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ธรรมสภาบาไฮแห่งทอ้งถิน่คอือะไร 

 ธรรมสภาบาไฮแห่งทอ้งถิน่ตัง้ขึน้โดยโองการของพระผูเ้ป็นเจา้ พระบาฮาอุลลาหท์รงลขิติไวใ้น
พระมหาคมัภรี ์“คตีาบ-ีอคัดสั” ว่า “พระผูเ้ป็นเจา้ทรงพระประสงคใ์หทุ้กทอ้งถิน่มธีรรมสภาบาไฮแห่ง
ทอ้งถิน่ (ในอนาคตจะเรยีกว่า “ธรรมสภายตุธิรรมแห่งทอ้งถิน่”) ธรรมสภานี้ประกอบดว้ยคณะกรรมการ 9 
ท่าน พระบาฮาอุลลาหท์รงตรสัว่า “กรรมการทัง้ 9 ท่านนี้คอืบุคคลทีไ่ดร้บัความไวว้างใจจากพระผูเ้ป็นเจา้
ใหเ้ป็นผูด้แูลศาสนาและชุมชน จ าเป็นทีก่รรมการทุกคนจะตอ้งปรกึษาหารอืกนัเพื่อด าเนินศาสนกจิและ
ดแูลชุมชนบาไฮ นี่คอืค าบญัชาของพระผูเ้ป็นเจา้” 

เนื่องจากไม่มนีกับวชในศาสนาบาไฮ ดงันัน้ในทุกเมอืงและทุกหมูบ่า้น จะมคีณะกรรมการแห่ง
ทอ้งถิน่ทีไ่ดผ้่านการเลอืกตัง้ 9 ท่านใหเ้ป็นผูร้บัผดิชอบศาสนกจิในชุมชนนัน้ เราเรยีกธรรมสภานี้ว่า 
“ธรรมสภาบาไฮแห่งทอ้งถิน่” 

 

ความส าคญัของธรรมสภาบาไฮแห่งทอ้งถิน่ 

ธรรมสภาบาไฮแห่งทอ้งถิน่เป็นพืน้ฐานระเบยีบโลกใหม่ของพระบาฮาอุลลาห ์เป็นฐานซึง่
ธรรมสภายตุธิรรมแห่งสากลตัง้อยู ่พระอบัดุลบาฮาไดก้ล่าวไวว้่า “การด าเนินศาสนกจิของธรรมสภาบาไฮ
อยูภ่ายใตค้วามคุม้ครองของพระผูเ้ป็นเจา้ จะมอีานิสงคใ์ดเหนือกว่านี้อกี? ธรรมสภาบาไฮเหล่านี้
เปรยีบเสมอืนเป็นดวงประทปีทีย่ ิง่ใหญ่และเป็นอุทยานสวรรคซ์ึง่ส่งกลิน่หอมไปทัว่อาณาเขต ธรรมสภา
บาไฮเป็นแหล่งก าเนิดแห่งความรูแ้ละเป็นสายธารแห่งชวีติ ในขณะเดยีวกนักเ็ป็นแหล่งก าเนิดของความ
เจรญิตลอดกาล” 

 

ธรรมสภาบาไฮแห่งทอ้งถิน่คอืสายธารแห่งความรกัและความยตุธิรรม 

พระบาฮาอุลลาหค์อืพระศาสดาของยคุนี้ พระองคท์รงบญัญตัธิรรมสวรรคเ์พื่อใหโ้ลกนี้มแีต่ความ
รกัและความยตุธิรรม ธรรมสภาบาไฮแห่งทอ้งถิน่คอืผูใ้หค้วามรกัและความยตุธิรรมแก่ชุมชน 

 

ธรรมสภาบาไฮแห่งทอ้งถิน่จะตอ้งท าอะไรบา้ง? 

คณะกรรมการธรรมสภาบาไฮแห่งทอ้งถิน่เป็นผูม้เีกยีรตอิยา่งยิง่ทีไ่ดร้บัความไวว้างใจจากชุมชน
บาไฮ แต่ในขณะเดยีวกนักรรมการธรรมสภาบาไฮแห่งทอ้งถิน่กม็ภีาระหน้าทีย่ ิง่ใหญ่ กล่าวคอืกรรมการ
ทุกท่านจะ 

1) ศกึษาศาสนาใหม้ากขึน้ 

2) คดิอยูเ่สมอว่าธรรมสภาบาไฮควรท างานอย่างไรใหศ้าสนาและชุมชนก้าวหน้า 

3) ควรเขา้รว่มประชุมธรรมสภาทุกครัง้ และใหค้วามคดิเหน็ของตนต่อธรรมสภา 
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จะเลอืกตัง้คณะกรรมการธรรมสภาบาไฮแห่งทอ้งถิน่เมื่อไร และเลอืกอยา่งไร? 

เลอืกเมือ่ไร? ทอ้งถิน่ใดกต็ามทีม่บีาไฮศาสนิกชนชายหญงิทีม่อีายตุัง้แต่ 21 ปีขึน้ไปและมจี านวนตัง้แต่ 
9 คนขึน้ไป ทอ้งถิน่นัน้สามารถจดัตัง้ธรรมสภาบาไฮแห่งทอ้งถิน่ไดต้ามปกตใินปีบาไฮศกัราชหนึ่งจะมกีาร
เลอืกตัง้คณะกรรมการธรรมสภาเพยีงวนัเดยีวคอืภายในระหว่างเวลาตัง้แต่ดวงอาทติยต์กของวนัที ่20 
เมษายน ไปจนถงึเวลาดวงอาทติยต์กของวนัที ่21 เมษายน ทอ้งถิน่ทีม่ธีรรมสภาบาไฮอยูแ่ลว้กต็อ้งเลอืก
ใหมภ่ายในระหว่างวนัเวลาดงักล่าวเช่นกนั 

เลอืกอยา่งไร? ในวนัเลอืกตัง้ บาไฮศาสนิกชนในทอ้งถิน่ทีม่อีายตุัง้แต่ 21 ปีขึน้ไปจะไดร้บับตัรลงคะแนน
เสยีงเลอืกตัง้ หลงัจากทีไ่ดอ้ธษิฐานแลว้ ทุกท่านจงึเขยีนชื่อบาไฮศาสนิกชนในทอ้งถิน่ 9 ท่านทีต่นคดิว่ามี
ความสามารถเป็นกรรมการธรรมสภาบาไฮเพื่อรบัใชศ้าสนาและชุมชนได้ ส าหรบัผูล้งคะแนนทีเ่ขยีน
หนงัสอืไมไ่ด ้จะขอเยาวชนช่วยเขยีนให้ 

ในระหว่างการเลอืกตัง้ หา้มมใิหป้รกึษาหารอืกนัหรอืบอกแก่กนัว่าจะเลอืกผูใ้ด หลงัจากทีทุ่กคน
ส่งบตัรเลอืกตัง้แลว้ จะเริม่นับคะแนน ผูท้ีไ่ดร้บัคะแนนสูงสุดเรยีงล าดบัลงมา 9 ท่านแรกจะเป็น
คณะกรรมการธรรมสภาบาไฮแห่งทอ้งถิน่ 
 

คณะกรรมการธรรมสภาบาไฮจะตอ้งท าอะไรบา้งหลงัจากทีไ่ดร้บัเลอืกแลว้ 

หากว่าบาไฮศานิกชนทีไ่ดร้บัเลอืกตัง้อยูค่รบ ณ สถานทีเ่ลอืกตัง้ ผูท้ีไ่ดร้บัคะแนนเลอืกตัง้สงูสุด
ควรจะเลอืกประชุมคณะกรรมการธรรมสภาทนัท ีแต่ถา้หากปรากฏว่ากรรมการอยูไ่มค่รบ 9 ท่านในวนันัน้ 
ผูท้ีไ่ดร้บัคะแนนสงูสุดจะเป็นผูน้ดัประชุมในวาระและโอกาสทีส่ะดวกส าหรบักรรมการทุกคนต่อไป 

 

คณะกรรมการควรจะท าอะไรบา้งในการประชุมครัง้แรก? 

อนัดบัแรก หลงัจากทีไ่ดอ้ธษิฐานเปิดประชุมแลว้ กรรมการผูท้ีไ่ดร้บัคะแนนเลอืกตัง้สงูสุดจะขอให้
คณะกรรมการเลอืกประธานธรรมสภา คะแนนทีถ่อืว่าเป็นมตสิ่วนใหญ่คอื ตัง้แต่ 5 คะแนนขึน้ไป ถา้ต ่า
กว่านี้ตอ้งเลอืกตัง้ใหม ่การเลอืกนี้ใชค้ะแนนลบั กล่าวคอืกรรมการทุกท่านจะไดร้บักระดาษเปล่าใหเ้ขยีน
ชื่อกรรมการท่านใดท่านหนึ่งทีค่ดิว่าท าหน้าทีป่ระธานไดด้ทีีสุ่ด 

อนัดบัสอง เมือ่เลอืกตัง้ไดผู้เ้ป็นประธานแลว้ ประธานจะท าหน้าทีด่ าเนินการเลอืกตัง้รองประธาน 
เลขานุการและเหรญัญกิต่อไปตามล าดบั วธิกีารนบัคะแนนผูท้ีไ่ดร้บัต าแหน่งกเ็หมอืนกบัเมือ่เลอืกตัง้
ประธาน คอืแต่ละต าแหน่งจะตอ้งไดค้ะแนนตัง้แต่ 5 คะแนนขึน้ไป 

อนัดบัสาม เลขานุการแห่งธรรมสภาบาไฮแห่งทอ้งถิน่จะท าหน้าทีบ่นัทกึการประชุมต่อจากนัน้จงึส่ง
บนัทกึการประชุมตลอดจนรายงานผลการเลอืกตัง้เจา้หน้าทีท่ ัง้ 4 ต าแหน่งและรายนามกรรมการอกี 5 
ท่านใหแ้ก่ธรรมสภาบาไฮแห่งชาต ิบนัทกึการประชุมนี้มคีวามส าคญัมาก เพราะเป็นบนัทกึเกีย่วกบัการ
ตดัสนิใจ การปฏบิตั ิตลอดจนขอ้เสนอแนะของธรรมสภาบาไฮแห่งทอ้งถิน่ 
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คุณลกัษณะของคณะกรรมการธรรมสภาบาไฮแห่งทอ้งถิน่ 

1) คณะกรรมการธรรมสภาบาไฮแห่งทอ้งถิน่ตอ้งไมห่่างเหนิกนั แต่ตอ้งมคีวามรกัใครก่ลมเกลยีว
กนัอยา่งแน่นแฟ้นและแสดงออกซึง่ความสามคัค ีเพราะเขาเป็นคลื่นในทะเลเดยีวกนั  เป็นหยดน ้าของล า
น ้าเดยีวกนั เป็นดวงดาวบนฟากฟ้าเดยีวกนั เป็นแสงของดวงอาทติยด์วงเดยีวกนั หากปราศจากความ
กลมเกลยีวในความคดิและความสามคัค ีชุมชนนัน้จะแตกสลายและงานของธรรมสภาบาไฮกจ็ะหยดุชงกั
ลง 

2) ขณะเมือ่กรรมการประชุมรว่มกนั การปรกึษาหารอืตอ้งใหเ้ป็นไปแต่เรือ่งทางธรรมในการสัง่
สอนมนุษย ์อบรมเดก็ ช่วยเหลอืผูย้ากไร้ 

ธรรมสภาบาไฮแห่งทอ้งถิน่ต่างๆ และธรรมสภาบาไฮแห่งชาตเิป็นศลิาพืน้ฐานแห่งความยตุธิรรม
ของโลกในอนาคต ขอใหท้่านเขา้ใจว่า การบรหิารศาสนกจิของพระผูเ้ป็นเจา้มใิช่อยู่ทีก่ารปกครองอย่าง
เผดจ็การ แต่ตอ้งคารวะกนัฉนัทม์ติร มใิช่การใช้อ านาจโดยเอาแต่ใจ แต่ตอ้งมนี ้าใจในการปรกึษาหารอืกนั
อยา่งเปิดเผย และกลมเกลยีวรกัใคร ่ศาสนาบาไฮมเีจตนารมณ์ทีท่ าใหห้ลกัการของความกรณุาและความ
ยตุธิรรมผสมกลมกลนืกนัได้ 

 

หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของธรรมสภาบาไฮแห่งทอ้งถิน่ 

1) หน้าทีอ่นัดบัแรกคอื เผยแพรศ่าสนาและส่งเสรมิใหก้ าลงัใจบาไฮศาสนิกชน ประกาศขา่วการ
เสดจ็มาของพระบาฮาอุลลาห ์ไมแ่ต่เฉพาะในหมูญ่าตมิติร ในหมูบ่า้นของตนเองเท่านัน้ แต่ควรออกไป
ประกาศขา่วนี้ใหป้ระชาชนในหมู่บา้นอื่นๆ ทราบดว้ย 

2) ตอ้งส่งเสรมิใหเ้กดิความรกัและความสามคัคใีนชุมชน อาจท าไดด้ว้ยการประชุมเพื่ออธษิฐาน
และศกึษาพระธรรมของพระบาฮาอุลลาหร์ว่มกนั หากเป็นไปไดค้วรจดัอธษิฐานและศกึษาพระธรรมใน
ตอนเชา้ตรูก่่อนออกไปปฏบิตัภิารกจิประจ าวนั ทัง้นี้เพราะว่ารา่งกายเราตอ้งการอาหารฉนัใด จติวญิญาณ
กต็อ้งการอาหารฉนันัน้ 

3) ธรรมสภาจกัตอ้งพยายามหาทางช่วยเหลอืคนยากจน คนปว่ย คนพกิาร เดก็ก าพรา้ และหญงิ
หมา้ยโดยไมค่ านึงถงึชัน้วรรณะหรอืชาต ิศาสนา เพราะมนุษยท์ัง้หลายลว้นเป็นพีน้่องกนั 

4) จดัชัน้เรยีนภาคจรยิธรรม ศลิปะ และศลีธรรมแก่เดก็ เยาวชนและสตร ี

5) ในปีหนึ่งธรรมสภาบาไฮแห่งทอ้งถิน่จกัตอ้งจดังานฉลองสบิเก้าวนั 19 ครัง้ และจดังานทีร่ะลกึ
วนัส าคญัของศาสนาใน 9 โอกาสดงัต่อไปนี้ 
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งานฉลองสิบเก้าวนั 
 

เดอืน
ที ่

วนัที ่
เริม่จดังานหลงัดวง
อาทติยต์กของวนัที่ 

ชื่อเดอืน 

ภาษาอาหรบั 
ความหมาย 

1 21 มนีาคม 20 มนีาคม บาฮา สงา่งาม 

2 9 เมษายน 8 เมษายน จาลาล เกยีรตยิศชื่อเสยีง 

3 28 เมษายน 27 เมษายน จามาล ความสวยงาม 

4 17 พฤษภาคม 16 พฤษภาคม อาซามาต ความยิง่ใหญ่ 

5 5 มถุินายน 4 มถุินายน นูร ์ แสงสว่าง 

6 24 มถุินายน 23 มถุินายน ราหม์าต ความกรณุาปราณี 

7 13 กรกฎาคม 12 กรกฎาคม คาลมิาต ถอ้ยค า 

8 1 สงิหาคม 31 กรกฎาคม คามาล ความสมบรูณ์ 

9 20 สงิหาคม 19 สงิหาคม อสัมา พระนาม 

10 8 กนัยายน 7 กนัยายน อสิซาต เดชานุภาพ 

11 27 กนัยายน 26 กนัยายน มสัซยิาต ความประสงค ์

12 16 ตุลาคม 15 ตุลาคม อลิม ์ ความรู ้

13 4 พฤศจกิายน 3 พฤศจกิายน กุทราต อ านาจ 

14 23 พฤศจกิายน 22 พฤศจกิายน โกล ค าพดู 

15 12 ธนัวาคม 11 ธนัวาคม มาชอเอล ์ ค าถาม 

16 31 ธนัวาคม 30 ธนัวาคม ชารพั เกยีรตคิุณ 

17 19 มกราคม 18 มกราคม สุลต่าน อธปิไตย 

18 7 กุมภาพนัธ ์ 6 กุมภาพนัธ ์ มลุก ์ อาณาจกัร 

19 2 มนีาคม 1 มนีาคม อลา ความสงูส่ง 

 

*หมายเหตุ* การนบัวนัของศาสนาบาไฮ เริม่ภายหลงัดวงอาทติยต์กของวนัวาน และสิน้สุดลงเมือ่ดวง
อาทติยต์กดนิ 
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ในปีหนึ่งมวีนัส าคญัของศาสน 9 วนั เป็นหน้าทีข่องธรรมสภาบาไฮทอ้งถิน่ทีจ่ะตอ้งจดังานทีร่ะลกึ 
9 โอกาสดงันี้ 

วนัส าคญั ใหจ้ดังานทีร่ะลกึในทอ้งถิน่ตามวนัเวลาดงันี้ หมายเหตุ 

1) งานฉลองวนัคลา้ยวนั
ประกาศศาสนาของพระบาฮา
อุลลาห ์เรยีกอกีชื่อหนึ่งว่า 
“งานฉลองวนัรดิวาน” ระหว่าง
วนัที ่21 เมษายน ถงึวนัที ่2 
พฤษภาคม รวม 12 วนั 

วนัที ่21 เมษายน เวลา 15.00 น. 
วนัที ่29 เมษายน จดังานระหว่างดวงอาทติยต์ก
ของวนัที ่28 เมษายน จนถงึเวลาดวงอาทติยต์ก
ของวนัที ่29 เมษายน 
วนัที ่2 พฤษภาคม จดังานระหว่างหลงัดวงอาทติย์
ตกของวนัที ่2 พฤษภาคม 

บาไฮควรหยดุงาน 
บาไฮควรหยดุงาน 
 
 
บาไฮควรหยดุงาน 

2) งานฉลองวนัคลา้ยวนั
ประกาศศาสนาของพระบ๊อบ 
วนัที ่23 พฤษภาคม 

จดัฉลองวนัที ่22 พฤษภาคม หลงัจากทีด่วงอาทติย์
ตกแลว้ประมาณ 2 ชัว่โมง 

บาไฮควรหยดุงาน 

3) งานไวอ้าลยัวนัคลา้ยวนั
สวรรคตของพระบาฮาอุลลาห ์
วนัที ่29 พฤษภาคม 

จดังานไวอ้าลยั วนัที ่29 พฤษภาคม  
เวลา 03.00 น. 

บาไฮควรหยดุงาน 

4) งานไวอ้าลยัวนัทีพ่ระบ๊อบ
ถูกปลงพระชนม ์วนัที ่9 
กรกฎาคม  

จดังานไวอ้าลยั วนัที ่9 กรกฎาคม เวลาประมาณ
เทีย่งวนั 

บาไฮควรหยดุงาน 

5) งานฉลองวนัคลา้ยวนั
ประสตูขิองพระบ๊อบ วนัที ่20 
ตุลาคม 

จดังานระหว่างหลงัดวงอาทติยต์ก 
ของวนัที ่19 ตุลาคม จนถงึเวลาดวงอาทติยต์ก 
ของวนัที ่20 ตุลาคม 

บาไฮควรหยดุงาน 

6) งานฉลองวนัคลา้ยวนั
ประสตูขิองพระบาฮาอุลลาห ์
วนัที ่12 พฤศจกิายน 

จดังานฉลองระหว่างดวงอาทติยต์กของ 
วนัที ่11 พฤศจกิายน จนถงึเวลาดวงอาทติยต์ก
ของวนัที ่12 พฤศจกิายน 

บาไฮควรหยดุงาน 

7) วนัแห่งพระปฏญิญา วนัที ่
26 พฤศจกิายน 

จดังานทีร่ะลกึระหว่างดวงอาทติยต์กของ 
วนัที ่25 พฤศจกิายน จนถงึเวลาดวงอาทติยต์ก
ของวนัที ่26 พฤศจกิายน 

 

8) งานไวอ้าลยัวนัคลา้ยวนั
มรณภาพของพระอบัดุลบาฮา 
วนัที ่28 พฤศจกิายน 

จดังานไวอ้าลยั วนัที ่28 พฤศจกิายน  
เวลา 01.00 น. 

บาไฮควรหยดุงาน 

9) งานฉลองปีใหมน่อรร์ซู 
วนัที ่21 มนีาคม 

ระหว่างหลงัดวงอาทติยต์กของวนัที ่20 มนีาคม 
จนถงึดวงอาทติยต์กของวนัที ่21 มนีาคม 

บาไฮควรหยดุงาน 
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เทศกาลอยัยมัมฮีา อยูร่ะหว่างวนัที ่26 กุมภาพนัธ ์จนถงึ 1 มนีาคมของทุกปี บาไฮศาสนิกชนใช้
โอกาสน้ีเตรยีมตวัถอืศลีอด บ าเพญ็กุศลและมอบของขวญัแก่กนั 

วนัถอืศลีอด ถอื 19 วนั เริม่ตัง้แต่วนัที ่2 มนีาคม จนถงึวนัที ่21 มนีาคมของทุกปี   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เท่าทีก่ล่าวมาแลว้ คอืหน้าทีข่องธรรมสภาบาไฮแห่งทอ้งถิน่ 5 ขอ้ แต่ยงัมอีกี 5 ขอ้คอื 

6) จดัตัง้เงนิทุนส่วนทอ้งถิน่และกระตุน้เตอืนใหบ้าไฮศาสนิกชนช่วยกนับรจิาค 

7) ธรรมสภาบาไฮแห่งทอ้งถิน่จะตอ้งตดิต่อกบั 

     ก) คณะกรรมการเผยแพรศ่าสนาประจ าภาค 

     ข) ธรรมสภาบาไฮแห่งชาต ิ

     ค)  ธรรมสภาบาไฮแห่งทอ้งถิน่อื่นๆ  

 ทัง้นี้เพื่อแลกเปลีย่นขา่วสาร กจิกรรมและความส าเรจ็ซึง่กนัและกนั 

8) ทนัทีท่ีธ่รรมสภาบาไฮแห่งทอ้งถิน่เหน็ว่าตนแขง็แรงดแีลว้ ควรทีจ่ะปรกึษาหารอืกบัคณะกรรมการ
เผยแพรศ่าสนาประจ าภาค เพื่อเสนอตนเขา้ช่วยเหลอืธรรมสภาบาไฮแห่งทอ้งถิน่ทีย่งัอ่อนแออยูใ่ห้
แขง็แรงขึน้ 

9) ธรรมสภาบาไฮแห่งทอ้งถิน่ทุกแห่งควรทราบแผนงานทีส่ภายตุธิรรมแห่งสากลจดัใหแ้ก่ประเทศของตน 
ทัง้นี้เพื่อจะไดช้่วยท างานใหแ้ผนงานดงักล่าวส าเรจ็ลุล่วงไปดว้ยด ีนอกเหนือจากนี้ธรรมสภาบาไฮแห่ง
ทอ้งถิน่ควรจะอธษิฐานใหแ้ก่ความส าเรจ็ของแผนงานทัง้หมดดว้ย 

10) สภายตุธิรรมแห่งสากลไดส้รปุหน้าทีส่ าคญัของธรรมสภาบาไฮแห่งทอ้งถิน่โดยย่อๆ ดงัต่อไปนี้ 

      10.1) ดแูลความเป็นอยูข่องชุมชน 

      10.2) เสรมิสรา้งความสมคัรสมานสามคัคใีหเ้กดิในชุมชน 

      10.3) วางแผนและแนะน าการเผยแพรศ่าสนาตลอดจนขยายโครงการเผยแพร่ศาสนา 

      10.4) ป้องกนัศาสนาจากผูค้ดิรา้ย 

      10.5) จดังานฉลองสบิเกา้วนั งานครบรอบวนัส าคญัของศาสนาและงานประชุมสงัสรรคท์ัว่ไป 

      10.6) เชญิใหบ้าไฮศาสนิกชนในทอ้งถิน่แสดงความคดิเหน็ 

      10.7) รกัษาความปลอดภยั ใหค้ าแนะน าและการศกึษาแกเดก็และเยาวชน 

      10.8) หาโอกาสรว่มงานสงัคมสงเคราะหก์บัหน่วยงานอื่นๆ 

      10.9) เตอืนใหบ้าไฮศาสนิกชน 

 ก) ศกึษาพระธรรม 

 ข) ด าเนินชวีติแบบบาไฮศาสนิกชน 
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 ค) เผยแพรศ่าสนา 

 ง) บรจิาคใหแ้ก่กองทุน 

 จ) รว่มงานกจิกรรมของศาสนาในชุมชน 

 ฉ) ปรกึษาและขอค าแนะน าจากธรรมสภาบาไฮถ้ามปีญัหาทีแ่กไ้ขดว้ยตนเองไมไ่ด ้

   ------------------------------------------------------------------------ 
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บทท่ี 3 

หน้าท่ีของคณะกรรมการธรรมสภาบาไฮแห่งท้องถ่ิน 

 

บดันี้ เรากไ็ดท้ราบถงึความส าคญัของธรรมสภาบาไฮแลว้ ดงันัน้จงึถอืว่าเป็นผูท้ีผ่่านการเลอืกตัง้
เป็นคณะกรรมการธรรมสภา จะตอ้งระลกึเสมอว่าตนมภีาระหน้าทีด่งัต่อไปนี้ 

1) ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความอ่อนน้อมถ่อมตนและอดทน เปิดเผย มคีวามยตุธิรรม สุภาพ และอุทศิตนใหแ้ก่
ศาสนา ทัง้นี้เพื่อชุมชนจะไดไ้วว้างใจช่วยเหลอืและมคีวามเคารพรกัใคร่ 

2) การเป็นคณะกรรมการธรรมสภาบาไฮมใิช่หมายความว่าจะมสีทิธขิาด มอี านาจเพยีงฝา่ยเดยีว แต่ควร
ระลกึเสมอว่า การบรหิารศาสนกจิและชุมชนจะตอ้งกระท าดว้ยการปรกึษาหารอื กรรมการทุกท่านจกัตอ้ง
ไมค่ดิว่าตนมฐีานะเหนือกว่าบาไฮศาสนิกชนอื่นๆ และตอ้งไมส่ าคญัตนผดิว่าตนคอืคณะผูน้ าศาสนาเพยีง
คณะเดยีว 

3) คณะกรรมการธรรมสภาบาไฮจะตอ้งไมไ่วต้วั ไมม่ลีบัลมคมในและไมแ่สดงอทิธพิลเหนือชุมชน 

4) ในการประชุมกรรมการธรรมสภาบาไฮ กรรมการทุกท่านจกัตอ้งสลดัความรูส้กึส่วนตวั เช่น ความชอบ 
ความไม่ชอบ ความรูส้กึเหน็แก่ตวัและอคตทิัง้ปวงทิง้เสยี ตัง้ใจหาวถิทีางทีจ่ะก่อประโยชน์สุขแก่ชุมชน
บาไฮ 

5) หลงัจากการปรกึษาหารอืและสอบถามความเหน็แลว้ กรรมการธรรมสภาบาไฮทุกท่านควรจะยดึมติ
ส่วนใหญ่ 

6) คณะกรรมการธรรมสภาบาไฮยอ่มไมด่หูมิน่ความคดิเหน็ของผูอ้ื่น 

7) กรรมการธรรมสภาบาไฮมสีทิธแิสดงความคดิเหน็ของตนอยา่งเตม็ที ่แต่ไมค่วรจะยดึมัน่ในความคดิ
ของตนฝา่ยเดยีว กรรมการควรจะพจิารณาความคดิเหน็ของผูอ้ื่นอยา่งถีถ่ว้น แลว้จงึออกเสยีงลงคะแนน 

8) การท างานของธรรมสภาบาไฮส่วนทอ้งถิน่จะสมบูรณ์กต่็อเมือ่คณะกรรมการเขา้ประชุมครบ 9 ท่าน 
ดงันัน้คณะกรรมการทุกท่านจงึควรพยายามเขา้ประชุมทุกครัง้ ผลทีจ่ะตดิตามมากค็อื กรรมการทุกท่านจะ
ไดร้บัทราบถงึสภาพและสถานการณ์ของชุมชนบาไฮ 

9) กรรมการธรรมสภาบาไฮทุกท่านควรพยายามศกึษาพระธรรมและศกึษาระเบยีบบรหิารศาสนาบาไฮ 
เพื่อเพิม่พนูประสบการณ์และความสามารถ ควรค่าแก่การเป็นกรรมการ 

10) กรรมการธรรมสภาบาไฮทุกท่านควรด าเนินชวีติตามแบบอย่างบาไฮศาสนิกชน ทัง้นี้เพราะหากว่า
ชวีติส่วนตวัของเราเป็นบาไฮทีด่แีลว้ เรายอ่มเป็นบาไฮทีด่ใีนฐานะของกรรมการธรรมสภาบาไฮดว้ย 

11) เจา้หน้าทีข่องธรรมสภาบาไฮ กล่าวคอื ประธาน รองประธาน เลขานุการและเหรญัญกิ มหีน้าทีแ่ละ
ความรบัผดิชอบเป็นพเิศษ ดงันัน้เราควรทีจ่ะเรยีนรูถ้งึหน้าทีเ่หล่านัน้ 
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หน้าทีข่องเจา้หน้าทีธ่รรมสภาบาไฮ 

ประธาน มหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบดงัต่อไปนี้ 

 1) อยูร่ว่มประชุมธรรมสภา 

 2) ในการประชุมธรรมสภา ประธานมหีน้าทีด่แูลใหม้กีารพจิารณาหวัขอ้การประชุมทุกเรือ่ง 
ควบคุมการประชุมใหก้รรมการทุกท่านไดแ้สดงความคดิเหน็อยา่งอสิระ ปราศจากการถูก
ขดัจงัหวะจากกรรมการท่านอื่น 

 3) การเป็นประธานมไิดห้มายความว่า มสีทิธใินการแสดงความคดิเหน็มากกว่ากรรมการท่านอื่น 
ประธานมสีทิธใินการออกเสยีงลงคะแนนเช่นเดยีวกบักรรมการท่านอื่นๆ อกี 8 ท่าน 

 4) ควบคุมใหม้กีารพจิารณาปญัหาในขอบเขต ไมอ่อกนอกลู่นอกทาง 

 5) หลงัจากทีก่รรมการทุกท่านไดอ้อกความเหน็ และทุกคนมคีวามกระจ่างในปญัหาทีก่ าลงั
พจิารณาแลว้ ประธานจะใหก้รรมการทุกท่านออกคะแนนเสยีงในญตัต ิประธานจะขอใหผู้ท้ีเ่หน็
ดว้ยในญตัตนิัน้ยกมอืขึน้ หากมตสิ่วนใหญ่เหน็ดว้ยแลว้ ธรรมสภากจ็ะไดม้ตทิีป่ระชุมเพื่อ
ด าเนินการต่อไป 

 6) ประธานมหีน้าทีเ่ตอืนใหเ้ลขานุการบนัทกึมตขิองทีป่ระชุม 

 7) หากการประชุมนัดใดทีป่ระธานคดิว่าไมส่ามารถมาร่วมประชุมได ้ประธานควรจะแจง้ต่อ
เลขานุการล่วงหน้า เพื่อแจง้ใหร้องประธานเตรยีมตวัท าหน้าทีใ่นทีป่ระชุม 

หน้าทีข่องรองประธาน 

 1) ท าหน้าทีด่ าเนินการประชุมแทนประธาน ถา้ประธานไมส่ามารถจะเขา้ประชุมไดใ้นการประชุม
นดันี้ หรอืถา้ประธานมเีหตุจ าเป็นตอ้งมาชา้ เช่น มาสายเกนิ 15 นาทแีละถา้มกีรรมการครบองค์
ประชุม (ตัง้แต่ 5 ท่านขึน้ไป) รองประธานมหีน้าทีเ่รยีกประชุม และด าเนินการประชุมจนกว่า
ประธานจะมาถงึ 

 2) ศกึษาหน้าทีข่องประธานดงักล่าวขา้งตน้ เพื่อจะสามารถด าเนินการประชุมไดอ้ย่างเรยีบรอ้ย
เมือ่ถงึคราวจ าเป็น 

หน้าทีข่องเลขานุการ 

 1) เตรยีมหวัขอ้ประชุม 

 2) แจง้ใหก้รรมการทราบล่วงหน้าว่า จะมกีารประชุมเมื่อไร ทีไ่หน ตามปกตใินการประชุมครัง้แรก 
ทีป่ระชุมจะตกลงกนัว่าจะมกีารประชุมแบบสามญั อยา่งสม ่าเสมอ เมือ่ไร และประชุมทีไ่หน 

 3) จดบนัทกึมตทิีป่ระชุม (มตีวัอยา่งการท าบนัทกึการประชุมในบทต่อไป) 

 4) น าบนัทกึการประชุมทุกครัง้มาทีป่ระชุม ในกรณตีอ้งการการอา้งองิปญัหาและมตขิองทีป่ระชุม
ครัง้ทีแ่ลว้มา 

 5) ตอบจดหมายตามทีท่ีป่ระชุมมมีต ิ
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 6) เกบ็รกัษานามและทีอ่ยู่ของบาไฮศาสนิกชนในทอ้งถิน่ของตน 

 7) ลงรายชื่อบาไฮศาสนิกชนใหมใ่นทะเบยีนบาไฮ 

 8) แจง้รายนามและจ านวนบาไฮในทอ้งถิน่ต่อธรรมสภาแห่งชาต ิแจง้จ านวนบาไฮศาสนิกชนใหม่
และแจง้เปลีย่นทีอ่ยูถ่้ามกีารโยกยา้ย 

 9) จดบนัทกึขอ้เสนอของบาไฮศาสนิกชนในงานฉลองสบิเกา้วนั และจดัเขา้หวัขอ้การประชุมเพื่อ
พจิารณาในการประชุมธรรมสภาครัง้ต่อไป 

หน้าทีข่องเหรญัญกิ 

 1) กระตุน้เตอืนใหบ้าไฮศาสนิกชนบรจิาคใหเ้งนิทุน 

 2) ท าบญัชรีายรบัและรายจ่ายของธรรมสภา 

 3) รบัเงนิบรจิาคและออกใบเสรจ็ใหผู้บ้รจิาค 

 4) จา่ยเงนิตามมตขิองธรรมสภา 

 5) รายงานฐานะทางการเงนิในทีป่ระชุม และในงานฉลองสบิเกา้วนั 

 6) เกบ็รกัษาใบเสรจ็ค่าใชจ้่ายต่างๆ  

 7) ท าบญัชสี่งธรรมสภาตอนปลายปี เพื่อธรรมสภาจะไดใ้หผู้ต้รวจสอบบญัชตีรวจต่อไป 

 8) สรปุฐานะทางดา้นการเงนิต่อชุมชนในทอ้งถิน่ในวนัรดิวาน (21 เมษายน ของทุกปี) 

 

ตวัอยา่งงา่ยๆ ในการจดัเตรยีมบญัช ี

ส าหรบัเหรญัญกิ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
   รายได ้      รายจ่าย 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
วนัที ่            รายการ       บาท      ส.ต.           วนัที ่           รายการ             บาท     ส.ต. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1 พฤษภาคม ยอดเงนิยกมา     100       - 

1 พฤษภาคม นาย ก. บรจิาค     100       -    3 พฤษภาคม   ซือ้หนงัสอื                70       - 

4 พฤษภาคม นาย ข. บรจิาค     150       -  6 พฤษภาคม   จา่ยเลขานุการซือ้แสตม ์     100       - 

16 พฤษภาคม รบับรจิาคจากงาน 
ฉลองสบิเกา้วนั      270      -    20 พฤษภาคม  สอนศาสนา                 120      - 

24 พฤษภาคม นาย ค. บรจิาค       50      - 22 พฤษภาคม  บรจิาคใหธ้รรมสภาแห่งชาต ิ 200      - 

25 พฤษภาคม นาย ง. บรจิาค       60      -  
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26 พฤษภาคม นาย จ. บรจิาค     10     50    31 พฤษภาคม รายไดเ้กนิจา่ย                 250   50 

                740     50                     740   50 

1 มถุินายน ยอดเงนิยกมา     250     50 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ตวัอยา่งการจดัเตรยีมหวัขอ้การประชุม 

(ส าหรบัเลขานุการ) 

1) อธษิฐานเปิดประชุม 

2) อ่านบนัทกึการประชุมครัง้ทีแ่ลว้ 

3) บนัทกึงานทีย่งัไมไ่ดป้ฏบิตัติามมตกิารประชุมครัง้ทีแ่ลว้ และบนัทกึขอ้แนะน าเพิม่เตมิ 

4) ปรกึษาแผนงาน 

     - ตดิตามแผนงานทีไ่ดป้ฏบิตัไิปแลว้ 

     - วางแผนงานล าดบัต่อไป 

5) งานเผยแพรศ่าสนาและการอบรมใหค้วามรูอ้ย่างลกึซึง้ในศาสนา 

6) จดัเตรยีมชัน้เรยีนสตร ี

7) จดัเตรยีมชัน้เรยีนส าหรบัเดก็ 

8) เหรญัญกิรายงานฐานะทางการเงนิ 

9) เรือ่งศูนยก์ลางศาสนาบาไฮ 

10) การจดังานฉลองสบิเกา้วนัเดอืนต่อไป 

11) จดหมายต่างๆ 

12) เรือ่งอื่นๆ 

บนัทกึการประชุม 

 เลขานุการควรจดบนัทกึการประชุมอย่างเป็นระเบยีบ แต่ละหวัขอ้ควรขดีเสน้ใต ้ระบุครัง้ทีป่ระชุม
ตามล าดบั อธบิายรายละเอยีดตดิตามดว้ยมตทิีป่ระชุม 

 ในการบนัทกึการประชุม ไม่จ าเป็นตอ้งระบุชื่อผูเ้สนอญตัตแิละผูส้นบัสนุน ในการประชุมครัง้ต่อไป
จะอ่านบนัทกึการประชุม หากขอ้ใดไมถู่กตอ้ง จะบนัทกึแกไ้ข 
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ตวัอยา่งบนัทกึการประชุม (ส าหรบัเลขานุการ) 

 

บนัทกึการประชุมของธรรมสภาบาไฮทอ้งถิน่บา้นดงกลว้ยครัง้ที ่5 

ประชุมวนัที ่1 พฤษภาคม 2536 

ณ ศูนยก์ลางศาสนาบาไฮบา้นดงกลว้ย 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

กรรมการผูเ้ขา้รว่มประชุม 

 1) นางม ี  ทองสุข 

 2) นายอก  ส่งเสรมิ 

 3) น.ส.จติ  ทวสีุข 

 4) นายคณติ  สุขสมบูรณ์ 

 5) นายพชิยั  จติชอบคา้ 

 6) นางละไม  เกดิดงกลว้ย 

 7) น.ส.พร  เกดิดงกลว้ย 

 8) นายใจ  ส่งเสรมิ 

กรรมการผูข้าดการประชุม 

 คนที ่9 คอื นายส ี ทองสุข ไมส่ามารถมาประชุมไดเ้พราะปว่ย 

1) อ่านบนัทกึการประชุมครัง้ทีแ่ลว้ 

 ทีป่ระชุมรบัรองบนัทกึการประชุมครัง้ที ่4 วนัที ่27 เมษายน 2536 

2) ก าหนดการประชุมครัง้ต่อไป 

 ทีป่ระชุมตกลงใหม้กีารประชุมครัง้ต่อไปในวนัเสารท์ี ่12 มถุินายน 2536 ณ ศูนยก์ลางศาสนา
บาไฮบา้นดงกลว้ย 

3) การเผยแพรศ่าสนาและการอบรมใหม้คีวามลกึซึง้ในศาสนา 

 3.1) นางสาวกรุณา เกดิบา้นดงกลว้ยขอเขา้พบธรรมสภาเพื่อขอใหเ้ดก็บาไฮมสี่วนในการรว่มรอ้ง
เพลงและแสดงละครในงานฉลองสบิเกา้วนัในวนัที ่16 พฤษภาคมนี้ 

มตทิีป่ระชุม ธรรมสภาจะแจง้ใหผู้้จดัรายการงานฉลองสบิเกา้วนัแทรกรายการแสดงของเดก็ใน
งาน 
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 3.2) นางสาวกรุณาขอใหธ้รรมสภาประชาสมัพนัธก์ารอบรมบาไฮทีจ่ะท าหน้าทีเ่ป็นครสูอนเดก็ 
โดยมรีะยะการอบรม 3 วนั คอืระหว่างวนัที ่15-17 พฤษภาคม ทีศู่นยก์ลางศาสนาบาไฮบา้นดง
กลว้ย สามารถรบัผูเ้ขา้อบรมไดอ้ยา่งมากชัน้ละ 25 คน 

มตทิีป่ระชุม 1) เลขานุการธรรมสภาจะส่งหนงัสอืเชญิบาไฮเขา้รบัการอบรม และเลขานุการจะ  
ตดิต่อบาไฮอกีครัง้หนึ่งทางโทรศพัทห์รอืเดนิทางไปหาเพื่อขอรบัทราบจ านวนผู้
เขา้รบัการอบรมเพื่อจะสามารถจดัเตรยีมสถานที ่เอกสารและทีพ่กัใหต่้อไป 

2) ขอใหก้รรมการทุกท่านช่วยท าหน้าทีป่ระกาศการอบรมครัง้นี้กบัเพื่อนบา้น
ของตน 

   3) ประกาศขา่วการอบรมนี้ในขา่วสารฉลองสบิเกา้วนัของบา้นดงกลว้ย 

 3.3) นายสะอาดแจง้รายนามบาไฮใหม่ซึง่เป็นบาไฮจากการแนะน าศาสนาของนายสะอาด และ
ขอใหธ้รรมสภาบนัทกึรายชื่อบาไฮใหมใ่นทะเบยีนพรอ้มทัง้ส่งข่าวสารบาไฮและบทเรยีนทาง
ไปรษณยีใ์ห ้

 มตทิีป่ระชุม เลขานุการจะใหพ้นกังานในศูนยบ์าไฮบนัทกึและจดัส่งข่าวสารและบทเรยีน 

 3.4) นายสะอาดรายงานว่าจะจดัการอบรมผูท้ีจ่ะเป็นครเูดนิทางสอนศาสนาชุดต่อไปในระหว่าง
วนัที ่4-6 มถุินายน 2536 รวม 3 วนั นายสะอาดขอทราบแผนงานของธรรมสภาว่า ต้องการไป
เผยแพรแ่ละอบรมศาสนาทีท่อ้งถิน่ใด เพื่อทีจ่ะแจง้ใหค้รเูดนิทางสอนศาสนาทราบหลงัเสรจ็สิน้
การอบรม ทัง้นี้เพื่อช่วยใหแ้ผนงานของธรรมสภาบรรลุผล 

มตทิีป่ระชุม 1) ตอบนายสะอาดว่า ธรรมสภาขอบคุณทีช่่วยอบรมครเูดนิทางสอนศาสนา ซึง่
เป็นงานทีม่คีวามส าคญัรบีด่วนส าหรบัแผนงาน 3 ปี เพราะงานต่างๆ จะส าเรจ็ได้
ดว้ยพลงัของบาไฮทัง้เก่าและใหม ่ซึง่จะช่วยงานเผยแพรแ่ละอบรมใหม้คีรเูพิม่
มากขึน้ 

 2) ธรรมสภาจะช่วยประชาสมัพนัธใ์หบ้าไฮเขา้รบัการอบรม 

 3) ธรรมสภาแจง้ว่าทอ้งถิน่ทีจ่ะไปเผยแพรแ่ละอบรมต่อไปคอื บา้นดงหวาย และ
บา้นดอนน้อย 

3.5) เน่ืองจากในระยะน้ีมคีนในหมูบ่า้นปว่ยดว้ยโรคทางเดนิอาหารเป็นจ านวนมาก ธรรมสภา
บาไฮบา้นดงกลว้ยมแีผนงานพฒันาสภาพสิง่แวดลอ้มของหมูบ่า้น เพื่อช่วยใหชุ้มชนบา้นดงกลว้ย
ตระหนกัถงึความส าคญัของการรกัษาความสะอาดของบรเิวณบา้นและการรกัษาสุขภาพของ
สมาชกิในครอบครวัเพื่อจะไดไ้มเ่จบ็ปว่ย 

มตทิีป่ระชุม 1) ขอใหธ้รรมสภาบาไฮแห่งประเทศไทยส่งบาไฮทีม่คีวามรูท้างดา้นสาธารณสุข
มลูฐานมาอบรมชาวบา้นและบาไฮ เพื่อจะไดเ้ขา้ใจความส าคญัของการรกัษา
ความสะอาดบา้นเรอืนและอาหาร กบัทัง้เป็นการเพิม่บุคลากรทีจ่ะท าหน้าทีใ่น
การไปช่วยประชาสมัพนัธท์ีห่มูบ่า้นและหมูบ่า้นใกลเ้คยีงต่อไป 
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4) เงนิทุนธรรมสภาบา้นดงกลว้ย 

เหรญัญกิรายงานต่อทีป่ระชุมว่า ณ วนัที ่1 พฤษภาคม มเีงนิคงเหลอืยกมา 100 บาท ในระหว่าง
เดอืนไดร้บับรจิาคจากศาสนิกชน 370.50 บาท รบัจากงานฉลองสบิเกา้วนั 270 บาท รวมมเีงนิ 740.50 
บาท เงนิจ านวนนี้ใชจ้่ายซือ้หนงัสอืส าหรบัเดก็จากรา้นคา้ของศูนยก์ลางศาสนาบาไฮบา้นดงกลว้ย 70 
บาท ใชค้่าแสตมป์และเครือ่งเขยีน 100 บาท ค่าใชจ้า่ยในการใหเ้ยาวชนออกไปเผยแพรศ่าสนา 120 บาท 
และจา่ยบรจิาคใหก้องทุนบาไฮแห่งประเทศไทย 200 บาท รวมจ่ายทัง้สิน้ 490 บาท ดงันัน้จงึเหลอืเงนิสด
ยกไปเดอืนมถุินายน 250.50 บาท  

มตทิีป่ระชุม ใหเ้หรญัญกิรายงานฐานะทางการเงนิต่อทีป่ระชุมในงานฉลองสบิเกา้วนั 
เหรญัญกิจะอธบิายเกีย่วกบัความส าคญัของการบรจิาคใหเ้งนิทุน พระบาฮา
อุลลาหท์รงตรสัว่า บาไฮศาสนิกชนทีส่มบูรณ์ตอ้งปฏบิตัธิรรมในชวีติประจ าวนั 
สอนศาสนาและบรจิาคใหแ้ก่กองทุน 

5) การสรา้งศาลาอบรมเดก็และสตร ี  

ดว้ยนายสม สุจรติ ประสงคจ์ะบรจิาคทีด่นิบา้นดงกลว้ย หมูท่ี ่4 ส าหรบัสรา้งศาลาอบรมเดก็และ
สตรใีนหมูบ่า้น จ านวนเนื้อที ่100 ตารางวา  

มตทิีป่ระชุม 1) ใหเ้ลขานุการเขยีนจดหมายถงึนายสม สุจรติ ขอบคุณทีม่จีติศรทัธาบรจิาค
ทีด่นิใหชุ้มชนใชป้ระโยชน์ 

 2) จดัตัง้คณะกรรมการก่อสรา้งศาลาอบรมเดก็และสตร ีคณะกรรมการ
ประกอบดว้ย 

      1) นายน้อย  ช านาญช่าง 
      2) นายนิคม  สรา้งเสรมิสุข 
      3) นายชนิ  จติเทีย่ง 
      4) นายรตัน์ชยั ประกอบการ 
      5) นายด ี  จติเทีย่ง 

      คณะกรรมการนี้จะด าเนินการ 

      1) ออกแบบปลกูสรา้ง 

      2) เขยีนจดหมายขอรบับรจิาควสัดุก่อสรา้ง และขอรบับรจิาคแรงงานบาไฮ
ศาสนิกชนใน 

         ทอ้งถิน่มารว่มก่อสรา้งศาลาหลงันี้ 

6) อธษิฐานปิดการประชุม 

นางสาวจติ   ทวสีุข 

      (เลขานุการ ผูบ้นัทกึการประชุม) 
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บทท่ี 4 

การปรึกษาหารือในศาสนาบาไฮ 

 

พระบาฮาอุลลาหท์รงตรสัว่า “สรวงสวรรคแ์ห่งอจัฉรยิะอนัเป็นทพิยส์ดใสสว่างไสวดว้ยดวงดารา
ของการปรกึษาหารอืและเมตตาธรรม จงหารอืกนัในทุกเรือ่งเพราะการปรกึษาหารอืกนันัน้เป็นแสงน าทาง
ทีใ่หว้ถิทีางสว่างเรอืงรอง” 

1) พลานุภาพแห่งพระวจนะของพระบาฮาอุลลาหม์พีลงัสรา้งใหม้นุษยเ์ป็นคนรุน่ใหม ่ใหส้งัคมมนุษยเ์ป็น     
ระบบใหม ่พระบาฮาอุลลาหท์รงตรสัว่า ระเบยีบแบบแผนของโลกในยคุปจัจบุนัน้ีไม่มคีวามสมบูรณ์ 

2) แมก้ระทัง่รฐัสภาทีไ่ดช้ื่อว่าดทีีสุ่ดของโลกแลว้กต็าม คนต่างพรรคต่างพวกกนัต่างพยายามส่งเสรมิ
อุดมการณ์และนโยบายฝา่ยตนใหเ้ด่นเหนือฝา่ยอื่น ไมส่นใจแนวความคดิของฝา่ยอื่น ยดึอยูก่บัความ
คดิเหน็ของฝา่ยตนอยา่งดือ้ดงึ 

3) ส่วนการปรกึษาหารอืกนัในศาสนาบาไฮนัน้แตกต่างจากลกัษณะทีก่ล่าวมาแลว้ คอื ประการแรกไมม่ี
ระบบพรรคพวกในศาสนาบาไฮ กรรมการของธรรมสภาบาไฮแต่ละคนท างานดว้ยส านึกทีร่บัผดิชอบ
ตรงต่อพระผูเ้ป็นเจา้และตามมโนธรรมของตนเท่านัน้ กรรมการทุกคนจะตอ้งแสดงความคดิเหน็โดย
อสิระเสรเีกีย่วกบัเรือ่งทีก่ าลงัหยบิยกขึน้มาปรกึษากนั แต่ในขณะเดยีวกนัตอ้งตัง้ใจฟงัความเหน็ของ
กรรมการท่านอื่นดว้ย และต้องไมย่ดึถอืความคดิเหน็ของตนเองเพยีงฝา่ยเดยีว หากกรรมการท่านอื่น
แยง้ความคดิเหน็ของเรา เราจะตอ้งไมรู่ส้กึสะเทอืนใจ เป็นธรรมดาทีทุ่กคนจะเหน็ว่าความคดิเหน็ของ
เรานัน้ส าคญั และตวัการทีท่ าใหเ้ราเฝ้ากล่าวย ้าความคดิเหน็ของเราซ ้าแลว้ซ ้าอกีเพื่อใหค้นอื่นยอมรบั
นัน้กค็อืความเหน็แก่ตวันัน่เอง วธิกีารเช่นน้ีไมใ่ช่วถิทีางของศาสนาบาไฮ พระอบัดุลบาฮาผูซ้ึง่เป็นพระ
อาจารยท์ีร่กัของเรา ไดอ้ธบิายวธิกีารปรกึษาหารอืในศาสนาบาไฮไวโ้ดยละเอยีด เราควรจะศกึษา
ค าอธบิายนี้ ไมเ่ฉพาะเพยีงครัง้เดยีวเท่านัน้ แต่ควรจะศกึษาหลายๆ ครัง้จนกระทัง่เรามคีวามเขา้ใจ
อยา่งถูกตอ้ง 

 “ในการปรกึษาหารอืกนันัน้ ประการแรก คณะกรรมการธรรมสภาบาไฮจะตอ้งมเีจตนารมณ์อนั
บรสิุทธิ ์มจีติใจทีผ่่องใส ตดัขาดออกจากทุกสิง่ทุกอย่างนอกจากพระผูเ้ป็นเจา้ ตัง้จติมัน่อยูใ่นความหอม
หวานอนัเป็นทพิย ์มคีวามสุภาพอ่อนน้อมต่อศาสนิกชนของพระผูเ้ป็นเจา้ มคีวามอดทนและฟนัฝา่ความ
ยากล าบาก และอุทศิตนรบัใชพ้ระองค ์หากกรรมการธรรมสภาบาไฮได้รบัการชีแ้นะจนมคีุณธรรมเช่นน้ี 
ชยัชนะจากอาณาจกัรสวรรคท์ีม่องไมเ่หน็จะไดแ้ก่เขา ในยคุนี้ การมธีรรมสภาทีด่ าเนินการดว้ยการ
ปรกึษาหารอืกนัเป็นสิง่ส าคญัและจ าเป็นอย่างยิง่ บาไฮศาสนิกชนตอ้งใหค้วามเคารพธรรมสภาบาไฮ” 

ในการปรกึษาหารอืรว่มกนัของคณะกรรมการธรรมสภาบาไฮนัน้ ตอ้งระวงัอยา่ใหเ้กดิมคีวาม
แตกแยกบาดหมางใจกนั 

ความรูส้กึทีด่ต่ีอกนัจะเกดิขึน้ไดก้ต่็อเมือ่กรรมการทุกท่านแสดงความคดิเหน็ของตนโดยอสิระเสรี
และพจิารณาเรือ่งทีก่ าลงัหยบิยกขึน้มานัน้ดว้ยเหตุผลของตนเอง หากมผีูค้ดัคา้นเจา้ของความคดิเหน็
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จะตอ้งไม่รูส้กึสะเทอืนใจ ทัง้นี้เพราะถา้หากปราศจากการถกเถยีงกนั แนวทางทีถู่กตอ้งยอ่มไมป่รากฏ
ออกมาใหเ้หน็ ประกายแสงแห่งความจรงิเป็นผลของการปะทะกนัของแนวความคดิเหน็ในแง่มมุต่างๆ  
หากภายหลงัเปิดอภปิรายแลว้มกีารลงมตเิป็นเอกฉนัท ์การตดัสนิใจของคณะกรรมการทัง้ชุดยอ่มไดช้ื่อว่า
ถูกตอ้งและชอบธรรมแลว้ แต่หากปรากฏว่าหลงัอภปิรายทีป่ระชุมยงัมคีวามเหน็แตกแยกกนัออกไปเป็น
หลายแนวอยู ่กข็อใหถ้อืมตขิองเสยีงส่วนใหญ่ 

ในการประชุมธรรมสภาบาไฮนัน้ มขีอ้แมใ้นประการแรกคอื จะตอ้งมคีวามรกัและความสามคัคใีน
บรรดากรรมการของธรรมสภาบาไฮ คณะกรรมการจะตอ้งไมม่คีวามห่างเหนิต่อกนั และจะตอ้งแสดงออก
ซึง่ความเป็นเอกภาพของพระผูเ้ป็นเจา้ เพราะว่ากรรมการธรรมสภาบาไฮมสีถานะเสมอืนเป็นคลื่นในทะเล
เดยีวกนั เป็นหยดน ้าของแม่น ้าเดยีวกนั เป็นดวงดาราในสรวงสวรรคเ์ดยีวกนั เป็นรศัมขีองตะวนัดวง
เดยีวกนั เป็นตน้ไมแ้ละดอกไมใ้นสวนเดยีวกนั หากปราศจากซึง่ความเป็นน ้าหนึ่งใจเดยีวกนัในความ
คดิเหน็และความสามคัคกีนัอยา่งแน่นแฟ้นแลว้ การประชุมครัง้นัน้ยอ่มจะตอ้งสลายตวัลง และธรรมสภา
บาไฮมไิดป้ระโยชน์จากการมาประชุมรว่มกนันัน้ ส าหรบัขอ้แมป้ระการทีส่องคอื เมือ่คณะกรรมการมารว่ม
ประชุมกนั กรรมการทุกคนจะตอ้งตัง้จติมุง่สู่อาณาจกัรเบือ้งบน อธษิฐานขอความช่วยเหลอืจากอาณาจกัร
แห่งความรุ่งเรอืงนัน้ และแลว้จงึแสดงความคดิเหน็ดว้ยจติทีอุ่ทศิตนรบัใชศ้าสนา ดว้ยความสุภาพ
อ่อนโยน โดยสง่าผ่าเผย โดยระมดัระวงั และโดยสมควร กรรมการทุกคนจะตอ้งคน้หาความจรงิในทุกเรือ่ง
ทีห่ยบิยกขึน้มาพจิารณาและจะตอ้งไม่ยดึถอืในความคดิของตนเองแต่เพยีงฝา่ยเดยีว เพราะความดือ้ดงึ
และการยดึความคดิเหน็ของตนโดยไมล่ะลดนัน้ ในทีสุ่ดแลว้จะน าไปสู่ความบาดหมางและการทะเลาะเบาะ
แวง้กนั และความเป็นจรงิกจ็ะถูกแฝงเรน้ต่อไปอกี คณะกรรมการผูท้รงเกยีรตทิัง้หลายจะตอ้งแสดงความ
คดิเหน็ของตนออกมาโดยเสรหีา้มมใิหด้หูมิน่ความคดิเหน็ของคณะกรรมการท่านอื่น แสดงความจรงิใจให้
ปรากฏออกมาดว้ยความนุ่มนวล และถา้หากมคีวามคดิเหน็หลายแนวเกดิขึน้ ใหย้ดึถอืความคดิเหน็ที่
กรรมการส่วนใหญ่ลงมตสินับสนุนและทุกคนจะตอ้งเคารพและยอมรบัมตทิีก่รรมการส่วนใหญ่นัน้รบัรอง 
หา้มมใิหก้รรมการท่านใดท่านหนึ่งคดัคา้นหรอืต าหนิตเิตยีนมตทิีผ่่านการรบัรองแลว้ทัง้ในทีป่ระชุมและ
นอกทีป่ระชุม แมว้่ามตทิีผ่่านออกมานัน้จะไมถู่กตอ้งกต็าม เพราะการวพิากษ์วจิารณ์นัน้จะกดีกนัมใิหม้ติ
นัน้มผีลออกมาเป็นการปฏบิตั ิกล่าวโดยสรปุกค็อื การตกลงทีก่ระท ารว่มกนัดว้ยความสามคัค ีดว้ยความ
รกัและดว้ยเจตนารมณ์อนัผ่องแผว้นัน้มผีลเป็นความสว่างไสว หากมรีอ่งรอยแห่งความห่างเหนิปรากฏอยู ่
ผลทีไ่ดก้ค็อืความมดืมดินัน่เอง 

หากการปรกึษาหารอืมลีกัษณะดงัเช่นทีก่ล่าวมานี้ ธรรมสภาบาไฮแห่งนัน้กจ็ะไดช้ื่อว่าเป็น
ธรรมสภาของพระผูเ้ป็นเจา้ หาไมแ่ลว้ การปรกึษาหารอืนี้จะน าไปสู่ความเยน็ชาและความหมางเมนิต่อกนั
กจ็ะฟกัตวัขึน้จากความชัว่รา้ย ควรจ ากดัการปรกึษาหารอืใหอ้ยูใ่นหลกัธรรมซึง่ไดแ้ก่การฝึกฝนบาไฮ
ศาสนิกชน ใหก้ารศกึษาแก่เดก็ บรรเทาทุกขค์นยากจน พจิารณาใหค้วามช่วยเหลอืแก่คนทีอ่่อนแอในทุก
ระดบัชนทัว่โลก ใหค้วามเมตตาธรรมแก่คนทัว่ไป ด าเนินการเผยแพรศ่าสนาของพระผูเ้ป็นเจา้และเชดิชู
พระวจนะอนัศกัดิส์ทิธิข์องพระองค ์หากธรรมสภาบาไฮเพยีรพยายามปฏบิตัติามหลกัเงือ่นไขทีว่างไวน้ี้ 
เขาจะไดร้บัพระกรณุาธคิุณจากพระวญิญาณศกัดิส์ทิธิ ์และธรรมสภาบาไฮนัน้จะกลายเป็นศูนยแ์ห่ง
พระองค ์และกรรมการแห่งธรรมสภานัน้กจ็ะไดร้บักระแสพระบารมวีนัแลว้วนัเล่า 
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4) ขอใหเ้ราทัง้หลายจงทบทวนค าสัง่สอนในจดุทีส่ าคญัที่กล่าวมาแลว้ ดงันี้ 

     คุณสมบตัเิบือ้งแรกของกรรมการธรรมสภาบาไฮไดแ้ก่ 

- มเีจตนารมณ์อนับรสิุทธิ ์
- มจีติใจผ่องแผว้ 
- สละจากกเิลสทัง้มวล ยดึถอืแต่พระผูเ้ป็นเจา้เท่านัน้ 
- ตัง้จติมัน่อยูใ่นความหอมหวานอนัเป็นทพิย ์มคีวามรกัพระบาฮาอุลลาห ์
- มคีวามอดทนและฟนัฝา่ความยากล าบาก 
- อุทศิตนรบัใชพ้ระผูเ้ป็นเจา้ 
- อยา่ใหเ้กดิมคีวามแตกแยก ความบาดหมางใจกนั 
- กรรมการแต่ละท่านจะตอ้งแสดงความคดิเหน็ของตนโดยอสิระเสร ี
- ประกายแสงแห่งความจรงิเป็นผลของการปะทะกนัของแนวความคดิเหน็ในแง่มมุต่างๆ   
- จะตอ้งมคีวามรกัและความสามคัคใีนบรรดาของกรรมการธรรมสภาบาไฮ มคีวามปรองดองกนั

ประหนึ่งเป็นคลื่นในทะเลเดยีวกนั 
- หากปราศจากซึง่ความสมคัรสมานสามคัคกีนัแลว้ ธรรมสภาบาไฮนัน้จะตอ้งสลายตวัลง 
- คณะกรรมการจะตอ้งอธษิฐานขอใหพ้ระผูเ้ป็นเจา้ช่วยเหลอืและช่วยน าทาง 
- ใหแ้สดงความคดิเหน็ดว้ยจติทีอุ่ทศิตนรบัใชศ้าสนา ดว้ยความสุภาพอ่อนโยน โดยสงา่ผ่าเผย และ

โดยสมควร 
- กรรมการจะตอ้งไมย่นืกรานในความคดิเหน็ของตนอยา่งดือ้ดงึ 
- ไมอ่นุญาตใหก้รรมการท่านใดดหูมิน่หรอืเยย้หยนัความคดิเหน็ของกรรมการท่านอื่น 
- กรรมการทัง้หมดจะตอ้งใหก้ารสนับสนุนมตทิีผ่่านความเหน็ชอบของคณะกรรมการส่วนใหญ่ และ

หา้มวพิากษ์วจิารณ์มตขิองทีป่ระชุม 
5) แมก้รรมการบางท่านจะมคีวามคดิว่า มตทิีป่ระชุมนัน้ไมถู่กตอ้ง กระนัน้กด็ ีไมเ่ป็นการบงัควรทีผู่ห้นึ่ง

ผูใ้ดจะวจิารณ์มตทิีธ่รรมสภาบาไฮตดัสนิเหน็ชอบแลว้ การเป็นน ้าหนึ่งใจเดยีวกนัมคีวามส าคญัมากกว่า
การค านึงถงึหลกัความถูกตอ้ง หากมตนิัน้ผดิจรงิความผดิพลาดนี้จะเด่นชดัขึน้ในภายหลงั ท าให้
ธรรมสภาบาไฮแกไ้ขใหถู้กตอ้งได ้และน ้าใจไมตรแีห่งความสามคัคนีี้จะตอ้งแผ่มาจากธรรมสภาบาไฮ
ของพระองค ์

6) คณะกรรมการธรรมสภาบาไฮจะตอ้งพยายามหาทางออกทีถู่กตอ้งใหแ้ก่เรือ่งทุกเรือ่งทีก่ าลงัพจิารณา
กนั จงระลกึถงึถอ้ยค าของท่านศาสนภบิาล โชก ิเอฟเฟนด ิดงันี้ 
 “หลกัส าคญัแห่งศาสนาของพระผูเ้ป็นเจา้ไมใ่ช่การใชอ้ านาจแบบเผดจ็การ แต่เป็นการสมานฉนัท์
กนัดว้ยความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตน ไม่ใช่เป็นการใชอ้ านาจตามอ าเภอใจ แต่เป็นการแสดงออกซึง่
ความเปิดเผยและการปรกึษาหารอืกนัดว้ยจติที่เป่ียมไปดว้ยความรกัใครต่่อกนั” 

 
   ------------------------------------------------------------------- 


