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ค าน า 

 ขา้พเจา้ได้รูจ้กักบัหลกัธรรมของพระบาฮาอุลลาห์เป็นครัง้แรกเมื่อได้สนทนากบัรรดามติรสหายผู้

เคยพบกบัพระอบัดุลบาฮา และได้ให้ขา้พเจ้ายมืหนังสอืมาอ่านหลายเล่มในเดอืนธนัวามคม พ .ศ. 2457 

ขา้พเจา้บงัเกดิความสนใจในอานุภาพ  ความสละสลวย  และความสมบูรณ์ในขอ้ธรรมเหล่านัน้เป็นอย่างยิง่ 

เพราะไดร้วมความปรารถนาอนัยิง่ใหญ่ของโลกไวพ้รอ้มสรรพยิง่กว่าศาสนาอื่นทีข่า้พเจา้เคยเรยีนรูม้า และ

เมือ่ศกึษามากขึน้กย็งัเพิม่พนูความประทบัใจยิง่ขึน้อย่างลกึซึง้ 

 ขา้พเจา้ประสบความล าบากยากยิง่ในการแสวงหาหนังสอืที่ต้องการเพื่อคน้คว้าหาความรูเ้พิม่เตมิ

เกี่ยวกบัศาสนานี้ ดว้ยเหตุนี้ จงึเกดิความคดิทีจ่ะรวบรวมหวัขอ้ทีไ่ด้ศกึษามาขึน้เป็นหนังสอืไว้สกัเล่มหนึ่ง

เพื่อที่ผู้สนใจจะหาศกึษาได้โดยง่าย เมื่อสงครามยุตลิงแล้วและการตดิต่อกบัปาเลสไตน์ได้เปิดขึน้อกีครัง้ 

ขา้พเจา้ไดเ้ขยีนจดหมายถงึพระอบัดุลบาฮาพรอ้มกบัแนบส าเนาต้นฉบบัทีข่า้พเจา้ไดร้่างไวอ้ย่างเคร่าๆ  9 

บทแรกส่งไปยงัพระองค์ด้วย พระองค์ได้กรุณาตอบและสนับสนุนให้ด าเนินงานต่อไป ทัง้ยงัเชื้อเชญิด้วย

ไมตรจีติใหไ้ปเยอืนพระองค ์ณ เมอืงไฮฟาพรอ้มกบัน าต้นฉบบัทัง้หมดไปดว้ย ขา้พเจา้ตอบรบัการเชือ้เชญิ

ดว้ยความปีตแิละไดร้บัสทิธพิเิศษอนัยิง่ใหญ่ทีไ่ดเ้ป็นแขกของพระองคถ์งึ 2 เดอืนครึง่ ในระหว่างฤดูหนาว ปี 

พ.ศ. 2462-2463 ตลอดเวลาการเยีย่มเยยีนนี้ พระองคไ์ดร้่วมพจิารณาต้นฉบบักบัขา้พเจา้หลายครัง้หลาย

โอกาส และกรุณาให้ค าแนะน าอนัมคี่าในการปรบัปรุงแก้ไข ทัง้ให้ความเห็นว่า เมื่อขา้พเจา้ตรวจแก้เสรจ็

เรียบร้อยแล้ว พระองค์ใคร่จะได้ต้นฉบับทัง้หมดที่แปลออกเป็นภาษาอิหร่านแล้ว เพื่อจะได้อ่านและ

ตรวจทานแกไ้ขเพิม่เตมิหากมคีวามจ าเป็น การปรบัปรงุแกไ้ขและแปลออกเป็นภาษาอหิร่านไดก้ระท าส าเรจ็

ตามค าแนะน าของพระองค ์แมว้่าจะเตม็ไปด้วยภารกจิมากมายก่อนทีจ่ะล่วงลบัไปพระองคก์็ไดช้่วยกรุณา

ตรวจแก้ไขใหไ้ดถ้งึ 3 บทครึง่ (คอื บทที ่1, 2, 3, และบางส่วนของบทที ่3) ขา้พเจา้เสยีใจอย่างสุดซึง้ทีพ่ระ

อับดุลบาฮา ไม่มโีอกาสได้ตรวจแก้ต้นฉบบัทัง้หมด มฉิะนัน้แล้วหนังสือเล่มนี้ก็จะมคีุณค่าเอนกอนันต ์

อยา่งไรกต็าม คณะกรรมการธรรมสภาบาไฮแห่งชาตใินประเทศองักฤษกไ็ดป้รบัปรุงแก้ไขต้นฉบบัทัง้หมดนี้

อยา่งละเอยีดถีถ่ว้นและเหน็ชอบในการจดัพมิพ ์ 

 ขา้พเจา้เป็นหนี้บุญคุณอนัใหญ่หลวงต่อ มสี อี.เจ. โรเซนเบริก์ มสิซสิคลอเดยี เอส. โคลส์, มรีซ์า

ลอบฟุลล่าห์ เอส. แฮกมิ, มร.รอย วลิเฮลม์, มร. เมานทฟ์อรท์ มลิส ์และมติรสหายอกีหลายท่านทีไ่ดใ้ห้

ความรว่มมอืช่วยเหลอืในการจดัท าหนงัสอืเล่มนี้ 

       เจ. อ.ี เอสเซลิมอนท ์    
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บทท่ี 1 

ข่าวท่ีน่ายินดี 

ศาสดาองค์ที่ปวงมนุษย์โลกรอคอย เพื่อเสด็จมา

โปรดนัน้ไดท้รงปรากฏขึน้แล้ว ประชากรทัง้มวลและชุมชน

ทุกเหล่าต่างกห็วงัที่จะได้เหน็การส าแดงพระองค์ และองค์

ท่าน พระบาฮาอุลลาห ์ กค็อืบรมศาสดาและปรมาจารยข์อง

มนุษยโ์ลกทัง้หลาย...” – พระอบัดุลบาฮา 

เหตกุารณ์ท่ีย่ิงใหญ่ในประวติัศาสตร ์

 ถา้เราศกึษาววิฒันาการของมนุษยท์ีบ่นัทกึไวใ้นประวตัศิาสตรก์จ็ะประจกัษ์ว่า พฒันาการของมนุษย์

แต่ละระยะเวลานัน้ เนื่องมาจากกลุ่มชนผูม้คีวามคดิก้าวหน้าไดค้น้พบความจรงิและน ามาเปิดเผยแก่มวลชน

ผูย้งัไมป่ระจกัษ์แจง้ในความจรงินัน้ เช่น นักประดษิฐ ์ นักปราชญ์  ผูน้ า  และศาสดา ชนเหล่านี้เป็นผูน้ ามา

ซึง่การพฒันากา้วหน้าขัน้แรกของโลก ดงัทีค่ารไ์ลส ์ประพนัธกรชาวองักฤษไดก้ล่าวว่า :– 

“ความจรงิที่เห็นกนัอย่างง่ายๆ ก็คอื...บุคคลที่มคีวามฉลาดล ้าเหนือบุคคลอื่นๆ และมสีจั

ธรรมอยู่ในดวงใจ ย่อมแข็งแกร่งกว่าบุคคลทัง้มวล ไม่ว่าจะเป็นจ านวนสิบคนหรอืหมื่นคนผู้ซึ่ง

ปราศจากสจัธรรมในดวงใจ บุคคลพวกนี้จะยนืหยดัอยู่ท่ามกลางพวกเขาเหล่านัน้ด้วยอ านาจทพิย์

อนัมหศัจรรย์ดงัหน่ึงเป็นมดีดาบอันทรงฤทธิท์ี่ผลิตมาจากสวรรค์ ซึ่งแม้แต่โล่และป้อมปราการ

ทองเหลอืงกม็อิาจตา้นทานได”้ – จากหนงัสอื Signs of the times 

 เราได้เหน็ตวัอย่างมหาบุรุษผู้เขม้แขง็มากมายในประวตัศิาสตรแ์ห่งวทิยาศาสตร์, อกัษรศาสตร์, 

และศลิปศาสตร ์แต่ในประวตัศิาสตรแ์ห่งศาสนา เราจะไดเ้หน็ความส าคญัของมหาบุรุษฝ่ายศาสนาใหญ่ยิง่

กว่าความส าคญัของมหาบุรุษฝ่ายอื่นๆ ทุกยุคทุกสมยัที่จติใจและศลีธรรมของมนุษยเ์สื่อมทรามลง ก็จะบงั 

เกดิศาสดาผูป้ระหลาดลกึลบัขึน้ ซึง่เป็นผูม้คีวามคดิเหน็แตกต่างจากมวลชนทัง้ปวง ไม่มผีูใ้ดแนะน าสัง่สอน

อบรมพระองค์หรอืมสี่วนร่วมรบัผดิชอบในงานของพระองค์  ไม่มผีู้ใดสามารถเข้าใจพระองค์ได้ถ่องแท ้

พระองค์ได้มาปรากฏขึ้นดุจมคัคุเทศก์ของคนตาบอด เผยแพร่พระธรรมค าสอนแห่งสจัจะและความชอบ

ธรรม 



 ในบรรดาพระศาสดาทัง้หลาย บางพระองค์กม็คีวามส าคญัล ้าเลศิเป็นพเิศษ ทุกๆ รอบสบิศตวรรษ

จะปรากฏมศีาสดาขึน้ในโลก เช่น พระกฤษณะ พระโซโรแอสเตอร ์พระโมเสส พระเยซู พระโมหะหมดั และ

พระพุทธเจา้เป็นตน้ พระศาสดาเหล่านี้ไดป้รากฏขึน้ในภาคตะวนัออกดุจแสงตะวนัแห่งจติใจทีส่าดส่องเขา้สู่

ดวงจติอนัมดืมนของมนุษย์ ปลุกให้ตื่นจากความหลบั ไม่ว่าเราจะมคีวามคดิเหน็ต่อองค์สถาปนาศาสนา

เหล่านี้ในท านองใดกต็าม เราต้องยอมรบัว่า แต่ละพระองคเ์หล่านี้เป็นผูน้ ามาซึง่รากฐานการศกึษาของมวล

มนุษย์ พระศาสดาเหล่านี้ต่างก็ยนืยนัเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนัว่า ค าสอนทัง้มวลของพระองค์นัน้ พระองค์

มไิด้ปรุงแต่งขึ้นมาเอง แต่เป็นการดลใจของพระผู้เป็นเจ้าที่มอบให้พระองค์น าข่าวจากสวรรค์มาแจ้งแก่

มนุษยโ์ลก และถ้อยค าของพระองค์ท่านเหล่านัน้ไดถู้กบนัทกึไว้อย่างมากมายทัง้ทีเ่ป็นนัยและค าสญัญาที่

เกี่ยวกบัองค์พระศาสดาเอกของโลกผู้จะมาปรากฏ “เมื่อถึงก าหนดเวลาอนัสมควร” เพื่อปฏบิตัภิารกจิ

ของบรรดาพระศาสดาองคเ์ก่าก่อนใหบ้รรลุผล พระศาสดาพระองคน์ี้จะสถาปนาสนัตภิาพและความยุตธิรรม

ใหแ้ก่โลกและจะน ามาซึง่ความสามคัคแีก่มวลมนุษยผ์ูต่้างเชือ้ชาต ิ ผวิ เผ่าพนัธุ์ และศาสนาใหเ้ป็นประหนึ่ง

บุคคลในครอบครวัเดยีวกนั ดุจเป็น “ฝงูแกะฝงูเดียวภายใต้คนเล้ียงคนเดียวกนั” เพื่อมนุษยท์ุกคน “นับ

แต่ต า่ท่ีสดุจนถึงสงูท่ีสดุ” จะไดรู้จ้กัและรกัใครพ่ระผูเ้ป็นเจา้ 

 แน่นอนทเีดยีว วาระที ่“องคพ์ระศาสดาเอกของโลก” จะมาปรากฏในยุคหลงันี้จะเป็นเหตุการณ์อนั

ยิง่ใหญ่ที่สุดในประวตัิศาสตร์มนุษยชาติ ศาสนาบาไฮได้ประกาศข่าวที่น่ายนิดใีห้โลกทราบว่า องค์พระ

ศาสดาเอกของโลกที่กล่าวถึงนี้ได้มาปรากฏขึ้นแล้ว พระสจัธรรมได้ถูกน ามาเผยแพร่และบนัทกึไว้ ซึ่งผู้

แสวงหาความจรงิจะศกึษาคน้ควา้ได้ว่า ‘วนัแห่งพระผู้เป็นเจ้า’ ได้เริม่ต้นขึน้แลว้ และ ‘อรุณแห่งความชอบ

ธรรม’ ไดเ้ริม่โผล่ขึน้ทีข่อบฟ้า บุคคลจ านวนน้อยทีอ่ยูบ่นยอดเขาสงูเท่านัน้ทีจ่ะมองเหน็รศัมภีาพของพระเจา้

ได้ แต่แสงสว่างนี้ไดส้าดส่องไปทัว่พภิพและสวรรค์แล้ว มชิ้านักดวงตะวนัแห่งความชอบธรรมก็จะลอยขึน้

เหนือยอดเขา สาดแสงแรงกลา้ลงตลอดทีร่าบและหุบเขา เพื่อชีท้างและใหช้วีติใหม่แก่มวลมนุษยโ์ลกทีก่ าลงั

เปลีย่นแปลง 

 ทุกคนไดป้ระจกัษ์แลว้ว่า ในระหว่างครสิต์ศตวรรษที ่19 และต้นครสิต์ศตวรรษที ่20 นัน้ ยุคเก่าได้

สิน้สุดลงและยุคใหม่ก าลงัเริม่ต้น หลกัการเก่าแก่ทางโลก  ความเหน็แก่ประโยชน์ตน  อคตใินการแบ่งแยก  

การหลงชาต ิและการเป็นปฏปิกัษ์ต่อกนัก าลงัจะสูญสิน้โดยเหตุทีป่ระชาชนจะไม่หลงงมงายต่อไปท่ามกลาง

ความหายนะที่อุบตัขิ ึน้นี้ เราได้เหน็สญัลกัษณ์ของวญิญาณใหม่แห่งความเชื่อถอืและไว้วางใจ แห่งภราดร 

ภาพ แห่งสากลนิยม ปรากฏขึน้ในทุกประเทศ นัน่คอื การแตกสลายของลทัธเิก่าๆ และก าจดัการใหเ้สรภีาพ

ในขอบเขตการเปลีย่นแปลงอยา่งใหญ่หลวง ซึง่ไม่เคยปรากฏมาก่อนเลย ไดบ้งัเกดิขึน้แก่ทุกสถาบนัทีเ่กี่ยว 



ขอ้งกบัชวีติมนุษย ์แต่ทว่ายุคเก่ายงัไม่ไดด้บัสูญไปโดยสิน้เชงิ มนัยงัต่อสูอ้ยู่ในระหว่างความเป็นและความ

ตาย แมค้วามชัว่รา้ยอนัน่าสะพรงึกลวัจะมอียู่มากมายมโหฬาร แต่ความชัว่รา้ยเหล่านัน้ก็ก าลงัถูกเปิดเผย 

ถูกสอบสวนค้นควา้ ถูกคดัคา้นและแก้ไขด้วยความปรารถนาใหม่อนัแรงกลา้ และแมว้่าเมฆหมอกจะมดืมวั

แผ่ไพศาลไปทัว่สารทิศ แต่แสงสว่างก็เริม่สาดส่องให้แลเห็นอุปสรรคและอันตรายที่กีดขวางทางแห่ง

ความกา็วหน้าแลว้   

 เหตุการณ์ของโลกในครสิต์วรรษที ่18 นัน้แตกต่างกว่าครสิต์ศตวรรษที ่19 และ 20 ระยะนัน้ จติใจ

ของมนุษยถ์ูกครอบง าดว้ยความมดืมนแทบจะมองหาแสงสว่างไม่พบเลยเป็นชัว่โมงที่สุดก่อนอรุณจะรุ่ง มี

แต่เพยีงตะเกยีงและดวงเทยีนไม่กี่ดวงทีย่งัคงส่องแสงอยู่ซึง่ไม่สามารถจะช่วยอะไรได ้นอกจากจะแสดงให้

เหน็ถงึความมดืเท่านัน้ คารไ์ลสไ์ดบ้รรยายสภาพของครสิต์ศตวรรษที ่18 ไว้ในหนังสอื ‘เฟรดเดอรคิมหา

ราช’ ว่า :– 

“เป็นศตวรรษที่ไม่มปีระวตัศิาสตร ์หรอือาจจะมบี้างก็แต่เพยีงเลก็น้อยหรอืมฉิะนัน้ก็ไม่มี

เสยีเลย เพราะเป็นศตวรรษทีเ่ตม็ไปดว้ยการโกหกหลอกลวง ... อย่างทีไ่ม่มศีตวรรษใดแต่เก่าก่อน

จะเสมอเหมอืน! เป็นการหลอกลวงทีร่า้ยกาจ เป็นศตวรรษทีชุ่่มโชกซมึซาบดว้ยความชัว่เขา้กระดูก

ด า ซึง่การปฏวิตัขิองฝรัง่เศสเท่านัน้จะหยุดยัง้มนัได ้... ขา้พเจา้ยนิดอีย่างยิง่ทีศ่ตวรรษเช่นนี้จบลง

ไดอ้ยา่งเหมาะสมเพราะว่ามนุษยต์อ้งการธรรมจากสวรรคอ์กีครัง้เพื่อปกป้องคุม้ครองพวกเขาใหพ้น้

เสยีจากสภาพสตัวเ์ดรจัฉาน” – จากหนงัสอื ‘เฟรดเดอรคิมหาราช’ 

เมื่อเปรยีบเทยีบครสิต์ศตวรรษที ่18 กบัปจัจุบนัน้ีแลว้จะเหน็ไดว้่า ยุคปจัจุบนัเป็นประหน่ึงรุ่งอรุณ

ภายหลงัราตรีกาลหรอืเป็นเสมอืนฤดูใบไม้ผลภิายหลงัฤดูหนาว  ปจัจุบนั โลกก าลงัตื่นตัวด้วยชีวติใหม ่

สัน่สะเทอืนด้วยอุดมการณ์และความหวงัใหม่ๆ สิง่ต่างๆ ซึ่งเมื่อไม่นานมาน้ีดูเหมอืนจะเป็นความฝนัที่ไม่

น่าจะเป็นความจรงิขึน้มาไดน้ัน้ บดันี้ ไดป้รากฏเป็นความจรงิขึน้มาแลว้ สิง่ต่างๆ ซึง่ดูเหมอืนว่าอกีตัง้หลาย

ศตวรรษขา้งหน้าจงึจะเป็นความจรงิขึน้ได้ก็กลายเป็น ‘เหตุการณ์ธรรมดา’ ขึ้นมาแล้วดงัเช่น เราสามารถ

เดนิทางอากาศและใตท้อ้งทะเล ไดส้ามารถส่งขา่วไปรอบโลกอย่างรวดเรว็ปานสายฟ้าแลบ เพยีงเวลาไม่กี่ปี

ทีผ่่านไป เราไดเ้หน็ความเสื่อมสลายของลทัธกิารปกครองแบบเอกาธปิไตย ได้เหน็การยนิยอมใหส้ตรเีขา้

ท างานในแขนงอาชพีต่างๆ ซึง่แต่ครัง้ก่อนเธอเคยถูกกดีกนั ไดเ้หน็การก าเนิดขององคก์ารสนันิบาตชาตแิละ

ภายหลงักม็อีงคก์ารสหประชาชาตติดิตามมา และยงัมมีหศัจรรยต่์างๆ อกีมากมายเกนิกว่าทีจ่ะบรรยายได ้  

 



ดวงอาทิตยแ์ห่งความชอบธรรม 

 อะไรเล่าเป็นต้นเหตุแห่งการตื่นตวัทัว่โลกเช่นนี้ ผู้นับถอืศาสนาบาไฮเชื่อว่า เนื่องจากพระกระแส

วญิญาณอนับรสิุทธิแ์ห่งพระผูเ้ป็นเจา้ทีห่ลัง่ไหลมาโดยผ่านทางองคพ์ระศาสดาบาฮาอุลลาห ์ผูท้รงประสูตทิี่

อหิรา่นเมือ่ศตวรรษเศษมาแลว้ และถงึแก่สวรรณคตในประเทศปาเลสไตน์ เมือ่ปลายครสิตศ์ตวรรษที ่19 

 พระบาฮาอุลลาหท์รงกล่าวว่า องคศ์าสดาหรอื ‘ศาสนทูตของพระผูเ้ป็นเจา้’ เป็นผูน้ ามาซึง่แสงสว่าง

แห่งโลกธรรม เช่นเดยีวกบัดวงอาทติยน์ ามาซึง่แสงสว่างแห่งโลกธรรมชาต ิดวงอาทติยธ์รรมชาตสิ่องแสงมา

สู่โลกท าใหเ้กดิความเจรญิเตบิโตแก่สิ่งมชีวีติทัง้หลายฉันใด ดวงอาทติยแ์ห่งสจัธรรมกส็าดแสงเขา้สู่ดวงจติ

วญิญาณของมนุษย์โดยการปรากฏของศาสนทูตขององค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ได้สัง่สอนอบรมปวงชน

ในทางความนึกคดิ ศีลธรรม และอุปนิสยัใจคอให้ดีงามฉันนัน้ แสงแห่งดวงอาทติย์ธรรมชาติมอีานุภาพ

สามารถผ่านเขา้ไปสู่ทุกซอกทุกมมุทีม่ดืสนิททีสุ่ดของโลก ใหค้วามอบอุ่นและชวีติ แมก้ระทัง่สตัวโ์ลกทีม่เิคย

ได้ประ สบพบเห็นดวงอาทิตย์เลยได้ฉันใด เช่นเดียวกับอานุภาพแห่งกระแสพระวิญญาณอนับรสิุทธิท์ี่

หลัง่ไหลมาสู่ปวงมนุษยโ์ดยผ่าน ‘ศาสนทูตของพระผูเ้ป็นเจา้’ กส็ามารถเขา้สู่ดวงจติของผู้ที่จะรบัเอาไดทุ้ก

คน แมท้่าม กลางหมู่มนุษยท์ี่มริูจ้กัพระนามขององคพ์ระศาสดามาก่อนเลย การมาปรากฏตวัของพระองค์

เปรยีบเสมอืนการมาของฤดูใบไมผ้ลซิึง่เป็นวาระแห่งการฟ้ืนคนืของชวีติทีป่ราศจากวญิญาณให้กลบัมชีวีติ

ขึน้มาใหม่เป็นวาระที่สจัธรรมของศาสดาทัง้ปวงได้ถูกสถาปนาขึน้อกีครัง้เมื่อ ‘สวรรค์และภภิพใหม่’ ได้ถูก

สรา้งขึน้แลว้ 

 แต่ในโลกแห่งธรรมชาตินัน้ ฤดูใบไมผ้ลมิไิด้เพยีงแต่จะน ามาซึ่งความเจรญิเติบโตและตื่นตวัของ

ชวีติใหม่เท่านัน้ หากยงัได้ท าลายและรื้อถอนสิง่เก่าๆ ที่ไรป้ระโยชน์ออกไปด้วย ดวงอาทติย์ดวงที่สร้าง

ต้นไมด้อกไมใ้หแ้ตกกิง่ก็านสาขาและผลดิอกออกใบดวงเดยีวกนันี้เองได้ท าให้สิง่ทีต่ายแลว้และปราศจาก

ประโยชน์เน่าเป่ือยผุพงัแตกสลายไป ละลายน ้าแขง็และหมิะแห่งฤดูหนาว แลว้ท าใหบ้งัเกดิพายุและน ้าท่วม

เพื่อช าระล้างแผ่นดนิให้สะอาดหมดจด โลกแห่งธรรมกม็สีภาพเหมอืนกนั แสงแห่งธรรมก็เป็นต้นเหตุแห่ง

การเปลี่ยนแปลงเช่นเดยีวกนั วาระแห่งการฟ้ืนคนืชวีติขึน้มาจากการตายนี้ คอืวาระแห่งการพพิากษาโลก

ของพระเจา้ ซึง่นับแต่นี้ไปความชัว่รา้ยต่างๆ  การบดิเบอืนความจรงิ ขนบธรรมเนียมเก่าแก่ทีพ่น้สมยั และ

ความนึกคดิต่างๆ ทีข่ดัแยง้กบัความเป็นจรงิ จะถูกละทิง้ท าลายลง เป็นวาระทีห่มิะและน ้าแขง็แห่งอคตแิละ

ความหลงเชื่อผดิๆ ทีจ่บัเกาะอยู่ในระหว่างฤดูหนาวนัน้จะถูกท าลายเปลีย่นสภาพไป พลงัทีแ่ขง็ตวัอดัอยู่ใน

ทีห่อ้มลอ้มมาเป็นเวลานานจะถูกปลดปล่อย และไหลบ่าออกไปช าระลา้งโลกใหส้ะอาดหมดจด 



พระกรณียกิจของพระบาฮาอลุลาห ์   

 พระบาฮาอุลลาหท์รงกล่าวย ้าอย่างชดัแจง้ว่า พระองคท์่านคอื บรมศาสดาจารยท์ีป่วงประชากรได้

เฝ้าคอยมาชา้นาน เป็นกระแสธารแห่งพระกรุณาอนัน่าพศิวงของพระผูเ้ป็นเจา้ ซึง่ใหญ่หลวงกว่าพระกรุณา 

ธคิุณทัง้หลายที่พระองค์เคยประทานมาแต่กาลก่อน บรรดาศาสนาทัง้มวลในอดตีจะกลนืหายเขา้มาอยู่ใน

พระกระแสธารอนันี้ดุจดงัแม่น ้าทัง้หลายไหลกลนืหายลงไปในมหาสมุทรฉะนัน้ พระบาฮาอุลลาห์ได้ทรง

วางรากฐานซึ่งจะเป็นหลกัมัน่คงแห่งสามคัคีธรรม ไมตรจีติมติรภาพระหว่างมนุษย์และสถาปนายุคอัน

รุ่งโรจน์ดว้ยสนัตสิุขขึน้ในโลก ซึง่บรรดาองคศ์าสดาทัง้หลายในอดตี ไดท้รงกล่าวไวแ้ละเหล่ากวกี็ไดบ้นัทกึ

ไวเ้ช่นกนั 

 พระบาฮาอุลลาห์ทรงบญัญัติหลักการไว้ดังนี้คือ ต้องแสวงหาความจรงิ ความเป็นอันหนึ่งอัน

เดยีวกนัของมนุษย ์ความเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนัของศาสนาทัง้ปวง-ของชาตทิัง้หลาย-ของมนุษยท์ุกเชื้อ

ชาต-ิของตะวนัตกและตะวนัออก ศาสนาจะต้องสอดคล้องกบัวทิยาศาสตร ์ละทิ้งอดตีและความหลงเชื่อที่

ผดิๆ ความเสมอภาคระหว่างบุรุษและสตร ีสถาปนาความยุตธิรรมและความชอบธรรม ก่อตัง้ศาลสูงสุดของ

โลก ภาษาสากลและบงัคบัใหทุ้กคนศกึษาเล่าเรยีน ขอ้ความเหล่านี้เป็นหลกัการบางตอนทีพ่ระบาฮาอุลลาห์

ไดท้รงบญัญตัไิวใ้นพระคมัภรีแ์ละสาสน์ของพระองคเ์มื่อรอ้ยปีกว่าล่วงมาแลว้ สาสน์บางฉบบัไดถู้กส่งไปยงั

พระเจา้แผ่นดนิหลายพระองคแ์ละบรรดานกัปกครองในยคุนัน้ 

 ไม่มคี าสัง่สอนใดๆ ในอดตี จะมคีวามหมายกวา้งขวางและสมบูรณ์ดงัค าสอนของพระบาฮาอุลลาห ์

ซึ่งเป็นค าสอนที่สอดคล้องต้องกบักาลเวลาและความต้องการของยุคปจัจุบนัในกาลก่อนมนุษยไ์ม่เคยได้

เผชญิปญัหายุ่งยากดงัเช่นปจัจุบนั และไม่ถงึกบัจะต้องมกีารแก้ปญัหากนัอย่างกวา้งขวางยุ่งยากเหมอืนทุก

วนัน้ีอนัเป็นยคุทีป่ระชากรโลกมคีวามรูส้กึตอ้งการบรมศาสดาเอกของโลกใหม้าสัง่สอนอย่างรบีด่วน เหมอืน

ดงัทีพ่วกเขาหวงัไวว้่า พระองคจ์ะตอ้งเสดจ็มาปรากฏองคอ์ยา่งแน่นอน 

ความส าเรจ็แห่งค าพยากรณ์ 

พระอบัดุลบาฮาไดเ้ขยีนไวว้่า :– 

“เมื่อพระครสิต์ได้ปรากฏพระองค์ขึน้เมื่อยีส่บิศตวรรษมาแล้วนัน้ ชาวยวิต่างก็เฝ้ารอคอย

การมาของพระองคอ์ยา่งกระตอืรอืรน้ พร ่าสวดมนตว์งิวอนดว้ยน ้าตาอยู่ทุกวนัว่า: ‘โอ พระผูเ้ป็นเจา้ 

โปรดเร่งรบีการเสดจ็มาของพระมาซฮีาดว้ยเถดิ แต่ครัง้เมื่อดวงอาทติยแ์ห่งสจัจะ (พระเยซู) เริม่



ส่องแสง พวกเขากพ็ากนัปฏเิสธทัง้ลุกขึน้ต่อสูเ้ป็นศตัรูกบัพระองค์ และในที่สุดกต็รงึพระองคผ์ูเ้ป็น

พระธรรมของพระเจ้าเสยีที่ไมก้างเขน ทัง้ประณามพระองค์ว่าเป็นดวงวญิญาณที่ชัว่ร้าย ดงัที่ได้

กล่าวไวใ้นคมัภรี ์‘พระกติคิุณของพระเจา้’ พวกเขาอ้างว่า ‘ตามพระคมัภรีก์ล่าวไวว้่า การเสดจ็มา

ของพระมาซฮีานัน้จะต้องมเีครื่องหมายหลายอย่างที่พสิูจน์ได้ ตราบใดที่เครื่องหมายทัง้หมดไม่

ปรากฏใหเ้หน็ ผู้ใดกต็ามทีอ่้างตวัว่าเป็นพระมาซฮีา ผูน้ัน้ก็คอืพระปลอม เครื่องหมายขอ้ 1 ก็คอื 

พระมาซฮีาจะต้องเสดจ็มาจากทีท่ี่ไม่มผีู้ใดทราบ แต่นี่เรารูก้นัดวี่าเขา(พระเยซู) มาจากที่ไหน จะ

เป็นไปไดอ้ยา่งไรทีส่ ิง่วเิศษจะปรากฏขึน้ทีเ่มอืงนาซาเรท็ ขอ้ 2 พระองคจ์ะต้องเป็นพระมหากษตัรยิ์

ที่ทรงอ านาจยิง่ใหญ่ นัน่คอื จะต้องทรงเป็นนักรบที่มอีานุภาพ แต่มาซฮีาผู้นี้ไม่มแีมแ้ต่ไมเ้ท้าถือ 

เขาจะเป็นพระมหากษตัรยิผ์ู้ทรงอานุภาพได้อย่างไร  ขอ้ 3 พระองคจ์ะต้องประทบัอยู่บนบลัลงัก์

ของกษตัรยิด์าวดิ แต่ชายผูน้ี้นอกจากจะอยู่ห่างไกลบลัลงัก์แลว้ยงัไม่มแีมแ้ต่เสื่อสกัผนืพอทีจ่ะรอง

นัง่  ขอ้ 4 พระองคจ์ะทรงกระท าใหทุ้กๆ คนเชื่อฟงับทบญัญตัพิระคมัภรี ์(เก่า) แต่เขาผูน้ี้สกิลบั

ประกาศยกเลกิบทบญัญตัเิสยีหลายประการ ทัง้ยงัฝ่าฝืนขอ้ปฏบิตัใินวนัซะบาโต (วนัพระ) อกีดว้ย  

แมบ้ทบญัญตัแิห่งพระคมัภรีโ์ทรา่จะไดบ้ญัญตัไิวช้ดัแจง้ว่า ผูใ้ดกต็ามทีอ่า้งตวัเป็นศาสดา ส าแดงตวั

เป็นผูว้เิศษและฝา่ฝืนวนัซะบาโตจะตอ้งถูกประหารชวีติ อกีขอ้หน่ึงกค็อื ในยคุของพระองคจ์ะเตม็ไป

ดว้ยความยุตธิรรมและความชอบธรรม ซึ่งจะรวมความจากมนุษย ์ไปจนถงึมวลหมู่สตัว ์เป็นต้นว่า 

หนูกจ็ะอยูร่ว่มรเูดยีวกบังไูด ้นกเลก็ๆ กจ็ะอยู่ร่วมรงัเดยีวกบันกอนิทรยีไ์ด ้กวางจะอาศยัอยู่ในทอ้ง

ทุ่งเดยีวกบัสงิโตได้ และลูกแพะก็จะดื่มน ้าพุในแอ่งเดยีวกบัสุนัขป่าได้ เช่นกนั แต่ยุคของชายผู้น้ี

กลบัเตม็ไปดว้ยความอยุตธิรรมและกดขี ่ด้วยเหตุนี้พวกเขาจงึตรงึพระองค์เสยีทีไ่มก้างเขน อกีขอ้

หนึ่งก็คอืในยุคของพระมาซฮีา บรรดาชาวยวิจะมคีวามสมบูรณ์พูนสุขและมชียัชนะมนุษยท์ัว่โลก 

แต่นี่พวกเขากลบัต้องมสีภาพต ่าต้อย ต้องตกเป็นทาสในอาณาจกัรโรมนั ฉะนัน้ ชายผูน้ี้จะเป็นพระ

มาซฮีาผูท้รงสญัญาว่าจะเสดจ็มาแห่งพระคมัภรีโ์ทราไดอ้ยา่งไร 

“พวกเขาพากนัขดัแยง้ต่อดวงอาทติยแ์ห่งสจัจะ ดงันี้ แมว้่าพระครสิต์กค็อืพระผู้ที่ปวงประ 

ชากรเฝ้ารอคอยอยู่โดยแท้จรงิ พวกเขาตรงึพระองค์ผู้เป็นพระธรรมของพระเจ้าที่ไม้กางเขนก็

เพราะว่าพวกเขาไมเ่ขา้ใจความหมายของเครื่องหมายเหล่านัน้ บดันี้ บาไฮศาสนิกชนไดช้ีใ้หเ้หน็ว่า 

เมื่อพระครสิต์เสด็จมาปรากฏพระองค์นัน้ เครื่องหมายเหล่านี้ได้ปรากฏขึ้นจรงิๆ แต่มใิช่อย่างที่

ชาวยวิเขา้ใจ ค ากล่าวในพระคมัภรีเ์ก่า เป็นแต่เพยีงการเปรยีบเทยีบ เป็นต้นว่า เครื่องหมายขอ้ที่

กล่าวถงึอ านาจอนัยิง่ใหญ่นัน้ ผู้นับถอืศาสนาบาไฮกล่าวว่า อ านาจอนัยิง่ใหญ่ของพระครสิต์ก็คอื 



อ านาจแห่งสวรรคซ์ึง่เป็นอ านาจทีย่ ัง่ยนืชัว่นิรนัดร ์ไมใ่ช่อ านาจยิง่ใหญ่แบบนโปเลยีน ซึง่สิน้สุดลงใน

ระยะเวลาอนัสัน้ อ านาจของพระครสิต์ได้ยนืยงมาเกอืบสองพนัปีแล้วและยงัคงอยู่ในปจัจุบนั และ

พระองคจ์ะถูกเชญิใหส้ถติอยูบ่นบลัลงักต์ลอดไป 

“ในท านองเดยีวกนั เครือ่งหมายทัง้หมดกไ็ดบ้งัเกดิขึน้ใหป้รากฏแลว้ แต่ชาวยวิกม็ไิดเ้ขา้ใจ 

แมศ้ตวรรษที่ 20 ใกลจ้ะผ่านพน้ไปแลว้นับแต่พระครสิต์ไดม้าปรากฏพระองคพ์รอ้มดว้ยรศัมภีาพ

แห่งสวรรค ์แต่ชาวยวิกย็งัคงรอคอยการเสดจ็มาของพระมาซฮีา และคงยงัถอืว่าพวกตนกระท าถูก 

และคดิว่าพระครสิตน์ัน้กค็อืพระเทยีมเทจ็” 

 ขอ้ความนี้ พระอบัดุลบาฮาไดเ้ขยีนใหแ้ก่หนงัสอืเล่มนี้เป็นพเิศษ 

 ถา้ชาวยวิจะไดข้อใหพ้ระเยซอูธบิายความหมายของค าพยากรณ์ พระองคค์งจะไดช้ีแ้จงความหมาย

อนัแทจ้รงิของค าพยากรณ์ทีเ่กี่ยวกบัพระองค ์ขอใหเ้รามาศกึษาจากตวัอย่างอนัผดิพลาดของชาวยวิก่อนที่

เราจะตดัสนิใจว่าค าพยากรณ์ทีเ่กี่ยวกบัการมาปรากฏของบรมศาสดาองคใ์หม่ยงัไม่เกดิขึน้ ขอใหเ้ราหนัมา

ศกึษาสิง่ที่พระบาฮาอุลลาห์ได้ทรงเขยีนไว้เกี่ยวกบัการแปลความหมายของการพยากรณ์นัน้ เพราะมคี า

พยากรณ์มากมายที่เป็นเสมอืนถ้อยค าซึ่งบรรรจุอยู่ในหบีผนึกแน่น ซึ่งบรมศาสดาเอกโดยแท้เท่านัน้ที่จะ

เป็นผูเ้ปิดหบีผนึกน้ีไดแ้ละแสดงใหเ้หน็ความหมายอนัแทจ้รงิของถอ้ยค าทีบ่รรจอุยูใ่นหบีนัน้ 

 พระบาฮาอุลลาหไ์ดท้รงเขยีนค าอธบิายไวม้ากมายเกี่ยวกบัพยากรณ์แต่หนหลงั แต่มใิช่ว่าพระองค์

จะอาศยัสิง่เหล่านี้เป็นเครื่องพสิูจน์ความเป็นพระศาสดาของพระองค ์ดวงอาทติยย์่อมพสิูจน์ตวัของมนัเอง

ต่อมนุษยด์้วยการมองแลเหน็ ขณะที่ดวงอาทติยข์ึน้สู่ท้องฟ้านัน้ เราไม่ต้องการค าพยากรณ์แต่หนหลงัมา

พสิจูน์ เพราะเราเหน็แลว้ว่ามนัส่องแสงอยู ่เช่นเดยีวกบัการมาปรากฏของศาสนทูตของพระผูเ้ป็นเจา้ ฉะนัน้

พระองคท์่านเองต่างหากทีจ่ะเป็นผูพ้สิจูน์ไดอ้ยา่งสมบูรณ์พอเพยีงแก่บุคคลทุกคนทีม่จีติพรอ้มทีจ่ะรบัฟงั 

ข้อพิสจูน์ความเป็นพระศาสดา   

 พระบาฮาอุลลาห์มไิด้ทรงขอให้ผู้ใดเชื่อถือถ้อยค าและพยานหลกัฐานของพระองค์อย่างงมงาย 

ตรงกนัข้าม พระองค์ได้ทรงเขยีนเตือนไว้ข้างหน้าค าสอนคดัค้านการหลงเชื่อโดยไม่พนิิจพจิารณา และ

สนบัสนุนใหค้นเปิดหเูปิดตาใชว้จิารณญาณของตนอยา่งอสิระเสรปีราศจากความพรัน่พรงึในการทีจ่ะคน้ควา้

หาความจรงิ พระองค์ทรงสัง่ให้สบืหาข้อเทจ็จรงิอย่างเต็มที่ มไิด้ปิดบงัตวัพระองค์เอง ทัง้ได้มอบตวัของ

พระองค์ให้เป็นเครื่องพิสูจน์ความเป็นพระศาสดาของพระองค์โดยทางหลักธรรม พระราชกิจ และ



สมรรถภาพที่สามารถเปลี่ยนแปลงชวีติและนิสยัใจคอของมนุษยท์ัง้หลายได ้ขอ้ทดสอบทีพ่ระองคแ์นะน าก็

เป็นเช่นเดยีวกบัขอ้ทดสอบทีพ่ระศาสดาองคเ์ก่าก่อน ไดก้ าหนดไว ้ดงัทีพ่ระโมเสสทรงกล่าวว่า :– 

“เมื่อผู้พยากรณ์จะกล่าวในนามของพระเจ้าถ้ามไิด้เป็นไปตามค าของผู้กล่าว ข้อนัน้พระ

ยโฮวามไิดต้รสั ผูพ้ยากรณ์นัน้ไดอ้งอาจกล่าวเอง เจา้ทัง้หลายอยา่กลวัเขาเลย” – พระบญัญตั ิ1822 

 พระครสิต์ได้ทรงแนะน าข้อทดสอบไว้อย่างชดัแจ้ง ทัง้ได้ทรงขอให้พิสูจน์ตามหวัข้อที่พระองค์

ก าหนดไว ้ดงันี้ คอื 

“ท่านทัง้หลาย จงระวงัผู้พยากรณ์เทจ็ที่มาหาท่าน นุ่งห่มดุจแกะ แต่ภายในเขารา้ยกาจดุจ

สุนขัปา่ท่านจะรูจ้กัเพราะผลของเขา เขาเคยเกบ็ผลองุ่นจากต้นระก าหรอื เขาเคยเกบ็ผลมะเดื่อเทศ

จากต้นไม้มหีนามหรอื ดงันัน้แหละ ต้นไมด้ทีุกต้นก็ย่อมเกิดผลด ีแต่ต้นไม้ชัว่ก็ยอมเกิดผลชัว่ ... 

เหตุฉะนัน้ ท่านจะรูจ้กัเขาไดเ้พราะผลของเขา...” – มดัธาย 7: 15-20  

ในบทต่อๆ ไปเราจะได้ชี้ใหเ้หน็ว่า  ขอ้พสิูจน์ของพระบาฮาอุลลาห์จะเป็นไปได้หรอืไม่โดยการทด 
สอบตามหลกัดงักล่าวนี้ สิง่ทีท่่านไดก้ล่าวแลว้นัน้ไดบ้งัเกดิเป็นจรงิขึน้หรอืไม ่และผลทีบ่งัเกดินัน้จะเป็นผลดี
หรอืผลชัว่ หมายความว่า ค าพยากรณ์ของพระองค์จะสมจรงิและค าสอนของพระองค์จะมผีู้เชื่อถอืปฏบิตัิ
ตามหรอืไม ่พระราชกจิทีพ่ระองคไ์ดป้ฏบิตัมิาตลอดชวีติไดม้สี่วนช่วยในการอบรม ยกระดบัมนุษยธรรมและ
แกไ้ขศลีธรรมใหด้ขีึน้หรอืไม ่หรอืว่าจะกลบัเป็นสิง่ตรงกนัขา้ม  

 

ความยากล าบากในการค้นคว้าหาความจริง 

 แน่ทเีดยีว ย่อมเป็นการยากล าบากแก่ผู้ที่แสวงหาความจรงิเกี่ยวกบัประเดน็ที่กล่าวมานี้ เมื่อใดที่

ปรากฏมกีารปฏริปูอนัยิง่ใหญ่ทางจติใจและศลีธรรมเกดิขึน้ กม็กัจะมผีูใ้ส่ความบดิเบอืนความจรงิให้เป็นไป

ในทางรา้ยเสมอ เช่นเดยีวกบัศาสนาบาไฮไดถู้กใส่ความบดิเบอืนความจรงิไปอย่างมากมาย เกี่ยวกบัการข่ม

เหงระเนงรา้ยและความทุกขท์รมานทีพ่ระบาฮาอุลลาหแ์ละผูน้ับถอืพระองคไ์ดร้บันัน้ไดย้อมรบัว่าเกดิขึน้จรงิ

ทัง้ฝ่ายมติรและฝ่ายศตัรู อย่างไรก็ตามถ้อยค าของผูน้ับถอืศาสนาบาไฮและผูท้ีไ่ม่นับถอืแตกต่างกนัมากใน

เรื่องเกี่ยวกบัคุณค่าของศาสนานี้ และกติคิุณของผูส้ถาปนาศาสนา เช่นเดยีวกบัในสมยัพระครสิต์ เรื่องตรงึ

กางเขนพระเยซู การติดตามจองล้างจองผลาญสานุศิษย์ของพระองค์และความทุกข์ทรมานของบุคคล

เหล่านัน้ ทัง้นกัประวตัศิาสตรช์าวครสิเตยีนและชาวยวิไดบ้นัทกึไวต้้องตรงกนั แต่ในขณะเดยีวกบัทีพ่วกนับ

ถอืศาสนาครสิต์กล่าวว่า พระเยซูคอืผู้ล่วงพระบญัญตันิานาประการ ซึ่งสมควรแก่การลงโทษทณัฑใ์ห้ถึง

ความตาย 



 ในทางศาสนาก็เช่นเดยีวกบัทางวทิยาศาสตร ์ความจรงิจะแสดงตวัให้ปรากฏกแ็ต่ผู้เสาะแสวงหาที่

พรอ้มทีจ่ะละทิง้อคตแิละความเชื่อถอือย่างผดิๆ ออกไปเสยี เขาจะต้องยอมขายทุกสิง่ทีเ่ขามอียู่เพื่อทีจ่ะซือ้ 

“ไข่มุกแท้อันล ้าค่ามหาศาลแม้เพียงเม็ดเดียว” การที่จะศึกษาศาสนาบาไฮให้เข้าใจถ่องแท้ใน

ความหมายนัน้ เราจะตอ้งศกึษาดว้ยความบรสิุทธิใ์จและดว้ยความรกัทีป่ราศจากการเหน็แก่ตวัเพื่อเป็นทาง

น าไปสู่ความจรงิ ทัง้ต้องมคีวามพากเพยีรในการศกึษาค้นคว้า และมอบความไว้วางใจให้แก่พระผูเ้ป็นเจา้

เป็นผูน้ าทาง ในพระคมัภรีท์ี่ผู้สถาปนาศาสนานี้ได้เขยีนไว้ เราจะไดพ้บลูกกุญแจแก้ไขความลกึลบัทัง้มวล

ของการตื่นตวัอยา่งใหญ่หลวงของมนุษยต์ลอดจนเครือ่งพสิจูน์บัน้ปลายแห่งคุณค่าของศาสนานี้ 

ความมุ่งหมายของหนังสือน้ี 

 ในบทต่อๆ ไปจะชี้ให้เหน็อย่างเที่ยงธรรมปราศจากอคติเท่าที่จะกระท าได้ถึงลกัษณะส าคญัของ

ประวตัศิาสตรแ์ละหลกัธรรมพเิศษนอกเหนือค าสอนอื่นๆ ของศาสนาบาไฮ เพื่อทีท่่านผูอ่้านจะไดใ้ชดุ้ลพนิิจ

ของท่านในความส าคญัของหลกัธรรมนี้ เพื่อท่านจะไดศ้กึษาคน้ควา้ใหล้กึซึง้ยิง่ขึน้ไปอกี 

 อยา่งไรกต็าม การคน้ควา้ศกึษาหาความจรงินัน้แมจ้ะเป็นสิง่ส าคญั แต่กม็ใิช่จุดมุ่งหมายทัง้หมดของ

ชวีติ ความจรงิเป็นสิง่ไมต่าย ไมใ่ช่เป็นสิง่ทีจ่ะน าไปตัง้ไวใ้นพพิธิภณัฑ ์ปิดป้ายจ าแนกประเภท เพื่อตัง้ทิง้ไว้

เพื่อแสดงใหช้ม แต่มนัเป็นสิง่ส าคญัแก่ชวีติทีจ่ะต้องฝงัรากลงในหวัใจของมนุษยแ์ละเกดิผลในชวีติของเขา

ก่อนทีจ่ะเกบ็เกีย่วผลตอบแทนเตม็ทีจ่ากการศกึษาคน้ควา้นัน้ 

 ฉะนัน้ จุดมุ่งหมายในการเผยแพร่ความรูท้างศาสนากเ็พื่อผู้ทีเ่ชื่อถอืในสจัธรรมจะไดป้ฏบิตัติามค า

สอนต่อไป ทัง้ “ด าเนินชีวิตให้อยู่ในท านองคลองธรรม” และเพื่อเผยแพร่ข่าวที่น่ายนิดนีี้ ดงันี้  ยุคแห่ง

ความสุขก็จะมาถึงในมชิ้า เมื่อพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าเป็นผลส าเรจ็ในแผ่นดนิโลกดุจดงัที่ได้เป็น

ผลส าเรจ็ในสรวงสวรรค ์

 

 

 

 

 



บทท่ี 2 

พระบอ๊บ – ผูเ้บิกทาง 

“ผู้กดขี่ได้สงัหารผู้เป็นที่ร ักของสากลโลก โดยคิดว่า การกระท า

เช่นนัน้จะเป็นการดบัแสงสว่างของพระเจา้ทีม่อียู่ท่ามกลางปวงมนุษยเ์สยี 

และกดีกัน้ไม่ใหม้นุษยไ์ปถงึธารแหง่ชวีตินิรนัดร ์ในสมยัแห่งพระเจา้ผูท้รงไว้

ซึง่พระกรุณาธคิุณอนัเอนกอนนัต”์ – พระบาฮาอุลลาห–์ในสาสน์ถงึรออสิ 

ท่ีก าเนิดแห่งศาสนาใหม่ 

 อิหร่านอันเป็นแหล่งก าเนินของศาสนาบาไฮนี้ เป็นประเทศที่ไม่มปีระเทศใดจะเสมอเหมอืนใน

ประวตัศิาสตรโ์ลกในยคุอนัยิง่ใหญ่โบราณกาล อหิร่านเป็นเสมอืนนางพญาอยู่ท่ามกลางประชาชาตทิัง้หลาย 

มอีารยธรรม มอี านาจ และความงามอย่างหาชาตใิดเปรยีบมไิด ้อหิร่านไดใ้หก้ าเนิดกษตัรยิ ์รฐับุรุษ ศาสดา 

กว ีนักปรชัญา และศลิปินแก่โลกมากมาย เช่น พระโซโรแอสเตอร์1 ไซรสั ดารอุิส ฮอฟิซ พรี ์โดซ ีแซะด ี

และโอมาคมัยมั เป็นต้น ท่านเหล่านี้เป็นเพยีงลูกอหิร่านที่มชีื่อเสยีงส่วนหนึ่งเท่านนัน้ ศลิปะหตักรอหิร่าน

ลว้นมฝีีมอืเลศิ พรมอหิร่านงดงามวเิศษสุด มดีและดาบมคีวามคมกรบิหาทีเ่สมอมไิด ้ตลอดจนเครื่องป ัน้ก็

เป็นทีเ่ลื่องลอืทัว่โลก อหิรา่นไดท้ิง้รอ่งรอยแห่งความยิง่ใหญ่ในอดตีไวท้ัว่ภาคตะวนัออกกลาง 

 แมก้ระนัน้ ในครสิต์ศตวรรษที ่18 และ19  อหิร่านกไ็ดจ้มดิง่ลงสู่สภาพเสื่อมโทรมอย่างน่าสลดใจ 

ความรุ่งโรจน์แต่อดตีสูญสิน้ไป การปกครองเหลวแหลก การเศรษฐกจิล่มจม บรรดานักปกครองบางพวกก็

อ่อนแอ บางพวกก็โหดรา้ยป่าเถื่อนราวกบัสตัว์ป่า พวกพระก็ล้วนดื้อดงึและคลัง่ศาสนา ส่วนประชาชนก็

ละเลยขาดความเอาใจใส่ต่อสภาพอนัเลวรา้ย ทัง้งมงายลุ่มหลงในโชคลาง ประชาชนอหิร่านส่วนมากนับถอื

นิกายซไีอฮ์2 แต่ก็มปีระชาชนอกีมากที่นับถือศาสนาโซโรแอสเตรียน ยวิ และครสิเตยีน ซึ่งล้วนขดัแย้ง

ต่อตา้นกนัทัง้สิน้ คนเหล่านัน้ต่างกอ็า้งว่า เขาไดป้ฏบิตัตินตามศาสดาผูป้ระเสรฐิทีส่ ัง่สอน 

 

1 พระโซดรแอสเตอร ์คอื ศาสดาของโซโรแอสเตอร,์ ไซรสั และดารอิุส คอื กษตัรยิ์, ฮอฟิซ พรี ์โดซ ีแซะด ีและโอมาคมัยมั 

คอื จนิตกวี 

2 ภายหลงัการสวรรคตของพระโมฮมัหมดัแลว้ศาสนาอสิลามไดแ้บ่งแยกออกเป็น 2 นิกาย นิกายใหญ่ คอื นิกายซไีฮฮแ์ละ

นิกายซุนนี่ นิกายซไีอฮอ์า้งว่าอาลผีูเ้ป็นบุตรเขยของพระโมฮมัหมดัคอืผูน้ าศาสนาอสิลามโดยถูกต้อง และทายาทของอาลี

เท่านัน้ทีม่สีทิธใินการสบืต าแหน่งผูน้ าศาสนาต่อไปนี้ 



ให้พวกเขาบูชาพระเจา้พระองคเ์ดยีวและอยู่ร่วมกนัดว้ยความรกั ความสามคัค ีแต่กระนัน้ พวกเขาก็ชงิชงั

รงัเกยีจซึ่งกนัและกนั แต่ละนิกายก็ต่างเหน็ไปว่า นิกายอื่นนัน้น่าขยะแขยงดุจดงัเช่นสุนัขหรอืคนอาธรรม ์

ต่างก็แช่งด่าเกลยีดชงัซึ่งกนัและกนั พวกยวิและโซโรแอสเตรยีนจะรู้สกึว่าเป็นอนัตรายอย่างยิง่ในการที่จะ

ออกมาเดนิตามถนนในขณะฝนตก เพราะเสือ้ผ้าที่เปียกฝนของเขาอาจจะไปแตะต้องเอาพวกมุสลมิเขา้ได ้

พวกมสุลมิกจ็ะคดิว่าตนกลายเป็นคนสกปรกไป และยวิหรอื โซโรแอสเตรยีนผูน้ัน้อาจจะต้องชดใชด้ว้ยชวีติ  

ถา้พวกมุสลมิรบัเงนิไปจากพวกยวิหรอืโซโรแอสเตรยีน หรอืครสิเตยีน เขาจะลา้งเงนินัน้ใหส้ะอาดก่อนทีจ่ะ

ใส่ลงไปในกระเป๋า  และถ้าพวกยวิเหน็เดก็ของตนใหน้ ้าแก่ขอทานชาวมุสลมิ เขากจ็ะปราดเขา้ไปโยนแก้ว

จากเดก็ทิง้ไปทนัทโีดยคดิว่าพวกทีไ่ม่นับถอืศาสนาเช่นเดยีวกบัพวกตนสมควรจะไดร้บัการแช่งด่ามากกว่า

ความกรุณาปรานี  พวกมุสลมิเองก็แบ่งแยกออกเป็นหลายนิกาย ต่างต่อสู้กนัอย่างขมขื่นและรุนแรงส่วน

พวกโซโรแอสเตรยีนนัน้มไิด้เขา้ร่วมในการสาดน ้ากนันี้ แต่แยกอยู่ส่วนหนึ่งต่างหาก ไม่ยอมคบหาสมาคม

กบัเพื่อนรว่มชาตทิีต่่างศาสนา 

 ในทางสงัคมเล่าก็เสื่อมทรามอย่างช่วยไม่ได้เช่นเดยีวกับทางศาสนา การศกึษาถูกทอดทิ้ง ศลิปวทิ 

ยาการของชาวฝรัง่ถูกมองเหน็เป็นสิง่สกปรกและขดัแยง้ต่อศาสนา ความยตุธิรรมกลายเป็นสิง่น่าขบขนั การ

ปลน้สดมภเ์ป็นเหตุการณ์ปกตธิรรมดา ถนนหนทางเสื่อมโทรมไม่ปลอดภยัในการสญัจร การสุขาภบิาลกบ็ก 

พรอ่งอยา่งเลวรา้ย 

 แมทุ้กสิง่จะอยู่ใสภาพเสื่อมทรามถงึเช่นนัน้ แต่คุณธรรมก็ยงัมไิด้ดบัสูญไปจากอหิร่าน แมทุ้กแห่ง

หนจะเตม็ไปดว้ยการเหน็แก่ตวัและความหลงงมงายแต่ในทีบ่างแห่งกย็งัมวีญิญาณแห่งธรรมปรากฏอยู่ และ

ดวงใจของประชากรต่างกร็ ่าเรยีกหาพระผูเ้ป็นเจา้ ประชาชนจ านวนมากต่างกเ็ฝ้ารอคอยการเสดจ็มาปรากฏ

ของศาสนาทูตของพระเจา้อย่างกระตอืรอืรน้ และเชื่อว่าเวลาแห่งการเสดจ็มาของพระองค์ได้มาถงึแล้ว นี่

แหละคือสภาพในอิหร่านเมื่อพระบ๊อบ ผู้ประกาศข่าวแห่งยุคใหม่ ได้กระท าให้เกิดความตื่นเต้นขึ้นทัว่

ประเทศดว้ยขา่วของพระองค ์

ชีวิตในเยาวว์ยั 

มรีซ์า อาล ีโมฮมัหมดั ผูซ้ึ่งภายหลงัมสีมญานามว่า พระบ๊อบ(แปลว่า ประตู) ประสูตทิีจ่งัหวดัชรีาซ 
ประเทศอหิร่าน วนัที ่20 ตุลาคม พ.ศ. 2362 พระองคเ์ป็นเซยดิผูห้นึ่ง คอืเป็นผูส้บืสายโลหติของพระศาสดา
โมฮมัหมดั บดิาของพระองคเ์ป็นพ่อคา้ทีม่ชีื่อเสยีง เสยีชวีติภายหลงัทีพ่ระบ๊อบทรงประสูตแิลว้เล็กน้อย นับ
แต่นัน้มาพระองค์ก็อยู่ในความดูแลอบรมของผู้เป็นลุงทางฝ่ายมารดา ซึ่งเป็นพ่อค้าอยู่ในจงัหวดัซีราซ 



พระองคไ์ดเ้รยีนอ่านและไดร้บัการศกึษาเบือ้งต้นอนัเป็นประเพณีของเดก็3 เมื่ออายุ 15 ปี พระองคไ์ดเ้ริม่ท า
กจิการคา้กบัผูป้กครอง ต่อมาไดไ้ปท างานกบัลุงอกีผูห้น่ึงทีจ่งัหวดับเูชอรซ์ึง่อยูบ่นฝ ัง่ทะเลของอ่าวอหิร่าน 

 

 ในวยัหนุ่ม พระองคเ์ป็นผูม้ชีื่อเสยีง เพราะเป็นผูม้รีปูงามและมเีสน่ห ์มภีูมธิรรมสูง และเป็น
ผูใ้จบุญ พระองคค์ร ่าเครง่ต่อการสวดมนต ์อดอาหารและถอืศลีอด เคร่งครดัต่อบทบญัญตัต่ิางๆ ของศาสนา 
โมฮมัหมดั และไม่เพยีงแต่จะเชื่อฟงัตามตวัอกัษรเท่านัน้ หากยวิไดเ้ขา้ถงึวญิญาณแห่งค าสัง่สอนของพระ
โมฮมัหมดัด้วย ทรงสมรสเมื่อพระชนมายุ 22 พรรษา ให้ก าเนิดบุตรชายหนึ่งคนในปีแรกแห่งการเผยแพร่
ศาสนา และบุตรชายนัน้เสยีชวีติในขณะทีย่งัเป็นทารกอยู่ 

 

ประกาศศาสนา 

 

 เพื่อเป็นการสนองพระโองการของพระผูเ้ป็นเจา้ เมื่อพระบ๊อบมพีระชนมไ์ด ้25 พรรษา ไดป้ระกาศ
ว่า  “พระองคค์อืธารแห่งพระคุณจากพระมหาบุรุษองคห์นึ่งทีย่งัมปีรากฏองคอ์นัเป็นผูท้รงไวซ้ึง่ความล ้าเลศิ
สมบูรณ์ชัว่นิรนัดร ์พระบ๊อบจะทรงปฏบิตัติามพระประสงค์ของท่านผู้นัน้และจะจงรกัภกัดต่ีอความรักของ
ท่านผูน้ัน้ “จากหนงัสอื Episode of the Bag” เขยีนไวว้่า 

ความหมายของค าว่า “บ๊อบ” คือ พระองค์คือธารแห่งพระคุณจากพระมหาบุรุษองค์หนึ่งที่ยงัมี
ปรากฏองค์อนัเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งความล ้าเลศิสมบูรณ์ชัว่นิรนัดร ์พระบ๊อบจะทรงปฏบิตัติามพระประสงค์ของ
พระองคผ์ูน้ัน้และจะจงรกัภกัดต่ีอความรกัของท่านผูน้ัน้ “จากหนงัสอื Episode of the Bab” 
 

ในยุคนัน้ ความเชื่อที่ว่าวาระแห่งการมาปรากฏองค์ของศาสนทูตของพระเจ้าใกล้เขา้มาแล้ว เป็น
ความเชื่อทีแ่พร่หลายโดยเฉพาะในหมู่ผูน้ับถอืนิกายเชค ี และพระบ๊อบไดป้ระกาศภาระหน้าทีข่องพระองค์
เป็นครัง้แรกกบัโมลลา โฮเซน โบชรอ์ ีท่านอาจารยค์นส าคญัของนิกายนี้ ในพระคมัภรีบ์ายนั ซึง่เป็นคมัภรีท์ี ่
 
3 
เรือ่งนี้ นกัประวตัศิาสตรก์ล่าวว่า ความเชือ่ถอืของประชาชนจ านวนมากในภาคตะวนัออก โดยเฉพาะอย่างยิง่ผูน้บัถอืศาสนาบ๊อบ(ปจัจุบนั

เรยีกว่าบาไฮศาสนิกชน) เชือ่ว่าพระบ๊อบมไิดร้บัการสัง่สอนมาจากผูใ้ดเลย แต่พวกปราชญ์ฝา่ยมสุลมิมเีจตนาทีจ่ะท าใหพ้ระบ๊อบต ่าลงในสายตา
ของประชาชน จงึกล่าวว่า ความรูค้วามฉลาดของพระบ๊อบนัน้เป็นเพราะพระองคไ์ดร้บัการสัง่สอนอบรมมา หลงัจากทีไ่ดส้บืสวนความเป็นจรงิ
อย่างถีถ่ว้นแลว้ ไดพ้บหลกัฐานว่า ในเยาวว์ยัพระบ๊อบเคยไปมาบา้นเชค โมฮมัหมดั(ซึง่รูจ้กักนอนีามหนึ่ว่า อะบดิ) อยู่ระยะหนึ่ง ทีน่ัน่พระองค์
ไดร้บัการสอนใหอ่้านเขยีนและภาษาเปอรเ์ซยีนและนี่เองทีพ่ระบ๊อบไดก้ล่าวไวใ้นพระคมัภรีบ์ายนั ซึง่ท่านทรงเขยีนดว้ยพระองคเ์องว่า “โอ 
โมฮมัหมดัผูเ้ป็นครขูองขา้พเจา้...” 
          อย่างไรกต็าม เรือ่งทีน่่าสนใจยิง่กค็อื เชคผูเ้คยเป็นครขูองพระบอ๊บมาก่อนนี้ ภายหลงัไดก้ลบัมาเป็นสาวกผูส้ตัยซ์ื่อของศษิยข์องเขาเอง 
และหะย ีไซยดิ อาล ีผูเ้ป็นลุงและเป็นเสมอืนดัง่บดิาของพระบ๊อบกก็ลบัมาเป็นผูน้บัถอืศรทัธาในพระบ๊อบอย่างแรงกลา้และไดถู้กสังหารในฐานะ
ทีเ่ป็นศาสนิกชนแห่งพระบ๊อบ 
          ผูค้น้ควา้หาความจรงิจะสามารถทราบเรือ่งราวอนัลกึลบันี้ได ้แต่บาไฮศาสนิกชนทราบแน่ชดัว่า การศกึษาทีพ่ระบ๊อบไดร้บัมาจากคุณ
ของพระองคน์ัน้เป็นแต่เพยีงการศกึษาเบือ้งตน้เท่านัน้ ส่วนความรูอ้นัยิง่ใหญ่เหนือธรรมดาสามญัที่ปรากฏแก่พระองคน์ัน้เกดิขึน้ในองคข์อง
พระองคเ์องและจากพระผูเ้ป็นเจา้ 



พระบ๊อบทรงเขยีนดว้ยพระองคเ์อง ไดก้ล่าวถงึก าหนดเวลาทีพ่ระองค์ไดป้ระกาศหน้าทีข่องพระองคว์่าเป็น

เวลา 2 ชัว่โมง 11 นาท ีภายหลงัพระอาทติยต์กดนิในวนัที ่22 พฤษภาคม พ.ศ. 2387 ศาสนาบาไฮนับการ

เริม่ต้นวนัใหม่เมื่อเวลาดวงอาทติยต์กดนิ มใิช่นับเมื่อเที่ยงคนืล่วงไปแล้วดงัชาวยุโรป ฉะนัน้การฉลองวนั

ประกาศภารกจิของพระบ๊อบกค็อืวนัที ่23 พฤษภาคม พระอบัดุลบาฮากถ็อืก าเนิดในคนืเดยีวกนัี้เอง แต่ไม่

เป็นทีท่ราบแน่นอนว่าชัว่โมงใด ภายหลงัการคน้ควา้อยา่งแทจ้รงิแลว้ โมลลา โฮเซน โบชรอ์ ีกแ็น่ใจว่าศาสน

ทูตทีพ่วกซไีอซไ์ดเ้ฝ้ารอคอยมานานแลว้นัน้ไดเ้สดจ็มาแลว้จรงิๆ บรรดามติรสหายหลายคนของเขาต่างกม็ี

ความเชื่อมัน่เช่นเดยีวกนั ต่อมาผูน้ับถอืนิกายเชคซีึ่งภายหลงัว่าบ๊อบศาสนิกชนไดย้อมรบัว่าพระบ๊อบกค็อื 

ศาสนทตูพระองคน์ัน้ ครัน้แลว้ชื่อเสยีงขององคพ์ระศาสดาหนุ่มกเ็ริม่ขจรขจายไปอย่างรวดเรว็ตลอดดนิแดน

อหิรา่น 

การเผยแพร่ศาสนาบอ๊บ 

 สานุศษิย ์18 คนแรกของพระบ๊อบ(รวมทัง้พระองคเ์องดว้ยเป็น 19) เป็นที่รูจ้กักนัว่าเป็น “พญชันะ

แห่งการมชีวีติ” (Letter of Living) พระบ๊อบไดส้่งสานุศษิยเ์หล่านี้ออกไปยงัภาคต่างๆ ของอหิร่านและตุรกเีพื่อ

เผยแพร่การเสดจ็มาของพระองค์ ในขณะเดยีวกนั พระองค์เองก็ทรงออกไปนมสัการทีน่ครเมกกะ ไปถงึที่

นัน่เมือ่เดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2387 และประกาศภารกจิของพระองคอ์ย่างเปิดเผย เมื่อเสดจ็กลบัมาจากเมอืงบู

เชอร ์ทรงก่อใหเ้กดิความตื่นเตน้อยา่งใหญ่หลวงโดยการประกาศว่า พระองคค์อืทวารของพระผูเ้ป็นเจา้ และ

ดว้ยโวหารอนัรอ้นแรง ความน่าพศิวงในการเขยีนอย่างรวดเรว็ดงัถูกดลบนัดาล ความฉลาดและรอบรูอ้นัล ้า

เลิศ ความกล้าหาญและมพีลงัเช่นนักปฏิรูปเหล่านี้ได้ก่อให้เกิดศรทัธาอย่างแรงกล้าในบรรดาผู้นับถือ

พระองค ์แต่กลบัเป็นการกระตุ้นใหช้าวมุสลมิเพิม่ความเป็นปฏปิกัษ์ยิง่ขึน้ บรรดาปราชญ์ฝ่ายชไีอฮต่์างพา

กันประณามพระองค์อย่างรุนแรงและชักชวนเจ้าเมืองฟาร์สผู้มนีามว่า โฮเซน ข่าน ผู้คลัง่ศาสนาและ

นักการเมอืงที่กดขีใ่ห้ราบปรามความคดิใหม่ ซึ่งพวกเขาถอืว่าเป็นความคดิเหน็ที่ผดิประเพณีนี้เสยี ดงันัน้ 

พระบ๊อบจงึถูกลงโทษมาเป็นล าดบั โดยถูกจ าคุกหลายครัง้ ถูกเนรเทศออกจากเมอืงหลายหน ถูกสอบสวน

ต่อคณะตุลาการ ถูกโบยและถูกกระท าใหไ้ดร้บัความเสื่อมเสยีพระเกยีรตดิว้ยวธิกีารต่างๆ ในทีสุ่ด พระองค์

ถูกประหารชวีติเมือ่ พ.ศ. 2393 

ข้อพิสจูน์ความจริงของพระบอ๊บ 

 การเป็นปฏปิกัษ์ต่อการประกาศศาสนาบ๊อบได้ทวคีูณขึ้นเมื่อนักปฏิรูปหนุ่มได้ประกาศต่อไปว่า 

พระองคค์อืพระมฮีด์ ิ(Mahdi) หรอื มาฮด์ ีผูซ้ึง่พระโมฮมัหมดัไดท้รงกล่าวไวว้่าจะเสดจ็กลบัมาอกี ฝ่ายนิกาย



ชไีอฮ์เองก็ยนืยนัว่าพระมฮิด์ ีกบัพระอหิม่ามที่ 124 เป็นองค์เดยีวกนัซึง่ไดห้ายสาปสูญไปอย่างลกึลบัเมื่อ

ประมาณพนัปีที่แล้วเขาเชื่อว่า พระองค์ยงัมชีวีติอยู่และจะกลบัคนืมาอกีในร่างเดมิดงัเช่นแต่ก่อน พวกเขา

พากนัเขา้ใจเอาตามตวัอกัษณอย่างจรงิจงัในเรื่องการท านายเกี่ยวกบัอาณาจกัรของพระองค ์พระรศัมภีาพ 

ชยัชนะ และ “เครื่องหมาย” แห่งการเสดจ็มาของพระองค์เช่นเดยีวกบัพวกยวิในยุคของพระครสิต์ที่แปล

ความหมายค าพยากรณ์ทีค่ล้ายคลงึกนัเกี่ยวกบัการเสดจ็มาของพระมาซฮีา (เยซู) เขาเชื่อว่า พระองค์จะ

เสดจ็กลบัมาพรอ้มดว้ยความยิง่ใหญ่ในแผ่นดนิโลก สะพรัง่ดว้ยกองทพัอนัเกรยีงไกรและประกาศศาสนาของ

พระองคว์่าจะทรงชุบคนทีต่ายแลว้ใหฟ้ื้นคนืชวีติขึน้มาไดเ้ป็นตน้ เมือ่เครือ่งหมายเหล่านี้ไม่ปรากฏใหแ้ลเหน็ 

พวกนิกายชไีอฮ์จงึปฏเิสธพระบ๊อบดว้ยความกลวั เกลยีดชงัอย่างรุนแรงเช่นเดยีวกบัที่ชาวยวิได้กระท าต่อ

พระเยซ ูส่วนทางดา้นผูน้บัถอืสาสนาบ๊อบนัน้มคีวามเหน็ว่าอ านาจอนัยิง่ใหญ่ของพระผูท้ีป่วงมนุษยเ์ฝ้าคอย

นัน้ เป็นอ านาจยิง่ใหญ่ในหวัใจของมนุษยเ์ช่นเดยีวกบัความยิง่ใหญ่ของ “บุคคลแห่งความเศร้าโศก”(พระ

เยซู) แห่งฆาลลีาย อ านาจของพระองคก์ค็อือ านาจทางธรรมไม่ใช่ทางโลก ชยัชนะของพระองคก์ค็อืชยัชนะ

ในหวัใจของปวงมนุษย์ พวกเขาพสิูจน์ข้ออ้างของพระบ๊อบได้มากมายจากชีวิตอันมหศัจรรย์ และจาก

หลกัธรรมค าสอนของพระองค์ จากความเชื่อถอือนัแน่วแน่จากความมัน่คงที่ไม่มสีิง่ใดจกัชนะได้ และจาก

อ านาจของพระองคท์ีชุ่บชจูติวญิญาณใหมข่องพวกทีอ่ยูใ่นหลุมฝงัศพของความผดิและความโงเ่ขลา 

 แต่พระบ๊อบมไิดห้ยดุยัง้การพสิจูน์ว่า พระองคค์อืพระมฮิด์ ีและทรงใชส้มญานามว่า “นคทียีโอลา” 

หรอื “จดุแรก” ซึง่เป็นผูใ้หค้วามคดิและอ านาจแก่พวกเขา ในการใชส้มญานามน้ีพระบ๊อบไดป้ระกาศฐานะ

ของพระองคว์่าทรงอยูใ่นระดบัเดยีวกบัองคศ์าสดาทัง้หลายเช่นเดยีวกบัทีพ่ระโมฮมัหมดัไดป้ระกาศมาแลว้ 

และขอ้นี้เอง ในสายตาของพวกชไีอฮ ์พระบ๊อบจงึถูกกล่าวหาว่าเป็นผูห้ลอกลวง เช่นเดยีวกบัพระโมเสสและ

พระเยซไูดเ้คยถูกกล่าวหามาแลว้ในอดตี พระบ๊อบไดส้ถาปนาการนบัก าหนดวนัเดอืนปีขึน้ใหม ่โดยถอืเอา

การนบัตามสุรยิคตมิาใชแ้ทน และตัง้ตน้นบัศกัราชจากปีทีพ่ระองคเ์ริม่ประกาศศาสนา 

 

 

4.
ตามพระราชบญัญตัขิองพระเจา้ อหิมา่มแห่งนิกายชไีอฮ ์คอืทายาทขององคศ์าสดาโมฮมัหมดัผูซ้ึง่ชาวมสุลมิทัง้หลายจะตอ้งเคารพเชือ่ฟงั 

อหิมา่มทัง้หมด 12 พระองคต์ามล าดบั องคแ์รกคอื อาลผีูเ้ป็นญาตขิองบุตรเขยของพระศาสดา พวกชไีอฮเ์รยีกอหิมา่มองคท์ี ่12 ว่า พระมฮิด์ ี

พวกเขากล่าวว่า พระมฮิด์มีไิดม้รณะแต่ไดส้ญูหายไปในอุโมงคใ์ตด้นิเมือ่ประมาณ พ.ศ.1494 และพระองคจ์ะเสดจ็กลบัมาอกีเมือ่ถงึก าหนดเวลา

อนัควร และจะกระท าใหพ้วกนอกศาสนาพ่ายแพ ้และทรงสถาปนายุคแห่งความสุขสนัต์ขึน้ 



การกดข่ีขมแหงรนุแรงขึ้น 

 เนื่องมาจากการเผยแพร่ศาสนาของพระบ๊อบมผีลเป็นไปอย่างรวดเรว็น่าตื่นตกใจ ซึง่ชนทุกชัน้ ทัง้

ยากจนและมัง่ม ีทัง้ฉลาดและโง่  ได้ต้อนรบัอย่างกระตือรือร้น ท าให้ศัตรูด าเนินการปราบปรามอย่าง

โหดเหี้ยมทารุนยิง่ขึน้ บา้นช่องถูกปลน้สะดมและท าลาย สตรถีูกจบักุมและฉุดคร่า ในเมอืงเตหะราน เมอืง

ฟารส์ เมอืงมาเซนดาราน และที่อื่นๆ ผู้เลื่อมใสศรทัธาถูกสงัหารมากมาย บ้างก็ถูกตดัศรีษะ ถูกแขวนคอ 

ถูกยดัใส่กระบอกปืนใหญ่แล้วยงิต่างกระสุน บ้างก็ถูกเผาไฟหรอืสบัเป็นชิ้นๆ ถึงแม้พวกปฏปิกัษ์จะกดขี่

ทารุณสกัเพยีงใดกต็าม การประกาศศาสนากย็งัคงด าเนินต่อไป เป็นความจรงิที่การกดขีย่ ิง่มากขึ้นเพยีงใด 

ความมัน่ใจของผู้นับถือก็ยิง่เพิม่มากขึ้นเพยีงนัน้ ดงันี้ค าพยากรณ์ที่เกี่ยวกบัการกลบัมาของพระมฮิ์ดจีงึ

เป็นไปอยา่งสมจรงิโดยแท ้ดงัค าโบราณทีพ่วกชไีอฮเ์ชื่อว่าเป็นความจรงิ กล่าวไวว้่า 

“ความสมบูรณ์ของพระโมเสสความประเสรฐิของพระเยซู และความอดทนของโยบ รวมอยู่

ในองคพ์ระมฮิด์อียา่งสมบรูณ์ เหล่าอคัรสาวกของพระองคจ์ะถูกเหยยีดหยามในยคุของพระองค ์และ

พวกศตัรูจะตดัศรีษะของพวกเขาเอาไปแลกเปลี่ยนใหเ้พื่อต่างของก านัล ท่านเหล่านี้จะถูกฆ่าและ

เผา จะได้รบัความหวาดกลวัตระหนกตกใจและท้อถอย แผ่นดนิจะถูกย้อมด้วยโลหติ ผู้หญิงจะ

วปิโยค ท่านเหล่านี้แหละคอือคัรสาวกของเราโดยแท”้ – จาก New History of the Bob 

การสละชีวิตของพระบอ๊บ 

 เมือ่วนัที ่9 กรกฎาคม พ.ศ. 2393 ขณะเมือ่พระบ๊อบทรงมพีระชนมายไุด ้31 พรรษา พวกศตัรผููค้ลัง่

ศาสนาไดป้ระหารชวีติพระบ๊อบเสยี พระองคถ์ูกน าไปสู่ตะแลงแกงทีส่นามในกองทหารในเมอืงทาบรชิพรอ้ม

ดว้ยอะกา โมหะหมดั อาล ีสานุศษิยห์นุ่มผู้จงรกัภกัดผีูข้อรบัความทรมานร่วมกบัพระองคด์้วยขณะนัน้เป็น

เวลาประมาณสีโ่มงเช้า ท่านทัง้สองถูกแขวนดว้ยเชอืกมดัรอบใต้รกัแร ้ศรีษะของอะกา โมหะหมดั อาล ีพงิ

อยูก่บัอกของพระบ๊อบผูซ้ึง่เป็นทีร่กัยิง่ของเขา กองทหารอาเมเนียนไดร้บัค าสัง่ใหย้งิ แต่ครัน้เมื่อควนัปืนจาง

หายไปแลว้กลบัปรากฏว่าพระบ๊อบและสหายของพระองคย์งัคงมชีวีติอยู่ กระสุนเป็นเพยีงแต่ตดัสายเชอืกที่

แขวนร่างของทัง้สองให้ขาดออกเท่านัน้ ทัง้สอง จงึร่วงลงมาสู่พืน้ดนิโดยมไิดร้บับาดเจบ็อะไรเลย พระบ๊อบ

และสหายของพระองคจ์งึเดนิเขา้ไปยงัหอ้งๆ หนึ่งที่อยู่ใกล้ๆ  ทีป่ระหาร และไดพ้บปะสนทนากบัมติรผูห้นึ่ง 

ครัน้ประมาณตอนเทีย่งจงึถูกจบัไปประหารอกีครัง้ พวกทหารอาเมเนียนเหน็เป็นมหศัจรรยจ์งึไม่เตม็ใจทีจ่ะ

ท าการประหาร ทางการตอ้งเปลีย่นกองทหารกองใหมม่าท าหน้าทีแ่ทน และครัง้นี้รา่งของทัง้สองกป็รพุรนุไป 

 



ดว้ยกระสุนปืน เป็นทีน่่าสยดสยอง แมว้่าใบหน้าของพระองคจ์ะมไิดถู้กกระสุนปืนเลยกต็าม5 

 โดยการกระท าอนัหฤโหดนี้ กองทหารในเมอืงทาบรซิจงึกลายเป็นภูเขาคาวารทีีส่อง6 พวกศตัรขูอง

พระบ๊อบต่างกเ็รงิใจว่ามชียัชนะ โดยคดิเอาว่าศาสนาบ๊อบไดถู้กโค่นรากลงแลว้ และการก าจดักวาดลา้งโดย

สิ้นเชงิก็จะเป็นการง่าย แต่ชยัชนะของพวกเขาเป็นแต่เพยีงระยะเวลาสัน้ เขาไม่เขา้ใจว่า อนัขวานนัน้ไม่

สามารถจะโค่นท าลายต้นไมแ้ห่งสจัจะเสยีได้ เขาไม่เขา้ใจว่าอาชญากรรมทีต่นก่อขึน้นี้จะท าให้ศาสนาบ๊อบ

เจรญิเตบิโตยิง่ขึน้ การสละชวีติของพระบ๊อบเป็นตามความปรารถนาอนัยิง่ใหญ่ของพระองค ์และเป็นสิง่ดล

ใจใหผู้น้บัถอืพระองคส์นิทแน่นยิง่ขึน้ พวกเขายิง่พยายามตบัไฟเพยีงใด แสงเพลงิกย็ิง่ช่วงโชตขิึน้เพยีงนัน้ 

พระสถปูบนยอดเขาคารเ์มล 

 หลงัจากที่พระบ๊อบถูกประหารชวีติแล้ว พระศพของพระองค์และสานุศษิย์ผู้ร่วมพลชีวีติด้วยก็ถูก

โยนออกไปรมิคูนอกก าแพงเมอืง ประมาณเทีย่งคนืของคนืต่อมา ศาสนิกชนแห่งพระบ๊อบกลุ่มหนึ่งได้ลอบ

น าพระศพไปซ่อนไว้ในที่ลี้ลบัในอหิร่านเป็นเวลาหลายปี ภายหลงัได้น ามาสู่ประเทศปาเลสไตน์ด้วยความ

ยากล าบากและเต็มไปด้วยอนัตราย ปจัจุบนัพระศพได้ประดษิฐานเป็นสง่าอยู่ในสถูปที่ตัง้อยู่บนไหล่เขา

คาร์เมลซึ่งไม่ห่างไกลจากถ ้าเอลยิาเท่าใดนัก และห่างเพยีงประมาณสามสบิไมล์จากสถานที่ที่พระบาฮา

อุลลาห์ทรงประทบัอยู่หลายปีในระยะหลงัของชวีติและเป็นที่ทีพ่ระศพของพระบาฮาอุลลาห์ประดษิฐานอยู่

นัน้ ประชาชนนับแสนๆ จากส่วนต่างๆ ของโลกทีม่านมสัการ ณ พระสถูปของพระบาฮาอุลลาหไ์ม่มผีูใ้ดจะ

ละเวน้ไปสกัการะทีเ่กบ็พระศพของพระบ๊อบผูจ้งรกัภกัดแีละผูเ้บกิทางของพระบาฮาอุลลาหเ์สยีได้ 

พระคมัภีรข์องพระบอ๊บ 

 พระบ๊อบได้ทรงเขยีนพระคมัภรีไ์วม้ากมาย และทรงเขยีนไดอ้ย่างรวดเรว็โดยปราศจากการศกึษา

หรอืตระเตรยีมไวล้่วงหน้าเลย ทรงอธบิายพระคมัภรีกุ์รอานอย่างประณีต พรรณนาโวหารไดอ้ย่างลกึซึง้และ

ทรงสวดมนตไ์ดค้ล่องแคล่วจบัใจ ซึง่กล่าวกนัว่า นี้เป็นขอ้พสิูจน์ขอ้หนึ่งว่าเป็นการดลบนัดาลของพระผูเ้ป็น

เจา้ การเขยีนของพระองคส์รปุไดด้งันี้ 

 

5. 
พระบอ๊บ พระเยซู และพระโซโรแอสเตอร ์ลว้นถูกประหารชวีติเพือ่ศาสนาทัง้สิน้                                                                                                                       

6. 
ภเูขาคาวารเีป็นสถานทีท่ีพ่ระเยซูครสิตถ์ูกประหารชวีติ 



“พระคมัภรีบ์างตอนของพระบ๊อบไดอ้ธบิายขอ้ความของพระคมัภรีกุ์รอานบางตอนกเ็ป็นค าสวดบาง

ตอนก็เป็นค าเทศนา บางตอนก็ส่งเสรมิให้มนุษยเ์ปลี่ยนแปลงอุปนิสยัใจคอและให้ร าลกึถงึพระเจา้และคุณ 

ธรรมความดยีิง่กว่ากเิลสทัง้ปวงในทางโลก แต่สิง่ส าคญัในพระคมัภรีนี้กค็อื ค าสรรเสรญิและค ากล่าวถงึพระ

ศาสดาองค์ที่ปวงประชากรเฝ้ารอคอยซึ่งจะเสด็จมาปรากฏในมชิ้า พระศาสดาองค์น้ีคอืจุดมุ่งหมายอัน

แทจ้รงิจดุเดยีวของพระบ๊อบ และทรงเป็นทีร่กัยิง่และเป็นความปรารถนาของพระองค ์เพราะพระองคท์รงถอื

ว่าตวัของพระองคเ์องนัน้เป็นผูป้ระกาศขา่วทีน่่ายนิดแีห่งการเสดจ็มาของพระศาสดาพระองคน์ัน้ และทรงถอื

ว่าพระองค์เองเป็นแต่เพียงหนทางที่พระศาสดาผู้ประเสริฐจะเสด็จมา พระองค์มิได้หยุดยัง้การกล่าว

สรรเสรญิพระศาสดาพระองค์นี้ ไม่ว่าในยามกลางคนืหรอืกลางวนัหรอืแมแ้ต่สกัครู่เดยีวทรงบอกกล่าวให้

ประชาชนเฝ้ารอคอยการเสดจ็มาของพระศาสดาองค์ใหม่ ดงัทีท่รงกล่าวไวใ้นคมัภรีว์่า “เราเป็นพยชันะตวั

หนึ่งในพระคมัภรี์อนัใหญ่ยิง่เล่มนัน้7 และเป็นหยาดน ้าหยดหนึ่งจากมหาสมุทรอันไปศาลปราศจากซึ่ง

ขอบเขต8  เมือ่พระองคเ์สดจ็มาแลว้คุณลกัษณะของเรา ความลกึลบัของเรา และปรศินาทีเ่ราไดก้ล่าวไวก้จ็ะ

เป็นที่ประจกัษ์แจ้ง ศาสนาของเราซึ่งขณะนี้เป็นประหนึ่งเด็กที่ยงัอยู่ในครรภ์มารดาก็จะเจรญิเติบโตขึ้น

กลายเป็นความงามอนัวเิศษสุด และจะตบแต่งกายดว้ยอาภรณ์แห่งการสรรเสรญิพระเจา้ผูท้รงเป็นผูส้รา้งทีด่ี

ทีสุ่ด ดงันี้การร าลกึถงึพระศาสดาพระองค์นัน้ของพระบ๊อบจงึเป็นประหนึ่งดวงเทยีนที่ใหค้วามสว่างในยาม

กลางคนืทีใ่นคุกมาคู9 และการร าลกึถงึนี้เป็นมติรอนัประเสรฐิของพระองคใ์นยามทีป่ระสบความทุกขย์ากใน

คุกชรีกิ10 ดว้ยเหตุนี้ พระองคจ์งึดื่มด ่าอยู่ดว้ยน ้าทพิยช์ะโลมใจ และมคีวามสุขดว้ยการร าลกึถงึพระศาสดา

พระองคน์ัน้” – จากหนงัสอื Episode of the Bob 

ผูซ่ึ้งพระผู้เป็นเจ้าจะส าแดงให้ปรากฏ 

 เราอาจเปรยีบเทียบพระบ๊อบกับโยฮนั แบ๊บติสโต11 ได้ แต่ทว่าต าแหน่งของพระบ๊อบนัน้มใิช่

เพยีงแต่เป็นผูน้ าขา่วมาแจง้หรอืผูล้่วงหน้ามาก่อนเท่านัน้ หากทรงเป็นศาสนทตูของพระผูเ้ป็นเจา้ดว้ย คอื 

7   พระคมัภรีอ์นัยิง่ใหญ่ หมายถงึ พระบาฮาอุลลาห ์
8   มหาสมทุรอนัไพศาลปราศจากซึง่ขอบเขต หมายถงึ พระบาฮาอุลลาห ์
9   มาค ูเป็นคุกแห่งแรกทีพ่ระบอ๊บถูกจองจ า 
10 ชริกิ เป็นคุกแห่งทีส่องทีพ่ระบอ๊บถูกจองจ า  
11 โยฮนั แบ๊บตสิโต คอืผูเ้บกิทางหรอืผูล่้วงหน้ามาแจง้ขา่วแก่ประชาชนวา่ วนัหน่ึงพระบรมศาสดาทีป่ระชาชนเฝ้าคอยจะ

เสดจ็มาปรากฏในโลกนี้ และแลว้มชิา้ พระเยซคูรสิต ์กไ็ดม้าปรากฏขึน้จรงิตามค าของโยฮนั 



เป็นองคส์ถาปนาศาสนาของพระองคเ์องโดยแท ้แมว้่าศาสนาของพระองคจ์ะมรีะยะเวลาสัน้ บาไฮศาสนิกชน 

กล่าวว่า พระบ๊อบและพระบาฮาอุลลาหท์รงเป็นองคส์ถาปนาศาสนาของทัง้สองพระองคร์่วมกนั 12  ขอ้ความ

ดงัต่อไปนี้ของพระบาฮาอุลลาห์เป็นสิง่พสิูจน์ความจรงิข้อนี้  “เหตุไฉนศาสนาอนัมีอานุภาพน่าพิศวง 

(บาไฮ) ย่ิงน้ีจึงแยกจากศาสนาเดิม (ศาสนาบอ๊บ) ของเราในช่วงเวลาสัน้ ข้อน้ีเป็นความลบัท่ีไม่มี

ใครสามารถเผยและหยัง่รู้ได้ ช่วงระยะเวลาน้ีได้ถกูก าหนดมาก่อนแล้วและไม่มีผู้ใดจะสามารถ

ค้นพบเหตผุลของมนั จนกว่าเขาจะได้รู้จากพระคมัภีรลึ์กลบัของเรา”  

 อย่างไรก็ตาม เมื่อพระบ๊อบไดท้รงเขยีนเกี่ยวกบัพระบาฮาอุลลาห ์กท็รงแสดงออกความไม่เหน็แก่

พระองคเ์องโดยแทจ้รงิ โดยทรงเขยีนเกีย่วกบัวาระทีพ่ระเจา้จะส าแดงใหท้่านผูน้ัน้ปรากฏว่า 

 “หากผู้ใดจะได้ฟงัข้อธรรมของพระองค์แม้เพียงข้อเดียวและท่องจ าได้ขึ้นใจ ย่อมดกีว่าที่เขาจะ

ท่องจ าคมัภรีบ์ายนั13 ตัง้พนัเท่า” – จากหนงัสอื Episode of the Bab 

 พระองคม์คีวามสุขในการอดทนต่อสู้กบัความทุกขย์ากล าบากทัง้หลาย ถ้าการปฏบิตัเิช่นนัน้จะท า

ใหห้นทางราบรืน่ไดแ้มแ้ต่เพยีงเลก็น้อยส าหรบั “ผู้ซ่ึงพระเจ้าจะส าแดงให้ปรากฏ” ผูเ้ป็นบ่อเกดิแห่งเดยีว

ทีด่ลใจพระองคแ์ละเป็นสิง่เดยีวทีพ่ระองคร์กั 

การฟ้ืนชีพ สวรรค ์และนรก 

 ตอนส าคญัแห่งค าสอนของพระบ๊อบกค็อื ค าอธบิายทีเ่กี่ยวกบัการฟ้ืนชพี วนัแห่งการพพิากษาโลก 

สวรรค์ และนรก พระองค์กล่าวว่า การฟ้ืนคืนชวีติหมายความว่า การปรากฏพระองค์ของพระศาสดาองค์

ใหมข่องดวงอาทติยแ์ห่งสจัจะ การปลุกคนตายใหฟ้ื้นขึน้กค็อืการปลุกจติวญิญาณของผูท้ีห่ลบัไหลอยู่ในหลุม

แห่งความโง่เขลา แห่งการละเลยไม่เอาใจใส่และแห่งตณัหาราคะ วนัแห่งการพพิากษาโลกกค็อืยุคแห่งการ

ปรากฏของพระศาสดาองค์ใหม่ ไม่ว่าผู้ใดจะยอมรบัเอาศาสนาของพระองค์หรอืไม่ก็ตาม ฝงูแกะก็ย่อมจะ

เป็นแกะหาเป็นแพะไม่ เพราะแกะย่อมจะจ าเสยีงเรยีกของคนเลี้ยงได้และย่อมจะเดนิตามเขา สวรรค์ก็คอื

ความสุขทีไ่ดรู้จ้กัและรกัใคร ่พระผูเ้ป็นเจา้ซึง่ทรงเปิดเผยพระองค ์โดยผ่านทางศาสนทูตของพระองคโ์ดยวธิี

นี้แต่ละบุคคลกจ็ะรบัเอาคุณธรรมอยา่งเตม็ทีเ่ท่าทีเ่ขาจะสามารถรบัเอาได ้และหลงัจากสิน้ชวีติไปแลว้กจ็ะ 

 

12.ผูน้บัถอืศาสนาบ๊อบและผูน้บัถอืศาสนาบาไฮเชื่อมัน่ว่าศาสนาบ๊อบและศาสนาบาไฮเป็นศาสนาเดยีวกนั 
13 คมัภรีบ์ายนั คอืคมัภรีท์ีพ่ระบอ๊บทรงเขยีน 



เขา้สู่อาณาจกัรของพระผูเ้ป็นเจา้และอยู่ในสวรรค์ชัว่กลัปาวสาน นรกก็คอืการตดัขาดจากคุณธรรมความดี

นัน้ทัง้มไิด้รบัความดอีนัสูงส่ง และยงัสูญสิ้นความรกัจากพระผู้เป็นเจ้า พระบ๊อบทรงชี้แจงอย่างมัน่คงว่า 

ขอ้ความเหล่านี้มไิดม้คีวามหมายแตกต่างไปจากความหมายเหล่านี้เลย สิง่ทีเ่คยพากนัเชื่อเรื่องคนตายแลว้

กลบัฟ้ืนขึ้นมาเป็นตวัเป็นตน สวรรค์และนรกที่มองเหน็เป็นรูปเป็นร่างนัน้เป็นแต่เพยีงค าพูดเปรยีบเทยีบ 

พระองค์สอนว่า หลงัจากตายแล้วมนุษยก์็ยงัมชีวีติอยู่ และในชวีตินัน้จะก็าวหน้าไปสู่คุณธรรมความดอีนั

ประเสรฐิอยา่งไมห่ยดุยัง้ 

จริยธรรมและสงัคม 

 ในขอ้เขยีนของพระบ๊อบได้สัง่สอนสานุศษิยข์องพระองค์ว่า พวกเขาจะต้องปฏบิตัต่ิอเพื่อนมนุษย์

ด้วยความรกัฉันพี่น้องและด้วยความสุภาพอ่อนโยนเป็นพเิศษ พวกเขาจะต้องศึกษาศลิปะและงานอาชพี

ทุกๆ คน ต้องได้รบัการศกึษาขอ้มูลฐานในยุคใหม่ซึ่งเริม่ต้นแต่บดันี้ สตรจีะต้องได้รบัเสรภีาพมากขึน้ คน

ยากไรจ้ะไดร้บัการสงเคราะหจ์ากสถาบนัทางการคลงั แต่หา้มขอทานและดื่มของมนึเมาอย่างเดด็ขาด 

 มลูเหตุทีท่ าใหผู้น้บัถอืศาสนาบ๊อบอยา่งจรงิใจนัน้มสีมฏุฐานมาจากความรกัทีม่ต่ีอพระผูเ้ป็นเจา้ และ

มต่ีอเพื่อนมนุษยเ์ป็นใหญ่ มใิช่หวงัจะได้รางวลัตอนแทนหรอืกลวัจะถูกลงโทษ พระองคไ์ด้กล่าวไว้ในพระ

คมัภรีบ์ายนัว่า 

 “แมว้่าการนมสัการพระผู้เป็นเจา้ของเจา้จะได้รบัการตอบแทนด้วยกองไฟก็ตาม เจ้าจงปฏบิตักิิจ

ต่อไปโดยไม่เปลี่ยนแปลง ถ้าเจา้ปฏบิตัเิพราะความเกรงกลวัเท่านัน้ ย่อมไม่เป็นการเพยีงพอ และไม่ควรคู่

แก่ความบรสิุทธิข์องพระผู้เป็นเจา้ จงอย่าหวงัที่จะได้ไปสวรรค์ฝ่ายเดยีว ถ้าเจ้าปฏบิตัเิช่นนัน้ เจา้ก็ถอืว่า

พระเจา้และสิง่ทีพ่ระองคส์รา้งขึน้มคี่าอยา่งเดยีวกนั” – จากหนงัสอื Babis of Persia 

ความทุกขท์รมานและชยัชนะ 

 ข้อความที่คดัมาข้างต้นนี้ได้แสดงให้เห็นถึงเจตน์จ านงที่เร้า ใจพระบ๊อบอยู่ชัว่ชีวติของพระองค์

เพื่อทีจ่ะรูจ้กัและรกัพระผูเ้ป็นเจา้ เพื่อทีจ่ะเป็นกระจกส่องใหเ้หน็คุณสมบตัขิองพระผูเ้ป็นเจา้และเพื่อเตรยีม

หน ทางไว้ส าหรบัการเสดจ็มาแห่งองค์ศาสนทูตของพระองค์ นี่เป็นจุดหมายอนัเดยีวแห่งการมชีวีติอยู่ของ

พระ บ๊อบ ส าหรบัพระองค์นัน้ ชวีติไม่มสีิง่ใดน่าเกรงขามและความตายกม็ใิช่สิง่เจบ็ปวดแต่อย่างใด เพราะ

ความรกัไดข้จดัเสยีซึง่ความหวาดกลวั และการสละชวีติกเ็ป็นสิง่ปลืม้ปีตไิดถ้วายทุกสิง่แด่พระเจา้ผูเ้ป็นทีร่กั

ยิง่ 



 น่าประหลาดแท้! ทีด่วงใจบรสิุทธิส์ะอาด บรมครูผูถู้กดลใจจากพระสจัธรรม บุคคลผู้รกัและสตัยซ์ื่อ

ต่อพระผูเ้ป็นเจา้และเพื่อนมนุษยร์ว่มโลกนี้กลบัไปรบัการเกลยีดชงัและถูกประหตัประหารจากเหล่าชนทีอ่้าง

ว่าเป็นผู้มศีาสนา แน่นอนทเีดยีว มใิช่สิง่อื่นใดเลยนอกจากอุปทานที่ปราศจากความคดิและอคตอินัจงใจ

นัน่เองทีท่ าใหค้นตาบอดต่อความจรงิทีว่่าพระองค์บรมศาสดาโดยแท ้เป็นศาสทูตของพระเจา้พระองคไ์ม่มี

อ านาจในทางโลก แต่เราสามารถจะพสิจูน์อ านาจและอาณาจกัรธรรมของพระองคไ์ดโ้ดยมติ้องมสีิง่ช่วยเหลอื

ทางโลกเลย ทัง้พระองค์ได้มชียัชนะต่อศตัรูและต่ออุปสรรค์ทัง้มวลแมว้่าศตัรูและอุปสรรค์นัน้จะเข้มแขง็

ร้ายแรงสกัปานใด ความรกัอนัประเสรฐิจะท าให้มคีวามอดทนอย่างสมบูรร์ต่อความทุกข์ยากล าเค็ญ ต่อ

ความเกลยีดชงัของศตัร ูและต่อการทรยศหกัหลงัของมติรเทยีม หลงัจากที่ไดป้ระสบกบัสภาพการณ์เช่นนี้

แลว้กย็งัคงมดีวงจติผ่องแลว้ปราศจากการทอ้ถอยหรอืขมขื่นแต่อย่างใด ทัง้ยงัใหอ้ภยัและอวยพรใหแ้ก่ศตัรู

อกีดว้ย จะมวีธิพีสิจูยค์วามรกัอนัประเสรฐิดว้ยวธิใีดอกีเล่านอกเหนือไปจากการปฏบิตัเิช่นนี้ 

 พระบ๊อบไดท้รงอดทนมาดงันี้และประสบชยัชนะมาตลอด มวลชนนับหมื่นๆ เป็นประจกัษ์พยานว่า

เขามคีวามรกัอนับรสิุทธิต่์อพระองค์โดยการสละชวีติและทุกสิง่เพื่อรบัใช้พระองค์ แม้มหากษตัรยิ์ก็คงจะ

รษิยาในอ านาจทีอ่ยูเ่หนือชวีติและจติใจมนุษยข์องพระบ๊อบ ยิง่กว่านัน้ ผูซ้ึง่พระเจา้จะส าแดงใหป้รากฏ กไ็ด้

เสด็จมาปรากฏขึ้นจรงิๆ เป็นการยนืยนัข้อพิสูจน์และต้อนรบัความรกัของผู้เบกิทาง ทัง้ท่านผู้นัน้ยงัได้

ประกาศใหพ้ระบ๊อบเป็นผูม้สี่วนรว่มในพระเกยีตคิุณอนัประเสรฐิของพระองคอ์กีดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 3 

พระบาฮาอลุลาห์-พระเกียรติคณุของพระผู้เป็นเจ้า 

“โอ    เจา้ผูร้อคอย    จะมวัชกัชา้อยู่ใย    เพราะพระองคไ์ดเ้สดจ็มาแลว้                                                             

จงมองดใูนพระอุโบสถของพระองค ์จะแลเหน็แสงสว่างของพระผูเ้ป็นเจา้                                                

จ ารสัอยู่ขา้งในเป็นรศัมโีปราณกาล     แต่มศีาสนทตูองคใ์หม่ประทบัอยู่”  

พระบาฮาอุลลาห ์

ก าเนิดและชีวิตในเยาวว์ยั 

 มรีซ์า โฮสเซน อาล ีผูซ้ึง่ภายหลงัใชส้มญานามว่า “บาฮาอลุลาห์” (แปลว่า ความรุ่งโรจน์ของพระผู้

เป็นเจา้) เป็นบุตรชายคนแรกของ มรีซ์า อบับอส แห่งจงัหวดันูร ์ผูเ้ป็นเสนาบดกีระทรวงการต่างประเทศ 

ตระกูลของท่านมัง่คัง่และมชีื่อเสยีง14 สมาชกิในตระกูลหลายคนท างานในต าแหน่งส าคญัๆ ในคณะรฐับาล 

และรบัราชการทัง้ฝ่ายพลเรอืนและทหารในอหิร่าน พระองคป์ระสูตใินเมอืงเตหะรานซึง่เป็นเมอืงหลวงของ

อหิร่าน เมื่อตอนรุ่งอรุณของวนัที่ 12 พฤศจกิายน พ.ศ. 2360 พระองคไ์ม่เคยเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเลย 

เพยีงแต่เคยได้รบัการศกึษาจากทางบ้านบ้างเลก็น้อย แมก้ระนัน้ในวยัเดก็ พระองค์ก็ได้เคยแสดงให้ผู้อื่น

เหน็ความฉลาดรอบรู้ บดิาของพระองค์สิ้นชวีติเมื่อพระองค์ยงัเยาว์อยู่ ทิ้งให้พระองค์ต้องเลี้ยงดูน้องชาย

หญงิหลายคนและปกครองกองมรดกอนัมหาศาลของตระกูล 

 วนัหนึ่ง พระอบัดุลบาฮา บุตรชายคนแรกของพระบาฮาอุลลาห์ ได้เล่าให้ผู้เขยีนเกี่ยวกบัชวีติใน

เยาวว์ยัของพระบดิาของพระองคว์่า :– 

“พระองคเ์ป็นผูม้คีวามเมตตากรุณาอย่างเหลอืลน้มาตัง้แต่เลก็ๆ ทรงรกัชวีติธรรมชาตมิาก และมกั

ใช้ชวีติส่วนใหญ่อยู่ในสวนหรอืตามทุ่งนา พระองค์มสีิง่ดงึดูดใจเป็นพเิศษซึ่งมอี านาจเหนือจติใจผู้อื่น ผู้คน

มกัชอบเขา้มาหอ้มลอ้มพระองค์ แมก้ระทัง่พวกเสนาบดแีละขุนนาง พวกเดก็ๆ พากนัรกัพระองค์มาก เมื่อ

ทรงมพีระชนม ์13-14 พรรษา   ทรงมชีื่อว่าเป็นผูม้คีวามรูด้ ีสามารถสนทนาเกีย่วกบัเรือ่งราวต่างๆ ได้   ทัง้ 

 

14   พระบาฮาอุลลาห ์พระพุทธเจา้ พระโมเสส เป็นพระศาสดา 3 พระองค ์ทีเ่ตบิโตขึน้ท่ามกลางความมัง่คัง่สมบรูณ์ และทัง้ 

3 พระองคไ์ดส้ละความมัง่คัง่นัน้เพื่อทีจ่ะใหศ้าสนาแกป่วงมนุษย ์



สามารถไขปญัหาที่เสนอมายงัพระองค์ได้ทุกปญัหา ทรงอภิปรายปญัหาต่างๆ ในที่ประชุมกับบรรดา

ปรมาจารยแ์ห่งศาสนาอสิลามเหล่านัน้ไดฟ้งัพระองคด์ว้ยความทึง่อย่างใหญ่หลวง” 

 “พระองคส์ูญเสยีบดิาเมื่อทรงมอีายุได ้22 พรรษา ทางรฐับาลประสงคจ์ะใหพ้ระองคเ์ขา้รบัต าแหน่ง

ของบดิาในกระทรวงการต่างประเทศตามประเพณีอหิร่าน แต่พระบาฮาอุลลาหไ์ม่ทรงยอมรบัการเสนอนัน้ 

นายกรฐัมนตรอีหิรา่นถงึกลบักล่าวว่า “ปล่อยเขาเถดิต าแหน่งเช่นนี้ไม่สมควรแก่เขาหรอก เขามจีุดมุ่งหมาย

งานใหญ่ยิง่เป็นแน่ ความคดิของเขาไมเ่หมอืนความคดิของพวกเรา อยา่ไปยุง่กบัเขาเลย” 

ถกูจ าคกุในฐานะบอ๊บศาสนิกชน 

 เมื่อพระบ๊อบประกาศาสนาใน พ.ศ. 2387 นัน้ พระบาฮาอุลลาหม์พีระชนมายุ 27 พรรษา ทรงสนับ 

สนุนศาสนาใหม่อย่างกล้าหาญ ต่อมาพระองค์ได้รบัการยกย่องว่า เป็นผู้นับถอืศาสนาบ๊อบที่เขม้แขง็และ

ปราศจากความหวาดกลวัใดๆ ทีสุ่ดผูห้นึ่ง 

 พระองคไ์ดร้บัความทุกขท์รมานดว้ยการถูกจองจ าเนื่องจากศาสนานี้มาแลว้ 2 ครัง้ ครัง้หนึ่งต้องถูก

โบยทีฝ่่าเทา้ เมื่อเดอืนสงิหาคม พ.ศ. 2395 เหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ในครัง้นัน้เตม็ไปดว้ยอตัราย ส่งผลสะทอ้น

อย่างรา้ยแรงมาสู่บ๊อบศาสนิกชน เหตุการณ์นัน้กค็อื ชายหนุ่มผู้นับถอืศาสนาบ๊อบผูห้นึ่งชื่อ ซาดคิ เป็นผู้ที่

เหน็การประหารชวีติพระบ๊อบผู้เป็นที่รกัของเขาและบงัเกดิความโศกเศรา้เสยีใจเกนิขนาดจนสตฟิ ัน่เฟือน 

เขาได้เฝ้าซุ่มคอยดกัยงิกษัตรยิ์ชาห์ด้วยปืนสัน้ แต่แทนที่จะใช้ลูกกระสุนที่เหมาะสมกับปืน เขากลบัใช้

กระสุนลูกกลมๆ เล็กๆ หลายลูกใส่เขา้ไปในกระบอกแล้วยงิออกไปครัง้เดยีว กระสุน 2-3 ลูกไปถูกองค์

กษตัรยิช์าห์ แต่ก็มไิดท้ าใหพ้ระองคร์ูส้กึบาดเจบ็มากนัก ครัน้แลว้ ซาดคิกรากเขา้ฉุดกระชากกษตัรยิล์งมา

จากหลงัมา้ ขา้ราชบรพิารของกษตัรยิช์าหจ์บัตวัซาดคิไวไ้ดใ้นทนัทแีลว้สงัหารเสยี ณ ทีน่ัน้ บาบศีาสนิกชน

ต่างพากนัรบัผิดชอบในการกระท าอันนี้อย่างไม่เป็นธรรม ครัน้แล้วการสงัหารหมู่ก็ติดตามมา ผู้นับถือ

ศาสนาบาบแีปดสบิคนถูกสงัหารอย่างสยดสยองในทนัททีี่กรุงเตหะราน อีกจ านวนมากถูกจบัใส่คุก ใน

จ านวนน้ีมพีระบาฮาอุลลาหร์วมอยูด่ว้ย พระองคไ์ดท้รงบนัทกึไวภ้ายหลงัว่า :– 

“ในนามแห่งความชอบธรรมของพระผูเ้ป็นเจา้ เราไม่ไดม้สี่วนเกี่ยวขอ้งกบัการกระท าอนัชัว่

รา้ยน้ีเลย ทัง้ศาลก็ได้พสิูจน์ควมบรสิุทธิข์องเราอย่างชดัแจง้แล้ว อย่างไรก็ตาม เขาก็ยงัจบัเอาตวั

เรามา พาไปจากเมอืงนิยาวาราน ซึง่ขณะนัน้เป็นทีป่ระทบัของกษตัรยิช์าห ์ ส่งเราเขา้ไปสู่คุกใต้ดนิ 

ณ เมอืงเตหะราน โดยการเดนิทางดว้ยเทา้เปล่าและไม่ยอมใหส้วมหมวก ทัง้ยงัถูกพนัธนาการดว้ย

โซ่ตรวน คนใจโหดของกษตัรยิช์าหน์ัง่มา้ร่วมไปดว้ย ไดก้ระชากเอาหมวกของเราไป ในขณะทีพ่วก



ผูข้ม่แหงและเจา้หน้าทีเ่ร่งใหเ้รารบีเดนิ เราถูกกกัขงัอยู่ในทีแ่ห่งนัน้ ซึง่มสีภาพเลวรา้ยเช่นเดยีวกบั

คอกสตัวท์ีไ่มม่สีถานทีใ่ดจะเปรยีบไดเ้ป็นเวลา 4 เดอืน หากจะเขา้ไปอยู่ในหลุมฝงัศพเสยีงยงัดกีว่า

ทีจ่ะอยูใ่นคุกมดืทีเ่ราผูไ้ดร้บัความอยุตธิรรม และบุคคลอื่นๆ ทีไ่ดร้บัความไม่เป็นธรรมเช่นเดยีวกบั

เราถูกกกัขงัไวน้ี้ เราถูกน าเขา้มาสู่คุกตามทางเดนิทีม่ดืสนิท แลว้เดนิลกึลงไปตามขัน้บนัไดหลายสบิ

ขัน้ ในคุกมดืสนิทจรงิๆ มนีักโทษทีถู่กคุมขงัอยู่แลว้ประมาณรอ้ยหา้สบิคน พวกนี้เป็นพวกหวัขโมย 

นักโทษฆ่าคน และพวกโจร ถึงจะเบยีดเสียด ยดัเยยีดสกัปานใด แต่ก็ไม่มทีางออกทางอื่นเลย 

นอกจากทางทีเ่ขา้มา ความเลวรา้ยของสภาพในคุกไม่สามารถจะบรรยายเป็นลายลกัษณ์อกัษรไดถ้ี่

ถ้วน ทัง้ไม่มผีู้ใดจะพรรณนาถงึกลิน่เหมน็อนัน่าขยะแขยงนัน้ได้ นักโทษเหล่านี้ ส่วนมากไม่มทีัง้

เสื้อผ้าและเครื่องหลบันอน พระผู้เป็นเจา้เท่านัน้ที่ทรงทราบดวี่า อะไรได้บงัเกิดขึ้นแก่เราในที่อนั

มดืมนและเหมน็อยา่งทารุนรา้ยกาจนี้ 

“วนัคืนที่ผ่านไป ในขณะที่ถูกกักขงัอยู่ เราได้เฝ้าครุ่นคิดถึงการกระท าต่างๆ ตลอดจน

สภาพการณ์และความประพฤตขิองผูน้บัถอืศาสนาของพระบ๊อบ พศิวงอยา่งยิง่ว่าสิง่ใดท าใหบุ้คคลผู้

จติใจสงู มศีลีธรรมดงีาม และมคีวามคดิ กระท าการอนัอาจหาญรา้ยต่อเจา้เหนือหวัเช่นนี้ไดด้ว้ยเหตุ

นี้ ผูไ้ดร้บัความอยตุธิรรม ผูน้ี้จงึตดัสนิใจทีจ่ะปฏริปูจติใจบรรดาผูน้ับถอืศาสนาของพระบ๊อบเสยีใหม่

อยา่งกวดขนัภายหลงัทีไ่ดร้บัการปลดปล่อยออกจากคุกมาแลว้ 

“คนืวนัหน่ึง เราฝนัว่า ไดย้นิถ้อยค าอนัสูงส่งดงัมาจากทุกทศิว่าดงันี้ “จรงิทีเ่ดยีว เราจะท า

ใหเ้จา้มชียัชนะด้วยตวัของเจา้เองและดว้ยปากกาของเจา้เอง อย่าเศรา้โศกเสยีใจในสิง่ที่บงัเกดิขึน้

แก่เจา้เลยและอยา่หวัน่กลวัสิง่ใด เพราะเจา้จะตอ้งปลอดภยัในมชิา้ พระผูเ้ป็นเจา้จะท าใหส้มบตัขิอง

โลกบงัเกดิขึน้ นัน่คอื บุคคลทีจ่ะช่วยเจา้โดยตวัของเจา้เองและในนามของเจา้ซึง่พระผูเ้ป็นเจา้จะใช้

ฟ้ืนฟูจติใจของมนุษยผ์ูรู้จ้กัพระองคเ์สยีใหม่” – จากพระคมัภรี–์สาสน์ถงึลกูสุนขัป่า  

ถกูเนรเทศไปสู่นครแบกแดด 

 การจ าคุกอนัน่าสยดสยองนี้เป็นเวลา 4 เดอืน แต่พระบาฮาอุลลาห์และสหายของพระองค์ยงัคงมี

ศรทัธาอยา่งแรงกลา้และมคีวามสุข คนเหล่านี้ถูกสงัหารหรอืทรมานวนัละคนหรอืมากกว่านัน้ไม่เวน้แต่ละวนั 

ส่วนพวกทีเ่หลอืต่างกร็ าลกึว่าวนัต่อไปคงจะเป็นคราวของตนบา้ง เมื่อพวกเพชฌฆาตเขา้มาเอาตวัคนหนึ่ง

คนใดออกไป ผูท้ี่ถูกขานชื่อก็จะลุกขึน้โลดเต้นด้วยความปรดีา จบูพระหตัถ์ของพระบาฮาอุลลาห์ และโอบ

กอดมติรสหายของเขาทีย่งัเหลอือยู ่แลว้กร็บีผละจากไปสู่ทีป่ระหารดว้ยความปรารถนาอนัแรงกลา้ 



 เป็นที่พสิูจน์ได้อย่างแน่ชดัว่า พระบาฮาอุลลาห์มไิด้ทรงมสี่วนร่วมในแผนการท ารา้ยกษัตรยิ์ชาห์

ดว้ยเลย ทตูรสัเซยีไดเ้ขา้เป็นพยานในศาลแสดงความบรสิุทธิแ์ห่งพระนิสยัของพระบาฮาอุลลาห ์ยิง่กว่านัน้

พระองค์ยงัทรงประชวรหนักอีกด้วย จงึเชื่อกนัว่า คงจะสวรรคตในมชิ้า ฉะนัน้ กษตัรยิ์ชาห์จงึสัง่เนรเทศ

พระองคไ์ปยงัประเทศอริกัแทนการประหารชวีติ ต่อมาอกีสองสปัดาห ์พระบาฮาอุลลาหพ์รอ้มดว้ยครอบครวั

ของพระองคแ์ละศาสนิกชนของพระบ๊อบอกีหลายคน จงึเดนิทางไปสู่ประเทศอริกั ทุกคนไดร้บัความทรมาน

จากความหนาวเหน็บและความทุกขย์ากอย่างสาหสัตลอดการเดนิทางอนัยาวนานในฤดูหนาว ทัง้หมดได้

มาถงึแบบแดดในสภาพทีเ่กอืบจะกล่าวไดว้่าสิน้เนื้อประดาตวั 

 เมื่อสุขภาพดขีึ้นแล้ว พระบาฮาอุลลาห์ก็เริม่ต้นสัง่สอนผู้ที่สนใจและส่งเสรมิให้ก าลงัใจแก่ผู้นับถือ

ศาสนาของพระบ๊อบ มชิา้สนัตสิุขกแ็ผ่คลุมไปทัว่ในหมู่ศาสนิกชนของพระบ๊อบ15 อย่างไรกด็ ีนี่เป็นแต่เพยีง

ระยะเวลาสัน้ เมื่อมรีซ์่า ยาห์ยา ผู้เป็นที่รูจ้กักนัในอีกนามหนึ่งว่า โซบเฮะ อะซลั เขาผู้นี้เป็นน้องชายต่าง

มารดาของพระบาฮาอุลลาหไ์ดม้าถงึนครแบบแดดแล้วกท็ าการยุยงอย่างเงยีบๆ ใหเ้กดิการแตกแยกกนัขึน้

ในหมู่ผู้นับถือศาสนาของพระบ๊อบ ซึ่งมชิ้าความแตกแยกนี้ก็เติบโตขึ้นทุกทีเช่นเดียวกับการแบ่งแยกที่

เกดิขึน้ในระหว่างสาวกของพระครสิต์ ฉะนัน้ ความแตกแยกนี้ (ต่อมาภายหลงัไดเ้กดิขึน้อย่างเปิดเผยและ

รุนแรงในเมอืงเอเดรยีโนเปิล) เป็นเหตุใหพ้ระบาฮาอุลลาหท์รงปวดรา้วพระทยัยิง่นักเพราะความประสงค์

ทัง้หมดในชวีติของพระองคก์ค็อื การมุง่ส่งเสรมิสามคัคธีรรมระหว่างมนุษยโ์ลกทัง้ปวง 

สองปีกแห่งการบ าเพญ็บรตในป่า 

 หลงัจากทีม่าสู่นครแบกแดดแลว้ประมาณหนึ่งปี พระองคไ์ดเ้สดจ็ออกไปพ านกัอยูใ่นปา่ สุเลมานี

เยหแ์ต่ล าพงั โดยมไิดน้ าสิง่ใดตดิไปดว้ยเลยนอกจากเสือ้ผา้ส าหรบัผดัเปลีย่นเพยีงชุดเดยีว พระองคท์รง

เขยีนไวใ้น “คมัภีรแ์ห่งความมัน่ใจ” เกีย่วกบัเหตุการณ์ในตอนน้ีว่า :– 

“ตอนแรกๆ ทีม่าถงึทีน่ี่ เรากแ็ลเหน็สญัญาณของเหตุการณ์ทีจ่ะบงัเกดิขึน้ในมชิา้ เราจงึตดัสนิใจจาก

ไปอยู่แต่ล าพงัเสยีก่อนที่เหตุการณ์จะอุบตัขิึน้ เราได้ออกไปสู่ป่าและอยู่อย่างสนัโดษเป็นเวลาสองปี น ้าตา

แห่งความเจบ็ปวดหลัง่จากดวงตาของเราดัง่สายฝน คลื่นแห่งความปวดรา้วเป็นระลอก กระเพื่อมอยู่ในอก

อนับาดเจบ็ของเรา หลายครัง้ทีเ่ราไมม่อีาหารเยน็รบัประทาน และหลายครัง้ทีเ่ราไมไ่ดพ้กัผ่อนเลย ในนาม 

 

15   ระยะนี้เริม่ตน้ปี พ.ศ.2396 หรอืเป็นปีทีเ่กา็นบัตัง้แต่การประกาศศาสนาของพระบ๊อบ ดงันัน้ ค าพยากรณ์ของพระบ๊อบที่

เกีย่วกบั “ปีทีเ่กา็” จงึเป็นการสมจรงิ 



แห่งพระผูเ้ป็นเจา้ผูก้ าชวีติของขา้พเจา้ไวใ้นพระหตัถ์  แมว้่าจะมคีวามทุกขเ์ขญ็มาสู่เรามไิดห้ยุดหย่อน แต่

กระนัน้ดวงจติของเราก็อาบเอบิด้วยความสุขส าราญ ร่างกายและวญิญาณของเราแสดงออกซึ่งความยนิดี

เกนิกว่าจะพรรณนาได้ เพราะในขณะที่เราอยู่อย่างสนัโดษ เรามไิดรู้เ้หน็ถงึภยัอนัตรายและประโยชน์ ใดๆ 

มไิดเ้หน็ความสุขหรอืความเจบ็ไขข้องผูใ้ด เราไดส้งบจติใจแต่ล าพงัละลมืโลกทัง้มวล เราไม่ทราบว่าร่างแห

แห่งโชคชะตาซึ่งพระผู้เป็นเจ้าประสิทธิป์ระสาทให้นัน้ อยู่เหนือความนึกคิดของมนุษย์ และหอกแห่ง

ประกาศติของพระผู้เป็นเจา้ก็อยู่เหนือความตัง้ใจของปุตุชน ไม่มผีู้ ใดสามารถหนีพ้นบ่วงที่พระองค์ดกัไว ้

และไม่มีผู้ใดจะสามารถรอดพ้นไปได้ เว้นเสียแต่จะยินยอมตามน ้ าพระทัยของพระองค์ ในนามแห่ง

ความชอบธรรมของพระผูเ้ป็นเจา้ เมื่อเราละจากการขอ้งแวะโลกยีม์าแล้ว เรามไิดค้ดิจะกลบัไปสู่มนัอกีเลย 

เมือ่เราแยกจากพวกเขามาแลว้ เรากม็ไิดค้ดิจะกลบัไปอยูร่ว่มกนัอกี ความประสงคอ์นัยิง่ใหญ่ในการสละทาง

โลกยีข์องเรากค็อื เพื่อจะหลกีเลีย่งเสยีซึง่ปญัหาแห่งความบาดหมางระหว่างผูเ้ลื่อมใสศาสนาหลกีเลีย่งจาก

การเป็นต้นเหตุแห่งความยุ่งยากแก่มติรสหายของเรา หลกีเลีย่งการเป็นต้นเหตุแห่งความเจบ็ปวดแก่ผู้ใด 

และหลกีเลี่ยงการเป็นต้นเหตุแห่งความโศกเศรา้แก่ดวงใจทุกดวง เราไม่พงึประสงค์สิง่ใดนอกเหนือความ

ประสงคน์ี้ และไมม่คีวามมุง่หมายอื่นใดนอกเหนือจากนี้ แต่กระนัน้ แต่ละคนกย็งัมุ่งกระท าและด าเนินการไป

ตามความปรารถนาและความคดิอนัไรส้าระของเขาอยู่นัน้เอง จนกระทัง่เราไดร้บับัญชาจากพระผูเ้ป็นเจา้ให้

กลบัไปสู่ทีเ่ดมิ เราจงึตอ้งยนิยอมตามน ้าพระทยัและปฏบิตัติามค าสัง่ของพระองค์” 

 “ผู้ใดเล่าจะสามารถเขียนพรรณนาถึงสิ่งที่เราได้พบเห็นภายหลังที่เรากลับมาแล้วได้ถูกถ้วน 

ตลอดเวลาสองปีที่ผ่านมา ศตัรูของเรามไิดห้ยุดยัง้ความพยายามในการก าจดัตวัเรา ซึง่ทุกคนย่อมจะรูเ้ป็น

อยา่งด”ี16 จากพระคมัภรี ์“คมัภรีแ์ห่งความมัน่ใจ” 

การคดัค้านของบณัฑิตฝ่ายมสุลิม 

 เมือ่กลบัมาจากบ าเพญ็พรตแลว้ กติคิุณของพระองคย์ิง่ขจรขจายมากขึน้ บรรดาประชาชนทัง้จากที่

ใกล้และไกลต่างพากนัหลัง่ไหลมาสู่นครแบกแดด เพื่อเฝ้าสดบัฟงัค าสอนของพระองค์ ชาวยวิ ครสิเตยีน 

และโซโรแอสเตรยีน รวมทัง้ชาวมสุลมิดว้ย ต่างพากนัสนใจในขา่วสารใหมน้ี่ อยา่งไรกต็ามบณัฑติฝ่ายมุสลมิ

ไดแ้สดงตนเป็นศตัร ูและตัง้ใจทีจ่ะท ารา้ยพระองค ์ครัง้หนึ่งบณัฑติเหล่านี้ไดส้่งบุคคลในกลุ่มของตนครัง้หนึ่ง

ไปสนทนากบัพระบาฮาอุลลาหแ์ละถามปญัหาต่างๆ ครัง้แลว้ผูแ้ทนของบณัฑติมสุลมิกไ็ดพ้บว่า ค าตอบของ 

16    พระศาสดาทัง้ปวงลว้นสละกเิลสออกไปอยู่ในทีส่นัโดษเพื่อจะไดใ้ชค้วามคดิ อธษิฐาน และเตรยีมตวัในการทีจ่ะออกไป

สอนศาสนา 



พระองคเ์ป็นทีน่่าเลื่อมใส และความรอบรูข้องพระองคก์เ็ป็นทีน่่าอศัจรรยเ์ป็นทีแ่จง้ชดักนัแลว้ว่าพระองคม์ไิด้

เคยเขา้ศกึษาในโรงเรยีนใดมาก่อนเลย บณัฑติมสุลมิผูน้ัน้ตอ้งสารภาพว่าความรูค้วามเขา้ใจของพระองคน์ัน้

หาทีเ่ปรยีบมไิด ้อยา่งไรกต็าม เพื่อทีจ่ะท าความพอใจใหแ้ก่พวกทีส่่งเขามาแสวงหาความจรงิในการเป็นพระ

ศาสดาของพระบาฮาอุลลาห ์เขาจงึขอใหพ้ระองคแ์สดงความมหสัจรรยใ์หเ้หน็เป็นขอ้พสิูจน์ พระองคย์อมรบั

ขอ้เสนอนัน้โดยมเีงื่อนไขว่า ใหบ้ณัฑติมุสลมิเป็นฝ่ายก าหนดว่าจะใหพ้ระองคแ์สดงความมหสัจรรยอ์ย่างใด 

และพวกเขาจะตอ้งลงนามประทบัตราในเอกสารเป็นส าคญัหากพระองคไ์ดแ้สดงใหพ้วกเขาเหน็ประจกัษ์แลว้ 

พวกเขาจะต้องยนิยอมรบัความจรงิในการเป็นศาสดาน้ี ทัง้ต้องยุตกิารขดัขวางเป็นปฏปิกัษ์ต่อพระองค์ ถ้า

พวกเขายนิยอมรบัเงื่อนไขนี้ พระองคก์็พรอ้มทีจ่ะพสิูจยต์ามความปรารถนาของพวกเขา ถ้ามฉิะนัน้ก็ยอม

ถูกลงโทษในขอ้กล่าวหาว่าเป็นผู้หลอกลวง นี่เป็นโอกาสดยีิง่ของบณัฑติมุสลมิถ้าเขาประสงค์จะค้นคว้าหา

ความจรงิจากพระองค ์โดยแทแ้ลว้ แต่ความตัง้ใจของพวกเขาหาเป็นเช่นนัน้ไม่ เพราะไม่ว่าจะผดิหรอืถูกก็

ตาม พวกเขาประสงคท์ีจ่ะปกป้องแต่พระโยชน์ของฝา่ยเขาเองไวเ้ท่านัน้ เขาหวาดกลวัความจรงิและหลบหนี

การทา้ทายอนัอาจหาญน้ี อยา่งไรกต็าม ความอดึอดัใจไดเ้รง่ใหพ้วกเขากระท าตามแผนการใหม่ทีก่ าหนดไว้

แลว้ คอืจะก าจดัศาสนาทีท่ าใหพ้วกเขาหนักใจน้ีเสยี ทูตอหิร่านในนครแบกแดดไดเ้ขา้ร่วมมอืช่วยเหลอืฝ่าย

มุสลมิด้วย และไดม้สีาสน์หลายฉบบัมายงักษตัรยิช์าห์กล่าวหาว่า พระบาฮาอุลลาหก์ าลงัเป็นภยัต่อศาสนา

อสิลามยิง่ขึน้ และยงัคงแผ่อ านาจอนัรา้ยกาจในอหิร่าน ฉะนัน้ควรจะเนรเทศพระองคอ์อกไปเสยีใหไ้กลกว่านี้ 

 เป็นพระนิสยัของพะบาฮาอุลลาห์โดยแท้ เมื่อถงึคราวคบัขนัในขณะที่บณัฑติมุสลมิยุยงให้รฐับาล

อิหร่านและตุรกีร่วมมอืกันก าจดัศาสนาใหม่ พระองค์ก็ยงัคงสงบเยือกเย็น ยงัคงส่งเสริมจิตใจบรรดา

สานุศษิยข์องพระองค ์และทรงเขยีนค าปลอบโยนอนัอมตะชีแ้นะทางปฏบิตัใิหแ้ก่บรรดาสาวก พระอบัดุลบา

ฮาเล่าถงึลลีาที่พระบาฮาอุลลาห์ทรงเขยีนพระคมัภรี ์“วจนะเร้นลบั” ไว้ว่า พระบาฮาอุลลาห์มกัจะไปเดนิ

เล่นตามชายฝ ัง่แมน่ ้าไทกรสิเสมอๆ และกลบัมาอยา่งสดชื่นแจม่ใจ แลว้กท็รงเขยีนค าแนะน าอนัรอบรูแ้ละล ้า

ค่าน้ี ซึง่ไดช้่วยใหผู้อ่้านนับหมื่นนับแสนเขา้ถงึสจัธรรม และไดช้่วยรกัษาหวัใจทีไ่ดร้บัความทุกขย์ากล าบาก

สุดจะเจบ็ปวด พระคมัภรี ์“วจนะเร้นลบั” นี้ไดค้ดัลอกไวด้ว้ยความระมดัระวงัเพราะเกรงว่าจะตกไปอยู่ในมอื

ของศตัรทูีม่อียู่มากมาย ปจัจุบนัหนังสอืเล่มเลก็ๆ นี้เป็นทีรู่จ้กักนัดมีากกว่าพระคมัภรีท์ัง้หมดของพระบาฮา

อุลลาห์ และมผีู้นิยมอ่านทัว่โลก “พระคมัภีรแ์ห่งความมัน่ใจ” ก็เป็นอีกเล่มหนึ่งที่รู้จกักนัดวี่าเป็นพระ

คมัภรีท์ี่พระบาฮาอุลลาห์ได้ทรงเขยีนในเวลาเดยีวกนั คอืใกล้จะถงึเวลาสิ้นสุดที่พระองค์พ านักอยู่ ในนคร

แบกแดด (พ.ศ. 2405-2406) 

 



การประกาศท่ีอทุยานเรซวาน (Ridvan) ใกล้นครแบกแดด 

 ภายหลงัการเจรจากนัหลายครัง้ และโดยการขอรอ้งของรฐับาลอหิร่าน รฐับาลตุรกจีงึไดอ้อกค าสัง่

เรยีกพระบาฮาอุลลาหไ์ปยงักรุงคอนสแตนตโินเปิล บรรดาสานุศษิยข์องพระองคต่์างกง็งงนัเมื่อไดร้บัข่ าวนี้

และพากนัมาเฝ้าพระองคอ์ยา่งลน้หลาม เหตุน้ี ครอบครวัของพระบาฮาอุลลาหจ์งึไดอ้อกมาตัง้กระโจมอยู่ใน

อุทยานของนาจบิ ปาชา ซึง่อยูน่อกตวัเมอืงและพกัอยู่ทีน่ัน้เป็นเวลา 12 วนั เพื่อตระเตรยีมการเดนิทางไกล

และใหม้ติรสหายไดเ้ยีย่มเยอืนพระองค ์ในวนัแรกของระยะเวลาสิบสองวนันี้ (คอืเริม่ตัง้แต่วนัที ่21 เมษายน 

ถงึวนัที ่3 พฤษภาคม พ.ศ. 2406 เป็นเวลา 19 ปี หลงัจากการประกาศศาสนาของพระบ๊อบ) พระบาฮา

อุลลาหไ์ดป้ระกาศขา่วอนัน่ายนิดต่ีอสาวกหลายคนของพระองคว์่า พระองคค์อืพระศาสดาองคท์ีพ่ระบ๊อบได้

ทรงกล่าวไวว้่าจะเสดจ็มา เป็นบุคคลทีพ่ระผูเ้ป็นเจา้ทรงเลอืก เป็นศาสดาองคท์ีศ่าสดาทัง้ปวงไดท้รงกล่าวไว้

ว่าจะเสดจ็มา บาไฮศาสนิกชนเรยีกอุทยานที่มกีารประกาศอนัพงึระลกึนี้ว่า “อุทยานเรซวาน”  และเป็นที่

รูจ้กัของบาไฮศาสนิกชนทัว่ไป ระยะเวลา 12 วนัทรงพ านกัอยูท่ีน่ี่ถอืว่าเป็นวนัทีร่ะลกึแห่ง “พิธีเรซวาน” (เร

ซวาน แปลว่า สวรรค)์ ซึง่มกีารฉลองเป็นประจ าทุกปี ในระหว่างวนัเหล่านัน้ แทนทีพ่ระบาฮาอุลลาหจ์ะทรง

โศกเศร้าเสนีใจ พระองค์กลบัแสดงความชื่นชมยนิดี มคีวามสง่าภาคภูมแิละเต็มไปด้วยอ านาจ บรรดา

สานุศิษยข์องพระองค์ต่างก็มคีวามสุขและกระตอืรอืรน้ ประชาชนมากมายพากันมาถวายความเคารพต่อ

พระองค์ แม้แต่ข้าหลวงและคนส าคญัๆ ในนครแบกแดดก็ปฏบิตัิเช่นเดยีวกันกับประชาชนทัง้หลายแก่

นกัโทษผูก้ าลงัจะจากไป 

นครคอนสแตนติโนเปิลและเอเดรียโนเปิล 

 การเดนิทางไปสู่นครคอนสแตนตโินเปิลใชเ้วลาร่วมสามถงึสีเ่ดอืน คณะเดนิทางซึง่รวมทัง้พระบาฮา

อุลลาหแ์ละสมาชกิในครอบครวั 12 คน และสานุศษิยอ์กี 72 คนต้องประสบความทุกขย์ากแสนสาหสัจาก

การตร าแดดลมและฝน เมื่อมาถงึกรุงคอนสแตนตโินเปิลแล้วทุกคนก็ถูกคุมขงัอยู่ในบา้นหลงัเลก็ซึง่ต้องอยู่

กนัอยา่งยดัเยยีด ต่อมากไ็ดท้ีอ่ยูใ่หมอ่กีแห่งหนึ่งซึง่มสีภาพดกีว่าเก่าเลก็น้อย ภายหลงัทีไ่ดท้ีคุ่มขงัใหม่แลว้

ประมาณ 4 เดอืนกต็้องยา้ยอกี ครัง้นี้ไปสู่นครเอเดรยีโนเปิล แมก้ารเดนิทางไปสู่เอเดยีโนเปิลนี้จะเป็นเวลา

เพยีงไม่กี่วนัก็ตาม แต่ก็ได้รบัความล าบากแสนสาหสัเช่นกนั หมิะตกตลอดเวลาเดินทาง ขาดอาหารและ

เครื่องนุ่งห่มพอทีจ่ะป้องกนัความหนาว  ไดร้บัความทุกขย์ากอย่างสุดแสน  เมื่อฤดูหนาวครัง้แรกในนครเอ

เดรยีโนเปิลเริม่ตน้ พระบาฮาอุลลาหแ์ละครอบครวัของพระองค ์12 คนกถ็ูดจดัใหอ้ยู่ในบา้นทีม่หีอ้งสามหอ้ง

ซึง่เตม็ไปดว้ย หนู และเรอืด ทัง้หาความสะดวกมไิดเ้ลย พอถงึฤดูใบไมผ้ล ิทางการกเ็ปลีย่นสถานทีใ่หใ้หม่



ซึง่มสีภาพดกีว่าเดมิ คณะของพระองคอ์ยูใ่นนครเอเดรยีโนเปิลถงึสีปี่ครึง่ ทีน่ี่พระบาฮาอุลลาหไ์ดท้ าการสอน

ศาสนาต่อไป มผีูเ้ลื่อมใสศรทัธาเป็นอนัมาก พระองคไ์ดป้ระกาศภารกจิของพระองคอ์ย่างเปิดเผย และไดร้บั

การต้อนรบัอย่างกระตือรอืร้นจากผู้นับถอืศาสนาบ๊อบ ซึ่งบุคคลเหล่านี้ต่อมาเรยีกกนัว่าบาไฮศาสนิกชน 

อยา่งไรกต็าม ผูน้บัถอืศาสนาของบ๊อบส่วนน้อยภายใตก้ารน าทางของมรีซ์า ยาหย์า น้องชายต่างมารดาของ

พระบาฮาอุลลาหไ์ดต้ัง้ตนเป็นปฏปิกัษ์อย่างรุนแรงต่อพระองค ์พวกน้ีไดห้นัเขา้ร่วมมอืกบัศตัรเูก่า คอืซไีอฮ ์

วางแผนก าจดัพระองคเ์สยี ครัน้แลว้ กเ็กดิความวุ่นวายอยา่งใหญ่หลวง ในทีสุ่ดรฐับาลตุรกกีข็บัไล่ทัง้ศาสนิก 

ชนทีน่บัถอืศาสนาของพระบ๊อบและบาไฮศาสนิกชนออกไปจากนครเอเดรยีโนเปิล เนรเทศพระบาฮาอุลลาห์

และสานุศษิยไ์ปสู่เมอืงอคัคาในปาเลสไตน์ คณะของพระองคไ์ปถงึทีน่ัน่(ตามประวตัศิาสตรข์องนาบลิ)17 เมื่อ

วนัที ่31 สงิหาคม พ.ศ. 2411 ส่วนมรีซ์า ยาหย์า และพวกกถ็ูกส่งไปยงัเกาะไซปรสั 

สาสน์ถึงพระเจ้าแผน่ดิน 

 ในโอกาสนี้  พระบาฮาอุลลาห์ได้ส่งสาส์นถึงผู้ครองประเทศหลายประเทศในยุโรป สันตปาปา 

กษตัรยิแ์ห่งอหิร่าน และรฐับาลแห่งสหรฐัอเมรกิา เป็นสาส์นชุดที่มชีื่อเสยีงมาก ทรงประกาศศาสนา และ

เรยีกรอ้งใหท้่านเหล่านัน้หนัแนวทางมาช่วยกนัจรรโลงศาสนาอนัเป็นสจัจะนี้ ใหก่้อตัง้รฐับาลทียุ่ตธิรรมและ

สถาปนาสนัตสิุขทัว่โลก ในสาสน์ฉบบัทีส่่งถงึกษตัรยิช์าห ์  พระองคท์รงโต้แยง้อย่างแขง็ขนัเพื่อศาสนิกชน 

ของพระบ๊อบผูถู้กกดขี ่ทรงขอใหก้ษตัรยิช์าหอ์นุญาตให้พระองคม์โีอกาสไดพ้บกบัพวกศตัรขูองศาสนิกชน 

ของพระบ๊อบ  แต่การขอรอ้งนี้มไิดร้บัการยนิยอม บาด ีบาไฮหนุ่มผูซ้ื่อสตัยซ์ึง่เป็นผูถ้อืสาสน์ของพระบาฮา 

อุลลาหม์ายงักษตัรยิช์าหไ์ดถู้กจบักุมและถูกทรมานอยา่งสยดสยอง คอืถูกนาบดว้ยอฐิเผาไฟตามร่างกายจน

กระทัง้สิน้ชวีติ 

 ในสาสน์ฉบบันัน้ พระบาฮาอุลลาหไ์ดท้รงบรรยายถงึความทุกขย์ากและความมุ่งมาดปรารถนาของ

พระองคอ์นัเป็นทีป่ระทบัใจยิง่ ดงันี้ :– 

 “โอ พระราชา ในระหว่างที่เราเดนิตามทางของพระผู้เป็นเจา้ เราได้ประสบสิง่ที่มนุษยไ์ม่เคยเห็น 

และไม่เคยไดย้นิ พวกเพื่อนฝงูได้ละทิง้เรา หนทางทัง้หลายคบัแคบจ ากดัส าหรบัเรา สวสัดภิาพของเราสิ้น

ไป ดงันัน้บ่อน ้าทีแ่หง้เหอืด ความสมบรูณ์พนูสุขทัง้หลายสลายลงดุจพชืพนัธุธ์ญัญาหารท่ามกลางแสง 

 

17   นาบลิ เป็นนามของนกัประวตัศิาสตรบ์าไฮศาสนิกชนผูห้นึ่ง 



อาทติยแ์ผดเผา ความหายนะไดบ้งัเกดิขึน้แก่เรามากมายและจะบงัเกดิขึน้อกีหย่างเหลอืคณา เราเดนิทาง

ไปสู่พระอานุภาพและพระกรณุาของพระผูเ้ป็นเจา้ในขณะทีม่งีพูษิเลือ้ยตามตดิอยู่เบือ้งหลงัเรา น ้าตาของเรา

หลัง่ดงัสายฝนจนชุมโชกหมอน แต่เรามไิด้โศกเศรา้เพื่อตวัของเราเองเลย ในนามแห่งพระผู้เป็นเจา้ เรา

ปรารถนาที่จะถวายศรีษะของเราเพื่อเป็นพยานต่อความรกัของพระผู้เป็นเจ้า ทุกครัง้ที่เราเดนิผ่านต้นไม้

หวัใจของเรากพ็ูดกบัมนัว่า “เราปรารถนาจะใหเ้จา้ถูกตดัและเราจะไดถู้กตรงึกางเขนบนต้นของเจา้เพื่อเป็น

การรบัใช้พระเจา้” จรงิทเีดยีว เพราะเราได้เห็นมนุษย์หลงทางไปโดยที่เขาไม่รูต้ ัว พวกเขาพากนัยกย่อง

กเิลสตณัหาและละลมืพระเจา้ ประหนึ่งว่าเขาเหน็ค าสัง่ของพระเจา้เป็นสิง่ไรป้ระโยชน์ เป็นเครื่องเล่นและ

เป็นกฬีาของพวกเขา แล้วก็คดิว่าพวกเขานัน้ปฏบิตัิชอบและมคีวามปลอดภยัดแีล้ว แต่การณ์มไิด้เป็นไป

อยา่งทีเ่ขาคดิ ในอนาคตเขาจะไดรู้เ้หน็สิง่ทีเ่ขาพากนัปฏเิสธในปจัจบุนัน้ี 

 “มชิ้า เราจะต้องถูกยา้ยจากสถานที่เนรเทศอนัแสนไกลแห่งนี้ (เอเดรยีโนเปิล) ไปสู่คุกเมอืงอคัคา 

กล่าวกนัว่า คุกนัน้เป็นสถานที่ที่เปล่าเปลี่ยวที่สุดในโลก มสีภาพเลว อากาศร้าย และน ้าก็เต็มไปด้วยสิง่

ปฏกิูลเน่าเหมน็ มนัเป็นประหนึ่งนครของพวกนกผโีดยแท้ ไม่มเีสยีงอื่นใดเลยนอกจากเสยีงรอ้งของนกผี

เหล่านัน้ ในคุกนี่แหละทีเ่ขาจงใจจะคุมขบัเรา ไม่ใหค้วามกรุณา ผ่อนผนัใดๆ แก่เรา เขาตดัเราออกเสยีจาก

ทุกสิง่ทุกอย่างในโลกนี้จนกว่าเราจะดบัสิ้นไป ในนามของพระผู้เป็นเจ้า แม้ร่างกายของเราจะอ่อนเปลี้ย

เพราะเหน็ดเหนื่อย แมค้วามหวิโหยจะท าลายเรา แมเ้ราจะต้องหลบันอนบนพืน้หนิกระดา้ง และมพีวกสตัว์

ในทะเลทรายเป็นเพื่อน ถงึเช่นนัน้เราก็จะไม่ยอมถอยหนี แต่จะอดทนดว้ยพลานุภาพของพระผู้เป็นเจา้ซึ่ง

ทรงเป็นเจ้าของสิ่งทัง้มวลก่อนที่สรรพสิ่งในโลกจะบังเกิดขึ้น พระองค์ทรงสร้างชาติทัง้หล ายภายใต้

สภาพการณ์ทุกอย่าง เราขอขอบพระคุณพระเป็นเจ้า และเราหวงัในพระกรุณาธคิุณของพระองค์ .... ว่า

พระองคจ์ะทรงท าใหบุ้คคลทุกคนเคารพเชื่อฟงัพระองคผ์ูท้รงอานุภาพและพระกรุณาอย่างจรงิใจ จรงิทเีดยีว 

พระผูเ้ป็นเจา้ไดท้รงกรุณาใหต้ามค ารอ้งขอของผู้อธษิฐานและทรงอยู่ใกล้ชดิเขาผู้นัน้ เราไดอ้ธษิฐานขอให้

พระเจา้ทรงบนัดาลใหเ้ราเดนิทางไปสู่ความทุกขท์รมานของเรานี้ จงเป็นประหนึ่งโล่ก าบงัภยัใหแ้ก่ผูเ้ลื่อมใส

ศรทัธาศาสนานี้ แสงสว่างของพระเจ้าคงสาดส่องให้เห็นท่ามกลางความทุกข์ยากและเขาจะสรรเสริญ

พระองค์อยู่ตลอดเวลา นี่เป็นวถิทีางของพระผู้เป็นเจา้ตลอดมานับแต่กาลอดตีจนกระทัง้ปจัจุบนั” – จาก

หนงัสอื Episode of the Bab 

 

 



ถกูจ าคกุในเมืองอคัคา 

 ในสมยันัน้ คุกอคัคาเป็นที่คุมขงับรรดาอาชญากรชัน้เลวที่ถูกส่งมาจากทัว่ทุกภาคของอาณาจกัร

ตุรก ีภายหลงัการเดนิทางทางเรอืงอนัเตม็ไปด้วยความทุขเวทนาแล้ว พระบาฮาอุลลาห์และสานุศษิยข์อง

พระองค์ 80 ถงึ 84 คน รวมทัง้หญงิชายและเดก็กไ็ดม้าถงึกรุงอคัคาและถูกคุมขงัไวใ้นโรงทหาร ซึ่งเป็น

สถานทีส่กปรกน่าอเน็จอนาถอย่างยิง่ ไม่มเีตยีงนอนหรอืสิง่ใดใหค้วามสะดวกเลย อาหารทีท่างการคุกจ่าย

ใหก้แ็สนเลวและไมเ่พยีงพอ หลงัจากทีร่ปัระทานอาหารของทางการอยูช่ ัว่ระยะหนึ่งแลว้ พวกผูต้้องขงักลุ่มนี้

ได้ขอร้องเพื่อซื้ออาหารรับประทานเอง ในระยะสองสามวันแรกที่มาถึง พวกเด็กๆ พากันร้องระงม

ตลอดเวลา ทัง้กลางวนักลางคนืจนแถบไมไ่ดห้ลบันอน ต่อมาไมช่า้กบ็งัเกดิไขม้าเลเรยี บดิ และโรคอื่นๆ ขึน้ 

ทุกคนทีม่าดว้ยกนัต่างกล็ม้เจบ็ลง คงเหลอืผูท้ีไ่ม่ป่วยเพยีง 5 คนเท่านัน้ (แต่ต่อมาบุคคลทัง้ 5 กล็ม้เจบ็ลง

อกีเช่นกนั) สีค่นต้องเสยีชวีติเพราะความเจบ็ไข ้ส่วนคนทีเ่หลอืกไ็ดร้บัความทุกขท์รมานเหลอืทีจ่ะพรรณา

ได้18  

 การจ าคุกอยา่งเขม้งวดครัง้นี้ด าเนินไปในเวลาสองปีระว่างนี้ ไม่มบีาไฮศาสนิกชนผูใ้ดไดร้บัอนุญาต

ใหอ้อกมานอกประตูคุกไดเ้ลย เวน้แต่บาไฮศาสนิกชน 4 คนทีอ่อกไปหาซือ้อาหารปรจ าวนัภายใต้การควบ 

คุมอยา่งแขง็ขนัของเจา้หน้าทีคุ่กเท่านัน้ 

 ระหว่างทีถู่กจ าคุกอยูใ่นโรงทหารนี้ ทางการไดส้ัง่หา้มอย่างกวดขนัมใิหผู้ใ้ดเขา้เยีย่มเยยีนพบปะกับ

บาไฮศาสนิกชนผู้ต้องขงัเลย บาไฮศาสนิกชนในอิหร่านจ านวนมากได้เดนิทางมาด้วยเท้าตลอดทางเพื่อ

ประสงคจ์ะเยีย่มเยยีนผูน้ าผูเ้ป็นทีร่กัยิง่ของพวกเขา แต่กถ็ูกปฏเิสธไม่ยนิยอมใหล้่วงล ้าเขา้ไปในเขตก าแพง

คุกได ้ดงันัน้ พวกเขาจงึพากนัออกไปยงัทุ่งราบนอกคุกชัน้ที ่3 ของก าแพงคุกซึง่จากทีน่ัน่ เขาสามารถจะ

มองเหน็หน้าต่างหอ้งที่พระบาฮาอุลลาห์ถูกคุมขงัอยู่ และพระองค์ก็จะออกมายนือยู่ที่หน้าต่างด้านหนึ่งให้

พวกเขาไดแ้ลเหน็ เมือ่ไดแ้ลเหน็พระองคแ์ลว้ พวกเขากร็ ่าไห ้แลว้กเ็ดนิทางกลบับา้นดว้ยความกระตอืรอืรน้

ใหมพ่รอ้มดว้ยจติใจทีจ่ะเสยีสละรบัใชศ้าสนา 

 

18    เพื่อทีจ่ะฝงัศพผูต้าย 2 คน พระบาฮาอุลลาหไ์ดอุ้ทศิพรมของพระองคเ์พือ่ใหน้ าไปขายและน าเงนิมาเป็นค่าใชจ้่ายในการ

ฝงัศพ แต่แทนทีจ่ะไดใ้ชเ้งนินัน้ตามเจตน์จ านงของพระองค ์พวกทหารกลบัยดึเอาเงนินัน้ไปเสยี แลว้ยดัศพทัง้สองซุก

เขา้ไปในโพรงดนิ... จากหนงัสอืประวตัศิาสตรเ์ปอรเ์ซยี 



ความเข้มงวดผา่นคลายลง 

 ในที่สุดการกกัขงัอนัเข้มงวดก็ผ่อนคลายลง เนื่องจากมกีารระดมทหารตุรกีขึ้น ทางการต้องการ

สถานทีใ่หพ้วกทหารใช ้ดงันัน้ พระบาฮาอุลลาหแ์ละครอบครวัถูกยา้ยไปอยู่บา้นหลงัหนึ่ง บรรดามติรสหาย

ผูร้่วมต้อง โทษกบัพระองคก์็ถูกจดัให้อยู่อกีแห่งหนึ่งในเมอืง พระบาฮาอุลลาหถ์ูกกกัขงัอยู่ในบา้นหลงันี้อกี

ถงึ 7 ปี ในหอ้งเลก็ๆ ตดิกบัหอ้งทีพ่ระองคถ์ูกขงันัน้ ครอบครวัของพระองคร์วมทัง้หญงิและชายจ านวนสบิ

สามคนถูกกกัขบัไวอ้ยา่งยดัเยีย่ด ตอนแรกทีเ่ขา้มาอยูใ่นบา้นหลงันี้ ทุกคนไดร้บัความทุกข์ทรมานสาหสัจาก

การทีต่้องอยู่กนัอย่างเบยีดเสยีด ไดร้บัอาหารไม่เพยีงพอ และขาดความสะดวกเยีย่งชวีติสามญัมนุษย ์ครัง้

ต่อมาพวกเขาจงึไดท้ี่อยู่เพิม่ขึน้ซึง่นับว่าได้รบัความสะดวกขึน้บ้าง นับแต่ทีพ่ระบาฮาอุลลาห์และครอบครวั

รวมทัง้มติรสหายของพระองคไ์ดย้า้ยออกมาจากโรงทหารแลว้ทางการกอนุญาตใหผู้ม้าเยีย่มเขา้เยีย่มเยยีน

ได ้ความเขม้งวดทีท่างการไดส้ัง่ไวก้ผ็่อนคลายลง แมบ้างคราวจะกลบัมกีารเขม้งวดกวดขนัขึน้บา้งกต็าม 

ประตคูกุเปิด 

 แมก้ารถูกจ าคุกจะเป็นความทุกข์ทรมานสกัเพยีงใด แต่บาไฮศาสนิกชนก็มไิด้ท้อใจ ความเชื่อมัน่

ของพวกเขาก็มไิด้คลอนแคลน ขณะถูกขงัอยู่ที่โรงทหารอคัคา พระบาฮาอุลลาห์ได้ทรงเขยีนจดหมายถึง

เพื่อนบางคน มขี้อความว่า “อย่ากลวัเลยประตูคุกเหล่าน้ีจะต้องเปิด เราจะไปตัง้กระโจมอยู่บนเขา

คารเ์มล และท่านทุกคนจะประสบความสุขอย่างหาท่ีเปรียบมิได้” การกล่าวเช่นนี้ใหก้ าลงัใจอย่างใหญ่

หลวงแก่บรรดาสาวกของพระองค ์และในทีสุ่ดเหตุการณ์กส็มจรงิดงัทีพ่ระองคไ์ดก้ล่าวไวทุ้กประการ พระอบั

ดุลบาฮาไดเ้ล่าเรือ่งทีป่ระตูคุกเปิดออกไดอ้ยา่งไรดงันี้ :– 

 “พระบาฮาอุลลาหท์รงรกัความงามและธรรมชาตนิอกเมอืงมาก วนัหนึ่งพระองคท์รงตรสัว่า เรามไิด้

เห็นธรรมชาติมาเป็นเวลาเก็าปีแล้ว ชนบทนัน้เป็นที่ส าราญแห่งจติใจ ส่วนในเมอืงเป็นแต่ที่ส าราญของ

ร่างกาย เมื่อข้าพเจ้าได้สดบัฟงัค ากล่าวน้ีจากปากของผู้อื่นอีกทอดหน่ึง ข้าพเจ้าก็ทราบได้ว่า พระองค์

ปรารถนาจะไดเ้หน็ธรรมชาตใินชนบท และขา้พเจา้แน่ใจว่าสิง่ที่ขา้พเจา้จะกระท าเพื่อความปรารถนาของ

พระองคน้ี์จะตอ้งเป็นผลส าเรจ็ ในกรุงอคัคาขณะนัน้มบุีรุษหน่ึงนามว่า โมฮมัหมดั ปาชา แซฟวทั ผูเ้ป็นฝ่าย

ขดัขวางเราอยา่งรนุแรงทีเ่ดยีว บุรุษผูน้ี้มคีฤหาสน์อนัโอฬารหลงัหนึ่ง เรยีกว่ามซัราเอล อยู่ห่างจากตวัเมอืง

ไปทางทิศเหนือประมาณ 4 ไมล์ เป็นคฤหาสน์ที่งดงามมาก ห้อมล้อมด้วยสวนต้นไม้และธารน ้าไหล  

ขา้พเจา้ไดพ้บกบัท่านปาชาผูน้ี้ทีบ่า้น แลว้เจรจากบัท่านว่า “ ท่านปาชาท่านไดล้ะทิง้คฤหาสน์ของท่านไวใ้ห้

ว่างเปล่าโดยตวัท่านเองเขา้มาพ านักอยู่เสยีในเมอืง” เขาตอบว่า “ขา้พเจา้เป็นคนทุพลภาพจงึไม่สามารถจะ



จากเมอืงไปไดเ้พราะทีอ่ยู่ของขา้พเจา้เงยีบเหงามาก ถ้าหากขา้พเจา้จะไปอยู่ทีน่ัน่ กจ็ะต้องห่างเหนิไปจาก

มติรสหาย” ขา้พเจา้จงึกล่าวว่า “เมือ่ท่านไมอ่ยูค่ฤหาสน์กว็่างเปล่า ขอใหเ้ราเช่าเสยีเถดิ” เขาประหลาดใจใน

ขอ้เสนอของขา้พเจา้ แต่แลว้กต็กลงยนิยอม ขา้พเจา้เช่าคฤหาสน์หลงันัน้ไดใ้นราคาต ่ามากเพยีงประมาณ 5 

ปอนด ์ต่อหนึ่งปีเท่านัน้ ขา้พเจา้ท าสญัญาและจ่ายค่าเช่าล่วงหน้าไว ้5 ปี แลว้ส่งคนงานไปซ่อมแซมสถานที ่

ตกแต่งสวนใหเ้รยีบรอ้ยทัง้สรา้งอ่างอาบน ้าไวด้ว้ย ขา้พเจา้ไดจ้ดัรถมา้ส าหรบัใหพ้ระองค์ผูอุ้ดมพร 19 ไวใ้ช ้ 

ครัน้แล้ววนัหนึ่งขา้พเจา้ไดอ้อกไปดูสถานที่ดว้ยตนเองทัง้ๆ ทีค่ าสัง่ของทางการไม่อนุญาตให้ออกไปนอก

ก าแพงเมอืง แต่ขา้พเจา้ก็ผ่านประตูเมอืงออกไปได้  โดยพวกพลลาดตระเวนที่ก าลงัประจ าหน้าที่อยู่มไิด้

ขดัขวางประการใด วนัรุง่ขึน้ขา้พเจา้ไดอ้อกไปอกีพรอ้มดว้ยมติรสหายและพวกขา้ราชการ ไม่มกีารขดัขวาง

อกีเช่นกนัแมจ้ะมทีหารรกัษาวงัและทหารยามยนือยู่ทีป่ระตูเมอืงทัง้สองขา้ง รุ่งขึน้อกีวนัหนึ่ง ขา้พเจา้ไดจ้ดั

ให้มกีารเลี้ยงขึ้นในสวนของคฤหาสน์นัน้โดยตัง้โต๊ะได้ต้นไพน์ บุคคลส าคญัๆ และข้าราชในเมอืงต่างก็

มารว่มชุมนุมรบัประทานอาหารดว้ยกนั พอตกเยน็เราต่างกก็ลบัเขา้ไปในเมอืง 

 “วนัหน่ึง ขา้พเจา้ได้เขา้ไปเฝ้าพระองค์ผู้อุดมพรแล้วทูลว่า บดัน้ีคฤหาสน์มชัราเอลเสรจ็เรยีบรอ้ย

แลว้ มทีัง้รถมา้ส าหรบัรบัใชพ้ระองคป์ระจ าพรอ้มอยูท่ีน่ัน่ดว้ย ขอเชญิพระองคเ์สดจ็ไปทีน่ัน้เถดิ (เวลานัน้ไม่

มรีถมา้ใช ้ในเมอืงอคัคาหรอืไฮฟาเลย) พระองคก์ลบัทรงปฏเิสธว่า เราเป็นนักโทษอยู่ ต่อมาขา้พเจา้ไดทู้ล

ขอรอ้งพระองคอ์กี กไ็ดร้บัค าตอบปฏเิสธเช่นเดมิ แมข้า้พเจา้จะไดว้งิวอนพระองคถ์งึ 3 ครัง้ พระองคก์ท็รง

กล่าวแต่ค าว่า “ไม่” อยู่นัน้เอง ขา้พเจา้จงึไม่กลา้รบเรา้อกีต่อไป ในเมอืงอคัคาขณะนัน้ มบีุคคลชัน้หวัหน้า

มุสลมิผูห้นึ่งซึ่งเป็นผู้มชีื่อเสยีงและมอีทิธพิลอยู่มาก เขาผู้นี้มคีวามเคารพรกัพระบาฮาอุลลาห์และพระองค์

ทรงรกัใคร่เขาเช่นกนั ขา้พเจา้ได้ไปหาเขา อธบิายเรื่องราวต่างๆ ให้ทราบ แลว้ขอรอ้งว่า ท่านเป็นคนกล้า

โปรดกรุณาเขา้เฝ้าพระองงคใ์นคนืน้ีแล้วคุกเขาลงเบือ้งพระพกัตรข์องพระองค์จบัพระหตัถ์ของพระองค์ไว้

และอย่าได้ปล่อยจนกว่าพระองค์จะรบัปากกบัท่านว่าจะทรงเสดจ็ออกไปจากเมอืง เขาผู้นี้เป็นชาวอาหรบั 

เขาได้ตรงไปหาพระบาฮาอุลลาห์ทนัท ีแล้วนัง่ลงใกล้พระองค์จบัพระหตัถ์ทัง้สองของพระผู้ทรงอุดมพรไว ้

ถวายจุมพติแล้วทูลว่า  เหตุไฉนพระองค์จึงไม่ยอมเสด็จไปจากที่นี่ พระองค์ทรงตอบว่า เราเป็นนักโทษ 

หวัหน้ามุสลมิจงึทูลว่า ขอพระผูเ้ป็นเจา้ทรงดลบนัดาลอย่าให้เป็นเช่นนัน้เลย ผู้ใดเล่าจะมอี านาจกระท าให้

พระองคเ์ป็นนกัโทษได ้พระองคต่์างหากทีท่รงขงัพระองคเ์องไว ้ณ ทีน่ี้ ซึง่เป็นพระประสงคข์องพระองคเ์อง 

  

19  จามอเล โมบอรกั (หมายความว่า ผูไ้ดร้บัพรอนัมหาศาลจากสวรรคห์รอืผูอุ้ดมพร) เป็นพระนามทีส่านุศษิยแ์ละมติร

สหายเรยีกพระบาฮาอุลลาห ์



ขา้พเจา้ขอทลูวงิวอนใหเ้สดจ็ออกไปสู่คฤหาสน์นัน้เถดิ ทีน่ัน่เป็นสถานทีง่ดงามดว้ยธรรมชาตแิละพฤกษชาติ

ก็ล้วนเจรญิตา มผีลส้มสุกอร่ามดุจดงัลูกไฟ แต่พระผู้ทรงอุดมพรก็ยงัทรงตอบเช่นเดมิดงัที่ได้ทรงตอบมา

หลายครัง้แลว้ว่า เราเป็นนักโทษ เราไม่สามารถออกไปได ้ หวัหน้ามุสลมิจงึจุมพติพระหตัถ์ของพระองคอ์กี 

แล้วเฝ้าวงิวอนอยู่ถงึชัว่โมงเต็ม ในที่สุด พระบาฮาอุลลาหจ์งึรบัสัง่ว่า เคลคีูบ(ตกลง)  ดงันัน้ความเพยีร

พยายามและความอดทนของบุรษุผูเ้ป็นหวัหน้ามุสลมิกบ็รรลุผล เขามาหาขา้พเจา้ดว้ยความปรดีาปราโมทย์

เพื่อแจง้ขา่วอนัน่าปีตใินการทีพ่ระองคต์กลงยนิยอมไปสู่คฤหาสน์นัน้แมจ้ะมคี าสัง่อนัเขม้งวดของสุลต่านอบั

ดุล อซซิ หา้มมใิหข้า้พเจา้เขา้เฝ้าหรอืเกีย่วขอ้งกบัพระองคผ์ูป้ระเสรฐิแต่ในวนัรุ่งขึน้ขา้พเจา้กไ็ดข้บัรถมา้ไป

ส่งพระองคท์ี่คฤหาสนนัน้โดยไม่มผีู้ใดขดัขวาง เมื่อพระบาฮาอุลลาห์เสดจ็ลงจากรถมา้แลว้ ขา้พเจา้ก็กลบั

เขา้มาในเมอืง 

 “พระองค์ทรงประทบัอยู่ในสถานที่อนัตระการด้วยธรรมชาตแิห่งนัน้เป็นเวลาสองปีแล้ว จงึตดัสนิ

พระทยัที่จะยา้ยไปอยู่ ณ ที่อกีแห่งหนึ่งเรยีกว่าคฤหาสน์บาหจ์ซีึ่งขณะนัน้เกดิมโีรคระบาดขึน้ที่นัน่ เจา้ของ

คฤหาสน์และครอบครวัไดอ้อพยพไปอยู่ที่อื่นอย่างกระทนัหนั และประสงคจ์ะให้ผูท้ีส่มคัรใจมาอยู่อาศยัโดย

ไมค่ดิผลประโยชน์ ทีน่ี่เอง ทวารแห่งอ านาจยิง่ใหญ่ อนัแทจ้รงิไดเ้ปิดออกอย่างกวา้งขวาง พระบาฮาอุลลาห์

ทรงเป็นเพยีงนักโทษแต่ในนามเท่านัน้ (เพราะค าสัง่อนัเคร่งครดัของสุลต่าน อบัดุล อซซิมไิด้ประกาศยก 

เลกิ) แทจ้รงิพระองค์ได้แสดงความสง่าผ่าเผยและภูมธิรรมอนัสูงส่งทรงเป็นที่เคารพนับถอืของคนทัง้ปวง 

บรรดาเจา้เมอืงต่างๆ ในปาเลสไตน์ล้วนรษิยาในอ านาจและบารมขีองพระองคท์ี่มอียู่เหนือจติใจประชาชน  

บรรดาเจา้เมอืงและนายพลในกองทพัตลอดจนขา้ราชการส าคญัๆ ในเมอืงต่างพากนัทูลขอให้พระองค์ให้

เกยีรตอินุญาตใหพ้วกเขาไดเ้ขา้เฝ้า ซึง่โดยปกตแิลว้พระองคม์ใิครอ่นุญาตใหผู้ใ้ดเขา้เฝ้านกั 

 “ครัง้หนึ่ง ท่านเจา้เมอืงได้ขออนุญาตเขา้เฝ้าองค์พระผู้อุดมพร เน่ืองจากไดร้บัค าสัง่จากผู้มอี านาจ

เหนือให้พานายพลผู้หน่ึงเขา้เยีย่มเยยีนพระองค์ และได้รบัอนุญาตให้เขา้เฝ้าได้ นายพลผู้น้ีเป็นชาวยุโรป

รปูร่างอ้วนใหญ่ และดว้ยความประทบัใจอย่างยิง่ในพระบุคคลกิภาพอนัสง่างามของพระบาฮาอุลลาห์ ท่าน

นายพลจงึยงัคงคุกเข่าอยู่บนพืน้ที่ขา้งประตูเป็นครู่ใหญ่พระบาฮาอุลลาหไ์ดท้รงกล่าวเชือ้เชญิใหอ้าคนัตุกะ

ทัง้สองสบูกลอ้งยาสบูตุรก ีแต่เพราะเขาทัง้สองมคีวามคารวะต่อพระองค ์จงึมไิดแ้ตะต้องบุหรีน่ัน้ พระบาฮา

อุลลาห์ได้ทรงเชื้อเชญิหลายครัง้ เขาจงึรบัมาสูบแต่เพยีงเล็กน้อยแล้วก็วางลง บุคคลทัง้สองได้นัง่อยู่ใน

อาการส ารวมดว้ยความเคารพย าเกรง ซึง่ยงัความพศิวงใหแ้ก่บุคคลทัง้หมดทีอ่ยู ่ณ ทีน่ัน้” 

 “ความรกัและความเคารพของบรรดามติรสหายการยกย่องนับถือที่พวกข้าราชการและบุคคล

ส าคญัๆ ไดแ้สดงต่อพระองค ์การทีป่ระชาชนพากนัหลัง่ไหลไปนมสัการและศกึษาหาความจรงิ ความเลื่อม 



ใสศรทัธาและการรบัใช้ทีม่อียู่ทัว่ไป ความสง่าผ่าเผยและลกัษณะท่าทดีุจพระมหากษตัรยิข์ององค์พระอุดม

พรบาฮาอุลลาห์ การที่พระบญัชาของพระองค์บรรลุผลประชาชนจ านวนมากเลื่อมใสศรทัธาและเคารพ

พระองคเ์หล่านี้ ลว้นเป็นเครือ่งชีใ้หเ้หน็ว่า พระองคม์ไิดท้รงเป็นนกัโทษ หากทรงเป็นจอมกษตัรยิข์องบรรดา

กษตัรยิ์ทัง้ปวง แมจ้ะมกีษตัรยิผ์ู้ทรงอ านาจและกดขี่เป็นปฏปิกัษ์ต่อพระบาฮาอุลลาห์ถงึสองพระองค์ แม้

จะต้องถูกกกัขงัจองจ าอยู่ในคุกของกษัตรยิท์ัง้สองนัน้พระองค์ก็ยงัได้ทรงสาส์นตเิตยีนเจา้แผ่นดนิทัง้สอง

อยา่งรนุแรงราวกบัจอมราชาด ารสักบัขา้แผ่นดนิ แมจ้ะมคี าสัง่ใหป้ฏบิตัต่ิอพระองคอ์ย่างเขม้งวดกวดขนั แต่

ภายหลงัพระองคก์ท็รงประทบัอยูใ่นคฤหาสน์บาหจ์ดีุจเจา้ชาย พระองคท์รงตรสับ่อยครัง้ว่า เป็นความจรงิคุก

อนัเลวรา้ยทีสุ่ดไดก้ลบักลายเป็นสวรรคด์ุจสวนอเีดนนัน่เทยีว” 

 “จรงิทีเ่ดยีว เหตุการณ์เช่นน้ีมไิดเ้คยมปีรากฏมาแต่กาลก่อนเลย นบัตัง้แต่โลกไดถู้กสรา้งขึน้มา” 

ชีวิตในบาห์จี 

 ในปีแรกๆ ทีป่ระกาศศาสนา พระองคไ์ดแ้สดงใหเ้หน็ว่า บุคคลจะยกย่องเชดิชูถวายพระเกยีรตพิระ

ผูเ้ป็นเจา้ไดอ้ยา่งไรในขณะทีจ่นมสีภาพยากจนและไรเ้กยีรต ิต่อมาปีหลงัๆ ทีป่ระองคป์ระทบัอยู่ทีบ่าหจ์กีไ็ด้

ทรงแสดงให้เหน็ว่า เมื่อมเีกยีรตแิละความอุดมสมบูรณ์แลว้จะถวายพระเกยีรตต่ิอพระผูเ้ป็นเจา้ไดใ้นสภาพ

เช่นใด บรรดาผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาที่จงรักภักดีนับแสนๆ ได้อุทิศเงินจ านวนมากมอบให้พระองค์ทรง

ด าเนินงานทางศาสนาแมว้่าชวีติของพระองคใ์นบาห์จดี าเนินไปดุจดงัพระราชา แต่ทัง้นี้มไิด้หมายความว่า

พระองค์ทรงใช้ชีวิตอย่างหรูหราฟุ่มเฟือยทางด้านวัตถุแต่ประการใด องค์พระทรงความอุดมพรและ

ครอบครวัมคีวามเป็นอยูอ่ยา่งงา่ยๆ มกัน้อยและถ่อมตน ภายในบา้นหลงันัน้มไิดรู้จ้กัมกัคุน้กบัการใชจ้่ายอนั

ฟุ่มเฟือยเพื่อประโยชน์ส่วนตน ผู้เลื่อมใสศรทัาได้ช่วยกนัจดัสร้างสวนดอกไมอ้นังดงามขึน้ใกล้ๆ ที่พ านัก

ของพระองค์ให้ชื่อว่า “สวนเรซวาน” พระองค์มกัจะใช้เวลาหลายๆ วนัตดิต่อกนั บางครัง้ก็เป็นสปัดาห์ๆ 

ประทบัหลบันอนในสวนนัน้ บางครัง้ พระองคเ์สดจ็ออกไปไกลๆ ทรงเดนิทางไปสู่กรุงอคัคาและไฮฟาหลาย

ครัง้  มากกว่าหนึ่งครัง้ทีพ่ระองคท์รงตัง้กระโจมอยู่บนเขาคารเ์มล สมจรงิดงัที่ไดท้รงกล่าวไวเ้มื่อครัง้ยงัถูก

จ าคุกในโรงทหารทีอ่คัคาทรงใชเ้วลาส่วนมากไปในการสวดมนต์และท าสมาธ ิเขยีนพระคมัภรีแ์ละสาสน์เป็น

อนัมาก ทัง้สอนอบรมธรรมแก่ผูท้ีเ่ลื่อมใสศรทัธา 

 เพื่อทีจ่ะอ านวยเวลาใหพ้ระบาฮาอุลลาหไ์ดม้โีอกาสปฏบิตัภิารกจิอนัยิง่ใหญ่นี้ไดเ้ตม็ที ่พระอบัดุลบา

ฮาจงึไดเ้ขา้รบัภาระทุกอย่างไปจากพระองค ์ตลอดจนการพบปะกบับรรดาพวกบณัฑติมุสลมิ กว ีและพวก

ข้าราชการ ทุกคนล้วนมีความยนิดีที่ได้พบปะกับพระอับดุลบาฮาและพอใจในการสนทนาปราศัยและ



อรรถาธบิายของพระองค์ แมเ้ขาจะมไิด้เขา้เฝ้าพระบาฮาอุลลาห์โดยตรงก็ตาม พวกเขาก็มคีวามรูส้กึเป็น

มติรต่อพระองคอ์ยา่งเตม็เป่ียมโดยการวสิาสะกบับุตรชายของพระองค ์ทัง้นี้กเ็พราะพระอบัดุลบาฮาไดท้ าให้

พวกเขาเขา้ใจกระจา่งแจง้ในสถานะแห่งพระบดิาของพระองค ์

 ศาสตราจารย ์เอด็เวดิ จ ีบราวน์ แห่งมหาวทิยาลยัเคมบรดิจผ์ูม้ชีื่อเสยีงและรอบรูใ้นเรื่องตะวนัออก

ไดเ้ขา้เฝ้าพระบาฮาอุลลาหท์ีบ่าหจ์ ีใน ปี พ.ศ. 2433 ไดบ้นัทกึความประทบัใจของท่านไวด้งันี้ :– 

 “ผูน้ าของขา้พเจา้หยุดอยู่ชัว่ระยะ ในขณะที่ขา้พเจา้ถอดรองเท้า ครัน้แล้วเขากเ็ปิดม่านให้ขา้พเจา้

ผ่านเข้าไปและรบีปิดลงโดยเร็วข้าพเจ้าได้เข้ามาปรากฏตวัอยู่ในห้องโถงใหญ่ ซึ่งมเีก็าอี้นวมตวัยาวตัง้

ปรากฏอยูสุ่ดดา้นหน่ึงของหอ้ง ส่วนดา้นตรงขา้มกบัประตูมเีกา็อีส้องสามตวั ขา้พเจา้พอจะส านึกไดร้างๆ ว่า

ตนเองก าลงัอยู่ทีไ่หนและจะไดพ้บกบัท่านผูใ้ด (ไม่มใีครเคยบอกใหข้า้พเจา้ทราบมาก่อนเลย) ชัว่ระยะเวลา

สองสามวนิาทผี่านไป ขา้พเจา้จงึได้ทราบด้วยความอศัจรรยใ์จ ว่าตนเองมไิดอ้ยู่แต่ล าพงัผูเ้ดยีวในหอ้งนัน้ 

ณ มุมสุดของเก็าอี้นวมตวัยาวมุมหนึ่ง มบีุรุษผู้หนึ่งลกัษณะน่าเคารพและน่าพงึพศิวงนัง่สงบอยู่ บนศีรษะ

สวมหมวกสกัหลาดกลมทรงสงู รอบฐานพนัดว้ยผา้สขีาวแถบเลก็ๆ ขา้พเจา้ไมส่ามารถลมืดวงหน้านัน้ไดเ้ลย 

แมไ้ม่อาจจะพรรณนาได้ถี่ถ้วนก็ตาม ดวงตาอนัคมกรบิคู่นัน้ดูเหมอืนจะอ่านดวงใจของคนทุกคนได้ตลอด 

ดวงหน้านัน้เตม็ไปดว้ยอ านาจ แมร้อยลกึหลายรอยบนดวงหน้าและหน้าผากจะแสดงความชรา ทว่าเสน้ผม

และเคราสดี าอนัยาวงามเกอืบจรดบัน้เอวนัน้ ดูเหมอืนจะคดัคา้นว่ามไิดเ้ป็นเช่นนัน้ ไม่จ าเป็นที่จะต้องถาม

ว่า ข้าพเจ้ายนือยู่เบื้องหน้าท่านผู้ใด ข้าพเจ้าได้คุกเข่าลงค านับพระองค์ผู้ทรงเป็นที่รกัเคารพของปวง

ประชาชน ผู้ที่กษตัรยิท์ัง้ปวงจกัรษิยาและจักพรรดทิัง้หลายจะต้องถอนหายใจใหญ่ด้วยมอิาจจะแข่งบารมี

ได”้ 

 “พระองคไ์ดท้รงเชือ้เชญิใหข้า้พเจา้นัง่ลงดว้ยสุรเสยีงอ่อนโยนและภาคภูม ิแลว้ตรสัว่า “ขอบคุณพระ

ผูเ้ป็นเจา้ท่านไดม้าทีน่ี่... ท่านไดม้าเยอืนนักโทษและผูถู้กเนรเทศ... เรามคีวามปรารถนาดแีต่เพยีงความดี

งามของโลก และความสุขของประชาชนเท่านัน้ แต่พวกเขากลบัถอืว่าเราเป็นผู้ปลุกป ัน่ให้เกดิความยุ่งยาก

ขึน้ซึ่งสมควรจะถูกจองจ าและเนรเทศ... การที่ประชาชาติทัง้หลายจะหนัมานับถือศรทัธาในศาสนาอนั

เดยีวกนั และมวลมนุษยท์ัง้หลายจะหนัมารกัใคร่กนัประดุจพี่น้อง การทีม่นุษยจ์ะมคีวามสมัพนัธร์กัใคร่และ

สามคัคแีน่นแฟ้นยิง่ขึ้น และความแตกต่างของศาสนาทัง้ปวงควรยุติ ตลอดจนขจดัการแบ่งแยกเชื้อชาติ

วรรณะออกไปเสยีนัน้ สิง่เหล่านี้เป็นภยัอยา่งใดหรอื … ถงึแมเ้ขาจะพากนัขดัขวางอย่างไรกต็ามแต่กจ็ะต้อง

เป็นไปตามทีเ่รากล่าวมานี้  ความยุ่งยากทีห่าสาระมิไดแ้ละสงครามอนัทารุณรา้ยกาจจะต้องยุตลิง สนัตสิุข

อนัยิง่ใหญ่จะบงัเกดิขึน้ ... ชาวยุโรปกป็รารถนาสิง่เหล่านี้ด้วยมใิช่หรอื นี่มใิช่สิง่ที่พระครสิต์ไดท้รงตรสัมา



ก่อนแล้วดอกหรอื ... แมก้ระนัน้  เราก็ยงัได้แลเหน็พวกกษตัรยิแ์ละนักปกครองทัง้หลายทุมเททรพัยส์นิ 

อยา่งมหาศาลลงไปในการท าลายลา้งมนุษยชาตมิากกว่าทีจ่ะท าใหม้นุษยม์คีวามสุข” 

 “ความยุง่ยาก การนองเลอืด และความไมส่ามคัคปีรองดองกนัจะตอ้งยตุลิง และมนุษยท์ัง้มวลจะเป็น

ประหนึ่งญาตพิีน้่องและครอบครวัอนัเดยีวกนั... มนุษยไ์ม่ควรจะภูมใิจในอนัทีจ่ะรกัประเทศชาตขิองตน แต่

ควรจะภาคภมูใิจในการทีจ่ะรกัใครเ่พื่อนมนุษย.์..” 

 เหล่าน้ีเป็นถอ้ยค าทีข่า้พเจา้จดจ าไดจ้ากถ้อยค าอนัมากมายทีไ่ดฟ้งัจากพระองค ์ท่านผูอ่้านโปรดใช้

ดุลยพนิิจดูเถิดว่า การสอนธรรมเช่นนี้สมควรจะถูกประหารและจองจ าหรอืไม่ และโลกจะได้รบัผลดหีรอื

ผลรา้ยจากการเผยแพรศ่าสนานี้” – จากค าน าของหนงัสอื Episode of the Bab 

เสดจ็สู่สวรรค ์

 ชวีติในวยัชราของพระบาฮาอุลลาหด์ าเนินไปอยา่งงา่ยๆ และสงบสุขจนกระทัง่สิน้ประชนม ์เมื่อวนัที ่

29 พฤษภาคม พ.ศ. 2435 ภายหลงัการประชวน พระองคม์พีระชนมายุ 75 พรรษา งานทีพ่ระองคท์รงเขยีน

ไวค้รัง้หลงัๆ นี้มพีนิัยกรรมรวมอยูด่ว้ยเป็นพนิยักรรมทีท่รงเขยีนดว้ยลายพระหตัถ์ของพระองคเ์อง ทัง้ไดล้ง

พระนามและปิดผนึกไว้อย่างถูกต้องตามขนบประเพณี ภายหลงัการเสดจ็สวรรคตแล้วเก็าวนั บุตรชายคน

แรกของพระองค์ได้เปิดพนิัยกรรมต่อหน้าบุคคลทัง้หมดในครอบครวัและมติรสหายอกีบางคน ขอ้ความที่

น่าสนใจในพนิัยกรรมสัน้ๆ ได้ถูกประกาศให้ทราบทัว่กนั โดยพนิัยกรรมนี้ พระอบัดุลบาฮาอุลลาห์ได้รบั

แต่งตัง้ให้เป็นผู้แทนของพระบดิาและเป็นผู้อธบิายชี้แจงค าสัง่สอนของพระองค์ พระบาฮาอุลลาห์ได้สัง่ให้

บุคคลทุกคนในครอบครวัตลอดจนญาตมิติรและผูน้บัถอืศาสนาบาไฮทัง้มวลเชื่อฟงัและปฏบิตัติามพระอบัดุล

บาฮา การทีก่ าหนดแต่งตัง้ขึน้เช่นน้ีกเ็พื่อจะเป็นการป้องกนัมใิหม้กีารแตกแยกออกเป็นลทัธต่ิางๆ และเกดิ

ความบาดหมางขึน้ไดท้ัง้เชื่อว่าจะเป็นหนทางรกัษาความสามคัคไีวไ้ดด้ว้ย 

ความเป็นศาสดาของพระบาฮาอลุลาห์ 

 เป็นความจ าเป็นทีจ่ะตอ้งมคีวามเขา้ใจใหถ่้องแทใ้นความเป็นศาสดาของพระบาฮาอุลลาห ์การกล่าว

ของพระองคก์เ็ช่นเดยีวกบัการกล่าวของศาสนทตูองคอ์ื่นๆ คอืแบ่งแยกออกไดเ้ป็น 2 นยัคอื หนึ่ง ทรงเขยีน

หรอืกล่าวดงับุคคลทีร่บัขา่วจากพระเจา้มาสู่เพื่อนมนุษย ์อกีนยัหน่ึง คอืทรงกล่าวดงัเป็นพระด ารสัของพระผู้

เป็นเจา้โดยตรง 

 พระองคท์รงเขยีนไวใ้น “พระคมัภีรแ์ห่งความมัน่ใจ” ว่า :– 



 “เราไดก้ล่าวไวใ้นหน้าต้นๆ แลว้ว่า ดวงประทบีแต่ละดวงทีส่่องแสงขึน้มาจากแหล่งอนับรสิุทธิช์ ัว่นิ

รนัดรน์ัน้ เราจะมองได้สองภาวะ คอื สภาวะหนึ่ง ดวงประทบีทัง้หลายย่อมเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนั เนื้อหา

ส าคญัซึ่งเราได้อธบิายมาแล้วขา้งต้น ดงัเช่น “เราถอืว่าศาสดาทุกๆ พระองค์มไิด้มคีวามแตกต่างกนัเลย” 

(พระคมัภรีกุ์รอาน 2:136) อกีสภาวะหนึ่งกค็อืสภาวะแห่งความแตกต่างทีเ่กี่ยวกบัสรรพสิง่ทัง้ปวงทีพ่ระเจา้

ทรงสรา้งขึน้และขอบเขตของมนั ดงันัน้ ศาสนทูตแต่ละพระองคข์องพระผูเ้ป็นเจา้จงึมบีุคคลกิภาพแตกต่าง

กนั มหีน้าทีท่ีถู่กก าหนดมาใหอ้งคล์ะแบบ มขีอบเขตจ ากดัทีร่ะบุไวใ้หเ้ป็นพเิศษ แต่ละพระองคม์พีระนามไม่

คลา้ยคลงึกนั มคีุณสมบตัพิเิศษองคล์ะอย่างซึง่ลว้นปฏบิตัหิน้าทีท่ีถู่กก าหนดมาใหอ้ย่างสมบูรณ์ และไดร้บั

มอบหมายให้ท าการสัง่สอนพระธรรมโดยเฉพาะ ดงัที่พระผู้เป็นเจ้าทรงตรสัว่า “เราได้ท าให้ศาสดาบาง

พระองคเ์ด่นกว่าศาสดาองค์อื่นๆ พระเจา้ไดท้รงตรสักบัศาสดาบางพระองค์ยกย่องและเชดิชูบูชาพระองค ์

ส าหรบัพระเยซบูุตรมาเรยีนัน้ เราไดใ้หส้ญัลกัษณ์อนัชดัแจง้ และเราไดท้ าใหเ้ขามพีลงัโดยทางพระวญิญาณ

บรสิุทธิ”์ (จากพระคมัภรีกุ์รอาน 2:253) 

 “ดงันัน้ เมื่อมองในสภาวะที่ว่า พระศาสดาทัง้มวลย่อมเป็นอนัหนึ่งเดยีวกนั ทรงศลีและบ าเพญ็ทุก

กริยิาเหมอืนกนั ซึง่ลว้นแต่แสดงใหเ้หน็ถงึคุณสมบตัขิองพระเจา้ คุณลกัษณะของสวรรค ์เอกภาพอนัยิง่ใหญ่

ของพระเจา้และเนื้อหาส าคญัทีอ่ยูภ่ายในสุดแลว้ พระองคท์่านเหล่านัน้ไดป้ระทบับนบลัลงัก์แห่งการประกาศ 

กติิคุณของพระเจ้า และในขณะเดยีวกนัก็ประทบัอยู่บนบลัลงัก์แห่งความลกึลบัด้วย พระองค์ท่านเหล่านี้

ไดม้าปรากฏและเปิดเผยพระธรรมของพระเจา้ ดวงหน้าของพระองคท์่านเหล่านี้แสดงออกซึง่ความงดงาม

ของพระเจา้ และเราจะไดย้นิพระสุรเสยีงของพระองคโ์ดยผ่านทางศาสนทตูเหล่านี้” 

 “มองในสภาวะที่สองคอืลกัษณะที่แตกต่างกนัขอบเขตจ ากดัต่างๆ ในทางโลก บุคคลกิภาพและ

มาตรฐานทัว่ไป ท่านเหล่านี้ได้แสดงออกซึ่งการรบัใช้ดุจดงัทาส ยากไร้และสละซึ่งความเห็นแก่ตนโดย

สิน้เชงิ ดงัทีพ่ระโมหะหมดัทรงกล่าวว่า ‘เราเป็นผูร้บัใชข้องพระเจา้ และเรากเ็ป็นเพยีงมนุษยธ์รรมดาสามญั

คนหนึ่งเช่นเดยีวกบัท่านเท่านัน้’... 

 “เมื่อศาสนทูตองค์ใด ของพระเจา้ กล่าวค าว่า “เราคอืพระเจา้” ท่านไดก้ล่าวความจรงิโดยแทอ้ย่าง

ไม่ต้องสงสยั เพราะเป็นทีป่ระจกัษ์แจง้ครัง้แล้วครัง้เล่าว่าโดยค าสัง่สอน โดยคุณลกัษณะและนามของท่าน

เหล่านี้ พระธรรมของพระเจา้ พระนาม และพระกติคิุณของพระองคก์เ็ป็นทีรู่จ้กัแก่มวลมนุษย ์ดงัทีพ่ระโมฮมั

หมดัทรงตรสัว่า “พระเจา้ทรงพุ่งหอกเหล่านัน้ มใิช่เจา้ดอก (พระคมัภรีกุ์รอ่าน 8:17) และทรงตรสัอกีว่า เขา

ผูก้ระท าสตัยส์าบานต่อเจา้นัน้ แทจ้รงิไดก้ระท าสตัยส์าบานต่อพระผูเ้ป็นเจา้” (พระคมัภรีกุ์รอาน 48:10) และ

ถา้ศาสทตูองคใ์ดกล่าวว่า “เราเป็นศาสทตูของพระเจา้” พระองคก์ไ็ดก้ล่าวความจรงิเช่นเดยีวกนั ความจรงิที่



ไม่พงึต้องสงสยัอย่างใดเลย แม้พระโมฮมัหมดัจะกล่าวว่า “โมฮมัหมดัมใิช่บิดาของผู้ใดในพวกเจ้า แต่ก็

เป็นศาสทูตของพระเจ้า” ก็ตาม เมื่อมองดูในสภาวะเช่นนี้แล้ว องค์พระศาสดาทัง้ปวงจงึเป็นทูตของจอม 

กษัตรย์ผู้ประเสรฐิสุด ผู้ทรงมัน่คงมเิปลี่ยนแปลง และถ้าท่านทัง้หมดจะประกาศว่า เราคอืศาสดาองค์สุด 

ท้าย” ท่านทัง้หมดก็ได้กล่าวความจรงิแท้ โดยไม่ต้องกงัขา เพราะท่านทัง้หมดนัน้เป็นแต่เพยีงบุคคลคน

เดยีวกนั เป็นจติใจดวงเดยีวกนั และเป็นศาสนาเดยีวกนั ท่านทัง้หมดไดแ้สดงใหเ้หน็ถงึผู้ทรงเป็นเบื้องต้น 

และเบือ้งปลาย ผูท้รงเป็นองคแ์รก และองคส์ุดทา้ย ผูท้รงปรากฏใหเ้หน็ และ ยงัแอบแฝงองคอ์ยู่ ทัง้หมดนี้

เกีย่วกบัพระผูเ้ป็นเจา้ผูท้รงเป็นพระวญิญาณอนัสุงส่งเหนือวญิญาณทัง้มวล และทรงเป็นสิง่ส าคญัชัว่นิรนัดร์

เหนือสิง่ส าคญัทัง้มวล และถ้าพวกท่านจะกล่าวว่า  “เราคอืผูร้บัใชข้องพระเจา้ (พระคมัภรีกุ์รอาน 33:40) ก็

เป็นความจรงิทีช่ดัแจง้อกีเช่นกนั เพราะว่า ท่านเหล่านัน้ไดป้ฏบิตัตินเป็นทาสของพระเจา้อย่างสมบูรณ์ เป็น

ทาสทีม่นุษยธ์รรมดาสามญัอาจจะปฏบิตัได ้ฉะนัน้ ในบางขณะทีศ่าสนทูตเหล่านี้อาบอิม่อยู่ในหว้งสมุทรแห่ง

ความบรสิุทธิอ์นัเก่าแก่และมริู้จบสิ้นน้ี หรอืลอยล่องอยู่บนยอดเขาแห่งความลี้ลบัอนัสูงลบิลิว่ที่มนุษย์ไม่

สามารถจะขึน้ไปถงึได้ ท่านกจ็ะกล่าวว่าค าพูดของท่านนัน้กค็อืพระด ารสัของพระเจา้ เป็นพระสุรเสยีงเรยีก

ของพระองคโ์ดยตรง ถ้าผูใ้ดจะเปิดดวงตาขึน้เพื่อรบัรู ้เขาก็จะเขา้ใจไดว้่า ในขณะนัน้ศาสนทูตทัง้หลายได้

ถอืว่าตวัของท่านเองมไิดเ้ป็นอะไรเลยเมือ่อยูเ่บือ้งพระพกัตรข์องพระผูเ้ป็นเจา้ผูท้รงสถติอยู่ทุกหนแห่ง พระ

ผู้ทรงสตัยซ์ื่อ เราเชื่อว่าท่านเหล่านัน้ทราบดวี่า ตวัท่านไม่มคีวามหมายอย่างใดและถ้าหากผู้ใดจะเอ่ยถึง

ท่านเหล่านี้ต่อเบื้องพระพกัตรพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ย่อมถอืว่าเป็นบาปเพราะว่าการคดิถงึตนเองแมเ้พยีงเลก็น้อย

นิดเดียวภายในพระที่นัง่ของพระผู้เป็นเจ้าเช่นนี้ย่อมแสดงชัดว่าเป็นผู้อวดดีและเป็นคนที่กระท าตาม

อ าเภอใจตนเอง ความคดิทีเ่หน็แก่ตนเช่นนี้เป็นบาปอยา่งรา้ยแรงในสายตาของผูท้ีอ่ยู่เบือ้งพระทีน่ัง่ของพระ

เจา้ และจะเป็นบาปยิง่ขึน้ไปอกี ถา้หากเขาจะกล่าวถงึเรือ่งอื่นๆ ต่อพระพกัตรข์องพระองค ์ถ้าหากหัวใจ ลิน้ 

จติใจ และวญิญาณของเขาจะมวัไปเพลนิอยูเ่สยีกบัสิง่อื่นนอกไปจากพระผูท้รงเป็นสิง่ทีร่กัใคร่ ถ้าดวงตาของ

เขาจะมวัเพลดิเพลนิอยู่กบัดวงหน้าของผู้อื่นแทนดวงหน้าอนังดงามของพระองค์ ถ้าหูของเขาจะมวัไป

เพลดิเพลนิฟงัเสยีงดนตรอีื่นเสยีแทนพระสุรเสยีงของพระเจา้ และถ้าหากเทา้ของเขาจะเดนิไปสู่ทศิทางอื่น

แทนทีจ่ะไปตามทางของพระองค ์

 “ในยุคนี้ สายลมอ่อนจากพระผู้เป็นเจ้าได้ร าเพยพดัมาอย่างระรื่นและพระวญิญาณของพระองค์ก็

สถติอยูทุ่กหนทุกแห่ง พระมหากรณุาธคิุณของพระองคท์ีห่ลัง่ลน้มาอย่างมหาศาลนัน้ใหญ่หลวงเกนิกว่าทีจ่ะ

บรรยายเป็นลายลษัณ์อกัษรได”้ 



 “โดยสภาวะการณ์เช่นนี้ ศาสนทูตทัง้หลายจงึไดก้ล่าวว่า ท่านเป็นพระสุรเสยีงและทุกสิง่ของพระผู้

เป็นเจา้ ในขณะเดยีวกนั ในฐานะที่ท่านเป็นผู้แจง้ข่าวของพระองค ์ท่านได้ประกาศว่า ตวัท่านเป็นทูตของ

พระผูเ้ป็นเจา้ทุกๆ ครัง้ ท่านจะกล่าวถ้อยค าทีเ่หมาะกับโอกาส เช่นกล่าวว่า การประกาศทัง้หมดมาจากตวั

ท่านเอง การประกาศนี้มขีอบเขตตัง้แต่เรือ่งพระธรรมมาจนถงึเรือ่งการสรา้งโลก ตัง้แต่เรื่องของสวรรคจ์นถงึ

เรือ่งของโลกมนุษย ์สิง่ใดกต็ามทีพ่ระองคไ์ดก้ล่าวออกมา ไม่ว่าจะเกี่ยวกบัเรื่องของสวรรค ์เรื่องของพระเจา้ 

เรื่องความเป็นศาสดา เรื่องการเป็นทูตจากสวรรค์ เรื่องการเป็นผูพ้ทิกัษ์รกัษา เรื่องการเป็นอคัรสาวก และ

เรือ่งการเป็นทาส ทัง้หมดทีท่่านกล่าวลว้นเป็นความจรงิทัง้สิน้ ฉะนัน้ ประโยคทัง้หมดทีเ่ราไดค้ดัมาอ้างเพื่อ

เป็นการยนืยนัเหตุผลของเรานัน้จกัตอ้งพจิารณากนัอยา่งละเอยีดถี่ถว้น เพื่อว่า ค าพูดอนัแตกต่างกนัของศา

สนทตูทัง้หลายของพระผูไ้มม่ผีูใ้ดจะแลเหน็ จะไดยุ้ตคิวามยุ่งยากสบัสนและงงงนัเสยีได้” – จาก “พระคมัภรี์

แห่งความมัน่ใจ” 

 เมื่อพระบาฮาอุลลาห์ทรงกล่าวอย่างบุคคลธรรมดาสามญั พระองคไ์ด้ทรงกล่าวอย่างอ่อนน้อมถ่อม

ตนที่สุดเพราะว่า ‘ต่อพระพกัตรข์องพระเจ้า พระองค์ไม่มีความหมายอะไรเลย’ สิง่ที่ท าให้ศาสนทูต

แตกต่างจากบุคคลธรรมดาก็คอืท่านได้ละทิ้งความเห็นแก่ตนออกโดยสิ้นเชิง ทัง้มอี านาจทุกอย่างโดย

สมบูรณ์ ภายใต้สถานการณ์ทุกอย่าง ศาสนทูตสามารถจะกล่าวได้เช่นเดยีวกบัที่พระครสิต์ได้ตรสัในสวน

เฆธ็เซมาเนว่า “ขออย่าให้เป็นไปตามใจข้าพเจ้าเลย แต่ขอให้เป็นไปตามพระทยัของพระองค์เถิด” 

ดงัทีพ่ระบาฮาอุลลาหไ์ดก้ล่าวไวใ้นสาสน์ถงึกษตัรยิช์าหว์่า :– 

“นี่แน่ะ” กษัตริย์ แท้จริงเราเป็นเพียงคนธรรมดาสามัญคนหนึ่ งที่หลับนอนบนเดียง

เช่นเดยีวกบัคนทัง้หลาย ครัง้แล้ว สายลมแห่งพระองค์เป็นแสงสว่างทัง้มวลได้ร าเพยพดัมาสู่เรา 

สอนให้เรารอบรูถ้งึสิง่ทีเ่ป็นมาแล้ว สิง่นี้มไิด้เกดิขึน้จากตวัของเราเอง แต่มาจากพระผู้ทรงอ านาจ

และทรงรอบรูใ้นสิง่ทัง้ปวง พระองคท์รงประกาศติใหเ้ราประกาศใหโ้ลกมนุษยแ์ละสวรรคท์ราบ และ

ดว้ยการประกาศนี้ เหตุการณ์ต่างๆ ก็ได้บงัเกดิขึน้แก่ตวัเราซึง่ผูท้ี่เขา้ใจซาบซึ้งดจีะต้องหลัง่น ้าตา 

เราไมเ่คยไดศ้กึษาวทิยาการทีม่นุษยไ์ดศ้กึษากนัมาเลย ทัง้ไม่เคยเขา้เรยีนในโรงเรยีนใด ... เราเป็น

เสมอืนใบไม้ที่ถูกกระพือพดัด้วยสายลมของพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงอ านาจทัง้มวล พระผู้ได้รบัการ

สรรเสรญิ ใบไมจ้ะน่ิงเฉยอยูไ่ดห้รอืเมือ่ถูกลมแรงยอ่มเป็นไปไมไ่ด ้ในนามของพระองคผ์ูเ้ป็นเจา้ของ

พระนามทัง้ปวงและผูท้รงคุณสมบตัเิลศิ สายลมจะต้องกระพอืพดัใบไมไ้ปตามทีป่รารถนา ทุกๆ สิง่

ทีไ่มจ่รีงัยัง่ยนืจะไรค้วามหมายต่อพระพกัตรข์องพระองคผ์ูท้รงอยู่ชัว่นิรนัด ์พระบญัชาของพระองค์

เป็นเหตุใหเ้ราตอ้งกล่าวค าสรรเสรญิพระองคต่์อมวลมนุษย ์เราเป็นเสมอืนดงัคนทีส่ญูสิน้ชวีติไปแลว้



เมือ่ไดร้บับญัชาของพระองค ์พระหตัถ์แห่งเจตน์จ านงของพระองคผ์ูท้รงกรุณาปรานีและทรงเมตตา

เสมอได้ให้ชวีติใหม่แก่เรา ผู้ใดเล่าจะกล้าบงัอาจกล่าวค าพูดที่กระท าให้คนทัง้หลายทัง้สูงและต ่า

เกลยีดชงัตวัเขา  ในนามแห่งพระองคผ์ูป้ระสทิธิป์ระสาทความลกึลบัชัว่นิรนัดรใ์หแ้ก่เรา เวน้เสยีแต่

เขาจะได้รบัการสนับ สนุนโดยพระมหากรุณาธคิุณของพระองค์ผู้ทรงอ านาจสูงสุดและทรงเดชานุ

ภาพ” – จากสาสน์ถงึกษตัรยิช์าหแ์ห่งอหิรา่น  

พระเยซไูดเ้คยลา้งเทา้ใหแ้ก่สานุศษิยข์องพระองคฉ์ันใด พระบาฮาอุลลาหก์ท็รงเคยประกอบอาหาร

และปฏบิตัหิน้าทีอ่นัต ่าตอ้ยหลายอยา่งใหแ้ก่สาวกของพระองคฉ์นันัน้ ทรงรบัใชผู้ร้บัใชท้ัง้ปวงและภาคภูมใิน

การไดร้บัใช ้หากมคีวามจ าเป็นพระองคก์ท็รงพอใจทีจ่ะหลบันอนบนพื้นหรอืแมแ้ต่รบัประทานอาหารเพยีง

ขนมปงัและน ้า บางครัง้ทรงยงัชพีด้วย ‘อาหารทิพยห์รือท่ีเรียกอีกอย่างหน่ึงว่าความหิว’ พระองค์ได้

แสดงความสุภาพอ่อนน้อมด้วยการเคารพอย่างลกึซึ้งต่อธรรมชาต ิต่อมนุษยแ์ละโดยเฉพาะต่อนักบุญและ

ศาสดาทัง้หลาย ตลอดจนผู้สละชีวิตเพื่อสิ่งที่เขาเคารพนับถือ ทุกๆ สิ่งท า ให้พระองค์ร าลึกถึงพระเจ้า

นบัตัง้แต่สิง่ทีต่ ่าทีสุ่ดจนถงึสิง่ทีส่งูทีสุ่ด 

 พระผูเ้ป็นเจา้ไดเ้ลอืกพระบาฮาอุลลาหเ์พื่อใหต้รสัและเขยีนแทนพระองค ์มใิช่เป็นความประสงคข์อง

พระบาฮาอุลลาหเ์องทีจ่ะเขา้รบัต าแหน่งอนัยากล าบากอยา่งหาทีเ่สมอเหมอืนมไิดน้ี้ ดงัทีพ่ระเยซูได้ทรงตรสั

ว่า “โอ้ พระบิดา ถ้าเป็นไปได้ ขอให้จอกน้ีเลือนพ้นไปจากข้าพเจ้าเถิด” เช่นเดยีวกนักบัที่พระบาฮา

อุลลาห์ทรงตรสัว่า “ถ้าหากจะมีผู้อ่ืนรบัหน้าท่ีน้ีได้เรากจ็ะไม่ยอมรบัการประณามหยามเย้ยและการ

นินทาใส่ร้าย” (จาก พระคมัภรีแ์ห่งความดงีาม) แต่เสยีงเรยีกจากสวรรคช์ดัแจง้และบงัคบั พระองคจ์งึต้อง

ทรงกระท าตามความประสงค์ของพระผู้เป็นเจา้ จงึได้กลายเป็นความประสงค์ของพระบาฮาอุลลาห์ และ

ความยนิดขีองพระผู้เป็นเจา้กเ็ป็นความยนิดขีองพระบาฮาอุลลาห์ดว้ย พระองค์ทรงกล่าวด้วยลกัษณะการ

อนั “สงบปากค าอย่างผ่องแผว้” ว่า “เราขอกล่าวอย่างแทจ้รงิว่า สิง่ใดกต็ามทีบ่งัเกดิขึน้ในวถิทีางของพระผู้

เป็นเจา้ยอ่มเป็นทีป่รารถนาของจติใจและวญิญาณ ยาพษิรา้ยทีอ่ยู่ในวถิขีองพระองคค์อืน ้าผึง้แท ้และความ

ทุกขย์ากล าเคญ็ทัง้หลายกเ็ท่ากบัเป็นการดื่มน ้าบรสิุทธิ”์ – จาก พระคมัภรี–์สาสน์ถงึลกูสุนขัปา่ 

 เราไดก้ล่าวมาหลายครัง้แลว้ในการทีพ่ระบาฮาอุลลาหท์รงกล่าว “ในนามของพระผู้เป็นเจ้า” พระ

ผู้เป็นเจา้ได้ตรสักบับรรดาสิง่ที่พระองค์ทรงสรา้งขึน้โดยผ่านทางพระบาฮาอุลลาห์อนักอปรด้วยการแสดง

ความรกัต่อมนุษยแ์ละสิง่ทัง้ปวง การสอนใหรู้จ้กัคุณลกัษณะของพระองค ์ท าใหรู้ถ้งึน ้าพระทยัของพระองค ์



ประกาศหลกัธรรมของพระองคก์เ็ป็นการน าทางของพวกเขาและขอให้พวกเขามคีวามรกัใคร่ จงรกัภกัดทีัง้

ปฏบิตัริบัใชพ้ระองคด์ว้ย ทัง้หมดน้ีพระผูเ้ป็นเจา้ไดท้รงกระท าโดยผ่านทางพระบาฮาอุลลาห์ 

 ในพระคมัภีร์ของพระบาฮาอุลลาห์ มบี่อยครัง้ที่พระองค์เปลี่ยนสรรพนามของพระองค์เองจาก

ต าแหน่งหนึ่งไปสู่อกีต าแหน่งหนึ่ง เช่น บางครัง้จะเหน็ไดช้ดัว่า ขณะทีพ่ระองคท์รงเขยีนอยู่นัน้ พระองคไ์ด้

เปลีย่นสรรพนามไปดงัหนึ่งว่าพระผู้เป็นเจา้ได้ทรงมาเขยีนเอง โดยมไิด้มสีญัญาณใดบอกล่าวใหรู้ก่้อนเลย 

อย่างไรกต็าม แมว้่าพระบาฮาอุลลาหจ์ะทรงกล่าวอย่างมนุษยป์ุถุชน แต่กก็ล่าวในฐานะทีเ่ป็นทูตของพระผู้

เป็นเจา้ ในฐานะทีเ่ป็นแบบอย่างของผูซ้ื่อสตัยโ์ดยแทจ้รงิต่อน ้าพระทยัของพระเจา้ พระวญิญาณอนับรสิุทธิ ์

ไดด้ลใจพระบาฮาอุลลาหอ์ยูต่ลอดชวีติ ฉะนัน้ ในชวีติและการสอนธรรมของพระองคน์ัน้ ภาคมนุษยแ์ละภาค

สวรรคไ์ดผ้สมกลมกลนืกนัจนไมส่ามารถจะกล่าวแยกไดว้่าส่วนใดอยู่ทีต่รงไหน พระผูเ้ป็นเจา้ไดต้รสักบัพระ

บาฮาอุลลาหว์่าดงันี้ :– 

“จงกล่าวเถดิว่า วหิาร21 ของเรานี้มใิช่ของเราแต่เป็นวหิาร22 ของพระเจา้ ความงามของเราก็

คอืความงามของพระองค ์ความเป็นอยู่ของเรากค็อืความเป็นอยู่ของพระองค์ ตวัของเรากม็ใิช่ของ

เราแต่เป็นของพระองค ์ความเคลื่อนไหวของเรากค็อืความเคลื่อนไหวของพระองค ์การยอมสงบนิ่ง

กม็ใิช่ของเรา แต่เป็นการยอมสงบของพระองค์ ปากกาของเราก็คอืปากกาของพระองค ์พระผู้ทรง

ประเสรฐิและผูท้รงไดร้บัการสรรเสรญิ  

และ “จงกล่าวเถดิว่า ไมม่อีะไรอยูใ่นดวงวญิญาณของเรานอกจากสจัจะ และจะไม่มอีะไรอยู่

ในตวัของเรานอกเสยีจากพระเจา้” จาก พระคมัภรีแ์ห่งวหิาร 

ภารกิจของพระองค ์

 ภาระกจิของพระบาฮาอุลลาห์ในโลกนี้คอื เพื่อจะน ามาซึ่งสามคัคธีรรม นัน่คอื ท าให้มนุษยม์คีวาม

สามคัครีกัใครก่นัโดยพระเจา้ พระบาฮาอุลลาหก์ล่าว่า :– 

  

  

21 และ 22 วหิารหมายถงึร่างกายซึง่เป็นทีส่ถติของจติใจ 



 “ต้นไมเ้ปรยีบประหนึ่งความรูฉ้ันใด ผลที่ให้คุณของมนัก็เปรยีบไดก้บัค าสัง่สอนอนัสูงส่งฉันนัน้ทุก

คนจงึเป็นดงัผลไมข้องต้นไมต้นเดยีวกนั มนุษยไ์ม่ควรจะภาคภูมใิจในอนัทีจ่ะรกัแต่ประเทศชาตขิองตน แต่

ควรทีจ่ะภมูใิจในการทีจ่ะรกัใครเ่พื่อนมนุษยท์ัว่โลก” 

บรรดาศาสดาองค์เก่าก่อนล้วนกล่าวไว้ว่า โลกจะประสบสนัติสุข และไมตรจีติมติรภาพระหว่าง

มนุษยแ์ละศาสดาทุกพระองคต่์างก็ไดอุ้ทศิชวีติเพื่อให้บรรลุผลโดยเรว็ ท่านเหล่านัน้ได้ประกาศไว้อย่างชดั

แจง้ว่า ความส าเรจ็ทีจ่ะบรรลุถงึซึง่ข ัน้สุขคตนิัน้จะเป็นไปไดก้แ็ต่ภายหลงั การเสดจ็มาของพระผูเ้ป็นเจา้ อนั

จะไดป้รากฏขึน้ในอนาคต เมื่อวาระที่คนชัว่ไดถู้กตดัสนิลงโทษ และบุคคลทีม่คีุณธรรมความดจีะไดร้บัผลดี

ตอบแทน 

พระโซโรแอสเตอรท์รงกล่าวว่า จะมกีารต่อสู้ขดัแยง้กนัเป็นเวลาถงึสามพนัปีก่อนที่พระชาห์ บาห์

รอม ผู้ทรงช่วยโลกให้รอดพ้นจากความผดิความบาปจะมาปรากฏ พระองค์จะได้ชยัชนะอาหะรมิานผู้เป็น

วญิญาณชัว่ และจงทรงสถาปนายคุแห่งความชอบธรรมและสนัตสิุข 

พระโมเสสกล่าวไว้ว่า จะมกีารประหตัประหารและกดขี่ชาวยวิอยู่ตลอดเวลาอนัยาวนานแห่งการ

พลดัพรากจากบา้นเมอืง จนกว่าพระผูเ้ป็นเจา้แห่งปวงมนุษยโ์ลกจะมาปรากฏเพื่อรวบรวมพวกเขาจากทุกๆ 

ชาตใิหก้ลบัคนืมา ทรงท าลายผูก้ดขีแ่ลว้สถาปนาอาณาจกัรของพระองคข์ึน้ในโลก 

 พระเยซทูรงกล่าวว่า อยา่คดิว่าเรามาเพื่อจะใหเ้กดิความสงบสุขขึน้ในแผ่นดนิโลก เรามไิดม้าเพื่อจะ

ใหส้นัตสิุขแต่เพื่อจะใหด้าบ” มดัธาย 10:34 และไดท้ านายเกีย่วกบัระยะเวลาของการสงคราม และข่าวเล่าลอื

ของการสงครามตลอดจนความทุกขย์ากล าบากซึง่จะมต่ีอเนื่องกนัไปจนกว่า บุตรมนุษย ์จะเสดจ็มาดว้ยรศัมี

ภาพของพระบดิา 

 พระโมฮมัหมดัทรงกล่าวว่า โดยเหตุทีช่าวยวิและครสิเตยีนได้กระท าบาปหนักทัง้สองฝ่าย พระอลั

ลาห์จงึทรงบนัดาลให้ชาวยวิและครสิเตยีนเป็นศตัรูเกลยีดชงัซึ่งกนัและกนัจนกว่าจะถึงวนัแห่งการฟ้ืนคนื

ชวีติใหม ่ซึง่พระองคจ์ะเสดจ็มาปรากฏเพื่อพพิากษาโทษของเขาทัง้หลาย 

 ตรงกนัขา้ม พระบาฮาอุลลาห ์ทรงประกาศว่า พระองค์กค็อืผู้ทีป่วงประชากรหวงัเฝ้าคอยขององค์

ศาสดาเหล่านัน้พระองคก์ค็อืศาสนทูตผูท้รงสถาปนาสนัตภิาพในยุคของพระองคโ์ดยแมก้ารแถลงเช่นนี้เป็น

สิง่พเิศษและไม่เคยปรากฏมมีาแต่กาลก่อนเลย แต่กเ็ป็นการประจวบเหมาะกบัเหตุการณ์ทีบ่งัเกดิขึน้อย่าง



น่าประหลาด และตอ้งตรงกบัค าพยากรณ์ขององคศ์าสดาผูย้ ิง่ใหญ่ทัง้หลาย พระบาฮาอุลลาหท์รงเปิดเผยถงึ

วธิกีารทีจ่ะน ามาซึง่สนัตสิุขและความสามคัคขีองมนุษยไ์วอ้ยา่งกวา้งขวางและแจ่มชดัหาทีเ่สมอเหมอืนมไิด้ 

 เป็นความจรงิที่ว่า นับตัง้แต่พระบาฮาอุลลาห์ได้เสด็จมาปรากฏจนกระทัง่บดันี้ได้มสีงครามและ

ความหายนะบงัเกดิขึน้อยา่งกวา้งขวางซึง่ไม่เคยปรากฏมมีาแต่กาลก่อน แต่สิง่ทีบ่งัเกดิขึน้นี้ ศาสดาทัง้ปวง

ได้ทรงกล่าวไว้ว่าจะบงัเกิดขึ้นในวาระเริม่ต้นแห่ง วนัอนัยิง่ใหญ่และน่าสะพรงึกลวัของพระผู้เป็นเจ้า วนั

เหล่านัน้มใิช่เป็นแต่เพยีงใกลเ้ขา้มาเท่านัน้ หากแต่ไดบ้รรลุถงึซึง่ความเป็นจรงิแลว้ ตามเรื่องราวอุปไมยของ

พระครสิต์กล่าวไว้ว่า เจา้ของสวนองุ่นจะต้องล้างผลาญพวกชาวสวนที่ชัว่ช้าด้วยโทษหนัก ก่อนที่จะมอบ

สวนนัน้ใหแ้ก่คนอื่นทีจ่ะน าผลมาส่งใหเ้ขาตามฤดูกาลเช่าต่อไป นี่มใิช่หมายความว่าในการเสดจ็มาของพระ

ผู้เป็นเจา้นัน้ ความหายนะอย่างรา้ยกาจได้รอคอยพวกนักปกครองที่กดขี่  พวกนักบวชผู้โลภโมโทโสสนัที่

รดิรอนเสรภีาพทางศาสนา พวกหวัหน้าเหล่ามุสลมิ และพวกผู้น าทีข่่มแหงประชาชน ซึ่งตลอดเวลาหลาย

ศตวรรษมานัน้ พวกเขาผู้เปรบีเสมอืนชาวสวนที่รา้ยกาจได้ปกครองโลกมาด้วยความชัว่ช้าทัง้ยกัยอกเอา

ผลประโยชน์ของโลกไปดอกหรอื 

 อาจจะมเีหตุการณ์รา้ยแรงบงัเกดิขึน้ และความทุกเขญ็อนัรา้ยกาจจะบงัเกดิแก่โลกอกีระยะหน่ึง แต่

พระบาฮาอุลลาหใ์หค้วามเชื่อแก่เราว่า มชิา้การถกเถยีงอนัหาสาระมไิดร้วมทัง้สงครามอนัทารณุโหดเหีย้ม

จะผ่านพน้ไป และสนัตสิุขอนัยิง่ใหญ่ทีสุ่ดกจ็ะมาถงึ สงครามและการขดัแยง้ไดก้ลายเป็นความหายนะอย่าง

รา้ยแรงทีม่นุษยจ์ะตอ้งขจดัไปเสยี มฉิะนัน้กจ็ะถงึซึง่กาลอวสาน 

 ก าหนดอนัสมควร ไดม้าถงึแลว้พรอ้มดว้ยผูช้่วยเหลอืใหร้อดพน้จากความผดิบาปซึง่มวลมนุษยไ์ด้

เฝ้ารอคอยมาชา้นาน 

พระคมัภีรข์องพระองค ์

 การเขยีนของพระบาฮาอุลลาหม์ขีอบเขตกวา้งขวางมากมายเกีย่วกบัชวีติมนุษย์ทัง้ดา้นส่วนตวัและ

สงัคม ทัง้ทางโลกและทางธรรม ตลอดจนไดอ้ธบิายพระคมัภรีโ์บราณและปจัจบุนัรวมทัง้ค าพยากรณ์ของ

พระคมัภรีท์ัง้สองทีเ่กีย่วกบัอนาคตอนัใกลแ้ละไกลดว้ย 

 ขอบเขตความรอบรูอ้นัถูกต้องแน่แทข้องพระองค์เป็นทีน่่าพศิวงอย่างยิง่ พระองคส์ามารถอ้างและ

อธบิายพระคมัภรีข์องศาสนาต่างๆ ได้ดซีึ่งเป็นที่รูก้นัอย่างกว้างขวางในหมู่ผู้ที่เคยตดิต่อทางจดหมายกบั

พระองค์ ทรงเขยีนอย่างเชื่อมัน่และเชี่ยวชาญโดยมไิดเ้ปิดดูพระคมัภรีต่์างๆ ทีพ่ระองค์อ้างถงึนัน้เลย ทรง



เขยีนไว้ในสาส์นถึงลูกสุนัขป่าว่า พระองค์ไม่มเีวลาหรอืโอกาสแม้แต่จะทรงอ่านพระคมัภรี์ของพระบ๊อบ 

(ตามที่กล่าวมาขา้งต้น พระบ๊อบได้ทรงกล่าวว่า พระผู้ซึ่งจะเสดจ็มา ได้ทรงดลบนัดาล และเป็นบ่อเกดิให้

พระองคท์รงเขยีนพระคมัภรีบ์ายนั) ศาสตราจารยบ์ราวน์ไดม้โีอกาสเยีย่มพระองค ์4 ครัง้ แต่ละครัง้เป็นเวลา

ประมาณ 20-30 นาท ีนอกจากท่านผูน้ี้แลว้พระองคม์ไิดท้รงตดิต่อกบัผูรู้ช้าวตะวนัตกผูใ้ดอกีเลย กระนัน้การ

เขยีนของพระองคก์แ็สดงถงึความเขา้ใจอย่างสมบูรณ์ในปญัหาสงัคมปญัหาการเมอืง และปญัหาศาสนาของ

โลกฝา่ยตะวนัตก ถงึแมศ้ตัรขูองพระองคก์ต็อ้งยอมรบัว่าความเฉลยีวฉลาดรอบรูข้องพระองคน์ัน้ไม่มผีูใ้ดจะ

เสมอเหมอืน การที่พระองคต์้องถูกจ าคุกอยู่เป็นเวลานานอนัเป็นเหตุการณ์ทีรู่ก้นัดทีัว่ไปนัน้ท าให้ไม่น่าจะ

ตดิใจสงสยัเลยว่าความรอบรูป้ราดเปรื่องของพระองค์ที่แสดงออกในการเขยีนนัน้จะต้องได้รบัมาจากแห่ง

ตรสัรูธ้รรมอนัลกึลบัแห่งใดแห่งหนึ่ง ซึง่มใิช่จากการศกึษาเล่าเรยีนธรรมดาหรอืจากค าแนะน าบอกกล่าวของ

ผูใ้ด23  

 บางครัง้พระองคท์รงเขยีนดว้ยภาษาอหิร่าน ปจัจุบนัอนัเป็นภาษาสามญัซึง่ส่วนใหญ่มภีาษาอารบคิ

ผสมอยู่ด้วย และบางครัง้เมื่อทรงเขยีนถึงปราชญ์ชาวโซโรแอสเตรยีนก็ทรงใช้ภาษาอิหร่านโบราณแท้ๆ 

พระองคท์รงเขยีนภาษาอารบคิไดอ้ยา่งคล่องแคล่วเช่นเดยีวกนั บางครัง้กท็รงใชภ้าษาง่ายๆ และบา้งทรงใช้

ภาษาอาหรบัโบราณเช่นเดยีวกบัภาษาในพระคมัภรีกุ์รอาน ความรอบรูอ้ย่างสมบูรณ์ในภาษาทีแ่ตกต่างกนั

เหล่านี้ตลอดจนวธิกีารเขยีนของพระองคเ์ป็นสิง่ทีน่่าอศัจรรยย์ิง่ เพราะพระองคม์ไิดเ้คยศกึษามาแต่ก่อนเลย 

 ในพระคมัภรีบ์างเล่มของพระองค ์ไดท้รงชีใ้ห้เหน็ทางอนับรสิุทธิผ์ุดผ่องดว้ยถ้อยค าอย่างง่ายๆ ว่า 

ผูเ้ดนิทางจะไม่หลงทาง แมเ้ขาจะเป็นคนโฉดเขลาอย่างไรกต็าม เป็นต้น ในพระคมัภรีห์ลายเล่ม ทรงเขยีน

เป็นถ้อยค าส านวนกว ีบางครัง้ก็เป็นปรชัญาอย่างลกึซึ้ง บ้างก็กล่าวถึงพระคมัภรี์ของศาสนาอสิลาม ของ

ศาสนาโซโรแอสเตรยีน และศาสนาอื่นๆ ทรงกล่าวถงึวรรณคดอีารบคิอหิร่างและนิทานต่างๆ ซึ่งนักกวนีัก

ปรชัญาและผู้รอบรูเ้ท่านัน้ที่สามารถหยัง่ถึงได้ พระคมัภรีอ์ื่นๆ ของพระองค์ที่ว่าด้วยจติวญิญาณขัน้สูงจะ

สามารถเขา้ใจไดก้แ็ต่ผูท้ีไ่ดผ้่านความรอบรู ้ ทางจติวญิญาณเบือ้งตน้มาแลว้เท่านัน้   การเขยีนของพระองค ์

 

23   เมื่อมผีูถ้ามว่า พระบาฮาอุลลาห ์ไดเ้คยศกึษาวทิยาการชาวยุโรปและน ามาใชใ้นการสอนของพระองคบ์า้งหรอืไม่ พระ

อบัดุลบาฮาตอบว่าพระคมัภรีข์องพระบาฮาอุลลาหท์ีบ่รรจุอุดมการณ์อนัเป็นทีรู่จ้กั คุน้เคยกบัตะวนัตกในยุคปจัจุบนันัน้ 

ได้ทรงเขยีนและพิมพ์ขึ้นเมื่อประมาณเก็าสิบปีผ่านมาแล้ว ซึ่งขณะนัน้ความคิดเห็นเช่นนี้ยงัไม่เคยปรากฏขึ้นใน

ตะวนัตกหรอืมเิคยน าออกตพีมิพเ์ลย 



เป็นประดุจโต๊ะอาหารหรอืที่อุดมด้วยอาหารนานาชนิด และบรรจงจดัอย่างปราณีตเหมาะสมกบัความต้อง 

การและรสนิยมของผูมุ้ง่หวงัคน้ควา้หาสจัจะโดยแท ้

ด้วยเหตุน้ีเอง ศาสนาของพระองค์จึงเป็นผลส าเร็จในบรรดาผู้มีความรู้ ผู้มสีติปญัญา จติตกว ี

นกัเขยีนทีม่ชีื่อ และแมผู้น้ าบางคนของนิกายต่างๆ ในศาสนาอสิลาม ตลอดจนเสนาบดทีีเ่ป็นนักเขยีนต่างก็

พากนัสนใจค าสัง่สอนของพระองค์ เพราะเหตุว่าถ้อยค า ส านวนในวธิกีารเขยีนเช่นนัน้ช่างไพเราะ และมี

ความหมายลกึซึง้ยิง่กว่าการเขยีนของนกัเขยีนอื่นๆ 

ก าลงัใจของบาไฮ 

จากสถานที่ที่ถูกจ าขงัอยู่ในเมอืงอัคคาอนัแสนไกลนัน้ พระบาฮาอุลลาห์ได้ทรงก่อให้เกิดความ

ตื่นเต้นขึน้ในอหิร่านบ้านเกดิของพระองค์อย่างใหญ่หลวง ไม่เพียงแต่ในอหิร่านเท่านัน้หากยงัได้ปลุกและ

ก าลงัปลุกโลกใหต้ื่นขึน้ อ านาจทีด่ลบนัดาลใจพระองคแ์ละสาวกเป็นอ านาจทีม่พีลงัแขง็กลา้น่าพศิวงเกนิกว่า

ทีม่นุษยจ์ะเขา้ใจได ้แต่ขณะเดยีวกนักเ็ป็นอ านาจทีอ่่อนโยนนุ่มนวลตลอดกาล สามารถใหค้วามส าเรจ็อย่าง

งดงามในสิง่ที่เป็นไปไม่ได้ มนัเปลี่ยนแปลงนิสยัของมนุษยป์ุถุชนบุคคลผู้ยนิยอมรบัอ านาจของมนัได้กลบั

กลายเป็นบุคคลใหม่ เป็นบุคคลที่เต็มไปด้วยความรัก ความเชื่อมัน่และความกระตื่อรือร้นซึ่งเมื่อ

เปรยีบเทยีบกนัแลว้ ความรื่นรมย ์ความโศกเศรา้ของโลกกลบักลายเป็นแต่เพยีงผงธุลเีท่านัน้ บาไฮศาสนิก

ชนเหล่านัน้ได้พรอ้มที่จะเผชญิความทุกขท์รมานอนัยาวนานและความตายอนัสยดสยองดว้ยจติใจสงบสุข

ปราศจากความวติกกงัวลโดยแท้และมใิช่เพยีงแต่เท่านัน้ หากยงัเต็มไปด้วยความปีติยนิดอีีกด้วยทัง้นี้ก็

เนื่องมาจากพลงัแห่งความเชื่อถอืต่อพระผูเ้ป็นเจา้โดยปราศจากความหวัน่กลวัใดๆ ทัง้สิน้ 

 สิง่ที่น่าพศิวงที่สุดก็คอื หวัใจของพวกเขาล้วนเป่ียมไปด้วยความสุขแห่งชวีติใหม่จนไม่มทีี่ว่างพอ

ส าหรบัความขมขืน่หรอืความเจบ็แคน้ต่อผูท้ีก่ดขีเ่ขา พวกเขาไดล้ะทิง้การต่อสูเ้พื่อป้องกนัตวัไม่ว่าจะดว้ยวธิี

รนุแรงหรอืไมร่นุแรงเสยีโดยเดด็ขาด และแทนทีพ่วกเขาจะค ่าครวญในโชคชะตาของตน กลบัถอืว่าพวกเขา

เป็นผูม้โีชคดทีีสุ่ดในโลกทีไ่ดม้โีอกาสพเิศษไดร้บัพระศาสนาใหม่อนัแจ่มจ ารสันี้ ทัง้ไดม้โีอกาสอุทศิชวีติและ

โลหติเพื่อพสิูจน์สจัจะแห่งพระศาสนา แน่ทเีดยีวหวัใจของพวกเขาอาบเอิบด้วยความปีติก็เพราะมคีวาม

มัน่ใจว่าพระผู้เป็นเจา้ผู้ยิง่ใหญ่ ผู้ทรงชวีตินิรนัดร ์ผู้ทรงเป็นที่รกัของมนุษยท์ัง้ปวงได้ทรงตรสักบัพวกเขา

โดยผ่านทางปากของมนุษยผ์ู้หนึ่ง พระองค์ทรงเรยีกรอ้งให้พวกเขาเป็นผู้รบัใช้และเป็นมติรของพระองค ์

พระองคท์รงเสดจ็มาเพื่อสถาปนาอาณาจกัรของพระองคใ์นโลกนี้และทรงน าสนัตสิุขอนัเป็นของขวญัล ้าค่ามา

ใหแ้ก่โลกทีเ่ตม็ไปดว้ยความยุง่ยากและสงคราม 



 พระบาฮาอุลลาห์ได้ทรงกระท าให้พวกเขาเกดิความเชื่อมัน่เช่นนี้ ได้ประกาศภารกจิของพระองค์

ดงัที่พระบ๊อบทรงกล่าวไว้ และเพราะว่าภารกจิที่พระผู้เบกิทางได้ปฏบิตัิมาด้วยความเสยีสละนัน้ได้ท าให้

ผู้คนนับหมื่นพรอ้มกนัต้อนรบัการเสดจ็มาของพระองค์ คนนับหมื่นผู้ได้สลดัความเชื่อถอืที่ผดิๆ และอคติ

ออกไปเสยี พวกเขาเฝ้ารอคอยพระกติคิุณของพระผู้เป็นเจา้ด้วยดวงใจบรสิุทธิแ์ละพรอ้มที่จะรบัเอาความ

ยากจนเขญ็ใจและโซ่ตรวนทัง้สภาพอนัเลวรา้ยตลอดจนการถูกมองอยา่งดหูมิน่ดูแคลนกไ็ม่สามารถจะกดีกัน้

รศัมภีาพของพระเจ้าให้พ้นจากพวกเขาเสียได้ ตรงกันข้าม สิง่แวดล้อมอนัมดืมนในโลกนี้เป็นแต่เพียง

เครือ่งช่วยใหแ้สงสว่างเจดิจา้ยิง่ขึน้เท่านัน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 4 

พระอบัดลุบาฮา–ผูร้บัใช้ของพระบาฮาอลุลาห ์

“เมื่อทะเลแห่งชวีติของเราแหง้งวดและคมัภรีศ์าสนาของเราได ้

จบลงแลว้ พวกท่านจงหนัหน้าไป สูผู่ท้ ีพ่ระเจา้ทรงเลอืก – ผูแ้ตกกิง่กา้น 

ออก ไปจากรากโบราณนี้”  – พระบาฮาอุลลาห ์

ก าเนิดและเยาวว์ยั 

 อบับอส เอฟเฟนด ิผูซ้ึง่ต่อมาภายหลงัไดร้บัสมญานามว่า (อบัดุล บาฮา) (หมายความว่าผูร้บัใชข้อง

พระบาฮาอุลลาห)์ เป็นบุตรชายคนแรกของพระบาฮาอุลลาห ์เกดิในกรุงเตหะรานก่อนเวลาเทีย่งคนืเลก็น้อย 

ของวนัที ่23 พฤษภาคม พ.ศ. 2387 อนัเป็นชัว่โมงเดยีวกบัทีพ่ระบ๊อบไดท้รงประกาศภารกจิของพระองค์ 

 เมือ่มอีายไุด ้8 ปี พระบดิาของพระองคไ์ดถู้กจองจ าในคุกมดืทีก่รุงเตหะราน แมข้ณะนัน้พระองคจ์ะ

ยงัเป็นเดก็อยูแ่ต่กร็กัพระบดิามาก ฝงูชนไดพ้ากนัเขา้มาท าลายขา้วของในบา้นของพระองค ์ปลน้เอาทรพัย์

สมบตัิไป ยงัผลให้ครอบครวัของพระบาฮาอุลลาห์ต้องสิ้นเนื้อประดาตวั พระอบัดุลบาฮาเล่าว่า วนัหนึ่ง

พระองค์ได้รบัอนุญาตใหเ้ขา้ไปเยีย่มพระบดิาทีร่กัของพระองคใ์นบรเิวณคุกในขณะทีพ่ระบาฮาอุลลาห์ทรง

ออกมาเดนิเล่นเป็นประจ า พระองคส์งัเกตเหน็พระบดิาทรงเปลีย่นแปลงไปมาก ป่วยจนแถบจะเดนิไม่ไหว 

ผมและเครายุ่งเหยงิ ทีพ่ระศอของพระองคเ์ป็นแผลบวมเพราะน ้าหนักของปลอกเหลก็ทีร่ดัอยู่รอบ ร่างของ

พระองค์งองุ้มด้วยความหนักของโซ่เหลก็ ภาพนัน้ได้ท าให้เด็กน้อยผู้มคีวามรู้สกึไวเกิดความสะเทอืนใจ

อยา่งมอิาจจะลมืได ้

 ปีแรกที่พระบาฮาอุลลาห์และพระอบัดุลบาฮาอยู่ในกรุงเแบกแดด ขณะนันเป็นเวลาสบิปีก่อนทีพ่ระ

บาฮาอุลลาหจ์ะทรงประกาศศาสนา พระอบัดุลบาฮามอีายไุดเ้พยีงเกา็ปีเท่านัน้ ท่านสามารถทราบดว้ยปรชีา

ญาณภายในของพระองค์เองว่า พระบดิาของพระองค ์คอื พระศาสนทูตองคท์ีพ่ระบ๊อบศาสนิกชนไดเ้ฝ้ารอ

คอยอยู่โดยแท้จรงิ ต่อมาอีกหกสบิปี พระองค์ได้บรรยายถึงชัว้ขณะที่พระองค์เกิดความเชื่อมัน่ขึ้นอย่าง

ปจัจบุนัทนัด่วนเกีย่วกบัเรือ่งการเป็นศาสนทตูของพระบดิาไวด้งัน้ีคอื 

 “ขา้พเจา้คอืผูร้บัใช้ของพระองค์ผูอุ้ดมพร เมื่อขา้พเจา้เป็นเดก็อยู่ในกรุงเแบบแดด พระองค์ได้ตรสั

บอกแก่ข้าพเจ้า ณ ที่นัน้ว่า พระองค์คือพระศาสนทูต และข้าพเจ้าก็เชื่อมัน่ในพระองค์ ทนัททีี่ทรงบอก 

ข้าพเจ้าได้โผลงแทบพระบาทอนับรสิุทธิ ์และวงิวอนขอให้พระองค์ทรงรบัชวีติข้าพเจ้าเป็นเครื่องสงัเวย



วถิทีางของพระองค ์เครือ่งสงัเวย ช่างเป็นค าทีไ่พเราะอะไรเช่นนัน้ ส าหรบัขา้พเจา้ ไม่มพีระมหากรุณาธคิุณ

ใดจะยิง่ใหญ่ไปกว่านี้อกีแล้ว ไม่มคีวามภาคภูมใิจใดๆ จะยิง่ไปกว่าที่คอของขา้พเจา้จะถูกจองจ า และเท้า

ของขา้พเจา้จะถูกล่ามดว้ยโซ่ตรวนเพื่อความรกัของพระองค์ หรอืรา่งกายของขา้พเจา้จะถูกตดัออกเป็นชิน้ๆ 

หรอืถูกโยนลงทะเลลกึพลชีพีเพื่อศาสนาของพระองค์ ถ้าขา้พเจา้บูชารกัใคร่พระองค์โดยแท้จรงิ และหาก

ขา้พเจา้เป็นผูร้บัใชพ้ระองคด์ว้ยใจจรงิ ฉะนัน้แลว้ขา้พเจา้จะต้องเสยีสละชวีติและทุกๆ สิง่ ณ ทีพ่ระทวารอนั

ศกัดิส์ทิธิข์องพระองค”์ จากบนัทกึประจ าวนัของมรีซ์า อาหะหมดั โซหะราบ 

 ในระยะนี้ บรรดามติรสหายไดเ้รยีกพระอบัดุลบาฮาว่า “ความลกึลบัของพระเจา้” อนัเป็นสมญานาม

ทีพ่ระบาฮาอุลลาหท์รงประทานให ้ซึง่เป็นทีท่ราบกนัทัว่ไปในระหว่างทีพ่ านกัอยูใ่นกรงุแบกแดด 

 เมื่อพระบดิาของพระองค์จากไปบ าเพญ็พรตอยู่ในป่าเป็นเวลาสองปีนัน้ ท่านอบับอสมคีวามเศร้า

โศกอาลยัมาก สิง่ส าคญัทีป่ลอบใจพระองคต์ลอดเวลากค็อืการคดัลอกส าเนาและท่องจ าพระคมัภรีข์องพระ 

บ๊อบ และใช้เวลาส่วนมากไปในการบ าเพญ็สมาธแิต่ล าพงั เมื่อพระบดิากลบัมาแล้ว พระองค์จงึมคีวามสุข

อยา่งลน้เหลอื 

วยัหนุ่ม 

 นบัจากนัน้มา พระองคก์ก็ลายเป็นมติรสนิทของพระบดิาและเป็นเสมอืนผูอ้ารกัขาป้องกนัพระองคใ์จ

ให้แก่ปาชาผู้ถามเป็นอย่างยิง่ปจัจุบนัสาส์นน้ีแพร่หลายอย่างกว้างขวางทัง้ในผู้นับถือศาสนาบาไฮและ

ศาสนาอื่นๆ ดว้ย แมพ้ระองคจ์ะอยู่ในวยัหนุ่มแต่พระองคก์ม็คีวามปรชีาสามารถอย่างอศัยรรย ์มคีวามสุขุม

คมัภรีภาพ พระองคไ์ดเ้ขา้รบัภาระการสงัสรรคส์นทนากบัผูม้าเยีย่มเยอืนพระบดิา และหากไดป้ระสบว่าผูใ้ด

เป็นผู้ศกึษาหาความจรงิโดยแท้แล้ว พระองค์กจ็ะอนุญาตใหเ้ขาได้เขา้เฝ้าพระบาฮาอุลลาห์ แต่ส าหรบัผู้ที่

มไิด้ประสงค์จะศึกษาอย่างจรงิจงัพระองค์ก็ไม่อนุญาตให้ได้เข้ารบกวนพระบดิา หลายครัง้ที่พระองค์ได้

ช่วยเหลอืพระบาฮาอุลลาหใ์นการตอบขอ้ขอ้งใจต่างๆ และขบปญัหายุ่งยากใจของพวกแขกที่มาเยอืน เป็น

ต้นว่า หวัหน้าคนหนึ่งของนิกายซฟี ซื่ออาล ีชอว์คทั ปาชา ได้ขอให้พระบาฮาอุลลาห์ทรงให้อรรถาธบิาย

ประโยคทีว่่า “เราคอืความลกึลบัทีซ่่อนเรน้” อนัเป็นค ากล่าวเก่าแก่ของศาสนาอสิลาม24  พระบาฮาอุลลาห์

ทรงหนัมาทางพระอบัดุลบาฮาผูเ้ป็น   “ความลกึลบัของพระเจา้”   แลว้ขอใหพ้ระองคเ์ขยีนอรรถาธบิาย เดก็  

  

24   ค าพดูประโยคนี้ไดก้ล่าวอา้งไวใ้นสาสน์ของพระบาฮาอุลลาห ์ดใูนบทที ่5  



หนุ่มผู้ซึง่ขณะนัน้มอีายุเพยีง 15-16 ปี ไดเ้ขยีนสาส์นฉบบัส าคญัในทนัท ีใหอ้รรถาธบิายอย่างกระจ่างแจง้

ชดัเจน ยงัความประหลาด 

ระหว่างน้ี ท่านอบับอสไดไ้ปเยอืนสุเหรา่อสิลามเสมอทีน่ัน้ พระองคไ์ดถ้กเถยีงปญัหาศาสนากบัพวก

นกัปราชญแ์ละผูม้คีวามรู ้ตวัพระองคเ์องนัน้มไิดเ้คยเข้าศกึษาในโรงเรยีนมาก่อนเลย พระบดิาของพระองค์

เท่านัน้ทีเ่ป็นครอูบรมสัง่สอนให ้กฬีาทีโ่ปรดทีสุ่ดกค็อืการขีม่า้ 

หลงัจากที่พระบาฮาอุลลาหไ์ดท้รงประกาศศาสนาในอุทยานนอกเมอืงแบกแดดแลว้ พระอบัดุลบา

ฮากม็คีวามเคารพรกัพระบดิายิง่ขึน้ ในระหว่างการเดนิทางไปสู่กรุงคอนสแตนตโินเปิลท่านได้ระแวดระวงั

ดูแลพระองค์ทัง้กลางวนักลางคนื คอยขีม่า้อยู่ขา้งรถมา้บรรทุกของพระบดิาและเฝ้าอยู่ขา้งๆ กระโจมทีพ่กั

ตลอดเวลา พระองคร์บัเอาภาระทุกสิง่ในบา้นทีส่ามารถจะกระท าไดเ้พื่อแบ่งเบาภาระของพระบดิา ดว้ยการ

ปฏบิตัดิงันี้ พระองคจ์งึเป็นผูท้ าใหค้รอบครวัมคีวามผาสุกโดยแทจ้รงิ 

 เมือ่อยูใ่นนครอเดรยีโนเปิล พระอบัดุลบาฮาไดก้ระท าตนใหเ้ป็นทีร่กัใคร่ของบุคคลทัว่ไป พระองค์

ไดส้ัง่สอนอยา่งมากมายจนประชาชนเรยีกพระองคว์่า “ท่านอาจารย”์ เมือ่คณะของพระบาฮาอุลลาหเ์กอืบ

ทัง้หมดลม้ปว่ยลงดว้ยไขไ้ทฟอยด ์ไขจ้บัสัน่และไขบ้ดิในคุกเมอืงอคัคานัน้ พระอบัดุลบาฮาไดเ้กลอืกกลัว้กบั

คนไข ้พยาบาลดแูล ใหอ้าหารและคอยเฝ้าพวกเขาอยูโ่ดยมไิดพ้กัผ่อนจนกระทัง่ตวัพระองคเ์องหมดก าลงั

เพราะความอ่อนเพลยี ในทีสุ่ดกล็ม้ปว่ยลงดว้ยโรคบดิในระยะอนัตรายรา้ยแรงเป็นเวลาประมาณหน่ึงเดอืน 

ในกรงุอคัคากเ็ช่นเดยีวกบัในกรงุอเดรยีโนเปิล ชนทุกชัน้นบัตัง้แต่ขา้หลวงลงมาจนถงึกระยาจกขอทานลว้น

รกัใครแ่ละนับถอืพระอบัดุลบาฮาทัง้สิน้ 

การแต่งงาน 

ขอ้ความต่อไปนี้เป็นเรือ่งราวเกีย่วกบัชวีติสมรสของพระอบัดุลบาฮาซึง่นกัประวตัศิาสตรอ์หิรา่นแห่ง

ศาสนาบาไฮไดก้รณุาเปิดเผยแก่ผูเ้ขยีนดงันี้ 

 “เมื่อพระอับดุลบาฮาอยู่ในวยัหนุ่ม บรรดาผู้นับถือศาสนาบาไฮต่างก็พากันสนใจในปญัหาการ

แต่งงานอนัเหมาะสมของพระองคเ์ป็นอนัมาก หลายครอบครวัไดเ้สนอขอใหแ้ต่งงานกบับุตรสาวของตน แต่

กป็รารถนาจะใหค้รอบครวัของตนไดร้บัเกยีรตอินัใหญ่ยิง่ อย่างไรกต็าม นับเป็นเวลานานทีพ่ระอับดุลบาฮา

มไิดแ้สดงความประสงคท์ีจ่ะแต่งงาน และไม่มผีูใ้ดสามารถจะเขา้ใจได ้ต่อมาไดท้ราบกนัว่า มสีตรผีูห้นึ่งถูก

หมัน้หมายเพื่อให้เป็นภรยิาของพระอบัดุลบาฮา สตรผีู้นี้ถือก าเนิดมาด้วยเหตุที่พระบ๊อบได้ให้พรแก่บดิา



มารดาของเธอในเมอืงอสิฟาฮาน บดิาของเธอคอื มรีซ์า โมฮัมหมดั อาล ีผูเ้ป็นลุงของ “ราชาแห่งผูเ้สยีสละ” 

และเป็น “ทีร่กัแห่งผูเ้สยีสละ” เธอเป็นบุตรขีองครอบครวัใหญ่โตและสูงศกัดิค์รอบครวัหน่ึงในอสิฟาฮาน เมื่อ

พระบ๊อบประทบัอยูใ่นเมอืงนัน้ มรีซ์า โมฮมัหมดั อาล ียงัไมม่บีุตรเลย ภรยิาของเขาปรารถนาทีจ่ะไดบุ้ตรสกั

หนึ่งคน ครัน้พระบ๊อบไดท้รงทราบจงึประทานอาหารส่วนหนึ่งของพระองคใ์หแ้ก่เขาและรบัสัง่ใหเ้ขาแบ่งให้

ภริยารบัประทานด้วย หลังจากที่บุคคลทัง้สองได้รบัประทานอาหารนัน้แล้ว ต่อมาก็ปรากฏว่าความ

ปรารถนาอนัช้านานที่จะได้บุตรก็สมประสงค์ เมื่อถึงก าหนดเขาก็ได้บุตรหญิง ให้ชื่อว่า มนี เรย์ คานุม25 

ต่อมากม็บีุตรชายใหช้ื่อว่า เซยดิ ยาหะยอ ภายหลงัมบีุตรอกีหลายคน เมื่อบดิาของมนีเรห์วายชนมล์ง ซลิ

โลซส์ุลต่านและพวกบณัฑติมุสลมิไดส้งัหารพวกญาตขิองเธอเสยี ครอบครวัของเธอไดร้บัความยากล าบาก

สาหสั ทัง้ตอ้งถูกตดิตามประหตัประหารเพราะเหตุทีพ่วกเธอนบัถอืศาสนาบาไฮ พระบาฮาอุลลาหจ์งึอนุญาต

ใหม้นีเรยแ์ละเซยดิ ยาหะยอ น้องชายของเธอเดนิทางมายงักรงุอคัคาเพื่อจะไดใ้หก้ารปกป้องคุม้ครองภยัแก่

เธอ พระบาฮาอุลลาห์และนาวอบภรยิาของพระองค์ผู้เป็นมารดาของพระอบัดุลบาฮาเมตตารกัใคร่มนีเรย์

มาก บุคคลอื่นๆ เชื่อกนัว่าพระองคป์ระสงค์จะใหเ้ธอเป็นภรยิาของพระอบัดุลบาฮา ความปรารถนาของพระ

บดิามารดากย็่อมเป็นความปรารถนาของพระอบัดุลบาฮาด้วย ท่านมคีวามรกัใครอนัอบอุ่นต่อมนีเรยแ์ละก็

ไดร้บัการตอบแทนอยา่งสมบรูณ์จากเธอ มชิา้ บุคคลทัง้สองกแ็ต่งงานกนั” 

 ชวีติของบุคคลทัส้องเต็มไปด้วยความผาสุกและปรองดองสามคัค ีพระอบัดุลบาฮามบีุตรหลายคน 

แต่บุตรสาวเพยีงสีค่นเท่านัน้ทีส่ามารถมชีวีติทนทานต่อการจ าคุกอนัทุกขย์ากและยาวนานได ้และดว้ยชวีติ

อนังดงามของทัง้สอง จงึเป็นทีร่กัใครข่องคนทัง้หลายทีไ่ดม้โีอกาสรูจ้กั 

ศนูยก์ลางแห่งพระปฏิญญา 

พระบาฮาอุลลาหไ์ดท้รงแสดงความจ านงไวห้ลายทางว่า หลงัจากทีพ่ระองคเ์สดจ็สวรรคตแลว้ พระ

อบัดุลบาฮาจะต้องเป็นผูส้บืศาสนาต่อไป ก่อนทีจ่ะเสดจ็สวรรคตหลายปี พระองค์ได้ทรงกล่าวเป็นนัยไดใ้น

พระคมัภรีอ์คัดสัเกีย่วกบัพระอบัดุลบาฮาหลายครัง้ว่าเป็น “ศูนยก์ลางแห่งปฏญิญาของเรา” เป็นกิง่ทีย่ ิง่ใหญ่

ทีสุ่ด และเป็น “ กิง่ทีม่าจากรากโบราณ” พระองคม์กัจะเรยีกพระอบัดุลบาฮาเสมอว่า “ท่านอาจารย”์ และสัง่

ให้ทุกคนในครอบครวัของพระองค์ปฏบิตัต่ิอพระอบัดุลบาฮาด้วยความเคารพ ในพนิัยกรรมของพระบาฮา

อุลลาหไ์ดร้ะบุไวอ้ยา่งชดัแจง้ สัง่ใหผู้น้บัถอืศาสนาบาไฮทัง้มวลเคารพเชื่อฟงัพระอบัดุลบาฮา 

 

25   เรื่องนี้เปรยีบเทยีบไดก้บัเรือ่งการก าเนิดของจอนห ์แบบ๊ตสิ ดคูมัภรีล์กูา บทที ่1  



 ภายหลงัการเสด็จสวรรคตของพระองค์ผู้เป็น “ความงามอนัประเสรฐิ(เป็นนามที่ผู้นับถือศาสนา

บาไฮและครอบครวัของพระองคเ์รยีกพระบาฮาอุลลาห์) แลว้พระอบัดุลบาฮาไดร้บัต าแหน่งผู้สบืศาสนาและ

เป็นผู้อรรถาธบิายเกี่ยวกบัค าสอนตามที่พระบดิาได้ประกาศไว้อย่างชดัแจง้ ในการนี้พวกญาติและบาไฮ

ศาสนิก ชนบางคนมคีวามไม่พอใจ พวกเขาคดัคา้นพระอบัดุลบาฮาอย่างรุนแรงดงัเช่นที่โซลเฮะ อะซนั ได้

คดัคา้นพระบาฮาอุลลาหม์าแลว้ พวกเขาพยายามก่อใหเ้กดิความแตกแยกขึน้ในระหว่างบาไฮศาสนิกชน แต่

กผ็ดิหวงั ดงันัน้ เขาจงึพยายามด าเนินการใส่รา้ยดว้ยวธิกีารต่างๆ เพื่อใหร้ฐับาลตุรกจีบักุมพระอบัดุลบาฮา 

 ในขณะนัน้ พระอบัดุลบาฮาก าลงัท าการก่อสรา้งสถานทีข่ ึน้บนไหล่เขาคารเ์มลทีก่รุงไฮฟาตามค าสัง่

ของพระบาฮาอุลลาห์ สถานที่นี้มหี้องหลายห้องส าหรบัเป็นที่ประชุมและปฏบิตัิกิจทางศาสนา บุคคลผู้

คิดร้ายได้แจ้งแก่ทางการตุรกีว่า ตึกที่ก าลังก่อสร้างอยู่น้ีคือป้อมปราการ พระอับดุลบาฮากับบรรดา

บาไฮศาส  นิกชนจะเขา้อยูใ่นป้อมนัน้เพื่อท าการต่อสูก้บัรฐับาลตุรกแีละครอบครองซเีรยี 

ถกูจ าคกุอีกครัง้หน่ึง  

 โดยการกลัน่แกล้งกล่าวเท็จนี้ พระอับดุลบาฮาและครอบครวัซึ่งได้รบัอนุญาตให้มอีิสระภายใน

ขอบเขตเมอืงอคัคามาเป็นระยะเวลากว่ายีส่บิปีนัน้ตอ้งถูกจ าขงัใหอ้ยูภ่ายในบรเิวณก าแพงคุกอกีเป็นเวลาถงึ

เจด็ปีเมือ่ พ.ศ. 2444 อยา่งไรกต็ามการกกัขงัน้ีกม็อิาจจะป้องกนัมใิหศ้าสนาบาไฮแพร่หลายไปทัว่ทวปีเอเซยี 

ยโุรป และอเมรกิาได ้นายโฮเรส อาลยี ์ไดเ้ขยีนถงึเหตุการณ์ตอนนัน้ไวว้่า :– 

“บุรุษและสตรทีุกเชือ้ชาต ิทุกศาสนาทัว่โลกไดม้าเยีย่มเยอืนพระอบัดุลบาฮาในฐานะทีเ่ป็น

อาจารยแ์ละมติร บุคคลเหล่านี้ไดเ้ป็นแขกพเิศษของพระองค ์ได้ปรกึษาหารอืกบัพระองค์ถงึปญัหา

สงัคม ปญัหาศลีธรรม และปญัหาจติใจทีแ่ต่ละบุคคสนใจ บางคนกพ็กัอยู่เพยีง 2-3 ชัว่โมง บางคนก็

พกัอยู่ที่นัน้เป็นแรมเดอืน หลงัจากที่พวกเขากลบับ้านไปแล้ว ต่างกเ็กดิพลงัและความคดิใหม่ แน่

ทเีดยีว โลกไมเ่คยปรากฏมบีา้นรบัแขกหลงัใดทีจ่ะเสมอเหมอืนบา้นหลงันี้” 

“ภายในบ้านหลงันี้ การแบ่งชัน้วรรณะของอนิเดยีได้เลอืนหายไป อคตทิางศาสนาระหว่าง

ชาวยวิ ครสิเตียน และโมฮมัหมดัก็ถูกละลืมไปด้วย ขนบประเพณีที่แตกต่างทัง้มวลก็ถูกละทิ้ง 

คงเหลอือยู่แต่หลกัธรรมแห่งความรกัและความหวงั ทัง้นี้เพราะผูเ้ป็นเจา้ของบา้นไดก้ระท าเป็นน ้า

หนึ่งใจเดยีวกนัเสมอืนกษตัรยิอ์าเธอร ์และเหล่าอศัวนิโต๊ะกลมของพระองค์... แต่พระอบัดุลบาฮา

เป็นเสมอืนกษตัรยิอ์าเธอรท์ีส่ามารถท าให้ผูห้ญงิเป็นอศัวนิได้ดุจผูช้าย และส่งพวกเขาออกศกึมใิช่

ดว้ยอาวุธแต่ดว้ยโอวาท” – จากหนงัสอื The Modern Social Religion 



 ในระหว่างปีเหล่านี้ พระอบัดุลบาฮาไดต้ดิต่อโต้ตอบทางจดหมายอย่างลน้หลามกบับรรดาผูเ้ลื่อมใส

ศรทัธาและผู้ทีส่อบถามมาจากทัว่โลก ในการนี้ ธดิาของพระองค์รวมทัง้เลขานุการและล่ามอหีลายคนได้มี

ส่วนช่วยเหลอือยา่งใหญ่หลวง 

 พระองคไ์ดใ้ชเ้วลาเป็นอนัมากไปในการเยีย่มเยอืนผูเ้จบ็ปว่ยและเดอืดรอ้นตามบา้นของเขาเหล่านัน้ 

ในย่านที่อยู่ของคนจนที่สุดในเมอืงอคัคานัน้ ไม่มแีขกผู้ใดจะได้รบัการต้อนรบัจากพวกเขาเท่ากบัที่ “ท่าน

อาจารย”์ ไดร้บั ผูท้ีไ่ปนมสัการทีก่รงุอคัคาผูห้นึ่งในขณะนัน้ไดบ้นัทกึไวว้่า  

“พระอบัดุลบาฮาจะบรจิาคทานแก่คนยากจนเป็นนิจสนิทุกๆ เช้าวนัศุกร ์ดว้ยรายไดอ้นัน้อย 

พระองคไ์ดแ้จกใหแ้ก่ผูข้ดัสนทีม่าขอความช่วยเหลอืโดยถว้นทัว่กนัคนละเลก็ละน้อย ในเชา้วนันี้ คน

ยากจนประมาณหนึ่งรอ้ยคน นัง่ขา้งนอนบ้างเรยีงรายเป็นแถวบนถนนหน้าบ้านของพระองค์ มทีัง้

ชายหญิงและเด็กซึ่งล้วนเป็นคนยากจน เคราะห์ร้าย และดูท่าทางหมดหวงั บ้างก็มผี้าพนักาย

เล็กน้อย มพีวกพิการและตาบอดอยู่มากมาย แน่ทีเดียว พวกเขาเหล่านี้เป็นกระยาจกขอทาน 

ยากจนค่นแค้นเกนิกว่าที่จะพรรณาได้ พวกเขาจะเฝ้ารอคอยจนกระทัง้พระอบัดุลบาฮาออกจาก

ประตูบา้น..... และแลว้พระองคก์็ใหท้านคนหนึ่งและคนต่อๆ ไปอกีอย่างรวดเร็ว บางครัง้พระองค์

หยดุแลว้กล่าวความเหน็อกเหน็ใจทัง้พดูส่งเสรมิใหก้ าลงัใจแก่เขา พระองคห์ยอ่นเหรยีญเลก็ๆ ลงใน

ฝ่ามอืทุกๆ มอืที่ยื่นออกมาอย่างกระหาย ลูบไล้ใบหน้าของเดก็ๆ และจบัมอืหญงิชราผู้จบัชายผ้า

ของพระองคใ์นขณะทีพ่ระองคผ์่านไป และไต่ถามถงึผูป้่วยไขท้ีไ่ม่สามารถจะมารบัความช่วยเหลอื

ด้วยตนเองได้ แล้วพระองค์ก็จะฝากเงนิพรอ้มด้วยส่งความรกัและความหวงัไปกบัผู้ที่มาเพื่อมอบ

ใหแ้ก่คนเจบ็เหล่านัน้” – จากหนงัสอื glimpses of Abdu’l-Baha 

 ความเป็นอยูใ่นชวีติของพระอบัดุลบาฮานัน้ไมม่อีะไรพถิพีถินัเลย พระองคท์ างานตัง้แต่เชา้ตรู่จนดกึ 

รบัประทานอาหารอย่างง่ายๆ เพยีงวนัละสองครัง้ และมเีสื้อผ้าเพยีงสองสามชิ้นเท่านัน้ พระองค์ไม่อาจมี

ชวีติอยูอ่ยา่งฟุ่มเฟือยสุขสบายไดใ้นเมือ่คนอกีมากมายลว้นยากจนขดัสน 

 พระองคร์กัเดก็ ชอบดอกไมแ้ละความสวยงามของธรรมชาต ิทุกๆ เชา้ประมาณหกหรอืเจด็นาฬกิา 

ทุคนในครองครวัจะรว่มรบัประทานน ้าชาดว้ยกนั ในขณะที ่“ท่านอาจารย”์ จบิน ้าชา พวกเดก็ๆ กพ็ากนัสวด

มนต ์มร.ธอรน์ตนั เชส ไดเ้ขยีนเกีย่วกบัเดก็ๆ เหล่านี้ว่า :– 

“ขา้พเจา้ไม่เคยได้พบเหน็เดก็ๆ อย่างนี้มาก่อนเลย ช่างเตม็ไดว้ยความสุภาพไม่เหน็แก่ตน 

คดิถงึผูอ้ื่นมากกว่าตวัเอง เฉลยีวฉลาด และรูจ้กัหกัหา้มใจไดอ้ยา่งรวดเรว็” – จากหนงัสอื In Galilee 



 ดอกไมเ้ป็นส่วนหนึ่งของชวีติประจ าวนัของบรรดาผู้มานมสัการในกรุงอคัคาซึ่งพวกเขาจดจ าร าลกึ

ไดด้ว้ยความสุข ดงัทีน่างคลูสัไดเ้ขยีนไวว้่า :– 

“น่าพศิวงยิง่ทีไ่ดเ้หน็ท่านอาจารย ์ดมดอกไมข้ณะทีพ่ระองคก์้มลงสูดกลิน่มนันัน้ ดูคลา้ยกบั

ว่ากลิน่อนัหอมหวลยวนใจของมนัได้กระซบิบอกเล่าบางสิง่แก่พระองค์ และดูพระองค์เพลดิเพลนิ

ประหน่ึงคนทีเ่พลนิฟงัเสยีดนตร”ี – จากหนงัสอื A Brief Accouns of my Visit to Akka 

 พระองค์มกัจะให้ดอกไม้สวยๆ และมกีลิน่หอมเป็นของขวญัแก่บรรดาผู้ที่มาเยี่ยมเยอืนพระองค ์

มร.ธอรน์ตนั เชส ไดบ้รรยายชวีติประจ าวนัในคุกอคัคาไวว้่า :– 

“เราอยู่ภายในก าแพงนี้เป็นเวลา 5 วนั เป็นนักโทษร่วมกบัพระองคผ์ูถู้กจ าขงัอยู่ใน “คุกอนั

ยิง่ใหญ่” นี้เป็นคุกแห่งสนัตสิุข แห่งความรกั และแห่งการรบัใช้ ไม่มคีวามปรารถนาและความโลภ

ใดๆ อยู่ ณ ทีน่ี้เลย นอกจากความดงีามเพื่อมนุษยช์าต ิเพื่อสนัตสิุขของโลก เพื่อการรบัรูใ้นความ

เป็นพระบิดาของพระผู้เป็นเจ้า และเพื่อสิทธิมนุษยชนที่ปฏิบัติต่อกันในฐานะเป็นพลโลกของ

พระองคท์ีท่รงสรา้งขึน้มา หรอืว่าเป็นดงับุตรธดิาของพระองค ์ส่วนสถานที่ๆ  ที่ เราไม่อาจหายใจได ้

สถานที่ๆ  หวัใจของเราไม่สามารถจะไดส้ิง่ทีม่นัเรยีกรอ้งไดก้ค็อื โลกภายนอกก าแพงคุกอคัคา โลก

นอกก าแพงคุกอคัาน้ีต่างหากคอืคุกโดยแทจ้รงิ ในขณะทีภ่าย ในก าแพงคุกเตม็ไปดว้ยอสิระและรศัมี

ภาพอนับรสิุทธิแ์ห่งพระวญิญาณของพระผู้เป็นเจ้า ซึ่งความกงัวลเดอืดรอ้นและความโลภทัง้มวล 

ไมส่ามารถจะผ่านลอดเขา้ไปได”้ – จากหนงัสอื In Galilee 

 ความทุกขย์ากของชวีติในคุกอาจจะเป็นความทุกขโ์ศกส าหรบัคนส่วนมาก แต่ส าหรบัพระอบัดุลบา

ฮาแลว้มใิช่สิง่ทีน่่าหวาดกลวัแต่อยา่งใดเลย ขณะทีอ่ยูใ่นคุกพระองคไ์ดเ้ขยีนไวว้่า :– 

“อย่าโศกเศรา้เพราะเหตุทีข่า้พเจา้ถูกจองจ าและประสบความทุกขย์ากเลย เพราะคุกนี้เป็น

สวนดอกไมอ้นัสวยงามของขา้พเจา้ เป็นแดนสวรรคแ์ละเป็นบลัลงัก์ แห่งอาณาจกัรของขา้พเจา้ใน

หมูม่วลมนุษยค์วามทุกขย์ากในคุกนี้เป็นมงกุฏของขา้พเจา้ซึง่รุง่โรจน์อยูใ่นหมูผู่ท้ ีจ่ติใจเป็นธรรม” 

“ผูใ้ดก็ตามย่อมจะมคีวามสุขทัง้นัน้ ถ้าเขามคีวามสะดวกสบาย มคีวามส าเรจ็ มพีลานามยั

สมบรูณ์มคีวามชื่อชมยนิด ีแต่ถา้ผูใ้ดมคีวามสุขความพอใจในขณะทีเ่ขาประสบความเดอืนรอ้นทุกข์

ยากและเจบ็ไขอ้ยู่ ตลอดเวลาเช่นนี้ย่อมเป็นเครื่องพสิูจน์ ภูมธิรรมอนัสูงของเขา” – จากสาสน์ของ

พระอบัดลุบาฮา 



การสอบสวนของคณะกรรมการ 

 ใน พ.ศ. 2447 และ 2450 รฐับาลตุรกไีดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการขึน้เพื่อสอบสวนความผดิของพระอบัดุล

บาฮา และหาพยานมาให้การเทจ็ปรกัปร า พระอบัดุลบาฮาได้ปฏเิสธขอ้กล่าวหาทัง้หมด และในขณะเดยีว 

กนักพ็รอ้มทีจ่ะรบัค าพพิากษาของศาล  พระองคก์ล่าวว่า แมท้่านจะถูกจ าคุก ถูกลากไปตามถนน ถูกแช่งด่า 

ถูกถ่มน ้าลายรด ถูกขวา้งดว้ยหนิ หรอืจะถูกแขวนคอหรอืถูกยงิเป้า พระองคก์ย็งัคงมคีวามสุข 

 ในระหว่างการสอบสวนน้ี พระอบัดุลบาฮายงัคงด าเนินชวีติตามปกตดิว้ยความสงบ พระองคย์งัปลูก

ต้นไมแ้ละเป็นประธานในพธิมีงคลสมรสอย่างสง่าผ่าเผย และมอีสิระทางจติใจ กงสุลอติาเลยีน ไดเ้สนอให้

ความช่วยเหลอืในการเดนิทางไปต่างประเทศดว้ยความปลอดภยัตามแต่พระองคป์รารถนาจะไปอยู่ประเทศ

ใด พระอบัดุลบาฮาไดต้อบขอบคุณในไมตรจีตินัน้และปฏเิสธขอ้เสนออย่างแขง็ขนั พระองคก์ล่าวว่าจะไดร้บั

ผลตอบแทนอย่างไรกต็าม พระองคจ์ะต้องเดนิตามรอยพระบาทของพระบ๊อบและพระองค์ผูท้รงอุดมพรซึ่ง

ทัง้สองพระองคน์ัน้มไิด้เคยหนีปรปกัษ์หรอืพยายามเอาตวัรอดแต่อย่างใดเลย อย่างไรกต็าม พระอบัดุลบา

ฮาได้สนับสนุนบาไฮศาสนิกชนส่วนมากให้ออกไปเสยีจากเมอืงอคัคา ซึ่งบดันี้ได้กลบักลายเป็นดนิแดน

อนัตรายส าหรบัพวกเขา และแล้วพระองค์ก็อยู่ที่นัน่ตามล าพงักบัมติรสหายที่ซื่อสตัยเ์พยีงไม่กี่คนเพื่อรอ

คอยชะตากรรม 

 คณะกรรมการสอบสวนชุดสุดทา้ย อนัประกอบดว้ยขา้ราชการ 4 นายเดนิทางมาถงึกรุงอคัคาเมื่อต้น

ฤดูหนาว พ.ศ. 2450 และพกัอยู่เป็นเวลาหนึ่งเดอืน หลงัจากเสรจ็ธุระทีเ่รยีกกันว่า ‘การสอบสวน’ ของเขา

แล้ว เขาก็เดินทางไปสู่กรุงคอนสแตนติโนเปิลเพื่อเตรียมรายงานว่า ข้อกล่าวหาพระอับดุลบาฮานัน้มี

หลกัฐานทีเ่ป็นจรงิทุกประการและแนะน าใหเ้นรเทศหรอืประหารชวีติเสยี แต่เมือ่กลบัไปถงึตุรกกีม็กีารปฏวิตัิ

เกิดขึ้น บุคคลทัง้ 4 ซึ่งเป็นพวกในระบอบเก่าจงึต้องหลบหนีเอาตวัรอด พวกเตอร์กรุ่นใหม่มอี านาจขึ้น 

ฉะนัน้ พวกนักโทษศาสนาทัง้หมดในจกัรวรรดอิอตโตมานจงึไดร้บัการปลอดปล่อยใหม้อีสิระ พระอบัดุลบา

ฮาไดร้บัอสิระภาพในเดอืนกนัยายน พ.ศ. 2451 และในปีต่อมา สุลต่าน อบัดุล ฮามดิ กก็ลบักลายเป็นนักโทษ

แทน 

สู่ตะวนัตก 

 หลกัจากไดร้บัอสิระภาพแลว้ พระอบัดุลบาฮาคงด าเนินชวีติบรสิุทธิด์งัเช่นเคยคอืสัง่สอนประชาชน

เขยีนจดหมายโต้ตอบและช่วยเหลอืบรรเท่าทุกขค์นยากจน และคนเจบ็ป่วยโดยไม่หยุดหย่อน แมใ้นขณะ

เดนิทางจากเมอืงอคัคาไปสู่เมอืงไฮฟาและจากเมอืไฮฟาไปสู่เมอืงอเลก็ซานเดรยีกต็าม จนถงึเดอืนสงิหาคม 



พ.ศ. 2454 พระองคจ์งึไดไ้ปเยอืนตะวนัตกเป็นครัง้แรกระหว่างการเดนิทางนี้ พระองคพ์บปะกบับุคคจ านวน

มากทีม่คีวามคดิเหน็ต่างๆ กนั และไดป้ฏบิตัติามค าสอนของพระบาฮาอุลลาหท์ใีห ้“คบหาสมาคมกบัทุกคน

ดว้ยไมตรจีติมติรภาพ” พระองคไ์ปถงึกรงุลอนดอนเมือ่ตน้เดอืนกนัยายน พ.ศ. 2454 พระองค ์และพ านักอยู่ที่

นัน่เป็นเวลาหนึ่งเดอืนระหว่างนี้ไดส้นทนาวสิาสะกบัผูส้นใจทีม่าตดิต่อทุกวนั ทัง้ยงัไดป้ฏบิตังิานอื่นๆ พรอ้ม

ไปดว้ย นอกจากนี้พระองคไ์ดแ้สดงปาฐกถาทีโ่บสถ์ซติี้ เทมเปิลซึง่มอีาจารย ์เจ แคมเลลิเป็นหวัหน้า และที่

โบสถ์เซนต์จอนส์เวสมนิสเตอร์ อนัมอีาจารย์ วลิเบอร์ฟอสเป็นเจ้าคณะ ได้ร่วมรบัประทานอาหารเช้ากบั

นายกเทศมนตรแีห่งกรุงลอนดอน แล้วเดนิทางต่อไปยงันครปารสี ที่นัน่ทุกวนัพระองค์ยุ่งอยู่กบัการพบปะ

สนทนากบัผู้สนใจหลายชาตทิีก่ระหายใคร่จะรูเ้รื่องราว เดอืนธนัวาคม พระองค์ไดเ้ดนิทางกลบัไปยงัอยิปิต์

และดว้ยการขอรอ้งของมติรสหายบาไฮอเมรกินัหลายคน พระองคจ์งึเดนิทางไปสหรฐัอเมรกิาในฤดูใบไมผ้ลิ

ต่อมา ถงึนิวยอรค์เมื่อเดอืนเมษายน พ .ศ. 2455 อกีเก้าเดอืนต่อมา พระองค์ได้กล่าวปาฐกถาต่อบุคคล

หลากหลาย เป็นต้นว่า นักศกึษาในมหาวทยิาลยั นักสงัคม ผูน้ับถอืศาสนาอมนั ชาวยวิ ชาวครสิเตยีน ผู้ที่

ไม่ยอมนับถือศาสนาใดๆ เลย ที่สมาคมเอสเพอรานโต สมาคมสนัติภาพ สโมสรผู้มคีวามคดิใหม่ๆ และ

สมาคมสตรเีพื่อต่อสูส้ทิธอิอกเสยีงเลอืกตัง้ตามโบสถ์ของนิกายต่างๆ หลายแห่งซึง่ค าปราศรยัเหล่านัน้ลว้น

เหมาะสมแก่โอกาสและแก่ผูฟ้งัทุกครัง้ วนัที ่5 เดอืนธนัวาคมปีเดยีวกนัไดเ้ดนิทางโดยทางเรอืไปยงัประเทศ

องักฤษอกี และพ านกัอยูเ่ป็นเวลาหกสปัดาห ์ไดไ้ปเยอืนเมอืงลเิวอรพ์ูล ลอนดอน ปรสิตอน และเอดนิเบริก์ 

ได้กล่าวสุนทรพจน์อนัส าคญัที่สมาคมเอสเพอรานโตในเมอืงเอดนิเบิร์กว่า พระองค์ได้ส่งเสรมิให้บาไฮ

ศาสนิกชนทางตะวนัออกศกึษาเอสเพอรานโต(ภาษากลางทีค่ดิขึน้เพื่อใชก้นัในสงัคมโลก) เพื่อความเขา้ใจอนั

ดต่ีอไปยิง่ขึน้ระหว่างชาวตะวนัตกและตะวนัออก หลงัจากที่ได้ใช้เวลาในการสนทนาปราศรยัและประชุม

ตลอดเวลาสองเดอืนในกรงุปารสีดงัเช่นทีเ่คยปฏบิตัเิมื่อมาเยอืนครัง้ก่อนแลว้ พระองคก์ไ็ดเ้ดนิทางต่อไปยงั

เมอืงสตูทการท์ ณ ที่นัน้ ได้เปิดประชุมชาวเยอรมนับาไฮหลายครัง้และ ได้รบัความส าเรจ็อย่างใหญ่หลวง 

ครัง้แล้วก็เดนิทางไปสู่กรุงบูดาเปสและเวยีนนา ได้จดัตัง้ผู้นับถือศาสนาบาไฮกลุ่มใหม่ขึน้ที่นัน่ แล้วกลบั

เมอืงไฮฟาเมือ่วนัที ่5 ธนัวาคมปีเดยีวกนั 

กลบัสู่ดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิ 

 ขณะนัน้ พระอบัดุลบาฮามอีายุได ้70 ปีแลว้ การทีไ่ดป้ฏบิตังิาน อนัยากล าบากตรากตร ามาชา้นาน 

และที่สุดก็คอืการเดนิทางตระเวนอย่างเหน็ดเหนื่อยไปบาไฮตะวนัตกถงึสองครัง้นัน้ได้ท าให้ร่างกายของ

พระองค์อ่อนเปลี้ยลงมาก เมื่อกลบัมาจากตะวนัตกแล้ว ท่านได้เขยีนจดหมายถึงบาไฮศาสนิกชนทัง้ใน



ตะวนัออกและตะวนัตก เป็นจดหมายทีก่่อใหผู้อ่้านเกดิความสงสารพระองคอ์ย่างจบัใจ ขอ้ความในจดหมาย

นัน้มตีอนหน่ึงว่า :– 

 “มติรทัง้หลายเวลาได้มาถงึแล้ว แต่ชวีติของขา้พเจา้คงจะอยู่กบัท่านได้อีกไม่นานนัก ข้าพเจ้าได้

ปฏบิตัหิน้าทีม่าตามทีส่ามารถจะกระท าได ้และไดร้บัใชศ้าสนาของพระบาฮาอุลลาหม์าจนสุดความสามารถ

ของขา้พเจา้แลว้ ขา้พเจา้ไดท้ างานทัง้กลางวนัและกลางคนืตลอดชวีติของขา้พเจา้นี้.... 

“โอ ขา้พเจา้ปรารถนาที่จะได้เหน็บาไฮศาสนิกชนแบกภารกจิแห่งศาสนาของตน ถงึเวลา

แลว้ทีจ่ะประกาศอาณาจกัรของอบัฮา (อบัฮา แปลว่าแสงประทปีอนัยิง่ใหญ่) บดันี้ เป็นเวลาทีจ่ะร่วม

เป็นน ้าหนึ่งใจเดยีวกนั เป็นเวลาแห่งความรว่มใจปรองดองของมติรสหายของพระผูเ้ป็นเจา้” 

“ขา้พเจา้ก าลงัเงีย่หูฟงัทัง้ทศิตะวนัออกและตะวนัตก ทัง้ทศิเหนือและทศิใต้ เพื่ออาจจะได้

ยนิเสยีงเพลงแห่งความรกัและมติรดงัขึน้ในทีป่ระชุมของบาไฮศาสนิกชน ชวีติของขา้พเจา้จะอยู่อกี

ไมน่านแลว้ และโดยการไดฟ้งัเพลงน้ีเท่านัน้ทีจ่ะท าใหข้า้พเจา้มคีวามสุข” 

“โอ ขา้พเจา้ปรารถนาทีจ่ะได้เหน็บรรดามติรสหายรกัใคร่สามคัคกีนัประดุจไขมุกทีร่อ้ยเป็น

พวง ประดุจกลุ่มดาวลูกไก่อนัพราวพรายประดุจแสงอาทตยิแ์ละประดุจบรรดาลูกกวางน้อยในทอ้ง

ทุ่ง” 

“นกไนตงิเกลอนัลกึลบัก าลงัรอ้งเพลงใหแ้ก่พวกเขา เขาจะไม่สดบัฟงัดอกหรอื หากการเวก

ก าลงัส่งเสยีงรอ้ง เขาจะไมไ่ดย้นิหรอืไฉน ทตูสวรรคแ์ห่งอาณาจกัอบัฮาก าลงัร ่าเรยีก เขาจะไม่ตัง้ใจ

ฟงัดอกหรอื และทตูปฏญิญาแห่งพระบาฮาอุลลาหก์ าลงัวงิวอนเขาจะไมเ่อาใจใส่บา้งหรอื 

“ขา้พเจา้ก าลงัเฝ้ารอคอย รอคอยสดบัข่าวดทีีว่่า บรรดาผูน้ับถอืศาสนาบาไฮจะเป็นผูท้ าให้

ความซื่อสตัยส์ุจรติใจเป็นรูปร่างจรงิจงัขึน้ ท าให้เกดิความรกัและไม่ตรจีติมติรภาพขึน้ใหม่และรกั

ใครส่ามคัคกีนั” 

“พวกเขาจะไม่กระท าให้หวัใจของขา้พเจา้มคีวามปิตยินิดดีอกหรอื เขาจะไม่กระท าใหก้าร

คร ่าครวญเรยีกร้องของข้าพเจ้าได้ประสบความพอใจดอกหรอื เขาจะไม่สดบัฟงัการวงิวอนของ

ขา้พเจ้า ไม่ท าให้ความหวงัของข้าพเจ้าสมปรารถนา และไม่ตอบการเรยีกขานของข้าพเจ้าดอก

หรอื” 



“ขา้พเจา้ก าลงัเฝ้าคอย – รอคอยอยูอ่ยา่งอดทน” 

 พวกทีเ่ป็นศตัรตู่อศาสนาบาไฮซึง่หวงัว่าศาสนาใหม่นี้คงจะเสื่อมไปเมื่อพระบ๊อบถูงสงัหาร เมื่อพระ

บาฮาอุลลาหถ์ูกเนรเทศออกไปจากบ้านเมอืงของพระองค์ และถูกสัง่จ าคุกตลอดชวีติ และอกีครัง้หนึ่งเมื่อ

พระบาฮาอุลลาห์สิ้นพระชนมแ์ล้วนัน้พวกนี้ต่างก็พากนัเรงิใจเมื่อได้เหน็สุขภาพของพระอบัดุลบาฮาทรุด

โทรมลงภายหลงัทีไ่ดก้ลบัมาจากการท่องเทีย่วยุโรปแลว้ แต่อกีครัง้หนึ่งทีค่วามหวงัของเขาเหล่านัน้ต้องดบั

ลงไปอกี พระอบัดุลบาฮาไดเ้ขยีนไวต้อนหน่ึงว่า :– 

“แน่นอนทีเ่ดยีวว่างรา่งกายและพลงังานของขา้พเจา้จะไม่สามารถทนทานต่อการสกึหรออนั

เป็นปกตวิสิยัได ้แต่การช่วยเหลอืของพระองคผ์ูเ้ป็นทีร่กัไดพ้ทิกัษ์และคุม้ครองใหค้วามปลอดภยัแก่

อบัดุลบาฮาได้มาถงึซึง่วาระใกล้จะอ าลาโลกแล้ว พลงัทางกายของเขาขอดแห้งไปและมชิา้มนัก็จะ

ท าให้ชวีติของเขาจบลง แต่นี่เป็นความจรงิเลย แมว้่าผู้ที่ไม่ปฏบิตัติามพระปฏิญญาและพวกที่โง่

เขลาจะคดิว่าร่างกายของข้าพเจ้าอ่อนเปลี้ยเต็มทแีล้วเนื่องจากได้รบัทุกขท์รมานอย่างสุดแสนใน

การปฏฺบตัติามทางอนับรสิุทธิน้ี์ ทว่าขา้พเจา้ขอสรรเสรญิพระผู้เป็นเจา้ อ านาจทางธรรมในดวงจติ

ของข้าพเจ้ายงัคงเข้มแข็งและสดใสยิง่ขึ้น ทัง้นี้ก็เพราะพระกรุณาธิคุณของพระองค์ผู้ประเสรฐิ 

ขอบพระคุณพระผูเ้ป็นเจา้  เพราะโดยการประทานพรของพระบาฮาอุลลาห ์ร่างกายของขา้พเจา้จงึ

กลบัแขง็แรงขึน้อกีครัง้ บดันี้ ขา้พเจา้มคีวามสุขทีส่วรรคป์ระทานให ้พระโอวาทอนัสูงส่งของพระบา

ฮาอุลลาหก์ าลงัโชตชิ่วงและความสุขอนัแทจ้รงิก าลงัท่วมทน้” – จากแมก็กาซนี Star of the West 

 ในระหว่างสงครามโลกครัง้ที่หนึ่ง และภายหลงัที่สงครามสิ้นสุดลงแล้ว แม้พระอับดุลบาฮาจะมี

กรณียกจิที่ต้อกระท าอย่างล้นเหลอื ท่านกย็งัไดเ้ขยีนสาส์นส าคญัๆ และจดหมายอกีมากมายซึง่สาสน์และ

จดหมายเหล่านี้ไดส้่งไปยงัผูร้บัภายหลงัทีก่ารคมนาคมทัว่ไปได้เปิดขึน้อกีครัง้หนึ่ง สาส์นเหล่านี้ไดส้่งเสรมิ

ให้ก าลงัใจแก่บาไฮศาสนิกชนทัว่โลกให้เกดิความกระตอืรอืรน้และขยนัขนัแขง็ในการท าประโยชน์ ภายใต้

การจรรโลงใจของสาส์นเหล่านี้ ศาสนาบาไฮไดเ้จรญิก้าวหน้าอย่างรวดเรว็และทุกหนทุกแห่งก็เต็มไปด้วย

ความเขม้แขง็และพลงัวงัชาใหม ่

ควนัสงครามท่ีไฮฟา 

 เรื่องที่น่าทึ่งในการที่พระอบัดุลบาฮาสามารถมองเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าที่จะบงัเกิดขึ้นได้อย่าง

กระทนัหนั เป็นเวลาหลายเดอืนก่อนสงคราม ในระหว่างที่บ้านเมอืงยงัมคีวามสงบอยู่นัน้ ปกติจะมผีู้มา

นมสัการทีเ่มอืงไฮฟาเป็นจ านวนมาก ผู้คนเหล่านี้มาจากอหิร่านและส่วนต่างๆ ของโลก ประมาณหกเดอืน



ก่อนที่สงครามจะอุบตัขิึน้ บาไฮศาสนิกชนหลายคนได้ขออนุญาตมาเยีย่มเยอืนท่านอาจารยท์ีก่รุงไฮฟาแต่

พระอบัดุลบาฮาไมอ่นุญาตใหม้า และจากเวลานัน้เป็นต้นมาพระองคก์ค็่อยๆ จดัการใหผู้ม้าทีย่งัพ านักอยู่ใน

เมอืงไฮฟาออกไปจากเมอืงนัน้ ฉะนัน้เมื่อจวนสิน้เดอืนกรกฎาคม พ .ศ. 2457 นัน้ ความสุขุมคมัภรีภาพของ

พระอบัดุลบาฮากเ็ป็นทีป่ระจกัษ์และรบัรูก้นัทัว่ไป 

 เมื่อสงครามเกดิขึน้ พระอบัดุลบาฮาผู้ซึง่ไดถู้กจ าคุกและถูกเนรเทศมาเป็นเวลาถงึ 55 ปี แลว้ต้อง

กลบักลายมาเป็นนักโทษของรฐับาลตุรกอีีกครัง้หนึ่ง การตดิต่อกบัมติรสหายและชาวบาไฮศาสนิกชนนอก

ประเทศซีเรยีถูกตัดขาดลงเกือบหมดสิ้นพระองค์และผู้นับถือศาสนาบาไฮกลุ่มน้อยจงึต้องได้รบัความ

เดอืดร้อนทุกข์ยากอีกครัง้ ไม่มอีาหารพอเพยีง เต็มไปด้วยภยนัตรายใหญ่หลวงและปราศจากซึ่งความ

สะดวกสบายดว้ยประการทัง้ปวง 

 ในระหว่างสงคราม พระอบัดุลบาฮาเต็มไปด้วยภาระช่วยเหลือประชาชนทัง้ด้านวตัถุและจติใจ 

พระองค์ได้ท าการเพราะปลูกด้วยตวัของพระองค์เองในเนื้อที่อนักล้างใหญ่ใกล้เมอืงทเิบเรยีส ได้ขา้วสาลี

มากมาย ฉะนัน้จงึสามารถบรรเทาทุพภกิขภยัทีบ่งัเกดิขึน้ได้ พระองค์มไิดช้่วยเหลือแต่เพยีงบาไฮศาสนิก 

ชนเท่านัน้หากยงัไดช้่วยเหลอืตลอดจนคนยากไรเ้ขญ็ใจทีน่ับถอืศาสนาอื่นๆ ดว้ยนับจ านวนพนัๆ คนในกรุง

ไฮฟาและอคัคา การบรจิาคของพระองค์กระท าไดเ้พยีงพอตามความต้องการของคนเหล่านัน้ ตลอดจนเอา 

ใจใส่ช่วยเหลอืบรรเทาทุกขย์ากเดอืนรอ้นของพวกเขาอย่างมากที่สุดเท่าทีจ่ะสามารถท าได ้พระองคบ์รจิาค

เงนิเลก็ๆ น้อยๆ ประจ าวนัแก่คนยากจนนับจ านวนรอ้ยๆ คน นอกจากนัน้ยงัเพิม่เตมิขนมปงัใหอ้กีดว้ย ถ้า

ไมม่ขีนมปงัพระองคก์จ็ะใหอ้นิทผลมัหรอืสิง่อื่นๆ แทน พระองคไ์ดไ้ปเยอืนเมอืงอคัคาเสมอๆ เพื่อสนับสนุน

และให้ความช่วยเหลอืแก่บาไฮศาสนิกชนและคนยากไร้ที่นัน่ระหว่างสงครามพระองค์ได้ประชุมกบับาไฮ

ศาสนิกชนทุกวนัและโดยการช่วยเหลอืของพระองค์ บาไฮศาสนิกชนต่างก็ยงัคงเป็นสุขและมคีวามสงบ

ตลอดระยะเวลาหลายปีแห่งความทุกขย์ากนัน้ 

เซอรอ์บัดลุบาฮา อบับอส เค.บี.อี. 

 ภายหลงัการสูร้บมาตลอดเวลา 24 ชัว่โมงเตม็ เหล่าทหารมา้อนิเดยีและองักฤษกเ็ขา้ยดึเมอืงไฮฟา

ไดเ้มื่อวนัที่ 23 กนัยายน พ.ศ. 2461 เวลาบ่าย 3 โมง สภาพสงครามอนัน่าหวาดหวัน่พรัน่พรงึภายใต้การ

ปกครองของรฐับาลตุรกกีส็ิน้สุดลงความปีตยินิดกีย็งับงัเกดิขึน้ทัว่ไปในเมอืงไฮฟา 

 นับตัง้แต่องักฤษเริม่เขา้ยดึครองตุรก ีพวกทหารจ านวนมากรวมทัง้ขา้ราชการทุกชัน้ ตลอดจนผู้ที่

อยูใ่นต าแหน่งสงูสุดไดเ้ขา้มาสนทนาวสิาสะกบัพระอบัดุลบาฮา ทุกคนต่างไดร้บัความสว่างจากการสนทนานี้ 



และลว้นมคีวามปีตยินิดใีนทศันะอนักวา้งขวางและความเขา้ใจลกึซึง้ตลอดจนมารยาทอนังดงามและการต้อน 

รบัอยา่งสนิทสนมเป็นกนัเองของพระองค ์พวกผูแ้ทนของฝ่ายรฐับาลองักฤษทีม่าเยอืนต่างกป็ระทบัใจอย่าง

สุดซึง้ในบุคคลกิภาพอนัสงา่งามและกรณยีกจิอนัยิง่ใหญ่ของพระองคท์ีเ่กีย่วกบัการกระท าใหบ้งัเกดิสนัตแิละ

ความสมบูรณ์โดยแทข้องปวงชน นี่เป็นสิง่ทีท่ าใหพ้ระอบัดุลบาฮาไดร้บัแต่งตัง้ใหเ้ป็นขุนนางแห่งจกัรวรรดิ

องักฤษ พธิแีต่งตัง้นี้กระท าในอุทยานทีพ่กัผูบ้ญัชาการทหารแห่งกรงุไฮฟาเมือ่วนัที ่27 เมษายน 2463 

ชีวิตก่อนมรณภาพ 

 ระหว่างฤดหูนาวของปี พ.ศ.2462-2463 ผูเ้ขยีนไดร้บัสทิธพิเิศษอย่างใหญ่ยิง่ในการทีไ่ดเ้ป็นแขกของ

พระอบัดุลบาฮาถึงสองเดือนครึ่ง ณ เมอืงไฮฟา และได้เห็นชวีติประจ าวนัของพระองค์อย่างใกล้ชดิ แม้

ขณะนัน้พระองค์จะมอีายุถงึ 76 ปีแล้ว แต่ยงัแขง็แรงอย่างน่าประหลาด และได้ปฏบิตักิรณียกจิประจ าวนั

อย่างล้นเหลอืจนแทบไม่น่าเชื่อ แม้พระองค์จะเหน็ดเหนื่อยอยู่เสมอแต่ก็ได้รบัพลงัคนืมาอย่างมหศัจรรย ์

พระองค์จะช่วยเหลอืผู้ที่ต้องการความช่วยเหลอืจากพระองค์อยู่เสมอ ความอดทนมัน่คงไม่เปลี่ยนแปลง 

ความสุภาพอ่อนโยน ความเมตตากรุณา และไหวพรบิปราดเปลื่องท าให้ผู้ทีอ่ยู่ใกล้ชดิพระองค์รูส้กึเป็นสุข 

พระองคม์กัจะใชเ้วลาส่วนใหญ่ในตอนกลางคนืสวดมนต์และเขา้สมาธติัง้แต่เชา้ตรู่จนถงึค ่า พระองคม์ธีุระยุ่ง

อยู่ด้วยการอ่านหนังสอืและตอบจดหมายที่ส่งมาจากประเทศต่างๆ ตลอดจนปฏบิตักิจิมากมายทัง้ในบ้าน

และทางศาสนา มเีวลางบีหลบัพกัผ่อนเพยีงเลก็น้อยหลงัอาหารกลางวนัแลว้ ในตอนบ่าย ตามปกตพิระองค์

จะพกัผ่อนนิดหน่อยดว้ยการเดนิหรอืนัง่รถมา้ แมใ้นยามพกัผ่อนเช่นนัน้กต็ามพระองคก์ไ็ม่แคลว้จะมคีนหนึ่ง

หรอืสองคนเป็นกลุ่มร่วมสนทนาธรรมไปกบัพระองค์ด้วย หรอืมฉิะนัน้พระองค์จะหาโอกาสไปเยีย่มเยอืน

ช่วยเหลอืคนยากจน เมือ่กลบัมาแลว้ พระองคก์จ็ะเชญิบาไฮศาสนิกชนมารว่มประชุมในตอนเยน็ตามปกตใิน

หอ้งรบัแขก พระองคม์กัจะเชือ้เชญิบรรดาผูม้านมสัการตลอดจนมติรสหายมารว่มรบัประทานอาหารกลางวนั

และอาหารว่างตอนกลางคนื และท าใหแ้ขกของพระองค์สนุกสนามด้วยเรื่องราวขบขนัและดว้ยการสนทนา

อนัมคี่าเกี่ยวกบัเรื่องราวต่างๆ พระองค์กล่าวว่า “บ้านขา้พเจา้เป็นบ้านแห่งการหวัเราะ” ซึ่งก็เป็นเช่นนัน้

จรงิๆ ท่านปีตยินิดทีีม่บีุคคลต่างชาต ิต่างเผ่าพนัธุ ์ต่างศาสนา และต่างผวิ ได้มาร่วมชุมนุมสามคัคกีนัดว้ย

ความสนัถวไมตรภีายในบา้นของพระองค ์พระองคเ์ป็นบดิาทีน่่ารกัโดยแท ้และมใิช่แต่ในหมู่ประชาชนในไฮ

ฟาเท่านัน้ แต่ในหมูศ่าสนิกชนบาไฮทัว่โลกดว้ย 

 

 



มรณกรรม 

  พระอับดุลบาฮายังคงปฏิบตัิกรณียกิจมไิด้หยุดยัง้ จนกระทัง่ก่อนหน้าวันสุดท้ายแห่งชีวิตของ

พระองคส์องวนัแมพ้ระองคจ์ะอ่อนเปลีย้ลงทุกท ีในตอนบ่ายวนัศุกรท์ี ่25 พฤศจกิายน พ.ศ. 2464  พระองคย์งั

ไปสวดมนตท์ีสุ่เหรา่ในเมอืงไฮฟา หลงัจากนัน้กอ็อกไปใหท้านคนจนดว้ยตวัของพระองคเ์องเหมอืนดังปกต ิ

หลงัอาหารกลางวนัแล้ว พระองคไ์ดบ้อกให้ผูช้่วยเขยีนจดหมายหลายฉบบัเมื่อพกัผ่อนแล้ว พระองคก์็เดนิ

เขา้ไปในสวนและวสิาสะกบัคนท าสวน ในตอนเยน็ไดอ้วยพรและสัง่สอนคนใชผู้ซ้ื่อสตัยผ์ูห้นึ่งของบา้นซึง่ได้

แต่งงานในวนันัน้ ครัน้แล้วก็เขา้ประชุมกนัชาวบาไฮตามปกตใินห้องรบัแขก ต่อมาอกีไม่ถงึ 2 วนั คอืวนั

จนัทรท์ี ่28 พฤศจกิายน เวลาดกึประมาณหนึ่งนาฬกิาครึง่ พระองคก์ล็่วงลบัไปอย่างสงบเสมอืนว่าไดน้อน

หลบัอยา่งเงยีบๆ โดยมธีดิาสาวสองคนของพระองคเ์ฝ้าอยูข่า้งๆ เตยีงนอน 

 ข่าวอนัโศกสลดนี้ได้แพร่สะพดัไปอย่างรวดเรว็ทัว่ทัง้เมอืง และถูกส่งโทรเลขออกไปทัว่โลก เช้า

วนัรุง่ขึน้(คอืวนัองัคารที ่29 พฤศจกิายน) กไ็ดก้ระท าพธิกีารฝงัศพ 

“แน่ทีเ่ดยีว ในเมอืงไฮฟาหรอืแมแ้ต่ประเทศปาเลสไตน์เองกไ็ม่เคยมพีธิฝีงัศพอนัยิง่ใหญ่ดงั

เช่นน้ีมาแต่ก่อน.... คนนบัหมืน่ๆ ไดม้ารว่มขบวนตามศพดว้ยความรูส้กึอนัดื่มด ่าลึกซึง้ คนเหล่านัน้

มทีัง้ผูท้ีต่่างเชือ้ชาต ิต่างภาษาและต่างศาสนา” 

“ขา้หลวงใหญ่เซอรเ์ฮอร์เบอท แซมมวล ข้าหลวงแห่งเยรูซาเลม็ ขา้หลวงแห่งพนีิชเชื่ยน 

บรรดาข้าราชการชัน้หวัหน้าของรฐับาล ทูตานุทูตของประเทศต่างๆ ผู้มชีื่อเสยีงแห่งปาเลสไตน์ 

ชาวยวิ ชาวครสิเตยีน ชาวมุสลมิ ชาวดรสู(ศาสนาอสิลามจ าพวกหนึ่ง) ชาวอยีปิต์ ชาวกรกี ชาวเต

อรก์ ชาวเคดิ และมติรสหายชาวอเมรกินั มติรชาวยุโรปและชาวปาเลสไตน์ของพระองค ์ตลอดจน

คนชัน้สูงและชัน้ต ่าทัง้มวล รวมประมาณจ านวนหมื่นคนต่างกพ็ากนัเศรา้โศกในการสูญเสยีบุคคลผู้

เป็นทีร่กัของเขา.... ประชาชนพากนัคร ่า ครวญเป็นเสยีงเดยีวกนัว่า โอ พระผู้เป็นเจา้ พระผู้เป็น

เจา้ของขา้พเจา้ทัง้หลาย บดิาของขา้พเจา้ไดจ้ากไปแลว้ บดิาของพวกขา้พเจา้ไดจ้ากไปแลว้ 

“ฝงูชนต่างมุ่งเดนิขึน้ไปสู่ภูเขาคารเ์มล สวนองุ่นของพระผู้เป็นเจา้อย่างชา้ๆ …. หลงัจาก

เดนิมาเป็นเวลา 2 ชัว่โมงแล้ว พวกเขากม็าถงึอุทยานแห่งสุสานของพระบ๊อบ.... ขณะทีม่หาชนอนั

หนาแน่นชุมนุมกนัอยู่ ณ ที่นัน้ บรรดาผู้แทนของนิกายต่างๆ เป็นต้นว่า ชาวมุสลมิ ชาวครสิเตยีน 

และชาวยวิได้ลุกขึ้นกล่าวค าสดุดเีกียรติคุณของพระอบัดุลบาฮาว่าเป็นบรมครูผู้ยิง่ใหญ่และเป็น

บุคคลทีท่ าให้มนุษย์สามคัคกีนัในยุคทีโ่ลกเตม็ไปด้วยความงงงนัและเศรา้โศกนี้ เขาเหล่านัน้ บาง



คนก็ได้กล่าวแสดงความอาลยัรกัอย่างสุดซึง้โดยมไิดต้ระเตรยีมร่างค าพูดมาก่อนเลย บ้างก็เตรยีม

ร่างค าปราศรยัมาด้วยเพื่อแสดงความรกัและอ าลาเป็นครัง้สุดท้าย พวกเขาได้กล่าวยกย่องเกยีรติ

คุณของพระองคอ์ยา่งมากมายจนไมเ่หลอืค าพดูใดๆ ไวส้ าหรบับาไฮศาสนิก ชนจะไดก้ล่าวบา้งเลย” 

– จากหนงัสอื The Passing of Abdu'l-Baha โดย เลดี ้บลอม ฟิลด ์และ โชก ิเอฟเฟนด ิ

 ผูแ้ทนคนส าคญัของฝา่ยศาสนามสุลมิ ครสิเตยีน และยวิ 9 นายไดก้ล่าวสดุดอีย่างจบัใจเป็นพยานใน

ความรกัของเขาที่มต่ีอพระอบัดุลบาฮาและชมเชยชวีติอนับรสิุทธิง์ดงามของพระองค์ ซึ่งได้สิ้นสุดลงแล้ว 

ครัง้แลว้หบีศพกค็่อยๆ เคลื่อนอยา่งชา้ๆ เขา้สู่ทีนิ่ทราอนัสงบและศกัดิส์ทิธิ ์

 แน่ทเีดยีว นี่เป็นสิง่คู่ควรแก่อนุสรณ์ของบุคคลผู้กระท างานเพื่อให้ศาสนาทัง้ปวงเป็นอนัหนึ่งอนั

เดยีวกนั เพื่อสามคัคธีรรมของชาติทัง้หลาย ของเผ่าพนัธุ์และภาษาทัง้มวล เป็นการสดุดแีละเป็นทัง้การ

พสิูจน์ว่า ชวีติการงานของท่านมไิดล้ม้เหลว ทัง้แสดงให้เหน็ว่าอุดมการณ์ของพระบาฮาอุลลาห์ซึง่มใิช่เป็น

แต่เพยีงสิง่ดลใจ แต่เป็นชวีติของพระอบัดุลบาฮาโดยแท้จรงินัน้ได้เริม่ซึมผ่านไปทัว่โลกแล้ว ทัง้ได้ท าลาย

ความแตกแยกแห่งนิกายต่างๆ ตลอดจนท าลายการแบ่งชัน้วรรณะที่ได้ท าให้ชาวมุสลมิ ครสิเตยีน ยวิและ

ชนนานาเหล่าแตกแยกกนัมาหลายศตวรรษนัน้ไดร้วมเป็นกลุ่มกอ้นเดยีวกนั 

งานเขียนและปาฐกถา 

 พระอบัดุลบาฮาไดเ้ขยีนหนงัสอืไวเ้ป็นจ านวนมาก ส่วนใหญ่เป็นจดหมายทีเ่ขยีนถงึบาไฮศาสนิกชน

และผูส้นใจทีไ่ต่ถามมายงัพระองค ์ค าปาฐกถาและค าปราศรยัส่วนมากของพระองคไ์ดถู้กบนัทกึไว ้บางส่วน

กไ็ดพ้มิพอ์อกเผยแพรแ่ลว้ ในบรรดาผูม้านมสัการนับหมื่นๆ คนทีไ่ดม้าเยีย่มเยอืนพระอบัดุลบาฮา ณ เมอืง 

อคัคา และไฮฟานัน้ มจี านวนมากทีไ่ดบ้นัทกึความรูส้กึของเขาไว ้บนัทกึบางส่วนไดต้พีมิพแ์ลว้ 

 ฉะนัน้ ค าสอนของพระองคจ์งึมอียู่ครบบรบิูรณ์ พระองคไ์ดก้ล่าวจ าแนกออกไปอย่างละเอยีดยิง่กว่า

ทีพ่ระบดิาของพระองคไ์ดท้รงกล่าวไวใ้นปญัหาต่างๆ ทีเ่กี่ยวกบัตะวนัออกและตะวนัตก ทัง้ไดช้ีแ้จงถงึการ

ใชป้ระโยชน์อย่างละเอยีดแห่งหลกัธรรมทีพ่ระบาฮาอุลลาหไ์ดท้รงก าหนดไว้ งานเขยีนของพระองคย์งัมอีกี

มากทีย่งัมไิดแ้ปลออกเป็นภาษายโุรป แต่ทีแ่ปลไปแลว้นัน้กเ็ป็นการเพยีงพอทีจ่ะใหค้วามรูค้วามเขา้ใจอย่าง

เตม็ทีแ่ละลกึซึง้ในหลกัการส าคญัแห่งการสอนของพระอบัดุลบาฮา 

 พระองค์พูดภาษาอหิร่าน อาระบคิ และตุรกไีด้ ค าพูดและค าปาฐกถาของพระองค์ในระหว่างการ

เดนิทางไปตะวนัตกทัง้สองครัง้ไดถู้กแปลออกเป็นภาษาตะวนัตก แน่ทเีดยีว ในการแปลนัน้ความซาบซึง้ตรงึ



ใจได้ขาดหายไปมาก แมก้ระนัน้ด้วยอ านาจที่มอียู่ในค าพูดของพระองค์นัน่เองที่ท าให้ผู้ฟงัรู้สกึประทบัใจ

อยา่งยิง่ 

ฐานะของพระอบัดลุบาฮา 

 ต าแหน่งที่พระองค์ผู้ประเสรฐิได้แต่งตัง้ให้พระอับดุลบาฮานัน้ได้ปรากฏอยู่ในสาส์นที่เขยีนโดย

พระองคเ์อง ดงัต่อไปนี้ คอื :– 

“เมื่อทะเลแห่งชวีติของเราแห้งงวดและคมัภรีศ์าสนาของเราได้จบลงแล้ว พวกท่านจะหนั

หน้าไปสู่ผูท้ ีพ่ระเจา้ทรงเลอืก ผูแ้ตกกิง่กา้นออกไปจากรากโบราณนี้” 

และ... “สิง่ใดที่ท่านไม่เข้าใจในคมัภรี์ของเรา จงปรกึษาผู้เป็นกิ่งก้านสาขาของล าต้นอัน

เกรยีงไกรน้ี” 

พระอบัดลุบาฮาได้เขียนไว้ว่า :– 

“ตามถ้อยค าที่กล่าวไว้อย่างชัดแจ้งในพระคัมภีร์ พระบาฮาอุลลาห์ทรงก าหนดผู้เป็น

ศูนยก์ลางแห่งพระปฏญิญาใหเ้ป็นผูอ้ธบิายพระโอวาทของพระองคน์บัแต่กาลเริม่ต้นมาจนกระทัง่ถงึ

ปจัจบุนั ยงัไมม่ศีาสนาใดไดม้พีระปฏญิญาทีม่ ัน่คง และทรงพลานุภาพดงัเช่นพระปฏญิญาน้ี” 

 การทีพ่ระอบัดุลบาฮาไดเ้ผยแพร่และสัง่สอนศสนาของพระบาฮาอุลลาหม์าดว้ยความเสยีสละอย่าง

สมบูรณ์ทัง้ในตะวนัออกและตะวนัตกนี้ บางครัง้ท าให้บาไฮศาสนิกชนมคีวามรู้สึกสบัสนเกี่ยวกับฐานะ

ต าแหน่งของพระองค ์พวกเขาไดรู้จ้กักบัวญิญาณบรสิุทธิท์ีด่ลใจท่าน ดงันัน้ ศาสนิกชนบาไฮจ านวนมากจงึ

เขา้ใจว่าพระอบัดุลบาฮาเป็นศาสนทูตผูห้นึ่ง เขาจงึเรยีนพระองคว์่า “พระครสิต์ผูเ้สดจ็กลบัมา” ไม่มสีิง่ใดจะ

ท าใหพ้ระอบัดุลบาฮาโทมนสัใจมากเท่าทีไ่ดเ้หน็บาไฮศาสนิกชนหลงเขา้ใจผดิว่าตวัพระองคผ์ูเ้ป็นกระจกเงา

ส่องใหเ้หน็ดวงอาทติยแ์ห่งสจัจะนัน้กลบักลายเป็นดวงอาทติยเ์สยีเอง 

 ยิง่กว่านัน้ศาสนาของพระบาฮาอุลลาห์มอีานุภาพสามารถท าให้มนุษย์รวมกนัเขา้ได้ด้วยระเบยีบ

แบบแผนใหมผ่ดิกบัศาสนาทีม่มีาแลว้ในอดตี ในระหว่างการปฏบิตัภิารกจิของพระอบัดุลบาฮาในระยะ พ .ศ. 

2435 นัน้ ศาสนาบาไฮไดเ้จรญิเตบิโตขึน้ทลีะน้อยๆ และก าลงักลายเป็นระเบยีบแบบแผนอย่างแทจ้รงิของ

โลก เป็นความจ าเป็นที่ความเจรญิก้าวหน้าของศาสนาต้องการค าแนะน าชี้แจงและค าสัง่สอนโดยตรงจาก

พระอบัดุลบาฮาซึง่เป็นบุคคลผูเ้ดยีวทีท่ราบดถีงึอ านาจทัง้มวลของศาสนานี้ บาไฮศาสนิกชนแทบไม่สามารถ



จะหลกีเลีย่งความเชื่อถอืทีว่่าท่านอาจารยท์ีร่กัของเขานัน้มฐีานะเป็นเสมอืนหนึ่งศาสนทูต จนกระทัง่ท่านโช

ก ิเอฟเฟนด ีผูพ้ทิกัษ์ศาสนาคนแรกไดเ้ปิดเผยพนิยักรรมของพระอบัดุลบาฮาขึน้ภายหลงัทีพ่ระองคไ์ดถ้งึแก่

มรณกรรมไปแลว้ 

 ความหลงเขา้ใจผดิเช่นนัน้ไม่มต่ีอไปอีกแล้ว บดันี้บาไฮศาสนิกชนได้เขา้ใจอย่างถ่องแท้ถึงความ

สตัยซ์ื่ออนัหาผูใ้ดเสมอมไิดต้ลอดจนการรบัใชดุ้จดงัทาสของพระอบัดุลบาฮา รวมทัง้ภารกจิทีใ่หญ่ยิง่ไม่มสีิง่

ใดจะเปรยีบได ้ซึง่พระอบัดุลบาฮาไดป้ฏบิตัสิ าเรจ็ลุล่วงไปอย่างสมบูรณ์ ศาสนาบาไฮซึง่ดูเหมอืนจะอ่อนแอ

และเกอืบล้มเหลวลงในปี พ .ศ. 2453 เพราะเหตุที่พระองค์ผู้เป็นแบบฉบบัและผู้อธบิายพระโอวาทได้ถูก

เนรเทศและถูกจ าคุกอยูน่ัน้กไ็ดพ้ฒันาการขึน้ดว้ยพลงัอนัแรงกลา้ทีไ่มม่สีิง่ใดจะต้านทานไดแ้ละทา้ทายความ

เหลวแหลกของอารยธรรมทีเ่สื่อมทราบดว้ยค าสอนทีแ่สดงใหเ้หน็อนาคตของมนุษยท์ีส่ ิน้หวงั 

 พนิยักรรมของพระอบัดุลบาฮาไดช้ีแ้จงถงึความลกึลบัแห่งฐานะของพระบ๊อบและของพระบาฮา

อุลลาหต์ลอดจนฐานะของตวัพระองคเ์องไวอ้ยา่งแจ่มแจง้ดงันี้ :– 

“นี่เป็นรากฐานแห่งความเชื่อถอืของศาสนิกชนของบาฮา (ขอใหข้า้พเจา้อุทศิชวีติใหแ้ก่พวก

เขาเถดิ) พระองคผ์ูส้งูส่ง (พระบ๊อบ) นัน้เป็นศาสนทูตแห่งความเป็นเอกภาพของพระผูเ้ป็นเจา้ และ

เป็นผูเ้บกิทางของพระองค์ผูเ้ป็นความงดงามแห่งโบราณกาลดว้ย ส่วนพระองคผ์ู้เป็นความงามอบั

ฮา (ขอใหข้า้พเจา้อุทศิชวีติเพื่อมติรผูซ้ื่อสตัยข์องพระองเ์ถดิ) เป็นศาสนทูตผูย้ ิง่ใหญ่ของพระผูเ้ป็น

เจ้าและเป็นแหล่งแห่งแก่นแท้อนัส าคญัที่สุดของพระองค์ ส่วนผู้อื่นนัน้คอืผู้รบัใช้และปฏบิตัิตาม

ค าสัง่ของพระองค”์ 

แบบแห่งการด ารงชีวิตเย่ียงบาไฮ 

 พระบาฮาอุลลาหเ์ป็นผูป้ระกาศพระธรรม แต่โดยเหตุทีพ่ระองคถ์ูกจ าขงัอยู่ในคุกนานถงึ 40 ปี จงึไม่

มโีอกาสไดต้ดิต่อกบัมวลชนทัง้หลายไดม้ากนัก ฉะนัน้ พระอบัดุลบาฮาจงึต้องรบัภาระส าคญัในการเป็นผูไ้ข

ความแห่งพระธรรมของพระบาฮาอุลลาห์ เป็นผู้ปฏบิตัิตามค าสอน เป็นแบบอย่างแห่งการด ารงชวีติอัน

ถูกตอ้งท านองคลองธรรมของบาไฮศาสนิกชนในยุคสมยันี้ พระองคไ์ดแ้สดงใหเ้หน็ว่า แมท้่ามกลางความยุ่ง 

เหยงิและเรง่รบีของชวีติในปจัจุบนั ท่ามกลางการเหน็แก่ตวัและการต่อสูเ้พื่อความมัง่คัง่ร ่ารวยซึง่ไดป้รากฏ

อยูท่ ัว่ไปนี้ การมชีวีติอยูด่ว้ยความจงรกัภกัดต่ีอพระผูเ้ป็นเจา้และรบัใช้เพื่อนมนุษยด์ว้ยกนักเ็ป็นสิง่ทีเ่ป็นไป

ได ้ซึง่พระครสิต ์พระบาฮาอุลลาห ์และบรมศาสดาทัง้ปวงไดเ้รยีกรอ้งใหม้นุษยป์ฏบิตัเิช่นนัน้ พระองคไ์ดย้นื

อยูอ่ยา่งแขง็แกรง่ท่ามกลางความทุกขท์รมาน ความผนัแปรของเหตุการณ์ การถูกใส่รา้ย การทรยศหกัหลงั 



ส่วนอกีดา้นหน่ึงคอืความรกั การเชดิชูสรรเสรญิ การเสยีสละและความเคารพซื่อสตัย ์พระองคย์นือยู่ประดุจ

กระโจมไฟที่ตัง้อยู่บนก้อนหนิซึ่งล้อมรอบด้วยพายุร้ายในฤดูหนาวและท้องทะเลอนัสงบเงยีบในฤดูร้อน 

พระองคย์งัคงสงบและแจม่ใสอยา่งมัน่คงไมเ่สื่อมคลาย และไดป้ฏบิตัเิช่นเดยีวกนั พระองคไ์ดชู้ธงแห่งความ

สามคัคปีรองดองและสนัตสิุขอนัเป็นธงชยัแห่งยคุใหมข่ึน้ท่ามกลางโลกทีก่ าลงัขบัเคีย่วดว้ยสงคราม พระองค์

ได้ให้ความเชื่อมัน่แก่ผู้ที่รวมก าลงัสนับสนุนว่าวญิญาณแห่งยุคใหม่จะดลให้เกดิความส าเรจ็เป็นวญิญาณ

บรสิุทธิด์วงเดยีวกนักบัที่ได้ดลใจบรรดาองคศ์าสดาและนักบุญทัง้หลายในอดตี แต่เป็นธารแห่งวญิญาณที่

หลัง่ไหลลงครัง้ใหมข่องพระวญิญาณดวงนัน้ซึง่เหมาะกบัความตอ้งการของยคุใหมน่ี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 5 

การเป็นบาไฮหมายความว่าอย่างไร 

“มนุษยจ์ะตอ้งบ าเพญ็ตนใหเ้ป็นประโยชน์    คนทีไ่ม่ท าประโยชน์นัน้ ตามพระด ารสั 

ของพระวญิญาณ์   (คอืพระเยซคูรสิต)์   กเ็ป็นเสมอืนกบัตน้ไมท้ีป่ราศจากผลและตน้ไมท่ีไ่รผ้ล 

เช่นนี้ สมควรทีจ่ะเผาทิง้เสยี”   พระบาฮาอุลลาห ์– ในประคมัภรี ์พระด ารสัของสวรรค ์

 ครัง้หนึ่ง เฮอร์เบอท สเปนเซอร ์ได้กล่าวว่า เป็นไปไม่ได้ที่จะใช้วธิกีารเนรมติทางการเมอืงท าให้

มนุษยท์ี่มจีติใจชัว่ประพฤติดไีด้ และในท านองเดยีวกนั ก็ย่อมเป็นไปไม่ได้ที่จะใช้วธิกีารทางการเมอืงแต่

อย่างเดยีวท าใหส้งัคมทีเ่ตม็ไปดว้ยคนชัว่มอีารยธรรมอนัด ีพระบาฮาอุลลาหไ์ดป้ระกาศสจัจะนี้ และสัง่สอน

เช่นเดยีวกบับรรดาศาสดาทัง้หลายว่า การทีส่ถาปนาอาณาจกัรของพระเจา้ขึน้ในโลกมนุษย ์ก่อนอื่นจะต้อง

สถาปนาอาณาจกัรของพระเจา้ลงในหวัใจมนุษยเ์สยีก่อน ฉะนัน้ ในการศกึษาพระธรรมค าสอนของศาสนา

บาไฮเราตอ้งเริม่ตน้ดว้ยค าสอนของพระบาฮาอุลลาหท์ีเ่กีย่วกบัการปฏบิตัตินของแต่ละบุคคลและพยายามที่

จะแสดงใหเ้หน็ภาพกระจา่งชดัว่าการเป็นบาไฮศาสนิกชนหมายความว่าอย่างไร 

การปฏิบติัตามค าสอน 

 บุคคลผูห้นึ่งไดถ้ามพระอบัดุลบาฮาว่า “การเป็นบาไฮหมายความว่าอย่างไร” พระองคต์อบว่า “การ

เป็นบาไฮหมายความว่าเป็นผูท้ีม่คีวามรกัโลก รกัเพื่อนมนุษยแ์ละพยายามรบัใชเ้พื่อนมนุษย ์ปฏบิตัภิารกจิ

เพื่อสากลสนัตสิุขและภราดรภาพ” อกีโอกาสหนึ่งพระองคไ์ดใ้หค้ าอธบิายว่า บาไฮศาสนิกชนกค็อื “ผูม้คีวาม

ประพฤติดทีุกประการ” ในการปาฐกถาที่กรุงลอนดอนครัง้หนึ่ง พระองค์กล่าว่า  บุคคลอาจจะเป็นบาไฮ

ศาสนิกชนได ้แมเ้ขาจะไมเ่คยไดย้นิพระนามของพระบาฮาอุลลาหม์าก่อนเลย พระองคส์รรเสรญิว่า 

 “คนที่ด าเนินชวีติตามค าสัง่สอนของพระบาฮาอุลลาห์กน็ับว่าเป็นบาไฮศาสนิกชนแล้ว ตรงกนัขา้ม

คนทีอ่าจจะเรยีกตวัเองว่าบาไฮมาตัง้ 50 ปี แต่มไิดด้ าเนินชวีติตามค าสอน กม็ใิช่เป็นบาไฮศาสนิกชน คนทีม่ ี

รปูรา่งน่าเกลยีดอาจเรยีกตวัเองว่าคนสวย แต่เขากม็ไิดห้ลอกลวงใคร แลว้คนผวิด าอาจเรยีกตวัเองว่าคนผิว

ขาว ถงึเช่นนัน้เขากม็ไิดห้ลอกลวงผูอ้ื่นแมต้วัเขาเอง” – จากหนงัสอื Abdul-Baha in London” 26 

26 “การเป็นบาไฮหมายความอย่างไร” ถ้อยค าของพระอบัดุลบาฮาทีอ่ธบิายในบทนี้มคีวามส าคญัเกยีวกบัคุณลกัษณะและ

ความดขีองบาฮาศาสนิกชน อย่างไรกต็าม ในทศันะของการปฏบิตั ิเราตอ้งกล่าวว่าการมคีวามรูส้กึทีด่แีละความหวงัเท่านัน้

ไม่เป็นการเพยีงพอในการทีจ่ะเป็นบาไฮศาสนิกชนและการเลื่อมใสในค าสอนของศาสนาบาไฮ กม็ไิดท้ าใหบุ้คคลกลายเป็น

บาไฮศาสนิกชน ถา้หากเขามไิดร้่วมงานสมาชกิของสงัคมบาไฮ 



 บุคคลผูไ้มรู่จ้กัศาสนทตูของพระเจา้กเ็ป็นประดุจพชืทีเ่ตบิโตในทีร่่ม แมพ้ชืนัน้จะไม่รูจ้กัดวงอาทติย์

ก็ตาม แต่มนัก็เตบิโตขึ้นเพราะดวงอาทติยน์ัน้ บรมศาสดาผู้ยิง่ใหญ่ทัง้หลายล้วนเป็นดวงอาทติย์แห่งจติ

วญิญาณ และพระบาฮาอุลลาห์ก็คอื ดวงอาทติย ์“ยุค” ของเรานี้ บรรดาดวงอาทติยแ์ห่งยุคเก่าได้ใหค้วาม

อบอุ่นและใหช้วีติแก่โลกมาแลว้ ถา้หากดวงอาทติยเ์หล่านัน้มไิดส้่องแสง โลกปจัจุบนักจ็ะเยน็ชดืและบรรดา

ชวีติกจ็ะดบัสิน้ลง ดวงอาทติยใ์นยุคเก่าก่อนไดย้งัผลใหผ้ลไมเ้ตบิโตขึน้มา แต่ทว่าแสงอาทติยใ์นยุคปจัจุบนั

นี้เท่านัน้จะท าใหผ้ลไมสุ้กได ้

ความจงรกัภกัดีต่อพระเจ้า 

 การทีจ่ะบรรลุถงึซึง่ชวีติแห่งบาไฮอยา่งสมบูรณ์เตม็ทีน่ัน้ จ าเป็นต้องมคีวามสมัพนัธแ์น่วแน่และโดย 

ตรงต่อพระบาฮาอุลลาห์ เช่นเดยีวกบัแสงอาทติยจ์ าเป็นส าหรบัการแยม้บานของดอกลลิี่และดอกกุหลาบ 

บาไฮศาสนิกชนมิได้นมสัการบุคคลิกภาพของพระบาฮาอุลลาห์ แต่นมสัการเกียรติคุณของพระเจ้าซึ่ง

แสดงออกโดยผ่านทางองคพ์ระบาฮาอุลลาห์ เขาเคารพนับถอืพระครสิต์ พระโมฮมัหมดั และบรรดาศาสน

ทตูองคก่์อนๆ ของพระผูเ้ป็นเจา้ทุกๆ พระองค ์แต่เขานบัถอืพระบาฮาอุลลลาหใ์นฐานะเป็นผูน้ าข่าวของพระ

เจา้มาสู่มนุษยใ์นยคุใหมน่ี้ และเขาเคารพพระองคใ์นฐานะทีเ่ป็นบรมครผููย้ ิง่ใหญ่ของโลกผู้เสดจ็มาเพื่อปฏบิตัิ

ภารกจิของศาสดาองคเ์ก่าก่อนใหส้ าเรจ็บรรลุผล 

 การยอมรบัค าสัง่สอนมไิด้ท าใหบุ้คคลกลายเป็นบาไฮไดแ้ละก็มอิาจจะเป็นไปไดด้้วยการปฏบิตัแิต่

เพียงภายนอก  พระบาฮาอุลลาห์ทรงบญัชาให้ผู้ที่เชื่อถือพระองค์อุทศิทัง้จติใจและความเสียสละอย่าง

สมบูรณ์ทเีดยีว พระผู้เป็นเจ้าเท่านัน้ที่จะทรงสทิธบิญัชาเช่นนี้ได้ แต่ทว่าพระบาฮาอุลลาห์ได้ทรงตรสัใน

ฐานะทีเ่ป็นศาสทตูของพระเจา้และเป็นผูเ้ปิดเผยน ้าพระทยัของพระองค ์ศาสนทตูองคก่์อนๆ ไดช้ีแ้จงขอ้นี้ไว้

อย่างกระจ่างชดัแล้วดงัที่พระครสิต์ทรงตรสัว่า “ถ้าผู้ใดใคร่จะตามเรามา ให้ผู้นัน้เอาชนะตวัเองและรบักาง 

เขนของตนแบกตามเรามา ดว้ยว่าผูใ้ดใครจะเอาชวีติของตนรอด ผูน้ัน้จะเสยีชวีติ แต่ผูใ้ดจะเสยีชวีติของตน

เพราะเห็นแก่เรา ผู้นัน้จะได้ชีวิตรอด” ศาสนทูตทุกๆ พระองค์ได้ทรงบัญชาต่อสาวกของพระองค์

เช่นเดยีวกนันี้ หากแต่แตกต่างถ้อยค ากนั และในประวตัิศาสตรก์็แสดงให้เห็นอย่างชดัแจ้ง ตราบใดที่ค า

บญัชานัน้ไดร้บัการรบัรองปฏบิตัติามอย่างจรงิใจแล้ว ศาสนาก็เริม่แผ่ไพศาลออกไป แมจ้ะมสีิง่ขดัขวาง มี

ความยุ่งยาก มกีารประหตัประหารและการพลชีพีของเหล่าศาสนิกชนก็ตาม ตรงกนัขา้มถ้าหากเมื่อใดได้

บงัเกดิมคีวามไม่ซื่อตรงและมกีารปฏบิตัแิต่เพยีงภายนอกแทนการเสยีสละโดยแทจ้รงิแลว้ เมื่อนัน้ศาสนาก็

ถงึกาลเสื่อมสลาย เมื่อการเป็นเช่นนี้ก็เป็นการง่ายที่จะปฏบิตัศิาสนาและแล้วศาสนาก็จะกลายเป็นสิง่ที่นับ



ถอืแต่เพยีงภายนอก และโดยการกลายเป็นสิง่นิยมเพยีงภายนอกนี่เองจะท าใหศ้าสนาสูญสิน้อ านาจในอนัที่

จะเปลีย่นแปลงและช่วยเหลอืมนุษยใ์หพ้น้จากความผดิ ความบาปตลอดจนสูญเสยีอ านาจอนัมหศัยรรยไ์ป

ใน  อตตีจนกระทัง่ปจัจุบนั มนุษยส์่วนใหญ่มไิดป้ฏบิตัติามทางศาสนาโดยสมบูรณ์เลย เราหวงัว่าในอนาคต

พระผูเ้ป็นเจา้จะทรงดลบนัดาลให้มนุษยท์ัง้หลายปฏบิตัติามทางศาสนาโดยแท้จรงิ พระเยซูตรสัว่า “ประตู

คบัและทางแคบซึง่น าไปถงึชวีตินัน้กม็ผีูพ้บปะน้อย” ประตูแห่งการเกดิของวญิญาณกเ็ช่นเดยีวกบัประตูแห่ง

การเกดิของชวีติในโลกนี้มนัย่อมจะยนิยอมใหม้กีารเกดิไดท้ลีะคนเท่านัน้ และไม่อนุญาตใหม้สีิง่ใดๆ ตดิตวั

ออกมาด้วยเลยในอนาคต หากจะมคีนสามารถเขา้ไปในหนทางนัน้ได้มากยิง่กว่าในอดตีแล้ว นัน่มใิช่เป็น

เพราะว่าประตูไดก้วา้งขึน้กว่าเดมิดอก แต่เป็นเพราะว่ามจี านวนมากขึน้ไดย้นิยอม “สละทุกสิง่” ตามทีพ่ระผู้

เป็นเจา้ทรงปรารถนา ทัง้นี้กเ็พราะว่าความจดัเจนอนัขมขื่นยาวนานที่มต่ีอโลก ในที่สุดกท็ าใหเ้ขามองเห็น

ความโงเขลา ในการทีไ่ดเ้ลอืกเอาหนทางของตนเองแทนวธิทีางของพระผูเ้ป็นเจา้ 

การค้นคว้าหาความจริง 

 พระบาฮาอุลลาหท์รงสอนใหส้าวกของพระองคม์จีติใจเทีย่งธรรมและไดอ้ธบิายความหมายไวด้งันี้ :– 

“มนุษยจ์ะตอ้งมเีสรภีาพพน้จากการหลงเชื่ออย่างผดิๆ และพน้จากการเลีย่นแบบบางอย่าง

เพื่อว่าเขาอาจจะได้มองเห็นความเป็นเอกภาพของบรรดาศาสนทูตทัง้หลายของพระเจ้าและ

พจิารณาเรือ่งราวต่างๆ ไดด้ว้ยสายตาอนักระจา่งแจง้” – จากพระคมัภรี ์ธรรมคต ิ

เป็นการจ าเป็นทีทุ่กๆ คนจะตอ้งมองเหน็และรูจ้กัพระเกยีรตคิุณของพระเจา้ทีป่ระจกัษ์อยู่ในร่างของ

พระบาฮาอุลลาห์มฉิะนัน้แล้ว ศาสนาบาไฮก็จะเป็นแต่เพยีงชื่อส าหรบัเขาเท่านัน้หามคีวามหมายสิง่ใดไม ่

บรรดาบรมศาสดาทัง้หลายได้สัง่สอนให้มนุษยล์มืตาขึ้นอย่าหลบัตา ให้ใช้สมองอย่าเก็บเรื่องราวไว้เฉยๆ 

การทีไ่ด้มองดูใหรู้แ้จง้เหน็จรงิและไดค้ดิอย่างอสิระไม่หลงเชื่องมงายนัน้จะสามารถท าใหพ้วกเขามองทะลุ

ผ่านเมฆหมอกแห่งอคต ิสลดัโซ่ตรวตแห่งการเลยีนแบบอย่างคนตาบอดออกทิง้เสยี และจะไดรู้จ้กัความจรงิ

แห่งศาสนาใหมน่ี้ 

 ผูป้ระสงคจ์ะเป็นบาไฮศาสนิกชนจะต้องเป็นผูค้น้ควา้หาความจรงิโดยปราศจากความหวัน่กลวั และ

ไมค้น้ควา้เฉพาะแต่ทางวตัถุเท่านัน้ พลงัทางจติใจของเขาจะตอ้งตื่นขึน้เช่นเดยีวกบัพลงัทางกาย เขาควรจะ

ใชส้มรรถภาพทัง้หมดทีพ่ระผู้เป็นเจา้ไดป้ระสาทใหแ้ก่เขาเพื่อใหไ้ดม้าซึง่ความจรงิ เขาไม่ควรเชื่อถอืสิง่ใด

โดยปราศจากเหตุผลเพยีงพอ ถา้หวัใจของเขาบรสิุทธิแ์ละจติใจของเขาปราศจากอคตแิลว้ ผูค้น้ควา้หาสจัจะ



อยา่งแทจ้รงิ ยอ่มจะตระหนกัแน่ในพระเกยีรตคิุณแห่งสวรรค ์ไม่ว่าจะปรากฏอยู่ในร่างของศาสนทูตรองคใ์ด 

พระบาฮาอุลลาหท์รงประกาศต่อไปว่า :– 

“มนุษยค์วรจะรูจ้กัตวัของเขาเองและรูจ้กัสิง่ต่างๆ ทีน่ าเขาไปสู่ความดงีามหรอืความต ่าช้า 

ความอปัยศหรอืความมเีกยีรต ิความมัง่คัง่หรอืความจน” – จากพระคมัภรี–์สาสน์แห่งเครือ่งประดบั 

“บ่อเกิดแห่งความรู้ทัง้หลายก็คอืความรูท้ี่เกี่ยวกบัพระเจา้ จงเชดิชูคุณธรรมอนัสูงส่งนี้ไว ้

เราจะไม่ไดส้ิง่นี้มาเป็นของเรา นอกจากการสัง่สอนของศาสนทูตของพระองค์” – จากพระคมัภรี ์

“ธรรมคต”ิ 

 ศาสนทตูเป็นผูม้คีวามดงีามสมบรูณ์ เป็นแบบอย่างอนัดขีองมนุษย ์เป็นผลไมผ้ลแรกของต้นไมแ้ห่ง

มนุษยช์าต ิเราไม่ทราบเลยว่ามสีมรรถภาพซ่อนเรน้อยู่ในตวัของเราเอง จนกระทัง่เราไดรู้จ้กัพระองค ์พระ

ครสิตท์รงบอกใหเ้ราพเิคราะหด์วู่าดอกลลิีเ่ตบิโตขึน้มาไดอ้ยา่งไร และทรงกล่าวว่า กษตัรยิซ์อลอมนัเมื่อทรง

บรบิูรณ์อยู่ด้วยสง่าราศกีม็ไิด้ทรงเครื่องงดงามเท่าดอกลลิี ่ดอกลลิี่เจรญิเตบิโตขึน้จากกะเปาะทีไ่ม่น่าดูนัน้ 

โดยแทถ้า้เราไมเ่คยเหน็ดอกลลิีใ่นเวลาบาน ไมเ่คยมองดดูอกและใบอนังดงามหาทีต่มิไิดข้องมนัแลว้ เราจะรู้

ไดอ้ย่างไรว่าสิง่ใดซ่อนอยู่ในกะเปาะนัน้ เราอาจอ่านมนัออกไดด้้วยความระมดัระวงัทีสุ่ดและพจิารณาดูมนั

อย่างละเอยีด แต่เราไม่ได้พบความงามที่ซ่อนอยู่ภายในซึ่งคนท าสวนย่อมจะรูจ้กัวธิเีปิดเผยความงามนัน้ 

เราจะไม่สามารถมองเห็นความงามแห่งจติวญิญาณที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในตวัของเราเองและที่อยู่ในเพื่อน

มนุษยข์องเราไดเ้ลยจนกว่าเราจะไดพ้บพระเกยีรตคิุณของพระเจา้ทีแ่สดงใหเ้หน็ในองคศ์าสนทูต โดยการที่

เรารูจ้กัและรกัใคร่ศาสนทูตของพระผูเ้ป็นเจา้ และปฏบิตัติามค าสัง่สอนของพระองคเ์ท่านัน้เรากจ็ะสามารถ

บรรลุถงึความดทีีเ่ป็นไปไดใ้นตวัของเราทลีะน้อยๆ และแลว้ความมุ่งหมายของชวีติและของสรรพสิง่ทัง้ปวง

ในสากลโลกกจ็ะปรากฏเป็นจรงิขึน้ แต่สิง่น้ีจะไมป่รากฏขึน้ก่อนทีเ่ราจะไดรู้จ้กัและเคารพเชื่อฟงัศาสนทตู 

ความรกัในพระเจ้า 

 การรู้จกัศาสนทูตของพระผู้เป็นเจา้หมายถงึต้องมคีวามรกัในพระองค์ด้วย การปฏบิตัอิย่างใดแต่

เพยีงอย่างเดยีวโดยงดเวน้อกีอย่างหนึ่งย่อมเป็นไปไม่ได ้ตามค าสอนของพระบาฮาอุลลาห ์ความมุ่งหมาย

ในการสรา้งมนุษยข์ึน้เพื่อเขาจะไดรู้จ้กัพระผูเ้ป็นเจา้และยกย่องบูชาพระองค ์พระบาฮาอุลลาหไ์ดท้รงกล่าว

ไวใ้นสาสน์ของพระองคฉ์บบัหนึ่งว่า :– 



“ความรกัเป็นมูลเหตุแห่งการสรา้งทุกๆ สิง่ดงัที่ค าโบราณอนัเลื่องลอืกล่าวไวว้่า เรา (พระ

เจา้) คอืสมบตัทิีซ่่อนเรน้ และใครจ่ะไดเ้ป็นทีรู่แ้จง้ ฉะนันัเราจงึไดส้รา้งจกัรวาลขึน้เพื่อทีม่นุษยจ์ะได้

รูจ้กัเรา”  

และในพระคมัภรี ์วจนะเรน้ลบั พระองคท์รงกล่าวไวว้่า :– 

  “โอ บุตรแห่งการด ารงอยู่ 

“จงรกัเรา (พระเจา้) เพื่อเราจกัรกัเจา้ ถ้าเจา้ไมร่กัเรา เจา้กจ็ะไมส่ามารถไดร้บัความรกัของ

เราเลย จงรูไ้วเ้ถดิผูร้บัใช”้ 

  “โอ บุตรแห่งมโนภาพอนัมหศัจรรย ์

“ลมหายใจแห่งวญิญาณของเราไดเ้ขา้ไปอยูใ่นตวัของเจา้แลว้ ซึง่เจา้จะกลายเป็นทีร่กัของ

เราเหตุไฉนเจา้จงึละทิง้เราเสยีแลว้แสวงหาคนรกัอื่นนอกไปจากเรา” 

 เป็นทีร่กัของพระผูเ้ป็นเจา้ นี่เป็นจดุประสงคอ์นัเดยีวแห่งชวีติของศาสนิกชนบาไฮ การทีม่พีระผูเ้ป็น

เจา้เป็นเพื่อนใกล้ชดิและเป็นมติรสนิทตลอดจนมพีระองค์เป็นทีร่กัที่หาใดเสมอมไิด้ ซึ่งเมื่ออยู่กบัพระองค์

แล้วจะเต็มไปด้วยความปีตยินิด ีการรกัพระผู้เป็นเจา้หมายถงึรกัในสิง่ทัง้ปวงและรกัเพื่อนมนุษยท์ัง้หลาย

ดว้ย เพราะทุกๆ สิง่เป็นของพระผูเ้ป็นเจา้ ผูท้ี่เป็นบาไฮโดยแท้จรงิจะต้องเป็นผู้มคีวามรกั (พระเจา้) อยู่ใน

ดวงหน้าของคนทุกคน และไดพ้บรอ่งรอยของพระองคท์ุกหนทุกแห่ง ความรกัของพระองคไ์ม่จ ากดัลทัธ ิเชือ้

ชาต ิชัน้วรรณะและผวิพรรณ พระบาฮาอุลลาหท์รงกล่าวว่า :– 

ในสมยัก่อนๆ ไดก้ล่าวกนัว่า การรกัประเทศชาตขิองตนก็คอืการปฏบิตัติามศาสนา แต่ใน

ยุคของพระศาสนทูตนี้ พระองคผ์ู้ทรงสง่ากล่าวว่า มนุษยไ์ม่ควรที่จะภาคภูมใิจในการทีจ่ะรกัเพื่อน

มนุษยท์ัว่โลก” - จากสาสน์ถงึประชาชนทัว่โลก 

และ “เขาผูซ้ึง่รกัเพื่อนมนุษยย์ิง่กว่าตวัเองย่อมไดร้บัพรจากสวรรค ์บุคคลเช่นนี้แหละคอืศา

สนิกชน ของบาฮา” จากพระคมัภรี ์– พระด ารสัของสวรรค”์ 

 พระอบัดุลบาฮาไดบ้อกใหเ้ราทราบว่าเราจะตอ้งเป็นดงั “ดวงวญิญาณดวงเดยีวทีอ่ยู่ในร่างหลายร่าง 

เพราะว่าเรายิง่รกัผูอ้ื่นมากเท่าใด เรากจ็ะยิง่เขา้ไปใกลพ้ระผูเ้ป็นเจา้มากยิง่ขึน้เท่านัน้” พระองคไ์ดก้ล่าวกบั

ผูฟ้งัชาวอเมรกินัผูห้น่ึงว่า :– 



“ศาสนาทัง้หลายของบรรดาศาสทูตแห่งพระผู้เป็นเจ้าแม้จะมชีื่อแตกต่างกัน แต่ก็เป็น

อนัหนึ่งอนัเดยีวกนั มนุษยจ์ะต้องรกัแสงสว่างไม่ว่าแสงสว่างนัน้จะปรากฏขึน้มาจากแหล่งใด เขา

จะตอ้งรกัดอกกุหลาบไมว่่ามนัจะเตบิโตขึน้มาจากดนิชนิดไหน เขาจะตอ้งคน้ควา้หาสจัจะไม่ว่าสจัจะ

นัน้จะมาจากที่ใด ความรกัในดวงตะเกยีงผดิกบัความรกัในแสงสว่าง เป็นการไม่เหมาะสมที่เราจะ

พะวงรกัใครใ่นเนื้อดนิ แต่ความพงึพอใจในดอกกุหลาบทีเ่ตบิโตขึน้มาจากดนินัน้เป็นสิง่ทีส่มควรแลว้ 

ความภกัดต่ีอต้นไมไ้ดป้ระโยชน์แต่การได้รบัประทานผลของมนัเป็นคุณแก่เรา ผลไมท้ีห่วานอร่อย

ย่อมเป็นที่พอใจ ไม่ว่ามนัจะเตบิโตมาจากต้นไมช้นิดใดหรอืถูกพบปะทีไ่หน สจัจะย่อมเป็นสจัจะไม่

ว่าใครจะเป็นผู้กล่าวความจรงิย่อมจะเป็นความจรงิไม่ว่าจะปรากฏอยู่ ในหนังสอืใดๆ ถ้าเรายดึถือ

อคตไิวก้จ็ะเป็นเหตุแห่งความโง่เขลาสูญเสยีสิง่ทีค่วรได ้ความขดัแยง้ระหว่างศาสนาต่างๆ ระหว่าง

ประชาชาตทิัง้หลายและระหว่างผวิไดเ้กดิขึน้จากความเขา้ใจผดิทัง้สิน้ ถ้าเราจะศกึษาศาสนาทัง้ปวง

เพื่อค้นคว้าถงึหลกัการที่อยู่ภายใต้หลกัฐานของศาสนาทัง้หลาย ก็จะพบว่าหลกัการเหล่านัน้เป็น

อนัหนึ่งอนัเดยีวกนั เพราะว่าความจรงิแทท้ีเ่ป็นรากเง่าของมนั มแีต่เพยีงอนัเดยีวมใิช่จะมมีากมาย 

ดว้ยการศกึษาวธินีี้ บรรดาศาสนิกชนทุกๆ ศาสนากจ็ะถงึซึง่จุดแห่งความเป็นเอกภาพและ “สามคัคี

ปรองดองกนัได”้ 

และบาไฮศาสนิกชนทุกคนจะตอ้งรกัใคร่ซึง่กนัและกนั ไม่ปฏเิสธทีจ่ะแบ่งปนัสรรพสิง่ทีต่นมี

อยู่ตลอดจนชวีิตให้แก่กนัและกนั เขาจะต้องพยายามทุกวถิีทางที่จะท าให้ผู้อื่นมคีวามสุขแต่เขา

จะต้องไม่พงึพอใจในทรพัยส์มบตัขิองผู้อื่น และจะต้องเป็นผู้เสยีสละทุกอย่าง โดยการปฏบิตัดิงันี้ 

ศาสนาบาไฮกจ็ะเป็นประดุจแสงอาทติยท์ีส่อดส่องขึน้ทีข่อบฟ้าและเป็นดงัดนตรทีีจ่ะท าใหป้ระชากร

มคีวามชื่อชมและเป็นสุข เป็นดัง่โอสถทพิยท์ีจ่ะรกัษาโรคภยัทัง้หลาย และเป็นดัง่วญิญาณแห่งสจัจะ

ทีจ่ะประสาทชวีติแก่ทุกคน” – จากสาสน์ของพระอบัดุลบาฮา 

การสละกิเลส 

 ความจงรกัภกัดต่ีอพระผูเ้ป็นเจา้หมายความว่าต้องแยกตนออกเสยีจากทุกสิง่ทีม่ใิช่เป็นของพระเจา้

นัน่คอื ตดัจากกเิลสทีเ่หน็แก่ตนทัง้มวลตลอดจนความปรารถนาต่างๆ ในโลกนี้ วถิขีองพระเจา้อาจเป็นทางที่

ม ัง่คัง่หรอืขดัสน อาจมสีุขภาพดหีรอืขีโ้รคอ่อนแอ อาจน าไปสู่ปราสาทราชวงัหรอืคุกมดื ทีบ่รมสุขเกษมหรอื

ทีท่รมานทรกรรม ไม่ว่าหนทางนัน้จะเป็นอย่างไรบาไฮศาสนิกชนจะต้องยอมรบัสิง่ทีบ่งัเกดิขึน้ด้วย “ความ

สงบแจ่มใส” การแยกตวัออกเสยีจากสิง่ทีม่ใิช่เป็นของพระเจา้นัน้มใิช่หมายความว่าจะละเลยต่อสิง่แวดลอ้ม 



หรอืยนิยอมใหส้ภาพที่ชัว่รา้ยด าเนินต่อไป และมใิช่ความหมายว่าจะเกลยีดชงัสิง่ดงีามในโลกทีพ่ระเจา้ทรง

สรา้ง บาไฮศาสนิกชนที่แท้จรงินัน้จะต้องไม่เป็นคนมคีวามล้นหลาม พบงานที่ต้องท ามาก และมคีวามปีติ

ยนิดใีนวถิทีางของพระผู้เป็นเจา้ แต่เราจะต้องไม่ออกไปนอกวถิทีางของพระองคแ์มแ้ต่เสน้ผมเดยีวในอนัที่

จะแสวงหาความส าราญฝ่ายเน้ือหนังทีพ่ระผูเ้ป็นเจา้ไม่พงึประสงค ์เมื่อบุคคลไดเ้ขา้มาเป็นบาไฮศาสนิกชน

แล้ว พระประสงค์ของพระเจ้าก็จะกลายมาเป็นความประสงค์ของเขา เพราะสิง่เดยีวที่พระผู้เป็นเจ้าไม่

สามารถจะทนทานได้กค็อืการขดัแยง้กบัพระองค ์ในวถิทีางของพระเจา้เขาจะไม่หวาดหวัน่ ไม่มคีวามทุกข์

ยากใดๆ จะท าใหเ้ขาทอ้ใจได ้ประทปีแห่งความรกัไดท้ าใหก้าลเวลาอนัมดืมนของเขาสว่าง มนัเปลีย่นแปลง

ความทุกขท์รมานใหเ้ป็นความยนิดที าใหก้ารเสยีสละชวีติเป็นความสุขเอนก ท าใหช้วีติของเขาอยู่ในระดบัสูง 

แมแ้ต่ความตายกก็ลายเป็นการผจญภยัทีน่่าชื่นชม พระบาฮาอุลลาหท์รงกล่าวว่า :– 

“เขาผูร้กัในสิง่อื่นแมเ้พยีงเลก็น้อยยิง่กว่าเมลด็ผกักาดเขยีวนอกเหนือไปจากตวัเรา เขาจะ

ไมส่ามารถเขา้มาสู่อาณาจกัรของเราเป็นแน่แท้” – จากพระคมัภรีแ์ห่งวหิาร 

  “ดกูร บุตรแห่งมนุษย ์

ถา้เจา้รกัเราจงหนัหลงัใหต้วัของเจา้เอง และถา้เจา้ใฝห่าความสุขของเรา จงอย่าคดิถงึ

ความสุขของตวัเจา้ เช่นน้ีแลว้ เจา้จงสละชวีติเพื่อเรา และเราจะสงิสถติอยูใ่นตวัเจา้ชัว่นิรนัดร์” 

  “ดกูร ผูร้บัใชข้องเรา 

จงสลดัเครือ่งพนัธนาการของโลกนี้ และปลดปล่อยวญิญาณของเจา้ออกจากคุกของเจา้เอง 

จงรบีฉวยโอกาสนี้เสยี เพราะมนัอาจจะไมม่าสู่เจา้อกี” – จากพระคมัภรี ์พระวจนะเรน้ลบั 

การปฏิบติัตามค าสอน 

 ความจงรกัภกัดต่ีอพระเจา้ จะตอ้งสมัพนัธก์บัการเชื่อฟงัค าบญัชาทีพ่ระองคไ์ดท้รงส าแดงใหป้รากฏ

แล้ว แมว้่าเราจะไม่เขา้ใจในเหตุผลของค าบญัชาเหล่านี้ก็ตาม ดงัเช่นลูกเรอืปฏบิตัิตามค าสัง่ของนายเรอื

อย่างเคร่งครดั แมว้่าเขาจะไม่รทราบเหตุผลในค าสัง่นัน้ แต่การกระท าตามค าสัง่กม็ไิดเ้ป็นการกระท าอย่าง

งมงาย เขารู้ดีว่านายเรอืได้ผ่านการปฏิบตัิและได้ผ่านการพิสูจน์มาอย่างเพียงพอในการเป็นนายเรอืผู้

สามารถ มฉิะนัน้แล้วเขาก็จะเป็นคนโง่เขลา ที่ท างานภายใต้บงัคบับญัชาของนายเรอืผู้นัน้ ดงันั ้น บาไฮ

ศาสนิกชนจะต้องเชื่อฟงัปฏบิตัติามค าสัง่ของนายเรอืผูช่้วยเหลอืใหร้อดพน้ภยนัตรายอย่างเตม็ที ่แต่เขาจะ

เป็นคนโง่เขลาจรงิๆ ถ้าหากจะไม่สบืดูให้แน่เสยีก่อนว่านายเรอืได้ผ่านการพสิูจน์เป็นที่ไว้วางใจมาแล้ว 

อย่างไรก็ตาม เมื่อได้ประจกัษ์เช่นนี้แล้ว หากเขายงัปฏิเสธการปฏบิตัติามก็ย่อมจะเป็นความโง่อย่างหนัก



ยิง่ขึน้ ทัง้น้ีโดยการเชื่อฟงันายผูช้าญฉลาดดว้ยการเปิดหูเปิดตา และรูค้ดิเท่านัน้ทีเ่ราจะไดร้บัประโยชน์จาก

ความรอบรูข้องเขา  และน าความรอบรูน้ัน้มาท าให้เกดิประโยชน์แก่ตวัของเราเอง แมน้ายเรอืจะฉลาดสกั

ปานใด แต่ถา้ลกูเรอืไมป่ฏบิตัติามนายเรอื เรอืจะถงึท่าไดอ้ย่างไร? หรอืลูกเรอืจะเรยีนรูศ้ลิป์ของการเดนิเรอื

ไดอ้ย่างไร? พระครสิต์ไดท้รงชีแ้จงอย่างแจ่มชดัว่า การเชื่อฟงัปฏบิตัติามเป็นหนทางแห่งความรู ้พระองค์

ทรงกล่าวว่า :– 

“ค าสอนของเรามใิช่เป็นของเราเอง แต่เป็นของพระองค์ทีท่รงใชเ้รามา ถ้าผู้ใดตัง้ใจปฏบิตัิ

ตามพระทยัของพระองค์ ผู้นัน้คงจะรูถ้งึค าสอนนัน้ว่ามาจากพระเจา้หรอื หรอืเราพูดตามล าพงัใจ

ของเราเอง” – โยฮนั 7:16-17 

เช่นเดยีวกบัทีพ่ระบาฮาอุลลาหท์รงตรสัว่า :– 

“เราจะไมส่ามารถไดร้บัความรูเ้กีย่วกบัพระเจา้ และความไวว้างใจในพระองคไ์ด้ เวน้เสยีแต่

จะปฏบิตัติามค าบญัชาทัง้หมดของพระองค ์ทีท่รงเขยีนไว้ในพระคมัภรีโ์ดยปากกาแห่งพระเกยีรติ

คุณ” – ‘สาสน์แห่งแสงสว่าง’ 

    ในยุคประชาธปิไตยน้ี ไม่นิยมการเชื่อฟงักนัอย่างแท้จรงิ และการยอมเชื่อฟงัอย่างจรงิจงัต่อมนุษย์

ธรรมดาสามญัยิง่เป็นความหายนะ แต่มนุษยจ์ะบรรลุถงึความเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนัไดก้ด็ว้ยทุกคนจะต้อง

กระท าตามความประสงคข์องพระผูเ้ป็นเจา้ ถ้าความประสงค์ของพระเจา้ไม่ปรากฏชดัแก่เรา และถ้ามนุษย์

ไมล่ะทิง้ผูน้ าอื่นๆ ทัง้หมดเสยี แลว้เชื่อฟงัองคศ์าสนฑตู การแตกรา้วและการต่อสูก้จ็ะด าเนินต่อไปดว้ยการ

ทุ่มเทก าลงัส่วนใหญ่เขา้ท าลายลา้งกจิการงานต่างๆ ของเพื่อนมนุษยด์ว้ยกนัและต่างกจ็ะเป็นปฏปิกัษ์ต่อกนั

สบืไปแทนที่จะร่วมกนักระท ากจิการงานดว้ยความสามคัค ีเพื่อพระเกยีรตขิองพระผู้เป็นเจา้และประโยชน์

ส่วนรว่ม 

การรบัใช้ 

          ความจงรกัภกัดต่ีอพระผู้เป็นเจ้า หมายความว่าบ าเพญ็ตนให้เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย ์เราไม่

สามารถจะท าประโยชน์ต่อพระผูเ้ป็นเจา้ดว้ยวธิอีื่นได ้ถ้าเราหนัหลงัให้เพื่อนมนุษยข์องเรา เรากห็นัหลงัให้

พระผูเ้ป็นเจา้ดว้ย พระครสิตท์รงกล่าวว่า :– 

“ซึ่งเจา้มไิด้กระท าแก่ผู้เลก็น้อยที่สุดสกัคนหนึ่งในขณะนี้ เจา้ก็มิได้กระท าแก่เราด้วย” – 

มดัธาย 25 : 45  



 

 

ดงัทีพ่ระบาฮาอุลลาหท์รงตรสัว่า :– 

“โอ, บุตรแห่งมนุษย!์ ถ้าเจา้ใคร่จะไดร้บัความกรุณาปราณี จงอย่านึกถงึมนัเพื่อประโยชน์

แห่งตวัเจา้ แต่จงยดึถอืเพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย ์ถ้าเจา้ใคร่จะไดร้บัความยุตธิรรม จะเลอืกให้

ผูอ้ื่นดว้ยสิง่ทีเ่จา้เลอืกใหต้วัเจา้เอง” – จากพระคมัภรี ์‘วาทะแห่งสวรรค’์ 

พระอบัดุลบาฮากล่าวว่า :– 

“ตามหลกัการของศาสนาบาไฮ ความรูศ้ลิปศาสตร ์และศลิปหตัถกรรมทัง้หลายถอืเป็นการ

สกัการะต่อพระเจา้ทัง้สิน้ บุคคลผูท้ ากระดาษชิน้หนึ่งขึน้ดว้ยความสามารถรอบคอบ และตัง้ใจอย่าง

เตม็ทีเ่พื่อจะใหส้ าเรจ็โดยสมบรูณ์ บุคคลผูน้ัน้ไดใ้หก้ารยกยอ่งสรรเสรญิพระผูเ้ป็นเจา้แลว้ กล่าวโดย

ย่อคอื คนที่ใช้ความพยายาม และสติก าลงัอย่างเต็มที่ด้วยหวัใจอนัเต็มเป่ียมของเขา นัน่คอืการ

นมสัการต่อพระเจ้า ถ้าการนัน้เป็นไปด้วยความตัง้ใจเพื่อปฏบิตัิรบัใช้เพื่อนมนุษย์ การนมสัการ

สกัการะ กค็อืการท าประโยชน์ เพื่อมนุษยชาตแิละสนองความต้องการของปวงชน การรบัใชค้อืการ

สวดมนตอ์ธษิฐาน นายแพทยท์ีป่ฏบิตัต่ิอคนไขด้ว้ยความนุ่มนวลอ่อนโยนปราศจากอคตแิละมคีวาม

เชื่อมัน่ในความเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวของมนุษย ์ นายแพทยผ์ูน้ัน้ไดใ้หก้ารยกย่องสรรเสรญิพระผูเ้ป็น

เจา้แลว้” – จาก ‘สุนทรพจน์ในกรงุปารสี’ 

การสอนศาสนา 

   ผูน้บัถอืศาสนาบาไฮโดยแทจ้รงิ จะไมเ่พยีงแต่เชื่อถอืในค าสัง่สอนของพระบาฮาอุลลาหเ์ท่านัน้ แต่

ไดย้ดึถอืเอาเป็นเครือ่งน าทาง และเป็นเครือ่งจรรโลงใจตลอดชวีติของเขา ทัง้ย่อมจะบอกกล่าวใหผู้อ้ื่นทราบ

ด้วยความยนิดถีงึความรู้ที่เป็นบ่อเกิดแห่งชวีติในตวัของตวัเอง โดยการปฏบิตัิเช่นนี้เท่านัน้ เขาจะได้รบั 

‘อ านาจและก าลงัใจจากพระวญิญาณ’ อย่างสมบูรณ์ ทุกๆ คนไม่สามารถจะเป็นนักพูดหรอืนักเขยีนได้

ทัง้หมด แต่ทุกคนสามารถจะสอนผูอ้ื่นไดด้ว้ยการ ‘ปฏบิตัตินตามค าสอนของศาสนา’ พระบาฮาอุลลาหท์รง

กล่าวไวว้่า :– 

“ศาสนิกชนบาฮาต้องรบัใช้พระผู้เป็นเจ้าด้วยความสุขุม จกัต้องสอนบุคคลอื่นด้วยความ

ประพฤตขิองตนเอง และแสดงใหเ้หน็แสงสว่างของพระเจา้ดว้ยการปฏบิตัขิองตนจรงิทเีดยีว ผลของ

การกระท ามอี านาจยิง่กว่าการพูด…ผลของค าสัง่สอนของครูขึน้อยู่กบัความบรสิุทธิแ์ห่งเจตนาอนั



ปราศจากอคตขิองผูเ้ป็นครบูางคนกพ็อใจทีจ่ะพูด  แต่ความจรงิของค าพูดเหล่านัน้จะพสิูจน์ได้ด้วย

การกระท า การกระท าเป็นเครื่องแสดงสภาพของบุคคล ค าสอนของเขาจะต้องเป็นไปตามค าสอนที่

พระโอษฐแ์ห่งประสงคข์องพระผู้เป็นเจา้ไดต้รสัไว้ซึ่งได้บนัทกึไวใ้นพระคมัภรี์” – จากพระคมัภรี ์ 

‘ธรรมคต’ิ 

อย่างไรก็ตาม บาไฮศาสนิกชนจะต้องไม่บงัคบัให้ผู้ไม่ประสงค์จะฟงัต้องฟงัตน เขาจะต้องท าให้

ประชาชนสนใจในอาณาจกัรของพระผู้เป็นเจา้ มใิช่พยายามบงัคบัให้ผู้อื่นเข้ามา บาไฮศาสนิกชนจะต้อง

กระท าตวัเป็นประดุจผู้เลี้ยงแกะที่ดซีึ่งน าฝงูแกะของตนไป และท าให้ฝูงแกะตดิตามไปด้วยดนตรขีองตน

มากกว่าจะเป็นประดุจคนเลีย้งทีไ่ล่มนัขา้งหลงัดว้ยสุนัขและไมเ้รยีว 

พระบาฮาอุลลาหท์รงกล่าวไวใ้นพระคมัภรี ์ ‘วจนะเรน้ลบั’ ว่า :– 

“โอ, บุตรของผงคลดีนิ! 

“ผูฉ้ลาดย่อมจะไม่พูดเว้นเสยีแต่จะมผีูฟ้งั เช่นเดยีวกบัผูถ้อืถ้วยน ้า เขาจะไม่ยื่นถ้วยให้แก่

ผูใ้ดจนกว่าจะได้พบผูก้ระหายน ้า และชายทีร่กัหญงิกจ็ะไม่พร ่าร าพนัรกั จนกว่าเขาจะไดพ้บหญงิผู้

เป็นที่รกัของเขา ฉะนัน้ จงเพาะเมลด็แห่งปญัญาและความรูล้งในเน้ือดนิอนับรสิุทธิแ์ห่งจติใจแล้ว

ซ่อนมนัไว ้จนกว่าดอกไม้แห่งทพิยป์ญัญาจะงอกขึน้มาจากจติใจ มใิช่งอกออกมาจากโคลนตมและ

ดนิเหนียว” 

และทรงกล่าวไวใ้น ‘พระคมัภรีแ์ห่งความดงีาม’ ว่า :– 

“โอ, ศาสนิกชนบาไฮ พวกเจา้คอืขอบฟ้าแห่งรุง่อรณุของความรกั และเป็นทีม่าแห่งความรกั

ใครข่องพระผูเ้ป็นเจา้ อย่าท าใหป้ากของท่านสกปรกดว้ยการแช่งด่าหรอืเกลยีดชงัผูอ้ื่น และอย่าท า

ให้ดวงตาของเจา้พบเหน็สิง่ที่ไม่สมควร จงแสดงสจัธรรมที่มอียู่ในตวัเจา้ ถ้าบุคคลทัว่ไปยอมรบัก็

หมายความว่าจดุหมายไดบ้รรลุผลสมตามปรารถนา ถา้เขาไมย่อมรบักไ็ม่มปีระโยชน์ทีจ่ะไปต าหนิติ

เตียนหรอืรบกวนเขา จงปล่อยเขาตามล าพงัแล้วมุ่งหน้าไปสู่พระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงประสาทความ

ปลอดภยั-ผูท้รงด ารงซึ่งเอกภาพเป็นนิตย ์จงอย่าเป็นต้นเหตุของความเศรา้โศก และอย่าก่อความ

ไม่สงบต่อบ้านเมืองหรือท าการต่อสู้เป็นอันขาด หวังว่าเจ้าจะเติบโตในร่มไม้แห่งพระมหา

กรุณาธิคุณและปฏบิตัิตามความประสงค์ที่พระผู้เป็นเจ้าก าหนดให้ เจ้าทัง้หลายล้วนเป็นใบของ

ตน้ไมเ้ดยีวกนั และเป็นหยดน ้าในทะเลอนัเดยีวกนั” 



ความสภุาพและความเคารพ 

พระบาฮาอุลลาหท์รงกล่าวไวว้่า :– 

“โอ, พลไพร่ของพระผูเ้ป็นเจา้! เราขอแนะน าใหเ้จา้จงเป็นคนสุภาพ ความสุภาพเป็นยอด

แห่งความดทีัง้มวลโดยแท ้พระเจา้ย่อมอวยพรแก่บุคคลผูแ้ต่งกายดว้ยอาภรณ์แห่งธรรมะ และอาบ

ดว้ยแสงแห่งความสุภาพ บุคคลที่สุภาพย่อมมคีุณธรรมสูง หวงัว่าเราผูไ้ด้รบัความอยุตธิรรม–และ

เจา้ทุกๆ คนจะบรรลุถงึซึง่คุณธรรมนัน้ ทัง้ยดึถอืปฏบิตัดิว้ย นี่เป็นค าสัง่ทีเ่ขยีนจากปากกาของนาม

อนัยิง่ใหญ่27 ซึง่เป็นค าสัง่ทีผู่ใ้ดจะแยง้มไิด”้ – จาก ‘สาสน์ถงึประชาชนทัว่โลก’ 

และทรงกล่าวย ้าไวอ้กีว่า:- 

“ขอใหป้ระชาชาตทิัง้ปวงในโลกจงรว่มปรองดองกนัดว้ยมติรภาพและความชื่นชม   โอ, ปวง

ชน จงสามคัคกีบัชนทุกศาสนาดว้ยมติรภาพและความยนิด”ี 

พระอบัดุลบาฮาไดก้ล่าวไวใ้นสาสน์ถงึบาไฮศาสนิกชนในอเมรกิาดงันี้ :– 

“จงระวงั! อยา่กระท าใหผู้อ้ื่นน้อยใจ”  

“จงระวงั! อยา่กระท าความเจบ็ปวดใหแ้ก่ผูใ้ด!”  

“จงระวงั! อยา่กระท าสิง่ใดทีเ่ป็นการขาดเมตตากรุณาต่อบุคคลใดๆ!”   

“จงระวงั! อยา่ท าใหผู้อ้ื่นทอ้ใจ!” “ถา้ผูใ้ดท าใหผู้อ้ื่นตอ้งโศกเศรา้ หรอืทอ้ใจ เขากค็วรจะซ่อน

ตวัเองอยูเ่สยีในใตด้นิจะดกีว่าอยูใ่นโลกกบัเพื่อนมนุษย”์ 

 พระองค์สอนว่า วญิญาณของพระผู้เป็นเจา้ได้สงิสถติอยู่ในหวัใจของมนุษยท์ุกคน แมว้่าภายนอก

ของบุคคลนัน้ๆ จะกระด้างไม่น่ารกัก็ตาม เช่นเดยีวกบัดอกไมท้ี่ซ่อนตวัอยู่ในดอกตูม บาไฮศาสนิกชนที่

แทจ้รงิจะตอ้งปฏบิตัต่ิอทุกๆ คน ดงัเช่นคนท าสวนทีไ่ดดู้แลรกัษาผลหมากรากไมใ้นสวนของเขาใหส้วยงาม

อยา่งหาทีเ่ปรยีบมไิด ้เขารูด้วี่า การเขา้ไปยุง่เกีย่วเพราะอดทนรอต่อไปไมไ่หวนัน้ไม่สามารถจะท าใหด้อกไม้

บานได ้แสงอาทติยข์องพระผูเ้ป็นเจา้เท่านัน้ทีส่ามารถจะท าได ้ฉะนัน้ จดุมุง่หมายของบาไฮศาสนิกชนกเ็พื่อ

จะน าแสงอาทติยแ์ห่งชวีตินัน้มาสู่หวัใจ และบา้นเรอืนทีม่ดืมนของประชากรโลกทัง้มวล 

 

27   นามอนัยิง่ใหญ่ หมายถงึ พระบาฮาอุลลาห ์



พระอบัดุลบาฮาไดก้ล่าวอกีว่า :– 

“ค าสอนขอ้หนึ่งในจ านวนค าสอนทัง้หมดของพระบาฮาอุลลาหไ์ดส้อนใหม้นุษย ์ไม่ว่าจะอยู่

ในสภาพใด จะตอ้งรูจ้กัใหอ้ภยั รูจ้กัรกัศตัรขูองเขาและถอืว่าผูค้ดิรา้ยต่อตนคอืผูป้ระสงคด์ ีบุคคลไม่ 

ควรถอืว่าผู้อื่นเป็นศตัรู แล้วเก็บง าความรูส้กึนี้ไว้ด้วยความอดทน เพราะการกระท าเช่นนี้เป็นการ

หน้าซื่อใจคด มใิช่เป็นความรกัอนัแทจ้รงิ ตรงกนัขา้ม ท่านจะต้องมองศตัรขูองท่านอย่างมติร มองผู้

คดิร้ายอย่างผู้ประสงค์ดี แล้วปฏบิตัิต่อเขาอย่างมติร ท่านจะต้องมคีวามรกัและความกรุณาโดย

แทจ้รงิ ... มใิช่เพยีงแต่มคีวามอดกลัน้เท่านัน้เพราะความอดกลัน้หากมใิช่เกดิจากใจจรงิแลว้มนักค็อื

ความหน้าซื่อใจคด” 

ค าแนะน านี้ดูเหมอืนยากที่จะเขา้ใจได้ และจะดูขดัแยง้กันอยู่จนกว่าเราจะเขา้ใจได้ว่า แมบุ้คคลจะ

เป็นผูค้ดิรา้ยมคีวามเกลยีดชงัอยู่ แต่ในจติใจอนัแทจ้รงิของมนุษยท์ุกคนนัน้มธีรรมชาตแิห่งความดอียู่ในตวั 

อันแสดงออกซึ่งความรกัและความหวงัดี เราจะต้องรกัธรรมชาติแห่งความดีในเพื่อนมนุษย์นี้ ว ันหนึ่ง

ขา้งหน้าเขาอาจจะเปลีย่นแปลงจติใจใหมไ่ด ้

ดวงตาท่ีบริสทุธ์ิ 

 ไม่มคี าสอนข้อใดในศาสนาบาไฮ ที่บงัคบัอย่างเข้มงวดยิง่กว่าข้อก าหนดที่ให้ละเว้นการค้นหา

ความผดิของผูอ้ื่น พระครสิต์ได้ทรงห้ามอย่างกวดขนัในขอ้น้ีเช่นเดยีวกนั แต่ปจัจุบนัคนเป็นอนัมากพากนั

ถอืว่าค าเทศนาของพระเยซูบนภูเขา ที่ประกอบด้วย ค าแนะน าให้ปฏบิตัิตนเป็นคนดสีมบูรณ์’ นัน้เป็นค า

สอนที่ครสิต์ศาสนิกชนธรรมดาไม่สามารถจะปฏบิตัไิด้ทัง้พระบาฮาอุลลาห์ และพระอบัดุลบาฮา ได้เขยีน

ค าอธบิายในขอ้นี้ไวม้ากเพื่อใหก้ระจา่งชดั ดงัทีป่รากฏในพระคมัภรี ์ ‘วจนะเรน้ลบั’ ว่า :– 

“โอ, บุตรแห่งมนุษย ์! 

“อยา่กล่าวหาถงึความผดิของผูอ้ื่น ในเมือ่ตวัของเจา้เองกย็งัเป็นคนบาป ถา้ละเมดิค าสัง่นี้ 

เจา้จะถูกสาปแช่ง และเราจกัเป็นพยานในการสาปแช่งนี้” 

  “โอ, บุตรแห่งการด ารงอยู ่! 

“อยา่กล่าวถงึเรื่องใดๆ ของผูอ้ื่นถ้าหากเจา้ไม่ต้องการจะใหผู้อ้ื่นกล่าวถงึเรื่องนัน้ๆ ของเจา้ 

และอยา่กล่าวสิง่ใดทีต่นกระท าไมไ่ด ้นี่เป็นค าสัง่ของเรา เจา้จงปฏบิตัติาม” 

 



พระอบัดุลบาฮาอธบิายว่า :– 

“จงอย่ากล่าวถงึความผดิของผู้อื่น จงสวดมนต์อธษิฐานขอให้พระเจา้ช่วยเขา จงช่วยเหลอื

เขาดว้ยความเมตตากรณุา และจงช่วยแกไ้ขความผดิพลาดของเขา” 

“จงมองดูในสิง่ที่ดเีสมอ อย่ามองดูแต่สิง่ที่ไม่ด ีถ้าผู้ใดมคีวามดสีบิอย่างแต่มคีวามไม่ดอียู่

อยา่งหนึ่ง จงมองดูทีค่วามดทีัง้สบิของเขานัน้ และละลมืความไม่ดเีพยีงอย่างเดยีวของเขาเสยี และ

ถ้าเขามคีวามไม่ดอียู่สบิส่วนแต่มคีวามดเีพยีงส่วนเดยีว ก็จงมองดูที่ความดสี่วนเดยีวนัน้ และลมื

ความไมด่สีบิส่วนของเขาเสยี” 

“อยา่กล่าวรา้ยเกีย่วกบัเรือ่งของผูอ้ื่นแมแ้ต่ค าเดยีว แมว้่าเขาผูน้ัน้จะเป็นศตัรขูองเจา้” 

พระองคไ์ดเ้ขยีนถงึอเมรกินับาไฮผูห้นึ่งว่า :– 

“ความชัว่รา้ยทีสุ่ดของมนุษยแ์ละบาปอนัใหญ่หลวงก็คอืการท ารา้ยลบัหลงั เฉพาะอย่างยิง่ 

จะเป็นความชัว่รา้ยและบาปหนักมหนัต์ยิง่ขึน้ ถ้าผู้นับถอืพระผู้เป็นเจา้เป็นผู้กระท า หากจะมทีาง

ป้องกนัการท ารา้ยลบัหลงัน้ีไดต้ลอดไป และผูน้บัถอืพระผูเ้ป็นเจา้ทุกๆ คนจะกล่าวสรรเสรญิยกย่อง

ผู้อื่นแล้ว ค าสอนของพระบาฮาอุลลาห์ก็จะขจรขจายไพศาลออกไป หวัใจของมนุษย์ทัง้ปวงก็จะ

สว่าง วญิญาณของเขากจ็ะไดร้บัเกยีรต ิและโลกมนุษยก์จ็ะมคีวามสุขชัว่กลัปาวสาน” – จากหนังสอื 

Star of the West 

ความอ่อนน้อมถ่อมตน 

 แมว้่าเราจะไดร้บัค าสัง่ใหม้องขา้มความผดิของผูอ้ื่นไปเสยี และใหม้องดแูต่ความดขีองเขาเท่านัน้ก็

ตาม ตรงกนัขา้มเรากลบัไดร้บับญัชาใหค้น้หาความผดิของตนเองและมใิหค้ดิถงึความดงีามของตวัเรา พระ

บาฮาอุลลาหท์รงตรสัไวใ้นพระคมัภรี ์‘วจนะเรน้ลบั’ ว่า 

“โอ, บุตรแห่งการด ารงอยู!่” 

“เหตุไฉนเจา้จงึลมืความผดิพลาดของตนเอง และสนใจกบัความผดิของผูอ้ื่น? ใครกต็ามที่

กระท าเช่นนี้จะไดร้บัการสาปแช่งจากเรา” 

“โอ, ผูเ้รร่อ่น! 



“เราไดส้รา้งลิน้ของเจา้ เพื่อจะไดก้ล่าวถงึเราอย่าใหม้นัเป็นมลทนิดว้ยการกล่าวถอ้ยค าที่

เสื่อมเสยี ถา้หากกเิลสแห่งความเหน็แก่ตนเป็นฝ่ายชนะ กจ็งร าลกึถงึความผดิพลาดของสตัวโ์ลก

ของเรา เพราะมนุษยโ์ลกทุกคนรูจ้กัตวัของตวัเองดยีิง่กว่ารูจ้กัผูอ้ื่น” 

พระอบัดุลบาฮากล่าวว่า :– 

“เจา้จงเป็นเครื่องเผยแพร่อาณาจกัรของพระครสิต์ พระองค์มไิด้เสด็จมาเพื่อจะให้มนุษย์

ปรนนิบตัพิระองค ์แต่เสดจ็มาเพื่อปรนนิบตัมินุษย ์... ในศาสนาของพระบาฮาอุลลาหท์ุกคนเป็นผูร้บั

ใช้ ทุกคนเป็นญาติพี่น้อง เมื่อผู้ใดคิดว่าตนดีกว่าผู้อื่น สูงกว่าผู้อื่นแล้วไซร้ ผู้นัน้ย่อมตกอยู่ใน

อนัตราย และเขาย่อมจะมไิดเ้ป็นเครื่องมอืรบัใชอ้าณาจกัรของพระผูเ้ป็นเจา้ เวน้เสยีแต่เขาจะละทิง้

ความคดิอนัชัว่รา้ยนัน้เสยี” 

“การไม่พงึพอใจในตนเอง เป็นสญัลกัษณ์ของความก้าวหน้า บุคคลที่พอใจในตนเองคือ

เครือ่งหมายของปีศาจ บุคคลทีไ่ม่พอใจในตนเองคอืเครื่องหมายของพระองคผ์ูท้รงเมตตาเสมอ แม้

ผูใ้ดจะมคีวามดตีัง้พนัส่วน เขาก็ต้องไม่ภาคภูมใิจในตนเอง ตรงกนัขา้มเขาจะต้องพยายามค้นหา

ขอ้บกพร่องไม่สมบูรณ์ของเขา ... ถงึแมช้วีติเขาจะเจรญิมากมายแต่อย่างไรกต็ามก็ยงัไม่สมบูรณ์

เพียงพอ ทัง้นี้ เพราะว่ายงัมีสิ่งส าคัญยิ่งกว่าอยู่เบื้องหน้าเขาเสมอ เมื่อเขามองดูที่จุดส าคัญ

ยิง่กว่านัน้ เขาย่อมจะไม่พอใจในตวัของเขาเองและมุ่งหวงัทีจ่ะไปสู่จุดนัน้ใหไ้ด ้การยกย่องตวัเองก็

คอืเครือ่งหมายของความเหน็แก่ตน”  – จากบนัทกึประจ าวนัของ มรีซ์า อาหะหมดั โซหะราบ 

แม้เราจะได้รบัค าสัง่ให้ส านึกในความผดิบาปของเราเองก็ด ีแต่การที่จะสารภาพผิดต่อพระหรอื

บุคคลหนึ่งบุคคลใด นัน้เป็นสิง่ต้องห้ามอย่างเด็ดขาด พระบาฮาอุลลาห์ทรงกล่าวไว้ในพระคมัภรี์ ‘ข่าวที่

น่ายนิด’ี ว่า :– 

“เมื่อผู้กระท าบาปส านึกตน และร าลกึถึงแต่พระเจ้า เขาจกัต้องขออภยัต่อพระผู้เป็นเจ้า

พระองคเ์ดยีวเท่านัน้ มใิหส้ารภาพต่อผูร้บัใช้ (คอืบุคคล) เพราะนัน้มใิช่เป็นการขออภยัต่อพระองค์ 

การสารภาพต่อบุคคลเป็นการน าไปสู่ความอปัยศ พระผู้เป็นเจ้าไม่พงึประสงค์จะให้ปวงมนุษย์ของ

พระองค์ต้องไดร้บัความอดสู ผูก้ระท าผดิบาปจะต้องขอความปรานีจากทะเลแห่งความเมตตา และ

ขออภยัจากสวรรคแ์ห่งการยกโทษ28 ใหร้ะหว่างตวัเขาและพระผูเ้ป็นเจา้โดยตรงเท่านัน้” 

28   ทะเลแห่งความเมตตา และสวรรคแ์ห่งการยกโทษ หมายถงึ พระเจา้ 



ความสตัยจ์ริงและความซ่ือตรง 

 พระบาฮาอุลลาหท์รงกล่าวไวใ้นพระคมัภรี ์สาสน์แห่งเครือ่งประดบั ว่า:- 

 “ความซื่อตรงเป็นประตูแห่งความสงบโดยแท้จริงของมนุษย์ทุกคนในโลก และเป็น

สญัลกัษณ์แห่งคุณความดจีากพระองค์ผู้ทรงพระกรุณาธคิุณ ผู้ใดมคีวามซื่อตรงย่อมบรรลุถึงซึ่ง

ความมัง่คัง่มหาศาล ความซื่อตรง เป็นประตูอนัยิง่ใหญ่แห่งความมัน่คงปลอดภยัและความสงบของ

มนุษย ์เสถยีรภาพของกจิการงานทุกอย่างย่อมขึน้อยู่กบัความซื่อตรงทัง้สิน้ แสงของมนัไดส้อดส่อง

ไปยงัโลกแห่งเกยีรตยิศ ความรุง่เรอืงและความมัง่คัง่...” 

“โอ, ศาสนิกชนของบาฮา! ความซื่อตรงเป็นเครื่องประดบัทีด่ทีีสุ่ด ดุจเป็นมงกุฎอนัล ้าเลศิ

แก่ศรีษะของท่าน จงยดึมัน่ในความซื่อตรงโดยค าสัง่ของพระผูเ้ป็นเจา้ผูท้รงอยูเ่หนือทุกสิง่ทัง้ปวง” 

และทรงกล่าวต่อไปว่า  

 “หลกัของศาสนากค็อืการพูดแต่น้อยและปฎบิตัใิหม้าก คนทีพ่ดูมากกว่ากระท าจงรูเ้ถดิว่า

การตายของเขายอ่มจะประเสรฐิกว่ามชีวีติอยู่” – จากพระคมัภรี ์‘ธรรมคต’ิ 

พระอบัดุลบาฮาไดก้ล่าวไวว้่า :– 

“ความสตัยจ์รงิ เป็นรากฐานของคุณธรรมความดทีัง้มวลของมนุษย ์ถ้าปราศจากความสตัย์

จริงเสียแล้ว มนุษย์จะไม่ประสบความส าเร็จและก้าวหน้าทุกอย่างในโลก เมื่อคุณลักษณะอัน

ประเสรฐินี้อยู่ในตวัมนุษย์แล้ว คุณลกัษณะอนัประเสรฐิอื่นๆ ก็จะเป็นความจรงิขึ้นมาด้วย”-จาก 

สาสน์ของพระอบัดุลบาฮา 

 “จงให้แสงสว่างแห่งสจัจะ และความซื่อตรงฉายออกมาจากดวงหน้าของท่าน เพื่อว่าทุกๆ 

คนจะไดรู้ว้่า ถอ้ยค าของท่านเป็นถ้อยค าทีเ่ชื่อถอืไวว้างใจได ้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกจิการงาน หรอื

ความสนุกรื่นเรงิ จงเลกินึกถึงตวัของท่านเองแล้วจงท างานเพื่อส่วนรวม” – จากสาสน์ถึงบาไฮ

ศาสนิก ชนในกรงุลอนดอน 

 

 



ความส านึกตน 

พระบาฮาอุลลาหท์รงเร่งเรา้อยู่เสมอใหม้นุษยร์ าลกึและแสดงออกอย่างเตม็ที ่ซึง่ความดอีนัสมบูรณ์

ที่ซ่อนเร้นอยู่ในตวัของเขา หมายถึงความดอีนัแท้จรงิภายใน มใิช่หมายถึงการกระท าภาย นอกเพยีงแค่

เปลอืกเท่านัน้ เพราะเปลอืกนี้กค็อืทีคุ่มขงัความดงีามภายใน พระองคท์รงกล่าวไวใ้นพระคมัภรี ์‘วาทะทีซ่่อน

เรน้’ ว่า :– 

 “โอ, บุตรแห่งการด ารงอยู!่” 

 “เราสรา้งเจา้ขึน้ดว้ยหตัถแ์ห่งอ านาจ เราประดษิฐเ์จา้ดว้ยนิ้วแห่งก าลงั และในตวัของเจา้นัน้ 

เราได้บรรจุแก่นสารแห่งดวงประทีปของเราลงไว้ เจ้าจงมคีวามพอใจในดวงประทีปนี้ และอย่า

แสวงหาสิง่อื่นอกีเลย เพราะว่าสิง่ที่เราสร้างขึน้ย่อมสมบูรณ์ และค าสัง่ของเราคอืเครื่องผูกมดัให้

กระท าตาม อยา่สงสยัอื่นใดเลย” 

 “โอ, บุตรแห่งวญิญาณ!” 

 “เราสรา้งใหเ้จา้ร ่ารวย เหตุไฉนเจา้จงึท าตวัใหข้ดัสน? เราสรา้งใหเ้จา้เป็นคนทีม่สีง่า เหตุใด

จงึกระท าตวัใหต้ ่าต้อย? เราไดส้รา้งใหเ้จา้ด ารงอยู่ดว้ยความรูอ้นัเลศิล ้า ใยจงึเทีย่วแสวงหาความรู้

จากผู้อื่นแทนเล่า? เราได้ป ัน้เจา้ขึน้จากเน้ือดนิแห่งความรกั ไฉนเจา้จงึเทีย่ววุ่นวายกบัผูอ้ื่น? จง

มองดูตวัของเจา้เองแลว้จะพบตวัเราผูม้อีานุภาพ, มอี านาจ, และด ารงอยู่เสมอโดยล าพงัอยู่ภายใน

ตวัของเจา้” 

 “โอ, ผูร้บัใชข้องเรา!” 

 “เจา้เป็นประดุจดาบอนัประณีต ที่ซ่อนอยู่ในฝกัอนัมดืมดิ แมผู้้สรา้งก็มอิาจจะรูเ้หน็คุณค่า

ของมนัได้ ฉะนัน้ จงออกมาจากฝกัแห่งความคดิเห็นแก่ตวัและกเิลส เพื่อคุณค่าของตวัเจา้ จะได้

โชตชิ่วงปรากฏแก่โลก” 

“โอ, มติรของเรา!” 

 “เจา้เป็นดวงตะวนัแห่งฟากฟ้าอนัศกัดิส์ทิธิข์องเรา อย่าใหก้เิลสมาบดบงัแสงของเจา้ใหม้วั

หมอง จงฉีกม่านแห่งการละเลยไม่เอาใจใส่ออกเสยี เพื่อเจา้จะไดอ้อกจากความมดืมาสู่ความสว่าง

โชตชิ่วง และท าใหทุ้กๆ สิง่มชีวีติ” 



 ชวีติทีพ่ระบาฮาอุลลาหไ์ดเ้รยีกรอ้งใหทุ้กคนทีไ่วว้างใจ พระองคป์ฏบิตัติามนัน้เป็นชวีติทีม่คีุณธรรม

ล ้าเลศิ ซึ่งมนุษย์ไม่อาจจะหวงัสิง่ใดได้เทยีมเท่าหรอืงดงามเท่า การรู้ส านึกในจติวญิญาณของตวัเอง ก็

หมายถงึการส านึกในสจัจะอนัประเสรฐิที่ว่า เรามาจากพระผู้เป็นเจา้และจะกลบัไปสู่พระองค์ การกลบัไปสู่

พระผูเ้ป็นเจา้นี้ เป็นจุดหมายอนัน่าปิตยินิดมีเีกยีรตขิองชาวบาไฮ วถิทีางเดยีวที่จะบรรลุจุดหมายนี้ได้กค็อื 

การปฏบิตัติามค าสัง่สอนของศาสนาฑูตของพระผู้เป็นเจา้ ผู้ที่พระองคไ์ด้ก าหนดให้มาเท่านัน้ โดยเฉพาะ

อยา่งยิง่ พระบาฮาอลุลาหศ์าสดายคุใหม่ คอืยคุปจัจบุนัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 6 

การอธิฐาน 

“การอธฐิานเป็นบนัไดทีทุ่กๆ คนจะไดข้ึน้ไปสู่สวรรค”์ 

   ....พระโมฮมัหมดั.... 

การสนทนากบัพระเจ้า 

พระอบัดุลบาฮากล่าวว่า “การนมสัการและการสวดมนต ์คือ การสนทนากบัพระเจ้า” ก า ร ที่

พระผูเ้ป็นเจา้จะแสดงน ้าพระทยัและพระประสงคข์องพระองคใ์หม้นุษยท์ราบพระองคจ์ะทรงรบัสัง่เป็นภาษา

ทีม่นุษยส์ามารถจะเขา้ใจได ้โดยผ่านทางศาสนาทูตของพระองค ์เมื่อศาสนาทูตเหล่านัน้มชีวีติอยู่ พระองค์

ได้สัง่สอนมนุษยด์้วยตวัของพระองค์เอง และแจ้งข่าวของพระผู้เป็นเจา้ให้พวกเขาทราบ ครัน้เมื่อบรรดา

ศาสนาทตูสิน้ชวีติไปแลว้ ค าสอนและขา่วที่องคเ์หล่านัน้ไดแ้จง้แก่ปวงมนุษยก์ย็งัคงเขา้สู่จติใจของปวงชนอยู่

ตลอดมาโดยการบนัทกึไว ้ แต่วธินีี้มใิช่เป็นหนทางเดยีวทีพ่ระเจา้จะทรงตรสักบัปวงมนุษย ์ยงัม ี“ภาษาแห่ง

จิตวิญญาณ” อนัเป็นภาษาทีไ่ม่ขึน้อยู่กบัภาษาพูดและภาษาเขยีน ซึง่พระผูเ้ป็นเจา้จะทรงใช้ตดิต่อดว้ยได ้

และทรงดลใจผู้ที่มจีติใจคดิแสวงหาความจรงิไม่ว่าเขาจะอยู่แห่งใดและเป็นชนชาติใด โดยภาษาแห่งจติ

วญิญาณนี้ ศาสนทูตยงัคงตดิต่อกบัปวงศาสนิกชนผู้เคร่งครดัศาสนาอยู่ แม้ว่าท่านจะล่วงลบัไปแล้ว พระ

ครสิต์ยงัคงตดิต่อวสิาสะกบัสาวกของพระองค์ ทัง้ทรงดลใจของเหล่านัน้อยู่  แมพ้ระองค์จะถูกตรงึกางเขน

สวรรคตไปแล้วโดยแทจ้รงิพระองคท์รงมอีทิธพิลเหนือพวกเขา ยิง่กว่ายงัคงมพีระชนมช์พีอยู่เสยีอกี ศาสน

ทตูองคอ์ื่นๆ กเ็ช่นเดยีวกนั พระอบัดุลบาฮาไดก้ล่าวไวม้ากเกีย่วกบัเรือ่งภาษาแห่งจติวญิญาณนี้ เป็นตน้ว่า  

“เราควรจะพูดภาษาของสวรรค์ ซึง่เป็นภาษาแห่งจติวญิญาณ เพราะมภีาษาแห่งวญิญาณ

และจติใจ ภาษานี้แตกต่างจากภาษาพูดของมนุษย์เรา เช่นเดยีวกบัที่ภาษามนุษย์แตกต่างจาก

ภาษาสตัวท์ีพ่ดูกนัดว้ยเสยีงรอ้งต่างๆ” 

“เป็นภาษาจติวญิญาณทีต่ดิต่อกบัพระเจา้ เพราะขณะทีเ่รานัสการพระองคน์ัน้ เราเป็นอสิระ

หลุดพน้จากสิง่ภายนอกทัง้หลายและหนัหน้าเขา้หาพระเจา้ ฉะนัน้ จติวญิญาณของเราจงึไดย้นิเสยีง

ของพระองค ์เราตดิต่อกบัพระองค์โดยปราศจากถ้อยค า เราสนทนากบัพระองคแ์ละไดย้นิพระองค์



ตอบ.... เราทุกคนเมื่อบรรลุถงึสภาพแห่งจติใจอนัสมบูรณ์นัน้แลว้ จะสามารถไดย้นิพระสุรเสยีงของ

พระเจา้ได”้ – จากค าปราศรยั บนัทกึโดย มสิ เอเธล เจ.โรเซนเบริก์ 

 พระบาฮาอุลลาหท์รงกล่าวว่า การตดิต่อกบัสจัจะแห่งจติขัน้สงูจะกระท าไดก้โ็ดยการใชภ้าษาแห่งจติ

วญิญาณนี้เท่านัน้ จะกระท าแต่เพยีงการเขยีน หรอืค าพูดยงัไม่เพยีงพอ ในพระคมัภรี ์“หุบเขาเจด็แห่ง” ซึ่ง

พระองคไ์ดท้รงบรรยายถงึการเดนิทางของนกัท่องเทีย่วจากทีอ่ยูใ่นโลกมนุษยไ์ปสู่ทีอ่ยู่ในสวรรค ์ไดก้ล่าวถงึ

ภาวะขัน้สงูยิง่ของการเดนิทางว่า: 

“สภาพเหล่านี้ย่อมอยู่เหนือเกนิกว่าทีล่ ิ้นจะพรรณนา อกีทัง้อยู่เหนือค าพูดทัง้มวลในภาวะ

เช่นน้ี ปากกากไ็มอ่าจจะเขา้ถงึความหมายได ้และการเขยีนก็เป็นแต่เพยีงรอยด าด่างทีไ่รป้ระโยชน์ 

ความสุขอนัยิง่ใหญ่ในภาวะขัน้นัน้จะบอกกล่าวกนัไดก้โ็ดยทางวญิญาณเท่านัน้ ไม่มผีูใ้ดจะบรรยาย

ไดถู้กตอ้ง และไมส่ามารถจะจดบนัทกึลงได”้ 

การตัง้จิตพลีตนต่อพระผูเ้ป็นเจ้า 

 การทีจ่ะบรรลุถงึสภาพแห่งจติวญิญาณขัน้ทีต่ดิต่อพระเจา้ไดน้ัน้ พระอบัดุลบาฮาไดก้ล่าวไวว้่า :– 

“เราจะต้องพยายามให้บรรลุถึงสภาวะนัใ้ห้จงได้ โดยแยกออกจากสิ่งทัง้ปวงและบุคคล

ทัง้หลาย แล้วหนัหน้าเขา้หาพระเจา้เท่านัน้ ในการบรรลุถงึสภาวะนี้จะต้องใช้พลงัใจบ้างแต่ก็ต้อง

พยายามเพื่อใหบ้รรลุถงึจุดนัน้ เราจะไปถงึสภาวะนัน้ไดด้ว้ยการคดิถงึทางโลกใหน้้อยลง และคดิถงึ

ทางธรรมให้มากขึน้ เรายิง่ก้าวไกลออกไปจากทางโลกมากเพยีงใดกย็ิง่เขา้ทางธรรมมากขึน้เพยีง

นัน้ เราสามารถเลอืกเอาได ้

เราจะต้องเปิดการรบัรูท้างธรรมและความส านึกภายในขึน้ เพื่อจะไดแ้ลเหน็สญัลกัษณ์และ

ร่องรอยแห่งวญิญาณของพระผูเ้ป็นเจา้ที่อยู่ในสิง่ทัง้ปวง ทุกสิง่เหล่านัน้สามารถสะท้อนใหเ้ราเหน็

แสงแห่งพระวญิญาณได”้ – จาค าปราศรยั บนัทกึโดย มสิ เอเธล เจ.โรเซนเบริก์ 

  พระบาฮาอุลลาหท์รงเขยีนไวว้่า :– 

“ผูบ้ากบัน่ผูน้ัน้... ทุกยามเชา้... ควรจะตดิต่อกบัพระผูเ้ป็นเจา้ และควรทุ่มเทจติใจบงการ

เสาะหาผู้เป็นที่รกัของเขา ผู้บากบัน่ควรท าลายความคดิที่จะพาให้ออกไปนอกแนวทางเสยีด้วย

เพลงิแห่งความรกัในพระองค”์ – จาก Gleanings 



พระอบัดุลบาฮาไดก้ล่าวไวเ้ช่นเดยีวกนัว่า :– 

“เมื่อมนุษย์ยอมรบัธรรมที่ให้ความสว่างแก่จติใจของเขาแล้ว เขาก็เป็นเจ้าของสรรพสิ่ง

ทัง้หลายในโลกโดยแท้จรงิ ตรงกนัขา้มเมื่อมนุษยไ์ดร้บัความสุขจากธรรม แต่กลบัหนัหน้าไปสู่ทาง

โลกวีสิยัเสยีแลว้ เขากต็กจากสภาพสูงลงไปสู่สภาพทีต่ ่ากว่าสตัวเ์ดรฉาน” – จากสุนทรพจน์ในกรุง

บารสี 

  พระบาฮาอุลลาหท์รงกล่าวต่อไปว่า :– 

“โอ, ปวงชนทัง้หลาย  จงหลกีหนีออกจากเครือ่งพนัธนาแห่งความเหน็แก่ตวั แลว้ฟอกจติใจ

ให้สะอาดปราศจากสรรพสิง่ทัง้ปวง นอกจากเราอนัที่จรงิ การร าลกึถึงเหล่านัน้เป็นการช าระล้าง

ความสกปรกทุกสิง่ โอ, ผู้รบัใช้ของเรา จะสวดพระคมัภรีข์องพระเจา้ที่ทรงประทานใหเ้พื่อความ

ไพเราะแห่งเสยีงของเจา้ จะไดจ้ดุดวงวญิญาณของตวัเจา้เอง ใหส้ว่างและดงึดูดหวัใจของคนทัง้ปวง 

ผูใ้ดกต็ามทีส่วดพระคมัภรีข์องพระผูเ้ป็นเจา้ทีป่ระทานใหใ้นหอ้งส่วนตวัของเขา ทูตสวรรคข์องพระ

ผูท้รงเดชานุภาพทีล่่องลอยอยู่ทัว่ทุกหนทุกแห่ง ก็จะน ากลิน่หอมแห่งถ้อยค าอนัไพเราะที่เขากล่าว

ใหก้ระจายออกไป...” – จาก gleanings  

ความจ าเป็นท่ีต้องมีส่ือกลาง 

 พระอบัดุลบาฮาไดก้ล่าวไวว้่า :– 

“เป็นความจ าเป็นที่จะต้องมสีื่อกลางระหว่างมนุษย์และพระผู้สรา้งสื่อกลางนี้ คอืบุคคลที่

ไดร้บัแสงสว่างอนัวเิศษสุดและสาดแสงนัน้ให้แก่โลกมนุษย ์เช่นเดยีวกบัอากาศที่ห่อหุ้มโลก ไดร้บั

แสงและความร้อนจากดวงอาทิตย์และสาดความร้อนและแสงนั ้นมาสู่ โลก ” – จาก Divine 

philosophy  

 ถา้เราปรารถนาจะสวดและอธษิฐาน เราจะต้องมสีิง่ทีเ่ป็นศูนยก์ลางทีเ่ราคดิว่าจะรบัค าสวดอธษิฐาน

ของเราได ้ถา้เราหนัไปสู่พระผูเ้ป็นเจา้เราจะต้องตัง้จติของเราตรงไปยงัศูนยก์ลางหากมนุษยจ์ะสกัการะพระ

ผูเ้ป็นเจา้โดยทางอื่นมใิช่ผ่านทางศาสนทตูของพระองคแ์ลว้ไซร ้ก่อนอื่น เขาจะต้องมคีวามเขา้ใจในองคพ์ระ

ผูเ้ป็นเจา้โดยการนึกคดิเอาตามความเขา้ใจของตนเอง เราไม่สามารถจะบรรจุน ้าทัง้มหาสมุทรลงในขวดได้

ฉันใด มนุษยก์ไ็ม่สามารถเขา้ใจพระผูเ้ป็นเจา้ได้ฉันนัน้ สิง่ทีเ่ราคดิดว้ยตัวของเราเองเรากส็ามารถเขา้ใจได้



แต่ทว่าสิง่ที่เราคดินัน้มใิช่พระเจา้ สิง่ที่มนุษยค์ดิและเข้าใจเอาเองนัน้เป็นแต่เพยีงปีศาจ-เป็นแต่เพยีงเงา–

เป็นความคดิฝนัและกล่าวอา้งเท่านัน้ ความนึกคดิเหล่านัน้ไมเ่กีย่วพนัธอ์นัใดกบัพระผูเ้ป็นเจา้เลย  

 ถา้มนุษยป์รารถนาทีจ่ะรู้จกัพระผูเ้ป็นเจา้เขาจะใฝ่หาศาสนทูต เช่น พระครสิต์ หรอืพระบาฮาอุลาห ์

ซึ่งเปรยีบประหนึ่งเป็นกระจกเงาอนัสมบูรณ์ แล้วเขาจะได้เหน็แสงสะท้อนของดวงอาทติย์แห่งสจัจะจาก

กระจกเหล่านัน้ 

 เราได้รูจ้กัดวงอาทติยข์องโลกจากความเจดิจา้ จากแสงสว่างและความรอ้นของมนั เช่นเดยีวกนัที่

เรารูจ้กัพระผู้เป็นเจา้ ซึ่งเป็นดวงอาทติยแ์ห่งจติวญิญาณ เมื่อพระองค์ทรงสาดแสงโดยทางศาสนทูต โดย

คุณลกัษณะอนัสมบรูณ์งดงาม โดยรศัมอีนัเจดิจา้ จ ารสัของพระองค ์– ค าสนทนากบั มร. เพอรซ์ี ่วู๊ดค๊อค 

พระองคก์ล่าวต่อไปว่า: 

มนุษยไ์ม่อาจจะได้รบัความกรุณาปราณีโดยตรงจากพระเจา้ได ้เว้นเสยีแต่พระวญิญาณบรสิุทธิจ์ะ

เป็นสื่อกลางให ้อยา่มองขา้มความจรงิทีเ่หน็ไดช้ดัไปเสยี เพราะมนัเป็นพยานในตวัของมนัเองแลว้ว่า ถ้าไม่

มคีรสูอนเดก็จะมคีวามรูไ้ม่ได ้และความรูก้เ็ป็นความกรุณาอย่างหนึ่งของพระเจา้ ถ้าปราศจากเมฆหมอกที่

ใหฝ้นเสยีแล้ว พืน้ดนิกจ็ะไรผ้กัหญ้าฉะนัน้ เมฆจงึจะเป็นสื่อกลางระหว่างความกรุณาสวรรคแ์ละพภิพ แสง

สว่างยอ่มมจีดุศูนยก์ลาง บุคคลทีป่รารถนาจะคน้หามนัแต่มไิดค้น้ควา้จา้แก่นแทท้ีเ่ป็นจุดศูนยก์ลางแลว้ เขา

กไ็ม่สามารถจะพบไดเ้ลย... จงร าลกึถงึยุคของพระครสิต์ บางคนคดิไปว่าเขาสามารถจะพบสจัจธรรมไดแ้ม้

จะไมไ่ดร้บัความกรณุาจากพระครสิตก์ต็าม แต่ความนึกคดิอนันี้เป็นสาเหตุใหไ้ม่ไดร้บัความกรุณาจากพระผู้

เป็นเจา้ – จากสาสน์ของพระอบัดุลบาฮา 

 บุคคลที่พยายามสกัการะพระผูเ้ป็นเจา้โดยไม่ได้หนัหน้ามาสู่ศาสนทูตของพระองค ์ก็เช่นเดียวกบั

บุคคลทีอ่ยูใ่นคุกมดืแลว้พยายามสรา้งมโนภาพว่า ไดส้มัผสักบัแสงอาทติย ์

การสวดมนตเ์ป็นข้อผกูมดัซ่ึงจะขาดเสียมิได้ 

 บาไฮศาสนิกชนจะตอ้งสวดมนตแ์ละนมสัการพระเจา้ดงัทีพ่ระบาฮาอุลลาหท์รงกล่าวไวใ้นพระคมัภรี ์

Kitab-i-aqdas ว่า :– 

จงสวด (หรอืท่อง) พระโอวาทของพระผู้เป็นเจา้ทุกเช้าเยน็ ผู้ละเลยการปฏบิตันิี้ยอมไม่

ซื่อสตัยซ์ื่อต่อพระกตกิาของพระเจา้ และผูท้ีห่นัหลงัใหใ้นวนัน้ีกค็อืผูท้ีห่นัหลงัใหพ้ระเจา้ โอ, ปวงชน

ทัง้หลายของเรา จงเกรงกลวัพระผู้เป็นเจ้าอย่าภาคภูมใิจในการที่ได้อ่านพระคมัภีร์มากมายทัง้



กลางวนัและกลางคนื การสวดด้วยความเกรงใจและยินดแีมเ้พยีงประโยคเดยีวย่อมดกีว่าที่ท่านจะ

อ่านพระคมัภรีข์องพระผู้มอี านาจสูงสุดทัง้เล่มด้วยความไม่ใส่ใจ จงสวดพระคมัภรีข์องพระเจา้แต่

พอสมควรโดยไม่ท าใหเ้จา้เหน็ดเหนื่อยและเศรา้ อย่าท าใหด้วงวญิญาณของเจา้เบื่อหน่ายด้วยการ

สวดมากเกินไป แทนที่จะท าเช่นนัน้จงท าจติใจให้สดชื่นซึ่งจะท าให้วญิญาณของท่านแจ่มใสและ

เขา้ใจถงึธรรม อนัเปรยีบเสมอืนกบัว่าเจา้ใส่ปีกบนิ สิง่นี้เองจะท าใหเ้จา้เขา้ไปใกลพ้ระเจา้ได ้– จาก

พระมหาคมัภรีค์ดีาบ ีอคัดสั 

พระอบัดุลบาฮาไดเ้ขยีนจดหมายถงึบุคคลผูห้นึ่งว่า :– 

โอ, สหายแห่งวญิญาณทีร่กั! จงรูไ้วเ้ถดิว่าการสวดเป็นขอ้ผูกมดัและจะขาดเสยีมไิด ้และไม่

มขีอ้แกต้วัใดๆ ทัง้สิน้ นอกจากบุคคลทีม่สีตวิปิลาส หรอืมเีหตุสุดวสิยัซึง่เหลอืทีจ่ะกระท าได้” – จาก

สาสน์ของพระอบัดุลบาฮา 

อกีผูห้นึ่งถามว่า :– 

“ท าไมจงึต้องอธษิฐาน? มปีระโยชน์อะไรในการกระท าเช่นนัน้ เพราะพระผูเ้ป็นเจา้ไดท้รง

ก าหนดและปฏบิตัทิุกสิง่ทุกอย่างทีด่ทีีสุ่ดแลว้ ฉะนัน้ จะมปีระโยชน์อะไรในการวงิวอนรอ้งขอความ

ช่วยเหลอืและสิง่ทีเ่ขาตอ้งการ? 

พระอบัดุลบาฮาตอบว่า :– 

“จงรูเ้ถดิว่า เป็นการสมควรอย่างยิง่ส าหรบัผูอ่้อนแอที่จะวงิวอนต่อพระผู้ทรงเขม้แขง็ และ

เป็นการจ าป็นส าหรบัผูท้ี่ต้องการความกรุณาจะต้องรอ้งขอจากพระองค์ผูท้รงไวซ้ึง่พระกรุณาธคิุณ

อนัมหาศาล เมื่อบุคคลวงิวอนพระผู้เป็นเจา้ละหนัหน้าเขา้หาพระองค์และใคร่จะไดร้บัความเมตตา

กรณุาจากหว้งสมทุรแห่งความปรานีของพระองคแ์ลว้ การอธษิฐานน้ีจะท าใหห้วัใจของเขาไดร้บัแสง

สว่างท าใหส้ายตาของเขาเจดิจา้ ใหช้วีติแก่ดวงวญิญาณและเชดิชคูวามเป็นมนุษยข์องเขา 

“ในระหว่างที่เจ้าวิงวอนต่อพระเจ้าและสวดว่า ‘พระนามของพระองค์คือการรกัษาของ

ขา้พเจา้’ เช่นนี้แล้ว เจา้จะรูส้กึว่าหวัใจของท่านชุ่มชื่นและเบกิบานด้วยวญิญาณแห่งความรกัของ

พระผู้เป็นเจา้ และจติใจของเจา้ก็จะถูกดงึดูดเขา้สู่อาณาจกัรของพระเจา้! โดยการดงึดูดนี้จะท าให้

บุคคลมสีมรรถภาพและมคีวามสามารถยิง่ขึน้ เมือ่ภาชนะขยายตวัใหญ่เขา้ก็จะสามารถทีจ่ะบรรจุน ้า

ไดม้ากขึน้ เช่นเดยีวกบัเมื่อมนุษยก์ระหายน ้ามาก น ้านัน้ยิง่มคี่ามากขึน้ นี่คอืความหมายอนัลกึลบั  

และประโยชน์แห่การวงิวอนของรอ้งต่อพระเจา้” – จากสาสน์ชาวอเมรกินับาไฮผูห้นึ่ง 



ค าสวดคือภาษาแห่งความรกั 

ต่อค าถามของบุคคลอกีผู้หนึ่งซึ่งถามว่า การอธษิฐานยงัคงมคีวามจ าเป็นอกีอยู่หรอื ในเมื่อพระผู้

เป็นเจา้ทรงล่วงรูค้วามปรารถนาของมนุษยท์ุกๆ คนอยูแ่ลว้ พระอบัดุลบาฮาไดต้อบว่า :– 

“เมือ่บุคคลผูห้นึ่งมคีวามรกับุคคลอกีผูห้นึ่ง เขากใ็ครท่ีจ่ะกล่าวแสดงความรกัของเขา แมจ้ะรู้

ดีว่ามิตรผู้นัน้รู้อยู่แก่ใจว่าเขารัก เขาก็ยังคงใคร่จะกล่าวแสดงความรักของเขาอยู่ นัน่เอง...

เช่นเดยีวกนั แม้พระผู้เป็นเจ้าจะทรงล่วงรู้ความปรารถนาของคนทุกคน แต่ความปรารถนาที่จะ

นมสัการและอธษิฐานกเ็ป็นวถิทีางธรรมชาตวิธิหีนึ่งทีม่นุษยจ์ะแสดงความรกัต่อพระผูเ้ป็นเจา้... 

“การสวดนัน้ไม่จ าเป็นจะต้องกล่าวออกเป็นถ้อยค าเสมอไป เพียงแต่การคิดและแสดง

ลกัษณะท่าทกี็เพยีงพอ ถ้าไม่มคีวามรกัและความปรารถนาเสยีแล้ว ก็ไม่มปีระโยชน์ที่จะบงัคบัให้

เกิดความรกัและความปรารถนานัน้ๆ ค าพูดที่ปราศจากความรกัย่อมไรค้วามหมาย หากจะมคีน

หนึ่งคนใดมาสนทนากบัท่านโดยถูกบงัคบั และปราศจากความชื่นชมยนิดทีีจ่ะไดพ้บปะกบัท่านแลว้

ยงัจะพอใจทีจ่ะสนทนากบัเขาอกีหรอื?” – จากขอ้เขยีนของ มสิ จ.ี เอส. สตเีวนส์ 

ในการปราศรยัครัง้หนึ่ง ท่านกล่าวว่า :– 

“การนมสัการขัน้สูง มนุษย์จะอธษิฐานพระผู้เป็นเจ้าเพื่อขอความรกัจากพระองค์เท่านัน้ 

มใิช่นมสัการเพราะกลวัพระองค ์หรอืเกรงการตกนรก หรอืมุ่งหวงัไปสู่สวรรคแ์ต่อย่างใด... เมื่อคน

ใดไดห้ลงรกัในบุคคลอกีคนหน่ึงแลว้เป็นการยากทีจ่ะหา้มมใิหเ้ขาพร ่าถงึบุคคลทีเ่ขาหลงรกั และเป็น

การยากยิง่ขึน้ทีจ่ะมใิหม้นุษยพ์ร ่ากล่าวถงึพระนามของพระผูเ้ป็นเจา้เมื่อเขามคีวามรกัในพระองค.์..

บุคคลผูเ้ลื่อมใสและปฏบิตัทิางธรรม จะไม่ชื่นชมยนิดใีนสิง่ใดทัง้สิน้นอกจากการสรรเสรญิพระผูเ้ป็น

เจา้ – จากบนัทกึของ มสิ เอลม่า รอเบริต์สัน และนักเดนิทางอื่นในเดอืนพฤศจกิายน–ธนัวาคม 

พ.ศ. 2443 

การสวดในท่ีประชุม 

             พระอบัดุลบาฮา ไดอ้ธบิายคุณค่าของการสวดในทีป่ระชุมดงันี้ :– 

“บางคนอาจจะกล่าวว่า ‘ขา้พเจา้จะสวดถงึพระผูเ้ป็นเจา้เมื่อใดกต็ามทีข่า้พเจา้ปรารถนา แม้

จะอยู่ในป่า, ในเมอืง หรอืแห่งหนต าบลใดกต็าม เหตุไฉนจงึต้องไปร่วมชุมนุมกบัฝงูชนในวนัและ



เวลาพเิศษเช่นนัน้ เพื่อจะสวดร่วมกบัพวกเขาในขณะที่ขา้พเจา้อาจจะไม่อยู่ในอารมณ์ที่จะสวดใน

ขณะนัน้?” 

“การคดิเช่นน้ีเป็นความคดิทีไ่รป้ระโยชน์ เพราะการสวดในทีท่ีป่ระชาชนมาชุมนุมกนัมากๆ

ย่อมเกดิมพีลงัอ านาจยิง่กว่าการสวดตามลงัพงัแต่เพยีงผูเ้ดยีว เช่นเดยีวกบัแบ่งแยกเหล่าทหารให้

ต่อสูแ้ต่ล าพงั ยอ่มท าใหก้องทพัขาดความเขม้แขง็ ถ้าหากทหารทัง้หมดในสงครามแห่งธรรม (1) ได้

รวมก าลงัเขา้ดว้ยกนั พลงัทางธรรมทีร่วมกนัเป็นกลุ่มก้อนของพวกเขากจ็ะช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั 

และการสวดนัน้กจ็ะเป็นทีพ่งึพอพระทยัแก่พระเจา้” – บนัทกึโดยมสิ เอเธล เจ. โรเซนเบริก์ 

ถงึแมว้่าพระอบัดุลบาฮา ไดเ้น้นถงึความจ าเป็นในการชุมนุมสวด และกล่าวถงึพลงัอนัเขม้แขง็แห่ง

จติวญิญาณในการร่วมกนัไปสู่พระเจา้นัน้ ท่านกห็าไดส้อนใหบ้าไฮศาสนิกชนสวดในทีป่ระชุมพรอ้มๆกนัไม ่

การสวดพร้อมๆ กันในที่ชุมนุมชนมใิช่เป็นค าสอนของศาสนาบาไฮ นอกจากบทสวดชุมนุมในพิธฝีงัศพ

เท่านัน้ทีม่กี าหนดไวใ้นค าสอน 

การรอดพ้นจากหายนะ 

            ตามค าสอนขององคศ์าสดาทัง้หลาย โรคภยัและความทุกขย์ากทัง้มวลเกดิขึน้ เพราะการไม่เชื่อฟงั

ค าสอนของศาสนทูต พระอับดุลบาฮาได้อธิบายถึงความหายนะ อันเนื่องมาแต่น ้าท่วม , พายุ, และ

แผ่นดนิไหวว่าสาเหตุเกีย่วกบัสิง่เหล่าน้ีเกดิขึน้โดยทางอ้อม เน่ืองจากมนุษยไ์ม่เชื่อฟงัค าสัง่สอนทางศาสนา 

ความทุกขท์รมานทีต่ดิตามมาภายหลงัการผดิพลาดนัน้ มใิช่เป็นการแกเ้ผด็หากเป็นการสอนและแก้ไขความ

บกพร่อง เป็นเสยีงของพระผู้เป็นเจ้าประกาศให้มนุษย์รู้ว่า พวกเขาได้หลงออกไปจากแนวทางที่ด ีหาก

ความทุกข์ที่บังเกิดขึ้นร้ายแรงมากก็เป็นเพราะว่าภัยแห่งความผิดนัน้ร้ายแรงยิ่งกว่า ทัง้นี้ก็เพราะ 

“ค่าตอบแทนความบาปกคื็อความตาย” 

เพราะความหายนะเป็นผลมาจากการไม่เชื่อฟงั ปฏบิตัติามฉะนัน้ การทีจ่ะรอดพน้จากความหายนะ

ได้ก็ด้วยการเชื่อฟงัและปฏบิตัติามเท่านัน้ มใิช่สิง่บงัเอญิ แต่เป็นสิง่ที่แน่นอนทเีดยีว การหนัหลงัให้พระผู้

เป็นเจ้า น ามาซึ่งหายนะอย่างหลีกเลี่ยงมไิด้ ในท านองเดียวกัน การหนัหน้าเข้าสู่พระผู้เป็นเจ้าก็จะน า

ความสุขมาใหอ้ยา่งแน่แท ้

 

(1) หมายถงึบาไฮศาสนิกชน 



เพราะมนุษยท์ัง้มวลเป็นเสมอืนส่วนต่างๆ ของร่างกายอนัเดยีวกนั สวสัดภิาพของแต่ละบุคคลจงึ

มไิดข้ึน้อยูเ่ฉพาะแต่ความประพฤตขิองตวัเขาเองเท่านัน้ แต่ขึน้อยู่กบัความประพฤตขิองผูอ้ื่นดว้ย ถ้าบุคคล

ผูใ้ดกระท ามชิอบ ผูอ้ื่นกย็่อมไดร้บัผลแห่งความไม่ดนีัน้ดว้ย ดงันัน้ ทุกคนควรจะต้องรบัเอาภาระของเพื่อน

มนุษย์บ้าง คนที่ดทีี่สุดก็คือผู้ที่รบัเอาภาระของเพื่อนมนุษย์มากที่สุด นักบุญมกัจะเป็นผู้ที่รบัความทุกข์

ทรมานอยา่งหนกัเสมอ  แต่บรรดาศาสดายอ่มไดร้บัความทุกขส์าหสัยิง่กว่า พระบาฮาอุลลาหท์รงกล่าวไว้ใน 

“พระคมัภีรแ์ห่งความมัน่ใจ” ว่า :– 

“ท่านต้องเคยได้ยนิอย่างไม่ต้องสงสยัเลย ถึงเรื่องความทุกข์เข็ญ ความยากจน ความ

เจบ็ป่วย และความอปัยศที่บงัเกดิขึน้แก่บรรดาศาสนทูตของพระผู้เป็นเจา้ ตลอดจนสาวกของท่าน

เหล่านัน้ ท่านต้องเคยได้ยนิถงึเรื่องที่ศีรษะสาวกของเหล่าศาสดาถูกส่งไปเป็นของก านัลแก่เมอืง

ต่างๆ” 

ที่เป็นเช่นนี้มใิช่เพราะนักบุญหรอืศาสดาทัง้หลายสมควรได้รบัการลงโทษหนักยิง่กว่าผู้อื่น ท่าน

เหล่านัน้ได้รบัความทุกขท์รมานก็เพราะความบาปของเพื่อนมนุษย ์และเลอืกเอาการรบัเคราะห์กรรมเพื่อ

เหน็แก่บาปทีค่นทัง้ปวงได้กระท าไว ้ทัง้นี้ก็เพื่อสวสัดภิาพของโลก มใิช่เพื่อตวัของท่านเหล่านัน้เอง ผูท้ี่รกั

มนุษยช์าตโิดยแท้นัน้ ย่อมไม่อธษิฐานเพื่อทีจ่ะให้ตวัเองพ้นจากความขดัสน จากความเจบ็ป่วย และความ

หายนะเท่านัน้ แต่เขากระท าไปเพื่อที่จะให้คนทัง้ปวงพน้จากความโง่เขลาและความผดิพลาดต่างๆ  ซึ่งก็

อาจจะก่อใหเ้กดิเรือ่งรา้ยทัง้หลายน้ีได ้หากท่านเหล่านัน้จะปรารถนาความสุข และความมัง่คัง่แก่ตวัท่านเอง

แลว้ไซร ้กเ็ป็นไปเพื่อทีจ่ะรบัใชอ้าณาจกัรแห่งศาสนา แต่แมท้่านมไิด้รบัความสมบูรณ์และความมัง่คัง่ ท่านก็

ยงัคงยอมรบัสิง่ที่บงัเกดิขึน้ด้วยลกัษณาการอนั  “สงบและแจ่มใส”   เพราะท่านย่อมรูด้วี่าอะไรก็ตาม ที่

บงัเกดิขึน้ตามแนวของพระผูเ้ป็นเจา้ยอ่มมปีระโยชน์ทัง้สิน้ 

พระอบัดุลบาฮากล่าวว่า :– 

“ความเศรา้โศกเสยีใจ มไิด้มาสู่เราอย่างบงัเอญิเลย พระองค์ผูท้รงเมตตาไดส้่งมนัมา เพื่อ

ท าให้จติวญิญาณของเราเจรญิขึน้ เมื่อมนุษยป์ระสบความโศกเศร้า เขาก็จะร าลกึถงึพระบดิาของ

เขาทีอ่ยู่ในสรวงสวรรค์ ผูท้รงสามารถพาเขาใหห้ลุดพน้ออกมาจากความหยิง่ผยองได้  เขายิง่ไดร้บั

ความทุกขท์รมานเพยีงใด กจ็ะไดร้บัคุณธรรมมากขึน้เพยีงนัน้” – จากสุนทรพจน์ในกรงุปารสี 



มองเผนิๆ กด็คูลา้ยกบัว่าเป็นการไม่ยุตธิรรม ที่ผูบ้รสิุทธิต์้องรบัทุกขแ์ทนผูก้ระท าผดิ แต่พระอบัดุล

บาฮาไดใ้หค้วามเชื่อมัน่แก่เราว่า ความไม่ยุตธิรรมทีผู่บ้รสิุทธิไ์ดร้บันัน้เป็นแต่สิง่ทีป่รากฏใหเ้หน็เท่านัน้ ต่อ

ความยตุธิรรมอนัแทจ้รงิกจ็ะมอี านาจเหนือกว่า พระองคไ์ดเ้ขยีนว่า :– 

“ส าหรบัเดก็ๆ และผูอ่้อนแอ ทีไ่ดร้บัความทุกขย์ากเดอืดรอ้นจากน ้ามอืของพวกกดขีข่่มเหง

...มรีางวลัชดเชยให้ในโลกหน้า...ความทุกข์ก็คอืความกรุณาอนัใหญ่หลวงของพระผู้เป็นเจา้ จรงิ

ทเีดยีว ที่ความกรุณาของพระองค์เป็นสิง่ที่ดกีว่าความสุขสบายทัง้หลายในโลกนี้ และกว่าความ

เตบิโต ตลอดจนความก้าวหน้าทัง้หลายในโลกที่เราทุกคนจะต้องตาย” – จากสาส์นของพระอบัดุล

บาฮา 

การนมสัการและกฎธรรมชาติ 

คนจ านวนมากมกัไม่เชื่อว่าการนมสัการจะให้ผลจรงิจงัขึ้นได้ เพราะคดิเสียว่า ถ้าการนมสัการ

บนัดาลผลใหไ้ดจ้รงิแลว้กจ็ะเป็นการขดัแยง้กบักฎธรรมชาตทิเีดยีว การเปรยีบเทยีบต่อไปนี้คงจะขจัดความ

ยุ่งยากขอ้นี้ได้ เป็นต้นว่า หากเราถอืแม่เหลก็ไวเ้หนือผงตะไบเหลก็ ผงตะไบเหลก็กจ็ะกระโดดขึน้มาเกาะ

แท่งแม่เหลก็นัน้ นี่ไม่เกี่ยวขอ้งกบักฎแห่งความดงึดูดของโลกเลยอ านาจความดงึดูดของโลกกย็งัมต่ีอผงตะ

ไปเหลก็อยา่งเดมิ ทีเ่ป็นเช่นนี้กเ็พราะว่าอ านาจทีอ่ื่นใหญ่กว่าไดถู้กน าเอามาใช ้และอ านาจนัน้เป็นอ านาจที่

เกดิขึน้ตามธรรมชาตซิึง่พอจะค านวณดูได้เช่นเดยีวกบัความดงึดูดของโลก ในสายตาของบาไฮศาสนิกชน

เหน็ว่า การนมสัการน ามาซึ่งพลงัอ านาจที่เหนือกว่าซึ่งบดันี้มนุษยย์งัไม่เขา้ใจดพีอ แต่ดูเหมอืนอ านาจนี้มี

พลงัเด็ดขาดอย่างเดยีวกบัอ านาจธรรมชาติ สิง่ที่แตกต่างก็คอื ยงัมไิด้มกีารศึกษาค้นคว้ากนัอย่างเต็มที่

เกีย่วกบัอ านาจนี้  ลกัษณะของมนัยงัคงเป็นความลกึลบัและมอิาจค านวณไดก้เ็พราะมนุษยโ์งเ่ขลาอยู่ 

ความยุ่งยากอกีอย่างหนึ่งทีม่นุษยบ์างคนฉงนสนเท่ห์ กค็อืว่า การนมสัการดูเหมอืนจะเป็นอ านาจ

อ่อนแอเกนิไปในอนัที่จะท าให้บงัเกดิผลใหญ่หลวงดงัที่บางคนได้กล่าวไว้ การเปรยีบเทยีบต่อไปนี้อาจจะ

ช่วยใหก้ระจา่งขึน้ได ้ดงัเช่น พลงัน้อยๆ ทีเ่ราใชใ้นการเปิดประตูของอ่างเกบ็น ้านัน้ สามารถทีจ่ะปล่อยพลงั

อนัใหญ่หลวงของน ้านัน้ออกมาได้ เช่นเดยีวกบัพวงมาลยัเรอืเดนิสมุทร เพยีงแต่ใช้แรงเลก็น้อยเท่านัน้ก็

สามารถท าให้เรอืเดนิสมุทรล ามหมึาเปลี่ยนทศิทางได้ ในทศันะของศาสนาบาไฮเหน็ว่าอ านาจที่ท าให้การ

นมสัการบงัเกดิผล เป็นอ านาจที่ไม่หมดสิ้นของพระผู้เป็นเจา้ ผู้อ้อนวอนเพยีงแต่ใช้พลงัเลก็น้อยเพื่อที่จะ

ไดม้าซึง่ความกรุณาแห่งสวรรค์ และชี้แนวทางใหค้วามกรุณาแห่งสวรรคน์ี้ด ารงอยู่และเตรยีมพรอ้มเสมอที่

จะรบัใชผู้ท้ ีรู่จ้กัใช ้



บทสวดของศาสนาบาไฮ 

พระบาฮาอุลลาห์และพระอบัดุลบาฮา ไดบ้นัทกึค าสวดไวเ้ป็นอนัมากเพื่อบรรดาผู้เลื่อมใสศรทัธาที่

จะได้ใช้สวดในวาระและจุดประสงค์ต่างๆ กนั ผู้ศึกษาที่คดิอย่างรอบคอบทุกคนจะเหน็ซึ้งในความคดิอนั

ยิง่ใหญ่ และธรรมะอนัลกึล ้าทีม่อียู่ในค าสวดนัน้ แต่เขาจะรูซ้ึง้ถงึความหมายและเขา้ใจในอ านาจของมนัไดก้็

ด้วยการปฏบิตัิสวดทุกวนั และถือว่าการสวดเป็นสิง่ส าคญัอย่างหนึ่งในชวีติประจ าวนัของเขา เนื่องจาก

หน้ากระดาษจ ากัดในหนังสอืเล่มนี้ จงึแสดงบทสวดไว้เพียงสองสามบทเท่านัน้ ส่วนค าสวดอื่นๆ ผู้อ่าน

จะตอ้งศกึษาคน้ควา้จากหนงัสอืเล่มอื่น 

“ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้: โปรดกระท าใหค้วามงามของพระองคเ์ป็นดงัหนึ่งอาหารวเิศษ, การได้

อยู่ ณ เบือ้งพระพกัตรข์องพระองคเ์ป็นประหนึ่งน ้าทพิย์, ความยนิดขีองพระองคค์อืความหวงัของ

ขา้พเจา้, การสรรเสรญิยกยอ่งพระองคค์อืการปฏบิตัขิองขา้พเจา้, ขอใหก้ารร าลกึถงึพระองคไ์ดเ้ป็น

เพื่อนแก่ขา้พเจา้, ท าใหอ้ านาจอนัสูงส่งของพระองคช์่วยเหลอืขา้พเจา้, และสถานทีท่ีพ่ระองคส์ถติ

คอืทีอ่ยูข่องขา้พเจา้ ขออยา่ใหพ้ระองคไ์ดจ้ ากดัสถานทีข่องขา้พเจา้เหมอืนดงัคนอื่นๆ ทีไ่ดจ้ ากดัตวั

ของเขาเองออกจากพระองคเ์ลย จรงิทเีดยีว พระองคค์อืผูท้รงมหทิธานุภาพ ผูท้รงประเสรฐิสุด  ผู้

ทรงอ านาจล ้าเลศิ” 

– พระบาฮาอุลลาห ์

“ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า ข้าพเจ้ายอมรบัว่าพระองค์ได้สร้างข้าพเจ้าขึ้นมาเพื่อจะได้รู้จกัและ

นมสัการพระองค ์บดันี้ ขา้พเจา้ทราบถงึการไรอ้ านาจของขา้พเจา้ และความมอีานุภาพของพระองค ์

ความจนของขา้พเจา้และความมัง่มขีองพระองค ์ไม่มพีระเจา้อื่นใดนอกจากพระองคผ์ูท้รงช่วยเหลอื

เราในยามทีไ่ดร้บัอนัตราย พระองคผ์ูท้รงด ารงอยูเ่สมอโดยล าพงั” 

– พระบาฮาอุลลาห ์

“โอ! ขา้แต่พระผู้เป็นเจา้! ขา้แต่พระผู้เป็นเจา้! โปรดกระท าให้หวัใจของปวงชนผู้รบัใช้

พระองค ์รว่มปรองดองกนั และทรงเปิดเผยความประสงคข์องพระองคแ์ก่พวกเขา ขอใหพ้วกเขาจง

ปฏิบัติตามค าสัง่สอนและยึดมัน่อยู่ในบทบัญญัติของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า ขอได้ทรง

ช่วยเหลอืในความพยายามของเขาดว้ยเถดิ และใหพ้ลงัแก่เขาในการทีจ่ะรบัใชพ้ระองค ์ขา้แต่พระผู้

เป็นเจา้!  โปรดอย่าปล่อยเขาไปตามล าพงั แต่ทรงช่วยน าเขาด้วยแสงแห่งความรู ้และท าให้จติใจ



ของเขาชุ่มชื่นด้วยความรกัของพระองค์ พระองค์คอืผู้ช่วยเหลอืพวกเขา และเป็นเจา้แห่งพวกเขา

โดยแทจ้รงิทเีดยีว” 

– พระบาฮาอุลลาห ์

“โอ, ขา้แต่พระองคผ์ูท้รงพระกรุณา! พระองคไ์ดท้รงสรา้งมนุษยท์ัง้มวลจากตระกูลเดยีวกนั  

พระองค์ไดท้รงบญัชาว่าเขาทัง้ปวงจะต้องอยู่ร่วมบ้านเดยีวกนั ณ เบือ้งพระพกัตรข์องพระองคเ์ขา

ทัง้มวลคอืผู้รบัใช้พระองค์มนุษย์ชาติทัง้หลาย ย่อมได้รบัความคุ้มครองในโบสถ์ของพระองค์เขา

ทัง้หลายล้วนชุมนุมอยู่ที่โต๊ะแห่งความกรุณาของพระองค์ล้วนได้รบัแสงสว่างแห่งพระกรุณาของ

พระองค”์ 

“ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้! พระองคท์รงเมตตาปรานีต่อมนุษยท์ัง้ปวง ทรงจดัสนองความต้องการ

ของเขาทัง้หลาย ทรงให้ที่พกัพงิแก่เขา ทรงให้ชวีติและให้ความสามารถแก่แต่ละบุคคลตลอดๆ 

ทุกๆ คน และทุกคนลว้นอยูใ่นหว้งสมทุรแห่งความเมตตาปรานีของพระองค์” 

“โอ!  พระองค์ผูท้รงพระกรุณา! โปรดกระท าใหเ้ขาทัง้หลายรวมกนั ขอจงทรงกระท าให้

บรรดาศาสนาทัง้มวลสามารถเขา้กนัได้ และให้บรรดาชาติทัง้หลายเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนั เพื่อ

มนุษยท์ัง้ปวงจะได้เหน็ว่าเขาทัง้หลายอยู่ในครอบครวัเดยีวกนั และส านึกว่าโลกเรานี้เป็นประหนึ่ง

บา้นหลงัเดยีว ขอใหพ้วกเขาจงอยูร่ว่มกนัดว้ยความปรองดองสามคัค”ี 

“ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้! โปรดชกัธงแห่งความเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนัของมนุษยช์าตขิึน้สู่ยอด

เสาดว้ยเถดิ” 

“ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้! โปรดสถาปนาสนัตภิาพอนัยิง่ใหญ่ดว้ยเถดิ” 

“โอ พระผูเ้ป็นเจา้! โปรดเชื่อมดวงใจทัง้ปวงเขา้ดว้ยกนัเถดิ” 

“ขา้แต่พระบดิาผูท้รงพระกรุณา โปรดกระท าให้หวัใจของเราทัง้หลาย มคีวามชื่นบานด้วย

กลิน่หอมแห่งความรกัของพระองค์ ท าให้ดวงตาของเราเจดิจา้ด้วยแสงสว่างแห่งการน าทางของ

พระองค ์ท าใหหู้ของเราปราโมทยด์ว้ยท านองเพลงแห่งวาทะของพระองค์ และใหพ้วกขา้พเจา้พกั

พงิในทีม่ ัน่อนัปลอดภยัแห่งพระกรณุาของพระองคด์ว้ยเถดิ” 

“พระองคท์รงเป็นผู้มอีานุภาพ: ทรงเป็นผู้ใหอ้ภยัและทรงมองขา้มความขาดตกบกพร่อง

ของปวงมนุษยเ์สมอ” 

– พระอบัดุลบาฮา 



“โอ พระผู้ทรงมหทิธานุภาพ! ขา้พเจา้คอืคนบาปและพระองค์ก็คอืผู้ทรงอภยัให้! ขา้พเจ้า

บกพร่องดว้ยประการทัง้ปวง แต่พระองค์กท็รงสมเพชเวทนา ! ขา้พเจา้อยู่ในหว้งแห่งความบาปอนั

มดืทบึ แต่พระองคค์อืแสงสว่างแห่งความกรณุาทีท่รงยกโทษให้! 

 “ฉะนัน้ ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงคุณมหาศาล โปรดยกโทษให้แก่ความบาปของข้าพเจา้ด้วย 

โปรดมอบของขวญัของพระองค์แก่ข้าพเจ้า โปรดมองข้ามความผดิของขา้พเจา้ โปรดให้ที่พกัพงิ

อาศยัแก่ขา้พเจา้ ใหข้า้พเจา้ได้แหวกว่ายอยู่ในสระแห่งความอดทนของพระองค ์และโปรดอภบิาล

รกัษาขา้พเจา้ใหพ้น้จากโรคภยัไขเ้จบ็ทัง้ปวง” 

“โปรดช าระฟอกลา้งขา้พเจา้ใหป้ราศจากมลทนิ โปรดประทานสายธารอนับรสิุทธิท์ีห่ลัง่ล้น

อย่างมหาศาลให้แก่ขา้พเจา้บ้าง เพื่อความทุกข์โศกทัง้หลายจกัได้อนัตรธานไปและมแีต่ความสุข

ยนิด ีความทุกขโ์ศกและความสิน้หวงัจกัเปลีย่นเป็นความร่าเรงิและความไว้วางใจ ความกลวัก็จกั

เปลีย่นเป็นความกลา้หาญ 

“จรงิทีเดียว พระองค์ผู้ทรงอภยัให้ เป็นผู้ทรงเป่ียมด้วยความสมเพชเวทนา เป็นผู้ทรง

เมตตาการณุย ์และทรงเป็นทีร่กั!” 

– พระอบัดุลบาฮา 

“ขา้แต่พระผูท้รงเมตตาปรานี! ขอบพระคุณที่พระองค์ได้ทรงปลุกใหข้า้พเจา้ตื่น และใหส้ติ

ขา้พเจา้  พระองค์ทรงประทานดวงตาอนัสว่าง และโสตประสาททีไ่ดย้นิ ทรงน าขา้พเจา้ไปสู่อาณา

จกัและวถิทีางของพระองค ์ทรงชีท้างอนัถูกต้อง และช่วยใหข้า้พเจา้ไปสู่เรอืทีช่่วยใหร้อดพน้ ขา้แต่

พระผู้เป็นเจา้ โปรดกระท าให้ขา้พเจา้มคีวามเขม้แขง็มัน่คงไม่เสื่อมถอยและมคีวามซื่อสตัย์โปรด

คุ้มครองปกป้องขา้พเจา้ให้พ้นจากความชัว่รา้ย และให้ขา้พเจา้อาศยัในป้อมปราการอนัแขง็แกร่ง

แห่งพระปฏญิญา และพระคมัภรีข์องพระองค ์  พระองคค์อืผูท้รงอ านาจ! ทรงเป็นผูเ้หน็แจง้ในทุกสิง่

และทรงไดย้นิค าพดูทัง้มวล! 

“ขา้แต่พระองค ์ผูท้รงเป่ียมไปดว้ยความสมเพชเวทนา! โปรดใหด้วงใจผูเ้ป็นเสมอืนกระจก

เงาอนัอาจเจดิจา้ดว้ยแสงแห่งความรกัของพระองค ์และโปรดดลใจขา้พเจา้ดว้ยความคดิทีจ่กัท าให้

โลกมนุษยน์ี้เป็นสวนกุหลาบดว้ยพระกรณุาแห่งธรรมอนัล ้าเลศิของพระองค์” 



“พระองคท์รงเป็นผูเ้ป่ียมด้วยความสมเพชเวทนา, ทรงเมตตาและเป่ียมไปดว้ยพระกรุณา

ปราน”ี 

 – พระอบัดุลบาฮา 

อย่างไรก็ตาม แมบ้ทสวดที่พระบาฮาอุลลาห์ และพระอบัดุลบาฮาได้ให้ไว้จะส าคญัอย่างยิง่ก็ตาม   

แต่ผู้นมสัการก็ตามจะนมสัการได้โดยไม่ต้องใช้บทสวดเหล่านี้  พระบาฮาอุลลาห์ได้สอนไว้ว่า ทุกสิง่ที่เรา

กระท าควรกระท าใหด้ทีีสุ่ดเช่นเดยีวกบัเราจะกระท าเพื่อนมสัการพระเจา้ งานทุกอย่างทีเ่รากระท าเพื่อรบัใช้

ผู้อื่นก็เป็นการสกัการะอย่างหนึ่ง การปฏบิตัทิุกอย่างเป็นต้นว่า ความคดิก็ด ีวาจาก็ด ีและการกระท าก็ด ี 

โดยมจีดุมุง่หมายทีจ่ะใหเ้กยีรตแิก่พระผูเ้ป็นเจา้และรบัใชเ้พื่อนมนุษยล์ว้นถอืว่าเป็นการนมสัการทีม่คี่าสงูสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 7 

สขุภาพและการรกัษา 

“การหนัหน้าไปสูพ่ระผูเ้ป็นเจา้เป็นการรกัษาร่างกาย จติใจ วญิญาณ” 

    ...พระอบัดุลบาฮา 

ร่างกายและวิญญาณ 

ตามค าสอนของศาสนาบาไฮ ร่างกายของมนุษย์เป็นแต่เพียงเครื่องรับใช้ชัว่คราวเพื่อความ

เจรญิเติบโตของจติวญิญาณเท่านัน้ และเมื่อได้บรรลุถึงจุดประสงค์นัน้แล้ว ร่ างกายก็หมดประโยชน์ไป  

เช่นเดยีวกบัเปลอืกไข่ที่รบัใช้ชัว่คราวเพื่อความเจรญิเติบโตของลูกไก่ที่อยู่ขา้งใน  เมื่อความประสงค์นัน้

บรรลุแลว้มนักแ็ตกออกแลว้กถ็ูกทิง้ไป  พระอบัดุลบาฮากล่าวว่า รา่งกายของมนุษยเ์รานี้ไมส่ามารถจะคงทน

อยู่ไดต้ลอดไปเพราะร่างกายของเราประกอบดว้ยปรมาณูและอณู เช่นเดยีวกบัสิง่ต่างๆ ทีถู่กสรา้งขึน้ซึง่ไม่

เรว็กช็า้มนักต็อ้งแตกสลายไป 

รา่งกายควรจะเป็นเสมอืนผูร้บัใชข้องจติวญิญาณ แทนทีจ่ะเป็นนาย และควรจะต้องรบัใชด้ว้ยความ

เตม็ใจ เชื่อฟงัและมสีมรรถภาพ และเราควรดแูลเอาใจใส่ต่อรา่งกายของเรา เช่นเดยีวกยัเราเอาใจใส่ต่อคนที่

ใชท้ีด่ ีถา้รา่งกายมไิดร้บัการดูแลเอาใจใส่อย่างถูกต้องกอ็าจจะเจบ็ไขห้รอืเกดิอนัตรายขึน้ไดซ้ึง่จะเป็นผลให้

เกดิความเสยีหายแก่ผูเ้ป็นนายเช่นเดยีวกบัผูร้บัใชน้ัน้ 

ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัของชีวิต 

ค าสอนขัน้มาตรฐานของพระบาฮาอุลลาหไ์ดก้ล่าวไวต้อนหนึ่งเกี่ยวกบัความเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนั

ของชวีติทุกแบบ สุขภาพทางร่างกายของเราย่อมสมัพนัธ์กบัสุขภาพทางจติใจ ศีลธรรมและจติวญิญาณ 

นอกจากนัน้ยงัสมัพนัธ์กบัสุขภาพส่วนบุคคลและสงัคมของเพื่อนมนุษย์ทัง้ปวงด้วย ใช่แต่เท่านัน้ มนัยงั

สมัพนัธก์บัชวีติของสตัวแ์ละพชือกีดว้ย ซึง่เหล่านี้ยงัผลใหแ้ก่กนัและกนัอย่างมากมายเกนิกว่าทีเ่ราจะเขา้ใจ

ได ้

เพราะฉะนัน้ ค าสอนทัง้หมดของพระศาสดาไมว่่าจะเกี่ยวกบัส่วนใดของชวีติย่อมสมัพนัธก์บัสุขภาพ

ทางร่างกายทัง้สิน้ แต่ค าสัง่สอนบางขอ้เกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัสุขภาพทางร่างกาย และสิง่เหล่านี้เองเป็นสิง่ที่

เราก าลงัศกึษาอยู ่



การด าเนินชีวิตอย่างง่ายๆ 

พระอบัดุลบาฮากล่าวว่า :– 

“ความมธัยสัถ์ เป็นรากฐานของความมัง่คัง่ของมนุษย์ คนสุรุ่ยสุร่ายมกัจะประสบความ

ล าบากอยู่เสมอ การมคีวามเป็นอยู่อย่างฟุ่มเฟือยย่อมเป็นบาปทีอ่ภยัให้มไิด้   เราจะต้องไม่อาศยั

ผูอ้ื่นดงัเช่นเป็นกาฝาก ทุกคนจะต้องประกอบอาชพี แมจ้ะเป็นอาชพีทีต่้องใช้ก าลงัสมองหรอืก าลงั

กายก็ตาม แต่จะต้องเป็นอาชีพที่สุจรติและซื่อตรงเพื่อเป็นแบบย่างที่ดีแก่คนอื่นๆ  คนที่พอใจ

รบัประทานเปลอืกขนมปงัแหง้ยอ่มมจีติใจสงูกว่าคนทีร่บัประทานอาหารอย่างฟุ่มเฟือย โดยเงนิของ

ผูอ้ื่น ผูท้ีพ่งึพอใจในตวัเองยอ่มมจีติใจสงบ” – Bahai Scriptures หน้า 453                                                                                                          

อาหารประเภทเนื้อสตัว ์ ไมเ่ป็นทีต่อ้งหา้มในศาสนาบาไฮแต่พระอบัดุลบาฮาไดส้อนว่า :                      

“อาหารที่จะรบัประทานกนัในอนาคตนัน้ จะเป็นจ าพวกผลไม้และข้าวต่างๆ ในเวลานัน้

มนุษยจ์ะไมก่นิเน้ือสตัว ์แมว้่าวทิยาการแพทยจ์ะเพิง่อยู่ในระยะเริม่แรกกต็าม แต่กบ็อกใหเ้ราทราบ

ว่าอาหารธรรมชาตขิองมนุษยน์ัน้ กค็อืพชืพนัธุท์ีเ่ตบิโตจากพืน้ดนิ” – จากหนังสอื “Ten Days in 

the Light of Akka” – โดยจเูลยี เอม็.กรนูดี ้

การด่ืมสรุา 

พระบาฮาอุลลาห ์ทรงหา้มการดื่มของมนึเมาอยา่งเดด็ขาด นอกจากสิง่ทีม่นึเมานัน้จะเป็นยาส าหรบั

บ าบดัโรคภยัไขเ้จบ็เท่านัน้ 

ความบนัเทิง 

ค าสอนของศาสนาบาไฮยดึถอืสายกลาง มใิช่ยดึถอืการทรมานตนเป็นหลกั ให้พอใจในสิง่ที่ดแีละ

สวยงามทัง้ทางด้านวตัถุและจติใจ นี่มใิช่เป็นเพยีงการสนับสนุนเท่านัน้ แต่ยงัเป็นค าสัง่ให้ปฏบิตัิอีกด้วย  

พระบาฮาอุลลาหท์รงกล่าวไวว้่า! “อย่าละทิง้สิง่ทีส่รา้งมาเพื่อพวกท่าน” และ “จ าเป็นอย่างยิง่ทีค่วามสุขอนั

ยิง่ใหญ่และขา่วทีน่่ายนิดจีะตอ้งแสดงดว้ยใบหน้าอนัแช่มชื่นของท่าน” 

พระอบัดุลบาฮาไดก้ล่าวว่า :– 



“ทุกสิง่ทีถู่กสรา้งเพื่อมนุษยแ์ละถอืว่ามนุษยป์ระเสรฐิเหนือสิง่ทัง้มวล ดงันัน้ เขาจกัต้องขอบ 

พระคุณพระผูเ้ป็นเจา้ทรงประทานใหส้ิง่ทัง้หลายมไีวส้ าหรบัเรา   และดว้ยความกตญัญูรูคุ้ณต่อพระ

เจา้จะท าใหเ้ราเขา้ใจไดว้่าชวีติคอืของขวญัทีส่วรรคป์ระทานให ้ถ้าเราไม่ไดใ้ยดกีบัชวีติกเ็ท่า กบัว่า

เราเป็นคนไมม่คีวามกตญัญ ูเพราะสภาพแห่งรา่งกายและจติใจของเรา ย่อมเป็นประจกัษ์พยานแห่ง

ความกรุณาของพระเจ้าที่มองเห็นได้ ฉะนัน้ เราจะต้องท าให้มีความสุขด้วยการยกย่ องเชิดชู

พระองค ์ และมองเหน็คุณค่าในสิง่ทัง้ปวงทีท่รงประทานให้” – จากหนงัสอื Divine Philosophy 

ต่อจากค าถามที่ว่า ศาสนาบาไฮห้ามมใิห้เล่นการพนันและล็อตเตอรีน่ัน้ หมายถึงการเล่มเกมทุก

ชนิดหรอืเปล่า พระอบัดุลบาฮาอธบิายว่า :– 

“การเล่นบางชนิดไมถ่อืเป็นการพนนั ถา้การเล่นนัน้ เป็นไปเพื่อหยอ่นอารมณ์ แต่การหย่อน

อารมณ์อาจจะกลายเป็นการท าใหเ้สยีเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ได ้และในศาสนาของพระผูเ้ป็นเจา้ 

ไม่พงึประสงคใ์ห้ใช้เวลาไปโดยไรป้ระโยชน์ แต่ประสงค์ให้พกัผ่อนเพื่อเสรมิสรา้งพลงัแห่งร่างกาย 

เช่นการออกก าลงักาย เป็นตน้” – จากหนงัสอื A Heavenly Vista 

ความสะอาด 

พระบาฮาอุลลาหท์รงกล่าวไวใ้นคมัภรีอ์คัดสัว่า :– 

“จงเป็นบ่อเกดิแห่งความสะอาด ... จงมมีารยาทดงีามทุกกรณี ... อย่าใหเ้สือ้ผา้สกปรก ...

จงช าระร่างกายดว้ยน ้าสะอาด ... อย่าใชน้ ้าทีช่ าระแลว้ช าระร่างกายของท่าน ... เราจะใคร่เหน็ท่าน

แสดงออกซึง่ความดขีองสวรรคใ์นโลกมนุษยน์ี้ เพื่อท่านจะใหส้ิง่ซึง่จะท าใหผู้ไ้ดร้บัมคีวามสุข” 

มรีซ์า อาบุล ฟาซล ได้เขยีนไว้ในหนังสอื “ขอ้พสิูจน์ของศาสนาบาไฮ” ชี้ให้เหน็ถงึความส าคญัยิง่

แห่งค าบญัชาน้ีโดยเฉพาะ  ส าคญัอยา่งยิง่ส าหรบับางส่วนในภาคตะวนัออกซึง่ใชน้ ้าสกปรกช าระในครวัเรอืน

ตลอดจนใชอ้าบและดื่มกนิท าใหเ้กดิเชือ้โรคและความทุกขย์าก  ซึง่เชือ้โรคเหล่าน้ีเราสามารถป้องกนัได ้ ใน

หมู่ชาวตะวนัออก กล่าวกนัว่า ศาสนาเดมิของตนยนิยอมให้ปฏบิตัติามสภาพดงักล่าวนี้ไม่สามารถเปลี่ยน 

แปลงแก้ไขให้ดขีึ้นได้นอกจากอ านาจจากสวรรค์เท่านั ้นในส่วนต่างๆ ของซกีโลกตะวนัตกก็เช่นเดยีวกนั  

ความสะอาดทีย่งัใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงอยา่งมหศัจรรยน์ัน้  เป็นส่วนหนึ่งทีศ่าสนาไดก้ล่าวไว้ 

 



ผลแห่งการเช่ือฟังค าสัง่สอนของศาสดา 

ค าสัง่สอนเกีย่วกบัเรือ่งการด ารงชวีติอยา่งงา่ยๆ ความสะอาด และเวน้จากการเสพสุรา ฝ่ิน ฯลฯ สิง่

เหล่านี้อาจเขา้ใจงา่ยไมต่อ้งอธบิายมากนกั  ถงึกระนัน้กย็งัมคีวามส าคญัยิง่เกนิกว่าทีเ่ราจะเขา้ใจได ้ถ้าหาก

ประชาชนทัง้หลายปฏบิตัอิยา่งเอาใจใส่ระมดัระวงั บรรดาโรคตดิต่อและโรคอื่นๆ ส่วนมากกส็ูญพนัธุไ์ป การ

ละเลยในเรื่องของสุขภาพอนามยัอย่างง่ายๆ และการเสพสุรายาฝ่ินเหล่านี้ เป็นแนวทางทีท่ าใหเ้กดิโรคภยั

ไขเ้จบ็ขึน้ไมใ่ช่น้อย ยิง่กว่านัน้ การเชื่อฟงัค าสัง่สอนในเรือ่งน้ีไมเ่พยีงแต่จะเป็นผลดแีก่สุขภาพเท่านัน้ แต่จะ

ให้ผลดแีก่นิสยัใจคอและการปฏบิตัิด้วย แอลกอฮอล์และฝ่ินให้ผลรา้ยแก่สตสิมัปชญัญะและกินเวลานาน

ก่อนทีม่นัจะแสดงผลรา้ยใหป้ระจกัษ์  ดงันัน้ การละเวน้เสพสุรายาเมาย่อมเป็นผลดแีก่จติใจและศลีธรรม ยิง่

กว่าผลดทีางรา่งกาย พระอบัดุลบาฮาไดก้ล่าวไวเ้กีย่วกบัเรือ่งความสะอาดนี้ว่า :– 

“ความสะอาดภายนอกนัน้ ถงึแมจ้ะเป็นแต่ความสะอาดทางร่างกายกม็อีทิธพิลอย่างมากแก่

จติใจ... การท าใหร้่างกายสะอาดบรสิุทธิม์อีทิธพิลแก่จติวญิญาณของมนุษย”์ – จากสาสน์ของพระ

อบัดุลบาฮา 

ถ้าค าสัง่สอนของบรรดาศาสดาเกี่ยวกบัปญัหาทางเพศได้รบัการปฏบิตัอิย่างถูกต้องโดยทัว่ๆ ไป

แล้วก็จะก าจดัเชื้อโรคที่แพร่หลายอกีชนิดหนึ่งไปเสยีได้ คอืเชื้อกามโรคอนัน่าขยะแขยงซึ่งท าลายสุขภาพ

ของคนจ านวนมหมึาในปจัจุบนั  ท าให้คนบรสิุทธิไ์ด้รบัผลเช่นเดยีวกบัคนกระท าผดิ แมแ้ต่เดก็ทารกก็ต้อง

ไดร้บัเคราะหก์รรมเช่นเดยีวกบับดิามารดา โรคเหล่านี้จะสญูหายกลายเป็นเรือ่งของอดตี 

ถ้ามนุษยป์ฏบิตัติามค าสัง่สอนของบรรดาศาสดา ในขอ้ทีเ่กี่ยวกบัความยุตธิรรม , การช่วยเหลอืซึ่ง

กนัและกนั  การรกัเพื่อนบ้านดัง่รกัตวัเอง  ดงันัน้แล้ว  จะเป็นไปได้หรอืที่คนจ านวนหนึ่ง ต้องประสบกบั

ความแรน้แคน้ในขณะทีค่นอกีจ านวนหน่ึงร ่ารวยอยา่งเหลอืลน้ หรอืคนจ านวนหนึ่งต้องท างานตวัเป็นเกลยีว 

แต่อีกคนจ านวนหนึ่งนอนอยู่เฉยๆ เหตุดงัขา้งต้นนี้ท าลายสภาพทางด้านจติใจ ศีลธรรมและร่างกายของ

มนุษย ์

การเชื่อฟงัค าสอนของพระศาสดาพระโมเสส พระพุทธเจา้ พระเยซูครสิต์ พระโมฮมัหมดั หรอืพระ

บาฮาอุลลาห ์ ในเรือ่งสุขภาพและศลีธรรม ยอ่มจะป้องกนัโรคภยัไขเ้จบ็ไดย้ิง่กว่านายแพทยท์ัง้หลาย และยิง่

กว่ากฎเกณฑข์องสาธารณสุขทัง้หลายในโลกที่เคยเป็นผลส าเรจ็มาแล้ว แน่นอนเหลอืเกนิ ถ้ามนุษยท์ัว่ไป

พากนัเชื่อฟงัแลว้ คนในชุมชนนัน้ๆ กจ็ะมสีุขภาพดไีปดว้ย แทนที่จะต้องถูกท าลายดว้ยโรคภยัไขเ้จบ็ หรอื



ตอ้งสญูเสยีชวีติตัง้แต่ยงัเป็นทารกเยาวว์ยั หรอืก าลงัหนุ่มแน่นดงัทีไ่ดป้รากฏอยู่ในปจัจุบนั คนเราสามารถมี

ชวีติอยูไ่ดจ้นแก่เฒา่ ดงัเช่น ผลไมท้ีสุ่กสมควรต่อเวลา ก่อนทีจ่ะรว่งหล่นลงจากกิง่ของมนั 

พระศาสดาเป็นประหน่ึงนายแพทย ์

              เราอยูใ่นโลกทีถ่อืกนัว่า  การเชื่อฟงัค าสัง่สอนของพระศาสดานัน้เป็นของผดิธรรมดา– ในโลกทีม่ ี

ความรกัตนเองมากกว่ารกัพระผู้เป็นเจ้า– ในโลกที่ยดึถือผลประโยชน์เฉพาะบุคคลส่วนน้อยมากกว่า

ประชาชนส่วนใหญ่หรอืมนุษยช์าตทิัง้หมดในโลกที่มนุษยใ์ฝ่หาวตัถุสมบตัิและความเพลดิเพลนิเฉพาะตวั 

แทนทีจ่ะคดิถงึสวสัดภิาพของสงัคม   และสวสัดภิาพแห่งจติวญิญาณของปวงมนุษย ์ดงันัน้ จงึไดเ้กดิมกีาร

ต่อสู้แข่งขนักนัอย่างรุนแรงเต็มไปด้วยการกดขี ่ มทีัง้ความมัง่มมีหาศาลและความยากจนขน้แคน้  สภาพ

เหล่านี้ลว้นเพาะเชือ้โรครา้ยทัง้ดา้นจติใจและร่างกาย  เมื่อต้นไมแ้ห่งมนุษยช์าตปิระสบโชครา้ยใบทุกใบของ

มนักต็้องมสี่วนไดร้บัโรคภยันัน้ดว้ย แมผู้บ้รสิุทธิก์ย็่อมพลอยไดร้บัความทุกขอ์นัเนื่องมาจากความบาปของ

ผูอ้ื่น ไม่ว่าบุคคล-ชาตแิละมนุษยช์าตใิด  ลว้นต้องการการรกัษาเยยีวยาทัง้สิน้  ฉะนัน้พระบาฮาอุลลาห์ ก็

เช่นเดยีวกบัองค์ศาสดาทัง้หลายที่มาในอดตี  พระองค์มเิพยีงแต่ละทรงชีใ้ห้เหน็ถงึการที่ต้องรกัษาสุขภาพ

ให้ด ารงอยู่ดว้ยดเีท่านัน้  หากยงัทรงสัง่สอนว่าควรปฏบิตัอิย่างไรจงึจะรกัษาเยยีวยาให้หายจากโรคภยัไข้

เจบ็อกีด้วย  พระองค์ทรงเสดจ็มาดุจนายแพทยผ์ูท้รงคุณวุฒอินัล ้าเลศิ -เป็นผู้บ าบดัโรครา้ยของโลกทัง้ดา้น

รา่งกายและจติใจ 

การบ าบดัโรคโดยทางวตัถ ุ

              ในปจัจุบนัทางซกีโลกตะวนัตกไดก้ลบัมคีวามเชื่อถอืขึน้อย่างแพร่หลายในความส าเรจ็ของการ

บ าบดัรกัษาโรคโดยทางจติใจและทางธรรม และเป็นความจรงิที่ว่ามบีุคคลจ านวนไม่น้อยที่มคีวามคดิเห็น

ขดัแยง้กบัวธิกีารรกัษาโรคทางวตัถุ  ทีไ่ดเ้ป็นผลส าเรจ็ในระหว่างปี พ.ศ. 2400-2450 บุคคลเหล่านี้ไดก้้าวไป

ไกล จนถงึกบัไมย่อมรบัว่าการบ าบดัรกัษาโรคทางดา้นวตัถุไม่มคีุณค่าใดๆ เลย พระบาฮาอุลลาหท์รงยนืยนั

ว่า วธิรีกัษาทัง้ดา้นวตัถุและทางธรรมมคีุณประโยชน์ทัง้สองวธิ ีทรงสอนว่าจะต้องปรบัปรุงส่งเสรมิใหด้ยีิง่ขึน้

ทัง้ดา้นวชิาการและวธิปีฏบิตัริกัษา เพื่อใหก้ารรกัษาทัง้สองวธิเีป็นคุณประโยชน์แก่มนุษยใ์นขอบเขตของมนั  

เมือ่บุคคลในครอบครวัของพระบาฮาอุลลาหเ์จบ็ป่วยกไ็ดเ้รยีกแพทยม์ารกัษา และทรงไดส้ัง่สอนใหบ้รรดาผู้

นบัถอืพระองคป์ฏบิตัเิช่นนัน้ดว้ย ทรงกล่าวว่า “ถา้ท่านเจบ็ไข ้จงปรกึษาแพทยผ์ูท้รงคุณวุฒ”ิ    

– จากพระคมัภรีอ์คัดสั 



              นี่คอืการปฏบิตัิและทศันะทัว่ๆ ไปของศาสนาบาไฮ ที่มต่ีอวชิาการทางวทิยาศาสตร์  บรรดา

วทิยาศาสตรแ์ละศลิปศาสตรท์ัง้หลายซึง่มขีึน้เพื่อประโยชน์สุขของมนุษย ์ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านวตัถุกต็าม  

ล้วนควรได้รบัการยกย่องส่งเสริมทัง้สิ้น  มนุษย์จะกลายเป็นของสรรพสิ่งได้ก็โดยอาศัยวิชาการทาง

วทิยาศาสตร์ แต่ถ้าหากมนุษย์โง่มยิอมเอาความรู้นี้ ก็จะคงเป็นทาสของสิง่ต่างๆ  พระบาฮาอุลลาห์ทรง

เขยีนไวว้่า :– 

“ในยามจ าเป็น จงอยา่ละเลยการบ าบดัรกัษาทางการแพทยแ์ต่เมื่อสุขภาพกลบัคนืดแีลว้ จง

หยุดการบ าบดัดว้ยยานัน้เสยี จงป้องกนัโรคดว้ยการกนิอาหารที่มปีระโยชน์ดกีว่าใชย้า ถ้าร่างกาย

ต้องการเครื่องยาจากพชืพนัธุ์ไม้จงใช้เพียงอย่างเดยีว อย่าใช้เครื่องยาผสม ... ละเว้นการใช้ยา

ทัง้หลายเมือ่รา่งกายมสีภาพดแีลว้ จงใชม้นัแต่ยามจ าเป็นเท่านัน้” – จากสาสน์ถงึนายแพทย ์

พระอบัดุลบาฮาไดก้ล่าวไวใ้นสาสน์ฉบบัหนึ่งว่า :– 

“โอ ผูแ้สวงหาสจัจะทัง้หลายการบ าบดัรกัษาผูป้่วยมสีองวธิ ี คอืทางวตัถุและทางธรรม  วธิี

แรกกค็อืการใช้รกัษาด้วยวตัถุธาตุทัง้หลาย  วธิทีีส่องคอืดว้ยการอธษิฐานต่อพระผู้เป็นเจา้และหนั

หน้าเขา้หาพระองค ์ ควรจะใชก้ารปฏบิตัริกัษาทัง้สองวธิ.ี . .ยิง่กว่านัน้  วธิกีารทัง้สองอย่างเป็นสิง่ที่

ปฏบิตัิด้วยกนัได้  และเราควรจะยอมรบัว่าการรกัษาทางวตัถุเป็นสิง่ที่ได้มาด้วยความกรุณาและ

ความรกัของพระผู้เป็นเจ้าผู้ซึ่งได้เปิดเผยความรู้ทางแพทย์ให้แก่มนุษย์เพื่อที่ปวงชนผู้รบัใช้ของ

พระองคจ์กัไดร้บัประโยชน์จากการรกัษาโดยวธินีี้ดว้ย” – จากสาสน์ของพระอบัดุลบาฮา 

พระองคส์อนว่า ถ้าเราไม่ด ารงชวีติอยู่อย่างโง่เขลาและขดักบัธรรมชาต ิความพอใจตามธรรมชาติ

และสญัชาตญิาณของมนุษยน์ี่เองจะเป็นทางทีด่ใีนการช่วยเหลอืเราใหรู้ว้่าอาหารอย่างไรมปีระโยชน์ และจะ

ช่วยเหลอื ผลไม้ ผกัหญ้าและเครื่องยาอื่นๆ ให้เรา เช่นเดยีวกบัสตัว์ป่าทัง้หลายกระท ากนั ในค าแนะน า

เกีย่วกบัการรกัษาทีน่่าสนใจ ซึง่เขยีนไวใ้นหนงัสอื “เฉยปญัหาธรรมบางขอ้” พระองคไ์ดส้รปุไว ้:– 

“เป็นทีป่ระจกัษ์แลว้ว่า เราสามารถจะบ าบดัโรคภยัไขเ้จบ็ได้ในการใหอ้าหารและผลไม ้แต่

ทว่าวทิยาศาสตรก์ารแพทยใ์นปจัจุบนั ยงัไม่สมบูรณ์เพยีงพอทีจ่ะเขา้ใจในความจรงินี้อย่างถ่องแท ้

เมื่อวาระที่แพทยศ์าสตรไ์ดบ้รรลุถงึจุดสมบูรณ์แล้ว กจ็ะบ าบดัโรคภยัไขเ้จบ็ด้วยอาหาร ผกั ผลไม ้     

น ้ารอ้น น ้าเยน็ ตามอุณหภมูทิีเ่หมาะสม” 



แมว้่าการบ าบดัโรคจะใชว้ตัถุ แต่อ านาจทีบ่ าบดัรกัษานัน้เป็นอ านาจแห่งสวรรค์โดยแท้จรงิ เพราะ

คุณสมบตัขิองพวกสมุนไพรและสารประกอบทีเ่กดิโดยธรรมชาต ิลว้นเป็นสิง่ทีพ่ระผูเ้ป็นเจา้ทรงประทานให ้

“ทุกสิง่ขึน้อยูก่บัพระเจา้ ยาเป็นแต่เพยีงวธิรีกัษาภายนอกอยา่งหนึ่งทีเ่ราไดร้บัจากสวรรค์” 

การรกัษาโดยวิธีท่ีไม่ใช้วตัถ ุ

              พระบาฮาอุลลาหท์รงสัง่สอนว่า มวีธิรีกัษาหลายวธิทีีไ่มใ่ช่วธิทีางวตัถุ  มกีาร “เกีย่วเนื่องกนัของ

สุขภาพ” เช่นเดยีวกบั “การตดิต่อของเชือ้โรค” แมว้่าการเกีย่วเนื่องกนัของสุขภาพจะเชื่องชา้และไดผ้ลน้อย  

แต่การตดิต่อของเชือ้โรคเป็นไปอย่างรวดเรว็และรา้ยแรงกต็าม 

              สิง่ที่มอี านาจยิง่ใหญ่ท าให้บงัเกิดผลได้  ก็คอืสภาพจติใจของคนไข้เองและ “การให้ก าลงัใจ”   

อาจจะมบีทบาทส าคญัในภาวะทางจติใจนี้  ความกลวั  ความโกรธ  ความกงัวล ฯลฯ ล้วนเป็นผลรา้ยแก่

สุขภาพทัง้สิน้ ส่วนความหวงั ความรกั ความยนิด ีฯลฯ  ใหป้ระโยชน์อยา่งเตม็ทีเ่ช่นเดยีวกนั 

พระบาฮาอุลลาหท์รงกล่าวว่า :– 

“สิ่งที่ส าคัญที่สุดก็คือ ความพอใจภายใต้สภาพทุกๆ อย่างโดยการปฏิบัติ เช่น เราจะ

สามารถป้องกนัให้พ้นสภาพความเจบ็ไขแ้ละความเหน่ือยเพลยีได ้อย่าโศกเศรา้เสยีใจเลย เพราะ

มนัจะท าใหเ้กดิความทุกขอ์ย่างใหญ่หลวง ความรษิยากระท าใหร้่างกายรอ้นรนกระวนกระวายและ

ความโกรธกเ็ผาผลาญตวัของเรา จงหลกีเลีย่งกเิลสเหล่านี้ เช่นเดยีวกบัทีท่่านวิง่หนีใหพ้น้จากสตัว์

รา้ย” –จาก สาสน์ถงึนายแพทย’์ 

พระอบัดุลบาฮาไดก้ล่าวไวว้่า :– 

“ความร่าเรงิยนิดีท าให้เราเบิกบานเสมอืนมปีีกบินขณะที่เรามกี าลงัวงัชามากขึ้น และมี

ความเฉลยีวฉลาดยิง่ขึน้ แต่เมือ่เราเศรา้โศก ก าลงัวงัชานัน้กจ็ะสญูสิน้ไปจากเรา” – จาก สุนทรพจน์

ทีก่รงุปารสี 

พระอบัดุลบาฮาไดเ้ขยีนถงึผลแห่งวธิกีารรกัษาทางดา้นจติใจอกีอย่างหนึ่งว่า :– 

“โดยการส ารวมจติอย่างเคร่งครดัของบุคคลผู้มจีติเขม้แขง็ต่อคนเจบ็ โดยทีค่นเจบ็มคีวาม

เชื่อมัน่ว่าจะได้ร ับการรักษาให้หายได้ด้วยอ านาจทางจิตของผู้เข้มแข็งนั ้น จะท าให้บังเกิด

ความสมัพนัธท์างจติระหว่างผูเ้ขม้แขง็และคนเจบ็ โดยการปฏบิตัเิช่นนี้ผูเ้ขม้แขง็กจ็ะสามารถรกัษา



คนไขแ้ละคนไขก้ม็คีวามไวว้างใจในผูร้กัษานัน้ดว้ย ความเชื่อมัน่ทางจติใจ จะกระตุ้นประสาท และ

จากการกระตุ้นทางประสาทน้ีเองจะยงัผลใหค้นเจบ็หายป่วยได”้ – จากหนังสอื Some Answered 

Questions 

อยา่งไรกต็าม การรกัษาดว้ยวธิเีหล่านี้กม็ผีลภายในขอบเขตของมนั และอาจจะไม่บงัเกดิผลเลยกไ็ด้

ในกรณทีีค่วามเจบ็ไขร้า้ยแรง 

อ านาจแห่งพระวิญญาณบริสทุธ์ิ 

การรกัษาทีม่พีลงัอ านาจสูงสุดกค็อื อ านาจแห่งพระวญิญาณบรสิุทธิ ์

“การรกัษาวธินีี้ไม่ต้องมกีารตดิต่อ หรอืพบเหน็ เมื่ออยู่ต่อหน้าคนไขแ้ต่ประการใดเลย  ... ไม่ว่า

โรคภยัไข้เจ็บนัน้จะร้ายแรงหรอืไม่ หรอืจะมกีารสมัผสัทางร่างกายหรอืไม่ และไม่ว่าจะมคีวามสมัพนัธ์

ส่วนตวัระหว่างผูร้กัษา และคนเจบ็หรอืไม่กต็าม การรกัษาวธิน้ีีเป็นไปดว้ยอ านาจแห่งพระวญิญาณบรสิุทธิ ์

เท่านัน้” – จากหนงัสอื Some Answered Questions 

              เมือ่เดอืนตุลาคม พ.ศ. 2447 พระอบัดุลบาฮาไดส้นทนากบั มสิ เอ เธล เซนเบอรก์ ว่า : 

              “การรกัษาด้วยอ านาจแห่งพระวญิญาณบรสิุทธิน์ัน้ ไม่จ าเป็นที่คนไขแ้ละผู้รกัษาจะต้องรูจ้กักนั  

หรอืต้องการส ารวมเป็นพเิศษแต่อย่างใด เพยีงแต่โดยความปรารถนาดแีละการอธษิฐานของบุคคลผู้ที่มี

จติใจบรสิุทธิก์็เพยีงพอแล้ว ผู้ป่วยอาจจะอยู่ในภาคตะวนัออก ส่วนผู้รกัษาอาจอยู่ในภาคตะวนัตก และทัง้

สองฝ่ายอาจไม่รู้จกักนัมาก่อนเลยก็ได้ แต่เมื่อผู้รกัษานัน้หนัเข้าสู่พระผู้เป็นเจา้ และสวดวงิวอนพระองค ์ 

ผูป้่วยนัน้ก็ไดร้บัการรกัษาแลว้ อ านาจดงักล่าวมาแล้วเป็นความสามารถที่พระผู้เป็นเจา้ทรงประทานให้ศา

สนทตู และบุคคลทีม่ใีจบรสิุทธิจ์รงิๆ” 

              จะเหน็ไดว้่า พระครสิตแ์ละพระสาวกของพระองคไ์ดร้กัษาคนไขด้ว้ยวธินีี้มาแลว้  และนกับุญกไ็ด้

ใชว้ธิกีารรกัษาทีค่ลา้ยคลงึกนัมานี้ทุกยคุทุกสมยั พระบาฮาอุลลาหแ์ละพระอบัดุลบาฮา กไ็ดร้บัอ านาจพเิศษ

นี้ดว้ย ตลอดจนบรรดาผูท้ีเ่ลื่อมใสศรทัธาในท่านทัง้สองกไ็ดร้บัอ านาจพเิศษนี้ 

หน้าท่ีของคนไข้ 

              เพื่อที่จะน าเอาอ านาจการรกัษาทางจติมาใช้รกัษาอย่างเต็มที่โดยแท้จรงิ จงึเป็นการจ าเป็นที่

จะตอ้งมขีอ้ก าหนดทีแ่น่นอน ส าหรบัคนไข ้ผูร้กัษา มติรสหายของคนไข ้และชมรมทีค่นปว่ยอาศยัอยู ่



             ในส่วนของคนไขน้ัน้ สิง่ทีจ่ าเป็นสิง่แรกกค็อื  ตอ้งหนัหน้าเขา้หาพระผูเ้ป็นเจา้ดว้ยจติใจทีแ่ทจ้รงิ-

ดว้ยความไวว้างใจอยา่งมัน่คงทัง้ในอานุภาพและน ้าพระทยัของพระองคว์่า  จะทรงกระท าในสิง่ดทีีสุ่ด  พระ

อบัดุลบาฮาไดก้ล่าวกบัสุภาพสตรชีาวอเมรกินัผูห้นึ่ง  เมือ่เดอืนสงิหาคม  พ.ศ. 2455  ว่า :– 

              “ความเจบ็ไขท้ัง้หลายจะหายไป  และเจา้จะสมบูรณ์ทัง้ร่างกายและจติใจ ... ขอใหจ้ติใจของเจา้

เชื่อมัน่ว่า โดยพระกรุณาธคิุณและความรกัใคร่ของพระบาฮาอุลลาห ์  ทุกสิง่จะกลบักลายเป็นความสุขแก่

เจา้ ... แต่เจา้จะตอ้งหนัหน้าไปสู่อาณาจกัรอบัฮา (เกยีรตคิุณทัง้มวล) ต้องมคีวามตัง้ใจอย่างแทจ้รงิดงัเช่นที ่

แมรี่ แมคดาลนี มคีวามตัง้ใจแด่พระเยซูครสิต์ และข้าพเจ้าให้ความมัน่ใจแก่เจ้าได้ว่า ท่านจะมสีุขภาพ

สมบรูณ์ทัง้ทางรา่งกายและจติใจ เจา้เป็นผูม้คีุณค่า –ขา้พเจา้ไดบ้อกขา่วดแีก่เจา้ว่า เจา้เป็นผูม้คีุณค่า เพราะ   

จติใจของเจา้บรสิุทธิส์ะอาด ... ขอใหม้คีวามเชื่อมัน่ ! –มคีวามสุข –มคีวามยนิดแีละมคีวามหวงั!...” 

แมพ้ระอบัดุลบาฮา จะประกนัถงึผลแห่งสุขภาพในกรณีนี้ แต่พระองค์ก็มไิด้ประกนัในทุกๆ กรณ ี 

แมว้่าในกรณเีหล่านัน้คนไขจ้ะมคีวามเชื่อถอือยา่งมัน่คงกต็าม  จะเหน็ไดด้งัทีพ่ระองคก์ล่าวกบัผูม้านมัสการ

ทีก่รงุอคัคาผูห้นึ่งว่า :– 

“ค าสวดที่ไดเ้ขยีนไว้เพื่อมุ่งหมายในการบ าบดัรกัษานัน้ ก็เพื่อจะให้ได้ผลทัง้ทางร่างกายและจติใจ 

ถ้าการรกัษาเป็นสิง่ดมีปีระโยชน์แก่คนไขแ้ลว้ คนไขก้จ็ะหายป่วย ในบางกรณีการบ าบดัรกัษาให้หาย กลบั

เป็นเหตุใหเ้กดิความยุง่ยากอยา่งอื่นขึน้ได ้ในกรณนีัน้ๆ พระผูท้รงรอบรูจ้งึไมท่รงตอบรบั” 

“โอ, ผูร้บัใชข้องพระผูเ้ป็นเจา้! อ านาจแห่งพระวญิญาณบรสิุทธิจ์ะบ าบดัรกัษาความเจบ็ไขท้ัง้ดา้น

จติใจและรา่งกาย” – จาก Daily Received at Akka 

“จรงิทเีดยีว น ้าพระทยัของพระผู้เป็นเจา้ บางครัง้ก็แสดงออกในวถิีมนุษย์ไม่อาจจะเข้าใจในเหตุ

ผลได้ แต่เหตุและผลก็ต้องปรากฏให้เหน็ในภายหลงั จงเชื่อมัน่ และไว้วางใจในพระองค์ จงยอมรบัความ

ตัง้ใจของพระองค ์พระผูเ้ป็นเจา้ทรงเป่ียมไปดว้ยความรกั และความปรานีโดยแทจ้รงิ ... และพระองคจ์ะทรง

ประทานความเมตตาปรานีจากสวรรคแ์ก่เจา้” – จากหนงัสอื Star of the West 

พระอบัดุลบาฮาไดส้อนว่า  สภาพทางจติใจจะช่วยท าใหสุ้ขภาพทางร่างกายสมบูรณ์ แต่สุขภาพทาง

ร่างกายขึ้นอยู่กบัองค์ประกอบหลายอย่าง ซึ่งบางอย่างก็เป็นส่วนที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา แม้

บุคคลที่มจีติใจสูงก็ไม่เป็นที่ประกนัได้ว่าเขาจะมสีุขภาพทางร่างกายสมบูรณ์เสมอไป ผู้มจีติใจบรสิุทธิท์ ัง้

หญงิและชายบางครัง้กต็อ้งประสบความเจบ็ได ้



              อยา่งไรกต็ามอ านาจทีท่ าใหคุ้ณประโยชน์แก่สุขภาพของรา่งกายอนัเป็นผลจากการปฏบิตัทิางจติ

ทีถู่กต้องนัน้ มอี านาจยิง่ใหญ่เกนิกว่าที่ได้คดิกนัอยู่ทัว่ไป และมอี านาจเพยีงพอที่จะขจดัความเจบ็ไดเ้กอืบ

ทุกกรณ ีพระอบัดุลบาฮาไดเ้ขยีนสาสน์ถงึสุภาพสตรอีงักฤษผูห้นึ่งว่า :– 

“ท่านไดเ้ขยีนเล่ามาถงึสุขภาพอนัอ่อนแอของเจา้ ขา้พเจา้ไดว้งิวอนขอพระกรุณาธคิุณของ

พระบาฮาอุลลาห์ให้จติใจของเจ้าเข้มแขง็ และโดยความเข้มแขง็แห่งจติใจของเจ้านี่เองจะท าให้

รา่งกายของเจา้ดขีึน้ดว้ย” 

 พระองคก์ล่าวต่อไปอกีว่า :– 

“พระผูเ้ป็นเจา้ทรงประทานอ านาจอนัประเสรฐิเช่นนี้แก่มนุษยเ์พื่อทีเ่ขาจกัไดม้องดูเบือ้งบน

และรบัเอาการรกัษาจากพระกรณุาธคิุณแห่งสวรรคซ์ึง่เป็นสิง่หนึ่งในบรรดาของขวญัอนัมากหลายที่

ทรงประทานให้ ทว่า น่าสมเพช ทีม่นุษยม์ริูคุ้ณในความดอีนัสูงส่งนี้   เพราะเขายงัหลบัอยู่และจม

อยูใ่นหว้งแห่งความประมาทละเลยต่อพระกรณุาธคิุณซึง่พระผูเ้ป็นเจา้ไดท้รงประทานใหเ้ขา เขาหนั

หน้าหนีแสงสว่าง แลว้งมงายไปในความมดืของตน” – จากหนงัสอื ‘สุนทรพจน์ทีก่รงุปารสี’ 

ผูร้กัษา 

              ไมต่อ้งสงสยัเลยว่า ทุกๆ คนมอี านาจในการรกัษาทางจติมากและน้อยแลว้แต่บุคคล แต่ดงัทีบุ่คคล

บางคนมคีวามสามารถเป็นพเิศษในทางคณติศาสตรห์รอืทางดนตรฉีนัใด บุคคลบางจ าพวกกม็คีวามสามารถ

เป็นพเิศษในการบ าบดัรกัษาคนเจบ็  ฉันนัน้บุคคลเหล่านี้ควรจะยดึถอือาชพีในการรกัษาคนเจบ็  แต่น่าเสยี 

ดายทีใ่นศตวรรษหลงัๆ นี้ โลกไดย้ดึถอืเอาดา้นวตัถุธรรมดามากเกนิไป จนมไิดค้ดิถงึความเป็นไปไดใ้นการ

รกัษาทางด้านจติธรรมเลย การรกัษาวธินีี้ควรได้รบัการเอาใจใส่เช่นเดยีวกบัความสามารถด้านอื่นๆ ควร

ปฏบิตัแิละฝึกหดัให้ความรูเ้พื่อทีจ่ะไดป้รบัปรุงส่งเสรมิถึงขัน้แห่งอ านาจสูงสุดของมนั  และปจัจุบนัอาจจะมี

คนนบัหมืน่นบัแสนทีม่คีวามสามารถในการบ าบดัรกัษาโรคซึง่ไม่มโีอกาสไดใ้ชพ้ระอนัประเสรฐินี้ เมื่ออ านาจ

ในการรกัษาดา้นจติและวญิญาณไดร้บัการปฏบิตัอิยา่งเตม็ทีแ่ลว้ วธิรีกัษาโรคภยักจ็ะเปลีย่นรปูดยีิง่ขึน้  และ

อ านาจที่จะยงัให้เกิดผลดกี็จะทวขีึ้นอย่างประมาณมไิด้ เมื่อความรู้ใหม่และอ านาจที่มอียู่ในตวัของบุคคล

ผูร้กัษารวมเขา้กบัความหวงั และความเชื่อถอืในจติใจของคนไขก้จ็ะท าใหบ้งัเกดิผลทีน่่าอศัจรรยย์ิง่  

 

“เราต้องไว้วางใจในพระผู้เป็นเจ้า ไม่มพีระเจ้าองค์อื่นใดอกีนอกจากพระองค์ผู้ เดยีว –ซึ่ง

ทรงเป็นผูร้กัษา –เป็นผูร้อบรู ้–และเป็นผูช้่วยเหลอื ... ไม่มอีะไรในพภิพและในสรวงสวรรค์ทีจ่ะอยู่

นอกเหนือเอือ้มพระหตัถข์องพยระองค ์



 

“โอ, นายแพทย!์ การรกัษาคนไขน้ัน้ ก่อนอื่นเจา้จะต้องกล่าวพระนามของพระผูเ้ป็นเจา้ซึง่

ทรงเป็นผูต้ดัสนิโลกครัน้แลว้จงใชส้ิง่ทีพ่ระองคป์ระทานให ้เพื่อบ าบดัรกัษาปวงมนุษย ์อนัทีจ่รงิแลว้

การเยีย่มเยอืนของนายแพทยผ์ูด้ ื่มเหลา้องุ่นแห่งความรกัของเรากค็อืการรกัษาพยาบาล ลมหายใจ

ของเขาก็คอืความกรุณาและความหวงั จงยดึถอืเขาเป็นที่พึ่งทางสุขภาพแห่งร่างกาย เพราะเขา

ไดร้บัการยนืยนัจากพระผูเ้ป็นเจา้ในการบ าบดัรกัษา 

“ความรู ้(ในการบ าบดัรกัษา) นี้เป็นสิง่ส าคญัทีสุ่ดในบรรดาวทิยาการทัง้ปวง เพราะเป็นสิง่

ส าคญัอนัยิง่ใหญ่จากพระผู้เป็นเจา้ –ผู้ทรงให้ชวีติแก่โลก เพื่อจะปกป้องคุ้มครองร่างกายของปวง

มนุษย์ และพระองค์ได้ทรงก าหนดวิทยาการนี้ไว้ในแนวหน้าเหนือวิทยาการและความรู้ทัง้ปวง 

เพราะว่ายคุนี้เป็นยคุทีพ่วกเจา้จะตอ้งตื่นขึน้เพื่อชยัชนะของเรา” 

“จงกล่าวว่า: โอ, พระผูเ้ป็นเจา้!  พระนามของพระองคก์ค็อืการรกัษาของขา้พเจา้ การร าลกึ

ถงึพระองค์ก็คอืการบ าบดัความเจบ็ป่วยของข้าพเจ้า การได้อยู่ใกล้ชดิพระองค์คอืความหวงัของ

ขา้พเจา้ ความรกัของพระองคค์อืมติรอนัชื่นชมของขา้พเจา้และความปรานีของพระองคก์ค็อืผูร้กัษา

และผูช้่วยเหลอืขา้พเจา้ทัง้ในโลกนี้และโลกหน้า จรงิทเีดยีวพระองคค์อืผูเ้ป่ียมดว้ยพระกรุณา-เป็นผู้

ทรงรอบรู ้–และผูฉ้ลาดล ้า” – พระบาฮาอุลลาห–์จากสาสน์ถงึนายแพทยพ์ระอบัดุลบาฮา 

พระอบัดุลบาฮาไดเ้ขยีนไวว้่า :– 

“เขาผูซ้ึง่มคีวามรกัอนัเป่ียมลน้ในพระบาฮาและไมพ่ะวงคดิถงึสิง่อื่นใด เมื่อเขาจะกล่าวสิง่ใด

พระวญิญาณบรสิุทธิจ์ะกล่าวแทนเขา หวัใจของเขาจะอาบอิม่ไปดว้ยชวีติ ... และค าพูดของเขากจ็ะ

มคี่ามหาศาลเช่นเดยีวกบัไข่มุก เขาจะรกัษาคนเจบ็ไขด้ว้ยการวางมอืลงบนคนป่วย” – จากหนังสอื 

Star of the West 

“โอ, ท่านผูบ้รสิุทธิแ์ละมคีุณธรรมอนังาม! จงหนัหน้าเขา้สู่พระผูเ้ป็นเจา้ดว้ยหวัใจทีเ่ป่ียมลน้

ด้วยความรกัของพระองค์ หมัน่สรรเสรญิพระองค์  จงมองไปที่อาณาจกัรของพระองค์และใฝ่หา

ความช่วยเหลอืจากพระวญิญาณบรสิุทธิด์ว้ยความปลาบปลืม้ปีตยินิด ี และเป่ียมดว้ยความรกัความ

ปรารถนารวมทัง้ความแช่มชื่น  พระผูเ้ป็นเจา้จะทรงช่วยเหลอืเจา้ในการรกัษาความเจบ็ไขโ้ดยการ

ดลใจจากสวรรค ์



“จงรกัษาคนไขท้ัง้จติใจและร่างกายต่อไป พยายามรกัษาด้วยการหนัหน้าเขา้หาอาณาจกั

ของพระผู้เป็นเจ้าและตัง้จติมุ่งในอนัที่จะรบัเอาการรกัษา จากอ านาจแห่งพระนามอนัยิง่ใหญ่และ

พลงัแห่งความรกัของพระองค”์ – จากสาสน์ของพระอบัดุลบาฮา 

ผูอ่ื้นจะมีส่วนช่วยได้อย่างไร? 

การรกัษาคนไขน้ัน้  มใิช่ความสมัพนัธแ์ต่เฉพาะระหว่างคนไขแ้ละผูร้กัษาเท่านัน้  แต่เกีย่วขอ้งกบั

ทุกๆ คนดว้ย  ทุกคนจะตอ้งมสี่วนช่วยเหลอืในการนี้  โดยใหค้วามเหน็อกเหน็ใจและช่วยเหลอืดว้ยการ 

กระท าตลอดจนคดิในทางทีถู่กตอ้ง โดยเฉพาะอยา่งยิง่  ดว้ยการสวดนมสัการ  เพราะการอธษิฐานเป็นวธีี

การแกไ้ขทีม่อี านาจมากกว่าการบ าบดัในทุกวถิทีาง  พระอบัดุลบาฮากล่าวว่า :– 

“การสวดและอธษิฐานเพื่อช่วยเหลอืผูอ้ื่นนัน้ จะบงัเกดิผลอย่างแน่นอนทเีดยีว” บรรดามติร

สหายของคนไขม้คีวามรบัผดิชอบเป็นพเิศษเพราะอทิธพิลของเขามอี านาจโดยตรงต่อคนไข ้ไม่ว่า

จะเป็นไปในทางที่ดหีรอืเลวก็ตาม มคีวามเจบ็ไข้มากมายที่ต้องอาศยัการปฏบิตัิของบดิามารดา , 

มติรสหาย และเพื่อนบา้นอยา่งส าคญั” 

แมบ้รรดาประชาชนทัว่ไปที่อยู่ในชมรมเดยีวกบัคนไขก้ม็อีทิธพิลต่อความเจบ็ป่วยทุกกรณี  ถงึแม้

อ านาจของแต่ละบุคคลจะมเีพยีงเลก็น้อย แต่เมื่อรวมกนัเขา้กเ็ป็นอ านาจอนัยิง่ใหญ่ทุกคนย่อมดงึดูดใหโ้น้ม

เอยีงไปตามสถานการณ์และสิง่แวดลอ้มของส่วนรวมในชมรมทีต่นอาศยัอยู่  ถูกดงึดูดไปตามความเชื่อถอืที่

มอียู่ทัว่ไป  หรอืวตัถุนอกกายแห่งคุณงามความดหีรอืความชัว่ แห่งความปรดีาปราโมทย์หรอืความเศร้า

โศก-ในชมรมของตนทัง้สิน้  ทุกคนยอ่มมสี่วนก าหนดสภาพแวดลอ้มของสงัคมนัน้  ในภาวะของโลกปจัจุบนั  

ทุกคนไม่อาจจะมสีุขภาพสมบูรณ์ได ้ แต่ทุกคนสามารถทีจ่ะเป็นล าธารแห่งอ านาจของพระวญิญาณบรสิุทธิ ์

ดว้ยความเตม็ใจ และจะมอีทิธพิลในการช่วยเหลอืรกัษาคนทีเ่ขารูท้ ัง้หมดและรวมทัง้ตวัเขาเองดว้ย 

การบ าบดัรกัษาผูป้ว่ยเป็นหน้าทีส่ าคญัอยา่งหน่ึง ของบาไฮศาสนิกชน ทัง้พระบาฮาอุลลาหแ์ละพระ

อบัดุลบาฮา ไดเ้ขยีนค าสวดเกีย่วกบัการรกัษาไวน้ี้อย่างไพเราะหลายบท 

 

 

 



ยคุทอง 

              พระบาฮาอุลลาหท์รงใหค้วามมัน่ใจว่า  ถ้าหากคนไข ้ผูร้กัษา และประชาชนในชมรมเดยีวกนัได้

รว่มใจกนัและใชว้ธิรีกัษาทัง้ดา้นวตัถุธรรม ดา้นจติใจ และดา้นวญิญาณตามความเหมาะสมของแต่ละวธิแีลว้  

ยุคทองก็ต้องเกิดขึน้อย่างแน่แท้ด้วยอ านาจของพระผู้เป็นเจ้า เมื่อ  “ความเศร้าโศกได้กลบักลายเป็น

ความช่ืนบาน  และโรคภยัไข้เจบ็ถกูขจดัไปท าให้สขุภาพสมบรูณ์” 

พระอบัดุลบาฮากล่าวว่า : 

“เมือ่มนุษยร์ูแ้จง้ในศาสนาแลว้ ความยุง่ยากเดอืดรอ้นทัง้ปวงกจ็ะหมดสิน้ไป” และ “เมื่อโลก

มนุษยแ์ละโลกแห่งพระเจา้สามารถเขา้กนัไดแ้ลว้เมื่อมนุษยม์หีลกัธรรมประจ าใจและมคีวามหวงัอนั

บรสิุทธิแ์ลว้ เมือ่นัน้แหละความสมัพนัธอ์นัสมบูรณ์ระหว่างโลกมนุษยแ์ละโลกแห่งพระผูเ้ป็นเจา้กจ็ะ

เกดิขึน้ และในทีสุ่ดก็จะท าใหม้ผีลสมบูรณ์ โรคภยัไขเ้จบ็ทัง้ทางร่างกายและจิตใจกจ็ะรกัษาให้หาย

ไดโ้ดยเดด็ขาด” – จากสาสน์ของพระอบัดุลบาฮา 

การใช้สขุภาพในทางท่ีถกูต้อง 

เป็นการเหมาะสมที่จะสรุปบทนี้ดว้ยการน าเอาค าสอนของพระอบัดุลบาฮาทีก่ล่าวถงึการใชสุ้ขภาพ

ในทางที่ถูกต้องมากล่าวไว้ด้วย ในสาส์นฉบบัหนึ่งของพระองค์ที่เขยีนถึงศาสนิกชนบาไฮกรุง วอชงิตนัมี

ขอ้ความว่า : 

“ถ้าเจ้าจะใช้สุขภาพและความสมบูรณ์ของร่างกายให้เป็นประโยชน์ในแนวทางแห่ง

อาณาจกัรของพระผูเ้ป็นเจา้แลว้ กเ็ป็นสิง่ทีส่มควรและน่าสรรเสรญิ หรอืถ้าหากจะใชเ้พื่อประโยชน์

แก่มนุษยท์ัว่ไปในทางทีด่ ี  แมจ้ะเป็นทางวตัถุธรรมกเ็ป็นสิง่สมควรเช่นเดยีวกนั  แต่ถ้าสุขภาพและ

ความผาสุกของมนุษย์ถูกใช้ไปในทางกิเลสตณัหาเสมอืนสตัว์และหมกมุ่นอยู่แต่ในทางไม่ดแีล้ว  

การเจบ็ไขย้่อมดเีสยีกว่าทีจ่ะมคีวามผาสุกดงักล่าว  หรอืความตายย่อมสมควรแก่ชวีติเช่นนัน้แล้ว  

ถา้เจา้ปรารถนาทีจ่ะมสีุขภาพด ี เจา้กค็วรมสีุขภาพดเีพื่อรบัใชอ้าณาจกัรแห่งพระเจา้  ขา้พเจา้หวงั

ว่าเจา้จะเขา้ใจอย่างปลอดโปร่งและมคีวามคดิแน่วแน่  มสีุขภาพสมบูรณ์  มพีลงัทางร่างกายและ

วญิญาณเพื่อจะไดด้ื่มน ้าอมฤต และไดร้บัความช่วยเหลอืจากพลงัแห่งสวรรค์” 

 



บทท่ี 8 

ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัของศาสนา 

“โอ    ประชากรทัว่โลกทัง้หลาย ความดขีองศาสนาอนัยิง่ใหญ่นี้กค็อื 

การทีเ่ราไดข้จดัสิง่ทีท่ าใหเ้กดิความแตกต่างระหว่างมนุษย ์   ความชัว่    และ 

ความขดัแยง้ซึง่กนัและกนั       และสิง่ทีเ่ราไดเ้ขยีนไวใ้นพระคมัภรีจ์ะน าท่าน 

ไปสูส่ามคัคปีรองดองสอดคลอ้งกนั       ผูท้ีป่ฏบิตัติามค าสัง่สอนในพระคมัภรี ์

ทีไ่ดร้บัความสขุ” – พระบาฮาอลุลาห ์ในพระคมัภรี ์“สาสน์ถงึประชาชนทัว่โลก” 

นิกายของศาสนาต่างๆ ในระหว่าง พ.ศ. 2350-2455 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2350-2450 ศาสนาต่างๆ ในโลกไม่มที่าทวี่าจะรวมกนัเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวไดเ้ลย 

ศาสนาต่างๆ ได้ด ารงอยู่ด้วยกนัเป็นเวลาหลายศตวรรษมาแล้ว  เช่น ศาสนาโซโรแอสเตอร์ ศาสนายวิ 

ศาสนาพุทธ ศาสนาครสิต ์ศาสนาอสิลาม และอื่นๆ แต่แทนทีศ่าสนาเหล่านี้จะรวมเขา้ไดก้ลบัตัง้ตนเป็นศตัรู

ซึง่กนัและกนั มเิพยีงเท่านัน้  แต่ศาสนายงัแบ่งออกเป็นนิกายต่างๆ ซึง่แต่ละนิกายกย็งัด ารงตนเป็นศตัรซูึง่

กนัและกนัอกี  อยา่งไรกต็ามพระเยซคูรสิตท์รงกล่าวว่า :– 

“คนทัง้ปวงจะไดรู้ว้่า เจา้เป็นเหล่าสาวกของเรากเ็พราะว่า   เจา้ทัง้หลายรกัใครซ่ึง่กนัและกนั” 

และพระโมฮมัหมดัทรงกล่าวว่า :– 

“ศาสนาของเจา้นี่แหละเป็นศาสนาที่แทจ้รงิ ... พระอลัลาห ์(พระเจา้) ได้ก าหนดศาสนา

ใหแ้ก่เจา้ เช่นเดยีวกบัทีก่ าหนดใหแ้ก่พระโนอาห ์และท านองเดยีวกบัที่เราไดแ้สดงแก่เจา้นี้  เราได้

สัง่พระอบัราฮมั, พระโมเสส, และพระเยซู ว่า ‘จงปฏบิตัติามศาสนานี้และอย่าแบ่งออกเป็นนิกาย

ต่างๆ’ 

ศาสนทูตของศาสนาใหญ่ๆ ทุกศาสนา ได้เรยีกร้องให้สาวกของพระองค์รกัและสามคัคีกัน แต่

จุดประสงคข์ององค์ศาสนทูตส่วนมากถูกลมืไป เพราะเหตุที่เสรภีาพในการนับถอืศาสนาถูกจ ากดัและด้วย

การยดึถอืแต่ความคดิเหน็ของตนเองเป็นใหญ่ ดว้ยความเป็นเจา้ระเบยีบแบบแผน แต่มไิดก้ระท าดว้ยความ

จรงิใจ–ดว้ยการเปลีย่นแปลงระเบยีบแบบแผนเดมิ และแสดงความหมายใหผ้ดิแผกต่างออกไปจากของเดมิ 

–ด้วยการแบ่งแยกออกเป็นนิกายต่างๆ และการขดัแย้งกนั ในสมยัเริม่ต้นของศาสนาบาไฮนัน้ มจี านวน



นิกายของศาสนาต่างๆ มากกว่าในสมยัใดๆ ทัง้สิน้ในประวตัศิาสตร ์ดเูหมอืนว่ามนุษยใ์นสมยันัน้ไดพ้ยายาม

ทดลองนบัถอืศาสนาทุกชนิดเท่าทีจ่ะกระท าได ้เขาไดท้ดลองพธิกีรรมและแบบศลีธรรมต่างๆ 

ในขณะเดียวกัน ก็มีมนุษย์ที่สละแรงกายในการค้นคว้าทดสอบอย่างไม่หวาดหวัน่ในเรื่องกฎ

ธรรมชาต ิและรากฐานของศาสนาเพิม่ขึน้ พวกนักวทิยาศาสตรไ์ด้คน้พบความรูใ้หม่ๆ และไดพ้บหลกัการ

ใหม่ในการแก้ปญัหาแห่งชวีติหลายประการ เขาได้ววิฒันาการการประดษิฐ์ต่างๆ เช่น เรอืกลไฟ, รถไฟ, 

การไปรษณีย์ และการหนังสอืพมิพ์ ซึ่งสิง่เหล่านี้เป็นส่วนส าคญัที่ช่วยให้ความคดิต่างๆ เผยแพร่ออกไป  

และท าใหค้วามคดิเหน็และการครองชพีแบบต่างๆ ตดิต่อกนัได้ 

ข่าวสารของพระบาฮาอลุลาห์ 

เมื่อความยุ่งเหยงิ และการขดัแยง้กนัได้มาถงึจุดสูงสุดแล้วพระบาฮาอุลลาห์ได้ทรงเรยีกมนุษยท์ัง้

ปวงดว้ยสุรเสยีงอนัแจม่ใสดุจดงัเสยีงดนตรวี่า :– 

“การที่ประชาชาตทิัง้หลายจะนับถอืศรทัธาในศาสนาอนัเดยีวกนัและมนุษยท์ัง้มวลจะหนัมารกัใคร่

สามคัคกีนัแน่นแฟ้นยิง่ขึน้ และความแตกต่างของศาสนาทัง้มวลควรยุตลิง ตลอดจนขจดัการแบ่งแยกเชื้อ

ชาต ิวรรณะ ออกเสยีไปนัน้ ... ความยุ่งยาก การนองเลอืด และความไม่สามคัคปีรองดองจะต้องสิน้สุดลง

และมนุษยท์ัง้มวลจะเป็นประหนึ่งพีน้่องและครอบครวัเดยีวกนั” – จากค าน าของหนังสอื “Episode of the 

Bab” 

ตามที่กล่าวมาขา้งต้นนี้เป็นข่าวอนัใหญ่ยิง่ แต่ขอ้เสนอเหล่านั ้นจะบงัเกดิผลอย่างไรเล่า? บรรดาศาสดา

ต่างๆ ได้ประกาศพระธรรมมาแล้ว นักกวีก็ได้เขยีนกาพย์โคลงเกี่ยวกับเรื่องนี้มาแล้ว นักบุญก็ได้สวด

อธษิฐานนบัเป็นเวลาพนัๆ มาแลว้ แต่โลกเรากย็งัคงมศีาสนาอยูม่ากมาย มกีารรบราฆ่าฟนัและมกีารขดัแยง้

อยู่ไม่หยุดหย่อน มสีิง่ใดบา้งทีแ่สดงว่าสิง่มหศัจรรยด์งักล่าวก าลงัจะบงัเกดิผลส าเรจ็? มสีิง่ใดบา้งทีจ่ะท าให้

สิง่เหล่าน้ีเกดิขึน้ในสถานการณ์ของโลกปจัจบุนั? สนัดานของมนุษยจ์ะไม่เป็นดงัแต่เก่าก่อนละหรอื? และมนั

กจ็ะไม่เป็นดงัทีเ่ป็นอยู่ต่อไปจนกระทัง่อวสาน? ถ้าคนสองคนหรอืประเทศสองประเทศประสงคจ์ะไดใ้นสิง่

เดยีวกนั เขาไมร่บราฆา่ฟนักนัในอนาคตเหมอืนดงัทีเ่ป็นมาแลว้ในอดตีละหรอื? ถ้าพระโมเสส พระพุทธเจา้ 

พระเยซู และพระโมฮมัหมดั ไม่สามารถที่จะท าให้โลกเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนัได้แล้ว พระบาฮาอุลลาห์จะ

ทรงกระท าไดส้ าเรจ็ละหรอื? เมื่อศาสนาเก่าก่อนไดแ้บ่งออกเป็นนิกายต่างๆ แลว้ ศาสนาบาไฮจะไม่ถูกแบ่ง

ออกเป็นนิกายต่างๆ บา้งดอกหรอื? ขอใหเ้รามาพูดกนัถงึค าตอบของศาสนาบาไฮทีไ่ดใ้หไ้วเ้กี่ยวกบัปญัหา

เหล่านี้และอื่นๆ ดว้ยเถดิ 



สนัดานอาจเปล่ียนแปลงได้หรือไม่ ? 

โดยรากฐานของศาสนาและการศึกษา เราเชื่อว่าสามารถเปลี่ยนสนัดานมนุษย์ได้ อันที่จรงิแล้ว

เพียงแต่เราค้นคว้าเพียงเล็กน้อยก็สามารถจะรู้ได้อย่างแน่นอนเกี่ยวกับสิ่งมชีีวิตไม่สามารถหยุดการ

เปลี่ยนแปลงได้ ถ้าไม่เปลี่ยนแปลงก็มใิช่สิง่มชีวีติแม้พวกแร่ธาตุต่างๆ ก็ยงัต้องเปลี่ยนแปลง และเมื่อเรา

เลื่อนขัน้ไปล าดบัทีสู่งยิง่ขึน้ ความแตกต่าง ความยุ่งเหยงิ และความประหลาดในการเปลี่ยนแปลงก็มมีาก

ยิง่ขึ้น ยิง่กว่านัน้เรายงัได้พบว่า สิง่ที่มชีวีติทุกอย่างเจรญิเติบโตด้วยการเปลี่ยนแปลง 2 ชนิด คอื หนึ่ง

เปลี่ยนแปลงอย่างเชื่องช้า ยากแก่การสงัเกต บางครัง้ไม่สามารถจะเห็นได้เลยทเีดยีว อกีอย่างหนึ่งก็คอื

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ฉับพลันและประหลาด การเปลี่ยนแปลงแบบนี้ เราเรียกว่า “ขัน้แห่งการ

เปล่ียนแปลงอย่างฉับพลนั” ในกรณีจ าพวกแร่ธาตุ เราจะพบจุดของการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลนัที่จุด

ละลายและจุดเดอืด ตวัอย่างเช่น เมื่อของแขง็กลบักลายเป็นของเหลว และน ้ากลายเป็นแก๊ส ในจ าพวกพชื 

เราจะพบจุดการเปลีย่นแปลงอย่างฉับพลนั เมื่อพชืเริม่ต้นงอกขึน้ หรอืดอกตูมบานออกเป็นกลบี โลกของ

สตัวก์เ็ช่นเดยีวกนั เช่น ตวัหนอนเปลีย่นเป็นผเีสือ้ในฉับพลนั หรอืลูกไก่อ่อนทีแ่ตกออกจากไข่ หรอืทารกที่

คลอดออกจากครรภ์มารดา ในชวีติของจติวิญญาณที่อยู่ในล าดบัขัน้สู งเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่าง

เดยีวกนับ่อยๆ เช่น เมื่อมนุษย ์“เปล่ียนแนวทางจากชีวิตท่ีสกปรก มาเป็นชีวิตท่ีสะอาดบริสุทธ์ิ” และ

เปลีย่นไปจากเดมิโดยสมบูรณ์ทัง้จุดประสงค์ อุปนิสยัใจคอ และการกระท า การเปลีย่นแปลงเช่นนี้ยงัผลให้

สิง่ทีอ่ยูใ่นจ าพวกเดยีวกนัทัง้หมด หรอืจ าพวกอื่นเปลีย่นแปลงไปในเวลาเดยีวกนัดว้ย เช่น เมื่อพชืต่างๆ ผลิ

ใบอ่อนในฤดใูบไมผ้ล ิเป็นตน้ 

พระบาฮาอุลลาหท์รงกล่าวว่า สิง่ทีม่ชีวีติได้เปลี่ยนแปลงไปสู่ชวีติใหม่และชวีติทีส่มบูรณ์กว่าฉันใด  

กถ็งึเวลาแลว้ทีม่นุษยเ์ราควรจะเปลีย่นไปสู่แนวทางของชวีติใหม่ดว้ยฉันนัน้ แนวทางของชวีติ ซึง่นับตัง้แต่

จุดเริม่ต้นของประวตัิศาสตร์มาจนกระทัง่ปจัจุบนัน้ีจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเรว็ และมอิาจจะกลบัไปสู่

สภาพเดมิอกีได ้และมนุษยก์จ็ะเขา้สู่แนวทางของชวีติใหม่ ซึง่แตกต่างจากทีเ่ป็นมาแลว้ เช่นเดยีวกบัแมลง

ผเีสือ้แตกตวัจากหนอน หรอืนกแตกต่างกบัไข่ มนุษยท์ัง้หมดในทศันะของศาสนาใหม่จะเขา้ถงึความจรงิที่

เราไมเ่คยพบมาก่อน เช่นเดยีวกบับา้นเมอืงทัง้หมดไดร้บัแสงสว่างเมื่อดวงอาทติยข์ึน้และมนุษยท์ัง้มวลกไ็ด้

เหน็สิง่ต่างๆ อย่างถนัดชดัแจง้ ซึ่งเมื่อก่อนหน้าแสงอาทติยส์่องเพยีงชัว่โมงเดยีวทุกสิง่ทุกอย่างดูมดืมนไป

หมด พระอบัดุลบาฮาไดก้ล่าวว่า :– “ยุคน้ีเป็นยุคใหม่ท่ีมนุษยไ์ด้กลบัมีอ านาจขึ้น ทัว่ขอบฟ้ารุ่งโรจน์

ไปด้วยแสงสว่างและโลกจะกลับเป็นเสมือนแดนกุหลาบ และแดนสุขาวดีอย่างแน่แท้” การ

เปรยีบเทยีบธรรมชาตเิพื่อสนบัสนุนความคดิเหน็น้ี ศาสดาองคก่์อนๆ ไดท้รงท านายไวว้่า ยคุแห่งสนัตสิุขอนั



สมบูรณ์จะมาถงึ เครื่องหมายของยุคสนัตสิุขไดป้รากฏใหเ้หน็ประจกัษ์แลว้ว่า การเปลีย่นแปลงครัง้ใหญ่ใน

ความคดิเหน็ของมนุษยแ์ละอารยธรรมต่างๆ ในปจัจุบนัน้ีก าลงัก้าวหน้า ฉะนัน้จะมปีระโยชน์อะไรทีจ่ะคดิใน

แงร่า้ยว่า ทุกสิง่เปลีย่นแปลงได ้แต่สนัดานมนุษยไ์มเ่ปลีย่นแปลง 

ขัน้แรกแห่งการปฏิบติัเพ่ือให้ได้มาซ่ึงความสามคัคี 

ด้วยความประสงค์ที่จะเผยแพร่ และส่งเสรมิความสามคัครีะหว่างศาสนา พระบาฮาอุลลาห์ทรง

แนะน าว่า เราจะต้องมใีจกุศล อดทนต่อความคดิเหน็ของผู้อื่น และได้ทรงสัง่สอนสาวกของท่านว่า “ให้คบ 

หาสมาคมกบัผูนั้บถือศาสนาทุกๆ ศาสนาด้วยความช่ืนชมยินดี” พระองคไ์ดท้รงเขยีนไวใ้นพนิัยกรรม

ว่า :– 

“ในพระคมัภรีข์องพระองค ์(พระเจา้) หา้มมใิหม้กีารต่อสูแ้ละขดัแยง้กนัโดยเดด็ขาด นี่เป็น

ค าสัง่ของพระผู้เป็นเจา้ผู้ให้ก าเนิดแก่ศาสนาอนัสูงสุด ค าบญัญตันิี้มอิาจจะลบล้างได้และพระองค์

ทรงยนืยนั” 

“โอ, ประชาชาวโลก!  ศาสนาของพระผูเ้ป็นเจา้มุ่งหมายใหเ้กดิความรกัและความสามคัค ี

จงอยา่ใชศ้าสนาเป็นเครือ่งมอืท าใหเ้กดิความเกลยีดชงัและขดัแยง้กนั ... เราหวงัอย่างยิง่ว่า ปวงชน

ของพระบาฮาจะต้องหนัไปสู่พระโอวาทอนัศกัดิส์ทิธิเ์สมอทีว่่า ‘ดูซ ีสรรพสิง่ทัง้หลายเป็นกรรมสทิธิ ์

ของพระผูเ้ป็นเจา้!’ – พระโอวาทอนัทรงเกยีรตขิองพระองคเ์ปรยีบเสมอืนน ้าซึง่ใชด้บัไฟแห่งความ

เกลยีดชงั และขมขื่นอนัเป็นควนักรุ่นอยู่ในหวัใจและทรวงอก ดว้ยพระโอวาทนี้ จะท าใหน้ิกายของ

ศาสนาต่างๆ ในโลกสามารถก้าวไปถงึแสงสว่างแห่งความเป็นเอกภาพโดยแท้จรงิได้ พระองค์ได้

ทรงตรสัความจรงิทรงน าเราไปสู่ทางของพระองค์  พระองค์เป็นผู้ทรงเดชานุภาพ , ผู้ทรงเมตตา

การณุย,์ และทรงสงา่งามโดยแท”้ 

พระอบัดุลบาฮากล่าวว่า : 

“ท่านทัง้หลายจะต้องละทิ้งอคต ิต้องแลกเปลี่ยนกนัไปนมสัการในโบสถ์ของศาสนาต่างๆ 

เพราะว่าในโบสถ์เหล่านี้ เขาไดน้มสัการพระผูเ้ป็นเจา้ กเ็มื่อเขาต่างพากนัไปนมสัการพระเจา้เช่นนี้

แลว้ ยงัจะมสีิง่ใดแตกต่างกนัอกีเล่า เราจะเหน็ไดว้่าไม่มใีครบูชาความชัว่ ชาวมุสลมิจะต้องไปโบสถ์

ของชาวครสิเตยีนและชาวยวิ เช่นเดยีวกนั ผูน้บัถอืศาสนาอื่นกต็อ้งไปสุเหรา่ของชาวมุสลมิดว้ย เขา

เหล่านัน้ปลกีตวัออกจากผู้อื่นก็เพราะมอีคติยดึถือในสิง่ที่ไม่เป็นความจรงิแท้ เมื่อข้าพเจ้าอยู่ใน



อเมรกิาข้าพเจ้าได้ไปโบสถ์ของชาวยวิซึ่งคล้ายกบัของชาวครสิเตียน และได้ประจกัษ์ว่าพวกเขา

นมสัการพระผูเ้ป็นเจา้กนัทุกหนแห่ง” 

“และหลายแห่งทีข่า้พเจา้ไดก้ล่าวแก่พวกเขาถงึรากฐานดัง้เดมิของศาสนา และยงัไดอ้ธบิาย

ขอ้พสิูจน์ใหเ้ขาเหน็ว่าองคพ์ระศาสดา และศาสนาอนัศกัดิส์ทิธิเ์หล่านัน้เป็นความจรงิขา้พเจา้ไดเ้ร่ง

เร้าให้เขาเลกิเอาอย่างและเลียนแบบอย่างงมงายเสยี ทัง้หวัหน้าของศาสนาต่างๆ ก็ควรปฏบิตัิ

เช่นเดยีวกนั คอืไปนมสัการในโบสถ์ของศาสนาอื่นๆ และแสดงให้เหน็รากฐานและฐานดัง้เดมิของ

ศาสนาทัง้ปวง ในโบสถ์ต่างศาสนานี้ พวกเขาจกัต้องนมสัการพระผู้เป็นเจา้ด้วยความสามคัคกีลม

เกลยีวและเอือ้เฟ้ือเผื่อแผ่ซึง่กนัและกนั เลกิคลัง่ไคลแ้ต่ศาสนาของตนเองโดยสิน้เชงิ” – จากหนังสอื 

Star of the West 

ถ้าเราปฏบิตัิได้เพยีงแต่ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ด้วยความสามคัคแีละเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่กนัระหว่าง

ศาสนาต่างๆ แลว้ก ็จะเป็นการเปลีย่นแปลงทีน่่าอศัจรรยใ์หญ่หลวงในโลกทเีดยีว! อย่างไรกต็าม การทีจ่ะให้

บังเกิดผลส าเร็จขึ้นได้นั ้น เราจะต้องปฏิบัติมากกว่าที่กล่าวมาแล้วนี้มา กนัก การแบ่งแยกศาสนา

เปรยีบเสมอืนโรครา้ยอย่างหนึ่ง แมค้วามอดทนจะเป็นประหนึ่งยาบรรเทาความเจบ็ปวดได้ แต่ไม่ใช่ว่าจะ

รกัษาโรคใหห้ายโดยแทจ้รงิ 

ปัญหาของการให้อ านาจ 

ในอดตี ศาสนาแต่ละศาสนาไม่สามารถจะรวมกนัเขา้ได้เพราะเหตุที ่ศาสนิกชนของแต่ศาสนาต่าง

คดิว่าศาสดาแห่งศาสนาของตนเท่านัน้คอืผู้มอี านาจสูงสุด บญัญตัแิห่งศาสนาของตนก็คอืบทบญัญตัจิาก

สวรรค ์ต่างไปถอืว่า ศาสดาองคอ์ื่นๆ ผูป้ระกาศบทบญัญตัทิีแ่ตกต่างออกเป็นศตัรแูห่งสจัจะ นิกายต่างๆ ใน

ศาสนาหนึ่งๆ ได้แบ่งแยกออกไปด้วยเหตุผลที่คล้ายคลงึกนันี้ ผู้นับถอืศาสนาในนิกายต่างๆ ได้เชื่อถอืค า

สอนของหวัหน้ารองๆ ลงมาโดยถอืเอาค าสอนของคนใดคนหนึ่งว่าเป็นความจรงิ และของบุคคลอื่นๆ ว่าไม่

เป็นความจรงิ ในกรณดีงักล่าวมานี้ จะเหน็ไดว้่า การรวมกนัเป็นสิง่สามารถจะกระท าได ้ตรงกนัขา้ม พระบา

ฮาอุลลาห์ทรงสอนว่า ศาสดาทุกๆ พระองค์เป็นผู้น าศาสนาอันแท้จริงมาจากพระผู้เป็นเจ้า และแต่ละ

พระองค์ได้ให้การศึกษาแก่มนุษย์เพื่อเตรยีมพร้อมที่จะศึกษาในขัน้สูงจากศาสดาองค์ต่อไป พระบาฮา

อุลลาหท์รงแนะน าผูน้บัถอืศาสนาต่างๆ ว่า ไม่เพยีงแต่ยอมรบันับถอืการตรสัรูข้ององคศ์าสดาอื่นๆ ดว้ย จะ

ได้รู้ว่าค าสอนของบรรดาองค์เหล่านัน้สอดคล้องกัน และแต่ละศาสนาเป็นส่วนหนึ่งแห่งโครงการใหญ่

เกี่ยวกบัการศกึษา และการรวมมนุษยใ์ห้เป็นเอกภาพ ทรงเรยีกรอ้งให้ปวงชนทุกนิกายแสดงความนับถอื



องคศ์าสดาของตนดว้ยการยอมใชช้วีติ เพื่อใหเ้กดิความสามคัคโีดยสมบรูณ์ ซึง่องคศ์าสดาทัง้ปวงลว้นไดท้น

ทุกขท์รมานอยา่งแสนสาหสัเพื่อวตัถุประสงคอ์นันี้มาแลว้ ในสาสน์ถงึพระนางวคิตอเรยีพระองคไ์ดเ้ปรยีบว่า  

โลกเรานี้เปรยีบเสมอืนคนไขซ้ึ่งนับวนัแต่จะมอีาการเพยีบหนักลงทุกวนัๆ เพราะเหตุที่นายแพทยผ์ู้รกัษา

ความช านาญ พระองคไ์ดท้รงแนะน าถงึวธิกีารบ าบดัแกไ้ขไวว้่า :– 

“พระผู้เป็นเจ้าได้ก าหนดว่า ยาวิเศษและสิง่ที่เหมาะสมในการบ าบดัรกัษาโลกก็คอื การ

รวมกนัของพลโลก โดยมวีตัถุประสงคร์ว่มกนั และมศีาสนาอนัเดยีวกนั สิง่น้ีจะไม่บรรลุถงึเป้าหมาย

ได้นอกจากด้วยอ านาจของแพทยผ์ู้มคีวามช านาญการเป็นพเิศษ นายแพทยผ์ู้มอี านาจอนัยิง่ใหญ่

และไดร้บัการดลใจจากพระเจา้เท่านัน้ นี่คอืความจรงิแท ้ส่วนวธิปีฏบิตัอิื่นๆ นัน้เป็นสิง่ทีผ่ดิพลาด

ทัง้สิน้” – จาก Gleanings 

ความเจริญของศาสนา 

เครื่องกดีขวางอนัใหญ่หลวง มใิหป้วงชนรวมกนัไดใ้นทางศาสนากค็อื ความแตกต่างกนัระหว่างค า

สอนของบรรดาศาสดาทัง้หลาย ดว้ยบทบญัญตัขิองศาสดาองคห์นึ่งๆ ถูกหา้มโดยบทบญัญตัขิองศาสดาอกี

องคห์นึ่ง เช่นน้ี บทบญัญตัขิององคไ์หนเล่าจะถูกตอ้ง? และบทบญัญตัทิัง้สองจะแสดงถงึจุดประสงคข์องพระ

ผูเ้ป็นเจา้ไดอ้ยา่งไร? แน่นอนทเีดยีวว่า ความจรงิยอ่มเป็นสิง่เดยีวและไมเ่ปลีย่นแปลง ถูกแลว้, ความจรงิแท้

ยอ่มมเีพยีงอยา่งเดยีวและไมเ่ปลีย่นแปลง แต่ทว่า, ความจรงิทีส่มบรูณ์นัน้อยูเ่หนือความนึกคดิของมนุษยใ์น

ปจัจุบนัที่จะเขา้ถงึได้และความเขา้ใจของเราอาจเปลีย่นแปลงได้เสมอ ด้วยความเมตตากรุณาของพระเจา้ 

ความคดิเก่าๆ อนับกพร่องของเราจะถูกแทนทีด่ว้ยความเขา้ใจทีส่มบูรณ์ขึน้ตามกาลเวลาทีล่่วงเลยไป พระ

บาฮาอุลลาห ์ไดก้ล่าวไวใ้นสาสน์ถงึบาไฮศาสนิกชนในประเทศอหิร่านว่า :– 

“โอ, ปวงชนทัง้หลาย พระโอวาทที่ประทานนัน้ ได้ประทานให้ตามความเหมาะสม ที่

สามารถจะรบัรูเ้อาไดข้องปวงชน เพื่อชนผูเ้ริม่ต้นจะไดท้ าใหเ้จรญิก้าวหน้า พระโอวาทของพระองค์

ทีป่ระทานแก่ปวงชน เปรยีบเสมอืนการใหน้มแก่เดก็ตามส่วนทีก่ าหนดไว ้เพื่อโลกจะไดถ้งึขอบเขต

แห่งความสงา่งาม และจะเป็นทีต่ ัง้อนัมัน่คงของสถาบนัแห่งความสามคัค”ี 

นมเป็นสิง่ทีท่ าใหเ้ดก็มกี าลงักายแขง็แรงเพื่อเดก็จะสามารถยอ่ยอาหารแขง็ไดใ้นภายหลงั การกล่าว

ว่า ค าสอนของศาสดาองคห์นึ่งในระยะเวลาหนึ่งเป็นค าสอนทีถู่กต้อง และค าสอนของศาสดาอกีองคห์นึ่งใน

ระยะเวลาทีแ่ตกต่างกนัออกไปเป็นสิง่ทีผ่ดินัน้ ก็เช่นเดยีวกบัการกล่าวว่านมเป็นสิง่ทีม่ปีระโยชน์สุดส าหรบั



เดก็อ่อน เพราะฉะนัน้ นมเท่านัน้ที่ควรจะเป็นยอดอาหารส าหรบัผู้ใหญ่ด้วย และการให้อาหารอย่างอื่นแก่

ผูใ้หญ่เป็นสิง่ทีผ่ดิ! พระอบัดุลบาฮาไดก้ล่าวว่า :– 

“ศาสนาอนัศกัดิส์ทิธิแ์ต่ละศาสนาไดแ้บ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก เป็นส่วนที่จ าเป็นมาก

และสอนถึงโลกแห่งจิตวิญญาณที่เป็นอมตะ เป็นส่วนที่แสดงถึงสัจจะและหลักธรรมส าคัญ –

แสดงออกซึง่ความรกัของพระผูเ้ป็นเจา้  ส่วนแรกนี้มอียู่ในทุกๆ ศาสนา ซึง่ไม่อาจทีจ่ะเปลีย่นแปลง

แกไ้ขได ้ส่วนทีส่อง ไมค่งอยูต่ลอดกาล เป็นส่วนทีเ่กี่ยวกบัชวีติธรรมดา– เกี่ยวกบัการตดิต่อในทาง

ธุรกจิและเปลีย่นไปตามความเจรญิ และความต้องการในยุคของศาสดาแต่ละพระองค ์ตวัอย่างเช่น 

ในสมยัของพระโมเสส  การลกัขโมยมโีทษถงึการตดัมอื กฎหมายได้บญัญตัไิว้ว่า ใครก่อกรรมใด

จะต้องได้รบักรรมนัน้ แต่กฎหมายดงักล่าวยากแก่การใช้ในสมยัพระเยซูครสิต์ จงึไดถู้กยกเลกิไป 

เช่นเดียวกับ การหย่าร้างเป็นที่นิยมในสมยัพระเยซูคริสต์ และกฎหมายเกี่ยวกับการสมรสไม่

สามารถบงัคบัได ้ฉะนัน้ พระเยซคูรสิตจ์งึทรงบญัญตัมิใิหม้กีารหยา่รา้ง 

“ตามความต้องการในยุคนัน้ พระโมเสส ได้ก าหนดบทบญัญตั ิ10 ประการขึ้น ซึ่งมกีาร

ก าหนดโทษหนักถงึประหารชวีติ ทัง้น้ีเพราะในสมยันัน้เป็นการยากล าบากที่จะป้องกนัชมรมและ

รกัษาความปลอดภัยของสงัคม โดยปราศจากวิธีการอันเข้มงวด เพราะชาวอิสราเอลอาศัยใน

ทะเลทรายทาห์ อนัเป็นที่ที่ไม่มศีาลสถิตยุติธรรม ไม่มเีรอืนขงันักโทษ แต่ข้อบญัญตันิี้ไม่มคีวาม

จ าเป็นในสมยัพระเยซูครสิต์ประวตัิศาสตรส์ าหรบัส่วนที่สองของศาสนา ไม่มคีวามส าคญั เพราะ

กล่าวถึงขนบประเพณีในโลกเท่านัน้ แต่รากฐานแห่งศาสนาของพระผู้เป็นเจ้าเป็นอันหนึ่งอัน

เดียวกัน และพระบาฮาอุลลาห์ได้แก้ไขดดัแปลงรากฐานนัน้เสียใหม่” – จากหนังสือ Divine 

Philosophy 

ศาสนาของพระผู้เป็นเจา้เป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนั และพระศาสดาทุกพระองคเ์ป็นผูส้ ัง่สอน ศาสนา

เป็นเสมอืนสิง่มชีวีติทีเ่จรญิเตบิโตได ้มใิช่สิง่ทีด่บัสญูหรอืไม่อาจเปลีย่นแปลงได้ เราอาจเปรยีบเทยีบค าสอน

ของศาสนาต่างๆ ได้ดงันี้ ศาสนาพราหมณ์เปรยีบดงัดอกไมตู้ม ศาสนาพุทธเปรยีบดงัดอกไม้ที่บานแล้ว   

ส่วนศาสนาบาไฮ เป็นเสมอืนดอกไมท้ีก่ลายเป็นผลเรยีบรอ้ยแลว้ ซึง่ต่างกไ็ม่เป็นอนัตรายแก่กนัและกนัเลย   

เช่น ดอกไมไ้มเ่ป็นอนัตรายต่อดอกตูม และผลไมก้ไ็มเ่ป็นอนัตรายต่อดอกบาน เพราะมนัเป็นไปตามเสน้ทาง

อนัเดยีวกนัสมปรารถนาแล้ว เปลอืกนอกที่ห่อหุ้มดอกไมตู้มจะร่วงหล่นไปเพื่อให้ดอกไมบ้านออกได้ และ

กลบีดอกไมจ้ะรว่งหล่นไปเพื่อใหผ้ลไมเ้ตบิโตและสุกได ้ดงันัน้ เปลอืกนอกของดอกตูมและกลบีดอก เป็นสิง่

ทีไ่รป้ระโยชน์และควรที่จะละทิ้งหรอื? หามไิด้ แต่ละอย่างก็มคีวามจ าเป็นตามเวลาของมนั ถ้าปราศจาก



ดอกไมตู้มและดอกไมบ้านเสยีแลว้ ผลไมก้จ็ะมขีึน้มไิด ้เช่นเดยีวกบัการสอนของศาสนาต่างๆ ส่วนประกอบ

ของมนัอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลสมยัแต่ละศาสนาก็เป็นไปตามเส้นทางและล าดบัขัน้ที่ถูกต้องแล้ว  

ศาสนาทัง้หลายต้องสอดคล้องและแยกออกจากกนัมไิด้ แต่เป็นศาสนาอนัเดยีวซึ่งต่างขัน้กนัเท่านัน้ อาจ

เปรยีบเทยีบขัน้ต่างๆ ได ้ดงัเช่น เมลด็พนัธุ ์ดอกตูม ดอกบาน และในสมยัปจัจบุนัเปรยีบไดก้บัขัน้ผลไม ้

ศาสดาทุกพระองคไ์ม่ผิดพลาด 

พระบาฮาอุลลาหไ์ดส้อนว่า ศาสดาทุกพระองค์มขีอ้พสิูจน์ในภาระหน้าทีข่องพระองคอ์ย่างเพยีงพอ 

ทุกๆ พระองคม์สีทิธทิีจ่ะเรยีกรอ้งปวงชนใหเ้ชื่อฟงัและมอี านาจทีจ่ะยกเลกิ เปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิค าสัง่

สอนของศาสดาองคก่์อนๆ ในพระคมัภรีแ์ห่งความมัน่ใจกล่าวไวว้่า :– 

“ถา้หากพระผูท้รงเมตตา ไดเ้ลอืกบุคคลผูห้นึ่งขึ้นเพื่อใหน้ ามวลมนุษยช์าติ และถ้าพระองค์

เองไมพ่สิจูน์ใหเ้ป็นทีป่ระจกัษ์ว่าบุคคลผูน้ัน้มาจากพระองค ์แต่ขณะเดยีวกนักลบัทรงลงโทษมนุษย์

ผู้หนัหลงัให้บุคคลที่ทรงเลอืก เช่นนี้แล้ว เราก็ไม่อาจจะกล่าวได้ว่า พระองค์ทรงเต็มเป่ียมไปด้วย

ความปรานี แต่มใิช่เช่นนัน้ ความกรุณาของพระเจา้แห่งมวลชวีติไดแ้ผ่คลุมอยู่ทัว่พภิพ และทัว่ทุก

ชวีติของมนุษยท์ีอ่าศยัอยูใ่นโลกโดยผ่านทางศาสนทตูของพระองคเ์สมอ” 

“...แมก้ระนัน้กต็าม ศาสนาทุกศาสนามจีุดมุ่งหมายในการเปลีย่นแปลงนิสยัใจคอของมนุษย์

มใิช่หรอื? – ซึง่การเปลีย่นแปลงดงักล่าว นี้จะบงัเกดิผลทัง้ภายใน และภายนอก และจะมอีทิธพิล

เหนือจติใจและการปฏบิตัขิองมนุษย ์เพราะถา้หากนิสยัใจคอของมนุษยไ์ม่เปลีย่นแปลงแลว้ เรากจ็ะ

มองเหน็การไมม่ปีระโยชน์แห่งศาสนทตูของพระเจา้โดยง่าย” 

พระเจา้เป็นผูท้ีไ่มผ่ดิพลาด และตวัแทนของพระองคก์ไ็ม่ผดิพลาดเช่นเดยีวกนั เพราะว่า ค าสัง่สอน

ทัง้หลายนัน้ พระผู้เป็นเจา้เป็นผู้ประทานแก่โลกโดยผ่านทางศาสนทูตทัง้หลาย ค าสัง่สอนนัน้ยงัคงใช้ได้ด ี

จนกว่าจะมคี าสัง่สอนใหมเ่กดิขึน้โดยศาสนทตูองคเ์ดมิหรอืองคอ์ื่นๆ 

พระผูเ้ป็นเจา้คอืนายแพทยผ์ูย้ ิง่ใหญ่ และพระองคผ์ูเ้ดยีวเท่านัน้ทีส่ามารถวนิิจฉยัการเจบ็ไขข้องโลก 

และทรงก าหนดยาได้โดยถูกต้อง ยารกัษาโรคที่ใช้ในสมยัหนึ่งอาจไม่เหมาะที่จะใช้ในสมยัต่อมาก็ได้ เมื่อ

สภาพของคนไขอ้ยู่ในลกัษณะทีแ่ตกต่างออกไป การใชย้าซ ้าซากในเมื่อแพทยไ์ดส้ัง่ใหค้นไขร้กัษาตามแผน

ใหม ่แต่ก่อนคนไขก้ย็งัคงใชว้ธิรีกัษาแบบเก่าคร ่าครนึัน้ย่อมเป็นการแสดงความไมไ่วว้างใจและไม่ซื่อสตัยต่์อ

แพทย ์ชาวยวิอาจจะเสยีขวญัและตกใจหากจะมผีู้บอกว่า ยารกัษาโรคบางชนิดที่พระโมเสสได้ก าหนดขึน้



เมือ่สามพนัปีล่วงมาแลว้นัน้ ลา้สมยัและไม่เหมาะสมส าหรบัปจัจุบนั และในท านองเดยีวกนัชาวครสิเตยีนจะ

ตกใจมาก เมือ่มผีูบ้อกว่าพระโมฮมัหมดัไดใ้หค้ าสอนทีม่คี่านอกเหนือจากทีพ่ระเยซูครสิต์ไดส้อนไว ้และชาว

อิสลามก็จะเป็นเช่นเดียวกัน เมื่อมผีู้ขอร้องให้ยอมรบัว่าพระบ๊อบ หรอืพระบาฮาอุลลาห์มอี านาจในการ

เปลีย่นแปลงบทบญัญตัขิองพระโมฮมัหมดั แต่ในทศันะของศาสนาบาไฮ การนบัถอือยา่งแทจ้รงิในพระผูเ้ป็น

เจ้าคอืการนับถือศาสนาทัง้หลาย และการเชื่อฟงัอย่างแท้จรงิของบทบญัญตัิครัง้หลงัสุดของพระเจ้าซึ่ง

ประทานให้โดยศาสดาในยุคของเรานี้ และการนับถือดงักล่าวนี้เท่านัน้ที่จะท าให้เกิดความสามคัคอีย่าง

แทจ้รงิขึน้ได ้

ศาสนทูตองคส์งูสดุ 

 เช่นเดยีวกบัศาสนทูตองคอ์ื่นๆ พระบาฮาอุลลาหไ์ดก้ล่าวถงึภารกจิของพระองค์ดว้ยถ้อยค าอนัชดั

แจง้ใน “สาสน์อนัศกัดิส์ทิธิย์ ิง่” ซึง่เป็นสาสน์ถงึชาวครสิเตยีนโดยเฉพาะว่า :– 

“แน่นอนทเีดยีวทีพ่ระบดิาไดม้าปรากฏพระองค ์และค าท านายเกี่ยวกบัอาณาจกัรของพระผู้

เป็นเจ้าก็เป็นความจรงิ นี่เป็นพระโอวาทซึ่งพระบุตรได้ทรงปกปิดไว้ เมื่อทรงกล่าวกบัสาวกของ

พระองคซ์ึง่ในยคุนัน้สาวกทัง้หลายไม่อาจเขา้ใจได ้แต่เมื่อเวลาและชัว่โมงทีก่ าหนดไวไ้ดม้าถงึ พระ

โอวาทของพระองค์ก็ ได้ปรากฏขึ้น และเปล่งแสงทัว่ขอบฟ้าตามเจตน์จ านงของพระเจา้ จงระวงั, 

โอ, ปวงชน ผูน้ับถอืพระบุตร (หมายถงึชาวครสิเตยีน) อย่าละทิง้พระโอวาท แต่จงยดึถอืไวใ้หม้ัน่ 

พระโอวาทนี้มคี่ายิง่กล่าสิง่ทัง้ปวง ... จรงิทเีดยีว พระวญิญาณแห่งสจัจะไดป้รากฏขึน้แลว้  เพื่อจะ

น าเจา้ไปสู่ความจรงิทัง้หลาย โดยแทแ้ล้วพระองคม์ไิดก้ล่าวขึน้เอง พระผูท้รงรอบรูแ้ละปรชีาญาณ 

ไดเ้ป็นผูใ้หพ้ระองคก์ล่าวเช่นนัน้–พระผูท้ีพ่ระบุตรไดส้รรเสรญิ... โอ, ปวงชนชาวโลกจงละทิง้ทุกสิง่

ทีเ่จา้มแีละยอมรบัสิง่ทีพ่ระผูท้รงอ านาจและทรงซื่อสตัยส์ัง่ใหเ้จา้รบัไว้” 

และในสาสน์ถงึสนัตะปาปา ทีท่รงเขยีนจากเมอืงเอเดรยีโนเบลิ ในปี พ.ศ. 2410 กล่าวไวว้่า :– 

“จงระวงั อย่าให้การสรรเสรญิกีดกัน้เจ้าเสยีจากผู้ทรงรบัการสรรเสรญิ และอย่างให้การ

นมสัการกดีกัน้เจา้เสยีจากผูท้รงรบัการนมสัการ จงเหน็แก่พระเจา้–พระผูท้รงเดชานุภาพ และทรง

รอบรู!้ พระองค์ได้ปรากฏขึน้เพื่อดูแลชวีติแห่งโลก และเพื่อกระท าให้เกิดความสามคัครีะหว่าง

ชาวโลกทัง้มวล โอ, ปวงชนทัง้หลาย จงมาสู่แหล่งแห่งอรุณของศาสนาเถดิ! จงอย่ารรีอ แมแ้ต่เพยีง

สกัชัว่โมงเดยีว! เจา้ปราดเปรือ่งในพระคมัภรี ์แต่ไมอ่าจมองเหน็พระผูท้รงเกยีรตคิุณดอกหรอื? “โอ, 



ปวงชนผูป้ราดเปรือ่ง! การปฏบิตัเิช่นนัน้ไม่เหมาะสม ถ้าเจา้ปฏเิสธเรื่องนี้ เจา้มขีอ้พสิูจน์อย่างไรใน

การนบัถอืพระเจา้? จงแสดงขอ้พสิจูน์ของเจา้...” 

ในสาส์นถึงชาวครสิเตียนเหล่านี้ พระบาฮาอุลลาห์ทรงประกาศว่า สิง่ที่เขยีนไว้ในพระคมัภรีข์อง

ศาสนาครสิต์ได้บงัเกดิขึน้แล้ว และทรงประกาศแก่มุสลมิ , ยวิ, โซโรแอสเตอร ์และผู้นับถอืศาสนาอื่นๆ  

รวมทัง้พุทธศาสนิกชนดว้ยว่าค าท านายที่ไดก้ล่าวไวใ้นพระคมัภรีข์องศาสนานัน้ๆ ไดป้รากฏเป็นความจรงิ

ขึน้บา้งแลว้ พระองคท์รงกล่าวกบัคนทัง้หลายเสมอืนว่าพวกเขาทัง้ปวงเป็นแกะของพระเจา้ผูซ้ึง่ถูกแบ่งแยก

ออกเป็นฝงูๆ และเลีย้งไวใ้นทีต่่างกนั ทรงกล่าวว่า ค าพดูของพระองคก์ค็อืสุรเสยีงของพระเจา้ พระองค์คอืผู้

เลีย้งแกะทีด่ซีึ่งเสดจ็มาในกาลเวลาทีเ่หมาะควร เพื่อรวบรวมแกะทัง้ปวงเขา้เป็นฝงูเดยีวกนั เคลื่อนยา้ยสิง่

กดีขวางระหว่างฝงูออกไปใหพ้น้ “ดงันี้ กม็แีกะเพยีงฝงูเดยีวและมคีนเลีย้งเพยีงคนเดยีว” 

สถานการณ์ใหม่ 

ฐานะพระบาฮาอุลลาห ์แตกต่างจากศาสดาองคอ์ื่นๆ ทัง้นี้ เพราะสภาพของโลกในสมยัของพระองค์

ผดิแผกต่างจากสมยัของพระศาสดาองค์อื่นๆ ด้วยความก้าวหน้าอนัยาวนานและยากล าบากของศาสนา , 

วทิยาศาสตร์, อกัษรศาสตร์และอารยธรรมบดันี้ ถึงเวลาแล้วที่โลกจะรบัเอาค าสอนเกี่ยวกบัความเป็น

เอกภาพ เมื่อพระบาฮาอุลลาห์ทรงปรากฏขึ้นนัน้ เครื่องกีดขวางซึ่งกัน้กลางความเป็นเอกภาพของโลก

สมยัก่อนๆ ก าลงัจะพงัทลายไป และนับแต่พระองคท์รงก าเนิดมา ในปี พ.ศ. 2360 โดยเฉพาะนับแต่ค าสอน

ของพระองคเ์ริม่แผ่ขยายออกไปนัน้เครื่องกดีขวางอนันี้ไดถู้กท าลายราบลงโดยวธิกีารทีน่่าอศัจรรยท์ีสุ่ด แม้

จะอธบิายออยา่งไรกต็าม ความจรงิกป็รากฏใหเ้หน็อยูแ่ลว้นัน่เอง 

ในสมยัศาสดายุคก่อนๆ เพยีงแต่เครื่องกดีขวางทางภูมศิาสตร ์ก็มากพอที่จะป้องกนัมใิห้โลกเป็น

อนัหน่ึงอนัเดยีวกนัไดเ้สยีแลว้ แต่บดันี้ เราไดช้นะอุปสรรคดงักล่าวเป็นครัง้แรกในประวตัศิาสตรข์องมนุษย์

ชาติ ที่มนุษย์ในซีกหนึ่งของโลกได้พบปะสงัสรรค์กบัมนุษย์ในซกีโลกตรงข้ามอย่างง่ายดายและรวดเร็ว 

เหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ในยุโรปเมื่อวนัวาน ทุกทวปีในโลกจะทราบไดใ้นวนันี้ และสุนทรพจน์ที่กล่าวในอเมรกิา

ในวนัน้ี ยโุรป เอเชยี และแอฟรกิา อาจทราบไดใ้นวนัรุง่ขึน้ 

ภาษาเป็นอุปสรรคอันใหญ่ยิง่อีกอย่างหนึ่ง แต่อุปสรรคดงักล่าวนี้ได้ผ่านพ้นไปแล้ว เนื่องจากมี

การศกึษาและการสอนภาษาต่างประเทศกนัอยา่งทัว่ไป และมเีหตุผลทีน่่าเชื่อถอืไดว้่าในมชิา้ภาษาโลกจะได้

ถูกเลอืกขึน้และใชส้อนในโรงเรยีนต่างๆ ทัว่โลก และอุปสรรคในเรือ่งนี้กค็งจะแกไ้ขใหห้มดไปได้ 



อุปสรรคอันส าคัญข้อสาม ก็คือ อคติในทางศาสนาและการจ ากัดเสรีภาพในการนับถือศาสนา   

อุปสรรคดงักล่าวนี้ก าลงัจะหมดสิน้ไปเช่นเดยีวกนั จติใจของมนุษยก์ าลงัเปิดออกอย่างกวา้งขวาง การศกึษา

ของมนุษย์ก็ก าลงัจะเปลี่ยนออกไปจากการควบคุมของพระ และพวกหวัเก่าก็จะต้องยอมรบัความคดิใหม่

และเสร ี

ดงันัน้ พระบาฮาอุลลาห์จงึเป็นศาสนทูตผู้ยิง่ใหญ่องค์แรก ที่ค าสอนของพระองค์แผ่ไพศาลเป็นที่

รูจ้กัแก่ชาวโลกในช่วงระยะเพยีงไม่กี่ปี และในช่วงระยะเวลาอนัสัน้ ทัง้ชายหญงิและเดก็ทัว่โลกที่สามารถ

อ่านหนังสอืได้ จะได้อ่านค าสอนอนัส าคญัยิง่ของพระบาฮาอุลลาห์ซึ่งได้แปลออกมาจากค าสอน ที่ ได้ทรง

เขยีนดว้ยพระหตัถข์องพระองคเ์อง 

ความสมบรูณ์ของศาสนาบาไฮ 

ศาสนาบาไฮแตกต่างจากศาสนาอื่นๆ ด้วยสาเหตุที่ศาสนาทัง้ปวงแต่เก่าก่อน ไม่มศีาสนาใดได้มี

หลกัฐานบนัทกึไวอ้ยา่งสมบรูณ์เหมอืนดงัศาสนาบาไฮ พระโอวาททีบ่นัทกึไวซ้ึง่เป็นค าด ารสัโดยแทข้องพระ

เยซูครสิต์ พระโมเสส พระกฤษณา นัน้มน้ีอยมาก และมไิด้ตอบปญัหาอนัมากมายหลายซึ่งมคีวามส าคญั   

และจ าเป็นต่อชวีติประจ าวนัของมนุษยใ์นปจัจบุนัน้ี มคี าสอนหลายตอนทีม่ผีูก้ล่าวอ้างว่าเป็นพระโอวาทของ

พระศาสดาองค์นัน้องค์นี้ ซึง่อาจไม่เป็นความจรงิก็ได ้และเป็นที่ประจกัษ์ชดัว่า พระโอวาทบางตอนได้ถูก

เพิม่เตมิขึน้ในภายหลงั พระโมฮมัหมดัเองแมว้่าจะทรงไดร้บัการดลใจจากสวรรค ์แต่พระองคก์อ่็านและเขยีน

หนงัสอืไมไ่ด ้เช่นเดยีวกบัสานุศษิยข์องพระองค ์การบนัทกึและเผยแพร่ค าสอนของพระองคจ์งึไม่ดพีอ และ

ค าสอนบางตอนทีม่ไิดเ้ขยีนไวใ้นพระคมัภรีก์รุอาน ทีถู่กน าไปเผยแพร่อาจไม่ใช่ค าสอนของพระองคเ์องกไ็ด ้

ด้วยเหตุนี้ จงึท าให้เกิดความแตกต่างในการตคีวามหมายและแปลค าสอน ทัง้เกดิขดัแย้งในความคดิเห็น   

ซึง่เป็นเหตุใหเ้กดินิกายต่างๆ ในศาสนาอสิลามเช่นเดยีวกบัศาสนาอื่นๆ 

ตรงกนัข้าม ทัง้พระบ๊อบและพระบาฮาอุลลาห์ได้ทรงเขยีนพระคัมภรี์ไว้มากมายด้วยพระโวหาร  

และอ านาจอนัใหญ่หลวง ทัง้สองพระองคไ์ดถู้กกดีกนัมใิหส้ัง่สอนในที่สาธารณะและไดท้รงใช่ชวีติส่วนใหญ่      

(ภายหลงัจากทีไ่ดป้ระกาศศาสนาแลว้) อยู่ในทีคุ่มขงั ทัง้สองพระองคจ์งึไดส้ละเวลาส่วนใหญ่ภายในทีคุ่มขงั

เขยีนพระคมัภรี ์ดว้ยเหตุนี้ ศาสนาแต่เก่าก่อนจงึมอิาจจะเทยีบไดก้บัศาสนาบาไฮทีม่พีระคมัภรีแ์ห่งศาสนา

อนัแทจ้รงิ มหีลายสิง่หลายอย่างทีศ่าสนาอื่นๆ ไดก้ล่าวไวไ้ม่ชดัเจน หลกัธรรมอมตะซึง่พระศาสดาทัง้หลาย

ได้สอนไว้ ได้ถูกน ามาปรบัปรุงปญัหาต่างๆ ที่มนุษย์จะต้องเผชญิในโลกปจัจุบนั–อนัเป็นปญัหาที่ยุ่งยาก

ทีสุ่ด ซึง่ไมเ่คยปรากฏในสมยัศาสดาองคเ์ก่าก่อน เป็นทีป่ระจกัษ์แลว้ว่า พระคมัภรีอ์นัสมบูรณ์เหล่านี้จะต้อง



มอีทิธพิลมากในการทีจ่ะปกป้องมใิหเ้กดิความเขา้ใจผดิในอนาคต และจะท าใหเ้กดิความเขา้ใจผดิในอนาคต  

และจะท าใหเ้กดิความเขา้ใจถูกตอ้งแก่อดตีทีม่ากไปดว้ยนิกายต่างๆ 

กติกาแห่งศาสนาบาไฮ 

ในด้านอื่นๆ ศาสนาบาไฮก็แตกต่างออกไปจากศาสนาอื่นเช่นเดยีวกนั ก่อนที่พระบาฮาอุลลาห์จะ

สวรรคต พระองค์ได้ทรงเขยีนย ้าแล้วย ้าอีกในพระปฏิญญาของพระองค์ แต่งตัง้ให้บุตรชายคนแรกของ

พระองคค์อืพระอบัดุลบาฮา ซึง่พระองคท์รงเรยีกเสมอว่าเป็น “กิง่ทีย่ ิง่ใหญ่ทีสุ่ด” ใหเ้ป็นผูอ้ธบิายค าสัง่สอน

ของพระองคเ์ป็นทางการ และพระองค์ทรงกล่าวว่าอรรถาธบิายของพระอบัดุลบาฮา ควรนับว่าสมบูรณ์เท่า 

กบัพระโอวาทของพระบาฮาอุลลาหเ์อง ในพนิยักรรมของพระองคก์ล่าวไวว้่า :– 

“จงระลกึถงึค าพดูทีเ่ราไดก้ล่าวไวใ้นคมัภรีอ์คัดสัของเราทีว่่า: เมื่อทะเลแห่งชวีติของเราแหง้

งวด และคมัภรีศ์าสนาของเราได้จบลงแล้ว พวกเจา้จงหนัหน้าไปสู่ผู้ที่พระเจา้ทรงเลอืก–ผู้แตกกิง่

กา้นออกไปจากรากโบราณนี้’ ค ากล่าวนี้หมายถงึกิง่กา้นสาขาใหญ่ทีสุ่ด” 

 และในพระคมัภรีส์าสน์แห่งสาขา ซึง่พระองคไ์ดอ้ธบิายถงึต าแหน่งของพระอบัดุลบาฮา กล่าวว่า :–   

“โอ, ปวงชนทัง้หลาย จงสรรเสรญิพระเจ้า เพราะพระองค์เป็นผู้กระท าให้กิ่งก้านสาขา

ปรากฏขึน้ เป็นการอนุเคราะหแ์ก่มวลชนทัง้หลาย และเป็นการอวยพรอนัถูกต้องสมบูรณ์ยิง่ โดยที่

กิง่ก้านสาขานี้จะท าใหก้ระดูกทีผุ่พงักลบัมามชีวีติขึน้อกี ผูใ้ดกต็ามทีห่นัหน้าเขา้หาเจา้กเ็ท่ากบัหนั 

ไปหาพระเจา้โดยตรงทเีดยีว และใครกต็ามทีห่นัหลงัใหเ้จา้กเ็ท่ากบัหนัหลงัใหค้วามงามของเราเป็น

ผูป้ฏเิสธขอ้พสิจูน์ของเรากค็อืผูท้ีย่งัอยูใ่นหมูค่นบาป” 

หลงัจากพระบาฮาอุลลาหส์วรรคตแลว้ พระอบัดุลบาฮาไดม้โีอกาสพบปะสงัสรรคก์บัชนทุกส่วนของ

โลกอย่างมากมายที่มคีวามคดิเห็นแตกต่างกนัทัง้ในประเทศของเจ้าและในต่างประเทศ ในระหว่างการ

เดนิทาง เจา้ได้สดบัตรบัฟงัค าถาม ความยุ่งยากและขอ้ขอ้งใจทุกชนิด และได้ให้อรรถาธบิายอย่างชดัแจง้    

ซึง่มผีูเ้ขยีนไว้อย่างละเอยีด ตลอดระยะเวลาหลายปี พระอบัดุลบาฮา ได้ปฏบิตัภิารกจิเกี่ยวกบัการอธบิาย

ค าสอน และปฏบิตัตินเป็นตวัอยา่งต่อปญัหาชวีติโลกปจัจบุนัทุกปญัหา ความคดิเหน็ทีแ่ตกต่างกนัอนัเกดิขึน้

ในหมูบ่าไฮศาสนิกชนต้องปรกึษาพระองคโ์ดยตรง และพระองคม์อี านาจในการตดัสนิขอ้ปญัหาทัง้ปวง โดย

วธิดีงักล่าวนี้ท าใหม้ขีอ้ผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตลดน้อยลง 

 



หลังจากพระอับดุลบาฮามรณกรรมแล้ว ตามพินัยกรรมของพระองค์  ผู้พิทักษ์ศาสนาซึ่งจะมี

ต่อเนื่องรบัช่วงกันไปจะน าศาสนาต่อไปเรื่อยๆ โดยการให้อรรถาธิบายพระคมัภีร์บาไฮ ฉะนัน้ ศาสนา

บาไฮตลอดยุคนี้จะไม่มกีารแตกแยกออกเป็นนิกาย อนัเนื่องมาจากอรรถาธิบายโดยบุคคลหลายๆ คนที่มี

ความคิดเห็นต่างกันเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางสังคม พระบาฮาอุลลาห์ได้กล่าวถึงสถาบันแห่งความ

ยตุธิรรมของโลก ซึง่ไดบ้นัทกึไวใ้นพนิยักรรมของพระอบัดุลบาฮาเกีย่วกบัการเลอืกตัง้และหน้าทีข่องสถาบนั

นี้ว่าสถาบนั แห่งความยุตธิรรมเป็นผู้รบัช่วงหน้าที่พทิกัษ์ศาสนา สถาบนันี้ไม่เพยีงแต่ออกบทบญัญตัทิี่ไม่

ระบุในพระคมัภรีเ์ท่านัน้ ดว้ยเหตุดงักล่าวแลว้ ศาสนาบาไฮจงึเป็นศาสนาทีม่ชีวีติสามารถเจรญิก้าวหน้าได ้  

เพราะสรา้งขึน้ดว้ยหลกัธรรมสากลสามารถแกไ้ขและปรบัปรงุใหเ้หมาะกบัสถานการณ์ และความต้องการทุก

ยคุสมยัได ้

ไม่มบีาไฮศาสนิกชนคนใดสามารถสร้างนิกายหรอืท าให้เกิดการแบ่งแยกใดๆ ขึ้นได้ เพราะการ

ยอมรบันบัถอืพระบาฮาอุลลาหจ์ะตอ้งยอมรบัค าสอนเกีย่วกบัสงัคม และขนบประเพณีของสงัคม ซึง่พระองค์

ไดส้อนไวห้รอืพระอบัดุลบาฮาไดก้ าหนดไว ้จดุประสงคอ์นัส าคญัยิง่ในยคุนี้ กค็อืการรวมชาติต่างๆ ทัง้หลาย

และประชาชนทัง้มวลเขา้เป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนัภายใตศ้าสนา และระเบยีบขอ้บงัคบัอนัเดยีวกนั 

พระอบัดุลบาฮาไดก้ล่าวไวว้่า :– 

“ศตัรูของศาสนาก็คอื บุคคลที่พยายามตคีวามพระโอวาทของพระบาฮาอุลลาห์และท าให้

ความหมายผดิแผกแตกออกไปจากเดมิตามความเข้าใจของตนเอง แล้วรวบรวมบรรดาพวกที่มี

ความคดิเหน็เช่นเดยีวกนัตัง้นิกายขึน้มาใหม่ ยกตนเองเป็นบุคคลส าคญัของนิกายและท าใหศ้าสนา

แตกแยก” – จากหนงัสอื Star of the West 

ในสาสน์อกีฉบบัหนึ่ง พระองคไ์ดเ้ขยีนว่า :– 

“บุคคลเหล่านี้ (ผูส้รา้งนิกาย) เปรยีบเสมอืนฟองน ้าซึง่รวมตวับนผวิทะเล จะถูกลูกคลื่นแห่ง

พระปฏญิญาและอ านาจแห่งอาณาจกัรอบัฮาซดัสาดเขา้สู่ฝ ัง่ ... ความคดิชัว่รา้ยอนัเกดิจากการเหน็

แก่ตวัและมจีุดประสงค์ในทางเลวทรามจะสิ้นศูนย์ไป และพระปฏญิญาของพระเจ้าจะคงอยู่ชัว่นิ

รนัดร”์ – จาก Star of the West 

ไมม่สีิง่ใดจะเหนี่ยวรัง้มนุษยไ์วม้ใิหเ้ขาละทิง้ศาสนาเสยีได ้ถ้าเขาปรารถนาเช่นนัน้ พระอบัดุลบาฮา

ได้กล่าวว่า “พระผู้เป็นเจ้ามไิด้บงัคบัให้มนุษย์นับถือศาสนา การให้ความอิสระแก่จติใจของมนุษย์เป็น



สิง่จ าเป็นมาก” อย่างไรก็ด ีพระปฏญิญาจะท าให้การแบ่งแยกกนัระหว่างบาไฮศาสนิกชนเป็นสิง่ที่เป็นไป

ไมไ่ด ้

ไม่มีนักบวชอาชีพ 

อกีสิง่หนึ่งที่ต้องการกล่าวเป็นพเิศษในระบอบของศาสนาบาไฮก็คอื ไม่มนีักบวชอาชพีในศาสนานี้  

ปวงชนอาจให้ค่าใช้จ่ายแก่ผู้สอนศาสนาได้ และมบีาไฮศาสนิกชนเป็นจ านวนมากที่สละเวลาให้แก่การ

เผยแพรศ่าสนา แต่บาไฮศาสนิกชนทัง้หมดควรช่วยเหลอืกนัเผยแพร่ศาสนาตามโอกาสและความสามารถที่

จะกระท าได ้ไมม่ชีนชัน้พเิศษทีม่หีน้าทีใ่นการท าพธิต่ีางๆ เช่นนกับวช และไมม่ผีูม้อี านาจอภสิทิธิ ์

การเป็นนักบวชในสมยัก่อนเป็นการจ าเป็นมาก เพราะส่วนใหญ่ไม่รูจ้กัหนังสอืและไม่มคีวามรู ้จงึ

ตอ้งพึง่นกับวชในการใหค้วามรูท้างศาสนา เป็นผูป้ฏบิตัพิธิทีางศาสนา ใหค้วามยุตธิรรม และอื่นๆ อย่างไรก็

ด ีปจัจบุนัน้ีสภาพไดเ้ปลีย่นแปลงไปมาก การศกึษาเจรญิกา้วหน้าอยา่งรวดเรว็ทัว่โลก ถ้าค าสัง่สอนของพระ

บาฮาอุลลาหไ์ดถู้กน ามาปฏบิตักินัแลว้ เดก็ทุกคนในโลกกจ็ะไดร้บัการศกึษาโดยทัว่กนั  แต่ละคนจะสามารถ

ศกึษาพระคมัภรี์ด้วยตวัของเขาเอง รูจ้กัตกัน ้าแห่งชวีติโดยตรงจากแหล่งน ้าพุด้วยตวัของเขาเอง พธิกีาร

ต่างๆ ซึง่ต้องการบุคคลชัน้พเิศษเป็นผูจ้ดัท าไม่มใีนศาสนาบาไฮ คงมแีต่เจา้หน้าทีท่ีไ่ดร้บัอ านาจและความ

รบัผดิชอบเป็นผูใ้หค้วามยตุธิรรม 

เดก็ๆ จะต้องมคีรแูนะน า แต่จุดมุ่งหมายอนัแท้จริงของครกู็คอืการเตรยีมหรอืสอนนักเรยีนให้รู ้จกั

การศึกษาด้วยตนเอง รู้จกัการฟงัด้วยหู ดูด้วยตา และใช้เหตุผลของตน ในท านองเดียวกัน ในยุคเก่า 

นกับวชเป็นสิง่จ าเป็นมาก หน้าทีอ่นัแทจ้รงิของนกับวชกค็อื ท าใหม้นุษยแ์สวงหาซึง่สจัจะดว้ยตนเอง ใหดู้ฟงั  

และคดิดว้ยตวัของเขาเอง ในปจัจุบนั ภารกจิของนักบวชเกอืบถงึจุดหมายแลว้ และจุดประสงคข์องศาสนา

บาไฮคอืการท าใหภ้ารกจินัน้เสรจ็สมบรูณ์  ท าใหม้นุษยเ์ป็นอสิระจากทุกสิง่ทุกอย่างนอกเหนือจากพระผูเ้ป็น

เจา้ เพื่อทีเ่ขาจกัไดห้นัหน้าไปสู่พระองคโ์ดยตรง นัน่คอื หนัหน้าไปสู่ศาสนทตูของพระองคน์ัน่เอง เมื่อมนุษย์

ทัง้หลายหนัไปสู่จดุศูนยก์ลางอนัเดยีวกนัแลว้ เมือ่นัน้กจ็ะไมม่ขีอ้ขดัแยง้หรอืยุ่งยากเกดิขึน้ เมื่อมนุษยย์ิง่เขา้

ใกลจ้ดุศูนยก์ลางเพยีงใด กห็มายความว่า คนทุกคนไดเ้ขา้ใกลก้นัยิง่ขึน้เพยีงนัน้ 
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อารยธรรมอนัแท้จริง 

“โอ, ปวงประชาของพระเจา้ อยา่มวัพะวงกบัตวัของเจา้เอง 

จงตัง้ใจท าใหโ้ลกเจรญิกา้วหน้า และใหก้ารศกึษานานาชาตริุง่เรอืง” 

– พระบาฮาอุลลาห ์

ศาสนาเป็นรากฐานของอารยธรรม 

 ในทศันะของศาสนาบาไฮ ปญัหาต่างๆ ของชวีติมนุษย์ทัง้ส่วนตวัและสงัคมเป็นสิง่ยุ่งยาก ซึ่งไม่

อาจจะมองเหน็ไดแ้ละสตปิญัญาของปถุุชนธรรมดาไมอ่าจทีจ่ะแกป้ญัหาเหล่านัน้ไหถู้กต้องได ้พระผูท้รงรอบ

รูเ้ท่านัน้ทีจ่ะทรงทราบถงึจุดประสงคข์องการสรา้งสิง่ทัง้ปวงขึน้และทรงทราบดวี่าจุดประสงคน์ัน้จะบรรลุได้

ดว้ยวธิใีด พระองค์ไดแ้สดงถงึจุดหมายอนัแท้จรงิของชวีติมนุษย ์และวธิทีางอนัถูกต้องแห่งความก้าวหน้า

โดยทางศาสนทูตทัง้หลาย และการสรา้งสรรค์อารยธรรมที่แท้จรงิขึ้นอยู่กบัการปฏบิตัติามบทบญัญตัแิละ

ค าแนะน าของศาสนา พระบาฮาอุลลาหท์รงกล่าวไวว้่า :– 

“ศาสนาเป็นเครงือมอืที่ดทีี่สุดในการจดัระเบยีบของโลก และความสงบสุขของชวีติ การที่

เสาของศาสนาอ่อนลงท าใหค้นโงเ่ขลาเปลีย่นเป็นคนอวดด ีและหยิง่จองหอง อนัทีจ่รงิ เราอาจกล่าว

ไดว้่าสิง่ใดกต็ามทีท่ าใหศ้าสนาซึง่เป็นของสูงตกต ่า จะท าใหค้นเลวทรามละเลยต่อศาสนายิง่ขึน้และ

ในทีสุ่ด จะท าใหเ้กดิบา้นแตกสาแหรกขาด... 

“จงพจิารณาอารยธรรมของพวกชาวยโุรปดวู่า ไดก่้อใหเ้กดิความตื่นเตน้โกลาหลแก่ชาวโลก

อยา่งไรบา้ง นกัวทิยาศาสตรไ์ดป้ระดษิฐอ์าวุธมหาประลยัขึน้และไดแ้สดงความทารุณโหดรา้ยในการ

สงัหารชวีติมนุษยอ์ยา่งทีโ่ลกไมเ่คยประสบพบเหน็มาแต่กาลก่อน เช่นน้ี เป็นสิง่เป็นไปไม่ไดเ้ลยทีจ่ะ

ปฏริปูความชัว่ทีม่อี านาจรา้ยแรงใหก้ลบัเป็นดนีอกเสยีจากชาวโลกจะไดต้กลงกนัเป็นพเิศษเฉพาะ

กรณีๆ  หรอืท าใหเ้ขารวมกนัเขา้เป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวภายใตศ้าสนาเดยีวกนั... 

“โอ ปวงชนของบาฮา บทบญัญัติแต่ละข้อที่เราได้ให้แก่ท่าน ล้วนเป็นป้อมปราการอัน

แขง็แกรง่ทีจ่ะปกป้องคุม้ครองโลกใหพ้น้จากอนัตราย” – จากพระคมัภรี ์“พระด ารสัแห่งสวรรค”์ 



 สภาพของยโุรปและโลกปจัจบุนัน้ีโดยทัว่ๆ  ไปแลว้ไดพ้สิูจน์ความจรงิแห่งพระโอวาทของพระบาฮา

อุลลาหซ์ึง่ไดเ้ขยีนไวห้ลายสบิปีมาแลว้อย่างชดัแจง้ การเพกิเฉยต่อบทบญัญตัขิองศาสนา และยงัมปีวงชน

อกีมากมายที่ยงัมไิดน้ับถอืในศาสนา รวมทัง้ความยุ่งยากและการเข่นฆ่าท าลายกนัอย่างกว้างใหญ่ไพศาล

เช่นนี้แล้ว การปฏริูปสงัคมดูเหมอืนจะเป็นไปไม่ได้จรงิๆ ถ้าหากประชาชนมไิดเ้ปลีย่นแปลงทางด้านจติใจ

และจดุมุง่หมายอนัเป็นคุณลกัษณะส าคญัแห่งศาสนาโดยแท้ 

ความยติุธรรม 

 ในพระคมัภรี ์“พระวจนะเรน้ลบั” เล่มเลก็ๆ ซึง่พระบาฮาอุลลาหไ์ดใ้หส้าระส าคญัโดยย่อเกี่ยวกบัค า

สอนของศาสนทูต ขอ้แนะน าประการแรกกล่าวถงึชวีติของบุคคลว่า “จงมหีวัใจทีบ่รสิุทธิเ์มตตา และผ่องใส” 

ขอ้ต่อไปกล่าวถงึมลูฐานแห่งหลกัความจรงิของชวีติส่วนรวมว่า :– 

“ดูกร บุตรแห่งธรรม สิง่อนัเป็นทีร่กัยิง่ในสายตาของเรา คอืความยุตธิรรม จงอย่าเมนิสิง่นี้

หากเจา้ปรารถนาเรา และจงอย่างเพกิเฉย เพื่อว่าเราจะมอบธรรมะใหแ้ก่เจา้ ความยุตธิรรมจะช่วย

ใหเ้จา้เหน็ดว้ยตาของเจา้เอง ไม่ใช่ดว้ยตาของผูอ้ื่น และจะรูด้ว้ยปญัญาของเจา้เอง มใิช่ดว้ยปญัญา

ของเพื่อนบ้าน จงไตร่ตรองในหวัใจว่าสิง่นี้จ าเป็นอย่างไรส าหรบัเจา้ แทจ้รงิแลว้ ความยุติธรรมคอื

ของขวญัและเครือ่งหมายแห่งความเมตตารกัใครข่องเรา ดงันัน้ จงตัง้มัน่ในความยตุธิรรม” 

หลกัการส าคญัขอ้แรกแห่งสงัคมมนุษยค์อืมนุษยท์ุกคนควรจะต้องรูค้วามจรงิจากขอ้ผดิพลาด และรู้

ความดีจากความชัว่ทัง้ต้องเข้าใจความจรงิต่างๆ ในแง่ที่ถูกต้องและเป็นจรงิ ความเห็นแก่ตนเป็นโทษ

รา้ยแรงที่สุดทีท่ าให้มนุษยไ์ม่อาจมองเหน็หรอืเขา้ใจในธรรมและสงัคมไดถู้กต้อง ทัง้ยงัเป็นศตัรูส าคญัของ

ความเจรญิแห่งสงัคมอกีดว้ย พระบาฮาอุลลาหท์รงกล่าวว่า :– 

“ดูกร บุตรแห่งความเฉลยีวฉลาด เปลอืกตาบางๆ ของเจา้นี้สามารถจะกดีกัน้มใิหม้องเหน็

โลกและสิง่ต่างๆ ทีอ่ยู่ในโลกนี้ได้ เช่นนี้แลว้ จงนึกถงึการที่ม่านแห่งความละโมบปิดบงัดวงใจของ

เจา้” 

“ดูกร ปวงชนทัง้หลาย กลุ่มเมฆบดบงัแสงอาทติยฉ์ันใด ก็เหมอืนกบัที่ความมดืแห่งความ

โลภโมโทสนัและความรษิยาบดบงัแสงแห่งวญิญาณฉันนัน้” – จากสาส์นถงึบาไฮศาสนิกชนใน

อหิรา่นซึง่เคยนบัถอืศาสนาโซโรแอสเตอรม์าก่อน 



 ความช านาญอนัยาวนานท าให้มนุษยเ์ชื่อว่า ความคดิเหน็และการกรท าทีเ่หน็แก่ตวัจะท าให้สงัคม

นุษยไ์ปบาไฮความพนิาศเป็นแน่แท ้และถ้าเราไม่ปรารถนาทีจ่ะใหม้นุษยช์าตติ้องสูญสิน้ไปดว้ยความอปัยศ

อดสู ทุกๆ คนจะต้องเอาใจใส่ในธุระของเพื่อนบ้านของตนเหมอืนดงัที่เอาใจใส่ตวัของเขาเอง และแต่ละ

บุคคลจะต้องคดิถึงประโยชน์ของมนุษย์ชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน เช่นนี้แล้ว ในที่สุดประโยชน์ของ

บุคคลและส่วนรวมกจ็ะส าเรจ็ไปดว้ยด ีพระบาฮาอุลลาหท์รงกล่าวว่า :– 

“ดูกร บุตรแห่งมนุษย ์ถ้าท่านต้องการความเมตตา จงอย่างคดิถงึผลประโยชน์ของตนเอง 

จงยดึถอืในสิง่ทีจ่ะใหป้ระโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย ์ถ้าเจา้ต้องการความยุตธิรรม จงเลอืกใหผู้อ้ื่นดว้ยสิง่

ทีเ่จา้เลอืกใหก้บัตวัเจา้เอง” – จากพระคมัภรี ์“พระวจนะเรน้ลบั” 

รฐับาล 

 ค าสอนของพระบาฮาอุลลาห์ ได้กล่าวถงึปญัหาของระบอบสงัคมไว้สองชนิดด้วยกนั ชนิดแรกได้

ยกตวัอย่างไว้ในสาสน์ถงึกษตัรยิต่์างๆ เกี่ยวกบัปญัหาการปกครองที่อยู่ในระหว่างทีพ่ระบาฮาอุลลาหย์งัมี

พระชนมอ์ยู ่อกีชนิดหน่ึงเป็นระบอบใหมซ่ึง่ไดถู้กสรา้งขึน้ในสงัคมชาวบาไฮ 

 ฉะนัน้ เราอาจเปรยีบเทยีบขอ้แตกต่าง ระหว่างขอ้ความทีค่ดัมาจากหนงัสอื เช่น :– 

“พระองคผ์ูเ้ป็นพระเจา้อนัแทจ้รงิ สูงส่งดว้ยเกยีตคิุณทรงถอืเสมอและจะทรงถอืตลอดไปว่า 

หวัใจของมนุษยเ์ป็นของพระองคแ์ละเป็นกรรมสทิธิข์องพระองคเ์ท่านัน้ ส่วนสิง่อื่นๆ ไม่ว่าจะอยู่บน

บกหรอืในน ้ า จะเป็นความร ่ารวยหรอืชื่อเสียงก็ตาม พระองค์ได้ประทานให้แก่กษัตรยิ์หรือนัก

ปกครองแผ่นดนิทัง้หลายอกีทอดหนึ่ง” 

และขอ้ความทีค่ดัมาอกีตอนหน่ึง เช่น 

“ในยุคนี้ นับเป็นการเหมาะสมทีทุ่กคนควรยดึถอืพระนามอนัยิง่ใหญ่และสรา้งความสามคัคี

ขึน้ในหมูม่วลมนุษยไ์มม่สีถานทีใ่ดทีเ่ราจะหนีไปไดพ้น้ และไม่มผีูใ้ดจะหลบภยัไดน้อกจากพระองค์” 

– จาก Gleanings 

 การไม่สอดคลอ้งต้องการความคดิเหน็สองอย่างขา้งต้นนี้ไดถู้กขจดัไป เมื่อเราเขา้ใจความแตกต่าง

ซึง่พระบาฮาอุลลาหใ์หใ้นระหว่าง “สนัตสิุขส่วนน้อย” และ “สนัตสิุขอนัยิง่ใหญ่” ในสาสน์ของพระองคท์ีเ่ขยีน

ถงึกษตัรยิ ์ไดท้รงเรยีกรอ้งใหบ้รรดากษตัรยิพ์บปะประชุมกนั และคิดหาหนทางเพื่อใหไ้ดม้าซึง่ความสงบสุข



ทางการเมอืง ลดก าลงัอาวุธ ขจดัภาระหนกัและความยุง่ยากของคนยากจน พระโอวาทของพระองคไ์ดแ้สดง

ใหเ้หน็ประจกัษ์ชดัเจนว่า ถ้าบรรดากษตัรยิเ์หล่านัน้มไิดส้นองความต้องการของยุคแลว้ กจ็ะเกดิมสีงคราม

และการปฏบิตัอินัจะท าใหร้ะบอบเก่าถูกท าลายไปในดา้นหน่ึง พระองคท์รงกล่าวว่า “ปัจจบุนัน้ี ส่ิงท่ีมนุษย์

ต้องการกคื็อการเช่ือฟังผู้ปกครองประเทศ” แต่อกีดา้นหน่ึงทรงกล่าวว่า :– 

“บุคคลผูร้วบรวมและใฝ่หาทรพัยส์มบตัไิดห้นัหลงัใหพ้ระผูเ้ป็นเจา้อย่างดูหมิน่ เขาเหล่านัน้

ไดส้ญูสิน้ทุกสิง่ทัง้ในโลกนี้และโลกหน้า มชิา้ พระผูเ้ป็นเจา้ผูม้พีระหตัถอ์นัทรงพลานุภาพกจ็ะยดึเอา

สรรพสมบตัใินครอบครองของเขาและปลดเปลื้องเสือ้คลุมแห่งกระกรุณาของพระองค์จากตวัเขา ...

เราไดก้ าหนดเวลาไวส้ าหรบัเจา้ ถ้าเจา้ไม่หนัหน้ามาสู่พระองค์ตามเวลาที่ก าหนดไว ้พระผู้เป็นเจา้

จะทรงลงโทษเจา้อยา่งรนุแรงทุกวถิทีางและจะท าใหเ้จา้ทุกขย์ากอย่างแสนสาหสั... ลางแห่งเหตุรา้ย

ทีจ่ะเกดิขึน้ในเวลาอนัใกลจ้ะมองเหน็ไดแ้ลว้ โดยทีร่ะบอบการปกครองในปจัจุบนับกพร่องอย่างน่า

สลดใจ... เราไดใ้หค้ ามัน่สญัญากบัตวัเรา 

“ในไม่ช้า ระเบยีบการปกครองแบบปจัจุบนัจะเลกิล้มไป และการปกครองแผนใหม่จะแผ่

ขยายออกมาแทน” – จาก Glennings 

 ในสมยัก่อน รฐับาลตอ้งผกูพนัตวัเองอยูก่บัเหตุการณ์ภายนอกและวตัถุธรรมทัง้หลาย แต่ในปจัจุบนั

หน้าที่ของรฐับาลนัน้ต้องการความสามารถแห่งการเป็นผู้น า เสยีสละ และมคีุณธรรมพเิศษ สิง่เหล่านี้จะ

เป็นไปไดถ้า้พวกนกัปกครองจะหนัหน้าเขา้สู่พระผูเ้ป็นเจา้เท่านัน้ 

เสรีภาพทางการเมือง 

 แมว้่าพระบาฮาอุลลาหจ์ะทรงก าหนดแบบฉบบัที่ดแีก่การปกครองทอ้งถิน่ ชาต ิและนานาชาตไิว้ก็

ตาม แต่พระองคก์ท็รงสอนว่า สิง่เหล่านี้จะเป็นไปไดก้ด็ว้ยปวงชน ทัง้ส่วนตวัและสงัคมมรีะดบัความก้าวหน้า

สูงพอ การให้อ านาจเต็มที่อย่างปจัจุบนัทนัด่วนแก่ปวงชนในการปกครองตนเองโดยปราศจากการศึกษา

พวกเขาย่อมปกครองกนัโดยขาดความรอบรู้และโดยความปรารถนาที่เหน็แก่ตวัอนัจะเป็นภยัอย่างใหญ่

หลวง ไมม่อีนัตรายใดทีจ่ะรา้ยแรงเท่าการใหเ้สรภีาพแก่ผูท้ีไ่ม่รูจ้กัใชใ้นทางทีถู่กต้อง  พระบาฮาอุลลาหท์รง

เขยีนไวใ้นพระคมัภรีอ์คัดสัว่า :–  

“จงพจิารณาถงึสิง่เลก็น้อยในจติใจของมนุษยด์เูถดิ เขาอธษิฐานขอสิง่ทีเ่ป็นภยัแก่ตวัเขาเอง 

และละทิง้สิง่ทีเ่ป็นประโยชน์แก่ตวัเขาเสยี เขาอยู่ในจ าพวกคนหลงทางโดยแท ้เราไดเ้หน็บุคคลบาง



จ าพวกทีป่รารถนาเสรภีาพ และภูมใิจในเสรภีาพนัน้ เขาเหล่านัน้จดัอยู่ในหว้งลกึแห่งความโง่เขลา

ทเีดยีว 

ในทีสุ่ดเสรภีาพทีจ่ะท าใหบุ้คคลกระดา้งกระเดื่องต่อบา้นเมอืง เปรยีบเสมอืนเพลงิกเิลสที่มิ

อาจจะดบัได้ ดงันี้พระองคผ์ู้ทรงตดัสนิและทรงรอบรูจ้งึตกัเตอืน จงรูไ้ว้ว่ารูปร่างของเสรภีาพ และ

สญัลกัษณ์ของมนั คอืสตัวเ์ดรจัฉาน สิง่ทีเ่หมาะสมส าหรบัมนุษย ์คอื การยอมจ านนต่อความอดกลัน้

อันจะป้องกันเขาให้พ้นจากการเป็นผู้ก่อภยัอันตราย เสรีภาพท าให้มนุษย์ก้าวไกลออกไปจาก

ขอบเขตอนัเหมาะควรและล่วงละเมดิต่อเกยีรตแิห่งการเป็นมนุษย ์มนัท าใหเ้ขาตกอยู่ในระดบัทีเ่ลว

ทรามต ่าชา้ 

พงึระลกึว่า มนุษยเ์ปรยีบเสมอืนฝงูแกะทีต่้องการคนเลีย้งเพื่อปกป้องคุม้ครองอนัตราย อนั

ทีจ่รงิแลว้ ขอ้ความนี้เป็นสจัจะ สจัจะเป็นอนัเทีย่งแทท้เีดยีว เราอนุญาตใหเ้จา้มเีสรภีาพในบางกรณ ี

และไมอ่นุญาตใหใ้นบางกรณ ีเราคอืผูร้อบรูโ้ดยแทจ้รงิ 

เสรภีาพอนัแท้จรงิประกอบด้วยการยนือยู่ภายใต้บทบญัญตัขิองเรา แมเ้จา้ไม่เขา้ใจลกึซึ้ง 

ถ้ามนุษย์ปฏบิตัิตามสิ่งที่เราส่งมาจากสวรรค์ เขาจะได้รบัเสรภีาพอันสมบูรณ์อย่างแน่นอน ผู้มี

ความสุขคอื ผูท้ี่เขา้ใจถงึความมุ่งหมายของพระเจา้ ในสิง่ทีพ่ระองค์ไดแ้สดงใหเ้หน็จากสวรรคแ์ห่ง

เจตน์จ านงของพระองค์ อนัได้แทรกซมึอยู่ในทุกสิง่ทุกอย่างที่พระองค์ทรงสรา้งขึน้ เสรภีาพซึ่งให้

ประโยชน์แก่ท่านจะไม่สามารถค้นพบได้ในทีแ่ห่งใดเลยนอกจากในการรบัใช้โดยสมบูรณ์ต่อพระผู้

เป็นเจ้า ผู้ทรงสจัจะตลอดกาล ผู้ใดได้ลิ้มรสหวานแห่งเสรภีาพนี้แล้ว จะมิยอมแลกเปลี่ยนกับ

อาณาจกัรโลกและสวรรคท์เีดยีว” 

 ค าสอนแห่งสวรรค์นี้เป็นวิธแีก้อย่างวเิศษ ในการปรบัปรุงสภาพล้าหลงัของชนชาติและประเทศ

ต่างๆ เมื่อปวงชนและรฐัได้ศึกษา และน าค าสัง่สอนนี้มาใช้แล้ว ประเทศชาติทัง้หลายก็จะเป็นอิสระจาก

พนัธะทัง้มวล 

ผูป้กครองและผูถ้กูปกครอง 

 พระบาฮาอุลลาหท์รงหา้มมใิหใ้ชอ้ านาจกดขี ่และรดีนาทาเรน้อยา่งเดด็ขาด ในพระคมัภรี ์“วจนะเรน้

ลบั” ทรงเขยีนไวว้่า :– 



 “ดกูร ผูก้ดขีท่ ัง้หลายของโลก   จงเลกิการกดขีข่่มเหงเสยี เพราะเราไดใ้หค้ ามัน่สญัญากบัตวัเราเอง

ไวว้่า จะไมอ่ภยัใหแ้ก่ความอยุตธิรรมของผูใ้ดทัง้สิน้ นี่เป็นขอ้บญัญตัอินัอมตะของเราซึง่ก าหนดไวใ้นคมัภรี์

ซึง่ผนึกไวด้ว้ยตราแห่งเกยีรตคิุณของเรา และไดร้กัษาไวอ้ยา่งมัน่คง” 

บุคคลผูต้รากฎหมายและน าไปใชจ้ะตอ้งปฏบิตัตินดงันี้ :– 

“ยดึถอืการปรกึษาหารอือย่างมัน่คง จงตดัสนิใจและปฏบิตักิจิการทัง้มวลเพื่อประโยชน์สุข 

สวสัดภิาพ และสนัตสิุขของปวงชน หากไม่ยดึถอืสิง่ดงักล่าวนี้แลว้ กจ็ะเกดิการแตกแยกวุ่นวายขึน้” 

– จากสาสน์ถงึประชาชนทัว่โลก 

 ในด้านตรงกันข้าม ประชาชนจะต้องเคารพเชื่อฟงัปฏิบตัิตามกฎหมายและซื่อสตัย์ต่อรฐับาลที่

ยุตธิรรม เขาจะต้องเชื่อถอืระบบการศกึษาและเป็นพลงัแห่งตวัอย่างทีด่ ีเพื่อน าประเทศชาตไิปสู่สภาพที่ ดี

ขึน้มใิช่เชื่อถอืในวธิกีารปฏบิตัอินัรนุแรง พระบาฮาอุลลาหท์รงกล่าวไวว้่า :– 

“ทุกประเทศที่บาไฮศาสนิกชนอาศัยอยู่ เขาจะต้องปฏิบัติต่อรฐับาลประเทศนัน้ๆ โดย

ซื่อสตัยส์ุจรติและเชื่อฟงั” – จากพระคมัภรี ์“ขา่วทีน่่ายนิด”ี 

“ดกูร ปวงชนของพระเจา้ จงประดบัไบสถ์ของเจา้ดว้ยเสือ้แห่งความไวว้างใจและบูรณภาพ 

แล้วจงช่วยเหลอืพระผู้เป็นเจา้พระผู้เป็นนายด้วยการปฏบิตัอินัดงีามมศีลีธรรม จรงิทเีดยีวในพระ

คมัภรีแ์ละสาส์นทัง้หลายของเรา ห้ามมใิห้ท่านคดิคดกระด้างกระเดื่องต่อบ้านเมอืง โดยวธินีี้ เรา

ปรารถนาเพยีงยกระดบัของพวกเจา้ใหส้งูขึน้” – จาก “พระคมัภรีแ์ห่งแสงอนัสดใส” 

การแต่งตัง้และการเล่ือนชัน้ 

 ในการแต่งตัง้บุคคลใดๆ ก็ตาม จะต้องพจิารณาถงึความเหมาะสมในต าแหน่งหน้าที่แต่อย่างเดยีว 

สิง่อื่นๆ เป็นต้นว่า ความอาวุโส สงัคมหรอืฐานะการเงนิด ีความสมัพนัธท์างครอบครวัหรอืความเป็นเพื่อน 

เหล่านี้จะตอ้งไมถ่อืเป็นหลกัในการพจิารณา พระบาฮาอุลลาหก์ล่าวไวใ้น “พระคมัภรีแ์ห่งแสงอนัสดใส” ว่า 

 “แสงอนัสดใสดวงที่ห้า คอื รฐับาลจะต้องรูถ้งึสภาพความเป็นอยู่ของผู้อยู่ใต้การปกครอง และการ

เลื่อนฐานะให้เขาจะต้องขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และคุณงามความดีเป็นค าสัง่อันเคร่งครัดของเรา ถึง

หวัหน้าและผูป้กครองทุกคนใหพ้จิาณาในเรื่องน้ีเพื่อป้องกนัมใิหผู้ค้ดิคดช่วงชงิต าแหน่งหน้าทีไ่ปจากบุคคล

ผูส้มควรไดร้บัความไวว้างใจ หรอืมใิหผู้ทุ้จรติอยูใ่นหน้าทีคุ่ม้ครองประชาชน” 



 เพยีงแต่ใช้ดุลยพนิิจเลก็น้อยก็จะเหน็ เมื่อหลกัการดงักล่าวเป็นที่ยอมรับและปฏบิตัติามกนัทัว่ไป

แล้ว ชวีติในสงัคมของเราก็จะเปลีย่นไปอย่างน่าพสิวงทเีดยีว เมื่อบุคคลแต่ละคนไดร้บัต าแหน่งหน้าที่การ

งาน ตามความรู้ความสามารถของเขาแล้ว เขาก็จะทุ่มเททัง้ก าลงักายและก าลังใจในการท างาน และ

กลายเป็นผูเ้ชีย่วชาญในงานนัน้ๆ อนัจะเกดิประโยชน์อย่างมหาศาลแก่ตวัเขาเองและแก่ประชาชาวโลกดว้ย  

ปัญหาเศรษฐกิจ 

 ค าสอนของศาสนาบาไฮ ได้ยนืยนัอย่างหนักแน่นถงึความเป็นในการปฏริูปความสมัพนัธ์ทางด้าน

เศรษฐกจิระหว่างคนมัง่มแีละคนยากจน พระอบัดุลบาฮาไดก้ล่าวว่า :– 

“จะต้องจดัสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดขีึน้เพื่อขจดัความแรน้แค้น และให้ทุกคน

ได้รบัความสะดวกสบายทัว่ถึงกนัตามต าแหน่งและฐานะของเขา เราเหน็ได้ว่าในบรรดามนุษยท์ัง้

ปวงในโลก บางพวกมคีวามมัง่มมีหาศาล และบางพวกได้รบัความอดอยากแร้นแค้น พวกหนึ่งมี

ปราสาทราชวงัหลายแห่ง อกีพวกหนึ่งไม่มแีมท้ี่ซุกหวันอน... สภาพเช่นนี้เป็นสิง่ทีไ่ม่ถูกต้อง และ

จ าเป็นจะต้องแก้ไข การแก้ไขนี้จะต้องกระท าด้วยความระมดัระวงั เราไม่สามารถแก้สถานการณ์ 

ด้วยการท าให้มนุษย์มคีวามเท่าเทียมกันโดยสมบูรณ์ ความเท่าเทียมกันเป็นแต่เพยีงความฝนั

เท่านัน้ ไม่สามารถท าให้เกดิเป็นความจรงิได ้หากความเท่าเทยีมจะเกดิขึน้ได้จรงิกไ็ม่อาจจะด ารง

สภาพอยู่ไดน้าน และถ้าหากมนัสามารถคงสภาพอยู่ได้นานแลว้ ระเบยีบขอ้บงัคบัต่างๆ ของโลกก็

จะถูกท าลาย กฎระเบยีบข้อบงัคบัต่างๆ จะต้องด ารงอยู่ในโลกมนุษย์เสมอ สวรรค์ก าหนดให้แก่

มนุษยเ์ช่นน้ี... มนุษยท์ัง้มวลกเ็ปรยีบไดก้บักองทพัอนัยิง่ใหญ่ ซึง่ต้องการนายพล นายรอ้ย นายสบิ 

และพลทหารซึ่งแต่ละคนก็มหีน้าที่ประจ าของตน ระดบัเป็นสิง่จ าเป็นในการจดัระเบยีบบรหิารให้

เรยีบร้อย กองทพัไม่อาจจะมแีต่เพยีงนายพลหรอืนายร้อยเท่านัน้ และก็ไม่อาจจะมแีต่เพยีงพล

ทหารโดยปราศจากผูบ้งัคบับญัชา 

“แน่ทเีดยีว คนบางคนพวกร ่ารวยอย่างมหาศาล และบางพวกยากจนค่นแค้นอย่างสาหสั 

ด้วยเหตุผลดงักล่าวจงึจ าเป็นที่จะต้องมอีงค์การควบคุม และปรบัปรุงสภาพการณ์ให้เหมาะสม 

จ าเป็นที่จะต้องจ ากดัความมัน่คัง่ร ่ารวยและจ ากนัความยากจนดว้ยเช่นกนั ทัง้สองอย่างดงักล่าวนี้ 

ถา้อยา่งหนึ่งอยา่งใดมากเกนิไปกไ็ม่เป็นผลด .ี.. เมื่อความยากจนขยายตวักวา้งขวางขึน้จนถงึจุดอด

ตายแลว้ ยอ่มเป็นเครือ่งหมายทีแ่น่นอนเหลอืเกนิว่าจะตอ้งมกีารกดขีข่ ึน้ มนุษยจ์ะต้องลุกขึน้ต่อสูใ้น



ปญัหาน้ี และไมร่รีอในอนัทีจ่ะเปลีย่นแปลงสภาพอนัเลวรา้ยทีจ่ะน ามา ซึง่ความวปิโยคในการขดัสน

แรน้แคน้อยา่งใหญ่หลวงนี้เสยี 

“คนมัง่มจีะต้องแบ่งปนัความมัง่คัง่ของตนเสยีบ้าง เขาจะต้องมใีจเมตตาและสมเพชเวทนา

นึกถงึอกของคนผูเ้ตม็ไปดว้ยความโศกเศรา้ ผูไ้ดร้บัความทุกขเ์น่ืองจากขาดปจัจยัส าคญัแห่งชวีติ 

“จะตอ้งตรากฎหมายขึน้เป็นพเิศษ เกี่ยวกบัผูม้ ัง่คัง่ร ่ารวยและผูอ้ดอยากแรน้แคน้ ... รฐับาล

ของประเทศทัง้หลายจะต้องปฏบิตัิตามบญัญตัแิห่งสวรรค์ซึ่งประทานความยุตธิรรมแก่คนทุกคน 

กฎของพระเจา้จะไมเ่ป็นผลจนกว่าสิง่แหล่านี้จะไดร้บัการปฏบิตัใิหลุ้ล่วงไป”- จาก “สุนทรพจน์ทีก่รุง

ปารสี” 

การคลงัสาธารณะ 

 พระอบัดุลบาฮาแนะน าว่า แต่ละหมู่บา้น ต าบล และจงัหวดัจะต้องจดัการปกครองใหด้ทีีสุ่ดเท่าทีจ่ะ

พงึกระท าได ้ดว้ยการบรหิารการคลงัในขอบเขตทอ้งทีข่องตน และต้องแบ่งช่วยเหลอืรฐับาลกลางมากน้อย

แล้วแต่ความเหมาะสม ที่มาส าคญัของรายได้ทางหนึ่งก็คอื การเก็บภาษีเงนิได้จากปะชาชนตามส่วนมาก

น้อยของรายได้ ถ้ารายไดข้องผูใ้ดน้อยกว่ารายจ่ายทีจ่ าเป็น เขาผูน้ัน้ก็ไม่จ าเป็นต้องเสยีภาษ ีแต่ในรายที่มี

รายไดม้ากกว่ารายจ่ายเขาจะตอ้งเสยีภาษ ีและเปอรเ์ซนตข์องภาษเีพิม่ขึน้ตามส่วนเพิม่ของรายไดท้ีเ่หลอื 

 ตรงกนัขา้ม ถา้ผูใ้ดไมส่ามารถหารายไดไ้ดเ้พยีงพอกบัรายจ่ายในปีนัน้ เป็นต้นว่า เกดิโรคภยัไขเ้จบ็

หรอืการเพราะปลูกไม่ได้ผล หรอืดว้ยเหตุอื่นใดซึง่มใิช่ความผดิของเขาแล้วก็เป็นหน้าที่ของหน่วยกองทุน

สาธารณะทีต่อ้งช่วยเหลอืเขาและครอบครวัในส่วนทีเ่ขายงัขาดอยู่ 

 รายไดข้องกองกลาง หรอืสาธารณะจะไดม้าอกีหลายทางเป็นต้นว่า จากมรดกทีม่ไิดท้ าพนิัยกรรมไว ้

จากสินแร่ จากทรพัย์ที่ขุดค้นได้ และจากการบริจาคให้โดยสมคัรใจ เงินเหล่านี้ส่วนหนึ่งจะใช้ในการ

ช่วยเหลอือุปการะผูทุ้พพลภาพ เดก็ก าพรา้ โรงเรยีน คนตาบอด หหูนวก และเพื่อเกบ็รกัษาไวใ้ชใ้นการสุขา

ภ ิบาล เช่นน้ีแลว้ประชาชนกจ็ะไดร้บัความสะดวกสบายและสวสัดภิาพโดยทัว่ถงึกนั 

การบริจาคให้โดยสมคัรใจ 

 ในจดหมายถงึ “Central Organization of Durable Peace” ซึง่เขยีนเมื่อ พ.ศ. 2462 พระอบัดุลบา

ฮาไดก้ล่าวไวว้่า :– 



 “การบรจิาคทรพัยส์นิส่วนตวัให้โดยสมคัรใจ ร่วมกบัผู้อื่นเพื่อให้เป็นเงนิส่วนสาธารณะนัน้ เป็นค า

สอนข้อหนึ่งในบรรดาค าสอนของพระบาฮาอุลลาห์ การสละให้ด้วยความสมคัรใจเป็นสิง่มคี่ายิง่กว่าความ

เสมอภาค ที่เป็นไปตามกฎหมาย และค าสอนขอ้นี้ประกอบด้วยขอ้ทีว่่า บุคคลไม่ควรรกัตนเองมากกว่ารกั

ผูอ้ื่น แต่ควรจะเสยีสละชวีติและทรพัยส์นิของตนเพื่อผูอ้ื่น และในการน้ีไมค่วรจะเป็นไปโดยการบงัคบัเพื่อให้

กลายเป็นกฎเกณฑท์ี่ต้องสละทรพัยสนิหรอืชวีติใหแ้ก่ผูอ้ื่น บุคคลควรจะเสยีสละใหด้ว้ยสมคัรใจของเขาเอง 

และบรจิาคใหด้ว้ยความเตม็ใจแก่คนยากจน ดงัเช่น ทีไ่ดก้ระท ากนัในหมูบ่าไฮศาสนิกชนในประเทศอหิรา่น” 

ท างานเพ่ือส่วนรวม 

 ค าสอนอันส าหรบัยิง่ข้อหน่ึงของพระบาฮาอุลลาห์ เกี่ยวกับปญัหาเศรษกิจคอื ทุกๆ คนจะต้อง

ท างานที่มปีระโยชน์จะต้องไม่มผีึ้งตวัผูท้ี่ไม่ท าประโยชน์ในรงัแห่งสงัคม ไม่มกีาฝากในสงัคม พระองค์ทรง

กล่าวว่า :– 

“เราสัง่ใหพ้วกเจา้ทุกๆ คนท างานอาชพี ท าการช่าง การคา้ หรอืสิง่อื่นๆ เราท าใหง้านอาชพี

ของพวกเจ้าเท่ากบัการนมสัการพระผู้เป็นเจ้า ผู้ เป็นสจัจะ ดูกร ปวงชน จงระลกึถึงความรกัและ

ความกรณุาของพระองคแ์ละขอบคุณพระองคท์ุกเชา้ค า 

“อยา่ปล่อยใหเ้วลาล่วงไปดว้ยความเกยีจครา้นเฉื่อยชา จงท าตนใหเ้ป็นประโยชน์แก่ตนเอง

และผู้อื่น น่ีเป็นสิง่ที่เราก าหนดในสาส์นน้ี ซึ่งเหมอืนขอบฟ้าที่แสงอรุณแห่งปญัญาและโอวาทแห่ง

สวรรคก์ าลงัฉายแสง ผูน่้ารงัเกยีจทีสุ่ดในสายตาของพระองคไ์ดแ้ก่ผูท้ีไ่มท่ าสิง่ใด และขอผูอ้ื่นกนิ จง

ไวว้างใจในพระองคผ์ูท้รงใหเหตุผลทุกๆ ประการ” – จาก Glad Tidings 

 พลงังานอนัมากมายทีใ่ชใ้นวงการพาณิชยในปจัจุบนัต้องสูญเสยีไปเพราะการลบลา้งและขดัแยง้ใน

ความยุง่ยากและการแข่งขนักนัอย่างไรป้ระโยชน์ และสิง่อื่นๆ อกีทีท่ าลายเสยีมากกว่านัน้ ถ้าทุกคนท างาน

และงานทุกชนิดเป็นผลดแีก่มนุษยช์าต ิไม่ว่าจะเป็นงานดา้นสมองหรอืก าลงัดงัทีพ่ระบาฮาอุลลาหท์รงด ารสั

ทุกคนก็จะได้รบัสิง่จ าเป็นส าหรบัการอนามยั ความสะดวกสบาย และชวีติอนัผาสุกอย่างเพยีงพอ จะไม่มี

บา้นทีค่ร ่าคร่าส าหรบัคนยากจน ไม่มกีารอดตาย ไม่มคีวามขาดแคลน ไม่มทีาสแรงงาน ไม่มงีานหนักทีบ่ ัน่

ทอนสุขภาพมนุษย ์

 

 



หลกัปฏบติัเก่ียวกบัการเงิน 

 ตามค าสอนของศาสนาบาไฮ ความมัง่มทีีห่ามาไดโ้ดยสุจรติถูกต้องและไดใ้ชไ้ปดว้ยความเหมาะสม 

เป็นสิง่ทีน่่าชมเชย บุคคลทีร่บัใชแ้ละช่วยเหลอืผูอ้ื่นควรจะไดร้บัรางวลัอนัสมควร พระบาฮาอุลลาหท์รงกล่าว

ไว ้“ในสาสน์แห่งเครือ่งประดบั” ว่า :– 

“บาไฮศาสนิกชนต้องตอบแทนสิ่งที่ผู้หนึ่ งผู้ ใดควรจะได้ร ับ และต้องเคารพผู้ที่มี

ความสามารถ... เขาตอ้งพดูตามความยตุธิรรม ตอ้งรูจ้กัคุณค่าของประโยชน์” 

 เกีย่วกบัเรือ่งเงนิผลประโยชน์นัน้ พระบาฮาอุลลาหท์รงเขยีนไวใ้น “คมัภรีแ์ห่งแสงอนัสดใส” ว่า :– 

“คนส่วนมากมคีวามต้องการในเรื่องนี้ ถ้าไม่มผีลประโยชน์ตอนแทน ธุรกิจของการค้าก็จะชะงกั

งนั ... และผูท้ีจ่ะใหย้มืเงนิกไ็มม่ ีดงัหลกัการของ “Qard-i-kasan” (มคีวามหมายว่า เงนิทีจ่่ายใหล้่วงหน้าโดย

ปราศจากผลประโยชน์หรอืดอกเบีย้ จะคนืใหด้ว้ยความสมคัรใจของผูย้มื) ดงันัน้ ดว้ยความกรุณาแก่คนรบั

ใชข้องเรา เราไดก้ าหนดใหม้ผีลประโยชน์ของเงนิ เพื่อใหม้กีารหมุนเวยีนในระหว่างการตดิต่อธุรกจิซึง่นิยม

กระท ากนัในปจัจบุนั นัน่คอื... การคดิผลประโยชน์หรอืดอกเบีย้พอจะผ่อนปรนใหเ้ป็นไปตามบทบญัญตัแิละ

บรสิุทธิ.์.. แต่การคดิผลประโยชน์นี้จะตอ้งเรยีกรอ้งพอประมาณและยุตธิรรม ปากกาแห่งเกยีรตจิะไม่ก าหนด

ขอ้นี้ไว ้เรือ่งนี้เป็นความรูม้าจากพระพกัตรข์องพระองค ์เพื่อใหค้วามสะดวกแก่ผูร้บัใชข้องพระองค ์เราขอให้

ผูเ้ป็นมติรของพระผู้เป็นเจา้ จงปฏบิตัดิ้วยความเป็นธรรมและด้วยการปฏบิตัเิช่นนี้ ความกรุณาปรานีของ

บุคคลผูเ้ป็นทีร่กัของพระองค ์และความเมตตาสงสารกจ็ะเกดิขึน้แก่กนัและกนั 

 “ผูร้บัหน้าทีใ่นสถาบนัแห่งความยุตธิรรม จะต้องเป็นผูด้ าเนินการบรหิารใหก้รณีเหล่านี้ เพื่อทีเ่ขาจะ

ไดป้ฏบิตัใิหส้อดคลอ้งตอ้งกบัความตอ้งการอนัรบีด่วนของกาลเวลาและดว้ยความฉลาดรอบคอบ 

ไม่มีทาสแรงงาน 

 ในพระคัมภีรือัคดัส พระบาฮาอุลลาห์ทรงห้ามมิให้มีการเป็นทาส และพระอับดุลบาฮาได้ให้

อรรถาธบิายว่ามใิช่แต่การเป็นทาสน ้าเงนิเท่านัน้ทีข่ดักบักฎของพระผูเ้ป็นเจา้ แต่การเป็นทาสแรงงานกเ็ป็น

สิง่ทีม่ชิอบดว้ย พระองคไ์ดก้ล่าวกบัประชาชนอเมรกินัในสหรฐัอเมรกิา เมือ่ พ.ศ. 2455 ว่า :– 



“ในระหว่าง ค.ศ.1860 (พ.ศ. 2403) และ ค.ศ.1865 (พ.ศ. 2408) ท่านไดก้ระท าสิง่ที่มี

คุณค่าใหญ่ยิง่ ท่านได้ยกเลกิทาสน ้าเงนิ แต่เดียวนี้  ท่านจะต้องกระท าสิง่ที่ยิง่ใหญ่กว่านัน้ ท่าน

จะตอ้งเลกิทาสแรงงานเสยี... 

“การแก้ปญัหาทางเศรษฐกิจ มใิช่กระท าด้วยการตัง้ป้อมของฝ่ายนายทุนต่อสู่กับฝ่าย

กรรมกร และมใิช่ฝ่ายกรรมกรต่อสูก้บัฝ่ายนายทุน ดว้ยความขดัแยง้ยุ่งยากต่างๆ แต่จะแก้ได้โดย

ท่าทปีระนีประนอมดว้ยความเตม็ใจต่อกนัทัง้สองฝ่าย เช่นน้ีแลว้จะมสีภาพเทีย่งธรรมอนัแทจ้รงิและ

ยาวนาน.... 

“ในระหว่างศาสนิกชนบาไฮนัน้ ไม่มกีารขดูรดี ไม่มกีารรบัจา้งแลว้ไดร้บัผลไม่เป็นธรรม ไม่

มคีวามมุ่งหมายในการขบถ ไม่มกีารกระท าอนัเป็นการปฏวิตัเิปลี่ยนแปลงขดัแยง้ต่อรฐับาลใดๆ ที่

ด ารงอยู.่.. 

“ในอนาคตมนุษย์จะรวบรวมทรพัย์สนิความมัง่มัง่จากแรงงานของผู้อื่นมไิด้แล้ว จะต้อง

เฉลี่ยความมัง่มกีนัออกไปด้วยความเต็มใจ เขาจะค่อยๆ ก้าวเข้ามาสู่จุดนี้ทลีะน้อยๆ ด้วยความ

สมคัรใจของพวกเขาเองและโดยธรรมชาต ิการสงครามและการนองเลอืดไม่อาจน าไปสู่ความส าเรจ็

ได”้ – จากหนงัสอื Star of the West 

 โดยการปรกึษาหารอืและรว่มมอืกนัฉนัมติร โดยการมหีุน้ส่วนและมผีลประโยชน์ร่วมกนัเท่านัน้ ทีจ่ะ

ท าให้ทัง้ฝ่ายนายทุนและฝ่ายกรรมกรได้รบัผลประโยชน์ด้วยกนั การใช้วธิกีารรุนแรงคอืการหยุดงานของ

ฝา่ยกรรมกร และการเลกิจา้งคนงานของฝา่ยนายจา้ง ลว้นแต่ก่อใหเ้กดิความเสยีหาย และมเิพยีงแต่เสยีหาย

แก่กจิการคา้โดยตรงเท่านัน้ แต่ยงัเสยีหายต่อประชาชนส่วนรวมดว้ย ฉะนัน้จงึเป็นหน้าทีข่องรฐับาลทีจ่ะจดั 

หาวธิป้ีองกนัการกระท าอนัป่าเถื่อนเช่นนัน้ พระอบัดุลบาฮาได้กล่าวที่ต าบล ดูบลนิในจงัหวดันิวแฮมเชอร ์

เมือ่ พ.ศ.2455 ว่า :– 

“ขา้พเจา้ใคร่จะบอกให้ท่านทราบ ถงึกฎของพระผู้เป็นเจา้ โดยกฎแห่งสวรรค์ ลูกจา้งมใิช่

เพยีงแต่จะได้รบัค่าจ้างแรงงานเท่านัน้ แต่เขาจะต้องมสี่วนร่วมในงานทุกแขนงนัน้ด้วย ปญัหาที่

รฐับาลจะเป็นเจา้ของอุตสาหกรรมทัง้ปวงเป็นการยากยิง่ ไม่สามารถจะแก้ไขได้ด้วยการหยุดงาน

เพื่อค่าแรง รฐับาลทัง้ปวงทัว่โลกจะต้องร่วมมอืกนัจดัตัง้องคก์ารขึน้เพื่อควบคุมปญัหาน้ี แลว้เลอืก

สมาชกิจากสภาผู้แทนราษฎรทัว่โลกและผู้มเีกียรติจากทุกประเทศมาร่วมมอืบรหิารงาน ปญัหา

เหล่าน้ีจะต้องวางโครงการด้วยความสุขุมรอบคอบและด้วยอ านาจ เพื่อที่ฝ่ายนายทุนจะต้องไม่



ประสบการขาดทุนยอ่ยยบักบัทัง้ฝา่ยกรรมกรกไ็มข่ดัสน เพื่อความเหมาะสมเขาจะต้องตรากฎหมาย

ขึน้ แล้วประกาศต่อสาธารณะว่าสทิธขิองคนงานจะได้รบัความคุ้มครอง และสทิธแิห่งนายทุนก็จะ

ไดร้บัการป้องกนัดว้ยเช่นกนั เมื่อกฎหมายน้ีไดต้ราขึน้แลว้ดว้ยความเตม็ใจของทัง้สองฝ่าย หากยงั

มกีารหยุดงานเกดิขึน้อกี รฐับาลของชาตทิัง้หลายจะต้องร่วมมอืพรอ้มเพรยีงกนัต่อต้านการกระท า

นัน้ มฉิะนัน้แล้วก็จะเป็นการไปสู่ความหายนะ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในยุโรปความยุ่งยากเดอืดรอ้น

อยา่งสาหสัจะอุบตัขิึน้ 

“ปญัหาข้อน้ีเป็นขอ้ที่จะน าไปสู่ความโลภ บรรดาเจา้ของทรพัยส์นิ เจา้ของเหมอืงแร่ และ

เจา้ของโรงงานทัง้หลายจะตอ้งแบ่งส่วนผลก าไรใหแ้ก่คนงานของตน และแบ่งออกเป็นเปอรเ์ชน็ต์ได้

อย่างยุตธิรรม เพื่อที่คนงานจะได้ทุ่มเทความพยายามของเขาใหแ้ก่งานทีเ่ขาท า” – จากหนังสอื 

Star of the West 

พินัยกรรมและมรดก 

 พระบาฮาอุลลาห์ทรงชี้แจงว่า บุคคลจะต้องมสีทิธจิดัการกบัทรพัยสนิของเขาตามความประสงค ์

ในขณะทีเ่ขายงัมชีวีติอยู่ และทุกๆ คนจะต้องท าพนิัยกรรมระบุว่าทรพัยส์นินัน้ๆ จะยกใหเ้ป็นกรรมสทิธิแ์ก่

ผู้ใดหลงัจากที่เขาผู้นัน้เสยีชวีติแล้ว ถ้าหากบุคคลเสยีชวีติไปโดยมไิด้ท าพนิัยกรรมไว้ ทรพัย์สนิของเขา

ทัง้หมดตอ้งคดิเป็นมลูค่าเพื่อแบ่งใหแ้ก่บุคคล 7 จ าพวกทีส่มควรไดร้บั คอื บุตร ภรยิาหรอืสาม ีบดิา มารดา 

พีช่าย หรอืน้องชาย พี่สาวหรอืน้องสาวและครอูาจารย ์ส่วนแบ่งมรดกจะมากน้อยตามล าดบัจากบุตรจนถงึ

อาจารย ์ถา้บุคคลทีร่ะบุไวต้ามล าดบันี้ไม่มตีวัตน ส่วนแบ่งกองนัน้จะถูกปดัเขา้เป็นสมบตัขิองสาธารณะเพื่อ

ใชใ้นการช่วยเหลอืคนยากจน เดก็ก าพรา้ สตรหีมา้ย และใชใ้นกจิการสาธารณะทีเ่ป็นประโยชน์ ถ้าผูต้ายไม่

มผีูร้บัมรดก มรดกทัง้หมดของเขากจ็ะเป็นสมบตัขิองสาธารณะ 

ความเสมอภาคระหว่างบรุษุและสตรี 

 หลกัการแห่งสงัคมขอ้หนึ่ง ซึง่พระบาฮาอุลลาหท์รงถอืเป็นขอ้ส าคญัมากกค็อืสตรจีะต้องไดร้บัความ

เสมอภาคเท่าเทยีมบุรษุและมสีทิธเิท่าเทยีมกนั มกีารศกึษาและโอกาสเท่าเทยีมกนั 

 สิง่ส าคญัทีพ่ระบาฮาอุลลาห์ทรงเชื่อมัน่ที่จะปลดปล่อยสตร ีคอื การศกึษาสากล เดก็ผู้หญงิจะต้อง

ได้รบัการศกึษาดเีช่นเดยีวกบัผู้ชาย โดยแท้แล้ว การศึกษาส าหรบัเดก็ผู้หญงิส าคญัยิง่กว่าการศึกษาของ

เดก็ผู้ชายเสยีอกี เพราะเมื่อถงึเวลาเดก็ผู้หญงิเหล่านี้จะต้องเป็นมารดา และฐานะมารดา เธอจะเป็นครูคน



แรกของเยาวชนรุน่ใหม ่เดก็ๆ เปรยีบเหมอืนใบอ่อนและก้านอ่อนของต้นไม ้ถ้ามกีารฝึกสอนเริม่แรกเป็นไป

อยา่งถูกต้องดแีลว้ เขากจ็ะเป็นคนดเีมื่อเตบิโตขึน้ แต่ถ้าเริม่แรกไดร้บัการฝึกสอนอย่างผดิๆ เมื่อเตบิโตขึน้

เขาอาจจะกลายเป็นคนไม่ดแีละการฝึกสอนเริม่แรกในชวีติเยาวว์ยัของเขาน้ีจะใหผ้ลแก่ชวีติของเขาในป ัน้

ปลาย เช่นน้ีแลว้ จะเป็นสิง่ส าคญัยิง่เพยีงใดทีเ่ดก็หญงิจะตอ้งไดร้บัการศกึษาอยา่งดแีละกวา้งขวาง 

 ในระหว่างการเดนิทางไปตะวนัตก พระอบัดุลบาฮามโีอกาสบ่อยครัง้ ในการอธบิายค าสอนของ

ศาสนาบาไฮเกี่ยวกับเรื่องนี้ ณ ที่ประชุมสนันิบาตอิสรภาพแห่งสตรใีนกรุงลองดอน เมื่อเดือนมกราคม 

พ.ศ.2466 พระองคก์ล่าวว่า :– 

“มนุษยช์าตเิปรยีบดงันกทีม่ปีีก 2 ขา้ง ปีกขา้งหนึ่งคอืชาย และอกีขา้งหนึ่งคอืหญงิ ถ้าปีก

ทัง้สองไมแ่ขง็แรงและท างานไม่พรอ้มกนั นกตวันัน้กไ็ม่สามารถเหริสู่อากาศไดต้ามเจตนารมณ์ของ

ยุคใหม่นี้ ผู้หญงิจะต้องก้าวหน้าและปฏบิตัหิน้าที่ทุกอย่างของชวีติ ให้สมบูรณ์เท่าเทยีมกบัผู้ชาย 

ผูห้ญงิจะตอ้งอยูใ่นระดบัเดยีวกบัผูช้ายและจะมสีทิธเิท่าเทยีมกนั 

“นักวทิยาศาสตรบ์างคนกล่าวว่า มนัสมองของผู้ชายมนี ้าหนักมากกว่าผู้หญงิ และอ้างว่านี่

เป็นขอ้พสิูจน์ว่าผูช้ายมคีวามเป็นเลศิกว่า แต่เมื่อมองดูรอบๆ ตวัเรา เราได้พบว่า ผูท้ีม่ศีรีษะเลก็ๆ 

และมนัสมองหนกัเพยีงเลก็น้อยเหล่านี้ ไดแ้สดงความเฉลยีวฉลาดยิง่ และสามารถเขา้ใจในสิง่ต่างๆ 

ไดง้า่ย และเราไดเ้หน็บุคคลทีม่ศีรีษะใหญ่ มมีนัสมองหนัก แต่กย็งัโงเง่าไรส้ตปิญัญา ฉะนัน้ มาตรา

วดัน ้าหนกัของสมองน้ีจงึมใิช่เป็นวธิแีทจ้รงิในการวดัสตปิญัญาและความเป็นเลศิ 

“เมื่อผูช้ายได้ยกขอ้อ้างขอ้สอง ในเรื่องความเป็นเลศิของเขา โดยกล่าวยนืยนัว่า ผูห้ญงิไม่

เคยบรรลุความส าเรจ็มากเท่ากบัผูช้าย ขอ้พสิูจน์อนันี้เป็นขอ้กล่าวที่ไม่ถูกต้องเพราะผดิจากความ

เป็นจรงิของประวตั ิศาสตร์ ถ้าผู้ชายเหล่านี้ได้รู้ประวตัิศาสตร์อย่างแจ่มแจง้แล้ว เขาจะรู้ว่ามสีตรี

มากหลายไดเ้คยกระท าสิง่ส าคญัยิง่ใหญ่มาแล้วในอดตี และปจัจุบนัก็มสีตรมีากมายที่ก าลงัปฏบตัิ

กจิส าคญัอยู”่ 

 พระอบัดุลบาฮา กล่าวต่อไปถงึความส าเรจ็ของซโีนเบยีและสตรสี าคญัอื่นๆ ในอดตี แลว้จบลงดว้ย

ค าสรรเสรญิมาเรยี แมคดาเลน ผู้ปราศจากความลงัเลสงสยัผู้มศีรทัธามัน่คงในขณะที่สาวกของพระเยซูมี

ความเคลอืบแคลงในพระองค ์พระอบัดุลบาฮากล่าวต่อไปว่า :– 



“ท่ามกล่างสตรใีนยคุเรานี้ โกระโตล ์เอน ธดิาของปราชญ์แห่งอสิลามในสมยัทีพ่ระบ๊อบทรง

ปรากฏ เธอผู้นี้ได้แสดงความกล้าหาญและอ านาจอนัยิง่ใหญ่ อนัผู้ใดได้ยนิเรื่องราวของเธอแล้ว

จะต้องอศัจรรยใ์จ เธอได้ละทิ้งผ้าคลุมหน้าอนัเป็นประเพณีดกึด าบรรพ์ของสตรอีหิร่าน และแมว้่า

การพูดกบัชายจะถอืว่าเป็นการไม่สุภาพก็ตาม สตรผีู้กลา้หาญผู้นี้ก็ยงัคงโต้แยง้กบับรรดาปราชญ์

และผู้คงแก่เรียนและในการโต้เถียงทุกครัง้ เธอได้ท าให้ บรรดานักปราชญ์เหล่านัน้ต้องจ านน 

รฐับาลอหิร่านไดจ้ าคุกเธอ เธอถูกขว้างปาด้วยก้อนหนิตามถนนหนทาง ถูกสาปแช่งและขบัไล่ ถูก

เนรเทศจากเมอืงหนึ่งไปยงัเมอืงต่อๆ ไป ถูกขู่เขญ็คุกคามเพื่อจะเอาชวีติ แต่เธอกม็ไิดเ้ลกิลม้ความ

ตัง้ใจที่จะต่อสู้เพื่ออสิรภาพของพี่น้องสตร ีเธอได้ทนต่อความทุกขท์รมาน และรบัความอยุตธิรรม

ด้วยความกล้าหาญอนัยอดเยีย่ม แม้เธอจะถูกคุมขงัอยู่ เธอก็ยงัท าให้บุคคลอื่นๆ เลื่อมใสในพระ

บ๊อบมากขึน้ เธอได้กล่าวกบัเสนาบดอีหิร่านผูห้นึ่งซึง่เธอถูกจ าคุกอยู่ในบ้านของเขาว่า “ท่านจะฆ่า

ฉันเสยีเมื่อใดก็ได้ แต่ท่านไม่สามารถจะหยุดยัง้การปลดปล่อยสตรใีห้เป็นอิสระได้หรอก” และใน

ที่สุด อวสานแห่งชวีติอนัเศรา้โศกของเธอก็มาถงึ เขาแบกเธอเขา้ไปในสวนและรดัคอเธอจนตาย 

อยา่งไรกต็าม เธอกย็งัสวมเสือ้ผา้ชุดสวย ประหนึ่งว่า เธอก าลงัจะไปร่วมงานมงคลววิาห ์เธอไดส้ละ

ชวีติดว้ยจติใจผ่องแผว้และกลา้หาญ ยงัความตื่นเต้นและสยดสยองใหแ้ก่ผู้ทีไ่ดพ้บเหน็เธอมาก เธอ

ได้เป็นวรีสตรผีู้ยิง่ใหญ่โดยแท้ ปจัจุบนัน้ี ในประเทศอหิร่านมสีตรบีาไฮศาสนิกชนจ านวนมาก ได้

แสดงความกลา้หาญอยา่งมยิน่ยอ่ต่อสิง่ใด และมคีวามเขา้ใจหลกัแหลมลกึซึง้ พวกเธอลว้นปราศรยั

อยา่งคล่องแคล่วต่อหน้ามหาชน 

“ผู้หญิงจักต้องก้าวไปข้างหน้า เธอจักต้องแผ่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ วรรณคด ี

ประวตัิศาสตร์เพื่อความสมบูรณ์ของมนุษยชาติ มชิ้า พวกเธอจะได้รบัสิทธิเสร ีผู้ชายจะได้เห็น

ผูห้ญงิมคีวามตัง้ใจจรงิ มคีวามภาคภูมทิ าใหบ้้านเมอืงและชวีติการเมอืงดขีึน้ ขดัขวางการสงคราม

เรยีกรอ้งสทิธ ิการออกเสยีงเลอืกตัง้และโอกาสเท่าเทยีมผูช้าย ขา้พเจา้หวงัทีจ่ะไดเ้หน็ท่านก้าวหน้า

ทุกๆ ดา้นของชวีติและแลว้ท่านจะไดส้วมมงกุฏแห่งเกยีรตนิิรนัดร”์ 

สตรีและยคุใหม่ 

 เมือ่บุคคลทัง้ปวงไดพ้จิารณาทศันะของสตร ีและอนุญาตใหส้ตรแีสดงเจตน์จ านงในดา้นการสงัคม ก็

เป็นทีห่วงัไดว้่าจะมคีวามกา้วหน้าอยา่งมากมายในกรณต่ีางๆ ทีเ่คยถูกละเลยเพกิเฉยอย่างน่าหนักใจภายใต้



อ านาจการปกครองบรหิารงานอนัคร ่าครขึองผู้ชาย เช่น การอนามยั การไม่เสพของมนึเมา สนัตภิาพและ

คุณค่าของชวีติส่วนบุคคล การท าใหเ้รือ่งเหล่านี้ดขี ึน้และเกดิผลดอียา่งมหาศาล พระอบัดุลบาฮากล่าวว่า :– 

“โลกในสมยัอดีตได้ถูกปกครองด้วยก าลังอ านาจ และผู้ชายได้ปกครองผู้หญิงโดยอ้าง

เหตุผลว่า ตนเป็นฝ่ายมกี าลงัมากกว่า และใช้ก าลงัอ านาจข่มเหงทัง้ด้านก าลงักายและจติใจ แต่

ปจัจบุนัเหตุการรก์ าลงัเปลีย่นแปลง เช่น การมอี านาจและการบงัคบัก าลงัจะสลายตวัไป ความตื่นตวั

ทางจติใจ จติส านึก คุณธรรมแห่งความรกัและบรกิาร ด้วยสตรทีี่มคีวามเขม้แขง็ก าลงัจะมอี านาจ

สูงขึ้น ฉะนัน้ ยุคใหม่นี้จะเป็นยุคที่ความคดิเห็นของผู้ชายน้อยลง และความคดิเห็นของสตรเีข้า

แทรกซมึอยู่ทุกๆ แห่ง หรอืจะพูดใหถู้กต้องก็คอืนับแต่นี้ จะเป็นยุคที่มอีารยธรรมของบุรุษและสตรี

เท่าเทยีมกนั” – จากหนงัสอื Star of the West 

งดเว้นวิธีการรนุแรง 

 ในการทีจ่ะใหไ้ดม้าซึง่อสิรภาพของสตร ีเช่นเดยีวกบักรณีอื่นๆ พระบาฮาอุลลาหท์รงแนะน าศาสนิก

ชนของพระองคใ์ห้งดเว้นวธิกีารปฏบิตักิารอนัรุนแรง สตรศีาสนิกชนบาไฮในอหิร่าน อยิปิต์ ซเีรยี ไดแ้สดง

ตวัอย่างอนัดยีิง่ในการเปลี่ยนสงัคมใหม่ ในประเทศเหล่านี้ เป็นประเพณีส าหรบัสตรชีาวมุสลมิ เมื่อออกไป

นอกบา้นจะตอ้งใชผ้า้คลุมหน้า พระบ๊อบทรงกล่าวว่า ในยุคใหม่ทีป่ระสทิธิป์ระสาทใหส้ตรจีะพน้สภาพอนัน่า

เบื่อน้ี แต่พระบาฮาอุลลาห์ทรงแนะน าศาสนิกชนของพระองคว์่า ในที่ๆ ไม่มปีญัหาอนัส าคญัทางด้านจติใจ

เกี่ยวขอ้งอยู่ดว้ยแล้ว ให้บรรดาบาไฮปฏบิตัไิปตามประเพณีทีเ่ป็นอยู่จนกระทัง่ประชาชนมคีวามเขา้ใจแจ่ม

แจง้ ดกีว่าที่จะกล่าวรา้ยขนบประเพณีที่พวกเขาก าลงัด ารงอยู่ และก่อให้เกดิการต่อต้านขึน้โดยไม่จ าเป็น 

ฉะนัน้สตรบีาไฮศาสนิกชนแม้จะรู้ดีว่าส าหรบัผู้ที่เข้าใจดนีัน้ ประเพณีการคลุมหน้าอนัล้าสมยัเป็นสิง่ไม่

จ าเป็นและไม่สะดวกก็ตาม แต่พวกเธอก็ยังคงปฏิบัติไปตามประเพณีอันไม่สะดวกนัน้ มากกว่าที่จะ

ก่อให้เกดิพายุแห่งความเกลยีดชงัของพวกคลัง่ศาสนา และเกดิการต่อต้านขดัแยง้อย่างขมขื่นขึน้อนัเนื่อง 

จากทีพ่วกเธอจะละเลกิคลุมหน้าเวลาออกนอกบา้นเสยี การกระท าไปตามประเพณีอย่างนี้มใิช่เกดิจากความ

กลวั แต่ดว้ยความเชื่อมัน่ในอ านาจแห่งการศกึษาและผลของศาสนาทีท่ าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง และใหช้วีติ

แก่จติวญิญาณ บาไฮศาสนิกชนในประเทศเหล่านี้จงึได้ทุ่มเททัง้ก าลงัใจและกายเพื่อให้การศกึษาแก่บุตร

หลานของเขา โดยเฉพาะอย่างยิง่ แก่เด็กผู้หญงิและเขาต่างทุ่มเทเพื่อเผยแพร่อุดมคตบิาไฮ เขารูด้วี่าใน

ขณะที่ชวีติใหม่ทางธรรมเติบโต และแพร่ไปในหมุู่ประชากร ประเพณีเก่าแก่ล้าสมยัและอคติทัง้หลายจะ



ค่อยๆ หมดสิน้ไปตามธรรมชาตอิย่างแน่นอนทเีดยีว เสมอืนกลบีเลีย้งของดอกไมตู้มร่วงหล่นลงเมื่อดอกไม้

นัน้ไดข้ยายบานในเวลาอาทติยฉ์ายแสง 

การศึกษา 

 การศึกษาอันเป็นการสอนและน าทางมนุษย์ เป็นทัง้สิ่งฝึกสอนเพื่อท าให้ความสามารถเจรญิขึ้น 

การศกึษาเป็นจดุหมายอนัสุดยอดของศาสดาทัง้ปวงนบัตัง้แต่โลกเริม่ตน้มาทเีดยีว และในค าสอนของศาสนา

บาไฮนี้ ไดป้ระกาศไวอ้ย่างชดัแจง้ถงึความส าคญัขัน้ต้นและการศกึษาอนัไม่มขีอบเขต ครเูป็นส่วนประกอบ

ทีม่อี านาจมากในการใหอ้ารธรรม และงานของครเูป็นงานสูงส่ง การศกึษาไดเ้ริม่ต้นตัง้แต่เดก็ยงัอยู่ในครรภ์

มารดา และไม่รูจ้บตราบเท่าชวีติของบุคคล เป็นความจ าเป็นตลอดเวลาแห่งการด ารงชวีติอยู่อย่างถูกต้อง 

และเป็นรากฐานของชวีติบุคคลและประโยชน์แห่งสงัคม เมื่อการศกึษาในทางที่ถูกต้องได้ใช้กนัทัว่ไปแล้ว 

มนุษยช์าตกิจ็ะเปลีย่นแปลงไปและโลกกจ็ะกลายเป็นดนิแดนสวรรค์ 

 ปจัจุบนัน้ี จะหาผู้ที่ได้รบัการศกึษาดอีย่างแท้จรงิได้ยากยิง่เพราะเกือบทุกคนมอีคตผิดิๆ มคีวาม

เขา้ใจไม่ถูกต้องและมนีิสยัไม่ดงีามดว้ยการอบรมมาแต่เยาว ์จะมสีกักี่คนทีไ่ดร้บัการสัง่สอนมาแต่วยัเดก็ให้

รูจ้กัรกัพระผูเ้ป็นเจา้ดว้ยหวัใจและอุทศิชวีติให้แก่พระองค ์จะมสีกักี่คนที่จะถอืว่าการรบัใชเ้พื่อนมนุษยเ์ป็น

จุดหมายอนัสูงสุดแห่งชวีติ จะท าใหอ้ านาจของเขาก้าวหน้าเพื่อให้เป็นประโยชน์อย่างใหญ่หลวงแก่คนทัง้

ปวง แน่ทเีดยีว สิง่เหล่านี้เป็นธาตุอนัส าคญัของการศกึษาทีด่งีาม เพยีงการสอนใหจ้ดจ าเลขคณิต ไวยากรณ์ 

ภมูศิาสตร ์ภาษา และอื่นๆ นัน้ใหผ้ลแต่เพยีงความจ า มใิช่กระท าใหบุ้คคลเป็นคนดแีละมปีระโยชน์ได้ 

 พระบาฮาอุลลาหท์รงกล่าวว่า จะตอ้งมกีารศกึษาทัว่ไปทรงบญัญตัไิวว้่า :– 

“ก าหนดให้บดิาทุกคนให้การศึกษาแก่บุตรธดิา ทัง้อ่านและเขยีน รวมทัง้สิง่ที่มอียู่ในพระ

คมัภรีด์้วย ผู้ละเลยเพกิเฉยต่อค าสัง่นี้(ในเรื่องนี้) ถ้าหากเป็นผู้มฐีานะด ีก็ให้เป็นหน้าที่ของฝ่าย

จดัการทรพัย์สนิของสถาบนัแห่งความยุติธรรมจะจดัการแบ่งส่วนทรพัย์สินของผู้เป็นบดิามาให้

เพยีงพอเพื่อการศกึษาของผู้เป็นบุตรของเขาในกรณีทีบ่ดิามารดาของเดก็ไม่สามารถใหก้ารศกึษา

บุตรของตนได้ สถาบนัแห่งความยุติธรรมจกัต้องรบัภาระนัน้เราได้ก าหนดให้มสีถาบนัแห่งความ

ยตุธิรรม ขึน้เพื่อเป็นทีพ่ึง่แก่ผูย้ากจนขดัสนโดยแท ้

“เขาผูซ้ึง่ใหก้ารศกึษาแก่บุตรหรอืเดก็อื่นๆ กด็ ีกเ็ท่ากบัเขาไดใ้หก้ารศกึษาแก่บุตรของเรา” 

– จาก สาสน์แห่งแสงอนัสดใส 



“ชายหรอืหญิงก็ตามจะต้องฝากรายได้ส่วนที่หาได้ ไม่ว่าโดยการค้า การกสกิรรม หรอื

กจิกรรมใดๆ กต็าม ไวแ้ก่บุคคลทีค่วรไวว้างใจได ้เพื่อใชจ้่ายในการศกึษาและการสอนเยาวชน เงนิ

ที่ฝากไว้นี้จะต้องใช้ให้เป็นประโยชน์ในการศึกษาของเยาวชน ภายใต้การแนะน าของคณะมนตร ี

(หรอืกรรมการ) ของสถาบนัแห่งความยตุธรรม” – จากสาสน์ถงึประชาชนทัว่โลก 

ความสามารถของบคุคลย่อมแตกต่างกนั 

 ในทศันะของศาสนาบาไฮนิสยัใจคอของเดก็มใิช่จะเหมอืนกบัขีผ้ ึ้งอนัอาจจะป ัน้ให้เป็นรูปต่างๆ ได้

ตามความตัง้ใจของผูเ้ป็นครู เดก็แต่ละคนตัง้แต่เริม่แรกเกดิมา กม็อุีปนิสยัใจคอทีพ่ระผูเ้ป็นเจา้ทรงประทาน

ใหม้า และมคีวามเป็นตวัของเขาเองซึง่สามารถจะปรบัปรุงใหม้คีุณค่าไดก้แ็ต่โดยพิเศษเท่านัน้และวธินีัน้แต่

ละวธิกีแ็ตกต่างกนั บุคคล 2 คนมคีวามสามารถและความฉลาดไม่เหมอืนกนัอย่างแน่แท ้และครทูีแ่ทจ้รงิก็

จะไม่พยายามบงัคบันิสยัของคน 2 คน ใหเ้ป็นแบบเดยีวกนั โดยความจรงิแล้ว เขาจะไม่บงัคบับุคคลใดให้

อยูใ่นแบบอนัผดิกบันิสยัใจคอของผูน้ัน้เลย เขาจะดูแลเอาใจใส่ความสามารถ ทีจ่ะเจรยิเตบิโตของเยาวชนนี้

ยิง่กว่า ทัง้สนับสนุนและคอยปกป้องพวกเขา ให้ความช่วยเหลอืตามที่ผู้นัน้ต้องการ งานของผู้เป็นครูก็

เช่นเดยีวกบังานของชาวสวนที่ดูแลเอาใจใส่ในพฤกษชาติต่างๆ พชืบางชนิดก็ชอบแสงอาทติย ์บางชนิด

ชอบรม่เงา บางชนิดชอบอยู่รมิน ้า บางชนิดชอบอยู่บนโขดเขา บางชนิดกง็อกงามในทีด่นิปนทราย และบาง

ชนิดก็ขึ้นในที่ดินเหนียว แต่ละอย่างจะต้องมสีิ่งที่มนัต้องการ จดัสรรให้แก่มนั มฉิะนัน้แล้ว จะมีความ

สมบรูณ์ไมไ่ด ้พระอบัดุลบาฮากล่าวว่า :– 

“ศาสนทูตทัง้หลายล้วนทรงทราบดวี่า การศกึษาให้ผลอย่างใหญ่หลวงแก่มวลมนุษย ์แต่

ท่านกล่าวว่าจติใจและความเขา้ใจของมนุษยแ์ตกต่างกนัแต่ก าเนิด เราจะไดพ้บว่าเดก็ในวยัเดยีวกนั 

เกดิวนัเดยีวกนั และเชือ้ชาตเิดยีวกนั จากบา้นแห่งเดยีวกนั และภายใตก้ารอบรมของครคูนเดยีวกนั 

กย็งัแตกต่างกนัทัง้จติใจและความนึกคดิ เปลอืกหอยนั ้นแมจ้ะขดัเกลาสกัเพยีงใด กไ็ม่อาจจะกลบั

กลายเป็นไข่มุกอนัสุกสกาวได้ นิลด าก็ไม่อาจกลบัเป็นเพชร แม้โดยการฝึกสอนและเจรญิเตบิโต

อย่างไรต้นตะบองเพชรก็ไม่สามารถจะกลายเป็นต้นไมศ้กัดิส์ทิธิไ์ปได้ น่ีกล่าวไดว้่า การอบรมมไิด้

เปลี่ยนนิสยัส่วนลกึแห่งแก่นแท้ของมนุษย ์แต่มันท าให้บงัเกดิผลอย่างน่าอศัจรรย ์ด้วยอ านาจอนั

ประสทิธิผ์ลน้ี สิง่ทีแ่ฝงอยู่ขา้งใน เช่น คุณธรรมและความสามารถทีจ่ะปรากฏออกมา” – จากสาสน์ 

ของพระอบัดุลบาฮา 

 



การอบรมนิสยั 

 สิง่ส าคญัอย่างยอดเยีย่มในการศกึษากค็อื การอบรมนิสยัในเรื่องนี้นิสยัของบดิามารดาของเดก็ ครู 

และมติรสหายทีค่บหากนัอยา่งสนิทกเ็ป็นส่วนประกอบส าคญัยิง่อกีดว้ย 

 บรรดาศาสทูตของพระผู้เป็นเจ้าล้วนเป็นบรมครูและเด็กๆ ควรจะได้เรียนรู้ถึงค าสัง่สอน และ

ชวีประวตัขิองบรรดาท่านเหล่านัน้เสยีตัง้แต่เขาเริม่ศกึษาได ้สิง่ส าคญัโดยเฉพาะกค็อืพระโอวาทของพระบา

ฮาอุลลาห ์บรมศาสดาผูส้งูสุด ผูว้างหลกัการขัน้รากฐานแห่งอารยธรรมในอนาคต พระองคท์รงกล่าวว่า :– 

“จงสอนบุตรหลานของท่านถึงสิ่งที่ปากกาแห่งพระเกียรติได้เขยีนไว้ จงสอนเขาถึงสิง่ที่

สวรรคแ์ห่งความยิง่ใหญ่และอ านาจไดป้ระทานให้ ใหเ้ขาจดจ าสาสน์ของพระผู้ทรงเมตตา และสวด

ขอ้ความนัน้ด้วยเสยีงอนัไพเราะในมาชรกุิลอสัคา (สถานสกัการะแห่งศาสนาบาไฮ)” – จากหนังสอื 

Star of the West 

ศิลปศาสตร ์วิทยาศาสตร ์และหตักรรม 

 การฝึกอบรมในด้านศลิปศาสตร ์วทิยาศาสตร ์หตัถกรรม และงานอาชพีที่มปีระโยชน์อื่นๆ ถอืว่า

เป็นสิง่ส าคญัและจ าเป็น พระบาฮาอุลลาหท์รงกล่าวไวว้่า :– 

“ความรู้เป็นเสมอืนปีกที่ท าให้มนุษย์ด ารงอยู่ และเปรยีบประดุจบนัไดขึ้นไปสู่ที่สูง เป็น

หน้าทีข่องทุกๆ คนทีจ่ะต้องแสวงหาความรู ้แต่ต้องเป็นความรูท้ีใ่หป้ระโยชน์แก่มนุษยท์ัว่โลก มใิช่

ความรูท้ี่ใชแ้ต่วาจาโดยมไิดท้ าใหเ้กดิประโยชน์แต่อย่างใด ผู้รูว้ทิยาศาสตร ์ศลิปศาสตรต่์างย่อมมี

สทิธพิเิศษในระหว่างมนุษยท์ัง้โลก จรงิทเีดยีวทรพัยส์มบตัอินัแทจ้รงิของมนุษยก์ค็อืความรูข้องเขา 

ความรูเ้ป็นวถิแีห่งเกยีรต ิความมัง่คัง่สมบูรณ์ ความปีต ิความสุขและความยนิดี” – จาก สาสน์แห่ง

แสงสว่าง 

การปฏิบติัต่ออาชญากร 

 ในการกล่าวปราศรยัถงึวธิกีารปฏบิตัอินัถูกตอ้งต่ออาชญากร พระอบัดุลบาฮากล่าวว่า – 

“สิง่จ าเป็นอยา่งยิง่ยวดกค็อื ประชาชนจะตอ้งไดร้บัการศกึษาใหรู้จ้กัหลกีเลีย่งการกระท าผดิ 

ที่เขาอาจจะกระท าลงไปได้ เพื่อเขาจะได้คดิว่าอาชญากรรมก็คอืการท าโทษ เป็นการลงโทษและ

ทรมานอยา่งรา้ยแรงทีสุ่ด เช่นน้ีกจ็ะไมม่อีาชญากรรมทีต่อ้งลงโทษเกดิขึน้ได้ 



“ถ้าคนใดคนหนึ่งกดขีอ่กีคนหนึ่ง กระท าให้เขาบาดเจบ็และปฏบิตัอิย่างไม่เป็นธรรมต่อเขา 

แล้วผู้ถูกกระท าก็กระท าตอบเป็นการแก้แค้น เช่นนี้ เป็นสิง่ที่น่าต าหนิถ้าหากอมัร์กระท าให้เซด

ไดร้บัความอบัอายขายหน้า เซดกห็ามสีทิธทิีจ่ะท าเช่นนัน้บา้งต่ออมัรไ์ม ่ถ้าเซดกระท า กเ็ป็นการแก้

แคน้ และจะต้องไดร้บัการต าหนิตเิตยีน มใิช่เช่นนัน้เขาจะต้องตอบแทนความชัว่ดว้ยความด ีและมิ

เพยีงแต่จะใหอ้ภยัเท่านัน้ ถา้หากเป็นไปได ้เขาควรจะช่วยเหลอืผูก้ดขีน่ัน้เสยีดว้ย พฤตกิรรมเช่นนี้

นับเป็นสิง่ที่มคี่าของมนุษย ์เขาจะได้ประโยชน์อย่างไรเล่าจาการแก้แค้นตอบแทนนัน้ การกระท า

และการตอบโต้นัน้ก็มคี่าเท่ากนัก็เมื่อการปฏบิตัขิองฝ่ายหน่ึงเป็นสิง่ที่น่าต าหนิ การปฏบิตัทิัง้สอง

อยา่งนัน้กเ็ช่นเดยีวกนั เพยีงแต่แตกต่างกนัที ่คนหนึ่งไดก้ระท าก่อน และอกีคนหนึ่งกระท าภายหลงั

เท่านัน้ 

“และสงัคมมสีทิธใินการป้องกนั และคุม้ครองประชาคม ยิง่กว่านัน้ สงัคมมไิดม้คีวามเกลยีด

ชงั หรอืมีค่วามรูส้ านึกเป็นปฏปิกัษ์ต่อผูก้ระท าผดิฆาตกรรม การจ าคุกหรอืลงโทษอย่างอื่นต่อบุคคล

ทีก่ระท าผดิเช่นน้ีกเ็พยีงเพื่อจะปกป้อง และใหค้วามปลอดภยัแก่ผูอ้ื่น 

“ฉะนัน้ เมือ่พระครสิตท์รงตรสัว่า ถา้ผูใ้ดตบแกม้ขวาของท่าน ใหห้นัแกม้ซา้ยใหเ้ขาดว้ย นี่ก็

เพื่อสอนมใิหม้นุษยแ์กแ้คน้ตอบแทนกนั พระองคม์ไิดห้มายความว่า ถ้าสุนัขป่าเขา้ไปในฝงูแกะและ

ต้องการจะท าลายแกะแลว้ สุนัขป่ากไ็ด้รบัการสนับสนุนให้กระท าเช่นนัน้ หามไิด้ ถ้าพระครสิต์ได้

ทรงทราบว่า สุนขัปา่จะเขา้มาท ารา้ยแกะ แน่นอนทเีดยีว พระองคจ์ะตอ้งป้องกนั... 

“การด ารงอยู่ของประชาคมนัน้ขึน้อยู่กบัความยุตธิรรม ดงันัน้ เมื่อพระครสิต์หมายถงึค าว่า

อภยัและยกโทษ พระองค์มไิด้หมายถึงเรื่องชาติต่างๆ บุกรุกโจมตีท่าน เผาบ้านเรอืนของท่าน 

ปล้นสะดมภ์ทรพัย์สินของท่าน ท าร้ายภรรยา บุตร ญาติพี่น้องและเกียรติยศของท่าน แล้วท่าน

จะต้องยนิยอมอยู่ใต้อ านาจของขา้ศกึที่กดขี่ทารุณเหล่านัน้ และยนิยอมให้พวกเขากระท าการป่า

เถื่อนและข่มแหงท่าน มใิช่เช่นนัน้ พระด ารสัของพระครสิต์ได้กล่าวถงึความประพฤตขิองบุคคลที่

กระท าต่อกนัเป็นส่วนตวั ถ้าคนหนึ่งท ารา้ยอกีคนหนึ่งผู้ถูกท ารา้ยควรจะใหอ้ภยัแก่ผูท้ ารา้ยตน แต่

สงัคมจะตอ้งใหค้วามคุม้ครองสทิธขิองมนุษย ์สิง่หนึ่งยงัคงเป็นทีก่ล่าวกนัว่า สงัคมต้องยุ่งอยู่กบัการ

สร้างกฎหมายแห่งคดีอาชญากรรมทัง้กลางวนัและกลางคืน และตระเตรยีมทัง้จดัเครื่องมือและ

วิธีการลงโทษผู้กระท าผิด เขาสร้างคุกตารางโซ่ตรวนและเครื่องจองจ า ทัง้จดัสถานที่เนรเทศ 

ตลอดจนการทรมานดว้ยวธิต่ีางๆ โดยคดิว่า วกีารเหล่านี้จะแก้ไขอาชญากรรมได ้แท้จรงิแล้ว เขา

ไดท้ าลายศลีธรรมและอุปนิสยัของมนุษยใ์หเ้สยีไป ตรงกนัขา้ม สงัคมควรจะพยายามอย่างยิง่ยวดใน



อนัทีจ่ะใหก้ารศกึษาแก่มนุษย ์ เพื่อใหเ้ขากา้วหน้ายิง่ขึน้ทัง้ทางวชิาการและความรู ้ เพื่อใหไ้ดม้าซึง่

คุณธรรมและศลีธรรมอนัด ีและเพื่อหลกีเลีย่งความชัว่ทัง้มวล เพื่อใหอ้าชญากรรมทัง้หลายจะไดไ้ม่

อุบตัขิ ึน้” – จากหนงัสอื Some answered Questions  

อิทธิพลของหนังสือพิมพ ์

 พระบาฮาอุลลาห ์ทรงตระหนกัถงึความส าคญัของหนังสอืพมิพว์่าเป็นสิง่ทีใ่หค้วามรูใ้หก้ารศกึษาแก่

ประชาชนเมือ่น าไปอยา่งถูกทางกเ็ป็นพลงัแห่งอารยธรรมอย่างหนึ่งดงัทีท่รงเขยีนไวว้่า :– 

“ในยคุนี้ ความลบัของโลกไดถู้กเปิดเผยออก และสามารถจะมองเหน็ได ้และหนังสือพมิพท์ี่

เสนอขา่วอยา่งรวดเรว็นัน้กเ็ป็นเสมอืนกระจกเงาของโลกจรงิๆ หนังสอืพมิพแ์สดงใหเ้หน็การกระท า

และการปฏิบตัิของโลกต่างๆ ทัง้แสดงให้เห็นและท าให้ชาวโลกได้ยนิได้รู้จกั หนังสือพิมพ์เป็น

ประดุจกระจกเงาซึ่งได้ยนิ ได้เหน็ และพูดได้ หนังสอืพมิพ์เป็นปรากฏการณ์อนัเลศิและเป็นสิง่ที่

วเิศษอยา่งหนึ่ง 

“แต่เป็นการจ าเป็นที่นักเขยีน และบรรณาธกิารจะต้องปราศจากอคตแิห่งความเหน็แก่ตวั

และความปรารถนา เขาจะต้องมคีวามยุติธรรมและมคีวามเป็นธรรม เขาจกัต้องสอบสวนค้นคว้า

เรื่องราวทัง้หลายใหม้ากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะสามารถท าไดเ้พื่อใหข้่าวทีเ่ป็นความจรงิ และเขยีนตามความ

จรงินัน้เมือ่ผูท้ีอ่ยูใ่นต าแหน่งสงูกว่าในทางทีด่แีละมคีวามสตัยจ์รงิกเ็ป็นเสมอืนดงัดวงอาทติยโ์ผล่ขึน้

จากขอบฟ้าแห่งสวรรคข์องความรู ้– จาก สาสน์แห่งเคื่องประดบั” 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 10 

ทางไปสู่สนัติสขุ 

“ในยุคนี้ ผูร้บัใชผู้น้ี้ไดม้าเพื่อกระท าใหโ้ลกมชีวีติใหม่อย่างแน่แทท้เีดยีว 

และเพื่อท าใหม้วลมนุษย ์ทีอ่ยู่บนพืน้โลกนี้สามคัคกีนั สิง่ทีพ่ระผูเ้ป็นเจา้ประสงค์

จะบรรลุผล และท่านจะได้เหน็ว่าโลกเป็นดุจสวรรค์แห่งอบัฮา (เกยีรติคุณอนั

สงูสดุ)” – พระบาฮาอุลลาห ์ในสาสน์ถงึรออสิ 

ความสามคัคีปรองดองหรือการแตกแยก 

 ระหว่างศตวรรษที่แลว้ บรรดานักวทิยาศาสตรไ์ดทุ้่มเทความพยายามอย่างใหญ่หลวงในการศกึษา 

ให้รูถ้ึงการต่อสู้เพื่อด ารงชวีติของสตัว์และพชื และท่ามกลางความมดืมนแห่งชวีติสงัคม มนุษยจ์ านวนไม่

น้อยหนัไปยดึถอืหลกัทีไ่ด้คน้พบในโลกของธรรมชาตทิีต่ ่ากว่า ฉะนัน้ พวกเขาจึงยดึถอืเอาการแข่งขนัชงิดี

และการต่อสูก้นัว่าเป็นสิง่จ าเป็นส าหรบัชวีติ ถอืการเข่นฆ่าผูอ่้อนแออย่างไรค้วามปราณี ว่าเป็นการถูกต้อง

หรอืเป็นการจ าเป็นในการท าใหม้นุษยม์สีภาพดขีึน้ ตรงกนัขา้ม พระบาฮาอุลลาหท์รงสอนว่า ถ้าเราต้องการ

จะมสีภาพกา้วหน้าดยีิง่ขึน้เราจะตอ้งมองไปสู่เบือ้หน้าและเบือ้งบนไม่ใช่เบือ้งหลงั และจะต้องยดึถอืองคพ์ระ

ศาสดาเป็นผู้น าทางไม่ใช่เอาแบบอย่างของสตัว์ หลกัการแห่งความสามคัคี ความปรองดอง และความ

สมเพชเวทนาซึ่งบรรดาศาสดาได้ทรงสอนไว้นัน้เป็นแนวคดิที่ตรงกนัข้ามกบัแนวทางของสตัว์ที่ต่อสู้เพื่อ

ป้องกนัชวีติ และเราจะตอ้งเลอืกเอาอยา่งหนึ่งอยา่งใด พระอบัดุลบาฮากล่าวไวว้่า :– 

“ในโลกธรรมชาต ิสิง่ส าคญัก็คอืการต่อสูเ้พื่อการด ารงอยู่ ซึง่ผลของมนัก็คอืผู้เขม้แขง็ทีสุ่ด

เป็นผู้รอดชีวิตอยู่ได้ หลักที่ผู้เข้มแข็งจะด ารงอยู่ได้เป็นต้นเหตุแห่งความยุ่งยากทัง้หลาย เป็น

ต้นเหตุแห่งสงครามและความเดอืดร้อน เป็นต้นเหตุแห่งความเกลยีดชงัและเป็นปฏปิกัษ์ระหว่าง

มนุษยด์ว้ยกนั ในโลกธรรมชาตมิกีารกดขีข่่มแหง ความอวดด ีการรุกราน การหยิง่ยโส การแย่งชงิ

สทิธขิองผู้อื่น และสิง่อื่นๆ ที่น่าต าหนิอนัล้วนเป็นขอ้บกพร่องของสตัว์ ฉะนัน้ถ้าหากว่าหลกัแห่ ง

ธรรมชาตเิป็นหลกัแรกระหว่างปวงมนุษยแ์ลว้ มนุษยก์จ็ะประสบความส าเรจ็และความมัง่คัง่สมบูรณ์

มไิด ้ธรรมชาตชิอบสงคราม ชอบการกระหายเลอืด ชอบการกดขีข่มเหง เพราะธรรมชาตไิม่รูจ้กัพระ

ผูเ้ป็นเจา้ผูท้รงอานุภาพ ดว้ยเหตุน้ีลกัษณะอนัโหดรา้ยปา่เถื่อนจงึเป็นลกัษณะของสตัว ์

“ฉะนัน้ ด้วยความรกัอนัยิง่ใหญ่และเมตตาปรานี พระผู้เป็นนายแห่งมนุษยชาติจงึท าให้

บงัเกดิมอีงคศ์าสดาปรากฏมา และใหพ้ระคมัภรีอ์นัศกัดิส์ทิธิ ์เพื่อมนุษยจ์ะไดห้ลุดพน้จากความชัว่



รา้ยของธรรมชาต ิและจากความมดืมนแห่งความโง่โดยการสอนซึ่งมาจากสวรรค์ เขาจะมัน่คงอยู่

ด้วยคุณธรรมและคุณงามความดีอันเลิศ และกลบักลายเป็นเสมอืนอรุณแห่งอารมณ์อันเมตตา

ปราน.ี.. 

“น่าอนาถแท้ นับไม่ถ้วนที่ชาติต่างๆ ยังคงมีอคติที่โง่เขลา คิดถึงความแตกต่างที่ผิด

ธรรมชาตแิละใชห้ลกัการทีข่ดัแยง้กนักบัชาตอิื่นๆ เป็นต้นเหตุใหก้้าวหน้าไปไดอ้ย่างล่าชา้ การถอย

หลงันี้มาจากความจรงิที่ว่าหลกัการแห่งอารยธรรมที่พระผู้เป็นเจา้ก าหนดไวใ้ห้ถูกทอดทิ้ง และค า

สอนขององคพ์ระศาสดาทัง้หลายกถ็ูกลมืเลอืน” – จากหนงัสอื Star of the West 

สนัติภาพอนัย่ิงใหญ่ 

 ทุกยกุทุกสมยั องคศ์าสดาทัง้ปวงไดท้รงท านายล่วงหน้าไวถ้งึยุคแห่ง “บนแผ่นดนิโลกจะมคีวามสุข

สงบท่ามกลางมนุษยท์ัง้ปวง” ดงัที่เราได้ประจกัษ์แล้วว่า พระบาฮาอุลลาห์ทรงยนืยนัค าท านายเหล่านี้ด้วย

วาจาอย่างเบกิบานและมัน่คง ทรงประกาศว่า ค าท านายขององคศ์าสดาทัง้ปวงใกลจ้ะบรรลุถงึซึง่ความเป็น

จรงิแลว้ พระอบัดุลบาฮาไดก้ล่าวว่า :– 

“ในยุคอนัวเิศษนี้ โลกจะเปลี่ยนแปลงไป และมนุษย์ก็จะประสบสนัติสุขและความงดงาม 

ความขดัแยง้ การววิาท และการพฆิาตฆ่าฟนัจะหมดสิน้ไป การปรองดองสามคัคแีละความสตัยจ์รงิ

เข้ามาแทนที่ ความรกัและไมตรจีติจะปรากฏในระหว่างมนุษย์ทุกชาติ ทุกภาษาและทุกประเทศ

ความรว่มมอืและความสามคัคกีจ็ะเกดิขึน้ และในทีสุ่ดกจ็ะขจดัสงครามไปไดโ้ดยเดด็ขาด...สนัตภิาพ

ทัว่สากลโลกจะกางกระโจมลงบนพื้นแผ่นดิน และต้นไม้ศักดิส์ ิทธิแ์ห่งชวีิตก็จะแผ่กิ่งก้านสาขา

ออกไปซึ่งร่มเงาของมนัจะปกคลุมทัว่ทัง้ตะวนัตกและตะวนัออก ไม่ว่าผู้เขม้แขง็หรอืผู้อ่อนแอ คน

จากจนหรอืคนร ่ารวย นิกายทีเ่ป็นปฏปิกัษ์กนัหรอืชาตทิีเ่ป็นศตัรตู่อกนั ซึง่เปรยีบเสมอืนหมาป่าและ

ลูกแกะ เสอืและลูกแพะ สงิโตและลูกววั ต่างก็จะปฏบิตัต่ิอกนัดว้ยความรกั ดว้ยไมตรจีติมติรภาพ 

ดว้ยความชอบธรรมและยตุธิรรม โลกจะเตม็ไปดว้ยวทิยาศาสตร ์จะรูค้วามจรงิแห่งความลีล้บัต่างๆ 

ทีม่ใีนโลก และความรูเ้กีย่วกบัพระผูเ้ป็นเจา้” – จากหนงัสอื Some Answered questions 

อคติทางศาสนา 

 เพื่อที่จะมองเหน็อย่างชดัแจง้ว่า สนัตสิุขอนัยิง่ใหญ่จะเกดิขึน้ได้อย่างไร ขอให้เราพจิารณาดูเหตุ

ส าคญัทีน่ าไปสู่การสงครามในอดตี และดวู่า พระบาฮาอุลลาหไ์ดเ้สนอขอ้แกป้ญัหาแต่ละขอ้ไวอ้ยา่งไรบา้ง 



 ขอ้หนึ่งในบรรดาเหตุส าคญัยิง่ ท าใหเ้กดิสงครามกค็อือคตทิางศาสนา เกี่ยวกบัเหตุในขอ้นี้ ค าสอน

ของศาสนาบาไฮไดช้ี้ใหเ้หน็อย่างชดัแจง้ว่า การขดัแยง้ต่อสู้เป็นปฏปิกัษ์ระหว่างประชาชนต่างศาสนาและ

นิกายมใิช่เนื่องมาจากศาสนาอันแท้จรงิแต่เนื่องมาจากความไม่ต้องการเข้าถึงศาสนาอนัแท้จรงิ เขาได้

น าเอาอคตผิดิๆ การเลยีนแบบ และการกระท าทีไ่มถู่กตอ้งเขา้มาแทนที่ 

 ในการปราศยัครัง้หนึ่งในกรงุปารสี พระอบัดุลบาฮาไดก้ล่าวว่า :– 

“ศาสนาจะท าใหม้นุษยท์ัง้มวลสามคัคกีนั ขจดัสงครามและกรณีพพิาททัง้หลายใหสู้ญสิน้ไป

จากโลก ศาสนาจะตอ้งก่อใหเ้กดิธรรมในจติใจ ทัง้ใหแ้สงสว่างและชวีติแก่มนุษยท์ุกคน ถ้าศาสนาจะ

กลายเป็นตน้เหตุแห่งความชงิชงัความเกลยีดและการแบ่งแยกแลว้ ไม่มศีาสนาเสยียงัจะดกีว่า และ

การถอนตวัออกมาจากศาสนาทีเ่ป็นต้นเหตุแห่งการแตกรา้วเช่นนัน้จะเป็นการปฏบิตัทิีถู่กต้องตาม

ศาสนาอนัแทจ้รงิ เพราะเป็นทีช่ดัแจง้ว่า ความมุง่หมายของการแกไ้ขกค็อืการรกัษา แต่ถ้าการแก้ไข

นัน้เป็นการเพิม่เตมิใหเ้ดอืดรอ้นยิง่ขึน้ กค็วรละทิง้การแกไ้ขนัน้เสยีดกีว่า ศาสนาใดๆ กต็าม ถ้ามไิด้

ท าใหเ้กดิความรกัและสามคัคแีลว้กม็ใิช่ศาสนา” – จากสุนทรพจน์ทีก่รงุปารสี  

 พระองคก์ล่าวอกีวาระหนึ่งว่า :– 

“นบัแต่เริม่ต้นประวตัศิาสตรข์องมนุษยชาตมิาจนกระทัง่ปจัจุบนั ศาสนาต่างๆ ของโลกต่าง

ประณามสาปแช่งศาสนาอื่นๆ และกล่าวหาความผดิซึ่งกนัและกนั พวกเขาได้รงัเกียจศาสนาอื่น

อย่างเข้มงวด ต่างก็เป็นปฏปิกัษ์ต่อกันอย่างขมขื่น จงมองดูประวตัิศาสตร์แห่งสงครามศาสนา 

สงครามครเูสดซึง่เป็นสงครามศาสนาทีย่ ิง่ใหญ่ทีสุ่ดครัง้หนึ่งกนิเวลานานถงึ 200 ปี บางทีท่หารฝ่าย

ครสิต์ศาสนาก็มชียัพากนัฆ่าฟนัปล้นสะดม และจบักุมพวกมุสลมิเป็นเชลย บางครัง้พวกมุสลมิก็มี

ชยั ไดห้ลัง่เลอืดศตัรแูละท าลายผูร้กุรานเป็นการตอบแทน”     

“เช่นนี้ พวกเขาจงึท าสงครามยดืเยือ้กนัมาถงึ 2 ศตวรรษสลบัไปดว้ยการต่อสูอ้ย่างดุเดอืด

โกรธแคน้ และผ่อนเพลา ดว้ยความเหน็ดเหนื่อยจนกระทัง่ศาสนิกชนชาวยุโรปล่าถอยออกไป จาก

ตะวนัออก ละทิง้เถ้าถ่านแห่งความพนิาศไวเ้บือ้งหลงั และประสบว่าชาตขิองพวกตนต้องตกอยู่ใน

สภาพจลาจล วุ่นวาย แมก้ระนัน้ นี่กย็งัเป็นเพยีงหน่ึงในจ านวน “สงครามศกัดิส์ทิธิ”์ ทัง้หลาย 

“สงครามศาสนาได้เกิดขึ้นหลายครัง้ ผู้สละชีวิตแห่งนิกายคริสเตียนเก้าแสนคนเป็น

พยานหลกัฐานในการขดัแยง้และความแตกแยกระหว่างนิกายแห่งครสิเตยีนและคาธอลคิ จ านวนผู้



ทนทุกข์ทรมานมากมายเพียงใดในคุก การปฏิบัติอย่างไร้เมตตาปรานีเพียงใดต่อผู้เป็นเชลย 

ทัง้หมดน้ีลว้นกระท าในนามแห่งศาสนาทัง้สิน้ 

“ชาวครสิเตยีนศาสนิกชนและมุสลมิศาสนิกชนต่างกถ็อืว่าชาวยวิเป็นประหนึ่งพวกมารและ

เป็นศตัรขูองพระผูเ้ป็นเจา้ ฉะนัน้ พวกเขาจงึสาปแช่งและท ารา้ยชาวยวิ ชาวยวิมากมายถูกฆ่าตาย 

บา้นของเขาถูกเผาผลาญและปล้นสะดม บุตรหลานของชาวยวิถูกลกัพาและจบักุมตวั ชาวยวิกถ็อื

ว่าชาวครสิเตยีนเป็นพวกนอกศาสนา และพวกมุสลมิเล่าก็เป็นเสมอืนศตัรูผูท้ าลายบทบญัญตัขิอง

พระโมเสส ดงันัน้ ชาวยวิจงึขอใหพ้ระเจา้แก้แคน้ตอบแทนครสิเตยีนศาสนิกชนและมุสลมิพรอ้มกบั

สาปแช่งอยูจ่นทุกวนัน้ี 

“เมื่อแสงสว่างแห่งพระบาฮาอุลลาห์ปรากฏขึ้นที่ขอบฟ้าตะวนัออก พระองค์ทรงประกาศ

ความเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนัของมนุษย ์ทรงกล่าวต่อมนุษยท์ัง้มวลว่า “ท่านทัง้หลายเป็นผลไมบ้น

ตน้เดยีวกนั หาไดม้ตี้นไมส้องต้น ซึง่ต้นหนึ่งเป็นต้นแห่งความปรานีของสวรรคแ์ละอกีหนึ่งเป็นของ

ปีศาจไม่” ฉะนัน้ เราจกัต้องมคีวามรกัอนัยิง่ใหญ่ต่อกนั เราจกัต้องไม่ถอืว่าพวกใดเป็นพวกปีศาจ 

แต่จกัต้องถอืและยอมรบัว่าทุกคนเป็นผู้รบัใช้ของพระเจา้องค์เดยีว อย่างมากที่สุดก็จะต้องปฏบิตัิ

เช่นนี้ คอืผู้ที่ไม่รู้ก็ต้องได้รบัการแนะน าและฝึกสอน คนที่โง่เขลาจกัต้องได้รบัการตกัเตือน ผู้ที่มี

ความคดิเสมอืนเดก็กจ็ะไดร้บัการช่วยเหลอืจนกว่าจะรบัผดิชอบได ้บางคนเจบ็ป่วย สภาพทางจติใจ

ไมส่มบรูณ์จกัตอ้งไดร้บัการดแูลจนกระทัง่จติใจของเขาดบีรสิุทธิ ์มใิช่ว่าคนเจบ็ไขไ้ม่สมบูรณ์ จะต้อง

ถูกชงิชงัเพราะเหตุทีเ่ขาเป็นคนป่วย มใิช่ว่าผูเ้ยาวจ์ะต้องถูกละทิง้เพราะเหตุทีเ่ขาเป็นเดก็ และมใิช่

ว่าผูโ้ง่เง่าจะต้องถูกเกลยีดชงัเพราะเหตุทีเ่ขาขาดความรู ้บุคคลเหล่านี้จกัต้องได้รบัการศกึษา การ

อบรมและการช่วยเหลอืด้วยความรู้สกึอนัเต็มไปด้วยความรกั เราจกัต้องปฏบิตัิทุกอย่างเพื่อให้

มนุษยท์ุกคนไดอ้าศยัอยูใ่ตร้ม่เงาแห่งพระผูเ้ป็นเจา้ดว้ยความปลอดภยั ดว้ยความสุขอนัล ้าเลศิ      

อคติแห่งความหลงชาติและเช้ือชาติ     

 ค าสัง่สอนของศาสนาบาไฮ ที่เกี่ยวกับเอกภาพของมนุษย์ได้ชี้จุดอนัเป็นรากเง่าอีกอนัหนึ่งของ

สงคราม นัน่กค็อื อคตใินเรื่องเชือ้ชาติ คนบางจ าพวกถอืว่าพวกตนเป็นพวกทีด่กีว่าและถอืเอาตามหลกั “ผู้

เขม้แขง็ถงึจะอยู่ได้” ว่า ความดกีว่านี้ให้สทิธแิก่พวกตนในอนัที่จะฉวยโอกาสเอาได้ หรอืให้สทิธแิมแ้ต่จะ

ท าลายชนชาตทิี่อ่อนแอกว่า ประวตัศิาสตรโ์ลกหน้าทีเ่ศรา้ทีสุ่ดหลายหน้าได้เป็นตวัอย่างของการปราศจาก

ความเมตตาปรานีแห่งหลกัการนี้ ในทศันะของศาสนาบาไฮ ประชาชนทุกเชือ้ชาต ิวรรณะ ลว้นมคี่าเสมอกนั



ในสายตาของพระผู้เป็นเจ้าทุกเชื้อชาติล้วนมคีวามสามารถอย่างดเีพยีงแต่ต้องการการศึกษาที่เหมาะสม

ส าหรบัการส่งเสรมิปรบัปรงุใหด้ขีึน้เท่านัน้ และทุกคนเป็นส่วนหนึ่งในอนัทีจ่ะท าใหส้่วนอื่นๆ ของมนุษยช์าติ

มัง่คัง่สมบรูณ์แทนทีจ่ะกระท าใหย้ากจนลง พระอบัดุลบาฮากล่าวว่า :– 

“เกีย่วกบัเรือ่งอคตทิางเชือ้ชาตนิี้เป็นสิง่ลวงตาและเป็นความหลงเชื่ออย่างงมงายเท่านัน้เอง 

เพราะพระผูเ้ป็นเจา้ไดส้รา้งเราทัง้มวลเป็นเชือ้ชาตเิดยีวกนั..... ในยคุเริม่ต้นนัน้ไม่มกีารจ ากดัและไม่

มขีอบเขตระหว่างแผ่นดนิต่างๆ ไม่มสี่วนใดในโลกทีจ่ะเป็นของพวกหนึ่งพวกใดมากกว่าพวกอื่นๆ 

ในสายตาของพระเจา้ ไม่มคีวามแตกต่างระหว่างเชื่อชาตต่ิางๆ ก็ไฉนเล่ามนุษยจ์ะต้องสรา้งอคติ

เช่นนัน้ขึน้? ไฉนเราจะสนบัสนุนสงครามอนัเกดิเพราะความหลงผดินัน้? พระเจา้มไิดส้รา้งมนุษยข์ึน้

เพื่อใหท้ าลายเพื่อนมนุษยด์ว้ย เชือ้ชาต ิเผ่าพนัธุ์ ทัง้หลาย นิกายทัง้มวลและชัน้วรรณะต่างๆ ลว้น

รว่มอยา่งเสมอภาคในความกรณุาของพระบดิาแห่งสวรรคข์องเขาทัง้สิน้”                                                                           

“ความแตกต่างอนัแท้จรงิอนัเดยีวก็คอื อนัดบัแห่งความซื่อสตัย ์การเชื่อถอืปฏบิตัติามกฎ

แห่งพระผู้เป็นเจา้ คนบางจ าพวกเป็นประหนึ่งดวงประทปีอนัเจดิจา้ และอกีจ าพวกหนึ่งเป็นเสมอืน

ดวงดาวระยบิในทอ้งฟ้าแห่งมนุษยชาต”ิ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

“ผูม้คีวามรกัมวลมนุษย ์กค็อืผูเ้ป็นเลศิมนุษย ์ไมว่่าเขาจกัเป็นชนชาตใิด นับถอืลทัธใิด หรอื

ผวิสอีะไรกต็าม” – จากสุนทรพจน์ทีก่รงุปารสี 

 อคตทิางการเมอืงหรอืความหลงชาตกิก่็อใหเ้กดิความเสยีหายเท่ากบัอคตทิางเชือ้ชาต ิบดันี้ ถงึเวลา

แลว้ทีค่วามรกัชาตอินัคบัแคบจะจมหายลงไปในความรกัอนัยิง่ใหญ่กว่า ซึง่ประเทศของเขากค็อืโลกนัน่เอง 

พระบาฮาอุลลาหต์รสัว่า :– 

“ในอดตี กล่าวกนัว่า “การรกัประเทศชาตขิองตนนับว่าเป็นศาสนา” แต่พระผูเ้ป็นพระโอษฐ์

แห่งเกยีรตคิุณทรงกล่าวในยคุแห่งศาสนานี้ว่า มนุษยไ์มค่วรภาคภมูใิจในอนัทีจ่ะรกัประเทศชาตขิอง

ตนแต่ควรจะภาคภูมใิจในอนัที่จะรกัใคร่เพื่อนมนุษยโ์ลก” ด้วยพระโอวาทอนัสูงส่งนี้ พระองค์ทรง

สอนใหว้หิคแห่งชวีติเหนิบนิเสยีใหม ่ละทิง้ขอบเขตจ ากดัและการเอาแบบอย่างอย่างคนตาบอดจาก

พระคมัภรี”์ – จาก สาสน์ถงึประชาชนชาวโลก 

 

 



ความปรารถนาในดินแดน 

 มสีงครามเกดิขึน้หลายครัง้ซึ่งไดต่้อสูก้นัเพื่อดนิแดนอนัเคยเป็นของชาตทิีเ่ป็นปฏปิกัษ์กนัสองชาติ

หรือมากกว่า ความโลภในการครอบครองนี้ เป็นเหตุส าคัญ ท าให้เกิดความยุ่งยากระหว่างชาติต่างๆ 

เช่นเดยีวกบัในระหว่างบุคคลหรอืของชาตใิดๆ แต่เป็นของมนุษยส์่วนรวมทัง้หมด โดยแท้แล้วมนัเป็นของ

พระผูเ้ป็นเจา้แต่พระองคเ์ดยีวเท่านัน้ และมนุษยท์ัง้มวลเป็นแต่เพยีงผูเ้ช่าอยู่ 

 เกีย่วกบัสงครามเบงกาซ ีพระอบัดุลบาฮาไดก้ล่าว่า :– 

“ข่าวสงครามเบงกาซที าให้ข้าพเจ้าสลดใจมาก ข้าพเจ้าอัศจรรย์ใจที่ความป่าเถื่อนของ

มนุษยย์งัคงมอียูใ่นโลก จะเป็นไปไดอ้ยา่งไรทีม่นุษยต์อ้งต่อสูต้ ัง้แต่เชา้จนค ่า ต่างประหตัประหารซึง่

กนัและกนั หลัง่โลหติเพื่อนมนุษยข์องเขาเองเพื่อสิง่ใดเล่า กเ็พื่อจะไดเ้ป็นเจา้ของส่วนหนึ่งของพื้น

แผ่นดนิเท่านัน้เอง แมพ้วกสตัว์เมื่อมนัต่อสู้กนัก็ด้วยมเีหตุผลฉับพลนัทนัด่วนและมเีหตุผลในการ

ต่อสูย้ ิง่กว่ามนุษย ์เป็นสิง่ต ่าต้อยดว้ยการพฆิาตฆ่าฟนั และน าความทุกขย์ากมาสู่เพื่อนมนุษยเ์พื่อ

เขา้ครอบครองผนืแผ่นดนิ สิง่ทีถู่กสรา้งขึน้มาใหอ้ยู่ในอนัดบัสูงสุดไดต่้อสูเ้พื่อรบัเอาสิง่ทีต่ ่าทีสุ่ ดคอื

พืน้แผ่นดนิ” 

“แผ่นดนิมใิช่เป็นสมบตัขิองคนหนึ่งคนใด แต่เป็นของมนุษยท์ัง้มวล โลกมใิช่เป็นบ้านของ

ผูใ้ด แต่เป็นหลุมฝงัศพของมนุษย”์ 

“ไมว่่าจะเป็นผูพ้ชิติอนัยิง่ใหญ่ ไมว่่าเขาจะกดประเทศชาตมิากหลายลงเป็นทาสของเขาไดก้็

ตาม แต่เขากไ็ม่สามารถเอาดนิแดน ที่ท าลายลงเหล่านี้ไปเป็นสมบตัขิองเขาได ้เพยีงแต่ส่วนน้อย

นิดเดยีวเท่านัน้หรอกทีเ่ป็นสมบตัขิองเขานัน่คอื หลุมฝงัศพ” 

“ถ้าความต้องการดินแดนเป็นไปเพื่อท าให้สภาพของประชาชนดีขึ้น เพื่อเผยแพร่ความ

เจรญิแลว้ไซร.้.. แน่ทีเ่ดยีว กจ็ะสามารถขยายเขตแดนออกไปดว้ยความจ าเป็นอย่างสนัติ แต่มนุษย์

ไดท้ าสงครามเพื่อความทะเยอทะยานตามความพงึพอใจเพื่อผลประโยชน์ทางวตัถุของชนส่วนน้อย 

เขาน าความพนิาศโศกเศรา้มาสู่บา้นเมอืงนบัไมถ่ว้น เขาท าลายหวัใจชายหญงินบัแสนนบัลา้น 

“ขา้พเจา้ขอใหเ้ป็นภาระของท่านทุกคนซึ่งแต่ละคนจงตัง้จติคดิถงึหวัใจของผูอ้ื่นด้วยความ

รกัสามคัค ีเมื่อความคดิในด้านสงครามเกดิขึน้ จงต่อต้านขดัขวางด้วยความคดิในดา้นสนัตภิาพที่

เขม้แขง็กว่า จงท า ลายความคดิทีเ่กลยีดชงักนัเสยีดว้ยความรกัทีม่อี านาจสูงกว่า เมื่อทหารของโลก



ชกัดาบออกเพื่อเข่นฆ่า ทหารของพระเจ้าก็ต้องจบัมอืซึ่งกนัและกนัไว้ เช่นน้ี ความป่าเถื่อนของ

มนุษย์ก็อาจจะหายไปได้ด้วยความกรุณาของพระเจ้า ซึ่งผ่านทางบุคคลผู้มดีวงใจบริสุทธิแ์ละ

ซื่อสตัย ์อย่าคดิว่าสนัตสิุขของโลกเป็นอุดมการณ์ทีเ่ป็นไปไม่ได้ ไม่มสีิง่ใดทีจ่ะเป็นไปไม่ได้ภายใต้

ความเมตตาของพระผู้เป็นเจ้า ถ้าท่านปรารถนาจะมีมิตร ภาพกับทุกๆ เชื้ อชาติในโลกด้วย

ความเห็นใจ ความคดิอนัเป็นคุณธรรมและจรงิจงัของท่านจกัเผยแพร่ขจรไป มนักลายเป็นความ

ปรารถนาของผูอ้ื่นดว้ย ซึง่จะกลา้แขง็จนกระทัง่เขา้ไปสู่ดวงใจของมนุษยท์ัง้ปวง – จากสุนทรพจน์ที่

กรงุปารสี 

ภาษาสากล 

 เราไดเ้หน็อย่างคราวๆ แล้วในเรื่องต้นเหตุส าคญัของสงครามและท าอย่างไรจงึจะหลกีเลีย่งเสยีได ้

ต่อไปนี้ขอใหเ้รามาศกึษาดูถงึขอ้เสนอที่พระบาฮาอุลลาห์ได้ก าหนดไวเ้พื่อใหส้นัตภิาพอนัยิง่ใหญ่บรรลุผล

ส าเรจ็ 

 ขอ้แรกกค็อื สถาปนาภาษาสากลขึน้เป็นภาษาช่วย พระบาฮาอุลลาหไ์ดก้ล่าวเรื่องนี้ไวใ้น พระคมัภรี์

อคัดสั และในพระคมัภรี์อื่นๆ อกีหลายเล่ม ใน Tablet of Ishrrqat พระคมัภรีแ์ห่งความดงีาม พระองคท์รง

กล่าวไวว้่า :– 

“แสงอนัสดใสดวงทีห่ก กค็อื ความปรองดองสามคัครีะหว่างมนุษย ์โดยแสงแห่งความกลม

เกลยีวนี้ท าให้ขอบเขตทัว่พภิพเจดิจา้อยู่ชัว่นิรนัดร และวธิสี าคญัที่สุดทีจ่ะท าใหเ้ป็นไปเช่นนั ้นได้ก็

คอื ความเขา้ใจกนัและกนัทัง้ในการพูดและการเขยีนของบุคคล เราไดก้ าหนดไวใ้นสาสน์ของเราใน

คณะกรรมการสถาบนัแห่งความยุติธรรมเลือกเอาภาษาหน่ึงภาษาใดที่ใช้อยู่ในปจัจุบนัหรอืจะ

ก าหนดภาษาใหมข่ึน้กไ็ด ้ใหม้วีธิเีขยีนแบบเดยีว แลว้สอนเดก็ในโรงเรยีนทุกโรงเรยีนทัว่โลก เช่นนี้

แลว้ โลกกจ็ะกลายเป็นดงัแผ่นดนิผนืเดยีวและบา้นหลงัเดยีว” 

 ในขณะทีข่อ้เสนอของพระบาฮาอุลลาหน์ี้ได้เสนอแก่โลกเป็นครัง้แรก กม็เีดก็ชายคนหนึ่งชื่อ ลูกโด                                                                                           

วคิ เมนซาฮอฟถือก าเนิดขึ้นมาในระยะนัน้ในประเทศโปแลนด์ เขาก าเนิดมาเพื่อจะช่วยด าเนินงานให้

บรรลุผล นบัตัง้แต่วยัเดก็มาทเีดยีวทีค่วามคดิในภาษาโลกไดเ้ป็นสิง่ทีอ่ านาจอยู่ในชวีติของซาเมนฮอฟ และ

ผลแห่งแรงงานอนัเสยีสละของเขา ก็คอื เขาประดษิฐ์ภาษาหนึ่งขึ้นได้และได้น ามาใช้กนัอย่างแพร่หลาย 

เรยีกว่า ภาษาเอสเพอรานโต ซึง่ได้ใช้กนัมามากว่า 35 ปีแลว้ และได้พสิูจน์เป็นที่น่าพอใจว่า สมควรเป็น



ภาษาตดิต่อกนัทัว่โลก ประโยชน์อยา่งหนึ่งกค็อื เราสามารถเรยีนภาษานี้ไดใ้นเวลาอนัสัน้ เพยีงใชเ้วลาหนึ่ง

ในยีส่บิของการใชใ้นเวลาเรยีนภาษาองักฤษ ฝรัง่เศษ และเยอรมนั 

 ในงานเอสเพอรานโตทีก่รงุปารสี เมือ่เดอืนกุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2456 พระอบัดุลบาฮากล่าวว่า :– 

“ในปจัจบุนั หน่ึงในบรรดาเหตุส าคญัของความแตกต่างกนัในยุโรปกค็อื ภาษาอนัมากมายที่

ไมเ่หมอืนกนั เรากล่าวว่า คนนี้เป็นชาวเยอรมนั อกีคนหนึ่งเป็นชาวอติาเลีย่น แลว้กพ็บชาวองักฤษ 

ต่อมากช็าวฝรัง่เศษ ถงึแมพ้วกเขามผีวิพรรณสเีดยีวกนั แต่กระนัน้ภาษากย็งัเป็นเครื่องกดีกนัอย่าง

ใหญ่หลวงระหว่างพวกเรา ถ้าได้น าภาษาสากลอนัเป็นเครื่องช่วยมาใช้แล้ว พวกเขาก็ถอืว่าเป็น

อนัหน่ึงอนัเดยีวกนั 

“พระบาฮาอุลลาห์ ทรงเขยีนเกี่ยวกบัภาษาสากลนี้ไว้ 40 ปีล่วงเลยมาแล้ว ทรงกล่าวว่า 

ตราบเท่าที่ภาษาสากลยงัมไิด้น าออกมาใช้ ความสามคัครีะหว่างส่วนต่างๆ ของโลกก็ย่อมเป็นไป

ไม่ได้ เพราะเราแลเห็นว่า ความไม่เข้าใจซึ่งกนัและกนัท าให้มนุษย์ไม่สามารถคบหากนัได้ และ

ความไมเ่ขา้ใจกนัน้ีจะไมอ่าจขจดัใหห้ายไปได ้เวน้เสยีแต่โดยการมภีาษาสากลเป็นเครือ่งช่วย 

“กล่าวโดยทัว่ๆ ไป ประชาชนทางซกีตะวนัออกของโลกมไิด้รูเ้ร ื่องราวต่างๆ ของซกีด้าน

ตะวนัตก และชาวตะวนัตกกม็ไิดท้ าตนใหเ้ขา้อกเขา้ใจชาวตะวนัออก  ความนึกคดิของพวกเขาลว้น

เก็บอยู่ในหบี ภาษาสากลจะเป็นกุญแจส าคญัที่จะไขหบีใบนี้ ถ้าเราได้ใช้ภาษาสากลแล้ว หนังสอื

ของตะวนัตกก็จะถูกแปลออกเป็นภาษาสากล และชาวตะวนัออกก็จะได้รู้เรื่องข้อความนัน้ๆ ใน

ท านองเดียวกันหนังสอืของตะวนัออกก็จะได้แปลออกให้ชาวตะวนัตกเข้าใจ วธิีส าคญัที่สุดแห่ง

ความก้าวหน้าไปสู่ความปรองดองสามคัคขีองตะวนัตกและตะวนัออกก็คอืภาษาสากลจะท าให้โลก

ทัง้โลกประดุจดังบ้านหลังเดียวกัน และเป็นแรงกระตุ้นอันทรงพลงัที่สุดในความก้าวหน้าของ

มนุษยชาต ิจะยกระดบัมาตรฐานแห่งความเป็นเอกภาพของมนุษย ์จะท าให้โลกเป็นจกัรภพสากล

อนัเดยีวกนั จะเป็นต้นเหตุแห่งความรกัระหว่างมนุษย์ และจะเป็นเหตุให้มติรภาพระหว่างมนุษย์

ต่างชาตต่ิางเผ่าพนัธุด์ าเนินไปดว้ย 

“ขอสรรเสรญิพระผู้เป็นเจา้ที่ ดร.ซาเมนฮอฟ ได้คดิภาษาเอสเพอรานโต ภาษานี้สมควร

อย่างยิง่ที่จะเป็นภาษาสากลส าหรบัใช้ในการติดต่อกัน เราทัง้มวลควรจะขอบคุณท่านในความ

พยายามอนัล ้าเลศิ เพราะท่านไดร้บัใชเ้พื่อนมนุษยอ์ยา่งดยีิง่โดยการปฏิบตัอินันี้ ดว้ยความพยายาม

อนัมริูจ้กัทอ้ถอย และพรอ้มทัง้การเสยีสละของผูท้ีเ่ลื่อมใสศรทัธาภาษาเอสเพอรานโตกจ็ะกลายเป็น



ภาษาสากล ฉะนัน้เราทุกๆ คนจะต้องศกึษาภาษานี้และเผยแพร่ออกไปให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได ้

เพื่อที่จะได้เป็นที่รูจ้กักว้างขวางยิง่ขึ้นทุกๆ วนั เพื่อชาติทัง้หลายและรฐับาลทัง้ปวงทัว่โลกจะได้

ยอมรบัและเพื่อจะไดเ้ป็นส่วนหนึ่งในหลกัสูตรของโรงเรยีนทุกแห่ง ขา้พเจา้หวงัใจว่า ภาษาเอสเพอ

รานโตจะถูกน ามาใชเ้ป็นภาษาในการประชุมนานาชาต ิและการประชุมสภาในอนาคต เพื่อทีป่วงชน

ทัง้มวลจะไดศ้กึษาแต่เพยีงสองภาษาเท่านัน้ คอืภาษาเดมิของตน และภาษาสากล เช่นนี้แลว้ความ

สามคัคอีนัสมบรูณ์กจ็ะเกดิขึน้ระหว่างมวลชนทัว่โลก จงมองดูเถดิว่า เป็นการยุ่งยากเพยีงใดในการ

ที่จะติดต่อกับชาติต่างๆ แม้บุคคลจะร ่าเรยีนภาษาตัง้ห้าสิบภาษาอาจจะเดินทางไปประเทศใด

ประเทศหนึ่ง แต่ไม่รูจ้กัภาษาของประเทศนัน้เลยกไ็ด้ ฉะนัน้ ขา้พเจา้หวงัว่าท่านจะพยายามอย่าง

ยิง่ยวดเพื่อใหภ้าษาเอสเพอรานโตเผยแพรอ่อกไปอยา่งกวา้งขวาง” 

 แมจ้ะมกีารกล่าวถงึภาษาเอสเพอรานโต และสนับสนุนภาษานี้ แต่กเ็ป็นการแน่นอนทีศ่าสนาบาไฮ

จะไม่ระบุลงไปเกี่ยวกบัภาษาเอสเพอรานโตหรอืภาษาหนึ่งภาษาใดที่ใช้กนัอยู่  จนกว่าสถาบนัแห่งความ

ยุตธิรรม จะได้ปฏบิตักิารในเรื่องนี้ตามค าแนะน าของพระบาฮาอุลลาห์ อนัที่จรงิ ในสาสน์ซึง่กล่าวถงึ “ดวง

ประทบีทัง้เจด็แห่งความเป็นเอกภาพ” พระอบัดุลบาฮาไดก้ าหนดเอกภาพของภาษาไวใ้นขัน้สุดทา้ย เสมอืน

หลกัธรรมอนัดเีลศินี้ไม่สามารถจะบรรลุ ผลส าเรจ็ไดก่้อนที่ประเทศทัง้มวล เชื้อชาตทิัง้หลายและศาสนาทัง้

ปวงจะเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนั                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

สนันิบาตประชาชาติ 

 ขอ้เสนออกีขอ้หนึ่ง ทีพ่ระบาฮาอุลลาห์ทรงแนะน าใหค้รัง้แลว้ครัง้เล่าและมเีหตุผลอย่างน่าเชื่อถอืก็

คอื ควรจดัตัง้สนันิบาตนานาชาตขิึน้เพื่อธ ารงสนัตภิาพของโลก ในสาส์นถงึสมเดจ็พระราชนิีวคิตอเรยี ซึ่ง

เขยีนเมือ่ พ.ศ. 2402 ทรงกล่าวว่า :– 

“โอ, นักปกครองทัง้หลาย จงตกลงปรองดองในความคดิเหน็ทีแ่ตกต่างกนัเสยี แลว้ท่านจะ

ไม่ต้องการนักรบหรือเครื่องยุทธภัณฑ์ นอกจากจะมเีพียงเพื่อคุ้มครองป้องกันอาณาจกัรและ

ประชาชนของท่านเท่านัน้… โอ, กษตัรยิท์ัง้หลาย จงสามคัคกีนั เพราะวธินีี้จะท าใหพ้ายุแห่งความ

ขดัแยง้ในระระหว่างพวกท่านสงบลง และประชาชนจะไดร้บัการพกัผ่อน ...” ถ้าหากว่าผูห้นึ่งผูใ้ดใน

หมูท่่านรกุรานอกีผูห้นึ่ง ท่านทัง้หลายจงจ ากดักษตัรยิอ์งคน์ัน้เสยี เพราะการกระท าเช่นนี้เป็นความ

ยตุธิรรมอยา่งชดัแจง้” 



 เมื่อ พ.ศ. 2418 พระอบัดุลบาฮาไดพ้ยากรณ์เกี่ยวกบัเรื่องการจดัตัง้สนันิบาตปิระชาชาต ิซึง่เป็นที่

สนใจเป็นพเิศษในปจัจบุนั(ผูเ้ขยีนไดเ้ขยีนบทนี้เมื่อ พ.ศ. 2462-2463) เพราะว่าไดม้คีวามพยายามอย่างแรง

กลา้ในอนัทีจ่ะจดัตัง้สนันิบาตเช่นว่านี้ขึน้ พระองคเ์ขยีนว่า :– 

“อารยธรรมอนัแท้จรงิจะชูธงขึน้ ณ ศูนยก์ลางของโลก เมื่อบรรดานักปกครองผูม้ภีูมธิรรม

สงู มคีวามปรารถนาอย่างแรงกลว้ ผูซ้ึง่เป็นเสมอืนดวงอาทติยอ์นัเจดิจา้แห่งโลกของผูม้ใีจรกัเพื่อน

มนุษย ์จะด าเนินการใหเ้ป็นไปดว้ยความตัง้ใจอนัแน่วแน่มัน่คง และดว้ยพลงัอนัแขง็แกร่งแห่งจติใจ

เปิดการประชุมกนัขึน้ในปญัหาสนัตภิาพของโลก โดยยดึถอืวถิทีางใหเ้ป็นไปตามความคดิเหน็ของ

ส่วนรวม เขาจะตัง้สหชาติระหว่างประเทศทัว่โลก และสร้างสนธิสญัญาอันมัน่คงแน่นอน เมื่อ

ประชาชนทุกชาตทิุกภาษาไดร้บัการปรกึษาหารอืโดยผ่านทางผูแ้ทนของพวกเขา และไดร้บัเชญิให้

สนับสนุนสนธสิญัญานี้ – อนัจะเป็นสนธสิญัญาแห่งสนัตขิองโลกโดยแทแ้ละประชาชนทัว่โลกจะถอื

ว่าเป็นสิง่ศกัดิส์ทิธิแ์ล้วก็จะเป็นหน้าที่ของประเทศทัว่โลกที่จะท าให้สนธสิญัญาอนัยิง่ใหญ่น้ีมัน่คง

และยนืนาน” 

“โดยสนธิสัญญานี้ขอบเขตและดินแดนของทุกประเทศจะถูกก าหนดไว้โดยแน่นอน  

ตลอดจนการศุลกากรและกฎหมายของแต่ละรฐับาล  สญัญาและกิจการต่างๆ ของทุกๆ ประเทศ

รวมทัง้ข้อตกลงทัง้หลายระหว่างรฐับาลทัง้ปวงจกัได้น ามาพิจารณาและจดัให้อยู่ในรูปแบบอัน

ถูกตอ้ง จ านวนอาวุธยุทธภณัฑข์องแต่ละรฐับาลก าหนดไวอ้ย่างแน่นอนเช่นเดยีวกนั เพราะถ้าหาก

ประเทศใดมกีารเพิม่ก าลงัเพื่อเตรยีมท าสงครามก็จะท าให้ประเทศอื่นๆ ตื่ นตระหนก ควรก าหนด

หลกัการของพนัธมติรอนัเขม้แขง็นี้ไว ้ถา้หากประเทศใดละเมดิหลกัการมาตรใดกต็าม ประเทศอื่นๆ 

ทัง้หลายจะต้องร่วมกนับงัคบัประเทศนัน้ให้ยอมจ านน ประชาชนทัง้มวลจกัต้องร่วมมอืกนัก าจดั

รฐับาลนัน้เสยี” 

“ถ้าหากจะใช้วธิแีก้ไขความเจบ็ป่วยของโลกแลว้ไซรก้ต็้องเป็นวธิกีารรกัษาอย่างสม ่าเสมอ  

และถาวรดว้ยขนัตธิรรมสากล” – จากหนงัสอื “ความลบัแห่งอารยธรรมพระเจา้” 

ในทศันะของศาสนาบาไฮสนันิบาตประชาชาติที่มขี ึ้นมไิด้สร้างขึ้นตามค าสัง่สอนของพระบาฮา

อุลลาห์ในเรื่องที่เกี่ยวกบัระเบยีบของโลกสนัติภาพ บาไฮศาสนิกชนรูด้วี่าสนัตสิุ ขส่วนน้อยซึ่งรฐับาลของ

ประเทศทัง้หลายพยายามสรา้งขึน้นัน้ผดิกบัสนัตสิุขอนัยิง่ใหญ่ของพระบาฮาอุลลาหซ์ึง่จะบรรลุผลส าเรจ็ดว้ย

สามคัคธีรรมเป็นรากฐานของสงัคม พระอบัดุลบาฮาจงึไดก้ล่าวเมือ่วนัที ่7 ธนัวาคม พ.ศ.2462 ว่า :– 



“ปจัจุบนัน้ี สนัติภาพสากลเป็นเรื่องที่ส าคญัยิง่แต่เอกภาพแห่งความเชื่อถือก็จ าเป็นมาก

เพื่อที่รากฐานแห่งปญัหาสนัติภาพสากลจกัได้มัน่คงสถาปนาอยู่อย่างถาวรและก่อสร้างขึน้อย่าง

แขง็แรง ... แมว้่า สนันิบาตประชาชาตจิะไดก่้อตัง้ขึน้แลว้กย็งัมอิาจจะท าใหเ้กดิสนัตภิาพสากลขึน้

ได ้แต่ศาลโลกซึง่พระบาฮาอุลลาหท์รงบรรยายไวจ้ะท าใหง้านอนัศกัดิส์ทิธิน้ี์บรรลุผลส าเรจ็ดว้ยพลงั

อ านาจอนัยิง่ใหญ่” 

การตดัสินระหว่างประเทศ 

พระบาฮาอุลลาห์ทรงแนะน าให้สถาปนาศาลระหว่างประเทศขึน้เพื่อตดัสนิชี้ขาดไว้ด้วย เพราะถ้า

หากมคีวามยุ่งยากเกิดขึ้นระหว่างประเทศต่างๆ ก็จะได้ระงบัข้อพพิาทตามความยุติธรรมและชอบด้วย

เหตุผลแทนทีจ่ะกระท าสงครามกนั 

พระอับดุลบาฮาได้เขยีนจดหมายถึงเลขาธิการที่ประชุมโมฮงค์ เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ.2454 

เกีย่วกบัเรือ่งการตดัสนิระหว่างประเทศว่า :– 

“เมื่อประมาณ 50ปีมาแลว้ พระบาฮาอุลลาหท์รงก าหนดในคมัภรีค์ตีาบอีคัดสัใหป้ระชาชนสถาปนา

สนัตภิาพสากลและเรยีกรอ้งให้ชาตทิัง้หลายจดัตัง้สถาบนัศาลระหว่างประเทศขึน้เพื่อขจดัปญัหาเขตแดน  

ปญัหาเกยีรตภิูมแิละทรพัยากรของชาตริวมทัง้ปญัหาผลประโยชน์ส าคญัๆ ของชาตทิัง้หลายให้เรยีบรอ้ย

โดยสถาบนัแห่งความยุติธรรมอนัสูงสุด ซึ่งประเทศใดๆ มกิล้าขดัแย้งข้อตกลงนัน้ได้ ถ้ าหากมขีอ้พพิาท

เกดิขึน้ระหว่างสองชาตศิาลระหว่างประเทศนี้จะต้องพจิารณาตดัสนิชี้ขาดโดยการพจิารณาของผูพ้พิากษา

เช่นเดียวกับการตัดสินคดีระหว่างบุคคลสองคน  ถ้าหากเมื่อใดประเทศใดละเมิดการตัดสินชาติอื่นๆ 

ทัง้หลายจะตอ้งรว่มมอืกนัเพื่อปราบปรามการแขง็ขอ้นัน้” 

พระองคไ์ดก้ล่าวอกีในการปราศรยัทีก่รงุปารสีครัง้หนึ่งว่า :– 

“ศาลโลกจะต้องสถาปนาขึ้นโดยปวงชนทัง้มวลและรฐับาลทุกๆ ประเทศอนัประกอบด้วย

สมาชิกที่ได้รบัเลือกมาจากประเทศนัน้ๆ สมาชกิทัง้มวลของสภาอันยิง่ใหญ่นี้จกัร่วมมอืกันเป็น

เอกภาพ ขอ้พพิาททัง้มวลอนัเป็นขอ้พพิาทระหว่างชาตจิะต้องยอมมอบให้ศาลนี้พจิารณา ศาลนี้มี

หน้าที่จดัการตดัสนิชี้ขาดทุกสิง่ทุกอย่างที่จะก่อให้เกิดสงคราม ภารกจิของศาลโลกน้ีก็คอืป้องกนั

สงคราม” – จากหนงัสอื สุนทรพจน์ทีก่รงุปารสี 



ระหว่าง 25 ปีก่อนสถาปนาสนันิบาตประชาชาตไิด้มกีารก่อตัง้ศาลอนุญาโตตุลาการนี้ ณ กรุงเฮก

(พ.ศ.2443) และเซ็นสญัญากนัหลายฉบบัแต่สนธสิญัญาเหล่านี้ล้วนแตกต่างห่างไกลกบัข้อเสนออัน

กว้างขวางของพระบาฮาอุลลาห์  ไม่มสีนธสิญัญาฉบบัใดที่สองมหาอ านาจได้กระท าขึน้กล่าวถงึปญัหาขอ้

พพิาททัง้หลายไว้ด้วย ความแตกต่างที่เป็นผลเกี่ยวโยงกับ “ผลประโยชน์ส าคญั-เกียรติ-และอิสรภาพ”  

ได้รบัการยกเว้นเป็นพเิศษ มใิช่แต่เท่านัน้ยงัไม่มกีารรบัรองอย่างแท้จรงิที่ประเทศเหล่านี้จะปฏบิตัิตาม

ขอ้ความที่เขยีนไวใ้นสนธสิญัญา ตรงกนัขา้มขอ้เสนอของศาสนาบาไฮได้รวบรวมปญัหาพรมแดน  ปญัหา

เกยีรตภิมูแิละผลประโยชน์ส าคญัๆ ไวอ้ยา่งชดัแจง้  และสนธสิญัญาทัง้หลายจะไดร้บัการประกนัอย่างมัน่คง

จากองคก์ารประชาชาตแิห่งโลกดว้ยการรบัการประกนัอยา่งมัน่คงจากองคก์ารประชาชาตแิห่งโลก  ดว้ยการ

รบัปฏบิตัิตามข้อเสนอเหล่านี้เท่านัน้  การตดัสนิระหว่างประเทศจงึจะบรรลุผลส าเรจ็และสงครามที่มแีต่

ความพนิาศกจ็ะถูกขจดัไปจากโลกโดยสิน้เชงิ 

การก าจดัอายทุธภณัฑ ์

พระอบัดุลบาฮากล่าวว่า: 

“โดยการตกลงทัว่ๆ ไปรฐับาลทุกรฐับาลทัว่โลกจะต้องลดอาวุธลงพร้อมกัน  จะไม่เกิด

ประโยชน์อย่างใดเลยหากประเทศหนึ่งลดอาวุธลงแต่ประเทศอื่นๆ มไิด้กระท าตาม  ประเทศ

ทัง้หลายต้องร่วมมอืซึ่งกนัและกนัในเรื่องส าคญัยิง่นี้   เพื่อที่ประเทศทัง้หลายจกัได้ละอาวุธรา้ยที่

สงัหารมนุษย์เสยี  ตราบเท่าที่ชาติหนึ่งชาติใดยงัคงเพิม่งบประมาณทหารทัง้ทางบกและทางน ้า  

ชาตอิื่นๆ ก็จ าต้องถูกบงัคบัใหแ้ข่งขนัในความบ้าคลัง่นี้เพื่อประโยชน์ของเขาและสิง่ที่เขานึกว่าจะ

เป็นประโยชน์แก่เขา” – จาก บนัทกึประจ าวนัของ มหีซ์า อาหะหมดั โซหะราบ 

งดเว้นการต่อต้าน 

ดว้ยค าสอนอนัแจ่มแจง้ของพระบาฮาอุลลาหศ์าสนิกชนบาไฮละเวน้การใชอ้าวุธเพื่อประโยชน์ของ

พวกเขาเองโดยสิน้เชงิแมว้่าจะเป็นการใชอ้าวุธเพื่อป้องกนัตนกต็าม ในประเทศอหิร่านผูน้ับถอืศาสนาบาบี

และบาไฮหลายพนัคนไดถู้กสงัหารอยา่งทารุณโหดรา้ยเพราะความซื่อตรงต่อศาสนาของเขา ในสมยัต้นของ

ศาสนาบาบศีาสนิกชนไดใ้ช้อาวุธต่อสูป้้องกนัตนและครอบครวัอย่างกลา้หาญในวาระต่างๆ กนั  อย่างไรก็

ตามพระบาฮาอุลลาหไ์ดท้รงหา้มมใิหก้ระท าเช่นนัน้  ดงัทีพ่ระอบัดุลบาฮาไดเ้ขยีนไวว้่า :– 



“เมื่อพระบาฮาอุลลาห์ทรงปรากฏพระองค์ทรงประกาศไม่ยนิยอมให้ประกาศสจัธรรมด้วย

วธิกีารเช่นนัน้ หรอืแมจ้ะกระท าเพื่อป้องกนัตนเองกม็ไิดเ้ช่นเดยีวกนั ทรงยกเลกิกฎแห่งการใชด้าบ

และลบล้างค าสัง่แห่ง “สงครามศาสนา” เสยี ทรงตรสัว่า “ถ้าท่านถูกสงัหารกย็งัดเีสยีกว่าที่จะเป็นผู้

สงัหาร” ความเดด็เดีย่วและมัน่ใจของผูน้ับถอืจะท าใหศ้าสนาของพระผูเ้ป็นเจา้เผยแพร่ออกไป เมื่อ

ผูน้บัถอืศาสนามคีวามกลา้หาญและปราศจากความเกรงกลวั ลุกขึน้ยนืหยดัเชดิชูพระธรรมของพระ

ผูเ้ป็นเจา้ด้วยการแยกตวัออกจากกเิลสและมไิด้ใยดต่ีอสรรพสิง่ใดในโลกนี้ ปฏบิตัริบัใช้เพื่อพระผู้

เป็นนายด้วยอ านาจของพระองค์ ด้วยเหตุนี้เขาจะท าให้พระโอวาทแห่งสจัธรรมบรรลุซึ่งชยัชนะ 

บุคคลผู้ได้รบัพรเหล่านี้แสดงให้เห็นประจกัษ์ในสจัจะของพระผู้เป็นเจา้ด้วยเลอืดเนื้อของเขาและ

กระท าดว้ยความสุจรติใจในความซื่อสตัยค์วามจงรกัภกัดแีละความแน่วแน่มัน่คง พระผูเ้ป็นเจา้จัก

ท าให้ศาสนาเผยแพร่ไปได้และท าให้ผู้หลงผิดพ่ายแพ้ เราไม่ปรารถนาผู้ป้องกันใดๆ นอกจาก

พระองค์และด้วยชวีติของเราในก ามอืของเราเองจกัเผชญิกบัศตัรูและต้องรบัความตายด้วยความ

ยนิด”ี (ขอ้ความนี้พระอบัดุลบาฮาไดเ้ขยีนใหบ้ทน้ีโดยเฉพาะ)  

พระบาฮาอุลลาหไ์ดเ้ขยีนถงึหนึ่งในจ านวนผูต้ามท าลายศาสนาของพระองคว์่า :– 

“ในนามของพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเมตตา! บุคคลเหล่านี้ไม่จ าเป็นต้องมอีาวุธแต่อย่างใดเลย  

โดยที่เขาได้ตัง้ใจสรา้งโลกขึน้ใหม่ กองทพัของพวกเขาก็คอืกองทพัแห่งความดงีามอาวุธของพวก

เขากค็อืการกระท าอนัชอบธรรมและผูบ้งัคบับญัชาของเขาก็คอืความเกรงกลวัในพระผูเ้ป็นเจา้ ขอ

พรจงมแีก่ผูท้ีต่ดัสนิดว้ยความยตุธิรรมในนามแห่งความชอบธรรมของพระองค์! บุคคลเหล่านี้มขีนัติ

ธรรมมคีวามสงบมคีวามพอใจและยอมรบัผลกรรมทีจ่ะเป็นไปอนัท าใหเ้ขากลายเป็นทนายแห่งความ

ยุตธิรรม และพวกเขามคีวามอดทนจนยอมถูกสงัหารดกีว่าทีจ่ะสงัหารผูอ้ื่น แมว้่าเขาจะไดร้บัความ

เดอืดรอ้นซึ่งความเดอืดรอ้นนัน้ผู้อื่นไม่เคยได้รบัเท่าดงัที่ปรากฏอยู่ในประวตัศิาสตรข์องโลก และ

พลเมอืงชาตใิดๆ ไม่เคยได้ประสบแต่สิง่ใดเหล่าที่จงใจใหพ้วกเขายอมรบัผลกรรมอนัโศกเศรา้นัน้  

สิง่ใดทีท่ าใหพ้วกเขาไมย่อมต่อตา้นอะไรเล่าท าใหพ้วกเขามคีวามอดทนและความสงบใจ สาเหตุอนั

แท้จรงิก็คอืว่าตลอดทัง้วนัและคนืปากกาแห่งพระเกียรตคิุณได้ห้ามไว้และอีกสาเหตุหนึ่งก็คอืเรา

ไดร้บับงัเหยีนแห่งอ านาจดว้ยอานุภาพและพลงัของพระผูเ้ป็นเจา้แห่งมวลมนุษย์” – จาก สาสน์ถงึ

ลกูสุนขัปา่ (Epistle to the Son of Wolf) 

ความถูกต้องแห่งนโยบายงดเว้นการต่อต้านของพระบาฮาอุลลาหไ์ดพ้สิูจน์ใหเ้หน็ผล ศาสนาบาไฮ

ได้มศีาสนิกชนเพิม่ขึ้นนับเป็นร้อยๆ ต่อทุกๆ ศาสนิกชนบาไฮหนึ่งคนที่ถูกสงัหาร ทัง้ความกล้าหาญและ



ความปิติยนิดทีี่บรรดาผู้ถูกสงัหารได้สละชวีิตของเขาแทบพระบาทของพระผู้เป็นนาย ได้ท าให้โลกเห็น

ประจกัษ์แจง้ว่าพวกเขาได้ประสบชวีติไม่ซึ่งแมค้วามตายก็มไิด้ก่อให้เกดิความสยดสยองแต่อย่างใด เป็น

ชวีติอนัเหลอืจะพรรณาไดเ้มือ่เปรยีบกบัความสนุกเพลดิเพลนิของโลกแลว้ความสุขทางโลกกเ็ป็นแต่เพยีงผง

ธุลเีท่านัน้และความทุกขท์รมานแสนสาหสัทางรา่งกายกเ็ป็นแต่เพยีงเรือ่งเลก็น้อยดุจดงัอากาศธาตุ 

การสงครามอนัเท่ียงธรรม 

แมว้่าพระบาฮาอุลลาห์จะทรงแนะน าศาสนิกชนของพระองคใ์หป้ฏบิตัใินฐานะส่วนบุคคลและฐานะ  

ศาสนิกชนให้งดเว้นการต่อสู้และให้อภยัแก่ศตัรูเช่นเดยีวกบัพระครสิต์แต่พระองค์ก็ทรงสอนว่าเป็นหน้าที่

ของสงัคมที่จะป้องกนัความอยุตธิรรมและการกดขี ่ถ้าบุคคลถูกจ้องล้างจ้องผลาญและถูกท ารา้ยบาดเจบ็  

ทางทีถู่กเขาควรจะต้องใหอ้ภยัและละเวน้การแก้แคน้ตอบแทน แต่จะเป็นการผดิถ้าสงัคมจะปล่อยใหม้กีาร

ปล้นสะดมและเข่นฆ่ากนัโดยไม่มกีฎเกณฑ์ภายในขอบเขต เป็นหน้าที่ของรฐับาลที่ดจีะต้องป้องกนัการ

กระท าผดิและลงโทษผู้กระท าผดินัน้ ประเทศทัง้หลายก็เช่นเดยีวกนัถ้าประเทศหนึ่งกดขี่หรอืรุกรานอีก

ประเทศหน่ึงกเ็ป็นหน้าทีข่องประเทศทัง้หลายทีจ่ะร่วมมอืกนัป้องกนัการกดขีข่่มเหงนัน้ พระอบัดุลบาฮาได้

กล่าวไวว้่า :– 

“ในระยะเวลาหน่ึงพวกชนทีม่จีติใจป่าเถื่อนชอบการต่อสูอ้าจจะสูร้บกนัอย่างบา้คลัง่กบัฝ่าย

การเมอืงด้วยความตัง้ใจที่จะฆ่าฟนัทัง้กลุ่ม ภายใต้สถานการณ์เช่นนัน้จ าเป็นอย่างยิง่ที่จะต้อง

ป้องกนั” – จาก สุนทรพจน์ทีก่รงุปารสี 

จนกระทัง่ปจัจุบนัการปฏวิตัขิองมนุษยก์็คอืว่าถ้าชาตหิน่ึงถูกอกีชาตหิน่ึงโจมตชีาตอิื่นๆ จะวางตน

เป็นกลางและไม่รบัผดิชอบในเรื่องทีเ่กดิขึน้ เวน้เสยีแต่จะกระทบกระเทอืนหรอืคุกคามผลประโยชน์ของเขา

โดยตรง ผู้ถูกโจมตตี้องรบัภาระหนักในการป้องกนัแต่ผูเ้ดยีว แมว้่าจะเป็นประเทศทีอ่่อนแอและไม่มทีางสู ้

ค าสอนของพระบาฮาอุลลาหต์รงกนัขา้มกบัสภาพอนันี้ พระองคท์รงสอนให้ประเทศทัง้มวลรบัผดิชอบทัง้ใน

ฐานะของแต่ละประเทศและทัง้ส่วนรวม มใิช่แต่จะรบัผดิชอบเฉพาะชาตทิี่ถูกโจมตเีท่านัน้เพราะในฐานะที่

มนุษยท์ัง้มวลเป็นสงัคมอนัเดยีวกนัการโจมตขีองชาติหนึ่งชาตใิดจงึควรจะได้รบัการจดัการโดยสงัคม ถ้า

ค าสัง่สอนน้ีน าออกไปปฏบิตัแิลว้ชาตใิดคดิรุกรานชาตอิื่นกจ็ะต้องคดิล่วงหน้าว่ามใิช่เพยีงแต่ชาตนิัน้เท่านัน้

ที่จะคดัต้านแต่ทุกชาติๆ จะต้องขดัขวางด้วย เพยีงข้อนี้ก็เพยีงพอแล้วที่จะท าให้พวกอวดดแีละกระหาย

สงครามขยาด ฉะนัน้ เมือ่สนันิบาตชาตอินัเขม้แขง็แห่งชาตทิีร่กัสนัตสิุขไดถู้กสถาปนาขึน้แลว้การสงครามก็

จะกลายเป็นเรือ่งของความหลงั ในระหว่างระยะหวัเลีย้วหวัต่อจากภาวะเก่าของการท าลายลา้งระหว่างชาติ



ไปสู่สภาวะใหม่แห่งการร่วมมือกันระหว่างประเทศนี้การสงครามรุกรานก็อาจจะยังคงมีอยู่ และใน

สถานการณ์เช่นนี้ก าลงัทหารหรอืการบงัคบัตามหลกัการแห่งความยุตธิรรมระหว่างประเทศ ความสามคัคี

ปรองดองและสนัตสิุขจงึเป็นหน้าทีท่ีต่อ้งกระท าอยา่งแน่แท ้พระอบัดุลบาฮาไดเ้ขยีนไวใ้นกรณเีช่นน้ีว่า :– 

“บางครัง้สงครามก็เป็นพื้นฐานอนัยิง่ใหญ่ของสนัติภาพ และความพนิาศปลกัหกัพงัก็เป็นเหตุให้

ก่อสรา้งขึน้ใหม.่.. สงครามนี้อาจจะเขา้กบัครรลองแห่งสนัตภิาพไดแ้ละความเคยีดแคน้โกรธเคอืงกค็อืความ

กรุณาในตวัของมนัเองอย่างแท้จรงิ การกดขีน่ี้กค็อืสาระส าคญัแห่งความยุตธิรรมและสงครามครัง้นี้จะเป็น

ต้นเหตุแห่งการกลบัคนืดกีนัใหม่ ปจัจุบนัน้ีหน้าทีอ่นัแท้จรงิของกษตัรยิผ์ู้ทรงอ านาจกค็อืส่งเสรมิสนัตภิาพ

ทัว่โลกเพราะการปฏบิตันิี้จะท าใหป้ระชาชนทัว่โลกไดร้บัอสิรภาพ” – จากหนังสอื ความลีล้บัแห่งอารยธรรม

ของพระเจา้ 

ความสามคัคีระหว่างตะวนัตกและตะวนัออก 

ส่วนประกอบอกีอนัหน่ึงซึง่จะช่วยน ามาซึง่สนัตภิาพทัว่โลกกค็อืการเชื่อมโยงระหว่างตะวนัออกและ

ตะวนัตก สนัติสุขอันยิง่ใหญ่มใิช่เพียงแต่การยุติท่าทีที่เป็นศัตรูต่อกันเท่านัน้แต่การร่วมมอืกันระหว่าง

ประชาชนทีแ่ตกแยกกนัมาแต่ก่อนจะท าใหเ้กดิผลเลศิ ในการปราศรยัทีก่รุงปารสีครัง้นัน้ พระอบัดุลบาฮาได้

กล่าวว่า :– 

“ในอดีตก็เช่นกับในปจัจุบนั ดวงอาทิตย์ธรรมแห่งสจัจะได้ส่องแสงขึ้นจากขอบฟ้าภาค

ตะวันออกเสมอ พระโมเสสได้บังเกิดขึ้นในตะวันออกเพื่อน าและสัง่สอนปวงชนและขอบฟ้า

ตะวนัออกอกีนัน้แหละที่พระครสิต์ทรงก าเนิดขึน้ พระโมฮมัหมดัเล่ากท็รงถูกส่งมาสู่ชาตติะวนัออก

พระบ๊อบก็ทรงก าเนิดในอหิร่านประเทศตะวนัออก พระบาฮาอุลลาห์ทรงก าเนิดและสัง่สอนในภาค

ตะวนัออกเช่นเดยีวกนั บรมศาสดาผูย้ ิง่ใหญ่ทัง้มวลลว้นก าเนิดในโลกซกีตะวนัออกทัง้สิน้ 

“แมว้่าดวงอาทติยพ์ระครสิต์จะทรงฉายแสงทางตะวนัออกแต่แสงของพระองคก์็ปรากฏอยู่

ในตะวนัตกซึง่พระเกยีรตคิุณฉายอยูอ่ยา่งแจม่ชดั แสงสว่างแห่งสวรรคใ์นค าสอนของพระองคเ์จดิจา้

ดว้ยพลงัอนัยิง่ใหญ่ในภาคตะวนัตกและขจรขจายไปอยา่งรวดเรว็ยิง่กว่าในดนิแดนทีก่ าเนิดศาสนานี้

เสยีอกี 

“ในยุคนี้ภาคตะวนัออกของโลกก าลงัต้องการความก้าวหน้าทางวตัถุและภาคตะวนัตกของ

โลกต้องการอุดมคตทิางธรรม  จะเป็นการดอีย่างยิง่ที่ตะวนัตกจะหนัมารบัแสงสว่างจากตะวนัออก



และแลกเปลีย่นความรูท้างวทิยาศาสตรใ์ห้ควรต้องแลกเปลีย่นของขวญันี้ใหแ้ก่กนัและกนั ตะวนัตก

และตะวนัออกจะต้องรวมเข้าด้วยกนัแล้วให้สิง่ที่แต่ละฝ่ายยงัขาดอยู่ ความสามคัคน้ีีจะท าให้เกิด

อารยธรรมอนัแท้จรงิขึน้ซึง่คุณธรรมภายในจะปรากฏออกมาใหเ้หน็ประจกัษ์โดยชวีติทางโลก ดว้ย

การรบัเอาสิง่ที่ให้แก่กนันี้ความสามคัคปีรองดองก็จะเกิดขึ้นประชาชนทัง้มวลก็จะเป็นอนัหนึ่งอนั

เดยีวกนั โลกจะมสีภาพสมบูรณ์มกีารเชื่อมโยงถาวรและแลว้โลกนี้กจ็ะเป็นกระจกเงาทีส่ะทอ้นแสง

แห่งคุณลกัษณะของพระผูเ้ป็นเจา้ 

“เราทัง้ปวง–ทัง้ตะวนัตกและตะวนัออก–จกัต้องพยายามทัง้เช้าค ่าทัง้ดวงใจและวญิญาณ

เพื่อใหไ้ดม้าซึง่อุดมคตอินัสูงส่งนี้ เมื่อผนึกความสามคัครีะหว่างชาตทิัง้มวลในโลกดวงใจทุกดวงจกั

ไดร้บัความชื่นชม  ดวงตาทุกดวงจกัสว่างไสว มนุษยจ์กัไดร้บัอ านาจอนัยิง่ใหญ่และมนุษยชาตกิจ็ะ

ได้ร ับความสุขโดยแน่แท้  เพื่อมนุษย์ทัง้มวลรวมกันเข้าภายใต้กระโจมแห่งความสามคั คีใน

อาณาจกัรแห่งพระเกยีรตคิุณแลว้นี่แหละจะเป็นสวรรคท์ีป่รากฏบนพื้นพภิพนี้ทเีดยีว – จากสุนทร

พจน์ทีก่รงุปารสี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 11 

ค าสอนและค าสัง่ต่างๆ 

“จงรูว้่า ทุกยุคทุกสมยั ค าสัง่ทัง้มวลของพระผูเ้ป็นเจา้เปลีย่นไป

ไดต้ามความตอ้งการของเวลาเวน้แต่กฏแห่งความรกัอนัเป็นน ้าพุ ซึง่ไหลอยู่

เสมอและไม่เคยเปลีย่นแปลง” – พระบาฮาอุลลาห ์

ชีวิตการบวช 

พระบาฮาอุลลาหเ์ช่นเดยีวกบัพระโมฮมัหมดั ทรงหา้มมใิหศ้าสนิกชนของพระองคด์ ารงชวีติสนัโดษ

ดว้ยการบวช ในสาสน์ถงึพระเจา้นะโปเลยีน…ที ่3 เขยีนว่า :– 

“จงกล่าวว่า โอ บรรดานกับวชทัง้หลาย อยา่ถอืสนัโดษอยู่ในกุฏแิละวดั จงเสยีสละตามค าสัง่ของเรา

แลว้ท างานเป็นประโยชน์แก่ดวงวญิญาณของท่านและของมวลชน...” 

“จงเข้าสู่การมเีหย้าเรอืน (การแต่งงาน) ซึ่งจะมบีุคคลก าเนิดขึ้นมาแทนที่ของท่าน เพราะเราได้

คดัค้านสิง่ที่ไม่บรสิุทธิแ์ละเราสัง่ให้ท่านมคีวามซื่อสตัย์ ท่านได้เดนิตามทางของท่านมาแล้วและทอดทิ้ง

วถิทีางของพระผูเ้ป็นเจา้ไวเ้บือ้งหลงั จงเกรงกลวัพระผูเ้ป็นนายและอย่าเป็นคนโง่เขลา ถ้าหากไม่มมีนุษย์

เสยีแล้วใครเล่าจกัเป็นผู้กล่าวนามของเราในอาณาจกัรของเราและคุณลกัษณะของเราจะเป็นที่ประจกัษ์ได้

อยา่งไร? จงตรกึตรองด ูอย่าอยู่ในจ าพวกบุคคลทีปิ่ดหูปิดตา พระองคผ์ูม้ไิดท้รงสมรส(คอืพระเยซู) มไิดม้ทีี่

อาศยัหรอืสถานที่พกันอนก็เป็นเพราะว่าคนประทุษร้ายต่อพระองค์ ความบรสิุทธิแ์ห่งดวงวญิญาณของ

พระองค์มไิด้ขึน้อยู่กบัสิง่ที่ท่านคดิและและนับถอืด้วยโง่เง่า แต่ขึน้กบัสิง่อนัเดยีวกนักบัทีเ่รามี จงอธษิฐาน

เพื่อทีท่่านจะได้รูจ้กัฐานะของพระองคท์ี่อยู่พ้นเกนิความนึกคดิของมนุษยป์ุถุชนบนพืน้พภิพนี้ ผูท้ี่เขา้ใจใน

เรือ่งนี้จะไดร้บัพร” 

น่าแปลกแทม้ใิช่หรอืทีน่ิกายต่างๆ ของครสิเตยีนไดก้ าหนดการถอืสนัโดษในวดัและการอยู่เป็นโสด

ส าหรบันกับวช ในเมือ่พระเยซูไดท้รงเลอืกผูท้ีส่มรสแลว้เป็นสาวกของพระองค ์และทัง้พระเยซูและสาวกได้

ปฏบิตักิจิอนัเป็นคุณค่าอยูต่ลอดเวลาดว้ยการตดิต่อกบัประชาชนอยา่งใกลช้ดิ 

ในพระคมัภรีกุ์รอ่านกล่าวว่า :– 



“ส าหรบัเยซบูุตรมาเรยี เราไดใ้หพ้ระคมัภรีแ์ละใหค้วามเมตตาปราณี หมายความว่าอย่างไร 

ในจติใจผูน้ับถอืพระองค ์แต่ส าหรบัชวีติการเป็นนักบวชพวกเขาไดก้ระท ากนัขึน้เอง เราไดก้ าหนด

ความปรารถนาทีเ่ขาจะกระท าใหพ้ระผูเ้ป็นเจา้พอพระทยัไวเ้ท่านัน้และสิง่ทีเ่ราก าหนดไวน้ี้เขากม็ไิด้

ปฏบิตัดิงัทีค่วรจะกระท า” – จากพระคมัภรีกุ์รอาน 

ไม่ว่าจะมเีหตุผลส าหรบัชวีติการเป็นนักบวชในสมยัโบราณและในสถานการณ์ที่ผ่านไปแล้ว แต่

อยา่งใดกต็ามพระบาฮาอุลลาหท์รงกล่าวว่าเหตุผลเช่นนัน้ไม่มแีลว้ในปจัจุบนัน้ี และจะเหน็ไดช้ดัว่าถ้าหากมี

ผูเ้คร่งครดัศาสนาและกลวับาปจ านวนมากมายพากนัแยกตวัออกไปจากเพื่อนมนุษยแ์ละออกไปจากหน้าที่

และการรบัผดิชอบแห่งความเป็นบดิามารดากเ็ป็นผลใหม้นุษยท์ุกคนขาดคุณธรรม 

การสมรส 

ศาสนาบาไฮสอนใหม้สีามภีรรยาคนเดยีวและพระบาฮาอุลลาหท์รงก าหนดเงื่อนไขการสมรสโดยการ

ยนิยอมของฝ่ายหญงิและฝ่ายชาย รวมทัง้บดิามารดาของทัง้สองฝ่ายไว้ด้วย ทรงกล่าวไว้ในคมัภรี์อคัดสั

ว่า :– 

“เป็นความจรงิ ในพระคมัภรีบ์ายนั (ศาสนาพระบ๊อบ) จ ากดัไวใ้นเรื่องการตกลงยนิยอมของ

ทัง้สองฝ่าย (เจา้บ่าวและเจา้สาว) เท่านัน้ แต่เราปรารถนาที่จะให้เกดิความรกั ความเป็นมติรและ

ความสามคัคแีก่ปวงชน ฉะนัน้เราจงึก าหนดเงือ่นไขการยนิยอมของบดิามารดาไวด้ว้ยเพื่อหลกีเลีย่ง

มใิหเ้กดิการเป็นศตัรแูละมคีวามรูส้กึไมด่ต่ีอกนั” 

ในขอ้นี้พระอบัดุลบาฮาไดเ้ขยีนถงึผูถ้ามผูห้นึ่งว่า :– 

“เรื่องปญัหาการแต่งงานตามกฎของพระผูเ้ป็นเจา้กค็อืก่อนทีท่่านจะต้องเลอืกบุคคลทีท่่าน

พอใจ  และแล้วจะขึ้นอยู่กับการยนิยอมอนุญาตของบดิามารดา ก่อนการเลอืกของท่านนัน้บดิา

มารดาไมม่สีทิธิแ์ทรกแซงการเลอืกของท่านดว้ย” – สาสน์ของพระอบัดุลบาฮา 

พระอบัดุลบาฮากล่าวว่าค าเตอืนของพระบาฮาอุลลาหใ์หผ้ลท าใหค้วามสมัพนัธอ์นัตงึเครยีดระหว่าง

ญาตฝิ่ายเขยและฝ่ายสะใภซ้ึง่ไดก้ล่าวเป็นสุภาษติกนัในประเทศทีน่ับถอืศาสนาครสิเตยีนและมุสลมิแทบจะ

ไม่ปรากฏในระหว่างบาไฮศาสนิกชนเลยและการหย่ารา้งก็มน้ีอยเต็มท ีท่านได้เขยีนเกี่ยวกบัเรื่องแต่งงาน

ว่า :– 



“การหมัน้ของชาวบาไฮเป็นข้อตกลงอย่างสมบูรณ์และเป็นการยนิยอมอย่างแท้จรงิของชายหญิง  

เขาทัง้สองจะต้องสนใจและต้องรูจ้กันิสยัใจคอของกนัและกนั สญัญาอนัมัน่คงระหว่างเขาทัง้สองจะต้องเป็น

เครือ่งผกูพนัตลอดไป ความตัง้ใจของเขาจะต้องเป็นความสุขและความสามคัค ี มติรภาพความสนิทสนมชัว่

กาลปาวสาน 

“เจ้าบ่าวจะต้องกล่าวต่อหน้าเพื่อนเจา้บ่าวและบุคคลอื่นๆ อกี 2-3 คนว่า “เราจะยดึถอืมัน่ในพระ

ประสงคข์องพระผูเ้ป็นเจา้โดยแทจ้รงิ” และเจา้สาวกต็้องตอบว่า “เราจะยดึถอืมัน่ในพระประสงคข์องพระเจา้

โดยแทจ้รงิ” 

“การแต่งงานของบาไฮศาสนิกชนหมายความว่าชายหญิงจะร่วมปรองดองกนัทัง้ด้านจติใจและ

ร่างกาย เพื่อที่เขาจะไดส้ามคัคกีนัในโลกทัง้มวลของพระเจา้ชัว่นิรนัดร ์และท าใหช้วีติแห่งจติใจของกนัและ

กนัดขีึน้ นี่แหละคอืการแต่งงานของบาไฮศาสนิกชน” – จาก สาสน์ของพระอบัดุลบาฮา 

การหย่าร้าง 

ส่วนเรื่องการหย่ารา้งก็เช่นเดยีวกบัการแต่งงาน ค าสัง่สอนของศาสนาต่างๆ เปลี่ยนแปลงไปตาม

สถานการณ์ของยคุสมยั พระอบัดุลบาฮาไดช้ีแ้จง้ถงึค าสอนของศาสนาบาไฮเกีย่วกบัเรือ่งการหยา่รา้งว่า :– 

“มติรทัง้หลาย (บาไฮศาสนิกชน) ต้องงดเว้นการหย่ารา้งเวน้เสยีแต่จะมสีิง่เกดิขึน้ซึ่งบงัคบัให้ต้อง

แยกทางกนัเพราะความเกลยีดชงัซึง่กนัและกนั ในกรณีเช่นนี้ด้วยการรบัรูข้องกรรมการธรรมสภาก็อาจจะ

ตดัสนิให้แยกจากกนัได้แต่บุคคลทัง้สองจะต้องอดทนและคอยเวลาอกีปีหนึ่งเต็มๆ ถ้าระหว่างหนึ่งปีนี้ไม่

สามารถปรองดองกนัใหม่ได้ก็หย่าร้างกนัได้ ... รากฐานแห่งอาณาจกัรของพระผู้เป็นเจ้าตัง้อยู่บนความ

ปรองดองและความรกั ความเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนั ความเป็นญาตพิี่น้องและความสามคัค ีมใิช่ตัง้อยู่บน

การววิาทบาดหมาง โดยเฉพาะอย่างยิง่ระหว่างสามแีละภรรยาถ้าคนหนึ่งคนใดเป็นต้นเหตุของการหย่ารา้ง

ผู้นัน้จะต้องตกอยู่ในความล าบากใหญ่หลวงทเีดยีว จะกลายเป็นผู้เคราะห์ร้ายอย่างน่าสะพรงึกลวัและจะ

ประสบความเศรา้โศกอยา่งสาหสั” – จาก สาสน์ถงึบาไฮศาสนิกชนในอเมรกิา 

ในเรือ่งการหย่ารา้งกเ็หมอืนกบักรณอีื่นๆ แน่ทเีดยีวบาไฮศาสนิกชนมไิดผ้กูพนัอยู่เพยีงค าสอนของ

ศาสนาบาไฮเท่านัน้แต่ผกูพนักบักฎหมายของประเทศทีต่นอาศยัอยูน่ัน้ดว้ย 

 



ปฏิทินบาไฮ  

ท่ามกลางประชาชนทีไ่มเ่หมอืนกนัและยุคสมยัทีแ่ตกต่างกนัไดม้กีารนับวนัเวลาทีต่่างกนัหลายแบบ  

และยงัคงมปีฏทินิหลายชนิดทีไ่มเ่หมอืนกนัใชอ้ยู่ในปจัจุบนั เช่นปฏทินิในแบบเกรเกอร ี(ครสิตศกัราช) ทีใ่ช้

อยู่ในยุโรปตะวนัตก ปฏทินิแบบจูเลยีตซซีาร์ที่ใช้ในประเทศยุโรปตะวนัออก ปฏทินิฮบิรูใช้กนัในระหว่าง

ชาวยวิ และปฏทินิของศาสนามะหะหมดัใชก้นัในหมู่ชาวมสุลมิ 

พระบ๊อบไดแ้สดงใหรู้ถ้งึความส าคญัของศาสนาซึง่พระองคท์รงเสดจ็มาเพื่อป่าวประกาศโดยทรงเริม่

ปฏทินิใหม่  ในปฏทินิใหม่น้ีกเ็หมอืนกบัปฏทินิของฝ่ายครสิต์ศาสนาคอืมไิดน้ับเดอืนตามจนัทรคตแิต่นับปี

ตามสุรยิะคต ิ

ปีของศาสนาบาไฮม ี19เดอืน เดอืนละ 19 วนั (361 วนัต่อ 1 ปี) และม ี“วนัเพิม่พเิศษ” (4วนัในปี

ปกตธิรรมดาและ5วนัในปีทีม่ ี366 วนั) วนัเหล่านี้อยูร่ะหว่างเดอืนที1่8 และ19 เพื่อจดัปฏทินิใหเ้ขา้ตามแบบ

สุรยิะคติ  พระบ๊อบได้ตัง้ชื่อเดอืนต่างๆ ตามคุณลกัษณะของพระผู้เป็นเจ้า วนัปีใหม่ของศาสนาบาไฮก็

เช่นเดยีวกบัวนัปีใหมข่องอหิรา่นในสมยัก่อนคอืก าหนดตามดวงอาทติย ์เริม่ต้นเมื่อวนัทีด่วงอาทติยข์า้มเสน้

ศูนยส์ตูร (วนัที2่1 มนีาคม) และยคุบาไฮเริม่ตน้ในปีทีพ่ระบ๊อบประกาศศาสนา (พ.ศ. 2387) 

ในอนาคตใกล้ๆ  นี้จะเป็นการจ าเป็นทีป่ระชาชนทัง้มวลในโลกจะเหน็ชอบกบัการมปีฏทินิชนิดเดยีว   

ฉะนัน้ จงึเป็นการสมควรทียุ่คใหม่แห่งความเป็นเอกภาพควรมปีฏทินิใหม่ซึง่ไม่ขึน้และไม่เกี่ยวขอ้ง

กบัปฏทินิเก่าๆ อนักลุ่มต่างๆ ไม่ยอมรบัและไม่มปีฏทินิชนิดอื่นใดจะง่ายและสะดวกไปกว่าชนิดทีพ่ระบ๊อบ

ทรงเสนอให ้

เดอืนต่างๆ ในปฏทินิของศาสนาบาไฮมดีงันี้คอื 

ภาษาอารบิค   ค าแปล    วนัเร่ิมต้น 

เดอืนที ่  1 บาฮา    ความสงา่งาม   21  มนีาคม 

เดอืนที ่  2 จาลาล    เกยีรตยิศ    9   เมษายน 

เดอืนที ่  3 จามาล    ความสวยงาม   28  เมษายน 

เดอืนที ่  4 อาชามาต   ความยิง่ใหญ่   17  พฤษภาคม

เดอืนที ่  5 นูร ์    แสงสว่าง    5   มถุินายน 

เดอืนที ่  6 ราหมาต   เมตตาปราณี   24  มถุินายน 



เดอืนที ่  7 คาลมิาต   ถอ้ยค า    13  กรกฎาคม 

เดอืนที ่  8 คามาล    ความสมบรูณ์     1  สงิหาคม 

เดอืนที ่  9 อสัมา    พระนาม   20  สงิหาคม 

เดอืนที ่  10 อสิซาต    อานุภาพ     8  กนัยายน 

เดอืนที ่  11 มสัซยิาต   พระประสงค ์   27  กนัยายน 

เดอืนที ่  12 อลิม์    ความรู ้    16  ตุลาคม 

เดอืนที ่  13 กุฑราต    อ านาจ     4  พฤศจกิายน 

เดอืนที ่  14 โกล    ค าพดู    23  พฤศจกิายน 

เดอืนที ่  15 มาซาเอล ์   ค าถาม    12  ธนัวาคม 

เดอืนที ่  16 ชารฟั    เกยีรตคิุณ   31  ธนัวาคม 

เดอืนที ่  17 สุลต่าน    เดชานุภาพ   19  มกราคม 

เดอืนที ่  18 มลุก ์    อาณาจกัร    7   กุมภาพนัธ ์

รวม “วนัเพิม่พเิศษ”    วนัที ่26 กุมภาพนัธ ์    ถงึ  1   มนีาคม 

เดอืนที ่  19 อลัลา    ความสงูส่ง    2   มนีาคม 

กรรมการธรรมสภา 

ก่อนที่พระอบัดุลบาฮาจะปฏบิตัภิารกจิในโลกนี้อย่างส าเรจ็พระองค์ได้วางรากฐานในการปรบัปรุง

ระเบยีบการจดัการต่างๆ ซึง่ก าหนดไวใ้นสาสน์ของพระบาฮุลลาหเ์พื่อแสดงถงึความส าคญัอย่างใหญ่หลวง

ของสภาพกรรมการบาไฮ พระอบัดุลบาฮาได้เขยีนไว้ในสาส์นว่าการแปลหนังสอืเล่มนี้จะต้องได้รบัการ

อนุมตัจิากกรรมการธรรมสภาบาไฮแห่งกรุงไคโรเสยีก่อนทีจ่ะพมิพอ์อกมาเผยแพร่ แมว้่าแต่ตวัพระองคเ์อง

จะไดต้รวจแกห้นงัสอืเล่มนี้แลว้กต็าม 

ค าว่ากรรมการธรรมสภาบาไฮหมายถงึองคด์ าเนินการทีป่ระกอบด้วยบุคคล 9 คนซึง่เลอืกตัง้ทุกๆ 

ปีจากชุมชนบาไฮทอ้งถิน่ กรรมการธรรมสภานี้มอี านาจในการตดัสนิเรื่องราวต่างๆ ทีเ่กี่ยวกบัความร่วมมอื

ซึง่กนัและกนัในส่วนของชุมชนนัน้ๆ ชื่อกรรมการธรรมสภาทีก่ าหนดไว้นี้เ ป็นการชัว่คราวเท่านัน้เพราะใน

อนาคตกรรมการธรรมสภาเหล่านี้จะเรยีกว่าสถาบนัแห่งความยตุธิรรม 

ผดิกบัระเบยีบของวดัต่างๆ ธรรมสภาบาไฮเหล่านี้เป็นสถาบนัการสงัคมมากกว่าจะเป็นสถาบนัของ

นกับวช คอืพวกกรรมการจะปฏบิตัติามกฎทีใ่หป้รกึษาหารอืกนัในทุกๆ ปญัหารวมทัง้ความยุ่งยากทัง้หลาย



ทีเ่กดิขึน้ในระหว่างบาไฮศาสนิกชนผู้ไม่พงึฟ้องรอ้งคดกีนัในโรงศาลและแสวงหาทางส่งเสรมิความสามคัคี

เช่นเดยีวกบัแสวงหาความยุตธิรรมใหแ้ก่ชุมชน ธรรมสภานี้ไม่เหมอืนกบัองคก์ารของสงฆห์รอืองคก์ารของ

นักบวชแต่อย่างใดเลยแต่มหีน้าที่สนับสนุนค าสัง่สอนให้แพร่หลาย กระตุ้นการปฏบิตัิหน้าที่ของศาสนา  

ด าเนินการประชุม ธ ารงรกัษาความสามคัค ีดูแลทรพัย์สนิของศาสนาบาไฮที่อยู่ในความพทิกัษ์รกัษาเพื่อ

ชุมชนและเป็นผูแ้ทนตดิต่อระหว่างบาไฮศาสนิกชนกบัประชาชนตลอดจนตดิต่อกบัชุมชนบาไฮอื่นๆ 

สภาพของสภากรรมการบาไฮแห่งท้องถิน่และแห่งชาตไิด้กล่าวไว้อย่างสมบูรณ์ในตอนที่เกี่ยวกบั

พนิยักรรมของพระอบัดุลบาฮาในบทสุดทา้ย แต่ท่านโชก ิเอฟเฟนดไิดจ้ ากดัหน้าทัว่ๆ ไปของสภากรรมการ

ไวด้งัต่อไปนี้ 

“ถงึแมว้่าการเผยแพร่ศาสนา ความมุ่งหมาย วธิกีารเผยแพร่ ความเตบิโตและความมัน่คง

ของศาสนาจะเป็นสิง่ส าคญัแก่ประโยชน์ของศาสนาแต่ก็ยงัมสีิง่อื่นๆ ที่ธรรมสภากรรมการจะต้อง

ดูแลดว้ย  การศกึษาพระคมัภรีข์องพระบาฮาอุลลาหแ์ละสาส์นของพระอบัดุลบาฮาจะชี้ใหเ้หน็ว่าผู้

แทนทีไ่ดร้บัเลอืกในทุกๆ ทอ้งถิน่ยงัมหีน้าทีอ่ื่นๆ ส าคญัจะตอ้งปฏบิตัเิท่าๆ กบัการเผยแพรน่ี้ ” 

“เป็นหน้าทีข่องพวกเขาทีต่อ้งคอยระมดัระวงัดแูลมดีุลยพนิิจไตร่ตรองและป้องกนัศาสนาอยู่

ทุกเวลามใิหผู้ใ้ดกระท าใหเ้กดิความเสยีหายและศตัรทู าลายได้ 

“เขาจะต้องพยายามส่งเสรมิไมตรจีติและใหเ้กดิความปรองดองกนัในระหว่างบาไฮศาสนิก

ชน ขจดัความไมไ่วว้างใจทีย่งัมอียูใ่หห้มดสิน้ไปตลอดจนขจดัความห่างเหนิไปจากดวงใจของทุกคน 

และปลกูฝงัความรว่มใจกนัปฏบิตัริบัใชศ้าสนาเขา้แทนที”่ 

“เขาจะตอ้งปฏบิตัใิหด้ทีีสุ่ดในการใหค้วามช่วยเหลอืทุกโอกาสแก่คนยากไร ้คนเจบ็ป่วย ผูท้ี่

ไมส่ามารถชว่ยตนเองได ้ เดก็ก าพรา้  สตรหีมา้ยโดยไมค่ านึงถงึผวิพรรณชัน้วรรณะและศาสนาใดๆ 

ทัง้สิน้” 

“เขาจกัต้องส่งเสรมิทุกวถิีทางตามที่จะกระท าได้ทัง้ในด้านวตัถุและให้ความเขา้ใจในทาง

ธรรมแก่เยาวชน ส่งเสรมิวธิใีหก้ารศกึษาแก่เดก็ๆ จดัตัง้สถาบนัการศกึษาบาไฮในโอกาสทีจ่ะกระท า

ได ้จดัการและดแูลงานนี้ตลอดจนใหว้ธิทีีด่ทีีสุ่ดเพื่อความเจรญิกา้วหน้า... 



“เขาจะต้องท าการให้บาไฮศาสนิกชนประชุมกันอย่างสม ่าเสมอ ด าเนินงานพิธีและวัน

ครบรอบต่างๆ พร้อมทัง้การชุมนุมพเิศษที่ก าหนดขึ้นเพื่อรบัใช้หรอืส่งเสรมิประโยชน์แห่งจติใจ

สตปิญัญาและสงัคมของเพื่อนมนุษย ์

“ในปจัจุบนัน้ีขณะที่ศาสนาน้ียงัเป็นของใหม่เขาจกัต้องคอยดูแลการแปลและการพิมพ์

หนังสอืของศาสนาบาไฮทัง้หมดและให้การเผยแพร่หนังสอืเกี่ยวกบัศาสนานี้เป็นไปอย่างถูกต้อง

แน่นอนและสมเกยีรตแิก่ประชาชนทัว่ๆ ไป” 

เราอาจคาดคะเนถงึสิง่ทีจ่ะเป็นไปไดใ้นสถาบนับาไฮเมื่อเรานึกถงึอารยธรรมปจัจุบนัทีก่ าลงัสลายลง

อยา่งรวดเรว็เพราะขาดอ านาจทางธรรม  ซึง่เพยีงแต่อ านาจนี้ เท่านัน้กจ็ะสามารถใหคุ้ณลกัษณะทีจ่ าเป็นใน

ความรบัผดิชอบและคุณธรรมแก่บรรดาผูน้ าและจะใหค้วามซื่อสตัยอ์นัเป็นสิง่ทีจ่ าเป็นแก่สมาชกิแต่ละบุคคล

ของสงัคมได ้

พระบ๊อบไดท้รงอดทนมาดงันี้และประสบชยัชนะมาตลอด  มวลชนนับหมื่นๆ เป็นประจกัษ์พยานว่า

เขามคีวามรกัอนับรสิุทธิต่์อพระองคโ์ดยการสละชวีติและทุกสิง่เพื่อรบัใช้พระองค์  แมพ้ระมหากษตัรยิก์ค็ง

จะรษิยาในอ านาจทีอ่ยู่เหนือชวีติและจติใจมนุษยข์องพระบ๊อบ  ยิง่กว่านัน้  “ผู้ซึง่พระผูเ้ป็นเจา้จะส าแดงให้

ปรากฏ”  กไ็ดเ้สดจ็มาปรากฏขึน้จรงิๆ เป็นการยนืยนัขอ้พสิูจน์และต้อนรบัความรกัของผูเ้บกิทาง  ทัง้ท่านผู้

นัน้ยงัไดป้ระกาศใหพ้ระบ๊อบเป็นผูม้สี่วนรว่มในพระเกยีรตคิุณอนัประเสรฐิของพระองคอ์กีดว้ย 

พิธีต่างๆ ของศาสนาบาไฮ 

วนัครบรอบและวนัถือบวช 

พธิรีสิวาน (วนัประกาศศาสนาของพระบาฮาอุลลาห)์  

- 21 เมษายน ถงึ 2พฤษภาคม พ.ศ.2406 

วนัประกาศศาสนาของพระบ๊อบ  

- 23 พฤษภาคม พ.ศ.2387 

วนัสวรรคตของพระบาฮาอุลลาห ์ 

- 29 พฤษภาคม พ.ศ.2435 

วนัปลงพระชนมพ์ระบ๊อบ  

- 9 กรกฎาคม พ.ศ.2393 



วนัประสตูพิระบ๊อบ  

- 20 ตุลาคม พ.ศ.2362 

วนัประสตูพิระบาฮาอุลลาห ์ 

- 12 พฤศจกิายน พ.ศ.2360 

วนัเกดิของพระอบัดุลบาฮา  

- 23 พฤษภาคม พ.ศ.2387 

วนัแห่งพระปฏญิญา  

- 26 พฤศจกิายน 

วนัมรณกรรมของพระอบัดุลบาฮา  

- 28 พฤศจกิายน พ.ศ.2464 

พิธีต่างๆ  

ความสุขของศาสนาบาไฮจะเหน็ไดใ้นพธิแีละวนัหยดุครบรอบต่างๆ ตลอดปี  

ในการปราศรยัครัง้หนึ่งในพธินีอรร์ูซ (วนัปีใหม่) ณ เมอืงอเลก็ซานเดรยี ประเทศอียปิต์ ในพ.ศ. 

2455 พระอบัดุลบาฮากล่าวว่า :– 

“ตามกฎอนัศกัดิส์ทิธิข์องพระผูเ้ป็นเจา้ทุกยุคทุกสมยัย่อมมพีธิ ีมวีนัครบรอบ และวนัหยุดอนัชื่นชม

ยนิด ีในวนัเช่นนี้ผูท้ ีม่อีาชพีต่างๆ เช่นการคา้ การอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและอื่นๆ ควรจะหยดุงาน” 

“ทุกคนควรรืน่เรงิยนิดดีว้ยกนัมกีารพบปะประชุมกนัทัว่ๆ ไป เป็นการประชุมทีป่รองดองกนัเพื่อทุก

คนจะไดม้องเหน็ถงึความเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวทัว่ทัง้ประเทศ มองเหน็ความสามคัคปีรองดองกนั” 

“ในฐานะที่เป็นวันของศาสนาจึงไม่ควรที่จะละเลยเสียหรือปล่อยให้เสียผลไปในการหาความ

เพลดิเพลนิแต่อยา่งเดยีว” 

“ในระหว่างวนัเหล่านัน้เราทัง้หลายควรจดัตัง้สถาบนัต่างๆ ทีจ่ะเป็นประโยชน์และมคี่าถาวรแก่ปวง

ชน...” 

“ปจัจุบนัน้ีไม่มผีลอนัใดจะยิง่ใหญ่กว่าการน าทางใหป้วงชน ไม่ต้องสงสยัเลยว่าในยุคเช่นน้ีมติรของ

พระผูเ้จา้จะต้องกระท าสิง่ทีเ่ป็นคุณประโยชน์ซึ่งเป็นมรดกแก่เพื่อนมนุษยอ์นัแผ่ไปถงึมนุษย์ทัง้มวลได้มใิช่



เฉพาะแต่บาไฮศาสนิกชนเท่านัน้ ในยุคแห่งศาสนาอนัศกัดิส์ทิธิน้ี์ความเมตตาการุนเป็นสิง่ส าหรบัมนุษยท์ัง้

มวล ไม่มกีารยกเว้นเพราะแสดงใหเ้หน็พระกรุณาธคิุณของพระผูเ้ป็นเจา้ ฉะนัน้ขา้พเจา้หวงัว่าบรรดามติร

ของพระผูเ้ป็นเจา้ทุกๆ คนจะเป็นประหนึ่งความเมตตาปราณีของพระผูเ้ป็นเจา้ต่อมนุษยท์ัง้หลาย” 

“พธินีอรร์ซู (วนัปีใหม่) และพธิรีสิวนั วนัครบรอบวนัประสูตขิองพระบ๊อบและพระบาฮาอุลลาหแ์ละ

วนัประกาศศาสนาของพระบ๊อบ (ซึง่เป็นวนัเดยีวกบัวนัเกดิของพระอบัดุลบาฮา) ลว้นเป็นวนัปลาบปลืม้ยนิดี

ในรอบปีของบาไฮศาสนิกชนในประเทศอหิร่าน มกีารเฉลมิฉลองดว้ยการไปเทีย่วปิคนิคหรอืมงีานพธิชีุมนุม

อนัมดีนตรปีระกอบ สวดพระคมัภรีแ์ละกล่าวสุนทรพจน์สัน้ๆ ที่เหมาะสมกบัโอกาส วนัเพิม่พเิศษระหว่าง

เดอืนที ่18 และ 19 (คอืวนัที ่26 กุมภาพนัธ ์ถงึ 1 มนีาคม) เป็นวนัพเิศษรบัรองมติรสหาย เป็นวนัของขวญั

ช่วยเหลอืคนยากจนและเจบ็ปว่ย 

วนัครบรอบสละพระชนมช์พีของพระบ๊อบ วนัสวรรคตของพระบาฮาอุลลาห ์และวนัมรณกรรมของ

พระอบัดุลบาฮามกีารประกอบพธิตีามสมควรและกล่าวค าปราศรยั รวมทัง้มกีารสวดพระคมัภรีด์ว้ย 

การถือบวช 

เดอืนที ่19 ซึง่ตามหลงัวนัพเิศษเพิม่เตมิพเิศษเป็นเดอืนแห่งการถือบวช ระหว่างช่วงเวลา 19 วนั  

การถอืบวชนี้คอืการงดเว้นรบัประทานสิง่ใดๆ รวมทัง้การดื่มน ้าด้วยตัง้แต่เวลาดวงอาทติยข์ึน้ถงึเวลาดวง

อาทติยต์ก โดยทีเ่ดอืนแห่งการถอืบวชนี้สิน้สุดลงในวนัทีด่วงอาทติยข์า้มเส้นศูนยส์ูตรในเดอืนมนีาคม การ

ถอืบวชจงึอยู่ในฤดูเดยีวกนัเสมอคือฤดูใบไมผ้ลใินซกีโลกภาคเหนือและฤดูใบไม่ร่วงในซกีโลกภาคใต้ มไิด้

อยูใ่นฤดรูอ้นจดัมากหรอืหนาวจดัมากซึง่จะท าใหเ้กดิความล าบากแต่อย่างใด ยิง่กว่านัน้ในระยะการถอืบวช

เวลาระหว่างดวงอาทติยต์กและขึน้อยูใ่นระยะเท่าๆ กนัแทบทุกส่วนของโลกคอืจากประมาณ 6 โมงเชา้ถงึ 6 

โมงเยน็ การถอืบวชไม่เป็นขอ้ผูกพนัแก่เดก็ๆ คนเจบ็ป่วย ผูเ้ดนิทางคนชราและผู้อ่อนแอ (รวมทัง้สตรทีี่มี

ครรภห์รอืเลีย้งเดก็ดว้ยนมของตน)   

มปีระจกัษ์พยานชดัแจง้ว่าการงดอาหารเป็นระยะดงัเช่นการถอืบวชที่ก าหนดในค าสอนของศาสนา

บาไฮมปีระโยชน์แก่สุขภาพของร่างกาย แต่สิง่ส าคญัในการถอืบวชของศาสนาบาไฮมใิช่การงดอาหารทาง

รา่งกาย แมว้่าการงดอาหารนัน้จะช่วยใหก้ารยอ่ยอาหารดขีึน้แต่เป็นการงดเวน้ความปรารถนาและกเิลสแห่ง

เลอืดเนื้อและแยกตวัออกจากทุกสิง่นอกจากพระผูเ้ป็นเจา้ พระอบัดุลบาฮากล่าวว่า :– 



“การงดอาหารเป็นสญัลกัษณ์อยา่งหนึ่งการอดอาหารทางร่างกายเป็นสญัลกัษณ์ของการอด

กลัน้นัน้และเป็นเครื่องเตอืนใจ นัน่คอืเมื่อบุคคลอดกลัน้ความหวิโหยและความปรารถนาภายในได้

เพียงการงดเว้นอาหารมไิด้เกิดผลแก่จติใจอย่างใดเป็นแต่เพยีงเครื่องหมายและเครื่องเตือนใจ

เท่านัน้ มิฉะนัน้แล้วการอดอาหารก็ไม่มปีระโยชน์ การงดเว้นอาหารเพื่อความมุ่งหมายนี้มไิด้

หมายความว่าจะละเว้นการกนิอาหารเสยีทัง้หมดทเีดยีว ค าแนะน าเกี่ยวกบัอาหารนี้ก็คอือย่ากิน

อาหารมากเกนิไปหรอืน้อยเกนิไป การกนิแต่เพยีงปานกลางเป็นสิง่สมควร มนีิกายในอนิเดยีที่งด

เวน้อาหารอยา่งจรงิจงัแลว้ค่อยๆ ลดอาหารลงจนกระทัง่เกอืบจะไม่กนิอะไรเลยแต่สตปิญัญามดืทบึ   

ถ้าร่างกายของมนุษยอ่์อนแอเพราะขาดอาหารเขาก็ไม่เหมาะสมที่จะรบัใช้พระผูเ้ป็นเจา้ด้วยสมอง

และรา่งกายเพราะเขาไมส่ามารถจะมองเหน็สิง่ใดไดแ้จม่ชดั” – มสิ อ.ี เอส สตเีฟนคดัมาจากหนังสอื 

Fortnightly  Review 

การประชุม 

พระอบัดุลบาฮาถือว่าการประชุมกนัเป็นประจ าระหว่างบาไฮศาสนิกชนในการนมสัการร่วมกนัเพื่อ

อธบิายและศกึษาค าสัง่สอนและปรกึษาหารอืกนัเกี่ยวกบัความเจรญิของศาสนาเป็นสิง่ส าคญัมาก ท่านได้

กล่าวไวใ้นสาสน์ฉบบัหนึ่งว่า :– 

“ตามพระประสงคข์องพระผูเ้ป็นเจา้ความสามคัคปีรองดองอาจจะเพิม่พูนขึน้ทลีะเลก็ละน้อย

ในหมูม่ติรของพระผูเ้ป็นเจา้และผูร้บัใชข้องพระผูท้รงเมตตา ถ้าความสามคัคนีี้ไม่เกดิขึน้งานศาสนา

นี้ก็จะไม่ก้าวไปได้ และวธิสี าคญัที่สุดที่จะท าให้เกดิความสามคัคปีรองดองกนัก็คอืการประชุมทาง

ธรรมเรื่องนี้เป็นเรื่องส าคญัมากและเป็นประหนึ่งแม่เหลก็ดงึดูดพรความมัน่คงจากสวรรค์” – จาก 

สาสน์ของพระอบัดุลบาฮา 

ในการประชุมทางธรรมของบาไฮจะต้องหลกีเลี่ยงการถกเถียงในเรื่องการเมอืงและเรื่องทางโลก  

จุดมุ่งหมายโดยแท้จรงิอย่างเดยีวของศาสนิกชนก็คอืการเผยแพร่และการศึกษาสจัจะแห่งสวรรค์เพื่อให้

ดวงใจของเขาเป่ียมไปดว้ยความรกัของพระผูเ้ป็นเจา้เพื่อใหบ้รรลุถงึความอ่อนน้อมต่อเจตจ านงของ พระผู้

เป็นเจา้อย่างสมบูรณ์ยิง่ขึน้และเพื่อส่งเสรมิอาณาจกัรของพระผู้เป็นเจา้ให้มาถงึเรว็ยิง่ขึน้ พระอบัดุลบาฮา

กล่าวในกรงุนิวยอรค์เมือ่ พ.ศ.2455ว่า :– 

“การประชุมของศาสนาบาไฮจะตอ้งเป็นการประชุมทางจติวญิญาณระหว่างสวรรคแ์ละพภิพ  

จกัต้องได้รบัแสงจากแสงแห่งดวงวญิญาณที่อยู่ในสวรรค์ ดวงใจจะต้องเป็นไปประดุจกระจกเงาที่



แสงของดวงอาทติย์แห่งสจัจะจะส่องแสงให้แลเห็นได้ หวัใจทุกดวงจะต้องเป็นดงัสถานีโทรเลข

ขัว้ไฟฟ้าขัว้หน่ึงของสายไฟจะต้องอยู่ทีใ่จกลางของดวงใจอกีขัว้หนึ่งอยู่วญิญาณแห่งสวรรค ์เพื่อให้

ติดต่อไปถึงกันและกันได้ โดยวิธีนี้การดลใจจากอาณาจักรอับฮาก็จะหลัง่ไหลลงมา และการ

ปรกึษาหารอืในกจิการทุกอย่างกจ็ะเป็นไปดว้ยความกลมเกลยีว... ยงัมคีวามปรองดองสามคัคแีละ

ความรกัอยู่ระหว่างพวกท่าน อ านาจจากพระผู้เป็นเจ้าก็จะช่วยพวกท่านมากขึ้นและทัง้ความ

ช่วยเหลอืของพระองคผ์ูอุ้ดมพรคอืพระบาฮาอุลลาหก์จ็ะสนบัสนุนท่านอกีดว้ย” 

ในสาสน์ฉบบัหนึ่งของท่านกล่าวว่า :– 

“ในการประชุมนี้จะต้องหลกีเลี่ยงการสนทนาเรื่องที่นอกเหนือไปจากศาสนาอย่างเดด็ขาด

และผูท้ีม่าประชุมจะตอ้งจ ากดัตวัอยู่แต่การสวดและอ่านพระคมัภรีแ์ละในเรื่องทีเ่กี่ยวขอ้งกบัศาสนา

ของพระผูเ้ป็นเจา้เท่านัน้  เป็นต้นว่าอธบิายขอ้พสิูจน์ต่างๆ แสดงใหเ้หน็หลกัฐานที่ปรากฏแจ่มชดั

และชีท้างของพระผูท้รงเป็นทีร่กัแห่งสิง่ทัง้ปวง ก่อนการเขา้ประชุมผูเ้ขา้ประชุมจะต้องแต่งกายดว้ย

เสื้อผ้าสะอาดและหนัหน้าเขา้หาอาณาจกัรอบัฮา ครัน้แล้วจงึเขา้สู่การประชุมด้วยความอ่อนน้อม

ถ่อมตน ขณะทีท่่านอ่านคมัภรีจ์ะต้องสงบเงยีบหากผูใ้ดประสงคจ์ะกล่าวสิง่ใดเขาจะต้องกระท าดว้ย

ความสุภาพดว้ยความพอใจและยนิยอมของบุคคลในทีป่ระชุมแลว้จงึกล่าวอยา่งไพเราะน่าฟงั” 

งานฉลองบญุ 19วนั 

ดว้ยความก้าวหน้าแห่งระเบยีบบรหิารของศาสนาบาไฮนับแต่พระอบัดุลบาฮามรณกรรมแล้ว  งาน

ฉลองบุญ 19 วนัซึง่ถอืวนัตน้ของเดอืนบาไฮเป็นวนัพธิไีดถ้อืเป็นวนัส าคญัเป็นพเิศษ  ก าหนดว่าไม่เพยีงแต่

จะเป็นวนัสวดชุมนุมร่วมกนัและอ่านพระคมัภรีเ์ท่านัน้แต่เป็นวนัปรกึษาหารอืทัว่ๆ ไปเกี่ยวกบักิจการต่างๆ 

ของศาสนาบาไฮด้วย การประชุมนี้ให้โอกาสธรรมสภาที่จะรายงานแก่ที่ประชุมบาไฮศาสนิกชนและขอ

ค าแนะน าและปรกึษาหารอืเกีย่วกบัวธิกีารปฏบิตัใิหม่ๆ  ทีด่กีว่าเก่า 

มาชริกลุ อสัคาร ์(โบสถข์องศาสนาบาไฮ) 

พระบาฮาอุลลาห์ทรงแนะน าว่าผู้นับถือศาสนาบาไฮควรสร้างโบสถ์เพื่อ การนมสัการขึ้นทุกๆ 

ประเทศ และทุกๆ เมอืงโบสถ์เหล่านี้ทรงให้นามไว้ว่า “มาชรกุิล อัสคาร์” (โบสถ์ของศาสนาบาไฮ) ซึ่ง

หมายความว่า”สถานแห่งอรุณของการสรรเสรญิพระผูเ้ป็นเจา้”  โบสถ์บาไฮจะต้องสรา้งเป็นแบบ 9 เหลีย่ม  

หลงัคาสูงเป็นรูปโดมงดงามประณีตทัง้การออกแบบและฝีมอื โบสถ์นี้จะต้องตัง้อยู่ในอุทยานใหญ่ ประดบั



ดว้ยสระน ้าพุ ต้นไมแ้ละดอกไม ้หอ้มลอ้มดว้ยอาคารต่างๆ ทีเ่ป็นอาคารส าหรบัการศกึษา การกุศลและการ

สงัคมเพื่อทีก่ารนมสัการพระผูเ้ป็นเจา้ในโบสถจ์ะไดเ้กีย่วพนัอยา่งใกลช้ดิกบัความปราโมทยใ์นความงามของ

ธรรมชาตแิละศลิปะและเป็นการช่วยเหลอืสภาพสงัคมอยา่งจรงิจงั 

ในประเทศอหิรา่นแมก้ระทัง่ปจัจบุนัน้ีบาไฮศาสนิกชนถูกขดัขวางมใิหส้รา้งโบสถ์เพื่อใหป้ระชาชนมา

นมสัการ ฉะนัน้มาชรกุิล อสัคาร ์โบสถ์แรกจงึได้สรา้งขึน้ในเมอืงเอชกาบาตในประเทศรสัเซยี โบสถ์ที่สอง

สรา้งขึน้บนฝ ัง่ทะเลสาบมชิแิกนทางภาคเหนือของเมอืงชคิาโกประมาณไม่กี่ไมล ์หลุยส ์โบรจ์วาส ์ผูล้่วงลบั

ไปแล้วเป็นผู้ออกแบบ การออกแบบได้รบัความสนใจอย่างกว้างขวาง พระอบัดุลบาฮาได้กระท าพธิใีนการ

สรา้งโบสถน์ี้เมือ่ท่านไปเยอืนอเมรกิาในปีพ.ศ. 2455 ส่วนบนสรา้งส าเรจ็ใน พ.ศ.2474 เป็นระยะเวลา 19  ปี

นับแต่วนัทีท่่านไดก้ระท าพธิกีารตกแต่งภายนอกซึง่ถอืตามแบบทีส่ถาปนิกไดใ้หไ้ว ้ไดใ้ชห้นิเทยีมหล่อเป็น

แผ่นๆ จากแม่พมิพท์ี่แกะสลกัดว้ยมอือนัเป็นแบบใหม่ ผวิพื้นหน้าของหนิทีห่ล่อแล้วซึ่งมลีวดลายสวยงาม

และสลบัซบัซอ้นมคีวามคงทนยิง่กว่าหนิธรรมชาต ิใน พ.ศ.2478 ยอดโดมไดส้รา้งส าเร็จเมื่อไม่กี่ปีมานี้บาไฮ

ศาสนิกชนในประเทศอิหร่านก็ได้จดัหาสถานที่ส าหรบัสรา้งมาชรกุิล อสัคารอ์นัเป็นสถานที่ๆ มองเหน็ตวั

เมอืงเตหะรานไดต้ลอด 

ในสาสน์ทีก่ล่าวถงึโบสถห์ลงันี้อนัเป็นประหนึ่งโบสถม์ารดรของโบสถห์ลงัอื่นๆ พระอบัดุลบาฮาได้

เขยีนไวว้่า :–  

“ขอสรรเสรญิพระผูเ้ป็นเจา้ทีใ่นขณะนี้การช่วยเหลอืไดห้ลัง่ไหลมาจากทุกๆ ประเทศในโลก

เพื่อสมทบเงนิทุนสรา้งมาชรกุิล อสัคารใ์นอเมรกิา นับแต่ยุคอดมัเป็นต้นมามนุษยไ์ม่เคยไดป้ระสบ

พบเหน็สิง่นี้มาก่อนเลย นัน่คอืการบรจิาคจากประเทศไกลสุดในเอเชยีใหแ้ก่อเมรกิา ทัง้นี้เป็นเพราะ

อ านาจแห่งพระปฏญิญาของพระผู้เป็นเจา้ เป็นสิง่ทีน่่าประหลาดใจจรงิๆ ทีป่ระชาชนมคีวามเขา้ใจ  

เป็นทีห่วงัว่าผู้นับถอืศาสนาของพระผู้เป็นเจา้จะแสดงจติใจดงีามและบรจิาคสมทบทุนมากขึน้เพื่อ

สรา้งโบสถน์ี้... ขา้พเจา้ตอ้งการใหทุ้กคนมอีสิระในการทีจ่ะกระท าสิง่ใดๆ ตามความประสงคข์องเขา  

ถา้ผูใ้ดตอ้งการจะใชเ้งนิของเขาในทางอื่นกป็ล่อยใหเ้ขากระท าตามความพอใจ อย่าแทรกแซงเขาไม่

ว่าในทางใดๆ แต่จงมัน่ใจว่าสิง่ส าคญัทีสุ่ดในยคุนี้กค็อืการสรา้งโบสถม์าชรกุิล อสัคาร ์

“มาชรกุิล อสัคาร ์จะต้องม ี9 ดา้น มปีระตู 9 ประตู มนี ้าพุ 9 สระ มทีางเดนิเขา้ 9 ทาง มี

ประตูใหญ่ 9 ดา้น มเีสาในโบสถ ์9 ตน้ และมสีวนดอกไม ้9 สวนรอบนอกตวัโบสถ์ ในตวัโบสถ์มพีืน้

ชัน้ล่าง ระเบยีงภายในโบสถช์ัน้บนและหลงัคารปูโดม การออกแบบจะต้องสวยงามประณีตเรยีบรอ้ย  



ความหมายอนัลกึลบัของโบสถ์นี้กว้างขวางมากและยงัไม่เป็นที่เปิดเผยในขณะนี้ แต่การก่อสรา้ง

เป็นสิง่ส าคญัยิง่ทีต่้องกระท าในปจัจุบนั โบสถ์มาชรกุิล อสัคารม์สี่วนประกอบต่างๆ ที่ส าคญัซึง่ถอื

เป็นรากฐานขัน้ต้นอยู่ด้วย คอืมโีรงเรยีนส าหรบัเด็กก าพร้า มโีรงพยาบาลและสถานให้ยาแก่คน

ยากจน มสีถานทีอ่าศยัส าหรบัคนพกิารและคนทีไ่ม่สามารถท างานได้ มสีถาบนัวทิยาศาสตรข์ ัน้สูง

และมบีา้นพกัส าหรบัผูเ้ดนิทาง มาชรกุิล อสัคารต์ามแบบน้ีจะต้องสรา้งขึน้ทุกๆ เมอืง ในโบสถ์มาชริ

กุล อสัคาร์จะต้องเปิดให้ประชาชนเข้าไปสวดมนต์ทุกๆ เช้า ไม่มเีครื่องดนตรอียู่ในโบสถ์ ตาม

อาคารใกล้ๆ ตวัโบสถ์จะใช้เป็นที่ประกอบงานพธิต่ีางๆ เป็นทีป่ระชุมกจิการทัง้หลายเป็นทีป่ระชุม

สาธารณะและชุมนุมทางศาสนาแต่ไมม่กีารเล่นดนตรปีระกอบการสวดและรอ้งเพลงในโบสถ์ ท่านจง

เปิดประตูโบสถใ์หแ้ก่คนทัง้ปวง” 

“เมื่อสร้างสถาบนัการศึกษา โรงพยาบาล ที่พกัและอาคารส าหรบัผู้เจบ็ป่วยที่ไม่สามารถ

รกัษาใหห้ายได้ มหาวทิยาลยัวชิาการชัน้สูงซึง่ใหก้ารศกึษาขัน้สูงแก่ผูท้ีส่ าเรจ็มหาวทิยาลยัมาแล้ว 

และอาคารอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ปวงชนส าเรจ็เรยีบรอ้ยแล้วประตูเหล่านี้จะเปิดให้แก่มนุษยท์ุก

ชาตทิุกศาสนาไมม่กีารขดีเสน้จ ากดัแต่อย่างใด” 

“การกุศลนี้ไม่ค านึงถึงเชื้อชาติและสีผวิประตูทุกประตูจะเปิดกว้างให้แก่มนุษยชาติโดย

ปราศจากอคต ิมแีต่ความรกัในมนุษยท์ัง้มวล อาคารหลงัที่อยู่ศูนยก์ลางจะเป็นที่ส าหรบัสวดมนต์

และสกัการะดงันี้... ศาสนากจ็ะกลมเกลยีวกบัวทิยาศาสตรแ์ละวทิยาศาสตรก์จ็ะรบัใชศ้าสนา ทัง้สอง

อยา่งกจ็ะใหข้องขวญัทางดา้นวตัถุและธรรมแก่มนุษยท์ัง้มวล” 

ชีวิตภายหลงัความตาย 

พระบาฮาอุลลาหท์รงสอนว่าชวีติในสภาพเลอืดและเนื้อนี้เป็นแต่เพยีงภาวะทีเ่สมอืนอยู่ในครรภแ์ห่ง

ความเป็นอยูข่องเราเท่านัน้และการแยกออกไปจากรา่งกเ็ป็นเสมอืนดงัการเกดิใหมซ่ึง่จติวญิญาณของมนุษย์

จะเขา้สู่ชวีติทีส่มบรูณ์กว่าและเป็นอสิระกว่า พระองคท์รงเขยีนไวว้่า :– 

“จงรูค้วามจรงิว่าจติวญิญาณเมื่อแยกจากร่างไปแลว้จะด าเนินก้าวหน้าต่อไปจนกระทัง่ไปสู่

เบือ้งหน้าพระพกัตรพ์ระผูเ้ป็นเจา้ในสภาพและภาวะทีค่วามหมนุเวยีนของยคุและศตวรรษหรอืความ

เปลี่ยนแปลงและโอกาสใดๆ ในโลกนี้มอิาจจะเปลี่ยนแปลงเสยีได้ จติวญิญาณนี้จะคงทนถาวรอยู่

ตราบเท่าที่อาณาจกัรของพระผูเ้ป็นเจา้ อธปิไตยของพระองคแ์ละอ านาจของพระองคถ์าวรอยู่ กบั

ทัง้จะแสดงสญัลกัษณ์แห่งคุณลกัษณะของพระผู้เป็นเจ้าและทัง้จะเปิดเผยความเมตตาปราณีอนั



เป่ียมด้วยความรกัของพระองค์ ปากกาของเราต้องสะดุดหยุดลงเพราะมอิาจจะบรรยายให้สมกบั

ความสูงและเกยีรตคิุณของสภาวะอนัล ้าเลศินี้ได ้เกยีรตคิุณที่พระหตัถ์แห่งพระกรุณาธคิุณจะสวม

ให้แก่จติวญิญาณเป็นสิง่ที่ไม่สามารถจะพรรณนาให้เท่าเทยีมได้หรอืแม้สิง่ใดๆ ในโลกก็มอิาจจะ

บรรยายไดถู้กต้อง จติวญิญาณซึง่บรสิุทธิห์ลุดพน้จากความนึกคดิทัง้หลายในโลก ในขณะทีด่วงจติ

ดวงนัน้จะแยกออกจากร่างจะบรรลุถงึความสุข จติวญิญาณเช่นนี้มชีวีติและเคลื่อนไหวไปมาตาม

พระประสงค์ของพระผู้สร้างและเข้าสู่สรวงสวรรค์ชัน้สูงสุดจะห้อมล้อมดวงวิญญาณนัน้ และ

บรรดาศาสนทูตของพระผู้เป็นเจ้าและผู้ที่พระองค์ทรงเลือกสรรก็จะเข้ามาเป็นมิตรด้วย ดวง

วญิญาณดวงนัน้ก็จะสนทนาอย่างเป็นอิสระกับดวงวิญญาณเหล่านี้และจะเล่าถึงความอดทนใน

วถิทีางของพระผู้เป็นเจ้าพระผู้ซึ่งเป็นนายของโลกทัง้มวล ถ้าหากผู้ใดได้ยนิเรื่องราวที่ได้ก าหนด

ใหแ้ก่ดวงวญิญาณเช่นนัน้ในโลกของพระผู้เป็นเจา้พระผู้ทรงเป็นนายแห่งโลกสวรรคแ์ละพภิพแล้ว

รา่งกายและจติใจของเขากจ็ะรอ้นรนประหนึ่งไฟเผาไปในทนัทดีว้ยความกระหายทีไ่ดไ้ปสู่สภาวะขัน้

สูงสุดบรสิุทธิแ์ละโชติช่วงชชัวาลนัน้ ลกัษณะของวญิญาณภายหลงัที่ตายไปแล้วไม่สามารถจะ

บรรยายได้และไม่พงึบงัควรอกีทัง้ไม่ได้รบัการยนิยอมให้แสดงลกัษณะให้มนุษยแ์ลเหน็ บรรดาศา

สนทตูและบรมศาสดาของพระผูเ้ป็นเจา้ลว้นถูกส่งมาเพื่อความมุง่หมายอนัเดยีวกนัคอืน ามนุษยชาติ

ไปสู่วถิทีางตรงแห่งสจัจะ ความมุง่หมายทีเ่ป็นรากฐานค าสัง่สอนของท่านทัง้หลายกค็อืใหก้ารศกึษา

แก่มนุษยทุ์กๆ คนใหม้จีติใจอยูใ่นสภาพบรสิุทธิแ์ทจ้รงิและแยกตวัออกจากทางโลกอย่างเดด็ขาดใน

ขณะที่เขาก าลงัจะตายเพื่อที่เขาอาจจะได้ขึน้ไปสู่เบื้องพระพกัตรข์องพระผู้สูงส่ง แสงสว่างซึ่งดวง

วญิญาณเหล่านี้สาดส่องท าใหโ้ลกเจรญิและประชาชนก้าวหน้า พวกเขาเป็นประหนึ่งเชือ้ทีท่ าใหโ้ลก

แห่งความด ารงอยูด่ขี ึน้และเป็นก าลงัทีด่ลใจใหม้ศีลิปวทิยาการและสิง่ทีน่่าอศัจรรยใ์จขึน้ในโลก และ

โดยพวกเขาเหล่านี้เมฆฝนแห่งพรก็หลัง่ไหลลงมาสู่มวลมนุษย์ พภิพก็ให้ผลดงีามทุกสิง่ทุกอย่าง

ต้องมตี้นเหตุมกี าลงัผลกัดนัและมสีิง่กระตุ้นใจ ดวงวญิญาณเหล่านี้ซึ่งเป็นสญัลกัษณ์แห่งการสละ

กเิลสไดใ้หค้วามกระตุน้ใจอยา่งสงูสุดในโลกการด ารงอยู่และจะใหต่้อไป โลกหน้าเป็นโลกทีแ่ตกต่าง

จากโลกนี้ เช่นเดียวกับที่โลกนี้แตกต่างจากโลกของทารกที่ย ังอยู่ในครรภ์มารดา... ” – จาก 

Gleanings 

พระอบัดุลบาฮาเขยีนไวอ้ย่างเดยีวกนัว่า :– 

“ความลี้ลบัในสิง่ที่มนุษยไ์ม่เอาใจใส่ในโลกเรานี้เขาจะได้พบมนัในโลกสวรรค์และจะได้รบั

การบอกเล่าถงึความลบัแห่งสจัจะ นอกจากนัน้เขาจะรูจ้กัและไดพ้บคนทีเ่ขาเคยพบมาแลว้ ไม่ต้อง



สงสยัเลยว่าดวงวญิญาณที่บรสิุทธิซ์ึ่งมดีวงตาสะอาดและได้รบัความเข้าใจปลอดโปร่งจะรู้ความ

ลกึลบัทุกอย่างในอาณาจกัรแห่งแสงสว่างและจะมองหาความจรงิที่อยู่ในดวงวญิญาณอนัประเสรฐิ

ทุกดวง  ในโลกใหม่นัน้เขาจะแลเหน็อย่างชดัแจง้ในความงามของพระผูเ้ป็นเจา้ เช่นเดยีวกนัเขาจะ

พบมติรสหายของพระผูเ้ป็นเจา้ทัง้มวลทีอ่ยูใ่นสวรรคท์ัง้ในสมยัก่อนและปจัจบุนั” 

“หลงัจากที่มนุษยไ์ด้ละทิ้งโลกอนัเป็นอนิจจงันี้ไปแล้วความแตกต่างและแบ่งแยกระหว่าง

บุคคลกจ็ะกลายเป็นความจรงิขึน้ตามธรรมชาตแิต่ความแตกต่างนี้มใิช่เกี่ยวกบัเรื่องสถานทีห่ากเป็น

ความแตกต่างทีเ่กีย่วกบัดวงวญิญาณและความส านึก เพราะอาณาจกัรของพระผูเ้ป็นเจา้นัน้พน้จาก 

(หรอืเป็นอสิระจาก) เรื่องกาลเวลาและสถานที่เป็นอกีโลกหนึ่งและสากลหนึ่งและจงรูว้่าเพื่อความ

แน่ใจว่าในโลกสวรรคด์วงวญิญาณทีร่กัในทางธรรมต่างกร็ูจ้กักนัและกนัจะพยายามรวมเขา้เป็นดวง

วญิญาณดวงเดยีวกนัแต่จะเป็นการรวมทางจติวญิญาณเช่นเดยีวกบัความรกัที่คนหนึ่งมต่ีออกีคน

หนึ่งในโลกนี้ก็จะไม่ลมืเลอืนในโลกของพระผู้เป็นเจา้และท่านจะไม่ลมืชวีติที่ท่านเคยมใีนโลกแห่ง

วตัถุ” – จาก สาสน์ของพระอบัดุลบาฮา 

สวรรคแ์ละนรก 

พระบาฮาอุลลาหแ์ละพระอบัดุลบาฮา กล่าวถงึสวรรคแ์ละนรกทีบ่รรยายไวใ้นคมัภรีศ์าสนาเก่าก่อน

นัน้ว่าเป็นการกล่าวอย่างเป็นนัยเช่นเดยีวกบัเรื่องราวในพระคมัภรีค์รสิตศาสนาที่กล่าวถงึการสรา้งโลกซึ่ง

มใิช่เป็นไปตามตวัอักษรอย่างนัน้ ตามพระคัมภรี์ต่างๆ สวรรค์หมายถึงสภาวะอันสมบูรณ์และนรกก็คือ

สภาพทีไ่มส่มบูรณ์ สวรรคค์อืความสอดคลอ้งกบัความปรารถนาของพระผูเ้ป็นเจา้และกบัมติรสหายของเรา

ส่วนนรกก็คอืการขาดความสอดคล้องนัน้ สวรรค์คอืสภาพชวีติทางธรรมส่วนนรกก็คอืสภาพที่ตายไปจาก

ธรรม คนเราอาจจะอยู่ในสวรรค์หรอืนรกก็ได้ในขณะที่เรายงัมชีวีติเป็นรูปร่างอยู่ ความสุขในสวรรค์ก็คอื

ความสุขทางจติวญิญาณและความเจบ็ปวดของนรกกค็อืความขาดแคลนความสุขนัน้ 

พระอบัดุลบาฮากล่าวว่า :– 

“เมื่อแสงแห่งศาสนาน ามนุษยอ์อกจากความมดืของความชัว่และไดร้บัรศัมจีากดวงอาทติย์

แห่งสจัจะและเขามจีิตสูงขึ้นด้วยคุณธรรมแล้วก็ถือว่านี่เป็นรางวลัอันใหญ่ยิง่และเขารู้ดีว่านี่คือ

สวรรคอ์นัแทจ้รงิ ในท านองเดยีวกนัการลงโทษทางจติใจกค็อืการจองจ าอยู่ในโลกธรรมชาตคิอืการ

ปกปิดมใิห้ไปสู่พระผู้เป็นเจา้ ให้เป็นคนโง่เขลาและโหดร้ายตกอยู่ในกามตณัหามคีวามประพฤติ

อยา่งสตัวม์นีิสยัชัว่ ... เหล่านี้คอืการลงโทษและทรมานอยา่งส าคญั” 



“สิง่ตอบแทนในโลกหน้ากค็อืความดแีละความสงบซึง่ไดร้บัในโลกแห่งจติวญิญาณภายหลงั

ที่ได้จากโลกนี้ไปแล้วคอืความยนิดทีางจติวญิญาณได้รบัของขวญัทางจติวิญญาณนานาชนิดใน

อาณาจกัรแห่งพระผูเ้ป็นเจา้ ไดร้บัสิง่ปรารถนาทางจติและวญิญาณกบัทัง้ไดพ้บพระผูเ้ป็นเจา้ในโลก

อมตะ ในท านองเดยีวกันการลงโทษในโลกหน้าก็คอืไม่ได้รบัพรสวรรค์พเิศษและไม่ได้รบัความ

กรุณาใดๆ ทัง้ตกอยู่ในภาวะขัน้ต ่าสุด เขาผูซ้ึ่งมไิด้รบัความกรุณาเหล่านี้จากสวรรคแ์มว้่าจะมชีวีติ

ต่อไปภายหลงัทีต่ายแลว้กต็ามผูม้สีจัจะก็ถอืว่าเขาผูน้ัน้เป็นผูท้ีต่ายแลว้” 

“ความมัง่คัง่ของโลกหน้ากค็อืการอยู่ใกลช้ดิกบัพระผูเ้ป็นเจา้ ดงันัน้ จงึเป็นการแน่นอนว่าผู้

ที่อยู่ ณ เบื้องพระพกัตร์ของพระผู้เป็นเจ้าย่อมได้รบัการอนุญาตให้ขอความกรุณาเพื่อพวกเขา

เหล่านัน้ไดแ้ละการรอ้งขอนี้พระผูเ้ป็นเจา้จะทรงยนิยอมให ้อาจเป็นไดท้ีส่ภาพของคนทีต่ายในความ

บาปและไม่เชื่อถอือาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้นัน่คอืเขาอาจได้รบัการอภยัด้วยพระกรุณาธคิุณของ

พระผูเ้ป็นเจา้มใิช่ดว้ยความยุตธิรรมของพระองคเ์พราะความกรุณาเป็นสิง่ทีใ่หแ้มผู้ร้บัไม่สมควรจะ

ได้ แต่ความยุตธิรรมเป็นสิง่ที่ให้แก่ผู้ที่จะสมควรได้รบัเท่านัน้ ก็เมื่อเรามอี านาจในการสวดวงิวอน

เพื่อวญิญาณเหล่านี้ในขณะทีอ่ยูใ่นโลกของมนุษยก์เ็ช่นเดยีวกนัเรากม็อี านาจอย่างเดยีวกนันี้ในโลก

หน้าซึง่เป็นอาณาจกัรของพระผูเ้ป็นเจา้ได ้ฉะนัน้ในโลกหน้านัน้เขากส็ามารถจะก้าวหน้าไปไดด้ว้ย 

ก็เมื่อเขาสามารถได้รบัแสงสว่างด้วยการขอความกรุณาในขณะที่อยู่ในโลกนี้ได้เขาก็สามารถจะ

วงิวอนขออภยัเมือ่อยูใ่นโลกหน้าไดเ้ช่นเดยีวกนัและไดร้บัแสงสว่างจากการวงิวอนรอ้งขอนัน้ 

“ทัง้ก่อนและหลงัจากที่ละทิ้งร่างกายดวงวญิญาณสามารถก้าวหน้าในทางคุณความดไีดแ้ต่

มใิช่เปลี่ยนแปลงในภาวะ ไม่มภีาวะใดจะสูงยิง่ไปกว่าความเป็นมนุษย์ที่เพยีบพร้อมด้วยคุณงาม

ความด ีมนุษยเ์มื่อขึน้ไปถงึอนัดบันี้แล้วก็ยงัคงก้าวหน้าไปสู่ความสมบูรณ์ได้แต่มใิช่ก้าวหน้าทาง

ภาวะทัง้นี้เพราะไม่มภีาวะใดจะสูงยิง่ไปกว่าภาวะของความเป็นมนุษย์อันสมบูรณ์ เขาเพียงแต่

ก้าวหน้าไปในภาวะแห่งความเป็นมนุษยเ์ท่านัน้เพราะความสมบูรณ์ของมนุษยไ์ม่มทีีส่ ิ้นสุด ดงันัน้

แม้ว่าจะมผีู้ทรงคุณวุฒสิูงเพยีงใดเราก็จะเห็นว่ายงัมผีู้ทรงคุณวุฒยิิง่กว่าเสมอ  ฉะนัน้เมื่อความ

สมบูรณ์ของมนุษยไ์ม่มทีีส่ ิ้นสุดมนุษยก์ส็ามารถจะเจรญิก้าวหน้าทางคุณความดภีายหลงัจากที่ เขา

จากโลกนี้ไปแลว้ได”้ – จากหนงัสอื Some Answered Questions 

 

 



ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัของโลกทัง้สอง 

ความเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนัของโลกมนุษยชาตติามที่พระบาฮาอุลลาห์ไดส้อนไวน้ัน้มไิดห้มายถงึ

มนุษย์ที่มรี่างกายเนื้อหนังเท่านัน้แต่หมายถึงมนุษยท์ัง้มวล ไม่ว่าจะมรีูปร่างหรอืไม่มใิช่แต่เพยีงมนุษย์ที่

อาศยัในโลกนี้เท่านัน้แต่รวมทัง้มนุษยท์ีอ่าศยัในโลกแห่งจติวญิญาณดว้ยทีล่ว้นเป็นส่วนหนึ่งขององคาพยพ

เดยีวกนั  และส่วนทัง้สองน้ีต่างกพ็ึง่พากนัและกนัอยา่งใกลช้ดิ การตดิต่อทางจติวญิญาณของฝา่ยหน่ึงกบัอกี

ฝ่ายหน่ึงซึง่เป็นสิง่ทีเ่ป็นไปไดแ้ละเป็นไปตามธรรมชาตจิะต้องเป็นไปอยู่เสมอและหลกีเลี่ยงเสยีมไิด้ ผู้ที่มี

ความเขา้ใจทางธรรมยงัไมเ่จรญิเตบิโตกม็ไิดส้ านึกถงึความสมัพนัธอ์นัส าคญันี้ แต่เมื่อความเขา้ใจนี้เจรญิขึน้

การตดิต่อกบัผูท้ีต่ายไปแลว้กจ็ะค่อยๆ เขา้ใจขึน้อยา่งแจม่ชดั ส าหรบับรรดาองคศ์าสนทูตและนักบุญนัน้การ

ตดิต่อทางจติวญิญาณนี้เป็นสิง่ทีคุ่น้เคยและชดัแจง้เสมอืนดงัทีม่นุษยธ์รรมดามองเหน็และสนทนาซึง่กนัและ

กนั 

พระอบัดุลบาฮากล่าวว่า: 

“การมองแลเหน็ขององคศ์าสนทูตน้ีมใิช่ความฝนัแต่เป็นการคน้พบทางจติวญิญาณและเป็น

ความจรงิเช่น: ท่านกล่าวว่า: เราพบบุคคลในรปูร่างนัน้ๆ และเรากล่าวอย่างนัน้แลว้เขาตอบอย่างนี้ 

การมองเหน็นี้เป็นการมองเหน็ในเวลาทีรู่ส้กึตวัอยู่เต็มที่ไม่ใช่มองเหน็ในเวลาหลบั เป็นการคน้พบ

ทางจติวญิญาณโดยแท”้ 

“ในระหว่างคนที่มจีติใจบรสิุทธิเ์ขามคีวามเข้าใจและค้นพบทางจติวญิญาณซึ่งกนัและกนั 

การติดต่อกันน้ีพ้นจากความนึกฝนัที่ไม่เป็นความจรงิ มกีารคบหาที่หลุดพ้นจากกาลเวลาและ

สถานทีด่งัทีใ่นพระคมัภรีก์ล่าวบนยอดเขาทาเบอร ์พระโมเสสและอเีลยีสไดท้รงพบกบัพระครสิต์นัน้

แสดงใหเ้หน็ว่ามใิช่เป็นการพบกนัทางร่างกายแต่เป็นการพบกนัทางจติวญิญาณ การตดิต่อสมัพนัธ์

กนัเช่นนี้เป็นความจรงิและใหผ้ลอย่างใหญ่หลวงแก่ความคดิและจติใจของมนุษยท์ัง้ดงึดูดจติใจของ

มนุษยด์ว้ย” – จากหนงัสอื Some Answered Questions 

ถงึแมพ้ระอบัดุลบาฮาจะยอมรบัถงึความสามารถทางจติเกี่ยวกบัความสมัพนัธท์างจติวญิญาณนี้แต่

ท่านก็ไม่ประสงค์จะใหม้นุษยพ์ยายามบงัคบัให้เกดิความเขา้ใจในเรื่องนี้เรว็เกนิไป  ถ้าเราเดนิไปตามทาง

แห่งความกา้วหน้าทางจติวญิญาณทีบ่รรดาศาสนทตูไดช้ีใ้หเ้ราเหน็ความสามารถเหล่านี้จะเกดิขึน้เองเมื่อถงึ

เวลาสมควร 



“การเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับอ านาจทางจิตขณะที่อยู่ในโลกนี้จะเป็นการรบกวนสภาพของ

วญิญาณในโลกหน้า อ านาจเหล่านี้เป็นความจรงิแต่ตามปกตเิราใชอ้ านาจนี้ในโลกนี้ไม่ได ้เดก็ทีอ่ยู่

ในครรภ์ก็ม ีดวงตา หู มอื เทา้และสิง่อื่นอกีแต่สิง่เหล่านี้ไม่ท างานเมื่อเดก็ยงัอยู่ในครรภ ์ความมุ่ง

หมายอนัแทจ้รงิของชวีติในโลกแห่งร่างกายนี้กเ็พื่อผลทีจ่ะมใีนโลกแห่งความจรงิซึ่งเป็นที่ๆ  อ านาจ

เหล่านี้จะบงัเกดิผล อ านาจเหล่านี้เป็นอ านาจของโลกหน้า” – จากบนัทกึของ มสิ บคัตนั ซึง่พระอบั

ดุลบาฮาไดแ้กไ้ขปรบัปรงุใหม่ 

ไมค่วรตดิต่อกบัวญิญาณของผูท้ีต่ายไปแลว้และกไ็ม่ควรพยายามกระท าเพื่อความอยากรูอ้ยากเหน็

ทัง้นี้เพื่อเหน็แก่วญิญาณเหล่านัน้ อย่างไรกต็ามเป็นทัง้สทิธแิละหน้าทีส่ าหรบัผูท้ีอ่ยู่ในโลกทัง้สองในอนัทีจ่ะ

รกั ช่วยเหลอืและอธษิฐานใหแ้ก่กนัและกนั การอธษิฐานใหแ้ก่ผูท้ีล่่วงลบัไปแลว้นัน้เป็นค าสัง่ทีช่าวบาไฮควร

ปฏบิตั ิพระอบัดุลบาฮากล่าวกบั มสิ อ.ี เจ. โรเซนเบอร์ เมื่อ พ.ศ.2447 ว่า ผู้ที่มคีวามเจรญิก้าวหน้าทาง

ธรรมมคีวามสามารถในการช่วยเหลอืใหเ้ป็นผลไดแ้ละบรรดาศาสนทูตของพระผูเ้ป็นเจา้กม็คีุณสมบตัเิช่นนี้  

พระเยซคูรสิตท์รงมอี านาจในการขออภยัใหแ้ก่ศตัรขูองพระองคเ์มื่อทรงอยู่ในโลกมนุษย ์และแน่นอนทเีดยีว

พระองคท์รงมอี านาจน้ีอยู่ในปจัจุบนั พระอบัดุลบาฮาจะกล่าวนามของผูท้ีล่่วงลบัไปแลว้โดยกล่าวค าว่า “ขอ

พระผู้เป็นเจา้ทรงอภยัให้แก่เขาด้วยเถดิ” เสมอหรอืกล่าวถ้อยค าอื่นๆ อนัเป็นผลท านองเดยีวกนันี้ บรรดา

สาวกของศาสนทตูทัง้หลายกไ็ดร้บัอ านาจทีจ่ะอธษิฐานวงิวอนขออภยัใหแ้ก่ผูอ้ื่นดว้ยเช่นกนั ฉะนัน้เราจงึไม่

อาจจะคดิว่าผูห้นึ่งผูใ้ดถูกลงโทษใหอ้ยู่ในความทุกขท์รมานเท่านัน้หรอืมไิดโ้ผล่พน้ขึน้มาจากความโง่เขลาที่

มริูจ้กัพระผูเ้ป็นเจา้เลย อ านาจทีจ่ะช่วยเหลอืคนบาปน้ีมอียูเ่สมอ... 

ผู้สมบูรณ์ในธรรมที่อยู่ในโลกหน้าสามารถช่วยคนที่ไม่สมบูรณ์ในทางธรรมได้เช่นเดยีวกบัผู้ม ัง่มี

สามารถช่วยคนยากไรใ้นโลกนี้ได้  ในโลกทุกโลกสรรพสิง่ทัง้มวลล้วนเป็นสิง่ที่พระผู้เป็นเจา้สรา้งขึน้ทัง้สิ้น

และสิง่ทีพ่ระองคส์รา้งลว้นขึน้อยู่ในอ านาจของพระองคม์ไิดเ้ป็นอสิระโดยล าพงัและจะไม่เป็นอสิระไปไดโ้ดย

ทีเ่ขาต้องการพระผูเ้ป็นเจา้  การทีเ่ขายิง่อธษิฐานวงิวอนมากขึน้กจ็ะยิง่ท าใหเ้ขาเป็นผู้มคีวามสมบูรณ์มาก

ขึน้  ความสมบูรณ์ของเขาคอือะไร?  ก็คอืความมัง่คัง่  ความช่วยเหลอืในโลกหน้าคอือะไร ? กค็อืการขอ

อภยับาปใหแ้ละช่วยให้ก้าวหน้าทางจติวญิญาณ  ดวงวญิญาณที่ยงัไม่เจรญิจะได้รบัความก้าวหน้าขัน้แรก

เพราะดวงวญิญาณทีส่มบูรณ์  ดว้ยธรรมวิงวอนรอ้งขอให้  ต่อจากนัน้เขาจะก้าวหน้าไปไดด้้วยการวงิวอน

ขอรอ้งของตวัเขาเอง 

พระอบัดุลบาฮากล่าวอกีว่า :– 



“ผูท้ีจ่ากโลกนี้ไปแลว้มลีกัษณะแตกต่างจากผูท้ีอ่ยู่ในโลก ถงึกระนัน้กม็ไิดแ้ยกจากกนัอย่าง

แท้จรงิ ในการสวดอธิษฐานมภีาวะที่ผสมกลมกลืนกัน มสีภาพที่ระคนปนกัน จงสวดให้แก่เขา

เหมอืนทีเ่ขาสวดใหแ้ก่ท่าน” – พระอบัดุลบาฮาในกรงุลอนดอน 

เมื่อถามว่าจะเป็นไปได้หรอืไม่ที่ศรทัธาและความรกัใคร่จะท าให้ผูท้ี่จากโลกนี้ไปแล้วโดยไม่เคยได้

ยนิเรือ่งศาสนานี้มาก่อนจะเขา้ใจถงึศาสนาใหมน่ี้ได ้ พระอบัดุลบาฮากล่าวว่า :– 

“แน่ทเีดยีว เพราะว่าการสวดอธษิฐานดว้ยน ้าใสใจจรงิยอ่มบงัเกดิผลเสมอและมอีทิธพิลมาก

ในโลกจติวญิญาณ พวกเราไม่เคยตดัขาดจากพวกเขาที่อยู่ในโลกเหล่านัน้เลย อทิธพิลอนัแท้จรงิ

มไิดส้ าแดงออกในโลกนี้แต่ใหผ้ลในโลกหน้า” – จากบนัทกึของ แมร ีแฮนฟอรด์ 

อกีอยา่งหนึ่ง พระบาฮาอุลลาหท์รงเขยีนไวว้่า :– 

“เขาผูม้ชีวีติดว้ยการปฏบิตัติามสิง่ทีก่ าหนดให ้มวลชนอนัลน้หลามในแดนสุขาวด ีประชากร

แห่งสวรรคอ์นัสูงสุดและผูท้ีอ่าศยัอยู่ภายใต้โดมของพระผูท้รงยิง่ใหญ่จะสวดอธษิฐานใหแ้ก่เขาโดย

ค าสัง่ของพระผูเ้ป็นเจา้ พระผูท้รงเป็นทีร่กัและพระผูท้รงแก่การสรรเสรญิ” 

เมื่อมผีูถ้ามพระอบัดุลบาฮาว่าเหตุใดคนเราจงึหวลระลกึถงึเพื่อนบางคนที่ล่วงลบัไปสู่ชวีติใหม่แล้ว

อยูบ่่อยๆ พระองคต์อบว่า :– 

“เป็นกฎธรรมดาในจกัรวาลของพระผู้เป็นเจา้ที่ว่าผู้อ่อนแอจะต้องพึ่งพาผู้แขง็แรงผู้ที่ท่าน

ร าลกึถงึเหล่านัน้อาจเป็นสื่อแห่งอ านาจของพระผูเ้ป็นเจา้แก่ท่านกไ็ดเ้ช่นเดยีวกบัทีอ่ยู่ในโลกมนุษย์

แต่เป็นเพราะพระวญิญาณบรสิุทธิโ์ดยแท้ที่ให้มนุษยท์ัง้มวลมกี าลงัใจ” – พระอบัดุลบาฮาในกรุง

ลอนดอน 

ไม่มีความชัว่ร้ายด ารงอยู่ 

ตามปรชัญาของศาสนาบาไฮซึง่ปฏบิตัติามกฎแห่งความเป็นเอกภาพของพระผูเ้ป็นเจา้กล่าวว่าไม่มี

ความชัว่รา้ยอย่างแท้จรงิมแีต่เพยีงพระผู้ทรงยัง่ยนืตลอดกาลพระองค์เดยีว ถ้าหากจะมอี านาจอย่างอื่นใน

สากลนอกเหนือไปจากอ านาจของพระผู้เป็นหนึ่งหรอืขดัแย้งกบัพระองค์ใดแล้วพระผู้ทรงเป็นหนึ่งก็จะไม่

ทรงยัง่ยนืตลอดกาล เหมอืนทีไ่ม่มคีวามสว่างหรอืมแีสงสว่างน้อยฉันใดความชัว่รา้ยกเ็ป็นเพยีงขาดแคลน

ความด ีเป็นภาวะที่ยงัไม่ก้าวหน้าฉันนัน้ คนชัว่ก็คอืคนที่จติใจฝ่ายสูงในตวัของเขายงัไม่เจรญิ ถ้าหากเขา



เป็นคนเหน็แก่ตวัความชัว่กม็ใิช่อยูท่ีเ่ขารกัตวัเองเพราะว่าความรกัทัง้มวลแมจ้ะเป็นความรกัตนเองกเ็ป็นสิง่

ที่ดเีป็นสิง่ที่มาจากสวรรค์ ความชัว่รา้ยนั ้นก็คอืว่าเขารกัตนเองในทางที่ไม่ถูกไม่สมควรขาดความรกัผู้อื่น

และพระผูเ้ป็นเจา้ เขามองดูตวัเขาเองเสมอืนหน่ึงเป็นสตัวป์ระเสรฐิและตามใจจติใจฝ่ายต ่าในตวัเขาเหมอืน

ดงัทีเ่ขาตามใจสุนขัเลีย้ง ซึง่ใหผ้ลรา้ยในเรือ่งของเขาเองมากกว่าเรือ่งของสุนขัยิง่นกั 

ในจดหมายฉบบัหนึ่งพระอบัดุลบาฮาไดเ้ขยีนไวว้่า :– 

“เรื่องที่ท่านกล่าวว่าอบัดุลบาฮาได้กล่าวแก่ผู้นับถอืศาสนาบางคนว่าไม่เคยมคีวามชัว่รา้ย

ใดๆ มนัเป็นสิง่ทีไ่ม่มอียู่เลย นี่เป็นความจรงิทเีดยีวเพราะความชัว่รา้ยใหญ่หลวงก็คอืการหลงทาง

ของมนุษยแ์ละถูกบงัตาเสยีจากสจัธรรม ความผดิพลาดก็คอืการขาดน ้าทีด่ ีความมดืก็คอืการไม่มี

แสงสว่าง ความโงเ่ขลาคอืการขาดความรู ้ความเทจ็กค็อืการขาดความจรงิ ตาบอดกค็อืการขาดการ

แลเหน็ หหูนวกกค็อืการขาดการไดย้นิ ฉะนัน้ความผดิพลาด ตาบอด หหูนวก และความโง่เขลาเป็น

สิง่ทีไ่มม่กีารด ารงอยูเ่ลย 

พระองคก์ล่าวอกีว่า :– 

“ไม่มีความชัว่ร้ายในจกัรวาลทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสิ่งที่ดีทัง้นัน้  ธรรมชาติและลักษณะ

บางอย่างที่มอียู่ในจติใจของมนุษย์มาแต่ก าเนิดและดูเหมอืนน่าติเตยีนนัน้แท้จรงิเป็นสิง่ที่ไม่น่าติ

เตยีนเลย  เช่นนับแต่เริม่ต้นชวีติของเดก็ทารกทเีดยีวท่านอาจแลเหน็อาการของความโลภ  ความ

โกรธ  และโทสะของเขาได ้ ดงันัน้อาจกล่าวไดว้่าความดแีละความชัว่อยู่ภายในตวัของมนุษยอ์ย่าง

แทจ้รงิและน่ีตรงกนัขา้มกบัความดงีามของธรรมชาตแิละสิง่ทีพ่ระผูเ้ป็นเจา้สรา้งขึน้มา  ค าตอบกค็อื

ว่าความโลภอนัเป็นสิง่ทีต่้องการใหไ้ด้มากขึน้อกีนี้ถ้าใชใ้ห้ถูกต้องจะเป็นคุณลกัษณะทีน่่าสรรเสรญิ

ถ้าหากมนุษย์เราจะมคีวามปรารถนาในการหาวชิาความรู้ให้ได้หรอืมคีวามสมเพชเวทนาเมตตา

ปราณแีละเทีย่งธรรมแลว้ไซรก้เ็ป็นการน่าสรรเสรญิ  เช่นเดยีวกนัหากเขาจะโกรธเคอืงพวกทรราชผู้

กระหายเลอืดซึง่เป็นเสมอืนสตัวป์่าทีโ่หดรา้ยกน่็าชมเชย  แต่ถ้าหากเขามไิดใ้ชคุ้ณลกัษณะนี้ใหถู้ก

ทางกน่็าต าหนิตเิตยีน...เช่นเดยีวกนัคุณลกัษณะธรรมชาตขิองมนุษยซ์ึง่เป็นส่วนประกอบส าคัญของ

ชวีติถา้หากใชใ้นทางทีผ่ดิกฎเกณฑก์ถ็ูกต าหนิ  ฉะนัน้เหน็ชดัว่าสิง่ทีพ่ระผูเ้ป็นเจา้สรา้งขึน้มานัน้ย่อ

มดงีามทัง้สิน้” – จากหนงัสอื Some Answered Questions 

 



ความชัว่รา้ยนัน้กค็อืการขาดความเจรญิทางจติใจถา้จติใจฝา่ยต ่าของมนุษยม์อียู่มากเกนิไปวธิแีก้ไข

มใิช่ว่าจะต้องท าใหจ้ติใจต ่านัน้ลดความเตบิโตลงแต่จะต้องใหช้วีติจติใจฝ่ายสูงแก่เขามากขึน้เพื่อจะไดเ้กดิ

ความสมดุลกนั  พระครสิต์ทรงตรสัว่า “ I have come that ye may have life and that ye may have it 

more abundantly.” นี่คอืสิง่ทีเ่ราทัง้หมดต้องการ –ความเจรญิทางดา้นจติใจ!  ข่าวของพระบาฮาอุลลาหก์็

เช่นเดยีวกนักบัข่าวของพระครสิต์  พระองค์ทรงตรสัว่า “ในยุคนี้ ผู้รบัใช้ผู้นี้ได้มาเพื่อกระท าให้โลกมชีวีติ

ใหมอ่ยา่งแน่แทท้เีดยีว” (จากสาสน์ถงึรออสิ) และทรงกล่าวกบับรรดาสาวกของพระองคว์่า “มาเถดิ เพื่อเรา

อาจท าใหท้่านเป็นผูช้่วยใหโ้ลกมชีวีติใหม่” (จากสาสน์ถงึสนัตปาปา) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 12 

ศาสนาและวิทยาศาสตร ์

“อาลี บุตรเขตของพระโมฮัมหมัดกล่าวว่า  “สิ่งที่เข้ากับวิทยาศาสตร์ย่อม

สอดคลอ้งกบัศาสนาดว้ย”   สิง่ทีป่ญัญามนุษยไ์ม่สามารถเขา้ใจไดศ้าสนากไ็ม่ควรยอมรบั 

ศาสนาและวทิยาศาตรเ์ดนิคู่เคยีงกนัไป และถา้ศาสดาใดขดัแยง้กบัวทิยาศาสตรศ์าสนานัน้

กม็ใิช่ความจรงิ” – พระอบัดุลบาฮา ใน ‘สนุทรพจน์ทีก่รุงปารสี’ 

ความขดัแย้งเกิดจากความผิดพลาด 

ค าสอนเบื้องต้นขอ้หนึ่งของพระบาอาอุลลาห์ก็คอืว่าวทิยาศาสตรอ์นัแท้จรงิและศาสนาอนัแท้จรงิ

จะตอ้งสอดคลอ้งตอ้งกนัเสมอ ความจรงิยอ่มเป็นอยา่งเดยีวเท่านัน้และเมื่อใดทีป่รากฏมคีวามขดัแยง้เกดิขึน้

นัน่มิใช่เนื่ องมาแต่ความจริงแต่มาจากความผิดพลาด ในระหว่างที่พวกเขาเรียกกันว่าศาสนาและ

วิทยาศาสตร์นัน้ได้มคีวามเป็นปฏิปกัษ์ต่อกันอย่างรุนแรงทุกยุคทุกสมยัแต่เมื่อมองย้อนไปถึงการเป็น

ปฏปิกัษ์เหล่าน้ีในสายตาของความเป็นจรงิเรากส็ามารถจะพบร่องรอยของมนัไดทุ้กครัง้ว่าเกดิมาจากความ

โง่เขลา อคต ิความอวดด ีความละโมบ ความใจแคบ การจ ากดัเสรภีาพทางความคดิ ความดื้อรัน้และอื่นๆ 

อนัเป็นสิง่ทีแ่ตกต่างจากวญิญาณแทจ้รงิของศาสนาและวทิยาศาสตร ์เพราะว่าวญิญาณของสองสิง่นี้เป็นอนั

เดยีวกัน ดงัที่ฮคัซลีย์กล่าวว่า “การกระท าอนัยิง่ใหญ่ของนักปรชัญามไิด้มไิด้เป็นผลการปญัญาของเขา

เหล่านัน้แต่ส่วนมากเป็นผลจากการใช้ปญัญานัน้ ในทางวญิญาณแห่งศาสนาความจรงิมกัจะเกดิแก่ความ

อดทน ความรกั ความเดด็เดีย่ว และความเหน็แก่ตนของเขามากกว่าความหลกัแหลมทางเหตุผล ” บูล นัก

คณิตศาสตรใ์ห้ความเชื่อแก่เราว่า “การยกเหตุผลทางเรขาคณิตส่วนมากเป็นเสมอืนการอธษิฐานเป็นการ

รอ้งขอแสงสว่างต่อพระผู้ทรงไม่จ ากดัเพื่อสิง่ที่จ ากดัดวงจติที่จ ากดั พวกสาวกที่ไรคุ้ณค่าบรมครูที่ยิง่ใหญ่

แห่งโลกเหล่านี้ซึง่เป็นผูน้ับถอืตวัอกัษร มใิช่นับถอืเจตนารมณ์แห่งค าสอนซึง่มกัจะเป็นพวกจอ้งล้างศาสดา

องคห์ลงัๆ และเป็นพวกขดัขวางความก้าวหน้าของศาสนาอย่างขมขื่นทีสุ่ด พวกเขาไดเ้รยีนรูแ้สงสว่างบาง

บางส่วนของศาสนาซึง่เขาถอืว่าเป็นสิง่ศกัดิส์ทิธิแ์ละนิยามลกัษณะของมนัดว้ยสายตาทีจ่ ากดัอย่างมัน่คงและ

ระมดัระวงัอย่างทีสุ่ด และเขาถอืว่านี่เป็นประทปีอนัแทจ้รงิดวงเดยีวแมว้่าพระผูเ้ป็นเจา้จะส่องแสงสว่างดวง

ทีส่ว่างยิง่กว่าลงมาใหจ้ากแหล่งใหมด่ว้ยพระกรุณาอนัมริูส้ ิน้สุดของพระองคแ์ละแมผู้ถ้อืดวงประทปีองคใ์หม่

จะถอืดวงไฟแห่งการจรรโลงใจที่สุกใสยิง่กว่าดวงก่อนๆ ก็ตามแทนที่พวกเขาจะต้องรบัแสงสว่างดวงใหม่

และสจัธรรมและสกัการะดว้ยความขอบคุณต่อพระบดิาแห่งประทปีทัง้มวลเขากลบัพากนัโกรธแคน้และตื่น

ตระหนก ประทปีดวงใหม่นี้มไิด้ตรงกบัความคดิของพวกเขาไม่มสีสีนัอย่างที่พวกเขาทัง้หลายนับถอื และ



มไิดส้่องแสงออกมาจากสถานทีท่ี่เขาเคารพ ฉะนัน้แมจ้ะสูญเสยีสกัเท่าใดก็ตามเขาจกัต้องระงบัดบัลงใหไ้ด้

โดยเกรงว่าประทปีดวงนัน้จะน ามนุษยใ์ห้หลงออกจากทางวญิญูชน ! พวกศตัรูของเหล่าศาสดาเป็นบุคคล

ชนิดนี้ เป็นผู้น าตาบอดของพวกคนตาบอดเป็นผู้ขดัขวางค าสอนใหม่และสมบูรณ์กว่าและยดึถอือยู่ในสิง่ที่

เขาคิดเอาว่าเป็นสัจจะ ส่วนพวกอื่นๆ เป็นพวกที่ร้ายยิ่งกว่าเพราะกระท าการขดัขวางความจริงด้วย

ผลประโยชน์ทีเ่หน็แก่ตนหรอืขดัขวางความก้าวหน้าเพราะไรศ้ลีธรรมและมแีต่ความเฉื่อยชา 

การจองล้างบรรดาศาสดา 

บรรดาองค์ศาสดาในขณะที่ปรากฏพระองค์ขึ้นมามกัจะถูกคนทัว่ไปเหยยีดหยามและปฏิเสธไม่

ยอมรบั ทัง้องค์ศาสดาและเหล่าสาวกของพระองค์ก็ล้วนยอมรบัการลงทณัฑ์ทรมานจากศตัรูทัง้ได้อุทิศ

ทรพัยส์นิและชวีติใหต้ามวถิทีางของพระผูเ้ป็นเจา้ แมใ้นยุคของเรานี้กเ็ป็นเช่นเดยีวกนั แต่ พ.ศ.2387(ค.ศ.

1844) เป็นต้นมาผู้นับถอืศาสนาบาบแีละบาไฮในอหิร่านนับหมื่นๆ คนได้รบัความทุกขท์รมานถงึแก่ชวีติ

อยา่งทารณุโหดทัง้นี้เพราะศาสนาของตน มจี านวนอกีมากยิง่กว่านี้ทีไ่ดถู้กจ าคุกถูกเนรเทศและอยู่ในสภาพ

ยากจนและต ่าต้อย ศาสนาอนัยิง่ใหญ่หลงัสุดนี้ “อาบชุ่มไปด้วยโลหติ”ยิง่กว่าศาสนาแต่เก่าก่อนและการ

สงัหารชวีติกย็งัคงมอียู่จนกระทัง่ปจัจุบนั สิง่เหล่าน้ีไดเ้กดิแก่ศาสดาทางวทิยาศาสตรด์ว้ยเหมอืนกนั โจดาร์

โน บรโูนถูกเผาทัง้เป็นในฐานะทีเ่ป็นขดัแยง้กบัศาสนาใน พ.ศ.2143 (ค.ศ.1600) เพราะเขาไดส้อนว่าโลก

หมุนรอบดวงอาทติย ์ต่อมาอกีไม่กี่ปี กาลเิลโอ นักปราชญ์ผูม้ชีื่อก็ต้องคุกเขาลงขอโทษและเลกิสอนทฤษฏี

อนัเดยีวกนัน้ีเพื่อจะไมต่อ้งประสบชะตากรรมเช่นเดยีวกนักบัโจดารโ์น บรโูน ต่อมา ดารว์นิ และผูน้ าทางภูมิ

วทิยาสมยัใหม่ได้ถูกปรกัปร าอย่างรุนแรงในความกล้าหาญคดัค้านค าสอนแห่งพระคมัภรี์ครสิตศาสนาที่

กล่าวว่าโลกได้สรา้งขึน้ในหกวนัและมอีายุน้อยกว่า 6 พนัปี อย่างไรก็ตามการโต้แยง้ขดัขวางต่อความจรงิ

ทางวทิยาศาสตรน้ี์มไิดม้าจากวงการฝ่ายศาสนาเท่านัน้ พวกนักวทิยาศาสตรท์ีนิ่ยมในเวลานัน้กเ็ป็นศตัรกูบั

ความก้าวหน้าเช่นเดยีวกบัทางฝ่ายศาสนา โคลมับสัได้ถูกพวกที่เรยีกกนัว่านักวทิยาศาสตรใ์นยุคของเขา

หวัเราะเยาะซึง่เป็นพวกทีพ่สิจูน์เอาตามความพอใจของตนว่าถ้าหากเรอืไปถงึแผ่นดนิทีอ่ยู่คนละซกีโลกเป็น

ผลส าเรจ็จรงิแลว้กจ็ะไม่สามารถกลบัขึน้มาไดอ้กีอย่างแน่แท้! กลัวานี ผูน้ าทางวทิยาการไฟฟ้าต้องถูกพวก

มติรสหายผู้ทรงความรูเ้ยย้หยนัทัง้ยงัถูกเรยีกว่า “อาจารยส์อนกบเต้นร า” ด้วย ฮารว์ยี ์ผู้ค้นพบวงจรของ

โลหติตอ้งถูกพวกสหายรว่มอาชพีเยาะเยย้และตามจอ้งลา้งทัง้ขบัไล่ออกจากการสอนในมหาวทิยาลยัเพราะ

เหตุทีเ่ขามคีวามคดิผดิธรรมดา เมือ่ สตเีวนสนั ประดษิฐเ์ครือ่งรถจกัร นกัค านวณชาวยุโรปในสมยันัน้แทนที่

จะลมืตาศกึษาหาความจรงิกลบัใชเ้วลาเป็นปีๆ เพื่อพสิูจน์ตามความพอใจของตนว่ารถถบีจกัรบนรางลื่นนัน้

ไมส่ามารถจะลากรถพวงไปไดเ้พราะลอ้รถจะลื่นไถออกไปและขบวนรถไฟกจ็ะไม่เคลื่อนไปได ้ตวัอย่างเช่น



นี้จะเห็นได้มากมายทัง้ในประวตัิศาสตร์โบราณและสมยัใหม่ แม้กระทัง่ในยุคของเรานี้ ดร.ซาเมนฮอฟผู้

ประดษิฐภ์าษาเอสเพอรานโตกต็้องต่อสูก้บัการเยย้หยนั เหยยีดหยามและการขดัขวางอย่างโง่เง่าซึง่ไดเ้กดิ

แก่โคลมับสั กลัวานีและสตเีวนสนัมาแล้ว ทัง้นี้กเ็พื่อภาษาที่ได้ใชก้นัทัว่โลก แมภ้าษาเอสเพอรานโตซึง่ได้

คดิประดษิฐส์ าเรจ็เมือ่เรว็ๆ นี้ ในพ.ศ.2430(ค.ศ.1987) กต็อ้งมผีูป้ระสบการทรมานดว้ยเช่นเดยีวกนั 

อรณุการแห่งการปรองดอง 

อย่างไรกต็ามในราวๆ 50 ปีทีแ่ล้วมากาลเวลากเ็ปลีย่นแปลงไป แสงสว่างดวงใหม่แห่งสจัจะไดโ้ผล่

ขึน้ซึง่ท าใหก้ารขดัแยง้ในศตวรรษก่อนๆ กลายเป็นสิง่พน้สมยัไปอย่างน่าประหลาด เดีย๋วนี้พวกวตัถุนิยมผู้

โอ่อวดและไม่นับถอืพระเจา้ผู้ซึง่ไม่กี่ปีก่อนอ้างว่าจะขบัไล่ศาสนาออกไปใหห้มดสิ้นจากโลก ไปอยู่ไหนเสยี

เหล่า? 

เรายงัไดย้นิเสยีงตะโกนรอ้งของพวกเขาแต่เวลาของพวกเขาสัน้ลงอย่างรวดเรว็ทัง้ค าสอนของพวก

เขาก็เสื่อมความเชื่อถอืลง ปจัจุบนัเราจะเหน็ไดว้่าค าสัง่สอนที่เป็นทีถ่กเถยีงกนัอย่างมากเหล่านัน้มใิช่เป็น

วทิยาศาสตรห์รอืศาสนาอนัแทจ้รงิ นักกายวภิาควทิยาสมยัปจัจุบนัไม่เชื่อว่า “สมองขบัความคดิเช่นตบัขบั

น ้าด”ี ดงัทีน่ักวทิยาศาสตรส์มยัเก่าเชื่อถอื และไม่เชื่อว่าความเน่าเป่ือยของร่างกายท าใหว้ญิญาณเน่าเป่ือย

ไปด้วย บดันี้เรารูว้่าถ้าความคดิของเราจะมอีสิระอนัแท้จรงิจะต้องเขา้ไปสู่โลกแห่งจติธรรมและไม่จ ากดัอยู่

แต่ในโลกแห่งวตัถุธรรม เรารูว้่าสิง่ทีเ่ราเขา้ใจเกีย่วกบัธรรมชาตเิป็นแต่เพยีงหยดน ้าในมหาสมุทรเท่านัน้เมื่อ

เปรยีบกบัสิง่ที่เราจะต้องค้นคว้าศึกษาอีก ฉะนัน้เรายอมรบัว่าความมหศัจรรย์เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ซึ่งมใิช่

เป็นไปอย่างผกิดกฎธรรมชาตแิต่เป็นการกระท าของอ านาจอนัลกึลบัดงัเช่นกระแสไฟฟ้าและแสงเอก็ซเรย์

เคยเป็นสิง่ลกึลบัแก่บรรพบุรุษของเรามาแลว้ ตรงกนัขา้มในบรรดาผูน้ าทางศาสนาใครเล่ายงัคงกล่าวว่าถ้ า

หากจะไปสู่สวรรค์ไดจ้ะต้องเชื่อว่าโลกนี้สรา้งขึน้ภายใน 6 วนั หรอืใครเล่าจะเชื่อว่าโรคระบาดในประเทศ

อยีปิตด์งัทีเ่ขยีนไวใ้นพระคมัภรีเ์อ็กโซดสันัน้เป็นความจรงิตามอกัษร; หรอืดวงอาทติยห์ยุดน่ิงอยู่ในทอ้งฟ้า 

(นัน่คอืโลกหยุดหมุน) เพื่อให้ยะโฮซูอะตดิตามศตัรูของเขาหรอืที่ว่าถ้าหากผู้ใดไม่ยอมรบันับถอืลทัธขิอง

นกับุญธานาซอีสัแลว้ “ไม่ต้องสงสยัว่าเขาจะต้องทนทุกขท์รมานอย่างไม่มวีนัจบสิน้” ค ากล่าวอย่างนี้อาจยงั

มคีนพูดกันอยู่อีกแต่ใครเล่าจะเชื่อถือตามตัวอักษรนัน้โดยไม่คิด ความคิดเช่นนี้ไม่มอียู่ในจติใจของคน

ทัง้หลายอกีแลว้มนัก าลงัผ่านไปอยา่งรวดเรว็ โลกแห่งศาสนาเป็นหนี้บุญคุณของนักวทิยาศาสตรผ์ูท้ีช่่วยฉีก

ลทัธแิละความเชื่อถอือนัน่าเบื่อหน่ายออกเป็นชิน้เลก็ชิน้น้อยและน าความจรงิเขา้มาอย่างเปิดเผย แต่โลก

วทิยาศาสตร์ก็เป็นหนี้บุญคุณอนัยิง่ใหญ่กว่าต่อนักบวชผู้มสีจัจะและผู้ส าเรจ็ญาณซึ่งไม่ว่าในสภาพใดเขา



ย่อมยดึถอืสจัจะอนัแทจ้รงิแห่งวญิญาณทีเ่ขาไดป้ระสบมาและพสิูจน์ใหโ้ลกทีไ่ม่เชื่อถอืเหน็ว่าชวีติไม่ใช่เป็น

แต่เพยีงเนื้อหนังทีม่องเหน็เท่านัน้แต่ชวีติยงัมสีิง่ส าคญัทีม่ากกว่าทีม่องไม่เหน็ นักวทิยาศาสตรแ์ละนักบวช

เหล่านี้เป็นเสมอืนยอดเขาซึ่งได้รบัแสงเริม่แรกของอาทิตย์อุทยัและสะท้อนแสงนัน้ลงมาสู่โลกเบื้องล่าง  

ปจัจบุนัน้ีดวงอาทติยไ์ดข้ึน้มาแลว้ก าลงัสาดแสงส่องไปทัว่พืน้พภิพ ในค าสอนของพระบาฮาอุลลาหม์คี าสอน

แห่งสจัจะอันมคี่าซึ่งเป็นที่ประจกัษ์แจ้งแก่ดวงวิญญาณว่าศาสนาและวิทยาศาสตร์ย่อมเป็นอันหนึ่งอัน

เดยีวกนั 

ค้นคว้าหาความจริง 

จะเห็นได้อย่างชดัแจ้งในค าสอนของศาสนาบาไฮในหลกัการที่เราจะต้องค้นคว้าหาความจรงินัน้

สอดคลอ้งกบัหลกัการของวทิยาศาสตรท์ีจ่ะต้องคน้หาความจรงิเช่นกนั  มนุษยจ์ะต้องละทิง้อคตเิพื่อเขาจะ

ไดค้น้ควา้หาความจรงิอยา่งไมม่สีิง่ใดปิดบงั 

พระอบัดลุบาฮากล่าวว่า :– 

“เพื่อจะค้นหาความจรงิเราจะต้องละทิ้งอคติของเรา ละทิ้งความคดิอนัไรส้าระของเราเสยี 

จติใจทีเ่ปิดรบัความคดิเป็นสิง่จ าเป็นมาก ถ้าหากถ้วยแห่งชวีติของเราเตม็เป่ียมดว้ยตนเองแลว้ไซร้

กจ็ะไม่มทีีว่่างส าหรบัน ้าแห่งชวีติ ขอ้เทจ็จรงิทีเ่ราคดิว่าตวัเราเป็นฝ่ายถูกและคนอื่นเป็นฝ่ายผดินัน้

เป็นอุปสรรคใหญ่หลวงแก่วถิทีางแห่งความสามคัค ีและความสามคัคเีป็นสิง่จ าเป็นทีเ่ราจะไปสู่สจั

ธรรมไดเ้พราะสจัธรรมยอ่มเป็นเพยีงหนึ่งเท่านัน้...” 

“ไมม่คีวามจรงิขอ้ใดจะขดัแยง้กนัได ้แสงสว่างย่อมมปีระโยชน์ไม่ว่าจะอยู่ในตะเกยีงดวงใด :  

ดอกกุหลาบยอ่มงดงามไมว่่าจะบานในสวนดอกไมท้ีใ่ดและดวงดาวย่อมมรีศัมอีย่างเดยีวกนัไม่ว่าจะ

ส่องแสงจากตะวนัตกหรอืตะวนัออก! จงละทิ้งอคตแิล้วท่านก็จะรกัดวงอาทติย์แห่งสจัจะไม่ว่าจะ

ขึน้มาจากขอบฟ้าด้านไหน  ท่านก็จะร าลกึได้ว่าถ้าหากแสงสว่างแห่งสจัจะจากสวรรค์ฉายแสงใน

องคพ์ระเยซูครสิต์ก็จกัฉายแสงในองคพ์ระโมเสสและองค์พระพุทธเจา้ดว้ย นี่แหละคอืความหมาย

ของการคน้ควา้หาความจรงิ” 

“ทัง้หมายความอกีดว้ยว่าเราจะตอ้งมุง่ขจดัสิง่ทีเ่ราไดเ้รยีนมาแต่เก่าก่อนซึง่เป็นอุปสรรคแก่

ทางไปสู่สจัธรรมเราจะต้องไม่หวาดหวัน่พรัน่พรงึในการเริม่ต้นศึกษาคน้คว้าใหม่อกี เราจะต้องไม่

ยนิยอมใหค้วามรกัในศาสนาใดศาสนาหนึ่งหรอืในบุคคลใดบุคคลหนึ่งท าใหด้วงตาของเราบอดและ



ท าใหเ้ราถูกล่ามไวด้ว้ยความหลงใหลเขา้ใจผดิ เมือ่เราหลุดพน้จากพนัธะเหล่านี้และสามารถคน้ควา้

ได้ด้วยจติใจทีอ่สิระเสรแีล้วเราก็จะสามารถไปถงึจุดหมายของเราได้” – จาก “สุนทรพจน์ที่กรุง

ปารสี” ฉบบัภาษาไทยหน้า 196 ถงึ 198 

อวิชชาท่ีแท้จริง 

ค าสอนของศาสนาบาไฮเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกบัวทิยาศาสตรแ์ละเป็นปรชัญาในการกล่าวว่าลกัษณะ

ส าคญัของพระผูเ้ป็นเจา้เป็นสิง่ทีม่นุษยเ์ขา้ใจไมถ่งึโดยแทด้งัทีฮ่กัซเ์ลยแ์ละสเปนเซอรส์อนย ้าว่าลกัษณะของ

อ านาจขัน้แรกอนัยิง่ใหญ่ไม่สามารถจะเขา้ใจไดเ้ช่นเดยีวกบัทีพ่ระบาฮาอุลลาหท์รงกล่าวว่า “พระผู้เป็นเจา้

เขา้ใจทุกสิง่แต่ไมม่มีนุษยค์นใดจะเขา้ใจพระองคไ์ด้” หนทางทีจ่ะไปสู่ความเขา้ใจในเนื้อแทแ้ห่งพระผูเ้ป็นเจา้

นัน้ “ถูกกัน้ขวางและผ่านไปมไิด้” ทัง้นี้เพราะผู้ทีม่คีวามคดิจ ากดัจะเขา้ใจพระผูไ้ม่จ ากดัไดอ้ย่างไร หยดน ้า

เพยีงหยดเดยีวจะเตม็มหาสมทุรไดห้รอื หรอืว่าผงธุลทีีป่ลวิว่อนอยู่ในอากาศจะรวมเอาสกลโลกไวไ้ดล้ะหรอื

แต่ว่าสกลโลกกเ็ป็นพยานของพระผูเ้ป็นเจา้อย่างแน่ชดั น ้าทุกๆ หยดไดซ้่อนเรน้หว้งสมุทรแห่งความหมาย

ไว้และความหมายของสกลโลกก็ซ่อนอยู่ในผงละอองทุกๆ ชิ้นซึ่งอยู่เหนือขอบเขตความเข้าใจของ

นกัวทิยาศาสตรผ์ูช้าญฉลาด  นกัเคมแีละนกัฟิสกิสม์ุง่คน้ควา้ลกัษณะของวตัถุต่างๆ พวกเขาเขา้ใจนับตัง้แต่

สิง่ใหญ่โตลงมาจนถึงอณูจากอณูถึงปรมาณูจากปรมาณูถึงอิเลคตรอนและอีเธอ แต่ทุกๆ ขั ้นนัน้มคีวาม

ยากล าบากแก่การคน้ควา้ยิง่ขึน้ จนกระทัง่สตปิญัญาอนัลกึซึง้ไม่สามารถจะเขา้ใจไปถงึไดแ้ละต้องยอมอ่อน

น้อมอย่างเกรงขาม ณ เบือ้งพระพกัตรพ์ระผูท้รงไม่จ ากดัทีเ่รามอิาจจะเขา้ใจไดซ้ึง่ยงัคงปกปิดอยู่ในความลี้

ลบัอนัมอิาจจะหยัง่ถงึ 

เพยีงแต่ปรมาณูเดยีวเท่านัน้ทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึความลีล้บัซึง่ผูม้สีตปิญัญาอนัล ้าเลศิไม่สามารถจะขบ

คดิไดแ้ลว้ เช่นนี้มนุษยจ์ะเขา้ใจสกลโลกไดอ้ย่างไร เขากล้าดอีย่างไรในการแสรง้กล่าวหรอืพรรณนาพระผู้

เป็นมลูเหตุอนัไมจ่ ากดัของสิง่ทัง้มวล 

ความรู้เก่ียวกบัพระผูเ้ป็นเจ้า 

แม้ว่าเราไม่สามารถจะเข้าใจเนื้อแท้แห่งความส าคญัได้แต่เราก็ได้เห็นความกรุณาอยู่ทัว่ไป แม้

เหตุผลเบื้องแรกไม่อาจเข้าใจได้แต่เราก็ได้รูจ้กัผลโดยการสมัผสั ดงัเช่นรูปภาพของช่างเขยีนแสดงให้ผู้รู้

เขา้ใจถงึความรูอ้นัแทจ้รงิของช่างเขยีนเช่นเดยีวกบัความรูเ้รื่องสกลโลกในแง่ต่างๆ กล่าวคอืความรูใ้นเรื่อง

ธรรมชาต ิเรื่องธรรมชาตขิองมนุษย ์เรื่องสิง่ที่มองเหน็ได้ด้วยตาและสิง่ที่มองไม่เหน็ นี่คอืความรูเ้รื่องการ



สรา้งของพระผู้เป็นเจา้ซึ่งทรงประทานความรูอ้นัแท้จรงิแห่งพระเกยีรตคิุณของพระองค์ให้แก่ผู้ค้นคว้าหา

สจัจะแห่งสวรรค ์

“สวรรค์ประกาศเกยีรตคิุณของพระผู้เป็นเจา้ประกาศการกระท าของพระองค์ วนัต่อวนักล่าววาจา

และคนืต่อคนืส าแดงความรู”้ – จาก บทเพลงสรรเสรญิ 16:1-2 

ศาสนทูตของพระผูเ้ป็นเจ้า 

สิง่ทัง้ปวงแสดงถงึความกรณุาของพระผูเ้ป็นเจา้ซึง่บางสิง่กแ็ลเหน็ไดช้ดัและบางสิง่กแ็ลเหน็ไดไ้ม่ชดั

ดงัเช่นสิง่ต่างๆ วางอยู่กลางแสงอาทติยบ์้างก็สะท้อนแสงมากและบ้างก็น้อย ก้อนถ่านสะทอ้นแสงแต่เพยีง

เลก็น้อยส่วนก้อนหนิสะทอ้นแสงมากกว่า แท่งชอลก์กส็ะทอ้นแสงมากกว่าก้อนหนิแต่ในการแสงเหล่านี้เรา

ไม่สามารถเหน็รปูและสขีองดวงอาทติยน์ัน้ อย่างไรกต็ามกระจกทีด่ยี่อมสะทอ้นรปูและสขีองดวงอาทติยไ์ด้

อยา่งสมบรูณ์ เมือ่เรามองดเูงาในกระจกกเ็สมอืนมองดูดวงอาทติยเ์องทเีดยีวกเ็ช่นเดยีวกบัทีส่ ิง่ต่างๆ แสดง

ให้เราเหน็ถงึพระผูเ้ป็นเจา้ พวกก้อนหนิบอกเราถงึคุณลกัษณะบางอย่างของพระผูเ้ป็นเจา้ดอกไมแ้สดงให้

เราเหน็มากขึน้ พวกสตัวท์ีม่คีวามรูส้กึประหลาดมหศัจรรยเ์คลื่อนไหวดว้ยสญัชาตญาณและมกี าลงัยิง่แสดง

ให้เราเหน็มากขึ้นอีก แม้ในบรรดามนุษยท์ี่มจีติใจต ่าเราก็ได้เห็นถึงความสามารถอนัดเีลศิซึ่งแสดงให้เรา

เขา้ใจถงึพระผู้สรา้งผูท้รงประเสรฐิ ในบรรดากวนีักบุญและปญัญาชนแสดงใหเ้หน็ถงึคุณลกัษณะของพระผู้

เป็นเจ้ามากยิง่ขึน้แต่ศาสนทูตและองค์สถาปนาศาสนาก็คอืกระจกเงาอนัสมบูรณ์ซึ่งสะท้อนความรกัและ

ความรู้ของพระผู้เป็นเจ้ามาสู่มวลมนุษย ์มนุษยอ์ื่นๆ ที่เป็นกระจกล้วนมดืมวัด้วยรอยเป้ือนเปรอะของฝุ่น

ละอองแห่งความเหน็แก่ตวัและอคตแิต่บรรดาศาสนทตูและองคส์ถาปนาศาสนาเหล่าน้ีลว้นบรสิุทธิป์ราศจาก

ราค ีลว้นอุทศิทุกสิง่ทุกอย่างเพื่อพระประสงคข์องพระผูเ้ป็นเจา้ ดว้ยเหตุฉะนี้ท่านเหล่านี้จงึเป็นบรมครขูอง

มนุษยช์าต ิค าสัง่สอนแห่งสวรรคแ์ละอ านาจแห่งพระวญิญาณบรสิุทธิท์ีผ่่านมาจากท่านเหล่าน้ีไดเ้ป็นต้นเหตุ

แห่งความก้าวหน้าของมนุษยใ์นอดตีและปจัจุบนัด้วยเพราะพระผู้เป็นเจา้ทรงช่วยเหลอืมนุษยโ์ดยผ่านทาง

มนุษย์คนอื่นๆ มนุษย์แต่ละคนที่มชีวีติสูงส่งกว่าดกีว่าก็เป็นวธิทีี่ช่วยเหลอืพวกที่ต ่ากว่าและผู้ที่สูงที่สุดก็

เพื่อให้เป็นผู้ช่วยเหลอืมนุษย์ทัง้มวล เสมอืนมนุษยท์ัง้หลายผูกพนักนัอยู่ด้วยสายเชอืกที่ยดืและหดได้ถ้า

มนุษยค์นใดอยู่เหนือกว่าระดบัของเพื่อนมนุษยธ์รรมดาสายยดืนัน้กจ็ะตงึ เพื่อนมนุษยข์องเรามกัจะชอบดงึ

เขากลบัลงมาแต่ดว้ยก าลงัเท่านัน้เขากด็งึเพื่อนมนุษยส์ูงขึน้ไปดว้ยเขายิง่ขึน้ไปสูงเพยีงใดกจ็ะยิง่รูส้กึว่าโลก

ทัง้โลกพยายามดงึเขากลบัลงมามากขึน้ และยิง่สงูขึน้ขึน้อยูก่บัการช่วยเหลอืของสวรรคซ์ึง่เขาไดร้บัโดยผ่าน

ทางบุคคลไมก่ีค่นซึง่อยูเ่หนือเขา ผูอ้ยู่สูงสุดเหนือมนุษยท์ัง้ปวงคอืพระศาสดาทัง้หลายคอืศาสนทูตของพระ



ผูเ้ป็นเจา้ ท่านเหล่านี้ลว้นเป็นบุคคลผูส้มบูรณ์ผู้ซึ่งในยุคของแต่ละท่านไม่มผีู้ใดจะเปรยีบเทยีบไดแ้ละได้

แบกภาระของโลกทัง้มวลไว้  ท่านเหล่านี้ลว้นได้รบัก าลงัจากพระผู้เป็นเจา้โดยตรง ค าที่ว่า “พระองค์แบก

ภาระแห่งความบาปของเราทัง้หลายไว”้ เป็นความจรงิแทท้ีเ่กดิแก่ศาสดาทุกองค ์แต่ละพระองคเ์ป็น “วถิทีาง

สจัธรรมและชวีติ” แก่ศาสนิกชนของท่านทัง้สิน้ แต่ละพระองคเ์ป็นสายธารแห่งพระกรุณาธคิุณของพระผูเ้ป็น

เจา้ แก่ดวงใจทุกดวงทีจ่ะรบัเอาได ้แต่ละพระองคม์บีทบาทส าคญัตามโครงการอนัยิง่ใหญ่ของพระผูเ้ป็นเจา้

เพื่อยกระดบัของมนุษยช์าต ิ

การสร้างโลก 

พระบาฮาอุลลาห์ทรงสอนว่า จกัรวาลไม่มกีารเริม่ต้นมนัเกดิมาจากความมริูด้บัสูญของพระผูท้รง

เป็นต้นเหตุอนัยิง่ใหญ่ เบื้องแรกพระผูส้รา้งทรงมสีิง่ทีพ่ระองค์สรา้งเสมอและจะทรงมอียู่ตลอดไป โลกและ

ระบบหมุนเวยีนต่างๆ อาจเกดิขึน้และเปลี่ยนแปลงไปแต่จกัรวาลยงัคงด ารงอยู่ การสรา้งโลกหรอืดอกเดซี่

หรอืรา่งกายมนุษยม์ไิดก้ระท าขึน้โดยมไิดใ้ชว้ตัถุประกอบ มนัเป็นการน าเอาธาตุต่างๆ มารวมกนัก่อนที่ธาตุ

เหล่านัน้กระจดักระจายไปกเ็พื่อใหไ้ดแ้ลเหน็ถงึบางสิง่บางอย่างทีเ่คยเป็นสิง่ลีล้บัมาแต่กาลก่อน สกัวนัหนึ่ง

ธาตุต่างๆ เหล่านี้กจ็ะแยกออกไปจากกนัอกี สิง่ทีป่ระกอบกนัขึน้เป็นรปูรา่งกจ็ะอนัตรธานไปแต่ไม่มสีิง่ใดสูญ

หายหรอืถูกท าลายไปอยา่งแทจ้รงิ มนัไดป้ระกอบกนัเป็นรปูรา่งอยา่งใหมข่ึน้จากสิง่ต่างๆ ทีส่ลายไป พระบา

ฮาอุลลาหท์รงยนืยนัถอ้ยค าของนกัวทิยาศาสตรท์ีก่ล่าวว่าประวตัศิาสตรข์องโลกมไิดม้อีายุมา 6 พนัปีเท่านัน้

แต่นบัเป็นพนัๆ ลา้นปีทเีดยีว ทฤษฏแีห่งการววิฒันาการมไิดป้ฏเิสธอ านาจแห่งการสรา้งทฤษฏนีัน้พยายาม

ทีจ่ะอธบิายวธิกีารทีโ่ลกเกดิขึน้และอธบิายประวตัศิาสตรม์หศัจรรยข์องจกัรวาล วตัถุซึง่นักดาราศาสตรน์ัก

เรขาคณิตนักฟิสกิสแ์ละนักชวีวทิยาก าลงัค่อยๆ เปิดเผยให้เราเหน็วธิกีารนี้ เมื่อเราเขา้ใจดแีลว้จะท าใหเ้รา

รูส้กึย าเกรงและใคร่จะสกัการะพระผู้เป็นเจ้ามากกว่าเรื่องราวการสร้างโลกที่ได้เขยีนไว้ในพระคมัภรี์ของ

ศาสนายวิ อยา่งไรกด็เีรือ่งราวเก่าแก่ในพระคมัภรีเ์ยเนซสิกม็ปีระโยชน์เพราะแสดงใหรู้ถ้งึความหมายส าคญั

แห่งธรรมในการสรา้งโลกด้วยถ้อยค าเพยีงไม่กี่ค า ดงัเช่นช่างเขยีนภาพทีช่ านาญสามารถแสดงความรูส้กึ

ดว้ยการขดีเขยีนเสน้ไมก่ีเ่สน้ซึง่ช่างเขยีนธรรมดาอาจจะเขยีนอยา่งละเอยีดแต่ไมซ่าบซึง้เท่า 

พระอบัดุลบาฮากล่าวว่า :– 

“จงรูเ้ถดิว่าความจรงิทีเ่ขา้ใจยากยิง่ขอ้หนึ่งกค็อืโลกทีด่ ารงอยูน่ี้ จกัรวาลอนัไม่มทีีส่ ิน้สุดนี้ไม่

มกีารเริม่ต้น... จงรูเ้ถดิว่าพระผูส้รา้งจะปราศจากสิง่ทีพ่ระองคส์รา้งมไิด ้ผู้ใหท้ีป่ราศจากผูร้บัย่อม

เป็นไปไม่ได้เพราะพระนามและคุณลกัษณะของพระองค์จะต้องมสีิง่ต่างๆ ด ารงอยู่ ถ้าเราสามารถ



นึกถึงเวลาที่ยงัไม่มสีิ่งต่างๆ เกิดขึ้นความคิดนี้จะท าให้ปฏเิสธความเป็นนายของพระผู้เป็นเจ้า 

ยิง่กว่านัน้ความเปล่าจะกลายเป็นความด ารงอยู่มไิด ้ ถ้าหากสิ่งต่างๆ ไม่ด ารงอยู่เลยความด ารงอยู่

กจ็ะมไีม่ได้  ฉะนัน้เนื้อแทแ้ห่งเอกภาพนัน่หมายถงึความด ารงอยู่ของพระผูเ้ป็นเจา้ย่อมคงอยู่ชัว่นิ

รนัดรแ์ละไมม่กีารเริม่ตน้หรอืสิน้สุดฉนัใด แน่นอนทเีดยีวทีโ่ลกแห่งความด ารงอยู่นี้กไ็ม่มกีารเริม่ต้น

หรอืสิน้สุดฉันนัน้ แมก้ระนัน้อาจเป็นไดท้ี่ส่วนประกอบแห่งจกัรวาลเช่นดวงดาวดวงใดดวงหนึ่งอาจ

เกดิขึน้หรอืหายไปแต่ดวงดาวอื่นๆ ยงัคงด ารงอยู่” – จากหนงัสอื  Some Answered Questions 

ตระกลูของมนุษย ์

พระบาฮาอุลลาหย์งัทรงยนืยนัความคดิของนักชวีวทิยาผูค้น้พบว่าประวตัริ่างกายของมนุษยน์ี้เจรญิ

ขึน้มานบัลา้นๆ ปี เริม่ต้นตัง้แต่สิง่ง่ายๆ ซึง่ดูเหมอืนจะเป็นรปูร่างทีไ่ม่สลกัส าคญัอย่างใด รปูร่างของมนุษย์

เปลี่ยนแปลงขึน้มาเป็นขัน้ๆ อนัไม่สามารถนับได้ถงึกาลเวลาอนัยาวนานของชัว่อายุบุคคล เปลี่ยนแปลง

สลบัซบัซ้อนยิง่ขึ้นและดียิง่ขึ้นเป็นล าดบัมาจนกระทัง่ถึงมนุษย์ในปจัจุบนั  ร่างกายของมนุษย์แต่ละคน

เตบิโตขึน้มาตามล าดบัขัน้เช่นนี้คอืนับตัง้แต่จุดวุน้เลก็ๆ กลมๆ เจรญิมาถงึขัน้เป็นมนุษยอ์นัสมบูรณ์  ถ้าขอ้

นี้เป็นความจรงิของทุกๆ คนเพราะไมม่ผีูใ้ดปฏเิสธไดไ้ฉนเราจงึถอืว่าเป็นการเสื่อมเสยีแก่ศกัดิศ์รขีองมนุษย์

ทีจ่ะยอมรบัความเจรญิเตบิโตของมนุษยเ์ป็นมาเช่นนี้!  นี่เป็นสิง่ทีแ่ตกต่างกนัมากทีจ่ะอ้างว่ามนุษยม์าจาก

ลงิ มนุษยท์ี่อยู่ในครรภอ์าจมรีูปร่างอย่างปลามชี่องหูหายใจและหางแต่ก็มใิช่ปลา หากเป็นการเริม่ต้นของ

มนุษย ์ดงันัน้พฒันาการอนัยาวนานเป็นอนัดบัหลายขัน้ของมนุษยด์ูเหมอืนคล้ายคลงึกบัจ าพวกสตัว์ต่างๆ 

แต่ก็ยงัคงเป็นจ าพวกของมนุษย์ซึ่งมอี านาจแห่งการพฒันาอนัลกึลบัแฝงอยู่ภายในดงัที่เราได้รูเ้หน็อยู่ใน

ปจัจบุนัและแห่งการพฒันาต่อไปในอนาคต ยิง่กว่านัน้เราหวงัว่าอ านาจอนัลกึลบัแฝงอยู่ภายในน้ีจะยงัคงท า

ใหเ้รากา้วหน้าต่อไปอกีไกล 

พระอบัดุลบาฮากล่าวว่า :– 

“เป็นทีป่ระจกัษ์ชดัโลกแผ่นดนิน้ีมไิดเ้กดิขึน้ในรปูปจัจุบนัในทนัทแีต่ค่อยๆ เปลีย่นแปลงมา

เป็นขัน้ๆ จนกระทัง่มาสู่ความสมบูรณ์ในปจัจุบนั... มนุษย์ในยุคเริม่ต้นและในอุทรของโลกก็

เหมอืนกบัการเริม่ต้นในครรภ์มารดาแล้วค่อยๆ เตบิโตขึน้แล้วเปลี่ยนแปลงจากรูปหนึ่ งมาสู่อกีรูป

หนึ่งจนกระทัง่เขาปรากฏมคีวามงามและความสมบูรณ์มกี าลงัและอ านาจขึ้น แน่ทีเดียวว่าเมื่อ

เริม่ต้นเขามไิด้มคีวามสวยความงามและความโก้เก๋เช่นนี้ และเขาได้รบัรูปร่าง แบบ–ความงาม 

ความด–ีมาเป็นขัน้ๆ ความเป็นมาของมนุษยใ์นโลกนับแต่เริม่ต้นจนมาถงึระดบันี้รูปร่างเช่นนี้และ



สภาพอย่างนี้จ าเป็นอย่างยิง่ทีต่้องใชเ้วลาอนัยาวนาน... นับแต่เริม่ต้นความเป็นมาของมนุษยเ์ขาก็

เป็นจ าพวกพเิศษชนิดหนึ่ง... ถงึแมเ้ราจะยอมรบัว่ามรี่องรอยของส่วนต่างๆ ของร่างกายทีเ่มื่อก่อน

เคยมแีละบดันี้ไดห้ายไปแลว้ แต่นี่มใิช่เป็นขอ้พสิูจน์ว่ามนุษย์เป็นสิง่จ าพวกชัว่คราวและมใิช่จ าพวก

พเิศษแต่มนัแสดงอย่างมากที่สุดว่าแบบ รูปร่าง และส่วนต่างๆ ของมนุษย์ได้เจรญิก้าวหน้ามา  

มนุษย์ได้เป็นจ าพวกพเิศษอยู่เสมอ–เป็นมนุษย์มใิช่สตัว์ – จากหนังสอื Some Answered 

Questions 

เมือ่พดูถงึประวตัขิองอาดมัและอวีา พระอบัดุลบาฮากล่าวว่า :– 

“ถ้าเรายกเอาเรื่องนี้มาในแง่ความหมายภายนอกตามความเขา้ใจของคนส่วนมากมนักเ็ป็น

เรื่องประหลาดจรงิๆ ที่ปญัญามนุษย์จะสามารถเข้าใจยอมรบัหรอืคาดคะเนได้เพราะเหตุการณ์

รายละเอยีดค าพดูและค าต าหนิเช่นนัน้ไม่เหมอืนกบัเหตุการณ์รายละเอยีดค าพูดและค าต าหนิของผู้

ฉลาดเฉลยีวเลย ยิง่พระผู้เป็นเจา้พระผูท้รงจดัสกลโลกอนัมริูส้ ิน้สุดในแบบอนัสมบูรณ์ยิง่พรอ้มทัง้

ชาวโลกผูอ้าศยัมากมายเหลอืคณานบัอยา่งมรีะเบยีบมพีลงัและความสมบูรณ์อนัแทจ้รงิแลว้จะยิง่ไม่

ทรงกระท าเลย...” 

“ฉะนัน้เราจะตอ้งคดิว่าเรือ่งอาดมัและอวีาผูก้นิผลไมจ้ากต้นไม้และถูกขบัไล่ออกไปจากสวน

สวรรคเ์ป็นแต่เพยีงสญัลกัษณ์ (นิทาน) เท่านัน้ เรื่องนี้มคีวามลีล้บัน่าพศิวงยิง่และมคีวามหมายของ

สกลโลกอยูแ่ละจะอธบิายเรื่องนี้ไดอ้ย่างน่าอศัจรรยห์ลายประการ” – จากหนังสอื Some Answered 

Questions 

ร่างกายและวิญญาณ 

ค าสอนของศาสนาบาไฮเกี่ยวกบัร่างกายและวญิญาณรวมทัง้ชวีติภายหลงัความตายสอดคลอ้งต้อง

กบัผลวจิยัทางจติคอืสอนตามทีเ่ราไดอ่้านมาแลว้ในหนังสอืเล่มนี้ว่าความตายเป็นแต่เพยีงการเกดิใหม่ โดย

แท้จรงิเป็นการละทิ้งจากที่คุมขงัทางร่างกายไปสู่ชีวติที่ยิง่ใหญ่กว่า และความก้าวหน้าในชวีิตใหม่ไม่มี

ขอบเขตจ ากดั นักวทิยาศาสตรไ์ดร้วบรวมหลกัฐานทางวทิยาศาสตรไ์วจ้ านวนมากซึง่เป็นความเหน็ของผูท้ี่

คน้ควา้อย่างมจีติใจเทีย่งตรง  หลกัฐานนี้แสดงใหเ้หน็อย่างไม่ต้องสงสยัเลยว่าชวีติภายหลงัความตายเป็น

ความจรงิและวญิญาณมคีวามรูสกึไดม้ชีวีติอยู่ต่อไปและยงัคงกระท าหน้าทีแ่ม้จะไดอ้อกจากร่างกายไปแล้ว  

ดงัที ่เอฟ.ดบับลวิ.เอช ไมเออรส์กล่าวในหนังสอื Human Personality (ฮวิแมนเพอซนัแนลลติี้) ซึง่เป็นงาน

ชิน้หน่ึงทีส่รปุการส ารวจคน้ควา้ต่างๆ ของสมาคมวจิยัทางจติใจว่า :– 



“จากการสงัเกตการทดลองและการวนิิจฉัยท าให้มผีู้ค้นคว้าจ านวนมากรวมทัง้ตวัขา้พเจา้ด้วย ใน

เรื่องความเชื่อในการตดิต่อโดยตรงหรอืทางจติไม่เพยีงแต่ระหว่างจติมนุษยท์ีย่งัมชีวีติอยู่ในโลกเท่านัน้แต่

ระหว่างจติหรอืวญิญาณของบุคคลทีย่งัอยู่ในโลกและทีต่ายไปแลว้ การคน้พบเช่นนัน้เป็นการเปิดประตูไปสู่

ความเขา้ใจดว้ย... 

“ในระหว่างความหลอกลวงและการลวงตนเองความคดโกงและการลวงตา เราไดพ้สิูจน์หลกัฐานอนั

แทจ้รงิจากผูท้ีต่ายไปแลว้... 

“เราสามารถสรา้งทฤษฏบีางอย่างขึน้ได้ชัว่คราวเกี่ยวกบัวญิญาณหลายดวงของผู้ทีต่ายไปแล้วซึ่ง

เราไดพ้บโดยการคน้ควา้และท าใหเ้ราเขา้ใจโดยบงัเอญิ ขอ้แรกและขอ้ส าคญัอย่างน้อย–มเีหตุผลทีจ่ะเชื่อว่า

สภาพของดวงวญิญาณเหล่านัน้คอืสภาพการก้าวหน้าทีม่ริูจ้กัสิน้สุดในทางปญัญาและในความรกัสิง่ใดทีเ่ขา

รกัในโลกมนุษย์เขาก็ยงัคงรกัอยู่และยิ่งกว่านัน้ความรกัอันสูงสุดของเขาซึ่งแสดงออกในทางบูชาและ

นมสัการยงัคงมอียูใ่นโลกของเขา ในสายตาของเขาความชัว่มใิช่เป็นสิง่เลวทรามแต่ท าใหเ้ราเป็นทาส ความ

ชัว่มไิด้มรีูปร่างเป็นมารรา้ยแต่อย่างใดมนัเป็นความบ้าชนิดหนึ่งที่แยกวญิญาณนัน้ออกจากวญิญาณที่สูง

กว่าซึง่พยายามจะช่วยใหว้ญิญาณที่ไม่สมบูรณ์นัน้เป็นอสิระ ไม่ต้องลงโทษดว้ยไฟนรก ความส านึกดชีัว่ใน

ตนเองและความใกลช้ดิหรอืห่างไกลของเพื่อนวญิญาณเป็นการลงโทษและรางวลัของเขาเพราะว่าในโลกนัน้

ความรกัเป็นเครื่องท าให้ตนดขีึ้นอย่างแท้จรงิ การตดิต่อกบันักบุญมใิช่เป็นเครื่องประดบัแห่งชวีตินิรนัดร์

เท่านัน้แต่เป็นสิง่ท าใหม้ชีวีตินิรนัดรด์ว้ย ตรงกนัขา้มตามกฎแห่งการตดิต่อทางจติปรากฏว่าการตดิต่อนัน้มี

ประโยชน์แก่เราในโลกน้ีและในปจัจุบนัแมข้ณะน้ีความรกัของวญิญาณที่จากไปแลว้กใ็ห้สิง่ทีเ่ราขอรอ้ง แม้

บดันี้ความร าลกึด้วยความรกัของเราก็ส่งเสรมิและให้ก าลงัแก่วญิญาณดวงนัน้ให้ก้าวหน้ายิง่ขึน้เพราะว่า

ความรกันัน้คอืการนมสัการชนิดหน่ึง” 

การสอดคล้องต้องกันในทศันะนี้อันได้ค้นพบจากการค้นคว้าวิจยัอย่างละเอียดถี่ถ้วนทางด้าน

วทิยาศาสตรก์บัค าสอนของพระบาฮาอุลลาหเ์ป็นสิง่ทีน่่าพศิวงจรงิๆ  

เอกภาพของมนุษย ์

“ท่านทัง้หลายเป็นผลไม้จากต้นไม้เดียวกนัเป็นใบไม้จากกิ่งไม้เดียวกนัและเป็นดอกไม้จากสวน

เดยีวกนั” นี่เป็นพระโอวาทอนัเป็นคุณลกัษณะอนัพเิศษของพระบาฮาอุลลาห์และพระโอวาทอกีขอ้หนึ่งที่

คลา้ยคลงึกนัคอื “มนุษยไ์มค่วรจะภาคภมูใิจในอนัทีจ่ะรกัแต่ประเทศชาตขิองตนแต่ควรจะภาคภูมใิจในการที่

จะรกัใครเ่พื่อนมนุษยท์ัว่โลก” เอกภาพ–เอกภาพของมนุษยแ์ละสิง่ทัง้มวลของพระผูเ้ป็นเจา้–คอืความส าคญั



แหง่ค าสอนของพระองค ์ขอ้นี้อกีนัน้แหละทีจ่ะเหน็ไดว้่าศาสนาและวทิยาศาสตรอ์นัแทจ้รงิสอดคลอ้งต้องกนั  

ทุกๆ ขัน้อนักา้วหน้าของวทิยาศาสตรจ์ะเหน็ความเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนัของสกลโลกและการเกี่ยวขอ้งกนั

ของส่วนต่างๆ ชดัแจง้ขึน้ทุกท ีวงการของนักดาราศาสตรไ์ม่สามารถจะแยกออกจากวงการของนักฟิสกิสไ์ด้

และวงการของนักฟิสกิส์กอ็ยู่ในเขตของนักเคมวีงการของนักเคมกี็อยู่ในเขตของนักชวีวทิยาวงการของนัก

ชวีวทิยาก็อยู่ในเขตของนักจติวทิยาและอื่นๆ อกี การค้นพบสิง่ใหม่ๆ ในวงการหนึ่งก็เปิดทางไปสู่วงการ

อื่นๆ ดงัทีว่ชิาฟิสกิสไ์ดแ้สดงถงึอานุภาพทุกๆ ชิน้ในจกัรวาลดงึดูดและมอีทิธพิลต่ออานุภาคอื่นๆ ทุกชิน้ไม่

ว่าจะเล็กน้อยและอยู่ไกลเพยีงใด เช่นเดยีวกบัที่วชิาทางจติก าลงัพบว่าจติวญิญาณทุกๆ ดวงในจกัรวาล

กระทบกระเทอืนและมอีทิธพิลต่อดวงวญิญาณดวงอื่นๆ ทุกดวง ในหนังสอื “Mutual Aid” (มวิชวล เอด)  

ของเจา้ชายโครพอทคนิแสดงให้เหน็อย่างชดัแจง้ว่าแมใ้นหมู่พวกสตัว์ที่ต ่ากว่ามนุษยก์ารช่วยเหลอืซึ่งกนั

และกนัก็จ าเป็นอย่างแท้จรงิที่จะท าให้มชีวีติอยู่ต่อไป ส่วนกรณีของมนุษย์ความก้าวหน้าของอารยธรรม

ขึน้อยูก่บัการช่วยเหลอืซึง่กนัและกนัแทนการเป็นปฏปิกัษ์ต่อกนั ค าว่า “บุคคลเพื่อส่วนรวมและส่วนรวมเพื่อ

บุคคล” เป็นหลกัอนัเดยีวเท่านัน้ทีป่ระชาคมมนุษยจ์ะเจรญิก้าวหน้าไปได้ 

ยคุแห่งความสามคัคี 

สญัลักษณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นแสดงว่าขณะนี้ เราอยู่ในเวลารุ่งอรุณแห่งยุคใหม่ของประวัติศาสตร์

มนุษยชาตแิลว้ แต่ก่อนนี้นกอนิทรยีน้์อยแห่งมนุษยชาตเิกาะแน่นอยู่กบัรงัเก่าในภูผาแขง็แห่งความเหน็แก่

ตวัและวตัถุนิยม มนัเคยคดิและขลาดที่จะใช้ปีกของมนัมนัเคยปรารถนาอย่างเหนื่อยอ่อนที่จะไดส้ิง่ที่ยงัไม่

เคยได ้ยิง่กว่านัน้มนัยงัไมพ่อใจทีคุ่มขงัแห่งความเชื่อถอืเก่าแก่ แต่ยุคแห่งการกกัขงัไดส้ิน้สุดลงแลว้และนก

น้อยสามารถจะเหนิบินด้วยศรทัธาและเหตุผลไปในอาณาจกัรแห่งความรกัทางธรรมและสจัจะอนัอยู่สูง

เหนือกว่า มนัจะไมเ่กาะแน่นอยูก่บัโลกอกีดงัเช่นแต่ก่อนเช่นเมื่อครัง้ทีปี่กยงัไม่เตบิโตแต่จะบนิสูงขึน้เมื่อมนั

ปรารถนาไปสู่ขอบเขตแห่งทศันะอนักวา้งและอสิรภาพอนังดงาม อย่างไรกต็ามมอีกีสิง่หนึ่ งทีจ่ าเป็น การบนิ

ของมนัจะต้องมัน่คงและแน่นอนหรอืไม่และปีกทัง้สองของมนัไม่เพยีงแต่จะต้องแขง็แรงเท่านัน้หากจะต้อง

ท างานอยา่งสอดคลอ้งกนัอยา่งสมบรูณ์อกีดว้ย ดงัทีพ่ระอบัดุลบาฮากล่าวว่า :– 

“มนัจะบนิดว้ยปีกขา้งเดยีวไมไ่ดถ้า้มนัพยายามบนิดว้ยปีกดา้นศาสนาแต่เพยีงข้างเดยีวกจ็ะ

โผลงไปสู่โคลนตมแห่งความเชื่อถือที่ผดิๆ และถ้ามนัพยายามจะบนิด้วยปีกวทิยาศาสตรแ์ต่ข้าง

เดยีวกจ็ะลงไปสู่ปลกัแห่งวตัถุนิยม” – จาก สุนทรพจน์ทีก่รงุปารสี 



ความสอดคลอ้งตอ้งกนัอยา่งสมบรูณ์ระหว่างวทิยาศาสตรแ์ละศาสนาเป็นสิง่จ าเป็นแห่งชวีติทีสู่งกว่า

ของมนุษยชาต ิเมือ่สิง่นี้ประสบความส าเรจ็และเดก็ๆ ทุกคนไดร้บัการฝึกสอนไม่เพยีงแต่ศกึษาทางวชิาการ

และอกัษรศาสตรต่์างๆ เท่านัน้แต่จะต้องศกึษาความรกัในมนุษยช์าตแิละยนิยอมสยบต่อพระประสงค์ของ

พระผู้เป็นเจา้ด้วยใจเบกิบานยนิด ีดงัทีไ่ดป้รากฏในความก้าวหน้าแห่งพฒันาการและค าสัง่ขององคศ์าสดา

ทัง้ปวง เมื่อถงึเวลานัน้แลว้–และจะไม่ก่อนเวลานัน้เป็นอนัขาด–อาณาจกัรแห่งพระผูเ้ป็นเจา้ก็จะมาถงึและ

พระประสงคข์องพระองคก์จ็ะสมบรูณ์ในโลกมนุษยด์ุจดงัทีเ่ป็นอยูใ่นโลกสวรรค ์เมื่อถงึเวลานัน้แลว้–ซึง่จะไม่

ก่อนเวลานัน้อยา่งแน่นอน–สนัตภิาพถาวรอนัยิง่ใหญ่กจ็ะแผ่ร่มเงาขึน้ในพืน้พภิพน้ี 

พระอบัดุลบาฮากล่าวว่า :– 

“เมื่อศาสนาก าจดัความเชื่อถืออย่างผดิๆ ขนบธรรมเนียมและศรทัธาอนัไม่เข้ากบัเหตุผล

ออกไปเสยีได้ เมื่อศาสนาสอดคล้องต้องกบัวทิยาศาสตรแ์ลว้กจ็ะมอี านาจอนัยิง่ใหญ่ในโลกทีจ่ะท า

ให้มนุษยร์วมเขา้ด้วยกนัและท าให้สะอาดผ่องแผ้ว อ านาจนี้จะกวาดล้างสงครามความขดัแยง้และ

การต่อสูไ้ปได ้ครัน้แลว้มนุษยท์ัง้มวลกจ็ะรวมกนัเขา้ภายใตอ้านุภาพแห่งความรกัของพระผูเ้ป็นเจา้” 

– จาก สุนทรพจน์ทีก่รงุปารสี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 13 

ศาสนาบาไฮท าให้ค าพยากรณ์บรรลผุล 

“เกี่ยวกบัการปรากฏของพระนามอนัยิ่งใหญ่ (พระบาฮาอุลลาห์) นี่คอืพระ

เป็นเจา้องคผ์ู้ที่พระผู้เป็นเจ้าทรงสญัญาในพระคมัภีรท์ัง้มวลและสาสน์ของพระองค ์

เช่น พระคมัภรี ์พระคมัภรีใ์หม่ และพระคมัภรีโ์กหร่าน” – พระอบัดุลบาฮา 

การแปลความหมายค าพยากรณ์ 

ทุกคนทราบดวี่าการตีความหมายค าพยากรณ์เป็นการยากยิง่และความเห็นของผู้คงแก่เรยีนยิง่

แตกต่างกนัในเรื่องนี้มากยิง่กว่าเรื่องอื่นๆ  ไม่น่าแปลกใจเลยเพราะว่าตามทีเ่ขยีนไวใ้นพระคมัภรีเ์องนัน้ค า

พยากรณ์ส่วนมากไดใ้หไ้วใ้นรปูลกัษณะทีไ่มอ่าจจะเขา้ใจไดช้ดัแจง้จนกว่าจะบรรลุผลสมจรงิแลว้  และแมถ้งึ

เวลานัน้แลว้กต็ามพวกทีม่ดีวงใจบรสิุทธิห์ลุดพน้จากอคตเิท่านัน้ทีจ่ะเขา้ใจได ้ ดงัทีด่านิเอลไดย้นิถ้อยค าใน

มโนภาพของท่านตอนใกลจ้ะสิน้สุดว่า :– 

“แต่ โอเจา้ ดานิเอลเอ๋ย จงมว้นหนังสอืและประทบัตราเกบ็ไวจ้นถงึวาระสุดท้ายด้วยเกรงว่าหลาย

คนจะไม่คงเสน้คงว่าและความทุกขจ์ะทวขีึน้... ขา้พเจา้ไดย้นิแต่ไม่เขา้ใจขา้พเจา้จงึถามว่า “นายเจา้ขา ใน

ทีสุ่ดสิง่เหล่านี้จะเป็นประการใด แลว้ท่านตอบว่า “ดานิเอลเอ๋ย จงไปเถอะเพราะว่าเรื่องราวกถ็ูกมว้นและ

ประทบัตราเกบ็ไวจ้นถงึวาระสุดทา้ยเสยีแลว้” – ดานิเอล บทที ่12 ค าที ่4, 8, 9   

ก็เมื่อพระผู้เป็นเจา้ได้ทรงผนึกค าพยากรณ์เสยีจนกว่าจะถงึก าหนดและไม่ทรงเปิดเผยค าอธบิาย

อย่างชดัแจง้แมก้บัองคศ์าสดาผูท้ีท่รงกล่าวถ้อยเหล่านัน้ เช่นนี้แล้วเรากไ็ม่อาจจะหวงัอย่างอื่นได ้นอกจาก

องค์ศาสนทูตผู้ที่พระผู้เป็นเจ้าทรงก าหนดมาทรงเปิดผนึกและเปิดเผยความหมายที่ซ่อนอยู่ในหีบแห่ง

อุทาหรณ์ของค าพยากรณ์ การไตร่ตรองเรื่องประวตัศิาสตรเ์กี่ยวกบัค าพยากรณ์และการแปลความหมาย

ผดิๆ ในยุคเก่ารวมทัง้ค าเตอืนอนัศกัดิส์ทิธิข์องบรรดาองค์ศาสดาน่าจะท าให้เราระมดัระวงัในการยอมรบั

ความนึกคิดของนักศึกษาศาสนาเกี่ยวกับเรื่องความหมายอันแท้จริงของวาทะเหล่านัน้รวมทัง้การที่

เหตุการณ์เหล่านัน้ได้เกิดขึ้นมาด้วยวิธีใด ตรงกันข้ามเมื่อผู้ใดปรากฏตัวขึ้นและอ้างว่าเป็นผู้ท าให้ค า

พยากรณ์บรรลุผลก็จ าเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องค้นคว้าศึกษาค ากล่าวอ้างนัน้ด้วยจิตใจอันกว้างขวาง

ปราศจากอคตเิคลอืบแฝง ถา้หากเขาจะเป็นผูป้ลอมแปลงมากจ็ะประจกัษ์ไดใ้นไม่ชา้และกจ็ะไม่เป็นอนัตราย



แต่อยา่งใดแต่จะเดอืดรอ้นแก่ผูท้ีล่ะเลยหนัหลงัใหศ้าสนทตูของพระผูเ้ป็นเจา้เสยีตัง้แต่ทีห่น้าประตูเพราะเหตุ

ทีพ่ระองคเ์สดจ็มาในรปูลกัษณะหรอืในกาลเวลาทีม่ไิดค้าดฝนั 

ชวีติและพระโอวาทของพระบาฮาอุลลาหพ์สิูจน์ใหเ้หน็ว่าพระองคค์อืพระผูท้รงเสดจ็มาในพระคมัภรี์

ทัง้มวล–ทรงมอี านาจที่จะเปิดผนึกค าพยากรณ์และจะให้ “น ้าองุ่นทพิย”์ แห่งความลี้ลบัของสวรรค์ ฉะนัน้

ขอใหเ้ราสดบัฟงัอรรถาธบิายและคน้ควา้ศกึษาโอวาทอนัลกึลบัซึง่ศาสดาองคเ์ก่าก่อนไดก้ล่าวไว ้

การเสดจ็มาของพระผูเ้ป็นเจ้า 

ค าว่า “การเสดจ็มาของพระผู้เป็นเจา้” ใน “วนัสุดท้าย” เป็น “เหตุการณ์อนัประเสรฐิที่อยู่ห่างไกล” 

ซึง่บรรดาองค์ศาสดาทัง้มวลมุ่งหวงัและเพลงสวดอนัไพเราะได้เขยีนไว ้ “การเสดจ็มาของพระผู้เป็นเจา้” มี

ความหมายอย่างไรเล่า แน่ทเีดยีวพระผู้เป็นเจา้อยู่กบัสิง่ที่พระองค์ทรงสรา้งทุกๆ เวลา ทุกสิง่และชัว่กปั ป์  

ชัว่กลัป์ “พระองคท์รงใกลช้ดิยิง่กว่าลมหายใจยิง่กว่ามอืและเทา้” เสยีอกี นี่เป็นความจรงิทเีดยีว แต่มนุษยไ์ม่

สามารถจะแลเหน็หรอืไดย้นิพระผู้เป็นเจา้ซึง่ทรงอยู่ทุกหนทุกแห่งและทรงอยู่เหนือธรรมชาตทิัง้มวลได้ ไม่

สามารถรูส้กึว่าพระองค์ทรงอยู่เบื้องหน้า จนกว่าจะทรงเปิดเผยพระองค์เองในรูปลกัษณะที่แลเหน็ได้และ

ทรงพูดกบัมนุษยด์ว้ยภาษาของมนุษย ์ในการแสดงคุณลกัษณะอนัสูงส่งของพระองคน์ัน้พระผูเ้ป็นเจา้ย่อม

ทรงใชม้นุษยเ์ป็นเครื่องมอืเสมอ ศาสดาแต่ละพระองค์ล้วนเป็นสื่อกลางซึ่งพระผู้เป็นเจา้ได้ทรงเยีย่มเยอืน

และกล่าวปราศรยักบัปวงชนของพระองค์ พระเยซูก็ทรงเป็นสื่อกลางเช่นว่านี้และชาวครสิเตียนร าลกึได้

อยา่งถูกตอ้งว่าการปรากฏของพระเยซกูค็อืการเสดจ็มาของพระผูเ้ป็นเจา้ พวกเขาไดเ้หน็พระพกัตรข์องพระ

ผูเ้ป็นเจา้ในองคพ์ระเยซแูละไดย้นิพระสุรเสยีงของพระผูเ้ป็นเจา้จากโอษฐข์องพระเยซู พระบาฮาอุลลาหท์รง

บอกแก่เราว่า “การเสดจ็มา” ของพระผูเ้ป็นเจา้แห่งปวงมนุษยโ์ลก-พระบดิาทรงอยูช่ ัว่นิรนัดร ์พระผูส้รา้งและ

ผูล้า้งบาปของโลกซึง่บรรดาศาสดาทัง้ปวงกล่าวว่าจะเสดจ็มาใน “วาระสุดทา้ย” นัน้มไิดห้มายความอย่างอื่น

นอกจากจะทรงแสดงโดยผ่านทางมนุษยด์งัทีพ่ระองคไ์ดท้รงเปิดเผยมาแลว้โดยผ่านทางองคพ์ระเยซูแห่งนา

ซาเรธ็ และการเสดจ็มาครัง้ใหมน่ี้จะทรงใหศ้าสนาทีส่มบรูณ์และยิง่ใหญ่กว่าซึง่พระเยซูและองคศ์าสดาก่อนๆ 

ทัง้มวลไดท้รงเสดจ็มาเตรยีมดวงใจและความคดิของมวลมนุษยไ์วก่้อนแลว้ 

ค าพยากรณ์เก่ียวกบัพระคริสต ์

พระอับดุลบาฮาได้กล่าวถึงความเข้าใจผิดในความหมายแห่งค าพยากรณ์เกี่ยวกับอ านาจของ

พระเมส็ไซอะซึง่ชาวยวิไดป้ฏเิสธพระครสิตว์่า :– 



“ชาวยวิยงัพากนัคอยการเสดจ็มาของพระเมส็ไซอะและอธษิฐานต่อพระผูเ้ป็นเจา้ทัง้วนัทัง้

คนืเพื่อโปรดการเร่งรดัการเสดจ็มาของพระองค์ เมื่อพระเยซูเสดจ็มาเขาเหล่านัน้กลบัไปปรกัปร า

และฆ่าพระองค์เสยีโดยกล่าวว่า “นี่ไม่ใช่ผู้ที่เราคอย จงดูซวิ่าเมื่อพระเมส็ไซอะมานัน้เครื่องหมาย

มหศัจรรยจ์ะแสดงว่าพระองคเ์ป็นพระครสิตอ์งคแ์ทจ้รงิ เรารูเ้ครื่องหมายและเงื่อนไขต่างๆ เหล่านัน้

ซึ่งยงัปรากฏไม่ได้ พระเมส็ไซอะจะลุกขึ้นมาจากเมอืงที่ไม่มใีครรู้ พระองค์จะทรงประทบัอยู่บน

บลัลงัก์ของกษตัรยิเ์ดวดิและจงดูพระองคจ์ะเสดจ็มาพรอ้มกบัพระแสงดาบอนัเป็นเหลก็กลา้กบัทรง

พระคฑาเหลก็ พระองคจ์ะทรงครอบครองทัง้หมดดว้ยพระแสงดาบและพระคฑานัน้แลว้พระบญัญตัิ

ของพระศาสดาทัง้หลายกจ็ะบรรลุผล พระองค์จะทรงครอบครองทัง้ตะวนัออกและตะวนัตก จะทรง

ยกย่องเกยีรตแิก่พวกยวิซึง่พระองค์ไดเ้ลอืกไวแ้ลว้ พระองคจ์ะทรงครอบครองสนัตภิาพตลอดกาล 

แมแ้ต่สตัว์กจ็ะเลกิเป็นศตัรขูองมนุษย ์สุนัขจิง้จอกและแกะกจ็ะดื่มน ้าจากล าธารเดยีวกนั งกูบัหนูก็

จะอยูร่ว่มในรงัเดยีวกนั สงิโตกบักวางกจ็ะนอนในทุ่งหญ้าเดยีวกนัและสรรพสิง่มชีวีติของพระผูเ้ป็น

เจา้กจ็ะสงบใจ...” 

“การทีพ่วกยวิไดค้ดิและพูดอย่างนัน้เขาไม่ได้เขา้ใจในพระคมัภรีห์รอืความจรงิที่เป็นความ

สว่างซึ่งปรากฏในพระโอวาทนัน้ ตามตวัหนังสอืเขาเข้าใจดทีุกตวัแต่ในความหมายแล้วเขาไม่มี

ความเขา้ใจเลยแมแ้ต่ค าเดยีว” 

“ขอได้โปรดฟงัก่อนข้าพเจ้าจะแสดงให้เห็นความหมายในสิง่เหล่านัน้ แม้ว่าพระครสิต์จะ

เสด็จมาจากนาซาเร็ธซึ่งเป็นที่ใครๆ ก็รู้จกั แต่พระองค์ก็มาจากสวรรค์เช่นกันพระวรกายของ

พระองคป์ระสตูมิาแต่นางมาเรยีแต่จติวญิญาณของพระองคม์าจากสวรรค ์ดาบทีพ่ระองคท์รงถอืมา

คอืดาบแห่งลิน้ของพระองคซ์ึง่ดว้ยดาบน้ีพระองคไ์ดท้รงแยกความดอีอกจากความชัว่ความจรงิออก

จากความเท็จความสัตย์ออกจากความสตัย์และความสว่างออกจากความมืด พระโอวาทของ

พระองค์เปรยีบเสมอืนดาบที่คมกรบิ บลัลงัก์ที่พระองค์ทรงประทบันัน้ก็เป็นบลัลงัก์ชัว่นิรนัดร์ที่

พระองคจ์ะครองอยูต่ลอดกาล เป็นบลัลงักแ์ห่งสวรรคไ์มใ่ช่แห่งโลกนี้เพราะทุกสิง่แห่งโลกนี้จะสิน้สูญ

ไปแต่สิ่งประเสริฐแห่งสวรรค์ไม่มีการสูญสิ้นไป พระองค์ได้ทรงให้ความจริงใหม่ในการแป ล

ความหมายพระบญัญตัขิองพระพระโมเสสไดส้ าเรจ็และทรงน าความส าเรจ็ใหแ้ก่บญัญตัขิองศาสดา

องค์อื่นๆ อีก พระโอวาทของพระองค์ครอบครองทัง้ตะวนัออกและตะวนัตก ราชอาณาจกัรของ

พระองคก์ไ็มม่ทีีส่ ิน้สุด พระองคท์รงยกยอ่งชาวยวิทีย่อมรบัรูพ้ระองค ์เขาเหล่านัน้คอืชายหญงิทีเ่กดิ

มาด้วยความต ่าต้อยแต่ได้ติดต่อใกล้ชิดกับพระองค์ก็ท าให้เขาเหล่านัน้ยิง่ใหญ่ และพระองค์ได้



ประทานเกยีรตอินัชัว่นิรนัดรแก่เขาเหล่านัน้ สตัวเ์หล่านัน้ซึง่ต้องอาศยัซึง่กนัและกนัไดม้องเหน็การ

กระจ่างแจง้ในความแตกต่างของลทัธนิิกายและเชื้อชาตซิึง่ครัง้หนึ่งเคยมแีต่การสงคราม  มาบดันี้

ต่างก็อาศยัอยู่ในความรกัและความกรุณา ดื่มน ้าแห่งชวีติจากสายธารอนัชัว่นิรนัดรแห่งพระครสิต์

รว่มกนั” – จาก สุนทรพจน์ทีก่รงุปารสี 

ชาวครสิเตยีนส่วนมากยอมรบัอรรถาธบิายในค าพยากรณ์เรื่องพระเมส็ไซอะนี้ทีพ่สิูจน์ว่าเป็นครสิต ์ 

แต่ส่วนเรื่องค าพยากรณ์ที่คล้ายคลงึกนัเกี่ยวกบัพระเมส็ไซอะในยุคหลงัชาวครสิเตยีนจ านวนมากก็มที่าที

เช่นเดยีวกบัชาวยวิซึง่คาดว่าจะมสีิง่มหศัจรรยบ์งัเกดิขึน้ในโลกนี้อนัจะท าใหค้ าพยากรณ์บรรลุผลสมจรงิตาม

ตวัอกัษรนัน้ 

ค าพยากรณ์เก่ียวกบัพระบอ๊บและพระบาฮาอลุลาห์ 

เกี่ยวกบัอรรถาธบิายของศาสนาบาไฮค าพยากรณ์ทีก่ล่าวว่า “วาระสุดทา้ย” “วนัสุดทา้ย” การเสดจ็

มาของ “พระผูเ้ป็นนายแห่งปวงมนุษย์” และแห่ง “พระบดิาองค์ถาวร” มไิดก้ล่าวถงึ โดยเฉพาะอย่างยิง่การ

เสดจ็มาของพระเยซูครสิต์แต่กล่าวถงึการเสดจ็มาของพระบาฮาอุลลาห์ ดงัเช่นค าพยากรณ์อนัเลอืงลอืใน

พระคมัภรีไ์อเซยะกล่าวว่า :– 

“คนเหล่านัน้ซึ่งด าเนินอยู่ในความมดืได้เหน็ความสว่างอนัใหญ่แลว้และผู้ที่อยู่ในเมอืงแห่งเงาของ

ความตายกม็แีสงสว่างส่องเขามาถงึเขา... เนื่องดว้ยพระองคไ์ดท้รงท าลายแอกอนัเป็นภาระของเขาและลูก

สลกัที่บ่าของเขาและปฏกัของผูท้ีก่ดขีข่่มเหงใหว้นิาศไป เหมอืนเมื่อครัง้ทรงช่วยเขาใหพ้น้จากชาวมดิยาน

นัน้ เพราะเครื่องอาวุธยุทธภณัฑข์องทหารในการศกึและเครื่องนุ่งห่มอนัชุ่มโชกไปดว้ยโลหติ จงถูกเผาเป็น

เชื้อเพลงิไปด้วยว่าจะมบีุตรคนหนึ่งเกดิขึ้นในพวกเรา คอืทรงประทานบุตรคนหนึ่งให้แก่พวกเรา ท่านได้

แบกการปกครองไวเ้หนือบ่าของท่านและเขาจะขนานนามของท่านว่าทีป่รกึษามหศัจรรย ์พระผูเ้ป็นเจา้ทรง

อานุภาพ พระบดิาองคถ์าวร และองคส์นัตริาช ความเจรญิรุ่งเรอืงแห่งรฐับาลของท่านและสนัตสิุขจะไม่รูส้ ิน้

ไปจากบลัลงัก์ของกษตัรยิเ์ดวดิและราชอาณาจกัรของท่าน พระองค์จะทรงตัง้แผ่นดนิของพระองคแ์ละทรง

ค ้าชไูวด้ว้ยความยุตธิรรมแต่บดันี้ต่อไปจนไม่สิน้สุด ความกระตอืรอืรน้แห่งพระผูเ้ป็นนายจอมโยธาจะท าให้

การนี้ส าเรจ็” – ไอเซยะ บทที ่9 ค าที ่2-7 

นี่เป็นค าพยากรณ์ข้อหนึ่งที่มกัจะถือว่าเป็นค าที่หมายถึงพระครสิต์และความหมายบางส่วนอาจ

เป็นไปตามนัน้ไดแ้ต่การศกึษาตรวจสอบเพยีงเลก็น้อยจะแสดงใหเ้หน็ว่าค าพยากรณ์ขา้งบนนี้พาดพงิถงึพระ

บาฮาอุลลาห์อย่างสมบูรณ์และแท้จรงิและเป็นผูท้รงช่วยใหม้นุษยร์อดพน้ความบาป แต่เป็นเวลาเกอืบสอง



พนัปีแลว้นบัตัง้แต่พระองคไ์ดท้รงเสดจ็มา มวลชนส่วนใหญ่ยงัคงเดนิอยูใ่นความมดื บุตรหลานชาวอสิราเอล

และบุตรทัง้หลายของพระผูเ้ป็นเจา้กย็งัคงครวญครางอยูภ่ายใตค้นัเบด็ของผูก้ดขี ่ตรงกนัขา้มในระหว่างรอบ

สามสบิปีสีส่บิปีแรกของยุคบาไฮแสงแห่งสจัจะได้สาดส่องทัง้ตะวนัออกและตะวนัตก ความเชื่อถอืในความ

เป็นพระบิดาของพระผู้เป็นเจ้าและความเป็นพี่น้องของมนุษย์ได้แพร่ออกไปตามประเทศต่างๆ ทัว่โลก  

อ านาจอตัตาธปิไตยทางทหารอนัยิง่ใหญ่ไดถู้กโค่นลงและความส านึกในความสามคัคทีัว่โลกกเ็กดิขึน้ ซึง่ท า

ใหช้าตทิีถู่กกดขีเ่หยยีบย ่าในโลกมคีวามหวงัในการปลดเปลือ้งในทีสุ่ด สงครามครัง้ใหญ่ตัง้แต่ พ.ศ.2457 ถงึ 

2461 (ค.ศ.1915-1918) ท าใหโ้ลกสัน่สะเทอืนดว้ยการใชอ้าวุธเผาผลาญ วตัถุไฟชนิดเหลว ระเบดิเพลงิและ

เชือ้เพลงิเครือ่งกลไกต่างๆ เป็นสงคราม “เผาผลาญและเชือ้เพลงิ” จรงิๆ พระบาฮาอุลลาหไ์ดท้รงเขยีนสาสน์

อนัยาวเหยยีดแก้ปญัหาเกี่ยวกบัรฐับาลและการบรหิารและชีใ้หเ้หน็ว่าควรแก้ไขปญัหาไดอ้ย่างไร พระองค์

ทรง “แบกภาระการปกครองไว้เหนือบ่าของท่าน” ในวถิทีีพ่ระครสิต์มไิดท้รงกระท ามาก่อน ส่วนทีก่ล่าวถงึ

พระนามว่า “พระบดิาองคถ์าวร” “องคส์นัตริาช” นัน้พระบาฮาอุลลาห์ทรงกล่าวย ้าถงึพระองค์เองว่าเป็นศา

สนทูตของพระบดิาผู้ซึ่งพระครสิต์และพระไอเซยะทรงกล่าวถงึพระองค์ท่านเองว่าเป็นบุตรและพระบาฮา

อุลลาหท์รงประกาศว่าภาระของพระองคก์ค็อืสถาปนาสนัตภิาพโลก ส่วนพระครสิต์ด ารสัว่า “เรามไิดม้าเพื่อ

จะให้เกดิความสงบสุขแต่เพื่อจะใชด้าบ” และความจรงิตลอดยุคศาสนาครสิเตยีนก็เต็มไปด้วยสงครามและ

การต่อสูข้ดัแยง้ระหว่างนิกายต่างๆ 

พระเกียรติคณุของพระผูเ้ป็นเจ้า 

พระนาม “บาฮาอุลลาห์” เป็นภาษาอาระบคิหมายความว่า “พระเกยีรตคิุณของพระผูเ้ป็นเจา้” และ

ค านี้โดยแทท้ีบ่รรดาศาสดายวิทรงกล่าวถงึบ่อยๆ ว่าเป็นองคศ์าสดาทีป่วงมนุษยเ์ฝ้ารอคอยซึง่จะปรากฏใน

วนัสุดทา้ย ดงัทีป่รากฏในบทที ่40 ในพระคมัภรีย์ะซายา ว่า :– 

พระผูเ้ป็นเจา้ของเจา้ไดว้่า เจา้ทัง้ปวงจงปลอบ โอ จงปลอบไพร่พลของเราจงพูดอย่างเหน็อกเหน็ใจ

กบักรุงเยรซูาเลม็และชีแ้จงใหเ้ขาทราบว่าการก าหนดถูกเกณฑใ์หก้ระท านัน้กส็ิน้สุดลงไปแลว้  ว่าความผดิ

บาปของเขาโปรดใหอ้ภยัสิน้ ว่าเขาไดร้บัโทษทวคีณูจากพระหตัถข์องพระผูเ้ป็นนายส าหรบัความผดิทัง้หมด

ของเขาแลว้ 

มเีสยีงผู้หนึ่งรอ้งว่าจงเตรยีมทางของพระผู้เป็นนายไว้ในป่า จงปรบัทางหลวงในป่าทรายให้เรยีบ

ราบส าหรบัพระโฮวาพระผูเ้ป็นเจา้ของเขา หุบเขาทุกแห่งจะถูกถมขึน้สงูและภเูขาเนินเขาทุกแห่งจะถูกปราบ



ให้ต ่าลง ที่แห่งใดที่ไม่สม ่าเสมอและที่ขรุขระก็จะถูกท าให้ราบเตยีน  สง่าราศแีห่งพระผู้เป็นนายจะปรากฏ

เหน็แจง้และมนุษยชาตทิัว่ไปจะเหน็ดว้ยกบัตา” 

เช่นเดยีวกบัค าพยากรณ์ที่กล่าวข้างบนค าพยากรณ์นี้บางส่วนได้บรรลุผลสมจรงิโดยการเสดจ็มา

ของพระครสิต์และผู้เบกิทางล่วงหน้า  จอหน์ เดอะ แบ๊บตสิ  แต่เป็นเพยีงบางส่วนเท่านัน้เพราะในยุคของ

พระครสิตก์ารสงครามของเยรซูาเลม็ยงัไม่สิน้สุด   ความเดอืดรอ้นและความอปัยศอนัขมขื่นยงัคงบงัเกดิแก่

เยรซูาเลม็นบัเป็นเวลาหลายศตวรรษภายหลงัสมยัของพระครสิต์  อย่างไรกต็ามเมื่อพระบ๊อบและพระบาฮา

อุลลาห์เสดจ็มากป็รากฏว่าค าพยากรณ์นัน้เริม่จะสมจรงิเพราะยุคอนัสว่างไสวเริม่ขึน้ส าหรบัเยรซูาเลม็และ

อนาคตอนัสงบสุขและยิง่ใหญ่กด็จูะมเีหตุผลแน่นอน 

ค าพยากรณ์อื่นๆ ทีก่ล่าวถงึผูล้า้งบาปแห่งอสิราเอลซึง่เป็นพระเกยีรตคิุณของพระผูเ้ป็นเจา้  กล่าว

ไดว้่าพระองคจ์ะทรงเสดจ็มาสู่ประเทศปาเลสไตน์จากทศิตะวนัออก  พระบาฮาอุลลาหป์รากฏขึน้ในอหิร่าน

ซึ่งเป็นทิศตะวันออกของประเทศปาเลสไตน์อันตรงไปยงัทิศทางที่พระอาทิตย์ขึ้นและได้เสด็จมายัง

ปาเลสไตน์ซึง่พระองคท์รงใชช้วีติ 24ปีหลงัอยู่ทีน่ัน่  ถ้าหากพระองคเ์สดจ็มาอย่างมอีสิระชนทัง้หลายอาจจะ

กล่าวว่านัน่เป็นกลอุบายของผูห้ลอกลวงเพื่อเป็นไปดงัค าท านาย  แต่นี่พระองคเ์สดจ็มาในฐานะผูถู้กเนรเทศ

และนักโทษโดยที่ชาร์แห่งอิหร่านและสุลต่านแห่งตุรกีก็เป็นผู้ส่งพระองค์มาที่นัน่  ซึ่งไม่น่าสงสยัเลยว่า

กษตัรยิท์ัง้สองจะส่งพระบาฮาอุลลาห์มาเพื่อพสิูจน์ค าพยากรณ์ที่ว่าพระบาฮาอุลลาห์ทรงเป็น “พระเกยีรติ

คุณของพระผูเ้ป็นเจา้” ผูซ้ึง่เสดจ็มาดงัทีบ่รรดาศาสดาทัง้หลายไดก้ล่าวไว้ 

วนัของพระผูเ้ป็นเจ้า 

ค าว่า “วนั” ในวลทีีว่่า “วนัของพระผูเ้ป็นเจา้” และ “วนัสุดทา้ย” แปลความว่า “ยุคสมยั”  ผูส้ถาปนา

ศาสนาแต่ละพระองค์ทรงม ี“วนั” ของท่าน แต่ละพระองค์เป็นประหนึ่งดวงอาทติยค์ าสอนของท่าน ท่านมี

เวลารุ่งอรุณซึ่งสจัจะของท่านค่อยๆ สาดแสงเขา้ไปในจติใจมนุษยม์ากขึน้จนกระทัง่ชิ้นสุดยอดแห่งอ านาจ

ครัน้แลว้ค่อยๆ มวัลง มกีารแสดงความหมายผดิๆ และถูกชกัน าใหไ้ขวเ้ขวไปและแลว้ความมดืกบ็ดบงัทัว่ไป

จนกว่าดวงอาทยิต์แห่งวนัใหม่จะโผล่ขึน้มาอกี วนัศาสนาอนัสูงสุดของพระผู้เป็นเจา้เป็นวนัสุดท้ายเพราะ

เป็นวนัทีไ่ม่มสีิน้สุดและจะไม่มเีวลากลางคนื ดวงอาทติยข์องพระองคจ์ะไม่มวีนัตกแต่จะสว่างไสวอยู่ในดวง

วญิญาณของมนุษยท์ัง้โลกนี้และโลกหน้า ความจรงิดวงอาทติยแ์ห่งสจัจะไม่เคยตกเลย เช่น ดวงอาทติยพ์ระ

โมเสส พระครสิต์ พระโมหะหมดัและศาสดาอื่นๆ ทัง้มวลยงัคงฉายแสงอยู่ในสวรรค์อย่างเจดิจา้ แต่เมฆ

หมอกที่เกดิขึน้ในโลกมนุษยไ์ด้บดบงัแสงอนัเจดิจา้นัน่เสยีจากมวลชนในพภิพ ดวงอาทติยอ์นัยิง่ใหญ่ของ



พระบาฮาอุลลาห์จะทรงขจดัเมฆหมอกครึ้มให้กระจายออกไปในที่สุดเพื่อที่ปวงชนทุกศาสนาจกัปรดีา

ปราโมทย์ในแสงสว่างแห่งบรรดาศาสดาทัง้มวลและร่วมนมสัการพระผู้เป็นเจ้าพระองค์เดยีวผู้ซึ่งบรรดา

ศาสดาทัง้ปวงไดส้ะทอ้นแสงสว่างมาจากพระองค ์

ค าพยากรณ์เก่ียวกบัพระอบัดลุบาฮา 

ค าพยากรณ์ในพระคมัภรีย์ะซายา ยริะมายา ยะเอสเคลและซะคาระยามคี ากล่าวหลายตอนเกี่ยวกบั

ผูท้ีเ่รยีกกนัว่ากิง่สาขา ชาวครสิเตยีนมกัจะถอืว่านี่หมายถงึพระครสิต์แต่บาไฮศาสนิกชนกล่าวว่านี่หมายถงึ

พระอบัดุลบาฮา โดยเฉพาะเป็นประเพณีธรรมในอหิร่านทีเ่รยีกบุตรชายคนโตว่า “กิง่ใหญ่ทีสุ่ด” และพระอบั

ดุลบาฮาในฐานะเป็นบุตรชายคนโตของพระบาฮาอุลลาห์จงึเป็นที่รู้จกักนัทัว่ไปในบรรดาบาไฮศาสนิกชน

ภายใต้นามนี้ พระบาฮาอุลลาหใ์นพระคมัภรีท์ีพ่ระองคเ์ขยีนมกัจะทรงเรยีกพระองคเ์องบ่อยๆ ว่าเป็นต้นไม้

หรอืรากแกว้และทรงเรยีกพระอบัดุลบาฮาว่าเป็นกิง่สาขา พระอบัดุลบาฮาไดเ้ขยีนไวว้่า :– 

“อบัดุลบาฮาคอืศูนยก์ลางแห่งพระประฏญิญาของพระผูเ้ป็นเจา้ เป็นกิง่สาขาทีข่ ึน้อยู่กบัล า

ต้น ล าต้นคอืความส าคญัล าต้นคอืรากฐานและล าต้นคอืความจรงิแห่งสากล ” – จากหนังสอื Star of 

the West (สตาร ์ออฟ เดอะ เวสท)์ เล่ม 8 No 17 หน้า 325 

ค าพยากรณ์ในพระคมัภรีเ์ก่าซึง่ยาวมากเกี่ยวกบักิง่สาขานี้อยู่ในพระคมัภรีย์ะซายา บทที่ 11 กล่าว

ว่า :– “จะมกีิง่แตกออกจากต้นแห่งเจรสิและจะมหีน่อแตกงอกขึน้จากรากของท่านเตบิโตขึน้จนเกดิผล และ

พระจติแห่งพระผู้เป็นนายจะสถิตอยู่กับท่านผู้นัน้ คือดวงปญัญาและความเข้าใจ ดวงวินิจฉัยและดวง

อานุภาพ ดวงความรอบรูแ้ละความย าเกรงพระผูเ้ป็นนาย... ความชอบธรรมจะเป็นผา้คาดเอวของท่านและ

ความสตัยซ์ื่อจะเป็นสายบงัเหยีนของท่าน และสุนัขป่าจะนอนปะปนกบัลูกแกะและเสอืดาวจะนอนปะปนกบั

ลูกแพะ ลูกโคกับลูกสิงโตจะหากินอยู่ด้วยกันและเด็กเล็กๆ จะเป็นผู้เลี้ยงผู้น า... สตัว์เหล่านัน้จะไม่ท า

อนัตรายหรอืท าความพนิาศทัว่ไปบนภูเขาอนับรสิุทธิข์องเราเพราะแผ่นดนิโลกจะเต็มไปด้วยความรูเ้รื่อง

ของพระผู้เป็นเจ้าดุจน ้าท่วมเต็มมหาสมุทร... ครัน้ถงึวนันัน้พระผู้เป็นเจ้าจะทรงยื่นพระหตัถ์ของพระองค์

ออกไปอกีครงัหนึ่งเพื่อจะรบัพลเมอืงของพระองคท์ีต่กคา้งเหลอือยูค่นืมาจากประเทศแอสซเีรยี จากประเทศ

อยีปิต์ จากประเทศพธัโรส จากประเทศคุศ จากประเทศอหิร่าน จากประเทศซนิาร ์จากประเทศอามธัและ

จากเกาะต่างๆ ในทะเล พระองค์จะทรงยกธงเครื่องหมายขึ้นเรยีกประชาชาตทิัว่ไป จะทรงชุมนุมชนชาติ

อสิราเอลทีพ่ลดัพรากและทรงรวบรวมพวกยวิทีก่ระจดักระจายไปทัง้ชายหญงิจากสีม่มุโลกใหม้าประชุมกนั” 

 



พระอบัดุลบาฮาไดก้ล่าวเกีย่วกบัเรือ่งนี้และค าอื่นๆ เกีย่วกบักิง่สาขาว่า :– 

“เหตุการณ์ส าคญัยิง่อันหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นในวยัแห่งการปรากฏของกิ่งสาขาอนัหาที่

เปรียบมิได้นั ้นก็คือธงชัยของพระผู้เ ป็นเจ้าถูกชักขึ้นท่ามกลางประชาชาติทัง้มวล 

หมายความว่าประชาชาตทิัง้หลายและชนทัง้ปวงจกัอยู่ภายใต้ร่มธงสวรรค์นี้ นี่หาใช่อย่าง

อื่นไม่นอกจากกิง่สาขาอนัประเสรฐินัน่เองและพวกเขาจะกลายเป็นชาตเิดยีวกนั ความเป็น

ปฏิปกัษ์ในศาสนาต่างๆ ความเป็นศัตรูกันระหว่างเชื้อชาติและประชาชนต่างๆ ความ

แตกต่างกนัในความรกัชาตเิหล่านี้จะถูกขจดัออกไปจากพวกเขา ทุกๆ ชาตจิะนับถอืศาสนา

เดยีวกนัซึ่งล้วนอาศยัอยู่ในดนิแดนประเทศเดยีวกนัคอืในโลกพภิพนี้ สนัติสุขและความ

สามคัคีจะเกิดขึ้นทัว่สกลโลก  กิ่งสาขาที่เปรียบมิได้นี้จะเก็บชาวอิสราเอลทัง้หมดเข้า

ดว้ยกนั-นี่หมายความว่าชาวยวิที่กระจดัพลดัพรากไปยงัตะวนัออก ตะวนัตก เหนือและใต้

จะไดก้ลบัมารวมอยูใ่นประเทศปาเลสไตน์ในยคุนี้ 

“จงสังเกตว่าเหตุการณ์เหล่านี้มิได้อุบัติขึ้นในยุคศาสนาคริสเตียนเพราะชาติ

ทัง้หลายมไิด้มารวมกนัภายใต้ร่มธงผนืเดยีวกนัซึ่งเป็นกิง่สาขาของพระผู้เป็นเจา้แต่ในยุค

ของพระผูเ้ป็นเจา้แห่งมนุษยท์ัง้ปวงนี้  ชาตทิัง้หลายประชาชนทัง้มวลจะเขา้มาอยู่ภายใต้ร่ม

ธงผนืนี้  ในท านองเดยีวกนัชาวอิสราเอลที่กระจดัพลดัพรากอยู่ทัว่โลกมไิด้มารวมกนัใน

ปาเลสไตน์ในยุคของพระครสิต์นัน้แต่เมื่อเริม่ต้นยุคของพระบาฮาอุลลาหค์ ามัน่สญัญาแห่ง

สวรรค์อันกล่าวไว้ชัดแจ้งในพระคัมภีร์ของศาสดาต่างๆ ก็เริม่ปรากฏขึ้นแล้ว  ท่านจะ

มองเหน็ไดว้่าชนชาวยวิทีอ่ยู่ทุกส่วนของโลกต่างๆ กลบัมาสู่ปาเลสไตน์  พวกเขาอาศยัอยู่

ตามหมู่บ้านและไร่นาซึ่งเขาเข้าครอบครองและยิง่นับวันพวกเขาก็ยิง่เพิ่มพูนขึ้นจนถึง

ขอบเขตที่ปาเลสไตน์ทัง้หมดจะกลายเป็นดินแดนของพวกเขา ” – จากหนังสือ Some 

Answered Questions 

หลงัจากทีข่อ้ความนี้ไดเ้ขยีนขึน้ปาเลสไตน์ไดห้ลุดจากมอืของพวกตรุกไีปแล้วและ “ฝ่ายพนัธมติร” 

ไดก้ าหนดนโยบายสถาปนาประเทศเพื่อชาวยวิขึน้ใหมท่ี่ปาเลสไตน์ 

นับแต่สงครามครัง้ใหญ่เกิดขึน้ (สงครามโลกครัง้ที่หนึ่ง) ก็ได้มกีารสถาปนาสนันิบาตชาตขิึ้นด้วย  

แมจ้ะผดิหวงัในการธ ารงสนัตภิาพหรอืจดัระเบยีบความมัน่คงกต็ามสนันิบาตชาตกิไ็ดเ้ปิดเผยความรูส้กึใหม่

และกว้างขวางที่ร่วมกนัระหว่างชาตต่ิางๆ และได้สอนบทเรยีนเบื้องต้นแห่งการเป็นพลโลกแก่ประชาชน



จ านวนมาก การล้มเหลวของสนันิบาตชาตนิี้ท าให้ระเบยีบใหม่ที่พระบาฮาอุลลาห์ทรงก าหนดไว้มนี ้าหนัก

ยิง่ขึน้ ระบบใหมน่ี้มอี านาจทวยีิง่ขึน้และอ านาจของระบบเก่าๆ อนัตรธานหายไปอยา่งรวดเรว็ 

วนัพิพากษา 

พระครสิต์ทรงกล่าวไว้มากเกี่ยวกบัอุทาหรณ์เรื่อง “วนัพพิากษา” “เมื่อบุตรแห่งมนุษยจ์ะเสด็จมา

ดว้ยเกยีรตคิุณแห่งพระบดิาเวลานัน้จะพระราชทานบ าเหน็จให้ทุกคนตามการประพฤตขิองตน ” – มดัธายะ

บทที ่16 ค าที ่27 

พระองค์ทรงเปรยีบวนันัน้ว่าเป็นเสมอืนเวลาเก็บเกี่ยวเพื่อเผาพวกหญ้าที่ไม่ต้องการและเก็บขา้ว

สาลเีขา้ไวใ้นยุง้ฉางแลว้ ดงันี้ :– 

“เมื่อสิ้นโลกนี้ (ความสิ้นสุดของยุค) ก็จะเป็นอย่างนัน้ บุตรมนุษยจ์ะใชทู้ตของท่านออกไป

เกบ็กวาดทุกสิง่ ท าใหผู้ห้ลงผดิและบรรดาผูท้ีก่ระท าชัว่ไปจากแผ่นดนิของท่านคราวนัน้ผูช้อบธรรม

จะรุง่เรอืงอยูใ่นแผ่นดนิพระบดิาของเขาดุจแสงอาทติย”์ – มดัธาย บทที1่3 ค าที ่40-43 

วลทีีก่ล่าวว่า “สิน้โลกนี้” ทีใ่ชเ้ป็นถ้อยค าในพระคมัภรีใ์นเรื่องนี้และขอ้ความทีค่ลา้ยคลงึกนัไดท้ าให้

คนจ านวนมากคดิไปว่าเมือ่วนัพพิากษามาถงึโลกจะถูกท าลายในทนัท ีแต่นี่เป็นการผดิชดัๆ ความหมายอนั

แทจ้รงิ “ความสิน้สุดหรอืปลายแห่งยุค” พระครสิต์ทรงสอนว่าพระราชอาณาจกัรของพระบดิาจะไดส้ถาปนา

ขึน้ในโลกมนุษยเ์ช่นเดยีวกบัในโลกสวรรค ์พระองคท์รงสอนใหส้วดว่า “ขอใหแ้ผ่นดนิของพระองคม์าตัง้อยู่

ในพระทยัของพรองค์ส าเรจ็ในสวรรคอ์ย่างไรกใ็ห้ส าเรจ็ในแผ่นดนิโลกเหมอืนกนั ”  ในค าอุทาหรณ์เกี่ยวกบั

ค าว่าไร่องุ่นเมื่อพระบดิา–พระผู้เป็นนายแห่งไร่องุ่น-เสด็จมาท าลายพวกชาวไร่ที่ชัว่ร้ายนัน้ พระองค์มไิด้

ท าลายไรอ่งุน่ (โลก) ดว้ยแต่ทรงใหช้าวไรอ่ื่นๆ ทีจ่ะถวายผลไมต้ามฤดกูาลแก่พระองคเ์ช่าต่อไป โลกมไิดถู้ก

ท าลายแต่จะฟ้ืนฟูและเปลี่ยนแปลงใหม่ พระครสิต์ทรงกล่าวเกี่ยวกบัวนันัน้ในโอกาสอกีครัง้หนึ่งว่า “คราว

เมือ่สิง่สารพดัจะเปลีย่นแปลงใหมแ่ละบุตรมนุษยจ์ะนัง่ลงบนพระทีน่ัง่อนัรุ่งเรอืงนัน้” เซนต์ปีเตอรก์ล่าวถงึวนั

นัน้ว่า “เวลาชื่นใจยนิด”ี “สิง่สารพดัจะตัง้ขึน้ใหมต่ามซึง่พระผูเ้ป็นเจา้ไดต้รสัไวโ้ดยค าพูดของบรรดาศาสดาผู้

บรสิุทธิข์องพระองคต์ัง้แต่โลกเกดิขึน้มา” วนัพพิากษาที่พระครสิต์ทรงกล่าวเป็นวนัเดยีวกนักบัการมาของ

พระผู้เป็นนายแห่งปวงมนุษยโ์ลก พระบดิาซึ่งพระคมัภรีไ์อเวยาและบรรดาองค์ศาสดาองค์เก่าก่อนในพระ

คมัภรีไ์ดก้ล่าวไว ้เป็นเวลาแห่งการลงโทษผู้ชัว่รา้ยและเป็นเวลาที่ความยุตธิรรมจะได้สถาปนาขึน้ รวมทัง้

ปกครองดว้ยความชอบธรรมในโลกพภิพดงัเช่นทีเ่ป็นอยูใ่นโลกสวรรค์ 



ในการแปลความหมายในศาสนาบาไฮการเสดจ็มาของศาสนทูตแต่ละพระองคข์องพระผูเ้ป็นเจา้คอื

วนัพพิากษา แต่การเสด็จมาของศาสนทูตองค์ยิง่ใหญ่คือพระบาฮาอุลลาห์นี้เป็นวนัพพิากษาอนัยิง่ใหญ่

ส าหรบัระยะเวลาของโลกทีเ่ราอาศยัอยูใ่นปจัจบุนั เสยีงแตรซึง่พระครสิต ์พระโมหะหมดัและศาสดาองคอ์ื่นๆ 

กล่าวไวก้ค็อืการเรยีกของศาสนทตูผูย้ ิง่ใหญ่ซึง่กงัวานไดย้นิทัว่ไปทัง้ผูท้ีอ่ยู่ในสวรรคแ์ละพภิพ–ทัง้ผูท้ีม่ชีวีติ

อยูใ่นโลกและผูท้ีต่ายไปแลว้ ส าหรบัผูท้ี่ปรารถนาจะไดพ้บพระผูเ้ป็นเจา้ การพบกบัพระองคโ์ดยผ่านทางศา

สนทตูของพระองคเ์ป็นหนทางไปสู่สวรรคแ์ห่งความรูแ้ละความรกัในพระองคแ์ละมคีวามเมตตากรุณาต่อทุก

สิง่ทีม่ชีวีติ ตรงกนัขา้มส าหรบัผูท้ีพ่อใจในวถิทีางของตนเองแทนวถิทีางของพระผูเ้ป็นเจา้นัน้ องคศ์าสนทูต

ตรสัว่าเป็นการพาตวัเองไปสู่หว้งนรกแห่งความเหน็แก่ตวั ความผดิพลาดและการเป็นศตัร ู

การฟ้ืนคือชีวิตครัง้ย่ิงใหญ่ 

วนัพพิากษากค็อืวนัแห่งการฟ้ืนคนืชวีติของผู้ทีต่ายแลว้ดว้ย  นักบุญพอลกล่าวไว้ในจดหมายฉบบั

แรกถงึครสิตศาสนิกชนในเมอืงโกรนิโธว่า :– 

“ดกูร ท่านทัง้หลายขา้พเจา้มขีอ้ลกึลบัทีจ่ะบอกท่านคอืว่าเราจะไม่ล่วงลบัหมดทุกคนแต่เรา

จะถูกเปลีย่นแปลงใหม่หมด ในขณะเดยีวกนัในพรบิตาเดยีวเมื่อเป่าแตรครัง้สุดทา้ยนัน้ผูท้ีต่ายแล้ว

จะเป็นขึน้มาและเตม็ไปดว้ยความซื่อตรง แลว้เราทัง้หลายจะถูกเปลีย่นแปลงใหม่เพราะว่าความชัว่

ไม่ซื่อตรงจะเปลี่ยนเป็นความซื่อตรงและความตายสลายตัวก็จะเปลี่ยนเป็นความไม่รู้จกัตาย

สลายตวั” – จาก หนงัสอืเล่มทีห่นึ่งของโกรนิโธ บทที ่15 ค าที ่51-54  

ส่วนความหมายของขอ้ความเหล่านี้เกี่ยวกบัการฟ้ืนคนืชวีติของคนทีต่ายแลว้พระบาฮาอุลลาหท์รง

เขยีนไวใ้นพระคมัภรีแ์ห่งความมัน่ใจ คตีาบ ีอคีาน ว่า :– 

“...ค าว่า “ชวีติ” และ “ความตาย” ที่กล่าวไว้ในพระคมัภรีต่์างๆ หมายถงึชวีติแห่งความนับ

ถอืศาสนาและความตายหมายถงึการไม่นับถอืศาสนา เนื่องจากความไม่สามารถเขา้ใจในถ้อยค า

เหล่านี้มนุษย์ทัว่ไปจงึปฏิเสธและเกลียดชงัผู้เป็นศาสนทูต ละทิ้งแสงสว่างที่น าทางสวรรค์ของ

พระองคเ์สยีและปฏเิสธการปฏบิตัติามแบบอยา่งความงามอนัอมตะนัน้ 

“เช่นกบัทีพ่ระเยซตูรสัว่า “ท่านทัง้หลายตอ้งบงัเกดิใหม่” (โยฮนั บทที3่ ค าที7่) และทรงตรสั

อกีว่า “ผู้ใดไม่ได้บงัเกดิจากน ้าและพระวญิญาณจะเขา้ในแผ่นดนิของพระผูเ้ป็นเจา้ไม่ได้ซึ่งบงัเกดิ

จากเนื้อหนังก็เป็นเนื้อหนังและซึ่งบงัเกดิจากพระวญิญาณกเ็ป็นวญิญาณ (โยฮนั บทที3่ ค าที ่5-6) 



ความหมายของถ้อยค าเหล่านี้ก็คอืว่าในทุกๆ ยุคสมยัใครก็ตามที่เกดิมามดีวงจติเป็นธรรมและรบั

เอาลมหายใจของศาสนทตูแห่งความศกัดิส์ทิธิไ์ดโ้ดยรวดเรว็เขาผูน้ัน้ย่อมเป็นผูท้ีอ่ยู่ในจ าพวกไดร้บั 

“ชวีติ” และ “การฟ้ืนคนืชวีติขึน้ใหม่” และไดเ้ขา้ใน “สวรรค”์ แห่งความรกัของพระผูเ้ป็นเจา้และผูใ้ด

กต็ามทีไ่มอ่ยูจ่ าพวกทีก่ล่าวนี้จะถูกลงโทษดว้ย “ความตาย” และ “ความหมดสิน้” ทัง้ลงโทษดว้ยไฟ

แห่งความไมเ่ชื่อถอืศาสนาและความพโิรธของพระผูเ้ป็นเจา้ 

“ทุกยุคและทุกศตวรรษความมุ่งหมายของบรรดาศาสดาของพระผู้เป็นเจ้าและผู้ที่องค์

ศาสดาเลอืกสรรมใิช่อยา่งอื่นนอกจากเพื่อยนืยนัความหมายแห่งธรรมะของค าว่า “ชวีติ” “การฟ้ืนคนื

ชวีติ” และ “การพพิากษา”... ถ้าหากท่านไดร้บัหยดน ้าใสแห่งความรูอ้นัประเสรฐิแมเ้พยีงหยดเดยีว

ท่านจะต้องส านึกว่าชวีติอนัแท้จรงิมิใช่ชวีติของเนื้อหนังแต่เป็นชวีติแห่งจติวญิญาณ เพราะว่าทัง้

มนุษยแ์ละสตัว์มชีวีติแห่งเน้ือหนังแต่ชวีติทางจติวญิญาณจะอยู่ในบุคคลผู้มดีวงใจบรสิุทธิท์ี่ดื่มน ้า

จากหว้งสมุทรแห่งศรทัธาและบรโิภคผลแห่งความมัน่ใจเท่านัน้ ชวีติเช่นนี้ไม่มวีนัดบัสูญและความ

ด ารงอยูน่ี้ประดบัดว้ยมงกุฎแห่งอมตะเสมอืนกบัทีไ่ดก้ล่าวไวว้่า “เขาผูน้ับถอืศาสนาโดยแทจ้ะมชีวีติ

อยู่ทัง้ในโลกนี้และโลกหน้า” ถ้าค าว่า “ชวีติ” หมายถึงชวีติในโลกมนุษย์นี้แล้วไซร้เห็นชดัแจ้งว่า

ความตายจะตอ้งครา่เอาชวีติไป” – หนงัสอื คตีาบ ีอคีาน หน้า 114-118-120 

ตามค าสอนของศาสนาบาไฮการฟ้ืนคนืชวีติมไิด้หมายถงึทางด้านร่างกาย ร่างกายนัน้เมื่อตายไป

แลว้กด็บัสญูเน่าเป่ือยและปรมาณูในรา่งกายจะไมก่อรปเป็นรปูร่างในรา่งกายเดยีวกนันัน้อกี 

การฟ้ืนคนืชวีติคอืการเกดิของบุคคลในชวีติทางจติธรรมโดยพระวญิญาณอนัศกัดิส์ทิธิ ์ทรงประทาน

ใหท้างศาสนทตูของพระผูเ้ป็นเจา้ หลุมศพทีเ่ขาฟ้ืนคนืชวีติขึน้มากค็อืหลุมแห่งความไม่รูแ้ละเพกิเฉยต่อพระ

ผูเ้ป็นเจา้ ความหลบัทีเ่ขาตื่นขึน้มากค็อืความหลบัทางจติธรรม อรุณนี้ไดฉ้ายแสงมาสู่คนทัง้มวลทีอ่าศยัอยู่

บนผวิโลกไมว่่าเขาจะอยูใ่นรา่งกายหรอืออกจากร่างกายไปแลว้ แต่เขาผูท้ี่ตาบอดในทางธรรมไม่สามารถจะ

แลเหน็ได้ วนัแห่งการฟ้ืนคนืชวีติมใิช่วนัเวลาที่ม ี24 ชัว่โมงแต่เป็นยุคที่ได้เริม่แล้วและจะด ารงอยู่ต่อไป

ในช่วงระยะเวลายาวนาน มนัจะด ารงอยูแ่มอ้ารยธรรมปจัจบุนัน้ีไดส้ญูหายไปหมด 

พระคริสตเ์สดจ็กลบัมา 

พระครสิตท์รงตรสับ่อยครัง้ถงึองคศ์าสนทตูของพระผูเ้ป็นเจา้ในอนาคตโดยใชส้รรพนามบุรุษที3่และ

ในการกล่าวอื่นๆ ทรงใชส้รรพนามบุรุษที ่1 โดยตรสัว่า :– “เราไปจดัเตรยีมส าหรบัท่านทัง้หลาย ถ้าเราไป

จดัเตรยีมส าหรบัท่านแล้วเราจะมารบัท่านใหไ้ปอยู่กบัเรา” (โยฮนั บทที ่14 ค าที ่2) ในบทแรกของกจิการ



ของอคัรสาวกเขยีนไว้เมื่อพระเยซูเสดจ็สู่สวรรค์ว่า :– “พระเยซูองค์นี้ซึ่งถูกรบัไปจากท่านเสดจ็ขึน้ไปยงั

สวรรคแ์ลว้จะเสดจ็มาอกีเหมอืนทัง้หลายไดเ้หน็พระองคเ์สดจ็ขึน้ไปยงัสวรรคน์ัน้ ” เป็นเพราะถ้อยค าเหล่านี้

และค ากล่าวทีค่ลา้ยคลงึกนัชาวครสิเตยีนจ านวนมากจงึนึกว่าเมือ่บุตรมนุษย์เสดจ็กลบัมา “บนเมฆในทอ้งฟ้า

ดว้ยพระฤทธานุภาพและสง่าราศเีป็นอนัมาก” เขาจะแลเหน็พระองคใ์นรปูของร่างกายของพระเยซูจรงิๆ ที่

ทรงเคยเสดจ็ตามถนนในเยรูซาเลม็เมื่อสองพนัปีมาแล้วและหลัง่พระโลหติทนทุกขท์รมานบนไม้กางเขน  

เขาคาดว่าจะไดใ้ชน้ิ้วของเขาแตะตอ้งรอยตะปบูนพระหตัถ ์พระบาทและจะไดใ้ชม้อืของเขาแตะรอยแผลจาก

คมหอกทีส่ขีา้งของพระองค์ได้ ถ้าเพยีงแต่คดิไตร่ตรองค าด ารสัของพระครสิต์อย่างรอบคอบเพยีงเลก็น้อย

เท่านัน้กจ็ะไมค่ดิตามตวัอกัษรดงัทีก่ล่าวมาแลว้อกี ชาวยวิในสมยัพระครสิต์ไดม้คีวามคดิเช่นนี้เกี่ยวกบัการ

กลบัมาของพระเอลยีา แต่พระเยซูทรงอธบิายถงึความผดิพลาดของพวกเขาทรงแสดงใหเ้หน็ว่าค าท านาย

ที่ว่า “พระเอลยีาจะต้องมาก่อน” ได้บงัเกิดขึ้นตามค าท านายแล้ว มใิช่โดยการกลบัมาของบุคลกิภาพและ

รา่งกายของพระเอลยีาคนก่อนแต่มาในบุคคลกิภาพของโยฮนั บพัตศิโต ซึง่ “โดยแสดงอารมณ์และฤทธิเ์ดช

อยา่งเอลยีา” พระครสิต์ทรงตรสัว่า “ถ้าท่านทัง้หลายพอใจรบั กโ็ยฮนันี้แหละเป็นเอลยีาทีจ่ะมานัน้ ใครมหีูก็

จงฟงัเถดิ” ฉะนัน้ “การกลบัมา” ของเอลยีาจงึหมายถงึการมาปรากฏของบุคคลอื่น เกดิจากบดิามารดาอื่นแต่

กไ็ดร้บัการดลใจจากพระผูเ้ป็นเจา้ดว้ยอ านาจและคุณลกัษณะอนัเดยีวกนั  ค าด ารสัของพระครสิต์เหล่านี้อาจ

ทรงแสดงใหเ้หน็ว่าการกลบัมาของพระครสิต์คอืการปรากฏของบุคคลอื่นเช่นเดยีวกบัที่ทรงด ารสั แต่แสดง

คุณลกัษณะและอ านาจของพระผู้เป็นเจ้าเช่นเดยีวกบัที่พระครสิต์ทรงแสดงมาแล้ว พระบาฮาอุลลาห์ทรง

อธบิายว่าการเสดจ็มาของพระบ๊อบและของพระองคเ์อง ทรงตรสัว่า :– 

“จงพจิารณาดูดวงอาทิตย์ถ้าหากมนัจะกล่าวว่า “เราคือดวงอาทติย์ของเมื่อวานนี่ก็เป็น

ความจรงิและถ้าหากจะกล่าวว่าเป็นดวงอาทติยด์วงใหม่ก็คงเป็นความจรงิอกีนัน่แหละ ในท านอง

เดยีวกนัถา้หากจะกล่าวว่าวนัทัง้หลายคอืวนัเดยีวกนัเช่นนี้กเ็ป็นการถูกต้องและจรงิแท้ และถ้าหาก

จะกล่าวโดยพูดถึงชื่อโดยเฉพาะของวนัเหล่านัน้ว่าวนัเหล่านัน้แตกต่างกนัก็เป็นความจรงิอกีนัน้

แหละ แมว้่ามนัจะเป็นเช่นเดยีวกนัทว่าแต่ละวนัระบุไวแ้ตกต่างกนั  มคีุณลกัษณะเฉพาะมลีกัษณะ

ภาวะพิเศษ ดงันัน้จงพิจารณาถึงความแตกต่างความผิดแปลกและคุณลกัษณะของศาสนทูตผู้

บรสิุทธิท์ ัง้หลายเพื่อท่านจะไดเ้ขา้ใจค าด ารสัของพระผูท้รงสรา้งพระนามและคุณลกัษณะเหล่านัน้ที่

กล่าวถงึความลี้ลบัแห่งความแตกต่างและความเป็นอนัเดยีวกนัและเพื่อจะได้พบค าตอบในค าถาม

ของท่านเองเกี่ยวกบัขอ้ที่ว่าท าไมพระผู้ทรงความงามอมตะจงึทรงเรยีกพระองค์เองด้วยพระนาม

ต่างๆ และในกาลเวลาต่างๆ กนั” – จาก “พระคมัภรีแ์ห่งความมัน่ใจ” หน้า 12 



พระอบัดุลบาฮากล่าวว่า :– 

“จงรูไ้วว้่าการเสดจ็กลบัมาของพระครสิต์ครัง้ทีส่องมไิดห้มายความอย่างทีป่วงชนเขา้ใจกนั

แต่หมายถึงศาสนทูตที่ก าหนดเสดจ็มาหลงัพระครสิต์ ศาสนทูตพระองค์นัน้จะเสด็จมาพร้อมด้วย

พระอาณาจกัรของพระผูเ้ป็นเจา้ และอ านาจของพระองคอ์นัจะแผ่ไปทัว่พภิพ อาณาจกัรนี้อยู่ในโลก

จติวญิญาณมใิช่โลกแห่งวตัถุเพราะโลกแห่งวตัถุมอิาจเปรยีบไดเ้ท่ากบัปีกขา้งหนึ่งของแมลงวนัใน

สายพระเนตรของพระผู้เป็นนาย นี่เป็นความจรงิแมพ้วกท่านจะไม่เขา้ใจก็ตาม พระครสิต์ได้ทรง

เสด็จมาพร้อมด้วยอาณาจกัรของพระองค์นับแต่ต้นที่ไม่มกีารเริม่และจะทรงเสด็จมาพร้อมด้วย

อาณาจกัรนี้ตราบจนกาลไม่มวีนัสิน้สุด เพราะว่าในกรณีนี้ “พระครสิต์”หมายถงึสจัธรรมของพระผู้

เป็นเจา้ทรงเป็นเน้ือแทท้ีบ่รสิุทธิแ์ละเป็นความด ารงอยู่อนัประเสรฐิซึง่ไม่มกีารเริม่ต้นหรอืสิน้สุด ใน

ทุกยคุมกีารปรากฏ การแสดงใหเ้หน็และการลบัไปจากสายตา” – จาก สาสน์ของพระอบัดุลบาฮา 

กาลแห่งความส้ินสดุ 

พระครสิต์และสาวกของพระองค์ได้กล่าวถงึเครื่องหมายหลายประการที่จะชี้ให้เหน็ถึงการ “เสด็จ

กลบัมา”ของบุตรมนุษยด์ว้ยเกยีรตคิุณแห่งบดิาได ้พระครสิตท์รงตรสัว่า :– 

“เมื่อท่านเหน็กองทพัมาตัง้ล้อมรอบกรุงเยรูซาเล็มเมื่อนัน้ท่านจงรูว้่าความพนิาศของกรุงใกล้เข้า

แลว้... เพราะว่าเวลานัน้เป็นเวลาลงพระราชอาญาเพื่อจะใหส้ิง่สารพดัทีเ่ขยีนไว้นัน้ส าเรจ็ ... เพราะว่าจะมี

ความทุกขร์อ้นใหญ่หลวงบนแผ่นดนิและจะทรงพระพโิรธแก่พลเมอืงนัน้ เขาจะถูกประหารโดยคมดาบและ

ตอ้งถูกกวาดเอาไปเป็นเชลยทัว่ทุกประเทศและคนต่างประเทศเหยยีบย ่ากรุงเยรซูาเลม็ จนกว่าเวลาก าหนด

ของคนต่างประเทศนัน้จะครบถว้น” – ลกูา้ บทที ่21 ค าที ่20-24 

และทรงตรสัอกีว่า :– “ระวงัใหด้อีย่าใหผู้ใ้ดล่อลวงท่านใหห้ลงโดยจะมคีนหลายคนมาอ้างนามของ

เราว่าตวัเขาเป็นพระครสิต์และจะพาคนอนัมากใหห้ลงไป  ท่านทัง้หลายจะไดย้นิถงึการสงครามและข่าวเล่า

ลอืถงึการสงครามนัน้ คอยระวงัเถอะอย่าวติกเลยบรรดาสิง่เหล่านี้จะต้องบงัเกดิขึน้แต่ทีสุ่ดปลายยงัไม่มาถงึ  

จะเกิดการโกลาหลในระหว่างประเทศต่อประเทศอาณาจกัรต่ออาณาจกัรทัง้จะเกิดกันดารอาหารและ

แผ่นดนิไหวหลายแห่ง เหตุการณ์ทัง้ปวงนี้เป็นขัน้แรกแห่งความทุกข ์ ในเวลานัน้เขาจะมอบท่านทัง้หลายไว้

ใหท้นทุกขล์ าบากและฆา่ท่านเสยีและชาตต่ิางๆ จะเกลยีดชงัพวกท่านเพราะนามของเรา คราวนัน้คนเป็นอนั

มากจะเห็นผดิเป็นชอบและคดิคดทรยศทัง้จะเกลยีดชงัซึ่งกนัและกนัด้วย จะเกดิมผีู้ท านายเท็จหลายคน

เทีย่วล่อลวงคนเป็นอนัมากใหห้ลงไปเพราะความชัว่ทวขีึน้ ความรกัของคนเป็นอนัมากจะเยอืกเยน็แต่ผูใ้ด



ทนได้จนถึงที่สุดผู้นัน้จะรอด กิติศพัท์อนัประเสรฐิแห่งแผ่นดนินี้จะได้ประกาศไปทัว่ไปให้เป็นพยานแห่ง

บรรดาชาตมินุษยแ์ลว้ทีสุ่ดปลายจะมาถงึ” – มดัธายะ บทที ่24 ค าที ่4-14 

ขอ้ความทัง้สองตอนนัน้พระครสิต์ทรงตรสัล่วงหน้าไวด้้วยพระโอวาททีช่ดัเจนไม่มเีคลอืบคลุมและ

ปกปิดเป็นอย่างใดในเรื่องสิง่ที่จะต้องเกดิขึ้นก่อนที่จะเสดจ็มา บุตรมนุษย์ในระหว่างศตวรรษที่ได้ผ่านไป

หลงัจากพระครสิต์ได้ทรงด ารสัไว้ เครื่องหมายทุกอย่างก็ได้บงัเกิดขึ้นสมจรงิตามที่ตรสัทุกประการ ใน

ตอนทา้ยของขอ้ความแต่ละตอนทรงกล่าวถงึเหตุการณ์ว่าจะเป็นเครือ่งหมายแสดงเวลาทีจ่ะเสดจ็มา ในกรณี

แรกคอืการเนรเทศของชาวยวิยุติลงและการสร้างเยรูซาเล็มขึ้นใหม่ อีกข้อหนึ่งคือศาสนาครสิต์จะแพร่

ออกไปทัว่โลกเป็นทีน่่าประหลาดทีป่รากฏว่าเครือ่งหมายทัง้สองนี้ก าลงัปรากฏขึน้อย่างแทจ้รงิแลว้ในยุคของ

เรา ถา้ค าพยากรณ์ทัง้สองตอนน้ีเป็นความจรงิเช่นเดยีวกบัตอนอื่นๆ แลว้กห็มายความว่าเราต้องก าลงัอยู่ใน 

“กาลแห่งความสิน้สุด” ทีพ่ระครสิตท์รงตรสัไว ้

ชาวยวิกล่าวว่า: “พระหตัถ์ของพระผู้เป็นเจา้ถูกล่ามพนัธนาการไว้และพวกเขาจะถูกสาปแช่งที่ได้

กล่าวเช่นนัน้ มใิช่เช่นนัน้ดอก! พระหตัถ์ทัง้สองของพระผู้เป็นเจา้เป็นอสิระ พระองคท์รงประทานของขวญั

ตามพระประสงค์ของพระองค์สิง่ที่พระผู้เป็นนายประทานให้แก่เจ้า จะท าให้คนจ านวนมากดื้อดงึและไม่

เชื่อถอืยิง่ขึน้ และเราได้ให้ความเป็นศตัรูและความเกลยีดชงัในระหว่างพวกเขาซึ่งจะเป็นไปจนถงึวนัแห่ง

การฟ้ืนคนืชพีและเมื่อเขาจุดไฟเพื่อเพลงิแห่งสงครามขึน้พระผูเ้ป็นเจา้กจ็ะทรงดบัไฟนัน้เสยี ” – สูเราะฮู ที ่

5-ค าที ่60 

ชาวยวิตอ้งอยู่ภายใตอ้ านาจของชาวครสิเตยีนและชาวมุสลมิดงัพระโอวาททัง้มกีารแตกแยกและนับ

ถือนิกายต่างๆ ซึ่งได้ท าให้ชาวยิวและคริสเตียนแบ่งแยกในหมู่พวกกันเอง ตลอดเวลาหลายศตวรรษ

หลงัจากทีพ่ระโมหะหมดัไดต้รสัไว ้นับแต่เริม่ยุคศาสนาบาไฮ (การฟ้ืนคนืชวีติครัง้ใหญ่ยิง่หรอืวนักยิามาฮู )

เป็นตน้มาทีไ่ดป้รากฏสญัลกัษณ์ว่าสภาพเหล่านี้ไดใ้กลส้ิน้สุดแลว้ 

เคร่ืองหมายในโลกสวรรคแ์ละพิภพ 

ในพระคมัภรีข์องชาวยวิ ครสิเตยีน อสิลามและอื่นๆ มขีอ้ความทีค่ลา้ยคลงึกนัในเรื่องเครื่องหมายที่

จะเกดิขึน้ในเวลาเดยีวกนักบัการเสดจ็มาของศาสนทตูองคท์ีก่ าหนดไว้ 

ในพระคมัภรีโ์ยเอลกล่าวว่า: เราจะส าแดงความอศัจรรยใ์นท้องฟ้าและบนพื้นโลกคอืเป็นเลอืด ไฟ  

และควนัพลุ่งขึน้เป็นล า ดวงอาทติยจ์ะกลบัมดืไปและดวงจนัทรจ์ะกลบัเป็นเลอืดก่อนทีว่นัส าคญัอนัน่ากลวั



ของพระผู้เป็นนายจะมาถงึด้วยว่าในกาลวนันัน้เมื่อเราจะน าความสมบูรณ์มาคนืให้ยะฮูด าและเยรูซาเล็ม  

เราจะรวบรวมนานาประเทศพาเขาลงไปยงัหุบเขาแห่งการพพิากษาและเราจะพพิากษาเขาทีน่ัน่...มหาชน

มากมายหลัง่ไหลเข้ามายงัหุบเขาแห่งการพพิากษาโดยว่าวนัของพระผู้เป็นนายใกล้จะถงึหุบเขาแห่งการ

พพิากษาแล้ว ดวงอาทติย์และดวงจนัทรก์็มดืไปและดาวทัง้หลายก็อบัแสง พระผู้เป็นนายทรงแผดพระสุ

รเสยีงจากซโีอนจะทรงเปล่งเสยีงจากเยซซูาเลม็ ทอ้งฟ้าและแผ่นดนิโลกจะหวัน่ไหวแต่พระผูเ้ป็นนายจะเป็น

ก าลงัของศาสนิกชน 

พระครสิต์ทรงตรสัว่า :– “แต่พอสิ้นความล าบากแห่งวนัเหล่านี้แล้วดวงอาทติย์จะมดืไปและดวง

จนัทรไ์ม่ส่องสว่าง  ดวงดาวทัง้ปวงจะตกจากฟ้าบรรดาสิง่มอี านาจในท้องฟ้าจะสะเทอืนสะท้านหวัน่ไหว  

เมื่อนัน้นิมติแห่งบุตรมนุษย์จะปรากฏขึ้นในท้องฟ้า  มนุษย์ทุกชาติทัว่โลกจะพลิาปร ่าไห้แล้วจะเห็นบุตร

มนุษยเ์สดจ็มาบนเมฆในทอ้งฟ้าดว้ยฤทธานุภาพและสงา่ราศเีป็นอนัมาก” มดัธาย บทที ่24 ค าที ่28-30 

ในพระคมัภรีกุ์รอานกล่าวว่า :– 

“เม่ือดวงอาทิตยถ์กูบดบงั 

และเม่ือดวงดาวล่วงหล่น 

และเมื่อภเูขาสญูหาย... 

และเม่ือพระคมัภีรถ์กูเปิดอ่าน 

และเมื่อสวรรคป์รากฏให้เหน็ 

และเม่ือนรกรุ่งโรจน์ด้วยเพลิงกลัป์ 

- สเูราะฮ ู ท่ี 81 

ใน “พระคมัภรีแ์ห่งความมัน่ใจ” พระบาฮาอุลลาห์อธบิายว่าค าพยากรณ์ทีเ่กี่ยวกบัดวงอาทติย ์ดวง

จนัทร์ ดวงดาว สวรรค์และพภิพเหล่านี้เป็นถ้อยค าที่เป็นเครื่องหมายแต่มไิด้หมายความถึงถ้อยค าตาม

ตวัอกัษรจรงิๆ บรรดาศาสดาย่อมเกี่ยวขอ้งกบัแสงสว่างแห่งธรรมมใิช่แสงสว่างแห่งวตัถุ เมื่อท่านกล่าวถงึ

ดวงอาทติยใ์นกรณีที่เกี่ยวกบัวนัพพิากษาท่านหมายถงึดวงอาทติยแ์ห่งความชอบธรรม ดวงอาทติยเ์ป็น

แหล่งอนัยิง่ใหญ่ที่ให้แสงสว่าง ฉะนัน้ พระโมเสสก็คือดวงอาทิตย์ของชาวฮบีรู (ยวิ) พระครสิต์เป็นดวง

อาทติยข์องชาวครสิเตยีน พระโมฮมัหมดัหมดัเป็นดวงอาทติยข์องชาวมุสลมิ เมื่อองค์ศาสดากล่าวว่าดวง

อาทติยม์ดืมนก็หมายถงึค าสัง่สอนอนับรสิุทธิแ์ท้จรงิของดวงอาทติยแ์ห่งธรรมะเหล่านัน้มดืมวัไปเพราะการ

แปลความหมายผดิๆ การเข้าใจผดิและมอีคติในดวงใจ ดงันัน้มนุษย์จงึตกอยู่ในความมดืแห่งธรรม ดวง



จนัทรแ์ละดวงดาวเป็นแหล่งแสงสว่างรองลงมากห็มายถงึผู้น าทางศาสนาและบรรดาครอูาจารยผ์ู้จะน าทาง

และจงูใจประชาชน เมื่อกล่าวว่าดวงจนัทรไ์ม่ส่องแสงหรอืแสงกลบักลายเป็นโลหติและดาวจะล่วงหล่นจาก

ท้องฟ้าก็หมายความว่าผู้น าทางศาสนาจะกลบักลายเสื่อมทรามลง มกีารต่อสู้และแบ่งแยกแตกนิกายและ

พวกพระกจ็ะมจีติใจหมกมุน่อยูใ่นทางโลกยีข์อ้งเกีย่วแต่ทางโลกแทนทีจ่ะอยูใ่นทางธรรม 

อยา่งไรกต็ามความหมายของค าพยากรณ์เหล่านี้ไม่จ ากดัแต่เฉพาะความหมายเพยีงอย่างเดยีวยงัมี

ความหมายดา้นอื่นๆ ทีเ่ครือ่งหมายเหล่านี้สามารถสามารถแปลออกไปไดอ้กี พระบาฮาอุลลาหท์รงกล่าวว่า

ในความหมายอื่นๆ นัน้ค าว่า “ดวงอาทติย”์ “ดวงจนัทร”์ และ “ดวงดาว” หมายถงึบทบญัญตัแิละค าสัง่สอน

ของทุกๆ ศาสนา  เมือ่ศาสนทตูทุกๆ องคป์รากฏขึน้มาพระองคจ์ะเปลีย่นพธิกีารต่างๆ เปลีย่นแบบระเบยีบ

แบบแผนขนบประเพณีและค าสัง่สอนต่างๆ ของศาสนทูตองค์ก่อนๆ ให้เป็นไปตามความต้องการของ

กาลเวลา ดงันัน้ในความหมายน้ีดวงอาทติย ์ดวงจนัทรก์เ็ปลีย่นแปลงไปและดวงดาวกก็ระจดักระจายออกไป 

ในหลายกรณีการบรรลุผลตามตวัอกัษรในค าพยากรณ์ตามความหมายภายนอกเป็นสิง่ทีเ่หลอืเชื่อ

หรอืเป็นไปไมไ่ด ้ ดงัเช่นดวงจนัทรเ์ปลีย่นเป็นโลหติหรอืว่าดวงดาวล่วงหล่นลงมาในโลกมนุษย ์ดวงดาวดวง

เลก็ๆ ทีเ่ราแลเหน็ใหญ่กว่าโลกเราหลายพนัเท่าและถ้าหากดาวสกัดวงหนึ่งหล่นลงมาในโลกนี้กจ็ะไม่เหลอื

โลกให้ดวงดาวดวงอื่นๆ หล่นลงมาอีก ! อย่างไรก็ตามในกรณีอื่นๆ ก็ปรากฏผลสมจริงในทางวตัถุ

เช่นเดยีวกบัในทางธรรม ดงัเช่นประเทศปาเลสไตน์ได้กลายเป็นทะเลทรายเปล่าเปลี่ยวอ้างว้างเป็นเวลา

หลายศตวรรษสมดงัตวัอกัษรทีศ่าสดาองคก่์อนๆ ได้กล่าวไว ้แต่ในวนัแห่งการฟ้ืนคนืชพีกเ็ริม่ “จะยนิดแีละ

บานเสมอืนดอกกุหลาบ” ดงัที่ท่านไอเซยาได้พยากรณ์ไว้ ประชาคมอนัรุ่งเรอืงได้เริม่ต้นแล้ว พื้นดนิเริม่มี

การชลประทานและเพาะปลูก สวนองุ่นสวนมะกอกและสวนดอกไมก้ส็ะพรัง่ขึน้ในที่ๆ  เมื่อกึ่งศตวรรษทีแ่ลว้

ยงัเป็นพืน้ทรายที่ใชป้ระโยชน์อนัใดมไิด ้ไม่ต้องสงสยัเลยว่าเมื่อมนุษยต์ดีาบใหเ้ปลีย่นเป็นผาลไถนาและตี

หอกให้เปลี่ยนเป็นขอตดักิง่ไมแ้ล้วป่าและทะเลทรายทัว่ทุกส่วนในโลกก็จะฟ้ืนฟูขึน้เป็นทีอุ่ดมสมบูรณ์ ลม

รอ้นทีแ่หง้แลง้และพายทุรายทีพ่ดัจากทะเลทรายเหล่านี้อนัท าใหช้วีติทีอ่ยู่ใกลเ้คยีงแทบทนทานมไิดน้ัน้กจ็ะ

กลบักลายเป็นอดตี อากาศทัว่โลกจะสบายขึน้ทัว่ไปบา้นเมอืงทัง้หลายกจ็ะไม่กรุ่นดว้ยหมอกและควนัอนัเป็น

พษิ แมค้วามหมายภายนอกและทางวตัถุกจ็ะม ี“ฟ้าใหมแ่ละพภิพใหม”่ 

ลกัษณะการเสดจ็มา 

ในส่วนลกัษณะการเสดจ็มาของพระองคใ์นการสิน้สุดแห่งยุคพระครสิตท์รงด ารสัว่า :– 



          “แลว้จะเหน็บุตรมนุษยเ์สดจ็มาบนเมฆจากสวรรคด์้วยฤทธานุภาพและสง่าราศเีป็นอนัมาก ท่านใช้

เหล่าทูตสวรรค์ของท่านมาด้วยเสยีงแตรอนัดงัยิง่นัก เมื่อนัน้พระองค์จะทรงนัง่บนพระที่นัง่อนัรุ่งเรอืงของ

พระองค์ บรรดาชนชาติต่างๆ จะประชุมพร้อมกนัต่อพระพกัตรข์องพระองค์และพระองค์จะทรงแยกเขา

ทัง้หลายออกจากกนัเหมอืนอยา่งผูเ้ลีย้งแกะแยกแกะออกจากแพะ” – มดัธายะ บทที ่24 และบทที ่25 

ส่วนขอ้ความเหล่านี้ทีค่ลา้ยคลงึกนัพระบาฮาอุลลาหท์รงเขยีนไวใ้น “พระคมัภรีแ์ห่งความมัน่ใจ” (คี

ตาบ ีอคีาน) ว่า :– 

“ค าว่า “สวรรค์”หมายถงึความสูงส่งเพราะว่าเป็นสถานที่แห่งการปรากฏของบรรดาศาสน

ทตูผูศ้กัดิส์ทิธิผ์ูเ้ป็นดวงอาทติยแ์ห่งเกยีรตคิุณโบราณกาลพระผูท้รงนับอยู่นับแต่กาลโบราณเหล่าน้ี 

แมว้่าจะทรงก าเนิดมาจากครรภม์ารดาแต่กไ็ดเ้สดจ็มาจากสวรรคแ์ห่งพระประสงคข์องพระผูเ้ป็นเจา้

โดยแทจ้รงิ แมว้่าท่านจะอาศยัอยูใ่นโลกนี้แต่ทีพ่ านักอนัแทจ้รงิของท่านคอืพระเกยีรตคิุณอนัสงบใน

อาณาจกัรเบือ้งบน แมท้่านทรงด าเนินอยูใ่นระหว่างพวกมนุษยท์่านกล็่องลอยอยู่ในสวรรคแ์ห่งเบือ้ง

พระพกัตรข์องพระผูเ้ป็นเจา้  ท่านไดด้ าเนินไปตามวถิแีห่งธรรมโดยมติ้องใชพ้ระบาทและเสดจ็ขึน้สู่

เบือ้งสูงแห่งความเป็นเอกภาพของพระผูเ้ป็นเจา้โดยมติ้องใชปี้ก ทุกลมหายใจท่านด าเนินไปมัว่ทุก

แห่งในจกัรวาลและทุกขณะท่านขา้มไปในอาณาจกัรทัง้หลายทัง้ทีแ่ลเหน็และไมแ่ลเหน็” 

“ค าว่า “เมฆ” หมายถึงสิ่งที่ตรงกันข้ามกันกับวิถีทางและความปรารถนาของมนุษย์

เช่นเดยีวกบัองค ์(พระโมฮมัหมดั) ไดต้รสัไวใ้นขอ้ทีก่ล่าวแลว้ว่า “เมือ่ศาสดาองคห์นึ่งองคใ์ดเสดจ็ลง

มาหาท่านพรอ้มดว้ยสิง่ทีท่่านไมป่ระสงคท์่านกอ็วดดขีึน้กล่าวหาว่าบางพระองคเ์ป็นผูห้ลอกลวงและ

สงัหารองคอ์ื่นๆ เสยี (พระคมัภรีกุ์รอาน ค าที่55-56 ) ในแง่หนึ่ง “เมฆ” เหล่านี้หมายถงึการยกเลกิ

พระบญัญตัยิกเลกิยุคแห่งศาสนาเก่าก่อน  ยกเลกิพธิกีารและขนบประเพณีที่นิยมกนัมา ยกย่องผู้

ซื่อสตัยท์ี่ด้อยการศกึษาขึน้เหนือกว่าผู้มกีารศกึษาด ี อกีแง่หนึ่งค าว่า “เมฆ” หมายถงึการปรากฏ

ของพระองค์ผู้ทรงความงามอมตะในรูปของมนุษย์ที่ดบัสูญได้และอยู่ในสภาพขอบเขตจ ากดัของ

มนุษย ์เช่นมกีารกนิ การดื่ม ความจน ความรวย เกยีรตคิุณและความต ่าต้อย ความหลบัและความ

ตื่นและสภาพอื่นๆ อกี จนกระทัง่เป็นทีส่นเท่หเ์คลอืบแคลงใจของมนุษยส์ามญัและท าใหพ้วกเขาหนั

หลงัให ้ค าว่า “เมฆ”เป็นสญัลกัษณ์ทีห่มายถงึมา่นทัง้หลาย เช่นน้ี 

“สิง่เหล่านี้เป็น “เมฆ” ทีท่ าใหส้วรรคแ์ห่งความรูแ้ละความเขา้ใจของมนุษยท์ุกคนทีอ่าศยัอยู่

ในโลกแยกออกเป็นสองภาคดงัที่พระองค์ (พระโมฮมัหมดั) ทรงตรสัไว้ว่า : “ในวนันัน้เมฆจะแยก



สวรรคอ์อกเป็นสองภาค” (พระคมัภรีกุ์รอาน บทที ่25 ค าที ่25 ) เช่นเดยีวกบัเมฆบดบงัมใิหม้นุษย์

แลเหน็ดวงอาทติย ์สิง่เหล่านี้กปิ็ดบงัจติวญิญาณมนุษยม์ใิหเ้หน็แสงสว่างแห่งดวงประทปีของสวรรค ์ 

ค าพูดทีก่ล่าวออกจากปากของผูไ้ม่นับถอืศาสนาซึง่ไดเ้ขยีนไวใ้นพระคมัภรีอ์นัศกัดิส์ทิธิเ์ป็นพยาน

ในเรื่องนี้คอื “และพวกเขาไดก้ล่าวว่าศาสดาองคน์ี้เป็นศาสดาอะไรเล่า? เขากนิอาหารและเดนิตาม

ถนน ถ้าไม่มทีูตสวรรคล์งมาช่วยเขาในการเตอืนนี้เราจะไม่เชื่อเลย” (พระคมัภรีกุ์รอาน บทที2่5 ค า

ที ่7) ศาสดาองคอ์ื่นๆ กเ็ช่นเดยีวกนัลว้นไดอ้ยูใ่นความยากจนและทุกขเ์ขญ็ในความหวิและอุปสรรค

ต่างๆ ในโลกน้ี กเ็มื่อบุคคลผูศ้กัดิส์ทิธิเ์หล่าน้ีต้องอยู่ในความปรารถนาและต้องการเช่นนี้แลว้ปวง

มนุษยผ์ู้หลงอยู่ในป่าแห่งความสงสยัความหวาดเกรงและทุกขย์ากอยู่ดว้ยความงงงวยฉงนสนเท่ห์

เขาย่อมสงสยัว่าบุคคลเช่นนัน้ (ศาสดา) จะถูกส่งมาจากพระผู้เป็นเจา้และกล่าวว่ามอี านาจสูงกว่า

ปวงมนุษยใ์นโลกนี้ทัง้อ้างว่าตวัท่านเหล่านัน้เป็นจุดหมายของสิง่ทัง้มวลทีม่ชีวีติดงัทีพ่ระองค ์(พระ

โมฮมัหมดั) ทรงด ารสัว่า “ถา้มใิช่เพื่อเจา้เราจะไม่สรา้งสิง่ทัง้ปวงบรรดาทีอ่ยู่ในสวรรคแ์ละพภิพ” แต่

ขณะเดยีวกนัท่านกย็งัต้องขึน้กบัสิง่เป็นสาระเหล่านี้? แน่นอนทเีดยีวว่าท่านต้องเคยไดย้นิเกี่ยวกบั

เรื่องบรรณาการ ความยากเขญ็ อุปสรรค ความต ่าต้อยทีเ่กดิแก่ศาสดาทุกๆ องคข์องพระผูเ้ป็นเจา้

และสาวกขององคศ์าสดาเหล่านัน้ ท่านต้องเคยไดย้นิถงึเรื่องทีศ่ีรษะของสาวกของเหล่าพระศาสดา

ถูกส่งไปเป็นเครื่องบรรณาการยงัเมืองต่างๆ และเขาถูกกดีกนัมใิห้ปฏบิตัติามพระบญัชาอย่างน่า

เวทนาเพยีงใด  ศาสดาทุกๆ พระองคล์ว้นตกเป็นเหยื่อของศตัรแูห่งศาสนาของพระผูเ้ป็นเจา้ทัง้สิน้

และจ าตอ้งยอมทนทุกขต์ามทีศ่ตัรขูองพระผูเ้ป็นเจา้ก าหนดให้ 

“พระผู้ทรงเกียรติคุณอนัยิง่ใหญ่ได้ประกาศติสิง่เหล่านี้ โดยแท้จรงิคนชัว่ไม่พงึปรารถนา

ทัง้นี้กเ็พื่อจะทดสอบและถอืเป็นมาตรฐานทีพ่ระองคใ์ชพ้สิูจน์คนรบัใชข้องพระองคซ์ึง่จะไดป้ระจกัษ์

ว่าผูใ้ดยตุธิรรมและผูใ้ดชัว่ และจะไดรู้ว้่าผูใ้ดเชื่อมัน่และผูใ้ดไมน่บัถอืศาสนา” 

“ส่วนที่เกี่ยวกบัพระโอวาทของพระองค์ (พระโมฮมัหมดั) ที่ว่า : “และพระองค์จะส่งทูต

สวรรค.์.. ค าว่า “ทูตสวรรค์” หมายถงึผูท้ี่ได้รบัก าลงัจากอ านาจแห่งพระวญิญาณ–ท าลายสนัดาน

และขอบเขตจ ากัดของมนุษย์เสียด้วยไฟแห่งความรักของพระผู้เป็นเจ้าและประดับกายด้วย

คุณลกัษณะของชาวสวรรคแ์ละพระผูท้รงสงูส่ง... 

“เพราะว่าผู้ที่นับถือพระเยซูมิได้เข้าใจความหมายที่ซ่อนอยู่ในพระโอวาทเหล่านี้และ

เครื่องหมายที่พวกเขาและพวกผู้น าศาสนารอคอยอยู่มไิด้ปรากฏให้เหน็ ฉะนัน้พวกเขาจงึไม่ยอม

รบัรูใ้นความเป็นศาสดาของศาสนทูตผูศ้กัดิส์ทิธิซ์ ึ่งปรากฏขึน้ภายหลงัพระเยซู ดงันัน้เขาจงึมไิดร้บั



พระกรุณาธคิุณของพระผู้เป็นเจา้ที่หลัง่ลงมาและมไิด้รบัสิง่ประเสรฐิจากพระโอวาทของพระผู้เป็น

เจา้ นี่แหละคอืฐานะอนัต ่าตอ้ยของพวกเขาในวนัแห่งการฟ้ืนคนืชวีตินี้ พวกเขามไิดเ้ขา้ใจจนกระทัง่

ว่าถ้าเครื่องหมายของศาสนทูตของพระผูเ้ป็นเจา้ในทุกๆ ยุคสมยัจะแสดงใหเ้หน็ไดด้ว้ยสายตาตาม

ตวัอกัษรทีเ่ขยีนไวแ้ลว้กจ็ะไมม่ใีครทีจ่ะปฏเิสธหรอืหนัหลงัใหไ้ดแ้ละจะไม่รูว้่าผู้ใดทีไ่ดร้บัพรและผูใ้ด

ทีไ่ดร้บัความทุกขเ์ขญ็และไม่รูว้่าผูใ้ดกระท าบาปและผู้ใดเกรงกลวัพระผูเ้ป็นเจา้  จงพจิารณาอย่าง

ยตุธิรรมถา้หากว่าค าท านายทีบ่นัทกึในพระคมัภรีใ์หม่จะเป็นความจรงิตามตวัอกัษรและถ้าหากพระ

เยซบุูตรมาเรยีจะเสดจ็ลงมาจากทอ้งฟ้าบนกอ้นเมฆพรอ้มกบัทูตสวรรค ์ ใครเล่าจะไม่เชื่อใครเล่าจะ

กลา้ปฏเิสธความจรงิหรอือวดด ี ทุกคนทีอ่ยู่ในโลกมนุษยจ์ะตกใจกลวั  ทุกคนทีอ่ยู่ในโลกมนุษยจ์ะ

ตกใจกลวัจนไม่มผีูใ้ดสามารถจะกล่าวถ้อยค าออกมาไดท้ัง้จะไม่มใีครปฎเิสธความจรงิ ” – จาก คตีา

บ ีอคัดสั หน้า 61, 21, 72,73 ,76, 78, 80 

ตามค าอธบิายข้างบนนี้การเสด็จมาของบุตรมนุษย์ในสภาพของมนุษย์ที่ต ่าต้อยซึ่งเกิดจากสตรี

สามญั ยากจน ไร้การศึกษา ถูกผู้มอี านาจกดขี่และเหยยีดหยาม ลกัษณะการเสด็จมาเช่นนี้เป็นเครื่อง

ทดสอบซึง่พระองคพ์พิากษาปวงมนุษยใ์นโลกและจดัแยกออกเป็นพวกๆ ดงัทีผู่เ้ลีย้งแกะจดัแยกแกะของเขา

ออกจากพวกแพะ ผู้ที่มีดวงตาแห่งธรรมเปิดกว้างจะได้แลเห็นทะลุเมฆหมอกเหล่านี้และปลาบปลื้ม

ปราโมทย์ใน “อ านาจและเกียรติคุณอันยิง่ใหญ่” ซึ่งเป็นพระเกียรติคุณอันแท้จรงิของพระผู้เป็นเจ้าซึ่ง

พระองคเ์สดจ็มาแสดงใหเ้หน็ ส่วนพวกทีด่วงตายงัปิดอยู่ดว้ยอคตแิละความหลงผดิจะเหน็แต่ก้อนเมฆสดี า

และงมงายต่อไปในความมดืมนมไิดร้บัแสงสว่างอนัประเสรฐิ 

เราจะใช้ทูตของเราออกไปและเขาจะจดัแจงหนทางไว้ล่วงหน้าเราและพระผู้เป็นเจา้ที่เจา้ทัง้หลาย

ถามถงึนัน้จะเสดจ็มายงัวหิารของพระองคโ์ดยเรว็พลนั  ทูตนัน้คอืทูตตามความทีบ่่งไวใ้นสนัถวไมตรซีึง่เจ้า

ทัง้หลายพึงพอใจนัน้... แต่ผู้ใดจะรอหน้าอยู่ได้ในวนัที่พระองค์เสด็จมาและผู้ใดจะเผชิญหน้าอยู่ได้เมื่อ

พระองคม์าปรากฏพระวรกาย? เพราะว่าพระองค์เป็นประดุจดัง่ไฟถลุงแร่และสบู่ของช่างซกัฟอก...  นี่แน่ะ  

วนัซึง่จะมกีารเผาใหไ้หมดุ้จเผ่าในเตาไฟกจ็ะมาถงึ บรรดาคนจองหองทัง้หลายและมวลคนชัว่ทัง้ปวงจะเป็น

ดัง่เถา้ถ่าน... เหมอืนฝา่ยเจา้ทัง้หลายผูเ้กรงกลวัพระนามของพระองคก์จ็ะมพีระสุรยินัของความชอบธรรมซึง่

คอยปกป้องรกัษาพวกเจา้จากพระคมัภรีม์าลกี ้บทที ่3 และ 4 

โดยพระศาสดาหลายพระองค์จะไดป้รากฏจรงิตามนัน้ สายใยทองแห่งค าสญัญานี้เกี่ยวเนื่องกบัยุค

พนัปีแห่งสนัตสิุขอนัแสดงอยู่ในคมัภรี์ไบเบิ้ล เมื่อเป็นความปรารถนาของพระผู้เป็นเจา้ พระองค์ก็จะทรง

บนัดาลใหป้รากฏจรงิตามนัน้” 



บทท่ี 14 

ค าท านายของพระบาฮาอลุลาหแ์ละพระอบัดลุบาฮา 

และหากท่านจะถามดวงใจของท่านว่าเราจะรู้ได้อย่างไรในค าซึ่งพระผู้เป็นเจ้า

มไิด้ตรสัเอง?  เมื่อพระศาสดาองค์หนึ่งกล่าววาทะในนามของพระผู้เป็นเจ้า หากสิง่นัน้

ปรากฏขึน้นัน่คอืสิง่ทีพ่ระผูเ้ป็นเจา้ไม่ไดต้รสัแต่ศาสดานัน้ไดก้ล่าวแอบอา้งเกนิไป ท่านจง

อย่าไดม้คีวามหวาดกลวัในพระศาสดานัน้ – พระบญัญตั ิ บทที1่7 ค าที ่22 

พลงัในการเสริมสร้างแห่งพระโอวาทของพระผู้เป็นเจ้า 

พระผูเ้ป็นเจา้ และพระผู้เป็นเจา้เท่านัน้ทีท่รงพลงัในอนัที่จะบนัดาลสิง่ใดๆ ตามความประสงค์ของ

พระองค์ที่จะกระท าข้อพสิูจน์อนัใหญ่ยิง่ของศาสนทูตแห่งพระผู้เป็นเจา้คอืพลงัในการเสรมิสร้างแห่งพระ

โอวาทของพระองค์ ผลดอีนัเกิดจากพระโอวาทในการเปลี่ยนแปลงรูปกิจทัง้ปวงของมนุษย์ชาตแิละที่จะ

เอาชนะต่อการขดัขนืดื้อดงึทัง้ปวงของมนุษย ์โดยผ่านทางวาทะของศาสดาทัง้หลายพระผูเ้ป็นเจา้ประกาศ

เจตจ านงของพระองค ์การท าใหส้ าเรจ็ตามพระโอวาทนัน้โดยทนัท ีหรอืในเวลาต่อมาคอืขอ้พสิูจน์อนั แจ่ม  

กระจา่งในค าอา้งขององคศ์าสดาและในความแทจ้รงิของการกระตุน้ใจของพระศาสดา 

“ประดุจดัง่เช่นพริณุและหมิะทีโ่ปรยลงมาจากสวรรคห์ายอ้นกลบัคนืไปไม่แต่ประพรมพืน้โลกและท า

ให้พรรณไมผ้ลดิอกออกช่อยงัเมลด็พชืแด่ผู้หว่านและเป็นอาหารแด่ผู้บรโิภค เช่นเดยีวกบัโอวาทของเราที่

ออกจากปากเราจะไมก่ลบัมาสู่อกีอยา่งว่างเปล่าแต่จะส าเรจ็สมดงัใจปรารถนาของเราและมนัจะเจรญิรุ่งเรอืง

ในสิง่ทีเ่ราส่งไปทีน่ัน่” – ยะซายา บทที ่40 ค าที ่10-11 

เมือ่สาวกของโยฮนั บพัตศิ ไดม้าเฝ้าพระเยซแูละทลูถามว่า “พระองคค์อืผูซ้ึง่จะเสดจ็มาหรอืพวกขา้

พระองค์ต้องแสวงหาผู้อื่นใด?”  ข้อเฉลยของพระเยซูนัน้ตรงกบัจุดที่บงัเกิดผลจากการกระท าตามพระ

โอวาทของพระองค ์:– 

“จงกลบัไปและแสดงต่อโยฮนัอกีในสิง่ทัง้ปวงทีท่่านไดย้นิหรอืไดเ้หน็ คนจกัษุพกิารไดร้บัสายตาคนื 

ตนขาพกิารกลบัเดนิได ้คนทีเ่ป็นโรคเรือ้นกลบัสะอาดเกลีย้งเกลา คนหหูนวกกลบัไดย้นิ คนตายกลบัฟ้ืน คน

ยากจนไดฟ้งัพระคมัภรีแ์ละค าอวยพรจงมแีด่คนผูซ้ึ่งไม่ท าสิง่หน่ึงสิง่ใดให้เป็นที่กระทบกระเทอืนแก่เรา” – 

มดัธายะ บทที ่11ค าที ่4-6  



เรามาดูกนัทีหรอืว่ามหีลกัฐานอะไรบ้างที่แสดงว่าพระโอวาทของพระบาฮาอุลลาห์มพีลงัในการ

เสรมิสรา้งนี้ซึง่เป็นลกัษณะแห่งพระโอวาทของพระผูเ้ป็นเจา้ 

พระบาฮาอุลลาห์ทรงมบีญัชาให้ผู้ปกครองประเทศทัง้หลายให้สร้างเสรมิสนัติภาพสากลขึ้นแต่

นโยบายยดืเยือ้สงครามของพวกเขาตัง้แต่ พ.ศ. 2412-2413 (ค.ศ.1869-1870) ไดล้ม้ลา้งราชวงศ์โบราณเสยี

หลายราชวงศ์  และสงครามแต่ละครัง้ที่มต่ีอๆ มายงัผลแห่งชยัชนะน้อยลงๆ จนกระทัง่สงครามในยุโรป 

พ.ศ.2457-2461 (ค.ศ.1914-1918) เผยใหเ้หน็ความจรงิอนัน่าตื้นเต้นทางประวตัศิาสตรว์่าสงครามน าความ

วบิตัมิาสู่ทัง้ผูช้นะและผูแ้พไ้มต่่างกนั 

พระบาฮาอุลลาหท์รงสัง่ใหผู้ป้กครองประเทศเช่นเดยีวกนัใหก้ระท าตนเป็นผูดู้แลทุกขส์ุขของผูซ้ึง่อยู่

ในความปกครองของตน ใช้อ านาจทางการเมอืงเป็นเครื่องที่น าทางความผาสุกแก่ส่วนรวมอย่างแท้จรงิ  

ความก้าวหน้าในทางร่างนิตบิญัญตัเิพื่อสงัคมทีม่อียู่ในขณะนี้กย็งัไม่ไดเ้คยมมีาก่อนและในประเทศทีล่ะเลย

ในอนัทีจ่ะปฏบิตัติามกฎแห่งศลีธรรมนี้การปฏวิตัต่ิางๆ กน็ าใหเ้กดิรฐับาลใหม่และเป็นประชาธปิไตยกว่าขึน้

ครองอ านาจแทน 

พระองคท์รงมบีญัชาในเรื่องจ ากดัความมัง่มหีรอืยากจนจนเกนิไปและจากนัน้มาร่างนิตบิญัญตัเิพื่อ

ก่อตัง้ระดบัรายได้อย่างต ่าที่สุดให้เหมาะสมกบัค่าครองชพีและการเก็บภาษทีรพัยส์มบตัอินัเกดิจากรายได้

ประจ าหรอืมรดก  พระองคท์รงมบีญัชาให้เลกิลม้ทัง้ทาสน ้าเงนิและทาสแรงงานจากนัน้มาความก้าวหน้าใน

ดา้นการปลดปล่อยทาสกไ็ดแ้ผ่กวา้งออกไปทัว่ทุกส่วนของโลก 

พระบาฮาอุลลาห์ทรงประกาศในความเสมอภาคของบุรุษและสตร ี เน้นถงึความเท่าเทยีมในความ

รบัผดิต่างๆ จากทีไ่ดป้ระกาศมาเครือ่งพนัธนาการต่างๆ ซึง่ไดผ้กูมดัสตรมีาชัว่หลายอายุกไ็ดถู้กตดัขาดออก

อย่างรวดเรว็และสตรไีด้เขา้ประจ าต าแหน่งซึ่งเป็นสทิธิอ์นัชอบธรรมของเขาในฐานะเทยีบเท่าและเป็นผู้มี

ส่วนกบับุรษุ 

พระองคไ์ดท้รงประกาศในหลกัการของการเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนัของศาสนาทัง้หลายและหลงัจาก

นัน้มาเรากไ็ด้เหน็ความพยายามอนัใหญ่ยิง่ของผู้ที่มใีจเป็นธรรมในทุกส่วนของโลกทีส่รา้งระดบัของความ

อดทนใหมข่ึน้ของความเขา้ใจดใีนกนัและกนัและขอความรว่มมอืกนัเพื่อจุดหมายปลายทางอนัเป็นของสากล  

ทศันคตทิีผ่กูมดัอยูเ่ฉพาะในนิกายของตนกไ็ดล้ดน้อยลงไปแลว้ 



หลกัส าคญัแห่งการไม่ยอมรวมกนัในศาสนาได้ถูกท าลายลงไปโดยพลงัอนัเดยีวกนักบัพลงัที่ท าให้

ลทัธชิาตนิิยมทีไ่มย่อมพึง่พาชาตอิื่นลม้เลกิไป 

พระองคท์รงมบีญัชาในเรือ่งการศกึษาสากลและทรงท าใหก้ารแสวงหาสจัจะโดยตนเองเป็นขอ้พสิูจน์

ของพลงัทางธรรม อารยธรรมสมยัใหม่ได้ถูกกระตุ้นให้สูงขึน้การวางกฎขอ้บงัคับในเรื่องการศกึษาของเดก็

และวธิต่ีางๆ เกี่ยวกบัการศกึษาส าหรบัผูใ้หญ่ไดเ้ป็นนโยบายอนัส าคญัของรฐับาลประเทศต่างๆ ซึง่กระท า

โดยจงใจในอนัทีจ่ะจ ากดัเสรภีาพทางสตปิญัญาและจติใจของประชาชนของตน นโยบายเช่นน้ีรงัแต่จะปลุก

การปฏวิตัขิ ึน้ภายในประเทศและสรา้งความเคลอืบแคลงสงสยัและหวาดเกรงแก่ประเทศอื่นๆ รอบๆ ตน 

พระบาฮาอุลลาห์ทรงบญัชาถงึเรื่องการรบัเอาภาษาของโลกเป็นภาษาช่วย และแล้วด๊อกเตอรซ์า

เมนฮอฟและผูอ้ื่นอกีไดป้ฏบิตัติามค าวอนโดยสละชวีติและปญัญาเพื่องานและโอกาสอนัยิง่ใหญ่น้ี 

เหนือสิง่อื่นใดพระบาฮาอุลลาหไ์ดท้ าใหม้นุษยเ์ตม็ไปดว้ยเจตนารมณ์ใหม่ ปลูกความปรารถนาใหม่

ในจติใจและปลูกอุดมคติใหม่ในทางสงัคม ไม่มตีอนใดในประวตัิศาสตร์จะตื่นเต้นและประทบัใจเท่ากับ

ระยะเวลาเริม่ต้นแห่งยุคศาสนาบาไฮใน พ.ศ.2387 (ค.ศ.1844) ปีแล้วปีเล่าอ านาจของอดตีอนัมอุีดมคต ิ

นิสยั ท่าท ีและสถาบนัไดเ้สื่อมประโยชน์ลง คนทุกคนทีม่สีตปิญัญาในโลกส านึกว่ามนุษยชาตกิ าลงัผ่านไปสู่

สถานการณ์อนัคบัขนัยิง่ ทางดา้นหนึ่งของเราพบการเสรมิสรา้งใหม่เริม่ขึน้ ขณะทีแ่สงสว่างแห่งค าสอนของ

พระบาฮาอุลลาหไ์ดเ้ปิดเผยหนทางทีแ่ทจ้รงิแห่งความววิฒันาการ ส่วนอกีดา้นหนึ่งเราไม่เหน็อะไรนอกจาก

การวบิตัแิละความลม้เหลวอยา่งไรผ้ลในทุกถิน่ฐานทัว่ไปทีข่ดัขนืหรอืละเลยต่อแสงสว่างนัน้ 

แมก้ระนัน้กด็สี าหรบับาไฮศาสนิกชนที่สตัยซ์ื่อสิง่เหล่านี้และสิง่อื่นๆ อกีนับไม่ถ้วนแมจ้ะประทบัใจ

เท่าทีเ่ป็นอยู่กไ็ม่สามารถก าหนดขอบเขตความสูงล ้าทางธรรมของพระบาฮาอุลลาหไ์ด้ชวีติของพระองคใ์น

โลกนี้และไม่อาจขดัขนืพลงัพระโอวาทที่กระตุ้นใจของพระองค์ที่ยนืยงอยู่ในฐานะมาตรฐานอันแท้จรงิสิง่

เดยีวแห่งความปรารถนาของพระผูเ้ป็นเจา้ 

การศึกษาถงึรายละเอยีดยิง่ขึน้ ค าพยากรณ์ของพระบาฮาอุลลาห์และสิง่ที่อุบตัิสมจรงิตามนัน้จะ

แสดงหลกัฐานยนืยนัทีห่นกัแน่นเกีย่วกบัค าท านายต่างๆ เราไดย้กมาแสดงแต่เพยีงน้อยเรื่องอนัเป็นถ้อยค า

ของพระองค์อย่างไม่ต้องสงสยัเพราะถ้อยค าเหล่านี้ได้พมิพ์เผยแพร่และรบัรู้กนัแล้วก่อนที่จะบงัเกดิเป็น

ความจรงิขึน้ตามนัน้ พระราชสาส์นหลายฉบบัซึง่พระองคไ์ดส้่งไปยงัพระราชาหลายพระองคซ์ึง่ค าพยากรณ์

หลายต่อหลายขอ้ปรากฏอยู่ได้รวมขึน้เป็นหนังสอืซึ่งพมิพ์เป็นครัง้แรกที่บอมเบยส์ี่สบิกว่าปีมาแล้ว ขณะนี้



หนงัสอืเล่มนี้มอีายมุากกว่า 60 ปี และไดพ้มิพต่์อจากนัน้มาอกีหลายครัง้  เราจะไดเ้สนอบางเรื่องในถ้อยค า

พยากรณ์ซึง่มคี่าควรแก่ความสนใจของพระอบัดุลบาฮา 

พระเจ้านโปเลียนท่ี 3 

          ในปี พ.ศ. 2421 (ค.ศ.1869) พระบาฮาอุลลาหม์พีระราชสาสถงึพระเจา้นโปเลยีนที ่3ต าหนิในความ

กระหายสงครามของพระองคแ์ละในเรื่องความดูหมิน่ทีพ่ระองคแ์สดงต่อพระราชสาส์นฉบบัแรกของพระบา

ฮาอุลลาห ์ สารนี้มขีอ้ความเป็นค าเตอืนอยา่งรนุแรงดงัต่อไปนี้ :– 

“การกระท าของพระองคจ์ะก่อความยุ่งยากสบัสนแก่ราชอาณาจกัร อ านาจประชาธปิไตยจะ

หลุดลอยไปจากพระหตัถข์องพระองคแ์ละโดยนยัน้ีพระองคจ์ะทรงสูญเสยีอย่างมหนัต์ จะเกดิอาเพศ

แก่ประชาชนในแผ่นดนินัน้นอกจากว่าพระองคจ์ะไดท้รงประพฤตติามศาสนานี้และทรงตดิตามพระ

วญิญาณโดยเสดจ็ตามทางสายนี้ ความโอ่อ่าของพระองค์จะท าใหพ้ระองคท์รงเดชาอภนิิหารหรอื? 

ในพระนามของเรา! มนัหายัง่ยนืไม ่ มนัตอ้งสิน้สุดลงจนไดน้อกจากว่าพระองคท์รงยดึมัน่อยู่กบัสาย

ป่านน้ี เราได้แลเหน็ความเสื่อมศกัดิต์ิดตามฝ่าพระบาทพระองค์และพระองค์ยงัไม่ทรงพ้นไปจาก

ความสะเพรา่” 

ไมจ่ าเป็นตอ้งกล่าวกไ็ดว้่าพระเจา้นโปเลยีนผูซ้ึง่ในขณะนัน้ทรงอ านาจราชศกัดิย์ ิง่ไม่ทรงสนพระทยั

กบัค าเตอืนน้ี  ในปีต่อมาพระองคท์รงท าสงครามกบัปรสัเซยี (เยอรมนันี) ดว้ยความเชื่อมัน่ในพระทยัว่ากอง

ทหารของพระองคจ์ะรุกไปถงึเบอรล์นิได ้ แต่อุบตักิารณ์อนัเศรา้สลดตามค าท านายของพระบาฮาอุลลาห์มี

อ านาจทว้มทน้พระองคเ์สยี  พระองคต์้องปราชยั ฌ ซารบ์รุค รเีซนเบอรก์ เมซ และทา้ยทีสุ่ดความวนิาศมา

ลงเอยที่ซูดาน  พระองค์ถูกน าไปรสัเซยีฐานเชลยและสิ้นพระชนมอ์ย่างเศรา้สลดในประเทศองักฤษสองปี

ต่อมา 

เยอรมนันี 

พระบาฮาอุลลาหใ์นวาระต่อมาได้ทรงให้ค าเตอืนทีห่นักแน่นพอๆ กันแก่ฝ่ายทีม่ชียัแด่พระเจา้นโป

เลยีนซึง่ไดร้บัการเอาหูทวนลมเสยีอกีเช่นกนัและไดร้บัผลรา้ยด้วยค าท านาย ในพระคมัภรีอ์คัดสัซึง่เริม่ทรง

ไว้แต่เมื่ออยู่เมืองเอเดรี้ยโนเป้ิลและจบลงในปีแรกๆ ที่พระบาฮาอุลลาห์ทรงถูกคุมขงั ณ เมืองอัคคา  

พระองคท์รงกล่าวกบัจกัรพรรดแิห่งเยอรมนันีดงัต่อไปนี้ :– 



“โอ พระราชาแห่งเบอรล์นิ ... โปรดทรงระลกึถงึผูซ้ึง่อยู่ในสภาวะใหญ่ยิง่กว่าพระองค ์(นัน่

คอืพระเจา้นโปเลยีนที่ 3) และผู้ซึ่งมฐีานะเหนือพระองค์ พระเจ้านโปเลยีนเสดจ็ไปไหนเสยีเล่า? 

พระราชสมบัติของพระองค์ตกไปอยู่ที่ไหน? โปรดทรงรบัค าตักเตือนและทรงอย่าเป็นเช่นผู้ที่

หลบัใหล พระเจา้นโปเลยีนทรงเฉยเมยต่อสาสน์ของพระผูเ้ป็นเจา้เมื่อเราไดทู้ลพระองคถ์งึสิง่ทีเ่กดิ

แก่เราเนื่องจากการกดขีน่านานับประการและนัยนี้ความอปัยศท่วมทน้พระองคร์อบดา้นจนพระองค์

ตอ้งลดองคล์งเกลอืกธุลดีว้ยความสูญเสยี โอ พระราชาทรงตรองดูใหจ้งหนักเกี่ยวกบัพระนโปเลยีน

และผู้อื่นซึง่เป็นเช่นพระองค์ผูซ้ึ่งไดช้ยัชนะแก่เมอืงมากหลายและปกครองขา้ช่วงใช้ของพระผูเ้ป็น

เจา้และพระผูเ้ป็นเจา้ลากเขาเหล่านัน้ลงมาจากปราสาทราชวงัสู่หลุมฝงัศพ โปรดทรงส าเหนียกใน

ค าเตอืนและจงทรงเป็นผูห้นึ่งในหมูผู่ส้นใจในค าเตอืน” 

“โอ ฝ ัง่แม่น ้าไรน์! เราไดเ้หน็เจา้ชุ่มไปด้วยเลอืดเพราะดาบแห่งการตอบแทนได้ชกัออกมา

ท ารา้ยเจา้และมนัก็จะเกดิแก่เจา้เช่นนัน้อกี เราได้ยนิเสยีงคร ่าครวญของนครเบอรล์นิ ถงึแมว้่าใน

วนัน้ีจะทรงความโอ่อ่าอยูก่ต็าม” 

ในระยะที่เยอรมันได้ชัยชนะในสงครามครัง้ใหญ่ปี พ.ศ.2457 -2461 (ค.ศ.1914-1918) และ

โดยเฉพาะอย่างยิง่ในระหว่างวาระสุดท้ายของการรุกใหญ่ของเยอรมนัในฤดูใบไมผ้ลปีิ พ.ศ. 2461  (ค.ศ.

1918) ค าพยากรณ์ที่ทราบกนัดนีี้ไดก้ล่าวอ้างองิในอหิร่านเพื่อจะสรา้งความเสื่อมเสยีแด่พระบาฮาอุลลาห ์ 

แต่เมื่อกองทพัเยอรมนัอนัมชียัชนะก าลงัรุกคืบหน้าไปต้องประสบกบัความปราชยัเผชญิกบัความพบิตัอินั

ใหญ่หลวง ความพยายามของศตัรขูองศาสนาบาไฮเป็นผลรา้ยแก่ตวัเองและค ากล่าวรา้ยทีม่ต่ีอค าพยากรณ์

กลบัเป็นผลช่วยเสรมิเกยีรตแิด่พระนามบาฮาอุลลาห ์

อิหร่าน 

พระคมัภรีค์ตีาบ ีอคัดสั พระบาฮาอุลลาหท์รงเขยีนไวใ้นสมยัทีมุ่ซซาฟารอดดนิ ซาห ์ผูโ้หดรา้ยยงัมี

อ านาจสูงเด่น ในพระคมัภรีพ์ระบาฮาอุลลาหท์รงอวยพรแด่นครเตหะรานเมอืงหลวงของประเทศอหิร่านซึ่ง

เป็นสถานทีป่ระสตูขิองพระองคไ์ดต้รสัไวว้่า :– 

“โอ แผ่นดนิแห่งทา (เตหะราน) จงอย่าได้มสีิง่ใดท าให้เจา้หม่นหมองเลยเพราะพระผู้เป็น

เจา้ไดเ้ลอืกเจา้ใหเ้ป็นขมุแห่งความหรรษาของมนุษยชาตทิัง้มวล หากเป็นพระประสงคข์องพระองค์

พระองคจ์ะตอ้งประทานผูป้กครองใหม้าครองบลัลงัก์เจา้ดว้ยความยุตธิรรม ผูซ้ึง่จะคอยต้อนฝงูสตัว์

ของพระผู้เป็นเจ้าซึ่งถูกหมาป่าขบัให้แตกกระเจงิมารวมเป็นกลุ่มเป็นก้อน ผู้ปกครองเช่นน้ีจะท า



หน้าที่ความยนิดปีรดีาจะหนัหน้าไปสู่และเพิม่ความกรุณาแก่ศาสนิกชนของพระบาฮา (พระผู้เป็น

เจา้) คนเช่นนี้แหละยอมรบัในสายพระเนตรของพระผู้เป็นเจา้ว่าเป็นมณีในระหว่างมนุษยด์้วยกนั  

พระเกียรตแิห่งพระผู้เป็นเจา้จะอยู่กบัเขาตลอดไป เกยีรตขิองทุกคนที่อาศยัอยู่ในอาณาจกัรแห่ง

ศาสนาของพระองค”์ 

“จงส าราญในความยนิดปีรดีาเพราะพระผู้เป็นเจา้ไดส้รา้งเจา้ใหเ้ป็น “รุ่งอรุณแห่งแสงของ

พระองค”์ เพราะว่าท่านศาสนทตูแห่งพระเกยีรตคิุณของพระองคไ์ดป้ระสูตใินนครของเจา้ จงยนิดใีน

นามนี้ซึง่กล่าวอ้างถงึเจา้ เป็นนามซึง่ดาวรุ่งแห่งความอารทีอทอดรศัมอีนับรรเจดิซึง่โลกและสวรรค์

ไดร้บัแสงสว่างเรอืงรอง” 

“อกีไม่นานสภาพการณ์ภายในของเจ้าจะเปลี่ยนไปอ านาจในการปกครองจะตกอยู่ในมอื

ประชาชน เป็นความจรงิทเีดยีวพระผูเ้ป็นเจา้ของเจา้คอืพระองคผ์ูท้รงรอบรูป้ระจกัษ์แลว้พระอ านาจ

ของพระองค์ครอบคลุมทุกสิง่ทุกอย่าง จงมัน่ใจในพระกรุณาอนัล ่าเลศิของพระองค์ ดวงเนตรแห่ง

ความเมตตากรณุาของพระองคจ์ะจบัอยูท่ีเ่จา้ตลอดไป วนัเวลาก าลงัใกลเ้ขา้มาซึง่ความยุ่งเหยงิของ

เจา้จะเปลีย่นเป็นสงบและสนัต ินี่แหละไดก้ าหนดไวแ้ลว้ในคมัภรีอ์นัล ่าเลศิ” – จาก Gleanings 

จนถึงวาระนี้อิหร่านเพยีงเริม่ผ่านพ้นระยะของความยุ่งยากสบัสนตามค าท านายของพระบาฮา

อุลลาห ์รฐับาลแห่งรฐัธรรมนูญกไ็ดเ้ริม่ขึน้แลว้ยงัมเีครื่องหมายอยู่บา้งอนัแสดงว่ายุคอนัแจ่มใสก าลงัใกลเ้ขา้

มา 

เตอรกี 

กบัสุลต่านแห่งเตอรกแีละอล ีปาชานายกรฐัมนตรขีองพระองค ์พระบาฮาอุลลาห์ในขณะนัน้ (พ.ศ.

2411) (ค.ศ.1868) ทรงถูกคุมขงัอยู่ในคุกเตอรกีได้ทรงกล่าวค าเตือนอันหนักแน่นที่สุดของพระองค ์ 

พระองคท์รงเขยีนจากค่ายทหาร ณ อคัคา ทีคุ่มขงัถงึสุลต่านมใีจความว่า :– 

“โอ พระองคผ์ู้ทรงเขา้พระทยัว่าตนใหญ่ยิง่เหนือมนุษยท์ัง้ปวง... ไม่นานหรอกทีพ่ระนาม

ของพระองค์จะถูกลมืสิ้นและพระองค์จะต้องทรงสูญเสยีอย่างมหนัต์ ตามพระวิจารณญาณของ

พระองคน์ัน้ผูใ้หช้วีติแก่โลกและผูส้รา้งสนัตแิก่โลกผูน้ี้เป็นผูส้มควรแก่การตเิตยีนและเป็นผูป้ลุกป ัน่

ประชาชนใหเ้กลยีดชงัรฐับาล อาชญากรรมอะไรทีผู่ห้ญงิ เดก็และทารกผูท้นทรมานไดก่้อไวจ้งึต้อง

ได้รบัพระพโิรธข่มขู่และความจงเกลยีดจงชงัของพระองคเ์ล่า? พระองค์ได้ทรงลงอาญาแก่ชนเป็น



จ านวนมากผู้ซึ่งหาได้แสดงความเป็นปฏปิกัษ์แก่ประเทศของพระองค์และมไิด้ก่อกวนให้เกิดการ

ปฏวิตัริฐับาล ตรงกนัขา้มเขาเหล่านัน้เพยีงแต่เฝ้าพร ่าทัง้วนัทัง้คนืกล่าวพระนามพระผูเ้ป็นเจา้อย่าง

สนัต ิพระองคไ์ดป้ล้นสมบตัพิสัสถานของเขาและโดยความหฤโหดของพระองค์สิง่ใดทีพ่วกเขามกี็

ถูกแยง้ยือ้ไป... ในพระนามของพระผู้เป็นเจา้ธุลหีน่ึงฝ่ามอืนัน้ยิง่ใหญ่เหนืออาณาจกัรของพระองค ์ 

เหนือเกยีรต ิอ านาจราชศกัดิแ์ละสมบตัแิผ่นดนิของพระองค ์หากพระผูเ้ป็นเจา้ปรารถนากจ็ะบนัดาล

ให้พระองค์กระจดักระจายดุจเมด็ทรายในทอ้งทะเลทราย อกีไม่นานพระพโิรธของพระผูเ้ป็นเจา้จะ

ตดิตามลงโทษพระองคจ์นการปฏวิตัจิะปรากฏแก่พระองคแ์ละประเทศของพระองคจ์ะถูกแบ่งแยก ! 

เมื่อนัน้แหละพระองคจ์ะทรงกนัแสงอาดูรและจะทรงหาที่พึง่และทีคุ่ ้มครองจากที่ไหนไม่ได้...  ทรง

ระวงัระไวไวพ้ระพโิรธของพระผูเ้ป็นเจา้ก าลงัเริม่แลว้ อกีไม่นานพระองคจ์ะทรงเหน็ในสิง่ทีเ่ขยีนไว้

โดยปากกาของพระบญัชา” – (Star of the West ดูไดใ้นหนังสอื สตาร ์ ออฟ  เดอะ  เวส ท ์ เล่มที่ 

2 หน้า 3) 

และกบั อล ีปาซา พระองคท์รงเขยีนไวว้่า :– 

“โอ รออศี (มุขอ ามาตย)์ ท่านได้ประพฤตใินสิง่ซึ่งท าใหพ้ระโมฮมัหมดัศาสนทูตแห่งพระผุ้

เป็นเจา้ต้องคร ่าครวญอยู่ในสวรรค์ชัน้สูงสุด โลกนี้ท าให้ท่านหยิง่ทะนงมากพอที่จะท าให้ท่านหนั

หน้าไปจากพระพกัตรซ์ึง่แสงจบัประกายแก่ชาวประชาทีชุ่มนุมบนสวรรค์ อกีไม่นานท่านจะพบกบั

ความวบิตัอิย่างแน่แท้ ท่านสมรูร้่วมคดิกบัผูป้กครองประเทศอหิร่านประทุษรา้ยเราถงึแมว้่าเรามา

จากอรโุนทยัสถานแห่งพระผูท้รงมหทิธานุภาพพระผูย้ ิง่ใหญ่พรอ้มดว้ยศาสนาอนัก่อความชุมชื่นแก่

สายตาของผูท้ีอ่ยูใ่นความกรณุาของพระผูเ้ป็นเจา้...” 

“ท่านคดิว่าท่านจะดบักองไฟซึ่งพระผู้เป็นเจา้ก่อขึน้ในจกัรวาลหรอื? หามไิด้! เราย ้า พระ

วญิญาณอนัแทข้องพระองค ์ถ้าท่านเป็นเช่นผูท้ีเ่ขา้ใจยิง่ไปกว่านัน้ สิง่ทีท่่านไดก้ระท าไปกลบัยิง่จะ

หมุนให้ดวงไฟและเปลวเพลิงลุกโพลง อีกไม่นานหรอกมนัจะหุ้มห่อโลกและพลโลก อีกไม่นาน

แผ่นดนิแห่งความลกึลบั (เอเดรยีโนเป้ิล) และแผ่นดนิอื่นๆ จะต้องเปลี่ยนไปและหลุดลอยไปจาก

พระหตัถ์ของกษัตรยิ์ ความสบัสนอลหม่านจะปรากฏขึ้นความเศร้าโศกจะเกิดความเลวร้ายจะ

ปรากฏในแผ่นดนิและเหตุการณ์จะยุ่งยากยิง่เนื่องจากสิง่ทีบ่งัเกดิด้วยความกดขีอ่ย่างมหนัต์ต่อผู้ที่

ถูกคุมขงันัน้ (พระบาฮาอุลลาห์และมิตรสหายของพระองค์) พระราชอ านาจจะเปลี่ยนไปและ

สถานการณ์จะกลบัเลวรา้ยลง จนแมแ้ต่ทรายจะครวญคร ่าบนเนินเขาอนัแห้งแล้ง ต้นไมก้็จะหลัง่

น ้าตาบนภเูขาโลหติจะหลัง่ไหลจากทุกสิง่ ประชากรจะประสบกบัความทุกขเ์วทนา 



“สิง่เหล่านี้ได้บญัชาขึ้นไว้แล้วโดยพระองค์ผู้ประดษิฐ์ผู้ทรงรอบรู้พระผู้ทรงบรมเดชา แม้

กองทพัแห่งสวรรคห์รอืโลกกไ็ม่อาจต้านทานไดห้รอืกษตัรยิท์ัง้ปวงและผูป้กครองประเทศทัง้หลาย

จะยบัยัง้พระองค์ในสิง่ที่พระองค์จะทรงกระท าก็หาได้ไม่ ความวบิตัิทัง้หลายคือน ้ามนัที่จุดดวง

ประทปีและเพราะสิง่นี้แสงสว่างจะโชตชิ่วงขึน้ รูห้รอืไม่! การกดขีข่่มเหงทัง้ปวงโดยผูก้ดขีท่ ัง้หลาย

เป็นการประกาศข่าวในเรื่องนี้โดยแท้จรงิ  ด้วยสิง่นี้การปรากฏของพระผู้เป็นเจา้และศาสนาของ

พระองคแ์พรส่ะพดัไปในหมูป่ระชากรชาวโลก” 

และในพระคมัภรีค์ตีาบ ีอคัดสั ของพระองคท์รงเขยีนไวว้่า :– 

“โอ จดุหนึ่งทีจ่ะตอ้งอยูบ่นทะเลทัง้สอง (คอสแตนตโินเป้ิล)! ราชบลัลงัก์แห่งความอยุตธิรรม

ได้ก่อตัง้ขึน้ในเจา้และเพลงิแห่งความเกลยีดชงัไดถู้กจุดขึน้ในเจา้จนกระทัง่พระผู้บญัชาสูงสุดแห่ง

กองทพัและผูซ้ึง่หอ้มลอ้มพระบลัลงักอ์นัทะนงนัน้ตอ้งโศกเศรา้อาดูร เราแลเหน็ในดนิแดนเจา้ คนโง่

เขลาปกครองคนฉลาดและความมดืมกี าลงัสูงเหนือความสว่าง และเป็นความจรงิแทท้เีดยีวทีเ่จา้มี

ความหยิง่ทะนงอย่างชดั สิง่ภายนอกท าใหเ้จา้หยิง่ทะนงหรอื? ไม่ช้าหรอกเจา้จะถล่มลงและเจา้จะ

คร ่าครวญดงันี้แหละทีพ่ระองคผ์ูฉ้ลาดล ้าและผูท้รงรอบรูไ้ดพ้ยากรณ์ไวเ้พื่อทีเ่จา้จะไดร้บัรูไ้ว้” 

ความวิบัติในกาลต่อมาซึ่งได้เกิดขึ้นแก่อาณาจกัรซึ่งครัง้หนึ่งทรงความยิ่งใหญ่ ค าเตือนนี้ได้

สนบัสนุนการวจิารณ์อนัมโีวหารในความส าคญัของค าพยากรณ์ 

อเมริกา 

ในพระคมัภรีค์ตีาบ ีอคัดสั  เขยีนขึน้ประมาณห้าสบิปีมาแล้วพระบาฮาอุลลาห์ทรงขอร้องอเมรกิา

ดงัต่อไปนี้ 

“โอ ท่านผู้ปกครองทัง้หลายของอเมริกาประธานาธิบดีและผู้ส าเร็จทางราชการแห่ง

สาธารณรฐั ... จงฟงัเสยีงเรยีกรอ้งจากอรุโณทยัสถานเบือ้งบน ไม่มพีระผูเ้ป็นเจา้อื่นใดนอกจากเรา

พระผู้พูดและพระผู้รู้ในทุกสิง่ทุกอย่าง พระผู้ประกอบแขนขาที่หกัเข้าดงัเดมิด้วยหตัถ์แห่งความ

ยตุธิรรมและจะหกัแขนขาทีด่ขีองผูก้ดขีข่ม่เหงดว้ยไมอ้าญาสทิธิข์องพระผูเ้ป็นนายของท่านพระองค์

ผูท้รงปกครองพระผูฉ้ลาดล ้า” 



พระอบัดุลบาฮาไดก้ล่าวสุนทรพจน์หลายอย่างในอเมรกิาและที่อื่นๆ ได้กล่าวเสมอในความหวงัใน

การสวดและในความมัน่ใจว่าธงแห่งความสนัตภิาพสากลจะถูกชกัขึน้เป็นครัง้แรกในอเมรกิา ณ เมอืงซนิซนิ

เนต ิรฐัโอไฮโอในวนัที5่ เดอืนพฤศจกิายน พ.ศ.2455 (ค.ศ.1912) ทีท่่านกล่าวไวว้่า :– 

“อเมรกิาเป็นประเทศทีท่รงความสงา่ผูแ้บกธงแห่งสนัตภิาพทัว่โลก ใหค้วามคุม้ครองแด่ปวง

ประเทศอื่นและไม่อาจน ามาซึง่สนัตภิาพสากลได้ แต่ขอบพระคุณพระผู้เป็นเจา้ทีอ่เมรกิาด ารงสนัติ

กบัประเทศทัง้หลายในโลกและเหมาะสมที่จะชักธงแห่งภราดรภาพและสนัตภิาพสากล เมื่อเสยีง

เรยีกเร้าในสนัติภาพสากลได้ดงัขึ้นโดยอเมริกาประเทศอื่นในโลกจะพากันกล่าว “เรายอมรบั” 

ประเทศในทุกขอบเขตจะพาหนัรว่มรบันบัถอืค าสัง่สอนของพระบาฮาอุลลาหซ์ึง่ไดเ้ปิดเผยไวเ้มื่อหา้

สบิปีมาแล้ว  ในพระราชสารของพระองค์พระองค์ได้ทรงขอให้รฐัสภาทัว่โลกส่งคนของตนที่ดทีี่สุด

และฉลาดทีสุ่ดไปที่สภาสากลแห่งโลกเพื่อที่จะใชว้จิารณญาณในปญัหาทัง้ปวงของประชาชาตแิละ

ก่อตัง้สนัตขิึน้ ... เมื่อนัน้แหละเราจะไดม้สีภาแห่งมนุษยซ์ึง่ตรงตามความฝนัของพระศาสดาพระผู้

พยากรณ์” – จากหนงัสอื Star of the West  

ค าร้องของพระบาฮาอุลลาห์และพระอับดุลบาฮาได้รบัการตอบสนองเป็นส่วนใหญ่โดยส าหรบั

อเมรกิาไมม่ปีระกาศใดในโลกนี้ทีม่คี าสอนของพระบาฮาอุลลาหจ์ะไดร้บัไวด้ว้ยความพรอ้มเพรยีงยิง่ไปกว่านี้  

อยา่งไรกด็บีทบาททีถู่กตัง้ขึน้ของอเมรกิาทีจ่ะเรง่เรา้ประเทศทัง้หลายในสนัตภิาพสากลยงัเป็นเพยีงแต่แสดง

ไปเป็นบางส่วนและบาไฮศาสนิกชนรอคอยดว้ยความสนใจในความพฒันาซึง่จะมมีาในอนาคต 

สงครามครัง้ใหญ่ (สงครามโลกครัง้ที ่1) 

ทัง้พระบาฮาอุลลาหแ์ละพระอบัดุลบาฮาในโอกาสหลายวาระไดท้ านายไวอ้ย่างแม่นย าน่าประหลาด

ใจเกี่ยวกับสงครามครัง้ใหญ่ พ.ศ.2457-2461 (ค.ศ.1914-1918) ที่จะเกิด ณ เมืองซาคราเมนโตในรฐั

แคลฟิอรเ์นีย วนัที ่26ตุลาคมพ.ศ.2455 (ค.ศ.1912) พระอบัดุลบาฮากล่าวว่า :– 

“ปจัจุบนัน้ีทวปียุโรปเป็นประดุจคลงัสรรพาวุธเป็นคลงัเครื่องวตัถุดนิระเบดิพรอ้มแลว้ส าหรบัเปลว

เพลงิเพยีงเปลวเดยีวและเพยีงเปลวเพลงิเปลวเดยีวกจ็ะจุดยุโรปใหลุ้กเป็นไฟ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในขณะนี้

ปญัหาบอลขา่นก าลงัอยูเ่ฉพาะหน้าประเทศทัว่โลก” 

สุนทรพจน์มากมายของท่านในอเมรกิาและยุโรปท่านไดก้ล่าวเตอืนในท านองเดยีวกนัในสุนทรพจน์

อกีครัง้หนึ่งที่แคลฟิอรเ์นียเดอืนตุลาคม 2455 (ค.ศ.1912) ท่านกล่าวว่าเราก าลงัอยู่เบือ้งหน้าของสงคราม



แห่งอารม์าเกด็ดอนอนัอ้างไวใ้นบททีส่บิหกของพระคมัภรีเ์ล่มสุดทา้ยของครสิเตยีนเวลาต่อมาจากนี้อกีสอง

ปีทีเ่พยีงแต่เปลวเพลงิจะจดุทวปียโุรปทัง้ทวปีใหลุ้กโพลง  ความไม่สงบในสงัคมทุกประเทศความแคลงใจใน

ศาสนาซึ่งขยายตวัขึน้ทุกขณะซึ่งจะมาถงึก่อนยุคสนัตสิุขของโลกและได้เกดิขึน้แล้วจะจุดเพลงิแด่ยุโรปทัง้

ทวปีตามค าท านายในคมัภรี์ของดาเนียลและในหนังสอืววิรณ์ซึ่งทรงส าแดงแก่ท่านโยฮนั ในปี พ.ศ.2460 

(ค.ศ.1917) อาณาจกัรหลายอาณาจกัรจะล่มและมหาภยัพบิตัจิะเขย่าโลก รายงานโดย นางคอรนิ ทรู ใน 

The North shore Review 26 กนัยายน พ.ศ.2457 (ค.ศ. 1914) ชคิาโก สหรฐัอเมรกิา 

 ในระยะก่อนหน้าสงครามครัง้ใหญ่พระองคไ์ดก้ล่าวว่า :– 

“สงครามทัว่ไปในประเทศที่เจรญิหลายประเทศใกล้จะเกิดขึ้นการปะทะครัง้ใหญ่ยิง่ก าลงัใกล้เข้า

มาแล้ว โลกก าลงัเริม่จะเกดิมกีารต่อสู้อนัน่าสยดสยองอย่างยิง่ ... กองทพัอนัมหาศาลหลายกองทพั คน

จ านวนล้านๆ ก าลงัจะเคลื่อนย้ายและตัง้รกัษาแนว ณ ชายแดนประเทศของตน เขาก าลงัเตรยีมพร้อม

ส าหรบัการแข่งขนัอันน่ากลัวยิ่ง หากเกิดเสียดสีกันเพียงเล็กน้อยจะพาให้เกิดการปะทะกันอย่างน่า

หวาดกลวัและจะเกดิอคัคเีผาผลาญครัง้ใหญ่อยา่งทีไ่มเ่คยบนัทกึไวก่้อนเลยในประวตัศิาสตรแ์ห่งมนุษยช์าติ”

ณ เมอืงไฮฟา 3 สงิหาคม 2457 (ค.ศ.1914) – จากหนงัสอื Star of the West หน้า163 

ความเดือดร้อนนานาประการในสงัคมหลงัสงคราม 

ทัง้พระบาฮาอุลลาหแ์ละพระอบัดุลบาฮาไดท้ านายเกี่ยวกบัระยะแห่งการเปลีย่นแปลงทางสงัคมครัง้

ใหญ่ การปะทะทางสงัคมและความวบิตัใินสงัคม อนัไมอ่าจจะเลีย่งไดเ้ป็นผลมาจากการไม่เชื่อในศาสนาและ

การรงัเกยีจเดยีดฉันท์ อวชิชาและการเชื่อถอืในสิง่ทีเ่หลวไหลซึ่งมอียู่ทัว่ไปตลอดทัว่โลก ในสาส์นลงวนัที่

เดอืนมกราคม พ.ศ.2463 (ค.ศ.1920) ท่านไดเ้ขยีนไวว้่า :– 

“โอ ท่านผู้รกัความจรงิ! โอ ท่านผู้เป็นข้ารบัใช้มนุษยชาติเพราะว่ากลิน่หอมหวานแห่ง

ความคดิของท่านและความประสงคอ์นัสูงสุดไดพ้ดัพามาถงึขา้พเจา้ ขา้ฯ รูส้กึว่าวญิญาณของขา้ฯ 

ถูกดลใหต้อ้งตดิต่อกบัท่าน” 

“จงใคร่ครวญในดวงใจของท่านถึงความยุ่งยากที่โลกจมดิ่งลงนัน้มันน่า เศร้าอย่างไร  

นานาชาติบนโลกต้องถูกละเลงด้วยโลหติมนุษย์อย่างไร ผนืดนิของเขาเหล่านัน้เปลี่ยนเป็นก้อน

เลอืดเพลงิแห่งสงครามได้ไหมอ้ย่างบ้าคลัง่อย่างที่โลกในสมยัแรก สมยักลาง และสมยัใหม่ไม่เคย

ประสบมาก่อนเหมอืนเช่นนี้ หนิโม่แห่งสงครามไดโ้ม่และบดขยีห้วัมนุษยเ์สยีมากต่อมาก เป็นความ



จรงิทเีดยีวผู้รบัเคราะห์เหล่านี้ได้รบัอาการสาหสัยิง่กว่านัน้ ประเทศที่รุ่งเรอืงกลบัต้องกลายเป็นที่

แห้งแล้งและเปล่าเปลี่ยว เมอืงต่างๆ ต้องล่มลงมากองอยู่แค่พื้นดนิ หมู่บ้านต่างๆ อนัคกึคกักลบั

ตอ้งกลายเป็นบา้นรา้ง บดิาสูญเสยีบุตร บุตรต้องก าพรา้บดิามารดา ต้องหลัง่น ้าตาเป็นสายเลอืดใน

การคร ่าครวญถงึลูกเดก็เลก็ๆ ที่ต้องกลายเป็นเดก็ก าพรา้และความเศรา้โศกอนัขมขื่นของมารดา

สะทอ้นกอ้งทอ้งฟ้า” 

สาเหตุประการแรกของสิ่งทัง้มวลที่อุบัติขึ้นนี้ก็คือการรงัเกียจเดียดฉันท์ทางเชื้อชาต ิ 

สญัชาติ ศาสนา และทางการเมอืง รากเหง้าของสงครามการรงัเกียจเดียดฉันท์ทัง้ปวงนี้มอียู่ใน

ประเพณีอนัเก่าคร ่าครแึละฝ ัง่ลกึแน่นอยู่ไม่ว่าจะเกี่ยวกบัทางศาสนา เชือ้ชาตแิละการเมอืงประการ

ใดกต็ามตราบเท่าทีป่ระเพณีเหล่านี้ยงัมอียู่รากฐานแห่งการเสรมิสรา้งศลีธรรมมนุษยก์ไ็ม่มัน่คงและ

มนุษยช์าตติกอยูใ่นความวบิตัอิยา่งไมม่ทีีส่ ิน้สุด” 

“ในยุคอนัแจ่มจรสัในปจัจุบนัน้ีจุดส าคญัของมนุษยไ์ดป้รากฏใหเ้หน็และความลบัทีซ่่อนเรน้

ของสิง่ทีถู่กสรา้งขึน้ทัง้ปวงไดเ้ปิดเผยเมื่อแสงอรุณแห่งสจัจะไดต้ฝี่าและเปลีย่นความมดืมนของโลก

ไปสู่ความสว่าง ตัง้แต่สิง่เหล่านี้เกิดขึ้นมนัเหมาะสมและสมควรอยู่หรอืที่การฆ่าฟนักันอย่างน่า

หวาดเสยีวซึง่น าความวอดวายอนัไมอ่าจท าใหก้ลบัคนืดไีดใ้นโลก จะเป็นสิง่ทีเ่ป็นไปไดจ้รงิหรอื? ใน

นามของพระผูเ้ป็นเจา้! สิง่นัน้จะเป็นไปหาไดไ้ม่”  

“พระครสิต์เรยีกร้องให้ประชาชนชาวโลกทัง้มวลเพื่อจะให้มกีารประนีประนอมและสันต ิ

พระองคท์รงบญัชาเปโตใหเ้สยีบดาบเขา้ฝกัเสยี นัน่เป็นพระประสงค์และค าแนะน าของพระองคแ์ต่

พวกเขาซึ่งเรยีกตวัเองว่าครสิตศาสนิกชนก็ยงัชกัดาบออกจากฝกั! ช่างมคีวามแตกต่างกันมาก

ระหว่างการกระท าของพวกเขากบัค าสอนอนัแจ่มแจง้ในคมัภรีค์รสิตศ์าสนา!” 

“หกสบิปี* มาแลว้พระบาฮาอุลลาหท์อรศัมบีนทอ้งฟ้าประเทศอหิรา่นเสมอืนดวงอาทติยท์ีท่อ

แสงและทรงประกาศว่าโลกเรานี้ห่อหุ้มด้วยความมดืและความมดืนี้เต็มไปด้วยผลลพัธ์แห่งความ

วิบัติและจะน าไปสู่ความวิวาทบาทหมาง ณ นครอัคคาอันเป็นที่คุมขงัของพระองค์ พระองค์

รอ้งเรยีนต่อพระจกัรพรรดแิห่งเยอรมนันีพรอ้มทัง้ย ้าว่าสงครามโหดรา้ยจะเกดิขึน้และนครเบอรล์นิ

จะเตม็ไปดว้ยการคร ่าครวญและโศกเศรา้ ในท านองเดยีวกนัขณะทีน่กัโทษผูไ้ดร้บัการกลัน่แกลง้ 

________________________________________________________________________________

* เวลาเป็น 100 ปีมาแลว้ 



ของสุลต่านแห่งเตอรกีในปราการที่คุมขงัเมอืงอคัคาพระองค์ได้ทรงเขยีนอย่างแจ่มชดัและเน้น

ถ้อยค าถึงสุลต่านว่านครคอนสแตนติโนเป้ิลจะตกเป็นเหยื่อของความยุ่งยากสบัสนอย่างหนัก

จนกระทัง่สตรแีละเดก็จะส่งเสยีงคร ่าครวญ พระองคไ์ด้ส่งสาสน์ถงึผูป้กครองประเทศและกษตัรยิท์ี่

ส าคญัทัง้ปวงในโลกและสิง่ที่พระองค์พยากรณ์ไว้ได้เป็นจรงิตามค าพยากรณ์จากปากกาอนัทรง

เกยีรตคิุณของพระองค์ ค าเทศนาสัง่สอนในเรื่องการป้องกนัสงครามไดห้ลัง่ไหลออกมาและไดแ้พร่

สะพดัออกไปอยา่งกวา้งขวาง” 

“ค าสอนขอ้แรกของพระองคค์อื การแสวงหาความจรงิ การเลยีนแบบอย่างงมงายฆ่าจติใจ

มนุษย์ แต่การค้นคว้าหาความจริงช่วยปลดปล่อยให้พ้นจากความมดืมนแห่งความรงัเกียจ

เดยีดฉนัท”์ 

“ค าสอนขอ้ทีส่องของพระองคค์อื ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนัของมนุษย ์มนุษยท์ัง้มวลคอื

แกะในฝูงเดยีวกนัและพระผู้เป็นเจ้าคอืผู้เลี้ยงแกะอนัเป็นที่รกั พระองค์ทรงประทานความปราณี

อยา่งสงูแก่เขาและทรงค านึงถงึพวกเขาทัง้มวลเป็นอนัเดยีวกนั ท่านจะตอ้งไม่มองหาความผดิแปลก

แตกต่างของสิง่มชีวีติของพระผูเ้ป็นเจา้ เขาทัง้มวลเป็นขา้ช่วงใช้ของพระผู้เป็นเจา้และเขาทัง้ปวง

แสวงหาความปราณขีองพระองค”์ 

“ค าสอนขอ้ที่สามของพระองค์คอื ศาสนาเป็นป้อมปราการอนัทรงอ านาจใหญ่ยิง่จะต้อง

น าไปสู่ความสามคัคีธรรมแทนที่จะน าไปสู่ความเป็นศัตรูและเกลียดชงัก็อย่าได้มเีสยีเลยเพราะ

ศาสนากเ็ป็นดัง่เช่นโอสถซึง่หากจะท าใหโ้ลกเจบ็หนกัขึน้กค็วรจะละทิง้มนัเสยี” 

“ในท านองเดยีวกบัความรงัเกยีจเดยีดฉันทท์างศาสนา เชือ้ชาต ิสญัชาต ิและทางการเมอืง

ทัง้ปวงไดท้ าลายรากฐานของสงัคมมนุษยน์ าไปสู่การหลัง่เลอืด ก่อความพนิาศแก่มนุษยชาต ิตราบ

เท่าสิง่เหล่านี้ยงัคงอยู่ความหวัน่กลวัในเรื่องสงครามกจ็ะต้องด าเนินต่อไป  สิง่ทีแ่ก้ไขอนัเดยีวกค็อื 

สนัตภิาพสากล และทีจ่ะท าไดก้เ็พยีงดว้ยการก่อตัง้ศาลโลกขึน้เป็นตวัแทนของรัฐบาลทัง้ปวงและ

มวลชนทัว่ไป ปญัหาทัง้มวลของชาตแิละของระหว่างชาติจะต้องเสนอขึน้ศาลโลกน้ี และสิง่ใดก็

ตามทีเ่ป็นค าวนิิจฉัยของศาลนี้จะต้องเป็นผลใชบ้งัคบั หากรฐับาลหรอืประชาชนใดคดัคา้น  ทัง้โลก

จะลุกขึน้เป็นปฏปิกัษ์” 

“และความเสมอภาคในสิทธิของบุรุษและสตรีก็เป็นอีกข้อหนึ่งในค าสอนหลายข้อของ

พระองคแ์ละค าสอนอื่นๆ อกีทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกนัไดเ้ปิดเผยโดยปากกาของพระองค์” 



“ในปจัจบุนัน้ีปรากฏว่าหลกัธรรมต่างๆ เหล่านี้เป็นดวงชวีติแทข้องโลกและเป็นเรอืนร่างของ

เจตนารมณ์อนัแท้จรงิ พระบาฮาอุลลาห์ทรงปลดปล่อยโลกให้พ้นจากความมดืมวัแห่งความนิยม

วตัถุและความรงัเกยีจเดยีดฉนัทข์องมนุษย ์โลกจะทอรศัมดีว้ยแสงแห่งนครของพระผูเ้ป็นเจา้” 

“ขอสรรเสรญิพระองค ์ถา้หากว่าขาดค าสอนอนัล ้าเลศินี้มนุษยจ์ะไม่มสีนัตภิาพ หากไม่มคี า

สอนเหล่านี้ความมดืมนนี้จะไม่หายไป โรคร้ายเรือ้รงัต่างๆ จะแก้ไม่หายและมนัจะก าเรบิมากขึ้น

ทุกๆ วนั แหลมบอลขา่นยงัคงไมส่งบอยูต่่อไป และสภาวะจะหนกัขึน้ ผูป้ราชยัจะไม่นิ่งอยู่เฉย แต่จะ

ไขว่ควา้หาหนทางต่างๆ ทีจ่ะจดุเพลงิแห่งสงครามขึน้ใหม่อกี ลทัธขิองฝ่ายซา้ยมคีวามส าคญัยิง่และ

อทิธพิลจะแผ่ขยายออกไป” 

“ดงันัน้ พยายามเขา้เถดิดว้ยดวงใจทีแ่จ่มจรสั เจตนารมณ์แห่งสวรรค์ และพลงัแห่งพระผู้

เป็นเจา้ และแลว้ดว้ยความช่วยเหลอืจากความอารขีองพระองค์ ท่านจะไดม้อบของขวญัแห่งความ

เมตตาของพระผูเ้ป็นเจา้แด่โลก ... ของขวญัแห่งความผาสุกและสงบแก่มนุษยชาตทิัง้มวล” 

ในการกล่าวสุนทรพจน์ เดอืนพฤศจกิายน พ.ศ.2462 (ค.ศ.1919) พระองคไ์ดก้ล่าวไวว้่า :– 

“พระบาฮาอุลลาห์ได้ทรงท านายไว้บ่อยๆ ว่าจะไม่ระยะเวลาหนึ่งที่คนจะไม่เชื่อถอืศาสนา

และจะน าไปสู่สภาพของการสบัสนอลหม่านทัว่ไป กลียุคที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากที่ให้เสรภีาพมาก

เกนิไปแก่ประชาชนบางพวกทีย่งัไม่พรอ้มที่จะรบัเสรภีาพเช่นนี้  เป็นผลลพัธใ์ห้มรีฐับาลทีใ่ช้อ านาจ

บงัคบัใหมช่ัว่คราวเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนเอง และเพื่อเป็นการป้องกนัความยุ่งเหยงิและกลี

ยุค เห็นได้ชดัว่าบดันี้แต่ละประเทศปรารถนาที่จะมสีทิธใินการปกครองตนเองและมเีสรใีนการ

กระท าอย่างเต็มทีแ่ต่บางประเทศก็ยงัไม่พรอ้มส าหรบัสิง่นี้ ขา้พเจา้ได้กล่าวเสมอแล้วว่าการเสนอ

สนัตภิาพหลงัสงครามครัง้ใหญ่เป็นแต่เพยีงแสงระยบิระยบัยามจะใกล้รุ่งหาใช่ยามพระอาทติยข์ึ้น

ใหม”่ 

การมาของอาณาจกัรแห่งพระผูเ้ป็นเจ้า  

อยา่งไรกต็าม ท่ามกลางวาระแห่งความล าบากเดอืดรอ้นนี้ ศาสนาแห่งพระผูเ้ป็นเจา้จะเจรญิรุ่งเรอืง

ความวิบัตินานาประการอันเกิดจากการดิ้นรนอย่างเห็นแก่ตัวเพื่อความด ารงอยู่ส่วนบุคคลหรือเพื่อ

ผลประโยชน์ของพรรคของลทัธหิรอืของชาตจิะเหนี่ยวน าใหป้ระชากรผูห้มดหวงัหนัไปหาเครื่องบ าบดัอนัได้



เสนอไวโ้ดยพระโอวาทของพระผูเ้ป็นเจา้ ยิง่ความวบิตัมิมีากเท่าไรประชากรก็ยิง่จะหนัไปหาเครื่ องบ าบดัที่

แทจ้รงิ พระบาฮาอุลลาหท์รงกล่าวในสาสน์ของพระองคถ์งึกษตัรยิ ์ซาร ์ว่า :– 

“พระผูเ้ป็นเจา้ไดท้รงท าใหค้วามเดอืดรอ้นเป็นประหนึ่งละอองฝนยามเชา้ส าหรบัทุ่งหญ้าอนั

เขยีวชอุ่มนี้และเป็นประหนึ่งไส้ตะเกียงส าหรบัดวงประทีปของพระองค์  อนัเป็นเหตุให้โลกและ

สวรรค์ทอแสงสว่าง ... ด้วยความเดอืดรอ้นนี้แหละที่แสงของพระองค์จะทอสว่างและค าสรรเสรญิ

ของพระองคจ์ะเจดิจา้ไมม่ทีีส่ ิน้สุด นี่เป็นวธิขีองพระองคต์ลอดสมยัทีผ่่านมาและระยะเวลาทีล่่วงเลย

มาแลว้” 

ทัง้พระบาฮาอุลลาห์และพระอบัดุลบาฮาได้ท านายอย่างเชื่อมัน่ยิง่ในชยัชนะอย่างรวดเร็วในทาง

ธรรมเหนือวตัถุและการก่อตัง้สนัตภิาพอนัยิง่ใหญ่อนัจะตามมา พระอบัดุลบาฮาเขยีนไวใ้น พ.ศ.2447 (ค.ศ.

1904) ว่า :– 

“จงรู้สิ่งนี้ไว้ว่า ความยากล าบากและความขาดแคลนนานาประการจะเพิ่มขึ้นทุกๆ วัน 

ประชากรจะพากนัไดร้บัแต่ความทุกขท์วารแห่งความหรรษาและความสุขจะปิดหมดทุกดา้นสงคราม

อนัน่ากลวับงัเกิดขึ้น ความสิ้นหวงัและความท้อแท้จะห้อมล้อมประชากรในทัว่ทศิจนกระทัง่เขา

จ าต้องหนีไปหาพระผู้เป็นเจา้องค์เดยีวที่เที่ยงแท้แน่นอนนัน้ เมื่อนัน้แหละที่แสงแห่งความสุขอนั

ยิง่ใหญ่กจ็ะใหค้วามสว่างแก่ขอบฟ้าจนเสยีงรอ้งของยาบาฮาอุลอบัฮา1 ดงักอ้งในรอบดา้น ค าท านาย

นี้จะเป็นความจรงิในทีสุ่ด” – จาก สาสน์ถงึอสิซาเบลล่า ด ีบรติติง้แฮม 

เมื่อถูกเรยีนถามเมื่อกุมภาพนัธ์ 2457 (ค.ศ.1914) ว่าจะมมีหาประเทศประเทศหนึ่งประเทศใดเขา้

เป็นศาสนิกชนหรอืไม ่ ท่านไดต้อบว่า :– 

“มวลชนทัง้หลายในโลกจะเขา้เป็นศาสนิกชนหากท่านลองเปรยีบดูถงึระยะทีท่ีศ่าสนานี้เริม่

ขึ้นกับฐานะในปจัจุบนัน้ี ท่านจะเห็นได้ว่าพระโอวาทของพระผู้เป็นเจ้ามอีิทธิพลแผ่ไปรวดเร็ว

เพยีงไรและบดันี้ศาสนาแห่งพระผูเ้ป็นเจา้ไดแ้ผ่ลอ้มโลก...แน่ทเีดยีวชนทัง้ปวงจะเขา้มาอยู่ใต้ร่มเงา

ของศาสนาแห่งพระผูเ้ป็นเจา้” – จากหนงัสอื Star of the West 

________________________________________________________________________________ 
1 วล ี“ยาบาฮาอุลอบัฮา” ศาสนิกชนบาไฮหมายความว่า “พระนามอนัยิง่ใหญ่” ใช้ขณะอธษิฐานหรอืเพื่อแสดงความยนิดี

อย่างยิง่ มคีวามหมายว่า “ขา้แต่พระผูท้รงเกยีรตคิุณอนัยิง่ใหญ่” 



ท่านได้กล่าวว่าการท าให้สมบูรณ์ก าลังใกล้เข้ามาเต็มที่และจะมาถึงประมาณระหว่างศตวรรษ

ปจัจุบนัน้ี2  ในการกล่าวสุนทรพจน์แก่พวกธอิอสฟิสท์ (Theosophists) เมื่อเดอืนกุมภาพนัธ์ 2456 (ค.ศ.

1913) ท่านไดก้ล่าวว่า :– 

“ศตวรรษนี้เป็นศตวรรษแห่งดวงอาทติย์แห่งสจัจะศตวรรษนี้เป็นศตวรรษแห่งการก่อตัง้

อาณาจกัรแห่งพระผูเ้ป็นเจา้บนผนืโลก” – จากหนงัสอื Star of the West 

อคัคาและไฮฟา 

          มรีซ์า อาหมดั โซรร์บั บนัทกึค าท านายดงัต่อไปนี้เกีย่วกบันครอคัคาและไฮฟาท านายโดยพระอบัดุล

บาฮาขณะที่นัง่อยู่รมิหน้าต่างบานหนึ่งของบ้านพกัส าหรบับาไฮศาสนิกชนผู้เดนิทางมานมสัการ ณ เมอืง

ไฮฟา วนัที ่14 กุมภาพนัธ ์พ.ศ.2457 (ค.ศ.1914) ไวใ้นสมดุบนัทกึประจ าวนัของเขาว่า :– 

“ทวิทศัน์มองจากบ้านพกัผูม้านมสัการงามมากโดยเฉพาะอย่างยิง่ดา้นทีห่นัไปสู่สุสานของ

พระบาฮาอุลลาหท์ีศ่กัดิส์ทิธิ ์ในอนาคตระยะทางระหว่างนครอคัคาและไฮฟาจะกลายเป็นบา้นเมอืง

ขึน้และนครทัง้สองจะรวมกนัเป็นปลายทางสองตอนของมหานครใหญ่ ขณะทีข่า้พเจา้มองดูทวิทศัน์

นี้อยู่ขา้พเจา้มองเหน็ได้อย่างชดัแจง้ว่านครนี้จะกลายเป็นแห่งแรกของศูนยก์ลางใหญ่ของโลกนคร

หนึ่ง อ่าวกึง่วงกลมอนัใหญ่โตนี้จะเปลีย่นเป็นอ่าวจอดเรอืทีด่ทีีสุ่ดและในทีน่ัน้เรอืแพของประเทศทัง้

ปวงจะเขา้มาจอดพกัอาศยั เรอืเดนิสมุทรของนานาชาตจิะเขา้มายงัท่านี้และบรรทุกคนเป็นจ านวน

หลายหมื่นหลายแสนจากทุกส่วนของโลก ภูเขาและที่ราบจะถูกแต้มเป็นจุดๆ ด้วยอาคารและ

เคหาสน์ทีท่นัสมยั ยิง่การอุตสาหกรรมนานาแขนงจะสรา้งขึน้และสถาบนัต่างๆ ซึง่เป็นคุณประโยชน์

ต่อมนุษยก์จ็ะก่อตัง้ขึน้ มาลนีานาพนัธุแ์ห่งอารยธรรมและวฒันธรรมจากประเทศทัง้มวลจะถูกน ามา

ทีน่ี่เพื่อประสมประสานกลิน่หอมหวลของมนัและเปิดทางไปสู่ภราดรภาพแห่งมนุษย ์อุทยาน สวน

ผลไม ้ละเมาะไมแ้ละสวนสาธารณะอนังดงามจะถูกสรา้งขึน้ไว้ทัว่ทุกด้าน ในยามราตรมีหานครจะ

โชตช่ิวงไปด้วยแสงไฟฟ้า บรเิวณทัง้หมดของอ่าวจากอคัคาไปยงัไฮฟาจะมกีารตดิตัง้ไฟเป็นแนว

ตลอดและจะไดต้ดิตัง้โคมฉายก าลงัสงูไวส้องดา้นของเนินเขาคารเ์มลเพื่อส่องทางเรอืกลไฟจากยอด

ลงมาถงึฐานของเนินเขา ภูเขาคารเ์มลจะจมอยู่ในทะเลแห่งแสงไฟ ผูซ้ึ่งยนือยู่บนยอดเขาคารเ์มล

และผูโ้ดยสารของเรอืกลไฟเขา้ฝ ัง่จะไดท้ศันาภาพงามเลศิและโอ่อ่าทีสุ่ดในโลก” 

____________________________________________________________________________________________ 
2 นี่หมายถงึระยะเวลาระหว่าง ค.ศ.1900-2000 (พ.ศ. 2443-2543) 



“จากทุกส่วนของผูเ้ขาเสยีงรอ้งเพลงประสานเสยีงยาบาฮาอุลอบัฮาจะดงัก้องและก่อนรุ่งสาง

เสียงดนตรทีี่เร้าที่เร้าให้วิญญาณเคลิบเคลิ้มประสานด้วยเสียงร้องเพราะพริ้งล่องลอยขึ้นไปถึง

บลัลงักแ์ห่งพระผูท้รงมหทิธานุภาพ” 

“จรงิทเีดยีวที่วธิขีองพระผู้เป็นเจ้าลี้ลบัและไม่อาจเข้าใจได้ อะไรเล่าที่เป็นความสมัพนัธ์

ภายนอกอนัปรากฏระหว่างนครชรีาช (Shiraz) กบัเตหะราน (Tahran) แบกแดดกบัคอสแตนตโิน

เป้ิล เอเดรยีโนเป้ิลกบัอคัคาและไฮฟา? พระผูเ้ป็นเจา้ทรงด าเนินงานอย่างอดทนค่อยเป็นค่อยไปที

ละขัน้ตามแผนการอนัแน่นอนเพื่อว่าค าพยากรณ์และค าท านายโดยพระศาสดาหลายพระองคจ์ะได้

ปรากฏจรงิตามนัน้  สายใยทองแห่งค าสญัญานี้เกี่ยวเนื่องกบัยุคพนัปีแห่งสนัตสิุขอนัแสดงอยู่ใน

คมัภรี์ไบเบิ้ล  เมื่อเป็นความปรารถนาของพระผู้เป็นเจ้าพระองค์ก็จะทรงบนัดาลให้ปรากฏจรงิ

ตามนัน้” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 15 

พิจารณาถึงอดีตและคาดหวงัถึงอนาคต 

“เราเป็นสกัขพียาน โอ มติรทัง้หลาย! ว่าความกรุณานัน้สมบูรณ์ ปญัหา

ส าคญัไดร้บัการเฉลย ขอ้พสิจูน์ไดป้รากฏใหเ้หน็ หลกัฐานไดแ้สดงไว ้จงแสดงให้

เหน็เสยี ณ บดัน้ีถงึความอุตสาหวริยิะของท่านในทางสละกเิลส โดยวธินีี้แหละที่

ความกรุณาของสวรรค์ได้ประทานให้โดยเต็มที่ แต่ท่านและเขาอื่นผู้ซึ่งอยู่บน

สวรรค์และในโลกนี้ ค าสรรเสรญิทัง้ปวงจงมแีด่พระผู้เป็นเจา้พระองคผ์ูเ้ป็นนาย

แห่งโลกทัง้หลาย” – จากพระวจนะเรน้ลบั 

ความก้าวหน้าของศาสนา 

เป็นทีน่่าเสยีดายอย่างยิง่ เนื่องจากความจ ากดัในการจดัท าหนังสอืของเรา จงึไม่อาจพรรณนาถงึ

รายละเอยีดในความก้าวหน้าของศาสนาบาไฮทัว่โลกได ้จ าต้องเขยีนต่ออกีหลายต่อหลายบทจงึจะเป็นการ

เพยีงพอทีจ่ะเล่าถงึเรือ่งทีน่่าทึง่นี้และยงัต้องมเีรื่องอกีมากมายเกี่ยวกบัท่านผูแ้พร่ศาสนาในต่างประเทศและ

ท่านผูถู้กทารณุกรรมเพราะเหตุแห่งความศรทัธาในศาสนาอกีหลายท่านดว้ยกนั แต่หากจะสรุปความไวย้่อๆ 

ดงันี้ 

ในประเทศอหิร่านชนรุ่นแรกทีน่ับถอืในค าสอนของศาสนานี้ต้องประสบกบัการขดัขวางอย่างรุนแรง

ถูกข่มเหงจองล้างถูกทารุณดว้ยน ้ามอืของชนชาตเิดยีวกบัเขาแต่เขาก็พากนัเผชญิความทุกขย์าก  ทนรบั

ความทรมานอยา่งผูก้ลา้หาญทีด่เีลศิมคีวามมัน่คงและอดทน เขาพากนัชุ่มโชกดว้ยโลหติของตนเนื่องจากชน

พวกนี้หลายต่อหลายพนัคนถูกเฆี่ยนโบย ถูกจ าคุกถูกแย่งยดึทรพัย์สมบตัิ ถูกขบัไล่ออกจากเคหะสถาน

บา้นเรอืนของตนหรอืหาไม่กถ็ูกกลัน่แกล้งด้วยประการอื่นเป็นเวลาหกสบิปีหรอืมากกว่านัน้ที่ใครกต็ามใน

ประเทศอหิร่านหากจะแสดงความจงรกัภกัดต่ีอพระบ๊อบพระบาฮาอุลลาห์ก็ต้องเสี่ยงกบัการสูญเสยีทรพัย์

สมบตั ิอสิรภาพหรอืแมก้ระทัง่ชวีติของตน ถงึกระนัน้ก็ตามฝ่ายที่ขดัขวางที่ปกัใจแน่วแน่และโหดรา้ยก็ไม่

อาจจะหยุดยัง้ความก้าวหน้าในการเผยแพร่ศาสนานี้เช่นเดยีวกบักลุ่มละอองธุลไีม่อาจจะกดีกัน้ ไม่ให้ดวง

อาทติยป์รากฏขึน้ได ้

 

 



จากชายแดนด้านหนึ่งของประเทศอหิร่าน1 ไปจรดอกีด้านหนึ่งจะพบบาไฮศาสนิกชนเกอืบทัว่ทุก

เมอืงใหญ่น้อย หมู่บ้านในชนบทหรอืแมก้ระทัง่ในหมู่ชนผูด้ ารงชวีติพเนจรไปในทะเลทราย ในหมู่บา้นบาง

แห่งลูกบ้านนับถอืศาสนาบาไฮกนัทัง้หมด ส่วนในแห่งอื่นๆ ชนส่วนใหญ่คอืผู้ที่ศรทัธาในศาสนานี้สมาชกิ

ใหม่จากหลายลทัธแิละต่างๆ กนัซึ่งเคยเป็นศตัรคูู่อาฆาตกนัมาอย่างข่มขื่นมาบดันี้กลบัร่วมสมานฉันทเ์ป็น

มติรสนิทและรบันับถอืกนัประดุจญาตพิีน้่อง ไม่เพยีงแต่ในระหว่างพวกเขาเท่านัน้แต่แผ่ความรกันี้ไปถงึคน

อื่นๆ ทัว่ไปผู้ซึ่งประกอบกิจเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวและยกฐานะของมนุษยชาติด้วย ขจดัความ

รงัเกยีจเดยีดฉนัทแ์ละความขดัแยง้กนัรว่มกนัสรา้งอาณาจกัรแห่งพระผูเ้ป็นเจา้ขึน้ในโลก 

ปาฏหิารยิอ์นัใดจะยิง่ใหญ่ไปกว่าสิง่นี้กม็อียู่เพยีงสิง่เดยีวนัน่คอืความส าเรจ็ในภารกจิทีช่นพวกนี้ได้

ตัง้เจตนารมณ์ไวใ้หเ้สรจ็พรอ้มกนัตลอดทัง้โลก ปาฏหิารยิอ์นัยิง่ใหญ่นี้ก าลงัด าเนินก้าวหน้า 

ในเตอรกสีถาน อเมรกิา อนิเดยี พม่า บาไฮศาสนิกชนมจี านวนนับได้เป็นพนัๆ คน ขณะเดยีวกนั

ศูนยก์ลางบาไฮในเยอรมนันี อติาล ีสวติเซอรแ์ลนด ์ฝรัง่เศสกไ็ดก่้อตัง้ขึน้และวงของภารกจิทางศลีธรรมของ

เขาก็แผ่ขยายออกไปอย่างรวดเรว็ ในบางประเทศของประเทศดงักล่าวมหีนังสอืพมิพ์รายเดอืนเกี่ยวกบั

ศาสนานี้ออกเป็นประจ าฉบบัหนึ่งหรอืมากกว่านัน้และในบางประเทศกม็กีารประชุมประจ าปีของผูแ้ทนบาไฮ  

ประเทศญี่ปุ่นก็มหีนังสอืพมิพ์บาไฮออกเป็นประจ าเดอืนทัง้ในภาษาญี่ปุ่นและภาษาแอสเพอรานโต ในอีก

หลายประเทศในโลกทัง้ตะวนัออกและตะวนัตกจะพบผูซ้ึง่ศรทัธาในศาสนานี้แมจ้ะเป็นจ านวนน้อยที่กระจดั

กระจายกนัอยู่ก็ตามแต่ก็ก่ออิทธพิลเกินก าลงัจ านวนของเขา ศาสนานี้แสดงออกในก าลงัอันน่าฉงนแผ่

ขยายตวัเปลีย่นแปลงมวลชนและสงัคมมนุษย ์

          ผูเ้ลื่อมใสในศาสนารุน่แรกทางตะวนัตกมคีวามหวงัไวว้่าการแผ่ขยายของศาสนาและการยอมรบันับ

ถือหลักธรรมในศาสนานี้ ในระยะเวลาหนึ่งข้างหน้าจะต้องน าไปสู่ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของ          

มนุษยชาต ิเมือ่เราศกึษาศาสนาจนเพยีงพอแลว้เราจะเหน็ชดัว่าการยอมรบันับถอืศาสนานี้มใิช่เพยีงแต่  

________________________________________________________________________________ 

1 ลอรด์ เคอรซ์อน ไดเ้ขยีนไวใ้นหนงัสอืของท่านชื่อ Persia and the Persian Question พมิพใ์น พ.ศ.2435 (ค.ศ.

1892) ปีเดยีวกบัทีพ่ระบาฮาอุลลาหส์วรรคต 

“จ านวนชาวบาไฮศาสนิกชนในเปอรเ์ซยีในขณะนี้คะเนว่าอย่างต ่าทีสุ่ดมอียู่ครึง่ลา้นคน จากการสนทนากบับุคคล

หลายท่านผู้มคีุณวุฒพิอวนิิจฉัยเรื่องนี้ได้ท าให้ขา้พเจ้าเขา้ใจว่าจ านวนทัง้หมดคงเกอืบจะถึงหนึ่งล้านคน  จบพบพวกเขา

เหล่าน้ีไดใ้นทุกสาขาอาชพีตัง้แต่เสนาบด ีขา้ราชส านกั ลงมาจนถงึคนกวาดถนน คนเลีย้งมา้ แมท้ีส่ดุกระทัง่นกับวชอสิลาม” 



ความรูส้กึภายในถึงแม้สิง่นี้จะจ าเป็นก็ตาม แต่รวมถึงการเป็นประชากรของโลกมคีวามเร้ารงึใจในความ

พยายามทีจ่ะเสรมิสรา้งสถาบนัของสงัคมใหมซ่ึง่ไดก่้อรากฐานไวแ้ลว้โดยพระบาฮาอุลลาหอ์ย่างเตม็สตกิ าลงั  

การเผยแพร่ศาสนาตลอดจนกระทัง่จ านวนทีเ่พิม่ขึน้ของศาสนิกชนเป็นววิฒันาการของศาสนาบาไฮระยะนี้  

เหน็ได้ว่าพลงัของศาสนาส่วนใหญ่อยู่ที่การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ของชุมชนบาไฮจากสภาวะของการ

อธษิฐานบชูาอยา่งแก่กลา้มาสู่ระบบแห่งธรรมนูญอนัมัน่คงสามารถทีจ่ะยนืหยดัโต้กบัความชุลมุนวุ่นวายและ

เลวรา้ยของสภาพแวดลอ้มอนัน่าหมดหวงัได ้

ขอ้เทจ็จรงิทีว่่าพระอบัดุลบาฮาไดท้ านายไวอ้ยา่งแน่นอนถงึสงครามโลกครัง้ใหม่เป็นการชีใ้หเ้หน็ถงึ

ความตึงเครยีดซึ่งไม่อาจจะทนได้ซึ่งจะต้องปรากฏในสถาบนัแห่งสงัคมอันยดึถือเป็นแบบฉบบัทัง้ปวง  

จ านวนอนักระจอ้ยร่อยของบาไฮศาสนิกชนอาจจะดูเหมอืนไม่มคีวามหมายเมื่อเทยีบกบัผูน้ับถอืศาสนาดกึ

ด าบรรพ์อื่นๆ แต่เขาเหล่านี้มคีวามเชื่อมัน่ว่าอ านาจแห่งสวรรค์ได้ประทานพรด้วยสทิธพิเิศษอนัสูงแก่เขา

เพื่อที่จะรบัใช้ในระเบยีบแบบแผนใหม่อนัจะเป็นสิง่ที่ฝงูชนรบันับถือกนัทัง้ตะวนัออกและตะวนัตก ในวนั

เวลาอนัไมไ่กลนกั จวบ พ.ศ. 2506 (ค.ศ.1963) อนัเป็นเวลาครบรอบรอ้ยปีแห่งการประกาศศาสนาของพระ

บาฮาอุลลาห์ ณ สวนเรซวาน บาไฮศาสนิกชนได้รบัค าบอกเล่าจากท่านโชกิ เอฟเฟนด ิว่ารากฐานของ

ศาสนาของพระบาฮาอุลลาหจ์ะฝงัรากลงทัว่ไปทุกแห่งหนในโลกน้ี 

ถงึแมว้่าจะเป็นความจรงิที่พระวิญญาณบรสิุทธิไ์ด้สะทอ้นแสงจากดวงหทยัอนับรสิุทธิม์าสู่ประเทศ

ทัง้มวลซึ่งยงัไม่ส านึกในบ่อเกิดแห่งพระวญิญาณนัน้ จะสงัเกตเห็นความเจรญิของศาสนาได้จากความ

พยายามต่างๆ ของชุมนุมบาไฮศาสนิกชนซึง่เป็นการสนับสนุนค าสัง่สอนของพระบาฮาอุลลาหเ์ป็นขอ้พสิูจน์

อย่างน่าเชื่อไดว้่าอุดมการณ์แห่งพระอาณาจกัรจะบงัเกดิผลไดก้เ็พยีงแต่ในกรอบของวงงานชุมนุมชนบาไฮ

ศาสนิกชนเท่านัน้ 

การเป็นศาสดาของพระบอ๊บและพระบาฮาอลุาห์ 

ถา้เราศกึษาถงึชวีติและค าเทศนาของพระบ๊อบ และพระบาฮาอุลลาหม์ากขึน้เท่าใดกย็ิง่ดูจะเป็นการ

ยากยิง่ขึน้ที่จะหาค าอธบิายถงึความยิง่ใหญ่ของพระองค์ทัง้สอง ดว้ยสวรรคด์ลบนัดาลท่านเตบิโตขึน้มาใน

บรรยากาศของความมากไปด้วยอคติและความบ้าคลัง่ในศาสนา ท่านได้รบัการศกึษาแต่เพยีงชัน้ประถม

ท่านไมไ่ดข้อ้งแวะกบัวฒันธรรมของตะวนัตกเลย ไมม่อี านาจทางการเมอืงทางการเงนิสนับสนุนท่าน ท่านไม่

รอ้งขอบุคคลใดและไดร้บัจากผูอ้ื่นน้อยเหลอืเกนิ ไดร้บักแ็ต่ความอยุตธิรรมและการข่มเหงคะเนงรา้ย ท่านผู้

ยิง่ใหญ่ทัง้สองของโลกไมอ่นิงัขงัขอบหรอืขดัขนื ท่านถูกลงโทษ ถูกทรมาน ถูกจ าคุกและไดร้บัเคราะหก์รรม



ต่างๆ ในการปฏบิตัภิาระของท่านใหส้ าเรจ็ดงัจุดมุ่งหมาย ท่านต้องอยู่โดดเดี่ยวในการขับเคี่ยวกบัปรปกัษ์

ทัง้โลกไม่มผีู้ช่วยเหลอือื่นใดนอกจากพระผู้เป็นเจ้า แต่กระนัน้ก็ตามชยัชนะของท่านก็เป็นที่กระจ่างแจ้ง

และแจม่จ ารสั 

ความยิง่ใหญ่ยิง่และล ้าเลศิของอุดมการณ์ต่างๆ ของท่าน ความเป็นผู้สูงศกัดิแ์ละเสยีสละชวีติของ

ท่าน ความกล้าหาญไม่หวาดหวัน่และความเชื่อมัน่ของท่าน พระปญัญาและความรอบรูอ้นัน่าทึ่งของท่าน  

ความเขา้ใจถงึความต้องการของประชากรทัง้ทางตะวนัออกและตะวนัตก ความกวา้งขวางและบรบิูรณ์ของ

ค าสัง่สอนของท่าน พลงัอ านาจของท่านซึง่ท าใหส้าวกทัง้หลายมคีวามรกัทีเ่ตม็เป่ียมและความกระตอืรอืรน้  

ปญัญาหลกัแหลมและแรงกล้าของอทิธพิลของท่าน ความก้าวหน้าของศาสนาที่ท่านประดษิฐาน แน่นอน

เหลอืเกนิสิง่ต่างๆ เหล่านี้จะร่วมกนัพสิูจน์ถงึความเป็นศาสดาอย่างน่าเลื่อมใสเช่นเดยีวกบัขอ้พสิูจน์อื่นอนั

ปรากฏอยูใ่นประวตัศิาสตรแ์ห่งศาสนา 

ความคาดหวงัถึงอนาคตอนัสดใส 

ศาสนาบาไฮ เปิดเผยถงึนโยบายแห่งพระอารขีองพระผูเ้ป็นเจา้ และความก้าวหน้าในอนาคตของ

มนุษยช์าต ิซึง่เป็นการแน่นอนทเีดยีวทีศ่าสนาอนัยิง่ใหญ่และสุกใสจะประทานความวฒันาและความเจรญิถงึ

ขดีสุดให้แก่มนุษย ์“ศาสดาทุกพระองค์สรา้งสรรคใ์หม่และโลกใหม่ขึน้” เป็นภารกจิเดยีวกนักบัทีพ่ระครสิต์

และศาสดาทัง้หลายไดส้ละชวีติมาแลว้ และในระหว่างศาสดาผูย้ ิง่ใหญ่เหล่านี้ไม่มกีารชงิดกีนัไม่ใช่ว่าจะต้อง

เป็นศาสดาองคน์ี้หรอืศาสดาองคน์ัน้แต่ตอ้งทัง้หลายรวมกนัจงึจะน าภารกจินี้ไปสู่ความส าเรจ็ได้ 

พระอบัดุลบาฮาไดก้ล่าวว่า :– 

“ไม่เป็นการจ าเป็นที่จะลดพระอบัราฮมัเพื่อที่จะยกย่องพระเยซูเพื่อที่จะประกาศสจัธรรม

ของพระบาฮาอุลลาห์ เราจะต้องรบัเอาธรรมของพระผู้เป็นเจ้า ณ ทุกสถานที่ที่เราได้พบเห็น

จุดส าคญัของปญัหานัน้อยู่ทีว่่าพระผูเ้ป็นทูตสวรรคท์ัง้สิน้ไดป้รากฏองคเ์พื่อทีจ่ะยกธงชยัแห่งความ

สมบรูณ์ของสวรรคข์ึน้ ทุกๆ องคท์อรศัมปีระดุจดวงอาทติยท์ัง้หลายบนฟากฟ้าเดยีวกนัของทอ้งฟ้า

แห่งพระประสงคข์องสวรรค ์ “ท่านทุกองคใ์หแ้สงสว่างแห่งสจัจะแด่โลก” – จากหนังสอื Star of the 

west 

ภาระนี้เป็นของพระผู้เป็นเจา้และพระผูเ้ป็นเจา้เรยีกรอ้งมใิช่แต่ศาสดาทัง้หลายเท่านัน้หากรวมทัง้

มนุษยช์าตทิัง้มวลใหเ้ป็นผูร้่วมงานกบัพระองคใ์นกระบวนการเสรมิสรา้งขึน้ หากเราปฏเิสธค าเชือ้เชญิของ



พระองค์เราก็ไม่อาจขดัขวางไม่ให้กิจนี้ด าเนินต่อไปได้เพราะพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้านัน้เป็นสิ่ง

แน่นอนทีจ่ะบรรลุถงึจดุหมาย หากเราลม้เหลวในการแสดงในบทของเราพระองคก์อ็าจหาลูกมอือื่นมากระท า

ธุระตามพระประสงคต่์อไปได ้แต่เรากจ็ะพลาดจดุมุง่หมายและเป้าหมายอนัแทจ้รงิในชวีติของเราในการเป็น

อนัหน่ึงอนัเดยีวกบัพระผูเ้ป็นเจา้นัน่คอืจะตอ้งเป็นผูท้ีร่กัพระองคเ์ป็นขา้ช่วงใชข้องพระองคเ์ป็นเครื่องมอืและ

เป็นตวักลางโดยเตม็ใจในพลงัแห่งการเสรมิสรา้งของพระองค์กจ็ะท าใหเ้ราหมดความส านึกถงึชวีติภายในตวั

เรานอกจากชวีติอนัประเสรฐิและสมบูรณ์พูนสุขของพระผูเ้ป็นเจา้ซึง่เป็นจุดหมายอนัล ้าเลศิในการด ารงชวีติ

ของมนุษยต์ามค าสัง่สอนของศาสนาบาไฮ 

อย่างไรก็ตาม มนุษยช์าตมิคีวามดอียู่ในดวงใจพระบาฮาอุลลาห์ยนืยนักบัเราไว้ว่าอกีไม่นานการ

เรยีกรอ้งของพระผู้เป็นเจา้จะเป็นที่ยอมรบันับถอืกนัโดยทัว่ไปและมนุษยช์าตทิัง้มวลจะหนัไปสู่ความเที่ยง

ธรรมและเคารพเชื่อฟงั...” สิ่งที่เศร้าหมองทัง้มวลจะเปลี่ยนเป็นสนุกหรรษาความมีโรคภัยนานาจะ

เปลี่ยนเป็นความมสีุขภาพแขง็แรง”  อาณาจกัรทัง้หลายในโลกนี้จะกลายเป็น “อาณาจกัรแห่งพระผู้เป็น

เจา้ของชาวเราและของพระครสิตแ์ละพระองคจ์ะครอบครองอยู่ตลอดชัว่กาลนาน” (ววิรณ์ บทที ่11ค าที ่15)  

ไม่เพียงแต่ผู้ซึ่งอยู่บนพื้นโลกจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในพระผู้เป็นเจ้าและส าเริงส าราญในพระองค์

ตลอดไปชัว่นิรนัดร ์

การฟ้ืนฟศูาสนา 

แน่นอนทเีดยีวทีส่ภาพของโลกทุกวนันี้ มหีลกัฐานอย่างมากมาย นอกจากขอ้ยกเวน้เป็นส่วนน้อย

ว่าศาสนิกชนในศาสนาต่างๆ จ าตอ้งตื่นตวัในความหมายในศาสนาของเขาและการตื่นตวันี้เป็นส่วนส าคญัใน

งานของพระบาฮาอุลลาห์ พระองค์อุบตัขิ ึ้นเพื่อท าให้ศาสนิกชนครสิเตียนเป็นศาสนิกชนครสิเตยีนที่ ดขี ึ้น  

ท าใหศ้าสนิกชนมุสลมิเป็นศาสนิกชนมุสลมิทีแ่ท้ และท าใหม้นุษยท์ัง้มวลซื่อตรงต่อเจตนารมณ์ พระองคไ์ด้

ท าให้พระสญัญาของท่านศาสดาเหล่านัน้เป็นผลส าเรจ็ขึน้ด้วย เป็นการปรากฏพระองค์ที่เจดิจ้า “เมื่อถึง

ก าหนดเวลาอนัสมควร” เพื่อเป็นมงกุฎและท าใหง้านของท่านเหล่านัน้สมบูรณ์ พระองคใ์หอ้รรถาธบิายในสจั

ธรรมอย่างแจ่มกระจ่างยิง่กว่าท่านผู้อุบตัิขึ้นมาองค์ก่อนๆ และเปิดเผยพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าที่

เกีย่วกบัปญัหาทัง้ปวงของบุคคลและของชวีติในสงัคมซึง่เผชญิหน้าเราอยู่ในโลกทุกวนันี้ พระองคเ์ทศนาสัง่

สอนเป็นสากลซึง่เป็นทางใหห้ลกัศลิาฐานของอารยธรรมใหม่และทีด่กีว่าจะก่อตัง้ขึน้ได ้ค าสัง่สอนซึง่รบัเขา้

ไวต้รงตามความตอ้งการของโลกในยคุใหมซ่ึง่เริม่ตน้แลว้ ณ บดันี้ 

 



ท าไมจึงต้องมีอรรถาธิบายใหม่ในศาสนา 

ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนัของโลกแห่งมนุษยช์าต ิการสมานเขา้เป็นอนัเดยีวของศาสนาทีต่่างกนั

ทัง้หลายในโลก ความพ้องกันของศาสนาและวิทยาศาสตร์ สันติภาพสากลที่ก่อตัง้ขึ้น การตัดสินโดย

อนุญาโตตุลาการระหว่างชาต ิสถาบนัแห่งความยุตธิรรมระหว่างชาต ิภาษาสากล การยกย่องสตรใีหม้สีทิธิ

เท่าเทยีมชาย ให้การศกึษาเป็นสากล เลกิล้มประเพณีมทีาสในเรอืนเบี้ยและทาสสนิไถ่ และต้องเลกิทาสที่

ขายแรงงานในงานอุตสาหกรรมด้วย จดัระเบยีบองค์การมนุษยช์าตใิห้เป็นกลุ่มก้อนเดยีวกนัต้องเคารพใน

สทิธแิละเสรภีาพของเอกชน ปญัหาเหล่าน้ีเป็นปญัหาทีใ่หญ่ยิง่ส าคญั ดงัจะเหน็ไดว้่า ครสิเตยีนศาสนิกชน 

อสิลามศาสนิกชนแ ละศาสนิกชนของศาสนาอื่นๆ มคีวามเห็นขดัแยง้และไม่ลงรอยกนัเสมอทัง้ทีแ่ลว้มาและ

ในการต่อไป แต่พระบาฮาอุลลาหไ์ดเ้ปิดเผยหลกัธรรมต่างๆ อย่างแจ่มกระจ่างเหน็ไดช้ดัว่าหากว่าเรารบัไว้

ปฏบิตักินัเป็นสากลแลว้จะท าใหโ้ลกเป็นเมอืงสวรรค์ 

สจัจะเป็นของทุกคน 

มคีนมากหลายทีพ่รอ้มทีจ่ะยอมรบัว่าค าสอนต่างๆ ในศาสนาบาไฮเป็นของดงีามยิง่ส าหรบัประเทศ

อิหร่านและตะวนัตก แต่มผีู้เข้าใจว่าส าหรบัประเทศทัง้หลายในตะวนัตกค าสอนเหล่านี้ไม่จ าเป็นและไม่

เหมาะสม ส าหรบัผูท้ีอ่อกความเหน็เช่นนี้พระอบัดุลบาฮาไดช้ีแ้จงไวว้่า :– 

“ตามความหมายแห่งศาสนาของพระบาฮาอุลลาหส์ิง่ใดกต็ามทีเ่ป็นผลดต่ีอสากลแลว้สิง่นัน้

มาจากสวรรค์สิง่ใดที่มาจากสวรรค์สิง่นัน้ก็เป็นผลดต่ีอสากล หากว่ามนัเป็นความจรงิแท้มนัก็เป็น

ประโยชน์แก่ทุกคน หากว่ามนัไมใ่ช่ความจรงิมนักไ็มเ่ป็นประโยชน์แก่ใคร ดงันัน้สิง่อนัมาจากสวรรค์

ซึง่ท าใหเ้ป็นผลดแีก่สากลจงึไมจ่ ากดัส าหรบัตะวนัออกหรอืตะวนัตก เพราะแสงอนัสุกสกาวของดวง

อาทติยแ์ห่งธรรมทอทอดไปทัว่ทัง้ตะวนัออกและตะวนัตกและพาใหเ้กดิความอบอุ่นทัง้ทางเหนือและ

ใต ้ไมม่คีวามแตกต่างระหว่างขัว้โลกหนึ่งกบัอกีขัว้โลกหนึ่ง ในสมยัแห่งการปรากฏพระองคข์องพระ

ครสิตพ์วกโรมนัและกรกีคดิว่าศาสนาของพระองคเ์ป็นของเฉพาะพวกยวิเท่านัน้ เขาพากนัเขา้ใจว่า

อารยธรรมที่เขามอียู่นัน้สมบูรณ์แล้วไม่มอีะไรต้องศกึษาอกีจากค าสอนของพระครสิต์เพราะความ

คาดคะเนผดิๆ เช่นนี้ท าให้คนมากหลายไม่ได้รบัพระกรุณาจากพระองค์ เช่นเดยีวกนัจงทราบว่า

หลกัธรรมของศาสนาครสิเตยีนและพระบญัญตัขิองพระบาฮาอุลลาหม์คีวามละมา้ยคลา้ยคลงึกนัและ

มแีนวทางเดยีวกนัย่อมมคีวามก้าวหน้าบงัเกดิขึน้ทุกๆ วนั มรีะยะเวลาซึง่สถาบนัของพระผูเ้ป็นเจา้



น้ีอยูใ่นอุทรต่อมากอ็ยูใ่นสภาพทีเ่กดิใหม่และแลว้กเ็ป็นเดก็ทารกแลว้จงึเป็นเดก็หนุ่มเตบิปญัญา ใน

วาระแห่งปจัจบุนัไดส้่องแสงสกาวดว้ยความงามและทอรศัมอีนัสุกปลัง่” 

“ความสุขจงมแีด่ผูซ้ึง่ไขความลกึลบัและไปสู่สถานทีซ่ึง่ก าหนดไวใ้หท้่านในโลกของผูส้ าเรจ็

โพธญิาณ” 

พินัยกรรมสดุท้ายของพระอบัดลุบาฮา 

วาระใหม่ 

เมื่อพระอับดุลบาฮาประมุขอันเป็นที่รกัยิ่งได้ล่วงลับไปแล้วศาสนาบาไฮย่างเข้าสู่วาระใหม่ใน

ประวตัศิาสตรข์องศาสนา วาระใหม่นี้แสดงออกซึ่งภาระใหม่นี้แสดงออกซึง่สภาวะอนัสูงกว่าในการด ารงอยู่

ขององคาพยพนัน้ท าใหศ้าสนานี้ เจรญิเตบิโตและส าคญักว่าแต่ก่อน พระอบัดุลบาฮาไดส้ละสตกิ าลงัอนัเลศิ

ล ้าเหนือมนุษยแ์ละความสามารถอนัเป็นเอกเทศรบัภาระเผยแพร่ความรกัของท่านที่มต่ีอพระบาฮาอุลลาห์

ไปทัว่ทัง้ตะวนัออกและตะวนัตก ท่านได้จุดดวงเทยีนแห่งศรทัธาในดวงวญิญาณมนุษยน์ับไม่ถ้วน ท่านได้

ฝึกสอนและน าทางเขาในคุณลกัษณะของการของการด ารงชวีติทางธรรม เมื่อท่านไดล้่วงลบัไปแลว้เวลาของ

การวางรากฐานและจะจดัระเบยีบแบบแผนไดม้าถงึซึง่รบักนัว่าเป็นแนวทางและจุดศูนยก์ลางของระบบแห่ง

โลกซึง่เป็นภาระเฉพาะของศาสนาของพระบาฮาอุลลาหท์ีจ่ะต้องกระท า พนิัยกรรมของพระอบัดุลบาฮาเป็น

เครื่องหมายอนัส าคญัของการแปรเปลีย่นประวตัศิาสนาบาไฮแบ่งแยกวาระของการเป็นทารกและขาดการ

รบัผดิชอบจากวาระซึง่บาไฮศาสนิกชนจะต้องรบัหน้าที่ทางธรรมของเขา โดยการขยายขอบเขตของความ

สนใจแต่ในเรือ่งของตนไปสู่ความเป็นเอกภาพและร่วมมอืกนัแห่งสงัคม หลกัการสามประการในแผนการจดั

ระเบยีบทีพ่ระอบัดุลบาฮาไดว้างไวม้ดีงันี้- 

1. “ผูพ้ทิกัษ์ศาสนาของพระผูเ้ป็นเจา้” (The Guardian of the Cause of God) 

2. ”พระหตัถศ์าสนาของพระผูเ้ป็นเจา้” (The Hands of the Cause of God) 

3. ”ธรรมสภาท้องถิน่ ธรรมสภาแห่งชาต ิและสภายุตธิรรมแห่งสากล (The Spiritual Assemblies 

Local, National and International) 

 

 



ท่านศาสนภิบาลของพระผูเ้ป็นเจ้า 

พระอบัดุลบาฮาไดแ้ต่งตัง้หลานชายคนโต “ท่านโชก ิเอฟเฟนด”ิ ใหร้บัผดิชอบในต าแหน่ง “ท่านศา

สนภบิาล” ของพระผูเ้ป็นเจา้ ท่านโชก ิเอฟเฟนด ิคอื บุตรคนโตของ ท่านซอิาอเียะห ์คานุม ธดิาคนโตของ

พระอบัดุลบาฮา บดิาของท่านโชกิ เอฟเฟนด ิคอื ท่านมรีซ์า ฮอด ิญาตผิูห้นึ่งของพระบ๊อบ (แต่ไม่ใช่ญาติ

สายตรงจากท่านเพราะบุตรของพระบ๊อบถงึแก่กรรมเมื่อยงัเยาว์วยั) เมื่อท่านโชก ิเอฟเฟนดอิายุได้ 25 ปี

และก าลงัศกึษาอยู่มหาวทิยาลยับอลลอิอล ออกซฟ์อรด์ (Bolliol College, Oxford) ท่านตากไ็ดถ้งึแก่กรรม  

ประกาศแจง้การแต่งตัง้ ท่านโชก ิเอฟเฟนด ิไดป้รากฏในพนิยักรรมของพระอบัดุลบาฮาดงัต่อไปนี้ :– 

“โอ มิตรที่รกัของข้าพเจ้าหลังจากผู้ที่ถูกกลัน่แกล้งผู้นี้ได้จากไปแล้วภาระก็ตกอยู่กับ

กิง่กา้นสาขาของพฤกษ์อนัศกัดิส์ทิธิ ์(นัน่กห็มายถงึเครอืญาตขิองพระบ๊อบและพระบาฮาอุลลาห)์ ผู้

เป็นหลกัของศาสนาของพระผู้เป็นเจ้าผู้ที่เป็นที่รกัของความงามอบัฮา จงหนัหน้าไปสู่โชกิ เอฟ

เฟนดผิูซ้ึง่เป็นกิง่กา้นอนัอ่อนอนัแตกมาจากล าตน้ทัง้สองของพฤกษ์อนัศกัดิส์ทิธิ ์(พระบ๊อบและพระ

บาฮาอุลลาห์) และเป็นผลไมอ้นัเตบิโตมาจากการรวมกนัของหน่อพฤกษ์อนัศกัดิส์ทิธิท์ ัง้สอง เขา

เป็นสญัลกัษณ์ของพระผู้เป็นเจา้เป็นกิง่ก้านที่ได้เลอืกแล้ว เป็นหลกัของศาสนาของพระผู้เป็นเจ้า

และผูซ้ึง่เป็นทีร่กัของพระผูเ้ป็นเจา้ต้องหนัไปสู่ เขาคอืผูซ้ึง่จะใหอ้รรถาธบิายในพระวจนะของพระผู้

เป็นเจา้และต่อจากเขากจ็ะตอ้งเป็นภาระของบุตรคนแรกทีส่บืเชือ้สายโดยตรงต่อไป... 

“ท่านผูเ้ป็นทีร่กัของพระผูเ้ป็นเจา้ ตกเป็นหน้าทีข่องท่านศาสนภบิาลของพระผู้ เป็นเจา้ทีจ่ะ

แต่งตัง้ผูใ้ดขึน้เป็นผูส้บืต าแหน่งเขาขณะทีเ่ขายงัมชีวีติอยู่เพื่อว่าเมื่อเขาล่วงลบัไปแลว้จะไดไ้ม่เกดิ

ความขดัแยง้ขึน้ภายหลงั ผูซ้ึง่ไดร้บัแต่งตัง้จะต้องประพฤตตินใหเ้หน็ว่าเป็นผูท้ีป่ราศจากกเิลสคอืผู้

ไมย่ดึมัน่ในวตัถุทางโลกทัง้ปวงตอ้งกอปรไปดว้ยความบรสิุทธิต์้องแสดงใหเ้หน็ว่ามคีวามหวาดเกรง

ต่อพระผู้เป็นเจ้า มีความรอบรู้ปญัญาและผู้คงแก่เรียนโดยนัยน้ีหากทารกนัน้ไม่รบัมรดกทาง

คุณธรรม (ของท่านศาสนภิบาล) หากคุณสมบัติของเขาไม่ดีพอจะเทียบกับตระกูลของเขาได ้ 

ท่านศาสนภบิาลจะตอ้งเลอืกกิง่กา้นอื่นสบืต าแหน่งแทน 

“พระหตัถ์ศาสนาของพระผู้เป็นเจา้ทัง้หลายจะต้องเลอืกกนัเองในระหว่างพวกเขาจ านวน

เก้าท่านซึง่ทัง้เก้าท่านนี้ต้องท าธุรกจิอนัส าคญัของผูพ้ทิกัษ์ศาสนาในทุกโอกาส  การเลอืกตัง้บุคคล

ทัง้เก้านี้จะต้องเป็นไปโดยเหน็พอ้งเป็นเป็นเอกฉันท์หรอืโดยเสยีงส่วนใหญ่จากกลุ่มของพระหตัถ์

ศาสนาของพระผูเ้ป็นเจา้ครัน้แลว้พระหตัถศ์าสนาทัง้เกา้ท่านน้ีจะตอ้งเหน็ดว้ยกบัผูท้ีผู่พ้ทิกัษ์ศาสนา



เลอืกขึน้เป็นผูส้บืต าแหน่งโดยเอกฉนัทห์รอืดว้ยเสยีงส่วนใหญ่  การเลอืกต้องใชว้ธิทีีจ่ะไม่แสดงใหรู้้

ว่าใครเป็นผูเ้หน็ชอบดว้ยหรอืไม ่(นัน่คอืโดยการลงคะแนนลบั)” 

พระหตัถศ์าสนาของพระผูเ้ป็นเจ้า 

ในชัว่ชวีติของพระบาฮาอุลลาหพ์ระองคไ์ดท้รงแต่งตัง้มติร 4 ท่านทีค่ล่องงานและไวเ้นื้อเชื่อใจไดใ้ห้

เป็นผู้ช่วยอ านวยการและเสรมิสรา้งกจิการการเผยแพร่ศาสนาและตัง้ต าแหน่งเขาเหล่านัน้ว่า “พระหตัถ์

ศาสนาของพระผู้เป็นเจ้า” พระอับดุลบาฮาได้บ่งไว้ในพินัยกรรมของพระองค์เกี่ยวกับการจดัตัง้กลุ่ม

กรรมการประจ าเพื่อทีจ่ะรบัใชศ้าสนาและช่วยเหลอืท่านศาสนภบิาล พระองคไ์ดเ้ขยีนไวว้่า :– 

“โอ มติรทัง้หลายพระหตัถศ์าสนาจะต้องเป็นผูซ้ึง่ไดร้บัแต่งตัง้จากท่านศาสนภบิาลแห่งพระ

ผูเ้ป็นเจา้ ... สิง่ผูท้ีพ่ระหตัถศ์าสนาของพระผูเ้ป็นเจา้จะตอ้งกระท ากค็อืการแพร่สะพดักลิน่หอมหวน

แห่งสวรรค์อบรมสัง่สอนวญิญาณแห่งมนุษยแ์ละต้องตดัความผูกพนักบัวตัถุทางโลกในโอกาสและ

ทุกสภาวะ  เขาตอ้งแสดงออกใหเ้หน็ถงึความหวาดเกรงในพระผูเ้ป็นเจา้ในความประพฤตขิองเขาใน

จรรยามารยาทในการกระท าและค าพดู” 

“กลุ่มพระหตัถ์ศาสนาแห่งพระผู้เป็นเจ้าอยู่ภายใต้การบญัชาของท่านศาสนภบิาลซึ่งเขา

จะต้องสนับสนุนให้กลุ่มนี้ได้ใชค้วามพยายามอย่างสุดความสามารถในการที่จะเผยแพร่ความหอม

หวานของพระผูเ้ป็นเจา้และน าทางประชากรทัว่โลก” 

ระบบการปกครอง 

ในศาสนาบาไฮ หลกัการในการปกครองของโลกนัน้ได้ร่างขึน้ไว้แล้วโดยพระบาฮาอุลลาห์ และ

หลกัการนี้ไดร้บัการชีแ้จงใหล้ะเอยีดยิง่ขึน้ในสาสน์ของพระอบัดุลบาฮา โดยเฉพาะอย่างยิง่ในพนิัยกรรมของ

พระองค ์

จุดประสงค์ขององค์การนี้  ก็เพื่อสรา้งเอกภาพอย่างแท้จรงิและถาวร ให้เกิดแก่ชนที่ต่างเชื้อชาต ิ 

ความสนใจลกัษณะภาพ และต่างศาสนาทีไ่ดน้ับถอืสบืต่อกนัมา หากไดศ้กึษาอย่างใกลช้ดิและโดยมใีจเป็น

ธรรมถงึดา้นนี้ของศาสนาไฮ จะเหน็ว่าจุดประสงคแ์ละวธิใีนการปกครองของศาสนาบาไฮนัน้  ปรบัใหเ้ขา้กนั

อย่างเหมาะสมกบัหลกัเจตนารมณ์แห่งค าสัง่สอนของศาสนา มคีวามสมัพนัธ์กนัประดุจกายกบัวญิญาณ  

ในทางลกัษณะภาพ หลกัการปกครองของศาสนาบาไฮ เสนอศาสตร์แห่งความร่วมมอืกันในทางปฏบิตั ิ 

หลกัการเหล่าน้ีน าศลีธรรมแบบใหมแ่ละเป็นของสากลมาใหม้นุษยใ์นปจัจบุนั 



ชุมชนบาไฮแตกต่างจากชุมชนอื่นๆ เพราะว่าชุมชนนี้มรีากฐานลกึและกว้างขวางพอทีจ่ะรบัผู้ใดก็

ตามที่ใฝ่ใจ ชมรมอื่นมหีลกัการที่ไม่อ านวยแก่คนภายนอกแม้จะไม่ใช่เพราะเจตนาแต่ก็เพราะผลของมนั

บงัคบัใหเ้ป็นเช่นนัน้ ชุมชนบาไฮไม่ปิดประตูแห่งมติรภาพแด่ผูท้ีใ่ฝ่ใจ ในชมรมต่างๆ มกัจะแอบแฝงไวด้ว้ย

หลกัการทีจ่ะรบับุคคลบางคนหรอืปฏเิสธบุคคลบางคน ในทางการเมอืงกย็ดึอยู่กบัพวกการเมอืงหรอือุดมคติ

ของพรรคในทางเศรษฐกจิไพร่กอ็ยู่อกีกลุ่มหน่ึงกฎุมพกี็อยู่อกีกลุ่มหน่ึง ในทางศลิปและวทิยาศาสตรแ์ขนง

ต่างๆ ผูส้นใจในสาขาวชิาหนึ่งๆ กร็วมกลุ่มในเฉพาะแต่สาขาวชิาทีต่นสนใจ ในสิง่ต่างๆ เหล่านี้ยิง่หลกัการ

ของการเลอืกแคบเขา้เพยีงใดก็ท าให้ชุมนุมนัน้เขม้แขง็ยิง่ขึน้ สภาพการนี้ตรงกนัขา้มกบัสภาวะในศาสนา

บาไฮ เหตุฉะนัน้ศาสนานี้จงึเจรญิเตบิโตอยา่งเชื่องชา้เนื่องจากจ านวนของศาสนิกชนและในการเขา้มาอยู่ใน

ศาสนาบาไฮจ าจะต้องละทิง้การแบ่งแยกเสยี สิง่นี้เป็นการทดลองและเป็นการล าบากในขัน้ต้นเพราะว่าเป็น

ธรรมชาตขิองมนุษยเ์ราที่มกัจะไม่รกัใคร่สนใจในทุกคนอย่างกว้างขวางไม่มขีอบเขตจ ากดั ในชุมชนบาไฮ

นักวทิยาศาสตร์จะคบค้ากับคนสามญัและผู้ที่ไม่มกีารศึกษา เศรษฐจีะร่วมสมาคมกบัยาจกคนผวิขาวจะ

สมาคมกบัคนผวิอื่นๆ ผูท้ีศ่กึษาพบความลกึลบัในศาสตรต่์างๆ ต้องสมาคมกบัผูม้กีารศกึษาเพยีงพืน้ๆ ครสิ

เตยีนต้องสมาคมกบัพวกยวิ มุสลิมสมาคมกบัพวกปารซ์ ี(โซโรแอสเตรยีน) และร่วมกนัเพกิถอนสิง่ทีย่ดึถอื

โดยทกึทกัเอามานมนานและสทิธพิเิศษเสยี 

แต่ส าหรบัการประพฤตตินทีแ่สนยากนี้ มผีลตอบแทนอย่างน่าชื่นชม ขอใหเ้ราจงจ าไวว้่า ศลิปทีห่นั

หลงัให้มวลมนุษย์ชาติเป็นศิลปที่ไม่มปีระโยชน์ ปรชัญาที่ก่อให้เกิดสันโดษเป็นปรชัญาที่ขาดมโนภาพ  

การเมอืงและศาสนาจะไม่มผีลส าเรจ็หากอยู่นอกเหนือความต้องการของมนุษยช์าตทิัว่ไป ธรรมชาติของ

มนุษยย์งัไม่เป็นที่กระจ่างแจ่มแจง้เพราะเราด ารงอยู่ในสภาวะทีผู่กพนัป้องกนัทางจติ จรรยา อารมณ์ หรอื

ทางสงัคม และความรูส้กึในการผูกพนัป้องกนัก็เป็นความรูส้กึแห่งการกดีกนั แต่ความรกัในพระผู้เป็นเจ้า

ขจดัความหวาดกลวั เมื่อความหวาดกลวัไดข้จดัออกไปแล้วพลงัที่แฝงอยู่ก็ก่อรูป เมื่อน าความรกัอนัสู่ทาง

ศลีธรรมนี้ไปใหก้บัผูอ้ื่นกจ็ะท าใหพ้ลงันี้สูงส่งแสดงออกอย่างแน่ชดั ชุมชนบาไฮคอืชุมชนทีก่ระบวนการนี้จะ

เริม่ขึน้ในยคุนี้จะเชื่องชา้บา้งในขัน้ตน้แต่เมือ่พลงัเขม้แขง็ขึน้จะเป็นไปอยา่งรวดเรว็ เมื่อสมาชกิส านึกถงึพลงั

ทีข่ยายกลบีออกจากมาลแีห่งความเป็นเอกภาพของมวลมนุษย.์.. 

การรบัผิดชอบและดูแลเกี่ยวกับกิจการของบาไฮท้องถิ่นตกอยู่แก่คณะกรรมการของธรรมสภา

ท้องถิน่ คณะกรรมการนี้  (จ านวนจ ากดั 9 ท่าน) ได้รบัเลอืกเป็นประจ าปีในวนัที่ 21 เมษายนวนัแรกของ

เทศกาลเรซวานวนั (งานฉลองวนัทีร่ะลกึของการประกาศศาสนาของพระบาฮาอุลลาห)์ โดยมสีมาชกิผูซ้ึง่มี

อายตุัง้แต่ 21 ปีขึน้ไปของชุมชน ลกัษณะและหน้าทีข่องคณะกรรมการพระอบัดุลบาฮาไดเ้ขยีนไวว้่า :– 



“เป็นหน้าทีข่องบาไฮศาสนิกชนทุกๆ คนทีจ่ะไม่กระท าการเกี่ยวกบัธุรการของบาไฮโดยไม่

ปรกึษาธรรมสภาและจะต้องเชื่อฟงัโดยทัง้จติใจและวญิญาณในค าสัง่และต้องยอมรบัปฏบิตัิเพื่อ

ความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของทุกสิง่  ไม่เช่นนัน้แต่ละคนจะพากนัประพฤตตินเป็นอสิระและโดย

ความเหน็ชอบของตนความปรารถนาของตนกจ็ะยงัความเสื่อมเสยีมาสู่ศาสนา” 

“สิง่จ าเป็นอนัสูงสุดของผู้ทีม่าร่วมประชุมกนักค็อืมคีวามบรสิุทธิใ์นเหตุจูงใจมเีจตนารมณ์ที่

แจ่มใสตดัขาดจากทุกสิง่นอกจากพระผู้เป็นเจ้าผูกพนัอยู่กบักลิ่นหอมหวนอนัสูงล ้าของพระองค์

ส ารวมตนและมคีวามคารวะต่อผู้อื่นอนัเป็นที่รกัของพระผู้เป็นเจา้  มคีวามอดทนและทนต่อความ

ยากล าบากและมอบกายมอบใจแด่ทางเข้าสู่พระองค์อนัสูงล ้า  หากเขาได้อ านวยให้มคีุณสมบตัิ

ดงักล่าวนี้ชยัชนะจะเป็นของเขาโดยได้ประทานจากอาณาจกัรบาไฮอนัแลไม่เห็น  ในยามนี้การ

ปรกึษาหารอืเป็นสิง่ส าคญัและจ าเป็นอย่างยิง่  การเชื่อฟงัในสิง่น้ีเป็นของจ าเป็นและจ าต้องกระท า  

สมาชกิจ าต้องประชุมหารอืกนัโดยวธิทีี่จะไม่ท าให้เกิดความกินแหนงแคลงใจและการขดัแย้งกนั  

การกระท าเช่นนี้จะเป็นไปไดก้ต่็อเมื่อสมาชกิทุกๆ คนไดแ้สดงความคดิเหน็และคดัคา้นไดอ้ย่างเสร ี 

หากจะมใีครขดัแยง้กต็อ้งไมข่ดัเคอืงใจกนัเพราะหลงัจากทีไ่ดห้ารอืปญัหาอย่างเตม็ทีเ่สยีก่อนแลว้จงึ

จะไดค้ าตอบทีจ่ะเผยใหเ้หน็ช่องทางทีถู่กทีค่วร  สจัจะจะส่องประกายออกมาไดก้ต่็อเมื่อไดน้ าความ

คดิเหน็ต่างๆ ออกมาตแีผ่หากหลงัจากทีป่รกึษาหารอืกนัจนตกลงเหน็พอ้งเป็นเอกฉันทจ์นดแีลว้ถ้า

ยงัมคีวามแตกต่างในความคดิเหน็บงัเกดิขึน้อกีทีป่ระชุมธรรมสภาจะอธษิฐานและตดัสนิใหม่อกีครัง้

ครัง้นี้ใหถ้อืเสยีงส่วนมากเป็นเกณฑแ์ละมตสิ่วนน้อยถอืเป็นอนัระงบัไป” 

“เงื่อนไขข้อแรกก็คอืความรกัใคร่และความกลมเกลยีวกันอย่างแน่นแฟ้นของกรรมการ

ธรรมสภา เขาต้องไม่เหินห่างจากกันและแสดงออกร่วมกันในความสามคัคีของพระผู้เป็นเจ้า

เพราะว่าเขาเป็นลูกคลื่นของทะเลเดยีวกนั หยดน ้าของล าน ้าเดยีวกนัดวงดาวของฟากฟ้าเดยีวกนั

ต้นไม้ของสวนเดียวกันบุบผาของอุทยานเดียวกัน หากความกลมเกลียวในความคิดและความ

สามคัคอียา่งแทจ้รงิไมป่รากฏชุมนุมชนนัน้กจ็ะตอ้งแตกสลายและธรรมสภากจ็ะตอ้งชะงกังนั” 

“เงือ่นไขขอ้ทีส่องเมือ่เขาไดม้าร่วมกนัแลว้จะต้องหนัหน้าไปสู่อาณาจกัรเบือ้งบนและรอ้งขอ

ความช่วยเหลอืจากอาณาจกัรทีท่รงเกยีรติ ... การปรกึษาหารอืต้องใหเ้ป็นไปแต่เรื่องทางธรรมใน

เรื่องเกี่ยวกบัการสัง่สอนมนุษยอ์บรมเดก็ช่วยปลดเปลื้องคนจน ช่วยเหลอืผู้ยากแคน้ทุกชัน้ในโลก  

มคีวามเมตตากรุณาต่อชนทัว่ไปแพร่สะพดัความหอมหวนของพระผู้เป็นเจา้และยกย่องพระวาทะ

ของพระองค์ไว้ในที่สูง หากเขาพยายามที่จะกระท าตามเงื่อนไขน้ีแล้วพระวิญญาณบริสุทธิจ์ะ



ประทานความอารแีก่เขาทัง้หลายและธรรมสภาจะเป็นศูนยก์ลางของค าอ านวยพรอนัสูงส่ง กองทพั

ของสวรรคจ์ะเป็นผูช้่วยเหลอืเขาและเขากจ็ะไดร้บัเจตนารมณ์อนัพรัง่พรวูนัแลว้วนัเล่า...” 

เพื่อเป็นการอธบิายถงึหวัขอ้นี้ ท่านโชก ิเอฟเฟนด ิเขยีนไวว้่า :– 

“บาไฮศาสนิกชนจะไมย่ืน่เสนอสิง่ใดต่อสาธารณชนจนกว่าจะไดร้บัการไตร่ตรองและยนิยอม

จากธรรมสภาท้องถิ่นที่เขาสงักดัและถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกบัผลได้ผลเสยีโดยทัว่ไปของศาสนาใน

ประเทศย่อมเป็นหน้าที่ของธรรมสภาส่วนท้องถิ่นที่จะยื่นเรื่องให้ธรรมสภาแห่งชาตพิจิารณาและ

รบัรอง ธรรมสภาท้องถิน่จะเป็นผู้พจิารณาเรื่องทัง้มวลอนัเกี่ยวกบักจิกรรมศาสนาตลอดจนเรื่อ ง

เฉพาะบุคคลหรอืเรื่องของส่วนรวมนอกจากว่าจะเป็นเรื่องทีต่้องเสนอธรรมสภาแห่งชาต ิธรรมสภา

แห่งชาตจิะเป็นสถาบนัสูงสุดในประเทศทีจ่ะพจิารณาปญัหาต่างๆ ทีธ่รรมสภาท้องถิน่ไม่อาจแก้ไข

ได ้ธรรมสภาแห่งชาตจิะพจิารณาปญัหาเกี่ยวกบัผลประโยชน์ของทอ้งถิน่หรอืของชาต ิกจิการของ

ชาตมิใิช่หมายถงึเรื่องต่างๆ ทีเ่ป็นรปูทางการเมอืงเพราะว่ามติรของพระผูเ้ป็นเจา้ในทัว่ไปถูกหา้ม

เดด็ขาดมใิหยุ้ง่เกีย่วกบักจิการทางการเมอืงไม่ว่าจะโดยประการใดกต็ามแต่อนุญาตในเรื่องต่างๆ ที่

เกีย่วกบัธุรกจิทางธรรมของกลุ่มบาไฮศาสนิกชนในประเทศนัน้” 

“อย่างไรก็ตามความกลมเกลยีวอย่างเต็มที่ทัง้ความร่วมมอืกนัของธรรมสภาส่วนท้องถิ่น

ต่างๆ และสมาชกิเองโดยเฉพาะอย่างยิง่ระหว่างธรรมสภาท้องถิน่ด้วยกนัและระหว่างธรรมสภา

แห่งชาตเิป็นสิง่ส าคญัยิง่เพราะสิง่นี้เป็นเครือ่งยงัความสามคัคแีก่ศาสนาของพระผูเ้ป็นเจา้ ความเป็น

กลุ่มเป็นก้อนของมติรทัง้หลายท าให้ภารกิจทางธรรมของพระองค์ผู้เป็นที่รกัเต็มเมด็เต็มหน่วย

รวดเรว็และไมผ่ดิพลาด” 

“ธรรมสภาบาไฮไมว่่าอยูใ่นระดบัทอ้งถิน่หรอืระดบัชาตต่ิางกเ็ป็นฐานแห่งความเขม้แขง็สภา

ยุตธิรรมแห่งสากลทีจ่ะก่อตัง้ขึน้ในอนาคต ... ยุคสมยัแห่งการเปลีย่นแปลงนี้จะสิน้สุดลงมไิดห้าก

ปราศจากการท าหน้าทีอ่ยา่งแขง็ขนัดว้ยความสามคัคกีลมเกลยีวกนัของธรรมสภาบาไฮ ... จงระลกึ

ไวว้่าหลกัการของศาสนาไมใ่ช่การใชอ้ านาจเผดจ็การ จุดส าคญัของศาสนาอยู่ทีก่ารมสีมัพนัธภาพที่

อ่อนน้อมเขา้หากนัไม่ใช้อ านาจอย่างปราศจากหลกัเกณฑแ์ต่ต้องมนี ้าใจกว้างขวางตรงไปตรงมา

และปรกึษาหารอืกนัด้วยไมตรจีติเป่ียมด้วยความรกัใคร่กนั การใดก็ตามที่กระท าโดยขาดแนววถิี

บาไฮโดยแทต้ามทีก่ล่าวมาแลว้ย่อมจะไม่มผีลประสานหลกัการระหว่างความเมตตาปราณีกบัความ

เป็นธรรมระหว่างอิสรภาพกับการยอมจ านนระหว่างความศักดิส์ ิทธิแ์ห่งสิทธิส่วนบุคคลกบัการ



ยนิยอมโดยสมคัรใจระหว่างความระวงัระไวความพนิิจพเิคราะห์ความสุขุมคมัภรี์ภาพกบัไมตรจีติ

มติรภาพความมนี ้าใสใจจรงิและความกลา้หาญได.้..” 

“องค์กรที่เชื่อมและประสานธรรมสภาบาไฮท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศเข้าด้วยกนัได้แก่

ธรรมสภาบาไฮแห่งชาติซึ่งประกอบด้วยคณะบุคคลที่ได้ร ับการเลือกตัง้เก้าท่าน มกีารเลือกตัง้

คณะกรรมการธรรมสภาบาไฮแห่งชาตใินวาระการประชุมแห่งชาตปิระจ าปี ผูเ้ขา้ร่วมประชุมเลอืกตัง้

คอืผู้แทนบาไฮที่ผ่านการรบัเลอืกให้เป็นผู้แทนจากชุมชนบาไฮทัว่ประเทศ บาไฮศาสนิกชนวยั

ผู้ใหญ่ (ตัง้แต่ 21 ปีขึ้นไป) ที่แสดงตนเป็นบาไฮในชุมชนที่มธีรรมสภาบาไฮท้องถิ่นเป็นผู้มสีทิธิ

เลอืกผู้แทนจากท้องถิ่นของเขา จ านวนผู้แทนที่เข้าร่วมประชุมบาไฮแห่งชาตินัน้จดัสรรให้แต่ละ

ชุมชนโดยถอืตามสดัส่วนความหน่าแน่นของบาไฮในแต่ละชุมชน  ท่านศาสนภบิาลโชก ิเอฟเฟนดิ 

เป็นผู้ก าหนดจ านวนผู้แทนบาไฮให้แต่ละประเทศ (ปจัจุบนัตกเป็นหน้าที่ของสภายุติธรรมแห่ง

สากล) จากนัน้ธรรมสภาบาไฮแห่งชาตกิจ็ะจดัสรรจ านวนผูแ้ทนบาไฮใหแ้ก่ชุมชนแต่ละแห่งโดยถอื

ความหนาแน่นของบาไฮเป็นหลกั ตามปกติจะมกีารประบาไฮแห่งชาติในช่วงระหว่างเทศกาลเร

ซวาน (มรีะยะเวลา 12 วนัเริม่ตัง้แต่วนัที่ 21เมษายน) ซึ่งเป็นวันคล้ายวนัที่พระบาฮาอุลลาห์

ประกาศศาสนาในสวนเรซวานใกลก้รุงแบกแดด การรบัรองผูแ้ทนบาไฮตกเป็นภาระของธรรมสภา

บาไฮแห่งชาต ิ ธรรมสภาบาไฮแห่งชาตมิหีน้าทีต่้องพจิารณาขอ้เสนอแนะของผูแ้ทนบาไฮอย่างระ

เอยีดรอบคอบ” 

ท่านศาสนภบิาลโชก ิเอฟเฟนดิ ไดอ้ธบิายความสมัพนัธ์ที่ธรรมสภาบาไฮแห่งชาตมิต่ีอธรรมสภา

บาไฮแห่งทอ้งถิน่และบาไฮศาสนิกชนในประเทศไวด้งันี้ :– 

“เกีย่วกบัการจดัตัง้ธรรมสภาบาไฮแห่งชาตจิ าเป็นอย่างยิง่ทีทุ่กประเทศทีม่ภีาวะสงบราบรื่น

ประกอบกบัมจี านวนบาไฮศาสนิกชนมากเพยีงพอแล้วจะต้องท าการจดัตัง้ธรรมสภาบาไฮแห่งชาติ

ซึง่จะท าหน้าทีเ่ป็นตวัแทนบาไฮทัง้ประเทศขึน้ในทนัท”ี 

“ธรรมสภาบาไฮแห่งชาตไิด้รบัการจดัตัง้ขึน้เพื่อใช้เป็นองค์กรส าหรบัปรกึษาหารอืหาทาง

กระตุ้นเชื่อมโยงและประสานศาสนกจิของบาไฮและของธรรมสภาบาไฮแห่งท้องถิน่ นอกจากนี้ยงั

เป็นหน่วยงานที่ติดต่อกับดินแดนศักดิส์ ิทธิอ์ย่างใกล้ชิดสม ่าเสมอทัง้ยงัท าหน้าที่วางมาตรการ

อ านวยงานดา้นศาสนกจิโดยทัว่ไปในประเทศนัน้ๆ” 



“นอกเหนือจากนี้ธรรมสภาบาไฮแห่งชาตซิึง่จะมชีื่อเรยีกตามบทบาททีพ่ฒันาในวาระโอกาส

ต่อไปว่า “สภายุตธิรรมแห่งชาติ” (เป็นองค์กรเดยีวกนักบัทีพ่ระอบัดุลบาฮาระบุไว้ในพนิัยกรรมว่า 

“สภายตุธิรรมระดบัสอง”) จะมหีน้าทีต่ามพนิยักรรมซึง่เป็นค าสัง่เสยีสุดทา้ยของพระอบัดุลบาฮาใหม้ี

หน้าที่ซึ่งมคีวามส าคญัไม่น้อยกว่าอนัแรกนัน่ก็คอืจะท าหน้าที่เลอืกตัง้กรรมการสภายุติธรรมแห่ง

สากลร่วมกบัธรรมสภาบาไฮแห่งชาตต่ิางๆ ทัว่โลก สภายุตธิรรมแห่งสากลอยู่ในฐานะสภาสูงสุดมี

หน้าทีแ่นะน าจดัวางและประสานงานศาสนกจิทัว่โลก” 

“ในระหว่างที่รอการจดัตัง้สภายุติธรรมแห่งสากลจะต้องมกีารเลือกตัง้ธรรมสภาบาไฮ

แห่งชาติใหม่ทุกปี หน้าที่ของธรรมสภาบาไฮแห่งชาตินัน้หนักยิง่ดงัจะเห็นได้จากภาระหน้าที่ที่

ธรรมสภาบาไฮแห่งชาตมิต่ีอธรรมสภาบาไฮแห่งทอ้งถิน่ด้านการแนะแนวศาสนกจิใหบ้าไฮศาสนกจิ

ชนน าไปปฏบิตั ิป้องกนัมใิห้ภยัพบิตัิเกดิขึ้นแก่ศาสนาทัง้ยงัต้องควบคุมและอ านวยงานศาสนกิจ

โดยทัว่ไปใหด้ าเนินไปอยา่งราบรื่นดว้ย” 

งานชิ้นส าคัญๆ ที่มีผลต่อศาสนาในประเทศเช่น การแปล การพิมพ์ สักการะสถาน โครงการ

เผยแพร่ศาสนาและงานอื่นที่มผีลต่อชุมชนซึ่งโดยลกัษณะแล้วไม่ใช่งานระดบัท้องถิ่นงานเหล่านี้ต้องอยู่

ภายใตก้ารควบคุมดแูลของธรรมสภาบาไฮแห่งชาตอิยา่งใกลช้ดิ 

เมือ่ขอบข่ายของงานมแีง่มุมต่างๆ ดงัทีก่ล่าวมานี้จงึจ าเป็นทีธ่รรมสภาบาไฮแห่งชาตจิะต้องแต่งตัง้

คณะอนุกรรมการในลกัษณะเดยีวกนักบัของธรรมสภาบาไฮแห่งทอ้งถิน่ คณะอนุกรรมการนี้ประกอบด้วย

บาไฮศาสนิกชนภายในประเทศเป็นคณะบุคคลที่ธรรมสภาบาไฮแห่งชาติพิจารณาแต่งตัง้ขึ้น ส่วน

ความสมัพนัธร์ะหว่างคณะอนุกรรมการของธรรมสภาบาไฮแห่งชาตทิี่มต่ีอธรรมสภาบาไฮแห่งชาตนิัน้ก็คง

เหมอืนกบัทีค่ณะอนุกรรมการของธรรมสภาแห่งทอ้งถิน่มต่ีอธรรมสภาบาไฮแห่งทอ้งถิน่นัน่เอง 

นอกเหนือจากนี้ธรรมสภาบาไฮแห่งชาตยิงัมหีน้าที่ชี้ขาดว่าภาระเรื่องใดบ้างที่อยู่ในระดบัท้องถิ่น

สมควรใหต้กอยูใ่นดุลยพนิิจของธรรมสภาบาไฮแห่งทอ้งถิน่หากเป็นเรื่องทีค่วรแก่การไดร้บัการเอาใจใส่เป็น

พเิศษธรรมสภาบาไฮแห่งชาตกิจ็ะรบัภาระเรือ่งนัน้ไวพ้จิารณาด าเนินการเอง 

เพื่อพิทักษ์ศาสนาที่เราทัง้หลายเทิดทูนบูชาอุทิศตนรบัใช้ธรรมสภาบาไฮแห่งชาติที่ได้รบัการ

เลอืกตัง้จากผูแ้ทนบาไฮในทีป่ระชุมบาไฮแห่งชาตจิงึมภีาระหน้าทีอ่นัหนักหน่วงทางดา้นขอค าแนะน าจาก

ผู้แทนบาไฮ ค าแนะน านี้ผู้แทนบาไฮสามารถให้ได้ทัง้ในฐานะเป็นความคดิเห็นส่วนตวัหรอืในฐานะเป็น

ผูแ้ทน ขอ้แนะน าหรอืขอ้คดิเหน็ทีไ่ดม้านัน้ธรรมสภาบาไฮแห่งชาตจิะต้องน ามาพจิารณาอย่างละเอยีดถี่ถ้วน  



ธรรมสภาบาไฮแห่งชาตคิวรที่จะเปิดเผยความจรงิใจให้บรรดาผู้แทนที่เลอืกตนขึน้มาได้รบัทราบแผนงาน  

ความเอาใจใส่และความคาดหวงัที่ธรรมสภาบาไฮแห่งชาติก าหนดไว้ทัง้หมด พยายามหลกีเลี่ยงอย่าก่อ

บรรยากาศแห่งความเคลอืบแคลงใจมเีงื่อนง าอ าพรางหรอืการกระท าโดยพลการ ธรรมสภาบาไฮแห่งชาติ

ควรจะรายงานให้คณะผู้แทนได้ทราบโครงการที่จะพจิารณาปฏบิตัิในปีปจัจุบนัจากนัน้จงึน าความคดิเห็น

หรอืขอ้ตดัสนิของคณะผู้แทนมาพจิารณาโดยสงบด้วยส านึกอนัเป่ียมด้วยความรบัผดิชอบ ในระหว่างการ

ประชุมแห่งชาติด าเนินอยู่และหลงัจากที่ผู้แทนได้แยกย้ายกลบัไปแล้วธรรมสภาแห่งชาติชุดใหม่ควรจะ

แสวงหาวิถีทางปลูกฝงัความเข้าใจอ านวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้แทนอย่าง

สม ่าเสมอ ใหค้วามมัน่ใจกบัทัง้ยงัตอ้งแสดงออกซึง่ความปรารถนาจะรบัใชใ้หค้วามกา้วหน้าบงัเกดิแก่สาธุชน

ดว้ยการปฏบิตัใิหเ้หน็เป็นประจกัษ์พยานดว้ย 

อย่างไรกด็ ีเนื่องจากมอุีปสรรคเกี่ยวกบัการเรยีกประชุมบาไฮแห่งชาตบิ่อยๆ และการประชุมแต่ละ

ครัง้ใช้เวลานาน ดงันัน้จงึจ าเป็นที่ธรรมสภาบาไฮแห่งชาตจิะต้องยดึถอืสทิธใินการตดัสนิใจเรื่องราวที่จะมี

ผลกระทบถงึศาสนา เช่น สทิธใินการตดัสนิว่าธรรมสภาบาไฮแห่งทอ้งถิน่แห่งใดแห่งหนึ่งไดป้ฏบิตัศิาสนกจิ

ถูกตอ้งตามหลกัการของศาสนาทีว่างไวซ้ึง่เป็นแนวเพื่อยงัความเจรญิกา้วหน้าหรอืไมเ่พยีงใด เป็นตน้ 

เกี่ยวกบัการจดัรายชื่อผู้มสีทิธใินการเลอืกตัง้ระดบัท้องถิน่ซึ่งมเีป็นประจ าทุกปี ความรบัผดิชอบ

เรือ่งนี้ตกอยูก่บัธรรมสภาบาไฮแห่งทอ้งถิน่แต่ละแห่ง ท่านศาสนภบิาลไดว้างแนวเกี่ยวกบัร่างระเบยีบระดบั

นี้ไวด้งันี้ :– 

“ในสภาแวดล้อมในปจัจุบนักล่าวอย่างสัน้และได้เนื้อถ้อยกระทงความได้ว่าก่อนทีจ่ะรบัว่า

บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นบาไฮหรอืไม่นัน้จะต้องพจิารณาความพรอ้มของบุคคลนัน้ๆ ในด้านต่างๆ 

ต่อไปนี้คอื  เขาผูน้ัน้จะต้องยอมรบันับถอืสถานะของพระบ๊อบของพระบาฮาอุลลาหแ์ละของพระอบั

ดุลบาฮาซึง่เป็นพระผูเ้ป็นบาไฮศาสนิกชนตวัอยา่งเป็นการยอมรบัตามทีร่ะบุไวใ้นพธิกีรรมและค าสัง่

เสยีของพระอบัดุลบาฮา ประการทีส่องเขาจะต้องยอมรบัและศโิรราบต่อพระธรรมทีพ่ระบ๊อบพระบา

ฮาอุลลาหแ์ละพระอบัดุลบาฮาได้เขยีนเป็นค าสัง่สอนไว ้ประการทีส่ามเขาจะต้องซื่อสตัยแ์ละยดึถอื

ค าสัง่ทุกวลทีี่พระอับดุลบาฮาระบุไว้ในพิธีกรรมอย่างเคร่งครดั ประการที่สี่เขาจะต้องติดต่อกับ

สถาบนับาไฮด้วยความเขา้ใจในระเบยีบบรหิารตามรูปแบบทีว่างไว้ให้ในปจัจุบนัน้ี เหล่าน้ีคอืสิง่ที่

ขา้พเจา้คดิว่าควรจ าน ามาพจิารณาไตร่ตรองในเบือ้งแรกดว้ยใจทีเ่ป็นธรรมใหแ้น่ก่อนที่จะตดัสนิใจ

รบับุคคลนัน้เป็นบาไฮ” – จากหนงัสอืหลกัการบรหิารบาไฮ หน้า 5 



พระอบัดุลบาฮาไดเ้ขยีนเกีย่วกบัการพฒันาองคก์รของศาสนาบาไฮไวอ้กีดงันี้ :– 

“มาถึงเรื่องสภายุติธรรมแห่งสากลซึ่งเป็นสภาที่พระผู้เป็นเจ้าทรงมีโองการให้เป็น

แหล่งก าเนิดแห่งคุณธรรมความด ีด ารงอยูใ่นสถานะทีป่ลอดจากความผดิพลาดทัง้ปวง สภานี้จะต้อง

ผ่านคะแนนเลอืกตัง้ซึง่เป็นคะแนนทีใ่หโ้ดยบาไฮศาสนิกชนจากทัว่โลก กรรมการสภายุตธิรรมแห่ง

สากลต้องแสดงออกซึ่งความเกรงกลวัพระผู้เป็นเจ้าเป็นแหล่งแห่งความรู้และความเข้าใจ ต้อง

เชื่อมัน่ในศาสนาของพระผู้เป็นเจา้เป็นผู้มคีวามปรารถนาดต่ีอมวลมนุษยชาต ิสภาที่มคีุณลกัษณะ

ดงักล่าวมาข้างต้นนี้คือสภายุติธรรมแห่งสากล ได้มาโดยผ่านการเลือกตัง้จากธรรมสภาบาไฮ

แห่งชาตต่ิางๆ ทัว่โลก” – ธรรมสภาบาไฮแห่งชาตจิาก 56 ประเทศทัว่โลกร่วมกนัประชุมเลอืกตัง้

กรรมการสภายตุธิรรมแห่งสากลชุดแรกเมือ่ปี พ.ศ.2506 (ผูแ้ปล)  

“สอบถามขอ้ขอ้งใจต่างๆ ไดจ้ากสภายุตธิรรมแห่งสากลเพราะสถาบนัสูงสุดแห่งนี้มบีญัญตัิ

ค าสัง่และกฎเกณฑท์ีม่ไิดร้ะบุไวใ้นพระคมัภรีศ์กัดิส์ทิธิ ์ปญัหายุ่งยากต่างๆ ไดร้บัการแก้ไขใหลุ้ล่วง

ไปได้โดยธรรมสภาแห่งนี้ มท่ีานศาสนภบิาลเป็นกรรมการกิตมิศกัดิป์ระจ าตลอดชพีหากท่านศา

สนภบิาลไมส่ามารถไปรว่มใหค้ าปรกึษาหารอืในวาระการประชุมของสภายุตธิรรมแห่งสากลไดท้่าน

จะแต่งตัง้ให้มผีู้แทนไปร่วมประชุมด้วยเป็นคราวๆ ไป ... สภายุติธรรมแห่งสากลท าหน้าที่ออก

กฎหมายส่วนรฐับาลท าหน้าที่ให้กฎหมายนัน้มผีลบงัคบัใช้กบัราษฎร สถาบนัที่บญัญตัิกฎหมาย

จะตอ้งส่งเสรมิสถาบนัทีท่ าหน้าทีบ่รหิารในขณะเดยีวกนัสถาบนัทีบ่รหิารกต็้องอนุเคราะหช์่วยเหลอื

สภานิตบิญัญตัดิว้ย ดว้ยวธินีี้จงึจะบงัเกดิความสามคัครี่วมแรงกนัระหว่างอ านาจทัง้สองพืน้ฐานของ

ความเป็นธรรมและความยุตธิรรมจงึจะมัน่คงแขง็แรงยงัใหค้วามสงบสุขบงัเกดิแก่มนุษยชาตใินทุก

ภาคพืน้ของโลกเปรยีบประดุจดงัไดส้ถติในสถานพมิานแมน” 

“ศาสนิกชนทุกคนจะต้องยดึถอืพระมหาคมัภรี์ (อคัดสั) หากหาค าตอบจากพระคมัภรีไ์ม่ได้

ต้องสอบไปยงัสภายุตธิรรมแห่งสากลแนวค าตอบจากสภายุตธิรรมแห่งสากลไม่ว่าจะไดม้าจากการ

ลงมตเิป็นเอกฉันท์หรอืโดยคะแนนเสยีงข้างมากก็ดถีอืว่าเป็นความจรงิเป็นพระประสงค์ของพระผู้

เป็นเจ้าเองทีเดียว ใครก็ตามที่ดึงดันหันเหไปจากแนวทางที่วางไว้จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ก่อความ

แตกแยกแสดงเจตนามุ่งร้ายและได้หันหลังให้กับพระกติกาของพระผู้เป็นเจ้า ” – จากหนังสือ

พนิยักรรมและค าสัง่เสยีของพระอบัดุลบาฮา จากหน้า 15, 16, 17, 18 



แมก้ระทัง่ในปจัจุบนับาไฮศาสนิกชนทัว่ทุกมุมโลกกย็งัคงตดิต่อกนัอย่างสม ่าเสมอทัง้ด้านจดหมาย

และการเยีย่มเยยีนกนัเป็นการส่วนตวั สมัพนัธภาพอนัดรีะหว่างมนุษยชาตทิี่แตกต่างกนัทัง้ด้านเชื้อชาต ิ

ผวิพรรณ ศาสนาและขนบธรรมเนียมนี้เป็นเครื่องพสิูจน์ที่ยนืยนัให้เห็นว่าอคติและความฝงัใจในอดีตที่

แบ่งแยกมนุษยอ์อกจากกนันัน้ได้ถงึแก่กาลสิ้นสุดแล้วด้วยอ านาจแห่งสามคัคธีรรมที่พระบาฮาอุลลาห์ทรง

อบรมสัง่สอนพวกเราไว ้

โลกในระบบใหม่ของพระบาฮาอลุลาห ์

ท่านศาสนภบิาล โชก ิเอฟเฟนด ิไดใ้ห้ค าอธบิายเกี่ยวกบัการน าระเบยีบใหม่ของพระบาฮาอุลลาห์

มาประยกุตใ์ชก้บัโลกนบัตัง้แต่เดอืนกุมภาพนัธ ์พ.ศ.2472 เป็นต้นมา ท่านไดแ้จกแจงอธบิายใหชุ้มชนบาไฮ

เขา้ใจดงัมสีาระส าคญัสรปุไดย้อ่ๆ ดงันี้ :– 

“ขา้พเจา้ใคร่ขอให้ศาสนิกชนซึ่งตัง้มัน่อยู่ในศาสนาบาไฮจงอย่าได้น าพากบัทศันคตคิวาม

เข้าใจและแบบอย่างสมยันิยมยุคปจัจุบนัที่ผนัแปรไปอย่างรวดเร็ว นับย้อนไปในอดตีเราไม่เคย

คาดคดิกนัมาก่อนเลยว่าอารยธรรมยุคปจัจุบนัซึ่งกอปรด้วยหลกัทฤษฎีและสถาบนัที่ก าลงัคลอน

แคลนใกล้เสื่อมสลายลงนี้จะมลีกัษณะตรงกนัขา้มอย่างสิ้นเชงิเมื่อเทยีบกบัสถาบนัที่พระผูเ้ป็นเจา้

ทรงสถาปนาไวแ้ทนทีบ่นซากปรกัหกัพงันี้...” 

“ทัง้นี้เพราะพระบาฮาอุลลาห.์..ไมเ่พยีงแต่จะยอ้มจติใจมนุษยใ์หฟ้ื้นคนืชพีครัง้ใหม่ พระองค์

ไม่เพยีงแต่จะวางหลกัเกณฑส์ากลบางขอ้หรอืแสดงจรยิธรรมซึง่ทรงพลานุภาพสอดคลอ้งตามหลกั

เหตุผลสามารถน าไปใช้ปฏบิตัโิดยทัว่ไป แต่เพยีงแค่นัน้กห็าไม่หากพระองค์และพระอบัดุลบาฮาผู้

เป็นบุตรชายยงัไดร้่างหลกัศลีธรรมสถาปนาสถาบนัวางมาตรการเกี่ยวกบัระบบเศรษฐกจิทีพ่้องกบั

หลกัเหตุผลและความเป็นธรรม ไม่เคยปรากฏว่าศาสนาอื่นๆ ในอดีตได้จดัวางระเบยีบไว้อย่าง

ชดัเจนเช่นน้ีมาก่อน ระเบยีบแบบแผนนี้ก าหนดขึน้เพื่อใชก้บัสงัคมแผนใหม่ในอนาคตเป็นเครื่องมอื

ส าหรบัสถาปนาสนัตภิาพระดบัโลก เป็นมาตรการสรา้งความเป็นเอกภาพให้แก่โลกเป็นสญัญาณ

ประกาศศกัราชการปกครองอนัเทีย่งธรรมและยตุธิรรมบนพืน้โลก...” 

“สานุศษิยข์องพระบาฮาอุลลาหท์ัว่ทุกมุมโลกอาศยักฎระเบยีบปฏบิตั ิหลกัการ สถาบนัของ

ศาสนาตลอดจนค าแนะน าทีร่ะบุไวอ้ยา่งชดัเจนนี้มาใชก้บังานทีก่ าลงัปฏบิตัอิยู่ แนวธรรมและองคก์ร

ดังกล่าวคือที่มาของพลังแห่งความเป็นเอกภาพทางความเชื่อถือ ศาสนาบาไฮเป็นศาสนาที่



สมเหตุสมผลในแงท่ีว่่าไมท่ าลายหรอืดถููกศาสนาต่างๆ ในอดตี ค าสอนของศาสนาบาไฮสบืต่อเนื่อง

ผนวกและเสรมิเพิม่เตมิค าสอนของศาสนาทัง้หลายในอดตีใหส้มบูรณ์...” 

“แมว้่าศาสนาบาไฮในขณะนี้จะดูอ่อนก าลงัในสายตาของคนทัว่ไปและมกัเป็นทีเ่ขา้ใจผดิว่า

เป็นสาขาของศาสนาอสิลามหรอืมฉิะนัน้ก็ถูกดูหมิน่ว่าเป็นลทัธหินึ่งในจ านวนลทัธทิี่ไม่ค่อยมใีคร

รูจ้กัอนัมอียู่มากมายในตะวนัตก ขณะนี้ดวงมณีแห่งศาสนาอนัล ้าเลศินี้มสีภาวะเปรยีบประดุจดงั

ก าลงัอยู่ในครรภจ์ะต้องค่อยเตบิโตเป็นล าดบัภายในเปลอืกแห่งพระบญัญตัขิองพระองคแ์ละจะต้อง

เจรญิก้าวหน้าต่อไปโดยไม่แบ่งแยกไม่เสื่อมสลายจนกว่าจะโอบอุ้มมนุษยชาติไว้ทัง้หมด มแีต่ศา

สนิกชนทีเ่ทดิทนูสถานะอนัสงูส่งของพระบาฮาอุลลาหม์จีติใจทีไ่ดส้มัผสักบัความรกัของพระองคแ์ละ

ได้ซบึซาบถึงพลานุภาพแห่งพระจติของพระองค์แล้วเท่านัน้ที่น้อมจติสรรเสรญิคุณค่าแห่งระบบ

เศรษฐกจิอนัทรงความเป็นธรรมซึ่งเป็นของขวญัซึ่งพระองค์ทรงประทานแก่มนุษย.์..” – วนัที่ 21

มนีาคม 2473 (ค.ศ.1930) 

จ าเป็นที่มนุษย์ซึ่งก าลังมีเรื่องกังวลรบกวนรอบด้านจะต้องเพียรพยายามให้ได้มาซึ่งจุดหมาย

ปลายทางแห่งระเบยีบโลกในระบบใหม่ที่กล่าวมานี้  เพราะระเบียบดงักล่าวจดัวางไว้โดยพระศาสดามี

ขอบขา่ยครอบคลุมมนุษยชาตทิัง้ปวงมหีลกัเกณฑอ์นัทรงความเทีย่งธรรมเป็นแนวธรรมทีท่า้ทายใหป้ฏบิตั.ิ.. 

...น่าเป็นห่วงที่รฐับุรุษที่อยู่ในแนวหน้าสถาบนับรหิารงานเพื่อมนุษย์ก าลงัปรบัปรุงระเบียบการ

บรหิารชาตโิดยมไิดค้ านึงถงึสภาวการณ์ของยคุทีเ่ปลีย่นไปแลว้หากยงัเพยีรพยายามน าหลกัการสมยัโบราณ

ในยุคที่แต่ละชาติยงัแยกกันอยู่มาใช้ในยุคปจัจุบนั เรามทีางเลอืกอยู่เพียงสองทางคือหากโลกเราจะไม่

สามารถยนืยงอยูต่่อไปดว้ยความสามคัคทีีผ่นึกรวมก าลงักนัตามทีพ่ระบาฮาอุลลาหแ์ยม้ไวแ้ล้วโลกทัง้โลกก็

ต้องทลายลงในที่สุด ในช่วงวกิฤตแห่งอารยธรรมอนัจะถูกจารกึไว้ในประวตัิศาสตรน์ี้จ าเป็นที่ผู้น าของทุก

ประเทศไม่ว่าจะมขีนาดใหญ่หรอืเล็กอยู่ในทศิตะวนัออกหรอืตกไม่ว่าจะเป็นประเทศผู้พชิติหรอืผู้ปราชยั

จะต้องรบัฟงัพระสุรเสยีงของพระบาฮาอุลลาห์จากนัน้ต้องซบึซาบเหน็ว่าโลกเราน้ีจะด ารงอยู่ได้ต้องอาศยั

ความเป็นปึกแผ่นอนัเดยีวกนัจะตอ้งตระหนักในความจ าเป็นทีพ่ระบาฮาอุลลาหไ์ดต้ัง้เงื่อนไขใหศ้าสนิกชนมี

ความจงรกัภกัดต่ีอศาสนาของพระองค์ ขอให้ประเทศชาตเิหล่านี้จงพรอ้มใจกนัน าวธิเียยีวยาที่พระบาฮา

อุลลาหท์รงก าหนดไวม้าใชร้กัษามนุษยชาตทิีก่ าลงัเจบ็ไขโ้ดยทัว่กนั ขอใหป้วงประชาชาตทิัง้หลายจงละทิ้ง

ความคดิเก่าๆ และอคตทิางดา้นชาตนิิยม จงใส่ใจตรกึตรองค าแนะน าอนัเลศิของพระอบัดุลบาฮา (กล่าวเมื่อ 

พ.ศ.2455) ผูซ้ึง่เป็นบาไฮศาสนิกชนตวัอย่างไดต้อบขอ้ขอ้งใจใหข้า้ราชการชัน้ผูใ้หญ่ในสหรฐัอเมรกิาทีถ่าม



ท่านว่าเขาจะช่วยอ านวยความเจรญิให้แก่ปวงประชาและชาติของเขาได้ด้วยวธิใีด พระอบัดุลบาฮาตอบ

ว่า :– 

“ในฐานะที่ท่านเป็นพลโลกคนหนึ่งถ้าท่านเพียรพยายามอย่างเต็มความสามารถในการช่วยน า

หลักการที่รฐับาลก าลังใช้อยู่กับสหพันธ์รฐัไปใช้กับปวงประชาในประเทศต่างๆ ที่ประเทศของท่านมี

สมัพนัธภาพอยูท่ าไดเ้พยีงแค่นี้ท่านกไ็ดช้ื่อว่าเป็นผูน้ าประโยชน์สงูสุดแก่ประเทศชาตขิองท่านแลว้” 

รปูแบบของสมาพนัธร์ฐัระดบัโลกจะค่อยปรากฏเป็นรปูเป็นร่างขึน้ ผลประโยชน์ที่ทุกประเทศจะได้

จากระบบของโลกในยุคใหม่นี้ก็คอืผู้ที่อ้างสทิธใินการเปิดฉากท าสงคราม การเก็บภาษีตามอ าเภอใจ การ

สะสมอาวุธ กจ็ะค่อยๆ เงยีบเสยีงเรยีกรอ้งไปเอง อาวุธยุทธภณัฑจ์ะถูกจ ากดัจ านวนลงจนถงึระดบัเพยีงพอ

ส าหรบัใชร้กัษาระเบยีบและความสุขสงบในราชอาณาจกัรเท่านัน้ ประเทศในภาคจีะต้องยอมยกใหร้ะเบยีบ

การบรหิารโดยองค์กรนานาชาติเป็นอ านาจเด็ดขาดสูงสุดมผีลบงัคบัใช้กับประเทศในเครอืภาคีที่ฝ่าฝืน

ละเมดิกฎบตัรของสมาพนัธ์ สมาพนัธน์ี้บรหิารงานในรปูของรฐัสภาแห่งโลกประกอบดว้ยสมาชกิทีผ่่านการ

เลอืกตัง้จากประเทศในภาคทีีร่ฐับาลประเทศสมาชกินัน้ๆ อนุมตัเิหน็ชอบผลการเลอืกตัง้ทีบุ่คคลในประเทศ

ของตนผ่านการรบัเลอืกใหม้ทีีน่ัง่ในรฐัสภาแห่งโลก ค าพพิากษาใดๆ กต็ามทีม่าจากศาลแห่งนี้จะมผีลบงัคบั

ใชก้บัทุกฝา่ย แมก้ระทัง่กบัคู่กรณทีีไ่มเ่ตม็ใจเสนอเรือ่งขอใหพ้จิารณา สภาพความเป็นอยู่ของคนในลกัษณะ

ที่เลื่อมล ้ากนัด้วยข้อจ ากดัทางด้านเศรษฐกจิจะหมดไปอย่างสิ้นเชงิ เศรษฐกจิจะอยู่ในระบบที่เงนิทุนต้อง

ผกูพนัพึง่พาอาศยัแรงงานตลอดไป เสยีงขอรอ้งยุตคิวามมวัเมาในศาสนาและการทะเลาะววิาทบาดหมางจะ

สงบเงยีบ เพลงิแห่งความเป็นปฏปิกัษ์กนัทางด้านเชื้อชาตจิะดบัลงในที่สุด กฎหมายในสงัคมรูปใหม่นี้จะมี

เพียงฉบบัเดียว มสีภานิติบญัญัติซึ่งประกอบด้วยตัวแทนสมาพนัธ์ประชุมร่วมพิจารณาร่างเพื่อให้กอง

ปราบปรามของประเทศในเครอืสมาชกิเขา้แทรกแซงบงัคบัใชบ้ทลงโทษประเทศคู่กรณีทีล่ะเมดิท าผดิไดทุ้ก

ขณะและประการสุดทา้ยกส็งัคมชุมชนแห่งโลกซึง่แต่ก่อนตัง้บนฐานแห่งนโยบายทีไ่ม่แน่นอนถอือ านาจตาม

อ าเภอใจหรอืเป็นมหาอ านาจทางกองก าลงัทหารกจ็ะค่อยๆ เปลีย่นทศันคตไิปยดึถอืความจรงิทีว่่ามนุษยท์ุก

คนคอืพลโลกทีต่่างต้องพึ่งพาอาศยักนั เหล่านี้คอืแนวระเบยีบโลกในระบบของพระบาฮาอุลลาห์ทีส่ามารถ

น ามากล่าวได้อย่างกว้างๆ และเมื่อวาระนัน้มาถึงทุกคนก็จะได้ประจกัษ์ว่าระเบยีบโลกในระบบนี้เปรยีบ

ประดุจเป็นดอกผลทีส่ามารถน ามาใช้อย่างเหมาะเจาะกบัยุคสมยัที่ค่อยๆ ผันผ่านเปลีย่นแปลงสู่ความเป็น

อารยะอยา่งแทจ้รงิ 

“จงอย่าหวาดหวัน่คลางแคลงใจในกฎระเบียบที่วางไว้โดยพระบาฮาอุลลาห์  กฎเกณฑ์เหล่านี้

นอกจากจะไม่ลบล้างโครงร่างทีส่งัคมต้ององิอยู่แลว้ยงัเป็นแนวทางทีข่ยายรากฐาน หล่อหลอมสถาบนัของ



สงัคมใหเ้ป็นไปในลกัษณะทีส่อดคล้องเหมาะเจาะกบัสภาพของโลกทีเ่ปลี่ยนแปลงไป ระเบยีบโลกใหม่นี้ไม่

ขดัต่อความสวาวภิกัดิท์ี่ประชาชนมต่ีอพระเจา้แผ่นดนิ ไม่บ่อนท าลายความซื่อสตัยจ์งรกัภกัด ีไม่ดบัเพลงิ

แห่งความรักชาติอันถือเป็นปกติวิสัยที่เราทุกคนเข้าใจ ไม่โค่นล้มระบบประเทศเอกราชซึ่งถือว่ามี

ความส าคญั ระเบยีบโลกในระบบใหม่นี้ไม่มองขา้มหลกัจรรยาของประชาชาตต่ิางๆ ที่ย่อมแตกต่างกนัไป

ตามอทิธพิลของดนิฟ้าอากาศ ประวตัคิวามเป็นมา ภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณี ความคดิ ลกัษณะนิสยั  

ตรงกันข้ามระเบียบใหม่นี้ยงัเรยีกร้องให้มคีวามซื่อสตัย์จงรกัภกัดีต่อกันอย่ างกว้างขวางขึ้นเป็นความ

ปรารถนาของมหาชนซึง่มขีอบเขตกวา้งไกลกว่าทีม่นุษยร์ุน่ก่อนไดนึ้กฝนัไว”้ 

“พระบาฮาอุลลาหท์รงคดัคา้นการมนิีสยัใจคอคบัแคบเอาตวัรอดเพยีงล าพงัและการตัง้ขอ้รงัเกยีจกนั  

ถ้าพูดถึงด้านก าหมายอนัชอบธรรมแล้ว กล่าวได้ว่าทฤษฎีทางด้านเศรษฐกิจและการเมอืงนัน้ร่างขึน้เพื่อ

พทิกัษ์รกัษาผลประโยชน์ของมนุษยชาติทัง้มวลโดยแท้มใิช่เป็นการน ามนุษยม์าท าลายเพื่อธ ารงไว้ซึ่งกฎ

หรอืลทัธคิวามเชื่อใดๆ ทัง้สิน้ หลกัธรรมเรื่องความเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนัของมนุษยชาตอินัเป็นแกนกลาง

ซึง่พระธรรมทุกบททุกขอ้ของพระบาฮาอุลลาหจ์ะต้องโยงมาถงึนัน้มใิช่เป็นเพยีงแต่ค าพูดทีป่ราศจากสาระ

มใิช่เป็นการแสดงออกซึง่ความหวงัอยา่งใจบุญและเลื่อนลอย...แต่ยงัมคีวามหมายลกึซึง้ในทางปฏบิตั ิ ยิง่ไป

กว่านัน้กล่าวคือเป็นโองการที่ยิ่งใหญ่กว่าโองการซึ่งพระศาสดาทัง้หลายในอดีตได้ทรงเคยบัญชาไว ้ 

นอกจากจะสามารถน ามาถอืปฏบิตักิบัเอกบุคคลได้แล้วยงัเป็นคุณลกัษณะเบือ้งมลูฐานแห่งสายสมัพนัธซ์ึ่ง

ประสานประชาชาตเิขา้กนัไวป้ระดุจเป็นสงัคมมนุษยซ์ึง่อยูใ่นครอบครวัเดยีวกนั...” 

“หลกัธรรมเรือ่งความเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนัของมนุษยชาตยิงัผลใหว้วิฒันาการของมนุษยส์ าเรจ็ลง

ดว้ยความสมบรูณ์เพยีบพรอ้ม” 

“อนิจจาความพนิาศทีบ่งัเกดิขึน้แก่โลกซึง่เป็นพลงัผลกัดนัใหม้นุษยม์คีวามคดิหาทางแก้ไขตามแนว

ระเบยีบใหม่ก็ก าลงัอุบตัใิหเ้หน็มากขึน้ทุกวนั ไม่มมีาตรการอื่นใดอกีนอกเสยีจากว่ามนุษยชาตจิะต้องผ่าน

การถูกทดสอบอย่างแสนสาหสัจนกระทัง่ความคดิเห็นถูกช าระอย่างบรสิุทธิอ์ยู่ในสภาพพร้อมส าหรบัสิง่

ใหม่ๆ จากนัน้ผู้น าในยุคใหม่จงึจะได้รบัการปลูกฝงัส านึกแห่งความรบัผดิชอบที่มต่ีอนโยบายตามระเบยีบ

ใหม่ๆ  เหล่านี้...แลว้จงึเริม่ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามนัน้...ในอดตีทีผ่่านมาพระอบัดุลบาฮาเองมใิช่หรือทีบ่อก

กล่าวกบัพวกเราไวอ้ยา่งตรงไปตรงมาว่า “สงครามทีจ่ะเกดิขึน้ในภายภาคหน้านัน้จะทวคีวามรุนแรงมากขึน้

กว่าทีแ่ลว้ๆ มา” – วนัที ่28 พฤศจกิายน 2474 



“เมื่อโครงร่างและองค์กรสถาบันโลกในระดับใหม่นี้ เริ่มท างานอย่างแข็งขันและมี

ประสทิธภิาพ โลกในระบบใหม่ก็จะพสิูจน์ให้เห็นผลสมตามเจตนารมณ์ที่ตัง้ไว้ทัง้ยงัจะส าแดงให้

มนุษยต์ระหนักในสรรถนะของระเบยีบว่าระเบยีบนี้ไม่เพยีงแต่จะเป็นหวัใจของแผนงานโลกยุคใหม่

เท่านัน้กห็าไมห่ากยงัถูกก าหนดไวใ้ชก้บัมนุษยชาตอิย่างเตม็ทีต่ลอดไปดว้ย” 

“ศาสนาน้ีสมัฤทธิผ์ลในการสถาปนาโคร่งร่างระเบยีบสงัคมซึง่สมควรทีบุ่คคลซึง่ก าลงัสบัสน

กบัความหายนะและความตกต ่าแหลกสลายจะหนัหน้าเขา้หาปราการอนัมัน่คงปลอดภยัทีคุ่ ้มครอง

โลกนี้และน าไปศกึษาวนิิจฉยัใหด้ก่ีอนทีจ่ะสายเกนิไป” 

“หากปรากฏการณ์ทีต่อ้งอุบตัใินเบือ้งปฐมของเครอืประเทศในยุคทีบ่าไฮครองโลกนี้มไิดถู้ก

เกณฑก์ าหนดใหเ้ป็นเครือ่งแสดงออกซึง่อ านาจของอะไร เพื่ออธบิายใหช้ดัเจนขอหยบิยกพระธรรม

วจนะของพระบาฮาอุลลาหเ์กี่ยวกบัเรื่องนี้ดงันี้ “ดุลยข์องโลกเสยีไปแลว้ดว้ยอทิธพิลอนัสะทา้นของ

ระเบยีบใหมอ่นัยิง่ใหญ่ของโลก  การท างานของระบบซึง่มเีอกลกัษณ์เฉพาะตวัอนัน่าพศิวงนี้ไดพ้ลกิ

แบบแผนชวีติของมนุษยใ์หเ้ปลีย่นไปในลกัษณะซึง่ไมเ่คยปรากฏต่อสายตาของมนุษยม์าก่อน...” 

“ประเทศในเครอืสมาพนัธบ์าไฮซึง่จะอยูใ่นกรอบระเบยีบการบรหิารอนัมขีอบข่ายครอบคลุม

กวา้งขวางทัง้ทางดา้นทฤษฏแีละปฏบิตันิี้ไม่เพยีงแต่จะมเีอกลกัษณ์เฉพาะตวัเมื่อเทยีบกบัลกัษณะ

สถาบนัทางการเมอืงในยคุทีผ่่านมาหากยงัมรีะบบการบรหิารงานเหนือกว่าของสถาบนัศาสนาต่างๆ 

ในอดตี ระบบการปกครองต่างๆ ไม่ว่าจะอยู่ในระบอบประชาธปิไตย เอกาธปิไตยหรอืเผดจ็การ สม

บรูณาญาสทิธริาชหรอืสาธารณรฐัเจา้ขุนมลูนายหรอืในระบบศาสนจกัร ไมว่าจะอยู่ในรปูระบอบการ

ปกครองของชุมชนเฮบรูหรอืองค์การที่ปกครองโดยถือค าตัดสนิอาญาวดัแห่งครสิต์จกัร ระบบ

โต๊ะอิหม่ามหรอืระบบการปกครองโดยถือพระเจ้าแผ่นดนิเป็นหวัหน้าศาสนาของพระโมฮมัหมดั

เหล่านี้ไม่มสีกัระบบเดยีวที่สอดคล้องต้องกบัระบบการบรหิารซึ่งพระหตัถ์แห่งอจัฉรยิะของพระผู้

ทรงเป็นยอดแห่งสถาปนิกไดว้างไว”้ 

“ในขณะที่ระบบนี้ยงัอยู่ในระยะเริม่เป็นรปูเป็นร่างอยู่ ขอใครอย่าไดล้บหลู่ความส าคญัหรอื

แปลเจตนารมณ์ให้ผิดไปเสียจากความเป็นจริง ฐานซึ่งเป็นที่สถิตของระบบการบริหารนี้คือ

จุดมุ่งหมายที่หกัลา้งมไิด้เป็นที่มาแห่งแรงดลบนัดาลใจที่เปรยีบประดุจดงัมาจากพระบาฮาอุลลาห์

เองทเีดยีว จุดมุ่งหมายส าคญัแห่งการสร้างฐานนี้ตามที่พระบาฮาอุลลาห์ทรงแย้มไว้นัน้ก็เพื่อใช้

รองรบัระบบการบรหิารโลก วธิกีารหรอืกฎเกณฑท์ีใ่ชอ้บรมนัน้มไิดว้างไวใ้หแ้ต่เฉพาะคนในโลกซกี



ตะวนัออกหรอืตะวนัตกมไิดใ้หเ้ฉพาะคนยวิหรอืครสิต์ศาสนิกชน มไิดเ้ลอืกใหแ้ต่เฉพาะคนมัง่มหีรอื

คนจนผวิขาวหรอืผวิเหลอืง ค าขวญัของศาสนานี้ไดแ้ก่ความเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนัของมนุษยช์าต ิ

ธงชยักค็อื “สนัตภิาพในระดบักวา้งขวางทัว่โลก” – 8 กุมภาพนัธ ์2477 

“ปรากฏการณ์แห่งความแขง็แกร่งทีท่วคีวบคู่ไปกบัความเจรญิทางดา้นระบบบรหิารศาสนาของพระ

ผูเ้ป็นเจา้เมือ่เทยีบกบัพลงัแห่งความแตกแยกซึง่ท าลายสายใยแห่งสงัคมทีก่ าลงัต่อสูด้ิน้รนนี้มขี้อแตกต่างกนั

อย่างเห็นได้ชดัแจง้ เครื่องหมายและสญัญาณที่ปรากฏทัง้ภายในและภายนอกชุมชนบาไฮนัน้ชี้น าให้ เห็น

ความจ าเป็นที่ระเบยีบของโลกต้องถอืก าเนิดขึน้มา เป็นการสถาปนาระบบซึ่งจะเป็นจุดเด่นในยุคทองแห่ง

ศาสนาของพระผูเ้ป็นเจา้ เครือ่งหมายและสญัญาณเหล่านี้ก าลงัปรากฏทวมีากขึน้ทุกๆ วนั” 

พระบาฮาอุลลาห์ทรงประกาศดว้ยพระวจนะของพระองคเ์องว่า :– “ในไม่ช้าระเบยีบที่โลกใช้อยู่ใน

ปจัจบุนัจะลม้เลกิไปมรีะเบยีบใหมม่าแทนที”่ 

“ปรากฏการณ์แห่งการสถาปนาศาสนาทีเ่ผยโดยพระบาฮาอุลลาหค์วรจะเป็นทีเ่ขา้ใจกนัโดย

ทัว่กนัว่าเป็นสญัญาณทีบ่่งบอกว่ายคุทีม่นุษยชาตจิะไมถ่อืเขาถอืเรานัน้ไดม้าถงึแลว้ ไม่ควรเขา้ใจว่า

ศาสนานี้อุบตัขิ ึน้เพยีงเพื่อฟ้ืนฟูศลีธรรมของคนในยุคทีเ่ปลีย่นไปหรอืเป็นแค่การววิฒัน์ของศาสนาสู่

อกีระดบัหน่ึงหรอืเป็นเพยีงอุบตักิารทีส่มัฤทธิผ์ลตามค าท านายของศาสนาต่างๆ ในอดตีเท่านัน้กห็า

ไม่ ศาสนานี้ได้รบัการสถาปนาขึ้นเพื่อให้เป็นที่สงัเกตว่ามนุษย์โดยส่วนรวมในโลกนี้ววิฒันาการ

เปลี่ยนแปลงไปอย่างใหญ่หลวงจนถงึระดบัสูงสุดในบัน้ปลายแล้ว ในสภาพของโลกเท่าทีเ่ป็นอยู่นี้

การเปลีย่นแปลงของชุมชนที่ขยายตวัสู่ระดบันานาชาตกิด็หีรอืที่ประชาชาตมิสี านึกแห่งการไดเ้ป็น

พลเมอืงของโลกร่วมกัน หรอืการก าเนิดแห่งอารยธรรมและวฒันธรรมยุคใหม่ก็ดขีอให้เข้าใจว่า

ปรากฏการณ์เหล่านี้เป็นเพยีงววิฒันาการระดบัสูงสุดเท่าที่สถาบนัสงัคมของมนุษยส์ามารถพฒันา

ได้ ความเจรญิเหล่านี้เมื่อมาประมวลกนัแลว้ก็จะอ านวยผลใหม้นุษยแ์ต่ละคนสามารถพฒันาเจรญิ

ต่อไปโดยไมห่ยดุยัง้ไดอ้ยา่งแน่นอน” 

“โครงรา่งแห่งความสามคัครีะหว่างมนุษยช์าตทิีว่างไวโ้ดยพระบาฮาอุลลาหน์ัน้มนีัยบ่งบอก

ถงึการสถาปนาสมาพนัธร์ฐัซึง่จะเป็นศูนยป์ระสานสามคัคอีนัเป็นปึกแผ่นถาวรระหว่างประเทศ ชาต ิ

ศาสนาและชนชัน้ต่างๆ เอกราช สทิธ ิตลอดจนความคดิรเิริม่สรา้งสรรค์ของแต่ละประเทศจะไดร้บั

การคุม้ครองป้องกนัอย่างรดักุมทีสุ่ด สมาพนัธร์ฐัในเคา้โครงทีเ่ราพอจะเหน็ไดน้ัน้ประกอบดว้ยสภา

นิตบิญัญตัซิึ่งมนีิตกิรจากทัว่โลกร่วมกนัท าหน้าทีค่วบคุมทรพัยากรของประเทศในสมาพนัธ ์สภานี้



จะร่างกฎหมายที่อ านวยผลให้ชวีติประจ าวนัของคนด าเนินไปอย่างราบรื่นใช้สนองความต้องการ

และปรบัความสมัพนัธข์องคนระหว่างเชือ้ชาตต่ิางๆ คณะกรรมการบรหิารแห่งโลกซึง่หนุนโดยกอง

ก าลงันานาชาตจิะน ากฎหมายทีผ่่านสภานิตบิญัญตันิี้แลว้มาใชแ้ละจะท าหน้าทีธ่ ารงไวซ้ึง่สนัตภิาพ

ของประเทศในภาคสีมาพนัธ ์จะมศีาลโลกซึง่ท าหน้าทีว่นิิจฉัยและออกค าตดัสนิกรณีพพิาททีเ่กดิขึน้

ระหว่างหน่วยต่างๆ ในโลกระบบนัน้ วทิยาการทางดา้นการสื่อสารระยะไกลแบบครอบคลุมจกัรวาล

จะถูกประดษิฐข์ึน้มาใชเ้ป็นระบบการสื่อสารทีป่ลอดจากการถูกขดัขวางหรือถูกควบคุมโดยประเทศ

ใดๆ ทัง้สิ้น การสื่อสารในยุคนัน้จะมีสมรรถนะทางด้านความสม ่าเสมอรวดเร็วและฉับพลัน  

ศูนยก์ลางแห่งโลกจะเป็นใจกลางแห่งอารยธรรมเป็นจุดที่พลงัทศิทางแห่งชวีติซึ่งพุ่งไปในทศิทาง

เดยีวกนัมาบรรจบพบกนัและจากจดุศูนยก์ลางแห่งนี้เองพลงัอนัทรงอทิธพิลกจ็ะแผ่รศัมอีอกไปอย่าง

กว้างใหญ่ไพศาล ส่วนภาษากลางของโลกนัน้ถ้าหากไม่มกีารคดิประดษิฐ์ขึน้มาใหม่กจ็ะต้องเลอืก

หนึ่งในจ านวนภาษาที่มอียู่มาใชส้อนในโรงเรยีนในประเทศต่างๆ ทัว่โลก ใหใ้ชเ้ป็นภาษาทีส่องรอง

จากภาษาท้องถิน่ ส่วนทางดา้นตวัอกัษร วรรณกรรม เงนิตราที่ใช้หมุนเวยีนจะอยู่ในสกุลเดยีวกนั

ส่วนมาตรการเกีย่วกบัน ้าหนัก ระบบการ ชัง่ ตวง วดั เหล่านี้จะถูกทอนความยุ่งยากสบัสนลงใหอ้ยู่

ในระดบัทีส่ะดวกและง่ายต่อการที่ประชาชาตทิัว่โลกจะใช้ดว้ยความเขา้ใจ เมื่อสงัคมของโลกอยู่ใน

สภาพนี้ศาสนาและวทิยาศาสตรซ์ึง่เป็นแรงพลงัส าคญัของชวีติมนุษยก์จ็ะสิน้ความขดัแยง้กนัจะเสรมิ

ส่งซึง่กนัและกนัและจะเจรญิควบคู่กนัไป ดา้นหนังสอืพมิพก์จ็ะมสีทิธิม์เีสยีงอย่างเตม็ทีใ่นการเสนอ

บทความในแง่มุมและทศันะต่างๆ แก่มวลชน จะไม่มกีารใช้หนังสอืพมิพ์เป็นเครื่องมอืประทุษรา้ย

เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ของส่วนตนหรอืส่วนรวมอกีต่อไปแต่จะใช้ในช่องทางที่ เป็นปากเสยีงแก่

รฐับาลและประชาชน ทรพัยากรของโลกจะถูกรวบรวมเข้าไว้ด้วยกันวตัถุดิบถูกน ามาใช้ให้เป็น

ประโยชน์อย่างเตม็ทีม่กีารประสานงานและการพฒันาทางด้านการตลาดส่วนการจดัจ าหน่ายนัน้จะ

จดัในลกัษณะทีเ่ป็นไปอยา่งทัว่ถงึเสมอกนั" 

“การชงิด ีความเกลยีดชงัและเล่หก์ระเท่หท์ีช่าตต่ิางๆ เคยมต่ีอกนันัน้จะยุตลิง อคตแิละการ

ตัง้ตนเป็นศตัรตู่อกนักจ็ะแปรเป็นความรกัใคร ่ความเขา้ใจและความรว่มมอืกนัในระหว่างมนุษยชาต ิ

การต่อสูก้นัโดยยกเหตุผลเพื่อศาสนาจะไม่มอีกีต่อไป อุปสรรคและขอ้จ ากดัดา้นเศรษฐกจิจะสิน้สุด

ลง ช่องว่างระหว่างชนชัน้ ความยากจนแบบสิ้นเนื้อประดาตวักบัการสรา้งสมความมัง่มจีะหมดสิ้น

ไป พลงังานอันมหาศาลที่ล่มจมไปกับการท าสงครามหรือที่สูญเสียไปกับระบบเศรษฐกิจและ

การเมอืงจะกลบัถูกน ามาใชจ้นถงึระดบัทีท่ าใหเ้กดิผลดใีนดา้นต่างๆ ต่อไปนี้การประดษิฐค์ดิคน้และ



การพฒันาทางดา้นวทิยาการแผนใหม่ขยายตวักวา้งออกไป ผลผลติเพิม่ขึน้ โรคภยัไขเ้จบ็ทุเลาเบา

บางหายมลายไป มกีารค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์มากขึ้นมาตรฐานและการรกัษาสุขภาพสูงขึ้น 

ปญัญาของมนุษยห์ลกัแหลมและไดร้บัการกลัน่กรองมากขึน้  มกีารน าทรพัยากรทีย่งัไม่ไดใ้ชห้รอืที่

ปจัจุบนัยงัคาดคดิไม่ถงึว่าจะมมีาใหใ้ชเ้ป็นประโยชน์ ชวีติของมนุษยย์นืยาวมากขึน้ นอกเหนือจาก

นี้ยงัมกีารสรา้งเสรมิเพิม่เตมิองคก์รซึง่จะช่วยกระตุน้สตปิญัญาศลีธรรมและจรยิธรรมของมนุษยช์าติ

ทัง้มวลดว้ย” 

จุดมุ่งหมายที่มนุษยม์ุ่งจะได้รบัจากแรงกระตุ้นแห่งพลงักระแสชวีติซึ่งพดัพาพวกเขาไปในทศิทาง

เดยีวกนันัน้ได้แก่สิง่เหล่านี้คอื “การได้มชีวีติอยู่ในโลกระบบสมาพนัธ์ซึ่งเป็นยุคที่องค์กรของโลกมอี านาจ

เดด็ขาดในการจดัการกบัทรพัยากรอนัมคี่ามหาศาลเกนิคาด อุดมคตขิองโลกฝ่ายตะวนัออกและตะวนัตกจะ

ผสมกลมกลนืรวมเป็นทศันะใหมเ่ป็นโลกซึง่ปลอดจากเสยีงสาปแช่งจากสงครามและความทุกขย์าก พรอ้มที่

จะใชป้ระโยชน์จากแหล่งทีใ่หก้ าเนิดพลงังานทุกรปูแบบทีค่น้หาไดจ้ากผนืพภิพนี้ ในยุคนัน้แสนยานุภาพจะ

เป็นทาสรบัใช้ความเป็นธรรม เป็นยุคที่ชีพมนุษย์จะยืนยงอยู่ได้ด้วยการเคารพบูชาพระผู้เป็นเจ้าองค์

เดยีวกนั ดว้ยการพรอ้มใจกนัพลคีวามจงรกัภกัดใีหแ้ก่พระธรรมเล่มเดยีวกนั” 

“มนุษยชาตทิัง้หลายก าลงัคร ่าครวญก าลงัรอคนน าพวกเขาไปสู่ความสามคัคสีู่การสิน้สุดลงซึง่การ

สละชพีซึง่พวกเขาไดพ้ลกีนัตลอดมาในยุคอนัยาวนาน กระนัน้กด็โีลกกย็งัคงปฏเิสธไม่ยอมรบัแสงสว่างและ

ความรอบรูข้องพระผู้ทรงอ านาจสูงส่ง โดยหาคดิไม่ว่าแสงสว่างและความรูน้ัน้จะเป็นแนวทางแก้ไขความ

ยุง่ยากสามารถปดัเปา่ความหายนะทีก่ าลงัประทุขึน้มารุมลอ้มตนได.้..” 

“ความสามคัครีะหว่างมนุษยชาตคิอืเครื่องหมายประทบัตรายุคที่สงัคมมนุษยก์ าลงัย่างเขา้ไปสู่ โลก

เราประสบความส าเร็จทางด้านการพยายามสถาปนาเอกภาพในระดบัครอบครวั เผ่าพนัธุ์ มลรฐั และ

ระดบัประเทศมาแลว้และเท่าที่มนุษยก์ าลงัดิ้นรน้ต่อสู้อยู่ก็เพื่อใหไ้ด้มาซึง่ความสามคัครีะดบัโลก การสรา้ง

ชาตนิัน้ส าเรจ็ลงแลว้โดยสมบรูณ์  สภาพของบา้นเมอืงทียุ่ง่เหยงิปราศจากขือ่แปลกก็ าลงัใกลจ้ะสิน้สุดลงแลว้  

โลกที่ก าลังย่างสู่ความเจริญอีกระดับหนึ่งนัน้จะต้องละทิ้ง ความเชื่อที่ปราศจากเหตุผล ต้องยอมรับ

ความสมัพนัธอ์นัเป็นเอกภาพระหว่างมวลมนุษยชาตแิละจะต้องสถาปนากลไกทีจ่ะวางหลกัเกณฑเ์บื้องต้น

ใหแ้ก่การด าเนินชวีติในโลกนี้...” – 11 มนีาคม 2479 

 

 



บทส่งท้าย 

ภายใต้ค าแนะน าของท่านศาสนภบิาลโชก ิเอฟเฟนด ิปรากฏว่าศาสนาบาไฮได้ขยายตวัเป็นที่รูจ้กั

กนักวา้งขวาง จ านวนบาไฮศาสนิกชนเพิม่ขึน้และระบบการบรหิารในศาสนากถ็ูกก าหนดขึน้ ปรากฏว่าในปี 

ค.ศ. 1951 มธีรรมสภาแห่งชาต ิ11 แห่ง ต่อมาท่านศาสนภบิาลไดจ้ดัตัง้สถาบนัศาสนาระดบันานาชาติ

เรยีกว่า “ธรรมสภาบาไฮนานาชาติ” ซึง่ต่อมาเปลีย่นชื่อเป็น “ธรรมสภายุตธิรรมแห่งสากล” จากนัน้ไม่นาน

นักท่านศาสนภิบาลก็ได้แต่งตัง้พระหตัถ์ศาสนาและในโอกาสนัน้ ดร.จอห์น เอสเซิลมอนท์  ผู้เรยีบเรยีง

หนงัสอืเล่มนี้กไ็ดร้บัแต่งตัง้เป็นพระหตัถศ์าสนาดว้ยในระหว่างปี ค.ศ. 1951 ถงึ ค.ศ. 1957 ท่านศาสนภบิาล

ไดแ้ต่งตัง้พระหตัถศ์าสนารวม 32 ท่าน 

ท่านสาสนภบิาลไดเ้ขยีนจดหมายถงึบาไฮศาสนิกชนทัว่โลกเพื่อใหเ้ขาเหล่านัน้เขา้ใจหลกัธรรมของ

ศาสนาอย่างลกึซึ้ง นอกเหนือจากการจดัตัง้สถาบนับรหิารศาสนาแล้วท่านศาสนภบิาลยงัได้อบรมบาไฮ

ศาสนิกชนในแนวความถนัดของแต่ละคนเพื่อจะได้รบัใช้ศาสนา ในปี ค.ศ. 1937 พระอบัดุลบาฮาได้จดั

วางแผนงานสวรรค ์(Divine plan) ให้แก่ชุมชนบาไฮแห่งสหรฐัอเมรกิาใชป้ระกาศพระธรรมของพระบาฮา

อุลลาห์ พระอับดุลบาฮาได้เขียนแผนงานสวรรค์ในช่วงระหว่างสงครามโลกครัง้ที่ 1 ไว้หลายบท  

นอกเหนือจากนี้ยงัไดเ้ขยีนบทความเกีย่วกบัการสอนศาสนาไวด้ว้ย 

แผนการสอนศาสนาได้เริม่ขึ้นครัง้แรกในโลกซกีตะวนัตกก่อนต่อมาจงึเริม่ขึ้นในยุโรป  เอเชีย  

ออสเตรเลยี เอเซยีตะวนัออกเฉียงใต ้และอฟัรกิา ในปี ค.ศ. 1953 ท่านศาสนภบิาลไดจ้ดัวางแผนงาน 10 ปี

เพื่อเผยแพรศ่าสนาในประเทศทัว่โลก 

ในปี 1957 เมื่อแผนงานดงักล่าวด าเนินไปได้ 5 ปี ท่านศาสนภบิาลก็ถงึแก่กรรมทีป่ระเทศองักฤษ

หลงัจากทีไ่ดเ้พยีรพยายามท างานศาสนาอย่างไม่ยอ่ทอ้ตลอด 36 ปี 

เนื่องจากท่านศาสนภบิาลไม่มทีายาทสบืสกุลดงันัน้ศาสนกิจของศาสนาจงึด าเนินต่อไปโดยคณะ

ท่านพระหตัถ์ศาสนา 27 ท่านจนกระทัง่สิ้นสุดโครงการ 10 ปี เมื่อปี ค.ศ. 1963 และในปีเดยีวกนันี้ เอง

คณะกรรมการธรรมสภาแห่งชาต ิ56 ประเทศกไ็ดท้ าการเลอืกตัง้คณะกรรมการธรรมสภายุตธิรรมแห่งสากล

ชุดแรกขึน้ การเลอืกตัง้ได้กระท าขึ้นที่ศูนย์กลางบาไฮแห่งโลกเมอืงไฮฟา ประเทศอสิราเอลผู้อ านวยการ

เลอืกตัง้ในคราวนัน้คอืกลุ่มพระหตัถศ์าสนา 



ทนัททีี่การเลอืกตัง้ธรรมสภายุตธิรรมสากลสิ้นสุดลงบาไฮศาสนิกชนจากทัว่โลกก็ได้ประชุมฉลอง

ครบรอบ 100 ปี แห่งการประกาศศาสนาของพระบาฮาอุลลาหแ์ละในขณะเดยีวกนัก็ได้ร่วมกนัแสดงความ

ยนิดทีีพ่ระธรรมของศาสนาไดแ้ผ่ขยายไปทัว่โลก งานเฉลมิฉลองนี้จดัขึน้ทีป่ระเทศองักฤษ 

สถาบนัสงูสุดของศาสนาบาไฮคอืสภายตุธิรรมแห่งสากลเป็นสถาบนัทีจ่ดัตัง้ขึน้โดยพระบาฮาอุลลาห ์ 

พระองคท์รงพระบญัญตัเิกี่ยวกบัสถาบนัน้ีในพระคมัภรีศ์กัดิส์ทิธิ ์สภายุตธิรรมแห่งสากลจกัต้องยดึถอืธรรม

บญัญตัขิองพระบาฮาอุลลาหเ์ป็นเครือ่งน าทางและในขณะเดยีวกนัสภายตุธิรรมแห่งสากลกไ็ดร้บัมอบอ านาจ

ให้ก าหนดกฎเกณฑท์ี่มไิด้มปีรากฏในพระคมัภรีศ์กัดิส์ทิธิ ์พระอบัดุลบาฮาเป็นผู้วางระเบยีบการเลอืกตัง้

คณะกรรมการสภายุตธิรรมแห่งสากลนอกจากนี้ท่านยงัได้ระบุเกี่ยวกบัสถานะและหน้าที่ของสภายุตธิรรม

แห่งสากลไว้อย่างชดัเจน ท่านกล่าวว่าสภายุตธิรรมแห่งสากลเป็นสถาบนัที่อยู่ภายใต้การน าทางของพระ

บ๊อบและพระบาฮาอุลลาห์ดงันัน้บาไฮศาสนิกชนทัง้หลายควรยดึถือปฏิบตัิตามความประสงค์ของสภา

ยตุธิรรมแห่งสากล 

ลกัษณะที่เป็นเอกลกัษณ์ของศาสนาบาไฮที่แตกต่างจากศาสนาอื่นๆ ก็คือศาสนาบาไฮมีพระ

ปฏญิญาของพระบาฮาอุลลาห์ พระปฏญิญานี้คอืเบื้องมูลฐานที่ศาสนาบาไฮจะสามารถตัง้มัน่และพฒันา

ก้าวหน้าต่อไปได ้นับเป็นครัง้แรกในประวตัศิาสตรศ์าสนาที่พระศาสนทูตของพระผู้เป็นเจา้ได้ก าหนดอย่าง

ชดัแจง้ให้สถาบนัมอี านาจตคีวามหมายของพระวจนะของพระองคแ์ละไดท้รงบญัญตัใิหม้กีารจดัตัง้สถาบนั

ผูร้บัมอบอ านาจจากพระผูเ้ป็นเจา้สบืทอดกนัต่อไปโดยไมรู่ส้ ิน้ 

การแปลความจากพระคมัภรีข์องศาสนาในยุคก่อนๆ ไดก่้อใหเ้กดิการแตกแยกออกเป็นนิกายต่างๆ 

ในหนังสือพระปฏิญญาของพระบาฮาอุลลาห์ พระบาฮาอุลลาห์ทรงบัญญติให้พระอับดุลบาฮาซึ่งเป็น

บุตรชายคนโตของท่านเป็นผู้แนะน าในศาสนา ก่อนหน้าที่พระอับดุลบาฮาจะถึงแก่กรรมท่านได้เขยีน

พนิยักรรมแต่งตัง้ให ้โชก ิเอฟเฟนดซิึง่เป็นหลายชายคนโตของท่านใหเ้ป็นท่านศาสนภบิาลและเป็นผูต้คีวาม

ในพระคมัภรีแ์ต่เพยีงผูเ้ดยีว 

เนื่องจากศาสนาบาไฮไม่มผีู้ใดสามารถจะเรยีกรอ้งฐานันดรศกัดิแ์ละไม่มผีู้ใดสามารถแต่งตัง้ตนเอง

ใหเ้ป็นผู้น าในศาสนาได้ดงันัน้การก าหนดอ านาจหน้าทีข่องสถาบนัจงึปรากฏอยู่ในบญัญตัขิองศาสนา วธินีี้

ป้องกนัมใิหศ้าสนาของพระบาฮาอุลลาหแ์ตกแยกเป็นนิกายต่างๆ และป้องกนัมใิหผู้ใ้ดแอบอ้างตนเป็นผูน้ า

และท าลายศาสนา และทีส่ าคญัยิง่กค็อืป้องกนัศาสนาใหพ้น้จากลทัธหิรอืกฎเกณฑท์ีม่นุษยค์ดิขึน้เอง ความ

แตกแยกของศาสนายุคก่อนๆ สบืเนื่องมาจากการกระท าดงักล่าวมาแล้ว การก าหนดท่านผู้แปลความใน



ศาสนาท าให้พระธรรมของพระบาฮาอุลลาห์ทรงความบรสิุทธิแ์ละความศกัดิส์ทิธิแ์ก่จติวญิญาณของมนุษย์

ทัง้มวล 

ในปี ค.ศ. 1968 สภายตุธิรรมแห่งสากลไดจ้ดัวางแผนงานเผยแพรแ่ละป้องกนัศาสนาส าหรบัอนาคต

โดยการจดัตัง้คณะกรรมการที่ปรกึษาศาสนาภาคพื้นทวปีต่างๆ กรรมการที่ปรกึษาศาสนาในแต่ละทวีป

ได้รบัการแต่งตัง้จากสภายุติธรรมแห่งสากลและกรรมการเหล่านี้ ร่วมงานอย่างใกล้ชดิกบัคณะพระหตัถ์

ศาสนา คณะกรรมการที่ปรกึษาศาสนาเป็นผู้แต่งตัง้ผู้ช่วยที่ปรกึษาศาสนาในประเทศที่อยู่ในเขตความ

รบัผิดชอบของตนและผู้ช่วยที่ปรึกษาศาสนาแต่งตัง้รองผู้ช่วยที่ปรึกษาศาสนาในท้องถิ่นที่ตนสังกัด

ตามล าดบั ปจัจบุนัมพีระหตัถศ์าสนาทีย่งัมชีวีติอยู ่9 ท่าน ท่านเหล่านี้ยงัคงด าเนินงานศาสนกจิทัว่โลกต่อไป 

ท่านศาสนภบิาลได้ร่างแผนงานเผยแพร่ศาสนาทัว่โลกให้สภายุตธิรรมแห่งสากลด าเนินงานต่อไป  

แผนงานช่วงแรกมกี าหนด 9 ปี เริม่ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2507 ในปี พ.ศ. 2528 ศาสนาบาไฮได้ขยายไปทัว่โลก 

ธรรมสภาแห่งชาต ิ148 ประเทศมชีุมชนบาไฮกว่า 111,092 แห่ง ธรรมสภาส่วนทอ้งถิน่จ านวนกว่า 30,304 

แห่งและมกีารแปลหนงัสอืของศาสนาออกเป็นภาษาต่างๆ 765 ภาษา โบสถศ์าสนาบาไฮแห่งที ่6 และที ่7 ที่

เพิง่สรา้งเสรจ็อยูใ่นหมูเ่กาะซามวัและในประเทศอนิเดยี 

          สิง่ที่น่าประทบัใจเหนืออื่นใดก็คอืสาธุชนในแอฟรกิา อินเดยี เอเซยีตะวนัออกเฉียงใต้และลาติน

อเมรกิาและในทุกภาคพืน้ของโลกก าลงัสนใจศกึษาและเขา้เป็นบาไฮศาสนิกชนมากขึน้ทุกขณะ ยุคแห่งการ

พฒันาจติธรรมและการบรหิารสงัคมชุมชนบาไฮทัว่โลกก าลงัเริม่ขึน้แลว้ 

       


