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ชีวิตท่ีบริสทุธ์ิและศกัด์ิสิทธ์ิ 
 

ตอนท่ี 1  ลกัษณะของกฎบาไฮ 
 
    “พวกเขาซ่ึงเป็นผูท่ี้พระผูเ้ป็นเจ้าได้ทรงประสิทธ์ิประสาทด้วยความหยัง่รู้ย่อมจะ
ตระหนักว่ากฎท่ีพระผู้เป็นเจ้าทรงวางไว้นัน้เป็นองค์ประกอบของวิถีทางสูงสุดส าหรบั
การรกัษาระเบียบในโลกน้ีและความปลอดภยัของประชาชนชาวโลก..... 
 ดูกร ประชาชนทัง้หลายของโลก จงรู้ไว้เป็นท่ีแน่นอนว่าบญัญัติของเราคือ
ตะเกียงแห่งความรกัท่ีคอยบริบาลคนรบัใช้  คือกญุแจแห่งความปรานีของเราส าหรบั
ประชาชนของเรา"1 

 
“เหมือนดงัท่ีมีกฎคอยควบคมุชีวิตทางกายภาพของเราอยู่ ซ่ึงเป็นกฎท่ีท าให้เรา

ต้องให้อาหารแก่ร่างกายของเรา รกัษาร่างกายให้อยู่ในช่วงอณุหภมิูท่ีพอเหมาะ และอ่ืน 
ๆ ในท านองเดียวกนัหากเราปรารถนาท่ีจะหลีกเล่ียงความพิการทางกาย  ชีวิตด้านจิต
วิญญาณของเรากมี็กฎท่ีคอยควบคุมอยู่เช่นกนั   กฎเหล่าน้ีเป็นท่ีเปิดเผยแก่มนุษยชาติ
ในแต่ละยุคโดยพระผู้แสดงธรรมของพระผู้เป็นเจ้า และการเช่ือฟังต่อกฎเหล่าน้ีก็มี
ความส าคญัอย่างจ าเป็นย่ิงหากมนุษยแ์ต่ละคนและมนุษยชาติโดยรวมจะต้องพฒันาไป
อย่างเหมาะสมและกลมกลืนกนั   ย่ิงไปกว่านัน้แง่มุมต่าง ๆ ของกฎเหล่าน้ียงัพ่ึงพาซ่ึง
กนัและกนัอีกด้วย   หากบคุคลผูห้น่ึงฝ่าฝืนกฎทางจิตวิญญาณส าหรบัการพฒันาของเขา
เอง เขาจะก่อให้เกิดอนัตรายไม่เพียงต่อตนเองแต่ต่อสงัคมท่ีเขาอาศยัอยู่ด้วย   ใน
ลกัษณะเดียวกนั สภาพของสงัคมกมี็ผลโดยตรงต่อบคุคลท่ีต้องอาศยัในสงัคมนัน้” 2  
 
แบบฝึกหดั 

1. อะไรคอืจดุประสงคข์องกฎของพระผูเ้ป็นเจา้ 
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________ 
 
2. จงเตมิขอ้ความต่อไปนี้ใหส้มบรูณ์ 

 
ก. ดูกร ___________________ของโลก จงรู้ไว้เป็นที่แน่นอนว่า___________

ของเราคือ____________แห่ง___________ที่คอย___________คนรับใช ้ 
คอื_________แห่งความปรานีของเราส าหรบั_____________ของเรา 
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ข. เหมอืนดงัทีม่_ี______คอยควบคุม_________________ของเราอยู่ ซึง่เป็นกฎ
ที่ท าให้เราต้อง__________แก่ร่างกายของเรา _______ร่างกายให้อยู่ในช่วง
อุณหภูมิที่พอเหมาะ และอื่น ๆ ในท านองเดียวกันหากเรา__________ที่
จะ___________ความพกิารทางกาย  ชวีติด้าน_______________ของเราก็มี
กฎทีค่อยควบคุมอยู่เช่นกนั   กฎเหล่านี้________________แก่มนุษยชาตใิน
แต่ละยคุโดย____________________ของพระผูเ้ป็นเจา้ และการเชื่อฟงัต่อกฎ
เหล่านี้กม็_ี_____________อย่างจ าเป็นยิง่หากมนุษยแ์ต่ละคนและมนุษยชาติ
โดยรวมจะตอ้ง_______ไปอย่าง____________________________    

 
“ในเร่ืองเก่ียวกบัความบริสุทธ์ิ น่ีเป็นแนวความคิดท่ีท้าทายมากท่ีสุดท่ีจะท า

ความเข้าใจได้อย่างชดัเจนในยุคท่ีมีการปล่อยให้ท าตามอ าเภอใจได้อย่างมากเช่นยุคน้ี  
แต่บาไฮต้องพยายามอย่างท่ีสุดท่ีจะยืนยนัในมาตรฐานบาไฮไม่ว่าในตอนแรกจะเป็นส่ิง
ท่ียากเยน็เพียงใดกต็าม   ความพยายามดงักล่าวจะเป็นส่ิงท่ีกระท าได้ง่ายขึ้น ถ้าหาก
เยาวชนจะเข้าใจว่ากฎและมาตรฐานต่าง ๆ ของศาสนานัน้มีเจตนาท่ีปลดปล่อยพวกเขา
ให้เป็นอิสระจากความยุ่งยากทางจิตวิญญาณและศีลธรรมอย่างเหลือคณนา ในลกัษณะ
เดียวกนักบัท่ีการเลง็เห็นคุณค่าของกฎแห่งธรรมชาติช่วยให้มนุษยส์ามารถใช้ชีวิตอยู่
อย่างกลมกลืนกบัพลงัทัง้หลายของโลก” 3 

 
จงตอบค าถามต่อไปนี้แลว้อภปิรายกบัเพื่อนในกลุ่มของคุณ 
 

1. เพราะเหตุใด ในปจัจุบนัความบรสิุทธิจ์งึเป็นแนวความคดิที่ท้าทายมากที่สุดที่เราจะ
สามารถท าความเขา้ใจได ้

 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________ 
 

2. บาไฮตอ้งพยายามอย่างทีสุ่ดทีจ่ะท าอะไร 
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________ 
 
3. กฎและมาตรฐานต่าง ๆ ของศาสนามเีจตนาอย่างไร 
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________ 
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"ผู้ท่ีได้รบัการเลือกสรรจากพระผู้เป็นเจ้า......ไม่ควรมองดูท่ีสภาพอนัชัว่ช้าของ
สงัคมท่ีพวกเขาใช้ชีวิตอยู่  และไม่ควรมองดท่ีูหลกัฐานแห่งความเส่ือมถอยทางศีลธรรม
และความประพฤติอนัเหลาะแหละท่ีผู้คนโดยรอบพวกเขาแสดงออกมา    พวกเขาไม่
ควรพึงพอใจในตนเองเพียงด้วยความโดดเด่นหรือความดีเลิศเม่ือเปรียบเทียบกบัผู้อ่ืน    
ย่ิงไปกว่านัน้พวกเขาควรเพ่งสายตาไปยงัระดบัความสูงท่ีประเสริฐกว่าด้วยการน าเอา
ค าแนะน าและค าสัง่สอนของพระผูท้รงเป็นปากกาอนัรุ่งโรจน์มาเป็นเป้าหมายสูงสุดของ
ตน   ถ้าเป็นเช่นน้ีแล้วกจ็ะเป็นท่ีตระหนักว่ามีหลายขัน้มากมายเพียงใดท่ียงัไปไม่ถึงและ
เป้าหมายอนัเป็นท่ีปรารถนานัน้อยู่ห่างไกลออกไปเพียงใด    ซ่ึงเป้าหมายนัน้กมิ็ใช่อ่ืน
ใดนอกไปจากการเป็นตวัอย่างของจริยธรรมและคณุธรรมทัง้หลายแห่งสวรรค"์4 

  
1. จงเตมิขอ้ความต่อไปนี้ใหส้มบรูณ์ 
 

ก. ผูท้ีไ่ดร้บัการเลอืกสรรจากพระผูเ้ป็นเจา้ไมค่วรมองดทูี่ 
1) _____________________________________________________ 
2) _____________________________________________________ 
3) _____________________________________________________ 

ข. พวกเขาไมค่วรพงึพอใจกบั 
1) ____________________เมือ่เปรยีบเทยีบกบัผูอ้ื่น 
2) ____________________เมือ่เปรยีบเทยีบกบัผูอ้ื่น 

ค. ยิง่ไปกว่าการมคีวามพงึพอใจกบัความดเีลศิเมือ่เปรยีบเทยีบกบัผูอ้ื่น  พวกเขาควร 
_________________________________________________________________ 

ง. พวกเขาควรเพ่งสายตาไปยงัระดบัความสงูทีป่ระเสรฐิกว่าดว้ย __________________ 
_________________________________________________________________ 

จ. เมือ่พวกเขาน าเอาค าแนะน าและค าสัง่สอนของพระผูเ้ป็นเจา้มาเป็นเป้าหมายสูงสุดของ
ตนแลว้  พวกเขาจะตระหนกัว่า _________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

2. จงอภปิรายค าถามต่อไปนี้ในกลุ่มของคุณ 
 

ก. เหตุใดเราจงึไม่ควรพงึพอใจกบั "ความโดดเด่นและความดเีลศิเมื่อเปรยีบเทยีบกบั
ผูอ้ื่น" 

 

ข. อะไรควรเป็นมาตรฐานของความดเีลศิของเรา 
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ตอนท่ี 2  ความหมายของชีวิตท่ีบริสทุธ์ิและศกัด์ิสิทธ์ิ 
 

“ชีวิตท่ีบริสุทธ์ิและศกัด์ิสิทธ์ิท่ีกล่าวถึงน้ี โดยนัยท่ีเก่ียวกบัความพอประมาณ 
ความบริสุทธ์ิปราศจากมลทิน การละเว้นของมึนเมา สมบติัผู้ดี และความคิดท่ีสะอาด
แล้ว เป็นชีวิตท่ีเก่ียวโยงถึงการฝึกฝนเรื่องความพอประมาณในทุกๆ เรื่องท่ีเก่ียวกบัการ
แต่งกาย การใช้ภาษา สนัทนาการ งานอดิเรกทางด้านศิลปะและอกัษรศาสตรท์ัง้ปวง    
ชีวิตเช่นน้ีเรียกร้องให้มีการละท้ิงความประพฤติอนัเหลาะแหละ ท่ีมีความยึดติดมาก
เกินไปกบัความพึงพอใจท่ีไม่เป็นสาระและบ่อยครัง้เป็นความพึงพอใจท่ีออกนอกลู่นอก
ทาง   ชีวิตดงักล่าวจ าเป็นต้องมีการละเว้นโดยส้ินเชิงจากเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลท์ุกชนิด 
จากฝ่ิน และจากยาท่ีเสพติดได้ในลกัษณะคล้ายกนั   ชีวิตท่ีบริสุทธ์ิและศกัด์ิสิทธ์ิน้ีต าหนิ
การใช้สติปัญญาหรือความสามารถด้านศิลปะและวรรณคดีไปในทางท่ีเส่ือมเสีย ต าหนิ
การประพฤติตามลทัธิเปลือยกายและการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกนัก่อนแต่งงานจริง ต าหนิการ
นอกใจกนัในชีวิตสมรส   และต าหนิทุกรูปแบบของความส าส่อนทางเพศ ความสนิท
สนมคุ้นเคยท่ีง่ายดาย รวมทัง้ความชัว่ร้ายเลวทรามทางเพศทัง้หลาย”5 

 
1. จงเตมิค าในขอ้ความต่อไปนี้ใหส้มบรูณ์ 
 
“ชวีติที_่_________และ___________ที่กล่าวถงึนี้ โดยนัยทีเ่กี่ยวกบั_______________ความ
บรสิุทธิ_์______________________   _______________________________________ 
_____________________________________แล ะ ______________________ เ ป็ น ชี วิ ต
ที่_____________ถึง__________________เรื่อง______________________ในทุกๆ เรื่องที่
เกี่ยวกับ_________________________________________________________________
และ_______________ทัง้ปวง     
 
2. ในการทีจ่ะมชีวีติทีศ่กัดิส์ทิธิแ์ละบรสิุทธิ ์เราตอ้งละทิง้และละเวน้สิง่ใดบา้ง 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
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ตอนท่ี 3  ความรกั การแต่งงาน และทศันะของบาไฮเก่ียวกบัเร่ืองทางเพศ 
 

“ความรกัคือสาเหตุของการเปิดเผยธรรมของพระผู้เป็นเจ้าต่อมนุษย ์ โดยการ
สร้างสรรค์แห่งสวรรค์แล้ว ความรกัเป็นพนัธะท่ีแฝงเร้นอยู่ในความเป็นอยู่อนัแท้จริง
ของส่ิงทัง้หลาย   ความรกัเป็นวิถีทางเดียวท่ีรบัประกนัความสุขอนัสมบูรณ์ทัง้ในโลกน้ี
และโลกหน้า   ความรกัเป็นแสงสว่างท่ีให้การน าทางในความมืด เป็นพนัธะท่ีมีชีวิตท่ี
เช่ือมโยงพระผู้เป็นเจ้ากบัมนุษยเ์ข้าด้วยกนั ซ่ึงรบัรองความก้าวหน้าของจิตวิญญาณท่ี
ได้รบัความสว่างทุกดวง   ความรกัเป็นกฎท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสุดท่ีปกครองวฏัจกัรอนัทรงอ านาจ
น้ีท่ีมาจากสวรรค ์เป็นพลงัอ านาจหน่ึงเดียวท่ีท่ีเช่ือมโยงองคป์ระกอบอนัหลากหลายของ
โลกวตัถน้ีุเข้าด้วยกนั ......ความรกัเป็นพลงัแห่งชีวิตส าหรบัร่างกายท่ีได้รบัการตกแต่ง
ของมนุษยชาติ เป็นผู้สถาปนาอารยธรรมท่ีแท้จริงในโลกอนัไม่ยัง่ยืนน้ี เป็นผู้ส่องแสง
แห่งความรุ่งโรจน์อนัไม่มีวนัดบัส้ินไปยงัทุกชนชาติและประชาชาติท่ีมีเจตนารมณ์อนั
สงูส่ง”6 

 
จงเตมิขอ้ความต่อไปนี้ใหส้มบรูณ์ 
 

“ความรกัคอื_______________________________ของพระผูเ้ป็นเจา้ต่อมนุษย ์ โดยการ
สรา้งสรรคแ์ห่งสวรรคแ์ลว้ ความรกัเป็น_______________________________________
อยูใ่น________________อนัแทจ้รงิของสิง่ทัง้หลาย   ความรกัเป็น_________________
ที_่____________ความสุขอนัสมบูรณ์ทัง้_____________________________________   
ความรกัเป็น_______________ที_่______________ในความมดื เป็น_______________
ทีเ่ชื่อมโยง____________________เจา้กบั________________________เขา้ดว้ยกนั ซึง่
รบัรอง_______________ของจติวญิญาณที_่_________________ทุกดวง    

 
จากธรรมลขิติขา้งตน้ ขอใหคุ้ณหยดุคดิไตรต่รองสกัครู่หนึ่งว่าเพราะเหตุใดความรกัจงึมี
ความส าคญัอย่างยิง่ใหญ่เช่นน้ี 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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ต่อไปนี้ขอใหเ้ราพจิารณาขอ้ความต่อไปนี้ 
 
 “เม่ือมนุษยเ์รารวมเอาความรกักบัความรู้สึกทางเพศไว้ในท่ีท่ีถกูต้อง ซ่ึงกคื็อ
การแต่งงาน เรากเ็ป็นผูมี้น ้าพแุห่งความสุขตลอดไปและเป็นแหล่งก าเนิดของพละก าลงั   
ความรู้สึกทางเพศสามารถให้ความแขง็แรงแก่ความรกัได้ ความรกัสามารถกลัน่กรอง
ความรู้สึกทางเพศให้เป็นการติดต่อกนัทางจิตวิญญาณได้ ซ่ึงเป็นความปีติยินดีส าหรบั
จิตวิญญาณได้เช่นเดียวกบัส าหรบัร่างกาย 

 การแต่งงานต้องได้รบัการพิจารณาในด้านความเก่ียวโยงท่ีถกูต้องต่อบคุคลและ
ต่อสงัคมโดยรวม  คณุจะไม่สามารถได้รบัประโยชน์สงูสดุจากส่ิงใดเลยนอกเสียจากว่า
คณุจะเข้าใจหน้าท่ีท่ีแท้จริงของส่ิงนัน้   โดยแรกเร่ิม เราควรจะตัง้ใจรอคอยการแต่งงาน
เพ่ือมิตรภาพท่ียาวนานตลอดชีวิต   เป็นส่ิงท่ีเป็นไปได้ว่าคู่ชีวิตของคณุจะอยู่ทนนาน
กว่าคนอ่ืนๆ ท่ีมีความสมัพนัธใ์กล้ชิดกบัคณุ  พ่อแม่ของคณุอาจจะถึงแก่กรรมก่อนท่ี
คณุเองจะส้ินชีวิตลง  ลกูๆ ของคณุจะเติบโตขึ้นและใช้ชีวิตในทางของตนเอง  พ่ีน้องของ
คณุและเพ่ือนของคณุกจ็ะมีความสมัพนัธใ์กล้ชิดกบัคู่ของตนเองท่ีจ าเป็นจะต้องมี
ความส าคญัเป็นอนัดบัหน่ึงในชีวิตของพวกเขา  แต่คู่ชีวิตของคณุ ภรรยาหรือสามีของ
คณุ จะอยู่ร่วมกนักบัคณุเสมอ   จะมีการร่วมรบัความปีติยินดีและความเศร้าโศกด้วยกนั   
บ้าน ลกูๆ รายรบั ความสนใจและความเพลิดเพลินทัง้หลายของคณุกจ็ะเป็นส่ิงท่ีมี
ร่วมกนั   ก่อนท่ีคณุจะแต่งงานคณุต้องตระหนักถึงส่ิงเหล่าน้ี  คณุต้องไตร่ตรองว่าคณุจะ
สามารถก้าวผ่านทุกๆ ส่ิงทัง้หมดน้ีด้วยกนัได้อย่างน่าพึงพอใจหรือไม่ 

 คณุไม่ควรคาดหวงัมากเกินไปหรือน้อยเกินไปกบัการแต่งงาน  น ้าไม่อาจขึ้นได้
สงูกว่าระดบัน ้าท่ีมีอยู่  การอยู่ร่วมกนัของคณุไม่สามารถให้อะไรได้มากกว่าส่ิงท่ีคณุทัง้
สองเข้ามีส่วนร่วมสนับสนุน   หากคณุเตม็ไปด้วยข้อบกพร่อง ความไม่อดกลัน้ ความไม่
อดทน ความพิถีพิถนัมากเกินไป ความเป็นเผดจ็การ ความระแวง อารมณ์เปล่ียนแปลง
รวดเรว็ และความเหน็แก่ตวั กจ็งอย่านึกภาพว่าลกัษณะนิสยัเหล่าน้ีจะท าให้ชีวิต
แต่งงานของคณุมีความสุข หรือคิดว่าด้วยการเปล่ียนคู่ชีวิตจะท าให้ชีวิตแต่งงานครัง้
ใหม่ประสบความส าเรจ็มากกว่า   เช่นเดียวกนักบัความสมัพนัธล์กัษณะอ่ืนๆ ในชีวิต 
การแต่งงานเป็นกระบวนการท่ีช่วยขดัเกลาเหล่ียมมมุท่ีแหลมคมออกจากตวัเรา   
บ่อยครัง้ท่ีการขดัเกลานัน้เจบ็ปวด  การปรบัตวัให้เข้ากบัลกัษณะนิสยัของอีกคนหน่ึงนัน้
ยากในตอนแรกและน่ีเป็นเหตุผลว่าท าไมความรกัจึงเป็นส่ิงจ าเป็นในชีวิตแต่งงาน
มากกว่าในความสมัพนัธ์อ่ืนใด”7 
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ค าถาม 
  
จากขอ้ความขา้งตน้ อะไรเป็นสิง่จ าเป็นส าหรบัชวีติแต่งงานทีย่ ัง่ยนื 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
จงพิจารณาธรรมลิขิตต่อไปน้ี 
 

“การสมรสบาไฮเป็นข้อผกูมดัต่อกนัระหว่างสองฝ่าย เป็นความผกูพนัท่ีมีต่อกนั
ของความรู้สึกและหวัใจ...จุดประสงค์ของพวกเขาต้องเป็นเช่นน้ีคือ การเป็นเพ่ือนร่วม
ทางและสหายท่ีรกัใคร่กนั และอยู่ร่วมกนัไปตลอดชัว่นิรนัดร.์.. การสมรสท่ีแท้จริงของ
บาไฮคือการท่ีสามีและภรรยาควรผกูพนักนัทัง้ทางร่างกายและจิตวิญญาณ คือการท่ี
พวกเขาจะช่วยปรบัปรงุชีวิตทางธรรมของกนัและกนัและจะมีความสุขกบัการอยู่ร่วมกนั
อย่างยัง่ยืนตลอดไปในทุกภพของพระผูเ้ป็นเจ้า น่ีคือการสมรสบาไฮ”8 

 

จงเตมิขอ้ความต่อไปนี้ใหส้มบรูณ์ 
 

“ การสมรสบาไฮเป็น____________ต่อกนัระหว่าง__________ เป็นความผกูพนัทีม่ต่ีอกนั
ของ__________และ_________....  ______________ของพวกเขาตอ้งเป็นเช่นนี้คอื การ
เป็น______________และ_______ทีร่กัใครก่นั และ________กนัไปตลอดชัว่นิรนัดร.์......... 
____________ทีแ่ทจ้รงิของบาไฮคอืการที่_______และ__________ควร___________กนัทัง้
ทาง_________และ_______________คอืการทีพ่วกเขาจะช่วย_______________________
ของกนัและกนัและจะม_ี____________กบัการอยู่รว่มกนั_____________ตลอดไปใน______
ของ______________  นี่คอืการสมรสบาไฮ” 
 
 

“กล่าวโดยย่อแล้ว แนวความคิดของบาไฮเก่ียวกบัเร่ืองเพศนัน้มีพื้นฐานอยู่บน
ความเช่ือว่า ความบริสุทธ์ิควรเป็นส่ิงท่ียึดถือปฏิบติัโดยทัง้สองเพศ ไม่ใช่เพียงเพราะว่า
ความบริสุทธ์ิเป็นส่ิงท่ีควรสรรเสริญอย่างย่ิงในทางจริยธรรม แต่ยงัเป็นวิถีทางเดียวสู่
ชีวิตสมรสท่ีมีความสุขและประสบความส าเรจ็อีกด้วย   ดงันัน้ ความสมัพนัธ์ทางเพศใน
รปูแบบใดกต็ามท่ีอยู่นอกการสมรสไม่เป็นท่ีอนุญาต และผู้ใดกต็ามท่ีฝ่าฝืนกฎน้ีจะไม่
เพียงแต่ต้องรบัผิดชอบต่อพระผู้เป็นเจ้าเท่านัน้ แต่จะต้องได้รบัการลงโทษท่ีจ าเป็นจาก
สงัคมด้วย 
 ศาสนาบาไฮตระหนักถึงคุณค่าของแรงขบัทางเพศ แต่ประณามการแสดงออก
ของแรงขบัน้ีในลกัษณะท่ีไม่เหมาะสมและไม่ถกูต้องตามท านองคลองธรรม 
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ตวัอย่างเช่น การร่วมประเวณีกนัอย่างอิสระไม่เลือกหน้า การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกนั
ก่อนแต่งงาน และอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีได้รบัการพิจารณาว่าเป็นอนัตรายต่อมนุษย์และ
สงัคมท่ีเขาอาศยัอยู่   การใช้สญัชาตญาณทางเพศอย่างถกูต้องเหมาะสมเป็นสิทธิโดย
ธรรมชาติของทุกบุคคล  และเพ่ือจดุประสงค์น้ีเองท่ีสถาบนัการสมรสถกูสถาปนาขึ้นมา   
บาไฮไม่เช่ือถือในการเกบ็กดแรงขบัทางเพศแต่เช่ือถือในการควบคุมและวางระเบียบ
ให้กบัแรงขบัดงักล่าว”9 
 
แบบฝึกหดั 
 
1. จงเตมิขอ้ความต่อไปนี้ใหส้มบรูณ์ 

 

_______________ของบาไฮเกี่ยวกบั___________________นัน้มพีืน้ฐานอยู่บนความเชื่อว่า 
_________________ควรเป็นสิง่ที่___________________โดย______________ ไม่ใช่เพยีง
เพราะว่าความบรสิุทธิเ์ป็นสิง่ที่____________________ในทาง__________________ แต่ยงั
เป็น________________สู่ชวีติสมรสที่ม_ี_____________และ__________________อกีด้วย   
ดงันัน้ ____________________ในรูปแบบใดก็ตามที่อยู่________________ไม่เป็นทีอ่นุญาต  
และผูใ้ดกต็ามที่_______กฎนี้จะไม่เพยีงแต่ต้อง____________ต่อ________________เท่านัน้ 
แต่จะตอ้ง_____________________ทีจ่ าเป็นจาก_________ดว้ย 
 
2. ความประพฤตทิางเพศแบบใดทีไ่ดร้บัการพจิารณาว่าเป็นอนัตรายต่อมนุษยแ์ละสงัคมทีเ่ขา

อาศยัอยู ่
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
3. จากธรรมลขิติขา้งตน้ สถาบนัการสมรสถูกสถาปนาขึน้มาเพื่อจดุประสงคใ์ด 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 

“ความบริสุทธ์ิแสดงนัยถึงความไม่มีมลทินของชีวิตทางเพศทัง้ก่อนและหลงั
แต่งงาน ก่อนแต่งงานต้องเป็นพรหมจารีอย่างแท้จริง หลงัแต่งงานต้องซ่ือสตัย์โดย
สมบรูณ์ต่อคู่ชีวิต ซ่ือสตัยใ์นพฤติกรรมทางเพศ ซ่ือสตัยใ์นค าพดูและการกระท า”10 
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จงเตมิขอ้ความต่อไปนี้ใหส้มบรูณ์ 
 
“ความบรสิุทธิแ์สดงนัยถึง_________________ของ________________ทัง้_____________
และ____________แต่งงาน ก่อนแต่งงานต้อง________________อย่างแทจ้รงิ   หลงัแต่งงาน
ต้อง____________โดยสมบูรณ์ต่อ_____________ ซื่อสตัยใ์น_________________ ซื่อสตัย์
ใน____________และ____________” 
 
“แต่ความรกัท่ีบางครัง้มีอยู่ระหว่างเพ่ือน ไม่ใช่ความรกัท่ีแท้จริง เพราะความรกันัน้ผนั
แปรได้  น่ีเป็นเพียงความหลงใหล   เมื่อลมพดัมาต้นไม้ท่ีสูงชะลูดกโ็อนเอน....ความรกั
เช่นน้ีเกิดขึ้นจากสภาพท่ีบงัเอิญของชีวิต  น่ีมิใช่ความรกัแต่เป็นแค่เพียงความสนิทสนม
คุ้นเคย และเป็นส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงได้   วนัน้ีท่านเหน็คนสองคนเป็นเพ่ือนสนิทกนัชดัเจน 
พรุ่งน้ีทัง้หมดอาจเปล่ียนไป เม่ือวานพวกเขาพร้อมท่ีจะตายเพ่ือกนัและกนั วนัน้ีพวกเขา
รงัเกียจสังคมของกนัและกนั น่ีมิใช่ความรกั  แต่คือการยอมแพ้ของหัวใจต่อความ
บงัเอิญของชีวิต  เม่ือส่ิงท่ีก่อให้เกิดความรกัเช่นน้ีจากไป ความรกักจ็ะจากไปด้วย”11 

 
“การปฏิบติัท่ีมีการจูบและโอบกอดกนัโดยไม่เลือกระหว่างคนต่างเพศท่ีไม่ใช่คนใน
ครอบครวัเดียวกนัไม่เป็นส่ิงท่ีพึงปรารถนาและไม่เป็นส่ิงท่ีสนับสนุน   โดยเฉพาะอย่าง
ย่ิงในสมยัน้ีท่ีข้อห้ามต่างๆ ถกูยกเลิกไปทีละข้อ ชาวบาไฮควรพยายามท่ีจะสนับสนุนให้
ชีวิตส่วนบคุคลและความสมัพนัธข์องตนเองกบัผูอ่ื้นมีมาตรฐานของความประพฤติท่ีอยู่
ในค าสอน” 12 

 
แบบฝึกหดั 
 
1. บางครัง้ความรกัที่มอียูร่ะหว่างเพื่อนมลีกัษณะเช่นไร 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
2. คนต่างเพศทีไ่มใ่ช่คนในครอบครวัเดยีวกนัไมค่วรปฏบิตัต่ิอกนัอยา่งไร 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
3. ชาวบาไฮควรพยายามใหช้วีติส่วนบุคคลและความสมัพนัธข์องเขากบัผูอ้ื่นเป็นอย่างไร 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
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4. ต่อไปนี้เป็นสถานการณ์สมมตุเิพื่อการอภปิราย 
 

“เดก็ชาย ก. กบั เดก็หญงิ ข. เป็นเพื่อนร่วมชัน้เรยีนมธัยมต้นห้องเดยีวกนัที่โรงเรยีนที่มี
ชื่อเสยีงแห่งหนึ่ง ทัง้สองคนสนิทสนมกันมากระหว่างที่อยู่ที่โรงเรยีน ต่อมา ก. เริม่กลบับ้าน
ตอนเยน็พรอ้มกบั ข. เดก็นกัเรยีนคนอื่นๆ ในหอ้งทราบเรือ่งนี้และเริม่ลอ้เลยีนว่า ก. กบั ข. เป็น
แฟนกนั    สองเดอืนหลงัจากนัน้ ในเยน็วนัหนึ่งระหว่างทางที่กลบับ้านด้วยกนั ก. บอกกบั ข. 
ว่า เขารกั ข.มากและอยากมเีพศสมัพนัธก์บั ข.” 
 
จงอภปิรายในกลุ่มของคุณว่า ข. ควรจะท าอย่างไรด ี
 

ตอนท่ี 4  การปฎิบติัท่ีผิดศีลธรรมเป็นส่ิงท่ีถกูประณาม 
 

“เจ้าถกูห้ามมิให้กระท าการผิดประเวณี การสังวาสท่ีผิดธรรมชาติ และมิให้
หมกมุ่นด้วยกามตณัหา   ดกูร ฝงูชนผู้มีความศรทัธา จงหลีกเล่ียงส่ิงเหล่าน้ี    โดยความ
เท่ียงธรรมของพระผู้เป็นเจ้า เจ้าถกูสร้างขึ้นมาให้ช าระล้างโลกให้ปราศจากความด่าง
พร้อยแห่งความปรารถนาอนัชัว่ร้าย.....ผูซ่ึ้งน าตนเองเข้ามาเก่ียวข้องกบัพระผู้ทรงความ
ปรานีแต่กระท าการอนัเลวทราม โดยแท้แล้ว ผูนั้น้ไม่ใช่คนของเรา...”13 

 

(หมายเหตุ:  การสงัวาสทีผ่ดิธรรมชาต ิเช่น การร่วมเพศทางทวารหนกัหรอืปาก การร่วมเพศกบัสตัวห์รอื
ซากศพ) 
 
1. จากธรรมลขิติขา้งตน้  ผูม้คีวามศรทัธาในศาสนาควรหลกีเลีย่งการปฏบิตัตินอย่างไร 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
2.  จงเตมิขอ้ความต่อไปนี้ใหส้มบรูณ์ 

 
โดย______________ของพระผูเ้ป็นเจา้ เจา้ถูก_______ขึน้มาให_้_________ให_้________
ความด่างพรอ้ยแห่ง________________________.....ผูซ้ึง่น าตนเองเขา้มา___________
กบั_________________แต่________การอนัเลวทราม โดยแทแ้ลว้ _______ไมใ่ช่คนของเรา
... 
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“ความรกัระหว่างเพศเดียวกนัไม่ว่าจะอทิุศตนและสวยงามเพียงใด กเ็ป็นส่ิงท่ีผิด
หากให้ความรกัน้ีแสดงออกทางเพศ การอ้างว่าท าด้วยความบริสุทธ์ิใจนัน้ฟังไม่ขึ้น 
ความผิดศีลธรรมทุกชนิดเป็นข้อห้ามของพระบาฮาอุลลาห์ และความรกัร่วมเพศ 
นอกจากจะฝืนธรรมชาติแล้ว พระองคย์งัทรงถือว่าผิดศีลธรรมด้วย การทนทุกขเ์ช่นน้ี
เป็นท่ีหนักใจอย่างย่ิงส าหรบัจิตวิญญาณท่ีมีมโนธรรม   แต่โดยค าแนะน าและความ
ช่วยเหลือของแพทย ์โดยความพยายามอย่างเตม็ท่ีและจริงจงั และโดยการอธิษฐาน จิต
วิญญาณนัน้จะสามารถเอาชนะอปุสรรคน้ีได้”14 

 
“ปัญหาทางเพศหลายปัญหา ตัวอย่างเช่น การรกัร่วมเพศและความรู้สึกผิดเพศ 

สามารถมีแง่มุมทางด้านการแพทย์ และในกรณีดงักล่าวควรได้รบัการช่วยเหลือทาง
การแพทยอ์ย่างดีท่ีสดุ   แต่เป็นส่ิงท่ีชดัเจนในค าสอนของพระบาฮาอลุลาห์ว่าการรกัร่วม
เพศไม่ใช่สภาวะท่ีบุคคลผู้นัน้จะเป็นท่ียอมรบัได้ แต่เป็นการผิดธรรมชาติของเขาหรือ
เธอท่ีควรจะต้องเอาชนะหรือควบคมุให้ได้   ส่ิงน้ีอาจจะต้องใช้ความพยายามต่อสู้อย่าง
หนัก....การฝึกการควบคุมตนเองในเร่ืองน้ี เช่นเดียวกนักบัในเร่ืองอ่ืน ๆ ของชีวิต 
ย่อมจะมีผลในทางท่ีเป็นประโยชน์แก่ความก้าวหน้าของจิตวิญญาณนัน้”15 

 
1. พระบาฮาอุลลาหท์รงพจิารณาว่าความรกัรว่มเพศเป็นอยา่งไร 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
2. จติวญิญาณทีม่ปีญัหาเรือ่งรกัรว่มเพศหรอืความรูส้กึผดิเพศจะสามารถเอาชนะปญัหาน้ีได้

อยา่งไร 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
3. การฝึกการควบคุมตนเองในทุกเรือ่งของชวีติจะมผีลอยา่งไรกบัเรา 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
4. ตัง้แต่เราถอืก าเนิดมา เราไดร้บัการระบุว่าเป็นผู้ชายหรอืผูห้ญงิโดยลกัษณะทางกายภาพ   

คนทัง้สองเพศมคีุณลกัษณะของตนเอง   กจิกรรมนี้จะช่วยใหเ้ราเขา้ใจบทบาทของความ
เป็นเพศชายและเพศหญงิมากขึน้   
 ในตอนน้ีขอใหคุ้ณเตมิคุณลกัษณะอยา่งน้อยสกั 5 ถงึ 7 ประการ ลงในแต่ละช่องของ
ตารางทีอ่ยูใ่นหน้าถดัไป 
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คณุลกัษณะของผูช้าย คณุลกัษณะของผูห้ญิง 
คณุลกัษณะของพระศาสดา

ของพระผูเ้ป็นเจ้า 

1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 
 
6. 
 
7. 
 

1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 
 
6. 
 
7. 

1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 
 
6. 
 
7. 

 
ในตอนน้ี จงพจิารณาขอ้ความต่อไปนี้ 

 
ความเท่าเทียมกันระหว่างบุรุษและสตรีทีม่ ีอยู่ในค าสอนบาไฮ ไม่ใช่การให้บุรุษ

กลายเป็นสตรแีละสตรกีลายเป็นบุรุษ”   พระอบัดุลบาฮาไดใ้หกุ้ญแจไขปญัหาน้ีแก่เราเมือ่ท่าน
สอนว่า คุณลกัษณะและหน้าทีข่องบุรุษและสตรนีัน้ “เป็นองค์ประกอบ” แก่กนัและกนั   ท่าน
อธบิายเพิม่เตมิอกีว่าเมือ่ท่านกล่าวว่า “ยุคใหม่” จะเป็น “ยุคทีอ่งคป์ระกอบของเพศชายและเพศ
หญงิทีม่อียูใ่นอารยธรรมจะมคีวามสมดุลกนัอย่างถูกตอ้งเหมาะสมมากขึ้น” 16 
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ตอนท่ี 5  ความบริสทุธ์ิในแง่มมุอ่ืนๆ 
 
“ส่ิงใดกต็ามท่ีก้าวล่วงขีดจ ากดัของความพอประมาณไปแล้วย่อมยุติท่ีจะส่งผลในทางท่ี
เป็นประโยชน์”17 

 
“การเลือกเส้ือผ้าและการตดัแต่งเคราให้ขึ้นอยู่กบัวิจารณญาณของมนุษย์ แต่จงระวงั
เถิดประชาชน มิฉะนัน้เจ้าจะท าให้ตนเองกลายเป็นเคร่ืองเล่นของคนเขลา”18 

 
“วาจาของมนุษย์เป็นสาระท่ีใฝ่ฝันจะโน้มน้าวใจและจ าเป็นต้องมีความพอประมาณ   
อิทธิพลของวาจานัน้ขึ้นอยู่กบัการขดัเกลา ซ่ึงขึ้นอยู่กบัหวัใจท่ีบริสทุธ์ิและไม่ผกูพนั”19 

 
แบบฝึกหดั 
จงเตมิขอ้ความต่อไปนี้ใหส้มบรูณ์ 
 
“สิง่ใดก็ตามที่ก้าวล่วง____________ของ________________ไปแลว้ย่อม______ทีจ่ะ______
ในทางที_่___________” 

 
“________________และการตดัแต่งเคราให้ขึ้นอยู่กบั______________________ของมนุษย ์
แต่______________ประชาชน มฉิะนัน้เจ้าจะท าให้__________กลายเป็น______________
ของ______________” 

 
“________ของมนุษยเ์ป็นสาระที่ใฝ่ฝนัจะ___________และจ าเป็นต้องม_ี_______________   
___________ของวาจานัน้ขึ้นอยู่กบั______________ ซึ่งขึน้อยู่กบัหวัใจที่______________
และ___________" 
 
 

"เราก าหนดให้เป็นส่ิงชอบธรรมส าหรบัเจ้าท่ีจะฟังดนตรีและร้องเพลง   อย่างไรก็
ตาม จงเอาใจใส่ อย่าให้การฟังน้ีท าให้เจ้าล่วงเกินขอบเขตของความเหมาะสมและ
เกียรติ   ขอให้ความเบิกบานของเจ้าเกิดจากพระนามอนัย่ิงใหญ่ท่ีสุดของเรา ซ่ึงเป็นพระ
นามท่ียงัความปีติแก่หัวใจ และเติมความหรรษาให้แก่ทุกคนท่ีถวิลหาพระผู้เป็นเจ้า    
แท้จริงแล้ว เราให้ดนตรีเป็นประหน่ึงบนัไดส าหรบัวิญญาณของเจ้า  เป็นหนทางให้เจ้า
ขึ้นไปสู่อาณาจกัรเบื้องบน  ดงันัน้อย่าท าให้ดนตรีเป็นปีกของอตัตาและกิเลส   ท่ีจริง
แล้วเราไม่อยากเหน็เจ้าถกูนับว่าเป็นพวกโง่เขลา"20 
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ในตอนน้ีขอใหก้ลุ่มของคุณหยดุคดิสกัครูแ่ลว้ช่วยกนัระบุบางเพลงทีคุ่ณรูจ้กั ซึง่เป็น
เพลงทีช่่วยยกผูฟ้งัให ้"ขึน้ไปสู่อาณาจกัรเบือ้งบน"   และใหร้ะบุบางเพลงทีเ่ป็นเหมอืน "ปีกของ
อตัตาและกเิลส" 
 

“ในค าสอนของศาสนา ไม่มีส่วนใดท่ีห้ามการเต้นร า แต่เพ่ือนศาสนิกชนควร
จดจ าว่า มาตรฐานของพระบาฮาอุลลาห์คือความพอประมาณและความบริสุทธ์ิ   
บรรยากาศของห้องเต้นร าสมยัใหม่ ซ่ึงมีการสูบบุหร่ีและการด่ืมของมึนเมา และความ
ส าส่อนด าเนินอยู่นัน้เลวร้ายมาก  แต่การเต้นร าอย่างสุภาพนัน้ไม่ใช่ส่ิงท่ีเป็นอนัตราย  
แน่นอนว่าไม่มีอันตรายใด ๆ ในการเต้นร าแบบคลาสสิกหรือการเรียนเต้นร าใน
โรงเรียนสอนการเต้นร า   และไม่มีภยัใดในการร่วมเล่นละครหรือการแสดงภาพยนตร ์ 
ส่ิงท่ีเป็นอนัตรายในปัจจุบนัน้ีมิใช่ตวัศิลปะเอง แต่เป็นการกระท าท่ีไม่บริสุทธ์ิท่ีมกัราย
ล้อมศิลปะเหล่าน้ี   ในฐานะท่ีเป็นบาไฮ เราไม่จ าเป้นต้องหลีกเล่ียงศิลปะเหล่าน้ี แต่การ
กระท าและบรรยากาศท่ีบางครัง้มาพร้อมกบัอาชีพเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีเราต้องหลีกเล่ียง”21 
 
ค าถาม: 
1. เราควรหลกีเลีย่งทีจ่ะไมเ่ขา้ไปในสถานทีเ่ช่นใดบา้ง 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
2. เราควรมคีวามพอประมาณในเรือ่งใดบา้ง 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
3. ต่อไปนี้เป็นตวัอยา่งสถานการณ์ทีอ่าจเคยเกดิขึน้จรงิ ขอใหคุ้ณอ่านและอภปิรายรว่มกบักลุ่ม
ของคุณ 

 จ. เพิง่อายไุดส้บิแปดปี  เขาเรยีนอยู่ชัน้มธัยมปลาย   เขาเป็นคนอธัยาศยัด ีมี
น ้าใจ อ่อนโยนและรกัเพื่อนฝงู  เขาคบเพื่อนทีอ่ายุมากกว่าอยูส่องสามคน  เพื่อนกลุ่มน้ี
ชอบเทีย่วกลางคนืและเมือ่ไปเทีย่วกม็กัดื่มเหลา้หรอืเบยีรด์ว้ย   เยน็วนัหนึ่งเพื่อนกลุ่ม
นี้มาชวนให ้จ.ไปเทีย่วดว้ย   จ.เกรงใจเพื่อนจงึไมก่ลา้ปฏเิสธ   พวกเขาเขา้ไปเทีย่วใน
ผบัแห่งหนึ่ง  เพื่อนของ จ. สัง่เครือ่งดื่มแอลกอฮอลม์าดื่ม  ส่วน จ.นัน้ขอดื่มน ้าอดัลม
เพราะ จ. ตัง้ใจทีจ่ะไม่ดื่มเครือ่งดื่มมนึเมาและเคยสญัญากบัคุณแม่ของเขาไว ้  พวกเขา
นัง่คุยกนัอยา่งสนุกสนาน  ต่อมาเพื่อนของ จ. คนหนึ่งเริม่ส่งเสยีงดงัรบกวนโต๊ะขา้ง ๆ 
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ท าใหพ้วกวยัรุ่นอกีกลุ่มหนึ่งไมพ่อใจจนเกดิการชกต่อยกนัขึน้  วยัรุ่นกลุ่มนัน้มอีาวุธที่
อนัตราย   จ. ซึง่อยูใ่นความชุลมนุวุ่นวายนัน้ดว้ยถูกรมุซอ้มไดร้บับาดเจบ็สาหสั   
ต่อมาเขาถูกน าตวัส่งทีโ่รงพยาบาล   จ. ยงัอยูใ่นหอ้งผูป้่วยหนกัตอนทีพ่่อแมไ่ปเยีย่ม
และไมรู่ส้กึตวั  หมอบอกกบัพ่อแมว่่า จ.มเีลอืดคัง่ในช่องเยือ่หุม้สมอง มา้มแตกและเสยี
เลอืดมาก  หมอไดผ้่าตดัเอามา้มออกเพื่อหยดุการเสยีเลอืดแลว้  ส่วนเลอืดทีค่ ัง่ในช่อง
เยือ่หุม้สมองนัน้มปีรมิาณไม่มากแต่สมองบวม จงึท าใหไ้มรู่ส้กึตวั ตอ้งรอดอูาการต่อไป
และยงับอกไมไ่ดว้่า จ. จะรูส้กึตวัเมือ่ไร 

 
ค าถามเพื่อการอภปิราย 

1. ถา้คุณเป็น ค. คุณคดิว่าคุณจะท าอยา่งไรในตอนแรกเมื่อเพื่อนชวนไปเทีย่ว 
2. คุณคดิว่าการคบเพื่อนเป็นสิง่ทีเ่ราตอ้งพจิารณาใหด้หีรอืไม่ 

 
เก่ียวกบัเครื่องด่ืมมึนเมา 
 

หลายแห่งในธรรมลขิติบาไฮหา้มการดื่มเหลา้องุ่นและเครือ่งดื่มมนึเมาอื่น ๆ  ในธรรม
จารกึหนึ่งพระบาฮาอุลลาหต์รสัว่า 
 

“จงระวงัอย่าเอาอมฤตของพระผูเ้ป็นเจ้าไปแลกกบัเหล้าองุ่นของเจ้า เพราะเหล้า
องุ่นนัน้จะท าให้เจ้ามึนงงแล้วหนัหน้าหนีไปจากพกัตรากฤติของพระผูเ้ป็นเจ้า พระผูท้รง
ความรุ่ง โรจน์ พระผูไ้ม่มีเปรียบปาน พระผูท่ี้เข้าถึงไม่ได้ จงอย่าแตะต้องเหล้าองุ่น 
เพราะเหล้าองุ่นเป็นข้อห้ามส าหรบัเจ้าโดยโองการของพระผูเ้ป็นเจ้า พระผูท้รงความ
ประเสริฐ พระผูท้รงมหิทธานุภาพ”22 

 
พระอบัดุลบาฮาอธบิายว่า  คมัภรีอ์คัดสัหา้ม “เครือ่งดืม่แอลกอฮอลท์ัง้ทีเ่ขม้ขน้และที ่

เจอืจาง” และท่านกล่าวว่าเหตุผลส าหรบัการหา้มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลก์เ็พราะว่า “แอลกอฮอล์
ท าใหจ้ติใจหลงทางและร่างกายอ่อนแอ” 
 

ท่านโชก ิเอฟเฟนด ิอธบิายเพิม่เตมิไวว้่า ขอ้หา้มนี้มไิดห้มายถงึการหา้มบรโิภคเหลา้
องุน่เท่านัน้ แต่ยงัรวมถงึการบรโิภค “ทุกสิง่ทีท่ าใหข้าดสต”ิ  และท่านชีแ้จงว่า เป็นทีอ่นุญาตให้
ใชแ้อลกอฮอลเ์ฉพาะในกรณทีีเ่ป็นส่วนหนึ่งของการรกัษาโรคและตอ้งใช ้“ภายใตค้ าแนะน าของ
แพทยผ์ูช้ านาญและมมีโนธรรม” 
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ค าถาม 
1. เพราะเหตุใดเราจงึถูกหา้มไมใ่หด้ื่มแอลกอฮอล ์
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

 
2. ขอใหคุ้ณลองยกตวัอยา่ง “ทุกสิง่ทีท่ าใหข้าดสต”ิ ทีเ่ราถูกหา้มไมใ่หบ้รโิภค  
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 

ตอนท่ี 6  การเฝ้าระวงัความประพฤติของตนเอง 
 

“เพราะความปรารถนาเป็นเปลวไฟท่ีเผาไหม้ผลท่ีเกบ็เก่ียวมาชัว่ชีวิตของผู้รู้จน
เหลือเพียงเถ้าถ่าน  เป็นเปลวไฟท่ีเผาผลาญรนุแรงแม้กระทัง่ทะเลอนักว้างใหญ่ไพศาล
แห่งความรู้ท่ีสะสมมาของพวกเขาก็มิอาจดบัลงได้   บ่อยครัง้เพียงใดท่ีบุคคลผู้งาม
พร้อมด้วยคณุสมบติัทัง้ปวงของมนุษยชาติและสวมใส่เคร่ืองประดบัแห่งความเข้าใจท่ี
แท้จริง แต่กระนัน้กลบัท าตามกิเลสตณัหาของตนเอง จนกระทัง่คุณลกัษณะท่ีดีเลิศ
ทัง้หลายของเขาก้าวล่วงความพอประมาณไปและเขาถกูผลกัไปสู่ความสุดโต่ง   เจตนา
อนับริสุทธ์ิของเขาได้เปล่ียนเป็นเจตนาอนัชัว่ร้าย คุณสมบติัทัง้หลายของเขามิได้มี
ประโยชน์อนัคู่ควรอีกต่อไป  และพลงัแห่งความปรารถนาของเขาได้หนัเหเขาออกไป
จากความเท่ียงธรรมและส่งผลให้เขาเข้าไปสู่วิถีท่ีอนัตรายและมืดมน.....”23 

 
แบบฝึกหดั 

1. จงเตมิขอ้ความต่อไปนี้ใหส้มบรูณ์ 
____________ด้วย___________ทัง้ปวงของ___________และ____________เครื่องประดบั
แห่ง______________________แต่กระนัน้กลบัท าตาม____________________ของตนเอง 
จนกระทัง่____________________ทัง้หลายของเขาก้าวล่วง____________________ไปและ
เขาถูกผลกัไปสู่________________เจตนาอนั_______________ของเขาได้เปลีย่นเป็นเจตนา
อนั__________ คุณสมบตัทิัง้หลายของเขามไิด้_____________อนั__________อกีต่อไป และ
พลงัแห่ง___________ของเขาได_้______เขาออกไปจาก___________และ_________ใหเ้ขา
เขา้ไปสู่วถิทีี_่_________และ__________ 
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2. ถา้เราไมร่ะวงัและปล่อยใหค้วามปรารถนาทีช่ ัว่รา้ยเขา้ครอบง าเรา เราจะเป็นเช่นไร 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 

“ดกูร สหายของเรา เจ้าคือดวงตะวนับนนภาแห่งความวิสทุธ์ิของเรา อย่าให้มลทินทาง
โลกบดบงัรศัมีของเจ้า จงฉีกม่านแห่งความประมาทท้ิงไป และออกมาจากหลงัก้อนเมฆ
อย่างสว่างไสวเพ่ืออาบแสงแห่งชีวิตให้แก่ทุกสรรพส่ิง”24 

 

จงเตมิขอ้ความต่อไปนี้ใหส้มบรูณ์ 
“ดูกร __________ของเรา เจา้คอื_____________บนนภาแห่ง______________ของเรา อย่า
ให้_______________บดบงั________ของเจ้า จง______ม่านแห่ง________________ทิ้งไป 
และ_____________จากหลงัก้อนเมฆอย่าง________________เพื่ออาบ________________
ใหแ้ก่____________ 
      
“จงปลดปล่อยตนเองจากการยึดติดทัง้หมดกบัโลกน้ีและส่ิงไร้สาระทัง้หลายของโลก จง
ระวงัท่ีจะไม่เข้าไปใกล้ส่ิงเหล่านัน้ ด้วยเหตท่ีุส่ิงเหล่านัน้กระตุ้นให้เจ้าประพฤติตามกิเลส
ตณัหาและความปรารถนาอนัละโมบของตนเอง และขดัขวางเจ้าจากการเข้าไปสู่วิถีทาง
อนัตรงและรุ่งโรจน์”25 

 

จงเตมิขอ้ความต่อไปนี้ใหส้มบรูณ์ 
“จง__________ตนเองจาก__________ทัง้หมดกบั_______และ_____________________
ของโลก จงระวงัทีจ่ะ_________________สิง่เหล่านัน้ ดว้ยเหตุทีส่ ิง่เหล่านัน้___________ให้
เจา้_________ตามกเิลสตณัหาและ_____________อนัละโมบของตนเอง และ___________
เจา้จากการ_______สู่วถิทีางอนั________และ__________ 
 
“จงอย่าท าให้ความมัง่คัง่ของชีวิตอนัมีค่าของเจ้าหมดเปลืองไปในการแสวงหา
ความชอบในส่ิงท่ีชัว่ร้ายและทุจริต และจงอย่าใช้ความพยายามของเจ้าไปในการ
ส่งเสริมผลประโยชน์ส่วนตนของเจ้าเอง” 26 

 

จงเตมิขอ้ความต่อไปนี้ใหส้มบรูณ์ 
“จงอยา่ท าให_้_________ของชวีติอนั______ของเจา้หมดเปลอืงไปใน_________________
ความชอบในสิง่ทีช่ ัว่รา้ยและทุจรติ และ_____________________ของเจา้ไปใน___________
ผลประโยชน์ส่วนตนของ_________” 
 

เม่ือจบการเรียนรู้น้ีแล้ว ขอให้คณุเลือกท่องจ าธรรมลิขิตตอนใดตอนหน่ึงในสามตอนท่ี
อยู่ข้างบนน้ีเพ่ือเป็นส่ิงท่ีจะคอยเตือนใจคณุ  
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