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การศึกษาเพ่ือชีวิตท่ีเป็นสขุ และประสบความส าเรจ็ 

ขา่วสารแด่นกัเรยีนนกัศกึษาและเยาวชน 

จากธรรมลขิติของศาสนาบาไฮ 

 ศาสนาบาไฮก่อก าเนิดขึน้ในช่วงเริม่ต้นของโลกยุคใหม่เมื่อประมาณ 171 ปีทีแ่ลว้ ศาสนาบาไฮได้

มอบสารที่พเิศษแก่เรา เหล่าเยาวชนนักเรยีนนักศกึษา นัน่ก็เป็นเพราะว่าธรรมลขิติบาไฮได้เลง็เหน็ความ

ต้องการของเราในเรื่องความรู้ที่มลี ักษณะลึกซึ้ง และเป็นการศึกษาที่มวีิว ัฒนาการอย่างต่อเนื่อง เป็น

การศกึษาซึ่งจะเกี่ยวขอ้งกบัความท้าทายและปญัหาต่างๆ ที่เกดิขึ้นในยุคปจัจุบนั และใช้เป็นพื้นฐานของ

แนวความคดิทีเ่ชื่อถอืไดเ้พื่อชวีติทีม่คีวามสุขและความสมบูรณ์เลศิ การด าเนินชวีติในลกัษณะดงักล่าวต้อง

ใชค้วามรูค้วามรอบคอบทีไ่มธ่รรมดาแต่ตอ้งใชค้วามสุขมุรอบคอบทีม่ากกว่าเพื่อจะเขา้ไดก้บัยุคใหม่ทีเ่ตม็ไป

ด้วยความสบัสนและยุ่งยาก การเรียนรู้ที่จะปรบัปรุงและดดัแปลงให้เข้ากับค าสอน แนวความคิดและ

หลกัการใหม่ๆ  เหล่านี้เป็นสิง่จ าเป็นทีสุ่ดส าหรบัความปลอดภยั ความกา้วหน้าและความสุขของตวัเราเอง 

 พระวจนะทีอ่ยู่ในจุลสารฉบบันี้เป็นบทที่คดัเลอืกมาเป็นบางตอนจากไข่มุกจ านวนมหาศาลทีอ่ยู่ใน

มหาสมุทรแห่งอจัฉรยิภาพที่น ามาถือปฏบิตัิได้ ทัง้หมดอยู่ในพระธรรมของศาสนาบาไฮ พระธรรมบทที่

คดัเลอืกมาน้ีได้มาจากหนังสอืและเอกสารเกี่ยวกบัศาสนาบาไฮจ านวนมาก เป้าหมายก็เพื่อจดัหาถ้อยค า

สรา้งสรรคซ์ึง่จะอ านวยความสุขสวสัดแีละหนทางอนัปลอดภยัตลอดเสน้ทางแห่งประสบการณ์ใหแ้ก่นักเรยีน

ผู้ก าลงัอยู่ในช่วงที่การเดนิทางของชวีติก าลงัเริม่ต้น เรามัน่ใจว่าถ้านักเรยีนนักศกึษาจะใช้เวลาเพยีงไม่กี่

นาทีอ่านและท า ความเข้าใจกับไข่มุกเหล่านี้แล้ว นักเรยีนนักศึกษาก็จะพบบางสิ่งที่จะเสรมิเพิ่มความ

สมบูรณ์ ท าให้มคีวามปีตแิละท าให้ชวีติรุ่งเรอืงไดอ้ย่างแน่นอน นี่คอืของขวญัอนัล ้าค่าทีสุ่ดที่เรามอบใหแ้ก่

คุณ เราหวงัว่าคุณจะพอใจกบัสิง่นี้ 

 หน้าต่อไปจะแบ่งเป็นส่ีส่วนดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 เป็นบทน าสัน้ๆ เกี่ยวกบัศาสนาบาไฮลกัษณะ และการอุบตัขิึ้นในเวลาที่เหมาะสมของ

ศาสนาทีม่วีวิฒันาการอยา่งต่อเนื่อง 

ส่วนท่ี 2  เกีย่วกบัความส าคญัของการไดม้าซึง่ความรู ้โดยผ่านทางแหล่งความรูท้ีต่่างกนัสามทาง 

ส่วนท่ี 3 และ 4    มคี าสอนทางดา้นศลีธรรมส าหรบับุคคล รวมทัง้หลกัค าสอนดา้นสงัคมทีค่ดัมาบางตอน 

หมายเหตุ ความคดิเห็น และค าอธบิายที่อยู่ต่อท้ายบทธรรมลขิติเป็นเพยีงทรรศนะส่ วนบุคคลซึ่ง

เขยีนขึน้จากความเขา้ใจของบุคคลผู้หนึ่งทีม่ต่ีอธรรมลขิติบาไฮ จงึไม่ใช่ส่วนหนึ่งส่วนใด

ของธรรมลขิติบาไฮ 



ตอนท่ี  1  ความน าโดยย่อเก่ียวกบัศาสนาบาไฮ 

ศาสนาบาไฮ – การเปิดเผยธรรมครัง้ใหม่เพ่ือโลกยุคใหม่ 

1)  ศาสนาบาไฮแสดงลกัษณะของความมชีวีติชวีา ความสดชื่นและความร่าเรงิสดใสของเยาวชน เป็น

ศาสนาที่มอีายุน้อยทีสุ่ดในบรรดาศาสนาใหญ่ต่างๆ ของโลก ซึ่งกเ็หมอืนกบัเดก็หนุ่มสาวที่แสดงความคดิ

ใหม่ๆ  ทีน่่าทึง่ออกมา โดยศาสนาบาไฮม ี

 ค าสอนทางด้านการปฏิบติัตนท่ีถกูพฒันาขึ้นใหม่ ซึง่เป็นค าสอนทีเ่หมาะกบัช่วงเวลาของเราเอง 

 หลกัธรรมทางสงัคมท่ีเจริญไปอย่างต่อเน่ือง เพื่อความเจรญิก้าวหน้าของสงัคมปจัจุบนักฎเกณฑ์

ใหม่ๆ ส าหรบัการพฒันารปูแบบใหมข่องอายธรรมทีแ่ทจ้รงิ 

บคุคลส าคญั 3 ท่านของศาสนาบาไฮ 

2)  ศาสนาใหมน่ี้ถูกประกาศขึน้ในอาณาจกัรเปอรเ์ซยีโดยบุคคลส าคญัท่านหนึ่งชื่อ พระบ๊อบ (“ประตู”) ผูซ้ึง่

ขณะนัน้เพิง่มอีายเุพยีง 25 ปี ส่วนพระบาฮาอุลลาห ์(“ความรุ่งโรจน์ของพระผูเ้ป็นเจา้”) ทรงสถาปนาศาสนา

บาไฮขึน้อย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2406 พระองคไ์ด้รบัการกล่าวขานว่าเป็น “พระผู้เสดจ็มาตามพนัธะ

สญัญาของทุกยุคสมยั” เราเรยีกผู้ศรทัธานับถือพระบาฮาอุลลาห์ซึ่งมอียู่ทัว่โลกว่า “ชาวบาไฮหรอืบาไฮ

ศาสนิกชน” ซึ่งหมายถงึ “ผูต้ดิตามความรุ่งโรจน์” หรอื “ผูต้ดิตามแสงธรรมของพระองค์” บุตรชายของพระ

บาฮาอุลลาห ์ชื่อ พระอบัดุลบาฮา ผูซ้ึง่ในขณะทีย่งัเป็นหนุ่มไดเ้ริม่อธบิายค าสอนของพระบาฮาอุลลาหอ์ย่าง

ลกึซึ้ง ด้วยวธิกีารอันเชี่ยวชาญซึ่งท าให้เราทุกคนในยุคนี้สามารถเขา้ใจได้อย่างง่ายดาย ต่อมาหลานชาย

ของพระอบัดุลบาฮา คอื ท่านโชก ิเอฟเฟนด ิซึง่ขณะทีก่ าลงัศกึษาทีว่ทิยาลยัออกซฟ์อรด์ไดร้บัการแต่งตัง้ให้

เป็นศาสนภบิาลของศาสนาบาไฮ ท่านศาสนภบิาลไดท้ะนุบ ารุงศาสนาด้วยการแปลพระธรรมและท าหน้าที่

เป็นผูน้ าของศาสนาในขณะทีท่่านมชีวีติอยู่ 

 ดงัที่ปรากฏอยู่ในวรรณกรรมต่างๆ อยู่เสมอ ค าว่า “เยาวชน” เป็นเสมอืนเครื่องหมายของความ

บรสิุทธิ ์ความสดชื่น ความมชีวีติชวีา การเปลีย่นแปลงและความหวงั ตลอดจนอุดมคตอินัสูงส่งและการมอง

โลกในแง่ดีอยู่ตลอดเวลา คุณสมบตัิและความคดิอนัโดดเด่นเช่นนี้ไม่เพียงแต่จะมคีวามส าคญัต่อความ

เจรญิก้าวหน้าของเราไปสู่ชวีติทีป่ระสบความส าเรจ็อย่างแทจ้รงิ และความผาสุกของครอบครวัของเราเอง

เท่านัน้ ยงัเป็นสิง่ทีจ่ าเป็นโดยแทจ้รงิส าหรบัความก้าวหน้าสบืไปของอายธรรมทัง้ปวงดว้ย 

ศาสนา: บทต่างๆ ในพระคมัภีรท่ี์ไม่รู้จบกบัค าสอนสองประเภท 

3)  ชาวบาไฮมคีวามเชื่อว่า แก่นแท้และต้นก าเนิดของศาสนาที่ยิง่ใหญ่ทัง้หลายในโลกมเีพยีงหนึ่งเดยีว 

ความรูท้ี่เผยออกมาในแต่ละศาสนากเ็หมอืนกบัหนังสอืที่มบีทเรยีนอย่างสมบูรณ์เล่มหนึ่งทีจ่ดัส่งถงึมอืของ



นกัเรยีนนกัศกึษา ตามชัน้เรยีนของแต่ละชัน้ ตามล าดบัวยัจากชัน้เดก็เลก็จนถงึเดก็โต ซึง่แต่ละคนกจ็ะไดร้บั

สอน 2 แบบดว้ยกนัคอื 

1) ค าสอนทัว่ไปทางด้านศีลธรรม  ซึง่จะคงอยู่ตลอดกาล ไม่มกีารเปลีย่นแปลงไม่ว่าจะเป็นในสมยัใด ค า

สอนเหล่านี้โดยทัว่ไปจะกล่าวถงึสิง่ทีด่งีามเพื่อการพฒันามนุษยชาต ิอย่างไรกต็าม ค าสอนเหล่านี้จะต้องถูก

แสดงออกในรปูของค าสอนชนิดทีส่อง 

2) ค าสอนเฉพาะกาลทางสงัคม  ซึง่จะเป็นค าสอนทีค่งอยู่ชัว่คราว และจะเปลีย่นไปตลอดประวตัศิาสตร ์

ค าสอนเหล่านี้จะกล่าวถงึวธิกีารที่บุคคลหรอืสงัคมต้องมเีพื่อจะสามารถสรา้งความก้าวหน้าแก่พฒันาการ

ของเขา ค าสอนเหล่านี้มคีวามส าคญัอยา่งทีสุ่ดต่อความตอ้งการของมนุษยช์าตใินช่วงเวลาและยคุสมยันัน้ ๆ  

 ค าสอนทัว่ไปทางดา้นศลีธรรมก คอื ธรรมแห่งความเจรญิก้าวหน้า ค าสอนเฉพาะกาลทางสงัคมนัน้

จะเป็นรูปแบบที่ธรรมแห่งความเจรญิก้าวหน้าจะถูกน ามาปฏบิตัิ ยกตวัอย่างเช่น ค าสอนทัว่ไปทางด้าน

ศลีธรรมเป็นเสมอืน “น ้า” ทีม่นุษยม์คีวามตอ้งการอยูต่ลอดเวลาส าหรบัการด ารงชวีติ ส่วนค าสอนเฉพาะกาล

ทางสงัคมเป็นเสมอืนกบั “อุง้มอื” กะลามะพรา้ว หมอ้ดนิ เครื่องแก้ว” หรอืรปูแบบต่างๆ ของวธิกีารบรรจุน ้า

ตลอดช่วงประวตัศิาสตรแ์ห่งพฒันาการของมนุษย ์อาจกล่าวได้ว่า ค าสอนทัว่ไปทางดา้นศลีธรรมกค็อื “น ้า

แห่งชวีติ” ส่วนค าสอนทีส่องซึง่เป็นค าสอนเฉพาะกาลทางสงัคมกค็อื “แกว้ทีท่ าหน้าทีบ่รรจนุ ้า” ดงันัน้ค าสอน

ทัว่ไปทางดา้นศลีธรรมกค็อืธรรมะ ค าสอนเฉพาะกาลทางสงัคมกค็อืรปูแบบ 

 เราสามารถเหน็ตวัอยา่งค าสอนสองประเภทน้ีไดจ้ากสถาบนัการสมรส ค าสอนทางศลีธรรมอนัเป็นนิ

รนัดรข์องศาสนาไดส้ถาปนาสถาบนัของการสมรสขึน้และยกย่องคุณค่าของการสมรส ว่าเป็นสวสัดภิาพของ

บุคคลเพื่อการพฒันาครอบครวัอย่างมรีะเบยีบในสงัคม ในสมนัก่อน ค าสอนทางสังคมบญัญตัไิวว้่า เป็นการ

กระท าทีถู่กต้องตามกฎหมาย เป็นทีย่อมรบัของสงัคม และเป็นผลดทีี่ชายคนหนึ่งมภีรรยาได้มากกว่าหนึ่ง

คน เพื่อที่ว่าบุรุษจะได้ปกป้องคุ้มครองสตรใีนยุคที่อยู่ในสภาวะสงคราม ในสมยันัน้ภรรยาจะต้องเชื่อฟงั

ค าพูดของสามอีย่างเคร่งครดัโดยไม่โต้เถียง อย่างไรก็ตาม บดันี้ค าสอนทางสงัคมของศาสนาที่พฒันาไป

อยา่งต่อเนื่องไดเ้ปลีย่นไปและระบุไวอ้ย่างชดัเจนว่า ชายคนหนึ่งจะมภีรรยาไดเ้พยีงคนเดยีวเท่านัน้ และว่า

การปรกึษาและการตกลงอย่างพรอ้มใจกนัในเรื่องเกี่ยวกบัครอบครวัและเรื่องอื่นๆ จะอ านวยประโยชน์ให้

มากกว่าการเชื่อค าของสามอียา่งหลบัหูหลบัตา  เป็นทีแ่น่นอนว่ายิง่สตรไีดร้บัการศกึษามากเท่าใด เธอกจ็ะ

สามารถช่วยเหลอืสงัคมไดม้ากเท่านัน้ ดงันัน้ ทรรศนะทีถู่กปรบัขึน้ใหมเ่กีย่วกบัสถานภาพของสตรใีหเ้ขา้กบั

ยุคสมยั ท าให้สทิธิแ์ละสทิธปิระโยชน์ส าหรบัสตรใีนสงัคมยุคสมยัใหม่มคีวามเท่าเทยีมกนักบับุรุษในสงัคม 

สิง่นี้จะมสี่วนช่วยท าใหบ้งัเกดิความกา้วหน้ากบัครอบครวัและประเทศโดยรวมอย่างเหน็ไดช้ดั 

 ค าสอนเฉพาะกาลทางสงัคมที่มกีารเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องได้ถูกเผยออกมาเป็นระยะตัง้แต่

บรรพกาลจนกระทัง่ถงึยุคทีท่นัสมยัอย่างสูงสุดในปจัจุบนั เพื่อทีศ่าสนาจะรกัษาความสดชื่นในเยาวว์ยั และ



ความมชีวีติชวีาซึง่เขา้กนัไดก้บัความตอ้งการในยคุปจัจบุนัทีเ่ราก าลงัก้าวไปสู่ปี 2000 ค าสอนทีเ่กี่ยวกบัการ

ใชช้วีติทุกแงม่มุจ าเป็นจะตอ้งถูกปรบัใหเ้ขา้กบัยคุสมยัเป็นระยะๆ โดยพระผูท้รงเป็นครทูีส่มบรูณ์ทีสุ่ด 

เหล่าบรมศาสดา:  ครผููเ้ปล่ียนแปลงสงัคมท่ีไม่หยดุน่ิง 

 บาไฮเชื่อว่าขบวนการปรบัเปลีย่นใหเ้ขา้กบักาลสมยันี้ท าโดยผ่านการเผยพระธรรมทีต่่อเนื่องกนัมา 

นัน่หมายความว่า ครูจากสวรรค์ เช่นพระกฤษณะ พระพุทธเจา้ พระครสิต์ พระโมฮมัหมดั และพระบาฮา

อุลลาห์ จะมาปรากฏองค์โดยทิ้งช่วงห่างกันประมาณหนึ่งพันปีลกัษณะเหมือนกับการที่เราเรียนตาม

หลกัสตูรอยา่งต่อเนื่องในโรงเรยีนหรอืในมหาวทิยาลยั ตวัอย่างเช่น นักศกึษาคณิตศาสตรต์้องเรยีนวชิาเลข

ก่อน จากนัน้จงึเรยีนคณะคณิตศาสตร ์พชีคณิต เรขาคณิต ตรโีกณมติ ิและอื่นๆ ต่อไปอกี นักเรยีนจะได้

เรยีนอยา่งต่อเนื่องกนัและกา้วหน้าขึน้ไปมคีวามเขา้ใจเพิม่ขึน้เมือ่ไดเ้รยีนรูห้ลกัการใหม่และพบครคูนใหม่ใน

ระดบัทีส่งูขึน้ 

 ครจูากสวรรคเ์พยีงไมก่ีพ่ระองคน์ี้กเ็หมอืนกบัครทูีด่เีลศิโดยทัว่ไป จะทรงปฏบิตัหิน้าทีส่ามอย่างคอื 

1) เพิม่เตมิค าสอนใหม่ๆ  ทีจ่ะเป็นประโยชน์ในดา้นการพฒันามนุษยใ์นยคุนัน้ๆ  

2) รกัษาค าสอนทีม่มีาแต่เดมิหรอืปรบัใหมใ่นส่วนทีย่งัคงประโยชน์ในยคุนัน้ 

3) ยกเลกิค าสอนทีไ่ดก้ลายเป็นรปูแบบทีว่่างเปล่าและไรช้วีติ ซึง่ไมก่่อใหเ้กดิความเตบิโตแก่มนุษยใ์นยุคนัน้

แลว้ 

 ครูจากสวรรค์ที่หาที่เปรยีบมไิด้เหล่านี้ได้น ามนุษย์ผ่านการรวมตวัพัฒนาทางด้านสงัคมในแต่ละ

ขัน้ตอน มเีหล่าบรมครูจากสวรรค์ปรากฏอยู่ในขณะที่มนุษย์ก าลงัวางรูปแบบและก าลงัประสานจติใต้

ส านึกตัง้แต่ระดบับุคคล ครอบครวั ญาตพิีน้่อง เผ่าพนัธุ ์อาณาจกัร เมอืง รฐั สู่ระดบัชนชาต ิยุคนี้กเ็ช่นกนั มี

พระบรมครูอยู่กบัเราในขณะน้ีที่เราก าลงัเผชญิกบัปญัหาของยุคแห่งนานาชาติ ครจูากสวรรค์ประสาน

มนุษยแ์ละเยยีวยาการขาดความสามคัคกีลมเกลยีวในตวับุคคล และในสงัคมในระยะแห่งพฒันาการนัน้ดว้ย

ค าสอนของพระองค ์พระบาฮาอุลลาหท์รงลขิติเกีย่วกบัขบวนการเจรญิเตบิโตซึง่เริม่ใหม่ทุกๆ ประมาณหนึ่ง

พนัปีไว้ดงันี้  “นายแพทยผ์ู้รอบรู้ทรงจบัชีพจรของมนุษยชาติ พระองค์เข้าใจโรคและสัง่การรกัษา

ด้วยอจัฉริยภาพท่ีไม่มีผิดพลาด แต่ละยุคมีปัญหาของตนเอง... การรกัษาท่ีโลกต้องการส าหรบั

ความทุกขท์รมานในปัจจบุนัจะไม่เหมือนกบัการรกัษาท่ียคุต่อไปต้องการ” 

 

 

 

 



ตอนท่ี  2  ความส าคญัของการศึกษา คดัมาจากพระธรรมลิขิตบางบท 

คุณค่าของความรูแ้ละการศกึษาทีอ่ านวยประโยชน์ 

 “ความรู้เป็นเสมือนปีกส าหรบัชีวิตของมนุษย ์และเป็นบนัไดให้มนุษยไ์ต่ขึ้นไป การแสวงหา

ความรู้เป็นหน้าท่ีของทุกคน” 

พระบาฮาอลุลาห์ 

 “แท้จริงแล้ว ความรู้คือทรพัยท่ี์แท้จริงของมนุษย ์คือบ่อเกิดของความรุ่งโรจน์ พระพร ความ

ปีติ ความเกษมสนัต์ ความเบิกบานและความปลาบปล้ืมส าหรบัมนุษย”์ 

พระบาฮาอลุลาห์ 

 “ไม่ปรารถนาให้คนถูกละเลยจนปราศจากความรู้หรือทักษะ เพราะเขาจะเป็นเสมือน

พฤกษาท่ีไร้ดอกผล ดงันัน้ถ้าพฤกษานัน้มีความสามารถและศกัยภาพมากเท่าใดเจ้าจ าเป็นต้อง

ประดบัพฤกษาแห่งชีวิตนัน้ด้วยผล ดงัเช่น ความรู้ ความสุขุมรอบคอบ การเอาใจเขามาใส่ใจเรา 

และค าพดูท่ีฉะฉานมากเพียงนัน้” 

พระอบัดลุบาฮา 

 “จงเพียรพยายามทุกวิถีทางท่ีจะได้มาซ่ึงสาขาความรู้ด้านต่างๆ ตลอดจนพฤกษาแห่ง

ความเข้าใจ จงพยายามอย่างสดุก าลงัปัญญาเพ่ือท่ีจะประสบความส าเรจ็ทัง้ทางด้านวตัถแุละจิตใจ” 

พระอบัดลุบาฮา 

 “มนุษย์เปรียบประดุจดังเหล็กกล้าซ่ึงมีธาตุแท้ซ่อนอยู่ภายใน โดยอาศัยค าตักเตือน 

อรรถาธิบาย ค าแนะน าและการศึกษาท่ีดี ธาตุแท้ภายในจะปรากฏโฉมออกมา อย่างไรกต็าม หาก

เขาถกูปล่อยให้อยู่ในสภาพเดิม การกดักร่อนโดยสนิมแห่งตณัหาและความโลภกจ็ะสามารถท าลาย

เขาได้” 

พระบาฮาอลุลาห์ 

 การใฝห่าความรูเ้ป็นวตัถุประสงคเ์บือ้งตน้ของชวีติ ไดม้าโดยผ่านขบวนการศกึษา ไมว่่านกัศกึษาจะ

ไดค้วามรูโ้ดยการศกึษาดว้ยตนเองหรอืในระบบโรงเรยีน เขาหรอืเธอควรตระหนกัว่าโดยพืน้ฐานแลว้มคีวาม

รูอ้ยูส่ามประเภท ในหนงัสอื เฉลยปัญหาธรรมบางข้อ พระอบัดุลบาฮากล่าวว่าความรูส้ามประเภทนัน้ คอื 

ดา้นวตัถุ ดา้นมนุษย ์และดา้นธรรมะ 



1)  ความรูท้างวตัถุเป็นเรื่องที่เกี่ยวกบัอาณาจกัรแห่งชวีติที่มรีูปร่างตวัตน และมคีวามต้องการในสิง่ที่

มองเห็นได้ ความรู้ชนิดนี้เกี่ยวข้องกับความก้าวหน้าและพฒันาการทางร่างกาย สุขอนามยัและความ

สะดวกสบาย 

2)  ความรูด้า้นมนุษยเ์กี่ยวขอ้งกบัอารยธรรมและความเจรญิซึง่รวมถงึการปกครอง การบรหิาร ศลิปะ งาน

กุศล วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

3)  ความรูท้างธรรมะประกอบดว้ยการไดม้าซึง่คุณงามความดอีนัเป็นคุณสมบตัขิองสวรรค ์เป็นความรูท้าง

ศลีธรรมของศาสนาทีแ่ทจ้รงิ และเป็นความรูข้องอาณาจกัรแห่งพระผูเ้ป็นเจา้ 

 ความรูท้างธรรมมคีวามส าคญัอยา่งยิง่ต่อมนุษย ์ความรูช้นิดน้ีท าใหป้จัเจกบุคคล รวมเป็นหน่ึงเดยีว

อย่างแน่นเฟ้นกบัสงัคม และความจ าเป็นของการรวมตวักันเป็นกลุ่มก้อน นี้คือพื้นฐานของความเจรญิ

ทัง้หลายทัง้ปวง ในระดบับุคคลแล้ว การศกึษาทางธรรมอ านวยความรู้ให้ทราบว่าความประพฤตเิช่นไรที่

ประกอบดว้ยจรยิธรรมและความถูกต้องตามกาลเทศะ ให้ความเขา้ใจอย่างถ่องแท้ว่าในสถานการณ์หนึ่งๆ 

อะไรคอืสิง่ทีถู่กตอ้งและอะไรคอืสิง่ทีผ่ดิ อย่างไรกต็าม สิง่ทีส่ าคญัทีสุ่ดคอื ความรูช้นิดนี้พฒันาพลงัลกัษณะ

นิสยัใหก้ระท าแต่สิง่ที่ถูกต้อง หนังสอืพมิพท์ัว่โลกมเีรื่องราวมากมายเกี่ยวกบับุคคลที่มคีวามรูส้องประเภท

แรกดงักล่าวเบือ้งต้นเป็นอย่างดแีต่กลบัไม่สนใจใยดกีบัความรูท้างธรรมซึ่งเป็นความรูช้นิดทีส่าม เขาไม่ได้

ศกึษาเรยีนรู ้หรอืฝึกฝนศลิปะใหไ้ด้มาซึง่คุณงามความดทีางธรรมะ ดว้ยเหตุนี้เอง เขาจงึมนีิสยัอ่อนแอและ

วจิารณญาณของเขาสบัสนว่า พฤตกิรรมใดถูก พฤตกิรรมใดผดิ ดงันัน้พวกเขาจงึกระท าความผดิ ซึง่มกัเป็น

อาชญากรรม หากใครคนหนึ่งหยุดพัฒนาพลังที่ได้มาจากการยึดถือกฎ ค าสัง่สอนตักเตือนตลอดจน

ค าแนะน าของศาสนาทีพ่ฒันาตดิต่อกนัมาโดยไม่หยุดยัง้แลว้เขาหรอืเธอกจ็ะหยุดการเจรญิเตบิโตและจะถูก

ครอบง าดว้ยความอ่อนแอ (เหมอืนกบัเครือ่งมอืเหลก็ทีเ่ป็นสนิมเพราะไมไ่ดใ้ช้) ในทา้ยทีสุ่ดแลว้ สภาพเช่นนี้

จะท าใหค้วามมุง่มาดปรารถนาและความใฝฝ่นัของเขาชะงกังนั และจะท าลายชวีติของเขาอยา่งสิน้เชงิ 

 ในชวีติส่วนตวัของเรา อุปนิสยัของเราถูกทา้ทายอยูทุ่กวนั และเรามทีางเลอืกทีจ่ะปฏบิตัแิบบใดแบบ

หนึ่งในสถานการณ์อนัหลากหลาย การเลอืกของเราไม่ว่าจะเป็นในสถานการณ์ขนาดใหญ่หรอืเลก็ล้วนเป็น

ตวัก าหนดระดบัความสุข ความพอใจและความสงบทางจติ ศลิปแห่งการเรยีนรูเ้กี่ยวกบัวธิเีลอืกตดัสนิใจใน

สถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งและพฒันาคุณธรรมอนัเป็นสิง่จ าเป็นในการน าไปลงมอืปฏบิตันิัน้ต้องรบัการ

ใส่ใจและความเพยีรพยายามทุกวนั และที่ส าคญัยิง่กว่านั ้นก็คอืต้องอาศยัความรู้ชนิดพเิศษ ความรู้ชนิด

พเิศษน้ีและความเข้าใจปญัหาในแต่ละสถานการณ์จะเปลี่ยนไปทุกยุคและครูจากสวรรค์เท่านัน้ที่จะเป็น

ผู้สอนอย่างมรีะบบด้วยการปฏิบตัิของพระองค์และด้วยพระวจนะของพระองค์ซึ่งอุดมด้วยกฎระเบียบ 

ค าแนะน า และภมูปิญัญาอนัล ้าเลศิ 



 “เหล่าพระศาสดาและพระผู้น าสาส์นของพระผู้เป็นเจ้าทรงถกูส่งลงมา เพ่ือวตัถปุระสงค์

เดียวคือ การน าทางมนุษยไ์ปสู่มรรคแห่งสจัจะอนัเท่ียงตรง จดุประสงคเ์บื้องมูลฐานในการเปิดเผย

พระธรรมของพระศาสดาทัง้หลายกคื็อเพ่ือให้การศึกษาแก่มนุษย”์ 

จากหนังสือประมวลพระธรรมบางบทของพระบาฮาอลุลาห์ 

จงศกึษาพระวจนะของครจูากสวรรคเ์พื่อพฒันาตนเอง 

 “จงด าด่ิงลงสู่มหาสมทุรแห่งวจนะของเรา เพ่ือเจ้าจะได้คล่ีคลายความลบัท่ีอยู่ในพระวจนะ 

และค้นพบไข่มกุแห่งอจัฉริยภาพท่ีซ่อนเร้นอยู่ในความล า้ลึกนัน้” 

ประมวลพระธรรมของพระบาฮาอลุลาห์ 

 “จงเพาะเมลด็แห่งปัญญาของเราในดินท่ีบริสทุธ์ิของหวัใจ และรดด้วยน ้าแห่งความมัน่ใจ 

เพ่ือว่าไม้ดอกแห่งความรู้และปัญญาจะงอกขึ้นมาอย่างเขียวขจีจากนครพิสทุธ์ิของหวัใจ” 

ประมวลพระธรรมของพระบาฮาอลุลาห์ 

 “วิญญาณของมนุษย์รบัทราบและมีพลงัมากขึ้นขณะท าสมาธิ โดยอาศยัสมาธิกิจการท่ี

มนุษย์ไม่เคยรู้ได้ถกูเปิดเผยต่อเขา โดยอาศยัสมาธิมนุษย์ได้รบัแรงดลใจจากพระผู้เป็นเจ้า โดย

อาศยัสมาธิมนุษยไ์ด้รบัอาหารทิพย”์ 

สนุทรพจน์ท่ีกรงุปารีส โดยพระอบัดลุบาฮา 

 “ศาสนาให้ของขวญัอนัล า้ค่าท่ีสุดแก่มนุษย ์ให้ถ้วยแห่งความเจริญรุ่งเรือง ประสาทชีวิตนิ

รนัดร ์และโปรยปรายประโยชน์อนัไม่รู้โรยราแก่มนุษยชาติ” 

สาสน์ของพระบาฮาอลุลาห์ 

 “บญัญติัของเราคือตะเกียงแห่งความรกัท่ีคอบบริบาลคนรบัใช้ คือกญุแจแห่งความปรานี

ของเราส าหรบัประชาชน” 

พระคมัภีรท่ี์ศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสดุ โดยพระบาฮาอลุลาห์ 

 “บคุคลท่ีต า่ต้อย ไม่ได้ร า่เรียน แต่เป่ียมไปด้วยพระวิญญาณบริสทุธ์ิ กเ็ป็นผู้มีอานุภาพ

มากกว่าผูแ้ก่กล้าวิชาท่ีเกิดในตระกลูสงูศกัด์ิแต่ปราศจากแรงบนัดาลใจนัน้” 

สนุทรพจน์ท่ีกรงุปารีสโดยพระอบัดลุบาฮา 



หมายเหตุ  พระวจนะของครูจากสวรรค์มอี านาจและให้ความรอบรูม้ากกว่าค าพูดของบุคคลธรรมดา ทัง้นี้

เพราะสภาวะอนัสูงส่งของความสมบูรณ์ อ านาจสรา้งสรรค์แห่งการเผยพระธรรมและสถานะอนัเหนือสรรพ

สิง่สรา้งสรรค์ทัง้ปวงของครูเหล่านัน้ บุคคลดงัเช่นพระพุทธเจา้และพระบาฮาอุลลาห์มคีวามเหนือกว่าคน

ธรรมดาอย่างลบิลบั ขณะที่คนดแีละนักบุญอาจเหมอืนกบัดวงดาวแต่ครูจากสวรรค์นัน้มจี านวนน้อยและมี

ลกัษณะโดดเด่นเฉพาะตวั ทรงราชศกัดาและความยิง่ใหญ่ และส่องแสงประกายเจดิจา้ดงัเช่นดวงตะวนั พระ

นามของพระศาสดาถูกก าหนดใหไ้ดร้บัการประกาศสดุดใีนหน้าประวตัศิาสตร ์ไม่เพียงชัว่เวลาสบิหรอืรอ้ยปี 

หากเป็นระยะเวลานบัพนัๆ ปี 

ใชก้ารปรกึษาหารอืเป็นขบวนการในการตดัสนิใจ 

 “จงจดัการกบัทุกเร่ืองไม่ว่าใหญ่หรือเลก็ด้วยการปรึกษาหารือ” 

พระอบัดลุบาฮา 

หมายเหตุ การปรกึษาหารอืกบัผูอ้ื่นนับว่าเป็น “ประทปีน าทาง” สู่การแก้ไขปญัหาและมคีวามเกี่ยวขอ้งกบั

ชวีติส่วนตวัของบาไฮตลอดจนครอบครวัและชุมชนของพวกเขา คอืขบวนการตดัสนิใจอย่างมขี ัน้ตอนซึง่น า

อจัฉรยิภาพอนัอุดมอยูใ่นค าสอนมาใชแ้กป้ญัหา 

ตอนท่ี  3  ค าสอนขัน้พ้ืนฐานบางประการ 

สวดมนตทุ์กวนัเพื่อท าใหห้วัใจบรสิุทธิแ์ละพฒันาจติใจใหส้งูส่ง 

 “จงว่องไวในวิถีธรรมอนัวิสทุธ์ิ และเข้ามาสู่ชัน้สวรรคข์องการสนทนากบัเรา จงขดัหวัใจให้

ผดุผอ่งด้วยธรรมะ และรีบไปยงัราชส านักของพระผูท้รงความสงูส่ง” 

พระวจนะเร้นลบัของพระบาฮาอลุลาห์ 

หมายเหตุ ในท านองเดยีวกนักบัทีเ่ราช าระลา้งร่างกายเชา้และเยน็ ใหค้วามสดชื่นแก่ร่างกายซึง่มผีลบา้งกบั

จติใจ การท่องและสวดมนตเ์ชา้และเยน็ยงัความบรสิุทธิแ์ก่จติวญิญาณและหวัใจซึง่เปรยีบเสมอืนเป็นสถานที่

ส่วนตวัแห่งความคดิค านึงและความตัง้ใจ อากปักริยิาอุทศิถวายขณะสวดมนต์ช่วยใหเ้ราตดัสนิใจสิง่ต่างๆ 

ในชวีติประจ าวนัไดอ้ยา่งฉลาดและเหมาะสมมากขึน้ หากตอ้งการช าระลา้งจติใจอย่างหมดจด หรอืเพื่อขอให้

รกัษาพยาบาลแล้ว การสวดมนต์อย่างรบีด่วนเปรยีบเสมอืนเป็นดงัไฟที่จะขจดัน ้าแขง็หรอืสนิมออกจาก

หวัใจที่เย็นชาหรอืแขง็กร้าวที่สุดได้ และคืนสภาพจติใจสู่หนทางที่น าไปสู่การสร้างสรรค์และมคีวามสุข

กว่าเดมิ 

รูจ้กัตวัตนทีแ่ทจ้รงิของตวัเอง 



 “เจ้าคือตะเกียงของเราและแสงของเราอยู่ในตวัเจ้า จงเรืองแสงด้วยรศัมีของเรา และอย่า

แสวงหาใครอ่ืนนอกจากเรา เพราะเราสร้างเจ้าให้อดุม และอาบลกัษมีให้แก่เจ้าอย่างล้นหลาม” 

พระวจนะเร้นลบัของพระบาฮาอลุลาห์ 

หมายเหตุ  ขอใหท้ราบว่าคุณมคีุณค่าและไม่มใีครทีเ่หมอืนกบัคุณ ไม่มใีครที่มพีรสวรรคจ์ะพฒันาต่อไปได้

เฉกเช่นคุณ ลกัษณะหนึ่งของจกัรวาลของเราก็คอืความหลากหลาย ไม่มดีอกไมคู้่ใดหรอืเกลด็หมิะคู่ใดที่

เหมอืนกนัทุกประการ แต่ละสิง่มสี่วนช่วยเพิม่ความงามในสรรพสิง่ดว้ยคุณสมบตัทิี่เป็นเอกลกัษณ์ประจ าตวั

เอง 

ยกยอ่งคุณค่าแห่งนิสยัและความประพฤต ิ

 “ดาบแห่งอปุนิสยัใจคอท่ีดี และความประพฤติท่ีถกูต้องนัน้คมย่ิงกว่าใบมีดเหลก็กล้า” 

พระบาฮาอลุลาห์ 

 “ความเจริญของโลกสัมฤทธ์ิผลได้โดยอาศัยการกระท าท่ีบริสุทธ์ิและดีงาม โดยความ

ประพฤติท่ีงดงามและน่าสรรเสริญ” 

การมาถึงแห่งความยุติธรรมจากสวรรคโ์ดยพระบาฮาอลุลาห์ 

หมายเหตุ  บาไฮมคีวามคดิเหน็ว่าการมคีุณธรรมเป็นวตัถุประสงคห์ลกัของการด ารงชวีติของเรา และเป็นสิง่

ส าคญัต่อความสุขของเราและคนรอบขา้ง วตัถุประสงคอ์ื่นรวมถงึการท าใหอ้ารยธรรมก้าวหน้าต่อไป ช่วยให้

ได้มาซึ่งความเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนัของมนุษยชาติตลอดจนการรูจ้กั บูชา และเขา้สู่ที่ประทบัของพระผู้

เป็นเจา้ พระผูซ้ึง่ไดช้ื่อว่าเป็นพระจติและพระผูท้รงความดงีามอนัสมบูรณ์ 

การเป็นทีว่างใจได ้รากฐานของกจิการงานทัง้ปวง 

 “ความไว้วางใจได้คือทวารส าคญัท่ีสุดท่ีน าไปสู่ความสงบ และความปลอดภยัไร้กงัวลของ

ประชาชน ความจริงแล้วเสถียรภาพของกิจการทุกอย่างขึ้นอยู่กบัความไว้วางใจได้” 

สาสน์ของพระบาฮาอลุลาห์ 

หมายเหตุ  หากความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล ระหว่างสามภีรรยา และในธุรกจิการงานปราศจากลกัษณะเด่น

ของคุณธรรม อนัได้แก่ ความไว้วางใจซึ่งกนัและกนั ในที่สุด ความสมัพนัธ์เหล่านัน้ก็จะถูกครอบง าด้วย

ความระแวง ความสงสยั ขอ้งใจและไมว่างใจกนั ในขณะทีคุ่ณไมส่ามารถทีจ่ะเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของคน

อื่น ตวัคุณเองจะตอ้งเลอืกทีจ่ะปฏบิตัตินใหเ้ป็นทีว่างใจและเทีย่งธรรมเมือ่ตดิต่อสมัพนัธก์บัเพื่อนมนุษย ์การ

เลอืกเป็นคนทีไ่วว้างใจไดค้อืการเลอืกหนทางสู่ความสมคัรสมานสามคัค ี



เลอืกคบเพื่อนทีด่ ี

 “การอยู่ร่วมกบัผู้ไร้ศีลธรรมจะทวีความทุกขโ์ศก ส่วนมิตรภาพกบัผู้มีธรรมจะชะล้างสนิม

ออกไปจากหวัใจ” 

พระวจนะเร้นลบัของพระบาฮาอลุลาห์ 

หมายเหตุ  กล่าวกนัว่า ถา้คุณพบคนคนหนึ่งทีท่ าผดิซ ้ากนัถงึสามครัง้และคุณไมส่ามารถชกัน าใหเ้ขาเปลีย่น

นิสัยไปในทางที่ดีได้แล้ว คนคนนัน้ก็จะเริม่ชักน าคุณไปในทางตกต ่ า ในขณะที่คุณควรจะมีเมตตาต่อ

แมก้ระทัง่ผู้ทีม่คีวามคดิและการกระท าที่ดือ้ดงึเอาแต่ใจตนเอง คุณก็ควรจะเลอืกเพื่อนที่มคีุณธรรมและน่า

นับถือ แล้วคุณจะได้รบัการชกัน าไปในทางที่ดีและพฒันาขึ้นด้วยแบบอย่าง ความคิด ค าพูดและความ

ประพฤตทิีด่งีามของเขา 

การท างานเพื่อใหไ้ดม้าซึง่ความมัง่คัง่ทางวตัถุและจติใจ 

“เจ้าคือต้นไม้ในสวนของเรา เจ้าต้องออกผลท่ีล า้เลิศ เพ่ือว่าเจ้าเองและผู้อ่ืนจะได้รบัประโยชน์จาก

ผลนัน้ ดูกร มนุษยผ์ู้มีปัญญา เป็นหน้าท่ีของทุกคนท่ีจะประกอบอาชีพและวิชาชีพ เพราะในนัน้มี

ความลบัแห่งความมัง่คัง่อยู่” 

พระวจนะเร้นลบัของพระบาฮาอลุลาห์ 

“ต้นไม้ท่ีไม่ออกผลนัน้เหมาะส าหรบักองไฟ” 

พระวจนะเร้นลบัของพระบาฮาอลุลาห์ 

“เรามีบญัชาทุกคนให้ประกอบอาชีพบางอย่าง เราได้ยกฐานะของการท างานดงักล่าวขึ้นมาเป็นการ

นมสัการพระผู้เป็นเจ้า” 

พระบาฮาอลุลาห์ 

หมายเหตุ  เราเองและบุคคลทีเ่รารกั และหากเป็นไปไดเ้ราอาจจะน าไปใชใ้นดา้นการสบืสานอารยธรรมให้

เจรญิก้าวหน้าต่อไป นอกเหนือจากนี้การท างานยงัอ านวยโอกาสใหเ้ราเขา้ใจความส าคญัของการพฒันาจติ

วญิญาณและคุณธรรม ในสถานทีท่ างาน เรามโีอกาสมากพอทีจ่ะฝึกฝนคุณธรรมในดา้นความยุติธรรม ความ

เสมอภาค การเป็นลูกน้อง ความเมตตากรุณา ความกล้า ความอดทน ความฉลาด การรู้จกัเหตุผล ใน

สถานทีท่ างาน ความส าคญัของการรกัษาขอ้ตกลงและความประพฤตทิี่อยู่ในศลีธรรมในทุกสถานการณ์จะ

เป็นที่ประจกัษ์ชดั การจะได้มาซึ่งคุณสมบตัขิองบุคคลเช่นว่านี้จะต้องมคีวามมัง่คัง่ในแบบที่ถูกต้องจงึจะ

ส่งผลให้เรามคีวามสุขส่วนตวัได ้เมื่อการปฏบิตังิานในทีท่ างานประกอบดว้ยความเป็นธรรม ความซื่อสตัย ์



ความเมตตารกัใคร่และการเอาใจใส่งานอย่างดทีี่สุดแล้ว นัน่ไม่นับว่าเป็นเพยีงแค่การท างานเท่านัน้ หาก

เป็นการปฏบิตับิชูาและความพอใจทีเ่รารูส้กึไดด้ว้ยตวัเองซึง่จะเป็นเครือ่งบ่งชีค้วามแตกต่าง 

หลกีเลีย่งเครือ่งดื่มประเภทแอลกอฮอล ์ยาสบู ฝ่ิน ฯลฯ เพื่อคงไวซ้ึง่ความหลกัแหลมทางจติใจ 

 “ห้ามบคุคลท่ีมีปัญญาด่ืมส่ิงท่ีจะพรากปัญญาของเขาไป เหน็ว่าเขาพึงปฏิบติัในส่ิงท่ีคู่ควร

กบัมนุษย”์ 

พระคมัภีรท่ี์ศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสดุโดยพระบาฮาอลุลาห์ 

 “ประสบการณ์ท่ีผ่านมาแสดงให้เหน็แล้วว่าการละเลิกจากยาสบู เคร่ืองด่ืมมึนเมาและฝ่ินท า

ให้มีสขุภาพดี เพ่ิมพลงั ขยายความหลกัแหลมทางจิตใจและพละก าลงัมากมายเพียงใด” 

ประมวลพระธรรมของพระอบัดลุบาฮา 

หมายเหตุ  เราได้กล่าวถงึการกระท าอนัควรเพื่อพฒันาความคดิและจติใจมาแล้วหลายครัง้ ในทางกลบักนั 

บทพระธรรมทีค่ดัมาแสดงขา้งต้นนี้กไ็ด้แสดงใหเ้หน็ว่ามกีารกระท าเช่นไรบา้งทีคุ่ณควรจะหลกีเลี่ยงและละ

เลกิ เพื่อพฒันาสุขภาพจติและวญิญาณของตัวคุณเองนอกเหนือจากนี้ พระธรรมของศาสนาบาไฮยงัได้

กล่าวถงึการหลกีเลีย่งการดื่มไวน์ ไมเ่สพยาเสพตดิ ไมส่บูกญัชา และสารกล่อมประสาททีไ่ดจ้ากพชืซึง่จะไป

แปรเปลี่ยนจติส านึกใหห้ลงผดิไป อย่างไรก็ตาม สารประกอบทางเคมขีองสิง่เหล่านี้อาจจะน ามาใช้ได้หาก

เป็นค าสัง่ของนายแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญเพื่อการรกัษาโรคหรอืความผดิปกตบิางอยา่ง 

บทธรรมส าคญัเพ่ิมเติม 

ความกรุณา  “ค าแนะน าประการแรกของเราคือ จงมีหวัใจท่ีบริสุทธ์ิ เมตตาและผ่องใสเพ่ือว่าเจ้าจะ

ได้อยู่ในอาณาจกัรท่ียัง่ยืนชัว่นิรนัดร”์ 

พระวจนะเร้นลบัของพระบาฮาอลุลาห์ 

“ล้ินท่ีอ่อนโยนคือแม่เหล็กท่ีดึงดูดหัวใจมนุษย์ คืออาหารแห่งวิญญาณ ซ่ึงสวมถ้อยค าด้วย

ความหมาย” 

พระบาฮาอลุลาห์ 

มารยาท  “เราขอตกัเตือนเจ้าให้มีมารยาท เพราะเหนืออ่ืนใด มารยาทคือเจ้าชายของคณุธรรมทัง้

ปวง” 

พระวจนะเร้นลบัของพระบาฮาอลุลาห์ 



ค าพดูทีร่ะมดัระวงั  “จงอย่าเอ่ยถึงบาปของผูอ่ื้นในเม่ือเจ่าเองกเ็ป็นคนบาป” 

พระวจนะเร้นลบัของพระบาฮาอลุลาห์ 

พยายามให้ได้มาซึ่งความเป็นเลิศ  “จงให้แต่ละรุ่งอรุณดีกว่าสนธยา ให้แต่ละวนัพรุ่งอุดมค่ากว่า

วนัวาน” 

พระบาฮาอลุลาห์ 

ความบรสิุทธิ ์

“ทัง้หญิงและชายควรจะรกัษาความบริสุทธ์ิไว้ ไม่ใช่เพราะเป็นจริยธรรมท่ีน่ายกย่องอย่างสูงเท่านัน้ 

หากยงัเป็นหนทางเดียวท่ีน าไปสู่ชีวิตสมรสท่ีประสบความส าเรจ็และมีความสขุ” 

ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ ท่านศาสนภิบาลของศาสนาบาไฮ 

การสมรส  “และเม่ือพระองคต้์องการแผ่ความเมตตากรณุามาให้มวลมนุษย ์ต้องการจดัโลกให้เป็น

ระเบียบ พระองค์ทรงเปิดเผยวินัยและบญัญติักฎ ซ่ึงหน่ึงในจ านวนน้ีคือการสถาปนากฎของการ

สมรส เพ่ือให้เป็นปราการแห่งความผาสุกและความรอดพ้น...” 

พระคมัภีรท่ี์ศกัด์ิสิทธท่ี์สดุโดยพระบาฮาอลุลาห์ 

 “ดงันัน้ จงพยายามอยู่ร่วมกนัด้วยหวัใจและวิญญาณ ประดจุนกพิราบสองตวัในรงัเดียวกนั 

เพราะส่ิงน้ีจะได้รบัพรในทัง้สองภพ” 

คดัมาจากพระธรรมของพระอบัดลุบาฮา 

การหย่ารา้ง  “จงเหน่ียวรัง้ไม่ให้มีการหย่าร้างอย่างสุดก าลงันอกเสียจากว่ามีบางส่ิงเกิดผลกัไสให้

เขาแยกออกจากกนั ด้วยมีความรงัเกียจซ่ึงกนัและกนั” 

พระอบัดลุบาฮา 

การแต่งกาย  “รสนิยมด้านเส้ือผ้าและการโกนแต่งเคราให้เป็นไปตามวิจารณญาณของมนุษย ์ดูกร 

ประชาชน แต่จงระวงัอย่าท าตวัเป็นเคร่ืองเล่นของคนเขลา”  

พระบาฮาอลุลาห์ 

ดนตร ี “เราให้ดนตรีเป็นประหน่ึงบนัไดส าหรบัวิญญาณของเจ้า เป็นหนทางให้เจ้าขึ้นไปสู่อาณาจกัร

เบือ้งบน ดงันัน้อย่าท าให้ดนตรีเป็นปีกของอตัตาและกิเลส” 

พระคมัภีรท่ี์ศ กด์ิสิทธ์ิท่ีสดุโดยพระบาฮาอลุลาห์ 



ศลิปะ  “งานศิลปะ งานฝีมือและวิทยาศาสตรท์ าให้โลกเราน่าอยู่ขึ้น ทัง้หมดน ามาซ่ึงความเบิกบาน

ใจ” 

พระบาฮาอลุลาห์ 

ความเจบ็ปวดและความร่าเรงิยนิด ี “ความเศร้าสลดทุกอย่าง ความปวดร้าว ความอบัอาย และความ

หดหู่ใจ เกิดจากโลกแห่งวตัถ ุในขณะท่ีอาณาจกัรแห่งวิญญาณไม่ได้เป็นเหตุของความโศกเศร้าเลย 

ผู้หน่ึงผู้ใดท่ีมีความคิดอยู่ในอาณาจกัรน้ีก็รู้จกัความช่ืนชมยินดีเป็นนิจ ความเจ็บป่วยอันเป็น

ธรรมดาของมนุษย ์กไ็ม่หลีกเว้นเขาไปได้ แต่ว่าจะแตะต้องได้กเ็พียงผิวเผินของชีวิตเขาเท่านัน้ ใน

ส่วนลึกลงไปนัน้เป็นความสงบเงียบเยือกเยน็” 

สนุทรพจน์ท่ีกรงุปารีสพระอบัดลุบาฮา 

ภาคท่ี 3 หลกัธรรมพื้นฐานทางสงัคมบางประการ 

การคน้ควา้หาความจรงิดว้ยตนเองอยา่งอสิระ 

 “การลอกเลียนแบบจากอดีตอย่างงมงายจะท าให้สมองต้ืน” 

พระธรรมของพระอบัดลุบาฮา 

 “หากบคุคลประสงคจ์ะประสบความส าเรจ็ในการแสวงหาความจริง ส่ิงแรกท่ีเขาต้องปฏิบติั

คือ เขาจะต้องปิดตาต่อความเช่ืองมงายท่ีถือปฏิบติักนัสืบมาแต่อดีต” 

สนุทรพจน์ท่ีกรงุปารีสโดยพระอบัดลุบาฮา 

 “พระผูเ้ป็นเจ้าทรงประทานตาแห่งการค้นคว้าหาความจริงแก่มนุษยเ์พ่ือท่ีเขาจะได้เหน็และ

ค้นหาความจริง พระองค์ทรงประทานหเูพ่ือท่ีเขาจะได้ยินข่าวท่ีเป็นจริง ทรงมอบพระสวรรค์แห่ง

เหตผุลเพ่ือท่ีเขาจะได้ค้นพบส่ิงต่างๆ ด้วยตวัของเขาเอง” 

พระอบัดลุบาฮา 

ความเป็นอนัหน่ึงเดยีวกนัของมนุษยช์าต ิ

 “สกัการสถานแห่งเอกภาพได้ถกูสร้างขึ้นแล้ว เจ้าอย่าถือกนัและกนัเป็นคนแปลกหน้า เจ้า

คือผลไม้บนต้นเดียวกนั และเป็นใบไม้บนก่ิงเดียวกนั แสงแห่งความสามคัคีนัน้มีอานุภาพมากจน

สามารถส่องทัว่พิภพให้สว่างไสว” 

ประมวลพระธรรมของพระบาฮาอลุลาห์ 



 “พระผู้ซ่ึงเป็นนายของเจ้า พระผู้ทรงเมตตาเหนือผู้ใด ทรงเฝ้าทะนุถนอมความปรารถนาท่ี

จะได้เหน็มนุษยชาติทัง้มวลเป็นประดลุดงัดวงวิญญาณในร่างเดียวกนั” 

พระบาฮาอลุลาห์ 

ความกลมกลนืกนัในความหลากหลาย 

 “ความแตกต่างกนัระหว่างบตุรหลานของมนุษย ์ควรเป็นเหตุท่ีก่อให้เกิดความรกัและความ

ปรองดองสามคัคีขึ้น เหมือนกบัดนตรีท่ีมีระดับเสียงสูงต ่าประสานเข้าด้วยกนั ท าให้เกิดเป็นบท

เพลงท่ีสมบรูณ์ขึ้น” 

สนุทรพจน์ท่ีกรงุปารีสโดยพระอบัดลุบาฮา 

ความเท่าเทยีมกนัระหว่างบุรษุและสตร ี  

 “อีกไม่นาน วนัทัง้หลายจะมาถึง เม่ือบรุษุจะได้กล่าวแก่สตรีว่า:  ขอพระพรจงมีแด่ท่าน ขอ

พระพรจงมีแด่ท่าน อนัท่ีจริงท่านสมควรแล้วท่ีจะได้รบัพรสวรรคท์ุกประการ ท่านสมควรท่ีจะได้รบั

การประดบัท่ีศีรษะด้วยมงกฎุอนัทรงเกียรติชัว่นิรนัดร เพราะว่าในศิลปวิทยาการ ในคณุความดีอนั

สมบรูณ์แล้ว ท่านจะเท่าเทียมกบับรุษุ และเม่ือตระหนักในความอ่อนละมนุละไมของหวัใจ และ

ความปรานีอนัใหญ่หลวงและความเหน็อกเหน็ใจ ท่านกเ็ป็นยอดแล้ว” 

สนุทรพจน์ท่ีกรงุปารีสโดยพระอบัดลุบาฮา 

ขจดัอคตทิุกรปูแบบ 

 “อคติทัง้ปวงเป็นตวัท าลายความสขุและสวสัดิภาพของมนุษย”์ 

พระอบัดลุบาฮา 

 “มนุษย์ไม่ควรปล้ืมใจว่าเขารกัประเทศของตน แต่ควรปล้ืมใจว่าเขารักเพ่ือนมนุษย์

ด้วยกนั” 

พระบาฮาอลุลาห์ 

ความจงรกัภกัดต่ีอรฐับาล 

 “ในทุกประเทศท่ีประชากรบาไฮอาศยัอยู่ พวกเขาจะต้องปฏิบติัต่อรฐับาลของประเทศนัน้

ด้วยความจงรกัภกัดี ความสจุริต และวาจาสตัย”์ 

สาสน์ของพระบาฮาอลุลาห์ 

 



ความสอดคลอ้งตอ้งกนัระหว่างศาสนาและวทิยาศาสตร์ 

 “ศาสนาและวิทยาศาสตรเ์ป็นปีกสองข้างซ่ึงน าปัญญาของมนุษย์ให้สามารถทะยานขึ้นสู่

ความสูง พาวิญญาณของมนุษยใ์ห้สามารถพฒันา เป็นไปไม่ได้ท่ีจะบินด้วยปีกเพียงข้างเดียวโดย

ล าพงั” 

พระอบัดลุบาฮา 

สหพนัธรฐัแห่งโลก 

 “โลกน้ีเป็นเพียงแผน่ดินเดียว และมนุษยชาติเป็นเพียงประชาชาติเดียวกนั” 

ประมวลพระธรรมของพระบาฮาอลุลาห์ 

ภาษาสากลรองจากภาษาทอ้งถิน่ 

 “หัวใจเปรียบประดุจเป็นกล่องและภาษาเป็นกุญแจ การใช้กุญแจเป็นวิธีเดียวท่ีเราจะ

สามารถเปิดกล่องดวงใจและได้พบอญัมณีในนัน้ ดงันัน้ ประเด็นท่ีเก่ียวกบัการมีภาษาสากลรอง

จากภาษาท้องถ่ินจึงมีความส าคญัอย่างท่ีสดุ” 

ประกาศสนัติภาพสากลโดยพระอบัดลุบาฮา 

การศกึษาสากล 

 “ส่ิงจ าเป็นเบื้องต้นและด่วนท่ีสุดคือการส่งเสริมการศึกษา เป็นเร่ืองสุดจะจิตนาการได้ว่า 

ชาติใดจะสามารถเจริญรุ่งเรืองและประสบความส าเร็จได้หากส่ิงส าคัญขัน้มูลฐานน้ีไม่ด าเนิน

ก้าวหน้าไป เหตผุลส าคญัของความเส่ือมและความตกต า่ของประชาชนคือ อวิชชา” 

ความลบัแห่งอารยธรรมสวรรคโ์ดยพระอบัดลุบาฮา 

การอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม 

 “พระผูเ้ป็นนายของมวลมนุษยท์รงวางรปูแบบอาณาจกัรของมนุษยเ์ป็นเสมือนดงัสวนแห่ง    

อีเดน็ เป็นสวรรคบ์นดิน” 

พระธรรมของพระอบัดลุบาฮา 

กฎเกณฑท์างสงัคมอื่นๆ รวมถงึ : การขจดัความร ่ารวยอย่างมหาศาลและความยากจนขดัสนอย่างแสน

สาหสั การไม่น าศาสนาเขา้ไปเกี่ยวพนักบัการเมอืง และการสถาปนาสนัตภิาพระดบัสากลซึ่งมสีหพนัธรฐั

แห่งโลก ใหก้ารสนบัสนุนรบัรอง 

 



ตวัอย่างบทสวดมนตข์องศาสนาบาไฮบางบทท่ีคดัมา 

 “ข้าแต่พระผู้เป็นนายโปรดท าให้ใบหน้าของข้าพเจ้าสว่างไสวขึ้นด้วยแสงแห่งการประทาน

ให้ของพระองค ์โปรดให้ดวงตาของข้าพเจ้าสว่างขึ้นด้วยการมองเหน็สญัลกัษณ์แห่งพระราชอ านาจ

ในการบญัชาของพระองค ์โปรดทรงท าให้หวัใจของข้าพเจ้าสดช่ืนด้วยความรุ่งโรจน์แห่งพระปัญญา

ท่ีครอบคลมุทุกสรรพส่ิงของพระองค ์โปรดท าให้จิตวิญญาณของข้าพเจ้าเบิกบานขึ้นด้วยข่าวอนัน่า

ปีติยินดีย่ิงของพระองคท่ี์มีอ านาจฟ้ืนฟวิูญญาณ ข้าแต่ราชนัยแ์ห่งโลกน้ีและแห่งอาณาจกัรเบื้องบน 

ข้าแต่พระผู้ปกครองผู้ทรงอ านาจ...”  โปรดเล้ียงดูข้าพเจ้าไว้กบัอกแห่งความปรานีของพระองค ์

โปรดฝึกฝนข้าพเจ้าในอ้อมอกแห่งความรกัของพระองค ์โปรดอบรมข้าพเจ้าในโรงเรียนแห่งการน า

ทางของพระองค์ โปรดพฒันาข้าพเจ้าภายใต้ร่มเงาแห่งความอารีของพระองค์ โปรดปลดปล่อย

ข้าพเจ้าออกจากความมืด ให้ข้าพเจ้าได้เป็นประทีปท่ีสว่างไสว โปรดให้ข้าพเจ้าเป็นอิสระจากความ

ทุกขโ์ศก โปรดท าให้ข้าพเจ้าเป็นบุษบาในสวนกหุลาบ ให้ข้าพเจ้าได้เป็นคนรบัใช้ ณ ธรณีประตูของ

พระองค ์ให้ข้าพเจ้ามีใจท่ีชอบธรรม โปรดให้ข้าพเจ้าได้เป็นเหตุแห่งความอารีส าหรบัชาวโลก โปรด

สวมศีรษะของข้าพเจ้าด้วยมงกฎุแห่งชีวิตนิรนัดร ์แท้จริงแล้ว พระองคคื์อพระผู้ทรงอานุภาพ พระผู้

ทรงอ านาจ พระผูท้รงเหน็ พระผูท้รงได้ยิน “ข้าแต่พระผูเ้ป็นเจ้าผูท้รงเหน็ใจ โปรดทรงประทานหวัใจ

ท่ีเป็นเสมือนดงัแก้วแก่ข้าพเจ้า ซ่ึงจะสามารถเรืองรองได้ด้วยแสงแห่งความรกัของพระองค ์และขอ

ทรงประทานแก่ข้าพเจ้า ความคิดท่ีสามารถเปล่ียนโลกน้ีเป็นสวนกหุลาบ ด้วยการหลัง่ไหลลงมา

ของกรณุาธิคุณจากสวรรค์ พระองค์คือพระผู้ทรงเห็นใจ พระผู้ทรงเมตตา พระองค์คือพระผู้ทรง

เป่ียมด้วยพระคณุอนัย่ิงใหญ่ท่ีสดุ” 

พระอบัดลุบาฮา 

หมายเหตุ : ศาสนาบาไฮไม่มนีกับวช บรหิารศาสนกจิโดยสมาชกิทีผ่่านการเลอืกตัง้เป็นกรรมการสภาบาไฮ

ทีม่อียูท่ ัว่โลก เป็นไปตามหลกับรหิารทีร่่างไวใ้นพระบญัญตัขิองศาสนา  


