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ค ำน ำ 

 ในเดอืนกนัยายน ปี 1986 องค์การกองทุนโลก เพื่อธรรมชาต ิ(WWF) ได้เริม่เครอืข่ายหน่วยงาน

เกี่ยวกบัการอนุรกัษ์และศาสนา โดยน าผู้น าศาสนาของชาวพุทธ ครสิต์ ฮนิดู ยวิ และมุสลมิพรอ้มกบัผู้น า

ดา้นสิง่แวดลอ้มมารวมกนัทีเ่มอืงอาซซีี ่ประเทศอติาล ี

 แต่ละศาสนาในหา้ศาสนาดงักล่าวทีม่ตีวัแทนกไ็ดส้่งค าแถลงเรือ่งธรรมชาต ิตัง้แต่เดอืนตุลาคม ค.ศ.

1987 บาไฮเป็นศาสนาหลกัศาสนาที่หกทีไ่ด้เขา้ร่วมพันธมติรอนัใหม่นี้ และไดแ้จง้ค าแถลงนี้เพื่อสนับสนุน

จดุประสงคข์องเครอืขา่ย 
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 “ธรรมชาตใินแก่นสารนัน้ คอืทีแ่สดงออกแห่งนามของเรา พระผูป้ระดษิฐ ์พระผูส้รา้ง การปรากฏได้

ถูกท าใหห้ลากหลายดว้ยเหตุต่างกนัไป และในความหลากหลายนี้มสีญัลกัษณ์ต่างๆ ส าหรบัผูท้ีม่คีวามรบัรู ้

ธรรมชาติเป็นความประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า และเป็นการแสดงออกถึงสิ่งนี้  และในตลอดทัว่โลกที่ไม่

แน่นอน เป็นการประทานมาซึง่ความการุณทีไ่ดบ้ญัญตัมิาโดยพระผูบ้ญัญตั ิพระผูท้รงอจัฉรยิภาพทัง้มวล ” 

ธรรมลขิติบาไฮ 

 ด้วยวจนะเหล่านี้ พระบาฮาอุลลาห์ ศาสดาผู้ก่อตัง้ศาสนาบาไฮ ได้แสดงให้เหน็ความสมัพนัธ์อนั

จ าเป็นระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ว่าความยิง่ใหญ่และความหลากหลายของโลกธรรมชาติเป็นการ

สะทอ้นอยา่งมจีดุมุง่หมายของความสงูสงา่และความการณุของพระผูเ้ป็นเจา้ ส าหรบัชาวบาไฮแลว้ นี่ตามมา

ดว้ยความเขา้ใจถงึว่าธรรมชาตจิะตอ้งไดร้บัการเคารพและคุม้ครองในฐานะทีเ่ป็นความไวว้างใจอนัศกัดิส์ทิธิ ์

ซึง่เราเป็นผูร้บัผดิชอบ 

 หวัข้อเรื่องดงักล่าว แน่นอน มใิช่มเีฉพาะในศาสนาบาไฮ ศาสนาหลกัของโลกทุกศาสนาก็แสดง

ความสมัพนัธพ์ืน้ฐานระหว่างพระผูส้รา้งและสิง่สรา้งสรรคข์องพระองค ์จะเป็นเช่นอื่นไปไดอ้ย่างไร? ศาสนา

อสิระหลกัๆ ทุกศาสนาอยูบ่นพืน้ฐานของการเปิดเผยธรรมจากพระผูเ้ป็นเจา้องคเ์ดยีวกนั พระผูเ้ป็นเจา้ผูซ้ึง่

ส่งศาสนฑูตของพระองค์อย่างต่อเนื่องมายงัโลกเพื่อว่ามนุษยชาตนิัน้อาจได้รบัการศกึษาเกี่ยวกบัวถิทีาง

ต่างๆ และพระประสงคข์องพระองค ์นี่คอืแก่นสารของความเชื่อบาไฮ 

 อย่างไรก็ตาม ในฐานะที่เป็นการเปิดเผยธรรมล่าสุดของพระผู้เป็นเจ้า ค าสอนบาไฮจงึมคีวาม

เกีย่วพนัอยา่งพเิศษกบัสถานการณ์ปจัจุบนั เมื่อธรรมชาตทิัง้หมดไดถู้กคุกคามโดยอนัตรายจากฝีมอืมนุษย ์

นบัแต่การท าลายปา่ฝนของโลกเป็นจ านวนมากจนถงึฝนัรา้ยในทีสุ่ดของการท าลายลา้งนิวเคลยีร ์

 เมือ่หนึ่งศตวรรษทีผ่่านมา พระบาฮาอุลลาหท์รงประกาศว่ามนุษยชาตไิดก้้าวเขา้สู่ยุคใหม่แลว้ ยุคที่

ไดร้บัการสญัญาถงึโดยศาสนทูตทัง้หมดแห่งอดตี ยุคใหม่นี้จะน าสนัตภิาพและความกระจ่างมาสู่มนุษยชาติ

ในที่สุด อย่างไรก็ตามเพื่อจะไปถึงจุดนัน้มนุษยชาติจะต้องตระหนักเป็นอย่างแรกในความเป็นเอกภาพ

พื้นฐานของตนเอง เช่นเดยีวกบัเอกภาพของพระผู้เป็นเจ้าและของศาสนา ตราบจนกว่ามนุษย์จะมกีาร

ตระหนักอย่างทัว่ไปถงึความเป็นหน่ึงเดยีว และความพึง่พาอาศยัระหว่างกนัน้ี ปญัหาของมนุษยชาตกิจ็ะมี

แต่เลวรา้ยลง 
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 “ความผาสุกของมนุษยชาต ิสนัตภิาพ และความปลอดภยันัน้จะไม่สามารถบรรลุถงึได ้นอกจากและ

จนกว่าเมื่อเอกภาพของมนุษยชาตจิะไดถู้กสถาปนาขึน้อย่างมัน่คง” พระบาฮาอุลลาหไ์ดท้รงลขิติไว้ “โลกนี้

เป็นเพยีงประเทศเดยีวและมนุษยชาตกิเ็ป็นพลเมอืงของประเทศนัน้” 

 ปญัหาหลกัๆ ทีป่ระสบอยู่เกี่ยวกบัความเคลื่อนไหวเรื่องสิง่แวดลอ้มในปจัจุบนัวนเวยีนอยู่รอบจุดน้ี 

ปญัหาของมลภาวะในมหาสมุทร การสูญพนัธุ์ของสิง่มชีวีติตระกูลต่างๆ ฝนกรดและการโค่นท าลายป่าไม ้

โดยที่ยงัไม่พูดถงึความทุกขท์รมาน ในที่สุดนิวเคลยีรน์ัน้ ไม่ค านึงถงึเส้นกัน้พรมแดนใด ทัง้หมดนี้จ าเป็น

จะตอ้งมกีารเขา้หาในระดบัระหว่างประเทศ 

 ในขณะที่ธรรมเนียมของศาสนาต่างๆ ทัง้หมดชี้ให้เหน็ถงึชนิดของการประสานงานและความกลม

เกลยีวทีจ่ะเป็นสิง่จ าเป็นในการหยุดยัง้ความทุกขเ์หล่านี้ ศาสนลขิติต่างๆ ของศาสนาบาไฮเช่นกนักไ็ดร้วม

ไวซ้ึง่ขอ้บญัญตัอินัชดัแจง้ส าหรบัระบบรฐับาลแห่งโลกระบบใหม่ทีเ่ป็นเพยีงสิง่เดยีวเท่านัน้ทีจ่ะใหท้างออก

ในระยะยาวส าหรบัปญัหาเหล่าน้ี 

 “สิง่ซึง่พระผูเ้ป็นนายไดท้รงบญัญตัใิหเ้ป็นทางแกไ้ขอนัสงูสุด และเป็นเครือ่งมอือนัทรงอานุภาพทีสุ่ด

เพื่อการบ าบดัรกัษาโลกกค็อืความเป็นหน่ึงเดยีวกนัของเหล่าประชากรของโลกในจุดมุ่งหมายสากลอนัเดยีว”  

พระบาฮาอุลลาหไ์ดท้รงลขิติ 

 โดยที่ถูกสร้างขึ้นอยู่รอบคตขิองสหพนัธ์แห่งโลกของประเทศต่างๆ โดยมรีฐัสภาและคณะบรหิาร

นานาชาติเพื่อด าเนินความประสงค์ของตนนัน้ ระบบรฐับาลใหม่นี้ตามค าสอนบาไฮแล้วจะต้องตัง้อยู่บน

ความยตุธิรรมทางเศรษฐกจิ ความเสมอภาคระหว่างบุรษุและสตร ีและการศกึษาสากล 

 จุดต่างๆ เหล่าน้ีเกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัความพยายามใดกต็ามทีจ่ะปกป้องสิง่แวดล้อมของโลก เรื่อง

ของความยุตธิรรมทางเศรษฐกจิเป็นตวัอย่างอนัหน่ึง ในหลายส่วนของโลกการรุกรานป่าฝนและสิง่มชีวีติที่

ใกลจ้ะสูญพนัธุ์เกดิขึน้มาจากการทีค่นจนผูซ้ึ่งได้แสวงหาอย่างสมสทิธิใ์นส่วนอนัเป็นธรรมของทรพัยส์มบตัิ

ของโลกนัน้ ได้ล้มต้นไม้เพื่อสร้างที่นา พวกเขาไม่รู้ตวัว่าในระยะยาวแล้วและในฐานะที่เป็นสมาชกิของ

ชุมชนแห่งโลกทีพ่วกเขารูจ้กัอยา่งน้อยนิด ว่าพวกเขานัน้อาจท าลายอย่างไม่สามารถกลับคนืมาไดแ้ทนทีจ่ะ

ให้โอกาสอันดีขึ้นแก่ลูก ๆ ของเขาในการมีชีวิตที่ดีขึ้น เพราะฉะนัน้ความพยายามใดๆ ที่จะคุ้มครอง

ธรรมชาตจิะตอ้งพจิารณาถงึความไมเ่ป็นธรรมพืน้ฐานระหว่างผูร้ ่ารวยและผูย้ากจนของโลกดว้ย 
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 เช่นเดยีวกนั การยกระดบัสตรใีหม้คีวามเท่าเทยีมกนัอย่างเตม็ที่กบับุรุษนัน้สามารถช่วยเหลอืเรื่อง

ของสิง่แวดลอ้มไดโ้ดยการน ามาซึง่พลงัอนัใหมข่องค่านิยมของสตรเีขา้มาในการตดัสนิใจเกี่ยวกบัการจดัการ

ทรพัยากรธรรมชาติ ธรรมลขิติของศาสนาบาไฮได้กล่าวไว้ว่า “บุรุษได้เคยเป็นใหญ่เหนือสตรดี้วยเหตุผล

ของลกัษณะอนับบีบงัคบัและก้าวรา้วมากกว่าของเขาทัง้ในดา้นร่างกายและจติใจ แต่ตราชัง่ก าลงัจะเคลื่อน

ไปพละก าลงันัน้ก าลงัจะเสยีความเป็นใหญ่และความตื่นตวัทางสต ิความหยัง่รู ้และคุณลกัษณะทางธรรม 

เช่นความรกั และการรบัใชซ้ึง่สตรเีขม้แขง็ในสิง่เหล่านัน้ ก าลงัไดม้าซึง่ความเหนือกว่า ดงันัน้ยุคใหม่จะเป็น

ยคุทีม่ลีกัษณะบุรษุน้อยลงและซมึซาบมากขึน้ไปดว้ยอุดมคตสิตร ี

 การศกึษา โดยเฉพาะการศกึษาซึง่เน้นหลกัการบาไฮเกีย่วกบัการตอ้งพึง่พาอาศยักนัของมนุษยเ์ป็น

สิง่จ าเป็นข้อหนึ่งในการสร้างความต้องการของการอนุรกัษ์โลก หลกัธรรมของศาสนาเกี่ยวกบัความเป็น

อนัหนึ่งเดยีวกนัและการพึ่งพาอาศยักนัสมัพนัธ์อย่างจ าเพาะเจาะจงกบัเรื่องสิง่แวดล้อม อกีครัง้หนึ่งที่จะ

อ้างอิงถึงธรรมลขิติศกัดิส์ทิธิบ์าไฮ: “โดยค าว่าธรรมชาตินัน้หมายถึงเหล่าคุณสมบตัิภายในและความ

เกี่ยวพนัอนัจ าเป็นที่ได้มาจากความเป็นจรงิของสิง่ต่างๆ และความเป็นจรงิของสิง่เหล่านี้ ถงึแมจ้ะอยู่ใน

ความหลากหลายอย่างมากทีสุ่ด กม็คีวามเกี่ยวโยงอย่างใกลช้ดิระหว่างสิง่หนึ่งกบัสิง่อื่นๆ ...จงพจิารณาว่า

โลกแห่งการด ารงอยู่นัน้เป็นเช่นร่างของมนุษย์ อวยัวะทัง้หมดของร่างกายมนุษยช์่วยเหลอืซึ่งกนัและกนั 

ชวีติจงึด าเนินต่อไปเช่นกนัท่ามกลางส่วนต่างๆ ของสิง่ที่ด ารงอยู่นัน้ก็มคีวามเกี่ยวโยงอนัล ้าเลศิและการ

แลกเปลีย่นพลงัต่างๆ ซึง่เป็นสาเหตุแห่งชวีติของโลกและการคงอยู่ต่อไปของปรากฏการณ์ต่างๆ อนัมอิาจ

คณนาไดเ้หล่านี้” 

 ความจรงิทีว่่าหลกัการเหล่านี้จะตอ้งมาดว้ยอ านาจแห่งศาสนาและมใิช่เพยีงจากแหล่งแห่งมนุษยน์ัน้ 

ยงัเป็นอกีส่วนหน่ึงของค าตอบโดยรวมแก่ปญัหาสิง่แวดลอ้มของเรา แรงกระตุ้นที่อยู่หลงัค าประกาศอาซซีี

เกีย่วกบัธรรมชาตเิป็นพยานต่อความคดินี้ 

 คงจะไม่มแีรงขบัเคลื่อนส าหรบัการเปลีย่นแปลงของสงัคมอนัใดทีม่พีลงัมากไปกว่าศาสนา พระบา

ฮาอุลลาหท์รงตรสัว่า “ศาสนาเป็นวถิทีางอนัยิง่ใหญ่ทีสุ่ดส าหรบัการสถาปนาระเบยีบในโลกและส าหรบัความ

พอใจอนัสงบสุขของทัง้หมดทีอ่าศยัอยู่ในนัน้” ในความพยายามที่จะสรา้งค่านิยมทางนิเวศน์อนัใหม่นัน้ ค า

สอนต่างๆ ของธรรมเนียมศาสนาทัง้หมดสามารถมบีทบาทในการช่วยดลใจศาสนิกชนของตน 

 ตวัอยา่งเช่น พระบาฮาอุลลาห ์ไดท้รงตรสัไวอ้ย่างชดัเจนถงึเรื่องความจ าเป็นทีจ่ะคุม้ครองสตัว์ “จง

อยา่มองดสูิง่สรา้งสรรคข์องพระผูเ้ป็นเจา้นอกจากดว้ยสายตาแห่งความการุณและความเมตตา เพราะความ
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การุณอนัรกัใคร่ของเรานัน้ไดแ้ผ่ไปทัว่ทุกสิง่ทีถู่กสรา้งสรรค ์และความเมตตาของเราได้ครอบคลุมโลกและ

เหล่าสวรรค”์ 

 พระองค์เองนัน้ได้ทรงแสดงความรกัและความชื่นชมอย่างแรงกล้าต่อธรรมชาติ ซึ่งได้สนับสนุน

ความเกี่ยวโยงระหว่างสิ่งแวดล้อมและโลกแห่งจติวญิญาณในหลกัธรรมบาไฮ “ชนบทคอืโลกของเหล่า

วญิญาณ เมอืงคอืโลกของบรรดารา่งกาย” พระบาฮาอุลลาหท์รงตรสั 

 ความแตกแยกเป็นสองของเรื่องจิตวิญญาณและวัตถุนิยมนี้  เป็นกุญแจที่จะเข้าใจสภาพของ

มนุษยชาตใินปจัจุบนั ในทศันะบาไฮสิง่หลกัๆ ที่คุกคามสิง่แวดลอ้มของโลกเรา เช่นภยัของการท าลายลา้ง

ทางนิวเคลยีรน์ัน้คอืการแสดงออกของความเจบ็ป่วยทางจติวญิญาณมนุษยท์ี่ครอบคลุมไปทัว่โลก ความ

เจบ็ป่วยที่เป็นที่สงัเกตได้ชดัในการเน้นหนักเกนิไปในเรื่องของวตัถุและการมองตนเองเป็นหลกั ซึ่งยบัยัง้

ความสามารถของเราที่จะท างานด้วยกันอย่างชุมชนแห่ง โลก เหนือสิ่งอื่นใดทัง้หมดนัน้ ศาสนาบาไฮ

พยายามที่จะฟ้ืนฟูจติวญิญาณมนุษยแ์ละท าลายสิง่กีดขวางต่างๆ ที่จ ากดัการประสานงานอย่างมผีลและ

ปรองดองท่ามกลางบุรษุและสตร ีไมว่่าพวกเขาจะมภีมูหิลงัทางชาต ิเผ่าพนัธุ ์หรอืศาสนาอะไร 

 ส าหรบัชาวบาไฮแล้ว เป้าหมายของการด ารงอยู่ก็คอื เพื่อการด าเนินอารยธรรมที่ก้าวหน้าขึ้นไป

ตลอด อารยธรรมเช่นนี้จะสามารถถูกสร้างขึ้นได้เพยีงแต่บนโลกที่สามารถรกัษาตัวมนัเองไว้ได้เท่านัน้ 

ความมุง่มัน่ของบาไฮต่อสิง่แวดลอ้มนัน้เป็นพืน้ฐานของศาสนาเรา 

  

  

 

 

 

 

 


