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ค ำน ำ 

สมาคมสภาการกลางศาสนาบาไฮได้จดัพิมพ์หนงัสือ “อุทยานใหม่” ฉบบันีเ้ป็นฉบบัท่ีสาม ทัง้นีเ้พ่ือ
ตอบสนองค าขอของบาไฮศาสนิกชนและผู้สนใจท่ีตดิตามศกึษาประวตัิความเป็นมาของศาสนาบาไฮ 

 ในขณะท่ีโลกเราก าลงัประสบกบัภาวะยุง่ยากทางด้านเศรษฐกิจ สงัคม และทางด้านการแก้ปัญหาทาง
ศีลธรรมท่ีก าลงัตกต ่าลงนี ้เม่ือบคุคลผู้ ท่ีก าลงัแสวงหาวิถีทางแก้ไขได้อ่านได้ท าความเข้าใจ และได้ทดลองน า
หลกัธรรมของบาไฮไปฏิบตัิในชีวิตของตนเองอย่างจริงจงัแล้วก็จะได้พบแนวทางท่ีจะสร้างความสุขสงบให้แก่
ตนเอง และในขณะเดียวกนัก็สามารถบ าเพ็ญประโยชน์แก่สงัคมได้ 

 ด้วยประการฉะนี ้หลกัธรรมของศาสนาบาไฮท่ีเพิ่งสถาปนาขึน้เพียงร้อยส่ีสิบเจ็ดปีนีจ้ึงเป็นท่ีดงึดดูใจ
ของสาธุชนจนกระทัง่ชมุชนบาไฮขยายตวัออกไป ปัจจบุนัมีบาไฮศาสนิกชนอยู่ในชมุชนตา่งๆ ทัว้โลกนบัได้กว่า 
111,100 ชมุชน ค าสอนของศาสนาบาไฮได้ถกูแปลถ่ายทอดเป็นภาษาตา่งๆ กว่า 756 ภาษา ศาสนาบาไฮสอน
ให้มนุษย์มีความศรัทธาในความเป็นเอกภาพของอ านาจสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิในสากลโลกซึ่งเรียกแตกต่างกันไปตาม
ภาษาของแตล่ะประเทศ แต่ละท้องถ่ิน สอนให้มีความเช่ือในความเป็นภราดรภาพในมวลหมู่มนษุย์ นบัได้ว่า 
ศาสนาบาไฮเป็นศาสนาของชุมชนทุกชาติทุกศาสนา ไม่ว่าเขาเหล่านัน้จะมีพืน้ฐานทางด้านจริยธรรมวฒัน 

ธรรม หรืออยู่ภายใต้ระบอบการปกครองแบบใดก็ตาม ความหวังอันสูงสุดของมนุษยชาติ คือความสุขและ
สนัตภิาพนัน้จะสามารถสมัฤทธ์ิเป็นความจริงได้ก็ตอ่เม่ือมนษุย์ปฏิบตัิตามค าสอนของพระบาฮาอลุลาห์ 

สมาคมสภาการกลางศาสนาบาไฮ 
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พระผู้เป็นเจ้ำและศำสนำของพระองค์                                                                    
จุดมุ่งหมำยของชีวิต 

 ท่านเคยเปรียบเทียบป่ากับทุ่งนาบ้างไหม ในป่านัน้ต้นไม้ขึน้อย่างไม่เป็นระเบียบ มีพุ่มไม้ หนาม    

เถาวลัย์ พนัเก่ียวกนัรกรุงรัง ส่วนทุ่งนานัน้มีขอบเขตอย่างแน่นอน ดินได้รับการไถพรวน ยกร่องเป็นทางระบาย
น า้เข้าหลอ่เลีย้งพืชในแปลงข้าวโพดตรงนีบ้้าง ในแปลงอ้อยตรงโน้นบ้าง 

มีข้อแตกต่ำงระหว่ำงป่ำทบึ และทุ่งนำบ้ำงไหม 

 ในทุ่งนานัน้ท่านคงจะเห็นทกุสิ่งทกุอย่างเป็นไปอย่างมีระเบียบขณะท่ีในป่าขาดความเป็นระเบียบ สิ่ง
ต่างๆ ในทุ่งนาได้รับการเอาใจใส่ดแูล ในขณะท่ีทุกอย่างในป่านัน้ได้เกิดขึน้และเจริญเติบโตเองอย่างไม่เป็น
ระเบียบ 

ที่ใดที่เป็นระเบียบที่น่ันย่อมมีจุดมุ่งหมำย 

 เราคงไมไ่ด้สร้างทุง่นาขึน้โดยไมห่วงัอะไร เราคงไมข่ดุคลอง บอ่ อย่างไม่มีเหตุผล เราจะต้องมีความมุ่ง
หมายในการกระท าทกุสิ่งทกุอยา่ง ถ้าหากไมมี่ความมุง่หมายในการกระท าแล้ว เราก็คงจะปล่อยปละละเลยทุ่ง
นาไปตามสายฝน กระแสลมและแสงแดด เราคงทอดทิง้ทุง่นานัน้ให้เป็นป่าทบึท่ีมีชีวิตธรรมชาตใินนัน้ 

ทุ่งนำที่ใดจัดท ำอย่ำงมีระเบียบทุ่งนำนัน้ก็ต้องมีจุดมุ่งหมำย 

 ขอให้มองดสูรรพสิ่งทัง้ปวงท่ีถกูสร้างสรรค์ขึน้มา ท่านจะไม่เห็นความเป็นระเบียบเพียบพร้อมในทกุสิ่ง
ใช่ไหม ขอให้มองไปท่ีดวงจนัทร์ ดวงจนัทร์โคจรมาแล้วโคจรกลบัไปได้อย่างไร ในเดือนต่อไปการปรากฏของ
ดวงจนัทร์ก็จะยิ่งสว่างขึน้ในท้องฟ้าเหมือนกับกฤชทองค า และถ้าคอยตอ่ไปอีก 14 วนั แล้วจะเป็นจนัทร์เพ็ญ
เตม็ดวง ก็จะยิ่งสวยงามเหมือนโลเ่งิน ท่านก็สามารถนบัวนัตามจทัรคติได้เพราะว่าดวงจนัทร์โคจรมาแล้วโคจร
กลบัตามล าดบั ขอให้มองดดูวงอาทิตย์ การเปล่ียนแปลงของฤดกูาล การเกิดของเด็ก การเจริญเติบโตของพืช
ไร่ ทกุสิ่งทุกอย่างเป็นไปอย่างมีระเบียบเพราะฉะนัน้จะต้องมีจุดมุ่งหมายซึ่งซ่อนเร้นอยู่เบือ้งหลงัในสิ่งเหล่านี ้
สิ่งเหลา่นีจ้ะคงอยูไ่มไ่ด้ถ้าไมมี่เหตผุล 

อะไรหรือคือจุดมุ่งหมำยของกำรสร้ำงสรรค์พวกเรำขึน้มำ 

 ค าตอบก็คือ เพ่ือให้รู้จกัพระผู้ เป็นเจ้าซึง่เป็นพระผู้สร้างพวกเราและเพ่ือให้รู้จกันมสัการพระองค์ 

 ถ้าหากเรารู้จกัพระองค์แล้ว จดุมุง่หมายแหง่การด ารงชีวิตของเราก็จะประสบความส าเร็จ จดุมุ่งหมาย
ของโคมไฟก็เพ่ือให้แสงสวา่ง จดุมุ่งหมายของขลุ่ยก็เพ่ือให้เสียงเพลงท่ีไพเราะ เราจะต้องรู้จกัพระผู้ เป็นเจ้า ถ้า
จดุมุง่หมายของการด ารงชีวิตของเราคือความสมบรูณ์ส าเร็จ ถ้าหากว่าเราไม่รู้จกัพระองค์แล้วก็เหมือนโคมไฟ
ท่ียงัไมไ่ด้รับการจดุให้สวา่ง เหมือนกบัขลยุท่ีไมไ่ด้เป่า 
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 พระบาฮาอลุลาห์ ซึง่เป็นพระศาสดาแหง่พระผู้ เป็นเจ้าส าหรับยคุนีไ้ด้ทรงเผยบทอธิษฐาน ดงันี ้

 “ข้าแต่พระผู้ เป็นเจ้า ข้าพเจ้าขอเป็นสกัขีพยานว่า พระองค์ได้ทรงสร้างข้าพเจ้าขึน้มา เพ่ือจะได้รู้จัก
และนมสัการพระองค์ บดันีข้้าพเจ้าได้ทราบแล้วถึงความปราศจากอ านาจของข้าพเจ้า และการทรงเดชานภุาพ
ของพระองค์ ความยากไร้ของข้าพเจ้าและความมัง่คัง่ของพระองค์ ไมมี่พระผู้ เป็นเจ้าอ่ืนใดอีกนอกจากพระองค์ 
พระผู้ทรงชว่ยเหลือในยามท่ีเราได้รับพยนัตราย และพระผู้ทรงสถิตอยูโ่ดยล าพงัพระองค์เอง” 

 พระบาฮาอลุลาห์ทรงขอให้เราทอ่งบทอธิษฐานนีใ้นเวลาเท่ียงทกุวนั มิฉะนัน้แล้วเราอาจจะลืมไปว่าเรา
ถกูสร้างขึน้มาเพื่ออะไร ขอให้เราเป็นขลุย่เพลงท่ีไพเราะ บรรเลงสรรเสริญพระผู้ เป็นเจ้า ขอเราอย่าเป็นขลุ่ยท่ีไม่
มีเสียง 

จะรู้จักพระผู้เป็นเจ้ำได้อย่ำงไร 

 การด ารงชีวิตของเราในโลกต้องพึง่พาดวงอาทิตย์ ดวงอาทิตย์ได้ให้แสงสวา่งและชีวิตแก่เรา แตถ้่าหาก
การอ านวยสิ่งต่างๆ ของดวงอาทิตย์ได้ถูกตัดขาดจากเรา ทุกสิ่งทุกอย่างท่ีอยู่บนผิว โลกก็จะตายหมดสิน้ 
อยา่งไรก็ตามเป็นไปไม่ได้ท่ีเราจะไปเข้าใกล้ดวงอาทิตย์และก็เป็นไปไม่ได้ท่ีเราจะถึงดวงอาทิตย์ได้โดยตรง ถ้า
สมมุติว่าเราท าเช่นนัน้ได้ ดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นบ่อเกิดของแสงสว่างและชีวิตก็จะเผาใหม้เราเป็นจุล  เราอ่อนแอ
เกินไปท่ีจะทนตอ่ความร้อนและแสงสวา่งท่ีได้รับโดยตรงจากดวงอาทิตย์อนัร้อนแรงนัน้ได้ แตด่วงอาทิตย์จะให้
พลงังานของมนัออกมาในรูปของความร้อน แสงสวา่งและสิ่งมีชีวิตแกเ่ราโดยการแผ่รังสี รังสีของดวงอาทิตย์จะ
เป็นตวัเช่ือมดวงอาทิตย์ให้แก่เรา 

 พระผู้ เป็นเจ้า พระผู้ทรงอ านาจ พระผู้สร้างสรรค์ พระผู้ทรงพลานภุาพ พระองค์ทรงยิ่งใหญ่กว่าสิ่งท่ีเรา
คาดคดิ พระองค์ทรงเป็นพระผู้ ท่ีเรามิอาจล่วงรู้ได้ เราจะล่วงลถุึงพระองค์ด้วยความพยายามของเราได้อย่างไร 
เราจะถกูเผาผลาญด้วยความพยายามท่ีจะไปใกล้ดวงอาทิตย์ แล้วเราหวงัจะไปสู่พระผู้ เป็นเจ้า พระผู้ทรงสร้าง
สิ่งทัง้ปวง พระผู้ทรงเดชานภุาพ พระผู้สูงส่งได้อย่างไร เราไปหาพระองค์ไม่ได้แต่พระองค์จะทรงมาหาเราเอง 
ดวงอาทิตย์ได้สง่พลงังานของมนัมาสูเ่ราโดยการแผรั่งสี แนวทางและความรุ่งโรจน์ของพระผู้ เป็นเจ้าจะมาสู่เรา
โดยผ่านทางพระศาสดาของพระองค์ เช่น พระกฤษณะ พระคริสต์ พระโมฮัมหมัด พระบาฮาอุลลาห์ พระ
ศาสดาแหง่พระผู้ เป็นส่ือกลางท่ีจะน าเราไปสูพ่ระองค์ ถ้าหากไมมี่พระศาสดาเหล่านีแ้ล้วโลกของเราก็จะมืดมน 
และชีวิตของเราก็จะต้องตายอยา่งแนน่อน 

 ถ้าเราจดจ าพระศาสดาแห่งพระผู้ เป็นเจ้าได้ เราก็จะจดจ าพระผู้ เป็นเจ้าได้ แตถ้่าหากเราปฏิเสธพระ
ศาสดาเหลา่นัน้แล้วเราก็จะปฏิเสธไมย่อมรับพระผู้ เป็นเจ้า 

 พระบาฮาอุลลาห์ ซึ่งเป็นพระศาสดาแห่งพระผู้ เป็นเจ้าส าหรับยุคของเรา ได้ทรงตรัสแก่เราว่า ประตู
แห่งความรู้ถึงความเป็นอยู่ของพระผู้ เป็นเจ้าก็จะคงถูกปิดแก่มนุษต่อไป ไม่มีมนุษย์คนใดท่ีจะเข้าใจล่วงรู้เข้า
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ไปสูบ่ลัลงัก์แหง่คามศกัดิส์ิทธ์ิได้ เพ่ือสง่ถึงความเมตตาของพระองคพ์ระองค์ทรงแสดงความรักความกรุณาของ
พระองค์ พระองค์ได้ทรงแสดงการน าทางไปสู่สวรรค์เป็นดวงดาว ซึ่งเป็นสญัญลกัษณ์แห่งความสามคัคีของ
พระองค์และการรับรู้ถึงพระศาสดาผู้ศกัดิส์ิทธ์ิ 

 ใครก็ตามท่ีจดจ าพระศาสดาเหลา่นัน้ก็จะจดจ าพระผู้ เป็นเจ้า ใครก็ตามท่ีรับฟังตอ่ค าเรียกร้องของพระ
พระศาสดาเหลา่นัน้ ก็ยอ่มรับฟังเสียงของพระผู้ เป็นเจ้า ใครก็ตามท่ีได้ทดสอบตอ่ความจริงของศาสนาของพระ
ศาสดาก็ยอ่มท าการทดสอบความจริงของพระผู้ เป็นเจ้าด้วยเช่นกนั ใครก็ตามท่ีไม่เช่ือฟังในพระศาสดา ก็ย่อม
ไม่เช่ือฟังในองค์พระผู้ เป็นเจ้า พระศาสดาทุกพระองค์ก็คือส่ือของพระผู้ เป็นเจ้าท่ีจะเช่ือมโยงโลกมนุษย์นีก้ับ
สวรรค์เบือ้งบน และมาตรฐานแห่งความจริงของพระองค์ท่ีมีตอ่มนษุย์ทกุคนในโลกนีแ้ละสวรรค์ ท่านเหล่านัน้
คือผู้แทนของพระผู้ เป็นเจ้าเป็นองค์พยานแหง่ความจริงของพระผู้ เป็นเจ้า และเป็นสญัลกัษณ์แห่งความรุ่งเรือง
ของพระองค ์

ควำมรักในองค์พระผู้เป็นเจ้ำ 

 ความรอบรู้ของพระศาสดาแหง่พระผู้ เป็นเจ้า ได้ทรงสร้างความรักในองค์พระผู้ เป็นเจ้าขึน้ในจิตใจของ
เรา ความรักในองค์พระผู้ เป็นเจ้าเป็นบ่อเกิดของความสุขนิรันดร ความรักเป็นต้นเหตขุองการสร้างสรรค์เรา 
ดงัท่ีพระบาฮาอลุลาห์ทรงตรัสไว้ดงันี ้“ดกูร บตุรแห่งมนษุย์ แม้ว่าในความทรงจ าอนัมิรู้สิน้ของเรา และในแก่น
สารของเราอันหาขอบเขตมิได้ เราก็ยงัมีความรักในตวัเจ้า ดงันัน้เราจึงได้สร้างเจ้าไว้ และเอารูปรอยของเรา
จารึกไว้ในตวัเจ้า และท าให้เจ้าได้รู้ในความงามของเรา” 

 พระผู้ เป็นเจ้าทรงรักเราจึงสร้างเราขึน้มา เพราะพระผู้ เป็นเจ้าทรงรักเราอยู่แล้วและจะรักเราต่อไป 
พระองคไ์มเ่คยละทิง้เราไว้ตามล าพงัในยามท่ีเราไร้ท่ีพึ่ง พระองค์ทรงแสดงองค์ของพระองค์แก่เราตามยคุตาม
สมยั พระอบัดลุบาฮากลา่วไว้วา่ “จงพิจารณาในความรักของพระผู้ เป็นเจ้าท่ีได้แสดงออก ในบรรดาสญัลกัษณ์
แหง่ความรักของพระองค์ท่ีได้ปรากฏในโลกนีก็้คือ การจตุิของพระศาสดาแห่งพระผู้ เป็นเจ้า ความรักท่ีคณานบั
ไม่ได้นัน้ได้ถกูสะท้อนกลบัมาโดยการส่งพระศาสดาต่างๆ ให้แก่มนุษยชาติ เพ่ือน าทางแก่มนษุย์ พระศาสดา
ทรงเต็มพระทยัท่ีจะเสียสละชีวิตของพระองค์ในการชุบจิตใจใหม่แก่มนษุย์ องค์พระศาสดายอมรับไม้กางเขน
เพ่ือส่งดวงวิญญาณของมนุษย์ให้บรรลุถึงความรุ่งเรืองสูงสุด พระศาสดาทัง้หลายได้รับความทุกข์ทรมาน
ตลอดเวลาชว่งชีวิตของพระองค์....  

 “ให้สงัเกตว่า จะมีมนุษย์สกัก่ีคนท่ีกล้าอทุิศความสุขความสบายของตนเพ่ือผู้ อ่ืน เป็นการกระท าท่ีหา
ได้ยากท่ีคนๆ หนึง่จะอทุิศดวงตาของเขา หรือยอมทรมานตนเองโดยตดัแขนขาเพ่ือผลประโยชน์ของผู้ อ่ืน ก็มีแต่
พระศาสดาทกุพระองค์ท่ียอมทนทกุข์ทรมาน สละชีวิตเลือดเนือ้ของพระองค์สละทกุสิ่งทกุอย่างท่ีสะดวกสบาย
เพ่ือประโยชน์ของมนษุยชาติ เพราะฉะนัน้จึงพิจารณาดวู่า พระศาสดารักเรามากเพียงไรนัน่ไม่ใช่เพราะบารมี
ของพระศาสดาหรือ ดวงวิญญาณของมนุษย์ก็จะไม่ได้รัศมีภาพนัน้แน่นอน เห็นหรือไม่ว่าความรักของพระ



8 
 

ศาสดาเหล่านีมี้อานภุาพมากเพียงไร นีจ้ึงเป็นสญัลกัษณ์แห่งความรักของพระผู้ เป็นเจ้า เปรียบเหมือนการแผ่
รังสีแหง่สจัธรรมของดวงอาทิตย์นัน่เอง” 

 องค์พระผู้ เป็นเจ้าทรงรักเรา พระองค์ทรงต้องการท่ีจะให้เรารักในพระองค์ด้วยเชน่กนั 

 “ดกูร บตุรผู้ มีความส านึก” เป็นค าตรัสของพระบาฮาอลุลาห์ “เราได้หายใจเข้าไปในตวัเจ้า ในค าเร้น
ลบั ลมหายใจแห่งดวงจิตของเรา เพ่ือว่าเจ้าจะเป็นผู้ ท่ีรักเราได้ เหตใุดเจ้าจึงจากเราไปและแสวงหาคนรัก อ่ืน
นอกไปจากเรา” 

 “จงเป็นคนรักของพระผู้ เป็นเจ้า นัน่เป็นจดุประสงค์ของชีวิตบาไฮศาสนิกชนท่ีส าคญัยิ่ง จงให้พระผู้ เป็น
เจ้าเป็นเสมือนเพ่ือนผู้ ใกล้ชิดท่ีสนิทท่ีสดุของเจ้า อนัหาท่ีรักเปรียบมิได้ ซึ่งในการแสดงออกท่าทางของผู้นัน้จะ
เต็มไปด้วยความสุขมีชีวิตชีวา อนึ่ง ในการรักพระผู้ เป็นเจ้านัน้หมายความว่าให้รักทกุสิ่งทกุอย่างและทุกคน 
เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนัน้เป็นของพระผู้ เป็นเจ้า การท่ีจะเป็นบาไฮศาสนิกชนท่ีแท้จริงนัน้จะต้องเป็นผู้ ท่ีมี
ความรักอนัสมบรูณ์แบบ เป็นผู้ ท่ีจะรักคนทกุคนด้วนใจบริสทุธ์ิ เป็นผู้ ท่ีจะไม่เกลียดชงัผู้ อ่ืน เป็นผู้ ท่ีไม่ดถูกูผู้ อ่ืน
เพราะว่าเขาเป็นผู้ ท่ีจะได้เรียนรู้ในการมองเห็นพระพกัตร์ของพระผู้ เป็นเจ้าอยู่ในใบหน้าของทุกคน และพบ
ร่องรอยของพระผู้ เป็นเจ้าอยูท่กุหนทกุแหง่ ความรักของผู้นัน้จะไมมี่ขีดจ ากดัในลทัธิ ชนชาต ิชัน้วรรณะ” 

 ความรักของมนษุย์ท่ีมีตอ่มนษุย์นัน้จะเกิดขึน้ได้ง่ายถ้าหากความรักในองค์พระผู้ เป็นเจ้าได้มีอยู่ในใจ
ของพวกเรา ดงัในพระวจนะของพระอบัดลุบาฮาท่ีว่า “ความรักท่ีมีอยู่ในจิตใจของบาไฮศาสนิกชนจะได้รับแรง
กระตุ้นด้วยการมองคนอ่ืนในแง่ดีในความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกันของจิตใจ ความรักนีจ้ะได้มาก็โดยผ่านการ
รู้จกัองค์พระผู้ เป็นเจ้า เพ่ือท่ีว่ามนษุย์จะได้มองเห็นอานภุาพความรักของพระผู้ เป็นเจ้าสะท้อนกลบัมาสู่จิตใจ
ของมนุษย์ มนุษย์ก็จะเห็นความดีงามของพระผู้ เป็นเจ้าสะท้อนเข้าสู่จิตวิญญาณในแต่ละคน การเห็นในจุด
แหง่ความคล้ายคลงึนี ้แล้วพวกเขาก็จะได้รับการดงึดูดไปหาอีกคนหนึ่งด้วยความรัก ความรักนีจ้ะท าให้มนษุย์
ทกุคนเป็นเสมือนคล่ืนท่ีอยูใ่นท้องทะเลเดียวกนั ความรักนีจ้ะท าให้มนษุย์ทกุคนเป็นเสมือนดวงดาวแห่งสวรรค์
และเป็นเสมือนผลไม้ในต้นเดียวกัน ความรักนีจ้ะน าไปสู่ความพร้อมใจกันอย่างแท้จ ริงอย่างเห็นได้ชัด อัน
น าไปสูพื่น้ฐานของความเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนัอยา่งแท้จริง” 

 ขอจงจดจ าวจนะของพระผู้ เป็นเจ้า 

 ดกูร บตุรแหง่ภาวะ จงรักเราเพ่ือท่ีเราอาจจะรักเจ้า หากเจ้าไม่มีความรักในตวัเรา แล้วความรักของเรา
จะไปถึงเจ้าได้อยา่งไร ขอจงรู้ในข้อนีด้้วยเถิดผู้ รับใช้” 
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ควำมเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันของศำสนำ 

 เม่ือเราเป็นบาไฮศาสนิกชนแล้ว เราก็ต้องมีความเช่ือว่าทุกศาสนาท่ีมีมาตัง้แต่อดีตนัน้มีแหล่งก าเนิด
จากท่ีเดียวกนั เราไม่ได้เปล่ียนศาสนาของเราท่ีได้มาเป็นบาไฮศาสนิกชน เพราะว่าเรามีความเช่ือว่าพระผู้ เป็น
เจ้าทรงมีเพียงศาสนาเดียวเท่านัน้ ซึ่งศาสนานีเ้องได้ตกทอดให้แก่เราตามยคุตามสมยัโดยการยอมรับศาสนา
นัน้มาทกุยคุทกุสมยั ซึ่งท าให้เรายิ่งเกิดความเช่ือในองค์พระผู้ เป็นเจ้ามากยิ่งขึน้ ความจริงแล้วเราไม่ได้เปล่ียน
ศาสนาแตอ่ยา่งใด เปรียบเหมือนเมล็ดพืชท่ีงอกราก เตบิโตเป็นล าต้น แตกใบ ออกดอกและมีผลนัน่เอง ต้นไม้ก็
ต้องเป็นต้นไม้เดียวกนัตลอดเวลา ไม่มีวนัเปล่ียน ต้นไม้ก็ได้แต่เจริญเติบโตไปเร่ือยๆ ดวงอาทิตย์ก็ต้องเป็นดวง
อาทิตย์ดวงเดียวกนัถึงแม้จะทอแสงมาจากขอบฟ้าใดก็ตาม ประชากรของโลกชอบเลียนแบบการกราบไหว้บชูา
ทิศทางท่ีดวงอาทิตย์ทอแสงสว่างอย่างงมงายจากบรรพบรุุษของเราท่ีได้เห็นดวงอาทิตย์แห่งศาสดาของพระผู้
เป็นเจ้า แต่ถ้าหากดวงอาทิตย์ดวงเดียวกันนัน้ไปขึน้ท่ีอ่ืนแล้ว ประชากรของโลกก็จะไม่รู้ แล้วท าให้เกิดความ
สบัสนแตเ่ม่ือเรามองไปยงัดวงอาทิตย์เราก็จะจ าดวงอาทิตย์ดวงนัน้ได้ว่าเป็นดวงอาทิตย์ดวงเดียวกนัท่ีเคยส่อง
แสงมาก่อน จากอีกฟากฟ้าหนึง่นัน่เอง 

 บาไฮศาสนิกชนเช่ือว่าพระศาสดาในอดีตทุกพระองค์นัน้มีฐานนัดรศกัดิ์และจดุมุ่งหมายเดียวกัน ทุก
พระองคก็์คือเทพแหง่อทุยานท่ีเคยชว่ยเหลือดแูลให้ต้นไม้ของพระผู้ เป็นเจ้าเจริญเตบิโตเพราะฉะนัน้เม่ือเราเป็น
บาไฮศาสนิกชน เราก็คือผู้ยอมรับในความเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนัของศาสนา 

 พระบาฮาอลุลาห์ ทรงบญัญตัไิว้วา่ 

 ขอจงพิจารณาดวงอาทิตย์ ถ้าตอนนีด้วงอาทิตย์จะพดูออกมาวา่ “เราคือดวงอาทิตย์ท่ีเจ้าเห็นเม่ือวาน” 
ซึ่งนั่นเป็นการพูดถึงความจริง หากจะถือเอาล าดับของเวลาแล้ว มันก็ควรจะ เป็นดวงอาทิตย์อีกดวงหนึ่ง
มากกว่าท่ีจะเป็นดวงอาทิตย์ดวงเดิม ซึ่งนัน่ก็เป็นการพดูถึงความจริงอีกนัน่แหละ ในลกัษณะเดียวกันถ้าหาก
จะพูดว่าวนัทัง้หมดก็คือวนั วนัเดียวกันเป็นวนัท่ีเหมือนกัน นัน้ก็ถูกต้องและเป็นความจริง และถ้าจะพูดว่าวนั
เหลา่นัน้ตา่งกนัด้วยการถือเอาการตัง้ช่ือนัน้ ก็เป็นความจริงอีกเหมือนกนั เน่ืองจากวนัเหล่านัน้เหมือนกนั แตก็่
มีลกัษณะหนึ่งในการตัง้ช่ือ ในคุณสมบตัิเฉพาะ ในลักษณะพิเศษ ของให้คิดดใูนความแตกต่าง การเปล่ียน 
แปลง รวมทัง้คณุลกัษณะเดียวกนัของศาสนทตูแตล่ะพระองค์เพ่ือท่ีวา่เจ้าอาจจะเข้าใจความหมายตา่งๆ ท่ีพระ
ผู้ทรงสร้างใช้เรียกช่ือทกุสิ่งทกุอย่าง รวมทัง้คณุสมบตัิตา่งๆ ตอ่ความลึกลบัของความแตกต่าง และความเป็น
อนัหนึ่งอนัเดียวกนัของสมยัตา่งๆ แล้วจะพบค าตอบท่ีจะตอบค าถามของเราได้ว่าเพราะเหตใุดความดีงามอนั
อมตะจงึได้ขนานนามพระองค์ด้วยช่ือและค าเรียกท่ีตา่งกนั” 

 พระบาฮาอลุลาห์ทรงให้ความมัน่ใจแก่เราว่า ไม่มีลกัษณะพิเศษหรือความแตกตา่งกนัเลยในระหว่าง 
ศาสนทตูของพระผู้ เป็นเจ้า ช่ือเรียกของศาสนทตูเหล่านัน้อาจจะแตกตา่งกนั แตท่กุพระองค์จะมาแสดงให้เห็น
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ในสจัธรรมเดียวกัน ทุกพระองค์จะประทบัอยู่บนบลัลงัก์ท่ีเหมือนกัน และเสวยสุขในการได้อยู่ใกล้ชิดกบัองค์
พระผู้ เป็นเจ้า พระผู้ เป็นเจ้าทรงขอให้เราเช่ือในองค์พระศาสนทตูทกุพระองค์ ด้วยพระวจนะดงัตอ่ไปนี ้

 “ดกูร ผู้ ท่ีเช่ือในความเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนัของพระผู้ เป็นเจ้า จงระวงัจะถกูลวงให้เป็นความแตกตา่ง
กนัในองค์ศาสทูตของพระผู้ เป็นเจ้า หรือท าให้ไม่เห็นต่อสญัลกัษณ์ท่ีมีมาด้วยกัน ซึ่งได้ประกาศให้รู้ถึงความ
ปาฏิหาริย์ของศาสทูตเหล่านัน้ ความจ าเป็นข้อนีก็้คือ ความหมายท่ีแท้จริงของความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกัน
ของพระผู้ เป็นเจ้า หากท่านเป็นคนหนึ่งท่ีเข้าใจและเช่ือ่ในความจริงอนันี ้ขอท่านจงมีความมัน่ใจว่าภาระและ
การกระท าขององค์ศาสนทตูแตล่ะองค์ของพระผู้ เป็นเจ้า ไม่ว่าอะไรก็ตามท่ีเก่ียวกับองค์ศาสทตูก็เป็นบนัดาล
จากพระผู้ เป็นเจ้า และอะไรก็ตามท่ีองค์ศาสนทูตเปิดเผยในอนาคตให้ถือว่า เป็นการสะท้องให้เห็นถึง
จดุมุ่งหมายหรือความประสงค์ขององค์พระผู้ เป็นเจ้า ใครก็ตามท่ีก่อให้เกิดความแตกต่างขดัแย้งแม้แต่นิดต่อ
พระองค์หรือต่อวจนะ หรือต่อศาสทูต หรือตอ่การกระท า หรือการแสดงออกแล้วถือว่าไม่เช่ือฟังในองค์พระผู้
เป็นเจ้า ถือว่าเป็นการปฏิเสธตอ่สญัลกัษณ์ขององค์พระผู้ เป็นเจ้า และถือว่าเป็นการนอกศาสนาขององค์พระ
ศาสดาของพระผู้ เป็นเจ้าด้วย” 

 

ศำสนำซ ำ้รอยเดมิ 

 ในปีหนึ่งๆ ย่อมมีฤดกูาลท่ีแตกต่างกันไป ฤดูใบไม้ผลิจะมาก่อนมาพร้อมกับความงามของมัน แล้ว
ตอ่มาก็เป็นฤดรู้อน เป็นฤดแูห่งการเก็บเก่ียวทัง้ยงัเป็นฤดแูห่งความอุดมสมบูรณ์ หลงัจากนัน้ระยะหนึ่งก็เป็น
ฤดหูนาว ธรรมชาติปล้นเอาความอุดมสมบูรณ์รวมทัง้ความแจ่มใสงดงามไป แตเ่ม่ือสิน้ฤดหูนาวแต่ละครัง้ก็
เป็นการเร่ิมฤดใูบไม้ผลิอีก แล้วตดิตามมาด้วยฤดแูหง่การเก็บเก่ียวอีกเหมือนเดมิ 

 ทกุวนัตอนเช้าดวงอาทิตย์ค่อยๆ ขึน้ จนกระทัง้ไปถึงกึ่งกลางบนท้องฟ้าแล้วค่อยๆ โคจรลงจนกระทัง่
ตกไป ขณะท่ีดวงอาทิตย์ได้ลบัหายไปจากขอบฟ้า ทุกสิ่งทกุอย่างก็จะถูกปกคลุมไปด้วยความมืด แต่เม่ือเอา
เทียนทัง้โลกรวมกันกับตะเกียงของโลกก็ไม่อาจจะไล่ความมืดนีไ้ด้ เม่ือดวงอาทิตย์ขึน้อีกครัง้โลกก็จะสดสวย
เหมือนเดิม เน่ืองจากมีดวงอาทิตย์เปล่งแสงเหมือนเดิม อนันีอุ้ปมาเหมือนกบัสิ่งท่ีได้เกิดขึน้กบัศาสนาใหญ่ๆ 
นัน่เอง 

 เม่ือดวงอาทิตย์แหง่สจัธรรมขึน้ วนัใหมแ่หง่ความแจม่ใสก็เร่ิมขึน้ ทกุหนทกุแหง่ได้รับแสงสว่าง ทกุคนดี
ใจเพราะยคุสมยัของความมืดมนได้หายไป วนัใหมไ่ด้เร่ิมต้นขึน้และคอ่ยๆ เร่ิมปรากฏขึน้ท่ีขอบฟ้า ถึงเวลาแล้ว
ท่ีทกุๆ ศาสนา เม่ือความจริงถกูปกปิดด้วยการบญัญัติค าสอนขึน้เองของมนษุย์ ยิ่งกว่านัน้มนษุย์ได้ลืมค าสอน
ของพระผู้ เป็นเจ้าเทา่ใด ความมืดมนก็ได้เข้ามาครอบคลมุจิตใจของเขามากเท่านัน้ เม่ือมนษุย์ได้น าเอาค าสอน
ของเขาเองมาตีความเป็นศาสนาเพ่ือให้เข้ากับเจตนาของตนเอง จึงเกิดยุคมืดเข้าคลุมโลก บ่อเกิดแห่งแสง
สว่าง ส าหรับเราในเช่นคืนอนัมืดมิดนีก็้คือ เหล่านกับุญและนกัปราชญ์ผู้ ซึ่งเป็นเสมือนโคมไฟหรือดวงเทียน
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น้อยๆ ท่ีจะถูกจุดให้แสงสว่างหลังจากดวงอาทิตย์ตกดิน ดวงประทีบโคมไฟน้อยๆ เหล่านีจ้ะถูกเผาไหม้ไป
เร่ือยๆ จนหมด แล้วโลกก็ตกอยูใ่นความมืดมนขาดคนเหลียวแล บดันีถ้ึงเวลาแล้วท่ีดวงอาทิตย์แห่งสัจธรรมจะ
สอ่งแสงอีกครัง้หนึง่ ในอดีตดวงอาทิตย์แห่งสจัธรรมเคยส่องแสงผ่านทางพระกฤษณะ พระพทุธเจ้า พระคริสต์ 
พระโมฮมัหมดั และศาสนทตูองค์อ่ืนๆ  ในยคุท่ีมืดมนนีด้วงอาทิตย์แห่งสจัธรรมจะส่องแสงผ่านทางพระบาฮา
อลุลาห์อีกครัง้หนึง่ พระผู้ซึง่เป็นความรุ่งโรจน์ของพระผู้ เป็นเจ้า ขอเจ้าจงอย่าพอใจกบัโคมไฟท่ีท าขึน้ในโลกเรา 
หรือดวงเทียนท่ีมอดหมดไป ดวงอาทิตย์แหง่สจัธรรมก าลงัสอ่งแสงอยู ่ขอจงต่ืนเถิด 

 พระบาฮาอลุลาห์ทรงประกาศวา่ : 

 “เราขอบอกว่า น่ีเป็นสมัยซึ่งมนุษย์ทุกคนเผชิญหนัหน้าเข้าหากันแล้วฟังเสียงของพระผู้มาตามค า
สัญญาเสียงเรียกของพระผู้ เป็นเจ้าได้ดังขึน้แล้ว และแสงรัศมีแห่งดวงพระพักตร์ขององค์พระผู้ เป็นเจ้าได้
ปรากฏอยู่บนใบหน้าของมนุษย์ จ าเป็นท่ีมนุษย์ทุกคนจะต้องลบรอยแห่งค าพูดอันหาสาระมิได้ออกไปจาก
จิตใจ แล้วให้มองหาสญัลกัษณ์แห่งพระวจนะขององค์พระผู้ เป็นเจ้า ข้อพิสจูน์แห่งศาสนาของพระองค์ รวมทัง้
เคร่ืองหมายแหง่ความรุ่งโรจน์ของพระผู้ เป็นเจ้า” 

  

ศำสนำที่รุ่งเรือง 

 พระอบัดลุบาฮา ทรงกลา่วไว้วา่ : 

 จากเมล็ดแหง่ความสจัจริง ศาสนาได้เจริญเตบิโตเป็นต้นไม้ท่ีได้ออกใบ แตกก่ิงก้าน ผลิดอก และให้ผล 
หลงัจากนัน้ต้นไม้ต้นนีก็้จะตกอยู่ในสภาพหมดอายุเน่าเป่ีอย ใบและดอกเห่ียวแห้งแล้วเน่าเปล่ือยไป ต้นก็ถูก
ถอนทิง้และไมไ่ด้ผล ไมมี่เหตผุลอะไรท่ีคนเราจะไปยดึถือต้นไม้เก่าต้นนัน้ โดยอ้างวา่ชีวิตของมนัยืนยาว ผลของ
มนัไม่สม ่าเสมอ ชีวิตของมนัอมตะ เม็ดแห่งความสจัจริงจะต้องถกูหว่านลงในจิตใจของมนุษย์อีกครัง้เพ่ือท่ีว่า
ต้นไม้ต้นใหมอ่าจจะเตบิโตได้ จากนัน้ผลไม้ของพระผู้ เป็นเจ้าอนัใหม่จะท าให้โลกสดใสขึน้ จากความหมายอนั
นีก็้คือพลเมืองและชาต ิท่ีแตกตา่งกนัในศาสนาจะถกูน ามารวมกนัเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนั การเลียนแบบจะถกู
เลิกไป และความเป็นพ่ีน้องร่วมโลกอยา่งแท้จริงก็จะถกูสภาปนาขึน้ การสงคราม และการรบราฆ่าฟันกนัจะยตุิ
ลงทกุคนจะคืนดีกนั เสมือนเป็นผู้ รับใช้องค์พระผู้ เป็นเจ้า 

 ศาสนาคือ โรงเรียนแหง่จิตใจนัน่เองเป็นท่ีซึง่มนษุยชาตไิด้รับค าสอนและความเจริญทัง้ในด้านร่างกาย
และจิตวิญญาณ ผู้ก่อตัง้โรงเรียนชนิดนีก็้คือพระผู้ เป็นเจ้า บุตรหลานของมนุษย์จะต้องผ่านเข้าไปโรงเรียน
ธรรมะนี ้ถ้าหากวา่เขาจะแสวงหาความสขุความเจริญในขัน้เร่ิมต้น เขาจะต้องเข้าไปเรียนระดบัต้นของโรงเรียน 
และในท่ีนัน่ก็จะมีครูผู้ ท่ีเต็มไปด้วยความรักเร่ิมสอนเก่ียวกบัความรู้เบือ้งต้นแบบง่ายๆ และสอนเก่ียวกบัพยัญ 

ชนะ เม่ือได้ผา่นความเอาใจใสแ่ละความเมตตาจากครูของเราแล้ว จิตใจของเราก็จะได้รับกาพฒันาพอสมควร



12 
 

แล้ว เราก็จะถกูส่งเข้าไปเรียนระดบัท่ีสอง ซึ่งเราก็จะได้พบกับครูอีกท่านหนึ่งซึ่งจะเป็นผู้ปูพืน้ฐานค าสอนของ
ทา่นในสิ่งท่ีเราได้เรียนมาในระดบัท่ีแล้วแตท่า่นจะเพิ่มเตมิความรู้ใหม่ๆ  ในค าสอนตา่งๆ ดงันัน้จึงท าให้ร่างกาย
และจิตใจของเราเจริญขึน้ในโรงเรียนแหง่นีภ้ายใต้การน าทางของครูทา่นตา่งๆ ของเรา เราจะกล่าวได้หรือไม่ว่า
ครูเหลา่นีผู้้ซึง่ได้สอนในระดบัตา่งๆ กนั ครูทา่นนีดี้กวา่ทา่นอ่ืนๆ เราไม่ชอบครูระดบัสองเพราะว่าเราเกิดรักครูท่ี
สอนเราในระดบัต้น ได้หรือไม ่เราจะกลา่วได้ไหมวา่สิ่งท่ีเราได้รับการอบรมสัง่สอนในระดบัต้นนัน้ดีกว่าบทเรียน
ท่ีเราได้รับในระดบัสอง แน่นอนเราจะกล่าวเช่นนัน้ไม่ได้ เพราะระดบัท่ีแตกตา่งกันนีเ้ป็นสิ่งท่ีมีอยู่ในโรงเรียน
เดียวกัน ระดบัการเรียนจะต้องต่อเน่ืองกันไปตามวิธีการสอนท่ีเหมือนกันในแต่ละระดบัชัน้เรียน เช่นเม่ือเรา
อาย ุ6 ปี ความสามารถของเราก็มีเพียงเล็กน้อย ดงันัน้ผู้ก่อตัง้โรงเรียนฉลาดจึงได้แนะครูผู้สอนในระดบัเราว่า
จะต้องให้ความรู้แก่เรามากท่ีสดุเทา่ท่ีเราจะสามารถท าความเข้าใจได้ สิ่งท่ีเราได้รับการสัง่สอนในระดบันัน้ก็คือ
บทเรียนท่ีดีท่ีสดุท่ีซึง่เราสามารถท่ีจะรับได้กบัอายใุนตอนนัน้ ถ้าหากว่าเราได้รับบทเรียนของระดบัสามในตอน
เร่ิมต้นเรียน เราก็จะไม่มีวนัท่ีจะได้รับความเจริญก้าวหน้า ก็เช่นเดียวกันกบัทางศาสนา พระผู้ เป็นเจ้ามีเพียง
องค์เดียว และสถาบันแห่งศาสนาของพระองค์ก็มีเพียงหนึ่งแห่ง นัน้ก็คือเราเป็นผู้ ซึ่งมีความสามารถไม่
เหมือนกนั ตามวยัอายท่ีุตา่งกนั 

 ครูผู้สอนธรรมะให้แก่เราก็คือองค์พระศาสดาผู้ทรงเฉลียวฉลาด หรือจะเรียกอีกอย่างก็คือ องค์ศาสน
ทตูขององค์พระผู้ เป็นเจ้านัน่เอง ทกุพระองค์ล้วนมีจดุมุ่งหมายอนัเดียวกนั คือคอยช่วยเหลือเราให้เจริญ ก้าว 
หน้าภายในอาณาจกัรของพระผู้ เป็นเจ้า แตม่นษุย์ท่ีได้รับการพฒันาตามอายแุละความสามารถของเขานัน้จะ
ได้รับการเปล่ียนแปลงไปพร้อมๆ กับความเจริญเติบโตของเขา เพราะฉะนัน้เราจะต้องมองเห็นกฎแห่งความ
คอ่ยเป็นคอ่ยไปของความเจริญก้าวหน้านีซ้ึ่งพระผู้ เป็นเจ้าได้ทรงก าหนดให้กบัเราโดยผ่านทางองค์พระ ศาสน
ทตูของพระองค์ในยคุสมยัท่ีตา่งกนั เราคงไม่ยอมท่ีจะอยู่ซ า้ในระดบัเดิมของสถาบนัศาสนาแห่งนี ้เพราะเรารัก
องค์พระศาสดาผู้ซึ่งสอนเราในระดบันัน้ ความรักเช่นนีไ้ม่ใช่ความรักแท้ท่ีเราให้แก่ครูของเรา เพราะว่าถ้าหาก
เรายังคงอยู่ซ า้ในชัน้ของท่าน ท่านก็จะเสียใจ ท่านต้องการให้เราไปเรียนต่อไปและรับค าสอนจากครูของ
ระดบัชัน้ถดัไปด้วย อนันีไ้มไ่ด้หมายความว่าความรู้ของครูคนหนึ่งจะน้อยกว่าครูอีกคนหนึ่ง มิใช่เช่นนัน้เลย ครู
ทกุท่านมีระดบัความรู้ท่ีเท่าเทียมกันครูทุกท่านฉลาดและมีความส าคญัเท่ากัน เพราะว่าท่านเป็นผู้รอบรู้ ท่าน
จะให้ความรู้แก่เราเท่าท่ีเราจะรับได้ในเวลานัน้ๆ แต่ท่านก็ได้รับรองกับเราว่าหากเรากระท าดีและปฏิบตัิตาม
ค าสั่งสอนของท่านแล้ว เราก็จะมีครูอีกท่านหนึ่งซึ่จะคอยช่วยเหลือเราให้ได้รับความเจริญยิ่งขึน้ไป ในทาง
กลบักนัครูคนถดัไปของเราก็จะชมเชยสรรเสริญในความพยายาม ความสามารถของครูคนเก่าซึ่งได้ให้ความรู้
แก่เราในลษัณะเช่นนีเ้ราก็จะรู้ว่าองค์พระศาสดาทกุพระองค์ของพระผู้ เป็นเจ้านัน้ได้กล่าวสรรเสริญองค์ศาสน
ทูตซึ่งได้เสด็จมาก่อนพระองค์ และยงัได้ให้ค ามัน่สญัญาท่ีจะให้การศึกษาต่อไปโดยผ่านพระศาสดาผู้ซึ่งจะ
ตามมาหลงัจากพระองค์ 



13 
 

 หากวา่ใครคนใดในพวกเราจะหยดุความก้าวหน้าของเขาในโรงเรียนศาสนาของพระผู้ เป็นเจ้าแล้ว เขา
คนนัน้ก็จะเป็นผู้สอบตกแตถ้่าหากเขามีความเช่ือในความเจริญก้าวหน้าและความรอบรู้ขององค์พระศาสนทตู
แล้ว เขาก็จะพยายามปรับปรุงตนเองเพ่ือท่ีจะให้สามารถรับความรู้มากขึน้จากครูผู้ ซึ่งได้น าเอาบทเรียนท่ี
เหมาะส าหรับอายขุองเขา 

 พระบาฮาอุลลาห์ทรงสอนว่าพืน้ฐานของทกุศาสนาเป็นหนึ่งเดียวกนั ในทุกระดบัชัน้ของโรงเรียน สิ่ง
หนึ่งก็คือสอนให้มีความสจุริต ให้มีความซ่ือสตัย์ ให้มีความเมตตากรุณา เป็นต้น กฎพืน้ฐานเหล่านีก็้ไม่มีการ
เปล่ียนแปลง เม่ือเราได้เล่ือนขึน้ไปเรียนในระดบัท่ีสูงขึน้ ก็จะต้องมีอยู่ในระดบัต้นในระดบัสองหรือแม้แต่ใน
ระดบัสาม คณุธรรมอนัดีงามเหล่านีเ้ป็นสิ่งท่ีได้รับการสรรเสริญอยู่เสมอ คณุธรรมท่ีเป็นความจริงชัว่นิรันดร
ย่อมเป็นจริงทุกยุคทุกสมัย สิ่งเหล่านีถื้อเป็นการวางพืน้ฐาน แต่ส าหรับพืน้ฐานอย่างเดียวนัน้ยงัไม่เป็นการ
เพียงพอจะต้องมีการสร้างบางสิ่งบางอย่างให้อยู่บนพืน้ฐาน ซึ่งจะต้องเหมาะกับความต้องการของเราในยุค
สมัยท่ีต่างกัน นีก็้คือสิ่งท่ีศาสนาของพระผู้ เป็นเจ้าได้ถือปฏิบตัิ บนพืน้ฐานแห่งความจริงเดียวกัน พระองค์
จะต้องพฒันาความรู้ความสามารถของมนษุย์ให้อยูใ่นระดบัท่ีสงูขึน้ตามชว่งของความเจริญเติบโตในแตล่ะช่วง 
ซึ่งจะเปล่ียนแปลงไม่ได้ ในการกระท าเช่นนัน้พระองค์ก็ยงัคงได้วางกฎเกณฑ์ของพระองค์บนพืน้ฐานความรู้ท่ี
ได้รับมาจากองค์พระศาสนทูตองค์ก่อนของพระผู้ เป็นเจ้า เช่นเดียวกับวิชาพีชคณิตท่ีสอนในระดับสูงใน
โรงเรียนนัน้ก็จะต้องมีพืน้ความรู้ในเลขคณิตเบือ้งต้นท่ีเราได้เรียนมาในตอนท่ียงัเป็นเดก็ 

 ขณะนีเ้ราก าลงัอยู่ในวฏัจกัรของก าลงัแห่งมนุษย์ซึ่งหมายความว่าตอนนีเ้ราก าลงัอยู่ในยุคสมยัใหม ่
และมีก าลงัความสามารถท่ีสงูขึน้กวา่ท่ีเราเคยมีมา ขอขอบคณุองค์ศาสนทตูในอดีตท่ีได้ฝึกเตรียมเราในการรับ
เอาความรู้อนัมหาศาลของพระผู้ เป็นเจ้าโดยผา่นทางพระศาสนทตู ส าหรับยคุสมยัใหมนี่ ้

 พระบาฮาอุลลาห์ได้ทรงสอนเราในเร่ืองความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกันของพระผู้ เป็นเจ้า ความเป็นอนั 

หนึง่อนัเดียวกนัของศาสนา และความเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนัของมนุษยชาต ิพระองค์ทรงสรรเสริญพระศาสดา
ทกุพระองค์ในอดีต และยงัทรงชีใ้ห้เราเห็นถึงวิธีการท่ีพระศาสดาทกุพระองค์ได้ทรงประทานพระศาสดาอนัเป็น
ท่ีรักท่ีทรงได้ให้ค าสญัญาไว้นัน้จะเสด็จมา โซ่ทองแห่งพระศาสดาจะถกูเช่ือมเข้าด้วยกนัโดยพระบาฮาอลุลาห์ 
ซึง่เป็นเร่ืองราวอนัไพเราะจบัใจ 
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องค์พระศำสนทตูของพระผู้เป็นเจ้ำ 

 พระกฤษณะ 

 พระกฤษณะ คือ ผู้แทนของพระผู้ เป็นเจ้า สาส์นของพระองค์ คือสาส์นแห่งความรัก พระองค์ทรงพระ
ราชสมภพในคกุแห่งหนึ่ง นีจ้ึงเป็นเคร่ืองหมายท่ีแสดงให้เราทราบว่าเราทกุคนเกิดมาแล้วอยู่ในคกุแห่งตนเอง 
อยู่ในคกุแห่งโลกนี ้พระกฤษณะทรงหนีออกจากคกุได้อย่างปาฏิหาริย์ เช่นเดียวกนัถ้าหากว่าเราพยายามท่ีจะ
ประพฤตดีิ ถ้าหากเราพยายามท่ีจะอยูใ่นศีลในธรรม เราก็จะสามารถหนีออกจากคกุแหง่ตนเองได้ 

 พระกฤษณะถกูพวกมารผจญซึ่งก็เหมือนกบัองค์พระศาสทตูองค์อ่ืนๆ ของพระผู้ เป็นเจ้า พระองค์ทรง
ตอ่สู้กบัพวกมารจนได้รับชยัชนะ ไมว่า่ก าลงัของพวกมารจะมากเพียงใดก็ตาม แตก่ าลงัแห่งสจัจะก็มกัจะได้รับ
ชยัชนะอยูเ่สมอ 

 พระกฤษณะทรงเป็นกษัตริย์แห่งแคว้นมคธ ซึ่งหมายความว่าประตนู้อย พระองค์ทรงเป็นประตแูห่ง
ความรู้สูพ่ระผู้ เป็นเจ้า ศาสนาของพระองค์มีไว้ส าหรับความดีงามของมนษุย์ แตน่่าเสียดาย มนษุย์กลบัปฏิเสธ
ตอ่ค าสอนเหลา่นัน้ 

 พระกฤษณะรู้สึกเสียพระทยัท่ีว่าผู้คนไม่เข้าใจพระองค์ พระองค์ทรงสงสยัว่าการท่ีผู้คนไม่เช่ือในตวั
พระองค์นัน้เป็นเพราะว่าพระองค์มาในร่างของมนษุย์ ผู้คนมีความนึกคิดเป็นของตนเองเก่ียวกบัพระผู้ เป็น เจ้า 
และองค์พระศาสนทตูของเขา เพราะฉะนัน้เม่ือพระกฤษณะได้ประกาศพระองค์ว่าเป็นผู้แทนของพระผู้ เป็นเจ้า
ผู้คนจงึได้ปฏิเสธพระองค์ นีเ้ป็นสิ่งท่ีพระกฤษณะได้ทรงตรัสไว้ในพระคมัภีร์คีตะ 

 “การส าคญัผิด รังเกียจเรา ท่ีเราอยูใ่นร่างของมนษุย์นัน้เป็นเพราะไม่รู้ฐานะอนัสงูส่งของเราว่าเป็นเทพ
เจ้าแหง่สตัว์โลกทัง้ปวง” 

 แม้แตส่าวกอนัเป็นท่ีรักของพระองค์ อรชนุ ก็ไมอ่าจเข้าใจอ านาจสวรรค์ท่ีมีอยู่ในพระกฤษณะ อรชนุจึง
ไม่เช่ือว่าท่ีอยู่ของมนุษย์นัน้อาจกลายเป็นบลัลงัก์ท่ีประทบัของพระเจ้าก็ได้ ผู้คนกล่าวกันว่าพระกฤษณะจะ 

ต้องแปลงร่างของพระองค์ให้กลายเป็นร่างของเทพเจ้าเพ่ือวา่อรชนุจะได้เห็นในอ านาจของพระองค์ และเช่ือนบั
ถือพระองค์ 

 นีก็้หมายความว่าพระกฤษณะได้ช่วยให้อรชุนเข้าใจในความศักดิ์สิทธ์ิและความอนุภาพทางจิต
วิญญาณของพระองค์ก่อนท่ีอรชนุจะเช่ือหลกัธรรมศาสนาในพระผู้ เป็นเจ้า สงครามกรุุเกษตรได้เปล่ียนแปลงไป
เม่ืออรชนุได้ยกแขนยอมฟังพระผู้ เป็นเจ้า 

 ท่านคงทราบว่า สงครามนีเ้ป็นการสู้ รบระหว่างความดีและความชัว่ พวกเคารพ ซึ่งเป็นญาติของพวก
ปาณฑปได้เร่ิมสงครามนีข้ึน้ พระกฤษณะได้ทรงน าอรชนุออกทพัสู้รบกบักองทพัของชนผิวด า ซึ่งเป็นผู้ ท่ีมีความ
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เก่งกาจคนหนึง่ของปาณฑป พระกฤษณะซึง่เป็นสารถีของอรชนุแตอ่รชนุไม่ประสงค์ท่ีจะสู้กบัญาติของตน ด้วย
มีอาจารย์และเพ่ือนอนัเป็นท่ีรักของเขาอยูใ่นกองทพัของพวกเคารพด้วย อรชนุจงึพยายามท่ีจะโต้คารมและวาง
คนัธนูอันแสนยานุภาพของเขาลง แต่พระกฤษณะได้ออกค าสั่งว่าอรชุนควรจะยอมจ านนต่อพระองค์และ
ปฏิบตัติามพระองค์เสีย 

 เม่ือเราได้พบองค์พระศาสนทูตของพระผู้ เป็นเจ้า และยอมรับในศาสนาของพระองค์  เราก็จะต้องเช่ือ
ในค าบญัชาของพระองค์ น่ีคือสิ่งท่ีพระกฤษณะได้ทรงสอนเราไว้ในพระคมัภีร์คีตะ 

 “ขอให้ยอมจ านวนในการกระท าทุกสิ่งทุกอย่างต่อเราให้ถือว่าเราเป็นเสมือนเทพสูงสุด และขอให้มี
ความเห็นอกเห็นใจซึง่กนัและกนั ดงัท่ีปฏิบตัติอ่พระเจ้าอยา่งไรก็ให้ปฏิบตัติอ่เราเชน่นัน้” 

 พระกฤษณะทรงเป็นผู้ยึดถือสนัตภิาพ พระองค์ทรงขอร้องเราด้วยตวัพระองค์เองวา่ 

 “ให้ละทิง้ภาระหน้าท่ีทุกอย่าง อย่าได้เศร้าโศกเสียใจไปเลยเพราะเราจะช่วยให้เจ้าหลดุพ้นจากความ
ชัว่ร้ายทัง้ปวง จงมาหาเราเป็นท่ีพึง่ 

 พระกฤษณะองค์ศาสนทตูของพระผู้ เป็นเจ้า ได้ทรงน ามาซึ่งความเจริญอารยธรรมใหม่ๆ พระองค์ทรง
ปลดเปลีอ้งความชั่วร้ายและความเศร้าโศกออกจากมนุษย์ พระองค์ทรงให้ความมั่นใจต่อศาสนิกชนของ
พระองค์ว่าในอนาคตพระผู้ เป็นเจ้าจะทรงแสดงพระองค์อย่างเปิดเผยเพ่ือทบทวนสิ่งท่ีพระกฤษณะได้ทรง
ปฏิบตัไิปแล้ว เพ่ือน าทางแก่ผู้คนท่ีก าลงัสบัสนให้เดนิตามแนวทางของพระผู้ เป็นเจ้า พระองค์ทรงตรัสวา่ 

 “เม่ือใดก็ตามท่ีธรรมะเกิดความเส่ือมลง และเม่ือใดก็ตามท่ีอธรรมมีมากขึน้แล้ว อรชนุเราจะส่งตวัเรา
เองมา เพ่ือปกป้องความดี มาเพื่อท าลายความชัว่ และมาเพ่ือก่อตัง้ธรรมะ เราจะมาตามยคุตามสมยั” 

 เราจะเห็นในหน้าตอ่ไปวา่ ค ามัน่สญัญาของพระผู้ เป็นเจ้านีเ้ป็นจริงได้อยา่งไร 
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พระพุทธเจ้ำ 

 พระพทุธเจ้าประสตูิในราชวงศ์ของอาณาจกัรหิมาลยั เม่ือพระองค์ยงัทรงพระเยาว์อยู่ มีดาบสรูปหนึ่ง 
มีนามว่าอสิตะได้เสด็จไปยงัพระราชวงั อสิตะดาบสเป็นผู้ทรงศีลและท านายข่าวอนัเป็นท่ีน่ายินดีแก่พระบิดา
ของพระพทุธเจ้าวา่โอรสของพระองค์จะได้เป็นบรมศาสดาผู้ โปรดสตัว์โลก 

 ตอ่มาพระพุทธเจ้ามีนามว่าเจ้าชายโคตะมะ บิดาของพระองค์ได้ทรงปรนนิบตัิโอรสของพระองค์ด้วย
ความบนัเทิงโลกีสขุ พระองค์ต้องการท่ีจะให้โอรสของพระองค์เป็นกษัตริย์ท่ีดี แตโ่คตะมะก็ทรงพบว่าความสขุ
ทางโลกอย่างเดียวนัน้มิใช่เป็นความสุขท่ีแท้จริง วนัหนึ่งพระองค์ทรงได้พบกับชายชราผู้หนึ่ง แล้วพบคนเจ็บ
แล้วทรงพบคนตาย พระองค์ทรงมองเห็นว่าสิ่งมีชีวิตทัง้หลายนัน้หนีไม่พ้นความเจ็บป่วยและความตาย
เพราะฉะนัน้พระองค์จึงคิดว่ามีความสขุทางจิตใจเท่านัน้ท่ีสามารถท าให้มนษุย์ทัง้หลายมีความสขุท่ีแท้จริงได้ 
พระองค์ทรงละทิง้บ้าน มเหสีและพระราชโอรสของพระองค์เพ่ือแสวงหาสจัธรรม ในตอนแรกพระองค์เสด็จไป
ยังป่าท่ีห่างไกล ทรงอดอาหารและความสะดวกสบาย การกระท าเช่นนีไ้ม่ใช่เป็นสิ่งท่ีจะช่วยพระองค์ได้ 
เพราะว่าถ้าหากร่างกายอ่อนแอแล้ว อ านาจทางจิตก็จะพลอยอ่อนแอไปด้วย ณ ภายใต้ร่มโพธ์ิในประเทศ
อินเดียท่ีพระพทุธเจ้าได้รับแสงสว่างแห่งธรรมะ ตัง้แตว่นันัน้เป็นต้นมาพระองค์ทรงเร่ิมเทศนาโปรดสตัว์โลกให้
พ้นจากความทกุข์ทรมาน พระองค์ตรัสแก่มนษุย์ให้ท าจิตใจและกายให้บริสทุธ์ิ ให้ละเว้นความโลภ ความทจุริต 
และให้รู้วา่ความทกุข์ในโลกนีเ้ป็นสิ่งท่ีมนษุย์จะได้เตรียมตวัเองเพ่ือความสขุสบายทางจิตใจชัว่นิรันดร 

 พระองค์ทรงเป็นตวัอยา่งแก่เราในการบ าเพ็ญชีวิตของพระองค์ ขณะท่ีพระองค์ก าลงันัง่บ าเพ็ญชีวิตอยู่
ท่ีใต้ต้นสาระก็มีพระยามารตนหนึ่งพยายามยัว่ยวนพระองค์ด้วยการถวายทรัพย์สมบตัิทางโลกรวมทัง้ถวาย
ความส าราญบนัเทิงต่างๆ แต่พระพทุธเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วก็ได้รับชยัชนะตอ่การยัว่ยวนของพระยามารได้ อ านาจ
ของพระองค์เป็นอ านาจทางจิตวิญญาณ 

 ด้วยค าสอนอนัประเสริฐของพระองค์ พระพุทธเจ้าทรงช่วยให้ประชาชนของชาติต่างๆ จ านวนหลาย
ล้านคนได้บรรลนุิพพาน 

 ในสมยัพุทธกาลประชาชนในประเทศของพระองค์มีการสู้ รบซึ่งกันและกันในช่ือพระผู้ เป็นเจ้า ความ
จริงแล้วเขาเหลา่นัน้ได้มีการแตง่ตัง้เทพเจ้าและเทพธิดาอย่างมากมายเพ่ือพวกเขาเอง พระพทุธเจ้าทรงเห็นว่า
ทางท่ีจะไปสู่พระผู้ เป็นเจ้านัน้ ต้องผ่านทางองค์พระศาสนทูตของพระองค์นัน้เอง พระองค์ก็คือองค์พระศาสน
ทตูของพระผู้ เป็นเจ้า ดงันัน้พระองค์ไมต้่องการให้ประชาชนรบราฆ่าฟันกนัเองในช่ือของพระผู้ เป็นเจ้าของพวก
เขา ซึ่งไม่อาจรู้ได้เว้นเสียแตว่่าผ่านทางพระองค์ พระองค์ทรงเป็นพระศาสดาท่ีทรงปัญญา เพ่ือท่ีจะไม่ให้คน
เหลา่นัน้ทะเลาะกนั พระองค์จงึไมท่รงตรัสถึงเร่ืองพระผู้ เป็นเจ้าได้แตบ่อกเขาเหล่านัน้ให้เช่ือฟังพระองค์ซึ่งเป็น
พระศาสนทตูแหง่สจัธรรม ด้วยวิธีการนีพ้ระองค์ทรงประสบความส าเร็จในการรวบเอาคนจ านวนหลายล้านคน
ซึ่งมีการแบง่แยกกันไม่ว่าจะเร่ืองการขนานนามพระผู้ เป็นเจ้า หรือเร่ืองการถือชัน้วรรณะ พระองค์ทรงตรัสว่า 
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“คนเราไมใ่ชเ่ป็นพราหมณ์มาแตก่ าเนิด คนเราไม่ใช่จะเป็นคนจณัฑาลมาแตก่ าเนิด การท่ีคนเป็นพราหมณ์นัน้
เกิดจากการกระท า คนท่ีเป็นจณัฑาลนัน้เกิดจากการประพฤตตินนัน้เอง 

 ก่อนท่ีพระองค์จะทรงเสด็จปรินิพพานไปจากโลกนีพ้ระพทุธเจ้าทรงให้ค ามัน่สญัญาว่าศาสนิกชนของ
พระองค์ผู้ซึง่หวัน่กลวัวา่ ศาสนาของพระองค์จะคอ่ยๆ สญูสิน้ไป พระองค์ทรงตรัสวา่ 

 “เรามิใชพ่ระพทุธเจ้าองค์แรกท่ีเสดจ็มาในโลกนี ้และเราก็มิใช่พระพทุธเจ้าองค์สดุท้ายด้วย ไม่ช้าก็จะมี
พระพทุธเจ้าองค์ใหมเ่สดจ็มายงัโลก พระองค์เป็นผู้ศกัดิส์ิทธ์ิ พระองค์เป็นผู้ตรัสรู้ธรรมขัน้สงูประกอบกบัเป็นผู้ มี
ปัญญาณาณเป็นเคร่ืองน าทางเป็นผู้ค า้จนุ รอบรู้ทกุสิ่งทกุอย่าง ไม่มีผู้ ใดเสมอเหมือนพระองค์ทรงเป็นนายแห่ง
เทวโลกและยมโลก พระองค์จะทรงแสดงสจัธรรมเดียวกนันัน้แก่ทา่นเหมือนกบัท่ีเราได้แสดงสัง่สอนท่านมาแล้ว 
พระองค์จะทรงแสดงธรรมะแก่ทา่นในเร่ืองศาสนานี ้วา่ประเสริฐตัง้แตเ่ร่ิมต้น มีความรุ่งโรจน์ตามล าดบั และน่า
สรรเสริญในตอนปลายไม่ว่าเป็นทางด้านจิตใจหรือทางด้านพระบญัญัติ พระองค์จะทรงประกาศให้ทราบถึง
การบ าเพ็ญชีวิตเพ่ือศาสนาอนัสมบรูณ์ และบริสทุธ์ิเชน่เดียวกบัท่ีเราก าลงัประกาศให้ทราบอยู่ตอนนี ้สาวกของ
พระองค์จะเพิ่มจ านวนขึน้หลายพนัเทา่ กวา่ท่ีเรามีอยูห่ลายร้อยคนตอนนี ้

 ค ามัน่นีไ้ด้ให้ความหวงัแก่พทุธศาสนิกชนว่า พวกเขาจะไม่ถูกทอดทิง้ให้เดียวดายในโลกนี ้แตพ่วกเขา
จะได้รับแสงสวา่งแหง่การน าทางจากพระพทุธเจ้าอีกองค์หนึง่ ตอนนีพ้ระพทุธเจ้าก าลงัเสวยสขุในท่ีนิรันดรของ
พระองค์ เพราะว่าพระองค์ทรงรู้ว่าค ามัน่สญัญาของพระองค์นัน้จะเป็นจริงไ ด้ในองค์พระบาฮาอลุลาห์ พระผู้
เป็นแสงสวา่งของพระผู้ เป็นเจ้า 
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พระโมเสส 

 ดินแดนท่ีห่างไกลแห่งหนึ่งมีกลุ่มทาสอาศยัอยู่ด้วยความยากล าบาก พวกเขาถูกเรียกว่า “เด็กของ
อิสราเอล” และให้ท างานเย่ียงทาสภายใต้พระจกัรพรรดิ์ผู้ทรงอ านาจแห่งอียิปต์ ประชาชนเหล่านีไ้ด้กลายเป็น
พลเมืองของอีกประเทศหนึ่งซึ่งตอนนีเ้รียกว่าอิสราเอล พวกคนเหล่านีถ้กูน าตวัออกจากประเทศด้วยการบงัคบั
มีแตอ่งค์พระศาสนทตูของพระผู้ เป็นเจ้าเท่านัน้ท่ีจะช่วยเขาเหล่านัน้ให้รอดพ้นจากความทกุข์ทรมานได้ ดงันัน้
พระโมเสสจึงได้รับการดลบนัดาลเพ่ือช่วยให้คนเหล่านัน้พ้นทกุข์ พระองค์ทรงอยู่ล าพังผู้ เดียวและจกัรพรรด์
อียิปต์ทรงหาทกุวิถีทางท่ีจะท าลายพระองค์ให้จงได้ แตเ่ม่ือองค์พระศาสนทตูเสด็จมาพระองค์ทรงได้รับอ านาจ
อนัยิ่งใหญ่จนไม่มีอ านาจใดๆ ในโลกท่ีจะสามารถชนะได้ พระโมเสสได้ทรงประกาศข่าวดีเก่ียวกับอาณาจกัร
ของพระผู้ เป็นเจ้าให้แก่ประชาชนของพระองค์ทราบทัง้ท่ีไม่มีใครช่วยเหลือและด้วยพระหตัถ์เพียงข้างเดียวของ
พระองค ์

 เม่ือพระโมเสสได้ประกาศว่าพระองค์คือองค์ศาสนทตูของพระผู้ เป็นเจ้า เด็กของอิสราเอลจึงได้รู้ ว่าวนั
เวลาแหง่ความทกุข์ทรมานได้สิน้สดุลงแล้ว พวกเขาได้เฝ้าติดตามพระองค์ไป พวกเขาได้กลบัเข้าไปท่ีอิสราเอล 
ดนิแดนศ กดิ์สิทธ์ิ และได้เร่ิมต้นชีวิตใหม่ท่ีนัน่ จกัรพรรดิ์แห่งอียิปต์พร้อมด้วยทหารและกองทพัของพระองค์ไม่
อาจท่ีจะกีดกนัคนเหลา่นัน้ได้ แตเ่ม่ือจกัรพรรดิแ์ละกองทพัของพระองค์พยายามท่ีจะกีดกนัเช่นนัน้พวกทหารจึง
ได้จมน า้ตายในทะเลแดง 

 พระวจนะของพระผู้ เป็นเจ้าได้เปล่ียนแปลงชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กอิสราเอล จากท่ีพวกเขาเคยตก
เป็นทาสนัน้พวกเขาก็สามารถท่ีจะก่อตัง้อาณาจกัรท่ีมัน่คงได้ พวกเขาได้กลายเป็นอาจารย์ของมนษุยชาติ นกั
ปรัชญาและอาจารย์จ านวนมากมายของแผ่นดินอ่ืนได้สืบทอดความรู้ของเขามาจากศาสนิกชนของพระโมเสส 
ด้วยการเสด็จมาของพระองค์ซึ่งเป็นองค์ศาสนทูตของพระผู้ เป็นเจ้า ไม่เพียงแต่จะน าความสุขให้กับพวกเรา
เทา่นัน้แตย่งัน าเอาแหลง่ความรู้และปัญญาสูเ่ราด้วย 

 พระโมเสสทรงรวบรวมค าสอนของพระองค์ไว้ในบญัญัติ 10 ประการ ค าสอนเหล่านัน้เป็นกฎหมายท่ี
ไพเราะ พระองค์ทรงบอกให้พวกเรามีความรักในองค์พระผู้ เป็นเจ้า อย่าได้รักสิ่งอ่ืนใดมากไปกว่าองค์พระผู้ เป็น
เจ้า ให้รักบิดามารดาของเราให้มีความเช่ือฟังท่าน พระองค์ทรงบอกพวกเรามิให้ลักขโมย อย่าท าให้ผู้ อ่ืน
บาดเจ็บ จงเป็นผู้บริสุทธ์ิ และสะอาด ให้มีความซ่ือสตัย์อยู่เป็นนิตย์ นอกจากค าสอนเหล่านีแ้ล้ว พระโมเสส
ทรงให้ค าสญัญาแก่ประชาชนของพระองค์ว่าในอนาคต เทพเจ้าแห่งความเมตตากรุณาจะเสด็จมาเพ่ือปลด
เปลือ้งพวกเขาให้พ้นจากความทุกข์ทรมานทัง้ปวง พระองค์ทรงสญัญาว่าเม่ือเทพเจ้าแห่งความเมตตากรุณา
เสด็จมาเม่ือใด เด็กอิสราเอลก็จะยิ่งได้กลบัไปสู่ดินแดนศกัดิ์สิทธ์ิเร็วย่ิงขึน้หลงัจากสมยัแห่งการแตกแยก และ
จะได้อยูร่่วมกนัอีกครัง้หนึง่ในดนิแดนของบรรพบรุุษของเขา 
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 เทพเจ้าแห่งความเมตตากรุณาได้เสด็จมา พระบาฮาอลุลาห์ทรงประกาศว่า วนัของพระผู้ เป็นเจ้าได้
มาถึงแล้วดงัค าสญัญาท่ีให้ไว้ในพระคมัภีร์ศกัดิ์สิทธ์ิในอดีต พระองค์ได้ประกาศข่าวดีแก่ศาสนิกชนของพระ
โมเสสวา่ค ามัน่สญัญาท่ีพวกเขายึดมัน่อยู่นัน้เป็นจริงขึน้แล้ว ชาวยิวในทกุประเทศหลงัจากท่ีได้แยกกนัอยู่เป็น
เวลานาน ในช่วงระหว่างนัน้พวกเขาได้ทนต่อการดูถูกเหยียดหยามรวมทัง้ความทุกข์ทรมานต่างๆ บดันีไ้ด้
รวมกนัในดินแดนศ กดิ์สทิธ์ิ พวกเขาได้ก่อตัง้ดินแดนต่างหากส าหรับตนเองซึ่งมีช่ือว่า ประเทศอิสราเอล ตาม
ค ามัน่สญัญาของพระโมเสสทกุสิ่งทกุอยา่งจะเป็นจริงก็ตอ่เม่ือ เทพเจ้าแห่งความเมตตากรุณาได้ประทบัอยู่บน
บลัลังก์แห่งความยุติธรรมบนแผ่นดินโลกนี ้ชาวยิวจ านวนมากเม่ือพวกเขาได้เห็นวิธีการท่ีเด็กอิสราเอลมา
ร่วมกันในดินแดนศ กดิ์สิทธ์ิ ตามค ามัน่สญัญาในพระคมัภีร์ศกัดิ์สิทธ์ินัน้ก็เข้าใจได้ทันทีว่าเทพเจ้าแห่งความ
เมตตากรุณาได้เสดจ็มาแล้ว หากมิเชน่นัน้แล้วพวกเขาจะรวมตวักนัไมไ่ด้ 

 ในชุมชนบาไฮก็มีชาวยิวจ านวนมากมายซึ่งมีความเช่ือในองค์พระศาสดาบาฮาอุลลาห์ว่าเป็นองค์
พระศาสนทตูอนัประเสริฐของเขาท่ีได้ให้ค าสญัญาไว้นัน่เอง 
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พระโซโรแอสเตอร์ 

 แสงแห่งคณุธรรมได้ลุกโชติช่วงอยู่ในหวัใจของมวลมนุษย์ตลอดเวลา ด้วยความรักและความเมตตา
ของพระผู้สร้างซึ่งทรงความปรานี พระองค์ไม่เคยท่ีจะละเลยและจะไม่ละเลยเราไว้ในความมืดมน พระโซโร   
แอสเตอร์ทรงเป็นหนึ่งในจ านวนพระศาสดาผู้ซึ่งได้น าแสงแห่งคณุธรรมมาสู่ปวงชนชาวเอเซียตะวนัตก เช่นกนั
พระกฤษณะ พระพทุธเจ้าและพระโมเสส พระองค์ได้ก่อตัง้ให้มีอารยธรรมใหม ่ซึง่อยูเ่ป็นศตวรรษ 

 ในปัจจุบนันีย้งัมีชุมชนชาวโซโรแอสเตรียน ซึ่งเป็นชุมชนเล็กๆ อยู่ในประเทศอินเดีย เขาเหล่านีเ้รียก
โดยขนานนามวา่ฟารี 

 ตามท่ีเล่ากัน พระโซโรแอสเตอร์ประสูติในทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศอิหร่านปัจจุบนั บิดา
มารดาของพระองค์เป็นผู้ มีบรรดาศกัดิแ์ละพระองค์อาศยัอยูอ่ยา่งสะดวกสบายในบ้านซึง่ตัง้อยู่ใกล้ๆ ทะเลสาบ
อนัสวยงาม นอกเหนือจากจะได้รับการศกึษาแบบทัว่ๆ ไปซึ่งมีอยู่ในเวลานัน้แล้วพระองค์ยงัได้รับการศกึษาใน
การเป็นเกษตรกรท่ีดี ในวยัหนุม่เชน่เดียวกนัพระพทุธเจ้า พระองค์ได้ค้นพบว่า ชีวิตชัว่คราวในโลกนีโ้ดยตวัของ
มันเองแล้วไม่มีความส าคัญเลย ฉะนัน้เพ่ือแสวงหาความจริง พระองค์ได้สละบ้านท่ีเต็มไปด้วยความ
สะดวกสบายแล้วไปอาศยัอยู่ในถ า้บนภูเขาสูงเพ่ือท าการสวดมนต์อธิษฐานและท าสมาธิ หลงัจากนัน้ 10 ปี 
เม่ือพระองค์อายไุด้ 30 พรรษา พระองค์ทรงกลบัมาพร้อมทัง้ประกาศข่าวอนัน่ายินดีต่อปวงชนว่าพระองค์ได้
เป็นผู้น าข่าวสาส์นมาจากพระผู้ เกรียงไกร พระอาหุรามาสดา พระองค์ผู้ซึ่งประทานข่าวอนัน่ายินดีว่าชีวิตนิ
รันดร์นัน้ได้รอคอยเราอยู ่พระองค์ได้เชิญชวนให้ปวงชนได้ยดึถือในหลกัส าคญั 3 ประการ คือ การคิดในทางท่ีดี 
การกระท าในทางท่ีดี และการพดูท่ีดี พระองค์ได้ทรงให้ความเห็นวา่ความดีและความชัว่จะเป็นศตัรูของกนัและ
กนัตลอดไป พร้อมทัง้ทรงตรัสวา่อาหรุามาสดา หวัใจของคณุความดีในท่ีสดุก็จะท าลายอารมาน ผู้ เป็นความชัว่
ร้าย นอกจากนัน้ พระองค์ยงัทรงน าเอาค าสอนเก่ียวกบัชีวิตประจ าวนัและเน้นเร่ืองความสะอาดของร่างกาย 
จิตใจ และบ้านเรือน 

 เช่นเดียวกนักับพระศาสดาองค์อ่ืนๆ ก่อนหน้าพทุธและหลงัพราหมณ์ พระโซโรแอสเตอร์ได้ถูกปฏิเสธ
จากปวงชนของพระองค์ในพระคมัภีร์เลม่หนึง่ของพระองค์คือ อะเวสทา พระองค์ประท้วงว่า “จะให้เราไปท่ีไหน 
ผู้น าและขุนนางทัง้ปวงต่างก็ต่อต้านเรา แม้แต่ชาวนาก็ยังต่อต้านเรา เราให้เขามีความสุขกับเขาผู้ ซึ่งเป็น
ผู้ปกครองปวงชนแต่ยังยึดมั่นอยู่กับความหลงผิดได้อย่างไร โอ มาสดา ท าอย่างไรท่ีเราจะท าให้พระองค์มี
ความสขุ” 

 พระองค์ได้ทรงประท้วงต่อไปอีกว่าแม้แต่ญาติของพระองค์ก็ยงัไม่สนใจใยดีตอ่พระองค์และปวงชนก็
ได้ตอ่ต้านและสร้างความล าบากให้พระองค์ ฉะนัน้พระองค์จึงได้ออกจากบ้านของพระองค์และเดินทางไปทาง
ตะวันออกยังเมือง บาลก์ เพ่ือประกาศศาสนาของพระองค์ให้กับพระราชา กุชิทาสิบ อย่างท่ีคาดการณ์ไว้ 
ประชาชนท่ีนัน่ก็ไม่สนใจท่ีจะยอมรับศาสนาใหม่ เขายงัต้องการท่ีจะค้างอยู่ในวิ ถีทางประเพณีศาสนา และมี
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ความสขุในการอยู่ในความมืด มากกว่าท่ีจะท าความอุตสาหะพยายามเพ่ือท่ีจะพบกบัแสงสว่าง แตพ่ระราชา
ทรงประทบัใจกบัความกล้าหาญและความเร้าใจของบรุุษผู้ นี ้พระราชาทรงรับสัง่ให้พวกขนุนางและนกัปราชญ์
ทัง้ปวงจดัให้มีการโต้วาทีในพระราชวงัของพระองค์ การโต้วาทีได้เป็นท่ีประจกัษ์ตอ่ทกุคนว่า อ านาจของพระโซ
โรแอสเตอร์ไม่ได้มาจากตวัพระองค์เองแต่ได้ถกูประทานมาจากพระผู้ เป็นเจ้าผู้ทรงอานภุาพ ดงันัน้ประชาชน
และประชาชนของพระองค์จงึได้ยอมรับในพระอาทรุามาสดาและศาสนาใหมนี่ก็้ได้บงัเกิดขึน้  

 ปวงชนในประเทศเพ่ือนบ้านตกใจว่าความดีได้ถกูก่อตัง้ขึน้ในอาณาจกัรของบาลก์และจะท าลายการ
ใช้ชีวิตอยา่งชัว่ร้ายของพวกเขา พวกเขาจงึได้รวบรวมก าลงักองทพัใหญ่และเข้าโจมตีอาณาจกัรอิหร่าน พระโซ
โรแอสเตอร์ถกูจบัตวัในขณะท่ีพระองค์ก าลงัสวดมนต์อยู่ในโบสถ์ และพระองค์ได้ถกูประหารชีวิตด้วยดาบเม่ือ
พระชนมาย ุ77 พรรษา นัน้เป็นผลให้ชีวิตของพระผู้ทรงประกาศสจัธรรมจบลง แตค่ าสอนของพระองค์ยงัคงยืน
ยาวตอ่ไป 

 พระโซโรแอสเตอร์ทรงเป็นเพลิงนิรันดร์ท่ีไม่มีวนัดบัของพระผู้ เป็นเจ้า ตามธรรมเนียมเม่ือพระองค์ทรง
โต้วาทีท่ีต าหนกัของพระราชาฯ โดยไมใ่ห้ไฟลกุมาจากพระหตัถ์ของพระองค์ให้ส่องแสงและให้ความอบอุ่นโดย
ท่ีไมเ่ผาไหม้พระหตัถ์ของพระองค์ น่ีเป็นเพียงแคก่ารเปรียบเทียบให้เห็นถึงอานภุาพของพระองค์ และไม่ควรจะ
น ามาตีความตรงตวั ไฟแห่งความรักของพระผู้ เป็นเจ้าซึ่งได้ถกูก่อขึน้โดยองค์พระศาสดาตา่งๆ จะถาวรและไม่
มีวนัดบั น่ีเป็นไฟท่ีจะน าทางมวลมนษุย์และน าความอบอุ่นและความสุขมายงัจิตวิญญาณของพวกเขาแทนท่ี
จะเผาไหม้และท าลายเขา เพ่ือเป็นสญัลกัษณ์ของไฟนิรันดร์ของพระผู้ เป็นเจ้า ชาวโซโรแอสเตอร์จึงได้ก่อคบ
เพลิง ซึง่จะไหม้อยูต่ลอดเวลาในโบสถ์ของเขา ดงันัน้ บอ่ยครัง้พวกเขาจงึถกูเข้าใจผิดๆ วา่เป็นผู้ ท่ีบชูาไฟ 

 พระโซโรแอสเตอร์ไม่เพียงแต่จะทรงกระท าภารกิจของพระองค์ได้เสร็จสิน้ลงไปชัว่อายุของพระองค์
เทา่นัน้ แตพ่ระองค์ยงัทรงประทานขา่วดีวา่ เม่ือเวลามาถึงจะมีพระผู้ชว่ยให้รอดซึ่งพระองค์ทรงเรียกว่า สรีุยพัห์ 
หรือชาห์ บาห์รอม จะมาปรากฏขึน้ และจะชนะความชัว่ร้าย พระองค์ได้ทรงบง่ชีถ้ึ งวนัท่ีพระองค์จะมาปรากฏ 
โดยกล่าวว่าช่วงเวลา 3060 แห่งความขดัแย้งจะด าเนินตอ่ไปก่อนท่ีอาห์ริมาน จะถกูพิชิตและยคุแห่งพรและ
สนัติภาพจะเกิดขึน้ วนัท่ีดงักล่าวนีเ้ก่ียวโยงกับเวลาเม่ือพระบาฮาอุลลาห์ได้ประกาศว่าพระองค์คือพระผู้ทรง
เสดจ็มาตามค าท านายของพระศาสดาทัง้หลายในอดีต 
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พระเยซูคริสต์ 

 เร่ืองราวของพระเยซูคริสต์เป็นเร่ืองราวท่ีไพเราะดีงาม เป็นเร่ืองเก่ียวกบัความรักของพระผู้ เป็นเจ้า และ
เป็นความรักของมนษุยชาต ิเป็นเร่ืองราวขององค์พระศาสนทตูของพระผู้ เป็นเจ้า 

 ก่อนท่ีพระเยซูคริสต์จะเปิดเผยศาสนาของพระองค์แก่มนษุย์ก็มีนกับญุผู้หนึ่งช่ือจอห์นแบบทิส ดงัท่ีเรา
ได้ทราบแล้วในพทุธประวตัวิา่มีดาบสท านายวา่อีกไมช้่าจะมีองค์พระศาสดาเสดจ็มา และนีก็้เป็นสิ่งท่ีได้เกิดขึน้
ก่อนท่ีพระเยซูคริสต์จะประกาศศาสนาของพระองค์ จอห์นแบบทิสได้บอกข่าวดีแก่ประชาชนในสมยันัน้ว่าศา
สนทูตขององค์พระผู้ เป็นเจ้าจะเสด็จมาปลดเปลือ้งความทุกข์โศกให้แก่พวกเขา แต่ประชาชนสมัยนัน้ไม่มี
ท่าทางว่าจะเปล่ียนความคิดของพวกเขา พวกเขาต้องการสืบทอดสิ่งท่ีบรรพบรุุษของพวกเขาได้ปฏิบัติกนัเม่ือ
หลายร้อยปีท่ีผา่นมา นกับวชผู้น าทางประชาชนไม่ประสงค์ท่ีจะให้องค์พระศาสนทตูของพระผู้ เป็นเจ้าเสด็จมา 
เพราะว่านกับวชเหล่านัน้เกรงว่าถ้าพระองค์เสด็จมาแล้วพวกตนอาจจะต้องสูญเสียต าแหน่งของตนไป ดงันัน้
นกับวชเหล่านัน้จึงจบัจอห์นแบบทีสเข้าคกุ หลงัจากนัน้ไม่นานพวกเขาก็ได้ตดัศีรษะของจอห์นแบบทิส จอห์น
แบบทิสยินดีท่ีจะถวายชีวิตของตนในวิถีทางของพระผู้ เป็นเจ้า 

 พระเยซูคริสต์ถือก าเนิดมาจากสามญัชน เป็นท่ีทราบกนัว่าท่านโจเซฟซึ่งมีอาชีพเป็นเพียงช่างไม้ก็คือ
พระบิดาของพระองค์ พระเยซูคริสต์ได้ก าเนิดในดินแดนศกัดิ์สิทธ์ิ พระองค์ทรงเป็นคนท่ีมีเมตตาต่อทกุคน แม้
ตอนท่ีพระองค์ยงัเป็นเด็กหรือแม้กระทัง่ท างานเป็นช่างไม้อยูกับพระบิดาของพระองค์ ในตอนท่ีพระองค์ทรง
พระเยาว์ พระองค์ได้ตรัสวา่ “ถึงเวลาแล้วท่ีเราจะต้องดแูลปฏิบตัิภาระของพระบิดาผู้อยู่บนสวรรค์ท่ีแท้จริงของ
เรา” 

 พระองค์ทรงบ าเพ็ญภาวนาอยู่เป็นเวลาหลายวนั แล้วเสด็จกลบัมาประกาศสจัธรรมของพระองค์แก่
ผู้คน พระองค์ทรงกลา่วถึงอาณาจกัรแห่งพระผู้ เป็นเจ้า ครัง้หนึ่งพระองค์ได้เสด็จไปยงัสถานท่ีศกัดิ์สิทธ์ิ ซึ่งเป็น
ศนูย์กลางแห่งการเคารพบชูาของชาวยิวแตช่าวยิวได้กลบัเปล่ียนแปลงสถานท่ีนัน้ให้กลายเป็นศนูย์กลางทาง
ธุรกิจ พระเยซูคริสต์เสด็จไปแล้วรือ้ร้านค้าเหล่านัน้พร้อมกับขับไล่คนเหล่านัน้ออกจากสถานท่ีศกัดิ์สิทธ์ิไป 
พระองค์ตรัสว่า “ท่ีน่ีเป็นคฤหาสน์ของพระผู้ เป็นเจ้า พวกท่านไม่ควรท่ีจะท าให้ท่ีน่ีแปดเปื้อนไปด้วยผล 

ประโยชน์ทางโลกของพวกทา่น” พระองค์ต้องการท่ีจะชีใ้ห้เห็นวา่ศาสนาของพระผู้ เป็นเจ้าไม่ควรท่ีจะกลายเป็น
แหลง่ก าเนิดของทรัพย์สมบตัทิางวตัถ ุ

 ในสมยัคริสตกาลมีคนเป็นจ านวนมากท่ีป่วยเป็นโรคทางจิตวิญญาณและตายไป พระองค์ทรงรักษา
คนเหล่านัน้และชุบชีวิตคนเหล่านัน้ด้วยอ านาจแห่งพระวจนะของพระองค์พระผู้ เป็นเจ้า ในท่ีสุดพระองค์ก็
กลายเป็นบุคคลท่ีมีช่ือเสียงท าให้นกับวชเกิดความอิจฉาและไม่ชอบท่ีว่าลูกศิษย์ของพวกเขาหนัไปสนใจคน
ธรรมดาท่ีก าลงัสัง่สอนวิถีชีวิตใหม่ๆ  แก่ผู้คน เม่ือพระองค์ทรงบอกพวกเขาว่าพระองค์คือกษัตริย์ท่ีพึ่งทางจิตใจ 
เป็นพระศาสดาท่ีได้ให้ค ามัน่สญัญาไว้ในพระคมัภีร์ นกับวชเหลา่นัน้จงึรู้สกึโกรธเป็นอยา่งมากเพราะว่าพวกตน
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ยอมรับกษัตริย์ของพวกตนว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่ทางโลกมิใช่พระเยซูคริสต์ท่ีเป็นเพียงบคุคลธรรมดาๆ พระองค์ไม่มี
แม้แตร่องเท้า แตก่ระนัน้พระองค์ก็ยงัทรงประกาศวา่พระองค์เป็นกษัตริย์ของประเทศอิสราเอล พระองค์ตรัสว่า 
“ เราคือกษัตริย์ท่ีแท้จริงของเจ้า เราคือนายแหง่อาณาจกัรแหง่ใหม่นี ้อาณาจกัรแห่งโลกทัง้หลายไม่มีสิ่งใดท่ีจะ
ไปเปรียบปรานกับอาณาจกัรอนันิรันดรของพระผู้ เป็นเจ้าได้” แต่ชาวยิวก็มิได้เช่ือฟังพระองค์ พวกเขาลุกขึน้
ตอ่ต้านพระองค์และพระองค์ก็ถูกตรึงไม้กางเขนพร้อมกับขโมยอีก 2 คน ขณะท่ีถูกตรึงไม้กางเขนอยู่นัน้ พระ
เยซูคริสต์ยงัได้ทรงสวดวิงวอนอภยัยกโทษให้แก่ศตัรูของพระองค์ 

 ชาวยิวไมเ่ข้าใจความหมายท่ีแท้จริงของพระคมัภีร์ศกัดิส์ิทธ์ิของพวกเขา พวกเขาไมท่ราบแม้แตว่่าพวก
เขานัน้จะฆ่าองค์พระศาสนทตูไม่ได้ เสียงพระองค์นัน้ก็เปรียบเสมือนเสียงของพระผู้ เป็นเจ้าและเป็นเสียงท่ีกึง
ก้องอยูใ่นทกุหนทกุแหง่ 

 เม่ือพระเยซูคริสต์สวรรคตแล้ว ก็มีแตเ่พียงประชาชนสามญัธรรมดาเท่านัน้ท่ีเช่ือในพระองค์ พวกเขา
ได้รับชีวิตทางจิตวิญญาณใหมด้่วยอ านาจแหง่พระวจนะของพระคริสต์และได้ปลดเอาความทกุข์โศกแห่งความ
เขลาให้หมดไป แม้ว่าสาวกสมยัแรกๆ ของพระคริสต์จะเป็นชาวประมงผู้ต ่าต้อย เป็นเหมือนชาวนาพวกขดุดิน
ตดัหญ้าก็ตาม พวกเขาก็ได้รับการน าทางจากองค์พระศาสนทตูของพระผู้ เป็นเจ้า และยงัได้รับอ านาจใหม่จาก
พระองค์ พวกเขาได้เผยแพร่กนัออกไปกว้างขวางตลอดทัว่โลกและกระจายเอาข่าวดีของพระศาสดาองค์เยซู
คริสต์ของพวกเขาไปด้วย มีพวกเขาอีกมายมายท่ีได้มอบกายถวายชีวิตเพ่ือผลประโยชน์ของศาสนาของ
พระองค์ภายใต้ความยากล าบากอย่างแสนเข็ญ และถกูข่มขู่ด้วยคมดาบ พวกเขาได้น าเอาสาส์นของพระองค์
ไปยงัประชาชนประเทศตา่งๆ พร้อมทัง้ได้ร้องตะโกนว่าอาณาจกัรแห่งพระผู้ เป็นเจ้าได้สถาปนาขึน้แล้วในโลก
ด้วยองค์พระเยซูคริสต์ ถึงแม้พวกเขาจะเป็นเพียงชาวประมงหรือชาวนาก็ตาม แตพ่วกเขาก็มีความอดทนต่อ
การรุกรานของก าลงัคนทัง้โลกได้ พวกเขาได้รับชยัชนะ ชนชาติตา่งๆ ครัง้แล้วครัง้เล่าก็ด้วยพระวจนะขององค์
พระผู้ เป็นเจ้า และได้น าเอาชีวิตจิตวิญญาณอันใหม่ไปให้แก่ผู้ คนท่ีอยู่ภายใต้อิทธิพลพวกเขา นีคื้ออ านาจ
ศาสนาของพระเยซูคริสต์ซึง่เป็นองค์พระศาสนทตูของพระผู้ เป็นเจ้า 

 ก่อนท่ีพระองค์จะจากโลกนีไ้ป พระคริสต์ก็เหมือนกบัพระกฤษณะ และพระโมเสส ท่ีได้ให้ความมัน่ใจ
แก่ประชาชนชาวโลกวา่ในเวลาอนัสมควรพระองค์จะเสดจ็กลบัมาอีกครัง้หนึง่ในความรุ่งโรจน์ของพระบิดาแห่ง
สวรรค์ของพระองค์ พระองค์ได้ตรัสแก่ประชาชนในยคุสมยัของพระองค์ว่าพระองค์มีอีกหลายสิ่งหลายอย่างท่ี
จะตรัสไว้ แต่พวกเขาจะไม่เข้าใจต่อสิ่งเหล่านัน้ แต่อย่างไรก็ตามพระองค์ทรงสัญญาว่าอีกไม่นานจะมีองค์
พระศาสนทตูองค์ใหมเ่สดจ็มาบอกแก่พวกเขาอีกหลายอยา่งในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัศาสนาและองค์พระผู้ เป็นเจ้า 

 บาไฮศาสนิกชนได้ส่งข่าวดีนีไ้ปยงัพ่ีน้องชาวคริสต์เตียนว่า พระคริสต์ได้เสด็จมาอีกครัง้แล้วในความ
รุ่งโรจน์ของพระบิดา น่ีคือสิ่งท่ีพระบาฮาอลุลาห์ได้ตรัสแก่หวัหน้าชาวคริสต์เตียนว่า “แน่นอนพระบิดาได้เสด็จ
มาและสิ่งท่ีพวกทา่นได้รับค ามัน่ในอาณาจกัรแหง่พระผู้ เป็นเจ้านัน้เป็นจริงขึน้แล้ว” 
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พระโมฮัมหมัด 

 มีดนิแดนแหง่หนึง่ท่ีช่ือวา่ อารเบีย พืน้ท่ีสว่นใหญ่เป็นทะเลทราย ไม่มีน า้ อากาศร้อน อากาศไม่อ านวย 
ในดินแดนท่ีแสนล าบากนีก็้มีชนเผ่าคนป่าอาศยัอยู่ พวกนีจ้ะรบรากนัอยู่เสมอ พวกเขามีความป่าเถ่ือนและโง่
เขลามาก พวกเขาเคยฝังทารกหญิงของพวกเขาเองทัง้เป็นเพียงเพราะว่าทารกเหล่านัน้เป็นหญิง และพวก
ผู้หญิงจะไมดี่ไปกวา่พวกทาสในสมยันัน้  

 ถึงเขาเหล่านัน้จะโหดร้ายเพียงใดก็ตาม แตพ่วกเขาก็คือลกูหลานของพระผู้ เป็นเจ้า และจะต้องได้รับ
การศกึษา ดงันัน้พระโมฮมัหมดัซึง่เป็นพระศาสดาของพระผู้ เป็นเจ้าก็ได้ถือก าเนิดขึน้ในพวกเขา 

 พระโมฮมัหมัดเป็นเพียงคนสามญั พระองค์เป็นผู้ควบคมุกองคาราวานด้วยการน าอูฐบรรทุกสินค้า 
ออกจาประเทศอารเบียไปขายในดินแดนอ่ืนๆ จะเห็นได้ว่าองค์พระศาสนทตูส่วนใหญ่แล้วจะเป็นสามญัชน มี
แค่เพียงพระพุทธเจ้าเท่านัน้ท่ีมาจากตระกูลสูงศกัดิ์ พระองค์ยอมสละฐานะเจ้าชายมาใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย 
พระผู้ เป็นเจ้าต้องการท่ีจะชีใ้ห้เห็นวา่นัน้คือความร ่ารวยและอิทธิพลของพระองค์เองท่ีส่งผ่านพระศาสนทตู เม่ือ
ได้รับอ านาจของพระผู้ เป็นเจ้าแล้วแม้จะเป็นบคุคลต ่าต้อยก็สามารถรับชยัชนะต่ออ านาจทกุสิ่งทกุอย่างในโลก
ได้ 

 วนัหนึ่งขณะท่ีพระโมฮมัหมดัก าลงัอธิษฐานอยู่บนภูเขา พระองค์ก็ได้รับแรงบนัดาลใจจากพระผู้ เป็น
เจ้า พระองค์ไมเ่คยได้รับการศกึษาจากโรงเรียนใด พระองค์เขียนไม่ได้แม้แตช่ื่อของพระองค์ นบัจากชัว่โมงนัน้
บทพระคมัภีร์โกหร่านศกัดิส์ิทธ์ิก็ถกูเปิดเผยโดยพระองค์ จากนัน้เป็นต้นมาพระโมฮมัหมดัก็มิใช่หวัหน้าของกอง
คาราวานอีกตอ่ไปแล้ว พระองค์เป็นองค์พระศาสทตูของพระผู้ เป็นเจ้า พระองค์ได้เสด็จไปหาประชาชนพร้อม
กบัสาส์นของพระองค์ ตอนแรกๆ ก็ไมมี่ผู้ใดฟังพระองค์แตเ่ม่ือพระองค์ยืนกรานว่าประชาชนควรเลิกเคารพบชูา
รูปปัน้ท่ีพวกเขาได้สร้างขึน้มาเอง และให้เช่ือถือในองค์พระผู้ เป็นเจ้าท่ีแท้จริง ท าให้ประชาชนของประเทศอาร
เบียลกุขึน้ต่อต้านพระองค์ พวกเขาเรียกพระองค์ว่าค้นบ้า พวกเขาพูดจาเยาะเย้ยพระองค์ว่าเป็นนกัประพนัธ์
ยากจน แตพ่ระโมฮมัหมดัก็ตรัสตอ่ไปว่า “ดกู่อนมนษุย์ เราคือองค์ศาสนทตูของพระผู้ เป็นเจ้า เรามาช่วยเหลือ
พวกเจ้าและน าทางพวกเจ้าไปตามแนวทางแหง่ความเป็นจริง” อนันีจ้ะเป็นการมากเกินไปส าหรับคนท่ีมีทิฐิของ
ประเทศอารเบีย ตอนแรกพวกเขาได้ทรมานพระโมฮมัหมดั แล้วพวกเขาก็ได้กลัน่แกล้งพระองค์รวมทัง้สาวก
ของพระองค์ หลงัจาก 13 ปี แหง่ความทกุข์ทรมานพระโมฮมัหมดัก็ยงัทรงเรียกร้องคนให้หนัไปยงัองค์พระผู้ เป็น
ผู้ทรงเป่ียนไปด้วยความเมตตากรุณาและยงัคงปฏบตัิตามพระบญัญัติของพระองค์ พวกเขาจึงเกิดความคิดว่า 
เพราะเหตใุด พวกเขาจึงเลือกเคารพเทพเจ้าของพวกเขาเอง นอกจากนัน้พวกเขายงัยุ่งอยู่กบัการสงครามท่ีไม่
รู้จกัจบสิน้ พวกเขาจึงหมดความอดทนต่อพระโมฮมัหมดั ดงันัน้พวกเขาจึงได้ตดัสินใจท่ีจะฆ่าพระองค์พร้อม
กับศาสนิกชนของพระองค์ แต่เป็นเพราะการเผยแพร่ศาสนาของพระโมฮัมหมัดยังไม่ประสบความส าเร็จ 
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พระองค์ยงัทรงมีกฎบญัญตัท่ีิจะให้กบัประชาชนในสมยัของพระองค์ พระองค์จึงทรงละทิง้ถ่ินจากบ้านเกิดของ
พระองค์นครเมกกะเพื่อไปยงัอีกเมืองหนึง่ซึง่ปัจจบุนัเรียกวา่ เมดินา 

 ศตัรูแหง่ศาสนาของพระผู้ เป็นเจ้าได้จดัตัง้กองทพัมหึมาเพ่ือท่ีจะไปฆ่าพระโมฮัมหมดัและกลุ่มศาสนิก
ชนของพระองค์ พระโมฮมัหมดัจะต้องปกป้องศาสนาของพระผู้ เป็นเจ้ารวมทัง้ผู้ ท่ีมีความเช่ือในองค์พระผู้ เป็น
เจ้า ดงันัน้พระองค์จึงทรงยินยอมให้ศาสนิกชนของพระองค์ท าการต่อสู้กับพวกป่าเถ่ือนซึ่งต้องการจะท าลาย
คนของพระองค์ เพราะฉะนัน้ในสมยัของพระโมฮมัหมดัก็เหมือนกับสมยัท่ีพระกฤษณะยงัมีชีวิตอยู่ มีกองทพั
แหง่ธรรมะกบักองทพัแหง่อธรรมยกก าลงัมาตอ่สู้ซึง่กนัและกนั 

 พระโมฮมัหมดัเป็นเทพเลีย้งเกะ พระองค์ต้องปกป้องฝงูแกะท่ีไร้เดียงสาของพะองค์ให้ออกจากการจู่
โจมของสุนขัป่าท่ีโหดร้ายในตอนเร่ิมแรก พระโมฮมัหมดัและศาสนิกชนของพระองค์ตกอยู่ในฐานะล าบากยิ่ง 
หลายคนท่ีถกูฆ่าตายขณะท่ีป้องกันตนเองจากความโหดเหีย้มของฝ่ายศตัรู ตลอดเวลา พระโมฮมัหมดัจะให้
ความมัน่ใจแก่ศาสนิกชนวา่ ศาสนาของพระผู้ เป็นเจ้า จะต้องได้รับชยัชนะเสมอ และจะต้องเป็นเช่นนีต้ลอดไป 
เม่ือพระโมฮมัหมดักบัศาสนิกชนของพระองค์ถกู าลงัของพวกศตัรูห้อมล้อมอยู่นัน้ พระโมฮมัหมดัได้ทรงท านาย
ไว้ว่าอีกไม่นานผู้ครองราชอาณาจกัรผู้ทรงอ านาจจะอ่อนแอลงต่อหน้าพวกเขาเพราะว่าพวกเขามีชีวิตอยู่ด้วย
จิตวิญญาณของพระผู้ เป็นเจ้าในขณะท่ีอีกพวกหนึง่จิตวิญญาณตายด้าน 

 น่ีเป็นสิ่งท่ีผ่านมาแล้วตามท่ีเราทกุคนก็ทราบกัน ว่าอาณาจกัรเปอร์เซีย กบัอาณาจกัรโรมนัได้รับการ
พา่ยแพ้โดยกลุม่คนเพียงก ามือของชาวอาหรับผู้ซึ่งชีวิตได้รับการเปล่ียนแปลงหลงัจากท่ีพวกเขามีความเช่ือถือ
ในองค์พระโมฮมัหมดัพระศาสดาแห่งพระผู้ เป็นเจ้า และพวกเขาก็ยอมรับสาส์นแห่งเทวโองการของพระองค์ 
สาส์นของพระผู้ เป็นเจ้าได้เปล่ียนชีวิตของคนหลายล้านคน เพราะค าสอนของอิสลามได้แพร่จากอินเดียไปยงั
สเปนในช่วงสมัยความเจริญ ยุคทองของอิสลามชาติต่างๆ หลายชาติเข้าร่วมเป็นพ่ีน้องเดียวกัน พวกเขาได้
ขอให้มีการสวดอธิษฐานให้แก่พระผู้ เป็นเจ้าองค์เดียวกนั พระผู้ทรงเมตตารักใคร่ พระผู้ทรงกรุณา พวกเขาได้
สวดทอ่งพระคมัภีร์โกหร่านซึง่ได้บญัญตัชีิวิต รวมทัง้ยอมอบกายถวายแดพ่ระประสงค์ของพระผู้ เป็นเจ้า แม้แต่
ปัจจุบนันีป้ระชาชนจ านวนหลายล้านคนในทัว่ทกุมมุโลกก็ก าลงัสวดอธิษฐานในแบบเดียวกนั อ่านพระคมัภีร์
ศกัดิ์สทิธ์ิเล่มเดียวกันนัน้เอง พระโมฮมัหมดัก็เช่นเดียวกับองค์พระศาสนทูตทุกพระองค์ในอดีตท่ีได้ให้ความ
มัน่ใจแก่ศาสนิกชนของพระองค์ว่าจะมีองค์พระศาสนทูตผู้ยิ่งใหญ่เสด็จมาต่อจากพระองค์ พระองค์ตรัสว่า
ศาสนาของพระผู้ เป็นเจ้าได้ประทานจากสวรรค์โดยผ่านทางพระองค์ แล้วจะไปสู่องค์พระผู้ เป็นเจ้าหลงัจาก
เวลาผา่นไปเป็นพนัปี ด้วยสิ่งนีน่ี้เองพระองค์หมายความวา่ประชาชนจะลืมค าสอนของพระองค์ในชัว่ระยะเวลา 
1 พนัปี แตห่ลงัจากนัน้แล้วพระองค์ตรัสว่า เม่ือรอยจารึกแห่งศาสนาของพระผู้ เป็นเจ้าได้สูญหายไปจากโลกนี ้
เสียงแตรซึ่งเต็มไปด้วยอ านาจก็จะดงัขึน้สองครัง้และผู้คนในโลกก็จะได้เห็นดวงพระพกัตร์ขององค์พระผู้ เป็น
เจ้าเอง 
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 เสียงแตรสงัข์นัน้หมายความว่า เสียงเรียกของพระผู้ เป็นเจ้า เสียงเรียกของพระผู้ เป็นเจ้าได้ดงัขึน้ถึง 2 
ครัง้ ในยุคนีต้ามท่ีพระโมฮัมหมัดท านายไว้ พระบ๊อบได้ปรากฏขึน้ 1,000 ปี หลังจากค าบอกเล่าของศาสนา
อิสลาม ทนัทีหลงัจากพระองค์ พระบาฮาอุลลาห์ก็ทรงประกาศศาสนาของพระองค์ไม่ใช่เป็นเพราะพระบ๊อบ
หรือท่ีได้เรียกให้คนหนัหน้าไปสู่พระผู้ เป็นเจ้า ไม่ใช่พระบ๊อบหรือท่ีได้ทรงเตือนให้พวกเขาระลึกถึงสญัญาอนั
ยิ่งใหญ่ของพระผู้ เป็นเจ้า และไม่ใช่เป็นเพราะพระบาฮาอลุลาห์หรือผู้ซึ่งส่งเสียงตะโกนเป็นครัง้ท่ี 2 ทนัที หลงั 
จากพระบ๊อบ ทรงเรียกร้องให้ลกูหลานพระผู้ เป็นเจ้าหนัหน้าไปสูพ่ระพกัตร์ของพระผู้ เป็นเจ้า 
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พระบ๊อบ 

 “บ๊อบ” มีความหมายวา่ “ประต”ู พระบ๊อบก็คือประตไูปสูอ่าณาจกัรใหมข่องพระผู้ เป็นเจ้าในโลกนี ้

 พระบ๊อบยงัทรงพระเยาว์เม่ือครัง้ท่ีพระองค์ทรงบอกแก่ประชาชนเก่ียวกับสาส์นท่ีพระผู้ เป็นเจ้าทรง
มอบให้แก่พระองค์ พระองค์ทรงมายุได้เพียง 25 พรรษา มีเมืองท่ีสวยงามแห่งหนึ่งอยู่ทางใต้ของประเทศ
อิหร่านท่ีช่ือว่า ชีราซ ซึ่งเป็นถ่ินก าเนิดของพระบ๊อบ ประชาชนชาวอิเหร่านเป็นผู้ ท่ีนับถือศาสนาอิสลาม ดงันัน้
พระองค์จึงได้รับการตัง้ช่ือตามประเพณีนิยมของประเทศ พระองค์ทรงมีนามว่า อาลี โมฮมัหมดั เป็นผู้ สืบเชือ้
สายองค์พระศาสดาโมฮมัหมดันัน้เอง บดิาของพระบ๊อบได้เสียชีวิตหลงัจากท่ีพระบ๊อบก าเนิด ดงันัน้พระองค์จึง
ได้อยู่ในความดแูลของลงุทางฝ่ายมารดา ในตอนท่ีทรงพระเยาว์ พระองค์ได้ถูกส่งไปเรียนพระคมัภีร์โกหร่าน 
และวิถีพืน้ฐานกับครูคนหนึ่ง จากปฐมวยัของพระองค์พระบ๊อบนัน้ทรงแปลกกว่าเด็กคนอ่ืน พระองค์มกัทรง
ถามค าถามยากๆ อยู่เสมอ และมกัจะตอบค าถามเองจึงเป็นท่ีแปลกใจแก่ผู้อาวโุสกว่า บอ่ยครัง้เวลาท่ีเด็กคน
อ่ืนๆ ก าลงัหมกมุ่นอยู่กับการเล่น พระองค์ก็ทรงเก็บตวัสวดอธิษฐานอยู่ภายใต้ร่มไม้หรือบางครัง้อยู่ในท่ีสงบ
เงียบบางแหง่ 

 หลงัจากนัน้ ครัน้เม่ือพระบ๊อบทรงประกาศความจริงว่าพระองค์คือองค์ศาสนทตูของพระผู้ เป็นเจ้า ทัง้
ลงุและครูของพระองค์ตา่งก็เช่ือในพระองค์เพราะว่าพวกเขารู้จกัพระองค์มาตัง้แตค่รัง้ยงัเป็นเด็ก และเห็นว่า
พระองค์ทรงแตกต่างไปจากเด็กคนอ่ืนๆ ลุงของพระองค์ได้สิน้ชีวิตในขณะท่ีได้รับความทรมานเพ่ือศาสนของ
พระผู้ เป็นเจ้าท่ีเปิดเผยโดยพระบ๊อบซึง่เป็นหลานของเขา 

 ก่อนท่ีพระบ๊อบประกาศศาสนาของพระองค์ ในฐานะท่ีพระองค์เป็นองค์ศาสนทตูของพระผู้ เป็นเจ้านัน้ 
ก็มีอาจารย์ผู้ มีช่ือเสียง 2 ท่าน ซึ่งบอกว่าตามพระคัมภีร์โกหร่านและประเพณีอันศักดิ์สิทธ์ิ บุคคลผู้ ท่ีให้ค า
สญัญาของศาสนาอิสลามจะปรากฏตวัในไม่ช้า อาจารย์ทัง้ 2 นีช่ื้อ เชค อาหมดักบัหวัหน้าศิษย์ช่ือ ซียิด กาซิม 
เพราะว่าคนทัง้ 2 เป็นบคุคลท่ีน่านบัถือได้รับการเรียนรู้มาก ประชาชนจ านวนมากเช่ือในสิ่งท่ีคนทัง้ 2 พดูและ
เตรียมตวัเตรียมใจท่ีจะต้อนรับพระศาสดาผู้มาตามค าสญัญา 

 เม่ือท่าน ซียิด กาซิม สิน้ชีวิต สานุศิษย์ของเขาก็ได้กระจัดกระจายไปทิศต่างๆ เพ่ือค้นหาองค์พระ
ศาสดาผู้ มาตามค าสัญญา มีพวกเขาจ านวนหนึ่งภายใต้การน าของนักบุญหนุ่มผู้ ได้รับการศึกษาท่ีช่ือว่า 
โมลลา โฮเซน ซึง่ได้ใช้เวลา 40 วนั ในการสวดอธิษฐานและถือศีลอด ได้เดนิไปตามทางท่ีจะไปสูเ่มืองชีราซ 

 ค าสวดอธิษฐานได้รับค าตอบ ใกล้ประตขูองเมืองชีราซ โมลลา โฮสเซน ได้พบชายหนุ่มผู้ มีราศีผู้หนึ่ง
ออกมาต้อนรับเขา ชายหนุม่ผู้ นีจ้ะเป็นคนอ่ืนไปไมไ่ด้นอกเสียจาก พระบ๊อบนัน้เอง 

 พระบ๊อบได้ประกาศพระองค์ว่า เป็นองค์พระศาสดาผู้มาตามค าสญัญาตรงกบัวนัท่ี 23 พฤษภาคม 
2385 
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 จิตใจของโมลลา  โฮเซน ได้ถกูดงึดดูไปยงัพระบ๊อบ จากนาทีท่ีดวงตาของเขาได้ประสานอยู่ท่ีพระองค์ 
นอกประตเูมืองชีราซ เวลานีเ้จ้าของบ้านได้ประกาศความยิ่งใหญ่ของพระองค์ เขาได้ขอพิสจูน์บางอย่างซึ่งจะ
ท าให้เขาได้รู้จกัพระองค์ในฐานะท่ีเป็นพระศาสดาผู้มาตามค าสญัญา พระบ๊อบตรัสว่าไม่มีข้อพิสูขน์ใดท่ีจะ
ยิ่งใหญ่ไปกว่าบทบญัญัติแห่งสวรรค์ท่ีเปิดเผยโดยองค์พระศาสนทูตของพระผู้ เป็นเจ้า แล้วพระองค์ทรงหยิบ
ปากกากับกระดาษของพระองค์ พระองค์ทรงเขียนพระนิพนธ์ศกัดิ์สิทธ์ิครัง้แรกของพระองค์ แม้พระองค์มิเคย
เข้าเรียนในโรงเรียนใดก็ตาม เว้นเสียแต่ระยะเวลาสัน้ๆ ในตอนท่ีพระองค์ทรงพระเยาว์อยู่ พระบ๊อบก็เหมือน
องค์พระศาสนทตูองค์อ่ืนๆ ท่ีไดรับความรู้อนัลกึล า้อนัเป็นของขวญัท่ีประทานมาจากพระผู้ เป็นเจ้า พระองค์ทรง
เขียนด้วยความคล่องแคล่วขณะท่ีพระองค์ทรงเขียนอยู่นัน้ พระองค์ทรงท่องบทบญัญัติด้วยเสียงอ่อนโยนแผ่ว
เบาไพเราะ โมลลา โฮสเซน ไมจ่ าเป็นต้องพิสจูน์ตอ่ไปอีกแล้ว ด้วยดวงตาท่ีเต็มไปด้วยน า้ตา เขาได้ทรุดกายลง
ตอ่หน้าองค์พระศาสนทตูของพระผู้ เป็นเจ้า 

 โมลลา โฮสเซน เป็นสาวกคนแรกของพระบ๊อบ พระบ๊อบทรงขนานนามเขาด้วยค าขึน้ต้นว่า บาบลูบ๊อบ 
ซึง่หมายความวา่ ประตขูองประต ูในคืนนัน้จงึเป็นการเร่ิมต้นศกัราชใหม ่ปฏิทินบาไฮก็ได้เร่ิมต้นจากปีนัน้เอง 

 ไมน่านก่อนหน้าท่ีประชาชนจ านวนมากมายมาเช่ือถือพระบ๊อบบางคนก็เคยพบพระองค์แล้ว บางคนก็
เคยอา่นพระนิพนธ์ศกัดิส์ิทธ์ิของพระองค์ ในขณะท่ีบางคนจ าพระองค์ได้จากความฝันหรือการนิมิตหมาย 

องค์พระศาสนทูตของพระผู้ เป็นเจ้าก็เหมือนดงัดวงอาทิตย์ เม่ือดวงอาทิตย์ขึน้ ทุกคนก็มองเห็นดวงอาทิตย์
เว้นเสียแตผู่้ ท่ียงัหลบัอยู ่แม้กระนัน้ผู้ ท่ีก าลงัหลบัอยูก็่ตามอีกไม่ช้าหรือเร็ว ตอ่ไปก็จะทราบว่าดวงอาทิตย์ก าลงั
สอ่งแสงอยู ่

 สาส์นของพระบ๊อบครัง้แรกได้สง่ไปให้ประชาชนของประเทศอิหร่าน แตช่าวมสุลิมของประเทศอ่ืนยงัไม่
ทราบว่าองค์พระศาสดาผู้มาตามค าสัญญาได้เสด็จมาแล้ว ดงันัน้เม่ือมุสลิมจ านวนหลายพนัคนจากทัว่ทุก
ประเทศได้มารวมกนัในนครเมกกะเพื่อเคารพบชูา พระบ๊อบก็ได้เสด็จด าเนินไปยงัท่ีท่ีศกัดิ์สทิธ์ิท่ีสดุของศาสนา
อิสลามเพ่ือท่ีจะบอกพวกเขาว่าจุดมุ่งหมายของการมาเคารพบูชานัน้ พระองค์คือพระศาสดาผู้ มาตามค า
สญัญานัน้แล้ว ไมมี่ใครฟังพระองค์ แตน่ัน้พระบ๊อบก็ได้ท าหน้าท่ีประกาศพระองค์อยา่งสมบรูณ์ท่ีสดุแล้ว 

 เม่ือพระบ๊อบได้กลับไปสู่บ้านเกิดของพระองค์ พระองค์ทรงได้พบทหารกลุ่มหนึ่งมาจับกุมพระองค์ 
เพราะนกับวชผู้คลัง่ไคล้ไม่ต้องการท่ีจะให้ศาสนาใหม่นีแ้พร่กระจายไป พวกนกับวชบ้าคลัง่หล่านีจ้ึงพยายาม
ทกุวิถีทางท่ีจะดบัแสงสว่างของพระผู้ เป็นเจ้าซึ่งก าลงัเผาผลาญอยู่ในอกของพระบ๊อบ จากวนันัน้พระบ๊อบจึง
ได้รับความล าบากอย่างแสนสาหสั ชีวิตอนัแสนสัน้และรุ่งเรืองของพระองค์ต้องมาอยู่ในคกุหลงัจากท่ีพระองค์
ได้ท าการประกาศศาสนาของพระองค์แล้ว สองครัง้ท่ีพระองค์ถกูจบัเข้าคกุท่ีสร้างอยู่บนภูเขาอนัหนาวเย็นและ
เป็นเขตหวงห้าม แตไ่มมี่โซใ่ดหรือคกุใดท่ีจะกีดขวางการเรียกร้องของพระผู้ เป็นเจ้าไม่ให้แพร่กระจายไปได้ เม่ือ
ตอนท่ีพระบ๊อบอยูใ่นคกุศาสนิกชนผู้ ซ่ือสตัย์ของพระองค์ก็ได้แพร่กระจายสาส์นของพระองค์ไปทัว่ประเทศ ช่วง
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ระหว่างเวลาอนัน้อยนิดนัน้ประชาชนจ านวนหลายพนัคนได้ยอมอบกายถวายชีวิตของพวกเขาแก่ศาสนาของ
พระองค ์

 เม่ือครัง้ท่ีพวกเขาตดัสินใจฆ่าพระองค์นัน้ พระบ๊อบยงัเป็นหนุ่มอยู่มีอายเุพียง 31 พรรษาเท่านัน้ พระ
บ๊อบทรงทราบดีว่าพระองค์จะได้รับการทรมานในวิถีทางของพระผู้ เป็นเจ้า พระองค์ทรงยินดีท่ีจะสละชีวิตของ
พระองค์เพ่ือประชาชนชาวโลกจะได้มีความเข้าใจในจดุมุ่งหมายแห่งชีวิตแล้วจะได้หนัไปสู่พระผู้ เป็นเจ้าและ
อาณาจกัรอนันิรันดรของพระองค์ วนัแห่งการเสียสละเพ่ือเพ่ือนมนษุย์คือวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2393 ในตอนเช้า
เจ้าหน้าท่ีผู้ ท่ีมีความรับผิดชอบกบัการประหารชีวิตพระบ๊อบได้เข้าไปหาพระองค์ในคกุ พระบ๊อบทรงก าลงัด ารัส
อยู่กันศาสนิกชนของพระองค์ผู้หนึ่งซึ่งก าลังจดบนัทึกค าสอนของพระองค์ครัง้สุดท้าย เจ้าหน้าท่ีได้บอกกับ
พระองค์วา่ถึงเวลาประหารชีวิตพระองค์แล้ว ทหารเตรียมพร้อมอยูท่ี่จตรัุสกลางเมืองเพ่ือรอค าสัง่ พระบ๊อบตรัส
วา่พระองค์จะต้องสนทนากบัสาวกของพระองค์เสร็จก่อน ทางเจ้าหน้าท่ีจึงได้หวัเราะและพดูว่านกัโทษจะเลือก
กระท าตามปรารถนาไมไ่ด้ ขณะท่ีพระบ๊อบถกูน าตวัไปนัน้ พระองค์ตรัสวา่ไมมี่อ านาจใดในโลกท่ีจะท าอนัตราย
พระองค์ได้จนกวา่พระองค์จะปฏิบตัิศาสนกิจของพระองค์เสร็จสมบรูณ์ในโลกแล้ว และเม่ือจบในสิ่งท่ีพระองค์
ปรารถนาจะพูดแล้วเจ้าหน้าก็ไม่ได้ให้ความสนใจได้น าตวัพระบ๊อบไปยงัจตรัุสกลางเมือง ครัง้นีส้าวกคนหนึ่ง
ของพระบ๊อบเป็นชายหนุ่มช่ือ โมฮหัมดั อาลี ซูนซีู ได้โผเข้าไปและทอดตวัลงท่ีฝ่าพระบาทของพระศาสดาอนั
เป็นท่ีรักของเขา ขออนญุาตท่ีจะตายพร้อมกบัพระองค์ เจ้าหน้าท่ีก็พยายามท่ีจะกระชากเขาออกไปแต ่โมฮมั
หมดั อาลี ซูนซีู ก็ร้องไห้วิงวอนจนกระทัง่เขาได้รับการน าตวัไปด้วย 

ณ จตรัุสกลางเมืองท่ีซึ่งทหารก าลงัคอยท่ีจะยิงพระบ๊อบ ฝูงชนได้มารวมกัน ณ ท่ีนัน่ พวกเขาทุกคน
จ้องมองพระบ๊อบและสาวกหนุม่ของพระองค์ซึง่ถกูมดัในลกัษณะท่ีศีรษะของสาวกได้ซบอยู่ท่ีหน้าอกของพระผู้
เป็นท่ีรักของเขา แล้วนาทีแหง่ความระทกึใจก็มาถึง เสียงกลองเสียงแตรดงัขึน้ ทนัทีท่ีเสียงแตรสงัข์เงียบหายไป
ค าสัง่อนัน่าสะพรึงกลวัก็ดงัขึน้ว่า “ยิงได้” ทหารจ านวนหลายร้อยคนจึงได้เล็งกระสนุปืนยิงกราดไป ควนัปืนก็
กระจายไปทัว่บริเวณนัน้กลิ่นดนิปืนฟุ้ งอยู่ในอากาศ หลงัจากนัน้สกัครู่เม่ือควันปืนหายไปก็เกิดสิ่งมหศัจรรย์ขึน้ 
บริเวณนัน้ไม่มีร่อยรอยของพระบ๊อบเหลืออยู่ เห็นแต่สาวกผู้ ซ่ือสัตย์ของพระองค์ยืนอยู่ท่ีนั่นโดยไม่ได้รับ
อนัตรายแต่อย่างใด ต่างคนต่างก็ไม่รู้ว่าจะคิดอย่างไร หลายคนก็พูดขึน้ว่าเกิดสิ่งมหสัจรรย์ขึน้แล้วและพระ
บ๊อบก็ได้เสด็จไปสู่สวรรค์แล้ว ทหารกลุ่มท่ีท าหน้าท่ียิงและผู้บงัคับบญัชาพวกเขาไม่เคยเห็นปรากฏการณ์
มหศัจรรย์เชน่นีม้าก่อน ได้มีการสง่เจ้าหน้าท่ีไปทัว่ทกุทิศเพ่ือค้นหาตวัพระบ๊อบ เจ้าหน้าท่ีชดุเดิมท่ีได้น าตวัพระ
บ๊อบออกจากห้องขงัได้มาพบพระองค์ก าลงันัง่อยู่อย่างสงบตรงท่ีเดิม ก าลงัท่ีจะเสร็จการกล่าวค าสนทนาของ
พระองค์ซึ่งได้ถูกขัดจงัหวะอย่างกะทนัหนัมาก่อน พระบ๊อบได้หนัพระพักตร์ไปยงัเจ้าหน้าท่ีพร้อมกับยิม้แล้ว
ตรัสว่าภารกิจกของพระองค์ท่ีพึงกระท าในโลกได้เสร็จสิน้สมบูรณ์แล้ว และตรัสว่าพระองค์พร้อมท่ีจะพลีชีพ
ของพระองค์เพ่ือพิสจูย์ข้อเท็จจริงศาสนาของพระองค์ 
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 พระบ๊อบจึงได้ถูกน าตวัไปยงัจตรัุสกลางเมืองอีกครัง้หนึ่ง แตผู่้บงัคบับญัชาของทหารชุดท่ีท า
หน้าท่ียิงก็ได้ปฏิเสธในการท าการประหารชีวิตพระองค์ เขาได้น าทหารของเขาออกจากจตรัุสกลางเมืองพร้อม
กนันัน้ก็ได้ปฏิญาณตนว่าจะไม่มีสิ่งใดท่ีจะท าให้เขาท าการปลงชีวิตของนกับุญหนุ่มผู้บริสุทธ์ิผู้ นีไ้ด้ ทหารอีก
กองหนึ่งก็ได้ด าเนินการประหารชีวิต ในครัง้นีก้ระสุนปืนจ านวนหลายร้อยนัดได้ยิงปรุร่างของพระบ๊อบและ
สาวกผู้ ซ่ือสัตย์ของพระองค์ไปทั่วเหลือเพียงพระพักตร์อันงดงามของพระองค์เท่านัน้ท่ีได้รับบาดแผลจาก
กระสนุปืน ยงัคงมีรอยยิม้แสดงถึงความสขุสนัต์ของผู้ ท่ีได้สละชีวิตเพ่ือการประกาศการเร่ิมต้นของศกัราชใหม่
แก่มนษุยชาต ิ

 พระบ๊อบเป็นองค์พระศาสนทตูท่ียิ่งใหญ่ของพระผู้ เป็นเจ้า ในพระนิพนธ์ของพระองค์ทกุเล่ม 
พระองค์ได้ตรัสว่า จุดมุ่งหมายอนัส าคญัของการเสด็จมาของพระองค์คือเพ่ือท่ีจะน าเอาข่าวดีว่าในไม่ช้าจะมี
องคพ์ระศาสดาผู้มาตามค าสญัญาของทกุคนจะปรากฏขึน้ 

 พระองคท์รงเตือนศาสนิกชนของพระองคใ์ห้ระวงัมิฉะนัน้แล้วพวกเขาอาจจะจ า “พระผู้ ท่ีพระผู้
เป็นเจ้าจะเปิดเผย” ไม่ได้ พระองค์ตรัสว่าพวกเขาควรจะระงับยุติทกุสิ่งทุกอย่างแล้วควรปฏิบตัิตามพระองค์ 
ในทนัทีท่ีพวกเขาได้รับสาส์นของพระองค์ พระบ๊อบทรงนิพนธ์บทสวดอธิษฐานมากมายท่ีเป็นการขอความ
กรุณาตอ่พระผู้ เป็นเจ้า ชีวิตของพระองค์เองนัน้ได้ยอมแล้วท่ีจะอทุิศให้แก่พระผู้ เป็นท่ีรักแห่งจิตใจของพระองค์ 
พระผู้  “ท่ีพระผู้ เป็นเจ้าจะทรงเปิดแผย” พระองค์ยงัได้ตรัสพาดพิงในพระนิพนธ์ของพระองค์เก่ียวกบักฎระเบียบ
ของพระบาฮาอลุลาห์ แล้วยงัตรัสวา่ “เป็นการดีแก่ผู้ ท่ีจะปฏิบตัติามพระบาฮาอลุลาห์” 

 บทสวดอธิษฐานของพระบ๊อบได้รับค าตอบแล้ว และค ามัน่สญัญาของพระองค์ก็เป็นจริง 19 ปี
หลงัจากการประกาศศาสนาของพระองค์แล้ว พระบาฮาอลุลาห์ได้ทรงประกาศขึน้อย่างเปิดเผยว่าพระองค์คือ 
องค์พระศาสดาผู้มาตามค าสญัญา มาตามค าท านายขององค์พระศาสนทตูของพระผู้ เป็นเจ้าในยคุสมยัอดีต 
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พระบำฮำอุลลำห์ 

 วนัท่ี 21 เมษายน พ.ศ. 2406 พระบาฮาอลุลาห์ทรงประกาศแก่ชาวโลกว่า “พระคมัภีร์ท่ีได้ประกาศถึง
จุดมุ่งหมายและค ามั่นสัญญาขององค์พระศาสดาของพระผู้ เป็นเจ้ามาตัง้แต่สมัยโบราณ รวมทัง้ความ
ปรารถนาขององค์พระศาสนทูตของพระองค์ท่ีทรงยึดมัน่มากท่ีสุด เวลานีไ้ด้ถูกน ามาเปิดเผยแก่มนุษย์แล้ว” 
เม่ือตอนท่ีพระบาฮาอุลลาห์ทรงได้ประกาศข่าวอันเป็นท่ีน่ายินดีนี ้พระองค์ทรงเป็นนักโทษอยู่ในก ามือของ
กษัตริย์ผู้ทรงอ านาจ 2 พระองค์ พระองค์ทรงถกูเนรเทศไปท่ีอคัคา “ดนิแดนท่ีโดดเดี่ยวท่ีสดุ” 

 ประมาณ 45 ปีก่อนการประกาศนี ้พระบาฮาอลุลาห์ทรงถือก าเนิดในบ้านของเสนาบดีผู้ มีช่ือเสียงของ
ราชวงศ์อิหร่านผู้หนึ่ง ตัง้แตส่มยัท่ีพระองค์ทรงเยาว์วยั ทกุๆ คนสงัเกตเห็นว่า พระบาฮาอลุลาห์นัน้ตา่งไปจาก
เดก็คนอ่ืนๆ แตก็่ไม่มีใครทราบความจริงว่าเด็กชายท่ีแปลกคนนีไ้ด้คอ่ยๆ เปล่ียนโชคชะตาวีชิตของมวลมนษุย์
ไปอย่างสิน้เชิง เม่ือตอนพระองค์อายไุด้ 14 พรรษา พระบาฮาอลุลาห์ทรงมีช่ือเสียงในส านกัราชวงัในเร่ืองการ
เรียนและความเฉลียวฉลาด เม่ือพระองค์อายไุด้ 22 พรรษา บิดาของพระองค์ได้เสียชีวิต ทางรัฐบาลปรารถนา
ท่ีจะได้พระองค์สืบทอดต าแหน่งงานแทนบิดาของพระองค์ พวกเขาคิดว่าชายหนุ่มท่ีมีพรสวรรค์ผู้ นีจ้ะเป็น
เสนาบดีท่ีดีคนหนึ่ง แต่พระบาฮาอุลลาห์ไม่ทรงคิดท่ีจะเสียเวลาของพระองค์ในการ์จัดการภารกิจทางโลก 
พระองค์ทรงเป็นคนของพระผู้ เป็นเจ้า พระองค์ไม่ทรงสนพระทัยในความเป็นอยู่อย่างราชาซึ่งมีคนเสนอให้
พระองค์ พระองค์เสด็จออกจากราชวงัและจากเสนาบดีเพ่ือท่ีจะไปตามทางของพระองค์ตามท่ีพระผู้ เป็นเจ้า
ก าหนดให้ 

 เม่ือพระบ๊อบประกาศศาสนาของพระองค์ พระบาฮาอุลลาห์มีอายุเพียง 27 พรรษา พระองค์ทรง
ยอมรับพระบ๊อบวา่เป็นองค์พระศาสนทตูของพระผู้ เป็นเจ้าทนัที และในท่ีสดุพระองค์ก็ทรงเป็นศาสนิกชนผู้หนึ่ง
ในจ านวนศาสนิกชนผู้ มีช่ือเสียงและมีอ านาจท่ีสดุของพระบ๊อบ 

 เวลานัน้ทางรัฐบาลและนกับวชผู้คลั่งใคล้ก็ได้กลัน่แกล้งศาสนิกชนของพระบ๊อบ พระบาฮาอุลลาห์ก็
ไมไ่ด้รับการยกเว้นแต่อย่างใด พระองค์ถกูจ าคกุถึง 2 ครัง้ และมีอยู่ครัง้หนึ่งพระองค์ถกูเฆ่ียนอย่างรุนแรงด้วย
แซแ่ละไม้ตะพดจนกระทัง่พระบาททัง้ 2 ข้างของพระองค์โลหิตไหล   9 ปีหลงัจากการประกาศตนของพระบ๊อบ 
พระบาฮาอุลาห์ก็ถูกจบัตวัเข้าคกุมืด ห้องได้ดินท่ีน่ากลวัแห่งนีไ้ม่มีหน้าต่างไม่มีทางออก เว้นเสียแต่ประตูซึ่ง
เป็นทางเข้า ในคกุมืดแห่งนีพ้ระบาฮาอุลลาห์ถูกจ าคกุอยู่กับนกัโทษฆ่าคนตาย พวกขโมย ปล้นสดมภ์ รวมทัง้
นกัโทษคดีอ่ืนอีก 150 คน โซท่ี่คล้องพระศอของพระองค์หนกัเสียจนกระทัง่พระองค์เงยศีรษะไม่ขึน้ ในคกุแห่งนี ้
พระบาฮาอลุลาห์ได้รับความทกุข์ทรมาอยูน่านถึง 4 เดือน แตใ่นคกุมืดแห่งนีแ้สงสว่างของพระผู้ เป็นเจ้าได้ส่อง
เข้าไปในดวงจิตของพระองค์ พระองค์ทรงนิพนธ์ไว้ว่าคืนหนึ่งในฝันของพระองค์ พระองค์ทรงได้ยินค าพดูท่ีสัน่
เครือมาจากทกุทางวา่ “แท้จริงแล้ว เราจะประทานชยัชนะให้แก่เจ้าโดยตวัของเจ้าเองและด้วยปากกาของเจ้า” 
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 พระบาฮาอุลลาห์ทรงทนทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสเพ่ือประโยชน์ของเรา และเพ่ือประโยชน์ของ
ลกูหลานภายภาคหน้า พระองค์ทรงถกูล่ามโซ่รอบพระศอของพระองค์ก็เพ่ือให้เรามีอิสระพ้นจากโซ่หรือล่าม
แหง่อคต ิความไมรู้่จกัอดกลัน้ ความเป็นศตัรูกนั 

 ในท่ีสดุพระบาฮาอลุลาห์และครอบครัวของพระองค์ได้ถกูริบทรัพย์สมบตัิท่ีตกทอดมา และมีค าสัง่ให้
เนรเทศออกนอกประเทศ พวกเขาถูกเนรเทศไปยังกรุงแบกแดดในฤดูหนาวจัด ถนนหนทางท่ีต้องผ่านเป็น
เทือกเขาของประเทศอิหร่านซึ่งมีหิมะหนาทึบและน า้แข็งตกปกคลุมตามพืน้ดิน พระบาฮาอุลลาห์พระมเหสี 
และพระราชบตุรเล็กๆ ของพระองค์ต้องเดินไปสู่จุดหมายปลายทางเป็นระยะทางหลายร้อยไมล์ โดยท่ีพวกเขา
ไมมี่เคร่ืองนุง่หม่ท่ีเหมาะสมจึงท าให้การเดินทางมีความล าบากมากขึน้ ในท่ีสดุพวกเขาก็ได้ไปถึงกรุงแบกแดด 
แตท่วา่ความทกุข์ทรมานของพระบาฮาอลุลาห์มิได้สิน้สดุท่ีเมืองแห่งนัน้ แตอ่ย่างไรก็ตามพระบาฮาอลุลาห์หา
ได้เกรงกลวัตอ่ความทกุข์ทรมานและความยากล าบากไม ่พระองค์เคยใช้ชีวิตอยา่งส าราญในราชวงักษัตริย์ของ
ประเทศอิหร่าน พระองค์ทรงเตรียมพร้อมท่ีจะทนต่อความทุกข์ทรมานทกุรูปแบบตามแนวทางของพระผู้ เป็น
เจ้า 

 ในไม่ช้าช่ือเสียงของพระบาฮาอลุลาห์ก็ได้เล่ืองลือไปทัว่กรุงแบกแดดและเมืองอ่ืนๆ ของประเทศอิรัก 
ประชาชนมากมายได้มงุอยูท่ี่ประตขูองนกัโทษผู้ถกูเนรเทศนีเ้พ่ือท่ีจะขอรับพระพรจากพระองค์ ศาสนิกชนของ
พระบ๊อบได้มาห้อมล้อมพระองค์ทัว่สารทิศของประเทศอิหร่าน และประเทศอิรักเพ่ือขอค าแนะน าและก าลงัใจ 
แต่ก็มีบางคนเกิดความอิจฉาต่อช่ือเสียงของพระองค์ คนพวกนีเ้ช่น ยายะน้องชายของพระองค์เองซึ่งเคยอยู่
ภายใต้การดแูล และการน าทางของพระบาฮาอลุลาห์ ยายะคิดว่าเขาอาจจะเป็นท่ียอมรับในฐานะเป็นผู้น าถ้า
หากวา่เขากลา่วปรักปร าตเิตียนพระบาฮาอลุลาห์ได้ เพราะวา่ศาสนิกชนของพระบ๊อบจะให้ความนบัถือเขา เขา
ไมท่ราบวา่ก าลงัจะประสบเคราะห์กรรมในการท่ีเขาหนัหลงัให้กบัองค์พระศาสนทูตของพระผู้ เป็นเจ้า เพราะว่า
เม่ือองค์พระศาสทตูปรากฏขึน้ มีแตเ่พียงผู้ ท่ียอมเป็นผู้ รับใช้พระองค์เท่านัน้ท่ีจะรอความหวงัในความยิ่งใหญ่
แหง่ความสจัจริงให้ได้ แม้แตญ่าติพ่ีน้องท่ีใกล้ชิดของพระองค์ก็ไม่มีการยกเว้น เพราะว่าองค์พระศาสนทตูของ
พระผู้ เป็นเจ้าทรงแยกออกจากมนษุย์อ่ืนๆ ซึง่มีสถานะท่ีไม่มีผู้ ใดจะร่วมได้ องค์พระศาสนทูตอ่ืนๆ ในอดีตก็เคย
ทรงมีพ่ีน้องญาตมิิตรเดียวกนั แตว่า่ช่ือเสียงของเขาเหลา่นัน้ตอนนีก็้ได้ถกูลืมไปจดหมดสิน้ 

 การสร้างเร่ืองของยายะเป็นเหตใุห้เกิดความแตกแยกกนัในบรรดาศาสนิกชนของพระบ๊อบและเร่ืองนีก็้
ท าให้พระบาฮาอุลลาห์เสียใจ ในคืนวนัหนึ่งโดยไม่มีการบอกให้ใครรู้ พระองค์ได้หนีออกจากบ้านแล้วเสด็จไป
ยงัภเูขาเคอร์ดสิเตนท์ พระองค์ทรงใช้ชีวิตสนัโดษเป็นเวลา 2 ปี อยูบ่นภูเขาแห่งนีอ้ทุิศเวลาทัง้หมดของพระองค์
ในการสวดอธิษฐานและท าสมาธิ พระองค์อยู่ในถ า้เล็กๆ แห่งหนึ่ง และด ารงชีวิตอยู่ด้วยอาหารพืน้ๆ ไม่มีใคร
รู้จกัช่ือของพระองค์ ไมมี่ใครรู้ว่าพระองค์มาจากไหน ไม่ช้าเปรียบเหมือนกบัดวงจนัทร์ในคืนท่ีมืดมิด แสงสว่าง
ของพระองค์ได้ส่องไปทัว่ภูเขาเคอร์ดิสเตนท์ และทกุๆ คนก็ได้ยินเก่ียวกับ “พระผู้ ไร้นาม” ครัง้นีค้รอบครัวและ
มิตรสหายของพระองค์ในกรุงแบกแดดทกุคนเศร้าเสียใจกบัการจากไปของพระองค์ ซึ่งไม่ทราบว่าพระองค์อยู่



33 
 

แห่งใด แล้วเขาเหล่านัน้ก็ได้ยินเก่ียวกับ “พระผู้ ไร้นาม” บ่อยขึน้ นกับุญผู้ยิ่งใหญ่ ผู้ซึ่งได้รับความรู้โดยพระผู้
เป็นเจ้าประทานให้แก่พระองค์ ราชบตุรของพระบาฮาอลุลาห์ช่ือ พระอบัดลุบาฮา ทราบทนัทีว่าท่านผู้ นีจ้ะเป็น
ใครอ่ืนไปไมไ่ด้นอกเสียจากพระบิดาอนัเป็นท่ีรักของพระองค์ พระองค์ได้ส่งสาส์นและสาส์นพิเศษไปวิงวอนให้
พระองคก์ลบัมาเพราะไมเ่พียงแตค่รอบครัวของพระองคเ์องเทา่นัน้ท่ีได้รับความทกุข์ทรมานจากการหายไปของ
พระองค์แตย่งัมีบรรดาศาสนิกชนของพระบ๊อบอีกด้วยท่ีพลอยได้รับความล าบาก 

 ดงันัน้หลงัจากได้ใช้เวลาในการสวดอธิษฐานและท าสามาธิถึง 2 ปี พระบาฮาอลุลาห์ก็ได้เสด็จกลบัไป
ยงักรุงแบกแดด และในการเสด็จกลบัมาของพระองค์ได้น าความปลาบปลืม้ให้แก่ศาสนิกชนของพระบ๊อบเป็น
อยา่งยิ่ง มีเพียงแตบ่คุคลท่ีโกรธเคืองกบัการเสดจ็กลบัมาของพระองค์นัน้อนัได้แก่ นกับวชผู้คลัง่ใคล้มิตรสหาย
ท่ีทรยศ รวมทัง้น้องชายท่ีอิจฉายายะ นกับวชผู้คลัง่ใคล้ไม่ต้องการให้พระบาฮาอุลลาห์พกัอยู่ในกรุงแบกแดด 
เพราะวา่พระองค์จะอยูใ่กล้กบัสถานศกัดิ์สิทธ์ิของชาวมสุลิม และผู้มาแสวงบญุท่ีจะมายงัสถานท่ีเหล่านีจ้ะถกู
ความงดงาม และบุคลิกภาพของพระบาฮาอุลลาห์ดึงดูดไป นักบุญผู้ คลั่งใคล้เหล่านีไ้ด้มีการร้องทุกข์อยู่
ตลอดเวลาจนกระทัง่ทางคณะรัฐบาลอิหร่านได้เข้าร่วมมือกับคณะเจ้าหน้าท่ีผู้ มีอ านาจของอาณาจกัรเตอรกี
ย้ายพระบาฮาอลุลาห์ไปอยู่ท่ีห่างไกลออกไปอีกคือเมืองอิสตนับูล ก็ได้เกิดเหตกุารณ์เดียวกันนีท่ี้อิสตนับลูอนั
เป็นท่ีประทบัของต าแหนง่หวัหน้าศาสนาโมฮมัหมดัมสุลิม เน่ืองจากความรอบรู้อันกว้างขวางของพระองค์และ
ความมีเสน่ห์ในตวัก็ได้ดึงดดูความสนใจของคนเป็นจ านวนมาก “เขาจะอยู่อิสตนับลูต่อไปไม่ได้” น่ีเป็นค าพูด
ของนกับวชผู้คลัง่ใคล้ ดงันัน้อีกครัง้หนึ่งท่ีพระองค์ถูกส่งตวัไปยงัเมืองท่ีเล็กกว่าช่ือว่าเอเดรียโนเปิล จากท่ีนัน้
พระองค์ก็ถกูเนรเทศอีกครัง้ แตค่รัง้นีใ้ห้ไปยงัเมืองอคัคาในดนิแดนศกัดิส์ิทธ์ิ ซ่ีงเคยเป็นอาณานิคมลงโทษซึ่งจดั
ไว้ให้พวกนกัโทษทัง้หลาย พวกขโมย พวกปล้นสดมภ์ การกกัขงัสิ่งมีชีวิตท่ีแสนทกุข์ทรมานล าบาก เป็นสถานท่ี
น่ากลัว ใน 2-3 วันแรกหลังจากการมาถึงของพวกเขาแม้แต่น า้ก็ไม่ให้พระบาฮาอุลลาห์ ครอบครัวและมิตร
สหายของพระองค์ ความทุข์ทรมานอย่างแสนสาหสัของพระบาฮาอุลลาห์ท่ีเมืองอคัคามากเสียจนไม่อาจจะ
พรรณนาได้ในตอนแรก พระองค์ถกูจ าขงัในห้องโดดเดียวท่ีซึ่งแม้แต่ราชบตุรของพระองค์ก็อนญุาตให้เข้าพบ
ไม่ได้ พระองค์ไม่ได้รับความสะดวกหลายอย่างและถูกศตัรูเฝ้าคมุอยู่ทัง้วนัทัง้คืน ท่ีเมืองอคัคาพระองค์ได้ส่ง
สาส์นอนัมีช่ือของพระองค์ไปยงักษัตริย์ และนกัปกครองผู้ มีอ านาจท่ีสดุในยคุสมยัของพระองค์ ขอร้องให้พวก
เขารับฟังสาส์นขององค์พระผู้ เป็นเจ้า และเช่ือฟังพระบญัญัติของกษัตรย์แห่งกษัตริย์ ไม่มีใครนอกเสียจากองค์
พระศาสนทูตของพระผู้ เป็นท่ีจะกล้าส่งสาส์นให้กับบุคคลท่ีจับพระองค์เข้าคกุ เหมือนกับท่ีกษัตริย์ส่งสาส์น
ให้แก่ขนุนางของพระองค์ 

 พระบาฮาอุลลาห์ได้ทรงยกธงชยัแห่งสนัติภาพโลกความเป็นภราดรภาพจากก าแพงคกุของพระองค์ 
แม้มีอ านาจทัง้หลายในโลกได้รวมเอาก าลงัของพวกเขามาตอ่ต้านพระองค์ พระองค์ก็จะทรงชนะตอ่ทกุสิ่งทุก
อย่างเหมือนดงัท่ีพระผู้ เป็นเจ้าได้ทรงให้สญัญากับพระองค์ในความฝัน สาส์นของพระบาฮาอุลลาห์ได้ชกัน า
จิตใจของคนจ านวนหลายพนัคน และหลายคนก็ได้สละชีวิตของเขาแก่ศาสนาของพระองค์ ด้วยอ านาจแห่ง
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พระวจนะขององค์พระผู้ เป็นเจ้า และด้วยการอทุิศของศาสนิกชนของพระบาฮาอลุลาห์ เวลานีป้ระชาชนหลาย
แสนคนซึง่ครัง้หนึง่เคยถกูแบง่แยกกนัด้วยช่ือตา่งๆ ได้กลายเป็นสมาชิกของครอบครัวเดียวกนัแล้ว  

 แม้ว่าพระบาฮาอลุลาห์จะถกูส่งตวัไปยงัเมืองอคัคาในฐานะนกัโทษตลอดชีวิต แตพ่ระองค์ทรงเลือกท่ี
จะไปจากเมืองป้อมแห่งนัน้ 9 ปีหลงัจากการมาถึงของพระองค์ เวลานีด้้วยบุคลิกอันมีเสน่ห์ของพระองค์ได้
สร้างมิตรไมตรีกับทุกคนท่ีอยู่รอบข้างพระองค์ แม้แต่ผู้คมุนกัโทษผู้ ใจแข็งก็ตาม ไม่มีใครคดัค้านต่อการออก
จากคกุของพระองค์ พระบาฮาอลุลาห์ทรงใช้ชว่งชีวิตท่ีเหลือของพระองค์อาศยัอยู่นอกเมืองอคัคาท่ีซึ่งพระองค์
ได้ถึงแก่นิพพานไปสูอ่าณาจกัรสวรรค์ของพระองค์ วนัท่ี 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2435 

 สาส์นของพระบาฮาอลุลาห์ได้แพร่สะพดัไปทัว่ทกุภาคของโลก จากดินแดนศกัดิ์สิทธ์ิซึ่งได้ท านายไว้ใน
พระคมัภีร์ศกัดิส์ิทธ์ิ ในอดีตคมัภีร์ศาสนาพทุธดนิแดนศกัดิ์สิทธ์ิได้กล่าวถึงว่าเป็นแดนสวรรค์ตะวนัตก เป็นท่ีจตุิ
ของพระศาสดาผู้มาตามค าสญัญา พระศรีอารย์ ส าหรับชาวยิวก็คือ “ดินแดนแห่งค าสญัญาท่ีซึ่งบทบญัญัติ
ของพระผู้ เป็นเจ้าจะบงัเกิดแก่ชาวโลกอีกครัง้หนึ่ง ชาวคริสเตียนและชาวมสุลิมก็จะได้รับค าท านายมหศัจรรย์
เก่ียวกบัสถานท่ีศกัดิ์สิทธ์ินีด้้วย ซึ่งเคยเป็นดินแดนศกัดิ์สิทธ์ิของพวกเขามาแล้วเป็นเวลาหลายร้อยปีตัง้แตค่รัง้
ท่ีพระบาฮาอุลลาห์ถูกเนรเทศไปยงัเมืองอัคคา ดินแดนศกัดิ์สิทธ์ิของศาสนาต่างๆ ในยุคอดีตก็ได้กลายเป็น
ศนูย์กลางศาสนาบาไฮแหง่โลกด้วย” 

  พระบาฮาอลุลาห์ คือ องค์พระศาสนทตูของพระผู้ เป็นเจ้าซึ่งการเสด็จมาของพระองค์นัน้ได้มี
การท านายไว้แล้วจากพระศาสดาต่างๆ ในอดีต ศาสนาต่างๆ ของพระผู้ เป็นเจ้าทุกยุคทุกสมยัมีแนวทางไปสู่
ทิศทางเดียวกนั และสัง่สอนเป้าหมายเดียวกนัเหมือนกบัศาสนาบาไฮ ศาสนานัน้ก็เหมือนกบัแม่น า้หลายสายท่ี
ไหลไปสู่มหาสมทุร แม่น า้แต่ละสายได้ไหลเข้าไปสู่เนือ้ท่ีหลายพนัไร่ แตถ้่าเป็นแม่น า้สายเดียวก็จะกว้างใหญ่
และมีก าลงัเหมือนกบัมหาสมทุร เพราะวา่มหาสมทุรเป็นท่ีชมุนมุของแมน่ า้ทัง้หลาย ในชมุชนบาไฮศาสนิกชนผู้
นบัถือศาสนาทัง้หลายก็มาพบกนัรวมกนัเป็นอนัหนึง่เดียวกนั แม้ว่าพวกเขาจะมาจากทัว่ทกุมมุโลก ตอนนีเ้ขาก็
ได้ร่วมจบัมือกนัเป็นพ่ีน้องขนาดใหญ่บนพืน้ฐานศาสนาเดียวกนั 

 สายน า้ของแม่น า้ต่างๆ ได้ผสมกลายเป็นอนัเดียวกันในเม่ือสายน า้เหล่านัน้ไหลลงสู่มหาสมุทรแห่ง
ธรรม 
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พระปฏญิญำ 

 พระอบัดลุบาฮา 

 พระบาฮาอลุลาห์ทรงเป็นเทพสถาปนิก พระองค์ทรงเขียนโครงการได้อย่างวิเศษเพ่ือความเป็นอนัหนึ่ง
อนัเดียวของมนษุยชาต ิพระองค์ทรงวางรากฐานแหง่โครงสร้างอนัศกัดิ์สิทธ์ินีแ้ละได้ทรงรวบรวมแตว่ตัถสุิ่งของ
ท่ีจ าเป็นๆ ไว้ แต่ใครหละท่ีจะเป็นผู้อุ้มชูโครงสร้างอนัวิเศษนีไ้ว้หลงัจากพระบาฮาอุลลาห์ได้จากเราไป ท่ีจ ริง
แล้วโครงการของพระองค์นัน้ได้เสร็จสมบรูณ์แล้ว แต่ถึงกระนัน้โครงการท่ีสมบรูณ์แบบก็จะต้องตกทอดให้แก่
บุคคลผู้ เพียบพร้อมไปด้วยคุณสมบัติ มิฉะนัน้แล้วการก่อสร้างก็อาจจะพังทะลายลง จุดส าคัญไม่ได้อยู่ท่ี
โครงการท่ีสมบรูร์แบบหรือไม่ได้อยู่ท่ีรากฐานอนัแข็งแรงของอาคารถ้าหากว่าอาคารหลงันัน้ไม่ได้อยู่ในความ
ดแูลของบคุคลผู้ มีความสามารถ การก่อสร้างก็อาจจะสร้างขึน้ผิดไปจากโครงการท่ีสถาปนิกได้วางไว้ 

 เม่ือพระบาฮาอลุลาห์ได้เสดจ็ปรินิพพาน พระองค์ได้ทรงทิง้พินยักรรมแหง่แผนการของพระผู้ เป็นเจ้าไห้
อยูใ่นมือของราชบตุรของพระองค์ พระองค์ทรงแตง่ตัง้พระอบัดลุบาฮาเป็นเสมือนศนูย์กลางแห่งพระปฏิญญา
ของพระองค ์และพระองค์ยงัทรงขอให้ศาสนิกชนของพระองค์หนัไปสูพ่ระอบัดลุบาฮาเพ่ือขอค าแนะน า 

 ค าวา่อบัดลุบาฮาหมายถึง ผู้ รับใช้ของพระบาฮาอลุลาห์พระองค์ทรงเป็นราชบตุรองค์โตของพระบาฮา
อลุลาห์ ทรงสมภพเม่ือวนัท่ี 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2387 ซึ่งเป็นคืนท่ีพระบ๊อบทรงประกาศศาสนาของพระองค์ 
ราชบตุรผู้ มีบารมีก็ถือก าเนิดขึน้ท่ีบ้านมงคลในเวลาฤกษ์ดี 

 พระอบัดลุบาฮามีอายุเพียง 8 ปีเท่านัน้ เม่ือตอนท่ีพระบาฮาอุลลาห์ถูกจบัเข้าคุกมืดอนัน่ากลวั จาก
ปฐมวยั พระองค์ทรงเต็มใจท่ีจะร่วมทกุข์ทรมานกบัพระบิดาอนัเป็นท่ีรักของพระองค์ พระองค์ได้ร่วมเดินทาง
กบัพระบาฮาอลุลาห์ด้วยความยากล าบากจากกรุงเตหะรานไปยงักรุงแบกแดด และทรงใช้ชีวิตในคกุและการ
ถกูเนรเทศนานถึง 40 ปี ในท่ีสดุเม่ือพระอบัดลุบาฮาได้รับอิสระพระองค์ก็ทรงมีอายมุากแล้ว แตด้่วยความรัก
ในพระผู้ เป็นเจ้าท าให้พระองค์มีความสุขแม้ว่าจะอยู่ในช่วงชีวิตแห่งยามมืดมนก็ตาม พระองค์ทรงได้รับ
ความสุขทางจิตวิญญาณอย่างเหลือล้น ซึ่งแม้แต่คุกอันเลวร้ายก็ไม่อาจจะต้านทานได้ พระอับดุลบาฮา
ปรารถนาท่ีจะไห้เราได้รับความสขุเชน่เดียวกบัพระองค์ด้วย พระองค์ทรงกลา่ววา่ 

 “ความสขุมีอยู่ 2 อย่าง คือสขุกายกบัสุขใจ ความสขุทางกายนัน้มีขอบเขตจ ากดั ซึ่งจะอยู่ได้นานท่ีสุด
อาจจะเป็น 1 วนั 1 เดือน หรือ 1 ปี ซึ่งไม่มีผล ส่วนความสขุทางจิตวิญญาณนัน้ถ้าเกิดขึน้ในจิตของผู้ ใดแล้ว
ด้วยความรักของพระผู้ เป็นเจ้าจะท าให้บุคคลนัน้ยอมรับเอาคุณธรรมและความดีงามต่างๆ ทางโลกของ
มนษุยชาต ิเพราะฉะนัน้ขอจงมีความพยายามอย่างท่ีสดุเพ่ือท่ีจะจดุดวงประทีปแห่งจิตใจด้วยประทีปของพระ
ผู้ เป็นเจ้า 
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 พระบาฮาอลุลาห์ทรงเปิดเผยพระวจนะของพระผู้ เป็นเจ้าแก่พระอบัดลุบาฮาในกรุงแบกแดด ถึงแม้ว่า
พระองค์ยงัเยาว์วยัอยู่ก็ตามแต่พระอบัดลุบาฮาก็ทรงจ าสถานะของพระบิดาของพระองค์ได้ พระองค์หมอบ
กายลงแถบพระบาทของพระบาฮาอลุลาห์ ขอยอมสละเพ่ือศาสนาของพระองค์ นบัแตน่ัน้เป็นต้นมา พระอบัดลุ
บาฮาทรงอทุิศชีวิตของพระองค์รับใช้องค์พระบาฮาอลุลาห์ ยอมสละความสขุสบายทกุอย่างตามแนวทางของ
พระองค์ พระอบัดลุบาฮาได้รับความรักความนบัถือจากศาสนิกชนของพระบาฮาอลุลาห์ตัง้แตพ่ระองค์อายยุงั
ไม่มาก ตอ่มาพระองค์ก็เป็นท่ีรู้จกักนัในบรรดาศาสนิกชนทัง้หลายว่า “ท่านนาย” เม่ือพระบาฮาอุลลาห์เสด็จ
ปรินิพพาน พินยักรรมของพระองค์ซึ่งเป็นท่ีรู้จกักนัคือหนังสือแห่งพระปฏิญญา ก็ถกูเปิดเผยขึน้ บาไฮศาสนิก
ชนรู้สึกดีใจท่ีทราบว่าพระบาฮาอุลลาห์ทรงได้สถาปนาให้พระอบัดลุบาฮาเป็นศนูย์กลางแห่งพระปฏิญญาณ
และให้มีอ านาจในการแปล ตีความค าสอนของพระองค ์

 การแตง่ตัง้ต าแหนง่ศนูย์กลางแห่งพระปฏิญญานัน้เป็นคณุลกัษณะพิเศษในศาสนาบาไฮซึ่งไม่เหมือน
ศาสนาอ่ืนๆ ศาสนาทุกศาสนาในอดีตได้ถูกแบ่งแยกหลงัจากพระศาสดาได้เสด็จปรินิพพาน เพราะว่าศาสนิก
ชนไม่ทราบจะหนัหน้าไปพึ่งใครหลงัจากองค์พระศาสนทตูของพระผู้ เป็นเจ้าได้จากพวกเขาไปแล้ว พวกเขาจึง
ได้เร่ิมตีความค าสอนของพระผู้ เป็นเจ้าด้วยความเข้าใจของตนเองในขณะท่ีพวกเขาก็ยังไม่เข้าใจค าสอน
เหลา่นัน้เหมือนกนั ค าสอนเหลา่นีจ้งึได้รับการอธิบายในรูปแบบตา่งๆ สิ่งนีเ้องจึงเป็นสาเหตขุองความแตกแยก
ในหมู่ศาสนิกชนของศาสนาตา่งๆ ในอดีต อย่างไรก็ตามกรณีของศาสนาบาไฮนัน้ตา่งไปจากศาสนาอ่ืนๆ พระ
บาฮาอลุลาห์พระองค์เสด็จมาเพ่ือก าจดัความแตกแยกกนัทุกรูปแบบในมนษุย์ชาติ จะไม่ยอมให้ศาสนาบาไฮ
เกิดการแบง่แยก พระองคท์รงนิพนธ์เป็นหลกัฐานไว้วา่ พระองค์ทรงแตง่ตัง้ให้พระอบัดลุบาฮาเป็นบคุคลท่ีบาไฮ
ศาสนิกชนควรจะยึดเป็นผู้แนะแนวทางทุกสิ่งทกุอย่างท่ีเก่ียวกับค าสอนของพระองค์ หลกัฐานฉบบันีห้นงัสือ
แหง่พระปฏิญญาได้รักษาด ารงความงามเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนัของบาไฮศาสนิกชน แตด้่วยความอิจฉาของ
น้องชายของพระอบัดลุบาฮาช่ือ โมฮมัหมดั อาลี เหมือนดงัยายะในสมยัของพระบาฮาอลุลาห์ โมฮมัหมดั อาลี 
พยายามท่ีจะน าความแตกแยกในหมูบ่าไฮศาสนิกชนในสมยัของพระอบัดลุบาฮา เขาคิดว่าในฐานะท่ีเขาก็เป็น
บตุรชายของพระบาฮาอลุลาห์เหมือนกนั เขาสามารถท่ีจะเรียกร้องสิทธิของการเป็นผู้น าได้ แต่ความพยายาม
ของเขาก็ไมป่ระสบผล เพราะวา่ความสมัพนัธ์อนัห่างเหินของเขาท่ีมีกบัองค์พระศาสนทูตของพระผู้ เป็นเจ้านัน้
หาควรยกย่องไม่ ในเม่ือเขาไม่เช่ือฟังในสิ่งท่ีพระบาฮาอลุลาห์ทรงบญัชามา โมฮหัมดั อาลี เป็นเสมือนก่ิงไม้ท่ี
แตกออกจากต้นไม้แหง่อ านาจ ซึง่ไมอ่าจท่ีจะให้ดอกผลได้เน่ืองจากเป็นก่ิงไม้ท่ีเห่ียวเฉาไม่มีคา่ เหมือนดงัก่ิงไม้
ท่ีร่วงโรยเขาจงึถกูโยนทิง้ไป 

 เม่ือโมฮมัหมดั อาลี ไม่ประสบความส าเร็จในการน าความแตกแยกในหมู่บาไฮศาสนิกชนแล้ว เขาจึง
ไปร่วมมือกับเหล่าศตัรูของศาสนาและพยายามท่ีจะท าร้ายพระอบัดลุบาฮา เขาได้ท าการยัว่ย ุคนส าคญัของ
เหลา่ข้าราชการให้ตอ่ต้านท่านนายและยงักล่าวอีกว่าพระอบัดลุบาฮาก าลงัรวบรวมผู้คนมาเป็นบริวารของตน 
เพ่ือปฏิวตัิรัฐบาล ในขณะท่ีพระอบัดลุบาฮาก าลงัสร้างพระสถูปของพระบ๊อบอยู่บนเขาคาร์เมลอยู่นัน้ โมฮมั
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หมดั อาลี ได้รายงานไปวา่พระอบัดลุบาฮาก าลงัสร้างป้อมคา่ย ซึง่ข่าวนีท้ าให้รัฐบาลของเตอรกีส่งกรรมการชดุ
พิเศษไปยงัดินแดนศกัดิ์สิทธ์ิเพ่ือท าการสอบสวนเร่ืองราว โมฮมัหมดั อาลี ประสบความส าเร็จในการให้สินบน
นายพลหวัหน้ากรรมการท่ีได้สง่รายงานเท็จเก่ียวกบัพระอบัดลุบาฮาไปยงัรัฐบาลเตอรกี 

 ขณะท่ีพระอับดุลบาฮาก าลังอุทิศเวลาแห่งชีวิตของพระองค์แก่การรับใช้พระศาสนา ธรรมลิขิตอัน
งดงามซึ่งได้หลัง่ออกมาจากปลายปากกาของพระองค์ได้น าความยินดีและแรงดลใจให้แก่บาไฮศาสนิกชนใน
โลก พระองค์ทรงน าทางและเร่งก้าวฝีเท้าไปตามแนวทางแห่งการรับใช้ตอ่ศาสนาของพวกเขา เม่ือพระองค์ทรง
วา่งจากการนิพนธ์ ทา่นนายก็ทรงยุง่กบัการไปเย่ียมคนป่วย หาสิ่งจ าเป็นแก่คนยากจนจากเงินในถงุขาดๆ ของ
พระองค์ พระองค์ก็หยิบย่ืนให้แก่ผู้ อ่ืน ไมมี่คนใดท่ีจะออกไปจากประตบู้านของทา่นนายอยา่งผิดหวงั 

 พระอบัดลุบาฮาไมท่รงสนใจตอ่คณะกรรมการของข้าราชการท่ีมาสอบสวนความผิดท่ีถกูผู้ อ่ืนใส่ความ
พระองค์ โมฮมัหมดั อาลี ได้แสดงความมีฐานะของเขากับคณะกรรมการและเขายงัได้แจกจ่ายของขวญัของ
ก านลัแก่พวกเขาอีกด้วย ก่อนท่ีพวกเขาจะกลบัไป นายพลหวัหน้าซึ่งร่วมอยู่ในคณะกรรมการชุดนัน้ได้ให้ค า
สาบานวา่ เขาจะกลบัมาแขวนคอพระอบัดลุบาฮาท่ีประตเูมือง ขา่วนีไ้ด้น าความยินดีแก่เหล่าศตัรูของท่านนาย 
ในขณะท่ีผู้ ท่ีมีความรักใคร่พระองค์รู้สึกวิตกกังวล มิตรสหายของพระองค์ได้ขอให้พระอบัดลุบาฮาหนีไปจาก
ดินแดนศกัดิ์สิทธ์ิ ยงัคงมีเวลาอยู่ แต่ทว่าท่านนายผู้ วางใจในพระผู้ เป็นเจ้า ไม่รู้สึกวิตกแม้แต่น้อย พระองค์
กลา่ววา่ 

 “ส าหรับเรานัน้คกุคือความมีอิสระ การกบัขงัคือศาลท่ีเปิดเผย ความตกต ่าคือความมีช่ือเสียเกียรติยศ
ความทกุข์ยากคือลาภ และความตายคือชีวิต 

 นายพลหวัหน้าผู้ซึง่ต้องการจะแขวนศีรษะพระอบัดลุบาฮาถกูฆ่าตายในสงครามไม่นานหลงัจากท่ีเขา
ออกจากดนิแดนศกัดิส์ิทธ์ิ อาณาจกัรเตอรกีเองก็ต้องถกูตีแตก และผู้ปกครองคนใหม่ได้เถลิงอ านาจกิจการของ
รัฐบาล โมฮมัหมดั อาลี และคนอ่ืนๆ ท่ีได้ท าลายพระปฏิญญาของพระบาฮาอลุลาห์ได้เลิกล้มความพยายามท่ี
จะท าร้ายพระอบัดลุบาฮา เลิกล้มในการท่ีจะน าเอาความแตกแยกมาสูบ่าไฮศาสนิกชน พวกเขาถกูถอดยศและ
ต้องเลิกแผนอยา่งนา่อบัอาย เม่ือเป็นท่ีรู้กนัในหมูค่น 

 ด้วยการเปล่ียนรัฐบาลใหม่ พระอบัดลุบาฮาจึงได้รับอิสรภาพหลงัจากท่ีได้ใช้ชีวิตในการถกูจองจ า ใน
ท่ีสุดท่านนายซึ่งได้รับใช้ศาสนาของพระบาฮาอลุลาห์อย่างซ่ือสตัย์ภายใต้ความทุข์ทรมานอย่างแสนสาหสั ก็
ได้รับอิสระในการน าและกระจายสาส์นของพระบิดาไปยังประชาชนในประเทศต่างๆ บาไฮศาสนิกชนของ
ประเทศตะวนัตกได้ขอให้พระองค์เดินทางไปประเทศยุโรปและประเทศอเมริกา แม้ว่าจะทรงแก่ชราและทรง
ออ่นแอจากการถกูจ าคกุมาเป็นเวลาหลายปี พระอบัดลุบาฮาทรงยินดีรับค าเชิญของคนเหลา่นัน้ 

 ระหว่างการเดินทางไปประเทศตะวนัตกของพระองค์ พระอบัดลุบาฮาได้กล่าวแก่ประชาชนหลายพนั
คนเก่ียวกบัศาสนาบาไฮ บางครัง้พระองค์ได้ไปกล่าวปาฐกถาหลายแห่งในวนัหนึ่งๆ มีทัง้บาไฮศาสนิกชนและ
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ไมใ่ชบ่าไฮศาสนิกชนได้เดนิทางไกลเพ่ือมาเย่ียมพระองค์ และฟังวจนะอนัจบัใจของพระองค์ ทกุครัง้ท่ีพระองค์
ออกไปก็มกัจะยุง่อยูก่บัการสอนศาสนาตัง้แตเ่ช้าจนถึงค ่า พระองค์ไม่คิดถึงตนเองแม้ว่าพระองค์จะป่วยเป็นไข้
ก็ตาม และมิตรสหายของพระองค์ได้ขอร้องให้พระองค์พกัผอ่น 

 ในประเทศอเมริกา พระอับดุลบาฮาได้ทรงวางศิลาฤกษ์สถานสักการะของโบสถ์บาไฮในประเทศ
ตะวนัตก ซึง่ปัจจบุนันีอ้าคารท่ีสวยงามนีไ้ด้อทุิศให้แก่ความรุ่งโรจน์แหง่ศาสนาของพระผู้ เป็นเจ้า 

 การเดนิทางของพระอบัดลุบาฮาในประเทศยโุรปและประเทศอเมริกานัน้ได้รับผลดียิ่ง ศาสนาบาไฮได้
ตัง้ขึน้อย่างมัน่คงในหลายๆ ประเทศและก่อนท่ีพระอบัดลุบาฮาถึงแก่มรณภาพ พระองค์ได้ทรงชกัน าศาสนิก
ชนให้น าเอาสาส์นนีไ้ปยงัประเทศอ่ืนๆ ด้วย 

 ทา่นนายได้มรณภาพในดินแดนศกัดิสิทธ์ิ วนัท่ี 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2464 ห้องพกัของพระองค์อยู่ใน
ห้องท่ีอยูต่ดิกบัพระสถปูของพระบ๊อบอยูใ่นอาคารเดียวกนั ซึง่พระองค์ได้ทรงสร้างในช่วงท่ีพระองค์ยงัมีชีวิตอยู่
ด้วยตนเอง 

 พระอบัดลุบาฮาเป็นผู้อธิบายศาสนาของพระผู้ เป็นเจ้า เป็นผู้ ตีความพระนิพนธ์ของพระบาฮาอลุลาห์
และเป็นบุคคลตวัอย่างท่ีสมบูรณ์แบบแห่งศาสนาของพระองค์ พระบาฮาอุลลาห์ทรงขนานนามพระองค์ว่า 
“ความลกึลบัแหง่พระผู้ เป็นเจ้า” 

 ทา่นโชกิ เอฟเฟนด ิ– ทา่นศาสนภิบาล 

 พระอับดุลบาฮาก็เหมือนกับบิดาอันเป็นท่ีรักของบาไฮศาสนิกชน เม่ือพระองค์มรณภาพไป บาไฮ
ศาสนิกชนทัว่โลกรู้สกึสลดใจอย่างยิ่ง การรับใช้ของพระอบัดลุบาฮาซึ่งนานถึง 30 ปี เป็นช่วงท่ีบาไฮศาสนิกชน
ได้เจริญก้าวหน้าภายใต้การน าทางอย่างไม่ผิดพลาดของพระองค์ และพระองค์ได้อบรมความเข้าใจของเขา
อย่างลึกซึง้ในค าสอนต่างๆ ของพระบาฮาอุลลาห์ เม่ือพระอบัดลุบาฮาได้จากโลกนีไ้ปแล้ว บาไฮศาสนิกชนก็
เหมือนดงัลูกก าพร้าท่ีได้สูญเสียผู้ปกครองอันเป็นท่ีรักของเขาไป ตรงข้ามกับเหล่าศตัรูของศาสนาและผู้ ท่ี
ท าลายประปฏิญญาของพระบาฮาอลุลาห์ คิดว่าถึงเวลาแล้วท่ีพวกเขาจะได้แสดงตวัและด าเนินตามแผนการ
อนัชัว่ร้ายของเขา พวกเขาคดิวา่เน่ืองจากพระอบัดลุบาฮาไม่ได้อยู่ปกป้องรักษาความสามคัคีของบาไฮศาสนิก
ชนแล้ว จงึเป็นการง่ายท่ีจะโจมตีศาสนา พวกเขาไม่ทราบว่าพระผู้ เป็นเจ้าจะไม่ยอมให้มีการแตกแยกในความ
เป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนัของศาสนาของพระองค์ในยคุนี ้

 พระอบัดลุบาฮาได้ทรงจดัเตรียมความสามคัคีให้แก่ศาสนิกชนของพระบาฮาอลุลาห์ พระองค์ยงัได้วาง
ปฏิญญาอนัมัน่คงให้แก่บาไฮศาสนิกชนทัว่ทกุมมุโลก พระองค์ได้มอบธรรมลิขิตอนัวิเศษไว้เป็นพินยักรรม ซึ่ง
ในนัน้พระองค์ได้แตง่ตัง้หลานชายของพระองค์ ช่ือโชกิ เอฟเฟนด ิเป็นทา่นศาสนภิบาลของพระผู้ เป็นเจ้า 
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 ด้วยการจากไปของพระอบัดลุบาฮา บาไฮศาสนิกชนจึงต้องสูญเสียบิดาอนัเป็นท่ีรักไป แตพ่วกเขาก็ได้
พบพ่ีชายท่ีแท้จริงในทา่นโชกิ เอฟเฟนด ิ

 ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ ถือก าเนิดในตระกูลดีงามของพระอบัดุลบาฮา มารดาของท่านเป็นบุตรสาวของ
พระอบัดลุบาฮา และบดิาของทา่นเป็นญาตใิกล้ชิดของพระบ๊อบ พระอบัดลุบาฮาเรียกท่านว่า “มกุไร้คา่ท่ีวิเศษ
สดุท่ีไมมี่อนัใดเหมือนซึง่สอ่งแสงสวา่งออกมาจากทะเลสองแห่งท่ีก าลงัซดัคล่ืนกนั” ก่ิงไม้อนัศกัดิ์สิทธ์ิท่ีได้แตก
ก่ิงก้านออกจากต้นไม้ศกัดิส์ิทธ์ิ 2 ต้น เพราะวา่ในตวัทา่นสืบสายโลหิตมาจากพระบ๊อบและพระบาฮาอลุลาห์ 2 

พระองค์รวมกนั ทา่นโชกิ เอฟเฟนดิเติบโตขึน้ภายใต้การเอาใจใส่ดแูลของพระอบัดลุบาฮาโดยตรง ซึ่งไม่มีผู้ ใด
ทราบล่วงหน้าเก่ียวกับสถานะท่ีพระอบัดุลบาฮาก าลังเตรียมไว้ส าหรับท่านแม้ว่าจะมีสัญลักษณ์แห่งความ
ยิ่งใหญ่ในตวัทา่นโชกิ เอฟเฟนด ิก่อนท่ีพระอบัดลุบาฮาจะมรณภาพก็ตาม มีบาไฮศาสนิกชนชาวอเมริกาผู้หนึ่ง
เคยเขียนจดหมายไปให้ท่านนายถามว่า เธอนัน้มีความเข้าใจค าท านายข้อหนึ่งท่ีได้กล่าวไว้ในคมัภีร์ไบเบิล้ว่า 
จะมีเดก็หนุม่คนหนึง่ท่ีได้รับแรงดลใจให้ถือหางเสือศาสนาตอ่จากพระอบัดลุบาฮาใช่ไหม ท่านนายได้ตอบว่าท่ี
เธอพูดมานัน้ถูกต้อง เด็กท่ีรับพรผู้นัน้ก าลงัมีชีวิตอยู่อีกไม่นานเขาจะท าให้โลกนีส้ว่างไสวไปด้วยรัศมีของเขา
เอง พระอบัดลุบาฮาได้ให้ความมัน่ใจกับคนอ่ืนๆ ว่าเด็กท่ีมีพรสวรรค์ผู้ นีจ้ะเป็นผู้  “ยกระดบัศาสนาของพระผู้
เป็นเจ้าให้สงูยิ่งขึน้” 

 ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ คือชายหนุ่มท่ีท่านนายอนัเป็นท่ีรักได้เขียนไว้ในพินยักรรมของพระองค์ ท่านโชกิ 
เอฟเฟนดิ อายุได้เพียง 24 ปี ในตอนท่ีท่านได้เป็นท่านศาสนภิบาลของพระผู้ เป็นเจ้า เป็นเพราะว่า พระบาฮา
อลุลาห์ทรงชว่ยเหลือท่านไม่ส าคญัท่ีท่านอายนุ้อย พระอบัดลุบาฮาเรียกท่านโชกิ เอฟเฟนดิ ว่าเป็นสญัลกัษณ์
ของพระผู้ เป็นเจ้าในโลกนี ้และได้กล่าวอีกว่าทุกคนท่ีเช่ือฟังท่านแล้วก็เหมือนกับเช่ือฟังพระผู้ เป็นเจ้า ด้วย
ความรอบรู้อยา่งมากมาย และค าแนะน าทางจิตวิญญาณของท่านโชกิ เอฟเฟนดิ ท่ีได้น าเอาสาส์นของพระบา
ฮาอลุลาห์มาสูป่ระเทศตา่งๆ ของโลก 

 เม่ือพระอบัดลุบาฮาได้มรณภาพไปแล้ว ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ ก าลงัศึกษาอยู่ท่ีมหาวิทยาลยัอ๊อกฟอร์ด 
ณ ประเทศองักฤษ ความปรารถนาอนัยิ่งยวดของท่านก็คือเพ่ือให้ได้รับใช้ท่านนายอนัเป็นท่ีรักของท่านตลอด
ชีวิตของท่านและจดัแปลธรรมนิพนธ์ศกัดิ์สิทธ์ิของศาสนาบาไฮเป็นภาษาองักฤษ เพ่ือศาสนิกชนอีกหลายพนั
คนท่ีอา่นธรรมนิพนธ์ภาษาเปอร์เซียและภาษาอารบิคไม่ได้ ข่าวการเสียชีวิตของพระอบัดลุบาฮาได้สร้างความ
กระทบกระเทือนใจแก่ทา่นโชกิ เอฟเฟนด ิจนถึงกบัล้มป่วย ก่อนท่ีทา่นจะฟืน้จากการตกใจเน่ืองจากการจากไป
ของทา่นนาย ทา่นก็ได้มาถึงท่ีดนิแดนศกัดิส์ิทธ์ิ ก็ได้พบวา่พระอบัดลุบาฮามอบความรับผิดชอบอย่างหลีกเล่ียง
ไม่ได้ด้วยการเป็นท่านศาสนภิบาลของพระผู้ เป็นเจ้า แต่เม่ือพระผู้ เป็นเจ้าได้มอบภาระหน้าท่ีอันทรงเกียรติ
ให้แก่ใครแล้วก็ตามในโลกมนุษย์ พระองค์ก็จะทรงประทานก าลังให้แก่เขา เพ่ือด าเนินงานนัน้ หลังจากนัน้
หลายสปัดาห์ ทา่นโชกิ เอฟเฟนด ิก็หมกมุน่อยูก่บัการท าสมาธิสวดอธิษฐาน ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ พร้อมท่ีจะเร่ิม
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งานอนัยิ่งใหญ่ของทา่นในชีวิต และพระผู้ เป็นเจ้าทรงประทานพรพร้อมด้วยความรอบรู้และความคิดท่ีดีในการ
ด าเนินการทกุระยะเพื่อการสง่เสริมศาสนาของพระองค์ 

 ช่วงระยะเวลา 36 ปี แห่งการพิทกัษ์ของท่าน ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ ไม่ได้คิดเร่ืองอ่ืนใดนอกจากความ
เจริญก้าวหน้าของศาสนา ท่านท างานทัง้วนัทัง้คืนไม่คิดถึงตนเองแม้แตน้่อย ชีวิตส่วนตวัของท่านนัน้เป็นแบบ
เรียบง่าย น้อยครัง้ท่ีท่านจะรับประทานอาหารมากกว่า 1 มือ้ใน 1 วนั และน้อยครัง้ท่ีจะหลบันานเกินกว่า 3 
ชัว่โมงของทกุวนั เวลาท่ีเหลือของทา่นนัน้ได้อทุิศให้แก่ความเจริญก้าวหน้าในศาสนาของพระบาฮาอลุลาห์ ใคร
ก็ตามท่ีได้เห็นภารกิจท่ีทา่นต้องท าให้เสร็จในแตล่ะวนัแล้ว ก็จะทราบว่านัน้เป็นเพราะอ านาจของพระผู้ เป็นเจ้า
ท่ีท าให้คนธรรมดาสามญัสามารถท่ีจะท างานได้อย่างมากมายเชน่นัน้ได้ในวนัแล้ววนัเลา่ ปีแล้วปีเลา่ 

 ศตัรูของศาสนา ผู้ซึง่หวงัท่ีจะปฏิบตักิารชัว่ร้ายของเขาหลงัจากการจากไปของพระอบัดลุบาฮา ไม่นาน
ก็เป็นท่ีทราบกันว่าศาสนาของพระบาฮาอลุลาห์อยู่ในความปกปักด้วยแขนเหล็กของท่านโชกิ เอฟเฟนดิ ท่าน
เป็นผู้สอนให้บาไฮศาสนิกชนในโลกรู้จกัวิธีการท างานร่วมกนั เพ่ือท่ีจะจดัตัง้ระเบียบโลกของพระบาฮาอลุลาห์ 
และให้รู้จกัวิธีปฏิบตัิตามค าสอนของพระอบัดลุบาฮาดงัท่ีได้กล่าวไว้ในลิขิตแห่งโครงการสวรรค์ของท่านในข้อ
ลิขิตแหล่านีซ้ึ่งท่านนายได้นิพนธ์ไว้ให้แก่บาไฮศาสนิกชนก่อนท่ีพระองค์จะจากไป พระองค์ได้ขอร้องให้ทกุคน
ลุกขึน้ส่งเสริมยกระดบัของศาสนาให้ละทิง้บ้านเรือน และความสุขสบายแล้วช่วยกันน าสาส์นของพระบาฮา
อลุลาห์กระจายไปสูท่กุมมุโลก ทา่นโชกิ เอฟเฟนด ิได้ฝึกฝนศาสนิกชนเป็นเวลาหลายปีเพ่ือเตรียมการยิ่งใหญ่นี ้
แก่พวกเขา ทา่นได้สอนพวกเขาให้รู้จกัวิธีการท างานจากระดบัธรรมสภาท้องถ่ินไปถึงธรรมสภาแห่งชาติ เพราะ
ถ้าหากวา่บาไฮศาสนิกชนไมรู้่จกัการท างานร่วมกนัแล้ว ก็เป็นไปไม่ได้ส าหรับเขาท่ีจะประสบความส าเร็จในทกุ
สิ่ง และเม่ือเขาได้รับการเตรียมพร้อมตอ่งานอนัยิ่งใหญ่แล้ว ทา่นศาสนภิบาลก็ได้ให้ก าลงัใจส่งเสริมพวกเขาให้
กระจดักระจายกนัไปทัว่โลก และยกระดบัธงชยัของพระบาฮาอลุลาห์ไปทัว่ทกุภาคของโลก ภายใต้การน าทาง
ของท่าน บาไฮศาสนิกชนหลายร้อยคนได้ก้าวออกไปพร้อมกบัเพลิงแห่งศาสนา และได้ไปตัง้ถ่ินฐานตามเกาะ
และดนิแดนท่ีหา่งไกลตา่งๆ เพ่ือท่ีจะน าเอาสาส์นใหมนี่ไ้ปให้แก่ประชาชนในทกุท้องถ่ิน 

 เม่ือตอนท่ีพระอบัดลุบาฮาได้มรณภาพไป ศาสนาบาไฮได้แพร่ไป 35 ประเทศ แตช่่วงระหว่างท่ีท่านศา
สนภิบาลอนัเป็นท่ีรักยิ่งมีชีวิตอยู่นัน้ สาส์นของพระบาฮาอลุลาห์ได้น าเข้าไปกว่า 251 ประเทศทัว่โลกร่วมทัง้
สถานท่ีทกุแหง่ตามท่ีพระอบัดลุบาฮาได้กล่าวไว้ในพระลิขิตแหง่โครงการสวรรค์ 

 ในพินยักรรมของพระองค์ พระอบัดลุบาฮาได้เรียกร้องให้บาไฮศาสนิกชนทัว่โลกลุกขึน้รับใช้ศาสนา 
และจะไมมี่การหยดุแม้นาทีจนกวา่พวกเขาจะสถาปนาธงชยัแหง่ศาสนาได้ในทัว่ทกุภาคของโลก ท่านศาสนาภิ
บาลได้ปฏิบตัิตามความต้องการนีข้องท่านนายตลอดชีวิตของท่านและจนวาระสุดท้ายของท่านท่ีอยู่ในโลก นี ้
ท่านได้สิน้ชีวิตเม่ือวนัท่ี 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2500 ณ กรุงลอนดอน ท่ีซึ่งท่านไปซือ้วสัดกุ่อสร้างสถาบนัศาสนา
บาไฮในดนิแดนศกัดิส์ิทธ์ิ 
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 ท่านศาสนภิบาลได้จากเราไปหลงัจากท่ีท่านมัน่ใจว่าความพยายามของท่านในช่วงระยะเวลา 36 ปี
แหง่การพิทกัษ์ศาสนา ได้วางรากฐานศาสนาสากลของพระบาฮาอลุลาห์ได้อย่างมัน่คง จนกระทัง่งานของท่าน
นัน้บาไฮศาสนิกชนสามารถท่ีจะด าเนินตอ่ไปได้เองเม่ือตอนท่ีท่านจากไป ก็เหมือนกบัผู้บงัคบัการเรือท่ีสมบรูณ์
ซึ่งได้วางทิศทางท่ีจะให้บาไฮศาสนิกชนไปตามนัน้ และได้ให้ค าสอนท่ีส าคญัๆ แก่เราก่อนท่ีท่านจะจากเราไป 
จะไม่มีอนัตรายจากการหลงทางของเรา เพราะทิศทางและเส้นทางท่ีเราไปสู่นัน้ได้รับการก าหนดจากท่านศา
สนภิบาลแล้ว ภายใต้การน าทางแห่งจิตวิญญาณ เรือของพระผู้ เป็นเจ้าล านีจ้ะต้องไปสู่จุดหมายปลายทาง
อยา่งแน่นอน ช่วงท่ีท่านยงัมีชีวิตอยู่นัน้ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ ได้เขียนแผนงาน 10 ปี ซึ่งจะสิน้สดุในปี 2506 ตาม
แผนงานนีศ้าสนิกชนบาไฮทกุคนในโลกจะต้องท างานร่วมมือกนัอย่างใกล้ชิดในการน าเอาสาส์นของพระบาฮา
อุลลาห์ไปยงัหมู่เกาะและดินแดนต่างๆ ท่ีเหลืออยู่ในโลก ท่ีซึ่งศาสนาบาไฮยงัไม่ได้เข้าไปจดัตัง้ ท่านศาสนภิ
บาลเองก็ได้เห็นความเจริญก้าวหน้าของแผนงานนีใ้นช่วงระยะแรกๆ ก่อนท่ีท่านจะสิน้ชีวิต มีศนูย์กลางศาสนา
บาไฮกวา่ 4,200 แห่ง ท่ีได้ก่อตัง้ขึน้มาในโลกนี ้วรรณกรรมของศาสนาบาไฮได้รับการแปลมากกว่า 200 ภาษา
แล้ว 

 ในดนิแดนศกัดิส์ิทธ์ิ ซึง่เป็นศนูย์กลางศาสนาแหง่โลก ทา่นศาสนภิบาลได้สร้างสิ่งปลูกสร้างงดงามแห่ง
หนึง่ และพระสถปูของพระบ๊อบและนอกจากนัน้ยงัมีอาคารเก็บเอกสารส าคญัแห่งโลกอนัได้แก่ พระนิพนธ์ของ
พระบ๊อบ พระนิพนธ์ของพระบาฮาอลุลาห์ และอฐิัสิ่งของสมบตัอ่ืินๆ ท่ีส าคญัๆ ก็ได้น ามาเก็บไว้ท่ีนีด้้วย อาคาร
เหลา่นีร้วมทัง้สวนอนังดงามซึง่อยูร่อบๆ อาคารก็เป็นสิ่งหนึง่ท่ีเรียกได้วา่เป็นจดุท่ีสวยงามท่ีสดุในโลก ทกุๆ ปีจะ
มีประชาชนหลายพนัคนเดนิทางมาเย่ียมชมสิ่งเหลา่นี ้

 ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ ได้ปฏิบตัิหน้าท่ีประสบความส าเร็จโดยการแต่งตัง้พระหัตถ์ศาสนา จ านวน 27 
ท่าน ซึ่งท่านเรียกว่า “ผู้พิทกัษ์ศาสนาแนวหน้า” และเป็นผู้ซึ่งท่านได้มอบความรับผิดชอบเก่ียวกบัการปกป้อง
ศาสนา และมีหน้าท่ีเผยแพร่ค าสอนของพระบาฮาอลุลห์ เม่ือทา่นศาสนภิบาลสิน้ชีวิตไปแล้ว พระหตัถ์ศาสนาก็
เลือกบคุคล 9 ทา่น ในกลุ่มของท่านเองพ านกัอยู่ในดินแดนศ กดิ์สิทธ์ิ ดแูลกิจกรรมงานท่ีศนูย์กลางแห่งโลก ทัง้ 
9 ท่านนีมี้ช่ือว่า ท่านผู้อารักขา ส่วนท่ีเหลือนอกจากนัน้ก็กระจดักระจายไปทัว่ทุกแห่งในโลกเพ่ือช่วยกนัท าให้
แผนงาน 10 ปี ของทา่นศาสนภิบาลประสบความส าเร็จ 

 การสิน้สดุของแผนงาน 10 ปี ในปี พ.ศ. 2506 เป็นนิมิตหมายใหม่ ในประวตัิศาสตร์ของศาสนาบาไฮ
เป็นเวลาหนึ่งศตวรรษ ตามท่ีผ่านมาตัง้แต่สมยัท่ีพระบาฮาอุลลาห์ทรงประกาศศาสนา ศาสนาของพระองค์
และศาสนิกชนทัว่โลกได้มีการเลือกตัง้สภายตุิธรรมแห่งสากลเป็นครัง้แรกซึ่งเป็นองค์กรสงูสดุ ซึ่งพระอบัดลุบา
ฮาได้ให้ความมั่นใจแก่เราว่าจะอยู่ภายใต้การน าทางของพระผู้ เป็นเจ้าโดยตรงและจะไม่มีการตัดสินใจท่ี
ผิดพลาดได้เลย 

 เพ่ือเป็นการเฉลิมฉลองโอกาสนี ้ได้มีการเชิญบาไฮศาสนิกชนทัว่โลกมายงังานเฉลิมฉลองอนัยิ่งใหญ่
ในกรุงลอนดอนตัง้แตว่นัท่ี 28 เมษายน – 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2506 มีคนมาร่วมมากกว่า 6,200 คน ซึ่งมาจาก
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ทัว่โลก ความเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนัของมนษุยชาตไิด้มารวมตวักนัในงานเฉลิมฉลองอนัยิ่งใหญ่นี ้คนเหล่านีมี้
หลายเชือ้ชาติ หลายพืน้ฐาน ในรูปแบบประเพณีชาติต่างๆ ได้ท าให้เกิดสวนอนัสวยงามของพระบาฮาอลุลาห์ 
ผู้ชุมนุมท่ีเต็มไปด้วยสีสนันัน้อยู่ในสภาบาไฮแห่งโลกก็คือ ช่อดอกไม้ท่ีเหมาะเจาะท่ีสุด ซึ่งเราจะมอบให้เป็น
อนุสรณ์แก่ท่านโชกิ เอฟเฟดิ ท่านศาสนภิบาลอันเป็นท่ีรักของเรา ผู้ ซึ่งได้จัดเตรียมก าลังสงครามแห่งจิต
วิญญาณ 10 ปี แก่เรา พร้อมกบัความส าเร็จและชยัชนะในหลายๆ ด้านแก่เรา 

 ขอขอบคณุต่อความพยายามอนัไม่หมดสิน้และไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหน่ือยของท่านศาสนภิบาลอนั
เป็นท่ีรัก บาไฮศาสนิกชนทั่วโลกได้เตรียมพร้อมเพ่ือการพัฒนาการอันยิ่งใหญ่แบบใหม่นี  ้ในความ
เจริญก้าวหน้าของศาสนาของพระผู้ เป็นเจ้า ท่านศาสนภิบาล ก็เหมือนกับพระอับดุลบาฮาท่ีเคยได้รับการ
ท านายไว้เม่ือครัง้ท่ีทา่นยงัเป็นเดก็อยูว่่า จะเป็นผู้ ท่ียกระดบัศาสนาของพระผู้ เป็นเจ้าให้สงูขึน้ 
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ค ำสอนและหลักธรรมบำงข้อ 

ควำมเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันของมนุษยชำติ 

 พระอับดลุบาฮาทรงสอนเราในเร่ืองความเป็นอนัหนึ่งอันเดียวกันของมนุษยชาติ มนุษย์ทุกคนก คือ
ลกูหลานของพระผู้ เป็นเจ้า ถ้าหากเราเช่ือในองค์พระบิดาแห่งสวรรค์องค์เดียวกันแล้ว เราจะต้องยอมรับว่าทกุ
คนเป็นเสมือนพ่ีน้องกนั เป็นเสมือนสมาชิกของครอบครัวเดียวกนัเป็นครอบครัวมนษุยชาติ 

 ก่อนท่ีพระบาฮาอุลลาห์จะทรงน าแสงแห่งความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกันให้กับเรานัน้ มีสาเหตหุลาย
ประการ ซึ่งท าให้คนคิดว่าตวัเขาเองนัน้ไม่เหมือนกบัคนอ่ืน บางคนคิดว่านัน้เป็นเพราะสีผิวของเขาขาว ตวัเขา
จะต้องดีกว่าคนผิวด า คนผิวแหลือง คนผิวน า้ตาล พระบาฮาอุลลาห์ทรงตรัสว่าอนันีไ้ม่ถูกต้อง มนษุย์ไม่แตก 
ตา่งกนัอนัเน่ืองมาจากสีผิวของเขา ถ้าหากวา่เขาจะตา่งกนันัน้เป็นเพราะวา่เขาได้รับการศกึษาในระดบัท่ีไม่เท่า
เทียมกัน ไม่ใช่เป็นเพราะว่าเขามีสีผิวท่ีต่างกัน คนท่ีมีสีผิวแตกตา่งกันในโลกนีก็้เป็นเหมือนดอกไม้ชนิดตา่งๆ 
กนัท่ีจะพบเห็นได้ในสวนแหง่หนึง่ ถ้าหากวา่ดอกไม้ทกุดอกในสว่นนัน้มีสีเหมือนกนั สวนนัน้ก็จะไม่สวยนกั พระ
บาฮาอลุลาห์ตรัสวา่พระผู้ เป็นเจ้าเหมือนกบัคนเลีย้งแกะท่ีใจดี ซึ่งจะไม่คิดว่าแกะขาวนัน้จะดีกว่าแกะสีน า้ตาล 
หรือแกะสีด า พระผู้ เป็นเจ้าทรงรักพวกเราทกุคนไมว่า่ผิวพรรณของเราจะมีสีอะไร หรือผู้ อ่ืนเป็นเหมือนคนแปลก 
พระบาฮาอลุลาห์ทรงจดุเพลิงแห่งความรักในจิตใจของศานิกชนของพระองค์ เพ่ือให้เขามีความรู้สึกเหมือนว่า
เป็นสมาชิกของครอบครัวเดียวกนั แม้วา่เขาจะมาจากทัว่ทกุประเทศของโลกนีก็้ตาม ในพระนิพนธ์ของพระองค์ 
พระบาฮาอลุลาห์ทรงตรัสวา่ 

 โอ ผู้อนัเป็นท่ีรัก โบสถ์แห่งความสามคัคีได้ถูกสถาปณาขึน้แล้ว เจ้าอย่าได้เห็นว่าเจ้าแตกตา่งไปจาก
ผู้ อ่ืน เจ้าเป็นผลไม้ของต้นไม้เดียวกนั และเป็นใบไม้ของก่ิงก้านเดียวกนั” 

 เจ้าจงเป็นเสมือนนิว้มือเดียวกนั และเป็นส่วนตา่งๆ ของร่างกายเดียวกนั เพราะฉะนัน้ขอเตือนเจ้าด้วย
ปากกาแหง่พระวจนะ” 

 พระอบัดลุบาฮาได้บญัญตัวิา่ 

 บรรดาค าสอนแห่งความศกัดิ์สิทธ์ิของพระบาฮาอุลลาห์ก็คือ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของโลก
มนษุย์นัน้ก็คือมนษุย์ทกุคนก็คือแกะของพระผู้ เป็นเจ้า และพระองค์ก็คือคนเลีย้งแกะผู้ ใจดีนัน่เอง คนเลีย้งแกะ
นีมี้ความเมตตากรุณาต่อแกะทุกตวั เพราะว่าทรงสร้างแกะเหล่านัน้ฝึกฝนแกะ จดัหาบริการให้กับแกะและ
ปกป้องแกะ ไม่ต้องสงสยัเลยว่าคนเลีย้งแกะจะต้องเมตตาต่อแกะทุกตวั และแม้จะมีแกะโง่เขลาก็ตามมนัก็
จะต้องได้รับการศึกษา ถ้าหากว่าเป็นเด็ก เขาก็จะต้องได้รับการฝึกฝนจนกว่าเขาจะบรรลุนิติภาวะ ถ้าหากว่า
เป็นคนป่วย เขาก็จะต้องได้รับการรักษาเยียวยา จะไม่มีการเกลียดชงัเป็นอริกนั เพราะว่าเป็นแกะท่ีโง่เขลา ผู้ ท่ี
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เจ็บป่วยควรจะได้รับการรักษาจากแพทย์ผู้ ใจดี” ขอให้เราสวดอธิษฐานให้แก่ความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนัของ
มนษุยชาต ิ

 “ข้าแตพ่ระผู้ เป็นเจ้า พระผู้ เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ขอทรงรวบรวมจิตใจของคนรับใช้ของพระองค์ให้เป็น
เอกภาพ ขอทรงเปิดเผยพระประสงค์อนัยิ่งใหญ่ของพระองค์ และยึดมัน่ในพระบญัญัติของพระองค์ ข้าแตพ่ระ
ผู้ เป็นเจ้า โปรดทรงชว่ยเหลือความพยายามและประทานก าลงั เพ่ือเขาจะได้รับใช้พระองค์ ข้าแตพ่ระผู้ เป็นเจ้า
โปรดอยา่ได้ละทิง้คนรับใช้เหลา่นีไ้ว้ตามล าพงั ขอทรงน าทางพวกเขาด้วยแสงสวา่งแหง่ความรอบรู้ของพระองค์ 
แท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้ชว่ย และพระผู้ เป็นเจ้าของเขา 

พระบาฮาอลุลาห์ 
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ก ำจัดควำมมีอคต ิ

 พระบาฮาอลุลาห์ทรงสอนว่า ความมีอคติทกุรูปแบบจะต้องลืมไป ไม่ว่าจะเป็นอคติเร่ืองชนชาติ หรือ
อคตเิร่ืองเชือ้ชาต ิหรืออคตเิร่ืองศาสนา ตราบใดท่ีคนยดึเอาความอคตไิว้ เราก็จะไมมี่ความสขุในโลก 

 สงครามทัง้หลายท่ีเรามีมาในอดีต การฆ่ากนั และการนองเลือดนัน้เกิดขึน้เน่ืองจากมีอคติกนัในบาง
เร่ือง คนท่ีสู้รบเพ่ือประเทศชาตขิองเขา เพ่ือศาสนาของเขาได้น าเอาความเสียหายมาสู่โลก และได้น าความตาย
มาสูม่นษุย์เพ่ือนร่วมโลกหลายล้านคน พระอบัดลุบาฮากลา่ววา่ 

 ถ้าหากความมีอคตนีิแ้ละความเป็นอริกนันีมี้เหตมุาจากศาสนาแล้ว ให้พิจารณาว่าศาสนานัน้ควรเป็น
ต้นเหตแุหง่มิตรภาพ ถ้ามิฉะนัน้แล้วศาสนาก็ไม่มีประโยชน์ และถ้าหากว่าความอคตินีเ้ป็นอคติแห่งชนชาติ ให้
พิจารณาดวู่ามนุษย์ทุกคนคือชาติเดียวกัน ทุกคนถือก าเนิดมาจากต้นไม้แห่งอาดมั และอาดมัก็เป็นรากแก้ว
ของต้นไม้ ต้นไม้ต้นนัน้มีอยู่ต้นเดียว และชาติเหล่านีท้กุชาติเป็นเสมือนก่ิงก้านและมนษุย์แตล่ะคนเป็นเสมือน
ใบไม้ ดอกไม้และผลไม้แล้วการสถาปนาชาติต่างๆ ได้รับมาจากการนองเลือดและการท าลายโครงสร้างแห่ง
มนษุย์ อนัเป็นผลเน่ืองจากความโง่เขลาและความเห็นแก่ตวัของมนษุย์ 

 “เน่ืองจากความมีอคติในความรักชาติ อนันีสื้บเน่ืองมาจากความโง่เขลาอย่างมาก เน่ืองจากผิวโลกก็
คือแผ่นดินถ่ินฐานแห่งหนึ่ง ทุกคนจะอาศยัอยู่ในท่ีใดก็ได้ในโลก เพราะฉะนัน้โลกนีก็้คือท่ีเกิดของมนุษย์ เขต
แดนและทางออกเหล่านีม้นุษย์เป็นผู้แบง่แยก  ในการสร้างเขตแดนและทางอออกนัน้ไม่ได้รับการออกแบบไว้ 
ยุโรปก็คือทวีปหนึ่ง เอเซียก็คือทวีปหนึ่ง อัฟริกาก็คือทวีปหนึ่ง ออสเตรเลียก็คือทวีปหนึ่ง แต่จิตใจจากแรง
กระตุ้นส่วนบุคคลและการหาผลประโยชน์ส่วนตวัได้แบ่งทวีปแต่ละทวีปออกจากกัน และถือว่าส่วนนัน้เป็น
ประเทศของตน พระผู้ เป็นเจ้าไม่ได้ทรงจดัตัง้อาณาเขตระหว่างประเทศฝร่ังเศสกับประเทศเยอรมัน มันเป็น
ดนิแดนตดิตอ่กนั 

 ในศตวรรษแรกๆ ด้วยความเหน็แก่ตวัท่ีจะแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจึงได้มีการก าหนดดินแดนและ
ทางออกและนบัวนัก็ยิ่งยึดถือให้ความส าคญัตอ่สิ่งเหล่านีม้ากขึน้ จนกระทัง่เหตนีุจ้ึงน าไปสู่การเป็นศตัรู การ
นองเลือด ความอยากได้ ชิงดีชิงเด่นกันมากขึน้ในช่วงศตวรรษหลังๆ ในท านองเดียวกันเหตุการณ์เช่นนีก็้
จะต้องเกิดขึน้อยา่งไม่มีท่ีสิน้สดุ และถ้าหากความมีชาตินิยมนีย้งัคงอยู่ในวฏัจกัรเช่นนี ้ก็จะเป็นเหตขุัน้ต้นของ
การท าลายโลกมนุษย์ ไม่มีใครท่ีจะทราบในการแบ่งแยกท่ีท าขึน้เองได้ ทุกพื น้ท่ีท่ีมีขอบเขตซึ่งเราเรียกว่าเป็น
ประเทศชาติของเรานัน้ เราถือกนัว่าเป็นดินแดนบ้านเกิดของเรา ส่วนท่ีเป็นผิวโลกก็คือดินแดนบ้านเกิดของทกุ
คน มิใชเ่ป็นพืน้ท่ีท่ีถกูจ ากดัไว้แตอ่ยา่งใด สรุปแล้วเราอาศยัอยูใ่นโลกนีเ้พียงชัว่ระยะอนัสัน้ และในท่ีสดุเราก็จะ
ถกูฝังอยู่ในโลกนี ้โลกก็คือหลมุฝังศพของเราตลอดไป สมควรไหมท่ีเราจะมาต่อสู้กนัให้นองเลือดมาฉีกคนอ่ืน
เป็นชิน้ๆ ให้กบัหลมุฝังศพอยา่งไมรู้่จกัจบสิน้นี ้ไม่พระผู้ เป็นเจ้าไม่ทรงพอพระทยักบัการกระท าเช่นนี ้และผู้ ท่ีมี
สตจิะไมเ่ห็นด้วยกบัการกระท าเชน่นี ้
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 “ขอจงคดิเูถิด สตัว์ประเสริฐทัง้หลายจะไม่ผกูพนัอยู่กับการวิวาทในเร่ืองความรักชาติ เขาควรเป็นมิตร
กับคนอ่ืนๆ และอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างสมัครสมาน ตัวอย่างเช่น ถ้าหากมีนกพิราบตัวหนึ่งบินมาจากทิศ
ตะวนัออกกบันกพิราบตวัหนึ่งบินมาจากทิศตะวนัตก กบันกพิราบตวัหนึ่งบินมาจากทิศเหนือ กับนกพิร าบตวั
หนึง่บนิมาจากทิศใต้  ได้มีโอกาสบนิมาถึง ณ จดุเดียวกนัในเวลาเดียวกนั นกเหล่านัน้ก็จะร่วมสมาคมกนัอย่าง
ไพเราะทนัที มนัจะเป็นเชน่นีก้บัสตัว์ประเสริฐทัง้หลายรวมทัง้สตัว์ปีกด้วย แตถ้่าเป็นสตัว์ท่ีดรุ้ายทัง้หลาย ทนัที
ท่ีมนัพบกนั มนัก็จะกดัท าร้ายกนั ตอ่สู้ซึง่กนัและกนั ฉีกกระชากกนัเป็นชิน้ๆ เป็นไปไม่ได้ท่ีพวกมนัจะอยู่ร่วมกนั
ด้วยความสงบสขุเชน่เดียวกนัสตัว์เหลา่นัน้จะอยู่ร่วมกนัไมไ่ด้ มนัเป็นสตัว์ท่ีดรุ้าย ป่าเถ่ือน และชอบรบสู้กนั” 
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กำรแสวงหำควำมจริง 

 เม่ือเด็กทารกคนใดเกิดในครอบครัวคริสเตียนเขาก็จะเป็นคริสเตียน เม่ือผู้ปกครองเป็นมสุลิม เด็กๆ ก็
จะเป็นมุสลิมด้วยเช่นกัน และถ้าพวกเขาเป็นฮินดู ลูกๆ ของเขาก็จะเป็นฮินดูด้วย เพราะเหตใุด ก็เพราะว่า
พลเมืองโลกส่วนใหญ่ด าเนินตามบรรพบุรุษของเขา ตราบใดท่ีการเลียนแบบเอาอย่างไม่พิจารณาไตร่ตรอง
เช่นนีย้งัด าเนินต่อไป พวกเขาไม่มีวนัอยู่ร่วมกันได้ พวกเขาได้แต่ตอ่สู้ วิวาทกนั เร่ืองการตามอย่างของเขา ทุก
คนได้อ้างวา่ตนเองนัน้ถกูคนอ่ืนนัน้ผิด น้อยคนท่ีจะหยดุยัง้ความคดิท่ีวา่ตนนัน้เกิดอยู่ในตระกลูอ่ืนท่ีมีความเช่ือ
เป็นแบบอ่ืน ตนนัน้คดิตา่งไปจากสิ่งท่ีตนเช่ืออยู ่วา่เป็นวิถีทางท่ีถกูต้องในเวลานี ้

 พระศาสดาบาฮาอลุลาห์ทรงสอนวา่ความจริงนัน้เป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนั ถ้าพลเมืองโลกจะยตุิการเอา
อยา่งพอ่แมข่องเขาแล้วแสวงหาความจริงด้วยตวัของเขาเอง พวกเขาก็จะไปถึงท่ีหมายเดียวกนัและเป็นอนัหนึ่ง
อนัเดียวกนั คนท่ีไม่เหมือนกันก็เหมือนกับเด็กๆ  ท่ีอาศยัอยู่คนละบ้าน และมองไปยงัดวงอาทิตย์โดยผ่านทาง
หน้าตา่ง กระจกสี แตเ่น่ืองจากสีของบานกระจกหน้าตา่งของแต่ละบ้านไม่เหมือนกนั เด็กคนหนึ่งก าลงัมองดู
ดวงอาทิตย์โดยผ่านกระจกสีเขียวแล้วคิดว่าสีของดวงอาทิตย์ก็คือสีเขียว ในขณะท่ีเด็กอีกคนหนึ่งก าลังมอง
ผ่านกระจกสีฟ้าแล้วคิดว่าดวงอาทิตย์มีสีฟ้า ส่วนเด็กคนท่ีสามก็เช่ือว่า ดวงอาทิตย์นัน้มีสีแดง ก็เพราะว่าบาน
กระจกหน้าตา่งของเขาเป็นสีแดง เด็กๆ เหล่านีอ้าจจะทะเลาะกนัเร่ืองสีของดวงอาทิตย์ ซึ่งความเช่ือของแตล่ะ
คนก็คือสิ่งท่ีเขาเห็นว่าเป็นสีท่ีถกูต้อง แตถ้่าหากเด็กๆ เหล่านัน้หยดุมองดูดวงอาทิตย์ผ่านบานกระจกหน้าตา่ง
อนัน้อยนิดของเขาแล้วก้าวออกไปยงักลางแจ้งพวกเขาทกุคนก็จะเห็นสีของดวงอาทิตย์ท่ีถกูต้อง และไม่มีอะไร
ท่ีจะทะเลาะวิวาทกนั 

 พระศาสดาบาฮาอุลลาห์ก าลังร้องเรียกบุตรหลานมนุษย์ให้ ก้าวเดินออกจากบ้านซึ่งพวกเขาได้รับ
สืบเน่ืองจากบรรพบรุุษของเขา แล้วหยดุมองดดูวงอาทิตย์ผ่านทางบานกระจกสีหน้าตา่ง เพราะว่าดวงอาทิตย์
ท่ีพวกเขาก าลงัมองดอูยู่นัน้คือดวงอาทิตย์ดวงเดียวกัน และถ้าเราขจดักระจกสีออกจากเบือ้งหน้าดวงตาของ
เราแล้ว เราทกุคนก็จะเห็นดวงอาทิตย์อยูใ่นสีอนัแท้จริงของมนั 

 พระผู้ เป็นเจ้าทรงประสงค์ท่ีจะให้เราคิดในสิ่งท่ีเราเช่ือ แทนท่ีจะคล้อยตามความเช่ือท่ีไม่มีเหตผุล ซึ่ง
บรรพบุรุษของเราได้เช่ือกันมาเป็นเวลาหลายชัว่คน ถ้าเราทุกคนแสวงหาความจริงด้วยตนเอง เราก็จะเห็น
ความจริงนัน้เป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนั ความจริงสามารถน าเราให้อยูร่่วมกนัได้ และท าให้เราละทิง้ความแตกตา่ง
ในอดีตนัน้เสีย 

 พระอบัดลุบาฮา กลา่ววา่ 

 “ศาสนาต่างๆ ของพระศาสนทูตศกัดิ์สิทธ์ิของพระผู้ เป็นเจ้าเป็นความจริงเดียวกัน แม้ว่าจะมีช่ือท่ี
ตา่งกนั มนษุย์จะต้องเป็นผู้ ท่ีรักแสงสว่าง ไม่ว่าแสงนัน้จะมาจากช่วงไหนของวนั เขาจะเป็นผู้ ท่ีรักดอกกหุลาบ
ไมว่า่ต้นกหุลาบนัน้จะปลกูท่ีดนิแดนใดก็ตาม เขาจะต้องเป็นผู้ ท่ีแสวงหาความจริงไม่ว่าความจริงนัน้จะมีแหล่ง
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มาจากท่ีใดก็ตาม การผูกมัดอยู่กับตะเกียงมิได้หมายความว่าเป็นการรักแสงสว่าง การอยู่ติดกับพืน้มิได้
หมายความว่าเป็นความเหมาะสม แตค่วามสดช่ืนของดอกกหุลาบนัน้ได้รับมาจากดินท่ีอดุมสมบรูณ์ การเอา
ใจใสต่อ่ต้นไม้นัน้ไมไ่ร้ประโยชน์ แตก่ารได้รับผลไม้นัน้คือประโยชน์ท่ีได้รับ ผลไม้ท่ีมีรสหวานไม่ว่าจะน าไปปลูก
ท่ีใดก็ตาม ผลไม้เหล่านัน้ก็ต้องเป็นท่ีช่ืนชอบ วาจาสตัย์ไม่ว่าจะกล่าวออกมาจากลิน้ใดก็จะต้องเป็นท่ียอมรับ
เห็นด้วย การพิสจูน์ทดสอบท่ีเสร็จสมบรูณ์ไมว่า่ในหนงัสือเลม่ใดก็ตาม ก็ต้องให้การยอมรับลงบนัทึกไว้ ถ้าหาก
วา่เรามีอคตแิล้วก็จะเป็นสาเหตขุองการไมย่อมรับและการไมเ่อาใจใส ่ละเลย สงครามศาสนา สงครามระหว่าง
ชาติตา่งๆ และสงครามระหว่างเช่ือชาติเกิดขึน้จากความไม่เข้าใจกนั ถ้าหากเราศึกษาศาสนาตา่งๆ จะพบว่า
หลกัธรรมตา่งๆ ของศาสนานัน้มีพืน้ฐานเดียวกนั ไม่แตกแยกกนั จากความหมายนีเ้อง ผู้ก่อตัง้ศาสนาในโลก
จะไปถึงจดุแหง่ความเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนั” 

 ณ สถานท่ีอ่ืนๆ พระอบัดลุบาฮาตรัสวา่ 

 โอ มนษุย์ได้ถล าสูก่ารเอาอยา่งเลียนแบบ และความไมเ่ป็นจริงทัง้หลาย แม้กระนัน้ก็ตาม ความสจัจริง
ของศาสนาก็ยงัคงอยู่เหมือนเดิม ความงมงายต่างๆ เข้าครอบคลมุความจริงแตเ่ดิม โลกนีจ้ึงมืดมน แสงสว่าง
จึงไม่ปรากฏ ความมืดมนนีจ้ึงน าไปสู่ความแตกตา่ง และการแตกแยกไม่เห็นด้วยพิธีตา่งๆ ในศาสนาและการ
วางหลักเกณฑ์อย่างไม่มีเหตุผลก็มีมากขึน้ หลายอย่าง ดงันัน้ความขดัแย้งจึงได้เกิดขึน้ในระบบทางศาสนา 
ด้วยเหตท่ีุศาสนาเป็นท่ีรวมของมนษุยชาต ิศาสนาท่ีแท้จริงนัน้จะต้องเป็นบอ่เกิดแห่งความรักและจะต้องเป็นท่ี
ยอมรับกันของมนุษย์ เน่ืองจากความเจริญก้าวหน้าด้านคณุงามความดีท่ีน่าสรรเสริญ แตผู่้คนยงัยึดอยู่กนัสิ่ง
จอมปลอม และการเลียนแบบเอาอยา่ง ละเลยไมส่นใจกบัความเป็นจริงซึง่ได้มีการรวบรวมไว้ ดงันัน้พวกเขาจึง
หมดหวงั และไม่ได้รับรัศมีแห่งศาสนา พวกเขาปฏิบตัิตามสิ่งท่ีได้รับตกทอดอย่างงมงายจากพ่อแม่ และบรรพ
บรุุษของเขา การแพร่ขยายเช่นนัน้จึงได้ท าต่อกันมาจนกระทัง้พวกเขาไกลออกจากแสงสจัธรรมและนัง่จมอยู่
กบัการเลียนแบบเอาอยา่งและคิดอย่างมืดมน นัน่ก็หมายความว่าเป็นการน าชีวิตนัน้ไปสู่ความตาย ซึ่งนัน้ควร
จะเป็นเคร่ืองแสดงแหง่ความรู้ท่ีใช้พิสจูน์ถึงความโง่เขลานัน่จะเป็นปัจจยัอยา่งหนึง่ท่ีมีอยู่ในความประเสริฐแห่ง
ธรรมชาติของมนษุย์ท่ีพิสูจน์ได้ด้วยความเส่ือมทรามของมนัเอง ดงันัน้ยุคสมยัของผู้ก่อตัง้ศาสนาจึงได้สัน้ลง 
คอ่ยๆ มืดมน อิทธิพลของวตัถนุิยมได้แผข่ยายและรุดหน้าออกไป เน่ืองจากผู้ก่อตัง้ศาสนาได้ยึดเลียนแบบและ
สิ่งจอมปลอม การละเลยไม่สนใจรวมทัง้การไม่ปฏิบตัิตอ่ความศกัดิ์สิทธ์ิและไม่เคารพตอ่ความจริงของศาสนา 
เม่ือดวงอาทิตย์ตกก็เป็นเวลาท่ีพวกค้างคาวบนิออกมามนับนิออกมาเพราะมนัเป็นสตัว์หากินตอนกลางคืน เม่ือ
แสงสวา่งแหง่ศาสนามืดมน พวกวตัถนุิยมก็เกิดขึน้ พวกวตัถนุิยมคือค้างคาวยามค ่าคืน ความเส่ือมทางศาสนา
เป็นเวลาท่ีพวกมนัเคล่ือไหว มนัคอยจ้องหาเงามืดในตอนท่ีโลกตกอยู่ในความมืด และเมฆได้แผ่ปกคลมุไปทัว่
โลก 

 “น่ามหัศจรรย์ ท่ีพระศาสดาบาฮาอุลลาห์ได้ทรงก าเนิดขึน้จากขอบฟ้าตะวันออก พระองค์ได้เสด็จ
มายงัโลกเหมือนกับการมาของรัศมีของดวงอาทิตย์ พระองค์ได้เสด็จมายงัโลกเหมือนกบัการมาของรัสมีดวง
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อาทิตย์ พระองค์ได้ทรงสะท้อนเอาความจริงแห่งศาสนาของพระผู้ เป็นเจ้า ปัดเป่าความมืดมนของการ
เลียนแบบนัน้ออกไป แล้วทรงวางรากฐานค าสอนใหม่ๆ  รวมทัง้ทางชบุโลกใหมอี่กด้วย 

 ค าสอนข้อแรกของพระศาสดาบาฮาอลุลาห์ คือ การศกึษาค้นคว้าหาความจริง มนษุย์จะต้องแสวงหา
ความจริงด้วยตนเอง ละทิง้การเลียนแบบและการยึดตามแบบแผนท่ีได้รับถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ เน่ืองจาก
ชาติต่างๆ ในโลกก าลงัท าตามแบบอย่างเดิมแทนท่ีจะท าตามความเป็นจริง และเป็นเพราะว่าการเลียนแบบ
อย่างเหล่านัน้มีมากมายหลายอย่าง อันความเช่ือท่ีไม่เหมือนกันนัน้เองจึงก่อให้เกิดการขัดแย้งถกเถียงกัน
รวมทัง้การท าสงครามกันด้วย ตราบใดท่ีการเลียนแบบอย่างเหล่านีย้งัมีอยู่ ความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนัของ
มนุษย์โลกก็คงเป็นไปไม่ได้ เพราะฉะนัน้เราจะต้องค้นคว้าหาความจริงเพ่ือท่ีว่าแสงแห่งความจริงนีจ้ะพดัพา
เอาเมฆและความมืดมนออกไป ความจริงนัน้ย่อมเป็นความจริงเดียวเท่านัน้ ความจริงไม่ยอมให้มีเป็นหลาย
อยา่งและไมมี่การแบง่แยก ถ้าชาตติา่งๆ ในโลกค้นคว้าหาความจริง ชาติตา่งๆ ก็จะยอมรับเห็นด้วยและจะเป็น
อนัหนึ่งอนัเดียวกัน ประชาชนและลัทธิต่างๆ มากมายได้แสวงหาความจริงโดยผ่านการน าทางและค าสอน
ตา่งๆ ของพระบาฮาอลุลาห์ เขาเหลา่นัน้สามคัคีปรองดองกนัและปัจจบุนันีก็้อาศยัอยู่ในลกัษณะท่ียอมรับและ
รักกนั ในหมูพ่วกเขาจะไมมี่แม้ร่อยรอยของการเป็นศตัรูกนัและการถกเถียงกนัตอ่ไปอีกแล้ว 
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ภำษำสำกล 

 อีกข้อหนึ่งของความไม่เข้าใจกันในโลกนี ้คือ ประชาชนไม่เข้าใจภาษาซึ่งกันและกัน ทุกประเทศมี
ภาษาท่ีตา่งกนัไป และเมื่อคนใดคนหนึ่งเดินทางออกนอกประเทศของตนเพ่ือท่ีจะไปอีกส่วนหนึ่งของโลก เขาก็
จะรู้สกึวา่เขาไปอยูท่า่มกลางคนแปลกหน้า 

 พระศาสดาบาฮาอุลลาห์เสด็จมาเพ่ือความสามคัคีของมนุษย์โลกทุกคน และพระองค์จะทรงท าให้
มนษุย์เหล่านัน้เป็นเสมือนสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน พระบญัญัติข้อหนึ่งของพระองค์ คือ จะให้มีการเรียนรู้
ภาษาสากลในทกุๆ ส่วนในโลกเพ่ือทกุคนจะได้เรียนรู้ภาษานัน้นอกเหนือไปจากภาษาประจ าชาติของตน ด้วย
วิธีการนีป้ระชาชนจะเกิดความรู้สึกว่าอยู่ในบ้านเกิดของตนไม่ว่าเขาจะไปท่ีใดก็ตาม เพราะว่าเขาทกุคนเข้าใจ
ซึง่กนัและกนั 

 ความแตกต่างในเร่ืองของภาษาบางครัง้ก็เป็นเหตุให้เกิดความไม่เข้าใจกัน ซึ่งอาจจะน าไปสู่การ
ขดัแย้งเร่ืองต่างๆ ท่ีอนัตราย ยกตวัอย่างเช่น พระนามของพระผู้สร้างโลกของเราในภาษาฮินดีเรียกว่า พระ
อิศวร ในภาษาอาหรับเรียกว่า อัลลาห์ และภาษาอังกฤษเรียกว่า ก๊อด ประชาชนท่ีไม่รู้ ก็คิดว่าก๊อดนัน้ไม่
เหมือนกบัพระอิศวรและไม่เหมือนกับพระอลัลาห์ จึงได้ทะเลาะกนัเก่ียวกับช่ือท่ีไม่เหมือนกันเหล่านัน้ แต่เม่ือ
ประชาชนทุกคนสามารถพูดภาษาสากลได้แล้ว เขาก็จะตระหนกัในความจริงนัน้คือพระผู้ทรงสร้างโลกองค์
เดียวกันนัน้เองท่ีเขาทุกคนก าลงัอ้างถึงกันอยู่ นีก็้หมายความว่าภาษาสากลนัน้จะช่วยขจดัความเข้าใจผิดใน
หลายสิ่งหลายอยา่งระหวา่งเขาได้ 

 บาไฮศาสนิกชนได้แปลสาส์นของพระบาฮาอุลลาห์เป็นภาษาต่างๆ กว่า 600 ภาษาในโลก เพราะว่า
ประชาชนไมรู้่ภาษาสากล แตเ่ม่ือได้มีการน าเอาภาษาสากลมาใช้ในโลกก็จะเป็นการง่ายยิ่งขึน้ท่ีจะแพร่ค าสอน
ของพระศาสดาบาฮาอลุลาห์ไปยงัประชาชนตา่งๆ แล้วทกุคนก็จะอ่านธรรมนิพนธ์ศกัดิ์สิทธ์ิขององค์พระศาสน
ทตูแหง่พระผู้ เป็นเจ้าได้ด้วยภาษานัน้ๆ 
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ควำมเสมอภำคระหว่ำงบุรุษและสตรี 

 ถ้าหากว่าคณุได้ตดัเอาขนออกจากปีกข้างหนึ่งของนกพิราบ นกพิราบก็จะบินไม่ได้แม้ว่าปีกอีก ข้าง
หนึง่จะแข็งแรงเพียงใดก็ตาม นัน่ก็เป็นเพราะวา่นกนัน้จ าเป็นต้องใช้ปีกทัง้สองในการบินนัน่เอง 

 พระบาฮาอลุลาห์ ตรัสวา่ 

 “มนษุยชาตก็ิเชน่เดียวกบันกท่ีมีปีก 2 ข้าง ข้างหนึ่งเป็นชาย อีกข้างหนึ่งเป็นหญิง หากว่าปีกทัง้สองไม่
แข็งแรงแล้วและยงัถกูดนัจากแรงก าลงัอ่ืนๆ นกนัน้ก็จะบนิสูอ่ากาศไมไ่ด้” 

 พระองค์ได้ตรัสอีกวา่ 

 “พระผู้ เป็นเจ้าได้ทรงสร้างสัตว์โลกไว้เป็นคู่ๆ มนุษย์สัตว์หรือแม้กระทั่งพืชผัก ทุกสิ่งทุกอย่างใน 3 
อาณาจกัรจะต้องมีสองเพศ และมีความเสมอภาคระหวา่งสองเพศนีด้้วย” 

 “ในโลกแห่งพืชมีพืชเมียและพืชผู้  ทัง้ 2 เพศมีสิทธิเท่าเทียมกัน และได้รับส่วนของความสวยงามใน
ตระกลูของมนัอยา่งเทา่เทียมกนั แม้วา่จริงๆ แล้วต้นไม้ท่ีให้ผลนัน้ดีกวา่ต้นไม้ท่ีไร้ผลก็ตาม” 

 ในอาณาจกัรสตัว์เราจะเห็นว่าสตัว์เพศผู้กับสัตว์เพศเมียนัน้มีสิทธิต่างๆ เท่ากัน ทัง้ 2 เพศต่างได้รับ
ผลประโยชน์ระหวา่งกนั” 

 “ปัจจบุนันีใ้นลกัษณธรรมชาตขิองสองอาณาจกัรท่ีต ่าต้อยนี ้เราได้เห็นแล้วว่าไม่มีปัญหาในเร่ืองความ
เหล่ือมล า้กว่ากนัระหว่าเพศทัง้ 2 ว่าเพศไหนสูงกว่ากัน ในโลกมนุษย์เราได้เห็นความแตกต่างอย่างมากมาย 
เพศหญิงจะถูกปฏิบตัิในลกัษณะท่ีต ่ากว่า รวมทัง้ไม่ได้รับสิทธิอันถูกต้อง และสิทธิพิเศษท่ีเสมอภาค สภาพ
เช่นนีไ้ม่เป็นตามธรรมชาติ แต่เป็นไปเพราะได้รับการศกึษานัน่เอง ในการสร้างโลกของพระผู้ เป็นเจ้านัน้ ไม่มี
การแบ่งลกัษณะท่ีต ่ากว่า รวมทัง้ไม่ได้รับสิทธิอนัถูกต้อง และสิทธิพิเศษท่ีเสมอภาค สภาพเช่นนีไ้ม่เป็นตาม
ธรรมชาต ิแตเ่ป็นไปเพราะการได้รับการศกึษานัน่เอง ในการสร้างโลกของพระผู้ เป็นเจ้า ไม่มีการแบง่ลกัษณะไว้
เชน่กนันัน้ไมมี่เพศใดดีวา่เพศใดในสายพระเนตรของพระผู้ เป็นเจ้า” 

 พระผู้ เป็นเจ้าทรงสร้างเราทกุคนให้เป็นมนษุย์เหมือนกนั ไมมี่ความแตกตา่งกนัเลยไม่ว่าเราจะเป็นชาย
หรือหญิงในสายพระเนตรของพระองค์ ทรงเป็นพอ่แมท่ี่รักลกูชายและลกูสาวเทา่เทียมกนั 

 พระอบัดลุบาฮาได้ตรัสวา่ทัง้บรุุษและสตรีเป็นสว่นหนึง่ของมนษุยชาต ิและในการประมาณคา่ของพระ
ผู้ เป็นเจ้าทัง้สองเพศนัน้เสมอภาคกนั เพราะว่าแตล่ะเพศนัน้เป็นส่วนประกอบของอีกเพศหนึ่ง ในการออกแบบ
สร้างสรรค์ในสายพระเนตรของพระผู้ เป็นเจ้า ความแตกต่างระหว่างสองเพศนีมี้อยู่เพียงข้อเดียวคือความ
บริสทุธ์ิ และความชอบธรรมของการกระท า และการแสดงออกของเขา นัน้หมายความว่าใครก็ตามท่ีเอนเอียง
ไปใกล้พระผู้ เป็นเจ้า เขาผู้นัน้จะอยูใ่นรูปเงาแหง่จิตวิญญาณและความประสงค์เดมิของพระผู้สร้างโลก 
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 ในเม่ือพระกรุณาธิคณุของพระผู้ เป็นเจ้าได้ทรงย่ืนให้แก่ชายและหญิงเหมือนกนัแล้ว เราก็ไม่ควรสร้าง
ความแตกตา่งขึน้ระหวา่งเขาทัง้สอง หน้าท่ีตา่งๆ ของบรุุษในสงัคมอาจจะแตกตา่งไปจากหน้าท่ีของสตรี แตว่่า
สิทธิอนัถกูต้อง และสิทธิพิเศษตา่งๆ ก็ต้องเสมอภาคกนั เราไม่ควรคิดว่าความสามารถพิเศษของสตรีนัน้มีน้อย
กว่าบรุุษ ในอดีตสตรีไม่ได้รับการศกึษาและโอกาสท่ีเหมือนกบับุรุษ นัน่จึงเป็นเหตท่ีุท าให้สตรีไม่สามารถท่ีจะ
พฒันาฐานะความสามารถท่ีแตกตา่งของเขาได้ 

 เม่ือบาไฮศาสนิกชนมีการเลือกตัง้ธรรมสภาทกุๆ ปี สมาชิกท่ีเขาเลือกจะต้องเป็นผู้ ท่ีมีความจริงใจและ
มีความสามารถ ไม่มีข้อแตกตา่งไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชาย เราควรจ าไว้อยู่เสมอว่าพระผู้ เป็นเจ้าทรงมองไปท่ี
จิตใจและลกัษณะนิสยัของบคุคล ไมใ่ชท่รงมองเร่ืองเพศ 

 พระอบัดลุบาไฮ กลา่ววา่ 

 “ใครก็ตามท่ีคิดบริสุทธ์ิ ได้รับการศกึษาเย่ียม รอบรู้ในวิทยาการสงู มีการกระท าท่ีเป่ียมไปด้วยความ
เมตตา ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชาย ผิวขาวหรือสีอ่ืนๆ ก็จะได้รับสิทธ์ิอย่างเต็มท่ี รวมทัง้เป็นท่ีรู้จักกันจะไม่มี
ความแตกตา่งกนัเลย 
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กำรศึกษำทั่วไป (สำกล) 

 ค าสอนข้อหนึ่งของพระศาสดาบาฮาอลุลาห์ คือ เด็กทกุคนไม่ว่าหญิงหรือชายจะต้องได้รับการศึกษา 
ถ้าหากพ่อแม่ละเลยไม่ให้การศึกษาแก่บุตรของตน พ่อแม่เหล่านัน้จะต้องยอมรับผิดชอบต่อพระผู้ เป็นเจ้า นี ้
เป็นค าบญัชาของพระศาสดาบาฮาอลุลาห์ 

 เป็นสิ่งท่ียอมรับกนัวา่ พอ่แมท่กุคนจะต้องให้การศกึษาแก่บตุรชายและบตุรสาว เพ่ือให้รู้จกัเรียนรู้และ
ขีดเขียน พ่อแม่คนใดท่ีละเลยไม่ใส่ใจต่อค าบัญชานี ้แม้ว่าเขาจะเป็นคนร ่ ารวยก็ตาม ก็จะเป็นหน้าท่ีของ
กรรมการท่ีจดัการเก่ียวกบัโรงเรียนของสภายตุิธรรมสากลไปเรียกเอาคา่เล่าเรียนของเด็กๆ เหล่านัน้จากพ่อแม่
ผู้ร ่ารวยคนนัน้ อีกประการหนึง่ถ้าพอ่แมไ่มส่ามารถจดัการศกึษาแก่บตุรของตนได้แล้ว ก็จะตกเป็นภาระแก่สภา
ยตุธิรรมแหง่สากล แท้จริงแล้วเราได้ท าให้สภายตุธิรรมแหง่สากลเป็นร่มโพธ์ิแก่คนยากจนและขาดแคลน 

 “พอ่แมค่นใดให้การศกึษาแก่บตุรของตน หรือเด็กคนอ่ืนๆ ก็ตาม เหมือนกบัว่าเขาผู้นัน้ได้ให้การศกึษา
แก่บตุรของเรา” 

 ดงันัน้การให้การศึกษาแก่เด็กจึงเป็นหลักเกณฑ์ข้อบงัคบัส าหรับบาไฮศาสนิกชนทุกคน หากพ่อแม่
สามารถให้การศึกษาแก่บุตรของตนได้แต่กลับละเลยไม่ใส่ใจให้การศึกษา ธรรมสภาบาไฮก็จะบงัคบัพ่อแม่
เหลา่นัน้ให้จดัการให้การศกึษาแก่บตุรเหล่านัน้ แตถ้่าหากพ่อแม่ยากจน ธรรมสภาบาไฮก็จะต้องจดัการศกึษา
ให้แก่เดก็ๆ ด้วยเงินกองทนุของชมุชนนัน้ๆ  

 จากพระวจนะของพระบาฮาอลุลาห์ เป็นท่ีเห็นได้ชดัวา่การให้การศกึษาแก่เด็กถือเป็นงานท่ีควรแก่การ
เคารพบชูา พระองค์ตรัสวา่ 

 “ผู้ ใดท่ีให้การศกึษาแก่บตุรของตน หรือเด็กคนอ่ืนๆ ก็ตาม ก็เหมือนกับว่าเขาผู้นัน้ได้ให้การศึกษาแก่
บตุรของเรา” 

 ไม่ใช่สิทธิหรือเกียรติอนัยิ่งใหญ่ของเราหรือท่ีให้การศกึษาแก่บตุรของพระศาสดาบาฮาอลุลาห์ เราจะ
ได้รับเกียรตอินันีถ้้าหากวา่เราให้การศกึษาแก่บตุรของเราเองทัง้บตุรของผู้ อ่ืนด้วย 

 เราจะไม่พดูว่า เราต้องการให้บตุรเล็กๆ ของเราช่วยท างานท่ีบ้าน หรือช่วยจงูววัควายออกไปกลางทุ่ง
นา เด็กๆ เหล่านัน้จึงไม่มีเวลาไปโรงเรียน เราจะต้องจ าไว้เสมอว่าการดแูลววัควายหรือการท างานกลางทุ่งนัน้
ไม่ใช่เป็นค าบญัชาของพระผู้ เป็นเจ้า แตก่ารให้การศกึษาแก่เด็กต่างหากท่ีเป็นค าบญัชาของพระผู้ เป็นเจ้า ถ้า
หากเราไม่เช่ือฟังตอ่ค าบญัชานี ้เราจะยอมรับผิดชอบ ท านองเดียวกนัเราจะไม่พูดว่า บตุรของเรานัน้เป็นหญิง 
เดก็ผู้หญิงไมจ่ าเป็นต้องศกึษาเลา่เรียนแตอ่ยา่งไร พระอบัดลุบาฮาได้ตรัสว่าแม้ว่าจะมีความเสมอภาคระหว่าง
สิทธิของหญิงและชายเท่ากนัก็ตาม แต่ในกรณีการให้การศกึษาแล้ว ถ้าหากว่าจะให้ความส าคญัแล้ว จะต้อง
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ให้แก่เดก็หญิง เพราะว่าเด็กหญิงจะกลายเป็นมารดาในภายภาคหน้าและมารดาท่ีมีการศกึษาก็จะเลีย้งดบูตุร
ได้ดีกวา่ 

 การศกึษาตามค าสอนของพระศาสดาบาฮาอลุลาห์ มิได้หมายถึงการเรียนรู้ให้อ่านออกเขียนได้เท่านัน้ 
แต่เด็กๆ จะต้องได้รับการศึกษาฝึกฝนเพ่ือท่ีเด็กๆ เหล่านัน้สามารถให้การรับใช้มนุษยชาติ ปัจจุบนัเด็กๆ ท่ี
อาศยัอยู่ในส่วนตา่งๆ ของโลก ก าลงัได้รับการสัง่สอนให้มีความรักตอ่ประเทศชาติของตนเท่านัน้ และบางครัง้
ได้มีการปลูกฝัง ให้มีความเกลียดชงัต่อชาติอ่ืนๆ ในจิตใจของเด็กเหล่านัน้ เด็กๆ ได้รับการสัง่สอนให้มีความ
ภูมิใจท่ีได้เป็นชาวเยอรมนั ชาวอาหรับ และชาวจีน และท าให้เกิดความเช่ือว่าเชือ้ชาติของเขา ศาสนาของเขา
หรือแม้กระทัง่ชัน้วรรณพิเศษของเขา ว่าดีท่ีสุดในโลก ศาสนาบาไฮกล่าวว่าสิ่งนีไ้ม่ถูกต้อง จุดมุ่งหมายของ
การศึกษานัน้ คือ การสอนให้เด็กชายและเด็กหญิงมีความเช่ือว่าโลกนีเ้ป็นประเทศเดียว และมนุษยชาติ คือ
ประชากรโลกและจะต้องให้ความรักและการรับใช้เพ่ือท่ีจะให้โลกทัง้โลกดีขึน้ หากพลเมืองใดน า เอาวิธีการ 
ศกึษาอนันีไ้ปใช้แล้วจะใช้เวลาเพียงชัว่อายคุนในการสร้างความสามคัคีแก่มนษุยชาติทกุคนได้ 

 พระศาสดาบาฮาอลุลาห์ ยงัตรัสอีกด้วยวา่ 

 โรงเรียนตา่งๆ จะต้องอบรมสัง่สอนเดก็ๆ ในเร่ืองหลกัธรรมตา่งๆ ของศาสนาเป็นเบือ้งต้น ดงัท่ีได้บนัทึก
ไว้ในพระคมัภีร์ตา่งๆ ของพระผู้ เป็นเจ้า เพ่ือท่ีวา่พระผู้มาตามค าสญัญา และพระผู้ รับใช้อาจจะช่วยปกป้องเด็ก
เหล่านัน้จากข้อห้ามและประดบัประดาเด็กเหล่านัน้ด้วยอาภรณ์แห่งพระบญัญัติแตนี่ก็้เป็นเพียงเคร่ืองวดัท่ีว่า
ไมเ่ป็นการท าร้ายเดก็ๆ ด้วยการสร้าง ความคลัง่ไคล้และความดนัทรัุงอยา่งรู้เทา่ไมถ่ึงการณ์ 

 นีห้มายความว่า คุณค่าแห่งศีลธรรมท่ีสอนโดยองค์ศาสนทูตของพระผู้ เป็นเจ้า จะต้องเป็นพืน้ฐาน
เบือ้งต้นแก่การศึกษาทุกๆ ระบบ เพียงแต่การได้รับการสอนทางศีลธรรมสามารถท าให้คนมีความสุขในชีวิต
ยิ่งขึน้ เพราะว่าผู้คนจะได้เรียนรู้ในการด าเนินชีวิตอยู่โดยไม่มีอคติต่อเพ่ือนมนุษย์และชีวิตจะเต็มไปด้วย
ความหวงัและเช่ือมัน่ในอนาคต 

 การศึกษาจะต้องท าให้เราหลุดพ้นจากความเช่ืออนังมงายรวมทัง้ความมีอคติต่างๆ และยังหลุดพ้น
จากการยดึอยูก่บัวตัถนุิยม พระบาฮาอลุลาห์ ตรัสวา่ 

 ในค าสอนของพระศาสดาบาฮาอลุลาห์ คือ อิสรภาพของมนษุย์ ด้วยอ านาจอนัล า้เลิศเขาจะเป็นอิสระ
และหลดุพ้นจากการผกูพนักบัธรรมชาตทิางโลก ตราบใดท่ีมนษุย์ยงัผกูพนักบัธรรมชาติ มนษุย์ก็จะเป็นสตัว์ท่ีดุ
ร้าย ดิน้รนเพ่ือความอยู่รอดซึ่งเป็นเหตสุุดวิสยั ของธรรมชาติโลก การดิน้รนเพ่ือความอยู่รอดนีจ้ึงเป็นบ่อเกิด
ของความหายนะอยา่งใหญ่หลวงและเป็นความทกุข์ยากย่ิง 

 บาไฮศาสนิกชนไม่ควรจะกีดกันบุตรหลานของตนจากการศึกษาหาความจริง ตามค าสอนของพระ
ศาสดาบาฮาอลุลาห์ 
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 ความรู้เหมือนกบัปีกทัง้สองส าหรับมนุษย์ และเหมือนกบัเป็นบนัไดส าหรับในการท่ีจะศกึษาหาความรู้
จึงเป็นหน้าท่ีของทุกคน แต่เน่ืองจากวิทยาการต่างๆ เหล่านีซ้ึ่งจะเป็นประโยชน์แก่มนุษย์โลก แต่วิทยาการ
ตา่งๆ นีก็้มิได้เป็นการเร่ิมต้นในค าตา่งๆ และมิได้เป็นการสิน้สุดในค าตา่งๆ เช่นกนั นกัวิทยาศาสตร์ เป็นผู้ ท่ีมี
สิทธ์ิมากกว่าพลเมืองคนอ่ืนๆ ในโลก ท่ีจริงแล้ว ทรัพย์สมบตัิท่ีแท้จริงของมนุษย์คือความรู้นั่นเอง ความรู้จะ
น าไปสูเ่กียรตยิศความมัง่คัง่ ความสขุ ความยินดี ความโชคดี และความหรรษา 
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ศำสนำและวิทยำศำสตร์จะต้องด ำเนินสอดคล้องกัน 

 พระผู้ เป็นเจ้าทรงประทานก าลงัความคดิแก่เราเพ่ือเราจะได้ตา่งไปจากสตัว์ เพราะว่ามนษุย์สามารถใช้
ความคดิของเขา มนษุย์สามารถท่ีจะสร้างความเจริญมาตัง้แตส่มยัอดีต และปัจจบุนันีไ้ด้ด ารงชีวิตแตกตา่งไป
จากท่ีเขาเคยเป็นอยู่เม่ือหลายพนัปีมาแล้ว มีผู้ ค้นพบและนกัประดิษฐ์ หลายท่านท่ีได้ท าไว้ เพ่ือมนุษย์จะได้
อาศยัอยู่ในบ้านท่ีดีกว่าตอ่สู้กับเชือ้โรคและความไม่รู้ แต่ความเจริญทางวตัถุนัน้ให้ประโยชน์แก่เราเพียงน้อย
นิด ถ้าหากวา่เราไมมี่ความเจริญทางด้านจิตใจ พระผู้ เป็นเจ้าทรงประทานศาสนาให้แก่เรา เพ่ือท่ีจะช่วยให้เรา
มีความเจริญด้านจิตใจมีวิทยาศาสตร์โดยไม่มีศาสนาก็จะสามารถก่ออนัตรายได้อย่างมากมาย แต่ถ้าหากมี
ศาสนาโดยไม่มีวิทยาศาสตร์ก็จะประสบปัญหายุ่งยากเช่นกนั ความเจริญท่ีแท้จริงของมนษุย์นัน้จ าเป็นต้องมี
ทัง้สองอยา่ง ทัง้วิทยาศาสตร์และศาสนาจะต้องเจริญควบคูก่นัไป 

 ด้านวิทยาศาสตร์คอยจัดหาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ให้แก่เรา ด้านศาสนาจะบอกให้เรารู้จักวิธีการใช้
เคร่ืองมือเหล่านัน้ เช่น ขวาน หรือเคียว เป็นสิ่งท่ีมีประโยชน์มากถ้าหากว่าเราใช้มนัได้อย่างถกูต้อง แตถ้่าหาก
ฆาตกรได้ถือขวานหรือเคียวซึง่เป็นเคร่ืองมือท่ีมีประโยชน์เช่นกนั ก็จะกลายเป็นอาวธุท่ีมีอนัตราย ความยุ่งยาก
ก็จะเกิดขึน้ในโลก ปัจจุบนัก็คือทางวิทยาศาสตร์ ได้จดัหาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ให้แก่ประชาชนผู้ซึ่งใช้เคร่ืองมือ
เหล่านัน้เป็นอาวุธ เพราะว่าคนเหล่านัน้ไม่มีศาสนาท่ีจะสอนให้เขารู้จักใช้ เคร่ืองใช้เหล่านัน้ให้ดีท่ีสุด อีก
ประการหนึง่ถ้าหากเราละทิง้วิทยาศาสตร์แล้วหยุดใช้ความคิดและเหตผุล ศาสนาก็จะไม่มีความหมายอะไร ก็
จะก่อให้เกิดความเขลา ความเช่ือท่ีงมงายและอตัรายแก่มนษุย์โลก 

 ในอดีตประชาชนคดิวา่ศาสนาและวิทยาศาสตร์ไม่สามารถท่ีจะด าเนินไปด้วยกนัได้ แตพ่ระศาสดาบา
ฮาอุลลาห์ ทรงสอนไว้ว่า ศาสนาท่ีแท้จริงจะต้องสอดคล้องกับวิทยาศาสตร์ท่ีแท้จริง พระองค์ตรัสแก่เราว่า 
จิตใจและความคดิของเราสามารถท่ีจะยอมความจริงเดียวกนัได้ 

 เราจะสรุปบทนีด้้วยการยกพระวจนะจากการกลา่วของพระอบัดลุบาฮา 

 “พระผู้ เป็นเจ้าทรงสร้างศาสนาและวิทยาศาสตร์เพ่ือเป็นเคร่ืองวดัความเข้าใจของเรา จงจ าไว้ว่าอย่า 
ได้ละเลยตอ่อ านาจมหศัจรรย์นี ้ขอจงชัง่น า้หนกัสิ่งทัง้หลายให้อยูใ่นดลุยภาพ” 

 “ให้เอาความเช่ือต่างๆ ของเจ้าไปกลมกลืนกับทางวิทยาศาสตร์ ไม่ มีอะไรท่ีจะค้านกันได้ เพราะว่า
ความจริงจะต้องเป็นหนึง่ ความหลดุพ้นจากความเช่ืองมงาย ประเพณีตา่งๆ รวมทัง้การพดูอย่างไร้เหตผุล เม่ือ
ศาสนาได้แสดงให้เห็นความลงรอยกบัวิทยาศาสตร์แล้ว ก็จะมีการรวมตวัและรวมพลงักนัอย่างมหาศาลอย่าง
แท้จริงในโลก ซึง่จะกวาดล้างเอาสงครามการขดัแย้งกนั ความบาดหมางรวมทัง้การตอ่สู้กนัให้หมดไป และแล้ว
มนษุย์ชาตจิะเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนั ภายใต้อานภุาพแหง่ความรักขององค์พระผู้ เป็นเจ้า 
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ควำมร ่ำรวยและควำมยำกจนที่เกินขอบเขตจะต้องสิน้สุดลง 

 พระบาฮาอลุลาห์ตรัสแก่เราวา่ พระองค์ทรงโปรดความยตุธิรรมมากกวา่สิ่งอ่ืนใดในโลก 

 โอ บตุรแหง่ธรรมะ 

 “ในสายตาของเรา บรรดาสิ่งทัง้หลาย สิ่งท่ีรักมากท่ีสดุ คือความยตุธิรรม อยา่ได้หนัหน้าหนี หากเจ้ายงั
ปรารถนาเรา” 

 พระอบัดลุบาฮาตรัสวา่ 

 “ข้อหนึง่ในหลกัธรรมส าคญัๆ ของค าสอนขของพระศาสดาบาฮาอลุลาห์ คือ สิทธิของมนษุย์ทกุคนท่ีจะ
ด าเนินชีวิตประจ าวนัของเขาด้วยการท่ีให้เขามีชีวิตอยูไ่ด้หรือด้วยความเสมอภาคแหง่วิถีทางการท ามาหากิน” 

 “การจดัการสภาพของประชาชนจะต้องท าให้ความยากจนหมดสิน้ไปตามฐานะต าแหน่งของ เขา เพ่ือ
ท่ีวา่ทกุคนจะมีสว่นได้รับในความสะดวกและความผาสกุ” 

 “เราลองมองดกูลุ่มของเราซิว่าผู้ ท่ีมัง่คัง่เกินไปกลุ่มหนึ่ง กับอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นผู้ ท่ีอดอยากไม่มีอะไร
เลย คนเหล่านีใ้ครท่ีจะได้เป็นเจ้าของสถานท่ีอนัหรูหราสวยงาม และในคนเหล่านีใ้ครบ้างท่ีไม่มีแม้ท่ีจะซุกหวั
นอน เราเห็นบางคนกินอาหารดีดีราคาแพงๆ ในขณะท่ีอีกกลุ่มหนึ่งจะหาเปลือกขนมปังพอท่ีจะให้เขาประทัง
ชีวิตก็ยงัยาก ในขณะท่ีบางคนนุ่งห่มด้วยผ้าก ามะหย่ี ผ้าขนสตัว์ และผ้าฝ้ายลินินอนัสวยงามแตบ่างคนมีเพียง
เสือ้ผ้าบางๆ ผ้าไมดี่ และขาดๆ เพ่ือท่ีจะปกป้องเขาจากความหนาวเทา่นัน้” 

 “แน่นอนกลุ่มท่ีเป็นอยู่อย่างมัง่คัง่มหาศาล กับกลุ่มท่ียากจนอย่างน่าสงสาร จ าเป็นท่ีจะต้องมีองค์กร
ใดองค์กรหนึ่งท่ีคอยควบคมุแก้ไขสภาพการณ์เช่นนีใ้ห้ดีขึน้ จ าเป็นท่ีจะจ ากดัผู้คนร ่ารวย และในเวลาเดียวกัน
จะต้องจ ากดัคนยากจนด้วยทัง้ความร ่ารวยและความยากจนท่ีเกินไปไมใ่ชส่ิ่งดี 

 เม่ือใดท่ีเราเห็นความยากจนได้เข้าสู่สภาพของความอดอยากแล้ว ก็จะเป็นเคร่ืองแสดงให้เราเห็นว่าท่ี
นัน่มีการกดข่ีมนษุย์จะต้องรีบลกุขึน้จดัการเร่ืองนี ้และในไม่ช้าสภาพตา่งๆ ท่ีได้รับการเปล่ียนแปลงนีจ้ะน าเอา
ความทกุข์ยากของคนยากจนท่ีถกูกดข่ี ไปสูป่ระชาชนจ านวนมาก  

 มีหลกัเกณฑ์และค าสอนท่ีมหศัจรรย์หลายข้อในศาสนาบาไฮ ส าหรับการสร้างสรรค์สงัคมท่ีเสมอภาค
ท่ีซึง่จะไมมี่ความมัง่คัง่และความยากจนท่ีเกินไป หลายๆ หลกัเกณฑ์เหลา่นีจ้ะต้องน าไปให้รัฐบาลตา่งๆ ในโลก
ได้ปฏิบตั ิแตก่ารแก้ปัญหาขัน้พืน้ฐานแหง่ปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัจจบุนันีข้ึน้อยู่กบับคุคล บาไฮศาสนิกชนได้รับ
การสง่เสริมในการท่ีจะพยายามสร้างความเจริญทัง้ทางด้านวตัถแุละจิตใจ แตบ่าไฮศาสนิกชนก็ไม่ควรลืมพระ
วจนะของพระศาสดาบาฮาอลุลาห์เหลา่นี ้
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 “แก่นสารแหง่ความมัง่คัง่คือความรักท่ีมีตอ่เรา ใครก็ตามท่ีรักเรา คือผู้ ท่ีครอบครองในทกุสิ่ง และใครท่ี
จะรักเราจะไมย่ากจนและขดัสน” 

 “ความมัง่คัง่ท่ีแท้จริงของบาไฮศาสนิกชน คือ ความรักในองค์พระผู้ เป็นเจ้าอยู่ในจิตใจของเขา เม่ือใดท่ี
เขาได้เป็นเจ้าของสมบตัิอนัมหาศาลนีแ้ล้วซึ่งไม่มีใครท่ีจะสามารถเอาไปจากเขาได้ ความร ่ารวยทางวตัถก็ุจะ
เป็นสิ่งท่ีไม่มีคา่มากมายในสายตาของเขา และความยากจนภายนอกจะไม่เป็นเหตแุห่งความไม่สบายใจของ
เขา” 

 พระบาฮาอลุลาห์ตรัสวา่ 

 “อยา่ได้ยุง่ยากในความยากจน และอย่าได้มัน่ใจในความร ่ารวย เพราะว่าความยากจนจะตามมาด้วย
ความร ่ารวย และความร ่ารวยจะตามมาด้วยความยากจน” 

 สกัวนัหนึง่จิตใจของเขาจะหลดุพ้นจากความร ่ารวยในโลกนี ้เม่ือนัน้ จะเป็นการง่ายส าหรับเราท่ีจะแบง่ 
ปันความมัง่คัง่ของเรากบัคนอ่ืนๆ ท่ียากจน และนีคื้อสิ่งท่ีพระบาฮาอลุลาห์ทรงหวงัให้ศาสนิกชนของพระองค์
กระท ากนั ในธรรมลิขิตข้อหนึง่ของพระบาฮาอลุลาห์ ท่ีเราได้อา่น 

 “ในบรรดาค าสอนของพระศาสดาบาฮาอลุลาห์ คือการแบง่ปันทรัพย์สมบตัิของตนร่วมกบัผู้ อ่ืนในกลุ่ม
มนษุยชาติอย่างสมคัรใจ การแบง่ปันอย่างสมคัรใจเช่นนีย้ิ่งใหญ่กว่าการเสียภาษีทางกฎหมายท่ีเสมอภาคกนั 
และบคุคลไมค่วรท่ีจะท าให้เกิดความพอใจแก่คนใดคนหนึ่ง แตค่วรเป็นการเสียสละเพ่ือชีวิตของผู้ อ่ืน และเป็น
การสละทรัพย์สินเพ่ือผู้ อ่ืน แต่การกระท าเช่นนีไ้ม่ควรท่ีจะได้น ามาใช้ด้วยการบังคับ จนกระทั่งกลายเป็น
หลกัเกณฑ์ข้อหนึ่งซึ่งทกุคนจ าต้องปฏิบตัิตามทุกคนควรจะเสียสละทรัพย์สมบตัิเพ่ือผู้ อ่ืน แตก่ารกระท าเช่นนี ้
ไมค่วรท่ีจะได้น ามาใช้ด้วยการบงัคบั จนกระทัง่กลายเป็นหลกัเกณฑ์ข้อหนึ่งซึ่งทกุคนจ าต้องปฏิบตัิตามทกุคน 
ควรเสียสละทรัพย์สมบตัิ และชีวิตของตนเพ่ือผู้ อ่ืนอย่างสมคัรใจ และช่วยเหลือคนยากจนด้วยความเต็มใจ
อยา่งท่ีบาไฮศาสนิกชนได้กระท ากนัท่ีประเทศอิหร่าน 

 ไม่ว่าบุคคลจะยากจนเพียงใดก็ตาม เขาก็ยงัคงพบเห็นคนอ่ืนๆ ท่ียากจนยิ่งกว่าเขาเสียอีก และเขา
สามารถท่ีจะแบง่ปันสิ่งตา่งๆ ท่ีเขามีอยูร่่วมกบัคนเหลา่นี ้พระบาฮาอลุลาห์ตรัสแก่คนร ่ารวยวา่ 

 โอ ผู้มัง่คัง่ในโลกทัง้หลาย 

 “คนยากจนในหมู่เจ้าคือผู้ ท่ีอยู่ในความดูแลของเรา ขอจงปกป้องดูแลเขา และอย่าได้มุ่งแต่ความ
สะดวกสบายของเจ้าเอง” 

 พระองค์ทรงเตือนคนเหล่านัน้มิให้ลืมบคุคลผู้ยากจน เพราะว่าเขาจะได้รับการลงโทษถ้าหากเขาเป็น
คนเห็นแก่ตวั 
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 “โอ บตุรแหง่ธุลี 

 ให้บอกผู้ ร ่ารวยถึงการโหยหายามค ่าคืนของผู้ยากจน มิฉะนัน้ความไม่เอาใจใส่จะน าเขาไปสู่วิถีทาง
แหง่หายนะ และจะท าให้เขาไม่มีสิทธิในพฤกษาแห่งความมัง่คัง่ การให้และความกรุณาเป็นคณุสมบตัิของเรา 
หากคณุสมบตันีิมี้อยูใ่นตวัผู้ใด ผู้นัน้จะได้รับการประดบัด้วยคณุธรรมของเรา” 

 แม้ว่าผู้ ร ่ารวยจะถกูเรียกร้องให้สละทรัพย์สินของเขาก็ตาม พระบาฮาอลุลาห์ทรงห้ามคนยากจนมิให้
ขอทาน พระองค์ตรัสวา่ คนยากจนจะต้องดิน้รนเพ่ือหาเลีย้งชีพของตนเอง ขอให้วางใจในองค์พระผู้ เป็นเจ้า ทกุ
คนได้ถกูเรียกร้องให้ประกอบอาชีพของตนและเรียกมาในโลกนีเ้พ่ือให้ยึดมัน่ตอ่พระผู้ เป็นเจ้า ในการแสวงหา
สิ่งอ่ืนใดนอกเสียจากความงามในพระหัตถ์ของพระองค์ท่ีเป็นจุดหมายปลายทางของผู้ รับใช้ทุกคนของ
พระองค”์ 

 เราจะต้องไมอิ่จฉาคนเหลา่นัน้ ผู้ ท่ีมีเงินทองมากกวา่เรา เพราะวา่พระบาฮาอลุลาห์ตรัสไว้วา่ 

 “โอ บตุรแหง่พิภพ 

 จงรู้โดยถ่องแท้ด้วยวา่ จิตใจท่ียงัมีควาอิจฉาอยู่ จะมิมีวนัไปสู่อาณาจกัรนิรันดร ของเราได้ และจะมิได้
สดูลมลายใจศกัดิส์ิทธ์ิอนัหอมหวลจากอาณาจกัรท่ีควรแก่การเคารพบชูาของเรา 

 “โอ ผู้ รับใช้ของเรา 

 “ขอจงช าระจิตใจจากความพยายาม และเข้าไปสู่พระราชฐานแห่งความศกัดิ์สิทธ์ิด้วยความบริสุทธ์ิ
ปราศจากความอิจฉา 

 เราจะต้องรู้ว่าอันความมัง่คัง่นัน้มิได้เป็นคณุธรรมมนัอาจจะกลายเป็นสิ่งเลวร้าย พระบาฮาอุลลาห์
ตรัสวา่พระผู้ เป็นเจ้าทรงทดสอบมนษุย์ด้วยทองค า และทองค าได้รับการทดสอบด้วยไฟ พระองค์ตรัสอีกวา่ 

 “จงรู้ด้วยว่าความจริงแล้วความมัง่คัง่ คืออุปสรรคอนัยิ่งใหญ่ท่ีคอยกัน้ระหว่างผู้ เสาะแสวงหาความ
ปรารถนาของเขา ระหวา่งคนรักและผู้อนัเป็นท่ีรัก ผู้มัง่คัง่น้อยคนท่ีจะคิดไปสู่พระราชฐานของพระองค์ และไม่
คิดท่ีจะเข้าไปสู่นครแห่งความสขุสงบ จะเป็นการดีส าหรับผู้ ท่ีร ่ารวยซึ่งไม่ถูกกีดขวางจากการเข้าสู่อาณาจกัร
นิรันดรด้วยความมั่งมีของเขา และจะไม่ขัดขวางเขาจากการเข้าสู่อาณาจักรอันมิรู้สิน้นัน้ ด้วยพระนามอัน
ยิ่งใหญ่ของพระองค์ ความงดงามของบคุคลผู้มัง่คัง่ เชน่นัน้จะสอ่งแสงไปยงัราชส านกัแห่งสวรรค์ ซึ่งเหมือนกบั
ดวงอาทิตย์สอ่งแสงให้แก่ผู้คนท่ีอยู่บนพืน้โลก” 

 “ฉะนัน้จดุมุง่หมายแหง่ชีวิตของเรา ไม่ควรท่ีจะรวบรวมความัง่มีไว้เพ่ือความเพลิดเพลิน สะดวกสบาย
แหง่ชีวิตระยะสัน้ในโลกนี ้ความมัง่มีทางวตัถจุะยงัผลประโยชน์แก่เรา เฉพาะหลงัจากท่ีเราได้มาซึ่งความมัง่คัง่
ทางด้านจิตใจ และให้มาเรียนรู้จกัตนเอง และจดุมุง่หมายแหง่การด ารงชีวิตของเราในโลกนี ้
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 พระบาฮาอลุลาห์ทรงพระราชนิพนธ์ไว้วา่ 

 “…… มนษุย์ควรรู้จกัตนเอง และเรียนรู้สิ่งตา่งๆ ท่ีจะน าไปสู่ความสดุยอดหรือน าไปสู่ความต ่าทราม 
ไปสู่ความอดสูหรือไปสู่ความมีเกียรติ ไปสู่ความร ่ารวยหรือไปสู่ความยากจนก็ตาม หลงัจากท่ีมนุษย์ได้รู้จัก
ตนเองแล้วแสดงว่าเป็นผู้ ใหญ่แล้ว เขาควรได้รับความมัง่คัง่ ถ้าหากความมัง่คัง่นีไ้ด้มาด้วยงานฝีมือและการ
ประกอบอาชีพ จึงสมควรและควรคา่แก่การชมเชยตอ่บคุคลผู้รอบรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่ผู้ รับใช้ทัง้หลายผู้ซึ่ง
ลกุขึน้สัง่สอนชาวโลก และผู้ ท่ีท าให้ดวงวิญญาณของชาวโลกงดงาม 

 ไม่ว่าเราจะได้เป็นผู้ครองความมั่งคัง่ในโลกนีห้รือไม่ก็ตาม ขอให้เราจ าไว้ว่า เราสามารถท่ีจะเป็นผู้มัง่
คัง่ทางด้านศีลธรรมได้ถ้าหากวา่เรายอมให้ความรักของพระผู้ เป็นเจ้าได้เข้าไปสู่ในจิตใจของเรา น่ีคือสิ่งท่ีพระผู้
เป็นเจ้าได้ตรัสไว้แก่เราทกุคนโดยผา่นทางพระศาสดาบาฮาอลุลาห์ 

 “เราได้สร้างเจ้าขึน้ให้มัง่มี เหตไุฉนจงึท าตวัให้ยากไร้ เราได้สร้างเจ้าขึน้มาให้มีศ กดิ ์เหตไุฉนจึงท าตวัให้
ต ่าลง เราให้เจ้ามีภาวะขึน้มาจากสาระแห่งความรู้ เหตไุฉนจะแสวงปัญญาจากใครอ่ืนนอกไปจากเรา เราได้
เสกสรรเจ้าขึน้มาด้วยมนต์แหง่ความรัก เจ้าไปยุง่กบัตนเองและคนอ่ืนได้อยา่งไร จงมองไปในตวัของเจ้าเองเพ่ือ
วา่จะได้พบเรายืนอยูใ่นตวัเจ้าด้วยพลงัอ านาจ และเป็นอยูด้่วยตวัเอง 
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ควำมสุข 

 พระกรุณายิ่งใหญ่ของพระบาฮาอลุลาห์ประหนึ่งท่ีมีตอ่เรา คือ ความเบิกบานและความสุข พระองค์
ทรงสร้างให้มีอยู่ในจิตใจของเราแล้ว เรามีความสุขร่าเริงเพราะความรักของพระผู้ เป็นเจ้าอยู่ในตวัเรา เรามี
ความสขุก็เพราะว่าเราทราบความหมายและจดุประสงค์ของการมีชีวิตอนัสัน้อยู่ในโลกนี ้เราปลาบปลืม้ยินดีก็
เพราะเราได้พบพระผู้ เป็นท่ีรักของเราแล้ว และด้วยอิทธิพลของพระวจนะแห่งการสร้างสรรค์ของพระองค์ บดันี ้
เราอยูก่นัอยา่งสงบสขุร่วมกบัคนอ่ืนๆ 

 พระบาฮาอลุลาห์ตรัสวา่ 

 “โอ มิตรสหายผู้ ท่ีอาศยัอยู่บนผงธุลีของเรา ขอจงรีบไปพ านกัอยู่สวรรค์ของเจ้า แล้วประกาศข่าวอนั
เป็นท่ีน่ายินดีแก่พวกเจ้าเองว่า “พระองค์ผู้ซึ่งอนัเป็นท่ีรักได้เสด็จมาแล้ว พระองค์ทรงประดบัพระองค์เองด้วย 
รัสมีแห่งการเผยของพระผู้ เป็นเจ้า และทรงเปิดประตแูห่งสวรรค์ของพระองค์ตรงเบือ้งหน้าของมนษุย์ บดันี ข้อ 
ให้ดวงตาอันร่าเริงทุกดวงจงเพ่งดูในความงามของพระองค์ และเวลานีข้อให้ใบหูท่ีน่ายินดีจงฟังเสียงของ
พระองค์ ขอจงป่าวประกาศไปยงัผู้ ท่ีมีความรักอนัยัง่ยืนทกุคนว่าของจงด ูพระผู้ เป็นท่ีรักของเจ้าได้เสด็จมาใน
หมูม่นษุย์และเป็นทตูของกษัตริย์แหง่ความรักในการน าข่าวไปบอกกล่าว ดซูิ พระผู้ เป็นท่ีรัก ได้ทรงปรากฏกาย
ท่ามกลางพระรัศมีของพระองค์ โอ ผู้ ท่ีรักแห่งความงามของพระองค์ขอจงเปล่ียนเอาความเจ็บปวดแห่งการ
หา่งไกลจากพระองค์ของเจ้าให้เป็นความร่าเริงยินดีแหง่การอยูร่่วมกนัตลอดไป” 

 ความยินดีแห่งการได้รู้จักพระผู้ เป็นท่ีรัก และการได้ยินเสียงของพระองค์ มีอยู่ในจิตใจของบาไฮ
ศาสนิกชนทกุคน บาไฮศาสนิกชนผู้ มีความเสียสละมีความยินดีท่ีจะพลีชีพอนัมีคา่ของตน เพ่ือองค์พระผู้ เป็นท่ี
รักของเขา ซึ่งความคิดนีเ้ป็นอุดมการณ์ยิ่งใหญ่ เม่ือความยินดีแห่งศาสนาได้ครอบครองจิตใจของเราแล้ว จะ
ไมมี่อะไรในโลกท่ีจะท าให้เรายอ่ท้อหรือท่ีจะท าให้เราไม่มีความสขุได้ ความยากจน ความเจ็บไข้และความยาก 
ล าบากก็จะลืมได้เม่ือความรักแหง่พระผู้ เป็นเจ้า และสิ่งสร้างสรรค์ของพระองค์อยูใ่นจิตใจของเรา 

 พระอบัดุลบาฮามักจะกล่าวถึงความสุขอย่างต่อเน่ืองอนันีว้่า พระองค์ทรงรู้สึกได้แม้ว่าพระองค์จะ
ก าลงัอยูใ่นห้องขงัภายใต้สภาพท่ีกวดขนัรุนแรงก็ตาม พระองค์ได้นิพนธ์ไว้วา่ 

 “เรามีความสขุในยามท่ีถกูคมุขงั เรามีความปีติยินดีอย่างท่ีสดุ เพราะว่าเราไม่ใช่อาชญากร เขากกัขงั
เราในวิถีทางของพระผู้ เป็นเจ้า เรามีความสขุท่ีได้สรรเสริญองค์พระผู้ เป็นเจ้าเราเป็นนกัโทษในพระศาสนาของ
พระผู้ เป็นเจ้า ชีวิตของเรามิได้สญูเปลา่ ได้รับใช้องค์พระผู้ เป็นเจ้า ไม่มีผู้ ใดท่ีเห็นเราและคิดว่าเราอยู่ในคกุ เขา
ดวูา่เรามีความร่าเริงยินดีอยา่งท่ีสดุ ดีใจมากและสขุภาพดี ไมส่นใจตอ่คกุตาราง 
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 ความสขุซึง่มาจากความรักท่ีเรามีตอ่พระผู้ เป็นเจ้าและเพ่ือนมนษุย์โลกของเรา ท าให้เรายิ่งเห็นคา่ของ
การสรรเสริญตอ่พระผู้ เป็นเจ้า และเห็นคา่ของการได้รับพระพรของพระองค์ด้วย  พระบาฮาอลุลาห์ทรงนิพนธ์
ไว้วา่ 

 “ดกูร บตุรแหง่มนษุย์ 

 “ขอความยินดีจงมีอยูใ่นหวัใจของเจ้า เพ่ือเจ้าอาจจะควรคา่ตอ่การได้พบเรา และตอ่การสะท้อนความ
งามของเรา” 

 บาไฮศาสนิกชนควรท่ีจะสะท้อนแสงรัศมีแหง่ความสขุเสมอ เราจะไม่มีความสขุได้อย่างไรในเม่ือเราได้
อา่นพระวจนะอนัวิเศษเหลา่นีข้องพระบาฮาอลุลาห์ 

 “ดกูร บตุรแหง่ธรรมะ 

 “ด้วยข่าวอนัเป็นท่ีน่ายินดีแห่งแสงสว่างท่ีเราได้ร้องบอกเจ้า จงมีความยินดีเถิด เราเรียกเจ้าเข้าไปสู่
พระราชฐานแหง่ความศกัดิส์ิทธ์ิ จงเข้าไปพ านกัอยูภ่ายในเพ่ือวา่เจ้าอาจจะด ารงชีวิตได้อย่างสงบตลอดไป” 

 พระบาฮาอลุลาห์ตรัสวา่ หวัใจเป็นท่ีพระทบัของพระผู้ เป็นเจ้า เม่ือหวัใจรู้จกัความยินดีแห่งการยอมรับ
องค์พระผู้ เป็นท่ีรัก ไมมี่ความสขุอ่ืนใดในโลกท่ีจะเทียบเทียมได้ ความมัง่คัง่ทางโลกไม่อาจท่ีจะท าให้ความสขุนี ้
เพิ่มขึน้ได้ และความไมร่ ่ารวยก็จะไมเ่ป็นเหตแุหง่ความเสียใจตอ่ดวงใจ 

 ความร่าเร่ิงยินดีซึง่มากบัความสนกุสนานแห่งโลกนีม้ิใช่เป็นความสขุท่ีแท้จริง เพราะว่าเป็นความสขุท่ี
ไมย่ัง่ยืนและพระบาฮาอลุลาห์ทรงบอกเราอยา่ได้พอใจกบัมนั 

 “ดกูร บตุรแหง่มนษุย์ 

 หากความร ่ารวยมาถึงเจ้า ก็อย่าได้ยินดี และหากความตกต ่าเกิดกบัเจ้า ก็อย่างได้เสียใจ เพราะว่าทัง้
สองนีจ้ะดบัสญูไปไมเ่หลือร่อยรอย” 

 พระอบัดลุบาฮา ตรัสวา่ 

 “เม่ือใดท่ีมนษุย์กระหาย เขาจะด่ืมน า้ เม่ือใดท่ีเขาหิวเขาจะรับประทานอาหาร แตถ้่าหากว่ามนษุย์ไม่มี
ความกระหาย น า้ท่ียิบย่ืนให้เขาก็จะไม่เป็นท่ีถกูใจ และถ้าหากว่าเขาอ่ิมอยู่อาหารท่ีให้ก็จะไม่มีรสชาติ นีม้ิใช่
เป็นความสุขทางจิตวิญญาณความสขุทางจิตวิญญาณมกัจะน ามาซึ่งความสขุร่าเร่ิมเสมอ ความรักของพระผู้
เป็นเจ้าจะน ามาซึง่ความสขุชัว่นิรันดร์ เป็นความสขุท่ีมีอยูใ่นตวัมนัเองแล้ว และมิมีวนัจางหายไป” 

 “พระผู้ เป็นเจ้า ทรงสร้างจิตวิญญาณศกัดิ์สิทธ์ิแล้วในตวัของเรา จิตวิญญาณท่ีเป่ียมด้วยอ านาจแห่ง
ปัญญาของมนษุย์ซึง่อยูเ่หนือธรรมชาติ ด้วยเหตนีุเ้ราจึงได้รับความปีติยินดีแห่งจิตวิญญาณและมองโลกอย่าง
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สดใส อ านาจอนันีท้ าให้พวกทา่นตา่งไปจากสตัว์โลกอ่ืนๆ เหตไุฉนท่านจึงสนใจตอ่ฐานะทางวตัถขุองท่าน น่ีคือ
สิ่งซึ่งควรน ามาใช้เพ่ือให้ได้มา และเพ่ือแสดงถึงพระกรุณาธิคุณขององค์พระผู้ เป็นเจ้าขึน้ในหมู่มนุษย์ และ
บรรลคุวามสขุในโลกทัง้โลก ซึง่ทัง้เห็นได้และเห็นไมไ่ด้” 

 ขอเราจงมีความสขุ เพราะว่าเราก าลงัมีชีวิตอยู่ในยคุสมยัท่ีน่าอศัจรรย์ ขอเรามีความเบิกบานในแดน
สวรรค์ซึง่พระผู้ เป็นเจ้าทรงได้เตรียมไว้แก่เราแล้ว เป็นท่ีท่ีมนษุย์อยู่ร่วมกนัอย่างพ่ีน้อง เป็นท่ีการตอ่สู้ และความ
แตกตา่งกนัได้ถกูกลืนไปจนหมดสิน้ 

 ขอเราจงยินดีตอ่พระวจนะของพระอบัดลุบาฮา เหลา่นีเ้ถิด 

 “ขา่วท่ีนา่ยินดี 

 เพ่ือชีวิตชัว่นิรันดร อยูนี่แ้ล้ว 
 ดกูร ปวงชนท่ีหลบัอยู ่ขอจงรู้จกัความสขุมุรอบคอบ 

 ดกูร ผู้ ท่ีตาบอด ขอจงรับเอาสายตาของเจ้าไป 

 ดกูร ผู้ ท่ีหหูนวก ขอจงได้ยิน 

 ดกูร ผู้ ท่ีเป็นใบ้ ขอจงพดูได้ 

 ดกูร ผู้ ท่ีตายแล้ว ขอจงลกุขึน้มา 
ขอให้มีความสขุ 
ขอให้มีความสขุ 
ขอให้เตม็ไปด้วยความสขุเบกิบาน 
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ควำมเป็นอมตะ 

 ชีวิตของคนเรานัน้สัน้เหลือเกิน ย่ีสิบ สามสิบปี ก็อาจจะคดิวา่เป็นเวลายาวนานแล้วเม่ือตอนท่ีเรายงัไม่
โต แตเ่ม่ือเราย่ีสิบ สามสิบ ปีให้หลงัไป เราอาจจะแปลกใจวา่ปีเหลา่นัน้มนัช่างผ่านไปเร็วนกัหนา และปีท่ียงัอยู่
เบือ้งหน้าของเราก็ก าลงัจะผา่นไป ทกุชัว่ขณะจิตอยา่งรวดเร็ว และความตายก็จะตามมาหาเราทกุคนอยา่งช้าๆ  

 ความตายนัน้คือความหมดสิน้ทกุสิ่งทกุอย่างของเราใช่ไหม ไม่ใช่ ศาสนาบาไฮมีค าสอนว่า ความตาย
มิใชเ่ป็นการจบสิน้ ความตายเป็นเพียงการเร่ิมต้นเทา่นัน้ พระบาฮาอลุลาห์ตรัสไว้วา่ 

 “ ดกูร บุตรแห่งความยิ่งใหญ่ เราได้ท าให้ความตายเป็นสาส์นแห่งความสุขแก่เจ้า เหตไุฉนเจ้าจึงได้
เสียใจ เราได้ท าให้แสงสวา่งสาดสอ่งไปยงัเจ้าอยา่งงดงาม เหตไุฉนเจ้าปิดกัน้เจ้าเองออกจากแสงนัน้เลา่” 

 ความตายเป็นการเร่ิมต้นการเดินทางของจิตวิญญาณของเรา ไปสู่พระผู้ เป็นเจ้า เป็นการเกิดใหม่ เกิด
ใหมท่างจิตวิญญาณ เม่ือวิญญาณของเราออกจากร่างของเราแล้ว วิญญาณก็ยงัคงอยูแ่ละก้าวเข้าสู่อาณาจกัร
ของพระผู้ เป็นเจ้า วิญญาณจะไมก่ลบัคืนมาสูโ่ลกอีกในรูปแหง่วตัถุ 

 นกไนติงเกลซึ่งมกัจะอาศยัอยู่ในกรงเสมอจะไม่รู้จกัท่ีอ่ืนใดนอกจากกรงของมนั มนัอาจจะได้เห็นบาง 
สว่นโดยผา่นลกูกรงแตเ่จ้านกท่ีนา่สงสารตวันัน้จะไมมี่ความคดิในเร่ืองอิสรภาพและมนัจะไม่เคยรู้ถึงความสนกุ
ร่าเริงในการบนิไปในป่าสีเขียวหรือท้องทุง่กว้างใหญ่ ถ้าท่านเปิดประตกูรงเพ่ือท่ีจะปล่อยให้นกตวันัน้เป็นอิสระ 
มนัก็อาจจะกระโดดไปยงัมมุใดมมุหนึ่งของกรง และไม่ต้องการจะบินออกไป และเม่ือท่านล้วงมือของท่านเข้า
ไปจบัมนัออกมา มนัอาจจะตกใจ และพยายามท่ีจะหนีออกจากมือของท่าน แตเ่ม่ือนกตวันัน้ได้รับอิสระมนัก็
จะโผบนิขึน้สูท้่องฟ้าอนักว้างใหญ่ แล้วขบัร้องอยู่กลางต้นไม้สีเขียว สร้างรังของมนัอยู่ในทุ่งไม้ดอกและป่าไม้ท่ี
มีกลิ่นหอม และจะไมค่ดิกลบัมายงักรงอีกแม้วา่ทา่นจะให้กรงทองแก่มนัก็ตาม 

 ท านองเดียวกัน เม่ือใดท่ีดวงวิญญาณได้เป็นอิสระออกจากเรือนร่างไปแล้ว ใครก็ตามท่ีไม่รู้จัก
อาณาจกัรของพระผู้ เป็นเจ้า ก็จะพบว่ามนัเป็นการยากท่ีจะตาย และความสุขท่ีรอคอยพวกเขาอยู่หลงัจากท่ี
พวกเขาได้อออกจากชีวิตในชาตินีก็้เพราะว่าพวกเขารู้จกัแตเ่พียงเรือนร่างเท่านัน้ ไม่รู้จกัสวรรค์แห่งความรัก
ของพระผู้ เป็นเจ้า และพระเมตตาปรานีอนัมิรู้สิน้ 

 ใครก็ตามท่ียอมรับองค์ศาสนทูตของพระผู้ เป็นเจ้าก็จะเช่ือในความเป็นอมตะของดวงวิญญาณและ
ชีวิตชัว่นิรันดร์มีคนเคยถามพระบาฮาอลุลาห์ เก่ียวกบัชีวิตหลงัความตายและน่ีคือค าตอบของพระองค์ 

 “ตอนนีก็้จะเป็นค าถามของเจ้าถึงดวงวิญญาณมนุษย์และการคงอยู่ของดวงวิญญาณหลงัจากการ
ตาย ขอเจ้าจงรู้ความจริงข้อหนึ่งว่าดวงวิญญาณจะคงอยู่ตอ่ไป จนกระทัง่ได้ไปถึง ณ เบื่องพระพกัตร์ขององค์
พระผู้ เป็นเจ้า หลงัจากท่ีดวงวิญญาณได้แยกจากร่างแล้ว ในฐานะสภาวะท่ีไม่มีการเปล่ียนยคุเปล่ียนศตวรรษ 
ไมมี่การเปล่ียนแปลงใดๆ และไมมี่โอกาสอยา่งเชน่โลกนีท่ี้สามารถเปล่ียนแปลงได้ ดวงวิญญาณจะคงอยู่ตราบ
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นานเทา่นานเช่นอาณาจกัรของพระผู้ เป็นเจ้าอ านาจอนัยิ่งใหญ่ของพระองค์ อานภุาพของพระองค์จะคงอยู่ชัว่
กาลนาน ดวงวิญญาณจะแสดงถึงสญัลกัษณ์ขององค์พระผู้ เป็นเจ้าและคุณสมบตัิของพระองค์ และจะเผย
ความรักความเมตตาและความกรุณาของพระองค์ การเคล่ือนไหวของปากกาของเราจะหยุดนิ่งต่อเม่ือพยา 
ยามท่ีจะพรรณนาความสงูสง่สง่างามและความรุ่งโรจน์แหง่สถานะอนัสงูสง่ได้อยา่งเหมาะสม” 

 การตาย คือ การเกิดจิตวิญญาณใหมข่องเราทกุคนเพราะฉะนัน้ขอให้เราจงเตรียมพร้อมในการต้อนรับ
ผู้น าสาส์นแหง่ความปีตยิินดี” เม่ือมาเคาะประตบู้านของเรา 
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สวรรค์และนรก 

 ถ้าท่านเพราะปลกูพืชในทุ่งนาในฤดกูาลท่ีถกูต้อง รดน า้อย่างสม ่าเสมอ และป้องกนัพืชจากแมลงโรค
ร้ายและนกต่างๆ ท่านก็จะได้รับผลเก็บเก่ียวท่ีอุดมสมบูรณ์ แต่ถ้าหากว่าท่านไม่ได้หว่านเมล็ดพืชของท่าน
ถกูต้องตามฤดกูาลแล้ว และไมใ่สใ่จรดน า้ ทา่นก็จะหวงัพืชผลท่ีดีไมไ่ด้ ทา่นจะได้รับผลจากการละเลยของท่าน
เม่ือถึงฤดกูารเก็บเก่ียว และผู้ ท่ีจะได้รับการต าหนิจากผลเสียหายก็คือทา่นเองใชห่รือไม่ 

 การให้รางวลัและการลงโทษเป็นสิ่งส าคญัตอ่กฎระเบียบในโลกนี ้การให้รางวลัและการลงโทษนัน้ เป็น
ผลสืบเน่ืองจากการกระท าของเรา องค์พระศาสนทตูในอดีตทกุพระองค์ได้พยายามท่ีจะท าให้เราตระหนกัถึงสิ่ง
ท่ีเราได้กระท าไปในโลกนี ้ซึง่ไมเ่พียงแตมี่ผลตอ่ชีวิตของเราตอนนีเ้ทา่นัน้ แตจ่ะสง่ผลตอ่ไปหลงัจากท่ีเราได้ตาย
ไปแล้ว ถ้าการกระท าของเราดี การกระท านัน้ก็จะก่อให้เกิดผลดีและกลายเป็นความสุขชัว่นิรันดร์ แต่ถ้าหาก
การกระท านัน้ไมดี่ การกระท านัน้ก็จะสง่ผลชัว่นิรันดร์ แตถ้่าหากการกระท านัน้ไม่ดี การกระท านัน้ก็จะส่งผลชัว่
ร้าย และน าเอาความทกุข์ทรมานมาสู่ตวัเราโดยไม่มีท่ีสิน้สดุ ไม่ใช่เป็นเพราะพระผู้ เป็นเจ้าปรารถนาท่ีจะตอบ
แทนตอ่ผู้ ท่ีกระท าผิด แตเ่ป็นเพราะเป็นไปไมไ่ด้ท่ีจะได้รับผลดีจากการกระท าชัว่ เช่นเดียวกบัท่ีเป็นไปไม่ได้ท่ีจะ
มีดอกไม้สวยงามในส่วนท่ีพวกเราได้ปลกูหญ้าวชัพืช นีคื้อความหมายของการให้รางวลัและการลงโทษ และ
ความเช่ือท่ีส าคญัเชน่นีซ้ึง่ได้สอนไว้ในทกุศาสนาก็ยงัเป็นท่ีเข้าใจผิดกนัมากมาย 

 องค์พระศาสนทตูของพระผู้ เป็นเจ้า ได้ทรงอธิบายชีวิตแห่งการได้รับรางวลัและการถกูลงโทษ โดยทาง
สญัลกัษณ์และนิยาย เราได้กล่าวถึงองค์พระศาสนทตูขององค์พระผู้ เป็นเจ้า ว่าเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ได้อย่าง
สมบูรณ์ ผู้ถ่ายทอดความรู้ได้อย่างสมบูรณ์จะต้องสอนในลกัษณะท่ีว่าลูกศิษย์ของเขาเข้าใจได้ดี มิฉะนัน้ก็มี
จดุมุ่งหมายในการสอนของเขา ท่ีจะท าให้ประชาชนเข้าใจว่าเขานัน้จะต้องท าบญัชีส าหรับการกระท าของเขา 
แม้ว่าหลงัจากเขาได้ตายไปจากโลกนีก็้ตามองค์พระศาสนทูตของพระผู้ เป็นเจ้าได้วาดภาพชีวิตท่ีเต็มไปด้วย
ความสขุสบายแก่ผู้ท าดีและทรงตรัสรู้ถึงความทกุข์ทรมาณแก่ผู้กระท าชัว่ ความสขุสบายและความทกุข์ทรมาน 
ท่ีพระศาสดาทรงกล่าวไว้ก็คือสิ่งท่ีประชาชนจะรับทราบได้ในโลกนีเ้พราะว่าจะเป็นทางเดียวเท่านัน้ท่ีจะท าให้
ประชาชนมีความเข้าใจความส าคญัของค าสอนของพระศาสดาเก่ียวกบัชีวิตหลงัจากความตาย  

 เช่นเด็กเล็กๆ ท่ีถามความรู้ พ่อแม่ก็อาจจะพูดว่ามนัหวานกว่าสิ่งอ่ืนใดท่ีเขาเคยได้รับมาแล้ว แน่นอน
เขาไม่ได้หมายความว่า ความรู้นัน้คืออาหารชนิดหนึ่งท่ีสามารถลิม้รสได้ และเม่ือเด็กคนนัน้เติบโตขึน้ เขาก็จะ
ทราบความหมายสิ่งท่ีพ่อแม่ได้พรรณนาให้เขาฟัง ประชาชนส่วนใหญ่ในโลกก าลงัยืดสญัลกัษณ์และนิยามท่ี
องค์พระศาสนทตูของพระผู้ เป็นเจ้าได้ใช้อธิบายชีวิตหลงัการตายอย่างตรงตามตวัอกัษร และไม่ได้ตระหนกัว่า
สญัลกัษณ์และนิยามนัน้ได้ให้ความหมายอทุาหรณ์ทางจิตวิญญาณ เพราะฉะนัน้เขาจึงคิดจิตนาการนรกและ
สวรรค์ขึน้ บางคนเช่ือวา่นรกเป็นท่ี ๆ ประกอบด้วยไฟอนันา่กลวั มีโรคภยัเชือ้โรค มีปีศาจร้ายอยู่ในนัน้ ซึ่งคนท า
บาปทัง้หลายจะต้องทนทกุข์ทรมานอยู่ตลอดไป และสวรรค์ตามความคิดของพวกเขาก็คือ สวนท่ีสวยงามเต็ม
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ไปด้วยผลไม้รสอร่อย และมีความสขุส าราญทางโลกีย์ บางคนก็เช่ือว่าดวงวิญญาณของเขาจะกลบัคืนสู่โลกนี ้
หลงัจากตายไปแล้วประหนึ่งว่าไม่มีท่ีอ่ืนใดอีกในจกัรวาลนอกจากดาวเคราะห์ดวงเล็กๆ ของเรา เขาพดูว่าเรา
จะกลบัคืนมาอีกในรูปกายท่ีตา่งกนั และเราอาจจะเกิดเป็นสตัว์ ซึ่งก็ขึน้อยู่กบัการกระท า ท่ีเราได้กระท าไปใน
ตอนท่ีเรายงัมีชีวิตอยู ่

 การท่ีองค์พระศาสนทูตในอดีตจ าต้องตรัสถึงประสบการณ์ของเราหลงัจากการตายแล้วในพจน์แห่ง
สญัลกัษณ์ พระบาฮาอลุลาห์ได้ตรัสว่าตอนนีเ้ราจะต้องเตรียมพร้อมท่ีจะทราบความหมายท่ีแท้จริงของสวรรค์
และนรก ความจริงอนัส าคญั 2 อยา่งท่ีเราจะต้องจดจ า คือ 

1. ดวงวิญญาณของเราเป็นอมตะ และคงมีชีวิตตอ่ไปหลงัจากท่ีร่างกายของเราได้ตายแล้ว 
2. การกระท าของเราในโลกนีจ้ะก่อให้เกิดผลของมนั แม้วา่หลงัจากท่ีดวงวิญญาณได้แยกจาก 

ร่างไปแล้วก็ตามโลกซึ่งดวงวิญญาณได้ไปสู่หลังจากได้แยกจากร่างไปแล้วจะต่างจากโลกท่ี เราเคยอยู่ใน
ปัจจุบนันี ้เช่นเดียวกับท่ีโลกของเราตอนนีต้่างไปจากครรภ์มารดาท่ีซึ่งทารกอาศยัอยู่ก่อนท่ีจะคลอดออกมา 
และท านองเดียวกนัท่ีทารกจะเตรียมพร้อมส าหรับชีวิตของเขาในการอยู่ในโลกนี ้โดยการพฒันา ตา ห ูแขนขา
ท่ีเขาไม่มี ความจ าเป็นต้องใช้ในครรภ์มารดา แตถ้่าไม่มีอวยัวะเหล่านีแ้ล้วเขาก็จะด ารงชีวิตเป็นปกติสขุไม่ได้ 
และเราจะต้องเตรียมพร้อมเพ่ือชีวิตท่ีเป็นสขุในโลกหน้าด้วยซึ่งดวงวิญญาณของเราจะก าเนิดหลงัจากท่ีจาก
โลกนีไ้ปแล้วในโลกหน้าเราไมจ่ าเป็นต้องใช้ตา ใช้ห ูอีกตอ่ไป เพราะเราจะต้องใช้คณุความดีทางจิตวิญณาณซึ่ง
เราสามารได้มาในโลกนี ้โดยการปฏิบตัติามค าสอนของพระผู้ เป็นเจ้าท่ีได้สง่มายงัเราโดยทางองค์พระศาสนทตู
ของพระองค ์

 อยา่งไรก็ตาม น่ีคือข้อแตกแยกอยา่งมากระหว่างสถานะของเด็กทารกในครรภ์มารดา และสถานะของ
บคุคลผู้ ท่ีก าลงัอาศยัอยู่ในโลกนี ้เด็กทารกท่ียงัไม่คลอดไม่ต้องรับผิดชอบต่อการพฒันาของตนเอง เพราะว่า
เขาไม่มีทางเลือก และช่วยเหลือตนเองไม่ได้ แตใ่นโลกนีเ้ราได้รับอ านาจในการเลือกระหว่างความถกูต้องและ
ความผิด ความดีและความชัว่ เพราะฉะนัน้เราจะต้องมีความรับผิดชอบตอ่พฒันาการทางจิตวิญญาณของเรา 
และถ้าหากเราไมส่ามารถท่ีเพิ่มความแข็งแรงและความสขุสบายทางจิตวิญญาณได้แล้ว เราก็จะไม่มีความสขุ
ในโลกหน้า สภาพความไม่เป็นสุขเช่นนีเ้รียกว่านรกอีกนยัหนึ่งถ้าหากเราพยายามท่ีจะเข้าใจและเช่ือฟังต่อ
กฎเกณฑ์ของพระผู้ เป็นเจ้าแล้ว นรกก็คือการถูกกีดกันจากความกรุณาอันนี ้พระองค์ทรงเรียกร้องให้เรา
พยายามท่ีจะเห็นคณุคา่ของพระพรอนัอมตะซึง่ได้เตรียมพร้อมแล้วแก่เราในโลกท่ีมาถึง 

 “ดกูร บตุรแหง่ความกรุณา 

 “จากสิ่งรกร้างในความว่างเปล่าและด้วยบญัชาของเราได้สร้างเจ้ามาให้ปรากฏ และได้ก าหนดให้ทุก
ปรมาณใูนพิภพและสาระในทกุสิ่งท่ีบงัเกิดนีเ้ป็นการฝึกสอนเจ้า ดงันัน้ก่อนท่ีเจ้าจะคลอดจากครรภ์มารดา เรา
ได้ก าหนดให้มีตอ่มน า้นมส าหรับเลีย้งเจ้า ให้มีสายตาส าหรับดแูลเจ้า ให้มีหวัใจส าหรับรักเจ้าด้วยความเมตตา
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ของเราและภายใต้ร่มเงาแหง่ความกรุณาของเรา เราได้ทะนถุนอมเจ้าขึน้มาและได้ระวงัรักษาเจ้าด้วยสาระแห่ง
ความกรุณาและความโปรดปรานท่ีเราท าทัง้หมดนีก็้ด้วยว่าเจ้าจะได้บรรลถุึงอาณาจกัรอนัมิรู้สิน้ของเรา และ
จะได้คูค่วรแก่ของก านลัของเราซึง่มิอาจจะมองเห็นได้ แตแ่ล้วเรายงัคงไมส่นใจและเมื่อเตบิโตเต็มท่ีเจ้าก็ละเลย
ความกรุณาทัง้หมดของเรา และเอาตวัเจ้าไปหมกมุ่นอยู่กบัความนึกคิดท่ีไม่เป็นสาระของเจ้า จนในท่ีสดุเจ้าก็
ลืมทกุสิ่งทกุอยา่งและหนัหน้าหนีไปจากประตท่ีูพระผู้ เป็นมิตรแท้ของเจ้าได้เปิดไว้ให้และได้กลบัอาศยัอยู่ในถ่ิน
ของศตัรูของเรา" 
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สิ่งปำฏหิำริย์อัศจรรย์ 

 องค์ศาสนทูตของพระผู้ เป็นเจ้าทรงได้รับอ านาจอันยิ่งใหญ่ องค์พระศาสนทูตสามารถท่ีจะกระท า
หลายสิ่งหลายอย่างท่ีประชาชนคนอ่ืนท าไม่ได้ ความยิ่งใหญ่แห่งความอศัจรรย์ขององค์พระศาสนทูต คือค า
สอนของพระองค์ ชีวิตส่วนพระองค์และอิทธิพลแห่งพระวจนะของพระองค์ มีอ านาจเหนือจิตใจของมนษุย์มา
เป็นเวลาหลายศตวรรษ แล้วหลงัจากท่ีองค์พระศาสนทตูได้จากโลกนีไ้ป องค์พระศาสนทตูทุกพระองค์ได้ทรง
แสดงปาฏิหาริย์เหลา่นีไ้ว้ 

 พระศาสดาของพระผู้ เป็นเจ้ามิได้ให้ความหมายหรืออ านาจทางโลกไว้ซึ่งจะมีอิทธิพลต่อประชาชน 
และองค์พระศาสดามกัจะถูกคดัค้านโดยอ านาจแห่งรัฐ และโดยผู้ ท่ีอ านาจและผู้ ท่ีมีการศกึษาในสมยันัน้ ผู้ ท่ี
เช่ือในองค์พระศาสดาในตอนแรกๆ ก็คือคนจน และคนธรรมดาๆ ผู้ ท่ีไม่มีต าแหน่งทางโลกแตอ่ย่างใด ถึงอย่าง
นัน้ก็ตามสาส์นของพระศาสดาก็ได้แพร่ออกไปและชนะคนในโลกได้ และยงัได้น ามาซึง่อารยธรรมใหม่ๆ ประวตัิ
นีไ้ด้น ามากลา่วย า้ทกุยคุสมยั และด้วยการเสด็จมาขององค์พระศาสนทตูทกุพระองค์ อารยธรรมแผนใหม่ก็ถกู
ก่อตัง้ขึน้ในโลกนี ้เม่ือใดท่ีเราได้ยินเก่ียวกับอารยธรรมเก่าแก่ของศาสนาฮินดู หรืออารยธรรมของศาสนายิว 
หรือคริสเตียนหรือมุสลิม ระหว่างยุคสมยัก่อนๆ เราก็ต้องจ าได้ว่าพระผู้ก่อตัง้ศาสนาแต่ละศาสนาด้วยความ
พยายามอย่างมหาศาลก็คือพระศาสดาของพระผู้ เป็นเจ้า ซึ่งในสมยัของพระองค์นัน้พระองค์ทรงยืนหยดัตอ่สู่
ก าลงัอ านาจของโลกทัง้หมดและทรงได้ชยัชนะ ยงัมีความอศัจรรย์อะไรท่ียิ่งกวา่นีท่ี้เราจะน ามาพิสจูน์ความจริง
ถึงองค์พระศาสนทตูของพระผู้ เป็นเจ้าอีกเลา่ 

 พระชาชนมากมายท่ีเช่ือว่าข้อพิสจูน์แห่งองค์พระศาสดาขึน้อยู่กบัการกระท า ภาระกิจอนัแสนล าบาก
ซึง่มกัจะถกูทกึทกัวา่สิ่งปาฏิหาริย์เก่ียวกบัพระผู้ก่อตัง้ศาสนาเพ่ือพิสจูน์วา่พระองค์นัน้คือองค์พระศาสนทตูของ
พระผู้ เป็นเจ้าท่ีแท้จริง ผู้ ท่ีนับถือศาสนาพราหมห์ กล่าวว่าสกัวันหนึ่งพระบิดาจะอุ้มทารกน้อยกฤษณะ พระ
บาทของพระองค์จะแตะท่ีแม่น า้ยมนาและทนัทีทนัใดนัน้น า้ก็จะลดเพ่ือท่ีจะเป็นทางให้พระองค์ข้ามไปอีกฟาก
หนึง่ ผู้ ท่ีเป็นคริสเตียนกลา่ววา่พระเยซูทรงท าให้ประชาชนผู้หิวโหยจ านวนหลายร้อยคนพอใจกบัการได้รับขนม
ปังสองสามก้อน เช่นเดียวกับสิ่งมหศัจรรย์ท่ีเกิดขึน้กับพระโซโรแอสเตอร์ พระพุทธเจ้า พระโมเสส และพระ
โมฮมัหมดัท่ีศาสนิกชนเช่ือ 

 บาไฮศาสนิกชนเช่ือวา่ องค์พระศาสนทตูของพระผู้ เป็นเจ้าทกุพระองค์สามารถกระท าสิ่งปาฏิหาริย์ได้
ส าเร็จ แต่การกระท าเช่นนัน้จะไม่ท าให้เกิดความเช่ือแก่ผู้ ท่ีไม่เช่ือในพระองค์และจะไม่สามารถท าให้เขาเช่ือ
ตามข้อพิสจูน์ท่ีมีตอ่พระศาสนทตูของพระองค์ ตวัอย่างเช่น ชาวคริสเตียนผู้หนึ่งอาจจะไปบอกชาวยิวหรือชาว
พุทธว่า พระเยซูคริสต์ได้ทรงประทานชีวิตแก่คนท่ีตายแล้ว แต่ว่าค าพูดของเขานัน้จะไม่มีผลแม้แต่น้อยต่อ
บคุคลท่ีไม่มีความเช่ือในพระเยซู แน่นอนเขาจะไม่เช่ือว่าพระเยซูนัน้ก็คือองค์พระศาสนทูตของพระผู้ เป็นเจ้า
พระองค์หนึง่ เขาอาจจะกลา่ววา่ นัน้เป็นแตเ่พียงศาสนิกชนของพระเยซูเท่านัน้ผู้ซึ่งได้อ้างเอาความอศัจรรย์อนั
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นีแ้ก่พระองค์ แม้แตผู่้ ท่ีอาศยัอยูใ่นสมยัพระเยซูก็ไม่เช่ือในพระองค์ เน่ืองจากความอศัจรรย์ของพระองค์ แตถ้่า
หากว่าชาวคริสเตียนได้ชีใ้ห้เห็นถึงค าสอนอนัไพเราะของพระเยซู ซึ่งได้น าเอาชีวิตอนัเป็นอมตะแก่ประชาชน
จ านวนหลายล้านคนท่ีจิตวิญญาณได้ตายแล้ว หรืออ้างถึงชีวิตนกับุญของพระเยซูซึ่งได้ดลจิตใจของมนุษย์
หลายชัว่อายคุนไมมี่ผู้ใดท่ีจะปฏิเสธได้ ชีวิตของพระเยซูและค าสอนของพระองค์มีความอศัยรรย์ยิ่งกว่าการชบุ
ชีวิตคนหนึง่คน หรือสองคนให้ฟืน้ขึน้มามีชีวิตอยูไ่ด้อีกหลายปีและก็ไปอีกครัง้ 

 องค์พระศาสนทูตของพระผู้ เป็นเจ้าทรงเป็นเทพแห่งมนุษย์ สิ่งท่ีเราควรจะคาดหวังจากพระองค์คือ
ใบสัง่ยา ซึ่งจะน ามารักษาเยียวยา ความเจ็บป่วยด้านจิตใจ จะเป็นการไม่ควรท่ีเราจะคาดหวงัให้พระองค์มา
พิสจูน์ความเป็นศาสดาของพระองค์โดยการแสดงปาฏิหาริย์ เราจะไม่ถามแพทย์ผู้ ท่ีจ่ายยาแก่คนไข้เพ่ือพิสจูน์
ความเช่ียวชาญของเขาด้วยการกระโดดลงมาจากหลงัคาบ้าน วิธีการเดียวท่ีแพทย์สามารถพิสจูน์ได้ก็คือแพทย์
ใช้สิทธ์ิรักษาคนไข้ นัน้ก็คือเหตุผลท่ีพระบาฮาอุลลาห์ทรงห้ามบาไฮศาสนิกชนกล่าวถึงสิ่งท่ีพิสูจน์ถึงความ
ยิ่งใหญ่ของพระองค์ แม้ว่าบาไฮศาสนิกชนท่ีเคยอยู่ร่วมกบัพระองค์จะเคยเห็นพระองค์ท าสิ่งท่ีเป็นปาฏิหาริย์
มาแล้ว เหตกุารณ์ตอ่ไปนีเ้กิดขึน้เม่ือตอนท่ีพระบาฮาอลุลาห์ประทบัอยู่ท่ีกรุงแบกแดด ซึ่งแสดงว่าน้อยเกินไปท่ี
จะใช้เรียกวา่เป็นสิ่งท่ีอศัยรรย์ 

 สภาองคมนตรีของชาวมสุลลิมได้หยัง่รู้วา่พวกเขาไมค่วรท่ีจะปฏิเสธสจัธรรมของพระบาฮาอลุลาห์โดย
การโต้เถียงหรือการถามเหตผุล พวกเขาได้ขอร้องพระองค์แสดงปาฏิหาริย์เพ่ือพวกเขา โดยหวงัว่าพระบาฮา
อลุลาห์คงปฏิเสธและดงันัน้พระองค์จึงให้พวกเขา กล่าวขอโทษท่ีได้ประณามพระองค์ พวกเขาได้เลือกผู้รอบรู้
ในธรรมของอิสลามทา่นหนึง่จากกลุม่พวกเขาเองเพ่ือท่ีจะไปสง่สาส์นแก่พระบาฮาอลุลาห์ ค าตอบของพระองค์
ท่ีให้แก่พวกเขาก็คือ ศาสนาของพระผู้ เป็นเจ้ามิใช่ของเล่น และพระองค์มิได้เสด็จมาเพ่ือแสดงกลเพ่ือความ
สนกุชัว่ขณะ และความพอใจของประชาชน แตถ้่าหากพวกเขาจะตดัสินใจตอ่สิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งดเูหมือนจะเป็นไป
ได้หรือไม่ พระบาฮาอุลลาห์ก็จะแสดงสิ่งนัน้ให้เห็นต่อหน้าสายตาของพวกเขา ต่อเง่ือนไขท่ีว่า เม่ือได้แสดง
ปาฏิหาริย์แล้วพวกเขาทกุคนจะต้องยอมรับวา่พระองค์นัน้คือพระผู้มาตามค าสญัญา 

 ผู้รอบรู้ธรรมของอิสลามไมย่อมรับตอ่เง่ือนไขนี ้พวกเขาเกรงว่าพระบาฮาอลุลาห์จะแสดงปาฏิหาริย์ได้ 
แล้วพวกเขาจะไม่มีข้อโต้แย้งในการปฏิเสธค าขอของพระองค์ ดงันัน้พวกเขาตา่งก็แยกย้ายกนัไปโดยไม่ขอให้
พระบาฮาอลุลาห์แสดงปาฏิหาริย์ 

 เหตกุารณ์นี ้แสดงถึงความอสัจรรย์ได้อยา่งชดัเจน แม้วา่การกระท ายงัไมไ่ด้ใช้ในการพิสจูน์สิ่งใดก็ตาม
ตอ่ผู้ ท่ีตดัสินใจปฏิเสธตอ่สจัธรรม ส าหรับผู้ ท่ีมีใจเป็นธรรมในการตดัสินใจและตัง้ใจท่ีจะเข้าใจค าสอนขององค์
พระศาสนทตูของพระผู้ เป็นเจ้าท่ีเป็นจริงและเป็นสิ่งอศัจรรย์ตลอดกาล 
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ศีลธรรมและธรรมจรรยำ 

 หลกัธรรมประการหนึง่ของศาสนาบาไฮ คือ พืน้ฐานของทกุศาสนาเป็นหนึ่งเดียวกนั หลกัธรรมของทกุ
ศาสนา คือสว่นหนึง่ของพืน้ฐานทางศาสนา เพราะฉะนัน้หลกัธรรมเหลา่นัน้ย่อมเหมือนกนั 

 ในค าสอนของพระบาฮาอุลลาห์ เราจะเห็นว่ามาตรฐานด้านธรรมจรรยาและหลกัปฏิบตัิของคนนัน้
สงูสง่ เราสามารถท่ีจะพดูได้ว่าเกือบจะทกุค าสอนของพระบาฮาอลุลาห์มีอิทธิพลตอ่การปฏิบตัิของบคุคลและ
ความประพฤตขิองมนษุย์ ในพระวจนะของพระบาฮาอลุลาห์จะมีธรรมลิขิตจ านวนหลายพนัฉบบัท่ีเปิดเผยโดย
พระบ๊อบ พระบาฮาอลุลาห์ และพระอบัดลุบาฮา และในบทนิพนธ์ของท่านโชกิ เอฟเฟนดิ ซึ่งเป็นการวางแบบ
แผนชีวิตแก่บาไฮศาสนิกชนให้วางพืน้ฐานอยูบ่นความมีจิตใจ การกระท าท่ีบริสทุธ์ิ เราไม่สามารถท่ีจะรวบรวม
เอาธรรมลิขิตอนัไพเราะเชน่นีจ้ากพระคมัภีร์บาไฮ 

 ทา่นผู้อา่นทัง้หลายจะต้องศกึษาตอ่ไป และด าดิ่งอยู่ในมหาสมทุรอนัลึกล า้แห่งพระคมัภีร์ศกัดิ์สิทธ์ิ ถ้า
หากทา่นผู้อา่นปรารถนาท่ีจะหยิบคว้าเอาสมบตัขิองมีคา่อนัหาท่ีเปรียบมิได้ 

 พระบาฮาอลุลาห์ทรงเขียนสาส์นถึงบคุคลหนึง่ของพระองค์ 

 “จงมีใจกรุณาในยามท่ีร ่ารวย และจงดีใจในยามท่ีทกุข์ยาก ให้คู่ควรแก่ความไว้วางใจของเพ่ือนบ้าน 
และให้เงยหน้าดเูขาด้วยใบหน้าท่ีสดใสและเป็นมิตร จงเป็นขมุทรัพย์แก่คนยากจน จงเป็นผู้ตกัเตือนแก่ผู้มัง่มี 
ให้เป็นผู้ตอบสนองต่อการร้องขอแก่ผู้ ขาดแคลน ให้เป็นผู้ รักษาสิทธิแห่งค าปฏิญาณของเจ้าเอง จงมีความ
ยตุธิรรมในการตดัสิน และรักษาค าพดู อยา่ได้อยตุธิรรมแก่ผู้ อ่ืน และจงแสดงความอ่อนน้อมตอ่เพ่ือนมนษุย์ทกุ
คน จงเป็นเสมือนดวงประทีปส่องทางในความมืด จงเป็นผู้ ร่าเริงยินดีต่อผู้ เศร้าโศก เป็นเสมือนน า้ทะเลแก่ผู้
กระหาย เป็นเสมือนสวรรค์แก่ผู้ ทุกข์โศก เป็นเสมือนผู้อุปถัมภ์ และผู้ปกป้องแก่ผู้ รับเคราะห์ถูกกดข่ี ขอให้มี
ความซ่ือสตัย์ และมีความซ่ือตรงอยู่ในการกระท าทกุสิ่งทกุอย่าง จงเป็นท่ีพ านกัแก่คนแปลกถ่ิน เป็นยาระงับ
ความเจ็บปวดต่อผู้ ท่ีก าลงัเจ็บทรมาน เป็นป้อมท่ีแข็งแรงแก่ผู้ ลีภ้ยั จงเป็นดวงตาให้แก่ผู้ตาบอด และเป็นแสง
สว่างน าทางแก่ผู้หลงผิด จงเป็นเคร่ืองเชิดชูต่อผู้ ท่ีสนบัสนุนความจริง เป็นมงกุฎแก่หน้าผากของผู้จงรักภักดี 
เป็นเสาหินแก่วดัท่ีมีศีลธรรม เป็นลมหายใจแก่ร่างกายของมนุษย์ เป็นธงชยัให้แก่ผู้ มีความยุติธรรม เป็นดวง
ประทีปเหนือขอบฟ้าแห่งคุณธรรม เป็นน า้ค้างแก่ดินแห่งดวงใจมนุษย์ เป็นเรือกู้ ภัย ในท้องมหาสมุทรแห่ง
ความรู้ เป็นดวงอาทิตย์ในสวรรค์แห่งความกรุณา เป็นรัตนมณีอยู่บนกฎแห่งปัญญา เป็นแสงท่ีสาดส่องอยู่บน
ท้องฟ้าตลอดชัว่อายขุองเจ้า เป็นผลไม้บนต้นไม้แหง่ความถ่อนตน 

 นีเ้ป็นค าอ้างอิงอีกมากมายจากพระคมัภีร์ศกัดิส์ิทธ์ิซึง่เก่ียวกบัการประพฤตสิ่วนบคุคล 
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 “มนุษย์ทกุคนถกูสร้างขึน้มาเพ่ือรับช่วงอารยธรรมสืบต่อไป การกระท าเย่ียงสตัว์ป่าเป็นสิ่งท่ีมิควรแก่
มนษุย์ คณุธรรมเหล่านีท่ี้คู่ควรแก่เกียรติอนัสง่างามของเขา คือ ความอดกลัน้ ความเมตตา ความกรุณา และ
ความเมตตารักใคร่ตอ่ประชาชนทกุคนและญาตพ่ีิน้องทัว่โลก” 

 “การกระท าท่ีเกินขอบเขตและฐานะของบคุคลมิควรกระท า ความซ่ือสตัย์ตอ่คนทกุชัน้ทกุฐานะจะต้อง
สงวนรักษาไว้ นีห้มายความว่า ทุกสิ่งทุกอย่างท่ีถูกสร้างขึน้มาควรจะได้รับพิจารณาตามฐานะท่ีก าหนดไห้” 
พระบาฮาอลุลาห์ 

........................................... 

 ความใจบุญกุศล เป็นยอดปรารถนาและเป็นท่ียอมรับต่อเบือ้งพระพักตร์พระผู้ เป็นเจ้า และเป็น
ประโยชน์อยา่งใหญ่หลวงเหนือการกระท าดีทกุอยา่ง ความจริงแล้วในเร่ืองนี ้ความเจริญในสากลโลกนี ้คือดวง
อาทิตย์ท่ีมีตอ่โลกเรา ผู้ ท่ีได้รับความสขุคือผู้ ท่ีหยิบย่ืนพ่ีน้องของเขาก่อนตนเอง ผู้นัน้คือชาวบาไฮนัน่เอง” 

 “ผู้ ท่ีมัง่คัง่ร ่ารวย จะต้องนึกถึงคนยากจนซึ่งถือว่าเป็นเกียรติอันยิ่งใหญ่ท่ีพระผู้ เป็นเจ้าทรงประทาน
ให้แก่คนยากจนผู้ซึ่งมีความอดทนอย่างมัน่คง .... ไม่มีเกียรติอนัใดท่ีจะเทียบได้กบัเกียรติอนันี ้เว้นเสียแตส่ิ่งท่ี
พระผู้ เป็นเจ้าทรงโปรดประทานให้ ความยิ่งใหญ่ก็คือ การให้ความสขุส าราญท่ีก าลงัรอคอยคนยากจนท่ีอดทน
อย่างอดใจ และอดกลัน้ความทกุข์ทรมานของเขาและน่ีคนร ่ารวยผู้ซึ่งสละทรัพย์สมบตัิของเขาแก่ผู้ขาดแคลน
และผู้ ท่ีเสนอหยิบย่ืนให้แก่คนจนก่อนตนเอง” พระบาฮาอลุลาห์ 

........................................... 

 การดแูลผู้ ป่วย คือ หน้าท่ีอนัย่ิงใหญ่ท่ีสุดอย่างหนึ่งทุกดวงวิญญาณจะต้องเจ็บป่วย เพ่ือนคน
อื่นๆ ควรจะถวายชีวิตรับใช้ด้วยความเมตตากรุณา” พระอบัอลุบาฮา 

............................................ 

 “แท้จริงแล้ว เราได้เลือกความสภุาพอ่อนโยนไว้ และสร้างให้เป็นเคร่ืองหมายท่ีแท้จริงแห่งการ
ใกล้ชิดกบัพระองค์ ความสภุาพออ่นโยน คือ อาภรณ์ท่ีคูค่วรแก่มนษุย์ทกุคน ไม่วา่จะเยาว์วยั หรือแก่ชรา 
มนัเป็นการดีกบัผู้ ท่ีประดบัตนเองด้วยสิ่งนี ้และความหายนะจะเกิดแก่ผู้ ท่ีถกูกีดกนัออกจากความกรุณา
อย่างใหญ่หลวงเช่นนี ้

 “ดกูร ปวงชนของพระผู้ เป็นเจ้า เราได้แนะน าเจ้าให้เป็นผู้สภุาพออ่นโยน ความสภุาพอ่อนโยนคือ
ความสง่าแห่งคณุธรรมทัง้หมด ผู้ ท่ีมีความสขุเจริญ คือ ผู้ ท่ีฉายแสงแห่งความสภุาพและผู้ ท่ีถกูประดบั
อาภรณ์แห่งความซื่อตรง บุคคลท่ีมีความสุภาพอ่อนโยน คือผู้ ท่ีได้รับต าแหน่งอันสูงส่ง” พระบาฮา
อลุลาห์ 
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 “จงระวงัอย่าได้ยกย่องตนเองเหนือเพื่อนบ้านของเจ้า” 

 “จงยตุิธรรมตอ่ตวัเจ้าเองและต่อผู้อื่น ด้วยการกระท าของเจ้า หลกัฐานแห่งความยตุิธรรมอาจจะ
ถกูเปิดเผยท่ามกลางผู้ รับใช้ท่ีซื่อสตัย์ของเรา” 

 “ความยตุิธรรมคือพืน้ฐานอนัส าคญัในบรรดาคณุธรรมของมนุษย์ การตีค่าทกุสิ่งทุกอย่างของ
เจ้า จะต้องขึน้อยู่กบัความยตุิธรรม” 

 “จงกลา่ววา่ ให้ด ารงความยตุิธรรมในการตดัสินของเจ้า เจ้าเป็นมนษุย์ผู้ มีหวัใจท่ีเข้าใจได้ ผู้ ท่ีไม่
มีความยุติธรรมในการตัดสินใจ คือผู้ ท่ีขาดคุณลักษณะในการท่ีจะได้ต าแหน่งของมนุษย์” พระบาฮา
อลุลาห์ 

................................................. 

 “เราชอบท่ีจะเห็นเจ้าคบค้าเป็นมิตรกันตลอดเวลาและสามัคคีปรองดองกันภายในสวรรค์แห่ง
ความพอใจของเรา และเพ่ือท่ีจะสดูหายใจการกระท าอนัหอมหวลแห่งความเป็นมิตรและความสามคัคี
ของเจ้า แห่งความรัก ความกรุณา และมิตรภาพของเจ้า เราจะอยู่เคียงข้างเจ้า ถ้าหากว่าเราสูดเอากลิ่น
หอมแห่งมิตรภาพของเจ้า หัวใจของเราก็จะปลืม้ปิติยินดีอย่างแน่นอน จะไม่มีสิ่งอื่นใดท่ีจะท าให้เรา
พอใจได้อีกแล้ว” พระบาฮาอลุลาห์ 

............................................ 

 “คนยากจนในหมู่เจ้า คือผู้ ท่ีอยู่ในความดแูลของเรา เจ้าจงได้พิทกัษ์เขา และอย่าได้เอาใจใส่แต่
ความสบายของเจ้าเอง” 

 “หากเจ้าพบกับคนยากจน อย่าได้ปฏิบัติต่อเขาอย่างรังเกียจ ให้ค านึงว่าเจ้าถูกสร้างขึน้มา
อย่างไร พวกเจ้าทกุคนถกูสร้างจากจลุินทรีย์ท่ีน่ารังเกียจ” พระบาฮาอลุลาห์ 

.............................................. 

 “ลิน้ท่ีออ่นโยนคือแม่เหลก็ดงึดดูหวัใจของมนษุย์ เป็นอาหารของจิตวิญญาณ ซึง่สวมถ้อยค าด้วย
ความหมาย เป็นบอ่เกิดอฉัริยภาพและความเข้าใจ” พระบาฮาอลุลาห์ 

.................................................. 

 “ให้ทกุคนมองผู้อื่นจะเห็นความงดงามของพระผู้ เป็นเจ้าสะท้อนอยู่ในดวงวิญญาณ และจะพบ
สิ่งเดียวกนันี ้เมื่อเขาถกูดงึดดูซึง่กนัและกนัด้วยความรัก ความรักนีจ้ะท าให้มนษุย์ทกุคนเป็นเสมือนคลื่น
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แห่งมหาสมทุรเดียวกนั ความรักนีจ้ะท าให้มนษุย์ทกุคนเป็นเสมือนดวงดาวแห่งสวรรค์เดียวกนั และเป็น
เสมือนผลไม้ของต้นไม้เดียวกนั ความรักนีจ้ะน ามาซึง่ความพร้อมใจกนัอย่างแท้จริง อนัเป็นพืน้ฐานของ
ความสามคัคีท่ีแท้จริง” 

 “ความรักไม่ม่ีขอบเขต ไม่มีพรมแดน ไม่มีท่ีสิน้สดุ สิ่งของวัตถุมีขอบเขต มีวงจ ากัด มีปริมาณ
แน่นอน เป็นท่ีแน่ชัดแล้วว่าการผูกมัดสิ่งของวตัถุท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด ยังไม่เป็นการเพียงพอในการท่ีจะ
แสดงความรักแห่งสากลได้ เพ่ือนมนุษย์ ความรักท่ีไม่เห็นแก่ตัวอันย่ิงใหญ่นีไ้ม่อาจขวางกัน้ผู้ ท่ีไม่
สมบรูณ์ และผู้ ท่ีเห็นแก่ตวัได้เลยแม้แตน้่อย และจะส าเร็จได้ด้วยอ านาจแห่งจิตพระผู้ เป็นเจ้า น่ีคือความ
รักแบบสมบรูณ์อนัหนึง่ เพ่ือมนษุยชาติทกุคน” พระอบัดลุบาฮา 

................................................ 

 “อย่าได้ทรยศกบัเพ่ือนบ้านของเจ้า จงเป็นคนท่ีไว้วางใจได้ และไม่ควรละเว้นจากคนยากจนด้วย
สิ่งของท่ีพระผู้ เป็นเจ้าได้ทรงประทานให้แก่เจ้าด้วยความกรุณาของพระองค์ แท้จริงแล้วพระองค์จะทรง
บนัดาลให้แก่เจ้าเป็นสองเท่าท่ีเจ้ามีอยู่” พระบาฮาอลุลาห์ 

....................................................... 

 “ค าพูดท่ีดีและมีความสตัย์จริง เหมือนกับดวงอาทิตย์ท่ีขึน้จากขอบฟ้าสวรรค์แห่งความรู้ ด้วย
ความเคารพแห่งต าแหน่งและยศศกัด์ิ” พระบาฮาอลุลาห์ 
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กำรบริหำรงำน 

 ศาสนาบาไฮไมมี่นกับวช 

 เม่ือครัง้ท่ีจ าเป็นต้องมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งเพ่ือด าเนินการด้านศาสนาในสังคม คนธรรมดาๆ จะไม่รู้
หนงัสือ และไม่มีเวลาท่ีจะไปศึกษาเก่ียวกับศาสนาของตน ดงันัน้ จึงมีคนกลุ่มหนึ่งท่ีไม่ได้ท างาน และไม่ได้
ประกอบอาชีพไปศึกษาศาสนาและคอยดูแลให้ประชาชนรักษากฏบญัญัติ นัน้จึงเป็นเหตุผลท่ีท าให้ได้พบ
เห็นพราหมห์ของชาวฮินด ูพระภิกษุของชาวพทุธ นกับวชของชาวคริสต์ และพระผู้ รู้ธรรมชองชาวมสุลิม 

 ในสาสนาบาไฮ การมีนกับวชจึงได้เลิกล้มไป และนีก็้เป็นข้อแตกต่างอนัหนึ่งของศาสนาของศาสนา
บาไฮ พระบาฮาอุลลาห์ตรัสว่า ถึงแม้ว่าจ าเป็นต้องมีนักบวชในสมัยก่อนๆ แต่นักบวชเหล่านัน้ก็ไม่มีความ
จ าเป็นอีกแล้วในสมยัของเรา พระองค์ทรงเรียกร้องให้เราทุกคนศึกษาค้นคว้าหาความจริงด้วยตวัเอง เพ่ือท่ีว่า
เราอาจจะได้พบเห็นด้วยตาของเราเอง มิใช่ด้วยตาของผู้ อ่ืน และได้ยินด้วยหขูองเราเอง เข้าใจด้วยอ านาจแห่ง
ความเข้าใจของเราเอง ในการค้นคว้าหาความจริงนัน้ก็เพ่ือบาไฮศาสนิกชนจะได้มีความรู้อย่างเพียงพอ
เก่ียวกบัศาสนาของตน ซึง่จะไมเ่หมือนกบัคนในศาสนาอ่ืนๆ ท่ีหวงัจะได้รับความรู้เก่ียวกบัค าสอนจากพระสอน
ศาสนา บาไฮศาสนิกชนทกุคนจะต้องสวดอธิษฐานด้วยตนเอง บาไฮศาสนิกชนร้องขอความกรุณาจากพระผู้
เป็นเจ้า และขออภัยด้วยตนเอง และไม่มีความจ าเป็นท่ีจะให้พระมาท าให้ ด้วยการมีผู้ประกอบพิธี บาไฮ
ศาสนิกชนทกุคนสามารถท่ีจะท าการตดิตอ่กบัพระผู้ เป็นเจ้าได้โดยผ่านทางองค์พระศาสนทตูของพระองค์ และ
ไมต้่องมีส่ือกลางระหวา่งเรากบัพระบาฮาอลุลาห์ 

 แม้ว่าจะมีนกับวชท่ีดีๆ ในทกุ ๆ ศาสนาแล้วก็ตาม แตก็่ได้สร้างความเสียหายเสียช่ือให้แก่ศาสนา อนั
เน่ืองมาจากการกระท าของนกับวชในทกุยคุสมยั มีนกับวช 2 รูป อาศยัอยู่ในส านกัเดียวกนั ก็มกัจะไม่เห็นด้วย
ในปัญหาของศาสนาและความขดัแย้งอนันัน้ จะน าไปสู่ความยุ่งยากอย่างใหญ่หลวงในโลก คนบางคนคิดว่า
นกับวชนคนนีถ้กู ในขณะเดียวกนับางคนช่ือว่า ความคิดของนกับวชอีกคนเป็นสิ่งถกูต้องและดงันัน้ความแตก
สามัคคี และการแบ่งแยกก็บงัเกิดขึน้ในทุกศาสนา ลทัธิต่างๆ ได้ค่อยๆ เกิดขึน้มาอย่างมากมาย และผู้คนก็
ทะเลาะกนัในเร่ืองการตีความหมายท่ีตา่งกนัในพระคมัภีร์ศกัดสิิทธ์ิของเขา และนีจ้ึงกลายเป็นเหตแุห่งการนอง
เลือดและท าสงครามกนั 

 เหตกุารณ์เชน่นัน้จะไมอ่าจเกิดขึน้ได้ในศาสนาบาไฮ ก่อนอ่ืนนัน้ การไม่มีนกับวชหรือผู้ก่อตัง้ตนเองใน
ศาสนาบาไฮ ท่ีสามารถจะสร้างผู้ เช่ือถือจากกลุ่มผู้นบัถือเดียวกนัทกุคนเท่าเทียมกันในทางศาสนา ประการท่ี
สอง ไม่มีใครท่ีจะมีสิทธ์ิในการตีความหมายค าสอนและธรรมลิขิตของพระบาฮาอลุลาห์ได้ ซึ่งอ านาจนีพ้ระบา
ฮาอลุลาห์ได้มอบให้แก่พระอบัดลุบาฮาผู้ เดียวเทา่นัน้ และตอ่มาจากพระอบัดลุบาฮา สิทธิในการตีความหมาย
ได้มอบให้แกท่า่นโชกิ เอฟเฟนด ิคนเดียวเทา่นัน้ 
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 เป็นอนัตรายในการท่ีจะหาเลีย้งชีพโดยอาศยัศาสนา เพราะว่ามีคนท่ีไม่มีความจริงใจจ านวนมากมาย
อาจจะยึดเอาการหาเลีย้งชีพด้วยวิธีนี ้เพราะว่าไม่มีเหตผุลอ่ืนใดนอกจากต้องการชีวิตความเป็นอยู่ท่ีสบาย 
หรือเพราะวา่เห็นวา่เป็นสิ่งท่ีท ารายได้อยา่งดี บคุคลเชน่นัน้มกัจะน าผู้ อ่ืนไปในทางท่ีผิดด้วยการสวมเคร่ืองแบบ
ของนกับวช และได้กระท าผิดทางศีลธรรมอย่างใหญ่หลวงตอ่ช่ือเสียงศาสนา เพ่ือท่ีจะท าประโยชน์ส่วนตวัของ
ตนเอง 

 พระบาฮาอลุลาห์ทรงยกเลิกสถาบนัของนกับวช เพ่ือไม่ให้ใครหวงัท่ีจะน าศาสนาไปใช้ในทางท่ีผิด ใน
การท่ีจะสนองความเห็นแก่ตวัของตน และเพ่ือความอยากทางโลก 

 จากประวตัศิาสตร์ท่ีผา่นมา แสดงให้เห็นวา่ทกุครัง้ท่ีมีองค์พระศาสนทตูของพระผู้ เป็นเจ้าจตุิขึน้ในโลก
นี ้นกับวชของศาสนาเก่าก่อนจะเป็นกลุ่มแรกท่ีพากันคดัค้าน เหตุผลเพราะอะไร เพราะว่านักบวชเหล่านัน้
ทราบวา่ จะมีคนเช่ือในองค์พระศาสนทตูองค์ใหม ่พวกเขาจะต้องเสียต าแหน่งสละทรัพย์สมบตัิของเขา และสิ่ง
อ านวยความสะดวกของเขาไป ดงันัน้พวกเขาจึงพยายามอย่างท่ีสดุท่ีจะก าจดัศาสนาใหม่ในทนัทีท่ีเกิดขึน้ใน
หมู่พวกเขา ลทัธิศาสนาพุทธ ถูกขับไล่ออกจากประเทศอินเดียโดยนักบวชสมัยนัน้  พระเยซูคริสต์ถูกตรึงไม้
กางเขนก็เพราะว่านักบวชชาวยิวต่อต้านพระองค์ พระบ๊อบถูกทรมานก็เพราะนักบวชมุสลิมไม่ต้องการให้
ประชาชนนบัถือพระองค์ พระบาฮาอลุลาห์ได้รับความทุกข์ทรมานอย่างใหญ่หลวงตลอดชีวิตของพระองค์ ก็
เพราะผู้ รู้ธรรมอิสลามได้ยยุงส่งเสริมรัฐบาลและประชาชนในสมยันัน้ ให้ลุกขึน้ตอ่ต้านศาสนาใหม่ของพระผู้
เป็นเจ้า 

 แน่นอนย่อมมีข้อยกเว้น ท่ีนกับวชผู้ มีการศกึษาหลายท่าน ซึ่งมีชีวิตอยู่ในสมัยของพระบ๊อบ และพระ
บาฮาอลุลาห์ได้มีความเช่ือในพระองค์ทัง้สอง และบางทา่นได้สละโลหิตของท่านตามทางของพระผู้ เป็นเจ้า แต่
เม่ือทา่นเหลา่นัน้มีความเช่ือในพระบ๊อบและพระบาฮาอลุลาห์ ทา่นเหลา่นัน้จงึได้สละเพศนกับวช ท่านเหล่านัน้
มาเป็นบาไฮศาสนิกชน เป็นผู้ รับใช้ผู้ต ่าต้อยแห่งศาสนาของพระผู้ เป็นเจ้า ท่านเหล่านัน้ได้ยึดอาชีพเพ่ือการ
ประกอบอาชีพตอ่ไป ท่านเหล่านัน้ไม่ได้หาเงินด้วยศาสนาหรือประกอบอาชีพโลกีย์ด้วยศาสนาของพระผู้ เป็น
เจ้า  

 แทนท่ีจะให้นักบวชมาดูแลกิจทางศาสนาในชุมชน พระบาฮาอุลลาห์ทรงได้วางรากฐานแห่งระบบ
บริหารงานได้อยา่งพิศวง ซึง่เราทกุคนสามารถท่ีจะท างานร่วมกนัเพ่ือความเจริญก้าวหน้าของศาสนา และเพ่ือ
ความผาสกุแหง่ศีลธรรมของชมุชน หลกัการบริหารของบาไฮเป็นวิชาทางพระมีพืน้ฐานเช่นเดียวกบัค าสอนอ่ืนๆ 
ของพระบาฮาอลุลาห์ เราจะอา่นรายละเอียดเพิ่มเตมิเก่ียวกบัเร่ืองนีไ้ด้ในหน้าตอ่ไป 
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หลักกำรบริหำรงำนของศำสนำบำไฮคืออะไร 

 ถ้าหากว่ามีแม่น า้อยู่ทางฝ่ังหนึ่ง และมีทุ่งนาอนักว้างใหญ่อยู่อีกฝ่ังหนึ่ง แล้วเราจะน าเอาน า้ไปยงัทุ่ง
นาได้อยา่งทัว่ถึงอยา่งไร ถ้าเราประสงค์จะปลกูข้าว ก่อนอ่ืนเราต้องขดุคลองให้ใหญ่พอท่ีจะรับน า้จากแม่น า้ได้
อยา่งเพียงพอเพ่ือสง่น า้เข้ายงัพืน้ท่ีใหญ่ แล้วเราก็ขดุร่องน า้เล็กๆ ท่ีจะรับน า้จากคลองใหญ่ไปยงัส่วนตา่งๆ ของ
พืน้ท่ีและในท่ีสดุ เราจ าเป็นต้องใช้ทางน า้เล็กๆ นีเ้พ่ือน าเอาน า้จากร่องน า้เหล่านีส้่งไปยงัท้องนา และเม่ือใดท่ี
ระบบการขดุคลองและทางน า้เสร็จสมบรูณ์ แมน่ า้ก็จะสามารถทดน า้เข้าพืน้ท่ีนาได้อยา่งทัว่ถึง 

 ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ บอกเราว่า หลกัการบริหารของบาไฮก็เหมือนกบัระบบการสร้างคลองและทางน า้ 
โดยอาศยัพระวิญญาณศกัดิส์ิทธ์ิของพระผู้ เป็นเจ้าท่ีหลัง่ไหลไปสูช่มุชนบาไฮท่ีกระจดักระจายไปทัว่ทกุมมุโลก 

 สมยัก่อนนกับวชจะเป็นผู้ ท่ีน าน า้แหง่ชีวิตจากต้นน า้ไปสูป่ระชาชนสมยันัน้ แตก่ าลงัอ านาจของนกับวช
มีจ ากดั พวกเขาได้น า้มาเพียงก ามือเดียวเทา่นัน้เทา่ท่ีก าลงัมีอยูแ่ละความกระตือรือร้น 

 แตพ่ระบาฮาอลุลาห์มิได้ทรงมอบหมายภาระนีใ้ห้แก่คนใดคนหนึ่ง พระองค์ทรงวางแผนช่องทางท่ีจะ
ให้น า้แห่งชีวิตไปยงัทุ่งแห่งชีวิตได้อย่างน่าพิศวง ซึ่งโครงการนีเ้รียกว่า ระเบียบแผนโลกของพระบาฮาอลุลาห์ 
และหลกัการบริหารของบาไฮก็เป็นสว่นหนึง่ของระเบียบนี ้

 ครัง้แรกสดุพระบ๊อบเป็นผู้ประกาศขา่วดีแหง่ระเบียบแผนโลกของพระบาฮาอลุลาห์ เม่ือตอนท่ีพระองค์
ตรัสวา่ 

 “เป็นผลดีแก่ผู้ ท่ีเฝ้าด ูระเบียบแผนของพระบาฮาอลุลาห์และแสดงความขอบคณุตอ่พระผู้ เป็นเจ้า ตอ่
การท่ีพระองค์ได้ทรงเปิดเผย” 

 พระบาฮาอลุลาห์ทรงวางรากฐานระเบียบแผนโลกนีแ้ละทรงร่างโครงการนีข้ึน้มา ตอ่มาพระอบัดลุบา
ฮาได้ทรงอธิบายโครงการแห่งเทพนีแ้ก่เราเป็นรายละเอียด และท่านก็เร่ิมแปลความหมาย แต่ด้วยความพยา  

ยามตลอดชีพของท่านโชกิ เอฟเฟนดิ หลกัการบริหารบาไฮก็ค่อยๆ ก่อตัง้ขึน้ ท่านได้รวบรวมชมุชนตา่งๆ เข้า
ด้วยกนั และท าให้ชมุชนเหลา่นัน้เป็นสว่นหนึง่ท่ีจะประกอบกนัเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนั 

 หลกัการบริหารของบาไฮจะตา่งไปจากรูปแบบระเบียบของศาสนาอ่ืนๆ ทกุศาสนา เพราะว่าหลกัการ
บริหารมิใช่เป็นสิ่งท่ีคนธรรมดาตัง้ขึน้ เป็นโครงการของพระผู้ เป็นเจ้าท่ีทรงประทานให้แก่เราส าหรับยคุนี ้โดย
ผา่นทางองค์พระศาสนทตูของพระองค์ พระบาฮาอลุลาห์ และพระองค์ยงัทรงปรารถนาท่ีจะให้จดัสร้างระเบียบ
แบบแผนความสนัตสิขุให้หมูม่นษุย์ทกุคนในโลก 

 หลกัการบริหารงานของบาไฮ ประกอบด้วยหลายๆ สว่น แล้วแตล่ะสว่นจะติดตอ่เช่ือมโยงเข้าด้วยกนั 
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ส่วนท่ีประกอบด้วยธรรมสภาส่วนท้องถ่ินซึ่งได้รับเลือกจากบาไฮศาสนิกชนในหมู่บ้านและบาไฮศาสนิกชนใน
เมือง ธรรมสภาแหง่ชาตซิึง่เลือกโดยบาไฮศาสนิกชนของประเทศนัน้ๆ และสภายตุธิรรมแห่งสากลซึ่งได้รับเลือก
โดยบาไฮศาสนิกชนทัว่โลกโดยผา่นทางธรรมสภาแห่งชาติตา่งๆ 

 ถ้าหากเราจะคิดถึงธรรมสภาส่วนท้องถ่ินก็เปรียบเหมือนกับทางน า้ท่ีน าน า้มาจากคลองแล้วส่งไปยงั
ส่วนตา่งๆ ของท้องนา ส่วนธรรมสภาแห่งชาติเป็นเสมือนคลองท่ีต่อเน่ืองกบัทางน า้ท่ีจะไปสู่ล าคลองใหญ่ซึ่ง
ได้รับน า้ท่ีไหลมาจากแม่น า้อีกที และสภายุติธรรมก็คือล าน า้ใหญ่ สภายตุิธรรมแห่งสากลจึงเป็นแนวทางของ
พระผู้ เป็นเจ้าท่ีจะไหลผา่นเข้าไปยงัทกุสว่นของโลก 

 ก่อนท่ีเราจะพูดถึงหน้าท่ีและความรับผิดชอบของธรรมสภานัน้ ขอให้เรามาท าความเข้าใจให้ดีเสีย 

ก่อนวา่ หลกัการบริหารของบาไฮจะไมแ่ยกออกจากค าสอนอ่ืนๆ ของพระบาฮาอลุลาห์ จะไม่มีบาไฮศาสนิกชน
คนใดท่ีเช่ือในพระบาฮาอลุลาห์แต่ไม่ยอมรับระเบียบบริหารงานของพระองค์ และไม่ท าตามระเบียบท่ีวางไว้ 
เพราะว่าสาส์นของพระผู้ เป็นเจ้ามิได้บญัญัติขึน้เพ่ือความสขุของคนใดคนหนึ่งแตมี่ไว้เพ่ือความสามคัรสมาน
ความผาสกุของสงัคม น่ีคือแผนผงัแสดงถึงหลกัการบริหารงานของเรา 

 

 

 

 ดงัท่ีทา่นได้เห็นจากแผนภาพข้างต้น ทกุคนท่ีอยู่ในสงัคมก็เหมือนกบัเมล็ดข้าวโพดท่ีอยู่ในท้องนาแห่ง
หนึ่ง เมล็ดข้าวโพดหนึ่งๆ จะมีความหมายเพียงน้อย แตถ้่าหากเมล็ดข้าวโพดแตล่ะเมล็ดได้รับน า้ท่ีไหลเข้ามา
เพ่ือยงัประโยชน์แก่ท้องนาโดยทัว่ถึง 

 เราจะต้องทราบว่า ความสุขของเราทุกคนนัน้ย่อมขึน้อยู่กับความผาสุกของสังคมท่ีมีความสามัคคี 
และ ให้พยายามต่อสู่เพ่ือความมัน่คงแก่ระเบียบการบริหารงานนีซ้ึ่งจะเป็นความหวงัของมวลมนุษย์ในภาย
ภาคหน้า 
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กำรเลือกตัง้ธรรมสภำ 

 ในพระคมัภีร์อคัดสั พระบาฮาอลุลาห์ทรงบญัญตัไิว้วา่ทกุท้องท่ีท่ีมีบาไฮศาสนิกชนท่ีเป็นผู้ ใหญ่จ านวน 
9 คน หรือมากกว่า 9 คน จะต้องมีการเลือกตัง้ธรรมสภาขึน้ ธรรมสภาก็เหมือนกบัสภาท่ีคอยดแูลท้องถ่ินของ
ตนท่ีประจ าอยู ่

 เราเลือกตัง้ธรรมสภาท้องถ่ินได้อย่างไร ขอให้เราลองสมมุติว่า บาไฮศาสนิกชนของล าเพยซึ่ งเป็น
หมูบ้่านหนึง่ในประเทศไทยมีบาไฮศาสนิกชนอยู่ 60 คน ประสงค์ท่ีจะเลือกตัง้ธรรมสภาของพวกเขา และน่ีเป็น
ประเดน็ท่ีพวกเขาควรจดจ า 

1. เขาจะตัง้ธรรมสภาของเขาในชว่งหนึง่ชว่งใดของปีไมไ่ด้ เขาจะต้องท าการเลือกตัง้ธรรมสภาได้ใน 

วนัท่ี 21 เมษายนเท่านัน้ ซึ่งถือว่าเป็นวันประกาศศาสนาประจ าปีของพระบาฮาอุลลาห์ เป็นวันท่ีพระบาฮา
อุลลาห์ทรงประกาศศาสนาในสวนเรซวาน ซึ่งพระองค์ก็คือพระผู้มาตามค าสัญญาตามค าท านายของทุก
ศาสนา วนัท่ี 21 เมษายนเป็นวนัแรกของวนัฉลองเรซวาน และเป็นวนัเดียวเท่านัน้ท่ีบาไฮศาสนิกชนจะท าการ
เลือกตัง้ธรรมสภาของตน ถ้าหากธรรมสภาใดท่ีไมมี่การเลือกตัง้ภายใน 24 ชัว่โมงในชว่งระหว่างดวงอาทิตย์ลบั
ขอบฟ้าของวนัท่ี 20 เมษายน และดวงอาทิตย์ตกในวนัท่ี 21 เมษายนแล้ว ตลอดปีนัน้ก็ต้องให้ผ่านไปเสียก่อน
จนกวา่จะถึงวนัท่ี 21 เมษายน ของปีหน้า ก็จะเป็นวนัเลือกตัง้ท่ีจะบรรจบมาอีกครัง้ 

2. จะต้องเป็นบาไฮศาสนิกชนผู้ มีอาย ุ21 ปี หรือมากกวา่ 21 ปี เทา่นัน้ท่ีจะมีสิทธ์ิในการเลือกตัง้ 

และรับเลือกตัง้ธรรมสภาได้ ยกตวัอย่าง เช่น ถ้าหากกลุ่มบาไฮศาสนิกชนจ านวน 60 คน ท่ีอาศยัอยู่ในล าเพย 
แตมี่ชายหญิงจ านวน 35 คน ท่ีมีอาย ุ21 ปี และมากกว่า 21 ปี ต้องเป็นบาไฮศาสนิกชนจ านวน 35 คนเท่านัน้
จะออกเสียงเลือกตัง้ส าหรับธรรมสภาของเขา สมาชิกบคุคลท่ีพวกเขาจะเลือกเป็นธรรมสภาของเขานัน้ก็จะต้อง
มาจากกลุม่บคุคลชายหญิง 35 คนนัน้ 

3. ทกุคนท่ีมีสิทธ์ิลงคะแนนเสียงจะต้องเขียนรายช่ือของบคุคล 9 ทา่นจะเป็นชายหรือญิงก็ได้ ท่ีมี 

คณุสมบตัิเหมาะสมท่ีสุดท่ีจะได้รับเลือกเข้าในธรรมสภา การลงคะแนนเสียงนัน้จะต้องท าถูกต้องคือ ไม่มาก
หรือน้อยกวา่ 9 รายช่ือดงัท่ีได้กลา่วไปแล้ว  

4. บคุคลจะไมไ่ด้รับเลือกอยูใ่นธรรมสภานัน้อนัเน่ืองจากความร ่ารวยของเขา ความมีช่ือเสียงใน 

สงัคม หรือเพราะว่า เขาได้แสดงความกรุณาตอ่เรา แล้วเราปรารถนาท่ีจะตอบแทนเขา แตเ่ป็นเพราะว่าความ
จริงใจของเขา และความเสียสละของเขาท่ีมีตอ่ศาสนาของพระผู้ เป็นเจ้า พร้อมทัง้เขาสามารถท่ีจะรับใช้ศาสนา 
บาไฮศาสนิกชนทุกคนท่ีมีสิทธิลงคะแนนเสียงควรท่ีจะพิจารณาคุณสมบตัิ และนิสัยใจคอของชายหญิงใน
ชมุชนของเขา และให้สวดมนต์อธิษฐานถึงพระผู้ เป็นเจ้า ซึง่อาจชว่ยแนะรายช่ือคนเหมาะสมแก่ธรรมสภา 
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5. ห้ามมิให้บาไฮศาสนิกชนคนใดเสนอบคุคลซึง่ตนเห็นวา่ควรเป็นสมาชิกของธรรมสภาแก่คนอ่ืน ๆ  

ไมว่า่บคุคลนัน้จะดีเพียงใดก็ตาม พระบาฮาอลุลาห์ทรงห้ามเราในการเสนอช่ือหรือพยายามท่ีจะดึงความสนใจ
ให้คนหนึ่งคนใดเป็นพิเศษในช่วงระหว่างหรือก่อนการเลือกตัง้ ไม่มีใครในสงัคมบาไฮท่ีจะต้องทราบช่ือของอีก
คนหนึ่งหรือตัง้ใจท่ีจะทราบช่ือท่ีมีอยู่ในใบลงคะแนนเสียง ถึงแม้ว่าจะเป็นสามีภรรยา เป็นเพ่ือนสนิทกนัก็ตาม 
ก็มิให้มีการปรึกษากนัว่าเขาควรท่ีจะเลือกใคร บาไฮศาสนิกชนทกุคนจะต้องขอความช่วยเหลือจากพระผู้ เป็น
เจ้าองค์เดียวเทา่นัน้ และท าการตดัสินใจในเร่ืองนีด้้วยตวัของเขาเอง โดยไม่ได้รับอิทธิพลด้วยความคิดเห็นของ
ผู้ อ่ืน จะมีก็เฉพาะบาไฮศาสนิกชนผู้ ท่ีเขียนหนงัสือไม่ได้เท่านัน้ท่ีได้อนญุาตถามหาบุคคลท่ีควรแก่การเช่ือ ถือ
เพ่ือเขียนรายช่ือของชายหรือหญิงท่ีผู้ อ่ืนบอกมา 

 เม่ือมีหลกัเกณฑ์ประเด็เหล่านีอ้ยู่ในใจแล้ว บาไฮศาสนิกชนของล าเพยก็ด าเนินการเลือกตัง้สมาชิก
ธรรมสภาของเขาส าหรับปีนัน้ได้ ถ้าหากพวกเขามารวมกนั ณ สถานท่ีหนึ่งเพ่ือลงคะแนนเสียงของเขา พวกเขา
ก็จะเร่ิมการประชมุของเขาด้วยการสวดมนต์อธิษฐานของความช่วยเหลือจากพระผู้ เป็นเจ้า เพ่ือประทานพรแก่
เขาในการปฏิบตัภิาระอนัศกัดิส์ิทธ์ิ แล้วให้เก็บรวบรวมบตัรเลือกตัง้ แล้วให้บาไฮศาสนิกชน 2-3 คน ช่วยนบัใบ
ลงคะแนนเลือกเสียง คนหนึ่งเป็นผู้อ่านรายช่ือท่ีเขียนไว้ในแผ่นกระดาษ ในขณะท่ีอีก 2 หรือ 3 คนจะเป็นผู้
บนัทึกจ านวนใบลงคะแนนเสียงท่ีได้รับจากทกุคน บาไฮศาสนิกชน 9 ท่านผู้ ได้รับคะแนนเสียงมากท่ีสุด ก็จะ
ได้รับเลือกเป็นสมาชิกของธรรมสภาสว่นท้องถ่ินในปีนัน้ 

 ตวัอยา่ง บาไฮศาสนิกชนของล าเพย เชน่เดียวกบับาไฮศาสนิกชนในอีกหลายพนัหมู่บ้าน ในเมือง และ
ประเทศตา่งๆ ในประเทศตะวนัออก และประเทศตะวนัตก ท่ีได้รับพระพรในการเลือกธรรมสภาท่ีจะด าเนินการ
รับใช้ชมุชนของเขาจนถึงวนัแรกของเรซวานในปีหน้า เม่ือนัน้ขัน้ตอนของการเลือกตัง้ก็จะน ามากระท าอีกครัง้
หนึง่ตลอดทัว่สงัคมบาไฮ 
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หน้ำที่ของธรรมสภำท้องถิ่น 

 พระบาฮาอลุลาห์ทรงกลา่วถึง หน้าท่ีของธรรมสภาไว้วา่ 

 “จ าเป็นท่ีพวกเขาจะต้องให้ความไว้วางใจบคุคลของพระผู้ มีเมตตาในบรรดาเพ่ือนมนษุย์ และให้คิดว่า
เขาเหล่านัน้เป็นเสมือนผู้พิทกัษ์ดแูล ซึ่งพระผู้ เป็นเจ้าทรงแต่งตัง้เพ่ือนมนษุย์ทุกคนท่ีอาศยัอยู่ในโลกนี ้ให้ถือ
เป็นหน้าท่ีของพวกเขาท่ีจะปรึกษาร่วมกัน และคอยดูแลผลประโยชน์ของผู้ รับใช้แห่งพระผู้ เป็นเจ้า เพ่ือผล  

ประโยชน์ของพระองค์ แม้ว่าพวกเขาจะคิดถึงผลประโยชน์ของตนก็ตาม และเพ่ือท่ีจะเลือกดวู่าสิ่งไหนอนัไหน 
แบบไหนท่ีมีความเหมาะสมและสมควร เพราะฉะนัน้ขอให้เจ้าจงปฏิบตัิในสิ่งท่ีพระผู้ เป็นเจ้าได้ทรงบญัชาแก่
เจ้า ขอจงระวงัเพ่ือเจ้าจะได้เก็บเอาสิ่งท่ีได้เปิดเผยไว้อย่างชดัเจนในพระบญัญัติของพระองค์ จงเกรงกลวัต่อ
พระผู้ เป็นเจ้าเพ่ือเจ้าจะได้มีความเข้าใจ” 

 ธรรมสภาของทกุหมูบ้่าน ทกุเมือง จะต้องรักษาผลประโยชน์ของบาไฮศาสนิกชนในท้องถ่ินนัน้ๆ 

 งานชิน้ส าคญัท่ีสุดของธรรมสภา คือ เพ่ือช่วยเหลือบาไฮศาสนิกชน สอนศาสนาของพระผู้ เป็นเจ้า  
สาส์นของพระบาฮาอลุลาห์คือบอ่เกิดแหง่พรทัง้ปวงเพ่ือมวลมนษุย์ชาติทกุคนและธรรมสภาของเราจะต้องเป็น
ชอ่งทางให้ความกรุณานีไ้ปสูป่ระชาชนในทกุภาคของโลก 

 เม่ือใดท่ีทา่นได้จดัตัง้ธรรมสภาของทา่นได้แล้ว เช่ือแนเ่หลือเกินวา่ธรรมสภาจะถือเอาเร่ืองการสอนเป็น
ภารกิจท่ีส าคญั 

 หน้าท่ีส าคญัอ่ืนๆ ของธรรมสภา คือ ให้พยายามส่งเสริมมิตรภาพความรักซึ่งกนัและกันในกลุ่มธรรม 
สภา  จะต้องสร้างบรรยากาศแหง่ความรักความสามคัคีในหมูบ่าไฮศาสนิกชน ธรรมสภาจะต้องดแูลให้ทกุคนมี
ความสขุในชมุชนนัน้ ถ้าหากมีสิ่งผิดปกติเกิดขึน้ในหมู่เพ่ือนบาไฮ ถือเป็นหน้าท่ีของธรรมสภาท่ีจะต้องดแูลปัด
เป่าให้สิน้ไป ธรรมสภาแตล่ะแห่งจะต้องท าหน้าท่ีเหมือนกบับิดาผู้ เฉลียวฉลาด มีความรักตอ่บาไฮศาสนิกชน
ในท้องถ่ินตน 

 บทบญัญตัเิก่ียวกบัหน้าท่ีของธรรมสภานัน้ ทา่นผู้พิทกัษ์ศาสนาได้กลา่วไว้วา่ 

 “เราจะต้องกระท าอย่างเต็มท่ีในการท่ีจะย่ืนมือเข้าไปช่วยเหลือคนยากจน คนเจ็บป่วย คนพิการ เด็ก
ก าพร้า แมห่ม้าย โดยไมค่ านงึถือสีผิว ชัน้วรรณะและศาสนา” 

 ทกุธรรมสภาจะต้องมีกองทุนเป็นของตนเอง เราจะเห็นวิธีท่ีเงินกองทุนนีเ้ก็บรวบรวมมาได้อย่างไร ก็
โดยบริจาคอยา่งเสียสละของเพ่ือนๆ และวิธีการน ามาใช้ประโยชน์เพ่ือประโยชน์ทางศาสนาและชมุชน ถ้าหาก
บาไฮศานิกชนคนใดคอยบ ารุงเพิ่มเติมเงินกองทุนของธรรมสภาของเขา ในทางกลบักันธรรมสภาก็จะน ามา
ชว่ยเหลือพวกเขาในยามท่ีเขาจ าเป็นต้องขอความช่วยเหลือ 
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 การศกึษาของเดก็บาไฮ และเยาวชนบาไฮก็เป็นความรับผิดชอบอีกอย่างหนึ่งของธรรมสภาของเรา ดงั
ถ้อยค าของท่านผู้พิทกัษ์ศาสนา มีว่า “พวกเขาจะต้องสนบัสนนุส่งเสริมทางวตัถุทกุวิถีทางอย่างสุดก าลงั รวม 
ทัง้การส่งเสริมอบรมศีลธรรมแก่เยาวชน ความส าคญัในการให้การศึกษาแก่เด็กถ้าเป็นไปได้ จะให้สถาบนั 
การศกึษาของบาไฮเป็นสถาบนัท่ีรวบรวมและคอยดแูลกิจการ และหาวิธีการท่ีดีท่ีสุด เพ่ือพฒันาให้เกิดความ 
ก้าวหน้าแก่พวกเขา” 

 หน้าท่ีท่ีส าคญัของธรรมสภาอีกอย่างตามค ากล่าวของท่านผู้พิทกัษ์ศาสนา คือ “พวกเขาจะต้องอาสา
จดัการประชมุอยา่งสม ่าเสมอระหวา่งเพื่อนๆ จดังานฉลองและจดังานครบรอบรวมทัง้การพบปะกนัพิเศษ อนัมี
จดุมุง่หมายรับใช้และสง่เสริมทางสงัคม ปัญญา และประโยชน์อ่ืนๆ ทางศีลธรรมให้แก่เพ่ือนมนษุย์ของเขา” 

 สิ่งท่ีเราได้กล่าวมาแล้วข้างต้นนัน้เป็นหน้าท่ีส าคญัๆ ของธรรมสภาแห่งท้องถ่ินทุกแห่ง สมาชิกของ
ธรรมสภาทกุคนจะต้องระวงัอยา่งท่ีสดุท่ีจะไมใ่ห้เกิดการเพิกเฉยตอ่การปฏิบตัิหน้าท่ีของเขา พวกเขาจะจ าพระ
วจนะของพระบาฮาอลุลาห์ไว้อยูเ่สมอ 

 “จ าเป็นท่ีพวกเขาจะได้มีความไว้วางใจบคุคลของพระผู้ เมตตาในหมูม่นษุย์ และให้นึกถึงประโยชน์ของ
ผู้ รับใช้ของพระผู้ เป็นเจ้าเพ่ือเห็นแก่พระผู้ เป็นเจ้า” 
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เจ้ำหน้ำที่ของธรรมสภำ 

 สมาชิกของธรรมสภาหนึง่ๆ จะต้องมี 9 ทา่น ซึง่เป็นผู้ ท่ีได้รับคะแนนเสียงมากว่าคนอ่ืนๆ ในชมุชนนัน้ๆ 
ในวนัท่ีมีการเลือกตัง้ สิ่งแรกท่ีสมาชิกของธรรมสภาจะต้องปฏิบตัิหลงัจากเสร็จการเลือกตัง้แล้ว คือ รวมกลุ่ม
และจดัการประชมุขึน้เป็นครัง้แรก ในจ านวน 9 ท่านท่ีได้รับเลือกตัง้ ผู้ ท่ีได้รับคะแนนสูงสุดกว่าอีก 8 ท่านก็จะ 
ต้องเป็นประธานชัว่คราวและเป็นผู้นดัให้สมาชิกทา่นอ่ืนๆ มาประชมุครัง้แรกทนัทีถ้าเป็นไปได้ 

 พวกเขาจะต้องเร่ิมการประชุมด้วยการสวดอธิษฐานขอให้พระผู้ เป็นเจ้าทรงช่วยเหลือเขาในเร่ืองการ
ส่งเสริมศาสนาของพระองค์และการรับใช้ชมุชนท่ีตนได้รับเลือก หลงัจากนัน้จะต้องท าการเลือกเจ้าหน้าท่ีของ
ธรรมสภาของปีนัน้ด้วย 

 ธรรมสภาทุกแห่งจะต้องมีประธาน รองประธาน เลขานกุาร และเหรัญญิก นีเ้ป็นสิ่งส าคญัท่ีจะท าให้
งานของธรรมสภามีความสะดวกขึน้ 

 งานของผู้ ท่ีเป็นประธาน คือ เป็นผู้ด าเนินการประชมุและคอยช่วยเหลือให้ธรรมสภาได้มีการตดัสินใจ
ในบางอย่าง ถ้าหากสมาชิกจะมาเพ่ือรวมกลุ่มพูดคุยแล้วแยกย้ายกับไป พวกเขาจะมาใช้ธรรมสภาไม่ได้
เด็ดขาด ประธานจะเป็นผู้ถามความคิดเห็นของสมาชิกทกุคนในเร่ืองนัน้ๆ เพ่ือมาตดัสินใจ หลงัจากนัน้รอให้
พวกเขาลงมติในเร่ืองนัน้ และให้มีความแน่ใจว่าธรรมสภาได้ตดัสินใจเก่ียวกบัเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัธรรมสภาใน
บทท่ีเก่ียวกบัการปรึกษาหารือ เราจะได้อา่นเร่ืองนีเ้พิ่มเตมิได้ 

 รองประธานจะเป็นผู้ด าเนินการประชุมให้แก่ธรรมสภาในกรณีท่ีประธานไม่อาจมาประชุมได้ เช่น ใน
กรณีเจ็บป่วย เป็นต้น 

 เลขานุการเป็นบุคคลท่ีเก็บบันทึกงานทุกอย่างของธรรมสภาท่ีได้ท าไป และท าส าเร็จลุล่วงไปแล้ว 
เลขานกุารจะเขียนจดหมายทกุฉบบัท่ีจะต้องส่งให้แก่สมาชิกทุกคน ส่งให้แก่ธรรมสภาแห่งท้องถ่ิน ทุกแห่งจะ 
ต้องข้องเก่ียวกบัคนอ่ืนๆ ในสงัคมบาไฮก็โดยผา่นทางเลขานกุาร 

 เหรัญญิกมีหน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับกองทุนของธรรมสภา เขาจะต้องออกใบเสร็จรับเงินแก่ทุกคนท่ี
บริจาคให้แก่กองทนุ และเป็นผู้จา่ยเงินจ านวนนีแ้ก่ธรรมสภาไว้ใช้จา่ยรับรอง 

 เม่ือได้มีการเลือกตัง้เจ้าหน้าท่ีของธรรมสภาแล้ว สมาชิกจะต้องมุ่งดคูวามสามารถของแตล่ะคน และ
ให้ดูว่าใครในกลุ่มท่ีสามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้มากกว่าก็จะได้มอบหมายให้แก่เจ้าหน้าท่ีคนอ่ืนๆ หลักเกณฑ์
เช่นเดียวกันนีก็้จะใช้ในการเลือกตัง้สมาชิกของธรรมสภา และตอนท่ีน ามาใช้กับการเลือกตัง้เจ้าหน้าท่ีด้วย
เชน่กนั ดงันัน้การเลือกตัง้นีจ้ะด าเนิน โดยการเขียนใบลงคะแนนเสียงอย่างเป็นความลบั และไม่มีการโฆษณา
ชวนเช่ือแต่อย่างใด ไม่ควรเลือกผู้ ท่ีหวงัประโยชน์เพ่ือฐานะทางสังคมของเขา ยกตวัอย่างเช่น ถ้าในจ านวน
สมาชิกของธรรมสภามีบคุคลท่ีอาวุโสเป็นท่ีนบัถือในชมุชนนัน้อนัเน่ืองจากวยัของเขาแล้ว ก็จะไม่มีเหตผุลอนั
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ใดท่ีจะท าให้เขาไม่ได้รับเลือกเป็นประธาน เว้นเสียแตว่่าเขาเป็นผู้ ท่ีไม่มีความสามารถในการด าเนินหน้าท่ีของ
เขา เชน่เดียวกบัความจริงท่ีวา่บคุคลซึง่ความมัง่คัง่ของเขาได้ให้ต าแหนง่ทางสงัคมแก่เขานัน่เอง 

 ในอีกแง่หนึ่ง เราจะต้องรู้ไว้ด้วยว่าเจ้าหน้าท่ีของธรรมสภานัน้จะไม่ได้รับต าแหน่งทางสงัคมใดๆ ใน
ชุมชนนัน้ ยกตวัอย่างเช่น ประธานมิใช่เป็นผู้น าของชุมชน หรือไม่ใช่เป็นบุคคลท่ีได้รับความนับถือมากท่ีสุด 
สถานะของเขาซึ่งอยู่นอกธรรมสภาก็เหมือนกบัสมาชิกคนอ่ืนๆ ของชุมชนนัน้ ทนัทีท่ีการประชมุของธรรมสภา
เสร็จสิน้แล้ว เขาจะไมมี่สิทธ์ิมากเกินกวา่บาไฮศาสนิกชนคนอ่ืนๆ ในชมุชน 

 เพ่ือท่ีจะพดูให้ชดัเจนยิ่งขึน้ ขอให้เราคิดถึงผู้ ท่ีอาศยัอยู่ในหมู่บ้านซึ่งต้องการน า้ด่ืมบริสทุธ์ิ และตดัสิน 
ใจท่ีจะขดุบ่อน า้ขึน้ใช้ ผู้ ใหญ่บ้านแม้จะเป็นผู้ ท่ีประธานให้ความนบัถือก็อาจจะไม่มีความรู้ในวิธีการขุดบ่อน า้ 
ในขณะท่ีมีชายหนุ่มผู้ซึ่งเป็นผู้ ท่ีไม่มีต าแหน่งพิเศษอนัใดในหมู่บ้านนัน้อาจจะมีประสบการณ์ในเร่ืองนีอ้ย่าง
เช่ียวชาญ จากชายทัง้ 2 คนท่ีได้กล่าวมาแล้ว ชาวบ้านจะเลือกเอาคนใดมาด าเนินงาน ต้องเป็นชายหนุ่มท่ีจะ
ได้รับมอบหมายงานชิน้นัน้ ส่วนผู้ ใหญ่บ้านก็อาจจะเป็นคนแรกท่ีเลือกชายหนุ่มผู้นัน้ส าหรับจดุประสงค์นี ้และ
ขณะท่ีก าลงัขดุบอ่น า้อยูน่ัน้ ชาวบ้านทกุคนหรือแม้แตผู่้ใหญ่บ้านเอง ก็ต้องยอมรับค าแนะน าของชายหนุ่มคนท่ี
ชาวบ้านเองได้เลือกเพ่ือด าเนินงานนี ้แตนี่ไ้ม่ได้หมายความว่าชายหนุ่มคนนัน้จะกลายมาเป็นผู้น าชาวบ้านใน
ทกุสิ่งทกุอย่าง หรือผู้ ใหญ่บ้านคนนัน้จะต้องสญูเสียต าแหน่งของเขาในชุมชนแห่งนัน้ แตค่วามร่วมใจอนันี ้จะ
เป็นผลดีแก่ทกุคนในหมูบ้่านนัน้ 

 เป็นสิ่งท่ีมีอยู่ในความรักความร่วมใจ และความสามคัคีท่ีจะท าให้บาไฮศาสนิกชนเลือกธรรมสภาของ
เขา และธรรมสภาเลือกเจ้าหน้าท่ีของเขาได้ 

 ท่านศาสนภิบาลได้เขียนไว้ว่า “สมาชิกของธรรมสภาหนึ่งๆ ควรจะเร่ิมภารกิจของเขาด้วยความถ่อม
ตน และด้วยความพยายาม โดยความใจกว้างของเขา โดยความส านึกในความยุติธรรมและหน้าท่ี ไม่มีอคต ิ
ด้วยความสงบเสง่ียม ด้วยความเสียสละอย่างแท้จริง เพ่ือความผาสุกและผลประโยชน์ของเพ่ือน ของศาสนา 
และของมวลมนษุย์ซึ่งไม่เพียงแต่จะชนะความไว้วางใจเท่านัน้ แตย่งัได้ความสนบัสนุนและความนบัถืออย่าง
แท้จริง จากผู้ ท่ีพวกเขารับใช้ และยงัได้รับความนิยมรักใคร่อยา่งแท้จริง” 

งำนของธรรมสภำ 

 สมมติว่า หมู่บ้านล าเพยได้เลือกธรรมสภาแห่งท้องถ่ินของเขาแล้ว และนายแสงได้รับคะแนนเสียง
มากกวา่คนอ่ืน 8 คน ตอ่ไปจะเป็นอย่างไร นายแสงก็จะเชิญสมาชิกคนอ่ืนๆ มาร่วมกนัในสถานท่ีแห่งหนึ่งตอน
เวลาพิเศษ เพ่ือจดัประชมุขึน้เป็นครัง้แรก พวกเขาตดัสินใจท่ีจะประชมุกนัหนึ่งชัว่โมงหลงัจากดวงอาทิตย์ตกใน
วนัท่ี 22 เมษายน ซึง่เป็นวนัท่ีสองของการฉลองเรซวาน และสถานท่ีก็คือจตัรัุสหมูบ้่าน ซึง่เราจะติดตามพวกเขา
ท่ีนัน้เพ่ือดสูิ่งท่ีเขากระท า 
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 นายแสงมาถึงก่อนเวลา เขาได้น าตะเกียงมาด้วยเผ่ือว่าการประชมุของเขาอาจจะต่อไปจนกระทัง่ค ่า 
ตอนนีส้มาชิกคนอ่ืนๆ เร่ิมกลบัมาจากการท างานในท้องทุ่งของเขา พวกเขาพบปะกนัแล้วเดินไปยงับอ่น า้ของ
หมู่บ้านเพ่ือซักล้าง หลังจากเนือ้ตัวสะอาดหมดจดแล้ว พวกเขาก็ไปรวมกันท่ีบนลานจัตุรัสหมู่บ้าน สัก
ประมาณหนึง่ชัว่โมงหลงัจากดวงอาทิตย์ตก นายแสงได้ประกาศวา่ธรรมสภาจะเร่ิมการท างาน ณ บดันี ้

 ก่อนอ่ืนจะต้องมีสมาชิก 2-3 คน สวดมนต์อธิษฐาน ซึ่งการสวดมนต์อธิษฐานนีจ้ะส่งผลให้บรรยากาศ
ของการประชมุเป็นท่ีนา่พิศวง แล้วจากนัน้ นายแสงก็กล่าวว่า เราจะต้องเลือกประธานของธรรมสภา นายแสง
จึงตดักระดาษเป็นแผ่นเล็กๆ แล้วส่งให้สมาชิกคนละแผ่น ขอให้พวกเขาเขียนรายช่ือของบุคคลท่ีเขาเห็นว่า
เหมาะสมท่ีสดุในกลุม่เพ่ือเป็นประธานของธรรมสภา 

 บาไฮศาสนิกชนของหมูบ้่านล าเพยเพิ่งจะศรัทธาในศาสนา มีสมาชิก 5 คน ท่ีเขียนหนงัสือไม่ได้ ดงันัน้
นายแสงจงึขอให้สมาชิกธรรมสภาคนหนึง่เข้าไปหาสมาชิกแตล่ะคนท่ีเขียนไม่ได้ แล้วให้แตล่ะคนเลือกประธาน 
กระดาษ 9 แผ่น จะถกูรวบรวมปะปนกนั เพ่ือว่าจะได้ไม่มีใครบอกได้ว่าแผ่นไหนเป็นของใคร หลงัจากนัน้นาย
แสงก็ได้ขอให้สมาชิก 2 คนช่วยเขานบัใบคะแนนเสียง ในขณะเดียวกันนัน้ตวัเขาเองก็จะอ่านรายช่ือทีละคน
สว่นกรรมการอีก 2 คน ก็จะจดรายช่ือท่ีอ่านมานัน้ลงในกระดาษและนบัช่ือเหล่านัน้เพ่ือดูว่าช่ือของสมาชิกคน
ใดท่ีได้รับคะแนนเสียงมากกวา่คนอ่ืนๆ  

 นายบุญมาได้รับคะแนนเสียง 5 คะแนน นายแสงได้รับ 3 คะแนน และนางสมพรได้รับ 1 คะแนน 
เพราะฉะนัน้ถ้าไมมี่ใครได้รับมากกวา่ 4 คะแนนเสียง พวกเขาก็ต้องท าการเลือกตัง้ใหม่ เพราะว่าเจ้าหน้าท่ีของ
ธรรมสภาแตล่ะคนจะต้องได้รับคะแนนเสียงอย่างน้อย 5 เสียง จึงจะได้รับเลือก แตเ่ม่ือไม่มีใครท่ีได้รับคะแนน
เสียงในจ านวนนี ้การเลือกตัง้ก็จะต้องท าใหม ่จนกวา่จะได้ผู้ ท่ีได้รับคะแนนเสียงตามท่ีต้องการ 

 ตอนนีน้ายบุญมาได้รับเลือกเป็นประธาน จึงเป็นหน้าท่ีของเขาท่ีจะท าการเลือกตัง้เจ้าหน้าท่ีท่ีเหลือ
ของธรรมสภา หลงัจากท่ีได้ขอบคุณนายแสงท่ีได้ท าหน้าท่ีเป็นประธานแล้ว นายบุญมาจึงได้ด าเนินการส่ง
แผน่กระดาษให้แก่สมาชิกทกุคนท่ีจะต้องลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกรองประธาน กรรมวิธีเดียวกนันีก็้จะท าตอ่ไป
เหมือนกบัเลือกตัง้ประธาน ซึง่ตอนนีจ้ะเป็นการเลือกตัง้เจ้าหน้าท่ีคนอ่ืนๆ ของธรรมสภา 

 ผลของการเลือกตัง้ปรากฏว่า นางวรรณดี ได้รับเลือกให้เป็นรองประธาน นายแสงเป็นเลขานกุาร และ
นายปาน เป็นเหรัญญิกของธรรมสภาแหง่ท้องถ่ินของหมูบ้่านล าเพย 

 แล้วประธานก็ขอให้เลขานกุารบนัทกึสิ่งท่ีได้กระท าไปในการประชมุครัง้แรกของธรรมสภา 

 เวลานีก็้ค ่าแล้ว มีสมาชิกคนหนึ่งเสนอว่าพวกเขาควรปิดการประชมุ และมาพบกนัอีกในวนัตอ่ไป ทุก
คนเห็นด้วยตอ่ข้อเสนอนี ้และได้ลงมตท่ีิจะมีการประชมุครัง้ตอ่ไปในวนัรุ่งขึน้เวลาเดียวกนั และสถานท่ีเดิม ปิด



86 
 

การประชมุด้วยการสวดมนต์ เช่นเดียวกับการชุมนมุของบาไฮท่ีสมาชิกของธรรมสภาควรจะกระท าก่อนท่ีจะ
แยกย้ายกนักลบับ้าน 

 เราจะอา่นเก่ียวกบัการประชมุครัง้ท่ี 2 ในหน้าตอ่ไป 

กำรปรึกษำหำรือ 

การบริหารงานของบาไฮจะด าเนินด้วยการปรึกษาหารือ การปรึกษาหารือกนัจะน ามาใช้กบัการด าเนิน
กิจของบาไฮศาสนิกชนในวันฉลองบุญ 19 วัน ในธรรมสภาแห่งท้องถ่ิน การประชุมประจ าปี ในธรรมสภา
แห่งชาติ และในการประชมุคณะกรรมการ และการประชมุอ่ืนๆ ท่านศาสนภิบาลได้บอกให้เราจ าสิ่งส าคญั 2 
ประการท่ีเม่ือเราก าลงัท าการปรึกษาหารือกนัอยูใ่นการชมุนมุของบาไฮศาสนิกชน คือความซ่ือสตัย์และซ่ือตรง 

 ขณะท่ีเรารวมกันในการประชมุบาไฮ เราจะต้องคิดอยู่เสมอว่า พระบาฮาอุลลาห์จะอยู่เคียง
ข้างในดวงวิญญาณ อนัก่อให้เกิดบรรยากาศแห่งจิตใจได้อย่างวิเศษซึ่งจะช่วยเราในการปรึกษาหารือได้ ถ้า
หากเรารู้สึกว่าพระบาฮาอุลลาห์มาสถิตอยู่ในท่ีประชุมของเรา เราก็จะพยายามท่ีจะเป็นผู้ รับใช้ท่ีสูงค่าแห่ง
ศาสนาของพระองค์ ไมว่า่เราจะก าลงัรับใช้ในธรรมสภา ในคณะกรรมการหรือในงานฉลองบญุ 19 วนั เราก็จะ
พยายามทุกอย่างท่ีจะก าจดัความเห็นแก่ตวั หรือค ากล่าวท่ีไม่ถกูต้องในตอนท่ีเราก าลงัร่วมอยู่ในการปรึกษา 
หารืออยู่ จะไม่พบร่องรอยแห่งความไม่จริงอยู่ในการสนทนา และในการพดูคยุอยู่นัน้จะไม่มีสิ่งอ่ืนใดนอกจาก
ความจริง เพราะพระบาฮาอลุลาห์ตรัสไว้วา่ 

“ดกูร บตุรผู้ ไมป่ระมาท 

อยา่ได้คดิวา่ความลบัในหวัใจนัน้จะซอ่นได้ เปลา่เลยจงรู้ไว้เถิดว่าความลบัเช่นว่านัน้ได้จารึกไว้เหมือน
ตวัอกัษรชดัเจนและพระผู้ เป็นเจ้าจะทรงประจกัษ์อยูเ่สมอ” 

ในการปรึกษาหารือของบาไฮศาสนิกชน ทกุคนควรจะแสดงความคิดเห็นของตนอย่างอิสระ เขาควรจะ
คดิถึงผลประโยชน์ของศาสนาเทา่นัน้ และให้ลืมความสมัพนัธ์ส่วนตวัของตนท่ีมีตอ่คนอ่ืนๆ ยกตวัอย่างเช่น ถ้า
พอ่กบัลกูเป็นสมาชิกของธรรมสภาแหง่หนึง่ ในชว่งเวลาท่ีปรึกษาหารือหรือในช่วงท่ีมีการลงคะแนนเสียง ผู้ เป็น
ลกูไม่ควรจะคิดถึงหน้าท่ีของตนด้วยการเห็นด้วยกบัพ่อ แม้ว่าบาไฮสาสนิกชนจะได้มีการบญัญัติให้เคารพนบั
ถือพ่อแม่ของตนอย่างสงูสดุ แตเ่ม่ือพวกเขาก าลังอยู่ในการปรึกษาหารือของบาไฮ เขาจะต้องจ าไว้ว่าเขานัน้มี
ความรับผิดชอบตอ่พระบาฮาอลุลาห์เทา่นัน้ ซึง่ได้สถิตอยูใ่นการประชมุของพวกเขา และเป็นศาสนาท่ีเขาก าลงั
รับใช้อยู่ เพราะฉะนัน้ไม่ควรท่ีจะให้ความรู้สึกส่วนตวัเข้าไปยุ่งเก่ียวกบักผลประโยชน์ของศาสนาเพราะฉะนัน้
ถ้าหากลกูคดิวา่ ความคดิของพอ่ผิดก็เป็นหน้าท่ีของลกูท่ีจะพดูเชน่นัน้ และพ่อไม่ควรจะหวงัว่าลกูของตนท าใน
สิ่งตรงกนัข้าม เพราะว่าพ่อรู้ว่าเขาทัง้ 2 มาประชมุเพ่ือรับใช้ศาสนาด้วยความซ่ือสตัย์และไม่หวงัท่ีจะท าให้อีก
คนหนึง่พอใจกบัความคดิของตน 
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ขอให้เราระวัง อย่าให้ความริษยาไม่เต็มใจของตนคืบคลานเข้ามาสู่จิตใจของเราในเวลาท่ีมีการ
ปรึกษาหารือกนั และอยา่ให้มามีอิทธิพลตอ่ความคิดเห็นของเรา ยกตวัอย่างเช่น ถ้าหากมีคนท่ีข้าพเจ้ารู้จกัคน
หนึ่งไม่มีเวลาให้แก่ข้าพเจ้า เม่ือเข้าพเจ้าขอให้เขาท าบางสิ่งบางอย่าง ข้าพเจ้าก็ควรระมดัระวงัอย่างมากท่ีจะ
ไมใ่ห้เหตกุารณ์เชน่นีม้าท าให้เกิดอคตติอ่ความคดิของข้าพเจ้า ตอ่ค าแนะน าท่ีดีบางอย่างท่ีบคุคลนัน้อาจจะให้
ไว้ในท่ีประชมุ และน่ีก็เช่นเดียวกนั ข้าพเจ้าจะต้องจ าไว้ว่าการสถิตของพระบาฮาอลุลาห์ ไม่ควรจะให้มีสิ่งอ่ืน
ใดเข้ามาในวิถีทางของการรับใช้ต่อศาสนาของพระองค์ เม่ือใดท่ีบาไฮศาสนิกชนมาร่วมกนัในการประชุม เขา
ควรท างานเหมือนอยา่งเชน่ “นิว้ตา่งๆ ของมือ” และเหมือนกบั “หยดน า้ของมหาสมทุรเดียวกนั” 

เราไม่ควรท่ีจะยืนยนัในความคิดของเรา หรือไม่พยายามท่ีจะบงัคบัให้ผู้ อ่ืนยอมรับในความคิดของเรา 
เราทกุคนคงเคยเห็นเดก็เล็กๆ 2 คน ทะเลาะกนั ในบางครัง้เด็กคนหนึ่งยืนกรานว่าตนถกูและเด็กอีกคนหนึ่งผิด 
เด็กทัง้สองอาจจะทะเลาะกนัต่อไปด้วยเร่ืองนีก้นัอีกนาน โดยไม่เกิดผลอนัใด แตเ่ม่ือพ่อของเด็กทัง้สองมาถึง 
เดก็ก็จะลดเสียงลงด้วยความรักและความเคารพของตน และในท่ีสดุ ปัญหาของเด็กทัง้สองก็จะได้รับการแก้ไข
ต่อหน้าพ่อของตน ถ้าหากเรารู้ว่า พระบาฮาอุลลาห์อยู่เคียงข้างเราในการประชุมทุกครัง้ เราก็จะไม่กระท า
กิริยาอนัไมส่มควรในขณะท่ีพระองค์ประทบัอยูท่ี่นัน้ 

ถึงแม้ว่าบาไฮศาสนิกชนทกุคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นของตนในการปรึกษาหารือก็ตาม แต่
การตดัสินใจนัน้ท าโดยอาศยัความคิดเห็นของสมาชิกส่วนใหญ่ ในการตดัสินใจครัง้หนึ่งๆ ก็ได้ชีข้าดไปแล้ว 
บาไฮศาสนิกชนทกุคนจะต้องเคารพต่อค าตดัสินนัน้ แม่ว่าผู้นัน้จะมีความคิดท่ีแตกตา่งไปจากผู้ อ่ืนก็ตาม เรา
ลองสมมติว่า คณุสยามเป็นสมาชิกคนหนึ่งของธรรมสภาและได้เสนอว่าการประชมุเพ่ือฉลองเทศกาลเรซวาน
วนัท่ี 12 นัน้ ควรจะมาจดัในเช้าของวนัท่ี 2 พฤษภาคม แตส่มาชิกส่วนใหญ่ลงความเห็นว่าบาไฮศาสนิกชนให้
มาร่วมกนัหลงัจากดวงอาทิตย์ตกของวนัท่ี 1 พฤษภาคม ตอนนีค้ณุสยามก็อาจจะมีเหตผุลในการเสนอแนะท่ีดี
มาก แต่ธรรมสภาได้ไม่เห็นด้วยต่อข้อเสนอนัน้ คณุสยามก็ต้องเลิกล้มความคิดเห็นของตน แล้วยอมรับการ
ตดัสินของธรรมสภาด้วยความเต็มใจ และพยายามในการช่วยเหลือจดัการประชมุหลงัจากดวงอาทิตย์ตกดิน
อยา่งดีท่ีสดุ 

พระอบัดลุบาฮาตรัสวา่ 

“สมยันี ้การปรึกษาหารือของธรรมสภาถือว่ามีความส าคญัอย่างมากและมีความจ าเป็นท่ีสดุ การเช่ือ
ฟังต่อสมาชิกผู้ อ่ืนเป็นสิ่งส าคญั และเป็นกฎเกณฑ์ สมาชิกจะต้องท าการปรึกษากันอย่างสุขุมรอบคอบ ไม่
ปล่อยให้โอกาสแห่งความรู้สึกท่ีไม่ดีหรือความบาดหมางเกิดขึน้ เหตกุารณ์อนันีจ้ะเกิดขึน้ได้ก็ต่อเม่ือ สมาชิก
ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นของตนอย่างอิสระ และมีการชีแ้จงเหตุผลของตน ส าหรับผู้ ท่ีไม่เห็นด้วย เขาก็
จะต้องโต้แย้งโดยไม่แสดงความรู้สึกท่ีรุนแรง จนกระทัง่เร่ืองนัน้ได้มีการแสดงเหตผุลกันอย่างเปิดเผยแล้วจุด
ประกายแหง่ความจริงก็จะปรากฏออกมาหลงัจากท่ีมีการปะทะความคิดเห็นท่ีไม่ตรงกนั หลงัจากท่ีได้ตดัสินไป
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แล้ว ถ้าหากการตดัสินนัน้ได้ตกลงเป็นเอกฉันท์เห็นด้วย พระผู้ เป็นเจ้าทรงห้ามไม่ให้เกิดความคิดเห็นท่ีตา่งกัน 
ให้ถือเอาเสียงสว่นใหญ่เป็นเอกฉนัท์” 

แนวคดิตา่งๆ ท่ีเสนอโดยสมาชิกของสภานัน้เหมือนกบัส่วนผสมตา่งๆ ของอาหารท่ีมีรสชาติอร่อย เม่ือ
เราต้องการท่ีจะท าอาหารท่ีดีอย่างหนึ่ง เราก็ต้องผสมของหลายอย่างเข้าด้วยกนั แล้วต้มจนกระทัง่อาหารนัน้
ได้รับการปรุงเป็นอย่างดี มนัจะอร่อยก็ตอ่เม่ือส่วนผสมตา่งๆ เข้ากนัเป็นอย่างดี เพราะการช่วยเหลือของแตล่ะ
คนจะปรุงแตง่รสชาตใิห้แก่อาหาร แตถ้่าหากวา่เราได้ลิม้รสส่วนผสมของอาหารทีละชนิดแยกกนัแล้ว ส่วนผสม
อาหารเหล่านัน้ก็จะมีรสชาติท่ีไม่กลมกล่อม เช่นเดียวกนั ความคิดเห็นส่วนตวัของงทุกคนท่ีเสนอมาโดยบาไฮ  
ศาสนิดชนก็จะน ามารวบรวมในท่ีประชุม ช่วยให้บางสิ่งบางอย่างไปสู่การตดัสินใจครัง้สุดท้ายได้ แต่การ
ตดัสินใจนัน้มิใชเ่ป็นความคดิเห็นของคนเพียงคนเดียว เป็นการตดัสินใจของธรรมสภา และผลการตดัสินนัน้ได้
รับมาจากความคดิของสมาชิกทกุคน 

ในธรรมลิขิตต่อไปนี ้พระอบัดลุบาฮาได้แสดงให้เห็นแนวทางอย่างชดัเจนว่า บาไฮศาสนิกชนควรจะ
ปรึกษาหารือกนัขอให้เราอา่นอย่างระมดัระวงั และน ามาปฏิบตัใินการประชมุของเรา 

“ในความจ าเป็นขัน้ต้นส าหรับไฮศาสนิกชน คือ การด าเนินการปรึกษาหารือร่วมกันถือว่าเป็นความ
บริสุทธ์ิแห่งเจตนา เป็นความผ่องใสแห่งจิตใจ ไม่ยึดสิ่งอ่ืนใดนอกจากพระผู้ เป็นเจ้า สนใจในความหอมหวน
แหง่สวรรค์ของพระองค์ สนใจในความต ่าต้อยตกต ่าท่ีมีอยู่ในกลุ่มคนท่ีรักพระองค์ ความอดทนและความทกุข์
ทรมานอนัยาวนานต่อความล าบากและเป็นทาสรับใช้ ณ พระธรณีประตูอนัสูงส่งของพระองค์ ควรท่ีเขาจะ
ได้รับความช่วยเหลือเพ่ือให้ได้มา ซึ่งคณุสมบตัิเหล่านีเ้ป็นชยัชนะจากอาณาจกัรท่ีมิอาจเห็นได้ของพระบาฮา
อลุลาห์อนัจะได้รับตอบสนองแก่เขา” 

“ข้อแม้อนัแรกก คือ ความรักอนัสงูส่ง และความสามคัคีของสมาชิกของธรรมสภา เขาจะต้องมีอิสระ
อย่างเต็มท่ีจากความบาดหมาง และจะต้องแสดงตนอยู่ในความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของพระผู้ เป็นเจ้า 
เพราะวา่เขาเป็นเสมือนคล่ืนของทะเลเดียวกนั เป็นหยดน า้ของแมน่ า้เดียวกนั เป็นดวงดาราแห่งสวรรค์เดียวกนั 
เป็นแสงของดวงอาทิตย์เดียวกัน เป็นต้นไม้ในสวนเดียวกัน เป็นดอกไม้ในสวนเดียวกัน ควรจะมีความคิดท่ี
สอดคล้องกนั และความสามคัคีจะอยูไ่มไ่ด้ถ้าการชมุนมุนัน้ถกูแตกแยก และธรรมสภาจะลงเอยอยา่งไร้ผล 

ประการท่ี 2 เม่ือพวกเขามาชุมนุมกัน เขาจะต้องหันหน้าไปยังอาณาจักรอันสูงส่ง และขอความ
ช่วยเหลือจากราชอาณาจกัรแห่งความรุ่งโรจน์ เขาจะด าเนินสืบเน่ืองต่อไปด้วยความเสียสละ สุภาพ ผึ่งผาย 
ระมดัระวงัและนุ่มนวลในการแสดงความคิดเห็นของเขา พวกเขาจะต้องศกึษาค้นคว้าหาความจริงในทกุเร่ือง 
และไม่ยืนยันในความคิดเห็นของตนเอง เพราะว่าความดือ้ดึงและการยืนกรานในความคิดของตนนัน้ จะ
น าไปสู่ความไม่ลงรอยกันและการโต้เถียงกัน แล้วความจริงจะถูกซ่อนเร้นไว้ สมาชิกผู้ มีเกียรติจะต้องแสดง
ความคิดเห็นของตนอย่างอิสระและจะไม่ยอมให้ใครพดูดถูกูความคิดของผู้ อ่ืน เขาจะต้องชีแ้จงความจริงด้วย
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ความนุ่มนวล และถ้าเกิดความคิดเห็นท่ีแตกตา่งกัน เสียงส่วนใหญ่จะต้องเป็นเอกฉันท์และทกุคนจะต้องเช่ือ
ฟังยอมรับเสียงส่วนใหญ่ ไม่อนุญาตให้สมาชิกคนใดคัดค้านหรือต าหนิ ไม่ว่าจะอยู่ในท่ีประชุมหรือนอกท่ี
ประชุม การตดัสินใจท่ีลงมติไปแล้วแม้ว่าการตดัสินใจนัน้ไม่ถูกต้องก็ตาม ตามกฎข้อบงัคบัห้ามมิให้มีการ
วิพากษ์วิจารณ์ กล่าวโดยย่อ สิ่งใดก็ตามท่ีได้ด าเนินอยู่ในความสามคัคี ความรัก และความบริสุทธ์ิแล้ว ผลท่ี
จะได้รับก็จะสว่าง และอย่างน้อยท่ีสุดจะขจดัร่องรอยแห่งความบาดหมางอนัเป็นผลให้เกิดความมืดปกคลุม
ความสิน้หวงั” 

“ถ้าหากได้ตระหนกัในข้อนีแ้ล้ว ธรรมสภาก็จะเป็นของพระผู้ เป็นเจ้าหรือมิฉะนัน้ก็จะน าไปสู่ความเฉย
เมย และความบาดหมางอนัเน่ืองมาจากมารซาตาน การถกเถียงกันจะอยู่ในขอบเขตแห่งศีลธรรมจรรยา อนั
เก่ียวกบัการฝึกอบรมดวงวิญญาณ การสอนเดก็ การบรรเทาทกุข์คนยากจน การให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อ่อนแอ
ทุกชัน้วรรณะในโลก ให้มีใจกรุณาต่อทุกคน แพร่ความหอมหวลของพระผู้ เป็นเจ้า และการยกยอถ้อยวจนะ
เหล่านีป้ระสบความส าเร็จ แล้วความดีงามแห่งวิญญาณศกัดิ์สิทธ์ิจะตอบแทนแก่เขา และธรรมสภาจะกลาย 
เป็นศูนย์กลางแห่งพระพรสวรรค์ เจ้าแห่งการรับรองจากสวรรค์ จะมาช่วยเหลือพวกเขา และจะ ได้รับการ
หลัง่ไหลแหง่พระวิญญาณเพิ่มขึน้ทกุวนั” 

กิจกรรมของธรรมสภำ 

ภำค 2 

สมาชิก 9 ทา่นของธรรมสภาแหง่หมูบ้่านล าเพย มาพบกนัอีกครัง้ในวนัท่ี 23 เมษายน ประธานจึงขอให้
สมาชิกบางทา่นสวดมนต์อธิษฐาน เป็นบทอธิษฐานท่ีเปิดเผยโดยพระบาฮาอลุลาห์และพระอบัดลุบาฮา มีบาง
บทท่ีพิเศษ ใช้อา่นในการประชมุหลงัจากเปิดประชุม ด้วยการสวดอธิษฐานแล้วประธานก็ขอให้เลขานกุารอ่าน
บนัทกึการประชมุครัง้ท่ีแล้วจากท่ีเขาได้ลงบนัทกึไว้ นีคื้อสิ่งท่ีเลขานกุารได้อา่น 

“การประชมุครัง้แรกของธรรมสภาท้องถ่ินของหมูบ้่านล าเพยวนัท่ี 22 เมษายน หลงัพระอาทิตย์ตกแล้ว
หนึ่งชัว่โมง สวดมนต์เปิดการประชุมแล้วนายแสงเป็นผู้ด าเนินการประชุมในส่วนแรก ในการเลือกตัง้ประธาน 
ปรากฏวา่นายบญุมา ได้รับเลือกเป็นประธาน จงึเป็นผู้ด าเนินการประชมุสว่นท่ีเหลือ การเลือกตัง้เจ้าหน้าท่ีของ
ธรรมสภาได้ด าเนินตอ่ไป และตอ่ไปนีเ้ป็นสมาชิกท่ีได้รับเลือก” 

“นางวรรณดี เป็นรองประธาน นายปาน เป็นเหรัญญิก และนายแสงเป็นเลขานกุาร” 

“ได้ตกลงให้มีการประชมุของธรรมสภาครัง้ตอ่ไปในวนัท่ี 23 เมษายน การประชมุได้สิน้สดุลงด้วยการ
สวดมนต ์การประชมุใช้เวลา 3 ชัว่โมงหลงัอาทิตย์ตก” 
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เม่ือเลขานกุารได้อ่านจบแล้ว ประธานได้ถามสมาชิกคนอ่ืนๆ ว่าเห็นด้วยกบัการบนัทึกการประชมุครัง้
ท่ีแล้วหรือไมท่กุคนเห็นด้วย การบนัทกึถกูต้อง และนายแสงได้จดบนัทึกการประชมุครัง้ท่ีแล้วได้น ามาอ่านและ
เป็นท่ีเห็นด้วย 

แล้วประธานได้ประกาศว่าจดุมุ่งหมายท่ีส าคญัของธรรมสภาทกุแห่ง คือ การเผยแพร่สาส์นของพระผู้
เป็นเจ้า เราปรึกษากนัเร่ืองนีใ้นท่ีประชมุ 

แล้วประธานได้เชิญชวนสมาชิกทุกคนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเร่ืองนี ้เม่ือพวกเขาทุกคนได้แสดง
ความคดิเห็นประธานจงึสรุปได้ดงันี ้

1. เราจะต้องมีความรู้เก่ียวกบัศาสนาเพิ่มเตมิ 

2. เราจ าเป็นต้องมีหนงัสือวรรณกรรม 

3. เราต้องการเงินทนุ 

4. เราต้องเร่ิมกิจกรรมการสอนศาสนาให้กบัหมูบ้่านข้างเคียง 

แล้วเราก็ด าเนินไปทีละเร่ือง มีสมาชิกอีกท่านหนึ่งเสนอว่า พวกเขาควรจะไปบอกคนในชมุชนนัน้เก่ียวกับงาน
ชิน้ส าคญันี ้และดวูา่มีใครบ้างท่ีสามารถเข้าร่วมในการรณรงค์เผยแพร่ศาสนาท่ีเขาก าลงัจะเร่ิมท า สมาชิกท่าน
หนึง่เสนอวา่ในการท่ีจะมีความรู้เพิ่มเตมิในศาสนานัน้ จ าเป็นท่ีพวกเขาจะมาร่วมศกึษาศาสนาทกุสปัดาห์ พวก
เขาจะใช้การประชมุในวนัเสาร์เพ่ือจุดมุ่งหมายนี ้เขาได้เสนอว่าจะขอให้คณุชนินทร์ซึ่งเป็นครูในโรงเรียนบาไฮ
หมูบ้่านใกล้เคียงเพ่ือมาด าเนินชัน้เรียนท่ีวา่นี ้

ประธานได้ถามวา่ใครสนบัสนนุข้อเสนอนีบ้้าง คณุน้อยสนบัสนนุ หลงัจากท่ีได้ปรึกษากนัเล็กน้อย  

ประธานได้น าข้อเสนอนีล้งมติ ประธานได้ถามว่าใครจะเป็นผู้ด าเนินต่อข้อเสนอท่ีว่าไปเชิญคณุชนินทร์จาก
หมูบ้่านแก่นเพ่ือมาด าเนินชัน้เรียนวนัเสาร์ก็ขอให้ยกมือขึน้ 

สมาชิก 7 ทา่นได้ยกมือขึน้ มีสมาชิกอีก 2 ทา่นคือนายเอก และนายบญุมาท่ีคดิวา่คณุชนินทร์จะมา 

ไมไ่ด้ทกุครัง้ จงึไมเ่ห็นด้วยกบัข้อเสนอนัน้และไมไ่ด้ยกมือ 

ประธานจงึประกาศขึน้วา่ข้อเสนอนีไ้ห้ด าเนินได้และขอให้เลขานกุารจดบนัทึกการตดัสินใจในบนัทกึ 

การประชมุด้วย 

แล้วประธานก็ประกาศวา่ คณุชนินทร์ซึง่เป็นครูสอนศาสนาจะต้องเดินทางโดยรถประจ าทางเพื่อมาถึง 

หมูบ้่านของเขา และคณุชนินทร์จะต้องหยดุงานชัว่คราวของเขาท่ีเขาก าลงัท าอยู่ในหมู่บ้านของเขาในตอนเย็น 
เพราะฉะนัน้เงินทุกก็จะต้องเพิ่มเพ่ือช่วยเหลือคุณชนินทร์ให้ไปถึงหมู่บ้านล าเพยและด าเนินชัน้เรี ยนนัน้ 



91 
 

ประธานได้ถามสมาชิกคนอ่ืนๆ ว่ามีความคิดอย่างไรเก่ียวกับเร่ืองนี ้นายเอกตอบว่า “พวกเราซึ่งเป็นสมาชิก
ของธรรมสภาจะต้องเสียสละเป็นตวัอย่าง เพ่ือศาสนาของเราในชุมชนท่ีเหลืออยู่ ข้าพเจ้าสญัญาว่าจะจ่าย
คา่แรงงาน 1 วนัแก่กองทุนทกุๆ เดือน ข้าพเจ้ายินดีท่ีจะมอบเงินนีแ้ก่ธรรมสภา” ข้อเสนอนีท้ าให้สมาชิกทุกๆ 
คนมีความยินดีและพวกเขาก็ได้แสดงความยินดีตอ่คณุเอกในความกรุณาท่ีได้บริจาคเงินให้ชมุชน พวกเขารู้สึก
ดีใจเป็นพิเศษท่ีวา่แม้นายเอกมิได้ออกเสียงสนบัสนนุตอ่ข้อเสนอก็ตาม แตต่อนนีข้้อเสนอนัน้ก็ได้ผ่านวาระของ
ธรรมสภาแห่งท้องถ่ินไปแล้ว คณุเอกยงัให้การช่วยเหลืออีกด้วย เม่ือธรรมสภาได้ลงมติไปแล้วไม่ว่าเราจะเห็น
ด้วยหรือไมก็่ตาม เราก็จะต้องยอมรับและเคารพตอ่เสียงข้างมาก สมาชิกคนอ่ืนๆ ของธรรมสภาแห่งท้องถ่ินยงั
ได้มีการบริจาคเงินกนั รายช่ือผู้บริจาคและจ านวนเงินท่ีบริจาคจะต้องจดบนัทกึไว้โดยเลขานกุาร ส่วนเหรัญญิก
จะต้องจดบนัทกึการบริจาคเงินและประกาศวา่สมาชิกของธรรมสภาจะบริจาคเป็นเงิน 60 บาท ให้แก่กองทนุ 

ได้ตกลงท่ีจะประกาศถึงการบริจาคเงินแก่ชมุชนในวนัฉลองบญุ 19 วนั ซึง่จะจดัในวนัท่ี 28 เมษายน  

และจะขอให้เพ่ือนๆ ร่วมในเร่ืองนีด้้วย 

แล้วประธานก็ย้อนถึงเร่ืองหนงัสือวรรณกรรมท่ีต้องการเพ่ือกิจกรรมการสอนศาสนาของพวกเขา 

หลงัจากท่ีได้พูดคุยเป็นท่ีเรียบร้อย ธรรมสภาสรุปได้ว่า พวกเขาจะต้องขอให้ธรรมสภาแห่งชาติช่วยเหลือใน
เร่ืองนี ้

หลงัจากท่ีเร่ืองเหลา่นีไ้ด้จดัเตรียมเรียบร้อยแล้ว ประธานได้ประกาศวา่ปัญหาท่ีพวกเขาจะต้องปรึกษา 

กนัตอ่ไปคือวิธีการเผยแพร่ศาสนาในหมูบ้่านใกล้เคียง 

นายแสงเสนอวา่ทกุๆ วนัอาทิตย์พวกเขาจะต้องไปกนัเป็นกลุม่ยงัหมูบ้่านข้างเคียงของหมูบ้่านร าเพย 

คนอ่ืนๆ เห็นด้วยกบัข้อเสนอนี ้สมาชิกอีกคนเพิ่มเติมว่าวนัอาทิตย์จะเป็นวนัท่ี เหมาะสมท่ีสุดเพราะในวนัเสาร์
เราจะเข้าชัน้เรียนศกึษาธรรม และคณุชนินทร์จะไปเป็นเพ่ือนกบัพวกเขาในการสอนศาสนาในวนัอาทิตย์ 

นายแสงซึง่เป็นเลขานกุารได้จดบนัทกึเหลา่นีไ้ว้ทัง้หมด 

ประธานได้ถามวา่ยงัมีข้อเสนออะไรอีกเก่ียวกบัเร่ืองนี ้คณุปาน บอกวา่เป็นความคดิท่ีดีท่ีจะจดัการ 

ประชมุสาธารณะในวนัศกัดิ์สิทธ์ิพิเศษตา่งๆ เร่ืองวนัครบรอบตา่งๆ แล้วให้เชิญชวนเพ่ือนๆ ท่ีมิใช่บาไฮศาสนิก
ชนมา และญาตมิิตรจากท่ีใกล้เคียงมาร่วมประชมุด้วย 

ข้อเสนอแนะนีไ้ด้รับการสนบัสนนุ โดยการออกเสียงและได้รับอนมุตัจิากธรรมสภา 

ได้ตกลงท่ีจะวางโครงการเหลา่นีก้่อนท่ีจะไปชมุนมุกนัในวนัฉลองบญุ 19 วนั และจะขอร้องให้บาไฮ 
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ศาสนิกชนของหมู่บ้านล าเพยช่วยเหลือเงินกองทุนแก่ธรรมสภา และเป็นอาสาสมคัรท่ีจะด าเนินกิจกรรมการ
สอนศาสนาแก่หมูบ้่านใกล้เคียงด้วย 

สดุท้ายพวกเขาก็ได้ตกลงวา่การประชมุของธรรมสภาครัง้ตอ่ไปจะมีในวนัท่ี 29 เมษายน หนึง่วนั 

หลงัจากวนัฉลองบุญ 19 วนั เพ่ือท่ีจะปรึกษาเก่ียวกับข้อเสนอแนะท่ีจะจดัให้มีขึน้แก่ธรรมสภาโดยชุมชนนัน้ 
ในชว่งระหวา่งการฉลอง 

หลงัจากสวดมนต์ปิดการประชมุ สมาชิกของธรรมสภาก็กลบับ้านด้วยหวัใจท่ีเบิกบาน ขอบคณุพระผู้ 

เป็นเจ้าท่ีทรงชว่ยเหลือพวกเขาให้ประสบความส าเร็จในการตดัสินใจอนัเป็นประโยชน์ของชมุชน 

สิ่งท่ีเกิดขึน้ในการประชมุครัง้นี ้จะเป็นตวัอยา่งท่ีแสดงให้เห็นวา่ธรรมสภาควรจะด าเนินกิจของตน 

อยา่งไร วิธีการท่ีจะน าไปสูก่ารปรึกษา และวิธีการท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การตดัสินใจ ปัญหาตา่งๆ ซึ่งจะเกิดขึน้ใน
ชมุชนตา่ง ๆ อาจจะไมเ่หมือนกนั หรือแม้แตค่วามต้องการของพวกเขาก็อาจจะไม่มีความจ าเป็นต้องเหมือนกนั 
ทกุธรรมสภาควรจะพิจารณาหน้าท่ีของตนอย่างรอบคอบ และตดัสินใจด าเนินภาระกิจนัน้ไปตามความส าคญั
ในแตล่ะชมุชน 
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งำนของธรรมสภำในงำนฉลองบุญ 19 วัน 

เป็นการฉลองบญุแหง่ความงาม(ชามาล) และบาไฮศาสนิกชนของหมูบ้่านล าเพยได้มาชมุนมุกนัเพ่ือ 

ฉลองบญุ 19 วนั ประธานของธรรมสภาจะเป็นผู้ด าเนินการฉลองบญุ 19 วนัเองทัง้หมดเว้นเสียแตว่่าประธาน
มาไม่ได้ ซึ่งหากเป็นกรณีนีร้องประธานจะท าหน้าท่ีแทน ภาคแรกของการฉลองบุญจะเป็นการสวดมนต์
อธิษฐาน และอา่นธรรมลิขิตของพระบ๊อบ พระบาฮาอลุลาห์ และพระอบัดลุบาฮา การสวดมนต์และการอ่านจะ
ให้บาไฮศาสนิกชนท่ีอยู่ในท่ีชมุนุมคนใดคนหนึ่งเป็นผู้อ่านก็ได้แล้วแต่ประธานเป็นผู้ขอ จะเป็นช่วงท่ีทกุคนฟัง
พระวจนะด้วยความระมดัระวงัและเอาใจใส่ จ านวนของการสวดมนต์อธิษฐานและการอ่านพระธรรมลิขิตนัน้
จะต้องไมม่ากจนท าให้ทกุคนรู้สกึเบื่อ 

เม่ือบาไฮศาสนิกชนของหมูบ้่านล าเพยเสร็จจากรายการของภาคแรกแล้ว ประธานของธรรมสภาคือ 

นายบุญมาจะขอให้เลขานุการคือนายแสงอ่านรายงานของธรรมสภา นายแสงจึงได้แจ้งให้ชุมชนนัน้ทราบ
เก่ียวกบัผลของการเลือกตัง้เจ้าหน้าท่ีธรรมสภา และเก่ียวกบัการตดัสินใจของธรรมสภาในการท่ีจะเร่ิมรณรงค์
สอนศาสนา เพ่ือเป็นการเผยแพร่สาส์นของพระผู้ เป็นเจ้าในท้องถ่ินท่ีใกล้เคียง นายแสงยงัได้แจ้งให้ชมุชนทราบ
ถึงความต้องการชว่ยเหลือในงานสอนศาสนา และขอเงินกองทนุให้แก่ครูสอนศาสนาและใช้จ่ายในการประชมุ
ตา่งๆ  

หลงัจากท่ีเลขานกุารได้รายงานจบแล้ว   ประธานก็ได้ขอให้สมาชิกของชมุนมุนัน้เสนอข้อแนะน า 

เก่ียวกับเร่ืองนัน้และให้พวกเขาบอกว่าพวกเขาจะช่วยได้อย่างไร บาไฮศาสนิกชนแต่ละคนได้ให้สญัญาท่ีจะ
ช่วยเหลือคนละอย่างสองอย่าง มีคนหนึ่งพดูว่าเขาจะจดัส่งข้าวสาลีคร่ึงกิโลให้ในการประชุมแตล่ะครัง้ อีกคน
หนึ่งก็บอกว่าเขาจะออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางแก่ครูสอนศาสนา 1 เท่ียวในหนึ่งเดือน ในขณะท่ีคนท่ีสามก็
สญัญาอทุิศเวลา 1 วนัในหนึ่งสปัดาห์ให้กบักิจกรรมการสอนศาสนา นอกจากจะเป็นสญัญาแห่งความร่วมมือ
ร่วมใจกนัแล้ว บาไฮศาสนิกชนของหมูบ้่านล าเพยจะดงึดดูความสนใจธรรมสภาไปสู่ข้อเท็จจริงส าคญัๆ อ่ืนๆ ท่ี
พวกเขายังไม่ได้พิจารณา ยกตวัอย่างเช่น นอกจากจะมีชัน้เรียนศึกษาธรรมะทุกสัปดาห์ และการออกสอน
ศาสนาแล้ว พวกเขาก็อาจจะเตรียมพร้อมและรวมก าลงักนัในการมอบสาส์นของพระผู้ เป็นเจ้าในงานสมโภชท่ี
จะจดัให้มีเป็นครัง้คราว ผู้ ท่ีจะไปในงานสมโภชเหล่านี ้ควรจะพกเอาหนงัสือวรรณกรรมบาไฮติดตวัไปด้วยเพ่ือ
แจกจ่าย ยังได้รับข้อเสนอแนะอันมีค่าเหล่านีเ้พ่ือท่ีจะประหยัดเงินกองทุนอีกด้วย เลขานุการได้จดบนัทึก
ข้อเสนอแนะในงานฉลองบญุ 19 วนัเหล่านีท้ัง้หมด เพ่ือท่ีจะให้ธรรมสภาน าข้อเสนอมาตดัสินใจในการประชมุ
ครัง้ตอ่ไป 

ประธานได้ให้สญัญาวา่ธรรมสภาจะพิจารณาข้อเสนอแนะท่ีได้รับมาทัง้หมดอย่างรอบคอบ และ 

จะแจ้งผลการประชมุแก่ชมุชนทราบในวนัฉลองบญุ 19 วนัครัง้ตอ่ไป 
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ภาคท่ีสามของรายการในวนัฉลองบญุ 19 วนัจะเป็นชว่งของการสนกุสงัสรรค์ มีครอบครัวบาไฮ 4  

ครอบครัว ในหมู่บ้านล าเพย ได้ร่วมกันจดัของมาแจกจ่ายให้กับทุกคน กลุ่มเยาวชนท่ีร้องเพลงได้ ประธานก็
อนญุาตให้ออกมาร้อง และคนอ่ืนๆ อีกหลายคนได้เข้าร่วมกบัเยาวชนในการประสานเสียง มีเด็กหญิงบาไฮคน
หนึง่ได้อออกมาทอ่งกลอนอนัไพเราะ ซึง่เขาจ าได้จากโรงเรียนและทกุๆ คนก็ชอบกลอนบทนัน้มาก 

จิตใจแหง่ความเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนัและความสขุยินดีท่ีบาไฮศาสนิกชน แหง่หมูบ้่านล าเพยได้จดั 

วนัฉลองบญุ 19 วนั ได้น ามาซึ่งความเจริญทางด้านจิตวิญญาณ ยงัความรู้สึกเช่นนีใ้ห้แก่ทุกคน พวกเขาเลิก
ประชมุหลงัจากท่ีได้สวดมนต์ปิดประชมุและกลบับ้านของเขาด้วยความสขุเบิกบาน 
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หวัข้อบำงประกำรในกำรฉลองบุญ 19 วัน 

หน้าท่ีอยา่งหนึง่ของทกุธรรมสภา คือ คอยดแูลเพื่อนๆ ในธรรมสภาถ้องถ่ินให้จดัวนัฉลองบญุ 19 วนัซึง่ 

เป็นการประชมุท่ีจะจดัขึน้ทกุ 19 วนั โดยบาไฮศาสนิกชนของทกุๆ เมือง และทกุๆ หมูบ้่าน เน่ืองจากการฉลองนี ้
เป็นสิ่งท่ีได้รับมอบหมายมาจากพระบ๊อบ และได้รับอนมุตัิจากพระบาฮาอุลลาห์ เป็นสิ่งท่ีถือว่ามีความส าคญั
มาก 

ค ำถำม    งานฉลองบญุ 19 วนั มีจดุมุง่หมายอะไร 

ค ำตอบ พระอบัดลุบาฮา กลา่ววา่ในงานฉลองบญุ 19 วนันัน้ศาสนิกชนจะได้มาพบปะกนั และได้            

แสดงออกซึ่งความรัก ความเป็นมิตรกนั เพ่ือความเร้นลบัแห่งสวรรค์อาจจะถกูเปิดเผย วตัถปุระสงค์ก็
คือเพ่ือความปรองดอง โดยอาศยัหวัใจแหง่มิตรภาพนีอ้าจจะกลายเป็นความสามคัคีท่ีแท้จริง และการ
แลกเปล่ียนประโยชน์กนัและกนัอยา่งมัน่คง 

ค ำถำม   เราควรจะท าอะไรบ้างในวนัฉลองบญุ 19 วนั 

ค ำตอบ   งานฉลองนีเ้ป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานของบาไฮ และท่านศาสนภิบาลได้ให้ค าอธิบายว่า
รายการของงานฉลองบุญ 19 วนั ประกอบด้วย 3 ภาค ภาคแรกเป็นรายการปฏิบตัิธรรม มีการสวด
มนต์อ่านพระธรรมลิขิตศกัดิ์สิทธ์ิซึ่งอาจจะมอบหมายให้เพ่ือน 2-3 คน เป็นผู้อ่าน ในตอนเร่ิมต้นของ
งานฉลองนี ้ภาคท่ีสองเป็นการบริหารงาน ธรรมสภากระท าโดยให้เลขานุการรายงานกิจกรรมต่างๆ 
และขอให้เพ่ือนบาไฮศาสนิกชนของท่ีนัน่เสนอแนะและแจ้งความจ านงค์ในการส่งเสริมศาสนาของพระ
บาฮาอุลลาห์ซึ่งเป็นช่วงของการปรึกษาหารือเพ่ือให้ศนิกชนออกความคิดเห็นของเขา โดยผ่านทาง
ธรรมสภาแห่งท้องถ่ิน เพ่ือส่งไปยังธรรมสภาแห่งชาติ ภาคท่ีสมเป็นภาคบันเทิง อาจจะให้เพ่ือนๆ 
ออกมาร้องเพลง เลา่เร่ืองตา่งๆ เป็นต้น จดัแบบง่ายๆ อาจจะมีการบริการเคร่ืองดื่ม 

ค ำถำม ใครเป็นผู้ เชิญชวนให้ศาสนิกชนมางานฉลองนี ้

ค ำตอบ ท่ีใดท่ีมีธรรมสภา เลขานกุารจะเป็นผู้ เชิญบาไฮศาสนิกชนให้มาตามวนัท่ีได้ก าหนดไว้ในปฏิทินบาไฮ 

ยงัสถานท่ีและเวลาท่ีได้ระบุไว้ ส่วนท่ีใดท่ีไม่มีธรรมสภา บาไฮศาสนิกชนอาจจะตัง้กลุ่มของเขาท า
หน้าท่ีเป็นเลขานกุารของกลุม่ เลขานกุารคนนีจ้ะคอยเตือนชมุชนบาไฮเก่ียวกบังานฉลองบญุ 19 วนั 

ค ำถำม ใครเป็นผู้ด าเนินงานฉลองบญุ 19 วนั 

ค ำตอบ  ประธานของธรรมสภาจะเป็นผู้ ด าเนินงานฉลองบุญ 19 วัน ประธานจะขอให้คนอ่ืนๆ สวดมนต์
อธิษฐานในตอนเร่ิมต้น และขอให้เพ่ือนๆ ปรึกษาเสนอความเห็นตอ่ธรรมสภาในชว่งท่ีสอง 
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ค ำถำม ใครเป็นเจ้าภาพในวนัฉลอง 

ค ำถอบ โดยปกตแิล้ว บาไฮศาสนิกชนทกุคนจะเป็นเจ้าภาพของงานฉลอง โดยผลดัเปล่ียนกนัไป บางครัง้ 

ธรรมสภาจะเป็นผู้จดังานฉลองบญุ 19 วนั โดยใช้เงินกองทนุของธรรมสภา แตบ่างครัง้บาไฮศาสนิกชน 
2-3 คน อาจจะร่วมกันเป็นเจ้าภาพงานฉลอง จะเป็นการดีท่ีภาคบงัเทิงควรจะประกอบด้วยเคร่ืองด่ืม
และของวา่ง แตนี่ม้ิใชส่ิ่งส าคญั พระบาฮาอลุลาห์ตรัสวา่แม้จะเป็นเพียงน า้เปล่า เราก็เป็นเจ้าภาพงาน
ฉลองบญุ 19 วนัได้ สิ่งส าคญัในงานก็คือ การพฒันาด้านจิตใจของบาไฮศาสนิกชน และการเพิ่มความ
สามคัคีกลมเกลียวกันระหว่างเรา ควรจดัขึน้เพ่ือช่วยเหลือรับใช้ให้ศาสนามีความก้าวหน้าในท้องถ่ิน
นัน้ ด้วยการปรึกษาและความร่วมมือช่วยเหลือกบัทางธรรมสภา เราขออ้างอิงจากพระนิพนธ์ของพระ
อบัดลุบาฮาเพ่ือแสดงถึงจิตใจของการประชมุบาไฮทกุๆ ครัง้ 

“ในการประชมุเหลา่นี ้ให้หลีกเล่ียงการสนทนาเร่ืองภายนอกและการชมุนมุกนัจะต้องอยูใ่น 

ขอบเขตการสวดพระคมัภีร์ และการอ่านพระวจนะ และเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบัศาสนาของพระผู้ เป็นเจ้า เช่น การ
ชีแ้จงข้อพิสจูน์ การอ้างเหตผุลอย่างชดัเจน และการแสดงหลกัฐาน และการติดตามสญัลกัษณ์แห่งองค์พระผู้
เป็นท่ีรักของสตัว์โลก ผู้ใดท่ีเข้าร่วมประชมุจะต้องแตง่กายและสะอาจดและหนัหน้าไปยงัอาณาจกัรอบัภา ก่อน 
ท่ีจะเข้าไปข้างใน ได้เดินเข้าไปท่ีประชมุด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตน และขณะท่ีมีการอ่านพระธรรมลิขิตอยู่นัน้
จะต้องสงบและเงียบและถ้าใครต้องการกล่าวสิ่งใด เขาคนนัน้ก็จะต้องกล่าวด้วยความสภุาพ และเต็มใจ และ
ได้รับอนญุาตจากท่ีประชมุแล้ว จงึกลา่วด้วยความลกึซึง้และด้วยความไพเราะ 
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วันจัดงำนฉลองบุญ 19 วัน มีดังนี ้

21  มีนาคม   ท่ี 1 บาฮา หมายถึง  สง่างาม 

9  เมษายน  ท่ี 1 จาลาล      “  ความรุ่งโรจน์ 

28 เมษายน  ท่ี 1 จามาล      “  ความงาม 

17 พฤษภาคม  ท่ี 1 ฮาซามาต      “  ความโอฬาล 

5 มิถนุายน ท่ี 1 นร์ู       “  แสงสวา่ง 

24 มิถนุายน  ท่ี 1 ราหมาต      “  ความปรานี 

13 กรกฎาคม ท่ี 1 คาลิมาต      “  วจนะ 

1 สิงหาคม ท่ี 1 คามาล      “  ความสมบรูณ์เลิศ 

20 สิงหาคม ท่ี 1 อสัมา      “  พระนาม 

8 กนัยายน ท่ี 1 อิสซาต      “  อ านาจ 

27 กนัยายน ท่ี 1 อสัซิยาต      “  ความประสงค์ 

16  ตลุาคม  ท่ี 1 อิลม์      “  ความรู้ 

4 พฤศจิกายน ท่ี 1 กทุราต      “  อานภุาพ 

23 พฤศจิกายน ท่ี 1 โกล          “  พจนา 

12 ธนัวาคม ท่ี 1 มาชอเอล์      “  ค าถาม 

31 ธนัวาคม ท่ี 1 ชารัพ      “  เกียรติ 

19 มกราคม ท่ี 1 สลุตาน      “  อ านาจปกครอง 

7 กมุภาพนัธ์ ท่ี 1 มลุก์      “  บงัคบับญัชา 

2 มีนาคม  ท่ี 1 อลา      “  ความตระหง่าน 
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 ธรรมสภาของหมู่บ้านล าเพยได้มาพบกันหลงัวันฉลองบุญ 19 วนั เม่ือได้อ่านวาระการประชุมครัง้ท่ี
แล้ว และเห็นชอบด้วยพวกเขาจึงได้ปรึกษาเก่ียวกบัข้อเสนอแนะท่ีได้รับมาในวนัฉลองบญุ  19 วนั หลงัจากได้
พิจารณากนัอยา่งรอบคอบแล้ว พวกเขาก็เห็นด้วยกบัข้อเสนอแนะทกุข้อ ยกเว้น 1 ข้อ 

 ธรรมสภาได้ตกลงท่ีจะเชิญบาไฮศาสนิกชนทุกคนไปรับประทานอาหารกันในวนัสุดท้ายของเรซวาน 
เพ่ือท่ีวา่จากวนันัน้แล้วเพ่ือนๆ อาจจะรู้วิธีการแบง่กลุ่มออกไปยงัหมู่บ้านตา่งๆ เพ่ือกิจกรรมการสอนศาสนา มี
สมาชิก 3 คนของธรรมสภาท่ีได้รับเลือกให้ไปจดัตัง้คณะกรรมการเพ่ือจดัท าโปรแกรมท่ีเหมาะสมในการประชมุ
คือในวนัสดุท้ายของเรซวาน 

 ก่อนปิดการประชมุธรรมสภา มีสิ่งหนึ่งท่ีต้องทราบ มีสมาชิก 2 คนได้ขอให้ธรรมสภาช่วยแก้ปัญหา
ยุ่งยากส่วนตวัซึ่งได้เกิดขึน้กับเขาทัง้สอง ซึ่งไม่สามารถตกลงกนัได้ ธรรมสภาได้ฟังสิ่งท่ีแตล่ะฝ่ายได้เล่าให้ฟัง 
แล้วได้เสนอข้อแก้ไขปัญหาของเขาทัง้สอง ด้วยจิตใจแหง่ความรัก และด้วยความสขุมุรอบคอบ 

 เม่ือเลขานุการของธรรมสภาได้พิจารณาบนัทึกของเขาในวนัรุ่งขึน้ เขาก็ได้เขียนจดหมายต่อไปนีแ้ก่
ธรรมสภาแหง่ชาต ิ

 เลขานกุาร 
 ธรรมสภาแหง่ชาต ิ

 ประเทศไทย 

 เพ่ือนบาไฮท่ีรัก 

 เรามีความยินดีท่ีจะแจ้งให้ท่านทราบว่า ด้วยความกรุณาของพระบาฮาอลุลาห์ เราได้ตัง้ธรรมสภาใน
หมู่บ้านล าเพยได้แล้ว เราจึงได้ส่งแบบฟอร์มกลับมายังท่าน ซึ่งท่านได้ขอให้เรากรอกข้อความหลังจากได้
เลือกตัง้แล้ว ได้เขียนช่ือและท่ีอยูข่องสมาชิกและเจ้าหน้าท่ีของธรรมสภา 
 ตอนแรกเราได้ขอร้องให้นายชนินทร์ ซึ่งเป็นครูสอนศาสนาบาไฮของหมู่นบ้านแก่น มายงัหมู่บ้านของ
เราทกุๆ วนัเสาร์เพ่ือด าเนินการประชมุศกึษาธรรมทกุสปัดาห์ 

 เราได้จดัหาเงินกองทนุพิเศษขึน้ในธรรมสภา และเพ่ือนๆ ได้บริจาคมาเป็นจ านวน 45 บาท และสญัญา
วา่จะบริจาคจ านวนเงินจ านวนนีท้กุๆ เดือน เงินจ านวนนีจ้ะน ามาใช้จ่ายในกิจกรรมการสอนศาสนาภายใต้การ
ดแูลของธรรมสภาแหง่นี ้

 ขณะนีเ้ราต้องการหนงัสือวรรณกรรมจ านวนอยา่งเพียงพอ เราขอให้ท่านกรุณาจดัส่งจลุสารมาจ านวน
หนึง่ และบตัรแสดงตนเข้าเป็นสมาชิก มายงัธรรมสภานีด้้วย 

 เราจะเขียนจดหมายมายงัทา่นให้ทราบขา่วดีเก่ียวกบัความก้าวหน้าของศาสนาในฉบบัหน้า 
 ขอพระบาฮาอลุลาห์ ทรงชว่ยเหลือเราในการรับใช้พระองค์ 
       ขอน้อมรับใช้พระองค์ 

        แสง 
              เลขานกุการ 
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ธรรมสภำแห่งชำต ิ

 ธรรมสภาแห่งท้องถ่ิน ทุกแห่งในประเทศของเราจะติดต่อเช่ือมโยงกันได้ โดยผ่านทางธรรมสภาแห่ง 
ชาต ิ

ธรรมสภาแห่งชาติ คือ สภาหนึ่งซึ่งจะได้รับเลือกโดยบาไฮศาสนิกชนของประเทศ โดยผ่านการประชุประจ าปี 
ซึ่งจะส่งตวัแทนไปยงัการประชมุประจ าปีโดยมาจากทุกๆ ส่วนของประเทศ กฎเกณฑ์พืน้ฐานของการเลือกตัง้
บาไฮได้กล่าวไปแล้วข้างต้น จะต้องจ าน ามาใช้ในการเลือกตัง้ธรรมสภาแห่งชาติด้วย การเลือกตัง้ส าหรับเรา
แล้ว บาไฮศาสนิกชนต้องถือเป็นหน้าท่ี และน ามาปฏิบตัิเป็นนิสยั  ไม่มีการเสนอส าหรับเลือกตัง้ก่อน และไม่
เคยใช้การโษณาชวนเช่ือ 

 จดุมุง่หมายของธรรมสภาแหง่ชาติ คือ เพ่ือรวบรวมงานท่ีบาไฮศาสนิกชนทัง้ประเทศได้กระท าไป และ
เพ่ือส่งเสริมบาไฮศาสนิกชนในการปฏิบตัิงาน ชมุชนบาไฮตา่งๆ จะให้ความร่วมมือกบัทางธรรมสภาแห่งชาต ิ
โดยผ่านทางธรรมสภาแห่งท้องถ่ิน ธรรมสภาแห่งชาติจะคอยติดต่อกับบาไฮศาสนิกชนของประเทศโดยใช้
จดหมาย ซึ่งในจดหมายเหล่านัน้จะมีข่าวสารเก่ียวกบักิจกรรมของบาไฮศาสนิกชนคนอ่ืนๆ และเก่ียวกบัความ 
ก้าวหน้าของศาสนาทัว่โลก ในจดหมายยงัได้ขอความร่วมมือและเชิญชวนให้มีการปรึกษา หารือกนั และเสนอ
ค าแนะน า 
 จดหมายของธรรมสภาแห่งชาติ เลขานกุารของธรรมสภาแห่งถ้องถ่ินจะน ามาอ่านในวนัฉลองบญุ 19 
วนั ถ้าหากพวกเขาจ าเป็นต้องปรึกษาหารือกัน บาไฮศาสนิกชนทกุคนก็ยินดีท่ีจะให้ข้อคิดเห็นของตน หรือให้
สญัญาในความร่วมมือกัน ผลของการปรึกษาหารือกันในวนัฉลองบุญ 19 วนั จะส่งไปยงัธรรมสภาแห่งชาต ิ
โดยทางธรรมสภาท้องถ่ินของแต่ละแห่ง แล้วธรรมสภาแห่งชาติจะด าเนินการกับข้อเสนอแนะเหล่านัน้ และ
ตดัสินใจตอ่เร่ืองเหลา่นัน้หลงัจากท่ีได้ปรึกษาหารืออยา่งรอบคอบ 

 ถ้าหากไม่มีธรรมสภาแห่งท้องถ่ินในท่ีใดแล้ว มีแตเ่พียงกลุ่มของบาไฮศาสนิกชนท่ีน้อยกว่า 9 คน ทาง
ธรรมสภาแห่งชาติจะเขียนจดหมายไปยังผู้ ท่ีถูกเลือกในกลุ่มให้เป็นเลขานุการ ถ้าหากว่ามีบาไฮศาสนิกชน
เพียงคนเดียวในท่ีใดแล้ว ธรรมสภาแหง่ชาตจิะรับผิดชอบตอ่บคุคลผู้นัน้โดยตรง 
 เน่ืองจากธรรมสภาแหง่ชาตมีิหน้าท่ีในการดแูลกิจกรรมตา่งๆ  ธรรมสภาแหง่ชาติจึงได้แตง่ตัง้กรรมการ
ตา่งๆ ไว้ช่วยเหลือในงานนี ้สมาชิกคนใดท่ีรับใช้ในคณะกรรมการต่างๆ เหล่านีท่ี้ทางธรรมสภาแห่งชาติเป็นผู้
เลือกด้วยตนเองแล้ว ก็จะมอบหมายภารกิจพิเศษแก่แต่ละคณะกรรมการ ยกตวัอย่าง ถ้าหากธรรมสภาแห่ง  
ชาติของประเทศอินเดียได้ตดัสินใจสร้างสักการะสถานในประเทศ ทางธรรมสภาแห่งชาติก็จะแต่งตัง้คณะ  
กรรมการพิเศษขึน้เพ่ือตรวจตราดแูลงานทุกอย่างและให้ข้อเสนอแนะในการสร้างโบสถ์ ธรรมสภาแห่งชาติมี
อิสระในการยอมรับข้อเสนอของคณะกรรมการ ในการท่ีจะขยายเพิ่มเตมิ หรือ ในการปฏิเสธ ธรรมสภาแห่งท้อง 
ถ่ินสามารถท่ีจะแต่งตัง้คณะกรรมการตา่งๆ เพ่ือช่วยเหลือธรรมสภาแห่งท้องถ่ินได้ ในกรณีท่ีพวกเขารู้สึกว่ามี
ความจ าเป็น คณะกรรมต่างๆ ท่ีได้รับแต่งตัง้จากธรรมสภาแห่งชาติ หรือจากธรรมสภาท้องถ่ินนัน้ จะต้องมี
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หน้าท่ีรับผิดชอบตอ่ธรรมสภานัน้ๆ ท่ีพวกเขาท างานอยู่ ธรรมสภาท้องถ่ินต้องรับผิดชอบตอ่ธรรมสภาแห่งชาต ิ
และธรรมสภาแหง่ชาตมีิอ านาจสงูสดุตอ่บาไฮศาสนิกชนท่ีอยูใ่นประเทศนัน้ๆ  
 ธรรมสภาแหง่ชาตก็ิเช่นเดียวกบัธรรมสภาท้องถ่ิน ท่ีจะต้องเลือกประธาน รองประธาน เหรัญญิก และ
เลขานกุาร หน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีของธรรมสภาแหง่ชาตก็ิเหมือนกบัเจ้าหน้าท่ีของธรรมสภาท้องถ่ิน แตเ่ป็นระดบั 
ชาต ิ
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กำรประชุมประจ ำปี 

 การเลือกตัง้ สมาชิกของธรรมสภาแห่งชาติเป็นการเลือกตัง้ทางอ้อมหมายความว่าชุมชนบาไฮแตล่ะ
แหง่ หรือหนว่ยการเลือกตัง้ท่ีได้เลือกตวัแทนจ านวนหนึ่งจากสมาชิกในท้องถ่ินตน แล้วตวัแทนเหล่านีจ้ะมาพบ
กนัในการประชมุประจ าปีท่ีซึง่พวกเขาจะเลือกสมาชิกของธรรมสภาแหง่ชาติ 
 จ านวนของตวัแทนท่ีได้รับเลือกในแตล่ะหนว่ยขึน้อยูก่บัจ านวนของบาไฮศาสนิกชนในท่ีนัน้ๆ ธรรมสภา
แหง่ชาตขิองทกุประเทศจะเป็นผู้ก าหนดจ านวนตวัแทน 

 ตวัแทนเหล่านีจ้ะไปประชุมประจ าปีด้วยกัน ณ ท่ีแห่งหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นท่ีท่ีส านักงานของ

ธรรมสภาแหง่ชาตติัง้อยู ่บางครัง้จะเป็นชว่งระหว่าง 12 วนัของเทศกาล เรซวาน (21 เมษายน – 2 พฤษภาคม) 
จดุมุง่หมายท่ีส าคญัของการประชมุประจ าปี คือ เพ่ือเลือกสมาชิกของธรรมสภาแห่งชาติในปีนัน้ แตต่วัแทนจะ
เป็นผู้ ท่ีมาจากทุกภาคของประเทศ ได้มีโอกาสมาปรึกษาหารือกับธรรมสภาแห่งชาติและกบัสมาชิกผู้ อ่ืนเก่ียว 
กบัความก้าวหน้าของศาสนาในประเทศ 

 เม่ือการประชุมประจ าปีเร่ิมต้นด้วยการสวดอธิษฐานแล้ว สมาชิกจะต้องเลือกประธานในการประชุม
เป็นสิ่งแรก หน้าท่ีของประธานในท่ีนีก็้คือการดแูลว่าการปรึกษาหารือนัน้ได้ด าเนินไปอย่างเรียบร้อยและด้วย
จิตใจแห่งบาไฮ สมาชิกของการประชุมประจ าปีนัน้จะเลือกเลขานุการด้วย เพ่ือบนัทึกข้อเสนอแนะท่ีพวกเขา
ต้องการเสนอแก่ธรรมสภาแหง่ชาติ 
 และน่ีคือประเดน็ส าคญัตา่งๆ ท่ีเราต้องทราบเก่ียวกบัการประชมุประจ าปี 

1. ตวัแทนท่ีไปประชมุประจ าปี จะต้องเลือกสมาชิกของธรรมสภาแหง่ชาตจิากบาไฮศาสนิกชนทัง้ 

ประเทศ ไม่จ าเป็นท่ีพวกเขาจะต้องเลือกสมาชิกจากกลุ่มของตวัแทนท่ีมาประชุมประจ าปี พวกเขาสามารถ
เลือกผู้ใหญ่ 9 ทา่น ท่ีอาย ุ21 ปีขึน้ไปจากชมุชนบาไฮของประเทศท่ีเขาอาศยัอยู ่

2. ผู้ ท่ีได้รับเลือกเป็นตวัแทนไปประชมุประจ าปี ไมมี่หน้าท่ีหรือสิทธิพิเศษใดๆ มากไปกวา่การมีส่วน 

ร่วมในการประชมุประจ าปี และเลือกตัง้ธรรมสภาแหง่ชาต ิเม่ือการประชมุประจ าปีเสร็จสิน้ลง หน้าท่ีของเขาใน
ฐานะท่ีเป็นตวัแทนในท่ีประชุมก็จบลง  นอกเสียจากว่าหากมีเหตท่ีุท าให้ต้องมีการเลือกตัง้ซ่อมสมาชิกธรรม 
สภาแห่งชาติ ผู้ ท่ีเป็นตวัแทนก็จะถกูเรียกให้ลงคะแนนเสียงในการเลือกตัง้ หรือจะพูดอีกอย่างคือ การประชุม
ประจ าปีนัน้ไมมี่สมาชิกถาวร เม่ือการประชมุประจ าปีสิน้สดุลง 

3. การประชมุประจ าปี เป็นสภาส าหรับรับข้อปรึกษาเป็นข้อเสนอแนะท่ีได้ผ่านทางธรรมสภาแหง่ชาต ิ 

และธรรมสภาแหง่ชาตก็ิมีอิสระในการยอมรับ หรือปฏิเสธตอ่ข้อเสนอเหลา่นัน้ 

4. การประชมุประจ าปีจะไมมี่อ านาจท่ีสงูไปกวา่ธรรมสภาแหง่ชาต ิธรรมสภาแหง่ชาตมีิอ านาจสงูสุด 

ในประเทศและเป็นผู้ดแูลธรรมสภาท้องถ่ิน และบาไฮศาสนิกชนทกุคนในประเทศ 
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สภำยุตธิรรมสำกล 

 สถาบนัหนึ่งท่ีมีอยู่เพียงแห่งเดียวในโลกของศาสนาบาไฮ คือ สภายุติธรรมสากล สมาชิกของสภา
ยตุิธรรมสากลได้รับเลือกจากบาไฮศาสนิกชนทัว่โลก โดยผ่านธรรมสภาแห่งชาติ พระบาฮาอุลลาห์ทรงรับรอง
กบัเราว่าพระองค์จะยงัคงแนะน าแนวทางแก่บาไฮศาสนิกชนโดยอาศยัสภายุติธรรมสากลในฐานะบริหารกฎ 
เกณฑ์ของบาไฮ ในวาระสดุท้าย 

 พระบาฮาอลุลาห์ทรงวางกฎเกณฑ์พืน้ฐาน และค าสอนของพระผู้ เป็นเจ้า ส าหรับยุคสมยันี ้พระองค์
ตรัสว่าเราจ าเป็นต้องมีกฎระเบียบทางสงัคมอีกด้วยซึ่งจะเป็นหลกัแก่เราในการท าตาม ในคราวจ าเป็นท่ีต้อง
เปล่ียนแปลง กฎระเบียบทางสงัคมและกฎข้อบงัคบัตา่งๆ พระบาฮาอลุลาห์ตรัสว่า จะต้องท าตามสภายตุิธรรม
สากลซึง่อยูภ่ายใต้การน าทางอนัถกูต้องของพระผู้ เป็นเจ้า 

 เก่ียวกับสภายุติสากล พระอบัดลุบาฮากล่าวว่า “…ถ้าเป็นสิ่งท่ีก่อตัง้ขึน้มาภายใต้สภาวะเง่ือนไขท่ี
ส าคญักับสมาชิกท่ีมาจากประชาชนทุกคนแล้ว สภายุติธรรมสากลก็จะอยู่ในความคุ้มครองและปกป้องจาก
พระผู้ เป็นเจ้า ถ้าหากสภายุติธรรมสากลจะตดัสินใจอย่างเอกฉันท์ถือเสียงส่วนใหญ่ต่อปัญหานัน้ๆ ซึ่งจะไม่
กลา่วไว้ในหนงัสือเลม่นีก้ารตดัสินใจ และค าสัง่จะได้รับการปกป้องจากความผิดพลาด” 

 เพราะฉะนัน้ เป็นท่ีสงัเกตเห็นได้วา่ สภายตุธิรรมสากลจะได้รับการดลบนัดาลในการตดัสินใจชีข้าดทกุ
เร่ือง และไมว่า่กฎระเบียบใดก็ตามท่ีบญัญัติขึน้มา ถือว่ามีความสมบรูณ์กบัความต้องการของคนในเวลานัน้ๆ 
แตเ่ราจะต้องไมค่ดิวา่ สภายตุธิรรมสากลจะมาเหล่ียนแปลงหลกัฐานเหล่านี ้ท่ีพระบาฮาอลุลาห์ได้ทรงมอบให้
แล้ว เม่ือจะวางกฎระเบียบใดลงไปเราก็จะต้องถือว่านัน้เป็นกฎเกณฑ์ของพระบาฮาอุลลาห์ ยกตัวอย่าง
หลกัธรรมข้อหนึง่ของศาสนาบาไฮ คือไมค่วรมีความมัง่คัง่เกินไป และความยากจนท่ีเกินไปในโลกนี ้แตพ่ระบา
ฮาอุลลาห์ได้ทรงบอกเราถึงว่าประชาชนควรจะช าระภาษี กันอย่างไร ปล่อยให้ธรรมสภายุติธรรมสากลท่ีจะ
ด าเนินวิธีการช าระภาษีซึง่จะท าให้ทกุคนสามารถด ารงอยู่ได้อย่างสขุสบาย และในเวลาเดียวกนัเป็นการกีดกนั
มิให้ใครเพิ่มพนูทรัพย์สมบตัท่ีิไมจ่ าเป็นไว้ 

 อีกตวัอยา่งหนึง่ คือ พระบาฮาอลุลาห์ ทรงบญัชาให้เรามีภาษาสากลในโลกนี ้แตพ่ระองค์มิได้กล่าวไว้
ว่าควรจะเป็นภาษาใด นีก็้อีกเหมือนกันท่ีตกเป็นหน้าท่ีของสภายุติธรรมสากลเป็นผู้ตดัสินใจ ในเร่ืองนีพ้ระบา
ฮาอลุลาห์ทรงลิขิตไว้วา่ 

 “ในสาส์นของเรา เราได้สัง่ให้ผู้พิทกัษ์มรดกของสภายตุิธรรมสากลในการเลือกเอาภาษาใดภาษาหนึ่ง 
และในการริเร่ิมภาษาใหมข่ึน้ เพ่ือน ามาใช้เป็นอกัษรศาสตร์ แล้วให้น ามาสอนแก่เด็กๆ ตามโรงเรียนทกุแห่งท่ีมี
อยูใ่นโลกนี ้แล้วสกัวนัหนึง่โลกนีก็้จะกลายเป็นแผน่ดนิและบ้านเดียวกนั” 
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 แม้ว่าสภายุติธรรมสากลไม่อาจเปล่ียนแปลงสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีพระบาฮาอุลลาห์ทรงแสดงไว้ก็ตาม หรือ
การเปล่ียนการตีความหมายของพระอบัดลุบาฮาและท่านโชกิ เอฟเฟนดิ ก็ตาม แตส่ภายตุิธรรมสากลสามารถ
ท่ีจะเปล่ียนการตดัสินของสภาได้ถ้าหากสภาพแวดล้อมบงัคบัให้ต้องใช้ สมมตุิว่าสภายุติธรรมสากลตดัสินใจ
ว่าควรจะเก็บภาษีเท่าใด การตดัสินใจนัน้ก็ถือว่าเหมาะสมแล้วในเวลานัน้อย่างไม่ต้องสงัสยั แตถ้่า 50 ปี หลงั 
จากนัน้ ก็อาจจะไม่เหมาะกบัความต้องการในเวลานี ้เพราะฉะนัน้สภายตุิธรรมสากลมีอิสระท่ีจะเปล่ียนแปลง
การตดัสินใจ ซึง่ได้เคยตกลงกนัไปแล้วเม่ือสมยัก่อนๆ  

 ในพินยักรรมของพระองค์ พระอบัดลุบาฮาได้กล่าวไว้ว่า “แม้ว่าทกุคนจะต้องเปล่ียนหนงัสือพระคัมภีร์
ส่วนใหญ่และนัน่มิใช่สิ่งท่ีได้บนัทึกไว้ในนัน้จะต้องได้รับการอ้างอิงถึงสภายตุิธรรมสากล ซึ่งเป็นสภาท่ีปฏิบตัิ
ตามเสียงสว่นใหญ่และเป็นเอกฉนัท์อนัเป็นสจัธรรมและเป็นพระประสงค์ของพระผู้ เป็นเจ้า บคุคลใดท่ีหนัเหไป
จากสจัธรรมและพระประสงค์ท่ีแท้จริงซึ่งเป็นความรักความสามคัคีนี ้แสดงว่ามีความประสงค์ร้ายและได้หนั
หน้าหนีจากกษัตริย์แหง่พระปฏิญญา” 

 ความพากเพียรของทา่นศาสนภิบาลท่ีรักของเรา ชว่งเวลา 36 ปี แห่งการปฏิบตัิหน้าท่ีของท่าน ท่านได้
ปทูางในการจดัตัง้สภายตุิธรรมสากล ท่านศาสนภิบาลได้กล่าวว่าสภายตุิธรรมสากลเปรียบเสมือนหลงัคาของ
ตกึอาคาร ซึ่งจ าเป็นต้องอาศยัเสาท่ีคงทนแข็งแรงยึดเสาเหล่านัน้ ท่านกล่าวว่า คือ ธรรมสภาแห่งชาติในโลก 
และด้วยความพยายามตลอดเวลาของท่านศาสนภิบาลจึงท าให้เสาเหล่านีปั้กหลกัขึน้ทีละหลกัไปทัว่ทุกภาค
ของโลก ภายใต้การน าทางของท่านศาสนภิบาล บาไฮศาสนิกชนจึงได้เรียนรู้ถึงวิธีการท างานเป็นกลุ่มๆ และ
ธรรมสภาท้องถ่ินและวิธีการท างานร่วมกนัในแตล่ะประเทศโดยผา่นทางธรรมสภาแหง่ชาติของพวกเขา เม่ือเขา
ได้ด าเนินมานานพอแล้ว ท่านจึงได้มอบแผนการ 10 ปี ซึ่งคิดว่าธรรมสภาแห่งชาติจะท างานร่วมกันเป็นการ
ท างานระดบัโลก และยงัได้ช่วยให้บาไฮศาสนิกชนก่อตัง้เสาท่ียงัเหลืออยู่ของสภายุติธรรมสากล ช่วงสุดท้าย
ของแผนงาน 10 ปี ในปี ค.ศ. 1963 จึงได้ธรรมสภาแห่งชาติอย่างเพียงพอทั่วโลกในการจดัตัง้สภายุติธรรม
สากล 

 พระอบัดลุบาฮาทรงท านายไว้ว่า สภายตุิธรรมสากลจะได้รับการก่อตัง้ขึน้มาก็ตอ่เม่ือศาสนาบาไฮได้
แพร่หลายไปยังส่วนต่างๆ ของโลก และน่ีก็ได้ประสบความส าเร็จในช่วงสุดท้ายของแผนงาน 10 ปี ในเดือน
เมษายน ปี ค.ศ. 1963 
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ประเดน็ส ำคัญบำงประกำรเก่ียวกับกำรบริหำรงำนของบำไฮ 

1. ให้เช่ือฟังค ำตัดสินของธรรมสภำ 

 ธรรมสภาบาไฮหนึ่งๆ ควรได้รับการเอาใจใส่จากบาไฮศาสนิกชนซึ่งท าหน้าท่ีเป็นสถาบนัศกัดิ์สิทธ์ิ 
เพราะว่าสถาบนันัน้มีพืน้ฐานอยู่ในค าสอนของพระผู้ เป็นเจ้า เพราะฉะนัน้เราจะต้องเช่ือฟังต่อการตดัสินทุก
ประการของธรรมสภา พระอับดลุบาฮากล่าวว่า พระองค์เองก็ต้องเช่ือฟังต่อการตดัสินของธรรมสภา แม้ว่า
พระองค์จะรู้ว่าการตดัสินเหล่านัน้ไม่ถกูต้องก็ตาม น่ีแสดงให้เห็นว่าการเช่ือฟังธรรมสภานัน้หมายความว่าเรา
ก าลงัเช่ือฟังพระบญัชาของพระผู้ เป็นเจ้า 

2. เรำควรท ำอย่ำงไรถ้ำหำกว่ำเรำรู้สึกว่ำกำรตัดสินของธรรมสภำท้องถิ่นนัน้ไม่ถูกต้อง 

 ครัง้แรกเราต้องเช่ือฟังตอ่การตดัสินอนันัน้ก่อนเพราะว่าพระผู้ เป็นเจ้าทรงต้องการให้เราปฏิบตัิเช่นนัน้ 
แตเ่ราสามารถท่ีจะร้องเรียนต่อธรรมสภาแห่งชาติ ให้พิจารณาตอ่การตดัสินของธรรมสภาท้องถ่ินของเราใหม ่
การเช่ือฟังต่อธรรมสภาท้องถ่ินและธรรมสภาแห่งชาตินัน้จะท าให้เรามีความมั่นคงในพืน้ฐานแห่งการ
บริหารงานของบาไฮ จะไม่มีความสามัคคีในหมู่พวกเรา ถ้าหากว่าเราแต่ละคนไม่เช่ือฟังในการตดัสินของ
ธรรมสภาของเรา 

3. เรำจะพูดได้หรือไม่ว่ำ เน่ืองจำกเรำไม่ชอบสมำชิกของธรรมสภำบำงคน จึงท ำให้เรำไม่เช่ือฟังต่อ
กำรตัดสินของธรรมสภำนัน้ๆ 

 ไม่ได้ น่ีเป็นทศันคติท่ีไม่ดี ความจงรักภกัดีของเราท่ีมีตอ่ธรรมสภานัน้ไม่ได้ขึน้อยู่กบัความชอบหรือไม่
ของเราท่ีมีตอ่สมาชิกธรรมสภาอนัเป็นสถาบนัของพระบาฮาอลุลาห์ท่ีเราจะต้องมีความจงรักไม่ว่าสมาชิกของ
ธรรมสภาจะเป็นอยา่งไร ความเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนัของชมุชนนัน้ ไม่เพียงแตจ่ะเป็นเคร่ืองป้องกนัเราเท่านัน้ 
ถ้าเราให้การสนบัสนนุค า้จนุสถาบนัของศาสนา โดยไมใ่ชใ่สใ่จตอ่สมาชิกของธรรมสภาแตอ่ยา่งใด 

4. เรำจะลำออกจำกำรเป็นสมำชิกของธรรมสภำได้ไหม 

 ไม่ได้ เว้นเสียแต่ว่าเรามีเหตุผลท่ีดีพอ เช่น สุขภาพไม่ดีอยู่เร่ือย หรือเปล่ียนท่ีอยู่ไปยงัเมืองอ่ืนหรือ
หมูบ้่านอ่ืน เม่ือใดท่ีเราได้รับเลือกเป็นสมาชิกของธรรมสภา เราจะต้องจ าไว้วา่พระผู้ เป็นเจ้าทรงมอบสิทธิพิเศษ
ในการรับใช้ชมุชนของเรา ความจงรักภกัดีของเราท่ีมีตอ่ค าสอนของพระบาฮาอลุลาห์ และความรักของเราท่ีมี
ตอ่องค์พระผู้ เป็นเจ้าจะคอยเป็นก าลงัใจแก่เรา ในการยอมรับหน้าท่ีความรับผิดชอบในการรับใช้ตอ่ศาสนาของ
พระองค ์

5. ธรรมสภำจะต้องรับผิดชอบต่อบำไฮศำสนิกชนผู้ท่ีเลือกธรรมสภำใช่หรือไม่ 
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 ไมใ่ช ่ธรรมสภาจะต้องรับผิดชอบตอ่พระผู้ เป็นเจ้าและในเร่ืองการบริหารงานตอ่ธรรมสภาแห่งชาติของ
ประเทศ ธรรมสภาทุกแห่งควรถือว่าการตดัสินชีข้าดต่างๆ นัน้เป็นผลดีต่อศาสนา  เก่ียวกับปัญหาต่างๆ ซึ่ง
อาจจะเกิดขึน้ระหว่างสมาชิกของชุมชน ธรรมสภาควรมีความยุติธรรมและยึดมั่นในความเท่ียงธรรม ไม่ว่า
ชมุชนนัน้จะมีปฏิกิริยาตอ่การตดัสินอย่างไร ตราบเทา่ท่ีธรรมสภานัน้ยงัเป็นผู้น าแหง่ความเท่ียงธรรม 

6. เรำจะมำปรึกษำหำรือกับธรรมสภำเก่ียวกับปัญหำส่วนตัวได้หรือไม่ 

 ได้ เราท าได้ พระอบัดลุบาฮาสนบัสนนุให้บาไฮศาสนิกชนน าปัญหาของเขาเข้าสูธ่รรมสภา และปรึกษา 
หารือกบัธรรมสภาเก่ียวกบัปัญหายุ่งยากของเขา พระผู้ เป็นเจ้าทรงห้ามถ้าหากว่าเกิดการขดัแย้งระหว่างบาไฮ
ศาสนิกชน 2 คน พวกเขาควรขอให้ธรรมสภาชว่ยเหลือแก้ปัญหานัน้ และควรเต็มใจยอมรับการตดัสินของธรรม 
สภาด้วย 

7. อ ำนำจของบำไฮศำสนิกชนมำกกว่ำอ ำนำจของธรรมสภำใช่หรือไม่ 

 ไมใ่ช ่ไมมี่ต าแหน่งผู้น าใดๆ ในทางศาสนา การเป็นประธานหรือเลขานกุารของธรรมสภาไม่ได้ให้สิทธ์ิ
พิเศษส่วนแตอ่ย่างใด เสร็จจากการประชุมของธรรมสภาแล้ว สมาชิกไม่มีสิทธ์ิท่ีเหนือไปกว่าบาไฮศาสนิกชน
คนอ่ืนๆ ในชมุชนนัน้ๆ และเช่นเดียวกับพวกเขาจะต้องยึดถือตอ่อการตดัสินของธรรมสภา ในศาสนาบาไฮทุก
คนมีสิทธิเทา่เทียมกนั 
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โบสถ์บำไฮ 

 ศาสนาบาไฮเป็นศาสนาสากล เพราะฉะนัน้โบสถ์บาไฮจะต้องเป็นสกัการสถานสากลของพระผู้ เป็นเจ้า 
เม่ือใดท่ีบาไฮศาสนิกชนมีการสร้างโบสถ์ เขาจะต้องอทุิศโบสถ์เหล่านัน้แก่ประชาชนชาวโลกทกุคน ไม่ว่าจะนบั
ถือศาสนาใด ไม่ว่าชัน้วรรณใด หรือถือลัทธิใด ก็ขอต้อนรับเข้าสู่โบสถ์บาไฮ พระธรรมลิขิตศกัดิ์สิทธ์ิของทุก
ศาสนาสามารถน ามาอ่านในโบสถ์ของบาไฮได้ ในโบสถ์บาไฮประชาชนทกุคนถือว่าเป็นสมาชิกของครอบครัว
เดียวกนั อยูร่่วมกนัภายใต้หลงัคาเดียวกนั เพ่ือท าการสกัการะพระผู้ เป็นเจ้าองค์เดียวกนั 

 โครงสร้างของโบสถ์บาไฮ จะเป็นสญัลกัษณ์ของความสามคัคี เป็นอาคารท่ีประกอบกนัเป็น 9 ด้าน แต่
ละด้านจะมีประต ู1 บาน ทกุประตเูม่ือเปิดออกแล้วจะเป็นห้องโถงกลางภายใต้ยอดตกึอนัสวยงามทัง้ 9 ประต ู
และโครงสร้างทัง้ 9 ด้านจะเป็นสญัลกัษณ์ของ 9 ศาสนาส าคญัๆ ของโลก ประตทูัง้ 9 แสดงให้เห็นถึงความเป็น
อนัหนึ่งอนัเดียวกันของทุกศาสนา เม่ือเราเข้าไปอยู่ในห้องโถงกลางและมองไปรอบๆ เราจะเห็นประตอูนัสวย 
งามในทกุๆ ด้าน ไม่มีประตหูน้าหรือประตหูลงัในโบสถ์บาไฮ ประตทูุกบานจะเปิดถึงกนัได้ ทกุประตจูะได้รับ
แสงและส่งแสงนัน้ไปยงัห้องโถงกลางท่ีซึ่งประชาชนทัง้หลายจะได้มารวมกันเพ่ือสกัการะพระผู้ เป็นเจ้า นีเ้ป็น
วิธีการท่ีพิศวงเพื่อแสดงความเสมอภาคกนั และความสามคัคีกนัของศาสนาตา่งๆ ในโบสถ์ 

 โบสถ์บาไฮมิใช่เป็นเพียงสกัการะสถานเท่านัน้ โบสถ์เหล่านีถื้อว่าเป็นสถาบนัอีกด้วย รอบๆ ของโบสถ์
ทัง้ 9 ด้าน จะเป็นสถาบนับ าเพ็ญบญุ 9 อย่าง เช่น โรงเรียน สถานเด็กก าพร้า โรงพยาบาล เป็นต้น แต่ละ
สถาบนัจะเช่ือมติดตอ่กนั ด้านหนึ่งของโบสถ์โดยมีถนนและทางเดินท่ีสวยงาม ถนนทกุสายจะน าไปสู่สภาของ
พระผู้ เป็นเจ้า การจดัการเช่นนีไ้ม่สวยงามใช่ใหม แน่นอนย่อมสวยงามเพราะว่าพระอบัดลุบาฮาเองยงัได้ร่าง
แบบแปลนไว้ในพระธรรมลิขิตท่ีได้เปิดเผยของพระองค์ เพ่ือน ามาสร้างโบสถ์บาไฮ 

 ปัจจุบนัมีบาไฮสักการะสถานใน 5 ทวีปของโลก แห่งหนึ่งอยู่ในทวีปเอเซีย ท่ีกรุงนิวเดลลี ประเทศ
อินเดีย แห่งหนึ่งอยู่ท่ีเมืองวิลเม็ตต์ในมลรัฐชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา อีกแห่งหนึ่งอยู่ในกรุงกัมปาลา 
ประเทศอูกานดา ทวีปอัฟริกา และท่ีนครซิตนีย์ประเทศออสเตรเลี ส่วนในทวีปยุโรปอยู่ท่ีเมืองแฟรงค์เฟิร์ท 
ประเทศเยอรมนันี โบสถ์เหล่านีเ้รียกว่าโบสถ์แม่ของแต่ละทวีป เพราะว่าในอนาคตจะมีโบสถ์อีกมากมายถูก
สร้างไว้ในประเทศตา่งๆ ทัว่โลก มีอีกหลายประเทศท่ีได้ท่ีดนิมาเพื่อสร้างเป็นโบสถ์บาไฮแล้ว 

 

 

 

 



107 
 

เงนิกองทนุบำไฮ 

 ถ้าหากวา่ทา่นอาศยัอยู่ในหมู่บ้านท่ีถกูน า้ท่วมและบ้านของผู้คนถกูน า้พดัพาไป เหลือแตเ่ขาและเด็กๆ 
ไม่มีบ้านอยู่ และท่านก็ทราบว่ามีคนจ านวนหนึ่งก าลงัช่วยกนัสร้างท่ีพกัอาศยัแก่ครอบครัวท่ีไม่มีบ้านอยู่ แล้ว
ทา่นจะท าอยา่งไร ทา่นจะพดูวา่ทา่นจนไมอ่าจชว่ยเหลือได้ หรือทา่นจะแสดงตวัด้วยการแบ่งปันของท่าน ไม่ว่า
จะน้อยนิดเพียงใดก็ตาม เพ่ือท าให้ครอบครัวนีไ้ด้อยู่ภายใต้หลงัคาในตอนฤดฝูนใช่หรือไม่ ท่านอาจจะให้หิน
หนึง่คนัรถ หรือเงินจ านวนเล็กน้อย หรืออาจจะเป็นของบริจาคอ่ืนๆ อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งเม่ือน ามารวมกนัแล้ว
อาจน ามาสร้างเป็นท่ีพกัอาศยัส าหรับครอบครัวนีไ้ด้ 

 เผ่าพนัธุ์มนษุย์ปัจจบุนันีก็้เหมือนกับครอบครัวบ้านแตกท่ีถกูสะดดุอยู่ในพายสุงครามและได้รับความ
หายนะอ่ืนๆ อีกร้อยแปด และศาสนาบาไฮคือท่ีปลอดภยัท่ีซึ่งมนษุยชาติสามารถหาความสนัติและความสขุได้ 
บาไฮศาสนิกชนทัว่โลกก าลงัพยายามท่ีจะสร้างท่ีพกัอาศยันีเ้พ่ือมนุษย์ชาติ เราทกุคนจะไม่อาสาช่วยกันสร้าง
หรือ 

 เราจะต้องจดัตัง้สถาบนัต่างๆ ของศาสนา โดยสร้างศูนย์กลางและสกัการสถาน จดัแปลค าสอนของ
ศาสนาเป็นภาษาต่างๆ ในโลก จดัพิมพ์จุลสารและหนังสือต่างๆ และส าหรับสิ่งเหล่านีแ้ละงานอ่ืนๆ อีกมาก 
มาย เราจ าเป็นต้องช่วยเหลือด้านวัตถุและด้านจิตใจ นีจ้ึงเป็นเหตผุลว่าเพราะเหตุใดธรรมสภาท้องถ่ินและ
ธรรมสภาแหง่ชาตทิกุแหง่จะต้องมีเงินกองทนุ ซึง่บาไฮศาสนิกชนเป็นผู้บริจาคให้ 

 การบริจาคจะต้องท าโดยสมคัรใจ ไมมี่ใครมาบงัคบัให้พวกเขาบริจาคแก่เงินกองทนุได้ถ้าหากว่าเขาไม่
ปรารถนาท่ีจะบริจาค แต่การบริจาคให้เงินกองทุนของเรานัน้เป็นข้อผู้มัดทางจิตใจ และเป็นบททดสอบต่อ
ความศรัทธาของเรา ไม่มีบาไฮศาสนิกชนคนใดท่ีจะรู้ความส าคญัของศาสนาท่ีมีต่อมนุษย์ ท่ีสามารถท าให้
ตนเองมิได้รับสิทธ์ิพิเศษแหง่การชว่ยเหลือเพ่ือยกระดบัสถาบนัตนเอง และการน าศาสนามาประกาศถึงโลกท่ีมี
แตค่วามทกุข์ทรมาน 

 จ านวนเงินท่ีเราให้แก่เงินกองทุนบาไฮไม่ส าคญัเท่ากับจิตใจท่ีเราให้การบริจาค เม่ือบาไฮศาสนิกชน
ต้องการท่ีจะสร้างโบสถ์ในอเมริกา พระอับดุลบาฮาก็ทรงขอให้ศาสนิกชนทั่วโลกได้บริจาคเพ่ือการนี ้ก็มี
สภุาพสตรีชาวองักฤษท่านหนึ่งซึ่งยากจนมาก แต่ปรารถนาท่ีจะให้บางสิ่งบางอย่างแก่โบสถ์ ทกุสิ่งทุกอย่างท่ี
เธอมีอยูใ่นโลกนีท่ี้เธอสามารถขายได้คือผมสีทองยาวสวยของเธอนัน่เอง แม้ว่านัน้จะเป็นการเสียสละท่ียิ่งใหญ่
ก็ตาม แตเ่ธอก็ได้ตดัผมยาวของเธอและบริจาคเป็นเงินให้แก่เงินกองทนุ ด้วยวิธีนีเ้ธอจึงมีส่วนร่วมในการสร้าง
โบสถ์อนังดงามแหง่นัน้ 

 ทา่นศาสนภิบาล กลา่ววา่ 
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 “เราจะต้องเป็นเหมือนน า้พท่ีุมิมีวนัเหือดแห้ง ซึ่งได้รับน า้มาจากแหล่งท่ีมิอาจมองเห็นได้ ไหลออกมา
อย่างไม่หยุดยัง้เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อเพ่ือนมนุษย์ของเรา โดยไม่มีผู้ ใดมาขดัขวางได้ เน่ืองจากกลัวต่อความ
ยากจน และยึดมั่นในคุณความดีแห่งความส าเร็จ อันเป็นบ่อเกิดแห่งความมั่งคัง่และความดีทุกอย่าง นีคื้อ
ความเร้นลบัแหง่การด ารงชีวิตท่ีถกูต้อง” 

 ทุกธรรมสภาจะต้องจัดตัง้เงินกองทุนขึน้ สมาชิกของชุมชนจะต้องบริจาคตามความสามารถ ด้วย
ความอิสระ ด้วยความเต็มใจของเขาเอง จากส่วนท่ีเราให้ไปนัน้ พระผู้ เป็นเจ้าทรงตอบแทนเรา เราขอแสดง
ความขอบคณุตอ่พระผู้ เป็นเจ้าผู้ทรงพระเมตตา 

 ขอให้จดจ าสิ่งท่ีพระอบัดลุบาฮากลา่วดงันี ้

 “ดูกร สหายของพระผู้ เป็นเจ้า ขอให้มีความมั่นใจว่าในสิ่งท่ีมีการบริจาคนี ้ไม่ว่าจะการค้าของเจ้า 
การเกษตรของเจ้า หรือการอตุสาหกรรมจะได้รับพรอีกหลายเท่าทวีคณู ใครก็ตามท่ีแสงดออกด้วยการกระท าดี
แล้ว พระผู้ เป็นเจ้าจะทรงประทานคุณแก่ผู้นัน้เป็น 10 เท่า ไม่ต้องสงสัยเลยว่า พระผู้ด ารงอยู่นัน้จะให้การ
ชว่ยเหลือและทรงรับรองดวงวิญญาณท่ีกรุณานัน้” 
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ฏเกณฑ์และข้อบังคับบำงประกำร 

ควำมสะอำด 

 พระบาฮาอลุลาห์ได้ตรัสไว้นในพระคมัภีร์อคัดสัวา่ 

 “ความสะอาดเป็นสิ่งส าคญัของมนุษย์…. ภายใต้สภาพแวดล้อมทัง้ปวง จงท าตวัเจ้าให้ประณีตใน
มารยาท ... อยา่ได้ทิง้ร่องรอยของความสกปรกปรากฏอยู่ตามอาภรณ์ของเจ้า จงช าระล้างตวัเจ้าด้วน า้สะอาด 
น า้ซึง่ได้น ามาใช้แล้วไมอ่นญุาตให้ใช้อีก แท้จริงแล้วเราปรารถนาท่ีจะเห็นเจ้าแสดงแดนสวรรค์ขึน้บนโลกนี ้เพ่ือ
ท่ีวา่เจ้าอาจจะได้แพร่หวัใจของผู้กรุณาให้ผู้ อ่ืนได้ยินดี” 

 ถ้าปัญหาของพระบาฮาอลุลาห์นี ้จะชว่ยให้เราได้เข้าใจถึงความส าคญัของความสะอาด พระผู้ เป็นเจ้า
ประสงค์ท่ีจะให้เรามีสขุภาพดีและสขุสบายตลอดชีวิตของเรา ถ้าหากว่าเราไม่รักษาความสะอาด สขุภาพของ
เราก็จะได้รับผลและเม่ือเราสขุภาพไมดี่ เราก็จะไมส่ขุสบายเทา่ท่ีควร 

 วิทยาศาสตร์ได้พิสูจน์แล้วว่าเชือ้โรคส่วนใหญ่ในโลกนีมี้สาเหตุมาจากความสกปรก ถ้าหากเรารับ 
ประทานอาหารด้วนมือท่ีสกปรก ก็จะเป็นอนัตรายต่อสุขภาพของเรา เพาะว่าเชือ้โรคจ านวนมากจะเข้าสู่ร่าง 
กายของเรา ด้วยวิธีนี ้ถ้าหากเราเอามือท่ีสกปรกขยีด้วงตาของเรา เราก็จะเจ็บตา ในหลายๆ หมู่บ้านในโลก
ปัจจบุนัประชาชนได้ซกัผ้าและล้างจานชามในน า้ท่ีไม่สะอาด บางครัง้แม้กระทัง้น า้ด่ืมก็ไม่สะอาดบริสทุธ์ิด้วย 
และเป็นเหตใุห้พวกเขาไมไ่ด้รับความผาสกุเน่ืองจากโรคภยัตา่งๆ  

 ให้รักษาตวัเรา เสือ้ผ้าของเราและบ้านเรืองของเราให้สะอาดอนัเป็นสิ่งส าคญัส าหรับเรา ในฐานะท่ี
เป็นศานิกชน เพราะวา่นัน่เป็นค าบญัชาของพระบาฮาอลุลาห์ พระอบัดบุาฮาตรัสวา่ 

 “ความสะอาดภายนอก แม้จะเป็นเพียงภายนอก ก็มีผลตอ่จิตวิญญาณ... ความจริงแล้ว การมีร่างกาย
ท่ีสะอาด บริสทุธ์ิ จะท าให้มีอิทธิพลเหนือจิตใจของมนษุย์” 

กำรสวดอธิษฐำน 

 “ถ้าหากวา่เพ่ือนคนหนึ่งเกิดรักกบัอีกคนหนึ่ง เขาก็ปรารถนาท่ีจะกล่าวค ารัก แม้ว่าเขาจะรู้ว่าเพ่ือนคน
นัน้จะรู้วา่เขาคนนัน้รักเขาก็ตาม เขาก็ยงัคงปรารถนาให้อีกคนมากกล่าวค ารัก... พระผู้ เป็นเจ้าทรงทราบความ
ต้องการของหวัใจทุกดวง แต่การกระตุ้นให้สวดมนต์ก็เป็นของธรรมชาติ ซึ่งเกิดจากความรักของมนษุย์ท่ีมีต่อ
พระผู้ เป็นเจ้า...” 

 พระอบัดลุบาฮาตรัสไว้วา่ การสวดอธิษฐานเป็นการสนทนากบัพระผู้ เป็นเจ้าอีกทีหนึ่ง พระองค์ได้ตรัส
ว่า “เราควรจะพูดคยุด้วยภาษาสวรรค์ ด้วยภาษาจิตใจ เพราะว่ามีภาษาอยู่ภาษาหนึ่งซึ่งเป็นภาษาของจิตใจ
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และหวัใจ เป็นภาษาท่ีไม่เหมือนกับภาษาพูดของเรา เพราะภาษาของเราไม่เหมือนกับภาษาของสตัว์ท่ีแสดง 
ออกแตเ่พียงการร้องและสง่เสียง” 

 การสวดมนต์เป็นอาหารทางจิตวิญญาณ เราจะไม่แข็งแรงทางด้านจิตใจถ้าหากเราไม่สวดมนต์ 
เพราะฉะนัน้การสวดมนต์จึงเป็นสิ่งท่ีได้บงัคบัไว้ในศาสนาของเรา พระบาฮาอุลลาห์ทรงลิขิตไว้ในพระคมัภีร์
อคัดสัอนัศกัดิส์ิทธ์ิของพระองค์ว่า 

 จงสวดพระวจนะของพระผู้ เป็นเจ้าทกุๆ เช้าเย็น ผู้ ท่ีละเลยตอ่สิ่งนีถื้อว่าไม่เช่ือฟังตอ่พระปฏิญญาของ
พระผู้ เป็นเจ้าและข้อตกลงของพระองค์ และเขาผู้นัน้ได้หนัหน้าหนีจากพระผู้ เป็นเจ้า จงเกรงกลวัพระผู้ เป็นเจ้า 
ดกูร ปวงประชาของเรา อย่าได้อ่านพระวจนะศกัดิ์สิทธ์ิและปฏิบตัิทัง้วนัทัง้คืนให้มากจนเกินไป อนัท าให้เจ้า
เกิดความภาคภูมิใจ ให้สวดเพียงบทเดียวด้วยความปีติยินดีและด้วยความเบิกบานใจจะดียิ่งกว่าท่ีเจ้าไปอ่าน
พระคมัภีร์ของพระผู้ เป็นเจ้าทัง้เล่มด้วยความไม่ตัง้ใจ การสวดพระธรรมลิขิตของพระผู้ เป็นเจ้าในขนาดท่ีไม่ท า
ให้เจ้ารู้สกึเหน่ือยจนเกินไป ไมท่ าให้ดวงวิญญาณรู้สกึอดึอดัจนเป็นเหตใุห้เกิดความรู้สึกอ่อนเพลียและชวนง่วง 
แตถ้่าเป็นการท าให้ดวงวิญญาณรู้สึกสดช่ืนแล้วดวงวิญญาณจะชูปีกแห่งพระคมัภีร์ไปสู่ท่ีประจกัษ์แห่งความ
จริงทัง้หลายได้ เป็นการน าเจ้าไปใกล้ชิดกบัพระผู้ เป็นเจ้ายิ่งขึน้ ถ้าเจ้าเป็นผู้ ท่ีมีความเข้าใจ” 

 จากพระวจนะศกัดิ์สิทธ์ิของพระบาฮาอุลลาห์ เราต้องเข้าใจว่าการสวดอธิษฐานของศาสนาบาไฮนัน้ 
จะไมน่ ามาปฏิบตัเิป็นเสมือนพิธีหรือแบบแผน แม้วา่จะเป็นข้อบงัคบัก็ตามท่านจะเห็นว่ามีหลายคนท่ีคิดว่าการ
ท่ีได้สวดพระวจนะบางบทท่ีปกติแล้วเขาไม่เข้าใจนัน้ เขาก าลงัปฏิบตัิเป็นบญุกศุลอย่างหนึ่ง คนบางคนช่ือว่า
ถ้าหากเขาได้สวดพระธรรมลิขิตศกัดิ์สิทธ์ิทัง้เล่มจบภายใน 1 วนั เขาจะเป็นท่ีช่ืนชมในสายพระเนตรของพระผู้
เป็นเจ้า และจะได้รับการตอบแทนด้วยวิธีการหนึง่ 

 มีคนหลายพนัคนได้ใช้เวลาในการอ่านหนงัสือภาษาสันสกฤตหรือภาษาลาติน หรือภาษาอารบิคเป็น
เวลาหลายชัว่โมง ด้วยความท่ีพวกเขาไมเ่ข้าใจตอ่ค าของภาษาเหลา่นีเ้ขาท าไปเชน่นีก็้เพราะคิดว่าการสวดพระ
วจนะศกัดิ์สิทธ์ิเป็นสิ่งเดียวท่ีจะน าพวกเขาไปสู่การพ้นทกุข์ได้ ในเม่ือเขาก าลงัเลียนแบบบางสิ่งท่ีบิดามารดา
ของเขาได้ท ามาแตก่่อน อย่างคนตาบอด ในศาสนาบาไฮ การเคารพบชูาด้วยปากไม่บงัควรกระท า พระบาฮา
อลุลาห์ตรัสวา่ 

 “การสวดเพียงบทเดียวด้วยความยินดีและเบิกบานใจแล้วจะดียิ่งกว่าท่ีเจ้าไปอ่านพระคมัภีร์ของพระผู้
เป็นเจ้าทัง้เล่มด้วยความไม่ตัง้ใจ” พระองค์ทรงเตือนเราอย่าท าจนเกินก าลัง ดวงวิญญาณเป็นเหตุให้เกิด
ความรู้สกึเหน่ือยและออ่นเพลีย แตถ้่าเป็นการท าให้ดวงวิญญาณรู้สึกสดช่ืนแล้วดวงวิญญาณจะชปีูกแห่งพระ
คมัภีร์ไปสูท่ี่ประจกัษ์แหง่ความจริงทัง้หลายได้ 

 มีบทอธิฐานท่ีไพเราะหลายร้อยบทท่ีเปิดเผยโดยพระบ๊อบ พระบาฮาอุลลาห์ และพระอับดุลบาฮา 
บาไฮศาสนิกชนได้รับการส่งเสริมให้อ่านบทอธิษฐานทกุครัง้ท่ีเขาต้องการสวด การประชมุของบาไฮมกัจะเปิด
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และปิดด้วยการสวดอธิษฐาน หากคนคนหนึ่งอ่านหรือสวดพระธรรมศกัด์สิทธ์ิในท่ีประชุม คนอ่ืนๆ จะต้องฟัง
และคิดไปด้วย บทสวดอธิษฐานมีความจบัใจและทกุคนสามารถท่ีจะประสบกบัความยินดีและมีความอ่ิมเอิบ
ใจเป็นอย่างยิ่ง ในขณะท่ีก าลงัสวดบทสวดของบาไฮ บทอธิษฐานเหล่านีไ้ม่ใช่เป็นการบงัคบั และปล่อยให้แต่
ละคนสวดได้เม่ือเขาปรารถนา แต่บาไฮศาสนิกชนจะต้องมีบทอธิษฐานท่ีบงัคบัไว้ด้วย พระบาฮาอุลลาห์ทรง
เปิดเผยบทสวด 3 บท ให้เรามีอิสระท่ีจะเลือกบทใดบทหนึ่งใน 3 บทนี ้ มีบทหนึ่งท่ีใช้สวดหนึ่งครัง้ใน 24 ชัว่โมง 
บทนีมี้ช่ือว่าบทอธิษฐานบทยาว แล้วก็มีบทอธิษฐานแบบสัน้ซึ่งต้องสวด 3 ครัง้ในหนึ่งวนั คือในตอนเช้า ตอน
กลางวนั และตอนเย็น บทอธิษฐานแบบท่ี 3 เป็นบทสวดแบบสัน้ใช้สวดหนึง่ครัง้ทกุวนัตอนบา่ย 

 ทา่นจะพบเห็นบทอธิษฐานเหล่านีท้ัง้หมดได้ซึ่งได้พิมพ์เป็นหนงัสือสวดมนต์ของศาสนาบาไฮ บทสวด
แบบบงัคบัแบบสัน้จะพบได้ในบทแรกของหนงัสือภายใต้ช่ือว่า “จดุมุ่งหมายแห่งชีวิตของเรา” (หน้า 2 ) ถ้าหาก
ว่าท่านตดัสินใจท่ีจะสวดบทนีท้กุๆ บา่ย ก็จะเป็นการดีท่ีจะจ าไว้แต่ถึงจะเป็นบทสวดใดก็ตามท่ีท่านเลือกสวด 
ท่านก็จะต้องจ าไว้ว่าด้วยจิตใจท่ีเรามอบให้กบับทสวดอธิษฐานของเรานัน้ เป็นสิ่งท่ีส าคญัท่ีสุด พระอบัดลุบา
ฮาตรัสวา่ 

 “ในบทอธิษฐานอนัสงูเลิศนัน้ มนษุย์สวดเพียงเพ่ือความรักในองค์พระผู้ เป็นเจ้า มิใช่เป็นเพราะว่าพวก
เขาเกรงกลวัพระองค์หรือกลวันรกหรือหวงัในความกรุณาหรือหวงัขึน้สวรรค์ เม่ือใดท่ีคนรู้สึกรักใครคนหนึ่ง ก็
เป็นไปไม่ได้ท่ีเขาจะเก็บเงียบไม่กล่าวช่ือของผู้ ท่ีเขารัก ยิ่งเป็นการยากท่ีจะไม่กล่าวถึงพระนามของพระผู้ เป็น
เจ้า เม่ือคนคนนัน้รักพระองค์ ผู้ ท่ียดึศาสนาจะไมช่ื่นชมตอ่สิ่งอ่ืนใดนอกจากการระลึกถึงพระผู้ เป็นเจ้า” 

กำรถือศีลอด 

ในการปฏิบตัทิางศาสนาบางครัง้จะมี 4 หรือ 5 วนั ในชว่งระหวา่งเดือนท่ี 18 และเดือนท่ี19 ซึง่มี 

ช่ือว่า “วนัแห่งชาติ” หรือเป็นวนัท่ีแซกเข้ามา ช่วงระหว่างวนัเหล่านีบ้าไฮศาสนิกชนจะสนกุกับเพ่ือนฝงู ญาติ
มิตร หรือมีการเลีย้งคนยากจนในกลุ่มของเขา การเร่ิมต้นของเขา การเร่ิมต้นของเดือน 19 เป็นเดือนแห่งความ
สงูสง่ ซึง่เป็นชว่งของการถือศีลอด 

 ตลอดเวลา 19 วนัของการถือศีลอด เราจะไม่รับประทานหรือด่ืมสิ่งใดตัง้แต่ดวงอาทิตย์ขึน้จนถึงดวง
อาทิตย์ตก เราจะต่ืนแตเ่ช้าตรู่ เพ่ือสวดอธิษฐานตอ่พระผู้ เป็นเจ้าและขอบคณุพระองค์ส าหรับความกรุณาและ
พระพรของพระองค์ แล้วเราจะรับประทานอาหารก่อนท่ีดวงอาทิตย์จะขึน้และไม่รับประทานอะไรอีกเลยในช่วง
กลางวนัจนกวา่ดวงอาทิตย์ตก เราจะเลิกการถือศีลอดตอนดวงอาทิตย์ตก หลงัจากการสวดอธิษฐานของเรา 
 ทัง้19 วนัของการถือศีลอดนีจ้ะน าเราไห้ใกล้ชิดกบัองค์พระผู้ เป็นเจ้ามากกว่าช่วงเวลาของวนัอ่ืนๆ ใน
ตอนท่ีเราอยู่ในการถือศีลอด เราก าลงัแสดงวิถีแห่งสัญลักษณ์ต่อความรักของเราท่ีมีแด่พระผู้ เป็ นเจ้า และ
ความเล่ือมใสศรัทธาของเราในการด าเนินตามพระบญัญัตขิองพระองค์  
 และนีเ้ป็นสิ่งท่ีพระอบัดลุบาฮาตรัสไว้เก่ียวกบัการถือศีลอด 
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 “การถือศีลอดเป็นสญัลกัษณ์อยา่งหนึ่ง การถือศีลอดเป็นการแสดงการงดเว้นจากกิเลสตณัหา การถือ
ศีลอดภายนอกเป็นสญัลกัษณ์ของการละเว้นอย่างหนึ่งและเป็นการเตือนความจ าท่ีว่าขณะท่ีคนคนหนึ่งอด
อาหาร แต่เป็นเพียงการงดเว้นอาหารเท่านัน้ไม่มีผลต่อจิตใจ นีเ้ป็นเพียงสญัลกัษณ์แห่งการเตือนใจเท่านัน้ 
มิฉะนัน้แล้วก็จะไมมี่ความส าคญั การถือศีลอดเพ่ือจดุมุง่หมายนีไ้มไ่ด้หมายความถึงการงดเว้นอาหารแตอ่ย่าง
เดียว กฎท่ีดีนัน้ก็คือไมรั่บประทานอาหารมากหรือน้อยเกินไป ความพอดีเป็นสิ่งส าคญั มีนิกายหนึ่งในประเทศ
อินเดียฝึกฝนการอดอย่างรุนแรง คอ่ยๆ ลดอาหารของเขาจนถึงขนาดท่ีมีชีวิตอยู่ได้โดยไม่ต้องมีสิ่งใด แตเ่ป็น
การทนทกุข์ทรมานสติปัญญามนุษย์จะไม่คู่ควรตอ่การรับใช้แดอ่งค์พระผู้ เป็นเจ้า เน่ืองจากสมองและร่างกาย
ของเขาถ้าหากวา่เขาออ่นแอด้วยโรคขาดอาหาร เขาจะมองเห็นได้ไม่ชดัเจน ก่อนท่ีดวงอาทิตย์ขึน้นัน้เราจะต้อง
เตรียมตัวสวดอธิษฐานและท าสมาธิ มีบทสวดอธิษฐานท่ีไพเราะหลายบทเปิดเผยโดยพระบาฮาอุลลาห์ 
โดยเฉพาะส าหรับช่วงถือศีลอด ก่อนดวงอาทิตย์จะขึน้ เม่ือเรารับประทานอาหารเช้าเสร็จแล้ว เราก็จะไม่
รับประทานหรือด่ืมสิ่งอ่ืนใดตัง้แต่ดวงอาทิตย์ขึน้จนถึงดวงอาทิตย์ตก ในช่วงระหว่างของการถือศีลอดนี ้เราจะ
เกิดความรู้สึกรักพระบาฮาอลุลาห์มากกว่าแตก่่อน และมกัจะจ าไว้เสมอว่าเพ่ือความรักของพระองค์ เราจึงถือ
ศีลอด หลงัจากดวงอาทิตย์ตกแล้วเราก็จะเลิกถือศีลอด เราจะสวดอธิษฐานก่อนหรือหลงัการถือศีลอด แม้ว่าจะ
มีบทสวดท่ีเปิดเผยโดยพระบาฮาอลุลาห์ ส าหรับการถือศีลอดหลายบทก็ตาม แตเ่ราจะเลือกสวดบทใดก็ได้ของ
บทอธิษฐานนีจ้ากหนงัสือศกัดิ์สิทธ์ิของศาสนาบาไฮ อย่างไรก็ตามเพ่ือความสะดวกของผู้อ่าน เราจะกล่าวถึง
การสวดอธิษฐานหนึง่บทซึง่อาจจะน ามาสวดในระหวา่งการถือศีลอดได้คือ 
 ข้าแตพ่ระผู้ เป็นนาย พระผู้ เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ขอความสรรเสริญจงมีแด่พระองค์ ข้าพเจ้าขอวิงวอน
ตอ่พระธรรมซึ่งแปรความมืดให้เป็นแสงสว่าง ขออธิษฐานตอ่ค าสัง่สอนท่ีดลบนัดาลให้มีการก่อสร้างโบสถ์ซึ่ง
มีศาสนิกชนไปสกัการะเสมอ ขออ้อนวอนตอ่พระธรรมซึ่งเป็นท่ีมาแห่งการเผยเป็นพระอกัษรในพระคมัภีร์ ขอ
อธิษฐานตอ่ม้วนพระคมัภีร์ท่ีเผยกางออก ขอวิงวอนว่าขอพระองค์ทรงประทานสิ่ งท่ีจะดึงดดูข้าพเจ้าตลอดจน
ญาติมิตรของข้าพเจ้าให้ขึน้สู่แดนสขุาวดีอนัรุ่งโรจน์ของพระองค์ ขอทรงประทานสิ่งท่ีจะขดัล้างรอยแห่งความ
เคลือบแคลงใจ ซึง่เป็นอปุสรรค์แหง่การได้เข้าสูส่กัการะสถานแหง่สามคัคีธรรมของพระองค์ 
 ข้าแตพ่ระผู้ เป็นนาย ข้าพเจ้าคือผู้ ท่ียดึสายใยแหง่ความเมตตารักใคร่ของพระองค์ ข้าพเจ้าขอเกาะชาย
ฉลองพระองค์แห่งความเมตตาของพระองค์ ขอพระองค์ทรงโปรดดลบนัดาลแตส่ิ่งท่ีดีงามทัง้ในโลกนี ้และโลก
หน้าแก่ข้าพเจ้า และแก่บุคคลท่ีข้าพเจ้ารักใคร่ ขอพระองค์ทรงโปรดมอบของขวญัท่ีทรงตัง้พระทยัให้บุคคลท่ี
เลือกสรรไว้แล้วแกเ่รา 
 ข้าพแต่พระผู้ เป็นนาย วนัเหล่านีคื้อวนัท่ีพระองค์ทรงบญัชาให้เหล่าคนรับใช้ถือศีลอด ขอพระพรจงมี
แด่ผู้ ท่ีถือศีลอดเพ่ือพระองค์ ด้วยมโนธรรมท่ีตดัขาดออกจากทุกสิ่งนอกจากพระองค์ ข้าแต่พระผู้ เป็นเจ้า ขอ
พระองค์ทรงช่วยให้ข้าพเจ้าเช่ือฟังพระองค์ โปรดช่วยให้ข้าพเจ้ายึดถือค าสัง่สอนของพระองค์ไว้อย่างมัน่คง 
แท้จริงแล้ว พระองค์ทรงอ านาจดลบนัดาลทกุสิ่งท่ีทรงปรารถณา 
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 ไมมี่พระผู้ เป็นเจ้าอ่ืนใดนอกจากพระองค์ พระผู้ทรงรอบรู้ พระผู้ทรงชาญฉลาด ขอความสรรเสริญจงมี
แดพ่ระผู้ เป็นเจ้า ผู้ทรงเป็นนายแหง่ภพทัง้ปวง 
       …. พระบาฮาอลุลาห์... 
 ช่วงของการถือศีลอดจะมีไปถึงวนัสุดท้ายของปีบาไฮ วนัปีใหม่จะตรงกบัวนัท่ี 21 มีนาคม อนัเป็นวนั
สดุท้ายของการถือศีลอด บาไฮศาสนิกชนจะฉลองวนันีเ้ป็นวนัฉลองนอร์รูซ 
 

งำนเป็นกำรเคำรพบูชำ 
  ในกฎเกณฑ์ของพระบาฮาอุลลาห์ คือ ทกุคนควรจะท างาน การขอทานหรือการเกียจคร้านในชีวิตถือ
เป็นบาป เพราะฉะนัน้จงึเป็นข้อห้ามในศาสนาบาไฮ การท างานเป็นข้อบงัคบัส าหรับบาไฮศาสนิกชนในศาสนา
นี ้เม่ือได้ปฏิบตัจินเป็นนิสยัของการรับใช้ตอ่เพ่ือนมนษุย์โลก ก็จะกลายเป็นการเคารพบชูาอย่างหนึ่งของบาไฮ
ศาสนิกชน พระบาฮาอลุลาห์ตรัสวา่ 
 “เป็นหน้าท่ีของเจ้าทกุคนในการประกอบอาชีพอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น งานศิลปะ การค้า หรืออ่ืนๆ เรา
ได้สร้างงานเป็นอาชีพแก่เจ้าเท่าเทียมกนั ด้วยการบชูาพระผู้ เป็นเจ้าอนัเป็นสจัธรรม ดกูร ปวงประชา จงสนอง
ตอ่ความเมตตาของพระผู้ เป็นเจ้า และตอ่พระกรุณาของพระองค์ แล้วให้ขอบคณุพระองค์ในเวลาเช้า เย็น” 
 พระอบัดลุบาฮายงัได้อธิบายตอ่ไปวา่ 
 “ในศาสนาบาไฮ ศลิปะ วิทยาศาสตร์ และงานฝีมือทัง้หลายถือว่าเป็นการเคารพบชูา คนท่ีท ากระดาษ
บนัทึกอย่างสดุเต็มความสามารถของเขานัน้ อย่างซ่ือตรง ตัง้ใจแน่วแน่ต่อความส าเร็จอย่างสมบูรณ์ ก็ถือว่า
เป็นการถวายความสรรเสริญแด่พระผู้ เป็นเจ้า กล่าวโดยย่อ คือ ความพยายามและก าลงัทัง้หมดจากมนุษย์ท่ี
ออกมาจากความสมคัรใจ เตม็ใจแล้วถือเป็นการเคารพบชูา แตถ้่าหากว่าการกระท าเกิดจากการถกูเร่งเร้าและ
เตม็ใจท่ีจะกระท าการรับใช้ตอ่เพ่ือนมนษุย์แล้ว น่ีก็คือการเคารพบชูาอย่างหนึ่ง การรับใช้เพ่ือนมนษุย์ และการ
ปรนนิบตัติอ่ความต้องการของประชาชน การรับใช้ก็เป็นการสวดอธิษฐาน...” 
 งานคือการเคารพบชูา การรับใช้คือการสวดอธิษฐานน่ีเป็นกฎท่ีวิเศษ 
 เม่ือใดท่ีเราต้องการเคารพบูชาพระองค์ด้วยความสุขใจและจริงใจ บาไฮศานิกชนเช่ือว่าชาวนาผู้ ท่ี
ก าลงัขุดดินเพ่ือประโยชน์ส่วนตวัของเขาเองและคนอ่ืนๆ ก็ถือว่าเราก าลงัเคารพบชูาพระผู้ เป็นเจ้า ช่างไม้ผู้ ท่ี
ก าลงัท าประตบู้าน หรือชา่งเสือ้ผู้ ท่ีก าลงัเย็บผ้าอยู่และผู้ ท่ีก าลงัพยายามใช้ความช านาญของเขาในการกระท า
ให้สิ่งนัน้สวยงามเพื่อให้ผู้ อ่ืนสบายใจแล้ว ก็เป็นการถวายความสรรเสริญพระผู้ เป็นเจ้าอยู่ 
 ดงันัน้เราจะเห็นว่าด้วยพระพรของพระบาฮาอุลลาห์ท้องทุ่งทุกแห่งสามารถท่ีจะกลายเป็นโบสถ์ของ
พระผู้ เป็นเจ้าได้ ห้องปฏิบตัิงานจะกลายเป็นสักการะสถาน เพราะฉะนัน้งานท่ีบาไฮศาสนิกชนท าไม่ว่าจะ
ล าบากเพียงใดก็จะกลายเป็นอาชีพท่ีสร้างความเพลิดเพลินเพราะวา่เขาสามารถจะเคารพบชูาพระผู้ เป็นเจ้าได้ 
และบาไฮศาสนิกชนจะปฏิบตัิงานของเขาด้วยความสบายใจ จริงใจและสุจริต เช่นเดียวกับท่ีเขาบ าเพ็ญสวด
อธิษฐานอยู ่
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 นักพรตผู้ ท่ีอาศยัอยู่ในถ า้ หรือในใจกลางป่า ได้เตรียมการปฏิบตัิเพ่ือการทรมานตนเองทุกวิถีทาง 
เพราะเขาคดิวา่ในการท าเชน่นัน้เป็นการท่ีเขาก าลงัเคารพบชูาพระผู้ เป็นเจ้า พระบาฮาอลุลาห์ตรัสว่า สมยัของ
การบ าเพ็ญทุกกิริยาและการถือสนัโดษได้หมดสมยัแล้ว พระองค์ทรงปฏิบตัิงานทกุประเภทมาแล้วเพ่ือเราซึ่ง
เทา่กบัเป็นการเคารพบชูาพระผู้ เป็นเจ้า งานจะไม่ท าให้เราเกิดความรู้สึกเบื่ออีกตอ่ไป ถ้าหากเราคิดว่างานนัน้
เป็นบทสวดอธิษฐานบทหนึง่และเราได้กระท าไปด้วยความศรัทธา 
 การตดัขาดจากโลกและการใช้ชีวิตอยูอ่ยา่งสนัโดษไมถื่อวา่ได้บญุในทางศาสนาบาไฮ นัน่จึงเป็นหตผุล
ท่ีวา่บาไฮศาสนิกชนไมมี่พระหรือนกัพรต พระบาฮาอลุลาห์ตรัสวา่ 
 “ดูกร ปวงประชาชาวโลก การใช้ชีวิตอย่างโดดเด่ียวและการเคร่งครัดต่อระเบียบ จะไม่ประสบกับ
ความพอพระทยัของพระผู้ เป็นเจ้า ผู้ ท่ีมีความเข้าใจและมีความรู้จะเป็นผู้ ท่ีมองเห็นความหมายซึ่งจะน ามาซึ่ง
ความเบกิบานและความหอมหวาน การปฏิบตัเิชน่นีจ้ะค่อยๆ ปรากฎผลและกลายเป็นบอ่เกิดของความงมงาย 
และไม่มีเหตผุลและเป็นคนท่ีไม่คู่ควรกับความรู้ คนในสมยัก่อนบางคนและคนสมยัต่อมาท่ีอาศยัอยู่ตามถ า้ 
ภูเขาบางคนได้ไปเย่ียมสุสานยามค ่าคืน พระองค์ตรัสว่า จงฟัง ความเห็นของพระผู้ ได้รับการกดข่ีพระองค์นี ้
แล้วให้ละทิง้สิ่งท่ีเจ้ายึดถือ แล้วให้ยึดในสิ่งท่ีพระผู้แนะน าได้ทรงบญัชาไว้ อย่าได้ละตวัเจ้าออกจากสิ่งซึ่งได้
สร้างเอาไว้ส าหรับเจ้า” 
 ขอให้เราเคารพบชูาพระผู้ เป็นเจ้าในทุ่งของเราและในโรงงานของเรา ขอให้เราสรรเสริญพระองค์ด้วย
การรับใช้ของเราตอ่มนษุยชาต ิขอให้เราจดจ ากฎบญัญตัข้ิอนีข้องพระผู้ เป็นเจ้าส าหรับยคุสมยันี ้
 อย่าได้เสียเวลาของเจ้าด้วยการไม่ท าอะไรเลยและด้วยการอยู่เฉยๆ จงหมกมุ่นอยู่กับสิ่งท่ีจะเป็น
ประโยชน์แก่เจ้าเองและผู้ อ่ืน ดงันัน้จึงได้มีการบญัชาไว้ในพระธรรมลิขิตนี ้จากขอบฟ้าของดวงอาทิตย์แห่ง
ปัญญา และจากพระวจนะสวรรค์นัน้ก าลงัส่องแสงขึน้แล้ว คนท่ีน่าชิงชงั ท่ีสุดตอ่หน้าพระพกัตร์ของพระผู้ เป็น
เจ้าก็คือผู้ ท่ีนัง่ขอทาน จงยดึในสายอาชีพ วางใจในพระผู้ เป็นเจ้าและผู้ก่อเกิดศาสนา ทกุดวงวิญญาณผู้ ท่ีหมก 
มุ่นตนเองอยู่ในงานศิลปะ หรือการค้า ก็จะนบัว่าเป็นการปฏิบตัิบูชาต่อหน้าพระพกัตร์พระผู้ เป็นเจ้า แท้จริง
แล้วการปฏิบตับิชูานีไ้มไ่ด้มาจากสิ่งอ่ืนใดท่ีมากไปกวา่พระกรุณาท่ียิ่งใหญ่มหาศาลของพระองค์” 
 

กำรสอนศำสนำของพระผู้เป็นเจ้ำ 
 ถ้าหากมีใครมาถามเราว่า หน้าท่ีของบาไฮศาสนิกชนคืออะไร เราจะตอบได้ว่า 1. ศึกษาศาสนา 2.
ปฏิบตัิตามค าสอน 3. เผยแพร่สาส์นของพระผู้ เป็นเจ้า พระบาฮาอุลลาห์ตรัสว่า “พระผู้ เป็นเจ้าทรงมองหน้าท่ี
แดท่กุดวงวิญญาณในการเผยแพร่ศาสนาของพระองค์ตามความสามารถของตน” 
 เพราะเหตใุดเราจงึจ าเป็นต้องสอนศาสนาของพระผู้ เป็นเจ้า 
 เม่ือคนเราได้รับความทกุข์ทรมานจากโรคร้าย แล้วได้พบยาท่ีจะรักษาตน แล้วทนัทีก็รีบน ามาบรรเทา
ความเจ็บปวดความทกุข์ทรมานนัน้ แน่นอนเขาก็จะจ่ายยานัน้อย่างระมดัระวงัท่ีสดุ แตถ้่าหากว่าเขาเห็นเพ่ือน
คนหนึง่ของเขาได้รับความทกุข์ทรมานจากโรคร้ายเดียวกนั แล้วเขาจะท าอย่างไรกบัยานัน้ เขาจะเก็บยานัน้ไว้
ใช้เองอยา่งเห็นแก่ตวัแล้วปล่อยให้เพ่ือนของเขาทรมานเช่นนัน้ ไม่เป็นเช่นนัน้แน่ เขาจะยินดีน าเอายานัน้ไปให้
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เพ่ือนของเขาแล้วรับรองกบัเพ่ือนวา่ยานัน้จะบรรเทาความเจ็บป่วยได้อย่างทนัที เพราะว่าเขาเองเคยทดลองใช้
ยานัน้มาแล้ว 
 พระบาฮาอลุลาห์ ทรงเป็น “แพทย์ผู้ทรงรอบรู้” และพระองค์ทรงน าเอายาวิเศษท่ีสามารถรักษาเราให้
หายจากความเจ็บป่วยทัง้ปวงได้ โรคความเกลียดชงั โรคหลงงมงาย โรคสิน้หวัง และโรคแตกความสามคัคี
ก าลงัท าลายประชาชนชาวโลก บาไฮท่ีแท้จริงผู้ซึ่งได้รับการเยียวยารักษาจากโรคร้ายเหล่านีแ้ละเป็นผู้ รู้วิธีการ
รักษาแล้วจะเพิกเฉยไม่เอาใจใส่ตอ่ความทกุข์ทรมานของผู้ อ่ืนได้อย่างไร แน่นอนเขาจะต้องพยายามแบง่สิ่งท่ี
เขาเองได้รับมาจากค าสอนของพระผู้ เป็นเจ้าให้แก่พ่ีน้องท่ีก าลงัเจ็บป่วยของเราซึง่เขาต้องรับภาระทกุคน 
 ในศาสนาบาไฮ เราไมมี่บคุคลชัน้พิเศษท่ีจะรับผิดชอบในการสัง่สอนและแพร่ค าสอนของพระผู้ เป็นเจ้า 
หน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้น าทางไปสู่ศาสนาเพราะฉะนัน้จงึได้ตกเป็นภาระแก่ศาสนิกชนทกุคน 
 ประโยชน์ของเราในการมอบค าสอนของพระผู้ เป็นเจ้าแก่ผู้ อ่ืนนัน้คืออะไร เราจะไม่พยายามรวมกลุ่ม
กันเป็นกองทพั เราจะไม่หวงัผลก าไรทางวตัถุในการมอบค าสอน เราขอเพียงสอนศาสนาของพระผู้ เป็นเจ้า 
เพราะว่าเรารู้สึกรักผู้ อ่ืนและไม่ปรารถนาให้ผู้ อ่ืนถูกกีดกันออกจากความกรุณาอนัยิ่งใหญ่ท่ีพระผู้ เป็นเจ้าทรง
ประทานมาให้แก่เราในยคุสมยันี ้เราไมเ่คยพยายามท่ีจะบงัคบัให้ผู้ อ่ืนมารับความคิดของเรา เราไม่ถกเถียงกบั
เขาถ้าหากเขาปฏิเสธท่ีจะยอมรับสิ่งท่ีเราหยิบย่ืนให้เขา เราจะยงัคงรักเขาอยู่ เราจะไม่พดูกบัคนอ่ืนว่า เขาผิด 
เราถูก เราเพียงแต่แสดงค าสอนท่ีพระผู้ เป็นเจ้าทรงประทานให้เราได้ผ่านทางพระบาฮาอุลลาห์ ปล่อยให้เขา
ยอมรับเอง ความรักของเราท่ีมีต่อผู้ อ่ืนนัน้ มิได้ขึน้อยู่ท่ีว่าเขาเป็นบาไฮศาสนิกชนหรือไม่ น่ีคือสิ่งท่ีพระบาฮา
อลุลาห์ทรงบญัชาให้เราปฏิบตั ิ
 “ดกูร ปวงชนบาฮา เจ้าคืออรุโณทยัสถานแห่งความรักและเป็นรุ่งอรุณแห่งความกรุณาของพระผู้ เป็น
เจ้า อยา่ได้ท าให้ลิน้ของเจ้าดา่งพร้อยไปด้วยค าแช่งดา่หรือการดา่ว่าผู้ อ่ืน และให้ปกป้องดวงตาของเจ้าจากสิ่ง
ท่ีไม่สมควร ขอให้แสดงออกในสิ่ง ท่ีเจ้าครอบครองอยู่ (ความสัตย์จริง) ถ้าหากว่าสิ่งนัน้เป็นท่ียอมรับ 
จดุมุ่งหมายก็จะบรรลผุล ถ้าไม่เป็นท่ียอมรับก็อย่าไปต าหนิหรือรบกวนเขาผู้ซึ่งไม่ยอมรับก็เป็นสิ่งไร้ประโยชน์ 
ปล่อยให้เขาเป็นตวัของเขาเอง และจงก้าวไปสู่พระผู้ เป็นเจ้า พระผู้ทรงคุ้มครอง พระผู้ด ารงอยู่ด้วยตนเอง 
อย่างได้เป็นต้นเหตแุห่งความเศร้าโศก อย่ายยุงให้เกิดความไม่สงบและความโกลาหล หวงัว่าเจ้าอาจจะได้รับ
ความทะนถุนอมภายใต้ร่มไม้แห่งพระกรุณาแห่งสวรรค์ และปฏิบตัิตามสิ่งท่ีพระผู้ เป็นเจ้าประสงค์มอบให้แก่
เจ้า เจ้าเป็นเสมือนใบไม้ของต้นเดียวกนั และเป็นเสมือนหยดน า้ของทะเลเดียวกนั” 
 พระบาฮาอุลลาห์ทรงหวงัท่ีจะให้เราสอนตวัเราเองก่อนท่ีจะไปสอนผู้ อ่ืน นีห้มายความว่าเราควรท่ีจะ
พยายามให้ดีท่ีสดุในการท่ีจะรู้เก่ียวกบัค าสอนตา่งๆ ของพระองค์ และปฏิบตัิตามค าสอนนัน้ในการด าเนินชีวิต
ของเราเอง ก่อนท่ีเราหวงัท่ีจะให้ผู้ อ่ืนมาปฏิบตัิในค าสอนเหล่านี ้ในพระวจนะของพระบาฮาอลุลาห์ตรัสไว้วา่ 
 “ปวงชนชาวบาฮา จะต้องรับใช้พระผู้ เป็นเจ้าด้วยความสขุมุ สอนผู้ อ่ืนด้วยการด าเนินชีวิตของตนและ
ด้วยการแสดงดวงประทีบพระผู้ เป็นเจ้าในการกระท าของตน ผลของการกระท านัน้จะมีอ านาจท่ีแท้จริงมากกว่า
ผลของค าพดู  ผลของค าพดูท่ีครูสอนพดูนัน้ขึน้อยู่กบัความเคร่งครัดตอ่จดุมุ่งหมายของเขา และความเข้มงวด
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ของบางคนเข้าใจด้วยค าพดู แตว่่าความจริงของค าพูดจะถูกทดสอบด้วยการกระท าและขึน้อยู่กับการด าเนิน
ชีวิต การกระท าจะส่อให้เห็นชัน้ฐานะของตนค าพูดนัน้ต้องเป็นไปตามสิ่งท่ีตรัสออกมาจากโอษฐ์แห่งพระ
ศาสดาของพระผู้ เป็นเจ้าและท่ีได้บนัทกึเอาไว้ในพระธรรมลิขิต” 
 สิทธิพิเศษอนัใหญ่หลวงของเราคือ การเป็นบ่อเกิดแห่งการพัฒนาแห่งจิตใจและการให้ความสุขแก่
ผู้ อ่ืน บางทีในโลกแห่งวิญญาณอาจจะไม่มีอะไรท่ีเรารักมากไปกว่าการช่วยเหลือผู้ คน ให้มีความเข้าใจใน
จดุมุง่หมายแหง่การด ารงชีวิตของตนและให้เป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนัในศาสนาสากล พระอบัดลุบาฮากล่าวไว้ว่า 
บาไฮศาสนิกชนทุกคนควรพยายามท่ีจะน าทางให้คนเข้าสู่ศาสนาของพระบาฮาอลุลาห์ให้ได้อย่างน้อยท่ีสดุปี
ละคน การสอนศาสนาของพระบาฮาอลุลาห์มิได้ขึน้อยู่กับการได้รับการศกึษาของเรา พระอบัดลุบาฮากล่าวว่า
แม้ว่าคนนัน้จะเขียนไม่ได้อ่านไม่ออก แตเ่ขาก็สามารถท่ีจะพิสจูน์ให้เห็นว่าเขานัน้เป็นผู้ รับใช้ของมนษุยชาติท่ี
แท้จริง โดยการกระท าและการปฏิบตัขิองเขา ถ้าหากวา่เราด ารงชีวิตอย่างบาไฮศาสนิกชนท่ีแท้จริงแล้ว คนเขา
ก็จะเห็นกนัเองวา่เราแตกตา่งไปจากคนอ่ืน เพราะว่าเราได้น าเอาค าสอนของพระผู้ เป็นเจ้ามาปฏิบตัิส าหรับยคุ
สมยันี ้ความส าคญัของค าสอนทางศาสนาและพระพรนัน้ จะน าเราไปสู่ความเข้าใจได้เป็นอย่างดี จากพระ
ประมวลนิพนธ์ของพระอบัดลุบาฮาดงันี ้
 “เป็นท่ีทราบแน่ชดัแล้วว่า ปัจจุบนันีค้วามช่วยเหลือแห่งสวรรค์ท่ีมิอาจมองเห็นได้นัน้ ได้หมุนเวียน
บคุคลผู้ ท่ีจะสง่มอบสาส์นแหง่สวรรค์และถ้าหากภารกิจการส่งมองสาส์นสวรรค์ถกูละเลยแล้ว ความช่วยเหลือ
ก็จะถกูตดัขาด เพราะวา่เป็นไปไม่ได้ท่ีมิตรของพระผู้ เป็นเจ้าจะได้รับความช่วยเหลือ เว้นเสียแตว่่า เขาเหล่านัน้
จะรับช่วงในการส่งมอบสาส์นสวรรค์ภายใต้ทุกเงือนไข สาส์นสวรรค์จะต้องมีการส่งออกแต่จะต้องท าด้วย
ความสขุมุ มิตรเหล่านัน้คงจะรับช่วงในการศกึษาดวงวิญญาณ และควรจะเป็นเคร่ืองมือในการช่วยเหลือ โลก
มนษุย์เพ่ือให้ได้มาซึง่ความสขุและความหอมหวลทางจิตใจ ตวัอยา่งเชน่ ถ้าหากว่าทกุๆ คนของศาสนาได้สร้าง
สายสมัพนัธ์แหง่มิตรภาพ และมีการจดัการอยา่งถกูต้องกบัผู้ ท่ีไม่สนใจตอ่ดวงวิญญาณและอยู่ร่วมกบัเขาด้วย
ความกรุณาและในขณะเดียวกันด้วยความประพฤติอนัดีและด้วยพฤติกรรมท่ีถูกต้อง ก็จะน าเขาไปสู่ค าสอน
แหง่สวรรค์ไปสูค่ าแนะน าและค าสอนแห่งสวรรค์เขาจะคอ่ยๆ ปลกุผู้ ท่ีไม่สนใจผู้นัน้และจะเปล่ียนความโง่เขลา
ของเขาให้เป็นความรู้” 
 
เคร่ืองดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์เป็นสิ่งต้องห้ำม 
 เราทราบแล้ววา่คนนัน้ตา่งจากสตัว์อยา่งไร ก็เพราะวา่การมีความส านึกคิดและจิตวิญญาณ พระผู้ เป็น
เจ้าทรงหวงัท่ีจะให้เราเอาใจใส่ดแูลของขวญัอนัล า้ค่าเหล่านีไ้ว้เป็นอย่างดี ด้วยเป็นสิ่งท่ีพระองค์ทรงประทาน
พรแดเ่ผา่พนัธุ์มนษุย์ เราจะต้องพยายามรักษาความนกึคดิ และจิตวิญญาณให้สมบรูณ์เทา่ท่ีจะท าได้ 
 เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์เป็นพิษท าลายความนึกคิดในขนาดท่ีจะท าให้คนลืมสิน้ในความเป็นคนของ
เขา และปล่อยตวัให้ตกสู่ระดบัความเป็นสตัว์ในตอนท่ีเขามึนเมา เพราะฉะนัน้พระบาฮาอลุลาห์ทรงห้ามเรา
จากการใช้เคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์ทกุชนิด 
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 มีบาไฮศาสนิกชนหลายคนท่ีเคยมีนิสยัติดเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์มาก่อนท่ีเขาจะมานบัถือศาสนานี ้แต่
หลังจากท่ีเขายอมรับพระบาฮาอุลลาห์เป็นองค์พระศาสนทูตของพระผู้ เป็นเจ้า เขาก็พิสูจน์ความรักและ
จงรักภักดีของเขาท่ีมีตอ่พระองค์ ด้วยการขจดันิสยัอนัเป็นภยัอนัตรายนีซ้ึ่งมิเคยน ามาด้วยสิ่งใดนอกจากการ
เสียเงิน เสียสขุภาพ และเสียจิตวิญญาณ บดันีเ้ขามาด่ืมน า้แห่งชีวิตของพระบาฮาอลุลาห์ทรงจดัเตรียมไว้แก่
เราโดยค าสอนของพระองค์ และไมท่รงให้ใช้เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในการฉลองสนกุสนานหรือเพ่ือให้ลืมปัญหา
ชีวิตประจ าวนัของเขา 
 ยงัมีบางเผ่าในโลกท่ีเคยชินกับการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในระหว่างท่ีมีงานฉลองหรือประกอบพิธี
ประจ าเผ่า บัดนีเ้ขาเหล่านัน้เป็นบาไฮศาสนิกชนแล้ว เขาก็ยังคงประกอบพิธีเหล่านัน้อยู่ แต่แทนท่ีจะใช้
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ เขากลบัด่ืมน า้ผลไม้ท่ีอร่อยซึง่ปราศจากภยัอนัตรายของแอลกอฮอล์ 
 ไม่เพียงแตเ่คร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เท่านัน้ แตย่งัรวมยาเสพติดท่ีมอมเมาอีกด้วย เช่น ฝ่ิน ซึ่งจะเป็นพิษ
ท าลายความนกึคดิและร่างกาย ก็เป็นสิ่งท่ีห้ามไว้ในศาสนาบาไฮ 
 

กำรประกอบพธีิในวันศักดิ์สิทธ์ิ 
 

 มีวนัศกัดิ์สิทธ์ิอยู่ 9 วนั ตลอดใน 1 ปี ซึ่งบาไฮศาสนิกชนไม่ควรท างานวนัเหล่านี ้ไม่ประกอบการธุระ
เพราะวา่เป็นเหตกุารณ์พิเศษบางอยา่งเก่ียวกบัความส าคญัยิ่งทางศาสนาได้เกิดขึน้ในวนัเหล่านัน้ เพราะฉะนัน้
วนัเหลา่นัน้จะไมเ่หมือนกบัวนัธรรมดา มี 7 วนัศกัดิ์สิทธ์ิท่ีเป็นวนัฉลองและอีก 2 วนัเป็นวนัระลึกถึงวนัประหาร
ชีวิตพระบ๊อบและวนัสวรรคตของพระบาฮาอลุลาห์ 
 ในวนัฉลองทัง้หลาย วันฉลองวันแรกกคือ ฉลองนอร์รูซ ซึ่งหมายถึงวนัสุดท้ายของช่วงการถือศีลอด 
และเป็นการเร่ิมต้นของปีใหม ่
 วนัฉลองอีก 3 วนั จะอยูร่ะหวา่งเทศกาลเรซวาน อนัเป็นวนัครบรอบปีแห่งการประกาศศาสนาของพระ
บาฮาอลุลาห์ซึง่ประกาศท่ีกรุงแบกแดด ในระหว่าง 12 วนั เราพดูถึงว่าเป็น “วนัของเรซวาน” พระบาฮาอลุลาห์
ทรงพ านกัอยู่ในสวนอนัสวยงามท่ีมีช่ือว่า “สวนเรซวาน” ท่ีซึ่งสหายของพระองค์และสาวกจะมาพบพระองค์
เป็นครัง้สุดท้ายก่อนท่ีพระองค์จะเสด็จไปยงักรุงคอนสแตนติโนเปิล พระบาฮาอุลลาห์ถกูเนรเทศออกจากกรุง
แบกแดด และสาวกของพระองค์หลายคนและประชาชนคนอ่ืนๆ อีกหลายร้อยคนท่ีมีความรักและนับถือ
พระองค์ เศร้าโศกเสียใจในการจากไปของพระองค์ แตย่ิ่งเศร้าโศกเข้ามาทบัถมในจิตใจของผู้ ท่ีรักพระอง์มาก
เทา่ไรก็จะกลบักลายเป็นความเบิกบานยินดีชัว่นิรันดร์ เพราะอยู่ในช่วงระหว่างวนัเหล่านัน้ท่ีพระบาฮาอลุลาห์
ทรงประกาศอย่างเปิดเผยว่า พระองค์คือพระศาสดาท่ีเสด็จมาตามคท านายของพระศาสดาในอดีตและ
เพราะว่าพระองค์คือพระศาสดาท่ีพระบ๊อบทรงสละชีพอนัมีคา่ของพระองค์ ในการจดจ าถึงวนั 12 วนันี ้เราจึง
จดัเฉลิมฉลองเรซวานทกุๆ ปี และในบรรดาวนัเหล่านี ้คือวนัแรก วนัท่ี 9 และวนัท่ี 12 จึงเป็นวนัศกัดิ์สิทธ์ิซึ่งเรา
จะไมท่ างานกนั 
 แล้วเราก็มีงานฉลองครบการประกาศศาสนาของพระบ๊อบซึ่งเป็นวนัท่ีพระบ๊อบทรงตรัสถึงการเผยแพร่
ศาสนาของพระองค์แก่โมลลา โฮเซน เป็นครัง้แรกในนครชีราซ 



118 
 

 วันท่ี 6 และวันท่ี 7 ของวันฉลองของเรา คือ วันประสูติของพระบ๊อบและวันประสูติของพระบาฮา
อลุลาห์  
วนัศกัดิส์ิทธ์ิของศาสนาบาไฮ 

1. วนัท่ี 21 มีนาคม  เฉลิมฉลองนอร์รูซ (ปีใหม)่ 
2. วนัท่ี 21 เมษายน เป็นวนัแรกของการประกาศศาสนาของพระบาฮาอลุลาห์ท่ีสวนเรซวานปี        

                                     1863 เวลาบา่ย 3 โมง 
3. วนัท่ี 29 เมษายน วนัท่ี 9 ของเทศการเรซวาน 
4. วนัท่ี 2 พฤษภาคม  วนัท่ี 12 ของเทศกาลเรซวาน 
5. วนัท่ี 23 พฤษภาคม วนัประกาศศาสนาของพระบ๊อบ ปี 1844 เป็นเวลา 2 ชัว่โมง กบัอีก 11 นาที 

หลงัจากดวงอาทตย์ิตกของวนัท่ี  22 พฤษภาคม 
6. วนัท่ี 29 พฤษภาคม  เป็นวนัสวรรคตของพระบาฮาอลุลาห์ ปี 1992 เวลาตี 3 
7. วนัท่ี 9 กรกฎาคม  เป็นวนัประหารชีวิตของพระบ๊อบ ปี 1850 เวลาประมาณเท่ียงวนั 
8. วนัท่ี 20 ตลุาคม  เป็นวนัประสตูขิองพระบ๊อบ ปี 1819  
9. วนัท่ี 12 พฤศจิกายน วนัประสตูขิองพระบาฮาอลุลาห์ ปี  1817 

ส าหรับบาไฮศาสนิกชนแล้ว ดวงอาทิตย์ตกถือเป็นสิน้สดุของวนัหนึง่ๆ และเป็นการเร่ิมต้นของวนัหนึ่งๆ 
เพราะฉะนัน้วันศักดิ์สิทธ์ิแต่ละวันนัน้จะเร่ิมต้นด้วยดวงอาทิตย์ตกในวันท่ีล่วงมาแล้ว ยกตัวอย่างเช่น วัน
ประกาศศาสนาของพระบ๊อบเกิดขึน้ 2 ชัว่โมง 11 นาที หลงัจากดวงอาทิตย์ตกของวนัท่ี 23 พฤษภาคม วนัท่ี
พระบาฮาอลุลาห์ทรงสวรรคตเร่ิมต้นตอนดวงอาทิตย์ตกของวนัท่ี 28 พฤษภาคม และสิน้สดุในตอนดวงอาทิตย์
ตกของวนัท่ี 29 พฤษภาคม 

พระอบัดลุบาฮา กลา่ววา่ เราควรท่ีจะพยายามท าให้วนัศกัดิส์ิทธ์ิเหล่านีใ้ห้แตกตา่งไปจากวนัอ่ืนๆ ของ
ปี ด้วยการเอาความส าคญับางประการเพ่ือความเจริญก้าวหน้าของศาสนาและในการรับใช้มนุษยชาติ เรา
สามารถท่ีจะสร้างศนูย์กลางบาไฮ หรือชัน้เรียนบาไฮได้ เราสามารถท่ีจะริเร่ิมโรงเรียน หรือโรงพยาบาลได้ในแต่
ละชมุชนตามแต่ความสามารถและความจ าเป็นพิเศษของชมุชน เช่นเดียวกนัแตค่นนัน้เราสามารถท่ีจะตดัสิน 
ใจในสิ่งท่ีจะช่วยให้เราเป็นบาไฮศาสนิกชนท่ีด าเนินชีวิตส่วนบคุคลท่ีดีขึน้ และการเป็นสมาชิกอยู่ในชมุชนของ
เราได้ดียิ่งขึน้ ดงันัน้ตามท่ีพระอับดุลบาฮากล่าวว่า วันฉลองของเรานัน้ไม่เพียงแต่เพ่ือจุดมุ่งหมายในการ
รับประทานอาหารท่ีดีเทา่นัน้ แตย่งัเป็นการร่วมสนกุกนัอีกด้วย แม้วา่สิ่งนัน้จะเป็นสว่นหนึง่ของการฉลองก็ตาม 

มิใช่เราจะมานัง่เศร้าโศกในวนัประหารชีวิตของพระบ๊อบและวันสวรรคตของพระบาฮาอลุลาห์ แตน่ัน้
เป็นเพราะว่าเป็นธรรมดาท่ีเราจะมีความรู้สึกเศร้าใจเก่ียวกับวันเหล่านี ้เราทราบแล้วว่า มีวิธีการเดียวท่ีจะ
แสดงถึงความจงรักภกัดีของเราท่ีมีตอ่องค์พระศาสดาของพระผู้ เป็นเจ้าด้วยการอทุิศชีวิตของเราในการรับใช้
ศาสนาท่ีสืบทอดมา 
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บาไฮศาสนิกชนมกัจะร่วมพบปะกัน และเพ่ือถวายการสวดอธิษฐานเป็นพิเศษในวนัศกัดิ์สิทธ์ิเหล่านี ้
การประชุมกันนีมี้ความส าคญัมาก เพราะว่าจะก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่สมาชิกของชุมชน และความ
สามคัคีของบาไฮศาสนิกชนนีจ้ะก่อให้เกิดพรแหง่สวรรค์ 

พระอบัดลุบาฮา กลา่ววา่ 

“เป็นท่ีเห็นด้วยโดยความประสงค์ของพระผู้ เป็นเจ้า ท่ีว่าความปรองดองและความสามัคคีอาจจะ
เพิ่มขึน้ทกุวนัในหมูม่ิตรของพระผู้ เป็นเจ้า และหญิงรับใช้ของพระผู้ทรงเมตตา เป็นท่ีทราบดีว่ากิจการงานจะไม่
เจริญก้าวหน้าจนกวา่ความสามคัคีจะเกิดขึน้ และวิธีการอนัยิ่งใหญ่ เพ่ือความปรองดองและความสามคัคีของ
ทุกคนคือการประชุมทางจิตวิญญาณ ซึ่งสิ่งนีเ้ป็นสิ่งส าคัญมากและเป็นเสมือนแม่เหล็กท่ีใช้ส าหรับการ
ประกอบพิธีทางศาสนา” 

กำรสมรส 

 เราได้ทราบมาแล้วว่าไม่มีนกับวชในศาสนาบาไฮ การสมรสจึงเป็นขนมธรรมเนียมท่ีส าคญัในศาสนา
บาไฮ ในพระคมัภีร์อคัดสัซึง่เป็นพระคมัภีร์ศกัดิ์สิทธ์ิท่ีสดุ พระบาฮาอลุลาห์ตรัสว่า “จงเข้าสู่พิธีสมรส ดกูร ปวง
ประชา เจ้าอาจจะน าเอาใครคนหนึง่ซึง่จะกลา่วถึงเรา” 

 พระอบัดลุบาฮา 

 “การสมรสของบาไฮศาสนิกชน หมายความว่าทัง้ชายหญิงจะต้องเป็นอันหนึ่งอนัเดียวกันทางด้าน
ร่างกายและจิตใจ เพ่ือว่าคนทัง้สองอาจจะมีความสามคัคีชัว่นิรันดร์ไป และเป็นการส่งเสริมชีวิตวิญญาณของ
กนัและกนั นีเ้ป็นการสมรสของบาไฮศาสนกชน” 

 พิธีสมรสของบาไฮศาสนิกชน กระท ากนัอยา่งไร ข้อก าหนดท่ีส าคญัในการสมรสของบาไฮมีดงันี ้

1. ชายหญิงจะต้องยินยอมในการสมรสทัง้สองฝ่าย คนทัง้สองจะถกูบงัคบัให้สมรสกนัมิได้ 

2. พอ่แมข่องบา่วและสาวหากมีชีวิตอยูก็่จะต้องให้การยินยอมในการสมรส พระบาฮาอลุลาห์ 

ตรัสวา่ 

“เน่ืองจากเราปรารถนาท่ีจะก่อให้เกิดความรักและมิตรภาพ และความสามคัคีแก่ปวงชน เพราะฉะนัน้
เราจงึวางเง่ือนไขการสมรสวา่ให้เป็นไปตามความยินยอมของพอ่แมด้่วย เพ่ือเป็นการหลีกเล่ียงความรู้สึกท่ีไม่ดี
และเป็นศตัรูกนั” 
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เม่ือได้รับความยินยอมเหล่านีแ้ล้ว เขาทัง้สองก็จะต้องแจ้งตอ่ธรรมสภาของเขาให้ทราบถึงความตัง้ใจ
ของการสมรสและก าหนดวนัเพ่ือท่ีจะส่งตวัแทนไปเป็นพยานการสมรสนัน้แล้วตอ่หน้าของคนหลายคน คนทัง้
สองจะต้องกลา่วตามบทพระคมัภีร์ท่ีพระบาฮาอลุลาห์ทรงบญัชาไว้ในพระคมัภีร์ศกัดิส์ิทธ์ิท่ีสดุของพระองค์ 

“แท้จริงแล้ว เราจะยดึถือทกุสิ่งทกุอยา่งตามประประสงค์ของพระผู้ เป็นเจ้า และเจ้าบา่วจะพูดตามว่า”
แท้จริงแล้ว เราจะยดึถือทกุสิ่งทกุอยา่งตามพระประสงค์ของพระผู้ เป็นเจ้า” 

หลงัจากนัน้ชายหญิงคูนี่ก็้จะเป็นสามีภรรยากนัและวนัสมรสก็จะน ามาลงทะเบียนไว้ท่ีธรรมสภา 

แม้ว่าจะไม่มีธรรมสภา การสมรสก็กระท าได้ตามท่ีเราได้กล่าวมาแล้ว ด้วยการท่ีเจ้าบ่าวเจ้าสาวมา
ปรากฏตอ่หน้าพยาน 2-3 คน พระอบัดลุบาฮากลา่ววา่ 

“พิธีหมัน้ของบาไฮศาสนิกชนก็เป็นการตกลงท่ีสมบรูณ์และเป็นการยินยอมของคนทัง้สองอย่างแท้จริง 
คนทัง้สองจะต้องแสดงออกซึ่งความเอาใจใส่อย่างแท้จริงและเรียนรู้ถึงนิสยัซึ่งกันและกัน ข้อตกลงอนัมัน่คง
ระหว่างคนทัง้สองจะต้องเป็นสิ่งผู้ มัดตลอดกาลและความตัง้ใจของคนทัง้สองจะต้องเป็นความสัมพันธ์ 
มิตรภาพ ความสามคัคี และชีวิตท่ีเป็นนิรันดร์ 

ในประทีบแห่งค าสอนนี ้การสมรสไม่เพียงจะเป็นการปฏิบัติทางด้านร่างกายเท่านัน้ แต่ยังเป็น
การปฏบตัิทางด้านจิตใจด้วย เราไม่ใช้ก าลงัแลกเด็กชายกับเด็กผู้หญิงในตอนท่ีคนทัง้สองสมรสกัน เราก าลงั
รวมคนทัง้สองเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนั เป็นธรรมเนียมในหมูค่นบางคนท่ีท าข้อตกลงกบัทางฝ่ายหญิงและพ่อแม่
ของฝ่ายชายวา่จะจา่ยเงินจ านวนหนึง่หรือจะให้เป็นของขวญัแก่ทางครอบครัวฝ่ายเจ้าสาวเป็นการตอบแทน ใน
การสมรสของบาไฮศาสนิกชนจะไมมี่ระบบการกระท าเชน่นี ้

มีบทอธิษฐานท่ีไพเราะบางบทของพระบาฮาอลุลาห์และพระอบัดลุบาฮาส าหรับการสมรสซึ่งมิได้เป็น
การบงัคบั แตส่ามารถท่ีจะน ามาสวดได้หากวา่ต้องการ 

ในการสมรสก็เช่นเดียวกับโอกาสแห่งความสุขอ่ืนๆ ท่ีคนทุกแห่งทุกชาติเป็นอิสระในการสนุกสนาน
ร่วมกนัและอาจจะมีการแสดงบางอยา่งซึง่เป็นส่วนหนึ่งของวฒันธรรมของตน อย่างไรก็ตาม ประเพณีเหล่านีก็้
ไม่ควรท่ีจะขดัต่อค าสอนของพระผู้ เป็นเจ้าในการด ารงไว้ซึ่งความบริสุทธ์ิของลกัษณะนิสยัและเกียรติยศของ
มนษุย์ มีการฟ้อนร าและร้องเพลงพืน้เมืองท่ีไพเราะซึง่เป็นการเพิ่มพนูวฒันธรรมใหม่ๆ  หลายสิ่งหลายอย่างของ
มนุษยชาติ บาไฮศาสนิกชนก าลงัส่งเสริมมรดกทางวฒันธรรมเหล่านีข้องประชาชน เพราะฉะนัน้ มรดกทาง
วฒันธรรมของประชาชนท่ีสวยงามเหล่านีจ้ะเข้ามาประกอบเช่ือมโยงกับการสมรสหรือโอกาสงานฉลองอ่ืนๆ 
มาก มาย 
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อาจมีใครถามว่าบาไฮศาสนิกชนจะแต่งงานกับผู้ ท่ีไม่ใช่เป็นบาไฮได้หรือไม่ การสมรสของชายหญิง
บาไฮศาสนิกชนกบัผู้ ท่ีมิใช้เป็นบาไฮหรือผู้ ท่ีนบัถือศาสนาอ่ืนนัน้ กระท าได้ ความจริงแล้วมีข้อบญัญัติหนึ่ง ข้อ
ของพระบาฮาอลุลาห์ท่ีให้แก่เรา คือ 

“การคบค้ากับคนทุกศาสนาด้วยความยินดีและด้วยความหาอมหวานก็ดี การแสดงออกในสิ่งซึ่งได้
ประกาศไว้โดยองค์พระศาสดาของพระผู้ เป็นเจ้าก็ดี และการประกอบกิจการท่ีเท่ียงธรรมก็ดี ผู้ ท่ีปฏิบตัิตนด้วย
ความจริงใจและความซ่ือสตัย์แล้วจะต้องคบค้ากบัคนทกุคนในใจก็ด้วยความยินดีและหอมหวานเพราะการคบ
ค้าสมาคมกนัมกัจะน าไปสูค่วามปรองดองสามคัคีกนั และความปรองดอดสามคัคีก็คือบอ่เกิดของระเบียบโลก 
แลการด าเนินชีวิตของชาติต่างๆ ความสุขความเจริญจะมีแด่ผู้ ท่ียึดมั่นอยู่กับสายใยแห่งความกรุณาและ
เมตตากบัผู้ ท่ีตดัจากความเกลียดชงั 

บาไฮศาสนิกชนคนใดท่ีแต่งงานกับผู้ ท่ีมิใช่เป็นบาไฮศาสนิกชนควรจะท าให้คู่สมรสของตนทราบว่า 
ชายหรือหญิงท่ีเป็นบาไฮศาสนิกชนจะต้องปฏิบตัิตามกฎข้อบญัญัติของทางศาสนาบาไฮเน่ืองจากว่าบาไฮ
ศาสนิกชนหวงัท่ีจะให้คูค่รองของตนท่ีมิใช่เป็นบาไฮได้เข้าร่วมในงานพิธีบาไฮแบบง่ายๆ แตท่รงเกียรติ เขาหรือ
เธอจะต้องเตรียมพร้อมท่ีจะประสบกบังานพิธีสมรสทางศาสนาของคูค่รองของตน 

กฎบัญญัติการสมรสของศาสนาบาไฮยังคงเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของ
มนษุยชาต ิซึง่แสดงให้เห็นวา่ศาสนาบาไฮมิได้มีเจตนาเพ่ือกลุม่หรือพิธีพิเศษแตมี่เพ่ือมนษุยชาติทกุคน” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



122 
 

ควำมจงรักภักดีต่อรัฐบำล 

พระบาฮาอุลลาห์ทรงห้ามเราในการประกอบกิจกรรมใดๆ ท่ีอาจเป็นการท าลายสงัคม เรายงัต้องละ
เว้นจากการกระท าทกุอยา่งท่ีไมซ่ื่อสตัย์ หรือเป็นการโฆษณาชวนเช่ือเพ่ือลบล้างระบอบการปกครอง  ประมาณ
ร้อยปีผา่นมาแล้ว พระบาฮาอลุลาห์ทรงบญัญตัหิลกัธรรมข้อนีไ้ว้ในพระนิพนธ์ของพระองค์วา่ 

“ในทกุประเทศ หรือทกุรัฐบาล ท่ีซึ่งมีชมุชนบาไฮเข้าไปอาศยัอยู่ บาไฮศานิกชนเหล่านัน้จะต้องปฏิบตัิ
ตอ่รัฐบาลนัน้ด้วยความซ่ือสตัย์ ด้วยความไว้วางใจ และด้วยความสตัย์จริง 

บาไฮศาสนิกชนจะไมซ่ื่อสตัย์ตอ่ศาสนาของตนไมไ่ด้ถ้าหากวา่เขาไมมี่ความซ่ือสตัย์ตอ่รัฐบาลของตน” 

พระอบัดลุบาฮา กลา่ววา่ 

“ความจงรักภกัดีตอ่รัฐบาล ในทศันะของบาไฮศาสนิกชน คือ หลกัธรรมทางสงัคมและหลกัธรรมทาง
จิตใจท่ีส าคญั” “เราจะต้องเช่ือฟัง และเป็นผู้ปรารถนาดีตอ่รัฐบาลของประเทศ” “จดุส าคญัแห่งจิตใจของบาไฮ
ศาสนิกชน คือ เพ่ือสร้างระเบียบสงัคมท่ีดีกว่าเดิม และเพ่ือสร้างสภาวะทางเศรษฐกิจให้ดีขึน้ ดงันัน้จึงต้องมี
ความสวามิภกัดิต์อ่กฎบญัญตัแิละหลกัการของรัฐบาล” 

ความจงรักภกัดีตอ่รัฐบาล ก็เป็นสว่นหนึง่ของนิสยัท่ีจะต้องสร้างขึน้ในตวัเรา การกระท าใดๆ ท่ีเป็นการ
ขายชาตถืิอวา่เป็นบาป พระบาฮาอลุลาห์ตรัสวา่ 

“ขอให้มีความซ่ือสตัย์ และซ่ือตรงอยา่งเดน่ชดัตอ่การกระท าของเจ้า” 

“ดกูร ปวงประชาจงท าให้ลิน้ของเจ้าสวยงาม ด้วยความสตัย์จริง และจงประดบัดวงวิญญาณของเข้า
ด้วยอาภรณ์แหง่ความซ่ือสตัย์  ดกูร ปวงประชา จงระวงัตวัเจ้าอย่างได้ทรยศตอ่ผู้ ใด เจ้าจงเป็นผู้ ท่ีไว้วางใจของ
พระผู้ เป็นเจ้าในหมู่สตัว์โลกทัง้หลายของพระองค์ และจงเป็นเคร่ืองหมายแห่งความกรุณาของพระองค์ในหมู่
ประชาชนของพระองค”์ 

ในการเช่ือมโยงจดุส าคญัๆ นี ้อาจจะกลา่วได้วา่บาไฮศาสนิกชนทกุคนจะต้องรักษาไว้ 

ศาสนาของเราไมยุ่ง่เก่ียวกบัการเมือง และบาไฮศาสนิกชนจะเข้าร่วมในพรรคการเมือง หรือเรามีความ
ขุน่แค้นตอ่พรรคการเมืองหนึง่ เราเช่ือวา่พระผู้ เป็นเจ้าได้ทรงวางแนวทางแก่เราในการใช้พลงังานและพรัพยากร
ของเราในการสร้างระเบียบโลกสวรรค์ เราได้รับโครงการของพระผู้ เป็นเจ้าซึ่งได้รวมเอารูปแบบต่างๆ ท่ีดีไว้
ทัง้หมด เก่ียวกับรายการต่างๆ ทัง้หมด ของพรรคการเมืองท่ีมีอยู่และนอกเหนือจากนัน้อีก โดยปราศจากข้อ 
บกพร่องใดๆ  
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พระผู้ เป็นเจ้าทรงวางแนวทางสายตรง แก่เราโดยการก้าวไปทางนีจ้ะไม่เอนเอียงทางขวาหรือทางซ้าย
ไมไ่ปทางตะวนัออก หรือไมไ่ปทางตะวนัตก เป็นแนวทางแหง่ความสามคัคีของมนษุยชาติทกุคน ในทกุภาคของ
โลก เป็นแนวของทุกคน ทุกชาติ ทุกศาสนา และทุกชัน้วรรณะ ยิ่งไปกว่านัน้ระเบียบท่ีพระบาฮาอุลลาห์ทรง
สถาปนาขึน้ในโลกนี ้ถือก าเนิดมาจากสวรรค์ และเป็นธรรมดาอยู่เองท่ีจะต้องตา่งกนัในนิสยั โอกาส และขนาด
จากท่ีมนษุย์ได้ท าขึน้ แล้วมกัจะขดัแย้งกนักบัลทัธิตา่งๆ 

มีเหตผุลหนึง่ท่ีวา่บาไฮศาสนิกชนจะเข้าร่วมในการเคล่ือไหวทางการเมืองมิได้ นีไ้ด้อธิบายชีแ้จงไว้โดย
ทา่นศาสนภิบาลโชกิ เอฟเฟนดใินจดหมายฉบบัหนึง่ดงันี ้

บาไฮศาสนิกชนเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนัทัง้โลก เราก าลงัพยายามท่ีจะสร้างระเบียบโลกใหม่ ถือก าเนิด
จากสวรรค์ เราจะสามารถสร้างระเบียบนีไ้ด้อย่างไร ถ้าหากบาไฮศาสนิกชนทุกคนเป็นสมาชิกของพรรค
การเมืองท่ีแตกตา่งกนั บางคนตอ่ต้านอีกพรรคหนึ่งอย่างปฏิปักษ์กนั แล้วความสามคัคีของเราจะอยู่ท่ีไหน เรา
มาแตกแยกกนั เน่ืองจากการเมือง ขดัแย้งกนัเอง และนีก็้เป็นสิ่งท่ีตรงกนัข้ามกบัจดุมุ่งหมายของเราถ้าหากว่ามี
บาไฮศาสนิกชนคนหนึง่ในประเทศออสเตรเลีย ได้รับเสรีภาพในการเลือกพรรคการเมืองพรรคหนึ่ง และเข้าร่วม
ในพรรคการเมืองนัน้อยา่งเห็นได้ชดั ซึ่งจดุมุ่งหมายของพรรคอาจจะดีก็ได้ และมีบาไฮศาสนิกชนอีกคนหนึ่งใน
ประเทศญ่ีปุ่ น หรือประเทศอเมริกาหรือประเทศอินเดีย ซึ่ง มีสิทธิในการกระท าในส่วนท่ีเหมือนกันแล้วเขาก็
อาจจะเข้าอยู่ในพรรคการเมืองท่ีเป็นปฏิปักษ์อย่างมากต่อหลกัการท่ีบาไฮศาสนิกชนประเทศออสเตรเลียเข้า
อยู่แล้วความสามคัคีของศาสนาจะอยู่ท่ีไหน เน่ืองจากความผูกพนัด้านพรรคการเมืองของเขา (เช่นเดียวกับ
ชาวคริสเตียนของประเทศยโุรปท่ีก าลงัท าสงครามฆ่าพ่ีน้องศาสนากนัหลายครัง้) วิธีการท่ีดีท่ีสดุส าหรับบาไฮ
ศาสนิกชน คือให้รับใช้ประเทศและโลกของตน ในการท างานเพ่ือสถาปนาระเบียบโลกของพระบาฮาอลุลาห์ซึ่ง
จะค่อยๆ รวมเอามนุษย์ทุกคนให้เป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกัน และขจดัเสียซึ่งระบบการเมืองท่ีแบ่งแยก และลทัธิ
ศาสนาทัง้หลาย 
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บุคคลจะเป็นบำไฮศำสนิกชนได้อย่ำงไร 

หลายครัง้ท่ีเราได้ยินค าถามนี ้“ฉันจะเป็นบาไฮศาสนิกชนได้อย่างไร” บางคนคิดว่าศาสนาบาไฮเป็น
สมาคมสมาคมหนึง่ซึง่เปิดรับสมาชิก ซึง่อนันีไ้มถ่กูต้อง บางคนคิดไปวา่ บาไฮศานิกชนคือผู้ ท่ีได้รับประโยชน์ใน
การเปล่ียนช่ือของผู้คน และเป็นพวกท่ีตัง้ช่ือศาสนาใหม ่ซึง่อนันีก็้ไมถ่กูต้องเชน่เดียวกนั 

การท่ีจะเป็นบาไฮศาสนิกชนหมายความว่า ต้องเช่ือในความเป็นอนัหนึ่งอันเดียวกัน หมายความว่า
ต้องเช่ือในความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนัของพระผู้ เป็นเจ้า ความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนัของศาสนา และความ
เป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนัของมนษุยชาติ และเป็นผู้ ท่ีทราบดีว่าศาสนาจะเจริญก้าวหน้าและคงอยู่ตอ่ไปได้ อยู่ท่ี
ความสามคัคีมากวา่การแตกแยก ยิ่งไปกวา่นัน้บาไฮศาสนิกชนจะต้องมีความเช่ือว่าทกุศาสนามีบอ่เกิดมาจาก
สวรรค์ และทุกศาสนามีความเท่าเทียมกนั  อย่างไรก็ตามบาไฮศาสนิกชนต้องเช่ือว่าพระบาฮาอลุลาห์(ความ
รุ่งโรจน์ของพระผู้ เป็นเจ้า) คือองค์พระศาสนทูตองค์ก่อนของพระผู้ เป็นเจ้าในอดีต ท่ีเสด็จมาเปิดศกัราชใหม่
แห่งความสุข และความสามคัคีแก่เราในยุคสมยันี ้เม่ือผู้ ใดเป็นบาไฮศาสนิกชน เขาก็จะพบรักของพระบาฮา
อลุลาห์อยู่ในหวัใจของเขาและเม่ือมีความเช่ือนีแ้ล้ว เราก็คือบาไฮศาสนิกชน ไม่มีพิธีกรรม ไม่มีการล้างบาป
หรือเปล่ียนช่ือ ซึง่ถือวา่มีความส าคญัในการจดทะเบียนเป็นคนในศาสนาบาไฮ นอกจากนีเ้ราไม่มีความเช่ือใน
การเปหล่ียนแปลงโดยปราศจากความมัน่ใจ และความมัน่ใจไม่จ าเป็นต้องประกอบพิธีกรรม พระอบัดลุบาฮา
กลา่ววา่ 

“ผู้ ท่ีด ารงชีวิตอยูโ่ดยปฎิบตัิตามค าสอนของพระบาฮาอลุลาห์ คือเป็นบาไฮศาสนิกชนแล้ว” 

จดุมุ่งหมายของบาไฮศาสนิกชนคือ การรับใช้มนษุย์และการน ามาซึ่งความสามคัคี และความสขุมาสู่
ชาวโลก บาไฮศาสนิกชนคือผู้ ท่ีก าลงัพยายามเปล่ียนหวัใจของมนษุย์ การเปล่ียนหวัใจนัน้เป็นไปไม่ได้นอกเสีย
จากอาศยัอ านาจแหง่พระวจนะของพระผู้ เป็นเจ้า 

พระอบัดุลบาฮาเคยได้รับค าถามว่า “บาไฮศาสนิกชนคือใคร” พระองค์ตอบว่า “การท่ีจะเป็นบาไฮ
ศาสนิกชนนัน้มีความหมายอย่างง่ายๆ คือผู้ ท่ีรักทกุสิ่งทกุอย่างในโลก รักเพ่ือนมนษุย์ และพยายามท่ีจะรับใช้
เพ่ือนมนษุย์ เป็นผู้ท างานเพ่ือสนัตภิาพแหง่โลก และเพ่ือท่ีน้องร่วมโลก” 

เม่ือใดกระจกเงาสะอาด กระจกจะสะท้อนแสง เม่ือใดท่ีกระจกไม่สะอาดก็จะไม่สะท้อนสิ่งใด ถ้าหาก
บาไฮศาสนิกชนสอนศาสนาให้แก่ผู้ อ่ืนก็ถือว่าเป็นความพยายามในการท่ีจะท าความสะอาดฝุ่ นแห่งอคติ ฝุ่ น
แห่งความเกลียดชงัและฝุ่ นแห่งความปรปักษ์ ออกจากระจกเงาแห่งหวัใจ เม่ือใดท่ีผู้คนมีหวัใจท่ีบริสทุธ์ิแล้วก็
จะเข้าสู่การเช่ือมโยงกบัดวงอาทิตย์แห่งสจัธรรม แล้วพวกเขาก็จะได้รับแสงสว่างอย่างมหาศาล และสะท้อน
แสงนัน้ไปสูผู่้ อ่ืน 
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ปัจจบุนันีมี้บาไฮศาสนิกชนหลายคนท่ีมกัจะเกิดความรู้สึกในหัวใจของเขาถึงความจ าเป็นในการท่ีจะ
ได้รับค าสอนใหม่เพ่ือยคุสมยัใหม่นี ้ แตเ่ขาก็ไม่ทราบวิธีการท่ีเขาจะท าให้ความรู้สึกของเขานัน้เป็นจริงได้โดย
การปฏิบตั ิเขาไมท่ราบวา่ มีศาสนาหนึง่ในโลกท่ีบรรจคุ าสอนทัง้หมดท่ีเขาปรารถนานัน้ปราฏอยู่ในศาสนาทนัที
ท่ีเขาได้ยินเก่ียวกับศาสนาบาไฮ เขาก็มีความเช่ือในศาสนานีว้่าเป็นเสมือนพระสุรเสียงของพระผู้ เป็นเจ้า
มาแล้วในหัวใจของเขา โดยไม่เคยทราบเก่ียวกับพระบาฮาอุลลาห์ เขาเป็นผู้ ท่ีท าความสะอาดกระจกเงา ท่ี
ตอนนีไ้ด้ถูกน าเข้าสู่ทิศทางแห่งรังสีของดวงอาทิตย์แห่งสจัธรรมแล้ว และได้สะท้องแสงแห่งความงามกระจก
เงาของหวัใจแม้วา่จะสะอาดแล้วก็ตาม แตก็่จะคงมืดถ้าหากวา่ กระจกเงานัน้ไมห่นัไปสูแ่สงสวา่ง 

เม่ือใดท่ีความเช่ือมั่นนี ้และการตระหนกัถึงความสัจจริงนีบ้งัเกิดขึน้ในตวัผู้ ใด เขาคนนัน้ก็คือบาไฮ
ศาสนิกชนนัน่เอง อยา่งไรก็ตาม ก็จะมีแบบฟอร์มท่ีจะให้กรอกลงแล้วเช็นช่ือโดยบาไฮศาสนิกชนจะให้ช่ือ ท่ีอยู ่
พร้อมทัง้แจ้งไปยังธรรมสภาแห่งชาติของประเทศตนว่า เขาผู้นัน้เช่ือในองค์พระบาฮาอุลลาห์ด้วยวิธีการนี ้
บคุคลก็จะแจ้งไปยงัชมุชนบาไฮ ว่าเขานัน้คือผู้ ท่ีนบัถือในองค์พระบาฮาอลุลาห์ บคุคลจะเป็นบาไฮศาสนิกชน
ได้ก็ตอ่เม่ือเขายอมรับในศาสนาและได้เขียนแบบฟอร์มประกาศตนส าหรับงานบริหาร เม่ือเขาเป็นบาไฮศาสนิก
ชนแล้วเขาก็คือผู้ รับใช้เพ่ือนมนษุย์จากการเซ็นในแบบฟอร์มประกาศตนแล้ว เขาก็จะแจ้งความจ านงตวัของเขา
เองในการรับใช้เพ่ือนมนษุย์โดยผ่านการบริหารงานท่ีพระผู้ เป็นเจ้าทรงประทานให้มาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งแห่งการ
น าทางส าหรับยุคนี ้ในแบบฟอร์มประกาศตนจะถูกผลิดออกโดยธรรมสภาแห่งชาติของประเทศ และจะถูก
ส่งไปยงัผู้นับถือในองค์พระบาฮาอุลลาห์ในประเทศนัน้เพ่ือนเช็นช่ือ แบบฟอร์มท่ีได้เซ็นช่ือแล้วจะส่งกลบัไป
ธรรมสภาแห่งชาติโดยผ่านทางธรรมสภาท้องถ่ิน ในกรณีท่ีไม่มีธรรมสภาท้องถ่ินผู้ ท่ีประกาศตนเป็นบาไฮ
ศาสนิกชนก็อาจจะสง่แบบฟอร์มนีต้รงไปยงัธรรมสภาแหง่ชาติ 

บาไฮศาสนิกชนต้องรับใช้เพ่ือนมนุษย์และสวดมนต์ให้พวกเขา ในบรรดาบทอธิษฐานท่ีไพเราะมาก 
มายได้ให้ทราบกระจา่งดงัท่ีเราอา่น 

“ โอ พระผู้ทรงกรุณา พระองค์ได้ทรงสร้างมวลมนษุย์มาจากบ้านเดียวกนั พระองค์ทรงบญัชาให้มนษุย์
ทัง้มวลเป็นเสมือนระบบครอบครัวเดียวกนั ณ เบือ้งพระพกัตร์อนัศกัดิสิทธิฤของพระองค์ เขาทัง้หลายคือผู้ รับ
ใช้ของพระองค์และมนุษย์ทุกคนได้พ านกัอยู่ภายใต้ท่ีประทบัของพระองค์ ทุกคนได้มาร่วมกันท่ีโต๊ะแห่งพระ
กรุณาของพระองค์ ทกุคนได้รับแสงสวา่งโดยผา่นทางแสงแหง่พระกรุณาของพระองค์” 

“โอ พระผู้ทรงกรุณา ขอทรงรวบรวมทกุสิ่งทกุอย่างขอให้ศาสนาตา่งๆ จงปรองดองกนั ขอจงท าให้ชาติ
ตา่งๆ เป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนั เพ่ือท่ีว่าเขาเหล่านัน้อาจจะเห็นผู้ อ่ืนเป็นเสมือนคนในครองครัวเดียวกนั และโลก
ทัง้โลกก็จะเสมือนบ้านเดียวกนั เขาหลา่นัน้ทกุคนจะได้อาศยัอยู่ด้วยกนัอยา่งกลมเกลียวกนั” 

“โอ พระผู้ เป็นเจ้า ขอจงยกธงชยัแหง่ความเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนัของมนษุยชาต ิขึน้สูส่วรรค์” 

“ขอพระผู้ เป็นเจ้าทรงเช่ือมดวงใจทัง้มวลเข้าด้วยกนั” 
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“โอ พระบิดาผู้ทรงเมตตา ขอทรงท าให้ดวงใจของเรามีความเบิกบานด้วยกลิ่นหอมแห่งความรักของ
พระองค์ ขอจงท าดวงตาของเราปราดมชด้วยท านองเพลงแห่งวาทะของพระองคื และขอให้เราได้อาศยัอยู่
ภายในปราการแหง่พระกรุณาของพรองค์” 

“พระองค์ทรงอ านาจและพลานภุาพ พระองค์ทรงให้อภยัและพรองค์ทรงเป็นผู้มองข้ามความขาดตก
บกพร่องของมนษุย์ทกุคน” 

      พระอบัดลุบาฮา 

 


