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ค าน า 

 กวา่หนึง่ร้อยปีท่ีแล้ว พระบาฮาอลุลาห์ทรงลิขิตไว้ว่า “อนิจจากระแสลมแห่งความส้ินหวงัก าลงัพดั

มาจากทกุทิศทาง และการทะเลาะวิวาทที่ร้าวรานและทรมานมนษุยชาติก าลงัทวีข้ึนทกุวนั ความโกลาหล

อลหม่านใกล้เข้ามาเต็มทีและมีสญัญาณส่อเค้าให้เห็นในปัจจุบนั เนื่องด้วย ระบบที่มีอยู่ทัว่ไปดูเหมือน

บกพร่องอย่างน่าเศร้า” 1 ความบกพร่องของระบบท่ีมีอยู่ทัว่ไปเห็นได้เดน่ชดัจาก องค์การสหประชาชาติท่ี

จดัตัง้โดยรัฐเอกราชทัง้หลายไม่สามารถขบัไล่ปีศาจสงคราม ระบบเศรษฐกิจนานาชาติท่ีใกล้จะพงัทลาย 

การแพร่กระจายอนาธิปไตยและการก่อการร้าย และนอกจากนีย้งัมีความทกุข์ยากอ่ืนๆ ท่ีทรมานประชาชน

จ านวนนบัล้านๆ อย่างแสนสาหสั ไม่เคยมีมาก่อนในสมยัใดท่ีความทุจริตมีความช านาญและชาญฉลาด

เทา่ในสมยันี ้

 ด้วยตระหนกัว่าระบบในปัจจุบนับกพร่องอย่างน่าเศร้า และในฐานะท่ีเป็นบรมศาสดาท่ีเสด็จมา

เพ่ือวฒันาอารยธรรมขัน้สงูสดุส าหรับพิภพนี ้พระบาฮาอลุลาห์จึงไม่เพียงแตเ่ปิดเผยพระธรรมค าสอน แต่

ยงัทรงก าหนดระบอบของกฎและสถาบนัต่างๆ ท่ีออกแบบไว้เพ่ือให้มนุษยชาติทัง้ปวงน าหลกัธรรมของ

พระองค์มาปฏิบตัิได้อย่างเป็นสากล อย่างไม่เคยมีมาก่อนในประวตัิศาสตร์หน้าใด ซึ่งท่านศาสนภิบาลได้

อธิบายถึงความส าคญัของระบบบริการบาไฮว่า “ระบบบริหารคือระบบสงัคมของพระบาฮาอุลลาห์ ถ้า

ปราศจากระบบบริหาร หลักธรรมทั้งหมดของศาสนาจะไม่บังเกิดผล” 2 สิ่งนีเ้ข้าใจได้ไม่ยากหากเรา

ใคร่ครวญดูค าสอนและหลักการอ่ืนๆ ซึ่งอาจคล้ายคลึงกับค าสอนของศาสนาบาไฮ แต่ก็ไม่อาจกอบกู้

โชคชะตาของสงัคม เพราะไร้ระบบบริหารท่ีพระศาสดาสากลน ามาส าหรับยุคใหม่เพ่ือช่วยให้มนุษยชาติ

เตบิโตไปสูว่ฒุิภาวะ 

 ลกัษณะเดน่ของระบบโลกใหม่คือเอกภาพและความยุติธรรมจึงเป็นหน้าท่ีของผู้ ท่ีอยู่ในอ านาจท่ี

จะต้องตัง้มัน่ในความยตุธิรรม พระบาฮาอลุลาห์ทรงตรัสตอ่กษัตริย์และผู้ปกครองทัง้หลายของโลกกว่าร้อย

ปีท่ีแล้วว่า “คนยากไร้คือผู้ที่พระผู้เป็นเจ้าฝากฝังไว้กบัเจ้า…อย่าปฏิบติัต่อพวกเขาอย่างไม่ยุติธรรม และ

อย่าเดินในหนทางของผู้ที่ไร้สจัจะ เจ้าจะถูกตดัสินส าหรับส่ิงที่เจ้ากระท าต่อคนยากไร้อย่างแน่นอน...หาก

เจ้าไม่ยบัยัง้มือของผูที้ก่ดข่ี ไม่ปกป้องสิทธิของผูถู้กกดข่ี เช่นนัน้เจ้ามีสิทธิอะไรที่จะคยุโตต่อผู้อื่น...หากเจ้า

ไม่เอาใจใส่ค าแนะน าที่...เราได้เปิดเผยไว้ในธรรมจารึกนี้ การลงโทษของพระผู้เป็นเจ้าจะโจมตีเจ้าจากทุก
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ทิศทาง และความยุติธรรมของพระองค์จะพิพากษาลงโทษเจ้า ในวนันัน้เจ้าจะไม่มีพลงัต้านทานพระองค์ 

และจะยอมรับความไร้อ านาจของเจ้า” 3  

 จึงเป็นหน้าท่ีของผู้ปกครองในยุคนีท่ี้จะต้องดแูลประชาชนด้วยความยุติธรรม ต้องย่ืนมือเข้าช่วย

คนยากไร้แลผู้ถูกกดข่ีอย่างจริงจงั ไม่ว่าจะถกูกดข่ีทางสงัคมหรือทางเศรษฐกิจ ไม่ใช่เฉยเมยเพราะมวัแต่

สนใจความสบายของตนเอง หรือหว่งใยแตจ่ะปกป้องประโยชน์และส่งเสริมอ านาจของตนเอง เพราะในยคุ

นีพ้ระบาฮาอุลลาห์ทรงเชิดชูฐานะของกษัตริย์และผู้ ปกครองท่ียุติธรรมไว้เป็นพิเศษ และบัญชาให้

ประชาชน “เชื่อฟังบรรดาผู้ที่อยู่ในอ านาจ” เพราะ “เคร่ืองมือที่จ าเป็นส าหรับการคุ้มครองความปลอดภยั

และความอุ่นใจส าหรับมนุษยชาติ ได้มอบหมายไว้ในความรับผิดชอบและเงื้อมมือของบรรดาผู้ปกครอง

สงัคมมนษุย์ นี่คือความปรารถนาของพระผู้เป็นเจ้าและเป็นประกาศิตของพระองค์” 4 จึงเป็นหน้าท่ีของ

บาไฮท่ีจะต้องประพฤติต่อรัฐบาลด้วยความจงรักภักดี สุจริตและวาจาสัตย์ ส าหรับเอกภาพและความ

สามคัคีซึง่เป็นลกัษณะเดน่อีกอยา่งหนึง่ของระบบโลกใหม ่พระบาฮาอลุลาห์ทรงตรัสไว้ว่า “ดูกร ผู้ปกครอง

ทัง้หลายของโลก! จงปรองดองในหมู่พวกเจ้า เพือ่ว่าเจ้าจะไม่จ าเป็นต้องสะสมอาวธุยทุธภณัฑ์อีกต่อไป...

ดูกร กษัตริย์ทัง้หลายของโลก จงสามคัคีกนั เพราะด้วยความสามคัคีนัน้จะท าให้พายแุห่งความร้าวฉานใน

หมู่พวกเจ้าสงบลง และประชาชนของเจ้าจะไดพ้กัผ่อน” 5 

 เป็นหน้าท่ีท่ีหลีกเล่ียงไมไ่ด้ส าหรับผู้ปกครองทัง้หลายของโลกท่ีจะต้องมีความยตุิธรรมและสามคัคี

ปรองดองกนัเพ่ือเห็นแก่ประชาชน หากพวกเขา “ไม่เอาใจใส่ค าแนะน า” ของพระบาฮาอลุลาห์ และไม่ท า

หน้าท่ีให้สมกบัต าแหน่งท่ีพวกเขาครอบครองอยู่ “การลงโทษของพระผู้เป็นเจ้าจะโจมตี” พวกเขาจากทุก

ทิศทาง พลงัของโลกใหม่คือเอกภาพและความยุติธรรม ระบบใดท่ีอยุติธรรม และไม่ปรับตวัตาม ก็จะถูก

ม้วนเก็บดงัท่ีพระบาฮาอุลลาห์ลิขิตไว้ว่า: “ในไม่ช้าระบบในปัจจุบนัจะถูกม้วนเก็บ และระบบใหม่จะแผ่

ออกมาแทนที”่ 6 

 ส าหรับบาไฮแล้ว ระบบในสังคมปัจจุบนัจะถูกม้วนเก็บอย่างแน่นอน ดงัท่ีท่านโชกิ เอฟเฟนดิ  ผู้

เป็นศาสนภิบาลของบาไฮได้ยืนยนัไว้เป็นท่ีแน่นอนในปี ค.ศ. 1931 ว่า: “ไม่ว่าจะมองในแง่ความประพฤติ

ของบคุคล หรือความสมัพนัธ์ที่ด ารงอยู่ระหว่างชุมชนและชาติทัง้หลาย อนิจจา มนษุยชาติได้หลงทางไป
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ไกล และจมอยู่ในความเสื่อมเกินกว่าจะช่วยได้โดยอาศยัเพียงความพยายามของบรรดานกัปกครองและ

รัฐบุรุษผู้เป็นที่ยอมรับว่าดีที่สุด ไม่ว่าพวกเขาจะมีแรงจูงใจที่บริสุทธ์ิเพียงใด จะร่วมมือกันเพียงไหน จะ

กระตือรือร้นและอุทิศตนสุดก าลังอย่างไร ไม่มีแผนไหนที่ รัฏฐาภิบาลโนบายสูงสุดจะคิดข้ึนมาอย่าง

รอบคอบ ไม่มีค าสอนไหนทีน่กัอธิบายทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ผู้มีชื่อเสียงที่สดุทัง้หลายหวงัจะน าเสนอ ไม่

มีหลกัธรรมไหนที่ผู้สอนศีลธรรมที่ศรัทธามากที่สุดจะพยายามพร ่ าสอน ึ่ึงแม้จะลองทกุวิถีทางแล้ว ก็ไม่

สามารถวางรากฐานไดเ้พียงพอส าหรับการก่อสร้างอนาคตของโลกทีว่า้วุ่น” 7 

 ด้วยเหตนีุ ้บาไฮจึงพยายามสร้างแบบแผนทางสงัคมและระบบโลกใหม่ นัน่คือ ระบบบริหารบาไฮ 

ซึ่งอยู่บนหลกัการปรึกษาหารือ และสาธิตให้เห็นว่า ความศรัทธาสามารถก่อให้เกิดพลงัท่ีสร้างสรรค์ มิใช่

พลงัท าลายล้างหรือความงมงาย สถาบนัทางศาสนามิใช่แยกตวัจากกิจการทางโลก แต่เป็นแกนส าคญั 

ดงันัน้ในยดุใหม่นี ้เราไม่จ าเป็นต้องเลือกบทบาทว่าจะเป็นพระหรือฆราวาส เพราะมนษุย์สามารถสวมทัง้

สองบทบาทได้ในเวลาเดียวกนัในระบบบริหารบาไฮ เน่ืองด้วยระบบนีไ้ด้ประสานธรรมะเข้าไว้กบัแบบแผน

ทัง้หมดของสงัคม ท าให้อ านาจถูกเปล่ียนเป็นผู้ รับใช้ความยุติธรรม ในระบบโลกใหม่นีเ้ท่านัน้ท่ีอิสรภาพ 

และการริเร่ิมส่วนบคุคลจะสมดลุได้อย่างเหมาะสมกบัอ านาจของสงัคมหรือชุมชน และพระบาฮาอลุลาห์

ทรงแนะน าการปกครองระบอบรัฐธรรมนญูท่ีประสานอดุมคติ ของสาธารณรัฐและราชศกัดาของกษัตริย์ไว้

ด้วยกนั 

 แม้ศาสนาใหม่ล่าสดุนีจ้ะมีอายเุพียง 150 ปีแตก็่มีบาไฮกระจายกนัอยู่ในสองร้อยกว่าประเทศโดย

ท่ีไม่แตกออกเป็นนิกายนับเป็นครัง้แรกในประวัติศาสตร์ของโลกท่ีศาสนาไม่แตกออกเป็นนิกาย 

สารานกุรมบริทานิกาปี ค.ศ. 1992 ได้ระบใุห้บาไฮเป็นศาสนาท่ีมีการกระจายตวักว้างท่ีสดุในโลกรองจาก

ศาสนาคริสต์ จงึไมน่า่แปลกใจท่ีส านกัขา่วบีบีซีบอกวา่บาไฮคือศาสนาท่ีเตบิโตเร็วท่ีสดุในโลก เหล่านีคื้ออีก

ข้อพิสจูน์หนึ่งถึงความเป็นสากลของศาสนาท่ีน าระบบโลกใหม่มาเพ่ือกอบกู้ชะตาของมวลมนษุยชาติด้วย

พลงัแหง่เอกภาพและความยตุธิรรม ซึง่ขบัเคล่ือนโดยอานภุาพธรรมท่ีปลดปลอ่ยมายงัโลกด้วยการเสด็จมา

ของบรมศาสดาท่ีคมัภีร์ของทกุศาสนารอคอย 

 และสดุท้ายนีข้องย้อนกลา่วถึงค าเชือ้เชิญของทา่นโชกิ เอฟเฟนดิ ท่ีให้ไว้เม่ือปีค.ศ. 1930 ว่า “ผู้น า

ศาสนา ผูอ้ธิบายทฤษฎีทางการเมือง ผู้ปกครองสถาบนัทัง้หลายของมนษุย์ ผู้ึ่ึงในปัจจุบนัก าลงังงงนัและ

ทอ้แทต่้อการลม้ละลายของความคิดและการแตกสลายของงานหตัถกรรมของตน ควรหนัมาดูการเปิดเผย
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พระธรรมของพระบาฮาฮุลลาห์ และใคร่ครวญดูระบบโลกที่อยู่ในค าสอนของพระองค์ ึ่ึงก าลงัปรากฏ

ข้ึนมาอย่างช้าๆ ท่ามกลางความอลวนโกลาหลของอารยธรรมในปัจจุบนั” 8 

แผนผังววิัฒนาการของระบบบาไฮ 

                

 

 1921 
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1921 

ธรรมสภาแหง่ชาต ิ 165  แหง่……………………...…..1992 

ธรรมสภาแหง่ชาตกิว่า 17,000  แหง่…………………………... 

1954……………............................อนกุร 36 คน 

……………...1957…….พระหตัถ์ศาสนา 27 คน...อนกุร 72 คน 

พระบาฮาอลุลาห์.................พระหตัถ์ศาสนา 4 คน 

ค.ศ. 

1892ธรรมสภาท้องถ่ิน..................พระอบัดลุบาฮา....................พระหตัถ์ศาสนา 4 คน 

1952.…....พระหตัถ์ศาสนา 12 คน 

ทา่นโชกิ 

               เอฟเฟนดิ……..1953 

ธรรมสภา

ท้องถ่ิน..260 

1952.…....พระหตัถ์ศาสนา 19 คน 

ธรรมสภาท้องถ่ิน..กวา่ 1,000 แหง่ 

ธรรมสภาแหง่ชาต.ิ.............................................1963      

       56 แหง่ 

ธรรมสภาท้องถ่ิน..32 แห่ง 

สภายตุิธรรมสากล 

1973…ศนูย์กลางเผยแพร่…ทา่นท่ีปรึกษา 57 คน       

            นานาชาต ิ                   ….อนกุร 270 คน                                       

(เร่ิมแตง่ตัง้

1991…ศนูย์กลางเผยแพร่…ทา่นท่ีปรึกษา 72 คน       

            นานาชาต ิ                   ….อนกุร 846 คน                                      ธรรมสภาแหง่ชาติ  155 แหง่ 

ธรรมสภาท้องถ่ิน..

12 แหง่ 

1968…………………………. ทา่นท่ีปรึกษา 36 คน 
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1 

การเลือกตัง้บาไฮ 
 

ระบบบริหารบาไฮเร่ิมต้นจากการเลือกตัง้ธรรมสภาท้องถ่ินซึ่งเป็นหน่วยบริหารพืน้ฐาน ใน

ท้องถ่ินท่ีมีบาไฮอายุ 21 ปีขึน้ไป 9 คน หรือมากกว่านัน้ จะมีการก่อตัง้ธรรมสภาท้องถ่ิน การ

เลือกตัง้บาไฮไม่มีการเสนอช่ือ ไม่มีการสมคัรรับเลือกตัง้ ไม่มีการหาเสียง ไม่มีการชกัจูงให้ผู้ อ่ืน

เลือกใคร ไม่มีการอภิปรายหรือปรึกษากันว่าจะเลือกใครดี และผู้ ท่ีเลือกจะไม่บอกใครว่าตน

ลงคะแนนให้ใคร แม้จะเป็นสามีภรรยากันก็ตาม หลักการเช่นนีท้ าให้การเลือกตัง้บาไฮอยู่ใน

บรรยากาศแห่งธรรมะท่ีแท้จริง หลกัการเลือกตัง้บาไฮเป็นสิ่งท่ีพระบาฮาอุลลาห์ออกแบบไว้เป็น

พิเศษอย่างไม่เคยมีมาก่อนในระบอบการปกครองของมนุษยชาติ และผู้ ท่ีศรัทธาในพระบาฮา

อุลลาห์เท่านัน้ท่ีน าหลกัการเลือกตัง้บาไฮไปใช้ได้ สงัคมภายนอกชุมชนบาไฮถึงแม้จะรู้หลกัการ

เลือกตัง้บาไฮก็จะน าไปใช้ไมไ่ด้ผล เพราะไร้ซึง่อานภุาพธรรมของพระบาฮาอลุลาห์ 

 “ในวันเลือกตั้ง มิตรสหายต้องเข้าร่วมการเลือกตัง้อย่างจริงใจด้วยความสามัคคีและ

มิตรภาพ ตัง้จิตสู่พระผู้เป็นเจ้า ตดัความผูกพนัจากทุกส่ิงนอกจากพระองค์ แสวงหาการน าทาง

จากพระองค์ และวิงวอนของความช่วยเหลือและพรจากพระองค์” 9  

 “ผู้เลือกตัง้มีหน้าที่ลงคะแนนให้เฉพาะผู้ที่ตนรู้สึกได้จากการสวดมนต์อธิษฐาน...ในเวลา

การเลือกตั้ง มิตรสหายควรอยู่ในอารมณ์ของการอธิษฐาน ตรึกตรองอย่างเที่ยงธรรมและ

ปราศจากกิเลส”10 

 “ต้องพิจารณาที่ความสามารถที่แท้จริงและความส าเร็จในปัจจุบนั โดยไม่ค านึงถึงฐานะ

ในสังคม ไม่ว่าจะเป็นบุรุษหรือสตรี ถ้ามีคุณสมบัติดีที่สุด ควรได้รับเลือกให้ด ารงต าแหน่งที่

รับผิดชอบสูงนี ้คือสมาชิกธรรมสภา”11 

 “ดงันั้นเป็นหน้าที่ที่จะพิจารณาโดยปราศจากกิเลสหรืออคติแม้เพียงน้อยที่สุด และไม่

ค านึงถึงสถานภาพทางวตัถุ แล้วเลือกผู้ที่มีคุณสมบติัเหล่านี้สมบูรณ์ที่สุดคือ มีความจงรักภกัดี
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อย่างไม่มีข้อสงสยั มีความอทิุศอย่างไม่เห็นแก่ตวั มีจิตใจที่ฝึกฝนมาดี มีความสามารถอนัเป็นที่

ยอมรับ และมีประสบการณ์”12 

 “คณุสมบติัทีท่่านระบไุวใ้ช้กบัทกุคนทีเ่ราเลือกข้ึนมาไม่ว่าเป็นการเลือกตัง้ใดของบาไฮ แต่

คณุสมบติัเหล่านีเ้ป็นเพียงเกณฑ์และมิไดห้มายความว่า ผูที้ข่าดคณุสมบติัเหล่านี้จะถูกเลือกไม่ได ้

เราตอ้งหมายส่ิงทีสู่งทีส่ดุเท่าทีเ่ป็นไปได”้13 

 “บาไฮมีสิทธิจะลงคะแนนให้ตนเองในระหว่างการเลือกตั้งหากมโนธรรมของเขารู้สึก

เช่นนัน้ นี้มิได้หมายความว่าเขาทะเยอทะยานหรือเห็นแก่ตวั เพราะมโนธรรมของเขาอาจเชื่อว่า

เขามีคุณสมบติัเหมาะสมที่จะเป็นสมาชิกในสถาบนับริหารบาไฮและอาจเป็นจริงตามที่เขาคิด 

อย่างไรก็ตามข้อส าคญัคือ เขาควรเชื่อดว้ยความจริงใจและท าตามมโนธรรมของเขา ย่ิงไปกว่านัน้ 

สมาชิกภาพในธรรมสภาหรือคณะกรรมการคือรูปแบบของการรับใช้ และใม่ควรถือว่าเป็น

เคร่ืองหมายของความวิเศษเหนือผูอื้่น หรือเป็นวิถีทางส าหรับยกย่องตนเอง”14 

 “เป็นส่ิงหลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่ว่ารูปแบบใดของการเลือกตั้งคือบุคคลที่คู่ควรไม่ได้รับเลือก

เพราะว่าเขาไม่เป็นที่รู้จกักว้างขวางนี้เป็นจริงในระบบที่ใช้การเสนอชื่อและหาเสียง และในระบบ

บาไฮด้วย อย่างไรก็ตามนี้ไม่ใช่ประเด็น ตามทรรศนะของบาไฮการได้รับเลือกเป็นสมาชิก

ธรรมสภา มิใช่ส่ิงที่ประชาชนมีสิทธิจะได้รับ มิใช่เกียรติที่พวกเขาจะใฝ่ฝันหา แต่เป็นหน้าที่และ

ความรับผิดชอบทีพ่วกเขาอาจจะไดรั้บใช้ จุดประสงค์คือ ผูที้ถู่กเลือกเป็นสมาชิกธรรมสภาควรเป็น

ผูที้คู่่ควรต่อการรับใช้นีที้ส่ดุ นีไ้ม่ไดห้มายความว่าผูที้คู่่ควรทกุคนจะถูกเลือก 

เป็นที่คาดว่าในอนาคต...จะมีบาไฮมากมายที่มีคุณสมบติัเหมาะสมที่จะรับใช้ธรรมสภา 

แต่เพียงไม่ก่ีคนจะได้รับเลือกในแต่ละครั้ง  เป็นที่คาดหวังเช่นกันว่า โดยการฝึกฝนและ

ประสบการณ์ในวิธีการและบรรยากาศของการเลือกตัง้บาไฮ ผู้มีสิทธิเลือกตัง้จะส านึกในความ

รับผิดชอบมากข้ึน และจะลงคะแนนให้เฉพาะผู้ที่มีคณุสมบติัตามที่ท่านศาสนภิบาลระบไุว้ ดงันัน้

พวกเขาจะถือว่าเป็นหน้าที่อนัต่อเนื่องที่จะท าความคุ้นเคยกบัอุปนิสยัและความสามารถของผู้ที่

แข็งขนัในชุมชน เพื่อว่าเมื่อถึงเวลาเลือกตัง้ พวกเขาจะมีความคิดอยู่บ้างเก่ียวกบับุคคลที่ตนจะ

เลือก” 15 
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“การลงคะแนนของแต่ละคนควรเก็บเป็นความลบั ไม่อนุญาตให้พาดพิงถึงชื่อใคร มิตร

สหายต้องหลีกเลี่ยงวิธีที่ชัว่ร้ายและน่ารังเกียจของนกัการเมือง พวกเขาต้องตัง้จิตสู่พระผู้เป็นเจ้า

โดยสมบูรณ์ และเข้าร่วมการเลือกตัง้โดยเจตนาและหวัใจที่บริสทุธ์ิและใจเป็นอิสระ”16 

“ขอใหพ้วกเขาเฝ้าระวงัเป็นที่สดุ เพือ่ว่าทกุคนจะมีส่วนร่วมในการเลือกตัง้อย่างเป็นอิสระ 

โดยลงคะแนนเป็นความลบัห้ามและยบัยัง้อบุาย การหลอกลวง การสมรู้ร่วมคิดและการบงัคบัทกุ

รูปแบบ”17 

“ความเจริญก้าวหนา้ของชมุชนบาไฮข้ึนอยู่กบัการเลือกตัง้ ผู้ที่บริสทุธ์ิ ึ่ือสตัย์และแข็งขนั 

การหาเสียงเป็นทีรั่งเกียจ...การเลือกตัง้บาไฮบริสทุธ์ิปราศจากการหาเสียง  และวางอบุายที่คนไม่

ึ่ืนชอบใช้กนั”18 

“ตามที่ท่านทราบดี วิธีการเลือกตัง้บาไฮต่างจากวิธีการเลือกตั้งในระบบการเมืองโดย

ส้ินเชิง ท่านศาสนภิบาลที่รักย่ิงได้ชี้ให้เห็นว่า หากเราเอาวิธีของนกัการเมืองมาใช้ในการเลือกตัง้

บาไฮ ความเข้าใจผิดและความขดัแย้งจะเกิดข้ึน ความโกลาหลและอลวนจะตามมา ความชัว่ ร้าย

จะดาษดืน่ และชมุชนบาไฮจะถูกตดัขาดจากอ านาจของพระผูเ้ป็นเจ้า... 

เมื่อใครเห็นบาไฮบางคนที่ยงัไม่ค่อยเข้าใจศาสนาท าการหาเสียงอย่างเปิดเผยหรือลบัๆ 

เขาจะต้องไม่เอาอย่าง แต่ควรปฏิบติัตามขัน้ตอนการบริหารเพือ่ขจัดแนวโน้มดงักล่าว และช าระ

ชมุชนบาไฮใหพ้น้จากอิทธิพลชัว่ร้ายดงักล่าว”19 

“ส่ิงทีมิ่ตรสหายควรท าคือ การท าความคุ้นเคยึ่ึงกนัและกนั แลกเปลี่ยนทรรศนะ คลกุคลี

กนัและอภิปรายเก่ียวกบัเงื่อนไขและคุณสมบติัที่ควรได้รับเลือก โดยไม่พาดพิงถึงบุคคลใดแม้จะ

โดยทางออ้ม เราควรละเวน้การชกัจูงความคิดของผูอื้น่”20 

“มิตรสหายทุกคนควรเลิกเสนอชื่อที่ขัดแย้งกับหลักการของระบบบริหารบาไฮ เพราะ

มิฉะนัน้แล้ว อิสรภาพในการเลือกสมาชิกธรรมสภาท้องถ่ินจะเสียหายอย่างร้ายแรง และเปิดทาง

ใหมี้การเนน้มาทีบ่คุลิกของบคุคล ไม่เพียงเท่านัน้ การเสนอชื่อยงัน าไปสู่การแบ่งเป็นพรรคในที่สดุ 

ึ่ึงขดักบับรรยากาศของศาสนา 
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นอกจากอนัตรายทีร้่ายแรงเหล่านี้แล้ว การเสนอชื่อยงัมีข้อเสียคือ บัน่ทอนบาไฮมิให้ริเร่ิม

และพฒันาตนเอง ที่จริงแล้วจุดประสงค์ที่ส าคญัอนัหน่ึงของวิธีการเลือกตัง้บาไฮคือ การพฒันา

บาไฮทุกคนให้มีส านึกรับผิดชอบ โดยการเน้นความจ าเป็นของอิสรภาพของทกุคนในการเลือกตัง้ 

สมาชิกในชุมชนจะถือเป็นหน้าที่ที่จะกระตือรือร้นและรับรู้ความเป็นไปของชุมชน เพื่อที่จะ

ลงคะแนนใหก้บัผูที้เ่หมาะสมในเวลาเลือกตัง้ จ าเป็นทีเ่ขาจะตอ้งติดต่อกบัเพือ่นบาไฮอย่างใกล้ชิด

อยู่เสมอ รับทราบกิจกรรมทัง้หมดในท้องถ่ินไม่ว่าจะเป็นการสอน การบริหาร หรืออื่นๆ เข้าร่วม

อย่างสดุหวัใจในกิจกรรมของคณะกรรมการและธรรมสภาทัง้ในท้องถ่ินและระดบัชาติ วิธีนี้เท่านัน้

ทีจ่ะท าใหบ้าไฮสามารถพฒันาส านึกต่อสงัคมอย่างแท้จริง และมีส านึกรับผิดชอบต่อเร่ืองต่างๆ ที่

มีผลกระทบต่อประโยชน์ของศาสนา ดงันัน้ ชีวิตชุมชนของบาไฮก าหนดหน้าที่ให้สมาชิกผู้ึ่ือสตัย์

ทกุคนเป็นผูล้งคะแนนเลือกตัง้ทีห่ลกัแหลม รับผิดชอบและรับรู้ความเป็นไปและยงัให้โอกาสทกุคน

พฒันาตนเองข้ึนมาใหไ้ดต้ามนี้ เนื่องด้วยการเสนอชื่อยบัยัง้การพฒันาคณุสมบติัดงักล่าว และยงั

น าไปสู่ความทจุริตและการแบ่งพรรคพวก จึงตอ้งลม้เลิกไปโดยส้ินเชิงในการเลือกตัง้บาไฮ”21 

“ความแตกต่างมูลฐานระหว่างระบบทีมี่ผูส้มคัรรับเลือกตัง้กบัระบบบาไฮคือ ในระบบแรก

นัน้ บคุคลบางคนหรือผูที้ถู่กเสนอชื่อพวกเขา เป็นผูต้ดัสินใจว่า ตวัพวกเขาเองควรอยู่ในต าแหน่งที่

มีอ านาจ แลว้จึงเสนอตวัเองใหค้นอืน่ลงคะแนนให้ ในระบบบาไฮการตดัสินนี้อยู่ที่ผู้มีสิทธิเลือกตัง้ 

หากใครคนหน่ึงพยายามโอ้อวดตวัเองต่อสายตาคนอื่น ด้วยจุดประสงค์ที่จะให้ผู้อื่นลงคะแนนให้

ตน บรรดาผูมี้สิทธิเลือกตัง้จะถือว่าเป็นความทะนงและจะรู้สึกไม่ชอบ พวกเขาเรียนรู้ที่จะแยกผู้ที่มี

ชื่อเสียงเพราะการรับใช้ศาสนา กบัผูที้อ่วดตวัเพือ่ทีจ่ะดึงดูดคะแนนเสียง”22 

“ข้าพเจ้ารู้สึกว่าต้องยืนยนัความส าคญัและความจ าเป็นย่ิงของสิทธิการลงคะแนนเสียง 

ึ่ึงเป็นความรับผิดชอบที่ศกัด์ิสิทธ์ิที่บาไฮผู้ใหญ่ไม่ควรเสียไป...อย่างไรก็ตามสิทธิพิเศษนี้มิได้เป็น

ข้อผูกพนัว่าบาไฮต้องลงคะแนนเสียง ถ้าเขารู้สึกว่าในสภาพแวดล้อมที่เขาอาศัยอยู่ เขาไม่

สามารถใช้สิทธินี้ได้อย่างรอบคอบโดยไม่รู้ว่าจะเลือกใครดี เร่ืองนี้ควรข้ึนอยู่กบัแต่ละบุคคลที่จะ

ตดัสินใจตามมโนธรรมและวิจารณญาณของตนเอง” 23 
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 BEL no.27 
22

 BEL no.29 
23

 BEL no.32 
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การเลือกตัง้ธรรมสภาท้องถิ่น 

 ท าการเลือกตัง้โดยตรงจากบาไฮท่ีมีอาย ุ21 ปีขึน้ไปในชมุชนนัน้ๆ (ด ูธรรมสภาท้องถ่ินภาคปฏิบตั ิ

บทท่ี 3) แตก่ารเลือกตัง้ธรรมสภาแห่งชาติต้องท าสองขัน้ตอน ตามท่ีพระอบัดลุบาฮาระบไุว้ 24 ขัน้แรกคือ

บาไฮแตล่ะท้องถ่ินเลือกตัง้ผู้แทนซึง่ผู้แทนท่ีได้รับเลือกตัง้นีจ้ะเป็นสมาชิกธรรมสภาท้องถ่ินหรือไม่ก็ได้ การ

เลือกตัง้นีเ้รียกว่า การเลือกตัง้หน่วย และขัน้ท่ีสองคือ ผู้แทนท่ีได้รับเลือกจากการเลือกตัง้หน่วย จะไปร่วม

ประชมุแหง่ชาตเิพ่ือลงคะแนนเลือกตัง้สมาชิกธรรมสภาแหง่ชาติ 

การเลือกตัง้หน่วย 

- ธรรมสภาแห่งชาติจะเป็นผู้ก าหนดช่วงเวลาของการเลือกตัง้หน่วย (มกัอยู่ระหว่าง 2-3 เดือนก่อน

เทศกาลเรซวาน) แบง่เขตหนว่ยเลือกตัง้ และก าหนดจ านวนผู้แทนของแตล่ะหน่วยตามสดัส่วนของ

จ านวนบาไฮผู้ ใหญ่ในหน่วยนัน้ๆ ถ้าเป็นไปได้ควรแบง่หน่วยให้ย่อยท่ีสุดเพ่ือให้มีผู้แทนเพียงหนึ่ง

คนในหนึ่งหน่วย แต่จะไม่แบ่งพืน้ท่ีของธรรมสภาท้องถ่ินหนึ่งๆ ออกเป็นหน่วยย่อยถึงแม้จะมี

ผู้แทนมากกวา่หนึง่คนในหนว่ยนัน้ 

- บาไฮท่ีขึน้อยู่กับหน่วยไหนควรไปร่วมการประชุมหน่วยด้วยตนเอง เพ่ือลงคะแนนเลือกตัง้ผู้แทน

และร่วมปรึกษาหารือ เพ่ือให้ผู้แทนน าไปเสนอต่อท่ีประชมุแห่งชาติ ส าหรับผู้ ท่ีไม่สามารถไปร่วม

ประชมุหนว่ยควรสง่บตัรลงคะแนนไป เม่ือทราบผลการเลือกตัง้วา่ใครเป็นผู้แทน ควรรีบส่งรายงาน

ไปยงัธรรมสภาแหง่ชาตทินัที 

- การเดินทางของผู้แทนไปร่วมประชมุแห่งชาติมีความส าคญัมากหากผู้แทนไม่มีค่าเดินทาง บาไฮ

ในแต่ละหน่วยควรช่วยกันบริจาคค่าเดินทาง ซึ่งอาจมีการบริจาคท่ีการเลือกตัง้หน่วยหรืออาจขอ

คา่เดนิทางจากธรรมสภาแหง่ชาต ิซึง่ธรรมสภาแหง่ชาตมีิสิทธิพิจารณาจะให้หรือไม่ให้ หรืออาจให้

บางสว่น ทางท่ีดีท่ีสดุคือ คา่เดนิทางของผู้แทนควรมาจากผู้แทนเองหรือบาไฮในท้องถ่ินชว่ยกนั 

เม่ือกลบัมาจากการประชมุแห่งชาติ ผู้แทนควรเล่าประสบการณ์จากท่ีประชมุแห่งชาติให้บาไฮใน

ท้องถ่ินของตนรับทราบ อาจเลา่อยา่งไมเ่ป็นทางการ หรือจดัวนัชมุนมุเป็นพิเศษเฉพาะเพื่อการนี ้
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การประชุมแห่งชาต ิ

- การประชมุแห่งชาติจะอยู่ในช่วงเทศกาลเรซวาน (21 เมษายน – 2 พฤษภาคม) ซึ่งธรรมสภา

แหง่ชาตมิกัจะเลือกวนัสดุสปัดาห์ยกเว้นปีท่ีมีการประชมุนานาชาติเพ่ือเลือกตัง้สภายตุิธรรมสากล

ท่ีไฮฟ่า ประเทศอิสราเอล ซึ่งอยู่ในช่วงเทศกาลวนัเรซวาน ฉะนัน้การประชมุแห่งชาติในปีนัน้จะอยู่

หลังเทศกาลเรซวาน เพ่ือรอให้สมาชิกธรรมสภาแห่งชาติท่ีไปร่วมประชุมนานาชาติกลับมาเล่า

ประสบการณ์ให้ชมุชนรับทราบ การเร่ิมการประชมุแห่งชาติและเลือกตัง้ธรรมสภาแห่งชาติต้องท า

ให้เสร็จก่อนตะวนัตกดนิของวนัท่ี 2 พฤษภาคม แตก่ารประชมุสามารถด าเนินตอ่ไปได้หลงัจากนัน้ 

- ผู้แทนท่ีมาร่วมประชมุแห่งชาติมีหน้าท่ีหลกั 2 ประการคือ ลงคะแนนเลือกตัง้และเสนอข้อคิดเห็น 

บทบาทของการประชุมแห่งชาติเป็นการแนะน า เสนอข้อคิดเห็น และปรึกษาหารือ โดยไม่มีการ

ตดัสินใจ ธรรมสภาแห่งชาติชุดใหม่จะน าค าเสนอแนะเหล่านัน้ไปพิจารณาและตดัสินใจโดยไม่

ชกัช้า 

- ผู้ ท่ีมีสิทธิแสดงความคดิเห็นในท่ีประชมุแหง่ชาตคืิอ ผู้แทนสมาชิกธรรมสภาแห่งชาติชดุเก่าและชดุ

ใหม่ แตเ่ฉพาะผู้แทนเท่านัน้ท่ีมีสิทธิลงคะแนนเลือกตัง้ธรรมสภาแห่งชาติ ผู้ ท่ีไม่ใช่ผู้แทนสามารถ

แสดงความเห็นได้เม่ือได้รับอนญุาตจากผู้แทน 

- ในกรณีท่ีผลการเลือกตัง้ธรรมสภาแหง่ชาตอิอกมาวา่ มีผู้ ท่ีได้คะแนนเทา่กนัในท่ีท้ายๆ เช่น นาย ก. 

กบั นาย ข. ได้คะแนนมากเป็นท่ีเก้าเท่ากนั ผู้แทนในท่ีประชุมแห่งชาติต้องลงคะแนนอีกรอบหนึ่ง 

โดยลงคะแนนให้เฉพาะนาย ก. หรือ นาย ข. เท่านัน้ ทัง้คูไ่ม่สามารถสละสิทธ์ิจากการเป็นสมาชิก

ธรรมสภาแหง่ชาตเิพ่ือให้อีกคนหนึง่เป็น เพราะทัง้คูย่งัอยู่ระหว่างคะแนนเสมอกนัและยงัไม่ได้เป็น

สมาชิกธรรมสภา 

- เม่ือเลือกตัง้ธรรมสภาแห่งชาติได้ครบ 9 คนแล้ว หากมีสมาชิกคนใดขอลาออกเช่นผู้นัน้เป็นอนกุร 

ผู้ ท่ีขอลาออกต้องแจ้งความจ านงต่อธรรมสภาแห่งชาติ และเม่ือธรรมสภาแห่งชาติยอมรับการ

ลาออกนัน้ ก็จะท าการเลือกตัง้คนใหม่มาแทนท่ี การเลือกตัง้คนใหม่นีต้้องให้ผู้แทนทกุคนมีโอกาส

ได้รับทราบและลงคะแนนเสียง และจะท าการเลือกในท่ีประชุมแห่งชาติได้เลยก็ต่อเม่ือผู้แทนทุก

คนอยูใ่นท่ีประชมุ ตา่งจาการลงคะแนนเสียงรอบสองเพ่ือตดัสินระหว่างคนหลายคนท่ีได้คะแนนท่ี

เก้าเทา่กนัซึง่ท าได้เลยในท่ีประชมุแหง่ชาตโิดยไมจ่ าเป็นท่ีจะต้องมีผู้แทนอยู่ครบทกุคน 
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2 

ธรรมสภาท้องถิ่น 

การสถาปนาธรรมสภาท้องถิ่น 

 “พระผู้เป็นนายได้บญัญติัไว้ว่า ในทุกเมืองต้องสถาปนาสภายุติธรรม ึ่ึงภายในสภานี้มีที่ปรึกษา

เก้าคนมาร่วมชุมนมุกนัและถ้ามีจ านวนมากกว่าเก้าไม่เป็นไร พวกเขาต้องเป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจจาก

พระผู้ทรงปรานี และต้องพิจารณาตนเองว่าเป็นผู้อภิบาลที่แต่งตัง้จากพระผู้เป็นเจ้าส าหรับทกุคนที่อาศยั

อยู่บนโลก”25 

 “เป็นเร่ืองส าคญัย่ิงตามที่บ่งบอกไว้ชดัเจนในคมัภีร์คีตาบีอคัดสัที่ศกัด์ิสิทธ์ิที่สดุ คือ ในทุกท้องถ่ิน

ไม่ว่าจะเป็นเมืองหรือหมู่บ้านที่มีผู้ใหญ่อาย ุ21 ปีข้ึนไปประกาศตนเป็นบาไฮจ านวน 9 คนข้ึนไป จะต้องมี

การก่อตัง้ธรรมสภาทนัที ทกุเร่ืองในระดบัท้องถ่ินที่เก่ียวพนักบัศาสนาต้องน ามาให้ธรรมสภาโดยตรงทนัที

เพือ่ปรึกษาและตดัสินใจ”26 

 “ไดร้ับการระบวุ่าเป็นธรรมสภาท้องถ่ิน ึ่ึงเมื่อถึงเวลาจะต้องเปลี่ยนเป็นชื่อที่ถาวรและตรงกว่าคือ 

สภายติุธรรม เป็นชื่อตามทีผู่ก่้อตัง้ศาสนาบาไฮประทานไวใ้ห้ จะต้องก่อตัง้ในทกุเมืองและหมู่บ้านที่มีบาไฮ

ผูใ้หญ่ 9 คนข้ึนไป และท าการเลือกตัง้โดยตรงทกุปีในวนัแรกของเทศกาลที่ย่ิงใหญ่ที่สดุโดยบาไฮผู้ใหญ่ทกุ

คนทัง้ชายและหญิง”27 

สถานภาพของธรรมสภาและสมาชิกธรรมสภา 

 “มีความแตกต่างที่เป็นพื้นฐานส าคญัที่ควรระลึกไว้เสมอเก่ียวกบัเร่ืองนี้คือ ระหว่างธรรมสภาใน

ฐานะที่เป็นสถาบนัและสมาชิกที่ประกอบกนัเป็นธรรมสภา สมาชิกธรรมสภามิใช่เป็นผู้ที่ล ้าเลิศหรือได้รับ

การพิจารณาว่าสูงส่งกว่าบาไฮคนอืน่ๆ เพราะว่าพวกเขามีข้อจ ากดัของความเป็นมนษุย์เหมือนกบับาไฮคน

อื่นในชุมชน และฉะนั้นจึงต้องมีการเลือกตั้งทุกปี การมีการเลือกตั้งชี้บ่งว่า สมาชิกธรรมสภาแม้ว่าจะ

ประกอบกันเป็นสถาบนัที่สมบูรณ์เลิศจากสวรรค์ แต่ตวัพวกเขาเองนัน้ไม่สมบูรณ์ แต่นี่มิได้หมายความ

วิจารณญาณของพวกเขาบกพร่อง เพราะตามทีพ่ระอบัดลุบาฮาทรงย ้าไว้ ธรรมสภาบาไฮอยู่ภายใต้การน า
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ทางและการคุ้มครองของพระผู้เป็นเจ้า การเลือกตัง้ทุกปีเปิดโอกาสให้ชุมชนแก้ไขข้อบกพร่องที่ท าให้

ธรรมสภาติดขัด ึ่ึงเป็นผลมาจากการกระท าของสมาชิกธรรมสภา ดงันี้ วิธีที่ปลอดภัยจึงวางไว้เพื่อให้

คณุภาพของสมาชิกภาพในธรรมสภาบาไฮปรับปรุงอยู่ตลอด แต่ตามที่กล่าวไว้แล้ว สถาบนัธรรมสภาไม่

ควรน ามาประเมินดว้ยคณุวฒิุของสมาชิกแต่ละคนที่ประกอบกนัเป็นธรรมสภา”28 

 “ท่านดีใจมากทีรู้่ว่า สมาชิกธรรมสภาแห่งชาติเปลี่ยนหน้าไปในปีนี้ ึ่ึงท่านมิได้เจาะจงสมาชิกคน

ใด เพราะว่าการเปลีย่นแปลงเป็นส่ิงทีดี่ และท าใหก้ารอภิปรายของธรรมสภาเปิดไปสู่แง่มมุใหม่ๆ”29 

 “วันที่ย่ิงใหญ่จะมาถึง คือวันที่มิตรสหายที่เข้าและออกจากธรรมสภาจะเข้าใจความจริงที่ว่า 

ความส าคญัมิใช่อยู่ทีบ่คุคลใดในธรรมสภา แต่ทีส่ าคญัคือธรรมสภาคือสถาบนั”30 

 บาไฮแต่ละคนแม้จะมีคณุวุฒิและคณุธรรมสงูส่งเพียงไรก็ยงัมีข้อจ ากัดของความเป็นมนษุย์ท่ีท า

ให้แต่ละคนมีข้อบกพร่องต่างกันไปมากบ้างน้อยบ้าง แตด้่วยพระพรอนัยิ่งใหญ่จากพระผู้ เป็นเจ้าส าหรับ

มนษุยชาตใินยคุนี ้เราจงึมีธรรมสภาท้องถ่ินตามท่ีบญัญตัไิว้ในคมัภีร์ เป็นสถาบนัท่ีท าให้บาไฮท่ีไม่สมบรูณ์

สามารถรวมตัวกันเป็นความสมบูรณ์เลิศได้ อาจเปรียบบาไฮแต่ละคนเหมือนโมเลกุลของเหล็ก และ

ธรรมสภาท้องถ่ินคือแมเ่หล็ก แตล่ะโมเลกลุของเหล็กไม่มีพลงัอนัใด แตเ่ม่ือโมเลกลุของเหล็กมารวมตวักนั

เป็นแบบแผนท่ีก าหนดไว้ จึงเกิดพลงัแม่เหล็ก เช่นกนัเม่ือสมาชิก 9 คนประกอบกนัขึน้เป็นธรรมสภาและ

ด าเนินกิจการด้วยความรักและสามคัคีเพ่ือรับใช้ตามแบบแผนท่ีพระผู้ เป็นเจ้าก าหนดไว้ ธรรมสภานัน้จะมี

พลังอ านาจ และเป็นสถาบันของระบบแห่งโลกของพระบาฮาอุลลาห์ส าหรับโลกยุคใหม่โดยแท้จริง 

ความส าคญัมิได้อยู่ท่ีสมาชิกคนใดในธรรมสภา แตอ่ยู่ท่ีสถาบนัธรรมสภา โมเลกุลใดของเหล็กก็ตาม เม่ือ

รวมตวักนัตามแบบแผนก็เกิดพลงัแม่เหล็ก บาไฮคนใดก็ตามเม่ือได้รับเลือกเป็นสมาชิกธรรมสภาก็ท าให้

ธรรมสภานัน้มีพลงัอ านาจได้ ดงันัน้สมาชิกธรรมสภาท่ีเปล่ียนหน้าไปในแต่ละปีจึงมิใช่เร่ืองแปลก แต่ไม่

ควรเข้าใจว่า บาไฮควรลงคะแนนเลือกตัง้เพียงเพ่ือขอให้ได้เปล่ียนหน้าสมาชิกธรรมสภา การเปล่ียนหน้า

สมาชิกเป็นอีกเร่ืองหนึง่ แตเ่กณฑ์การเลือกผู้ ท่ีจะเป็นสมาชิกธรรมสภาต้องยึดถือตามท่ีท่านโชกิ เอฟเฟนด ิ

ระบไุว้ข้างลา่งนี ้
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 SAC 77-8 
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30
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 บาไฮท่ีไม่ว่าจะด้อยความรู้ ด้อยประสบการณ์ หรือต ่าต้อยเพียงไหน เม่ือได้รับเลือกเป็นสมาชิก

ธรรมสภา ไมค่วรท้อใจแตต้่องปฏิบตัหิน้าท่ีให้ดีท่ีสดุด้วยความมัน่ใจ 

 “หากเราพินิจดูคณุสมบติัที่สูงส่งของสมาชิกธรรมสภาบาไฮเราจะรู้สึกไม่คู่ควรและท้อใจ แต่ด้วย

ความอุ่นใจที่ว่า ถ้าเราลุกข้ึนปฏิบติัหน้าที่อย่างประเสริฐแล้วข้อบกพร่องทุกอย่างในชีวิตของเราจะได้รับ

การชดเชยโดยพลงัทีเ่หนือกว่าของพระกรุณาและอานภุาพของพระองค์ ดงันัน้เป็นหน้าที่ที่จะพิจารณาโดย

ปราศจากกิเลสหรืออคติ แม้เพียงน้อยที่สุด และไม่ค านึงถึงสถานภาพทางวตัถุแล้วเลือกผู้ที่มีคุณสมบติั

เหล่านี้สมบูรณ์สดุคือ มีความจงรักภกัดีอย่างไม่มีข้อสงสยั มีความอทิุศอย่างไม่เห็นแก่ตวั มีจิตใจที่ฝึกฝน

มาดี มีความสามรถอนัเป็นทีย่อมรับและมีประสบการณ์”31 

 แม้ว่าสภายุติธรรมสากลเท่านัน้ท่ีได้รับการประกันจากพระผู้ เป็นเจ้าว่าจะไม่มีผิดพลาด แต่

ธรรมสภาแหง่ชาตแิละธรรมสภาท้องถ่ินก็ได้รับการประกนัวา่ พระบาฮาอลุลาห์คอยน าทางพวกเขาอยู่ และ

หากเกิดความผิดพลาด ความผิดครัง้นัน้จะถกูแก้ให้เป็นถูกหากสมาชิกธรรมสภายงัสามคัคีปรองดองกัน 

บาไฮควรตระหนกัว่า การเลือกตัง้ธรรมสภาขึน้มานัน้มิได้หมายความว่าธรรมสภานัน้จะมีพลงัอ านาจโดย

อตัโนมตัิ ธรรมสภาจะมีอานุภาพสวรรค์แค่ไหนขึน้อยู่กับการปฏิบตัิตวัของสมาชิกธรรมสภา หากสมาชิก

ธรรมสภาขดัแย้งกนัไมส่ามคัคีกนั ธรรมสภานัน้จะกลายเป็นความวา่งเปลา่ 

 “พระบาฮาอุลลาห์ทรงสญัญาไว้ว่า ในทุกธรรมสภาที่มีความสามคัคีปรองดอง พระวิญญาณที่

รุ่งโรจน์ของพระองค์จะไม่เพียงอยู่กบัธรรมสภาเท่านัน้ แต่จะกระตุ้น ค ้าจุนและน าทางมิตรสหายทกุคนใน

การปรึกษาหารือ”32 

 “หากพวกเขาเห็นพ้องกันในเร่ืองหน่ึงถึงแม้ว่าจะผิดก็ยงัดีกว่าขัดแย้งกันและอยู่ฝ่ายถูก เพราะ

ความขดัแย้งนี้จะท าลายรากฐานสวรรค์ แม้ว่าคนหน่ึงในกลุ่มจะถูกแต่ถ้าพวกเขาขดัแย้งกนั จะเป็นเหตุ

ของความผิดอีกพนัอย่าง แต่ถา้พวกเขาเห็นพอ้งกนัและทัง้สองฝ่ายผิดด้วยกนั ความจริงจะเปิดเผยออกมา

และส่ิงทีผิ่ดจะถูกแก้ใหเ้ป็นถูก เพราะยงัสามคัคีกนัอยู่”33 

 บาไฮท่ีได้รับเลือกตัง้เป็นสมาชิกธรรมสภาต้องตระหนักว่าเขาได้รับเลือกโดยพระผู้ เป็นเจ้าให้

รับผิดชอบต่อบทบาทหน้าท่ีอนัศกัดิ์สิทธ์ินี ้บาไฮควรยินดีและจะปฏิเสธโดยขอลาออกจากธรรมสภามิได้ 
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32

 SAC 87 
33

 PBA 48 
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นอกจากมีเหตจุ าเป็นจริงๆ เช่น ป่วยเรือ้รัง หรือย้ายถ่ินฐานออกน้องพืน้ท่ี การเป็นสมาชิกธรรมสภา บาไฮ

จะได้พัฒนาตนเองและพัฒนาระบบบริหารบาไฮไปพร้อมกันเพ่ือเป็นแบบแผนสังคมใหม่ส าหรับโลก

อนาคต 

 “เก่ียวกบัปัญหาที่ว่า บาไฮบางคนไม่ยอมรับการถูกเลือกตัง้ข้ึนมาด ารงต าแหน่งบริหาร ท่านศา

สนภิบาลคิดว่าการวิพากษ์วิจารณ์ การต่อต้านหรือความสบัสน มิใช่เหตผุลเพียงพอส าหรับการไม่ยอมรับ

หรือลาออก เฉพาะในรายที่เสื่อมสมรรถภาพทางจิตใจหรือร่างกายเท่านัน้ึ่ึงมีน้อยรายมาก จึงจะเป็น

เหตผุลที่เพียงพอ ความล าบากและการทดสอบในการยมรับต าแหน่งบริหาร ไม่ควรชกัน าให้บาไฮแยกตวั

ออกจากงานของศาสนาแต่ควรท าให้เขาพยายามมากย่ิงข้ึน และมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นมากข้ึนใน

การแก้ปัญหาที่ชุมชนบาไฮเผชิญอยู่ เฉพาะในรายที่ไม่ฟังค าเตือน ค าวิงวอนและค าเตือน  ึ้าแล้ว  ึ้าเล่า

จากธรรมสภาอย่างจงใจโดยไม่มีเหตผุลสมควร จึงจะมีการตดัเขาออกจากรายชื่อของผูมี้สิทธิเลือกตัง้”34 

 “สมาชิกธรรมสภาทีข่าดประชมุมาเป็นเวลานาน ธรรมสภาควรน ามาพิจารณาแต่ละกรณี และหาก

เห็นไดว่้า บคุคลนัน้ไม่ตอ้งการมาร่วมประชุมหรือมาประชุมไม่ได้อย่างไม่มีก าหนดเวลา เพราะว่าป่วยหรือ

ปัญหาการเดินทาง เมื่อนัน้จึงมีการประกาศต าแหน่งที่ว่างลงได้อย่างสมเหตุสมผล และท าการเลือกตัง้

สมาชิกใหม่”35 

 “ความขัดแย้งส่วนตวัในหมู่สมาชิกธรรมสภา ไม่ใช่เหตุผลเพียงพอส าหรับการลาออกหรือไม่มา

ประชมุ”36 

 “ความขดัแยง้กนัในธรรมสภาไม่สามารถแก้ไขไดด้ว้ยการลาออกหรือไม่มาประชมุธรรมสภา”37 

บทบาทหน้าที่ของสมาชิกธรรมสภา 

 “สมาชิกของธรรมสภาเหล่านี้ต้องไม่ค านึงถึงว่า ตนชอบหรือไม่ชอบอะไร ไม่คิดถึงประโยชน์และ

ค่านิยมของตน และตรึกตรองมาตรการต่างๆ ที่จะน าความผาสุกและความสุขมาสู่ชุมชนบาไฮ และ

ส่งเสริมความผาสกุของส่วนรวม”38 

                                                           
34

 LG 1988 no.177 
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 SAC 92-3 
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 SAC 93 
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 SAC 93 



 
 

19 
 

 “เป็นที่ชัดเจนว่านอกเสียจากว่า สมาชิกธรรมสภาจะสามารถเข้าร่วมประชุมอย่างสม ่าเสมอ 

เป็นไปไม่ได้ที่เขาจะปฏิบติัหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะเป็นผู้แทนของชุมชน การเป็นสมาชิกธรรมสภา

ท้องถ่ินรวมความถึง ข้อผูกพนัและความสามารถที่จะรับทราบกิจกรรมบาไฮต่างๆในท้องถ่ิน และเข้าร่วม

ประชมุธรรมสภาอย่างสม ่าเสมอ”39 

 สมาชิกธรรมสภาแตล่ะคนมิได้มีสิทธิอะไรพิเศษไปกว่าบาไฮคนอ่ืนๆ ในชมุชน แตมี่บทบาทในการ

ติดตามกิจกรรมดูแลความเป็นอยู่ของชุมชนบาไฮ เพ่ือหามาตรการท่ีจะน าไปสู่ความผาสุกและความ

เจริญก้าวหน้า ธรรมสภาในฐานะท่ีเป็นสถาบนัต้องถือว่า สมาชิกธรรมสภาก็เป็นเหมือนบาไฮคนหนึ่งใน

ชมุชนท่ีธรรมสภาต้องปกป้องดแูล ไม่ปกป้องคนผิดอย่างในระบบโลกเก่าท่ีปกป้องคนในสมาคมเดียวกัน 

อาชีพเดียวกนั ฯลฯ แม้วา่จะเป็นคนผิด 

 “ตามทฤษฎีแลว้ เป็นไปไดที้ส่มาชิกคนหน่ึงในธรรมสภาอาจไม่คู่ควรหรือไม่จริงใจ เจตคติที่ว่า การ

ติเตียนหรือกล่าวหาสมาชิกธรรมสภาคนหน่ึง คือการกล่าวหาทั้งธรรมสภา เ ป็นเจตคติที่ผิดทีเดียว 

ธรรมสภาตอ้งปกป้องศาสนา และตอ้งไม่กล่าวหาหรือปกป้องสมาชิกธรรมสภาคนใดอย่างตาบอด”40 

 บาไฮตระหนักดีว่า กุญแจส าคัญส าหรับการแก้ปัญหาของโลกคือ ความสามัคคีของมวล

มนษุยชาติ และเป็นไปไม่ได้ท่ีความแตกแยกของมนษุยชาติจะเปล่ียนเป็นความสามคัคีได้นอกจากอาศยั

พระวิญญาณท่ีบาฮาอลุลาห์หายใจมาบนโลกในยคุนี ้ดงันัน้งานส าคญัก่อนอ่ืนใดของธรรมสภาคือการสอน

ศาสนาเพ่ือให้ประชาชนได้สมัผสัอานภุาพธรรมของศาสนาบาไฮท่ีจะท าให้พวกเขาสามคัคีกนัได้ 

 “ในระหว่างการประชุม เป็นหน้าที่ของพวกเขาที่จะสนทนากนัในนามของคนรับใช้ของพระผู้เป็น

เจ้า ในเร่ืองเก่ียวกบักิจการและประโยชน์ของสาธารณชน ตวัอย่างเช่น การสอนศาสนาต้องมาก่อน เพราะ

เป็นเร่ืองที่ส าคญัย่ิง เพือ่ว่ามนษุย์ทัง้ปวงจะได้เข้ามาในปะร าแห่งความสามคัคี และประชนทัง้ปวงบนโลก

จะไดร้ับการพิจารณาเป็นประหน่ึงร่างกายเดียวกนั”41 
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 ระบบบริหารบาไฮมีวัตถุประสงค์สองประการ42 คือ การขยายศาสนาให้เป็นท่ีรู้จกัยอมรับ และ 
การสร้างความมัน่คงเป็นปึกแผน่ในชมุชน ความรับผิดชอบของสมาชิกธรรมสภาจึงมีขอบเขตกว้างมาก ซึ่ง

ธรรมสภาจะท าหน้าท่ีรับผิดชอบเหล่านีไ้ด้อย่างสมบรูณ์มากขึน้ตามท่ีระบบแห่งโลกของพระบาฮาอลุลาห์

เตบิโตมากขึน้ 

 “ในเร่ืองแนวทาง วิธีการและการขยายการสอนศาสนาและสานต่อให้เป็นปึกแผ่น แม้ว่าเป็นส่ิง

ส าคญัต่อศาสนาแต่ก็มิไดเ้ป็นเพียงเร่ืองเดียวที่ควรได้รับการเอาใจใส่จากธรรมสภาเหล่านี้ การศึกษาธรรม

จารึกของพระบาฮาอุลลาห์และพระอบัดุลบาฮาอย่างรอบคอบ เปิดเผยให้เห็นว่าหน้าที่อื่นๆ  ที่ส าคญัไม่

นอ้ยไปกว่ากนัตกอยู่กบัผูแ้ทนทีไ่ดรั้บเลือกในทกุท้องถ่ิน 

เป็นหนา้ทีข่องพวกเขาทีจ่ะตืน่ตวั ระมดัระวงั รอบคอบ คอยสอดส่องและปกป้องศาสนาให้พน้จาก

ผูคิ้ดร้ายและการโจมตีของศตัรู 

พวกเขาต้องพยายามส่งเสริมมิตรภาพและความปรองดองในหมู่มิตรสหาย ลบร่องรอยของความ

ระแวง ความเย็นชาและหมางเมินออกไปจากหวัใจ และแทนที่ด้วยความร่วมมือกนัอย่างแข็งขนัสดุหวัใจ 

เพือ่รับใช้ศาสนา 

พวกเขาตอ้งพยายามเต็มทีใ่นทกุเวลาเพือ่ช่วยเหลือคนยากไร้ เจ็บป่วย คนพิการ เด็กก าพร้า หญิง

หม้าย โดยไม่ค านึงถือสีผิว ชนชัน้หรือความเชื่อ 

พวกเขาต้องส่งเสริมทุกวิถีทางที่ท าได้ เพื่อความเจริญทางด้านวตัถุและจิตใจของเยาวชน จัด

การศึกษาของเด็ก การอบรม และสถาบนัการศึกษาบาไฮเมื่อเป็นไปได้บริหารงานและหาวิธีที่ดีที่สุดเพื่อ

ความก้าวหนา้และพฒันาการของกิจการเหล่านี ้

พวกเขาต้องจดัให้มีการพบปะของมิตรสหายอย่างสม ่าเสมอ จัดให้มีงานฉลองบญุและวนัส าคญั

ประจ าปี รวมทัง้การชมุนมุพิเศษทีจ่ดัเพือ่ส่งเสริมความเจริญทางด้านสงัคม สติปัญญาและจิตใจของเพื่อน

มนษุย์ 

เหล่านีคื้อหนา้ทีที่ส่ าคญัของสมาชิกธรรมสภาทกุแห่ง”43 
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ความสัมพันธ์ระหว่างธรรมสภาท้องถิ่นและบาไฮในชุมชน 

1.บาไฮต้องเช่ือฟังธรรมสภา 

“หลกัการหน่ึงทีเ่ป็นรากฐานของระบบบริหารของเราที่เราต้องจ าไว้ว่าจะกลายเป็นแบบแผนระบบแห่ง

โลกของเราคือ แม้ว่าธรรมสภาจะตดัสินใจไม่ค่อยเหมาะสม ค าตดัสินใจนัน้ต้องได้รับการสนบัสนุนเพื่อ

รักษาความสามคัคีของชุมชน ค าตดัสินใจของธรรมสภาท้องถ่ินสามารถน าไปอธุรณ์กบัธรรมสภาแห่งชาติ

ได้...แต่อ านาจของสถาบันที่เลือกตั้งข้ึนมาต้องได้รับการค ้าจุน นี่ไม่ใช่ส่ิงที่เรียนรู้ได้โดยไม่ผ่านความ

ยากล าบากและการทดสอบ”44 

“ธรรมสภาอาจท าผิดพลาด แต่ตามที่พระอบัดุลบาฮาชี้แจงไว้ หากชุมชนหรือบาไฮคนใดไม่ยึดถือค า

ตดัสินใจของธรรมสภา ผลที่ตามมาจะเลวร้ายย่ิงกว่า เพราะเป็นการบัน่ทอนสถาบนัที่ควรจะเจริญข้ึนเพือ่

ค ้าจุนหลกัธรรมและกฏของศาสนาท่านบอกเราว่า พระผู้เป็นเจ้าจะแก้ส่ิงที่ผิดที่ท าไปแล้วให้กลายเป็นถูก 

เราต้องมัน่ใจในส่ิงนี้และเชื่อฟังธรรมสภา ดงันัน้ ท่านขอร้องให้คุณท างานอยู่ภายใต้ธรรมสภา ยอมรับ

ความผิดชอบในฐานะที่เป็นสมาชิกคนหน่ึงที่มีสิทธิออกเสียง และพยายามเต็มที่เพื่อความปรองดองใน

ชมุชน”45 

แม้ไม่ต้องคิดลึกไปถึงว่า พระผู้ เป็นเจ้าจะแก้ผิดให้เป็นถูกได้อย่างไร เราก็พอเข้าใจได้ไม่ยากถึงผลดี

ของการเช่ือฟังธรรมสภาแม้วา่บาไฮจะไมเ่ห็นด้วยหรือคิดว่าธรรมสภาตดัสินใจผิด หากบาไฮบางคนไม่เห็น

ด้วยแล้วไม่ท าตามค าตดัสินของธรรมสภา สิ่งนีก็้จะกลายเป็นข้อโต้แย้งตอ่ไปไม่รู้จบเพราะพิสูจน์ไม่ได้ว่า

ถกูหรือผิด ดีหรือไมดี่ แตถ้่าหากบาไฮทกุคนปฏิบตัิตามค าตดัสินของธรรมสภาแล้ว และพบว่าผิด ก็จะไม่มี

ข้อกงัขาอีกต่อไป ทกุคนจะยอมรับว่าผิด และสามารถเปล่ียนการตดัสินใจใหม่ให้ถูกต้องได้ แตพ่ึงระลึกไว้

วา่ ผู้ ท่ีคดิถกูแตแ่รกต้องไมข่ดุคุ้ยเร่ืองเก่ามาตอ่ว่ากนั 

ดงันัน้บาไฮต้องเช่ือฟังธรรมสภาอย่างจริงใจโดยสมบูรณ์เพ่ือเห็นแก่ความก้าวหน้าและความสามคัคี

ของชมุชน การเช่ือฟังนีม้ิได้หมายความวา่ บาไฮหมดอิสระในการแสดงความคดิเห็นในทางตรงข้าม บาไฮมี

สิทธิท่ีจะตชิมสมาชิกธรรมสภาและการท างานของธรรมสภา แตก่ารตชิมนีค้วรพดูกบัธรรมสภาโดยตรงมิใข่

เอามาพดูกนัเองเป็นการสว่นตวั ซึง่จะกลายเป็นการนินทาและไมส่ร้างสรรค์ 
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“ส่ิงทีพ่ระอบัดลุบาฮาตอ้งการปกป้องมิตรสหายคือ ใหพ้น้จากการทะเลาะวิวาทยืดเยื้อและความหวัดื้อ 

บาไฮสามารถถามธรรมสภาว่า ท าไมจึงตดัสินใจเช่นนัน้ และขอให้ธรรมสภาพิจารณาใหม่ด้วยความสภุาพ 

แต่เขาต้องพอแค่นัน้ และไม่ก่อกวนกิจการในท้องถ่ินโดยยืนกรานในทรรศนะของตน ส่ิงนี้ใช้กับสมาชิก

ธรรมสภาด้วยเช่นกัน เราทุกคนมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและคิดต่างกัน แต่บาไฮต้องยอมรับค า

ตัดสินตามเสียงส่วนใหญ่ของธรรมสภา โดยตระหนักว่า  การยอมรับและความปรองดองแม้ว่าจะมี

ความผิดพลาดก็เป็นส่ิงที่ส าคญั และเมื่อเรารับใช้ศาสนาอย่างเหมาะสมด้วยวิธีบาไฮ พระผู้เป็นเจ้าจะแก้

ส่ิงผิดทีท่ าไปแลว้ใหก้ลายเป็นถูกในทีส่ดุ”46 

“บาไฮมีสิทธิที่จะติชม แสดงทรรศนะของตนเก่ียวกับนโยบายหรือสมาชิกธรรมสภาแต่ละคนให้

ธรรมสภารับทราบทัง้ในระดบัท้องถ่ินและระดบัชาติ แต่จากนัน้แล้วบาไฮต้องยอมรับค าแนะน าหรือค า

ตดัสินใจของธรรมสภาอย่างจริงใจ ตามหลกัการทีว่างไวส้ าหรับเร่ืองนัน้ๆ ในระบบบริหารบาไฮ”47 

2.บาไฮควรเข้าหาธรรมสภา 

“สถาบนัเหล่านีมี้หนา้ทีอ่นัศกัด์ิสิทธ์ิในการช่วยเหลือ แนะน า ปกป้องและน าทางบาไฮในทกุวิถีทาง

ที่ท าได้เมื่อบาไฮขอร้อง ที่จริงแล้วสถาบนัเหล่านี้สถาปนาข้ึนเพื่อรักษาระเบียบและความสามคัคีและการ

เชื่อฟังกฎของพระผูเ้ป็นเจ้า คณุควรไปหาสถาบนัเหล่านีเ้หมือนลูกไปหาพ่อแม่”48 

“บาไฮควรเรียนรู้ที่จะเข้าหาธรรมสภาให้บ่อยย่ิงข้ึน เพือ่ขอค าแนะน าและความช่วยเหลือและควร

มาแต่เน่ินๆ ในทางกลบักนั ธรรมสภาควรตื่นตวัและส านึกในความรับผิดชอบต่อชุมชนมากข้ึนเก่ียวกบัทกุ

สถานการณ์ที่อาจท าให้เกียรติของศาสนาเสียหายในสายตาของสาธารณชน เมื่อธรรมสภาตดัสินใจแล้ว

ทกุคนทีเ่ก่ียวข้องตอ้งปฏิบติัตามอย่างึ่ือสตัย์และเต็มใจ”49 

“ท่านรู้สึกสลดใจทีมิ่ตรสหายไม่ประพฤติตวัตามระบบบริหาร แทนที่จะน าค ากล่าวหา ปัญหาและ

ความทุกข์มาให้ธรรมสภาท้องถ่ินหรือธรรมสภาแห่งชาติพิจารณา พวกเขากลบัน าไปพูดกบับาไฮบางคน

หรือสมาชิกธรรมสภาบางคนหรือไม่ยอมเข้าพบธรรมสภา ประการแรกที่บาไฮควรท าคือเข้าหาธรรมสภา นี่
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คือเหตุผลที่ท าไมเราจึงมีธรรมสภา ท่านคิดว่าความยุ่งยากนี้จะไม่เกิดข้ึนหากบาไฮใช้ธรรมสภาให้เป็น

ประโยชน์ตามทีค่วร”50 

“เก่ียวกบัการปรึกษาหารือ ทกุคนสามารถเสนอเร่ืองให้ธรรมสภาเพือ่ปรึกษาหารือ ไม่ว่าอีกฝ่ายจะ

ต้องการหรือไม่ก็ตาม ในเร่ืองที่มีผลกระทบต่อศาสนา หากธรรมสภาถือว่าจ าเป็น ธรรมสภาควรเข้าไป

จัดการแม้ว่าทัง้สองฝ่ายไม่ต้องการเพราะเจตนาของธรรมสภาคือการปกป้องศาสนา ปกป้องชุมชนและ

บาไฮแต่ละคน”51 

3.ธรรมสภาและบาไฮควรปรึกษาและร่วมมือกัน 

 “เป็นหน้าที่ของทกุคนที่จะไม่ด าเนินการโดยไม่ปรึกษากบัธรรมสภา และพวกเขาต้องเชื่อฟังค าสัง่

ของธรรมสภาดว้ยหวัใจและวิญญาณและยอมจ านนต่อค าสัง่นัน้ เพือ่ว่าส่ิงต่างๆ จะเป็นระเบียบเหมาะสม

และจัดแจงอย่างดี มิฉะนัน้แล้วทุกคนจะกระท าตามวิจารณญาณตนเองโดยไม่ข้ึนกบัใคร ท าตามความ

ตอ้งการของตนเองและเป็นผลร้ายต่อศาสนา”52 

 “ไม่มีงานใดที่จ าเป็นและรีบด่วนไปกว่าการรับประกนัความปรองดองและมิตรภาพอนัสมบูรณ์ใน

หมู่มิตรสหาย โดยเฉพาะอย่างย่ิงระหว่างธรรมสภาท้องถ่ินและบาไฮในชุมชน ธรรมสภาท้องถ่ินควรท าให้

บาไฮมั่นใจในสถาบัน และในทางกลับกันบาไฮควรแสดงความพร้อมที่จะยึดถือตามค าตัดสินใจและ

ค าแนะน าของธรรมสภา ทัง้สองฝ่ายจะตอ้งเรียนรู้ทีจ่ะร่วมมือกนัและตระหนกัว่า โดยการร่วมมือนี้เท่านัน้ที่

สถาบนัของศาสนาจึงจะปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและถาวร แม้ว่าการเชื่อฟังธรรมสภาท้องถ่ินควร

เป็นไปอย่างจริงใจโดยสมบูรณ์ ธรรมสภาก็ควรอ านวยการในลกัษณะที่ไม่ท าให้เกิดความรู้สึกว่าเป็นเผด็จ

การ พลงัชีวิตของศาสนาคือการร่วมมือกนั มิใช่เผด็จการ”53 

 “จุดหมายอนัสูงส่งและแรงจูงใจทีบ่ริสทุธ์ิแม้ว่าจะน่าสรรเสริญเพียงไรย่อมไม่เพียงพอแน่นอน หาก

ไม่ได้รับการค ้าจุนด้วยมาตรการที่ปฏิบติัได้และวิธีที่เหมาะสม ความปรารถนาอนัแรงกล้า ไมตรีจิตและ

ความพยายามอนัเหลือลน้ จะมีประโยชน์เพียงเล็กนอ้ยหากเราไม่รู้จกัแยกแยะและควบคมุ และละเลยที่จะ

ก ากบัส่ิงเหล่านีใ้หไ้ปตามช่องทางทีมี่ประโยชน์ทีส่ดุ อิสรภาพของบคุคลควรสมดลุกบัการปรึกษาหารือและ
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ความเสียสละ การริเร่ิมและความบากบัน่นัน้ควรเสริมด้วยความส านึกในความจ าเป็นอย่างย่ิงต่อการ

ร่วมมือกนัและอทิุศต่อความผาสกุส่วนรวม”54 

 “รากฐานของระบบบริหารบาไฮคือหลกัการของเอกภาพในความหลากหลาย ึ่ึงเน้นย ้าอย่างหนกั

แน่นอยู่ในธรรมนิพนธ์ ข้อคิดเห็นทีแ่ตกต่างทีไ่ม่ส าคญัและไม่ขดัแยง้กบัค าสอนของศาสนาควรค ้าจุนไว้ แต่

ความสามัคคีที่เป็นรากฐานของระบบบริหารควรรักษาและรับประกันไว้ไม่ว่าต้องแลกกับอะไร ความ

สามคัคีในทัง้จุดประสงค์และวิธีการที่จริงแล้วขาดไม่ได้ส าหรับกาท างานที่รวดเร็วและปลอดภยัของทุก

ธรรมสภา ไม่ว่าระดบัทอ้งถ่ินหรือระดบัชาติ”55 

4.ธรรมสภาสนับสนุนบาไฮ มิใช่บงการ 

 “คุณสมบติัประการแรกของความเป็นผู้น าส าหรับแต่ละบุคคลและธรรมสภาคือ การใช้พลงังาน

และความสามารถที่มีอยู่ในบาไฮทัง้หลาย มิฉะนัน้สมาชิกในกลุ่มที่มีความสามารถกว่าจะออกไปหางาน

อื่นท าที่เขาสามารถใช้พลังงานของตนได้ ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ หวังว่า ธรรมสภาจะพยายามวางแผน

กิจกรรมการสอนศาสนาทีท่ าใหบ้าไฮทกุคนไม่ว่าง”56 

 “ไม่ว่าผู้แทนระดบัท้องถ่ินหรือระดบัชาติของชุมชน ไม่ว่าจะมีแผนงานที่ประณีต ยืนหยดั วิงวอน 

หรือมีค าแนะน าที่หลกัแหลมเพียงไร แม้แต่ท่านศาสนภิบาลเอง ถึงแม้ว่าท่านจะปรารถนาความสมบูรณ์

เลิศนี้ ก็ไม่สามารถตดัสินว่า บาไฮแต่ละคนมีหน้าที่อะไร หรือมอบให้เขาปฏิบติังานนัน้ บาไฮแต่ละคน

เท่านัน้ที่ต้องประเมินคณุสมบติัของตวัเอง ใช้มโนธรรมตรึกตรอง พิจารณาทกุแง่ด้วยจิตอธิษฐาน ต่อสู้กบั

แรงเฉื่อยตามธรรมชาติที่ถ่วงความพยายามของตน ในการลกุข้ึนสลดัความยึดมัน่ผูกพนัเกินไปกบัส่ิงที่ไม่

เป็นสาระทีฉ่ดุตนไว ้สลดัความคิดทกุอย่างทีมี่แนวโนม้จะกีดขวางหนทางของตน” 57 

 “เก่ียวกบัหลกัการที่ว่า ศาสนาต้องไม่รวมจุดมาที่บาไฮคนใด ท่านศาสนภิบาลต้องการชี้แจงให้

เห็นชัดว่า หลกัการนี้มิได้หมายความว่า ครูบาไฮที่มีคุณวุฒิไม่ควรได้รับก าลงัใจและการสนบัสนุนจาก

ธรรมสภาท้องถ่ินให้พูดต่อสาธารณชน ท่านศาสนภิบาลหมายความว่า ชื่อเสียงและความเป็นที่นิยมของ

บาไฮทีเ่ป็นนกัพดูไม่ควรบดบงัอ านาจ หรือลดทอนอิทธิพลของธรรมสภาในทกุท้องถ่ิน บาไฮผู้นัน้ไม่ควรแต่
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เพียงขออนญุาตค าแนะน าและการช่วยเหลือจากสถาบนัที่เป็นตวัแทนของศาสนาในท้องถ่ินของตนเท่านัน้ 

แต่ควรอา้งอิงชื่อเสียงทีไ่ดร้ับมาทีป่รีชาสามารถของธรรมสภาที่รับผิดชอบพืน้ที่นัน้ ธรรมสภา มิใช่บคุคล ที่

เป็นรากฐานของระบบบริหาร ทกุส่ิงต้องเป็นรอง รับใช้และส่งเสริมประโยชน์สูงสดุของธรรมสภาผู้อารักขา

และส่งเสริมกฎของพระบาฮาอลุลาห์”58 

 “ขอใหเ้ราระลึกไว้ว่า หลกัการของศาสนาของพระผู้เป็นเจ้า มิใช่การบงการแต่เป็นมิตรภาพที่ถ่อม

ตน มิใช่เผด็จการแต่เป็นการปรึกษาหารืออย่างเปิดเผยด้วยความรัก ไม่มีส่ิงใดที่ไร้พลงัชีวิตของบาไฮที่

สามารถประสานหลกัการของความปรานีและความยติุธรรม อิสรภาพและการยอมจ านน สิทธิส่วนบคุคล

และการสละความปรารถนาของตน ความตื่นตวัและสขุุมรอบคอบในด้านหน่ึง มิตรภาพ น ้าใสใจจริงและ

ความกลา้หาญในอีกดา้นหน่ึง 

หน้าที่ของผู้ที่เป็นมิตรสหายใช้มโนธรรมเลือกข้ึนมาเป็นผู้แทนนัน้ ส าคญัและผูกมดัไม่น้อยกว่า

หน้าที่ของผู้ที่เป็นฝ่ายเลือก หน้าที่ของพวกเขามิใช่บงการแต่เป็นการปรึกษาหารือ และมิใช่ปรึกษาหารือ

เฉพาะพวกเขาเองเท่านัน้ แต่ปรึกษาใหม้ากทีส่ดุเท่าทีเ่ป็นไปไดก้บัมิตรสหายที่พวกเขาเป็นตวัแทนอยู่ พวก

เขาต้องไม่พิจารณาว่าตนเองเป็นอื่นใด นอกจากเคร่ืองมือที่ได้รับเลือกเพื่อแสดงศาสนาต่อสาธารณชน

อย่างมีประสิทธิภาพและสมเกียรติ พวกเขาไม่ควรคิดว่าตนคือหวัใจส าคญัของศาสนา มีคณุค่าและความ

สามรารถเหนือกว่าผู้อื่น เป็นผู้ส่งเสริมค าสอนและหลักธรรมของศาสนาแต่เพียงผู้เดียว พวกเขาควร

ด าเนินงานด้วยความถ่อมตวัที่สดุ ด้วยความอตุสาหะ ใจกว้าง ส านึกในความยติุธรรมและหน้าที่ น ้าใสใจ

จริง เจียมตวั อทิุศตนต่อความผาสกุและประโยชน์ของมิตรสหาย ศาสนาและมนษุยชาติ เพือ่ให้บรรดาผู้ที่

พวกเขารับใช้ไม่เพียงแต่มีความมัน่ใจ สนบัสนนุและนบัถือพวกเขาอย่างจริงใจเท่านัน้ แต่ยงัยกย่องและรัก

ใคร่พวกเขาอย่างแท้จริงด้วย ทกุเวลาพวกเขาต้องหลีกเลี่ยงความถือตวั ลบัลมคมในและการวางมาดข่ม 

ปรึกษาหารือโดยปราศจากอคติและกิเลสทกุรูปแบบ พวกเขาควรเชื่อใจมิตรสหายตามขอบเขตที่เหมาะสม 

ใหมิ้ตรสหายรับทราบแผนงาน ปัญหาและความวิตกและขอค าแนะน าปรึกษาจากมิตรสหาย”59 

แบบแผนส าหรับสังคมในอนาคต 

 การสร้างแบบแผนสังคมส าหรับโลกยุคใหม่โดยอาศัยระบบการเลือกตัง้และบริหารงานของ

ธรรมสภา จ าเป็นท่ีบาไฮแตล่ะคนต้องพฒันาคณุธรรมและความสามรถควบคู่กนัไปด้วย เพราะแบบแผน
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สังคมท่ีบาไฮก าลังก่อสร้างอยู่บนพืน้ฐานของศีลธรรมท่ีรับประกันว่า พลังงานและความสามารถของ

สมาชิกในชมุชนจะถกูปลดปลอ่ยไปในทางท่ีสร้างสรรค์ 

 การรู้จกัข่มอตัตาของตนเองโดยการเช่ือฟังธรรมสภาถึงแม้บางครัง้ตนจะไม่เห็นด้วย เช่ือฟังอย่าง

จริงใจโดยสมบูรณ์โดยไม่นินทาหรือยยุงปลุกป่ันผู้ อ่ืน เพ่ือเห็นแก่ความสามคัคีและก้าวหน้าในชมุชน เป็น

การเช่ือฟังท่ีไม่เส่ือมลงไปเป็นความเฉ่ือยชาไม่รู้จักคิดอ่าน แต่มีความริเร่ิมอย่างอิสระท่ีไม่เลยเถิด ด้วย

ความตระหนักว่า ความริเร่ิมส่วนบุคคลต้องได้รับการค า้จุนโดยการปรึกษาหารือและร่วมมือกันอย่าง

กระตือรือร้น และดงันัน้ความส าเร็จท่ีได้มาจึงมิได้มีไว้ให้เชิดชบูาไฮคนใดให้ล าพองใจ แตค่วามส าเร็จนัน้

จะตกอยูก่บัธรรมสภาซึง่มิได้ขึน้อยูก่บับาไฮคนไหนท่ีหมนุเวียนกนัมารับใช้ในสถาบนันี ้

 สมาชิกธรรมสภาแม้จะอยูใ่นบทบาทของผู้ปกครอง อยูใ่นสถาบนัท่ีบาไฮในชมุชนต้องเช่ือฟัง ก็ต้อง

ระลึกอยู่เสมอว่าระบบบริหารบาไฮนัน้ “มิใช่บงการแต่เป็นมิตรภาพที่ถ่อมตนมิใช่เผด็จการแต่เป็นการ

ปรึกษาหารืออย่างเปิดเผยดว้ยความรัก” อนัเป็นลกัษณะของผู้น าของโลกยคุใหม่ท่ีตระหนกัว่าความส าเร็จ

และความเจริญก้าวหน้าของสงัคมขึน้อยู่กับความริเร่ิมและความพยายามของแต่ละบุคคลในสงัคมเป็น

ส าคญั และดังนัน้บทบาทของผู้น าคือการกระตุ้นให้ก าลังใจและสนับสนุนแต่ละบุคคลในชุมชน ให้ใช้

ความสามารถและพรสวรรค์ของตนให้เป็นประโยชน์ท่ีสดุ เป็นความรับผิดชอบท่ีท้าทายเป็นพิเศษส าหรับ

สมาชิกธรรมสภาท่ีจะเรียนรู้เพ่ือจะน าทางและอ านวยการด้านความสขุุมรอบคอบ พร้อมกบัถ่อมตวัและใจ

กว้างในเวลาเดียวกัน นบัเป็นความเสียสละโดยแท้จริงท่ีสมาชิกธรรมสภาในฐานะท่ีเป็นผู้ปกครอง ก็ไม่มี

อ านาจหรือสิทธิพิเศษอนัใดเหนือบาไฮคนอ่ืนในชมุชน แต่ต้องรับภาระเพ่ือความผาสกุและความก้าวหน้า

ของชมุชน 

 ตัวอย่างหนึ่งอันน่าตืน้ตันใจเห็นได้จากสมาชิกสภายุติธรรมสากล เม่ือครัง้สงครามระหว่าง

พันธมิตรกับอิรักในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ พ.ศ.2534 ท่ีอิรักไม่ยอมถอนทหารจากคูเวตอีกทัง้ยังยิง

ขีปนาวธุโจมตีอิสราเอล ท าให้เกิดภาวะขาดแขลนอาหารในอิสราเอล ศนูย์กลางบาไฮแห่งโลกท่ี เมืองไฮฟ่า

ได้รับผลกระทบจากเหตกุารณ์ครัง้นีด้้วย บาไฮท่ีนัน่จ าเป็นต้องแบง่ปันอาหารกนัในภาวะสงครามนี  ้และ

สมาชิกสภายตุธิรรมสากลคือบคุคลสดุท้ายท่ีรับอาหาร โดยให้บาไฮคนอ่ืนๆ รับอาหารก่อน 

 ดงันัน้เป็นสิ่งท่ีประเสริฐและท้าทายอย่างยิ่งส าหรับบาไฮท่ีจะพัฒนาธรรมสภาท้องถ่ิน ก่อสร้าง

ระบบบริหารและแบบแผนสงัคมใหม่อย่างท่ีไม่เคยมีมาก่อนในประวตัิศาสตร์ของโลก ด้วยความมัน่ใจว่า
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พระวจนะของพระบาฮาอลุลาห์มีอานภุาพสร้างสวรรค์ และฉะนัน้ระบบแห่งโลกใหม่ท่ีกล่าวไว้ในคมัภีร์ของ

พระองค์จะบงัเกิดขึน้เป็นจริงแนน่อน 

 “มีวิธีการรักษาเดียวเท่านัน้ส าหรับเร่ืองนี้ คือการศึกษาระบบบริหาร เชื่อฟังธรรมสภา และบาไฮ

แต่ละคนพยายามปรับปรุงอปุนิสยัใจคอของตนใหเ้ป็นบาไฮทีส่มบูรณ์ เราไม่สามารถโน้มน้าวคนอื่นได้ดงัที่

เราโนม้นา้วตวัเราเอง หากเราดีกว่า หากเราแสดงความรัก ความอดทน เข้าใจความอ่อนแอของผู้อื่น หาก

เราพยายามไม่ติเตียนแต่ให้ก าลงัใจ ผู้อื่นจะท าตาม และเราจะสามารถช่วยศาสนาได้โดยตวัอย่างและ

คณุธรรมของเรา ทกุแห่งหนเมื่อมีการก่อตัง้ระบบบริหารเป็นคร้ังแรก บาไฮจะรู้สึกว่ายากที่จะปรับตวั บาไฮ

ต้องเรียนรู้ที่จะเชื่อฟังแม้ว่าธรรมสภาจะเป็นฝ่ายผิด เพื่อเห็นแก่ความสามัคคี บาไฮต้องสละอุปนิสัย

ส่วนตวัในระดบัหน่ึง เพือ่ให้ชีวิตชุมชนเติบโตและพฒันาไปด้วยกนั ส่ิงเหล่านี้ยากมากแต่เราต้องตระหนกั

ว่า นี้จะน าเราไปสู่แนวทางชีวิตที่ย่ิงใหญ่และสมบูรณ์เลิศย่ิงข้ึน เมื่อศาสนาได้รับการสถาปนาอย่าง

เหมาะสมตามระบบบริหาร”60 

 “ท่านศาสนภิบาลทราบดีอย่างไม่มีข้อสงสยัว่า ความบกพร่องมีอยู่ในกลไกบริหารของศาสนา แต่

ท่านคิดว่าส่ิงเหล่านี้มิใช่มีสาเหตมุาจากระบบบริหาร แต่มาจากผู้บริหารศาสนา ผู้ึ่ึงมีข้อจ ากดัและความ

บกพร่องของความเป็นมนษุย์ ึ่ึงไม่สามารถบรรลเุงื่อนไขตามอดุมการณ์ทัง้หมดที่อยู่ในค าสอน อย่างไรก็

ตาม ความบกพร่องจ านวนมากที่มีอยู่ในกิจกรรมของบาไฮในปัจจุบนัจะถูกขจัดไปทีละน้อยเมื่อชุมชน

พฒันาและมีประสบการณ์มากข้ึน และจะมีความแข็งขนัและก้าวหนา้มากข้ึน และเพือ่บรรลจุุดประสงค์อนั

ประเสริฐนีที้มิ่ตรสหายควรสามคัคีพยายามอย่างกระตือรือร้น”61 

 “มิตรสหายทัง้หลายต้องไม่เข้าใจผิดว่า ระบบบริหารบาไฮเป็นส่ิงที่ส้ินสุดในตวัเอง ระบบบริหาร

เป็นเพียงเคร่ืองมือส าหรับปลดปล่อยพลงัของศาสนา ศาสนาบาไฮเป็นศาสนาที่พระผู้เป็นเจ้าเปิดเผยให้แก่

มนษุยชาติทัง้ปวง ออกแบบไว้ให้เป็นประโยชน์แก่มวลมนษุยชาติและหนทางเดียวที่จะท าได้คือการปฏิรูป

ชีวิตชุมชนของมนุษย์และฟ้ืนฟูชีวิตของแต่ละบุคคล ระบบบริหารบาไฮเป็นเพียงเร่ิมต้นของการจัดแบบ

แผนใหม่ของชีวิตสงัคมและกฎของการด าเนินชีวิตชมุชนในอนาคต ตราบจนถึงบดันีบ้าไฮเพียงก าลงัเร่ิมต้น

เข้าใจและปฏิบติัตามให้เหมาะสม ดงันัน้ต้องมีความอดทนถ้าบางคร้ังการท างานดูเหมือนเข้มงวดและ
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ประหม่าเล็กน้อย เป็นเพราะว่าเราก าลงัเรียนรู้ส่ิงที่ยากมากแต่น่าพิศวงย่ิงคือการอาศยัอยู่ด้วยกันเป็น

ชมุชนบาไฮตามค าสอนอนัรุ่งโรจน์”62 

 “เป็นความจริงเช่นเดียวกนักบัการเคลื่อนไหวอื่นๆ ที่ศาสนาบาไฮต้องประสบอุปสรรคและความ

ยุ่งยากที่คาดไม่ถึง แต่ที่ต่างกบัองค์กรอื่นๆ ของมนุษย์คือ ศาสนาบาไฮดลบนัดาลพลงัแห่งความศรัทธา

และความอทิุศทีจ่ะชกัน าเราให้พยายามอย่างจริงใจอยู่เสมอ เพือ่เผชิญกบัความยุ่งยากเหล่านี้ และสมาน

ความขดัแยง้ทีอ่าจจะตอ้งเกิดข้ึน”63 

 “ธรรมสภาเหล่านี้ได้รับการช่วยเหลือจากพระวิญญาณของพระผู้เป็นเจ้า ผู้ปกป้องธรรมสภาคือ

พระอบัดลุบาฮา พระองค์ทรงโอบแขนคุม้ครองธรรมสภา มีพรใดย่ิงใหญ่กว่านี้อีกหรือ ธรรมสภาเหล่านี้คือ

ตะเกียงที่สว่างไสว คืออุทยานสวรรค์ที่โชยสุคนธรสแห่งความวิสุทธ์ไปทัว่ทุกภูมิภาค และสาดรัศมีแห่ง

ความรู้ไปยงัทกุสรรพส่ิง พลงัชีวิตจากธรรมสภาเหล่านีห้ลัง่ไหลไปทกุทิศทาง ที่จริงแล้วธรรมสภาเหล่านี้คือ

บ่อเกิดความก้าวหนา้ของมนษุย์ในทกุเวลาและทกุสภาพการณ์”64 

 “เมื่อระบบบริหารบาไฮขยายออกไปทัว่โลกอย่างรวดเร็วเป็นหนา้ทีข่องทกุคนที่สมัพนัธ์กบัศาสนาที่

จะตอ้งท าความคุน้เคยกบัหลกัธรรม ท าความเข้าใจความหมาย และน าบญัญติัมาปฏิบติัต่อเมื่อสมาชิกแต่

ละคนของธรรมสภาท้องถ่ินศึกษาให้ลึกึ้ึงเก่ียวกับหลกัธรรมมูลฐานของศาสนา และการประยุกต์ใช้

หลกัการปฏิบติังานของธรรมสภาอย่างเหมาะสม สถาบนันีจึ้งจะเติบโตและพฒันาไปสู่ศกัยภาพสูงสดุ”65 

 “สถาบนัที่บญัญัติโดยพระผู้เป็นเจ้าคือธรรมสภาท้องถ่ินปฏิบัติการในระดับพื้นฐานของสังคม

มนษุย์ และเป็นหน่วยบริหารพืน้ฐานของระบบบริหารแห่งโลกของพระบาฮาอุลลาห์ ึ่ึงเก่ียวพนักบับคุคล

และครอบครัวที่ธรรมสภานัน้ต้องให้ก าลงัใจอย่างต่อเนื่อง เพือ่ให้พวกเขาสามคัคีกนัในสงัคมบาไฮที่ไม่มี

ใครเหมือนึ่ึงได้รับชีวิตและการปกป้องโดยกฎ บญัญติัและหลกัธรรมของศาสนาของพระบาฮาอุลลาห์ 

ธรรมสภาทอ้งถ่ินคุม้ครองศาสนาของพระองค์ ปฏิบติังานประหน่ึงเป็นผูเ้ลีย้งแกะทีรั่กใคร่ฝงูแกะบาไฮ 

บาไฮได้รับการเรียกร้องให้สนบัสนุนและร่วมมืออย่างสุดหวัใจกบัธรรมสภาท้องถ่ิน ประการแรก

โดยการออกเสียงเลือกตัง้สมาชิกธรรมสภา และต่อมาโดยการติดตามแผนงานและโครงการต่างๆของ
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ธรรมสภาอย่างแข็งขนัโดยการหนัมาหาธรรมสภาในยามล าบาก โดยการสวดมนต์ให้ธรรมสภาประสบ

ความส าเร็จ และยินดีเมื่อธรรมสภารุ่งเรืองด้วยเกียรติ ส่ิงมีค่าและของขวญัอนัย่ิงใหญ่จากพระผู้เป็นเจ้านี้

ในแต่ละชมุชน ตอ้งไดร้ับการถนอม บ ารุงเลีย้ง รัก ช่วยเหลือ เชื่อฟัง และสวดมนต์ให้”66 

“ประสิทธิภาพของระบบบริหารควรควบคู่ไปกบัความรัก ความอทิุศและการพฒันาจิตใจในระดบัที่

ไม่นอ้ยไปกว่ากนั ทัง้สองส่วนเป็นส่ิงจ าเป็น การพยายามแยกส่วนหน่ึงออกจากอีกส่วนหน่ึงเท่ากบัเป็นการ

ดบัพลงัของศาสนา ปัจจุบนันี้ขณะที่ศาสนายงัอยู่ในวยัทารก ต้องรอบคอบเป็นพิเศษ เพื่อมิให้ขั้นตอน

บริหารกลายเป็นอปุสรรคบัน่ทอนพลงัชีวิตของระบบบริหารเสียเอง ึ่ึงเป็นพลงัที่ขบัเคลื่อนและกระตุ้นชีวิต

ของระบบบริหาร 

แต่ตามที่เน้นไว้แล้ว ทัง้พลงัชีวิตและรูปแบบต่างก็จ าเป็นต่อการพฒันาระบบบริหารให้ก้าวหน้า

อย่างรวดเร็วและปลอดภยัการรักษาสมดลุของทัง้สองเป็นความรับผิดชอบที่ส าคญัเป็นพิเศษของผู้บริหาร

ศาสนา”67 

“ในการประชุมของตน ธรรมสภาท้องถ่ินต้องพยายามพฒันาความช านาญในศิลปะของการ

ปรึกษาหารือ ึ่ึงเป็นเร่ืองที่ยากแต่ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า เป็นการปรึกษาที่สมาชิกทุกคนต้องควบคุม

ตนเองอย่างสูง และวางใจในอ านาจของพระบาฮาอลุลาห์โดยสมบูรณ์ ธรรมสภาท้องถ่ินควรประชุมอย่าง

สม ่ าเสมอและรับประกันว่า สมาชิกทุกคนได้รับทราบกิจกรรมทั้งหลายของธรรมสภาอยู่เนืองนิตย์ 

เลขาธิการได้ปฏิบติัหน้าที่ของตนเหรัญญิกเก็บและใช้จ่ายเงินทนุของศาสนาเป็นที่น่าพอใจ ท าบญัชีอย่าง

ถูกต้องเหมาะสม และออกใบเสร็จให้แก่การบริจาคทกุคร้ัง ธรรมสภาหลายแห่งพบว่า กิจกรรมบางอย่าง 

เช่น การสอนศาสนา การฉลองบุญ การจัดงานวนัส าคญัประจ าปี การแก้ปัญหาส่วนบุคคล และหน้าที่

อืน่ๆสามารถจดัการไปไดดี้โดยคณะกรรมการทีธ่รรมสภาแต่งตัง้ข้ึน”68 
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3 

ธรรมสภาท้องถิ่น 

(ภาคปฏิบัต)ิ 

1) จัดการเลือกตัง้ธรรมสภาท้องถิ่นทกุปี ในวันที่ 21 เมษายน 

1.1 ท าการเลือกตัง้ระหว่างหลงัพระอาทิตย์ตกดินวนัท่ี 20 เมษายน ถึง พระอาทิตย์ตกดินวนัท่ี 21 

เมษายน ส าหรับท้องถ่ินท่ีไม่เคยมีธรรมสภามาก่อน การจดัตัง้ธรรมสภาครัง้แรกสามารถท าได้เลยเม่ือมี

บาไฮผู้ใหญ่ครบ 9 คน โดยไมต้่องรอให้ถึงวนัท่ี 21 เมษายน 

1.2 ควรอบรมบาไฮในชมุชนให้ทราบความส าคญัและวิธีการของการเลือกตัง้บาไฮ การอบรมสม ่าเสมอ

ตลอดปีดีกวา่อบรมไมก่ี่วนัก่อนเลือกตัง้ 

1.3 แจ้งให้บาไฮชมุชนทราบล่วงหน้าเก่ียวกับ วนั เวลา สถานท่ี ของการเลือกตัง้ ผู้ ท่ีไม่สามารถร่วม

ประชมุเลือกตัง้ได้สามารถลงคะแนนโดยทางจดหมายได้ แตบ่าไฮต้องเข้าใจว่าการลงคะแนนทางจดหมาย

มีไว้ส าหรับบาไฮท่ีมาไมไ่ด้จริงๆ บาไฮควรพยายามทกุอยา่งเพื่อมาร่วมประชมุเลือกตัง้ด้วยตนเอง 

1.4 การลงคะแนนต้องเป็นความลบั โดยเขียนช่ือบาไฮ 9 คน ท่ีเราต้องการเลือกลงในบตัรเลือกตัง้ 

ส าหรับผู้ ท่ีเขียนหนงัสือไมไ่ด้สามารถให้คนอ่ืนชว่ยเขียนให้ แตค่วรเป็นคนท่ีไม่มีสิทธ์ิเลือกตัง้ เช่น เยาวชนท่ี

อายไุมถ่ึง 21 ปี 

1.5 บตัรเลือกตัง้ท่ีถือเป็นโมฆะหรือบตัรเสียคือ บตัรท่ีลงช่ือมากหรือน้อยกว่า 9 คน หรือลงช่ือคนๆ

เดียวซ า้กนัสองช่ือ บตัรเลือกตัง้ท่ีไมถื่อเป็นโมฆะทัง้บตัรแตโ่มฆะเป็นบางช่ือคือ บตัรท่ีเขียนอ่านไม่ออกบาง

ช่ือหรือเลือกคนท่ีไมมี่สิทธ์ิ เชน่ บาไฮท่ีอายนุ้อยกวา่ 21 ปี หรือบาไฮท่ีอยูน่อกท้องถ่ิน ช่ืออ่ืนท่ีเหลือยงัใช้ได้ 

1.6 ผู้ ท่ีได้รับคะแนนสงูสดุ 9 คนแรกจะเป็นสมาชิกธรรมสภา หากผู้ ท่ีได้รับคะแนนสงูสดุคนท่ี 9 มีสอง

คน ให้ลงคะแนนอีกรอบหนึง่เพ่ือเลือกระหวา่งสองคนนีเ้ทา่นัน้ การลงคะแนนรอบท่ีสองนีส้ามารถท าได้เลย

ในท่ีประชมุเลือกตัง้ ตา่งจากการเลือกตัง้คนใหม่มาแทนท่ีผู้ ท่ีได้รับเลือกเป็นสมาชิกธรรมสภาแล้วลาออก

ซึ่งในกรณีนีต้้องให้โอกาสทุกคนได้รับทราบและลงคะแนน และอาจไม่สามารถท าการเลือกตัง้ให้เสร็จในท่ี

ประชมุได้นอกเสียจากวา่ผู้ มีสิทธิเลือกตัง้ทกุคนอยู่ในท่ีประชมุ หากจ าเป็นต้องเล่ือนการเลือกตัง้ออกไปควร

ท าให้เร็วท่ีสดุถ้าเป็นไปได้ควรท าวนัท่ี 22 เมษายน 
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1.7 ถ้ามีบาไฮผู้ ใหญ่อาย ุ21 ปีขึน้ไปในท้องถ่ินจ านวน 9 คนพอดี ไม่จ าเป็นต้องลงคะแนนเสียง บาไฮ

ทัง้ 9 คนสามารถประกาศสถานภาพเป็นธรรมสภาท้องถ่ินได้เลย โดยส่งรายช่ือทัง้ 9 คนไปให้ธรรมสภา

แหง่ชาต ิ

1.8 เม่ือรู้ผลการเลือกตัง้แล้ว ควรรายงานไปให้ธรรมสภาแหง่ชาตทิราบโดยเร็วท่ีสดุ 

2) เรียกประชุมธรรมสภา 

2.1 เม่ือรู้ผลการเลือกตัง้แล้ว สมาชิกธรรมสภาท่ีได้รับคะแนนสูงสุดควรเป็นผู้ เรียกประชุมธรรมสภา

โดยเร็วท่ีสดุเพ่ือท าการเลือกตัง้เจ้าหน้าท่ีธรรมสภา คือ ประธาน รองประธาน เลขาธิการ เหรัญญิก 

2.2 การเลือกตัง้เจ้าหน้าท่ีควรมีสมาชิกธรรมสภามาครบ 9 คน ถ้าไม่ครบ 9 คนอาจเลือกเจ้าหน้าท่ี

ชัว่คราวไปก่อนธรรมสภาควรก าหนดวนั เวลา ของการประชุมท่ีอ านวยความสะดวกให้สมาชิกทัง้ 9 คน

มาร่วมประชมุได้เพ่ือเลือกตัง้เจ้าหน้าท่ี เม่ือทัง้ 9 คน ได้รับทราบวนัเวลาของการประชมุแล้ว แตบ่างคนก็ยงั

มาประชุมไม่ได้ ธรรมสภาสามารถเลือกตัง้เจ้าหน้าท่ีถาวรได้เลย แล้วแจ้งรายช่ือของผู้ ท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีให้

ธรรมสภาแหง่ชาตทิราบ 

2.3 ผู้ ท่ีได้รับเลือกเป็นเจ้าหน้าท่ีธรรมสภาต้องได้คะแนนอย่างน้อย 5 เสียง การเลือกตัง้เจ้าหน้าท่ีอาจ

เรียงตามความส าคญัคือ เลือกประธานก่อน ตอ่มาเลือกเลขาธิการ เหรัญญิก และรองประธาน 

2.4 การประชุมธรรมสภาต้องมีสมาชิกมาร่วมประชุมเกินคร่ึงคืออย่างน้อย 5 คน จึงจะถือเป็นองค์

ประชมุ ถ้าไมถ่ึง 5 คน สมาชิกธรรมสภาสามารถปรึกษาหารือกนัได้โดยไมมี่การตดัสินใจ 

2.5 การประชมุธรรมสภาจะถือเป็นทางการก็ตอ่เม่ือ มีการเรียกประชมุอยา่งเหมาะสม กล่าวคือสมาชิก

ทัง้ 9 คน ต้องได้รับการแจ้งวนัและเวลาของการประชมุล่วงหน้าพอสมควร ส่วนจะมาประชมุได้หรือไม่เป็น

อีกประเดน็หนึง่ มิใชว่า่เชิญกนัมาให้ครบ 5 คนแล้วประชมุเลยโดยอีก 4 คนไมท่ราบ 

3) บทบาทของเจ้าหน้าที่ธรรมสภา 

ประธาน (ผู้ด าเนินการประชุม) 

- เปิดและปิดการประชมุให้ตรงตามก าหนดเวลา 

- เตรียมหวัข้อการประชมุโดยปรึกษากบัเลขาธิการ 
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- ด าเนินการประชมุให้คลอ่งตวั ให้ทกุคนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นโดยไม่ให้พดูน้อยไป

หรือมากไปเกินความจ าเป็น ควบคมุไม่ให้พูดออกนอกเร่ือง ควบคมุการปรึกษาหารือแต่

ละเร่ืองให้อยู่ในเวลาท่ีพอเหมาะตามความส าคญั ไม่ใช่ว่าเร่ืองเล็กแต่พูดกันยืดยาว แต่

เร่ืองใหญ่พดูกนัเดี๋ยวเดียวไมถ่ี่ถ้วน 

- บนัทกึการตดัสินใจ ใครได้รับมอบหมายให้ท าอะไร เม่ือไรท่ีงานควรจะเร่ิมและเสร็จเม่ือไร 

เพ่ือตดิตามงาน โดยประสานงานกบัเลขาธิการ 

- ก่อนบนัทกึารตดัสินใจ ควรให้แนใ่จวา่ทกุคนในท่ีประชมุเข้าใจการตดัสินใจนัน้ถกูต้องและ

ตรงกนั 

- ควรเข้าใจแผนงานอยา่งดีและรู้วา่เร่ืองอะไรส าคญัก่อนหลงั 

- ควรรู้สถานะการเงินของธรรมสภา 

รองประธาน (รองผู้ด าเนินการประชุม) 

- ด าเนินการประชมุเม่ือประธานไมอ่ยู ่หากทัง้ประธานและรองประธานไม่อยู่ ธรรมสภาควร

ตดัสินวา่จะให้ใครเป็นผู้ด าเนินการประชมุ 

- ศกึษาหน้าท่ีของประธาน เพ่ือจะท าหน้าท่ีแทนได้ในคราวจ าเป็น 

เลขาธิการ 

- เตรียมหัวข้อการประชุม และเตรียมข้อมูลต่างๆเก่ียวกับเร่ืองท่ีจะประชุมให้สมาชิก

รับทราบก่อนเข้าประชมุ เพ่ือให้สมาชิกได้มีโอกาสไตร่ตรองมาก่อน 

- แจ้งให้สมาชิกทราบลว่งหน้าวา่จะมีการประชมุเม่ือไหร่ ท่ีไหน 

- ท าบนัทกึการประชมุเพ่ือแจกจา่ยให้สมาชิกและสง่ไปยงัธรรมสภาแหง่ชาติ 

- ตอบจดหมายตามมตขิองท่ีประชมุ 

- ตดิตามการด าเนินงานตา่งๆ วา่สอดคล้องกบัแผนงานของธรรมสภาหรือไม่ 

- เป็นตวักลางตดิตอ่ระหวา่งธรรมสภาและบาไฮในชมุชน 

- เก็บสถิตขิองจ านวนบาไฮในชมุชน 

- รายงานกิจกรรมในรอบปีให้บาไฮทราบในวันท่ี 21 เมษายน ซึ่งเป็นเวลาเดียวกับการ

เลือกตัง้ธรรมสภาท้องถ่ินชดุใหม่ 
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- พงึระลกึวา่ เลขาธิการคือหวัจกัรส าคญัของการด าเนินงานของธรรมสภา เป็นตวัแทนของ

ธรรมสภาท่ีตดิตอ่กบัทัง้ชมุชนบาไฮและโลกภายนอก 

เหรัญญิก 

- รับบริจาคจากบาไฮพร้อมทัง้ออกใบเสร็จ กระตุ้นบาไฮในชุมชนให้เห็นความส าคญัของ

การบริจาค และอ านวยความสะดวกตอ่การบริจาค 

- ท าบญัชีรายรับ รายจา่ยของธรรมสภา 

- รายงานสถานะการเงินให้ธรรมสภาทราบ รายงานให้เพ่ือนบาไฮทราบในงานฉลองบญุ 19 

วนั และในวนัท่ี 21 เมษายน และรายงานให้ธรรมสภาแห่งชาติ (อาจรวมอยู่กบับนัทึกการ

ประชมุ) 

- ใช้จา่ยเงินตามมตขิองธรรมสภา 

- เตรียมงบประมาณเพ่ือเสนอให้ธรรมสภาพิจารณา 

- ดแูลทรัพย์สินของธรรมสภาและชมุชน เชน่ โต๊ะ เก้าอี ้เคร่ืองพิมพ์ดีด 

สมาชิกอ่ืน 

- ศึกษาข้อมูลท่ีได้รับจากเลขาธิการก่อนเข้าประชุม เพ่ือให้การประชุมด าเนินไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

- มีความพร้อมท่ีจะรับภาระแทนเจ้าหน้าท่ีของธรรมสภา เช่น เสนอหัวข้อการประชุมต่อ

เลขาธิการ ช่วยร่างจดหมายแทนเลขาธิการ ติดตามการด าเนินงานบางอย่าง เม่ือ

ธรรมสภาเติบโตขึน้ มีภารกิจและความรับผิดชอบขยายออกมากขึน้ สมาชิกทุกคนต้อง

สามารถเข้าชว่ยงานของเจ้าหน้าท่ีของธรรมสภาได้ 

- สมาชิกทกุคนสามารถช่วยจดับรรยากาศของการประชุมให้สดช่ืน เช่น จดัโต๊ะเก้าอีใ้ห้นัง่

สบาย พดูคยุกนัได้สะดวกระหวา่งปรึกษาหารืออาจสลบัท่ีนัง่กนับ้างหรือผลดักนัเร่ิมเป็นผู้

แสดงความเห็นก่อนในแตล่ะเร่ือง ฯลฯ เพ่ือให้การประชมุมีชีวิตชีวา 

(พงึระลกึไว้วา่ระบบบริหารบาไฮ เจ้าหน้าท่ีธรรมสภาคือผู้ ท่ีได้รับมอบบทบาทความรับผิดชอบ มิใช่ได้สิทธ์ิ

หรืออ านาจเหนือสมาชิกธรรมสภาคนอ่ืน เช่นประธานคือผู้ ท่ีได้รับบทบาทในการด าเนินการประชมุ มิใช่ว่า

ประธานมีสิทธิหรืออ านาจเหนือคนอ่ืน หรือหากเวลามีการออกเสียงในท่ีประชมุ ประธานก็เป็นเพียงหนึ่งใน

เก้าเสียงของธรรมสภา) 
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4) หวัข้อการประชุม 

ตวัอยา่งหวัข้อการประชมุ 

- อธิษฐานเปิดการประชมุ 

- อา่นบนัทกึการประชมุครัง้ท่ีแล้วเพ่ือรับรองหรือแก้ไข 

- ปรึกษาเก่ียวกับเป้าหมายของแผนงานท่ีได้รับจากธรรมสภาแห่งชาติ หรือแผนงานของตวัเอง 

ทบทวนงานท่ีท าไป วางแผนงานตอ่ไป เชน่ การสอนศาสนา กิจกรรมเยาวชน  ชัน้เรียนเดก็ 

- จดหมายตา่งๆ ท่ีมาถึงธรรมสภา ควรน ามาพิจารณาให้ตรงกบัหวัข้อเร่ืองท่ีจะปรึกษา 

- เหรัญญิกรายงานการเงิน 

- เร่ืองดว่นต้องน ามาพิจารณาก่อน 

- นดัประชมุครัง้ตอ่ไป 

- อธิษฐานปิดการประชมุ 

หมายเหตุ การเตรียมหวัข้อประชมุ ควรแบ่งเวลาส าหรับเร่ืองตา่งๆ ให้เหมาะสม โดยค านึงถึงปัจจยั

ตา่งๆ เช่น ธรรมสภามีเวลาเพียงพอส าหรับปรึกษาเพ่ือริเร่ิมสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ หรือไม่ มี

เวลาระดมความคิดเพียงพอหรือไม่ มีเวลาเพียงพอท่ีจะวางแผนการสอนศาสนาหรือไม ่

ฯลฯ เพ่ือความก้าวหน้าของธรรมสภาเองและชมุชน ไมใ่ชไ่ด้แตเ่พียงท างานประจ าให้เสร็จ

ไป 

5) บันทกึการประชุม 

- ระบช่ืุอของธรรมสภา วนัท่ีของการประชมุให้ชดัเจน 

- ระบช่ืุอของผู้ ท่ีเข้าร่วมประชมุ ผู้ ท่ีขาดประชมุ พร้อมทัง้เหตผุลท่ีขาดประชมุ 

- บนัทกึค าแก้ไขของบนัทกึการประชมุครัง้ท่ีแล้ว หากมี 

- เม่ือบนัทึกค าตดัสินใจของธรรมสภา ควรลงข้อมูลท่ีเป็นเบือ้งหลงัและการปรึกษาหารือท่ีน ามาสู่การ

ตดัสินใจนัน้ เพ่ือวา่ธรรมสภาแหง่ชาตอิา่นแล้วจะเข้าใจได้วา่ ท าไมธรรมสภาท้องถ่ินตดัสินใจเช่นนัน้ ข้อมลู

ท่ีลงบนัทึกควรรวบรัดแตเ่พียงพอท่ีจะเข้าใจได้ ไม่ต้องลงรายละเอียดว่าใครเป็นผู้ออกความเห็นอะไร แต่

ต้องระบช่ืุอบคุคลท่ีได้รับมอบหมายงานหรือความรับผิดชอบนัน้ๆ 
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6) การพจิารณาวางแผนงานและเป้าหมาย 

 แผนงานควรระบรุะยะเวลา และถ้าเป็นไปได้ระบเุป็นตวัเลข เช่น แผนงาน 6 เดือน 9 เดือน หรือ 1 

ปี มีการจดัการสนทนาธรรมก่ีครัง้ ตวัอยา่งเชน่ 

6.1 การสอนศาสนา 

- มีบาไฮเพิ่มเท่าไหร่ ถ้าจะให้ดีตามท่ีพระอบัดลุบาฮาบอกไว้ แตล่ะท้องถ่ินควรมีบาไฮเพิ่มเป็นสอง

เทา่ในหนึง่ปี คือบาไฮแตล่ะคนสอนให้มีบาไฮเพิ่มหนึง่คนในหนึง่ปี 

- มีการจดัสนทนาธรรมก่ีครัง้ 

- จะขยายการสอนศาสนาออกไปนอกท้องถ่ินได้หรือไม่ 

6.2 การประกาศศาสนา 

- สามารถใช้ส่ือมวลชน เชน่ วิทย ุโทรทศัน์ หนงัสือพิมพ์ได้หรือไม่ 

- จดัการประชมุอภิปรายเก่ียวกบัศาสนาได้หรือไม่ 

- กระจายหนงัสือบาไฮได้มากน้อยแคไ่หน เชน่ ห้องสมดุสถาบนัการศกึษา 

6.3 การพฒันาชมุชนบาไฮ 

- ท าอยา่งไรจะชว่ยให้เพ่ือนบาไฮมาร่วมงานฉลองบญุและวนัศกัดิส์ิทธ์ิมากขึน้ มากขึน้เทา่ไร 

- จดัการพบปะกนัได้สม ่าเสมอแคไ่หน เชน่ ชัน้เรียนธรรมะ สวดมนต์ตอนเช้า 

- สนบัสนนุกิจกรรมเยาวชนได้อยา่งไร 

- จดัชัน้เรียนเดก็ให้สม ่าเสมอได้อยา่งไร 

- ก่อตัง้ศนูย์บาไฮได้ไหม กองทนุมีพอไหม 

- มีการบริจาคให้กองทนุบาไฮแคไ่หน ควรตัง้เป้าหมายส าหรับการบริจาคเทา่ไหร่ 

- ออกขา่วสารประจ าท้องถ่ินได้หรือไม ่

7) บทบาทความเป็นผู้น าของธรรมสภา 

     7.1 มองไปในอนาคต 

 สมาชิกธรรมสภาต้องพยายามท าความเข้าใจงานท่ีตนท าอยู่ และมองไปข้างหน้าว่าสถาบนัของ
ตนและชมุชนบาไฮจะพฒันาไปเป็นอยา่งไร แล้ววางแผนงาน เป้าหมาย การท างานให้เป็นไปในทิศทางนัน้ 
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และน ามาสมัพนัธ์กบัสถานการณ์ในปัจจบุนัวา่ ชมุชนสามารถท าอะไรได้ในตอนนีเ้พ่ือจะก้าวไปสู่เป้าหมาย

ท่ีวาดไว้ส าหรับอนาคต ซึง่ธรรมสภาควรจะ 

- ประเมินโอกาส ความสามารถและปัจจยัในชมุชน 

- ตัง้เป้าหมายท่ีชดัเจน ควรเป็นเป้าหมายท่ีท้าทาย แตม่ิใชเ่ป็นไปไมไ่ด้ 

- ถ้าเป็นไปได้ แนะวิธีและแนวทางท่ีจะบรรลเุป้าหมาย 

- ก าหนดวนัเร่ิมต้นและระยะเวลาของโครงการเพ่ือไมใ่ห้รีรอ 

- หาวิธีท่ีจะวดัความก้าวหน้าของโครงการ 

     7.2 บันดาลใจ 

 ลกัษณะความเป็นผู้น าท่ีส าคญัท่ีสุดอันดบัหนึ่งคือ การบนัดาลใจ ให้ความหวังก าลังใจ เพ่ือให้

บาไฮต่ืนตวัรับใช้ แสดงความหวังให้ชุมชน เข้าใจว่าธรรมสภาวาดภาพอนาคตไว้อย่างไร กิจกรรมแต่ละ

อยา่งจะสง่ผลอยา่งไรในวนัข้างหน้า การดลใจอาจใช้วิธีเล่าประสบการณ์และเร่ืองราวเก่ียวกบัความส าเร็จ

ท่ีได้มาด้วยความยากล าบากความเสียสละของบาไฮบางคน 

     7.3 แสดงเป็นตัวอย่าง 

 ท่ีจริงแล้วการแสดงเป็นตวัอย่างคือหนทางหนึ่งท่ีช่วยดลใจ ความเป็นผู้ น าของธรรมสภาใช่ว่า 

สมาชิกธรรมสภาคอยแตส่ัง่ให้คนอ่ืนท าโดยท่ีตวัเองอยู่เฉยๆ สมาชิกธรรมสภาควรต่ืนตวัอยู่เสมอเพ่ือรับรู้

ข้อมลู ความเป็นไปความรู้สึกนึกคิดของบาไฮในชมุชน ซึ่งต้องอาศยัการเข้าร่วมในกิจกรรมของงานตา่งๆ 

การเข้าร่วมนีจ้ะเป็นก าลงัใจให้บาไฮในชมุชนมัน่ใจว่าพวกเขามิได้ท างานอยู่โดดเด่ียวแตมี่ธรรมสภาคอย

สนบัสนนุอยูแ่ละหนัมาพึง่พาได้เม่ือเผชิญปัญหา 

     7.4 การริเร่ิม 

 การท านบุ ารุงบรรยากาศแหง่ความรักและความสามคัคีในชมุชนบาไฮ ประกอบด้วยการแสดงเป็น

ตวัอยา่งและการบนัดาลใจของสมาชิกธรรมสภา จะชว่ยให้บาไฮในชมุชนเกิดความริเร่ิมและส่งผลให้ชมุชน

ก้าวหน้า หากงานของธรรมสภาและงานของชุมชนไม่มีการริเร่ิม มีแต่ท างานประจ าไปวันๆ สมาชิก

ธรรมสภาควรตรึกตรองดวูา่ มีปัจจยัอะไรท่ีเป็นอปุสรรค เช่น บาไฮในชมุชนกบัธรรมสภาห่างเหินกนัเกินไป

หรือไม ่มิตรภาพในชมุชนออ่นลงไมแ่นน่แฟ้น ฯลฯ 
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   7.5 เข้าหาได้ 

 บาไฮในชุมชนควรรู้สึกว่า ธรรมสภาพร้อมท่ีจะให้เวลาพวกเขา ให้โอกาสพวกเขาเข้าหาได้เสมอ 

ประหนึ่งพ่อแม่พร้อมจะให้เวลากับลูกเสมอเม่ือลูกต้องการค าแนะน าหรือระบายความรู้สึก สมาชิก

ธรรมสภาต้องระวงัมิให้บาไฮในชมุชนรู้สึกว่าพวกตนท าตวัห่างเหินหรือถือตวั ในทางกลบักนั บาไฮไม่ควร

ใช้สิทธินีเ้กินขอบเขตโดยน าเร่ืองสารพดัสารพนัมาสุมให้ธรรมสภา บางเร่ืองเป็นเร่ืองส่วนตวัเล็กๆ น้อยๆ 

บาไฮควรพยายามแก้ไขด้วยตวัเองก่อน เช่น โดยการสวดมนต์และศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาท่ีอยู่ใน

ธรรมนิพนธ์บาไฮ หรืออาจปรึกษากบัผู้ ท่ีเหมาะสมเป็นการสว่นตวั 

     7.6 ความน่าเช่ือถือ 

 สิ่งท่ีชว่ยให้ธรรมสภานา่เช่ือถือก็คือ ความประพฤตขิองสมาชิกธรรมสภาเอง ความสมัพนัธ์ระหว่าง

ธรรมสภากับชุมชนควรเป็นไปในลักษณะเปิดเผยไม่มีลบัลมคมใน  การส่ือสารกับชุมชนอย่างชัดเจนไม่

คลุมเครือ การส่งข่าวให้ชุมชนได้รับทราบทนัเวลาไม่ล่าช้า การร้องขอหรือมอบหมายงานอย่างเหมาะสม 

ฯลฯ เหล่านีจ้ะช่วยเพิ่มความน่าเช่ือถือให้ธรรมสภา ธรรมสภาต้องค านึงว่าบาไฮในชุมชนมีหน้าท่ีเช่ือฟัง

ธรรมสภา ฉะนัน้ธรรมสภาไม่ควรใช้สิ่งนีโ้ดยไม่ระวัง เช่น มอบหมายงานท่ีไม่สมเหตุผลให้ชุมชนท า 

นอกจากนีก้ารปฏิบตัติาม 5 ข้อข้างต้นจะชว่ยท าให้ธรรมสภาเป็นท่ีนา่เช่ือถือยิ่งขึน้ 
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4 

การปรึกษาหารือบาไฮ 

ลักษณะส าคัญของการปรึกษาหารือบาไฮ คือ 

1. คุณสมบตัจิ าเป็นเบือ้งต้น 7 ประการ 

“คณุสมบติัจ าเป็นเบือ้งตน้ส าหรับผู้ปรึกษาหารือกนัคือเจตนาอนับริสทุธ์ิ จิตใจอนัผ่องใส ตดัความ

ผูกพนัจากทกุส่ิงนอกจากพระผูเ้ป็นเจ้า ถวิลหาสคุนธรสสวรรค์ ถ่อมตนต่อบรรดาผูเ้ป็นทีรั่กของ

พระองค์ อดทนต่อความยากล าบาก และรับใช้ ณ ธรณีประตูอนัประเสริฐของพระองค์”69 

2. เงื่อนไข 2 ประการ 

“เงือ่นไขแรกคือความรักใคร่ปรองดองอย่างแทจ้ริงระหว่างสมาชิกธรรมสภา พวกเขาต้องปลอด

จากความหมางเมินโดยส้ินเชิง และตอ้งแสดงออกึ่ึงเอกภาพของพระผูเ้ป็นเจ้าเพราะพวกเขาคือ

คลืน่ในทะเลเดียวกนั คือหยดน ้าในชโลธรเดียวกนั คือดวงดาราในนภาเดียวกนั คือรัศมีของดวง

อาทิตย์เดียวกนั คือพฤษาในสวนเดียวกนั คือดอกไม้ในอทุยานเดียวกนั หากไร้ึ่ึงความเห็นพอ้ง

ตอ้งกนั ไร้ความสามคัคีทีแ่ท้จริง การชมุนมุนัน้จะสลายตวัและธรรมสภาจะกลายเป็นความว่าง

เปล่า เงือ่นไขทีส่องคือ เมื่อมาร่วมชมุนมุกนั พวกเขาตอ้งตัง้จิตสู่เบื้องบน และขอความช่วยเหลือ

จากอาณาจกัรแห่งความรุ่งโรจน์”70 

3. เกณฑ์การด าเนินการประชุม 5 ประการ 

“จากนัน้พวกเขาต้องด าเนินการประชมุดว้ยความอทิุศ มารยาท เกียรติ ความรอบคอบ และความ

พอประมาณในการแสดงทรรศนะของตน”71 

คุณสมบตัจิ าเป็นเบือ้งต้น 7 ประการ 

1. เจตนาอันบริสุทธ์ิ 

ผู้ ร่วมปรึกษาหารือจ าเป็นต้องมีเจตนาท่ีบริสทุธ์ิ มีวตัถปุระสงค์ร่วมกนั คือเพ่ือค้นหาความจริงเก่ียวกบั

ปัญหาและสถานการณ์ต่างๆ มิใช่ค้นหาว่าอะไรจะเป็นประโยชน์แก่ตน ซึ่งมาจากเจตนาท่ีเห็นแก่ตวัหรือ
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เจตนาอ่ืนๆ ท่ีแอบแฝงอยู่ มิฉะนัน้จะท าให้การปรึกษานัน้ติดขัดและไม่สามารถพบความจริงหรือการ

ตัดสินใจท่ีดีได้ บางครัง้เจตนาท่ีแอบแฝงอยู่มิใช่สิ่งท่ีเลวร้ายเสมอไป เช่น ผู้ ท่ีเข้าร่วมปรึกษาคนหนึ่ง

ต้องการเลิกประชุมเวลาสามทุ่มเพราะอยากไปดรูายการโทรทัศน์ท่ีชอบ ตนจึงรีบเร่งการประชุมให้เสร็จ

เร็วๆ บางคนอาจเตรียมไปเท่ียววนัอาทิตย์เวลาธรรมสภาจะตดัสินใจให้มีกิจกรรมบางอย่างในวนัอาทิตย์

ตนจึงพยายามคดัค้านในระหว่างการปรึกษาหารือ เจตนาท่ีแอบแฝงเล็กๆ น้อยๆ เหล่านีส้ามารถรบกวน

การปรึกษาหารือได้ หากเกิดเช่นนีจ้ริง ผู้ ร่วมปรึกษาหารือควรบอกเจตนาท่ีแอบแฝงเหล่านีใ้ห้ผู้ อ่ืนทราบ

เพ่ือความเข้าใจซึง่กนัและกนั แตไ่มถ่ึงกบัจ าเป็นต้องบอกทกุครัง้หากการปรึกษาหารือยงัด าเนินไปได้ด้วยดี 

2. จติใจอันผ่องใส 

จิตใจท่ีผ่องใสจะท าให้ผู้ ร่วมปรึกษาหารือไม่มองอะไรแง่ลบจนเกินไปจนคิดอะไรไม่ออก ไม่อิจฉาแต่

ยินดีต่อความส าเร็จของกันและกัน ห่วงใยความสุขและอ่อนไหวต่อความรู้สึกของกันและกัน  ในการ

ปรึกษาหารือบางครัง้ สมาชิกบางคนอาจไม่เข้าใจในบางเร่ือง หากคนอ่ืนๆไม่สนใจแล้วรีบตดัสินใจให้เร่ือง

นัน้ผา่นไป จะท าให้คนนัน้รู้สึกไม่มีคา่ ไม่อยากร่วมปรึกษาอีกตอ่ไป ไม่มีใครสามารถแสดงความคิดเห็นได้

ดีหากเขารู้สกึวา่ตนไมเ่ป็นท่ียอมรับ 

“นภาแห่งเมธาสวรรค์ไดร้ับการส่องสว่างดว้ยประทีปแห่งการปรึกษาหารือและความเห็นอกเห็นใจ”72 

 จิตใจท่ีผ่องใสจะช่วยให้เรามองปัญหาด้วยทิวทศัน์ท่ีสดใสกว่า ตวัอย่างเช่น บางครัง้บาไฮมวัแต่

เน้นท่ีกฎข้อห้ามตา่งๆ บาไฮใหม่ในชุมชนหนึ่งอาจมีอปุนิสัยชอบด่ืมสรุามาตัง้แตก่่อนเป็นบาไฮจนแก้ยาก 

จึงมีการปรึกษาหารือกันอย่างเหน็ดเหน่ือยว่าจะท ายังไงกับบาไฮท่ีชอบด่ืมสุรา และมักจะเป็นการ

ปรึกษาหารือท่ีหาทางออกไม่ได้ แตเ่ม่ือมีการมองปัญหาด้วยทิวทศัน์ท่ีสดใสกว่า คือเน้นไปท่ีการสวดมนต์ 

การอบรมเด็ก ชีวิตครอบครัว เม่ือทุ่มเทมาท่ีกิจกรรมเหล่านีจ้นได้ผลแล้ว ปัญหาการด่ืมสุราจะคล่ีคลาย

ตามมาได้ 

3. ตัดความผูกพันจากทกุสิ่งนอกจากพระผู้เป็นเจ้า 

ผู้ ร่วมปรึกษาหารือต้องตดัความผูกพัน ไม่ยึดมั่น เพ่ือว่าตนจะคิดอ่านได้อย่างเท่ียงธรรมตรึกตรอง

ความคิดท่ีผู้ อ่ืนเสนอมาได้อย่างยุติธรรม ตรึกตรองโดยไม่ค านึงว่าใครเป็นผู้แสดงความคิดเห็นนัน้ นีเ้ป็น

เร่ืองท่ีเราต้องเตือนตัวเองอยู่เสมอ เพราะโดยธรรมดาแล้ว เรามีแนวโน้มจะยอมรับความคิดของผู้ มี
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ประสบการณ์ได้ง่ายๆ และมองข้ามความคิดเห็นของผู้อ่อนประสบการณ์โดยไม่ทนัคิดให้รอบคอบ การคิด

อา่นของเราควรเป็นอิสระจากความรู้สึกชอบหรือไมช่อบใคร เพราะจะมีผลให้เราคดิอยา่งล าเอียง 

“บอ่ยครัง้ทีเดียวท่ีผู้ต ่าต้อยด้อยความรู้และด้อยประสบการณ์ แต่ด้วยแรงดลใจท่ีมาจากความอุทิศอย่าง

แรงกล้าและไมเ่ห็นแก่ตวั ได้แสดงความคดิเห็นท่ีเป็นกญุแจส าคญัในการอภิปรายของธรรมสภา”73 

 เม่ือเสนอความคิดออกไป ความคิดนัน้จะกลายเป็นของกลุ่มผู้ เสนอความคิดนัน้ต้องตดัความ

ผกูพนัไมย่ดึมัน่วา่ความคดินัน้ยงัเป็นของตนอยู ่เม่ือเป็นเชน่นี ้ทกุคนจะมีอิสระท่ีจะเห็นด้วยหรือปฏิเสธโดย

ไม่ต้องกลัวว่าจะท าให้ใครเสียใจ และผู้ เสนอความคิดก็จะไม่ขุ่นใจหากถูกปฏิเสธ ในทางกลับกัน หาก

ความคดินัน้เป็นท่ียอมรับ ความคดินัน้ก็เป็นของสว่นรวม มิใชเ่ป็นของผู้ ท่ีเสนอความคดิเทา่นัน้ 

4. ถวิลหาสุคนธรสสวรรค์ 

นัน่คือจิตใจของผู้ ร่วมปรึกษาหารือต้องฝักใฝ่ในสิ่งท่ีดีงามไม่ใช่เร่ืองต ่าช้า การปรึกษาหารือบาไฮมุ่ง

สง่เสริมความเจริญทัง้ทางวตัถแุละจิตใจของบคุคลและสงัคม ไม่มีการปรึกษาหารือเพ่ือท าร้ายใคร ไม่วาง

อบุายหลอกลวงหรือเอาเปรียบใคร 

5. ถ่อมตนต่อบรรดาผู้เป็นที่รักของพระองค์ 

ความทะนงว่าความคิดของตนดีกว่าใครเป็นภัยตอ่การปรึกษาหารือ เราเห็นตวัอย่างมากมายท่ีคนแต่

ละนิกายทะนงในความเช่ือศาสนาของตน มัน่ใจว่าความเช่ือของตนถกู ความมัน่ใจมิได้รับประกนัว่าสิ่งนัน้

จะถูกจริง การปรึกษาหารือบาไฮต้องไม่มีการยกตนข่มผู้ อ่ืน ซึ่งอาจซ่อนเร้นอยู่ในรูปแบบของการไม่ยอม

บอกข้อมลูท่ีส าคญัให้คนอ่ืนทราบ จะบอกก็ต่อเม่ือเป็นโอกาสท่ีจะเกทบัผู้ อ่ืน ดงันัน้การปรึกษาหารืออาจ

เร่ิมต้นโดยผู้ ท่ีรู้ข้อมลูมากสดุเป็นผู้พดูก่อน ความถ่อมตนไมค่วรเป็นท่ีสบัสนกบัความอ่อนแอ 

6. อดทนต่อความยากล าบาก 

สมาชิกธรรมสภามาจากการเลือกตัง้บาไฮ ซึ่งก าหนดไม่ได้ว่าใครจะได้รับเลือก และผู้ ท่ีได้รับเลือกจะมี

พืน้ฐานตา่งกนัมากน้อยแคไ่หน ในการปรึกษาหารือบางครัง้ สมาชิกธรรมสภาจึงเป็นบททดสอบซึ่งกนัและ

กนั คนหนึง่อาจคดิอะไรได้เร็ว อีกคนอาจคดิช้า คนคดิเร็วอาจรู้สกึร าคาญคนคิดช้า คนคิดช้าอาจรู้สึกระแวง

วา่คนคดิเร็วจะรีบผา่นเร่ืองไปเพราะกลวัถกูแย้ง คนหนึ่งอาจคิดอย่างละเอียดทกุแง่ทกุมมุ ในคณะท่ีอีกคน
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หนึ่งอาจคิดอะไรง่ายๆ แบบตรงไปตรงมา คนท่ีคิดละเอียดอาจมองคนท่ีคิดอะไรแบบง่ายๆ ว่าไม่รอบคอบ 

คนท่ีคดิง่ายๆ อาจมองวา่คนท่ีคิดละเอียดว่าจกุจิกเกินความจ าเป็น คนหนึ่งกระตือรือร้นอยากให้งานลลุ่วง

ไปโดยเร็ว ในขณะท่ีอีกคนหนึ่งอาจรู้สึกว่าไม่เห็นมีเร่ืองอะไรรีบดว่นเลย คนหนึ่งอาจตัง้ใจสงูและต้องการ

พูดลึกลงไปในปัญหา ขณะท่ีอีกคนหนึ่งอาจไม่รู้สึกจริงจังและใจลอย คนหนึ่งอาจหัวดือ้ไม่ยอมเปล่ียน

ความคดิ ขณะท่ีอีกคนหนึ่งอาจถกูชกัจงูความคิดได้ง่าย เห็นด้วยกบัทกุอย่าง คนหนึ่งอาจมองปัญหาในแง่

ร้าย ขณะท่ีอีกคนหนึ่งอาจมองอะไรในแง่ดี แม้จะไม่มีหนทางแก้ปัญหาแต่ถือว่าพระผู้ เป็นเจ้าจะช่วยให้ดี

เอง คนมองในแง่ดีอาจถือว่าคนมองในแง่ร้ายนัน้อาจไม่สร้างสรรค์ ส่วนคนท่ีมองในแง่ร้ายอาจคิดว่าคนท่ี

มองในแง่ดีเป็นคนท่ีเพ้อฝันหลอกตวัเอง คนท่ีมีประสบการณ์มากอาจเสนอความคิดเห็นท่ีตรงกบัหลกัธรรม

ค าสอน แตอี่กคนหนึง่อ่อนประสบการณ์จึงอาจไม่เข้าใจและไม่พร้อมท่ีจะยอมรับความคิดเห็นนัน้ บคุคลท่ี

กล่าวมานีส้ามารถเป็นบททดสอบซึ่งกันและกัน และบาไฮท่ีร่วมปรึกษาหารือกันต้องพฒันาความอดทน

เป็นคุณสมบัติหนึ่ง  อย่างไรก็ตามระบบบริหารบาไฮออกแบบไว้ส าหรับมนุษยชาติทัง้มวลและคนทุก

ประเภทเหลา่นีแ้หละ่คือองค์ประกอบท่ีถกูหลอ่หลอมเข้ามาอยูใ่นระบบจากพระผู้ เป็นเจ้านี ้

7. การรับใช้ ณ ธรณีประตูอันประเสริฐของพระองค์ 

เจตคติของการรับใช้จะช่วยให้ผู้ ร่วมปรึกษากันเป็นอิสระจากความทะเยอทะยาน ความทะนง ความอิจฉา 

และคณุสมบตัท่ีิไมดี่อ่ืนๆ ซึง่จะเป็นประโยชน์ตอ่การพฒันาคณุสมบตัอีิก 6 ข้อท่ีกลา่วมาข้างตน 

เงื่อนไข 2 ประการ 

1. ความรักใคร่ปรองดอง 

ความรักใคร่ปรองดองโดยสมบูรณ์เป็นบรรยากาศท่ีเกือ้กูลการหลัง่ไหลและประสานความคิด ท าให้

ความคดิเห็นพฒันาขึน้เป็นความเข้าใจท่ีถกูต้อง อาจเปรียบความคิดเห็นของแตล่ะคนเป็นเมล็ด เม่ือเมล็ด

นัน้ได้รับการเพาะปลูกในดินท่ีดี อากาศท่ีมีอุณหภูมิเหมาะสม ความชืน้พอเหมาะ เมล็ดนัน้จะเติบโตเป็น

พืชท่ีงดงาม ในทางตรงข้ามหากอยู่ในบรรยากาศของความหมางเมิน เย็นชา เมล็ดนัน้จะไม่โต และผู้ ท่ีร่วม

ปรึกษาหารือจะเหน่ือยใจไปกับการอภิปรายท่ีไม่ออกผล ความรักใคร่ปรองดองนีม้ิใช่มีแต่ในห้องประชุม

เท่านัน้ แต่เป็นสิ่งท่ีสมาชิกธรรมสภาต้องท านุบ ารุงระหว่างกันนอกห้องประชุมด้วย เช่นการช่วยเหลือให้

ก าลงัใจกนัในยามท่ีใครคนหนึง่มีปัญหาสว่นตวัหรือปัญหาในครอบครัว 
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2. ตัง้จติสู่เบือ้งบนและขอความช่วยเหลือ 

ดงัท่ีกลา่วไว้แล้ว บาไฮแตล่ะคนท่ีมาร่วมประชมุกนัมีความคิดอ่านและพืน้ฐานท่ีตา่งกนั นอกจากนีแ้ต่

ละคนก็เข้ามาในห้องประชุมด้วยความรู้สึกท่ีต่างกนัตามเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ในชีวิตของตนก่อนมาประชุม 

ดงันัน้การตัง้จิตสู่พระผู้ เป็นเจ้าก่อนการปรึกษาหารือ โดยการสวดมนต์อธิษฐานจะเป็นการปรับความรู้สึก

นกึคดิแตล่ะคนให้ประสานกลมกลืนกนัเพ่ือรับแรงดลใจจากเบือ้งบน เปรียบเหมือนการปรับเสียงสายกีตาร์

ให้เข้ากนั 

เกณฑ์การด าเนินการประชุม 5 ประการ 

1. ความอุทศิ 

บาไฮท่ีมาร่วมปรึกษากันต้องอุทิศความรักต่อพระบาฮาอุลลาห์ การปรึกษานัน้ต้องอุทิศต่อสิ่งท่ีจะ

ส่งเสริมความก้าวหน้าของชมุชนและศาสนา มิใช่ประชมุพอเป็นพิธี หาทางออกง่ายๆ โดยไม่ต้องคิดอะไร

ให้หนกัสมอง 

2. มารยาท 

มารยาทในการพูดและการฟังจะช่วยให้การปรึกษาหารือมีประสิทธิภาพ ไม่ควรพูดขดัจังหวะกัน ไม่

เสียดสีหรือประชดประชนักนั ไมท่ าทา่กระสบักระสา่ยเวลาคนอ่ืนพดู มารยาทในการนัง่ห้องประชมุและการ

แตง่ตวัก็มีผลตอ่บรรยากาศของการประชมุ บาไฮควรรักษามารยาทเสมือนว่าพระบาฮาอุลลาห์อยู่ในห้อง

ประชมุนัน้ด้วย 

3. เกียรต ิ

ผู้ ร่วมปรึกษาต้องให้เกียรติและนับถือกันและกัน ไม่ดแูคลนความคิดเห็นผู้ อ่ืน แต่ต้องฟังอย่างตัง้ใจ 

และเคารพความคิดเห็นของผู้ อ่ืนแม้ว่าจะไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นนัน้ เม่ือใครคนหนึ่งรู้สึกว่า ความ

คิดเห็นของตนก าลังได้รับฟังจากคนอ่ืนด้วยความตัง้ใจ ผู้นัน้จะยอมรับได้ง่ายกว่าเม่ือคนอ่ืนไม่เห็นด้วย 

มิฉะนัน้แล้วเขาจะไม่แล้วแก่ใจ และคิดว่าผู้ อ่ืนไม่ฟังเขาให้ดี ไม่เข้าใจท่ีเขาพูด  ผู้ ร่วมปรึกษาต้องนบัถือ

ตวัเองด้วย กลา่วคือ ต้องคดิวา่ตนเป็นคนท่ีมีคา่คนหนึง่ในกลุม่ และพร้อมจะแสดงความเห็นตา่งๆ ไม่คิดว่า

ตนเองไร้คา่แล้วเงียบไมอ่อกความคิดเห็น 
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4. ความรอบคอบ 

ความรอบคอบจะบง่บอกถึงมาตรฐานของกลุ่มท่ีปรึกษาหารือกนั ผู้พดูควรพดูให้ตรงประเด็น และผู้ ฟัง

ควรระลึกถึงวตัถปุระสงค์ของการปรึกษานัน้อยู่เสมอ   แล้วน าข้อมลูท่ีได้รับฟังมาสมัพนัธ์กับวตัถปุระสงค์

นัน้ ๆ ไมห่กัเหไปหารายละเอียดปลีกยอ่ยท่ีพว่งมากบัค าพดู การฟังไม่ควรเพียงแตเ่ก็บข้อมลูเท่านัน้แตค่วร

พยายามเข้าถึงความรู้สึกของผู้พูดด้วย การมองข้ามความรู้สึกของผู้พดูอาจมีผลเสีย เช่น บาไฮคนหนึ่งมี

ความปรารถนาอยากปรับปรุงงานฉลองบญุ เขาจงึมีข้อเสนอในท่ีประชมุธรรมสภาแตบ่งัเอิญข้อเสนอนัน้ไม่

เหมาะสม คนอ่ืนๆจึงปฏิเสธอย่างไม่ใยดีโดยลืมมองท่ีเจตนาของผู้ เสนอความคิดนัน้ การมองข้าม

ความรู้สึกเช่นนีอ้าจบัน่ทอนก าลงัใจซึ่งกนัและกนั ความรอบคอบยงัอยู่ท่ีการให้ความส าคญัตอ่เร่ืองต่างๆ

ให้เหมาะสม ไม่ใช่เร่ืองท่ีส าคญัแต่ใช้เวลาปรึกษากันเด๋ียวเดียว ส่วนเร่ืองเล็กๆ กลบัพดูกนัยืดยาว ไม่ควร

ขดุคุ้ยจบัผิดเล็กๆ น้อยๆ บางครัง้คนหนึง่แสดงความคิดเห็นออกมาถกูตัง้ 90% แล้ว มีผิดอยู่เพียง 10% แต่

อีกคนหนึง่เพง่เล็งมาท่ี 10% นี ้และท าให้กลายเป็นเร่ืองใหญ่ต้องอภิปรายยืดเยือ้เสียเวลาโดยใชเ่หต ุ

“การอภิปรายและปรึกษาหารือของผู้แทนที่ได้รับเลือกจากชุมชน ควรมีความอดทนและยบัยัง้ชัง่ใจเสมอ 

และไม่ควรอภิปรายขดุคุย้อย่างไร้เหตผุลไม่ว่าในสภาพแวดลอ้มใด”74 

 ความรอบคอบมิใชอ่ยูท่ี่ปรึกษาหารือกนัในท่ีประชมุเทา่นัน้แตร่วมถึงการเตรียมตวัก่อนประชมุด้วย 

เช่น เตรียมข้อมูลให้พร้อมเพ่ือน าเสนอปรึกษาหารือ กลุ่มท่ีร่วมปรึกษากันควรแน่ใจว่าทุกคนเข้าใจเร่ือง

นัน้ๆ หรือสถานการณ์นัน้ๆ  เพียงพอท่ีจะใช้วิจารณญาณได้อย่างรอบคอบ ไม่ใช่ว่ามีเพียงไม่ก่ีคนเข้าใจ

แล้วตดัสินใจไป โดยท่ีคนอ่ืนท่ีเหลือจ าต้องคล้อยตามเพราะตนไมรู้่ไมเ่ข้าใจเร่ืองนัน้ๆ 

5. ความพอประมาณในการแสดงทรรศนะของตน 

บาไฮไมค่วรแสดงความคดิเห็นในลกัษณะท่ีกดดนัผู้ อ่ืน เชน่ใช้เสียงแข็ง หรือท าหน้าตาขึงขงัวางมาดว่า

ตนรู้เร่ืองนัน้ดีอยู่คนเดียว คนอ่ืนไม่มีสิทธ์ิแย้งข้อสรุปของตน ซึ่งจะท าให้คนอ่ืนอึดอัดใจท่ีจะพูด และใน

ทางตรงข้ามไม่ควรแสดงความเห็นอย่างปวกเปียกไม่มีน า้หนกั บาไฮควรอธิบายความคิดเห็นและเหตผุล

ของตนให้หนกัแนน่ เพ่ือให้ผู้ อ่ืนเข้าใจทรรศนะและจดุยืนของตนโดยไม่บีบคัน้ผู้ ใด บางครัง้เราอาจรู้สึกเห็น

ด้วยหรือไมเ่ห็นด้วยกบัเร่ืองหนึง่แตอ่ธิบายไม่ออก หากเราพดูความรู้สกึนีอ้อกมาก็มีประโยชน์ 
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ความเหน็ควรเป็นเอกฉันท์ 

“ที่จริงแล้วพระอับดุลบาฮาตั้งความปรารถนาไว้เสมอว่ามิตรสหายที่อยู่ในสภาทั้งระดับท้องถ่ินและ

ระดบัชาติ ควรอภิปรายกนัอย่างถี่ถ้วนด้วยน ้าใสใจจริง เจตนาที่สุจริต จิตใจที่แน่วแน่แล้วเป็นเอกฉนัท์ใน

ทกุเร่ือง”75 

 คุณสมบัติของผู้ ร่วมประชุมกันท่ีกล่าวมาข้างต้นคืออุดมคติของการปรึกษาหา รือบาไฮ ซึ่ง

ธรรมสภาไหนมีคณุสมบตัิเหล่านีม้ากเท่าไหร่ก็จะปรึกษาหารือกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากเท่านัน้ ใน

ความเป็นจริงแล้ว หากสมาชิกปรึกษากันด้วยความรักใคร่ปรองดองโดยสมบูรณ์ ตัง้จิตสู่พระผู้ เป็นเจ้า 

เข้าใจสถานการณ์นัน้ๆ และอภิปรายเหตผุลกนัอย่างถ่ีถ้วน สมาชิกทกุคนควรลงความเห็นเป็นเอกฉันท์ ถ้า

ไม่เช่นนัน้แสดงว่า ยงัมีจดุบกพร่องอยู่ท่ีใดท่ีหนึ่ง ซึ่งเกิดขึน้ได้เป็นธรรมดาส าหรับธรรมสภาท่ีก าลงัเรียนรู้

และฝึกฝนความช านาญในการปรึกษาหารือในระยะท่ีระบบบริหารบาไฮยงัอยู่ในวยัทารกนี ้แต่ในอนาคต

ธรรมสภาต่างๆจะพฒันาไปถึงวนัท่ีการปรึกษาหารือจะสมบรูณ์พอท่ีจะเป็นเอกฉันท์ในทุกเร่ือง อย่างไรก็

ตามบาไฮไม่ต้องลงความเห็นฝืนความรู้สึกของตนเองเพียงเพ่ือต้องการให้เป็นเอกฉันท์ และในกรณีท่ีไม่

เป็นเอกฉนัท์ต้องยดึถือตามเสียงสว่นใหญ่ 

“เจตนาทีก่ล่าวมานีคื้อการเนน้ว่า จุดประสงค์ของการปรึกษาหารือคือการไต่สวนความจริง ผู้ที่แสดงความ

คิดเห็นไม่ควรกล่าวว่านี่คือส่ิงที่ถูก แต่ควรเสนอความเห็นนัน้เพื่อน าไปสู่ความเป็นเอกฉันท์ เพราะแสง

สว่างแห่งความจริงจะปรากฏชดัเมื่อสองความคิดเห็นต้องตรงกนั ประกายจะเกิดข้ึนเมื่อหินเหล็กไฟและ

เหล็กมาดว้ยกนั มนษุย์ควรชัง่ความคิดเห็นของตนด้วยความสงบเยือกเย็น ก่อนที่จะแสดงทรรศนะของตน 

เขาควรพิจารณาทรรศนะทีค่นอืน่เสนอมาอย่างรอบคอบ ถ้าเขาพบว่าความคิดที่เสนอมาก่อนถูกต้องและมี

ค่ากว่า เขาควรยอมรับทนัทีและต้องไม่ยึดอยู่กับความคิดของตน ด้วยวิธียอดเยี่ยมนี้ เขาพยายามไปสู่

ความสามคัคีและความจริง การต่อต้านและความแตกแยกเป็นเร่ืองน่าเศร้า ดงันัน้เป็นการดีกว่าที่จะขอ

ความคิดเห็นจากผู้ที่ฉลาดหลักแหลม มิฉะนั้นแล้ว ความขัดแย้งจะเป็นปากเสียงกันเพราะทรรศนะ

แตกต่างกนัที่เสนอมาจะท าให้สภาจ าเป็นต้องตดัสินใจเก่ียวกบัปัญหานัน้ ความเห็นที่เป็นเสียงส่วนใหญ่

หรือเอกฉนัท์อาจไม่ถูก ประชาชนหน่ึงพนัคนอาจยึดถือทรรศนะหน่ึง แต่ก็ผิด ขณะที่ผู้ที่หลกัแหลมคนเดียว

อาจถูก ดังนั้นการปรึกษาหารือที่แท้คือการประชุมทางธรรมด้วยเจตคติและบรรยากาศแห่งความรัก 
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สมาชิกที่ปรึกษากนัต้องรักกนัและกนัด้วยดวงจิตแห่งมิตรภาพเพื่อว่าผลดีจะบงัเกิดตามมา ความรักและ

มิตรภาพคือรากฐาน”76 

“เก่ียวกบับคุคลบางคนมาร่วมประชุมตามค าเชิญของธรรมสภา ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ ถือว่าส่ิงนี้เป็นการขอ

ค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญ ึ่ึงจ าเป็นอย่างย่ิงส าหรับการบริหารงานที่ดี สมาชิกธรรมสภามิได้รับการ

คาดหวงัให้รู้ทุกส่ิงหรือในทุกเร่ือง ดงันัน้พวกเขาสามารถเชิญผู้ช านาญในปัญหานัน้มาร่วมประชุมและ

แสดงทรรศนะแต่บคุคลนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียง”77 

“ก่อนที่เสียงส่วนใหญ่ของธรรมสภาจะตดัสินใจ ไม่เป็นเพียงสิทธิเท่านัน้ แต่เป็นหน้าที่ของสมาชิกทกุคนที่

จะแสดงทรรศนะอย่างอิสระและเปิดเผย โดยไม่ต้องกลวัว่าจะไม่เป็นที่พอใจหรือแหนงใจสมาชิกคนอื่น ใน

แง่ของหลกัการปรึกษาหารืออย่างเปิดเผยที่เป็นหลกัการบริหารที่ส าคญันี้ ท่าศาสนภิบาลขอแนะน าคณุให้

เลิกวิธีการขอให้สมาชิกคนอื่นเสนอความคิดเห็นและค าแนะน าของคุณ การแสดงทรรศนะของคุณต่อ

ธรรมสภาทางอ้อมนี้ ไม่เพียงแต่เพราะความรู้สึกลบัลมคมในที่ขดักบัหลกัธรรมของศาสนาเท่านัน้ แต่ยงั

น าไปสู่ความเข้าใจผิดและความยุ่งยากมากมายสมาชิกธรรมสภาต้องมีความมั่นใจ แต่ต้องเชื่อฟังการ

พิจารณาและแนวทางของเสียงส่วนใหญ่อย่างจริงใจและไม่มีเงือ่นไข”78 

“บาไฮต้องเรียนรู้ที่จะไม่สนใจบคุลิกนิสยั และเอาชนะความปรารถนาที่มีอยู่ในมนุษย์เป็นธรรมดา นัน่คือ

การหาพวกเข้าข้างเพือ่ต่อสูก้นั บาไฮตอ้งเรียนรู้ทีจ่ะใช้หลกัการปรึกษาหารืออย่างแทจ้ริง”79 

“บาไฮไม่มีเงื่อนไขที่จะต้องออกเสียงในธรรมสภาขัดกับมโนธรรมของตนเอง เป็นการดีกว่าถ้าเขายอม

จ านนต่อเสียงส่วนใหญ่และท าใหเ้ป็นเอกฉนัท์ แต่เขามิได้ถูกบงัคบัให้ท าเช่นนัน้ อย่างไรก็ตามส่ิงที่เขาต้อง

ท าคือ ยึดถือตามค าตดัสินของเสียงส่วนใหญ่เพราะเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพ เขาต้องไม่บัน่ทอนธรรมสภา

โดยเทีย่วพดูว่า เขาไม่เห็นดว้ยกบัเสียงส่วนใหญ่ กล่าวคือ เขาตอ้งถือศาสนามาก่อน มิใช่ความคิดเห็นของ

ตน สมาชิกธรรมสภาสามารถขอให้ธรรมสภาพิจารณาเร่ืองนัน้อีกครั้ง แต่เขาไม่มีสิทธิจะบงัคบัหรือก่อ
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ความแตกแยกเพราะว่าธรรมสภาไม่เปลี่ยนค าตดัสินใจ เสียงเอกฉันท์เป็นที่พึงประสงค์ แต่แน่นอนไม่

สามารถน ามาบงัคบัสมาชิกธรรมสภาโดยวิธีตกุติกที่ใช้กนัอยู่ในวงสมาคมอืน่”80 

“เมื่อตดัสินใจให้ออกเสียงต่อข้อเสนอหน่ึง ต้องรู้ให้แน่ว่าสมาชิกก่ีคนเห็นด้วย ถ้าหากเป็นเสียงส่วนใหญ่

ของผู้ที่เข้าร่วมประชุมข้อเสนอนัน้เป็นที่ยอมรับ แต่ถ้าเป็นเสียงส่วนน้อย ข้อเสนอนัน้ก็พบัไป ดงันี้ปัญหา

การงดออกเสียงไม่มีส าหรับบาไฮ สมาชิกทีไ่ม่ออกเสียงเห็นด้วยเท่ากบัออกเสียงคดัค้าน แม้ว่าขณะนัน้เขา

อาจรู้สึกว่าไม่สามารถตดัสินใจไดเ้ก่ียวกบัเร่ืองนัน้”81 

“เมื่อมีการเสนอให้ออกเสียงตดัสินเร่ืองหน่ึง สมาชิกธรรมสภาอาจรู้สึกว่ามีข้อมูลหรือทรรศนะบางอย่างที่

ควรแสวงหาเพ่ิมเติมก่อนที่เขาจะออกเสียงได้อย่างรอบคอบ เขาควรบอกความรู้สึกนี้ต่อธรรมสภา และ

ข้ึนอยู่กบัธรรมสภาทีจ่ะตดัสินใจว่า จ าเป็นตอ้งปรึกษาหารือต่อไปอีกหรือไม่ก่อนออกเสียง”82 

ส าคัญอยู่ท่ีปรึกษาตามเง่ือนไขบาไฮ ถูกผิดเป็นเร่ืองรอง 

 ท่ีส าคญัท่ีสดุข้อหนึ่งท่ีบาไฮควรระลึกไว้เสมอคือ ขบวนการปรึกษาหารือท่ีน าไปสู่การตดัสินใจนัน้ 

ส าคญักว่าการตดัสินใจพระอบัดลุบาฮาบอกไว้ว่า หากบาไฮพยายามบรรลคุณุสมบตัิและเง่ือนไขของการ

ปรึกษาหารือบาไฮ พวกเขาจะได้รับพรและอ านาจจากเบือ้งบน 

“หากพวกเขาพยายามบรรลุเงื่อนไขเหล่านี้ พระวิญญาณบริสุทธ์ิจะประสาทพรให้แก่พวกเขา และ

ธรรมสภานัน้จะกลายเป็นศูนย์กลางของพระพรจากสวรรค์ กองทพัของอ านาจสวรรค์จะลงมาช่วยเหลือ 

และพวกเขาจะไดร้ับพลงัใหม่แต่ละวนัทีห่ลัง่ไหลมาจากพระวิญญาณ”83 

 จะเห็นได้ว่าพระองค์มิได้บอกว่า การตดัสินใจท่ีถกูหรือผิด การตดัสินใจท่ีดีมากหรือดีน้อย จะเป็น

ตวัดงึดดูพระพรให้ธรรมสภาเจริญก้าวหน้า แตค่วามพยายามท่ีจะปรึกษาหารือตามอดุมคติบาไฮตา่งหาก

ท่ีจะท าให้ธรรมสภาเจริญ เม่ือปรึกษากันได้ตามหลักธรรมบาไฮแล้ว การตดัสินใจท่ียอดเย่ียมจะเป็นผล

พลอยได้ท่ีตามมาเอง  ดงันัน้บาไฮไม่ควรเน้นความส าคญัท่ีความถูกผิดมากเกินไปจนถึงขนาดท าให้เกิด

ความรู้สกึท่ีไมดี่ตอ่กนั จดุประสงค์ของการปรึกษาหารือคือการแสวงหาหนทางการแก้ปัญหา ไม่จ าเป็นต้อง
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ตดัสินใจว่าใครผิดหรือถูก ซึ่งอาจท าให้เจ็บปวดกว่าเดิม ท่ีส าคญัคือต้องรักษาความสามคัคีปรองดองไว้

อยา่ให้การทะเลาะวิวาทคืบคลานเข้ามา 

“สมาชิกธรรมสภาต้องปรึกษาหากนัในลกัษณะที่ไม่เปิดโอกาสให้มีความร้าวฉานและความรู้สึกที่ไม่ดีต่อ

กนั ส่ิงนีบ้รรลไุด้เมื่อสมาชิกทกุคนอิสระเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและเหตผุลหากใครโดนโต้แย้ง เขา

ต้องไม่รู้สึกเจ็บใจเพราะหนทางที่ถูกต้องจะไม่เปิดเผยจนกว่าจะมีการปรึกษากนัอย่างเต็มที่ ประกายไฟ

แห่งสจัจะบงัเกิดข้ึนเมื่อมีการปะทะกนัของความคิดที่ต่างกัน ภายหลงัจากอภิปรายกันแล้ว หากมีการ

ตดัสินใจโดยเสียงเป็นเอกฉนัท์เป็นส่ิงทีดี่ แต่ถา้ยงัมีความแตกต่างของความคิดเห็นอยู่ึ่ึงพระผู้เป็นเจ้าทรง

หา้ม ตอ้งถือตามเสียงส่วนใหญ่”84 

“สมาชิกธรรมสภาผูมี้เกียรติควรพยายามอย่าให้มีความขดัแย้งเกิดข้ึน และหากความขดัแย้งเกิดข้ึนแล้วไม่

ควรปล่อยใหไ้ปถึงขีดทีท่ะเลาะกนั เกลียดชงัและเป็นปรปักษ์กนัึ่ึงจะน าไปสู่การคกุคาม เมื่อเจ้าสงัเกตเห็น

ว่า ความเป็นปรปักษ์และการคกุคามก าลงัจะเกิดข้ึน เจ้าควรเลื่อนการอภิปรายเร่ืองนัน้ออกไปทนัทีจนกว่า

การต่อลอ้ต่อเถียงและข้ึนเสียงจะสงบลง และเวลาทีเ่หมาะมาถึง”85 

 เม่ือท่านโชกิ เอฟเฟนดิ เป็นศาสนภิบาลใหม่ๆ และมีหน้าท่ีในการหล่อเลีย้งสถาบันของระบบ

บริหารบาไฮให้เตบิโตโดยไมช่กัช้าคือในปี ค.ศ. 1922 ทา่นได้เขียนจดหมายฉบบัหนึ่งถึงบาไฮในอเมริกา ซึ่ง

ในนัน้ท่านน าธรรมนิพนธ์ของพระอบัดลุบาฮามาแถลงเพ่ือเป็นแนวทางการปรึกษาหารือส าหรับบาไฮและ

ธรรมสภา เป็นธรรมนิพนธ์ท่ีบรรจคุวามหมายท่ีมีคา่ไว้อยา่งล า้ลึกดงันี:้ 

“คุณสมบติัจ าเป็นเบื้องต้นส าหรับผู้ที่จะปรึกษาหารือกนัคือเจตนาอนับริสุทธ์ิ จิตใจอนัผ่องใส ตดัความ

ผูกพนัจากทุกส่ิงทุกอย่างนอกจากประผู้เป็นเจ้า ใฝ่หาสุคนธรสสวรรค์ ถ่อมตนต่อบรรดาผู้เป็นที่รักของ

พระองค์ อดทนต่อความยากล าบาก และรับใช้ ณ ธรณีอันประเสริฐของพระองค์ พวกเขาได้รับการ

ช่วยเหลือให้บรรลุคุณสมบัติเหล่านี้ ชัยชนะจากอาณาจักรบาฮาจะประทานมาให้แก่พวกเขา ในยุคนี ้

ธรรมสภาที่ปรึกษาหารือกันนัน้ส าคญัที่สุดและจ าเป็นอย่างย่ิง การเชื่อฟังธรรมสภาเป็นหน้าที่ที่ส าคญั 

สมาชิกธรรมสภาต้องปรึกษากนัในลกัษณะที่ไม่เปิดโอกาสให้มีความบาดหมางและความรู้สึกที่ไม่ดีต่อกนั 

ส่ิงนี้บรรลุได้เมื่อสมาชิกทุกคนมีอิสระเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและเหตุผลหากใครโดนโต้แย้ง เขา

ต้องไม่รู้สึกเจ็บใจ เพราะหนทางที่ถูกต้องจะไม่เปิดเผยจนกว่าจะมีการปรึกษากนัอย่างเต็มที่ประกายไฟ
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แห่งสจัจะจะบงัเกิดข้ึนเมื่อมีการปะทะกนัของความคิดเห็นที่ต่างกนั ภายหลงัอภิปรายกนัแล้วหากมีการ

ตดัสินใจโดยเสียงเป็นเอกฉนัท์เป็นส่ิงทีดี่ แต่ถา้ยงัมีความแตกต่างของความคิดเห็นอยู่ึ่ึงพระผู้เป็นเจ้าทรง

หา้ม ตอ้งถือตามเสียงส่วนใหญ่” 

“เงื่อนไขแรกคือความรักใคร่ปรองดองอย่างแท้จริงระหว่างสมาชิกของธรรมสภา พวกเขาต้องปลอดจาก

ความหมางเมินโดยส้ินเชิงและต้องแสดงออกึ่ึงเอกภาพของพระผู้เป็นเจ้า เพราะพวกเขาคือคลื่นในทะเล

เดียวกัน คือหยดน ้าในชโลธรเดียวกัน คือดวงดาราในนภาเดียวกัน คือรัศมีของดวงอาทิตย์เดียวกัน 

คือพฤษาในสวนเดียวกนั คือดอกไม้ในอทุยานเดียวกนั หากไร้ึ่ึงความเห็นพอ้งต้องกนั ไร้ความสามคัคีที่

แท้จริง การชุมนุมนัน้จะสลายตวัและธรรมสภาจะกลายเป็นความว่างเปล่า เงื่อนไขที่สองคือ เมื่อมาร่วม

ชุมนุมกนั พวกเขาต้องตัง้จิตสู่เบื้องบน และขอความช่วยเหลือจากอาณาจักรแห่งความรุ่งโรจน์ จากนัน้

พวกเขาต้องด าเนินการประชุมด้วยความอุทิศ มารยาท เกียรติ ความรอบคอบ และความพอประมาณใน

การแสดงทรรศนะของตน ในทกุเร่ืองพวกเขาต้องแสวงหาความจริง มิใช่ยืนกรานในความคิดเห็นของตน 

เพราะความดื้อดึงขืนอยู่ในทรรศนะของตนจะน าไปสู่ความร้าวฉานและวิวาทกนัในที่สดุ และความจริงจะ

ยงัคงึ่อนเร้นอยู่ สมาชิกผู้มีเกียรติทัง้หลายต้องแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ และห้ามมิให้ผู้ใดดูแคลน

ความคิดเห็นของคนอื่น ไม่เพียงเท่านัน้ เขาต้องแสดงสจัจะด้วยความพอควร และหากมีความคิดเห็น

ขดัแย้งกนั ต้องถือตามเสียงส่วนใหญ่ และทุกคนจะต้องเชื่อฟังและยอมตามเสียงส่วนใหญ่ เช่นกนัห้ามมิ

ใหผู้ใ้ดคดัค้านหรือต าหนิการตดัสินใจที่ลงมติไปแล้วไม่ว่าในหรือนอกที่ประชุมแม้ว่าการตดัสินใจนัน้ไม่ถูก 

เพราะการวิพากษ์วิจารณ์ดังกล่าวจะขัดขวางการปฏิบัติตามการตัดสินใจ กล่าวโดยย่อ ส่ิงใดก็ตามที่

ด าเนินไปดว้ยความปรองดองและความรักและเจตนาที่บริสทุธ์ิผลที่ได้คือแสงสว่าง และหากร่องรอบความ

หมางเมินแม้เพียงนอ้ยทีส่ดุเข้ามาปกคลมุ ผลทีไ่ดคื้อความมืดในความมืด...หากเคารพตามนี้ธรรมสภานัน้

จะเป็นของพระผู้เป็นเจ้า ถ้าไม่เช่นนัน้การชุมนุมนัน้จะน าไปสู่ความเย็นชาและความหมางเมินที่มาจาก

ความชัว่ร้าย การอภิปรายทัง้หมดต้องจ ากนัอยู่ที่เร่ืองทางธรรมที่เก่ียวกบัการอบรมจิตใจ การสัง่สอนเด็ก 

การบรรเทาทกุข์คนยากไร้ การช่วยเหลือคนอ่อนแอในทุกชนชัน้ในโลก ความกรุณาต่อประชาชนทัง้หมด 

เป็นการแพร่กระจายสุคนธรสของพระผู้เป็นเจ้า และเชิดชูพระวจนะศกัด์ิสิทธ์ิของพระองค์หากพวกเขา

พยายามบรรลุเงื่อนไขเหล่านี้พระวิญญาณบริสุทธ์ิจะประสาทพรให้แก่พวกเขา และธรรมสภานั้นจะ

กลายเป็นศูนย์กลางของพระพรจากสวรรค์ กองทพัของอ านาจสวรรค์จะลงมาช่วยเหลือ และพวกเขาจะ

ไดร้ับพลงัใหม่แต่ละวนัทีห่ลัง่ไหลมาจากพระวิญญาณ”86 

                                                           
86

 BA 21-3 
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 เม่ือพิจารณา “ในทกุเร่ืองพวกเขาตอ้งแสวงหาความจริงมิใช่ยืนกรานในความคิดเห็นของตน  และ

ความหมางเมินทีสิ่งมาจากความชัว่ร้าย” สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ขัน้ตอน คือ 

1. ท าความเข้าใจสถานการณ์ 

ผู้ ร่วมปรึกษาต้องแสวงหาความจริงเก่ียวกบัสถานการณ์นัน้ๆ เพ่ือน ามาพิจารณาหาหนทางแก้ปัญหา 

เม่ือยงัไมท่ราบข้อมลูเพียงพอหรือยงัไมเ่ข้าใจสถานการณ์ดีพอ ไม่ควรรีบดว่นตดัสินใจ จดุประสงค์ของการ

ปรึกษาหารือบาไฮคือการหาทางแก้ปัญหา การแก้ปัญหาอาจออกมาในรูปของปล่อยไว้ก่อนยงัไม่ท าอะไร 

เพราะปัญหาทกุอยา่งไมใ่ชมี่ทางแก้เสมอไป อาจต้องรอเวลาและโอกาส ระหวา่งท่ียงัไม่ตัดสินใจ ธรรมสภา

สามารถศกึษาสถานการณ์ให้เข้าใจมากขึน้ แล้วจงึไปสูข่ัน้ท่ี 2 คือตดัสินใจวา่จะท าอยา่งไร 

2. ตัดสินใจว่าจะท าอย่างไร 

เม่ือเข้าใจสถานการณ์แล้ว ทกุคนต้องแสดงความเห็นออกมาอย่างอิสระ เพ่ือน าความคิดเห็นมาผสมผสาน 

ตกแตง่หรือหกัล้างกนั เพ่ือให้ออกมาเป็นการตดัสินใจ การน าความคดิของคนสองคนมาแลกเปล่ียนกนัมิใช่

เป็น 1+1=2 การปะทะความคิดเห็นท่ีต่างกันสามารถน าไปสู่ความคิดท่ีแปลกใหม่ซึ่งอาจไม่เหมือน

ความคดิเดมิของใครเลย อาจเปรียบกบัธาตโุซเดียมและคลอไรด์ซึ่งก็ตา่งเป็นพิษ แตเ่ม่ือทัง้สองมาผสมกนั

เป็นโซเดียมคลอไรด์จะกลายเป็นสารท่ีจ าเป็นส าหรับชีวิต บาไฮท่ีร่วมปรึกษากันต้องฝึกปล่อยวางจาก

อตัตาไม่เจ็บใจเม่ือถูกแย้ง การปรึกษาหารือบาไฮเป็นการปะทะกันของความคิดเห็น มิใช่การปะทะของผู้

แสดงความคดิเห็น 

3. ด าเนินการตามค าตัดสินใจ 

เม่ือตดัสินใจออกมาแล้วไมว่า่เป็นเอกฉนัท์หรือเสียงสว่นใหญ่ บาไฮทกุคนต้องร่วมมือกนัด าเนินการตามนัน้ 

มิใชป่ลอ่ยให้เป็นหน้าท่ีของผู้อยูฝ่่ายเสียงส่วนใหญ่เท่านัน้ ผู้ ท่ีเป็นเสียงส่วนน้อยต้องเช่ือฟังอย่างจริงใจ ไม่

วิพากษ์วิจารณ์ไม่ว่าในหรือนอกห้องประชมุ และความส าเร็จท่ีเกิดขึน้ก็จะเป็นของกลุ่ม คือเป็นของทกุคน 

มิใช่เป็นของผู้ ท่ีอยู่ฝ่ายเสียงส่วนใหญ่เท่านัน้ ตราบใดท่ีสมาชิกธรรมสภายงัอยู่ในความสามคัคีปรองดอง 

ถึงแม้ค าตดัสินใจนัน้จะผิด พระบาฮาอลุลาห์ก็จะแก้ให้เป็นถกู 
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การตัดสินใจในรูปแบบของการปรึกษาหารือต่างๆ 

1. การตัดสินใจในลักษณะของกลุ่ม เชน่ การตดัสินใจของธรรมสภาหรือคณะกรรมการ 

2. การตัดสินใจของบุคคลที่ได้รับแต่งตัง้ เช่นได้รับแต่งตัง้จากธรรมสภาให้ด าเนินการจัด

โรงเรียนอบรมฤดรู้อนหรือชัน้เรียนเด็ก ผู้ ท่ีได้รับแต่งตัง้จะรับนโยบายและแนวทางจากธรรมสภา

และจะมีอ านาจตดัสินใจต่างๆ เพ่ือให้บรรลุผลตามนโยบายเขาสามารถปรึกษาขอความคิดเห็น

จากผู้ อ่ืน แต่การตัดสินใจขึน้อยู่กับเขาเท่านัน้ เช่นในสมัยของท่านโชกิ เอฟเฟนดิ ท่านได้ขอ

ค าปรึกษาจากพระหัตถ์ศาสนาและบาไฮคนอ่ืนๆ แต่ท้ายท่ีสุดแล้วขึน้อยู่กับท่านว่าจะตดัสินใจ

อยา่งไร สมมตธิรรมสภาให้นโยบายวา่ให้อบรมเร่ือง ชีวิตท่ีบริสทุธ์ิและศกัดิ์สิทธ์ิ ท่ีคา่ยเยาวชน แต่

เยาวชนส่วนใหญ่ท่ีมาเข้าคา่ยไม่อยากอบรมเร่ืองนีแ้ตอ่ยากเปล่ียนเป็นการเรียนพดูภาษาองักฤษ 

ในสถานการณ์เช่นนี ้ผู้ ท่ีได้รับแต่งตัง้ให้ด าเนินการตามนโยบายของธรรมสภามีสิทธิตดัสินใจโดย

ไม่ต้องฟังเสียงส่วนใหญ่ ซึ่งมิได้ขดักับหลกัการของบาไฮ เพราะถ้าหากปรึกษาหารือกันแล้วต้อง

ยอมตามเสียงส่วนใหญ่ จะเป็นการบัน่ทอนอ านาจของธรรมสภา แน่นอนผู้ ท่ีได้รับแต่งตัง้ควรฟัง

ความเห็นความรู้สึกจากเยาวชน แตเ่ขาต้องตดัสินใจไปในแนวทางท่ีไม่ท าให้เสียหายตอ่นโยบาย

ของธรรมสภา เขาสามารถปรึกษากับเยาวชนว่า การอบรมเร่ืองนีเ้ป็นอย่างไร มีข้อดีบกพร่อง

อยา่งไร ได้ประโยชน์แคไ่หน เพ่ือรายงานให้ธรรมสภาทราบ 

3. ไม่มีการตัดสินใจ การปรึกษาหารือบางครัง้ไม่จ าเป็นต้องมีการตัดสินใจ เช่นในการอบรม

ธรรมะไม่จ าเป็นต้องตดัสินใจหรือสรุปออกมาว่า พระวจนะเร้นลับข้อนัน้หมายความว่าอย่างไร

เพราะเป็นเร่ืองของความเข้าใจส่วนตวั หรือธรรมสภาอาจเชิญบาไฮในชมุชนมาร่วมปรึกษาหารือ

กันเก่ียวกับการประกาศศาสนา ในกรณีนีบ้าไฮแต่ละคนมาแลกเปล่ียนความคิดเห็นกันโดยไม่ มี

การตดัสินใจ เพราะธรรมสภาจะน าความคิดเหล่านัน้ไปพิจารณาอีกที เป็นลกัษณะคล้ายกบัการ

ประชมุแหง่ชาต ิ

ปรึกษาหารือในทกุแง่ของชีวิต 

บาไฮอาจรู้จักใช้การปรึกษาหารือมาก่อนท่ีจะเป็นบาไฮแต่ท่ีต้องเรียนรู้เพิ่มเติมคือ การฝึกฝนความ

ช านาญในการปรึกษาหารือตามอดุมคตบิาไฮ การปรึกษาหารือบาไฮคือรากฐานของระบบแห่งโลกของพระ

บาฮาอลุลาห์ เป็นวิธีการท่ีจะชว่ยพฒันาทกุสถาบนัของระบบบริหาร เช่น ธรรมสภา งานฉลองบญุ กองทนุ

บาไฮ ชัน้เรียนธรรมะ และทุกกิจกรรมของทุกชีวิต เช่น ชีวิตครอบครัว การศึกษา ธุรกิจการงาน ฯลฯ การ
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ปรึกษาหารืออาจเป็นทางการในรูปของการประชุม หรือคยุกันเม่ือมีโอกาสอย่างไม่เป็นทางการ แต่ต้อง

ระลึกว่าจะต้องมีจุดประสงค์จึงจะถือว่าเป็นการปรึกษาหารือ มิฉะนัน้การสนทนาครัง้นัน้จะเป็นเพียงการ

คยุกนัธรรมดาไมใ่ชก่ารปรึกษาหารือ การปรึกษาหารือบาไฮต้องมีเจตนาท่ีบริสทุธ์ิท่ีจะหาหนทางแก้ปัญหา 

ไมใ่ชก่ารเรียกร้องให้ผู้ อ่ืนเห็นใจ ชกัจงูให้ผู้ อ่ืนเข้าข้างตน และไมใ่ช้เป็นโอกาสนินทาผู้ อ่ืน 

“ในทกุส่ิงจ าเป็นตอ้งปรึกษาหารือ เจ้าควรเน้นเร่ืองนี้อย่างหนกัแน่น เพือ่ว่าทกุคนจะได้ใช้การปรึกษาหารือ 

จุดมุ่ งหมายของส่ิงที่เปิดเผยจากปากกาของพระผู้ทรงความสูงส่งคือเพื่อว่ามิตรสหายจะใช้การ

ปรึกษาหารือเต็มที่ เพราะการปรึกษาหารือคือเหตุของความมีสติและตื่นตัว และเป็นแหล่งก าเนิด

คณุประโยชน์และความผาสกุ”87 

“การปรึกษาหารือเป็นเร่ืองส าคัญย่ิง และเป็นเคร่ืองมือที่ทรงอ านาจที่สุดที่ชักน าไปสู่ความสงบและ

ความสขุของประชาชน ตวัอย่างเช่น เมื่อบาไฮคนหน่ึงไม่แน่ใจเกี่ยวกบักิจการของเขา หรือเมื่อเขาพยายาม

จะด าเนินโครงการหรือการค้า มิตรสหายควรชุมนมุกนัหาหนทางแก้ปัญหาส าหรับเขา และเขาควรปฏิบติั

ตามนัน้ ท านองเดียวกับประเด็นใหญ่ๆ เมื่อมีปัญหาหรือความยุ่งยากเกิดข้ึน ผู้ที่ฉลาดหลกัแหลมควร

ชุมนมุปรึกษากนัเพือ่หาทางแก้ปัญหาพวกเขาควรวางใจในพระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริงองค์เดียว และยอมตาม

การบริบาลของพระองค์ ไม่ว่าหนทางใดจะเปิดเผยออกมาเพราะอ านาจสวรรค์จะมาช่วยเหลืออย่างไม่มีข้อ

สงสยั ดงันัน้การปรึกษาหารือเป็นหน่ึงในบญัญติัทีแ่น่ชดัของพระผูเ้ป็นนายของมนษุยชาติ” 88 

“มนุษย์ต้องปรึกษาหารือในทุกเร่ือง ไม่ว่าเร่ืองใหญ่หรือเร่ืองเล็กเพื่อตนว่าจะได้ทราบว่าส่ิงใดดี การ

ปรึกษาหารือท าให้มนุษย์เข้าใจเร่ืองต่างๆ และช่วยให้เขาลงลึกเข้าไปในปัญหาที่ไม่รู้มาก่อนแสงแห่งสจั

ธรรมส่องมาจากใบหน้าของผู้ที่ร่วมปรึกษาหารือ...อย่างไรก็ตามสมาชิกที่ปรึกษากันควรปฏิบติัตนด้วย

ความรักความปรองดองและจริงใจต่อกนัที่สดุ หลกัการปรึกษาหารือเป็นหน่ึงในองค์ประกอบพืน้ฐานของ

ของนวกรรมสวรรค์ แม้แต่กิจการสามญั สมาชิกในสงัคมก็ควรปรึกษาหารือกนั”89 

“การปรึกษาหารือเป็นเร่ืองส าคัญย่ิง และเป็นเคร่ืองมือที่ทรงอ านาจที่สุดที่ชักน าไปสู่ความสงบและ

ความสขุของประชาชน ตวัอย่างเช่น เมื่อบาไฮคนหน่ึงไม่แน่ใจเกี่ยวกบักิจการของเขา หรือเมื่อเขาพยายาม

จะด าเนินโครงการหรือการค้า มิตรสหายควรชุมนมุกนัหาหนทางแก้ปัญหาส าหรับเขา และเขาควรปฏิบติั
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ตามนัน้ ท านองเดียวกับประเด็นใหญ่ๆ เมื่อมีปัญหาหรือความยุ่งยากเกิดข้ึน ผู้ที่ฉลาดหลกัแหลมควร

ชุมนมุปรึกษากนัเพือ่หาทางแก้ปัญหาพวกเขาควรวางใจในพระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริงองค์เดียว และยอมตาม

การบริบาลของพระองค์ ไม่ว่าหนทางใดจะเปิดเผยออกมาเพราะอ านาจสวรรค์จะมาช่วยเหลืออย่างไม่มีข้อ

สงสยั ดงันัน้การปรึกษาหารือเป็นหน่ึงในบญัญติัทีแ่น่ชดัของพระผูเ้ป็นนายของมนษุยชาติ”90 

“มนุษย์ต้องปรึกษาหารือในทุกเร่ือง ไม่ว่าเร่ืองใหญ่หรือเร่ืองเล็กเพื่อตนว่าจะได้ทราบว่าส่ิงใดดี การ

ปรึกษาหารือท าให้มนุษย์เข้าใจเร่ืองต่างๆ และช่วยให้เขาลงลึกเข้าไปในปัญหาที่ไม่รู้มาก่อนแสงแห่งสจั

ธรรมส่องมาจากใบหน้าของผู้ที่ร่วมปรึกษาหารือ...อย่างไรก็ตามสมาชิกที่ปรึกษากันควรปฏิบติัตนด้วย

ความรักความปรองดองและจริงใจต่อกนัที่สดุ หลกัการปรึกษาหารือเป็นหน่ึงในองค์ประกอบพืน้ฐานของ 

นวตักรรมสวรรค์ แม้แต่กิจการสามญั สมาชิกในสงัคมก็ควรปรึกษาหารือกนั”91 

“จุดประสงค์ของการปรึกษาหารือคือเพื่อแสดงว่า ทรรศนะของหลายคนเป็นที่พ่ึงประสงค์กว่าคนเดียว 

เสมือนกบัก าลงัของหลายคนเหนือกว่าก าลงัของคนเดียว ดงันัน้การปรึกษาหารือเป็นที่ยอมรับต่อเบื้องหน้า

ของพระผู้ทรงมหิทธานุภาพและบญัญติัไว้ส าหรับบาไฮ เพื่อว่าพวกเขาจะปรึกษากนัเก่ียวกบัเร่ืองสามญั

และเร่ืองส่วนตวั รวมทัง้กิจการทัว่ไป 

ตวัอย่างเช่น เมื่อคนหน่ึงมีโครงการที่ต้องท าให้ส าเร็จหากเขาปรึกษากบัพีน่้อง ส่ิงที่ เห็นพอ้งกนัจะ

ได้รับการไต่สวนและคลี่คลาย และความจริงจะเปิดเผยออกมา ท านองเดียวกนัในระดบัสูงกว่านัน้ หาก

ประชาชนในหมู่บา้นปรึกษากนัเก่ียวกบักิจการต่างๆ ของพวกเขา การแก้ปัญหาที่ถูกต้องจะเปิดเผยออกมา 

ท านองคล้ายกัน สมาชิกของแต่ละวิชาชีพเช่นอุตสาหกรรมควรปรึกษาหารือ ผู้ที่อยู่ในวงพาณิชย์ควร

ปรึกษาหารือเก่ียวกบัธุรกิจ กล่าวโดยย่อการปรึกษาหารือเป็นที่ปรารถนาและยอมรับส าหรับทกุส่ิงและทุก

ประเด็น”92 

“เก่ียวกับค าถามของท่านที่ว่า พ่อปรึกษากับลูกหรือลูกปรึกษากับพ่อในเร่ืองค้าขายและพาณิชย์ การ

ปรึกษาหารือเป็นหน่ึงในองค์ประกอบพื้นฐานของกฎของพระผู้เป็นเจ้า การปรึกษาหารือดงักล่าวเป็นที่
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ยอมรับแน่นอน ไม่ว่าระหว่างพ่อกบัลูกหรือกบัคนอืน่ ไม่มีส่ิงใดดีกว่านี ้มนษุย์ตอ้งปรึกษาหารือกนัในทกุส่ิง 

เพราะการปรึกษาหารือจะท าใหเ้ขาลึกลงไปในแต่ละปัญหาและช่วยใหเ้ขาพบการแก้ปัญหาทีถู่กต้อง”93 

“การปรึกษาหารืออย่างเหมาะสมจะช่วยใหค้น้พบวิธีการอย่างแน่นอน ไม่มีความจ าเป็นต้องรอจนกว่าจะมี

การก่อตัง้ธรรมสภาจึงจะเร่ิมปรึกษาหารือ ทรรศนะของสองคนย่อมดีกว่าคนเดียวเสมอ”94 

“หลักการปรึกษาหารือึ่ึงเป็นหน่ึงในกฎมูลฐานของการบริหารควรน ามาใช้กับทุกกิจกรรมบาไฮที่มี

ผลกระทบต่อส่วนรวมของศาสนา เพราะโดยการร่วมมือและแลกเปลี่ยนความคิดและทรรศนะอย่าง

ต่อเนือ่ง ศาสนาจึงจะไดร้ับการปกป้องและท านบุ ารุงประโยชน์ไดดี้ทีส่ดุ”95 

“ธรรมสภาท้องถ่ินมิใช่สถาบนัเดียวที่มิตรสหายจะขอปรึกษาเร่ืองส่วนตวัได้ การปรึกษาดงักล่าวสามารถ

ท าได้กบัสมาชิกในครอบครัว มิตรสหาย ผู้เชี่ยวชาญ ตวัอย่างเช่นในธรรมจารึกหน่ึงของพระอบัดุลบาฮา 

พระองค์คาดการณ์ถึงความเป็นไปไดที้ผู่เ้ชี่ยวชาญในสาขาวิชาหน่ึงจะปรึกษาหารือกนั”96 
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5 

งานฉลองบุญสิบเก้าวัน 

“เจ้าได้รับบญัชาให้ต้อนรับขับสู้ เดือนละครัง้ แม้ว่าจะเสิร์ฟแค่เพียงน า้เปล่าก็ตาม เพราะพระผู้ เป็นเจ้า

ประสงค์จะเช่ือมหวัใจของพวกเจ้าเข้าด้วยกนั แม้จะต้องใช้วิธีการทางโลกและสวรรค์ร่วมกนั”97 

“จุดประสงค์หลักของงานฉลองบุญสิบเก้าวันคือ เพ่ือให้บาไฮแต่ละคนสามารถเสนอค าแนะน าต่อ

ธรรมสภาท้องถ่ิน ซึ่งธรรมสภาท้องถ่ินจะส่งผ่านไปยังธรรมสภาแห่งชาติ ดังนัน้ธรรมสภาท้องถ่ินคือ

ส่ือกลางท่ีเหมาะสมท่ีชมุชนบาไฮแตล่ะท้องถ่ินจะได้ตดิตอ่กบัคณะผู้แทนระดบัชาติ”98 

งานฉลองบุญแบ่งเป็น 3 ภาค 

“เป็นที่รู้กนัว่างานฉลองบญุมี 3 ภาคที่ต่างกนัแต่สมัพนัธ์กนั คือภาคธรรมะ ภาคบริหาร และภาคสงัสรรค์ 

ภาคแรกเป็นการสวดบทอธิษฐานและอ่านธรรมะ ภาคทีส่องเป็นการประชุมึ่ึงธรรมสภาท้องถ่ินจะรายงาน

กิจกรรม แผนงาม และปัญหาของตนให้ชุมชนทราบ แบ่งปันข่าวและข่าวสารจากศูนย์กลางแห่งโลกและ

ธรรมสภาแห่งชาติ รับความคิดเห็นและค าแนะน าจากมิตรสหายโดยการปรึกษาหารือ ภาคที่สามเป็นการ

รับประทานอาหารและเคร่ืองดื่ม และเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ที่ท านุบ ารุงมิตรภาพตามแต่วัฒนธรรมที่

หลากหลาย ึ่ึงตอ้งไม่ละเมิดหลกัธรรมของศาสนาและระเบียบของงานฉลองบญุ”99 

1. ภาคธรรมะ 

“ในภาคธรรมะของงานฉลองบญุ การอ่านกระธรรมควรจ ากดัอยู่ที่ธรรมนิพนธ์ของพระบ๊อบ พระบาฮา

อลุลาห์และอาจจะอ่านของพระอบัดลุบาฮาบ้าง ไม่ควรอ่านธรรมนิพนธ์ของท่านศาสนภิบาล ในภาค

บริหารของงานฉลองบญุ อาจน าธรรมนิพนธ์ของท่านศาสนภิบาลมาอ่านได้ ึ่ึงแน่นอนไม่มีข้อคดัค้าน

ทีจ่ะอ่านธรรมนิพนธ์ของพระบ๊อบ พระบาฮาอลุลาห์และพระอบัดลุบาฮาในภาคนีด้้วย”100 

“ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ คิดว่าในงานฉลองบุญบาไฮ มิตรสหายควรเน้นทัง้ภาคธรรมะและภาคบริหาร 

เพราะทั้งสองมีความส าคญัเท่ากันต่อความส าเร็จของงานฉลองบุญบาไฮทุกงาน ดงันัน้การรักษา
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สมดลุของทัง้สองภาคจึงเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของบาไฮทกุคนหรือทกุกลุ่ม จนกว่าบาไฮจะ

เรียนรู้การผสมผสานทัง้สองภาค จะไม่มีหวงัที่จะได้รับประโยชน์ที่แท้จริงและถาวรจากการฉลองทาง

ศาสนาดงักล่าว แน่นอนส่วนหน่ึงของงานฉลองบญุต้องอทิุศให้กบัการอ่านพระวจนะศกัด์ิสิทธ์ิ เพราะ

มิตรสหายจะไดร้ับแรงดลใจและจินตภาพทีจ่ าเป็นต่อการด าเนินงานของศาสนาใหส้ าเร็จ”101 

2. ภาคบริหาร 

“มิใช่เป็นเพียงสิทธิ แต่เป็นความรับผิดชอบที่ส าคัญของสมาชิกที่ึ่ือสัตย์และหลกัแหลมทุกคนใน

ชุมชน ที่จะเสนอค าแนะน าหรือค าวิจารณ์อย่างเต็มที่และเปิดเผยต่อธรรมสภา แต่ต้องเป็นการเสนอ

ด้วยความเคารพนบัถือ ตามที่มโนธรรมของเขาคิดว่า จะเป็นการช่วยปรับปรุงและแก้ไขสภาพการณ์

หรือแนวโน้มบางอย่างที่มีอยู่ในชุมชน และเป็นหน้าที่ของธรรมสภาที่จะน าทรรศนะเหล่านั้นมา

พิจารณาอย่างรอบคอบ ไม่ว่าจะเป็นค าแนะน าจากบาไฮคนใดโอกาสเหมาะที่สดุท าหรับจุดประสงค์นี้

คืองานฉลองบุญสิบเก้าวนัึ่ึงนอกจากภาคสงัสรรค์และภาคธรรมะแล้ว ยงัสนองความต้องการของ

ระบบบริหารด้วย ที่ส าคญัคือการวิจารณ์และปรึกษาหารืออย่างสร้างสรรค์เก่ียวกับกิจการต่างๆใน

ชมุชน 

แต่ควรเน้นอีกครั้งว่า ควรหลีกเลี่ยงการวิจารณ์และอภิปรายแบบแดกดนั ที่อาจน าไปสู่การบ่อน

ท าลายอ านาจของธรรมสภาในฐานะที่เป็นสถาบนั เพราะมิฉะนัน้แล้ว ระบบของศาสนาจะตกอยู่ใน

อนัตราย และความสบัสนและความร้าวฉานจะเข้ามาปกครองชมุชนนัน้”102 

“บาไฮตอ้งเรียนรู้ทีจ่ะใช้หลกัการปรึกษาหารือดว้ย มีช่วงเวลาหน่ึงในงานฉลองบญุสิบเก้าวนัที่ส ารองไว้

ให้ชุมชนได้แสดงทรรศนะและเสนอค าแนะน าต่อธรรมสภา ธรรมสภาและบาไฮทั้งหลายควรรอคอย

ช่วงเวลาอภิปรายทีมี่ความสขุนี ้โดยไม่กลวัหรือพยายามระงบัการอภิปราย”103 

“เยาวชนบาไฮอายรุะหว่าง 15-21 ปีควรเข้าร่วมการอภิปรายและควรไดร้ับการสนบัสนนุให้เข้าร่วม แต่พวก

เขาจะไม่ลงคะแนนเสียงในการเสนอค าแนะน าใหธ้รรมสภาจนกว่าจะอาย ุ21 ปี”104 
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“หากในงานฉลองบญุ มิตรสหายเห็นด้วยกบัค าแนะน าหน่ึงไม่ว่าจะโดยเอกฉนัท์หรือเสียงส่วนใหญ่ ส่ิงนัน้

จะเป็นค าแนะน าจากงานฉลองบุญถึงธรรมสภา ในทางตรงกนัข้ามหากบาไฮคนหน่ึง เสนอค าแนะน า แต่

บาไฮคนอืน่ๆไม่เห็นดว้ย ธรรมสภาก็อาจน ามาพิจารณาได้”105 

3. ภาคสร้างสรรค์ 

ภาคนีจ้ะเป็นการท าความรู้จักมักคุ้นเพ่ือเสริมสร้างมิตรภาพและสนุกสนานร่วมกัน อาจเป็นการ

รับประทานอาหาร เคร่ืองดื่มหรือแม้แตเ่พียงน า้เปลา่ อาจมีดนตรีหรือกิจกรรมตา่งๆ ตามแตล่ะวฒันธรรมท่ี

ไมล่ะเมิดหลกัธรรมของศาสนาหรือระเบียบของงานฉลองบญุ เชน่ ไมส่งัสรรค์กนัอยา่งเอ็ดตะโรบ้าคลัง่ 

“เก่ียวกับงานฉลองบุญ...ขอให้ผู้เป็นที่รักของพระผู้เป็นเจ้าชุมนุมและสมาคมกันอย่างมีความสุขใน

บรรยากาศของความรักทีป่ระเทืองจิตใจ ประพฤติตนดว้ยมารยาทและความส ารวมอย่างย่ิง”106 

เจ้าภาพจัดงานฉลองบุญ 

“หากงานฉลองบุญนี้จัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสม มิตรสหายจะรู้สึกว่าจิตใจของตนกลบัสดชื่นอีกคร้ังทุกๆ 

สิบเก้าวนั และมีพลงัทีมิ่ใช่มาจากโลกนี้”107 

 ธรรมสภาท้องถ่ินคือผู้ รับผิดชอบในการจัดงานฉลองบุญ แต่ในทางปฏิบัติธรรมสภามักจะ

มอบหมายให้บาไฮคนหนึง่หรือกลุม่หนึ่งเป็นเจ้าภาพ การจะจดังานให้จิตใจของผู้มาร่วมกลบัสดช่ืนอีกครัง้ 

ขึน้อยู่กับการเตรียมงานเป็นส าคญั เจ้าภาพควรเลือกบทอธิษฐานและธรรมนิพนธ์ เตรียมไว้ส าหรับภาค

ธรรมะ คอยดแูลความสุขสบายของเพ่ือนบาไฮ เจ้าภาพอาจท าหน้าท่ีเป็นประธานในการปรึกษาหารือใน

ภาคบริหารด้วย แตใ่นชมุชนใหญ่ท่ีมีบาไฮมาร่วมงานมาก ธรรมสภาอาจมอบหมายให้อีกคนหนึ่งตา่งหาก

เป็นประธานในการปรึกษาหารือ ซึง่อาจเป็นประธานธรรมสภาหรือบาไฮคนหนึ่งท่ีเหมาะสม เพราะเจ้าภาพ

จะมีภาระในการเตรียมอาหารและสถานท่ีมากพอแล้ว ในชุมชนใหญ่ เจ้าภาพจะไม่สามารถเสิร์ฟทุกคน

ด้วยตวัเอง ซึง่ต้องมีการปรับวิธีใหมโ่ดยค านงึถึงหวัใจของงานฉลองบญุคือ การต้อนรับขบัสู้  

“ลกัษณะส าคญัของการเตรียมงานฉลองบุญรวมถึง การเลือกธรรมนิพนธ์ท่ีเหมาะสมและมอบหมายให้

ผู้อ่านท่ีออกเสียงได้ดี มารยาทของการน าเสนอและการต้อนรับในภาคธรรมะ การเอาใจใส่สิ่งแวดล้อมใน

                                                           
105

 NFD no.85 
106

 NDF no.2 
107

 NDF no.10 



 
 

57 
 

งานฉลองบุญไม่ว่าจะเป็นในร่มหรือกลางแจ้งจะมีผลโน้มน้าวประสบการณ์ ความสะอาด การประดับ

ประดาและจดัเนือ้ท่ีให้พอเหมาะ ก็เป็นสิ่งส าคญั ความตรงตอ่เวลาเป็นมาตรการหนึ่งของการเตรียมงานท่ี

ดี”108 

“เจ้าภาพต้องมีน ้าใจต่อทุกคนโดยไม่นึกถึงตวัเอง ต้องคอยให้ความสะดวกสบายแก่ทกุคน และเสิร์ฟมิตร

สหายทัง้หลายดว้ยมือของตนเอง”109 

“ดงันัน้เป็นทีช่ดัเจนว่า งานฉลองบญุฝังรากอยู่ที่การต้อนรับขบัสู้ึ่ึงแสดงนยัถึง มิตรภาพ มารยาท การรับ

ใช้ ความเอื้อเฟ้ือและความร่ืนเริง การต้อนรับขบัสู้ึ่ึงเป็นดวงจิตที่ค ้าจุนสถาบนัที่ส าคญันี้ เป็นเจตคติใหม่

ของการด าเนินกิจการมนษุย์ทกุระดบัึ่ึงส าคญัอย่างย่ิงต่อเอกภาพของโลก”110 

“เด็กๆ ควรได้รับการอบรมให้เข้าใจความส าคญัของการชุมนมุต่างๆ ของสาวกของประผู้ทรงความงามอนั

อดุมพร และใหรู้้ว่าการมีส่วนร่วมในการชมุนมุเหล่านีเ้ป็นเกียรติและพระพร ไม่ว่ารูปแบบของการชุมนมุจะ

เป็นแบบใด เป็นทีต่ระหนกัว่างานบาไฮบางงานใช้เวลานาน และเป็นการยากส าหรับเด็กเล็กๆ ที่จะน่ิงเงียบ

อยู่ได้นาน ในกรณีดงักล่าวพ่อหรือแม่อาจจะต้องปลีกตวัจากงานบางตอนเพื่อไปดูแลลูก ธรรมสภาอาจ

ช่วยเหลือพ่อแม่โดยการจดังานส าหรับเด็กในอีกห้องหน่ึงต่างหากตามที่เด็กจะรับได้ ระหว่างที่งานชุมนุม

ก าลงัด าเนินอยู่ การที่เด็กสามารถเข้าร่วมงานฉลองของผู้ใหญ่ได้ตลอดงาน เป็นเคร่ืองหมายหน่ึงของการ

เข้าสู่สฒิุภาวะ ึ่ึงจะท าไดโ้ดยอาศยัความประพฤติที่ดี”111 

การปฏบัิตติัวของผู้ร่วมงานฉลองบุญ 

 นอกจากการเตรียมงานท่ีดีแล้ว ความส าเร็จของงานฉลองบญุยงัขึน้อยูก่บัผู้มาร่วมด้วย 

“เมื่อเจ้าไปงานฉลองบญุ ก่อนจะเข้าไป จงปล่อยวางจากทกุส่ิงที่คัง่ค้างอยู่ในหวัใจ ให้ความคิดและจิตใจ

ของเจ้าเป็นอิสระจากทกุส่ิงนอกจากพระผูเ้ป็นเจ้า และพดูกบัหวัใจของเจ้า เพือ่ว่าทกุคนจะท าให้งานนี้เป็น
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การชุมนมุแห่งความรัก เป็นเหตแุห่งความเรืองรอง เป็นการชุมนมุที่ดึงดูดหวัใจ ห้อมล้อมด้วยประทีปของ

หมู่เทวญั เพือ่ว่าเจ้าจะชมุนมุอยู่ดว้ยกนัดว้ยความรักอย่างสดุึ้ึง”112 

“พวกเจ้าแต่ละคนตอ้งคิดถึงว่า จะท าใหผู้อื้น่ในทีช่มุนมุมีความสขุและยินดีไดอ้ย่างไร และแต่ละคนต้องถือ

ว่าทุกคนที่นัน่ดีกว่าและส าคญักว่าตน รู้ว่าพวกเขามีฐานะสูง และเจ้าเองมีฐานะต ่าต้อยหากเจ้าด าเนิน

ชีวิตและปฏิบติัตามค าสัง่นี้ จงรู้ไว้เป็นที่แน่นอนว่า งานฉลองบญุนัน้เป็นอาหารทิพย์ มื้อนัน้อาหารค ่าของ

พระผูเ้ป็นนาย เราคือคนรับใช้ของการชมุนมุนัน้”113 

“กล่าวโดยย่อ เราหวงัว่างานฉลองบุญจะกลายเป็นบ่อเกิดของความเป็นปึกแผ่นทางจิตใจระหว่างมิตร

สหาย เชื่อมมิตรสหายเข้าไวใ้นพนัธะแห่งเอกภาพ และเมื่อนัน้เราจะสามคัคีกนัอย่างที่ความรักและปัญญา

จะแพร่กระจายจากศูนย์นี้ไปยงัทุกแห่งหนงานนี้เป็นงานฉลองแห่งสวรรค์ เป็นอาหารค ่าของผู้เป็นนาย 

ดึงดูดอ านาจจากพระผูเ้ป็นเจ้าเหมือนเป็นแม่เหล็ก เป็นบ่อเกิดของความเรืองรองของหวัใจ… 

เราหวงัว่างานฉลองบุญสิบเก้าวนัจะเป็นสถาบนัที่จัดตัง้อย่างมั่นคง เพื่อว่าความบริสุทธ์ิที่เป็น

รากฐานของการประชุมนี้จะขจัดอคติและความขดัแย้งออกไป และท าให้หวัใจเป็นคลงัแห่งความรักหาก

แม้ว่ามีความรู้สึกไม่รักกนั แม้เพียงนอ้ยทีสดุระหว่างบางคนความรู้สึกนัน้ตอ้งหายไปโดยส้ินเชิง และเจตนา

ตอ้งบริสทุธ์ิและปลอดโปร่ง”114 

งานฉลองบุญจ ากัดเฉพาะบาไฮ 

 งานฉลองบุญเป็นงานส าหรับบาไฮเท่านัน้และเป็นหวัใจของชุมชน บาไฮทุกคนควรพยายามทุก

อย่างท่ีจะมาร่วมงานนี ้นอกเสียจากเจ็บป่วยหรือเดินทางออกไปนอกท้องถ่ินการมาร่วมงานฉลองบุญยงั

เป็นตวัชีบ้ง่ถึงวฒุิภาวะของบาไฮผู้นัน้ท่ีมีส านึกรับผิดชอบต่อกิจการของชุมชน เพราะในงานนีบ้าไฮจะได้

ร่วมปรึกษาหารือ ซึ่งธรรมสภาท้องถ่ินจะน าข้อเสนอแนะไปพิจารณาหรือเสนอตอ่ไปยงัธรรมสภาแห่งชาต ิ

บาไฮควรอธิบายให้ผู้ ท่ีไม่ใช่บาไฮเข้าใจว่า งานนีเ้ป็นงานภายในชุมชนและมิได้มีลับลมคมในอะไร บาง

โอกาสครอบครัวยอ่มต้องการอยู่ด้วยกนัและพดูคยุกนัตามล าพงัเก่ียวกบัเร่ืองส่วนตวัภายในครอบครัวโดย

ไมมี่คนนอกอยูด้่วย 
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“เราสามารถอธิบายด้วยความเป็นมิตรว่า งานฉลองบุญสิบเก้าวนัเป็นงานภายในชุมชนบาไฮ ึ่ึงมีการ

อภิปรายเก่ียวกบักิจการภายในและสมาชิกในชมุชนไดพ้บปะกนัเพือ่มิตรภาพและนมสัการ ไม่ควรท าให้ส่ิง

นีเ้ป็นเร่ืองใหญ่ เพราะไม่มีความลบัอะไรในงานฉลองบญุ เพียงแต่เป็นงานทีจ่ดัส าหรับบาไฮเท่านัน้”115  

“เก่ียวกบังานฉลองบญุสิบเก้าวนั หลกัการที่ใช้ทกุแห่งหนคือ ผู้ที่ไม่ใช่บาไฮจะไม่ได้รับเชิญมาร่วม แต่ถ้า

ถูกถาม คุณสามารถอธิบายได้ว่า ลักษณะของงานฉลองบุญเป็นเร่ืองภายในและเก่ียวกับการบริหาร 

ระหว่างการปรึกษาหารือ บาไฮควรมีอิสระในการแสดงทรรศนะเก่ียวกบังานของศาสนา โดยไม่รู้สึกเขินว่า

ส่ิงที่เขาพูดนัน้ ผู้ที่มิได้ยอมรับพระบาฮาอลุลาห์ก าลงัฟังอยู่ด้วย และผู้นัน้อาจเข้าใจภาพพจน์ของศาสนา

ผิดไป อีกทัง้ยงัเป็นเร่ืองอึดอดัใจส าหรับผู้ที่ไม่ใช่บาไฮแต่อ่อนไหว เมื่อเขาพบว่าตวัเองอยู่ท่ามกลางการ

อภิปรายรายละเอียดเก่ียวกบักิจการของชุมชนบาไฮึ่ึงเขามิได้เป็นสมาชิก ผู้ที่มิใช่บาไฮที่ขอให้เราเชิญมา

งานฉลองบญุจะเข้าใจหากเราอธิบายเร่ืองนีใ้หแ้ก่เขา”116 

“หากผูที้ไ่ม่ใช่บาไฮบงัเอิญเข้ามาที่งานฉลองบญุสิบเก้าวนั ควรท าให้เขารู้สึกว่าเราต้อนรับเขา แต่บาไฮไม่

ควรเชิญผูที้ไ่ม่ใช่บาไฮมาร่วมงาน”117 

“เก่ียวกบัผู้ที่ไม่ใช่บาไฮมาร่วมงานฉลองบุญสิบเก้าวนั ควรหลีกเลี่ยงทกุวิถีทาง แต่ถ้าเขามาที่งาน ไม่ควร

ใหเ้ขาออกไป เพราะจะท าใหเ้ขาเสียใจ”118 

“เมื่อผู้ที่มิใช่บาไฮบังเอิญเข้ามาที่งานฉลองบุญ ไม่ควรขอให้เขากลับไป แต่ธรรมสภาควรงดภาค

ปรึกษาหารือของงาน และควรตอ้นรับผูที้มิ่ใช่บาไฮคนนัน้ 

ไม่มีข้อสงสยัว่าคณุทราบค าแนะน านี้ดี ท านองเดียวกนัหากบางครั้งมีการจดังานฉลองบุญที่บ้าน

ของครอบครัวที่สามีหรือภรรยามิได้เป็นบาไฮ ย่อมเป็นการเสียมารยาทหากไม่อนุญาตให้สมาชิกใน

ครอบครัวนัน้ทีมิ่ใช่บาไฮเข้าร่วมงาน อย่างนอ้ยในภาคธรรมะและสงัสรรค์”119 

“งานฉลองบุญสิบเก้าวนัจะมีภาคบริหารอย่างเป็นทางการก็ต่อเมื่อมีธรรมสภาท้องถ่ินดูแลรับผิดชอบ 

เสนอรายงานต่อมิตรสหายและรับค าแนะน าจากพวกเขา แต่กลุ่มบาไฮต่างๆ หรือการชุมนมุตามปกติของ
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บาไฮและแม้แต่บาไฮที่อยู่โดดเดี่ยว ควรระลึกถึงวนัฉลองบุญและสวดมนต์ด้วยกนั ในกรณีของกลุ่มบาไฮ

อาจจัดงานฉลองบุญในลกัษณะเดียวกับที่ธรรมสภาท้องถ่ินจัดโดยตระหนักว่างานนัน้ไม่มีสถานภาพ

ทางดา้นบริหาร 

ส าหรับผู้ที่มาเยือนนั้น บาไฮจากทุกแห่งหนในโลกควรได้รับการต้อนรับสู่งานฉลองบุญและ

สามารถมีส่วนร่วมในการปรึกษาหารือ อย่างไรก็ตามเฉพาะบาไฮในท้องถ่ินเท่านัน้ที่สามารถลงคะแนน

เสียงในการเสนอค าแนะน าต่อธรรมสภาทอ้งถ่ิน”120 

“บาไฮทีไ่ปเยือนชมุชนอืน่สามารถร่วมปรึกษาหารือในงานฉลองบญุได้เต็มที่ แต่ไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงใน

การเสนอค าแนะน าต่อธรรมสภาท้องถ่ิน อย่างไรก็ตาม โดยมารยาทแล้วผู้มาเยือนไม่ควรกินเวลาของการ

ปรึกษาหารือมากเกินไป”121 

เวลาและสถานที่ส าหรับการจัดงานฉลองบุญ 

“ค าถามข้อที่สามของคณุเก่ียวกบัวนัที่จะจดังานฉลองบญุในแต่ละเดือน ท่านศาสนภิบาลตอบว่า ไม่มีวนั

ใดก าหนดไว้เป็นพิเศษแต่เป็นที่น่าพอใจและเหมาะสมที่สดุหากจดัการชุมนมุของมิตรสหายในวนัแรกของ

ทกุเดือนบาไฮ”122 

“โดยปกติแลว้ควรจดังานฉลองบญุในวนัแรกของเดือนบาไฮถา้เป็นไปได ้แต่ถ้าท าได้ยาก ตวัอย่างเช่น หาก

วนันัน้ตรงกบังานประชมุพบปะกบัประชาชนทัว่ไป ก็อนญุาตใหจ้ดังานฉลองบญุในวนัถดัไปได้”123 

“งานฉลองนอร์รูึควรจดัในวนัที่ 21 มีนาคม ก่อนพระอาทิตย์ตกและไม่เก่ียวข้องกบังานฉลองบญุสิบเก้า

วนั งานฉลองบญุสิบเก้าวนัเป็นงานที่มีบทบาททางด้านบริหาร ส่วนนอร์รูึเป็นวนัปีใหม่ของเรา เป็นงาน

ฉลองเพือ่การตอ้นรับขบัสูแ้ละปีติยินดี”124 

“ไม่มีข้อคดัคา้นทีจ่ะจดัการประชมุในทีโ่ล่งแจ้งตราบใดทีย่งัรักษาเกียรติของงานนัน้”125 
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“หากในบางสถานการณ์ มีการเสนอใหจ้ดังานฉลองบญุพิเศษที่บ้านของบาไฮคนหน่ึง ึ่ึงธรรมสภาท้องถ่ิน

อนมุติั ไม่มีข้อคดัคา้นได ้แต่โดยทัว่ไปแลว้ท่านคิดว่า เป็นการดีกว่าถา้จดัทีศู่นย์บาไฮ”126 

“แต่ละเมืองมีธรรมสภาท้องถ่ินประจ าเมืองนัน้ มิใช่ธรรมสภาท้องถ่ินย่อยในแต่ละต าบล โดยปรกติแล้ว

สามารถแยกจดังานฉลองบญุสิบเก้าวนัตามแต่ละต าบลได ้หากมีบาไฮจ านวนมากในเมืองเดียวกนั”127 

“เราไม่คดัค้านที่ธรรมสภาของคุณจะให้สิทธิธรรมสภาท้องถ่ินจัดงานฉลองบุญในหลายสถานที่เป็นการ

ทดลอง หากธรรมสภาทอ้งถ่ินตอ้งการเช่นนัน้ โดยระลึกถึงข้อควรระวงัเหล่านีคื้อ: 

เมื่องใหญ่ๆ มีแนวโนม้ของการแยกกลุ่มกนั และดงันัน้ธรรมสภาท้องถ่ินควรเฝ้าระวงัเพือ่ป้องกนัมิ

ให้แบบแผนคล้ายกันนี้เกิดข้ึนในการประชุมของบาไฮ เพราะมีเหตุผลมาจากสถานที่จัดงานฉลองบุญ 

ธรรมสภาท้องถ่ินควรเฝ้าระวงัมิให้เอกภาพของชุมชนหรือการดูแลของธรรมสภาท้องถ่ินแตกกระจายไป

เพราะการปฏิบติัเช่นนี”้128 

“ความยากล าบากในการเดินทางมางานฉลองบุญสิบเก้าวันและงานอื่นๆ ึ่ึงอาจเกิดข้ึนในบางพื้นที ่

สามารถแก้ไขได้โดยให้สิทธ์ิธรรมสภาท้องถ่ินจัดงานฉลองบุญมากกว่าหน่ึงแห่ง ไม่มีความจ าเป็นที่จะ

ก าหนดเส้นแบ่งตายตวัเพื่อจุดประสงค์นี้ และบาไฮควรได้รับอนุญาตให้ไปงานฉลองบุญที่สะดวกที่สุด

ส าหรับเขา แต่ทุกคนควรรู้ว่า งานฉลองบุญทุกแห่งในพื้นที่นัน้เป็นส่วนหน่ึงของงานเดียวกนัที่อยู่ภายใต้

การควบคมุของธรรมสภาท้องถ่ิน ในบางโอกาสควรจดังานให้บาไฮทัว่ทัง้พืน้ที่นัน้ได้พบปะกนั และโอกาส

นัน้อาจเป็นงานฉลองบญุก็ได้”129 

รูปแบบการชุมนุมที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัตศิาสตร์ 

 ในอดีตกาล ศาสนิกชนในแตล่ะศาสนาจะมีวนัพิเศษส าหรับชมุนมุกนัเพ่ือบชูาและนมสัการ เช่นทกุ

วนัอาทิตย์ ทุกวนัศกุร์ ฯลฯ และจะมีผู้น าพิธี เช่น พระ บาทหลวง หรือโต๊ะอิหม่าม แต่ส าหรับในยุคใหม่นี ้

พระบาฮาอลุลาห์ได้วางรูปแบบของการชมุนมุให้ใหม่เรียกว่า งานฉลองบญุสิบเก้าวนั เป็นแบบแผนสงัคม

ของระบบแหง่โลกยคุใหม ่โดยท่ีไมมี่นกับวชเป็นผู้น าพิธีในงาน 
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 ระบบแห่งโลกของพระบาฮาอุลลาห์โอบอ้อมทุกหน่วยของสงัคม ผนวกแนวทางด้านจิตใจ ด้าน

บริหารงานและด้านสังคมเข้าไว้ด้วยกัน เพ่ือก่อสร้างอารยธรรมใหม่ และงานฉลองบุญสิบเก้าวันได้

ประสานแนวทางของชีวิตทัง้หมดเหลา่นีต้ัง้แตร่ะดบัพืน้ฐานของสงัคม ซึ่งปฏิบตัิการในหมู่บ้านและในเมือง 

เป็นสถาบนัส าหรับการชุมนุมกันของบาไฮ ดงันัน้งานฉลองบุญมิใช่เป็นการชุมนุมเพียงเพ่ือร่วมบูชาและ

นมสัการด้วยกนัดงัเชน่ในอดีตเทา่นัน้ 

 งานฉลองบุญมีวิวฒันาการตามพฒันาการของศาสนา ในยุคเร่ิมต้นของศาสนาในอิหร่าน ตาม

บญัชาของพระบาฮาอุลลาห์ บาไฮได้จดังานชุมนุมกันท่ีบ้านของตนทกุสิบเก้าวนัเพ่ือต้อนรับในฐานะเป็น

เจ้าภาพ และเป็นโอกาสท่ีบาไฮได้ดลใจกันและกันโดยการอ่านและอภิปรายพระธรรมค าสอน เม่ือชุมชน

บาไฮเตบิโตขึน้ พระอบัดลุบาฮาได้อธิบายและเน้นภาคธรรมะและภาคสงัสรรค์ของงานฉลองบญุ ภายหลงั

มีการก่อตัง้ธรรมสภาท้องถ่ิน ทา่นโชกิ เอฟเฟนด ิได้เสริมภาคบริหารเข้าไป และอบรมให้บาไฮเข้าใจว่างาน

ฉลองบญุสิบเก้าวนัเป็นสถาบนัหนึง่ เป็นราวกบัวา่ดนตรีสามชิน้ประสานเสียงเป็นเพลงเดียวกนัโดยบริบรูณ์

แล้วในงานฉลองบญุสิบเก้าวนัในปัจจบุนั  

 นอกจากนีย้งัถือได้วา่ งานฉลองบญุเป็นสดุยอดของวิถีทางแห่งประวตัิศาสตร์ เพราะองค์ประกอบ

พืน้ฐานของชมุชนซึง่ได้แก่ การนมสัการ การฉลองร่ืนเริง และการสามคัคีรวมกลุ่ม ได้มาบรรจบกนัเป็นครัง้

แรกนบัแตป่ระวตัิศาสตร์อนัยาวนานของมนษุยชาติ งานฉลองบญุเป็นรากฐานของระบบแห่งโลกของพระ

บาฮาอุลลาห์ เพราะเป็นส่ือกลางของการติดต่อกันอย่างใกล้ชิดระหว่างเพ่ือนบาไฮด้วยกัน และระหว่าง

บาไฮกบัผู้แทนของพวกเขาคือสมาชิกธรรมสภาท้องถ่ิน งานฉลองบญุยงัเป็นโอกาสส าหรับส่งทอดข่าวสาร

จากสถาบนัระดบัชาติและระดบันานาชาติมายงัสมาชิกในชมุชน และในทางกลบักนัก็ส่งข้อเสนอแนะของ

บาไฮในท้องถ่ินไปยังสถาบันเหล่านี ้งานฉลองบุญจึงเป็นตัวเช่ือมชุมชนบาไฮในแต่ละท้องถ่ินเข้ากับ

โครงสร้างทัง้หมดของระบบบริหารบาไฮ 

 งานฉลองบุญเป็นสมรภูมิของประชาธิปไตยในระดับรากของสังคมโดยแท้ เพราะเป็นท่ีซึ่ง

ผู้ปกครองและราษฎร นัน่คือสมาชิกธรรมสภาท้องถ่ินและบาไฮในชมุชน ได้ร่วมประชมุกนัอย่างใกล้ชิดด้วย

ความทดัเทียมกนั ไมว่า่จะเป็นบาไฮท่ีต ่าต้อยหรือบาไฮท่ีมีฐานะสงูในสงัคม ทัง้ผู้ปกครองและราษฎรตา่งก็

ค านึงถึงการเข้าร่วมฉลองบุญตามท่ีพระอบัดลุบาฮาสอนไว้ว่า “พวกเจ้าแต่ละคนต้องคิดถึงว่า จะท าให้

ผู้อื่นในชุมชนมีความสขุและยินดีได้อย่างไร และแต่ละคนต้องถือว่าทุกคนที่นัน่ดีกว่าและส าคญักว่าตน รู้

ว่าพวกเขามีฐานะสูง และเจ้ามีฐานะต ่าต้อย” ดงันีแ้ล้วบรรยากาศในงานฉลองบญุจะเอือ้อ านวยให้บาไฮ

แตล่ะคนรู้สึกอบอุ่นใจและมีอิสระท่ีจะร่วมปรึกษาหารือและเสนอความคิดทัง้ยงัแน่ใจด้วยว่าความคิดของ
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เขาจะได้รับฟังและรับพิจารณา แม้ว่าเขาจะไม่ใช่คนใหญ่โตในสงัคม การเสนอความคิดอาจเป็นไปเพ่ือติ

ชมการท างานหรือนโยบายของผู้ปกครองนัน่คือธรรมสภาท้องถ่ิน หรืออาจเสนอความคิดใหม่ จึงเห็นได้ว่า

งานฉลองบุญนอกจากจะเป็นโอกาสส าหรับการพัฒนาจิตใจร่วมกันแล้ว ยังปลูกฝังให้บาไฮแต่ละคนมี

ส านกึในความรับผิดชอบตอ่การปรับปรุงและพฒันาสงัคมของตนด้วย โดยการมีสว่นร่วมในภาคบริหารของ

งาน 

ปฏิทินงานฉลองบญุสิบเก้าวนั 
เดือนที่ วันท่ี ช่ือเดือนภาษาอาหรับ ความหมาย 

1 21 มีนาคม บาฮา วิภา 

2 9 เมษายน จาลาล ความรุ่งโรจน์ 

3 28 เมษายน จามาล ความงาม 

4 17 พฤษภาคม อาซามาต ความโอฬาร 

5 5 มิถนุายน นร์ู แสงสวา่ง 

6 24 มิถนุายน ราหมาต ความปรานี 

7 12 กรกฎาคม คาลิมาต วจนะ 

8 31 กรกฎาคม คามาล ความสมบรูณ์เลิศ 

9 20 สิงหาคม อสัมา พระนาม 

10 8 กนัยายน อิสซาต อ านาจ 

11 27 กนัยายน มสัซยาต ความประสงค์ 

12 16 ตลุาคม อิลม์ ความรู้ 

13 4 พฤศจิกายน กทุราต อานภุาพ 

14 23 พฤศจิกายน โกล พจนา 

15 12 ธนัวาคม มาชอเอล์ ค าถาม 

16 31 ธนัวาคม ซารัพ เกียรติ 

17 19 มกราคม สลุตาน อธิปไตย 

18 7 กมุภาพนัธ์ มลุก์ อาณาจกัร 

19 2 มีนาคม อลา ความตระหง่าน 

  การนบัวนัของบาไฮเร่ิมภายหลงัพระอาทิตย์ตกดินของวนัวานและสิน้สดุเม่ือพระ -อาทิตย์

ตกดินของวันนัน้ ดงันัน้สมมติว่าจะจัดงานฉลองบุญของเดือนท่ี 19 ให้ตรงกับวันแรกของเดือนคือ 2 

มีนาคม ต้องจดัระหวา่งพระอาทิตย์ตกดนิของวนัท่ี 1 มีนาคม ถึง พระอาทิตย์ตกดนิของวนัท่ี 2 มีนาคม 
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6 

ธรรมสภาแห่งชาต ิ

1. การสถาปนาและบทบาทหน้าที่ 

“เก่ียวกบัการสถาปนาธรรมสภาแห่งชาติ เป็นส่ิงส าคญัย่ิงส าหรับทุกประเทศเมื่อสภาพการณ์เอื้ออ านวย

และจ านวนมิตรสหายเพ่ิมจ านวนข้ึนอย่างมาก...คือจะตอ้งสถาปนาธรรมสภาแห่งชาติทนัทีเป็นตวัแทนของ

มิตรสหายทัว่ประเทศ 

จุดประสงค์ในขณะนี้ของธรรมสภาแห่งชาติคือเพื่อกระตุ้นรวบรวมและประสานงานกิจกรรม

นานปัการของมิตรสหายและธรรมสภาท้องถ่ิน โดยอาศยัการปรึกษาหารือกนัเป็นส่วนตวัอยู่เสมอ ริเร่ิม

มาตรการและอ านวยการกิจการต่างๆ ของศาสนาในประเทศนัน้โดยการติดต่อกบัดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิอย่าง

สม ่าเสมอ 

อีกจุดประสงค์หน่ึงที่ส าคญัไม่น้อยกว่ากัน เพราะในอนาคตธรรมสภาแห่งชาติจะพฒันาข้ึนเป็น

สภายติุธรรมแห่งชาติ(พาดพิงอยู่ในพินยักรรมของพระอบัดลุบาฮาว่าเป็นสภายติุธรรมล าดบัสอง) ึ่ึงตาม

พระธรรมทีอ่ยู่ในพินยักรรม สภานีจ้ะตอ้งเลือกตัง้สมาชิกสภายติุธรรมนานาชาติ เป็นสภาสูงสดุที่จะน าทาง 

จดัระบบและประสานงานกิจการต่างๆ ของศาสนาทัว่โลก”130 

“ธรรมสภาแห่งชาตินี้ึ่ึงระหว่างรอการสถาปนาสภายติุธรรมสากล จะต้องได้รับการเลือกตัง้ใหม่ปีละครั้ง 

และมีความรับผิดชอบที่ส าคญัย่ิง เพราะธรรมสภาแห่งชาติต้องปกครองธรรมสภาท้องถ่ินทั้งหมดในเขต

ของตน และต้องอ านวยการกิจกรรมต่างๆของมิตรสหาย เฝ้าระวงัปกป้องศาสนาของพระผู้เป็นเจ้า ดูแล

และก ากบักิจการของศาสนาโดยทัว่ไป”131 

“เราควรเคารพธรรมสภาแห่งชาติและธรรมสภาทอ้งถ่ิน เพราะเป็นสถาบนัที่ก่อตัง้โดยพระบาฮาอลุลาห์ ึ่ึง

เป็นส่ิงทีสู่งส่งกว่าการค านึงถึงบคุคลใดในสถาบนัเหล่านี”้132 
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“ไม่ว่าในสภาพแวดลอ้มใด ธรรมสภาท้องถ่ินไม่ควรมีสิทธ์ิวิจารณ์หรือต่อต้านนโยบายที่ธรรมสภาแห่งชาติ

ก าหนดและรับรองไวแ้ลว้ ท่านหวงัว่านบัจากนี้ไป ปัญหาของความสมัพนัธ์ระหว่างธรรมสภาแห่งชาติและ

ธรรมสภาทอ้งถ่ินในเร่ืองแบบนี ้จะเป็นทีเ่ข้าใจส าหรับบาไฮและธรรมสภาทัง้หลาย”133 

 บทบาทหน้าท่ีของสมาชิกธรรมสภาแห่งชาติคล้ายกับสมาชิกธรรมสภาท้องถ่ิน แต่ต่างกันท่ีสาย

งานบริหารเพราะธรรมสภาแห่งชาติต้องรับผิดชอบงานระดบัชาติ ดแูลทัง้บาไฮในประเทศและธรรมสภา

ท้องถ่ิน ประสานงานของธรรมสภาท้องถ่ินกับคณะกรรมการแห่งชาติ ธรรมสภาแห่งชาติเป็นสถาบนัท่ีมี

อ านาจสูงสดุในการปกครองดแูลชมุชนบาไฮในประเทศ และเป็นตวักลางติดตอ่ระหว่างชุมชนในประเทศ

กบัสภายตุธิรรมสากล 

“หน่ึงในหน้าที่ส าคญัของธรรมสภาแห่งชาติคือการรับทราบสภาพการณ์ในชุมชนแต่ละท้องถ่ิน พยายาม

ชี้แนะมิตรสหายทัง้ส่วนบคุคลและส่วนรวมเก่ียวกบักิจกรรมต่างๆของพวกเขา โดยการติดต่อเป็นส่วนตวั

และโตต้อบจดหมายอย่างสม ่าเสมอ”134 

“ขอให้เป็นที่ชดัเจนต่อผู้ึักถามทุกคนว่า ในบรรดาหน้าที่อนัชดัเจนและศกัด์ิสิทธ์ิของผู้ที่ถูกเรียกให้ริเร่ิม 

ก ากบัและประสานงานกิจการทัง้หลายของศาสนา คือการท าทกุวิถีทางที่ท าได้เพือ่ให้บรรดาผู้ที่เขาได้รับใช้

มีความมัน่ใจและรักใคร่ หนา้ทีข่องพวกเขาคือการไต่สวนและท าความคุ้นเคยกบัทรรศนะ ความรู้สึกที่มีอยู่

ทัว่ไป ความมั่นใจส่วนตัวของบรรดาผู้ที่พวกเขามีหน้าที่ส่งเสริมความผาสุกให้ หน้าที่ของพวกเขาคือ

ปรึกษาและด าเนินกิจการโดยปราศจากความถือตวั ความเคลือบแคลงใจ การวางอ านาจอย่างบีบคั้น 

กล่าวคือ ทกุค าพูดและการกระท าที่ส่อถึงความล าเอียง อตัตาและอคติ แม้สิทธ์ิการตดัสินใจสุดท้ายอยู่ที่

พวกเขา พวกเขาก็มีหน้าที่เชิญการอภิปราย จดัหาข้อมูล ระบายข้อข้องใจ ต้อนรับค าแนะน าจากสมาชิก

ในครอบครัวบาไฮแม้ว่าเขาจะไม่ใช่คนส าคญัและต ่าต้อยที่สดุ เปิดเผยเจตนาของตน แสดงแผนงานของ

ตน ให้เหตุผลต่อการกระท าตน พิจารณาค าตดัสินใหม่หากจ าเป็น ปลูกฝังส านึกในการพ่ึงพาและร่วมมือ

กนั ความเข้าใจและความมัน่ใจึ่ึงกนัและกนั ระหว่างพวกเขากบัธรรมสภาทอ้งถ่ินและบาไฮศาสนิกชน”135 

2. ธรรมสภาแห่งชาตมีิอ านาจโดยสมบูรณ์ แต่มิใช่เผดจ็การ 
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“ท่านศาสนภิบาลต้องการให้ข้าพเจ้ายืนยันทรรศนะของท่านอีกครั้งว่า อ านาจบังคับบัญชาของ

ธรรมสภาแห่งชาติในทุกเร่ืองเก่ียวกับการบริหารงานศาสนา ไม่มีใครก้าวก่ายหรือขัดขืนได้ และดงันั้น

จ าเป็นที่บาไฮทุกคน ผู้แทนกลุ่มต่างๆ และธรรมสภาท้องถ่ิน ต้องเชื่อฟังอ านาจนี้อย่างจริงใจและไม่มี

เงือ่นไข”136 

“การรวมอ านาจบงัคบับญัชามาที่ธรรมสภาแห่งชาติ โดยที่ศูนย์อ านาจอยู่ที่ธรรมสภาท้องถ่ินต่างๆ เป็น

ส่ิงจ าเป็นอย่างชดัเจนเมื่อเราตรึกตรองว่า ศาสนาของพระบาฮาอลุลาห์อยู่ในเยาว์วยัและก าลงัเติบโต เมื่อ

เราระลึกถึงว่า ความส าคญัของค าสัง่ของพระอบัดุลบาฮาที่อยู่ในพินยักรรมของพระองค์ไม่เป็นที่เข้าใจ

เต็มที ่และการเคลือ่นไหวทัง้หมดของศาสนายงัไม่เป็นทีช่ดัเจนพอต่อสายตาของโลก”137 

“ท่านศาสนภิบาลมีสิทธ์ิจะแทรกแึงและยกเลิกค าตดัสินใจของธรรมสภาแห่งชาติ หากท่านไม่มีสิทธ์ินี ้

ท่านย่อมไร้ประสิทธิภาพในการปกป้องศาสนา เช่นเดียวกัน หากธรรมสภาแห่งชาติไม่มีสิทธ์ิยกเลิกค า

ตดัสินใจของธรรมสภาท้องถ่ิน ธรรมสภาแห่งชาติจะไม่สามารถดูแลและชี้แนะความผาสกุระดบัชาติของ

ชมุชนบาไฮ... 

เป็นหน้าที่ของธรรมสภาแห่งชาติที่จะใช้ความสุขุมรอบคอบที่สุด อดกลั้นและมีไหวพริบ เมื่อ

จดัการกิจการต่างๆ ของศาสนา ความขดัแย้งหลายอย่างที่เกิดข้ึนระหว่างบาไฮศาสนิกชนมาจากความไม่

เข้าใจศาสนาอย่างเพียงพอ ความกระตือรือร้นและความจริงใจเป็นลน้พน้”138 

 การบริหารส่วนกลางอาจรวมอ านาจมากเกินไปจนท าให้การบริหารส่วนท้องถ่ินกลายเป็นอมัพาต 

ด าเนินงานไม่คล่องตวัติดขดัหลายอย่าง ในทางกลับกันการบริหารส่วนท้องถ่ินอาจพยายามแยกตวัเป็น

อิสระไม่ขึน้กับใคร ไม่ให้ใครมาควบคุม ซึ่งในขัน้รุนแรงอาจออกมาในรูปแบบของการพยายามแบ่งแยก

ดินแดน ความเกินไปของทัง้สองอย่างนีไ้ม่ใช่ระบบบริหารบาไฮ แม้ธรรมสภาแห่งชาติจะมีอ านาจบงัคบั

บญัชาโดยสมบรูณ์และขดัขืนไมไ่ด้ และมีสิทธ์ิยกเลิกค าตดัสินของธรรมสภาท้องถ่ิน แตธ่รรมสภาแห่งชาติก็

มิได้ใช้อ านาจนีพ้ร ่าเพร่ือ และเปิดโอกาสให้ธรรมสภาท้องถ่ินได้เรียนรู้และพัฒนาความสามารถในการดแูล

ชมุชนในท้องถ่ินของตน ธรรมสภาท้องถ่ินอาจตดัสินใจหรือด าเนินการบางอย่างไม่ถกูต้องตามหลกัธรรม

ของพระบาฮาอุลลาห์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งธรรมสภาท้องถ่ินท่ีก่อตัง้ใหม่และด้อยประสบการณ์ ธรรมสภา
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แหง่ชาตมิกัจะเข้าแทรกแซงการตดัสินใจของธรรมสภาท้องถ่ินก็ตอ่เม่ือเป็นเร่ืองเสียหายร้ายแรงจริงๆ ส่วน

เร่ืองผิดพลาดเล็กๆ น้อยๆ ธรรมสภาแหง่ชาติจะไมเ่ข้าแทรกแซงอย่างจกุจิกหรือเข้มงดจนธรรมสภาท้องถ่ิน

ท้อแท้ไม่กล้าท าอะไรเพราะกลัวผิด ระบบบริหารบาไฮเป็นสิ่งใหม่ท่ีไม่เคยมีมาก่อนในโลกซึ่งบาไฮต้อง

เรียนรู้โดยผ่านความถูกผิดเป็นธรรมดา เราสงัเกตได้เช่นกนัว่าสภายุติธรรมสากลมกัจะเข้าแทรกแซงการ

ตดัสินใจของธรรมสภาแหง่ชาตก็ิตอ่เม่ือเป็นเร่ืองท่ีเสียหายร้ายแรงจริงๆ 

 ในทางกลบักนั ด้วยความเคารพในอ านาจของธรรมสภาแห่งชาติ ธรรมสภาท้องถ่ินจะรายงานการ

ตดัสินใจและกิจกรรมของตนให้ธรรมสภาแห่งชาติทราบอยู่เสมอ โดยไม่มีการปิดบังหรือลับลมคมใน 

เพ่ือให้ธรรมสภาแห่งชาติคอยชีแ้นะการด าเนินงานของตน ธรรมสภาท้องถ่ินจะไตร่ตรองอยู่เสมอว่าสิ่ง

ตา่งๆ ท่ีตนจะท านัน้ ถกูต้องเหมาะสม เกินขอบเขตของตนหรือไม่ ถ้าไม่แน่ใจก็จะถามธรรมสภาแห่งชาต ิ

ในลกัษณะนีเ้อง “มิใช่บงการแต่เป็นมิตรภาพทีถ่่อมตน มิใช่เผด็จการแต่เป็นการปรึกษาหารืออย่างเปิดเผย

ด้วยความรัก” และ “พลงัชีวิตของศาสนาคือการร่วมมือกนั มิใช่เผด็จการ” คือหลกัธรรมท่ีขบัเคล่ือนระบบ

บริหารบาไฮอยูเ่สมอ 

 ระบบแห่งโลกใหม่ท่ีพลงัพระวจนะของพระบาฮาอุลลาห์จะก่อให้เกิด จะเป็นระบบท่ีค า้จุนสมดลุ

ระหว่างการรวมอ านาจส่วนกลางและการกระจายอ านาจให้ระดบัภูมิภาคและระดบัท้องถ่ินซึ่งให้ขอบเขต

กว้างขวางส าหรับการตดัสินใจในระดบัท้องถ่ิน 

“เก่ียวกับธรรมสภาแห่งชาติึ่ึงมีความรับผิดชอบในการปกป้องบูรณภาพ ประสานงานกิจกรรมต่างๆ 

กระตุ้นพลงัชีวิตของชุมชนงานที่ส าคญัในปัจจุบนัคือการปรึกษาหารือกันว่าจะช่วยให้บาไฮแต่ละบุคคล

และธรรมสภาทอ้งถ่ินต่างๆ ท างานของพวกเขาใหส้ าเร็จดีทีส่ดุไดอ้ย่างไร โดยการย ้าค าวิงวอน ความพร้อม

ที่จะปัดเป่าความเข้าใจผิดและขจัดอปุสรรคทัง้ปวง โดยการด าเนินชีวิตเป็นตวัอย่างและเฝ้าระวงัอย่างไม่

เพลามือ ส านึกในความยติุธรรมอย่างสูง ถ่อมตวั อุทิศและกล้าหาญ สมาชิกธรรมสภาแห่งชาติต้องสาธิต

ความสามารถในการปฏิบติัหน้าที่เพื่อความก้าวหน้าของแผนงานที่พวกเขาและบาไฮในชุมชนเก่ียวข้อง

อยู่”139 

“การบริหารงานที่เข้มงวดเกินไปอาจเป็นส่ิงเลวร้ายส าหรับศาสนาในเวลานี้มากกว่าการบริหารหย่อน

เกินไป บาไฮส่วนใหญ่ยงัอ่อนหดัในศาสนา และถ้าพวกเขาท าอะไรผิดพลาด ก็ส าคญัไม่ถึงคร่ึงหน่ึงของ

การที่พวกเขาถูกบัน่ทอนก าลงัใจ เพราะถูกสัง่อยู่ตลอดเวลาว่าท าส่ิงนี้ไม่ท าส่ิงนัน้ ธรรมสภาแห่งชาติที่
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ก่อตั้งใหม่ควรเป็นเสมือนพ่อแม่ที่เป่ียมด้วยความรัก คอยเฝ้าดูและช่วยเหลือลูกๆ มิใช่เป็นเสมือนผู้

พิพากษาทีเ่ข้มงวดทีค่อยโอกาสใช้อ านาจพิพากษา”140 

“การตดัสินใจข้ึนอยู่กบัธรรมสภาแห่งชาติว่าประเด็นนัน้ๆ เป็นเร่ืองระดบัท้องถ่ิน และควรส ารองไว้ว าหรับ

การพิจารณาและตดัสินใจของธรรมสภาทอ้งถ่ิน หรือควรเป็นเร่ืองของธรรมสภาแห่งชาติและควรสนใจเป็น

พิเศษ ธรรมสภาแห่งชาติจะเป็นผู้ตดัสินใจว่า เร่ืองนัน้ควรน าเสนอไปยงัดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิเพือ่ปรึกษาหารือ

และตดัสินใจ”141 

“เร่ืองส าคญัที่มีผลกระทบต่อศาสนาในประเทศ เช่น การแปลและตีพิมพ์หนงัสือบาไฮ มชัเชอริคลุอสัคาร์ 

งานสอนศาสนา และเร่ืองที่คล้ายๆ กนัที่ต่างจากกิจกรรมท้องถ่ิน ต้องอยู่ภายใต้การควบคมุของธรรมสภา

แห่งชาติโดยบริบูรณ์”142 

3. เอกภาพในความหลากหลาย 

ระบบบริหารบาไฮมิใช่แข็งท่ือ แต่เป็นระบบท่ีได้รับการออกแบบไว้ให้มีความยืดหยุ่น และสามารถ

ปรับตวัเข้ากับสถานการณ์และความต้องการของสงัคมและโลกท่ีเปล่ียนแปลงอยู่ตลอด บาไฮทุกแห่งหน

ยึดถือหลกัมลูฐานของระบบบริหารเหมือนกนัอย่างเป็นเอกภาพ แต่จะมีความหลากหลายในรายละเอียด

และวิธีการของการด าเนินงาน เช่นธรรมนิพนธ์บาไฮระบไุว้ว่า ธรรมสภาท้องถ่ินมีหน้าท่ีจดังานฉลองบุญ 

ธรรมสภาท้องถ่ินทกุแห่งหนทัว่โลกจะจดังานฉลองบญุเป็นสามภาคตามท่ีธรรมนิพนธ์บาไฮก าหนดไว้ คือ

ภาคธรรมะ ภาคบริหาร และภาคสงัสรรค์ แตร่ายละเอียดของแตล่ะภาคนัน้ ธรรมสภาแตล่ะท้องถ่ิน แตล่ะ

ประเทศสามารถจดัด้วยรูปแบบหลากหลายต่างๆ เช่นภาคสงัสรรค์อาจมีดนตรี มีรับประทานอาหารหรือ

ของวา่ง หรือ่ืนๆ ตามแตล่ะวฒันธรรมและความเหมาะสม 

“หลกัธรรมมูลฐานทีว่างไวเ้ก่ียวกบัระบบบริหารบาไฮ ต้องยึดถือตามนัน้ แต่มีแนวโน้มที่ธรรมสภาทัง้หลาย

จะก าหนดวิธีการและข้อบงัคบัทีเ่ป็นรายละเอียดต่อมิตรสหาย และท่านถือว่าการกระท าเช่นนี้เป็นอปุสรรค

ต่องานของศาสนาและเป็นความไม่เข้าใจศาสนาเพียงพอ เท่าที่เป็นไปได้ ควรจดัการและตดัสินใจเก่ียวกบั

กรณีต่างๆ เมื่อส่ิงนัน้เกิดข้ึน มิใช่ก าหนดข้อบงัคบัเป็นผา้ห่มส าหรับปกคลมุทกุกรณีที่คล้ายกนัที่อาจเกิดข้ึน 

เช่นนีจ้ะเป็นการรักษาความยืดหยุ่นของระบบบริหาร และป้องกนัมิให้มีเส้นแดงมาขดัขวางงานของศาสนา 
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ความเป็นเอกรูปของหลกัธรรมมูลฐานเป็นส่ิงจ าเป็น แต่มิใช่เป็นเอกรูปในรายละเอียดทกุอย่าง ในทางตรง

ข้าม ความหลากหลายของวิธีแก้ปัญหาอย่างถูกต้องในสถานการณ์ของแต่ละท้องถ่ินเป็นส่ิงส าคญั”143 

“ในศาสนาบาไฮ มีหลกัการปฏิบติังานของสถาบนับาไฮต่างๆ ก าหนดไว้ในธรรมนิพนธ์บาไฮ และใน

ธรรมนูญของธรรมสภาแห่งชาติและธรรมสภาท้องถ่ิน เป็นที่ชัดเจนว่าธรรมสภาแห่งชาติจะเผชิญกับ

สถานการณ์และปัญหาที่ต้องแก้แต่ไม่มีระบุไว้ในธรรมนิพนธ์หรือธรรมนูญ ในเร่ืองดงักล่าว ธรรมสภา

แห่งชาติควรก าหนดวิธีการของตนเองที่เหมาะสมกบัเงื่อนไขและความจ าเป็นของชุมชนในประเทศ การถือ

ตามวิธีการของธรรมสภาแห่งชาติอีกประเทศหน่ึงอาจมีประโยชน์ และไม่มีข้อคดัค้าน แต่ต้องเป็นที่เข้าใจ

ว่า ในวิเคราะห์ขัน้สดุทา้ย ประเด็นเหล่านีข้ึ้นอยู่กบัการไตร่ตรองของธรรมสภาแห่งชาติเอง 

ดงันัน้ ในเร่ืองของหลักการควรเป็นเอกรูป แต่ในเร่ืองของรายละเอียดและวิธีการ ไม่เพียงแต่

อนญุาตใหมี้ความหลากหลายไดเ้ท่านัน้ แต่ยงัเป็นทีส่นบัสนนุดว้ย เนื่องด้วยสภาพการณ์ทัง้หลายแตกต่าง

กนัไปตามแต่ละประเทศ และอาจแตกต่างกนัไปตามแต่ละชุมชนในประเทศเดียวกนั ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ 

ได้แนะน ามิตรสหายอยู่เป็นนิจว่า พวกเขาไม่ควรผ่อนผันในเร่ืองของหลักการ แต่ควรยืดหยุ่นใน

รายละเอียดปลีกย่อย”144 

4. การตัดสิทธ์ิเลือกตัง้บาไฮ 

“ในปัจจุบนั ธรรมสภาแห่งชาติเท่านัน้ทีส่ามารถตดัสิทธ์ิบริหารของบาไฮศาสนิกชน และไม่ควรมอบอ านาจ

นีใ้หธ้รรมสภาทอ้งถ่ิน”145 

“แม้ว่าศาสนายงัเยาว์วยัและบาไฮหลายคนด้อยประสบการณ์ ดงันัน้ จึงต้องใช้ความรักและความอดกลัน้

แทนมาตรการที่เข้มงวด แต่ก็มิได้หมายความว่า ธรรมสภาแห่งชาติสามารถทนต่อความประพฤติอปัยศที่

โจ่งแจ้ง ขดักบัค าสอนของศาสนา...คุณควรเฝ้าระวงัและปกป้องชุมชนบาไฮ และเมื่อคุณเห็นบาไฮคนใด

กระท าส่ิงที่เสื่อมเสียชื่อเสียงของศาสนา จงเตือนเขา และถ้าจ าเป็นควรตดัสิทธ์ิเลือกตัง้ของเขาทนัทีหาก

เขาปฏิเสธไม่ยอมเปลี่ยนแปลงความประพฤติ ด้วยวิธีนี้เท่านัน้ที่ความบริสุทธ์ิของศาสนาจะได้รับการ

อภิรักษ์”146 
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 แม้วา่ธรรมสภาแหง่ชาตจิะเป็นเสมือนพอ่แมท่ี่คอยดแูลและชว่ยเหลือลกูด้วยความรักและความอด

กลัน้ ไมใ่ช้มาตรการท่ีเข้มงวดเกินไป แตก็่มิได้หมายความวา่ธรรมสภาแห่งชาติจะหย่อนการควบคมุจนเกิด

ความเสียหายตอ่ศาสนา ธรรมสภาแหง่ชาติจะเข้มงวดในกรณีท่ีมีการท าผิดกฎบาไฮอย่างร้ายแรง เช่น เข้า

ยุ่งเก่ียวกับการเมืองซึ่งอาจมาในรูปของสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองหรือหาเสียงใ ห้นักการเมือง 

แต่งงานโดยไม่ได้รับความยินยอมจากพ่อแม่ ท าผิดศีลธรรมอย่างโจ่งแจ้ง แต่ถึงกระนัน้ก็ตาม ธรรมสภา

แห่งชาติก็ยงัให้โอกาสบาไฮเสมอ เม่ือท าผิดครัง้แรก ไม่ตดัสินลงโทษทนัที เพราะบาไฮหลายคนอาจยงัไม่

เข้าใจศาสนาเพียงพอ หรือท าไปโดยไม่รู้ตวัว่าผิดกฎของศาสนา ก่อนจะตดัสิทธ์ิบริหารซึ่งเป็นบทลงโทษท่ี

รุนแรงท่ีสุดรองจากการขับไล่ออกจากศาสนา ธรรมสภาแห่งชาติจะเตือนบาไฮผู้ นัน้เพ่ือให้เขาเลิก

พฤตกิรรมดงักลา่ว และถ้าหากเขายงัไมเ่ช่ือฟัง จงึตดัสิทธ์ิเลือกตัง้ 

“เกณฑ์ดีทีส่ดุทีค่ณุสามารถใช้วดัระดบัจิตใจของธรรมสภาคือ ความรู้สึกรับผิดชอบสมาชิกธรรมสภาที่มีต่อ

ความผาสกุของกลุ่ม และเป็นไปได้ที่พวกเขาคิดว่าจ าเป็นต้องตดัสิทธ์ิการเลือกตัง้ใครคนหน่ึง ก็เพียงเพื่อ

คุม้ครองคนอืน่ทีเ่หลือ มิใช่เพียงเพือ่จะลงโทษ”147 

“ผู้ที่เสียสิทธ์ิเลือกตั้งยังถือว่าเป็นบาไฮ แต่มิใช่บาไฮสถานภาพดีและอยู่ภายใต้ข้อห้ามและข้อจ ากัด

ดงัต่อไปนี ้

เขาไม่สามารถเข้าร่วมงานฉลองบุญสิบเก้าวนั หรือการประชุมอื่นๆ ที่จัดส าหรับบาไฮเท่านั้น 

รวมทัง้การประชุมนานาชาติและดงันัน้ไม่สามารถมีส่วนร่วมในการปรึกษาหารือเก่ียวกบักิจการต่างๆ ของ

ชมุชน 

เขาไม่สามารถบริจาคใหก้องทนุบาไฮ 

เขาไม่สามารถรับข่าวสารและส่ิงตีพิมพ์ทีแ่จกจ่ายใหเ้ฉพาะบาไฮเท่านัน้ 

เขาไม่สามารถเข้าพิธีแต่งงานบาไฮ และดงันัน้ไม่สามารถแต่งงานกบับาไฮ 

เขาไม่ไดไ้ปแสวงบญุ 

แม้ว่าเขามีอิสระในการสอนศาสนาเป็นการส่วนตวั ไม่ควรใช้เขาเป็นครูหรือผู้บรรยายในรายการที่

อปุถมัภ์โดยบาไฮ 
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เขาถูกหา้มมิใหเ้ข้าร่วมกิจกรรมดา้นบริหาร รวมทัง้สิทธ์ิในการลงคะแนนเลือกตัง้บาไฮ 

เขาไม่สามารถด ารงต าแหน่งในสถาบนับาไฮ หรือไดร้ับการแต่งตัง้เป็นคณะกรรมการ 

เขาไม่ควรไดร้ับหนงัสือรับรอง(ทีแ่สดงนยัว่าเขาเป็นบาไฮทีส่ถานภาพดี) 

...กล่าวโดยทัว่ไป แม้ว่าบาไฮที่ถูกตดัสิทธ์ิเลือกตัง้จะไม่ถูกตดัสิทธ์ิอย่างอื่นยกเว้นตามที่กล่าวข้างบนนี้ แต่

ตามทีก่ าหนดเงือ่นไขไวสิ้ทธ์ิไม่ถูกปฏิเสธคือดงัต่อไปนี ้

เขาสามารถร่วมงานวนัศกัด์ิสิทธ์ิเก้าวนั 

เขาสามารถร่วมงานบาไฮทีเ่ปิดส าหรับผูที้ไ่ม่ใช่บาไฮ 

เขาสามารถรับส่ิงตีพิมพ์ทีแ่จกจ่ายใหผู้ที้มิ่ใช่บาไฮดว้ย 

เขามีอิสระทีจ่ะสอนศาสนา เพราะบาไฮทกุคนไดร้ับบญัชาจากพระบาฮาอลุลาห์ใหส้อนศาสนา 

การสมาคมกบับาไฮคนอืน่ไม่เป็นทีห่า้ม 

เขาสามารถมีพิธีฝังศพบาไฮถา้เขาหรือครอบครัวขอ และสามารถไดร้ับการฝังในสสุานบาไฮ 

เขาไม่ควรถูกปฏิเสธในการกศุลของบาไฮดว้ยเหตผุลว่าเขาสูญเสียสิทธิเลือกตัง้ 

สถาบนับาไฮอาจใช้งานเขา แต่ควรพิจารณาใหร้อบคอบว่าควรเป็นงานประเภทไหน 

เขาควรมีหนทางติดต่อกบัธรรมสภา”148 

การเสียสิทธิเลือกตัง้บาไฮหรือสิทธิในระบบบริหาร เป็นเง่ือนไขชัว่คราว เพราะเป็นบทลงโทษใน

สว่นของการบริหารและผู้นัน้ยงัเรียกตวัเองวา่เป็นบาไฮ และถ้าหากเขาพยายามแก้ไขสิ่งผิดพลาดท่ีได้ท าไป 

เขาควรได้รับการช่วยเหลือให้กลับสู่สถานภาพเดิม และสามารถขอธรรมสภาแห่งชาติให้เขามีสิทธิ

เหมือนเดิม การเสียสิทธิเลือกตัง้เป็นเร่ืองท่ีต่างจากการถูกขับไล่ออกจากศาสนา ซึ่งมีผลกระทบถึง

วิญญาณด้วยเช่นผู้ละเมิดพระปฏิญญา เพราะผู้นัน้ไม่เพียงเสียสิทธิในระบบบริหาร แตย่งัหมดสภาพการ

เป็นบาไฮด้วยและไมส่ามารถเรียกตวัเองว่าเป็นบาไฮ สภายตุิธรรมสากลเท่านัน้ท่ีมีสิทธิในการตดัสินใจขบั

ไลใ่ครออกจากศาสนา 
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5. คณะกรรมการแห่งชาต ิ

“สมาชิกภายในธรรมสภาบาไฮหรือคณะกรรมการ เป็นข้อผูกพนัที่ศกัด์ิสิทธ์ิ และควรเป็นที่ยอมรับอย่าง

ยินดีและมั่นใจส าหรับบาไฮที่ึ่ือสัตย์และมีส านึกผิดชอบทุกคนในชุมชน ไม่ว่าเขาจะต ่ าต้อยด้อย

ประสบการณ์เพียงไหน”149 

 กิจกรรมบางอย่างมิได้อยู่ภายใต้ขอบเขตของธรรมสภาท้องถ่ินแห่งใดแห่งหนึ่งเพียงผู้ เดียว 

ธรรมสภาแห่งชาติจะแตง่ตัง้คณะกรรมการแห่งชาติเพ่ือรับผิดชอบกิจการนัน้ คณะกรรมการนีจ้ะได้รับการ

แต่งตัง้ใหม่ทุกปี และอยู่ภายใต้การควบคมุดแูลของธรรมสภาแห่งชาติ ในท้องถ่ินท่ีมีชุมชนขยายตัวออก

มาก ธรรมสภาท้องถ่ินสามารถแตง่ตัง้คณะกรรมการท้องถ่ินได้เชน่กนั 

“สมาชิกและหนา้ทีข่องคณะกรรมการทีต่ัง้ข้ึนมาโดยธรรมสภาแห่งชาติ ควรได้รับการพิจารณาใหม่แต่ละปี

โดยธรรมสภาแห่งชาติชุดใหม่ คณะกรรมการเหล่านี้มีบทบาทในการศึกษาเร่ืองที่ตนได้รับมอบหมายให้ถี่

ถ้วนอย่างผู้ช านาญ ให้ค าแนะน าโดยการรายงาน และช่วยด าเนินการตามค าตดัสินใจ ึ่ึงส าหรับเร่ืองที่

ส าคญัจะเป็นการตดัสินใจของธรรมสภาแห่งชาติเพียงผู้เดียว สมาชิกธรรมสภาแห่งชาติต้องเฝ้าระวงัเป็น

ที่สุดและพยายามเต็มที่ หากพวกเขาปรารถนาจะปฏิบติัหน้าที่ของตนให้สมกับงานรับผิดชอบที่สูงส่งนี ้

ตามสภาพแวดลอ้มทีจ่ ากดัในปัจจุบนัพวกเขาควรพยายามค ้าจุนสมดลุในลกัษณะที่ ความชัว่ร้ายของการ

รวมอ านาจมากเกินไป ึ่ึงจะเป็นอปุสรรคและสบัสน และในระยะยาวจะบัน่ทอนคณุค่าการรับใช้ของบาไฮ

จะถูกปัดออกไปโดยสมบูรณ์ และอนัตรายของการกระจายอ านาจจนหมดส้ินพร้อมกับผลที่ตามมาคือ 

อ านาจปกครองหลดุจากมือของผูแ้ทนแห่งชาติ จะถูกเบีย่งออกไปอย่างเด็ดขาด”150 

 ประสบการณ์การรับใช้ในสถาบนับาไฮ จะช่วยให้บาไฮมีความช านาญมากขึน้ในการรักษาสมดลุ

ระหว่างการรวมอ านาจและการกระจายอ านาจอย่างเหมาะสม สมาชิกธรรมสภาแห่งชาติจะเข้าใจได้ดีขึน้

ว่าควรก าหนดนโยบาย แผนงาน แนวทางต่างๆ ให้คณะกรรมการแห่งชาติมากน้อยแค่ไหน เพ่ือให้งาน

ด าเนินไปตรงตามวัตถุประสงค์ โดยไม่ก าหนดรายละเอียดท่ีไม่จ าเป็นท่ีจะท าให้คณะกรรมการแห่งชาติ

ท างานไม่คล่องตวั คณะกรรมการแห่งชาติจะเข้าใจได้ดีขึน้ว่า ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของตนอยู่แค่ไหน สิ่ ง

ไหนตนสามารถตัดสินใจและปฏิบัติการได้เลย สิ่งไหนตนต้องขอปรึกษากับธรรมสภาแห่งชาติหรือให้

ธรรมสภาแหง่ชาตเิป็นผู้ตดัสินใจ 
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 ถึงแม้คณะกรรมการแหง่ชาตแิตล่ะชดุมีอายเุพียงหนึง่ปี และสมาชิกของคณะกรรมการชดุใหม่อาจ

เปล่ียนไป แตส่มาชิกของคณะกรรมการแหง่ชาตก็ิไมค่วรคดิว่าตนอยู่แคปี่เดียว แตค่วรท าหน้าท่ีในลกัษณะ

ท่ีเป็นสถาบนัท่ีต้องด าเนินงานตามเป้าหมายตอ่ไป แมว่า่เป้าหมายหรือแผนงานจะกินเวลายาวกว่านัน้ 

“แต่ละคนที่ได้รับแต่งตัง้เป็นคณะกรรมการ ควรปฏิบติัตามหน้าที่และวตัถปุระสงค์ึ่ึงมกักินเวลานานกว่า

วาระทีต่นอยู่ในหนา้ที ่ดงัเช่น ธรรมสภาแห่งชาติสมัพนัธ์ตนเองกบัเป้าหมายของแผนงานเก้าปี สมาชิกของ

ธรรมสภาท้องถ่ินและคณะกรรมการควรปฏิบติัเหมือนกนั เพื่อว่าพลงัที่ต่อเนื่องจะขบัเคลื่อนงานส าคญัที่

แต่ละธรรมสภาทอ้งถ่ินและคณะกรรมการแห่งชาติรับผิดชอบอยู่ 

อย่างไรก็ตามไม่จ าเป็นที่วาระของคณะกรรมการจะหมดอายตุอนเรึวาน เพือ่จะให้มีการต่อเนื่อง 

อาจเป็นการดีที่จะเร่ิมต้นปีของคณะกรรมการในเดือนมิถุนายนหรือกรกฎาคม  ย่ิงไปกว่านั้นการ

เปลี่ยนแปลงสมาชิกของคณะกรรมการไม่มากนักจะช่วยรักษาความต่อเนื่องของความคิดและการ

กระท า”151 

6. คณะกรรมการแห่งชาตแิละธรรมสภาท้องถิ่น 

“ธรรมสภาทอ้งถ่ินควรไดร้ับการสนบัสนนุใหต้ระหนกัว่า คณะกรรมการแห่งชาตินัน้ตัง้ข้ึนมามิใช่เพือ่บงการ 

แต่เพือ่สนองความตอ้งการของธรรมสภาทอ้งถ่ิน และประสานงานของศาสนาึ่ึงปัจจุบนัก าลงัแพร่กระจาย

อย่างรวดเร็ว...คณะกรรมการที่อยู่ในปัญหาควรใช้ไหวพริบในการท างานกบัธรรมสภาท้องถ่ินที่รู้สึกว่าตน

เร่ิมจะเป็นงาน เพราะหากว่าความรู้สึกนี้ได้รับการอุ้มชูอย่างเหมาะสม ก็จะกลายเป็นความเข้มแข็งและไม่

ต้องการพ่ึงใคร มิใช่อ่อนแอและต้องพ่ึงพาสถาบนัอื่นอยู่เร่ือย อย่างไรก็ตามธรรมสภาท้องถ่ินควรร่วมมือ

และไม่ปฏิเสธความช่วยเหลือของคณะกรรมการแห่งชาติ”152 
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7 

สภายุตธิรรมสากล 

“ดูกร คาร์เมล...ในไม่ช้าพระผูเ้ป็นเจ้าจะแล่นเรือแห่งความรอดพน้บนเจ้า และจะแสดงประชาชนแห่งบาไฮ

ใหป้รากฏ ผู้ึ ึ่งถูกกล่าวถึงในคมัภีร์แห่งนาม”153 

 ในช่วงท้ายของชีวิต พระบาฮาอุลลาห์ได้เปิดเผยพระวจนะข้างบนนีอ้ยู่ในธรรมจารึกคาร์เมล และ

ประมาณ 70 ปีตอ่มาหลงัจากการเปิดเผยธรรมจารึกนี ้พระวจนะนีบ้งัเกิดขึน้เป็นจริงด้วยการสถาปนาสภา

ยตุธิรรมสากล โดยการเลือกตัง้เป็นครัง้แรกในปี ค.ศ. 1963 

“เป็นหนา้ทีข่องสมาชิกสภายติุธรรมสากลทีจ่ะปรึกษากนัในเร่ืองทีมิ่ไดเ้ปิดเผยไวช้ดัเจนในคมัภีร์ และบงัคบั

ใช้ส่ิงทีพ่วกเขาเห็นสมควร พระผูเ้ป็นเจ้าจะดลใจพวกเขาในส่ิงทีพ่ระองค์ปรารถนา”154 

“เร่ืองหลกัๆ ที่ส าคญัและเป็นรากฐานของกฎของพระผู้เป็นเจ้าได้รับจารึกไว้ในพระธรรม แต่กฎปลีกย่อย

ทัง้หลายจะก าหนดโดยสภายุติธรรมสากล ที่เป็นเช่นนี้เพราะยุคสมยัไม้เคยคงอยู่เหมือนเดิม เพราะการ

เปลี่ยนแปลงเป็นส่ิงจ าเป็นและเป็นลกัษณะของโลกนี้ ึ่ึงรวมถึงกาลเวลาและสถานที่ ดงันัน้สภายติุธรรม

สากลจะด าเนินการทีเ่หมาะสมตามความเปลีย่นแปลง”155 

“เป็นหนา้ทีข่องสมาชิกสภายติุธรรมสากลที่จะชุมนมุกนั ณ สถานที่แห่งหน่ึงและปรึกษากนัเก่ียวกบัปัญหา

ทีก่่อใหเ้กิดความขดัแยง้ ปัญหาทีย่งัคลมุเครือ และเร่ืองทีมิ่ไดบ้นัทึกไวแ้น่ชดัในคมัภีร์ อะไรก็ตามที่พวกเขา

ตดัสินใจจะมีผลเช่นเดียวกบัพระธรรม เนื่องด้วยสภายติุธรรมนี้มีอ านาจในการออกกฎต่างๆ ที่มิได้บนัทึก

ไว้แน่ชัดในคมัภีร์ และมีผลต่อธุรกิจประจ าวนั ดงันัน้ สภายุติธรรมสากลก็มีอ านาจในการยกเลิกกฎนัน้

เช่นกนั ตวัอย่างเช่นในปัจจุบนัสภายุติธรรม-สากลออกกฎข้อหน่ึง และร้อยปีหลงัจากนัน้สภาพแวดล้อม

เปลี่ยนแปลงไปมาก สภาพการณ์ต่างๆ ก็เปลี่ยนไป สภายุติธรรมสากลก็มีอ านาจที่จะเปลี่ยนกฎนัน้ตาม

ความจ าเป็นของยุคสมัย สภายุติธรรมสากลท าเช่นนี้ได้เพราะว่ากฎนัน้มิได้เป็นส่วนหน่ึงของพระธรรม

สวรรค์ สภายติุธรรมสากลเป็นทัง้ผูอ้อกกฎและยกเลิกกฎของตนเอง”156 
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 ทุกห้าปี สมาชิกธรรมสภาแห่งชาติทั่วโลกจะลงคะแนนเลือกตัง้บาไฮ 9 ท่าน เป็นสมาชิกสภา

ยตุิธรรมสากล อ านาจในการออกกฎและยกเลิกกฎของตนเองของสภายตุิธรรมสากล ท าให้ระบบแห่งโลก

ของพระบาฮาอลุลาห์เป็นระบบท่ียืดหยุ่น สามารถปรับตวัในสภาพการณ์ของโลกท่ีเปล่ียนแปลงอยู่ตลอด 

เป็นการปรับตวัท่ีได้รับการประกันจากพระผู้ เป็นเจ้าว่าจะไม่มีผิดพลาด ต่างจากในอดีตท่ีผู้ น าศาสนา

ทัง้หลายตา่งพยายามปรับหรือดดัแปลงกฎบญัญตัขิองศาสนาตามความเข้าใจของตน เพ่ือให้เหมาะกบัยคุ

สมยัท่ีเปล่ียนแปลงไป และลงเอยท่ีความสบัสน ความขดัแย้งและแตกแยกในศาสนา 

“กล่าวโดยย่อ นี้คือข้อดีของการเสนอกฎต่างๆ ของสงัคมให้สภายุติธรรมพิจารณา ในศาสนาอิสลามมี

ลกัษณะคล้ายกนัคือบญัญติัที่เปิดเผยไว้มิใช่ชดัเจนทุกข้อ...แม้ว่าเร่ืองหลกัๆ ที่ส าคญัจะพาดพิงไว้อย่าง

เจาะจง แต่ก็มีกฎอีกนับพันที่มิได้ระบุไว้ึ่ึงคิดข้ึนมาโดยนักบวชของยุคหลัง ึ่ึงเป็ นไปตามกฎของ

ธรรมศาสตร์ของอิสลาม นกับวชแต่ละคนต่างก็ใช้เหตผุลของตนสรุปบญัญติัดัง้เดิมออกมาอย่างขดัแย้งกนั 

แลว้น ากฎเหล่านีม้าใช้ ในปัจจุบนัการสรุปนี้เป็นสิทธ์ิของสภายติุธรรมสากล การใช้เหตผุลหาข้อสรุปของผู้

แก่วิชาทัง้หลายไม่มีอ านาจ นอกจากจะได้รับการรับรองโดยสภายุติธรรมสากล ความแตกต่างอยู่ที่ตรงนี้

คือ โดยการสรุปและรับรองของสภายุติธรรมสากล ึ่ึงสมาชิกของสภานี้เป็นที่รู้จักและเลือกตัง้จากชุมชน

บาไฮทัว่โลก ความขดัแย้งจะไม่เกิดข้ึน แต่การสรุปของนกับวชและนกัวิชาการแต่ละคนย่อมน าไปสู่ความ

ขดัแย้ง ก่อให้เกิดการแตกเป็นนิกาย แบ่งแยกและแตกกระจาย ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัของโลกย่อม

ถูกท าลาย เอกภาพของศาสนาย่อมสูญหายไป และสถาบนัของศาสนาของพระผูเ้ป็นเจ้าย่อมสัน่คลอน”157 

 สภายุติธรรมสากลและศาสนภิบาลเป็นสถาบนัคู่ท่ีสืบทอดพระปฏิญญาต่อจากพระอบัดลุบาฮา 

แม้ว่าท่านศาสนภิบาลจะท าหน้าท่ีนีก้่อนสภายุติธรรมสากล แต่ทัง้สองสถาบนัก็มีขอบเขตอ านาจหน้าท่ี

ของตน นั่นคือท่านศาสนภิบาลจะเป็นผู้ ตีความหมายของวจนะโดยไม่ออกกฎใหม่ เพราะเป็นสิ่งท่ีอยู่

นอกเหนือขอบเขตอ านาจของท่าน ท่านน าทางชมุชนบาไฮทัว่โลกโดยการตีความและใช้กฎท่ีมีอยู่ในคมัภีร์ 

ในทางกลบักัน สภายุติธรรมสากลมีอ านาจในการออกกฎท่ีไม่ได้ระบไุว้ชดัเจนในคมัภีร์ แตไ่ม่มีอ านาจใน

การตีความหมายวจนะ สภายุติธรรมสากลจะไม่ตีความว่า พระวจนะเร้นลับข้อนัน้ข้อนีห้มายความว่า

อยา่งไร แตจ่ะใช้เหตผุลสรุปจากธรรมนิพนธ์ท่ีเปิดเผยไว้ รวมทัง้การตีความท่ีพระอบัดลุบาฮาและท่านโชกิ 

เอฟเฟนดใิห้ไว้มากมาย เพ่ือน าทางชมุชนบาไฮและออกกฎใหม่ท่ีไม่ขดัแย้งกบักฎท่ีมีอยู่ในคมัภีร์ ซึ่งการใช้

เหตผุลสรุปนีจ้ะได้รับการดลใจจากพระผู้ เป็นเจ้าและไมมี่ผิดพลาด 
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“...เป็นที่ประจักษ์และชดัเจนอย่างไม่มีข้อสงสยัว่า ท่านศาสนภิบาลถูกแต่งตัง้ให้เป็นผู้ตีความหมายของ

พระวจนะ และสภายติุธรรมสากลได้รับอ านาจในการออกกฎเก่ียวกบัเร่ืองต่างๆ ที่มิได้เปิดเผยไว้ชดัเจนใน

พระธรรมค าสอน การตีความของท่านศาสนภิบาลึ่ึงปฏิบติัหน้าที่ภายในขอบเขตของตน มีอ านาจผูกมดั

เช่นเดียวกบัการออกกฎของสภายุติธรรมนานาชาติ ผู้ึ่ึงมีสิทธิพิเศษเพียงผู้เดียวในการประกาศค าตดัสิน

สดุท้ายเก่ียวกบักฎและบญัญติัที่พระบาฮาอลุลาห์มิได้เปิดเผยไว้ชดัเจน ทัง้คู่ไม่สามารถก้าวก่ายขอบเขต

อนัศกัด์ิสิทธ์ิของกนัและกนั จะไม่ลดทอนอ านาจของกนัและกนัตามที่ก าหนดไว้อย่างแน่ชดั ึ่ึงต่างก็ได้รับ

การประสาทจากสวรรค์ 

แม้ว่าท่านศาสนภิบาลจะถูกแต่งตัง้ให้เป็นหวัหน้าที่ถาวรของหมู่คณะผู้สูงสง่า ท่านก็ไม่สามารถ

ถือสิทธ์ิในการออกกฎแม้จะเป็นเพียงชัว่คราว...”158 

“จุดก าเนิด อ านาจ หนา้ที ่ขอบเขตของการปฏิบติังานของสภายติุธรรมสากล สืบมาจากพระวจนะของพระ

บาฮาอลุลาห์ ึ่ึงพร้อมกบัการตีความและขยายความของศูนย์กลางแห่งพระปฏิญญาและของท่านศาสนภิ

บาลผู้มีอ านาจในการตีความคมัภีร์บาไฮแต่เพียงผู้เดียวต่อจากพระอบัดุลบาฮา คือขอบเขตหน้าที่และ

รากฐานของสภายติุธรรมสากล จนกว่าจะถึงเวลาที่พระผู้เป็นเจ้าทรงมหิทธานภุาพจะเปิดเผยพระผู้แสดง

ธรรมองค์ใหม่ ึ่ึงอ านาจทัง้หมดจะเป็นของพระองค์”159 

 ด้วยอ านาจสวรรค์ท่ีประสาทให้สภายุติธรรมสากลเป็นสถาบนัเดียวในโลกท่ีไม่มีผิดพลาด เป็น

สถาบนัสงูสดุของระบบบริหารบาไฮท่ีจะน าทางไมเ่พียงแตธ่รรมสภาแหง่ชาต ิธรรมสภาท้องถ่ินและสถาบนั

ทัง้หลายของโลกบาไฮเทา่นัน้ แตจ่ะน าทางมวลมนษุยชาติไปสู่การสถาปนาสหพนัธรัฐแห่งโลกบาไฮ ซึ่งจะ

เป็นอารยธรรมขัน้สงูสดุของมนุษยชาติบนดาวนพเคราะห์ท่ีเราอาศยัอยู่นี ้ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ ได้กล่าวถึง

คร่าวๆ ของสหพนัธรัฐวา่ จะมีสภานิตบิญัญตัแิหง่โลก มีคณะบริหารแหง่โลกท่ีหนนุโดยกองก าลงันานาชาต ิ

มีศาลแห่งโลก มีนครหลวงแห่งโลก มีภาษาแห่งโลก ระบบสากลของเงินตรา หน่วยน า้หนกั หน่วยการวดั 

ฯลฯ ซึง่ในปัจจบุนัเราไมส่ามารถเข้าได้ถ่องแท้ แตก่าลเวลาและสภายตุิธรรมสากลจะเป็นผู้คล่ีคลายตอ่เรา

ทีละน้อยวา่ สหพนัธรัฐแห่งโลกบาไฮจะมีขัน้ตอนวิวฒันาการขึน้มาอย่างไร จะมีรูปโฉมและการปฏิบตัิงาน

อยา่งไร 
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“ไม่เพียงแต่ธรรมสภาทัง้หลายในอนาคตจะมีรูปแบบต่างจากปัจจุบนั แต่ยงัจะมีอ านาจ หน้าที่และสิทธิ

ต่างๆ เพ่ิมเติมจากหน้าที่ในปัจจุบนัด้วย ึ่ึงจะเป็นผลมาจากการยอมรับศาสนาของพระบาฮาอุลลาห์ว่า 

ไม่ใช่เป็นเพียงระบบศาสนาหน่ึงของโลกเท่านัน้ แต่เป็นศาสนจกัรของอภิรัฐเอกราช และเมื่อศาสนาบาไฮ

ึึมึาบเข้าไปในมวลชนของประเทศตะวนัออกและประเทศตะวนัตกและสจัธรรมบาไฮเป็นที่ยอมรับโดย

ประชาชนส่วนใหญ่ของรัฐจ านวนหน่ึง สภายติุธรรมสากลจะข้ึนถึงขีดสดุของอ านาจ เป็นองค์กรสูงสดุของ

สหพนัธรัฐแห่งโลกบาไฮ และจะมีสิทธิและความรับผิดชอบทุกประการตามหน้าที่ของอภิรัฐแห่ งโลกใน

อนาคต”160 

“ตามกฎมูลฐานที่เราได้เปิดเผยไว้ก่อนหน้าที่ในคมัภีร์คีตาบี อคัคสั และธรรมจารึกอื่นๆ กิจการทัง้หมดจะ

อยู่ในความดูแลของการกษัตริย์และประธานาธิบดีที่ยติุธรรมทัง้หลายและสมาชิกสภายติุธรรมสากลด้วย

การตรึกตรองส่ิงทีเ่ราไดแ้ถลงไว ้มนษุย์ทกุคนทีเ่ทีย่งธรรมและหลกัแหลมจะแลเห็นความสว่างไสวที่ส่องมา

จากดวงตะวนัแห่งความยติุธรรม”161 

 พระวจนะของพระผู้ เป็นเจ้าท่ีเปิดเผยผ่านมาทางพระบาฮาอลุลาห์ในยคุนี ้มีอานภุาพท่ีจะบนัดาล

สิ่งต่างๆ ให้เป็นไปตามท่ีพระวจนะกล่าวไว้ ในสมยัท่ีพระบาฮาอุลลาห์มีชีวิตอยู่เม่ือร้อยปีก่อนและทรง

เปิดเผยธรรมจารึกเคเมล ซึ่งแสดงนยัไว้ว่าภูเขาศกัดิ์สิทธ์ิลกูนีจ้ะเป็นเรือแห่งความรอดพ้น หากเรานึกภาพ

ในเวลานัน้ท่ียงัไม่มีระบบบริหารบาไฮให้เห็น เพราะไม่มีแม้แตธ่รรมสภาท้องถ่ิน บาไฮในสมยันัน้คงนึกไม่

ออกว่า ภูเขาคาเมลท่ีว่างเปล่าจะกลายเป็นศนูย์กลางแห่งโลกบาไฮในปัจจุบนัได้อย่างไร ซึ่งเร่ิมจากการ

ก่อตัง้ธรรมสภาท้องถ่ิน ต่อมามีธรรมสภแห่งชาติ และในท่ีสุดมีการสถาปนาสภายุติธรรมสากลในปีค.ศ. 

1963 เป็นการบรรลผุลตามพระวจนะในธรรมจารึกคาเมล และตามมาด้วยการก่อสร้างอาคารตา่งๆ บน

ภูเขาคาเมลซึ่งก าลงัด าเนินการอยู่ในปัจจุบนั เพ่ือเตรียมเป็นศนูย์กลางอารยธรรมของโลกในอนาคต น า

นองคล้ายกนั บาไฮในปัจจุบนัจะนึกภาพไม่ออกว่าสภายุติธรรมสากลจะมีขัน้ตอนวิวฒันาการขึน้มาเป็น

องค์กรสงูสดุของสหพนัธรัฐแหง่โลกในอนาคตอยา่งไร และจะมีรูปแบบการปฏิบตังิานอยา่งไร 

“พระบาฮาอุลลาห์ทรงพาดพิงถึงเรือแห่งความรอดพ้น ึ่ึงผู้ที่อยู่ในเรือคือสมาชิกสภายุติธรรมสากล และ

ดงัที่ต้องตรงกบัเงื่อนไขที่อยู่ในพินยักรรมของปฏิญญาที่ทรงอ านาจ สภานี้จะเป็นองค์กรที่วางกฎต่างๆ ที่

มิไดเ้ปิดเผยไวช้ดัเจนในพระธรรมในยคุศาสนานี้ กฎเหล่านี้ถูกก าหนดให้หลัง่ไหลมาจากภูเขาศกัด์ิสิทธ์ิลูก

นีด้งัเช่นในยคุศาสนาของพระโมเสสทีก่ฎของพระผูเ้ป็นเจ้าประกาศออกมาจากไึออน”162 

                                                           
160

 UHJ 20 
161

 TB 93 



 
 

78 
 

8 

พระหัตถ์ศาสนา 

 ในสมัยพระบาฮาอุลลาห์ พระองค์บัญชาบาไฮท่ีมีความรู้และมีความสามารถในการอภิปราย

เก่ียวกบัข้อพิสจูน์และหลกัธรรมของศาสนา ให้เป็นครูเดินทางไปทัว่เปอร์เซีย เพ่ือช่วยบาไฮในท้องถ่ินตา่งๆ 

สอนศาสนา ไมใ่ชบ่าไฮทกุคนท่ีมีความสามารถในการพดู และพวกเขาจะใช้วิธีอ่ืนเช่น ด าเนินชีวิตบาไฮเป็น

ตวัอย่างจนท าให้เพ่ือนบ้านประทบัใจและเข้ามาสนิทสนม จากนัน้ก็จะนดัให้เพ่ือนบ้านได้พบปะพดูคยุกับ

ครูบาไฮ หรือเปิดบ้านคอยต้อนรับผู้ ท่ีสนใจ แล้วนัดให้ครูบาไฮมาท่ีบ้านเพ่ืออภิปรายเก่ียวกับศาสนา 

แนวทางปฏิบตัท่ีิสขุมุรอบคอบเชน่นีไ้ด้ชว่ยสอนประชาชนมากมายให้เข้าใจสจัจะและหันมาเป็นบาไฮ และ

ยงัคงด าเนินตอ่ไปในสมยัของพระอบัดลุบาฮาและทา่นโชกิ เอฟเฟนดิ 

พระบาฮาอลุลาห์ได้แตง่ตัง้ครูบาไฮเหล่านี ้4 คนให้เป็นพระหตัถ์ศาสนา และทรงก าหนดหน้าท่ีให้

เผยแพร่ศาสนา อบรมบาไฮทัง้หลายให้ลึกซึง้ในศาสนา และปกป้องศาสนา ความส าคญัของต าแหน่งพระ

หตัถ์ศาสนาในเวลานัน้ยงัไม่ค่อยเป็นท่ีเข้าใจและไม่เด่นชดั เพราะพระบาฮาอุลลาห์มิได้ประกาศแต่งตัง้

อยา่งเป็นทางการเหมือนในสมยัของทา่นโชกิ เอฟเฟนดิ และพระหตัถ์ศาสนาก็ปฏิบตัิหน้าท่ีไม่แตกตา่งจาก

สิ่งท่ีตนเคยท าอยูแ่ล้วก่อนแตง่ตัง้ พระหตัถ์ศาสนา 4 คนท่ีพระบาฮาอลุลาห์แตง่ตัง้คือ162 

1. ฮาจ ิมุลลา อาลี อัคบาร์ (ฮาจี อาคูนด์) 

พระหตัถ์ศาสนาท่านนีไ้ด้พบกับชาวบาบีในสมัยท่ีพระบาฮาอุลลาห์อยู่ท่ีแบกแดด หลงัจากท่ีได้อ่าน

คัมภีร์คีตาบี อีคาน ท่านเกิดความเล่ือมใสศรัทธาอย่างแรงกล้า ภายหลังจากมาเป็นบาไฮ ท่านถูก

นกัศกึษาศาสนศาสตร์ขบัไล่ออกจากเมืองมชัฮดั จากนัน้ท่านกลบัไปบ้านเกิดท่ีหมู่บ้านในมณฑลครูาซอน

และสอนศาสนาท่ีนั่น และถูกศรัตรูโจมตีอีก หลังจากนัน้ท่านจากครอบครัวไปเมืองเตหะราน แล้วถูก

นกับวชมสุลิมต่อต้านการสอนศาสนาของท่านอีกเช่นกัน ท่านต้องประสบความทุกข์ทรมานตลอดชีวิตใน

การรับใช้พระบาฮาอลุลาห์  ในวนัแตง่งานนัน้ทา่นมีเพียงห้องเก่าๆ ท่ีพพุงัและแทบไมมี่เคร่ืองใช้อะไรเลยใน

ห้อง หลงัจากแตง่งานได้ 3 วนัท่านก็ถกูจบัตวัไปเข้าคกุ ท่านถกูจ าคกุรวมทัง้หมด 6 ครัง้ ซึ่งครัง้แรกเกิดขึน้

ในราวปี ค.ศ.1868 โดยค าสัง่ของนกับวชเมืองเตหะราน ทา่นถึงแก่กรรมในปีค.ศ.1910 

2. มีร์ซา อาลี โมฮัมหมัด (อิบเน อัสดัค) 
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พระหตัถ์ศาสนาทา่นนีเ้ป็นบตุรของบาไฮท่ีเรืองนามท่ีสดุคนหนึง่ ในวยัเด็กท่านได้ติดตามบิดาไปพบพระบา

ฮาอลุลาห์ท่ีแบกแดด หลงัจากกลบัมาท่ีเมืองเตหะราน ท่านกบับิดาถกูจ าคุกเป็นเวลา 2 ปี 4 เดือนในฐานะ

ท่ีเป็นบาไฮ ท่านล้มป่วยอย่างหนกัในคกุนีแ้ละไม่มีแพทย์ผู้ ใดเต็มใจจะรักษาชาวบาบี จนในท่ีสุดแพทย์

ชาวยิวผู้ มีช่ือเสียงและเป็นแพทย์ประจ าราชส านกัของกษัตริย์ชาห์ช่ือ ฮาคิม มาซิห์ 163 มารักษาท่านถึงใน

คกุ แพทย์ผู้ นีจ้งึได้เรียนรู้เก่ียวกบัศาสนาบาไฮและเปล่ียนเป็นบาไฮ นบัเป็นชาวยิวรุ่นแรกท่ีเป็นบาไฮ 

 ก่อนหน้านีแ้พทย์ผู้ นีเ้คยติดตามกษัตริย์ชาห์ไปแบกแดดและมีโอกาสเข้าฟังทอเฮเรย์อภิปราย

ธรรมะต้อนหมู่นกับวชมุสลิมจนมมุ เขาจึงอยากรู้มากว่าทอเฮเรย์เรียนวิชามาจากไหนจึงเก่งเช่นนัน้ และ

เขาได้มีโอกาสเรียนรู้ศาสนาบาไฮเม่ือมารักษาพระหตัถ์ศาสนาท่านนีใ้นคกุเม่ือท่านยงัเป็นเด็กน้อยอยู่ คน

หนึ่งท่ีสืบเชือ้สายมาจากแพทย์ผู้ นีคื้อ ดร.ลุทฟุลลา ฮาคิม ซึ่งได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภายุติธรรมสากลปี 

ค.ศ.1963 

 พระหตัถ์ศาสนาท่านนีไ้ด้แตง่งานกบัเจ้าหญิงผู้ เป็นเหลนของกษัตริย์ชาห์ จึงท าให้ท่านได้มีโอกาส

ใกล้ชิดและสอนศาสนาให้กบับคุคลระดบัสงู ในปี ค.ศ.1919 ท่านได้เดินทางไปยโุรปเพ่ือน าธรรมจารึกของ

พระอบัดลุบาฮาท่ีตรัสถึง Central Organization for a Durable Peace ไปให้ท่ีกรุงเฮก นอกจากนีท้่านยงัมี

บทบาทการรับใช้ท่ีส าคญัในด้านวรรณกรรมบาไฮ การจดัอบรมสตรีบาไฮในเมืองเตหะราน และได้น าต ารา

ศลิปะการปกครองท่ีเขียนโดยพระอบัดลุบาฮาไปมอบให้กษัตริย์ชาห์ในสมยัท่ีพระบาฮาอลุลาห์ยงัมีชีวิตอยู ่

ทา่นถึงแก่กรรมในปี ค.ศ.1928 

3. มีร์ซา โมฮัมหมัด ตาคี (อิบเน อับฮัร) 

พระหตัถ์ศาสนาท่านนีไ้ด้รับความทกุข์ทรมานมากมายเช่นกนั ท่านถูกต่อต้านในหมู่บ้านของท่านเอง

และต้องย้ายไปอยู่ท่ีซานจอน ซึ่งนกับวชท่ีนัน่ก็ลกุขึน้ตอ่ต้านและจบัท่านขงัคกุอย่างทรมานแสนสาหสั อีก

ครัง้หนึง่ในปี 1891 ทา่นถกูจบัเข้าคกุในเมืองเตหะรานและถกูทรมานในคกุอย่างหนกั ท่านถกูเฆ่ียนตีอย่าง

ทารุณในคุกจนท่านไม่ยอมออกมาพบสตรีบาไฮท่ีมาเย่ียมท่าน เพราะไม่อยากให้พวกเธอเห็นสภาพ

ร่างกายของท่าน แต่ท่านภูมิใจท่ีสดุท่ีถกูล่ามโซ่ท่ีคอด้วยโซ่เดียวกันท่ีเคยใช่ล่ามพระบาฮาอลุลาห์  เม่ือรูป

ถ่ายท่ีท่านยืนพร้อมกบัมีโซ่ล่ามคอและมีผู้คมุคกุอยู่ข้างๆ ไปถึงพระอบัดลุบาฮา พระอบัดลุบาฮาทรงปลื ม้

ใจมากท่ีได้เห็นรูปท่านยืนอยู่อย่างองอาจไม่สะทกสะท้านต่อการถูกทรมาน เม่ือพระบาฮาอุลลาห์เสด็จ

ปรินิพพาน ทา่นยงัอยูใ่นคกุและเศร้าโศกมาก พระอบัดลุบาฮาได้ลิขิตธรรมจารึกถึงท่านเพ่ือช่วยปลอบโยน 
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และแนะน าให้ทา่นอ่านคมัภีร์กรุอ่าน ซึ่งเป็นคมัภีร์เดียวท่ีมีให้อ่านในคกุ ในปี ค.ศ.1907 ท่านได้เดินทางไป

อินเดียพร้อมกบับาไฮชาวอเมริกนัอีกสองคนเพ่ือสง่เสริมงานศาสนาตอ่จากบาไฮคนก่อนๆ เคยท าไว้ 

การแตง่งานของท่านเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจ พระอบัดลุบาฮาต้องการให้ท่านแต่งงานกับลูกสาวของพระ

หัตถ์ศาสนา มุลลา อาลี อัคบาร์ ครัง้ท่ีพระบาฮาอุลลาห์เสด็จปรินิพพานและท่านยังอยู่ในคุก ท่านได้

สาบานตนวา่จะอทุิศชีวิตทัง้หมดเพ่ือรับใช้ศาสนา ท่านจึงยืนกรานอย่างเหนียวแน่นไม่ยอมแตง่งาน เพราะ

กลวัว่าจะต้องมีภาระรับผิดชอบตอ่ครอบครัว และจะไม่สามารถอทุิศชีวิตทัง้หมดเพ่ือรับใช้ศาสนา และจะ

เป็นการผิดค าสาบานจนในท่ีสดุพระอบัดลุบาฮาเรียกท่านไปพบและทรงกล่าวตอ่ท่านว่า “คนดีของเรา เรา

เป็นศูนย์กลางของพระปฏิญญา ถา้เราบอกว่าเจ้าจะไม่ผิดค าสาบานเพราะการแต่งงาน เจ้าก็ตอ้งไม่ผิดึิ” 

การรับใช้พิเศษอีกอย่างหนึ่งของท่านคือท่านและภรรยาได้รับใช้คณะกรรมการเพ่ือปลดแอกสตรีใน

เตหะรานท่ีตัง้ขึน้ในปี ค.ศ.1909 และท่านได้สนบัสนุนภรรยาให้ก่อตัง้โรงเรียนบาไฮส าหรับเด็กหญิงเป็น

ครัง้แรกในเตหะราน ทา่นถึงแก่กรรมในปี ค.ศ.1917 

4. ฮาจี มีร์ซา ฮาซาเน อาดบิ 

พระหตัถ์ศาสนาท่านนีเ้คยเป็นนกับวชมสุลิมท่ีเป็นเอกและมีความรู้สูง การได้พบปะกบัครูบาไฮท าให้

ทา่นยอมรับศาสนาใหมนี่ใ้นปี ค.ศ.1889 เม่ืออาย ุ40 กว่าปี ภูมิความรู้เดิมในศาสนาอิสลามของท่านได้รับ

การปรับทิศทางใหมแ่ละท าให้ทา่นซาบซึง้ในหลกัธรรมได้รวดเร็ว พระบาฮาอลุลาห์ทรงแตง่ตัง้ท่านเป็นพระ

หัตถ์ศาสนาภายหลังจากท่ีท่านมาเป็นบาไฮได้ไม่นาน ท่านเป็นพระหัตถ์ศาสนาคนสุดท้ายท่ีได้รับการ

แต่งตัง้ในช่วงชีวิตของพระบาฮาอุลลาห์ และเป็นพระหตัถ์ศาสนาคนเดียวท่ีไม่มีโอกาสได้พบพระบาฮา

อลุลาห์ 

 ท่านมีบทบาทส าคญัในการก่อตัง้ธรรมสภาเตหะรานและเป็นประธานของธรรมสภานัน้ และมี

บทบาทส าคญัในการจดัชัน้เรียนเยาวชนบาไฮในเมืองเตหะราน ผลงานชิน้ส าคญัอีกอย่างของท่านคือ การ

ก่อตัง้โรงเรียนทาบียาทในเตหะรานซึง่เป็นโรงเรียนเด็กชาย และเป็นการเร่ิมต้นไปสู่การก่อตัง้โรงเรียนบาไฮ

อีกหลายแห่งในเปอร์เซีย แตต่อ่มาโรงเรียนบาไฮเหล่านีถ้กูรัฐบาลสัง่ปิดในปี ค.ศ.1934 ท่านถึงแก่กรรมใน

ปี ค.ศ.1919 และได้รับการบรรจศุพไว้ในเมืองเตหะรานท่ีเดียวกบัพระหตัถ์ศาสนาอีกสามทา่น 

 ภายหลงัปรินิพพานของพระบาฮาอลุลาห์ พระหตัถ์ศาสนาทัง้ 4 ท่านมีบทบาทส าคญัในการเป็นผู้

อารักขาชมุชนบาไฮและช่วยปกป้องบาไฮจากการโจมตีของพวกละเมิดพระปฏิญญา พระอบัดลุบาฮามิได้
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แตง่ตัง้พระหตัถ์ศาสนาเพิ่ม แตค่อยก ากบัพระหตัถ์ศาสนาทัง้ 4 นี ้พระองค์ทรงระบใุห้ท่านศาสนภิบาลเป็น

ผู้แตง่ตัง้พระหตัถ์ศาสนา และก าหนดหน้าท่ีของพระหตัถ์ศาสนาไว้ในพินยักรรมของพระองค์ 

“ดูกร มิตรสหาย พระหตัถ์ศาสนาต้องได้รับการเสนอชื่อและแต่งตัง้โดยท่านศาสนภิบาล ทกุคนจะต้องอยู่

ภายใตร่้มเงาและเชื่อฟังบญัชาของท่านศาสนภิบาล หากใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นพระหตัถ์ศาสนาหรือไม่ ไม่

เชื่อฟังและพยายามแบ่งแยกศาสนาความพิโรธของพระผู้เป็นเจ้าจะตามพยาบาทเขา เพราะเขาเป็นผู้

ก่อใหเ้กิดรอยร้าวในศาสนาที่แทจ้ริงของพระผูเ้ป็นเจ้า”164 

“หน้าที่ของพระหตัถ์ศาสนาคือการแพร่กระจายสุคนธรสสวรรค์ อบรมวิญญาณของมนุษย์ ส่งเสริมวิชา 

ปรับปรุงอปุนิสยัใจคอของมนุษย์ทัง้ปวง ธ ารงความบริสุทธ์ิและตดัความผูกพนัทางโลกในทุกเวลาและทุก

สภาพการณ์ ความประพฤติ กิริยา การกระท าและค าพูดของพวกเขาต้องแสดงถึงความกลวัพระผู้เป็นเจ้า 

คณะพระหตัถ์ศาสนานีอ้ยู่ภายใตก้ารชี้แนะของท่านศาสนภิบาล”165 

 ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ ได้แต่งตัง้พระหัตถ์ศาสนาตามข้อก าหนดในพินัยกรรมของพระอบัดลุบาฮา 

ทา่นได้แตง่ตัง้ไว้ 3 ครัง้คือ 

 ครัง้แรกเม่ือเดือนธนัวาคม ค.ศ.1951 จ านวน 12 คน 

 ครัง้ท่ีสองเม่ือเดือนกมุภาพนัธ์ ค.ศ.1952 จ านวน 7 คน 

 ครัง้ท่ีสามเมื่อเดือนตลุาคม ค.ศ.1957 จ านวน 8 คน 

 ในระหวา่งนีพ้ระหตัถ์ศาสนา 5 ท่านได้เสียชีวิตก่อนท่านโชกิ เอฟเฟนดิ และท่านได้แตง่ตัง้ทดแทน

เป็นจ านวนเทา่กนั เม่ือทา่นโชกิ เอฟเฟนด ิถึงแก่กรรม จงึมีกระหตัถ์ศาสนา 27 คน 

ต าแหน่งและฐานะของพระหตัถ์ศาสนา 

“ต าแหน่งและฐานะของพระหตัถ์ศาสนาอยู่สูงกว่าธรรมสภาแห่งชาติ...ดงันัน้ในการเขียนเก่ียวกบัพระหตัถ์

ศาสนา เมื่อมีการพาดพิงถึงสถาบนัของศาสนาถดัจากท่านศาสนภิบาล ควรกล่าวถึงพระหตัถ์ศาสนาก่อน 

แลว้จึงตามดว้ยสถาบนัระดบัชาติ”166 
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“ด้วยต าแหน่งอนัประเสริฐและหน้าที่เฉพาะเจาะจงของพระหตัถ์ศาสนา จึงไม่เหมาะสมที่จะเลือกตัง้หรือ

แต่งตัง้พระหตัถ์ศาสนาให้อยู่ในสถาบนับริหาร หรือเลือกตัง้ให้เป็นผู้แทนไปประชุมแห่งชาติ ย่ิงไปกว่านัน้ 

สภายติุธรรมสากลก็ตอ้งการใหพ้ระหตัถ์ศาสนามีเวลาส าหรับอทิุศพลงังานทัง้หมดต่อหน้าที่อนัส าคญัย่ิงที่

ก าหนดไวใ้นธรรมนิพนธ์ และพระหตัถ์ศาสนาเองก็ตอ้งการเช่นนีเ้ช่นกนั”167 

บทบาทหน้าที่ของพระหตัถ์ศาสนา 

“สถาบนัพระหตัถ์ศาสนาึ่ึงแต่งตัง้จากสวรรค์ ได้รับการประสาทด้วยอ านาจที่ก าหนดไว้ในพินยักรรมของ

พระผู้เป็นศูนย์กลางของพระปฏิญญา ให้มีบทบาทสองประการคือ การปกป้องและเผยแพร่ศาสนาของ

พระบาฮาอลุลาห์”168 

“วตัถปุระสงค์ของเราคือเพือ่แสดงให้เห็นว่า พระหตัถ์ศาสนาต้องเฝ้าระวงัอยู่เสมอ และทนัใดที่พบว่าผู้ใด

เร่ิมต่อต้านและประท้วงท่านศาสนภิบาล จงขจดัเขาออกจากชุมชนของประชาชนแห่งบาไฮโดยไม่ยอมรับ

ข้อแก้ตวัใดๆ จากเขา บ่อยแค่ไหนที่ความผิดพลาดที่ร้ายกาจได้ปลอมแปลงอยู่ในรูปของสจัจะ เพื่อจะ

หว่านเมล็ดแห่งความสงสยัในหวัใจของมนษุย์”169 

“สถาบันพระหัตถ์ศาสนาึ่ึงมีหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในพระธรรมให้ปกป้องและเผยแพร่ศาสนา มีความ

รับผิดชอบที่ส าคญัย่ิงเป็นพิเศษ ในฐานะที่เป็นผู้ปกป้องศาสนา พระหตัถ์ศาสนาจะท าการขบัไล่ผู้ละเมิด

พระปฏิญญา และคืนสถานภาพให้เมื่อเขาส านึกผิดอย่างจริงใจ ึ่ึงในแต่ละกรณีจะข้ึนอยู่กบัการรับรอง

ของสภายติุธรรมสากล”170 

บทบาทระหว่างพระหตัถ์ศาสนาและธรรมสภาแห่งชาติ 

(ก่อนการแต่งตัง้คณะที่ปรึกษาประจ าทวีป) 

“พระหตัถ์ศาสนาเองจะโตต้อบจดหมายกบัธรรมสภาแห่งชาติทีเ่ก่ียวข้อง ชี้ใหธ้รรมสภาแห่งชาติเห็นปัญหา 

เพือ่ว่าธรรมสภาแห่งชาติจะไดด้ าเนินการทีเ่หมาะสม”171 
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“เป็นเร่ืองส าคญัย่ิงที่พระหตัถ์ศาสนาและธรรมสภาแห่งชาติต้องได้รับทราบสถานการณ์ของศาสนาอย่าง

บริบูรณ์ในพื้นที่รับผิดชอบของตน ดังนั้นเราขอให้คุณตกลงกับพระหัตถ์ศาสนาในทวีปเก่ียวกับวิธี

ติดต่อสือ่สารกนัทีง่่ายกว่าและมีประสิทธิภาพมากกว่า การแบ่งปันบนัทึกการประชมุของธรรมสภาแห่งชาติ

ใหก้บัพระหตัถ์ศาสนาเป็นเร่ืองทีแ่ต่ละธรรมสภาแห่งชาติจะตดัสินใจเอง แต่เป็นเร่ืองส าคญัส าหรับคณุที่จะ

ป้อนข้อมูลทัง้หมดให้พระหัตถ์ศาสนาทราบอย่างสม ่าเสมอ เพราะเป็นส่ิงจ าเป็นต่องานของพระหัตถ์

ศาสนารวมทัง้รายงานของคณะกรรมการทีเ่ก่ียวข้อง”172 

“ในการปฏิบติัหน้าที่เผยแพร่ศาสนา พระหัตถ์ศาสนาจะดลใจแนะน าและช่วยเหลืองานของธรรมสภา

แห่งชาติดงัที่เคยท าในสมยัของท่านโชกิ เอฟเฟนดิ โดยได้รับความช่วยเหลือจากอนกุรผู้ึ่ึงจะยงัคงปฏิบติั

หนา้ทีต่ามทีท่่านโชกิ เอฟเฟนดิ วางไวเ้ช่นกนั”173 

บทบาทของพระหตัถ์ศาสนาภายหลังการแต่งตัง้คณะที่ปรึกษาประจ าทวีป 

 ท่านศาสนภิบาลได้ให้พระหตัถ์ศาสนาแตง่ตัง้คณะอนุกรครัง้แรกในปี ค.ศ.1954 จ านวน 36 คน 

และในปีค.ศ.1957 ทา่นให้พระหตัถ์ศาสนาแตง่ตัง้อนกุรเพิ่มขึน้อีก 36 คน รวมเป็น 72 คน พระหตัถ์ศาสนา

มีหน้าท่ีเป็นผู้ ชีแ้นะและก ากบัคณะอนกุรเพ่ือรับผิดชอบการปกป้องและเผยแพร่ศาสนา รวมทัง้แนะน าและ

ช่วยเหลือธรรมสภาแห่งชาติ เม่ือสภายตุิธรรมสากลแตง่ตัง้คณะท่ีปรึกษาประจ าทวีปในปีค.ศ.1968 ภาระ

เหล่านีจ้ึงเปล่ียนมาอยู่กับคณะท่ีปรึกษาประจ าทวีป แล้วบทบาทของพระหัตถ์ศาสนาจึงเปล่ียนไปเป็น

ระดบัข้ามทวีป เป็นตัวกลางติดต่อระหว่างคณะท่ีปรึกษาประจ าทวีปและสภายุติธรรมสากล และเป็น

ตวัแทนของสภายตุธิรรมสากลในงานส าคญัตา่งๆ 

“พระหตัถ์ศาสนายติุการรับผิดชอบในการชี้แนะคณะอนกุร ึ่ึงกลายมาเป็นสถาบนัที่คอยสนบัสนนุคณะที่

ปรึกษาประจ าทวีป”174 

“พระหตัถ์ศาสนาคือทรัพย์ทีล่ ้าค่าทีส่ดุอย่างหน่ึงทีโ่ลกบาไฮมีอยู่ เมื่อพน้จากการบริหารงานของคณะอนกุร 

พระหตัถ์ศาสนาจะสามารถทุ่มเทพลงังานให้กบัความรับผิดชอบเบื้องต้นได้มากกว่าคือ การปกป้องและ

เผยแพร่ อภิรักษ์สขุภาพจิตใจของชมุชนบาไฮและพลงัความศรัทธาของบาไฮทัว่โลก สภายติุธรรมสากลจะ

ขอใหพ้ระหตัถ์ศาสนารับบทบาทพิเศษในนามของตน คือเป็นตวัแทนของธรรมสภายติุธรรมสากลทัง้ในงาน
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บาไฮและโอกาสอื่นๆ และคอยแจ้งให้ธรรมสภายุติธรรมสากลรับทราบความผาสุกของศาสนา แม้โดย

ธรรมดาแลว้พระหตัถ์ศาสนาจะสนใจกิจการศาสนาในพืน้ที่ที่ตนอาศยัอยู่เป็นพิเศษ แต่พระหตัถ์ศาสนาจะ

ปฏิบติัการในระดบัระหว่างทวีปมากข้ึน ึ่ึงจะเป็นปัจจยัหนนุน าอย่างมหาศาลต่อการแพร่กระจายแรงดล

ใจใหบ้าไฮทัว่โลก เป็นหวัหนา้ผูอ้ารักขาของสหพนัธรัฐแห่งโลกของพระบาฮาอลุลาห์ทีย่งัเป็นตวัอ่อนอยู่”175 

“พระหตัถ์ศาสนาที่อาศยัอยู่ในดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิจะท าหน้าที่เป็นตวักลางติดต่อระหว่างสภายติุธรรมสากล

และคณะทีป่รึกษาประจ าทวีป”176 

“พระหตัถ์ศาสนามีสิทธิพิเศษและหน้าที่ในการปรึกษากบัคณะที่ปรึกษาประจ าทวีปและธรรมสภาแห่งชาติ

เก่ียวกบัเร่ืองทีต่นคิดว่ามีผลกระทบต่อศาสนา”177 

“ด้วยฐานะที่สูงส่งและกิจกรรมที่หลากหลายของพระหตัถ์ศาสนาึ่ึงกินขอบเขตข้ามทวีป จ าเป็นที่คณะที่

ปรึกษาข้ามทวีปต้องให้ความร่วมมือเต็มที่กับพระหตัถ์ศาสนาแต่ละคน ไม่ว่าจะเป็นพระหตัถ์ศาสนาที่

อาศยัอยู่ที่นัน่หรือเดินทางผ่านมา และต้องให้ข้อมูลอย่างครบถ้วนที่พระหตัถ์ศาสนาจ าเป็นต้องทราบเพื่อ

การปฏิบติัหน้าที่ของพระหตัถ์ศาสนาเอง คณะที่ปรึกษาประจ าทวีปควรเสนอตนรับใช้หรือเสนอการรับใช้

ของอนกุรใหก้บัพระหตัถ์ศาสนา”178 

“ขอใหค้ณะทีป่รึกษาประจ าทวีปส่งส าเนาบนัทึกการประชมุของตนและรายงานอืน่ๆ ให้กบัพระหตัถ์ศาสนา

ในพื้นที่นั้น.. .คณะที่ปรึกษาประจ าทวีปควรต้อนรับพระหัตถ์ศาสนาให้เข้าร่วมประชุมและร่วม

ปรึกษาหารือ”179 

บทบาทในการเป็นหวัหน้าผู้อารักขาน าโลกบาไฮไปสู่การสถาปนาสภายุตธิรรมสากล 

 ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ ได้เร่ิมแผนงานครูเสดสิบปีเม่ือปี ค.ศ.1953 แตท่่านถึงแก่กรรมในปี ค.ศ.1957 

ซึง่แผนงานด าเนินได้เพียงคร่ึงทาง พระหตัถ์ศาสนาได้น าทางโลกบาไฮให้ด าเนินแผนงานของท่านโชกิ เอฟ

เฟนดิ ต่อไปให้บรรลุเป้าหมายจนสิน้สุดแผนงานในปี ค.ศ.1963 ในแผนงานเหลือธรรมสภาแห่งชาติท่ี
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จะต้องก่อตัง้อีก 16 แห่งเพ่ือให้ครบ 48 แห่ง เม่ือสิน้สุดแผนงานปรากฏว่าท าได้เกินเป้าหมายคือมี

ธรรมสภาแหง่ชาตทิัง้หมด 56 ประเทศเป็นฐานของการเลือกตัง้สภายตุธิรรมสากลครัง้แรกในปี ค.ศ.1963 

 หากพิจารณาเก่ียวกบัเหตกุารณ์ท่ีเกิดกบัศาสนาในอดีตจะเห็นได้ว่าช่วงเวลา 6 ปี ระหว่างท่ีท่าน 

โชกิ เอฟเฟนดิ ถึงแก่กรรมจนถึงการสถาปนาสภายุติธรรมสากล เป็นช่วงเวลาท่ีล่อแหลมมากช่วงหนึ่ง 

ในชว่ง 6 ปีนีผู้้ ท่ีอยูใ่นต าแหนง่สงูสดุของศาสนาคือพระหตัถ์ศาสนา 27 ทา่น อีกทัง้ชมุชนบาไฮก็กระจายกนั

อยู่ในหลายประเทศทกุทวีป หากพระหตัถ์ศาสนาไม่ซ่ือสตัย์อยากเป็นผู้น าแล้วแย่งอ านาจกนั ก็อาจท าให้

ศาสนาบาไฮแตกกออกเป็นนบัสิบนิกาย ดงัท่ีผู้น าศาสนาในอดีตเคยท ามาแล้ว และธรรมสภาแห่งชาติท่ี

กระจายกนัอยู่ทัว่โลกก็อาจตัง้ตวัเป็นอิสระไม่ขึน้กบัใครแล้วตัง้นิกายใหม่ แตด้่วยอ านาจพระปฏิญญาของ

พระบาฮาอุลลาห์ท่ีคอยปกป้องเอกภาพของศาสนา พระหัตถ์ศาสนาได้ร่วมใจกันคอยชีแ้นะธรรมสภา

แห่งชาติและบาไฮทั่วโลกให้ด าเนินงานต่อตามแผนงานของท่านโชกิ เอฟเฟนดิให้ส าเร็จ และท าการ

เลือกตัง้สภายุติธรรมสากลในปี ค.ศ.1963 ยกเว้นแต่มีเร่ืองน่าเศร้าคือ พระหตัถ์ศาสนาคนหนึ่งได้หลง

อ านาจแล้วอวดอ้างตนเป็นผู้น าศาสนาต่อจากท่านโชกิ เอฟเฟนดิ ซึ่งก็ต้องพบชะตาเดียวกันกับบรรดาผู้

ละเมิดพระปฏิญญาทัง้หลายท่ีมีมาตลอดตัง้แตเ่ร่ิมศาสนา 

 ถึงแม้จะอยู่ในต าแหน่งสูงสดุขณะนัน้ และแม้ว่าตนจะได้รับการยกย่องจากพระบาฮาอลุลาห์ว่ามี

คณุธรรมสงูสง่ แตพ่ระหตัถ์ศาสนาทัง้ 26 ท่านก็ตระหนกัว่า พระบาฮาอลุลาห์มิได้รับประกนัว่า พวกตนจะ

น าทางโลกบาไฮได้อย่างไม่มีผิดพลาดซึ่งเป็นการประกนัท่ีให้ส าหรับสภายตุิธรรมสากลเท่านัน้ ดงันัน้พระ

หตัถ์ศาสนาจึงด าเนินแผนงานของท่านโชกิ เอฟเฟนดิ ต่อด้วยความซ่ือสัตย์ เพ่ือไปสู่การสถาปนาสภา

ยุติธรรมสากล และเม่ือถึงการเลือกตัง้สภายุติธรรมสากล พระหัตถ์ศาสนาก็ประกาศขอให้บาไฮอย่า

ลงคะแนนเลือกพวกตนเป็นสมาชิกสภายตุิธรรมสากล สภายตุิธรรมสากลได้สรรเสริญบทบาทอนัสงูส่งครัง้

นีข้องพระหตัถ์ศาสนาวา่ 

“ตัง้แต่เร่ิมต้นเป็นผู้อารักขาศาสนาของพระผู้เป็นเจ้า พระหตัถ์ศาสนาตระหนกัว่า เนื่องด้วยพวกตนไม่ได้

รับการน าทางจากสวรรค์ที่แน่นนอนดงัที่รับประกนัให้กบัท่านศาสนภิบาลและสภายติุธรรมสากล แนวทาง

ที่ปลอดภยัของพวกตนคือ การปฏิบติัตามค าสัง่และนโยบายของท่านโชกิ เอฟเฟนดิ ด้วยความมัน่คงแน่ว

แน่ ตลอดประวติัศาสนาไม่เคยมีบนัทึกที่เปรียบได้กบัการควบคมุตวัเองอย่างเคร่งครัด ความึ่ือสตัย์อย่าง

แท้จริงและความเสียสละเช่นนี้ ที่บรรดาผู้น าของศาสนาหน่ึงพบว่าตนเองถูกพรากจากการน าทางของ
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สวรรค์โดยฉบัพลนั หนี้บญุคณุที่มนษุยชาติหลายชัว่อายคุนและหลายยคุข้างหน้ามีต่อดวงวิญญาณผู้เป็น

วีรชน มัน่คงและทกุข์ระทมจ านวนหยิบมือนี ้ไม่สามารถประเมินได”้180 
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9 

คณะที่ปรึกษาประทวีป 

 ตามพินัยกรรมของพระอับดุลบาฮา ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ เท่านัน้ท่ีมีสิทธ์ิแต่งตัง้พระหัตถ์ศาสนา 

สภายุติธรรมสากลไม่มีสิทธ์ินี ้ดงันัน้พระหตัถ์ศาสนา 27 ท่านท่ีมีอยู่เม่ือท่านโชกิ เอฟเฟนดิถึงแก่กรรม 

จะต้องชราภาพและเสียชีวิตหมดในอนาคตโดยท่ีแตง่ตัง้พระหตัถ์ศาสนาคนใหม่มาทดแทนไม่ได้  เพ่ือเป็น

การสืบทอดหน้าท่ีของพระหัตถ์ศาสนาให้คงอยู่ต่อไปในอนาคตสภายุติธรรมสากลจึงสถาปนาคณะท่ี

ปรึกษาประจ าทวีปในปี ค.ศ.1968 ให้เข้ามารับบทบาทแทนพระหตัถ์ศาสนา ก ากับคณะอนุกรและให้

ค าแนะน าธรรมสภา 

“ภายหลงัอสญักรรมของท่านศาสนภิบาล เป็นหนา้ที่ของสภายติุธรรมสากลที่จะคิดวิธีในระบบบริหาร เพือ่

พฒันาสถาบนัพระหตัถ์ศาสนา เพือ่ให้หน้าที่ของพระหตัถ์ศาสนาคงอยู่ต่อไปในอนาคตคือการปกป้องและ

เผยแพร่ และส่ิงนี้คือเป้าหมายหน่ึงในแผนงานเก้าปี...สภายุติธรรมสกลจึงได้ตดัสินใจดงัที่ประกาศไว้ใน

โทรเลขเมื่อเร็วๆ นี ้คือสถาปนาคณะทีป่รึกษาประจ าทวีปส าหรับปกป้องและเผยแพร่ศาสนา”181 

“พระหตัถ์ศาสนามีหน้าที่ส าคญัคือเผยแพร่และปกป้องศาสนาแม้ว่าท่านที่ปรึกษาจะด ารงต าแหน่งที่ต ่า

กว่าพระหัตถ์ศาสนาแต่ก็มีหน้าที่รับผิดชอบสองประการนี้เช่นเดียวกัน และเจริญรอยตามพระหัตถ์

ศาสนา”182 

“นบัแต่นี้ไป คณะอนุกรฝ่ายปกป้องและเผยแพร่ศาสนาจะรายงานไปยงัคณะที่ปรึกษาศาสนา ผู้ึ่ึงจะ

แต่งตัง้อนุกรตามความจ าเป็นของสภาพแวดล้อม การแต่งตั้งดงักล่าวึ่ึงอาจจ าเป็นในระยะเร่ิมต้น จะ

กระท าภายหลงัจากปรึกษากบัพระหตัถ์ศาสนาทีเ่คยรับผิดชอบทวีปหรือเขตนัน้ๆ”183 

“การแต่งตัง้คณะที่ปรึกษาประจ าทวีป เป็นการปลดปล่อยพระหตัถ์ศาสนาจากหน้าที่บริหารที่เก่ียวกบัการ

ก ากบัคณะอนกุร ช่วยให้พระหตัถ์ศาสนาสามารถเดินทางระหว่างประเทศและข้ามทวีปและเปิดโอกาสให้

ท่านทีป่รึกษาไดร้ับประโยชน์จากค าแนะน าและประสบการณ์ของพระหตัถ์ศาสนา”184 
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การแต่งตัง้ พืน้ที่รับผิดชอบ และวาระของการเป็นท่านทปีรึกษา 

“สมาชิกของคณะที่ปรึกษาประจ าทวีปจะได้รับการแต่งตัง้โดยสภายติุธรรมสากล จ านวนท่านที่ปรึกษาใน

แต่ละคณะ...จะก าหนดโดยสภายติุธรรมสากล”185 

“วาระของการเป็นท่านทีป่รึกษา...จะก าหนดโดยสภายติุธรรมสากล”186 

“ท่านที่ปรึกษาปฏิบติัหน้าที่ดงักล่าวภายในขอบเขตงานของตนเท่านัน้ หากท่านที่ปรึกษาย้ายที่อยู่ออกไป

นอกเขตทีต่นไดร้ับแต่งตัง้ เท่ากบัว่าเขาหมดสถานภาพการเป็นท่านทีป่รึกษา”187 

“ขอบเขตพืน้ทีส่ าหรับปฏิบติัหนา้ทีข่องแต่ละคณะทีป่รึกษาศาสนาจะก าหนดโดยสภายติุธรรมสากล”188 

 สภายุติธรรมสากลแต่งตัง้คณะท่ีปรึกษาประจ าทวีปครัง้แรกในปี ค.ศ.1968 ประกอบด้วยท่านท่ี

ปรึกษาศาสนา 36 คน ห้าปีตอ่มาจ านวนท่านท่ีปรึกษาเพิ่มจ านวนขึน้เป็น 57 คน และในปี ค.ศ.1980 สภา

ยุติธรรมได้ก าหนดวาระของการเป็นท่านท่ีปรึกษาคราวละ 5 ปี เร่ิมนับตัง้แต่วันพระปฏิญญา คือ 26 

พฤศจิกายน ค.ศ.1980 ซึ่งครัง้นัน้ได้แตง่ตัง้คณะท่านท่ีปรึกษาไว้ทัง้หมด 71 คน ครัง้ล่าสดุสภายตุิธรรมได้

แตง่ตัง้คณะทา่นท่ีปรึกษา 5 ทวีปประกอบด้วยท่านท่ีปรึกษา 72 คน เร่ิมต้นวาระวนัท่ี 26 พฤศจิกายน ค.ศ.

1990 

ฐานะและต าแหน่งของคณะท่านที่ปรึกษาประจ าทวีป 

“ท่านทีป่รึกษาอยู่ในต าแหน่งต ่ากว่าพระหตัถ์ศาสนา”189 

“แม้บทบาทของท่านที่ปรึกษาคือการแนะน า สนบัสนนุส่งเสริมและไม่มีอ านาจทางนิติ-บญัญติัหรือบริหาร 

กระนัน้ก็ตามท่านทีป่รึกษาอยู่ในต าแหน่งสูงกว่าธรรมสภาแห่งชาติหรือสมาชิกธรรมสภาแห่งชาติ”190 

“ค าแถลงที่ว่าคณะที่ปรึกษาประจ าทวีปอยู่สูงกว่าสถาบนัระดบัชาติของศาสนานัน้มีหลายความหมาย 

คณะที่ปรึกษาประจ าทวีปมีความรับผิดชอบพิเศษในการปกป้องและเผยแพร่ศาสนาทั่วทั้งทวีป ึ่ึง
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ประกอบด้วยชุมชนบาไฮระดบัชาติหลายชุมชน ในการปฏิบติัหน้าที่นี้ คณะที่ปรึกษาประจ าทวีปได้ก ากบั

หรือสัง่การธรรมสภาหรือบาไฮแต่ละบุคล แต่อยู่ในต าแหน่งที่รับประกนัว่า ตนจะได้รับการให้ข้อมูลอย่าง

เหมาะสม และธรรมสภาจะให้ความส าคัญต่อค าแนะน าของตน อย่างไรก็ตามแก่นของความสมัพนัธ์

ระหว่างสถาบนับาไฮทัง้หลายคือการปรึกษาหารือด้วยความรัก และความปรารถนาร่วมกันที่จะรับใช้

ศาสนาหาใช่เร่ืองของต าแหน่งหรือฐานะไม่”191 

“เป็นทีช่ดัเจนจากธรรมนิพนธ์ของพระบาฮาอลุลาห์และพระอบัดลุบาฮา รวมทัง้การตีความของท่าศาสนภิ

บาล นัน่คือ การปฏิบติังานอย่างเหมาะสมในสงัคมมนุษย์ จ าเป็นต้องมีต าแหน่งและชัน้ในหมู่สมาชิกใน

สงัคม มิตรสหายควรยอมรับส่ิงนีโ้ดยไม่อิจฉาริษยา”192 

“และหน่ึงในอาณาจักรของเอกภาพคือเอกภาพของต าแหน่งและฐานะ เป็นเอกภาพที่ส่งเสริมความ

เจริญรุ่งเรืองของศาสนา และสดดีุศาสนาต่อประชาชนทัง้ปวง ตัง้แต่เร่ิมมีความอยากเด่นและเหนือหน้าคน

อื่น โลกได้ส้ินเปลืองไปโดยไร้ประโยชน์ กลายเป็นที่อ้างว้าง บรรดาผู้ที่ได้ดื่มสธุารสแห่งพจนาสวรรค์ และ

ตัง้จิตสู่อาณาจักรแห่งความรุ่งโรจน์ ควรพิจารณาตนเองว่าเป็นชีวิตหน่ึงที่อยู่ในระดบัเดียวกนักบัชีวิตอื่น

และอยู่ในฐานะเดียวกนั หากเร่ืองนี้ได้รับการพิสูจน์และสาธิตเป็นที่แน่นอนโดยอานุภาพและอ านาจของ

พระผูเ้ป็นเจ้า โลกจะกลายเป็นสวรรค์อบั-ฮา 

ที่จริงแล้วมนษุย์นัน้ประเสริฐ เนื่องด้วยแต่ละคนเป็นที่ฝากสญัลกัษณ์ของพระผู้เป็นเจ้า กระนัน้ก็

ตามการพิจารณาว่าตนเองเหนือกว่าในด้านความรู้ วิชา คณุธรรม ยกตวัเองหรือพยายามเหนือหน้าคนอื่น 

เป็นการละเมิดทีร้่ายแรง พระพรทีย่ิ่งใหญ่จงมีแด่ผูที้ป่ระดบัดว้ยอลงกรณ์แห่งเอกภาพนี ้และได้รับพลงัจาก

พระผูเ้ป็นเจ้า”193 

“สภายติุธรรมสากลหวงัว่า มิตรสหายทกุคนจะระลึกไดว่้า จุดมุ่งหมายสดุท้ายของชีวิตส าหรับทกุวิญญาณ

ควรเป็นการบรรลคุวามสมบูรณ์เลิศด้านคุณธรรม เพือ่ให้เป็นที่ยินดีของพระผู้เป็นเจ้า ฐานะที่แท้จริงของ

วิญญาณดวงใดก็ตาม พระผูเ้ป็นเจ้าเท่านัน้ที่รู้ ึ่ึงแตกต่างจากต าแหน่งฐานะที่บรุุษและสตรีทัง้หลายด ารง

อยู่ในสงัคม ใครก็ตามทีต่ัง้เป้าหมายทีจ่ะบรรลคุวามยินดีของพระผู้เป็นเจ้า เขาจะยอมรับงานหรือฐานะใด
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ก็ตามของศาสนาที่มอบหมายให้กับเขาอย่างเบิกบานหรรษา และจะปิติในการรับใช้พระองค์ในทุก

สภาพการณ์”194 

“ด้วยต าแหน่งและหน้าที่เฉพาะเจาะจง ท่านที่ปรึกษาจึงไม่มีสิทธ์ิจะรับใช้ในสถาบนับริหารระดบัท้องถ่ิน

หรือระดบัชาติ หากไดรั้บเลือกเป็นสมาชิกสภายติุธรรมสากล ผูน้ ัน้จะส้ินสดุการเป็นท่านทีป่รึกษา”195 

บทบาทหน้าที่ของคณะที่ปรึกษาประจ าทวีป 

 คณะท่ีปรึกษาประจ าทวีปจะติดตอ่กับสภายุติธรรมสากลโดยอาศยัพระหตัถ์ศาสนาเป็นตวักลาง 

และเม่ือมีการสถาปนาศนูย์กลางเผยแพร่นานาชาติในปี ค.ศ.1973 ศนูย์กลางการเผยแพร่นานาชาติจึงท า

หน้าท่ีเป็นตวักลางติดตอ่ระหว่างคณะท่ีปรึกษาประจ าทวีปและสภา -ยตุิธรรมสากล คณะท่ีปรึกษาประจ า

ทวีปเข้ารับบทบาทหน้าท่ีท่ีเคยเป็นของพระหัตถ์ศาสนามาก่อน คือการชีแ้นะและช่วยเหลือธรรมสภา

แหง่ชาต ิก ากบัและชีแ้นะคณะอนกุร 

“หน้าที่ของท่านที่ปรึกษารวมถึงการก ากบัอนุกรในพื้นที่ของตน ปรึกษาและร่วมมือกบัธรรมสภาแห่งชาติ 

คอยแจ้งใหพ้ระหตัถ์ศาสนาและสภายติุธรรมสากลรับทราบสภาพการณ์ของศาสนาในพืน้ทีข่องตน”196 

“ท่านที่ปรึกษามีความรับผิดชอบในการกระตุ้น ให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือธรรมสภาแห่งชาติ ท างาน

ร่วมกบับาไฮบางคน กลุ่มบาไฮ และธรรมสภาทอ้งถ่ิน”197 

“อ านาจในการขบัไล่และคืนสภาพให้ผู้ละเมิดพระปฏิญญายงัคงอยู่กบัพระหตัถ์ศาสนา ทกุกรณีดงักล่าว

จะไต่สวนในระดบัท้องถ่ินโดยคณะที่ปรึกษาประจ าทวีปด้วยการปรึกษากบัพระหตัถ์ศาสนาที่อยู่ในพื้นที ่

จากนัน้คณะที่ปรึกษาประจ าทวีปและพระหตัถ์ศาสนาที่เก่ียวข้อง จะส่งรายงานไปยงัศูนย์กลางเผยแพร่

นานาชาติเพือ่พิจารณา”198 

 ในจดหมายลงวนัท่ี 22 มีนาคม ค.ศ.1981 ศนูย์กลางเผยแพร่นานาชาติได้แจ้งให้คณะท่ีปรึกษา

ประจ าทวีปรับทราบเป้าหมายหนึ่งของแผนงานเจ็ดปี คือการรับบทบาทหน้าท่ีกว้างขึน้กว่าเดิมคือ เกือ้กูล
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ศีลธรรมของบาไฮและชุมชน ส่งเสริมรากฐานของชีวิตครอบครัว จดัอบรม กระตุ้นและสนบัสนนุงานสอน

ศาสนา พิจารณาช่วยเหลือด้านการเงินในเร่ืองการพิมพ์หนังสือบาไฮ ส่งเสริมให้บาไฮเป็นนักวิชาการ 

สนบัสนนุการเงินส าหรับโครงการสอนศาสนาพิเศษ 

คณะที่ปรึกษาประจ าทวีปและคณะกรรมการอาสาสมัครประจ าทวีป 

“การปฏิบติัหนา้ทีข่องคณะกรรมการอาสาสมคัรประจ าทวีป ได้รับการทบทวนและปรับปรุงเพือ่ช่วยให้พวก

เขาร่วมมือกบัคณะที่ปรึกษาประจ าทวีปและธรรมสภาแห่งชาติได้ใกล้ชิดมากข้ึน...นบัแต่นี้ไป สมาชิกของ

คณะกรรมการอาสาสมคัรประจ าทวีปจะไดร้ับการแต่งตัง้โดยสภายติุธรรมสากล”199 

“คณะกรรมการอาสาสมัครประจ าทวีปข้ึนโดยตรงต่อสภายุติธรรมสากล มิได้เป็นประเภทเดียวกับ

คณะกรรมการแห่งชาติ และควรร่วมมือกนัอย่างใกล้ชิดโดยตรงกบัคณะที่ปรึกษาในพืน้ที่นัน้ การร่วมมือ

กนัอย่างใกลชิ้ดนีอ้อกแบบไวเ้พือ่ป้องกนัการท างาน  ึ้าึ้อนกนัและรับประกนัการส่งข้อมูลทีถู่กต้อง”200 

“ในทุกกรณี คณะกรรมการอาสาสมัครประจ าทวีปควรขอความเห็นและค าแนะน าจากท่านที่ปรึกษาที่

เหมาะสม เมื่อตนคิดว่าจะเป็นการช่วยตดัสินใจว่า จะแนะน าอะไรใหก้บัอาสาสมคัรหรือธรรมสภาแห่งชาติ 

ในการจัดวงจรส าหรับครูเดินทาง คณะกรรมการอาสาสมคัรประจ าทวีปจะอาศยัข้อมูลล่าสุดใน

ปัจจุบนัที่ได้มาจากคณะที่ปรึกษาประจ าทวีป และคณะกรรมการอาสาสมคัรประจ าทวีปไม่ควรลงัเลที่จะ

เสนอเร่ืองไปยงัท่านทีป่รึกษาเพือ่ขอค าแนะน าเก่ียวกบับาไฮที่อาสาสมคัรจะเดินทาง”201 

“นอกเหนือจากโควตาที่สภายุติธรรมสากลก าหนดไว้ให้แล้วก็ยงัมกัจะมีความต้องการอาสาสมคัรเพ่ิมอีก 

เช่น เมื่อมีอาสาสมคัรย้ายออกจากท้องถ่ินเป้าหมาย ก็ต้องหาคนไปแทน ความต้องการดงักล่าวไม่ต้อง

เสนอเร่ืองมายังสภายุติธรรมสากล แต่จัดท าได้เลยโดยธรรมสภาแห่งชาติขอไปยังคณะกรรมการ

อาสาสมคัรประจ าทวีป และ หรือ โดยการปรึกษาหารือกบัคณะกรรมการอาสาสมคัรประจ าทวีปและท่านที่

ปรึกษา”202 

 ในจดหมายลงวนัท่ี 30 กรกฎาคม ค.ศ.1974 ศนูย์กลางเผยแพร่นานาชาตกิลา่วไว้วา่ 
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“ความต้องการอาสาสมัครที่คาดการณ์ไว้ควรบอกจ านวนอาสาสมัครที่ต้องการ ชื่อของประเทศที่จะส่ง

อาสาสมคัร ระบสุญัชาติที่ควรส่งไปและไม่ควรส่งไป สภายติุธรรมสากลคิดว่า คณะที่ปรึกษาประจ าทวีป

ควรปรึกษาหารือกบัคณะกรรมการอาสาสมคัรในเวลาที่เหมาะสม ก่อนจะส่งข้อเสนอแนะไปยงัศูนย์กลาง

แห่งโลก”203 
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10 

ศูนย์กลางเผยแพร่นานาชาต ิ

หน่ึงในสถาบันที่สะเทอืนพภิพ โอบอ้อมพภิพและอ านวยการพภิพ 

“ต้องเป็นที่เข้าใจอย่างชดัเจน...ว่าการที่สุสานของใบไม้ศกัด์ิสิทธ์ิที่ย่ิงใหญ่ที่สุดอยู่ใกล้ชิดกับสุสานของ

อนชุาและพระมารดา เป็นการเสริมอ านาจธรรมสดุคณนาให้กบับริเวณศกัด์ิสิทธ์ินัน้ ึ่ึงอยู่ภายใต้รัศมีของ

สสุานของพระบ๊อบและใกลชิ้ดกบัมชัชริคลุ อคัคาร์ ในอนาคตึ่ึงจะสร้างข้ึนมาขนาบข้าง บริเวณดงักล่าวนี้

ถูกก าหนดให้วัฒนาข้ึนมาเป็นศูนย์กลางของสถาบันบริหารต่างๆ ที่สะเทือนพิภพ โอบล้อมพิภพและ

อ านวยการพิภพ ตามที่พระบาฮาอุลลาห์บญัญัติไว้ และพระอบัดุลบาฮาคาดหวงัไว้ ึ่ึงจะปฏิบติัหน้าที่

อย่างสอดคล้องกบัหลกัธรรมที่ก ากบัสถาบนัคู่คือศาสนาภิบาลและสภายุติธรรมสากล เมื่อนัน้และเพียง

เมื่อนัน้ ค าพยากรณ์ทีเ่รืองรองอยู่ในวรรคปิดทา้ยของธรรมจารึกคาร์เมลจะบรรลผุล: ในไม่ช้าพระผู้เป็นเจ้า

จะแล่นเรือแห่งความรอดพ้นบนเจ้า และจะแสดงประชาชนแห่งบาฮาให้ปรากฏ ผู้ึ่ึงถูกกล่าวถึงในคมัภีร์

แห่งนาม”204 

 ศนูย์กลางเผยแพร่นานาชาติเป็นหนึ่งในสถาบนัท่ี “สะเทือนพิภพ โอบล้อมพิภพและอ านวยการ

พิภพ” ตามท่ีทา่นโชกิ เอฟเฟนดกิลา่วไว้ สภายตุธิรรมสากลได้ปรึกษากบัพระหตัถ์ศาสนาอยู่หลายปี จนใน

ท่ีสดุได้ตดัสินใจสถาปนาศนูย์กลางเผยแพร่นานาชาติในปี ค.ศ.1973 เป็นเวลาครบรอบ 100 ปีนบัจากการ

เปิดเผยคมัภีร์ตาบี อคัดสั เพ่ือเป็นการสืบทอดสถาบนัพระหตัถ์ศาสนาตอ่ไปในอนาคต สมาชิกของสถาบนั

นีป้ระกอบด้วยพระหัตถ์ศาสนาทุกคนท่ียังมีชีวิตอยู่ขณะนัน้ 17 ท่าน แต่สมาชิกท่ีปฏิบตัิหน้าท่ีอยู่ท่ี

ศนูย์กลางแหง่โลกมี 7 ทา่น คือ พระหตัถ์ศาสนา 4 ทา่น ท่ีอาศยัอยู่ท่ีดินแดนศกัดิ์สิทธ์ิและท่านท่ีปรึกษาอีก 

3 คน สภายตุธิรรมสากลได้ประกาศการสถาปนาไว้วา่ 

“เวลานี้ได้ฤกษ์แล้วส าหรับการสถาปนาศูนย์กลางเผยแพร่นานาชาติ เป็นพฒันาการที่งอกเงยมาจาก

ผลงานของพระหตัถ์ศาสนาที่อาศยัอยู่ในดินแดนศักด์ิสิทธ์ิ พร้อมทั้งเป็นการสืบทอดงานของพระหตัถ์

ศาสนาต่อไปในอนาคต เชื่อมสถาบนัคณะที่ปรึกษากับพระหตัถ์ศาสนาให้แน่นแฟ้นกว่าเดิม และเสริม

ก าลงัใหก้บัการปฏิบติัหนา้ทีรั่บผิดชอบของสภายติุธรรมสากลทีเ่พ่ิมพนูอย่างรวดเร็ว”205 

                                                           
204

 VA IV 1 
205

 VA IV 3 
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“หนา้ทีที่ม่อบหมายใหก้บัสถาบนัทีเ่กิดใหม่นีคื้อ ประสานงาน กระตุ้นและก ากบักิจกรรมทัง้หลายของคณะ

ทีป่รึกษาประจ าทวีปและเป็นตวักลางติดต่อระหว่างคณะทีป่รึกษาประจ าทวีปกบัสภายติุธรรมสากล 

รับทราบสถานการณ์ของศาสนาในทกุดินแดน และด้วยความรู้ที่ทราบมานี้ จะสามารถส่งรายงาน

และข้อเสนอแนะไปยงัสภายติุธรรมสากล และให้ค าแนะน าต่อคณะที่ปรึกษาประจ าทวีป ตื่นตวัต่อความ

เป็นไปไดท้ัง้ภายในและภายนอกชุมชนบาไฮ เพือ่ที่จะขยายงานสอนศาสนาไปยงัพืน้ที่ที่ตอบสนองและขดั

สน และแจ้งใหส้ภายติุธรรมสากลและคณะทีป่รึกษาประจ าทวีปทราบถึงความเป็นไปได้ดงักล่าว พร้อมกบั

ใหข้้อเสนอแนะ 

คาดการณ์และก าหนดความต้องการด้านวรรณกรรม อาสาสมคัร ครูเดินทาง และวางแผนงาน

สอนศาสนาทัง้ระดบัภูมิภาคและระดบัโลกเพือ่ใหส้ภายติุธรรมสากลรับรอง”206 

“อ านาจในการขับไล่และคืนสภาพให้กับผู้ละเมิดพระปฏิญญายังคงอยู่กับพระหัตถ์ศาสนา ทุกกรณี

ดงักล่าวคณะที่ปรึกษาประจ าทวีปจะไต่สวนในระดบัท้องถ่ิน และปรึกษาหารือกบัพระหตัถ์ศาสนาที่อยู่ใน

พืน้ที ่จากนัน้คณะที่ปรึกษาประจ าทวีปและพระหตัถ์ศาสนาที่เก่ียวข้องจะรายงานไปยงัศูนย์กลางเผยแพร่

นานาชาติเพือ่พิจารณา การตดัสินใจว่าจะขบัไล่หรือคืนสถานภาพให้หรือไม่จะกระท าโดยพระหตัถ์ศาสนา

ทีอ่าศยัอยู่ในดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิ ผู้ึ ึ่งจะเสนอค าตดัสินใจนัน้ไปใหส้ภายติุธรรมสากลเพือ่ขอการรับรอง”207 

 10 ปีต่อมาคือปี ค.ศ.1983 พระหตัถ์ศาสนาท่ียงัมีชีวิตอยู่เหลือเพียง 10 ท่านและอาศยัอยู่ท่ี

ศนูย์กลางแหง่โลกมีเพียง 2 ทา่น สภายตุธิรรมสากลได้เร่ิมขัน้ตอนใหมข่องสถาบนันี ้โดยการแตง่ตัง้สมาชิก

ศนูย์กลางเผยแพร่นานาชาติเพิ่มเป็น 9 ท่าน ประกอบด้วยพระหตัถ์ศาสนา 2 ท่าน และท่านท่ีปรึกษาอีก 7 

ทา่น และก าหนดวาระของสมาชิกภาพไว้คราวละ 5 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ี 23 พฤษภาคม ซึ่งจะมีการแตง่ตัง้ใหม่

ทกุ 5 ปีภายหลงัการประชมุนานาชาตท่ีิเลือกตัง้สภายตุธิรรมสากล 

 ทา่นท่ีปรึกษาท่ีเป็นสมาชิกของศนูย์กลางเผยแพร่นานาชาติจะมีบทบาทเป็นท่านท่ีปรึกษาเสมอไม่

ว่าจะเดินทางไปไหน ซึ่งควรได้ประชมุกบัคณะท่ีปรึกษาประจ าทวีปท่ีตนเดินทางไป ตา่งจากท่านท่ีปรึกษา

ประจ าทวีปซึ่งจะมีบทบาทเฉพาะในทวีปของตน หากออกจากทวีปนัน้ตนจะหมดบทบาทการเป็นท่านท่ี

ปรึกษา 

                                                           
206
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11 

คณะอนุกร 

การแต่งตัง้และสถานภาพ 

 คณะอนกุรเป็นสถาบนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้มาครัง้แรก 36 คน โดยท่านโชกิ เอฟเฟนดิ มอบหมาย

ให้พระหตัถ์ศาสนาเป็นผู้แตง่ตัง้ในปี ค.ศ.1954 ตอ่มาปี ค.ศ.1957 ท่านศาสนภิบาลได้ให้พระหตัถ์ศาสนา

แตง่ตัง้เพิ่มอีกเทา่ตวัคือ 36 คนให้เป็นอนกุรฝ่ายปกป้อง รวมเป็น 72 คน คณะอนกุรเป็นผู้ช่วยของพระหตัถ์

ศาสนาจนกระทัง่ปี ค.ศ.1968 เม่ือคณะท่ีปรึกษาประจ าทวีปได้รับการสถาปนาขึน้และเข้ามารับบทบาท

แทนพระหตัถ์ศาสนาในการก ากบัและชีแ้นะคณะอนกุร คณะอนกุรจงึเปล่ียนมาขึน้กบัคณะท่ีปรึกษาประจ า

ทวีปโดยตรง ท าหน้าท่ีเป็นผู้ชว่ย เป็นตวัแทนและให้ข้อเสนอแนะตอ่คณะท่ีปรึกษาประจ าทวีป 

 มาถึงปี ค.ศ.1973 จ านวนอนุกรได้เพิ่มขึน้เป็น 270 คน ซึ่งในปีเดียวกันนีส้ภายุติธรรมสากลได้

มอบหมายให้คณะท่ีปรึกษาประจ าทวีปพิจารณาให้อนุกรแต่งตัง้ผู้ ช่วยของตนได้ สภายุติธรรมสากลได้

ก าหนดจ านวนอนกุรครัง้ล่าสดุในปี ค.ศ.1991 เป็น 846 คนทัว่โลก มีวาระ 5 ปีนบัแตว่นัท่ี 26 พฤศจิกายน 

ค.ศ.1991 

 คณะท่ีปรึกษาประจ าทวีปจะเป็นผู้ตดัสินใจว่าจะแต่งตัง้ใครเป็นอนุกรให้ครบตามจ านวนท่ีสภา

ยุติธรรมสากลก าหนด จะก าหนดพืน้ท่ีรับผิดชอบให้อนุกรแต่ละคน และในแต่ละเขตควรมีทัง้อนุกรฝ่าย

ปกป้องและฝ่ายเผยแพร่ อนกุรจะหมดบทบาทการเป็นอนกุรเชน่กนัเม่ือออกนอกพืน้ท่ีของตน 

“ในแต่ละเขตจะมีอนกุรสองคน คนหน่ึงส าหรับปกป้อง อีกคนหน่ึงส าหรับเผยแพร่ จ านวนอนกุรจะก าหนด

โดยสภายติุธรรมสากล”208 

“สมาชิกคณะอนกุรจะมาจากบาไฮในเขตนัน้ทีไ่ดร้ับการแต่งตัง้โดยคณะทีป่รึกษาประจ าทวีป”209 

“อนุกรแต่ละคนจะได้รับมอบพื้นที่เฉพาะในการรับใช้ และจะไม่มีหน้าที่ในฐานะอนุกรนอกพื้นที่นั้น 

นอกจากว่าท่านทีป่รึกษาแต่งตัง้ใหเ้ป็นตวัแทน”210 

                                                           
208

 VA VI 1 
209

 VA VI 3 
210

 VA VI 3 
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“ดงัที่คุณทราบแล้ว ท่านศาสนภิบาลที่รักย่ิงได้เน้นย ้าความส าคญัที่อนุกรจะต้องไปเยี่ยมธรรมสภาและ

กลุ่มต่างๆ ในพืน้ทีร่ับผิดชอบของตน แม้ว่ารายละเอียดเก่ียวกบัการแต่งตัง้และการปฏิบติังานของอนกุรจะ

ข้ึนอยู่กบัท่านที่ปรึกษา แต่เมื่อค านึงถึงค าแนะน าของท่านศาสนภิบาลที่กล่าวไว้ข้างบนนี้ ในการแต่งตัง้

อนกุรคนใหม่ ท่านทีป่รึกษาควรพิจารณาถึงความเหมาะสมที่ว่า ผู้ที่ได้รับแต่งตัง้ควรอาศยัอยู่ในพืน้ที่ที่เขา

รับใช”้211 

“รายละเอียดเก่ียวกบัว่าคณะอนกุรจะปฏิบติังานอย่างไรข้ึนอยู่กบัวิจารณญาณของพระหตัถ์ศาสนา คณะ

อนกุรข้ึนต่อพระหตัถ์ศาสนาและมิได้เป็นคณะกรรมการ จึงมีอิสระที่จะตดัสินใจด้วยตนเอง คณะอนกุรไม่

จ าเป็นตอ้งมีส านกังาน สมาชิกของคณะอนกุรตอ้งไดร้ับมอบพืน้ที่ต่างๆ ส าหรับปฏิบติังาน”212 

“คณะอนกุรจะท าหนา้ทีเ่ป็นตวัแทน ผูช่้วยและผูใ้หค้ าแนะน ากบัคณะทีป่รึกษาประจ าทวีป”213 

“อนกุรควรส่งรายงานและข้อเสนอแนะไปยงัท่านที่ปรึกษาอย่างสม ่าเสมอ”214 

“แต่ละเขตควรแบ่งส าหรับอนุกรฝ่ายปกป้องและฝ่ายเผยแพร่ เพือ่ว่าบาไฮในทุกท้องถ่ินจะมีอนุกรทัง้สอง

ฝ่ายทีพ่วกเขาจะไปหาได”้215 

“เป็นทีน่่าปรารถนาหากทอ้งถ่ินในแต่ละเขตมีทัง้อนกุรฝ่ายปกป้องและฝ่ายเผยแพร่รับผิดชอบอยู่ กระนัน้ก็

ตาม ข้ึนอยู่กบัวิจารณญาณของคณะที่ปรึกษาประจ าทวีปที่จะมอบให้อนกุรเพียงคนเดียวรับผิดชอบพืน้ที่

หน่ึง หากเชื่อว่าเป็นการดีกว่าตามสภาพการณ์ของพืน้ทีน่ัน้”216 

“อย่างไรก็ตามพืน้ที่รับผิดชอบของอนกุรฝ่ายปกป้องและฝ่ายเผยแพร่ไม่จ าเป็นต้องเหมือนกนัแต่อาจึ้อน

กนัได”้217 
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“เราได้ทบทวนหลายค าถามที่คณุยกข้ึนมาในจดหมายลงวนัที่ 21 มีนาคม ค.ศ.1966 เก่ียวกบัว่า อนกุรมี

สิทธ์ิไดรั้บเลือกตัง้ใหเ้ป็นสมาชิกธรรมสภาท้องถ่ิน เป็นผู้แทนไปประชุมแห่งชาติ หรือเป็นสมาชิกธรรมสภา

แห่งชาติหรือไม่ 

ในการเลือกตัง้ทัง้สามนี ้อนกุรมีสิทธ์ิไดร้ับเลือกตัง้ ดงันัน้บตัรเลือกตัง้ไม่ควรถือเป็นโมฆะเพราะว่า

มีชื่อของอนกุรอยู่ หลกัการคืออนกุรผูน้ ัน้ตอ้งตดัสินเองว่า ตนจะเข้ารับต าแหน่งทีไ่ดรั้บเลือกหรือไม่”218 

“อนกุรมีสิทธ์ิได้รับเลือกตัง้ แต่ถ้าท่านได้รับเลือกตัง้ให้ด ารงต าแหน่งบริหารในระดบัชาติหรือระดบัท้องถ่ิน 

อนกุรต้องตดัสินใจว่า จะเป็นสมาชิกคณะอนกุรต่อไปหรือเข้ารับต าแหน่งบริหารนัน้ เพราะเขาจะรับใช้ทัง้

สองอย่างในเวลาเดียวกนัไม่ได ้ถา้ไดร้ับเลือกเป็นสมาชิกสภายติุธรรมสากล เขาจะส้ินสดุการเป็นอนกุร”219 

“สมาชิกคณะอนุกรควรเป็นอิสระจากความรับผิดชอบด้านงานบริหาร รวมทัง้การรับใช้ในคณะกรรมการ

หรือเป็นผูแ้ทนไปประชมุแห่งชาติ”220 

“หากจ านวนสมาชิกในชมุชนบาไฮลดลงเหลือ 9 คนเมื่อนบัอนกุรด้วย อนกุรสามารถเป็นสมาชิกธรรมสภา

ทอ้งถ่ินชัว่คราวเพือ่รักษาสถานภาพของธรรมสภาทอ้งถ่ิน”221 

“บาไฮผูใ้หญ่ทกุคนรวมทัง้อนกุรมีสิทธิในการลงคะแนนเลือกตัง้ผูแ้ทนและธรรมสภาทอ้งถ่ิน”222 

ปฏบิัตงิานในระดับรากหญ้าของชุมชน 

 ธรรมสภาท้องถ่ินมีอ านาจบริหารและเป็นผู้ปกครองบาไฮในท้องถ่ิน เปรียบเสมือนพ่อแม่ท่ีบาไฮใน

ท้องถ่ินควรเข้าหา อนุกรอาจเปรียบได้กับ พ่ี ป้า น้า อา บางครัง้บาไฮอาจอยากปรึกษากับ พ่ี ป้า น้า อา 

ก่อนเข้าหาพอ่แม ่อนกุรเหมือนกบัเป็นหเูป็นตาท่ีคอยช่วยธรรมสภาท้องถ่ินสอดส่องดแูล และกระตุ้นบาไฮ

ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ตามแผนงาน ธรรมสภาท้องถ่ินควรรู้คุณค่า ขอ งการช่วยเหลือและ

ปรึกษาหารือกับอนกุร อนุกรจะปฏิบตัิงานในระดบัรากหญ้าของชมุชน เพ่ือช่วยพฒันาบาไฮในท้องถ่ินให้

เป็นรากฐานท่ีแข็งแรงของระบบบริหารบาไฮ 
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“อิทธิพลของคณะทีป่รึกษาประจ าทวีปและงานของคณะอนกุรต้องพฒันาและแพร่กระจายไปทัว่โครงสร้าง

ของชมุชนบาไฮ”223 

“กิจกรรมส าคญัทีป่ระเทืองคณุภาพชีวิของบาไฮคือการพฒันาธรรมสภาท้องถ่ิน เพราะสถาบนันี้ปฏิบติัการ

ในระดับพื้นฐานของสังคมมนุษย์ จึงมีศักยภาพที่จะท านุบ ารุงการเจริญเติบโตของชุมชนบาไฮอย่าง

สมบูรณ์พนูสขุ กล่าวคือไม่ว่าธรรมสภาแห่งชาติและทีมงานจะมีประสิทธิภาพเพียงไร ไม่ว่าคณะกรรมการ

แห่งชาติจะท าหนา้ทีอ่ย่างแข็งขนัเพียงไร ฐานที่มัน่คงส าหรับการแพร่ข่าวสารออกไปกว้างไกลจะเป็นไปได้

ก็ต่อเมื่อธรรมสภาทอ้งถ่ินเร่ิมปฏิบติังานอย่างแข็งขนั”224 

“ในระดบัท้องถ่ินของชุมชนบาไฮึ่ึงเป็นรากฐานของโครงสร้างบริหารของศาสนานี้เอง ที่เรามกัพบว่ายงั

ขาดประสิทธิภาพและความเข้มแข็ง ในระดบันี้เองที่ท่านศาสนภิบาลที่รักย่ิงได้เร่งเร้าอนุกรให้ติดต่อกับ

ธรรมสภาท้องถ่ิน กลุ่มบาไฮ ศูนย์ที่โดดเดี่ยวและบาไฮแต่ละคน และช่วยส่งเสริมความก้าวหน้าของ

แผนงาน ช่วยการด าเนินงานใหบ้รรลเุป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่รีรอ เฝ้าระวงัความปลอดภยัของ

ศาสนา กระตุ้นส่งเสริมงานการสอนศาสนาและอาสาสมัคร ท าให้บาไฮรู้สึกถึงความส าคญัของความ

พยายาม การริเร่ิมและความเสียสละของแต่ละบุคคล และสนบัสนนุให้พวกเขาเข้าร่วมกิจกรรมบาไฮและ

สามคัคีกนัในทกุสภาพแวดลอ้ม โดยการไปเยีย่มเยียนเป็นระยะอย่างเป็นระบบและโดยอาศยัจดหมาย 

งานที่ขยายตวัอยู่เสมออย่างเหลือล้นดงักล่าวตามที่ท่านศาสนภิบาลที่รักย่ิงได้คาดการณ์ไว้ จะ

ด าเนินไปได้อย่างเหมาะสมก็ต่อเมื่ออนุกรสามารถติดต่อกบัธรรมสภาท้องถ่ินและคณะกรรมการต่างๆ ใน

พืน้ทีที่ต่นไดร้ับมอบหมาย”225 

“อนุกรแต่ละคนที่ได้รับมอบพื้นที่รับผิดชอบ ควรติดต่อกบัธรรมสภาท้องถ่ินและบาไฮในท้องถ่ินอื่นๆ ใน

พืน้ทีข่องตน สนบัสนนุและชี้แนะศูนย์กลางเหล่านัน้ในการด าเนินงานให้บรรลเุป้าหมายและรับทราบความ

เข้มแข็งและจุดอ่อนของบาไฮแต่ละทอ้งถ่ิน”226 

“เหนืออื่นใดอนุกรควรสร้างสมัพนัธภาพที่อบอุ่นรักใคร่กบับาไฮในพื้นที่ เพื่อว่าธรรมสภาท้องถ่ินจะอยาก

หนัมาหาพวกเขาเพือ่ขอค าแนะน าและความช่วยเหลือ”227 
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“เป็นความรับผิดชอบของธรรมสภาโดยมีคณะกรรมการคอยช่วยเหลือ ทีจ่ะวางแผนและก ากบังานการสอน

ศาสนา และดงันัน้พวกเขาจึงต้องกระตุ้นและดลใจบาไฮเต็มความสามารถ อย่างไรก็ตาม ธรรมสภาและ

คณะกรรมการต้องมีภาระในการบริหารงาน การสอนศาสนาและภาระอื่นๆ ในทกุแง่ชีวิตของชุมชนบาไฮ

พวกเขาจึงไม่มีเวลามากตามทีต่นอยากกระตุน้บาไฮทัง้หลาย 

อ านาจและการอ านวยการมาจากธรรมสภา แต่พลงัที่จะปฏิบติังานให้ส าเร็จอยู่กบับาไฮทัง้หลาย 

งานหลกัของอนกุรคือการช่วยกระตุน้และปลดปล่อยพลงันี้”228 

บทบาทหน้าที่ร่วมกันของอนุกรฝ่ายปกป้องและเผยแพร่ 

“ต้องระลึกไว้ด้วยว่า อนุกรทั้งสองฝ่ายนี้มีหน้าที่เสริมกันและกันที่ สืบมากจากแหล่งเดียวกัน มี

ความสมัพนัธ์กนั และปฏิบติัหน้าที่เป็นตวัแทน ผู้ช่วย และผู้ให้ค าแนะน าของพระหตัถ์ศาสนาึ่ึงปัจจุบนั

เปลีย่นเป็นคณะทีป่รึกษาประจ าทวีป”229 

“ในการปฏิบติัหน้าที่ของตน อนุกรทัง้สองฝ่ายมกัจะส่งเสริมเร่ืองเดียวกนั ย่ิงไปกว่านัน้หน้าที่หลายอย่าง

ของทัง้สองเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างย่ิงในเร่ืองของการสร้างความมั่นคง การอบรมให้ลึกึ้ึง ข้ึนอยู่กับ

คณะที่ปรึกษาแต่ละทวีปที่จะก าหนดขอบเขตความรับผิดชอบให้กบัอนกุรแต่ละฝ่าย เพื่อให้บงัเกิดความ

ร่วมมือกนัได้ดีที่สุดในสภาพแวดล้อมของทัง้สองฝ่าย ประสบการณ์แสดงให้เห็นว่า มกัจะเป็นการดีเมื่อ

ท่านทีป่รึกษา ปรึกษาหารือเร่ืองเหล่านีก้บัอนกุร 

ย่ิงไปกว่านั้นควรระลึกไว้ด้วยว่า หน้าที่เดียวกันเหล่านี้เป็นของธรรมสภาท้องถ่ิน ธรรมสภา

แห่งชาติ และคณะกรรมการต่างๆ ด้วย ึ่ึงในเวลานี้มีความรับผิดชอบอย่างใหญ่หลวงในการด าเนิน

แผนงานสอนศาสนา บริหารงาน สร้างความมัน่คงและปกป้องชุมชนบาไฮ ดงันัน้อนุกรควรดูด้วยว่างาน

ของตนเสริมงานของสถาบนับริหาร”230 

“งานของคณะอนกุรจะอยู่ภายใต้การก ากบัของพระหตัถ์ศาสนาในพืน้ที่นัน้ และโดยการร่วมมือกบัสถาบนั

บริหาร อนกุรจะสามารถช่วยกระตุน้กลุ่มบาไฮและธรรมสภาทีอ่่อนแอโดยการไปเยีย่ม”231 
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“แน่นอนอนกุรฝ่ายปกป้องสามารถช่วยการเผยแพร่ศาสนา แต่หนา้ทีเ่บือ้งตน้ของเขาคือการปกป้อง”232 

“ในกรณียกเว้น คณะที่ปรึกษาประจ าทวีปอาจพบว่าจ าเป็นที่จะต้องมอบหมายเร่ืองการปกป้องให้อนุกร

ฝ่ายเผยแพร่”233 

“มีค าถามหยิบยกข้ึนมาว่า ธรรมสภาทอ้งถ่ินและบาไฮแต่ละคนจะรู้ได้อย่างไรว่า พวกเขาควรเสนอเร่ืองไป

ให้อนุกรฝ่ายไหน เราคิดว่าเร่ืองนี้ควรจัดการในระดบัท้องถ่ินโดยอาศัยประสบการณ์และในระหว่างนี้

ธรรมสภาและบาไฮทัง้หลายไม่ควรเป็นห่วงเร่ืองนี้มากเกินไป พวกเขาควรรู้สึกมีอิสระที่จะเสนอให้อนุกร

ฝ่ายไหนก็ได้ และหากอนุกรคิดว่าเร่ืองนัน้ควรเสนอไปยงัอนุกรอีกฝ่าย เขาสามารถผ่านเร่ืองนัน้ต่อไปได ้

หรือแนะน าธรรมสภาหรือบาไฮใหใ้ช้วิธีใหม่ ึ่ึงคลา้ยกบัสถานการณ์ที่อนกุรคุ้นเคยดีเมื่อพวกเขาเสนอเร่ือง

มาใหอ้นกุร ึ่ึงเป็นเร่ืองทีค่วรจะจดัการโดยธรรมสภาแห่งชาติหรือคณะกรรมการแห่งชาติ”234 

“อนกุรควรสนบัสนนุบาไฮทัง้ส่วนบุคคลและธรรมสภาโดยอาศยัจดหมายและการเยี่ยมเ ยียน และให้พวก

เขารู้ว่ารากฐานของกิจกรรมทัง้หมดของเราคือความสามัคคี อนกุรควรสนบัสนนุให้เพือ่นบาไฮสามัคคีกนั

ในทกุสภาพแวดลอ้ม เพือ่ว่างานจะรุดหนา้ไปดว้ยการเสริมพลงัจากพระวิญญาณบริสทุธ์ิ”235 

“...ควรท าให้บาไฮรู้สึกถึงความส าคญัของความพยายาม การริเร่ิมและการเสียสละของแต่ละบุคคล และ

สนบัสนนุใหพ้วกเขาเข้าร่วมกิจกรรมบาไฮและสามัคคีกนัในทกุสภาพแวดลอ้ม”236 

“เรามัน่ใจว่า คณะทีป่รึกษาจะใหก้ารสนบัสนนุและหล่อเลีย้งรากของชมุชนแต่ละท้องถ่ิน โดยการติดต่อกบั

เพือ่นบาไฮดว้ยตนเอง หรือติดต่อผ่านทางอนกุรและผู้ช่วยอนกุร เพาะปลูกและบ ารุงดินแห่งความรู้ในพระ

ธรรมค าสอน และรดด้วยน ้าแห่งความรักในพระบาฮาอุลลาห์ ดงันี้แล้ว ต้นอ่อนจะเติบโตเป็นพฤกษาที่

ย่ิงใหญ่ และออกผลล ้าค่า”237 
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“อนกุรควรสนบัสนนุบาไฮให้บริจาคให้กองทนุต่างๆ ที่ก่อตัง้ข้ึนเพราะเงินทนุคือโลหิตของชุมชน และงาน

ไม่สามารถด าเนินต่อไปได ้นอกจากโลหิตจะไหลเวียนอยู่ตลอด”238 

“ท่านศานภิบาลแน่ใจว่า คณะอนุกรที่แต่งตัง้โดยพระหตัถ์เมื่อเร็วๆนี้ จะกระตุ้นและ ช่วยงานสอน ึ่ึง

รวมถึงงานอาสาสมัครและเป็นผูค้ ้าจุนและหวัเร่ียวหวัแรงของธรรมสภาแห่งชาติที่มกัมีงานล้นมือและพระ

หตัถ์ศาสนาทีร่ับภาระงานบริหารแถมเข้ามากบัต าแหน่งอนัสูงส่งในฐานะทีเ่ป็นพระหตัถ์ศาสนา”239 

“เรามีค าแนะน าส าหรับคุณ นัน่คือ คุณควรท าให้อนุกรของคุณตระหนกัในความส าคญัย่ิงที่ท่านศาสนภิ

บาลให้กับความพากเพียรของอาสาสมัครที่จะท างานในประเทศเป้าหมายที่ศาสนาพ่ึงเข้าไปตัง้รกราก

ใหม่ๆ เรารู้สึกว่าอาสาสมคัรบางคนยงัไม่ตระหนกัในการรับใช้อนัย่ิงใหญ่ที่พวกเขาเป็นตวัแทนของศาสนา

ในพืน้ทีที่ศ่าสนาพ่ึงเข้าไปถึง 

เราตอ้งการใหค้ณุสนใจเร่ืองนี ้เพือ่ว่าหากคณุคิดว่าสมควรคณุจะท าให้อนกุรที่คณุแต่งตัง้ตระหนกั

ในความส าคญัย่ิงในการติดต่อกบัอาสาสมัคร ช่วยให้อาสาสมัครพากเพียรต่อไป และชี้ให้อาสาสมัคร

เห็นความรับผิดชอบอนัศกัด์ิสิทธ์ิของพวกเขา และพวกเขาสามารถท าอะไรไดห้ากอยู่ทีน่ัน่ต่อไป”240 

ในจดหมายลงวนัท่ี 15 เมษายน ค.ศ.1980 ศนูย์กลางศาสนานานาชาตกิลา่วไว้วา่ 

“ดงัทีค่ณุทราบแลว้ ปัญหาในการปรับความเข้าใจของอาสาสมคัรให้เข้ากบัที่ตนเข้าไปอยู่ใหม่ บางคร้ังเป็น

เร่ืองยาก และถ้าไม่มีการปรับความเข้าใจที่เหมาะสม ก็อาจก่อให้เกิดความยุ่งยากอย่างมากส าหรับตวั

อาสาสมคัรเอง และชมุชนทีอ่าสาสมคัรนัน้เข้าไปรับใช้ 

สภายติุธรรมสากล...เชื่อว่าในหลายประเทศ ท่านทีป่รึกษาและอนกุรสามารถช่วยเหลืออาสาสมคัร

ทีพ่ึ่งเข้ามาในพืน้ทีข่องตนไดอ้ย่างมาก งานสร้างสรรค์มากมายประเภทนี้ คณะที่ปรึกษาและท่านที่ปรึกษา

แต่ละคนในส่วนต่างๆ ของโลกไดท้ ามาแลว้”241 

บทบาทของอนุกรฝ่ายเผยแพร่ 
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“งานเบือ้งตน้ของอนกุรฝ่ายเผยแพร่คือการดึงความสนใจของบาไฮมาที่เป้าหมายของแผนงานใดๆ ก็ตามที่

วางไว้ส าหรับพวกเขา กระตุ้นและช่วยเหลือพวกเขาให้ส่งเสริมงานสอนศาสนาทัง้ในวงของการประกาศ

ศาสนา การขยายศาสนา การสร้างความมัน่คง และการอาสาสมคัร สนบัสนนุเงินบริจาคให้กองทุน ต่างๆ 

และปฏิบัติตนเป็นเสมือนผู้ชูธงน าขบวนครูของศาสนา น าบรรดาครูไปสู่ความส าเร็จใหม่ๆ ของการ

แพร่กระจายพระธรรมของพระผูเ้ป็นเจ้าใหก้บัเพือ่นมนษุย์”242 

บทบาทของอนุกรฝ่ายปกป้อง 

“ความจ าเป็นในการปกป้องศาสนาให้พน้จากการโจมตีของศตัรูนัน้ บาไฮส่วนใหญ่ยงัไม่ค่อยเห็นคณุค่า...

อย่างไรก็ตาม เรารู้ว่าการโจมตีเหล่านี้จะเพ่ิมข้ึน จะเกิดข้ึนทกุแห่งหน และจะมีการร่วมมือกนัโจมตี ธรรม

นิพนธ์ของศาสนาของเราบอกเป็นลางไม่เพียงแต่การวางแผนร้ายของศตัรูภายในที่จะเข้มแข็งข้ึน แต่ยงั

บอกถึงความเป็นอริและการต่อต้านที่จะมาจากศตัรูภายนอกศาสนา ไม่ว่าจะเป็นพระหรือฆราวาส ึ่ึงจะ

เกิดข้ึนเมื่อศาสนาทีร่ักย่ิงของเราเคลื่อนทพัไปข้างหน้าจนได้ชยัชนะในที่สดุ ดงันัน้เมื่อพิจารณาถึงค าเตือน

ของท่านโชกิ เอฟเฟนดิ คณะอนกุรฝ่ายปกป้องควรเฝ้าระวงัอยู่ตลอดเวลา คอยจบัตาดูบรรดาผู้ที่เรารู้ว่า

เป็นศตัรูหรือถูกขบัไล่ออกจากศาสนา ไต่สวนกิจกรรมของพวกเขาอย่างรอบคอบ เตือนเพือ่นบาไฮด้วยวิธีที่

ฉลาดเก่ียวกบัการต่อต้านศาสนาที่จะมาถึงอย่างเลี่ยงไม่ได้ อธิบายถึงว่าความวิกฤติที่เกิดข้ึนในศาสนา

ของพระผู้เป็นเจ้าคือพระพรที่แอบแฝงมาเสมอ ตระเตรียมเพื่อนบาไฮส าหรับการต่อสู้อนัน่าสะพรึงกลวัที่

ถูกก าหนดใหก้รีธากองทพัแห่งแสงสว่างเข้าสู้กบัอ านาจมืด และเมื่ออิทธิพลของศตัรูแพร่กระจายมาถึงหมู่

บาไฮ อนุกรเหล่านี้ต้องเฝ้าระวงัแผนการของศตัรูที่จะดบัความศรัทธาและบัน่ทอนความจงรักภักดีของ

บาไฮทั้งหลาย ต่อกรกับแผนการเหล่านี้มิให้แพร่อิทธิพลต่อไป โดยการใช้มาตรการ ที่สุขุมและมี

ประสิทธิภาพเหนืออื่นใด อนุกรฝ่ายปกป้องควรเอาใจใส่ต่อการอบรมบาไฮให้มีความรู้ลึกึ้ึงในพระ

ปฏิญญา ให้มีความรักและึ่ือสตัย์ต่อพระปฏิญญามากข้ึน คอยตอบค าถามต่างๆ ที่กวนใจเพือ่นบาไฮให้

เป็นที่ชดัเจนและเปิดเผยตรงตามค าสอน ท านบุ ารุงความศรัทธาและความมัน่ใจของพวกเขาให้ลึกึ้ึงและ

เข้มแข็ง ส่งเสริมอะไรก็ตามทีจ่ะช่วยเพ่ิมบรรยากาศของความรักและสามคัคีในชมุชนบาไฮ”243 

 ความซ่ือสตัย์ต่อพระปฏิญญารวมถึงการปฏิบตัิตามหลกัธรรมของพระบาฮาอุลลาห์ด้วย อนุกร

ฝ่ายปกป้องจึงมีบทบาทในการท านุบ ารุงบาไฮให้มีจิตใจเข้มแข็งอยู่ในศีลธรรม ไม่ด าเนินชีวิตออกนอก

ท านองคลองธรรม เม่ือบาไฮคนใดมีปัญหาทางด้านนี ้นอกจากอยู่ในความรับผิดชอบของธรรมสภาแล้ว 
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เป็นหน้าท่ีของอนุกรฝ่ายปกป้องท่ีจะคอยช่วยเหลือประคบัประคองบาไฮผู้ นัน้และปกป้องชุมชนบาไฮ 

โดยเฉพาะอยา่งยิ่งหากความประพฤตินัน้เป็นภยัตอ่ช่ือเสียงของศาสนา บทบาทนีอ้าจท าให้บาไฮในชมุชน

ระแวงคิดว่า อนุกรเป็นผู้คอยจบัผิดความประพฤติของตน อาจท าให้เกิดความไม่ไว้ใจและจะเป็นอปุสรรค

ตอ่การท างานของอนกุร อนกุรฝ่ายปกป้องควรระวงัปัญหานี ้

“...เราคิดว่า แทนที่จะให้คณะอนุกรไต่สวนชีวิตส่วนตวัของเพื่อนบาไฮ ควรให้คณะอนุกรอบรมบาไฮใน

หลกัธรรมของศาสนา ค ากล่าวหาเก่ียวกบัความผิดศีลธรรมหรือไม่ชอบมาพากลในสถานภาพการสมรส 

ควรจดัการเมื่อมีปัญหาเกิดข้ึน ไม่ควรเสาะหาปัญหา”244 

การเดนิทางไปเย่ียมท้องถิ่นต่างๆ 

“ท่านศาสนภิบาลได้ชี้แจงว่า อนกุรไม่มีข้อบงัคบัที่จะต้องเดินทางตลอดเวลา อนุกรควรเดินทางเมื่อท าได ้

แต่งานทีเ่หลือควรใช้จดหมาย”245 

“จดหมายควรเป็นงานส่วนใหญ่ของคณุ เวลาหรือเงินนัน้มีไม่พอที่จะให้อนกุรเดินทางอยู่ตลอดและก็ไม่ใช่

ส่ิงจ าเป็น จดหมายสามารถเร่งการด าเนินแผนงานไดอ้ย่างมาก”246 

“ท่านศาสนภิบาลให้ข้ึนอยู่กบัการไตร่ตรองของพระหตัถ์ศาสนาว่า อนุกรควรไปเยี่ยมท้องถ่ินต่างๆ ก่ีครั้ง 

ึ่ึงย่อมข้ึนกบัว่าเมืองนัน้อยู่ทีไ่หนและมีเงินทนุเท่าไหร่ และข้ึนกบัความแข็งแรงของชมุชนนัน้ดว้ย”247 

“ธรรมสภาแห่งชาติเมื่อปรึกษากบัพระหตัถ์ศาสนาผูเ้ป็นธงประจ าแผนงานเก้าปี ควรใช้ความช่วยเหลือของ

อนกุรใหเ้ป็นประโยชน์ อนกุรพร้อมครูเดินทางที่คดัเลือกโดยธรรมสภาหรือคณะกรรมการสอนศาสนา ควร

ได้รับการสนบัสนุนอยู่ตลอดให้จัดอบรมที่ศูนย์อบรม และไปเยี่ยมธรรมสภาท้องถ่ินอย่างสม ่าเสมอใน

โอกาสดงักล่าว ผู้เยี่ยมเยียนไม่ว่าจะเป็นอนุกรหรือครูเดินทางไม่เพียงแต่จะพบกบัธรรมสภาท้องถ่ิน แต่

ควรพบกบับาไฮในชุมชนด้วย ไม่ว่าจะเป็นการพบพร้อมหน้ากนัในที่ประชุม หรือพบกบับาไฮบางคนเป็น

การส่วนตวัทีบ่า้นของเขาหากจ าเป็น 

หวัข้อทีค่วรอภิปรายในการประชมุกบัธรรมสภาทอ้งถ่ินและเพือ่นบาไฮควรมีเร่ืองเหล่านี้ดว้ย 
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1. การแพร่กระจายและความเจริญของศาสนาในปัจจุบนั 

2. ความส าคญัของบทอธิษฐานบงัคบั(อย่างนอ้ยบทสัน้) 

3. ความจ าเป็นในการอบรมเด็กบาไฮในค าสอนของศาสนาและสนับสนุนเด็กๆให้ท่องจ าบท

อธิษฐานบางบท 

4. กระตุ้นเยาวชนให้มีส่วนร่วมในชีวิตของชุมชน โดยให้ออกมาพูดเร่ืองต่างๆ ฯลฯ และมี

กิจกรรมของตนเองถา้เป็นไปได้ 

5. ความจ าเป็นในการยึดถือกฎของการแต่งงาน กล่าวคือตอ้งมีพิธีแต่งงานบาไฮ ต้องได้รับความ

ยินยอมจากพ่อแม่ ตอ้งมีสามีหรือภรรยาคนเดียว ความึ่ือสตัย์ภายหลงัแต่งงาน ความส าคญั

ของการละเวน้จากเคร่ืองดืม่มึนเมาและยาเสพติด 

6. กองทนุทอ้งถ่ินและความจ าเป็นทีบ่าไฮต้องเข้าใจว่า การบริจาคให้กองทนุโดยสมคัรใจเป็นทัง้

สิทธิพิเศษและข้อผูกมดัทางจิตใจ ควรมีการอภิปรายเก่ียวกบัวิธีต่างๆที่บาไฮสามารถท าได ้

เพือ่อ านวยความสะดวกในการบริจาค และหนทางทีธ่รรมสภาท้องถ่ินจะใช้กองทนุของตนเพือ่

ส่งเสริมประโยชน์ของชมุชนและศาสนา 

7. ความส าคญัของงานฉลองบญุสิบเก้าวนั และความจริงที่ว่างานนี้ควรเป็นโอกาสส าหรับความ

เบิกบานหรรษา และเป็นศูนย์รวมของชมุชน 

8. ลักษณะการเลือกตั้งและการลองปฏิบัติเท่าที่จ าเป็น รวมทั้งการสอนวิธีง่ายๆ ในการ

ลงคะแนนส าหรับผู้ที่ไม่รู้หนงัสือ เช่น ใช้บ้านหน่ึงเป็นสถานที่ส าหรับลงคะแนน และจัดให้

บคุคลทีรู้่หนงัสือคนหน่ึงแม้ว่าจะเป็นเด็กก็ตาม ใหอ้ยู่ทีบ่า้นนัน้ตลอดวนัหากจ าเป็น และ 

9. สดุท้ายแต่ส าคญัไม่น้อยคือ งานสอนศาสนาึ่ึงส าคญัที่สดุทัง้ในท้องถ่ินและชุมชนใกล้เคียง 

รวมทัง้ความจ าเป็นในการอบรมบาไฮอย่างต่อเนื่องให้ลึกึ้ึงในแก่นของศาสนา ควรท าให้

บาไฮตระหนกัว่าในการสอนศาสนาผูอื้น่ พวกเขาไม่ควรมุ่งเพียงจะหาผู้ที่จะมาร่วมศาสนา แต่

ควรท าใหพ้วกเขาเป็นครูและผูส้นบัสนนุศาสนาที่กระตือรือร้นด้วย 

ประเด็นทีก่ล่าวมาข้างบนนีค้วรเนน้ย ้ามาที่ความส าคญัของธรรมสภาท้องถ่ิน ึ่ึงควรได้รับการสนบัสนนุให้

หนัมาสนใจหน้าที่ที่ส าคญัเหล่านี้ และกลายเป็นหวัใจของชีวิตชุมชนในท้องถ่ินของตน แม้ว่าการประชุม

ของธรรมสภาทอ้งถ่ินจะหนกัไปดว้ยปัญหาต่างๆของชุมชน บาไฮในท้องถ่ินควรเข้าใจความส าคญัของการ

ปรึกษาหารือ และตระหนักว่าพวกเขาต้องกันไปหาธรรมสภาท้องถ่ิน ยึดถือค าตดัสินใจและสนบัสนุน

โครงการของธรรมสภาทอ้งถ่ิน ร่วมมือกบัธรรมสภาทอ้งถ่ินอย่างจริงใจในงานส่งเสริมประโยชน์ของศาสนา 
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ขอค าแนะน าและการชี้ทางจากธรรมสภาท้องถ่ินเพือ่แก้ปัญหาส่วนตวั ขอให้ธรรมสภาท้องถ่ินตดัสินหากมี

ข้อโตแ้ยง้เกิดข้ึนระหว่างบาไฮในชมุชน”248 

อิสระในการท างานของอนุกร 

“ท่านที่ปรึกษาในแต่ละเขตประจ าทวีปของตนมีอิสระกว้างขวางในวิธีการท างานของตน ท านองเดียวกนั

พวกเขาควรให้อนุกรมีอิสระในการปฏิบติังานภายในพื้นที่ของตน ถึงแม้ท่านที่ปรึกษาควรก ากบังานของ

อนกุรอย่างสม ่าเสมอ อนกุรก็ควรตระหนกัว่าพวกเขาไม่จ าเป็นตอ้งรอท่านที่ปรึกษาก ากบั ลกัษณะงานของ

อนกุรคือพวกเขาควรปฏิบติังานอย่างต่อเนื่องตามวิจารณญาณของตน แม้ว่าจะไม่ได้รับมอบหมายงานที่

เฉพาะเจาะจง”249 

“หากอนกุรติดต่อกบัธรรมสภาท้องถ่ินหรือบาไฮในท้องถ่ินใดไม่ได้ เขาควรหาวิธีของตนเองเพือ่แก้ปัญหา

นี”้250 

“หากบาไฮเข้าหาผู้ช่วยอนุกรหรืออนุกรเพื่อขอค าแนะน าเก่ียวกบัเร่ืองส่วนตวั ผู้ช่วยอนุกรหรืออนุกรต้อง

ตัดสินใจว่า ตนจะแนะน าบาไฮคนนั้นให้เข้าหาธรรมสภา หรือตนจะให้ค าแนะน าเอง และตนควรจะ

รายงานไปยงัท่านที่ปรึกษาหรือธรรมสภาท้องถ่ินหรือไม่ ึ่ึงย่อมข้ึนกบัว่าเร่ืองนัน้เ ป็นความลบัส่วนตวัแค่

ไหน ท านองเดียวกัน ท่านที่ปรึกษาต้องตัดสินใจว่า เร่ืองนั้นธรรมสภาแห่งชาติควรรับทราบหรือไม่ 

โดยทั่วไปแล้วนอกเหนือจากเร่ืองที่ควรเป็นความลบัส่วนบุคคล การแบ่งปันข้อมูลระหว่างสถาบันของ

ศาสนาย่ิงมากเท่าไหร่ย่ิงดี”251 

“หากอนกุรพบปัญหาใดที่เขารู้สึกว่าต้องมีการแก้ไข เขาต้องรายงานไปยงัพระหตัถ์ศาสนา และหากพระ

หตัถ์ศาสนาเห็นดว้ยก็จะจดัการเร่ืองนัน้กบัธรรมสภาแห่งชาติ”252 

ในจดหมายเดือนธันวาคม ค.ศ.1971 คณะพระหัตถ์ศาสนาท่ีอาศยัอยู่ในดินแดนศกัดิ์สิทธ์ิได้

แนะน าว่า “เมื่อมีปัญหาที่แก้ไขไม่ได้ในระดบัท้องถ่ิน อนุกรควรเสนอเร่ืองไปยงัท่านที่ปรึกษาเพือ่ว่าท่านที่

ปรึกษาอาจจะปรึกษากบัธรรมสภาแห่งชาติ”253 
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เน่ืองด้วยการรับใช้ของอนุกรมีข้อจ ากัดบางอย่าง เช่น ต้องไม่รับงานบริหารซึ่งเป็นหน้าท่ีของ

ธรรมสภาและคณะกรรมการ บางครัง้จงึมีความเข้าใจผิดเก่ียวกบับทบาทของอนกุร ซึ่งอนกุรสามารถรับใช้

ศาสนาได้ในฐานะท่ีเป็นบาไฮคนหนึ่ง ศูนย์กลางเผยแพร่นานาชาติได้ชีแ้จงไว้ในจดหมายลงวันท่ี 5 

เมษายน ค.ศ.1981 ดงันี ้

“ดงัเช่นสมาชิกธรรมสภาแห่งชาติึ่ึงมีภาระหนกัอยู่แล้วตามหน้าที่ของตน แต่ก็ยงัรับใช้ศาสนาในรูปแบบ

อื่นนานปัการ ไม่มีเหตผุลว่าท าไมการรับใช้ของอนกุรควรอยู่ภายใต้ข้อจ ากดัพิเศษ ึ่ึงอนกุรสามารถรับใช้

ศาสนาไดน้อกเหนือจากทีก่ล่าวไวข้้างบน 

อนุกรสามารถรับใช้ดงักล่าวได้ก็ต่อเมื่ออยู่ในพืน้ที่รับผิดชอบของตน แต่มีกิจกรรมอื่นมากมายที่

เขาสามารถท าได้ทัง้ภายในและภายนอกพืน้ที่ของเขาในฐานะที่เป็นบาไฮคนหน่ึง ตวัอย่างการรับใช้ที่เรา

นึกได ้ไดแ้ก่ 

- เขียนบทความเก่ียวกบัศาสนา 

- เป็นวิทยากรที่โรงเรียนฤดูร้อน ที่ประชุม ที่บ้านบาไฮที่จัดสนทนาธรรมะ ที่การพบปะกบั

สาธารณชน หรือพดูออกรายการวิทยโุทรทศัน์ 

- เดินทางไปสอนศาสนาไปเยีย่มเยียนนอกพืน้ทีข่องตน 

- เป็นตวัแทนบาไฮไปเข้าร่วมงานส าคญัทีจ่ดัโดยคนอื่น 

- ใหค้ าแนะน าอย่างมืออาชีพในเร่ืองทีต่นเป็นผูช้ านาญ 

กิจกรรมเหล่านี้และอื่นๆ สามารถเป็นประโยชน์ส าหรับงานของคณะอนุกร แต่มิใช่เป็นงานที่

เจาะจงส าหรับอนุกรเท่านั้นบาไฮทุกคนสามารถท าได้ และไม่มีเหตุผลว่าท าไมอนุกรจะท าไม่ ได้ หรือ

ธรรมสภาและคณะกรรมการจะขอให้อนกุรรับใช้ในงานดงักล่าวไม่ได้ในฐานะที่เป็นบาไฮคนหน่ึง ทกุกรณี

ดงักล่าวอนกุรควรพิจารณาว่า การรับงานนัน้ๆ จะเป็นอปุสรรคต่องานของคณะอนกุรหรือไม่ และหากมีข้อ

สงสยั ขอใหป้รึกษากบัท่านทีป่รึกษา”254 
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12 

ผู้ช่วยอนุกร 

การแต่งตัง้ 

“ท่านศาสนภิบาลทีรั่กย่ิงไดเ้ร่งเร้าอนกุรให้ติดต่อกบัธรรมสภาท้องถ่ิน กลุ่มบาไฮ ศูนย์ที่โดดเดี่ยวและบาไฮ

แต่ละคน และช่วยส่งเสริมความก้าวหน้าของแผนงาน ช่วยการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างมี

ประสิทธิภาพโดยไม่รีรอ เฝ้าระวงัความปลอดภัยของศาสนา กระตุ้นส่งเสริมงานการสอนศาสนาและ

อาสาสมคัร ท าใหบ้าไฮรู้สึกถึงความส าคญัของความพยายาม การริเร่ิมและความเสียสละของแต่ละบคุคล 

และสนบัสนนุให้พวกเขาเข้าร่วมกิจกรรมบาไฮและสามคัคีกนัในทกุสภาพแวดล้อม โดยการไปเยี่ยมเยียน

เป็นระยะอย่างเป็นระบบและโดยอาศยัจดหมาย 

งานที่ขยายตวัอยู่เสมออย่างเหลือล้นดงักล่าวตามที่ท่านศาสนภิบาลที่รักย่ิงได้คาดการณ์ไว้ จะ

ด าเนินไปได้อย่างเหมาะสมก็ต่อเมื่ออนุกรสามารถติดต่อกบัธรรมสภาท้องถ่ินและคณะกรรมการต่างๆ ใน

พื้นที่ที่ตนได้รับมอบหมาย แต่อนิจจา ในหลายกรณีส่ิงนี้เป็นไปไม่ได้ มิใช่เพราะว่าอนุกรไม่เต็มใจ

ปฏิบติังานแต่เป็นเพราะว่าจ านวนท้องถ่ินบาไฮที่พวกเขารับผิดชอบอยู่นัน้มากมายเกินกว่าที่จะติดต่อได้

อย่างเป็นเร่ืองเป็นราว”255 

ข้างบนนีคื้อค ากล่าวของสภายตุิธรรมสากลในปี ค.ศ.1971 ซึ่งชีใ้ห้เห็นถึงปัญหาท่ีอนกุรเผชิญอยู ่

ซึ่งมาจากจ านวนท้องถ่ินบาไฮท่ีเพิ่มจ านวนมากจนรับไม่ไหว ตอ่มาในปี ค.ศ.1973 สภายตุิธรรมสากลได้

ประกาศถึงการแก้ปัญหานีไ้ว้วา่ 

“ดงันั้นเราได้ตดัสินใจเร่ิมก้าวต่อไปของการพฒันาสถาบันนี้และคณะที่ปรึกษาแต่ละทวีปพิจารณาให้

อ านาจอนกุรแต่งตัง้ผูช่้วยได.้..หนา้ทีแ่ละวาระของผูช่้วยอนกุรข้ึนอยู่กบัแต่ละคณะทีป่รึกษาตดัสินใจ”256 

 ต่างจากวาระของการเป็นอนุกรหรือท่านท่ีปรึกษาซึ่งก าหนดไว้คราวละ 5 ปี วาระของการเป็น

ผู้ชว่ยอนกุรไมมี่ก าหนดตายตวัเป็นมาตรฐาน แตอ่นกุรต้องให้ผู้ช่วยของตนทราบว่าวาระของการเป็นผู้ช่วย

นัน้สิน้สดุเม่ือไร ต้องไมป่ลอ่ยให้ผู้ชว่ยเกิดความไมแ่นใ่จวา่ตนยงัเป็นผู้ชว่ยอยูห่รือเปล่า 
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“วาระของการแต่งตัง้ควรเป็นช่วงเวลาจ ากดัเช่นหน่ึงหรือสองปีและอาจแต่งตัง้ต่อได้”257 

“เราคิดว่าวาระของการเป็นผู้ช่วยไม่ควรเป็นมาตรฐานเหมือนกันหมด ควรมีความยืดหยุ่น บางคณะที่

ปรึกษาอาจต้องการแต่งตัง้ผู้ช่วยเป็นวาระที่แน่นอน บางคณะที่ปรึกษาอาจไม่ต้องการ คณะที่ปรึกษาหน่ึง

อาจต้องการก าหนดวาระที่แน่นอนในบางพื้นที่เท่านั้น ไม่ใช่ทุกพื้นที่ ในบางกรณีคณะที่ปรึกษาอาจ

ตอ้งการแต่งตัง้ผูช่้วยส าหรับโครงการบางอย่าง ึ่ึงบางโครงการอาจมีระยะเวลาสัน้มาก พวกเขามีอิสระใน

เร่ืองนี”้258 

 คณะท่ีปรึกษาประจ าทวีปจะเป็นผู้ ก าหนดว่า พืน้ท่ีไหนควรมีผู้ช่วยเม่ือไรและจ านวนเท่าไร โดย

อนุกรเป็นผู้ เสนอช่ือผู้ ท่ีตนอยากแต่งตัง้ เม่ือคณะท่ีปรึกษารับรองแล้ว อนุกรจึงแต่งตัง้ได้ ยกเว้นในพืน้ท่ี

หา่งไกลท่ีทา่นท่ีปรึกษาไมมี่โอกาสได้พบคนท่ีถกูเสนอช่ือ ซึ่งท่านท่ีปรึกษาอาจให้อนกุรแตง่ตัง้ผู้ช่วยได้โดย

ไมต้่องขอรับการรับรอง 

“เมื่ออนกุรคนใดตดัสินใจแล้วว่าเขาอยากแต่งตัง้ใคร เขาควรเสนอชื่อไปยงัท่านที่ปรึกษาคนหน่ึงเพือ่ขอรับ

การรับรอง เมื่อไดรั้บรองแลว้ เขาจึงใหผู้น้ ัน้มาเป็นผูช่้วยได”้259 

“...เพราะว่าในทางปฏิบติั เมื่อค านึงถึงเวลาและระยะทาง จึงอนญุาตให้ท่านที่ปรึกษาที่รับผิดชอบให้อนกุร

ที่อยู่ที่นัน่แต่งตัง้ผู้ช่วยตามที่ท่านที่ปรึกษาจัดหาให้ โดยไม่ต้องเสนอชื่อมาให้ท่านที่ปรึกษารับรองเป็น

รายๆ”260 

“การมอบอ านาจไม่จ าเป็นตอ้งใหอ้นกุรทกุคนในเขต จ านวนผูช่้วยที่ก าหนดให้อนกุรแต่ละคนไม่จ าเป็นต้อง

เท่ากัน ที่จริงแล้วบางคณะที่ปรึกษาอาจตดัสินใจว่า ในสภาพแวดล้อมในปัจจุบนัขอบเขตของตนยงัไม่

จ าเป็นต้องแต่งตัง้ผู้ช่วย เร่ืองเหล่านี้ข้ึนอยู่กบัดุลพินิจของคณะที่ปรึกษาแต่ละทวีป อย่างไรก็ตามเราขอ

แนะน าใหค้ณุเร่ิมตน้ทีละนอ้ย เพือ่ว่าคณุจะไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์ว่า จะให้มีผู้ช่วยเท่าไหร่ที่เหมาะสม

ทัง้ในแง่ของการดูแลชมุชนไดท้ัว่ถึง และความสามารถของอนกุรทีจ่ะก ากบัผูช่้วยของตน”261 
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 บาไฮอาจได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นผู้ ช่วยของอนุกรฝ่ายปกป้องและอนุกรฝ่ายเผยแพร่ในเวลา

เดียวกนั การแตง่ตัง้ผู้ชว่ยไม่จ าเป็นต้องแตง่ตัง้ในท้องถ่ินท่ีมีธรรมสภาเท่านัน้ โดยเฉพาะในพืน้ท่ีท่ีห่างไกล

ท่ีอนุกรติดต่อได้ยาก หากมีผู้ ช่วยก็จะช่วยงานอนุกรได้มาก พืน้ท่ีรับผิดชอบของผู้ ช่วยควรจ ากัดอยู่ใน

ท้องถ่ินนัน้ๆ เพ่ือวา่ผู้ชว่ยจะรับผิดชอบหน้าท่ีของตนได้ เช่นกนักบัอนกุรผู้ช่วยจะไม่มีบทบาทนอกพืน้ท่ีของ

ตน 

“เป็นที่ประจักษ์ว่าอนกุรฝ่ายเผยแพร่มีความต้องการผู้ช่วยมากกว่า อย่างไรก็ตามส่ิงนี้ไม่ควรยบัยัง้อนุกร

ฝ่ายปกป้องมิให้แต่งตัง้ผู้ช่วย อาจพบได้ในหลายพื้นที่ว่า การแต่งตัง้ผู้ช่วยคนหน่ึงให้รับผิดชอบทัง้สอง

หนา้ทีอ่าจเพียงพอส าหรับปัจจุบนั แต่เรามองเห็นได้ในวนัข้างหน้าที่สถานการณ์นี้จะเปลี่ยนไป เช่นกนัการ

วางรูปแบบและประสานงานความสมัพนัธ์นีต้อ้งยืดหยุ่นและข้ึนอยู่กบัสภาพการณ์ของท้องถ่ิน”262 

“ท่านที่ปรึกษาอาจพิจารณาขอให้อนุกรมอบหมายให้ผู้ ช่วยท างานในพื้นที่เ ป้าหมายที่จะก่อตั้ง

ธรรมสภา”263 

“โดยปกติแลว้ ลกัษณะงานของผูช่้วยที่จ ากดัอยู่ในท้องถ่ิน ควรช่วยให้ผู้ช่วยท างานได้โดยไม่ต้องรับเงินทนุ

ช่วยเหลือ”264 

“ดงัทีเ่รากล่าวไวใ้นจดหมายลงวนัที่ 8 มิถนุายน ค.ศ.1973 เราหวงัว่างานของผู้ช่วยส่วนใหญ่ไม่ต้องอาศยั

เงินทนุช่วยเหลือ แต่ถ้าหากจ าเป็น น่าจะชดัเจนว่าเมื่อท างานให้กบัธรรมสภาท้องถ่ิน เขาควรได้รับเงินคืน

จากกองทนุทอ้งถ่ิน และเมื่อด าเนินโครงการใหก้บัอนกุร เขาควรไดร้ับเงินคืนจากกองทนุประจ าทวีป”265 

“ผู้ช่วยได้รับการแต่งตัง้โดยอนุกรให้คอยช่วยเหลืองานในพื้นที่เฉพาะ และเขาปฏิบติัหน้าที่ในฐานะเป็น

ผูช่้วยเฉพาะในพืน้ที่นัน่เท่านัน้ เช่นเดียวกบัอนกุร ผู้ช่วยปฏิบติังานโดยตวัคนเดียวมิใช่กลุ่มที่ปรึกษาหารือ

กนั”266 

 อนกุรมีความรับผิดชอบท่ีจะฝึกผู้ช่วยของตน และสามารถแตง่ตัง้เยาวชนให้เป็นผู้ช่วยได้ แม้บาไฮ

ท่ียงัไมล่กึซึง้ในศาสนา อนกุรก็อาจแตง่ตัง้ให้เป็นผู้ชว่ยได้ โดยหวงัวา่จะฝึกให้เขามีความสามารถภายหลงั 
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“เป็นที่ชัดเจนว่า ขัน้ตอนหน่ึงที่ส าคญัในการสร้างความมั่นคงให้กับชุมชนบาไฮคือ การท าให้ธรรมสภา

ท้องถ่ินทัง้หมดแข็งขันเต็มที่ ึ่ึงท าได้หลายทาง หน่ึงคือที่ปรึกษาประจ าทวีปให้อนุกรแต่งตัง้ผู้ช่วย และ

จากนัน้รับประกนัว่า ผู้ช่วยเหล่านี้จะได้รับการฝึกฝนในค าสอนของศาสนาและท างานของระบบบริหาร 

เพือ่ว่าพวกเขาจะช่วยเหลือธรรมสภาทอ้งถ่ินไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ”267 

สถานภาพ 

“พระหตัถ์ศาสนา ท่านทีป่รึกษา อนกุร จดัอยู่ใน “ผู้รู้” ที่นิยามไว้โดยท่านศาสนภิบาลที่รักย่ิง ดงันัน้ทัง้สาม

สมัพนัธ์กนัอย่างแน่นแฟ้น และไม่ผิดที่จะอ้างถึงต าแหน่งทัง้สามว่าเป็นสถาบนัเดียวกนั อย่างไรก็ตาม ทัง้

สามต่างก็เป็นสถาบนัต่างหาก”268 

“ผูช่้วยอนกุรเป็นส่วนหน่ึงของสถาบนัคณะอนกุร”269 

 พระหตัถ์ศาสนา ท่านท่ีปรึกษาและอนุกร ต่างก็เป็นสถาบนัหนึ่ง ส่วนผู้ช่วยอนุกรมิใช่สถาบนัตา่ง

หากแตเ่ป็นสว่นหนึง่ของสถาบนัอนกุร และผู้ช่วยมีสิทธ์ิจะด ารงต าแหน่งบริหารควบคูก่นัไปด้วย เช่น อยู่ใน

ธรรมสภาท้องถ่ินหรือคณะกรรมการ ในกรณีท่ีบาไฮท่ีอยูใ่นสถาบนับริหารได้รับแตง่ตัง้เป็นผู้ช่วยอนกุร สภา

ยตุธิรรมสากลสนบัสนนุให้ผู้ชว่ยอยูใ่นสสถาบนับริหารตอ่ไป ไมต้่องลาออก 

“ผู้ที่ได้รับแต่งตัง้สามารถรับใช้ในเวลาเดียวกนัเป็นทัง้ผู้ช่วยอนกุรและสมาชิกในสถาบนับริหาร บาไฮที่มี

ความรู้ในค าสอนและอทิุศตนต่อศาสนาึ่ึงท าให้เขาหรือเธอได้เป็นสมาชิกธรรมสภาท้องถ่ิน มกัจะเป็นผู้ที่

เหมาะสมที่จะได้รับแต่งตัง้ให้เป็นผู้ช่วยอนุกรด้วย สภายุติธรรมสากลคิดว่า ผู้ช่วยอนุกรไม่น่าจะวางมือ

จากงานบริหาร อย่างไรก็ตามเมื่อปรึกษากบัคณะธรรมสภาทอ้งถ่ินของตนแลว้คิดว่าน่าจะวางมือ ความคิด

นัน้ควรจะมาจากผูช่้วยเอง มิใช่ธรรมสภาขอใหผู้ช่้วยวางมือ”270 

“การแต่งตัง้บาไฮเป็นผู้ช่วยอนุกร มิได้เป็นเหตผุลที่จะยอมรับการขอลาจากธรรมสภาท้องถ่ินของบาไฮผู้

นัน้”271 
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บทบาทหน้าที่ 

“จุดมุ่งหมายของผูช่้วยควรเป็นการกระตุน้และสนบัสนนุธรรมสภาทอ้งถ่ิน เรียกสมาชิกธรรมสภาท้องถ่ินให้

หนัมาสนใจความส าคญัของการประชุมอย่างสม ่าเสมอ สนบัสนนุชุมชนให้มาร่วมงานฉลองบญุสิบเก้าวนั

และวนัศกัด์ิสิทธ์ิ ช่วยอบรมเพือ่นบาไฮใหเ้ข้าใจค าสอนอย่างลึกึ้ึง และช่วยการปฏิบติัหนา้ทีข่องอนกุร”272 

“ในสถาบนัของศาสนา (อนกุรและผู้ช่วย) ที่เข้าถึงทกุท้องถ่ินประกอบด้วยบาไฮที่มัน่คงที่รู้จกัพืน้ที่ที่ตนรับ

ใช้ และคุน้เคยกบัปัญหาและศกัยภาพในพืน้ที.่..เป็นสถาบนัที่ออกแบบไว้ส าหรับกระตุ้นบาไฮให้ศึกษาพระ

ธรรมค าสอน และน ามาประยกุต์ใช้ในชีวิต”273 

“เก่ียวกับหน้าที่ในการกระตุ้นกลุ่มบาไฮ บาไฮที่อยู่โดดเดี่ยว รวมทั้งธรรมสภาท้องถ่ิน ไม่เพียงแต่

คณะกรรมการแห่งชาติดูแลเร่ืองนี้อยู่เท่านัน้ แต่เมื่อเร็วๆ นี้ อนุกรและผู้ช่วยในพื้นที่ส่วนใหญ่ของโลกเข้า

มารับผิดชอบอย่างมากในการสนบัสนนุบาไฮเป็นการส่วนตวั กระตุ้นความพยายามของบาไฮที่อาศยัอยู่ใน

ทอ้งถ่ินเหล่านี”้274 

 ในการช่วยเหลือการปฏิบตัิหน้าท่ีของอนุกร ผู้ช่วยสามารถมีบทบาทหลากหลายและสร้างสรรค์ 

ผู้ช่วยอาจได้รับมอบความรับผิดชอบให้ช่วยงานของอนุกรโดยทัว่ๆ ไป หรือได้รับเฉพาะงานเจาะจง  เช่น 

การกระตุ้นความสนใจมากขึน้ท่ีชัน้เรียนเด็ก การพฒันากิจกรรมเยาวชน การส่งเสริมสตรีให้มีส่วนร่วมใน

ชุมชนมากขึน้ การพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคม ดงันัน้อนุกรมีแนวทางมากมายท่ีจะให้ผู้ช่วยช่วยงานเพ่ือ

รับประกันว่า ชุมชนบาไฮพัฒนาไปด้วยดีและเป้าหมายของแผนงานได้รับการเอาใจใส่ อนุกรมีความ

รับผิดชอบในการดแูลงานของผู้ช่วย และบางโอกาสอาจขอให้ผู้ช่วยท างานบางอย่างในนามของเขา เช่น

ประชมุกบัธรรมสภาท้องถ่ินเพ่ือแจ้งข้อมลูบางอย่างให้ชมุชน อย่างไรก็ตามผู้ช่วยควรมีอิสระในการท างาน

และการริเร่ิมของตวัเอง และท่ีจริงแล้วบทบาทของผู้ช่วยต้องใช้ความคิดริเร่ิมอย่างมากท่ีจะปฏิบตัิหน้าท่ี

ดงักลา่วไว้ข้างบน 

“ดูเหมือนไม่มีความจ าเป็นพิเศษที่อนกุรจะให้ผู้ช่วยประชุมกบัธรรมสภาในนามของตน เพราะการประชุม

ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของงานผูช่้วยอยู่แลว้ ผูช่้วยควรพบกบัธรรมสภาทอ้งถ่ินตามหน้าที่ปกติแต่ละคร้ังโดย
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ไม่ตอ้งมีค าสัง่พิเศษจากอนกุร แต่แน่นอน หากอนกุรขอใหเ้ขาประชมุกบัธรรมสภาเก่ียวกบับางเร่ือง เขาจะ

ท าตามนัน้ 

เราหวงัว่าค าวิจารณ์เหล่านี้จะมีส่วนช่วยคณะที่ปรึกษา และเราคิดว่าเราควรเน้นว่า งานในระดบั

นัน้ควรเป็นแบบกนัเองเท่าที่เป็นไปได้ การก าหนดขอบเขตรับผิดชอบและอ านาจที่ตายตวัหรือการเน้นข้อ

แตกต่างมากเกินไประหว่างสถาบนันี้กบัสถาบนันัน้ ไม่เพียงแต่ไม่จ าเป็น แต่ยงัเป็นภยัต่อบรรยากาศของ

การร่วมมือและสนบัสนนุกนั ึ่ึงจ าเป็นต่อความก้าวหนา้ของงาน”275 

ผู้ช่วยจะเป็นผู้ ท่ีให้ข้อมลูในท้องถ่ินของตนกับอนกุรได้อย่างดี โดยเฉพาะในพืน้ท่ีท่ีอนุกรเข้าไปหา

ได้ยาก แต่ลกัษณะและความถ่ีท่ีผู้ ช่วยจะรายงานไปยังอนุกร ขึน้อยู่กับอนุกรแต่ละคนว่าตนจ าเป็นต้อง

รายงานไปยงัทา่นท่ีปรึกษาแคไ่หน ดงัท่ีสภายตุธิรรมสากลกลา่วไว้วา่ 

“อนกุรย่ิงรายงานไปยงัท่านท่ีปรึกษามากแคไ่หน ท่านท่ีปรึกษาก็จะคุ้นเคยกบัสถานการณ์ของศาสนามาก

เทา่นัน้เวลาท่ีปรึกษาหารือกบัธรรมสภาแหง่ชาติ”276 

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ช่วยอนุกรกับธรรมสภาท้องถิ่น 

“จุดมุ่งหมายหลกัของการรับใช้ของผูช่้วยคือ การท านบุ ารุงสมัพนัธภาพที่รักใคร่ บรรยากาศของความไว้ใจ

กนั และการนบัถือกนัและกนักบัธรรมสภาทอ้งถ่ินในพืน้ทีข่องตน”277 

“ผู้ช่วยที่เป็นสมาชิกธรรมสภาแห่งชาติหรือคณะกรรมการ มิได้ท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยสถาบนันัน้ และเขามี

หนา้ทีที่เ่หมือนกบัสมาชิกคนอื่นๆ คือรักษาความลบัของการปรึกษาหารือของสถาบนัและเร่ืองที่ธรรมสภา

ถือว่าเป็นความลบั แน่นอนผูช่้วยสามารถเป็นสมาชิกธรรมสภาท้องถ่ิน แต่งานของเขาในฐานะที่เป็นผู้ช่วย

คือ การช่วยให้ธรรมสภาปฏิบติัหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพและกลมกลืน ึ่ึงจะส าเร็จได้ยากหากเขาท าให้

ธรรมสภารู้สึกว่าเขาก าลงัรายงานเร่ืองที่เป็นความลบัทกุเร่ืองให้อนกุร ในทางตรงข้าม เขาควรท าทกุอย่าง

เพือ่ท านบุ ารุงบรรยากาศของการร่วมมือด้วยความรักและอบอุ่นระหว่างธรรมสภาทอ้งถ่ินและอนกุร”278 
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 ผู้ ช่วยควรได้รับการชีแ้จงให้เข้าใจบทบาทของตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากผู้ ช่วยคนนัน้เป็น

สมาชิกธรรมสภาท้องถ่ินด้วยเร่ืองส่วนใหญ่ท่ีปรึกษาหารือกันในท่ีประชุมของธรรมสภาจะเป็นงานของ

ศาสนาทัว่ไปท่ีผู้ช่วยสามารถบอกกับอนุกรและบาไฮคนอ่ืนได้ มีส่วนน้อยท่ีเป็นความลบัท่ีไม่ควรออกไป

นอกธรรมสภา ผู้ ช่วยควรแยกบทบาทของตนให้ออกว่า  งานไหนเป็นของผู้ ช่วยหรือเป็นของสมาชิก

ธรรมสภา 

“ผู้ช่วยสามารถปฏิบติัหน้าที่พร้อมกันในทัง้สองแขนของระบบบริหาร ดงันัน้หากธรรมสภาแห่งชาติหรือ

ธรรมสภาท้องถ่ินขอบาไฮที่เป็นผู้ช่วยให้ท างานเฉพาะอย่างหน่ึง ธรรมสภาก าลงัขอเขาในฐานะที่เขาเป็น

บาไฮคนหน่ึง มิใช่ในฐานะทีเ่ป็นผูช่้วย”279 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
279

 ITC 28 Aug84 



 
 

114 
 

13 

บทบาทระหว่าง 

สถาบันแขนขวา(ผู้รู้) 

และแขนซ้าย(ผู้ปกครอง) 

“ในคีตาบี อดัห์ (คมัภีร์แห่งพระปฏิญญา) พระบาฮาอลุลาห์ทรงลิขิตไว้ว่า ขอพรจงมีแด่ผู้ปกครองและผู้รู้

ในอลับาฮา และในการพาดพิงถึงวรรคนี้ท่านศาสนภิบาลที่รักย่ิงได้เขียนไว้เมื่อวนัที่ 4 พฤศจิกายน ค.ศ.

1931 ในวฏัจกัรศกัด์ิสิทธ์ินี ้ผูรู้้คือพระหตัถ์ศาสนา คือครูและผู้แพร่กระจายพระธรรมค าสอนของพระองค์ที่

มิได้ด ารงต าแหน่งพระหตัถ์ศาสนา แต่ก็ได้บรรลุถึงความเป็นเอกในงานสอน ส าหรับผู้ปกครองหมายถึง 

สมาชิกสภายุติธรรมท้องถ่ิน สภายุติธรรมแห่งชาติ และสภายุติธรรมนานาชาติ หน้าที่ของแต่ละดวง

วิญญาณเหล่านีจ้ะถูกก าหนดในอนาคต 

พระหตัถ์ศาสนา ท่านทีป่รึกษา อนกุร จดัอยู่ในผูรู้้ทีนิ่ยามไวโ้ดยท่านศาสนภิบาลทีรั่กย่ิง”280 

“เราได้สงัเกตว่า พระหตัถ์ศาสนา ท่านที่ปรึกษา และคณะอนุกรบางคร้ังถูกพาดพิงโดยมิตรสหายว่าเป็น 

แขนแต่งตัง้ของระบบบริหาร ต่างจากสภายติุธรรมสากล ธรรมสภาแห่งชาติและธรรมสภาท้องถ่ิน ึ่ึงเ ป็น

แขนเลือกตัง้ แม้ค าอธิบายนี้จะเป็นจริงเมื่อค านึงถึงวิธีการก่อตัง้สถาบนัเหล่านี้ มิตรสหายก็ควรเข้าใจว่า 

มิใช่เพียงแต่การแต่งตัง้เท่านัน้ที่ท าให้สถาบนัพระหตัถ์ศาสนา ท่านที่ปรึกษาและคณะอนุกร แตกต่าง

ออกไป ตวัอย่างเช่น มีบาไฮมากมายทีไ่ดร้ับการแต่งตัง้เป็นคณะกรรมการในแขนเลือกตัง้ 

ความแตกต่างที่เด่นกว่าคือ ผู้ปกครองในศาสนาปฏิบติัหน้าที่เป็นคณะ แต่ผู้รู้ปฏิบติัการเบื้องต้น

โดยตวัคนเดียว”281 

การร่วมมือกันระหว่างแขนขวาและแขนซ้าย 

“การปฏิบติัหน้าที่อย่างเหมาะสมและสมัพนัธ์กนัอย่างกลมกลืนระหว่างสถาบนัที่เป็นผู้ปกครองและผู้รู้ใน

หมู่ประชาชนแห่งบาฮา คือ การบรรลอุ านาจหนา้ทีที่ม่อบหมายจากพระผูเ้ป็นเจ้าโดยสมบูรณ์”282 
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“ท่านที่ปรึกษา คณะอนุกรและผู้ ช่วยในด้านหน่ึง ธรรมสภาแห่งชาติและธรรมสภาท้องถ่ิน และ

คณะกรรมการในอีกด้านหน่ึง ล้วนเป็นเคร่ืองมือที่ทรงอ านาจส าหรับงานสอน ด้วยการร่วมมือกันอย่าง

เต็มที่ระหว่างพวกเขาและด้วยความสามคัคีในการปฏิบติังาน สถาบนัเหล่านี้จะได้รับพรและอ านาจอย่าง

อดุม การร่วมมือและอทิุศตนดว้ยความรักทีห่น่วยงานเหล่านี้แสดงเป็นตวัอย่างและความสามคัคีที่พวกเขา

แสดงให้ประจักษ์ในการเสริมและก ากบัความพยายามของมิตรสหายอย่างมีประสิทธิภาพ จะปลดปล่อย

พลงัธรรมอย่างล้นหลามึ่ึงจะเติมพลงัให้บาไฮทัง้หลายที่เสนอการรับใช้อนัมีค่าที่สุดให้กบัศาสนาที่พวก

เขาอทิุศตนให”้283 

“ในการด าเนินแผนงานนัน้ ควรมีการร่วมมือกนัอย่างใกล้ชิดระหว่างธรรมสภาแห่งชาติ คณะกรรมการและ

ธรรมสภาท้องถ่ินในด้านหน่ึง ท่านที่ปรึกษา อนกุรและผู้ช่วยในอีกด้านหน่ึงหากสถาพแวดล้อมอ านวย แง่

หน่ึงของการ่วมมือนี้อาจเป็นการชุมนุมกันระหว่างท่านที่ปรึกษา อนุกร ธรรมสภาแห่งชาติและ

คณะกรรมการ เพราะทุกคนเหล่านี้จะต้องมีส่วนร่วมในการปฏิบติังานตามแผน ทุกคนจะได้คุ้นเคยกับ

รายละเอียดของแผนงาน และในเวลาเดียวกนัก่อใหเ้กิดบรรยากาศของความอทิุศร่วมกนั ึ่ึงจ าเป็นส าหรับ

การด าเนินงานใหส้ าเร็จ”284 

“ปัญหาทกุอย่างทีอ่าจเกิดข้ึนระหว่างสองสถาบนั ควรปรึกษาหารือกนัและไม่ควรปล่อยไว้”285 

การแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างแขนขวาและแขนซ้าย 

“การแบ่งปันบนัทึกการประชุมของธรรมสภาแห่งชาติให้กบัคณะที่ปรึกษาประจ าทวีป ข้ึนอยู่กบัธรรมสภา

แห่งชาติ ึ่ึงธรรมสภาแห่งชาติอาจแบ่งปันบันทึกการประชุมทั้งหมดหรือบางส่วน อย่างไรก็ตามไม่

เหมาะสมทีค่ณะทีป่รึกษาประจ าทวีปจะแบ่งปันบนัทึกการประชุมของตนให้กบัธรรมสภาแห่งชาติ รายงาน

เฉพาะเร่ืองจากคณะทีป่รึกษาประจ าทวีปและคณะอนกุรควรจะเพียงพอส าหรับธรรมสภาแห่งชาติ”286 

“สภายติุธรรมสากลหวงัว่า ความร่วมมือกนัอย่างสนิทสนมระหว่างท่านที่ปรึกษาและธรรมสภาแห่งชาติจะ

เป็นพนัธะทีแ่ข็งแกร่งอย่างที่ไม่เปิดโอกาสให้เกิดความเข้าใจผิดระหว่างทัง้สองโดยการแลกเปลี่ยนรายงาน

อย่างสม ่าเสมอ แลกเปลี่ยนรายงานที่ส่งมาจากอนุกรและคณะกรรมการแห่งชาติ...และโดยปรึกษาหารือ
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กนัอย่างอิสระ เปิดเผยและดว้ยความรักระหว่างสถาบนัทัง้สองนี้ึ่ึงขาดไม่ได้ส าหรับระบบบริหารบาไฮ เรา

แน่ใจว่าพระพรจะหลัง่ไหลมาและเป้าหมายจะส าเร็จลลุ่วง”287 

“เป็นส่ิงส าคญัที่จะต้องแบ่งปันข้อมูลกนัอย่างบริบูรณ์โดยไม่รีรอดงัที่อธิบายไว้ในประมวลการท างานของ

อนกุรที่แจกจ่ายในวนัที่ 25 มีนาคม ค.ศ.1969 วิธีจะรับประกนัการแบ่งปันข้อมูลนี้ควรตกลงกนัระหว่าง

ท่านทีป่รึกษาและธรรมสภาแห่งชาติ ึ่ึงวิธีอาจแตกต่างไปตามแต่ละพืน้ที่”288 

“การแลกเปลีย่นรายงานระหว่างสองสถาบนันัน้ส าคญั และรายงานเหล่านีค้วรเป็นฐานที่มัน่คงและแน่นอน

ส าหรับการปรึกษาหารือ โดยวิธีนีธ้รรมสภาแห่งชาติจะคุ้นเคยกบัความรู้สึกและทรรศนะของอนกุรในแต่ละ

พืน้ที่ และสามารถเสนอไปยงัท่านที่ปรึกษาว่า ตนต้องการการรับใช้และความช่วยเหลืออะไรจากอนกุรใน

พืน้ทีน่ัน้”289 

“ธรรมสภาเป็นผูว้างแผนงานและอ านวยการ แต่แผนงานเหล่านี้ควรให้ท่านที่ปรึกษาและอนกุรทราบอย่าง

ดี เพราะหนทางหน่ึงที่พวกเขาจะช่วยธรรมสภาได้คือ การเร่งเร้าบาไฮอย่างต่อเนื่องให้สนบัสนุนแผนงาน

ของธรรมสภา หากธรรมสภาแห่งชาติก าหนดเป้าหมายหน่ึงให้ส าคญัที่สุดส าหรับปีนัน้ อนุกรควรระลึก

เป้าหมายนี้ไว้เสมอเมื่อติดต่อกบับาไฮทัง้หลาย และควรกระตุ้นให้บาไฮสนใจและสนบัสนุนแผนงานของ

ธรรมสภาแห่งชาติอย่างกระตือรือร้น”290 

“แม้ว่าอนุกรสามารถได้รับข้อมูลจากธรรมสภาแห่งชาติและคณะกรรมการแห่งชาติ แหล่งข้อมูลเบื้องต้น

ของเขาเก่ียวกับชุมชนควรมาจากการที่เขาติดต่อกับธรรมสภาท้องถ่ิน กลุ่มบาไฮ และบาไฮแต่ละคน

โดยตรง ดว้ยวิธีนีท่้านทีป่รึกษาและธรรมสภาแห่งชาติจะไดรั้บประโยชน์จากข้อมูลสองแหล่งเก่ียวกบัชุมชน 

คือจากอนกุรและคณะกรรมการแห่งชาติ”291 

“เป็นหน้าที่ของธรรมสภาท้องถ่ินและธรรมสภาแห่งชาติที่จะเสนอเร่ืองเก่ียวกับการปกป้องศาสนาไปยงั

อนุกร ึ่ึงมิใช่เพียงเร่ืองของการละเมิดพระปฏิญญาที่อาจเกิดข้ึน แต่รวมถึงปัญหาความแตกสามคัคีใน

ชุมชน การตดัสิทธ์ิเลือกตัง้ หรือเร่ืองอื่นๆ ที่คุณคิดว่า การชี้แนะและค าแนะน าของอนุกรฝ่ายปกป้องจะ
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ช่วยสถาบนัของศาสนาได ้อนกุรจะแจ้งให้คณะที่ปรึกษาประจ าทวีปรับทราบ และจากนัน้ท่านที่ปรึกษาจะ

ด าเนินการทีคิ่ดว่าจ าเป็น”292 

“แนวทางที่นโยบายในปัจจุบัน (ค.ศ.1977) ก าหนดไว้ให้นั้นเพียงพอ และเมื่อมีความรู้สึกว่าขาดการ

ร่วมมือกนั ก็เป็นเพราะว่าการแลกเปลีย่นข้อมูลกนัระหว่างสถาบนัยงัไม่เพียงพอ”293 

ท่านที่ปรึกษาและธรรมสภาแห่งชาติ 

“แต่ละประเทศทีมี่ท่านทีป่รึกษาอาศยัอยู่ ควรตระหนกัในคณุค่าพิเศษนี้ แต่ละธรรมสภาแห่งชาติที่มีท่านที่

ปรึกษาพร้อมที่จะปรึกษาด้วยได้เสมอ ควรขอความคิดเห็นจากท่านบ่อยๆ และให้ความส าคญัอย่างย่ิงต่อ

ค าแนะน าของท่าน โดยที่ไม่สละอ านาจส่วนไหนของธรรมสภาแห่งชาติเอง เราหวงัว่าธรรมสภาแห่งชาติ

และสมาชิกธรรมสภาแห่งชาติแต่ละคน จะเอาใจใส่ต่อค าพดูของท่านทีป่รึกษาอย่างจริงจงั”294 

“ในทุกกรณี การตดัสินใจที่จะมีผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อศาสนา ควรปรึกษาหารือกับท่านที่ปรึกษา

อย่างถว้นทัว่ดว้ยน ้าใสใจจริงเสียก่อน”295 

“ท่านที่ปรึกษาศาสนาไม่ควรถูกยบัยัง้มิให้แสดงทรรศนะต่อธรรมสภาแห่งชาติในเร่ืองที่ท่านถือว่าสมัพนัธ์

กบัความไดเ้สียอย่างมหนัต์ของศาสนา”296 

“คณะท่านที่ปรึกษาประจ าทวีปและอนกุร มิได้บริหารกิจการของชุมชน การตดัสินใจในเร่ืองเหล่านี้ข้ึนอยู่

กบัธรรมสภา และทกุคนต้องเชื่อฟัง อย่างไรก็ตามเมื่อค าตดัสินใจเหล่านัน้จะมีผลกระทบต่อความผาสุก

ของอนกุรหรือมีผลได้เสียอย่างมหนัต์ต่อศาสนา ควรปรึกษากบัท่านที่ปรึกษาอย่างเต็มที่ด้วยน ้าใสใจจริง 

หลงัจากตดัสินใจไปแลว้ หากท่านทีป่รึกษารู้สึกว่า เป็นเร่ืองที่ร้ายแรง และเกิดความเสี่ยงต่อศาสนา ท่านที่

ปรึกษาอาจขอให้ธรรมสภาแห่งชาติพิจารณาการตดัสินใจนัน้ใหม่ หรืออาจรายงานเร่ืองนัน้ไปยงัพระหตัถ์

ศาสนาในดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิ ท่านทีป่รึกษาสามารถเลือกทางใดทางหน่ึงหรือทัง้สองทาง”297 
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“หากมีการขอร้องจากท่านทีป่รึกษาใหพิ้จารณาใหม่ ธรรมสภาแห่งชาติควรเปิดการอภิปรายเร่ืองนัน้อีกครั้ง 

และหลงัจากปรึกษาหารือกนัเพ่ิมเติมแล้ว ึ่ึงน่าจะปรึกษากบัท่านที่ปรึกษาด้วย ธรรมสภาแห่งชาติอาจจะ

ยกเลิก ดดัแปลงหรือยืนยนัค าตดัสินเดิม”298 

“ผูที้ไ่ม่ใช่สมาชิกธรรมสภาไม่ควรอยู่ในทีป่ระชมุเมื่อธรรมสภาจะท าการตดัสินใจ ดงันัน้ไม่เหมาะสมที่อนกุร

หรือท่านทีป่รึกษาจะอยู่เฝ้าสงัเกตการณ์ตลอดการประชมุของธรรมสภา”299 

ธรรมสภาแห่งชาตแิละอนุกร 

 ในฐานะท่ีเป็นบาไฮคนหนึ่ง อนุกรก็ต้องเช่ือฟังและอยู่ภายใต้การปกครองของธรรมสภาแห่งชาต ิ

แต่ในแง่การท างานในฐานะท่ีเป็นอนุกร อนุกรจะเป็นผู้ ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือธรรมสภาแห่งชาต ิ

โดยมิได้ขึน้กบัธรรมสภาแหง่ชาต ิแตข่ึน้กบัทา่นท่ีปรึกษา อนกุรควรแลกเปล่ียนข้อมลูกบัธรรมสภาแห่งชาติ

อย่างสม ่าเสมอโดยไม่เสนอค าแนะน า แต่จะเสนอค าแนะน านัน้ไปยังท่านท่ีปรึกษา และในทางกลบักัน  

ธรรมสภาแห่งชาติจะไม่ขออนกุรให้รับงานบางอย่างในฐานะท่ีเป็นอนกุร แตอ่าจขอผ่านทางท่านท่ีปรึกษา 

ยกเว้นงานบางอยา่งท่ีธรรมสภาสามารถขอให้อนกุรท าได้โดยตรงในฐานะท่ีเขาเป็นบาไฮคนหนึ่ง ดงัท่ีกล่าว

ไว้ท้ายบทท่ี 11 ตอนท้ายของหวัข้อ “อิสระในการท างานของอนกุร” 

“อนุกรควรส่งรายงานและข้อเสนอแนะไปยังท่านที่ปรึกษา มิใช่ส่งไปให้ธรรมสภาแห่งชาติหรือ

คณะกรรมการแห่งชาติโดยตรง เป็นไปได้ที่ท่านที่ปรึกษาอาจปฏิเสธหรือดดัแปลงข้อเสนอแนะนัน้ หรือถ้า

ท่านทีป่รึกษายอมรับก็จะส่งต่อไปให้ธรรมสภาแห่งชาติ ึ่ึงธรรมสภาแห่งชาติอาจตดัสินใจปฏิเสธข้อเสนอ

นัน้ก็ได้ เพราะถ้าอนกุรให้ข้อเสนอแนะโดยตรงต่อคณะกรรมการแห่งชาติ ก็จะไม่ได้ประโยชน์จากความรู้

และประสบการณ์ในวงกว้างกว่าที่อนกุรรู้ และจะเป็นการลดัวงจรและบัน่ทอนอ านาจของทัง้ท่านที่ปรึกษา

และธรรมสภาแห่งชาติ”300 

“ธรรมสภาแห่งชาติสามารถเสนอไปยงัท่านที่ปรึกษาว่าตนต้องการการรับใช้และความช่วยเหลือจากอนกุร

ในพืน้ทีน่ัน้”301 
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“หากเกิดเหตุการณ์ที่ว่า ธรรมสภาแห่งชาติพิจารณาว่า การกระท าของอนุกรคนหน่ึงเป็นอนัตรายต่อ

ศาสนาในพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของตน ก็ควรเสนอเร่ืองนัน้ไปยงัท่านที่ปรึกษาทนัทีเพื่อให้ท่านที่

ปรึกษาตดัสินใจหรือท าอะไรบางอย่าง ไม่ควรให้เร่ืองนัน้ข้ามท่านที่ปรึกษาไป การไม่รู้ความจริงบางอย่าง

เก่ียวกบังานของอนกุรคนนัน้ ธรรมสภาแห่งชาติอาจรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และอาจท าส่ิงที่ก่อให้เกิดปัญหามาก

ข้ึนในพืน้ทีน่ัน้”302 

“ธรรมสภาแห่งชาติไม่ควรตัดสิทธ์ิเลือกตั้งของอนุกรเพียงเพราะว่าตนสงสัยในความเหมาะสมและ

ประสิทธิภาพของผู้นัน้ในฐานะที่เป็นอนุกร การลงความเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพของอนุกรอยู่ในความ

รับผิดชอบของท่านที่ปรึกษาโดยสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม อนุกรสามารถถูกลงโทษเหมือนบาไฮคนอื่น

เก่ียวกบัการกระท าของเขาในฐานะทีเ่ป็นบาไฮคนหน่ึง รวมทัง้การถูกตดัสิทธ์ิเลือกตัง้หากมีเหตผุลสมควรที่

จะลงโทษรุนแรงถึงขั้นนี้ อย่างไรก็ตาม การใช้การลงโทษนี้เป็นทางออกสุดท้าย และจะใช้ก็ต่อเมื่อได้

ปรึกษาหารืออย่างเต็มทีก่บัท่านทีป่รึกษาแล้วเท่านัน้”303 

อนุกรและคณะกรรมการแห่งชาต ิ

“มีปัญหาจ านวนหน่ึงถามมาเก่ียวกบังานของท่านที่ปรึกษาและอนุกร และมีการเสนอแนะว่าอนุกรควร

ได้รับอนุญาตให้ท างานกบัธรรมสภาแห่งชาติและคณะกรรมการแห่งชาติอย่างสม ่าเสมอ เราได้พิจารณา

ปัจจยัต่างๆ อย่างรอบคอบอีกครั้งและขอตดัสินว่าเรายงัต้องยึดถือหลกัการที่ว่า การปรึกษาหารือโดยตรง

ดงักล่าวควรมีไดเ้ฉพาะในกรณียกเวน้ มิใช่ท าไดต้ามปกติ”304 

“หากธรรมสภาแห่งชาติตกลงด้วย อาจเป็นการดีถ้าอนุกรจะประชุมกบัคณะกรรมการแห่งชาติเป็นบาง

โอกาส เพือ่ชี้แจงสถานการณ์ในพืน้ทีใ่หช้ดัเจน และเปลีย่นข้อมูลและข้อคิดอย่างถ้วนทัว่แต่ไม่ควรท าอย่าง

สม ่าเสมอ 

...หากท าเช่นนัน้จะเป็นภยัอย่างร้ายแรงต่อการท างานของสองสถาบนันี้ และเป็นการบัน่ทอนการ

ร่วมมือกันที่ส าคญัย่ิงระหว่างคณะที่ปรึกษาประจ าทวีปและธรรมสภาแห่งชาติ อีกทั้งเป็นการกระจาย

พลังงานและเวลาของอนุกรที่เข้ามาก ากับคณะกรรมการแห่งชาติทีละน้อย เป็นการแย่งหน้าที่ของ

                                                           
302

 VA V 22 
303

 VA V 16 
304

 VA VI 29 



 
 

120 
 

ธรรมสภาแห่งชาติ หรืออนุกรอาจกลายเป็นเพียงครูเดินทางที่ถูกส่งไปมาภายใต้การก ากับของ

คณะกรรมการหรือธรรมสภาแห่งชาติ”305 

“เป็นที่อนุญาตและน่าปรารถนาอย่างย่ิง หากมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกนัโดยตรงอย่างสม ่าเสมอระหว่าง

คณะกรรมการและอนกุร”306 

“คณะกรรมการแห่งชาติไม่ควรโต้ตอบจดหมายกบัอนกุรโดยตรงอย่างเป็นทางการในฐานะที่เขาเป็นอนกุร 

เนื่องด้วยคณุอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของธรรมสภาแห่งชาติ...การขออนุกรให้รับใช้เร่ืองใดควรส่งไปยงั

ธรรมสภาแห่งชาติ พร้อมกบัขอให้ธรรมสภาแห่งชาติเสนอเร่ืองไปยงัพระหตัถ์ศาสนา (ปัจจุบนัเป็นท่านที่

ปรึกษา) ในทวีปนัน้”307 

“ย่ิงไปกว่านัน้เมื่อเร่ิมต้นงานในแต่ละปี หรือเวลาอื่นในปีนัน้ เมื่อจะมีการวางแผนงานใหม่ มกัมีประโยชน์

หากจดัใหมี้การปรึกษาหารือระหว่างอนกุร ธรรมสภาแห่งชาติ คณะกรรมการสอนศาสนาแห่งชาติและแห่ง

ภาค ก่อนแผนงานนัน้จะคลอดออกมา”308 

“หากอนุกรท างานกับชุมชนแล้วพบว่า งานสอนศาสนาคั่งค้างเพราะคณะกรรมการแห่งชาติไร้

ประสิทธิภาพ เขาควรรายงานรายละเอียดไปยงัท่านที่ปรึกษา ผู้ึ่ึงจะตดัสินใจว่าจะเสนอเร่ืองให้ธรรมสภา

แห่งชาติหรือไม่”309 

อนุกรและธรรมสภาท้องถิ่น 

“ธรรมสภาแห่งชาติควรสนบัสนุนทุกวิถีทางให้อนุกรและธรรมสภาท้องถ่ินร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด แต่ไม่

จ าเป็นว่าอนกุรจะต้องมาเข้าร่วมการประชุมธรรมสภาท้องถ่ินทกุครั้ง การประชุมบางโอกาส ตวัอย่างเช่น 

ธรรมสภาท้องถ่ินต้องการอภิปรายเร่ืองเก่ียวกบัความก้าวหน้าของศาสนาในบางพื้นที่ การมาร่วมประชุม

ของอนุกรจะมีส่วนช่วย แต่ข้ึนอยู่กับดุลพินิจของธรรมสภาท้องถ่ินว่าจะให้อนุกรมาร่วมประชุมหรือไม่ 
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แน่นอนเมื่อไหร่ก็ตามทีอ่นกุรรู้สึกว่าจ าเป็นต้องปรึกษาหารือกบัธรรมสภาท้องถ่ิน เขาสามารถขอธรรมสภา

ทอ้งถ่ินใหป้ระชมุเก่ียวกบัเร่ืองนัน้โดยเฉพาะโดยมีเขาร่วมประชมุดว้ย”310 

“สถาบนัที่มาจากการเลือกตัง้มีความรับผิดชอบและอ านาจในการตดัสินใจด าเนินการเก่ียวกบัการบริหาร

ของศาสนา ท่านที่ปรึกษาและอนกุรมีความรับผิดชอบเบื้องต้นในการปกป้องและเผยแพร่ อย่างไรก็ตาม 

สถาบนัทีม่าจากการเลือกตัง้ควรขยนัขอความช่วยเหลือและค าแนะน าจากท่านที่ปรึกษาและอนกุร”311 

“เมื่อธรรมสภาท้องถ่ินเร่ิมต้นท างานได้อย่างเหมาะสม มิได้หมายความว่าธรรมสภาท้องถ่ินนัน้ไม่ต้องการ

พ่ึงการรับใช้และงานของอนุกรและผู้ช่วยอนุกร ผู้ึ่ึงจะใช้แรงกระตุ้นและดลใจต่อไปแก่ธรรมสภา แก่

กิจกรรมบาไฮต่างๆ ในทอ้งถ่ินและบาไฮแต่ละคนดว้ย”312 

“ไม่จ าเป็นที่ท่านที่ปรึกษาหรืออนุกรจะต้องได้รับความยินยอมจากธรรมสภาแห่งชาติก่อนที่จะติดต่อกับ

ธรรมสภาท้องถ่ิน อย่างไรก็ตาม ความสมัพนัธ์ระหว่างสถาบนับริหารและท่านที่ปรึกษาและอนุกร ควร

เป็นไปด้วยเจตคติของมารยาท ความนบัถือและความเข้าใจ ดงันัน้เมื่ออนุกรต้องการพบกับธรรมสภา

ท้องถ่ินทัง้อนุกรและธรรมสภาท้องถ่ินควรพยายามก าหนดเวลาประชุมล่วงหน้าให้เป็นที่พอใจของทัง้สอง

ฝ่าย ไม่จ าเป็นที่คณะที่ปรึกษาประจ าทวีปจะต้องแจ้งให้ธรรมสภาแห่งชาติทราบว่า เมื่อไรอนุกรก าลัง

ท างานกบัธรรมสภาท้องถ่ินในพืน้ที่ของพวกเขา อย่างไรก็ตามเป็นที่คาดหวงัว่า สมัพนัธภาพด้วยน ้าใสใจ

จริงระหว่างคณะที่ปรึกษาประจ าทวีปและธรรมสภาแห่งชาติจะคงอยู่ และคณะที่ปรึกษาประจ าทวีปจะ

แบ่งปันข้อมูลใหธ้รรมสภาแห่งชาติทีต่นคิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการท างานของธรรมสภาแห่งชาติ”313 

“เราคิดว่าส าคญัที่จะต้องเน้นว่า ความสมัพนัธ์ระหว่างอนุกรและธรรมสภาท้องถ่ินไม่ควรติดขัดเพราะ

ข้อบงัคบั วิธีการให้ข้อมูลไม่ว่าจะเป็นบนัทึกการประชุมหรืออื่นๆ ไม่ใช่เร่ืองบงัคบั...ความสมัพนัธ์ระหว่าง

อนกุรและธรรมสภาทอ้งถ่ินไม่ควรเป็นเร่ืองของสิทธิใดๆ แต่ควรเป็นการร่วมมือกนัอย่างจริงใจด้วยความรัก 

ดงัที่ท่านศาสนภิบาลกล่าวไว้ว่า หลกัการของศาสนาของพระผู้เป็นเจ้า มิใช่บงการแต่เป็นมิตรภาพที่ถ่อม

ตน มิใช่เผด็จการแต่เป็นการปรึกษาหารืออย่างเปิดเผยดว้ยความรัก”314 
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“อ านาจและการอ านวยการมาจากธรรมสภา แต่พลงัที่จะท างานให้ส าเร็จอยู่กบับาไฮทัง้หลาย งานหลกั

ของอนกุรคือการช่วยกระตุ้นและปลดปล่อยพลงันี้ นี้คือกิจกรรมส าคญัและหากอนกุรจะปฏิบติังานนี้ให้ได้

ดี พวกเขาตอ้งไม่เข้าไปยุ่งกบังานบริหาร ตวัอย่างเช่น เมื่ออนกุรกระตุ้นบาไฮให้เป็นอาสาสมคัร เขาควรให้

บาไฮท่ีต้องการไปอาสาสมคัรเข้าหาคณะกรรมการท่ีเหมาะสมท่ีจะวางโครงการให้ ท่านท่ีปรึกษาอนกุรไม่

ควรวางโครงการอาสาสมคัรและการเดินทางสอนศาสนาด้วยตนเอง ดงันัน้จึงเห็นได้ว่า คณะอนุกรควร

ท างานอยา่งใกล้ชิดในระดบัรากของชมุชน โดยการแนะน า กระตุ้นและช่วยเหลือบาไฮแตล่ะคน กลุ่มบาไฮ

และธรรมสภาท้องถ่ิน ทา่นท่ีปรึกษารับผิดชอบในการกระตุ้น ให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือธรรมสภาแห่งชาต ิ

และยงัท างานกบับาไฮแตล่ะคน กลุม่บาไฮและธรรมสภาท้องถ่ินด้วย”315 

“บางครั้งธรรมสภาเข้าใจค าแถลงผิดไปที่ว่า ท่านที่ปรึกษาและอนุกรเก่ียวข้องกับงานสอนศาสนา ไม่

เก่ียวกับการบริหาร โดยหมายความว่า พวกเขาจะไม่ให้ค าแนะน าเก่ียวกับเร่ืองการบริหารนี้เป็นความ

เข้าใจทีผิ่ดทีเดียว ส่ิงหน่ึงทีท่่านทีป่รึกษาและอนกุรควรเฝ้าดูและรายงานคือ การปฏิบติังานอย่างเหมาะสม

ของสถาบนับริหารต่างๆ ค าแถลงที่ว่าพวกเขาไม่ต้องเก่ียวข้องกบัการบริหาร หมายความว่าพวกเขาไม่

บริหารงาน พวกเขาไม่ก ากบัหรือจดัระบบงานการสอนศาสนา ไม่ตดัสินเร่ืองต่างๆ ที่เก่ียวกบัความขดัแย้ง

หรือปัญหาส่วนบุคคล ความรับผิดชอบทัง้หมดเหล่านี้อยู่ในขอบเขตรับผิดชอบของธรรมสภาต่างๆ แต่ถ้า

อนุกรพบว่าธรรมสภาท้องถ่ินปฏิบติัหน้าที่ไม่ถูกต้อง เขาควรบอกธรรมสภาท้องถ่ินให้ดูที่พระท าค าสอน

เก่ียวกบัเร่ืองนัน้ๆ ท านองเดียวกัน หากอนุกรท างานกบัชุมชนแล้วพบว่า งานสอนศาสนาคัง่ค้างเพราะ

คณะกรรมการแห่งชาติไร้ประสิทธิภาพ เขาควรรายงานรายละเอียดไปยงัท่านที่ปรึกษาผู้ึ่ึงจะตดัสินใจว่า

จะเสนอเร่ืองให้กบัธรรมสภาแห่งชาติหรือไม่หากธรรมสภาแห่งชาติปฏิบติังานไม่เหมาะสม ท่านที่ปรึกษา

ไม่ควรลงัเลทีจ่ะปรึกษาหารือกบัธรรมสภาแห่งชาติเก่ียวกบัเร่ืองนีอ้ย่างเปิดเผยดว้ยความรัก”316 
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14 

ววิัฒนาการของระบบบริหารบาไฮ 

 ในสมยัของพระบาฮาอุลลาห์ ภายหลงัการเปิดเผยพระคมัภีร์คีตาบี อัคดสั ซึ่งระบุถึงการก่อตัง้

ธรรมสภา มีบาไฮในอิหร่านขอท าตามข้อก าหนดในคมัภีร์นี ้แตพ่ระบาฮาอลุลาห์ไม่อนญุาตเพราะถือว่ายงั

ไม่ถึงเวลาอนัควรท่ีจะก่อตัง้ธรรมสภาท้องถ่ินเพราะจะก่อให้เกิดความโกลาหลท่ีเป็นอนัตรายตอ่ชีวิตของ

บาไฮ317 ถึงแม้ระบบแห่งโลกท่ีพระบาฮาอุลลาห์ระบุไว้ในคัมภีร์อัคดสัยังไม่ได้เร่ิมต้นในตอนนัน้ แต่ดู

เหมือนวา่พระองค์ได้เร่ิมอบรมหลกัการบางอยา่งของระบบแหง่โลกนีเ้ช่นการปรึกษาหารือ318 ซึ่งเห็นได้จาก

บางครัง้ท่ีพระองค์บา่ยเบ่ียงไมย่อมชีแ้นะเม่ือถกูถาม แตก่ลบับอกให้สาวกปรึกษาหารือกนัในเร่ืองนัน้ๆ เช่น

ครัง้หนึ่งพระหตัถ์ศาสนาเคยถามพระองค์ว่า ตนควรอาศยัอยู่ท่ีไหนในเปอร์เซีย ค าตอบคือ ให้พระหัตถ์

ศาสนาปรึกษากบับาไฮบางคนท่ีมัน่คงในศาสนา และถือตามค าตดัสินใจนัน้ 

 มาถึงสมยัของพระอบัดลุบาฮา พระองค์ได้เร่ิมให้บาไฮก่อตัง้ธรรมสภาท้องถ่ินเป็นขัน้ตอนฝึกหดั 

ซึ่งยงัไม่สมบูรณ์แบบตามหลกัการ พระอบัดลุบาฮาได้สัง่การให้พระหัตถ์ศาสนาก่อตัง้ธรรมสภาท้องถ่ิน

เตหะรานซึง่เป็นธรรมสภาแหง่แรกของโลก319 ครัง้นัน้พระหตัถ์ศาสนามิได้ประกาศบอกบาไฮทกุคน แตเ่ชิญ

บาไฮผู้ เป็นท่ีรู้จักดีจ านวนหนึ่งในเมืองเตหะรานมาลงคะแนนซึ่งพระหัตถ์ศาสนาเป็นสมาชิกถาวรของ

ธรรมสภาและมีสิทธิออกเสียง 2 เสียงในการปรึกษาหารือ ตอ่มาภายหลงัพระอบัดลุบาฮาได้เปล่ียนให้ทกุ

คนมีสิทธิออกเสียงเดียว 

 ครัง้หนึง่บาไฮชาวเคร์ิดได้แปลธรรมนิพนธ์ของพระบาฮาอลุลาห์เป็นภาษาอาหรับ พระอบัดลุบาฮา

ทรงแก้ไขบทแปลนัน้ด้วยพระองค์เอง และจากนัน้ทรงก าชบัให้บาไฮผู้แปลน าไปให้ธรรมสภาให้การรับรอง

ก่อนจะตีพิมพ์ ซึง่เป็นการอบรมให้บาไฮเห็นความส าคญัและอ านาจของธรรมสภา320 

 ธรรมนิพนธ์ส าคญัท่ีพระอบัดลุบาฮาให้ไว้เป็นมรดกส าหรับระบบแห่งโลกในอนาคตคือ พินยักรรม 

ซึง่เป็นผลมาจากการปะทะสมัพนัธ์กนัทางวิญญาณระหว่างพระองค์และพระบาฮาอลุลาห์ พินยักรรมนีก้บั
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คมัภีร์คีตาบี อคัดสั คือคลงัท่ีเก็บรักษาองค์ประกอบของอารยธรรมสวรรค์ และเป็นกฏบตัรของระบบแห่ง

โลกใหมซ่ึง่ได้เร่ิมต้นอยา่งเป็นทางการในสมยัของทา่นโชกิ เอฟเฟนด ิ 

“พลงังานสร้างสรรค์ทีป่ลดปล่อยมาจากกฎของพระบาฮาอลุลาห์ึึมึาบและด าริอยู่ในปัญญาของพระอบั

ดลุบาฮา ผลจากปฏิกิริยาทางจิตนีไ้ดใ้หก้ าเนิดเคร่ืองมือทีพิ่จารณาได้ว่าเป็นกฎบตัรของระบบแห่งโลกใหม่ 

ึ่ึงเป็นทัง้ความรุ่งโรจน์และพนัธสญัญาของยคุศาสนาที่ย่ิงใหญ่ที่สดุนี้ ดงันัน้พินยักรรม (ของพระอบัดลุบา

ฮา) อาจไดรั้บการแึ่ึ้องว่า เป็นผลของการปะทะสมัพนัธ์กนัอย่างลึกลบัระหว่างพระผู้ถ่ายทอดพลานภุาพ

ตามเจตนาสวรรค์กบัพระผู้เป็นพาหนะที่รับพลานภุาพนัน้...เราต้องระลึกไว้เสมอว่าเจตนาที่หยัง่ไม่ถึงของ

พระบาฮาอุลลาห์ได้ึึมึาบอยู่ในความประพฤติของพระอบัดุลบาฮา และแรงจูงใจของทัง้สองพระองค์

สมคัรสมานกนัอย่างแน่นแฟ้นอย่างที ่การพยายามแยกค าสอนของพระบาฮาอลุลาห์ออกจากระบบใดๆ ที่

พระผู้เป็นแบบอย่างของค าสอนเดียวกันนี้ได้สถาปนา เท่ากบัเป็นการปฏิเสธหน่ึงในหลกัธรรมมูลฐานที่

ศกัด์ิสิทธ์ิทีส่ดุของศาสนา”321 

“พินยักรรมของพระอบัดลุบาฮาและคมัภีร์คีตาบี อคัดสั คือคลงัส าคญัทีเ่ก็บรักษาองค์ประกอบอนัประเมิณ

ค่ามิได้ของอารยธรรมสวรรค์ ึ่ึงการสถาปนาอารยธรรมนี้คือบทบาทหน้าที่เบื้องต้นของศาสนาบาไฮ 

การศึกษาข้อก าหนดในเอกสารที่ศักด์ิสิทธ์ินี้จะเปิดเผยสัมพนัธภาพอันใกล้ชิดระหว่างทั้งสอง รวมทั้ง

จุดประสงค์และวิธีการทีพ่ร ่าสอนไวเ้หมือนกนั...ทีจ่ริงแลว้ผูที้อ่่านคมัภีร์อคัดสัอย่างรอบคอบและบากบัน่จะ

ค้นพบได้ไม่ยากว่า บางวรรคในพระคมัภีร์อนัศกัด์ิสิทธ์ิที่สุดได้คาดการณ์ถึงสถาบนัต่างๆ ที่พระอบัดลุบา

ฮาบญัญติัไวใ้นพินยักรรมของพระองค์ โดยการปล่อยบางเร่ืองโดยไม่ระบหุรือก าหนดข้อบงัคบัไว้ในคมัภีร์ต

แห่งกฎดูเหมือนว่าพระบาฮาอุลลาห์ได้จงใจเหลือช่องว่างไว้ในแผนงานของยุคศาสนาของพระองค์ ึ่ึง

ข้อก าหนดทีช่ดัเจนในพินยักรรมของพระอบัดลุบาฮาไดเ้ติมเต็มช่องว่างนัน้”322 

“เนื้อหาในพินยักรรมของพระอบัดุลบาฮานัน้มากมายเกินกว่าบาไฮรุ่นปัจจุบนั (ค.ศ.1930) จะเข้าใจได ้

และต้องอาศยัเวลาอย่างน้อยหน่ึงศตวรรษเมื่อน ามาปฏิบติัจริง ก่อนที่ขุมทรัพย์ปัญญาที่ึ่อนเร้นอยู่ในนัน้

จะเปิดเผยออกมาได”้323 
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 ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ ได้น าทางการปฏิบตัิงานของบาไฮให้ตรงกับแนวทางท่ีให้ไว้ในพระธรรม ซึ่ง

ท่านได้ชีแ้จงไว้ในปี ค.ศ.1929 แนวทางท่ีท่านชีแ้นะบาไฮทัว่โลกให้พฒันาระบบบริหารนัน้ มิใช่เป็นสิ่งท่ี

ทา่นคดิขึน้มาเอง แตย่ดึถือตามพินยักรรมและคมัภีร์อคัดสั 

“บาไฮทุกคนควรระลึกไว้ว่า ระบบบริหารบาไฮมิใช่ส่ิงที่คิดข้ึนมาเองแล้วน ามายดัเยียดให้กบับาไฮทัว่โลก

หลงัจากมรณภาพของพระอบัดุลบาฮา แต่เป็นระบบที่สืบอ านาจมาจากพินยักรรมของพระอบัดุลบาฮา 

และได้รับการบญัญัติไว้อย่างเจาะจงในธรรมจารึกจ านวนนบัไม่ถ้วน และลกัษณะส าคญับางอย่างของ

ระบบอิงอยู่กบัข้อก าหนดในคมัภีร์คีตาบี อคัดสั ดงันัน้ระบบนี้จึงประสานสมัพนัธ์หลกัการที่วางไว้โดยพระ

บาฮาอลุลาห์และพระอบัดลุบาฮา และเชื่อมอยู่กบัหลกัธรรมของศาสนาอย่างสลายออกไม่ได”้324 

 ในสมยัของทา่นศาสนภิบาล ระบบบริหารบาไฮได้พัฒนามาจนมีสถาบนัแขนขวาและสถาบนัแขน

ซ้ายให้เห็น นัน่คือมีธรรมสภาท้องถ่ิน ธรรมสภาแห่งชาติ มีพระหตัถ์ศาสนาและคณะอนกุรภายหลงัจากท่ี

สภายตุธิรรมได้น าทางโลกบาไฮ สถาบนัแขนขวาและสถาบนัแขนซ้ายได้เติบโตและแตกก่ิงก้านมากขึน้ ใน

ปีค.ศ.1972 สภายตุธิรรมสากลได้ชีใ้ห้โลกบาไฮเข้าใจวา่ สถาบนัแขนขวาและแขนซ้ายมีฐานะอนัสงูส่งท่ีถกู

ก าหนดให้เป็นสถาบนัท่ีจะสถาปนาสนัติภาพอนัยิ่งใหญ่ท่ีสดุ สถาปนาสหพนัธรัฐแห่งโลก เป็นระบบแห่ง

โลกของพระบาฮาอุลลาห์ ซึ่งบาไฮต้องพยายามปฏิบตัิงานให้ตรงตามหลกัการของระบบ ดงันัน้บาไฮควร

ตระหนกัในความส าคญันี ้และต้องไม่คิดว่าสถาบนัตา่งๆ ของศาสนา เช่น ธรรมสภาท้องถ่ินเป็นเหมือนกบั

การก่อตัง้สมาคมหรือชมรมท่ีมีอยูท่ัว่ไปในสงัคม 

“สถาบนัพระหตัถ์ศาสนา คณะที่ปรึกษา พร้อมกบัสถาบนับริหารของศาสนาถูกก าหนดให้เป็นบ่อเกิดของ

ความเข้มแข็งและเก้ือกูลส าหรับกนัและกนั และส าหรับโลกบาไฮ เพือ่ก่อก าเนิดสนัติภาพอนัย่ิงใหญ่ที่สดุที่

ผู้ก่อตั้งศาสนาของเราใฝ่ปรารถนาอย่างแรงกล้าและได้ทนทุกข์ทรมานความโหดร้ายตลอดชีวิตของ

พระองค์เพือ่ใหไ้ดม้า ส่ิงทา้ทายส าหรับเราในฐานะที่เป็นสมาชิกของสถาบนัเหล่านีคื้อ การพยายามสดุชีวิต

โดยอาศัยความช่วยเหลือที่พระบาฮาอุลลาห์สัญญาไว้ เพื่อแสดงความรักและสามัคคีที่พระองค์ตั้ง

ความหวงัไวอ้ย่างสูง และขาดไม่ไดส้ าหรับการสถาปนาระบบแห่งโลกของพระองค์”325 
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“เมื่อองค์ประกอบและสถาบนัของระบบเร่ิมปฏิบติังานอย่างมีประสิทธิภาพและมีชีวิตชีวา ระบบนี้ยืนยนัค า

กล่าวอ้างและสาธิตความสามารถของตนจนได้รับการพิจารณาว่า ไม่เป็นแต่เพียงแกน แต่เป็นแบบแผน

ของระบบแห่งโลกใหม่ทีถู่กก าหนดใหโ้อบล้อมมนษุยชาติทัง้ปวงเมื่อครบก าหนดเวลา”326 

หาที่เปรียบมิได้ในประวัตกิารณ์ศาสนาของโลก 

 ระบบบริหารบาไฮตา่งจากทุกสิ่งท่ีพระศาสดาองค์ใดในอดีตเคยสถาปนาไว้ เน่ืองด้วยพระบาฮา

อลุลาห์ทรงเปิดเผยหลกัธรรมสถาปนาสถาบนัตา่งๆ ของระบบ แตง่ตัง้ผู้ ตีความหมายพระธรรมค าสอนของ

พระองค์ และทรงประสาทอ านาจให้กับองค์กรท่ีจะน าบทบญัญัติของพระองค์มาใช้ นั่นคือสภายุติธรรม

สากลซึ่งจะเป็นสถาบนัท่ีรับประกันเอกภาพของศาสนาไม่ให้แตกออกเป็นนิกาย และป้องกันความเส่ือม

ของสถาบนั ไม่มีคมัภีร์ของศาสนาใดอีกในอดีตท่ีมีข้อก าหนดท่ีเปรียบได้กบัพระปฏิญญาท่ีสืบทอดระบบ

บริหารตอ่ไปในอนาคต แม้ศาสนาท่ีเดน่ๆ ของโลกอย่างเช่น ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ หรือศาสนาพทุธ 

ก็ไม่มีสิ่งใดเทียบได้กับคมัภีร์แห่งพระปฏิญญาของพระบาฮาอลุลาห์ หรือพินยักรรมของพระอบัดลุบาฮา 

ไมมี่คมัภีร์ใดของศาสนาในอดีตท่ีประสาทอ านาจให้ผู้ ใดหรือสถาบนัใดอย่างเพียงพอท่ีจะอ้างว่า ตนมีสิทธ์ิ

ตีความพระคมัภีร์อย่างไม่มีใครโต้แย้งได้ หรือมีอ านาจพอท่ีจะสยบผู้ ท่ีคอยโต้แย้งจนแตกแยกออกเป็น

นิกายมากมายตราบจนปัจจบุนันี ้

 ต่างจากศาสนาทัง้หลายในอดีตท่ีแตกออกเป็นนิกายภายในเวลาไม่ก่ีสิบปีภายหลังจากพระ

ศาสดาลว่งลบัไป แม้วา่ศาสนาบาไฮตะเผชิญความวิกฤตมิากมายตัง้แตเ่ร่ิมต้นศาสนาทัง้จากศตัรูภายนอก

และศตัรูภายใน ซึ่งบดันีเ้วลาผ่านมากว่าหนึ่งศตวรรษแล้ว เอกภาพของศาสนาก็ยงัมัน่คงอยู่ไม่แตกเป็น

นิกาย ชุมชนบาไฮประกอบด้วยสมาชิกท่ีมีภูมิหลังท่ีหลากหลาย มาจากทุกเชือ้ชาติ ทุกชนชัน้ ทุก

วฒันธรรม และทกุศาสนา ซึง่บางศาสนามีภมูิหลงัท่ีเป็นปรปักษ์กนัมานบัพนัปี อยา่งท่ีไมมี่อ านาจใดในโลก

ท่ีจะเปล่ียนความเกลียดชงัระหวา่งพวกเขาให้เป็นความรักได้ แตบ่คุคลเหล่านีส้ามารถรวมตวัสามคัคีกนัได้ 

ปรับตวัเข้าหากันและท างานร่วมกนัได้ด้วยอ านาจของพระปฏิญญาของพระบาฮาอุลลาห์ เพ่ือจะก่อสร้าง

ระบบบริหารบาไฮให้เตบิโตขึน้เป็นอารยธรรมใหมข่องโลก 
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เป็นระบบที่ประสานธรรมะและการบริหารเข้าด้วยกัน 

“การแยกหลกัการบริหารของศาสนาออกจากค าสอนด้านศีลธรรมและมนษุยธรรม เท่ากบัเป็นการท าลาย

แกนร่างของศาสนา เป็นการแยกที่จะก่อให้เกิดการแตกสลายขององค์ประกอบและการดับส้ินของ

ศาสนา”327 

 ตา่งจากความรู้สกึทัว่ไปของประชาชนท่ีวา่ สถาบนัศาสนามีหน้าท่ีอบรมธรรมะให้ประชาชนและไม่

มีอะไรต้องยุง่เก่ียวกบัสถาบนัทางโลก หรือการด าเนินศาสนกิจเป็นเร่ืองตา่งหากจากการบริหารกิจการทาง

โลก ระบบบริหารบาไฮสาธิตให้เห็นว่าทัง้สองส่วนจ าเป็นต้องประสานเข้าด้วยกนัเป็นปฏิบตัิการท่ีเป่ียมไป

ด้วยพลงัสร้างสรรค์ จึงจะสามารถก่อสร้างอารยธรรมขัน้สงูสดุบนพิภพนีไ้ด้ นัน่คือการสถาปนาสหพนัธรัฐ

แห่งโลกบาไฮ ในการด าเนินงานบริหารของบาไฮ เราเห็นได้ว่างานฉลองบญุสิบเก้าวนัเร่ิมต้นด้วยการสวด

มนต์อธิษฐานเพ่ือรับแรงดลใจท่ีจะเกือ้หนนุการปรึกษาหารือในภาคต่อไป การประชมุบาไฮทกุครัง้เร่ิมต้น

ด้วยการสวดมนต์ท าสมาธิ เพ่ือวิงวอนขอให้พระวิญญาณบริสุทธ์ิเสริมพลงัปัญญาของผู้ ร่วมปรึกษาหารือ 

ตอ่จากนัน้ก็ใช้ปัญญานีป้รึกษาหารือกนัตามหลกับาไฮ ซึ่งผู้ ร่วมปรึกษาหารือจะต้องฝึกฝนความสามารถ

และคุณธรรมอย่างสูง เช่น เจตนาอันบริสุทธ์ิ จิตใจอันผ่องใส ไม่ยึดมั่นถือมั่น ถ่อมตน อดทนต่อความ

ยากล าบาก ความรักใคร่ปรองดอง มารยาท เกียรติ ความรอบคอบ ความพอประมาณ การเป็นผู้พดูและ

ผู้ ฟังท่ีดีฯลฯ ดงัท่ีกล่าวไว้ในบทท่ี 4 เพ่ือจะด าเนินการปรึกษาหารือและบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การท าสมาธิมิใช่เป็นเพียงการแยกตวัอยู่คนเดียว แต่มีบทบาทส าคญัในการบริหารกิจการต่างๆ ในระบบ

บริหารบาไฮ ซึง่จะเตบิโตเป็นระบบแหง่โลกในอนาคต 

“โดยสมาธิส่ิงประดิษฐ์จึงเกิดข้ึนได้ ภารกิจที่ย่ิงใหญ่ด าเนินไปได้โดยอาศยัสมาธิ การปกครองด าเนินไปได้

อย่างราบร่ืนโดยอาศยัสมาธิ มนษุย์เข้าไปสู่อาณาจกัรของพระผูเ้ป็นเจ้าโดยอาศยัสมาธิ”328 

หาที่เปรียบไม่ได้ในประวัตศิาสตร์การปกครองของโลก 

 ระบบบริหารบาไฮไมเ่พียงแตไ่มเ่คยมีมาก่อนในประวตักิารณ์ของศาสนา แตย่งัหาท่ีเปรียบไม่ได้ใน

ประวัติศาสตร์การปกครองของโลกด้วย ระบบบริหารบาไฮผสมผสานข้อดีของระบอบการปกครองสาม

ระบบอนัเป็นท่ียอมรับของโลก โดยขจดัข้อเสียในระบบเหลา่นัน้ออกไป 
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 ข้อดีของประชาธิปไตยท่ีเดน่อยู่ในระบบบริหารบาไฮคือการเลือกตัง้บาไฮก าหนดให้ไม่มีการสมคัร

รับเลือกตัง้ จงึท าให้ประชาชนมีอิสระเตม็ท่ีท่ีจะเลือกใครก็ได้ การสมคัรรับเลือกตัง้หรือการเสนอช่ือเป็นการ

จ ากดัอิสรภาพของผู้ลงคะแนน สมมติว่าในท้องถ่ินหนึ่งมีผู้แทนได้ 1 คน และมีผู้สมคัรเป็นผู้แทน 5 คน ใน

กรณีนีป้ระชาชนถกูบงัคบัให้เลือกใครคนหนึ่งใน 5 คนนัน้ ซึ่งพวกเขาอาจจะอยากเลือกคนอ่ืนท่ีไม่อยู่ใน 5 

คนนัน้ก็ได้ เพราะพวกเขาคดิวา่ 5 คนนัน้ไมมี่ใครเลยท่ีจะเป็นผู้น าท่ีดีแตก็่ต้องจ าใจเลือกหรือไม่ก็ไปใช้สิทธ์ิ

เลือกตัง้ หลงัจากมีการเลือกตัง้ธรรมสภาขึน้มาเป็นผู้ปกครองแล้ว บาไฮทกุคนก็มีโอกาสอย่างเท่าเทียมกนั

ไมว่า่เขาจะเป็นคนใหญ่โตหรือต ่าต้อยในการเสนอความคดิเห็นหรือร้องทกุข์ตอ่ธรรมสภา ซึ่งโอกาสพิเศษท่ี

จดัไว้ส าหรับการนีคื้องานฉลองบุญสิบเก้าวัน นอกจากโอกาสพิเศษนีแ้ล้ว บาไฮทุกคนก็สามารถเข้าหา

ธรรมสภาในเวลาอ่ืนได้หากมีเร่ืองรีบดว่นจ าเป็น 

 ข้อเสียของประชาธิปไตยคือ การปฏิบตัิหน้าท่ีของผู้ ท่ีได้รับเลือกตัง้ต้องขึน้อยู่กบัประชาชน เพราะ

ถ้าหากผู้ปกครองไม่ท าให้ประชาชนกลุ่มท่ีเลือกตนขึน้มาพอใจ ตนก็เกรงว่าคราวหน้าจะไม่ได้รับเลือก ซึ่ง

เป็นเหตใุห้เกิดความไม่ยตุิธรรมในสงัคมได้ เพราะผู้แทนราษฎรมีแนวโน้มจะถือว่าประโยชน์ของประชาชน

กลุ่มนัน้ส าคญักว่าประโยชน์ของส่วนรวม นอกจากนีย้งัเปิดช่องให้กลุ่มท่ีแย่งอ านาจกันใช้วิธีปลุกระดม

ประชาชนมากดดนัผู้ปกครองท่ีเป็นฝ่ายปรปักษ์กับตน ระบบบริหารบาไฮกันข้อเสียเหล่านีอ้อกไป เพราะ

ธรรมสภาปฏิบัติหน้าท่ีตามมโนธรรมของตนเป็นหลัก และมิได้ขึน้อยู่กับประชาชน เช่นบาไฮคนหนึ่งมี

ข้อเสนออย่างหนึ่งต่อธรรมสภา  และมีบาไฮอีก 20 คน เสนออีกอย่างหนึ่งต่อธรรมสภา ธรรมสภาไม่

จ าเป็นต้องเอาตามเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนเสมอไป ธรรมสภาอาจตดัสินใจตามท่ีคนเดียวนัน้เสนอ 

ตามท่ี 20 คนเสนอ หรือเอาทัง้สองอย่างมาผสมกัน หรือไม่เอาทัง้สองอย่าง ซึ่งขึน้อยู่กับมโนธรรมของ

ธรรมสภาว่าเห็นอะไรเป็นสิ่งท่ีดีท่ีสุด ด้วยลกัษณะเช่นนี ้การใช้วิธีปลุกระดมคนหมู่มากมาเรียกร้องหรือ

กดดนัผู้ปกครองจงึไมมี่ในระบบบริหารบาไฮ 

 แม้วา่ธรรมสภามีอ านาจเชน่นี ้มีอ านาจท่ีไมจ่ าเป็นต้องเอาตามเสียงส่วนใหญ่ของประชาชน ก็มิได้

หมายความวา่เป็นเผดจ็การหรือจะเส่ือมไปเป็นเผดจ็การ เน่ืองด้วยบาไฮแต่ละคนท่ีเป็นสมาชิกธรรมสภาไม่

มีอ านาจหรือสิทธิพิเศษอะไรเหนือกวา่บาไฮคนอ่ืน เพราะอ านาจอยู่ท่ีสถาบนัธรรมสภา มิได้อยู่ท่ีสมาชิกคน

ใดของธรรมสภา ซึง่จะมีการเลือกตัง้ธรรมสภาใหม่ทกุปี และก็ไม่มีบาไฮ 9 คนใดสามารถรวมทีมกนัเข้ามา

เพ่ือกุมอ านาจของธรรมสภา เพราะการเลือกตัง้บาไฮไม่มีการสมคัรรับเลือกตัง้หรือเสนอช่ือ นอกจากนี ้

ธรรมสภาทัง้หลายก็ไมมี่อ านาจโดยสมบรูณ์ แตก็่ยงัขึน้อยู่กบัสภายตุิธรรมสากลเดียวกนั ซึ่งเป็นศนูย์กลาง

ท่ีได้รับประกนัจากพระผู้ เป็นเจ้าวา่จะไมมี่ผิดพลาด 
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 ส่วนบาไฮ “ผู้ รู้” ท่ีอยู่ในสถาบนัแขนขวาซึ่งมกัจะเป็นผู้ ท่ีมีความรู้ความสามารถเดน่ในชมุชนบาไฮ 

ก็ไม่ควรเป็นท่ีเข้าใจผิดหรือสบัสนกบัพระหรือนกับวชของศาสนาในอดีต บรรดานกับวชทัง้หลายมีอ านาจ

หน้าท่ีหลายอย่างเช่น การบริหารศาสนกิจ การตีความในคมัภีร์ การออกกฎ การตัดสินคดี ท าพิธีทาง

ศาสนา ซึง่เห็นได้วา่เป็นภาระหน้าท่ีท่ีล้นมือเกินกวา่บคุคลใดจะแบกรับได้หมด แม้แตท่่านโชกิ เอฟเฟนดิ ผู้

ได้รับการประสาทอ านาจจากสวรรค์ยงัไม่มีหน้าท่ีในการออกกฎ เพราะหน้าท่ีนีเ้ป็นของสภายตุิธรรมสากล 

การมีบทบาทหน้าท่ีมากมายเหล่านีข้องนักบวชท าให้เลยเถิดกลายเป็นการรวบอ านาจ เผด็จการ และ

นกับวชเหล่านีเ้องท่ีเป็นต้นเหตุท าให้ศาสนาแตกแยกออกเป็นนิกายเพราะต่างก็ตีความหมายในคมัภีร์

ตา่งกนั แตส่ าหรับทา่นท่ีปรึกษาและอนกุร แม้จะเป็นผู้ รู้ และเป็นท่ีเคารพนบัถือของธรรมสภา ซึ่งธรรมสภา

จะขอความช่วยเหลือและค าปรึกษาแนะน าจากพวกเขา แต่ถึงกระนัน้พวกเขาก็ไม่มีอ านาจในการบริหาร 

ไมมี่อ านาจในการตีความพระวจนะ ไม่มีอ านาจในการออกกฎหรือตดัสินคดี และเม่ือธรรมสภาตดัสินอะไร

ไป พวกเขาก็ต้องเช่ือฟังธรรมสภาเหมือนบาไฮคนอ่ืนๆ 

 สภายตุธิรรมได้อธิบายลกัษณะเดน่นีข้องระบบบาไฮไว้ในปี ค.ศ.1972 วา่ 

“ในจดหมายลงวนัที่ 14 มีนาคม ค.ศ.1927 ถึงธรรมสภาอิสตนับูล เลขานกุารของท่านโชกิ เอฟเฟนดิ ได้

อธิบายในนามของท่านเก่ียวกบัหลกัปฏิบติัของศาสนาโดยอาศยัเสียงส่วนใหญ่ ท่านได้ชี้ให้เห็นว่า “บคุคล

บางคนที่ถือว่าตวัเองมีความรู้เหนือกว่าและมีต าแหน่งสูงกว่า ได้ก่อให้เกิดความแตกแยกอย่างไร” และ 

“บคุคลทีท่ าเป็นว่าตนเก่งกว่าคนอืน่ทัง้หมดและมกัจะเป็นเหตขุองการพิพาทอะไร” ท่านกล่าวต่อไปว่า “ขอ

ความสรรเสริญจงมีแด่ พระผู้เป็นเจ้าที่ปากกาแห่งความรุ่งโรจน์ได้ขจัดทรรศนะที่บงการและไม่ยอมใคร

ของผู้รู้และผู้ชาญลาด ได้ปัดเป่าการอ้างของบุคคลใดว่าเกณฑ์ของตนนัน้ถูกต้อง ไม่ว่าผู้นัน้จะเป็นที่

ยอมรับว่าประสบความส าเร็จและรอบรู้ที่สุดในหมู่มนุษย์ และได้บญัญติัว่าทุกเร่ืองต้องเสนอไปยงัศูนย์

อ านาจและธรรมสภาทัง้หลายแม้กระนัน้ก็ตาม ไม่มีธรรมสภาใดทีไ่ดรั้บอ านาจโดยสมบูรณ์ที่จะจดัการเร่ือง

ของส่วนรวมที่มีผลกระทบต่อประโยชน์ของชาติ แต่พระองค์ได้วางธรรมสภาทัง้หมดไว้ภายใต้ร่มเงาของ

สภายุติธรรมสากลเดียวกนั ึ่ึงเป็นศูนย์กลางที่แต่งตัง้จากพระผู้เป็นเจ้า เพือ่ว่าจะมีเพียงศูนย์กลางเดียว 

และที่เหลือทัง้หมดรวมตวักันเข้าเป็นร่างกายเดียวกัน และโคจรรอบศูนย์กลางที่ระบุไว้ชัดเจนนี้เป็นการ

ป้องกนัการแตกแยกออกเป็นนิกาย...” 
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การมีสถาบนัที่สูงส่งึ่ึงประกอบด้วยบคุคลต่างๆ ที่มีบทบาทส าคญัดงักล่าว แต่กระนัน้พวกเขาก็

ไม่มีอ านาจนิติบญัญติั ไม่มีอ านาจบริหารหรือตุลาการ ไม่มีหน้าที่แบบนกับวช ไม่มีสิทธ์ิจะตีความหมาย

พระธรรม คือลกัษณะเด่นอย่างหน่ึงของระบบบริหารบาไฮ ึ่ึงหาทีเ่ปรียบไม่ไดใ้นศาสนาในอดีต”329 

ทา่นโชกิ เอฟเฟนด ิได้น าทางบาไฮทัว่โลกและอบรมให้พวกเขาเข้าใจสิ่งท่ียากจะเข้าใจ เพราะเป็น

สิ่งท่ีไม่เคยมีมาก่อนในโลก นัน่คือระบบบริหารบาไฮท่ีพระผู้ เป็นเจ้าออกแบบไว้ให้ส าหรับโลกยคุใหม่ ในปี

ค.ศ.1934 นบัได้สิบกวา่ปีของการเป็นศาสนภิบาล ทา่นได้อธิบายไว้ด้วยความหมายท่ีกว้างไกลดงันัน้ 

“สหพนัธรัฐบาไฮในอนาคตึ่ึงมีระบบบริหารที่ไพศาลนี้เป็นโครงร่างในทางทฤษฎีและปฏิบติั มิใช่เพียงแต่

หาทีเ่ปรียบไม่ไดใ้นประวติัศาสตร์ของสถาบนัการปกครองทัง้หลาย แต่ยงัหาที่เปรียบไม่ได้ในประวตัศาสตร์

ของระบบศาสนาใดๆ ของโลกด้วย ไม่มีระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย ไม่มีระบอบเอกาธิปไตย

หรือเผด็จการ ไม่ว่าจะเป็นราชาธิปไตยหรือสาธารณรัฐ ไม่มีแผนคนกลางของระบบชนชัน้สูง ไม่มีแม้แต่

รูปแบบของการปกครองโดยนกับวช ไม่ว่าจะเป็นสหพนัธรัฐฮิบรู องค์กรนกับวชของคริสเตียน อิหม่ามหรือ

กาหลิบของอิสลาม ส่ิงเหล่านีไ้ม่สามารถแสดงหรือกล่าวได้ว่า ตรงกบัระบบบริหารที่ออกแบบไว้ด้วยความ

ช านาญของพระผูท้รงเป็นสถาปนิกทีส่มบูรณ์เลิศ 

ระบบบริหารทีเ่กิดใหม่นีมี้โครงสร้างทีร่วมองค์ประกอบทีพ่บไดใ้นแต่ละระบอบการปกครองทัง้สาม

ระบอบทีเ่ป็นทีย่อมรับของโลก แต่มิใช่เป็นเพียงการถอดแบบจากระบอบใดๆ เหล่านัน้และมิได้น าลกัษณะ

ที่ไม่พึงประสงค์ในระบอบเหล่านัน้เข้ามาในกลไกของตน ผสมผสานและกลมกลืนสจัจะที่เป็นข้อดีของแต่

ละระบบอย่างทีไ่ม่มีการปกครองใดทีม่นษุย์ออกแบบไวเ้คยท าไดแ้ละมิได้ลดทอนบูรณภาพของหลกัธรรมที่

พระผูเ้ป็นเจ้าประทานมาให ้ึ่ึงจะเป็นทีต่ัง้ของระบบเองในทีส่ดุ 

ระบบบริหารของศาสนาของพระบาฮาอุลลาห์ มิได้มีลกัษณะเป็นประชาธิปไตยแท้ เนื่องด้วย

สมมติุฐานทีท่ าใหป้ระชาธิปไตยต้องข้ึนกบัการได้รับมอบอ านาจจากประชาชน ไม่มีในยคุศาสนานี้ ในการ

บริหารกิจการของศาสนา ในการออกกฎหมายที่จ าเป็นเพือ่เสริมกบักฎในคมัภีร์คีตาบี อคัดสั ควรระลึกไว้

ตามที่วจนะของพระบาฮาอุลลาห์แสดงนยัอย่างชดัเจนว่า สมาชิกสภายุติธรรมสากลไม่ข้ึนกบับรรดาผู้ที่

พวกเขาเป็นตวัแทนอยู่พวกเขาไม่ถูกควบคมุดว้ยความรู้สึก ความคิดเห็นทัว่ไป และแม้แต่ความเชื่อมัน่ของ

มวลชนผู้ึ่ือสตัย์หรือบรรดาผู้ที่เลือกพวกเขาข้ึนมาโดยตรง พวกเขาต้องปฏิบติัตามที่มโนธรรมสัง่การด้วย

การอธิษฐาน แท้จริงแล้วพวกเขาต้องท าความคุ้นเคยกบัสภาพการณ์ในชุมชน ต้องชัง่ใจอย่างเที่ยงธรรม
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ต่อความถูกผิดของเร่ืองต่างๆ ที่เสนอมาเพื่อพิจารณา แต่ต้องรักษาสิทธ์ิของพวกเขาเองในการตดัสินใจ

อย่างอิสระ “แท้จริงแล้วพระผู้เป็นเจ้าจะดลใจพวกเขาในส่ิงที่พระองค์ปรารถนา” คือค ารับประกนัที่โต้แย้ง

ไม่ได้ของพระบาฮาอุลลาห์ ด้วยประการฉะนี้ สมาชิกสภายุติธรรมสากล มิใช่บรรดาผู้ที่เลือกตัง้พวกเขา

โดยตรงหรือโดยทางอ้อม คือผู้รับการน าทางจากสวรรค์ ึ่ึงในเวลาเดียวกนัเป็นโลหิตแห่งชีวิตและเป็นผู้

คุม้ครองสดุทา้ยของการเปิดเผยศาสนานี.้.. 

ระบบบริหารบาไฮมิใช่เอกาธิปไตยที่ไม่ยืดหยุ่นและไม่ผ่อนผนัที่จะต้องเลิกไป มิใช่การเลียนแบบ

ระบอบการปกครองทีน่กับวชกมุอ านาจทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการปกครองของพระสนัตะปาปา ของอิหม่าม

หรือสถาบนัอื่นที่คล้ายกัน เพราะเหตุผลที่ชัดเจนว่าผู้แทนของสาวกของพระบาฮาอุลลาห์ที่มาจากการ

เลือกตัง้ระดบันานาชาติ ไดรั้บสิทธ์ิเพียงผูเ้ดียวในการออกกฎหมายเก่ียวกบัเร่ืองที่ไม่ได้เปิดเผยไว้ชดัเจนใน

ธรรมนิพนธ์บาไฮ ไม่ว่าท่านศาสนภิบาลหรือสถาบนัอื่นใดที่นอกเหนือไปจากสภายุติธรรมนานาชาติ ก็ไม่

สามารถแย่งชิงอ านาจทีส่ าคญันี ้หรือรุกล ้าสิทธ์ิทีต่อ้งเคารพดงักล่าว การล้มเลิกการเป็นนกับวชอาชีพและ

พิธีแบ๊บติสทีพ่่วงมาดว้ยกนั การลม้เลิกพิธีศีลมหาสนิทและการสารภาพบาป กฎที่ก าหนดการเลือกตัง้สภา

ยุติธรรมระดับท้องถ่ิน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ โดยให้สิทธ์ิเลือกตัง้อย่างทั่วถึง การปราศจาก

อ านาจของบิชอปทีม่ากบัอภิสิทธ์ิ ความทจุริต และการยึดกบัพิธีรีตอง เหล่านี้คือหลกัฐานที่แสดงให้เห็นว่า

ระบบบริหารบาไฮมิใช่เอกาธิปไตย และโนม้เอียงเข้าหาวิธีทางประชาธิปไตยในการบริหารกิจการทัง้หลาย 

ระบบทีเ่ป็นหน่ึงเดียวกบัพระนามของพระบาฮาอลุลาห์นี้ต้องไม่เป็นที่สบัสนกบัระบบการปกครอง

โดยชนชัน้สูงในแง่ความจริงที่ว่า ระบบนี้ค ้าจุนหลกัการสืบทอดจากบรรพบรุุษ และมอบหน้าที่ให้ท่านศา

สนภิบาลตีความหมายค าสัง่สอน แต่ก็จดัใหมี้การเลือกตัง้อย่างอิสระโดยตรงเพือ่เลือกตัง้สภาที่เป็นองค์กร

นิติบญัติสูงสดุ แม้ระบบบริหารนี้มิได้เลียนแบบระบบปกปกครองเหล่านี้ แต่ก็ได้รวม ประสาน และดูดึึม

องค์ประกอบที่มีประโยชน์ที่พบได้ในแต่ละระบบเหล่านัน้เข้าไว้ อ านาจสืบทอดจากบรรพบุรุษที่ท่านศา

สนภิบาลใช้ปกครอง หน้าที่ส าคัญที่สภายุติธรรมสากลปฏิบัติ ข้อก าหนดให้ท าการเลือกตั้งอย่าง

ประชาธิปไตยโดยผู้แทนของบรรดาผู้ที่ึ่ือสตัย์ เหล่านี้ร่วมกนัสาธิตถึงความจริงที่ว่า ระบบที่เปิดเผยจาก

สวรรค์นี ้ไดร้วมและผสมผสานหลกัธรรมที่เป็นฐานที่ตัง้ของตนเข้ากบัองค์ประกอบที่มีประโยชน์ที่พบได้ใน

แต่ละระบบเหล่านี้ ึ่ึงมิได้ตรงกับการปกครองมาตรฐานใดๆ ที่อริสโตเต้ิลพาดพิงถึงในผลงานของเขา 

ความชั่วร้ายทัง้หลายที่แฝงอยู่ในแต่ละระบบเหล่านี้ถูกกันออกไปอย่างเคร่งครัดและถาวร ระบบที่หาที่

เปรียบมิได้นี้ ไม่ว่าจะยืนยงอยู่นานเท่าไรหรือแตกก่ิงก้านมากมายเพียงใด ก็ไม่มีวนัเสื่อมลงไปเป็นระบบ
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การปกครองที่กดข่ี คณาธิปไตย หรือการปลกุป่ันประชาชนึ่ึงในไม่ช้าก็เร็วต้องกดักร่อนกลไกของสถาบนั

การปกครองทีบ่กพร่องทัง้หมดทีม่นษุย์สร้างข้ึนมา”330 

การตายอันเจบ็ปวดของระบบเก่าและการคลอดอันเจบ็ปวดของระบบแห่งโลกใหม่ 

“แท้จริงแล้วหากเราประเมินอย่างถูกต้อง เราก าลงัมีชีวิตอยู่ในยุคที่ควรได้รับการพิจารณาว่าก าลงัเป็น

พยานต่อปรากฏการณ์สองอย่าง ปรากฏการณ์แรกบ่งบอกถึงความตายอนัเจ็บปวดของระบบที่พ้นสมัย

และไร้ศาสนา ึ่ึงได้ปฏิบัติอย่างดื้อดึง ไม่ยอมปรับขบวนการของตนให้เขากับหลกัธรรมและอุดมคติที่

ศาสนาจากสวรรค์เสนอให้ ทัง้ๆ ที่ศาสนาที่มีอายหุน่ึงศตวรรษนี้ได้ให้สญัญาณเตือน ปรากฏการณ์ที่สอง

ประกาศถึงการคลอดอันเจ็บปวดของระบบที่มาจากสวรรค์และมาไถ่ ึ่ึงจะมาแทนระบบเก่าอย่าง

หลีกเลี่ยงไม่ได้ และภายในโครงสร้างบริหารของระบบนี้อารยธรรมที่หาที่เปรียบไม่ได้ึ่ึงจะโอบล้อมโลก 

ก าลงัเป็นตวัอ่อนที่เติบโตอย่างลบัๆ ระบบหน่ึงก าลงัถูกม้วนเก็บและพงัทลายอยู่ในความกดข่ี การหลัง่

เลือดและความพินาศ อีกระบบหน่ึงเปิดทิวทศัน์ของความยุติธรรม ความสามคัคี สนัติภาพ วฒันธรรม

อย่างไม่เคยเห็นในยุคใดมาก่อน ระบบแรกใช้ก าลัง สาธิตความผิดพลาดและความไร้ผลของตนเอง 

สูญเสียโอกาสอย่างเรียกคืนไม่ได้ และก าลงัจะจบชะตาของตนเอง ระบบหลงัึ่ึงแข็งขนัและไม่สามารถ

พิชิตได ้ก าลงักระชากโึ่ตรวนใหห้ลดุออกไปและพิสูจน์ให้เห็นว่าบรรดาศกัด์ิของตนคือที่ก าบงัเดียวเท่านัน้

ทีส่ามารถช าระความโสมมและคุม้ครองมนษุยชาติทีถู่กทรมานให้บรรลสุู่จุดหมาย 

พระบาฮาอลุลาห์ทรงพยากรณ์ไวว่้า “ในไม่ช้าระบบปัจจุบนัจะถูกม้วนเก็บและระบบใหม่จะแผ่เข้า

มาแทนที่” และอีกครั้งหน่ึง “เราเองเป็นพยาน วนันัน้ก าลงัใกล้เข้ามา คือวนัที่เราจะม้วนเก็บโลกและทุก

สรรพส่ิงในโลก และแผ่ระบบหน่ึงเข้ามาแทนที่”331 

ความเสแสร้งหลอกลวง ความประสงค์ร้าย ความทุจริตของวิชาชีพ การใช้ความรุนแรงขู่เข็ญ 

ความมวัเมาอยู่ในโลกีย์และวตัถนิุยม การแตกสลายของครอบครัว ความเสื่อมทรามของศิลปะและดนตรี 

ความโสมมของหนงัสือพิมพ์ ความไม่พอใจการเมือง ความเอาเปรียบกนัทางเศรษฐกิจพร้อมกบัความอด

อยากขาดแคลนที่ตามมา ความหมดศรัทธาและส้ินหวงัในสถาบนัศาสนา ความกดดนัที่บีบคัน้ประชาชน

ให้เคียดแค้นสงัคม ความชัว่ร้ายที่จบัตาเหล่านี้ก าลงัร่วมมือกนับีบสงัคมทกุแห่งหนให้ตายคามือ การต่อสู้

กนัระหว่างเชื้อชาตินิยมที่ขาดสติเพราะความบ้าคลัง่ศาสนา หรือแตกต่างกนัในปรัชญาทางการเมือง ึ่ึง
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เป็นชนวนของสงคราม การก่อการร้ายและวินาศกรรมทัว่โลก ก าลงั  ึ้าเติมมนษุยชาติที่ร่อแร่ให้ตายสนิท 

แม้แต่ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมที่ไร้เดียงสาก็ยงัถูกท าลายล้างผลาญอย่างไร้ปรานีเหล่านี้คือปรากฏการณ์

ของการตายอนัเจ็บปวดของระบบโลกเก่าที่ก าลงัหายใจเฮือกสดุท้าย ึ่ึงคู่กนัมากบัการคลอดอนัเจ็บปวด

ของระบบแห่งโลกใหม่ นัน่คือระบบบริหารบาไฮ 

“เหตผุลส าคญัส าหรับความชัว่ร้ายที่ดาษดื่นในสงัคมในปัจจุบนัคือไร้คณุธรรม อารยธรรมทางวตัถนิุยมใน

ยคุของเราไดก้ลืนพลงังานและความสนใจของมนษุยชาติไปอย่างมาก จนประชาชนทัว่ไปไม่รู้สึกว่าจ าเป็น

อีกต่อไปที่จะต้องถีบตวัเองข้ึนมาเหนือสภาวะของการมีชีวิตอยู่กับโลกวตัถุไปวนัๆ...ดงันัน้ความวิกฤติที่

ทรมานมนุษยชาติอยู่ทุกแห่งหนมีมูลเหตุมาจากจิตใจโดยเนื้อแท้ ปัญหาของยุคนี้ทัง้หมดอยู่ที่ความไร้

ศาสนา ทศันคติของมนษุย์ที่มีต่อชีวิตนัน้หยาบและวตัถนิุยมเกินกว่าที่เขาจะถีบตวัข้ึนมาอยู่ในอาณาจกัร

ของวิญญาณ สภาพอันเลวร้ายที่น่าเศร้านี้เองที่สังคมได้จมลงไป และศาสนาพยายามปรับปรุงและ

เปลีย่นแปลง”332 

 แม้มนษุยชาติก าลงัป่วยหนกัจวนจะสิน้ลมหายใจ แต่อนิจจาประชาชนส่วนใหญ่ก็ยงัตาบอดมอง

ไม่เห็นแสงธรรม ไม่รับยารักษาท่ีสวรรค์ย่ืนมาให้ ดงันัน้เองจึงเป็นหน้าท่ีของบาไฮท่ีจะช่วยเปิดตาเพ่ือน

มนุษย์ให้เห็นแสงธรรม เพ่ือให้พวกเขาเข้ามาในท่ีก าบงัของระบบบริหารบาไฮ ซึ่งเปรียบเสมือนเรือแห่ง

ความรอดพ้นท่ีจะมากู้วิญญาณของมนษุย์ไว้ให้ได้มากท่ีสดุ แตด่เูหมือนความพยายามของบาไฮโดยล าพงั

ยงัไมเ่พียงพอ และต้องอาศยัความทกุข์ทรมานเข้ามาชว่ยปลกุมนษุยชาติด้วย 

“เท่าทีเ่รารู้คือมนษุยชาติต้องทนทกุข์ทรมานและถูกลงโทษอย่างเพียงพอที่จะท าให้พวกเขาหนัมาหาพระผู้

เป็นเจ้า”333 

“เราต้องระลึกไว้เสมอว่าระบบของพระบาฮาอลุลาห์คือยารักษาโรคและมาตรการอื่นทัง้หมด...ที่องค์การ

สหประชาชาติหรือรัฐบาลต่างๆ ริเร่ิม ไม่ว่าจะมีน ้าหนกัหรือความก้าวหน้าเพียงไร ก็เป็นเพียงยาบรรเทา

อาการ เราต้องเอาใจใส่ต่อการพฒันาอปุนิสยัใจคอของเราในฐานะที่เป็นบาไฮคนหน่ึง พฒันาระบบแห่ง

โลกของเราทีย่งัเป็นตวัอ่อนและยงัไม่เป็นทีเ่ข้าใจดี แพร่กระจายพระธรรมตามข้อก าหนดที่อยู่ในธรรมจารึก

แห่งแผนงานสวรรค์ และก่อสร้างชมุชนบาไฮทีป่ระสานกนัอย่างแน่นแฟ้นทัว่โลก”334 
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 ระบบโลกเก่าท่ีบกพร่องอย่างน่าเศร้าท่ีก าลงัทรมานมนษุยชาติอยู่ จะทวีความรุนแรงสาหสัขึน้ทุก

ขณะ จนผู้ เช่ียวชาญในทกุสาขาจนปัญญาไม่รู้จะแก้ไขอย่างไร บรุุษและสตรีท่ีช่างคิดและห่วงใยโลกอย่าง

จริงจงั จะทยอยกนัมาถามหาหลกัธรรมของพระบาฮาอลุลาห์ นกัเศรษฐศาสตร์จะมาถามหาว่า พระบาฮา

อลุลาห์สอนเก่ียวกับการศึกษาว่าอย่างไร นกัปกครองจะมาถามหาว่าพระบาฮาอลุลาห์สอนเก่ียวกับการ

ปกครองว่าอย่างไร ศาสนิกชนท่ีสิน้หวงัในสถาบนัศาสนาของตนจะมาถามหาว่า สถาบนัของระบบบริหาร

ของพระบาฮาอลุลาห์เป็นอย่างไร ผู้ ท่ีท างานไกล่เกล่ียความขดัแย้งระหว่างชาติจะมาถามหาว่า พระบาฮา

อลุลาห์สอนเก่ียวกับสนัติภาพและสวสัดิภาพของโลกอย่างไรฯลฯ แม้แตบ่าไฮเองก็จะถกูกดดนัจากความ

หายนะของโลกให้เร่งมือแพร่กระจายพระธรรม และพฒันาระบบบริหารและชมุชนบาไฮเพ่ือเตรียมไว้พร้อม

ส าหรับเพ่ือนมนษุย์ท่ีทกุข์ระทมไร้ท่ีพึง่ 

 แต่ในขณะเดียวกันเช่ือหรือไม่ว่า ความริษยา ความประสงค์ร้าย ความไร้คุณธรรมท่ีครอบง า

มนุษยชาติส่วนใหญ่อยู่ จะท าให้พวกเขาตามืดมวั เห็นถกูเป็นผิด เห็นมิตรเป็นศตรู และจะลุกขึน้ต่อต้าน

ศาสนาท่ีพระศาสดาทกุพระองค์ในอดีตได้พยากรณ์ไว้ว่าจะมากู้ โลกและช่วยเหลือพวกเขาเอง การตอ่ต้าน

เหล่านีท่ี้กระหน ่าตีศาสนาบาไฮ จะเพิ่มความเจ็บปวดให้กับการคลอดของระบบแห่งโลกของพระบาฮา

อลุลาห์ แตอ่ านาจของพระปฏิญญาจะสยบเหล่าศตัรูผู้ประสงค์ร้ายในท่ีสดุ เพราะไม่ว่าศตัรูซึ่งจะมีทัง้พระ

และฆราวาสจะมีอ านาจมากมายและโหมก าลงัเข้าตอ่ต้านศาสนาบาไฮเพียงไร อ านาจของพวกเขาก็จ ากัด

อยูท่ี่พิภพนีเ้ทา่นัน้และพิภพนีก็้เป็นเพียงผงฝุ่ นเม่ือเทียบกบัจกัรวาลอนัไพศาล ไหนเลยพวกเขาจะหาญมา

ตอ่กรกบัพลงัของจกัรวาลท่ีหนนุพระปฏิญญาได้ 

“ศาสนานี้ย่ิงใหญ่ ช่างย่ิงใหญ่เพียงไร การโจมตีของประชาชนและวงศ์ตระกูลทัง้ปวงบนโลกช่างโหดร้าย

เพียงไร ในไม่ช้าเสียงโห่ร้องของมวลชนทัว่ทัง้อฟัริกา ทัว่ทัง้อเมริกา เสียงร้องของชาวยโุรปและชาวเตอร์ก 

เสียงโอดครวญของอินเดียและจีน จะไดยิ้นมาจากแดนไกลและใกล ้พวกเขาทกุคนจะลกุข้ึนต่อต้านศาสนา

ของพระองค์ดว้ยอ านาจทัง้หมดทีมี่อยู่ เมื่อนัน้อศัวินของพระผู้เป็นนาย ึ่ึงได้รับการช่วยเหลือจากพลงัของ

ปัญญาและพระกรุณาเบื้องบน ได้รับการส่งเสริมก าลงัด้วยความศรัทธาและกองทพัของพระปฏิญญา จะ

ลกุข้ึนและแสดงสจัจะของบทกลอนนีใ้หเ้ป็นทีป่ระจกัษ์: จงดูความสบัสนทีบ่งัเกิดกบัหมู่ชนผูป้ราชยั”335 

“ปัจจุบนันีพ้ระผูเ้ป็นนายแห่งกองทพัสวรรค์คือผูป้กป้องพระปฏิญญาอ านาจของอาณาจกัรสวรรค์คุ้มครอง

พระปฏิญญา ดวงวิญญาณ ของเทพเทวัญเสนอการรับใช้ และเทพธิดาบนสวรรค์ประกาศและ
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แพร่กระจายพระปฏิญญาไปทัว่สารทิศ หากพิจารณาด้วยธรรมทรรศนะ จะเห็นได้ว่าเมื่อวิเคราะห์ถึงขัน้

สดุทา้ย พลงัทัง้หมดในจกัรวาลหนนุพระปฏิญญา”336 

 การตายอนัเจ็บปวดของระบบโลกเก่าเป็นขัน้ตอนท่ีจ าเป็นเพราะมนุษยชาติจมอยู่ในบาปจนไม่

สามารถปลกุให้ต่ืนได้นอกจากอาศยัไฟแห่งความทกุข์ทรมานตามแผนงานของพระผู้ เป็นเจ้าพวกเขาจะถกู

กดดนัให้น าหลกัธรรมของพระบาฮาอุลลาห์มาใช้โดยไม่รู้ตวัเพ่ือสถาปนาสนัติภาพรอง เช่น บทบาทของ

สตรีตอ่สนัติภาพ การลดอาวุธ การก่อตัง้อภิรัฐแห่งโลกซึ่งประกอบด้วยคณะบริหารนานาชาติ รัฐสภาแห่ง

โลก ศาลแห่งโลกฯลฯ มนษุยชาติน าหลกัการของพระบาฮาอุลลาห์มาปฏิบตัิช้าเท่าไหร่ความหายนะของ

โลกและความเจ็บปวดก็จะรุนแรงมากเท่านัน้ บาไฮจะช่วยบรรเทาความหายนะของโลกได้ก็โดยการ

ประกาศหลกัธรรมของพระบาฮาอลุลาห์ให้มนุษยชาติรับทราบและซาบซึง้เร็วท่ีสุดหลงัจากการสถาปนา

สนัตภิาพรองแล้ว ระบบแหง่โลกใหม่ท่ีพึ่งคลอดจะเติบโตขึน้เป็นสหพนัธรัฐแห่งโลกบาไฮ เป็นการสถาปนา

สนัตภิาพอนัยิ่งใหญ่ท่ีสดุ 

“ต่อลกัษณะทัว่ไป ต่อความหมายและลกัษณะเด่นของสหพนัธรัฐแห่งโลกนี้ ึ่ึงถูกก าหนดในไม่ช้าก็เร็วให้

ปรากฏข้ึนท่ามกลางการสงัหารผลาญชีวิต ความเจ็บปวด และความพินาศโกลาหลของโลกครั้งย่ิงใหญ่นี ้

ึ่ึงเราได้พาดพิงไว้แล้วในจดหมายฉบบัก่อนๆ เพียงพอที่จะกล่าวได้ว่า ขบวนการนี้จะด าเนินไปทีละน้อย 

และตามที่พระบาฮาอุลลาห์เองทรงคาดการณ์ไว้ ต้องน าไปสู่การสถาปนาสนัติภาพรองดงักล่าวก่อน ึ่ึง

ชาติทัง้หลายแม้ยงัไม่ทราบถึงการเปิดเผยศาสนาของพระองค์ แต่พวกเขาจะน าหลกัการที่พระองค์แถลงไว้

มาบงัคบัใช้โดยไม่รู้ตวั และจะสถาปนาสนัติภาพรองโดยพวกเขาเอง ขัน้ตอนส าคญัและเป็นประวติัศาสตร์

นี้ จะเก่ียวพนักบัการปฏิสงัขรณ์มนษุยชาติ ึ่ึงเป็นผลมาจากการยอมรับความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัของ

มนุษย์ชาติอย่างเป็นสากลและจะตามมาด้วยการฟ้ืนฟูศีลธรรมของมวลชน เมื่อพวกเขายอมรับลกัษณะ

และค ากล่าวอ้างของศาสนาของพระบาฮาอุลลาห์ึ่ึงเป็นเงื่อนไขที่จ าเป็นต่อการหลอมทุกเชื้อชาติ ทุก

ความเชื่อทกุชนชัน้และทกุชาติเข้าด้วยกนัในที่สดุ และจะเป็นสญัญาณบอกถึงการปรากฏข้ึนมาของระบบ

แห่งโลกใหม่ของพระองค์”337 

“สองขบวนการทีย่ิ่งใหญ่ก าลงัปฏิบติัการอยู่บนโลก หน่ึงคือแผนงานอนัย่ิงใหญ่ของพระผู้เป็นเจ้าึ่ึงคืบหน้า

ไปด้วยความอลวน ปฏิบติัการผ่านมนุษยชาติทัง้ปวง ทลายอุปสรรคที่ขวางกั้นเอกภาพของโลก หลอม

มนษุยชาติเข้าเป็นร่างกายเดียวกนัดว้ยไฟแห่งความทกุข์ทรมานและประสบการณ์ เมื่อถึงเวลาที่พระผู้เป็น
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เจ้าก าหนด ขบวนการนี้จะก่อให้เกิดสนัติภาพรอง ึ่ึงเป็นการประสานการปกครองของโลก ในเวลานัน้

มนษุยชาติเปรียบเหมือนร่างกายที่เชื่อมเข้าด้วยกนัแต่ปราศจากชีวิต ขบวนการที่สองเป็นงานของการเติม

ชีวิตเข้าไปในร่างกายนี้ เป็นการสร้างเอกภาพและธรรมะที่แท้จริ ง ึ่ึงจะข้ึนไปสู่ยอดสุดที่สนัติภาพอัน

ย่ิงใหญ่ที่สุด ึ่ึงเป็นงานของบาไฮที่ก าลงัตรากตร าอย่างมีสติ โดยอาศยัการชี้แนะและน าทางจากสวรรค์

อย่างไม่ขาดสาย เพื่อก่อตัง้โครงร่างของอาณาจกัรของพระผู้เป็นเจ้าบนโลกมนษุย์ และเรียกเพือ่นมนษุย์

ใหเ้ข้ามา ึ่ึงจะเป็นการประสาทชีวิตนิรันดร์ใหแ้ก่พวกเขา”338 

จุดก าเนิด หลักการ และเป้าหมายของระบบบริหารบาไฮ 

“ขณะที่ระบบบริหารนี้ยงัอยู่ในวยัทารก ขออย่าให้ใครเข้าใจลกัษณะของระบบผิดไป ดูแคลนความส าคญั

หรือแสดงจุดประสงค์ของระบบอย่างผิดๆ ฐานที่ระบบบริหารนี้ตัง้อยู่คือพระประสงค์ที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้

ของพระผู้เป็นเจ้าส าหรับมนุษยชาติในยุคนี้แหล่งที่ระบบนี้สืบแรงดลใจมานั้นมิใช่ใครแต่คือพระบาฮา

อลุลาห์เอง ผูป้กครองและความคุ้มครองคือกองทพัที่เตรียมพร้อมของอาณาจกัรอบัฮา จุดก าเนิดคือเลือด

ของผู้ที่เสียสละชีวิตไม่น้อยกว่า 20,000 คน เพือ่ให้ระบบนี้ได้เกิดและเจริญข้ึน แกนของสถาบนัทัง้หลาย

ของระบบคือข้อก าหนดทีอ่ยู่ในพระประสงค์และพินยักรรมของพระอบัดลุบาฮา หลกัการที่เป็นแนวทางของ

ระบบคือ สจัธรรมที่พระผู้ตีความหมายค าสอนของศาสนาอย่างไม่มีผิดพลาด ได้แถลงไว้อย่างชดัเจนใน

การด ารัสต่อสาธารณชนทัว่ประเทศตะวนัตก กฎที่ควบคมุการปฏิบติัการและจ ากดัหน้าที่ต่างๆ ของระบบ 

ได้บญัญัติไว้อย่างชัดเจนในคมัภีร์คีตาบี อคัดสั ต าแหน่งที่ กิจกรรมส่งเสริมจิตใจและมนุษยธรรม และ

กิจกรรมบริหารของระบบจะมารวมกนัคือ มชัชริคุล อสัคาร์ และหน่วยงานทัง้หลายที่อยู่ในอาณาบริเวณ

นัน้ เสาทีค่ ้าจุนอ านาจและโครงสร้างของระบบคือสถาบนัศาสนภิบาลและสภายติุธรรมสากล จุดมุ่งหมาย

หลกัที่เป็นรากฐานและแรงดลใจคือการสถาปนาระบบแห่งโลกใหม่ตามที่พระบาฮาอุลลาห์คาดการณ์ไว ้

มาตรฐานที่พร ่ าสอนและวิธีการทัง้หลายที่ใช้อยู่ในระบบ มิได้โน้มเอียงไปทางประเทศตะวันออกหรือ

ตะวนัตก มิไดไ้ปทางชาวยิวหรือศาสนิกชนอื่น มิได้ไปทางผู้ร ่ ารวยหรือคนยากไร้ มิได้ไปทางชนผิวขาวหรือ

ผิวด า คติพจน์ของระบบคือการประสานสามคัคีมนุษยชาติ ธงประจ าระบบคือสนัติภาพอนัย่ิงใหญ่ที่สุด 

ความส าเร็จโดยบริบูรณ์ของระบบคือการมาถึงของยคุทอง 1,000 ปี เป็นยคุที่อาณาจกัรทัง้หลายบนโลกนี้

จะกลายเป็นอาณาจกัรของพระผูเ้ป็นเจ้าเอง เป็นอาณาจกัรของพระบาฮาอลุลาห์”339 
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15 

กองทุนบาไฮ 

“บาไฮทกุคนไม่ว่าจะยากจนแค่ไหน ต้องตระหนกัถึงความรับผิดชอบอนัหนกัหน่วงที่ตนต้องแบกเก่ียวกบั

เร่ืองนี ้และควรมัน่ใจว่า ความก้าวหนา้ของวิญญาณในฐานะทีต่นเป็นผูส้นบัสนนุระบบแห่งโลกของพระบา

ฮาอุลลาห์ ข้ึนอยู่กับระดบัการกระท าที่เขาพิสูจน์ถึงความพร้อมที่จะบริจาคสนบัสนุนสถาบนัต่างๆ ของ

ศาสนา”340 

“ไม่มีข้อจ ากดัในการบริจาคให้แก่กองทนุแห่งชาติ ใครบริจาคมากเท่าไหร่ย่ิงดี โดยเฉพาะเมื่อการบริจาค

นัน้ท าให้ผู้บริจาคต้องเสียสละความปรารถนาอื่นๆ ของตน ย่ิงเสียสละมากเท่าใดย่ิงได้บุญมากในสายตา

ของพระผูเ้ป็นเจ้า เพราะทีส่ าคญันัน้ไม่ใช่อยู่ทีจ่ านวนบริจาค แต่อยู่ทีค่วามเสียสละของการบริจาคนัน้”341 

“ทีคู่่กนัมากบัหน้าที่ของบาไฮที่จะต้องบริจาคให้กองทนุต่างๆ ของศาสนาคือ ความรับผิดชอบโดยตรงของ

ธรรมสภาท้องถ่ินและธรรมสภาแห่งชาติแต่ละแห่งที่จะอบรมบาไฮในเร่ืองหลกัธรรมเก่ียวกบัการบริจาค 

การไม่อบรมบาไฮในเร่ืองนี้เท่ากับพรากพวกเขามิให้ได้รับบุญจากการบริจาคในหนทางของพระผู้เป็น

เจ้า”342 

“เนื่องด้วยความก้าวหน้าและการด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมศีลธรรมข้ึนอยู่กบัปัจจยัทางวตัถ ุภายหลงัการ

สถาปนาธรรมสภาทอ้งถ่ินและธรรมสภาแห่งชาติ จึงจ าเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องก่อตัง้กองทนุบาไฮทนัที ึ่ึงอยู่

ภายใตก้ารควบคมุของธรรมสภา”343 

 บาไฮใหม่มักบริจาคให้กองทุนท้องถ่ินของตนในเร่ิมแรกเพราะเขายังไม่ทราบเก่ียวกับกองทุน

แห่งชาติ กองทุนนานาชาติ ฯลฯ เม่ือธรรมสภาอบรมบาไฮเก่ียวกับระบบแห่งโลกของพระบาฮาอุลลาห์ 

บาไฮจะเข้าใจมากขึน้ และบริจาคให้กองทนุอ่ืนๆ ด้วย เพราะการใช้เงินในหนทางอ่ืนใดหรือท่ีมีคณุคา่กว่า

การใช้เงินในการก่อสร้างอารยธรรมขัน้สูงสุดบนโลกนี ้บาไฮควรตระหนกัว่า การบริจาคนีเ้ป็นสิทธิพิเศษ

ของบาไฮเทา่นัน้ท่ีตนจะบริจาคด้วยความสมคัรใจ จะไมมี่การกดดนัให้บาไฮผู้ ใดบริจาคแม้แตบ่าไฮท่ีถกูตดั
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สิทธ์ิเลือกตัง้ก็บริจาคไม่ได้ กองทุนบาไฮไม่รับบริจาคจากผู้ ท่ีไม่ใช่บาไฮ บาไฮจะรับบริจาคจากผู้ ท่ีไม่ใช่

บาไฮก็ต่อเม่ือเงินนัน้มิได้น ามาใช้ในกิจการของศาสนา แต่น าไปใช้ในการกุศลท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคม

ภายนอกเช่น ก่อตัง้โรงเรียนท่ีรับนักเรียนท่ีเป็นบาไฮและไม่ใช่บาไฮ กองทุนบาไฮมีหลายกอง ซึ่งระดับ

นานาชาตสิ าคญักวา่ระดบัทวีป และระดบัทวีปส าคญักวา่ระดบัชาตแิละระดบัท้องถ่ิน ดงัตอ่ไปนี ้

กองทนุฮุคุคุลลาห์ (สิทธิของพระผู้เป็นเจ้า) 

 ฮคุคุลุลาห์เป็นกฎข้อหนึ่งในคมัภีร์คีตาบี อคัดสั เป็นรากฐานท่ีค า้จุนระบบแห่งโลกของพระบาฮา

อุลลาห์ เป็นกฎท่ีจะท าให้หลกัธรรมต่างๆ บงัเกิดขึน้เป็นจริง เช่น การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจด้วยวิถีทาง

ศีลธรรม การขจดัความมัง่คัง่และความยากจนท่ีมากเกินไป การะกระจายทรัพยากรอยา่งยตุธิรรม 

 ทกุสรรพสิ่งถกูสร้างขึน้มาโดยพระผู้ เป็นเจ้า ทกุสิ่งท่ีเรากินหรือใช้ รวมทัง้ทรัพย์สินและความมัง่คัง่

ของเรา ล้วนสบูขึน้มาจากพืน้โลก จึงเป็นสิทธิของพระองค์ท่ีจะได้รับทรัพย์สินเหล่านีเ้ป็นหน้าท่ีของบาไฮท่ี

ต้องบริจาคให้ฮุคุคุลลาห์ก่อนกองทุนบาไฮอ่ืนใดทัง้หมดพระผู้ เป็นเจ้ามิได้ต้องการทรัพย์สมบตัิจาก เรา

พระองค์ก าหนดกฎนีก็้เพ่ือช่วยให้วิญญาณของเราเจริญขึน้ และมนุษยชาติโดยส่วนรวมจะมีชีวิตช่วยให้

วิญญาณของเราเจริญขึน้ และมนษุยชาตโิดยสว่นรวมจะมีชีวิตอยูโ่ดยไมท่กุข์ทรมานกบัความอดอยากขาด

แคลน 

 หลงัจากน ารายได้ของเรามาหกัคา่ใช้จา่ยในชีวิตประจ าวนัแล้ว หากเรามีทรัพย์สินท่ีมีมลูคา่เท่ากบั

ทอง 19 มิธเทา่ขึน้ไป (69.2 กรัมหรือ 4.56 บาท คือประมาณ 21,000 บาทขึน้กบัราคาทองท่ีขึน้ลง) เราต้อง

บริจาค 19% จากจ านวนนีใ้ห้กองทุนฮุคุคลุลาห์ เช่นในปีท่ีผ่านมาหกัค่าใช้จ่ายแล้วเรายังมีเงิน 15,000 

บาท เราไม่จ าเป็นต้องบริจาคให้ฮคุคุลุลาห์ แตถ้่าเรามีเงิน 100,000 บาท เราต้องบริจาค 19% คือ 19,000 

บาทเงินท่ีเหลืออีก 81,000 บาทจะเป็นเงินท่ีบริสทุธ์ิและไม่ต้องมาค านวณการบริจาคให้ฮคุคุลุลาห์ซ า้สอง 

เชน่ถ้าในปีหน้าเราไมมี่เงินเหลือเลยเงินเดมิท่ีมีอยู่ 81,000 บาทนีไ้ม่ต้องน ามาค านวณ 19% เพ่ือบริจาคอีก

รอบ แต่ถ้าเงิน 81,000 บาทนีอ้อกดอกเบีย้จนถึง 21,000 บาท ก็ต้องคิด 19%  จากดอกเบีย้นัน้น ามา

บริจาคให้ฮคุคุลุลาห์ ถ้าปีตอ่ไปเราขาดทนุในธุรกิจ 31,000 บาท เราจึงมีเงินเหลือเพียง 50,000 บาท แล้วปี

ถดัไปเรามีก าไรขึน้มาใหม่กลายเป็น 81,000 บาทเท่าเดิม เงิน 31,000 บาทท่ีเพิ่มมาในปีสดุท้ายนีไ้ม่ต้อง

บริจาคให้ฮคุคุลุลาห์ เพราะไม่ใชเ่งินท่ีเพิ่มขึน้ แตเ่ป็นเงินท่ีชดเชยท่ีเคยขาดทนุ 

 การหกัคา่ใช้จา่ยในการค านวณเงินบริจาคคดิจากสิ่งท่ีจ าเป็น ซึ่งตามท่ีพระบาฮาอลุลาห์ก าหนดไว้

ได้แก่ ท่ีอยู่อาศยั เฟอร์นิเจอร์ท่ีจ าเป็น อุปกรณ์ท่ีลงทุนในธุรกิจหรือเกษตรกรรมการค านวณฮุคุคุลลาห์
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ขึน้อยู่กับแต่ละบุคคลท่ีจะพิจารณาว่า ค่าใช้จ่ายอะไรของตนถือว่าเป็นสิ่งจ าเป็น เช่น  เม่ือหักค่าใช้จ่าย

ประจ าวันแล้ว เรามีเงิน 100,000 บาท จากจ านวนนีเ้ราน าไปซือ้รถยนต์ราคา 60,000 บาท จึงเหลือ 

40,000 บาท หากเราถือว่ารถยนต์เป็นสิ่งจ าเป็นท่ีเราใช้ขบัไปท างาน เราก็ค านวณ 19% จาก 40,000 บาท 

แตถ้่าเราถือว่ารถยนต์ไม่ใช่สิ่งจ าเป็นเราก็จะค านวณ 19% จาก 100,000 บาท เพ่ือบริจาคให้ฮคุคุลุลาห์ 

เชน่เดียวกบัการซือ้โทรทศัน์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ซึง่เราต้องพิจารณาว่าเป็นสิ่งจ าเป็นหรือไม่  บางอย่าง

พระบาฮาอลุลาห์ก าหนดไว้ชดัเจนว่าเป็นสิ่งจ าเป็น เช่น ท่ีอยู่อาศยั หากเรามีเงินหนึ่งล้านบาท แล้วเราซือ้

บ้านราคาเก้าแสนบาท เหลือเงินหนึ่งแสนบาท เราก็ค านวณ 19% จากเงินหนึ่งแสนบาทนี ้แตถ้่าเรามีบ้าน

อยู่แล้ว แล้วเราซือ้บ้านนีเ้ป็นหลงัท่ีสองจึงถือว่าเป็นสิ่งไม่จ าเป็น เราก็ต้องค านวณ 19% จากเงินหนึ่งล้าน

บาท 

 การพิจารณาวา่สิ่งใดจ าเป็นหรือไมข่ึน้อยูก่บับาไฮแตล่ะคนท่ีจะใช้มโนธรรมของตน ไม่มีใครไตส่วน

หรือมาตรวจสอบบัญชีรายรับของผู้ นัน้ มูลค่าของทรัพย์สินท่ีไม่ออกดอกออกผลไม่ต้องบริจาคให้ฮุคุ

คลุลาห์ เช่นหากเรามีท่ีดินเก็บไว้เฉยๆ มลูค่าหนึ่งล้านบาท เรายงัไม่ต้องบริจาค แตเ่ม่ือเราขายท่ีดินนีแ้ล้ว 

เราต้องบริจาค 190,000 บาท ระบบเศรษฐกิจก าลงัซบัซ้อนขึน้ทกุวนั บาไฮจะเจอปัญหาในการค านวณฮคุุ

คลุลาห์ท่ีไมเ่คยมีตวัอยา่งมาก่อนในสมยัของพระบาฮาอลุลาห์ พระอบัดลุบาฮา และท่านโชกิ เอฟเฟนดิ ซึ่ง

สภายตุิธรรมสากลยงัไม่ต้องการก าหนดกฎเกณฑ์ท่ีเป็นรายละเอียดปลีกย่อย แตใ่ห้บาไฮแต่ละคนใช้มโน

ธรรมของตนเองไปก่อน 

 ในกรณีท่ีบาไฮเสียชีวิต พระบาฮาอลุลาห์ก าหนดให้ใช้ทรัพย์สินของผู้ตายเป็นคา่ท าศพอนัดบัแรก 

อนัดบัสองคือการจ่ายหนีห้ากผู้ตายมีหนีส้ิน และอนัดบัสามคือการบริจาคให้ฮคุคุลุลาห์และท่ีเหลือจึงเป็น

ของทายาท ผู้ ท่ีรับมรดกก็ต้องบริจาค 19% ของมรดกท่ีได้รับให้ฮคุคุลุลาห์ 

 การบริจาคท าได้โดยบริจาคให้กบัตวัแทนฮคุคุลุลาห์ในประเทศนัน้ๆ ซึ่งตวัแทนจะส่งเงินไปให้สภา

ยตุธิรรมอีกตอ่ หรือบาไฮอาจบริจาคให้สภายตุธิรรมสากลโดยตรงก็ได้ ไม่มีข้อก าหนดตายตวัว่าต้องบริจาค

บอ่ยแคไ่หน อาจเป็นปีละครัง้ หรือทกุ 2-3 เดือน หรือทกุครัง้เม่ือมีเงินถึง 21,000 บาท สภายตุิธรรมสากลมี

สิทธิเพียงผู้ เดียวในการพิจารณาว่าจะใช้จ่ายกองทุนฮุคคุุลลาห์ในด้านไหน แต่เดิมกฎนีใ้ช้กับบาไฮชาว

อิหร่านและบาไฮในตะวนัออกกลางเทา่นัน้ แตก็่มีบาไฮชาตอ่ืินๆ บริจาคให้ด้วยความสมคัรใจ สภายตุิธรรม

สากลได้ประกาศใหเกฎฮคุคุลุลาห์นีบ้งัคบัใช้กบับาไฮทัว่โลก เร่ิมตัง้แต่เรซวาน ค.ศ.1992  
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 ฮคุคุลุลาห์เป็นบททดสอบพิเศษส าหรับความศรัทธาของเราช่วยท าให้ทรัพย์สินของเราบริสุทธ์ิ ให้

พรแก่เราและลกูหลานของเรา และจะเป็นท่ียอมรับเม่ือบริจาคด้วยความปีติยินดี ไม่มีการเรียกร้องให้บาไฮ

ผู้ใดบริจาค แตส่ามารถเตือนบาไฮโดยสว่นรวมให้เห็นความส าคญัในเร่ืองนีไ้ด้ เช่นพดูในท่ีประชมุ แตไ่ม่ใช่

พดูกบับาไฮคนใดเป็นการสว่นตวัเพ่ือขอให้เขาบริจาค 

กองทนุนานาชาต ิ

 อยู่ภายใต้การควบคมุดแูลของสภายตุิธรรมสากล ใช้จ่ายส าหรับกิจกรรมบาไฮทัว่โลกตามความ

จ าเป็น เช่น เม่ือมีการเปล่ียนแปลงการปกครองในยุโรปตะวนัออกและในสหภาพโซเวียตซึ่งท าให้สถาบนั

บริหารบาไฮเติบโตอย่างรวดเร็วในประเทศเหล่านัน้ สภายตุิธรรมสากลต้องใช้กองทนุนานาชาติช่วยเหลือ

การพฒันาระบบบริหารบาไฮในประเทศท่ีเปิดใหมเ่หลา่นี ้

กองทนุประจ าทวีป 

 อยู่ภายใต้การควบคมุดแูลของคณะท่ีปรึกษาประจ าทวีป ใช้จ่ายส าหรับกิจกรรมในทวีปนัน้ เช่น

กิจกรรมของอนกุรหรือผู้ชว่ยอนกุร 

กองทนุแห่งชาต ิ

 อยูภ่ายใต้การควบคมุดแูลของธรรมสภาแหง่ชาต ิใช้จา่ยส าหรับกิจกรรมในประเทศนัน้ๆ ธรรมสภา

แหง่ชาตอิาจใช้เงินจ านวนนีบ้ริจาคให้กองทนุนานาชาตหิรือกองทนุประจ าทวีป 

กองทนุท้องถิ่น 

 อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของธรรมสภาท้องถ่ิน ใช้จ่ายส าหรับกิจกรรมในท้องถ่ิน ธรรมสภา

ท้องถ่ินอาจใช้เงินจ านวนนีบ้ริจาคให้กองทุนแห่งชาติ หรือในทางกลบักนัถ้าธรรมสภาท้องถ่ินได้รับบริจาค

ไมพ่อ ก็อาจได้รับเงินชว่ยเหลือจากกองทนุแหง่ชาติ 

กองทนุพเิศษ 

1) กองทนุภูเขาคาร์เมล อยู่ภายใต้การดแูลของสภายตุิธรรมสากล ใช้จ่ายส าหรับการก่อสร้างอาคาร

เพิ่มเตมิบนภเูขาคาร์เมลและก่อสร้างทางเดนิ 19 ชัน้ขึน้ไปยงัสถปูของพระบ๊อบ 
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2) กองทุนโบสถ์บาไฮ ในทุกทวีปมีโบสถ์บาไฮซึ่งต้องมีค่าใช้จ่ายทุกวันในการบ ารุงรักษา บาไฮ

สามารถบริจาคให้กองทุนนีเ้พ่ือช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่าย ในทวีปเอเชีย เราบริจาคให้กับโบสถ์ท่ี

อินเดีย  

3) กองทนุเดินทางสอนศาสนา กองทนุนีมี้อยู่ทัง้ในระดบัท้องถ่ิน ระดบัชาติและระดบันานาชาติ เม่ือ

เราต้องการเดินทางไปสอนศาสนาแต่เราไม่มีเวลา เราสามารถขอให้ผู้ อ่ืนไปแทนเราโดยเราออก

คา่ใช้จา่ยให้ หรือเราอาจบริจาคให้ธรรมสภาแล้วขอให้ธรรมสภาหาคนไปแทนเรา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

142 
 

หนังสืออ้างอิง 

BA Baha’i Administration, Shoghi Effendi, Wilmette 1974 

BC Baha’i Consultation, compilation 1990 

BEL Baha’i Election, compilation 1989 

COC The Compilation of Compilations 1990 Australia 

CP The Compilation on Peace 1985, printed in India 

GWB Gleanings from the Writings of Baha ‘u’ llah 

ITC The International Teaching Center’s letters 

LG Lights of Guidance 1983,1988 

NDF Nineteen Day Feast, compilation 1989 

PBA Principles of Baha’i Administration 1982, printed in India 

PDC The promise Day is Come 

PT Paris Talks 

Rev. The Revelation of Baha ‘u’ llah volume III, IV 

SAC Spiritual Assemblies and Consultations 1978, printed in India 

SWAB Selections from the Writings of Abdu’l-Baha 

TB Tablets of Baha ‘u’ llah 

UHJ The Universal House of Justice, compilation 1984, printed in England 

UHJL The Universal House of Justice’s letters 

VA A Vital Arm 1980, compiled by Mr.Burhanid-Din Afshin 

WOB The World Order of Baha ‘u’ llah 

WSG  Wellspring of Guidance 


