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เรยีน       คณะกรรมการรา่งรฐัธรรมนูญแห่งประเทศไทย 

              ชุมชนบาไฮแห่งประเทศไทยขอขอบคุณที่ได้มโีอกาสเสนอทรรศนะในการร่างรฐัธรรมนูญใหม่

ส าหรบัประเทศ เราหวงัว่าเอกสารที่แนบมาคอื “ความคดิเห็นบางประการส าหรบัการร่างรฐัธรรมนูญแห่ง

ประเทศไทย” ซึง่เป็นหลกัการทีน่ ามาจากคมัภรีข์องศาสนาบาไฮ จะเป็นประโยชน์ส าหรบัภารกจิระดบัชาตทิี่

รบีด่วนครัง้นี้ 

              ทศวรรษสุดทา้ยของศตวรรษนี้เริม่ตน้ดว้ยการเปลีย่นแปลงทัง้ในประเทศและทัว่โลก นับเป็นการ

ทา้ทายส าหรบัพวกเราทุกคน สญัลกัษณ์และหลกัฐานที่แสดงถงึการตอบสนองต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง

เหล่านี้ มใีห้เห็นอยู่ในประเทศต่างๆ ทัว่โลก ส าหรบัประเทศไทย การตื่นตวัเมื่อเรว็ๆ นี้ในการพยายาม

แก้ปญัหาทางสงัคมและเศรษฐกจิทีช่าตปิระสบอยู่ เป็นศุภนิมติทีบ่อกว่า ประชาชนไทยจะสามารถก่อสรา้ง

สงัคมที่ยุติธรรม สามคัคแีละสงบสุขได้ในที่สุด ลกัษณะสร้างสรรค์ของประเทศไทยได้แก่ ความพยายาม

อนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม การสนบัสนุนสนัตภิาพและความปรองดองทัง้ภายในประเทศและภูมภิาคแถบนี้ การเน้น

การพฒันาชนบทระดบัล่างขึน้มา ความสนใจต่อการกระจายรายได้ให้แก่ประชาชน ความพยายามขยาย

การศกึษาภาคบงัคบั และการสนบัสนุนใหบุ้รษุและสตรมีโีอกาสเท่าเทยีมกนัในดา้นการศกึษาและการท างาน 

              เรามัน่ใจว่า ความส าเรจ็ในการแกป้ญัหาของประเทศไทยสามารถส่งอทิธพิลไปนอกประเทศดว้ย 

เราเชื่อว่า ความคดิเหน็ในเอกสารทีแ่นบมานี้อยูเ่พยีงแค่เอือ้มของประชาชน และสามารถจดัการกบัรากเหงา้

ของความไมส่มดุลและความไมย่ตุธิรรมทีร่งัควานสงัคมของเราและทัว่โลก 

              ขอท่านจงวางใจได้ว่า ชุมชนบาไฮแห่งประเทศไทยจะอธษิฐานเพื่อความส าเรจ็ของงานที่ท่าน

ก าลงัรบัภาระอยูน่ี้ 

 

       ขอแสดงความนบัถอื 

ธรรมสภาบาไฮแห่งประเทศไทย 
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ความคิดเหน็บางประการส าหรบัการร่างรฐัธรรมนูญแห่งประเทศไทย 

ของธรรมสภาบาไฮแห่งประเทศไทย 

 

ไม่ว่าจะเป็นเพศใด เชื้อชาตใิดหรอืเผ่าพนัธุใ์ด  มนุษยล์้วนได้รบัการประสาทพรด้วยคุณสมบตัอินั

อเนกอนันต์ของวญิญาณและปญัญา  ศกัยภาพเหล่านี้ทีแ่ฝงอยู่ช่วยพฒันาความสามารถใหท้วขีึน้  และท า

ให้มนุษยชาตบิรรลุจุดประสงค์ในการสบืทอดอารยธรรมที่ก้าวหน้าอย่างไม่มสีิ้นสุดซึ่งยนืยนัได้จากบนัทกึ

ของพฒันาการของสงัคมมนุษย์ที่ต่อเนื่องกนัมาตัง้แต่ครอบครวั  ซึ่งเป็นหน่วยพื้นฐานของสงัคม  ต่อมา

พฒันาขึน้เป็นเอกภาพของเผ่าพนัธุ ์ต่อมาเป็นเอกภาพของนครรฐัและเอกภาพของชาติ 

บดันี้  ดว้ยความกา้วหน้าอยา่งรวดเรว็ในการคน้พบทางวทิยาศาสตร ์ ท าใหโ้ลกพรอ้มกบัประชาชน

และวฒันธรรมทีห่ลากหลายไดห้ดเขา้มาเป็นละแวกบา้นเดยีวกนั  เป็นการยนืยนัว่าครรลองของววิฒันาการ

ทางสงัคมจะน าไปสู่เอกภาพของโลกในทีสุ่ด  และแสดงนัยถงึความเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนัโดยสมบูรณ์ของ

ความสมัพนัธ์ระหว่างมนุษย์  และดงันัน้จ าเป็นที่ทุกหน่วยของสงัคมไม่ว่าจะเป็นระดบัท้องถิ่น  ระดบั

ภมูภิาคหรอืระดบัชาต ิทีป่ระกอบกนัเป็นละแวกบา้นเดยีวกนัน้ี  จะตอ้งมองโลกเป็นแผ่นดนิเดยีวกนั 

เพื่อจะรบัประกนัการด าเนินชวีติในสงัคมอย่างเป็นระเบยีบต่อไป  และเพื่อสนับสนุนให้ปวงประชา

พฒันาความสามารถทีแ่ฝงอยู่ในศกัยภาพของตน จงึมกีารจดัตัง้รฐับาลขึน้ซึ่งมอี านาจและความสามารถใน

การส่งเสรมิการพฒันาอารยธรรม  โดยยดึถอืความยตุธิรรมเป็นหลกั  ความก้าวหน้าในทุกกจิการของมนุษย์

ขึน้อยูก่บัการมรีฐับาลทีย่ตุธิรรม 

              แมต้ระหนักถงึความจ าเป็นในการปรบัทศิทางของประเทศ  ส านึกในโอกาสที่เปิดเป็นพเิศษใน

ช่วงเวลานี้ของประวตัศิาสตร ์ และมัน่ใจว่าการเผชญิหน้ากบัปญัหาทีก่ าลงัทา้ทายประเทศจะส่งผลเกื้อกูลทัง้

ภายในและภายนอกประเทศ  กระนัน้กต็ามประเทศไทยต้องค านึงถงึเงื่อนไขทีจ่ าเป็นเหล่านี้ในการพจิารณา

รา่งรฐัธรรมนูญฉบบัใหม ่

* 

รบัประกนัประสทิธภิาพ อสิรภาพ ความผาสุก ความสงบสุขและความก้าวหน้าของประชาชนทุกคน

ทีอ่ยูภ่ายใตก้ารปกครอง โดยไมค่ านึงถงึเชือ้ชาต ิชนชัน้ ความเชื่อหรอืสถานะทางเศรษฐกจิ 

* 

พทิกัษ์สทิธสิ่วนบุคคล ปกป้องอสิรภาพและการรเิริม่ของแต่ละบุคคล 
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* 

รบัประกนัสทิธเิหล่านี้ส าหรบัประชาชนทุกคนคอื สทิธทิีจ่ะไดร้บัการศกึษาขอ้มลูพืน้ฐาน สทิธทิีจ่ะมี

งานท าและการว่าจา้งงานอยา่งอสิระ สทิธทิีจ่ะสมาคมกบัประชาชนทุกภมูหิลงัอย่างอสิระ 

* 

ใชร้ะบบการปกครองทีค่ ้าจนุสมดุลระหว่างการรวมอ านาจของรฐับาลกบัการกระจายอ านาจใหร้ะดบั

ภูมภิาคและท้องถิน่ ซึ่งให้ขอบเขตกวา้งขวางส าหรบัการตดัสนิใจในระดบัท้องถิน่ และยดึหลกัการตดัสนิใจ

ในระดบัท้องถิน่ และยดึหลกัการตดัสนิใจโดยอาศยัการปรกึษาหารอื เป็นกลไกที่ท าให้รฐับาลคุ้นเคยกบั

สภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในทุกพืน้ที่ และสนับสนุนประชาชนใหแ้สดงความคดิเหน็ทีเ่ป็นประโยชน์

ต่อประเทศและรอ้งทุกขไ์ดโ้ดยไมเ่สีย่งต่อการถูกลงโทษ 

* 

ปกป้องเสถียรภาพของสังคมตัง้แต่ระดับพื้นฐาน โดยการสนับสนุนความผาสุกและความเป็น

ปึกแผ่นของครอบครวั 

* 

เสรมิสรา้งสงัคมใหม้ัน่คง โดยการสนบัสนุนสทิธทิีเ่สมอภาคระหว่างบุรษุและสตร ี

* 

รบัประกนัใหทุ้กคนไดร้บัการศกึษา และเอาใจใส่เป็นพเิศษต่อการศกึษาของเดก็หญงิและสตรผีูซ้ึ่ง

จะเป็นมารดาที่อบรมลูกเป็นคนแรก การศึกษาของสตรสี าคญักว่าบุรุษหากสถานการณ์บบีบงัคบัให้ต้อง

เลอืก 

* 

ควบคุมเศรษฐกจิของประเทศมใิหม้คีวามอดอยากแรน้แคน้หรอืมกีารสะสมกรรมสทิธิอ์ย่างเหลอืลน้ 

สนับสนุนการพฒันาอุตสาหกรรมแต่ต้องถอืว่าเป็นรองต่อการพฒันาเกษตรกรรม ซึง่จ าเป็นต่อความผาสุก

ของสงัคม 

* 

ท านุบ ารุงการพฒันาทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละศลิปะศาสตร ์และกระตุ้นประชาชนในทุกระดบัสงัคม

ใหก้ระตอืรอืรน้คน้ควา้พฒันาศาสตรเ์หล่านี้ ซึง่จ าเป็นส าหรบัชวีติทีก่า้วหน้าและความเป็นอยูท่ีด่ขี ึน้ 

* 



5 

 

คุ้มครองทรพัยากรทางธรรมชาติมใิห้ถูกใช้ไปในทางที่ผิด เพื่ออนุรกัษ์ความอุดมสมบูรณ์ของ

สิง่แวดล้อม และในขณะเดยีวกนัอนุญาตให้มกีารสูบวตัถุดบิขึ้นมาใช้เพื่อประโยชน์ทางด้านเศรษฐกจิของ

ประเทศ 

* 

รบัประกนัอสิรภาพในการเลอืกนบัถอืศาสนา เพราะศาสนาหล่อหลอมอุปนิสยัใจคอของประชาชนให้

มศีลีธรรม ซึ่งเป็นเงื่อนไขจ าเป็นส าหรบัเสถยีรภาพของสงัคม เพราะกฎหมายเพยีงอย่างเดยีวไม่สามารถ

รบัประกนัเสถยีรภาพนี้ได ้

* 

น าภาษาหนึ่งมาใช้ร่วมกนักบันานาชาติเพื่อเป็นสื่อระหว่างประชาชนทัว่โลก และสอนภาษานี้ใน

โรงเรยีนพรอ้มกบัภาษาทอ้งถิน่ 

* 

รว่มมอืกบันานาชาตเิพื่อรบัประกนัความกา้วหน้าของมวลมนุษยช์าตอิย่างสงบสุข 

* * * 

 

 

ข้อความจากคมัภีรศ์าสนาบาไฮ 

ท่ีกล่าวถึงประเดน็ต่างๆ ท่ีประเทศไทยเผชิญอยู่ 

 
รฐับาล 
 

1.  การปกครองเป็นเช่นเดยีวกบัพฒันาการของมนุษย ์แรกเริม่มนุษยเ์ป็นเมลด็ และต่อมาพฒันาผ่าน

ขัน้ตอนต่างๆ จนเป็นตวัอ่อนอยู่ในครรภ์ โครงกระดูกก่อร่างขึ้นห่อหุ้มด้วยเนื้อหนัง ก่อตวัเป็นรูป

พเิศษเฉพาะ จนในทีสุ่ดมาถงึระดบัทีม่นุษยส์ามารถบรรลุวจนะเหล่านี้ไดอ้ย่างเหมาะสม “พระผูส้รา้ง

ผู้ล ้าเลศิที่สุด” ดงักล่าวน้ีคือเงื่อนไขในโลกแห่งการสร้างสรรค์ที่ถูกก าหนดไว้โดยปญัญาสากล 

เช่นเดยีวกนั การปกครองไมส่ามารถวฒันาจากขัน้ต ่าvสุดทีบ่กพร่องไปถงึขัน้สูงสุดของความถูกต้อง

 สมบูรณ์ได้อย่างทนัใด บรรดาผู้ทรงคุณวุฒติ้องพยายามทัง้กลางวนัและกลางคืนใช้ทุกวถิีทางที่

เกือ้กูลความกา้วหน้า จนกระทัง่รฐับาลและประชาชนพฒันาไปในทุกดา้น ทุกวนัและแมแ้ต่ทุกขณะ 
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2.  แมก้ารก่อตัง้รฐับาล การจดัตัง้สภาส าหรบัปรกึษาหารอื จะเป็นรากฐานของการปกครอง ยงัมปีจัจยัที่

จ าเป็นอีกหลายอย่างส าหรบัสถาบนัเหล่านี้ ประการแรก สมาชกิทัง้หลายที่ได้รบัเรื่องต้องซื่อตรง 

เกรงกลวัพระผู้เป็นเจา้ มจีติใจสูง ไม่ถูกชกัจูงดว้ยความทุจรติ ประการทีส่อง พวกเขาต้องทราบกฎ

ต่างๆของพระผู้เป็นเจ้าเป็นอย่างดีในทุกแง่ รู้แจ้งในหลักการสูงสุดของกฎหมาย เชี่ยวชาญใน

กฎระเบยีบทีค่วบคุมการด าเนินกจิการภายในประเทศและความสมัพนัธ์กบัต่างประเทศ ช านาญใน

ศลิปะทีม่ปีระโยชน์ต่ออารยธรรม และพอใจกบัเงนิเดอืนทีค่วรจะไดต้ามกฎหมาย 

3.  เป็นที่ชดัเจนว่าจนกว่าประชาชนจะได้รบัการศกึษา จนกว่าความคดิเหน็ของสาธารณชนจะประสาน

เขา้ดว้ยกนัอยา่งถูกตอ้ง จนกว่าขา้ราชการแมเ้ป็นเพยีงขา้ราชการผูน้้อยจะเป็นอสิระจากความทุจรติ

แมเ้พยีงน้อยทีสุ่ด ประเทศชาตจิงึจะบรหิารงานไดอ้ย่างเหมาะสม จนกว่ารฐับาลทีด่มีรีะเบยีบวนิัยจะ

ก้าวหน้าถงึขัน้ที่ว่า หากบุคคลหนึ่งแมจ้ะพยายามสุดความสามารถแลว้ก็ไม่สามารถบดิพริว้ไปจาก

ความเที่ยงธรรมได้แม้แต่เท่าเส้นผม เมื่อนัน้การปฏิรูปตามที่ต้องการจงึจะได้รบัการพิจารณาว่า

สมัฤทธิผ์ลสมบรูณ์ 

4.  ต้องมกีารออกกฎหมายพเิศษเพื่อจดัการกบัความร ่ารวยและความขดัสนที่มากเกนิไป สมาชกิของ

คณะรฐับาลควรน ากฎของพระผู้เป็นเจา้มาพจิารณาเวลาวางแผนการปกครองประชาชน สทิธขิอง

มนุษยชาตติอ้งไดร้บัการปกป้องและอภริกัษ์ 

รฐับาลของประเทศต่างๆ ควรปฏบิตัติามกฎของพระผูเ้ป็นเจา้ คอืใหค้วามยุตธิรรมเท่าเทยีม

กนัแก่ทุกคน  นี้คือหนทางเดียวที่สามารถขจดัสภาพอนัน่าเศร้าของความมัง่คัง่อนัล้นเหลอื และ

ความยากจนอนัน่าสมเพชและทรมานจติใจ จนกว่าจะปฏบิตัติามน้ีจงึจะมกีารเชื่อฟงักฎของพระผู้

เป็นเจา้ 

ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัของมนุษยชาติ 

5.  บุคคลที่อุทศิตนต่อการรบัใช้มวลมนุษยชาติในปจัจุบนั คอืมนุษยท์ี่แท้จรงิ พระผู้ทรงความยิง่ใหญ่

กล่าวว่า: ขอพรและความสุขจงมแีด่ผูท้ีลุ่กขึน้ส่งเสรมิประโยชน์สูงสุดของประชาชนและวงศ์ตระกูล

ของโลก ในอกีตอนหนึ่งพระองคท์รงประกาศว่า: เขาไม่ควรภูมใิจว่ารกัประเทศของตนแต่ควรภูมใิจ

ว่ารกัโลกทัง้หมด 
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6.  พระผูท้รงความยิง่ใหญ่กล่าวว่า: ดกูร อนุชนทัง้หลาย เจตนามลูฐานทีข่บัเคลื่อนศาสนาของพระผูเ้ป็น

เจา้คอื การปกป้องประโยชน์และส่งเสรมิเอกภาพของมนุษยชาต ิและท านุบ ารุงดวงจติแห่งความรกั

และมติรภาพในหมู่มนุษย์ จงอย่าให้ศาสนากลายเป็นเหตุของการพพิาทและความร้าวฉาน ความ

เกลยีดชงัและเป็นปรปกัษ์ น้ีคอืหนทางตรง คอืรากฐานที่ม ัน่คงสถาพร อะไรก็ตามที่รงัสฤษฏ์นราก

ฐานนี้ การเปลีย่นแปลงและความบงัเอญิของโลกจะไม่สามารถบัน่ทอนพลงัของสิง่นัน้ ได ้การปฏวิตัิ

ของหลายศตวรรษสุดคณานบักไ็มส่ามารถบ่อนท าลายโครงสรา้งของสิง่นัน้... 

สนัติภาพ 

7.  อารยธรรมที่แท้จรงิจะคลี่ธงออกในใจกลางสุดของโลกเมื่อประมุขผู้มชีื่อเสยีงและมจีติใจสูงจ านวน

หนึ่ง ผู้ซึ่งเป็นแบบอย่างอนัเรอืงรองของความอุทศิและมุ่งมัน่ ได้ลุกขึน้เพื่อประโยชน์และความสุข

ของมนุษยชาตดิว้ยความตัง้ใจอนัแน่วแน่และดว้ยทรรศนะอนัชดัเจนเพื่อสถาปนาความมุ่งหมายแห่ง

สนัติภาพสากล พวกเขาต้องน าความมุ่งหมายแห่งสนัติภาพสากลมาเป็นวตัถุประสงค์ของการ

ปรกึษาหารอืทัว่ไป และพยายามทุกวิถีทางในอ านาจของพวกเขาที่จะสถาปนาสหภาพของชาติ

ทัง้หลายของโลก พวกเขาตอ้งท าสนธสิญัญาผกูมดัและสถาปนากตกิาทีม่บีทบญัญตัทิัง้หลายอนัชอบ

ดว้ยเหตุผล ละเมดิมไิดแ้น่นอน พวกเขาต้องประกาศสิง่นี้ต่อทัว่โลกและมนัต้องไดร้บัการสนับสนุน

จากมนุษยชาตทิัง้หมด งานอนัยิง่ใหญ่ และประเสรฐิสุดนี้ซึง่เป็นแหล่งก าเนิดอนัแทจ้รงิของสนัตภิาพ 

และความผาสุกของทัว่โลก ควรได้รบัการพจิารณาโดยทุกคนที่อาศยัอยู่บนโลกนี้ว่าเป็นงานที่ต้อง

เคารพ กองก าลงัทัง้หมดของมนุษยชาตติอ้งระดมเขา้ด้วยกนัเพื่อทีจ่ะรบัประกนัเสถยีรภาพและความ

ถาวรของกตกิาอนัยิง่ใหญ่ทีสุ่ดนี้ ในสนธสิญัญาทีค่รอบคลุมทัง้หมดนี้ เขตและชายแดนทัง้หลายของ

แต่ละชาตติอ้งก าหนดไวอ้ย่างชดัเจน หลกัการต่างๆ ทีเ่ป็นรากฐานของความสมัพนัธร์ะหว่างรฐับาล

ทัง้หลายทีม่ต่ีอกนัตอ้งวางไวอ้ยา่งแน่นอน ขอ้ตกลงและขอ้ผกูพนัทัง้หมดระหว่างประเทศต้องเป็นทีรู่้

แน่ ในลกัษณะน้ีปรมิาณของอาวุธยทุธภณัฑข์องทุกรฐับาลควรถูกจ ากดัอยา่งเขม้งวด เพราะหากการ

ตระเตรยีมสงครามและก าลงัทหารของชาติใดได้รบัอนุญาตให้เพิม่ขึ้น ก็จะก่อให้เกิดความระแวง

สงสยัของชาตอิื่น หลกัการทีเ่ป็นรากฐานของสนธสิญัญาทีต่้องเคารพนี้ควรก าหนดไวอ้ย่างแน่นอน

อย่างที่หากรฐับาลไหนละเมดิบทบญัญตัิใดๆ ของมันภายหลงั รฐับาลอื่นทัง้หมดจะลุกขึ้นปราบ

รฐับาลนัน้ใหย้อมจ านนอย่างเดด็ขาด ไม่เพยีงเท่านัน้ มนุษยชาตทิัง้หมดจะมุ่งมัน่ท าลายรฐับาลนัน้

ดว้ยก าลงัทีม่อียูทุ่กอตัรา หากวธิรีกัษาอนัยิง่ใหญ่ทีสุ่ดน้ีน ามาใชก้บัโลกทีเ่จบ็ป่วย แน่นอนโลกจะฟ้ืน

จากความยุง่ยากและคงอยูอ่ยา่งปลอดภยัและมัน่คงไปชัว่กาลนาน 
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การศึกษา 

8.  เงือ่นไขจ าเป็นอนัหน่ึงส าหรบัความสมบรูณ์เลศิคอื การลุกขึน้ดว้ยความจรงิใจโดยสมบูรณ์และเจตนา

อนับรสิุทธิเ์พื่อใหก้ารศกึษามวลชน พยายามสุดความสามารถในการสัง่สอนพวกเขาเกี่ยวกบัความรู้

และวทิยาศาสตรแ์ขนงต่างๆ สนับสนุนการพัฒนาความก้าวหน้าสมยัใหม่ขยายขอบเขตของการค้า 

อุตสาหกรรมและศลิปะ ส่งเสรมิมาตรการต่างๆ ทีเ่พิม่พูนความมัง่คัง่ของประชาชน เพราะมวลชนยงั

ไมท่ราบเกีย่วกบัปจัจยัส าคญัเหล่าน้ีซึง่เป็นยารกัษาโรคโดยตรงส าหรบัความเจบ็ปว่ยเรือ้รงัของสงัคม 

9.  ศลิปะ งานฝีมอืและวทิยาศาสตร์ ยกระดบัสภาวะของการด ารงอยู่และน าไปสู่ภญิโญภาพความรูเ้ป็น

ประดุจปีกของมนุษยแ์ละบนัไดส าหรบัความเจรญิ การแสวงหาความรูเ้ป็นหน้าทีข่องทุกคน อย่างไรก็

ตามความรู้วิทยาศาสตร์ที่แสวงหาต้องสามารถให้ประโยชน์แก่ประชาชนทัง้หลายของโลก มใิช่

ความรูท้ีเ่ร ิม่ตน้ดว้ยค าพดูและจบลงดว้ยทีค่ าพดู... 

ในความเป็นจรงิแลว้ ความรูค้อืสิง่ล ้าค่าทีแ่ทจ้รงิของมนุษย ์ และเป็นแหล่งก าเนิดความอาร ี

ความปรดี ีความเจรญิ ความเบกิบานและหรรษา ความสุขบงัเกดิกบัผู้ทีฝ่กัใฝ่ในความรูแ้ละเคราะห์

รา้ยบงัเกดิกบัผูท้ีไ่มเ่อาใจใส่ 

10.  การให้การศึกษาและฝีกฝนเด็กๆ เป็นหนึ่งในการกระท าที่เป็นกุศลสูงสุดของมนุษย์ชาติ...เพราะ

การศกึษาคอืรากฐานทีข่าดไม่ได้ส าหรบัความสมบูรณ์เลศิทัง้ปวงของมนุษย ์และเปิดทางให้มนุษย์

บุกเบกิไปสู่ยอดแห่งความรุง่โรจน์อนนัต์... 

เดก็ทุกคนมศีกัยภาพเป็นแสงสว่างและความมดืของโลกในเวลาเดยีวกนั ดงันัน้ปญัหาของ

การศกึษาตอ้งไดร้บัการพจิารณาว่าส าคญัเป็นอนัดบัแรก  ตัง้แต่วยัทารกเดก็ต้องไดร้บัการเลีย้งดู ณ 

อ้อมอกแห่งความรกัของพระผูเ้ป็นเจา้ และอบรมด้วยความรูข้องพระองค ์เพื่อว่าเขาจะประกายรศัม ี

เตบิโตในธรรมะ เป่ียมไปดว้ยปญัญาและความรู ้ซมึซาบลกัษณะของหมูเ่ทพธดิา 

การปรึกษาหารือ 

11.  การปรกึษาหารอืให้ความรู้อนัยิง่ใหญ่กว่าและเปลี่ยนความไม่รู้จรงิเป็นความมัน่ใจ คอืประทปีอนั

สว่างไสวทีน่ าทางในโลกแห่งความมดื เพราะทุกสรรพสิง่มตี าแหน่งของความสมบูรณ์และการพฒันา

เตม็ทีข่องพรสวรรคแ์ห่งการเขา้ใจจะปรากฏออกมาโดยการปรกึษาหารอื 
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12.  ในทุกสิ่งจ าเป็นต้องปรึกษาหารือ เจ้าควรเน้นเรื่องนี้อย่างหนักแน่น เพื่อว่าทุกคนจะได้ใช้การ

ปรกึษาหารอื จุดมุ่งหมายของสิง่ทีเ่ปิดเผยจากปากกาของพระผูท้รงความสูงส่งคอืเพื่อว่ามติรสหาย

จะใช้การปรึกษาหารือเต็มที่ เพราะการปรกึษาหารือคือเหตุของความมสีติและตื่นตัว และเป็น

แหล่งก าเนิดของคุณประโยชน์และความผาสุก 

13.  เงื่อนไขแรกคอืความรกัใคร่ปรองดองระหว่างสมาชกิของธรรมสภา  พวกเขาต้องปลดจากความ

หมางเมนิโดยบรบิูรณ์ และต้องแสดงออกซึ่งเอกภาพของพระผู้เป็นเจา้ เพราะพวกเขาคอืคลื่นใน

ทะเลเดยีวกนั คอืหยดน ้าในชโลทรเดยีวกนั คอืดวงดาราในนภาเดยีวกนั คอืรศัมขีองดวงอาทติย์

เดยีวกนั คอืพฤกษาในสวนเดยีวกนั คอืดอกไม้งามในอุทยานเดยีวกนั หากไร้ซึ่งความเห็นพ้อง

ตอ้งกนั ไรค้วามสามคัคทีีแ่ทจ้รงิ การชุมนุมนัน้จะสลายตวัและธรรมสภาจะกลายเป็นความว่างเปล่า  

เงื่อนไขที่สองคอื เมื่อมาร่วมชุมนุมกนั พวกเขาต้องตัง้จติสู่เบื้องบน และขอความช่วยเหลอืจาก

อาณาจกัรแห่งความรุ่งโรจน์ จากนัน้พวกเขาต้องด าเนินการประชุมดว้ยความอุทศิ มารยาท เกยีรต ิ

ความรอบคอบและความพอประมาณในการแสดงทรรศนะของตนในทุกเรื่อง พวกเขาต้องแสวงหา

ความจรงิ มใิช่ยนืกรานในความคิดเห็นของตน  เพราะความดื้อดึงขนือยู่ในทรรศนะของตนจะ

น าไปสู่ความบาดหมางและววิาทกนัในที่สุด และความจรงิจะยงัคงซ่อนเรน้อยู่  สมาชกิผู้มเีกยีรติ

ทัง้หลายตอ้งแสดงถงึความคดิเหน็อย่างอสิระ  และหา้มมใิหผู้ใ้ดดูแคลนความคดิเหน็ของคนอื่น ไม่

เพยีงเท่านัน้ เขาต้องแสดงสจัจะดว้ยความพอควร และหากมีความคดิเหน็ขดัแยง้กนั ต้องถอืตาม

เสยีงส่วนใหญ่ และทุกคนต้องเชื่อฟงัและยอมตามเสยีงส่วนใหญ่  เช่นกนัหา้มมใิห้ผูใ้ดคดัคา้นหรอื

ต าหนิการตดัสนิใจทีล่งมตไิปแลว้ไม่ว่าในหรอืนอกทีป่ระชุม  แมว้่าการตดัสนิใจนัน้จะไม่ถูก  เพราะ

การวพิากษ์วจิารณ์ดงักล่าวจะขดัขวางการปฏบิตักิารตดัสนิใจ  กล่าวโดยย่อ สิง่ใดกต็ามทีด่ าเนินไป

ด้วยความปรองดองและความรกัและเจตนาที่บรสิุทธิ ์ผลที่ได้คอืแสงสว่าง และหากร่องรอยของ

ความหมางเมนิแมเ้พยีงน้อยทีสุ่ดเขา้มาปกคลุม  ผลทีไ่ดค้อืความมดืในความมดื...หากเคารพตามนี้  

ธรรมสภานัน้จะเป็นของพระผู้เป็นเจา้ ถ้าไม่เช่นนัน้การชุมนุมนัน้จะน าไปสู่ความเยน็ชาและความ

หมางเมนิทีส่บืมาจากความชัว่รา้ย..หากพวกเขาพยายามบรรลุเงือ่นไขเหล่าน้ี  พระวญิญาณบรสิุทธิ ์

จะประสาทพรใหแ้ก่พวกเขา และธรรมสภานัน้จะกลายเป็นศูนยก์ลางของพระพรจากสวรรค ์กองทพั

ของอ านาจสวรรค์จะลงมาช่วยเหลอื และพวกเขาจะได้รบัพลงังานใหม่แต่ละวนัที่หลัง่ไหลมาจาก

พระวญิญาณ 
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บทบาทของศาสนา 

14.  ดูกร  ประชาชนและวงศ์ตระกูลที่ต่อสู้กนับนปฐพ ีจงตัง้ปณิธานในความสามคัค ีและให้นาราของ

ความสามคัคนีัน้สาดรศัมมีายงัเจา้  จงรวมตวักนั  และเพื่อเหน็แก่พระผูเ้ป็นเจา้มุ่งมัน่ขจดัรากเหงา้

ของการต่อสู้ในหมู่พวกเจ้าเอง ...ไม่มขี้อสงสยัว่า ประชาชนบนโลกไม่ว่าเชื้อชาติหรอืศาสนาใด 

ได้รบัแรงดลใจจากแหล่งก าเนิดเดยีวกนั และเป็นข้าแผ่นดนิของพระผู้เป็นเจ้าเดยีวกนั  ความ

แตกต่างระหว่างบทบญัญตัทิี่พวกเขายดึถอื มเีหตุมาจากความต้องการทีแ่ปรเปลี่ยนไปและความ

จ าเป็นตามยุคสมยั  ยกเวน้จ านวนน้อยบางบททีม่าจากความวปิรติของมนุษย ์ บญัญตัทิัง้ปวงลว้น

ก าหนดโดยพระผู้เป็นเจา้  และคอืการสะท้อนพระประสงค์และเจตนาของพระองค์ จงลุกขึน้ และ

ดว้ยอานุภาพแห่งความศรทัธา จงทลายเทพเจา้ในจนิตนาการทีไ่รส้าระของเจา้ ผูท้ีห่ว่านเมลด็ของ

การพพิาทในหมูพ่วกเจา้ จงซื่อสตัยต่์อสิง่ทีม่าสมานไมตรแีละประสานความสามคัคพีวกเจา้ 

15.  คุณประโยชน์สากลสืบมาจากธรรมะของศาสนาทัง้หลาย เพราะศาสนาน าพาให้ศาสนิกชนมี

เจตจ านงทีจ่รงิใจ มเีจตนาทีสู่งส่ง มคีวามบรสิุทธิแ์ละเกยีรตอินัไม่ด่างพรอ้ย มเีมตตาธรรมและเหน็

อกเหน็ใจ รกัษาพระปฏญิญาตามสญัญา ค านึงถงึสทิธิข์องผูอ้ื่น มอีสิรภาพ มคีวามยุตธิรรมในทุกแง่

ของชวีติ มคีวามเป็นมนุษยแ์ละเหน็แก่เพื่อนมนุษย ์มคีวามกลา้หาญ อุตสาหะอย่างไม่ย่อทอ้ในการ

รบัใชม้นุษยชาต ิสรปุคอื ศาสนาก่อก าเนิดคุณธรรมทัง้ปวงของมนุษย์ และคุณธรรมเหล่านี้คอืเทยีน

อนัสว่างไสวของอารยธรรม 

สตร ี

16.  ความไมก่า้วหน้าและไมช่ านิช านาญของสตรมีเีหตุมาจาก ขาดการศกึษาและโอกาสทีเ่ท่าเทยีม หาก

สตรไีด้รบัความเสมอภาคนี้ ไม่มีข้อสงสยัว่า เธอจะเทียบกับบุรุษได้ในด้านความสามารถและ

สมรรถภาพ   ความสุขของมนุษยชาติบงัเกดิขึน้เมื่อบุรุษและสตรปีระสานและก้าวหน้าไปด้วยกนั

อยา่งเสมอภาค เพราะทัง้สองเสรมิกนัและคอืเพื่อนทีช่่วยเหลอืกนั 

17.  ความยุติธรรมของพระผู้เป็นเจ้าเรยีกร้องให้มกีารเคารพสทิธิของทัง้สองเพศ เพราะไม่มเีพศใด

เหนือกว่ากนัในสายตาของสวรรค ์เกยีรตศิกัดิต่์อหน้าพระผูเ้ป็นเจา้มไิดข้ึน้อยู่กบัเพศ แต่ขึน้อยู่กบั

ความบรสิุทธิแ์ละผ่องใสของหวัใจ คุณธรรมของมนุษยเ์ป็นของทุกคนเท่ากนั 
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18.  โลกในอดีตถูกปกครองด้วยก าลัง บุรุษได้มีอ านาจเหนือสตรีเพราะบุรุษมีคุณลักษณะที่รุนแรง

กา้วรา้วกว่าทัง้ดา้นรา่งกายและจติใจ แต่เกณฑเ์หล่านี้ก าลงัเปลี่ยนไป การใชก้ าลงัเริม่ลดบทบาทลง

สติปญัญา ไหวพรบิ คุณธรรมแห่งความรกัและการรบัใช้ซึ่งเด่นกว่าในสตรกี าลงัขึ้นมามบีทบาท

เหนือกว่า ดงันัน้ในยคุใหมจ่ะเป็นยคุทีม่คีวามรนุแรงของบุรุษน้อยลง แต่จะเป่ียมไปดว้ยอุดมคตขิอง

ความเป็นสตรมีากยิง่ขึ้น กล่าวให้ชดัเจนคอื เป็นยุคทีอ่งค์ประกอบของอารยธรรมจะมคีุณลกัษณะ

ของบุรษุและสตรสีมดุลกนัอยา่งเหมาะสม 

ชีวิตครอบครวั 

19.  ตามค าสอนของพระบาฮาอุลลาห์ ครอบครวัเป็นหน่วยหนึ่งของสงัคม ต้องได้รบัการศกึษาอบรม

ตามกฎแห่งความบริสุทธิ ์ คุณธรรมทุกอย่างต้องสอนในครอบครัว  บูรณภาพของพันธะใน

ครอบครวัต้องน ามาพจิารณาเสมอ สทิธขิองสมาชกิแต่ละคนต้องไม่ถูกละเมดิและไม่เป็นไปตาม

อ าเภอใจ  ลูกชายมหีน้าที่บางอย่างต่อพ่อ และพ่อก็มหีน้าที่บางอย่างต่อลูกชายเช่นเดยีวกนั  แม ่

ลูกสาวและสมาชกิอื่นๆ ในครอบครวัมสีทิธพิเิศษบางอย่าง   สทิธเิหล่านี้ต้องอนุรกัษ์ไว้และความ

สามคัคขีองครอบครวัต้องไดร้บัการค ้าจุน ความเสยีหายต่อสมาชกิคนหนึ่งถอืว่าเป็นความเสยีหาย

ของทุกคน  ความสุขสบายของแต่ละคนเป็นความสุขสบายของทุกคน เกยีรตขิองคนหนึ่งเป็นเกยีรติ

ของทุกคน 

ส่ิงแวดล้อม 

20.  เราไม่สามารถแยกหวัใจของมนุษยอ์อกจากสิง่แวดลอ้มภายนอกของเรา และกล่าวว่าเมื่อใดมกีาร 

ปฏริูปฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง ทุกสิง่ทุกอย่างก็จะดขีึ้นเอง มนุษย์เป็นน ้าหนึ่งเดยีวกนักบัโลก จติใจของ 

มนุษยป์ ัน้แต่งธรรมชาติและถูกกระทบโดยธรรมชาติเช่นเดยีวกนั ทัง้คู่มผีลต่อกนัและกนัและการ 

เปลีย่นแปลงทุกอยา่งทีย่ ัง่ยนืในชวีติของมนุษย ์คอืผลทีม่าจากปฏกิริยิาต่อกนัและกนัน้ี 

21.  เกษตรกรรมเป็นเรื่องที่ต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษ เพราะเกษตรกรรมน ามาซึ่งความก้าวหน้าของ 

มนุษยชาตแิละการปฏสิงัขรณ์โลก เกษตรกรรมเป็นวทิยาการที่ประเสรฐิและคอืการนมสัการ หาก 

บุคคลใดช านิช านาญในวทิยาการนี้ เขาจะเป็นหนทางจดัหาความสุขสบายส าหรบัประชาชนจ านวน 

นบัไมถ่ว้น ยิง่ไปกว่านัน้ เกษตรกรรมยงัส่งเสรมิการอนุรกัษ์สมดุลของระบบนิเวศน์ของโลก 


