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เรื่อง ศาสนาบาไฮ 
เรยีน ท่านผูอ่้านทีเ่คารพ 

 ด้วยศาสนาบาไฮเป็นศาสนาใหม่ที่ก าลงัเป็นที่รู้จกัและแพร่หลายไปอย่างรวดเรว็ ในปจัจุบนัน้ีมี
ชุมชนทีม่ผีูน้บัถอืศาสนาบาไฮอยูป่ระมาณ 106,000 แห่งใน 335 ประเทศ ในขณะทีศ่าสนาบาไฮก าลงัเป็นที่
รูจ้กักนัมากขึ้นในชุมชนต่างๆ ของประเทศไทย สมาคมสภาการกลางศาสนาบาไฮจงึได้จดัพมิพ์เอกสาร
แนะน าศาสนาบาไฮฉบบันี้ขึ้น เพื่อเสนอข้อมูลเกี่ยวกบัความเชื่อ หลกัธรรม และศีลปฏิบตัิเบื้องต้นของ
ศาสนาบาไฮต่อท่าน 
 บทความเรื่อง  “ความจงรกัภกัดต่ีอสถาบนัพระมหากษตัรยิ์และรฐับาล” และ “การด าเนินชวีติใน
แนวทางของบาไฮศาสนิกชน”  จะชี้ให้เห็นถึงทศันคติของบาไฮศาสนิกชนที่มต่ีอความส าคญัในการช่วย
เสรมิสรา้งความสนัตสิุขและความสามคัคภีายในประเทศทีบ่าไฮศาสนิกชนมภีมูลิ าเนาอยู่ 
 พระบาฮาอุลลาห์ผู้ซึ่งบาไฮศาสนิกชนเชื่อว่าเป็นพระศาสดาในยุคนี้ ได้ประกาศศาสนาบาไฮในปี 
พ.ศ. 2406 พระบาฮาอุลลาหท์รงประกาศว่า พระองคท์รงเสดจ็มาตามค าพยากรณ์ของพระบ๊อบ ,  พระเยซู
ครสิต,์  พระพุทธเจา้, พระโมฮมัหมดัและศาสดาทัง้หลายอื่นๆ ในอดตี พระศาสดาเหล่านี้ทรงตรสัไวว้่า เมื่อ
มนุษยห์่างเหนิพระธรรมและปราศจากศลีธรรม พระผูเ้ป็นเจา้กจ็ะทรงส่งพระศาสดาองคใ์หม่มาเตอืนและสัง่
สอนมนุษยอ์กี บดันี้ค าพยากรณ์ของพระศาสดาเหล่านี้ไดบ้รรลุความเป็นจรงิแล้วด้วยการเสดจ็มาของพระ
บาฮาอุลลาห ์
 ศาสนาบาไฮมหีลกัสจัธรรมซึง่เป็นค าสอนเช่นเดยีวกนักบัทีพ่ระศาสดาในอดตีไดน้ ามาสอนมนุษยใ์น
ยุคต่างๆ ที่ผ่านมา แต่หลกัธรรมซึ่งพระบาฮาอุลลาหไ์ดท้รงประทานเพิม่เตมิใหแ้ก่มนุษยท์ุกคนในยุคนี้คอื 
ระเบยีบการด าเนินชวีติตามวถิธีรรมทีถู่กตอ้งและเหมาะสมส าหรบัสภาพสถานการณ์ของโลกยคุปจัจบุนั 
 สาธุชนทีน่ับถอืศาสนาบาไฮประกอบดว้ยประชาชาวโลกทีม่เีชือ้ชาต ิผวิพรรณ ภาษา ต่างๆ กนัแต่
เขาเหล่านัน้กส็ามารถด าเนินชวีติร่วมกนัไดด้ว้ยสจัธรรมของพระบาฮาอุลลาหท์ี่ทรงสอนว่า  “พระผูเ้ป็นเจา้
ทรงสรา้งมนุษยท์ุกคนและมนุษยท์ัง้หลายเท่าเทยีมกนัในสายตาของพระผูเ้ป็นเจา้ สิง่ทีท่ าใหม้นุษยแ์ตกต่าง
กนักค็อื ระดบัความซื่อสตัย ์และความศรทัธายดึมัน่ในพระธรรมของพระผูเ้ป็นเจา้” 
 พระศาสดาทุกพระองค์ในยุคต่างๆ ได้ทรงน าพระธรรมซึ่งสอนถึงความรกัและความสามคัคขีอง
มนุษย ์ในศตวรรษอนัรุง่เรอืงแห่งการเสดจ็มาของพระศาสดาองคป์จัจุบนั  พระบาฮาอุลลาหไ์ดท้รงประทาน
หลกัธรรมเบือ้งตน้ใหม้นุษยท์ุกคนค านึงถงึความเป็นเอกภาพของมนุษยชาต ิ ดงันัน้บาไฮศาสนิกชนจงึต้อง
หลกีเลี่ยงการกระท าที่ก่อให้เกิดความแตกแยกสามคัค ีและต้องเคารพเชื่อฟงักฎหมายในประเทศที่ตนมี
ภมูลิ าเนาอยู ่ปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นพลเมอืงดขีองสงัคม 
 ขอเชญิท่านตดิตามรายละเอยีดของศาสนาบาไฮต่อไป และหากท่านประสงค์จะทราบรายละเอยีด
มากกว่านี้ โปรดตดิต่อไปยงั สมาคมสภาการกลางศาสนาบาไฮ เลขที ่1415 ศรวีราทาวน์อนิทาวน์ ซอย ¾ 
ถนนศรวีรา ลาดพรา้ว 94 เขตวงัทองหลาง กรงุเทพฯ 10310 โทร. (02) 5307417-8 
 ดว้ยความปรารถนาดจีากสมาคมสภาการกลางศาสนาบาไฮ 

   ขอแสดงความนับถอือยา่งสงู 
สมาคมสภาการกลางศาสนาบาไฮ  
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บทความเร่ือง  “ความจงรกัภกัดีต่อสถาบนัพระมหากษตัริยแ์ละรฐับาล” 
“ทศันคติของบาไฮศาสนิกชน” 

 
 เมื่อมวีกิฤตการณ์เกดิขึน้ในอารยธรรมใด ค่านิยมทางศลีธรรมของอารยธรรมนัน้กจ็ะเสื่อมทรามลง  
แต่ในวกิฤตการณ์ยุคปจัจุบนับาไฮศาสนิกชนยงัยดึมัน่อยู่ในความจงรกัภกัดต่ีอพระมหากษตัรยิแ์ละรฐับาล
อยา่งมัน่คง 
 เมือ่ พ.ศ. 2406 พระบาฮาอุลลาหซ์ึง่เป็นศาสดาของศาสนาบาไฮไดท้รงวางหลกัปฏบิตัมิลูฐานไวว้่า  
“ประเทศใดหรอืรฐับาลใดก็ตามทีม่บีาไฮศาสนิกชนอยู่ บาไฮศาสนิกชนเหล่านัน้จะต้องประพฤตตินเป็นคน
ซื่อสตัยส์ุจรติและเป็นทีว่างใจของสงัคมนัน้ๆ” 
 ในทศันะของบาไฮศาสนิกชน ความจงรกัภกัดต่ีอพระมหากษตัรยิแ์ละรฐับาลเป็นหลกัปฏบิตัทิางใจ
และทางสงัคมทีส่ าคญัยิง่  “เราต้องเชื่อฟงัและเป็นผู้ทีป่รารถนาดต่ีอรฐับาลของประเทศที่เราอาศยัอยู่ หลกั
ปฏบิตัิทางใจที่ส าคญัของบาไฮศาสนิกชนมอียู่ว่า  ในการที่จะสรา้งความเป็นระเบยีบขึ้นในสงัคมและการ
สรา้งฐานะเศรษฐกจิ การเคารพเชื่อฟงักฎหมายและหลกัการของรฐับาลเป็นสิง่จ าเป็น” 
 ค าสอนของศาสนาบาไฮมตีอนหนึ่งทีเ่น้นว่า  ความจงรกัภกัด ีเป็นลกัษณะทีจ่ะท าใหเ้กดิบูรณภาพ
ของบุคคล ดงัค าของพระศาสดาที่ว่า  “ให้บูรณภาพและความซื่อตรงเป็นลกัษณะเด่นของการกระท าทุก
อยา่งของเจา้ เจา้ทัง้หลายจงตกแต่งลิน้ของเจา้ดว้ยสจัจะและประดบัวญิญาณของเจา้ดว้ยอาภรณ์แห่งความ
ซื่อสตัย ์ไมท่รยศหกัหลงัผูอ้ื่น”  

ถ้าประชาชนไม่มบีูรณภาพในตนเองและไม่มคีวามจงรกัภกัดต่ีอรฐับาลแล้วประเทศก็จะเกดิความ
แตกแยกและไม่สามารถทีจ่ะด ารงฐานะเป็นสงัคมมนุษยไ์ด ้พระธรรมค าสัง่สอนของศาสนาบาไฮไม่เพยีงแต่
จะสอนให้บาไฮศาสนิกชนมคีวามจงรกัภกัดต่ีอพระมหากษตัรยิอ์ย่างเดยีว แต่ยงัห้ามอย่างเด็ดขาดไม่ให้
บาไฮศาสนิกชนเขา้มสี่วนรว่มในการเคลื่อนไหวทางท าลายทางการเมอืงและสงัคมอกีดว้ย 

 
ความเช่ือของศาสนาบาไฮ 

 ศาสนาบาไฮเป็นศาสนาสากล เป็นศาสนาอสิระ มศีาสนิกชนอยู่เกอืบทุกประเทศ ศาสนาบาไฮมไิด้
เป็นลทัธ ิมไิดเ้ป็นนิกายของศาสนาครสิต์ อสิลามหรอืศาสนาอื่นๆ และมไิดก้ าเนิดขึน้ดว้ยแรงบนัดาลใจจาก
พระคมัภรีข์องศาสนาใดศาสนาหนึ่ง พระบาฮาอุลลาห์ซึง่เป็นพระศาสดาของศาสนาบาไฮได้ทรงตรสัไว้ว่า 
พระองคท์รงได้รบัแรงดลใจจากพระผูเ้ป็นเจา้ใหล้ขิติพระธรรมขึน้ พระองคไ์ดท้รงลขิติไวใ้นพระคมัภรี์อย่าง
กระจ่างแจง้ว่า พระองค์คอื “พระผู้ที่ทรงเป็นเอกภาพ ทรงเป็นแก่นแท้แห่งสจัธรรม” พระบาฮาอุลลาห์ทรง
ตรสัว่า ศาสนาที่แทจ้รงิทัง้หลายมาจากพระผูเ้ป็นเจา้องคเ์ดยีวกนั พระผูเ้ป็นเจา้ทรงด ารสัพระสจัธรรมผ่าน
พระศาสดาในยคุต่างๆ สจัธรรมของศาสนาไดว้วิฒันาการต่อเนื่องกนัและเป็นอมตะธรรม 
 ศาสนาบาไฮมพีระคมัภีร์ ศีลปฏบิตัิ สถาบนับรหิารศาสนา และสถานที่ศกัดิส์ทิธิเ์ป็นของตนเอง 
สถานทีศ่กัดิส์ทิธิท์ ีสุ่ดของศาสนาบาไฮอยู่ในอาณาบรเิวณภูเขาคาเมลในประเทศอสิราเอล บาไฮศาสนิกชน
คอืผูท้ีน่บัถอืพระศาสดาบาฮาอุลลาห ์พระนามของพระบาฮาอุลลาหม์คีวามหมายว่า “ความรุ่งโรจน์ของพระ
ผูเ้ป็นเจา้” เราเรยีกชื่อศาสนาและผูท้ีน่บัถอืศาสนาว่า “บาไฮ” 
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 บาไฮศาสนิกชนเชื่อว่าค าสอนของทุกศาสนาในโลกเป็นสจัธรรมเดยีวกนั พระผูเ้ป็นเจา้ทรงประทาน
พระสจัธรรมใหแ้ก่มนุษยท์ุกยุคทุกสมยั พระธรรมค าสัง่สอนของพระองคใ์นแต่ละยุคแตกต่างกนัออกไปตาม
ความเหมาะสมและลกัษณะความต้องการของมนุษย ์ตราบใดทีย่งัมมีนุษยใ์นโลก ตราบนัน้พระผูเ้ป็นเจา้จะ
ทรงส่งพระศาสดามาสัง่สอนมนุษยเ์สมอ 

 หลกัธรรมเบือ้งตน้ทีส่ าคญั 3 ประการของศาสนาบาไฮ 

1.  ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวของพระผูเ้ป็นเจา้ 
 พระผูเ้ป็นเจา้มเีพยีงองคเ์ดยีวเท่านัน้ แมว้่ามวลชนทัง้หลายจะเรยีกพระองคด์ว้ยพระนามทีแ่ตกต่าง
กนัไปตามภาษาท้องถิน่ของแต่ละชาตกิ็ตาม พระผู้เป็นเจา้ หมายถงึ พระสจัธรรม คอืความจรงิที่เที่ยงแท ้
พระผู้เป็นเจ้าหมายถึงแหล่งวทิยาการทัง้ปวง และพระผู้เป็นเจ้าก็คืออ านาจอนัศกัดิส์ทิธิท์ ี่ครอบคลุมใน
จกัรวาล พระองคไ์ดท้รงอยูต่ลอดกาล พระผูเ้ป็นเจา้เป็นนามธรรม เราไม่สามารถจะเปรยีบเทยีบพระองคก์บั
สิง่ที่เป็นวตัถุตวัตนใด ๆ ที่เราสามารถมองเหน็หรอืสมัผสัได้ เพราะพระองค์มไิด้ทรงอยู่ในสภาพของวตัถุ 
พระองคจ์ะทรงเผยพระด ารสัของพระองคโ์ดยผ่านทางพระศาสดาทีพ่ระองคไ์ดท้รงเลอืกเฟ้นแลว้เท่านัน้ ซึง่
พระศาสดาเหล่านี้ทางศาสนาบาไฮหมายถงึ  “ผูแ้ทนองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้”  พระศาสดาเหล่านัน้ไดแ้ก่ พระอบั
ราฮมั, พระโมเสส, พระกฤษณะ, พระโซโรอสัเตอร์, พระพุทธเจา้, พระครสิต์, พระโมฮมัหมดั, พระบ๊อบ, 
และพระบาฮาอุลลาห ์

2.  ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนัของศาสนาทัง้ปวง 
 ศาสดาต่างๆ มาจากพระผู้เป็นเจา้องค์เดยีวกนั ทรงน าพระสจัธรรมมาจากแหล่งประสทิธิป์ระสาท
ความรูอ้นัศกัดิส์ทิธิท์ ี่เดยีวกนั และมวีตัถุประสงคอ์ย่างเดยีวกนัคอื สัง่สอนมนุษยใ์หเ้ป็นคนดแีละมคีวามรกั
ซึง่กนัและกนัโดยทัว่หน้า อยา่งไรกต็าม ดว้ยเหตุทีพ่ระศาสดาซึง่เป็นตวัแทนของพระผู้เป็นเจา้ไดเ้สดจ็มาสัง่
สอนมวลมนุษย์ในต่างยุคต่างสมัยกัน ดังนั ้นพระธรรมค าสัง่สอนของแต่ละพระองค์จึงขึ้นอยู่กับ
สภาพแวดล้อม ภาษา อุปนิสยัและขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่ละยุคในทอ้งถิน่นัน้ๆ ส าหรบัพระบาฮา
อุลลาห ์พระศาสดาของศาสนาบาไฮ กค็อืตวัแทนของพระผูเ้ป็นเจา้ ผูน้ าแสงสว่างและธรรมมาโปรดชาวโลก
ในยคุนี้ 

3.  ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวของมนุษยชาต ิ
 มนุษยชาตทิัง้หลายในโลกนี้เปรยีบเสมอืนครอบครวัเดยีวกนั แมว้่าเขาจะมพีื้นฐานความเป็นมาที่
ต่างกนัดว้ยเผ่าพนัธุ ์ชาต ิศาสนา ฐานะ ขนบธรรมเนียม และวฒันธรรมกต็าม พระบาฮาอุลลาหไ์ดต้รสัไวว้่า  
“ท่านทัง้หลายเปรยีบเหมอืนใบไมบ้นตน้เดยีวกนั”  
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ประวติัของศาสนาบาไฮโดยย่อ 

 ศาสนาบาไฮถอืก าเนิดในประเทศอหิร่านเมื่อรอ้ยกว่าปีมาแลว้ พระศาสดาชื่อพระบาฮาอุลลาหท์รง

พระชนมอ์ยู่ระหว่างปี พ.ศ.2360-2435 ก่อนหน้าการเสดจ็มาของพระบาฮาอุลลาห ์มพีระศาสดาพยากรณ์

ชื่อพระบ๊อบ ทรงพระชนมอ์ยู่ระหว่างปี พ.ศ.2362-2393 หลงัจากที่พระบาฮาอุลลาห์เสดจ็ปรนิิพพาน พระ

อบัดุลบาฮา กไ็ดถู้กแต่งตัง้เป็นผูส้บืทอดพระธรรมในระหว่างปี พ.ศ.2435-2464 

พระประวติัของพระบอ๊บ 

 พระบ๊อบเป็นพระศาสดาพยากรณ์ของศาสนาบาไฮ  พระองคท์รงประกาศพระธรรมครัง้แรกทีเ่มอืงชี

ราส เมื่อวนัที่ 23 พฤษภาคม 2387 ว่า พระองคค์อืพระศาสดาที่ได้ตรสัรูโ้ดยอ านาจของพระผู้เป็นเจา้และ

พระองค์ได้ทรงพยากรณ์ว่า จะมพีระศาสดาทีย่ ิง่ใหญ่อกีองค์หนึ่งเสดจ็มาในไม่ช้า ซึง่ต่อมาเหล่าสาวกก็ได้

ประจกัษ์ว่า พระศาสดาพระองคน์ัน้คอืพระบาฮาอุลลาห ์

พระบาฮาอลุลาห ์

 พระบาฮาอุลลาห์ประสูตใินประเทศอหิร่านจากตระกูลที่ม ัง่คัง่และมชีื่อเสยีง บดิาของพระองค์เป็น

รฐัมนตรขีองพระเจา้แผ่นดนิในสมยันัน้ พระบาฮาอุลลาห์ทรงเลื่อมใสในพระธรรมของพระบ๊อบ ยงัผลให้

พระองค์ต้องได้รบัการทรมานจากการถูกจองจ า ถูกเนรเทศจากบ้านเกิดเมืองนอนไปสู่เมืองแบกแดด

ประเทศอริกัในปี พ.ศ.2396 ต่อจากนัน้ถูกเนรเทศไปยงัเมอืงคอนสแตนตโินเปิล และเอเดรยีดโนเปิล และ

ทา้ยสุดทรงถูกส่งไปยงัเมอืงอคัคา ซึง่ขณะนัน้เป็นดนิแดนส่วนหน่ึงของปาเลสไตน์ ณ เมอืงแบกแดด พระบา

ฮาอุลลาหไ์ดท้รงปฐมเทศนา พระองคท์รงตรสัว่า พระองคม์ไิดเ้ป็นเพยีงพระศาสดาทีเ่สดจ็มาตามค าท านาย

ของพระบ๊อบเท่านัน้ แต่ยงัทรงเป็นพระศาสดาทีเ่สดจ็มาตามค าพยากรณ์ของพระศาสดาทุกพระองคใ์นอดตี 

หลงัจากที่ทรงแสดงปฐมเทศนาแล้ว ต่อมาพระองค์ก็ได้ทรงประกาศศาสนาต่อผู้น าของประเทศต่างๆ ณ 

เมอืงอคัคาพระองคไ์ดท้รงนิพนธบ์ทพระธรรมไวก้ว่า 100 เล่ม เมื่อรวมกบับทธรรมนิพนธข์องพระบ๊อบและ

ของพระอบัดุลบาฮาซึ่งลขิติขึน้ภายหลงัแล้ว หนังสอืเหล่านี้คอืประมวลบทธรรมนิพนธ์ทัง้หมดของศาสนา

บาไฮ 

พระอบัดลุบาฮา 

 พระอบัดุลบาฮาเป็นบุตรชายคนโตของพระบาฮาอุลลาห ์พระบาฮาอุลลาหถ์ูกเนรเทศตัง้แต่พระอบั

ดุลบาฮายงัเป็นเดก็ ดงันัน้พระอบัดุลบาฮาจงึไดต้ดิตามบดิาไปในดนิแดนต่างๆ ในฐานะนักโทษ และไดร้บั

การปลดปล่อยเป็นอสิระเมื่อพวกยงัเตอรก์ปฏวิตัใินดนิแดนปาเลสไตน์ ขณะที่พระอบัดุลบาฮาเป็นนักโทษ

อยู ่มชีาวตะวนัตกทีม่ชีื่อเสยีงหลายท่านขอเขา้พบเพื่อศกึษาพระธรรมของพระบาฮาอุลลาห ์ต่อมาเมื่อปลาย

ศตวรรษที ่19 ศาสนาบาไฮจงึเริม่เป็นทีรู่จ้กัในประเทศอเมรกิา, แคนาดา, องักฤษ และในทวปียุโรป พระอบั

ดุลบาฮาไดไ้ปประกาศพระธรรมศาสนาบาไฮในยุโรปและอเมรกิาเมื่อระหว่างปี พ.ศ.2454-2455 พระอบัดุล
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บาฮาถงึแก่มรณภาพทีเ่มอืงไฮฟาในปี พ.ศ.2464 ก่อนถงึแก่มรณภาพ พระอบัดุลบาฮาไดเ้ขยีนพนิัยกรรม 

ก าหนดใหท้่านโชก ิเอฟเฟนด ิเป็นผูพ้ทิกัษ์ศาสนา 

ท่านผูพิ้ทกัษ์ศาสนา 

 ท่านโชก ิเอฟเฟนด ิเป็นหลานชายคนโตของพระอบัดุลบาฮา ภายใตก้ารบรหิารศาสนาของท่านโชก ิ

เอฟเฟนด ิปรากฏว่าศาสนาบาไฮได้แผ่ขยายไปทัว่โลก ท่านโชก ิเอฟเฟนด ิถงึแก่กรรมเมื่อปี พ.ศ.2500 

ตลอดระยะเวลา 36 ปีทีท่่านโชก ิเอฟเฟนด ิอุทศิตนใหแ้ก่ศาสนา ท่านได้ขยายจ านวนชุมชนบาไฮจาก 35 

ประเทศทีก่่อก าเนิดในสมยัพระอบัดุลบาฮาเป็น 200 ประเทศ ภายหลงัจากทีท่่านโชก ิเอฟเฟนดถิงึแก่กรรม

แล้ว งานเผยแพร่และเสรมิสร้างเอกภาพในชุมชนบาไฮก็ยงัคงด าเนินต่อไป และในปี พ.ศ. 2506 สภา

ยตุธิรรมสากลซึง่เป็นสถาบนัสูงสุดของศาสนาบาไฮกไ็ดร้บัการสถาปนาขึน้ คณะกรรมการของสภายุตธิรรม

สากลนี้ไดร้บัเลอืกตัง้โดยกรรมการธรรมสภาแห่งชาตขิองประเทศต่างๆ ทัว่โลก 

สภายติุธรรมแห่งสากล 

 ไดร้บัเลอืกตัง้จากกรรมการธรรมสภาของประเทศต่างๆ ทัว่โลก ทีท่ าการของสภายุตธิรรมสากลอยู่

ทีเ่มอืงไฮฟา ประเทศอสิราเอล และจากทีท่ าการนี้เองสภายตุธิรรมสากลใชเ้ป็นสถานทีเ่สรมิสรา้งความเจรญิ

ให้แก่ศาสนาและวางแนวการใช้บทบญัญตัิของพระบาฮาอุลลาห์ให้แก่ชุมชนบาไฮทัว่โลก เหตุที่ประเทศ

อสิราเอลเป็นสถานที่ศกัดิส์ทิธ์ของศาสนาบาไฮก็เพราะว่า พระธาตุของพระศาสดาบ๊อบ พระศาสดาบาฮา

อุลลาห ์และพระอบัดุลบาฮาไดถู้กประดษิฐานไว ้ณ ทีน่ัน่ 

กฎเกณฑก์ารด าเนินชีวิตของบาไฮศาสนิกชน 

ก. บทปฏบิตัทิางศลีธรรมจรรยา 

 การสวดมนต ์ - บาไฮศาสนิกชนทุกคนต้องสวดมนต์อธษิฐานทุกวนั พระบาฮาอุลลาหไ์ด้

ทรงประทานบทสวดมนต์ที่ต้องพึงปฏิบัติเ ป็นกิจวัตรประจ าวัน 

นอกเหนือจากนั ้นยังทรงประทานบทสวดมนต์ส าหรับโอกาสหรือ

จุดประสงค์อื่นๆ โดยเฉพาะบทสวดมนต์เหล่านัน้ได้รบัการแปลภาษา

ต่างๆ ตามภาษาของแต่ละทอ้งถิน่ 

 การถอืศลีอด - การถือศีลอด ถือว่าเป็นช่วงเวลาส าคญัแห่งการท าสมาธกิารสวดมนต ์

การท าจติใหเ้ขม้แขง็ในระยะทีร่า่งกายและจติใจต้องปรบัสภาพตามความ

จ าเป็นและเพื่อสรา้งพลงัจติทีม่อียู่ในวญิญาณใหม้คีวามเขม้แขง็และผ่อง

ใสกว่าเดมิ ดงันัน้ความหมายและจุดประสงค์ของการถือศีลอดเป็นกฎ

ปฏบิตัพิืน้ฐานทางจติใจ การอดเป็นสญัลกัษณ์ และเป็นเครื่องเตอืนใจให้

คนละเวน้จากการเหน็แก่ตวัและเป็นทาสความโลภทางกาย 
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  -  บาไฮศาสนิกชนต้องถอืศลีอดเป็นเวลา 19 วนั ตัง้แต่วนัที ่2-20 มนีาคม

ของทุกปี ในช่วงระยะเวลานี้บาไฮศาสนิกชนที่มอีายุ ตัง้แต่ 15 ปีขึน้ไป

จะงดอาหารและเครื่องดื่มตัง้แต่พระอาทติย์ขึ้นจนกระทัง่ตก ผู้ที่ได้รบั

การยกเวน้ไมจ่ าเป็นตอ้งปฏบิตัศิลีขอ้นี้ คอืคนเจบ็ป่วย คนพกิาร คนชรา 

หญงิมคีรรภห์รอืมารดาทีม่ลีกูอ่อน ผูเ้ดนิทางเป็นตน้ 

 การเคารพบชูาพระผูเ้ป็นเจา้ - การประกอบการงานที่สุจรติด้วยความขยนัขนัแขง็ และการช่วยเหลือ

เพื่อนมนุษย ์เป็นสิง่ทีพ่งึปฏบิตัแิละถอืว่าเป็นการแสดงออกซึง่การเคารพ

บชูาพระผูเ้ป็นเจา้ 

 การสมรส - ใหต้ระหนักถงึความส าคญัของการมชีวีติครอบครวัและชวีติสมรส โดยมี

กฎเกณฑด์งันี้ 

  - มสีามหีรอืภรรยาไดเ้พยีงคนเดยีว 

  - การสมรสของบาไฮศาสนิกชนจะมขีึ้นได้ก็ต่อเมื่อทัง้ฝ่ายหญิงและฝ่าย

ชายสมคัรใจ และต้องได้รบัค ายนิยอมจากบิดามาดาของทัง้สองฝ่าย 

แมว้่าบดิามารดาจะเป็นบาไฮศาสนิกชนหรอืไม่ก็ตาม และต้องประกอบ

พธิขีองศาสนาบาไฮ 

  - ไมจ่ ากดัเชือ้ชาต ิศาสนา ภาษา ของคู่ทีจ่ะสมรส 

  - ไมส่นบัสนุนการหยา่รา้ง การหย่ารา้งจะกระท าไดก้ต่็อเมื่อหลงัจากคู่สามี

ภรรยาแยกกนัอยูเ่ป็นเวลา 1 ปีเตม็ โดยไมม่คีวามขอ้งเกีย่วสมัพนัธก์นั 

 การบรจิาคใหก้องทุนบาไฮ   -  ศาสนาบาไฮรบับริจาคจากบาไฮศาสนิกชนเท่านัน้ การบริจาคให้แก่

กองทุนเป็นมาตรการที่บาไฮศาสนิกชนสามารถน าไปใช้ทดสอบระดบั

และลกัษณะของความศรทัธา เป็นการพสิูจน์ด้วยการกระท าให้เห็นถึง

ความเสยีสละและความผกูพนัทีเ่ขามต่ีอศาสนา 

 การงาน - บาไฮศาสนิกชนทุกคนต้องท างานประกอบอาชพีที่สุจรติ เช่นงานศลิปะ 

การค้า หรอือื่นๆ และจะต้องไม่ปล่อยเวลาให้ล่วงไปโดยเปล่าประโยชน์ 

งานทีท่ าเพื่อรบัใชผู้อ้ื่นดว้ยความเตม็ใจกค็อืการแสดงออก ซึง่การเคารพ

บชูาพระผูเ้ป็นเจา้ 

 การศกึษา - ต้องให้การศึกษาแก่เด็กและเยาวชน ทัง้ทางด้านธรรม และศิลปะ

วทิยาการอื่นๆ เพื่อใชใ้นการประกอบอาชพีต่อไป 

 การเผยแพรศ่าสนา - ในศาสนาบาไฮ ไม่มพีระหรอืนักบวช บาไฮศาสนิกชนทุกคนมหีน้าที่ใน

การศกึษาธรรม ปฏบิตัแิละเผยแพรแ่ก่ผูอ้ื่น 
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 การเป็นทหาร - ในฐานะทีบ่าไฮศาสนิกชนต้องเชื่อฟงักฎหมายของประเทศจงึต้องเขา้รบั

การเกณฑ์ทหารตามกฎหมายแต่ควรจะหลีกเลี่ยงการเข้ามตี าแหน่ง

หน้าทีใ่นการท าสงครามถ้าเป็นไปได ้

 ขอ้หา้มบางประการ -  ห้ามดื่มสุรา และยาเสพติดรวมทัง้ยาหลอนประสาททุกชนิด ยกเว้นใน

กรณทีีแ่พทยส์ัง่ใหใ้ชเ้พื่อรกัษาโรค 

  - หา้มผดิในกามและการมคีวามสมัพนัธท์างเพศก่อนสมรส 

  - หา้มเล่นการพนนั 

  - ห้ามการนินทาหรอืพูดใส่ร้ายผู้อื่น ห้ามพูดจาหยาบคาย ห้ามกล่าวค า

เทจ็ ไมส่บถสาบาน ตอ้งพดูจาสุภาพและมคีวามสตัยจ์รงิ 

  - หา้มการววิาทบาดหมาง หา้มฆา่ฟนัท ารา้ยชวีติ 

  - ห้ามมใิห้เป็นทาส ห้ามแยกตนออกจากสงัคมเพื่อใช้ชีวติสนัโดษ ตาม

ล าพงัหรอืทรมานตนเองเพื่อลบลา้งความผดิ 

  - หา้มท ารา้ยชวีติตนเอง 

  - หา้มลกัขโมย 

  - หา้มเป็นชู ้

  - หา้มรกัเพศเดยีวกนั 

ข. บทปฏบิตัทิางพธิกีรรมทีส่ าคญั 

 การฉลองบุญ 19 วนั - ปฏทินิของศาสนาบาไฮเป็นปฏทินิทางสุรยิคต ิปีหนึ่งม ี19 เดอืน เดอืน

หนึ่งม ี19 วนั ปีใหม่จะตรงกบัวนัแรกของฤดูใบไมผ้ล ิ(21 มนีาคม) มวีนั

พเิศษ 4 วนั (5 วนัในปีอธกิสุรทนิ) ปฏทินิของศาสนาบาไฮเริม่ต้นเมื่อ

พระบ๊อบไดป้ระกาศศาสนาในปี พ.ศ.2387 

  - ในวนัแรกของทุกเดอืน บาไฮศานิกชนในแต่ละทอ้งถิน่จะมาร่วมกนัสวด

มนต์ อ่านบทค าสอน ปรกึษาหารอืเกี่ยวกบักจิกรรมของศาสนาทัว่ๆ ไป 

และสงัสรรคร์ว่มกนั เรยีกว่าการฉลองครบรอบ 19 วนั 

 การประกอบศาสนกจิในวนัครบรอบวนัศกัดิส์ทิธิ ์

วนัที ่21 มนีาคม - วนัเทศกาลนอรสุ (วนัขึน้ปีใหม)่ 

วนัที ่21 เมษายน-2 พฤษภาคม -  วนัฉลองเทศกาลรดิวาน เป็นช่วงเวลาที่พระบาฮาอุลลาห์ทรงประกาศ

ศาสนาต่อสาวกและสานุศิษย์ว่า พระองค์คือผู้ที่ได้รบัมอบหมายเป็น

ตวัแทนของพระผู้เป็นเจา้ ตามค าท านายของศาสดาพยากรณ์พระบ๊อบ 

วนัที ่21,29 เมษายน และวนัที ่2 พฤษภาคม เป็นวนัหยดุทางศาสนา 
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วนัที ่23 พฤษภาคม - วนัประกาศศาสนาของพระบ๊อบ ในปี พ.ศ.2387 

วนัที ่29 พฤษภาคม - วนัเสดจ็ปรนิิพพานของพระบาฮาอุลลาห ์ในปี พ.ศ.2435 

วนัที ่9 กรกฎาคม - วนัทีพ่ระบ๊อบถูกปลงพระชนม ์ในปี พ.ศ.2393 

วนัที ่20 ตุลาคม  - วนัประสตูขิองพระบ๊อบ ในปี พ.ศ.2362 

วนัที ่12 พฤศจกิายน  - วนัประสตูขิองพระบาฮาอุลลาห ์ในปี พ.ศ.2360 

 

รวมวนัหยุดอนัศกัดิส์ทิธิข์องศาสนาบาไฮ 9 วนัในปีหน่ึง นอกจากนี้ยงัมวีนัส าคญัทีเ่กี่ยวกบัพระอบั

ดุลบาฮาซึง่ตอ้งระลกึถงึคอื 

วนัที ่26 พฤศจกิายน - เป็นวนัแห่งพระปฏญิญา หมายถงึการส ารวมตวัเองใหเ้ชื่อฟงัและปฏบิตัิ

ตามพระศาสดาและสถาบันของศาสนา เป็นวันที่พระอับดุลบาฮา

ก าหนดขึน้มาเพื่อใหบ้าไฮศาสนิกชนไดร้ะลกึถงึแทนการใหค้วามส าคญั

ต่อวนัเกดิของพระองคเ์อง 

วนัที ่28 พฤศจกิายน  - วนัมรณภาพของพระอบัดุลบาฮา ในปี พ.ศ.2464 

 การฝงัศพ - ศาสนาบาไฮมขีอ้บญัญตัใิห้ฝงัศพบาไฮศาสนิกชนในสถานที่ที่อยู่ห่าง

จากทีผู่เ้สยีชวีติในระยะทางทีเ่ดนิทางไปถงึภายใน 1 ชัว่โมง 

 การเตรยีมท าพนิยักรรม - บาไฮศาสนิกชนทุกคนตอ้งเตรยีมท าพนิัยกรรมไว ้
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ศนูยร์วมทางด้านจิตใจของบาไฮคือสถานท่ีบรรจพุระธาตุ 

 
สถานทีบ่รรจพุระธาตุของพระบ๊อบและพระอบัดุลบาฮา อยูท่ีไ่หล่เขาคาเมล เมอืงไฮฟา ประเทศอสิราเอล 

 
สถานทีบ่รรจพุระธาตุของพระบาฮาอุลลาห ์อยูท่ีเ่มอืงอคัคา ประเทศอสิราเอล 
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ศนูยก์ลางบริหารศาสนาบาไฮแห่งโลก 

 
ทีท่ าการของสภายตุธิรรมแห่งสากล อยูท่ีไ่หล่เขาคาเมล เมอืงไฮฟา ประเทศอสิราเอล 

 
พพิธิภณัฑสถานของศาสนาบาไฮ อยูบ่รเิวณใกลเ้คยีงกบัทีบ่รรจพุระธาตุของพระบ๊อบ 
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บทอธิษฐานของศาสนาบาไฮบางบท 

บทอธิษฐานเพ่ือความเป็นเอกภาพ 

 ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า จงทรงรวบรวมจติใจของคนรบัใช้ของพระองค์ให้เป็น

เอกภาพ ขอทรงเปิดเผยพระประสงค์อนัยิง่ใหญ่ของพระองค์แก่พวกเขา ขอให้พวกเขาปฏบิตัิตามพระ

ประสงคข์องพระองค์ และยดึมัน่ในพระบญัญตัขิองพระองค์ ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ โปรดทรงช่วยเหลอืเกื้อกูล

ความพยายามและประทานก าลงัใหแ้ก่พวกเขา เพื่อพวกเขาจะได้รบัใช้พระองค์ ขา้แต่พระผู้เป็นเจา้ โปรด

อย่าไดล้ะทิง้พวกเขาไวต้ามล าพงั ขอทรงน าทางพวกเขาดว้ยแสงสว่างแห่งความรอบรูข้องพระองค ์และให้

ก าลงัใจแก่พวกเขาด้วยความรกัของพระองค์ แท้จรงิแล้ว พระองค์คอืพระผู้ช่วยเหลอื และเป็นพระผู้เป็น

เจา้ของเขาเหล่านัน้ 

พระบาฮาอุลลาห ์

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

 

บทอธิษฐานขอให้พ้นจากความยุ่งยาก 

 มผีู้ก าจดัความยุ่งยากอื่นใดอีกหรอื นอกจากพระผู้เป็นเจา้?  ขอความสรรเสรญิจงมแีด่องค์พระผู้

เป็นเจา้ พระองคค์อืพระผูเ้ป็นเจา้ ทุกคนเป็นคนรบัใชข้องพระองคแ์ละทุกคนยดึถอืพระบญัญตัขิองพระองค์ 

พระบ๊อบ 

 

บทอธิษฐานเพ่ือพฒันาจิตใจ 

 ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงท าให้จติใจของข้าพเจ้าสดใสและเบิกบาน  ขอทรงท าให้จิตใจของ

ขา้พเจา้บรสิุทธิ ์ขอทรงประทานพลงัความสามารถแก่ขา้พเจ้า ขา้พเจา้ขอมอบการงานทุกอย่างไว้ในพระ

หตัถ์ของพระองค์ พระองค์ทรงเป็นผู้น าทางและเป็นที่พึ่งของขา้พเจา้ ขา้พเจา้จะไม่มคีวามเศรา้โศกเสยีใจ

ต่อไปอกีแลว้ ขา้พเจา้จะมคีวามสุขและรื่นเรงิ ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ ขา้พเจา้จะไม่วิตกกงัวลและจะไม่ใหค้วาม

ยุง่ยากมารบกวนจติใจของขา้พเจา้อกี ขา้พเจา้จะไมห่มกมุน่อยูก่บัสิง่อนัไมเ่ป็นทีพ่งึปรารถนาแห่งชวีติ 

 ขา้แต่พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงเป็นมติรต่อขา้พเจา้มากกว่าที่ขา้พเจา้เป็นต่อตนเอง ข้าพเจา้ขอ

มอบกายถวายชวีตินี้แด่พระองค ์

พระอบัดุลบาฮา 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ค าสอนของศานาบาไฮบางส่วน 

จดุมุ่งหมายของศาสนา 
 “พระผูเ้ป็นเจา้ทรงด ารสัว่า ดูกร บุตรแห่งมนุษย ์จุดมุ่งหมายอนัแรกของศาสนาของพระผู้เป็นเจา้ก็
คอืให้ศาสนาเป็นเครื่องช่วยเสรมิสร้างความสมคัรสมานสามคัคีและพิทกัษ์รกัษาประโยชน์ร่วมกันของ
มนุษยชาต ิศาสนาช่วยใหเ้กดิความรกัและมติรภาพในหมู่มนุษย”์ 
 “พระผูเ้ป็นเจา้ทรงด ารสัว่า ดกูร เจา้ทัง้หลายอนัเป็นทีร่กั การสรา้งบา้นแห่งความสามคัคไีดเ้สรจ็สิน้
ลงแลว้ จงอยา่ไดป้ฏบิตัต่ิอกนัดงัคนแปลกหน้า เจา้คอืผลไมบ้นตน้เดยีวกนัและเป็นใบไมบ้นกิง่กา้นเดยีวกนั” 

พระบาฮาอุลลาห ์
การแสวงหาความจริงโดยอิสระ 
 “จงด าดิง่ลงในหว้งสมุทรแห่งวจนะของเรา แลว้เจา้จะสามารถสบืสาวความเรน้ลบัทีซ่่อนอยู่และพบ
ไข่มุกแห่งอจัฉรยิะที่แฝงตนในความล ้าลกึนัน้ จงอย่าลงัเลต่อการยอมรบัสจัธรรมของศาสนานี้ด้วยว่าเป็น
ศาสนาทีอ่ านาจและความยิง่ใหญ่ของพระผูเ้ป็นเจา้ทรงปรากฏอยู่” 

พระบาฮาอุลลาห ์
ศาสนาของพระผูเ้ป็นเจ้ามีรากฐานเดียวกนั 
 “จงรูไ้วเ้ถดิว่า แก่นสาระของพระศาสดาของพระผู้เป็นเจา้ในยุคต่างๆ เป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนัและ
ทรงความเป็นเอกภาพโดยสมบูรณ์  พระผู้เป็นเจา้ พระผูส้รา้งทรงด ารสัว่า ไม่มคีวามแตกต่างกนัในบรรดา
พระศาสดาทีเ่ชดิชสูาสน์ของเรา พระศาสดาทัง้หลายมวีตัถุประสงคเ์ดยีวกนั มคีวามลีล้บัอย่างเดยีวกนั และ
ยกยอ่งซึง่กนัและกนั ไมเ่ป็นการบงัควรทีจ่ะยกใหอ้งคน์ี้เหนือกว่าองคน์ัน้” 

พระบาฮาอุลลาห ์
ก าจดัอคติทัง้ปวง 
 “สงครามที่เกดิขึน้ในยุคนี้สบืเนื่องมาจากผู้คลัง่ศาสนาเกลยีดชงัสาธุชนในศาสนาอื่น หรอืมฉิะนัน้ก็
เกดิจากอคตทิางด้านเชื้อชาต ิผวิพรรณ หากไม่ขจดัอคตเิหล่านี้เสยีก่อน สนัตภิาพของมนุษยชาตกิ็มอิาจ
เกดิขึน้ได ้ดว้ยเหตุฉะนี้พระบาฮาอุลลาหจ์งึตรสัว่า  “อคตเิหล่านี้คอื เครือ่งท าลายลา้งมนุษยชาต”ิ 

พระอบัดุลบาฮา 
การศึกษาสากล 
 “ขอบิดามารดาทุกคนจงให้บุตรธิดาได้ศึกษาศิลปะวิทยาการทางด้านอ่านเขียน  และศึกษาสิ่ง
ทัง้หลายทีพ่ระคมัภรีข์องพระผูเ้ป็นเจา้ไดก้ าหนดไว้” 

พระบาฮาอุลลาห ์
ภาษาสากล 
 “วนัที่มนุษย์ทุกคนจะมภีาษาและอกัษรสากลก าลงัจะใกล้เข้ามาแล้ว หากวนันัน้มาถงึไม่ว่าเราจะ
เดนิทางไปแห่งไหนต าบลใด เราจะรูส้กึเสมอืนว่าไดเ้ดนิทางถงึบา้น ภาษาสากลจงึเป็นสิง่ทีส่ าคญัและจ าเป็น
อยา่งยิง่” 

พระบาฮาอุลลาห ์
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ศาสนาและวิทยาศาสตรจ์ะต้องมีความสอดคล้องต้องกนั 
 “พระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศว่า ศาสนาจะต้องสอดคล้องกบัวิทยาศาสตร์และหลกัเหตุผล หากไม่
เป็นไปตามนี้ ศาสนานัน้คอืไสยศาสตร”์ 

พระอบัดุลบาฮา 
การแก้ปัญหาเศรษฐกิจด้วยวิธีทางศีลธรรม 
 “พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงก าหนดแนวทางแก้ไขปญัหาทางเศรษฐกิจ ไม่เคยปรากฏมาก่อนว่ามพีระ
คมัภรีข์องศาสนาใดในอดตีทีก่ล่าวถงึปญัหาส าคญัขอ้น้ีของมนุษย”์ 

พระอบัดุลบาฮา 
ความเสมอภาคระหว่างบุรษุและสตรี 
 “มนุษยชาตเิปรยีบเสมอืนนกทีม่สีองปีก ปีกขา้งหนึ่งคอืบุรุษ อกีขา้งหนึ่งคอืสตร ีนกจะไม่สามารถ
บนิสู่นภากาศได ้ถ้าปีกทัง้สองขา้งไม่แขง็แรงและมกี าลงัไม่สมดุลย์กนั สถานการณ์ของโลกยุคนี้สตรจีะต้อง
ก้าวหน้าและสามารถท างานด้านต่างๆ ที่จ าเป็นแก่ชวีติ สตรจีะต้องเท่าเทยีมกบับุรุษ จะต้องอยู่ในระดบั
เดยีวกบับรุษุและไดร้บัสทิธเิท่าเทยีมกบับุรุษ นี่คอืสิง่ทีข่า้พเจา้ขอภาวนา นี่คอืหลกัธรรมขอ้หนึ่งของพระบา
ฮาอุลลาห”์ 

พระอบัดุลบาฮา 
การบริหารของศาสนาบาไฮ 

พระศาสดาบาฮาอุลลาหไ์ดท้รงวางหลกัเกณฑก์ารบรหิารงานของศาสนาบาไฮไวด้งันี้ 
 1. ธรรมสภาบาไฮแห่งท้องถิ่น มหีน้าที่รบัผดิชอบชุมชนบาไฮและศาสนกิจของศาสนาบาไฮใน
ท้องถิ่นนัน้ๆ ประกอบด้วยกรรมการ 9 ท่าน ซึ่งได้รบัการเลอืกตัง้จากบาไฮศาสนิกชน ในท้องถิน่ที่มอีายุ
ตัง้แต่ 21 ปีขึน้ไป และจะมกีารเลอืกตัง้ใหมทุ่กปีในวนัที ่21 เมษายน 
 2. ธรรมสภาบาไฮแห่งชาต ิมหีน้าทีร่บัผดิชอบชุมชนบาไฮในประเทศและศาสนกจิของศาสนาบาไฮ
ในประเทศ ประกอบดว้ยกรรมการ 9 ท่าน ซึง่ไดร้บัการเลอืกตัง้จากผูแ้ทนบาไฮศาสนิกชนจากทอ้งถิน่ต่างๆ 
และจะมกีารเลอืกตัง้ใหมทุ่กปีในวนัประชุมบาไฮแห่งชาต ิ
 3. สภายุติธรรมสากล เป็นสถาบันสูงสุดในการบริหารของศาสนาบาไฮทัว่โลก ประกอบด้วย
กรรมการ 9 ท่านเช่นกนั ซึง่ไดร้บัการเลอืกตัง้โดยกรรมการของธรรมสภาบาไฮแห่งชาติต่างๆ ทัว่โลก และมี
การเลอืกตัง้ใหมทุ่ก 5 ปี มสีถานทีท่ าการอยูท่ีเ่มอืงไฮฟา ประเทศอสิราเอล 

 นอกจากสถาบนัการบรหิารทีไ่ดร้บัการเลอืกตัง้ดงักล่าวมาแลว้ ยงัมสีถาบนัของศาสนาทีไ่ดจ้ากการ
แต่งตัง้ ซึง่มหีน้าทีใ่นการเผยแพรแ่ละพทิกัษ์ศาสนาเท่านัน้ สถาบนัน้ีไดแ้ก่ 
 1. พระหตัถ์ศาสนา เป็นผู้ซึ่งได้รบัการแต่งตัง้จาก พระศาสดาบาฮาอุลลาห์ พระอบัดุลบาฮา และ
ท่านโชก ิเอฟเฟนด ิใหเ้ป็นผูพ้ทิกัษ์และช่วยเผยแพรศ่าสนา 
 2. คณะที่ปรึกษาศาสนาแห่งทวีป ได้ร ับการแต่งตัง้จากสภายุติธรรมแห่งสากล ท าหน้าที่ให้
ค าปรกึษาแก่ธรรมสภาบาไฮแห่งชาต ิและชุมชนบาไฮในภาคพืน้ทวปีนัน้ๆ และคณะทีป่รกึษาศาสนานี้ จะ
เสนอชื่อผู้ช่วยที่ปรกึษาศาสนาในประเทศต่างๆ ไปยงัสภายุตธิรรมสากลเพื่อพจิารณาและแต่งตัง้ ผู้ช่วยที่
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ปรกึษาศาสนาจะแต่งตัง้รองผู้ช่วยที่ปรกึษาในเขตความรบัผดิชอบของตน จากนัน้จงึเสนอชื่อต่อคณะที่
ปรกึษาศาสนาแห่งทวปีเพื่อขอความเหน็ชอบ 
 

การเงินของศาสนาบาไฮ 
 เงนิทุนส าหรบัส่งเสรมิกจิกรรมของศาสนาบาไฮ ไดจ้ากการบรจิาคของบาไฮศาสนิกชนโดยมี
หลกัการบรจิาคดงันี้ 
 ศาสนาบาไฮรบับรจิาคจากบาไฮศาสนิกชนเท่านัน้ 
 การบรจิาคจะตอ้งกระท าดว้ยความสมคัรใจ และจะไมป่ระกาศเปิดเผยจ านวนเงนิทีแ่ต่ละคนบรจิาค 
การบรจิาคขึน้อยูก่บัความศรทัธา เสยีสละ และตามอตัภาพของบาไฮศาสนิกชนแต่ละคน จะไม่มกีารบงัคบั
ใหบ้รจิาค ไมว่่าในกรณใีดกต็าม 

สถานภาพของศาสนาบาไฮในปัจจบุนัน้ี 
 ปจัจบุนัน้ีมบีาไฮศาสนิกชนอยูใ่นชุมชนต่างๆ ทัว่โลกมากกว่า 115,500 แห่ง มธีรรมสภาบาไฮ
แห่งชาต ิอยูใ่น 134 ประเทศ  มธีรรมสภาแห่งทอ้งถิน่มากกว่า 27,300 แห่ง ค าสอนของศาสนาบาไฮไดถู้ก
แปลเป็นภาษาต่างๆ ประมาณ 730 ภาษา 
 ชุมชนบาไฮนานาชาต ิเป็นหน่วยงานหนึ่งของศาสนาบาไฮ สงักดัอยูอ่งคก์ารสหประชาชาตแิละเป็น
หน่วยงานทีไ่มยุ่ง่เกี่ยวกบัการเมอืง ท าหน้าทีใ่หค้ าปรกึษาต่อองคก์ารสหประชาชาตทิางดา้นเศรษฐกจิและ
สงัคม ตัง้แต่ปี พ.ศ.2513 
 ศาสนาบาไฮไดเ้ผยแพรเ่ขา้มาในประเทศไทย เมือ่ประมาณ 30 ปีมาแลว้ ปจัจบุนัมศีูนยก์ลางทีท่ า
การแห่งชาตอิยูท่ีก่รงุเทพฯ และมศีูนยก์ลางแห่งภาคต่างๆ อยูท่ีเ่ชยีงใหม ่ยโสธร อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดั
สงขลา มจี านวนชุมชนทีม่บีาไฮศาสนิกชนอาศยัอยูป่ระมาณ 500 แห่งทัว่ประเทศ 
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ค าแปล 

องคก์ารสหประชาชาต ิ 

นิวยอรก์ 

 

วนัที ่1 สงิหาคม พ.ศ.2512 

 

 

 

ท่านทีเ่คารพ 

 องคก์ารสหประชาชาตขิอรบัรองว่า ชุมชนบาไฮนานาชาต ิมไิดเ้ป็นหน่วยงานทียุ่ง่เกีย่วกบัการเมอืง  

ชุมชนบาไฮนานาชาต ิขึน้ตรงต่อส านกังานข่าวสารแห่งองคก์ารสหประชาชาต ิส านักงานใหญ่ 

 

 ชุมชนบาไฮนานาชาต ิเป็นหน่วยงานในสงักดัของส านักงานข่าวสารแห่งองคก์ารสหประชาชาติ

ตัง้แต่เดอืนมนีาคม พ.ศ. 2491 เป็นต้นมา 

 

 

นายเดวดิ เจ เอ๊กซเ์ล่ย ์

 

หวัหน้าแผนกหน่วยงานทีไ่มเ่กีย่วกบัการเมอืง 

กองสารนิเทศ 

ส านกัข่าวสาร 
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สาสน์จากนายเคริด์ วอลไฮม ์ เลขาธกิารองคก์ารสหประชาชาต ิถงึ ทีป่ระชุมบาไฮนานาชาต ิ

 

กรงุปารสี  วนัที ่3-6 สงิหาคม 2519 

 ขา้พเจา้มคีวามยนิดเีป็นอย่างยิง่ที่ได้มโีอกาสกล่าวอ านวยพรให้ชุมชนบาไฮนานาชาตแิละผู้ที่เข้า

ร่วมประชุม ณ ที่นี้จงได้รบัผลส าเรจ็ทุกประการ การศกึษาปญัหาส าคญัที่สุดที่ชุมชนบาไฮนานาชาตกิ าลงั

เผชิญอยู่ด้วยความเข้าใจ และพยายามที่จะหาวิธีแก้ไขเพื่อประโยชน์ของนานาชาติโดยชุมชนบาไฮ

นานาชาติซึ่งเป็นหน่วยงานที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง จะเป็นเครื่องส่งเสริมแผนงานขององค์การ

สหประชาชาตแิละจะท าใหอ้งคก์ารสหประชาชาตเิกดิเสถยีรภาพมัน่คง 

 เราก าลงัอยู่ในยุคทีจ่ าเป็นต้องแสวงหาวธิแีก้ปญัหาทีท่า้ทายโลกอยู่ ดงันัน้เราต้องพยายามใหแ้ก่ใจ 

ได้ว่า เราจะไม่ใช้วธิแีก้ปญัหาดว้ยอารมณ์โกรธหรอืโดยพลการ  แต่จะต้องกระท าด้วยเหตุผลและความมุ่ง

หมายอนัแน่วแน่รว่มกนั การด าเนินงานใหบ้รรลุตามเป้าหมาย ไมว่่าจะเป็นทางดา้นพฒันา  ดา้นการธ ารงไว้

ซึ่งความเคารพในสทิธแิละเกยีรตภิูมขิองมนุษยชาต ิ ด้านหยุดยัง้การแข่งขนัผลติอาวุธรา้ยแรง  ด้านการ

แก้ปญัหายุ่งยากต่างๆ เช่นการขาดแคลนอาหาร ปญัหาด้านพลเมอืง ปญัหาสิ่งแวดล้อมและการว่าจ้าง

ท างาน เหล่านี้ จ าเป็นที่องคก์ารสหประชาชาตจิะต้องไดร้บัความช่วยเหลอืและการสนับสนุนจากประชาชน

ชาวโลกผูซ้ึง่เป็นจดุมุง่หมายทีก่ฎบตัรแห่งองคก์ารสหประชาชาตไิดร้บัการยกร่างขึน้ ปญัหาทีก่ล่าวมาน้ี อยู่

ในความรบัผดิชอบของชุมชนบาไฮนานาชาต ิทีจ่ะตอ้งท างานหนักเพื่อสนับสนุนโครงการและวตัถุประสงคท์ี่

แสดงไวใ้นกฎบตัรแห่งองคก์ารสหประชาชาต ิ

 นับเป็นครัง้แรกในปีที่ผ่านมาที่องค์การสหประชาชาติได้ขอความร่วมมอืจากประเทศสมาชิกให้

พรอ้มใจกนัวางหลกัการแก้ไขปญัหาโลกซึง่ไม่มปีระเทศใดประเทศหน่ึงเพยีงล าพงัจะสามารถแก้ไขได ้งาน

หลกัทีส่ าคญัในปจัจบุนัของเรากค็อื ขอใหล้งมอืท างานตามมตทิีป่ระชุมครัง้ที ่6 และครัง้ที ่7 ของสมชัชา อนั

ได้แก่การจดัวางระบบเศรษฐกจินานาชาต ิการพาณิชยแ์ละการปรบัปรุงตามขอ้ตกลงของการประชุมแห่ง

โลกรวมทัง้ดา้นสิง่แวดลอ้ม ประชากร อาหาร บทบาทของสตรใีนสงัคม การอุตสาหกรรม และการตัง้ถิน่ฐาน 

จะเห็นได้ว่า ภาระดังกล่าวของชุมชนบาไฮนานาชาติซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้ค าปรึกษาแก่องค์การ

สหประชาชาตดิา้นเศรษฐกจิและสงัคมเป็นหน้าที่ส าคญัยิง่ ขา้พเจา้ขออ านวยพรใหท้่านจงประสบผลส าเรจ็

ในการประชุมครัง้นี้ 
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แผนภมิูแสดงการวิวฒันาการของศาสนา 
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โบสถข์องศาสนาบาไฮ (บางแห่ง) 

 
โบสถข์องศาสนาบาไฮในประเทศอเมรกิา เมอืงวลิเมตต ์อลิลนิอยส์ 

 
โบสถแ์ห่งแรกของศาสนาบาไฮในทวปีเอเชยี อยูท่ีป่ระเทศอนิเดยี 


