในรุ่นปจัจุบนั จติใจ
ของเราจะตอ้งถูกกระทบโดยหลกัฐานต่างๆ ของความเสื่อมโทรมทางศลีธรรมในส่วนบุคคลไม่น้อยไปกว่าใน
ส่วนรวมทีบุ่รษุและสตรทีัง้หลายรอบๆ ตวัเราแสดงออก 

 ไม่มขีอ้สงสยัเลยว่าความเสื่อมของศาสนาในฐานะที่เป็นพลงัทางสงัคมอนัหนึ่งซึ่งความเสื่อมของ
สถาบนัทัง้หลายทางศาสนาเป็นเพยีงปรากฏการณ์ภายนอก มสี่วนส าคญัที่สุดที่ก่อให้เกดิความชัว่รา้ยอนั
ร้ายแรงและจบัตาอย่างยิง่ พระบาฮาอุลลาห์ทรงจารกึว่า “ศาสนาคือวิถีทางอันยิง่ใหญ่ทีสุ่ดส าหรบัการ
สถาปนาระเบียบของโลกและส าหรบัความพึงพอใจอนัสงบสุขแก่ทุกคน ความอ่อนแอของเสาหลกัของ
ศาสนาได้สร้างความแข็งแรงให้กบัอ านาจของผู้โง่เขลาและท าให้พวกเขาไม่เกรงกลวัและจองหอง  โดย
แท้จรงิแล้วเรากล่าวว่าอะไรก็ตามทีท่ าใหฐ้านะอนัสูงส่งของศาสนาตกต า่ได้เพิม่ความดื้อรัน้ของคนชัว่รา้ย  
และผลของมนัมอิาจเป็นอืน่ใดนอกจากอนาธปิไตย”  ในอกีธรรมจารกึหนึ่งพระองคไ์ด้ทรงกล่าวว่า “ศาสนา
คอืประทปีอันส่องสว่างและปราการอนัมอิาจตีแตกได้ส าหรบัการปกป้องและความผาสุกของประชาชน
ทัง้หลายของโลก เพราะความเกรงกลวัในพระผูเ้ป็นเจา้ไดผ้ลกัดนัมนุษยใ์หย้ดึมัน่อยู่กบัสิง่ดงีามและรงัเกยีจ
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สิง่ชัว่รา้ย หากตะเกยีงของศาสนาถูกท าใหม้ดืมน ความไม่มรีะเบยีบและความสบัสนจะตามมา และประทปี
แห่งความถูกตอ้ง ความยตุธิรรม ความสงบและสนัตภิาพ จะหยดุส่องแสง”..... 

 เราควรยอมรบัว่านัน่คอืสภาพทีบุ่คคลและสถาบนัทัง้หลายก าลงัใกลเ้ขา้ไปทุกที ดว้ยความเศรา้โศก
ต่อชะตากรรมแห่งความหลงผดิของมนุษยชาติ พระบาฮาอุลลาหไ์ดท้รงจารกึว่า “ความสามคัคทีีแ่สดงออก
ภายนอกและทีอ่ยู่ภายในนัน้อาจกล่าวได้ว่าไม่สามารถพบได้ในมนุษยส์องคนไหน หลกัฐานทัง้หลายของ
ความบาดหมางและความประสงค์ร้ายเป็นทีป่ระจกัษ์ชดัทุกแห่งหน ถงึแม้ทุกคนถูกสร้างขึ้นมาเพือ่ความ
ปรองดองและสามคัค”ี ในธรรมจารกึเดยีวกนันี้พระองคท์รงรอ้งอุทานว่า “อกีนานเท่าไรมนุษยชาตจิะยงัขนื
อยูใ่นความดื้อรัน้ อกีนานเท่าไรความอยตุธิรรมจะด าเนินอกีต่อไป อกีนานเท่าไรความไม่มรีะเบยีบและความ
สบัสนจะครอบง ามนุษยชาติ อกีนานเท่าไรความบาดหมางจะก่อกวนสงัคม อนิจจา กระแสลมแห่งความสิ้น
หวงัก าลงัพดัมาจากทุกทศิทาง และการทะเลาะววิาททีส่รา้งความแตกแยกและความยุ่งยากใหแ้ก่มนุษยชาติ
ก าลงัทวขีึน้ทุกวนั” 

 การปะทุของความไม่อดกลัน้ทางศาสนา ของความเป็นปรปกัษ์ทางเชือ้ชาต ิของความจองหองทาง
ชาตนิิยม หลกัฐานที่เพิม่ขึน้ของความเห็นแก่ตวั ของความสงสยั ของความกลวัและความหลอกลวง การ
แพร่กระจายของความรุนแรงขู่เขญ็ ของการไม่รกัษากฎหมาย ของความมวัเมาและอาชญากรรม ความ
เสยีหายอนัมอิาจระงบัไดแ้ละการแสวงหาอยา่งเรา่รอ้นในสิง่ไรส้าระ ในความร ่ารวยและความพอใจทางโลกยี์ 
ความเป็นปึกแผ่นของครอบครวัอ่อนแอลง การปล่อยปละละเลยในการควบคุมของผูป้กครอง การหลงพอใจ
ในความหรหูราฟุ่มเฟือย เจตคตขิองการไม่รบัผดิชอบต่อการแต่งงานและผลตามมาของการหย่ารา้งจ านวน
เพิม่มากขึน้ ความเสื่อมทรามของศลิปะและดนตรี ความเน่าเฟะของวรรณคดี และความทุจรติของหนังสอื 
พมิพ ์การแผ่กวา้งของอทิธพิลและกจิกรรมต่างๆ ของ “พระศาสดาแห่งความเสื่อมโทรม” ผูซ้ึง่สนับสนุนการ
อยู่ด้วยกนัโดยไม่ต้องแต่งงาน ผู้ซึ่งเทศนาปรชัญาแห่งลทัธเิปลอืยกาย ผู้ซึ่งถอืว่าการถ่อมตวัเป็นสิง่ที่เสก 
สรรขึน้ ผูซ้ึง่ปฏเิสธการพจิารณาการใหก้ าเนิดบุตรเป็นดัง่จดุประสงคท์ีต่อ้งเคารพและเป็นอนัดบัแรกของการ
แต่งงาน ผูซ้ึง่ประณามศาสนาเป็นดัง่ยาเสพตดิของประชาชน ผูซ้ึ่งถ้าไดกุ้มบงัเหยีนก็จะพามนุษยชาตถิอย
หลงัไปสู่อนารยธรรม ความไม่มรีะเบียบ และความดบัสูญในท้ายที่สุด เหล่านี้ปรากฏเป็นลกัษณะเด่น
ทัง้หลายของสงัคมทีเ่สื่อมโทรมอนัเป็นสงัคมทีจ่ะตอ้งเกดิใหมห่รอืไมก่ต็ายไป..... 

 อย่างไรก็ตามขออย่าให้ใครเขา้ใจผดิในจุดประสงค์ของเรา หรอืแสดงออกอย่างผดิๆ ในสจัจะอนั
ส าคญัทีสุ่ดนี้ ซึง่เป็นแก่นของศาสนาของพระบาฮาอุลลาห์ จุดก าเนิดจากสวรรคข์องพระศาสดาทัง้หมดของ
พระผูเ้ป็นเจา้..... ไดร้บัการยนืยนัอย่างเตม็ทีแ่ละไม่หวัน่ไหวโดยสาวกทุกคนของศาสนาบาไฮ เอกภาพมลู
ฐานของศาสนทูตเหล่านี้ของพระผู้เป็นเจ้าได้รบัการยอมรบัอย่างชดัเจน ความต่อเนื่องของการเปิดเผย
ศาสนาของพระศาสดาทัง้หลายได้รบัการยนืยนั อ านาจที่ประทานมาโดยพระผู้เป็นเจ้าและลกัษณะอัน
เกี่ยวพนักนัของพระคมัภรีท์ัง้หลายได้รบัการยอมรบั ความเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนัของความมุ่งหมายและ
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จดุประสงคข์องพระศาสดาเหล่านี้ไดร้บัการประกาศลกัษณะพเิศษของอ านาจของพระศาสดาทัง้หลายไดร้บั
การเน้น การปรองดองในทา้ยทีสุ่ดของค าสัง่สอนและของสาวกของพระศาสดาเหล่านี้ถูกน ามาสอนและไดร้บั
การคาดหวงั ตามที่ประกาศโดยพระบาฮาอุลลาห์ “พระศาสดาทัง้หมดสถิตย์อยู่ในเทพมณเฑยีรเดยีวกนั 
ทะยานอยู่ในสรวงสวรรค์เดียวกัน ประทบัอยู่บนบลัลงัก์เดยีวกัน แถลงพระวจนะเดยีวกนั และประกาศ
ศาสนาเดยีวกนั” 

 ศาสนาที่เป็นอนัเดยีวกนักบัพระนามของพระบาฮาอุลลาห์ปฏเิสธต่อเจตนาใดๆ ที่จะดูแคลนพระ
ศาสดาทัง้หลายที่เสดจ็มาก่อนพระองค์ ที่จะบัน่ทอนค าสัง่สอนของพระศาสดาเหล่านัน้ ที่จะบดบงัรศัมขีอง
การเปิดเผยศาสนาทัง้หลายไม่ว่าจะเลก็น้อยเพยีงใด ที่จะขบัพระศาสดาเหล่านัน้ออกจากหวัใจของเหล่า
สาวก ที่จะยกเลกิหลกัมลูฐานของหลกัค าสอนของพระศาสดาทัง้หลาย ที่จะทิ้งพระคมัภรีใ์ดๆ ทีไ่ด้เปิดเผย
ไวก่้อน หรอืทีจ่ะก าจดัความปรารถนาอนัถูกต้องสมควรของบรรดาผูส้นับสนุนของพระศาสดาเหล่านัน้  เป็น
การปฏเิสธค ากล่าวอ้างของศาสนาใดกต็ามทีอ่้างว่าเป็นการเปิดเผยศาสนาครัง้สุดทา้ยของพระผูเ้ป็นเจา้ต่อ
มนุษยแ์ละเป็นการไมย่อมรบัการเปิดเผยศาสนาของพระองคเ์องว่าเป็นศาสนาสุดทา้ย พระบาฮาอุลลาหท์รง
พร ่าสอนหลกัธรรมพืน้ฐานของความสมัพนัธข์องสจัจะทางศาสนา ความต่อเนื่องของการเปิดเผยศาสนาจาก
พระผูเ้ป็นเจา้ ความก้าวหน้าสบืเนื่องของประสบการณ์ทางศาสนา ความมุ่งหมายของพระองคค์อืการขยาย
รากฐานของศาสนาทัง้หมดและเปิดเผยความลกึลบัทัง้หลายในพระคมัภรีข์องศาสนาเหล่านัน้  พระองคท์รง
ยนืกรานต่อการยอมรบัโดยไม่มเีงื่อนไขถงึความเป็นอนัหนึ่งเดยีวกนัของจุดประสงค์ของศาสนาทัง้หลาย 
กล่าวย า้ถงึหลกัธรรมมลูฐานทัง้หลายทีศ่าสนาต่างๆ เทดิทูน ประสานหน้าทีต่่างๆ ของศาสนาทัง้หลาย แยก
แก่นและสิง่ทีเ่ชื่อถอืไดใ้นค าสัง่สอนของศาสนาต่างๆ ออกจากสิง่ทีไ่ม่ส าคญัและสิง่ทีแ่ต่งเตมิขึน้มาเอง ทรง
แยกสจัธรรมทีป่ระทานมาโดยพระผู้เป็นเจา้ออกจากความเชื่องมงายที่มาจากนักบวช และบนรากฐานดงันี้
พระองคท์รงประกาศถงึความเป็นไปไดแ้ละท านายถงึความมอิาจหลกีเลีย่งไดใ้นการประสานสามคัคศีาสนา
ทัง้หลายและการบรรลุสู่จดุสมบรูณ์ของความหวงัอนัสงูสุดของแต่ละศาสนา..... 

 มบิงัควรทีจ่ะคดิแมแ้ต่ชัว่ขณะหน่ึงว่าสาวกทัง้หลายของพระบาฮาอุลลาหพ์ยายามทีจ่ะลดเกยีรตหิรอื
ดูแคลนต าแหน่งของผู้น าศาสนาทัง้หลายของโลก ไม่ว่าจะเป็นครสิเตยีน มุสลมิ หรอืกลุ่มศาสนาใดก็ตาม 
หากความประพฤตขิองพวกเขาตรงกบัการประกาศตนของพวกเขา และน่าสรรเสรญิสมกบัต าแหน่งทีพ่วก
เขาครอบครองอยู ่พระบาฮาอุลลาหไ์ดท้รงยนืยนัว่า “ผูท้รงศลีเหล่านัน้...ผูซ้ึง่ประดบัดว้ยอาภรณ์แห่งความรู้
และกติตคิุณทีด่งีาม โดยแทจ้รงิแลว้เป็นดัง่ศรีษะของร่างกายของโลกและจกัษุของชาตทิัง้หลาย การน าทาง
ของมนุษยท์ัง้หลายขึน้อยูก่บัดวงวญิญาณทีไ่ดร้บัพรเหล่านี้เสมอมา”..... 

 เป็นการพาดพงิถงึการเปลีย่นแปลงในหนทาง ความคดิและขนบธรรมเนียมของประชาชนอนัเป็นผล
มาจากการเปิดเผยศาสนาทุกครัง้ พระบาฮาอุลลาห์ทรงเปิดเผยวจนะเหล่านี้  “จุดประสงค์ของการเปิดเผย
ศาสนาทุกครัง้มใิช่เพือ่ก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงอุปนิสยัโดยทัง้หมดของมนุษยชาตหิรอื  ซึง่เป็นการเปลีย่น 
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แปลงทีจ่ะแสดงตวัมนัเองทัง้ภายนอกและภายใน ซึง่จะส่งผลกระทบทัง้ต่อชวีติภายในและต่อสภาพภายนอก
ทัง้หลาย เพราะถ้าหากอุปนิสยัของมนุษยชาตไิม่ถูกเปลีย่นแปลง ความไรป้ระโยชน์ของพระศาสดาสากล
ของพระผูเ้ป็นเจา้จะประจกัษ์ชดั” 

 ในการกล่าวต่อสาวกทัง้หลาย พระครสิต์มไิด้ทรงด ารสัวจนะเหล่านี้หรอื “เรายงัมอีีกหลายสิง่ทีจ่ะ
กล่าวต่อเจา้แต่เจา้ไมส่ามารถรบัไดใ้นขณะน้ี อยา่งไรกต็ามเมือ่พระวญิญาณแห่งสจัธรรมเสดจ็มา พระองคจ์ะ
ทรงน าเจา้ไปสู่สจัธรรมทัง้หมด” 

 จาก...วจนะของพระครสิต์ดงัทีเ่ป็นพยานอยู่ในพระคมัภรีใ์หม่ ผูส้งัเกตการณ์ทีป่ราศจากอคตทิุกคน
จะเขา้ใจทนัทถีึงระดบัความส าคญัของศาสนาที่พระบาฮาอุลลลาห์ได้ทรงเปิดเผย และยอมรบัน ้าหนักอนั
สัน่สะเทอืนในค ากล่าวอา้งทีพ่ระองคไ์ด้ทรงน าเสนอ..... 

 ถ้าเราใคร่จะซื่อสตัยต่์อความหมายอนัยิง่ใหญ่ในข่าวสาร แท้จรงิแล้วศาสนาของพระบาฮาอุลลาห์
ควรได้รบัการพจิารณาเป็นดัง่จุดสูงสุดของวฏัจกัรอนัหนึ่งซึ่งเป็นระยะสุดท้ายในอนุกรมของการเปิดเผย
ศาสนาทัง้หลายทีส่บืเนื่องกนัมา ทีก่้าวหน้าต่อเนื่องและเป็นการเตรยีมตวัขัน้ต้น การเปิดเผยศาสนาเหล่านี้
ซึง่เริม่ตน้ดว้ยอดมัและสิน้สุดลงทีพ่ระบ๊อบ ไดต้ระเตรยีมหนทางและคาดหวงัดว้ยการเน้นเพิม่มากขึน้เรื่อยๆ 
ต่อการมาถงึของยคุทีย่ ิง่ใหญ่กว่ายคุทัง้หลาย อนัเป็นยุคทีพ่ระศาสดาตามพนัธะสญัญาของทุกยุคสมยัไดถู้ก
แสดงใหป้รากฏ... 

 น ้าหนักของศกัยภาพทัง้หลายที่ได้รบัการประสทิธิป์ระสาท ซึ่งศาสนานี้ได้ครอบครองอย่างหาที่
เสมอมไิด้ ในประวตัศิาสตรท์างศลีธรรมของโลกและได้บ่งบอกถงึการบรรลุสู่จุดสูงสุดของวฏัจกัรของพระ
ศาสดาสากลวฏัจกัรหน่ึง จะสรา้งความสบัสนใหก้บัจนิตนาการของเรา ความสว่างไสวของระยะ 1000 ปี อนั
รุ่งโรจน์ซึ่งจะต้องฉายออกมาเมื่อครบก าหนดเวลา จะท าให้ดวงตาเราพร่า ความกว้างใหญ่ของร่มโพธิ
สมภารซึ่งผู้ก่อนตัง้ศาสนานี้จะทอดต่อไปให้พระศาสดาทัง้หลายที่ถูกก าหนดให้ปรากฏสืบเนื่องต่อไป
หลงัจากพระองคน์ัน้ เกนิกว่าการค านวณของเรา 

 ภายในช่วงเวลาไมถ่งึหนึ่งศตวรรษ การปฏบิตักิารของขบวนการทัง้หลายอนัลกึลบัซึง่ก าเนิดมาจาก
พลงัการสรา้งสรรคข์องศาสนานี้ ไดก้ระตุน้ใหเ้กดิความโกลาหลในสงัคมมนุษยอ์ย่างทีไ่ม่มใีครสามารถหยัง่รู้
ได ้โดยการผ่านความล าบากในระยะฟกัตวัในยุคเริม่แรก โดยการโผล่ขึน้มาของระบบที่ก่อร่างอย่างชา้ๆ ได้
ชกัน าให้เกิดความป ัน่ป่วนในชวีติส่วนใหญ่ของมนุษยชาติซึ่งมุ่งหมายที่จะเขย่าถึงรากฐานทัง้หลายของ
สงัคมทีไ่ม่เป็นระเบยีบ ทีจ่ะช าระลา้งโลหติแห่งชวีติ ทีจ่ะเปลีย่นแปลงและผดุงสถาบนัทัง้หลายขึน้ใหม่ และ
วางจดุหมายสุดทา้ยของมนุษยชาต ิ

 ผู้ที่มสีายตาไวหรอืมใีจปราศจากอคติผู้ซึ่งคุ้นเคยกบัสญัลกัษณ์และลางทัง้หลายที่ประกาศถึงการ
ใกลเ้ขา้มาของการก าเนิด และทีม่าพรอ้มกบัการผุดขึน้ของศาสนาของพระบาฮาอุลลาห์ จะพจิารณาว่าการ
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เปลี่ยนแปลงขยายใหญ่อนัน่ากลวัของดาวนพเคราะห์นี้ซึ่งมาพรอ้มกบัการท าลายล้าง ความทุกขย์ากและ
ความกลวัเป็นเพราะเหตุอื่นใดได้ถ้ามใิช่เป็นเพราะการโผล่ขึ้นมาของระบบแห่งโลกแรกเริม่ของพระองค์
ตามที่พระองค์เองได้ทรงประกาศอย่างชดัเจนว่า “ได้ท าลายสมดุลของโลกและปฏวิตัิแบบแผนชวีติของ
มนุษยชาต”ิ จดุเริม่ตน้ทัง้หลายของวกิฤตการณ์อนัผดิธรรมดานี้ซึง่มอิาจเขา้ใจไดแ้ละเป็นทีย่อมรบัว่าไม่เคย
มมีาก่อนในประวตักิารณ์ของมนุษยชาติจะเป็นเพราะเหตุอื่นใดได้ถ้ามใิช่เป็นเพราะการแผ่ซ่านอนัมอิาจ
ต้านทานได้ของพลงัอนัสัน่สะเทอืนโลก กระตุ้นโลก ไถ่โลก ซึ่งพระบ๊อบได้ทรงยนืยนัว่า “สัน่สะเทอืนถึง
ภายในสุดของสภาพอนัแทจ้รงิของสรรพสิง่ทัง้หลายทีถู่กสรา้งสรรค์” ท่ามกลางความโกลาหลอนัรุนแรงของ
สงัคมในสมยัเดยีวกนั ท่ามกลางการเดอืดพล่านอนับ้าคลัง่ในความคดิทัง้หลายของมนุษย์ที่แผ่ไปทัว่โลก 
ท่ามกลางความเป็นปรปกัษ์อนัดุรา้ยทีก่ าลงัยัว่ยุเชือ้ชาต ิหลกัความเชื่อและชนชัน้ทัง้หลาย ท่ามกลางความ
หายนะของชาตทิัง้หลาย ท่ามกลางการลม้ทลายของกษตัรยิท์ัง้หลาย ท่ามกลางความแตกแยกของจกัรวรรดิ
ทัง้หลาย ท่ามกลางความดบัสิ้นของราชวงศ์ทัง้หลาย ท่ามกลางการพงัทลายของการปกครองของนักบวช
เป็นล าดบัชัน้ ท่ามกลางความเสื่อมของสถาบนัทัง้หลายอนัเก่าแก่น่านับถอื ท่ามกลางการสลายของพนัธะ
ทางโลกเช่นเดยีวกบัทางศาสนาที่ได้เคยยดึสมาชกิทัง้กลายของมนุษยชาติไว้ด้วยกนัมาเป็นเวลานาน—
ทัง้หมดนี้ไดแ้สดงตวัดว้ยความรา้ยแรงทีเ่พิม่มากขึน้เรื่อยๆ นับแต่การระเบดิของสงครามโลกครัง้ที่ 1 ซึ่ง
น ามาก่อนเพยีงชัว่ขณะก่อนการเริม่ต้นยุคแห่งการก่อสรา้งระบบของศาสนาของพระบาฮาอุลลาห์-จากสิง่
เหล่านี้เราสามารถทราบไดท้นัทถีงึหลกัฐานต่างๆ ของความเจบ็ปวดของยุคทีไ่ดท้านต่อแรงกระทบของการ
เปิดเผยศาสนาของพระองค์ ที่ไดล้ะเลยต่อค าเรยีกรอ้งของพระองค์ และในปจัจุบนัก าลงัตรากตร าทีจ่ะปลด
ภาระทีแ่บกอยู ่เป็นดัง่ผลโดยตรงจากแรงกระตุน้ทีถ่่ายทอดมาโดยอ านาจการก่อก าเนิด อ านาจการช าระลา้ง 
อ านาจการเปลีย่นสภาพของพระวญิญาณของพระองค.์... 

 พระผูเ้ป็นเจา้ทรงบรรลุความมุ่งหมายของพระองค์อย่างลกึลบั อย่างชา้ๆ และอย่างมอิาจต้านทาน
ได ้แมส้ิง่ทีป่รากฏต่อสายตาของเราในวนันี้คอืภาพของโลกทีพ่นัตดิอยู่ในร่างแหอย่างสิน้หวงั ทีไ่ม่ใส่ใจเลย
แมแ้ต่น้อยต่อเสยีงที่ได้เรยีกให้มาสู่พระผู้เป็นเจา้มาเป็นเวลาหนึ่งศตวรรษ และนบนอบอย่างน่าสงัเวชต่อ
เสยีงล่อลวงทัง้หลายทีก่ าลงัพยายามล่อมนัลงไปสู่เหวลกึ 

 พระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้ามใิช่อื่นใดนอกจากที่จะประกาศถึงการใกล้เข้ามาของยุคทองอัน
ยิง่ใหญ่ของมนุษยชาตซิึ่งไดแ้ตกแยกและอยู่ในความยุ่งยากมาเป็นเวลานาน โดยหนทางทีพ่ระองคเ์ท่านัน้
สามารถก่อใหเ้กดิขึน้ได้ และความหมายอนับรบิูรณ์ของมนัมเีพยีงพระองคเ์ท่านัน้ทีห่ยัง่รู ้สภาพของมนัใน
ปจัจุบัน แท้จริงแล้วแม้แต่ในอนาคตอันใกล้นี้ยงัมืดมนและมืดมนอย่างน่าวิตก  อย่างไรก็ตามอนาคต
ระยะไกลของมนันัน้สว่างไสว รุง่โรจน์สว่างไสวอยา่งทีไ่มม่ใีครสามารถจนิตนาการได้ 
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บทท่ี 2 

ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัของมนุษยชาติ 

 ไม่ว่าจะมองในแง่ของความประพฤตสิ่วนบุคคลหรอืความสมัพนัธ์ทีด่ ารงอยู่ระหว่างชุมชนและชาติ
ทัง้หลาย อนิจจา มนุษยชาตไิดห้ลงทางไปไกลและไดท้นทุกขต่์อความเสื่อมอนัใหญ่หลวงเกนิกว่าทีจ่ะแก้ไข
ไดโ้ดยอาศยัแต่เพยีงความพยายามของนักปกครองและรฐับุรุษผูเ้ชีย่วชาญทีสุ่ดทัง้หลาย ไม่ว่าพวกเขาจะมี
แรงจงูใจอนัเทีย่งธรรมแค่ไหน จะร่วมมอืกนัเพยีงไร จะมคีวามกระตอืรอืรน้และอุทศิต่อความมุ่งหมายอย่าง
ไม่ยัง้เพยีงใด ไม่มแีผนไหนที่ถงึแม้รฏัฐาภปิาลโนบายสูงสุดจะคดิขึ้นมา ไม่มหีลกัค าสอนไหนที่ถงึแม้นัก
อธบิายทฤษฎทีางเศรษฐศาสตรผ์ูม้ชีื่อเสยีงทีสุ่ดทัง้หลายจะน าเสนอ ไมม่หีลกัการไหนทีถ่งึแมผู้ส้อนศลีธรรม
ที่มคีวามเร่าร้อนที่สุดจะพยายามพร ่าสอน ที่ถึงแม้ได้ลองทุกวถิีทางแล้วจะสามารถวางรากฐานได้อย่าง
เพยีงพอส าหรบัการก่อสรา้งอนาคตของโลกอนัวา้วุ่น 

 ค าวิงวอนให้อดทนซึ่งกนัและกันที่นักปราชญ์อาจเรยีกร้องซึ่งถึงแม้จะมผีลผลกัดนัหรอืยนืหยดั
เพยีงใด กไ็มส่ามารถระงบัโทสะหรอืช่วยฟ้ืนคนืความแขง็ขนัได้ แผนใดๆ ขอเฉพาะเพยีงการร่วมมอืระหว่าง
นานาชาตไิม่ว่าในวงงานไหนของกจิกรรมของมนุษย์ ซึ่งถงึแมจ้ะมแีนวความคดิอนัฉลาดเพยีงไรหรอืจะมี
ขอบเขตกวา้งขวางเพยีงไหน กไ็ม่สามารถถอนรากทีเ่ป็นเหตุของความชัว่รา้ยทีไ่ดร้บกวนสมดุลของสงัคม
ปจัจุบนัอย่างรุนแรง เรากล้ายนืยนัว่าแม้แต่การประดิษฐ์กลไกที่จ าเป็นต่อการประสานสามคัคีทางการ
ปกครองและทางเศรษฐกจิของโลกซึง่เป็นหลกัการทีไ่ดร้บัการสนับสนุนเพิม่ขึน้เรื่อยมาในระยะเวลาไม่นาน
มานี้ ก็ไม่สามารถโดยตวัมนัเองที่จะจดัหายาส าหรบัต้านพษิที่ก าลงับ่อนท าลายความแขง็ขนัของประชาชน
และชาตทิัง้หลายอยา่งไมล่ดละ 

 มสีิง่อื่นใดอกีหรอืหากเราไม่ยนืยนัอย่างมัน่ใจ นอกจากการยอมรบัอย่างเตม็ทีใ่นแผนการของพระผู้
เป็นเจ้าที่แถลงไว้อย่างตรงๆ และด้วยอ านาจเมื่อ 60 ปีก่อน โดยพระบาฮาอุลลาห์ ซึ่งได้รวมไว้ใน
สาระส าคญั คอืแผนทีโ่องการโดยพระผูเ้ป็นเจา้ส าหรบัการประสานสามคัคมีนุษยชาตคิวบคู่กบัความเชื่อมัน่
อนัแน่วแน่ในความชะงดัของบทบญัญตัทิัง้หมด ในทา้ยที่สุดจะสามารถต้านทานพลงัการแตกสลายภายใน
ซึง่หากมไิดถู้กรัง้ไวจ้ะตอ้งกดักนิต่อไปถงึอวยัวะส าคญัของสงัคมทีก่ าลงัสิน้หวงั มนัคอืการมุ่งสู่เป้าหมายน้ีที่
มนุษยชาตทิีถู่กรงัควาญต้องพยายาม คอืเป้าหมายของระบบแห่งโลกอนัใหม่ซึง่ก่อก าเนิดมาจากพระผูเ้ป็น
เจา้ มขีอบเขตครอบคลุมทัง้หมด มหีลกัการทีย่ตุธิรรม มลีกัษณะเด่นทัง้หลายอนัทา้ทาย 

 การอ้างว่าไดเ้ขา้ใจความหมายทัง้หมดหรอืไดห้ยัง่รูถ้งึความส าคญัของแผนอนัมโหฬารของพระบา
ฮาอุลลาหส์ าหรบัความเป็นปึกแผ่นของมนุษยท์ัว่โลกนัน้ เป็นการทะนงตวัเกนิไปถงึแมเ้ขาจะเป็นผูส้นับสนุน
ศาสนาของพระองค์ การพยายามที่จะจนิตนาการถึงความเป็นไปได้ทัง้หมด ที่จะประเมนิประโยชน์ใน
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อนาคต ทีจ่ะวาดภาพความรุ่งโรจน์ ยงัไม่ถงึเวลาอนัควรแมจ้ะอยู่ในระยะอนัก้าวหน้าอย่างยิง่ในววิฒันาการ
ของมนุษยชาต ิ

 เท่าทีเ่ราสามารถหาญจะพยายามอย่างสมเหตุผลคอืการพยายามที่จะมองใหเ้หน็เพยีงชัว่แวบหนึ่ง
ของแสงตะวนัแรกเริม่ของอรุโณทยัตามพนัธะสญัญาซึง่เมื่อครบก าหนดเวลาจะขบัไล่ความมดืทีไ่ด้ลอ้มรอบ
มนุษยชาตไิด้เท่าทีเ่ราสามารถท าได้คอืการชีใ้หเ้หน็อย่างคร่าวๆ ในสิง่ที่ปรากฏต่อเราว่าเป็นหลกัธรรมน า
ทางทีเ่ป็นรากฐานของระบบแห่งโลกของพระบาฮาอุลลาห.์.. 

 ความไม่สงบและความทุกขท์รมานที่สรา้งความยุ่งยากใหแ้ก่มวลมนุษยชาตเิป็นผลไม่น้อยโดยตรง
มาจากสงครามโลก และเป็นเพราะความไม่ฉลาดและความสายตาสัน้ของผู้วางกรอบสนธสิญัญาสนัตภิาพ
ทัง้หลาย ซึง่ผูม้ใีจอคตเิท่านัน้ทีส่ามารถปฏเิสธไมย่อมรบั... อย่างไรกต็ามเป็นสิง่ไรป้ระโยชน์ทีจ่ะโต้เถยีงกนั
ว่าสงครามและความสูญเสยีทัง้หมดที่น ามา โทสะที่กระตุ้นและข้อข้องใจทัง้หลายที่ทิ้งไว้ เป็นสิง่เดยีวที่
ก่อให้เกิดความสบัสนอย่างไม่เคยมมีาก่อนซึ่งเกือบทุกส่วนของโลกอารยะได้จมลงไปในปจัจุบนั นี้คือ
ความคดิอนัส าคญัที่สุดที่เราต้องการเน้น-มใิช่ความจรงิหรอืว่ามลูเหตุของความไม่สงบของโลกมสีาเหตุไม่
มากนักมาจากสิง่ที่ไม่ช้ากเ็รว็ต้องได้รบัการพจิารณาเป็นดัง่ความไม่เป็นระเบยีบชัว่คราวในธุรกจิทัง้หลาย
ของโลกที่เปลี่ยน แปลงอยู่ตลอด แต่มสีาเหตุมากกว่ามาจากความล้มเหลวของบรรดาผู้ที่กุมชะตาของ
ประชาชนและชาตทิัง้หลาย ปจัจุบนัทีไ่ม่สามารถปรบัระบบทัง้หลายของสถาบนัทางเศรษฐกจิและทางการ
ปกครองใหเ้ขา้กบัความจ าเป็นอนัรีบด่วนของยุคทีก่ าลงัววิฒัน์อย่างรวดเรว็ วกิฤตการณ์ทีเ่กดิขึน้เป็นพกัๆ 
เหล่าน้ีทีส่รา้งความโกลาหลอนัรนุแรงใหก้บัสงัคมปจัจบุนั ในอนัดบัแรกมใิช่เป็นเพราะความไรส้ามารถอนัน่า
เศรา้ของผูน้ าทัง้หลายของโลกหรอื ทีจ่ะเขา้ใจอย่างถูกต้องถงึสญัลกัษณ์ทัง้หลายของยุค ทีจ่ะขจดัความคดิ
ทัง้หลายทีฝ่งัใจอยูก่่อนและหลกัความเชื่อทัง้หลายทีล่่ามพวกเขาไว ้และทีจ่ะจดักลไกใหม่ในรฐับาลของพวก
เขาใหส้อด คลอ้งกบัมาตรฐานทัง้หลายที่ปรากฏอยู่ในการประกาศอนัยิง่ใหญ่ที่สุดของพระบาฮาอุลลาห์ถงึ
ความเป็นอนัหนึ่งเดยีวกนัของมนุษยชาตซิึง่เป็นลกัษณะเด่นและส าคญัทีสุ่ดของศาสนาของพระองค์ เพราะ
หลกัธรรมแห่งความเป็นอนัหน่ึงเดยีวกนัของมนุษยชาตซิึง่เป็นศลิาหลกัของอ านาจการปกครองทีค่รอบคลุม
ทัว่ทัง้โลกของพระบาฮาอุลลาห ์แสดงนยัถงึการบงัคบัใชแ้ผนของพระองคส์ าหรบัการประสานสามคัคโีลกอนั
เป็นแผนทีเ่ราไดพ้าดพงิถงึไวแ้ลว้ พระอบัดุลบาฮาทรงจารกึไวว้่า “ในทุกศาสนาประทปีแห่งการน าทางของ
สวรรคไ์ดร้วมแสงมาทีห่วัขอ้ส าคญัทีสุ่ดอนัหนึง่...ในการเปิดเผยศาสนาอนัน่าพศิวงนี้ในศตวรรษอนัรุ่งโรจน์นี้  
รากฐานของศาสนาของพระผู้เป็นเจ้าและลกัษณะเด่นของกฎของพระองค์คือความส านึกในความเป็น
อนัหนึง่เดยีวกนัของมนุษยชาต”ิ 

 แท้จรงิแล้วช่างน่าสงสารเพยีงไรในความพยายามทัง้หลายของบรรดาผู้น าของสถาบนัต่างๆ ของ
มนุษยผ์ูซ้ึง่ไมเ่อาใจใส่แมแ้ต่น้อยต่อพลงัแห่งยุค ก าลงัพยายามทีจ่ะปรบัวธิกีารทัง้หลายของชาตทิีเ่หมาะสม
กบัสมยัโบราณทีแ่ต่ละชาตแิยกจากกนัให้เขา้กบัยุคที่จะต้องบรรลุความเป็นเอกภาพของโลกตามที่วาดไว้
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โดยพระบาฮาอุลลาหห์รอืไมก่จ็ะต้องตายไป ในชัว่โมงอนัวกิฤตยิิง่ในประวตัศิาสตรข์องอารยธรรม ผูน้ าของ
ทุกชาตทิัว่โลกไมว่่าจะเป็นผูย้ ิง่ใหญ่หรอืผูน้้อย ไม่ว่าจะอยู่ในโลกตะวนัออกหรอืโลกตะวนัตก ไม่ว่าจะเป็นผู้
พชิติหรอืผู้ปราชยั จ าเป็นต้องเอาใจใส่ต่อเสยีงเรยีกรอ้งของพระบาฮาอุลลาห์ และด้วยความเป่ียมในส านึก
แห่งความเป็นปึกแผ่นของโลกซึง่เป็นสิง่ทีข่าดไมไ่ดใ้นความจงรกัภกัดต่ีอศาสนาของพระองค์ จ าเป็นต้องลุก
ขึน้อยา่งองอาจทีจ่ะด าเนินแผนการรกัษาโดยครบถ้วนซึง่พระองคผ์ูท้รงเป็นนายแพทยแ์ห่งสวรรคไ์ดท้รงสัง่
การไวใ้หส้ าหรบัมนุษยชาตทิีก่ าลงัเจบ็ปว่ย ครัง้น้ีเพยีงครัง้เดยีวขอใหพ้วกเขาทิง้ความคดิทีฝ่งัใจอยู่ก่อนและ
อคติระหว่างชาติเสยีให้หมด และเอาใจใส่ต่อค าแนะน าอนัประเสรฐิสุดของพระอบัดุลบาฮาผู้ทรงรบัมอบ
อ านาจในการอธิบายค าสัง่สอนทัง้หลายของพระองค์ เจ้าหน้าที่ระดบัสูงคนหนึ่งซึ่งรบัใช้ในรฐับาลของ
สหรฐัอเมรกิาได้ถามพระอบัดุลบาฮาถึงวธิทีี่ดทีี่สุดที่เขาจะสามารถส่งเสรมิผลประโยชน์ให้แก่รฐับาลและ
ประชาชนของเขา ค าตอบของพระองคค์อื “ท่านสามารถท าประโยชน์ใหแ้ก่ประเทศของท่านไดด้ทีีสุ่ดถ้าท่าน
พยายามในฐานะพลเมอืงคนหนึง่ของโลกทีจ่ะช่วยในการน าหลกัการของสหพนัธรฐัทีเ่ป็นรากฐานของรฐับาล
ของประเทศของท่านเองมาใช้กบัความสมัพนัธ์ทัง้หลายทีด่ ารงอยู่ระหว่างประชาชนและชาตทิัง้หลายของ
โลกในปจัจบุนั” 

 ในธรรมนิพนธค์วามลบัของอารยธรรมสวรรคซ์ึง่เป็นการสนับสนุนอนัส าคญัของพระอบัดุลบาฮาต่อ
การจดัระบบใหมข่องโลก เราอ่านขอ้ความต่อไปนี้ 

 “อารยธรรมอนัแทจ้รงิจะคลีธ่งออกในใจกลางสุดของโลกเมือ่ประมุขผูม้ชีือ่เสยีงและมจีติใจสูงจ านวน
หนึง่ผูซ้ึง่เป็นแบบอย่างอนัสดใสของความอุทศิและความตัง้ใจไดลุ้กขึ้นเพือ่ประโยชน์และความสุขของมวล
มนุษยชาตดิว้ยความตัง้ใจอนัแน่วแน่และดว้ยนิมติอนัชดัเจนทีจ่ะสถาปนาความมุ่งหมายแห่งสนัตภิาพสากล 
พวกเขาต้องน าเรือ่งความมุ่งหมายแห่งสนัตภิาพมาเป็นวตัถุประสงค์ของการปรกึษาหารอืส่วนใหญ่  และ
พยายามทุกวธิกีารในอ านาจของพวกเขาทีจ่ะสถาปนาสหภาพของชาตทิัง้หลายของโลก พวกเขาต้องท า
สนธสิญัญาผกูมดัและสถาปนากตกิาทีม่บีทบญัญตัทิัง้หลายอนัชอบดว้ยเหตุผล ละเมดิมไิดแ้ละแน่นอน พวก
เขาต้องประกาศต่อทัว่โลกและต้องได้รบัการสนับสนุนจากมนุษยชาติทัง้หมด  งานอันยิง่ใหญ่ทีสุ่ดและ
ประเสรฐินี้ซึง่เป็นบ่อเกดิอนัแทจ้รงิของสนัตภิาพและความผาสุกของทัว่โลก ควรได้รบัการพจิารณาโดยทุก
คนทีอ่าศยัอยู่บนโลกนี้เป็นดัง่งานทีต่้องปฏบิตัดิว้ยความเคารพ กองก าลงัทัง้หมดของมนุษยชาตติ้องระดม
เขา้ดว้ยกนัเพือ่ทีจ่ะประกนัเสถยีรภาพและความถาวรของกตกิาอนัยิง่ใหญ่ทีสุ่ดนี้  ในสนธสิญัญาทีค่รอบคลุม
ทัง้หมดนี้เขตและชายแดนทัง้หลายของแต่ละชาตติ้องก าหนดไว้อย่างชดัเจน หลกัการต่างๆ ทีเ่ป็นรากฐาน
ความสมัพนัธข์องรฐับาลทัง้หลายทีม่ต่ีอกนัต้องวางไวอ้ย่างแน่นอน ขอ้ตกลงและขอ้ผูกพนัทัง้หมดระหว่าง
ประเทศตอ้งเป็นทีรู่แ้น่ ในลกัษณะน้ีขนาดของอาวุธยทุธภณัฑข์องทุกรฐับาลจะถูกจ ากดัอย่างเขม้งวด เพราะ
หากการตระเตรยีมสงครามและก าลงัทางทหารของชาตใิดไดร้บัอนุญาตให้เพิม่ขึ้นจะก่อให้เกดิความระแวง
สงสยัของชาตอิืน่ หลกัการมลูฐานทีเ่ป็นรากฐานของสนธสิญัญาทีต่้องเคารพนี้จะไม่เปลีย่นแปลงเพือ่ว่าหาก
รฐับาลไหนละเมดิบทบญัญัติใดภายหลงัรฐับาลอืน่ทัง้หมดจะลุกขึ้นปราบรฐับาลนัน้ให้ยอมจ านนอย่าง
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เดด็ขาด ไม่เพยีงเท่านัน้มนุษยชาตโิดยทัง้หมดจะตัง้ใจท าลายรฐับาลนัน้ด้วยก าลงัทีม่อียู่ทุกอตัรา หากวธิี
รกัษาอนัยิง่ใหญ่ทีสุ่ดน้ีได้น ามาใช้กบัโลกทีเ่จบ็ป่วย แน่นอนโลกจะฟ้ืนจากความยุ่งยากและจะคงอยู่อย่าง
ปลอดภยัและมัน่คงไปชัว่กาลนาน” 

 พระองคท์รงเพิม่เตมิอกีว่า “คนจ านวนน้อยส่วนหนึง่ไม่ทราบถงึพลงัทีแ่ฝงอยู่ในความพยายามของ
มนุษย ์พจิารณาเรือ่งนี้ว่าเป็นสิง่ทีม่อิาจปฏบิตัไิดอ้ยา่งยิง่ ไมเ่พยีงเท่านัน้ยงัพจิารณาว่าเป็นสิง่ทีเ่กนิขอบเขต
ของความพยายามสงูสุดของมนุษย ์อย่างไรกต็าม หาเป็นเช่นนัน้ไม่ ในทางตรงกนัขา้มเป็นเพราะพระกรุณา
อนัมริู้สิ้นของพระผู้เป็นเจ้าเพราะความเมตตารกัใคร่ของบรรดาผู้ทีพ่ระองค์ทรงโปรดปราน เพราะความ
พยายามอนัมมิทีีเ่สมอของเหล่าดวงวญิญาณทีฉ่ลาดและสามารถ เพราะความคดิและความเหน็ของบรรดา
ผูน้ าทีห่าทีเ่ปรยีบมไิดใ้นยคุนี้  ไม่มสีิง่ใดสามารถพจิารณาไดว้่ามอิาจบรรลุได้ ความพยายามอนัมหิยุดหย่อน
เป็นสิง่จ าเป็น ไม่มสีิง่ใดทีป่ราศจากความตัง้ใจอันไม่ย่อทอ้ทีส่ามารถบรรลุถงึได้ ความมุ่งหมายมาก มายใน
ยุคทัง้หลายทีผ่่านมาทีถ่อืว่าเป็นเพยีงความฝนั กระนัน้ในยุคนี้ไดก้ลายเป็นสิง่ทีง่่ายทีสุ่ดและปฏบิตัไิด้ ไฉน
ความมุ่งหมายอนัยิง่ใหญ่และสูงสุดน้ีซึง่เป็นดวงตะวนับนท้องฟ้าแห่งอารยธรรมอนัแทจ้รงิและเป็นเหตุของ
ความรุ่งโรจน์ ความก้าวหน้า ความผาสุกและความส าเรจ็ของมวลมนุษยชาติ จะได้รบัการพจิารณาว่าไม่มี
ทางส าเรจ็ แน่นอนวนันัน้จะมาถงึคอืวนัทีด่วงประทปีอนัสวยงามจะใหค้วามสว่างแก่ชุมนุมชนของมนุษย์” 

 หนึ่งในธรรมจารกึทัง้หลายของพระอบัดุลบาฮาซึ่งชี้แจงหวัข้ออนัประเสรฐิของพระองค์ เปิดเผย
ดงัต่อไปนี้ 

 “ในวฏัจกัรทัง้หลายทีผ่่านไปถึงแมค้วามปรองดองได้รบัการสถาปนา กระนัน้เป็นเพราะปราศจาก
วธิกีารเอกภาพของมวลมนุษยชาตจิงึมอิาจบรรลุได ้ทวปีทัง้หลายแยกจากกนัไกล ไม่เพียงเท่านัน้แมใ้นหมู่
ประชาชนในทวปีเดยีวกนัการสมาคมและการแลกเปลีย่นความคดิแทบจะเป็นไปไม่ได้ ยงัผลให้การตดิต่อ 
ความเขา้ใจ และเอกภาพของประชาชนและวงศ์ตระกูลทัง้หมดทัง้หมดของโลกมอิาจบรรลุได ้อย่างไรกต็าม
ในปจัจุบนัน้ีการคมนาคมได้ทวีขึ้นและห้าทวีปของโลกได้กลายเป็นหนึง่เดยีวโดยแท้จรงิ..... ในสมาชิก
ทัง้หมดของมนุษยชาตไิม่ว่าประชาชนหรอืรฐับาล ไม่ว่าเมอืงหรอืหมู่บา้น ไดเ้ขา้มาพึง่พาอาศยักนัมากขึ้น 
เพราะเป็นไปไม่ได้อีกต่อไปทีใ่ครจะอยู่ได้โดยไม่ต้องพึง่ผู้อืน่เนือ่งด้วยสิง่ผูกมดัทางการเมอืงได้ประสาน
ประชาชนและชาตทิัง้หมด พันธะทางการค้าและอุตสาหกรรม ทางการเกษตรและการศกึษาก าลงัแขง็แกร่ง
ขึน้ทุกวนั ดว้ยเหตุน้ีเอกภาพของมวลมนุษยชาตจิงึสามารถบรรลุไดใ้นปจัจบุนั โดยแทจ้รงิแลว้นีม่ใิช่อืน่ใดแต่
เป็นหนึง่ในสิง่มหสัจรรยท์ัง้หลายของยุคอนัน่าพศิวงนี้  ยุคทัง้หลายในอดตีมไิด้รบั แต่ส าหรบัศตวรรษนี้ซึง่
เป็นศตวรรษแห่งความสว่างได้รบัการประสทิธิป์ระสาทด้วยความรุ่งโรจน์ อ านาจและความสว่างไสวเป็น
พิเศษและไม่เคยมีมาก่อน  ด้วยเหตุนี้การคลีอ่อกมาอย่างอัศจรรย์ของสิง่ประดิษฐ์ใหม่จึงสร้างความ
ประหลาดใจใหก้บัทุนวนั  ในทีสุ่ดจะเป็นทีป่ระจกัษ์ว่าเทยีนทัง้หลายของมนัจะลุกอย่างสว่างไสวเพยีงใดใน
ชุมชนของมนุษย ์
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“จงดซูวิ่าแสงสว่างก าลงัรุง่อรณุขึน้มาบนขอบฟ้าทีม่ดืมนของโลกอยา่งไร เทยีนเล่มแรกคอืความเป็น
อนัหนึง่เดยีวกนัของราชอาณาจกัรการปกครองซึง่แสงสลวัแรกเริม่สามารถเหน็ไดใ้นปจัจุบนั เทยีนเล่มทีส่อง
คอืความเป็นอนัหนึง่เดยีวกนัของความคดิต่อภารกจิของโลกซึง่การบรรลุสู่จุดสมบูรณ์จะไดร้บัการเป็นพยาน
ในไม่ชา้ เทยีนเล่มทีส่ามคอืความเป็นอนัหนึง่เดยีวกนัของอสิรภาพซึง่จะบงัเกดิอย่างแน่นอน เทยีนเล่มทีส่ ี ่
คอืความเป็นอนัหนึง่เดยีวกนัของศาสนาซึง่เป็นศิลาหลกัของรากฐาน และโดยอ านาจของพระผู้เป็นเจา้จะ
ได้รบัการเปิดเผยความงดงามทัง้หมด เทียนเล่มทีห่้าคือความเป็นอนัหนึง่เดยีวกนัของชาติทัง้หลายซึง่
ภายในศตวรรษนี้จะไดร้บัการสถาปนาอยา่งมัน่คงและจะท าใหป้ระชาชนทัง้หมดของโลกพจิารณาตนเองเป็น
ดัง่พลเมอืงของปิตภิูมเิดยีวกนั เทยีนเล่มทีห่กคอืความเป็นอนัหนึง่เดยีวกนัของเชื้อชาตทิัง้หลายซึง่จะท าให้
ทุกคนทีอ่าศยัอยู่บนโลกกลายเป็นประชาชนและวงศ์ตระกูลของเชื้อชาตเิดยีวกนั  เทยีนเล่มทีเ่จด็คอืความ
เป็นอนัหนึง่เดยีวกนัของภาษา กล่าวคอืการเลอืกภาษาสากลหนึง่ภาษาซึง่ประชาชนทัง้หมดจะได้ร ับการ
สอนและสนทนา ทัง้หมดนี้จะบงัเกดิขึ้นอย่างมอิาจหลกีเลีย่งได้ เนือ่งด้วยอ านาจแห่งอาณาจกัรของพระผู้
เป็นเจา้จะอุปถมัภแ์ละช่วยใหม้นัเป็นจรงิ” 

 กว่า 60 ปีทีแ่ลว้ ในธรรมจารกึถงึพระราชนิีวคิตอเรยีเป็นการด ารสัต่อผู้ปกครองทัง้หลายของโลก
พระบาฮาอุลลาหไ์ดท้รงเปิดเผยดงันี้ “เจา้จงปรกึษากนัและใหค้วามสนใจของเจา้อยู่ในเฉพาะสิง่ทีจ่ะอ านวย
ประโยชน์แก่มนุษยชาตแิละทีจ่ะปรบัฐานะของมนุษยชาตใิหด้ขีึ้น... จงถอืว่าโลกเป็นดัง่ร่างกายมนุษยซ์ึง่แม้
จะถูกสรา้งขึน้มาทัง้หมดและสมบรูณ์กไ็ดร้บัความยุง่ยากโดยโรคภยัรา้ยแรงต่างๆ จากสาเหตุมากมาย ไม่สกั
วันเดียวทีไ่ด้พักผ่อน ไม่เพียงเท่านัน้ความเจ็บป่วยยิง่รุนแรงขึ้นด้วยเหตุทีอ่ยู่ภายใต้การรักษาของ
นายแพทยผ์ูไ้รค้วามเชยีวชาญทัง้หลายผูซ้ึง่เร่งควบอยู่บนหลงัมา้แห่งความอยากทางโลกยีข์องพวกเขาและ
ไดก้ระท าผดิพลาดอย่างสาหสัและถ้าในเวลาหนึง่โดยการดูแลของนายแพทยท์ีม่คีวามสามารถ อวยัวะหนึง่
ของรา่งกายนัน้ไดร้บัการบ าบดั อวยัวะทีเ่หลอืยงัไมส่บายอยูเ่ช่นเดมิ”.... 

 ในอกีตอนหน่ึงถดัไปพระบาฮาอุลลาหท์รงเพิม่เตมิวจนะเหล่านี้ “เราเหน็เจา้เพิม่ค่าใชจ้่ายต่างๆ ของ
เจา้มากขึ้นทุกปีและทิ้งภาระนัน้ไว้ให้กบัประชาชนทีเ่จา้ปกครอง โดยแท้จรงิแล้วนีม่ใิช่อืน่ใดแต่เป็นความอ
ยุตธิรรมอนัรา้ยกาจจงเกรงกลวัต่อเสยีงถอนหายใจและชลเนตรของพระผู้ทรงถูกประทุษรา้ยนี้และอย่าสุม
ภาระให้กบัประชาชนของเจ้าเกนิกว่าทีพ่วกเขาจะสามารถทนได้ ....จงปรองดองกนัในหมู่พวกเจ้า เพือ่ว่า
พวกเจา้จะไมต่อ้งสะสมอาวุธอกีต่อไปเวน้แต่มไีวเ้พยีงจ านวนหนึง่เพือ่ปกป้องดนิแดนและอาณาจกัรของเจา้ 
ดูกร ประมุขทัง้หลายของโลก จงสามคัคกีนัเพราะด้วยความสามคัคนีัน้จะท าใหพ้ายุแห่งความบาดหมางใน
หมูพ่วกเจา้สงบลงและประชาชนของเจา้จะไดพ้กัผ่อน หากใครกต็ามในหมู่พวกเจา้เตรยีมพรอ้มจะเขา้ปะทะ
อกีฝา่ยหนึง่ พวกเจา้ทัง้หมดจงลุกขึน้ต่อตา้นเขาเพราะนีม่ใิชอืน่ใดแต่คอืความยตุธิรรมอนัชดัแจง้” 

 วจนะอนัมนี ้าหนักเหล่านี้จะหมายความเป็นอื่นใดได้ ถ้ามนัมไิด้แสดงถงึความมอิาจหลกีเลีย่งไดใ้น
การตดัทอนอ านาจอธปิไตยระดบัชาติที่มไิด้เหนี่ยวรัง้ไว้เป็นดัง่มาตรการขัน้แรกอนัขาดมไิด้ในการสร้าง
สหพนัธรฐัในอนาคตของทุกชาติของโลก รูปแบบหนึ่งของอภริฐัแห่งโลกจ าเป็นต้องก่อร่างขึ้นมาซึ่งเพื่อ
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ประโยชน์ ชาตทิัง้หมดของโลกจะเตม็ใจยกเลกิค ากล่าวอ้างทัง้หมดทีจ่ะท าสงคราม ยกเลกิสทิธบิางประการ
ทีจ่ะก าหนดภาษแีละสทิธทิัง้หมดทีจ่ะรกัษาอาวุธยุทธภณัฑไ์วเ้วน้แต่ดว้ยจุดประสงคข์องการรกัษาระเบยีบ
ภายในอาณาจกัรทัง้หลายของแต่ละชาติ ภายในวงโคจร อภริฐัดงักล่าวนี้จะต้องมคีณะบรหิารนานาชาตทิี่
สามารถบงัคบัใชอ้ านาจอนัสงูสุดและมอิาจเปลีย่นแปลงไดก้บัทุกสมาชกิของสหพนัธรฐัทีด่ือ้ดงึ มรีฐัสภาแห่ง
โลกซึ่งสมาชกิทัง้หลายจะได้รบัการเลอืกตัง้จากประชาชนในแต่ละประเทศและการเลอืกตัง้จะได้รบัการ
รบัรองโดยแต่ละรฐับาลมศีาลสูงสุดซึ่งการพพิากษาจะมผีลผูกมดัแมใ้นกรณีที่คู่ความมไิด้สมคัรใจยนิยอม
เสนอเรือ่งใหพ้จิารณา ชุมชนแห่งโลกอนัหน่ึงซึง่เครือ่งกดีกัน้ทัง้หลายทางเศรษฐกจิจะตอ้งถูกท าลายไปอย่าง
ถาวรและการพึ่งพาอาศยักนัระหว่างเงนิทุนและแรงงานจะเป็นที่ยอมรบัอย่างแน่นอน ซึ่งเสยีงโห่ร้องของ
ความบ้าคลัง่และการทะเลาะวิวาททางศาสนาจะเงยีบสงบตลอดไป ซึ่งเปลวไฟแห่งความเป็นปรปกัษ์
ระหว่างเชื้อชาติจะดบัลงในที่สุด ซึ่งประมวลกฎหมายระหว่างประเทศหนึ่งเดยีวกนัเป็นผลจากการพนิิจ
พจิารณาของผู้แทนทัง้หลายของสหพนัธรฐั จะมอี านาจแทรกแซงได้ทนัทีและมผีลบงัคบัโดยกองก าลงั
รว่มกนัของหน่วยต่างๆ ของสหพนัธ ์และในทีสุ่ดความคลัง่ของลทัธชิาตนิิยมอนัไม่แน่นอนและชอบใชค้วาม
รนุแรงจะถูกเปลีย่นเป็นความส านึกตลอดไปในความเป็นพลเมอืงของโลก-แทจ้รงิเหล่านี้คอืการปรากฏอย่าง
คร่าวๆ ของระบบที่คาดการณ์ไว้โดยพระบาฮาอุลลาห์อนัเป็นระบบที่จะได้รบัการพจิารณาเป็นดัง่ผลอนั
สวยงามทีสุ่ดของยคุทีก่ าลงัพฒันาอยา่งชา้ๆ ไปสู่ความสมบรูณ์ 

 พระบาฮาอุลลาห์ทรงประกาศในข่าวสารของพระองค์ถึงมวลมนุษยชาติว่า “เทพมณเฑยีรแห่ง
เอกภาพไดร้บัการยกขึน้แลว้ เจา้จงอยา่ถอืกนัและกนัเป็นดัง่คนแปลกหน้า...พวกเจา้ทัง้หมดคอืผลไมจ้ากต้น
เดยีวกนัและใบไม้บนกิง่เดยีวกนั...โลกนี้ เป็นเพยีงประเทศเดยีวและมนุษยชาติคอืพลเมอืงประเทศนัน้ ... 
มนุษยจ์งอยา่ภมูใิจว่าเขารกัประเทศของเขา เขาควรภมูใิจว่าเขารกัเพือ่นมนุษยด์ว้ยกนั” 

 ขออยา่มคีวามสงสยัในจดุประสงคอ์นักระตุ้นชวีติของกฎทีแ่ผ่ไปทัว่โลกของพระบาฮาอุลลาห์ ทีม่ไิด้
มุ่งหมายที่จะลบล้างรากฐานทัง้หลายของสงัคมทีม่อียู่หากแต่พยายามทีจ่ะขยายรากฐานใหก้ว้างออกไป ที่
จะหล่อสถาบนัทัง้หลายเสยีใหมใ่หเ้ป็นลกัษณะทีส่อดคลอ้งกบัความต้องการทัง้หลายของโลกทีเ่ปลีย่นแปลง
อยู่ตลอด มไิด้ขดัแยง้กบัความจงรกัภกัดอีนัถูกต้องสมควร มไิด้บ่อนท าลายความซื่อสตัยเ์ดมิ จุดประสงค์
มใิช่ทีจ่ะก าจดัเปลวไฟแห่งความรกัชาตทิี่มสีตแิละฉลาดในหัวใจทัง้หลายของมนุษย์ มใิช่ที่จะเลกิล้มระบบ
ของการปกครองตนเองของชาตซิึง่จ าเป็นอย่างยิง่ถ้าภยัของการรวมอ านาจมากเกนิไปจ าต้องหลกีเลีย่งมไิด้
ละเลยและมไิดพ้ยายามทีจ่ะก าจดัความแตกต่างทางชาตพินัธก์ าเนิด ทางภูมอิากาศ ทางประวตัศิาสตร ์ทาง
ภาษาและธรรมเนียมประเพณี ทางความคดิและนิสยัทีท่ าใหป้ระชาชนและชาตทิัง้หลายของโลกต่างจากกนั 
เรยีกรอ้งใหม้คีวามจงรกัภกัดทีีก่ว้างขวางกว่า ให้มคีวามใฝ่ฝนัทีใ่จกว้างกว่าความใฝ่ฝนัใดๆ ที่เคยกระตุ้น
มนุษยชาต ิยนืกรานในความเป็นรองของแรงกระตุ้นและผลประโยชน์ระดบัชาตต่ิอการเรยีกรอ้งอนัจ าเป็น
ทัง้หลายของโลกที่ประสานเขา้ด้วยกนั ในด้านหนึ่งจะปฏเิสธต่อความพยายามทัง้หลายในความเป็นแบบ
เหมอืนกนัทัง้หมด คตพิจน์คอืเอกภาพในความแตกต่างดงัทีพ่ระอบัดุลบาฮาไดท้รงอธบิายว่า 
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 “จงพจิารณาดอกไม้ทัง้หลายในสวนหนึง่ ถึงแม้จะแตกต่างกนัไปตามชนิด ส ีลกัษณะและรูปร่าง 
กระนัน้ เนือ่งดว้ยไดร้บัความสดชืน่โดยน ้ าพุธรรมชาตเิดยีวกนั ได้รบัการฟ้ืนฟูโดยลมหายใจจากกระแสลม
เดยีวกนั ไดร้บัความแขง็ขนัจากรศัมขีองดวงอาทติยเ์ดยีวกนั ความแตกต่างนี้เพิม่เสน่หแ์ละเสรมิความงาม
ใหแ้ก่ดอกนัน้ เป็นสิง่ไม่น่าดูเพยีงไรถ้าดอกไมแ้ละพฤกษา ใบไมแ้ละช่อดอกไม ้ผลไม ้กิง่และต้นไมท้ัง้หมด
ของสวนนัน้ มรีปูร่างและสเีดยีวกนั ความแตกต่างของส ีลกัษณะและรปูร่าง ไดต้กแต่งและประดบัความงาม
ใหแ้ก่สวนและเพิม่ความประทบัใจ ในลกัษณะน้ีเมือ่ระดบัทัง้หลายของความคดิ อารมณ์และอุปนิสยั ถูกน ามา
รวมกนัภายใต้อ านาจและอทิธพิลของการปฏบิตัิการกลางอนัหนึง่ ความงามและความรุ่งโรจน์แห่งความ
สมบูรณ์ของมนุษยจ์ะถูกเปิดเผยและแสดงปรากฏไม่มสีิง่ใดนอกจากอ านาจสวรรค์ของพระวจนะของพระผู้
เป็นเจา้ทีป่กครองและอยู่เหนือสภาพอนัแทจ้รงิของสรรพสิง่ทัง้ปวงทีส่ามารถปรองดองความคดิ  ความรูส้กึ 
ความเหน็และความเชือ่มัน่ทีแ่ตกต่างกนัของเดก็ๆ ทัง้หลายของมนุษย”์ 

 เสยีงเรยีกรอ้งของพระบาฮาอุลลาหใ์นอนัดบัแรกมุง่ต่อตา้นทุกรปูแบบของทศันะอนัคบัแคบ ความใจ
แคบและอคตทิัง้หลาย ถ้าอุดมคตทิัง้หลายทีย่ดึมัน่มาเป็นเวลานานและสถาบนัทัง้หลายอนัเก่าแก่น่านับถอื 
ถ้าสมมุตฐิานทางสงัคมและกฎเกณฑบ์างอย่างของศาสนา ได้หยุดส่งเสรมิความผาสุกของมนุษยชาตสิ่วน
ใหญ่ ถ้าสิง่นี้มไิดส้นองความต้องการของมนุษยชาตทิีว่วิฒัน์อยู่ตลอดอกีต่อไป ขอใหส้ิง่เหล่านี้ถูกกวาดทิ้ง
ไปและไล่ลงไปสู่หว้งเหวของหลกัค าสอนทีพ่น้สมยัและถูกลมืไปแลว้ ในโลกทีอ่ยู่ภายใต้กฎอนัถาวรแห่งการ
เปลี่ยนแปลงและความเสื่อม ไฉนสิง่เหล่านี้จะพ้นจากความเสื่อมซึ่งจ าเป็นต้องมาสู่ทุกสถาบนัของมนุษย์ 
เพราะมาตรฐานทัง้หลายทางนิตนิัยทฤษฎทีางการเมอืงและทางเศรษฐกจิ ไดร้บัการออกแบบเพยีงเพื่อทีจ่ะ
ปกป้องผลประโยชน์ของมนุษยชาติโดยทัง้หมด มใิช่ให้มนุษยชาติถูกประหตัประหารเพื่อที่จะสงวนบูรณ 
ภาพของกฎหรอืหลกัค าสอนเฉพาะใดๆ  

 ขออย่ามกีารเขา้ใจผดิ หลกัธรรมแห่งความเป็นอนัหนึ่งเดยีวกนัของมนุษยชาตซิึง่เป็นแกนส าคญัที่
ค าสัง่สอนทัง้หมดของพระบาฮาอุลลาห์หมุนรอบ มใิช่เป็นเพยีงการระเบดิออกของการโน้มน้าวความรูส้กึ
ดว้ยความเขลาหรอืเป็นการแสดงความหวงัแห่งความศรทัธาอนัคลุมเครอื การเรยีกรอ้งนี้มใิช่เป็นเช่นเพยีง
การตื่นตวัของดวงจติแห่งภราดรภาพและไมตรใีนหมู่มนุษย์ มไิด้มุ่งหมายเฉพาะเพยีงจะบ ารุงเลี้ยงการ
รว่มมอืกนัอยา่งปรองดองในหมูป่ระชาชนและชาตทิัง้หลาย ความหมายที่ลกึซึง้กว่า ค ากล่าวอ้างยิง่ใหญ่กว่า
ทีพ่ระศาสดาทัง้หลายในอดตีไดร้บัอนุญาตใหน้ าเสนอข่าวสารประยุกต์ใชไ้ดม้เิฉพาะเพยีงส่วนบุคคลแต่เอา
ใจใส่ในอนัดบัแรกกบัคุณลกัษณะของความสมัพนัธ์อนัจ าเป็นทัง้หลายทีต่้องผูกมดัรฐัและชาตทิัง้หมด  เป็น
ดัง่สมาชกิในครอบครวัเดยีวกนั มใิช่เป็นเช่นเพยีงการแถลงอุดมคตอินัหนึ่ง แต่ร่วมสมัพนัธอ์ย่างมอิาจแยก
จากกนัไดก้บัสถาบนัหนึ่งทีส่ามารถแสดงความจรงิ สาธติความมเีหตุผล และรกัษาอ านาจใหค้งอยู่ตลอดไป 
แสดงนยัถงึการเปลีย่นแปลงอนัหน่ึงของระบบโครงสรา้งของสงัคมปจัจุบนั อนัเป็นการเปลีย่นแปลงทีโ่ลกไม่
เคยประสบมาก่อน เป็นเช่นการทา้ทายอยา่งกลา้หาญและอยา่งเป็นสากลในเวลาเดยีวกนัต่อขนบธรรมเนียม
ที่พ้นสมยัของหลกัความเชื่อต่างๆ ของชาตอินัเป็นหลกัความเชื่อที่เคยมสีมยัของมนั และในวถิีปกตขิอง
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เหตุการณ์ต่างๆ ตามที่วางรูปและควบคุมโดยพระผู้เป็นเจ้า ต้องเปิดทางให้หลกัค าสอนใหม่อนัหนึ่งซึ่ง
ต่างกนัโดยมูลฐานและเหนือกว่าอย่างเหลอืคณนาต่อสิง่ทีโ่ลกเคยคดิ เรยีกรอ้งใหม้กีารผดุงขึน้ใหม่และการ
ลดก าลงัทหารทัว่โลกอารยะอนัเป็นโลกทีไ่ดร้บัการประสานอย่างมรีะบบในทุกลกัษณะทีส่ าคญัของชวีติ ของ
กลไกการเมอืงของความใฝ่ฝนัทางศลีธรรม ของการค้าและการคลงั ของอกัษรและภาษาและกระนัน้ยงัคง
แตกต่างกนัอยา่งไมม่สีิน้สุดในลกัษณะทัง้หลายของชาตทิีเ่ป็นหน่วยต่างๆ ของสหพนัธ ์

 แสดงถงึการบรรลุสู่จุดสมบูรณ์ของการววิฒันาการของมนุษยอ์นัเป็นววิฒันาการที่มจีุดเริม่ต้นแรก
สุดในการก าเนิดของครอบครวั การพฒันาต่อมาคอืความส าเรจ็ในความเป็นปึกแผ่นของเผ่าพนัธุ์ ล าดบั
ต่อมาน าไปสู่การประกอบกนัขึ้นเป็นนครรฐั และภายหลงัขยายเป็นสถาบนัของชาตอิสิระและเป็นเอกราช
ทัง้หลาย 

 หลกัธรรมแห่งความเป็นอนัหนึ่งเดยีวกนัของมนุษยชาตติามทีป่ระกาศโดยพระบาฮาอุลลาห์ ยนืยนั
อยา่งจรงิจงัว่าการบรรลุสู่ระยะสุดทา้ยในววิฒันาการอนัมโหฬารนี้มใิช่เป็นเพยีงสิง่ทีจ่ าเป็นแต่เป็นสิง่ทีม่อิาจ
หลกีเลีย่งได ้ความเป็นจรงิก าลงัใกลเ้ขา้มาอย่างรวดเรว็ และไม่มสีิง่ใดทีป่ราศจากอ านาจทีก่ าเนิดจากพระผู้
เป็นเจา้ทีส่ามารถสถาปนาได.้.... 

 ใครจะรูว้่าเพื่อทีจ่ะใหค้วามคดิอนัสูงยิง่นี้กลายเป็นรปูร่างทีแ่น่นอน ความทุกขท์รมานอนัรุนแรงกว่า
ทีไ่ดเ้คยประสบจะต้องบงัเกดิแก่มนุษยชาติ สิง่ใดหรอืทีน้่อยกว่าไฟของสงครามกลางเมอืงกบัความรุนแรง
และความเปลี่ยนแปลงทัง้หมด-อนัเป็นสงครามที่เกือบจะฉีกสาธารณรฐัอเมริกาอนัยิง่ใหญ่-ที่ได้เชื่อมรฐั
ทัง้หลายเข้าด้วยกันมใิช่เป็นเพียงสหภาพของหน่วยอิสระต่างๆ แต่เป็นชาติหนึ่งแม้ความแตกต่างทัง้
ปลายทางชาตะพนัธุ์ไดเ้ป็นลกัษณะของส่วนประกอบ การปฏวิตัขิ ัน้มูลฐานที่จะน าไปสู่การเปลีย่นแปลงอนั
กวา้งไกลในโครงสรา้งสงัคมจะบรรลุไดโ้ดยวธิกีารปกตทิางการทูตและการศกึษานัน้ ดูเหมอืนไม่น่าเป็นไป
ได้อย่างยิง่ เราเพยีงแต่ต้องหนัสายตาของเราไปยงัประวตัิศาสตร์ที่เป้ือนโลหิตของมนุษยชาติเพื่อที่จะ
ตระหนกัว่าไม่มสีิง่ใดทีป่ราศจากความเจบ็ปวดอนัรุนแรงทางจติใจเช่นเดยีวกบัทางกายทีเ่คยสามารถเร่งให้
เกดิการเปลีย่นแปลงอนัเป็นจุดเริม่ต้นของยุคใหม่เหล่านัน้ซึ่งเป็นเช่นรอยหมายอนัยิง่ใหญ่ที่สุดทัง้หลายใน
ประวตัศิาสตรอ์ารยธรรมของมนุษย ์

 ยิง่ใหญ่และกว้างไกลดงัเช่นการเปลี่ยนแปลงเหล่านัน้ในอดตี  เมื่อมองในสดัส่วนที่เหมาะสมไม่
สามารถปรากฏเว้นแต่เป็นดัง่การปรบัช่วยเหลอืซึ่งโหมโรงการเปลี่ยนรูปของอ านาจและขอบเขตอนัไม่มทีี่
เสมอซึง่มนุษยชาตใินยุคนี้ถูกผูกมดัใหต้้องประสบ อนิจจา พลงัความหายนะของโลกเท่านัน้ทีก่ าลงัปรากฏ
ชดัเจนมากขึน้ ที่สามารถเร่งให้เกดิระยะใหม่ดงักล่าวของความคดิมนุษย์ ไม่มสีิง่ใดทีป่ราศจากไฟแห่งการ
ทดสอบอนัรุนแรงซึ่งแรงจดัอย่างไม่มทีี่เสมอที่สามารถหลอมและเชื่อมความบาดหมางทัง้หลายซึ่งเป็น
องค์ประกอบของอารยธรรมในปจัจุบนัเขา้เป็นส่วนประกอบที่จ าเป็นของสหพนัธรฐัแห่งโลกในอนาคต ซึ่ง
เป็นความจรงิทีเ่หตุการณ์ทัง้หลายในอนาคตจะสาธติใหเ้หน็มากขึน้ 
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 เสยีงรอ้งท านายของพระบาฮาอุลลาห์ในตอนจบของพระวจนะแห่งความเรน้ลบัที่เตอืนประชาชน
ทัง้หลายของโลกว่า ความหายนะอนัมอิาจคาดการล่วงหน้าไดก้ าลงัตดิตามพวกเขาและผลกรรมอนัสาหสัรอ
คอยพวกเขาอยู ่แทจ้รงิแลว้ส่องแสงอนัน่าขนลุกมายงัโชคชะตาปจัจุบนัของมนุษยชาตทิีก่ าลงัทุกขโ์ศก ไม่มี
สิง่ใดนอกจากการทดสอบอนัรอ้นแรงซึ่งมนุษยชาตจิะโผล่ขึน้มาโดยถูกลงโทษจนหลาบจ าและเตรยีมพรอ้ม 
ทีส่ามารถบรรลุผลส าเรจ็ในการปลูกฝงัความส านึกในความรบัผดิชอบนัน้ ซึ่งผู้น าทัง้หลายต้องลุกขึน้แบก
ภาระ 

 เราใคร่ที่จะมุ่งความสนใจของท่านอกีครัง้มาสู่วจนะที่เป็นลางของพระบาฮาอุลลาห์ซึง่เราได้คดัมา
กล่าวไวแ้ลว้ “และเมือ่ถงึชัว่โมงทีก่ าหนดไว้ จะปรากฏอย่างทนัใดในสิง่ทีจ่ะท าให้แขนขาของมนุษยชาตสิัน่
สะทา้น”…..  

 อกีถ้อยค าหนึ่งในที่สุดนี้  การประกาศถึงความเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนัของมนุษยชาติซึ่งเป็นศิลา
หลกัของอ านาจการปกครองที่ครอบคลุมทัว่ทัง้หมดของพระบาฮาอุลลาห์ ไม่ว่าในกรณีใดไม่สามารถน ามา
เปรยีบได้กบัถ้อยค าทัง้หลายของความหวงัแห่งความศรทัธาที่กล่าวไว้ในอดตี พระวจนะของพระองค์มใิช่
เป็นเพยีงเสยีงเรยีกรอ้งที่พระองค์ทรงเปล่งขึน้โดยล าพงัและมไิด้เป็นการช่วยเหลอืต่อการร่วมกนัต่อต้าน
อย่างไม่ผ่อนผนัของสองผู้ที่อ านาจสูงสุดในโลกตะวนัออกในสมยัของพระองค์ขณะที่พระองค์เป็นผู้ถูก
เนรเทศและนักโทษอยู่ในเงื้อมอืของพวกเขา แสดงนัยเวลาเดยีวกนัถงึค าเตือนและพนัธะสญัญา เป็นค า
เตือนที่มอียู่ซึ่งวธิกีารเพยีงอย่างเดยีวส าหรบัการช่วยเหลอืโลกที่ก าลงัทุกข์ทรมานอย่างใหญ่หลวง  เป็น
พนัธะสญัญาว่าความเป็นจรงิอยูแ่ค่เอือ้ม 

 ไดร้บัการกล่าวไวเ้มื่อเวลาหนึ่งที่ความเป็นไปไดไ้ม่เคยเป็นทีค่าดคดิอย่างจรงิจงัมาก่อนในดนิแดน
ใดของโลก เพราะอ านาจสวรรคท์ี่พระวญิญาณของพระบาฮาอุลลาหไ์ด้หายใจมายงัสิง่เหล่านี้  ในที่สุดไดร้บั
การพจิารณาโดยผูท้ีช่่างคดิจ านวนมากขึน้จ านวนหนึ่งว่ามิเพยีงความเป็นไปไดท้ีก่ าลงัใกลเ้ขา้มาแต่ยงัเป็น
ผลอนัมอิาจหลกีเลีย่งไดข้องพลงัทัง้หลายทีก่ าลงัปฏบิตักิารอยู่ในโลกขณะนี้ โลกไดห้ดเขา้มาและเปลีย่นรปู
เป็นระบบหนึ่งเดยีวที่ซบัซ้อนอย่างยิง่โดยความก้าวหน้าอย่างประหลาดในขอบเขตของวทิยาศาสตร์  โดย
การขยายการค้าและอุตสาหกรรมแผ่ไปทัว่โลก และก าลงัดิ้นรนภายใต้ความกดดนัของพลงัทางเศรษฐกิจ
ของโลกท่ามกลางหลุมพรางทัง้หลายของความเจรญิทางวตัถุ แน่นอนมคีวามต้องการอย่างน่ากลวัต่อการ
แถลงอกีครัง้ถึงสจัธรรมที่เป็นรากฐานของการเปิดเผยศาสนาในอดตีในภาษาที่เหมาะกบัความจ าเป็นอนั
ส าคญัทัง้หลาย เสยีงรอ้งอื่นใดหรอืนอกจากของพระบาฮาอุลลาห์ พระผูท้รงเป็นกระบอกเสยีงของพระผูเ้ป็น
เจา้ส าหรบัยุคนี้ ทีส่ามารถก่อใหเ้กดิการเปลีย่นรปูสงัคมไดถ้งึรากดงัที่พระองคไ์ดท้รงกระท าส าเรจ็ในหวัใจ
ของบุรษุและสตรทีัง้หลายทีม่คีวามแตกต่างกนัอย่างยิง่ และดูเหมอืนมอิาจปรองดองกนัได ้ผูซ้ึง่ประกอบกนั
เป็นหมูส่าวกทัง้หลายของพระองคท์ัว่โลก 
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 ความคดิที่มอี านาจนี้ทีก่ าลงัแตกหน่ออย่างรวดเรว็ในจติใจของมนุษยท์ัง้หลาย เสยีงรอ้งทัง้หลายที่
ก าลงัเปล่งสนบัสนุน ลกัษณะเด่นทัง้หลายทีต่้องก่อร่างอย่างรวดเรว็ในส านึกของผูม้อี านาจทัง้หลาย แทจ้รงิ
แลว้น้อยคนสามารถสงสยั จดุเริม่ตน้อนัพอประมาณไดก้ลายเป็นรปูร่างอนัแน่นอนของการบรหิารทีแ่ผ่ไปทัง้
โลกซึ่งบรรดาผูส้นับสนุนศาสนาของพระบาฮาอุลลาห์ร่วมสมัพนัธ์นัน้ เฉพาะผูท้ี่หวัใจเป้ือนดว้ยอคตทิีม่อง
ไมเ่หน็.....  
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บทท่ี 3 

แบบแผนหน่ึงส าหรบัสงัคมในอนาคต 

 น้อยคนที่จะมองไม่ออกว่าพระวญิญาณที่พระบาฮาอุลลาห์หายใจมาบนโลก ซึ่งก าลงัแสดงตวัใน
ระดบัความรุนแรงต่างๆ โดยความพยายามที่ได้แสดงออกอย่างมสี านึกของผู้สนับสนุนที่ปฏญิาณคนแล้ว
ทัง้หลายของพระองคแ์ละในทางอ้อมโดยองคก์ารการกุศลจ านวนหนึ่ง จะไม่สามารถซมึซาบและปฏบิตักิาร
โน้มน้าวมนุษยชาตไิดย้ ัง่ยนืนอกจากและจนกว่าจะก่อร่างขึน้มาเป็นระบบอนัแน่ชดัซึง่จะแสดงพระนามของ
พระองค ์เป็นทัง้หมดเดยีวกนักบัหลกัธรรมต่างๆ ของพระองคแ์ละท าหน้าทีต่รงกบักฎทัง้หลายของพระองค์ 
พระบาฮาอุลลาหใ์นพระคมัภรีอ์คัคสั และต่อมาพระอบัดุลบาฮาในพระประสงคข์องพระองคซ์ึง่เป็นเอกสารที่
ยนืยนั เสรมิและเกี่ยวพันกับบทบญัญัติทัง้หลายของพระคัมภีร์อัคดสัได้ทรงประกาศโดยครบถ้วนถึง
องค์ประกอบที่จ าเป็นทัง้หลายในการสถาปนาสหพนัธรฐับาไฮแห่งโลกซึ่งไม่มใีครที่ได้อ่านแล้วจะปฏเิสธ 
ตามหลกัการบรหิารเหล่าน้ีทีบ่ญัญตัโิดยพระผูเ้ป็นเจา้ ศาสนาของพระบาฮาอุลลาหซ์ึง่เป็นเรอืแห่งความรอด
พน้ของมนุษยจ์ าเป็นต้องได้รบัการจ าลองขึน้ จากหลกัการเหล่านี้พระพรในอนาคตทัง้หมดจะต้องหลัง่ไหล
ออกมาและอ านาจอนัมอิาจละเมดิไดข้องศาสนาจะตอ้งขึน้อยูก่บัสิง่นี้ในทา้ยทีสุ่ด 

 เราควรยอมรบัได้แล้วว่าพระบาฮาอุลลาห์มิได้ทรงเพียงอาบพลังที่ให้ชีวิตใหม่แก่มนุษยชาติ 
พระองคม์ไิดท้รงแถลงหลกัการสากลทัง้หลายจ านวนหน่ึงหรอื เพยีงแต่เสนอปรชัญาเฉพาะอนัหนึ่งไม่ว่าจะมี
อ านาจชอบดว้ยเหตุผลและเป็นสากลเพยีงใดกต็าม นอกจากสิง่เหล่านี้พระองคเ์ช่นเดยีวกบัพระอับดุลบาฮา
ถดัจากพระองค์ ไม่เหมอืนศาสนาทัง้หลายในอดตี อย่างชดัเจนและอย่างเจาะจงได้ ทรงวางกฎชุดหนึ่ง 
สถาปนาสถาบนัทัง้หลายทีแ่น่นอน และจดัเตรยีมส าหรบัองคป์ระกอบมลูฐานของระบบเศรษฐกจิของพระผู้
เป็นเจา้ เหล่านี้ถูกก าหนดให้เป็นแบบแผนหนึ่งส าหรบัสงัคมในอนาคตเป็นเครื่องมอืที่ยิง่ใหญ่ที่สุดส าหรบั
การสถาปนาสนัตภิาพอนัยิง่ใหญ่ทีสุ่ด เป็นการปฏบิตักิารหนึ่งเดยีวในการประสานสามคัคโีลก และเป็นการ
ประกาศถงึรชัสมยัแห่งธรรมและความยตุธิรรมบนโลก..... 

 ผูน้ าศาสนาทัง้หลาย ผูอ้ธบิายทฤษฎทีางการเมอืงทัง้หลาย ผูป้กครองสถาบนัทัง้หลายของมนุษย์ ผู้
ซึง่ในปจัจุบนัก าลงัเป็นพยานด้วยความงงงวยและความท้อแท้ต่อการล้มละลายของความคดิทัง้หลายของ
พวกเขาและต่อการแตกสลายของงานหตัถกรรมของพวกเขา ควรจะหนัสายตาของพวกเขามายงัการ
เปิดเผยศาสนาของพระบาฮาอุลลาห์และคิดค านึงถึงระบบแห่งโลกอันเป็นที่เทิดทูน  ในค าสัง่สอนของ
พระองคซ์ึง่ก าลงัผุดขึน้มาอยา่งชา้ๆ อยา่งมอิาจแลเหน็ไดท้่ามกลางความโกลาหลและความไม่มรีะเบยีบของ
อารยธรรมในปจัจุบนั พวกเขาต้องไม่มขีอ้สงสยัหรอืความกงัวลเมื่อพจิารณาถงึคุณลกัษณะจุดก าเนิดหรอื
หลกัเหตุผลของสถาบนัทัง้หลายที่บรรดาผู้สนับสนุนศาสนาบาไฮก าลงัก่อสรา้งขึ้นทัว่โลก เพราะสิง่เหล่านี้
ตรึงอยู่ในค าสัง่สอนโดยตัวเองซึ่งมิได้ถูกเจือปนและบดบังโดยการอนุมานอย่างไม่สมเหตุหรือการ
ตคีวามหมายพระวจนะของพระองคโ์ดยมไิดร้บัอ านาจ..... 



28 

 

 พลงัทีก่ าลงัพุ่งอยา่งแรงซึง่ถูกปลดปล่อยออกมาอยา่งอศัจรรยโ์ดยการปฏบิตักิารของสองพระศาสดา
อสิระและรบัช่วงจากกนัอย่างฉับพลนั ก าลงัปรากฏต่อสายตาเราในปจัจุบนั และโดยการดูแลของผูพ้ทิกัษ์ที่
รบัเลอืกทัง้หลายของศาสนาที่แผ่ไฟศาล ก าลงัก่อร่างอย่างช้าๆ ขึ้นเป็นสถาบนัทัง้หลายซึ่งจะได้รบัการ
พจิารณาเป็นดัง่เครือ่งหมายและความรุง่โรจน์ของยคุทีพ่วกเราไดร้บัการเรยีกร้องใหส้ถาปนาขึน้และโดยการ
กระท าของพวกเราจะคงอยูต่ลอดกาล..... 

 เป็นการท าใหเ้ขา้ใจผดิอยา่งยิง่ทีจ่ะพยายามเปรยีบเทยีบระบบอนัพเิศษและคดิขึน้โดยพระผูเ้ป็นเจา้
นี้กบัระบบนานาใดๆ ทีม่นุษยไ์ดค้ดิขึน้ในสมยัต่างๆ ในประวตัศิาสตรเ์พื่อการปกครองสถาบนัทัง้หลายของ
มนุษย์ความพยายามดงักล่าวจะเผยตวัมนัเองถึงความขาดการเห็นคุณค่าอย่างสมบูรณ์ในความเลศิของ
หตัถกรรมของผูส้รา้งทีย่ ิง่ใหญ่ จะเป็นอื่นใดไดเ้มื่อเราระลกึไดว้่าระบบอนันี้เป็นเช่นแบบแผนของอารยธรรม
สวรรค์ซึง่กฎอนัทรงอ านาจของพระบาฮาอุลลาห์ได้รบัการมุ่งหมายให้สถาปนาบนโลก ระบบมากมายและ
เปลีย่นอยู่ตลอดของวธิกีารปกครองของมนุษยไ์ม่ว่าในอดตีหรอืปจัจุบนั ไม่ว่าก าเนิดมาจากโลกตะวนัออก
หรอืโลกตะวนัตก ไมม่บีรรทดัฐานเพยีงพอทีจ่ะประเมนิอ านาจของความชะงดัทีซ่่อนเรน้อยู่หรอืทีจ่ะประเมนิ
ความมัน่คงของรากฐาน 

 สหพนัธรฐับาไฮในอนาคตซึ่งมรีะบบบรหิารอนัไพศาลนี้เป็นโครงร่างเดยีว ในทางทฤษฎแีละทาง
ปฏบิตัมิใิช่เป็นเพยีงสิง่พเิศษในประวตัศิาสตรข์องสถาบนัการปกครองทัง้หลายที่ไม่สามารถหาทีเ่ปรยีบได้
ในประวัติการณ์ของระบบใดๆ ของศาสนาของโลก ไม่มีระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยหรือ
สาธารณรฐั ไมม่แีผนคนกลางของระบบชนชัน้สูง ไม่มแีมแ้ต่แบบอนัเป็นทีย่อมรบัใดๆ ของการปกครองโดย
พระไม่ว่าจะเป็นสหพนัธรฐัของฮบิรู คณะนักบวช ต่างๆ ของครสิเตียน ต าแหน่งอิหม่านหรอืกาหลบิของ
อสิลาม สิง่เหล่านี้ไมส่ามารถแสดงหรอืกล่าวไดว้่าตรงกบัระบบบรหิารของศาสนาบาไฮซึง่ไดร้บัการออกแบบ
ดว้ยความช านาญของพระผูท้รงเป็นสถาปนิกทีส่มบรูณ์เลศิ 

 ระบบบรหิารทีเ่กดิใหมน่ี้ภายในโครงสรา้งนี้ไดร้วมองคป์ระกอบจ านวนหนึ่งซึง่พบไดใ้นแต่ละระบอบ
การปกครองทางโลกสามระบอบอนัเป็นทีย่อมรบั ไม่ว่าในความหมายใดมใิช่เป็นเพยีงรปูจ าลองของระบอบ
ใดๆ เหล่านัน้ และมไิด้น าลกัษณะทีค่ดัค้านได้ใดๆ ที่มอียู่ในระบอบเหล่านัน้เขา้มาในกลไก อย่างไม่มกีาร
ปกครองใดที่ออกแบบโดยมนุษยไ์ด้เคยบรรลุความส าเรจ็ตราบจนบดันี้  ได้ผสมผสานและกลมกลนืสจัจะที่
เป็นขอ้ดทีี่มอียู่ในแต่ละระบบเหล่านี้โดยมไิด้ท าให้เสยีบูรณภาพของหลักธรรมที่ประทานมาโดยพระผู้เป็น
เจา้ ซึง่จะเป็นทีต่ ัง้ในทา้ยทีสุ่ด 

 ระบบบรหิารของศาสนาของพระบาฮาอุลลาหม์อิาจพจิารณาเป็นดัง่ประชาธปิไตยแทใ้นลกัษณะของ
มนัเน่ืองดว้ยขอ้สมมตุมิลูฐานทีท่ าใหป้ระชาธปิไตยทัง้หมดตอ้งขึน้กบัการไดร้บัมอบอ านาจจากประชาชนนัน้ 
ไม่มอียู่ในศาสนานี้ ในการด าเนินธุรกิจบรหิารของศาสนาในการออกกฎหมายที่จ าเป็นเพื่อเสรมิกบักฎ
ทัง้หลายในพระคมัภรีค์ตีาบี-อคัดสั ควรระลกึไว้ว่าตามด ารสัของพระบาฮาอุลลาหซ์ึ่งแสดงนัยอย่างชดัเจน 
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สมาชกิของสภายุติธรรมสากลมติ้องแสดงเหตุผลต่อบรรดาผู้ที่พวกเขาเป็นตวัแทนอยู่  พวกเขามไิด้ถูก
ครอบง าโดยความรูส้กึ โดยความคดิเหน็ทัว่ไป และแมโ้ดยความเชื่อมัน่ของผูท้ีซ่ ื่อสตัยจ์ านวนมากหรอืของ
บรรดาผูท้ีเ่ลอืกพวกเขาขึน้มาโดยตรง พวกเขาต้องปฏบิตัดิว้ยเจคตแิห่งการอธษิฐานตามค าบญัชาและการ 
กระตุ้นจากมโนธรรมของพวกเขา แทจ้รงิแลว้พวกเขาต้องท าความคุน้เคยกบัสภาพทัง้หลายในชุมชน ต้อง
ชัง่ใจอย่างเทีย่งธรรมต่อความถูกผดิของเรื่องต่างๆ ทีเ่สนอมาเพื่อพจิารณา แต่ต้องรกัษาสทิธขิองพวกเขา
เองในการตดัสนิใจอย่างอสิระ “โดยแทจ้รงิแลว้พระผู้เป็นเจา้จะทรงดลใจพวกเขาในสิง่ทีพ่ระองคป์รารถนา” 
คอืค ายนืยนัอนัมอิาจโต้แยง้ได้ของพระบาฮาอุลลาห์ ด้วยประการฉะนี้สมาชกิของสภายุตธิรรมสากล มใิช่
บรรดาผู้ที่เลอืกตัง้พวกเขาโดยทางตรงหรอืทางอ้อม ถูกสรา้งให้เป็นผู้รบัการน าทางจากสวรรค์ซึ่งในเวลา
เดยีวกนัเป็นโลหติแห่งชวีติและเป็นเครือ่งปกป้องทา้ยทีสุ่ดของการเปิดเผยศาสนานี้..... 

 ระบบบรหิารของศาสนาบาไฮมอิาจถูกเลกิไปดัง่ระบบที่แขง็และไม่ยดืหยุ่นของเอกาธปิไตยโดย
สมบูรณ์หรอืดัง่การเลยีนแบบอนัไรค้่าของระบอบใดๆ ของการปกครองโดยนักบวชอย่างสมบูรณ์ไม่ว่าจะ
เป็นระบบการปกครองของสนัตะปาปา ของอหิม่านหรอืสถาบนัอื่นที่คล้ายกนั เพราะเหตุผลอนัแจ่มชดัว่า
ผูแ้ทนทีไ่ดร้บัเลอืกตัง้ระดบันานานชาตขิองสาวกทัง้หลายของพระบาฮาอุลลาหไ์ดร้บัสทิธแิต่เพยีงผูเ้ดยีวใน
การออกกฎหมายในเรือ่งต่างๆ ทีม่ไิดเ้ปิดเผยไวอ้ย่างชดัแจง้ในธรรมนิพนธท์ัง้หลายของศาสนาบาไฮ ไม่ว่า
ท่านศาสนภบิาลของศาสนาบาไฮหรอืสถาบนัอื่นใดทีน่อกเหนือไปจากสภายุตธิรรมนานาชาตกิม็อิาจแย่งชงิ
อ านาจอันส าคญัและสูงสุดนี้หรอืรุกล ้าสทิธทิี่ต้องเคารพดงักล่าว  การเลิกล้มวชิาชพีการเป็นพระกบัการ
ประกอบพธิรีบัเขา้เป็นศาสนิกชน การเลกิล้มพธิศีลีมหาสนิทและการสารภาพบาป กฎทัง้หลายที่ก าหนด 
การเลอืกตัง้สภายุตธิรรมทัง้หมดระดบัท้องถิน่ ระดบัชาติ และระดบันานาชาตจิากคะแนนเสยีงเป็นสากล 
การปราศจากโดยเดด็ขาดของอ านาจมชิอบพรอ้มกบัอภสิทิธิ ์การทุจรติ และความโน้มเอยีงไปทางพธิรีตีอง
ทีต่ดิมาดว้ยกนั-เหล่านี้คอืหลกัฐานเพิม่เตมิของลกัษณะทีม่ใิช่เอกาธปิไตยของระบบบรหิารของศาสนาบาไฮ
และความโน้มเอยีงไปในวธิทีางประชาธปิไตยในการบรหิารธุรกจิทัง้หลาย 

 ระบบทีเ่ป็นอนัเดยีวกนักบัพระนามของพระบาฮาอุลลาหน์ี้ต้องไม่เป็นทีส่บัสนกบัระบบใดๆ ของการ
ปกครองโดยชนชัน้สงูในแงค่วามจรงิทีว่่าในดา้นหน่ึงสนบัสนุนหลกัการสบืทอดจากบรรพบุรุษและมอบหมาย
หน้าที่ให้แก่ท่านศาสนภิบาลในการตีความหมายของค าสัง่สอนทัง้หลาย และในอีกด้านหนึ่งจดัให้มกีาร
เลอืกตัง้อยา่งอสิระและโดยตรงจากบรรดาผูท้ีซ่ ื่อสตัยท์ัง้หลายใหเ้ป็นสภาทีเ่ป็นเช่นองคน์ิตบิญัญตัสิงูสุด 

 ดว้ยเหตุที่ระบบบรหิารนี้มอิาจกล่าวได้ว่าได้จ าลองมาจากระบบการปกครองใดๆ อนัเป็นที่ยอมรบั
ทัง้หลายกระนัน้ไดร้วมความปรองดองและดดูซมึองคป์ระกอบทีเ่ป็นประโยชน์ทัง้หลายทีพ่บไดใ้นแต่ละระบบ
เหล่านัน้เขา้ไว้ในโครงร่างของระบบ อ านาจสบืทอดจากบรรพบุรุษที่ท่านศานภบิาลถูกเรยีกให้ใช้ หน้าที่
ทัง้หลายอันส าคญัและสูงสุดที่สภายุติธรรมสากลปฏิบตัิ บทบญัญตัิทัง้หลายที่เจาะจงการเลอืกตัง้อย่าง
ประชาธปิไตยโดยผูแ้ทนทัง้หลายทีเ่จาะจงการเลอืกตัง้อย่างประชาธปิไตยโดยผูแ้ทนทัง้หลายของบรรดาผูท้ี่
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ซื่อสตัย-์เหล่านี้รว่มกนัสาธติถงึสจัธรรมทีร่ะบบทีเ่ปิดเผยจากสวรรคน์ี้ไดร้วมและผสมผสานเขา้กบัหลกัธรรม
ของศาสนาซึง่เป็นฐานทีต่ ัง้ขององคป์ระกอบเกื้อกูลทัง้หลายทีพ่บไดใ้นแต่ละระบบเหล่านี้  ซึง่มอิาจถอืไดว้่า
เป็นอนัเดยีวกนักบัแบบมาตรฐานใดๆ ของการปกครองทีพ่าดพงิถงึโดยอรสิโตเติ้ลในผลงานของเขา ความ
ชัว่รา้ยทัง้หลายทีย่อมรบัว่ามอียูใ่นแต่ละระบบเหล่านี้ถูกกนัออกไปอย่างเคร่งครดัและถาวร ระบบอนัพเิศษนี้
ไมว่่าจะยนืยงอยู่นานเท่าไรหรอืแผ่กิง่ก้านกวา้งขวางเพยีงใดกไ็ม่มวีนัเสื่อมทรามลงไปเป็นระบอบใดๆ ของ
การปกครองที่กดขี่ ของคณาธปิไตย หรอืการปลุกป ัน่ประชาชนซึ่งในไม่ชา้กเ็รว็ต้องสรา้งความเสื่อมใหก้บั
กลไกของสถาบนัการปกครองทัง้หมดทีบ่กพรอ่งมาแต่เดมิทีม่นุษยไ์ดส้รา้งขึน้.... 

 ส าคญัดัง่จดุก าเนิดทัง้หลายของโครงสรา้งบรหิารอนัทรงอ านาจนี้และไม่ว่าลกัษณะจะพเิศษเพยีงไร 
เหตุการณ์ทัง้หลายที่อาจกล่าวได้ว่าได้ประกาศถึงการใกล้เขา้มาของการก าเนิดและเป็นสญัญาณบอกถึง
ระยะเริม่แรกของการววิฒันาการดูเหมอืนจะน่าสงัเกตไม่น้อยไปกว่ากนั ช่างสะดุดตาและสอนใจเพยีงไรใน
ความแตกต่างอันตรงข้ามระหว่าง  ขบวนการการสร้างความมัน่คงอย่างช้าๆ  และสม ่าเสมอที่เป็น
ลกัษณะเฉพาะของการเตบิโตของความแขง็แรงของวยัทารกกบัการพุ่งอย่างแรงอย่างท าลายล้างของพลงั
การแตกสลายทีก่ าลงัโจมตสีถาบนัทีพ่น้สมยัทัง้หลายทัง้ทางศาสนาและทางโลกในสงัคมปจัจุบนั 

 พลังชีวิตที่สถาบันทัง้หลายของระบบอันยิ่งใหญ่ที่ขยายออกอยู่ตลอดนี้ได้แสดงอย่างแข็งขัน 
อุปสรรคทัง้หลายทีค่วามกลา้หาญอย่างสูงและความตัง้ใจอย่างไม่เกรงกลวัของผูบ้รหิารทัง้หลายไดเ้อาชนะ
ไฟของความกระตือรนืร้นอันมอิาจดบัได้ที่คุด้วยความเร่าร้อนอันมลิดถอยในหวัใจของครูเดินทางสอน
ศาสนาทัง้หลาย ระดบัสูงสุดของการเสยีสละที่ผู้สนับสนุนทัง้หลายก าลงับรรลุสู่   ความกว้างของทรรศนะ 
ความหวังอันมัน่ใจ ความร่าเริงอันสร้างสรรค์ ความสงบภายใน บูรณภาพอันเด็ดเดี่ยว วินัยอันเป็น
เยี่ยงอย่าง ความสามคัคีและความเป็นปึกแผ่นอันแข็งแกร่งที่ผู้พิทกัษ์ทัง้หลายแสดงออก ระดับที่พระ
วญิญาณทีป่ลุกเรา้แสดงออก ระดบัทีพ่ระวญิญาณทีป่ลุกเรา้ไดแ้สดงความสามารถในการดูดซมึองคป์ระกอบ
อนัแตกต่างทัง้หลายเขา้ไวใ้นขอบเขต ในการชะลา้งองคป์ระกอบเหล่านี้เขา้มาในโครงสรา้งเอง- เหล่านี้คอื
หลกัฐานทัง้หลายของอ านาจอนัหนึ่งซึง่สงัคมทีห่ลุดพน้จากความเชื่อผดิๆ และระส ่าระสายอย่างน่าเศรา้ไม่
สามารถละเลยไดโ้ดยงา่ย 

 จงเปรยีบเทยีบการแสดงอนังดงามทัง้หลายของพลงัที่กระตุ้นสภาที่เต็มไปด้วยชวีตินี้ของศาสนา
ของพระบาฮาอุลลาหก์บัเสยีงรอ้งไหแ้ละความเจบ็ปวด ความโง่เขลาและความไรส้าระ ความขมขื่นและอคติ
ทัง้หลาย ความแตกแยกของโลกที่ก าลงัเจบ็ป่วยและไม่มรีะเบยีบ จงเป็นพยานต่อความกลวัที่ทรมานผู้น า
ทัง้หลายของโลกและชะงกัการกระท าของรฐับุรุษที่ตาบอดและงงงวยทัง้หลาย ความเกลียดชงัอันดุร้าย 
ความทะเยอทะยานอนัไม่ถูกต้อง การแสวงหาอนัน่าสงัเวช ความสงสยัอนัฝงัรากลกึเพยีงใดของประชาชน
ทัง้หลาย เป็นความไมส่งบเพยีงใดของการไมร่กัษากฎหมาย ความทุจรติ ความไม่ศรทัธาศาสนา ทีก่ าลงักนิ
ลกึเขา้ไปถงึอวยัวะส าคญัของอารยธรรมทีโ่อนเอน 
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 ขบวนการของความเสื่อมอนัไม่ลดละนี้ซึ่งก าลงับุกรุกอย่างลบัๆ เขา้ไปแผนกต่างๆ มากมายของ
กจิกรรมและความคดิของมนุษย์ จะไม่ดับ้การพจิารณาเป็นดัง่สิง่จ าเป็นทีต่้องคู่ไปกบัการผุดขึน้ของกองทพั
อนัทรงอ านาจนี้ของพระบาฮาอุลลาห์หรอื เราจะไม่พจิารณาหรอืว่าเหตุการณ์ส าคญัทัง้หลายที่ได้ก่อกวน
อย่างรุนแรงในทุกทวปีของโลกนัน้เป็นดัง่สญัลกัษณ์ที่เป็นลางที่ประกาศในเวลาเดยีวกนัถงึความเจบ็ปวด
ของอารยธรรมทีก่ าลงัแตกสลาย และ การคลอดอนัเจบ็ปวดของระบบแห่งโลกซึ่งเป็นเรอืแห่งความรอดพ้น
ของมนุษยชาตทิีจ่ าเป็นตอ้งผุดขึน้มาบนความพงัทลาย 
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บทท่ี 4 

สหพนัธรฐัแห่งโลก 

 ความแตกต่างอันตรงกันข้ามระหว่าง หลกัฐานที่สะสมมากขึ้นของการสร้างความมัน่คงอย่าง
สม ่าเสมอที่ไปด้วยกนักับการผุดขึ้นของระบบบรหิารศาสนาของพระผู้เป็นเจ้า  กับพลงัการแตกสลายที่
กระหน ่าตอียา่งหนกัทีโ่ครงร่างของสงัคมทีเ่หนื่อยยาก เป็นสิง่ทีช่ดัเจนและสะดุดตา ทัง้ภายในและภายนอก
ของโลกบาไฮ สญัลกัษณ์ทัง้หลายทีก่ าลงัประกาศอย่างลกึลบัถงึการใกลเ้ขา้มาของการก าเนิดของระบบแห่ง
โลกนี้ซึง่การสถาปนาจะเป็นสญัญาณบอกถงึยุคทองของศาสนาของพระผู้เป็นเจา้ ก าลงัทวจี านวนมากขึน้
ทุกวัน ไม่มีผู้สงัเกตการณ์ที่เที่ยงธรรมคนใดอีกต่อไปที่ไม่สามารถมอง เห็นสิ่งเหล่านี้  เขาไม่มีทางถูก
หลอกลวงโดยความเชื่องช้าอนัเจบ็ปวดที่เป็นลกัษณะของการคลี่ออกของอารยธรรมที่สาวกทัง้หลายของ
พระบาฮาอุลลาหก์ าลงักตรากตร าสถาปนา เขาไมม่ทีางถูกหลอกลวงโดยการแสดงปรากฏเพยีงชัว่คราวของ
ความส าเรจ็ของการเลอืกตัง้ซึ่งบางครัง้บางคราวดูเหมอืนจะสามารถรัง้อ านาจท าลายลา้งของความยุ่งยาก
เรื้อรงัที่สร้างความล าบากให้กับสถาบนัทัง้หลายของยุคที่ก าลงัเสื่อมโทรม สญัลกัษณ์ทัง้หลายของยุคมี
มากมายและมกี าลงัผลกัดนัเกนิกว่าที่จะยอมให้เขาเข้าใจผดิหรอืดูแคลนความส าคญั ถ้าเขามคีวามเที่ยง
ธรรมในดุลพินิจเขาจะสามารถตระหนักในลูกโซ่ของเหตุการณ์ทัง้หลายซึ่งในด้านหนึ่ งประกาศถึง
ความกา้วหน้าอนัมอิาจตา้นทานไดข้องสถาบนัทัง้หลายทีร่ว่มสมัพนัธโ์ดยตรงกบัการเปิดเผยศาสนาของพระ
บาฮาอุลลาห์ และในอกีด้านหนึ่งเป็นลางของการล้มทลายของรฐัและประเทศต่างๆ ทีไ่ด้ละเลยหรอืต่อต้าน
ศาสนาของพระองค์-เขาจะสามารถตระหนักในเหตุการณ์เหล่านี้ถงึหลกัฐานทัง้หมดของการปฏบิตักิารของ
พระประสงคข์องพระผูเ้ป็นเจา้ทีแ่ผ่ซ่านไปทัว่ซึง่เป็นการวางแผนผงัของระบบอนัสมบูรณ์และครอบคลุมทัว่
ทัง้โลกของพระองค ์

 วจนะของพระบาฮาอุลลาหป์ระกาศว่า “ในไม่ชา้ระบบปจัจุบนัจะถูกมว้นเกบ็และระบบใหม่จะแผ่เขา้
มาแทนที ่ โดยแท้จรงิแล้วพระผู้เป็นนายของเจา้ทรงตรสัความจรงิและเป็นผู้ทรงรอบรูใ้นสรรพสิง่ทีม่องไม่
เหน็ทัง้หลาย”  พระองค์ทรงยนืยนัอย่างแขง็ขนัว่า “สมดุลของโลกได้ถูกรบกวนโดยอ านาจสัน่สะเทอืนของ
ระบบโลกใหม่และยิง่ใหญ่ทีสุ่ดนี้  แบบแผนชวีติของมนุษยชาติได้ถูกปฏบิตัิโดยการปฏิบตัิการของระบบ
พเิศษและอศัจรรยน์ี้อยา่งทีม่นุษยไ์มเ่คยเป็นพยานมาก่อน” พระองคท์รงเตอืนประชาชนทัง้หลายของโลกว่า  
“สญัลกัษณ์ทัง้หลายของความโกลาหลอนัรุนแรงและความไม่มรีะเบยีบทีใ่กลจ้ะเกดิขึ้นนัน้สามารถเหน็ไดใ้น
ปจัจบุนัเนือ่งดว้ยระบบทีม่อียูท่ ัว่ไปดเูหมอืนเป็นสิง่ทีบ่กพรอ่งอยา่งน่าเศรา้” 

 ไม่มกีลไกใดที่ปราศจากมาตรฐานที่พร ่าสอนโดยศาสนาบาไฮ และที่ไม่ลงรอยกนัแบบแผนอนัเลศิ
ที่สุดที่บญัญิติไว้ในค าสัง่สอนของพระองค์ ซึ่งถึงแม้ความพยายามร่วมกันของมนุษยชาติจะคิดขึ้นก็ไม่
สามารถหวงัทีจ่ะบรรลุในสิง่ใดไดเ้กนิไปกว่าสนัตภิาพรองทีผู่้ก่อตัง้ศาสนาของเราไดท้รงพาดพงิถงึในธรรม
นิพนธท์ัง้หลายของพระองค์ พระองคไ์ดท้รงจารกึเป็นการกล่าวตกัเตอืนกษตัรยิแ์ละผูป้กครองทัง้หลายของ
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โลกว่า “บดันี้เจา้ไดป้ฏเิสธสนัตภิาพอนัยิง่ใหญ่ทีสุ่ด เจา้จงยดึมัน่อยูก่บัสนัตภิาพรองนี้เพือ่ว่าบางทเีจา้อาจจะ
ปรบัปรงุฐานะของเจา้เองและผูท้ีข่ ึน้อยูก่บัเจา้ใหด้ขีึน้มาบา้ง”  เป็นการสาถกเกี่ยวกบัสนัตภิาพรองนี้พระองค์
ไดท้รงด ารสัในธรรมจารกึเดยีวกนัต่อผูป้กครองทัง้หลายของโลกว่า “จงปรองดองกนัในหมู่พวกเจา้เพือ่พวก
เจา้จะไม่ต้องสะสมอาวุธอกีต่อไปเว้นแต่มไีวเ้พยีงจ านวนหนึง่เพือ่ปกป้องดนิแดนและอาณาจกัรของเจา้...
ดูกร กษตัรยิท์ัง้หลายของโลก จงสามคัคกีนัเพราะด้วยความสามคัคนีัน้จะท าให้พายุแห่งความบาดหมางใน
หมู่พวกเจ้าสงบลงและประชาชนของเจ้าจะได้พกัผ่อนถ้าเจ้าเป็นผู้ทีเ่ข้าใจ  หากใครก็ตามในหมู่พวกเจ้า
เตรยีมพร้อมจะเข้าปะทะอีกฝ่ายหนึง่ พวกเจ้าทัง้หมดจงลุกขึ้นต่อต้านเขาเพราะนีม่ใิช่อืน่ใดแต่คอืความ
ยตุธิรรมอนัชดัแจง้” 

 ในด้านหนึ่งตามที่วาดไว้โดยพระบาฮาอุลลาห์ สนัติภาพอนัยิง่ใหญ่ที่สุดซึ่งเป็นสนัติภาพที่ต้อง
เกดิขึน้ต่อมาอย่างมอิาจหลกีเลี่ยงได้เป็นดัง่ผลปฏบิตัทิี่เนื่องมาจากการเสรมิสรา้งศลีธรรมของโลกและการ
หลอมเขา้ดว้ยกนัของทุกเชือ้ชาต ิทุกหลกัความเชื่อ ทุกชนชัน้และทุกชาต ิไมส่ามารถตัง้อยูบ่นรากฐานอื่นใด
ไดแ้ละไม่สามารถธ ารงรกัษาไวไ้ดโ้ดยการปฏบิตักิารใดๆ นอกจากบญัญตัทิัง้หลายทีก่ าหนดโดยพระผูเ้ป็น
เจ้าที่ปรากฏอยู่ในระบบแห่งโลกที่ร่วมสมัพนัธ์กบัพระนามอันศกัดิส์ ิทธิข์องพระองค์ ในธรรมจารกึของ
พระองค์ที่เปิดเผยไว้เกือบ 70 ปี ก่อนต่อพระราชนิีวคิตอเรยี พระบาฮาอุลลาห์ได้ทรงประกาศเป็นการ
พาดพิงถึงสันติภาพอันยิ่งใหญ่ที่สุดนี้ว่า “สิง่ทีพ่ระผู้เป็นนายได้ทรงบัญญัติไว้ให้เป็นดัง่การรกัษาทีม่ ี
ประสทิธภิาพและเครือ่งมอือนัทรงอ านาจสูงสุดส าหรบัการรกัษาทัว่ทัง้โลกคอืการประสานสามคัคปีระชาชน
ทัง้หมดในความมุง่หมายสากลและในศาสนาเดยีวกนั สิง่นี้ไม่สามารถบรรลุความส าเรจ็ไดเ้วน้แต่โดยอ านาจ
ของนายแพทยผ์ูช้ านาญ ผูท้รงพลานุภาพและผูท้รงไดร้บัการดลใจ โดยแทจ้รงิแลว้นี้คอืสจัธรรมและทัง้หมด
ทีน่อกเหนือไปจากนี้มใิช่อืน่ใดแต่เป็นความผดิพลาด”… ในอกีธรรมจารกึหนึ่งพระองคท์รงยนืยนัว่า “เป็นสิง่
เหมาะสมส าหรบัมนุษยท์ุกคนในยคุนี้ทีจ่ะยดึมัน่อยูก่บัพระนามอนัยิง่ใหญ่ทีสุ่ดและสถาปนาเอกภาพของมวล
มนุษยชาต ิไมม่สีถานทีใ่ดทีจ่ะหนีไป ไมม่ทีีพ่ ึง่ใดทีจ่ะแสวงหาไดน้อกจากพระองค์” 

 การเปิดเผยศาสนาของพระบาฮาอุลลาห์ซึ่งภาระหน้าที่อันสูงสุดมิใช่อื่นใดแต่เป็นการบรรลุ
ความส าเรจ็ในเอกภาพของระบบและศลีธรรมของชาตทิัง้หมด หากเราซื่อสตัยต่์อความหมายของสิง่นี้ควร
ไดร้บัการพจิารณาเป็นดัง่สญัญาณบอกการมาถงึของยุคของมวลมนุษยชาตทิัง้หมด ควรไดร้บัการพจิารณา
มเิป็นดัง่เพยีงการฟ้ืนฟูศีลธรรมอกีครัง้หนึ่งในโชคชะตาที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดของมนุษยชาติ  มเิป็นดัง่
เพยีงขัน้ต่อไปขัน้หนึ่งในลูกโซ่ของการก้าวหน้าสบืเนื่องของการเปิดเผยศาสนา มเิป็นดัง่เพยีงการบรรลุสู่
จดุสงูสุดของล าดบัหนึ่งในอานุกรมของการหวนกลบัมาของวฏัจกัรทัง้หลายของพระศาสดา แต่เป็นดัง่การบ่ง
บอกถึงขัน้สุดท้ายและสูงสุดในวิวฒันาการอันมโหฬารของชีวิตโดยส่วนรวมของมนุษยชาติบนดาวนพ
เคราะห์นี้ การเผยโฉมออกมาของชุมชนแห่งโลกอนัหนึ่ง ความส านึกในความเป็นพลเมอืงของโลก การ
ก่อตัง้อารยธรรมและวฒันธรรมอนัหนึ่งของโลก-ทัง้หมดนี้ต้องเกดิขึน้พรอ้มกบัขัน้ตอนเริม่แรกทัง้หลายของ
การคลีอ่อกมาของยุคทองของศาสนาบาไฮ-ซึง่โดยคุณลกัษณะแลว้ ควรไดร้บัการกพจิารณาเท่าทีเ่กี่ยวขอ้ง
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กบัชวีติบนดาวนพเคราะหน์ี้ เป็นดัง่ขดีสงูสุดในการจดัระเบยีบของสงัคมมนุษย์ ถงึแมว้่ามนุษยใ์นส่วนบุคคล
แท้จรงิแล้วเป็นดัง่ผลอนัหนึ่งของการบรรลุสู่จุดสมบูรณ์ดงักล่าวจะต้องก้าวหน้าและพฒันาต่อไปโดยไม่มี
ก าหนด 

 การเปลีย่นแปลงอนัลกึลบัที่แผ่ซ่านไปทัว่ทัง้หมดกระนัน้กต็ามมอิาจนิยามได้ซึ่งเราสมัพนัธ์เขา้กบั
ระยะของการพฒันาเต็มที่อนัมอิาจหลกีเลีย่งไดใ้นชวีติส่วนบุคคลและในการพฒันาของผล ซึ่งถ้าเราเขา้ใจ
วจนะทัง้หลายของพระบาฮาอุลลาหอ์ย่างถูกต้อง จะต้องมสีิง่คู่ไปในการววิฒันาการของการจดัระเบยีบของ
สงัคมมนุษย์ ระยะที่คล้ายกันอันหนึ่งในไม่ช้าก็เร็วต้องบรรลุในชีวิตโดยส่วนรวมของมนุษยชาติซึ่งจะ
ก่อใหเ้กดิปรากฏการณ์ ทีน่่าตะลงึยิง่กว่าในความสมัพนัธท์ัง้หลายของโลก และประสทิธิป์ระสาทมนุษยชาติ
ทัง้หมดดวัยศกัยภาพของความผาสุกอย่างทีจ่ะจดัหาสิง่กระตุ้นอนัส าคญัทีสุ่ดทีจ่ าเป็นใหไ้วต้ลอดทุกยุคทีจ่ะ
สบืต่อมาส าหรบัการบรรลุในทีสุ่ดในจดุหมายอนัยิง่ใหญ่..... 

 เฉพาะผู้เต็มใจที่จะสมัพนัธ์การเปิดเผยศาสนาที่ประกาศโดยพระบาฮาอุลลาห์กบัการบรรลุสู่จุด
สมบูรณ์ของการววิฒันาการอนัมโหฬารยิง่ในชวีติโดยส่วนรวมของมนุษยชาตทิัง้หมด ที่จะสามารถเขา้ใจ
ความหมายของวจนะทัง้หลายที่พระองค์ขณะที่พาดพึงถึงความรุ่งโรจน์ของยุคแห่งพนัธะสญัญานี้และ
ระยะเวลาของยุคของศาสนาบาไฮ ได้ทรงถือวาเป็นการเหมาะสมที่จะกล่าว พระองค์ทรงอุทานว่า “นี้คอื
กษตัรยิแ์ห่งยุคทัง้หลาย เป็นยุคทีไ่ด้เหน็การเสดจ็มาของพระผู้ทรงเป็นทีร่กัยิง่  พระผู้ทรงได้รบัการโห่รอ้ง
ต้อนรบัชัว่นิรนัดรเ์ป็นพระผู้ทรงเป็นทีป่รารถนาของโลก” พระองค์ทรงยนืยนัต่อไปอีกว่า “พระคมัภรี์ของ
ศาสนาทัง้หลายในอดตีไดฉ้ลองวาระแห่งความปีตอินัยิง่ใหญ่ซึง่จ าเป็นต้องทกัทายยุคอนัยิง่ใหญ่ทีสุ่ดนี้ของ
พระผูเ้ป็นเจา้ ขอความดจีงมแีด่ผูท้ีไ่ดม้ชีวีติอยูเ่หน็ยคุนี้และไดย้อมรบัฐานะนี้ ”..... 

 ถงึแมก้ารเปิดเผยศาสนาของพระบาฮาอุลลาห์ได้คลอดออกมาแล้ว ระบบแห่งโลกซึ่งการเปิดเผย
ศาสนานี้จ าเป็นต้องก่อให้เกดินัน้ยงัมไิดก้ าเนิดตราบจนบดันี้  ถงึแมยุ้คแห่งวรีกรรมของศาสนาของพระองค์
ไดผ้่านไปแลว้ พลงังานแห่งการสรา้งสรรคท์ียุ่คนี้ไดป้ลดปล่อยยงัมไิดก่้อรปูตราบจนบดันี้ขึน้เป็นสงัคมแห่ง
โลกซึ่งเมื่อครบก าหนดเวลาจะสะท้อนออกมาซึ่งความสว่างไสวของความรุ่งโรจน์ของพระองค์  ถงึแมโ้ครง
ร่างของระบบบรหิารของพระองค์ได้รบัการสถาปนาขึน้แลว้และช่วงเวลาแห่งการก่อสรา้งระบบของยุคของ
ศาสนาบาไฮได้เริม่แล้ว กระนัน้อาณาจกัรตามพนัธะสญัญาซึ่งเมล็ดของสถาบนัทัง้หลายของพระองค์จะ
เติบโตขึ้นนัน้ ยงัมไิด้รบัการสถาปนาตราบจนบดันี้  ถึงแม้เสยีงร้องของพระองค์ได้รบัการเปล่งขึ้นและธง
ทัง้หลายของศาสนาของพระองค์ได้รบัการชูขึน้ในไม่น้อยกว่า 40 ประเทศทัง้ในโลกตะวนัออกและโลก
ตะวนัตก กระนัน้ความเป็นทัง้หมดเดยีวกนัของมนุษยชาติยงัมไิด้รบัการยอมรบั เอกภาพยงัมไิด้รบัการ
ประกาศ และธงแห่งสนัตภิาพอนัยิง่ใหญ่ทีสุ่ดยงัมไิดร้บัการชกัขึน้ตราบจนบดันี้... 

 ส าหรบัการเปิดเผยความกรุณาอนัยิง่ใหญ่ ช่วงเวลาหนึ่งของความยุ่งเหยงิอนัรุนแรงและความทุกข์
ทรมานที่แผ่อย่างกว้างขวางดูเหมือนเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้  สว่างไสวดัง่ยุคที่ได้เป็นพยานต่อการเริม่ต้น
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ภาระหน้าทีท่ีพ่ระบาฮาอุลลาหไ์ดร้บัมอบหมาย เวลาทีต่อ้งล่วงไปก่อนทีย่คุนี้จะออกผลอนัเลศิทีสุ่ดจะต้องถูก
บงัโดยความมดืมนทางศลีธรรมและทางสงัคมซึ่งก าลงัปรากฏชดัเจนมากขึ้นอย่างที่โดยล าพงัจะสามารถ
เตรยีมมนุษยชาตผิูไ้มส่ านึกผดิใหพ้รอ้มส าหรบัสิง่มคี่าทีเ่ขาถูกก าหนดใหร้บัช่วงต่อไป 

 ปจัจุบนัเราก าลงัเคลื่อนเขา้สู่ช่วงเวลาดงักล่าวอย่างมัน่คงและอย่างมอิาจต้านทานได้ ท่ามกลางเงา
มดืทัง้หลายทีร่วมกนัมากขึน้รอบๆ เรา เราสามารถมองเหน็แสงอนัรบิหรีอ่ย่างเลอืนๆ ของอ านาจทางธรรม
อนัยิง่ใหญ่ของพระบาฮาอุลลาหป์รากฏขึน้เป็นพกัๆ บนขอบฟ้าของประวตัศิาสตร ์ส าหรบัเรา ประชาชนใน
ยุคของตะวนัครึ่งดวงก าลงัด ารงชีวิตอยู่ในช่วงเวลาที่อาจได้รบัการระบุเป็นดัง่ช่วงของการฟกัตัวของ
สหพันธรฐัแห่งโลกที่วาดไว้โดยพระบาฮาอุลลาห์ ได้รบัมอบหมายงานซึ่งอภิสิทธิอ์ ันยิง่ใหญ่นัน้เราไม่
สามารถเหน็คุณค่าได้อย่างเพยีงพอและความยากล าบากนัน้ตราบจนบดันี้ เราสามารถมองเหน็เพยีงสลวัๆ  
เราผูซ้ึง่ถูกเรยีกใหป้ระสบกบัการปฏบิตักิารของอ านาจมดืทีถู่กก าหนดใหป้ลดปล่อยอุทกภยัแห่งความทุกข์
ทรมานอนัเจบ็ปวด สมควรเชื่อว่าชัว่โมงอนัมดืที่สุดทีต่้องน ามาก่อนรุ่งอรุณของยุคทองของศาสนาของเรา
นัน้ยงัมาไมถ่งึ เขม้ดัง่ความมดืมนทีไ่ดล้อ้มรอบโลกอยู่ การทดสอบอนัทรมานทีโ่ลกต้องไดร้บันัน้ยงัคงอยู่ใน
ระหว่างเตรยีมตวัและตราบจนบดันี้ความมดืก็มอิาจจนิตนาการได้ เราอยู่ที่จุดเริม่ต้นของยุคหนึ่งซึ่งความ
โกลาหลอนัรุนแรงประกาศถงึความตายอนัเจบ็ปวดของระบบเก่าและการคลอดอนัเจบ็ปวดของระบบใหม่
เช่นกนั โดยอ านาจการก่อก าเนิดของศาสนาทีป่ระกาศโดยพระบาฮาอุลลาห์ อาจกล่าวไดว้่าระบบโลกใหม่นี้
ไดถู้กวาดไวแ้ลว้ ในชัว่ขณะนี้เราสามารถประสบกบัการเคลื่อนไหวในครรภข์องยุคแห่งความเหนื่อยยากอนั
เป็นยคุทีก่ าลงัรอคอยชัว่โมงทีก่ าหนดไวซ้ึง่จะสามารถปลดเปลือ้งภาระทีแ่บกอยูแ่ละออกผลอันสวยงามทีสุ่ด 

 พระบาฮาอุลลาหท์รงจารกึว่า “โลกทัง้หมดขณะน้ีอยู่ในระยะของการตัง้ครรภ์ วนันัน้ก าลงัใกลเ้ขา้มา
คอืวนัทีจ่ะออกผลอนัประเสรฐิสุด วนัทีต่น้ไมอ้นัสงา่ทีสุ่ดทัง้หลาย ดอกไมอ้นัมเีสน่หท์ีสุ่ดทัง้หลาย พระพรอนั
ประเสรฐิสุดทัง้หลายจากสวรรค ์จะผลอิอกมา”..... 

 พระอบัดุลบาฮาทรงจารกึว่า “เสยีงเรยีกรอ้งของพระผูเ้ป็นเจา้เมือ่ได้รบัการเปล่งขึ้น ไดห้ายใจชวีติ
ใหม่เขา้ไปในหมู่มนุษยชาตแิละเตมิพลงัใหม่เขา้ไปในสรรพสิง่ทีถู่กสรา้งสรรค์ทัง้หมด เป็นเพราะเหตุนี้โลก
จงึไดถู้กไหวความรูส้กึไปถงึส่วนลกึของมนั และหวัใจและมโนธรรมของมนุษยท์ัง้หลายจงึไดร้บัการกระตุ้น 
ในไมช่า้หลกัฐานทัง้หลายของการใหช้วีติใหม่นี้จะถูกเปิดเผยและผูท้ีห่ลบัสนิทจะถูกปลุกใหต้ืน่ขึ้น”..... 

 การประสานสามคัคมีนุษยชาติทัง้หมด คอืสญัลกัษณ์ของระยะที่สงัคมมนุษยก์ าลงัใกล้เขา้ไปสู่ใน
ขณะน้ี ความสามคัคขีองครอบครวั ของเผ่าพนัธุ์ ของนครรฐั และของชาตไิดพ้ยายามจนบรรลุผลส าเรจ็และ
ได้รบัการสถาปนาโดยบรบิูรณ์แล้ว ความสามคัคีของโลกคือเป้าหมายที่มนุษยชาติที่ถูกรงัควาญก าลงั
พยายามมุ่งไปสู่ การสร้างชาตไิด้สิ้นสุดลงแล้ว อนาธปิไตยที่มอียู่ในอ านาจสูงสุดของรฐัก าลงัเคลื่อนไปสู่
จุดสูงสุดอนัหนึ่ง โลกที่ก าลงัเตบิโตไปสู่ความสมบูรณ์ต้องละทิ้งความหลงใหลนี้  ยอมรบัความเป็นอนัหนึ่ง
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เดยีวกนัและความเป็นทัง้หมดเดยีวกนัของความสมัพนัธท์ัง้หลายของมนุษย์ และสถาปนา-ครัง้นี้เพยีงครัง้
เดยีว-กลไกทีส่ามารถก่อรา่งหลกัการมลูฐานนี้ของชวีติไดด้ทีีสุ่ด 

 พระบาฮาอุลลาห์ทรงประกาศว่า “ชวีติใหม่อันหนึง่ในยุคนี้ก าลงัเคลือ่นไหวอยู่ภายในประชาชน
ทัง้หมดของโลก กระนัน้ไมม่ใีครพบเหตุหรอืแลเหน็สิง่จงูใจ” ดงันี้พระองคท์รงด ารสัต่อประชาชนในสมยัของ
พระองคว์่า “ดูกร เดก็ๆ ทัง้หลายของมนุษย์ จุดประสงคม์ลูฐานทีใ่หช้วีติแก่ศาสนาของพระผู้เป็นเจา้คอืการ
ปกป้องผลประโยชน์และส่งเสรมิเอกภาพของมนุษยชาต.ิ..นี้คอืหนทางตรง คอืรากฐานอนัไม่เปลีย่นแปลง
และมัน่คง อะไรก็ตามทีก่่อบนรากฐานนี้  การเปลีย่นแปลงของศตวรรษอนันับไม่ถ้วนก็ไม่สามารถบ่อน
ท าลายโครงสรา้งของมนั” พระองคท์รงประกาศว่า “ความผาสุกของมนุษยชาต ิสนัตภิาพ และความปลอดภยั
จะไม่สามารถบรรลุได้นอกจากและจนกว่าความสามคัคจีะได้รบัการสถาปนาอย่างมัน่คง ” “ประทปีแห่ง
เอกภาพ” คอืค าประกาศเพิม่เตมิของพระองค์ “มอี านาจยิง่อย่างทีส่ามารถส่องสว่างไดท้ัว่ทัง้โลก พระผูเ้ป็น
เจา้แท้จรงิพระองค์เดยีว พระผู้ทรงรอบรูใ้นสรรพสิง่ทัง้ปวง ไดท้รงเป็นพยานต่อสจัธรรมของวจนะเหล่านี้ ...
เป้าหมายน้ีเลศิกว่าเป้าหมายอืน่ใดทัง้หมดและความใฝฝ่นัน้ีคอืกษตัรยิแ์ห่งความใฝ่ฝนัทัง้ปวง” ยิง่ไปกว่านัน้
พระองค์ได้ทรงจารกึว่า  “พระผู้ทรงเป็นพระผู้เป็นนายของเจา้ พระผูท้รงเมตตา ทรงยดึมัน่ความปรารถนา
ในหวัใจของพระองคท์ีจ่ะเหน็มวลมนุษยชาตทิัง้หมดเป็นดัง่วญิญาณและร่างกายเดยีวกนั  เจา้จงรบีบรรลุให้
ไดส้่วนแบ่งในความกรณุาและความเมตตาของพระผูเ้ป็นเจา้ในยคุนี้ซึง่บดบงัรศัมขีองยคุอืน่ๆ ทัง้หมด” 

 เอกภาพของมนุษยชาตติามที่วาดไว้โดยพระบาฮาอุลลาห์นัน้แสดงนัยถึงการสถาปนาสหพนัธรฐั
แห่งโลกอนัหนึ่งซึ่งทุกชาติ ทุกเชื้อชาต ิทุกหลกัความเชื่อและทุกชนชัน้ ถูกประสานเขา้ด้วยกนัอย่างแน่น
แฟ้นและถาวรซึง่เอกราชของรฐัทีเ่ป็นสมาชกิทัง้หลาย อสิรภาพและการรเิริม่ของแต่ละบุคคลทีป่ระกอบเป็น
รฐัเหล่านี้  ได้รบัการปกป้องอย่างแน่นอนและสมบูรณ์ เท่าที่เราสามารถมองเห็นได้ สหพันธรฐันี้ต้อง
ประกอบด้วยสภานิติบญัญตัิแห่งโลกอนัหนึ่งซึ่งสมาชิกทัง้หลายของสภานิติบญัญัติแห่งโลกอันหนึ่งซึ่ง
สมาชกิทัง้หลายของสภานี้ในฐานะเป็นผู้ที่ได้รบัความไวว้างใจจากมนุษยชาตทิัง้หมดจะควบคุมทรพัยากร
ทัง้หมดของทุกชาตใินทีสุ่ดและออกกฎหมายต่างๆ ทีจ่ าเป็นต่อการควบคุมชวีติ สนองความตอ้งการและปรบั
ความสมัพนัธ์ของเชื้อชาติและประชาชนทัง้หมด คณะบริหารแห่งโลกซึ่งได้รบัการหนุนโดยกองก าลัง
นานาชาตจิะด าเนินการตามค าตดัสนิทัง้หลายและใชก้ฎหมายต่างๆ ทีก่ าหนดโดยสภานิตบิญัญตัแิห่งโลกนี้ 
และจะปกป้องเอกภาพของระบบของสหพนัธรฐัทัง้หมด ศาลแห่งโลกอนัหนึ่งจะพจิารณาและส่งมอบค า
ตดัสนิสุดทา้ยซึง่มผีลบงัคบัต่อขอ้โตแ้ยง้ทัง้หมดทีอ่าจเกดิขึน้ระหว่างองคป์ระกอบทัง้หลายของระบบสากลนี้  
กลไกอันหนึ่งของการคมนาคมจะได้รบัการประดษิฐ์ขึ้นครอบคลุมทัว่โลกซึ่งเป็นอิสระจากอุปสรรคแล ะ
ขอ้จ ากดัทัง้หลายระหว่างชาติ และท าหน้าที่ด้วยความรวดเรว็อย่างน่าพศิวงและด้วยความสมบูรณ์ นคร
หลวงแห่งโลกอนัหนึ่งจะปฏบิตัเิป็นดัง่ศูนยค์วบคุมอารยธรรมของโลกซึง่เป็นจุดรวมที่พลงัสามคัคทีัง้หลาย
ของชวีติจะมาบรรจบกนั และจากจดุนี้อ านาจกระตุน้ทัง้หลายจะแผ่ออกไป ภาษาแห่งโลกภาษาหนึ่งจะไดร้บั
การประดษิฐข์ึน้หรอืเลอืกจากภาษาทีม่อียู่แลว้ และน าไปสอนในโรงเรยีนของชาตทิัง้หมดในสหพนัธเ์ป็นดัง่
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ภาษาเสรมิรองจากภาษาเดมิของแต่ละชาติ แบบเขยีนแห่งโลก อกัษรศาสตรแ์ห่งโลก แบบเดยีวกนัและ
ระบบสากลของเงนิตราของหน่วยน ้าหนัก ของหน่วยการวดั จะท าใหง้่ายและอ านวยความสะดวกใหแ้ก่การ
ตดิต่อและความเขา้ใจในหมู่ชาตแิละเชือ้ชาตทิัง้หลาย ในสงัคมแห่งโลกดงักล่าววทิยาศาสตรแ์ละศาสนาซึ่ง
เป็นสองพลงัทีม่อี านาจสูงสุดในชวีติมนุษยจ์ะปรองดองและร่วมมอืและจะพฒันากลมกลนืไปดว้ยกนั ภายใต้
ระบบดงักล่าว หนังสอืพิมพ์ ขณะที่ให้ขอบเขตอย่างเต็มที่ส าหรบัการแสดงความเห็นและความเชื่อมัน่
ทัง้หลายทีแ่ตกต่างกนัของมนุษยชาตจิะสิน้สุดการถูกใชไ้ปในทางรา้ยโดยเล่หก์ลของกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ 
ไม่ว่าเป็นของเอกชนหรอืสาธารณชนและจะเป็นอสิระจากอทิธพิลของรฐับาลและประชาชนทัง้หลายทีต่่อสู้
โตเ้ถยีงกนั ทรพัยากรทางเศรษฐกจิของโลกจะถูกจดัเป็นระบบ แหล่งวตัถุดบิทัง้หลายจะถูกสูบและน ามาใช้
ประโยชน์อย่างเต็มที่ ตลาดทัง้หลายจะได้รบัการประสานและพฒันา และการกระจายผลผลติจะได้รบัการ
ควบคุมอยา่งยตุธิรรม 

 การแข่งขนัชงิด ีความเกลยีดชงั และกลอุบายทัง้หลายระหว่างชาตจิะสิ้นสุดลง ความเป็นปรปกัษ์
และอคตริะหว่างเชื้อชาตจิะสิน้สุดลง ความเป็นปรปกัษ์และอคตริะหว่างเชือ้ชาตจิะถูกแทนที่ดว้ยมติรภาพ 
ความเขา้ใจและการร่วมมอืกนั สาเหตุทัง้หลายของการทะเลาะววิาททางศาสนาจะถูกก าจดัไปอย่างถาวร 
เครือ่งกดีกัน้และขอ้จ ากดัทางเศรษฐกจิจะถูกเลกิลม้ไปโดยสมบูรณ์ ความแตกตางอนัเกนิควรระหว่างชนชัน้
ทัง้หลายจะถูกลบไป ความอดอยากในด้านหน่ึงและการสะสมกรรมสิทธิอ์ย่างล้นเหลอืในอีกด้านหน่ึงจะ
สาบสญูไป พลงังานมหาศาลทีส่ ิน้เปลอืงไปอย่างโง่เขลาในสงครามไม่ว่าสงครามทางเศรษฐกจิหรอืสงคราม
ทางการเมอืงจะถูกเก็บไว้เพื่อขยายขอบเขตการประดษิฐ์ของมนุษย์และการพฒันาทางวชิาการ เพื่อเพิม่
อ านาจการผลติของมนุษยชาติ เพื่อก าจดัโรค เพื่อขยายการวจิยัทางวทิยาศาสตร์ เพื่อยกมาตรฐานของ
สุขภาพ เพื่อฝึกฝนสตปิญัญาและขดัเกลาสมองใหบ้รสิุทธิ ์เพื่อท าประโยชน์จากทรพัยากรของโลกทีไ่ม่ไดใ้ช้
และไม่เคยคาดคิดมาก่อนเพื่อยดืชวีิตมนุษย์ และเพื่อความก้าวหน้าของการปฏิบตัิการอื่นๆ ที่สามารถ
กระตุน้ปญัญา ศลีธรรม และจติใจของชวีติของมวลมนุษยชาตทิัง้หมด 

 ระบบสหพนัธรฐัแห่งโลกซึ่งปกครองโลกทัง้หมดและใช้อ านาจอนัมอิาจทกัท้วงได้ ต่อทรพัยากรอนั
ไพศาลที่มอิาจจนิตนาการได้ ผสมผสานและรวมอุดมคตทิัง้หลายของทัง้โลกตะวนัออกและโลกตะวนัตก 
เป็นอสิระจากภยัพบิตัิของสงครามและความทุกข์ยากทัง้หลาย มุ่งท าประโยชน์จากแหล่งพลงังานที่หาได้
ทัง้หมดบนผนืผวิโลก เป็นระบบซึง่อ านาจถูกท าใหเ้ป็นผูร้บัใชค้วามยตุธิรรม ชวีติของมนัไดร้บัการค ้าจุนโดย
การยอมรบัอย่างเป็นสากลในพระผูเ้ป็นเจา้เดยีวกนัและโดยความจงรกัภกัดต่ีอการเปิดเผยศาสนาเดยีวกนั -
ดงักล่าวน้ีคอืเป้าหมายทีม่นุษยชาตผิูถู้กผลกัดนัโดยพลงัสามคัคทีัง้หลายของชวีติก าลงัเคลื่อนไปสู่ 
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บทท่ี 5 

ชะตาของมนุษยชาติ 

 เมื่อเรามองยอ้นถอยไกลเขา้ไปกว่าอดตีที่พึ่งผ่านมาและส ารวจด้วยวธิกีารหยาบเพยีงไรก็ตามถึง
การเปลีย่นแปลงที่สรา้งความยุ่งยากใหก้บัสงัคมทีถู่กทรมานเพิม่มากขึน้ และร าลกึถงึความเครยีดทัง้หลาย
ซึง่โครงรา่งของระบบทีก่ าลงัตายอนัหน่ึงไดโ้น้มเอยีงไปสู่และมากขึน้ตลอดมา เราไดแ้ต่ประหลาดใจต่อความ
แตกต่างอนัตรงขา้มอย่างชดัเจนทีแ่สดงออกในดา้นหนึ่งโดยหลกัฐานทีส่ะสมมากขึน้ของการคลีอ่อกอย่างมี
ระเบยีบและการทวจี านวนอยา่งไมข่าดสายของการปฏบิตักิารต่างๆ ของระบบบรหิารทีไ่ดร้บัการมุ่งหมายให้
เป็นสญัญาณบอกล่วงหน้าถงึการมาของอารยธรรมของโลก และในอกีด้านหนึ่งโดยการปรากฏทัง้หลายที่
เป็นลางแห่งความขดัแยง้ทางการเมอืงอนัรุนแรง แห่งความไม่สงบของสงัคม แห่งความเป็นปรปกัษ์ระหว่าง
เชื้อชาต ิแห่งความเป็นปรปกัษ์ระหว่างชนชัน้ แห่งความไม่มศีลีธรรมและไม่มศีาสนา ที่ประกาศอย่างไม่
คลุมเครอืถงึความผุพงัและความพน้สมยัของสถาบนัทัง้หลายของระบบทีล่ม้ละลาย..... 

 ตามที่พระบาฮาอุลลาห์ทรงส ารวจชะตาของมนุษยชาติในปจัจุบนั พระองค์ทรงจารกึว่า “อนิจจา 
กระแสลมแห่งความสิ้นหวงัก าลงัพดัมาจากทุกทศิทาง และการทะเลาะววิาททีส่รา้งความแตกแยกและความ
ยุ่งยากใหแ้ก่มนุษยชาตกิ าลงัทวขีึ้นทุกวนั...” ในอกีตอนหนึ่งพระองค์ทรงประกาศว่า “ชะตาของมนัจะเป็น
ดงักล่าวซึง่ไมเ่หมาะสมและบงัควรทีจ่ะเปิดเผยในตอนน้ี” ในอกีดา้นหนึ่งเป็นการเพ่งพจิารณาถงึอนาคตของ
มนุษยชาตพิระองคไ์ดท้รงเน้นท านายในการสมัภาษณ์อนัน่าทรงจ าของพระองคก์บันายเอด็เวริด์ จ ีบราวน์ 
นกัวชิาการทางโลกตะวนัออกเกีย่วกบัประเทศเปอรเ์ซยีว่า “การทะเลาะววิาทอนัไรป้ระโยชน์และสงครามอนั
ท าลายล้างเหล่านี้จะผ่านพ้นไปและสนัตภิาพอนัยิง่ใหญ่ทีสุ่ดจะบงัเกดิขึ้น ... การทะเลาะววิาทเหล่านี้  การ
หลัง่เลอืดและความบาดหมางนี้ตอ้งสิ้นสุดและมนุษยท์ัง้หมดจะเป็นดัง่วงศต์ระกูลและครอบครวัเดยีวกนั” 

 ในท านองเดยีวกนัพระอบัดุลบาฮาได้ทรงจารกึว่า “ชาตแิละวงศ์ตระกูลทัง้หมด...จะกลายเป็นชาติ
หนึง่เดยีว ความเป็นปรปกัษ์ทางศาสนาและทางนิกาย ความเป็นศตัรูของเชื้อชาติและประชาชนทัง้หลาย 
ความแตกแยกในหมู่ชาติต่างๆ จะถูกขจดัไป มนุษยท์ัง้หมดจะยดึมัน่ในศาสนาเดยีวกนั จะมคีวามศรทัธา
เดยีวกนั จะผสมผสานเขา้เป็นเชื้อชาตเิดยีวกนั และจะกลายเป็นประชาชนหนึง่เดยีว ทัง้หมดจะอาศยัอยู่ในปิ
ตภิมูเิดยีวกนันัน่คอืดาวนพเคราะหน์ี้เอง” 

 สิง่ที่เราเป็นพยานในปจัจุบนัในระหว่าง “วกิฤตการณ์อนัรา้ยแรงที่สุดนี้ในประวตัศิาสตรข์องอารย
ธรรม” ได้ร าลกึถงึสมยัที่ “ศาสนาทัง้หลายได้ตายและก าเนิด” คอืระยะวยัรุ่นของการววิฒันาการอย่างช้าๆ 
และเจบ็ปวดของมนุษยชาตเิป็นการเตรยีมตวับรรลุสู่วยัผู้ใหญ่อนัเป็นวยัของการพฒันาเต็มที่ซึง่เป็นพนัธะ
สญัญาทีอ่ยู่ในค าสัง่สอนและเป็นทีเ่ทดิทูนอยู่ในค าท านายทัง้หลายของพระบาฮาอุลลาห์ ความโกลาหลของ
ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นลกัษณะของความหุนหนัพลนัแล่นและสญัชาตญาณที่ปราศจากเหตุผลของ
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เยาวชน ของความโง่เขลา ความสุรุ่ยสุร่าย ความหยิง่ ความเชื่อมัน่ในตนเอง ความดื้อดงึ และความไม่
เคารพต่อวนิยัของเยาวชน 

 ยุคของวยัทารกและวยัเด็กของมนุษยชาติได้ผ่านไปแล้วและไม่มวีนัหวนกลบัมาอีก  ส่วนยุคอัน
ยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นการบรรลุสู่จุดสมบูรณ์ของทุกยุคซึ่งต้องเป็นสัญญาณบอกถึงการมาของยุคของมวล
มนุษยชาติทัง้หมดนัน้ จะต้องมาถึง ความโกลาหลของช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงอนัรุนแรงที่สุดใน
ประวตักิารณ์ของมนุษยชาตนิี้จ าเป็นต้องน ามาก่อน และประกาศถงึการใกล้เขา้มาอย่างมอิาจหลกีเลี่ยงได้
ของยุคแห่งยุคทัง้หลาย เป็น “เวลาของการสิ้นสุด” ซึง่ความโง่เขลาและความโกลาหลของการทะเลาะววิาท
ซึง่ตัง้แต่รุง่อรณุของประวตัศิาสตรไ์ดส้รา้งความมดืมนใหก้บัประวตักิารณ์ของมนุษยชาติ จะถูกเปลีย่นสภาพ
ในทีสุ่ดเป็นความสุขมุและความสงบของสนัตภิาพสากลทีย่ ัง่ยนืและไมถู่กรบกวน ซึง่ความบาดหมางและการ
แยกจากกนัของเด็กๆ ทัง้หลายของมนุษย์จะเปิดทางไปสู่การปรองดองที่แผ่ไปทัว่โลกและการประสาน
สามคัคอียา่งสมบรูณ์ขององคป์ระกอบมากมายของสงัคมมนุษย ์

 แทจ้รงิแล้วนี้จะเป็นจุดสูงสุดอนัเหมาะสมของขบวนการร่วมประสานที่เริม่ต้นดว้ยครอบครวัซึ่งเป็น
หน่วยเลก็ทีสุ่ดของการรวบรวมมนุษย ์และหลงัจากทีไ่ดก่้อสรา้งเผ่าพนัธุ ์นครรฐัและชาตสิบืเนื่องกนัมา ต้อง
ปฏบิตัิการต่อไปจนกว่าจะถงึจุดสูงสุดในการประสานสามคัคโีลกทัง้หมดซึ่งเป็นจุดหมายสุดท้ายและเป็น
ความรุง่โรจน์ยอดสุดของการววิฒันาการของมนุษยชาตบินดาวนพเคราะหน์ี้  คอืระยะนี้ซึง่มนุษยชาตจิะเตม็
ใจหรอืไมเ่ตม็ใจก าลงัใกลเ้ขา้ไปสู่อยา่งมอิาจตา้นทานได ้คอืเพื่อระยะนี้ซึง่การทดสอบอนัไพศาลและรอ้นแรง
ทีม่นุษยชาตกิ าลงัประสบอยูก่ าลงัเตรยีมหนทางไวใ้หอ้ย่างลกึลบั คอืระยะนี้ซึง่โชคชะตาและจุดประสงคข์อง
ศาสนาของพระบาฮาอุลลาห์เชื่อมโยงอยู่อย่างมอิาจสลายออกได้ คอืพลงังานแห่งการสร้างสรรค์ที่การ
เปิดเผยศาสนาของพระองคไ์ดป้ลดปล่อย... ทีไ่ดใ้ส่เขา้ไปในมนุษยชาตทิลีะน้อยดว้ยความสามารถทีจ่ะบรรลุ
ถงึระยะสุดท้ายนี้ในการววิฒันาการทางระบบร่วมกนั คอืยุคทองของศาสนาของพระองค์ซึ่งการบรรลุสู่จุด
สมบูรณ์ของขบวนการนี้จะร่วมสัมพนัธ์ตลอดไป คือโครงสร้างของระบบโลกใหม่ของพระองค์ที่ก าลัง
เคลื่อนไหวในปจัจุบนัอยู่ในครรภข์องสถาบนับรหิารทัง้หลายที่พระองคไ์ดท้รงสรา้งขึน้ ซึง่จะใช้เป็นดัง่แบบ
แผนและศูนยก์ลางของสหพนัธรฐัแห่งโลกดงักล่าว ซึง่เป็นสิง่แน่นอนและเป็นชะตาอนัมอิาจหลกีเลีย่งไดข้อง
ประชาชนและชาตทิัง้หลายของโลก 

 ดัง่การววิฒันาการทางระบบของมนุษยชาติที่ได้เป็นไปอย่างช้าๆ และทีละน้อยและน าไปสู่การ
ประสานสามคัคสีบืเนื่องกนัมาของครอบครวั เผ่าพนัธุ์ นครรฐั และชาต ิเช่นเดยีวกนั แสงสว่างที่ประทาน
โดยการเปิดเผยศาสนาของพระผู้เป็นเจ้าในระยะต่างๆ  ของววิฒันาการของศาสนา และที่สะท้อนอยู่ใน
ศาสนาทัง้หลายในอดตีทีส่บืเนื่องกนัมา กก็า้วหน้าไปอยา่งชา้ๆ แทจ้รงิแลว้ระดบัของการเปิดเผยศาสนาของ
พระผูเ้ป็นจา้ในทุกยคุ ไดถู้กปรบัและเป็นสดัส่วนเหมาะสมกบัระดบัของความกา้วหน้าทางสงัคมทีบ่รรลุถงึใน
ยคุนัน้โดยมนุษยชาตทิีว่วิฒัน์อยูเ่สมอ 
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 พระบาฮาอุลลาหท์รงอธบิายว่า  “เป็นการบญัชาโดยเราว่าพระวจนะของพระผูเ้ป็นเจา้และศกัยภาพ
ทัง้หมด จะถูกแสดงต่อมนุษยต์รงกนัอย่างแทจ้รงิกบัสภาพทัง้หลายดงัทีไ่ดบ้ญัญตัไิวก่้อนแลว้โดยพระผูท้รง
รอบรู ้พระผูท้รงปรชีาญาณ...หากพระวจนะไดร้บัอนุญาตใหป้ลดปล่อยพลงังานทัง้หมดทีแ่ฝงอยู่โดยทนัที จะ
ไมม่ใีครสามารถทานต่อน ้ าหนักการเปิดเผยศาสนาอนัทรงอ านาจยิง่ ” พระอบัดุลบาฮาไดท้รงยนืยนัเป็นการ
ชีแ้จงสจัธรรมนี้ว่า “สรรพสิง่ทัง้หมดทีถู่กสรา้งสรรค์ระดบัหรอืขัน้ของการพฒันาเต็มที ่ระยะของการพฒันา
เตม็ทีข่องต้นไมค้อืเวลาของการออกผล...สตัวบ์รรลุสู่ระยะหนึง่ของการเตบิโตเตม็ทีแ่ละในอาณาจกัรมนุษย์ 
มนุษย์บรรลุสู่การพฒันาเต็มทีเ่มือ่แสงสว่างแห่งปญัญาของเขาบรรลุถึงความสามารถและการพฒันาอัน
ยิง่ใหญ่ทีสุ่ด...ในท านองเดยีวกนัมรีะยะและขัน้ต่างๆ ของชวีติโดยส่วนรวมของมนุษยชาต ิ ในเวลาหนึง่ก าลงั
ผ่านระยะของวยัเดก็ ในอกีเวลาหนึง่ระยะของเยาวชน และปจัจุบนัไดเ้ขา้มาสู่ระยะของการพฒันาเตม็ทีท่ีไ่ด้
ท านายไวน้านแลว้ซึง่หลกัฐานทัง้หลายปรากฏชดัอยู่ทุกแห่งหน...สิง่ทีน่ ามาใชไ้ดก้บัความต้องการทัง้หลาย
ของมนุษยใ์นช่วงประวตัศิาสตรต์อนต้นของเชื้อชาต ิไม่สามารถสนองความต้องการทัง้หลายในปจัจุบนัน้ีได้
ซึง่เป็นช่วงเวลาแห่งความใหม่และการบรรลุสู่จุดสมบูรณ์ มนุษยชาตไิด้โผล่ขึ้นมาจากสภาพแต่ก่อนของ
ความจ ากดัและการฝึกหดัเบื้องตน้  บดันี้มนุษยต์อ้งเปีย่มไปดว้ยคุณความดแีละความสามารถใหม่ มาตรฐาน
ของศีลธรรมใหม่ สมรรถภาพใหม่ พระกรุณาใหม่และอภนิันท์อนัสมบูรณ์ก าลงัคอยและได้โจมตีเขาแล้ว 
พรสวรรคห์รอืพระพรของระยะของเยาวชนถงึแมเ้คยเหมาะกบัเวลาและเพยีงพอในช่วงวยัรุ่นของมนุษยชาติ 
มาบดันี้ไมส่ามารถสนองสิง่ทีจ่ าเป็นต่อการพฒันาเตม็ที”่... 

 นี่คอืระยะซึง่โลกก าลงัใกลเ้ขา้ไปในปจัจุบนั เป็นระยะของเอกภาพของโลกซึง่ตามทีพ่ระอบัดุลบาฮา
ทรงยนืยนัแก่เรา จะได้รบัการสถาปนาอย่างมัน่คงในศตวรรษนี้  พระบาฮาอุลลาหเ์องทรงยนืยนัว่า “ภาษา
ของพระผูท้รงความสง่างาม...ในยุคของการแสดงปรากฏของพระองคไ์ด้ ประกาศว่า: เขาไม่ควรโอ้อวดว่า
เขารกัประเทศของตนแต่เขาควรทีจ่ะรกัโลก” พระองคท์รงเพิม่เตมิว่า “โดยอ านาจทีป่ลดปล่อยโดยวจนะอนั
สูงส่งเหล่านี้พระองค์ไดท้รงใหแ้รงกระตุ้นใหม่และจดัทศิทางใหม่เพือ่ช่วยเหลอืวหิคของหวัใจทัง้หลายของ
มนุษย ์และได้ทรงลบร่องรอยทัง้หมดของขอ้จ ากดัและการจ ากดัออกจากพระคมัภรีอ์นัศกัดิส์ทิธิข์องพระผู้
เป็นเจา้” 

 อย่างไรกต็ามถ้อยค าหนึ่งแห่งการเตอืนควรไดร้บัการกล่าวเกี่ยวกบัเรื่องนี้  ความรกัในประเทศของ
ตนซึง่ไดร้บัการปลูกฝงัและเน้นโดยค าสัง่สอนของศาสนาอสิลามเป็นดัง่ “ลกัษณะเด่นของศาสนาของพระผู้
เป็นเจา้” โดยการประกาศนี้โดยเสยีงเรยีกรอ้งนี้ของพระบาฮาอุลลาห์ มไิดถู้กต าหนิหรอืดูหมิน่ แท้จรงิแล้ว
ไมส่ามารถถอืไดว้่าเป็นดัง่การปฏเิสธหรอืไดร้บัการพจิารณาในแง่การตเิตยีนทีป่ระกาศต่อต้านความรกัชาติ
อย่างมสีตแิละฉลาด มไิด้พยายามจะบัน่ทอนความจงรกัภกัดแีละความซื่อสตัยข์องบุคคลใดทีม่ต่ีอประเทศ
ของเขา มไิดข้ดัแยง้กบัความใฝ่ฝนั สทิธ ิและหน้าทีอ่นัถูกต้องสมควรของรฐัหรอืชาตใิด ทัง้หมดที่แสดงนัย
และประกาศคอืความไมเ่พยีงพอของความรกัชาตใินแงข่องการเปลีย่นแปลงมลูฐานทัง้หลายทีเ่กดิขึน้ในชวีติ
ทางเศรษฐกจิของสงัคมและการพึ่งพาอาศยักนัของชาตทิัง้หลาย และเป็นดัง่ผลของการหดเขา้มาของโลก
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โดยการเปลีย่นแปลงขนานใหญ่ของวธิกีารขนส่งและการคมนาคม ซึ่งเป็นสภาพที่มไิดม้อียู่และไม่สามารถ
อยูใ่นสมยัของพระเยซคูรสิตห์รอืพระโมฮมัหมดั เรยีกรอ้งใหม้คีวามจงรกัภกัดทีีก่วา้งขวางกว่าซึง่แทจ้รงิแลว้ 
มไิดข้ดัแยง้กบัความจงรกัภกัดเีดมิทัง้หลาย ปลูกฝงัความรกัซึ่งในแง่ขอบเขต ต้องรวมความรกัในประเทศ
ของตนเขา้ไว้และต้องไม่กนัความรกัประเทศของตน โดยความจงรกัภกัดนีี้ที่สูดเขา้ไปและโดยความรกันี้ที่
ซมึซาบ วางรากฐานเพยีงอนัเดยีวทีค่วามคดิแห่งความเป็นพลเมอืงของโลกสามารถตัง้อยู่ได้ อย่างไรกต็าม
ยนืกรานในความเป็นรองของความส าคญัของชาตแิละผลประโยชน์เฉพาะกลุ่ม ต่อการเรยีกรอ้งจ าเป็นและ
ส าคญัที่สุดของมนุษยชาตโิดยทัง้หมด เนื่องด้วยในโลกแห่งการพึ่งพาอาศยักนัระหว่างชาตแิละประชาชน
ทัง้หลายโดยวธิดีทีีสุ่ดผลประโยชน์ของกลุ่มหนึ่งตอ้งไดม้าจากผลประโยชน์รว่มของทัง้หมด 

 ในความเป็นจรงิแลว้โลกก าลงัเคลื่อนไปสู่จดุหมายของมนั ไม่ว่าสิง่ใดทีผู่น้ าทัง้หลายของกองก าลงัที่
สรา้งความแตกแยกของโลกอาจพูดหรอืกระท า การพึง่พาอาศยักนัระหว่างประชาชนและชาตทิัง้หลายของ
โลก เป็นความจรงิทีบ่รรลุความส าเรจ็แลว้ เอกภาพในวงเศรษฐกจิเป็นทีเ่ขา้ใจและยอมรบัในปจัจุบนั ความ
ผาสุกของกลุ่มหนึ่งหมายถงึความผาสุกของทัง้หมด และความทุกขข์องกลุ่มหนึ่งน าความทุกขม์าสู่ทัง้หมด 
ในวจนะของพระบาฮาอุลลาหเ์อง การเปิดเผยศาสนาของพระองคไ์ด้ “ใหแ้รงกระตุ้นใหม่และจดัทศิทางใหม่”  
เพื่อช่วยเหลอืขบวนการอนัไพศาลทีก่ าลงัปฏบิตักิารอยูใ่นโลกปจัจบุนั  ไฟเผาผลาญทีจุ่ดขึน้โดยการทดสอบ
อนัยิง่ใหญ่นี้เป็นผลมาจากความลม้เหลวของมนุษยท์ัง้หลายที่มองไม่ออก ยิง่ไปกว่านัน้ไฟเหล่านี้ก าลงัเร่ง
การบรรลุสู่จดุสมบรูณ์ ความเป็นปรปกัษ์ทีต่่อเน่ืองกนัมานานทีแ่ผ่ไปทัว่โลก ทีส่รา้งความยุ่งยาก ทีเ่กี่ยวดอง
กบัความไม่มรีะเบยีบและการท าลายล้างทัว่ทุกแห่ง จ าเป็นต้องสร้างความโกลาหลอนัรุนแรงให้กบัชาติ
ทัง้หลาย กระตุ้นมโนธรรมของโลก ปลดเปลือ้งความเชื่อผดิๆ ของประชาชน เร่งใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงถงึ
รากในความคดิของสงัคมและในทา้ยทีสุ่ดเชื่อมแขนขาทัง้หลายของมนุษยชาตทิีห่ลุดจากขอ้และตกเลอืดเขา้
เป็นรา่งกายเดยีวกนัซึง่เป็นหน่ึงเดยีว ประสานกนัอยา่งเป็นระบบ และมอิาจแบ่งแยกได ้

 ต่อลกัษณะทัว่ไป ต่อความหมายและลกัษณะเด่นของสหพนัธรฐัแห่งโลกนี้ซึง่ถูกก าหนดในไม่ช้าก็
เรว็ให้เผยออกมาจากการสงัหารผลาญชวีติมากมาย จากความเจบ็ปวด และจากความพนิาศพงัทลายของ
ความโกลาหลของโลกอนัยิง่ใหญ่นี้ ซึง่เราไดพ้าดพงิถงึไวแ้ลว้ในจดหมายฉบบัก่อนๆ เพยีงพอทีจ่ะกล่าวได้
ว่าการบรรลุสู่จดุสมบรูณ์นี้โดยคุณลกัษณะของมนัจะเป็นขบวนการทีด่ าเนินไปทลีะน้อยและตามทีพ่ระบาฮา
อุลลาหไ์ดท้รงคาดการณ์ไว ้ตอ้งน าไปสู่การสถาปนาสนัตภิาพรองดงักล่าวก่อนซึง่ชาตทิัง้หลายของโลกจะยงั
ไมท่ราบถงึการเปิดเผยศาสนาของพระองคแ์ละโดยไมเ่จตนาจะบงัคบัใชห้ลกัการทัว่ไปทัง้หลายทีพ่ระองคไ์ด้
ทรงแถลงไว้ และจะสถาปนาขึน้โดยพวกเขาเอง ขัน้ตอนส าคญัและเป็นประวตัิศาสตร์นี้  ซึ่งจะน าไปสู่การ
ผดุงขึ้นใหม่ของมนุษยชาตเิป็นดัง่ผลของการยอมรบัอย่างเป็นสากลในความเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนัและ
ความเป็นทัง้หมดเดยีวกนัของมนุษยชาต ิจะน ามากบัระลอกของมนัคอืการเสรมิสรา้งศลีธรรมของประชาชน
อนัเป็นผลมาจากการยอมรบัลกัษณะและค ากล่าวอ้างของศาสนาของพระบาฮาอุลลาห์  ซึ่งเป็นเงื่อนไขอนั
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จ าเป็นต่อการหลอมเขา้ดว้ยกนัในทา้ยทีสุ่ดของทุกเชือ้ชาต ิทุกหลกัความเชื่อ ทุกชนชัน้ และทุกชาต ิซึง่ต้อง
เป็นสญัญาณบอกถงึการเผยออกมาของระบบโลกใหมข่องพระองค์ 

 เมื่อนัน้การมาถึงของยุคของมวลมนุษยชาติทัง้หมดจะได้ร ักการประกาศและเฉลิมฉลองโดย
ประชาชนและชาตทิัง้หมดของโลก เมือ่นัน้ธงแห่งสนัตภิาพอนัยิง่ใหญ่ทีสุ่ดจะไดร้บัการชกัขึน้ เมื่อนัน้อ านาจ
สูงสุดที่แผ่ไปทัว่โลกของพระบาฮาอุลลาห์ ผู้สถาปนาอาณาจกัรของพระบดิาที่ท านายไว้โดยพระบุตรและ
คาดการณ์ไวโ้ดยศาสนทตูทัง้หลายของพระผูเ้ป็นเจา้ทีเ่สดจ็มาก่อนและหลงัพระองคจ์ะได้รบัการยอมรบั โห่
รอ้งต้อนรบั และสถาปนาอย่างมัน่คง  เมื่อนัน้อารยธรรมของโลกจะก าเนิดเจรญิขึน้และคงอยู่ตลอดกาล ซึ่ง
เป็นอารยธรรมทีเ่ตม็ไปดว้ยชวีติอย่างทีโ่ลกไม่เคยเหน็หรอืสามารถจนิตนาการไดต้ราบจนบดันี้  เมื่อนัน้พระ
ปฏญิญาอนัเป็นอมตะจะบรรลุในความสมบรูณ์ เมื่อนัน้พนัธะสญัญาอนัเป็นทีเ่ทดิทูนอยู่ในพระคมัภรีท์ัง้หมด
ของพระผูเ้ป็นเจา้จะไดร้บัการปฏบิตัติาม ค าท านายทัง้หมดทีก่ล่าวไวโ้ดยศาสนทูตทัง้หลายในอดตีจะบงัเกดิ
ขึน้ นิมติของผูเ้หน็การณ์ไกลและกวทีัง้หลายจะเป็นจรงิ เมื่อนัน้ดาวนพเคราะหท์ีไ่ดร้บัการกระตุ้นโดยความ
เชื่อสากลของบรรดาผูอ้าศยัอยูใ่นพระผูเ้ป็นเจา้เดยีวกนั และโดยความจงรกัภกัดขีองพวกเขาต่อการเปิดเผย
ศาสนาเดยีวกนัจะสะทอ้นภายในขดีทีถู่กก าหนดถงึความรุง่โรจน์อนัสว่างไสวของอ านาจสูงสุดของพระบาฮา
อุลลาห์ที่ส่องแสงแห่งความงดงามอย่างเต็มทีใ่นสวรรค์อบัฮา และจะถูกสรา้งให้เป็นม้าส าหรบัรองเทา้ของ
บลัลงักส์วรรคข์องพระองค ์และจะไดร้บัการโห่รอ้งตอ้นรบัเป็นดัง่สวรรคบ์นโลกซึง่สามารถบรรลุจุดหมายอนั
ยิง่ใหญ่อย่างเหลอืที่จะพรรณนาที่ก าหนดไว้ตัง้แต่บรมโบราณโดยความรกัและความปรชีาญาณของพระ
ผูส้รา้ง 

 มใิช่เรา มนุษยผ์ูอ่้อนแอ ทีจ่ะพยายามในระยะวกิฤตยิิง่ของประวตัศิาสตรข์องมนุษยชาตอินัยาวนาน
และเต็มไปด้วยโชคชะตาที่ขึ้นๆ ลงๆ ที่จะเขา้ใจอย่างถูกต้องและน่าพอใจในขัน้ตอนต่างๆ ที่ต้องน าทาง
สบืเนื่องกนัไปให้กบัมนุษยชาติ-ที่ก าลงัตกเลอืด ลมืพระผู้เป็นเจา้อย่างน่าสงัเวช และไม่ใส่ใจต่อพระบาฮา
อุลลาห-์จากสถานทีต่รงึไมก้างเขนไปถงึการฟ้ืนคนืชพีในทา้ยทีสุ่ด มใิช่เราผูเ้ป็นพยานต่ออ านาจทีเ่หนือทุก
สรรพสิง่ของศาสนาของพระองคท์ีจ่ะสงสยั-แมช้ัว่ขณะหน่ึงและแมค้วามทุกขย์ากอนัมดืมนเพยีงไรไดป้กคลุม
โลก-ในความสามารถของพระบาฮาอุลลาห์ที่จะตีชิ้นส่วนเหล่านี้ของโลกอันวปิริตซึ่งกระจดักระจายและ
ท าลายซึง่กนัและกนับนทัง่ตเีหลก็แห่งยคุอนัเหนื่อยยากนี้ ดว้ยคอ้นแห่งพระประสงคข์องพระองคแ์ละโดยไฟ
แห่งความทุกข์ยากและในรูปเฉพาะที่พระองค์ได้ทรงคิดไว้  ให้เป็นหน่วยหนึ่งเดยีวกัน มัน่คงและมอิาจ
แบ่งแยกได ้และสามารถปฏบิตัติามความมุง่หมายของพระองคต่์อเดก็ๆ ทัง้หลายของมนุษย ์

 ไม่ว่าภาพเหตุการณ์จะสบัสนเพยีงไร ไม่ว่าภาพของปจัจุบนัจะน่าสลดเพยีงไร ไม่ว่าหนทางทีเ่รามี
อยูจ่ะถูกจ ากดัเพยีงไร เป็นหน้าทีข่องเราทีจ่ะตรากตร าอย่างสงบ อย่างมัน่ใจ และอย่างไม่หยุดหย่อน ทีจ่ะมี
ส่วนร่วมในหนทางใดกต็ามที่สภาพแวดลอ้มจะอ านวยในการช่วยเหลอืการปฏบิตักิารของพลงัทัง้หลาย ซึ่ง
ตามที่จดัล าดบัและบญัชาการโดยพระบาฮาอุลลาห์ ก าลงัน ามนุษยชาตอิอกจากหุบเขาแห่งความทุกขย์าก
และความละอายไปสู่ยอดเขาอนัสงูส่งแห่งอ านาจและความรุ่งโรจน์ 
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