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กองทนุและการบริจาคของศาสนาบาไฮ 

1 มกราคม 2521 

1.  ความส าคญัของการบริจาค 

 “และโดยที่ความกา้วหน้า และการบรหิารศาสนกจิขึน้อยู่กบัปจัจยัทางด้านวตัถุ  ดงันัน้ทนัททีี่ได้มี

การจดัตัง้ธรรมสภาบาไฮท้องถิ่น และธรรมสภาบาไฮแห่งชาติขึ้นแล้ว จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจดัตัง้

เงนิกองทุนของศาสนาบาไฮขึน้ ให้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของธรรมสภาแห่งนัน้ๆ ควรมอบเงนิบรจิาค

ทัง้หมดให้แก่เหรญัญิกของธรรมสภาเพื่อใช้จ่ายในโครงการที่มคีวามเร่งด่วนเป็นอนัดบัแรก ซึ่งได้แก่การ

เผยแพร่พระธรรมในท้องถิ่นหรอืในประเทศอื่นๆ ผู้รบัใช้ที่มจีติส านึกและมคีวามจงรกัภกัดต่ีอพระบาฮา

อุลลาห์ซึ่งต้องการที่จะเห็นความเจรญิรุ่งเรอืงของศาสนาย่อมถือเป็นหน้าที่อันศักดิส์ ิทธิท์ี่จะบรจิาคให้

กองทุนนี้ พอกพูนขึน้อย่างเต็มก าลงัและโดยเสร ีคณะกรรมการของแต่ละธรรมสภาจะพจิารณาใช้เงนินัน้

เผยแพร่พระธรรมของศาสนาให้กวา้งขวางออกไป ใช้ช่วยเหลอืผูท้ีต่กทุกขไ์ดย้าก ก่อตัง้สถาบนัการศกึษา

ต่างๆ และเพื่อขยายขอบเขตของการบรกิารในแต่ละแขนง ขา้พเจา้มคีวามหวงัว่า เมื่อเพื่อนบาไฮศาสนิกชน

ตระหนักถึงความจ าเป็นของเงนิทุนแล้ว แม้ว่าเงนิที่บรจิาคให้ในเบื้องแรกนัน้ จะเป็นจ านวนเล็กน้อยสกั

เท่าใดก็ตาม ท่านทัง้หลายกค็วรจะตื่นตวัขึน้ และบรจิาคใหแ้ก่ศาสนา เพื่อใชก่้อตัง้และเพิม่ปรมิาณเงนิทุน

นัน้อยา่งรวดเรว็ต่อไป” 

 (จากจดหมายลงวนัที ่12 มนีาคา 2466 ถงึธรรมสภาบาไฮแห่งประเทศสหรฐัอเมรกิาและแคนาดา 

“การบรหิารของศานาบาไฮ” หน้า 41-42) 

 “ธรรมสภาของท่าน อาจจะส่งเสรมิการเผยแพรห่ลกัธรรมซึง่เป็นสิง่จ าเป็นอย่างยิง่ในยุคนี้ และขอให้

ด าเนินศาสนกจิส่วนที่เหลอืหลายด้านทัง้ทางด้านจติใจและมนุษยธรรมอย่างเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ 

จ าเป็นอยา่งยิง่ทีจ่ะตอ้งรบีจดัตัง้กองทุนส่วนกลางขึน้ในขณะนี้ ซึง่ถ้าหากเพื่อนบาไฮศาสกิชนและธรรมสภา

บาไฮทอ้งถิน่ใหค้วามอุปถมัภค์ ้าจุนแลว้ เงนิกองทุนนี้จะยงัใหท้่านสามารถด าเนินงานตามแผนงานไดอ้ย่าง

แขง็ขนัโดยฉบัพลนั” 

 (จากจดหมายลงวนัที ่6 พฤษภาคม 2466 ถงึธรรมสภาบาไฮแห่งประเทศสหรฐัอเมรกิาและแคนาดา 

“การบรหิารของศาสนาบาไฮ” หน้า 49) 
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 “เกี่ยวกบัเรื่องเงนิกองทุนบาไฮซึง่เพื่อนบาไฮศาสนิกชนทัง้หลายจดัตัง้ขึน้เมื่อเรว็ๆ นี้นัน้ ขา้พเจา้

เชื่อว่าในขณะนี้บรรดาเพื่อนบาไฮศาสนิกชนทุกท่านทัว่ประเทศคงจะเขา้ใจเรื่องกองทุนบาไฮแลว้ และดงัที่

ขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวต้ัง้แต่แรกแลว้ว่าถงึแมว้่าผูบ้รจิาคไม่ว่าจะเป็นบาไฮศาสนิกชนแต่ละบุคคลหรอืธรรมสภา

บาไฮท้องถิ่นก็ดีต่างก็มอีิสระเสรทีี่จะระบุวตัถุประสงค์ของการใช้เงนิที่เขาบรจิาคให้แก่ธรรมสภาบาไฮ

แห่งชาต ิกระนัน้กด็ ีในความเหน็ส่วนตวัของขา้พเจา้ ขา้พเจา้คดิว่า เมือ่ทุกคนแลเหน็ความส าคญัอย่างใหญ่

หลวงของการเผยแพร่พระธรรมในประเทศ และเพื่อแสดงออกซึง่ความไวว้างใจในกรรมการของธรรมสภา 

บรรดาเพื่อนๆ และธรรมสภาบาไฮท้องถิ่นทัง้หลายในประเทศ จงึควรบรจิาคเงนิโดยเสรเีพื่อบ ารุงและ

เพิม่พูนปรมิาณกองทุนนี้ให้มากขึน้ แมว้่าเงนิที่บรจิาคให้ในครัง้แรกจะเลก็น้องเพยีงใดก็ตาม ทัง้นี้เพื่อว่า

คณะกรรมการของธรรมสภาบาไฮแห่งชาตจิะไดพ้จิารณาใชเ้งนิทุนน้ีในศาสนกจิทีจ่ าเป็นเรง่ด่วน” 

(จากจดหมายลงวนัที ่26 พฤศจกิายน 2466 ถงึธรรมสภาบาไฮแห่งประเทศสหรฐัอเมรกิาและแคนาดา  

“การบรหิารของศาสนาบาไฮ” หน้า 54) 

 “เป็นหน้าทีข่องธรรมสภาบาไฮแห่งชาตทิีจ่ะพจิารณาว่า เงนิที่มอียู่ในกองทุนนัน้สามารถน าไปช่วย

กจิการของบาไฮแต่ละบุคคลไดม้ากน้อยเท่าใด หากค ารอ้งทีข่อผ่านกองทุนบาไฮนี้ ไดร้บัการตอบสนองโดย

พลนัจากเพื่อนบาไฮศาสนิกชนและจากธรรมสภาเป็นจ านวนเงนิมากพอแลว้ ขา้พเจา้กเ็ชื่อแน่ว่า ธรรมสภา

บาไฮแห่งชาตกิค็งจะใหค้วามเหน็ใจ ใหค้วามปรารถนาด ีและใหค้วามร่วมมอื ทางดา้นธุรกจิส่วนบุคคลของ

บาไฮศาสนิกชนทุกรายไป อย่างไรก็ดี ในวาระแรกเริ่มของงานนี้  ข้าพเจ้าขอกล่าวย ้าและใคร่ขอร้อง

คณะกรรมการบาไฮทัง้หลายว่า ขอท่านจงอย่าไดท้ าใหค้วามพากเพยีรของเขาเหล่านัน้มอดมลายไป แต่จง

ไตรต่รองอยา่งเปิดเผยและด้วยเหตุดว้ยผลเพื่อสรุปหาความจ าเป็นเร่งด่วนและความต้องการในขณะนัน้ จง

มคีวามเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนัในความคดิหาทางช่วยเหลอืเพื่อนบาไฮศาสนิกชนเหล่านัน้ดว้ยความรวดเรว็ 

ดว้ยความเตม็ใจ และดว้ยความเขา้ใจ” 

 (จากจดหมายลงวนัที ่16 มกราคม 2468 ถงึธรรมสภาบาไฮแห่งประเทศสหรฐัอเมรกิาและแคนาดา 

“การบรหิารของศาสนาบาไฮ” หน้า 76-77) 

 “การที่ศาสนกจิของธรรมสภาบาไฮแห่งชาติจะด าเนินไปอย่างมปีระสทิธิภาพนัน้ เป็นหน้าที่ของ

กรรมการธรรมสภาบาไฮแห่งนัน้จะต้องพิจารณาหาทางก่อตัง้ศูนย์กลางปฏิบตัิศาสนกิจอันถาวรและ

กว้างขวางพอสมควร จะมีการประกาศให้คนทัว่ไปรบัรู้อย่างเป็นทางการว่า สถานที่นัน้ๆ คือส านัก

เลขาธกิารบาไฮ เป็นแหล่งทีร่บัการตดิต่อโดยตรงจากเพื่อนบาไฮศาสนิกชนและจากธรรมสภาบาไฮทอ้งถิน่
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ทัว่ประเทศตลอดจนตดิต่อกบัศูนยก์ลางดนิแดนศกัดิส์ทิธิแ์ละจากประเทศอื่นๆ หน้าที่เบือ้งแรกของส านัก

เลขาธกิารกค็อื ท าการตดิต่ออย่างใกล้ชดิเป็นประจ ากบัชุมชนบาไฮ และกบับาไฮศาสนิกชนทีอ่ยู่โดดเดีย่ว 

ห่างไกลออกไป โดยปราศจากข้อยกเว้น อคติ หรอืการล าเลียงใดๆ ทัง้สิ้น และท าหน้าที่กระจายข่าวที่

น่าสนใจใหแ้ก่เพื่อนๆ ทัง้ในประเทศและนอกประเทศอยา่งรวดเรว็และสม ่าเสมอ” 

 (จากจดหมายลงวนัที ่25 มนีาคม 2468 ถงึเลขานุการธรรมสภาบาไฮแห่งชาต ิประเทศอนิเดยี) 

 “ส าหรบัเรื่องการเสยีสละทุนทรพัยส์่วนตวัให้เป็นสวสัดกิารของศาสนาบาไฮ ท่านศาสนภบิาลใคร่

ขอใหท้่านเขา้ใจว่า ผลประโยชน์โดยทัว่ไปของศาสนาย่อมมคีวามส าคญัเหนือผลประโยชน์ของบาไฮศาสนิก

ชนแต่ละคน ตวัอย่างเช่น การบรจิาคเป็นสวสัดกิารให้แก่บาไฮศาสนิกชนแต่ละรายนัน้มคีวามส าคญัเป็น

อนัดบัรองลงไปจากการบรจิาคใหแ้ก่กองทุนของธรรมสภาแห่งชาต ิกองทุนส่วนทอ้งถิน่และกองทุนส าหรบั

สรา้งโบสถ ์ตามล าดบัลงไป” 

 “ที่กล่าวมาแล้วคอืค าแนะค าอย่างกว้างๆ แน่นอน เมื่อท่านอยู่ในฐานะที่จะช่วยเหลอืผู้หนึ่งผู้ใดได ้

ความช่วยเหลอืของท่านยอ่มเป็นสิง่พงึปรารถนา และเป็นการบ าเพญ็คุณความดทีีน่่าชมเชย” 

(จากจดหมายลงวนัที ่20 พฤศจกิายน 2468 เขยีนในนามของท่านศาสนภบิาล 

ถงึบาไฮศาสนิกชนท่านหน่ึง) 

 “ในเรื่องที่เกี่ยวกับสถาบนัเงนิกองทุนแห่งชาติ และระบบการจดังบประมาณซึ่งได้จดัวางไว้ดงั

ปรากฏในรายงานการประชุมของธรรมสภาบาไฮแห่งชาตนิัน้ ขา้พเจา้ใคร่ทีจ่ะเตอืนท่านทัง้หลายใหต้ระหนัก

ถงึหลกัเกณฑส์ าคญัไวเ้สมอว่า การบรจิาคใหแ้ก่กองทุนน้ี จะต้องท าดว้ยความบรสิุทธิใ์จ และดว้ยความเตม็

ใจอย่างแทจ้รงิ ควรจะชี้แจงให้ทุกคนทราบอย่างชดัแจง้ดว้ยว่า การบงัคบัใหบ้รจิาคในทุกลกัษณะ ไม่ว่าจะ

โดยผิวเผิน หรอือ้อมค้อม อย่างไรก็ตามจะมผีลสะเทือนถึงรากฐานของหลกัการก่อตัง้กองทุนนี้ ตัง้แต่

แรกเริม่ทเีดยีว การขอใหบ้รจิาคที่นับว่าเป็นวธิกีารทีใ่ชไ้ดท้ัว่ๆ ไปในทุกสถานการณ์นัน้ จะต้องใชภ้าษาพูด

และค าเชญิชวนอย่างสุภาพ และดว้ยความระมดัระวงั ควรปล่อยใหเ้ป็นหน้าทีข่องผูม้จีติศรทัธาทุกท่านทีจ่ะ

ใชว้จิารณญาณของตนเองในการตดัสนิใจว่า จะบรจิาคในลกัษณะใด จ านวนเท่าใด และใหใ้ชใ้นการเผยแพร่

พระธรรมทางดา้นใด” 

 (จากจดหมายลงวนัที ่10 มกราคม 2469 ถงึธรรมสภาบาไฮแห่งประเทศสหรฐัอเมรกิาและแคนาดา 

“การบรหิารของศาสนาบาไฮ” หน้า 101) 
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 “จะต้องจดัตัง้กองทุนแห่งชาติอย่างมัง่คง ให้ได้รบัการสนับสนุนอย่างเต็มที่และได้รบัการอุปถมัภ์

อย่างกว้างขวางและโดยสม ่าเสมอ เพราะว่าเงนิกองทุนนัน้เป็นสิง่จ าเป็นเบื้องแรกของการก้าวไปขา้งหน้า 

และบรรลุผลตามเป้าหมายในอนาคต ควรจะใช้ข่าวสารบาไฮให้เป็นประโยชน์ในการติดต่อสื่อสารอย่าง

กว้างขวาง ใช้เป็นสื่อประสานกิจกรรมด้านต่างๆ และเพื่อยงัให้ความช่วยเหลือที่บาไฮศาสนิกชนให้แก่

สถาบนัทางศาสนาเป็นไปอย่างแน่นอน ขา้พเจา้ขอกระตุ้นเตอืนให้ท่านใช้เครื่องมอืส าคญัเบื้องต้นทัง้สอง

ประการทีก่ล่าวมานี้ยงัความส าเรจ็ใหแ้ก่งานของเรา” 

 (จากจดหมายลงวนัที ่25 พฤษภาคม 2469 ถงึธรรมสภาบาไฮแห่งประเทศอนิเดยี) 

 “ในยามทีเ่ราเกดิความผดิหวงั เครยีดและวติกกงัวลซึง่เป็นเหตุการณ์ทีห่ลกีเลีย่งมไิดน้ัน้ เราควรจะ

ระลกึถงึความทุกขท์รมานต่างๆ นานาทีพ่ระอบัดุลบาฮาผูล้่วงลบัไปแลว้ไดเ้คยประสบมาก่อน  ขา้พเจา้เหน็

คุณค่าและบูชาผลงานพลงัความสามารถ ความระมดัระวงัรอบคอบ และความเมตตารกัใคร่ของท่านเป็น

อย่างยิง่ ขอท่านจงปฏบิตัิเช่นนัน้ต่อไปเถดิ จงเพิม่พูนความพยายามของท่านเป็นทวคีูณ เมื่อเวลาที่ท่าน

ตดิต่อกบับาไฮศาสนิกชนและกบัธรรมสภาต่างๆ จงหยบิยกค าตกัเตอืนและค าสัง่สอนของพระศาสดามา

กล่าวและเขยีนย า้จนกระทัง่พระธรรมนัน้ ซมึซาบลงไปในจติใจของพวกเขาเหล่านัน้ นี่คอืวถิทีางและวธิกีาร

สอนที่แท้จรงิของพระศาสดาบาฮาอุลลาห์ เราไม่สามารถแสวงหาวิถีธรรมอื่นใดที่ ดีกว่านี้อีกแล้ว งาน

อาสาสมคัรที่ท่านก าลงัปฏบิตัอิยู่นี้จะด ารงอยู่ในความทรงจ าและเป็นที่สรรเสรญิยกย่องในบรรดาอนุชนรุ่น

ต่อไปภายหน้า ขา้พเจา้จะอธษิฐานใหท้่านเสมอ เกีย่วกบัเรือ่งการบรจิาคเราไมค่วรใชว้ธิบีงัคบัผูบ้รจิาคไม่ว่า

ในกรณีใดๆ และควรจะสอบถามความต้องการของผูป้ระสงค์จะบรจิาคให้แน่นอนเสยีก่อน เราควรจะใช้วธิี

เรยีกรอ้งวงิวอน มใิช่บงัคบัเพื่อนบาไฮศาสนิกชนใหบ้รจิาค” 

 (จากจดหมายลงวนัที ่9 กรกฎาคม 2469 ถงึธรรมสภาบาไฮแห่งประเทศอนิเดยี) 

 “ในฐานะที่เราเป็นบาไฮศาสนิกชน เราควรจะด าเนินการตามวิธกีารของพระศาสดา เราทัง้หลาย

ทราบดวี่า ในทีสุ่ด ฝ่ายธรรมจะชนะ และเหล่าศาสนิกชนทัง้หลายจะกลมเกลยีวเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนั เรา

ตระหนักดวี่า ค ามัน่สญัญาของพระอบัดุลบาฮานัน้จะกลายเป็นความจรงิในที่สุด เมื่อเราทราบดเีช่นนี้แล้ว 

ไฉนเราจงึจะย่อท้อต่ออุปสรรคเพยีงเลก็น้อยที่เราประสบในระหว่างหนทาง เราควรจะมคีวามกระตอืรอืรน้

มากขึน้ จงอธษิฐานและพากเพยีรอยา่งไมล่ดละ ท่านโชก ิเอฟเฟนด ิใชว้ธิกีารทีม่อียูทุ่กทาง รวมทัง้ทางดา้น

จดหมาย และโทรเลข กระตุ้นเตอืนให้เพื่อนบาไฮศาสนิกชนทีบ่อมเบยช์่วยสนับสนุนเงนิกองทุนธรรมสภา

แห่งชาติ ทัง้ทางด้านก าลงัทรพัย์และก าลงัใจ การที่จะเปลี่ยนคนภายใต้ระบบบรหิารหนึ่งให้เป็นคนใหม่
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ภายใตก้ารบรหิารอกีระบบหน่ึงนัน้ จ าเป็นตอ้งอาศยัเวลานาน ทุกวนัน้ียงัมคีนชนิกบัความคดิทีว่่า ธรรมสภา

บาไฮทอ้งถิน่เป็นสถาบนัทีอ่ยูถ่ดัจากศูนยก์ลางศาสนาบาไฮแห่งโลก การทีจ่ะดดัความคิดใหเ้ขายอมรบัว่ายงั

มอีีกสถาบนัหนึ่งที่เหนือกว่า ธรรมสภาบาไฮส่วนท้องถิ่นอยู่ในระหว่างนัน้ต้องใช้เวลานานพอสมควร 

ความคดิชนิดน้ีเคยก่อปญัหาในประเทศสหรฐัอเมรกิา ท าใหศ้าสนกจิของธรรมสภาบาไฮแห่งชาตหิยุดชะงกั

อยูเ่ป็นเวลานาน ท่านโชก ิเอฟเฟนด ิตอ้งใชว้ธิตีดิต่อเป็นการส่วนตวัและเตอืนใหเ้ขา้ใจอยู่เสมอ ปญัหาน้ีจงึ

ลุล่วงไป บดันี้เราต่างประจกัษ์ว่า ธรรมสภาบาไฮแห่งชาตเิป็นสถาบนัหนึ่งเดยีวเท่านัน้ทีจ่ะด าเนินศาสนกจิ

เฉพาะส่วนทีอ่ยูน่อกเหนือขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องธรรมสภาบาไฮส่วนทอ้งถิน่ได้” 

 (จากจดหมายเขยีนขึน้ในนามของท่านศาสนภบิาล ลงวนัที ่7 กนัยายน 2469  

ถงึธรรมสภาบาไฮ แห่งประเทศอนิเดยี) 

 “ขา้พเจา้รูส้กึว่า เราควรจะค านึงถงึเรื่องนี้ในฐานะเป็นความจรงิแทท้ีไ่ม่ต้องการการพสิูจน์ และเป็น

หลกัการส าหรบัชี้แนะทางในการบรหิารของศาสนาบาไฮว่า ศาสนกจิของศาสนาบาไฮนัน้  แตกต่างกบังาน

สงเคราะห์หรอืองคก์ารกุศลซึ่งในภายภาคหน้าองค์การเหล่านี้จะอยู่ในอุปภมัภ์ของบาไฮ ผู้ที่แสดงตนเป็น

บาไฮแลว้ และไดแ้สดงความเสยีสละอุทศิตนรบัใชศ้าสนาบาไฮอย่างปราศจากขดีจ ากดัแลว้เท่านัน้ทีส่มควร

จะไดร้บัเชญิชวนใหเ้ขา้มามสี่วนร่วมในศาสนกจิ ทัง้นี้เพราะว่าจะมคีวามยุ่งยากล าบากใจเกดิขึน้จากการมผีู้

ที่มใิช่บาไฮศาสนิกชนเข้ามามสี่วนเกี่ยวขอ้ง ทางด้านการเงนิของสถาบนับาไฮซึ่งมกีฎเกณฑอ์นัเขม้งวด 

ความยุง่ยากสบัสนเหล่านี้จะก่อตวัขึน้ในการบรหิารชุมชนบาไฮในอนาคต นอกเหนือจากนี้ พงึระลกึไวเ้สมอ

ว่าสถาบนัของศาสนาบาไฮ ซึ่งเปรยีบเสมอืนดงัของขวญัล ้าค่าทีพ่ระศาสดาบาฮาอุลลาห์ประทานใหแ้ก่โลก

จะสามารถปฏบิตัหิน้าที่และมพีลงัชกัน าอนัทรงอานุภาพไดก้็ต่อเมื่อได้รบัการอุปถมัภ์ค ้าชูจากบรรดาผู้ที่มี

จติศรทัธาเลื่อมใส และพรอ้มทีจ่ะยอมรบัพระธรรมค าสอนของพระบาฮาอุลลาหอ์ย่างปราศจากเงื่อนไขใด ๆ 

ทัง้สิ้น อย่างไรก็ด ีในกรณีที่ถ้าเพื่อนหรอืผูท้ี่ชื่นชอบศาสนาบาไฮยงัยนืยนัความตัง้ใจที่จะบรจิาคเงนิให้แก่

ศาสนาบาไฮให้จงได้ ก็ควรที่จะรบัเงนิบรจิาคนัน้ โดยให้กรรมการธรรมสภาบาไฮเป็นผู้รบัมอบพรอ้มทัง้

อธบิายให้ผู้บรจิาคทราบด้วยว่า จะพจิารณาน าเงนิจ านวนนัน้มาสมทบกบัเงนิทุนบาไฮที่กนัไว้เพื่อบรจิาค

ท าบุญสงเคราะห์และการกุศลเท่านัน้ ทัง้นี้เพราะว่าเมื่อศาสนาของพระบาฮาอุลลาห์ได้แผ่ไพศาลออกไป

กว้างขวางยิ่งขึ้นและมพีลงัอ านาจแข็งแรงขึ้นแล้ว เงินกองทุนของบาไฮก็ย่อมพอกพูนมากยิง่ขึ้นแล้ว  

เงนิกองทุนของบาไฮก็ย่อมพอกพูนมากยิง่ขึน้ด้วย เมื่อถงึเวลานัน้ย่อมจะมคีวามจ าเป็นที่จะต้องแบ่งแยก

เงนิกองทุนนัน้ ออกเป็นส่วนต่างๆ เพื่อรบัใชส้นองความต้องการของชาวโลก และกนัส่วนหนึ่งไวเ้พื่อใชเ้ป็น

ทุนก่อผลประโยชน์ใหแ้ก่ศาสนาบาไฮโดยตรง” 
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 “จากการที่ศาสนกจิของบาไฮแยกอออกจากกุศลกจิโดยทัว่ไปนัน้ มไิด้หมายความว่าวตัถุประสงค์

ของศาสนาบาไฮนัน้จะต่างกบัวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของสถาบนัสงัคมสงเคราะหใ์นปจัจุบนั หามไิดเ้ลย 

ศาสนิกชนที่รอบคอบทัง้หลายควรเข้าใจว่า หากสถาบนัศาสนาที่เพิง่ก่อก าเนิดนี้จะด าเนินไปโดยราบรื่น

ปราศจากมลทนิในท่ามกลางความยุง่เหยงิสบัสนและการขดัผลประโยชน์กนัในปจัจุบนัน้ี การแยกตวัออกมา

และวธิป้ีองกนัไวก่้อนทีใ่ชอ้ยูย่อ่มเป็นสิง่จ าเป็นส าหรบัระยะแรกเริม่ทีศ่าสนาบาไฮก าลงัก่อตวัอยูน้ี่” 

 “ค าเตอืนขอ้นี้ คงจะไม่มผีูใ้ดคดิว่าไม่เหมาะสม เมื่อครัง้ที่เรากระตอืรอืรน้ใคร่จะไดเ้ห็นการก่อสรา้ง

โบสถ์ของศาสนาแห่งแรกเสรจ็เป็นรูปร่าง ครัง้นัน้ เราไม่เพยีงแต่แค่นิ่งเฉยไม่ตอบสนองความต้องการของ

กลุ่มบุคคลที่มไิด้เป็นบาไฮ แต่มนี ้าใจเสนอใหส้ถาบนัของศาสนายมืเงนิไปก่อสรา้ง กระนัน้ก็ดี เรากย็งัรูส้กึ

คล้อยตามข้อเสนอให้ความช่วยเหลอืที่เป็นไปได้ของบุคคลเหล่านัน้  แน่นอนที่สุดหน้าที่ของพวกเรานัน้

ส าคญัอย่างยิง่ จงปฏบิตัภิาระอนัศกัดิส์ทิธิน้ี์ให้ลุล่วงไป เพื่อว่าในวนัข้างหน้าที่จะมาถงึ ไม่ว่าลิ้นหรอืปาก

ของผูป้ระสงคร์า้ยจะไม่บงัอาจกล่าวไดว้่าโบสถ์อนัสวยงามและมคีวามหมายนัน้มไิด้สรา้งขึน้จากความร่วม

แรงเป็นน ้าหนึ่งใจเดยีวกนั มไิด้เกดิจากความเสยีสละมานะพยายามร่วมกนัของบรรดาบาไฮศาสนิกชน ซึ่ง

ยงัเป็นกลุ่มน้อยอยู่ งานของเราเป็นงานที่ละเอยีดอ่อน เป็นภาระหนัก หน้าที่ด้านหนึ่งของเราก็คอื ธ ารง

รกัษาบูรณภาพและเอกลกัษณ์ของศาสนาของพระบาฮาอุลลาห์ มใิห้เสื่อมคลายไป ส่วนการพสิูจน์ให้โลก

เหน็ หลกัมนุษยธรรมและหลกัธรรมอนักวา้งขวางนัน้เป็นอกีหน้าทีห่นึ่ง” 

 “จรงิอยู่ เราต่างตระหนักดวี่า ในปจัจุบนัมบีาไฮศาสนิกชนจ านวนจ ากดัเท่านัน้ทีส่ามารถบรจิาคเงนิ

ให้แก่งานที่มขีอบเขตกว้างขวาง วจิติร ประณีต และต้องใช้เงนิเป็นจ านวนมากเช่นนี้ได้ เราทราบดวี่า มี

ศาสนกจิมากมายหลายประการทีจ่ะต้องชะงกัรอผลสรุปของหมายก าหนดโครงการปฏบิตังิานร่วม เราต่างรู้

ซึง้ถงึความรบีด่วนของการจดัสรา้งวตัถุธรรม อนัแสดงออกซึง่เจตนารมณ์ของศาสนาซึง่จะเด่นตระหง่านอยู่

ที่ใจกลางทวปีอเมรกิา วตัถุธรรมชิ้นนี้เป็นทัง้ศูนยก์ลางการปฏบิตัศิาสนกจิมากมายนานับประการและใน

ขณะเดยีวกนัก็เป็นพยานแสดงให้เหน็ความเจรญิก้าวหน้าอย่างรวดเรว็ของศาสนาด้วย เมื่อท่านเห็นผล

สะท้อนดงักล่าวแล้ว ท่านยงัจะน่ิงดูดายไม่ตัง้ใจรบีอุทศิปจัจยัเท่าทีม่อียู่สรา้งผลงานกุศลที่ต้องอาศยัความ

รว่มมอืจากท่านทัง้หลายอยูอ่กีหรอื?” 

 “เพื่อนที่รกั ข้าพเจ้าใคร่ขอร้องแก่ท่านว่า จงอย่าได้หยบิยกเรื่องปรมิาณหรอืเงนิทุนที่มอียู่อย่าง

จ ากดั หรอืความลม้เหลวทีเ่กดิขึน้อยา่งหลกีเลี่ยงไมไ่ดใ้นอดตี ซึง่งานระดบัใหญ่ๆ ทุกงานต้องประสบเหล่านี้

มาเป็นเครื่องก าบงัความคดิอ่านของเรา มาท าให้ความหวงัของเราสูญสลายลง หรอืมาท าให้ความเพยีร

พยายามปฏบิตัหิน้าที่สนองโองการสวรรคข์องท่านต้องลดถอยลง และขา้พเจา้ใคร่อ้อนวอนต่อทานเช่นกนั
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ว่า จงอย่ามจีติใจโอนเอยีงให้ผลประโยชน์ระยะสัน้เฉพาะหน้า หรอืการอนุโลมยอมรบัโดยไม่ค านึงถงึผลได้

เสยีอย่างถี่ถ้วนมาเป็นเครื่องกดีกัน้ วถิธีรรมแห่งความเมตตาซึง่เป็นหนทางเดยีวเท่านัน้ที่ไม่แต่จะเป็นแรง

บนัดาลใจและพลงัอนัส าคญัใหแ้ก่ความส าเรจ็ของการสรา้งวตัถุธรรมน้ี แต่ยงัเป็นพลงัน าเป้าหมายอนัสูงส่ง

ของศาสนาไปสู่ความส าเรจ็ดว้ย” 

 (จากจดหมายลงวนัที ่25 ตุลาคม 2469 ถงึธรรมสภาบาไฮแห่งประเทศสหรฐัอเมรกิาแคนาดา  

“การบรหิารศาสนาบาไฮ” หน้า 182-184) 

 “ต่อค าถามของท่าน เกี่ยวกบัแผนงานรวบรวมเงนิทุนส าหรบัสรา้งโบสถ์ ขอ้นี้ ท่านโชก ิเอฟเฟนด ิ

เชื่อว่าวธิกีารที่ดแีละสูงส่งที่สุดก็คอื ขอให้บาไฮศาสนิกชนบรจิาคโดยเสรดี้วยใจสมคัร และด้วยเจตนาจะ

เสยีสละเพื่อความเจรญิก้าวหน้าของศาสนา โบสถ์แห่งนี้จะต้องสรา้งขึน้จากความเสยีสละเช่นนี้ นี่คอืวธิกีาร

ทีท่รงคุณค่าอยา่งแทจ้รงิ ดงันัน้จงึไมผ่นวกความช่วยเหลอืจากผูท้ีม่ใิช่บาไฮศาสนิกชนเขา้ไวด้ว้ย โบสถ์ของ

ศาสนาบาไฮควรจะสร้างขึ้นจากน ้ าพกัน ้าแรงของบาไฮศาสนิกชนเท่านัน้ เพราะศาสนกิจของบาไฮไม่

เหมอืนกบัหน่วยงานสงัคมสงเคราะหท์ัว่ไป ทีบ่อกบุญให้ผูอ้ื่นช่วยเหลอืได้ อย่างไรกด็ ีท่านโชก ิเอฟเฟนดิ 

ได้เคยให้อรรถาธิบายเรื่องนี้  แก่ธรรมสภาบาไฮแห่งประเทศสหรฐัอเมริกาแล้ว ท่านส ามารถหยิบยก

ค าอธบิายน้ีมาศกึษาเพื่อความกระจา่งแจง้ต่อไป” 

 (จากจดหมายเขยีนขึน้ในนามท่านศาสนภบิาล ลงวนัที ่14 เมษายน 2475  

ถงึธรรมสภาบาไฮทอ้งถิน่เมอืงเคนโนซา รฐัวสิคอนซนิ สหรฐัอเมรกิา) 

 “ถงึแมว้่าท่านโชก ิเอฟเฟนด ิจะกระตุ้นเตอืนให้บาไฮศาสนิกชนทุกท่านช่วยบรจิาคให้แก่กองทุน

ของธรรมสภาบาไฮแห่งชาตอิยา่งมากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะท าไดก้ต็าม แต่ท่านกม็ไิดส้นบัสนุนเพื่อนบาไฮศาสนิกชน

ให้ก่อหนี้สนิเพื่อน าเงนิไปบรจิาค เราจงบรจิาคสิง่ทีเ่รามอียู่ มใิช่บรจิาคสิง่ที่เรายงัไม่ม ีโดยเฉพาะอย่างยิง่ 

ถา้การบรจิาคเช่นนัน้จะยงัความเดอืดรอ้นใหแ้ก่ผูอ้ื่น ในเรื่องเช่นนี้ เราควรจะใชว้จิารณญาณและความสุขุม 

และจงมคีวามมัน่ใจในบาไฮผูอุ้ทศิตนท่านอื่นๆ” 

 (จากจดหมายเขยีนในนามท่านศาสนภบิาล ลงวนัที ่4 พฤษภาคม 2475  

ถงึบาไฮศาสนิกชนท่านหน่ึง) 

 “ท่านโชก ิเอฟเฟนด ิขอให้ขา้พเจา้ตอบรบัจดหมายฉบบัลงวนัที ่8 พฤษภาคม 2475 แจง้ใหท้ราบ

เหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ในระหว่างการประชุมบาไฮแห่งชาตนิี้ โดยเฉพาะขณะเมื่อมกีารรวบรวมเงนิบรจิาคเพื่อ
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สร้างโบสถ์ ท่านโชกิ เอฟเฟนด ิมคีวามยนิดเีป็นอย่างยิง่เมื่อได้ทราบถึงน ้าใจอนัสูงส่งที่ผู้เข้าประชุมได้

แสดงออก ณ ทีป่ระชุมแห่งนัน้ ศาสนาจะเจรญิ และธรรมจะแผ่คลุมทัว่พภิพได ้กด็ว้ยน ้าใจอุทศิและเสยีสละ

เช่นนี้เพียงประการเดียวเท่านัน้ เป็นที่น่ายนิดีที่บุคคลทัว่ไปให้ความสนใจมาร่วมชุมนุมในงานประชุม

แห่งชาตอินันัน้ดว้ย” 

 “ท่านโชก ิเอฟเฟนด ิหวงัเป็นอย่างยิง่ว่า ในขณะทีก่ารสรา้งโบสถ์ก าลงัด าเนินอยู่นี้ ความสนใจของ

ประชาชนจะทวขีึ้น จะเป็นแรงดลบนัดาลใจให้แก่เพื่อนบาไฮศาสนิกชน หวังว่าบุคคลที่สนใจเหล่านัน้จะ

ยอมรบัเป็นศาสนิกชนของพระบาฮาอุลลาห ์จะตื่นตวัขึน้รบัใช้และอุทศิชวีติเพื่อพระธรรมนี้จะไดแ้พร่ขยาย

ออกไป” 

 “อนุญาตให้มกีารชุมนุม เพื่อรวบรวมเงนิทุนเช่นนัน้ได ้ถ้ากระท าในลกัษณะที่มจีติใจเสยีสละอย่าง

แทจ้รงิ มใิช่เป็นการปลุกระดมใหผู้เ้ขา้ชุมนุมคลอ้ยตามจนคลัง่ไคล ้แลว้ใชจ้ติวทิยาชกัจงูใหเ้ขาบรจิาค” 

 “ท่านโชก ิเอฟเฟนด ิกล่าวย ้าอยู่เสมอว่า ไม่ควรบบีบงัคบัหรอืใชจ้ติวทิยาหว่านล้อมใหเ้พื่อนบาไฮ

ศาสนิกชนบรจิาค องค์การศาสนาอื่นๆ นิยมให้มกีารชุมนุมเพื่อเรีย่ไรเงนิ ซึ่งแตกต่างกบัการบรจิาคของ

บาไฮศาสนิกชนซึง่กระท าดว้ยความสงบเงยีบใน บรรยากาศแห่งการอธษิฐานอุทศิ เมือ่เวลาทีถู่กเรยีกรอ้งให้

เสยีสละมาถงึก็บรจิาคดว้ยใจสมคัร การบรจิาคด้วยลกัษณะสองประการดงักล่าวขา้งต้นแทบจะไม่แตกต่าง

กนัเลย ประธานในที่ประชุมมหีน้าที่ควบคุมมใิห้วธิกีารที่ถูกต้องถูกบดิเบอืนไปในทางที่ผดิ ศาสนกิจของ

ศาสนาควรด าเนินไปในวถิทีางทีม่เีกยีรต”ิ 

 “ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ เชื่อแน่ว่า เงนิทุนที่รวบรวมจากที่ประชุมครัง้ที่แล้ว มใิช่ได้มาจากการใช้

จติวทิยาชกัจงูฝงูชน แต่ไดม้าจากการอธษิฐานอุทศิ และความตอ้งการเสยีสละของเพื่อน ๆ ทัง้หลาย” 

(จากจดหมายเขยีนในนามท่านศาสนภบิาล  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2475  

ถงึบาไฮศาสนิกชนท่านหน่ึง จากหนงัสอื “ขา่วสารบาไฮ” เล่มที ่67 หน้า 15) 

 “การทีท่่านบรจิาคเงนิใหแ้ก่โบสถ์และปฏบิตักิารอนัน่าชมเชยทีท่่านได้ช่วยบาไฮศาสนิกชนท่านอื่น 

ๆ ขยายขอบข่ายของงานประชาสมัพนัธน์ัน้ เป็นการบรจิาคใหแ้ก่ศาสนาอย่างแท้จรงิ แมว้่าในปจัจุบนัท่าน

ไม่สามารถจะบรจิาคเงนิให้มากเหมอืนปีที่แล้วๆ มา ท่านก็ไม่ควรรูส้กึทอ้แท้หรอืผดิหวงั วถิทีางที่ดทีีสุ่ดที่

ท่านจะช่วยสนับสนุนงานสร้างโบสถ์นัน้ มใิช่ด้วยการให้ปจัจยัทางวตัถุ แต่ด้วยการเป็นก าลงัใจแก่ผู้ที่มี

หน้าทีส่รา้งโบสถอ์นัศกัดิส์ทิธิแ์ละทรงความเป็นเอกลกัษณ์แห่งน้ี น่ีคอืภาระเบือ้งแรกของท่าน เครื่องประกนั
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ความส าเรจ็ในระยะยาวของโบสถ์อนัเป็นที่รกัหลงันี้ได้แก่การมนี ้าใจเสียสละ มนี ้าใสใจจรงิ และมคีวาม

กระตอืรอืรน้ แมว้่าปจัจยัทางดา้นวตัถุจะส าคญั แต่ก็มใิช่ส าคญัทีสุ่ดเสยีทเีดยีว หาไม่แลว้ โบสถ์หลงันี้กค็ง

จะไม่ส าเรจ็ล่วงบรรลุมาถงึขัน้นี้ ทรพัยากรในชุมชนของเรามจี ากดั และในระหว่าง 2 ปีที่ ผ่านมายงัได้รบั

ความกระทบกระเทอืนอยา่งใหญ่หลวงจากวกิฤตการณ์ทางเศรษฐกจิทีเ่กดิรา้ยแรงทัว่โลกอย่างทีไ่ม่เคยมมีา

ก่อน แต่ทัง้ๆ ที่เกิดอุปสรรคทางปจัจยัวตัถุดงักล่าวมาน้ี การสร้างโบสถ์ก็ยงัคงรุดหน้าเรื่อยไป เท่าน้ีก็

เพยีงพอแลว้ทีผู่ส้งัเกตการณ์ทีป่ราศจากอคตทิุกท่านจะตระหนักถงึพลานุภาพในศาสนา เป็นศกัดานุภาพที่

อุปสรรคทางวตัถุตอ้งราบคาบให”้ 

 (จากจดหมายเขยีนขึน้ในนามท่านศาสนภบิาล ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2475  

ถงึบาไฮศาสนิกชนท่านหน่ึง) 

 “ท่านศาสนภบิาล ใครข่อใหท้่านชีแ้จงใหบ้าไฮศาสนิกชนเหน็ความส าคญัของการบรจิาคใหแ้ก่โบสถ์

อยา่งสม ่าเสมอ ขอใหย้ า้ความส าคญัของกองทุนบาไฮแห่งชาตดิว้ยว่าเป็นสิง่จ าเป็นส าหรบัความเจรญิเตบิโต

ส าหรบัการแผ่ขยายของศาสกจิในการพฒันาด้านบรหิารของศาสนาระยะแรกเริม่นี้ นอกจากนี้ การบรจิาค

ใหแ้ก่กองทุนยงัเป็นมาตรการทีบ่าไฮศาสนิกชนสามารถน าไปใช ้ทดสอบระดบัและลกัษณะของความศรทัธา 

เป็นการพสิจูน์ดว้ยการกระท าใหเ้หน็ถงึความเสยีสละ และความผกูพนัทีเ่ขามต่ีอศาสนา” 

 (จากจดหมายเขยีนขึน้ในนามของท่านศาสนภบิาล ลงวนัที ่25 กนัยายน 2477 ถงึประธาน

ธรรมสภาบาไฮแห่งประเทศสหรฐัอเมรกิาและแคนาดา “ขา่วสารบาไฮ” เลขที ่88 หน้า 1-2)  

 “ท่านศาสนภบิาล ใคร่แนะน าธรรมสภาของท่านแจง้ใหบ้าไฮศาสนิกชนตระหนักถงึ ความจ าเป็นที่

เขาจะต้องบรจิาคเงนิใหแ้ก่กองทุนแห่งชาตอิย่างสม ่าเสมอ โดยไม่ต้องค านึงว่าจะมเีหตุฉุกเฉินที่จะต้องใช้

เงนินัน้หรอืไม ่หากปราศจากเสยีซึง่การบรจิาคสู่กองทุนอย่างสม ่าเสมอแลว้ เสถยีรภาพทางทางเงนิ ซึง่เป็น

พืน้ฐานแห่งความกา้วหน้าของสถาบนัต่างๆ ของศาสนายอ่มคลอนแคลน” 

 (จากจดหมายเขยีนขึน้ในนามท่านศาสนภบิาล ลงวนัที ่29 กรกฎาคม 2478  

ถงึธรรมสภาบาไฮแห่งประเทศสหรฐัอเมรกิา และแคนาดา “ขา่วสารบาไฮ” เล่มที ่95 หน้า 1) 

 “ในขณะที่ศาสนกจิต่างๆ ของชุมชนบาไฮอเมรกินัขยายตวัออกไป และชื่อเสยีงของชุมชนนี้ก าลงั

โด่งดงัทวีขึ้นทัว่โลกตามไปด้วยนัน้ สถาบนัเงนิทุนแห่งชาติ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สถาบนัอื่นๆ ทัง้หลายต้อง

พึ่งพา และจดัตัง้ขึ้นมานัน้ย่อมมคีวามส าคญัทวีมากขึ้น บาไฮศาสนิกชนทางด้านส่วนตัวเอง และโดย
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ส่วนรวมเป็นกลุ่มหรอืเป็นธรรมสภาบาไฮส่วนท้องถิน่ ควรจะช่วยสนับสนุนใหจ้ านวนเงนิทุนนี้เพิม่ขึน้  ใน

ปจัจบุนั เงนิทุนในกองคลงับาไฮแห่งชาตทิ าหน้าทีเ่ป็นโลหติทีห่ล่อเลีย้งชวีติ สถาบนัอื่นๆ ซึง่ท่านก าลงัเพยีร

พยายามสถาปนาขึน้ แน่นอน เราไมค่วรมองขา้มความส าคญัของเงนิทุนน้ี ไมต่อ้งสงสยัเลยว่า พระพรอนัสุด

คณนาจะได้แก่ผู้ที่พยายามเสยีสละตามจุดมุ่งหมายที่ตัง้ใจน้ี ขา้พเจา้ก าลงัรอทีจ่ะฟงัข่าวการขยายตวัของ

เงนิทุนซึง่เป็นส่วนส าคญัของระบบการบรหิารศาสนาดว้ยใจจดจอ่ ดว้ยดวงจติทีเ่ฝ้าอธษิฐาน” 

 (ปจัฉิมลขิติดว้ยลายมอืของท่านศาสนภบิาลในจดหมายทีเ่ขยีนในนามของท่าน 

 ลงวนัที ่29 กรกฎาคม 2478 ถงึธรรมสภาบาไฮแห่งประเทศสหรฐัอเมรกิา และแคนาดา) 

 “ส าหรบัค าถาม ของท่านเกี่ยวกบั การบรจิาคให้เงนิทุน สรา้งโบสถ์นัน้ ควรสนับสนุนและกระตุ้น

เตอืนเพื่อนใหบ้รจิาคเหมอืนกบัทีไ่ดบ้รจิาคช่วยสถาบนัอื่นๆ  ของบาไฮในระดบัชาต ิแต่ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ก็

ตาม ไมค่วรบงัคบัใหเ้ขาตอ้งกระท า” 

 “ต่อขอ้คดิเหน็ทีว่่า “เราควรสามารถใหส้ิง่ทีเ่ราใหไ้ด้” นัน้ การใหท้ีก่ล่าวมานี้ เป็นการใหท้ีม่ขีอบเขต

จ ากดัและมไิด้ หมายรวมถึงการเสยีสละสิง่ที่ตนพงึมพีงึได้เพื่อศาสนา ในศาสนาบาไฮ การบรจิาคให้แก่

เงนิกองทุนของศาสนาบาไฮไม่มขีดีจ ากดั ยิง่บรจิาคไดม้ากเท่าไร ก็ยิง่ดมีากขึน้เท่านัน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่

เมื่อการบรจิาคนัน้ ท าให้ผู้บรจิาคต้องตัดความต้องการและความปรารถนาอื่นๆ ของตนออกไป ยิง่การ

เสยีสละท าไดย้ากเพยีงไร พระผูเ้ป็นเจา้กจ็ะเลง็เหน็ว่า ยิง่จะเป็นการบ าเพญ็กุศลมากยิง่ขึน้เท่านัน้ เพราะว่า

ในทีสุ่ดแลว้ สิง่ส าคญัมใิช่อยู่ที่ว่าจะต้องบรจิาคใหม้าก แต่อยู่ทีร่ะดบัของการยอมอดงดเว้น ซึง่เกดิจากการ

เสยีสละนัน้ต่างหาก เมื่อเราจะรอ้งขอให้ทุกคนเหน็ความส าคญัของการร่วมกนับรจิาคอย่างกวา้งขวางและ

ดว้ยความเตม็ใจให้แก่เงนิทุนต่างๆ ของศาสนา เราควรจะกล่าวให้ทุกคนไดค้ดิว่า การบรจิาคนัน้จะต้องให้

ดว้ยน ้าใสใจจรงิมใิช่ใหเ้พยีงเพื่อจะไดช้ื่อว่า ตนไดบ้รจิาคแลว้เท่านัน้” 

 (จากจดหมายลงวนัที ่31 ธนัวาคม 2478 ถงึบาไฮศาสนิกชนท่านหน่ึง) 

 “เหนืออื่นใด ท่านศาสนภบิาลใครข่อใหธ้รรมสภาแห่งชาต ิย ้าความประสงคข์องท่านดงัทีไ่ดก้ล่าวไว้

ในโทรเลขที่มไีปถงึธรรมสภาแห่งชาตแิล้วว่า เงนิทุนบาไฮแห่งชาตทิ าหน้าทีเ่ป็นแกน หรือปูพื้นฐานให้แก่

กิจกรรมต่างๆ ของศาสนาอย่างไม่ต้องสงสยั ควรจะได้รบัการสนับสนุนอย่างเต็มที่ อย่างสม ่าเสมอจาก

บรรดาผู้มจีติศรทัธาเลื่อมใส ทัง้ธรรมสภาส่วนท้องถิ่นและศาสนิกชนแต่ละคน ควรจะตระหนักว่า หาก

ปราศจากเสยี ซึง่การบรจิาคของเขาเหล่านัน้อย่างสม ่าเสมอ และอย่างเตม็ทีใ่หแ้ก่เงนิกองทุนระดบัชาตแิลว้ 

ความก้าวหน้าของศาสนกจิในอนิเดยีและพม่าจะไม่เพยีงแต่ล่าชา้อย่างมากเท่านัน้ หากแต่จะหยุดนิ่งอยู่กับ
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ทีอ่ย่างไม่อาจหลกีเลีย่งได ้ดงันัน้จงึควรทีจ่ะมเีงนิทุนหลัง่ไหลเขา้สู่เงนิกองทุนระดบัชาตอิย่างสม ่าเสมอ ถ้า

หากธรรมสภาแห่งชาติประสงค์ที่จะบริหารงานที่มากทวีคูณและยิ่งทบทวีขึ้นเรื่อยของศาสนาได้อย่าง

เหมาะสม บาไฮศาสนิกชนทุกท่าน ไม่ว่าจะยากจนขดัสนเพยีงใด ต้องตระหนักว่า หน้าทีร่บัผดิชอบของตน

ในเรื่องนี้นัน้หนักมากเพยีงไร และควรจะมคีวามมัน่ใจว่าความเจรญิเติบโตทางจติใจของตนในฐานะเป็น

บาไฮศาสนิกชนในสงัคมโลกของพระบาฮาอุลลาห์นัน้ ส่วนใหญ่ขึน้อยู่กบัสิง่ที่เขาได้พสิูจน์ด้วยการกระท า 

ดว้ยความพรอ้มทีจ่ะใหส้นบัสนุนสถาบนัศกัดิส์ทิธิข์องศาสนาของพระผูเ้ป็นเจา้ทางดา้นวตัถุ” 

 (จากจดหมายเขยีนขึน้ในนามท่านศาสนภบิาล ลงวนัที ่17 กรกฎาคม 2480  

ถงึธรรมสภาแห่งประเทศอนิเดยี) 

 “เกี่ยวกบัเรื่องสถานภาพของเงนิกองทุนระดบัชาติ ซึ่งท่านได้รายงานมาว่า ก าลงัเผชญิกบัภาวะ

หย่อนคลายในการบรจิาคทัง้จากส่วนบุคคล และธรรมสภาท้องถิ่น และกลุ่มต่างๆ นัน้ นี่ก็เป็นที่ประจกัษ์

ชดัเจนแลว้ว่า หากปราศจากเสยีซึง่เงนิบรจิาคอยู่เป็นประจ า และอย่างเตม็ทีข่องบาไฮศาสนิกชนทัง้ปวงทัง้

ในฐานะส่วนบุคคล และเป็นกลุ่มแล้ว เงนิกองทุนของธรรมสภาแห่งชาติจะไม่สามารถที่จะสนองความ

ต้องการและความจ าเป็นของศาสนาได้เลย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะนี้  เป็นเวลาที่มีกิจกรรมบาไฮ

ระดบัชาตขิองบาไฮศาสนิกชนอเมรกินัมากมายหลายกจิกรรมก าลงัขยายตวัออกไปกวา้งขวางยิง่ขึน้และเพิม่

มากยิง่ขึน้เช่นนี้” 

 (จากจดหมายเขยีนขึน้ในนามท่านศาสนภบิาล ลงวนัที ่3 กุมภาพนัธ ์ 

ถงึบาไฮศาสนิกชนท่านหน่ึง “ขา่วบาไฮ เลขที ่143 หน้า 3) 

 “น ้าใจอนังดงาม ที่บาไฮศาสนิกชนอเมรกินัทัง้หลายได้แสดงออกอยู่ในบดันี้นัน้ ยงัความยนิดแีละ

ความบนัดาลใจอย่างใหญ่หลวงให้แก่ท่านศานภบิาล และเมื่อข่าวดเีรื่องชยัชนะและการเสยีสละครัง้ใหม่ที่

ท่านทัง้หลายไดร้บัอยูแ่ละก าลงัท าอยู่นี้มาถงึท่านศาสนภบิาล ใครๆ กส็ามารถมองเหน็ไดว้่า ท่านมคีวามร่า

เรงิเบกิบานมากยิง่ขึน้ และพละก าลงัก็ได้เกดิขึน้ใหม่อีกในกายของท่าน ซึ่งเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระที่

หนกัเกนิก าลงัของท่านอยูเ่สมอๆ” 

 “เกี่ยวกบัจดหมายทีคุ่ณกรุณาแนบไปนัน้เป็นจดหมายของบาไฮศาสนิกชนผู้น่ารกัท่านหนึ่ง ไดแ้จง้

ว่า ราคาของหบีศพชนิดราคาถูกกบัชนิดราคาแพงนัน้แตกต่างกนั และท่านผูน้ี้ขอมอบจ านวนเงนิทีแ่ตกต่าง

กนันี้ใหก้บัเงนิกองทุนของศาสนา จดหมายฉบบันี้ ท่านศาสภบิาลรูส้กึซาบซึ้งในขอ้ความเป็นอย่างยิง่ การ
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เสยีสละเช่นนี้ ไดพ้สิูจน์ธาตุแท้ของบาไฮศาสนิกชน และเป็นเครื่องประกนัรากฐานความมัน่คงอย่างยิง่ของ

ศาสนาของเรา” 

 (จากจดหมายเขยีนขึน้ในนามท่านศาสนภบิาล ลงวนัที ่4 พฤษภาคม 2484  

ถงึเหรญัญกิของธรรมสภาแห่งประเทศอเมรกิาและแคนาดา “ข่าวบาไฮ” เลขที ่144 หน้า 2-3) 

 “ด้วยความส านึกถงึสถานภาพของเงนิกองทุนแห่งชาต ิและตระหนักดถีงึความเร่งด่วนของงานที่

ก าลงัเผชญิอยู่ในขณะนี้ ขา้พเจา้เหน็ว่า น่าจะอุทศิเงนิบรจิาคของบาไฮศาสนิกชนอเมรกินัใหแ้ก่เงนิกองทุน

นานาชาตโิดยด่วน เพื่อน าไปใชใ้นงานเผยแพร่ศาสนาซึง่ก าลงัเผชญิหน้า และทา้ทายเพื่อนบาไฮศาสนิกชน

ทัง้หลายอยูใ่นขณะน้ี  ยิง่กว่านัน้ ขา้พเจา้รูส้กึซาบซึง้ในน ้าใจทีท่่านและสมาชกิท่านอื่น ๆ ช่วยกนับรจิาคเงนิ

ในเดอืนนี้ใหแ้ก่ศูนยก์ลางศาสนาบาไฮแห่งโลก ในขณะทีโ่ครงการเจด็ปีก าลงัด าเนินอยู่ ขา้พเจา้รูส้กึว่าเป็น

หน้าที่ของตนเองที่จะต้องเสนอให้มกีารอุทศิเงนิน้ีให้เป็นปจัจยัในการเผยแพร่ศาสนา ผลส าเรจ็ของงานน้ี

ขึ้นอยู่กับเงินบริจาค เมื่อค านึงถึงขอบเขตอันกว้างใหญ่ของงานที่ก า ลังรอเราอยู่ข้างหน้าและพลัง

ความสามารถทีพ่รอ้มจะแปรเป็นผลงานออกมาประกอบกบัค าสญัญาทีว่่า เราจะไดร้บัพระพรจากความเพยีร

พยายามนัน้ในอนาคต ขา้พเจา้ใครข่อใหเ้พื่อนทัง้หลาย จงลุกขึน้เพื่อท าการเสยีสละใหม้ากยิง่ๆ ขึน้ไปกว่านี้ 

และในท่ามกลางวกิฤตการณ์ทีร่มุลอ้มเราอยู่ในขณะนี้ ขอใหเ้พื่อนบาไฮศาสนิกชนทัง้หลายจงพรอ้มใจแสดง

ความเป็นน ้าหนึ่งใจเดยีวกนัใหม้ากขึน้” 

 (จากจดหมายของท่านลงวนัที ่26 ตุลาคม 2484 ถงึเหรญัญกิของธรรมสภาแห่งประเทศอเมรกิาและ

แคนาดา “ขา่วบาไฮ เลขที ่149 หน้า 2 ) 

 “บาไฮศาสนิกชน ผู้ซึ่งไม่หวัน่ไหวในความผนัแปรไม่เกรงภยนัตราย และความคบัขนัทางด้าน

การเงนิซึ่งประเทศก าลงัได้รบั ขอท่านทัง้หลายจงยนืหยดัขึ้น และให้ค ารบัรองว่าจะช่วยเหลืออย่างเต็ม

ความสามารถ เพื่อจะไดม้เีงนิทุนจ านวนมากหลัง่ไหลเขา้สู่กองทุนแห่งชาตอิย่างสม ่าเสมอ ความส าเรจ็ของ

โครงการขึน้อยูก่บัเงนิในกองทุนน้ีเป็นส าคญั” 

 “ท่านศาสนภิบาล ใคร่ขอให้ท่านหยบิบกเรื่องความส าคญัของสถาบนัเงินทุนบาไฮแห่งชาติมา

อธิบายให้บาไฮศาสนิกชนเข้าใจ ในระยะแรกที่การพฒันาการบรหิารของศาสนาบาไฮก าลงัเริม่ขึ้นนัน้ 

เงนิทุนนี้เป็นสิง่จ าเป็นทีจ่ะยงัความเจรญิก้าวหน้าแก่ศาสนกจิ นอกเหนือจากนี้ การบรจิาคยงัเป็นวถิทีางที่

บาไฮศาสนิกชนสามารถน าไปใช้ทดสอบระดบัและลกัษณะความเชื่อถือของตน และใช้พสิูจน์ก าลงัความ

ศรทัธา และความผกูพนัทีเ่ขามต่ีอศาสนาดว้ย” 
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 “เราต้องท าตวัเป็นประหนึ่งน ้าพุ ซึ่งปลดปล่อยน ้าที่มอียู่ออกไปให้หมดสิ้น และในขณะเดยีวกนัก็

ไดร้บัน ้าจากแห่ล่งทีม่องไม่เหน็มาเพิม่เตมิอยู่ตลอดเวลา จงบรจิาคใหเ้พื่อยงัประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย ์โดย

ไม่หวาดกลวัความยากจน และมอบความไว้วางใจในพระกรุณาธคิุณ ซึ่งเป็นปฐมแห่งความมัง่คัง่ และคุณ

ความดทีัง้ปวง การใหใ้นลกัษณะทีก่ล่าวมานี้ คอืเคลด็ลบัในการด าเนินชวีติอยา่งถูกตอ้ง”  

 (จากจดหมายเขยีนขึน้ในนามของท่านศาสนภบิาล ลงพมิพใ์นหนงัสอื “ขัน้ตอนปฏบิตัขิองบาไฮ” 

Baha’I Procedures 2485 หน้า 8-9) 

 “ไม่ขดัขอ้งทีธ่รรมสภาทอ้งถิน่อะดเีลด จะเกบ็บนัทกึรายชื่อผูท้ีบ่รจิาคและจ านวนเงนิทีไ่ดร้บัไวแ้ล้ว 

แต่จะต้องไม่บบีบงัคบัให้บาไฮศาสนิกชนบรจิาค การบรจิาคนัน้จะต้องเป็นไปด้วยความสมคัรใจ และควร

เกบ็รกัษาเป็นความลบั เวน้เสยีแต่ว่าผูบ้รจิาคประสงคจ์ะเปิดเผยเอง” 

 (จากจดหมายเขยีนขึน้ในนามท่านศาสนภบิาล ลงวนัที ่26 ตุลาคม 2488  

ถงึบาไฮศาสนิกชนท่านหน่ึง) 

 “ส าหรบัค าถามของท่าน ท่านศาสนภบิาลเหน็ว่าการวางกฎเกณฑส์ าหรบัการบรจิาคใหก้องทุนบาไฮ

เป็นสิง่ทีไ่มเ่หมาะไมค่วร การบรจิาคนี้เป็นเรือ่งเฉพาะตวัโดยสิน้เชงิ บาไฮศาสนิกชนทุกท่านต้องกระท าตาม

วจิารณญาณของตนเอง และคลอ้ยตามความตอ้งการของศาสนา เมือ่มวีกิฤตการณ์เกดิขึน้กบัศาสนาหรอืกบั

ครอบครวัของใครกต็าม คนเรามกัจะประพฤตติน แตกต่างไปจากเวลาทีเ่หตุการณ์ปกต ิส าหรบัการตดัสนิใจ

ในเรือ่งนี้ ขอยกใหเ้ป็นสทิธสิ่วนตวัของบาไฮศาสนิกชนแต่ละรายไป” 

 (จากจดหมายเขยีนขึน้ในนามท่านศาสนภบิาล ลงวนัที ่19 ตุลาคม 2490  

ถงึบาไฮศาสนิกชนท่านหน่ึง) 

 “ส าหรบัค าถามที่คุณยกขึน้มานัน้ ก่อนอื่นบาไฮศาสนิกชนทุกคนมอีสิระเสรทีี่จะท าตามมโนส านึก

ของตนเองในเรื่องที่เกี่ยวกบัลกัษณะหรอืรูปการณ์ทีเ่ขาจะใช้จ่ายเงนิส่วนตวัของเขาเอง ประการที่สองเรา

ต้องตระหนักอยู่เสมอว่า ในโลกนี้บาไฮศาสนิกชนมจี านวนน้อยเหลอืเกนิเมื่อเทยีบกับจ านวนพลโลก และมี

ผูค้นเป็นจ านวนมากมายที่ก าลงัขดัสนยากจน จนกระทัง่ถงึแมว้่า เราทัง้หมดนี้จะบรจิาคทุกสิง่ที่เรามอียู่ก็

ตาม การบรจิาคนัน้ จะช่วยบรรเทาความทุกขย์ากไดเ้พยีงส่วนเลก็น้องเท่านัน้ กระนัน้กด็มีไิดห้มายความว่า

เราจะไมช่่วยผูท้ีข่ดัสน เราควรจะช่วยเหลอืเขา แต่การบรจิาคใหแ้ก่ศาสนานัน้เป็นวธิทีีบ่รรเทาความหวิโหย

และความทุกข์ยากของมนุษย์ชาติอย่างได้ผลแน่นอนตลอดไป ระบบของพระบาฮาอุลลาห์ซึ่งตัง้ขึ้นจาก
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ความประเสรฐิเท่านัน้ที่จะช่วยให้มนุษย์ชาติสามารถยนืหยดัขึ้นด้วยล าแข้งของตนเอง ความขาดแคลน 

ความหวาดกลวั ความหวิโหย และสงครามต่างๆ เหล่านี้จะถูกขจดัใหห้มดสิน้ไป ผูท้ีม่ใิช่บาไฮศาสนิกชนไม่

สามารถบรจิาคเพื่องานของบาไฮหรอืท างานแทนเราได ้ดงันัน้พนัธะหน้าทีข่องเราประการแรกกค็อื เราต้อง

ช่วยกนัสนับสนุนงานเผยแพร่พระธรรม เพราะดว้ยธรรมนี้เองทีจ่ะบ าบดัรักษาความเจบ็ไขข้องประเทศชาติ

ต่างๆ” 

 (จากจดหมายเขยีนขึน้ในนามของท่านศาสนภบิาล ลงวนัที ่8 ธนัวาคม 2490  

ถงึบาไฮศาสนิกชนท่านหน่ึง) 

 “ส าหรบัค าถามของท่านเกี่ยวกบัเรื่องการบรจิาค หากบาไฮศาสนิกชนประสงคจ์ะระบุประสงคใ์หใ้ช้

เงนิทีบ่รจิาค เขากม็อีสิระทีจ่ะท าเช่นนัน้ได้ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่แต่ละคนจะตดัสนิใจเอง แต่เพื่อนทัง้หลายควร

จะยอมรบัขอ้เทจ็จรงิขอ้หนึ่งว่าการทีจ่ะเจาะจง วตัถุประสงคข์องการบรจิาคมากเกนิไป จะเป็นการผูกมดัมอื

ของธรรมสภา และป้องกนัมใิห้ธรรมสภากระท างานตอบสนองพนัธะหน้าที่ในด้านต่างๆ ของศาสนกิจได้

สะดวก” 

 (จากจดหมายเขยีนขึน้ในนามของท่านศาสนภบิาล ลงวนัที ่23 มถุินายน 2493  

ถงึธรรมสภาแห่งประเทศแคนาดา) 

 “ส าหรบัค าถามของคุณของตอบว่า เพื่อนบาไฮสามารถทีจ่ะน าเงนิบรจิาคของตนมองใหแ้ก่เหรญัญกิ 

หรอืมฉิะนัน้ควรจะมกีล่องเตรยีมไว้ รบับริจาคจากผู้ที่ไม่ประสงค์จะเปิดเผยนาม ที่บรจิาคเงนิจ านวน

เลก็น้อย ธรรมสภาส่วนทอ้งถิน่สามารถทีจ่ะตดัสนิใจในเรือ่งเช่นน้ีได้” 

 (จากจดหมายเขยีนขึน้ในนามท่านศาสนภบิาล ลงวนัที ่29 กนัยายน 2494  

ถงึบาไฮศาสนิกชนท่านหน่ึง) 

 “ในจดหมายของท่านลงวนัที ่28 กนัยายน 2469 ท่านไดพู้ดถงึเงนิจ านวน..........ว่าไดน้ าเขา้ใส่ไวใ้น

.............ทีจ่ดัสรรมาจากงบประมาณของธรรมสภาของท่านใหแ้ก่ศูนยก์ลางบาไฮแห่งโลก หลกัการในเรือ่งน้ี

มดีงันี้คอื ท่านศาสนภบิาลเหน็ว่า ธรรมสภาของท่านนัน้ เมือ่ท าการแบ่งสรรงบประมาณประจ าปี และไดร้ะบุ

ว่าเงนิจ านวนใดมไีว้ส าหรบัใช้จ่ายโดยศูนย์กลางบาไฮแห่งโลกแล้ว ก็ควรที่จะกนัเงนิจ านวนนัน้ไว้ทนัท ี

เพื่อใหเ้ป็นส่วนทีท่่านศาสนภบิาลสัง่จา่ย เงนิใดๆ กต็ามทีไ่ดร้บับรจิาคมาจากบาไฮศาสนิกชนเพื่อมองใหแ้ก่

ศูนยก์ลางบาไฮแห่งโลกไม่ควรจะน ามาเขา้บญัชนีี้ ซึ่งเป็นบญัชรี่วมของการบรจิาคให้แก่ธรรมสภาแห่งชาติ
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และไม่มสี่วนเกี่ยวขอ้งกบัการบรจิาคเป็นรายบุคคลในท้องถิน่ที่ส่งมอบให้แก่ศูนยก์ลางบาไฮแห่งโลกโดย

ส่งผ่านธรรมสภาของท่าน” 

 (จากจดหมายเขยีนขึน้ในนามท่านศาสนภบิาล ลงวนัที ่20 มถุินายน 2497  

ถงึธรรมสภาแห่งประเทศสหรฐัอเมรกิา) 

 “ท่านศาสนภิบาลมีความเห็นว่า ในเมื่อขณะนี้ธรรมสภาแห่งชาติก็ได้ก่อตัง้ขึ้นใหม่แล้ว โดยมี

ส านักงานใหญ่อยู่ที่เมอืงกมัปาลา ธรรมสภาจงึควรที่เปิดบญัชธีนาคารของตนเองขึน้ เมื่อเปิดบญัชขีึน้แล้ว 

เงนิบรจิาคที่ท่านได้รบัมาเพื่อการสร้างโบสถ์ที่กมัปาลา ก็ควรจะน ามาเข้าบญัชขีองโบสถ์ โดยให้โบสถ์

จดัการระเบยีบน้ีใชไ้ดม้เิพยีงแต่จ านวนเงนิก้อนใหญ่ทีท่่าน......ไดบ้รจิาคมาเท่านัน้ แต่ใชไ้ดก้บัเงนิบรจิาคที่

ท่านไดร้บัมาแลว้แต่ก่อนๆ และกบัเงนิบรจิาคทีท่่านจะไดร้บัต่อไปภายหน้า” 

 (จากจดหมายเขยีนขึน้ในนามท่านศาสนภบิาล ลงวนัที ่10 มถุินายน 2499  

ถงึบาไฮศานิกชนท่านหน่ึง) 

 “ในรายงานการประชุมของธรรมสภาบาไฮแห่งชาตปิระจ าเดอืนพฤศจกิายน หน้า 28 ท่านศาสนภิ

บาลไดส้งัเกตเหน็ว่า ธรรมสภามแีผนการที่จะท าการบรจิาคเงนิจ านวน...... ....เหรยีญสหรฐัใหแ้ก่ธรรมสภา

แห่งประเทศออสเตรเลยีและนิวซแีลนดเ์พื่อใหใ้นการสรา้งโบสถ ์ท่านศาสนภบิาลใคร่ทีจ่ะทราบว่าเงนิบรจิาค

จ านวนนี้ เป็นเงนิที่คุณคอลลนิส์ได้บรจิาคให้มาเพื่อการนี้หรอืไม่ หรอืว่าเงนิจ านวนนี้เป็นเงนิบรจิาคอีก

จ านวนหนึ่งที่ใหม้าจากเงนิทุนของธรรมสภา ถ้าหากเป็นการบรจิาคของคุณคอลลนิส์ ธรรมสภาของท่านก็

ควรส่งผ่านเงนิจ านวนนี้ให้แก่ธรรมสภาประเทศออสเตรเลยีและนิวซแีลนด์ โดยระบุว่าคุณคอลลนิส์เป็นผู้

บรจิาค” 

 (จากจดหมายเขยีนขึน้ในนามท่านศาสนภบิาล ลงวนัที ่15 ธนัวาคม 2499  

ถงึธรรมสภาแห่งประเทศสหรฐัอเมรกิา) 

 “สถาบนัของเงนิกองทุนแห่งชาต ิซึ่งมคีวามส าคญัอย่างยิง่ต่อความก้าวหน้าอย่างราบรื่น ไม่มกีาร

หยุดชะงกัของกจิกรรมเหล่านี้ จะต้องได้รบัการใหค้ ามัน่ว่าจะไดร้บัการสนับสนุนอย่างเต็มอกเตม็ใจและทวี

มากขึ้นอยู่เสมอ โดยกว้างขวางจากกลุ่มของบาไฮศาสนิกชนทัง้หลาย ซึ่งกิจกรรมอนัเป็นคุณประโยชน์

เหล่านี้ได้รเิริม่ และด าเนินไปเพื่อสวสัดกิาร และในนามของท่านเหล่านี้ บาไฮทัง้หมดทุกคนไม่ว่าจะมทีุน

ทรพัยเ์ลก็น้อยเพยีงใดกต็าม ตอ้งใหค้วามรว่มมอืดว้ยกนัทุกคน” 
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 (จากจดหมายลงวนัที ่8 สงิหาคม 2500  

ถงึธรรมสภาแห่งประเทศอาฟรกิากลางและตะวนัออก) 

2.  ความรบัผิดชอบของธรรมสภาในการจดัการกองทุนบาไฮ 

 “ปญัหาเรื่องการเงนิที่ก าลงัเผชญิอยู่น้ีเป็นเรื่องคบัขนัและส าคญัทัง้สิ้น การเงนิของบาไฮต้องการ

ฝา่ยบรหิารทีม่วีจิารณญาณถูกต้องและมนีโยบายทีสุ่ขุม เราควรจะศกึษาความต้องการของศาสนา แสวงหา

อาณาบรเิวณแห่งการรบัใชเ้งนิทีจ่ะใหผ้ลลพัธม์ากทีสุ่ด แลว้จงึจดัสรรงบประมาณเท่าทีจ่ าเป็น งานเช่นนี้เป็น

งานทีย่ากทีสุ่ด และตอ้งรบัผดิชอบมากทีสุ่ดดว้ย” 

 (ปจัฉิมลขิติดว้ยลายมอืของท่านเอง ในจดหมายถงึธรรมสภาแห่งประเทศสหรฐัอมรกิา และแคนาดา 

“ขา่วสารบาไฮ” ฉบบัเดอืนเมษายน เลขที ่40 หน้า 17) 

 “ส าหรบัเรื่องการบรจิาคให้เพ่อสมทบทุนเผยแพร่ศาสนาของท่านศาสนภบิาลนั ้น ท่านเหน็ว่าควร

ปล่อยให้เรื่องนี้อยู่ในดุลยพนิิจของธรรมสภาแห่งชาตเิท่านัน้ ท่านศาสนภบิาลเชื่อว่า ปจัจุบนันี้เงนิจ านวน

มากที่จ่ายใหเ้ป็นค่าเดนิทางส าหรบัอาสาสมคัรที่ขดัสนตลอดมานัน้ตกเป็นภาระหนักของกองทุนธรรมสภา

แห่งชาติ ควรมกีารจดัอ านวยงานขยายขอบเขตงานเผยแพร่ศาสนาให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ด้วยการ

ช่วยเหลอืบาไฮศาสนิกชนทีข่าดแคลนค่าเดนิทางไปสู่จุดหมายปลายทาง และเมื่อเขาไปถงึจุดหมายแลว้จงึ

ค่อยสนบัสนุนใหเ้ขาตัง้หลกัแหล่ง และหาเลีย้งชพีต่อไป” 

 (จากจดหมายเขยีนในนามท่านศาสนภบิาล ลงวนัที ่14 พฤศจกิายน 2479  

ถงึธรรมสภาแห่งประเทศสหรฐัอเมรกิาและแคนาดา “ขา่วบาไฮ” เลขที ่105 หน้า 1) 

 “เกี่ยวกบัค าถามของท่านเรื่องเงนิทุนของธรรมสภาแห่งชาตินัน้ ไม่มขีอ้ห้ามระบุไว้ในประกาศตัง้

ธรรมสภา หรอืในตราสารมใิห้ธรรมสภาจดัแบ่งสรรเงนิทุนใดๆ ใหแ้ก่บุคคลหนึ่งบุคคลใดที่ก าลงัยากจนขดั

สนที่สุด แต่ก็ควรจะย ้าให้เพื่อนบาไฮศาสนิกชนเขา้ใจอย่างแจ่มแจง้ว่า ผลประโยชน์และความต้องการของ

ศาสนาในประเทศมคีวามส าคญัเหนือกว่าความต้องการส่วนตัง้ของบาไฮศาสนิกชนแต่ละราย ธรรมสภา

บาไฮแห่งชาตมิหีน้าทีใ่ชเ้งนิกองทุนนัน้เสรมิสรา้งประโยชน์ใหแ้ก่ศาสนาในประเทศ อย่าให้ผลประโยชน์อนั

ไม่ยนืนานของบาไฮศาสนิกชนเมื่อเทยีบกบัประโยชน์อนัเป็นนิรนัดรข์องศาสนาของพระผู้เป็นเจ้ายงัความ

เสยีหายใหแ้ก่ศาสนา ยกเว้นในกรณีพเิศษทีไ่ม่เกดิขึน้บ่อย คอืเมื่อบาไฮศาสนิกชนสิน้หนทางหาปจัจยัทาง

วตัถุเพื่อด ารงชพี ในกรณีเช่นนี้ ธรรมสภาบาไฮแห่งชาตอิาจใชเ้งนิกองทุนแห่งชาตบิรจิาคช่วยเหลอืบุคคล
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นัน้ หรอืธรรมสภาบาไฮแห่งชาตอิาจจะประกาศขอรบับรจิาคเป็นพเิศษจากพื่อนบาไฮศาสนิกชนเพื่อมอบ

ให้แก่บาไฮศาสนิกชนผู้นัน้ก็ได้ ตามหลกัแล้ว เป็นหน้าที่ของครอบครวั ชุมชน หรอืธรรมสภาบาไฮใน

ทอ้งถิน่ทีจ่ะตอ้งยืน่มอืเขา้ช่วยเหลอืบุคคลทีส่งักดัในทอ้งถิน่นัน้ๆ แต่ถา้หากปรากฏว่าบุคคลในครอบครวั ใน

ชุมชนหรอืธรรมสภาบาไฮส่วนท้องถิ่นไม่มปีจัจยัใดๆ ที่จะช่วยเหลือได้ ธรรมสภาบาไฮแห่งชาติอาจน า

ปญัหาของบาไฮศาสนิกชนรายนัน้มาพจิารณาดูความเดอืดร้อน ความเร่งด่วน และความเป็นธรรม และ

จดัสรรเงนิบางส่วนใหใ้ชบ้รรเทาทุกขไ์ด”้ 

 (จากจดหมายเขยีนขึน้ในนามท่านศาสนภบิาล ลงวนัที ่17 กรกฎาคม 2480  

ถงึบาไฮศาสนิกชนท่านหน่ึง) 

 “ท่านศาสนภบิาลไดแ้ต่เพยีงวางแนวทางใหท้่านได้ดงันี้คอื ไม่ควรน าเงนิทุนของบาไฮไปใช้ในการ

ก่อสรา้งอาคารในสถานทีซ่ึง่มบีาไฮศาสนิกชนเป็นส่วนน้อยบางท่านอาศยัอยู่ มไิด้เป็นประโยชน์แก่ศาสนิก

ชนส่วนรวม” 

 “ค าชี้แจงของท่านศาสนภบิาลเกี่ยวกบัเรื่องนี้คอื เมื่อธรรมสภาบาไฮแห่งชาตทิัง้หลายจะจัดสรา้ง

สถาบนัแห่งชาตคิวรจะใช้วจิารญาณที่ถูกต้อง เพราะว่าการก่อตัง้นัน้จ าเป็นต้องลงทุน ควรด าเนินการเมื่อ

เหน็ว่ามเีหตุผลมาควร” 

 (จากจดหมายเขยีนขึน้ในนามท่านศาสนภบิาล ลงวนัที ่8 มถุินายน 2495  

ถงึศาสนสภาแห่งประเทศแคนาดา) 

 “ท่านศาสนภบิาลใคร่ขอเรยีนต่อธรรมสภาของท่านว่า ใหธ้รรมสภาของท่านช่วยเร่งงานสรา้งโบสถ์

ให้แล้วเสรจ็โดยเรว็ที่สุด นอกเหนือจากนัน้ขอให้ธรรมสภาของท่านควบคุมการใช้จ่ ายอย่างใกล้ชดิ และ

เหนี่ยวรัง้สถาปนิกมใิห้มคีวามคดิออกแบบที่ต้องใช้เงนิเกินสมควร พระสถูปและพพิธิภณัฑ์ของบาไฮที่

ศูนยก์ลางแห่งโลกนัน้ ท่านศาสนภบิาลไดส้รา้งขึน้ดว้ยความประหยดัอยา่งสุขมุ ตดัค่าใชจ้่ายทีไ่ม่จ าเป็นออก 

คดัเอาแต่ส่วนที่จ าเป็น และด าเนินการควบคุมอย่างรอบคอบ สวนประดบัรอบสถานที่ศกัดิส์ทิธิอ์นังดงาม

ตระการตาผูพ้บเหน็นัน้ ทีจ่รงิแลว้เป็นผลงานการออกแบบทีป่ระหยดัทีสุ่ดแลว้นัน่เอง ถ้าความคดิการสรา้ง

โบสถ์ของเราเป็นไปตามแนวนี้ ย่อมเชื่อไดว้่า ไม่เพยีงแต่ค่าก่อสรา้งจะอยู่ในงบประมาณทีต่ัง้ไวแ้ลว้เท่านัน้ 

แต่ยงัเป็นตวัอย่างอนัน่ายกย่องส าหรบับาไฮศาสนิกชนชาวอฟัรกิาจะปฏบิตัติามอกีด้วย บาไฮศาสนิกชน

ชาวอฟัรกิาตอ้งไมห่ลงเขา้ใจว่าบาไฮศาสนิกชนทัง้โลกจะช่วยกนัสรา้งโบสถ์ในกลางใจเมอืงใหพ้วกเขา ต้อง

ไมเ่ขา้ใจผดิคดิว่าจะมเีงนิทุนโดยไมจ่ ากดั หลัง่ไหลมาจากนอกประเทศเพื่อช่วยด าเนินศาสนกจิของพวกเขา 

ยิง่ถ้าบาไฮศาสนิกชนชาวอฟัรกินัไดเ้หน็วธิกีารด าเนินงานสรา้งโบสถ์อย่างประหยดั และดว้ยความเฉลยีว
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ฉลาดรอบคอบมากขึน้เพยีงใด เขากจ็ะยิง่รูส้กึว่าตนมสี่วนรบัผดิชอบช่วยเหลอื ทางดา้นการเงนิมาขึน้เพยีง

นัน้ การที่เขาเหล่านัน้มทีรพัยากรเล็กน้อยนัน้เป็นเรื่องที่ต้องระวงัมากและท่านศาสนภิบาลก็ได้แจ้งให้

ธรรมสภาของท่านทราบแล้วว่าไม่ควรก าหนดให้ชุมชนที่ยงัอ่อนแอเช่นนี้ต้องรบัผิดชอบศาสนกิจที่ใช้

งบประมาณจ านวนมาก เพราะจะท าใหเ้กดิความทอ้แทใ้จตัง้แต่แรก หรอืมฉิะนัน้กเ็ป็นแนวจงูใจใหเ้ขาเชื่อว่า 

เงนิทีจ่ะใชน้ัน้ไดม้าจากต่างประเทศ เหมอืนกบัหน่วยศาสนาอื่น ๆ “ 

 (จากจดหมายเขยีนขึน้ในนามท่านศาสนภบิาล ลงวนัที ่8 สงิหาคม 2500  

ถงึธรรมสภาแห่งอาฟรกิากลางและตะวนัออก) 

3. ใครคือผูท่ี้จะบริจาคให้แก่เงินกองทุนบาไฮได้ 

 “ขา้พเจา้มคีวามเหน็ว่า สนิคา้ทุกชนิดทีบ่าไฮศาสนิกชนเป็นเจา้ของ ทัง้ทีผ่ลติโดยบาไฮศาสนิกชน

หรอืโดยผู้ที่มไิด้เป็นบาไฮก็ตาม สามารถน าออกจ าหน่ายเป็นรายได้ส าหรบัสร้างโบสถ์หรอืสถาบนัอื่น ๆ 

ของบาไฮได ้ขอ้ปฏบิตัดิงักล่าวยงัคงด ารงรกัษาไวซ้ึง่หลกัการทัว่ไปทีว่่า ศาสนาบาไฮไม่รบัเงนิ บรจิาคบ ารุง

สถาบนัของศาสนาซึง่มลีกัษณะจ ากดัเฉพาะตวัจากผูท้ีม่ใิช่เป็นบาไฮทัง้โดยตรงหรอืทางอ้อม ส าหรบัวธิกีาร

ทีจ่ะจ าหน่ายทรพัยส์นิของบาไฮศาสนิกชนเพื่อใช้ในวตัถุประสงคน์ี้ และลู่ทางทีจ่ะท าการจ าหน่ายได้ส าเรจ็

นัน้ ขา้พเจา้คดิว่าไม่ควรวางกฎลงไปตายตวั บาไฮศาสนิกชนแต่ละท่านสามารถขอให้บุคคลอื่น หรอืจาก

ธรรมสภาเป็นตวักลางในการซือ้ขายทรพัยส์นินัน้ได้ เราควรหลกีเลี่ยงความสบัสน และในอกีแง่หนึ่ง กค็วร

รกัษาประสทิธภิาพในการปฏบิตักิารไว ้ไม่ควรวางขอ้จ ากดัโดยไม่จ าเป็น ทัง้นี้เพราะจะกลายเป็นสิง่ผูกมดั

ความคดิรเิริม่และธุรกจิส่วนตวัของบาไฮศาสนิกชน” 

 (จากจดหมายลงวนัที ่4 มกราคม 2472 ถงึธรรมสภาแห่งประเทศสหรฐัอเมรกิาและแคนาดา  

“ขา่วบาไฮ” เลขที ่31 หน้า 3) 

 “ในกรณบีรจิาคของนางสาว...............ใหแ้ก่เงนิกองทุนน้ี ท่านโชก ิเอฟเฟนด ิใคร่ขอใหท้่านชีแ้จงให้

นางสาว...........ทราบชดัเจนว่า เธอควรมอบเงนิบรจิาคคนืใหแ้ก่กองทุนบาไฮ มใิช่ใหแ้ก่บุคคลผูห้นึ่งผูใ้ด นี่

คอืหลกัเกณฑส์ าคญัทีค่รอบคลุมถงึหน่วยงานทีผ่ลติสิง่พมิพ ์และส านกัพมิพจ์ าหน่ายของบาไฮดว้ย จงึขอให้

ท่านโปรดย ้าใหเ้ป็นทีเ่ขา้ใจอย่างชดัเจน เพื่อว่าจะไดไ้ม่เกดิความยุ่งยากขึน้ในอนาคต เป็นการแน่นอนทีว่่า

ควรรบับรจิาคจากบาไฮศาสนิกชนเท่านัน้ ดงันัน้ ท่านจงึควรสอบถามใหแ้น่นอนเสยีก่อนว่า นางสาว...........

ผูน้ี้ เป็นบาไฮศาสนิกชนทีแ่ท้จรงิหรอืไม่ เมื่อทราบแน่นอนแล้ว จงึค่อยรบัเงนิบรจิาคไว้เป็นเงนิทุนส าหรบั

พมิพห์นงัสอื” 
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 (จากจดหมายเขยีนขึน้ในนามท่านศาสนภบิาล ลงวนัที ่14 เมษายน 2477  

ถงึบาไฮศาสนิกชนท่านหนึ่ง) 

 “ปญัหาที่คุณหยบิยกขึน้มาถาม เกี่ยวกบัขอ้เสนอแนะของคณะผู้แทนที่เขา้ประชุมใหญ่ในปีน้ีให้มี

การตดิตัง้เครือ่งส่งวทิยขุึน้ในโบสถ ์เรื่องนี้เกี่ยวขอ้งอยู่กบัหลกัการขัน้มลูฐานของเรื่องเงนิทุนของโบสถ์  ซึง่

ท่านศานภิบาลได้อธิบายไว้แล้วในจดหมายหลายฉบับ ท่านขอให้ข้าพ เจ้าช่วยอธิบายย ้าอีกว่า ไม่ว่า

เหตุการณ์จะเป็นเช่นไรกต็ามทีบ่าไฮศาสนิกชนไมค่วรจะรบัเงนิบรจิาคช่วยเหลอืกจากผูม้ใิช่บาไฮศาสนิกชน

เพื่อน ามาใชจ้่ายในเรื่องทีเ่กี่ยวขอ้งกบักจิกรรมฝ่ายบรหิารต่าง ๆ โดยเฉพาะของศาสนาบาไฮ เป็นต้นว่าใน

เงนิทุนการก่อสรา้งโบสถ์ หรอืในเงนิทุนของการบรหิารของธรรมสภาทอ้งถิน่หรอืระดบัชาต ิเหตุผลส าหรบั

หลกัการนี้มอียู่สองประการ คอืหนึ่งเพราะว่าสถาบนัต่าง ๆทีบ่าไฮศาสนิกชนก าลงัค่อย ๆ ก่อสรา้งขึน้นี้ อยู่

ในสภาพเป็นของขวญัทีพ่ระบาฮาอุลลาหม์อบใหแ้ก่โลกและประการทีส่อง การยอมรบัเงนิบรจิาคจากผูท้ีม่ใิช่

บาไฮศาสนิกชนเพื่อน ามาใชใ้นศาสนกจิของบาไฮนัน้ ไม่ช้ากเ็รว็ จะก่อใหบ้าไฮศาสนิกชนเกดิความยุ่งยาก 

และมปีญัหากบับุคคลอื่นๆ อยา่งคาดคดิไมถ่งึมาก่อน และส่งผลอนัตรายแก่ศาสนาอยา่งประมาณมไิด้” 

 (จากจดหมายเขยีนในนามท่านศาสนภบิาล ลงวนัที ่12 กรกฎาคม 2481  

ถงึบาไฮศานิกชนท่านหน่ึง) 

 “ท่านอาจจะไม่ทราบว่า ในเรื่องเกี่ยวกับธรรมสภาแห่งชาติต่างๆ นัน้ ท่านศาสนภบิาลก าลงัให้

ค าแนะน าไปว่า ระเบยีบและกฎเกณฑต่์างๆ ไม่ควรจะเพิม่มมีากขึน้และแถลงการณ์ใหม่ๆ เกี่ยวกบั “ล าดบั

ขัน้ตอนปฏบิตั”ิ ไมค่วรจะยดืหยุน่ไดใ้นรายละเอยีด  แต่เคร่งครดัในหลกัการต่างๆ โดยเหตุดงันี้ท่านศาสนภิ

บาลจงึไม่ประสงค์ให้ธรรมสภาของท่านออกแถลงการณ์ต่างๆ ที่จะเป็นการผูกมดันอกจากในกรณีจ าเป็น

จรงิๆ ในเรื่องนี้ท่านจะตอบค าถามของท่านเกี่ยวกบัเรื่องบทลงโทษต่างๆ ดงันี้คอื ส าหรบัย่อหน้าที ่1 ที่ 2 

และที ่4 ใน จม.ลงวนัที ่4 มนีาคม ท่านไม่มอีะไรขดัขอ้ง ส าหรบัย่อหน้าที ่3 ยงัไม่ถูกต้องนัก ทีถู่กต้องกค็อื 

หา้มบาไฮศาสนิกชนคบคา้สมาคมกบับุคคลทีท่่านศาสนภบิาลตัดออกจากศาสนา มไิดห้า้มคบหากบัผู้ทีถู่ก

รบิสทิธเิลอืกตัง้ และโดยทีเ่งนิบรจิาคแก่กองทุนบาไฮนัน้ถูกน าไปใชส้อยทางดา้นบรหิารศาสนกจิ จงึไม่เป็น

การสมควรทีจ่ะรบัเงนิบรจิาคจากผูท้ีถู่กรบิสทิธเิลอืกตัง้นัน้ แต่การลงโทษนี้มไิดห้มายความว่า จะกดีกนัมใิห้

ฝงับาไฮศาสนิกชนคนนัน้ในสุสานบาไฮ หรอืมใิหเ้ขาไดร้บัความช่วยเหลอืซึง่เป็นทานทีศ่าสนามอบใหแ้มแ้ต่

กบัผูท้ีม่ใิช่บาไฮศาสนิกชนอยูแ่ลว้” 

 (จากจดหมายเขยีนขึน้ในนามท่านศาสนภบิาล ลงวนัที ่8 พฤษภาคม 2486  
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ถงึธรรมสภาแห่งประเทศอนิเดยี) 

 “บาไฮศาสนิกชนไม่ว่าจะเป็นผูใ้หญ่หรอืเดก็ สามารถบรจิาคให้แก่กองทุนของศาสนาได้ เรื่องนี้ไม่

เป็นปญัหา เดก็บาไฮทุกแห่งหนต่างบรจิาคให้ศาสนาเสมอ เป็นหน้าที่ของครูที่จะต้องแก้ไขสถานการณ์ที่

เกดิขึน้ในชัน้เรยีนซึง่มเีดก็ทีม่ใิช่บาไฮรว่มเรยีนอยูด่ว้ย ไมม่กีฎเกณฑใ์ชใ้นเรือ่งนี้” 

 (จากจดหมายเขยีนขึน้ในนามท่านศาสนภบิาล ลงวนัที ่12 กุมภาพนัธ ์2492  

ถงึะรรมสภาแห่งประเทศสหรฐัอเมรกิา) 

 “ส าหรบัมรดกที่นารย........................มอบให้แก่โบสถ์นัน้ธรรมสภาของท่านควรจะแจง้ให้ภรรยา

หม้ายของท่านผู้นัน้ทราบว่า เนื่องจากว่าท่านผู้นัน้มใิช่บาไฮศาสนิกชน เราจงึไม่สามารถใช้เงินนัน้ใน

ศาสนกจิของบาไฮได ้เพราะศาสนาและสถาบนัของศาสนาบาไฮคอืของขวญัทีใ่หเ้ปล่าแก่มนุษยช์าต ิอย่างไร

กด็ ีธรรมสภาของท่านควรจะรบัเอาไวเ้พื่อท าการกุศลในนามของท่านผูน้ัน้” 

 (จากจดหมายเขยีนขึน้ในนามท่านศาสนภบิาล ลงวนัที ่5 กรกฎาคม 2493  

ถงึธรรมสภาแห่งสหรฐัอเมรกิา “ขา่วบาไฮ” เลขที ่256 หน้า 2) 

 “ส าหรับค าถามเกี่ยวกับโรงเรียนบาไฮในประเทศอิน เดีย เนื่ องจากว่าบาไฮศาสนิกชนเป็น

ผูด้ าเนินการโรงเรยีนนี้เพื่อประโยชน์ส าหรบับุตรหลานของผูท้ีเ่ป็นบาไฮ และทีม่ใิช่บาไฮ ดงันัน้ท่านศาสนภิ

บาลจงึไม่เหน็เหตุผลทีส่นับสนุนว่าโรงเรยีนไม่ควรเก็บเงนิค่าชมคอนเสริต์ และน ารายไดจ้ากการแสดงนี้ไป

ใช้ในกิจการของโรงเรยีน การแสดงนี้ไม่เหมอืนกบังานออกรา้น ซึ่งรายได้ที่ได้รบันัน้สมทบเป็นทุนบาไฮ

ทัง้หมด” 

 (จากจดหมายเขยีนขึน้ในนามท่านศาสนภบิาล ลงวนัที ่30 มถุินายน 2495  

ถงึธรรมสภาแห่งประเทศสหรฐัอเมรกิา) 

 “ส าหรบัปญัหาเรื่องการรบัเงนิบรจิาคจากผู้ที่ถูกริบสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้แล้วนัน้ 

ท่านศาสนภบิาลกล่าวว่า ไมอ่นุญาตใหร้บั” 

 (จากจดหมายเขยีนในนามท่านศาสนภบิาล ลงวนัที ่21 มถุินายน 2496  

ถงึธรรมสภาแห่งประเทศอนิเดยี) 
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 “ขอขอบคุณส าหรบัรายงานที่ท่านได้แนบไปพรอ้มกบัจดหมายเกี่ยวกบัเรื่องเงนิทุน ท่านศาสนภิ

บาลใครข่อตอบค าถามของท่านเรือ่ง ทุนทรสัตข์อง...........ดงันี้ คอื เราไมส่ามารถรบัเงนิจากผูท้ีม่ใิช่บาไฮมา

ใชใ้นศาสนกจิได ้หากครอบครวัของ.......ประสงคจ์ะบรจิาคเงนิจ านวนนี้เป็นกุศลส าหรบั............ผูล้่วงลบัไป

แลว้ (ความคดิเช่นนี้ควรแก่การสรรเสรญิอย่างยิง่)  ครอบครวัของ..........ก็ควรจะจดัการใหทุ้นทรสัต์ส่วนนี้

เป็นสมบตัใินนามของ...............ในระหว่างทีเ่ขายงัมชีวิตอยูเ่สยีก่อน  มฉิะนัน้ศาสนาบาไฮกจ็ะท าไดเ้พยีงแค่

รบัเงนิบรจิาคนี้ไว ้เพื่อท าทานใหแ้ก่ทัง้บาไฮศาสนิกชน และผูท้ีม่ใิช่บาไฮ” 

 (จากจดหมายเขยีนในนามท่านศานภบิาล ลงวนัที ่1 ตุลาคม 2499) 

 


