
1 

 

 

 

การก าเนิด 

ของ 

ศาสนาบาไฮ...... 

 

 

 

  



2 

 

 

การก าเนิดของศาสนาบาไฮ...... 

 

 

 

 

 

 

จดัพมิพโ์ดย 

สมาคมสภาการกลางศาสนาบาไฮ 

1415 ศรวีราทาวน์อนิทาวน์ ซอย ¾ ถ.ศรวีรา ลาดพรา้ว 94 

วงัทองหลาง กรงุเทพฯ 10310 

โทร. (02) 5307417-8 

 

“Karn Kam Nerd Khong Sasana Baha’i” 

The Birth of the Baha’i Faith 

by Debbie D.Wittman 



3 

 

 ในตอนตน้ศตวรรษที ่19 ชาวโลกคาดหวงัว่าจะมเีหตุการณ์ทีม่หศัจรรยเ์กดิขึน้ ชาวครสิต์ในโลกทาง

ตะวนัตกได้รอคอยการเสดจ็กลบัมาของพระครสิต์บนก้อนเมฆ ชาวมุสลมิในโลกทางตะวนัออกได้รอคอย

ค ามัน่สญัญาส าหรบัวนัพพิากษาโทษ..... 

 ในเปอรเ์ซยี ขณะนัน้ได้มบุีคคลศกัดิส์ทิธิ ์2 ท่านคอื เชค อาหมดั และสานุศษิยข์องเขาชื่อ ซยีดิ กา

ซมิ ทัง้สองท่านรูแ้ลว้ว่า ไดม้พีระศาสดาองคห์นึ่งถอืก าเนิดขึน้แลว้... ท่านทัง้สองจงึไดด้ าเนินชวีติเพื่อเตรยีม

หวัใจของคนทัง้หลายใหพ้รอ้มทีจ่ะยอมรบัค าสัง่สอนของพระศาสดาองคน์ัน้ 

 ก่อนทีซ่ยีดิ กาซมิ จะมรณภาพ ท่านไดบ้อกสานุศษิยท์ัง้หลายใหแ้สวงหาพระศาสดาทีทุ่กคนรอคอย 

และได้บอกลกัษณะของการเป็นพระศาสดาใหห้ลายอย่างเพื่อให้เขาเหล่านัน้รูจ้กัพระองค์ได้ มุลลาฮุสเซน 

เป็นท่านแรกที่เริม่ต้นการค้นหา ก่อนการเดนิทางของท่าน ท่านได้สวดมนต์อธษิฐานอยู่เป็นเวลา 40 วนั 

เพื่อช าระจติใจของท่านและขอใหพ้ระผูเ้ป็นเจา้ทรงช่วยเหลอืดว้ย 

 เป็นที่น่าอัศจรรย์ยิง่นักที่ท่านได้รบัการดลใจ ให้มุ่งหน้าไปยงัเมอืงชรีาสและที่นัน่ท่านได้รบัการ

ต้อนรบัจากชายผู้หนึ่งทีโ่พกศรีษะด้วยผา้สเีขยีว ชายผูน้ี้ปฏบิตัต่ิอมุลลาฮุสเซนเสมอืนเป็นเพื่อนเก่าแก่คน

หนึ่งของเขา ชาวหนุ่มไดเ้ชญิมลุลาฮุสเซนไปพกัผ่อนทีบ่า้นของเขา หลงัจากการเดนิทางไกลทีแ่สนจะเหน็ด

เหนื่อย... 

 และทีน่ี่เอง ภายในหอ้งเลก็ๆ หอ้งหนึ่ง ชายหนุ่มผู้นัน้ได้รดน ้าลงบนฝ่ามอืของมุลลาฮุสเซนเพื่อชะ

ลา้งฝุน่ละอองจากการเดนิทาง..... 

 ท่านทัง้สองสวดมนตอ์ธษิฐานอยูด่ว้ยกนั มลุลาฮุสเซน ไดเ้อ่ยขึน้ว่า…  

“โอ้ ขา้แต่พระผู้เป็นเจา้ ขา้พเจา้ได้พยายามอย่างหมดหวัใจและวญิญาณเพื่อค้นหาพระศาสนทูต

ตามค ามัน่สญัญาจนกระทัง่บดันี้กย็งัไม่มวีีแ่ววพระองค”์ 

 ในตอนค ่าของวนันัน้ หลงัจากพระอาทติยต์กดนิ วนัที่ 22 พ.ค. 2387 ชายหนุ่มผูน้ัน้ไดป้ระกาศว่า

..... “ขา้พเจา้ขอประกาศว่า ทีแ่ทจ้รงิแลว้ ขา้พเจา้คอืพระบอ็บ ประตูแห่งพระผูเ้ป็นเจา้” 

 ในขณะนัน้พระบอ็บมอีายเุพยีง 25 พรรษาเท่านัน้ พระองคส์บืเชือ้สายมาจากตระกูลของพระศาสดา

โมฮมัหมดั พระบอ็บทรงไดร้บัความรูม้าจากพระผูเ้ป็นเจา้ ความรอบรูเ้หล่านี้ตลอดจนคุณลักษณะอื่นๆ เป็น

เครือ่งพสิจูน์แก่มลุลาฮุสเซนว่า.... 
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ชายผูน้ี้คอืพระศาสดาตามค ามัน่สญัญาทีเ่ขาก าลงัแสวงหานัน่เอง.... 

 มุลลาฮุสเซนได้เป็นสาวกคนแรกของพระบ็อบและต่อมาไม่นานได้มสีาวกอื่นๆ อีก 17 ท่านได้

คน้พบพระบอ็บดว้ยตนเองและมคีวามศรทัธาในองคพ์ระบอ็บ  

 พระบอ็บได้เสดจ็มาเพื่อตระเตรยีมหนทางส าหรบัการเสดจ็มาของพระศาสดาทีย่ ิง่ใหญ่กว่า ซึง่พระ

ศาสดาองคน์ี้จะมารวมหวัใจของมนุษยชาตเิขา้อยูภ่ายใตศ้าสนาเดยีวกนัและน าสนัตสิุขมาสู่โลก.... 

พระบอ็บไดท้รงกล่าวแก่สาวกของพระองคว์่า... 

 “จงเดนิทาไปให้ทัว่เขตแดนจากมุมหน่ึงไปยงัอกีมุมหน่ึง จงป่าวรอ้งว่า....จงตื่นเถิด...จงตื่นเถดิ...

เพราะว่าประตูแห่งพระผูเ้ป็นเจา้ไดถู้กเปิดเผยขึน้แลว้ พระองคแ์ห่งค ามัน่สญัญาทรงปรากฏขึน้แลว้” 

พระบอ็บทรงส่ง มลุลาฮุสเซน ไปยงัเมอืงเตหะราน มลุลาฮุสเซนไดป้ระกาศว่า 

 “ความลกึลบัไดถู้กซ่อนเรน้อยู่ในเมอืงนี้ เมื่อความลบันัน้ไดถู้กเปิดเผยขึน้กจ็ะสามารถเปลีย่นโลกนี้

ใหเ้ป็นแผ่นดนิสวรรคไ์ด”้ 

 ในเมอืงเตหะรานนี้เองทีมุ่ลลาฮุสเซนได้พบกบัพระศาสดาบาฮาอุลลาห.์...พระบดิาของพระองคเ์ป็น

บุคคลที่มเีกยีรตแิละร ่ารวยมาก เมื่อพระองค์ทรงเยาว์วยัพระองคก์็เป็นเหมอืนเช่นพระบอ็บ พระองคไ์ดร้บั

การศกึษาและไดร้บัความรูจ้ากพระผูเ้ป็นเจา้ พระนามของพระองคแ์ปลว่า...แสงสว่างของพระผูเ้ป็นเจา้.... 

ชื่อเสยีงของพระบาฮาอุลลาหเ์ป็นทีรู่จ้กักนัในนามว่า....  

“บุคคลผูเ้ป็นมติรของผูย้ากไรแ้ละคนแปลกหน้า.....”  

พระบาฮาอุลลาหท์รงเผยแพร่พระธรรมค าสัง่สอนของพระบอ็บและพระองคท์รงชนะใจของคนเป็น

จ านวนมาก สาวกของพระบอ็บเป็นทีรู่จ้กักนัในนามว่าบาบศีาสนิกชนชน 

 ในขณะเดยีวกนัพระบอ็บไดเ้ดนิทางเรอืไปยงัเมอืงเมกกะเพื่อประกาศข่าวสาส์นแห่งองค์พระผูเ้ป็น

เจา้ ณ สถานที่ศกัดิส์ทิธิข์องมุสลมิศาสนิกชน ชาวเปอรเ์ซยีนับเป็นพนัๆ คนทีม่คีวามเชื่อถอืศรทัธาในองค์

พระบอ็บ พระเจา้ชารไ์ดส้่งนักปราชญ์ผูท้ีม่คีวามรูเ้ก่งกลา้ไปพบกบัพระบอ็บ และนักปราชญ์ท่านนัน้กไ็ดม้า

เป็นบาบศีาสนิกชนเพิม่ขึน้อกีท่านหนึ่งและได้กล่าวว่า.... “พระธรรมค าสัง่สอนของพระองค์เป็นถ้อยวจนะ

แห่งความจรงิอยา่งไมต่อ้งสงสยั...” 
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 ผู้น าของมุสลมิศาสนิกชนเกลยีดชงัศาสนาใหม่ของพระบ็อบ เพราะว่าเขาเหล่านัน้กลวัว่า เขาจะ

สญูเสยีอ านาจ ชาวมุสลมิจงึไดฆ้่าและทรมานชาวบาบนีับเป็นพนัๆ คน... พระบอ็บถูกจบัและถูกขงัไวใ้นคุก

มาคทูีอ่ยูห่่างไกลและ ณ ทีคุ่กแห่งนี้พระองคไ์ดท้รงเขยีนหนังสอืแห่งกฎขึ้น และทรงบอกใหส้าวกตดิตามหา

.... “พระศาสดาทีพ่ระผูเ้ป็นเจา้ทรงใหม้าปรากฏ” 

 หลงัจากนัน้ ศตัรขูองพระองคก์ไ็ดส้่งพระองคไ์ปขงัไวท้ีคุ่กชรีคิทีอ่ยูต่ดิเขตแดนของประเทศเปอรเ์ซยี 

สาวกของพระองคไ์ดเ้ดนิทางเป็นระยะทางหลายรอ้ยไมล ์เพื่อไปเยีย่มพระองค์ ชาวเขาทีอ่ยู่ใกล้ๆ  กบัทีคุ่ม

ขงัพระบอ็บรกัพระบอ็บมาก เป็นประจ าทุกๆ เชา้เขาเหล่านัน้จะต้องขอพรจากพระบอ็บก่อนทีเ่ขาจะเริม่ต้น

ท างาน 

 ต่อมา มซีาร ์ทากคีาน ซึง่เป็นเสนาบดคีนส าคญัของพระเจา้ซาร ์ตดัสนิใจทีจ่ะประหารชวีติพระบอ็บ

เสีย เพราะคิดว่าเป็นวิถีทางเดียวเท่านัน้ที่จะยบัยัง้การเผยแพร่ของศาสนาบาบีได้ พระบ็อบทรงรู้ว่า 

พระองค์จะทรงถูกประหารชวีติ พระองคจ์งึส่งปากกาและพระธรรมของพระองค์ไปใหพ้ระบาฮาอุลลาห์เก็บ

รกัษาไว ้และแลว้พระบอ็บกไ็ดถู้กส่งไปประหารชวีติทีเ่มอืงทาบรชิ ดว้ยการยงิโดยกองทหาร มปีระชาชนถงึ 

10,000 คน ไดเ้หน็เหตุการณ์ของการประหารในครัง้นัน้และสาวกหนุ่มคนหนึ่งของพระบอ็บปฏเิสธทีจ่ะแยก

จากพระองคท์ัง้สองจงึถูกประหารชวีติพรอ้มกนั 

 สาวกของพระบอ็บเกอืบทัง้หมดถูกฆ่าตาย และทีเ่หลอืก็อยู่กนักระจดักระจาย หลงัจากทีพ่ระบอ็บ

ถูกประหารชวีติได้ 2 ปี พระบาฮาอุลลาห์ก็ถูกจบัขงัที่เมอืงเตหะราน ซึ่งเรยีกว่า “คุกมดื” พระองค์ทรงถูก

ล่ามด้วยโซ่ตรวนอยู่ภายในสถานที่เน่าเหมน็แห่งนี้ พระองค์ทรงทุกขท์รมานอยู่ในคุกนี้เป็นเวลานานถงึ 4 

เดอืน และในคนืหน่ึงพระองคท์รงฝนัว่าพระองคท์รงไดย้นิถอ้ยค าเหล่านี้... “แทจ้รงิแลว้ จะมอบชยัชนะใหแ้ก่

...ท่าน 

 ในที่สุดรฐับาลกไ็ดป้ล่อยพระบาฮาอุลลาห์ใหเ้ป็นอสิระจากการคุมขงัและไดเ้นรเทศให้พระองค์และ

ครอบครวัออกไปจากประเทศเปอร์เซีย ในขณะนัน้พระบาฮาอุลลาห์ทรงป่วยหนัก ทรพัย์สมบัติของ

ครอบครวักถ็ูกขโมยไป ทุกคนต้องเดนิทางไกล ในสภาพที่หวิโหย ท่ามกลางอากาศทีห่นาวเหน็บ เดนิขา้ม

ภเูขาลกูแลว้ลกูเล่า จนกระทัง่ถงึเมอืงแบกแดด พระองคแ์ละครอบครวัไดอ้าศยัอยู่ทีเ่มอืงแบกแดดเป็นเวลา 

1 ปี ก่อนที่พระบาฮาอุลลาห์จะเข้าไปอยู่ในป่าเพยีงพระองค์เดยีวเพื่อแสวงหาความสงบสุขและเพื่อการ

อธษิฐาน พระองคไ์ดอ้ยูท่ีเ่มอืงแบกแดดเป็นเวลา 2 ปี 
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 ต่อมาครอบครวัได้ทราบเรื่องราวของนักบุญศกัดิส์ทิธิท์ ี่อาศยัอยู่บนภูเขา ครอบครวัจงึรูว้่า นักบุญ

ศกัดิส์ทิธิผ์ูน้ัน้ตอ้งเป็นพระบาฮาอุลลาหอ์ยา่งแน่นอน จงึไดส้่งตวัแทนไปออ้นวอนขอใหพ้ระองคเ์สดจ็กลบัมา 

ต่อมาไมน่านพระองคก์ก็ลบัคนืสู่บา้นของพระองคท์ีเ่มอืงแบกแดด 

 มคีนเป็นจ านวนมากไดย้นิขา่วสาสน์ของพระบาฮาอุลลาหเ์กีย่วกบัความเป็นกนัฉันทพ์ีน้่อง พระองค์

ทรงมสีานุศษิย์เป็นจ านวนมาก จนกระทัง่ก่อให้ฝ่ายศตัรูเกดิความอจิฉารษิยา ศตัรูจงึได้ขอรอ้งรฐับาลให้

เนรเทศพระบาฮาอุลลาหไ์ปเสยีจากเมอืงแบกแดด..... และในปี พ.ศ. 2406 รฐับาลจงึไดต้กลงยนิยอมใหพ้ระ

บาฮาอุลลาหพ์กัอยู่ภายในสวนนอกเมอืงแบกแดดเป็นเวลา 12 วนั ต่อมาสวนนี้เหล่าสานุศษิยใ์หช้ื่อว่าสวน

รดิวาน 

 ณ ทีส่วนนัน้พระบาฮาอุลลาหไ์ดป้ระกาศใหส้านุศษิยข์องพระองคท์ราบว่าพระองคค์อื พระศาสดาที่

ทุกศาสนาไดท้ านายไวแ้ละพระองคค์อืพระศาสดาองคท์ีพ่ระบอ็บไดก้ล่าวถงึ “พระผูท้รงเป็นทีร่กัยิง่ไดเ้สดจ็

มาแลว้ บุคคลผูซ้ึง่หนัหน้าเขา้หาพระองค ์เขาผูน้ัน้จะมแีต่ความสุข” 

 และในขณะที่พระบาฮาอุลลาห์และครอบครวัของพระองค์จะต้องเดนิทางออกจากเมอืงแบกแดด 

เพื่อจะเดนิทางต่อไปยงันครคอนแสตนตโินเปิล และพระองคไ์ด้อาศยัอยู่ทีเ่มอืงนัน้เป็นเวลา 5 ปี และ ณ ที่

เมอืงนี้เองทีพ่ระบาฮาอุลลาหไ์ดท้รงเขยีนสาสน์ถงึกษตัรยิห์ลายพระองคแ์ละผูน้ าของศาสนาต่างๆ ในโลก 

 พระองค์ได้ทรงตกัเตือนกษัตรยิ์ทัง้หลายให้มคีวามสามคัคกีลมเกลยีวกนัและท างานร่วมกนัเพื่อ

น ามาซึง่สนัตภิาพของโลก..... พระองคท์รงใหก้ษตัรยิท์ัง้หลายเลกิการเข่นฆ่ากนั และทรงขอใหช้่วยดูแลคน

ยากจน พระองคไ์ดบ้อกผูน้ าศาสนาต่างๆ และกษตัรยิต่์างๆ ว่า วนัแห่งความยตุธิรรมไดม้าถงึแลว้  

พวกเขาไมเ่ชื่อฟงัพระบาฮาอุลลาห ์ 

พระบาฮาอุลลาหแ์ละครอบครวัของพระองคพ์รอ้มกบัสาวกสองสามคนถูกเนรเทศไปยงันครคุกแห่ง

เมอืงอคัคา (สถานทีศ่กัดิส์ทิธิ)์ ซึง่ศตัรขูองพระองค์คาดว่าพระองคจ์ะสิน้พระชนม์ดว้ยสภาพอากาศทีเ่มอืงมี

พษิรอบดา้นและดว้ยโรคภยัไขเ้จบ็ในเมอืงอคัคา..... 

 นับเป็นเวลา 9 ปีที่พระบาอาอุลลาห์ไม่สามารถออกไปนอกเมอืงคุกนี้ได้ สาวกของพระองค์ได้

เดนิทางเทา้เป็นระยะทางหลายรอ้ยไมลจ์ากประเทศเปอรเ์ซยีเพื่อไปเยีย่มพระองค ์เมื่อเขาถงึประตูเมอืงอคั

คาผูคุ้มกไ็มย่อมใหเ้ขา้เยีย่มพระบาฮาอุลลาห ์
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 วนัหน่ึงในขณะทีบุ่ตรชายคนเลก็ทีสุ่ด ชื่อ มซีาร ์มดิ ีก าลงัสวดมนต์อธษิฐานอยู่บนดาดฟ้าของคุกที่

คุมขงั เขาย่างเทา้พลาดและพลดัตกลงมาจากดาดฟ้าถงึพืน้ดนิเบือ้งล่าง ในขณะทีเ่ขาก าลงัสิน้ชวีติ พระบา

ฮาอุลลาหท์รงถามเขาว่า เขามคีวามปรารถนาอยากจะไดอ้ะไรบา้ง  

มซีาร์ มดิ ีตอบว่าเขาต้องการสละชวีตินี้เพื่อให้สาวกอื่นๆ ได้มโีอกาสเข้าเยี่ยมพระบาฮาอุลลาห ์

และต่อมาไมน่านผูคุ้มกเ็ปิดประตูคุกแก่ผูท้ีม่าเยีย่มเยยีนทัง้หลาย 

 พระบาฮาอุลลาห์และผู้นับถอืพระองค์เป็นที่รูจ้กักนัในนามว่า บาไฮศาสนิกชน มบีาไฮศาสนิกชน

หลายคนถูกทรมานและถูกฆา่ถงึแก่ชวีติเพราะเผยแพรศ่าสนาของเขาเหล่านัน้ 

 ใน พ.ศ. 2422 ท่านศาสตราจารย์ อี จี บราวน์ จากประเทศอังกฤษ ได้เข้าพบพระศาสดาบาฮา

อุลลาห์ ท่านศาสตราจารย์ได้บนัทกึว่า.... “ข้าพเจ้าลอบช าเลอืงดูพระพกัตร์ที่ข้าพเจ้ามอิาจจะลมืได้ และ

สายตาอนัเฉียบแหลมทีส่ามารถอ่านจติใจของผูอ้ื่นได.้... 

 พระบาฮาอุลลาหท์รงตรสัว่า.... “ท่านไดม้าเยอืนนกัโทษและผูถู้กเนรเทศเราปรารถนาแต่เพยีงความ

ดงีามของโลกนี้เท่านัน้ การที่ประชาชาติทัง้หลายหนัมานับถือศรทัธาในศาสนาเดียวกนัและมนุษยชาติ

ทัง้หลาย รกัใครก่นัดุจพีน้่อง นัน่มใิช่เป็นสิง่ทีพ่ระครสิตไ์ด้ทรงตรสัไวห้รอื..... 

 พระบาฮาอุลลาหส์วรรคตในวนัที่ 29 พ.ค. พ.ศ. 2435 ในพนิัยกรรมของพระองคพ์ระบาฮาอุลลาห์

ได้ทรงขอให้ศาสนิกชนทัง้หลายหนัมาเชื่อฟงัและปฏบิตัติาม “พระอบัดุลบาฮา” ซึ่งเป็นบุตรชายคนโตของ

พระองค ์พระบาฮาอุลลาหก์ล่าวว่า “เราไดท้ าใหพ้ระอบัดุลบาฮา เป็นทีพ่ึง่ส าหรบัปวงมนุษยชาต”ิ 

 พระอบัดุลบาฮาไดเ้อาใจใส่ดูแลรกัษาผูป้่วยและคนยากจน ตัง้แต่พระองคอ์ายุได ้8 ขวบ พระอบัดุล

บาฮารบัใช้พระบดิาและพระอบัดุลบาฮาไดแ้สดงให้เราเหน็ว่า การเป็นบาไฮนัน้ควรปฏบิตัตินอย่างไร ดว้ย

การปฏบิตัตินเป็นตวัอยา่งในชวีติของท่านเอง 

 พระอบัดุลบาฮาไดก้ล่าวไวว้่า.... “เมื่อไหร่ที่มนุษยห์นัหน้าเขา้หาพระผูเ้ป็นเจา้ เขาจะพบแสงสว่าง

ทัว่ทุกแห่งหน มนุษยชาตทิัง้หลายเป็นพีน้่องกนั” “ทางทีด่ทีีสุ่ดเพื่อขอบคุณพระผูเ้ป็นเจา้คอืการรกัใคร่ซึง่กนั

และกนั.... 

 พระอบัดุลบาฮาทรงเป็นนักโทษเป็นเวลาถงึ 40 ปี เมื่อรฐับาลตุรกไีดป้ล่อยใหท้่านเป็นอสิระในตอน

นัน้ท่านกช็ราภาพเสยีแลว้ 
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พระอบัดุลบาฮาไดเ้ดนิทางท่องเทีย่วไปในยโุรป และสหรฐัอเมรกิา เพื่อสัง่สอนศาสนาบาไฮ 

ใน พ.ศ. 2455 ทรงเดนิทางไปยงัสหรฐัอเมรกิา 

 พระอบัดุลบาฮากล่าวว่า.... 

“หลกัธรรมพืน้ฐานของการสัง่สอนของพระบาฮาอุลลาหค์อื ความสามคัคขีองมนุษยชาต.ิ...” 

“ประชาชาตทิัง้หลายเป็นเสมอืนครอบครวัเดยีวกนั และลกูหลานทุกคนมาจากพระบดิาองคเ์ดยีวกนั.....” 

“ถา้หากท่านพบกบับุคคลทีม่เีชือ้ชาตแิตกต่างไปจากท่าน และมสีผีวิทีแ่ตกต่างออกไปจากท่าน จงคดิว่าเขา

เหล่านัน้เป็นเสมอืนดอกกุหลาบทีม่สีสีนัแตกต่างกนัก าลงัเจรญิงอกงามอยู่ในสวนรุกขชาติอนัสวยงามแห่ง

มนุษยชาต”ิ 

 ก่อนที่พระอบัดุลบาฮาจะมรณภาพในวนัที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2464 ท่านได้เขยีนจดหมายถึง

เพื่อนชาวอเมรกินัทัง้หลายว่า... 

“ต้นไมแ้ห่งชวีติก าลงัเริม่เจรญิเตบิโตและอกีไม่นานนักมันก็จะแตกหน่อ และน ามาซึ่งกิ่ง ใบ และ

ผลไม ้แผ่กิง่กา้นสาขาปกคลุมไปทัว่ทัง้ทางตะวนัออกและทางตะวนัตกของโลก....” 

 


