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เรื่องราวเก่ียวกบัการบริจาคให้แก่กองทุนบาไฮ 

(Stories about the Fund) 
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สกัการะสถาน 

สกัการะสถานอนัสวยงามทีบ่าไฮได้ช่วยกนัสรา้งขึน้ทัว่โลกไดด้งึดูดศาสนิกชนศาสนาต่างๆ ให้

เขา้มาสวดมนต์ร่วมกนัด้วยความสามคัคแีละมนัสการกราบไหว้พระผู้ทรงสรา้งองคเ์ดยีวกนัของมนุษย์

ชาติ มกีารอ่านพระธรรมศักดิส์ ิทธิข์องศาสนาต่างๆ ของโลกในบรรยากาศที่สงบและร่มเยน็ภายใต้

สกัการะสถานเหล่าน้ีและศาสนิกชนที่สดบัฟงัต่างก็คุ้นเคยกบัการน าทางที่พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงส่งมา

ตลอดทุกยุคสมยั  เศษตะกอนของอคตทิี่มต่ีอผู้ที่นับถอืศาสนาอื่นก็จะถูกขจดัออกไปจากหวัใจของผู้ที่

จรงิใจ และเชื่อมพวกเขากบัมนุษยค์นอื่นๆ เขา้ดว้ยกนัดว้ยพนัธะแห่งความเขา้ใจ 

หลายคนรูส้กึไดถ้งึพระพรทีแ่ผ่ซ่านออกมาจากสกัการะสถานทีบ่าไฮไดห้าเงนิมาสรา้งอาคารอนั

ทรงคุณค่าน้ีเพื่อถวายเป็นของขวญัใหแ้ด่เพื่อนมนุษยด์ว้ยความรกัและความเสยีสละ 

เรือ่งราวต่อไปน้ีเป็นตวัอยา่งหนึ่งในรอ้ย ทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึความเสยีสละ 

ขณะทีก่ าลงัมกีารก่อสรา้งสกัการะสถานทีเ่มอืงวลิเมตทใ์นสหรฐัอเมรกิา ช่วงนัน้อเมรกิายงัไม่มี

บาไฮมากนัก และแม้ว่าบาไฮทัว่โลกได้ช่วยกนับรจิาคแต่ก็ยงัไม่เพยีงพอ มคีรัง้หนึ่งที่การเงนิเข้าขัน้

วกิฤต การก่อสรา้งสกัการะสถานจงึหยดุชะงกัเพราะขาดเงนิ ธรรมสภาบาไฮแห่งประเทศอเมรกิาไดบ้อก

บุญใหบ้าไฮในชุมชนช่วยกนับรจิาค ไดม้กีารตอบสนองจากเพื่อนๆ อยา่งท่วมทน้จนสามารถแก้วกิฤตให้

ผ่านพน้ไปไดแ้ละการก่อสรา้งสกัการะสถานกด็ าเนินต่อไป 

หนึ่งในบรรดาบาไฮศาสนิกชนที่ได้เสยีสละอย่างหมดสิ้น คอืสตรสีูงวยัคนหนึ่งซึ่งเป็นคนที่ใจ

บรสิุทธิแ์ต่ยากจนขน้แค้นไม่มทีรพัยส์มบตัทิางโลก เธอได้เก็บหอมรอมรบิอยู่นานและสามารถกนัเงนิ

ส่วนหน่ึงไวใ้ชใ้นการฝงัศพตนเอง 

เมื่อเธอไดร้บัการรอ้งขอใหบ้รจิาคแก่กองทุนสกัการะสถานและไดต้ระหนักถงึความรบีด่วนทีจ่ะ

ให้สถานการณ์น้ีผ่านพ้นไป  เธอจงึตดัสนิใจมอบเงนิจ านวนครึง่หน่ึงที่ได้ออมไว้ส าหรบัฝงัศพเธอเอง

ใหแ้ก่กองทุนสกัการะสถาน จากนัน้ไม่นาน เมื่อกองทุนนี้ยงัขาด ไม่เพยีงพออกี เธอจงึไดบ้รจิาคส่วนที่

เหลอืใหไ้ป 

เธอบอกว่าสามารถน าร่างของเธอไปฝงัไว้ที่สุสานคนอนาถาได้ และไม่จ าเป็นต้องมแีผ่นศิลา

จารกึหน้าหลุมฝงัศพ 

เรื่องนี้ยงัไม่จบ  ตอนที่ท่านศาสนภบิาลได้ระดมบอกบุญให้มอีาสาสมคัรไปรบัใช้ศาสนาและ

ขอใหศ้าสนิกชนน าสารรกัษาโรคของพระบาฮาอุลลาหไ์ปใหป้ระชาชนทีย่งัไม่เคยไดย้นิศาสนาบาไฮ สตรี
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ผูน้ี้ ซึง่ในขณะนัน้เธอมอีายใุกลเ้กา้สบิปีและตอ้งนัง่เกา้อี้รถเขน็ กไ็ดอ้าสาสมคัรไปยงัประเทศลเิบยีพรอ้ม

กบัสามภีรรยาคู่หน่ึงซึ่งไปตัง้ถิน่ฐานเพื่อรบัใช้ศาสนาที่เมอืงทรโิปล ีสตรผีู้น้ีบอกว่าเธอต้องการฝงัร่าง

ของเธอทีล่เิบยีในนามของผูร้บัใชศ้าสนาของพระผูเ้ป็นเจา้ 

หลงัจากที่เธอเดนิทางไปถงึประเทศลเิบยีได้ไม่นานเธอก็ถงึแก่กรรม วรีกรรมในการรบัใช้ของ

เธอไดร้บัการสดุดจีากบาไฮในหลายประเทศทัว่โลก กลุ่มเพื่อนจากหลายประเทศทีม่คีวามรกัใคร่เธอได้

จดังานฝงัศพและสวดมนต ์ณ ทีฝ่งัศพของเธออย่างสมเกยีรต ิท่านศาสนภบิาลไดใ้หฉ้ายาว่าเธอเป็นผูท้ี่

พลชีพีเพื่อศาสนา และไดต้ัง้แผ่นหนิจารกึหน้าหลุมศพทีส่วยงามใหเ้ธอดว้ย ท่านศาสนภบิาลยงัไดก้ล่าว

อกีดว้ยว่า ในอนาคต ผูท้ีไ่ดร้บัทราบเรื่องราวนี้จะทุ่มเททรพัยากรและจะยนืหยดัลุกขึน้อาสาสมคัรรบัใช้

ศาสนา 

ชื่อของสตรผีูน้ี้คอื คุณเอลลา  เบลเล่ย ์

************************************ 

สกัการะสถานทีเ่มอืงวลิเมตทม์คีวามพเิศษอยา่งยิง่เพราะพระอบัดุลบาฮาไดท้รงวางศลิาฤกษ์ใน

สกัการะสถานแห่งน้ี  หนิศลิากอ้นน้ีกม็เีรือ่งราวเล่าใหเ้ราฟงัดว้ยเช่นกนั 

เน็ตตี้ ทอปบิ้น เป็นบาไฮชาวอเมรกินัซึ่งมอีาชพีเป็นช่างเยบ็ผ้า รายได้แทบจะไม่พอเลี้ยงดู

ครอบครวั ไม่พอจ่ายค่าเช่าบ้านซึ่งอยู่ในเขตคนยากจนในชคิาโก แม้จะยากจนเธอก็ยงัอุตสาห์เจยีด

เหรยีญทีม่อียู่เลก็น้อยบรจิาคใหแ้ก่กองทุน ตอนทีบ่าไฮเริม่รวบรวมเงนิท าบุญบรจิาคใหแ้ก่กองทุนสรา้ง

สกัการะสถานซึ่งก าลงัสร้างอยู่ใกล้เมอืงชคิาโก เน็ตตี้รูส้กึเศรา้ที่เธอไม่สามารถบรจิาคให้เท่าที่ใจหวงั 

เธอจงึสวดมนตอ์ยา่งตัง้ใจขอใหเ้ธอสามารถท าบุญบรจิาคใหแ้ก่กองทุนสกัการะสถานบาไฮแห่งนี้ซึง่เป็น

แห่งแรกในทวปีอเมรกิา 

คนืหน่ึง เธอฝนัว่าเธอได้ยนิเสยีงสัง่ให้เธอไปหาก้อนหนิก้อนหน่ึงให้สกัการะสถานแห่งน้ี การ

คน้หาหนิกอ้นน้ีกลายเป็นภารกจิส่วนตวัของเน็ตตี ้เธอจงึเริม่มองหากอ้นหนิ สถานทีห่นึ่งทีเ่ธอไปหาเป็น

สถานที่ก่อสร้างซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบ้านที่เธออยู่มากนัก ที่นัน่ เธอเหน็ก้อนหนิกองรวมกนัอยู่ เธอจงึไป

ถามหวัหน้าช่างก่อสร้างเพื่อขออนุญาตเลอืกหนิก้อนหนึ่งไปใช้ได้ไหม หวัหน้าช่างตอบเธอว่า “คุณ

สามารถเอาไปไดเ้ท่าทีต่อ้งการ เพราะมนัเป็นหนิทีเ่ราไมใ่ชแ้ลว้” 

เน็ตตีต้ื่นเตน้ทีไ่ดพ้บหนิทีเ่ธอตอ้งการจากหนิกองนัน้ ตอนนี้เธอต้องน าหนิก้อนนัน้ไปยงัสถานที่

ที่จะสร้างสกัการะสถานซึ่งอยู่ห่างไปพอสมควร เธอจงึกลบับ้านไปเอารถเขน็เด็กเก่าๆ ที่เธอเก็บไว ้

จากนัน้กไ็ปขอใหบ้าไฮสูงอายุคนหนึ่งที่บ้านอยู่ใกลก้นัมาช่วยขนก้อนหนิก้อนนัน้ ทัง้สองได้ช่วยกนัยก
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หนิใส่รถและเขน็ไปขึน้รถราง เน็ตตี้ไดพู้ดโน้มน้าวใหพ้นักงานเกบ็เงนิอนุญาตใหเ้ธอน ารถเขน็ขึน้รถราง 

โดยไมส่นใจสายตาของผูโ้ดยสารคนอื่นๆ ว่าจะคดิอยา่งไรกบัเธอและกอ้นหนิทีอ่ยูใ่นรถเขน็เดก็นัน้ 

เน็ตตี้กบัเพื่อนต้องขึน้รถรางสองต่อกว่าจะมาถงึเมอืงวลิเมตท์ซึ่งที่ดนิไดถู้กซื้อไว้เพื่อก่อสรา้ง

สกัการะสถาน ทัง้สองไดช้่วยกนัดนัรถเขน็นัน้ไปยงัทีท่ีไ่ดเ้ตรยีมไวส้ าหรบัวางศลิาฤกษ์ แต่รถเขน็เกดิพงั

ลงเสยีก่อนจะไปถงึทีน่ัน่ ตอนทีร่ถเขน็พงันัน้ทัง้สองอยู่ไม่ไกลจากทีเ่ลง็ไว ้แต่เน็ตตี้กไ็ม่ย่อทอ้ เธอไดไ้ป

ขอใหเ้ดก็ชายคนหนึ่งซึง่ก าลงัเขน็ของอยู่มาช่วย ทัง้สามช่วยกนัยกก้อนหนินัน้ใส่ในรถเขน็ แลว้ช่วยกนั

เขน็ไปจนถึงที่ดนิที่จะสรา้งสกัการะสถาน ทัง้สามต้องการน าหนิก้อนนัน้ไปยงัจุดกึ่งกลางของที่ดนิแต่

รถเขน็กไ็ปชนกบัอะไรบางอยา่งท าใหพ้ลกิคว ่าและหนิกอ้นนัน้กร็ว่งตกลงบนพืน้ดนิ 

 

ห้องในสกัการะสถานท่ีเมืองชิคาโก สหรฐัอเมริกา และศิลาฤกษ์ 

เป็นเวลาเกือบสองปีที่หนิก้อนนัน้ยงัคงถูกวางทิ้งไว้ในต าแหน่งขอบของที่ดนินัน้ และแล้ววนั

หนึ่ง บาไฮศาสนิกชนไดม้ารวมตวักนัเพื่อท าพธิสีรา้งสกัการะสถานโดยมพีระอบัดุลบาฮาเป็นประธานใน

พธิ ีท่านนายได้ทรงด าเนินอย่างเงยีบๆ ตรงไปยงัก้อนหนิของเน็ตตี้  พระองค์ทรงชี้ไปที่หนิก้อนนัน้

พรอ้มกบักล่าวว่าหนิก้อนนี้คอืศลิาฤกษ์ของสกัการะสถานแห่งนี้ บาไฮบางคนที่รูเ้กี่ยวกบัเรื่องราวของ

หนิก้อนนี้ต่างประหลาดใจเพราะไม่มใีครแจง้ให้พระอบัดุลบาฮาทราบเกี่ยวกบัที่มาของหนิก้อนนี้ ท่าน

นายไดท้รงวางหนิกอ้นน้ีลงในดนิของสกัการะสถานแห่งนี้ดว้ยพระองคเ์องโดยไดร้บัความช่วยเหลอืของ

เพื่อนศาสนิกชนสองสามคน 

บดันี้การสวดอธษิฐานของเน็ตตีไ้ดร้บัค าตอบแลว้ ส าหรบัสกัการะสถานแห่งนัน้ ไม่มอีะไรทีจ่ะมี

ค่ามากไปกว่าหนิกอ้นนัน้ 
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ซึง่ในระยะยาว ความทุ่มเทอุทศิตน  ความจรงิใจ และความกระตอืรอืรน้ทีจ่รงิใจ จะเป็นเครือ่ง

ประกนัความส าเรจ็ของสกัการะสถานอนัเป็นทีร่กัของเรา 

            ท่านศาสนภบิาล โชก ิเอฟเฟนด ิ

************************************ 

ขา้มมหาสมุทรแอตแลนตกิไปประเทศองักฤษ ทีน่ัน่มเียาวชนบาไฮคนหนึ่งชื่อ นอร่า ครอสเล่ย ์

เธอได้ยนิมาว่าก าลงัมกีารสร้างโบสถ์ในอเมรกิา เธอไม่มเีงนิที่จะให้แต่ปรารถนาจะมสี่วนร่วมในการ

ก่อสรา้งสกัการะสถานแห่งนัน้ ดงันัน้เธอจงึไดม้อบของทีม่คี่าทีสุ่ดทีเ่ธอมอียูใ่หน้ัน่ คอืผมทีย่าวสลวยของ

เธอ เธอได้ตดัผมแล้วส่งไปขายเพื่อน าเงนินัน้ไปท าบุญบรจิาคให้แก่สกัการะสถานแห่งนัน้พร้อมกับ

จดหมายฉบบัหนึ่งถึง ดร.เอสเซลมอนท์ ดงันี้ “ “คุณอาจจะคดิว่าสิง่ที่ดฉิันส่งมาให้นี้ดูแปลก แต่ดฉิัน

ยากจนมากและไมส่ามารถส่งเงนิมาบรจิาคได ้ดงันัน้ดฉินัจงึตดัผม... ยอมรบัว่านี่เป็นการเสยีสละ เพราะ

มนัเป็นสิง่สวยงามเดยีวที่ดฉิันมอียู่ แต่มนัเปรยีบไม่ได้กบัสิ่งที่ท่านนายได้ทรงประทานให้กบัดฉิัน ... 

ดฉินัสละใหไ้ดแ้มก้ระทัง่ชวีติ หากจ าเป็น ...” 

จดหมายฉบบัน้ีไดส้่งไปยงัพระอบัดุลบาฮา พระองคไ์ดท้รงตอบกลบัไปใหเ้ธอดงันี้: 

“ดูกร บุตรสาวแห่งอาณาจกัรอนัเป็นที่รกัยิง่ จดหมายที่เจา้ไดเ้ขยีนถงึ ดร.เอสเซลมอนทน์ัน้ได้

ถูกส่งต่อมายงัดนิแดนแห่งความปรารถนา (ดนิแดนศกัดิส์ทิธิ)์ เราไดอ่้านดว้ยความตัง้ใจยิง่ ในดา้นหนึ่ง 

เรารูส้กึประทบัใจอยา่งสุดซึง้  ทีเ่จา้ไดต้ดัผมอนัสวยงามดว้ยกรรไกรแห่งการละความผูกพนัทางโลกและ

การสละตนเองในวถิีแห่งอาณาจกัรของพระผู้เป็นเจา้  และในอกีด้านหนึ่ง เรามคีวามปีตยินิดอีย่างยิง่ 

เพราะบุตรสาวอนัเป็นทีร่กันี้ไดแ้สดงใหเ้หน็ถงึดวงจติแห่งการเสยีสละในการถวายสิง่ทีม่คี่าของร่างกาย

ของเธอในหนทางแห่งศาสนาของพระผูเ้ป็นเจา้  หากเจา้ขอความคดิเหน็ของเรา เราจะไม่ยอมใหเ้จา้ตดั

ผมแมแ้ต่เสน้เดยีว  เราเองจะบรจิาคใหแ้ก่สกัการะสถานในนามของเจา้  อย่างไรกต็าม การกระท าเช่นนี้

ของเจา้กไ็ดพ้สิจูน์ใหเ้หน็ถงึดวงจติแห่งความเสยีสละอนัประเสรฐิของเจา้  ความจรงิแลว้ เจา้ไดส้ละชวีติ

ของเจา้และได้รบัผลบุญยิง่ใหญ่ทางจติวญิญาณ  เจา้จงมัน่ใจว่าเจา้จะยิง่เจรญิก้าวหน้า มัน่คงแน่วแน่

ยิง่ขึน้ในแต่ละวนัที่ผ่านไป ความอารขีองพระบาฮาอุลลาห์จะรายล้อมเจา้ เจา้จะได้รบัข่าวน่ายนิดจีาก

เบือ้งบน ตลอดเวลา แมเ้จา้ไดส้ละเพยีงเสน้ผมก็ตามแต่เจา้จะไดร้บัการเตมิเตม็ดว้ยพระวญิญาณ และ

แมม้นัเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายทีเ่จา้ไดส้ละในหนทางของพระผูเ้ป็นเจา้ก็ตาม กระนัน้ เจา้จะได้พบเจอ

ของขวญัแห่งสวรรค ์จะไดเ้หน็ความงดงามแห่งสวรรค ์ไดร้บัความรุ่งเรอืงไพบูลยอ์นัไม่เสื่อมคลาย และ

จะไดร้บัชวีติอนัเป็นนิรนัดร”์ 
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พระอบัดุลบาฮาทรงสนับสนุนให้บาไฮทัว่โลกส่งเงนิท าบุญบรจิาคให้แก่กองทุนสรา้งสกัการะ

สถานในเมอืงวลิเมตท ์ในเวลานัน้ ชุมชนบาไฮในเมอืงปูนา ประเทศอนิเดยี มบีาไฮเพยีงไม่กี่ครอบครวั

ซึ่งยงัยากจนมาก เมื่อพวกเขาได้รบัข่าวนี้ของพระอบัดุลบาฮา พวกเขาจงึตัดสนิใจที่จะรวบรวมเงนิ

ท าบุญบรจิาคทุกครัง้ทีม่งีานฉลองบุญสบิเกา้วนั 

 แมว้่าจ านวนเงนิทีร่วบรวมมาได้จะไม่มากก็ตาม ธรรมสภาบาไฮท้องถิน่ก็ได้ตระหนักถงึความ

เสยีสละทีเ่พื่อนๆ ช่วยกนัเกบ็สะสมเงนิไวใ้หแ้ก่การก่อสรา้งสกัการะสถาน มอียู่ครัง้หนึ่ง ธรรมสภาบาไฮ

ทอ้งถิน่ไดต้ดัสนิใจถามผูท้ีท่ าบุญบรจิาคว่า เขาหรอืเธอมวีธิกีารเกบ็ออมเงนิทีจ่ะน ามาบรจิาคไดอ้ย่างไร 

เรารูว้่าหลกัค าสอนของบาไฮ ไม่ให้ใครได้รูว้่าใครได้บรจิาคให้แก่กองทุน หรอืไม่ให้ถามว่าเงนิที่น ามา

บรจิาคนัน้ไดม้าจากไหน อย่างไรกต็าม บาไฮในสมยัก่อนนัน้มาจากภูมหิลงัทีแ่ตกต่างกนั ไม่ค่อยเขา้ใจ

กบัระเบยีบขัน้ตอน และบางครัง้ไดท้ าอะไรทีแ่ปลกต่างจากพวกเราในปจัจบุนัน้ี 

บาไฮในเมอืงปูนานัน้มคีวามใกลช้ดิกนัประดุจญาต ิพวกเขาส่วนใหญ่มฐีานะยากจนมาก จงึไม่

คดิว่าเป็นการไมเ่หมาะสมทีจ่ะถามกนัและกนัในเรือ่งเงนิ 

 แต่เรื่องราวของพวกเขาก็ควรค่าในการเล่าขานให้ฟงั ในงานฉลอง 19 วนั ตอนที่ทุกคนได้

บรจิาคบางสิง่ใหก้บัสกัการะสถานที่ก าลงัอยู่ในระหว่างก่อสรา้งในรฐัวลิเมตท ์แต่ละคนกไ็ด้เล่าใหฟ้งัถงึ

วธิทีีเ่ขาสามารถทีจ่ะท าบุญบรจิาค   

 มอียู่สามเรื่องราวที่รูส้กึประทบัใจเป็นพเิศษ เงนิท าบุญบรจิาคจ านวน 10 แอนนา ที่ได้มาจาก

ชายชราผู้หนึ่ง (แอนนาเป็นหน่วยเงนิของเงนิในประเทศอนิเดยีในสมยันัน้เงนิจ านวนนี้มคี่าประมาณ 

2.75 บาทในปจัจุบนั) เขาเล่าว่า “ทุกเชา้ผมจะดื่มชาแก้วหน่ึงกบัขนมปงัหน่ึงชิน้ ผมต้องใชเ้งนิ 10 แอน

นา พรุง่นี้ ผมจะไมท่านอาหารเชา้”  

คนต่อมาบรจิาคจ านวน 6 แอนนา (มคี่าประมาณ 1.75 บาท) ผูท้ าบุญบรจิาคเงนิจ านวนนี้เป็น

หญงิคนหนึ่ง เธอกล่าวว่าทุกคนก็ทราบแลว้ว่าสามขีองฉันป่วยหนัก เราไม่อาจซื้อยาได้เป็นขวดตามที่

คุณหมอสัง่ ฉนัจงึตอ้งซือ้ยาใหเ้ขาวนัละ 2 เมด็ในราคา 6 แอนนา เยน็นี้ ตอนทีฉ่ันก าลงัเตรยีมตวัมางาน

ฉลองบุญ 19 วนั สามบีอกฉนัว่า ‘ผมตอ้งการใหคุ้ณน าเงนิ 6 แอนนาทีก่นัไวส้ าหรบัซือ้ยาในวนัพรุ่งนี้ไป

บรจิาคใหแ้ก่กองทุนสรา้งสกัการะสถาน’ เขาไมฟ่งัค าคดัคา้น และบอกว่าหากฉันซือ้มา เขากจ็ะไม่กนิยา

นัน้“ 

เงนิท าบุญบรจิาคที่ค่อนข้างจะมากหน่อย –จ านวน 10 รูปี (มคี่าประมาณ 43.75 บาทใน

ปจัจุบนั) ทุกคนรูส้กึประหลาดใจ เพราะไดร้บัมาจากผูท้ีย่ากจนทีสุ่ดในชุมชน เพื่อนในงานจงึถามเขาว่า 
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“คณุท าบุญบรจิาคมากขนาดนัน้ไดอ้ยา่งไร” ชายผูน้ี้ตอบอยา่งอายๆ ว่า “คอือย่างนี้ ทุกๆ ฤดูหนาว ตอน

กลางคนือากาศจะหนาวเยน็ ผมกจ็ะซือ้กระสอบปา่นหลายๆ ใบจากรา้นขายของช า แลว้น ามาเยบ็ตดิกนั

เพื่อใชห้่ม ในฤดหูนาว ปีทีแ่ลว้ผมทรมานมากจากอากาศทีห่นาวเยน็ ผมจงึตดัสนิใจว่าจะเกบ็สะสมทุกๆ 

แอนนาทีผ่มหาไดใ้นปีนี้เพื่อซือ้ผา้ห่มดีๆ  สกัผนืใหก้บัตวัเอง ตอนน้ีผมสะสมเงนิได ้10 รปีูแลว้ แต่ผมคดิ

ว่าการสรา้งสกัการะสถานนัน้มคีวามส าคญัมากกว่า  ผมสามารถห่มผ้ากระสอบป่านผนืเก่าต่อไปในฤดู

หนาวนี้” 

************************************ 

เมื่อครัง้ที่พระอบัดุลบาฮาพ านักอยู่ในอเมรกิา  พระองค์จะไม่รบัของขวญัจากบาไฮศาสนิกชน   

มีบาไฮบางคนปรารถนาจะถวายเงินทุนให้แก่พระองค์เพื่อพระองค์จะสามารถเดินทางได้อย่าง

สะดวกสบาย แต่พระองคท์รงปฏเิสธทีจ่ะรบัไว ้ พระองคไ์ดต้รสัว่า “ ใหน้ าไปมอบใหแ้ก่คนยากคนจนใน

นามของเรา เสมอืนว่าเราไดม้อบใหพ้วกเขาดว้ยตนเอง” 

 แมก้ระนัน้ ในช่วงสองสามวนัทีพ่ระอบัดุลบาฮาพ านักอยู่ในสหรฐัฯ บาไฮในนิวยอรก์หลายคนได้

ซือ้ของขวญัมากมายมามอบใหแ้ก่สมาชกิคนในครอบครวัของพระองค ์บางคนไดบ้อกว่าพวกเขาจะไม่

ยอมจากไปจนกว่าพระองคจ์ะยอมรบัของขวญัของพวกเขา เพื่อตอบสนองค ารอ้งขอของพวกเขา ท่าน

นายจงึทรงกล่าวต่อพวกเขาดงันี้ 

 “เราขอขอบใจในความช่วยเหลอืของพวกท่านทัง้หลาย จรงิๆ แลว้ พวกท่านไดร้บัใชช้่วยเหลอื

เรา  ไดใ้ห้การต้อนรบัขบัสู้  ใหค้วามช่วยเหลอืทัง้วนัคนื  มคีวามพยายามในการกระจายเสาวคนธ์แห่ง

สวรรค์ เราจะไม่ลืมการรบัใช้ช่วยเหลืออันเสียสละของพวกท่าน เพราะพวกท่านไม่มเีจตนาอื่นใด

นอกจากการไดม้าซึง่ความโปรดปรานของพระผูเ้ป็นเจา้ ไมป่รารถนายศฐาบรรดาศกัดิใ์ดนอกจากการได้

เขา้ไปสู่อาณาจกัรของพระองค์ ตอนนี้พวกท่านได้น าของขวญัมาให้ครอบครวัของเรา ของขวญัเหล่านี้

น่ายกย่องชมเชยยิง่นัก แต่ของขวญัแห่งความรกัของพระผู้เป็นเจ้านัน้จะเลศิเลอยิง่กว่า ซึ่งจะถูกเก็บ

ถนอมไว้ในคลงัแห่งหวัใจ ของขวญัแรกทีก่ล่าวถงึนัน้ได้มาก็ผ่านไปไม่ยัง่ยนืถาวร แต่ของขวญัอนัหลงั

นัน้มคีวามยัง่ยนืนิรนัดร ของขวญัแบบแรกนัน้จะถูกน าไปเก็บไว้ในกล่องและบนหิ้งชัน้และในที่สุดก็จะ

เสื่อมผุพงัเสยีไป  แต่ความรกัในพระผูเ้ป็นเจา้นัน้จะถูกเกบ็เอาไวใ้นหวัใจตลอดกาลในทุกภพของพระผู้

เป็นเจ้า ดงันัน้เราขอน้อมน าเอาความรกัของพวกท่านไปให้แด่ครอบครวัศักดิส์ ิทธิ(์ครอบครวัพระ

ศาสดา) ซึง่เป็นของขวญัทีล่ ้าค่าทีสุ่ด... 

 “ตอนนี้ เรายอมรบัของขวญัเหล่านี้ไว ้แต่เราขอมอบของขวญัเหล่านี้ใหพ้วกท่านน าไปขายแล้ว

ส่งเงนิทีไ่ดไ้ปยงัชคิาโกเพื่อใชก่้อสรา้งสกัการะสถาน” 
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************************************ 

ในอิหร่าน ธรรมสภาบาไฮแห่งชาติได้พมิพ์ภาพสกัการะสถานที่สร้างในเมอืงวลิเมตท์ เด็กๆ 

บาไฮต่างพากนัซือ้ภาพเหล่านัน้ดว้ยเหรยีญทีพ่วกเขารวบรวมได ้เพื่อช่วยในการก่อสรา้งสกัการะสถาน

แห่งนัน้ 

 บาไฮทีเ่ป็นผูใ้หญ่กร็่วมเสยีสละระดมเงนิเพื่อก่อสรา้งสกัการะสถานแห่งนัน้ดว้ยเช่นกนั พระอบั

ดุลบาฮาทรงเล่าเรือ่งของหญงิหมา้ยคนหน่ึงในอหิรา่นซึง่สามขีองเธอไดพ้ลชีพีเพื่อศาสนา ท าใหเ้ธอต้อง

เลีย้งดูลูกน้อยสองคนด้วยการถกัถุงเทา้ขาย เมื่อเธอได้ทราบถงึความต้องการเงนิทุนเพื่อสรา้งสกัการะ

สถานที่เมอืงวลิเมตท์ให้เสรจ็ เธอจงึตดัสนิใจที่จะส่งเงนิที่ได้จากการถกัถุงเท้าขายทุกคู่ให้แก่สกัการะ

สถานแห่งนัน้ 

มคีนอื่นอกีหลายคนทีท่ าเช่นนี้ พวกเขาขายแมก้ระทัง่เสือ้ผ้าเพื่อส่งเงนิบรจิาคไปใหส้ าหรบัการ

ก่อสรา้งสกัการะสถานในอเมรกิา ทัง้ๆ ที่ทราบดวี่าพวกเขาเองนัน้จะไม่มโีอกาสได้ไปสวดมนต์ภายใต้

ยอดโดมหลงัคาของสกัการะสถานแห่งนัน้กต็าม 

************************************ 

ตอนทีบ่าไฮในประเทศอหิร่านก าลงัรวบรวมเงนิบรจิาคส าหรบัสร้างสกัการะสถานในอเมรกิานัน้ 

มหีญิงยากจนคนหน่ึงซึ่งไม่ทราบข่าวน้ีเลย  หญิงคนน้ีมรีายได้เพยีงเลก็น้อยด้วยการอบขนมปงัขาย  

เธอรูส้กึน้อยใจทีไ่มม่ใีครบอกบุญใหเ้ธอท าบุญบรจิาคใหแ้ก่สกัการะสถานแห่งนัน้ 

 เธอไม่มเีงนิจะให ้แต่เธอมต่ีางหูเก่าอยู่คู่หนึ่ง เธอจงึไดถ้อดต่างหูนัน้ออกแลว้น าไปขาย เพื่อจะ

ได้มสี่วนร่วมในการท าบุญเพื่อสร้างสกัการะสถานแห่งนัน้  โดยกล่าวว่า “พระผู้เป็นนาย โปรดทรง

ประทานความอารใีหเ้ราแต่ละคนสามารถท าบุญเท่าทีเ่ราท าได้” 

************************************ 

 มบีาไฮคนหน่ึงซึ่งอาศยัอยู่ในดนิแดนศกัดิส์ทิธิไ์ด้แจง้ความจ านงว่าจะบรจิาคสองปอนด์ให้แก่

การก่อสรา้งสกัการะสถานในอเมรกิา ตอนสายของวนันัน้เขาก็ไดต้ดิต่อกบัเพื่อนที่รบัผดิชอบเกี่ยวกบั

การแจง้ความจ านงน้ี แลว้บอกว่าเขารูส้กึว่าทีเ่ขาแจง้ไวน้ัน้รูส้กึว่าน้อยไปหน่อย เขาจงึไดแ้จง้เปลีย่นจาก

สองปอนดเ์ป็นหา้ปอนด์ ก่อนสิน้วนันัน้ เขาได้ตดัสนิใจว่าจะบรจิาคเพิม่อกี เขาจงึตดิต่อเพื่อนคนนัน้อกี

ครัง้ และขอเพิม่ไปอกีสีป่อนดก์ลายเป็นเกา้ปอนด ์
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บาไฮผู้นี้ท างานอยู่ในรถไฟ และเขาเสี่ยงที่จะตกงาน เนื่องจากพนักงานรถไฟนัน้ถูกปลดออก

จากงานทุกวนั แมก้ระนัน้ เขาก็ได้ฟงัเสยีงในใจและได้บรจิาคเงนิเก้าปอนด์ให้แก่การก่อสรา้งสกัการะ

สถาน 

วนัรุ่งขึ้น นายจ้างเรยีกเขาไปพบ ชายผู้นี้จงึเดาว่าเขาคงจะถูกให้ออกจากงาน แต่เขากลบั

ประหลาดใจทีน่ายจา้งบอกว่าเขาจะไดร้บัเงนิเดอืนเพิม่ขึน้อกีสปัดาหล์ะสองปอนด์ 

************************************ 

 “...บรรดามติรสหายของพระผู้เป็นเจ้าทีอ่าศยัอยู่ในทุกส่วนของโลกจะต้องลุกขึ้นยนืหยดัเพิม่

การบรจิาคดว้ยหวัใจและวญิญาณ พยายามทีจ่ะรวบรวมเงนิกองทุนเหล่านี้เพือ่ส่งไปยงัประเทศตะวนัตก 

(อเมรกิา) ใหเ้ป็นทีท่ราบประจกัษ์กนัทัว่จกัรวาลว่าบาไฮประเทศตะวนัออกและประเทศตะวนัตกลว้นเป็น

สมาชกิในครอบครวัเดยีวกนัและเป็นบุตรหลานของพระผูเ้ป็นนายองคเ์ดยีวกนั ชาวตุรกี ชาวเปอรเ์ซยีน 

ชาวปาซ ีชาวอเมรกินั ชาวฮนิดูและชาวอฟัรกินั ทัง้หมดนี้คอืกองทพัและหมู่คนเดยีวกนั พวกเขาลุกขึ้น

ช่วยเหลอืกนัและกนัโดยไมม่กีารแบ่งแยก”   

                                                        ....พระอบัดุลบาฮา.... 

************************************ 

มบีาไฮคนหนึ่งในเมอืงชคิาโกมอีาชพีรบัสอนเปียโน  สตรผีู้นี้ปรารถนาจะช่วยสมทบเงนิในการ

สรา้งสกัการะสถานเช่นเดยีวกบัผูอ้ื่น แต่เธอยากจนมากและไม่เคยมเีงนิทีจ่ะบรจิาคไดเ้ลย เธออาศัยอยู่

ในหอ้งและแทบจะไมไ่ดท้านอาหารดีๆ  เลย ตอนสิน้เดอืนเงนิทีห่ามาไดก้ไ็มม่เีหลอื 

 ในทีสุ่ด เธอจงึตดัสนิใจเดนิไปสอนเปียโนตามสถานทีต่่างๆ แทนทีจ่ะโดยสารรถราง เธอกจ็ะเกบ็

สะสมเงนิไดส้องสามเซน็ตน์ัน้เพื่อบรจิาคใหแ้ก่กองทุน เวลาผ่านพน้ไปจนการก่อสรา้งสกัการะสถานใกล้

แลว้เสรจ็ สตรคีนนี้ ซึ่งอาศยัอยู่ห่างจากเมอืงวลิเมตทเ์พยีง 25 กโิลเมตรจงึสามารถจ่ายค่าโดยสารรถ

ประจ าทางเพื่อไปชมสกัการะสถานทีเ่ธอมสี่วนในการสรา้งได้ 

************************************ 

 ครัง้หนึ่งมคี าประกาศเร่งด่วนส่งไปยงัศาสนิกชนในประเทศอเมรกิาให้ท าบุญบรจิาคส าหรบัใน

การซือ้ที่ดนิสรา้งสกัการะสถานทีเ่มอืงชคิาโก ก่อนถงึวนัปิดรบับรจิาคกม็บีาไฮที่ร ่ารวยคนหนึ่งไดถ้วาย

เงนิท าบุญจ านวนมาก ซึง่คาดว่าจ านวนเงนิทีต่้องการนัน้อาจจะไม่ไดต้ามวนัเวลาทีก่ าหนดไว ้อย่างไรก็

ตามกม็บีาไฮอกีหลายคนทีไ่ดร้บีตอบสนองต่อความต้องการของกองทุนจนเพยีงพอ บาไฮผู้ทีไ่ดท้ าบุญ
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บรจิาคเงนิจ านวนมากนัน้ก็ได้ขอให้ใช้เงนิที่เขาท าบุญไปในการซื้อที่ดนิเพิม่เตมิส าหรบัสกัการะสถาน

แห่งนัน้ 

************************************ 

 อกีครัง้ทีม่คีวามต้องการเงนิกองทุนอย่างเร่งด่วนเพื่อใช้ในการก่อสรา้งสกัการะสถานที่

เมอืงวลิเมตท ์ท่านศาสนภบิาลไดส้่งมอบของพเิศษชิน้หนึ่งใหแ้ก่ชาวอเมรกินัส าหรบัสกัการะสถานแห่ง

นัน้  สิง่นัน้กค็อืพรมผนืทีม่าจากคฤหาสน์บาหจ์พีระสถูปของพระบาฮาอุลลาห์ 

ชุมชนบาไฮอเมรกินัไมอ่าจขายของขวญัอนัล ้าค่าชิน้นัน้ได ้พวกเขาจงึร่วมใจกนับรจิาคเงนิทุนที่

จ าเป็นเพื่อใหก้ารก่อสรา้งสกัการะสถานแห่งนัน้สามารถด าเนินต่อไปได้ 

ปจัจุบนั พรมผนืน้ีถูกติดตัง้ไว้ในกล่องเก็บเอกสารส าคญัและแขวนไว้ในห้องโถงชัน้ล่างของ

สกัการะสถานแห่งนัน้ 

************************************ 

มบีนัทกึเรือ่งราวทีน่่าสนใจสองสามเรือ่งเกีย่วกบัการท าบุญบรจิาคใหแ้ก่กองทุนสกัการะสถานใน

วารสารทีพ่มิพโ์ดยบาไฮศาสนิกชนในอเมรกิา ดงันี้: 

 คุณหญงิ จ แห่งกรงุวอชงิตนั สหรฐั ไดบ้รจิาคนาฬกิาขอ้มอืล ้าค่าดว้ยศลิปะแบบทีไ่ม่มใีครเหมอืนซึง่เป็น

มรดกตกทอดแก่คนในตระกูลมาเป็นเวลานานนับรอ้ยปีใหแ้ก่กองทุนสกัการะสถาน  เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่

พนัเอก อ สามขีองเธอ   

 ก่อนหน้าทีคุ่ณ ช จะถงึแก่กรรมสามวนั เธอไดข้อใหส้่งเงนิท าบุญบรจิาคแก่สกัการะสถาน เนื่องจากว่ามี

เวลากระชัน้ชดิและเธอมจีติปรารถนาจะใหเ้งนิไปถงึกองทุนก่อนทีเ่ธอจะถงึแก่กรรม เช้าวนัทีส่ามเธอมี

ความสุขมาก เธอกล่าวว่า “ฉันคาดเดาว่าเงนิท าบุญไดไ้ปถงึทีห่มายแลว้” เธอจงึผ่อนคลาย และหลบัไป  

ตกคนืนัน้ดวงวญิญาณของเธอกจ็ากรา่งไป 

 เชค็จ านวนเงนิ 1,000 ดอลล่าหท์ีส่่งไปยงั “สกัการะสถานแห่งสนัตสิุขไดร้บัแลว้พรอ้มกบัจดหมายทีแ่นบ

ไปซึง่มใีจความว่า “ในยโุรป บรรดาพ่อๆ พีช่ายน้องชายถูกตดัขาดจากภรรยาและลูกน้อย บรรดาผูค้นที่

ถูกละทิ้งอยู่ที่บ้านก็ตกทุกขไ์ด้ยากมคีวามต้องการของใช้ที่จ าเป็น บรรดาผู้เป็นที่รกัของเราที่อยู่ที่นี่จงึ

ไม่ได้เผชญิกบัการบาดเจ็บหรอืพิการ ไม่ต้องทุกข์ทรมานและล้มตาย ข้าพเจ้าจงึขอส่งเงนิจ านวนนี้

ท าบุญถวายดว้ยจติทีเ่ป่ียมดว้ยความขอบคุณ ซึง่เมื่อเทยีบกบัความรูส้กึของขา้พเจา้แลว้ เงนิจ านวนนี้ดู

มคี่าน้อยนิด 
************************************ 
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 สตรคีนหนึ่งเขยีนไวว้่า “ในปจัจุบนัมสีบิหนทางทีเ่ราสามารถใชเ้งนิหน่ึงเหรยีญโดยไม่ถูกต าหนิ

ว่าฟุ่มเฟือย แต่สามขีองฉนัพดูไวเ้มือ่เดอืนทีแ่ลว้ว่า  “ถา้ตวัพวกเราเองขดัสนถอืเป็นเรื่องเลก็ แมว้่าเรื่อง

ทีเ่ลก็นัน้จะหมายถงึความไมสุ่ขกายสบายใจส่วนตวัอยา่งจรงิจงั แต่หากเราขาดเสยีซึง่สกัการะสถานแลว้  

มนุษยช์าตทิัง้มวลกจ็ะขาดการเรยีนรูจ้ากสิง่ทีส่กัการะสถานจะสอนพวกเรา” 

************************************ 

 คุณ อ... กล่าวว่า “ตอนทีฉ่นัไปประเทศแถบตะวนัออก ฉนัไดย้นิเรื่องเล่าจากสตรผีูสู้งวยัทีน่่ารกั

คนหนึ่งว่า ทรพัยส์นิทัง้หมดของเธอถูกรบิไป ยกเว้นที่ดนิแปลงเลก็ๆ แปลงหนึ่ง แต่เธอกไ็ด้ขายที่ดนิ

แปลงนัน้ไปแล้วยกเงนิทีข่ายไดท้ัง้หมดใหแ้ก่กองทุนก่อสรา้งสกัการะสถาน เมื่อไดย้ินดงันัน้ขา้พเจา้จงึ

ถามขึน้ว่า “แลว้ใครจะเป็นผูท้ีดู่แลเธอเล่า?” ค าตอบทีไ่ดค้อื “บรรดาผูเ้ป็นปิยมติรของพระผูเ้ป็นเจา้นัน่

แหละทีจ่ะดแูลเธอ  ไมไ่ดเ้ป็นภาระมากมายหรอกทีจ่ะดแูลหญงิตวัเลก็ๆ คนหนึ่ง” 

************************************ 

 ตอนที่พระอับดุลบาฮาอยู่ในอเมริกา มเีพื่อนคนหนึ่งพูดกับพระองค์ว่า “ท่านนายคะ ดิฉัน

ปรารถนาจะถวายของขวญัชิ้นใหญ่และปรารถนาจะช่วยทางวตัถุบ้าง” พระอบัดุลบาฮาตรสัผ่านล่ามว่า 

“เหตุใดเธอจงึไม่สรา้งสกัการะสถานหล่ะ?” ล่ามตอบว่า “พระองคจ์ะอนุญาตให้ผมตอบเธอตามนี้ไหม

ครบั?” พระอบัดุลบาฮาทรงตอบว่า “ไมต่อ้ง เธอจะตอ้งรูค้ าตอบน้ีดว้ยหวัใจของเธอเอง” 

************************************ 

“ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ขอวงิวอนพระองคด์ว้ยหวัใจทีเ่ต้นระทกึ

และด้วยน ้ าตาทีไ่หลนอง ขอให้ช่วยผู้ทีใ่ช้พลงังานของเขาในการสร้างสกัการะสถานแห่งนี้  และการ

ก่อสรา้งอาคารแห่งนี้ซึง่ไดก้ล่าวพระนามของพระองคท์ุกเชา้ค า่ 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ ขอทรงประทานความเลศิล ้าของพระองคม์าเพิม่พูนให้แก่ใครกต็ามทีเ่พยีร

พยายามรบัใช้สิง่ปลูกสรา้งนี้  และพยายามทีจ่ะเชดิชูสกัการะสถานในท่ามกลางมวลมนุษย์และศาสนา

ทัง้หลายในโลก  ขอทรงรบัรองเขาในการกระท าอนัดงีามทุกอย่างในการส่งเสรมิสวสัดภิาพของมนุษย์

ชาติ ขอทรงเปิดประตูแห่งความมัง่คัง่และความอุดมสมบูรณ์ให้แก่เขา และโปรดให้เขาเป็นผู้สบืทอด

สมบตัลิ ้าค่าแห่งอาณาจกัรอนัไม่เสือ่มสลายนี้  โปรดใหเ้ขาเป็นสญัลกัษณ์แห่งการประทานของพระองค์

ในหมู่ประชาชน และเสรมิก าลงัให้แก่เขาด้วยทะเลแห่งกรุณาธคิุณและความอารขีองพระองค์ สาดซดั

ด้วยคลืน่แห่งพระกรุณาและความโปรดปรานของพระองค์  แท้จรงิแล้ว พระองค์คอืพระผู้ทรงเอื้อเฟ้ือ  

พระผูท้รงปรานี และพระผูท้รงอาร”ี                                                             

                                                                                               ....พระอบัดุลบาฮา.... 
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************************************ 

 ไม่เพยีงแต่บาไฮที่ยากจนเท่านัน้ที่เสยีสละให้แก่กองทุนศาสนา  แต่ก็มบีาไฮที่มฐีานะร ่ารวย

หลายๆ คนเช่นกนัทีไ่ดส้ละความสุขสบายส่วนตนและท าบุญบรจิาคใหแ้ก่ศาสนาอย่างมากมาย หนึ่งใน

บรรดาคนร ่ารวยเหล่านัน้กค็อื ท่านพระหตัถ์ศาสนา อมเีลยี คอลลนิส ์ผูซ้ึ่งมฐีานะร ่ารวยมากแต่กลบัใช้

ชวีติแบบเรยีบง่ายและไดบ้รจิาคเงนิจ านวนมากใหแ้ก่กองทุนต่างๆ  ส่วนตวัท่านเองนัน้ใชจ้่ายเงนิเพยีง

เลก็น้อยและในบัน้ปลายของชวีติ ท่านไดไ้ปพกัอาศยัอยู่ในหอ้งทีม่เีพยีงเครื่องใชส้่วนตวัทีจ่ าเป็นเท่านัน้ 

ความสุขใจของท่านอยู่ทีก่ารไดบ้รจิาคมอบความมัง่คัง่ของท่านเพื่อส่งเสรมิศาสนาอนัเป็นทีร่กัของท่าน  

ท่านไมเ่คยบอกใหใ้ครรูว้่าท่านไดท้ าบุญบรจิาคใหแ้ก่กองทุนต่างๆ และไม่เคยหวงัทีจ่ะไดร้บัการยกย่อง

สรรเสริญ เวลาที่ท่านท าบุญบริจาคท่านจะท าอย่างเงียบๆ ด้วยการซื้อทรัพย์สินที่ดินมากมายที่

ศูนยก์ลางบาไฮแห่งโลก  ใชส้รา้งสกัการะสถานและศูนยก์ลางศาสนาบาไฮในทีต่่างๆ  พมิพห์นังสอื  ใช้

ในการด าเนินโครงการเผยแพรศ่าสนาทัว่โลก และสนบัสนุนอาสาสมคัรจ านวนมาก 

 

 ของขวญัชิ้นใหญ่ที่มคี่าที่สุดที่ท่านได้มอบให้แก่ศาสนาอย่างสม ่าเสมอก็คอื ดวงจติในการให ้ 

นับตัง้แต่วนัแรกที่ท่านเชื่อในพระบาฮาอุลลาห ์ท่านพระหตัถ์ศาสนาคอลลนิสก์็ได้อุทศิชวีติของท่านให้

แด่ศาสนาและได้รบัใช้ศาสนาในหลายๆ รูปแบบ โดยการสละเวลาและพละก าลงัของท่านจวบจนวาระ

สุดทา้ยของชวีติ 

 

 ท่านพระหตัถ์ศาสนาคอลลนิสไ์ดก้ล่าวไวค้รัง้หนึ่งว่า ความปรารถนาเพยีงประการเดยีวทีท่่านมี

กค็อืการเชื่อฟงัสิง่ทีพ่ระอบัดุลบาฮาไดท้รงลขิติไวใ้นพนิัยกรรมว่า บาไฮศาสนิกชนควรจะพยายามท าให้

ท่านศาสนภบิาลมคีวามสุข  ซึง่นี้คอืพลงัขบัเคลื่อนชวีติของท่าน เป็นหลกัการทีอ่ยู่เบือ้งหลงัการกระท า

ทุกอย่างทีท่่านท า  ในช่วงเวลา 20 ปี ทุกครัง้ทีท่่านหย่อนบตัรเลอืกตัง้  ท่านไดร้บัใชใ้นธรรมสภาบาไฮ

แห่งประเทศสหรฐัอเมรกิาและแคนาดา  ทุกคราทีท่่านเสนอความคดิเหน็  เดนิทาง หรอืท าตามความคดิ 

ท่านกจ็ะถามตวัเองว่า “ สิง่นี้จะท าใหท้่านโชก ิเอฟเฟนดมิคีวามสุขหรอืไม่?” 

 ท่านพระหตัถ์ศาสนาคอลลนิสไ์ม่เคยสูญเสยีโอกาสในการท าตามที่ท่านศาสนภบิาลไดช้ี้แนะไว ้ 

วนัหนึ่ง ขณะที่ท่านก าลงัเร่งรบีไปประชุมธรรมสภาแห่งชาตใินเมอืงวลิเมตท์ ท่านได้สงัเกตเหน็ว่ าตรง

ขา้มกบัสกัการะสถานมคีนประกาศขายบ้านหลงัหนึ่ง ประกาศนี้เตอืนให้ท่านจดจ าค าของท่านศาสนภิ

บาลไดท้นัททีีก่ล่าวไวเ้มือ่หลายปีก่อน ทีส่่งเสรมิใหบ้าไฮซือ้บา้นทีอ่ยูร่อบๆ สกัการะสถานไว ้ ท่านจงึรบี

ตดิต่อกบันายหน้าทนัทแีลว้ซือ้บา้นหลงันัน้ใหศ้าสนา 

************************************ 
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 “สกัการะสถานทีแ่ทค้อื พระวจนะของพระผูเ้ป็นเจา้นัน่เอง เนือ่งจากมนุษยท์ัง้มวลจะต้องหนัไป

ยงัสกัการะสถาน และยงัเป็นศูนยร์วมแห่งความเป็นเอกภาพส าหรบัมนุษยชาตทิัง้มวล...  สกัการะสถาน

ทัง้หลายเป็นสญัลกัษณ์ของพลงัสมคัรสมานแห่งสวรรค ์เพือ่ทีว่่าเมือ่ผูค้นมาชุมนุมกนัทีน่ัน่... พวกเขาก็

จะระลึกถึงความจริงทีว่่าพวกเขาได้รบัทราบกฎกติกา และกฎนัน้เองที ่สมคัรสมานพวกเขาเข้าไว้

ดว้ยกนั” 

         ....พระอบัดุลบาฮา.... 

************************************ 

 สกัการะสถานแห่งแรกในโลกถูกสรา้งขึน้ทีเ่มอืงเฮสคาบัดในเตอรก์เมนนิสถาน หนึ่งในอฟันาน

ญาติของพระบ๊อบ ซึ่งเป็นผู้ควบคุมดูแลการก่อสร้างและได้สละทรพัย์สมบตัิทัง้หมดของเขาในการ

ก่อสรา้งสกัการะสถานแห่งนี้  ยงัมอีกีหลายคนเช่นกนัทีเ่ตม็ใจเสยีสละและไดร้บัเกยีรตใินการช่วยสรา้ง

สกัการะสถานแห่งแรกในพระนามของพระบาฮาอุลลาห์ สตรชีาวอหิร่านหลายๆ คนไดข้ายเครื่องเพชร

พลอยของพวกเขาเพื่อน ามาช าระเงนิงวดสุดท้ายส าหรบัการตกแต่งปิดทองบนยอดโดมของสกัการะ

สถานแห่งนัน้ 

************************************ 

 ในบรรดาเรือ่งราวทีบ่นัทกึไว ้มอียูเ่ร ือ่งหนึ่งมใีจความดงันี้  
 

 ธรรมสภาบาไฮท้องถิ่นแห่งกรุงเตหะรานได้ตดัสนิใจว่าจะจดังานชุมนุมครัง้ใหญ่ส าหรบัเพื่อน

พอ้งและเชญิชวนใหเ้พื่อนๆ บรจิาคเงนิใหก้บัการก่อสรา้งสกัการะสถานทีเ่มอืงเอสคาบดั มชีายหนุ่มคน

หนึ่งชื่ออาเซเซ ซึง่เป็นนักธุรกจิทีก่ าลงัรุ่งไดข้อใหธ้รรมสภาบาไฮทอ้งถิน่จดังานชุมนุมขึน้ทีบ่า้นของเขา 

หลงัจากทีไ่ดร้บัอนุญาตแลว้ เขาจงึไดต้ระเตรยีมสวนของเขาใหพ้รอ้มเพื่อต้อนรบัเพื่อนๆ ทีจ่ะมา เขาได้

ช าระล้างต้นไมแ้ล้วแขวนโคมไฟประดบัไว้ตามกิง่ไม ้จากนัน้ก็ได้ไปขอยมืพรมจากเพื่อนฝงูและเพื่อน

บา้นเพื่อน ามาปพูื้น และไดจ้ดัวางเบาะนัง่ทีนุ่่มสบายไวใ้หก้บัแขกนัง่ตามธรรมเนียมปฏบิตักินั เมื่อการ

ชุมนุมเริม่ขึน้ บา้นของเขาดรูาวกบัแดนสวรรค ์

 

 หลงัจากที่ได้สวดมนต์และอธบิายวตัถุประสงค์ของการชุมนุมแล้ว คุณอาเซเซก็เป็นคนแรกที่

ประเดมิการท าบุญบรจิาค ก่อนหน้านี้เขาไดค้ านวณทรพัยส์นิทัง้หมดทีเ่ขามอียู่และเขากไ็ดแ้บ่งออกเป็น

สามส่วน แต่ตอนน้ีเขาตดัสนิใจทีจ่ะบรจิาคใหท้ัง้หมดดว้ยความปีตหิรรษาอย่างทีสุ่ด ท าบุญบรจิาคใหใ้น

นามของภรรยา บุตรสาวและตวัเขาเอง 

 



15 

 

 ในตอนทีเ่ขาท าบุญบรจิาคใหท้ัง้หมดแด่สกัการะสถานแห่งนัน้  คุณอาเซเซหาทราบไม่ว่า ในไม่

นานต่อมาเขากไ็ดก้ลายเป็นหน่ึงในบรรดาผูท้ีม่ ัง่คัง่ทีสุ่ดในกรุงเตหะราน 

************************************ 

 ฟารเิดยเ์ป็นยุวชนบาไฮชาวเปอรเ์ซยีนซึ่งไปศกึษาที่ประเทศเยอรมนันี  ผูป้กครองของเธอให้

เธอไปอาศยัอยู่กบับาไฮชาวเยอรมนัและนางเฮอร์มา มูชเลเกล ซึ่งมบีุตรสามคนของเธอเองและก็ได้

ดแูลฟารเิดยป์ระดุจดงัลกูหลานคนหน่ึงในครอบครวัของเธอเอง 

 วนัหนึ่งขณะที่ฟารเิดย์ก้าวออกจากรถราง เธอพลดัหกล้มและได้รบัอุบตัเิหตุรา้ยแรง  ขาซ้าย

และเท้าขวาของเธอติดอยู่ใต้ท้องรถรางที่ก าลังแล่น  กระดูกขาซ้ายหักและเท้าขวาถูกทับบี้แบน  

หลงัจากทีไ่ดร้กัษาตวัอยูพ่กัหนึ่ง คุณหมอจงึตดัสนิใจตดัขาขวาล่างระดบัทีต่ ่ากว่าเข่าออก เพราะเทา้ขวา

ทีไ่ดร้บับาดเจบ็นัน้ไมด่ขีึน้ 

 

 เพื่อนๆ ชาวเยอรมนัของฟารเิดยร์ูส้กึตกใจมาก พวกเขาไดถ้ามคุณหมอว่ามกีารรกัษาแบบอื่น

ไหมทีไ่มต่อ้งตดัขาทิง้ คุณหมอบอกว่ามอีกีทางหนึ่งทีจ่ะรกัษาเทา้นัน้ไวไ้ดห้ากมใีครสกัคนทีจ่ะเตรยีมตวั

ผ่านขบวนการอนัเจบ็ปวดทีย่าวนานไปพรอ้มกบัฟารเิดย ์เทา้ขา้งทีแ่ตกแบนนัน้จะต้องถูกน าไปเยบ็ตดิ

ใต้ผวิหนังท้องของคนๆ นัน้ และอยู่ในสภาพเช่นนี้จนกว่าผวิหนังนัน้จะปลูกเนื้อเยื่อขึน้บนเทา้ของฟาริ

เดย ์

 

 เฮอร์มา ได้อาสาที่จะเข้ารบัการผ่าตดัอนัซบัซ้อนนี้ทนัท ีเธอได้รบัการอธิบายเกี่ยวกบัความ

ยากล าบากของการผ่าตดัและเธออาจจะไดร้บัอนัตรายถงึชวีติได ้แต่กระนัน้เฮอรม์ากเ็ตม็ใจทีจ่ะยอมรบั

ผลที่จะตามมา ฟารเิดย ์ได้ขอรอ้งเฮอรม์าอย่าได้เสี่ยงด้วยน ้าตาที่นองหน้า อย่างไรก็ตามเฮอรม์าก็ได้

ตดัสนิใจแล้ว เธอบอกกบัฟารเิดยว์่า “คุณแม่ของหนูได้มอบหนูให้อยู่ในความดูแลของฉัน และฉันจะ

ปฏบิตัต่ิอหนูเสมอืนหนูเป็นลูกสาวของฉันเอง” ฟารเิดยแ์ทบจะไม่เชื่อหูของตนเองทีไ่ด้ยนิเช่นนี้ เธอไม่

คดิว่าจะมคีนทีจ่ะท าเช่นนี้ไดใ้นชวีติจรงิ ฟารเิดยม์คีวามเชื่ออยู่เสมอว่า มแีต่นักบุญในหนังสอืนวนิยาย

เท่านัน้ทีจ่ะสามารถเสยีสละเช่นนี้ได ้

 

 ในการผ่าตัด คุณหมอได้น าเท้าของฟารเิดย์มาเย็บติดใต้หนังหน้าท้องของเฮอร์มา ใครๆ ก็

สามารถจนิตนาการได้ว่าจะเกดิความเจบ็ปวดทางกายที่เกดิจากการเคลื่อนไหวเลก็น้อยที่สุดของคนใด

คนหนึ่ง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ เฮอรม์า ซึง่จะเจบ็ปวดตลอดเวลาแต่เธอกม็ไิดป้รปิากบ่น วนัและสปัดาหไ์ด้

ผ่านไป เฮอรม์า นอนนิ่งไม่สัน่ไหวในขณะที่ร่างกายของเธอรกัษาเท้าที่แตกละเอยีดของฟารเิดย ์และ

ผวิหนังของเฮอรม์าค่อยๆ ปลูกเนื้อเยื่อหุ้มเทา้ทีแ่ตกนัน้ และแลว้ร่างกายของเฮอรม์าก็มปีฏกิรยิาอย่าง
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รนุแรงต่อการรกัษานัน้ เฮอรม์ามไีขส้งูและปว่ยมาก เป็นทีช่ดัเจนว่าโลหติของเธอเป็นพษิและชวีติตกอยู่

ในอนัตรายถงึขัน้เสยีชวีติ ดงันัน้คุณหมอจงึตดัสนิใจผ่าตดัแยกรา่งคนทัง้สองออก 

 จากนัน้สุขภาพของเฮอรม์ากเ็ริม่ดขีึน้และมคีวามพอใจทีไ่ดท้ราบว่าความเสยีสละของเธอนัน้ไม่

สูญเปล่า ผวิหนังของเธอไดป้ลูกเนื้อเยื่อบนเทา้ของฟารเิดยแ์ลว้ เฮอรม์าประสบความส าเรจ็ในการช่วย

ใหฟ้ารเิดยไ์มต่อ้งถูกตดัขาทิง้ 

 เพื่อเป็นการตอบแทนสิง่ทีเ่ฮอรม์าไดก้ระท าไป บดิามารดาของฟารเิดยจ์งึไดม้อบตัว๋เดนิทางแก่  

เฮอร์มาเพื่อไปแสวงบุญที่ดนิแดนศกัดิส์ทิธิ ์เฮอร์มาได้เฝ้ารอที่จะไปเยอืนพระสถูปศกัดิส์ทิธิเ์สมอมา  

บดัน้ี ในที่สุดความฝนัของเธอก็กลายเป็นความจรงิแล้ว แต่ในขณะเดยีวกนั เฮอร์มาก็ทราบดวี่าเธอ

อาจจะไม่มเีงนิจ านวนมากเท่านี้อกีที่จะท าบุญบรจิาคให้แก่ศาสนา สกัการะสถานบาไฮแห่งหนึ่งก าลงั

สรา้งขึน้ในประเทศเยอรมนันีและศาสนิกชนต่างกช็่วยกนับรจิาคสิง่ทีพ่วกเขามีเพื่อซือ้ทีด่นิ มนัไม่ง่ายที่

จะตดัสนิใจเลย แต่ในทีสุ่ด เฮอรม์าก็ตดัสนิใจทีจ่ะยอมสละการไปแสวงบุญและอุทศิถวายเงนิทีจ่ะใชซ้ื้อ

ตัว๋เดนิทางใหแ้ก่การซือ้ทีด่นิซึง่เป็นสถานทีก่่อสรา้งสกัการะสถานทีพ่วกเราเหน็ๆ กนัอยู่ 

************************************ 

 ข่าวการก่อสรา้งสกัการะสถานบาไฮในประเทศปานามาในอเมรกิากลางได้แพร่กระจายไปทัว่

โลก ถงึหบูาไฮทีอ่ยูใ่นหมูบ่า้นห่างไกล 

 

 ในทีป่ระชุมทีจ่ดัขึน้ในหมูบ่า้นในปา่ของประเทศอฟัรกิา เพื่อนๆ ไดพู้ดคุยกนัถงึความส าคญัของ

สกัการะสถานและการก่อสรา้งสกัการะสถานที่เมอืงปานามา มหีญงิชราคนหน่ึงที่เฝ้ารอบรจิาคสิง่ของ

ให้กบัการก่อสรา้งสกัการะสถานแห่งนัน้ ก็ได้เดนิไปยงักระท่อมแล้วน าเอาสิง่ที่เธอมอียู่คอื ไข่ไก่สาม

ฟอง 

 

 มอีาสาสมคัรคนหนึ่งในที่ประชุมแห่งนัน้ทราบดีว่าไข่ไม่สามารถน าไปใช้ในการก่อสร้างได้

นอกจากว่าจะต้องเปลี่ยนเป็นเงินสดเสียก่อน ดังนัน้เธอจงึเอาไข่ไว้แล้วจ่ายเงนิจ านวนยี่สิบเซ็นต์

อเมรกินั แล้วเงนินัน้ก็ได้ส่งไปยงัธรรมสภาบาไฮแห่งชาติไนจเีรยีในนามของหญงิชราคนนัน้ซึ่งจะส่ง

ต่อไปยงัธรรมสภาบาไฮแห่งชาตปิานามา ธรรมสภาบาไฮแห่งชาตขิองปานามาก็ได้ส่งใบเสรจ็รบัเงนิ

ส าหรบัการท าบุญบรจิาคนัน้เพื่อขอบคุณหญงิชราทีอ่ยูใ่นหมูบ่า้นห่างไกลคนนัน้ 

 

 เมือ่ตอนทีท่่านพระหตัถศ์าสนาของพระผูเ้ป็นเจา้ อมาตุล บาฮา รฮูเิยห ์คานุม ก าลงัเดนิทางไป 

ประเทศอฟัรกิา ท่านได้รบัการต้อนรบัจากประมุขหลายท่านของรฐั หนึ่งในบรรดาประมุขเหล่านัน้คอื

ประธานาธบิดคีาอุนดาแห่งประเทศแซมเบยี ในวงสนทนาเหล่านัน้ ท่านพระหตัถ์ศาสนาฯ ไดเ้ล่าเรื่องไข่
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ไก่สามฟองนัน้ใหท่้านประธานาธปิดฟีงั ท่านประธานาธบิดรีูส้กึซาบซึ้งกบัเรื่องราวอนัน่าประทบัใจนัน้

ซึง่ไดแ้สดงออกถงึวธิทีีบ่าไฮทัว่โลกรว่มแรงรว่มใจกนัในสิง่ทีพ่วกเขาท า 

************************************ 

 มชีาวบ้านอฟัรกินัอกีคนหนึ่งที่ได้ซื้อแม่ไก่มาตวัหนึ่งและอุทศิถวายแม่ไก่ตวันัน้ให้แก่สกัการะ

สถานในปานามา เธอไดเ้ลีย้งดแูมไ่ก่ตวันัน้แลว้ส่งเงนิทีไ่ดจ้ากการขายไขใ่หแ้ก่กองทุนสกัการะสถาน 

************************************ 

 การท าบุญบรจิาคอนัทรงคุณค่าแก่สกัการะสถานในปานามาอกีรายหนึ่งมาจากบาไฮศาสนิกชน

ชาวอฟัรกินัสองคนซึง่ไมม่เีงนิจะใหน้อกจากมะพรา้วสองลกู เขาทัง้สองไดเ้ดนิทางไกลมากจนถงึสถานที่

ทีเ่ป็นทีร่วบรวมเงนิท าบุญบรจิาคใหก้บัการสรา้งสกัการะสถาน เขาทัง้สองไดม้อบของขวญัอนัมคี่าน้อย

นิดของพวกเขา มะพรา้วสองลกูนัน้ไดถู้กขายในทีแ่ห่งนัน้ มกีารออกใบเสรจ็รบัเงนิ และเงนิทีไ่ดจ้ากการ

ขายมะพรา้วนัน้ถูกสมทบเขา้กบักองทุนทีม่อียูแ่ลว้ 

 เมื่อข่าวนี้ไปถึงประธานาธบิดแีห่งประเทศปานามาในระหว่างที่มกีารเปิดสกัการะสถาน ท่าน

ประธานาธบิดมีคีวามประทบัใจในความเคารพทีแ่สดงต่อของขวญัอนัมคี่าน้อยนิดนัน้ และรูส้กึอศัจรรย์

ใจต่อวธิกีารทีบ่าไฮศาสนิกชนทัว่โลกไดช้่วยกนัสรา้งสกัการะสถานอนัสวยงามในประเทศของท่าน 

************************************ 

 แม้ว่าจากภายนอกสกัการะสถานดูจะเป็นเพยีงสิง่ก่อสร้างทางวตัถุก็ตาม  แต่ก็ส่งผลทางจติ

วญิญาณ  สกัการะสถานเป็นเครือ่งผูกมดัความสามคัคจีากใจถงึใจ  เป็นศูนยร์วมจติวญิญาณของมนุษย์

                       .... พระอบัดุลบาฮา .... 

************************************ 

บาไฮศาสนิกชนจากหลายประเทศได้มารวมตวักนัในวนัเปิดสกัการะสถานในประเทศปานามา 

ท่านพระหตัถ์ศาสนารฮูเิยห ์คานุม ไดก้ล่าวปราศรยักบัพวกเขา ท่านไดก้ล่าวว่า  “ขา้พเจา้คดิว่าจะเป็น

สิง่ทีด่หีากเราจะส่งเงนิบรจิาคทีไ่ดร้บัจากการเปิดสกัการะสถานแห่งนี้ใหแ้ก่สกัการะสถานทีก่ าลงัจะสรา้ง

แห่งต่อไป” จากนัน้ท่านกไ็ดเ้สนอขายแหวนวงเลก็ทีท่ ามาจากงาชา้งซึง่นักโทษบาไฮคนหนึ่งในประเทศ

โมแซมบคิไดส้่งมาใหท้่าน   

ในทีป่ระชุมแห่งนัน้มพี่อคา้อญัมณีคนหนึ่งซึง่ไม่ไดม้ฐีานะร ่ารวยมากจากฮาวายรวมอยู่ดว้ย เขา

มมีรกตก้อนใหญ่อยู่ในครอบครอง เขาได้ขอแลกมรกตก้อนนัน้กบัแหวนงาช้างวงนัน้ เลขานุการของ
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ธรรมสภาบาไฮแห่งประเทศปานามาไดเ้ดนิทางไปฮาวายเพื่อดูแลมรกตก้อนนี้ ซึง่ขณะนัน้ถูกส่งไปเจยีร

นัยเพื่อท าแหวนที่ร้านทองขนาดใหญ่ร้านหนึ่ง เลขานุการผู้นี้ได้น าแหวนมรกตวงนัน้ไปที่เมอืงไฮฟา

ในช่วงทีม่กีารประชุมบาไฮนานาชาตใินปี ค.ศ 1973 (พ.ศ.2516) และได้มอบแหวนวงนัน้ใหพ้ระหตัถ์

ศาสนารูฮเิยห์ คานุม และท่านก็ได้มอบต่อให้กรรมการธรรมสภาบาไฮแห่งประเทศอหิร่านซึ่งได้ร่วม

ประชุมอยู่ ณ ทีน่ัน้ ท่านไดก้ล่าวกบักรรมการธรรมสภาบาไฮแห่งประเทศอหิร่านว่า “ เราขอมอบแหวน

วงนี้ใหแ้ก่ธรรมสภาบาไฮของท่าน ใครกต็ามทีป่ระมลูในราคาสงูสุดกจ็ะไดแ้หวนวงนี้ไป และเงนิทีไ่ดก้จ็ะ

เป็นเงนิบรจิาคกอ้นแรกส าหรบัการสรา้งสกัการะสถานแห่งใหมใ่นแผนงานระยะต่อไป” 

 ในประเทศอหิรา่น  แหวนมรกตวงนัน้มคี่าจากการประมลูสูงอย่างเหลอืเชื่อถงึ 100,000 เหรยีญ

สหรฐัฯ  แหวนงาชา้งธรรมดาทีท่ าโดยนักโทษชาวโมแซมบคิมคี่าไม่ถงึ 1 เหรยีญสหรฐั แต่ดว้ยความรกั

และความจรงิใจของผู้มอบให้ก่อใหเ้กดิปาฏหิารยิ์ เงนิหนึ่งเหรยีญนัน้ได้เพิม่ทวคี่าขึน้เป็นหนึ่งแสนเท่า

และกลายเป็นเงนิบรจิาคกอ้นแรกใหแ้ก่การสรา้งสกัการะสถานอนัวจิติรงดงามของประเทศอนิเดยี 

************************************ 

หนึ่งในบรรดาเรื่องราวทีป่ระทบัใจทีสุ่ดเกี่ยวกบัเงนิกองทุนต่างๆ ทีบ่อกเล่าความเป็นมาในการ

ซือ้ทีด่นิส าหรบัก่อสรา้งสกัการะสถานทีป่ระเทศอนิเดยี 

 ท่านศาสนภบิาลได้อนุมตัิให้มกีารซื้อที่ดนิแปลงหนึ่งแถบชานกรุงเดลลซีึ่งประกอบด้วยที่ดนิ

แปลงใหญ่แปลงหนึ่ง และทีข่นาดย่อมลงมาอกีสี่แปลง มเีนื้อทีร่วมกนัทัง้หมดประมาณยีส่บิสองเอเคอร์

ครึง่ 

 ช่วงนัน้อยู่ในปี ค.ศ.1953 (พ.ศ. 2496) ซึง่ในขณะนัน้ยงัมบีาไฮในภูมภิาคนัน้จ านวนไม่มากนัก  

เงนิจ านวน 140,000 รปีู (ประมาณ 20,000 เหรยีญสหรฐัในเวลานัน้) ทีจ่ะน ามาซือ้ทีด่นิหา้แปลง นับว่า

เป็นเงนิจ านวนมากทเีดยีวในเวลานัน้ 

 ธรรมสภาบาไฮแห่งประเทศอนิเดยีจงึไดจ้ดัสรรหนึ่งส่วนของเงนิจ านวนนี้ให้แต่ละพื้นทีท่ี่อยู่ใน

ความดแูล แลว้ใหก้รรมการของแต่ละแห่งออกเยีย่มเยยีนเพื่อนในทีต่่างๆ  เพื่ออธบิายใหเ้พื่อนๆ เขา้ใจ

เกีย่วกบัความส าคญัของสกัการะสถานแลว้ส่งเสรมิใหพ้วกเขาช่วยกนับรจิาคใหก้บัการซือ้ทีด่นินัน้ 

 วนัหน่ึง กรรมการของธรรมสภาฯ สองคนไดม้าถงึรา้นอาหารระดบักลางของคุณอารด์เิชอ รชัตมั

ปรู ในเมอืงไฮเดอราบดั คุณอารด์เิชอไดเ้ดนิทางออกจากหมูบ่า้นของเขาในประเทศอหิร่านมายงัประเทศ

อินเดียตัง้แต่เขาอายุได้สบิปีเท่านัน้ นอกจากเสื้อผ้าที่เขาสวมติดตวัมาในตอนนัน้แล้ว เขามเีงนิติด

กระเป๋าเพยีงหน่ึงเหรยีญสหรฐัและมขีนมปงัแหง้เป็นเสบยีงเพยีงเลก็น้อย เขาเดนิทางอย่างยากล าบาก
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จนมาถงึกรุงบอมเบย ์เดมิเขานับถอืศาสนาโซโรแอสเตรยีน เขาหางานและไดท้ างานในรา้นอาหารของ

ชาวโซโรแอสเตรยีนทีม่าจากประเทศอหิร่าน เขาท างานหนักและเกบ็ออมทุกรปีูทีเ่ขาหามาได ้เขาฝนัว่า

สกัวนัหนึ่งเขาจะมธีุรกจิรา้นอาหารเป็นของตนเอง ต่อมาหลายปี ในที่สุด เขากส็ามารถเปิดรา้นอาหาร

ขนาดยอ่มในเมอืงไฮเดอราบดัทีซ่ึง่เขาไดเ้รยีนรูเ้กี่ยวกบัศาสนาบาไฮ 

 คุณอารด์เิชอไดม้อบหวัใจของเขาใหแ้ด่พระบาฮาอุลลาห์และปรารถนาอย่างแรงกลา้ทีจ่ะรบัใช้

พระองค ์ซึง่เป็นความรูส้กึแบบเดยีวกนัทีเ่ขาปรารถนาจะมธีุรกจิเป็นของตนเอง 

 และน่ีคอืบุคคลผูซ้ึง่สถานทีข่องเขาเป็นทีพ่บกนัของกรรมการธรรมสภาบาไฮแห่งชาตสิองคนใน

เมอืงไฮเดอราบดั คุณอารด์เิชอได้ทราบเรื่องที่ดนิที่จะใช้สรา้งสกัการะสถานและจ านวนเงนิทีจ่ะต้องใช ้ 

เขาจงึบอกให้แขกทัง้สองรอสกัครู่ในขณะที่เขาต้องออกไปท าธุระด่วน ตอนที่เขากลบัมา เขาได้วาง

เงนิทุนทัง้หมดซึง่เป็นเงนิสดตรงหน้าบุคคลทัง้สอง เขาไดไ้ปถอนเงนิทัง้หมดของเขาทีไ่ดเ้กบ็สะสมมาใน

ชวีติ รวมเขา้กบัเงนิทีม่อียูใ่นลิน้ชกัทีย่งัไมไ่ดน้บั รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 100,190 รปีู 

 ผู้มาเยอืนทัง้สองต่างประหลาดใจต่อการตอบสนองการรอ้งขอของพวกเขา จากการสอบถาม

ส่วนตวัท าใหท้ัง้สองทราบว่าคุณอารด์เิชอนัน้ไม่มเีงนิเหลอืเกบ็เลยแมแ้ต่รปีูเดยีว พวกเขาจงึถามขึน้ว่า 

“แลว้คุณจะด าเนินธุรกจิต่อไปอยา่งไร? คุณอารด์เิชอตอบว่า “เงนินี้ไม่ใช่เงนิของผม แต่เป็นเงนิทีพ่ระบา

ฮาอุลลาห์ทรงประทานให้แก่ผมและผมก็เก็บรกัษาไว้ ตอนนี้ผมมคีวามสุขที่ได้ถวายเงนินัน้คนืให้แด่

พระองค์ หากการบรจิาคให้นี้ยงัความปีตใิห้แก่พระองค์ พระองค์ก็จะประทานให้แก่ผมอกีในยามที่ผม

ต้องการใช้” กรรมการที่มาเยอืนเห็นว่า ป่วยการที่จะพูดโต้แย้งกบัเขา ดงันัน้กรรมการทัง้สองคนจงึ

ขอรอ้งใหเ้ขาเกบ็เงนิไวอ้ยา่งน้อย 190 รปีู ส าหรบัตอ้งใชใ้นยามจ าเป็นขณะนัน้ 

 เงนิของขวญัจ านวน 100,000 รปีู จงึไดน้ าไปซือ้ทีด่นิแปลงแรกซึง่เป็นแปลงใหญ่ที่สุดในทีด่นิ

จ านวนหา้แปลงทีจ่ะใชส้รา้งสกัการะสถาน ตอนนี้จงึต้องการเงนิอกีเพยีง 40,000 รปีู ทีจ่ะน าไปซือ้ทีด่นิ

ในส่วนทีเ่หลอือกีสีแ่ปลง 

 คุณอาดเิชอได้เหน็โอกาสนี้เพยีงครัง้เดยีวในชวีติและไดฉ้วยโอกาสนัน้ไว้โดยไม่ลงัเลใจแมแ้ต่

น้อย ดูเสมอืนว่าเขาได้พยายามมุ่งมัน่และอดออมตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมาเพยีงเพื่อเขาจะสามารถ

ถวายสิง่อนัมคี่าแทบพระบาทของพระผู้เป็นนายของเขา และด้วยประการฉะนี้ นามของคุณอารด์เิชอ 

รชัตมัปูร จงึยงัคงให้แรงบนัดาลใจแก่ผูท้ี่ไดย้นิเรื่องราวในการซื้อทีด่นิส าหรบัก่อสรา้งสกัการะสถานใน

ประเทศอนิเดยี 

************************************ 
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คุณไดส้อบถามเกีย่วกบัการวางแผนรวบรวมเงนิทุนใหก้บัการสรา้งสกัการะสถาน  ท่านโชก ิเอฟ

เฟนดเิชือ่ว่า วธิทีีด่ทีีสุ่ดและน่ายกย่องทีสุ่ดกค็อื การบรจิาคทีเ่กดิขึ้นเองโดยอสิระและดว้ยความรูส้กึของ

การเสยีสละเพือ่ความกา้วหน้าของศาสนา  สกัการะสถานแห่งนี้จะถูกสรา้งขึ้นดว้ยความเสยีสละ นี้คอืวธิี

ทีค่วรค่าแก่การสรรเสรญิโดยแท ้

จากจดหมายเขยีนในนามของท่านศาสนภบิาลโชก ิเอฟเฟนด ิ

************************************ 

หนึ่งในเงนิบรจิาคกอ้นแรกส าหรบัสรา้งสกัการะสถานในประเทศอนิเดยีไดร้บัมาจากชัน้เรยีนเดก็

บาไฮในประเทศซามวั ทีซ่ึง่มกีารก่อสรา้งสกัการะสถานอกีแห่งหนึ่งในเวลาใกลเ้คยีงกนักบัทีก่่อสรา้งใน

อนิเดยี  

ขณะทีข่่าวการก่อสรา้งสกัการะสถานในประเทศอนิเดยีไดไ้ปถงึบาไฮในประเทศต่างๆ โดยผ่าน

ทางข่าวสารบาไฮ เงนิท าบุญบรจิาคก็ไดเ้ริม่หลัง่ไหลมาจากทัว่โลก แรกๆ กใ็นลกัษณะค่อยเป็นค่อยไป 

ต่อมาก็เริม่หลัง่ไหลเข้ามาอย่างสม ่าเสมอพร้อมด้วยข้อความที่เต็มไปด้วยความรัก บาไฮทุกแห่งหน

ตัง้แต่จากเมอืงใหญ่ไปจนถึงหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลในทุกมุมโลกต่างกระตือรอืร้นที่จะมสี่วนบุญในการ

ก่อสรา้งสกัการะสถาน ความพรอ้มใจกนันี้ไดแ้สดงออกอย่างเหลอืเชื่อว่าพวกเขานัน้เป็นสมาชกิคนใน

ครอบครวัเดยีวกนัจรงิๆ  

 บาไฮศาสนิกชนในอหิรา่น ผูซ้ึง่มชีวีติอยู่ภายใต้การประหตัประหารในขณะนัน้ไม่สามารถส่งเงนิ

ท าบุญบรจิาคของเขาไปใหไ้ด ้แต่มเีพื่อนบาไฮจ านวนมากทีอ่ยู่ในประเทศอื่นๆ ไดท้ าบุญบรจิาคอย่างไม่

เหน็แก่ตนในนามของเขาเหล่านัน้  ความทรงจ าของบรรดาผู้ทีส่ละชวีติเพื่อศาสนาในอหิร่านนัน้คอืแรง

บนัดาลใจอนัยิง่ใหญ่ และบ่อยครัง้ทีม่กีารรบัเงนิท าบุญบรจิาคในนามของพวกเขา 

 ในประเทศอนิเดยีเอง การท าบุญบรจิาคได้หลัง่ไหลมาจากทัว่ประเทศ มชีุมชนบาไฮประมาณ 

30,000 แห่งในประเทศอนิเดยี และในจ านวนนัน้บางแห่งเป็นหมู่บา้นทีย่ากจนในระดบัต ่ากว่ามาตรฐาน  

ในบรรดาหมู่บา้นเหล่านัน้มสีบิสองแห่งอยู่ในเบงกอลตะวนัตก ธรรมสภาบาไฮแห่งทอ้งถิน่หลายๆ แห่ง

ได้ ตัง้เป้ารบับรจิาคแห่งละหน่ึงรูปีให้กับกองทุนสร้างสกัการะสถานและเป้าหมายน้ีก็บรรลุผลส าเร็จ   

เงนิจ านวนสบิสองรูปีนี้เป็นเงนิท าบุญบรจิาคทีป่ระทบัใจทีสุ่ด ยงัมคีนอื่นๆ อกี เช่นเจา้สาวหมาดๆ คน

หนึ่งจากเมอืงโชลาปรูไดม้อบเครื่องเงนิให ้เดก็หญงิหกขวบคนหนึ่งจากกุจารตัไดท้ าบุญบรจิาคเงนิออม

ทุกวนัของเธอจ านวนสบิเพยีต ชาวบา้นคนหน่ึงจากทอ้งถิน่นาซกิ ไดอุ้ทศิท าบุญถวายเงนิทัง้หมดทีม่อียู่

จ านวนสองเพยีต บางคนที่ไม่มเีงนิก็บรจิาคธญัพชื เช่น ขา้วสารหรอืขา้วสาล ีหรอืงานหัตถกรรมและ

ขา้วของอื่นๆ ทีเ่ขามอียูใ่ห ้มบีาไฮคนหน่ึงจากชนเผ่าแดงไดบ้รจิาคตะกรา้ทีส่านดว้ยมอื  อกีคนหนึ่งกไ็ด้
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มอบงานแกะสลกัพระนามอนัศกัดิส์ทิธิท์ ีสุ่ด สตรคีนหน่ึงได้เดนิจากหมู่บา้นไปยงัตวัเมอืงที่ใกลท้ี่สุดคอื

เมอืงปูนา ได้ทูนขา้วสาลหี้ากโิลกรมัมาบรจิาคให้แก่กองทุนสรา้งสกัการะสถาน บาไฮในเมอืงปูนาจงึ

ประกาศประมูลขายขา้วสาลนีี้ในหมู่บ้านและสามารถขายได้เงนิ 1,400 รูปี สตรคีนหนึ่งในอกีหมู่บ้าน

หนึ่งมมีะพรา้วสองลกูมาท าบุญ บาไฮในปนูาไดป้ระมลูขายมะพรา้วสองลูกนี้ดว้ยเช่นกนั มะพรา้วทัง้สอง

ลูกซึง่มคี่าไม่เกนิ 4 รปีู แต่สามารถประมลูขายได้เงนิถงึ 200 รปีู เพื่อมอบให้แก่กองทุนสรา้งสกัการะ

สถาน  แล้วยงัมเีด็กชายคนหนึ่งจากเมอืงชานดกิาร์ซึ่งได้สูญเสยีสมาชกิคนในครอบครวัทัง้หมดจาก

อุบตัเิหตุทางรถยนตก์ไ็ดบ้รจิาคอลับัม้ภาพซึง่เป็นสิง่ทีม่คี่าทีสุ่ดทีเ่ขามอียู่ 

 มบีาไฮทีเ่ป็นอาจารยค์นหนึ่งซึง่ไดไ้ปเยีย่มสกัการะสถานไดก้ล่าวว่า “ทชัมาฮาลไดส้รา้งขึน้ดว้ย

อ านาจของกษตัรยิอ์งคห์นึ่ง แต่พวกคุณก าลงัสรา้งคฤหาสน์อนัสงา่งามดว้ยพลงัแห่งความรกั” 

************************************ 

แมว้่าบาไฮจะบรจิาคใหก้บักองทุนสกัการะสถานในอนิเดยีอยา่งมากมายกต็าม มหีลายครัง้ทีเ่กดิ

วกิฤตเมื่อเงนิบรจิาคทีไ่ด้รบัไม่เพยีงพอกบัรายจ่ายในการก่อสรา้ง จงึมกีารส่งค าเรยีกรอ้งพเิศษไปยงัที่

ต่างๆ และศาสนิกชนกไ็ดลุ้กขึน้ตอบสนองต่อค าขอนัน้เป็นครัง้คราว  

 ในวกิฤตการณ์ครัง้หนึ่ง เมือ่การก่อสรา้งจ าตอ้งหยุดเพราะเงนิทีม่อียู่ไม่เพยีงพอ เหล่าสตรบีาไฮ

ในเมอืงบอมเบยจ์งึไดต้อบสนองความทา้ทายนี้ดว้ยการบรจิาคทองค าและอญัมณีของพวกเขาใหก้บัการ

สรา้งสกัการะสถานนัน้ พวกเขาไดถ้อดก าไล ไดบ้รจิาคเหรยีญทองทีส่ะสมไว ้และไดถ้วายอญัมณีราคา

แพงที่เคยสวมใส่ในโอกาสพเิศษนี้  หลายๆ คนก็ได้บรจิาคให้ทัง้หมดที่พวกเขามีอยู่ แมก้ระทัง่มรดก

อนัมคี่าของพวกเขา จงึสามารถรวบรวมเงนิไดเ้ป็นจ านวนมากและไดป้ดัเปา่วกิฤตครัง้นัน้ไดอ้ยา่งทนัท ี

 ในบรรดาเรื่องราวทีน่่าประทบัใจ มสีองเรื่องที่เล่าโดยสตรหีลายๆ คนที่ไปรบัเงนิท าบุญบรจิาค

ดงันี้ 

 ณ สถานทีแ่ห่งหนึ่ง ขณะทีส่ตรเีหล่านัน้ก าลงัพูดกับเจา้ของบา้น ลูกชายวยัแปดขวบของเธอได้

ฟงัอยา่งตัง้ใจแลว้ถามขึน้ว่า “ผมขอท าบุญดว้ยไดไ้หม?” สตรทีีไ่ปเยอืนคนหนึ่งตอบโดยไม่ทราบถงึผลที่

จะตามมาว่า “ ไดแ้น่นอน” เดก็ชายคนนัน้จงึไดถ้อดนาฬกิาขอ้มอืเรอืนใหมอ่อก มนัเป็นนาฬกิาเรอืนแรก

ทีเ่ขามใีหแ้ก่กองทุนสกัการะสถาน 

 ในบา้นอกีหลงัหนึ่ง สาวใชซ้ึง่เป็นบาไฮไดถ้ามว่าเกดิอะไรขึน้ เธอไดร้บัค าตอบว่ามสีตรหีลายคน

ในเมอืงบอมเบยก์ าลงับรจิาคอญัมณีของพวกเขาใหแ้ก่กองทุนสรา้งสกัการะสถาน เมื่อไดย้นิเช่นนัน้เธอ

จงึถามขึน้ด้วยความน้อยใจว่า “ท าไมไม่มใีครบอกฉันเลย? ฉันต้องการถวายบางสิง่บางอย่างให้ด้วย
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เหมอืนกนั” ไม่มใีครเคยคาดคดิว่าคนทีย่ากจนอย่างสาวใชค้นนัน้จะมบีางอย่างให ้ทีจ่รงิแลว้เธอมจีีท้อง

เลก็ๆ อนัหน่ึงทีเ่ธอไดร้บัตอนทีบุ่ตรชายของเธอแต่งงาน ซึง่เป็นทองค าชิน้เดยีวทีเ่ธอมอียู่ 

************************************ 

 มบีาไฮยากจนคนหนึ่งในประเทศอนิเดยีทีต่าเป็นต้อทัง้สองขา้ง คุณหมอไดเ้ตอืนเขาว่าหากเขา

ไม่เขา้รบัการผ่าตดัโดยด่วนแล้วตาของเขาก็จะบอดสนิท เขาไดเ้กบ็ออมเงนิอย่างยากล าบากไว้เป็นค่า

ผ่าตดั ต่อมาเขาได้ทราบในงานฉลองสบิเก้าวนัว่าต้องการเงนิทุนอย่างเร่งด่วนในการก่อสรา้งสกัการะ

สถานในกรงุนิวเดลล ีเขาจงึกลบับา้นไปน าเอาเงนิทีเ่ขาเกบ็ไวส้ าหรบัรกัษาตามาให้ 

 ไม่นานหลงัจากนัน้ เพื่อนบาไฮบางคนได้ทราบเกี่ยวกบัการเสยีสละอย่างเหลอืเชื่อของเพื่อน

บาไฮคนน้ี ผูซ้ึง่ไดอุ้ทศิดวงตาของเขาเพื่อช่วยการก่อสรา้งสกัการะสถานแห่งนัน้ 

************************************ 

 ยิง่ระดบัการเสยีสละและการอุทศิถวายของเรามากขึน้เท่าใด ช่วงขยายของศาสนิกชนทีบ่รจิาคก็

จะยิง่กวา้งมากขึ้นเท่านัน้  พลงัอนักระปรี้กระเปร่าทีก่ระจายออกมาจากคฤหาสน์อนัศกัดิส์ทิธิแ์ละพเิศษ

นี้กจ็ะยิง่เด่นชดัมากยิง่ขึน้                              

                                                                             ....ท่านศาสนภบิาล โชก ิเอฟเฟนด.ิ... 

************************************ 

 ในวนัคล้ายวนัประสูตขิองพระบาฮาอุลลาห์ บาไฮในเมอืงนัคปูร์ ประเทศอินเดยี ที่ได้มาร่วม

ชุมนุมเฉลมิฉลองวโรกาสนี้ต่างมใีจเบกิบานหรรษา เดก็ๆ พากนัตื่นเต้นขณะเฝ้ารอเวลาทีป่ระธานในพธิี

จะประกาศว่าไดเ้วลาของพวกเขาแลว้ 

 เดก็ๆ ต่างเฝ้ารอวนัน้ีมาเป็นเวลานาน ทีจ่ะไดท้ราบจ านวนเงนิที่พวกเขาได้เก็บออมให้กบัการ

สร้างสกัการะสถานแห่งนัน้ พวกเขาแต่ละคนได้รบักระปุกไว้ใส่เงนิท าบุญบรจิาคแก่กองทุนสักการะ

สถาน พวกเขายงัรูอ้กีดว้ยว่าพวกเขาสามารถทุบกระปกุของพวกเขาไดใ้นวนัคลา้ยวนัประสูตขิองพระบา

ฮาอุลลาหเ์พื่อนบัดวู่าพวกเขาเกบ็ออมเงนิไดจ้ านวนเท่าใด 

 เมือ่เวลาทุบกระปกุมาถงึ เดก็แต่ละคนกา้วออกมาทุบกระปกุของตนบนพืน้ เกอืบจะทุกกระปกุมี

เงนิเตม็ แลว้เศษเหรยีญกถ็ูกน ามารวมกนัเป็นกองพะเนิน ความตื่นเตน้ยิง่ทวขีึน้เมือ่กระปกุแต่ละใบถูก

ทุบ ไปเรือ่ยๆ ผูใ้หญ่เองกส็นุกพอๆ กบัเดก็ๆ 
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 ในทีสุ่ด เดก็โตกไ็ดช้่วยกนันับเงนิเหล่านัน้ ทุกคนรูส้กึภูมใิจทีไ่ดรู้ว้่าพวกเขาไดเ้กบ็รวบรวมเงนิ

ไดเ้ป็นจ านวนมากใหแ้ก่กองทุนสรา้งสกัการะสถาน 

 ชุมชนบาไฮหลายแห่งกไ็ดใ้ชว้ธิแีบบเดยีวกนันี้ในการสะสมเงนิใหแ้ก่กองทุนต่างๆ ตวัอย่างเช่น 

ธรรมสภาบาไฮท้องถิ่นแห่งฮวิฮิวเทอเนนโก ประเทศกัวเตมาลาจะจดังานนี้ทุกๆ สามเดือนเพื่อให้

บาไฮมาร่วมสนุกกนัในตอนเยน็ และแต่ละครอบครวัก็จะน ากระปุกออมสนิ หรอืกระป๋องทีบ่รรจุเหรยีญ

ไว้ในช่วงเวลาสามเดอืนมา กระปุกออมสนิทัง้หลายจะถูกเปิดออกแล้วน าเหรยีญไปเทรวมในกล่องรบั

บรจิาค จากนัน้กจ็ะน ามานบัและทุกคนกจ็ะทราบจ านวนเงนิทีชุ่มชนช่วยกนับรจิาครว่มกนั 

************************************ 

 บาไฮของชุมชน ค  ก าลงัวางแผนที่จะซือ้ทีด่นิแปลงหนึ่งไว้สรา้งสกัการะสถานของพวกเขาใน

อนาคต  ทุกคนได้ตระหนักถงึความส าคญัของการด าเนินนี้และเงนิบรจิาคก็ได้หลัง่ไหลมายงักองทุน

แห่งชาต ิ เพื่อนๆ ไดบ้รจิาคทัง้หมดเท่าทีพ่วกเขาสามารถบรจิาคได ้ แต่พวกเขายงัคงขาดเงนิอยู่ ดงันัน้

พวกเขาจงึบรจิาคสิง่ของบางอยา่งทีจ่ะน ามาขายกนัเองระหว่างกนั 

 หน่ึงในบรรดาพวกเขาได้บรจิาครถยนต์คนัใหม่ของเขา ธรรมสภาบาไฮแห่งชาตจิงึมปีญัหาใน

การขายรถคนันัน้ ดงันัน้ผูบ้รจิาครถคนันัน้จงึขอซือ้รถคนัดงักล่าวไวเ้อง แต่เนื่องจากเขามเีงนิไม่พอ เขา

จงึไดผ้่อนจา่ยค่ารถคนันัน้เป็นงวดๆ 

ในทีสุ่ดกไ็ดเ้กบ็รวบรวมจ านวนเงนิทีต่อ้งการและไดน้ าไปซือ้ทีด่นิแปลงนัน้ไว้ 

************************************ 

นาย ก บาไฮชาวอินเดียก าลงัไปเยอืนหมู่เกาะอันดามนั เขาได้บอกกับเพื่อนๆ ที่นัน่ว่าเขา

ปรารถนาจะซื้อที่ดนิแปลงหนึ่งไว้ส าหรบัสรา้งสกัการะสถานของพวกเขา เมื่อมกีารประกาศขายที่ดนิ

แปลงนัน้ นาย ข ซึ่งเป็นเพื่อนบาไฮชาวอินเดยีอีกคนซึ่งไม่ทราบความตัง้ใจของนาย ก ที่จะซื้อที่ดนิ

แปลงนี้ไว ้โดยจะบรจิาคเงนิทีจ่ะซื้อทีด่นิ  ทัง้นาย ก และ นาย ข กเ็ป็นเพื่อนสนิทกนั คนหนึ่งมภีูมหิลงั

มาจากศาสนาอสิลาม อกีคนหน่ึงมภีมูหิลงัมาจากศาสนาฮนิดู 

 เมื่อนาย ก ได้ยนิข่าวเกี่ยวกบัเรื่องนี้ เขาจงึไปหา นาย ข แล้วพูดว่า “เพื่อนรกั มนัเป็นความ

ปรารถนาของเราที่จะซื้อที่ดนิแปลงนี้เพื่อสร้างสกัการะสถาน  แต่นายมาซื้อตัดหน้าเราไปเสยีก่อน 

ดงันัน้อยา่งน้อยไดโ้ปรดใหเ้ราไดม้สี่วนในการซือ้ทีด่นิน้ีบา้ง” ทา้ยสุดแลว้ เพื่อนสองคนนี้กไ็ดร้่วมกนัจ่าย

ค่าทีด่นิแปลงนัน้ 
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 นี่เป็นความมหศัจรรยข์องพระบาฮาอุลลาหท์ีช่าวมุสลมิคนหนึ่งและชาวฮนิดูคนหนึ่งไดต้ระหนัก

ถงึสถานะของพระองค ์แยง่กนัรบัใชศ้าสนาของพระองค์ 

************************************ 

กองทนุนานาชาติ 

 ครัง้หนึ่ง พระอบัดุลบาฮาได้ส่งโทรเลขถงึบาไฮศาสนิกชนในเมอืงบอมเบยว์่า ต้องการเงนิด่วน

เพื่อซือ้ทีด่นิบนไหล่เขาคารเ์มล 

 ธรรมสภาบาไฮทอ้งถิน่ทีน่ัน่กไ็ดเ้รยีกชุมนุมบาไฮทุกคนในเมอืงบอมเบยท์นัท ีและไดอ้ธบิายให้

พวกเขาทราบเกี่ยวกบัความส าคญัและความเร่งด่วนของโทรเลขฉบบัที่ได้รบันัน้ เพื่อนๆ ไดช้่วยกันตัง้

เป้ารบับรจิาค และตดัสนิใจว่าจะไมแ่ยกยา้ยกนักลบับา้นจนกว่าจะไดร้บัเงนิครบตามเป้าทีว่างไว ้

 ในบรรดาผู้ร่วมชุมนุมก็มชีายคนหนึ่งที่ได้ขายร้านค้าของเขาไปในวนันัน้ แล้วได้น าเงนิที่ขาย

รา้นไดต้ดิตวัมาดว้ยโดยผกูไวใ้นผา้คาดเอว เขาเป็นคนแรกทีท่ าบุญบรจิาค เขาได้วางเงนิบรจิาคทัง้หมด

ของเขาไวบ้นโต๊ะ จากนัน้กม็คีนอื่นๆ ทีเ่หลอืกบ็รจิาคอย่างมากมายด้วยความเสยีสละอย่างทีสุ่ด ไม่ได้

ให้เพียงครัง้เดียวแต่ได้มีการบริจาคแล้วบรจิาคอีกจนกระทัง่เวลาสี่นาฬิกาในตอนเช้า พวกเขาจึง

รวบรวมเงนิไดค้รบตามทีต่อ้งการ 

 อกีสองสามชัว่โมงต่อมา ไดส้่งเงนิทีไ่ดร้บับรจิาคนัน้ไปใหพ้ระอบัดุลบาฮาทีด่นิแดนศกัดิส์ทิธ ์

************************************ 

 เมือ่ครัง้มกีารก่อสรา้งต่อเตมิส่วนบนของพระสถูปของพระบ๊อบบนไหล่เขาคารเ์มล ท่านศาสนภิ

บาลได้โทรเลขแจง้ข่าวดไีปยงับาไฮทัว่โลก และได้เรยีกรอ้งให้ศาสนิกชนช่วยกนัท าบุญบรจิาคให้กบั

สิง่ก่อสรา้งเพิม่เตมินี้ ท่านได้บอกให้บาไฮทราบถงึความส าคญัของภารกจินี้ ได้เตอืนพวกเขาถงึความ

เสยีสละของพระบ๊อบทีไ่ดท้รงสละพระชนมช์พีเพื่อศาสนาของพระผูเ้ป็นเจา้ และไดข้อใหพ้วกเขาบรจิาค

มากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะท าไดเ้พื่อความงดงามของพระสถูปของพระองค ์

 ขา่วนี้ไดแ้พรก่ระจายไปทัว่ประเทศอหิร่าน จากเมอืงสู่เมอืงและจากหมู่บา้นสู่หมู่บา้นต่างๆ ไดม้ี

การส่งครเูดนิทางสอนศาสนาหลายคนไปยงัทีห่่างไกลของประเทศเพื่อใหม้ัน่ใจว่าบาไฮในทุกแห่งหนได้

ทราบขา่วนี้และทุกคนไดร้บัโอกาสทีจ่ะมสี่วนรว่มในการก่อสรา้งคฤหาสน์ที่มเีอกลกัษณ์เฉพาะพเิศษนี้ 

 คนืหน่ึงบาไฮศาสนิกชนในหมูบ่า้นเลก็ๆ แห่งหน่ึงไดม้านัง่ฟงัผูม้าเยอืนอธบิายเกี่ยวกบัการสรา้ง

ยอดโดมทีว่จิติรงดงามบนพระสถูปของพระบ๊อบ ผู้มาเยอืนได้บอกพวกเขาถงึข่าวสารของท่านศาสนภิ
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บาลทีส่่งไปยงับาไฮศาสนิกชนทัว่โลก และพวกเขาไดต้อบสนองด้วยทัง้หวัใจ พวกเขาท าบุญบรจิาคสิง่ที่

พวกเขาสามารถจะถวายใหไ้ด ้

 หลงัจากเสรจ็สิน้การประชุม กรรมการของธรรมสภาบาไฮทอ้งถิน่แห่งนัน้และแขกผูม้าเยอืนคน

นัน้ไดร้่วมกนัอ่านค าใบแจง้ความจ านงบรจิาคและนับเงนิทีร่วบรวมมาได ้ เมื่อไดอ่้านใบแจง้ความจ านง

บรจิาคฉบบัหนึ่ง ทุกคนก็ต้องนิ่งเงยีบอยู่ครู่หนึ่ง  ต่อมาก็มศีาสนิกชนคนหนึ่งกล่าวขึน้ว่า “ ต้องมอีะไร

ผดิพลาดแน่เลย  ลุงซาเหม็ดไม่มทีางที่จะมเีงนิบรจิาคได้หนึ่งร้อยทูมานแน่ (ขณะนัน้ เจ็ดทูมามคี่า

เท่ากบัประมาณ 33 บาท) เพราะลุงอ่านเขยีนหนังสอืไม่ได ้คนทีเ่ขยีนตามค าบอกของลุงต้องเขียนผดิ

แน่นอน” 

 “ลุงซาเหมด็คอืใครหรอื?” แขกผู้มาเยอืนถามขึน้ ค าตอบทีไ่ดค้อื ลุงซาเหมด็กเ็ป็นบาไฮผูอุ้ทศิ

ตนคนหน่ึงอายหุกสบิกว่าปีแลว้ มปีญัหาทางการเงนิ มเีงนิไมพ่อใช ้สมบตัทิีลุ่งมอียู่กค็อืลาเพยีงตวัเดยีว  

ลุงจะบรรทุกสนิคา้เลก็ๆ น้อยๆ ทีซ่ือ้ดว้ยสนิเชื่อจากรา้นคา้ทีไ่วใ้จเขาไวบ้นหลงัลาแลว้น าไปเร่ขายตาม

หมูบ่า้นเลก็ๆ  ขากลบัเขากจ็ะน าเงนิไปช าระหนี้รา้นคา้และด ารงชพีดว้ยก าไรเลก็ๆ น้อยๆ จากการขาย

ของ  ตอนนี้ลุงซาเหมด็ได้แจง้ความจ านงบรจิาคไว้หนึ่งรอ้ยทูมานแก่การสรา้งพระสถูปของพระบ๊อบ 

ต้องมคีวามผดิพลาดอย่างแน่นอนการบรจิาคนี้จงึไม่ไดน้ าไปรวมกบัยอดเงนิบรจิาคที่รวบรวมมาได้ใน

คนืนัน้  จงึตดัสนิใจว่าตอ้งหาขอ้มลูเรือ่งนี้ในภายหลงั 

 เช้าวนัต่อมา ขณะที่แขกผู้มาเยอืนก าลงันัง่ทานอาหารเช้ากบัเจ้าของบ้านซึ่งเป็นประธานของ

ธรรมสภาบาไฮท้องถิน่แห่งนัน้  เป็นบา้นที่ใชจ้ดัประชุมในวนัทีผ่่านมา กม็เีสยีงเคาะประตูดงัขึน้ ลุงซา

เหมด็ไดเ้ดนิเขา้มามอบเงนิบรจิาค 100 ทูมาน พรอ้มกบัพูดว่า “ผมรูค้รบัว่าเป็นเงนิจ านวนไม่มากอะไร“ 

พรอ้มกบัยืน่เงนินัน้ใหก้บัเจา้ของบา้น “ผมหวงัว่าคุณจะรบัไวน้ะครบั” 

 ประธานแทบจะไม่เชื่อ จงึพูดขึน้ว่า “คุณลุงมเีงนิบรจิาคได้มากขนาดนี้ไดอ้ย่างไร? พวกเราทุก

คนทราบดวี่าคุณลุงไม่มอีะไรเลยนอกจากลาเพยีงตวัเดยีวเท่านัน้ ” ลุงซาเหมด็จงึตอบอย่างยิม้แยม้ว่า 

“คุณพูดถูกแล้วครบั ผมได้ขายลาของผมไปเมื่อเช้านี้ในราคา 100 ทูมาน”  เพื่อนได้มองไปที่ลุงอย่าง

ประหลาดใจแล้วกล่าวว่า “ ผมแน่ใจว่า พระผู้เป็นเจา้ไม่ได้คาดหวงัให้คุณลุงต้องท าเช่นนี้  แล้วตอนนี้

คุณลุงจะท ามาหากนิอยา่งไร? ” ลุงซาเหมด็จงึตอบดว้ยน ้าเสยีงทีห่มดความอดทนว่า “ผมยงัมสีองขาอยู่

ไม่ใช่หรอื? ผมสามารถแบกสนิคา้ไวบ้นหลงัได้” จากนัน้ก็กล่าวต่อดว้ยเสยีงทีอ่่อนลงว่า “พระบ๊อบทรง

สละพระชนมช์พีให้ศาสนาไม่ใช่หรอื? และท่านศาสนภบิาลกข็อให้เราบรจิาคเท่าที่เราจะท าไดแ้ก่พระ

สถูปของพระองคม์ใิช่หรอื? แลว้คนรบัใชจ้ะปฏเิสธสิง่ทีพ่ระผูเ้ป็นนายขอไดอ้ย่างไร?” ขณะทีลุ่งซาเหม็

ดลุกจากไปกไ็ดก้ล่าวว่า “คุณไมต่อ้งห่วงนะครบั พระผูเ้ป็นเจา้จะทรงดแูลผมเอง” 
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 สองปีต่อมา ผูม้าเยอืนคนนัน้ไดก้ลบัมาทีห่มู่บา้นนี้อกีครัง้หนึ่ง เขาไดพ้บกบัลุงซาเหมด็และถาม

ไถ่ลุงว่ากิจการของลุงเป็นอย่างไรในตอนนี้ ลุงกล่าวพร้อมหวัเราะเสยีงดงัว่า “ผมได้บอกคุณว่าอะไร  

พระผูเ้ป็นเจา้ไดท้รงดแูลผมเป็นอยา่งด ีผมถวายลาใหแ้ด่พระองคห์นึ่งตวัและพระองคไ์ดท้รงประทานล่อ

กลบัมาใหผ้ม ตอนน้ีผมสามารถบรรทุกสนิคา้ไปขายไดม้ากกว่าเดมิและหาเงนิไดม้ากกว่าแต่ก่อนครบั” 

************************************ 

 ขา้พเจ้าอดไม่ได้ทีจ่ะเตือนท่านทัง้หลายถึงความจ าเป็นต้องค านึงถึงหลกัการส าคญัทีว่่า การ

ท าบุญบรจิาคใหแ้ก่กองทุนนัน้เป็นความเตม็ใจอย่างแทจ้รงิและบรสิุทธิใ์จ  ควรทีทุ่กคนต้องประจกัษ์แจง้

ว่าการบงัคบัใหบ้รจิาคไมว่่าจะรปูแบบใด จะเลก็น้อย หรอืโดยทางอ้อมกต็ามเป็นการท าลายรากฐานแห่ง

หลกัการพื้นฐานในการก่อตัง้กองทุนตัง้แต่เริม่ต้นเลยทเีดยีว ภายใต้ทุกสถานการณ์ ขณะทีเ่รยีกรอ้งให้

ท าบุญบรจิาคก็ท าในท่าทลีกัษณะทัว่ๆ ไป ใช้ถ้อยค าอย่างระมดัระวงั ด้วยน ้ าเสยีงทีใ่ห้เกยีรต ิ ควรให้

เป็นไปตามดุลพนิิจของศาสนิกชนในการตดัสนิใจในเรือ่งความต้องการ  จ านวน และวตัถุประสงค์ของ

เขาหรอืเธอในการเผยแพรศ่าสนา 

           ....ท่านศาสนภบิาล โชก ิเอฟเฟนด.ิ... 

************************************ 

 ในปี 1952 (พ.ศ.2495) เมือ่บาไฮในอหิร่านไดร้บัข่าวของท่านศาสนภบิาลทีเ่รยีกรอ้งใหพ้วกเขา

ท าบุญบรจิาคให้กบัการก่อสร้างส่วนบนของพระสถูปของพระบ๊อบ การบรจิาคก็เริม่หลัง่ไหลจากทัว่

ประเทศไปยงัธรรมสภาแห่งชาตขิองอหิรา่นทนัท ี

 ได้ขอให้บาไฮในเมอืงเตหะรานน าเงนิบรจิาคของพวกเขาไปยงัศูนยก์ลางบาไฮแห่งชาติ หรอื 

ศูนยบ์าไฮ ซึ่งตัง้อยู่ทางภาคเหนือของประเทศ ขณะนัน้อยู่ในช่วงฤดูหนาวที่รุนแรงมากมหีมิะตกหนัก 

และการคมนาคมไมส่ะดวก แมส้ถานการณ์จะเป็นเช่นนัน้กไ็มไ่ดห้ยดุยัง้ใหบ้าไฮหลัง่ไหลมายงัศูนยบ์าไฮ

เพื่อถวายเงนิท าบุญบรจิาคของพวกเขา พวกเขามาพรอ้มกบัเงนิ เครื่องเพชรพลอย  กล้องถ่ายรูปและ

อื่นๆ อกีทีพ่วกเขาสามารถจะใหไ้ด ้ แมแ้ต่คนทีย่ากจนทีสุ่ด ซึง่ปกตอิาศยัอยู่ทางใต้ของเมอืงเตหะรานที่

ซึ่งมไีฟฟ้าใช้ไม่มากนัก บนถนนในยามค ่าคืน พวกเขาจะฝ่าอากาศอันหนาวเหน็บแล้วเดินไปเป็น

ระยะทางหลายไมลเ์พื่อน าเงนิบรจิาคของเขาไปทีศู่นยบ์าไฮ หลงักลบัจากทีท่ างานในตอนเยน็ 

 การตอบสนองจากบาไฮศาสนิกชนในอหิร่านเป็นไปอย่างลน้หลามจนเมื่อผ่านไประยะเวลาหนึ่ง

ท่านศาสนภบิาลก็ได้ส่งโทรเลขไปยงัธรรมสภาบาไฮแห่งประเทศอหิร่านเพื่อแจง้ให้ทราบว่าได้รบัเงนิ

บรจิาคเพื่อสรา้งพระสถูปของพระบ๊อบตามที่ต้องการแล้วและจะไม่มกีารบอกรบับรจิาคอกี หลงัจากที่
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ได้รบัโทรเลขของท่านศาสนภบิาลแล้ว เพื่อนๆ ที่มาท าบุญบรจิาคจงึได้รบัทราบข่าวนี้ พวกเขาถงึกบั

ออ้นวอนขอรอ้งเหรญัญกิแห่งชาตดิว้ยน ้าตาอยา่ไดป้ฏเิสธรบัเงนิบรจิาคของพวกเขาไว ้โดยเฉพาะอย่าง

ยิง่ มหีญงิชราคนหนึ่งไดร้ ่าไหอ้ย่างขมขื่นจนเหรญัญกิไม่กลา้ปฏเิสธที่จะรบัเงนิของเธอไว ้เหรญัญกิคน

นัน้บอกว่าเขาจะเกบ็รกัษาเงนิจ านวนนัน้ไวจ้นกว่าจะไดร้บัค าแนะน าเพิม่เตมิจากดนิแดนศกัดิส์ทิธิ ์  

 ท้ายที่สุดแล้ว ธรรมสภาบาไฮแห่งชาตจิงึได้ส่งโทรเลขไปยังท่านศาสนภบิาลและได้ขอรอ้งให้

ท่านรบัเงนิบริจาคส่วนที่เกินมานี้ไว้ใช้ในการก่อสร้างอาคารอื่นๆ บนไหล่เขาคาร์เมลที่จะมีขึ้นใน

ภายหลงั 

************************************ 

 แมนเซอและราชดิเป็นเพื่อนกนั ทัง้สองคนมอีายสุบิสองปี พวกเขาไดท้ราบเกี่ยวกบัการก่อสรา้ง

ส่วนบนของพระสถูปพระบ๊อบและทราบว่าพวกผูใ้หญ่ก าลงัพยายามรวบรวมเงนิใหไ้ด้มากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะ

ท าไดเ้พื่อส่งไปยงัดนิแดนศกัดิส์ทิธิ ์

 ยวุชนทัง้สองต่างรูส้กึตื่นเตน้กบัโครงการน้ีและตดัสนิใจวา่พวกเขาควรจะบรจิาคใหก้บัพระ

สถูปพระบ๊อบด้วย แต่เนื่องจากไม่ง่ายเลยที่จะได้เงนิมา พวกเขาจึงคดิหาวธิีด้วยการแยกเศษ

เหรยีญไวต้่างหากในแต่ละครัง้ทีไ่ดเ้งนิมา  

ทัง้สองจึงได้บริจาคอย่างสม ่าเสมอแม้จะเป็นเงินเล็กน้อยก็ตาม แต่ก็เป็นการท าให้

เงนิกองทนุนัน้เพิม่มากขึน้ได ้ซึง่ทัง้สองต่างกไ็ม่รูว้่าอกีคนไดเ้งนิมาอย่างไร หลายปีต่อมา เมื่อทัง้

สองได้มาพบกนัตอนเป็นผู้ใหญ่ และอายที่จะพูดถึงเรื่องนัน้ พวกเขาได้เล่าให้ฟงัถึงที่มาของ

จ านวนเหรยีญพวกนัน้ แมนเซอเล่าวา่ ตอนทีค่รอบครวัไม่มเีครื่องท าน ้าอุ่นใชใ้นบา้น พ่อของเขาก็
จะให้เงนิเขาไปอาบน ้าที่ห้องอาบน ้าสาธารณะสปัดาห์ละครัง้ แมนเซอก็ได้อาบน ้าที่บ้านสลบักบัไป

อาบน ้าที่ห้องอาบน ้าสาธารณะสปัดาห์ละครัง้ ด้วยวธินีี้เขาจงึสามารถเกบ็เงนิส่งไปให้แก่การสรา้งพระ

สถูปของพระบ๊อบได ้

 ส่วนราชดิก็เก็บสะสมลูกเกด ในสมยัก่อนอาหารบางอย่างเป็นของหายากในประเทศอิหร่าน  

นอกจากนัน้น ้าตาลก็หายากเช่นกนัผู้คนจ านวนมากจะรบัประทานลูกเกดพรอ้มน ้าชา ทุกครัง้ที่ราชดิ

ได้รบัลูกเกดมาหนึ่งก ามอืเพื่อทานกบัน ้าชา เขาก็จะทานลูกเกดเลก็น้อยและที่เหลอืเขาก็จะเก็บไว้ใน

กล่อง เมื่อลูกเกดเต็มกล่อง เขากจ็ะเอาไปขายให้คุณพ่อของเขา เมื่อไดท้ราบเหตุผลว่าเหตุใดราชดิจงึ

ขายลกูเกดของเขา คุณพ่อจงึไดซ้ือ้ลกูเกดนัน้ในราคาทีส่งูเสมอ 

************************************ 
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 ท่านพระหตัถ์ศาสนาของพระผูเ้ป็นเจา้ อมเีลยี คอลลนิส ์ไม่เคยพลาดโอกาสในการบรจิาคเงนิ

จ านวนมากให้แก่ศาสนา ในสมยัของท่านศาสนภบิาล เมื่อครัง้ที่ท่านศาสนภบิาลก าลงัขยายทรพัยส์นิ

ทีด่นิบนไหล่เขาคารเ์มล หรอืส่งเสรมิให้บาไฮช่วยกนับรจิาคเพื่อน าไปซือ้ทีด่นิไวส้รา้งสกัการะสถานและ

ศูนยก์ลางบาไฮในประเทศต่างๆ ท่านอมเีลยี คอลลนิส์ก็จะเป็นคนแรกที่ส่งเชค็ไปให้ท่านศาสนภบิาล

เสมอ  ในบางครัง้ดว้ยความรกัอยา่งมากมายทีท่่านอมเิลยี คอลลนิสม์ต่ีอท่านโชก ิเอฟเฟนด ิและกท็ราบ

ดวี่าท่านศาสนภบิาลนัน้ใช้จ่ายเงนิส าหรบัส่วนตวัน้อยมาก ท่านอมเีลยี คอลลนิส์ก็จะส่งเชค็ให้ท่านศา

สนภบิาลแลว้ขอใหท้่านศาสนภบิาลรบัไวส้ าหรบัใชส้่วนตวั ท่านศาสนภบิาลจงึไดร้บัเชค็ของขวญันัน้ไว้

แลว้น าไปใชใ้นโครงการทีท่่านก าลงัด าเนินการใหศ้าสนา 

 มอียู่ครัง้หนึ่ง ตอนที่ท่านคอลลนิส์อยู่ที่ไฮฟา ท่านได้มอบเชค็ฉบบัหนึ่งให้แก่ท่านศาสนภบิาล 

และได้ขอรอ้งให้ท่านศาสนภบิาลรบัเช็คฉบบันัน้ไว้เป็นของขวญัส าหรบัใช้จ่ายตามอธัยาศยั ทัง้ยงัให้

ความมัน่ใจแก่ท่านศาสนภบิาลว่าท่านไดบ้รจิาคใหแ้ก่กองทุนต่างๆ เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้  ท่านโชก ิเอฟ

เฟนดจิงึไดข้อบคุณและน าเชค็ฉบบันัน้ใส่ในกระเป๋า 

 หลงัจากนัน้ ตอนที่ท่านคอลลนิส์ก าลงัจะนัง่รบัประทานอาหารเยน็ร่วมกบัผู้มาแสวงบุญและ

ท่านศาสนภบิาลทีเ่มอืงไฮฟา ผูแ้สวงบุญคนหนึ่งไดถ้ามท่านโชก ิเอฟเฟนดวิ่า  เขาจะขอรบัใชอ้ะไรกไ็ด้

ขณะทีเ่ขาอยูใ่นดนิแดนศกัดิส์ทิธิจ์ะไดไ้หม? ท่านศาสนภบิาลกไ็ดถ้ามว่าเขาสามารถท างานก่ออฐิไดไ้หม 

เขาตอบว่าได้  ในกรณีนัน้ท่านศาสนภิบาลจึงตอบว่า วันรุ่งขึ้นให้เขาไปที่บาห์จี ช่วยติดตัง้ประตู

คอลลนิสต์รงทางเขา้เขตศกัดิส์ทิธิ ์

 ท่านคอลลนิสไ์ดท้ราบข่าวอนัมเีกยีรตสิูงส่งนี้ ทีท่่านศาสนภบิาลไดม้อบใหแ้ก่ท่านคอลลนิสเ์ ป็น

ครัง้แรกในเยน็วนันัน้ และท่านคอลลนิสก์ท็ราบว่าท่านโชก ิเอฟเฟนดไิด้ใชจ้่ายเชค็ฉบบัทีม่อบใหแ้ก่ท่าน

ในการตดิตัง้ประตูนี้ 

************************************ 

 ต่อไปนี้เป็นเรือ่งเศรา้ 

 มบีาไฮบางคนทีไ่ปแสวงบุญในสมยัของท่านศาสนภบิาล พวกเขาไดร้บักระตุ้นจากความงดงาม

ของพระสถูปและอุทยานที่ลอ้มรอบพระสถูป พวกเขาไดถ้ามท่านศาสนภบิาลว่าพวกเขาจะสามารถท า

อะไรบางอยา่งทีพ่เิศษใหแ้ก่ศาสนาไดห้รอืไมใ่นระหว่างแสวงบุญ ท่านศาสนภบิาลไดต้อบว่าพวกเขาควร

จะกลบัไปรบัใชศ้าสนาในประเทศของตน อยา่งไรกต็าม พวกเขากย็งัยนืกรานว่าพวกเขาอยากจะท างาน

รบัใช้พเิศษบางอย่างในดนิแดนศกัดิส์ทิธิ ์พวกเขาขอรอ้งท่านศาสนภบิาลยอมใหพ้วกเขาไดบ้รจิาคเงนิ

ให้กบัการขยายอุทยานที่อยู่รอบๆ พระสถูป ในที่สุด ท่านศาสนภบิาลก็ยนิยอมแล้วกล่าวว่ามทีี่ดนิอยู่
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แปลงหนึ่งบนไหล่เขาคารเ์มลที่จ าเป็นต้องซื้อไว้ทนัท ีท่านศาสนภบิาลไดบ้อกราคาของที่ดนิ และพวก

เขาจงึให้ความมัน่ใจแก่ท่านศาสนภบิาลอย่างตื่นเต้นว่าพวกเขาสามารถที่จะหาเงนิได้ตามจ านวนนัน้  

พวกเขาบอกว่าทนัททีีก่ลบัถงึบา้นพวกเขาจะส่งเงนิจ านวนนัน้มาใหท้นัท ี

 ท่านศาสนภบิาลเฝ้ารอแต่เงนิก็ยงัมาไม่ถึง ในที่สุดเมื่อท่านตดัสนิใจจะซื้อที่ดนิแปลงนัน้ด้วย

ตนเอง แต่ราคาทีด่นินัน้กส็งูขึน้จากราคาทีต่กลงกนัครัง้แรกหลายเท่าตวั 

************************************ 

ตดัทอนมาจากจดหมายถงึเหรญัญกิธรรมสภาบาไฮแห่งชาตสิหรฐัอเมรกิาดงันี้ 

 “คุณแม่ของเราได้บอกเราเกี่ยวกบัการก่อสรา้งอาคารบนไหล่เขาคารเ์มล และเมื่อเสรจ็แล้วจะ

ก่อใหเ้กดิสนัตภิาพรอง เดก็คนอื่นๆ รูส้กึกลวั แต่เราไมก่ลวั เพราะเราเป็นบาไฮ เรารูว้่าถดัจากสนัตภิาพ

รอง สนัตภิาพอนัยิง่ใหญ่กจ็ะตามมา 

 คุณแมไ่ดอ่้านใหเ้ราฟงัว่ามคีวามตอ้งการเงนิหา้สบิลา้นดอลลาห ์ซึง่เป็นเงนิจ านวนมากและรูส้กึ

เสยีใจทีเ่รากไ็มม่ใีห ้แต่อาจจะตัง้ค าถามเล่นๆ ว่า “พวกคุณจะรบัประทานชา้งทัง้ตวัไดอ้ย่างไร?” ค าตอบ

ที่ได้คอื “รบัประทานทลีะค า” ซึ่งตลกและเป็นความจรงิด้วย... คุณแม่ก าลงัจะจดังานวนัคล้ายวนัเกดิ

ใหก้บัพวกเราซึง่ตรงกบัวนัที ่14 พฤศจกิายน เ รามอีายุย่างเขา้เก้าขวบและเจด็ขวบ เราต้องการสมทบ

เงนิทุนหา้สบิล้านด้วยการที่เรารบัประทานช้างทลีะค าของเรา เราจงึถามคุณแม่ว่า แทนที่เราจะจดังาน

ฉลองวนัเกดิของเรา เราก็จะสามารถส่งเงนิสมทบกองทุนสรา้งอาคารบนไหล่เขาของพระผู้เป็นเจา้ได ้ 

ซึง่คุณแมก่ต็อบตกลง เชค็ฉบบันัน้เป็นของคุณแม ่แต่จ านวนเงนิในเชค็นัน้เป็นส่วนของเรา” 

************************************ 

 โดโรธแีละมารต์นิก าลงัจะแต่งงานกนัและทัง้สองตกลงใจทีจ่ะจดังานแต่งงานอย่างเรยีบง่าย เงนิ

ส่วนทีจ่ะใชจ้ดังานขนาดใหญ่นัน้ถูกส่งไปสมทบกองทุนโครงการไหล่เขาคารเ์มล 

 ทัง้สองยงัไดข้อใหเ้พื่อนบาไฮและญาติๆ  ส่งเงนิไปสมทบกองทุนดงักล่าวแทนที่จะน าเงนินัน้ไป

ซือ้ของขวญัใหพ้วกเขา 

************************************ 

บาไฮหลายคนได้มารวมตวัพบปะกันที่เมอืงเล็กๆ เมอืงหนึ่งในประเทศออสเตรเลยี หนึ่งใน

หลายคนนัน้ได้เสนอว่าพวกเขาควรวางแผนจดังาน “วันพิเศษแห่งการมอบความสุขหรรษา” เพื่อ

รวบรวมเงนิสมทบกองทุนสรา้งอาคารบนไหล่เขาคารเ์มล 
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 ทุกคนเงยีบงนัไปชัว่ขณะหนึ่ง พวกเขาไม่ใช่คนร ่ารวยประกอบกบัค่าครองชพีทีสู่งขึน้ทุกๆ วนั

ท าใหพ้วกเขาออมเงนิไมไ่ดม้ากมายนกั ความคดิในการบรจิาคใหแ้ก่กองทุนจากเงนิทีไ่ม่ค่อยพอใชจ้งึไม่

เป็นทีย่นิดนีกัในตอนแรกๆ ความคดิของพวกเขาอาจมุง่ไปในเรื่องจ าเป็นอื่นๆ ใบแจง้หนี้ทีต่้องช าระการ

ซ่อมแซมบ้าน ซื้อรองเท้าให้ลูกๆ การสนับสนุนเงนิกองทุนต่างๆ จงึไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ด้วยความรกัใน

พระบาฮาอุลลาหจ์งึเอาชนะหวัใจของศาสนิกชนของพระองคไ์ดเ้สมอ 

 เพื่อนคนหน่ึงในนัน้กล่าวขึน้ว่า “ท าไมเราจะท าไม่ได?้” และ “เราจะจดังานนี้เมื่อไรด?ี” เพื่อนคน

อื่นๆ จงึช่วยกนัออกความคดิในรายละเอยีดการจดังาน และไดเ้ลอืกเอาวนัคลา้ยวนัประสูตขิองพระบาฮา

อุลลาหเ์ป็นวนัแห่งความสุขนี้ 

 งานอนัอุดมด้วยพรวนันัน้เตม็ไปดว้ยบรรยากาศแห่งความหรรษาและการระลกึถงึพระคุณแห่ง

ความอารทีีไ่ด้ยอมรบัพระศาสดาของพระผูเ้ป็นเจา้ กลุ่มบาไฮเลก็ๆ กลุ่มนี้มรีายได้ปานกลางได้บรจิาค

ใหแ้ก่ศาสนาอย่างมนี ้าใจ ในตอนทีพ่วกเขามาร่วมกนันับเงนิ พวกเขาแทบจะไม่เชื่อว่าพวกเขารวบรวม

เงนิไดก้ว่าหนึ่งพนัดอลลาห ์

************************************ 

 คุณเคยได้ยนิสถาบนัวชิาชพีบาไฮเฟซเีพื่อสตรชีนบทไหม? สถาบนันี้ตัง้อยู่ที่เมอืงอนิดอเร 

ประเทศอนิเดยี เป็นสถาบนัทีจ่ดัสอนหลกัสูตรทางวชิาการและวชิาชพีแก่สตรทีีเ่ขยีนอ่านไม่ไดท้ีม่าจาก

หมูบ่า้นต่างๆ ในแถบนัน้ 

 มเีดก็สาวสองคนอายุสบิเก้าและยีส่บิปีซึ่งเคยผ่านการอบรมจากสถาบนัเฟซแีห่งนี้และได้เป็น

บาไฮทีน่ัน่ ทัง้สองมาจากชนเผ่าทีย่ากจนทีสุ่ด หลงัจากทีจ่บการอบรมได้สองสามเดอืน เดก็สาวทัง้สอง

ได้เขา้ร่วม“ การแข่งขนับทเพลงของผู้เรยีน” ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รบัการสนับสนุนจากองค์การศึกษา 

วทิยาศาสตร ์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาต ิและจดัการแข่งขนัโดยคณะกรรมการเฉพาะกจิเพื่อการ

อ่านออกเขยีนไดน้านาชาต ิมสีามสบิสีอ่งคก์รไดส้่งตวัแทนเขา้รว่มการแขง่ขนัในครัง้นัน้ 

 ผูเ้ขา้แขง่ขนัแต่ละคนไดร้บัการแนะน าโดยองคก์รทีส่่งพวกเขา พวกเขารอ้งเพลงเป็นภาษาฮนิด ี

ที่คลอด้วยดนตร ีหญงิสาวบาไฮนัน้แตกต่างไปจากคนอื่นๆ พวกเขาเดนิขึ้นเวทใีนเครื่องแต่งกายชาว

พืน้เมอืงและแนะน าตวัเองต่อผูเ้ขา้ชมจ านวนสองพนัคน ไมม่ดีนตรทีีส่ลบัซบัซอ้นคลอไปกบัเพลงทีเ่รยีบ

งา่ยทีพ่วกเขาสองคนไดแ้ต่งขึน้ในภาษาชนเผ่าของพวกเขา 

 เมื่อร้องไปถึงท่อนกลางของเพลง ไฟเกิดดบัและเครื่องขยายเสยีงหยุดไปประมาณหนึ่งนาท ี 

หญงิสาวทัง้สองไดป้ระสบกบับททดสอบครัง้นี้ดว้ยความกลา้และยงัคงรอ้งเพลงต่อไป กรรมการผูต้ดัสนิ
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สามารถไดย้นิพวกเขารอ้งเพลงและเมือ่รอ้งเพลงจบ กถ็ูกขอใหแ้ปลเป็นภาษาฮนิด ีคุณครบูาไฮของพวก

เขาก็ได้แปลเนื้อเพลง ในเนื้อเพลงหญิงสาวได้อธบิายว่าก่อนที่พวกเขาจะไปเข้าอบรมที่สถาบันของ

บาไฮ เขาทัง้สองอ่านเขยีนไมไ่ด ้ทีส่ถาบนัแห่งนัน้พวกเขาไดเ้รยีนเพื่ออ่านออกเขยีนได ้นับเลขได ้บอก

เวลาได ้และชัง่ ตวง วดั ได ้พวกเขาเรยีนเยบ็ผา้ เรยีนรูก้ารใช้จกัรเยบ็ผา้ เพื่อทีจ่ะสามารถเลีย้งชพีได ้ 

พวกเขาไดอ้อกจากความมดืเพื่อไปสู่แสงสว่าง และตอนนี้พวกเขากไ็ดน้ าแสงสว่างนัน้ไปสู่หมู่บา้นเพื่อ

ขบัไล่ความมดืมนออกไป 

 หญงิสาวทัง้สองชนะรางวลัทีห่นึ่งไดร้างวลัเป็นเงนิ 1,000 รปีู เขาทัง้สองไม่เคยเหน็เงนิจ านวน

มากขนาดนัน้มาก่อนในชวีติ พวกเขาได้เดนิไปหาคุณครดู้วยน ้าตาแลว้พูดกบัคุณครวู่า “ทัง้หมดนี้ไม่มี

อะไรเลยนอกจากพระพรของพระบาฮาอุลลาห์ เราจะไม่แตะต้องเงนิจ านวนนี้จนกว่าเราจะบรจิาคส่วน

หนึ่งให้แก่กองทุน” ทัง้สองได้บรจิาค 100 รูปี ให้แก่กองทุนไหล่เขาคารเ์มล และ100 รูปีแก่กองทุน

สกัการะสถานในอนิเดยี ส่วนที่เหลอืพวกเขาจะแบ่งกนัคนละ 400 รูปี พวกเขาได้น าไปจ่ายช าระเป็น

เงนิงวดแรกของจกัรเยบ็ผา้ 

************************************ 

 เราต้องระลกึไวเ้สมอว่ามบีาไฮจ านวนน้อยมากในโลกนี้ เมือ่เทยีบกบัจ านวนประชากรของโลก 

และมคีนทีย่ากจนจ านวนมากมาย  แมว้่าพวกเราจะสละสิง่ทีม่อียู่ทัง้หมดให้ก็ไม่สามารถบรรเทาความ

ทุกขย์ากของพวกเขาได้แมแ้ต่น้อย นีม่ไิดห้มายความว่าเราไม่ต้องช่วยเหลอืผูย้ากไร ้เราควรช่วยพวก

เขา แต่การท าบุญบรจิาคใหแ้ก่ศาสนาเป็นวธิกีารรบัประกนัหนทางทีก่ระท าแล้วจะยกเอาความหวิโหย

และความทุกขย์ากทีม่อียู่ตลอดเวลาออกไปจากมนุษย ์เพราะต้องผ่านระบบของพระบาฮาอุลลาห์อย่าง

เดยีวเท่านัน้  แหล่งทีม่าจากสวรรค์ ทีค่นทัง้โลกสามารถยนือยู่บนขาของตวัเองได้ แล้วความต้องการ 

ความกลวั ความหวิโหย สงคราม ฯลฯ จะถูกขจดัให้หมดสิ้นไป ผู้ทีม่ใิช่บาไฮไม่สามารถท าบุญบรจิาค

ใหแ้ก่งานของเราได ้หรอืท าการบรจิาคใหก้บัเราได ้ ดงันัน้หน้าทีแ่รกของเราทีแ่ทจ้รงิกค็อืสนับสนุนงาน

การเผยแพรข่องเราเอง  เพราะนีจ่ะน าไปสู่การเยยีวยาประชาชาตทิัง้ปวง          

จากจดหมายเขยีนในนามของท่านโชก ิเอฟเฟนด ิ

************************************ 

โครงการส าคญัทีไ่ดเ้ริม่ด าเนินการโดยสภายุตธิรรมแห่งสากลนัน้ประสบความส าเรจ็เป็นอย่างด ี

และผู้คนจ านวนนับล้านในโลกได้รบัประโยชน์จากโครงการเหล่านี้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง อย่างไรก็ตาม 

ความส าเร็จอันน่าอัศจรรย์เหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้หากปราศจากซึ่งความเสียสละอย่างต่อเนื่องของ

บรรดาศาสนิก ชนของพระบาฮาอุลลาหท์ุกแห่งหน 
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 ครัง้หนึ่ง ธรรมสภาบาไฮแห่งชาตขิองประะเทศเลก็ๆ ประเทศหน่ึงในตะวนัออกกลางได้ตัง้เป้า

จ านวนเงนิส าหรบัส่งให้กองทุนนานาชาตไิว้ค่อนขา้งสูง ธรรมสภาบาไฮท้องถิน่ภายใต้ธรรมสภาแห่ง

ประเทศน้ีจงึพยายามท าเท่าทีท่ าไดเ้พื่อจะขอรบับรจิาคใหไ้ดต้ามเป้าทีธ่รรมสภาแห่งชาตไิดต้ัง้ไว ้ แต่ก็

ไมส่ามารถรวบรวมไดต้ามจ านวนทีต่อ้งการ 

 เมือ่บาไฮไดท้ราบขา่วนี้ บางคนกไ็ดค้ดิถงึวธิดี ัง้เดมิทีพ่วกเขาเคยช่วยได ้หนึ่งในจ านวนนัน้เป็น

ชายหนุ่มผูซ้ึง่คดิว่าตวัเขานัน้ไดบ้รจิาคใหท้ัง้หมดเท่าทีเ่ขาสามารถจะใหไ้ด ้ ท าใหเ้ขามคีวามมุ่งมัน่ทีจ่ะ

หาทางในการทีจ่ะบรจิาคใหไ้ดม้ากกว่าเดมิ 

 ชายคนน้ีเป็นช่างภาพและยงัขายอุปกรณ์ถ่ายภาพในรา้นของเขาดว้ย เขาไดต้ดัสนิใจทีจ่ะกนัเงนิ

ส่วนที่เขาได้รบัจากลูกค้าคนแรกของแต่ละวนัไว้ใหแ้ก่กองทุน ไม่ว่าจะได้จากการถ่ายภาพหรอืได้จาก

การขายอุปกรณ์ราคาแพงในรา้น เขาต้องประหลาดใจทีเ่กบ็รวบรวมเงนิไดเ้ป็นจ านวนมากผดิปกต ิ เงนิ

จ านวนนี้ก็น าไปรวมกับของคนอื่นๆ ที่เหมอืนกับเขาที่มคีวามพยายามอย่างมากในการช่วยให้เป้า

จ านวนเงนิทีธ่รรมสภาแห่งชาตติัง้ไวน้ัน้ไดต้ามจ านวน 

************************************ 

 เมือ่ครัง้ทีเ่กดิสงครามในประเทศ..ก.. บาไฮศาสนิกชนในประเทศนัน้ไมส่ามารถทีจ่ะบรจิาคใหแ้ก่

กองทุนนานาชาตไิดต้ามทีแ่จง้ความจ านงไว ้ เพื่อนๆ ในประเทศใกลเ้คยีง..ข...ซึง่ไดร้บัเงนิบรจิาคตามที่

ได้ตัง้เป้าไว้ จึงตัดสินใจส่งเงินเพิ่มพิเศษให้แก่กองทุนนานาชาติในนามของบาไฮศาสนิกชนของ

ประเทศ...ก... ดว้ยความไม่ยดึตดิ เสยีสละอย่างทีสุ่ด แต่ละคนใหเ้ท่าทีจ่ะใหไ้ด ้จงึไดร้บัเงนิบรจิาครวม

ทัง้สิน้ 200,000 เหรยีญสหรฐั 

 ต่อมา เมื่อสามารถติดต่อสื่อสารกันได้อีกครัง้ ทัง้สองประเทศจงึได้ทราบว่าบาไฮศาสนิกชน

ประเทศ..ก...ไดแ้จง้ความจ านงบรจิาคใหแ้ก่ศูนยก์ลางบาไฮแห่งโลกไว ้500,000 เหรยีญสหรฐัฯ ซึง่พวก

เขาไดส้่งไปใหศู้นยก์ลางบาไฮแห่งโลกก่อนที่สงครามจะเริม่เป็นจ านวน 300,000 เหรยีญสหรฐัฯ  ดงันัน้

จ านวนเงนิที่เพื่อนๆ ในประเทศ ..ข..ได้ช่วยกันบรจิาคในนามของประเทศ ...ก...จงึเป็นจ านวนเงนิที่

ถูกตอ้งตามทีไ่ดแ้จง้ความจ านงไว ้

************************************ 

 ในสารฉบบัหนึ่งของสภายุตธิรรมแห่งสากลที่ได้แจ้งให้บาไฮทัว่โลกทราบถึงการบรจิาคให้แก่

กองทุนนานาชาตลิดลง และศูนยก์ลางบาไฮแห่งโลกไมส่ามารถท างานไดต้ามทีไ่ดแ้จง้ใหท้ราบ 
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 ขา่วนี้ไดท้ าใหไ้ดร้บัเงนิบรจิาคเพิม่มากขึน้จากทุกประเทศ  น าไปสู่การตอบสนองอย่างมากมาย

จากบาไฮประเทศ...เอ... หลายคนบรจิาคทุกสิง่ทีพ่วกเขามี หนึ่งในจ านวนนัน้ เป็นคนขายของ เขาได้

บรจิาครถยนต์ของเขา ธรรมสภาฯ ทราบดวี่า รถยนต์คนันัน้มคีวามจ าเป็นต่อการท ามาหากนิของเขา  

จงึใหเ้ขาเช่ารถคนันัน้จนกว่าเขาจะสามารถซือ้คนัใหม่ได ้บาไฮอกีคนหนึ่งเป็นคนรวยไดบ้รจิาคเงนิเก็บ

ของเขาทัง้ชีวติ และอีกคน ไม่เพยีงแต่จะบรจิาคทุกสิ่งที่มอียู่ แต่ได้ไปกู้เงนิจากธนาคารเพื่อจะช่วย

กองทุน และต่อมาก็ได้จ่ายคืนพร้อมดอกเบี้ย นอกจากเงนิสดที่ทุกคนบรจิาคแล้ว มสีตรคีนหนึ่งได้

บริจาคเครื่องเพชร พลอย ทองค าหนักสี่กิโล รวมทัง้หมดที่พวกเขาร่วมกันบริจาคเป็นเงินกว่า 

1,700,000 เหรยีญสหรฐัฯ 

 เงนิบรจิาคจ านวนมหาศาลนี้ไดม้าจากเพยีงทีเ่ดยีวในโลกทีซ่ึง่มบีาไฮจ านวนไม่มาก ประกอบกบั

ความเสยีสละอยา่งใหญ่หลวงจนกระทัง่สภายุตธิรรมแห่งสากลไดข้อใหบ้าไฮทีน่ัน่ยุตสิ่งเงนิบรจิาคมาให้

อกี 

************************************ 

 .....บาไฮแต่ละคนจะต้องท าตามการตดัสนิใจของตนเองและความต้องการของศาสนา ในยาม

วกิฤต ไม่ว่าจะด้วยงานของศาสนา หรอืงานของครอบครวั โดยธรรมชาตแิลว้ผูค้นจะปฏบิตัแิตกต่างไป

จากสถานการณ์ทีป่กต ิแต่ในการตดัสนิใจในเรือ่งเหล่านี้กข็อใหข้ึน้อยูก่บับาไฮแต่ละคน   

          จากจดหมายเขยีนในนามของท่านโชก ิเอฟเฟนด ิ

************************************ 

งานประชุมเพื่อเฉลมิฉลองครบหน่ึงรอ้ยปีแห่งการเสดจ็มาถึงดนิแดนศกัดิส์ทิธิข์องพระบาฮา

อุลลาหไ์ดจ้ดัขึน้อยา่งสมพระเกยีรตทิีเ่มอืงปาเลอโม ซึง่อยูใ่จกลางเมดเิตอเรเนียน 

 หลงังานประชุมเสรจ็สิ้นลง จงึได้อนุญาตให้ผู้ที่มาร่วมงานไปแสวงบุญและเยี่ยมพระสถูปอัน

ศกัดิส์ทิธิท์ ีเ่มอืงไฮฟาและเมอืงอคัคาได ้ เพื่อเป็นเครือ่งหมายของความขอบคุณในความอารอีนัประเสรฐิ

นี้ ผู้แสวงบุญจ านวนมากจงึได้บรจิาคให้แก่กองทุนนานาชาติ หนึ่งในนัน้คือบาไฮที่มาจากประเทศ

เยอรมนั เขาได้บรจิาคเงนิเป็นจ านวนมากแล้วกล่าวว่าควรออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามของธรรมสภา

แห่งชาตปิระเทศเยอรมนั อยา่งไรกต็าม เมื่อไดจ้ดัส่งใบเสรจ็รบัเงนิออกไป ธรรมสภาแห่งชาตไิดต้อบว่า

ธรรมสภาแห่งชาตไิม่ไดส้่งเงนิจ านวนมากเช่นนี้ไปให้ เป็นที่ชดัเจนว่า ผูท้ีบ่รจิาคเงนิคนนัน้ปรารถนาที่

จะไมเ่ปิดเผยชื่อ 

************************************ 
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 ยนูิสก าลงัจะแต่งงานและได้ยมืเงนิเพื่อไปซือ้สรอ้ยคอทองค าใหภ้รรยาของเขา เวลาผ่านพน้ไป  

ยนูิสไดใ้ชห้นี้จนหมดและมคีวามสุขทีไ่ดเ้หน็ภรรยาสวมสรอ้ยคออนัมคี่าในโอกาสพเิศษต่างๆ  

 เย็นวันหนึ่ง ทัง้คู่ได้นัง่ด้วยกันในงานประชุมและได้ยินข่าวจากศูนย์กลางบาไฮแห่งโลกที่

เรยีกรอ้งใหบ้รจิาคแก่กองทุนนานาชาต ิยนูิสจงึหนัไปหาภรรยา เธอจงึกระซบิว่า “คุณทราบดวี่าเราไม่มี

เงนิจะบรจิาค” ยูนิสจงึมองไปที่สร้อยคอทองค าที่เธอสวมอยู่ เธอได้ยิม้แล้วถอดสร้อยคอเส้นนัน้ออก

ใหแ้ก่กองทุน 

************************************ 

 เซยดิไดอ้าสาสมคัรไปยงัอกีเมอืงหน่ึงในอหิร่าน ธุรกจิของเขาทีน่ัน่ประสบปญัหา แมว้่าเขาจะ

เคยเป็นคนร ่ารวยก็ตาม แต่ตอนน้ีเขาต้องการปจัจยัอย่างมากในการด าเนินธุรกจิของเขาต่อไป ดงันัน้

เขาจงึเขา้ไปทีเ่มอืงหลวงเพื่อท าการกูเ้งนิจากธนาคารเนานาฮาลาน 

 ขณะที่อยู่ในเตหะราน เขาได้ข่าวว่ามคีวามต้องการเงินกองทุนเพื่อที่จะสร้างที่ท าการสภา

ยุตธิรรมแห่งสากลให้เสรจ็ เขารูส้กึเสยีใจที่ไม่สามารถบรจิาคใหก้องทุนนานาชาตใินช่วงเวลาอนัวกิฤต

ของเขาได้ แล้วเขาก็เกดิความคดิหนึ่งที่ว่า “หากเราสามารถกู้เงนิให้กบัตวัเองในยามที่เราต้องการได้  

แล้วท าไมเราไม่กู้เงนิให้ศาสนาในยามที่ศาสนาต้องการหล่ะ?” เขาจงึบรจิาคเงนิที่กู้มาจากธนาคาร

ครึง่หนึ่งใหแ้ก่กองทุนนานาชาต ิแลว้น าเงนิอกีครึง่หนึ่งกลบับา้น 

 เวลาผ่านไป ธุรกจิของเซยดิก็เจรญิรุ่งเรอืง และชวีติของเขากก็ลบัมาสุขสบายอกีครัง้หนึ่ง และ

แลว้การประทุษรา้ยบาไฮกไ็ดเ้ริม่ขึน้ในประเทศอหิรา่นและทุกอย่างทีเ่ขามอียูไ่ดถู้กยดึไปจนหมดสิน้ 

 ก็มเีพื่อนคนหนึ่งที่ได้ทราบเรื่องราวการบรจิาคที่เสียสละที่เซยดิได้ถวายให้ในตอนที่ก าลัง

ก่อสรา้งทีท่ าการสภายตุธิรรมแห่งสากล เซยดิไดก้ล่าวว่า “ผมมคีวามสุขมากทีผ่มไดบ้รจิาคเงนิที่ผมกู้มา

ครึง่หนึ่งใหแ้ก่กองทุนนานาชาต ิผลทีไ่ดร้บักค็อืพระพรทีไ่ม่มใีครจะสามารถเอาไปจากผมได ้ในทางตรง

ขา้มเงนิอกีครึง่หนึ่งทุกบาททุกสตางคบ์ดันี้ไดส้ญูสิน้ไปหมดแลว้” 

************************************ 

....ต้องไม่มแีรงกดดนัใดๆ มาบงัคบัใหบ้าไฮศาสนิกชนท าบุญบริจาค การบรจิาคต้องเป็นความ

สมคัรใจ และควรถอืว่าเป็นความลบั นอกเสยีจากว่าเพือ่นเหล่านัน้จะกล่าวถงึมนัเองอยา่งเปิดเผย 

           จากจดหมายเขยีนในนามของท่านโชก ิเอฟเฟนด ิ

************************************ 
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ฮคูคุลูลาห์ 

ฮจัเจ อามนิ เป็นผูพ้ทิกัษ์ทรพัยฮ์ูคุคูลลาหค์นแรก  เขาไดใ้ชเ้วลาส่วนใหญ่ในชวีติเดนิทางไปมา

ระหว่างอหิร่านและดนิแดนศกัดิส์ทิธิใ์นช่วงทีพ่ระบาฮาอุลลาหแ์ละพระอบัดุลบาฮายงัทรงมปีระชนมช์พี

อยู ่ในสมยันัน้ถนนหนทางไม่มคีวามปลอดภยัและการเดนิทางไปมาหาสู่กนัส่วนใหญ่กเ็ป็นการเดนิดว้ย

เทา้ ฮจัเจ อามนิมกัจะเดนิทางจากเมอืงหนึ่งสู่อกีเมอืงหนึ่ง จากหมู่บา้นหนึ่งสู่อกีหมู่บา้นหนึ่งในอหิร่าน 

เพื่อรวบรวมเงนิฮคูุคลูลาหแ์ละรบัเงนิบรจิาคทีเ่ขาจะน าไปยงัดนิแดนศกัดิส์ทิธิ ์

เป็นที่รู้กันทัว่ไปว่า ฮจัเจ อามนิ จะเอาทุกอย่างออกจากตัวเขาเท่าที่สามารถท าได้ เพื่อจะ

สามารถเพิม่เงนิเขา้ไปสมทบกบัเงนิบรจิาคที่ไดน้ าตดิตวัมาจากอหิร่านได้อกีเลก็น้อย  ปกตอิาหารของ

เขาก็มเีพยีงขนมปงัแห้งที่เขาน าติดตวัไปทุกแห่งหนพร้อมกบันมเปรี้ยว  เขาจะเจอืจางนมเปรีย้วกบั

น ้าเปล่า ทีช่าวเปอรเ์ซยีเรยีกว่าดุ๊ก แลว้หกัขนมปงัแห้งจุ่มลงไป แต่เขาจะใส่นมเปรีย้วลงไปในน ้าเปล่า

น้อยมากจนค าว่า “ดุ๊ก” ของฮจัเจ อามนิ” ได้กลายเป็นประเพณีของกลุ่มบาไฮในอิหร่าน  เขามกัจะ

แบ่งปนัอาหารอนัเรยีบงา่ยน้ีกบัคนอื่นขณะเดนิทางไปทัว่ประเทศ  มหีลายครัง้ทีเ่ขาไดร้บัเชญิใหไ้ปทาน

อาหารทีบ่า้นของบาไฮ เขากม็กัจะเชญิชวนใหเ้จา้ของบา้นร่วมรบัประทานดุ๊กกับขนมปงัของเขา และจะ

น าเงนิทีเ่จา้ของบา้นจะใชซ้ือ้อาหารใหแ้ก่เขาไปยงัดนิแดนศกัดิส์ทิธิ ์

บาไฮศาสนิกชนทุกคนในอหิร่านรกัและเคารพฮจัเจ อามนิ และมเีรื่องราวดีๆ  หลายเรื่องที่เล่า

ขานกนั เกี่ยวกบัความจรงิใจและการอุทศิตนของเขา  มอียู่ครัง้หนึ่ง ขณะที่เขาก าลงัจะเดนิทางไปยงั

ดนิแดนศกัดิส์ทิธิ ์ มหีญงิยากจนมากคนหน่ึงไดม้อบเหรยีญเลก็ๆ หน่ึงเหรยีญใหเ้ขาน าไปดว้ย  ฮจัเจ อา

มนิไดข้อบคุณเธอและเอาเหรยีญนัน้ใส่ในกระเป๋า ทนัททีี่เขาเดนิทางถงึบา้นของพระอบัดุลบาฮา เขาก็

ได้มอบเงนิที่เขารวบรวมมาได้ใหแ้ก่พระอบัดุลบาฮาเหมอืนอย่างทีเ่คยปฏบิตัติลอดมา  ปกตแิล้วท่าน

นายจะขอบใจและสรรเสรญิการรบัใชอ้ย่างไม่เหน็แก่เหน็ดเหนื่อยของเขา ความซื่อสตัยข์องเขาไม่เป็นที่

น่าสงสยัเลยสกัครัง้ ฮจัเจ อามนิไมเ่คยนับเงนิผดิพลาด ทีจ่รงิแลว้ การค านวณเงนิทีไ่ดร้บัไม่ยากส าหรบั

เขาเพราะตวัเขาเองไมเ่คยมเีงนิของตวัเองตดิตวัเลย 

อย่างไรก็ตาม  ในครัง้นี้  เขารู้สกึประหลาดใจอย่างที่สุด  เมื่อพระอบัดุลบาฮาได้รบัเงนิครัง้นี้

แลว้  พระองค์กลบัมองดู ฮจัเจ อามนิ ดว้ยสายตาที่อ่อนโยนและบอกว่ามบีางส่วนหายไปจากจ านวนนี้ 

ฮจัเจ อามนิ จงึลาท่านนายกลบัไปดว้ยความเสยีใจ โดยไมเ่ขา้ใจว่าไดเ้กดิอะไรขึน้  เขาไดก้ลบัไปยงัหอ้ง

ของเขาดว้ยน ้าตานองหน้าและหมอบลงสวดมนต ์ ในขณะทีเ่ขาไดโ้น้มตวัลง เขารูส้กึว่ามเีศษโลหะแขง็ๆ 

อยูใ่ตเ้ขา่  มนัคอืเหรยีญเลก็ๆ ทีห่ญงิยากจนคนนัน้ไดม้อบใหแ้ก่เขาเพื่อน าไปยงัดนิแดนศกัดิส์ทิธิน์ัน่เอง  

เหรยีญนัน้ไดห้ลุดรอดออกจากรใูนกระเป๋าลงไปทีช่ายตะเขบ็เสือ้คลุมยาวของเขา 
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ฮัจเจ อามิน จึงรีบน าเหรียญนัน้ไปมอบให้พระอับดุลบาฮา ท่านนายจึงขอบใจและกล่าว

สรรเสรญิเขา พระองคไ์ดจ้บูเหรยีญนัน้และกล่าวว่าเหรยีญนี้มคี่ามากกว่าเงนิบรจิาคอื่นๆ ทัง้หมดเพราะ

เป็นเงนิทีบ่รจิาคใหด้ว้ยความเสยีสละอยา่งสงูยิง่ 

************************************ 

 นาจาฟาบาดเป็นหมูบ่า้นหน่ึงซึง่อยูใ่กล้ๆ  กบัเมอืงเอสฟาฮานในประเทศอหิร่าน ทีน่ัน่มบีาไฮมา

ตัง้แต่สมยัเริม่แรกของศาสนา ในเวลานัน้ ศาสนิกชนส่วนใหญ่ในหมูบ่า้นน้ีเป็นชาวสวนอลัมอนดท์ีร่ ่ารวย 

 ในสมยัก่อนมชีาวบา้นจ านวนไมม่ากนักในอหิร่านทีอ่่านออกเขยีนได ้ จงึเป็นการยากทีช่าวบา้น

ที่เป็นบาไฮจะค านวณฮูคุคูลลาห์ด้วยตนเองได้  มีบาไฮบางคนในนาจาฟาบาดที่ได้วางระบบการ

ค านวณฮูคุคูลลาห์ให้แก่พวกเขา กล่าวคอื ได้มกีารท าเครื่องหมายบนต้นอลัมอนจ านวนสบิเก้าต้นใน

สวนเพื่อเกบ็ผลถวายแด่กองทุนฮูคุคูลลาห ์เมื่อต้นอลัมอนดเ์หล่านัน้ถงึเวลาเก็บเกี่ยว  ผลอลัมอนดบ์น

ตน้ทีไ่ดท้ าเครือ่ง หมายไวก้จ็ะถูกเกบ็เกีย่วแลว้น าไปแยกขายต่างหาก  เงนิทีไ่ดจ้ากการขายนี้กเ็ป็นของ

กองทุนฮคูุคลูลาหท์ีจ่ะส่งไปยงัดนิแดนศกัดิส์ทิธิ ์

 นอกจากนี้พวกเขายงัผูกเชอืกรอบกิง่ก้านทีม่ผีลอลัมอนดด์กเพื่อเป็นเครื่องหมายว่าผลทีไ่ดจ้าก

กิง่เหล่านัน้จะน าส่งไปบรจิาคใหแ้ก่กองทุนบาไฮอื่นๆ  

************************************ 

  ไม่อนุญาตใหม้กีารเรยีกรอ้งใหถ้วายฮูคุคูลลาห์ บญัชานี้ไดเ้ปิดเผยในพระคมัภรีข์องพระผูเ้ป็น

เจา้ดว้ยเหตุจ าเป็นหลายอยา่งทีก่ าหนดขึ้นโดยพระผูเ้ป็นเจา้ใหข้ึ้นอยู่กบัวธิกีารทางวตัถุ ดว้ยเหตุนี้ หาก

ใครทีป่รารถนาทีจ่ะมสี่วนได้รบัพระพรนี้ดว้ยความปลาบปลื้มยนิดอีย่างทีสุ่ดแลว้ ไม่เพยีงยนืกรานทีจ่ะ

ถวายเท่านัน้ เจา้กจ็งรบัไว ้ ไมอ่ยา่งนัน้แลว้กไ็มอ่นุญาตใหร้บัไว้ 

                                                                  ....พระบาฮาอุลลาห.์... 

************************************ 

 นายมูซา บานาเน เป็นนักธุรกจิที่ประสบความส าเรจ็ก่อนทีเ่ขาจะอาสาสมคัรไปประจ าอยู่ที่อฟั

รกิาและไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นท่านพระหตัถศ์าสนาของพระผูเ้ป็นเจา้ คามาลผูท้ี่เคยท างานกบัท่านกไ็ด้

เล่ายอ้นเหตุการณ์ในอดตีถงึชวีติของมซูาในเมอืงเตหะรานไวด้งันี้ 

 นายบานาเนไดต้ดัสนิใจขายทีด่นิทีม่คี่ามาก  ซึง่ตัง้อยูใ่นท าเลทีด่ทีีสุ่ดแห่งหนึ่งในเมอืงหลวง กม็ี

ชายสองคนมาหาเขาเพื่อซื้อที่ดนิแปลงนี้ เมื่อผู้จะซื้อได้ทราบราคา พวกเขาบอกว่าสนใจทีจ่ะซื้อไว้แต่
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พวกเขามเีงนิสดในมอืไม่พอ ทัง้สองได้ขอรอ้งนายบานาเนไม่ใหข้ายที่ดนินัน้แก่คนอื่นภายในเวลาหนึ่ง

เดอืน ในช่วงหนึ่งเดอืนนัน้พวกเขาคาดว่าจะจดัการหาเงนิมาได ้ค าขอนัน้กเ็ป็นทีย่อมรบั นายบานาเนก็

ได้จดวนัทีต่ามทีต่กลงกนั หากพวกเขาไม่สามารถซื้อที่ดนินัน้ได้ตามวนัที่ก าหนดไว ้ นายบานาเนกจ็ะ

เสนอขายทีน่ัน้ใหแ้ก่คนอื่นต่อไป ขอ้ตกลงนี้กล่าวกนัดว้ยวาจาและไมม่กีารลงบนัทกึเป็นเอกสาร 

 เวลาผ่านไปชัว่ระยะหนึ่ง ก็ยงัไม่ได้ข่าวจากผู้จะซื้อทัง้สอง และแล้ววนัหนึ่งก็มอีีกคนหนึ่งมา

ตดิต่อขอซือ้ทีด่นิแปลงเดยีวกนันัน้ นายบานาเนจงึไดบ้อกไปว่าเขาไดใ้หค้ ามัน่กบัผูท้ีจ่ะซือ้สองรายแรก

ไปแล้ว แต่ชายคนนัน้บอกว่าเขาพรอ้มทีจ่ะเสนอราคาเป็นสองเท่าของรายแรกและเขาได้น าเงนิจ านวน

ดงักล่าวมาด้วย คามาลรูส้กึตื่นเต้นและอยากทราบว่านายบานาเนจะยอมรบัขอ้เสนอนี้หรอืไม่ โดยให้

เหตุผลว่านี่เป็นโอกาสทีไ่มค่วรพลาด เขาไดแ้ยง้ว่า หากผูจ้ะซือ้สองคนแรกตัง้ใจจะซือ้ทีด่นินี้อย่างจรงิจงั 

ทัง้สองก็น่าจะติดต่อมายงัเจ้าของอีกครัง้หนึ่งแล้ว แต่นายบานาเนตอบว่าเขาไม่อาจจะผดิสญัญาได ้ 

หากทัง้สองไม่แสดงตนภายในหนึ่งเดอืนที่ตกลงกนัไว้ เขาก็จะมอีสิระในการขายที่ดนินัน้ให้แก่ผู้สนใจ

รายอื่นต่อไป 

 ผูม้าขอซือ้รายทีส่องไดก้ลบัไปดว้ยความผดิหวงัและไดก้ลบัมาอกีในวนัสิน้เดอืนทีค่รบสญัญากบั

รายแรก คามาลต้อนรบัเขาดว้ยความยนิด ีหวงัว่านายบานาเนจะเริม่ลงนามในโฉนดทีด่นิ นายบานาเน 

กล่าวขึน้ว่า “แต่นี่ยงัไมห่มดวนัเลย ชายทัง้สองอาจจะมาถงึเวลาใดกไ็ด ้เราจะตอ้งรอจนกว่าตะวนัตกดนิ” 

 ผู้มาขอซื้อรายที่สองกลับไปอีกครัง้แต่ไม่ได้เข้าเมือง บ้านของนายบานาเนอยู่ที่ชานเมือง

เตหะรานและชายคนนัน้ก็รออยู่แถวๆ นัน้จนถงึเยน็ เมื่อเขากลบัมาอกีครัง้ นายบานาเนก็ได้พูดกบัคา

มาลว่า “ ผมคดิว่าคุณควรจะโทรไปหาสองคนนัน้และสอบถามว่าเขาตดัสนิใจอย่างไร เป็นไปไดว้่าพวก

เขาอาจจะลมืวนัทีไ่ดน้ัดหมายกนัไว้” คามาลจงึไดโ้ทรศทัพ์ไปหาและไดร้บัค าตอบว่า ทัง้สองเสยีใจทีไ่ม่

สามารถหาเงนิมาซือ้ได ้

 จากนัน้ได้มกีารลงลายมอืชื่อในโฉนดที่ดนิที่ขายและรบัเงนิเป็นที่เรยีบร้อย ในตอนที่ผู้ซื้อได้

กลบัไปก็เยน็มากแล้ว แต่นายบานาเนกล่าวกบัคามาลว่า “ช่วยหาเช่ารถที่จะช่วยพาเราเขา้เมอืงด้วย”  

คามาลถามดว้ยความประหลาดใจว่า “นี้กด็กึแลว้ กว่าจะถงึเมอืงกค็งจะเลยเทีย่งคนื” นายบานาเนไดพู้ด

ว่า “ผมต้องไปทีบ่า้นคุณวาคารเ์พื่อถวายฮูคุคูลลาหส์ าหรบัเงนิทีเ่พิง่ไดร้บัมานี้” คามาลตอบว่า “แต่คุณ

สามารถถวายฮคูุคลูลาหใ์นตอนเชา้ไดน้ี่ครบั” นายบานาเนไดม้องเขาอย่างเคร่งขรมึแลว้กล่าวว่า “คุณจะ

รบัประกนัไดไ้หมว่าผมจะไม่ตายในคนืนี้?” คามาลซึง่เป็นบาไฮศาสนิกชนทีด่รีูส้กึตะลงึกบัค ากล่าวนี้ จงึ

ตอบว่า “ ครบั ผมจะรบีหารถใหเ้ดีย๋วนี้” 

************************************ 
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 ดกูร ประชาชน จงใส่ใจ มฉิะนัน้เจา้จะพรากตวัเจา้เองไปจากความอารอีนัยิง่ใหญ่นี้ เราไดบ้ญัญตัิ

กฎนี้ให้แก่เจ้า ในขณะทีส่่วนของเราเองไม่ขึ้นอยู่กบัเจ้าทัง้ยงัเป็นอิสระจากทุกสิง่ทีอ่ยู่บนสวรรค์และ

แผ่นดนิ ความจรงิแล้ว กฎขอ้นี้มีความลกึลบัและคุณประโยชน์ซึง่อยู่เหนือความเขา้ใจของใครนอกจาก

พระผูเ้ป็นเจา้ พระผู้ทรงตรสัรู ้พระผูท้รงทราบทุกสรรพสิง่ จงกล่าวว่า โดยผ่านค าตกัเตอืนนี้  พระผู้เป็น

เจา้ทรงประสงค์จะช าระทรพัย์สนิทีเ่จ้าครอบครองอยู่นัน้ให้บรสิุทธิแ์ละจะดงึดูดเจ้าสู่สถานะทีไ่ม่มใีคร

เข้าถึงได้นอกจากบรรดาผู้ทีพ่ระผู้เป็นเจ้าทรงโปรดปรานเท่านัน้ แท้จรงิแล้ว พระองค์คือพระผู้ทรง

เอื้อเฟ้ือ พระผูท้รงเมตตาปรานี  พระผูท้รงอาร ี

              ....  พระบาฮาอุลลาห ์.... 

************************************ 

 ผูแ้ทนฮคูุคลูลาหใ์นประเทศอนิเดยีไดอ้ธบิายถงึความส าคญัของการถวายใหแ้ก่กองทุนนี้ในตอน

ที่เธอไปเยี่ยมบาไฮในหมู่บ้าน มชีาวบ้านคนหนึ่งที่เป็นเกษตรกรได้เขยีนจดหมายถึงเธอในภายหลงั

พรอ้มกบัไดแ้นบธนาณตัถิวายฮคูุคลูลาหเ์ป็นเงนิจ านวนมากเมือ่พจิารณาถงึสภาพทางการเงนิของเขา 

 เขายงัไดใ้หร้ายละเอยีดเกี่ยวกบัเงนิที่ไดร้บัจากการขายผลติผลจากไร่นาของเขา: ขา้ว หวัหอม 

มนัฝรัง่และอื่นๆ ของปีนัน้ เงนิทีเ่ขาส่งถวายฮูคุคูลลาห์นัน้ทีจ่รงิแล้วเขาคดิจากรอ้ยละสบิเก้าของเงนิที่

หาไดท้ัง้ปีแทนทีจ่ะคดิจากรอ้ยละสบิเกา้ของเงนิออม 

 สิง่ที่บาไฮผู้ใจบุญคนนี้ต้องการทราบก็คอื จะอนุญาตไหมหากเขาจะหกัค่าส่งธนาณัตจิากเงนิ

ถวายฮคูุคลูลาหจ์ านวนนัน้ 

************************************ 

 การประหตัประหารชาวยวิอยา่งรนุแรงในเมอืง..ก.. ไดส้่งผลกระทบไปถงึบาไฮศาสนิกชนทีม่ภีูมิ

หลงัจากชาวยวิในประเทศนัน้ และหนึ่งในจ านวนนัน้คอืเดวดิ เขาเป็นนักธุรกจิที่ร ่ารวย เขาถูกขงัโดย

ปราศจากการพจิารณาคด ีต ารวจลบัซึง่กล่าวหาว่าเขาเป็นสายลบัใหแ้ก่ประเทศอสิราเอล ไดส้บืสวนเขา

เป็นระยะๆ เกีย่วกบัเรือ่งนี้ และแน่นอน ทุกครัง้ต ารวจไดร้บัค าตอบเดมิๆ คอื เดวดิเป็นบาไฮ มใิช่คนยวิ  

และศาสนาของเขาหา้มมใิหยุ้ง่เกีย่วกบัการเมอืง 

 หลงัจากถูกคุมขงัมาสามเดอืนแล้ว เดวดิก็ได้รบัค าสัง่ให้ไปที่ส านักงานของผู้ก ากบัการต ารวจ

เพื่อรบัแจง้ว่าคดขีองเขาถูกส่งไปยงัเจา้หน้าที่ของรฐั ซึง่มอี านาจในการสัง่การระดบัทีสู่งขึน้ไปอกี เขา

ไดร้บัโทษถงึประหารชวีติ 
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 เดวดิได้กลบัมายงัห้องขงัด้วยอาการตกใจและด้วยความเศร้าอย่างที่สุด ณ บดันัน้เขาคดิถึง

ธรรมลขิติของพระบาฮาอุลลาหท์ีว่่า 

 ขอความสวสัดจีงมแีด่ผูท้ีข่ ึ้นไปหาพระผูเ้ป็นเจา้โดยหลุดพน้จากขอ้ผูกพนักบัฮูคุคูลลาหแ์ละกบั

คนรบัใชค้นอืน่ๆ ของเขา 

 อารมณ์ของเดวดิไดเ้ปลีย่นไปและความรูส้กึแห่งการไม่ผูกพนัและความสงบนิ่งแผ่ซ่านวญิญาณ

ของเขาขณะทีเ่ขานึกไดว้่าเขาไดช้ าระถวายฮคูุคลูลาหข์องเขาจนครบถว้นแลว้ 

 ส่วนที่เหลอืของเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกบัเรื่องกองทุนต่างๆ ของศาสนา แต่ถ้าผู้อ่านใคร่ทราบว่าจะ

เกดิอะไรขึน้กบัเดวดิ ต่อไปนี้คอืเรือ่งทีเ่ล่าต่อ: 

 สีเ่ดอืนต่อมา ผูก้ ากบัการต ารวจไดเ้รยีกเดวดิไปพบทีส่ านกังานอกีครัง้หนึ่งและเสนอขอ้ตกลงแก่

เขาขอ้หนึ่ง เดวดิไดร้บัการบอกว่า คนอื่นๆ ทีม่ภีมูหิลงัจากยวิหลายคนไดจ้่ายเงนิจ านวนหนึ่งแก่ผูก้ ากบั

การเพื่อจะไดร้บัการปล่อยตวัจากการคุมขงั เขาสามารถท าตามนี้ได ้มฉิะนัน้แลว้เขาจะ “ถูกขงัในคุกสอง

รอ้ยปีโดยปราศจากการพจิารณาคดใีนศาล” เดวดิจงึตอบว่า “ผมเขา้มาในคุกแห่งนี้ดว้ยพระประสงคข์อง

พระผู้เป็นเจา้ และผมจะออกไปด้วยพระประสงค์ของพระองค์เช่นกนั” ผู้ก ากบัการจงึส่งเสยีงในขณะที่

เขาสัง่การใหเ้ดวดิกลบัเขา้หอ้งขงัว่า “คุณบา้ไปแลว้ใช่ไหม?”  

เดวดิมเีหตุผลสามประการทีจ่ะไมร่บัขอ้เสนอนี้ ประการแรกคอื เขาต้องการพสิูจน์กบัทางการว่า

เขาเป็นบาไฮศาสนิกชนที่แท้จรงิ ประการที่สอง เขารู้ว่า หากเขาจ่ายเงนิเพื่อจะได้ออกจากห้องขงั  

บาไฮหลายๆ คนโดยเฉพาะอย่างยิง่เยาวชนผู้ซึ่งไม่สามารถหาเงนิมาจ่ายได้ก็จะไม่มโีอกาสได้รบัการ

ปล่อยตวัออกไป และประการทีส่าม เขารูส้กึว่า ในฐานะที่เป็นบาไฮ เขาไม่ควรจ่ายสนิบนแต่ควรพึ่งพา

ความช่วยเหลอืจากพระผูเ้ป็นเจา้ 

 เดวิดได้ร ับการปล่อยตัวในสิบเดือนต่อมา มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลและ

ประธานาธบิดไีด้แต่งตัง้คณะกรรมการสบืสวนคดผีู้ถูกคุมขงัโดยไม่มกีารพจิารณาไต่สวนในศาลจ านวน

หลายพนัราย เดวดิเป็นหน่ึงในจ านวนนัน้และผูก้ ากบัการคนเดมินัน้ไดร้บัค าสัง่ใหป้ล่อยตวัเขาเป็นอสิระ          

************************************ 

 อเีค เป็นนักวชิาการและเป็นบาไฮที่ดมีาก ธรรมสภาบาไฮแห่งประเทศอหิร่านไดข้อให้เขาอุทศิ

เวลาทัง้หมดใหแ้ก่ศาสนา แต่ละวนัเขาจะเขยีนหนังสอืทีม่ปีระโยชน์ และใชเ้พื่อท าใหบ้าไฮมคีวามลกึซึง้ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกลุ่มเยาวชน เนื่องจากเขาไม่มรีายได้ส่วนตัว เขาจึงรบัเงนิครองชีพจ านวน

เลก็น้อยจากกองทุนแห่งชาต ิ
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 นกัเรยีนของเขาคนหนึ่งชื่อกาเซมซึง่มกัจะไปช่วยเขาท างานทีบ่า้นบ่อยๆ ไดส้งัเกตว่าครขูองเขา

ไม่เคยแตะต้องเงนิค่าครองชพีทีไ่ดร้บัจากส านักงานบาไฮแห่งชาตจินกว่าเขาได้หกัรอ้ยละสบิเก้าใหแ้ก่

กองทุนฮคูุคลูลาหเ์สยีก่อน กาเซมรูส้กึแปลกใจเพราะเขารูม้าว่าคุณครขูองเขาไม่มรีายไดอ้ื่นใด  และเงนิ

ค่าครองชพีที่เขาได้รบัมาก็แทบจะไม่เพียงพอกบัค่าใช้จ่ายที่จ าเป็น ดงันัน้วนัหนึ่งเขาจงึถามคุณครู

เกี่ยวกบัเรื่องนี้ เขาพูดกบัคุณครวู่า “คุณครูไดอ้ธบิายให้พวกเราฟงัหลายครัง้ถงึกฎเกี่ยวกบัฮูคุคูลลาห ์ 

คุณครูบอกว่าการ ถวายฮูคุคูลลาห์นัน้จะมผีลผูกพนักบับาไฮผู้ที่มเีงนิออมเท่านัน้ เช่นนัน้แล้ว เหตุใด

คุณครูเองได้ถวายเงนิส่วนหนึ่งให้แก่กองทุนฮูคุคูลลาหใ์นแต่ละเดอืนครบั ในเมื่อผมทราบดวี่าคุณครูมี

เงนิน้อยนิดเพยีงใดในการด ารงชพี?” คุณครจูงึตอบว่า “เจา้เดก็น้อย เจา้คดิว่าเงนิทีค่รเูกบ็ไวเ้ป็นของครู

หรอื? ส่วนทีเ่กบ็ไวน้ัน้จงึเป็นสทิธขิองพระผูเ้ป็นเจา้เช่นกนั เงนิทีค่รกู าลงัใชอ้ยู่มนัเป็นเงนิของพระองค์

และส่วนเลก็น้อยทีถ่วายคนืใหพ้ระองคน์ัน้ ครทู าไปตามมโนธรรมของครเูอง” 

 กาเซมจงึไดต้ระหนกัว่าคนรกัทีแ่ทจ้รงินัน้จะไม่ผูกมดัตนกบัมาตรฐานความรูค้วามฉลาด  ระดบั

ความเสยีสละของคนรกัทีแ่ทจ้รงินัน้จะไม่มขีดีจ ากดั 

************************************ 

 จ านวนขัน้ต า่ทีอ่ยู่ภายใต้ขอ้ก าหนดถวายฮูคุคูลลาห์คอื เมือ่เงนิในครอบครองของบุคคลหนึง่มี

ค่าเท่ากบัจ านวนวาฮดิ (19) ซึง่ก็คอื เมือ่ใดก็ตามทีบุ่คคลครอบครองทองค า 19 มติกลั หรอืได้มาซึง่

ทรพัยส์มบตัทิีม่คี่าเทยีบเท่า  หลงัจากทีน่ าค่าใช้จ่ายทัง้ปีมาหกัออกแล้ว ให้น ากฎฮูคุคูลลาห์มาใช้และ

การถวายมผีลบงัคบั 

                       .... พระบาฮาอุลลาห.์... 
************************************ 

 ต่อไปนี้เป็นบนัทกึบางฉบบัทีผู่พ้ทิกัษ์ฮคูุคลูลาหไ์ดร้บัจากผูถ้วาย 

 “เราขอขอบคุณทีท่่านช่วยเพิม่พูนความรกัและความเขา้ใจแก่เราเกี่ยวกบักฎของฮูคุคูลลาห์ ..... 

เรานบัวนัและมลูค่าทรพัยส์นิเลก็ๆ น้อยๆ ทีเ่รามจีนครบสบิเกา้มติกลัแลว้ ความอศัจรรยห์ลายครัง้หลาย

คราทีเ่พิง่เกดิขึน้กบัเราช่วยใหเ้ราท าส าเรจ็ไดใ้นทีสุ่ด” 

 “ขอไดโ้ปรดรบัฮคูุคลูลาหง์วดแรกดว้ยความรกัจากเรา” 

************************************ 
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 “เรซวานปีนี้จะเป็นวนัทีม่คีวามสุขทีสุ่ดในชวีติของดฉิันตลอดไป นี้คอืการเริม่กฎแห่งฮูคุคูลลาห ์

บดันี้ฉนัเขา้ใจขอ้ความในพระธรรมเกี่ยวกบัสวรรคแ์มว้่าจะก าลงัอยู่บนโลกนี้กต็าม ในเทศกาลเรซวานนี้ 

ไมม่สีิง่ใด ไมม่ภีพใดหรอืสภาพแวดลอ้มใดทีจ่ะสามารถเอาสิง่ทีป่ระทบัอยูใ่นหวัใจของฉนัไปได้” 

 “การช าระถวายฮคูุคลูลาหง์วดแรกดว้ยความเบกิบานใจ  อสิระและปรารถนาอย่างทีสุ่ดว่าจะเป็น

ทีย่อมรบั  พระบาฮาอุลลาหท์รงทราบว่านี่คอืความจรงิ ฉันสวดมนต์ให้แก่ยุคนี้ บดิาและมารดาของฉัน

อยูใ่นภพอนัเป็นนิรนัดรแ์ลว้ ท่านทัง้สองมไิดเ้ป็นบาไฮ สามขีองฉนักม็ไิดเ้ป็นบาไฮ ไม่มใีครในครอบครวั

ที่เป็นบาไฮนอกจากลูกๆ ของเรา บดันี้ อย่างน้อยที่สุด ผลอนัน้อยนิดจากส่วนที่เป็นผลงานของบดิา

มารดาของฉันที่ท าไว้ในโลกซึ่งฉันได้รบัสบืทอดมาจะสามารถถูกน าไปใช้เพื่อสร้างสวรรค์ที่แท้จรงิได ้ 

นัน่กค็อื ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนัของมนุษยช์าตแิละสถาบนัทีจ่ะท าใหค้วามจรงินัน้ปรากฎขึน้มาได้” 

************************************ 

 การถวายนัน้จะรบัไว้ หากบุคคลนัน้ถวายฮุคุคูลลาห์ด้วยความสุขหรรษาและเบกิบานใจอย่าง

ทีสุ่ด  และจะไม่รบัไว้หากไม่เป็นไปตามนี้   คุณประโยชน์ของการกระท าดงักล่าวนัน้จะสนองกลบัไปสู่

บุคคลเหล่านัน้ 

                                                                                                 ....  พระบาฮาอุลลาห ์.... 

************************************ 
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กองทุนแห่งชาติ 

 สมยัอยูท่ีแ่คนาดา เคทและไอแวนออมเงนิไดจ้นมากพอทีจ่ะซ่อมแซมบา้นเก่า ซึง่ต้องซ่อมประตู

โรงรถ ตอ้งมงุหลงัคาใหมแ่ละตอ้งสรา้งปล่องไฟใหม่ 

 แต่ทว่า ก่อนทีพ่วกเขาจะท าการซ่อมแซมบา้น ทัง้สองไดร้บัข่าวจากธรรมสภาบาไฮแห่งชาตทิี่

แจง้ใหบ้าไฮศาสนิกชนในประเทศทราบถงึเงนิกองทุนทีต่ดิลบอย่างมาก และเรยีกรอ้งใหบ้าไฮช่วยกนัฝ่า

ฟนัวกิฤตทางการเงนิในครัง้น้ี 

 เคทและไอแวนไดต้อบสนองต่อการเรยีกรอ้งนี้ทนัท ีเขาทัง้สองได้บรจิาคเงนิทัง้หมดทีเ่ก็บออม

ไวเ้พื่อซ่อมแซมบา้น 

 หลงัจากทีพ่วกเขาไดท้ าบุญบรจิาคไปไดไ้ม่นาน กเ็กดิพายุหมุนครัง้รุนแรงทีสุ่ดในรอบหลายปีที่

ผ่านมา พายุนี้ได้พดัเข้าเมอืงที่เคทและไอแวนอาศยัอยู่ พายุได้พดัผ่านบ้านของพวกเขา ท าให้ประตู

โรงรถพงัลงมา พดัเอาหลงัคาหลุดไปและท าใหป้ล่องไฟเสยีหาย บรษิทัประกนัภยัจงึไดจ้่ายค่าซ่อมแซม

ความเสยีหายใหเ้กอืบจะทัง้หมด 

 เคทกล่าวว่า “ท าบุญบรจิาคใหก้องทุนก่อน แลว้พระผูเ้ป็นเจา้จะทรงดแูลส่วนทีเ่หลอืใหแ้ก่เรา” 

************************************ 

 ครัง้หนึ่ง สตรบีาไฮคนหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มประเทศยุโรปเคยส่งเงนิท าบุญบรจิาคจ านวนมากให้แก่

กองทุนแห่งชาตแิละไดเ้ล่าเรือ่งอนัน่าประทบัใจใหฟ้งัดงัน้ี: 

 “หลงัจากทีฉ่ันไดแ้ต่งงานกบัสามแีลว้ จงึไดรู้ว้่าเขาเป็นนักดื่มและไม่มอีะไรทีจ่ะสามารถหยุดยัง้

นิสยัทีเ่ป็นอนัตรายน้ีได ้เมือ่เวลาผ่านไปฉนัเริม่เป็นห่วงอนาคตของฉันเองและลูกๆ จงึเริม่เกบ็ออมเงนิที่

ละเลก็ละน้อยเพื่อไวใ้ชใ้นยามคบัขนั 

 ปีทีแ่ลว้ คนในครอบครวัของเราทัง้หมดเป็นบาไฮรวมถงึคนรบัใชด้ว้ย ความรกัอนัยิง่ใหญ่ทีส่ามี

ของฉันมต่ีอพระบาฮาอุลลาหไ์ดบ้ าบดัใหเ้ขาเลกิดื่มสุราไดส้ าเรจ็ ปจัจุบนั หากมเีพื่อนๆ ยื่นเหลา้มาให้

เขาดื่ม เขาก็จะตอบว่า “ผมได้พบเครื่องดื่มอนัวเิศษที่ท าให้ผมเบกิบานใจตลอดเวลาแล้ว ” เขาได้ใช้

ค าตอบน้ีเป็นทางออกเพื่อทีจ่ะแนะน าศาสนาแก่ผูอ้ื่น 

 “ตอนน้ีกค็รบหน่ึงปีแลว้ ทีฉ่นัไดท้ราบว่าสามไีมไ่ดแ้ตะตอ้งสุราอกีเลย” 
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 “ฉนัรูส้กึว่าอนาคตของเรามคีวามมัน่คงและไมต่อ้งกงัวลเกีย่วกบัความยากจนอกี ดงันัน้ฉันจงึน า

เงนิออมออกมาท าบุญบรจิาคใหแ้ก่กองทุนและขอใหคุ้ณช่วยน าไปใชพ้มิพห์นังสอืบาไฮแก่คนในประเทศ

ของเราเพื่อว่าคนอื่นๆ จะไดรู้ห้นทางสู่ความมัน่คงทีแ่ทจ้รงิดว้ย 

 สตรผีู้นี้ไม่ทราบมาก่อนว่าธรรมสภาบาไฮของประเทศนัน้เพิ่งแปลหนังสือบาไฮเป็นภาษา

ทอ้งถิน่เสรจ็สามเล่มแต่ยงัไม่มเีงนิพมิพ ์จ านวนเงนิทีส่ตรผีูน้ี้ไดท้ าบุญบรจิาคใหแ้ก่กองทุนแห่งชาตนิัน้

พอดกีบัค่าพมิพห์นงัสอืทัง้สามเล่มนัน้ 

************************************ 

 มบีาไฮหลายคนที่ไดแ้สดงความสนใจในรายละเอยีดเกี่ยวกบัลกัษณะการรบัใชศ้าสนาและพวก

เขากไ็ด้พยายามช่วยกนัอย่างเต็มที ่นี้ไม่ไดห้มายความว่าพวกเขาไม่บรจิาคเงนิใหแ้ก่กองทุนอื่นๆ แต่

เป็นเพราะพวกเขาใหค้วามสนใจท างานทีพ่วกเขารกัและพวกเขาต่างไดร้บัการรบัรองเป็นพเิศษในสนาม

แห่งการรบัใช ้

 ในบรรดาบาไฮเหล่านี้คอืคุณ..ว.. ในประเทศอนิเดยี ความกรุณาของเขาช่วยให้มกีารแปลและ

พมิพห์นงัสอืบาไฮเป็นภาษากูจาราต ิ

 บาไฮอกีคนหน่ึงคอืคุณอสิฟานดยิา บคัเตยาเรในประเทศปากสีถาน เขามกัจะพมิพห์นังสอืบาไฮ

เป็นภาษาต่างๆ คนดคีนนี้ ผู้ซึง่ท่านศาสนภบิาลเรยีกว่า “เสาหลกัหนึ่งของศาสนา” เขาได้รบัใชศ้าสนา

ในหลายๆ ดา้น จนไมอ่าจกล่าวไดว้่าเขาเป็นเลศิในดา้นใดกนัแน่ ครัง้หนึ่งเขาไดน้ าเงนิลงทุนจากการาจี

มายงัเดลลีเพื่อจะเริม่ท าธุรกิจอย่างหนึ่ง เมื่อเขาได้ทราบถึงความต้องการอย่างเร่งด่วนในกองทุน

แห่งชาต ิณ เวลานัน้ เขาจงึได้บรจิาคเงนิที่เขาน าไปที่เดลลทีัง้หมดให้แก่ธรรมสภาบาไฮแห่งชาตแิล้ว

กลบับา้นไปดว้ยมอืเปล่า 

************************************ 

 เหน็ไดช้ดัว่า หากการหลัง่ไหลของการท าบุญบรจิาคอย่างมากมายจากศาสนิกชนบาไฮแต่ละคน

และจากส่วนรวมไมส่ม า่เสมอแลว้ เงนิกองทุนแห่งชาตกิจ็ะไมพ่อสนองกบัความตอ้งการของศาสนา 

                                             จากจดหมายเขยีนในนามของท่านโชก ิเอฟเฟนด ิ

************************************ 

 ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในเมอืงแซร ์ประเทศอฟัรกิากลาง มสีตรบีาไฮทีอุ่ทศิตนสามคนซึง่เพิง่เป็น

บาไฮไดต้ดัสนิใจว่าพวกเขาจะไม่เจาะน ้าตาลจากช่อมะพรา้วเพื่อท าสุราอกี เพราะพระบาฮาอุลลาหท์รง
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หา้มไมใ่หด้ื่มสุรา แต่เนื่องจากนี้เป็นแหล่งทีม่าของรายไดท้างเดยีวของพวกเขาเท่านัน้ พวกเขาจงึสงสยั

ว่าแลว้จะท ามาหากนิอยา่งไรกนัต่อไป 

 บาไฮทัง้สามจึงไปปรึกษากับอาสาสมคัรคนหนึ่งที่อยู่ในเมอืงห่างออกไปอีกยี่สิบกิโลเมตร 

อาสาสมคัรคนนี้ได้แนะน าว่าพวกเขาควรตัง้โต๊ะเป็นร้านค้าหน้ากระท่อม ทัง้ยงับอกอีกว่าจะช่วยซื้อ

สนิคา้เลก็ๆ น้อยๆ เช่น น ้าตาล เกลอื ไมข้ดีไฟใหพ้วกเขาในราคาคา้ส่งเพื่อใหพ้วกเขาขายในราคาขาย

ปลกี จงึตกลงกนัว่าจะใหพ้วกเขาลองท าดใูนเวลาสามเดอืน ว่าผลจะออกมาเป็นอยา่งไร 

 อาสาสมคัรคนนัน้ได้น าสินค้าที่สตรีทัง้สามต้องการขายในหมู่บ้านไปส่งให้ทุกสองสปัดาห ์ 

ในทางกลบักนั เมื่อพวกเขาขายสนิค้าได้ ก็น าไปช าระหนี้  และจ่ายค่าสนิค้าฝากขายงวดใหม่ พอครบ

สามเดอืน พวกเขาทัง้สามจงึบอกกบัอาสาสมคัรคนนัน้ว่า ไม่เพยีงแต่ทีพ่วกเขาจะไดก้ าไรเท่านัน้ แต่ยงั

หาเงนิไดม้ากกว่าทีข่ายสุราเสยีอกี พวกเขาขอใหอ้าสาสมคัรน าก าไรทีไ่ดม้ากกว่าเดมินี้ไปบรจิาคใหแ้ก่

กองทุนแห่งชาตเิพื่อเป็นการขอบคุณพระบาฮาอุลลาห ์

************************************ 

 หลายปีทีแ่ลว้ มจีดหมายเวยีนจากธรรมสภาบาไฮแห่งประเทศองักฤษถงึชุมชนบาไฮต่างๆ ใน

ประเทศ แจง้ให้ทราบว่าเงนิกองทุนแห่งชาตไิม่เพยีงพอกบัค่าใชจ้่ายและในขณะนัน้ตดิลบอยู่เก้าสบิห้า

ปอนดซ์ึง่นับว่าเป็นเงนิจ านวนมากในสมยันัน้ จงึต้องการความช่วยเหลอือย่างเร่งด่วนและขอใหเ้พื่อนๆ 

ช่วยส่งเงนิบรจิาคใหม้ากเท่าทีจ่ะท าได ้

 มบีาไฮหา้คนทีม่ารว่มในงานฉลองสบิเก้าวนัในเมอืงหนึ่งในแควน้เวลล ์พวกเขาไดอ่้านจดหมาย

เวยีนและมองหน้ากนัด้วยความหดหู่ใจ ไม่มใีครที่จะบรจิาคให้ได้มากขนาดนัน้ พวกเขาจงึสวดมนต์

ดว้ยกนัหลายรอบแลว้ตดัสนิใจบรจิาคเงนิทีม่อียูใ่นกล่องรบับรจิาคทัง้หมดรวมกบัเงนิสดเท่าทีทุ่กคนมตีดิ

ตวัในขณะนัน้ 

 พวกเขาสามารถรวบรวมเงนิไดแ้ปดปอนดซ์ึ่งยงัความหรรษาระคนกบัความประหลาดใจแก่ทุก

คน เพื่อนคนหนึ่งจงึหาซองจดหมายแล้วจ่าหน้าซองถึงธรรมสภาบาไฮแห่งชาติ อีกคนหนึ่งก็ช่วยหา

แสตมป์ ส่วนคนที่สามก็น าเงนิสดแลว้รบีไปที่ท าการไปรษณีย ์ซื้อธนาณตัแิลว้ส่งไปยงัส านักงานบาไฮ

แห่งชาตใินบ่ายวนันัน้เอง 

************************************ 

 เอมลิเีคยเป็นคุณครสูอนหนงัสอืทีป่ระเทศองักฤษมาหลายปี แต่ดว้ยเหตุทางสุขภาพจงึท าใหเ้ธอ

ต้องลาออกก่อนวยัเกษยีณ ในสมยันัน้คุณครรูบัเงนิเดอืนน้อยมาก แต่ดว้ยเอมลิอีอกก่อนเกษยีณเธอจงึ
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ไม่ได้รบัเงนิบ านาญเต็มจ านวน  เธออาศยัอยู่ในห้องเดี่ยวและพยายามประหยดัทุกอย่างเท่าที่จะท าได้

เพื่อใหอ้ยูร่อด แต่เธอไดส้่งเงนิบรจิาคใหแ้ก่กองทุนแห่งชาตอิย่างสม ่าเสมอ ในการทีจ่ะท าเช่นนี้ได ้เอมลิี

ตอ้งอดอาหารสปัดาหล์ะหนึ่งวนั 

************************************ 

 หากจะหวงัใหธ้รรมสภาบาไฮแห่งชาตบิรหิารกจิกรรมของศาสนาทีม่อียู่มากมายและทวมีากขึ้น

ทุกวนันัน้ กค็วรจะมเีงนิกองทุนหมุนเวยีนไปยงัเหรญัญกิของธรรมสภาบาไฮแห่งชาตอิย่างไม่ขาดระยะ 

บาไฮทุกคนไม่ว่าจะยากจนเพยีงใดจะต้องตระหนักความรบัผดิชอบทีเ่ขาต้องแบกรบัไว้ในเรือ่งนี้  และ

ควรมคีวามเชือ่มัน่ว่า ในฐานะทีเ่ป็นศาสนิกชนคนหนึง่ในระบบโลกของพระบาฮาอุลลาห ์ความก้าวหน้า

ทางจติวญิญาณของเขาส่วนใหญ่แลว้ขึน้อยูก่บัมาตรวดัทีพ่สิูจน์ดว้ยการกระท า  พรอ้มทีจ่ะสนับสนุนทาง

วตัถุแก่สถาบนัแห่งสวรรคข์องศาสนา 

                                                                  จากจดหมายเขยีนในนามของท่านโชก ิเอฟเฟนด ิ

************************************ 

 ซีดานเป็นเยาวชนบาไฮซึ่งมาจากครอบครัวที่ร ่ ารวยมาก เขาอาศัยอยู่ในถิ่นคนรวยทาง

ภาคเหนือของเมอืงเตหะราน งานฉลองสบิเก้าวนัที่เขาเขา้ร่วมก็มบีาไฮที่มฐีานะร ่ารวยและเป็นคนหวั

ใหมเ่ช่นเดยีวกบัเขา เหตุทีเ่ป็นเช่นนี้เพราะมบีาไฮหลายพนัคนในเมอืงเตหะราน และทัง้หมดไม่สามารถ

ไปร่วมงานฉลองสบิเก้าวนัในที่เดยีวกนัได้ ด้วยเหตุนี้ ธรรมสภาบาไฮท้องถิน่จงึได้แบ่งเมอืงออกเป็น

หลายๆ โซน และบาไฮจะไปรว่มงานฉลองสบิเกา้วนัทีจ่ดัขึน้ในเขตพืน้ทีข่องตน 

 เมื่อสี่สบิปีก่อน ในสมยันัน้มรีถยนต์ไม่กี่คนัในเตหะราน ซดีานไดข้บัรถส่วนตวัไปงานฉลองสบิ

เก้าวนั ซึ่งก็เหมอืนกบับาไฮคนอื่นๆ ที่อยู่ในละแวกบ้านเขา สิง่หนึ่งที่ต้องคดิในตอนเลอืกบ้านที่จะจดั

งานฉลองสบิเก้าวนัครัง้ต่อไป คือความกว้างของถนนว่าสามารถจะให้รถทุกคนัของพวกเขาจอดได้

หรอืไม ่

 หลายปีต่อมา ซดีานไดเ้ล่าเรือ่งต่อไปน้ีใหเ้พื่อนคนหน่ึงฟงัดงัน้ี: 

 “งานฉลองสบิเก้าวนัมกัจะจดัขึ้นในบ้านหลงัใหญ่ที่มีพรมราคาแพงและมเีครื่องตกแต่งบ้านที่

สวยงาม และเพื่อนบาไฮกจ็ะมาด้วยรถยนต์ต่างประเทศรุ่นใหม่ๆ ในบรรดาพวกเราทีน่ัน่บงัเอญิมบีาไฮ

คนหนึ่งทีม่อีาชพีขายน ้า 
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 “ผมต้องอธบิายก่อนว่าตอนสมยัที่ผมยงัเดก็อยู่ เราไม่มที่อประปาส่งน ้าในเมอืงเตหะราน บ้าน

เราแต่ละคนมบี่อพกัน ้าซึง่รบัน ้ามาจากล าธารสาธารณะทีไ่หลลงมาจากภาคเหนือสู่ภาคใต้ของเมอืง น ้าที่

ได้รบัมานี้จะสะอาดพอควรหลงัจากที่ทิ้งให้ตกตะกอนแล้ว และคนส่วนใหญ่จะใชน้ ้านี้ดื่มกนิกนั แต่คน

รวยที่อาศยัอยู่ทางภาคเหนือของเมอืงเตหะรานก็เคยชนิกบัการซือ้น ้าดื่ม น ้าทีซ่ื้อขายกนันี้มาจากน ้าพุ

ธรรมชาตซิึง่คนขายน ้าดื่มขนมาขายใหต้ามบา้นต่างๆ ดว้ยรถเขน็ 

 “คนขายน ้าดื่มเป็นคนทีย่ากจนทีสุ่ดในเมอืง พวกเขาไดร้บัเงนิเหรยีญเลก็หนึ่งเหรยีญต่อการขาย

น ้าหนึ่งถงั และเงนิทีข่ายไดท้ัง้วนัแทบจะไมเ่พยีงพอกบัค่าอาหารเยน็ทีม่คีุณภาพเหมาะสม 

 “มคีนขายน ้าคนหนึ่งได้เอาถุงเงนิใส่ในกระเป๋ากางเกงซึง่ปกตถุิงเงนินัน้ท ามาจากเศษพรมทีค่น

ทิง้แลว้ เขาสวมรองเทา้บทูยางทีเ่ขาท าขึน้เองดว้ยการเยบ็แผ่นยางเขา้ดว้ยกนั เขาจะเอาชายกางเกงทัง้

สองข้างสอดเข้าไปในรองเท้าบูทเพื่อไม่ให้เปียกน ้า แต่เขาก็ไม่เคยรกัษาชายกางเกงให้แห้งได้เลย 

เมือ่ใดกต็ามทีคุ่ณเหน็คนขายน ้า คุณจะเหน็เขาในสภาพทีเ่ปียกและเปรอะเป้ือน คนขายน ้าทีม่าร่วมงาน

ฉลองสบิเกา้วนัคนน้ีกม็สีภาพเช่นนัน้ 

 “คนขายน ้าคนนี้ไม่เคยขาดการมาร่วมงานฉลองสบิเก้าวนั เขาจะมาแบบเงยีบๆ และนัง่อยู่ที่

เฉลยีงใกลป้ระตูหอ้งทีจ่ดังานเพื่อทีเ่ขาจะสามารถไดย้นิสิง่ทีก่ าลงัเกดิขึน้ ดูเหมอืนเขาจะเกรงใจ กลวัว่า

ตนจะเป็นทีร่ าคาญแก่ผูอ้ื่นทีม่าในงาน เขาจงึระมดัระวงัทีจ่ะไมใ่หร้องเทา้และเสือ้ผา้ทีเ่ปียกปอนไปสมัผสั

กบัสิง่ของที่มรีาคาแพงๆ รอบตวั ผมไม่เคยไดย้นิเขาพูดและไม่แน่ใจว่าเขาจะเขา้ใจข่าวสารที่อ่านหรอื

ตามทนัสิง่ที่คนหวัใหม่พูดคุยกนัหรอืไม่ ในตอนนัน้ผมยงัเดก็และขีอ้ายและไม่ได้ถาม แต่บ่อยครัง้ที่ผม

สงสยัว่าคนขายน ้าคนนี้มาอยู่ในละแวกบ้านของพวกเราได้อย่างไร ผมคดิว่า บางทเีขาอาจจะตรงมาที่

งานหลงัเลกิงาน หรอือาจจะอาศยัอยูใ่นโพรงดนินอกเมอืงซึง่อยู่ห่างออกไปไม่ไกลนัก ชายคนนี้ท าใหผ้ม

สนใจ ผมมกัจะเฝ้าดเูขาทัง้ตอนมาและตอนกลบั 

 “ เยน็วนัหนึ่ง มกีารอ่านข่าวสารเกี่ยวกบัการเรยีกรอ้งใหบ้รจิาคเป็นพเิศษแก่กองทุน ธรรมสภา

บาไฮแห่งชาตไิม่สามารถปฏบิตังิานไดต้ามทีบ่อกไวแ้ละความเจรญิของศาสนาในประเทศของเราขึน้อยู่

กบัการบรจิาคอย่างอุทศิตนของเพื่อนๆ มกีารตอบรบัจากบรรดาผูท้ีเ่ขา้ร่วมงานทัง้หมดในทนัท ีบรรดา

ผูช้ายไดล้ว้งกระเป๋าเงนิออกมา ส่วนบรรดาผูห้ญงิกเ็ปิดกระเป๋าถอื และแลว้ธนบตัรมลูค่าสูงจ านวนมาก

กถ็ูกหย่อนลงไปในกล่องรบับรจิาค ผมจงึมองไปทีช่ายขายน ้าคนนัน้ เขาไม่ไดแ้สดงสญัญาณตอบรบัค า

ขอนี้ ผมสงสยัว่าเขาเขา้ใจสิง่ทีก่ล่าวในจดหมายเวยีนฉบบันัน้หรอืไม่? 

 “พอถงึภาคสงัสรรค์ คนที่มาร่วมงานเริม่เคลื่อนไหวไปมาและพูดคุยกนั นอกจากผมแล้ว ไม่มี

ใครสงัเกตคนขายน ้าคนนี้ ผมเหน็เขามองไปรอบๆ ราวกบัใหแ้น่ใจว่าไม่มใีครเฝ้ามองเขาอยู่ จากนัน้เขา
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กห็ยบิถุงเงนิเก่าๆ ออกมา ปลดเชอืกรดัปากถุงออกแลว้เทเหรยีญทีม่ที ัง้หมดใส่มอื ฝ่ามอืทีใ่หญ่ของเขา

เต็มไปด้วยเหรยีญเลก็ๆ จากนัน้ทัง้ๆ ทีย่งัหวัน่ใจว่าจะเป็นทีส่งัเกต เขาไดเ้ดนิไปที่กล่องรบับรจิาค เท

เงนิลงกล่องแลว้กเ็ดนิจากไป 

 “ผมเกดิความตืน้ตนัใจ พดูกบัตนเองว่า “คนืน้ี ชายคนน้ีจะตอ้งหวิแน่ ผมสงสยัว่าเขามคีรอบครวั

ที่ต้องเลี้ยงดูหรอืไม่ จะเกดิอะไรขึน้หากเขาไม่สบายและไม่สามารถไปท างานได้ในวนัรุ่งขึน้? เขาได้

บรจิาคใหท้ัง้หมดทีม่ ีทุกบาททุกสตางค ์มคีนไหนไหมในพวกเราทีไ่ดบ้รจิาคใหท้ัง้หมด? พระผูเ้ป็นเจา้

ไดต้รสัว่า พระองคจ์ะทรงตอบแทนเราในสิง่ทีเ่ราได้ถวายใหแ้ก่พระองค ์แต่เงนิของชายคนนี้มคี่าสูงเกนิ

กว่าทีพ่ระผูเ้ป็นเจา้จะตอบแทนใหไ้ด ้พระผูเ้ป็นเจา้จะทรงรบัไวท้ัง้หมด จะไมม่กีารส่งคนื” 

************************************ 

 ต่อความคดิทีว่่า “ใหใ้นสิง่ทีเ่ราสามารถใหไ้ด”้ การใหเ้ช่นน้ีมไิดห้มายความว่าใหก้ าหนดขดีจ ากดั

หรอืแม้แต่การจ ากัดความเสียสละทีใ่ห้ได้ การบรจิาคให้แก่กองทุนแห่งชาติของบุคคลหนึง่นัน้ไม่มี

ขดีจ ากดั  ยิง่ใครบรจิาคให้มากขึ้นเท่าใดก็ยิง่ดเีท่านัน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมือ่การบรจิาคนัน้บงัคบัให้

ต้องสละความต้องการหรอืความปรารถนาในส่วนของผูบ้รจิาคออกไป  ยิง่การเสยีสละท ายากขึ้นเท่าใด 

แน่นอน ในสายพระเนตรของพระผูเ้ป็นเจา้ ย่อมเป็นการสมควรทีจ่ะได้รบัการสรรเสรญิมากขึ้นเท่านัน้ 

ทา้ยทีสุ่ดแล้ว จ านวนปรมิาณทีบ่รจิาคให้มใิช่ประเดน็ ทีเ่ป็นประเดน็คอืระดบัของการละ อด ทีน่ ามาซึง่

การถวายใหน้ัน่เอง เราควรทีจ่ะค านึงถึงสิง่นี้อยู่เสมอเมือ่ตอนทีเ่ราเน้นถงึความจ าเป็นในการมสี่วนร่วม

สนบัสนุนกองทุนต่างๆ ของศาสนาอยา่งเตม็ทีเ่ตม็ใจจากทุกคน 

.... ท่านโชก ิเอฟเฟนด ิ.... 

************************************ 
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เรื่องราวเก่ียวกบัดอกกหุลาบ 

 ในปี ค.ศ.1979 (พ.ศ.2522) เกดิการประหตัประหารบาไฮศาสนิกชนในประเทศอหิร่านระลอก

ใหม่ หญงิ ชายและเดก็หลายพนัคนต้องประสบกบัความทุกขย์ากเพราะพวกเขามคีวามเชื่อศรทัธาใน

พระบาฮาอุลลาห์ บาไฮหลายคนถูกไล่ออกจากงาน ถูกตัดบ านาญ ลูกหลานของพวกเขาไม่ได้รบั

อนุญาตใหเ้ขา้เรยีนในโรงเรยีนหรอืวทิยาลยั บา้นของพวกเขาถูกปล้นสะดมและทรพัยส์นิถูกยดึ บาไฮ

หลายรอ้ยคนถูกจองจ าและถูกทรมาน ถงึปี ค.ศ.1986 (พ.ศ.2529) บาไฮในอหิร่านถูกประหารชวีติไป

แลว้จ านวน 189 ราย ศาสนิก ชนทีบ่รสิุทธิแ์ละกลา้หาญเหล่าน้ีไดส้ละชวีติของพวกเขาอย่างเตม็ใจใหก้บั

ความเชื่อศรทัธาของพวกเขาทัง้ๆ ทีพ่วกเขาไดร้บัทางเลอืกในการทีจ่ะปฏเิสธความศรทัธาของพวกเขา

แลว้จะไดม้ชีวีติอยูต่่อไป 

 เรื่องราวเกี่ยวกบัดอกกุหลาบจะจุดประกายให้เหน็ถึงผลของการเสยีสละของเพื่อนบาไฮชาว

เปอรเ์ซยีนทีม่ต่ีอชวีติของเพื่อนบาไฮศาสนิกชนในภาคส่วนอื่นๆ ของโลก 

 ช่วงเวลาแห่งการร าลกึถงึการเสยีสละของศาสนิกชน 189 คน ในอิหร่านนัน้ ชุมชนบาไฮใน

สหรฐัอเมรกิาไดลุ้กขึน้รบัใชศ้าสนาเพิม่สูงขึน้เป็นพเิศษ ยงัความส าเรจ็อย่างใหญ่หลวงในทุกๆ กจิกรรม   

แต่ละรฐัเผยแผ่ศาสนาทางสื่อต่างๆ ท าให้มชีุมชนบาไฮใหม่ๆ มผีู้สมคัรเป็นบาไฮใหม่จ านวนมาก มี

การศกึษาบาไฮอยา่งลกึซึง้มากขึน้ เริม่มชีัน้เรยีนเดก็และมกีารลงมอืท ากจิกรรมดา้นอื่นๆ หลายกจิกรรม  

เรื่องเล่าสัน้ๆ ที่จะหยบิยกมานี้คดัมาจากสิง่พมิพบ์าไฮอเมรกินั เฉพาะเรื่องทีเ่กี่ยวกบัการท าบุญบรจิาค

ในช่วงเวลานัน้ 

 กจิกรรมทีเ่พิม่ขึน้ทัง้หมดน้ีเริม่จากของขวญัดอกกุหลาบ 189 ดอกทีเ่ป็นนักโทษบาไฮในอิหร่าน

มอบให้แก่พี่น้องของพวกเขาในอเมริกา จดหมายต่อไปนี้ เขียนจากธรรมสภาบาไฮแห่งประเทศ

สหรฐัอเมรกิาถงึบาไฮในอหิรา่น ซึง่ไดใ้หค้ าอธบิายถงึเรือ่งราวของดอกกุหลาบไวด้งันี้ 

 “เพื่อนบาไฮศาสนิกชนทีร่กั 

 “การเคลื่อนไหวทีก่ าลงัด าเนินอยูใ่นประเทศ เป็นการเคลื่อนไหวทีก่่อใหเ้กดิของขวญัทีไ่ดม้าจาก

เชลยบาไฮในอหิรา่น ทีส่ญัญาว่าจะท าใหเ้หน็พลงัเจตนาของแผนงานหกปีทัง้หมด 

 “นกัโทษบาไฮเป็นตวัอยา่งพลงัทีทุ่กขร์ะทมของบาไฮแต่ละคนในการท าใหศ้าสนาเจรญิก้าวหน้า

โดยไม่ค านึงถงึสภาพของตวัเอง ดวงจติทีม่คีวามมัน่คงแน่วแน่เหล่านี้ ถูกคุมขงัเพราะเชื่อในพระบาฮา

อุลลาห ์จงึไดซ้ือ้ของขวญัชิน้หน่ึงใหชุ้มชนบาไฮอเมรกินั คอืดอกกุหลาบ 189 ดอก ซึง่หนึ่งดอกกม็อบให้

แด่ผู้ทีส่ละชพีหนึ่งคน ดอกกุหลาบเหล่านัน้ได้น าไปมอบใหผู้แ้ทน ณ ทีก่ารประชุมแห่งชาต ิแลว้ผู้แทน
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เหล่านัน้ก็จะน าดอกกุหลาบไปแจกให้กับบาไฮจ านวนหลายพนัคนในแถบต าบลของพวกเขา การ

แสดงออกซึง่ความรกัเช่นน้ีไดต้ราตรงึอยูใ่นจนิตนาการของศาสนิกชนทัว่ทัง้ประเทศ 

 “ในจดหมายทีแ่นบมากบัดอกกุหลาบ เหล่าเชลยบาไฮไดร้อ้งขอใหบ้าไฮชาวอเมรกินั “ลุกขึน้รบั

ใช้แทนพวกเราที่ถูกกดีกนัมใิห้กระท า” ด้วยพลงัแห่งความร่วมแรงรบัใช้อนัเป็นหนึ่งเดยีว ณ บดันี้ 

ธรรมสภาบาไฮแห่งชาตแิละคณะท่านที่ปรกึษาศาสนาภาคพื้นทวปีจงึใคร่ขอเชญิชวนให้ท่านทัง้หลาย

เขา้รว่มในความพยายามทีจ่ะช่วยกนัชดเชยใหก้บัของขวญัอนัล ้าค่านี้ 

 “วนัคลา้ยวนัประสูตขิองพระบ๊อบวนัที่ 20 ตุลาคมจะเป็นวนัเริม่แผนงานหกปีดว้ยการรณรงค์

เพื่อชยัชนะ” ดว้ยพลงัแห่งเจตนาของดอกกุหลาบ” ภายใน 189 วนั การรบัใชน้ี้จะด าเนินต่อไปจนถงึวนั

สุดทา้ยของการประชุมแห่งชาตใินเดอืนเมษายน ซึ่งแต่ละวนัจะอุทศิใหก้บั “ดอกกุหลาบอนัล ้าค่า” หนึ่ง

ดอก 

 “พวกเราขอให้ท่านแต่ละคน หรอืชุมชนช่วยกนัรณรงค์ร่วมใจกนัอุทศิตนเพื่อชดเชยการรบัใช้

ใหก้บัเพื่อนทีร่กัของเราทีถู่กขดัขวางไมใ่หก้ระท า ช่วงเวลา 189 วนัน้ี ในแต่ละวนัขอใหทุ้กคนถามตวัเอง

ว่า “วนันี้ฉันไดเ้สยีสละใหแ้ก่กองทุนแห่งชาตแิล้วหรอืยงั?” “วนันี้ฉันไดส้อนศาสนาใหแ้ก่ใครหรอืยงั?” 

“วนัน้ีฉนัไดใ้ชทุ้กโอกาสในการรบัใชม้นุษยช์าตแิลว้หรอืยงั?” 

 ทุกความส าเรจ็มคีวามส าคญั โปรดส่งเรื่องราวและภาพความส าเรจ็ของท่านมายงัศูนย์กลาง

บาไฮแห่งชาตทิีเ่มอืงวลิเมตท ์รฐัอลิลนิอยส์... เรือ่งราวนัน้จะเป็นส่วนหนึ่งของบนัทกึอนัล ้าค่าซึง่จะถูกส่ง

ต่อไปยงัสภายตุธิรรมแห่งสากลเพื่อเป็นเกยีรตแิก่เชลยบาไฮในอหิร่าน เหมอืนกบัทีพ่วกเขาเรยีกตวัเอง

ว่า “นกทีปี่กหกัแห่งบาฮา” ในสาระส าคญันัน้พลงัแห่งเจตนาของดอกกุหลาบเป็นตวัอย่างทีแ่สดงใหเ้หน็

ครอบครวัทีช่่วยเหลอืกนัและกนัอยา่งใกลช้ดิ ดว้ยความรกัในยามจ าเป็น นี่คอืโอกาสทีจ่ะแสดงใหโ้ลกได้

เหน็ความหมายของการเป็นครอบครวัเดยีวกนัทัง้โลก 

        ดว้ยความรกั  

        ธรรมสภาบาไฮแห่งสหรฐัอเมรกิา 

        17 ตุลาคม 2529 

************************************ 

 มคีรอบครวัหน่ึงไดแ้บ่งปนัใหท้ราบความรูส้กึของทุกคนทีไ่ดเ้ขยีนถงึความพยายามแรกเริม่ของ

พวกเขาในการชดเชยใหแ้ก่ดอกกุหลาบเหล่านัน้: 
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 “เงนิบรจิาคพเิศษนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามพเิศษของเราในช่วงเวลา 189 วนัทีเ่ริม่ขึน้ใน

วนัน้ี สมควรแลว้ทีเ่ราจะจดจ าบรรดาวรีชนผูพ้ลชีพีของเราในวนัทีเ่ราเฉลมิฉลองวนัคลา้ยวนัประสูตขิอง

พระบ๊อบ พระผูซ้ึง่ไดท้รงสละพระชนมช์พีและทรงเป็นแบบอย่างทีด่เีลศิ เราขอสญัญาว่าทัง้ 189 วนัจะ

จดจ าไว”้ 

************************************ 

 “เพื่อเป็นเกียรติแก่ ‘พลงัเจตนาของดอกกุหลาบ’ ชุมชนของเราก าลงัวางแผนที่จะสนับสนุน

การศกึษาใหแ้ก่เดก็เกา้คนไปศกึษาทีโ่รงเรยีนบาไฮในประเทศเฮต”ิ                                        

จากเมอืงปอรต์เมาท ์นิวแฮมเชยีร ์

************************************ 

 “ช่วงการรณรงคใ์หก้บัดอกกุหลาบ ชุมชนของเราได้ใหค้ ามัน่ว่าจะเพิม่การบรจิาคใหแ้ก่กองทุน

แห่งชาตเิป็น 110 เปอรเ์ซน็ต ์เราจงึหวงัว่าชุมชนต่างๆ ทีเ่หลอืในประเทศจะเขา้รว่มในสทิธพิเิศษนี้”  

จากเมอืงออโรรา รฐัคาโลราโด 

************************************ 

 ดว้ยพลงัเจตนาของดอกกุหลาบ ธรรมสภาบาไฮแห่งโรเชสเตอร ์รฐัเวอรม์อนต์ รบัสนับสนุนการ

ท าผา้นวมเป็นลายกุหลาบ 189 ดอกเพื่อเป็นเกยีรตแิก่ผูท้ีไ่ดส้ละชวีติในอหิร่าน ทัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อ

ส่งเสรมิให้เกิดความสามคัคีในหมู่เพื่อนๆ ในรฐัเวอร์มอนต์ยิง่ขึ้น และเพื่อเพิม่เงนิบรจิาคแก่กองทุน

แห่งชาต ิแต่ละคนทีบ่รจิาคใหแ้ก่กองทุนน้ีมสีทิธริบับตัรซึง่น าไปจบั ‘สลาก’ ซึง่จะมขีึน้ในงานฉลองระดบั

รฐั เพื่อหาผูโ้ชคดทีีจ่ะไดร้บัผา้นวมอนับรรเจดิศลิป์น้ีไปครอง 

************************************ 

 จะช่วยสรา้งศูนยบ์าไฮระดบัทอ้งถิน่และโรงเรยีนกวดวชิาในทรานสไกหา้แห่ง 

จากเมอืงเวนตูรา เคาทต์ี ้รฐัแคลฟิอรเ์นีย 

************************************ 

 ชัน้เรยีนเดก็อายุ 6 ปีของโรงเรยีนบาไฮรเิวอรไ์ซดซ์ึง่ก าลงัเรยีนเกี่ยวกบั “งานฉลองสบิเก้าวนั. 

การถอืศลีอด และกองทุน” มทีัง้ส่งบตัรและเงนิบรจิาค “เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของดอกกุหลาบ” 

************************************ 
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 จากบาไฮศาสนิกชนแต่ละคน  

 “ฉันก าลงัคดิถงึพลงัเจตนาของดอกกุหลาบ... จากพระบ๊อบถงึโมลลาห์ โฮเซน จนถงึบรรดา

บุคคลทีส่อนศาสนานี้แก่ฉนั ซึง่เป็นบาไฮศาสนิกชนชาวเปอรเ์ซยีน... ผูซ้ึง่ไดม้อบของขวญัอนัล ้าค่านี้แก่

ฉนั 

 “ทีฉ่นัคดิถงึมากทีสุ่ดคอืบุคคลทีม่ไิดท้ิง้ชื่อของพวกเขาไวใ้นประวตัศิาสตร์- เป็นบุคคลนิรนาม ผู้

ทีไ่รร้่องรอย  ผู้ทีย่ากจน  ผูซ้ึง่น าแสงสว่างใหแ้ก่โลกอย่างอดทนแน่วแน่  เขาเหล่านัน้เป็นผู้ทีไ่ดเ้ลีย้งดู

บุตรหลานให้เตบิโตเป็นอาสาสมคัร ผูท้ี่ท าความสะอาดหลงังานฉลองสบิเก้าวนั  ผูท้ี่สรา้งศูนยบ์าไฮใน

หมู่บา้นทีห่่างไกล ผูซ้ึ่งถูกบ ารุงเลีย้งดว้ยความรกัในศาสนา.... นี้คอืเงนิท าบุญบรจิาคจ านวน 19 ดอล

ลาหท์ี่บรจิาคใหทุ้กเดอืนบาไฮ เพื่อเป็นเกยีรตแิก่บุคคลนิรนาม ผูท้ี่ไรร้่องรอย.... และเป็นเงนิบรจิาคที่

ท าบุญใหเ้ป็นประจ า” 

************************************ 

“ฉันและสามบีรจิาคเงนิจ านวนนี้ผ่านระบบฝากเงนิอัตโนมตัิ แต่มสี่วนหนึ่งที่บริจาคให้เพื่อ

ชดเชยใหก้บัดอกกุหลาบ ดฉินัรูส้กึประทบัใจในการแสดงออกของบาไฮศาสนิกชนชาวอหิร่าน ที่พวกเขา

ไดใ้หอ้ยา่งมากมายเหลอืเกนิ และดฉินัรูส้กึว่าดฉินัคงท าไดแ้ค่สิง่เลก็ๆ น้อยๆ เท่านัน้” 

************************************ 

 “ความกรุณาของพระผู้เป็นเจา้ทีม่ต่ีอขา้พเจา้นัน้มากมายและดว้ยความรูซ้ึง้ในบุญคุณ ขา้พเจา้

จงึบรจิาคให้แก่กองทุนด้วยความยนิดยีิง่ อ านาจแห่งพลงัเจตนาของดอกกุหลาบยงัความประทบัใจแก่

ชวีติของขา้พเจา้ ท าให้ขา้พเจา้อ่อนน้อมถ่อมตนอย่างที่สุด และเป็นเหตุให้ขา้พเจา้หนัมาหาศาสนาอนั

เป็นทีร่กัยิง่นี้อยา่งหมดหวัใจ” 

************************************ 

 จากธรรมสภาบาไฮแห่งประเทศสหรฐัอเมรกิา 

 “เหลอือกีไมก่ีว่นัก่อนจะสิน้สุดช่วง 189 ‘วนัแห่งชยัชนะ’ ทีอุ่ทศิใหแ้ด่บาไฮศาสนิกชนชาวอหิร่าน 

คอืวนัที ่26 เมษายนซึง่เป็นวนัสุดทา้ยของการประชุมบาไฮแห่งชาต ิ

 “ความส าเรจ็ของเราในช่วงเวลานี้นับว่ามากมายมหาศาล คงจะต้องใช้เวลาพอสมควรกว่าทีเ่รา

จะรวบรวมการตอบรบัพลงัเจตนาของบรรดาดอกกุหลาบไดท้ัง้หมดส าหรบัลงในบนัทกึทีจ่ะส่งไปใหส้ภา

ยตุธิรรมแห่งสากลเพื่อเป็นเกยีรตแิด่บาไฮศาสนิกชนในประเทศอหิร่าน 
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 “ชุมชนบาไฮอเมรกินัไดเ้ขา้สู่กจิกรรมระดบัใหม่และมคีวามเขา้ใจถงึพลงัทีส่ามารถปล่อยออกมา

ดว้ยดวงจติแห่งความเสยีสละ 

 “ด้วยความพยายยาม บดันี้ เราได้ตระหนักสิง่ที่สภายุตธิรรมแห่งสากลหมายถงึตอนที่กล่าวว่า 

“พวกเราจะรูส้กึประหลาดใจกบัการเขา้ถงึพลงัซึง่จะส่งผลต่อองคาพยพทัง้หมด ซึง่ล าดบัต่อมาจะเพิม่ทวี

ความเจรญิเตบิโตกา้วไปขา้งหน้าและพระพรจะหลัง่ไหลมายงัเราทุกคนมากยิง่ขึน้” 

 “ชุมชนของเราจะไม่มวีนัเหมอืนเดมิ เพราะก่อนหน้านัน้เราได้รบัของขวญัเป็นดอกกุหลาบอนั

วเิศษสุดจากพีน้่องชายหญงิอนัเป็นทีร่กัยิง่ในประเทศอหิร่าน 

 “เราควรจะระลกึไว้ว่าแก่นแทแ้ห่งพลงัเจตนาของเหล่าบรรดาดอกกุหลาบนัน้ไม่ได้หลัง่ไหลมา

จากแหล่งแรงบนัดาลใจและพลงัชัว่ครัง้ชัว่คราว แต่มาจากต้นก าเนิดอนัมัน่คงตลอดไป เป็นแหล่งที่เรา

สามารถเขา้ถงึไดเ้มือ่เราตอ้งการ 

 “การที่จะเข้าสู่แหล่งที่ว่านี้ได้ก็โดยการสวดมนต์ท าสมาธ ิจากนัน้ก็จะมคีวามเชื่อมัน่และความ

มุง่มัน่ทีจ่ะเขา้ถงึสถานการณ์นัน้ๆ ราวกบัว่าการอธษิฐานของเราไดร้บัการตอบรบัแลว้ มนัเป็นอะไรทีเ่รา

สามารถท าไดทุ้กวนั การทีจ่ะท าใหป้ระสบความส าเรจ็ดงัเช่นทีเ่ราต่างเป็นประจกัษ์พยานในช่วงชยัชนะ

ตลอด 189 วนั ดว้ยพลงัเจตนาของดอกกุหลาบซึง่เป็นส่วนหนึ่งในชวีติประจ าวนัของเรา 

************************************ 
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ศนูยก์ลางบาไฮ 

 สงครามโลกครัง้ทีส่องเพิง่ยตุลิง บาไฮศาสนิกชนชาวเยอรมนัทีก่ระจดักระจายกไ็ดม้ารวมตวักนั

อกีครัง้ทีเ่ยอรมนัตะวนัตกและพยายามที่จะจดัศาสนกจิ พวกเขาต่างตกอยู่ภายใต้แรงกดดนัจากระบบ

การปกครองของนาซ ีศาสนาบาไฮถูกสัง่หา้ม ไม่อนุญาตใหบ้าไฮมาพบปะกนั หรอืพูดคุยเกี่ยวกบัความ

เชื่อ หนงัสอืบาไฮถูกยดึ เวลานี้ไดร้บัเสรภีาพอกีครัง้แลว้ บาไฮตระหนกัว่าสิง่ทีพ่วกเขาต้องการมากทีสุ่ด

ในขณะนัน้คอืหนงัสอืบาไฮและแผ่นพบั แต่โชคไมด่เีพราะในเวลานัน้ทัง้ประเทศตกอยู่ในภาวะชาดแคลน

กระดาษและหมกึพมิพ ์

 แมก้ระทัง่อาหารก็มไีม่พอเพยีงส าหรบัประชาชน และบาไฮศาสนิกชนก็ตกอยู่ในสถานการณ์

เดยีวกนั  ค่าเงนิของเยอรมนัตกฮวบแค่ขา้มคนื แมแ้ต่คนทีม่เีงนิกไ็มส่ามารถใชเ้งนินัน้ซือ้สิง่ของใดได้ 

 บาไฮศาสนิกชนชาวอเมรกินัเริม่ส่งกล่องเสบยีงอาหารไปให้พี่น้องบาไฮศาสนิกชนในประเทศ

เยอรมนั บ่อยครัง้ที่พวกเขาต้องท างานล่วงเวลาหลายแห่งเพื่อจะสามารถหาเงนิมาซื้อ เสบยีงส่งเป็น

ของขวญัไปใหไ้ด ้อยา่งไรกด็ ีบาไฮชาวเยอรมนัไดต้ดัสนิใจว่าพวกเขาจะสละของกนิอนัมคี่าทีจ่ะส่งมาให้

พวกเขา เป็นขอให้ส่งกระดาษกับหมกึพิมพ์มาแทน นี่คือวิธีที่พวกเขาสามารถเริม่น าหนังสือบาไฮ

ออกมาไดใ้นช่วงเวลาทีย่ากล าบากนัน้ 

 อกีโครงการหนึ่งซึง่บาไฮชาวเยอรมนัไดท้ าหลงัจากสงครามยุตลิงกค็อืการสรา้งศูนยก์ลางบาไฮ

แห่งชาตขิึน้ทีเ่มอืงแฟรงค์เฟิรต์ ท่านศาสนภบิาลไดข้อให้พวกเขาช่วยกนัสรา้งและพวกเขากม็ไิดท้ าให้

ท่านศาสนภบิาลผดิหวงัแมว้่าพวกเขาจะตอ้งเสยีสละอย่างใหญ่หลวงเพยีงใดกต็าม 

 บาไฮในเมอืงสตุทการต์จงึได้รวบรวมเงนิบรจิาคเพื่อสรา้งศูนยบ์าไฮด้วยวธิพีเิศษ พวกเขาได้

ผลติถุงผ้าเลก็ๆ สดี า บาไฮแต่ละคนในชุมชนมกัจะพกพาถุงผ้าน้ีไว้ในกระเป๋าของเขา ทุกเพน็นีที่จะ

สะสมก็ใหใ้ส่เขา้ไปในถุงผา้นี้ บาไฮจงึประหยดัทุกวถิทีางเพื่อจะเกบ็สะสมใหแ้ก่กองทุน พวกเขาจะเดนิ

แทนที่จะนัง่รถประจ าทาง พวกเขารวบรวมเงนิโดยแลกคนืแสตมป์ที่รบัมาพรอ้มกบัอาหาร และขอคนื

เงนิมดัจ าขวดเปล่า พวกเขาไดใ้ส่เงนิแต่ละเพน็นีไวใ้นถุงผา้และน าไปท าบุญบรจิาคทัง้หมดในวนัฉลอง

สบิเกา้วนัแต่ละเดอืน  

 หลายพนัคนทีไ่ดไ้ปเยอืนศูนยก์ลางบาไฮทีเ่มอืงแฟรงคเ์ฟิรต์ น้อยคนทีจ่ะทราบถงึการสรา้งศูนย์

บาไฮแห่งนี้ว่าเกดิจากความเสยีสละอนัใหญ่หลวง 

************************************ 
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 ปจัจุบนั การจดัหาเงนิทุนเพือ่สนับสนุนกองทุนแห่งชาติถือเป็นโลหติทีใ่ห้ชวีติ(สิง่จ าเป็นขาด

ไม่ได้)ต่อสถาบนัต่างๆ ทีเ่พิง่เริม่นี้ ซึง่ท่านทัง้หลายก าลงัร่วมกนัสรา้งขึ้นมา  ความส าคญัของเงนิทุนนี้

เกนิกว่าทีจ่ะประเมนิได ้ ไมเ่ป็นทีส่งสยัเลยว่าพระพรอนัสุดคณานับจะประดบัเพือ่เป็นเกยีรตแิด่ทุกความ

พยายามทีมุ่ง่สู่การจดัตัง้กองทุนน้ี 

                                                                                           ท่านโชก ิเอฟเฟนด ิ

************************************ 

 ซูรูส เยกาเนเก และภรรยาอาสาสมคัรไปที่เมอืงบงักาลอ ภาคใต้ของอนิเดยี เขาทัง้สองได้ซื้อ

ทีด่นิแปลงหนึ่งทีช่านเมอืง ดว้ยหวงัว่าจะปลกูองุน่ขายเป็นอาชพี  

 อย่างไรก็ดี ก่อนที่จะย้ายเข้าบ้านหลงัใหม่ เขาทัง้สองได้ตัดสินใจเข้าร่วมการประชุมบาไฮ

แห่งชาติ ณ ที่ประชุมแห่งนัน้พวกเขาได้ข่าวว่าท่านศาสนภบิาลได้ขอให้ธรรมสภาบาไฮแห่งชาติซื้อ

อาคารทีม่รีาคาค่อนขา้งแพงเพื่อเป็นศูนยก์ลางบาไฮแห่งชาต ิและยงัทราบอกีว่าธรรมสภาบาไฮแห่งชาติ

มคีวามยากล าบากอยา่งยิง่ในการทีจ่ะหาเงนิใหไ้ดต้ามจ านวนทีต่้องการ 

 ซรูสู และภรรยาจงึไดถ้วายทุกสิง่ทีเ่ขามอียู่ให ้ซึง่กค็อืทีด่นิของเขาทีอ่ยู่ชานเมอืงบงักาลอแปลง

นัน้ 

 เมือ่อาสาสมคัรทัง้สองไดม้าถงึบา้นใหม่ ธรรมสภาบาไฮแห่งชาตกิไ็ดส้่งคนมาดูทีด่นิพรอ้มเสนอ

ซื้อถ้าเป็นไปได้ บุคคลที่มาดูคนนัน้รายงานว่าที่ดินแปลงนัน้ไร้ประโยชน์และไม่มใีครต้องการซื้อไว ้ 

ธรรมสภาบาไฮแห่งชาตจิงึถามซูรูสว่าเขาจะสามารถช่วยหาเงนิให้แก่กองทุนแห่งชาติได้หรอืไม่ ซูรูส

สงสยัว่าเขานัน้จะท าอะไรไดบ้า้ง  ในทีสุ่ดเขากไ็ดต้ดัสนิใจกู้เงนิโดยวางทีด่นิแปลงนัน้เป็นประกนัและส่ง

เงนิกูจ้ านวนนัน้ไปใหธ้รรมสภาบาไฮแห่งชาต ิจากนัน้เขากเ็ริม่ปลกูองุน่ 

 ผลผลติที่เขาเก็บเกี่ยวได้นัน้ได้สรา้งความประหลาดใจแก่ทุกคน เพราะได้ผลดเีกนิกว่าที่ซูรูส

คาดคดิเสยีอกี และไมน่านเขากส็ามารถช าระคนืเงนิกูไ้ดท้ัง้หมด 

************************************ 

 บาไฮศาสนิกชนในอนิเดยีก าลงัจะซือ้ศูนย์กลางบาไฮแห่งชาตใินปี 1947 (พ.ศ.2490) พวกเขา

ไดพ้บอาคารที่น่าซือ้ไวส้ามหลงั ท่านศาสนภบิาลไดแ้นะน าใหพ้วกเขาซื้ออาคารหลงัที่ใหญ่ที่สุดในสาม

หลงันัน้ และแน่นอนหลงันัน้จะตอ้งมรีาคาแพงทีสุ่ดดว้ย และดว้ยราคาทีสู่งลิว่นี้ ธรรมสภาบาไฮแห่งชาติ

จงึไมส่ามารถหาเงนิมาซือ้ได ้
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 ณ เวลานัน้บาไฮศาสนิกชนในอนิเดยียงัมจี านวนน้อยและส่วนใหญ่กเ็ป็นคนยากจน แต่เพราะนี่

คอืการตดัสนิใจของท่านศาสนภบิาล พวกเขาจงึตดัสนิใจทีจ่ะซือ้อาคารหลงันัน้ไว้ 

 มศีาสนิกชนจ านวนมากไดเ้สยีสละในการหาเงนิ กระนัน้ สองสามวนัก่อนหน้าทีจ่ะมกีารลงนาม

ในสญัญา ธรรมสภาบาไฮแห่งชาตยิงัคงขาดเงนิอยู่อกี 100,000 รปีู ซึง่เป็นเงนิจ านวนมากในสมยัเมื่อปี 

ค.ศ. 1947 (พ.ศ.2490) 

 แอมเรลลิวาลา ซึ่งเป็นนักธุรกิจหนุ่มและเป็นบาไฮที่ค่อนข้างใหม่ได้เข้ามาช่วยกอบกู้

สถานการณ์นี้ดว้ยการช่วยหาเงนิทุนในชัว่โมงสุดทา้ย ส่วนหนึ่งของเงนิจ านวนนี้เป็นของเขา ทีเ่หลอืนัน้

เขาไดกู้จ้ากธนาคารและไดจ้า่ยคนืภายหลงัพรอ้มดอกเบีย้ 

 บุคคลที่มใีจเอื้อเฟ้ือคนนี้ได้พยายามช่วยอีกโอกาสหนึ่งเมื่อครัง้ที่มกีารซื้อที่ดนิสร้างโรงเรยีน

มธัยมนิวอรีา ทีด่นิผนืงามนี้ตัง้อยู่บนเนินเขา และมโีอกาสทีจ่ะไดท้ีด่นิผนืนี้ในราคาทีเ่ป็นธรรม แต่บาไฮ

ศาสนิกชนในอนิเดยีไม่มเีงนิพอ เพยีงยีส่บิสีช่ ัว่โมงก่อนหน้าทีจ่ะเสยีอาคารหลงันัน้ไป แอมเรลลวิาลาก็

ไดน้ ารา้นคา้ของเขาไปจ านองเพื่อจะขอกูเ้งนิจากธนาคาร ซึง่บาไฮศาสนิกชนกค็่อยๆ จ่ายคนืใหแ้อมเรล

ลวิาลาจนครบ 

************************************ 

 ท่านปรารถนาจะฝากฝงับาไฮศาสนิกชนเป็นการเฉพาะ... ว่าให้ตระหนักถงึความส าคญัของ

สถาบนักองทุนแห่งชาต ิซึง่ในยุคแรกๆ ของพฒันาการบรหิารศาสนานัน้ นับเป็นสือ่กลางอนัจะขาดเสยี

มไิดส้ าหรบัการเจรญิเตบิโตและการแผ่ขยายของการขบัเคลือ่นศาสนา  ยิง่ไปกว่านัน้ การท าบุญบรจิาค

ให้แก่กองทุนนี้ยงัเป็นหนทางทีท่ าได้และมผีลในทางปฏบิตั ิเป็นวธิทีีศ่าสนิกชนทุกคนสามารถทดสอบ

ระดบัและลกัษณะความศรทัธาของเขา  และเป็นการพสิูจน์ด้วยการกระท าให้เหน็ความเสยีสละอนัแรง

กลา้และความผกูพนัต่อศาสนา 

                                                               จากจดหมายเขยีนในนามของท่านโชก ิเอฟเฟนด ิ

************************************ 

 ในปี 1939 (พ.ศ.2482) ธรรมสภาบาไฮแห่งประเทศ………...ไดซ้ื้อที่ดนิแปลงหนึ่งไวส้ าหรบั

สรา้งศูนยก์ลางบาไฮ ซึง่อยูใ่นท าเลทีด่ทีีสุ่ดแห่งหนึ่งในตวัเมอืง มกีารตดัสนิใจร่วมกนัว่าจะใชเ้ป็นที่สรา้ง

อาคารบรหิารงาน เป็นเรอืนรบัรองแขกและเป็นหอประชุมใหญ่ แต่เพื่อที่จะเริม่ก่อสร้างได้ จ าเป็นที่

ธรรมสภาบาไฮแห่งชาตติอ้งกูเ้งนิซึง่จะตอ้งช าระคนืในยีส่บิหา้ปี 
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 มบีาไฮเพยีงสามรอ้ยคนทัว่ประเทศ ณ เวลานัน้ ในจ านวนนี้ครึง่หนึ่งเป็นชาวชนบทที่มแีหล่ง

พ านักรอบนอก เขตตวัเมอืง และในจ านวนนี้เป็นประชากรบาไฮทีย่ากจนมากจนต้องเดนิระยะทางสาม

ไมลเ์พื่อไปประชุมในเมอืงเพราะไม่มคี่ารถประจ าทาง 

 หลงัจากที่ได้เงนิกู้แล้ว ธรรมสภาบาไฮแห่งชาตไิดส้รา้งส่วนแรกของศูนยบ์าไฮเสรจ็ในปี 1940 

(พ.ศ.2483) และสรา้งเรอืนรบัรองแขกเสรจ็ในปี 1942 (พ.ศ.2485) ในทีสุ่ดไดต้กแต่งแลว้เสรจ็ในปี 1953 

(พ.ศ.2496) นบัเป็นอาคารทีโ่อ่โถงเป็นทีภ่าคภมูใิจของบาไฮศาสนิกชน 

 ในช่วงเวลาหลายปีนัน้ ธรรมสภาบาไฮแห่งชาติไม่สามารถช าระเงินกู้ได้ทัง้หมดแม้ว่าจะ

พยายามทุกวถิีทางแล้วก็ตาม แมก้ระทัง่เดก็ๆ ก็ยงัออมเงนิเพื่อท าบุญบรจิาคให้แก่กองทุน ท้ายที่สุด

แลว้ สิง่ทีห่ลกีเลีย่งไม่ไดก้เ็กดิขึน้จรงิๆ กล่าวคอืในปี 1964 (พ.ศ.2507) องคก์รทีป่ล่อยเงนิกู้กไ็ดเ้ขยีน

จดหมาย ซึ่งมคีวามว่า หากบาไฮไม่จ่ายช าระคนืเงนิกู้ภายในหนึ่งเดอืน องคก์รก็จะยดึศูนยก์ลางบาไฮ

เพื่อน าไปประมลูขายทอดตลาด 

 กรรมการธรรมสภาบาไฮแห่งประเทศทัง้เกา้คนไดร้ว่มประชุมอยา่งเรง่ด่วนเพื่อหาทางออกใหก้บั

สถานการณ์อนัรา้ยแรงนี้ เหน็ไดช้ดัเจนว่าชุมชนบาไฮแห่งประเทศ………...ไม่สามารถทีจ่ะบรจิาคเงนิได้

จ านวนมากขนาดนี้ในช่วงระยะเวลาอันสัน้เช่นนัน้ ศูนย์กลางบาไฮที่พวกเขาได้ร่วมกันสร้างอย่าง

ยากล าบากนี้จะรอดจากการถูกยดึคนืกต่็อเมือ่พวกเขาต้องร่วมกนัท าสิง่เดยีวกนัเท่านัน้ ดว้ยดวงจติแห่ง

ความเสยีสละอยา่งสงูสุด กรรมการธรรมสภาบาไฮทัง้เก้าคนจงึไดใ้หค้ ามัน่ว่าพวกเขาจะร่วมกนัมอบเงนิ

ในจ านวนดงักล่าว แลว้ค่อยรวบรวมเงนิจ านวนนัน้จากชุมชนในภายหลงั และแลว้ สิง่ที่ไม่สามารถท าได้

ในยีส่บิหา้ปีกส็ าเรจ็ลุล่วงไดใ้นเวลาไม่ถงึยีส่บิหา้นาท ีพวกเขาไดจ้่ายเงนิกู้คนืก่อนสิน้เดอืนนัน้และศูนย์

บาไฮแห่งนัน้กต็กเป็นทรพัยส์นิของบาไฮ 

 เรื่องราวส่วนที่เหลอืนัน้น่าสนใจมากเพราะเป็นการแสดงให้เห็นวธิกีารที่เพื่อนบาไฮในอกีมุม

หนึ่งของโลกซึง่ในขณะทีถู่กรมุเรา้ดว้ยความอยุตธิรรมและอคตทิีบ่งัตา พวกเขาไดชู้ธงชยัของพระบาฮา

อุลลาหข์ึน้อยา่งกลา้หาญ 

 การประหตัประหารบาไฮใน............ไดเ้ริม่ขึน้ภายในไม่กี่ปีหลงัจากทีบ่าไฮไดช้ าระคนืเงนิกู้แล้ว  

หนึ่งในบรรดาความโหดรา้ยทีท่ าใหบ้าไฮต้องทนทุกขท์รมานกค็อื ศูนยก์ลางบาไฮที่พวกเขาไดร้่วมกนั

สรา้งและตกแต่งดว้ยความอุทศิและเสยีสละนัน้ถูกยดึไป 

************************************ 
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 ชุมชนบาไฮของฟงักาเรย ์ประเทศนิวซแีลนดก์ าลงัเตบิโตอยา่งรวดเรว็ พวกเขาจดังานฉลองบุญ

สบิเก้าวนัทีบ่า้น แต่ไม่มบีา้นใดทีใ่หญ่พอจะรองรบัจ านวนบาไฮทีเ่พิม่ขึน้นี้ได ้พวกเขาจงึต้องคดิหาทาง

ซือ้ศูนยก์ลางบาไฮ 

 ธรรมสภาบาไฮทอ้งถิน่ไม่มเีงนิพอ ดูเหมอืนจะเป็นไปไม่ไดท้ีพ่วกเขาจะสามารถซือ้อาคารไดใ้น

อนาคตอนัยาวนาน อยา่งไรกต็าม กต็อ้งวางใจในพระผูเ้ป็นเจา้และเริม่มองหาสถานทีเ่หมาะสม 

 จงึไดพ้บบา้นหลงัหนึ่งทีบ่าไฮเหน็ว่าเหมาะอยา่งยิง่ กล่าวคอื เป็นทีท่ีส่วยงาม มหีอ้งโถงใหญ่ทีม่ ี

ประตูกระจกเปิดเขา้ออกหอ้งอื่นๆ ได ้เพื่อนๆ ทีไ่ปดบูา้นหลงันัน้ต่างมคีวามกระตอืรอืรน้และธรรมสภาฯ 

จงึไดต้ดัสนิใจทีจ่ะซือ้บา้นหลงันี้ถา้ท าได้ 

 บาไฮต่างตอบรบัดว้ยการบรจิาคใหอ้ย่างมากมาย มกีารกู้ เงนิ ให้ค ามัน่ว่าจะบรจิาคจากค่าจา้ง

รายสปัดาด์เพื่อจ่ายคนืเงนิกู้ ทุกคนคดิหาทางช่วยเหลอื เงนิกู้ก้อนหนึ่งได้มาจากบาไฮหนุ่มที่ขณะนัน้

ก าลงัสอนหนังสอือยู่ทีอ่เมรกิาใต้ เขาไดส้่งเงนิจ านวนหนึ่งพนัดอลลาห์มาให้ ทีจ่รงิแล้วเงนิจ านวนนี้คอื

ค่าตัว๋เดนิทางกลบัประเทศนิวซแีลนด์ของเขานัน่เอง เขาเสนอว่านัน่เป็นเงนิที่ให้ยมืและขอให้คนืเงนิ

จ านวนน้ีแก่เขาภายในหนึ่งปีเพื่อเขาจะใชเ้ป็นค่าเดนิทางกลบับา้น 

 ด้วยความเสยีสละของหลายๆ คน บาไฮของฟงักาเรย์จงึรวบรวมเงนิมาได้เพยีงครึง่หน่ึงของ

จ านวนทีต่อ้งใชซ้ือ้บา้นหลงันัน้เพื่อท าเป็นศูนยบ์าไฮ ยงัขาดอกีหนึ่งหมื่นสองพนัดอลลาหซ์ึง่ดูเหมอืนจะ

ไมม่ทีางทีจ่ะไดเ้งนิจ านวนนัน้ อยา่งไรกด็ ีธรรมสภาบาไฮกย็งัไมส่ิน้หวงั จงึพยายามทุกวถิทีางทีจ่ะกู้เงนิ

โดยวางใจว่า หากพระบาฮาอุลลาหไ์มท่รงตอ้งการใหบ้าไฮซือ้บา้นหลงันี้ พวกเขากจ็ะกูเ้งนิไมส่ าเรจ็ 

 นิวซแีลนด์ในสมยันัน้ตกอยู่ภายใต้ภาวะเงนิฝืดเคอืงมาก จงึเป็นไปไม่ไดเ้ลยทีจ่ะสามารถกู้เงนิ

ได้ ธรรมสภาบาไฮได้พยายามกู้เงนิจากธนาคาร บรษิัทประกนัภยัและบรษิัทห้างร้านต่างๆ แต่ก็ไม่

ประสบความส าเรจ็ ธรรมสภาจงึไดป้ระชุมกนัหลายครัง้ในหนึ่งสปัดาหเ์พื่อพจิารณาว่าจะท าสิง่ใดไดบ้้าง  

แต่กห็าทางแกป้ญัหาไมไ่ด ้

 ดว้ยหมดหนทาง วนัหนึ่ง ประธานธรรมสภาฯ ไดโ้ทรศพัทไ์ปหาทนายของเขาเพื่อดูว่าทนายจะ

ช่วยอะไรไดบ้้าง ทนายตอบว่ามคีนเพิง่จะส่งเงนิหกพนัดอลลาหม์าให้เขาเพื่อใหเ้ขาออกเป็นเงนิกู้ และ

เขาเสนอให้บาไฮรบัเงินจ านวนนี้  ประธานธรรมสภา รู้สึกตื่น เต้นกับข่าวนี้มากจึงโทรศัพท์ไปหา

เลขานุการของธรรมสภาบาไฮแห่งชาตเิพื่อถามธรรมสภาบาไฮแห่งชาตวิ่าพรอ้มทีจ่ะใหธ้รรมสภาบาไฮ

ทอ้งถิน่กูเ้งนิอกีหกพนัดอลลาหห์รอืไม ่เลขานุการของธรรมสภาแห่งชาตจิงึไดโ้ทรศพัทก์ลบัมาในอกีสอง

สามชัว่โมงบอกว่าได ้ 
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 เยน็วนันัน้ ขณะทีบ่าไฮเมอืงฟงักาเรยต์ดัสนิใจทีจ่ะจดัชุมนุมอธษิฐานเพื่อขอความช่วยเหลอืจาก

พระผู้เป็นเจ้าในการซื้อศูนย์บาไฮของพวกเขา เมื่อประธานมาถึงที่ประชุม ทุกคนก็อยู่ที่นัน่แล้ว  

ประธานได้ขอใหก้รรมการธรรมสภาท้องถิน่ไปร่วมประชุมกบัเขาในอกีหอ้งหนึ่ง เขาไดเ้ล่าใหก้รรมการ

คนอื่นๆ ฟงัถงึการหาเงนิหน่ึงหมืน่สองพนัดอลลาหต์ามทีต่้องการดว้ยเสยีงทีส่ ัน่ตื้นตนัใจ เราคงนึกภาพ

ออกว่าชุมชนบาไฮฟงักาเรยจ์ะมคีวามสุขขนาดไหนทีไ่ดร้บัทราบว่าจากเดมิทีพ่วกเขาจะสวดมนต์เพื่อขอ

ความช่วยเหลอืในเยน็วนันัน้ก็เปลีย่นเป็นสวดมนต์เพื่อสรรเสรญิและขอบพระคุณส าหรบัพระพรที่พวก

เขาไดร้บั 

 วนัเปิดศูนยบ์าไฮไดจ้ดัขึน้ในวนัคลา้ยวนัประสูตขิองพระบ๊อบในปี 1975 (พ.ศ.2518) นับตัง้แต่

วนัที่ธรรมสภา ได้รบัทราบเกี่ยวกบับ้านหลงันี้จนถึงวนัที่ธรรมสภาได้บ้านหลงันี้มาก็ใช้เวลาสบิเก้าวนั  

และทีน่่าสนใจอกีอยา่งกค็อืไดท้ราบว่าคนทีส่รา้งบา้นหลงันี้กเ็กดิในปี 1844 (พ.ศ.2387) เช่นกนั 

 บาไฮชุมชนฟงักาเรยจ์งึเริม่คดิหาทางช าระคนืเงนิกู้ ในหลายๆ วธิทีี่คดิได้กค็อืการตัง้แผงขาย

ของมอืสอง ทุกสปัดาหพ์วกเขาจะน าสนิคา้ออกขาย ในวนัทีข่ายดเีคยขายไดถ้งึหนึ่งรอ้ยดอลลาห ์แมว้่า

โดยเฉลีย่แลว้จะขายไดว้นัละหา้สบิดอลลาห ์

 ไม่ว่าจะท าด้วยวิธีใด บาไฮต่างได้ร่วมกันบริจาคด้วยความทุ่มเทและมานะพยายามอย่าง

น่าชื่นชม ภายในเวลาสองปีครึง่ พวกเขาจงึสามารถช าระเงนิกู้ไดท้ัง้หมดและศูนยบ์าไฮอนัสวยงามของ

พวกเขากป็ลอดจากภาระหนี้สนิในทีสุ่ด 

************************************ 

 บาไฮศาสนิกชนแห่งหมู่เกาะโซโรมอนในมหาสมุทรแปซฟิิคซึ่งมฐีานะไม่ร ่ารวย  พวกเขาไดใ้ช้

วธิต่ีางๆ ในการสนบัสนุนเงนิกองทุน บางคนไดจ้ดัสรรพืน้ทีข่องสวนใหก้บัศาสนา ผลผลติใดทีเ่กบ็เกี่ยว

ได้จากพื้นที่นัน้ก็จะน าไปขายเพื่อเข้ากองทุนบาไฮ คนอื่นๆ ก็จะบรจิาครายได้จากการขายสินค้า

หตัถกรรมทีท่ าขึน้เพื่อท าบุญใหก้บัศาสนาโดยเฉพาะ 

 เมื่อครัง้ทีบ่าไฮในเมอืงฮาราปาในหมู่เกาะโซโรมอนต้องการสรา้งศูนยบ์าไฮเป็นของตนเอง แต่

ละคนก็ได้บริจาครายได้ที่หาได้ในหนึ่งวันของทุกสัปดาห์จนกว่าศูนย์บาไฮแห่งนัน้จะสร้างเสร็จ  

ตวัอย่างเช่น หากเขาหาปลาได้เขาก็จะมอบเงนิที่ขายปลาได้ในวนันัน้ให้กบักองทุน บางคนก็บรจิาค

แรงงานในการช่วยสรา้งศูนยห์นึ่งวนัในหนึ่งสปัดาห์ ทุกคนมสี่วนช่วยในการสรา้งศูนยบ์าไฮ  พวกเขามี

ความภมูใิจมากกบัศูนยบ์าไฮนี้ 

************************************ 
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 ศูนยบ์าไฮเมอืงชรีาซไมใ่หญ่พอในการรองรบักจิกรรมต่างๆ ทีจ่ดัขึน้ในเมอืงนัน้  ธรรมสภาบาไฮ

ทอ้งถิน่ชรีาซไดพ้ยายามอยู่หลายปีทีจ่ะซึอ้บา้นหลงัทีอ่ยู่ตดิกบัศูนยบ์าไฮเพื่อต่อเตมิขยายใหเ้ป็นศูนยท์ี่

ใหญ่ขึน้  แต่โชคไม่ดทีีเ่จา้ของบา้นหลงันัน้มอีคตกิบับาไฮ  เขาจงึไม่ยอมขายบา้นใหก้บับาไฮ เพื่อสรา้ง

ความยุง่ยากใหบ้าไฮยิง่ขึน้ เจา้ของบา้นจงึไดใ้หพ้รรคการเมอืงหนึ่งทีต่่อต้านศาสนาบาไฮเช่า  ซึง่พรรค 

การเมอืงนี้ไดพ้ยายามทีจ่ะยบัยัง้ก าจดักจิกรรมทีก่ าลงัด าเนินอยูใ่นศูนยบ์าไฮแห่งนัน้ 

 หลงัจากทีไ่ดพ้ยายามทุกวถิทีางแลว้ ในทีสุ่ด ธรรมสภาบาไฮทอ้งถิน่ชรีาซกเ็ลกิล้มความคดิทีจ่ะ

ซือ้บา้นหลงัดงักล่าว แต่มบีาไฮคนหน่ึงตดัสนิใจโดยไม่มผีูใ้ดทราบว่าเขาจะซือ้บา้นหลงันัน้เองแลว้จะยก

ใหเ้ป็นของขวญัแก่บาไฮเมอืงชรีาซ 

 ราสตมัเป็นบาไฮใหม่ซึ่งยงัไม่เป็นที่รู้กนัในหมู่มุสลมิของเมอืงนัน้ เขารูว้่านี้เป็นข้อดใีนการซื้อ

บา้นหลงัทีต่อ้งการนัน้ นอกเหนือจากนี้ เขาจะท าอะไรไปมากกว่านี้ไม่ได ้เขามเีงนิไม่พอและไม่มอี านาจ

ทีจ่ะไปเกลีย้กล่อมเจา้ของบา้นทีม่อีทิธพิลคนนัน้ 

 ราสตมัเป็นแค่คนขบัรถบรรทุกซึง่ท างานหนกัเพื่อผ่อนค่ารถซึง่เขาจา่ยไปแลว้ถงึหนึ่งในสามของ

มลูค่ารถคนันัน้ นอกจากนี้เขายงัมบีา้นหลงัเลก็ๆ ซึง่ไม่มคี่ามากนัก บา้นหลงันี้อยู่นอกเขตตวัเมอืง เป็น

บา้นทีเ่ขาอาศยัอยูก่บัภรรยา 

 สิง่ทีร่าสตมัมอียู่คอื ความวางใจอย่างแทจ้รงิในพระผู้เป็นเจา้และมคีวามเชื่อมัน่ในการอธษิฐาน  

เขาสวดมนต์วนัแล้ววนัเล่า เดอืนแล้วเดอืนเล่า เพื่อขอให้พระผูเ้ป็นเจา้ช่วยใหเ้ขาซื้อบา้นหลงันัน้ใหก้บั

ศาสนาไดส้ าเรจ็ 

 จากนัน้ไม่นานเขาได้ข่าวว่าผู้น าพรรคการเมอืงทีเ่ช่าบา้นหลงันัน้ได้เสยีชวีติและบา้นหลงันัน้ก็

ว่างลง  หนึ่งในอุปสรรคจงึหมดไป 

 ราสตมัจงึตดัสนิใจว่าถงึเวลาแลว้ทีเ่ขาตอ้งท าอะไรสกัอยา่งนอกจากการสวดมนต์ เขาไดเ้ริม่มอง

หาโอกาสที่จะเริม่ต่อรองซือ้บ้านหลงันัน้ ในระหว่างทีร่อจงัหวะนี้ เขาได้ขายหุ้นของรถบรรทุกที่เขาขบั 

และขายบา้นทีเ่ขาอาศยัอยู่ เขาขายบา้นไดร้าคาดแีละเงนิทีไ่ดม้ากเ็กบ็กนัไวเ้พื่อซือ้บา้น แลว้ราสตมักบั

ภรรยากไ็ดย้า้ยไปอยูบ่า้นเช่าราคาถูก 

 ภายในสองสปัดาห ์เจา้ของบา้นกเ็สยีชวีติ และลูกๆ ของเขาซึง่อยู่ในเมอืงหลวงกเ็ริม่ทะเลาะกนั

เกีย่วกบับา้นหลงัทีอ่ยู่ตดิกบัศูนยบ์าไฮในเมอืงชรีาซนัน้ ทนายความของพวกเขาจงึประกาศขายบา้นใน

ราคาทีเ่ป็นธรรม และราสตมัจงึซือ้บา้นดงักล่าวดว้ยเงนิทีเ่ขาเกบ็ไวไ้ดส้ าเรจ็ 
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 เยน็วนัหน่ึง ขณะทีก่รรมการธรรมสภาบาไฮทอ้งถิน่ก าลงัประชุมกนัอยู่ ราสตมัไดข้ออนุญาตเขา้

พบกรรมการธรรมสภา เขาได้มอบโฉนดบา้นและขอให้กรรมการธรรมสภา รบัไว้เป็นของขวญัจากเขา

กบัภรรยา กรรมการรบัโฉนดแล้วส่งผ่านและมองหน้ากนัด้วยความประหลาดใจ สิง่ที่เหน็นี้เป็นจรงิได้

อยา่งไร? 

 ราสตมัและภรรยาผูซ้ึง่สนนัสนุนเขามาตลอดไมไ่ดห้วงัสิง่ใดตอบแทน แต่ทัง้สองกไ็ดร้บัของขวญั

พเิศษจากพระผูเ้ป็นเจา้ นัน่กค็อื บุตรทีพ่วกเขาเฝ้ารอมานานนบัปี นานจนพวกเขาเลกิหวงัแลว้ 

************************************ 

การมิเป็นเดก็หนุ่มอายุยีส่บิปีซึง่ได้อาสาสมคัรไปอยู่ที่..ก........ซึง่เป็นทีห่่างไกลความเจรญิ เขา

จงึอาศัยอยู่ภายใต้สภาวะที่ยากล าบาก บางครัง้เขาต้องเดนิทางไปที่ ..ข........ซึ่งเป็นเมอืงที่อยู่ถดัไป 

เมอืงนี้มบีาไฮอาศยัอยู ่เขาไปทีเ่มอืงนี้เพื่อพบกบัเพื่อนบาไฮและซือ้สิง่ของทีจ่ าเป็นตอ้งใช้ 

 วนัหนึ่ง เมื่อเขาได้ซื้อสิง่ของที่ต้องการในเมอืงเสรจ็แล้ว เขาก็ได้ยนิว่าเพื่อนบาไฮจะมาร่วม

ชุมนุมกนัในเยน็วนันัน้ ดงันัน้ เขาจงึเลื่อนเดนิทางกลบับา้นเพื่อจะอยู่รว่มชุมนุม 

 เรื่องมีอยู่ว่า ธรรมสภาบาไฮท้องถิ่น ...ข...ได้ตัดสินใจซื้อศูนย์บาไฮแต่ไม่มีเงินมากพอ  

ธรรมสภาบาไฮทอ้งถิน่จงึเชญิชวนใหบ้าไฮของเมอืงนี้ท าบุญบรจิาคเท่าทีพ่วกเขาจะใหไ้ดส้ าหรบัซือ้ศูนย์

นี้ ตวัแทนของธรรมสภาได้อธบิายถงึความส าคญัของการมศีูนยบ์าไฮและเรยีกรอ้งให้เพื่อนๆ ช่วยกนั

บรจิาคเท่าทีจ่ะสามารถท าได ้

 บาไฮทุกคนได้ตอบสนองต่อการเรยีกรอ้งนี้  บางคนกห็ย่อนเงนิในกล่องรบับรจิาค บางคนกไ็ด้

เขยีนค ามัน่สญัญาว่าจะบรจิาค และในการท าบุญบรจิาคครัง้นี้ ก็ได้วางกล่องเลก็ๆ ใบหนึ่งไว้ด้านหลงั

กล่องรบับรจิาคดว้ย 

 หลงัจากทีไ่ดน้บัเงนิบรจิาคแลว้ จงึไดเ้ปิดกล่องเลก็ๆ ใบนัน้ ในกล่องนัน้มไีข่อยู่สองสามฟอง ไม้

ขดีไฟสองกล่อง เทยีนไขสามเล่มและยาสฟีนัหน่ึงหลอด การมิซึ่งไม่มอีะไรจะบรจิาคให ้เขาจงึได้มอบ

สิง่ของทีเ่ขาเพิง่ซือ้มาใหแ้ละออกจากทีชุ่มนุมนัน้ไปอยา่งเงยีบๆ  

 เพื่อนๆ ในที่ชุมนุมนัน้รู้สึกประทับใจในการบริจาคของการิม พวกเขาจึงพากันซื้อสิ่งของ

เหล่านัน้คนละสองสามชิน้ในราคาสงูแลว้น าไปสมทบกบัเงนิทีร่วบรวมมาไดเ้พื่อซือ้ศูนยบ์าไฮแห่งนัน้ 

************************************ 
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 ในหมู่บ้านของหมู่เกาะไอส์แลนด์ ศูนย์บาไฮมกัจะมุงด้วยหลงัคาจาก และบาไฮจะนัง่กนัตาม

สบายบนเสื่อทีส่านดว้ยใบมะพรา้วทีป่ไูวบ้นพืน้ อยา่งไรกต็าม ในหมู่บา้นแห่งหนึ่ง บาไฮไดต้ดัสนิใจทีจ่ะ

สรา้งผนงัรอบศูนยบ์าไฮจากล าตน้ของมะพรา้ว 

 ในงานฉลองสบิเกา้วนัครัง้ต่อมา ทุกคนกน็ัง่เป็นวงกลม พงิหลงักบัผนงัทีส่รา้งขึน้มา กลางหอ้งมี

กล่องรบับรจิาควางอยู่กล่องหนึ่ง เป็นกล่องทีเ่หน็เด่นชดัจนไม่มใีครกลา้เขา้ไปใกล ้ตอนทีง่านฉลองเลกิ

และมกีารนบัเงนิ ปรากฎว่าไดเ้งนิท าบุญบรจิาคน้อยกว่าครึง่ของจ านวนเงนิบรจิาคทีเ่คยไดร้บั 

 ธรรมสภาบาไฮท้องถิ่นจงึได้ปรกึษากนัในเรื่องนี้และตกลงกนัว่า ในงานฉลองสบิเก้าวนัครัง้

ต่อไปพวกเขาจะส่งผ่านกล่องรบับรจิาคต่อกนัไปเรื่อยๆ จากคนหนึ่งไปอกีคนหนึ่ง ไม่นานนักก็พบว่า

การท าเช่นนี้กม็ขีอ้เสยีเช่นกนั  เนื่องจากจะท าใหส้ามารถนับจ านวนเหรยีญที่แต่ละคนใส่ลงไปในกล่อง

ไดใ้นตอนทีส่่งผ่านกล่องรบับรจิาค 

ธรรมสภาบาไฮท้องถิน่จงึปรกึษาเรื่องนี้กนัอกีครัง้ และสรุปว่าเป็นการดกีว่าที่จะรือ้ผนังที่พวก

เขารว่มกนัสรา้งทิง้ไปเพื่อทีว่่าจะน ากล่องรบับรจิาคไปวางไวใ้นทีท่ีไ่มส่ะดุดตาอกีครัง้หนึ่งและเพื่อนๆ จะ

สามารถบรจิาคไดต้ามทีพ่วกเขาตอ้งการ 

 เป็นสิง่ที่ดทีี่มกีารทดลองเพื่อให้แน่ใจว่าแต่ละคนในชุมชนมอีิสระที่จะท าบุญบรจิาคได้ตามใจ

ปรารถนา โดยไมรู่ส้กึว่าถูกกดีกนัหรอือยูภ่ายใตค้วามกดดนั เมือ่จะท าบุญบรจิาคใหแ้ก่ศาสนา 

************************************ 
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เรื่องอ่ืนๆ 

 ตอนที่ระบบสงัคมนิยมเขา้มามอี านาจในรสัเซยี ศาสนาทุกศาสนาเป็นสิง่ต้องห้ามในประเทศ 

แมแ้ต่ศาสนาบาไฮกไ็มเ่วน้ ไดม้กีารก่อสรา้งสกัการะสถานบาไฮขึน้ทีเ่มอืงเอสคาบดักถ็ูกยดึ บาไฮทีเ่ป็น

ชาวรสัเซยีกถ็ูกเนรเทศไปยงัไซบเีรยี ส่วนบาไฮทีถ่อืหนังสอืเดนิทางของเปอรเ์ซยีกถ็ูกส่งกลบัไปประเทศ

อหิรา่น 

 บาไฮชาวเปอรเ์ซยีน หลายคนทีม่ฐีานะดไีด้มาตัง้รกรากอยู่ทีร่สัเซยี ตอนนัน้กถ็ูกบงัคบัให้ออก

จากรสัเซยีและทิ้งทุกอย่างที่มไีว้เบื้องหลงัและหาทางกลบัประเทศโดยไม่ให้มอีะไรติดตวัไปนอกจาก

เสือ้ผา้ทีส่วมใส่อยูเ่ท่านัน้ 

 ในบรรดาผูถู้กเนรเทศเหล่านี้มชีายคนหนึ่งที่ก าลงัจะกลบัไปอหิร่านพรอ้มกบักลุ่มศาสนิกชนที่

สลดใจ แต่ชายคนนี้กลบัไม่แสดงอาการเศร้าใจเลย เขามกีระดาษติดตัวอยู่ปึกหนึ่งซึ่งดูเหมอืนเป็น

แหล่งที่มาของความพงึพอใจของเขา หลายๆ ครัง้ในระหว่างการเดนิทางที่ยากล าบากกจ็ะเหน็เขาเอา

กระดาษเหล่านัน้ออกจากกระเป๋า จุมพติแล้วน าไปแตะตรงหน้าผากเสมอืนเป็นสญัลกัษณ์การใหค้วาม

เคารพอยา่งสงู และแลว้เขากใ็ส่กระดาษนัน้กลบัเขา้ไปในกระเป๋าเหมอืนเดมิ 

 เพื่อนๆ ของเขาจงึอยากจะรูเ้กี่ยวกบักระดาษปึกนี้และเขากไ็ดอ้ธบิายว่า “นี้” “เป็นทรพัยส์มบตัิ

ชิน้เดยีวที่ผมมอียู่ในเวลานี้  แมว้่าผมได้สูญเสยีความมัง่คัง่ที่มอียู่ทัง้หมดก็ตาม แต่นี้คอืต้นทุนที่ไม่ว่า

ใครก็ไม่สามารถเอาไปจากผมได้ กระดาษเหล่านี้คอืใบเสรจ็รบัเงนิที่ผมท าบุญบรจิาคให้กองทุนบาไฮ 

และผลบุญทีผ่มไดร้บัจากการบรจิาคนี้จะคงอยู่ชัว่นิรนัดร”์ 

************************************ 

 หลายปีมาแลว้ทีศ่าสนาบาไฮเป็นสิง่ตอ้งหา้มในหลายประเทศทีเ่ราทราบกนัในนามของหลงัม่าน

เหลก็  บาไฮจ านวนมากในประเทศเหล่านัน้ได้ประสบความเดอืดรอ้นอนัเนื่องมาจากที่พวกเขานับถือ

ศาสนานี้ แต่พวกเขาก็ยงัคงยนืหยดัมัน่คงในความรกัของพวกเขาที่มต่ีอศาสนา พวกเขาถูกห้ามมใิห้

ตดิต่อกนั หลงัจากหลายปีทีพ่วกเขาตอ้งอยูอ่ยา่งโดดเดีย่ว  พวกเขาหลายคนจงึไมรู่ว้่ายงัมบีาไฮคนอื่นๆ 

อกีหรอืไมท่ีอ่าศยัอยูใ่นประเทศนัน้ 

 อย่างไรก็ตาม สถาบนับาไฮในประเทศอื่นๆ ได้มกีารติตด่อกบับาไฮบางคน และทุกโอกาสที่

เป็นไปได้ สถาบนัฯ ก็จะส่งบาไฮบางคนไปเยี่ยมบาไฮที่อยู่โดดเดี่ยวเหล่านี้เพื่อส่งข่าวคราวเกี่ยวกบั

เพื่อนบาไฮทัว่โลก 
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 มคีรัง้หนึ่งทีบ่าไฮสามคนไดไ้ปเยีย่มเพื่อนบาไฮทีป่ระเทศเชค็โกสโลวาเกยี  ในบรรดาศาสนิกชน

ที่พวกเขาได้พบก็มหีญิงที่อายุมากไม่ค่อยแข็งแรงคนหนึ่ง เป็นหม้ายซึ่งต้องโทษเป็นเวลาสามปีอัน

เนื่องมาจากข้อหาที่เธอนับถือศาสนาบาไฮ ตอนนัน้หญงิคนนี้อาศยัอยู่อย่างอตัคดัในห้องเล็กๆ ซึ่งมี

เพยีงเตยีงนอน หม้อหุงขา้ว และตู้เสื้อผ้าซึ่งเป็นที่เก็บหนังสอืด้วย เธอได้เล่าให้แขกของเธอที่มาจาก

แดนไกลเพื่อมาเยีย่มเธอฟงัอยา่งเศรา้ๆ ว่า “ตอนน้ีฉนัอายแุปดสบิกว่าปีแลว้ ฉันอยู่ทีน่ี่มาชัว่ชวีติและจะ

ตายจากไปในไม่ช้า และจะไม่มใีครช่วยสานงานต่อ” แขกสามคนนัน้กม็องหน้ากนั ลงัเลว่าจะบอกเธอดี

หรอืไม่ว่ายงัมบีาไฮวยัหนุ่มสาวทีม่ชีวีติชวีาในประเทศของเธออยู่หลายคน และแลว้หนึ่งในสามคนทีม่า

เยีย่มก็ไดก้ล่าวกบัเธอดว้ยความรกัว่า “ขอใหส้บายใจได้ครบั เพราะว่ามบีาไฮอกีหลายคนทีน่ี่ที่จะช่วย

สานงานต่อให้ แต่เพื่อเป็นการปกป้องทุกคน จงึเป็นการดทีี่จะไม่มกีารติดต่อกนัระหว่างท่านกับคน

เหล่านัน้” 

 น ้าตาแห่งความปีตยินิดไีดไ้หลอาบแกม้หญงิชราผูน้ี้ขณะทีเ่ธอเดนิไปหยบิหนงัสอืและถอืกลบัมา

เล่มหนึ่ง แล้วกล่าวว่า “หนังสอือนัมคี่าเล่มนี้มลีายเซน็ของท่านพระหตัถ์ศาสนา มารธ์า รูท ในปี 1933 

(พ.ศ.2476) โปรดน าไปฝากเพื่อนๆ พรอ้มกบัความรกัจากฉนัดว้ย” 

 เหมอืนกบัว่าน่าจะไมเ่พยีงแค่นัน้ และแลว้เธอไดม้อบเงนิจ านวนหนึ่งไปกบัแขกทีม่าเยีย่มพรอ้ม

กล่าวอยา่งถ่อมตนว่า “เงนิบ านาญอนัน้อยนิดของฉัน ทีฉ่ันไดเ้กบ็สะสมไว ้โปรดช่วยน าไปบรจิาคใหแ้ก่

กองทุนบาไฮดว้ย” เธอมเีงนิจ านวนน้อยมากแต่กย็งับรจิาคใหอ้ยา่งมากมาย 

************************************ 

 แฟรงค ์กบัภรรยาและลกูน้อยสองคนเป็นอาสาสมคัรในประเทศไอซแ์ลนด ์พวกเขาอยู่ทีน่ัน่เพื่อ

ช่วยใหเ้ป้าหมายหน่ึงในแผนงานเก้าปีของประเทศแคนาดาประสบความส าเรจ็ 

 แฟรงค์โชคดทีี่ได้งานท าในประเทศไอซแ์ลนด ์แต่ชวีติกไ็ม่ราบรื่นนัก เพราะเขาต้องท างานขุด

เจาะหนิวนัละสบิชัว่โมงโดยไดร้บัค่าแรงไมม่ากนกั  ต่อมาเขาจงึไปท างานเป็นช่างเชื่อมในโรงงานต่อเรอื

แต่ชวีติกย็งัยากล าบากอยูเ่พราะเงนิทีไ่ดไ้มพ่อกบัค่าใชจ้่ายของครอบครวั 

 มคีรอบครวัอาสาสมคัรจากประเทศแคนาดาที่อยู่ในประเทศไอซ์แลนด์ ทุกคนมชีวีิตภายใต้

สถานการณ์อนักดดนัทางการเงนิ พวกเขาภาคภูมใิจที่ดูแลช่วยเหลอืตนเองได้ แต่เมื่อถงึเวลาท าบุญ

บรจิาคให้กองทุนศาสนา พวกเขาจงึสามารถบรจิาคให้ได้เพยีงเลก็น้อยจากค่าแรงอนัน้อยนิดของพวก

เขา 
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 วนัหนึ่ง แฟรงค์ได้ข่าวมาว่าจะมโีอกาสหาเงนิได้เพิม่ในวนัหยุดสุดสปัดาหด์้วยการขนถ่ายปลา

แช่แขง็ลงเรอืบรรทุกสนิคา้ ในระหว่างสปัดาหจ์ะมลีูกเรอืทีท่ างานนี้อยู่แลว้ แต่คนงานเหล่านี้ดื่มหนักใน

คนืวนัศุกร ์ดงันัน้ถ้ามกีารขนปลาลงเรอืในวนัรุ่งขึ้นพวกเขาจะไม่สามารถท าได้ อาสาสมคัรของเราจงึ

ตดัสนิใจท างานล่วงเวลา พวกเขายนือยูบ่นท่าเรอืพรอ้มทีจ่ะท างานทนัททีีเ่รอืมาถงึในวนัหยดุสุดสปัดาห์ 

 หลงัจากที่ใช้เวลานานหลายชัว่โมงในการท างานหนักทุกวนั คุณอาจจะคิดว่าแฟรงค์น่าจะมี

ความสุขที่ได้พกัผ่อนในสุดสปัดาห์มากกว่าแทนที่จะมาช่วยขนปลาแช่แขง็ที่หนักจ านวนหลายพนัตนั 

แฟรงคก์ลบัพูดว่า งานทีเ่ขาท าสองวนัสุดสปัดาหน์ี้ท าใหเ้ขามคีวามสุขยิง่กว่างานอื่นๆ ทีเ่ขาเคยท าเสยี

อกี ตลอดทัง้สปัดาหเ์ขาเฝ้ารอเรอืบรรทุกสนิคา้ ทัง้ยงัสวดมนตใ์หเ้รอืบรรทุกสนิคา้ เนื่องจากเงนิทีเ่ขาหา

ได้ระหว่างวนัสุดสปัดาห์นัน้มวีตัถุประสงค์พิเศษ เงนิทัง้หมดที่ได้มานัน้จะน าไปท าบุญบรจิาคให้แก่

กองทุนบาไฮ 

 ทีป่ระเทศแคนาดาเช่นกนั แฟรงคเ์คยท างานล่วงเวลาเพื่อบรจิาคใหแ้ก่กองทุน ในช่วงฤดูหนาว

จดั เขาท างานเป็นคนงานไถหมิะ เขาจะสวดมนต์ขอใหพ้ระผูเ้ป็นเจา้ทรงบนัดาลใหห้มิะตกลงมามากๆ 

เพื่อเขาจะยงัคงมงีานพเิศษนี้ท าหลงัเลกิงานและจะไดน้ าเงนิทีไ่ดเ้พิม่นี้ไปท าบุญบรจิาคใหแ้ก่ศาสนา 

 ปรากฎว่ามหีิมะตกลงมามากในปีนัน้จนคนทัว่ไปไม่อยากที่จะเห็นหิมะ ทุกคนบ่นอย่างเสีย

อารมณ์ยกเว้นแฟรงค์ซึ่งมคีวามสุขกบัการไถหมิะชัว่โมงแล้วชัว่โมงเล่าเพื่อน าเงนิทัง้หมดที่ได้จากงาน

พเิศษนี้ไปท าบุญบรจิาคใหแ้ก่กองทุนศาสนา 

************************************ 

 บรซูกบัเฮเลนภรรยาของเขาไดอ้าสาสมคัรไปอยู่ทีป่ระเทศกายานาเป็นเวลาหลายปี ครัง้หนึ่งที่

ทัง้สองไดไ้ปเยีย่มชุมชนบาไฮแห่งหนึ่งในชนบท ช่วงทีเ่ขาไปนัน้เป็นช่วงเวลาทีอ่าหารหลกับางอย่างใน

ประเทศขาดแคลน ประชาชนต้องอดออมและประหยดัเพื่อทีจ่ะสามารถเลีย้งตวัเองได ้แน่นอน ยิง่มเีงนิ

น้อย ความยากล าบากในการด ารงชวีติกย็ิง่ทวขีึน้ 

 สามภีรรยาชาวเมอืงซึ่งเป็นบาไฮก็ได้ใหก้ารต้อนรบัทีด่ยี ิง่แก่อาสาสมคัรทัง้สอง แมเ้จา้บ้านทัง้

สองจะยากจนและไม่มอีาหารในบ้านมาก แต่ตลอดสปัดาหพ์วกเขากแ็บ่งปนัอาหารให้กบัแขกของพวก

เขา 

 บรูซกบัเฮเลนก าลงัจะไปเทีย่ววนัหยุดที่ประเทศสหราชอาณาจกัรซึ่งเป็นประเทศบ้านเกดิของ

เขา พวกเขาคดิถงึของฝากที่จะให้เพื่อนๆ เพื่อตอบแทนความกรุณาและความมนี ้าใจที่พวกเขาได้รบั  

แต่บรูซก็หวัน่ใจเลก็น้อยเกี่ยวกบัสิง่ที่เจา้ของบ้านจะขอ เนื่องจากว่ามเีพื่อนที่มใิช่บาไฮสองสามคนได้
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ขอให้พวกเขาน าสิง่ของที่มรีาคาแพงมากกลบัมา หากเจ้าของบ้านขอเครื่องตดัหญ้าหรอืเครื่องใช้ใน

การเกษตรแลว้พวกเขาจะท าอย่างไร? 

 บรซูไม่ต้องกงัวลเลย เพราะเจา้ของบา้น แมว้่าพวกเขาจะไม่ร ่ารวยทางโลกแต่กไ็ม่ไดย้ดึตดิกบั

สิง่ของวตัถุ สิง่ทีพ่วกเขาขอใหบ้รซูกบัเฮเลนน ามาฝากพวกเขากค็อืเมลด็ดอกไมท้ีพ่วกเขาจะน ามาปลูก

ในแปลงดาวเก้าแฉกเพราะพวกเขาต้องการที่จะตกแต่งสถานที่ให้สวยงามและท าบ้านโทรมๆ ให้เป็น

ศูนยบ์าไฮ พวกเขากล่าวว่า “อกีอยา่งทีคุ่ณสามารถน ามาฝากเรากค็อืแผ่นพระนามศกัดิส์ทิธิเ์พื่อจะน ามา

ตดิบนผนงัหอ้งจะไดไ้หม?” 

 ในงานฉลองบุญสบิเกา้วนัในประเทศสหราชอาณาจกัร เฮเลนไดเ้ล่าใหเ้พื่อนๆ ฟงัเกี่ยวกบัคู่สามี

ภรรยาที่ประเทศกายานา ผู้ที่ได้ฟงัเรื่องราวต่างรูส้กึประทบัใจในความอารแีละความไม่ยดึตดิของสามี

ภรรยาเจา้ของบา้น ท าใหเ้หน็ภาพและคุณค่าของชวีติทีแ่ทจ้รงิ ผลกค็อืมกีารท าบุญบรจิาคใหแ้ก่กองทุน

จ านวนมากในเยน็วนันัน้ 

************************************ 

 มดีนิแดนใหม่หลายแห่งทีเ่ปิดรบัศาสนาบาไฮในช่วงระหว่างแผนงานสบิปีของท่านศาสนภบิาล  

และอาสาสมคัรหลายๆ คนกไ็ดน้ าขา่วสารของพระบาฮาอุลลาหไ์ปยงัถิน่ทุรกนัดานในภาคพืน้ต่างๆ ของ

โลก อาสาสมคัรหลายๆ คนก็เป็นคนหนุ่มสาวซึ่งมเีงนิไม่มากนัก เมื่อถึงประเทศจุดหมายปลายทาง  

หากพวกเขาหางานท าไดก่้อนทีเ่งนิตดิตวัมาจะหมดกถ็อืว่าโชคดมีาก 

 ในบรรดาผู้ที่ละทิ้งบ้านเกดิเมอืงนอนและทุกสิง่เพื่อไปร่วมแผนงานของท่านศาสนภบิาลนัน้มี

บาไฮวยัรุ่นที่เป็นชายกลุ่มหนึ่งจากประเทศอิหร่านที่ไปตัง้รกรากอยู่ในประเทศใกล้เคยีง ดูเหมอืนทุก

อยา่งจะเป็นอุปสรรคในระยะแรก เช่น ท าวซี่ายากและหางานท าไม่ได ้ในเมอืง ซ.....ขณะนัน้มธีรรมสภา

บาไฮทอ้งถิน่เพยีงแห่งเดยีวเท่านัน้ ธรรมสภาบาไฮทอ้งถิน่แห่งนี้ต้องคดิแผนงานทีจ่ะช่วยใหอ้าสาสมคัร

รุน่ใหมไ่ดต้ัง้รกรากอยูใ่นประเทศใหไ้ด ้ธรรมสภาฯ จงึไดข้อรอ้งใหบ้าไฮทุกคนทีม่งีานท าในเมอืง ซ.......

สละเงนิเดอืนหน่ึงวนัในแต่ละเดอืนบาไฮใหแ้ก่กองทุนเพื่อช่วยเหลอืผูท้ีห่างานท ายงัไมไ่ด้ 

 เพื่อนทุกคนได้พรอ้มใจกนัตอบรบัค าขอของธรรมสภาฯและช่วยกนัด าเนินตามแผนจนกระทัง่

อาสาสมคัรทุกคนในประเทศนัน้สามารถยนืบนล าแขง้ของตนเองได้ 

************************************ 

 ในบางประเทศใกลเ้คยีง กลุ่มอาสาสมคัรหนุมสาวทีอ่าศยัอยู่ในชุมชนแห่งหนึ่งอยากจะไดก้ล่อง

รบัเงนิบรจิาคเพื่อที่จะให้ทุกคนหยอดใส่เงนิที่เขาหามาได้ในแต่ละวนั ทุกๆ เช้า พวกเขาจะสวดมนต์
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ร่วมกนัแลว้แยกยา้ยออกไปหางานท า ถอืว่าโชคดถี้าหนึ่งหรอืสองคนในกลุ่มพวกเขาสามารถหาเงนิได้

จากการใชแ้รงงาน หรอืจากงานแบกหามเพื่อแลกกบัค่าจา้งจ านวนเลก็น้อย 

 เมื่อกลบับ้านในตอนเยน็ พวกเขาก็จะหยอดเงนิที่หามาได้ลงในกล่องรบัเงนิบรจิาค บางครัง้

กล่องน้ีกว็่างและพวกเขาก็ต้องอดอาหาร ถ้ามเีงนิมากพอพวกเขาก็จะซือ้ขนมปงัมาแบ่งปนักนั และถ้า

โชคดมีาก พวกเขากส็ามารถซือ้อาหารมาท าได ้

 เป็นอย่างนี้ตดิต่อกนันานหลายเดอืน แต่อาสาสมคัรกลุ่มนี้กม็คีวามพยายามอุตสาหะจนกระทัง่

คนในกลุ่มค่อยๆ หางานประจ าท าไดท้ลีะคนจนครบ 

************************************ 

 มบีาไฮไม่เกนิสบิสองคนในเมอืงอารยาชาห ์พวกเขาไม่ใช่คนร ่ารวย แต่มคีวามคดิดีๆ  ทีจ่ะช่วย

ศาสนาไดถ้า้พวกเขามเีงนิมากพอ 

 วนัหน่ึง ตอนทีเ่พื่อนๆ มาชุมนุมกนัเพื่อปรกึษาแผนงาน มคีนหนึ่งไดถ้ามขึน้ว่า “ตอนนี้พวกเรา

มเีงนิอยูเ่ท่าไร?” เหรญัญกิตอบว่า “สองพนัทมูาน” เพื่อนอกีคนหนึ่งไดพู้ดอย่างหมดหวงัว่า “เงนิสองพนั

ทมูานน้ีเอามาท าอะไรได?้” อกีคนหน่ึงกต็อบว่า “ ฉนัรูว้่าควรจะใชท้ าอะไร เราสามารถน ามาจดังานเลีย้ง

และเชญิบาไฮทุกคนทีอ่ยูใ่นละแวกนี้มาช่วยเรา” 

 ทุกคนยอมรบัความคดินี้ พวกเขาช่วยกนัท าอาหารเพื่อประหยดัเงนิ และไดเ้ชญิทุกคนในชุมชน

บาไฮใกลเ้คยีงเท่าทีพ่วกเขาจะนึกไดม้ารว่มงาน 

 หลงังานเลีย้ง พวกเขาทุกคนมสี่วนรว่มช่วยกนัประมลูขายสิ่งของทีน่ ามาท าบุญบรจิาค พวกเขา

หวัเราะ สนุกสนานกนัจนดกึ พวกเขารวบรวมเงนิไดเ้ท่าไรทราบไหม? ไดม้าตัง้แปดหมืน่ทมูาน 

************************************ 

 ....เฉพาะสิง่ของทีเ่ป็นของศาสนิกชนไม่ว่าจะท าขึ้นโดยบาไฮหรอืโดยผู้ทีม่ใิช่บาไฮ สามารถ

น ามาจ าหน่ายเพือ่เข้ากองทุนสกัการะสถานหรอืกองทุนสถาบนัของบาไฮได้ ทีก่ าหนดไว้เช่นนี้ก็เพือ่

ธ ารงไว้ซึง่หลกัการทีว่่าผู้ทีม่ใิช่บาไฮยงัไม่สามารถท าบุญบรจิาคเพือ่สนับสนุนสถาบนัซึง่เป็นของบาไฮ

โดยเฉพาะไดไ้มว่่าจะโดยทางตรงหรอืทางออ้ม 

                             ท่านโชก ิเอฟเฟนด ิ

************************************ 
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 ธรรมสภาบาไฮของเมอืงเลก็ๆ แห่งหนึ่งที่นิวคาลโีดเนียซึ่งเพิง่เริม่ตัง้ขึน้ใหม่และไม่ได้ท างาน

เต็มที่ในระยะแรกเริม่ มเีรื่องหนึ่งที่กรรมการธรรมสภาฯ เห็นไม่ตรงกันก็คือเรื่องการใช้เงนิกองทุน 

กล่าวคอื เพื่อนๆ ต่างช่วยกนัท าบุญบรจิาคและเหรญัญกิไดร้บัเงนิบรจิาคจ านวนมาก แต่แทนทีจ่ะใชเ้งนิ

บรจิาคนี้ในทางสรา้งสรรค ์พวกเขากลบัปล่อยเงนิบรจิาคทิง้ไวใ้นกล่องเกบ็ไวท้ีบ่า้นของเหรญัญกิ 

 บงัเอญิเหรญัญกิมคีวามจ าเป็นตอ้งทิง้บา้นไปหลายวนั ในขณะทีเ่ธอไมอ่ยูบ่า้นกม็ขีโมยเขา้ไปใน

บา้น สิง่เดยีวทีข่โมยได้ไปคอืเงนิที่วางไวอ้ย่างไรป้ระโยชน์ในกล่องรบัเงนิบรจิาคของกองทุนธรรมสภา

ทอ้งถิน่แห่งนัน้ 

************************************ 

 ธรรมสภาบาไฮทอ้งถิน่บารกิาดาในเกาะกวมไดร้บัเงนิท าบุญบรจิาคใหแ้ก่กองทุนทอ้งถิน่ไม่มาก

นกั ธรรมสภาฯ จงึไมแ่น่ใจว่าจะใชป้ระโยชน์จากเงนิท าบุญบรจิาคทีไ่ดร้บัมาอย่างไรด ีจงึตดัสนิใจส่งเงนิ

จ านวนนัน้ไปสมทบกองทุนแห่งชาต ิ

 ในงานฉลองบุญสบิเกา้วนัครัง้ถดัไป มคีรเูดนิทางสอนศาสนาคนหนึ่งมาเยีย่มชุมชนแห่งนี้ บาไฮ

หลายคนทีไ่มค่่อยไดม้ารว่มงานอยา่งสม ่าเสมอกไ็ดม้าพบปะกบัครเูดนิทางสอนศาสนาคนนัน้ ปรากฎว่า

ในวนันัน้มคีนท าบุญบรจิาคใหก้องทุนบาไฮทอ้งถิน่มากเป็นสบิเท่าของเงนิทีส่่งไปสมทบกบักองทุนบาไฮ

แห่งชาต ิ

************************************ 

 บาไฮศาสนิกชนในโบลเีวยีก าลงัสรา้งโรงเรยีนขนาดเลก็ส าหรบัชาวชนบทผู้ด้อยโอกาสที่ทาง

รฐับาลก าลงัพยายามเกลี้ยกล่อมให้ลงมาจากเขาที่สูงและแห้งแล้งเพื่อมาตัง้รกรากอยู่บนพื้นที่ราบอนั

อุดมสมบูรณ์ บาไฮศาสนิกชนจงึได้ประกาศขอรบัเงนิช่วยเหลอืจากเพื่อนศาสนิกชนในภาคพื้นต่างๆ 

ของโลก ในการนี้ พวกเขาไดร้บัการตอบรบัอยา่งมากมาย 

 ตวัอยา่งเช่น บาไฮศาสนิกชนในสหราชอาณาจกัรไดส้่งเงนิเป็นค่าก่อสรา้งโรงเรยีนหนึ่งโรง และ

เนื่องจากเวลานัน้เป็นช่วงถือศีลอดพอด ีคณะกรรมการธรรมสภาบาไฮแห่งชาติแต่ละคนก็ได้บรจิาค

ค่าอาหารเทีย่งทีเ่ขาไมไ่ดใ้ชใ้นช่วงเวลานัน้สมทบใหอ้กีจ านวนหนึ่ง 

 มศีาสนิกชนหญงิสูงวยัผู้หนึ่งซึ่งได้รบัการยกเวน้ไม่ต้องถอืศลีอดก็อดอาหารเที่ยงในปีนัน้ด้วย 

เพราะเธอตอ้งการมสี่วนรว่มในการช่วยเหลอื เธอจงึไดบ้รจิาคเงนิค่าอาหารเทีย่งทัง้หมด 
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 เยาวชนบางคนได้คดิหาวธิอีื่นด้วยการประหยดัเงนิที่ใช้ประจ าวนัในโรงเรยีน ไม่ว่าอากาศจะ

หนาว ฝนจะตก ทางจะไกลแค่ไหน พวกเขาจะตื่นแต่เช้าตรู่แล้วเดนิไปโรงเรยีนและวทิยาลยั เงนิเลก็ๆ 

น้อยๆ ทีไ่ดจ้ากการประหยดัค่ารถกถ็ูกน าไปท าบุญบรจิาคใหแ้ก่กองทุนในการสรา้งโรงเรยีนนัน้ 

 พวกเขาสามารถรวบรวมเงนิได้ตามที่ต้องการก่อนการถอืศลีอดจะสิ้นสุดลง และโรงเรยีนแห่ง

หนึ่งทีอ่ยูห่่างไกลในโบลเีวยีกไ็ดถู้กสรา้งขึน้ในนามของบาไฮศาสนิกชนแห่งสหราชอาณาจกัร 

************************************ 

 บาไฮศาสนิกชนในเมอืงคโิกมา ประเทศแทนซาเนียไดจ้ดังานเฉลมิฉลองวนันอวร์ซูวนัขึน้ปีใหม่

เป็นเวลาสามวนัใกลท้ะเลสาบในหมูบ่า้นคบิริซิ ีและไดเ้ชญิบาไฮในหมูบ่า้นใกลเ้คยีงมารว่มงาน 

 พวกเขาได้เตรยีมงานนี้มาหลายเดือน และได้สร้างกระท่อมหลงัหนึ่งไว้ข้างๆ ศูนย์บาไฮใน

เมอืงคบิริซิเีพื่อรองรบัคนจ านวนสองถงึสามรอ้ยคน สถานทีม่คีวามพรอ้มทีจ่ะรบัแขกก่อนถงึวนันอวร์ูซ 

มกีารประดบัประดากระท่อมดว้ยกิง่ไมส้เีขยีวและดอกไมส้ด และเตรยีมพรอ้มอาหารเยน็ 

 บาไฮจากเจด็หมู่บา้นใกลเ้คยีงไดม้ากนัเป็นกลุ่ม มทีัง้ชาย หญิงและเดก็ๆ กลุ่มสุดทา้ยทีม่าถงึมี

สบิเอด็คนในสภาพที่อ่อนลา้ มอมแมมด้วยฝุ่น ทูนกระเป๋าเดนิทางไปไวบ้นศรีษะและแบกเดก็ๆ ไว้บน

หลงั กว่าจะมาถงึ พวกเขาตอ้งเดนิดว้ยเทา้เป็นเวลาสามวนั มคีนถามพวกเขาว่า “ไม่มรีถประจ าทางจาก

หมูบ่า้นของคุณทีจ่ะมาถงึทีน่ี่หรอื?” พวกเขาตอบว่า “ม ีแต่หากเราจ่ายค่ารถประจ าทางแลว้เรากจ็ะไม่มี

เงนิเหลอืที่จะท าบุญบรจิาคใหก้บักองทุน” ขณะทีพู่ด พวกเขาก็ไดย้ื่นเงนิ 440 ชลิลงิด้วยความภูมใิจที่

พวกเขาไดป้ระหยดัค่ารถเพื่อบรจิาคใหแ้ก่ธรรมสภาบาไฮแห่งคโิกมาซึง่เป็นเจา้ภาพจดังานเลีย้งปีใหม่นี้ 

************************************ 

 หลงัจากที่ได้ค้นคว้าศาสนาบาไฮมานานกว่าหนึ่งปี ขา้ราชการบ านาญสูงวยัทีม่รีายได้จากเงนิ

บ าเหน็จจ านวนเลก็น้อยกไ็ดต้ดัสนิใจเป็นบาไฮ 

 ตลอดชวีติทีผ่่านมาเขาชอบดื่มเบยีรพ์รอ้มกบัอาหารเทีย่ง แต่ตอนทีเ่ขาเป็นบาไฮเขากต็ระหนัก

ว่าเขาจะดื่มสุราอกีไมไ่ดแ้ละจะตอ้งเลกิดื่มเบยีรต์อนอาหารกลางวนั เขาจงึไดค้ดิค านวณค่าเบยีรใ์นเวลา

หนึ่งปีขา้งหน้าแลว้น าเงนิจ านวนนัน้บรจิาคใหแ้ก่กองทุน 

************************************ 
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 คุณหมอ อ....เป็นนายแพทยห์นุ่มผู้ซึง่เริม่เปิดคลนีิกส่วนตวั เขาได้แยกเงนิทุนจ านวนเลก็น้อย

ออกมาส่วนหน่ึงซึง่เป็นส่วนทีเ่ขาคาดว่าจะเป็นค่าใชจ้่ายของเขาจนกว่าเขาจะสามารถหาเลีย้งชพีไดจ้าก

การรกัษาคนปว่ย 

 เขาผดิหวงัมากที่คลนีิกของเขาไม่สามารถท าก าไรได้เรว็อย่างที่หวงัไว้ และเงนิทุนของเขาก็

ก าลงัร่อยหรอลงอย่างรวดเรว็ เวลาผ่านไปเดอืนแลว้เดอืนเล่าสถานการณ์กไ็ม่ดขีึน้ จนมาถงึจุดที่เขามี

เงนิเหลอืพอทีจ่ะจ่ายค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดอ้กีเพยีงเดอืนเดยีวเท่านัน้ เขาจงึตดัสนิใจออกหางานพเิศษท า

เพื่อทีจ่ะช่วยใหเ้ขามเีงนิพอใช ้จนกว่าเขาจะสามารถหารายไดจ้ากคลนีิกของเขา 

 ในช่วงเวลาเดยีวกนันัน้ เขาก็ได้รูม้าว่าธรรมสภาบาไฮท้องถิ่นในเมอืงของเขาก าลงัขาดแคลน

เงนิอยา่งมาก คุณหมอ อ... จงึคดิในใจว่า “เงนิทีเ่รามอียู่นัน้พอประทงัใหร้อดเพยีงหนึ่งเดอืนเท่านัน้ พอ

สิน้เดอืนเรากจ็ะไม่มเีงนิเหลอือกีเลย ทีจ่รงิแลว้ เงนิทีม่อียู่นี้ส าหรบัตวัเองแลว้ไม่มปีระโยชน์มากนักแต่

อาจจะเป็นประโยชน์กบัธรรมสภาฯ เราน่าจะท าบุญบรจิาคใหแ้ก่กองทุนดกีว่า” เขาจงึเซน็เชค็แลว้ส่งไป

ใหธ้รรมสภาบาไฮทอ้งถิน่แห่งนัน้ 

 คุณหมอ อ....จงึไปรา้นอาหารเพื่อดื่มกาแฟดว้ยเศษเงนิทีเ่หลอือยู่ในกระเป๋า ทีน่ัน่เขาไดพ้บกบั

เพื่อนร่วมงานคนหนึ่งบอกเขาว่า “ผมสงสยัว่าคุณจะสามารถช่วยผมได้หรอืไม่ ผมท างานต าแหน่งดใีน

โรงพยาบาล แต่ผมตอ้งการไปศกึษาต่อ  คุณหมอทีด่แูลโรงพยาบาลจงึไม่ใหผ้มไปจนกว่าผมจะหาคนมา

แทนได ้คุณสามารถมาท างานทีโ่รงพยาบาลแห่งนี้ สปัดาหล์ะสามวนัไดไ้หม?” 

 วนัรุง่ขึน้ คุณหมอ อ....กเ็ซน็สญัญาท างานหนึ่งปี ซึง่จดัใหเ้ขาท างานสปัดาหล์ะสามวนัและช่วย

ใหเ้ขาสามารถใชเ้วลาทีเ่หลอืท างานคลนีิกส่วนตวัของเขาเองได้ 

************************************ 

 ไมเ่หน็แหวนแต่งงานของคู่สมรสบาไฮใหมคู่่หนึ่งในสวเีดน เพื่อนคนหนึ่งจงึถามดว้ยความแปลก

ใจว่า “เกดิอะไรขึน้กบัแหวนของคุณ?” 

 คุณล่ะคดิว่าเกดิอะไรขึน้? คู่สมรสคู่นี้ต้องการท าบุญบรจิาคใหก้องทุนบาไฮ และเท่าทีใ่หไ้ดก้ค็อื

แหวนแต่งงานของเขาทัง้สองนัน่เอง 

************************************ 

 บาไฮศาสนิกชนชาวอฟัรกินัคนหน่ึงอาศยัอยูใ่นหมู่บา้นแห่งหนึ่ง เป็นบา้นหลงัย่อมๆ และมทีีด่นิ 

แปลงเลก็ๆ ไวป้ลกูผกัสวนครวั แต่เขามเีงนิไม่มาก 
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 เขาท าบุญบรจิาคให้แก่กองทุนได้น้อยมากจนเขาคดิว่าสิง่ที่เขาบรจิาคให้ไปนัน้จะน าไปใช้ท า

อะไรได้  เขาคดิในใจว่า “เงนิบรจิาคของเราเสมอืนเป็นหยดน ้าหยดหนึ่ง แต่ถ้าหนึ่งหยดของเราไปรวม

กบัหลายๆ หยดของคนอื่นๆ ก็จะรวมกนัเป็นมหาสมุทรของพระบาฮาอุลลาห์” เมื่อคดิได้ดงันัน้ เขาจงึ

บรจิาคใหก้องทุนแมว้่าจะเป็นเงนิจ านวนน้อยนิดกต็าม 

************************************ 

 บาไฮศาสนิกชนคนหนึ่งในคาโลไลนาตอนใต้ได้แยกแม่ไก่ตวัหนึ่งไว้ให้กบัศาสนา เงนิทีไ่ดจ้าก

การขายไข่ของแม่ไก่ตวันัน้ทัง้หมดก็จะเป็นของกองทุน ทนัททีีไ่ก่หยุดออกไข่ เธอกจ็ะขายไก่ตวันัน้ไป

แลว้น าเงนิจากการขายแมไ่ก่นัน้บรจิาคใหก้องทุนศาสนา จากนัน้กจ็ะเลอืกแมไ่ก่อกีตวัหนึ่งมาแทนที่ 

************************************ 

 มบีาไฮศาสนิกชนของเมอืงบอมเบย์บางคนที่มรี้านอาหารได้บรจิาคเงนิก าไรที่ได้จากการขาย

อาหารในหนึ่งหรอืสองชัว่โมงแรกของแต่ละวนัใหก้บักองทุนศาสนา บางคนกบ็รจิาคเงนิทีไ่ดจ้ากการขาย

กระป๋องและขวดเปล่า ซึง่รวมกนัแลว้กเ็ป็นเงนิจ านวนมากทเีดยีว 

************************************ 

 โทนีและมาเรยีเป็นบาไฮในสหรฐัอเมรกิา โทนีเป็นคนผวิด า ส่วนมาเรยีเป็นคนผวิขาว สองสามปี

ทีแ่ล้วตอนทีเ่กดิเหตุเหยยีดผวิ มกีารวางเพลงิเผาบา้น ขณะนัน้บ้านที่พวกเขาก าลงัสรา้งเกอืบจะเสรจ็

แลว้ ทัง้สองไดเ้กบ็ขา้วของทัง้หมดไวใ้นโรงรถใหม ่และโรงรถนี้กถ็ูกเพลงิไหมเ้ช่นกนั พวกเขาจงึสูญเสยี

ทุกสิง่ทุกอยา่งทีม่อียูไ่ปภายในสองสามชัว่โมง ผลทีต่ามมาท าใหพ้วกเขามนึงงเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ

อยา่งยิง่ไมเ่ป็นทีช่ดัเจนว่าบรษิทัประกนัภยัจะจา่ยค่าสนิไหมใหห้รอืไม่ 

 ในช่วงนัน้มกีารประชุมบาไฮในเมอืงใกล้ๆ  กบัที่เกดิเหตุและทัง้คู่ตกลงใจจะไปเขา้ร่วมประชุมนี้ 

ตอนที่มกีารปรกึษากนัเกี่ยวกับเรื่องกองทุนและก็มกีารสนับสนุนให้บาไฮช่วยกนับรจิาค โทนีกับมา

เรยีจงึมองหน้ากนัและชัง่ใจว่าพวกเขาจะกลา้ใหค้ ามัน่สญัญาว่าจะบรจิาคใหห้รอืไม่ และแลว้ นับเป็นครัง้

แรกในชวีติที่ทัง้สองตดัสนิใจทีจ่ะท าอะไรบางอย่างให้กบัศาสนาโดยไม่หวงัผลตอบแทน พวกเขาได้ให้

ค ามัน่ว่าจะบรจิาค 2,000 ดอลลาหใ์หแ้ก่กองทุนจากเงนิค่าสนิไหมที่จะไดร้บั และมอบอนาคตไวใ้นพระ

หตัถข์องพระบาฮาอุลลาห ์

 โทนีกบัมาเรยีไดก้ลบัจากทีป่ระชุมดว้ยก าลงัใจทีไ่ดจ้ากทีป่ระชุมแห่งนัน้ และเขา้สู่ภาวะทีจ่ะท า

ความเขา้ใจความหมายในสิง่ทีไ่ดเ้กดิขึน้กบัพวกเขาทัง้หมด 
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 สองสามวนัต่อมาโทนีได้กลบัไปท างาน เพื่อนร่วมงานที่ได้ข่าวร้ายเกี่ยวกับเขาจงึได้เตรยีม

ของขวญัชิ้นหนึ่งไว้ให้เขา พวกเขาทุกคนได้รวมตวักนัในที่แห่งหนึ่งเพื่อแสดงความเหน็ใจโทนีและได้

มอบซองใหแ้ก่เขา โทนีไดข้อบคุณเพื่อนๆและไดพ้ดูกบัพวกเขาถงึวธิกีารขจดัอคติ 

 ขณะทีโ่ทนีอยู่ตามล าพงั เขาไดเ้ปิดซอง แทบไม่น่าเชื่อว่าเขาเหน็ของขวญัเป็นเงนิ 2,000 ดอล

ลาห ์

 ส าหรบัโทนีและมาเรยี นี่คอืความอศัจรรยแ์ละเป็นการรบัรองความเลื่อมใสศรทัธาที่แทจ้รงิของ

พวกเขา 

************************************ 

 มบีาไฮทีย่ากจนคนหน่ึงในดนิแดนศกัดิส์ทิธิซ์ ึง่ไม่ทราบว่าตนเองจะแก้ปญัหาไดอ้ย่างไร วนัหน่ึง

เขาไดไ้ปหาพระอบัดุลบาฮา เขาไดเ้ล่าใหพ้ระอบัดุลบาฮาทราบถงึสถานการณ์อนัเลวรา้ยของเขาและได้

ขอค าแนะน าจากพระอบัดุลบาฮาว่าเขาควรจะท าอยา่งไรด ีพระอบัดุลบาฮาทรงบอกใหเ้ขาท าบุญบรจิาค

บางสิง่บางอยา่งใหแ้ก่กองทุนศาสนา 

 ชายคนนี้กลบัมาด้วยความละเหี่ยใจ “เราไม่มเีงนิ” เขาคดิ “แต่ท่านนายกลบับอกให้เราท าบุญ

บรจิาคใหแ้ก่กองทุน เป็นไปไดไ้หมทีเ่ราพดูกบัพระองคไ์มช่ดัเจน?” 

 เดอืนหนึ่งผ่านไป สถานการณ์ของชายยากจนคนนี้ก็เลวรา้ยลงกว่าแต่ก่อน เขาหางานท าไม่ได้

และไดใ้ชเ้งนิเศษเหรยีญทีเ่หลอืไปแลว้ เขาจงึกลบัไปหาพระอบัดุลบาฮาอกีครัง้และกล่าวว่า “ท่านนายที่

เคารพรกั ขา้พเจา้ยากจนขน้แคน้ ขาดสิง่จ าเป็นในการยงัชพี ขา้พเจา้ไม่อาจทนอยู่ในสภาพเช่นนี้ต่อไป

ไดอ้กีแลว้ ขา้พเจา้ต้องท าอย่างไรต่อไป?” พระอบัดุลบาฮาทรงตอบว่า “เราไดบ้อกเจา้ไปแล้วว่าใหท้ า

อะไร” 

 ชายคนนัน้จงึกลบับา้นดว้ยความเศรา้ใจ เขาร ่าไหแ้ละสวดมนต์เสียงดงั รอ้งขอใหส้วรรคเ์มตตา 

พระอบัดุลบาฮาไดท้รงบอกใหเ้ขาท าบุญบรจิาคใหแ้ก่กองทุน แต่เขาไม่มอีะไรจะให ้เขาจงึมองไปรอบๆ 

หอ้ง พบว่ายงัมขีา้วของเครื่องใชส้่วนตวัเหลอือยู่บา้ง เขาจงึไดน้ าของเหล่านัน้ไปขายทีต่ลาดและน าเงนิ

ทีไ่ดม้าท าบุญบรจิาคใหแ้ก่กองทุน 

 เมื่อเขากลบัถงึบ้าน เขาได้พบชายสองคนรอเขาอยู่ที่ประตูบ้าน ทัง้สองกล่าวว่า “พวกเราเฝ้า

ตดิตามหาที่อยู่ของท่านมาร่วมเดอืนแล้ว ในที่สุดวนันี้เรากร็ูว้่าท่านอยู่ที่ไหน  มคีนแนะน าชื่อของท่าน

ใหก้บัเราเนื่องจากเราก าลงัหาคนทีซ่ื่อสตัยม์ารว่มท างานกบัเรา เรามงีานทีด่ทีีจ่ะให้ท่านท า” 
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ชายคนนัน้คดิในใจว่า “ขอพระผูเ้ป็นเจา้ทรงโปรดอภยัขา้พเจา้ดว้ยเถดิ ขา้พเจา้ควรที่จะเชื่อฟงั

ท าตามพระอบัดุลบาฮาตัง้แต่เดอืนทีแ่ลว้” 

************************************ 

 มเียาวชนบาไฮเชื้อสายจนีคนหน่ึงในประเทศไทย ก าลงัเก็บออมเงนิเพื่อดดัฟนัซึง่ต้อง

ใชเ้งนิ 700 บาท 

เธอเป็นนักศกึษาแพทยซ์ึ่งมเีงนิไม่มากนัก เธอพยายามที่จะประหยดัให้มากเท่าที่จะท าได้ ใน

วนัที่จะไปท าฟนักบัทนัตแพทย ์เธอได้นับเงนิที่มอียู่ทัง้หมดซึ่งมถีงึ 820 บาท เธอจงึตดัสนิใจท าบุญ

บรจิาคใหแ้ก่กองทุนบาไฮ 100 บาท เพราะทราบดวี่าทีเ่หลอือกี 20 บาทนัน้เพยีงพอส าหรบัค่าอาหารใน

วนันัน้ 

จากนัน้ เธอได้ไปพบทนัตแพทยต์ามนัด ปรากฏว่าทนัตแพทยต์ดัสนิใจแล้วเช่นกนัว่าเขาจะคดิ

ค่าดดัฟนัเธอเพยีง 300 บาทเท่านัน้ 

************************************ 

มบีาไฮคนหนึ่งได้กล่าวว่า “ทุกครัง้ที่ฉันเสยีสละเป็นพเิศษในการท าบุญบรจิาคให้แก่กองทุน

ศาสนา พระผู้เป็นเจ้าจะทรงจ่ายคืนกลับมาให้ทันทีในจ านวนที่มากกว่าที่ฉันได้บริจาคให้เสียอีก 

เหตุการณ์ในลกัษณะเช่นนี้ไดเ้กดิขึน้มาหลายครัง้หลายหนแลว้จนฉนัละอายใจมาก บางครัง้พระองคท์รง

ใชว้ธิแีปลกๆ ในการใหเ้งนิแก่ฉนั 

“มอียู่ครัง้หนึ่งทีฉ่ันได้สะสมเงนิไวเ้ป็นเวลาหลายเดอืนเพื่อจะซือ้จกัรเยบ็ผา้ แต่พอไดท้ราบข่าว

ว่าเงนิกองทุนแห่งชาตติดิลบและต้องการเงนิบรจิาคด่วน ฉันกต็ดัสนิใจน าเงนิทีอ่อมไวม้าท าบุญบรจิาค

ทัง้ทีรู่ว้่าอกีนานกว่าทีฉ่นัจะสามารถซือ้จกัรเยบ็ผา้ได้ 

 “สองวนัต่อมา ฉนักไ็ดร้บัจดหมายจากสรรพากร แจง้มาว่าฉันไดจ้่ายภาษเีกนิไวเ้มื่อสองสามปีที่

แลว้ซึง่เป็นช่วงเวลาทีฉ่นัท างานไดเ้งนิเดอืนสงู แลว้ฉนักไ็ดร้บัเงนิทีจ่า่ยเกนิไปกลบัคนืมา 

 “ตอนนัน้ ฉันไดถ้ามคุณว่า มใีครไหมทีไ่ดข้่าวว่าทางสรรพากรไดจ้่ายเงนิทีพ่วกเขาไดเ้รยีกเกบ็

เกนิไปคนืใหม้า?” 

“อย่างที่ฉันไดเ้ล่าให้ฟงัว่า บางครัง้ฉันก็รูส้กึละอายใจเมื่อจะท าบุญบรจิาคให้แก่กองทุน เพราะ

ทราบดวี่าพระผูเ้ป็นเจา้จะทรงตอบแทนฉันไม่ทางใดกท็างหนึ่ง แลว้ฉันจะโน้มน้าวพระผูเ้ป็นเจา้อย่างไร

ดวี่าฉนัไมไ่ดห้วงัสิง่ใดตอบแทน?” 
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************************************ 

แคทธรนียิม้กบัตวัเองขณะทีเ่ธอหวนคดิถงึประสบการณ์ทีเ่ธอไดร้บัจากการท าบุญบรจิาคใหแ้ก่

กองทุนและบทเรยีนทีไ่ดร้บัจากการบรจิาค 

 ตอนที่เธอยงัเป็นสาวและท างานได้เงนิเดือนระดบัปานกลาง วนัหนึ่งเธอได้ตัดสินใจว่าเธอ

ยอมรบัพระผูเ้ป็นเจา้อย่างเตม็หวัใจ เธอจงึไดท้ าบุญบรจิาคเงนิเดอืนหนึ่งเดอืนให้แก่กองทุนและวางใจ

ว่าพระองคจ์ะทรงจดัหาสิง่จ าเป็นใหแ้ก่เธอ เธอไดจ้่ายค่าเช่าหอ้งและบรจิาคเงนิทีเ่หลอืซึง่เป็นค่าใชจ้่าย

ตลอดทัง้เดอืน เธอรูส้กึพอใจมากกบัตวัเองทีไ่ดท้ าการเสยีสละอยา่งสูงและมคีวามมัน่คงศรทัธาอย่างแรง

กลา้ในพระผูเ้ป็นเจา้ 

 แคทธรนีไดก้กัตุนอาหารไวอ้ยา่งพอเพยีงและหวงัจะไดร้บัเชค็ทีส่่งมาทางไปรษณยี ์

 หลายวนัผ่านไปเชค็ก็ยงัมาไม่ถงึ เธอไม่ได้อดอาหารแต่ต้องเริม่เดนิไปท างานเนื่องจากเธอไม่

สามารถจา่ยค่าโดยสารรถประจ าทางได ้หากเชค็ยงัไมม่า ในไมช่า้สถานการณ์กจ็ะเริม่หมดหวงั และแลว้

เชา้วนัหน่ึงกม็ซีองๆ หนึ่งมาถงึ แคทธรนีไดเ้ปิดซองดว้ยความโล่งใจ “มนัเป็นเชค็ทีเ่ราเฝ้ารอแน่” เธอคดิ 

ทีจ่รงิแลว้มนัไม่ใช่เป็นเชค็ที่เธอหวงัไว ้เนื่องจากเชค็ใบนี้มคี่าเพยีงยีส่บิหา้เซน็ต์ ยีส่บิหา้เซน็ต์ทีต่้องใช้

ทัง้เดอืน 

 จากนัน้เธอกห็วัเราะเยาะตวัเองทีเ่พิง่นึกไดว้่า แมเ้ธอจะเชื่อว่าเธอนัน้ไดท้ าการเสยีสละและมอบ

ความไว้วางใจทัง้หมดในพระผู้เป็นเจา้แล้ว แต่ความจรงิแลว้เธอไดอ้าศยัอาหารที่เธอได้เก็บตุนไว้และ

เงนิทีเ่ธอคาดว่าจะไดร้บัมากกว่า 

 แคทธรนีเป็นหน่ึงในบรรดาผูโ้ชคดทีีไ่ดเ้หน็สิง่ทีพ่ระผูเ้ป็นเจา้ทรงสอนไว้ 

 หลงัจากนัน้ไมน่าน เชค็ทีเ่ธอเฝ้ารอกม็าถงึ 

************************************ 

บาไฮคนหนึ่งในหมู่บา้นแห่งหนึ่งในอหิร่านได้ท าบุญบรจิาคเงนิจ านวนหนึ่งให้แก่กองทุนตลอด

ชัว่ชวีติ เมื่อเขาถงึแก่กรรมลง บุตรคนหนึ่งของเขาซึง่มไิดเ้ป็นบาไฮกไ็ดน้ าใบเสรจ็รบัเงนิทัง้หมดพรอ้ม

กบักลุ่มเพื่อนทีเ่ป็นอนัธพาลไปยงับา้นของบาไฮผูเ้ป็นทีรู่จ้กักนัดใีนหมูบ่า้น พวกเขาตะโกนว่า “ พวกแก

บาไฮได้เอาเงนิเหล่านี้ไป และพวกเรามาที่นี่ เพื่อทวงคืน” เนื่องจากบาไฮคนนัน้ไม่คืนเงนิให้ พวก

อนัธพาลจงึรมุท ารา้ยเขาจนอาการสาหสัตอ้งน าตวัส่งโรงพยาบาลและพกัรกัษาตวัอยูร่ะยะหนึ่ง 
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 เหล่าอนัธพาลจงึพากนัไปที่บ้านอกีหลงัหนึ่งของบาไฮซึ่งเป็นเหรญัญิกของธรรมสภาบาไฮใน

หมู่บ้านถดัไป บาไฮคนนี้ให้เงนิคนืตามที่พวกเขาเรยีกร้องซึ่งเป็นเงนิส่วนตัวของเขาเองและได้เอา

ใบเสรจ็รบัเงนิทัง้หมดไวเ้พื่อทีว่่าเหล่าอนัธพาลจะไมไ่ปรงัควานบาไฮคนอื่นๆ ไดอ้กี 

************************************ 

 ท่านประสงคจ์ะเน้นย ้าอกีครัง้ว่าภายใต้ทุกสถานการณ์ มใิห้ศาสนิกชนรบัเงนิช่วยเหลอืจากผู้ที ่

มใิช่บาไฮเพือ่น ามาใชใ้นกองทุนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิาร เป็นต้นว่า การก่อสรา้งสกัการะสถานและการ

บรหิารระดบัชาตหิรอืระดบัทอ้งถิน่ เนือ่งจากเหตุผลสองประการคอื ประการแรก เนือ่งจากสถาบนัต่างๆ 

ทีบ่าไฮศาสนิกชนค่อยๆ สรา้งขึ้นมานี้เป็นของขวญัทีพ่ระบาฮาอุลลาหท์รงมอบใหแ้ก่โลก ประการทีส่อง 

การรบัเงนิท าบุญบรจิาคจากผูท้ีม่ใิช่บาไฮเพือ่งานของศาสนาโดยเฉพาะจะก่อความยุ่งยากและปญัหาที ่

จะตามมากบัผูอ้ืน่ไมช่า้กเ็รว็ และนัน่จะก่อใหเ้กดิอนัตรายแก่องคก์รของศาสนาอยา่งประมาณมไิด้ 

                                                        จากจดหมายทีเ่ขยีนในนามของท่านโชก ิเอฟเฟนด ิ

************************************ 

 ชัว่ชวีติของ อนิตา มุนเซน็ เธอมคีวามห่วงใยคนรอบขา้งเสมอ เธอไม่มคีวามเหน็แก่ตวั ความ

สดใสร่าเรงิของเธอยงัความสุขแก่คนรอบขา้ง ช่วงเวลาแห่งวนัเพิม่พเิศษ อยัยมั มฮีา เดก็แต่ละคนใน

ชุมชนแห่งนัน้จะไดร้บัของขวญัจากเธอ 

 ในช่วงสุดท้ายของชวีติ เธอไม่สามารถมาร่วมชุมนุมสงัสรรค์ได้แต่เธอจะส่งเงนิท าบุญบรจิาค

ใหแ้ก่กองทุนทุกเดอืนทางไปรษณยี ์เพื่อช่วยเหลอืเธอ ธรรมสภาบาไฮทอ้งถิน่จงึไดจ้ดัหาแสตมป์ ซองที่

จ่าหน้าไว้แล้วให้เธอใช้ อนิตาจงึได้เขยีนจดหมายขอบคุณธรรมสภาฯที่จดัส่งซองให้แก่เธอ แล้วเขยีน

เพิม่เตมิว่า “ โปรดอยา่ไดต้ดิแสตมป์บนซองจดหมาย เพราะกองทุนศาสนายงัตอ้งการเงนิไวใ้ช”้ 

************************************ 

 คามรานมแีววเป็นนักธุรกจิทีด่ตี ัง้แต่เขามอีายุเพยีงสบิสามปี ในขณะที่เดก็ในวยัเดยีวกนัใชเ้งนิ

ไปกบัของเล่นต่างๆ ชอคโกเลต็และไอศครมี คามรานจะเกบ็เงนิทุกบาททุกสตางคท์ีเ่ขาม ีเขาจะไม่เกบ็

เงนิไวท้ีบ่า้นดว้ยรูด้วี่าหากน าเงนิไปฝากไวท้ี่ธนาคารเขาจะไดร้บัดอกเบีย้ 

 เมื่อคามรานอายุไดส้บิหา้ปี คุณพ่อและคุณแม่ของเขาจะยกเงนิที่พวกเขามอียู่ในธนาคารใหแ้ก่

เขาในวนัคล้ายวนัเกดิทุกปีของเขา เงนิทีส่ะสมนี้พอกพูนขึน้เรื่อยๆ จนเป็นเงนิก้อนใหญ่ คามรานมกัจะ

ปรกึษากบัคุณพ่อคุณแม่ของเขาว่าจะท าอะไรกบัเงนิเมื่อเขาโตขึน้ ในระหว่างนัน้ เขาได้ศกึษาเกี่ยวกบั
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การเปิดบญัชเีงนิฝากกบัธนาคารในรูปแบบต่างๆ เพื่อใหแ้น่ใจว่าเขาจะได้รบัผลประโยชน์สูงสุดกบัเงนิ

ของเขา บางครัง้เขาก็ถอนเงนิต้นจากธนาคารหนึ่งไปฝากกบัอกีธนาคารหนึ่งโดยอธบิายกบัคุณพ่อคุณ

แมข่องเขาว่าอกีธนาคารหนึ่งใหด้อกเบีย้ทีส่งูกว่า 

 อยู่มาวนัหนึ่ง คามรานไดป้ระกาศใหท้ราบอย่างไม่คาดหมายว่า “ผมตดัสนิใจที่จะถอนเงนิออก

จากธนาคารแลว้น าไปท าบุญบรจิาคใหแ้ก่กองทุนบาไฮ” คุณพ่อคุณแม่ของเขามองหน้ากนัอย่างไม่เชื่อห ู

คามรานอธบิายว่า “ผมได้คดิเกี่ยวกบัเรื่องนี้ดแีลว้ หากผมฝากเงนิไว้ในธนาคาร ดอกเบีย้ที่ได้รบัก็เป็น

แค่เงนิทีพ่อกพนูขึน้ แต่ถา้ผมท าบุญบรจิาคใหแ้ก่กองทุนบาไฮเพื่อใชต้ามวตัถุประสงค ์นัน่จะเป็นการรบั

ใช้พระบาฮาอุลลาห์และเราทัง้หมดก็จะได้รบัประโยชน์ด้วย กองทุนบาไฮนี้จะเป็นธนาคารที่จะให้

ผลประโยชน์คุม้ค่ากว่าสถาบนัการเงนิอื่นๆ ทัง้หมด” 

************************************ 

 หลังจากที่คุณแม่ถึงแก่กรรม จูเลียเพิ่งมีอายุเพียงสิบขวบตอนที่เธออาสาสมัครไปอยู่ที่

เกาะเซน้ตอ์นัตนักบัคุณพ่อ ก่อนทีเ่ธอจะจากบา้นเกดิเมอืงนอนในอเมรกิา บาไฮศาสนิกชนทีน่ัน่ไดม้อบ

ของขวญัเป็นทีร่ะลกึก่อนจากกนั มนัคอืสมดุสะสมแสตมป์สองเล่มทีเ่หมอืนกนัทุกประการ 

 จูเลียไม่มคีวามสนใจในเรื่องแสตมป์แต่เธอก็ได้น าสมุดสะสมแสตมป์ที่ได้มาใส่ลงในกระเป๋า

เดนิทางรวมกบัสิง่ของอื่นๆ และกระเป๋านัน้กถ็ูกส่งไปยงัเกาะเซน้ตอ์นัตนั 

 หลายสปัดาห์ต่อมา เธอก็ได้เดนิทางมาถงึเกาะเล็กๆ แห่งนี้ซึ่งเป็นบ้านใหม่และเริม่น าสิง่ของ

ออกจากกระเป๋าเดนิทาง ที่น่ีทุกอย่างในกระเป๋าดูมคี่ามากกว่าตอนที่อยู่ในอเมรกิา ในบรรดาสิง่ที่น า

ออกมามสีมดุแสตมป์สองเล่ม เธอเปิดเล่มหน่ึงซึง่เขยีนอวยพรไวด้งัน้ี 

 “ส าหรบัจเูลยี แสตมป์เหล่าน้ี โดยเฉพาะอย่างยิง่ของเกาะแห่งน้ีจะมคี่าอย่างมากในวนัขา้งหน้า 

แลว้เหตุใดจงึมสีองเล่มเล่า? จูเลยีทีร่กั เล่มหนึ่งเป็นของหนู ส่วนอกีเล่มหนึ่งเป็นของพระบาฮาอุลลาห ์

(แน่นอน คอืส าหรบักองทุนบาไฮ)  

 จเูลยีจงึเกดิความคดิว่า “หนูสามารถเก็บออมไว้เพื่อกองทุนบาไฮโดยการสะสมแสตมป์เหล่าน้ี

ไว”้ ขณะทีเ่ธอรบีไปยงัรา้นทีเ่ธอเคยเหน็แสตมป์ที่สวยงามจดัแสดงไว ้ แสตมป์จงึกลายเป็นสิง่ทีเ่ธอให้

ความสนใจในทนัใด 

************************************ 
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 ดพีเูป็นเดก็น้อยชาวอนิเดยี คุณพ่อของเขาเป็นเหรญัญกิของสภาบาไฮแห่งรฐัรฐัหนึ่งในประเทศ

นัน้ เมื่อครัง้ที่สภาบาไฮแห่งรฐันัน้ได้ตดัสนิใจว่าพวกเขาจะดูแลตนเองทางด้านการเงนิ  ดพีูได้ยนิคุณ

พ่อคุณแมข่องเขาคุยกบัเพื่อนๆ บาไฮในเรือ่งนี้อยู่บ่อยครัง้  เขาจงึไดต้ระหนักว่าบาไฮทุกคนต้องท าบุญ

บรจิาคให้กองทุนมากที่สุดเท่าที่จะท าได้  ดงันัน้เมื่อคุณแม่ของเขาถามเขาในวนัหนึ่งว่า “ดพีู ลูกจะ

ท าบุญบรจิาคใหก้องทุนเท่าไร?” เขามคี าตอบอยู่แลว้ว่า “ยสีบิหา้รปีูทุกเดอืนครบั” คุณแม่ของเขาไม่ได้

ใส่ใจในค าตอบของเขามากนัก จงึพูดว่า “ลูกต้องคดิใหด้ก่ีอนตดัสนิใจนะ ลูกไดเ้งนิไปโรงเรยีนเดอืนละ

สามสบิรปีู คอืไดว้นัละหนึ่งรปีู หากลูกท าบุญบรจิาคใหก้องทุนยีส่บิหา้รปีูแลว้ ลูกกจ็ะเหลอืเพยีงหา้รปีูที่

จะใช้ทัง้เดอืนนะ” ดพีูยงัคงยนืยนัว่าเขาอยู่ได้กบัเงนิห้ารูปี คุณแม่ของเขายงัคงสงสยัต่อไปอกีว่า “ลูก

ต้องเข้าใจนะว่าแม่จะไม่ให้เงนิลูกมากกว่าห้ารูปีต่อเดือน เงนิที่เหลือของลูกจะถูกน าไปบรจิาคเข้า

กองทุนหมด” ดพีใูหค้วามมัน่ใจกบัคุณแมข่องเขาว่าเขาเขา้ใจดใีนเรือ่งนี้ 

 แปดเดอืนผ่านไป ดพียูงัคงรกัษาค าพดูของเขา เงนิท าบุญบรจิาคของเขาไดเ้ขา้กองทุนบาไฮทุก

เดอืนตามค าสญัญา 

************************************ 

 เจสรนิ ก าลงัฟงับทสวดมนต์บาไฮทางวทิยุในขณะทีคุ่ณแม่ของเธอก าลงัท าอาหารเชา้ เธอชอบ

ฟงับทสวดมนตทุ์กเชา้ และคนทีอ่่านบทสวดมนต์ออกอากาศกม็ใิช่ใครอื่น แต่เป็นคุณครทูีโ่รงเรยีน เป็น

คุณครทูีเ่ธอรกั แต่วนันี้หลงัจากบทสวดมนต์จบลง เธอไดย้นิสิง่ทีท่ าใหเ้ธอตกใจ คุณครกูล่าวว่ารายการ

สวดมนตภ์าคเชา้นี้จะตอ้งยตุลิงเนื่องจากไม่มเีงนิทีจ่ะด าเนินการออกอากาศต่อ 

 เจสรนิคิดถึงเงินหน่ึงดอลลาห์ที่มีอยู่ในกระเป๋า ซึ่งจะต้องใช้จ่ายในการซื้ออาหารกลางวัน    

ขนม อร่อยๆ และน ้าผลไม้ เธอได้ตดัสินใจอย่างรวดเรว็ว่า วนันี้เธอจะบรจิาคเงนิดอลลาห์นัน้ให้แก่

กองทุน เธอเอง เจสรนิ ทีจ่ะช่วยจา่ยค่าออกอากาศทางวทิยขุองบาไฮ 

************************************ 

 เดก็ๆ วยัระหว่าง 10-11 ปีในชัน้เรยีนเดก็บาไฮในประเทศอหิร่านไดบ้อกกบัคุณครวู่า พวกเขา

ตอ้งการท าบุญบรจิาคใหแ้ก่กองทุนบาไฮเช่นกนั แต่พวกเขาไม่มเีงนิเป็นของตนเอง คุณครจูงึไดแ้นะน า

ว่ามสีองสามวธิทีีเ่ดก็ๆ จะสามารถออมเงนิได ้ตวัอย่างเช่น ถ้าพวกเขาเดนิทางไกลมาโรงเรยีน พวกเขา

ก็อาจตื่นเช้าหน่อยแล้วเดนิมาโรงเรยีนแทนที่จะขึ้นรถประจ าทาง หากเดก็คนใดที่ได้เงนิมาซื้อเครื่อง

เขยีนพวกเขาอาจจะใชป้ากกาและกระดาษอยา่งประหยดั แลว้น าเงนินัน้ไปท าบุญบรจิาคใหก้องทุน  
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 มเีดก็หลายคนที่มฐีานะยากจน แต่พวกเขาทุกคนก็พยายามออมเงินเล็กๆ น้อยๆ เพื่อท าบุญ

บรจิาคใหแ้ก่ศาสนา หน่ึงในจ านวนนัน้ยากจนขนาดทีว่่าน้ิวโป้งลอดออกมาจากรขูาดของรองเทา้ผา้ทีเ่ขา

สวมใส่ เพื่อแก้ปญัหาน้ี เขาจงึสวมรองเท้าสลบัขา้งกนั คอืเท้าซ้ายใส่รองเท้าข้างขวา และเท้าขวาใส่

รองเทา้ขา้งซา้ย แต่กระนัน้เดก็คนนี้กเ็ป็นหนึ่งในบรรดาผู้ทีพ่ฒันานิสยัท าบุญบรจิาคใหก้องทุนเป็นครัง้

คราวแมจ้ะเป็นเงนิเพยีงน้อยนิดกต็าม 

************************************ 

 เยน็วนัหนึ่งในงานฉลองบุญสบิเก้าวนั กม็ขีอ้เสนอแนะหลายขอ้เกี่ยวกบัการเพิม่เงนิให้กองทุน  

ชายคนหน่ึงไดช้ีใ้หเ้หน็ว่าเดก็ๆ บาไฮกค็วรไดร้บัการส่งเสรมิใหท้ าบุญบรจิาคสิง่ของที่ตนมใีหแ้ก่กองทุน  

เขากล่าวว่า “ตวัอย่างเช่น ตอนทีเ่ดก็ต้องการใชเ้งนิซือ้ไอศครมี ควรมคีนเตอืนใหเ้ขาน าเงนินัน้ไปใส่ลง

กล่องรบับรจิาคจะดกีว่า” 

 เดก็หญงิเลก็ๆ อายุสี่ขวบคนหนึ่งยกมอืขึน้เพื่อขออนุญาตพูดแลว้หนัหน้าไปหาชายคนนั ้นแล้ว

พดูอยา่งตื่นเตน้ว่า “ค าแนะน าของคุณลุงไมถู่กค่ะ คุณลุงไมท่ราบหรอืคะว่าไอศครมีนัน้จะละลายในกล่อง

รบับรจิาคนัน้” 

************************************ 

 หลายปีมาแล้วมบีางอย่างที่ดเีกดิขึน้ในชุมชนบาไฮในประเทศอฟัรกิาที่ซึ่งมคีนยากจนจ านวน

มากมาย 

 บาไฮเหล่านี้มคีวามปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะประกาศศาสนาในเมอืงแต่พวกเขาไม่มเีงนิ 

จากนัน้ ในงานฉลองบุญสบิเก้าวนัครัง้หนึ่งมคีนได้อธบิายถึงลกัษณะทางธรรมของการท าบุญบรจิาค 

และการมสี่วนรว่มของเพื่อนๆ ในการท าบุญบรจิาคใหแ้ก่กองทุนนัน้จะสามารถก่อใหเ้กดิผลดไีดอ้ย่างไร  

กล่าวกนัว่าท่านศาสนภบิาลได้ย ้าเตอืนพวกเราหลายครัง้ว่า หากเราลุกขึน้รบัใช้อย่างพรอ้มใจกนัแล้ว 

หมู่เทวญัเบื้องบนก็จะมาช่วยเหลอืเราแล้วเราจะประหลาดใจกบัพระพรและการรบัรองที่เราจะได้รบั  

กล่าวกนัว่า พลงัอ านาจทางจติวญิญาณอนัทรงอานุภาพยิง่ใหญ่จะไดร้บัมาจากบาไฮขณะทีบ่าไฮทุกคน

ร่วมกนัท าบุญบรจิาคให้แก่กองทุน กล่าวคอืเงนิหนึ่งรอ้ยดอลลาห์ที่รวบรวมได้จากทุกคนในชุมชนจะ

ดกีว่าหนึ่งพนัดอลลาหท์ีไ่ดม้าจากบาไฮเพยีงหนึ่ง สอง หรอืสามคน  

 บาไฮในเมืองนัน้ไม่เคยร่วมกันท าบุญบรจิาคให้แก่กองทุนอย่างเต็มที่ แต่หลังจากที่ได้ฟงั

เกีย่วกบั 
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อานิสงคแ์ละผลบุญของการท าบุญบรจิาคอย่างพรอ้มใจกนัแลว้ พวกเขากต็ดัสนิใจทีจ่ะลองท าดู เยน็วนั

นัน้ทุกคนในชุมชน แมก้ระทัง่เดก็เลก็ๆ ต่างพากนัหยอดเงนิลงในกล่องรบับรจิาค 

 เหรญัญิกไม่ประทบัใจที่ว่าเงนิหนึ่งร้อยดอลลาห์จะสามารถบรรลุได้ยิง่กว่าหนึ่งพนัดอลลาห ์

ตอนน้ีกไ็ดน้บัเงนิทีร่วบรวมมาจากกล่องรบับรจิาคนัน้ แลว้กล่าวเยาะเยย้ว่า “ทุกคนในชุมชนของเราต่าง

ช่วยกนัท าบุญบรจิาคเพื่อการประกาศศาสนา และเราก็ได้รวบรวมเงนิมาได้ตัง้สามดอลลาห์กบัอกีสบิ

เซน็ต์” แล้วพูดต่อว่า “ผมคดิว่าเราคงจะไม่สามารถประกาศศาสนาไดด้ว้ยเงนิเพยีงสามดอลลาหก์บัอกี

สบิเซน็ตน์ี้” 

 เดก็หนุ่มอายรุาวสบิสองสบิสามปีไดลุ้กขึน้และกล่าวตอบเขาว่า “คุณเป็นเพยีงเหรญัญกิคนหนึ่ง

เท่านัน้ แต่เหล่าหมู่เทวญัเบื้องบน หากองค์เหล่านัน้ด ารสัว่าเราสามารถประกาศศาสนาไดด้้วยเงนิสาม  

ดอลลาหก์บัอกีสบิเซน็ต ์เรากจ็ะท า” 

 ชุมชนไดป้รกึษาหารอืกนัว่าจะท าอย่างไรกบัเงนิสามดอลลาหก์บัอกีสบิเซน็ต์และไดต้ดัสนิใจซือ้

หนังสอืให้ห้องสมุด เลขานุการซึ่งยงัไม่ได้อ่านหนังสอืเล่มนัน้ก็ได้พกหนังสอืไปอ่านบนรถประจ าทาง

ขณะเดนิทางกลบับา้น ทีป้่ายรถประจ าทางแห่งหน่ึงกม็ชีายคนหน่ึงเปียกฝนขึน้มาและมองหาทีน่ัง่ ซึง่มี

ทีน่ัง่เดยีวเหลอือยูค่อืขา้งๆ เลขานุการคนนัน้ 

 ขณะที่เขานัง่ลงเลขานุการก็ขยบัที่นัง่ด้วยเกรงว่าน ้าจะหยดถูกหนังสอืของเธอ จากนัน้ก็อ่าน

หนงัสอืต่อไปอยา่งใจจดจอ่ ชายทีน่ัง่อยูข่า้งๆ เธอกช็ายตามองดหูนงัสอืทีเ่ธอก าลงัอ่าน แลว้ถามว่า “คุณ

ก าลงัอ่านอะไรอยูค่รบั?” เลขานุการไมต่อ้งการใหค้นมาขดัจงัหวะ จงึตอบว่า “ฉันก าลงัอ่านหนังสอื” ชาย

คนนัน้กไ็ม่เปลี่ยนเรื่องแลว้พูดว่า “หนังสอืดูน่าสนใจ ผมขอถามว่าเป็นหนังสอืประเภทไหน?” เธอตอบ

อย่างหมดความอดทนว่า “ถ้าต้องการทราบก็ได้ ฉันก าลงัอ่านหนังสอืบาไฮ คุณคงเคยได้ยนิเกี่ยวกบั

ศาสนาบาไฮมาบา้งแล้วใช่ไหม?” เขาตอบว่า “ไม่เคยไดย้นิมาก่อน แต่อยากทราบว่าคอือะไร?” ทนัใด

นัน้เลขานุการกต็ระหนกัว่าเธอไมสุ่ภาพ จงึรบีเปลีย่นทศันคตทินัท ีเธอจงึไดเ้ล่าใหเ้ขาฟงัเกี่ยวกบัศาสนา

บาไฮ เกีย่วกบัชุมชนเลก็ๆ และความพยายามของชุมชนทีจ่ะบอกเล่าผูค้นในเมอืงนี้ใหรู้เ้กี่ยวกับข่าวสาร

อนัประเสรฐิของพระบาฮาอุลลาห ์แต่ไมม่เีงนิทีจ่ะท าได ้เขาฟงัดว้ยความสนใจ จากนัน้เขาไดบ้อกเธอว่า

เขาเป็นบรรณาธกิารของหนังสอืพมิพ์ฉบบัหนึ่ง เยน็วนันัน้ภรรยาของเขาซึ่งปกตจิะมารบัเขากลบับ้าน

หลงัเลกิงานไดโ้ทรศพัทม์าบอกว่าลกูคนหน่ึงของเขาปว่ยและเธอมารบัเขาไมไ่ด ้และน่ีเป็นครัง้แรกในหก

หรอืเจด็ปีทีเ่ขานัง่รถประจ าทางกลบับา้น และนัน่ท าใหเ้ขาไดม้านัง่ขา้งๆ เธอ 
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 เขาไดข้อยมืหนังสอืเพื่อน าไปอ่านที่บา้น เธอตอบว่าได ้ตอนทีเ่ขามาคนืหนังสอื เธอไดแ้นะน า

เขาใหชุ้มชนบาไฮรูจ้กั  เขารูส้กึประทบัใจมากในสิง่ทีเ่ขาไดอ่้านและไดส้ัมผสัความจรงิใจของเพื่อนบาไฮ 

ดงันัน้เขาจงึตกลงใจทีจ่ะช่วยบาไฮศาสนิกชนดงันี้: 

 เขาไดส้่งนกัขา่วและช่างภาพมาพบกบัธรรมสภาบาไฮทอ้งถิน่ ผลกค็อืมกีารตพีมิพส์องบทความ

เกี่ยวกบัศาสนาบาไฮในหวัขอ้ “ศาสนาใหม่ในเมอืง” หลงัจากนัน้เขากไ็ดเ้ขยีนบทความเกี่ยวกบัศาสนา

บาไฮเป็นชุดซึ่งมสีบิสามบทความ จบลงที่พระบาฮาอุลลาห์ –พระผู้เป็นนายแห่งสวนองุ่นและคนเลี้ยง

แกะแห่งมนุษยช์าต ิ

 เขาอนุญาตใหบ้าไฮใชห้อ้งประชุมของส านกัพมิพไ์ด ้เป็นหอ้งโถงใหญ่อยู่ทีช่ ัน้สองเพื่อใชป้ระชุม

ประกาศศาสนา เขาได้ส่งนักข่าวและช่างภาพไปถ่ายท ารายการทัง้หมดซึ่งนับว่าเป็นความส าเรจ็อนั

ยิง่ใหญ่ 

 เขายงัไดจ้ดัใหบ้าไฮไดอ้อกรายการวทิยแุละโทรทศัน์อยา่งละสองรายการ 

 หากชุมชนบาไฮในเมอืงนัน้ต้องจ่ายเงนิเพื่อประกาศศาสนาที่ท าโดยชายคนที่อยู่บนรถประจ า

ทางคนนัน้ ชุมชนบาไฮอาจต้องจ่ายเงนิหนึ่งหมื่นห้าพนัดอลลาห์  แต่ด้วยพระพรนี้ได้มาถึ งพวกเขา  

เนื่องจากพวกเขาทุกคนไดร้ว่มแรงรว่มใจกนัท าบุญบรจิาคสามดอลลาหก์บัอกีสบิเซน็ตแ์ก่กองทุนนัน่เอง 

************************************ 
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จดหมายจากเพ่ือนท่ีท่านรู้จกั 

เพื่อนทีร่กั 

 นับแต่บรรพกาล ข้าพเจ้าได้รบัใช้ผู้รบัใช้ของพระบาฮาอุลลาห์ทัว่โลก ข้าพเจ้าได้ให้การ

สนบัสนุนการท างานทีศู่นยก์ลางศาสนาแห่งโลกของพระบาฮาอุลลาห ์ขา้พเจา้ไดช้่วยธ ารงรกัษางานของ

สถาบนับาไฮทัว่โลก งานของพระหตัถ์ศาสนา งานของคณะกรรมการทีป่รกึษาศาสนาภาคพืน้ทวปี งาน

ของธรรมสภาบาไฮแห่งชาต ิงานของอนุกร งานของธรรมสภาบาไฮทอ้งถิน่และงานผูช้่วย 

 ขา้พเจ้าได้สร้างโรงเรยีนบาไฮ สกัการะสถานและศูนย์กลางบาไฮหลายแห่ง และยงัได้ให้การ

สนับสนุนครูเดนิทางสอนศาสนาเต็มเวลาตลอดจนโครงการสอนศาสนาต่างๆ ขา้พเจา้ไดส้่งครเูดนิทาง

สอนศาสนาไปยงัภาคพืน้ตะวนัออกและตะวนัตกของโลก ขา้พเจา้ไดใ้หก้ารส่งเสรมิสนับสนุนการประชุม

ระดบัท้องถิน่ ระดบัชาตแิละนานาชาต ิขา้พเจา้เป็นผู้ดูแลตวัแทนบาไฮในสหประชาชาตแิละในองค์กร

เอกชนต่างๆ  ขา้พเจา้ท างานหนกัทุกวนัคนืตัง้แต่ตน้ตลอดมา 

 เพื่อนๆ ที่รกั ข้าพเจ้าได้อดทนต่อการทดสอบจากคนหลายรุ่น ข้าพเจ้าปรารถนาที่จะให้คน

หลายล้านคนไดท้ราบความหมายและแก่นสาระของการด ารงอยู่ของพวกเขา ขา้พเจา้ได้เชญิชายหญงิ

ทุกชนชัน้สงัคม เศรษฐกจิและเชือ้ชาตทิีก่ าลงัคน้หาแหล่งทีพ่กัหลงัจากทีไ่ดค้น้หาและเผชญิกบัความไม่

เที่ยงแท้แน่นอน ผู้ที่ก าลงัแสวงหาความสงบสุข ความมัน่คงปลอดภยัและเหตุผลของการมชีวีติอยู่ ...  

เพื่อนที่รกั เพื่อที่ข้าพเจา้จะได้รบัใช้ท่านทัง้หลายต่อไปได้เป็นอย่างด ีท่านทัง้หลายจะต้องบ ารุงเลี้ยง

ขา้พเจา้ตลอดเวลาเพื่อทีว่่าขา้พเจา้จะได้มสีุขภาพที่แขง็แรงอยู่รบัใช้ท่านทัง้หลายตลอดไป เพื่อนที่รกั 

ขา้พเจา้จ าเป็นตอ้งมที่านทัง้หลาย ดุจดัง่ทีท่่านทัง้หลายจ าเป็นตอ้งมขีา้พเจ้าเช่นกนั 

            จากเพื่อนของท่าน 

               กองทุนบาไฮ 

 

 

 

 

 


