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ความคิดเก่ียวกับพระผู้เป็นเจ้า 
 

พระผู้เป็นเจ้าคืออะไร 

บาไฮมีความเช่ือว่า พระผู้ เป็นเจ้ามีเพียงองค์เดียว แตเ่ป็นท่ีรู้จกักนัตามช่ือเรียกตา่งๆ นานา ตามภาษาท่ี
แตกตา่งกนั เช่น พระองค์ถูกเรียกว่า “ก๊อด”ในภาษาองักฤษ “ยาวีห์” หรือ “ยะโฮวา” ในภาษาฮีบรู “อลัลาห์” ใน
ภาษาอาหรับ “ดีโอส” ในภาษาสเปน “พระพรหม”ในศาสนาฮินด ูกระนัน้ก็ตามอ านาจสงูสดุมีเพียงหนึ่งเท่านัน้ ซึ่ง
คัมภีร์บาไฮอธิบายไว้ว่าเป็น พระผู้ ทรงอ านาจ พระผู้ ทรงมหิทธานุภาพ พระผู้ สร้างทุกสรรพสิ่ง พระผู้ ด ารง           
อยูน่ิรันดร์ 

ไมมี่ผู้ใดเคยเห็นพระผู้ เป็นเจ้า เราอาจนกึคดิเก่ียวกบัพระผู้ เป็นเจ้าได้บ้างโดยการสงัเกตความอศัจรรย์ของ
ธรรมชาตท่ีิพระองค์สร้างขึน้มา ดงัเชน่เราสามารถนกึคิดเก่ียวกบัจิตรกรจากการดภูาพเขียนของเขา อย่างไรก็ตาม 
ไม่มีใครเข้าใจถ่องแท้ว่าพระผู้ เป็นเจ้าคืออะไร มนุษย์ไม่สามารถคิดไปไกลกว่าประสบการณ์ของมนุษย์เอง และ
พระผู้ เป็นเจ้าทรงอยูเ่หนือประสบการณ์ของมนษุย์ แม้แตก่ารอ้างถึงพระองค์ด้วยค าว่า “พระองค์” หรือ “พระผู้ เป็น
เจ้า” หรือ จะด้วยช่ือใดก็ตาม เป็นเพียงเพ่ือความสะดวกท่ีจะช่วยให้เราท าความเข้าใจในสิ่งท่ีเราไม่สามารถ   
เข้าใจได้ 

พระผู้ เป็นเจ้าอยูเ่หนือญาณทสันะของมนษุย์ ธรรมนิพนธ์บาไฮบอกไว้ว่ามนษุย์ไม่สามารถหยัง่รู้สาระของ
พระผู้ เป็นเจ้า 

“พระองค์ทรงเร้นลบัอยู่ในสาระอนนัต์ของพระองค์ และสภาวะของพระองค์จะคงซ่อนเร้นจากสายตาของ
มนษุย์ชัว่นิรันดร์...” 

พระบาฮาอลุลาห์ 

“ตัง้แต่อดีตกาลทีห่าจุดเร่ิมตน้มิได้ พระองค์ผูท้รงเป็นอนนัต์ทรงซ่อนเร้นอยู่ในความวิสทุธ์ิอนัประเสริฐเกิน
กว่าจะพรรณนาได ้และจะคงลึกลบัอยู่ในสาระของพระองค์ซ่ึงอยู่เหนือญาณทสันะเกินกว่าปัญญาจะเข้าถึง” 

พระบาฮาอลุลาห์ 

พระผู้ เป็นเจ้าอยู่เหนือญาณทัสนะ แต่ถึงกระนัน้ในบทอธิษฐานบาไฮท่ีส าคญัท่ีสุดบทหนึ่ง  พระบาฮา
อลุลาห์ผู้ก่อตัง้ศาสนาบาไฮ ทรงเปิดเผยไว้ว่า เจตนาของการสร้างเราขึน้มานัน้คือ เพ่ือให้เรารู้จกัและรักพระผู้ เป็น
เจ้า ดงัท่ีพระองค์รักเรา 

“ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า ข้าพเจ้าขอเป็นสกัขีพยานว่า พระองค์ทรงสร้างข้าพเจ้าข้ึนมาเพื่อให้รู้จักและบูชา
พระองค์ บดันีข้้าพเจ้าขอยืนยนัความไร้อ านาจของข้าพเจ้าและเดชานภุาพของพระองค์ ความยากไร้ของข้าพเจ้า
และความมัน่คัง่ของพระองค์ ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ พระผู้ทรงช่วยเหลือในภยนัตราย พระผู้
ทรงด ารงอยู่ดว้ยตนเอง” 
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พระบาฮาอลุลาห์ 

หากพระผู้ เป็นเจ้าอยูเ่หนือญาณทสันะ มนษุยชาตจิะบรรลจุดุประสงค์ท่ีตนถกูสร้างขึน้มา และจะรู้จกัพระ
ผู้ เป็นเจ้าได้อยา่งไร 

พระศาสดาผู้ก่อตัง้ศาสนา 

พระผู้ เป็นเจ้ารักสิ่งสร้างสรรค์ของพระองค์ พระองค์ส่งครูมาบอกเราว่า พระผู้ เป็นเจ้าคืออะไร และน าทาง
มนษุยชาติตามแผนงานของพระองค์ เพ่ือความก้าวหน้าของอารยธรรม บางครัง้ครูเหล่านีถู้กเรียกว่า พระอวตาร 
ศาสนทตู พระศาสดา หรือพระผู้แสดงธรรมของพระผู้ เป็นเจ้า องค์ศาสดาเหล่านีเ้ป็นมนษุย์ท่ีพิเศษ ได้รับเลือกโดย
พระผู้ เป็นเจ้าให้มาแสดงธรรมในเวลาต่างกันในประวัติศาสตร์พระวิญญาณบริสุทธ์ิของพระผู้ เป็นเจ้าตรัสต่อ
มนุษยชาติผ่านทางพระศาสดาเหล่านีพ้ระศาสดามีธรรมชาติสองลักษณะอยู่ในตวั  นั่นคือพระองค์เป็นมนุษย์
เหมือนคนอ่ืนท่ีต้องกินต้องนอน แตว่ิญญาณของพระองค์เป็นอิสระและอยู่เหนือขีดจ ากดัของร่างกาย อ านาจของ
พระผู้ เป็นเจ้าปฏิบตัิการผ่านทางพระศาสดา ดงันัน้พระศาสดาจึงมีชัยเหนือหัวใจของมนุษย์ในท่ีสุด และเม่ือ
ประชาชนหนัมารักพระองค์ ชีวิตของพวกเขาจะเปล่ียนไป ดงัเชน่กระจกเงาสะท้อนแสงอาทิตย์ให้ผู้คนมองเห็นดวง
อาทิตย์ได้โดยตาไม่เสีย พระผู้ แสดงธรรมของพระผู้ เป็นเจ้าคือ “กระจกที่ใสสะอาด” แต่ละพระองค์สะท้อน
คณุลกัษณะและคณุสมบตัิของพระผู้ เป็นเจ้า เช่น ความปรานี ความรัก ความเมตตา ความเอือ้เฟือ้ ฯลฯ เรารู้จกั
พระผู้ เป็นเจ้าด้วยคณุลกัษณะเหลา่นี ้

ทางเดียวท่ีเราจะรู้จกัพระผู้ เป็นเจ้าได้คือการมองไปยงั “กระจกที่ใสสะอาด” เหล่านี ้ผู้สะท้อนรัศมีของพระ
วิญญาณบริสุทธ์ิของพระผู้ เป็นเจ้ามายงัมนุษยชาติ พระวิญญาณบริสุทธ์ิของพระผู้ เป็นเจ้าหวนกลบัมาในแต่ละ
สมยัเพ่ือน าทางมนษุยชาติ โดยการปฏิบตัิตามค าสอนและการน าทางของพระศาสดาท่ีบอกเราว่า พระผู้ เป็นเจ้า
ต้องการให้เราด าเนินชีวิตและประพฤติตนอยา่งไร มนษุยชาตจิงึบชูาพระองค์ได้ 

เม่ือผู้ใดสวดอธิษฐาน ท าสมาธิ เพ่ือจะบรรลคุณุธรรมและคณุลกัษณะของพระผู้ เป็นเจ้า กล่าวได้ว่า ผู้นัน้
ก าลงัพฒันาเพื่อท่ีจะเป็น “รูปจ าลองของพระผูเ้ป็นเจ้า” 
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ธรรมชาตแิละจุดประสงค์ของศาสนา 
 

จุดประสงค์ 

พระบาฮาอุลลาห์ทรงกล่าวว่า “สาระของศาสนาคือการเป็นพยานต่อส่ิงที่พระผู้เป็นเจ้าเปิดเผย และ
ปฏิบติัตามส่ิงทีพ่ระองค์บญัญติัไวใ้นคมัภีร์ทีย่ิ่งใหญ่” พระศาสดาทกุพระองค์ทรงเปิดเผยวจนะ ซึ่งบดันีบ้รรจอุยู่ใน
คมัภีร์ศกัดิส์ิทธ์ิ เพ่ือการศกึษาด้านศีลธรรมและจริยธรรมส าหรับมนษุย์ เป็นหลกัธรรมท่ีคงอยู่ไม่เปล่ียนแปลงพระ
ศาสดาทัง้หลายทรงเปิดเผยกฎทางสงัคมด้วยซึง่ประยกุต์ใช้ได้กบัความต้องการและความเปล่ียนแปลงท่ีตา่งกนัไป
ตามยคุตามสมยัในแตล่ะสงัคม ซึ่งขึน้อยู่กบัมนษุยชาติท่ีจะเรียนรู้พระประสงค์และค าสอนของพระผู้ เป็นเจ้าและ
ปฏิบตัติาม 

 

ธรรมชาต ิ

พระบาฮาอลุลาห์ทรงบอกเราวา่ “จุดประสงค์ของศาสนาของพระผูเ้ป็นเจ้าคือ เพือ่อบรมมนษุย์ เพือ่ความ
สามคัคีและมิตรภาพในหมู่มนุษยชาติ” พระองค์ทรงกล่าวว่า: “ดูกรอนุชนทัง้หลาย เจตนามูลฐานที่ขบัเคลื่อน
ศาสนาของพระผูเ้ป็นเจ้าคือ การปกป้องประโยชน์และส่งเสริมเอกภาพของมนษุยชาติ...” 

พระผู้ เป็นเจ้าต้องการให้มนษุย์ทกุคนอาศยัอยู่ร่วมกนัอย่างสนัติปรองดอง และจดุประสงค์ของศาสนาคือ 
การจดัหาวิธีตา่งๆ ท่ีจะท าให้สิ่งนีส้มัฤทธิผล 

 

ทรรศนะของบาไฮเก่ียวกับศาสนาและความสัมพันธ์ของศาสนาบาไฮกับศาสนาอ่ืน 

คณุเคยแปลกใจไหมวา่เหตใุดจงึมีศาสนามากมายในโลก 

ทกุคนอ้างว่าพระผู้ เป็นเจ้าท่ีแท้จริงมีองค์เดียว และพระองค์เป็นแหล่งก าเนิดของแรงบนัดาลใจ กระนัน้ก็
ตาม พวกเขามีข้อคดิเห็นขดัแย้งกนั และตอ่สู้กนัเพ่ือให้ความเช่ือของตนเป็นท่ียอมรับ ตอ่สู้กนัระหว่างศาสนาและ
ภายในศาสนาเดียวกัน เป็นไปได้หรือท่ีพระผู้ เป็นเจ้าผู้ เป็นพระบิดาท่ีเป่ียมด้วยความรัก ผู้ทรงสร้างเราและรักเรา
ทกุคนเสมือนลกูหลาน จะเป็นสาเหตขุองความเจ็บปวดและความขดัแย้งเชน่นี ้

ธรรมนิพนธ์บาไฮอธิบายปัญหาเหล่านีว้่า พระผู้ เป็นเจ้ามีแผนงานอนัยิ่งใหญ่ส าหรับมนษุย์ คือการน าพา
เราให้ใกล้กบัพระองค์ยิ่งขึน้ หากพระองค์เปิดเผยแผนงานทัง้หมดให้แก่มนษุย์ในครัง้เดียวย่อมมากเกินกว่าท่ีเรา
จะรับไว้ได้ ดงันัน้พระองค์จงึเปิดเผยแผนงานนัน้แก่เราทีละน้อย 

ประวตัศิาสตร์บอกวา่ มนษุยชาตมีิวิวฒันาการจากสงัคมท่ีเป็นแบบง่ายๆ ในสมยัโบราณ ขึน้มาเป็นยคุท่ีมี
วิทยาการซบัซ้อนในปัจจบุนั เป็นเสมือนการเจริญเตบิโตของแตล่ะคนจากวยัเดก็สู่วยัรุ่นแล้วเป็นผู้ ใหญ่ พฒันาการ
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แตล่ะระยะจ าเป็นต้องมีครูคนใหม่จากพระผู้ เป็นเจ้าน าทางให้ประชาชนในสมยันัน้เจริญก้าวหน้า ทุกครัง้ท่ีครูคน
ใหมม่าปรากฏ ทา่นก่อตัง้ศาสนาใหม ่

ดงัเชน่ในโรงเรียน ครูสอนในชัน้เรียนตามอายแุละความสามารถของเดก็ และสอนด้วยวิธีท่ีเด็กจะเข้าใจได้ 
เชน่กนัมนษุยชาตต้ิองผา่น “โรงเรียนของพระผู้ เป็นเจ้า” โดยมีครูคือพระศาสดามาสอนให้เหมาะกบัความสามารถ
ของประชาชนท่ีจะเข้าใจ ในโรงเรียน แตล่ะชัน้เรียนสอนเพิ่มจากความรู้ท่ีเรียนมาในชัน้ก่อน เชน่เดียวกบัการศกึษา
ของพระผู้ เป็นเจ้า พระศาสดาแตล่ะพระองค์มิได้ปฏิเสธค าสอนของพระศาสดาท่ีเสดจ็มาก่อน แตม่าสอนเพิ่ม 

ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ ผู้ เป็นเหลนของพระบาฮาอลุลาห์ อธิบายไว้ว่า บทบาทของพระบาฮาอุลลาห์ส าหรับ
ยคุนี ้“คือการประกาศว่า วยัทารกและวยัเด็กของมนษุยชาติได้ผ่านไปแล้ว ความโกลาหลที่สมัพนัธ์กบัวยัรุ่นของ
มนษุยชาติในปัจจุบนั ก าลงัไปสู่วยัผู้ใหญ่อย่างช้าๆ และเจ็บปวด...ความสามคัคีของครอบครัว เผ่าพนัธุ์  นครรัฐ
และชาติ ไดพ้ยายามจนส าเร็จและสถาปนาโดยบริบูรณ์แล้ว ความสามคัคีของโลกคือเป้าหมายที่มนษุยชาติก าลงั
ตรากตร าพยายามจะไปใหถึ้ง” 

การศึกษาคัมภีร์ศักดิ์สิทธ์ิของทุกศาสนา จะเห็นว่าพระศาสดาแต่ละพระองค์มีค าสอนด้านศีลธรรม
เหมือนกันคือ ค าสอนเก่ียวกับความรัก ศีลธรรม จริยธรรม และพระศาสดาทรงเพิ่มเติมค าสอนมากขึน้ทุกครัง้ท่ี
พระองค์เสดจ็มา 

พระศาสดายงัทรงเปล่ียนกฎทางสงัคมบางข้อ เพ่ือท าให้กฎเหล่านัน้เหมาะสมกับยุคใหม่ท่ีพระศาสดามี
ชีวิตอยูแ่ละเพ่ือ “สืบทอดอารยธรรมทีก่้าวหนา้อย่างไม่มีส้ินสดุ” 

ศาสนาตา่งๆ ในโลกปัจจบุนัดเูหมือนแตกตา่งและแยกจากกนัแตต่ามทรรศนะใหม่จากค าสอนของพระบา
ฮาอุลลาห์จะเห็นได้ว่าทุกศาสนาก าเนิดมาจากพระผู้ เป็นเจ้าเดียวกัน เพราะฉะนัน้แต่ละศาสนาจึงเป็น
องค์ประกอบของศาสนาเดียวกัน นัน่คือ เป็นพระประสงค์และการน าทางของพระผู้ เป็นเจ้าท่ีเปิดเผยสืบเน่ืองกัน
มาตลอดประวตัศิาสตร์ 

เม่ือเวลาผ่านไป มนุษยชาติเข้าใจและตีความผิดเก่ียวกับสิ่งท่ีพระศาสดาแตล่ะพระองค์มาเปล่ียนแปลง 
ถือว่าค าสอนใหม่นัน้ขดัแย้งและไม่สมัพันธ์กบัค าสอนเดิม แทนท่ีจะคิดว่าเป็นขัน้ตอนใหม่ท่ีพระผู้ เป็นเจ้ามาสอน
มนษุยชาต ิ

แม้ว่าบาไฮจะปฏิบตัิตามค าสอนของพระบาฮาอลุลาห์ ซึ่งเขาเช่ือว่าเป็นพระศาสดาองค์ล่าสดุจากพระผู้
เป็นเจ้าท่ีน าค าสอนต่างๆมาให้ ซึ่งเหมาะสมกับยุคท่ีเรามีชีวิตอยู่นี  ้กระนัน้ก็ตามบาไฮยอมรับและเคารพพระ
ศาสดาทกุพระองค์ท่ีเสดจ็มาก่อนหน้านี ้

พระบาฮาลลุาห์ทรงกลา่ววา่ “หากเจ้าปฏิเสธพระศาสดาองค์หน่ึง เท่ากบัว่าเจ้าปฏิเสธทกุพระองค์” 
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สามพระองค์ผู้เป็นศูนย์กลางของศาสนาบาไฮ 
 

พระบ๊อบ 

ก่อนก าเนิดศาสนาบาไฮ มีศาสนาหนึ่งเร่ิมต้นขึน้ในอิหร่านในปี 2387(1844) โดยชายหนุ่มช่ือ ซียิด อาลี 
โมฮัมหมัด ซึ่งมีพระนามว่าพระบ๊อบ พระองค์ประสูติท่ีเมืองชีราซ ประเทศอิหร่าน เม่ือวันท่ี 20 ตุลาคม 
2362(1819) พระองค์สืบเชือ้สายมาจากพระศาสดาโมฮมัหมดั บิดาของพระองค์เสียชีวิตหลงัจากพระองค์ประสตูิ
ได้ไมน่าน ดงันัน้พระองค์ได้รับการเลีย้งดโูดยลงุฝ่ายมารดา และในท่ีสดุสละชีวิตเพ่ือศาสนาของพระองค์ 

“บ๊อบ” ในภาษาอาหรับหมายความว่า “ประตู” ภารกิจของพระบ๊อบคือการตระเตรียมประชาชนส าหรับ
การเสดจ็มาของพระบาฮาอลุลาห์ ผู้ก่อตัง้ศาสนาบาไฮ ซึง่พระบ๊อบกล่าวถึงว่าเป็น “บรมศาสดาที่พระผู้เป็นเจ้าจะ
แสดงให้ปรากฏ” คล้ายกับท่ีจอห์นเดอะแบพติสท์ ได้ตระเตรียมประชาชนเพ่ือการเสด็จมาของพระเยซู  แต่ท่ีไม่
เหมือนคือ บาไฮเช่ือว่าพระบ๊อบเองก็เป็นพระศาสดาองค์หนึ่ง และคมัภีร์ของพระองค์มีช่ือว่า บายนั ซึ่งบรรจุกฎ
และค าสอนต่างๆ ไว้โดยการเปิดเผยศาสนาของพระบ๊อบ พระองค์จึงเป็นเหมือนประตูท่ีมนษุย์สามารถผ่านจาก
ระบบโลกเก่าไปสูร่ะบบโลกใหม ่

พระบ๊อบเป็นพอ่ค้า เป็นบคุคลท่ีสภุาพและเป่ียมด้วยความรักมีความรอบรู้และปัญญาติดตวัมาแตก่ าเนิด 
สาวกคนแรกของพระองค์คือ มุลลา ฮุสเซน ยอมรับพระบ๊อบเป็นพระศาสดาจากพระผู้ เป็นเจ้าเม่ือวันท่ี  23 
พฤษภาคม 2387(1844) ซึง่ถือเป็นวนัเร่ิมต้นศกัราชบาไฮ 

ผู้คนมากมายยอมรับพระบ๊อบและปฏิบตัิตามค าสอนของพระองค์จนท าให้บรรดานกับวชและข้าราชการ
เกรงวา่ พวกเขาจะสญูเสียอิทธิพลและความมัง่คัง่ พวกเขาจงึบอกรัฐบาลวา่ จะเกิดความยุ่งยากในแผ่นดินหากไม่
ประหารพระบ๊อบเสีย ดงันัน้พระบ๊อบจงึถกูจบักมุคมุขงั และถกูยิงเป้าโดยกองทหารในปี 2393(1850) 

เหตุการณ์ท่ีสัมพันธ์กับการประหารพระบ๊อบนัน้น่าสังเกตยิ่งพระบ๊อบถูกน าตัวออกมาจากห้องขังใน
ปราสาทบนภูเขาลูกหนึ่งท่ีชีริค เพ่ือไปยงัค่ายทหารในเมืองทาบริซ ทางตอนเหนือของอิหร่านในตอนเช้าของวัน
ประหาร ขณะท่ีพระองค์ก าลงัยุ่งอยู่กบัการสัง่งานเลขานกุารของพระองค์ในห้องขงัในค่ายทหาร หวัหน้าผู้คมุเข้า
มาเพ่ือจะน าตวัพระองค์ไป พระบ๊อบตรัสตอ่เขาว่า “จนกว่าเราจะได้พูดทุกส่ิงที่เราต้องการกบัเขา จะไม่มีอ านาจ
ใดในโลกมาห้ามเราได้ แม้ว่าโลกทัง้หมดจะใช้อาวธุต่อต้านเรา พวกเขาก็ไม่สามารถยบัยัง้เรามิให้พูดจนครบค า
สดุทา้ยทีเ่ราตัง้ใจไว้” 

ผู้คมุคนนัน้ไม่สนใจค าพดูของพระบ๊อบ และน าตวัพระบ๊อบออกจากห้องขงั พระองค์ถกูล่ามโซ่และน าตวั
เดินไปตามถนนจนถึงจตุรัสกลางเมือง ณ ท่ีนั่นพระองค์ถูกมัดแขวนหลังติดอยู่กับก าแพง สาวกหนุ่มผู้หนึ่งช่ือ
อานีส ได้รับเลือกให้ตายพร้อมกบัพระองค์ เขาถกูมดัอยูด้่วยโดยศีรษะของเขาซบอยูก่บัอกของพระบ๊อบ 
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และแล้ว ทา่มกลางผู้ เฝ้าดเูหตกุารณ์นบัพนั กองทหารจ านวน 750 คน ได้เล็งและยิงกระสนุไปท่ีพระบ๊อบ 
และเม่ือควนัปืนจางลงผู้ ท่ีเฝ้าดทูุกคนประหลาดใจยิ่ง เชือกท่ีมดัขาดออก เหลืออานีสยืนอยู่ผู้ เดียวโดยไม่ได้รับ
อนัตราย และพระบ๊อบหายไป 

มีการค้นหาพระบ๊อบทันที และในท่ีสุดพบว่า พระองค์กลับเข้าไปอยู่ในห้องขังและสนทนาอยู่กับ
เลขานกุารของพระองค์ พระองค์หนัมายงัผู้คมุแล้วกลา่ววา่ “เราเสร็จการสนทนาของเราแล้ว บดันี้เจ้าปฏิบติัหน้าที่
ของเจ้าได”้ 

หวัหน้าผู้ คุมตกตะลึงจนขอลาออกจากหน้าท่ีโดยทันที หัวหน้าของกองทหารท่ียิงพระบ๊อบซึ่งเป็นคริส
เตียนชาวอามิเนียน ปฏิเสธไมย่อมออกค าสัง่ให้ยิงอีก ดงันัน้กองทหารชดุท่ีสองซึ่งเป็นทหารมสุลิมจึงถกูเรียกให้มา
ท าหน้าท่ีนีเ้ม่ือเวลาเท่ียงวนัของวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2393 (1850) คราวนีพ้ระบ๊อบกบัสาวกถกูสงัหารทนัที ร่างกาย
ของทัง้สองปนอยู่ด้วยกัน พรุนไปด้วยกระสุน แตใ่บหน้าของพระบ๊อบไม่ถกูกระสุน จากนัน้เกิดพายุพดัพาฝุ่ นปก
คลมุเมืองทาบริซ ท าให้ฟ้ามืดมิดไปจนถึงเวลาค ่า 

 
สถปูท่ีฝังพระศพของพระบ๊อบ 

ปัจจุบนัเป็นสถานทีแ่ห่งหน่ึงส าหรบัการแสวงบญุของบาไฮศาสนิกชนทัว่โลก 
หมายเหต:ุ เหตกุารณ์เหลา่นีบ้นัทกึอยูใ่นเอกสารทางประวตัิศาสตร์ รวมทัง้จดหมายฉบบัหนึง่ที่กงสลุตา่งประเทศของ      
                            องักฤษในเมืองทาบริซเขียนถึง ลอร์ด ปาร์มเมอร์สตนั ผู้ เป็นรัฐมนตรีตา่งประเทศขององักฤษ ลงวนัท่ี 22    
                            กรกฎาคม 2393(1850) นอกจากนีก้งสลุรัสเซียได้ให้จิตรกรผู้หนึง่วาดรูปพระศพของพระบ๊อบในวนัหลงัจาก 
                            ที่พระบ๊อบถกูประหารชีวิต 

ร่างของทัง้สองถูกน าลงมาและโยนทิง้ไว้ท่ีขอบคเูมือง ต่อมาสาวกของพระบ๊อบไปกู้ เอามาเก็บรักษาไว้ 
พระศพนัน้เก็บซ่อนเอาไว้เป็นเวลาเกือบ 60 ปี จนกระทัง่ในท่ีสุด ปี 2452(1909) พระศพนัน้ถูกน ามาบรรจุไว้ใน
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สถปูท่ีสร้างไว้เป็นพิเศษบนภูเขาคาร์เมลในเมืองไฮฟาประเทศอิสราเอล โดยพระอบัดลุบาฮา ผู้ เป็นบตุรชายคนโต
ของพระบาฮาอลุลาห์ 

พระบาฮาอุลลาห์ ผู้ก่อตัง้ศาสนาบาไฮ 

มีร์ซา ฮุสเซน อาลี ผู้ ซึ่งต่อมามีพระนามว่า พระบาฮาอุลลาห์(แปลว่าความรุ่งโรจน์ของพระผู้ เป็นเจ้า) 
ประสตูิท่ีประเทศอิหร่านวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2360(1817) พระองค์เป็นบตุรคนแรกของ มีร์ซา บซูุก แห่งเมืองนูร์ 
ผู้ เป็นรัฐมนตรี เม่ือบดิาของพระองค์ถึงแก่กรรมพระองค์ได้รับการคาดหวงัให้ด ารงต าแหนง่ของพระบิดา แตพ่ระบา
ฮาอุลลาห์ไม่รับเกียรติอนันี ้นายกรัฐมนตรีไม่บงัคบัพระองค์แต่พูดว่า “อย่าไปยุ่งกับเขาเลย ต าแหน่งนีไ้ม่คู่ควร
ส าหรับเขา เขามีจดุมุ่งหมายท่ีสงูส่งกว่า ข้าพเจ้าไม่เข้าใจเขา แตม่ัน่ใจว่า เขาถกูก าหนดไว้ส าหรับงานท่ีประเสริฐ
กวา่ ความคดิของเขาไมเ่หมือนของเรา ปลอ่ยเขาไว้ตามล าพงัเถิด” 

เม่ือพระบ๊อบประกาศศาสนา พระบาฮาอลุลาห์ยอมรับพระบ๊อบทนัที และเม่ือรัฐบาลและบรรดานกับวชผู้
บ้าคลัง่ประหตัประหารสาวกของพระบ๊อบ (ชาวบาบี) พระบาฮาอลุลาห์ก็ร่วมรับความทกุข์ทรมานด้วย พระองค์ถกู
กักขัง 2 ครัง้ และถูกเฆ่ียนตีด้วยแส้ตรงฝ่าเท้าจนเลือดไหล (การทรมานชนิดนีเ้รียกว่า บาสตินาโด) ในปี 
2395(1852) พระองค์ถกูจบัใส่บอ่น า้สกปรกช่ือ “ซียาห์ ชาล” หรือ “หลมุมืด” ซึ่งใช้เป็นคกุใต้ดิน ซึ่งขงัฆาตกร โจร
ปล้นคนเดินทางและอาชญากรไว้ประมาณ 150 คน โซ่ท่ีล่ามคอของพระบาฮาอุลลาห์หนักเสียจนพระองค์ไม่
สามารถเงยศีรษะได้ ท าให้เกิดแผลเป็นติดตวัพระองค์ไปตลอดชีวิต ช่วงเวลา 4 เดือนท่ีพระองค์อยู่ในคกุ ซียาห์
ชาล พระองค์ได้สมัผสัสมโพธิญาณเป็นครัง้แรก พระบาฮาอลุลาห์ทรงลิขิตไว้วา่ ในความฝันคืนหนึง่ พระองค์ได้ยิน
วจนะเหล่านีก้ังวาลมาจากรอบด้าน “แท้จริงแล้วเราจะมอบชยัชนะให้แก่เจ้าโดยตวัเจ้าเองและปากกาของเจ้า” 
ตอ่มาพระบาฮาอลุลาห์ได้รับการปลดปลอ่ยถกูริบทรัพย์สมบตัทิัง้หมด แล้วถกูเนรเทศไปแบกแดด ท่ีนัน่พระองค์ใช้
เวลา 2 ปีอยู่ตามล าพงับนภูเขาเพ่ืออธิษฐานและท าสมาธิ เช่นเดียวกบัพระเยซูก่อนท่ีพระองค์จะประกาศศาสนา 
ในท่ีสดุ บตุรชายของพระองค์คือพระอบัดลุบาฮา ได้ค้นพบพระองค์และขอให้พระองค์กลบัไปยงัตวัเมือง 

ในไม่ช้าอิทธิพลของพระบาฮาอลุลาห์ได้แพร่ออกไป บรรดานกับวชมุสลิมจึงไม่ต้องการให้พระองค์อยู่ใน
แบกแดด เพราะแบกแดดอยู่ใกล้กับสถานท่ีศกัดิ์สิทธ์ิบางแห่ง และผู้แสวงบุญชาวมุสลิมท่ีเดินทางไปยงัสถานท่ี
ศกัดิส์ิทธ์ิเหลา่นีม้กัถกูดงึดดูเข้าไปหาพระบาฮาอลุลาห์และค าสอนของพระองค์ 

นกับวชเหลา่นัน้ได้ร้องทกุข์ และในท่ีสดุรัฐบาลอิหร่านและเจ้าหน้าท่ีของจกัรวรรดติรุกีได้เนรเทศพระบาฮา
อลุลาห์อีกครัง้ให้ไปสถานท่ีหา่งไกลกวา่เดมิคือ เมืองคอนสแตนตโินเปิล้ ซึง่ปัจจบุนัเรียกวา่อิสตนับลู 

ก่อนท่ีพระบาฮาอุลลาห์จะออกจากกรุงแบกแดด พระองค์ใช้เวลา 12 วนัอยู่ในสวนท่ีสวยงามซึ่งบาไฮ
ศาสนิกชนรู้จกักันในนามอทุยานริสวนั (แปลว่าสวรรค์) วนัแรกตรงกบัวนัท่ี 21 เมษายน 2406(1863) ซึ่งพระองค์
ทรงประกาศฐานะของพระองค์อยา่งเปิดเผยเป็นครัง้แรก วนัท่ีเก้า ครอบครัวของพระองค์ตามมาท่ีสวนและยอมรับ
ค าประกาศของพระองค์ วันทีสิบสอง พระองค์ออกจากอุทยานพร้อมกับครอบครัวและสาวกของพระองค์ เพ่ือ
เดนิทางตอ่ตามการเนรเทศ 
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บาไฮเฉลิมฉลองครบรอบ 12 วนันีเ้ป็นประจ าทกุปี ในฐานะท่ีเป็นเทศกาลศกัดิส์ิทธ์ิท่ีสดุ 

 

พระองค์ไปยงัคอนสแตนติโนเปิล้ ตอ่มาไปยงัเอเดรียโนเปิล้ ในตรุกี ท่ีนัน่พระองค์ทรงลิขิตสารถึงกษัตริย์
และผู้ปกครองทัง้หลายของโลก เป็นการตรัสต่อพวกเขาว่า พระผู้ เป็นเจ้ามีข่าวสารใหม่ส าหรับพวกเขา พระองค์
ทรงบอกพวกเขาให้วางอาวธุและสลายกองทพัเสีย และให้น าเงินไปช่วยเหลือคนยากจน และดงันีจ้ะเป็นการบา่ย
เบี่ยงความยุง่ยากอนัใหญ่หลวงท่ีจะบงัเกิดกบัโลก 

 
คกุเมืองอคัคา 

ภาพนีแ้สดงให้เห็นเมืองอคัคาในปัจจบุนั ซึง่เปลีย่นแปลงไปบ้างเลก็น้อยเมื่อเทียบกบัในสมยัพระบาฮาอลุลาห์ 

ในท่ีสุดพระบาฮาอุลลาห์ถูกส่งไปยังคุกเมืองอัคคา ในอิสราเอลเม่ือพระองค์เสด็จมาถึงเม่ือวันท่ี 28 
สิงหาคม 2411(1868) พระองค์ และครอบครัวถกูกกัอยู่ในโรงทหารท่ีเหม็นเน่าและน่ากลวั ไม่มีเตียงนอน อาหาร
การกินอดอยาก เป็นเวลา 2 ปี ตอ่มามีการระดมกองทพัตรุกีและจ าเป็นต้องใช้โรงทหาร ครอบครัวของพระองค์จึง
ถกูย้ายไปยงับ้านหลงัหนึง่ในเมือง 

ข้อจ ากัดท่ีเข้มงวดผ่อนปรนทีละน้อย แม้ว่าจะมีการกวดขนัเป็นบางครัง้ บาไฮกลายเป็นท่ีรู้จกัและนบัถือ
ในเมืองอคัคา ในท่ีสุดแม้ว่าพระองค์ยงัคงเป็นนกัโทษของทางการ แต่พระองค์ก็ได้รับอนญุาตให้ไปอาศยัอยู่นอก
ก าแพงเมือง 

พระอบัดลุบาฮาจดัท่ีพกัให้พระบาฮาอลุลาห์อาศยัอยูใ่นบ้านหลงัใหญ่ท่ีช่ือวา่มาซราเอล เป็นเวลา 2 ปี 

ช่วงเวลา 12 ปีสุดท้ายของชีวิต พระบาฮาอุลลาห์พ านักอยู่ท่ีบาห์จี ดังท่ีแสดงให้เห็นอยู่ในภาพถัดไป 
พระองค์เสด็จปรินิพพาน ณ สถานท่ีนีเ้ม่ือวันท่ี 29 พฤษภาคม 2435(1892) พระประสงค์และพินัยกรรมของ
พระองค์ได้แต่งตัง้ให้พระอบัดลุบาฮาเป็นผู้ สืบทอดศาสนาต่อจากพระองค์ พระศพของพระองค์ฝังอยู่ท่ีบาห์จีนี ้
และตัง้แต่นัน้มา บาไฮได้ซือ้สถานท่ีนีแ้ละบริเวณรอบๆ และตกแต่งให้งดงามและเป็นสถูปศกัดิ์สิทธ์ิท่ีสุดส าหรับ
บาไฮ บาไฮผู้แสวงบญุจากทัว่ทกุมมุโลกเดนิทางมาเยือนสถปูนี ้
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คฤหาสน์บาห์จี สสุานของพระบาฮาอลุลาห์ 

 

 
 

 

 
แผนท่ีการถกูเนรเทศของพระบาฮาอลุลาห์ 
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พระปฏิญญา 
 

บาไฮเช่ือวา่ พระผู้ เป็นเจ้าได้สญัญาตอ่มนษุยชาติว่า พระองค์จะไม่ปล่อยมนษุย์ไว้ตามล าพงัโดยไม่ได้รับ
การน าทาง นีคื้อพระปฏิญญาหลกั ซึ่งบรรลตุามสญัญาทกุครัง้ท่ีพระศาสดาองค์ใหม่จากพระผู้ เป็นเจ้าถกูส่งมา
เพ่ือดลใจมนษุยชาต ิพระบาฮาอลุลาห์คือพระศาสดาองค์ล่าสดุท่ีน ากฎและค าสอนตา่งๆ มาซึ่งเหมาะกบัยคุท่ีเรา
มีชีวิตอยูนี่ ้แตพ่ระองค์มิใชพ่ระศาสดาองค์สดุท้าย 

พระบาฮาอุลลาห์ทรงสัญญาต่อบาไฮศาสนิกชน ซึ่งเรียกสัญญานีว้่า พระปฏิญญารองเพ่ือรับประกัน
เอกภาพของศาสนา และเพ่ือให้ศาสนาเจริญก้าวหน้าตอ่ไปในการสถาปนาระบบแห่งโลกใหม่ เป็นระบบของความ
สนัตสิขุและปรองดอง 

ในพระประสงค์และพินยักรรมของพระบาฮาอุลลาห์ พระองค์บญัชาให้บาไฮเช่ือฟังบุตรชายคนโตของ
พระองค์คือ “พระอบัดลุบาฮา” ในฐานะท่ีเป็นศนูย์กลางแห่งพระปฏิญญารองนี ้พระอบัดลุบาฮาได้รับแตง่ตัง้ให้
เป็นผู้น าทางของบาไฮหลงัจากปรินิพพานของพระบาฮาอลุลาห์ เพ่ือรับประกนัว่าศาสนาจะไม่แตกออกเป็นนิกาย 
และอ านาจธรรมของพระบาฮาอลุลาห์จะคงอยูต่อ่ไป 

 

พระอับดุลบาฮา (ศนูย์กลางแหง่พระปฏิญญา-บตุรชายของพระบาฮาอลุลาห์) 

อบับาส เอฟเฟนด ิเป็นบตุรชายคนโตของพระบาฮาอลุลาห์ท่านเกิดเม่ือวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2387(1844) 
เป็นคืนท่ีพระบ๊อบได้พบสาวกคนแรกคือ มลุลา ฮสุเซน และทรงบอกเขาว่า พระองค์คือพระศาสดาจากพระผู้ เป็น
เจ้า อบับาส เอฟเฟนด ิเป็นท่ีรู้จกักนัด้วยพระนามอบัดลุบาฮา ซึง่มีความหมายวา่ ผู้ รับใช้ความรุ่งโรจน์ 

พระอบัดลุบาฮาได้เห็นพระบิดาอยู่ในคกุซียาห์ ชาล (หลมุมืด)ขณะเม่ือท่านอายุ 8 ปี ท่านได้ติดตามพระ
บิดาไปตลอดการถูกเนรเทศท่านได้รับการปลดปล่อยจากคุกเมืองอัคคาภายหลังจากการปฏิวัติยังเติร์กในปี 
2452(1909) ซึ่งขณะนัน้ท่านมีอายุได้ 65 ปี พระอบัดลุบาฮาใกล้ชิดกับพระบิดามากเพ่ือคอยช่วยเหลือ ท่านดแูล
สมาชิกในครอบครัวและรับรองแขกมากมาย พระอบัดลุบาฮาอธิบายค าสอนของพระบาฮาอลุลาห์ให้เข้าใจง่ายขึน้ 
ตลอดชีวิตของทา่นคือการรับใช้พระผู้ เป็นเจ้าและมนษุยชาติ 

จากปี 2454(1911) - 2456(1913) พระอบัดลุบาฮาได้เดินทางครัง้ส าคญัไปยงัยุโรปและอเมริกา ซึ่งเป็น
ช่วงเวลาท่ีพระธรรมของศาสนาบาไฮได้แพร่กระจายไปยงัประเทศตะวนัตก หนงัสือพิมพ์หลายฉบบัรายงานข่าว
ปาฐกถาของท่าน และสุนทรพจน์ของท่านได้รับการบนัทึกไว้ด้วยเหตนีุบ้าไฮจึงมีธรรมนิพนธ์และสนุทรพจน์ของ
ทา่นมากมายไว้ศกึษาและอ้างอิงได้ เพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินชีวิต 

พระอบัดลุบาฮาได้รับบรรดาศกัดิ์มากมาย ท่านมกัเป็นท่ีรู้จกัในฐานะนายท่าน เพราะอจัฉริยภาพ ความ
รักและการรับใช้ท่ีท่านให้กับทุกคน ในฐานะเป็นบุตรคนโตของพระบาฮาอุลลาห์และใกล้ชิดพระองค์มากท่ีสุด
ตลอดการถูกเนรเทศและจองจ า พระอับดุลบาฮาจึงถูกพาดพิงอยู่ในธรรมนิพนธ์ของพระบาฮาอุลลาห์ว่าเป็น     
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“ก่ิงที่ย่ิงใหญ่ที่สุด” ท่านยงัมีช่ือว่าเป็น “ความลึกลบัของพระผู้เป็นเจ้า” เพราะแม้ว่าตวัท่านเองมิใช่พระศาสดา   
แตใ่นตวัของทา่นมีความเป็นมนษุย์ประสานอยูก่บัปัญญาและความสมบรูณ์เลิศท่ีเหนือมนษุย์พระอบัดลุบาฮาถกู
ระบุให้เป็นผู้ ตีความหมายพระธรรมแต่เพียงผู้ เดียวเพ่ือไม่ให้มีการเข้าใจพระธรรมผิดไป และเพ่ือรักษาความ
สามคัคีของบาไฮ 

พระบาฮาอลุลาห์ไมส่ามารถคลกุคลีกบัผู้คนได้อย่างอิสระในระหว่างการถกูเนรเทศและจองจ าท่ียาวนาน 
ในทางตรงข้าม พระอบัดลุบาฮาได้พบกับประชาชนจากทัว่โลกอย่างไม่ขาดสาย ดงันัน้จ าเป็นท่ีท่านจะต้องคอย
บอกประชาชนเก่ียวกบัการเปิดเผยพระธรรมสวรรค์ และสาธิตให้เห็นวา่ พระผู้ เป็นเจ้าต้องการให้มนษุย์ด าเนินชีวิต
อยา่งไร 

ท่านเป็นผู้ ท่ีเป่ียมด้วยความรักและเอือ้เฟื้อเผ่ือแผ่มาก มีเร่ืองราวมากมายเก่ียวกับความเป็นอัจฉริยะ 
ความเมตตา และความเอือ้เฟือ้เผ่ือแผ่ของท่าน ท่านจะแจกจ่ายทกุสิ่งท่ีท่านมีให้แก่ผู้ยากจนและขดัสนแม้ว่าท่าน
เองจะมีเพียงเล็กน้อย หรือไมมี่เหลือให้ส าหรับตวัเองเลย 

 
(รูปพระอบัดลุบาฮา) 

 

ครัง้หนึ่งภรรยาของท่านยืนกรานจะซือ้เสือ้คลมุให้ท่านแทนตวัท่ีท่านสวมอยู่ พระอบัดลุบาฮาเห็นคนหนึ่ง
บนถนนท่ีจ าเป็นจะต้องมีเสือ้ใส่ ท่านจึงรีบให้เสือ้ใหม่ตวันัน้ทนัที ท่านเป็นท่ีรู้จกักันในฐานะ “ตวัอย่างที่สมบูรณ์
แบบ” ท่ีบาไฮควรเอาเย่ียงอยา่ง 

ครัง้หนึ่งพระอับดลุบาฮาถูกถามว่า “บาไฮศาสนิกชนคืออะไร” ท่านตอบว่า “การเป็นบาไฮหมายความ
ง่ายๆ คือ การรักทกุคนบนโลกและพยายามรับใช้มนษุยชาติ ท างานเพือ่สนัติภาพสากลและภราดรภาพ” 

พระอบัดลุบาฮาถึงแก่มรณภาพเม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2464(1921) และพระศพของพระองค์ฝังอยู่ท่ี
ด้านขวาถดัจากพระศพของพระบ๊อบ ในสถปูของพระบ๊อบบนภเูขาคาร์เมล ในอิสราเอล 
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ท่านโชกิ เอฟเฟนด ิศาสนภบิาลของศาสนาบาไฮ 

ในพระประสงค์และพินยักรรมของพระอบัดลุบาฮา ท่านได้แต่งตัง้หลานชายคือ ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ ให้
เป็นศาสนภิบาลของศาสนาบาไฮ ซึ่งบาไฮทกุคนควรหนัมาหาการน าทางเพ่ือสืบทอดการพฒันาพระปฏิญญารอง
ตอ่ไป ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ ได้ข่าวมรณภาพของปู่ ท่ีท่านรักเป็นชีวิตจิตใจ เม่ือท่านอายเุพียง 24 ปี และก าลงัศกึษา
อยู ่ณ มหาวิทยาลยัอ๊อกฟอร์ด ประเทศองักฤษ ท าให้ท่านล้มป่วยด้วยความเศร้าโศก ท่านตกตะลึงเม่ือได้กลบัไป
ถึงบ้านท่ีเมืองไฮฟาในอิสราเอลแล้วพบว่า พระอบัดลุบาฮาได้มอบความรับผิดชอบอนัใหญ่หลวงให้แก่ท่าน คือ
การเป็นศาสนภิบาลของศาสนาบาไฮ 

ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ ใช้เวลาหลายสปัดาห์ในการอธิษฐานท าสมาธิ และจากนัน้ได้รับการสนบัสนนุและให้
ก าลังใจจากพ่ีสาวของพระอบัดลุบาฮาคือ บาฮียี คานูม ผู้ เป็นบุตรสาวของพระบาฮาอุลลาห์และมีพระนามว่า 
“ใบไม้ศกัดิ์สิทธ์ิท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุด” ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ ได้ปฏิบตัิหน้าท่ี และอุทิศตนอย่างไม่หยุดหย่อนกับงานอัน
ยิ่งใหญ่ท่ีรออยูข้่างหน้า 

 
หลมุฝังศพของทา่นโชกิ เอฟเฟนด ิในลอนดอน 

 

ทา่นโชกิ เอฟเฟนด ิใช้ชีวิตอยา่งเรียบง่าย ท่านแทบจะไม่เคยทานอาหารมากกว่าหนึ่งมือ้ในแตล่ะวนั และ
ท่านนอนหลบัเพียงไม่ก่ีชัว่โมงในแตล่ะคืน เวลาท่ีเหลือของท่านอทุิศให้กับการสร้างสถาบนับริหารระดบัชาติและ
ระดบัท้องถ่ิน ให้สอดคล้องกับค าสอนของพระบาฮาอุลลาห์และพระอบัดลุบาฮา โดยอาศยัความช่วยเหลือจาก
พระผู้ เป็นเจ้า ทา่นจงึท างานส าเร็จได้มากมายในแตล่ะวนั 

ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ ถึงแก่กรรมเม่ือวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2500(1957) และถูกฝังอยู่ในสุสาน เกรทนอร์
ทเทิร์น ในลอนดอน 

การแพร่ขยายศาสนาบาไฮในโลก 
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ในคมัภีร์ท่ีช่ือว่า “ธรรมจารึกแห่งแผนงานสวรรค์” พระอบัดลุบาฮาทรงเรียกร้องให้บาไฮละทิง้บ้านและ
ความสขุสบาย แล้วลกุขึน้สง่เสริมศาสนาของพระบาฮาอลุลาห์ ทา่นโชกิ เอฟเฟนด ิได้เตรียมภารกิจอนัยิ่งใหญ่นีไ้ว้
ส าหรับบาไฮศาสนิกชน และสนบัสนุนพวกเขาให้กระจายกนัอยู่ทัว่โลก เพ่ือแพร่ค าสอนของพระบาฮาอุลลาห์ผู้ ท่ี
เดนิทางละทิง้บ้านเกิดของตนเพ่ือท าหน้าท่ีนีเ้รียกว่า “อาสาสมคัร” 

ในปี 2496(1953) ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ ได้เร่ิมต้นแผนงานการสอนศาสนาระหว่างประเทศซึ่งเป็นท่ีรู้จกักนั
วา่ “แผนงานครูเสด 10 ปี” นบัเป็นเวลาท่ีศาสนาบาไฮขยายออกไปอย่างกว้างขวาง สถาบนับาไฮตา่งๆ ได้รับการ
สถาปนาขึน้ในอีกหลายประเทศ วรรณกรรมบาไฮได้รับการแปลออกไปถึง 200 ภาษา และในไฮฟา สถปูของพระ
บ๊อบสร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 2496(1953) มีการปลูกสวนดอกไม้รายรอบสถานท่ีศกัดิ์สิทธ์ิทัง้ท่ีไฮฟาและบาห์จี 
ด้วยประการฉะนี ้ทา่นโชกิ เอฟเฟนดิ ได้วางรากฐานของศาสนาไว้อย่างมัน่คง และแผนงานของท่านรับประกนัว่า 
งานจะด าเนินตอ่ไปหลงัจากท่ีทา่นเสียชีวิต 

 

พระหัตถ์ศาสนา 

เ ม่ือท่านศาสนภิบาลถึงแก่กรรมอย่างกะทันหันในวันท่ี  4 พฤศจิกายน 2500(1957) ท่ีลอนดอน          
บาไฮทกุแห่งหนเศร้าโศกสะเทือนใจมาก ชีวิตสมรสของท่านไม่มีลกู และท่านไม่ได้แตง่ตัง้ให้ผู้ ใดสืบทอดต าแหน่ง 
ดงันัน้อีก 6 ปีท่ีเหลือก่อนจะสิน้สดุแผนงานครูเสด 10 ปีภารกิจของศาสนาจึงอ านวยการโดยคณะบคุคลท่ีเรียกว่า 
พระหตัถ์ศาสนา ซึง่ทา่นโชกิ เอฟเฟนด ิได้แตง่ตัง้ขึน้ไว้ชว่ยงานการปกป้องและเผยแพร่ศาสนา เป็นการแตง่ตัง้ระบุ
ไว้ในพินัยกรรมของพระอับดุลบาฮา ท่านเรียกบุคคลเหล่านีว้่าเป็น “หัวหน้าผู้พิทักษ์” ระบบแห่งโลกของ           
พระบาฮาอลุลาห์ 

คณะพระหตัถ์ศาสนาได้เลือก 9 ทา่นในหมูข่องตน ให้อยู่ในดินแดนศกัดิ์สิทธ์ิเพ่ือดแูลงานท่ีศนูย์กลางแห่ง
โลก ทัง้ 9 ท่านนีไ้ด้รับช่ือว่า “ผู้อารักขา” ส่วนพระหัตถ์ศาสนาท่ีเหลือกระจัดกระจายกันอยู่ทั่วโลกเพ่ือช่วย 
“แผนงานครูเสด 10 ปี” ให้ส าเร็จลลุว่ง 

เม่ือ “แผนงานครูเสด 10 ปี” สิน้สุดลงในปี 2506(1963) ซึ่งเป็นเวลาครบรอบ 100 ปีนบัแต่การประกาศ
ศาสนาของพระบาฮาอลุลาห์ท่ีอทุยานริสวนั ในแบกแดด มีการเลือกตัง้สภายตุิธรรมสากลขึน้เป็นครัง้แรก ซึ่งเป็น
สถาบนัสูงสุดของระบบบริหารบาไฮ กว่า 6,200 คนจากทุกเชือ้ชาติ ทุกภูมิหลงั ได้มาร่วมงานฉลองเทศกาลอัน
ยิ่งใหญ่ท่ีลอนดอนตัง้แต่วันท่ี 28 เมษายน-2 พฤษภาคม 2506(1963) เป็นการสาธิตให้เห็นความเป็นอันหนึ่ง
เดียวกนัของมนษุยชาตใินอนาคต 

ขอขอบคณุความพยายามอนัไม่รู้จกัเหน็ดเหน่ือยของท่านศาสนภิบาลผู้ เป็นท่ีรักยิ่ง  ท่ีได้เตรียมบาไฮทัว่
โลกไว้พร้อมส าหรับพฒันาการขัน้ใหมท่ี่ยิ่งใหญ่นีข้องศาสนาของพระผู้ เป็นเจ้า 
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ศาสนาได้แพร่จากประเทศตะวนัออกไปยงัประเทศตะวนัตกเม่ือพระอบัดลุบาฮาเดินทางครัง้ส าคญัไปยงั
ยโุรปและอเมริการะหว่างปี 2454(1911)-2456(1913) สนุทรพจน์ของท่านปรากฏอยู่ในหนงัสือพิมพ์ต่างๆ และมี
การรวบรวมไว้เป็นเล่ม ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ ได้สืบทอดการแพร่ศาสนาตอ่ไปโดยการวาง “แผนงานครูเสดสิบปี” ซึ่ง
สนบัสนนุให้อาสาสมคัรกระจายกนัออกไปทัว่โลกเพ่ือเผยแพร่ศาสนา สภายตุิธรรมสากลก็ได้สนบัสนนุอาสาสมคัร 
ครูบาไฮ ให้ลกุขึน้ชว่ยขยายศาสนาตามแผนงานท่ีตดิตอ่กนัเป็นชดุ ซึง่แตล่ะประเทศในโลกได้พยายามท าให้ส าเร็จ
นบัแตน่ัน้มา 
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ระบบบริหารบาไฮ 
 

ศาสนาบาไฮไม่มีพระหรือนกับวช และหลงัจากท่านโชกิ เอฟเฟนดิ ถึงแก่กรรมในปี 2500(1957) ศาสนา
บาไฮไมมี่ผู้น า บาไฮเช่ือว่าในยคุนี ้ทกุคนไม่ว่าบรุุษหรือสตรีมีความเสมอภาคกนัในสายตาของพระผู้ เป็นเจ้า และ
มีความรับผิดชอบตอ่การพฒันาจิตใจและตนเอง 
 

ชุมชนบาไฮปฏิบัตงิานอย่างไร 

ชุมชนบาไฮปฏิบัติงานโดยอาศัยเครือข่ายของสถาบันท่ีเลือกตัง้ขึน้มา  เรียกว่า ระบบบริหารของ          
พระบาฮาอลุลาห์ 

 

ธรรมสภาท้องถิ่น 

ในพระคมัภีร์แหง่กฎ (คีตาบีอคัดสั) พระบาฮาอลุลาห์ทรงสถาปนาระบบบริหารบาไฮ พระองค์ทรงบญัญัติ
ไว้ว่า ในทุกเมือง ทุกหมู่บ้าน จะต้องเลือกตัง้บาไฮจ านวน 9 คนขึน้เป็นสภายุติธรรมท้องถ่ินสถาบนันีปั้จจุบัน
เรียกว่า ธรรมสภาท้องถ่ิน ท่ีใดก็ตามมีบาไฮผู้ ใหญ่ 9 คนขึน้ไปในชุมชน พวกเขาจะมาชุมนุมกันในวันท่ี 21 
เมษายนของทกุปี ซึ่งเป็นวนัศกัดิ์สิทธ์ิวนัหนึ่งคือเป็นวนัแรกของเทศกาลริสวนัเป็นวนัระลึกถึงการประกาศศาสนา
ของพระบาฮาอุลลาห์ในอุทยานริสวันในแบกแดด ปี 2406(1863) ในการประชุมนีบ้าไฮจะเลือกผู้ ใหญ่ท่ีมีอาย ุ   
21 ปีขึน้ไปในท้องถ่ินจ านวน 9 คน เพ่ือรับใช้ในธรรมสภาท้องถ่ินเป็นเวลา 1 ปี สถาบนัท่ีประกอบด้วยสมาชิก       
9 คนนี ้จะชีแ้นะและอ านวยการกิจการของชมุชนนัน้ 
 

หน้าที่ของธรรมสภาท้องถิ่น 

ธรรมสภาท้องถ่ินมีความรับผิดชอบในเร่ืองตา่งๆ เชน่ การจดักิจกรรมตา่งๆ ในการเผยแพร่ศาสนา ส่งเสริม
ความสามคัคีในหมูบ่าไฮ จดัการประชมุ การศกึษาภายในชมุชน จดัตัง้กองทนุบาไฮ จดังานสมรส งานศพ 

 

ธรรมสภาบาไฮถูกเลือกตัง้ขึน้มาอย่างไร 

สถาบนับาไฮถกูเลือกตัง้โดยการลงคะแนนลบัของบาไฮผู้ ใหญ่ก่อนการเลือกตัง้จะไม่มีการเสนอช่ือ  ไม่มี
การหาเสียง ไมมี่การอภิปรายวา่จะเลือกใครแม้แตร่ะหวา่งสามีและภรรยา 

คณุสมบตัขิองบคุคลท่ีถกูเลือกเป็นไปตามเกณฑ์ของทา่นโชกิ เอฟเฟนด ิคือมีความจงรักภกัดีอย่างไม่มีข้อ
สงสยั อทุิศตนอยา่งไมเ่ห็นแก่ตวั มีจิตใจท่ีฝึกฝนมาดี มีความสามารถเป็นท่ียอมรับและมีประสบการณ์ 

ผู้ ท่ีได้รับเลือกให้รับใช้ในธรรมสภาท้องถ่ิน ยงัคงมีความเท่าเทียมกบับาไฮคนอ่ืนๆ ไม่มีอ านาจเหนือผู้ อ่ืน 
ในศาสนาบาไฮไม่มีต าแหน่งฐานะ มีเพียงบทบาทหน้าท่ี อย่างไรก็ตามเม่ือพวกเขามาประชุมกันเพ่ือรับใช้
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ธรรมสภาบาไฮ พระบาฮาอุลลาห์กล่าวว่า “พวกเขาต้องเป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจจากพระผู้ทรงปราณี และ
พิจารณาตนเองเป็นผู้อภิบาลที่แต่งตัง้จากพระผู้เป็นเจ้าส าหรับทุกคนที่อาศยัอยู่บนโลก” หลงัจากสวดมนต์และ
อ่านธรรมนิพนธ์แล้ว สมาชิกธรรมสภาตัดสินใจโดยการปรึกษาหารืออย่างเปิดเผยและถ้วนทั่ว  และโดยการ
ลงคะแนนเสียงถ้าจ าเป็น เม่ือธรรมสภาตดัสินใจแล้ว ทกุคนในชมุชนต้องยอมรับและเช่ือฟัง ถึงแม้ว่าจะไม่เห็นด้วย
กบัสิ่งนัน้ นีเ้ป็นการรับประกนัความสามคัคีในชมุชน 

“เราหวงัว่ามิตรสหายและหญิงรับใช้ทัง้หลายจะสามคัคีกนัในทกุเร่ือง และไม่ขดัแย้งกนัเลย หากพวกเขา
เห็นพอ้งกนัในเร่ืองหน่ึงถึงแม้ว่าจะผิด แต่ก็ยงัดีกว่าถูกแต่ขดัแย้งกนั เพราะความขดัแย้งนี้จะท าลายรากฐานแห่ง
สวรรค์ แม้ว่าคนหน่ึงในกลุ่มจะถูก แต่ถ้าพวกเขาขดัแย้งกนั ก็จะเป็นเหตุของความผิดอีกพนัอย่าง แต่ถ้าพวกเขา
เห็นพอ้งกนัและทัง้สองฝ่ายผิดด้วยกนั แต่ยงัอยู่ในความสามคัคี ความจริงจะเปิดเผยออกมาและส่ิงที่ผิดจะถูกแก้
ใหเ้ป็นถูก” 

พระอบัดลุบาฮา 
 

ธรรมสภาแห่งชาต ิ

บาไฮในทกุประเทศท าการเลือกตัง้ธรรมสภาแหง่ชาตทิกุปีเป็นการเลือกตัง้สองขัน้ตอน ขัน้แรกคือ บาไฮใน
แต่ละท้องถ่ินเลือกผู้ แทน แล้วผู้ แทนเหล่านีจ้ะเข้าร่วมการประชุมแห่งชาติประจ าปี ซึ่งมักจัดในวันสุดสัปดาห์
ในชว่งเทศกาลริสวนั(21 เมษายน -2 พฤษภาคม) ในการประชมุแห่งชาตินี ้ผู้แทนจะเลือกบาไฮ 9 คนเพ่ือรับใช้ใน
ธรรมสภาแหง่ชาตใินปีถดัไป นอกจากนีผู้้แทนยงัใช้เวลาปรึกษาหารือเก่ียวกบักิจการของชมุชน เสนอความคิดเห็น
และข้อเสนอตา่งๆ ให้ธรรมสภาแหง่ชาตชิดุใหมรั่บไว้พิจารณา 

ธรรมสภาแห่งชาติบริหารกิจการระดับชาติ  ประสานงานของบาไฮทัง้ประเทศ และสนับสนุนกิจกรรม
เหล่านัน้ ธรรมสภาแห่งชาติติดต่อกับบาไฮโดยผ่านทางข่าวสารบาไฮประจ าเดือน ซึ่งน ามาอ่านในท่ีชุมนุมท่ี
เรียกวา่งานฉลองบญุ 19 วนั ซึง่จดัขึน้ทกุเดือนบาไฮ ข่าวสารนีมี้ข้อมลูเก่ียวกบักิจกรรมตา่งๆ ทัว่ประเทศและนอก
ประเทศ และขา่วความก้าวหน้าของศาสนา 

 

สภายุตธิรรมสากล 

สภายตุธิรรมสากลเป็นสถาบนัสงูสดุในระบบบริหารของพระบาฮาอลุลาห์ ท าหน้าท่ีชีแ้นะและอ านวยการ
กิจการของศาสนาระดบัโลก บาไฮได้รับการยืนยนัจากพระอบัดลุบาฮาว่า สถาบนันีไ้ด้รับแรงดลใจจากพระผู้ เป็น
เจ้าและจะไมมี่ผิดพลาด(แม้วา่สมาชิกสภายตุธิรรมสากลแตล่ะคนไม่มีอ านาจและเท่าเทียมกบับาไฮคนอ่ืนๆ) พระ
บาฮาอุลลาห์ทรงสญัญาว่า พระองค์จะน าทางบาไฮโดยผ่านทางสภายตุิธรรมสากลไปตลอดยุคสมยัของศาสนา
ของพระองค์ 
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สมาชิกสภายุติธรรมสากล อาศยัและท างานอยู่ท่ีเมืองไฮฟาประเทศอิสราเอล อาคารท่ีท าการใหม่สร้าง
เสร็จสมบรูณ์เม่ือปี 2525(1982) 

 
อาคารท่ีท าการสภายตุธิรรมสากล 

 

ปัจจบุนัสภายตุธิรรมสากลมีสมาชิก 9 ทา่น และถกูเลือกตัง้ขึน้ครัง้แรกในปี 2506(1963) และตัง้แตน่ัน้มา
มีการเลือกตัง้ทกุ 5 ปีสมาชิกธรรมสภาแห่งชาติทุกคนจะมาร่วมการเลือกตัง้นีใ้นนามของบาไฮประเทศนัน้ๆ  โดย
การเข้าร่วมประชุมนานาชาติท่ีศูนย์กลางแห่งโลก เมืองไฮฟา ประเทศอิสราเอล ถ้าพวกเขาไม่สามารถไปร่วม
ประชมุได้ ก็สามารถสง่บตัรลงคะแนนไปได้ กระบวนการเลือกตัง้เป็นเชน่เดียวกบัการเลือกตัง้บาไฮอ่ืนๆ 

 

แผนผงัท่ี 1 

สถาบนับาไฮระดบัท้องถ่ินระดบัชาติและระดบันานาชาติเช่ือม
เข้าด้วยกันด้วยความรักและความสามัคคีในศาสนาเดียวกันใน
เครือขา่ยท่ีขยายไปทัว่โลก 

 

 

       แผนผงัท่ี 2 

เราสามารถคิดถึงระบบบริหารบาไฮเป็นเสมือนอาคารของ
ระบบโลกใหม่ ธรรมสภาท้องถ่ินเป็นฐานของอาคาร ธรรมสภา
แหง่ชาตคืิอผนงัหรือเสา ซึง่ครอบด้วยยอดของสภายตุธิรรมสากล 
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ศาสนาบาไฮได้รับเงนิทุนอย่างไร 

เฉพาะบาไฮศาสนิกชนเท่านัน้ท่ีได้รับอนุญาตให้บริจาคให้กองทุนบาไฮได้ เหตุผลคือ กองทุนบาไฮถูก
น ามาใช้ในการก่อสร้างและบ ารุงรักษาทรัพย์สินตา่งๆ ของศาสนา และสนบัสนนุงานการสอนศาสนา พิมพ์หนงัสือ 
และอ่ืนๆ ซึง่จะน าไปสูก่ารสถาปนาระบบแห่งโลกใหม่ของพระบาฮาอลุลาห์ เฉพาะบคุคลท่ีอทุิศตนตอ่เป้าหมายนี ้
โดยการประกาศตนเป็นบาไฮ จึงจะได้รับการพิจารณาว่าจริงใจตอ่การบรรลุเป้าหมายนี ้ดงันัน้การบริจาคให้กับ
กองทนุบาไฮจงึเป็นสิทธิพิเศษ และเป็นข้อผกูพนัทางใจส าหรับบาไฮศาสนิกชนเทา่นัน้ 

จ านวนการบริจาคขึน้อยู่กบัความสามารถของบาไฮแตล่ะคนและถือเป็นเร่ืองส่วนตวั อย่างไรก็ตามมีการ
สนบัสนนุให้บริจาคอย่างสม ่าเสมอ และระดบัความเสียสละท่ีบาไฮบริจาคได้รับการพรรณนาไว้ว่าเป็น “เคร่ืองวดั
ความศรัทธาของเขา” 

 

ค าสอนของศาสนาบาไฮ 
 

พระวิญญาณบริสทุธ์ิของพระผู้ เป็นเจ้าหวนกลบัมาในแตล่ะยคุในวรกายของพระศาสดา พระผู้ เป็นเจ้าให้
มนษุย์ทราบพระประสงค์และการน าทางของพระองค์ผ่านทางพระศาสดา พระศาสดาแต่ละพระองค์ทรงอธิบาย
กฎและค าสอนต่างๆ ท่ีเข้ากับยุคสมัยท่ีพระองค์เสด็จมา แต่ละพระองค์ยังทรงท านายถึงการเสด็จมาของพระ
ศาสดาในอนาคต และการเสด็จมาของพระศาสดาผู้ ท่ีจะมาสถาปนาอาณาจกัรของพระผู้ เป็นเจ้าบนโลกนีใ้นท่ีสดุ 
และน ามนษุยชาตไิปสูย่คุทองคือยคุท่ีทกุคนจะอาศยัด้วยกนัฉนัท์พ่ีน้องอยา่งสนัติและสมคัรสมานสามคัคี 

ตวัอยา่งเชน่ พระกฤษณะกลา่ววา่ “ดูกร ภารตะ เมื่อใดก็ตามที่ความชอบธรรมเสื่อมถอยลง และความไม่
ชอบธรรมข้ึนมาแทนทีเ่มื่อนัน้เราจะเสด็จมาปกป้องคนดี ท าลายคนชัว่ และสถาปนาความชอบธรรม เราจะมาจุติ
ตามแต่ละยคุ” 

พระเยซูกล่าวว่า “เราไปแล้วและจะกลบัมาหาเจ้าอีก” และ “เรามีอีกหลายส่ิงที่จะกล่าวต่อเจ้า แต่เจ้าไม่
สามารถรับได้ในขณะนี้อย่างไรก็ตามเมื่อพระวิญญาณแห่งสจัธรรมเสด็จมา พระองค์จะน าเจ้าไปสู่สัจธรรม
ทัง้หมด พระองค์มิได้ตรัสด้วยพระองค์เอง แต่พระองค์จะตรัสตามที่พระองค์ได้ยิน และพระองค์จะแสดงส่ิงที่จะ
มาถึงต่อเจ้า” 

พระโมฮมัหมดักลา่ววา่ “เรามิไดท้ าใหศ้าสนทูตองค์ใดต่างจากพระองค์”อ่ืน” 

พระพุทธเจ้ากล่าวว่า “ไม่มีความแตกต่างระหว่างพระพทุธเจ้าองค์ใดๆ ในด้านศีล สมาธิ ปัญญา” และ
ทรงกลา่วถึงพระศรีอาริย์ท่ีจะมาในอนาคตว่า “เราบริหารภิกษุนบัร้อย แต่พระองค์จะบริหารจ านวนนบัพนั” 

บาไฮเช่ือว่า การบรรลุพันธสัญญามาถึงแล้ว พระบาฮาอุลลาห์คือพระศาสดาตามพันธสญัญาของทุก
ศาสนาในอดีต หลกัธรรมท่ีส าคญัข้อหนึ่งของศาสนาบาไฮคือ ความสามคัคีและเป็นอนัหนึ่งเดียวกัน พระบาฮา
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อุลลาห์ทรงกล่าวว่า “ศาสนาต้องเป็นบ่อเกิดของความสามคัคี ความปรองดองและลงรอยกนัในหมู่มนุษยชาติ 
หากศาสนาเป็นบ่อเกิดของความร้าวฉานและไม่เป็นมิตร หากศาสนาน าไปสู่การแบ่งแยกและขัดแย้งกัน ไม่มี
ศาสนาในโลกเสียจะดีกว่า” 

 

 
 

ดงัท่ีกล่าวไว้แล้ว บาไฮเช่ือว่า พระผู้ เป็นเจ้ามีเพียงพระองค์เดียว ศาสนาทัง้ปวงเป็นหนึ่งเดียวกัน ซึ่งเป็น
รากฐานของหลกัธรรมท่ีวา่ มนษุยชาตเิป็นหนึง่เดียวกนั 

พระผู้ เป็นเจ้าผู้ทรงมหิทธานภุาพ ทรงสร้างสรรพสิ่ง ดงันัน้ประชาชนทัง้ปวงในโลกคือประชาชนของพระผู้
เป็นเจ้า ไม่ว่าจะผิวขาว ผิวด า ผิวแดงหรือผิวเหลือง ร ่ารวยหรือยากจน มีการศึกษาหรือไม่ เป็นหญิงหรือชาย ใน
ยคุนีท้กุคนเป็นลกูหลานของพระผู้ เป็นเจ้า มนษุยชาติจะต้องรวมกนัเป็นครอบครัวเดียวกนั พระบาฮาอลุลาห์ทรง
บอกเราวา่ “เจ้าเป็นผลไม้บนตน้เดียวกนั ใบไม้บนก่ิงเดียวกนั ดอกไม้ในสวนเดียวกนั” 

 

ค าสอนอ่ืนๆ ของพระบาฮาอุลลาห์ 
 

การแสวงหาความจริงอย่างอิสระ 

พระบาฮาอลุลาห์บอกเราว่า ยุคนีเ้ป็นยคุแห่งวุฒิภาวะ และเราต้องตรึกตรองด้วยตวัเองเก่ียวกับสิ่งท่ีเรา
เช่ือ และท าไมเราต้องท าสิ่งนัน้ ตวัอย่างเช่น ท าไมเรายอมรับศาสนาหนึ่งว่าเป็นสจัธรรมแต่ไม่ยอมรับอีกศาสนา
หนึ่ง เราต้องไต่สวนแหล่งท่ีมาทัง้หมดของสัจธรรมด้วยตัวเราเอง  ศึกษาคัมภีร์ด้วยตนเอง ไม่ใช่ยอมรับตาม
ครอบครัวของเราหรือตามเพื่อนของเรา 
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พระอบัดลุบาฮาบอกเราวา่ “การทีเ่ราคิดว่าเราถูกและคนอื่นทัง้หมดผิดนัน้ คืออปุสรรคอนัใหญ่หลวงที่สดุ
ในหนทางไปสู่ความสามคัคี และความสามคัคีเป็นส่ิงจ าเป็นหากเราจะไปให้ถึงสจัธรรมเพราะสจัธรรมเป็นหน่ึง...
จงอย่ามีอคติ เพือ่เจ้าจะได้รักดวงอาทิตย์แห่งธรรม ไม่ว่าดวงอาทิตย์นัน้จะข้ึนมาจากต าแหน่งใดของฟากฟ้าเจ้า
จะตระหนกัว่า หากแสงธรรมฉายอยู่ในพระเยซูคริสต์ แสงนัน้ฉายอยู่ในพระโมเสสและพระพทุธเจ้าด้วย นี้คือ
ความหมายของ “จงแสวงหาสจัธรรม” 

ในศาสนาบาไฮไมมี่นกับวชหรือผู้น าศาสนา บาไฮแตล่ะคนจงึรับผิดชอบการพฒันาจิตใจของตนเอง 
 

ขจัดอคตทิุกชนิด 

ในยคุนี ้มนษุยชาตต้ิองบรรลวุฒุิภาวะและสามคัคีกนั ขจดัสิ่งทัง้ปวงท่ีก่อความแตกแยก นีร้วมถึงการขจดั
อคติทุกชนิดด้วยไม่ว่าจะเป็นอคติทางด้านเศรษฐกิจ การศกึษา สีผิว เชือ้ชาติหรือศาสนา อคติและความบ้าคลัง่
ทกุชนิด เป็นสิ่งท าลายล้างรากฐานความเป็นปึกแผน่ของมนษุย์ 

ฉะนัน้ มนุษย์ต้องปลดตนเองให้หลุดพ้นจากอุปสรรคเหล่านีเ้พ่ือว่าความเป็นอันหนึ่งเดียวกันของ
มนษุยชาตจิะกลายเป็นจริง พระอบัดลุบาฮาทรงกลา่ววา่ “แสงสว่างนัน้ดี ไม่ว่าจะลกุอยู่ในตะเกียงใด ดอกกุหลาบ
นัน้สวยไม่ว่าจะเบ่งบานอยู่ในสวนใด ดวงดาวมีความสกุใสเหมือนกนั ไม่ว่าจะทอแสงมาจากทิศตะวนัออกหรือ  
ทิศตะวนัตก” 

 

ความเสมอภาคระหว่างบุรุษและสตรี 

ในยุคนีเ้ป็นสิ่งส าคญัท่ีสตรีควรได้รับการพิจารณาว่าเสมอภาคกับบุรุษ และควรได้รับสิทธิเท่าเทียมกัน 
เสมอภาคในการศกึษาและโอกาส พระอบัดลุบาฮากลา่ววา่ “มนษุยชาติเป็นเหมือนนกสองปีก ปีกข้างหน่ึงคือบรุุษ 
อีกข้างหน่ึงคือสตรี นอกเสียจากว่าปีกทัง้สองจะแข็งแรงและกระพือด้วยพลงัร่วมกนั นกจะไม่สามารถเหินข้ึนสู่
ท้องฟ้า ในยคุปัจจุบนัสตรีต้องก้าวไปข้างหน้าและบรรลหุน้าที่ในทกุสาขาของชีวิต ให้เสมอภาคกบับรุุษ สตรีต้อง
อยู่ในระดบัเดียวกนักบับรุุษและได้รับสิทธิเท่าเทียมกนั นี้คือค าอธิษฐานของเรา คือหน่ึงในหลกัธรรมพืน้ฐานของ
พระบาฮาอุลลาห์” พระบาฮาอุลลาห์ทรงอธิบายว่าสตรีในสมัยนีส้ามารถบรรลุถึงฐานะอนัชอบธรรมโดยอาศยั
การศกึษาท่ีจริงแล้ว การศกึษาของเดก็หญิงส าคญักวา่เดก็ชาย เพราะเดก็หญิงจะเป็นแม่ ในฐานะท่ีเป็นแม่ เธอจะ
เป็นครูคนแรกของเดก็รุ่นตอ่ไปและการอบรมเด็กในปฐมวยัจะมีผลตอ่เขาไปตลอดชีวิต ผลท่ีเกิดกบัปฐมวยัในเด็ก
รุ่นใหมแ่ตล่ะรุ่น จะท าให้มนษุย์เปล่ียนแปลงและมนษุยชาตเิจริญก้าวหน้า 

 

การศึกษาสากล 

การศกึษาเพ่ือให้รักพระผู้ เป็นเจ้า และเจตคตท่ีิถือวา่ การรับใช้มนษุยชาติคือเป้าหมายสงูสดุของชีวิต เป็น
สิ่งส าคญักว่าการเอาแตจ่ดจ าข้อมูลต่างๆ การศกึษาเป็นสิ่งจ าเป็นต่อชีวิต และเป็นพืน้ฐานของบคุคลและสงัคม 
เม่ือการศกึษาเป็นไปในแนวทางท่ีถกูต้องมนษุยชาตจิะเปล่ียนแปลง และโลกนีจ้ะกลายเป็นสวรรค์ 
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พระบาฮาอุลลาห์กล่าวว่า “เป็นที่บญัญติัไว้ว่า บิดาทุกคนต้องให้การศึกษาแก่บุตรชายและหญิงในวิชา
และการเขียน และส่ิงที่บญัญติัไว้ในธรรมจารึก” หากบคุคลใดไม่สามารถท าสิ่งนีไ้ด้ เป็นหน้าท่ีของสถาบนับริหาร
บาไฮท่ีจะจดัการกบัเร่ืองนี ้

การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจด้วยวิธีทางศีลธรรม 

พระบาฮาอุลลาห์ทรงแนะว่า ต้องอาศัยเจตคติใหม่ทางศีลธรรมในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของโลก 
ตวัอยา่งเชน่ ควรมีการจดัเก็บภาษี แตม่ิใช่โดยการบงัคบั แตค่วรเป็นการให้โดยสมคัรใจ โดยแตล่ะคนให้ส่วนหนึ่ง
จากรายได้ของตนหลงัหกัคา่ใช้จ่ายแล้ว ในวงธุรกิจนัน้ พระบาฮาอลุลาห์ทรงสนบัสนนุให้ใช้การปรึกษาหารือและ
ร่วมมือกัน เป็นหุ้นส่วนและแบ่งปันผลก าไรอย่างยุติธรรม เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของทัง้นายทุนและลูกจ้างให้ดี
ท่ีสดุ 

 

ความสอดคล้องระหว่างศาสนาและวิทยาศาสตร์ 

หากศาสนาอยู่เหนือวิทยาศาสตร์ จะมีภัยจากความบ้าคลั่งศาสนาและความงมงาย และถ้าหาก
วิทยาศาสตร์ไมไ่ด้รับการน าทางด้วยศีลธรรมของศาสนา วิทยาศาสตร์จะเป็นสิ่งท าลายล้าง ตวัอย่างเช่น พลงังาน
ปรมาณู สามารถน ามาใช้ได้ทัง้เพ่ือจุดประสงค์ในการสร้างและการท าลาย ดงันัน้วิทยาศาสตร์และศาสนาต้อง
ปรองดองกนั 

 

สันตภิาพสากลและรัฐบาลแห่งโลก 

พระผู้ เป็นเจ้าทรงประทานโลกท่ีสมบรูณ์แก่เรา มนษุย์เป็นผู้แบง่แยกโลกออกเป็นเขตแดน เม่ือมนษุยชาติ
สามคัคีกนั เราจะรู้ว่าโลกของเราเช่ือมโยงเป็นหนึ่งเดียวกัน และเราจะสถาปนาสนัติภาพสากลโดยมีรัฐบาลแห่ง
โลกในลักษณะของ สหพันธ์ธรัฐแห่งโลก เพ่ือบริหารงานในทุกดินแดนของโลกอย่างยุติธรรมและเท่าเทียมกัน 
สหพนัธรัฐแหง่โลกภายใต้รัฐบาลเดียวกนั มิได้หมายความว่า วฒันธรรมอนัดีงามท่ีมีอยู่จะสญูหายไป ธรรมนิพนธ์
บาไฮย า้ไว้ว่า ความหลากหลายทางวฒันธรรมควรได้รับการปกป้องและอภิรักษ์ไว้ และค า้จนุสนัติภาพไว้ในเวลา
เดียวกนั กลา่วคือ เป็นความสามคัคีในความหลากหลาย 

 

ขจัดความม่ังค่ังและความยากจนที่มากเกินไป 

การมีรัฐบาลแหง่โลกบริหารทรัพยากรอยา่งเทา่เทียมกนั จะขจดัความมัง่คัง่และความยากจนท่ีมากเกินไป
ได้ในท่ีสุด ขจดัสภาพอดอยากขาดแคลนและความมัง่คัง่ท่ีเกินความจ าเป็น นีม้ิได้หมายความว่า ผู้ ท่ีท างานหนกั
กว่าจะไม่ได้รับรางวลัส าหรับงานของตน เป็นสิ่งส าคญัท่ีคนเราควรท างานให้สุดความสามารถของตนอยู่เสมอ
ศาสนาบาไฮสอนว่า ทุกคนต้องท างาน และการท างานถือว่าเป็นการบูชา เพราะว่าพระผู้ เป็นเจ้าทรงประทาน
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ความสามารถและพรสวรรค์ให้แก่เรา ถ้าหากพรสวรรค์เหล่านีถู้กใช้จนสุดความสามารถ เม่ือนัน้พระผู้ เป็นเจ้า
ก าลงัได้รับการสรรเสริญ 

 

ภาษาสากล 

เม่ือทัว่ทัง้โลกเป็นหนึ่งเดียวกัน พระบาฮาอุลลาห์ทรงแนะน าว่าควรเลือกภาษาหนึ่งหรือคิดภาษาขึน้มา
ใหม่เพ่ือใช้เป็นภาษาสากลเพ่ือว่าพวกเราทุกคนจะได้เข้าใจกันและกัน หลีกเล่ียงความเข้าใจผิดท่ีเกิดจากการ
ส่ือสารกนัไมไ่ด้เตม็ท่ี 
 

ความจงรักภักดีต่อรัฐบาล 

ศาสนาบาไฮยืนยนัวา่ พระวจนะของพระผู้ เป็นเจ้ามีพลงัสร้างสรรค์ ถ้าหากพระผู้ เป็นเจ้าเปิดเผยผ่านทาง
พระบาฮาอลุลาห์วา่จะมีรัฐบาลแหง่โลก รัฐบาลแหง่โลกก็จะได้รับการสถาปนาขึน้จริงนีม้ิได้หมายความว่า บาไฮมี
แรงจูงใจทางการเมืองหรือพยายามลบล้างระบบการปกครอง  ความจริงแล้ว บาไฮมีข้อห้ามมิให้เข้าร่วมการ
เคล่ือนไหวในการบ่อนท าลาย การเมือง หรือการเคล่ือนไหวต่อต้านศาสนา บาไฮไม่สามารถเป็นสมาชิกพรรค
การเมืองหรือองค์การลบัใดๆ ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ กล่าวไว้ว่า “เราบาไฮเป็นหน่ึงเดียวกนัทัว่โลก เราก าลงัก่อสร้าง
ระบบแห่งโลกใหม่ซ่ึงมีจุดก าเนิดจากสวรรค์ เราจะสร้างระบบใหม่นี้ได้อย่างไร หากบาไฮทุกคนเป็นสมาชิกของ
พรรคการเมืองต่างๆ ซ่ึงบางพรรคขดัแย้งกนัโดยสมบูรณ์ความสามคัคีของเราจะอยู่ที่ไหน เราจะแบ่งแยกกนัเอง
เพราะพรรคการเมืองซ่ึงขดักบัจุดประสงค์ของเรา” 

ดงันัน้บาไฮทกุคนควรสง่เสริมประโยชน์ให้แก่ประเทศของตนโดยไม่เห็นแก่ตวั และด้วยความรักชาติอย่าง
แท้จริง และถึงกระนัน้ก็ไม่หนัเหไปจากมาตรฐานอนัสูงส่งท่ีอยู่ในค าสอนของพระบาฮาอุลลาห์  บาไฮควรแสดง
ความจงรักภกัดีโดยไมมี่เง่ือนไข และเช่ือฟังรัฐบาล มียกเว้นเพียงข้อเดียวตอ่กฎนีคื้อ เม่ือรัฐบาลออกค าสัง่ให้บาไฮ
เลิกนบัถือศาสนาของตน นีเ้ป็นสิ่งท่ีบาไฮไม่ต้องเช่ือฟัง แม้ว่าปัจจบุนันี ้บาไฮก าลงัได้รับความทกุข์ทรมานและถกู
ฆา่ เพราะวา่พวกเขาไมย่อมปฏิเสธความศรัทธาในพระบาฮาอลุลาห์ 

 

พระบาฮาอุลลาห์มีกฎห้ามบางประการ เช่น อัลกอฮอล์และยาเสพตดิ 

บาไฮมีข้อห้ามมิให้ด่ืมอลักอฮอล์หรือใช้ยาเสพตดิ เชน่ โคเคนหรือกญัชา เหตผุลคือสิ่งเหล่านีท้ าลายจิตใจ
และความเป็นมนุษย์พระอบัดลุบาฮากล่าวว่า “อลักอฮอล์เผาผลาญจิตใจ ชะงกัพลงัชีวิตบัน่ทอนวิญญาณ เป็น
ผลเสียต่อร่างกาย ท าใหม้นษุย์ส้ินท่าและสูญเสีย” 
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การนินทา 

การนินทาลบัหลงัเป็นข้อห้ามส าหรับบาไฮ เพราะการนินทาก่อให้เกิดความแตกแยก พระบาฮาอุลลาห์
ทรงบอกว่า “จงอย่าเอ่ยถึงบาปของผู้อื่นในเมื่อเจ้าเองก็เป็นคนบาป หากเจ้าละเมิดบญัชานี้เจ้าจะได้รับเคราะห์ 
และเราจะเป็นพยานในเร่ืองนี”้ 

 

ธรรมนิพนธ์บาไฮ 
 

ลักษณะส าคญัท่ีสุดอย่างหนึ่งของการเปิดเผยพระธรรมของพระบาฮาอุลลาห์ คือความเช่ือถือได้ของ
บนัทึกของพระวจนะของพระองค์ ไม่เหมือนกับยุคของศาสนาในอดีตท่ีพระวจนะของพระศาสดาไม่ได้รับการ
บันทึกไ ว้ในขณะท่ีวจนะเหล่านัน้ถูกเปล่งออกมา พระวจนะของพระบาฮาอุลลาห์ได้รับการบันทึกไ ว้             
ในขณะท่ีพระองค์เปิดเผยวจนะเหล่านัน้ ดงันัน้บาไฮแน่ใจได้ว่า พระวจนะ กฎต่างๆ และค าสอนส าหรับยุคนี ้       
ท่ีตนมีอยู ่มาจากพระผู้ เป็นเจ้าโดยแท้จริง 

พระบาฮาอุลลาห์แทบไม่ได้รับการศึกษาในวัยเด็กตามประเพณีในสมัยนัน้  แม้ว่าพระองค์จะเกิดมาใน
ครอบครัวท่ีมัง่คัง่ เป็นถึงบตุรของรัฐมนตรี ความรู้ของพระองค์มีมาแตก่ าเนิดโดยพรท่ีพระผู้ เป็นเจ้าประทานมาให้ 
การเปิดเผยพระวจนะของพระผู้ เป็นเจ้าไมเ่คยขึน้อยูก่บัความรู้ท่ีเล่าเรียนมา 

เม่ือการเปิดเผยพระธรรมสวรรค์บงัเกิดกบัพระบาฮาอลุลาห์พระวจนะของพระผู้ เป็นเจ้าหลัง่ไหลออกมา
จากริมฝีปากของพระองคแ์ละได้รับการบนัทกึไว้โดยเลขานกุารของพระองค์ และบางครัง้พระองค์ทรงลิขิตเอง พระ
วจนะหลัง่ไหลมาอย่างรวดเร็ว จนบอ่ยครัง้ท่ีเลขานกุารยากท่ีจะบนัทึกไว้ได้ ปากกาขนนกและกระดาษนบัไม่ถ้วน
น ามาใช้บนัทึกวจนะ และต่อมาน ามาคดัลอกใหม่ให้สวยงามน าไปให้พระบาฮาอุลลาห์ตรวจสอบความถูกต้อง
และประทบัตรารับรอง 

ธรรมนิพนธ์ของพระบาฮาอลุลาห์อาจเป็นท่ีเรียกว่า ธรรมจารึกหรือคมัภีร์ เปิดเผยเป็นภาษาเปอร์เซียและ
ภาษาอาหรับ ธรรมจารึกท่ีได้รับรองแล้วจะถกูน ามาคดัลอกไว้หลายๆ ฉบบั เพ่ือแจกจา่ยให้สาวก 

สาวกจ านวนน้อยคนนกัท่ีได้รับอนญุาตให้อยู่กบัพระองค์เป็นเวลาชัว่ครู่ในบางโอกาส ขณะท่ีพลงัของพระ
วิญญาณบริสุทธ์ิก าลังเปิดเผยพระธรรมผ่านทางพระบาฮาอุลลาห์ พวกเขารายงานว่า ในช่วงเวลาดงักล่าวนี ้
ความรุ่งโรจน์สวา่งไสวเปลง่ออกมาจากพระองค์และรูปโฉมของพระองค์เปล่ียนไป สว่างไสวจนพวกเขาไม่สามารถ
มองพระพกัตร์ของพระองค์ได้ 

พระบาฮาอุลลาห์ทรงประกาศว่า พระวจนะของพระศาสดาจากพระผู้ เป็นเจ้ามีพลังสร้างสรรค์: “ทุก
พยญัชนะที่เปล่งจากโอษฐ์ของเรา ได้รับการประสาทด้วยพลงัฟ้ืนชีวิตที่จะก่อก าเนิดการสร้างสรรค์ใหม่ เป็นการ
สร้างสรรค์อนัไพศาลอย่างที่ไม่มีใครหยัง่รู้ได้นอกจากพระผู้เป็นเจ้า” บาไฮเช่ือว่า สิ่งใดก็ตามท่ีพระบาฮาอุลลาห์
ทรงบญัญตัไิว้นัน้มีชีวิต และจะบงัเกิดขึน้จริง 
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ผลงานการเปิดเผยพระธรรมที่ส าคัญท่ีสุด 3 เล่มของพระบาฮาอุลลาห์ คือ 
 

1. พระคมัภีร์คีตาบี อคัดสั(พระคมัภีร์แห่งกฎ) บรรจุค าสัง่และกฎตา่งๆ ส าหรับการบริหาร
ระบบแหง่โลกใหม ่

2. พระคมัภีร์คีตาบี อีคาน(พระคมัภีร์แห่งความมัน่ใจ) อธิบายเก่ียวกบัพระวจนะของพระผู้
เป็นเจ้าท่ีเปิดเผยโดยพระศาสดาตา่งๆ เป็นวิวฒันาการตอ่เน่ืองกนัมาตลอดประวตัิศาสตร์ 

3. พระวจนะเร้นลับ เป็นบทกลอนท่ีอธิบายพฤติกรรมด้านศีลธรรมและจิตใจท่ีบาไฮควร
พยายามบรรลใุห้ถึง 
 

ดูกร บตุรแห่งธรรม 

ค าแนะน าประการแรกของเราคือ จงมีหวัใจที่บริสุทธ์ิ เมตตาและผ่องใส เพื่อว่าในหวัใจของเจ้าจะเป็น
อาณาจกัรทีย่ัง่ยืนชัว่นิรันดร์ 

(จาก พระวจนะเร้นลบัของพระบาฮาอลุลาห์ 

 

เราจะเป็นบาไฮได้อย่างไร 
 

หนึง่ในค าสอนบาไฮคือ การไตส่วนความจริงอยา่งอิสระ ดงันัน้ถ้าใครก าลงัแสวงหาและไตส่วนและเช่ือแน่
ว่า พระบาฮาอุลลาห์คือพระศาสดาจากพระผู้ เป็นเจ้าส าหรับยุคนี ้พร้อมท่ีจะยอมรับและปฏิบตัิตามค าสอนของ
พระองค์ เขาผู้นัน้ก็เป็นบาไฮ ไมจ่ าเป็นต้องมีพิธียืนยนั 

บาไฮใหม่จะถกูขอให้ลงทะเบียนโดยการเขียนช่ือและท่ีอยู่และเซ็นช่ือในบตัรไว้ให้ธรรมสภาแห่งชาติ เพ่ือ
การบริหารงาน แล้วเขาจะได้รับจดหมาย ได้รับการตดิตอ่ให้มีสว่นร่วมรับผิดชอบในกิจกรรมและงานของศาสนา 

 

บาไฮศาสนิกชนบูชาอย่างไร 
 

ปฏิทนิบาไฮ 

ในสมยัของพระบ๊อบ ปฏิทินใหม่ได้เร่ิมต้น นบัตามปีสริุยคติหนึ่งปีแบง่เป็น 19 เดือน แตล่ะเดือนมี 19 วนั 
แต่ละเดือนมีช่ือเป็นภาษาอาหรับซึ่งแสดงถึงคณุลักษณะหนึ่งของพระผู้ เป็นเจ้าเช่น “บาฮา” หมายถึง วิภา “จา
ลาล” หายถึง ความรุ่งโรจน์ 
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งานฉลองบุญ 19 วัน 

ในวนัแรกของทกุเดือนบาไฮ ธรรมสภาท้องถ่ินของแตล่ะชมุชนจะจดังานฉลองบญุ 19 วนั ในช่วงระหว่าง
ตะวนัตกดินของวนัสุดท้ายของเดือนก่อน และตะวนัตกดินของวนัแรกของเดือนใหม่ เพราะวนัของบาไฮ เร่ิมต้น
และสิน้สดุตอนตะวนัตกดนิ 

งานฉลองบญุ 19 วนัเป็นการฉลองทางจิตใจ มิใช่ทางวตัถุพระบาฮาอลุลาห์ทรงกล่าวไว้ในพระคมัภีร์แห่ง
กฎ (คีตาบี อคัดสั) ว่า “งานฉลองบญุได้บญัญติัไว้ให้แก่เจ้าเดือนละหน่ึงครั้ง แม้จะมีเพียงน ้าเปล่าก็ตาม แท้จริง
แลว้พระผูเ้ป็นเจ้าประสงค์จะน าหวัใจของมนษุย์ทัง้หลายมารวมกนั แม้จะตอ้งใช้ทกุวิถีทางบนโลกและในสวรรค์” 

พระอบัดลุบาฮาได้อธิบายจดุประสงค์ของงานฉลองบญุดงันี ้“...เพือ่ท านบุ ารุงมิตรภาพและความรัก เพือ่
ระลึกถึงพระผูเ้ป็นเจ้าวิงวอนพระองค์ดว้ยความส านึกผิด และสนบัสนนุกิจทีเ่ป็นประโยชน์” 

 

งานฉลองบุญ 19 วัน ประกอบด้วย 3 ภาคดังนี ้

1. ภาคธรรมะ จะมีการสวดมนต ์อา่นธรรมนิพนธ์ 
2. ภาคบริหาร จะมีการอา่นจดหมายจากธรรมสภาแห่งชาติ สมาชิกในชมุชนปรึกษาหารือ

กนั เสนอความคดิเห็นไปให้ธรรมสภาพิจารณา 
3. ภาคสังสรรค์ จะมีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม หรืออาจจะเป็นเพียงน า้เปล่า และตามท่ี

พระอบัดลุบาฮากล่าวไว้ บาไฮ “จะสมาคมกนัในความรัก ความปีติและสุคนธรส” เจ้าภาพอาจจดัให้มี
ดนตรีหรือเพลงท่ีเหมาะสม การประดบัประดา อาหาร ตามท่ีตนต้องการและตามก าลงัทรัพย์ 
 

อัยยัมมีฮา 

ในปีหนึ่งมี 365 วนั มีเดือนบาไฮ 19 เดือนๆ ละ 19 วนั รวมเป็น 361 วนั ฉะนัน้จะมีวนัเหลืออยู่อีก 4 วนั 
หรือ 5 วันในปีอธิกสุรทิน วันท่ีเหลืออยู่นีอ้ยู่ระหว่างสองเดือนสุดท้ายของปีคือระหว่างวันท่ี 26 กุมภาพันธ์-1 
มีนาคม เราเรียกวันท่ีเหลือเหล่านีต้ามภาษาอาหรับว่า อัยยัมมีฮา เป็นวันส าหรับการให้ของขวัญ แสดงน า้ใจ
อนเุคราะห์ผู้ ป่วยและคนยากจน 

 

วันศักดิ์สิทธ์ิ 

มีวันศกัดิ์สิทธ์ิอยู่ 9 วันในปีบาไฮ ซึ่งในวันเหล่านีถ้้าเป็นไปได้บาไฮควรหยุดงานและหยุดโรงเรียน วัน
ศกัดิส์ิทธ์ิเหลา่นีเ้ป็นวนัครบรอบหรือวนัพิเศษเชน่ วนันอร์รูซ คือวนัท่ี 21 มีนาคม เป็นวนัปีใหมบ่าไฮ 

เทศกาลริสวันระหว่างวันท่ี 21 เมษายน – 2 พฤษภาคม เป็นเทศกาลบาไฮท่ีศักดิ์สิทธ์ิท่ีสุด เป็นวัน
ครบรอบการประกาศศาสนาของพระบาฮาอุลลาห์ในอุทยานริสวนั ในแบกแดด ปี 2406(1863) เทศกาลริสวัน
ประกอบด้วยวนัศกัดิส์ิทธ์ิ 3 วนัคือ วนัท่ี 21 เมษายน ซึง่เป็นวนัแรกของเทศกาลริสวนั เป็นการร าลึกถึงวนัท่ีพระบา
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ฮาอุลลาห์ทรงประกาศฐานะอย่างเปิดเผยเป็นครัง้แรกว่า พระองค์คือพระศาสดาจากพระผู้ เป็นเจ้าส าหรับยุคนี ้
วนัท่ี 29 เมษายน เป็นวนัท่ีเก้าของริสวนั ถือเป็นวนัศกัดิ์สิทธ์ิ และวนัท่ี 2 พฤษภาคม เป็นวนัศกัดิ์สิทธ์ิท่ีร าลึกถึง
การเสดจ็ออกจากอทุยานริสวนัของพระบาฮาอลุลาห์ 

วนัประกาศศาสนาของพระบ๊อบ คือวนัท่ี 23 พฤษภาคม 

วนัปรินิพพานของพระบาฮาอลุลาห์ คือวนัท่ี 29 พฤษภาคม 

วนัประหารชีวิตพระบ๊อบ คือวนัท่ี 9 กรกฎาคม 

วนัประสตูขิองพระบ๊อบ คือวนัท่ี 20 ตลุาคม 

วนัประสตูขิองพระบาฮาอลุลาห์ คือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 

วนัศกัดิส์ิทธ์ิอีก 2 วนั ซึง่อนญุาตให้บาไฮท างานได้ คือ วนัแห่งพระปฏิญญา วนัท่ี 26 พฤศจิกายน และวนั
มรณภาพของพระอบัดลุบาฮา คือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 

ในวนัศกัดิ์สิทธ์ิจะมีการสวดมนต์ งานสงัสรรค์ หรือปิคนิกหรือชมุนมุกนัด้วยความส ารวมและเคารพ ตาม
ความเหมาะสมในแตล่ะโอกาส 

 

การอธิษฐานสวดมนต์ 

ไม่มีพิธีกรรมหรือรูปแบบของการบูชาในศาสนาบาไฮ แต่บาไฮใช้บทอธิษฐานของพระบ๊อบ พระบาฮา
อุลลาห์ พระอับดุลบาฮา มีบทอธิษฐานท่ีไพเราะมากมายท่ีเหมาะส าหรับแต่ละโอกาสบทอธิษฐานเหล่านีอ้าจ
น ามาอ่าน สวด ท่องเป็นท านอง หรือร้องเป็นเพลงพร้อมกับดนตรี อาจสวดทีละคนในท่ีชุมนุมหรือสวดเป็นการ
สว่นตวั บทอธิษฐานเหลา่นีถื้อวา่มาจากพระผู้ เป็นเจ้าและมีอ านาจมาก 

บทอธิษฐานบาไฮยงัสอนเราเก่ียวกบัพระผู้ เป็นเจ้าและพระองค์ต้องการให้เราเป็นอย่างไร พระบ๊อบกล่าว
ว่า “การอธิษฐานอนัเป็นที่ยอมรับมากที่สุดคือ การอธิษฐานด้วยใจบริสุทธ์ิและผ่องใส การอธิษฐานที่ยืดยาวไม่
เป็นทีโ่ปรดปรานของพระผูเ้ป็นเจ้า การอธิษฐานดว้ยใจบริสทุธ์ิและไม่ยึดมัน่มากเท่าไร ก็เป็นที่ยอมรับต่อเบื้องพระ
พกัตร์ของพระผูเ้ป็นเจ้ามากเท่านัน้” 

บาไฮต้องสวดมนต์อธิษฐานทกุวนั บาไฮมีบทอธิษฐานเฉพาะ 3 บท ซึ่งต้องเลือกสวดหนึ่งในสามบทนีใ้น
แตล่ะวนั บทอธิษฐานเหลา่นีเ้รียกวา่ บทอธิษฐานบงัคบั พระอบัดลุบาฮากล่าวว่า “บทอธิษฐานบงัคบันี้จ าเป็นต้อง
สวด เพราะท าให้ผู้สวดถ่อมตวัและยอมจ านน ตัง้จิตสู่พระผู้เป็นเจ้า และอทิุศตนต่อพระองค์ มนษุย์ก าลงัสนทนา
กบัพระผู้เป็นเจ้าโดยการสวดอธิษฐานนี้ เขาพยายามเข้าใกล้พระองค์และสนทนากบัผู้เป็นที่รักย่ิงในหวัใจ และ
บรรลถึุงสภาวะธรรม” 
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การถือศีลอด 

ทา่นโชกิ เอฟเฟนด ิกลา่วไว้วา่ “การถือศีลอดควบคู่กบับทอธิษฐานบงัคบั เป็นสองเสาที่ค ้าจุนกฎของพระ
ผู้เป็นเจ้า ทัง้สองท าหน้าที่กระตุ้นและฟ้ืนฟูชีวิตให้แก่วิญญาณ ท าให้วิญญาณแข็งแกร่งและบริสุทธ์ิ เป็นการ
รับประกนัการพฒันาของวิญญาณอย่างมัน่คง” 

บาไฮถือศีลอดประจ าทุกปีตัง้แต่วนัท่ี 2 มีนาคม - 20 มีนาคม บาไฮต้องต่ืนก่อนตะวนัขึน้เพ่ือทานอาหาร
และสวดอธิษฐาน หลงัตะวนัขึน้แล้วห้ามมีอะไรผา่นเข้าปากแม้แตน่ า้ จนกระทัง่ตะวนัตกดินบาไฮจะสวดอธิษฐาน
และทานอาหารอีกครัง้ในตอนค ่า บาไฮทกุคนท่ีมีอายรุะหว่าง 15-70 ปี ต้องถือศีลอด ยกเว้นผู้ ท่ีป่วย หญิงมีครรภ์
แม่ท่ีให้นมลกู ผู้ ท่ีใช้แรงงานมาก ผู้ ท่ีเดินทางไกล ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ กล่าวว่า “ช่วงเวลาถือศีลอด เป็นช่วงเวลา
ของการท าสมาธิและสวดมนต์อธิษฐานโดยแทจ้ริง เป็นช่วงเวลาของการฟ้ืนฟจิูตใจในระหว่างนี้บาไฮต้องพยายาม
ปรับชีวิตภายใน ให้ความสดชื่นกระปร้ีกระเปร่าอีกครั้งแก่พลังที่แฝงอยู่ในวิญญาณ ดังนั้นความส าคัญและ
จุดประสงค์ของการถือศีลอดอยู่ที่จิตใจเป็นหลกั การถือศีลอดเป็นสญัลกัษณ์และเป็นเคร่ืองเตือนใจให้ละเว้นจาก
ความเห็นแก่ตวัและกิเลส” 

 

วัฎจักรของชีวิต 
 

การเกิด 

ธรรมนิพนธ์บาไฮมิได้บง่บอกว่า การเกิดของเด็กจะต้องมีงานฉลองแบบใดเป็นพิเศษ แตมี่บทอธิษฐานท่ี
เหมาะกบัเดก็ซึง่น ามาสวดได้ และมีอีกบทหนึง่ซึง่มารดาน ามาสวดได้ตลอดระยะการตัง้ครรภ์ 

 

การสมรส 

ขัน้แรกของการสมรสบาไฮคือ ชายหญิงจะต้องเลือกคูค่รองเองทัง้คูจ่ะต้องท าความรู้จกัอปุนิสยัซึ่งกนัและ
กันก่อนจะตดัสินใจ เม่ือทัง้คู่ตดัสินใจจะแต่งงานกัน ทัง้สองต้องได้รับความยินยอมจากพ่อแม่ของทัง้สองฝ่าย 
เพราะการแตง่งานจะน า 2 ครอบครัวมารวมกนัมิใชเ่ฉพาะ 2 คนเทา่นัน้ หากไมไ่ด้รับความยินยอม ทัง้คูจ่ะแตง่งาน
กนัไม่ได้ เพราะการค า้จนุความสามคัคีเป็นสิ่งส าคญั เม่ือได้รับความยินยอมแล้ว จึงต้องติดตอ่กับธรรมสภา และ
จดัการเร่ืองการแตง่งานตอ่ไป 

มีกฎข้อเดียวในพิธีสมรสบาไฮคือค าปฏิญาณการสมรส ซึ่งคู่บ่าวสาวจะต้องกล่าวตอ่กนัและกนัคือ “เรา
ทกุคนจะยึดถือพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าด้วยความสตัย์จริง” นอกเหนือจากนีจ้ะจดัอย่างไรขึน้อยู่กับความ
ปรารถนาของบา่วสาว ซึ่งมกัมีการอ่านธรรมนิพนธ์และสวดบทอธิษฐานบาไฮในพิธี  และบางครัง้อาจมีดนตรีด้วย 
การสมรสจะจดัขึน้ท่ีใดก็ได้ตามความเหมาะสม บางคูอ่าจเลือกจดัท่ีบ้าน ในสวน หรือสถานท่ีเหมาะสมบางแหง่ 
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สิ่งส าคญัคือ เม่ือบาไฮสมรสกัน ทัง้สองมิได้สัญญาอะไรต่อกันเจ้าบ่าวและเจ้าสาวเสมอภาคกัน และ
สัญญาต่อพระผู้ เป็นเจ้าเท่านัน้บาไฮเช่ือว่าการสมรสมิใช่เป็นพันธะทางกายเท่านัน้  วิญญาณทัง้สองดวงต้อง
พยายามเตบิโตไปด้วยกนั ด้วยเป้าหมายเดียวกนั คือการบรรลพุระประสงค์ของพระผู้ เป็นเจ้า และเข้าใกล้พระองค์ 
ชีวิตสมรสมิได้สิน้สดุท่ีการตายของฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ แตค่งอยูต่ลอดกาลเพราะชีวิตสมรสเป็นพนัธะทางวิญญาณ 

 

การหย่าร้าง 

การหย่าร้างอนุญาตให้มีได้ แต่เป็นท่ีห้ามปรามอย่างยิ่ง เป็นหนึ่งในหน้าท่ีของธรรมสภาท่ีจะพยายาม
ปรองดองคูส่ามีภรรยาท่ีขดัแย้งกนั เพ่ือรักษาชีวิตสมรสไว้ ธรรมสภาสามารถอนญุาตให้สามีภรรยาแยกกนัอยู่หนึ่ง
ปี ซึ่งในระหว่างหนึ่งปีนี ้ทัง้คู่ต้องพยายามแก้ไขปัญหา ถ้าครบหนึ่งปีแล้วสามีภรรยายงัไม่สามารถคืนดีกนัได้จึง
อนญุาตให้หยา่กนัได้ 

 

การตาย 

การท าศพของบาไฮใช้วิธีฝัง ไม่มีการเผา เหตผุลคือร่างกายเป็นบลัลงัก์แห่งวิหารภายในของวิญญาณ 
และต้องให้ความเคารพ ร่างกายก่อขึน้มาทีละน้อยในครรภ์มารดา จึงต้องปล่อยให้สลายเน่าเป่ือยไปที               
ละน้อย เพราะน่ีเป็นกฎธรรมชาตขิองสิ่งตา่งๆ 

ศพของบาไฮต้องฝังในบริเวณท่ีไม่ห่างจากสถานท่ีเสียชีวิตมากกว่าระยะการเดินทางหนึ่งชัว่โมง มีบท
อธิษฐานเฉพาะหนึง่บทของพระบาฮาอลุลาห์ ใช้ส าหรับสวดตอนฝังศพ พิธีฝังศพจดัได้ตามท่ีครอบครัวต้องการ 

 

สักการสถาน 
 

บาไฮไมจ่ าเป็นต้องอาศยัอาคารพิเศษส าหรับบชูา บาไฮเช่ือวา่คนเราไมจ่ าเป็นต้องอยู่ในสถานท่ีพิเศษเพ่ือ
สวดอธิษฐานถึงพระผู้ เป็นเจ้า พระบาฮาอุลลาห์ทรงเปิดเผยบทอธิษฐานบทหนึ่งซึ่งกล่าวว่า “พระพรสถิตอยู่ทุก
แห่งหน ทกุบา้น ทกุสถานที.่..ทีมี่การกล่าวถึงพระผูเ้ป็นเจ้าและสรรเสริญพระองค์” 

ปกตแิล้วบาไฮจะพบปะกนัในบ้านสว่นตวั หรือท่ีศนูย์บาไฮ นอกจากนีย้งัมีโบสถ์บาไฮอีกหลายแห่งทัว่โลก 
และจะสร้างเพิ่มขึน้อีก โบสถ์เหล่านีเ้ป็นอาคารท่ีสวยงามมาก แต่ละโบสถ์จะมี 9 ด้านและทางเข้า 9 ทาง เป็น
สญัลกัษณ์แห่งเอกภาพของทุกศาสนา สกัการสถานเหล่านีเ้ป็นท่ีส าหรับสวดอธิษฐานและอ่านธรรมนิพนธ์และ
มิใช่มีไว้ส าหรับบาไฮเท่านัน้ แตเ่ป็นสถานท่ีท่ีมนษุยชาติทัง้ปวงไม่ว่าจากเชือ้ชาติหรือความเช่ือใด สามารถเข้าไป
นมสัการพระผู้ เป็นเจ้าได้ 
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การแสวงบุญ 

บาไฮไม่สามารถไปเย่ียมสถานท่ีส าคัญต่างๆ ของศาสนาท่ีอยู่ในประเทศอิหร่านและอิรัก เน่ืองจาก
สถานการณ์ท่ีเป็นอยูใ่นปัจจบุนั อยา่งไรก็ตามในชว่งท่ีพระบาฮาอลุลาห์มีชีวิตอยู่ พระองค์ถกูเนรเทศไปยงัสถานท่ี
ตา่งๆ จนในท่ีสดุปี 2411(1868) พระองค์ถกูจองจ าท่ีคกุเมืองอคัคา ในช่วง 12 ปีสดุท้ายของชีวิต แม้ว่าพระองค์จะ
ยงัคงเป็นนกัโทษอยู ่แตพ่ระองค์ได้รับอนญุาตให้อาศยัอยู่นอกก าแพงเมืองได้ ณ สถานท่ีท่ีเรียกว่า บาห์จี เป็นท่ีซึ่ง
พระองค์เสด็จปรินิพพานในปี 2435(1892) ปัจจุบันบาห์จีเป็นท่ีประดิษฐานพระศพของพระองค์รายล้อมด้วย
อุทยานท่ีสวยงามมาก ดงันัน้สถานท่ีศกัดิ์สิทธ์ิของบาไฮหลายแห่งจึงอยู่ในประเทศอิสราเอล คือในเมืองไฮฟา
และอคัคา ซึ่งปัจจบุนัเป็นศนูย์กลางแห่งโลกของศาสนาบาไฮ สภายตุิธรรมสากลเชิญบาไฮผู้แสวงบญุให้ไปเย่ียม
เยียนสถานท่ีศกัดิ์สิทธ์ิเหล่านีค้รัง้ละ 9 วนั เพ่ือสวดอธิษฐาน ณ สถูปต่างๆ และสถานท่ีน่าสนใจ ได้แก่สถูปของ
พระบ๊อบ อาคารเก็บหลกัฐานทางประวตัิศาสตร์ อาคารท่ีท าการของสภายตุิธรรมสากลบนภูเขาคาร์เมลในเมือง
ไฮฟา เมืองอคัคา และสสุานของพระบาฮาอลุลาห์ท่ีบาห์จี 

 

ศาสนาและการพัฒนาวิญญาณ 

ค าสอนบาไฮบอกว่า มนษุย์มีธรรมชาติ 2 ลกัษณะ คือธรรมชาติฝ่ายสงูและธรรมชาติฝ่ายต ่า ธรรมชาติ
ฝ่ายสูงของเราจะแสดงความรัก ความปรานี ความเมตตา ความจริงและความยุติธรรม ธรรมชาติฝ่ายต ่าของเรา
แสดงความหลอกลวงความโหดร้ายและความอยตุธิรรม 

เม่ือใครก็ตามหนัมาหาพระผู้ เป็นเจ้าแล้วปฏิบตัิตามค าสอนของพระองค์  ซึ่งเป็นการเปล่ียนแปลงและ
พฒันาวิญญาณโดยบรรลคุณุธรรมตา่งๆ เขาคนนัน้ก็จะเข้าใกล้พระผู้ เป็นเจ้ายิ่งขึน้ทัง้ในโลกนีแ้ละโลกหน้า เม่ือ
มนษุย์ยอมรับวา่ เขาจ าเป็นต้องปฏิบตัติามพระผู้ เป็นเจ้าเม่ือนัน้หนทางแห่งการเข้าใกล้พระองค์จะเปิดออก ความ
รักท่ีมีต่อพระผู้ เป็นเจ้า ความใกล้ชิด และการเช่ือฟังพระองค์ จะน าไปสู่ความสุขนิรันดร์ในชีวิตนีแ้ละภายหลัง
ความตาย นีคื้อสิ่งท่ีบาไฮถือวา่เป็น “ความรอดพ้น” 

 

ความคิดเก่ียวกับวิญญาณ 
 

ในธรรมนิพนธ์ของพระบาฮาอลุลาห์ พระองค์บอกว่า ในฐานะท่ีเป็นมนษุย์ เราไม่สามารถเข้าใจวิญญาณ
ของมนุษย์ได้ถ่องแท้พระองค์กล่าวว่า “จงรู้ไว้ วิญญาณคือสญัลกัษณ์หน่ึงของพระผู้เป็นเจ้า คือมณีสวรรค์ที่
มนษุย์ทีร่อบรู้ทีส่ดุก็ไม่สามารถเข้าใจ ความลบัของวิญญาณนัน้ปัญญาที่เฉียบแหลมเพียงไรก็ไม่สามารถเปิดเผย
ได้วิญญาณเป็นส่ิงแรกในสรรพส่ิงทัง้ปวงที่ประกาศความสมบูรณ์เลิศของพระผู้สร้าง ยอมรับความรุ่งโรจน์ของ
พระองค์ ยึดมั่นอยู่กับสัจธรรมของพระองค์ และหมอบบูชาพระองค์ หากวิญญาณซ่ือสัตย์ต่อพระผู้เป็นเจ้า 
วิญญาณนัน้จะสะทอ้นความสว่างของพระองค์และกลบัไปหาพระองค์ในทีส่ดุ แต่ถา้วิญญาณไม่จงรักภกัดีต่อพระ
ผูส้ร้างของตน วิญญาณจะกลายเป็นเหยือ่ของอตัตาและกิเลส และจะจมอยู่ในนัน้ในทีส่ดุ” 
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พระอบัดลุบาฮาบอกว่า วิญญาณคือจิตส านึกท่ีช่วยให้เราค้นพบและไตส่วนสิ่งตา่งๆ เท่าท่ีความสามารถ
ของมนษุย์จะท าได้ อยา่งไรก็ตาม เพ่ือจะคุ้นเคยกบัความลบัสวรรค์ เราจ าเป็นต้องมีพลงัความศรัทธาด้วย 

ปัญญาคือพลงัของวิญญาณ ตวัอย่างเช่น วิญญาณเป็นเสมือนกระจก ซึ่งเม่ือหนัไปหาดวงอาทิตย์ก็จะ
สะท้อนแสง เม่ือวิญญาณหันไปหาพระผู้ เป็นเจ้าและพระศาสดาของพระองค์  วิญญาณจะสะท้อนความรู้ 
คณุลกัษณะ และคณุธรรมตา่งๆ ของพระศาสดา การแสดงออกและการสะท้อนนีป้ระกอบกนัขึน้เป็นปัญญา พระ
อบัดลุบาฮากลา่ววา่ “วิญญาณคือตะเกียง และปัญญาคือแสงทีส่่องมาจากตะเกียง” 

พระบาฮาอุลลาห์ทรงบอกว่า วิญญาณของมนุษย์ก าเนิดขึน้ในวินาทีของการตัง้ครรภ์ วิญญาณมาจาก
พระผู้ เป็นเจ้า และภายหลงัความตาย วิญญาณจะพฒันาจนกระทัง่กลบัไปสู่พระผู้ เป็นเจ้า พระอบัดลุบาฮากล่าว
วา่ 

“วิญญาณปฏิบตักิารในโลกกายภาพด้วยความชว่ยเหลือของร่างกาย เม่ือวิญญาณจากร่างกาย วิญญาณ
ปฏิบตักิารโดยไมใ่ช้ส่ือกลาง...” “ร่างกายคือม้า วิญญาณคือคนข่ีม้า บางครัง้คนข่ีม้าเดินทางโดยไม่ต้องข่ีม้า แตผู่้
ท่ีไม่ไตร่ตรองกล่าวว่า เม่ือวิญญาณจากร่างกายไปแล้ว วิญญาณไม่สามารถปฏิบตัิการได้ วิญญาณไม่มีรูปกาย 
จงไตร่ตรองเร่ืองนี”้ 

ท่านศาสนภิบาลเขียนไว้ว่า เม่ือร่างกายของเราตายไป วิญญาณจะแยกจากร่างกายและเดินทางผ่านไป
ในอีกหลายภพ ซึ่งเป็นภพแห่งวิญญาณ “เท่าที่เรารู้คือ จิตส านึกและบุคลิกภาพของเราจะคงอยู่ในสภาวะใหม่ 
และในโลกหนา้ดีกว่าโลกนีม้าก...” 

 

การพัฒนาของวิญญาณก่อนและหลังความตาย 

พระอบัดลุบาฮาทรงเปรียบเทียบการพฒันาของวิญญาณเป็นเสมือนตวัอ่อนในครรภ์มารดา ขณะท่ีอยู่ใน
ครรภ์ ตวัอ่อนพฒันาแขน ขา ตา ห ูซึ่งไม่ได้ใช้ขณะท่ีอยู่ในครรภ์ อย่างไรก็ตาม หากสิ่งเหล่านีไ้ม่ได้รับการพฒันา
ในระหวา่งท่ีก าลงัตัง้ครรภ์ เดก็จะพิการเม่ือคลอดออกมา เช่นเดียวกบัวิญญาณ ขณะท่ีอยู่ในโลกนีแ้ละสมัพนัธ์อยู่
กบัร่างกาย วิญญาณจ าเป็นต้องพฒันา บรรลคุณุธรรมตา่งๆ เชน่ ความรัก ความเห็นอกเห็นใจ ความเอือ้เฟือ้ ฯลฯ 
หากไมไ่ด้บรรลคุณุธรรมเหลา่นี ้วิญญาณจะพิการภายหลงัจากท่ีร่างกายตายไป เม่ือเข้าไปสู่ภพแห่งวิญญาณเพ่ือ
มุง่ตอ่ไปสูเ่ป้าหมายของการสมคัรสมานกบัพระผู้ เป็นเจ้า วิญญาณท่ีไมไ่ด้พฒันาอาจเข้าไปหาพระผู้ เป็นเจ้าได้ แต่
การเข้าไปนีเ้ป็นไปอยา่งช้าๆ และขึน้อยูก่บัความปรานีของพระองค์ 

 

สวรรค์และนรก 

บาไฮไม่เช่ือว่า สวรรค์และนรกเป็นสถานท่ี แตเ่ช่ือว่าเป็นสภาวะและเราสามารถอยู่ในสวรรค์หรือนรกได้
ทัง้ในโลกนีแ้ละโลกหน้าสวรรค์คือภาวะอนัประเสริฐท่ีได้ใกล้ชิดกบัพระผู้ เป็นเจ้า และบรรลไุด้โดยการเช่ือฟังพระ
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ประสงค์ของพระองค์และด าเนินชีวิตตามค าสอนของพระองค์ นรกคือการอยู่ห่างไกลจากพระผู้ เป็นเจ้า ซึ่งผลท่ี
ตามมาคือ ความทกุข์และสิน้หวงั 

 

บทบาททางสังคมของศาสนาบาไฮในชีวิตของบุคคลและสังคม 

ศาสนาบาไฮไม่ใช่เป็นศาสนาส่วนบุคคล แต่เป็นวิถีการด าเนินชีวิตท่ีสมบูรณ์ เม่ือผู้ ใดยอมรับพระบาฮา
อุลลาห์ เขาจะยอมรับค าสอนของพระองค์ด้วย ซึ่งแสดงนยัถึงความรับผิดชอบบางอย่าง ประการแรก เขาต้อง
รับผิดชอบตอ่การพฒันาวิญญาณของตนเองโดยการปฏิบตัติามหลกัธรรมบางข้อ ซึ่งรวมถึงการสวดมนต์อธิษฐาน
ประจ าวันการถือศีลอด การบริจาคให้กองทุนบาไฮ การบอกให้ผู้ อ่ืนทราบเก่ียวกับศาสนาบาไฮ และการเข้า
ร่วมงานฉลองบญุ 19 วนั 

ประการท่ีสอง บาไฮต้องยอมรับความเป็นสากลและความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนัในโลก มนษุยชาติเป็น
หนึง่เดียว และต้องไมมี่อคต ิบาไฮมีจินตภาพท่ีชดัเจนวา่ มนษุยชาตขิองยคุใหม่จะเป็นเช่นไร บาไฮปรารถนาจะรับ
ใช้และท างานเพ่ือสถาปนาระบบแห่งโลกยคุใหม่นีซ้ึ่งรวมถึงความรับผิดชอบตอ่การมีส่วนร่วมพัฒนาชมุชน บาไฮ
ผู้ใหญ่มีความรับผิดชอบตอ่การลงคะแนนในการเลือกตัง้บาไฮ ถ้าตนเองถกูเลือก ตนจะมีหน้าท่ีรับใช้ และบาไฮทกุ
คนต้องเช่ือฟังค าตดัสินของธรรมสภา ระบบบริหารนีท่ี้บาไฮสนบัสนุน จะน าทางและอ านวยธุรกิจตา่งๆ ในชมุชน
ตามท่ีระบไุว้ในธรรมนิพนธ์บาไฮ พวกเขาจะจดัการกิจการของชมุชน วางแผนงาน และพยายามแก้ไขปัญหาของ
แตล่ะคน บทบาทของธรรมสภาคือพยายามค า้จนุความสามคัคีและความปรองดองไว้ตลอดเวลา เป็นการปฏิบตัิ
ตามค าตกัเตือนของพระบาฮาอุลลาห์ท่ีว่า “เจตนามูลฐานที่ขบัเคลื่อนศาสนาของพระผู้เป็นเจ้าคือ การปกป้อง
ประโยชน์และส่งเสริมเอกภาพของมนษุยชาติ และท านบุ ารุงดวงจิตแห่งความรักและมิตรภาพในหมู่มนษุย์” 

 

บทบาททางศีลธรรมของศาสนาบาไฮที่มีต่อชีวิตส่วนบุคคลและชุมชน 

บทบาททางศีลธรรมของศาสนาบาไฮ คือ การชว่ยให้บาไฮเข้าใจพระประสงค์และเจตนาของพระผู้ เป็นเจ้า 
ส าหรับแตล่ะบุคคลนีห้มายถึง การรู้จกัและบชูาพระองค์ การบรรลุคณุธรรม มนุษยชาติรู้จกัพระผู้ เป็นเจ้าได้โดย
อาศยัความรู้ของพระศาสดาท่ีอยู่ในธรรมนิพนธ์ พวกเขาสามารถบชูาพระองค์ได้โดยการเช่ือฟังพระประสงค์ของ
พระองค์ การกระท าเช่นนีจ้ะปรับปรุงอุปนิสยัใจคอและพัฒนาคุณธรรมได้มากขึน้ เช่น ความรัก ความเอือ้เฟื้อ 
ความเมตตา เป็นต้น วิญญาณของพวกเขาจะพฒันาเตรียมพร้อมเพ่ือชีวิตหน้า และบรรลจุดุประสงค์ท่ีพวกเขาถกู
สร้างขึน้มาในโลกนี ้บทบาทของศาสนาบาไฮในชมุชนคือ การบรรลแุผนงานของพระผู้ เป็นเจ้าส าหรับยคุนี ้นัน่คือ 
เอกภาพของโลก การสถาปนาระบบสงัคมใหม ่ซึง่เป็นอีกขัน้หนึง่ของอารยธรรมท่ีก้าวหน้าอย่างไมมี่สิน้สดุ 

 

บทบาทด้านจิตวิทยาของศาสนาบาไฮในชีวิตส่วนบุคคล 

ปัญหาทางจิตวิทยามากมายเกิดจากความรู้สึกว่า ชีวิตนีไ้ร้ประโยชน์และไร้คณุคา่ ซึ่งมกัน าไปสู่ความสิน้
หวงั ความคบัข้องใจ และความต้องการหนีสงัคม บางคนหนีโดยฆ่าตวัตาย บางคนหนีไปหาสิ่งมึนเมา ยาเสพติด 
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หรือไปหาความเพลิดเพลินท่ีมกัจะสร้างปัญหาเพิ่มขึน้เสียมากกว่าช่วยแก้ปัญหา ศาสนาบาไฮช่วยให้แตล่ะบคุคล
เข้าใจจดุประสงค์ของการมีชีวิตอยู่ คือการรู้จกัและบชูาพระผู้ เป็นเจ้า และพฒันาศีลธรรมของตน ศาสนาบาไฮให้
แนวทางไปสู่เป้าหมายท่ีมีค่า คือการช่วยสถาปนาระบบแห่งโลกใหม่ท่ีดีกว่า ดงันัน้แต่ละคนมีหลายสิ่งท่ีท้าทาย
และกระตุ้นตนอยู ่และมีหลายอย่างท่ีตนจะต้องมีชีวิตตอ่ไปเพ่ือสิ่งนัน้ ธรรมนิพนธ์ของศาสนาบาไฮให้แนวทางใน
ทกุแง่มมุของชีวิต ดงันัน้แตล่ะคนจะไมรู้่สึกสญูเสียหรือสบัสนเราทกุคนต้องพยายามพฒันาตวัเราเองเพ่ือชีวิตหลงั
ความตาย และการพฒันาของวิญญาณขึน้อยู่กบัคณุธรรมและคณุลกัษณะตา่งๆ ท่ีบรรลถุึงในชีวิตนี ้ความเครียด
และปัญหาในชีวิตถือวา่เป็นการทดสอบหรือสิ่งท้าท้ายท่ีจะต้องเอาชนะ ซึง่จะชว่ยพฒันาวิญญาณ 

ในระดบัชุมชน สถาบนับาไฮต่างๆ น าทางและส่งเสริมความส านึกในความสามคัคีและเป็นหนึ่งเดียวกัน 
เพ่ือบาไฮแตล่ะคนจะไมรู้่สกึว้าเหว ่และไมจ่ าเป็นต้องหนัไปทางอ่ืนเพ่ือหาความอุน่ใจ 

 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในศาสนาบาไฮ 

ธรรมนิพนธ์บาไฮและบทอธิษฐานเตม็ไปด้วยพระนามและคณุลกัษณะมากมายท่ีพาดพิงถึงพระผู้ เป็นเจ้า 
เช่น พระผู้ทรงมหิทธานุภาพ พระผู้ทรงรอบรู้ พระผู้ทรงอ านาจ พระผู้ทรงเป่ียมไปด้วยความรัก พระผู้ทรงรักษา   
เป็นต้น 

พระนามท่ียิ่งใหญ่กว่าพระนามอ่ืนทัง้หมดคือ “บาฮา” เป็นภาษาอาหรับท่ีหมายความว่า “ความรุ่งโรจน์” 
พระนามของพระศาสดาของพระผู้ เป็นเจ้ายคุนีคื้อ “บาฮาอุลลาห์” บาฮาหมายถึงความรุ่งโรจน์ อลุลาห์หมายถึง 
พระผู้ เป็นเจ้า รวมกนัหมายถึง ความรุ่งโรจน์ของพระผู้ เป็นเจ้า 

บาไฮมีสญัลกัษณ์อยู่ 2 อย่างท่ีพาดพิงถึง “พระนามอนัย่ิงใหญ่ที่สดุ” หนึ่งคือค าว่า “ยาบาฮาอุลลาห์ภา” 
เขียนตามแบบแผนภาษาอาหรับ มีความหมายว่า “ข้าแต่พระผู้ทรงความรุ่งโรจน์เหนือความรุ่งโรจน์” สองเป็น
สญัลกัษณ์ท่ีแสดงถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งพระผู้ เป็นเจ้ากบัมนษุย์ เส้นบนหมายถึงภพของพระผู้ เป็นเจ้า เส้นกลาง
หมายถึงพระศาสดา และเส้นล่างหมายถึงภพของมนษุย์ ส่วนเส้นแนวดิ่งหมายถึง พระวิญญาณบริสุทธ์ิท่ีสืบมา
จากพระผู้ เป็นเจ้าผา่นมาทางพระศาสนา เพ่ือน าพระประสงค์ของพระผู้ เป็นเจ้ามาให้มนษุย์ทราบ ส่วนดาว 2 ดวง
บง่บอกวา่ ในยคุนีมี้พระศาสดา 2 พระองค์คือ พระบ๊อบและพระบาฮาอลุลาห์ 

พยญัชนะในภาษาอาหรับมีค่าเป็นตวัเลข และค่าตวัเลขของค าว่า “บาฮา” เท่ากับ 9 ดงันัน้เลข 9 จึงมี
ความส าคญัส าหรับบาไฮ เชน่ ในปัจจบุนัมีการเลือกสมาชิก 9 คนอยูใ่นสถาบนัตา่งๆ ของบาไฮ 

  
แบบท่ี 1 แบบท่ี 2 
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