
ฉบบัแปลอยา่งไม่เป็นทางการ 
Provisional Translation 

 

 

1 

 

วิสยัทศัน์ส ำหรบัอนำคต 
 

ส ำหรบับำไฮศำสนิกชน  หลกัธรรมค ำสอนต่ำงๆ และวสิยัทศัน์ทีพ่ระบำฮำอุลลำหใ์หไ้ว ้ คอืพระ
ประสงคข์องพระผูเ้ป็นเจำ้ส ำหรบัมนุษยชำตใินยคุนี้  และกำรเปิดเผยพระธรรมของพระองคม์ำพรอ้มกบั  
อำนุภำพสวรรคท์ีจ่ะบนัดำลใหห้ลกัธรรมค ำสอนและวสิยัทศัน์เหล่ำนั ้นบงัเกดิขึน้จรงิ  ซึง่อำนุภำพธรรม
นี้ก ำลงัผลกัดนัมนุษยชำตทิัง้ภำยในและภำยนอกชุมชนบำไฮใหไ้ปตำมทีพ่ระผูเ้ป็นเจำ้ลขิติไว ้  ภำยใน
ชุมชนบำไฮหลกัธรรมค ำสอนเหล่ำนี้คอืแสงธรรมน ำทำงและแรงบนัดำลใจในกำรด ำเนินกิจกำรต่ำงๆ  
อย่ำงมจีติส ำนึกเพื่อไปสู่เป้ำหมำยตำมวสิยัทศัน์  ส่วนภำยนอกประชำคมบำไฮหรอืโลกภำยนอกแมว้่ำ
อำจจะไม่ทรำบ  ไม่ยอมรบั  หรอืไม่ให้ควำมส ำคญักบัหลกัธรรมค ำสอนของพระบำฮำอุลลำห์  ก็ก ำลงั
ถูกผลกัดันให้ไปตำมทิศทำงที่พระผู้เป็นเจ้ำลิขติไว้อย่ำงไม่รู้ตัวและฝืนไม่ได้  โดยอำจจะต้องผ่ำน
ประสบกำรณ์ที่เจ็บปวดและทุกข์ทรมำนก่อนที่จะเห็นคุณค่ำของศำสนำของพระองค์  จงึจะไปถึง
จดุหมำยได ้    

ดงันัน้กำรด ำเนินชวีติและกจิกำรต่ำงๆ ในโลกยคุใหมท่ีข่ดัหรอืไมส่อดคลอ้งกบัหลกัธรรมค ำสอน
ของบำไฮ  ย่อมพบกบัควำมยุ่งยำกและวกิฤตกิำรณ์ทีก่นิลกึเขำ้ไปทุกขณะอย่ำงหลกีเลีย่งไมได ้ ตรำบ
ใดทีม่นุษยชำตยิงัไม่หนัมำรบักำรเยยีวยำจำกพระบำฮำอุลลำห์ผูท้รงเป็นนำยแพทยส์วรรค ์ และไดแ้ต่
พึง่พำกำรรกัษำของแพทยผ์ูไ้รว้ชิำทัง้หลำยทีส่ ัง่กำรรกัษำทีผ่ดิพลำดอย่ำงรำ้ยแรง   ควำมเจบ็ป่วยของ
โลกจะยิง่ทรุดหนัก    ปญัหำและวิกฤติกำรณ์ต่ำงๆ จะลุกลำมและบำนปลำยยิง่ขึ้นจนน ำไปสู่ควำม
หำยนะในรปูแบบต่ำงๆ  เช่นควำมหำยนะทำงกำรเมอืงหรอืทำงเศรษฐกจิทีเ่กดิขึน้ในระบบกำรเมอืงหรอื
ระบบเศรษฐกจิที่ขดักบัหลกัธรรมค ำสอนของบำไฮ  พระบำฮำอุลลำห์ทรงลขิติไว้ด้วยควำมเวทนำต่อ
ชะตำกรรมของมนุษยชำตใินปจัจุบนัว่ำ 

เราเหน็ไดว้่า  มวลมนุษยชาตถิูกหอ้มลอ้มดว้ยความทุกขย์ากมหันต์สุดคณนาอย่างไร  เราเหน็
มนุษยชาติระโหยอยู่บนเตยีง  เจบ็ป่วย  ปวดรา้วและสิ้นหวงั  บรรดาผู้ทีห่ลงตวัเองได้เขา้มาขวางกัน้
ระหว่างมนุษยชาตกิบันายแพทยส์วรรค์ผู้ไม่มผีดิพลาด  จงเป็นพยานว่าพวกเขาน าพามนุษยท์ัง้มวล
รวมทัง้ตวัเองเขา้มาตดิรา่งแหของกลวธิทีีต่นคดิขึน้มาอยา่งไร  พวกเขาไม่สามารถคน้พบสาเหตุของโรค
และไมม่คีวามรูเ้กีย่วกบัการเยยีวยา  พวกเขาเหน็คนซือ่ตรงเป็นคนคด  เหน็มติรเป็นศตัรู 

Gleanings from the Writings of Baha’u’llah p.213 พระบาฮาอลุลาห ์  
 

นี้คอืเหตุผลหนึ่งทีธ่รรมลขิติบำไฮบญัญตัใิหบ้ำไฮศำสนิกชนมหีน้ำที่เผยแพรศ่ำสนำ  เพื่อใหช้ำว 
โลกยอมรบัว่ำพระบำฮำอุลลำห์คอืพระศำสดำองคล์่ำสุดทีเ่สดจ็มำส ำหรบัในยุคนี้  เพื่อว่ำมวลมนุษยจ์ะ
ได้ปรบัตวัใหส้อดคล้องกบัโองกำรสวรรค์  ปฏบิตัติำมหลกัธรรมค ำสอนของพระองค์  ด ำเนินชวีติและ
กจิกำรต่ำงๆ ตำมแนวทำงและหลกักำรทีพ่ระผูเ้ป็นเจำ้ใหไ้วส้ ำหรบัมนุษยชำตใินยุคใหม่นี้  ซึง่จะน ำไปสู่
ส ันติสุขของตนเองและสังคม  ควำมเจริญรุ่งเรืองและสันติภำพของโลก  มิฉะนัน้แล้วปญัหำและ
วกิฤตกิำรณ์ต่ำงๆ ทีเ่ป็นผลมำจำกกำรกระท ำทีข่ดักบัหลกัธรรมค ำสอนของพระองคจ์ะหำทำงออกไม่ได ้ 
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และมแีต่จะเลวรำ้ยยิง่ขึน้  ซึ่งจะยบัยัง้หรอืผ่อนหนักเป็นเบำได้มำกน้อยแค่ไหน  ก็ขึน้กบัว่ำประชำชน
จ ำนวนมำกเท่ำไรยอมรบัพระบำฮำอุลลำห์ได้เรว็เพยีงไร  มนุษยชำติยอมรบัพระบำฮำอุลลำห์ยิง่ช้ำ  
ควำมทุกขท์รมำนและควำมหำยนะก็จะยิง่ลุกลำมและรุนแรงมำกขึน้  จงึเขำ้ใจไดไ้ม่ยำกว่ำเหตุใดธรรม
ลขิติบำไฮจงึระบุไวว้่ำ  กำรสอนศำสนำคอืกำรกระท ำทีม่กุีศลสงูสุด 

 
ควำมเสมอภำคระหว่ำงบุรษุและสตรี 

ในยุคโบราณและยุคกลาง  สตรขีึ้นอยู่กบับุรุษโดยสมบูรณ์  สาเหตุทีส่ตรถีูกประเมนิว่าดอ้ยกว่า
บุรุษเป็นเพราะสตรไีม่ได้รบัการศึกษา  ชวีติและสมองของสตรถีูกจ ากดัอยู่ทีบ่้าน  สิง่นี้พอเหน็ได้จาก
จดหมายบางฉบบัของเซ๊นต์ปอล   ในศตวรรษต่อๆ มา ขอบเขตและโอกาสในชวีติของสตรเีปิดกวา้งขึ้น
และเพิม่ขึน้  สตปิญัญาของสตรเีปิดออกและพฒันา  การหยัง่รูข้องสตรตีืน่ตวัและลกึซึ้งกว่าเดมิ  ค าถาม
เกีย่วกบัสตรคีอื  ท าไมสตรคีวรถูกปล่อยไวไ้ม่ใหพ้ฒันาสตปิญัญา?  วทิยาศาสตรเ์ป็นทีน่่าสรรเสรญิไม่
ว่าจะค้นคว้าโดยสติปญัญาของบุรุษหรอืสตร ี ดงันัน้สตรจีงึก้าวหน้าไปทลีะน้อยซึง่ค่อยๆ พสิูจน์ถึง
ความสามารถทีเ่สมอกบับุรุษ  ไม่ว่าในด้านการวจิยัทางวทิยาศาสตร ์ ความสามารถในทางการเมอืง  
และในกจิกรรมต่างๆ  ขอ้สรุปนัน้ชดัเจนว่า  สตรถีูกแซงเพราะว่าไม่ไดร้บัการศกึษาและสิง่อ านวยความ
สะดวกในด้านการศึกษา  หากได้รบัโอกาสทางการศึกษาและหลกัสูตรการศึกษาเดยีวกนั  สตรยี่อม
พฒันาความสามารถไดเ้หมอืนกนั                                                    

                                            The Promulgation of Universal Peace p.281 พระอบัดลุบาฮา          
 

รำวสบิปีหลงัจำกที่พระอบัดุลบำฮำแสดงปำฐกถำขำ้งบนนี้ที่อเมรกิำ  อเมรกิำได้ยกระดบัสตรี
ขึ้นมำให้เสมอภำคกบับุรุษอย่ำงเป็นรูปธรรม  นัน่คอืแก้ไขกฎหมำยให้สตรมีทีี่นัง่ในรฐัสภำได้  และ
นับเป็นชำติแรกที่ท ำเช่นนี้  ซึ่งต่อมำชำติอื่นๆ ก็ทยอยกนัปฏิบตัิตำม  นี้คือหลกัฐำนหนึ่งที่แสดงถึง
อำนุภำพของกำรเปิดเผยพระธรรมของพระบำฮำอุลลำห์  ที่ผลกัดนัโลกไปในทศิทำงที่หลกัธรรมของ
พระองค์ลขิติไว้อย่ำงฝืนไม่ได้  แมแ้ต่โลกมุสลมิที่ฝงัรำกลกึอยู่ในธรรมเนียมประเพณีที่ตรงกนัขำ้มกบั
หลกัธรรมข้อนี้ที่ตนต่อต้ำนหรอืไม่ยอมรบัมำตัง้แต่ต้น  ก็ไม่สำมำรถต้ำนอำนุภำพธรรมของพระบำฮำ
อุลลำหห์รอืฝืนสจัธรรมของโลกทีเ่ปลีย่นแปลงไปได ้ จงึเริม่มกีำรใหส้ตรใีนประเทศมุสลมิบำงประเทศมี
ที่นัง่ในรฐัสภำด้วยเช่นกนั  เช่นในประเทศคูเวต  ถึงแม้ว่ำจะมำทหีลงักว่ำอกีหลำยๆ ประเทศที่ไม่ใช่
ประเทศมสุลมิ  ยิง่ไปกว่ำนัน้ยงัมกีำรเคลื่อนไหวมำกขึน้เรื่อยๆ ในสงัคมมุสลมิ  เพื่อยกระดบัสตรมีุสลมิ
ให้มสีถำนภำพสูงขึน้มำเสมอกบับุรุษมำกขึน้  แมว้่ำยงัมหีนทำงอกียำวไกล  ธรรมลขิติบำไฮได้แถลง
เกีย่วกบัสจัธรรมของโลกทีเ่ปลีย่นแปลงไปน้ีไวว้่ำ 

โลกในอดตีถูกปกครองด้วยก าลงั  บุรุษได้มอี านาจเหนือสตรเีพราะบุรุษมคีวามรุนแรงก้าวรา้ว
กว่าทัง้รา่งกายและจติใจ  แต่สมดุลไดเ้ปลีย่นไปแลว้  การใชก้ าลงัมอี านาจลดลง  ความฉับไวทางปญัญา 
จติสมัผสั   คุณธรรมแห่งความรกัและการรบัใช ้ ซึง่เป็นจุดแขง็ของสตร ี ก าลงัขึ้นมามบีทบาทเหนือกว่า  
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ดงันัน้ยุคใหม่จะเป็นยุคทีม่ลีกัษณะของบุรุษน้อยลง  และซมึซาบอุดมคติของสตรมีากขึ้น  กล่าวให้
ถูกตอ้งกว่านัน้คอื  จะเป็นยคุทีอ่ารยธรรมจะมลีกัษณะของบุรษุและสตรสีมดุลกนัอย่างเหมาะสม 

Women, Compilation 1986 p.11-2   พระอบัดลุบาฮา 
ด้วยยอมรบัพระบำฮำอุลลำห์และหลกัธรรมค ำสอนของพระองค์ก่อนใคร  บำไฮจงึเป็นชุมชน

แรกที่ปฏบิตัติำมหลกัธรรมนี้   และต่อมำโดยกำรผลกัดนัของอำนุภำพธรรมของพระองค์  ชุมชนและ
สงัคมอื่นๆ ไดท้ยอยกนัยอมรบัและสนับสนุนหลกัธรรมขอ้นี้มำกขึน้เรื่อยๆ  แมว้่ำพวกเขำอำจจะยงัไม่
ทรำบหรอืไมไ่ดย้อมรบัพระศำสดำผู้เป็นต้นก ำเนิดของหลกัธรรมนี้กต็ำม  ควำมส ำคญัของหลกัธรรมขอ้
น้ีมไีด้มนีัยแค่เพยีงครอบครวัหรอืสงัคมเท่ำนัน้  แต่ยงัเป็นปจัจยัส ำคญัอนัหน่ึงที่จะท ำให้สนัตภิำพของ
โลกบงัเกดิขึน้ได ้ พระอบัดุลบำฮำไดเ้ปิดทวิทศัน์ใหมข่องควำมเขำ้ใจเกีย่วกบัเรือ่งนี้ไวว้่ำ 

จงพจิารณาดูบุตรชายทีไ่ด้รบัการเลี้ยงดูและอบรมมายีส่บิปีโดยมารดาทีทุ่่มเท  มารดาไม่ได้
นอนกีค่นื  กงัวลและกระสบักระส่ายกีว่นั!  หลงัจากเลี้ยงดูเขาผ่านอนัตรายและความยุ่งยากมาจนโต  
เป็นความปวดรา้วเพยีงใดทีจ่ะสละเขาไปในสนามรบ!  ดงันัน้มารดาจะไม่ยอมใหท้ าสงคราม  เวลานัน้จะ
มาถึง  คอืเวลาทีส่ตรจีะมสี่วนร่วมเต็มทีแ่ละเสมอภาคในกิจการต่างๆ ของโลก  จะเข้าสู่สมรภูมขิอง
กฎหมายและการเมอืงอย่างมัน่ใจและสามารถ  เมือ่นัน้สงครามจะยุต ิ  เพราะสตรจีะเป็นอุปสรรคกีด
ขวางสงคราม  นี้คอืความจรงิทีไ่มม่ขีอ้สงสยั 

The Promulgation of Universal Peace p.134-5 พระอบัดลุบาฮา                                                                                                                                                                                
 
เวลำว่ำงเว้นไปรำวเจ็ดสิบปีหลงัจำกที่พระอับดุลบำฮำได้แสดงปำฐกถำข้ำงบนนี้ เกี่ยวกับ

บทบำทที่ส ำคญัของสตรใีนกำรสถำปนำสนัติภำพ  สงครำมก็ยงัปะทุขึน้ทัว่โลกรุนแรงกว่ำเดมิ  สภำ
ยุตธิรรมสำกลซึ่งเป็นสถำบนัสูงสุดของศำสนำบำไฮจงึถือเป็นโอกำสเหมำะในปีสนัติภำพสำกล  ค .ศ. 
1986 ทีจ่ะน ำค ำสอนน้ีมำแถลงต่อชำวโลกอกีครัง้ในสำร “สญัญำแห่งสนัตภิำพ” ซึง่กล่ำวไวว้่ำ 

การปลดแอกสตร ี การให้ความเสมอภาคโดยสมบูรณ์ระหว่างเพศ  แมจ้ะได้รบัการยอมรบัไม่
มากนกัว่าเป็นเงือ่นไขทีจ่ าเป็นต่อสนัตภิาพ  แต่กเ็ป็นหนึง่ในเงือ่นไขส าคญัทีสุ่ด  การปฏเิสธความเสมอ
ภาคนี้เป็นการกระท าทีไ่ม่ยุตธิรรมต่อครึง่หนึง่ของประชากรโลก  อกีทัง้ยงัส่งเสรมิเจตคตแิละนิสยัทีเ่ป็น
ภัยให้แก่บุรุษ  ซึง่ติดตัวมาจากครอบครัวไปสู่ทีท่ างาน  ไปสู่ชีวิตทางการเมือง  และในทีสุ่ดไปสู่
ความสมัพนัธ์ระหว่างชาติ  ไม่มเีหตุผลทางศลีธรรม  ทางปฏบิตั ิ หรอืทางชวีวทิยาส าหรบัการปฏเิสธ
ความเสมอภาคนี้  ต่อเมือ่สตรไีดร้บัการต้อนรบัใหเ้ป็นหุ้นส่วนโดยบรบิูรณ์ในทุกวงความพยายามของ
มนุษยเ์ท่านัน้  บรรยากาศทางศลีธรรมและจติใจจงึจะเกดิขึ้น  ซึง่สนัตภิาพนานาชาตจิะก่อตวัได้ 

The Promise of World Peace p.13 สภายุติธรรมสากล 
 
นัยหนึ่งที่พอจะเห็นได้จำกปำฐกถำของพระอับดุลบำฮำและค ำแถลงของสภำยุติธรรมสำกล

ขำ้งบนนี้คอื  เรำคงได้เหน็สตรขีึ้นมำมบีทบำทในภำรกจิส ำคญัต่ำงๆ อย่ำงเสมอภำคกบับุรุษมำกขึ้น  
รวมทัง้กำรเกือ้หนุนสนัตภิำพ  และบทบำทของสตรจีะเป็นปจัจยัส ำคญัอยำ่งหน่ึงทีจ่ะท ำใหส้นัตภิำพของ
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โลกบงัเกดิขึน้ได้  ในทำงกลบักนัชำตทิีย่งัยดึถอืธรรมเนียมประเพณีหลงยุคที่ยงัใหส้ตรอียู่ภำยใต้บุรุษ  
จะเป็นชำตทิีเ่ป็นอุปสรรคต่อกำรสถำปนำสนัตภิำพของโลกมำกทีสุ่ด 

 
ภำษำสำกล 

ตัง้แต่เริม่ต้นของกาลเวลา  แสงแห่งเอกภาพได้สาดรศัมมีายงัโลก  และวธิกีารทีย่ ิง่ใหญ่ทีสุ่ด
ส าหรบัการส่งเสรมิเอกภาพนี้คอื  การใหป้ระชาชนบนโลกเขา้ใจขอ้เขยีนและค าพูดของกนัและกนั 

 Tablets of Baha’u’llah p.127 พระบาฮาอลุลาห ์
 
เมือ่โลกหดตวัเขำ้มำโดยเทคโนโลยกีำรสื่อสำรคมนำคม  ประชำชนจ ำนวนมำกขึน้เรื่อยๆ สนใจ

เรยีนภำษำต่ำงประเทศเพื่อจะสื่อสำรกบัคนต่ำงชำตต่ิำงภำษำ  และเลอืกที่จะเรยีนภำษำต่ำงกนัด้วย
เหตุผลทำงอำชพี  ทำงกำรศกึษำ ฯลฯ อย่ำงไรก็ตำมกำรจะเรยีนภำษำต่ำงประเทศใหช้ ำนำญพอที่จะ
สื่อสำรไดอ้ยำ่งมปีระสทิธภิำพ  ต้องใชเ้วลำนำนและต้องพยำยำมอย่ำงมำก  หำกใครคนหนึ่งใชเ้วลำทัง้
ชวีติเรยีนภำษำต่ำงๆ  สมมุตวิ่ำเก่งมำกเรยีนได้ถงึ10 ภำษำ  เขำกย็งัพูดหรอืสื่อสำรกบัคนอกีจ ำนวน
มำกในโลกไม่ได้  เพรำะภำษำในโลกมกีว่ำ 800 ภำษำ  คนทัว่โลกจะสื่อสำรกนัได้ง่ำยกว่ำหำกมี
ภำษำสำกลภำษำเดยีว  ถงึแมอ้งคก์ำรสหประชำชำตจิะใชห้ำ้ภำษำเป็นภำษำหลกั  แต่มนุษยชำตกิย็งั
ตกลงกนัไมไ่ดว้่ำจะใชภ้ำษำใดเป็นภำษำสำกล  เพรำะแต่ละชำตกิอ็ยำกใหภ้ำษำของตนเป็นภำษำสำกล  
พระบำฮำอุลลำหท์รงบญัญตัไิวใ้นคตีำบอีคัดสัและธรรมลขิติอื่นเกีย่วกบัภำษำสำกลว่ำ   

หนึง่ในปจัจยัต่างๆ ทีห่นุนน าไปสู่เอกภาพและความลงรอย  และจะท าให้ทัว่พภิพได้รบัการ
พจิารณาว่าเป็นประเทศเดยีว คอื  การลดภาษาต่างๆ ให้เหลอืภาษาเดยีว  และท านองเดยีวกนัอกัษร
ต่างๆ ทีใ่ชก้นัอยู่ในโลกควรใหเ้หลอืเพยีงอกัษรเดยีว  เป็นหน้าทีข่องทุกชาตทิีจ่ะแต่งตัง้ผูม้ปีญัญาและ
แก่วชิาใหเ้รยีกการชุมนุม  ปรกึษาหารอืกนัแล้วเลอืกภาษาจากภาษาหลากหลายทีม่อียู่  หรอืประดษิฐ์
ภาษาใหม ่ เพือ่จะน ามาสอนเดก็ในทุกโรงเรยีนในโลก 

วนันัน้ก าลงัใกลเ้ขา้มา  คอืวนัทีป่ระชาชนทัง้หมดในโลกจะใชภ้าษาสากลเดยีวกนั  และใชอ้กัษร
เดยีวกนั  เมือ่สิง่นี้สมัฤทธิผ์ล  ไม่ว่ามนุษยจ์ะเดนิทางไปเมอืงไหน  จะเป็นเหมอืนว่าเขาก าลงัเขา้ไปใน
บา้นเกดิของตนเอง 

Tablets of Baha’u’llah p.165-6 พระบาฮาอลุลาห ์
 
ต่อมำพระอับดุลบำฮำอธิบำยเพิ่มเติมไว้ในสุนทรพจน์ ณ กรุงปำรีสอีกครัง้หนึ่งเกี่ยวกับ

บทบญัญตัขิอ้นี้ว่ำ 

ก้าวทีส่ าคญัก้าวหนึง่ไปสู่สนัติภาพสากลคอืการสถาปนาภาษาสากล  พระบาฮาอุลลาห์ทรง
บญัชาว่า  บรรดาผู้รบัใช้มนุษยชาตคิวรประชุมกนั  แลว้เลอืกภาษาทีม่อียู่หรอืประดษิฐภ์าษาใหม่  สิง่นี้
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เปิดเผยอยู่ในคตีาบอีัคดสั.......ปญัหาความหลากหลายของภาษานัน้ยุ่งยากมาก  โลกเรามกีว่า 800 
ภาษา  และไมม่ใีครสามารถเรยีนรูไ้ดห้มด 

มนุษย์เชื้อชาติต่างๆ ไม่ได้อยู่โดดเดีย่วเหมอืนแต่ก่อน  ปจัจุบนัน้ีเพือ่ทีจ่ะมสีมัพนัธภาพอัน
ใกล้ชดิกบัทุกประเทศ  จ าเป็นทีจ่ะต้องพูดภาษาของประเทศอืน่ได ้  ภาษาสากลจะท าให้เป็นไปได้ทีจ่ะ
สือ่สารกบัทุกชาต ิ ดงันัน้จ าเป็นทีจ่ะต้องรูส้องภาษาเท่านัน้คอืภาษาแม่และภาษาสากล  ภาษาสากลจะ
ช่วยใหม้นุษยส์ือ่สารกบัทุกคนในโลกได้!  ภาษาทีส่ามจะไม่ค่อยจ าเป็น  การพูดกบัเชื้อชาตหิรอืประเทศ
ใดโดยไมต่อ้งอาศยัล่ามนัน้มปีระโยชน์และผ่อนคลายเพยีงไร! 

จนกว่าจะมกีารใช้ภาษาสากล  โลกจะยงัจ าเป็นต้องใช้วธิกีารสือ่สารนี้ .......ความแตกต่างของ
ภาษาพดูคอืเหตุส าคญัอนัหนึง่ของการไม่ชอบและไม่เชือ่ใจกนัระหว่างชาตทิัง้หลาย  ซึง่ท าใหแ้ต่ละชาติ
แยกกนัเพราะไมเ่ขา้ใจภาษาของกนัและกนัมากกว่าเหตุผลอืน่ใด  หากทุกคนสามารถพูดภาษาเดยีวกนั  
ยอ่มงา่ยกว่าเพยีงใดทีจ่ะรบัใชม้นุษยชาต!ิ 

                                                                                  Paris Talks p.155-6 พระอบัดลุบาฮา  
 

เช่นเดียวกันกับกิจกรรมด้ำนอื่นๆ ที่ได้รบัอิทธิพลจำกกำรเปิดเผยพระธรรมของพระบำฮำ
อุลลำห์  ประชำชำตทิัง้หลำยไม่ว่ำจะทรำบหรอืไม่ทรำบ  จะยอมรบัหรอืไม่ยอมรบัศำสนำของพระองค ์ 
ต่ำงเหน็ควำมส ำคญัมำกขึน้เรือ่ยๆ ทีค่นแต่ละชำตจิะสื่อสำรกนัได ้ ควำมมำกมำยหลำกหลำยของภำษำ
นัน้เป็นภำระที่คนเรำจะต้องเรยีนรู้  และเป็นกำรดกีว่ำหำกทุกชำติใช้ภำษำสำกลร่วมกนัเพยีงภำษำ
เดยีว  ถงึแมย้งัตกลงกนัไม่ได้อย่ำงเป็นทำงกำรว่ำจะใช้ภำษำใดเป็นภำษำสำกลจนกว่ำจะด ำเนินกำร
ตำมขัน้ตอนทีพ่ระบำฮำอุลลำหร์ะบุไว ้ และธรรมลขิติบำไฮกม็ไิดเ้จำะจงใหภ้ำษำใดเป็นภำษำสำกล  แต่
ในปจัจุบนัมแีนวโน้มให้เห็นว่ำ  ภำษำองักฤษน่ำจะกลำยเป็นภำษำสำกลมำกที่สุด  หำกทุกชำตเิรยีน
เพียงสองภำษำคือภำษำแม่กับภำษำอังกฤษ  ทุกคนในโลกก็จะพูดคุยและสื่อสำรกันได้โดยใช้
ภำษำองักฤษ   

ควำมเป็นสำกลของภำษำองักฤษมใีหเ้หน็เป็นรปูธรรมมำกขึน้เรือ่ยๆ ในปจัจุบนั  ทีเ่ป็นรปูธรรม
แรกสุดดูเหมอืนจะเป็นวงกำรสำยกำรบนิ  สำยกำรบนิของทุกประเทศทัว่โลกได้มขีอ้ตกลงกนัว่ำจะใช้
ภำษำองักฤษเป็นภำษำกลำง  กล่ำวคอืทุกสำยกำรบนิรวมทัง้สำยกำรบนิของประเทศมุสลมิ  จะใชเ้พยีง
สองภำษำ  คอืภำษำทอ้งถิน่และภำษำองักฤษ  โลกอสิลำมทีแ่ต่ก่อนไม่ใหร้ำคำภำษำอื่นนอกจำกภำษำ
อำหรบัเพรำะเป็นภำษำของคมัภรีกุ์รอ่ำน  และบำงครัง้ถงึกบัรงัเกยีจภำษำต่ำงชำตโิดยเฉพำะอย่ำงยิง่
ภำษำของชำวตะวนัตก  มำบดันี้กไ็มส่ำมำรถต้ำนสจัธรรมของโลกทีเ่ปลีย่นแปลงไปและโน้มเอยีงเขำ้มำ
ปฏิบัติตำมบทบัญญัติที่พระบำฮำอุลลำห์ลิขิตไว้  ไม่ว่ำจะเต็มใจหรือไม่ก็ตำม  นอกจำกกำรใช้
ภำษำองักฤษในสำยกำรบนิของประเทศมุสลมิแล้ว  ที่เห็นได้เด่นชดัที่สุดต่อมำล่ำสุดคอื  กำรก่อตัง้
สถำนีโทรทศัน์อลัจำซรีำ่ของโลกมสุลมิซึง่เผยแพรภ่ำพไปทัว่โลกและถ่ำยทอดเสยีงเป็นภำษำองักฤษ 
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หน่วยเงินตรำ  หน่วยน ้ำหนัก  และหน่วยกำรวดัเดียวกนั 

อกัษรและวรรณกรรมแห่งโลก  หน่วยเงนิตรา  หน่วยน ้ าหนัก  และหน่วยการวดัเดยีวกนัอย่าง
เป็นสากล  จะท าใหง้า่ยและสะดวกส าหรบัการสือ่สารและเขา้ใจกนัในหมูช่าตแิละเชื้อชาตต่ิางๆ 

                                                     The World Order of Baha’u’llah p.203 ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ 

 

นอกจำกบญัญตัใิห้ประชำชำตทิัง้ปวงในโลกใช้ภำษำสำกลเดยีวกนัแลว้ หลกัธรรมของศำสนำ
บำไฮยงัให้ใชห้น่วยเงนิตรำ หน่วยน ้ำหนัก และหน่วยกำรวดัเดยีวกนั เช่น ประชำชำตทิัง้หลำยต้องตก
ลงกนัว่ำจะวดัระยะทำงเป็นกโิลเมตรหรอืไมล ์ จะใชห้น่วยน ้ำหนักเป็นกโิลกรมัหรอืปอนด ์ ฯลฯ  แลว้ใช้
หน่วยกำรวดันี้ให้เหมอืนกนัทัว่โลกแทนกำรใช้หน่วยกำรวดัต่ำงๆ ที่หลำกหลำยของแต่ละประเทศ  
โดยเฉพำะอย่ำงยิง่หน่วยเงนิตรำเดยีวกนัจะตดัปญัหำกำรเก็งก ำไรค่ำเงนิ  และควำมยุ่งยำกในกำร
แลกเปลี่ยนเงนิตรำเวลำท ำธุรกรรมหรอืเดนิทำงไปต่ำงประเทศ ซึ่งโลกของเรำก ำลงัขยบัเข้ำมำหำ
แนวทำงนี้โดยเหน็ไดจ้ำกกำรที่หลำยประเทศในยุโรปได้ปรบัหน่วยเงนิตรำของตนให้เป็นหนึ่งเดยีวกนั
คอืเงนิยโูร  และมแีนวโน้มใหเ้หน็ว่ำประเทศกลุ่มอื่นๆ จะเอำอย่ำงบำ้ง ซึง่เหน็ไดไ้ม่ยำกว่ำแนวโน้มนี้จะ
น ำไปสู่กำรใชห้น่วยเงนิตรำเดยีวกนัทัง้โลกในทีสุ่ด 
 
ศำลโลก 

ถงึแมจ้ะมศีำลโลกแลว้ซึง่นับเป็นควำมส ำเรจ็อกีก้ำวหนึ่งของมนุษยชำตทิีมุ่่งไปสู่ระบบโลกใหม ่ 
แต่ก็ยงัมหีนทำงอีกยำวไกลที่จะก้ำวต่อไป  เพรำะวธิกีำรก่อตัง้และกลไกกำรท ำงำนของศำลโลกยงั
บกพร่องและไม่ได้รบักำรสนับสนุนอย่ำงเพยีงพอจำกนำนำชำต ิจงึไม่สำมำรถแก้ไขขอ้ขดัแยง้ระหว่ำง
ประเทศได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ  เนื่องด้วยประเทศคู่กรณีอำจไม่เต็มใจยอมรบัค ำตดัสนิของศำลโลก
เพรำะคดิว่ำเป็นค ำตดัสนิทีไ่มย่ตุธิรรมหรอืดว้ยเหตุผลอื่นใดกต็ำม  และสำมำรถบดิพลิว้ไม่ปฏบิตัติำมค ำ
ตดัสนินัน้ได ้ ท ำใหป้ญัหำระหว่ำงประเทศไมย่ตุแิละอำจลุกลำมออกไปเป็นสงครำม ศำลโลกทีเ่ป็นอยู่จงึ
จ ำเป็นตอ้งไดร้บักำรสนับสนุนจำกนำนำชำตมิำกกว่ำเดมิและพฒันำต่อไปใหม้คีวำมสมบูรณ์ขึน้  และจะ
สมบูรณ์ได้เรว็ยิง่ขึน้หำกพฒันำตำมวสิยัทศัน์ของพระบำฮำอุลลำห์  เพื่อว่ำศำลโลกจะปฏบิตัหิน้ำที่ได้
อย่ำงมปีระสทิธภิำพตำมวตัถุประสงค์ กล่ำวคือ แก้ไขข้อขดัแย้งระหว่ำงประเทศและป้องกนัสงครำม  
พระอบัดุลบำฮำได้แจกแจงวธิกีำรและขัน้ตอนของกำรก่อตัง้ศำลสูงสุดหรอืศำลโลกตำมวสิยัทศัน์ของ
พระบำฮำอุลลำห ์ ซึง่ขึน้กบัว่ำประชำชำตทิัง้หลำยจะร่วมมอืกนัสถำปนำศำลโลกตำมทีพ่ระอบัดุลบำฮำ
แนะน ำไว้ได้เมื่อไหร่  เมื่อถึงเวลำนัน้ศำลโลกจงึจะสมบูรณ์และมปีระสทิธภิำพพอที่จะท ำหน้ำที่ได้ดงั
หมำย 

พระบาฮาอุลลาห์ทรงกล่าวว่าต้องมกีารสถาปนาศาลสูงสุด  แมว้่าองค์การสนันิบาตชาตจิะเกดิ
ขึน้มา  กระนัน้กไ็ม่สถาปนาสนัตภิาพสากล  แต่ศาลสูงสุดทีพ่ระบาฮาอุลลาหพ์รรณนาไวจ้ะท าหน้าทีอ่นั
ศกัดิส์ทิธิ์นี้ได้ดงัหมายด้วยอ านาจและอานุภาพ  และแผนของพระองค์คอื  สภาระดบัชาติของแต่ละ
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ประเทศกล่าวคือรฐัสภา  ควรเลือกบุคคลสองหรอืสามคนทีด่ทีีสุ่ดของประเทศของตน  ผู้ซึง่ทราบดี
เกีย่วกบักฎหมายระหว่างประเทศ  ความสมัพนัธต่์างๆ ระหว่างรฐับาล  และความจ าเป็นของมนุษยชาติ
ในโลกยคุนี้  จ านวนผูแ้ทนเหล่าน้ีควรเป็นสดัส่วนกบัจ านวนประชาชนทีอ่าศยัอยู่ในประเทศนัน้ๆ  บุคคล
เหล่านี้ทีไ่ด้รบัเลอืกโดยสภาแห่งชาตกิล่าวคอืรฐัสภา  ต้องได้รบัการรบัรองโดยสภาสูง  สภาคองเกรส  
คณะรฐัมนตร ี และเช่นกนัโดยประธานาธบิดหีรอืกษตัรยิ ์ ดงันัน้บุคคลเหล่านี้จะเป็นผูท้ีไ่ดร้บัเลอืกตัง้มา
จากประชาชนทัง้ชาตแิละรฐับาล  ศาลสูงสุดจะประกอบด้วยบุคคลเหล่านี้   และดงันี้มวลมนุษยชาตจิะมี
ส่วนรว่มในศาลน้ี  เพราะผูแ้ทนเหล่าน้ีทุกคนคอืตวัแทนจากประเทศของตน  เมือ่ศาลสูงสุดตดัสนิปญัหา
ระหว่างประเทศไม่ว่าโดยเสยีงเอกฉันทห์รอืเสยีงส่วนใหญ่  จะไม่มขีอ้อ้างใดส าหรบัโจทยห์รอืเหตุผลใด
ส าหรบัใหจ้ าเลยคดัคา้นอกีต่อไป  ในกรณทีีร่ฐับาลหรอืชาตใิดละเลยหรอืถ่วงเวลาการด าเนินการตามค า
ตดัสนิทีแ่ยง้ไม่ได้ของศาลสูงสุด  ชาตทิีเ่หลอืทัง้หมดจะลุกขึ้นต่อต้านเขา  เพราะว่าทุกชาตแิละรฐับาล
ของโลกคอืผูส้นบัสนุนศาลโลกนี้  จงพจิารณาดวู่ารากฐานนี้ม ัน่คงเพยีงใด!  แต่โดยองคก์ารสนันิบาตชาติ
ทีม่ขีอ้จ ากดั  จดุประสงคจ์ะไมบ่รรลุตามทีค่วรจะเป็น  นี้คอืความจรงิเกีย่วกบัสถานการณ์ทีก่ล่าวไว้ 

                            Selections from the Writings of Abdu’l-Baha p.306-7 พระอบัดลุบาฮา  
(คดัจากธรรมลขิติของพระอบัดลุบาฮา ลงวนัที ่17 ธนัวาคม ค.ศ. 1919 ทีเ่ขยีนตอบจดหมายจาก  
The    Executive Committee of the Central Organization for a Durable Peace, The Hague) 

 
หลกักำรของสวสัดิภำพร่วมกนั 

ดกูร  กษตัรยิท์ัง้หลายของโลก  จงสามคัคกีนั  เพราะความสามคัคนีัน้จะท าใหพ้ายุแห่งความรา้ว
ฉานในหมู่พวกเจา้สงบลง  และประชาชนของเจา้จะไดพ้กัผ่อน  หากเจา้เป็นพวกทีเ่ขา้ใจ  หากคนใดใน
หมูพ่วกเจา้ใชอ้าวุธเขา้รุกรานผูอ้ืน่  พวกเจา้ทัง้หมดจงลุกขึ้นต่อต้านเขา  เพราะนีม่ใิช่อืน่ใดแต่คอืความ
ยตุธิรรมอนัชดัแจง้ 

                                             The Summons of the Lord of Hosts p.254 พระบาฮาอลุลาห ์
 

วจนะข้ำงบนนี้ที่พระบำฮำอุลลำห์ลขิติไว้ในธรรมจำรกึถงึพระรำชนิีวคิตอเรยีกว่ำรอ้ยปีที่แล้ว  
บ่งบอกว่ำแมศ้ำสนำบำไฮไม่สนับสนุนกำรใช้ควำมรุนแรง  แต่ก็มไิด้ยดึถอืแนวทำงอหงิสำเสยีทเีดยีว 
โดยเปิดช่องไว้ใหม้กีำรใชก้ ำลงัไดภ้ำยใต้เงื่อนไขที่ยุตธิรรมดงัทีก่ล่ำวไวข้ำ้งบนนี้  เพื่อรบัประกนัสวสัดิ
ภำพร่วมกนั    ทีน่่ำสนใจกว่ำนัน้คอืแมว้่ำมนุษยชำตแิละผู้น ำหรอืประมุขส่วนใหญ่ในโลกจะยงัไม่ทรำบ
หลกักำรนี้  แต่พวกเขำกไ็ดป้ฏบิตัติำมบญัชำน้ีของพระองค์ “หากคนใดในหมู่พวกเจา้ใชอ้าวุธเขา้รุกราน
ผูอ้ืน่  พวกเจา้ทัง้หมดจงลุกขึ้นต่อต้านเขา” โดยไม่ตัง้ใจและไม่รูต้วั เมื่อครัง้ทีอ่ริกัใช้ก ำลงัทหำรบุกเขำ้
ยดึครองคูเวตในเดอืนสงิหำคม ค.ศ.1990 ซึ่งทุกประเทศในโลกไดล้งมตเิป็นเอกฉันทเ์ป็นครัง้แรกในที่
ประชุมขององค์กำรสหประชำชำตใิห้อริกัถอนทหำรออกจำกคูเวต  และในที่สุดเมื่ออริกัดื้อดงึจงึได้ใช้
กองก ำลงัทหำรนำนำชำติเข้ำโจมตีกองทพัของอิรกัจนพ่ำยแพ้และต้องถอยออกมำ  ชำติที่มบีทบำท
ส ำคญัในกำรผลกัดนัมตคิรัง้นี้ขององค์กำรสหประชำชำต ิ และเป็นผู้น ำปฏบิตักิำรทหำรของกองก ำลงั
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นำนำชำตใินกำรเขำ้โจมตกีองทหำรอริกัทีย่ดึครองคูเวตคอือเมรกิำ  ซึง่นับไดว้่ำน่ำพศิวงยิง่เมื่อเรำยอ้ย
กลบัไปดวูจนะของพระบำฮำอุลลำหท์ีต่รสัต่อบรรดำผูป้กครองอเมรกิำและประธำนำธบิดขีองสำธำรณรฐั
ทัง้หลำยของอเมรกิำกว่ำหนึ่งรอ้ยปีทีแ่ลว้ว่ำ 

จงพนัผา้ใหผู้บ้าดเจบ็ดว้ยมอืแห่งความยตุธิรรม  และบดขยีผู้ก้ดขีท่ีเ่ตบิใหญ่ดว้ยคทาแห่งบัญชา
ของพระผูเ้ป็นนายของเจา้  พระผูท้รงบญัญตั ิ พระผูท้รงอจัฉรยิภาพ 

                                                                               Kitab-i-Aqdas no.88 พระบาฮาอลุลาห ์

 

อ ำนำจอธปิไตยของแต่ละชำติรวมถึงสทิธใินกำรประกำศสงครำมกบัชำติอื่น  จงึจ ำเป็นต้อง
ลดทอนและจ ำกดัอ ำนำจอธปิไตยส่วนนี้ไวใ้นขอบเขต  ใหอ้ยู่ภำยใต้สถำบนัทีสู่งกว่ำทีอ่ยู่เหนือขึน้ไปใน
ระดบันำนำชำตทิีม่อี ำนำจเพยีงพอทีจ่ะรบัประกนัสวสัดภิำพรว่มกนัของทุกชำต ิ ตำมทีพ่ระบำฮำอุลลำห์
ทรงใหห้ลกักำรไวใ้นวจนะทีต่รสัต่อกษตัรยิท์ัง้หลำยในโลก  ซึง่พระองค์ทรงบญัชำใหพ้วกเขำสำมคัคกีนั  
และร่วมมอืกนัลุกขึน้ต่อต้ำนผู้ที่ใช้อำวุธรุกรำนผู้อื่น  ท่ำนโชก ิ เอฟเฟนด ิได้ขยำยควำมวจนะเหล่ำนี้
ของพระบำฮำอุลลำหไ์วว้่ำ 

วจนะทีม่ ีน ้ าหนักเหล่านี้จะมีความหมายเป็นอืน่ใดได้หากมิได้หมายถึงการลดทอนอ านาจ
อธปิไตยของชาตอิย่างหลกีเลีย่งไม่ได ้ ซึง่เป็นขัน้แรกทีข่าดมไิด้ส าหรบัการสถาปนาสหพนัธรฐัของทุก
ชาตใินอนาคต  รปูแบบหนึง่ของอภริฐัแห่งโลกจ าเป็นต้องก่อร่างขึ้นมา  ซึง่เพือ่เหน็แก่อภริฐันี้  ชาตทิัง้
ปวงจะเตม็ใจสละสทิธทิุกอย่างทีจ่ะท าสงคราม  สทิธบิางอย่างในการเก็บภาษี  และสทิธทิุกอย่างทีจ่ะมี
อาวุธยทุธภณัฑไ์วน้อกจากเพือ่ค ้าจุนระเบยีบภายในอาณาจกัรของตน  ภายในวงอ านาจนี้จะต้องมคีณะ
บรหิารนานาชาตทิีส่ามารถใชอ้ านาจสูงสุดและทา้ทายไม่ไดก้บัทุกประเทศสมาชกิทีด่ื้อดงึ  มรีฐัสภาแห่ง
โลกซึง่สมาชกิของรฐัสภานี้จะมาจากแต่ละประเทศโดยการเลอืกตัง้ของประชาชนในประเทศนัน้ๆ  และ
ผลการเลอืกตัง้นี้จะไดร้บัการรบัรองโดยรฐับาลของแต่ละประเทศ  มศีาลสูงสุดซึง่การพพิากษาของศาลนี้
จะผกูมดัแมแ้ต่ในกรณทีีคู่่ความมไิดส้มคัรใจเสนอเรือ่งใหพ้จิารณา  

ในประชาคมโลกในอนาคต  ก าแพงเศรษฐกิจจะถูกทลายลงอย่างถาวร  การพึง่พาอาศยักัน
ระหว่างเงนิทุนและแรงงานจะเป็นทีย่อมรบัแน่นอน  เสยีงโห่รอ้งของความบ้าคลัง่และความขดัแยง้ทาง
ศาสนาจะเงยีบสงบตลอดไป  เปลวไฟแห่งความเป็นปรปกัษ์ทางเชื้อชาติจะดบัลงในทีสุ่ด  ประมวล
กฎหมายระหว่างประเทศฉบบัเดยีวกนั  ซึง่เป็นผลมาจากการพจิารณาอย่างรอบคอบโดยผูแ้ทนทัง้หลาย
ของสหพนัธรฐัแห่งโลก  จะน ามาบงัคบัใชไ้ดอ้ยา่งทนัใดโดยอาศยักองก าลงัรว่มของประเทศสมาชกิ  และ
ในทีสุ่ดความคลัง่ชาตทิีเ่ดอืดดาลของประชาคมโลก  จะถูกเปลีย่นเป็นความส านึกทีย่ ัง่ยนืในความเป็น
พลเมอืงของโลก  ดงักล่าวนี้คอืลกัษณะคร่าวๆ ของระบบทีพ่ระบาฮาอุลลาห์คาดการณ์ไว ้ เป็นระบบที ่
จะไดร้บัการพจิารณาว่าเป็นผลทีง่ดงามทีสุ่ดของยคุทีก่ าลงับรรลุวุฒภิาวะ 

                                             The World Order of Baha’u’llah p.40-1 ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ 
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กำรก่อตัง้องค์กำรสนันิบำตชำติและต่อมำองค์กำรสหประชำชำติที่มีฐำนสมำชิกกว้ำงกว่ำ  
แสดงใหเ้หน็ควำมพยำยำมของมนุษยชำตทิีมุ่ง่สู่ระบบโลกใหมต่ำมทีอ่ ำนำจสวรรคผ์ลกัดนัไป  ซึง่จ ำเป็น
จะตอ้งมกีำรจดัตัง้สถำบนันำนำชำตทิีอ่ยู่เหนือชำตทิัง้หลำยส ำหรบัจดักำรปญัหำต่ำงๆ ระหว่ำงประเทศ  
โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ปญัหำสงครำม  กระนัน้ก็ตำมองค์กำรสหประชำชำตยิงับกพร่องเกนิกว่ำจะบรรลุ
วตัถุประสงค์นี้ได ้ และสงครำมมำกมำยยงัด ำเนินต่อไปในหลำยๆ ส่วนของโลก  ที่เป็นเช่นนี้เพรำะแต่
ละชำติยงัหวงแหนและไม่ยอมสละอธิปไตยบำงส่วนของตนให้กับองค์กำรสหประชำชำติ  จงึมกีำร
บดิพลิว้ไม่ปฏบิตัติำมปฏญิญำ  อนุสญัญำ  หรอืมตบิำงอย่ำงขององคก์ำรสหประชำชำตอิย่ำงจรงิจงั  ดู
เหมอืนว่ำมนุษยชำตยิงัต้องผ่ำนประสบกำรณ์ควำมทุกขท์รมำนต่อไป  ก่อนที่จะยอมลดทอนอธปิไตย
ของตน  เพื่อใหอ้ภริฐัแห่งโลกดงั กล่ำวก่อรำ่งขึน้มำได ้ ซึง่จะรบัประกนัสวสัดภิำพรว่มกนัของทุกชำต ิ   
 
กำรลดอำวธุ 

การตระเตรยีมเครือ่งมอืส าหรบัการต่อสูห้ากด าเนินต่อไปในอตัราปจัจุบนั  จะไปถงึจุดทีส่งคราม
กลายเป็นสิง่ทีม่นุษยชาตทินไมไ่ดอ้กีต่อไป 

                                                  The Secrets of Divine Civilization p.67 พระอบัดลุบาฮา 
 
สิง่ทีพ่ระอบัดุลบำฮำลขิติไวข้ำ้งบนน้ีถงึบรรดำผูป้กครองและประชำชนชำวเปอรเ์ซยีกว่ำรอ้ยปีที่

แลว้  เป็นควำมจรงิทีเ่หน็ได้ชดัเจนมำกขึน้ทุกวนัในสถำนกำรณ์ของโลกในปจัจุบนั  สงครำมโลกครัง้ที่
หนึ่งและครัง้ทีส่องดูเหมอืนจะเป็นประสบกำรณ์ทีเ่จบ็ปวดยงัไม่เพยีงพอ  เพรำะชำตต่ิำงๆ ยงัคงสะสม
อำวุธทีร่ำ้ยแรงยิง่ขึน้และปรมิำณมำกขึน้กว่ำเดมิ  เพื่อจะเอำออกมำใชใ้นยำมทีต่กลงขอ้ขดัแยง้กนัไม่ได ้ 
ซึง่เป็นทีน่่ำห่วงใยส ำหรบัหลำยๆ ชำต ิ จงึเหน็ไดว้่ำมคีวำมพยำยำมหลำยครัง้ในกำรเจรจำใหม้กีำรลด
อำวุธ  แต่ควำมพยำยำมเจรจำกนัดงักล่ำวมกัเพ่งเลง็เฉพำะบำงชำตทิีดู่เหมอืนจะสะสมหรอืพฒันำอำวุธ
จนเป็นทีน่่ำหวัน่กลวั  หรอืเฉพำะชำตทิี่เป็นคู่กรณีขดัแยง้กนั  ซึ่งตำมที่พระอบัดุลบำฮำแนะน ำไว้เมื่อ
ครำวที่พระองค์ไปเยอืนโลกตะวนัตก  จะไม่ประสบควำมส ำเรจ็เพยีงพอที่จะรบัประกนัสวสัดภิำพของ
โลกได ้ กำรลดอำวุธจะประสบควำมส ำเรจ็ไดก้ต่็อเมื่อท ำพรอ้มกนัทุกประเทศทัว่โลก  ไม่ใช่เจำะจงกนั
เพยีงไม่กี่ประเทศที่ดูน่ำกลวัว่ำจะเป็นปญัหำคุกคำมเสถยีรภำพของโลกหรอืภูมภิำค  พระอบัดุลบำฮำ
ทรงแนะน ำไวว้่ำ 

เกีย่วกบัปญัหาการลดอาวุธ  ทุกชาตติอ้งลดอาวุธในเวลาเดยีวกนั  ไม่เหมาะสมทีจ่ะเสนอใหบ้าง
ชาตลิดอาวุธ  ในขณะทีช่าตอิืน่ๆ และชาตเิพือ่นบา้นยงัมอีาวุธ  สนัตภิาพของโลกต้องบงัเกดิขึ้นโดยการ
ตกลงระหว่างนานาชาติ  ทุกชาติต้องลดอาวุธพร้อมกัน .....ไม่มชีาติใดสามารถปฏิบตัิตามนโยบาย
สนัตภิาพหากชาตเิพือ่นบา้นยงักระหายสงคราม......ไม่ยุตธิรรมทีจ่ะท าเช่นนัน้  ไม่มใีครคดิฝนัใหแ้นะน า
ว่าสนัตภิาพของโลกจะบงัเกดิได้โดยแนวทางปฏบิตัเิช่นนี้   สนัตภิาพจะบงัเกดิขึ้นโดยขอ้ตกลงการลด
อาวุธอยา่งเบด็เสรจ็ระหว่างนานาชาต ิ และไมม่หีนทางอืน่...... 
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การปฏบิตัพิรอ้มกนัเป็นสิง่จ าเป็นไม่ว่าในแผนใดของการลดอาวุธ  ทุกรฐับาลในโลกต้องเปลีย่น
เรอืรบและเครือ่งบนิรบเป็นพาหนะเพือ่การพาณชิย ์ แต่ไมม่ชีาตใิดสามารถเริม่นโยบายดงักล่าวได ้ และ
เป็นความเบาปญัญาหากมหาอ านาจใดพยายามท าเช่นนัน้......นัน่ยอ่มเป็นการเชญิการท าลาย...... 

ชาตทิัง้หลายจะถูกบบีบงัคบัใหม้าสู่สนัตภิาพ  และตกลงลม้เลกิสงคราม  ภาระของภาษสีงคราม
จะหนักเกนิกว่ามนุษยจ์ะทนได้......การลดอาวุธจะเกดิขึ้นอย่างแน่นอน  แต่จะเกิดขึ้นโดยการยนิยอม
อย่างเป็นสากลของชาตต่ิางๆ ทีม่อีารยธรรม   โดยการตกลงกนัระหว่างนานาชาต ิ ชาตต่ิางๆ จะวาง
อาวุธและจะเป็นการเริม่ต้นยุคทีย่ ิง่ใหญ่แห่งสนัติภาพ  ด้วยหนทางนี้ เท่านัน้และไม่มหีนทางอืน่ทีจ่ะ
สถาปนาสนัตภิาพบนโลกได.้... 

เมือ่รฐัสภาของมนุษยไ์ด้รบัการสถาปนาและองค์ประกอบของรฐัสภาได้รบัการจดัตัง้  รฐับาล
ทัง้หลายของโลกทีร่บัรองปฏญิญาแห่งมติรภาพนิรนัดร ์ จะไม่จ าเป็นต้องมกีองทหารหรอืกองทพัเรอื
ขนาดใหญ่   เท่าทีจ่ าเป็นคอืกองทหารไม่กีก่องส าหรบัการรกัษาระเบยีบภายใน  และต ารวจนานาชาติ
ส าหรบัการดูแลเส้นทางเดนิเรอื  เมือ่นัน้เงนิจ านวนมหาศาลจะถูกน าไปใช้อย่างอืน่ทีม่ปีระโยชน์กว่า  
ยาจกจะหมดไป  ความรูจ้ะเพิม่ขึ้น......เมือ่นัน้ผูป้กครองทัง้หลายจะไดอุ้ทศิเวลาเพือ่ความเจรญิรุ่งเรอืง
ของชาตขิองตน  ออกกฎหมายทียุ่ตธิรรมและสมเหตุผล  ท านุบ ารุงความสมัพนัธท์ีใ่กลช้ดิฉันทม์ติรกบั
เพือ่นบา้น...... 

โดยขอ้ตกลงทัว่ไป  รฐับาลทัง้หมดของโลกต้องลดอาวุธพรอ้มกนั ......ไม่เหมาะสมหากรฐับาล
หนึง่วางอาวุธแต่อกีรฐับาลหนึง่ปฏเิสธทีจ่ะท า  ชาตทิัง้หลายตอ้งเหน็พอ้งกนัเกีย่วกบัเรือ่งทีส่ าคญัทีสุ่ดนี้  
ดงันี้พวกเขาจะละทิ้งอาวุธสงัหาร  ตราบใดทีช่าตหินึง่เพิม่งบประมาณทหารและกองทพัเรอื  อกีชาตหินึง่
จ าตอ้งเพิม่งบแขง่กนัอยา่งบา้คลัง่...... 

......อุดมคตขิองสนัตภิาพตอ้งน ามาปลกูฝงัและแพรก่ระจายออกไปในหมู่ผูอ้าศยัอยู่ในโลก  ต้อง
น ามาสอนในโรงเรยีนแห่งสนัติภาพและความชัว่ร้ายของสงคราม  ประการแรก  นักการเงนิและนาย
ธนาคารตอ้งไมป่ล่อยเงนิกูใ้หก้บัรฐับาลใดกต็ามทีค่ดิจะท าสงครามทีไ่ม่ชอบธรรมกบัชาตทิีไ่ม่มคีวามผดิ  
ประการทีส่อง  ผู้ว่าการรถไฟและบรษิทัเรอืกลไฟต้องไม่ขนส่งกระสุนปืน  เครือ่งยนต์ท าลายล้าง  ปืน
ใหญ่และดนิปืน  จากประเทศหนึง่ไปยงัอกีประเทศหนึง่  ประการทีส่าม  เหล่าทหารต้องยืน่ค ารอ้งฝาก
ตวัแทนไปถงึรฐัมนตรสีงครามทัง้หลาย  นกัการเมอืง  สมาชกิสภาคองเกรซ  และนายพลทัง้หลาย  ขอให้
แสดงเหตุผลและสาเหตุทีช่ดัเจนด้วยภาษาทีเ่ข้าใจได้  ทีพ่าพวกเขาเข้าไปสู่ความหายนะของชาติ
ดงักล่าว  ทหารต้องเรยีกรอ้งสิง่นี้เป็นสทิธขิองตน  พวกเขาต้องกล่าวว่า  “จงสาธติต่อพวกเราว่านี้คอื
สงครามทีช่อบธรรม  เราจงึจะไปสู่สนามรบ  มฉิะนัน้เราจะไม่ขยบัแมแ้ต่ก้าวเดยีว ......จงออกมาจากที ่
ซ่อนของท่าน  และเขา้มาสู่สนามรบหากท่านชอบโจมตแีละฉีกกนัและกนัออกเป็นชิ้น  หากท่านต้องการ
พพิาทกนั  ความรา้วฉานและการทะเลาะววิาทกนัเป็นเรือ่งระหว่างพวกท่าน  ท าไมจงึใหเ้รามาเกีย่วขอ้ง
ดว้ย  หากการต่อสูแ้ละหลัง่เลอืดกนัเป็นสิง่ทีด่ ี เช่นนัน้จงพาเราไปต่อสูโ้ดยมที่านอยูด่ว้ย!  

                                                                    Peace, Compilation p.40-44 พระอบัดลุบาฮา  



ฉบบัแปลอยา่งไม่เป็นทางการ 
Provisional Translation 

 

 

11 

 

สนัติภำพของโลก 

ดูกร  บรรดาผูแ้ทนทีไ่ดร้บัเลอืกตัง้ของประชาชนในทุกดนิแดน !.......จงพจิารณาโลกเป็นประดุจ
รา่งกายมนุษยซ์ึง่แมว้่าถูกสรา้งขึน้มาครบถ้วนสมบูรณ์  กถ็ูกรุมเรา้ดว้ยโรครา้ยแรงจากสาเหตุต่างๆ  ไม่
มสีกัวนัเดยีวทีโ่ลกได้ผ่อนคลาย  ไม่เพยีงเท่านัน้  ความเจบ็ป่วยของโลกยิง่ทรุดหนักเพราะอยู่ภายใต้
การรกัษาของแพทยผ์ู้ไรว้ชิาทัง้หลาย  ผู้ถูกกเิลสพาไปและท าผดิพลาดอย่างรา้ยแรง  และหากเวลาใด
อวยัวะหนึง่ของร่างกายได้รบัการรกัษาจนหายโดยการดูแลของแพทยท์ีส่ามารถ  ร่างกายส่วนทีเ่หลอื
ยงัคงเจบ็ปว่ยอยูเ่หมอืนเดมิ  ดงัน้ีพระผูท้รงรอบรู ้ พระผูท้รงอจัฉรยิภาพ  ขอแจง้ใหเ้จา้ทราบ 

เราเห็นโลกปจัจุบนัขึ้นอยู่กบัความปรานีของผู้ปกครองทัง้หลายทีม่วัเมาด้วยความทะนง  จน
พวกเขาไม่สามารถเหน็ประโยชน์ทีด่ทีีสุ่ดส าหรบัตนเอง  และนับประสาอะไรทีจ่ะยอมรบัศาสนาทีฉ่งน
ปญัญาและทา้ทายเช่นน้ี  และเมือ่ใดทีห่นึง่ในพวกเขาพยายามจะปรบัปรุงสภาพของโลก  แรงจูงใจของ
เขาก็คือเพือ่ผลประโยชน์ของตนเอง  ไม่ว่าจะยอมรบัหรือไม่  และแรงจูงใจทีไ่ม่คู่ควรนี้ ได้จ ากัด
ความสามารถของพวกเขาในการรกัษา   

สิง่ทีพ่ระผู้เป็นนายบญัญตัไิว้เป็นการเยยีวยาสูงสุดและเครือ่งมอืทีท่รงอ านาจทีสุ่ดส าหรบัการ
รกัษาโลกทัง้หมดคอื  การประสานสามคัคปีระชาชนทัง้หมดของโลกในความมุ่งหมายสากลและศาสนา
เดยีวกนั  สิง่นี้สมัฤทธผิลไมไ่ดเ้วน้แต่โดยอานุภาพของแพทยผ์ูช้ านาญผูท้รงพลานุภาพและไดร้บัการดล
ใจ  แทจ้รงิแลว้นี้คอืสจัธรรม  และนอกเหนือจากนี้ลว้นเป็นความผดิพลาด 

                            Gleanings from the Writings of Baha’u’llah p.254-5 พระบาฮาอลุลาห ์  
 
โลกเจบ็ป่วยด้วยโรคร้ำยแรงต่ำงๆ มำนำนทัง้ด้ำนกำรเมอืง  เศรษฐกจิ  สงัคม  อคตทิำงเชื้อ

ชำต ิ ศำสนำ  ชนชัน้ ฯลฯ  พระบำฮำอุลลำห์ได้เสดจ็มำวนิิจฉัยควำมเจบ็ป่วยเหล่ำน้ีและทรงสัง่กำร
รกัษำ  อนิจจำมนุษยชำตหิำไดเ้หน็คุณค่ำของกำรรกัษำจำกนำยแพทยส์วรรค์  ซึ่งเป็นกำรรกัษำเดยีว
เท่ำนัน้ที่จะสมัฤทธผิล  และยงัคงพึ่งแพทยท์ี่ไรว้ชิำทัง้หลำยที่อำสำกนัเขำ้มำเยยีวยำ  แต่เยยีวยำกนั
อยำ่งผดิพลำด  ท ำใหอ้ำกำรเจบ็ป่วยของโลกกลบัทรุดหนักลงทุกท ี ปญัหำต่ำงๆ ในโลกในขณะน้ีหนัก
หนำกว่ำเมื่อทศวรรษก่อนๆ และหนักขึน้เรื่อยๆ  ซึ่งไม่มแีนวโน้มให้เหน็เลยว่ำจะบรรเทำเบำบำงลง  
เช่นนัน้แลว้มนุษยชำตจิะไมล่องหนัมำรบักำรเยยีวยำจำกพระศำสดำทีป่ระกำศตนเป็นนำยแพทยส์วรรค์
ส ำหรบัมนุษยชำตใินยุคนี้หรอื?    ในเมื่อวธิกีำรรกัษำอื่นหรอืแนวทำงแก้ปญัหำอื่นไม่ว่ำจะคดิขึน้มำ
อย่ำงชำญฉลำดและรอบคอบเพียงไรช่วยได้แค่เพียงบรรเทำอำกำร  แม้ว่ำมนุษยชำติจะผ่ำน
ประสบกำรณ์ทีเ่จบ็ปวดของสงครำมโลกมำแลว้ถงึสองครัง้  นัน่ยงัไม่เพยีงพอ  แมว้่ำรฐับำลของหลำยๆ 
ชำตไิดร้วมตวักนัจดัตัง้องคก์ำรสหประชำชำตเิพื่อยบัยัง้หรอืป้องกนัสงครำม  และภำยใต้องคก์ำรน้ีมกีำร
เจรจำและเซน็สนธสิญัญำสนัตภิำพต่ำงๆ ระหว่ำงชำตทิัง้หลำย  นัน่ยงัไม่สมัฤทธผิล  เพรำะเหน็ได้ว่ำ
สงครำมยงัทวจี ำนวนและควำมรุนแรงขึน้ทัว่โลก   
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ดงัทีก่ล่ำวไวแ้ลว้  หำกยงัลดอำวุธไมส่ ำเรจ็  มนุษยชำตจิะไมส่ำมำรถสถำปนำสนัตภิำพได ้ กำร
ลดอำวุธจะประสบควำมส ำเรจ็ไดก้ต่็อเมื่อทุกชำตทิัว่โลกลดอำวุธพรอ้มกนั  ไม่ใช่เจำะจงเฉพำะบำงชำติ
ทีก่ ำลงัขดัแยง้หรอืเป็นปรปกัษ์กนั  หรอืชำตทิีส่ะสมอำวุธรำ้ยแรงไวม้ำก  ใหม้ำเจรจำตกลงลดอำวุธกนั
เป็นรำยๆ   ซึ่งที่ผ่ำนมำเห็นแล้วว่ำไม่ได้ผลเพยีงพอที่จะลดภยัที่ก ำลงัคุกคำมเสถียรภำพของโลกได ้  
เพรำะหลำยๆ ชำตกิลบัสะสมอำวุธยุทธภณัฑม์ำกขึน้และรำ้ยแรงขึน้กว่ำเดมิ  ไม่ว่ำจะเป็นทีท่รำบหรอื
พยำยำมปิดบงัไวก้ต็ำม  ดงันัน้กำรจะลดอำวุธพรอ้มกนัทุกประเทศทัว่โลกใหส้ ำเรจ็ได ้ จะต้องมกีำรจดั
ชุมนุมใหผู้ป้กครองและกษตัรยิท์ัง้หลำยจำกทุกประเทศมำร่วมประชุมพรอ้มกนัเพื่อกำรนี้  ซึง่พระบำฮำ
อุลลำหท์รงลขิติสัง่กำรรกัษำไวว้่ำ 

เวลานัน้ต้องมาถึง  คอืเวลาทีท่ ัว่โลกจะตระหนักถึงความจ าเป็นอย่างยิง่ในการจดัการชุมนุม
อย่างไพศาลและทัว่ถงึ  ผู้ปกครองและกษัตรยิท์ัง้หลายบนพภิพจ าเป็นต้องเขา้ร่วมการชุมนุมนี้   แล้ว
ปรกึษาหารอืกนั  และต้องพจิารณาหนทางและวธิกีารทีจ่ะวางรากฐานของสนัตภิาพอนัยิง่ใหญ่ของโลก  
สนัตภิาพดงักล่าวเรยีกรอ้งใหบ้รรดามหาอ านาจมุ่งมัน่ปรองดองกนัอย่างไพบูลย ์ เพือ่เหน็แก่ความสงบ
ของประชาชนบนโลก  หากกษัตรยิ์องค์ใดใช้อาวุธรุกรานอีกฝ่ายหนึง่  ทุกคนต้องสามคัคีกนัลุกขึ้น
ขดัขวางเขา  หากท าไดด้งันี้  ชาตทิัง้หลายของโลกจะไม่จ าเป็นต้องมอีาวุธยุทธภณัฑอ์กีต่อไป  นอกจาก
มไีว้เพือ่รกัษาความปลอดภยัในอาณาจกัรและค ้าจุนระเบยีบภายในดนิแดนของตน  สิง่นี้จะรบัประกนั
สนัตภิาพและความสงบของประชาชน  รฐับาลและชาตทิัง้ปวง 

                                                                  Tablets of Baha’u’llah p.165 พระบาฮาอลุลาห ์
 
เกีย่วกบักำรชุมนุมของผูป้กครองและกษตัรยิท์ัง้หลำยของโลกเพื่อกำรสถำปนำสนัตภิำพตำมที่

พระบำฮำอุลลำห์ลขิติไว้ข้ำงบนนี้  พระอบัดุลบำฮำทรงเสนอทศันะเป็นกำรชี้แนะ  ซึ่งค ำชี้แนะของ
พระองคก์ล่ำวถงึกำรลดอำวุธไวด้ว้ยดงันี้  

อารยธรรมทีแ่ท้จรงิจะคลีธ่งออกมาในใจกลางสุดของโลกเมือ่ประมุขผู้มชีือ่และจติใจสูงจ านวน
หนึง่  ผูซ้ึง่เป็นแบบอยา่งอนัเรอืงรองของความอุทศิและมุง่มัน่  ลุกขึน้เพือ่ประโยชน์และความสุขของมวล
มนุษยชาติด้วยความตัง้ใจอันแน่วแน่และวิสัยทัศน์ทีแ่จ่มชัด  เพือ่จะสถาปนาความมุ่งหมายแห่ง
สันติภาพสากล  พวกเขาต้องน าเรือ่งความมุ่งหมายแห่งสันติภาพมาเป็นวัตถุประสงค์ของการ
ปรกึษาหารอืโดยรวม  และพยายามทุกวถิทีางในอ านาจของตนทีจ่ะสถาปนาสหภาพของชาตต่ิางๆ ใน
โลก  พวกเขาต้องท าสนธสิญัญาผูกมดัและสถาปนาปฏญิญาทีม่ขีอ้ก าหนดทีช่อบด้วยเหตุผล  ละเมดิ
ไม่ได้และแน่นอน  พวกเขาต้องประกาศปฏญิญานี้ทัว่โลก  และปฏญิญานี้ต้องได้รบัการสนับสนุนจาก
มวลมนุษยชาต ิ ภารกจิอนัยิง่ใหญ่ทีสุ่ดและประเสรฐินี้   ซึง่เป็นบ่อเกดิทีแ่ท้จรงิของสนัตภิาพและความ
ผาสุกของทัว่โลก  ควรได้รบัการพจิารณาโดยทุกคนทีอ่าศยัอยู่บนโลกนี้ว่าเป็นภารกจิทีศ่กัดิส์ทิธิ ์ กอง
ก าลงัทัง้หมดของมนุษยชาตติอ้งระดมเขา้ดว้ยกนัเพือ่รบัประกนัเสถยีรภาพและความถาวรของปฏญิญา
ทีย่ ิง่ใหญ่ทีสุ่ดนี้  ในสนธสิญัญาทีค่รอบคลุมนี้  เขตและชายแดนของแต่ละชาตติอ้งก าหนดไวอ้ย่างชดัเจน  
หลกัการต่างๆ ทีเ่ป็นรากฐานของความสมัพนัธร์ะหว่างรฐับาลทัง้หลายทีม่ต่ีอกนัต้องวางไวอ้ย่างแน่นอน  
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ขอ้ตกลงและขอ้ผกูมดัทัง้หมดระหว่างประเทศตอ้งเป็นทีรู่แ้น่  ท านองเดยีวกนัขนาดของอาวุธยุทธภณัฑ์
ของทุกรฐับาลควรถูกจ ากดัอย่างเขม้งวด  เพราะหากยอมให้ชาตใิดตระเตรยีมสงครามและเพิม่ก าลงั
ทหาร  ชาตอิืน่จะระแวงสงสยั  หลกัการมูลฐานทีเ่ป็นรากฐานของสนธสิญัญาทีเ่คร่งครดันี้จะก าหนดไว้
อย่างที ่ หากรฐับาลไหนละเมดิขอ้ก าหนดใดในภายหลงั  รฐับาลอืน่ทัง้หมดจะลุกขึ้นปราบรฐับาลนัน้ให้
ยอมจ านนโดยเด็ดขาด  ไม่เพยีงเท่านัน้  มนุษยชาตทิัง้หมดจะมุ่งมัน่ท าลายรฐับาลนัน้ด้วยอ านาจทุก
อย่างทีม่อียู่  หากน าการเยยีวยาทีย่ ิง่ใหญ่ทีสุ่ดน้ีมาใช้กบัโลกทีเ่จบ็ป่วย  นอนใจได้ว่าโลกจะฟ้ืนจาก
ความยุง่ยากและคงอยูอ่ยา่งปลอดภยัและมัน่คงไปชัว่กาลนาน 

                                               The Secrets of Divine Civilization p.64-5 พระอบัดลุบาฮา 
  

 กำรชุมนุมของผู้ปกครองและกษัตรยิ์ทัง้หลำยของโลกตำมที่พระบำฮำอุลลำห์ลขิติไว้  เป็น
เงือ่นไขทีจ่ ำเป็นส ำหรบักำรสถำปนำสนัตภิำพของโลก  กำรชุมนุมนี้จะเกดิขึน้ไดก้ต็้องอำศยั “ประมุขผูม้ ี
ชือ่และจติใจสูงจ านวนหนึง่”   ดงันัน้ตำมลขิติสวรรค์เรำควรจะได้เหน็ประเทศต่ำงๆ มผีู้น ำที่มจีติใจสูง
กว่ำเดมิขึน้มำครองอ ำนำจมำกขึน้  แทนผูป้กครองทีก่ดขีแ่ละใชต้ ำแหน่งหน้ำทีห่ำผลประโยชน์ใส่ตนบน
ควำมหำยนะของชำต ิ ซึง่ผูป้กครองทีก่ดขีเ่หล่ำนัน้จะถูกลงอำญำสวรรคใ์หร้่วงหล่นจำกอ ำนำจไปตำมที่
พระบำฮำอุลลำหล์ขิติไวว้่ำ 

 

ดูกร  ผูก้ดขีบ่นพภิพ!   จงวางมอืจากการกดขี ่  เพราะเราไดป้ฏญิาณไวว้่า  จะไม่ใหอ้ภยัความ 
อยุติธรรมของผู้ใด  นี้คือปฏิญญาของเราทีป่ระกาศิตไว้ในธรรมจารึกทีเ่ปลีย่นแปลงไม่ได้  และ
ประทบัตราดว้ยตราประทบัของเรา 

                                                          The Hidden Words, Persian no.64 พระบาฮาอลุลาห ์
 

ตรำบใดทีป่ระเทศต่ำงๆ ยงัไม่มผีูน้ ำทีจ่ติใจสูงพอ  หรอืผูป้กครองและประมุขของประเทศต่ำงๆ 
ยงัไม่เอำใจใส่ค ำแนะน ำนี้ของพระองค ์ และยงัไม่มำชุมนุมกนัดงักล่ำวโดยมวีำระกำรประชุมตำมทีพ่ระ
อบัดุลบำฮำระบุไว้  โลกจะมสีนัตภิำพที่ย ัง่ยนืไม่ได้ไม่ว่ำจะใช้วธิทีำงกำรทูตหรอืเจรจำกนัอย่ำงอดทน
ยำวนำนเพยีงไหน  หรอืองคก์ำรสหประชำชำตจิะพำกเพยีรพยำยำมเพยีงไร  ซึง่อย่ำงมำกกไ็ดแ้ค่เพยีง
กำรสงบศกึชัว่ครำว  ดงัทีพ่ระบำฮำอุลลำหล์ขิติไวว้่ำ     

ความผาสุกของมนุษยชาติ  สนัติภาพและความปลอดภยั  จะไม่สามารถบรรลุได้นอกจากว่า
ความสามคัคจีะไดร้บัการสถาปนาอยา่งมัน่คง  ความสามคัคนีี้จะบรรลุไมไ่ดต้ราบใดทีค่ าแนะน าทีป่ากกา
ของพระผูท้รงความสงูส่งเปิดเผยไวย้งัไมไ่ดร้บัการเอาใจใส่ 

                               Gleanings from the Writings of Baha’u’llah p.286 พระบาฮาอลุลาห ์
 

ส ำหรบับำไฮศำสนิกชนเป็นทีช่ดัเจนว่ำ  ไฟสงครำมทีลุ่กลำมเผำผลำญโลกอย่ำงรอ้นแรงขึน้ทุก
ท ี เป็นผลมำจำกกำรทีม่นุษยชำตไิม่ยอมรบักำรเปิดเผยพระธรรมของพระบำฮำอุลลำห ์ และยงัคงสูร้บ
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กนัต่อ ไปดว้ยสำเหตุและขอ้อ้ำงมำกมำยหลำยประกำร  ทีส่ะทอ้นให้เหน็ถงึควำมไรส้ ำนึกในควำมเป็น
อนัหน่ึงเดยีวกนัของมนุษยชำต ิ และไมม่ใีครบอกไดว้่ำสงครำมเหล่ำนี้จะจบลงไดอ้ยำ่งไรและเมื่อไหร่  ดู
เหมอืนว่ำมนุษยชำตจิะไม่สำมำรถเบีย่งเบนชะตำแห่งควำมหำยนะของตนตำมทีพ่ระบำฮำอุลลำห์ลขิติ
ไวว้่ำ     

ดูกร  ประชาชนทัง้หลายของโลก!  จงรูไ้วด้ว้ยว่าความหายนะทีค่าดไม่ถงึก าลงัตดิตามเจา้และ
โทษทณัฑอ์นัสาหสัรอคอยเจา้อยู่  อย่าคดิว่าการกระท าของเจา้ถูกลบไปจากสายตาของเรา  ความงาม
ของเราเป็นพยาน!  การกระท าทัง้หมดของเจา้นัน้  ปากกาของเราไดจ้ารกึไวเ้ป็นอกัขระทีช่ดัเจนบนแผ่น
มรกต 

                                                         The Hidden Words, Persian no.63 พระบาฮาอลุลาห ์
 

ทีน่่ำหวัน่ใจคอื  กำรสงัหำรผลำญชวีติมำกมำยและควำมพนิำศยบัเยนิของโลกจะด ำเนินต่อไป
ถงึจุดไหน  จงึจะกระตุ้นมโนธรรมและท ำให้มนุษยชำตติำสว่ำงได้  ผูป้กครองและกษตัรยิท์ัง้หลำยของ
โลกจงึจะยอมมำชุมนุมกนัตำมทีพ่ระบำฮำอุลลำหแ์นะน ำไว ้ ท่ำนโชก ิ เอฟเฟนด ิไดส้ำธยำยไวเ้มื่อเจด็
สบิปีทีแ่ลว้  ซึง่เหน็ไดช้ดัเจนขึน้เรือ่ยๆ ว่ำสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ของโลกก ำลงัเป็นไปตำมนัน้อยำ่งไร 

ความจรงิแลว้โลกก าลงัเคลือ่นไปตามชะตาทีล่ขิติไว้  สิง่ใดกต็ามทีบ่รรดาผูน้ าแห่งการแบ่งแยก
โลกอาจพูดหรือกระท า  การพึง่พาอาศัยกันระหว่างประชาชาติต่างๆ เป็นความจริงทีเ่กิดขึ้นแล้ว  
เอกภาพของประชาชาตทิัง้หลายในวงเศรษฐกจิเป็นทีเ่ขา้ใจและยอมรบัในปจัจุบนั  ความผาสุกของส่วน
หนึง่หมายถงึความผาสุกของส่วนรวม  และความทุกขย์ากของส่วนหนึง่น าความทุกขย์ากมาสู่ส่วนรวม  
ในวจนะของพระบาฮาอุลลาห์เอง  การเปิดเผยพระธรรมของพระองค์ได้ “ให้พลงัขบัเคลือ่นใหม่และ
ทศิทางใหม่” ส าหรบัขบวนการอนัไพศาลทีก่ าลงัปฏบิตักิารอยู่ในโลกปจัจุบนั  ไฟทีจุ่ดขึ้นโดยความทุกข์
ทรมานครัง้ยิง่ใหญ่นี้  เป็นผลมาจากความลม้เหลวของมนุษยท์ีไ่มย่อมรบัการเปิดเผยพระธรรมครัง้นี้  ยิง่
ไปกว่านัน้ไฟเหล่านี้ก าลงัเผาผลาญอย่างรอ้นแรง  ความยุ่งยากอนัยาวนานทีท่รมานทัว่โลกซึง่มากบั
ความโกลาหลและการท าลายลา้งทุกแห่งหน  จ าเป็นต้องเขย่าชาตทิัง้หลาย  กระตุ้นมโนธรรมของโลก  
เปิดตามวลชน  กระตุ้นการเปลีย่นแปลงทางความคดิของสงัคมอย่างถงึราก  และทา้ยทีสุ่ดเชือ่มแขนขา
ของมนุษยชาตทิีข่อ้หลุดและตกเลอืด  ใหเ้ป็นรา่งกายเดยีวทีป่ระสานเขา้ดว้ยกนัอย่างแบ่งแยกไมไ่ด้ 

ในจดหมายฉบบัก่อนๆ เราไดพ้าดพงิถงึลกัษณะทัว่ไป  ลกัษณะเด่นและนัยของสหพนัธรฐัแห่ง
โลกนี้  ทีถู่กก าหนดในไม่ชา้กเ็รว็ใหป้รากฏขึ้นมาจากการสงัหารผลาญชวีติมากมาย  จากความเจบ็ปวด  
และความพนิาศยบัเยนิของโลกทีโ่กลาหลครัง้ใหญ่นี้  เพยีงพอทีจ่ะกล่าวไดว้่าความหายนะนี้จะด าเนินไป
ทลีะน้อยจนถึงขดีสุด  และจะน าไปสู่การสถาปนาสนัติภาพรองตามทีพ่ระบาฮาอุลลาห์คาดการณ์ไว ้ 
โดยทีช่าติทัง้หลาย  ซึง่ถงึแมจ้ะยงัไม่ทราบเกีย่วกบัการเปิดเผยพระธรรมของพระองค์  ก็จะบงัคบัใช้
หลกัการทัว่ไปทีพ่ระองคแ์ถลงไวโ้ดยไม่เจตนา  ขัน้ตอนส าคญัทีเ่ป็นประวตัศิาสตรน์ี้ซึง่เกีย่วพนักบัการ
ปฏสิงัขรณ์มนุษยชาต ิ และเป็นผลมาจากการยอมรบัความเป็นอนัหนึ ่งเดยีวกนัทัง้หมดของมนุษยชาติ
อยา่งเป็นสากล  จะตามมาดว้ยการฟ้ืนฟูศลีธรรมของมวลชน  อนัเป็นผลมาจากการยอมรบัลกัษณะและ



ฉบบัแปลอยา่งไม่เป็นทางการ 
Provisional Translation 

 

 

15 

 

ค ากล่าวอา้งของศาสนาของพระบาฮาอุลลาห ์ ซึง่เป็นเงือ่นไขทีจ่ าเป็นส าหรบัการหลอมทุกเชื้อชาต ิ ทุก
ความเชือ่  ทุกชนชัน้  และทุกชาตเิขา้ดว้ยกนัในทีสุ่ด  และจะบ่งบอกถงึการปรากฏขึ้นมาของระบบโลก
ใหม่ของพระองค ์ 

เมือ่นัน้การบรรลุวุฒิภาวะของมวลมนุษยชาติ  จะได้ร ับการประกาศและเฉลิมฉลองโดย
ประชาชาติทัง้ปวงของโลก  เมือ่นัน้ธงแห่งสนัติภาพอันยิง่ใหญ่ทีสุ่ดจะได้รบัการสาวขึ้น  เมือ่นัน้
อธปิไตยทีก่วา้งไกลทัว่โลกของพระบาฮาอุลลาห ์ ผูส้ถาปนาอาณาจกัรของพระบดิาทีท่ านายไวโ้ดยพระ
บุตร  และคาดการณ์ไวโ้ดยศาสนทตูทัง้หลายของพระผูเ้ป็นเจา้ทีเ่สดจ็มาก่อนและหลังพระองค ์ จะไดร้บั
การยอมรบั  แซ่ซอ้งสรรเสรญิ  และสถาปนาอย่างมัน่คง  เมือ่นัน้อารยธรรมของโลกจะได้ก าเนิด  เจรญิ
ขึน้  และคงอยู่ตลอดไป  ซึง่จะเป็นอารยธรรมทีเ่ตม็ไปดว้ยชวีติอย่างทีโ่ลกไม่เคยเหน็หรอืนึกคดิมาก่อน  
เมือ่นัน้พระปฏิญญาอมตะจะบรรลุผลอย่างบรบิูรณ์  เมือ่นัน้พนัธสญัญาทีเ่ทดิทูนอยู่ในคมัภรีท์ุกเล่ม
ของพระผูเ้ป็นเจา้  ค าท านายทัง้หมดทีศ่าสนทูตทัง้หลายในอดตีกล่าวไว ้ นิมติของผู้เหน็การณ์ไกลและ
กวทีัง้หลาย  ลว้นจะบงัเกดิขึ้นจรงิ  เมือ่นัน้โลกทีต่ืน่ตวัดว้ยความเชือ่ในพระผูเ้ป็นเจา้เดยีวกนัและความ
ภกัดต่ีอการเปิดเผยศาสนาเดยีวกนั  จะสะท้อนความรุ่งโรจน์อนัสว่างไสวของอธปิไตยของพระบาฮา
อุลลาห์ทีฉ่ายความงดงามตระการตาในสวรรค์อบัฮา  และจะกลายเป็นมา้รองบาทของบลัลงัก์เบื้องบน
ของพระองค์  จะได้รบัการแซ่ซ้องสรรเสรญิเป็นสวรรค์บนโลกทีส่ามารถบรรลุจุดหมายทีย่ ิง่ใหญ่สุด
พรรณนา  ทีถู่กก าหนดไวต้ัง้แต่โบราณกาลโดยความรกัและอจัฉรยิภาพของพระผูส้รา้ง  

                                                   The Promised Day Is Come p.127-9 ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ 
สงครำมทีป่ะทุอยู่ทัว่โลกซึง่ได้ก่อให้เกดิกำรสงัหำรผลำญชวีติมำกมำยและควำมพนิำศยบัเยนิ

ของโลก  คอืปจัจยัส ำคญัที่จะผลกัดนัให้มนุษยชำตสิถำปนำสนัติภำพ  แต่จะท ำไม่ได้มำกไปกว่ำกำร
สถำปนำสนัติภำพรองตำมทีร่ะบุไวใ้นธรรมลขิติบำไฮ  ซึง่หมำยถงึกำรประสำนสำมคัคโีลกดว้ยกำรตก
ลงกนัดว้ยวธิทีำงกำรเมอืง  แต่จะไม่สำมำรถสถำปนำสนัติภำพอนัย่ิงใหญ่ท่ีสุด  ซึง่จะต้องอำศยักำร
ฟ้ืนฟูศลีธรรมของมนุษยชำตทิัว่โลกเพื่อหลอมทุกเชื้อชำต ิ ทุกควำมเชื่อ  ทุกชนชัน้  และทุกชำตเิข้ำ
ดว้ยกนัในทีสุ่ดในระบบโลกใหม่ของพระบำฮำอุลลำห ์ ซึง่เป็นพนัธกจิของศำสนำบำไฮและเป็นงำนของ
บำไฮศำสนิกชน  ดงัทีธ่รรมลขิติบำไฮอธบิำยไวว้่ำ  

เป็นทีช่ดัเจนว่าเอกภาพของมนุษยชาตแิละสนัติภาพอนัยิง่ใหญ่ทีสุ่ดไม่สามารถส าเรจ็ไดโ้ดย
วธิกีารทางวตัถุ  และสถาปนาไม่ไดโ้ดยอ านาจทางการเมอืง  เพราะผลประโยชน์ทางการเมอืงของแต่ละ
ชาตแิตกต่างกนั  นโยบายของประชาชนต่างกนัและขดักนั  เอกภาพและสนัตภิาพดงักล่าวไม่สามารถ
ก่อตัง้ได้โดยความรกัชาติหรอืเชื้อชาติ  เพราะเป็นอ านาจของมนุษยซ์ึง่เห็นแก่ตวัและอ่อนแอ  ความ
ขดัแยง้ทางเชื้อชาตแิละอคตริะหว่างชาตขิดัขวางเอกภาพและท าใหต้กลงกนัไม่ได ้ ดงันัน้เป็นทีป่ระจกัษ์
ว่า  การส่งเสรมิความเป็นอนัหนึง่เดยีวกนัของอาณาจกัรของมนุษยชาติซึง่เป็นแก่นค าสอนของพระ
ศาสดาทัง้หมดของพระผู้เป็นเจา้  เป็นไปไม่ได้นอกจากโดยอาศยัอ านาจสวรรคแ์ละลมหายใจของพระ
วญิญาณบรสิุทธิ ์ อ านาจอืน่ อ่อนแอเกนิไปและไมส่ามารถท าส าเรจ็ 

                                                                          Peace, Compilation p.30 พระอบัดลุบาฮา 
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ตามมโนคตขิองพระบาฮาอุลลาห์  สนัติภาพอนัยิง่ใหญ่ทีสุ่ดซึง่จะบงัเกิดขึ้นอย่างหลกีเลีย่ง

ไมไ่ดโ้ดยเป็นผลตามมาจากการฟ้ืนฟูศลีธรรมของโลก  และการหลอมทุกเชื้อชาต ิ ทุกชนชัน้และทุกชาติ
เข้าด้วยกัน  ไม่สามารถตัง้อยู่บนรากฐานใดหรอือภิรกัษ์ไว้ได้โดยปฏิบัติการใด  นอกจากบัญญัติ
ทัง้หลายทีแ่สดงนยัไวใ้นระบบโลกทีส่มัพนัธก์บัพระนามอนัศกัดิส์ทิธิข์องพระองค์........ 

การเปิดเผยพระธรรมของพระบาฮาอุลลาห์ซึง่พนัธกิจสูงสุดนัน้คือ  การบรรลุเอกภาพทาง
ศลีธรรมทีป่ระสานชาติทัง้หมดเข้าด้วยกนั  ควรได้รบัการพจิารณาด้วยนัยดงักล่าวว่าบ่งบอกถึงการ
บรรลุวุฒภิาวะของมวลมนุษยชาต ิ การเปิดเผยพระธรรมนี้ควรถอืว่าไม่ใช่เป็นแค่เพยีงการฟ้ืนฟูศลีธรรม
อกีครัง้หนึง่ในโชคชะตาของมนุษยชาตทิีเ่ปลีย่นแปลงอยู่ตลอด  ไม่ใช่เป็นแค่เพยีงขัน้ต่อไปในลูกโซ่ของ
การเปิดเผยพระธรรมทีต่่อเนือ่งกนัมา  หรอืเป็นแค่เพยีงจุดสมบูรณ์ของวฏัจกัรหนึง่ของศาสนทูต  แต่
แสดงถงึขัน้สุดทา้ยและสูงสุดของววิฒันาการอนัมโหฬารของมนุษยชาตโิดยรวมบนดาวนพเคราะหด์วง
นี้   การปรากฏขึ้นมาของประชาคมโลก  ความส านึกในความเป็นพลเมอืงของโลก  การก่อตัง้อารยธรม
และวฒันธรรมของโลก  เหล่านี้ลว้นต้องเกดิขึ้นพรอ้มกบัการเริม่ต้นระยะแรกๆ ของยุคทองของศาสนา
บาไฮ  ซึง่เมือ่ค านึงถงึการด าเนินชวีติบนดาวนพเคราะหด์วงนี้   ควรไดร้บัการพจิารณาว่าเป็นขัน้สูงสุด
ของการจัดระเบียบสังคมของมนุษย์  แม้ว่ามนุษย์แต่ละคนจะก้าวหน้าและพัฒนาต่อไปโดยไม่มี
ก าหนดเวลา     

                                           The World Order of Baha’u’llah p.162-3 ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ 

 

ท่านโชกิ  เอฟเฟนด ิบอกเราว่า  สองขบวนการทีย่ ิง่ใหญ่ก าลงัปฏบิตัิการอยู่ในโลก  แผนที ่
ยิง่ใหญ่ของพระผู้เป็นเจา้คบืหน้าไปท่ามกลางความโกลาหล  ปฏบิตักิารผ่านมนุษยชาตทิัง้หมด  ทลาย
อุปสรรคทัง้หลายของเอกภาพของโลก  และหลอมมนุษยชาตใิห้เป็นร่างกายเดยีวกนัดว้ยไฟแห่งความ
ทุกขท์รมานและประสบการณ์  เมือ่ถงึเวลาของพระผูเ้ป็นเจา้ขบวนการนี้จะก่อใหเ้กดิสนัติภาพรอง  คอื
การประสานสามัคคีโลกด้วยการเมือง  ในเวลานัน้มนุษยชาติอาจเปรียบได้กับร่างกายทีไ่ร้ชีวิต  
ขบวนการทีส่องเป็นงานของการเตมิลมหายใจแห่งชวีติเขา้ไปในร่างกายนี้   คอืการสรา้งคุณธรรมและ
เอกภาพทีแ่ท้จรงิ  ซึง่จะสิ้นสุดทีส่นัติภาพอนัยิง่ใหญ่ทีสุ่ด  นี้จะเป็นงานของบาไฮทีก่ าลงัตรากตร า
สรา้งอาณาจกัรของพระผู้เป็นเจา้บนโลกอย่างมจีติส านึก  โดยอาศยัค าสัง่สอนและการน าทางทางจาก
สวรรค ์ และเรยีกเพือ่นมนุษยใ์หเ้ขา้มาในอาณาจกัรนี้ 

                                                                   Peace, Compilation p.88-9 สภายุติธรรมสากล 
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สหพนัธรฐัแห่งโลก 

ความพยายามของบรรดาผูน้ าของสถาบนัต่างๆ ช่างไรผ้ลเพยีงไร  เป็นเพราะว่าพวกเขาไม่เอา
ใจใส่แมแ้ต่น้อยต่อพลงัของยุคใหม่  และก าลงัพยายามปรบัขบวนการต่างๆ ของชาติทีเ่หมาะกบัสมยั
โบราณทีแ่ต่ละชาติอยู่ด้วยตนเอง  เพือ่ให้เข้ากบัยุคทีจ่ะต้องบรรลุเอกภาพของโลกตามทีพ่ระบาฮา
อุลลาห์วาดไว้  หรอืไม่ก็จะต้องตายไป  ณ ชัว่โมงอนัวกิฤตยิิง่ในประวตัศิาสตรข์องอารยธรรม  บรรดา
ผูน้ าของทัง้ชาตทิีย่ ิง่ใหญ่และชาตเิลก็  ไมว่่าในโลกตะวนัออกหรอืโลกตะวนัตก  ไมว่่าจะเป็นผูพ้ชิติหรอืผู้
ปราชยั  ควรเอาใจใส่เสยีงเรยีกรอ้งของพระบาฮาอุลลาห ์ และเปีย่มดว้ยส านึกในความเป็นปึกแผ่นของ
โลกซึง่จ าเป็นส าหรบัความจงรกัภกัดต่ีอศาสนาของพระองค ์ ควรลุกขึ้นอย่างองอาจทีจ่ะด าเนินแผนการ
เยยีวยาทัง้หมดทีพ่ระองค์ผู้ทรงเป็นนายแพทย์สวรรค์ได้สัง่การรกัษาไว้ส าหรบัมนุษยชาติทีเ่จบ็ป่วย  
ขอใหพ้วกเขาทิ้งความคดิเดมิ และอคตริะหว่างชาตทิุกอยา่งใหห้มดไปในทเีดยีว  และเอาใจใส่ค าแนะน า
อนัประเสรฐิสุดของพระอบัดุลบาฮา  ผู้ได้รบัอ านาจในการอรรถาธบิายค าสอนทัง้หลายของพระองค ์ 
เจ้าหน้าทีร่ะดบัสูงคนหนึง่ในรฐับาลของสหพนัธรฐัอเมรกิาได้ถามพระอบัดุลบาฮาว่า  เขาจะสามารถ
ส่งเสรมิผลประโยชน์ให้แก่รฐับาลและประเทศของเขาได้ดทีีสุ่ดอย่างไร  ค าตอบของพระองค์คอื “ท่าน
สามารถรบัใช้ประเทศของท่านได้ดทีีสุ่ดถ้าท่านพยายามในฐานะทีเ่ป็นพลเมอืงของโลก  ทีจ่ะช่วยน า
หลกัการของสหพนัธรฐัทีเ่ป็นรากฐานของรฐับาลของประเทศของท่าน  มาใชก้บัความสมัพนัธท์ีด่ ารงอยู่
ระหว่างประชาชนและชาตทิัง้หลายของโลกในปจัจบุนั” 
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งำนของบำไฮทีก่ ำลงัตรำกตร ำสรำ้งอำณำจกัรของพระผูเ้ป็นเจำ้บนโลกมนุษยก์ค็อื  กำรพฒันำ
ระบบบริหำรบำไฮและชีวติชุมชนบำไฮให้มคีวำมสมบูรณ์ยิง่ขึ้น  และเมื่อประชำชนจ ำนวนมำกขึ้น
เรื่อยๆ เข้ำมำในอำณำจกัรของพระผู้เป็นเจ้ำนี้  ทุกคนสำมำรถมสี่วนร่วมในกำรพฒันำระบบบรหิำร
บำไฮเพื่อใหเ้ตบิโตขึน้เป็นระบบโลกใหม่  เป็นสหพนัธรฐัแห่งโลกบำไฮ  ซึง่ก่อนทีจ่ะเตบิโตพฒันำขึน้
มำถึงระดับนี้ได้  มนุษยชำติจะต้องผ่ำนควำมทุกข์ทรมำนแสนสำหสั  ที่เป็นเสมือนไฟที่จะหลอม
องคป์ระกอบทีร่ำ้วฉำนต่ำงๆ ของอำรยธรรมในปจัจบุนัใหเ้ชื่อมเขำ้ดว้ยกนั 

ใครเลยจะรูว้่า  เพือ่จะให้ความคดิทีป่ระเสรฐินี้ก่อร่างขึ้นมาได้  ความทุกขท์รมานทีส่าหสักว่าที ่
เคยประสบจะต้องบงัเกดิขึ้นกบัมนุษยชาต ิ สิง่ใดหรอืทีน้่อยกว่าไฟสงครามกลางเมอืงทีรุ่นแรงและผนั
ผวน  ทีเ่กือบฉีกสาธารณรฐัอเมรกิาทีย่ ิง่ใหญ่  และได้หลอมรฐัทัง้หลายเข้าด้วยกนัมใิช่แค่เป็นเพยีง
สหภาพ  แต่เป็นชาติหนึง่แม้จะมคีวามแตกต่างทางชาติพนัธ์  การปฏิวตัิข ัน้มูลฐานทีพ่วัพนักับการ
เปลีย่นแปลงทีก่วา้งไกลในโครงสรา้งสงัคมดงักล่าว  จะส าเรจ็ไดโ้ดยขบวนการทางการทูตและการศกึษา
ตามธรรมดา  ดูเหมอืนไม่น่าเป็นไปได้อย่างยิง่  เราเพยีงแต่ต้องหนัมามองดูประวตัศิาสตรท์ีเ่ป้ือนเลอืด
ของมนุษยชาตเิพือ่จะไดต้ระหนกัว่า  ไมเ่คยมสีิง่ใดทีป่ราศจากความเจบ็ปวดแสนสาหสัทัง้กายและใจ  ที ่
สามารถกระตุ้นให้เกิดการเปลีย่นแปลงครัง้ส าคญัต่างๆ ในอดตี  ซึง่เป็นรอยหมายทีย่ ิง่ใหญ่ทีสุ่ดใน
ประวตัศิาสตรข์องอารยธรรม 
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ดว้ยมุมมองทีเ่หมาะสม  แมว้่าการเปลีย่นแปลงเหล่านัน้ในอดตีจะยิง่ใหญ่และกวา้งไกล  ก็เป็น
แค่เพยีงการปรบัตวัทีโ่หมโรงไปสู่การเปลีย่นแปลงของราชศกัดาและขอบเขตทีไ่ม่เคยมมีาก่อน  ซึง่
มนุษยชาตใินยุคนี้จะต้องเผชญิ  อนิจจา  พลงัความหายนะของโลกเท่านั ้นทีก่ าลงัปรากฏชดัยิง่ขึ้น  ที ่
สามารถกระตุ้นความคดิใหม่ดงักล่าว  ไม่มสีิง่ใดทีป่ราศจากไฟแห่งความทุกข์ทรมานแสนสาหสัและ
รอ้นแรงอย่างไม่เคยมมีาก่อน  ทีส่ามารถหลอมองคป์ระกอบทีร่า้วฉานต่างๆ ของอารยธรรมในปจัจุบนั
ใหเ้ชือ่มเขา้ดว้ยกนัเป็นสหพนัธรฐัแห่งโลกในอนาคต  ซึง่เป็นความจรงิทีเ่หตุการณ์ต่างๆ ในอนาคตจะ
สาธติใหเ้หน็ชดัเจนขึน้ 
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  สหพนัธรฐัแห่งโลกบำไฮทีจ่ะเกดิขึน้ในอนำคตอนัไกลนัน้กค็อือำณำจกัรของพระบดิำทีท่ ำนำย
ไวโ้ดยพระบุตร (พระเยซ)ู หรอืยคุของพระศรอีำรยิ ์ ซึง่จะเป็นกำรบรรลุพนัธสญัญำทีเ่ทดิทูนอยู่ในคมัภรี์
ทุกเล่มของพระผู้เป็นเจ้ำและค ำท ำนำยทัง้หมดที่ศำสนทูตทัง้หลำยในอดตีกล่ำวไว้  และไม่สำมำรถ
บงัเกดิขึน้ได้โดยหนทำงอื่นใดนอกจำก โดยควำมเชื่อในพระผู้เป็นเจำ้เดยีวกนัและควำมจงรกัภกัดต่ีอ
ศำสนำเดยีวกนั  ท่ำนโชก ิ เอฟเฟนด ิไดว้ำดภำพของสหพนัธรฐัแห่งโลกไว้เป็นวสิยัทศัน์เพื่อเป็นแรง
บนัดำลใจใหบ้ำไฮจงูมอืเพื่อนมนุษยไ์ปสู่เป้ำหมำยดงักล่ำวไวด้งัน้ี 

เอกภาพของมนุษยชาติตามทีพ่ระบาฮาอุลลาห์ให้วิสัยทัศน์ไว้  แสดงนัยถึงการสถาปนา
สหพนัธรฐัแห่งโลกซึง่ทุกชาต ิ ทุกเชื้อชาต ิ ทุกความเชือ่และทุกชนชัน้  จะประสานเขา้ดว้ยกนัอย่างแน่น
แฟ้นและถาวร  เอกราชของรฐัสมาชกิทัง้หลาย  อสิรภาพและการรเิริม่ของแต่ละบุคคลทีป่ระกอบกนัเป็น
รฐัเหล่าน้ี  จะได้รบัการปกป้องอย่างแน่นอนและสมบูรณ์  เท่าทีเ่ราพอมองเห็นได้  สหพนัธรฐันี้ต้อง
ประกอบด้วยสภานิตบิญัญตัแิห่งโลก  ซึง่สมาชกิทัง้หลายของสภานี้ในฐานะทีไ่ดร้บัความไวว้างใจจาก
มวลมนุษยชาติ  จะควบคุมทรพัยากรทัง้หมดของทุกชาติในทีสุ่ด  และออกกฎหมายทีจ่ าเป็นต่อการ
ควบคุมกจิการต่างๆ  สนองความต้องการและปรบัความสมัพนัธร์ะหว่างเชื้อชาตแิละประชาชนทัง้หมด  
คณะบรหิารแห่งโลกซึง่ได้รบัการหนุนโดยกองก าลงันานาชาติ  จะด าเนินการตามค าตัดสินและใช้
กฎหมายทีอ่อกโดยสภานิตบิญัญตัแิห่งโลกน้ี  และจะปกป้องเอกภาพของสหพนัธรฐั  ศาลแห่งโลกจะ
วนิิจฉัยและแถลงค าตดัสนิสุดท้ายทีม่ผีลบงัคบัต่อขอ้โตแยง้ทัง้หมดทีอ่าจเกดิขึ้นระหว่างองค์ประกอบ
ทัง้หลายของระบบสากลนี้   กลไกการสือ่สารจะได้รบัการประดษิฐ์ขึ้นมาโยงใยทัว่โลก  ซึง่จะเป็นอสิระ
จากการกดีกัน้และขอ้จ ากดัของชาต ิ และสือ่สารไดฉ้ับไวอย่างน่าพศิวงและคงเสน้คงวา  นครหลวงแห่ง
โลกจะท าหน้าทีเ่ป็นศูนยก์ลางของอารยธรรมโลก  ซึง่จะเป็นจดุโฟกสัทีพ่ลงัสามคัคทีัง้หลายจะมารวมกนั  
และแพร่อทิธพิลออกไป  ภาษาแห่งโลกจะไดร้บัการประดษิฐข์ึ้นมาหรอืเลอืกจากภาษาทีม่อียู่แล้ว  และ
น าไปสอนในโรงเรยีนของทุกชาตใินสหพนัธรฐัเป็นภาษาเสรมิรองจากภาษาแม่ของแต่ละชาต ิ   อกัษร
และวรรณกรรมแห่งโลก  หน่วยเงนิตรา  หน่วยน ้าหนกั  และหน่วยการวดัเดยีวกนัอย่างเป็นสากล  จะท า
ให้ง่ายและสะดวกส าหรบัการสือ่สารและเขา้ใจกนัในหมู่ชาตแิละเชื้อชาตต่ิางๆ   ในสงัคมโลกดงักล่าว
วทิยาศาสตรแ์ละศาสนาซึง่เป็นสองพลงัทีม่อี านาจสูงสุดในชวีติมนุษย ์ จะปรองดอง  ร่วมมอืและพฒันา
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กลมกลนืกนั   ภายใต้ระบบดงักล่าว  หนังสอืพมิพข์ณะทีใ่หข้อบเขตการแสดงทศันะและความเชือ่มัน่ที ่
หลากหลายของมนุษยชาตอิย่างเตม็ที ่ จะสิ้นสุดการถูกใชเ้ป็นเครือ่งมอืของกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ ทัง้
เอกชนและสาธารณชน  และจะเป็นอสิระจากอทิธพิลของรฐับาลและประชาชนทีต่่อสูก้นั  ทรพัยากรทาง
เศรษฐกจิของโลกจะถูกจดัเป็นระบบ  แหล่งวตัถุดบิทัง้หลายจะถูกสูบและน ามาใชป้ระโยชน์อย่างเตม็ที ่ 
ตลาดทัง้หลายจะได้รบัการประสานและพฒันา  และการกระจายผลผลติจะได้รบัการควบคุมอย่างเป็น
ธรรม 

การแข่งขนัชงิด ี ความเกลยีดชงั  และกลอุบายระหว่างชาตจิะสิ้นสุดลง  ความเป็นปรปกัษ์และ
อคตริะหว่างเชื้อชาตจิะถูกแทนทีด่ว้ยมติรภาพ  ความเขา้ใจและการร่วมมอืกนั  สาเหตุต่างๆ ของความ
ขดัแย้งทางศาสนาจะหมดไปอย่างถาวร  การกีดกัน้และข้อจ ากดัทางเศรษฐกิจจะถูกล้มเลิกไปโดย
สมบูรณ์  ความแตกต่างทีเ่กนิควรระหว่างชนชัน้จะถูกลบไป  ความอดอยากขาดแคลนในดา้นหนึง่ และ
การสะสมกรรมสิทธิ์อย่างเหลอืล้นในอีกด้านหนึง่จะสาบสูญไป  พลงังานมหาศาลทีส่ ิ้นเปลอืงไปใน
สงคราม  ไม่ว่าสงครามเศรษฐกจิหรอืสงครามการเมอืง  จะถูกน ามาใช้ขยายขอบเขตการประดษิฐ์และ
การพฒันาเทคโนโลย ี เพิม่ผลผลติ  ก าจดัโรค  ขยายการวจิยัทางวทิยาศาสตร ์ ยกมาตรฐานสุขภาพ  
ฝึกฝนและขดัเกลาสตปิญัญา  ท าประโยชน์จากทรพัยากรของโลกทีไ่ม่เคยใช้หรอืคาดคดิมาก่อน  ยดื
ชวีติมนุษย ์ และส่งเสรมิปฏบิตักิารใดๆ ทีส่ามารถกระตุน้ปญัญา  ศลีธรรม  และจติใจของมวลมนุษยชาต ิ

ระบบสหพนัธรฐัแห่งโลกซึง่ปกครองโลกทัง้หมด  และใชอ้ านาจทีท่า้ทายไม่ไดต่้อทรัพยากรอนั
ไพศาลเหนือจนิตนาการ  ผสมผสานอุดมคตทิัง้หลายของโลกตะวนัออกและโลกตะวนัตก  เป็นอสิระจาก
ภยัพบิตัแิละทุกขเวทนาของสงคราม  มุ่งท าประโยชน์จากแหล่งพลงังานทีห่าได้ทัง้หมดบนพื้นผวิโลก  
เป็นระบบซึง่อ านาจถูกเปลีย่นเป็นผูร้บัใชค้วามยุตธิรรม  และไดร้บัการค ้าจุนโดยการยอมรบัพระผู้เป็น
เจา้เดยีวกนัและความจงรกัภกัดต่ีอศาสนาเดยีวกนั  ดงักล่าวน้ีคอืเป้าหมายทีม่นุษยชาตกิ าลงัมุ่งไปสู่โดย
การผลกัดนัของพลงัสามคัคทีัง้หลายของชวีติ 
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ศำสนำ 

ความโกลาหลและสบัสนจะเพิม่ขึ้นในโลกทุกวนั  และจะรุนแรงจนท าใหโ้ครงร่างของมนุษยชาติ
ทนไมไ่ดอ้กีต่อไป  เมือ่นัน้มนุษยจ์งึจะตืน่ขึน้และตระหนกัว่า  ศาสนาคอืปราการทีต่ใีหแ้ตกไม่ได ้ คอืแสง
สว่างของโลก   กฎ  ค าแนะน าและค าสอนของศาสนาคอืบ่อเกดิของชวีติบนโลก 

                                                                          Peace, Compilation p.29 พระอบัดลุบาฮา 
 

ไม่ว่ำจะหมดศรทัธำในศำสนำเพรำะว่ำเหน็ควำมบ้ำคลัง่ศำสนำ  เพรำะเห็นควำมไม่ดงีำมใน
องคก์รหรอืสถำบนัศำสนำ  หรอืเพรำะเหตุอื่นกต็ำม  ดูเหมอืนจะหนีควำมจรงิไปไม่ไดว้่ำประชำชนส่วน
ใหญ่หนัไปหำควำมพอใจทำงวตัถุหรอืลทัธต่ิำงๆ แทน  และดเูหมอืนจะไมย่อมหนักลบัมำหำศำสนำหรอื
ยอมรบัพระบำฮำอุลลำหจ์นกว่ำควำมโกลำหลและสบัสนจะเพิม่ขึน้จนมนุษยชำตทินไม่ได ้ ทีน่่ำเศรำ้ใจ
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คอืศำสนำที่ควรเป็นแสงสว่ำงของโลกและท ำใหม้นุษยร์กัใคร่สำมคัคกีนั  กลบักลำยเป็นไฟทีก่ ำลงัเผำ
ผลำญโลกอยำ่งรอ้นแรงยิง่ขึน้ทุกวนั  ซึง่ไม่มวีีแ่ววว่ำใคร  องคก์รไหนหรอืรฐับำลใดในโลกดบัได ้ นอก
เสยีจำกว่ำศำสนิกชนทัง้หลำยจะเขำ้ใจและยอมรบัว่ำพระบำฮำอุลลำหค์อืพระศำสดำทีเ่สดจ็มำตำมพนัธ
สญัญำของทุกศำสนำในอดตี  ซึง่“การประสานสามคัคปีระชาชนทัง้หมดของโลกใน...ศาสนาเดยีวกนั” นี้
คอื“การเยยีวยาสูงสุดและเครือ่งมอืทีท่รงอ านาจทีสุ่ดส าหรบัการรกัษาโลกทัง้หมด”  เพรำะถ้ำปรำศจำก
ควำมเชื่อมัน่ศรทัธำนี้แล้ว  มอี ำนำจอื่นใดในโลกหรอืนอกจำกศำสนำของพระองค์ที่สำมำรถเป็นศูนย์
รวมของจติใจให้ศำสนิกชนจำกทุกศำสนำเข้ำมำสำมคัคเีป็นอนัหนึ่งเดยีวกนัได้  และหยุดยัง้ควำมบ้ำ
คลัง่ศำสนำทีท่ ำลำยลำ้งโลกได?้  วจนะของพระบำฮำอุลลำหย์นืยนัสจัธรรมนี้ไวอ้ย่ำงชดัเจนไรข้อ้กงัขำ   

ความเกลยีดชงัและบา้คลัง่ศาสนาคอืไฟบรรลยักลัป์ทีไ่ม่มใีครดบัได ้ อานุภาพของพระหตัถ์ของ
พระผูเ้ป็นเจา้เท่านัน้ทีส่ามารถปลดปล่อยมนุษยชาตจิากความทรมานผลาญใจนี้  

                                                         Epistle to the Son of the Wolf p.14 พระบาฮาอลุลาห ์
 

นอกจำกจะเตอืนสตมินุษยชำตโิดยรวมอยำ่ท ำใหศ้ำสนำกลำยเป็นบ่อเกดิของกำรพพิำท  ควำม
เกลยีดชงัและเป็นปรปกัษ์แล้ว  พระบำฮำอุลลำห์ทรงเรยีกรอ้งผู้น ำศำสนำและผู้ปกครองทัง้หลำยของ
โลกเป็นพเิศษในฐำนะที่พวกเขำมอี ำนำจและมอีทิธพิลชกัจงูควำมคดิของประชำชน  ใหส้ำมคัคกีนัเพื่อ
ฟ้ืนฟูชะตำของยคุนี้ 

ดูกร  อนุชนทัง้หลาย!  เจตนามูลฐานทีข่บัเคลือ่นศาสนาของพระผู้เป็นเจา้คือ  การปกป้อง
ประโยชน์และส่งเสรมิเอกภาพของมนุษยชาติ  และท านุบ ารุงดวงจติแห่งความรกัและมติรภาพในหมู่
มนุษย์  จงอย่าให้ศาสนากลายเป็นบ่อเกิดของการพิพาท  ความร้าวฉาน  ความเกลียดชงัและเป็น
ปรปกัษ์   น้ีคือหนทางตรง  คือรากฐานทีม่ ัน่คงสถาพร  อะไรก็ตามทีก่่อตัง้บนรากฐานนี้   การ
เปลีย่นแปลงและความบงัเอญิของโลกไม่มทีางบัน่ทอนก าลงัของสิง่นัน้ได ้ การเปลีย่นแปลงของหลาย
ศตวรรษสุดคณานับจะไม่บ่อนท าลายโครงสรา้งของสิง่นัน้  ความหวงัของเราคอืบรรดาผู้น าศาสนาและ
ผู้ปกครองทัง้หลายของโลก  จะลุกขึ้นสามคัคกีนัเพือ่ปฏริูปและฟ้ืนฟูโชคชะตาของยุคนี้   หลงัจากท า
สมาธิใคร่ครวญสิง่ทีจ่ าเป็นส าหรบัยุค  ขอให้พวกเขาปรกึษากันอย่างจรงิจงัและเต็มที ่ แล้วให้การ
เยยีวยาทีจ่ าเป็นส าหรบัโลกทีเ่จบ็ปว่ยและทรมานอยา่งเจบ็ปวด 

                            Gleanings from the Writings of Baha’u’llah p.215-6 พระบาฮาอลุลาห ์
 

อยำ่งไรกต็ำมเมือ่ผูน้ ำศำสนำและผูป้กครองทัง้หลำยของโลกไมส่ำมำรถสำมคัคกีนั  อกีทัง้ควำม
เกลยีดชงัและบำ้คลัง่ศำสนำท ำใหส้งครำมและควำมขดัแยง้ในโลกรุนแรงขึน้ทุกวนั  ในปีสนัตภิำพสำกล 
ค.ศ. 1986 สภำยุตธิรรมสำกลจงึถอืโอกำสนี้เรยีกรอ้งชำวโลกอกีครัง้ในสำร “สญัญำแห่งสนัตภิำพ” ที่
เขยีนถึง “ประชำชนทัง้หลำยของโลก”  ค ำแถลงนี้ได้กล่ำวถึงสำเหตุต่ำงๆ ของสงครำมและอุปสรรค
ทัง้หลำยของสนัตภิำพ  ซึ่งหนึ่งในสำเหตุและอุปสรรคเหล่ำนี้คอืศำสนำ  ตอนหนึ่งของสำรนี้กล่ำวถึง
ศำสนำในฐำนะทีเ่ป็นปจัจยัส ำคญัอยำ่งหน่ึงของสนัตภิำพของโลกไวว้่ำ  
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ในการลขิติเกีย่วกบัศาสนาในฐานะเป็นพลงัทางสงัคม  พระบาฮาอุลลาหท์รงกล่าวว่า “ศาสนาคอื
วธิกีารอนัยิง่ใหญ่ทีสุ่ดส าหรบัการสถาปนาระเบยีบในโลกและความพงึพอใจอนัสงบสุขของทุกคนทีอ่าศยั
อยูใ่นโลก”   ในการพาดพงิถงึความเสือ่มหรอืการบดบงัแสงสว่างของศาสนา  พระองคท์รงลขิติว่า  “หาก
ตะเกยีงของศาสนาถูกบดบงัแสง  ความโกลาหลและสบัสนจะตามมา  และประทปีแห่งความเทีย่งธรรม  
ความยุตธิรรม  ความสงบและสนัตภิาพ  จะหยุดส่องแสง”  ในการแจกแจงผลทีต่ามมาดงักล่าว  ธรรม
ลขิติบาไฮชี้ให้เห็นว่า “ความวปิรติของมนุษย์  ความเสือ่มทรามของความประพฤต ิ ความทุจรติและ
ความล่มสลายของสถาบันต่างๆ  เปิดเผยลักษณะทีเ่ลวร้ายและน่ารงัเกียจทีสุ่ดของตนออกมาใน
สภาพแวดลอ้มดงักล่าว  อุปนิสยัใจคอของมนุษยต์ า่ทราม  ความเชือ่มัน่สัน่คลอน  วนิัยหย่อนยาน  เสยีง
ของมโนธรรมเงยีบหายไป  มารยาทและความละอายใจหายไปจากส านึก  ความนึกคดิเกีย่วกับหน้าที ่ 
ความเป็นปึกแผ่น  ความสงบสุข  ความปีตแิละความหวงั  ตายไปจากความรูส้กึทลีะน้อย” 

ดงันัน้หากมาถงึจุดของความขดัแยง้อย่างหมดหนทาง  มนุษยชาตติ้องหนัมาดูตนเอง  ดูความ
ไมเ่อาใจใส่ของตน  และเสยีงล่อลวงทีต่นสนใจฟงั  เพือ่หาแหล่งทีม่าของความเขา้ใจผดิและความสบัสน
ทีก่ระท าในนามของศาสนา  บรรดาผูท้ีย่ดึถอืความเชือ่ตามประเพณีอย่างตาบอดและเหน็แก่ตวั  ตคีวาม
ค าสอนของพระศาสดาทัง้หลายของพระผูเ้ป็นเจา้อยา่งผดิพลาดและขดัแยง้กนั  แลว้น ามายดัเยยีดใหก้บั
ผูท้ีเ่ลือ่มใสทัง้หลาย  บุคคลเหล่านี้ต้องรบัผดิชอบอย่างหนักต่อความสบัสนนี้   เป็นความสบัสนทีป่นกบั
อุปสรรคเทียมทีข่วางกัน้ระหว่างความศรทัธาและเหตุผล  ศาสนาและวทิยาศาสตร์  เพราะจากการ
ตรวจสอบวจนะทีแ่ท้จริงของพระศาสดาผู้ก่อตัง้ศาสนาทัง้หลายด้วยใจเป็นธรรม  ตรวจสอบ
สภาพแวดล้อมทางสงัคมทีพ่ระศาสดาแต่ละองค์เสดจ็มาปฏบิตัภิารกจิ  ไม่มสีิง่ ใดสนับสนุนการพพิาท
และอคตทิีป่ ัน่ปว่นชุมชนทางศาสนาทัง้หลายและกจิการทัง้หมดของมนุษย ์

ค าสอนทีว่่าเราควรปฏบิตัต่ิอผูอ้ืน่เช่นเดยีวกบัทีเ่ราอยากใหผู้อ้ืน่ปฏบิตัต่ิอเรา  ซึง่เป็นจรยิธรรม
ทีซ่ ้ากนัในศาสนาทีย่ ิง่ใหญ่ทัง้ปวง  ใหน้ ้ าหนักกบัขอ้สงัเกตหลงัสองประการคอื  จรยิธรรมนี้รวมยอดเจต
คตทิางศลีธรรมทีเ่หนีย่วน าสนัตภิาพ  ซึง่ขยายไปตามศาสนาต่างๆ  โดยไม่ค านึงถงึสถานทีห่รอืเวลา
ก าเนิดของศาสนา  และยงัแสดงนัยถึงแง่หนึง่ของความสามคัคทีีเ่ป็นสาระของคุณธรรมของศาสนา
ทัง้หลาย  เป็นคุณธรรมทีม่นุษยชาตไิมเ่หน็คุณค่าเพราะมองประวตัศิาสตรไ์มป่ะตดิปะต่อ. 

หากไดเ้หน็พระศาสดาทัง้หลายทีใ่ห้การศกึษาในวยัเดก็ของตนเป็นผู้ร่วมขบวนการสรา้งอารย
ธรรมเดยีวกนั  ไมต่อ้งสงสยัเลยว่ามนุษยชาตยิ่อมไดเ้กบ็เกีย่วคุณประโยชน์สุดคณานับทีส่ะสมจากพนัธ
กจิของพระศาสดาทีเ่สดจ็ตามกนัมา  อนิจจา  มนุษยชาตมิองไมเ่หน็ 

การฟ้ืนขึน้มาของความบา้คลัง่ศาสนาทีเ่ร่ารอ้นในหลายดนิแดน  ไม่สามารถพจิารณาเป็นอืน่ใด
ไดม้ากไปกว่าการชกักระตุกทีก่ าลงัจะตาย  ปรากฏการณ์ทีรุ่นแรงและท าลายลา้งทีส่มัพนัธก์บัความบ้า
คลัง่ศาสนา  ยนืยนัความล้มละลายของจติวญิญาณ  ทีจ่รงิแล้วหนึง่ในลกัษณะเด่นทีแ่ปลกและน่าเศรา้
ทีสุ่ดคอื  ความบา้คลัง่ศาสนาทีร่ะเบดิออกมาแต่ละครัง้ในปจัจุบนั  ไดบ่้อนท าลายไม่เพยีงแต่คุณธรรมที ่
หนุนน าเอกภาพของมนุษยชาต ิ แต่ยงับ่อนท าลายชยัชนะทางศลีธรรมของศาสนาทีค่วามบา้คลัง่นัน้อ้าง
ว่ารบัใช ้



ฉบบัแปลอยา่งไม่เป็นทางการ 
Provisional Translation 

 

 

22 

 

ไมว่่าพลงัทางศาสนาจะส าคญัเพยีงไรในประวตัศิาสตร ์ และไมว่่าการฟ้ืนขึ้นมาของความบา้คลัง่
ศาสนาในปจัจุบนัจะสะท้านใจเพยีงใด  ในหลายทศวรรษทีผ่่านมาประชาชนจ านวนมากขึ้นเรือ่ยๆมอง
ศาสนาและสถาบนัทางศาสนาว่า  ไม่มปีระโยชน์ในโลกสมยัใหม่  แทนทีจ่ะยดึถอืศาสนาพวกเขากลบั
แสวงหาความพอใจทางวตัถุ  หรอืลทัธต่ิางๆ ทีม่นุษยค์ดิขึ้นมาเพือ่จะกอบกู้สงัคมทีโ่อดครวญอยู่ภายใต้
ความชัว่รา้ยทัง้หลายแหล่  อนิจจา  แทนทีจ่ะรบัแนวคดิของความเป็นอนัหนึง่เดยีวกนัของมนุษยชาติ
และส่งเสรมิความปรองดองในหมู่ประชาชนต่างๆ  ลทัธมิากมายเหล่านี้กลบัมแีนวโน้มทีจ่ะบูชารฐั  ให้
มนุษยชาติทีเ่หลือเป็นรองต่อชาติหนึง่  เชื้อชาติหนึง่  หรอืชนชัน้หนึง่  พยายามระงบัการอภิปราย
แลกเปลีย่นความคดิ  หรอืทอดทิ้งประชาชนนับลา้นๆ ทีอ่ดอยากอย่างไมไยดไีวก้บัปฏบิตักิารของระบบ
การตลาดทีก่ าลงัซ ้าเตมิมนุษยชาตสิ่วนใหญ่อย่างเหน็ไดช้ดั  ขณะทีค่นส่วนน้อยสามารถด ารงชวีติดว้ย
ความมัง่คัง่อยา่งทีบ่รรพบุรษุของเราแทบไมเ่คยฝนัมาก่อน......... 

ตลอดประวตัศิาสตรค์วามขดัแยง้ทางศาสนาได้เป็นสาเหตุของสงครามและการต่อสูจ้ านวนนับ
ไม่ถ้วน  เป็นตวัถ่วงความเจรญิทีส่ าคญั  และเป็นทีร่งัเกยีจมากขึ้นของประชาชนทุกศาสนาและผู้ทีไ่ม่มี
ศาสนา  ศาสนิกชนของทุกศาสนาตอ้งเตม็ใจเผชญิกบัปญัหาพื้นฐานทีค่วามขดัแยง้น้ีหยบิยกขึ้นมา  และ
ให้ได้ค าตอบทีช่ดัเจน  ความขดัแยง้ระหว่างพวกเขาจะแก้ไขได้อย่างไรทัง้ทางทฤษฎแีละทางปฏบิตัิ?  
การทา้ทายส าหรบัผูน้ าศาสนาทัง้หลายคอื  การใครค่รวญดชูะตาของมนุษยชาตดิว้ยหวัใจทีเ่ปีย่มไปดว้ย
ความเหน็อกเหน็ใจและความปรารถนาสจัธรรม  และถามตวัเองด้วยความถ่อมตวัต่อหน้าพระผู้สรา้งผู้
ทรงมหธิานุภาพว่า  พวกเขาไม่สามารถหรอืทีจ่ะใหค้วามขดัแยง้ทางศาสนศาสตรข์องตนจมลงไปด้วย
ดวงจติแห่งความอดกลัน้  ซึง่จะช่วยใหพ้วกเขาสามารถท างานรว่มกนัเพือ่ความก้าวหน้าและความเขา้ใจ 

                                                The Promise of World Peace p.6-8, 13 สภายุติธรรมสากล 
  

หลงัจำกออกค ำแถลง  “สญัญำแห่งสนัตภิำพ” นี้แล้ว  โลกกย็งัรอ้นระอุดว้ยสงครำมมำกยิง่ขึน้
ต่อไป  ซึ่งมสี่วนไม่น้อยมำจำกไฟแห่งควำมเกลยีดชงัและบ้ำคลัง่ศำสนำ  จนกระทัง่ในปี ค .ศ. 2002  
สภำยุตธิรรมสำกลได้ออกค ำแถลงอกีฉบบัในรูปของจดหมำยถงึผู้น ำศำสนำทัง้หลำยของโลกเป็นกำร
เฉพำะ  และมอบหมำยให้ธรรมสภำแห่งชำติทัว่โลกส่งมอบจดหมำยนี้ให้แก่ผู้น ำศำสนำต่ำงๆ ใน
ประเทศของตน  ค ำแถลงทัง้สองฉบบันี้ชวนให้ระลกึถึงธรรมจำรกึที่พระบำฮำอุลลำห์ลขิติถงึกษตัรยิ ์ 
ผูป้กครอง  และผูน้ ำศำสนำทัง้หลำยของโลกในสมยัของพระองคก์ว่ำรอ้ยปีทีแ่ลว้ 

กล่ำวโดยย่อในจดหมำยฉบบันี้  สภำยุตธิรรมสำกลเรยีกรอ้งผู้น ำศำสนำทัง้หลำยในฐำนะเป็น
บุคคลทีศ่ำสนิกชนพึง่พำกำรชีน้ ำ  ใหช้่วยขจดัอคตทิำงศำสนำ  มจิฉำทฐิแิละค ำกล่ำวอ้ำงว่ำศำสนำของ
ตนเท่ำนัน้ทีไ่ดร้บัอภสิทิธิใ์นกำรเขำ้ถงึสจัธรรม  แลว้ช่วยกนัส่งเสรมิควำมสำมคัคขีองศำสนำ  หำกคดิว่ำ
ควำมเป็นผู้น ำศำสนำยงัจะมบีทบำทและควำมหมำยในสงัคมและยงัมสี ำนึกรบัผดิชอบต่อสงัคมโลก  
เพรำะไฟแห่งอคตทิำงศำสนำก ำลงัเผำผลำญโลก  ควำมผำสุกของมนุษยชำตแิละสนัตภิำพของโลกจะ
บงัเกดิขึน้ไม่ได้นอกจำกประชำชนและชำตทิัง้หลำยจะสำมคัคกีนั  ซึ่งควำมสำมคัคดีงักล่ำวจะเกดิขึ้น
ไม่ได้ท่ำมกลำงอคตแิละควำมขดัแยง้ทำงศำสนำ  และสงครำมที่เกดิจำกอคตทิำงศำสนำ  กล่ำวอกีนัย
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หนึ่งคอื  ควำมขดัแยง้ทำงศำสนำคอือุปสรรคอนัใหญ่หลวงต่อควำมผำสุกของมนุษยชำตแิละสนัตภิำพ
ของโลก  และปิดทำ้ยจดหมำยว่ำกำรสอนศำสนำหรอืกำรโน้มน้ำวมโนธรรมจะมคีวำมชอบธรรมกต่็อเมื่อ  
กำรสอนนัน้ส่งเสรมิใหเ้กดิควำมสำมคัคใีนหมู่มนุษย ์ เพรำะควำมสำมคัคนีี้จ ำเป็นอย่ำงยิง่ส ำหรบัควำม
ผำสุกของมนุษยชำต ิ เนื้อหำของจดหมำยน้ี (ไมเ่ตม็ฉบบั) คดัมำไวข้ำ้งล่ำงนี้  
 

ศนูยก์ลำงบำไฮแห่งโลก 

                                                                                                               เมษายน  ค.ศ.2002 
เรยีน ผูน้ าศาสนาทัง้หลายของโลก 

  
มรดกอนัยัง่ยนืทีต่กทอดมาจากครสิตศ์ตวรรษทีย่ ีส่บิคอื  ประชาชนทัง้หลายของโลกเริม่มองเหน็

ตนเองว่าเป็นเชื้อชาตเิดยีวกนั  และพภิพน้ีคอืบา้นเกดิรว่มกนัของทุกคน  แมว้่าจะมคีวามรุนแรงและการ
ต่อสูก้นัไมห่ยดุหยอ่นทีท่ าใหข้อบฟ้ามดืมน  อคตทิัง้หลายทีค่ร ัง้หนึง่ดูเหมอืนเป็นธรรมชาตทิีม่อียู่ในสาย
พนัธ์มนุษย์  ก าลงัทลายลงทุกแห่งหน  ทีท่ลายลงมาด้วยกันคอืรัว้กัน้ทางวฒันธรรม  ชาติพนัธ์หรอื
สญัชาตทิีแ่บ่งแยกครอบครวัมนุษย ์ การเปลีย่นแปลงขัน้มลูฐานนี้ทีเ่กดิขึ้นภายในเวลาอนัสัน้  หรอืเพยีง
ชัว่ขา้มคนืเมือ่เทยีบกบัระยะเวลาของประวตัศิาสตรท์ีย่าวนาน  ชี้ใหเ้หน็ศกัยภาพส าหรบัอนาคต  

ทีน่่าเศรา้คอืศาสนาทีจ่ดัตัง้ซึง่เหตุผลของการด ารงอยู่คอื  การรบัใช้ความมุ่งหมายของภราดร
ภาพและสันติภาพ  กลับท าตัวเป็นอุปสรรคขวากหนามบนเส้นทางดังกล่าวเสียเองอยู่บ่อยครัง้  
ขอ้เทจ็จรงิทีเ่จบ็ปวดคอื  ศาสนาทีจ่ดัตัง้ได้รบัรองความบ้าคลัง่ศาสนามาเป็นเวลานาน  ในฐานะทีเ่ป็น
สภาปกครองศาสนาหนึง่ของโลก  เราจงึส านึกในความรบัผดิชอบทีจ่ะเชื้อเชญิให้มกีารพจิารณาเรือ่งที ่
ทา้ทายภาวะผูน้ าศาสนา  และดว้ยค านึงถงึประเดน็และสภาพแวดลอ้มของเรือ่งนี้  จ าเป็นทีเ่ราจะต้องพูด
อย่างเปิดเผย  เราเชือ่ใจว่าการรบัใช้พระประสงค์ของพระผู้เป็นเจา้ร่วมกนัจะรบัประกนัว่า  สิง่ที ่เราจะ
กล่าวดว้ยความปรารถนาด ี จะเป็นทีร่บัฟงัดว้ยความปรารถนาดเีช่นกนั 

ประเดน็น้ีเป็นทีน่่าสนใจอยา่งยิง่เมือ่เราพจิารณาถงึความส าเรจ็ทีเ่กดิขึ้นในดา้นอืน่  ในอดตีซึง่มี
ขอ้ยกเวน้บางกรณ ี สตรไีดร้บัการพจิารณาว่าดอ้ยกว่า  และมคีวามเชือ่ทีง่มงายต่างๆ ปิดลอ้มสตรี  สตรี
ไมไ่ดร้บัโอกาสทีจ่ะแสดงศกัยภาพทีม่อียูใ่นจติวญิญาณ  และถูกจ ากดับทบาทใหค้อยรบัใชค้วามต้องการ
ของบุรษุ  เป็นทีช่ดัเจนว่าสภาพเช่นน้ียงัมอียู่ในหลายสงัคมและถงึกบัปกป้องไวด้ว้ยความคลัง่  อย่างไร
ก็ตามในการแสดงปาฐกถาระดบัโลกในปจัจุบนั  ความเสมอภาคระหว่างเพศได้กลายเป็นหลกัการทีม่ ี
พลงัทีไ่ดร้บัการยอมรบัอยา่งเป็นสากล....... 

กองทพัของความคลัง่ชาติถูกล้อมและพบกับชะตาทีค่ล้ายกัน  วิกฤตแต่ละครัง้ทีเ่กิดขึ้นใน
กจิการต่างๆ ของโลก  ช่วยให้ประชาชนแยกแยะได้ง่ายขึ้นระหว่างความรกัชาตทิีเ่พิม่พูนชวีติ  กบัการ
ปลุกระดมดว้ยโวหารใหเ้กลยีดและกลวัคนอืน่.......อดตทิางเชื้อชาตแิละชาตพินัธถ์ูกจดัการอย่างรวบรดั
ตดัตอนเท่าเทยีมกนัโดยขบวนการทางประวตัศิาสตร ์ จนความอดทนต่ออคตเิหล่านี้มเีหลอืเพยีงน้อย
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นิด.......อคติทางเชื้อชาติถูกประณามอย่างหนักทุกแห่งหน  จนไม่มคีนกลุ่มใดเข้ามาเป็นแนวร่วมได้
อยา่งปลอดภยัอกีต่อไป 

มใิช่ว่าอดตีทีม่ดืมนถูกลบไปแลว้มโีลกทีส่ว่างไสวเกดิขึ้นมาใหม่อย่างทนัใด  ประชาชนจ านวน
มากมายมหาศาลยงัคงทนทุกข์กบัอคตทิีฝ่งัใจทางชาตพินัธุ์  เพศ  ชาต ิ ชนชัน้และวรรณะ  หลกัฐาน
ทัง้หมดบ่งบอกว่าความอยุติธรรมเหล่านี้จะยงัคงอยู่ต่อไปอีกนาน  เนือ่งด้วยสถาบนัและมาตรฐาน
ทัง้หลายทีม่นุษยชาตคิดิขึ้นมา  ไดร้บัอ านาจสนับสนุนชา้กว่าจะจดัความสมัพนัธ์และบรรเทาทุกขผ์ู้ถูก
กดขีไ่ด ้ กระนัน้มนุษยชาตไิดข้า้มธรณปีระตูไปแลว้และเป็นไปไดย้ากทีจ่ะยอ้นกลบัไปอกี  หลกัธรรมมลู
ฐานต่างๆ มอียู่  ซึง่ไดแ้ถลงใหส้าธารณชนทราบอย่างกวา้งขวาง  และก าลงัก่อร่างขึ้นเป็นสถาบนัต่างๆ 
ทีส่ามารถใชห้ลกัธรรมเหล่านี้ชกัน าพฤตกิรรมของสาธารณชน  อย่างไรกต็ามไม่มขีอ้สงสยัว่า  ไม่ว่าการ
ต่อสูด้ิ้นรนจะยาวนานและเจบ็ปวดเพยีงไร  ผลสุดทา้ยคอืการปฏวิตัสิมัพนัธภาพของประชาชนทัง้ปวงใน
ระดบัรากหญา้  

* 
เมือ่เริม่ต้นครสิต์ศตวรรษทีย่ ีส่บิ  อคตทิีดู่เหมอืนจะฝืนการเปลีย่นแปลงไม่ได้ยิง่กว่าอคตอิืน่ใด

คืออคติทางศาสนา......ในบรบิทของการเปลีย่นแปลงทางความคิดของมนุษยชาติเกีย่วกับตนเอง  
พฒันาการทางศาสนาทีม่อีนาคตทีสุ่ดดูเหมอืนจะเป็นการเคลือ่นไหวระหว่างศาสนา     ในปี ค .ศ.1893 
นิทรรศการโคลมัเบยีแห่งโลกไดท้ าใหแ้มแ้ต่ผูจ้ดันิทรรศการนัน้ต้องประหลาดใจโดยการใหก้ าเนิด “สภา
ศาสนา” ทีเ่ลือ่งชือ่  ซึง่เป็นวสิยัทศัน์ของความลงรอยกนัทางธรรมะและศลีธรรม ทีป่ระชาชนจากทุกทวปี
ไดใ้หค้วามสนใจ  และไดบ้ดบงัแมก้ระทัง่ความมหศัจรรยท์างวทิยาศาสตร ์ เทคโนโลย ี และการพาณิชย์
ทีน่ิทรรศการนัน้เฉลมิฉลอง  

 กล่าวโดยย่อ  ดูเหมือนว่าก าแพงทีม่มีาแต่โบราณได้ทลายลง  ส าหรบับรรดานักคิดผู้ทรง
อทิธพิลในวงการศาสนา  การมาชุมนุมกนัครัง้นี้พเิศษ “อยา่งไมเ่คยมมีาก่อนในประวตัศิาสตรข์องโลก”  .
ผู้จดังานนี้กล่าวว่าสภาศาสนาได้ “ปลดแอกโลกให้หลุดพ้นจากความดนัทุรงั”   เป็นทีท่ านายไว้อย่าง
มัน่ใจว่า  ความเป็นผู้น าอย่างมจีนิตนาการจะปลุกดวงจติแห่งภราดรภาพในชุมชนศาสนาทัง้หลายใน
โลกทีแ่ตกแยกกนัมานาน  เป็นดวงจติทีส่ามารถวางรากฐานของศลีธรรมส าหรบัค ้าจุนโลกใหม่ทีม่คีวาม
เจรญิรุ่งเรอืงและความก้าวหน้า   ดว้ยก าลงัใจเช่นนี้จงึมกีารเคลือ่นไหวระหว่างศาสนาเตบิโตขึ้นมาทุก
รูปแบบ  วรรณกรรมจ านวนมากมายหลายภาษาได้แนะน าค าสอนต่างๆ ของศาสนาหลกัๆ ให้กับ
สาธารณชนทัง้ทีเ่ป็นศาสนิกชนและไมใ่ช่ศาสนิกชน  ซึง่ต่อมาวทิย ุ โทรทศัน์  ภาพยนตร ์ และในทีสุ่ดคอื
อินเตอร์เน็ตได้ให้ความสนใจ  สถาบนัการศึกษาชัน้สูงต่างๆ ได้เปิดหลกัสูตรปรญิญาส าหรบัศึกษา
ศาสนาเปรยีบเทยีบ   เมือ่สิ้นสุดครสิต์ศตวรรษทีย่ ีส่บิ  การบูชาร่วมกนัระหว่างศาสนาต่างๆ ซึง่เป็นสิง่ที ่
ไมเ่คยคาดคดิในไมก่ีท่ศวรรษก่อนหน้านัน้  กลายเป็นสิง่ทีป่ฏบิตักินับ่อยจนเป็นเรือ่งปกตธิรรมดา 

อนิจจาเป็นทีช่ดัเจนว่า  กจิกรรมระหว่างศาสนาเหล่าน้ีหาไดม้กีารสอดรบักนัทางปญัญา  และไร้
จุดหมายทางธรรมะร่วมกนั   ต่างจากขบวนการประสานสามคัคทีีก่ าลงัเปลีย่นแปลงสมัพนัธภาพต่างๆ 
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ในสงัคม  ข้อเสนอแนะว่าศาสนาทีย่ ิง่ใหญ่ทัง้ปวงในโลกล้วนมจีุดก าเนิดและเนื้อหาน่าเชือ่ถอืเสมอกนั  
ถูกต้านอย่างดื้อดงึเพราะความคดิทีแ่ตกแยกระหว่างนิกายไม่ยอมเปลีย่นแปลง ......ส่วนอืน่ของสงัคม
ยอมรบันยัต่างๆ ของความเป็นอนัหนึง่เดยีวกนัของมนุษยชาตวิ่า  ไม่ใช่เป็นแค่เพยีงความก้าวหน้าของ
อารยธรรมขัน้ต่อไปทีห่ลกีเลีย่งไม่ได้  แต่เป็นการรวมความหลากหลายทุกชนิดของมนุษยชาตใิห้เป็น
เอกภาพในช่วงเวลาอันวิกฤติของประวัติศาสตร์นี้   กระนัน้ก็ตามศาสนาทีจ่ดัตัง้ส่วนใหญ่กลับเป็น
อมัพาตอยู ่ณ ธรณปีระตูไปสู่อนาคต  ตดิอยูก่บัมจิฉาทฐิแิละค ากล่าวอ้างว่าตนมอีภสิทิธิใ์นการเขา้ถงึสจั
ธรรม  ซึง่ไดก่้อใหเ้กดิความขดัแยง้ทีแ่บ่งแยกชาวโลก 

ผลทีต่ามมานัน้ท าลายล้างความผาสุก  ความสยดสยองทีบ่งัเกิดกบัประชาชนผู้เคราะห์ร้าย
เพราะความบ้าคลัง่ศาสนาระเบิดออกมาอย่างน่าอัปยศนั ้น  ไม่จ าเป็นต้องพูดถึงรายละเอียด  
ปรากฏการณ์เช่นนี้มใิช่พึง่จะเกดิขึ้น  แต่มมีาแล้วมากมายซึง่จะขอกล่าวถงึตวัอย่างหนึง่คอื  สงคราม
ศาสนาในยุโรปในครสิต์ศตวรรษทีส่บิหกไดส้งัหารผลาญชวีติประชาชนของทวปีนัน้ไปราว 30%   คงอด
สงสยัไม่ได้ว่าในระยะยาว  เราจะได้เก็บเกีย่วอะไรจากเมลด็แห่งความขดัแยง้ทางความเชือ่ศาสนา  ที ่
เพาะไวใ้นจติส านึกของประชาชนจ านวนมากมาย  ซึง่เป็นอ านาจมดืทีเ่คยบนัดาลใจใหค้นในสมยันัน้ลุก
ขึน้มาห ้าหัน่กนั 

นอกจากน้ีเหนือกว่าปจัจยัอืน่ใด  ปญัญาทีเ่ฉไฉได้ท าให้ศาสนาหมดความสามารถและหมด
บทบาทในการชกัน ากิจการต่างๆ ของโลก  ด้วยหมกมุ่นอยู่กบัวาระทีส่ลายพลงังานของประชาชนให้
สิ้นเปลอืงไปโดยเปล่าประโยชน์  สถาบนัศาสนาทัง้หลายมกัเป็นตวัการทีย่บัยัง้การใช้ปญัญาและการ
ส ารวจตรวจสอบความจรงิ  การประณามวตัถุนิยมหรอืการก่อการรา้ยช่วยอะไรไม่ได้มากในการรบัมอื
กบัวกิฤตกิารณ์ของศลีธรรมรว่มสมยั  หากมไิดจ้ดัการกบัความรบัผดิชอบทีล่ม้เหลวทีป่ล่อยใหม้วลชนที ่
เชือ่ศาสนาถูกอทิธพิลเหล่านี้ชกัจงูไป 

แมว้่าจะเป็นทีเ่จบ็ช ้าน ้ าใจ  การใคร่ครวญเรือ่งนี้ก็เป็นเครือ่งเตือนใจให้ระลกึถงึอานุภาพของ
ศาสนาเสยีมากกว่าเป็นการกล่าวหาศาสนาทีจ่ดัตัง้และเป็นตวัแทนของอานุภาพนัน้  ดงัทีเ่ราทุกคน
ทราบด ี ศาสนาเขา้ถงึรากของแรงจงูใจ  เมือ่ซือ่สตัยต่์อวญิญาณและตวัอย่างของพระศาสดาผูป้ระทาน
หลักธรรมค าสอนให้แก่โลก  ศาสนาได้ปลุกประชาชนทัง้หมดให้มีความสามารถทีจ่ะรกั  ให้อภัย  
สรา้งสรรค ์ กลา้หาญ  เอาชนะอคต ิ เสยีสละเพือ่ความผาสุกของส่วนรวม  และควบคุมสญัชาตญาณดบิ  
ไมม่ขีอ้สงสยัว่าการพฒันาและขดัเกลาธรรมชาตขิองมนุษย ์ ไดอ้าศยัอทิธพิลของพระศาสดาทัง้หลายที ่
เสดจ็ตามกนัมาตัง้แต่รุง่อรณุของประวตัศิาสตร ์

........แทจ้รงิแลว้เป็นการยากทีจ่ะคดิถงึความก้าวหน้าของอารยธรรมครัง้ส าคญัครัง้ใดทีม่ไิดร้บั
แรงผลกัดนัจากบ่อเกิดศีลธรรมทีย่นืยาวนี้  เช่นนัน้แล้วเป็นไปได้หรอืทีข่บวนการจดัระเบียบโลกที ่
สบืเนือ่งกนัมานานนับสหสัวรรษ จะคบืหน้าต่อไปจนเสรจ็สิ้นสมบูรณ์ได้ในสูญญากาศของธรรมะ หาก
ลทัธทิีว่ปิรติทัง้หลายทีส่ยายตวัอยูใ่นโลกในศตวรรษทีผ่่านมาไมไ่ดใ้หอ้ะไรมากไปกว่าทีเ่ป็นอยู่ นัน่สาธติ
ใหเ้หน็ว่า มนุษยไ์มส่ามารถประดษิฐค์ดิคน้ทางเลอืกอืน่มาแทนศาสนาได้ 
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* 
นัยต่างๆ ส าหรบัปจัจุบนัรวมยอดอยู่ในวจนะของพระบาฮาอุลลาหท์ีล่ขิติไว้กว่าหนึง่ศตวรรษที ่

แลว้และแพรก่ระจายออกไปในหลายทศวรรษทีผ่่านมา  

“ไม่มขีอ้สงสยัว่า  ประชาชนทัง้หลายของโลกไม่ว่าเชื้อชาตหิรอืศาสนาใด  ไดร้บัแรงบนัดาลใจ
จากแหล่งเดยีวกนัและเป็นขา้ของพระผู้เป็นเจ้าเดยีวกนั  ความแตกต่างระหว่างบทบญัญตัทิีพ่วกเขา
ยดึถอืนัน้เป็นไปตามความต้องการและความจ าเป็นทีต่่างกนัในแต่ละยุค   ยกเวน้เพยีงบางบททีม่าจาก
ความวปิรติของมนุษยเ์อง  บทบญัญตัเิหล่านี้ล้วนบญัญตัโิดยพระผูเ้ป็นเจา้และสะทอ้นถงึพระประสงค์
และเจตนาของพระองค ์ จงลุกขึน้ดว้ยพลงัแห่งความศรทัธา  และทลายพระเจา้ทัง้หลายทีเ่จา้จนิตนาการ
กนัขึ้นมาเอง  พระเจ้าทีห่ว่านการพิพาทระหว่างพวกเจ้า  จงยดึถือสิง่ทีด่งึดูดพวกเจ้าเข้ามาหาและ
สามคัคกีนั” 

ค าวงิวอนน้ีมไิดเ้รยีกรอ้งใหล้ะทิ้งความศรทัธาในหลกัธรรมค าสอนของศาสนาทีย่ ิง่ใหญ่ทัง้หลาย
ในโลก  หาไม่เลย  ความศรทัธามคี่าและเหตุผลในตวัเอง  สิง่ทีค่นอืน่เชือ่หรอืไม่เชือ่ไม่สามารถน ามาให้
มโนธรรมของผูใ้ดยดึถอืไดอ้ยา่งคู่ควรกบัค าว่าศรทัธา  ทีว่จนะขา้งบนนี้เร่งเรา้อย่างไม่คลุมเครอืคอื  การ
สละค ากล่าวอ้างทัง้หมดทีม่ดัวญิญาณไวว้่าศาสนาของตนเป็นทางรอดเดยีวหรอืเป็นศาสนาสุดทา้ย  ซึง่
เป็นปจัจยัส าคญัทีสุ่ดทีปิ่ดกัน้ความปรารถนาเอกภาพ  อกีทัง้ยงัส่งเสรมิความเกลยีดชงัและความรนุแรง 

เราเชือ่ว่าผูน้ าศาสนาทัง้หลายตอ้งตอบสนองการทา้ทายอนัเป็นประวตัศิาสตรน์ี้  หากความเป็น
ผู้น าศาสนายังจะมีความหมายในสังคมโลกทีก่่อตัวขึ้นมาจากประสบ การณ์ทีเ่ปลีย่นใหม่ใน
ครสิต์ศตวรรษทีย่ ีส่บิ  เป็นทีป่ระจกัษ์ว่าประชาชนจ านวนมากขึ้นก าลงัเริม่ตระหนักว่า  สจัธรรมทีเ่ป็น
รากฐานของศาสนาทัง้ปวงมสีาระเป็นหนึง่เดยีวกนั  การยอมรบันี้มไิดม้าจากการหาทางออกส าหรบัขอ้
โต้แยง้ต่างๆ ทางศาสนศาสตร ์ แต่เป็นความตระหนักของจิตใจทีเ่กดิจากการมปีระสบการณ์กว้างขึ้น
เกีย่วกบัผู้อืน่ และการเริม่ยอมรบัความเป็นหนึง่เดยีวกนัของครอบครวัมนุษยเ์อง    ท่ามกลางประมวล
กฎหมาย  พิธีกรรม  และความเชือ่ทางศาสนาทีม่ากมายจนสับสน ทีร่ ับเป็นมรดกมาจากอดีตที ่
อนัตรธานไป  เริม่มสี านึกเกดิขึ้นใหม่ว่า  เช่นเดยีวกบัความเป็นหนึง่ทีป่รากฏอยู่ในสญัชาต ิ เชื้อชาต ิ 
และวฒันธรรมทีห่ลากหลาย  ธรรมะของชวีติไม่มพีรมแดนและเป็นหนึง่เช่นกนั  เพือ่จะใหค้วามเขา้ใจที ่
แพร่หลายแต่ยงัไม่แน่ใจนี้มคีวามมัน่ใจ และได้ส่งเสรมิการสรา้งโลกทีส่นัต ิ แมว้่าชัว่โมงนี้จะสายแลว้ก็
ตาม  จะตอ้งมกีารยนืยนัอยา่งสุดใจจากบรรดาผูท้ีป่ระชาชาวโลกพึง่พาการชี้น า 

แน่นอนว่าความเชือ่ต่างๆ ของศาสนาหลักๆ ของโลกแตกต่างกันอย่างมากในเรือ่งของ
บทบญัญตัทิางสงัคมและรปูแบบการบูชา  ซึง่ยากจะเป็นอย่างอืน่ไดเ้มือ่พจิารณาถงึเวลานับพนัๆ ปีทีม่ ี
การเปิดเผยพระธรรมของพระผู้เป็นเจ้าต่อเนือ่งกันมาหลายครัง้  ซึง่ได้ตอบสนองความต้องการที ่
เปลีย่นแปลงไปของอารยธรรมทีม่วีวิฒันาการอยู่ตลอด  แทจ้รงิแลว้คมัภรีข์องศาสนาหลกัๆ ส่วนใหญ่ดู
เหมอืนจะแสดงให้เห็นววิฒันาการของศาสนาในรูปแบบใดรูปแบบหนึง่   แต่ทีใ่ห้เหตุผลทางศีลธรรม
ไม่ได้คอื  การใช้มรดกทางวฒันธรรมทีใ่ห้ไว้เพือ่เพิม่พูนประสบการณ์ธรรมะมาเป็นเครือ่งมอืปลุกเร้า
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อคตแิละความหมางเมนิ  งานเบื้องตน้ของจติวญิญาณคอืการไต่สวนความจรงิ  ด ารงชวีติทีส่อดคลอ้งกบั
สจัธรรมทีต่นมัน่ใจ  และนบัถอืความพยายามของผูอ้ืน่ทีจ่ะท าเช่นเดยีวกนั 

......แต่ละศาสนาหลกัๆ มขีอ้ยนืยนัทีน่่าประทบัใจและเชือ่ถอืได้ว่าตนสามารถปลูกฝงัศลีธรรม
อย่างไดผ้ล  ท านองคลา้ยกนัไม่มใีครยนืยนัไดอ้ย่างมัน่ใจว่า  ความเชือ่ทางศาสนาใดดนัทุรงัและงมงาย
มากหรอืน้อยไปกว่ากนั  ในโลกทีก่ าลงัรวมตวัเขา้ดว้ยกนั  เป็นธรรมดาทีก่ารตอบสนองและการสมาคม
จะมแีบบแผนทีเ่ปลีย่นแปลงอยู่ตลอด  และบทบาทของสถาบนัต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสถาบนัประเภทไหน  
คอืการพจิารณาดูว่าจะบรหิารพฒันาการเหล่านี้ใหส้่งเสรมิเอกภาพไดอ้ย่างไร   ผลทีอ่อกมาจะดสี าหรบั
จติใจ  ศลี ธรรมและสงัคมแค่ไหน  อยู่ทีค่วามศรทัธาทีย่ ัง่ยนืของชาวโลกว่า  จกัรวาลมไิด้ถูกปกครอง
ตามความอ าเภอใจของมนุษย ์ แต่ถูกปกครองดว้ยความรกัทีไ่มข่าดสายของพระผูเ้ป็นเจา้ 

......คมัภีร์ของทุกศาสนาสอนศาสนิกชนให้มองการรบัใช้ผู้อืน่ว่าไม่ไช่เป็นเพียงหน้าทีท่าง
ศลีธรรม แต่เป็นหนทางส าหรบัการเขา้หาพระผูเ้ป็นเจา้ การปรบัโครงสรา้งสงัคมทีก่้าวหน้าเปิดมติิ ใหม่
ของความหมายของค าสอนนี้ ขณะทีพ่นัธสญัญาทีม่มีาแต่ยุคก่อนเกีย่วกบัโลกทีข่บัเคลือ่นดว้ยหลกัการ
ทีย่ตุธิรรม ก าลงัเป็นจรงิตามเป้าหมายอยา่งชา้ๆ การตอบสนองความต้องการของจติวญิญาณและสงัคม
จะเป็นสิง่ทีค่วบคู่กนัไปในชวีติทีม่วีุฒภิาวะทางธรรม 

หากภาวะผูน้ าของศาสนาจะรบัมอืกบัการทา้ทายของการควบคู่กนัไปดงักล่าวนี้  การตอบสนอง
ต้องเริม่ต้นโดยการยอมรบัว่า  ศาสนาและวทิยาศาสตรค์อืสององคค์วามรูท้ีข่าดไม่ไดส้ าหรบัการพฒันา
ศกัยภาพของจติส านึก  สองวธิกีารมูลฐานของการใช้ปญัญาตรวจสอบความจรงิน้ี  ขึ้นต่อกนัและกนั  
และสรา้งสรรคท์ีสุ่ดในบางช่วงเวลาแห่งความสุขในประวตัศิาสตรท์ีห่าไดย้าก  ทีย่อมรบักนัว่าศาสนาและ
วทิยาศาสตรเ์สรมิกนัและกนั  และทัง้สองสามารถท างานรว่มกนั  ความรูค้วามเขา้ใจและทกัษะทีเ่กดิจาก
ความก้าวหน้าทางวทิยาศาสตรจ์ะต้องพจิารณาเป้าหมายทางธรรมะเป็นตวัชี้น า  เพือ่จะรบัประกนัการ
น ามาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม  ความมัน่ใจทางศาสนาไม่ว่าจะเป็นทีเ่ทดิทูนเพยีงไร  ต้องเต็มใจให้
วธิกีารทางวทิยาศาสตรท์ดสอบดว้ยใจไมล่ าเอยีง 

สุดทา้ยนี้มาถงึประเดน็ทีเ่ราไม่ค่อยแน่ใจทีจ่ะกล่าว  เพราะเป็นประเดน็ทีแ่ตะมโนธรรมโดยตรง  
ไม่น่าแปลกใจว่าในบรรดาสิง่ทีย่ ัว่ยวนใจมากมายในโลก  การใช้อ านาจในเรือ่งของความเชือ่เป็นบท
ทดสอบทีผู่น้ าศาสนาทัง้หลายตอ้งครุน่คดิ  ผูท้ีไ่ดอุ้ทศิเวลาหลายปีในการท าสมาธอิย่างจรงิจงัและศกึษา
คมัภรี์ของศาสนาทีย่ ิง่ใหญ่ทัง้หลาย  ไม่จ าเป็นต้องมกีารเตือนให้ระลกึถึงความจรงิทีก่ล่าวกนับ่อยๆ 
เกีย่วกบัแนวโน้มของการใช้อ านาจในทางทีไ่ม่ชอบ  และไม่ชอบมากขึ้นเมือ่มอี านาจมากขึ้น  ไม่มขี้อ
สงสยัว่านักบวชทีไ่ม่ถูกอ านาจพาไปจ านวนนับไม่ถ้วนในหลายยุคทีผ่่านมา  ได้เป็นบ่อเกิดของพลงั
สร้างสรรค์และเป็นหนึง่ในความดเีด่นทีสุ่ดของศาสนาทีจ่ดัตัง้  แต่ทีพ่อกันคอื  ผู้น าศาสนาบางคนที ่
หลงใหลในอ านาจทางโลกและผลประโยชน์  ได้พรวนดนิทีอุ่ดมส าหรบัการเพาะปลูกความไม่เชือ่ใน
ความดี  ความทุจริตและความสิ้นหวัง  ให้กับทุกคนทีส่ ังเกตเห็นความหลงใหลนัน้  ณ เวลานี้ ใน
ประวัติศาสตร์  ความสามารถในการรบัผิดชอบสังคมของผู้น าศาสนามีนัยทีไ่ม่จ าเป็นต้องลงใ น
รายละเอยีด 
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* 
ดว้ยเกีย่วขอ้งกบัการพฒันาอุปนิสยัใจคอและประสานสมัพนัธภาพ  ศาสนาไดเ้ป็นทีเ่ลือ่มใสมา

ตลอดประวตัศิาสตรว์่าใหค้วามหมายของชวีติไดด้ทีีสุ่ด  ในทุกยคุศาสนาไดเ้พาะปลูกความด ี ต าหนิสิง่ที ่
ผดิศลีธรรม  และให้ผู้ทีเ่ต็มใจอยากเหน็ได้เหน็ศกัยภาพทีไ่ม่เคยตระหนักมาก่อน  ดวงวญิญาณได้รบั
ก าลงัใจจากค าแนะน าของศาสนาในการเอาชนะขอ้จ ากดัทางโลก  และการใช้ศกัยภาพทัง้หมดของตน  
ดงัทีแ่สดงนยัไวด้ว้ยชือ่  ศาสนาคอืพลงัส าคญัทีไ่ดผ้กูประชาชนทัง้หลายไวด้ว้ยกนัในสงัคมทีใ่หญ่ขึ้นและ
ซบัซ้อนมากขึ้น  ซึง่ให้แต่ละบุคคลได้แสดงความสามารถออกมา  ข้อได้เปรยีบของยุคนี้คอื  มุมมองที ่
มวลมนุษยชาตสิามารถมองเหน็ขบวนการของอารยธรรมเป็นปรากฏการณ์เดยีวกนั  นัน่คอืการประสบ
กนัระหว่างภพของเรากบัภพของพระผูเ้ป็นเจา้ครัง้แลว้ครัง้เล่า 

ดว้ยไดร้บัแรงดลใจจากมุมมองนี้  ประชาคมบาไฮได้ส่งเสรมิกจิกรรมระหว่างศาสนาอย่างแขง็
ขนัตัง้แต่เริม่ตน้  นอกจากการสมาคมกนัในกจิกรรมเหล่านี้  บาไฮมองการดิ้นรนเขา้มาหากนัของศาสนา
ทีห่ลากหลายว่าเป็นการตอบสนองพระประสงคข์องพระผูเ้ป็นเจา้ส าหรบัเชื้อชาตมินุษยท์ีก่ าลงับรรลุวุฒิ
ภาวะ  สมาชกิของประชาคมของเราจะคอยช่วยต่อไปในทุกวถิีทางทีท่ าได้   อย่างไรก็ตามเราเป็นหนี้
หุ้นส่วนทัง้หลายของเราในความพยายามร่วมกันนี้ทีจ่ะขอกล่าวอย่างมัน่ใจและชดัเจนว่า  ปาฐกถา
ระหว่างศาสนาหากจะช่วยรกัษาความเจบ็ป่วยทีท่รมานมนุษยชาตทิีส่ ิ้นหวงั  บดัน้ีต้องไม่บ่ายเบีย่งอกี
ต่อไป  และดว้ยความสุจรติใจตอ้งไขความของนัยของสจัธรรมทีใ่หก้ าเนิดการเคลือ่นไหวระหว่างศาสนา  
นัน่คอื  พระผูเ้ป็นเจา้เป็นหนึง่  และเหนือกว่าความหลากหลายของการแสดงออกทางวฒันธรรมและการ
ตคีวามของมนุษย ์ ศาสนาเป็นหนึง่เดยีวกนัเช่นกนั 

แต่ละวนัทีผ่่านไป  ภยนัตรายทวขีึ้นดว้ยไฟแห่งอคตทิางศาสนาจะลุกเป็นเพลงิกลัป์เผาผลาญ
โลกเกนิกว่าจะจนิตนาการได ้ ซึง่รฐับาลโดยล าพงัไม่สามารถหยุดได ้ และเราไม่ควรหลอกตวัเองว่า  ค า
วงิวอนให้อดทนซึง่กนัและกนัเพยีงล าพงั  จะสามารถขจดัความเป็นปรปกัษ์ทีอ่้างความชอบธรรมจาก
พระผู้เป็นเจ้า  วิกฤตินี้ เรยีกร้องให้ผู้น าศาสนากล้าสลดัตวัจากอดตี  ดงัเช่นทีผู่้น าในแวดวงอืน่ๆ ได้
เปิดทางให้สงัคมได้จดัการกบัอคตทิีก่ดักร่อนทัง้หลาย  ทัง้อคตทิางเชื้อชาต ิ เพศ  และชาต ิ  การโน้ม
น้าวมโนธรรมอยา่งชอบธรรมในเรือ่งใดๆ อยูท่ีก่ารรบัใชค้วามผาสุกของมนุษยชาต ิ   ณ จุดเปลีย่นแปลง
ครัง้ยิง่ใหญ่ทีสุ่ดในประวตัศิาสตรข์องอารยธรรมนี้   เงือ่นไขส าหรบัการรบัใชด้งักล่าวเป็นทีช่ดัเจนอยู่ใน
วจนะของพระบาฮาอุลลาห์  “ความผาสุกของมนุษยชาต ิ สนัตภิาพและความปลอดภยั  จะไม่สามารถ
บรรลุไดน้อกจากว่าความสามคัคจีะไดร้บัการสถาปนาอยา่งมัน่คง”   
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