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ค าน า 

หนงัสอืเล่มนี้ ท่านทีป่รกึษาศาสนาอดบิ ทาเฮอซาเดห ์เขยีนใหธ้รรมสภาบาไฮแห่งประเทศไอแลนด ์

เพื่อใหใ้ชเ้ป็นคู่มอืในการพฒันาคุณธรรมในจติใจชุมชนบาไฮ  ท่านทีป่รกึษาอดบิ ไดแ้สดงความคดิเหน็ของ

ท่านเกี่ยวกบัความหมายของ “การพฒันาคุณธรรมในจติใจชุมชนบาไฮ” ในเชงิที่ว่า สงัคมโดยส่วนรวมจะ

พฒันากา้วไกลไมไ่ดห้ากบาไฮศาสนิกชนแต่ละคนซึง่เป็นหน่วยทีเ่ลก็ทีสุ่ดของชุมชนยงัมไิดพ้ฒันาจติใจของ

ตนเองใหม้คีุณธรรมถงึตามระดบัค าสอนของพระบาฮาอุลลาหเ์สยีก่อน 

ธรรมสภาบาไฮแห่งประเทศไทย จงึได้ขออนุญาตจดัแปลหนังสอืคู่มอืเลก็ๆเล่มนี้ เพื่อถ่ายทอดให้

ท่านผูอ่้านไดน้ าไปพจิารณาใช้ในชวีติประจ าวนัของท่าน เป็นหนทางน าไปสู่ผลส าเรจ็ในการประพฤตธิรรม

ใหไ้ดต้ามทีพ่ระบาฮาอุลลาห ์ทรงเน้นความส าคญัไวเ้ป็นประการแรกในหนังสอื “พระวจนะแห่งความเรน้ลบั” 

ขอ้ที ่1 ว่า “ค าแนะน าประการแรกของเราไดแ้ก่สิง่น้ี จงมหีวัใจอนับรสิุทธิเ์มตตาและผ่องใส เพื่อว่าหวัใจของ

เจา้นัน้จะเป็นอาณาจกัรทีย่ ัง่ยนืถาวรและไมรู่ส้ ิน้” 

เมื่อท่านเป็นบุคคลทีอ่ยู่ในศลีธรรมแล้ว ความสงบสุขสนัตแิละความเจรญิก้าวหน้า จะบงัเกดิแก่ตวั

ท่านเองในเบือ้งปฐม  จากนัน้คุณธรรมเหล่านี้จงึมผีลต่อบุคคลทีแ่วดลอ้มตวัท่านอนัไดแ้ก่ครอบครวั ชุมชน

บาไฮ ญาตสินิทมติรสหายและประเทศชาต ิ

 

ด้วยความรกัและปรารถนาดี 

สมาคมสภาการกลางศาสนาบาไฮแห่งประเทศไทย 
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ท่านทีป่รกึษาศาสนา อดบิ ทาเฮอซาเดห ์ไดเ้ขยีนจดหมายถงึเพื่อนๆบาไฮ มใีจความดงันี้ 

 

สวสัดี เพ่ือนบาไฮศาสนิกชนท่ีรกั 

ในข่าวสาส์นทีส่่งถงึผู้เขา้ร่วมประชุม ในการประชุมนานาชาตทิี่กรุงดบับลนิ สภายุตธิรรมสากลได้

เรยีกรอ้งให้บาไฮศาสนิกชนร่วมมอืกนัพฒันาคุณธรรม ขึน้ในสงัคมบาไฮ เพื่อนๆที่เขา้ร่วมการประชุมบาง

ท่านไดถ้ามถงึความหมายของค าว่า “การพฒันาคุณธรรม” และต้องการจะทราบว่าท าอย่างไรเราถงึจะท าให้

มนัเกิดขึ้นได้ ค าว่า “ดวงจติอนัทรงธรรม” นี้เมื่อใช้ในความหมายที่ไม่เกี่ยวข้องกบับาไฮอาจจะท าให้เกิด

ความเขา้ใจไปคนละแบบ หรอือาจจะท าใหเ้กดิความเขา้ใจสบัสนกนัในแต่ละบุคคล การพฒันาคุณธรรมใน

จติใจไม่ได้หมายความถึงการเป็นคนที่มแีต่ ใฝ่ฝนัถึงความสะสวยดงีามของโลก โดยไม่ให้ความสนใจต่อ

ความเป็นไปของโลก 

ความหมายของการพฒันาจติใจ ใหท้รงธรรมในสงัคมบาไฮนัน้ แปลงา่ยๆคอื เมื่อใดทีด่วงจติของเรา

ไดส้มัผสัหรอืใกลช้ดิกบัพระองค์พระศาสดาบาฮาอุลลาห ์เมื่อนัน้ดวงจติดวงนัน้กจ็ะไดร้บัการพฒันา บาไฮที่

แทจ้รงินัน้คอืเมือ่ดวงจติของเขาถูกดงึดูดใหใ้กลช้ดิ และมคีวามผูกพนักบัพระบาฮาอุลลาห ์ดวงจติของเขาก็

จะค่อยๆไดร้บัการพฒันาเขาจะเริม่มคีวามจงรกัภกัดต่ีอองคพ์ระศาสดา เขาจะเชื่อฟงัค าสัง่สอนของพระองค์

อยา่งเตม็หวัใจ และจะรบัใชศ้าสนาของพระองคด์ว้ยความจงรกัภกัดอียา่งสุดความสามารถ 

 

การพฒันาคณุธรรมในจิตใจของสงัคมบาไฮ 

ความรู้เก่ียวกบัจิตวิญญาณ 

พระคมัภรีศ์กัดิส์ทิธิจ์ะสอนใหเ้รามคีวามเขา้ใจเรื่องน้ีอย่างซาบซึง้ มนุษยเ์ราน้ีประกอบขึน้ดว้ยสิง่ 2 

สิง่ สิง่แรกนัน้เราสามารถมองเหน็หรอืสมัผสัได ้สิง่นัน้คอืรปูกาย สิง่ที่สองนัน้เราไม่สามารถมองเห็นดว้ยตา

เปล่าได ้สิง่นัน้กค็อืจติวญิญาณ เรามคีวามรูอ้ย่างกวา้งขวางเกี่ยวกบัรูปกายหรอืร่างกายของเรา แต่ความรู้

ในด้านของจติวญิญาณนัน้ยิง่มคีวามส าคญัมากขึน้ไปกว่าส่วนของร่างกายเสยีอกี  จติวญิญาณของมนุษย์

ไม่ไดถ้อืก าเนิดขึน้มาจากโลกแห่งวตัถุแห่งนี้ วญิญาณก าเนิดมาจากโลกแห่งจติวญิญาณของพระผูเ้ป็นเจา้ 

ในระหว่างทีท่ารกเริม่ปฏสินธแิละเจรญิเตบิโตขึน้ในครรภข์องผูเ้ป็นมารดา ดวงจติของทารกกจ็ะเริม่มคีวาม
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ผูกพนักบัร่างกาย เนื่องด้วยดวงจตินัน้เป็นจติวญิญาณ และไม่ใช่เป็นมวลวตัถุ จติวญิญาณจงึไม่สามารถ

เคลื่อนเข้าไปหรอืเคลื่อนออกมาจากร่างกายได้ ดวงจตินัน้มอี านาจเหนือการเคลื่อนไหวเข้าออกไปทุก

ทศิทาง จติวญิญาณเป็นอสิระจากสภาวะต่างๆของโลก  ความสมัพนัธเ์กี่ยวขอ้งของจติวญิญาณนัน้เปรยีบ

ไดเ้หมอืนกบัความสมัพนัธข์องแสงสว่างกบักระจกเงา ตวัแสงสว่างนัน้ไม่ไดอ้ยู่ในกระจกเงามนัเพยีงแต่ถูก

สะท้อนไปในกระจกเงา  และเมื่อเคลื่อนกระจกเงาออกไป ตวัแสงสว่างนัน้จะไม่ถูกเคลื่อนย้ายไปด้วยกบั

กระจกเงา 

เนื่องด้วยดวงจตินัน้เป็นสิ่งที่มอี านาจสูงกว่าสรรพสิ่งทัง้มวล สมองของเราจงึไม่มคีวามสามรถ

พอที่จะเขา้ใจคุณลกัษณะของมนั ไม่มอี านาจพอที่จะหยัง่รู้แก่นสาระของจติวญิญาณได้  ส่วนที่เราพอจะ

เขา้ใจได้กม็เีพยีงแต่คุณลกัษณะของคุณธรรมของจติวญิญาณเท่านัน้ ขณะที่เราก าลงัมชีวีติอยู่ในภพนี้ เรา

ไม่อาจเขา้ใจเรื่องจติวญิญาณอย่างถ่องแทไ้ด ้ฉะนัน้ความรูข้องเราในเรื่องของดวงจติวญิญาณจงึไดม้าจาก

องค์พระศาสดาผู้ซึง่ได้ถ่ายทอดความหมายที่ส าคัญของจติวญิญาณผ่านทางพระวจนะ และค าสัง่สอนของ

พระองค์กระนัน้ก็ด ีพระวจนะนัน้ก็หาเป็นเครื่องมอืที่มอี านาจเพยีงพอส าหรบัที่จะใช้อธบิายความหมายที่

ถ่องแท้ของจติวญิญาณได้ สรรพสิง่ที่พระผู้เป็นเจ้าสร้างสรรค์ขึ้นนัน้เป็นเพยีงหน่วยเดยีวในสรรพสิง่นัน้

ประกอบดว้ยจติวญิญาณและรปูวตัถุ กฎและหลกัอนัเดยีวกนัโดยธรรมชาตกิจ็ะพบได ้ในอาณาจกัรของดวง

วิญญาณ แต่เป็นกฎเกณฑ์ที่ถูกดดัแปลงให้เหมาะสมกับสถานะที่สูงขึ้นไป  อาณาจกัรที่ต ่ากว่าจะไม่มี

รปูลกัษณะดงักล่าว 

ความคล้ายคลึงกนัระหว่างร่างกายและวิญญาณ 

เนื่องจากว่ากฎเกณฑแ์ห่งการด ารงอยู่นัน้ครอบคลุมทุกสรรพสิง่ ดงันัน้ปรากฏการณ์ต่างๆทีเ่ราเหน็

ในโลกวตัถุนี้มสี่วนเหมอืนกบัเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ในโลกของจติวญิญาณดว้ย  ขอใหเ้ราลองมาศกึษาเกี่ยวกบั

ส่วนประกอบบางอยา่งของดวงวญิญาณโดยใชก้ฎเกณฑเ์บือ้งต้นนี้เป็นหลกั ถ้าหากเราศกึษาพระคมัภรีข์อง

พระศาสดาบาฮาอุลลาห์ และของพระอบัดุลบาฮา จะพบว่าดวงจติวญิญาณที่ก าลงัด ารงอยู่ในโลกวตัถุนี้

เหมอืนกบัทารกที่ก าลงัปฏสินธใินครรภม์ารดา ในสภาวะนี้จติวญิญาณและการก่อก าเนิดของทารกมคีวาม

คลา้ยคลงึกนัหลายประการ  และความเขา้ใจในสภาวะหนึ่งจะน าเราใหเ้ขา้ใจอกีสภาวะหนึ่งได ้แต่เป็นความ

เขา้ใจทีอ่ยูใ่นระดบัจ ากดั 

เราเรยีนรูว้่า รปูกายหรอืร่างกายของมนุษยน์ัน้เจรญิเตบิโตขึน้ในครรภข์องผูเ้ป็นมารดา ในระหว่าง

นัน้แขนขาและอวยัวะส่วนอื่นๆกจ็ะพฒันาขึน้เพื่อจะไดใ้ชห้ลงัจากทีค่ลอดจากครรภม์ารดาแลว้ ฉะนัน้ โดย
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ธรรมชาติร่างกายของเราก็จะผลิตแต่อวัยวะที่มีคุณลักษณะที่ สมบูรณ์หรือดีพอที่จะน ามาใช้ในโลกนี้  

กฎเกณฑอ์นัเดยีวกนัน้ีสามารถน ามาใชใ้นอาราจกัรของดวงวญิญาณ  ดวงวญิญาณทีผ่่านการพฒันาในโลก

นี้จะอุดมดว้ยคุณธรรม ซึง่เป็นสิง่จ าเป็นส าหรบัการด ารงอยู่ในภพหน้า ฉะนัน้เราจะเหน็ว่าสภาวะของทารก

ในครรภข์องมารดาและสภาวะของดวงวญิญาณในโลกปจัจุบนัน้ีแทจ้รงิแลว้มคีวามคลา้ยคลงึกนั 

วญิญาณสามารถรบัไดแ้ต่เฉพาะคุณธรรมความดเีท่านัน้ 

เราจะสงัเกตไดว้่าในโลกแห่งกายภาคนัน้ ทารกในครรภข์องมารดานัน้จะเริม่ตวัขึน้จากเซลล์ๆ เดยีว 

ในขณะทีก่าลเวลาผ่านพน้ไป เซลลน์ัน้กจ็ะเริม่แตกขยายตวัขึน้ อวยัวะและส่วนต่างๆของร่างกายกจ็ะเริม่มี

ขึน้  และแลว้สภาพของชวีติทารกในครรภก์ม็าถงึจุดจบ  ทัง้นี้เพราะทารกไดถ้อืก าเนิดออกมาอย่างสมบูรณ์

ครบถ้วน  มาถงึจุดนี้ เราก็จะเหน็สภาพความแตกต่างระหว่างเซลลแ์รกที่ชวีติทารกเริม่ก่อตวัขึน้ และการ

เจรญิกา้วหน้าของทารกเมือ่ครบก าหนดคลอด 

สถานการณ์อย่างเดยีวกนันี้กไ็ดเ้กดิกบัดวงจติ จุดก าเนิดของดวงจตินัน้ปราศจากซึง่ประสบการณ์ 

ปรากฏการณ์ที่เกิดกับทารกนี้บงัเกิดกับดวงวิญญาณเช่นกัน ดวงวญิญาณในระยะก่อก าเนิดทุกดวงจะ

ปราศจากประสบการณ์ ทุกดวงซ่อนเรน้คุณลกัษณะ หรอืพลงัอ านาจซึง่เป็นลกัษณะประจ าดวงวญิญาณไว้

อยู่ภายใน ในช่วงระหว่างที่ดวงวญิญาณมคีวามเกี่ยวพนักบัร่างกายขณะที่อยู่ในโลกนี้ ดวงวญิญาณก็จะ

พฒันาเอกลกัษณ์ของตนเองจนอุดมดว้ยคุณลกัษณะและคุณธรรมซึง่จะตดิต่อดวงวญิญาณนัน้อกีไปในภพ

หน้า ดวงวญิญาณไมส่ามารถน าคุณลกัษณะทีไ่มด่ตีดิตวัไปดว้ยได ้เพราะส่วนทีไ่ม่ดนีัน้มคีวามหมายในนัยที่

เราเรยีกว่าเป็นส่วนทีข่าดคุณลกัษณะ และส่วนทีข่าดหายไปนี้กไ็ม่ปรากฏใหเ้หน็นัน่เอง  ในท านองเดยีวกนั

กบัความทีข่าดแคลนบงัเกดิขึน้จากการปราศจากความมัง่คัง่ร ่ารวย ถ้าบุคคลด ารงชพีอยู่อย่างขาดคุณธรรม 

ดวงจติของเขากจ็ะตกต ่า และดวงจตินัน้ก็สามารถน าเอาส่วนดซีึง่มอียู่เพยีงน้อยนิดเท่านัน้ตดิตวัไปในโลก

หน้า 

จากการศกึษาพระคมัภรี ์พอจะรวบรวมความเขา้ใจไดว้่า ในท านองเดยีวกนัในโลกนี้ สรรพสิง่ทีพ่ระ

ผูเ้ป็นเจา้ทรงสรา้งขึน้มรีะดบัต่างๆกนั เป็นตน้ว่า ระดบัแรธ่าตุ ธญัพชื สตัว ์และมนุษย ์และในแต่ละระดบัยงั

มปีระเภทแยกย่อยลงไปอกี โลกแห่งดวงจติวญิญาณกเ็ช่นกนั   ดวงวญิญาณจะพฒันาอยู่ในระดบัต่างๆกนั 

ส่วนดวงวญิญาณของใครจะไดอ้ยู่ในระดบัไหนนัน้ขึน้อยู่กบัคุณธรรมที่ตดิตวัไปอยู่ในภพหน้า ดวงวญิญาณ

ของผูท้ีอ่ยูใ่นระดบัต ่ากว่าตนจะไมส่ามารถเขา้ใจบรรดาวญิญาณทีอ่ยู่ในระดบัสูงกว่าตน  ตวัอย่างนี้แสดงให้
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เหน็ว่า หลกัการของพระผูเ้ป็นเจา้ทีใ่ชก้บัโลกกายภาค เท่าทีเ่หน็ไดใ้นสรรพสิง่ทัง้หลายนัน้ยงัถูกน าไปใชใ้น

โลกแห่งจติวญิญาณดว้ย 

ภพหน้าอยู่ท่ีไหน ? 

ตวัอย่างทีห่ยบิยกมาพจิารณาอกีขอ้หนึ่งกค็อื สิง่ทีม่ชีวีติในระดบัทีสู่งขึน้ไปนัน้หมุนเวยีนและอาศยั

สรรพสิง่ในระดบัรองลงไป ในโลกแห่งวตัถุนี้ เราจะเหน็ไดว้่าสรรพสิง่ทีม่ชีวีติทัง้หลายลว้นไดร้บัสิง่ทีจ่ าเป็น

แก่การด ารงชวีติจากแรธ่าตุ 

ธรรมลขิติบทหนึ่งของพระบาฮาอุลลาห์ระบุไว้ว่า โลกแห่งจติวญิญาณหมุนอยู่รอบๆ โลกของเรา

แห่งนี้ นัน่แสดงว่าภพหน้านัน้มไิด้ถูกแยกออกไปต่างห่างจากโลกนี้ แต่แท้จรงิแล้วกลบัห้องล้อมอยู่อย่าง

ใกล้ชดินัน่เอง  เราย่อมเหน็จากธรรมชาตไิด้ว่า ทารกที่ก าลงัเจรญิเติบโตอยู่ในครรภ์มารดาจะไม่สามารถ

คน้พบไดเ้ลยว่า โลกทีเ่ขาจะมาอยูน่ัน้อยูใ่กลช้ดิกบัเขาอยา่งน่าอศัจรรยเ์พยีงไร  ระหว่างโลกทัง้สองนี้มเีพยีง

เยือ่ใยบางๆเท่านัน้ทีก่ ัน้ไว ้ หลกัการขอ้นี้มปีรากฏอยู่ในโลกแห่งจติวญิญาณดว้ย กล่าวคอื ดวงวญิญาณนัน้

ช่างอยู่ใกลช้ดิกบัตนมาก่อนมากเพยีงไร แต่ตราบใดทีด่วงวิญญาณยงัสถติอยู่ในร่างกาย ตราบนัน้ ภพหน้า

และความยิง่ใหญ่ของดวงวญิญาณกจ็ะถูกปิดบงัซ่อนเรน้จากการรูเ้หน็ของมนุษย ์

ในอกีตอนหนึ่ง พระบาฮาอุลลาห์ได้ทรงทรงลขิติไว้ในพระธรรมบทว่า ถ้าหากเราไดล้่วงรูส้ภาวะที่

ก าหนดไวแ้ก่ศาสนิกชนที่ด าเนินชวีติตามครรลองแห่งธรรม-แมเ้พยีงส่วนน้อยนิดเทยีบเท่าการได้มองเหน็

ผ่านรูเขม็ เราทุกคนก็จะต้องแตกดบัลงด้วยความปีตยินิดอีนัท่วมท้น ตราบใดก็ตามที่ทารกน้อยในครรภ์

มารดายงัไมส่ามารถคน้พบความยิง่ใหญ่และความงามทีป่รากฏอยู่บนโลกนี้  ตราบนัน้ดวงวญิญาณทีย่งัแฝง

อยูใ่นกายมนุษย ์กจ็ะไมไ่ดป้ระจกัษ์อาณาจกัรอนัสงูส่งของโลกวญิญาณเช่นกนั 

จดุมุ่งหมายในการสร้างมนุษย ์

ในทรรศนะแห่งพระธรรมทีเ่ปิดเผยโดยพระบาอาอุลลาห ์อะไรคอืจดุมุง่หมายในการทีม่นุษยถ์ูกสรา้ง

ขึน้มา ?  พระบาฮาอุลลาหท์รงตรสัว่า “จุดประสงคท์ัง้ทีแ่ลว้มาในอดตีและในอนาคตของพระผูเ้ป็นเจา้ทีท่รง

สรา้งมนุษยน์ัน้กเ็พื่อให้มนุษยน์ัน้กเ็พื่อให้มนุษยไ์ด้รูจ้กัพระผู้สรา้งและได้เขา้เฝ้าพระองค์  มนุษยจ์ะไดรู้จ้กั

และไดเ้ขา้เฝ้าพระผูเ้ป็นเจา้กด็ว้ยการยอมรบั พระศาสดาของพระองค ์ การหนัดวงจติไปหาพระศาสดาและ

ได้รบัพระกรุณาธคิุณทีห่ลัง่ไหลมานัน้ จะท าใหม้นุษยเ์รอืงรองผ่องใสด้วยแรงศรทัธา เฉกเช่นเดยีวกบัการ

ก าเนิดของทารก เดก็ทารกไม่สามารถถอืก าเนิดโดยปราศจากบดิาฉันใด  มนุษยก์็จะไม่ได้รบัแรงศรทัธา 
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โดยปราศจากความช่วยเหลอืจากพระศาสดาฉันนัน้ ดงันัน้จงึจ าเป็นที่มนุษย์จะต้องรู้จกัพระศาสดาและ

พรอ้มกนันัน้ตอ้งสรา้งสายสมัพนัธท์างจติวญิญาณกบัพระองคด์ว้ย 

พระธรรมที่เปิดเผยโดยพระบาฮาอุลลาห์ ส าหรบัยุคนี้มวีตัถุประสงค์หลกัที่การน าแสงสว่างมาสู่

จติใจของมวลมนุษย ์พระธรรมนี้ดลบนัดาลใจของมนุษย์ใหม้ ีแรงศรทัธา การสรา้งมนุษยชาตเิผ่าพนัธุใ์หม่

ส าเรจ็ลง โดยอาศยัพระธรรมค าสอนน้ี มนุษยจ์ะกลายเป็นคนทีอุ่ดมดว้ยภูมธิรรมซึง่จะพฒันากลายเป็นคนที่

มคีวามศรทัธาต่อไปได้นัน้ จ าเป็นที่มนุษยจ์ะต้องตัง้จติสู่พระบาฮาอุลลาห์ดว้ยใจสกัการ จากนัน้จงึพลชีวีติ

จติใจให้กับการเรยีนรู้ที่จะรกัพระองค์ นี่คือจุดหมายปลายทางสุดท้ายอันเรอืงรองของมนุษย์ สมตาม

เจตจ านงทีถู่กสรา้งขึน้มา 

อาหารของจิตวิญญาณ 

ในทนัททีีห่วัใจของสาธุชนไดส้มัผสัความรกัของพระบาฮาอุลลาห ์แลว้ตอบรบัว่า “ขา้พเจา้เชื่อ”แรง

ศรทัธาก็จะบังเกิดขึ้นในตัวเขา นี่คือความหมายของการเกิดใหม่ครัง้ที่สองดงัได้กล่าวไว้ในพระคมัภีร์

ศกัดิส์ทิธิข์องครสิต์ศาสนา ทารกแรกเกดิต้องการอาหารเพื่อใหร้่างกายเจรญิเตบิโตฉันใดเราต้องรบัอาหาร

ทางจติเพื่อหล่อเลีย้งดวงวญิญาณของเราฉนันัน้ 

อาหารทพิย์ส าหรบัจติวิญญาณนัน้ก็คอื พระวจนะของพระผู้เป็นเจ้าที่เผยผ่านพระศาสดาบาฮา

อุลลาห์ส าหรบัโลกยุคนี้โดยอาศยัการอ่านและศกึษาพระวจนะของพระองค์  แรงศรทัธาในศาสนาก็ค่อยแก่

กล้าขึ้นทลีะน้อยจนกระทัง่ถึงระดบัที่มคีวามมัน่ใจ และสาธุชนผู้นัน้ก็จะประสบแต่ความสุขในชวีิตอย่าง

แน่นอน  แต่ถ้าหากสาธุชนคนใด ละเลย ไม่อ่าน ไม่ศกึษาพระธรรมอนัทรงความส าคญัยิ่งยวดนี้แล้ว พลงั

ความศรทัธาของเขากจ็ะค่อยๆเส่ือมถอยลง จนอาจสญูสิน้ไปเลยกไ็ด ้

การพฒันาจิตใจขัน้แรก 

เปรยีบประดุจดงัมารดาที่ให้อาหารบุตรวนัละหลายมื้อ พระบาฮาอุลลาห์ทรงมโีองการให้บาไฮ

ศาสนิกชนอ่านพระธรรมวนัละ 2 เวลา ในตอนเชา้และเยน็ พระองคท์รงระบุไวว้่า ผูท้ี่ละเลยไม่อ่านจะชื่อว่า

ไมม่คีวามจงรกัภกัดต่ีอพระกตกิาของพระผูเ้ป็นเจา้ 
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การอ่านและสวดมนตไ์มเ่หมอืนกนั ขอท่านอย่าไดเ้ขา้ใจสบัสนกนั พระวจนะของพระบาฮาอุลลาหม์ี

อยูอ่ยา่งอุดมในพระคมัภรีแ์ละสาสน์ของพระองค ์การอ่านพระธรรมวจนะมผีลต่อจติวญิญาณ เช่นเดยีวกบัที่

อาหารมปีระโยชน์ต่อรา่งกาย 

พระบาฮาอุลลาหืได้ทรงลิขติไว้ในพระคมัภีร์คตีาบอีัคดสั ว่า การอ่านพระธรรมของพระองค์ใน

ขณะที่เกดิอาการเหนื่อยหน่ายนัน้หาได้ส่งบุญกุศลให้บงัเกดิแก่ผู้อ่านไม่  พระองค์ตรสัไว้ว่า การอ่านพระ

ธรรมเพียงสองสามบรรทัดด้วยจิตใจเบิกบานหรรษานัน้ ดีกว่ าการอ่านพระคัมภีร์ทัง้เล่มด้วยอารมณ์

หงุดหงดิและเบื่อหน่าย พระราชโองการนี้พอ้งกบักฎธรรมชาตทิีว่่า มนุษยย์่อมจะรบัประทานอาหารยามที่

เขาหวิเท่านัน้ สิง่ทีเ่หมอืนกนัอกีขอ้หนึ่งโดยธรรมชาตกิค็อื มนุษยจ์ะบรโิภคอาหารอย่างสม ่าเสมอเป็นประจ า

ทุกวนั การบัประทานอาหารเพยีงมือ้เดยีวในชัว่ชวีตินัน้นับว่าไม่เพยีงพอ การอ่านพระวจนะของพระผู้เป็น

เจ้าซึ่งเป็นอาหารของจติใจก็เช่นเดยีวกนั กล่าวคอืถ้านานๆอ่านสกัครัง้ก็ย่อมถือว่าไม่เพยีงพอ หากผู้ใด

ตอ้งการจะเจรญิทางธรรมวจนะในพระคมัภรีท์ุกวนั วนัละ 2 เวลาตามค าบญัชาของพระบาฮาอุลลาห์ 

จงปลอ่ยให้อ านาจแห่งพระวจนะหลัง่ไหลเข้าสู่หวัใจของเจ้า 

จงปล่อยใหพ้ระวจนะอนัทรงอาชานุภาพซมึซาบเขา้ไปในหวัใจเพื่อเป็นรงบ ารุงความศรทัธาเชื่อมัน่ 

ความซาบซึง้ในรสพระธรรมจะเกดิขึน้ถา้เราจะตระหนักอยู่เสมอว่า พระธรรมค าสอนเหล่านี้อุดมดว้ยศกัยานุ

ภาพอนัยิง่ใหญ่  การอ่านพระธรรมในตอนเชา้ดว้ยความเขา้ใจเช่นนี้ จะอ านวยใหเ้ราสามารถส่งกระแสจติถงึ

พระบาอาอุลลาหต์ลอดทัง้วนัไม่ว่าเราจะอยู่ ณ ทีท่ างานหรอืทีใ่ดกต็าม การตรกึตรองนึกถงึพระธรรมวจนะ

ของพระองค์เป็นหนทางที่ชกัน าให้จติวญิญาณของเราซมึซบัรบัพระธรรมเสมอืนดงัอาหารที่ถูกดูดซมึไป

เลีย้งรา่งกาย เมือ่ปฏบิตัติามนี้ไดใ้นช่วงเชา้ ตกตอนเยน็เรากจ็ะหวิพระธรรมอกี ถ้าเราไม่มคีวามปรารถนาที่

จะอ่านต่อไป นัน่ยอ่มเป็นสญัญาณเตอืนว่าเราไมไ่ดย้อมปล่อยใจใหไ้ดร้บัรสพระธรรมนัน้ 

ขัน้ท่ีสอง 

โยงการทีพ่ระบาฮาอุลลาหใ์หศ้าสนิกชนสวดมนต์เป็นประจ าทุกวนันับว่าเป็นโองการทีค่วบคู่กนักบั

ทีท่รงใหเ้ราอ่านพระธรรมบท ผลของการสวดมนตท์ีม่ต่ีอจติวญิญาณนัน้เหมอืนกนักบัของการอ่านพระธรรม 

บทสวดมนต์ภาคบงัคบันัน้แตกต่างจากบทสวดมนต์อื่นตรงที่เป็นหนึ่งในโองการหลกัที่มีผลบงัคบัใชก้บัศา

สนิกชน ประกอบกบัการทีม่อีากปักริยิาขณะสวด ทัง้ผูส้วดเองจะตอ้งหนัหน้าสู่กบิลหิข์ณะทีก่ล่าวอธษิฐานใน

ทีส่่วนตวั บทสวดมนต์ภาคบงัคบัมอียู่ดว้ยกนั 3 บท แต่ละคนกจ็ะสามารถเลอืกสวดบทใดบทหนึ่งใน 3 บท 

แลว้แต่สมคัรใจ 
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พระบาฮาอุลลาห์ทรงเน้นความส าคญัอย่างสูงสุดของการสวดมนต์ภาคบงัคบันี้ พระอบัดุลบาฮาได้เขยีน

อธบิายความส าคญัของเรื่องนี้ไว้ในพระธรรมบทตอนหนึ่งว่า การสวดมนต์ภาคบงัคบันี้เป็น “รากฐานแห่ง

ศาสนาของพระผูเ้ป็นเจา้” เป็น “หนทางน าสาธุชนใหก้้าวไปสู่ทางชวีติอนับรสิุทธิผ์ุดผ่องดว้ยคุณธรรม” พระ

อบัดุลบาฮากล่าวไว้ในอกีตอนหนึ่งว่า การสวดมนต์ภาคบงัคบันี้เป็นโองการทีม่ผีลผูกพนัทุกคน และทุกคน

จะตอ้งปฏบิตัติามอยา่งแกต้วัไมไ่ด ้ผูท้ีอ่ยูใ่นข่ายยกเวน้ไม่ต้องสวดคอืบุคคลวกิลจรติ หรอืผูท้ีก่ าลงัตกอยู่ใน

สถานการณ์ทีผ่ดิปกตโิดยไมค่าดฝนั หากเราไมส่วดมนตอ์ธษิฐานทุกวนัตามพระบญัชานี้แลว้ จะไม่มหีนทาง

ทีไ่ดเ้ขา้ใกลช้ดิพระบาฮาอุลลาหไ์ดเ้ลย 

              นอกเหนือจากการสวดมนต์ ซึ่งศาสนิกชนจะต้องสวดเป็นประจ าแล้ว ยงัมบีทสวดมนต์อื่นๆที่

ลขิติขึน้โดยพระบอ็บ พระบาฮาอุลลาหแ์ละพระอบัดุลบาฮาส าหรบัใชส้วดในวาระโอกาสต่างๆกนั และไม่ได้

ระบุเป็นโองการใหใ้ชเ้ป็นพธิกีรรมของศาสนา ผูส้วดยอ่มเลอืกสวดไดต้ามสมคัรใจและจะสวดตามใจต้องการ

เมือ่ไหรก่ไ็ด ้ทัง้ยงัสามารถใชส้วดเป็นการส่วนตวัหรอือาจจะใชใ้นขณะทีร่ว่มชุมนุมกนั 

อ านาจของการสวดมนต์-อธิษฐาน 

              การสวดมนตอ์ธษิฐานขอใหต้นหลุดพน้จากสิง่ทีผ่กูพนัทางโลกเป็นสิง่จ าเป็นส าหรบัการพฒันาให้

จติใจวญิญาณผ่องแผว้การสวดมนตอ์ธษิฐานคอืสื่อทเีชื่อมสมัพนัธภาพทางธรรมชาตริะหว่างมนุษยก์บัพระผู้

เป็นเจ้า ถ้าใครก็ตามสวดมนต์อธิษฐานในลกัษณะที่ ละแล้วซ่ึงความปรารถนาทัง้หลายทัง้ปวง จิต

วญิญาณของเขากจ็ะไดร้บัแรงดลบนัดาลใจอนัทรงพลงั 

              พระกรณุาธคิุณของพระผูเ้ป็นเจา้หลัง่ไหลมาสู่มนุษยต์ามช่องทางทีเ่ปิดเผยโดยแรงอธษิฐาน และ

สายธารแห่งพระเมตตาทีโ่ปรยปรายลงมานัน้ยงัความผ่องแผว้สดใสมาสู่จติวญิญาณมนุษย ์เปรยีบประดุจดงั

ไม้ยนืต้นที่แผ่กิ่งก้านสาขาและใบเข้าหาดวงอาทิตย์ เพื่อจะได้ดูดซึมเอาแสงที่ให้ชีวิตแก่มนัไว้ ถ้าจิต

วญิญาณของมนุษยส์ว่างไสวเรอืงรองด้วยแสงธรรม เขาก็จะอธษิฐานดว้ยจติทีถ่วลิหาแต่พระผู้เป็นเจา้ดว้ย

ความปรารถนาที่จะเชดิชูบูชาพระองค์ดว้ยจติที่จดจ่ออยู่กบัการจะได้ตดิต่อกบัพระองค์ หากการสวดมนต์

อธิษฐานขาดคุณลกัษณะที่กล่าวมานี้ การสวดมนต์นัน้ก็จะเป็นเพียงการแสดงความจงรกัภกัดีแต่ปาก 

ปราศจากซึ่งความสุขหรรษาและความมนี ้าใสใจจรงิและแล้วหวัใจของมนุษยก์็จะไม่สามารถรบัพระเมตตา

ของพระผู้เป็นเจา้ที่หลัง่ไหลแก่มนุษยใ์นยุคนี้ไดท้ัง้ๆทีด่วงตะวนันัน้สาดรศัมอีนัทรงพลงัเจดิจา้อยู่อย่างไม่รู้

ดบัสิน้ แต่ต้นไมใ้ดกต็ามทีต่ายดา้นไม่ยอมรบัแสงทีใ่ห้ก าเนิดชวีตินัน้ย่อมไดช้ื่อว่าเป็นไม่ทีเ่หลอืแต่ซาก ใน

ท านองเดยีวกนั พลงัอ านาจแห่งความรกันิรนัดรทีอ่านุภาพฟ้ืนคนืชพีของพระผู้เป็นเจา้ก าลงัแพร่สะพดัปก
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คลุมสรรพสิง่ทัง้หลายที่พระองค์ไดท้รงสรา้งขึน้ กระนัน้กด็ ีหากมนุษยไ์ม่ยอมน้อมจติใจบูชาพระองค ์เขาก็

จะไมไ่ดร้บัพลงัสรา้งสรรคน์ี้จากพระผูเ้ป็นเจา้ 

              พลงัอ านาจจติที่บงัเกิดขึ้นในสภาวะเมื่อศาสนิกชนตัง้จติสู่พระผู้เป็นเจ้าด้วยมโนส านึกที่ร้อง

สรรเสรญิเถลงิพระเกยีรตคิุณนัน้เป็นพลงัอ านาจทีม่คีวามลกึลบัเกนิขดีความเข้าใจของมนุษย ์อาจกล่าวได้

ว่า ความกลา้หาญเดด็เดีย่วและศรทัธาอนัมัน่คงของวรีชนบงัเกดิขึน้จากแรงอธษิฐาน ศาสนิกชนทัง้หลายจงึ

สามารถด าเนินการเผยแพรศ่าสนา และในทีสุ่ดเขาเหล่านัน้กก็ลายเป็นเครื่องมอือนัล ้าค่าทีน่ าผูค้นหลายพนั

หลายหมืน่เขา้มาสู่รม่เงาศาสนาของพระบาฮาอุลลาห ์

ขัน้ตอนท่ีสาม 

              อ่านพระธรรมคมัภรีข์องพระบาฮาอุลลาห ์แมก้ารไดอ่้านศกึษานี้จะมคีวามส าคญัอย่างยิง่ยวดก็

จรงิ ล าพงัการอ่านเพยีงประการเดยีวกไ็มอ่าจยงัใหจ้ติวญิญาณก้าวหน้าไดถ้้าไม่ม ีการรบัใช้ศาสนา ควบคู่

กนัไปเปรยีบประดุจดงัคนที่รบัประทานอาหารจุทุกมือ้ แต่ถ้าขาดการเคลื่อนไหวออกก าลงักายทุกวนั ใน

ทีสุ่ดเขากจ็ะถูกโรคภยัคุกคามจนต้องลม้เจบ็ลง ในท านองเดยีวกนั การพระธรรมค าสอนกต็้องกระท าควบคู่

กนักบัการปฏบิตัติาม ปจัจุบนั การรบัใช้ศาสนาในวถิีที่อ านวยบุญกุศลแก่ผู้บ าเพ็ญอย่างสูงสุดได้แก่การ

สอนศาสนา เป็นกิจวตัรทุกวนัควบคู่กันกบัการช่วยสร้างและส่งเสรมิสนับสนุนให้ธรรมสภาบาไฮแห่ง

ทอ้งถิน่ทุกแห่งมคีวามแขง็แรงมัน่คง 

              ในยุคของศาสนาบาไอ การสอนศาสนาอนัได้แก่การถ่ายทอดสาส์นของพระผู้เป็นเจ้าให้ผู้อื่น

ได้รบัฟงันัน้ถอืเป็นงานที่มคีวามส าคญัเป็นอนัดบัแรก การสอนศาสนานัน้มใิช่เป็นเพยีงหน้าที่ที่พระบาฮา

อุลลาหท์รงมอบหมายใหทุ้กคนเท่านัน้ ในดุลยพนิิจของพระองค์ การสอนศาสนาเป็น “การบ าเพญ็กุศลที่มี

ผลบุญเหนือกิจทัง้ปวง” พระอบัดุลบาฮาได้กล่าวถึงการสอนว่า “ในบรรดาของขวญัที่พระผู้เป็นเจ้าทรง

ประทานให ้ของขวญัชิน้ทีย่ ิง่ใหญ่ทีสุ่ดคอืการใหศ้าสนิกชนทุกคนไดร้บัโอกาสการสอนศาสนา เพราะอรงบุญ

แห่งการสอนศาสนานัน้ผลกัดนัให้เราได้รบักระแสพระเมตตาจากพระผู้เป็นเจ้า การสอนศาสนานับเป็น

หน้าที่อันดับแรกที่ทุกคนพึงกระท า” อีกตอนหนึ่ง พระอับดุลบาฮาได้กล่าวไว้ว่า “การสอนศาสนามี

ความส าคญัอยา่งยิง่ยวดจนนบัไดว้่าเป็นศลิาฤกษ์แห่งรากฐานของศาสนาไดท้เีดยีว” 
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ขัน้ตอนท่ีส่ี 

จติใจของศาสนิกชนจะพฒันาไดส้งูขึน้เพยีงใดนัน้ขึน้อยูก่บัว่าเขา มคีวามประพฤตทิีถู่กท านองคลอง

ธรรมกอปรด้วยเจตนารมณ์ทีบ่รสิุทธิ ์มคีวามเคารพวนิัยและค าสัง่สอนของพระบาฮาอุลลาหห์รอืไม่เพยีงใด

ด้วย เป้าหมายของบาไฮทุกคนอยู่ที่การด าเนินชวีติให้อยู่ในกรอบของศลีธรรมก่อน จงึจะสอนศาสนาได้

อยา่งมปีระสทิธภิาพและประสบผลส าเรจ็ 

พระบาฮาอุลลาหไ์ดท้รงลขิติไวใ้นพระธรรมบทตอนหนึ่งว่า “พระผูเ้ป็นเจา้ทรงระบุใหทุ้กคนมหีน้าที่

เผยแพรศ่าสนาของพระองค ์ก่อนทีใ่ครกต็ามจะยนืหยดัขึน้ปฏบิตัหิน้าทีน่ี้จะตอ้งมคีุณลกัษณะจ าเป็นในเบือ้ง

ปฐมคอื เขาจะตอ้งประดบัตนเองดว้ยอาภรณ์แห่งความเทีย่งธรรม มอุีปนิสยัอนัน่ายกย่องสรรเสรญิ หากท า

ไดต้ามนี้ ค าพดูของเขาจงึจะสามารถโน้มน้าวจติใจของผูท้ีส่ าเหนียกค าเรยีกรอ้งเชญิชวนนัน้ หากผูส้อนไม่มี

คุณลกัษณะดงักล่าว ความหวงัทีเ่ขาจะดงึดดูหวัใจของผูร้บัฟงักจ็ะหมดสิน้ไป 

พระด ารสัของพระบาฮาอุลลาหใ์นขอ้นี้ไมเ่ปิดช่องใหเ้ราตัง้ขอ้สงสยัไดเ้ลย พระบาฮาอุลลาหท์รงตรสั

ว่า “หากผูส้อนไมต่กแต่งตนเองดว้ยอาภรณ์แห่งความเทีย่งธรรมปราศจากอุปนิสยัอนัน่าสรรเสรญิแลว้ อย่า

หวงัเลยว่าจะโน้มน้าวจติใจของผูฟ้งัใหเ้ลื่อมใสในศาสนาได”้ พระองคท์รงเน้นหนักอยู่ทีค่ าว่า “อย่าหวงัเลย” 

และค าๆนี้เองที่ปิดวถิีทางอื่นๆที่เรานึกคดิเอาเองว่าจะสามารถน ามาใช้ให้ได้ผลเทยีบเทยีมได้ พระบาฮา

อุลลาหท์รงลขิติเกีย่วกบัเรือ่งนี้ไวใ้นพระธรรมบทอื่นๆอกีหลายบท 

การป้องกนัศาสนา 

ในปรากฏการณ์ธรรมชาติ จะพบว่าทนัททีี่ทารกถือก าเนิดขึ้น งานชิ้นส าคญัอนัได้แก่การเลี้ยงดู

ป้องกันซึ่งทางฝ่าบิดามารดาจะต้องปฏิบัติด้วยความเมตตารักใคร่ระวังระไวก็เริ่มขึ้นทันทีทันใด 

ปรากฏการณ์ขอ้นี้เกดิขึน้กบัศาสนาด้วยเช่นเดยีวกนั ในทนัททีีม่ผีู้กล่าวว่า “ขา้พเจา้เป็นบาไฮ” เขาก็เริม่มี

หน้าที่ปกป้องรกัษาศาสนาซึ่งมคี่าสูงสุดน้ีไว ้และพรอ้มกนันัน้ต้องพยายามพฒันาศาสนาให้มัน่คงขึน้ การ

อ่านพระธรรมบทและการปฏบิตัติามขัน้ตอนทีก่ล่าวไว้แล้ว จะช่วยใหเ้ราไดโ้ลดแล่นบนทางสญัจรที่น าไปสู่

ความเจรญิทางจติใจและน าเราใหไ้ดเ้ขา้ใกลพ้ระบาฮาอุลลาห์ 
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โจรสามประเภทท่ีปล้นความศรทัธา 

 เมื่อเรามคีวามตัง้ใจจะเจรญิในวถิทีางแห่งธรรมแล้ว จ าเป็นที่เราจะต้องตัง้อยู่ในความไม่ประมาท 

มฉิะนัน้ พลงัทางดา้นลบและดา้นอธรรม จะปลน้ความศรทัธาจากเราไป 

 1) โจรประเภทแรก คอื การผูกพนัตวัเองอยู่กับโลกทางวตัถุ ในทศันะของศาสนาบาไฮ การไม่

ผูกพนักับโลกทางวตัถุมไิด้หมายความว่าให้เราปฏิเสธวตัถุและความเป็นไปของโลก สิ่งใดก็ตามที่กีด

ขวางศาสนิกชนใหอ้อกห่างจากพระบาฮาอุลลาหย์่อมไดช้ื่อว่าเป็นพนัธนาการทีผู่กพนัเราไวก้บัโลกนี้  ความ

รกัตนเองเป็นอุปสรรคขวางกัน้ทีน่่ากลวัทีสุ่ด ความหลงและความรกัตนเองนบัเป็นศตัรสู าคญัของมนุษย์ 

 2) โจรประเภททีส่องกค็อื การคบคนชัว่เป็นมิตร การคบคนชัว่เป็นมติรเป็นทัง้อนัตรายและเครื่อง

ท าลายความศรทัธาทีเ่รามต่ีอศาสนา นี่คอืค าเตอืนประการส าคญัของพระบาฮาอุลลาห ์

 “ดูกร บุตรแห่งธุลีดนิ! จงระวงั อย่าเดินกับคนชัว่ อย่าหาทางเป็นมติรกับเขา ทัง้นี้เพราะเพื่อน

ประเภทนี้จะแปรความผุดผ่องในดวงใจ ใหเ้ปลีย่นเป็นเพลงิโลกณัฑ์” เราควรจะท าความเขา้ใจความหมาย

ของค าว่า “คนชัว่” ใหด้ ีคนชัว่อาจจะอ้างว่าตนเชื่อพระผูเ้ป็นเจา้ ส่วนผู้ที่ไม่เชื่อว่ามพีระผู้เป็นเจา้หรอืนรก

สวรรคจ์รงินัน้อาจจะเป็นคนดกีไ็ด ้

 หากเราคบคนด ีจติวญิญาณของเราจะสูงขึน้ในทนัททีี่เราติดต่อคบหากบับุคคลที่มจีติใจเป่ียมไป

ดว้ยความรกัพระบาฮาอุลลาห์ การคบคนชนิดนี้มแีต่จะช่วยให้ความเชื่อถอืศรทัธาที่เรามต่ีอพระผู้เป็นเจา้

เพิม่พูนขึน้ พระบาฮาอุลลาหท์รงลขิติในหนังสอื “พระธรรมวจนะแห่งความเรน้ลบัว่า”....ขอใหผู้ท้ีห่าวถิทีาง

ติดต่อกับพระผู้เป็นเจ้าจงมไีมตรจีิตมติรภาพกับสาธุชนที่พระองค์ทรงรกัใคร่ ขอให้ผู้ที่ปรารถนาจะได้

ส าเหนียกพระวจนะของพระผูเ้ป็นเจา้จงสดบัค าของนรชนทีพ่ระองคท์รงเลอืกสรรไวแ้ลว้ 

 3) โจรประเภททีส่ามคอื การซุบซิบนินทาและการพดูให้ร้ายลบัหลงั การคน้หาความผดิของผูอ้ื่น

แล้วน ามาพูดนินทา จะเป็นเครื่องบ่อนท าลายรากฐานแห่งความเชื่อที่มต่ีอพระบาฮาอุลลาห์ พระบาฮา

อุลลาหท์รงสอนเราไวด้งันี้ 

 “ดกูร บรรดาผูท้ีอ่พยพเร่ร่อน! ลิน้ของเจา้นัน้เราออกแบบก าหนดใหก้ล่าวถงึแต่เรา จงอย่าท าใหม้นั

แปดเป้ือนด้วยค ากล่าวร้าย เมื่อใดก็ตามที่เพลงิแห่งความเหน็แก่ตวัเผาผลาญเจา้ เมื่อนัน้ เจ้าจงระลกึถึง

ความผดิของตวัเจา้เอง จงอยา่ไดไ้ปดคูวามผดิของสรรพสิง่ทีเ่ราสรา้งขึน้มาทัง้นี้เพราะคนทุกคนรูจ้กัตวัเองดี

ดกีว่ารูจ้กัผูอ้ื่น” 
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บทสรปุและข้อเสนอแนะท่ีน่าน ามาปฏิบติั 

 ในทา้ยทีสุ่ดนี้ พอจะสรุปหวัขอ้ส าคญัๆทีก่ล่าวมาแลว้ เป็นขัน้ตอนการปฏบิตั ิ4 ขัน้ทีม่คีวามจ าเป็น

แก่ชวีติเราดงันี้ 

 1) อ่านพระธรรมวจนะวนัละ 2 เวลาอย่างสม ่าเสมอ การอ่านพระธรรมคมัภรี์เป็นกิรยิาอากาที่

แสดงออกซึ่งความเคารพบูชาพระผู้เป็นเจา้ การละเลยไม่อ่านไม่ว่าจะเป็นในตอนเช้าหรอืเยน็ก็เหมอืนกบั

การทีค่นเราอดอาหาร 

 ขอให้เราทัง้หลายจดจ าไว้ว่า หากเราไม่สามารถอ่านพระธรรมของพระบาฮาอุลลาห์ในตอนเช้า 

เนื่องจากว่าไมม่เีวลาหรอืตอ้งรบีรอ้นไปท างานแลว้ ขอแนะน าใหน้ าหนังสอืตดิตวัไปยงัทีท่ างานดว้ย และถ้า

มเีวลาว่างเมื่อใด ท่านก็จะสามารถหยบิหนังสอืมาอ่านได้แมจ้ะอ่านได้เพยีง 2 -3 ตอนเรากไ็ดอ้าหารทางจติ

วญิญาณแลว้ 

 การอ่านพระธรรมทุกเช้าและเป็นกิรยิาอาการที่แสดงออกซึ่งความเคารพบูชาพระผู้เป็นเจา้ ส่วน

การศกึษาพระธรรมประกอบกบัภาคประวตัศิาสตรข์องศาสนานัน้กเ็พื่อใหเ้รามคีวามรูค้วามเขา้ใจศาสนาได้

อย่างลกึซึ้งยิง่ขึน้ การศกึษาอย่างหลงันี้ท าไดทุ้กเวลาไม่ว่าจะเป็นเวลากลางวนัหรอืกลางคนื สภายุตธิรรม

แห่งสากลไดร้วบรวมหนงัสอืทีใ่ครข่อแนะน าใหท้่านอ่านดงันี้ 

 - พลานุภาพแห่งความช่วยเหลอืจากสวรรค ์

 - ยอดเยีย่มในทุกสิง่ 

 - ชวีติครอบครวั 

 - ของขวญัแห่งการไดส้อนศาสนา 

 2) การสวดมนตภ์าคบงัคบับทใดบทหนึ่งใน 3 บท 

 3) สอนศาสนาดว้ยการบอกเล่าขา่วสาสน์ของพระบาฮาอุลลาหแ์ก่คนทัว่ไป ดว้ยการ 

 - สรา้งมติรภาพและเชญิเขาไปรว่มงานสงัสรรคอ์ยา่งสม ่าเสมอ 

 - เดนิทางเผยแพรศ่าสนา 

 - สวดมนตอ์ธษิฐานขอใหไ้ดพ้บผูท้ีม่จีติใจตอบสนองพระธรรมค าสอนน้ี 
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 หากครูสอนศาสนามคีวามตัง้ใจจรงิและมคีวามเพยีรพยายามแล้ว ไม่ต้องสงสยัเลยว่า พระบาฮา

อุลลาหจ์ะทรงตอบค าอธษิฐานของเขาตามทีพ่ระองคท์รงสญัญาไว ้เป็นหนทางทางชกัน าใหส้าธุชนผูม้จีติใจ

อนับรสิุทธิเ์ขา้สู่วถิธีรรมน้ี 

 4) ประการสดุทา้ยทีส่ าคญัอยา่งยิง่กค็อื จงด าเนินชวีติแบบบาไฮอยา่งแทจ้รงิ 

 ถา้ศาสนิกชนผูซ้ึง่ตระหนกัถงึสถานะของพระบาฮาอุลลาหเ์ป็นอยา่งดจีะปฏบิตัใิหไ้ดต้ามนี้คอื 

- อ่านพระธรรมค าสอนของพระผูเ้ป็นเจา้ทัง้เชา้และเยน็ 

- เปิดหวัใจออกรบัค าสัง่สอนของพระบาฮาอุลลาห์ 

- สวดมนตภ์าคบงัคบัในลกัษณะทีเ่ป็นตามพระบญัชาของพระองค์ 

- สมาคมกบับาไฮศาสนิกชนทีม่ดีวงใจระอุดว้ยความรกัศาสนา 

- หลกีเลีย่งการคบหากบัเหล่าอธรรม 

- ตื่นตวัขึน้รบัใชศ้าสนา 

หากเขาปฏบิตัิได้ตามนี้ ความรกัที่เขามต่ีอพระบาฮาอุลลาห์จงึจะเพิม่พูนขึ้นทุกวนั เขาจะได้รบั

ความช่วยเหลอืจากอาณาจกัรเบือ้งบนใหเ้จรญิทัง้ทางดา้นจติใจและทางธรรม 

 

ด้วยความรกัและปรารถนาดี 

ขอน้อมรบัใช้พระผู้เป็นเจ้า 

อดิบ ทาเฮอซาเดห์ 

(ท่านท่ีปรกึษาศาสนา) 

 

 

 


