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ฉบับแปล/Translations 
 

1. คีตาบีอคัดสั (คัมภีร์ทีศั่กดิ์สิทธ์ิทีสุ่ด) 
คือคมัภีร์แม่บทของศาสนาบาไฮ ซึ่งเป็นกฎบตัรของอารยธรรมโลกในอนาคต ท่ีจะคอ่ยๆ ก่อตวัขึน้มาและ
ยืนยาวไปตลอดยคุศาสนาบาไฮเป็นเวลาไมน้่อยกวา่หนึง่พนัปี ในชว่งเวลาหนึง่พนัปีนีน้บัจากก าเนิดศาสนา
บาไฮในกลางคริสต์ศตวรรษท่ี 19 สงัคมมนษุย์ได้มีและจะมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วอย่างไม่เคยมีมา
ก่อนในประวตัิศาสตร์ จนปัจจุบนันีย้ากท่ีจะคาดการณ์ได้ว่าแค่อีกย่ีสิบปีข้างหน้า โลกจะเปล่ียนแปลงไป
อย่างไร จึงเป็นท่ีน่าพิศวงว่าท่ามกลางวิกฤติการณ์และความสบัสนมากมายหลายอย่างของโลกท่ีขดัแย้ง
กบัตวัเองท่ีเป็นอยู่ อารยธรรมดงักล่าวจะก่อตวัขึน้มาอย่างไร และพระบาฮาอลุลาห์ลิขิตกฎและบทบญัญตัิ 
และสถาบนัท่ีจะน ากฎและบทบญัญัตเิหล่านีม้าบงัคบัใช้อยา่งไร ท่ีจะสามารถตอบสนองความต้องการของ
โลกท่ีจะเปล่ียนแปลงไปมากมายสดุจินตนาการในชว่งเวลาหนึง่พนัปีนี ้ในกระบวนการก่อตวัของอารยธรรม
อารยธรรมขัน้สงูสุดบนโลกนีด้งัท่ีกล่าวมา กฎและบทบญัญัติในคมัภีร์เล่มนีจ้ะค่อยๆ เป็นท่ีเข้าใจ ยอมรับ
และน ามาปฏิบตัิโดยชนชาติตา่งๆ ซึ่งจะได้เห็น “การประสานสามคัคีประชาชนทัง้หมดของโลกในความมุ่ง
หมายสากลและศาสนาเดียวกนั” และพวกเขาจะถือว่า “โลกนี้เป็นเพียงประเทศเดียว และมนษุยชาติเป็น
เพียงพลเมืองของประเทศเดียวกนั” 

2. คีตาบีอคีาน (คัมภีร์แห่งความมั่นใจ) 
เป็นคมัภีร์ท่ีส าคญัเป็นล าดับสองของพระบาฮาอุลลาห์รองจากคีตาบีอัคดสั  ด้วยความแจ่มแจ้งในการ
อภิปรายเหตผุลท่ีมีน า้หนกัและความคมคายอย่างหาท่ีเปรียบไม่ได้ คมัภีร์นีใ้ห้ความกระจ่างวรรคต่างๆ ท่ี
เป็นอปุมาในคมัภีร์ใหม ่วจนะท่ีเข้าใจยากในคมัภีร์โกรอา่น และค าสอนท่ีเป็นปริศนาของพระโมฮมัหมดัท่ีได้
ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ความสงสยัและความเป็นปรปักษ์มานานนบัยุค คล่ีคลายความหมายของพจน์ท่ี
เป็นสญัลกัษณ์เช่น “การกลบัมา” “การฟืน้คืนชีพ” “ตราประทบัของศาสนทูตทัง้หลาย” และ “วนัแห่งการ
พิพากษา” จึงกล่าวอ้างได้ว่าคมัภีร์นีเ้พียงเล่มเดียวได้วางรากฐานท่ีท าลายไม่ได้ส าหรับการปรองดองสาวก
ของศาสนาต่างๆ ได้อย่างสมบูรณ์และถาวร ซึ่งหากปราศจากรากฐานนีแ้ล้วความเกลียดชงัและความบ้า
คลัง่ทางศาสนาท่ีเป็นเสมือนไฟบรรลยัก้ลป์ท่ีก าลงัเผาผลาญโลกอยู่ในหลายดินแดน คงดบัไม่ได้ ดงันัน้
ธรรมลิขิตเลม่นีค้วรเป็นท่ีนา่สนใจเป็นพิเศษส าหรับผู้ ท่ีมีภมูิหลงัศาสนาอิสลามและศาสนาคริสต์ 

3. พระวจนะเร้นลบัของพระบาฮาอุลลาห์  
เป็นวาทะประดจุมณีท่ีพระผู้ เป็นเจ้าตรัสตอ่วิญญาณของมนษุย์ เพ่ือให้มนษุย์เข้าถึงตวัตนของตนเอง ปรับ
ความรู้สกึนกึคดิในจิตใจของตน แก้ไขความประพฤตขิองตน เข้าใจจดุประสงค์ของการด ารงชีวิตของบนโลก
นี ้และด าเนินชีวิตไปตามนัน้ ธรรมลิขิตนีเ้หมาะท่ีจะอ่านด้วยสมาธิท่ีใคร่ครวญ เพ่ือจะได้แรงบนัดาลใจใน
การปลอ่ยวางจากโลกวตัถแุละพฒันาจิตวิญญาณของตน 
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4. เฉลยปัญหารธรรมบางข้อ  
เป็นบนัทึกบทสนทนาท่ีพระอบัดลุบาฮาทรงตอบค าถามของบาไฮชาวตะวนัตกรุ่นแรกๆ ท่ีมีภูมิหลงัเป็นคริ
สตียนมาก่อน เป็นการให้ความกระจ่างแก่วาทะและค าพยากรณ์ต่างๆ ในคมัภีร์ไบเบิล้ และดงันัน้ย่อม
น่าสนใจเป็นพิเศษส าหรับคริสต์ศาสนิกชน แต่กระนัน้ก็ยงัมีเนือ้หาครอบคลุมไปถึงเร่ืองต่างๆ ท่ีน่าสนใจ
ส าหรับคนทัว่ไปท่ีใช่คริสต์ศาสนิกชนด้วย ซึ่งมีตัง้แตเ่ร่ืองท่ีเป็นธรรมชาติของชีวิตเช่น จดุก าเนิดของมนุษย์ 
วิญญาณและสภาวะของมนุษย์หลังความตาย การกลับชาติมาเกิด จุดก าเนิดของจักรวาล อิทธิพลของ
ดวงดาว ชะตาลิขิต การรักษาโดยวิธีทางจิตวิญญาณและวิธีทางวตัถุ ไปจนถึงเร่ืองท่ีประเดน็ทางสงัคมและ
เศรษฐกิจเชน่ การปฏิบตัติอ่อาชญากรและการประท้วงหยดุงาน 

5. เคลด็ลบัแห่งอารยธรรมสวรรค์  
เป็นธรรมลิขิตในปี ค.ศ.1875 (พ.ศ.2418) ของพระอบัดลุบาฮาถึงประชาชนและผู้ปกครองทัง้หลายของ
เปอร์เซีย (อิหร่าน) ซึง่มีอิสลามเป็นศาสนาประจ าชาติ ในการอภิปรายเหตผุลท่ีมีน า้หนกัอยา่งยากท่ีจะต้าน
ได้ ด้วยส านวนโวหารท่ีอ่อนโยนท่ีละลายค าติเตียนให้นุ่มลงจนรู้สึกได้ถึงความรักและความห่วงใยของ
พระองค์ พระอบัดลุบาฮาทรงชีใ้ห้เห็นอุปสรรคต่างๆ ท่ีขดัขวางความเจริญก้าวหน้าของประเทศเมืองเกิด
ของพระองค์ ซึ่งรวมถึงความทจุริต ความโง่เขลา ความบ้าคลัง่ศาสนา และการตอ่ต้านสิ่งท่ีมาจากตา่งชาติ
อย่างหลับหูหลับตา และทรงเสนอแนวทางส าหรับการฟื้นฟูเปอร์เซีย ท่ีจ าเป็นต้องอาศัยอานุภาพของ
ศาสนา ซึ่งเป็นทัง้แรงบนัดาลใจส าหรับบุคคล และเป็นพลังท่ีทรงอ านาจท่ีสุดท่ีสามารถท าให้ประชาชน
สามคัคีกนัด้วยใจจริง และความสามคัคีท่ีจริงใจนีคื้อพืน้ฐานท่ีจ าเป็นส าหรับความเจริญรุ่งเรืองของชาติ ไม่
วา่ประเทศนัน้จะมีศาสนาอะไรเป็นศาสนาประจ าชาติ หนงัสือเลม่นีเ้หมาะส าหรับผู้คนในทกุวงการท่ีห่วงใย
อนาคตประเทศไทยของเรา ส าหรับผู้ ท่ียงัอาจไม่มีเวลาท่ีจะอ่านรวดเดียวทัง้เล่ม สามารถเลือกอา่นบางตอน
ท่ีเป็นสจัธธรมสากลท่ีใช้ได้กบัคนทกุชาตทิกุศาสนา ท่ีพิมพ์ไว้ด้วยตวัอกัษรสีฟ้า 

6. สัญญาแห่งสันติภาพของโลก  
เป็นเอกสารแห่งประวัติศาสตร์ท่ีสภายุติธรรมสากลซึ่งเป็นสถาบันสูงสุดของศาสนาบาไฮ  แถลงต่อ 
“ประชาชนทัง้หลายของโลก” ซึ่งครอบคลมุถึงประชาชนทกุศาสนาทกุชนชาติ ทกุระดบัตัง้แตค่นธรรมดาไป
ถึงชนชัน้ปกครอง เพราะโดยปกติแล้วก่อนหน้านีส้ภายุติธรรมมีแต่จดหมายหรือสารถึงบาไฮศาสนิกชนทั่ว
โลก เอกสารนีจ้ึงเป็นเอกสารแห่งประวัติศาสตร์ไม่เฉพาะแต่ในศาสนาบาไฮเท่านัน้  แต่เป็นเอกสารแห่ง
ประวตัิศาสตร์ของโลกด้วย เพราะปกติแล้วสถาบนัของศาสนาทัง้หลายจะมีค าประกาศหรือค าแถลงถึงศา
สนิกชนของตนเทา่นัน้ ไมแ่ถลงถึงศาสนิกชนของศาสนาอ่ืน 

ค าแถลงนีอ้อกมาเน่ืองในโอกาสปีสันติภาพสากล ค.ศ.1986 (พ.ศ.2529) ท่ีประกาศโดยองค์การ
สหประชาชาติ และในปีนัน้บาไฮศาสนิกชนทัว่โลกได้รณรงค์เผยแพร่และมอบเอกสารนีใ้ห้แก่ประชาชนทั่ว
ทุกทวีป โดยท าการมอบเอกสารนีใ้ห้แก่ประมุขของประเทศทัง้หลาย  เช่น กษัตริย์ ประธานาธิบดี 
นายกรัฐมนตรี ตลอดจนบคุคลระดบัสงู บคุคลส าคญั ผู้น าทางความคิด นกัวิชาการ คนในทกุวงการรวมทัง้
วงการศาสนา ไปจนถึงประชาชนทัว่ไป แต่เอกสารนีค้งไม่ได้รับความสนใจและศึกษาอย่างจริงจงัเท่าไหร่
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โดยผู้ รับ เพราะนับตัง้แต่ปี ค.ศ.1986 (พ.ศ.2529) มาจนปัจจุบนั ชนชาติมากมายหลายกลุ่มยิ่งมีความ
ขดัแย้งและใช้ความรุนแรงตอ่กนัและกนัมากขึน้ และโลกร้อนระอยุิ่งขึน้ด้วยสงคราม 

แม้มนษุยชาติจะท าสงครามกนัมากมายมาตัง้แตเ่ร่ิมต้นประวตัิศาสตร์ ในเอกสารนีส้ภายตุิธรรมก็ได้ยืนยนั
ว่าสันติภาพของโลกอยู่แค่เอือ้ม และชีใ้ห้เห็นสัญญาณด้านบวกท่ีบ่งบอกว่าประชาชาติทัง้หลายก าลัง
พยายามขยับเข้ามาหากันซึ่งก าลังปูทางไปสู่สันติภาพ แต่ก็ยังมีอุปสรรคหลายอย่างบนหนทางท่ีสภา
ยุติธรรมสากลแจกแจงให้เห็นว่ามนุษยชาติจะต้องเอาชนะ ยิ่งไปกว่านัน้สภายุติธรรมยงัเสนอแนะวิธีการ
และขัน้ตอนปฏิบตัิท่ีจ าเป็นให้แก่ประชาชาติทัง้หลายเพ่ือสถาปนาสนัติภาพของโลก ส าหรับผู้ ท่ียงัไม่เคย
ได้รับเอกสารนี ้สามารถศกึษาได้ท่ีน่ี หรือผู้ ท่ีเคยได้รับเอกสารนีแ้ล้วตัง้แตปี่ ค.ศ.1986 (พ.ศ.2529) แตไ่ม่ได้
สนใจนกั ก็สามารถศกึษาใหมไ่ด้เชน่กนัยงัไมส่ายเกินไป 

7. พระบาฮาอุลลาห์  
เป็นหนงัสือท่ีออกมาภายใต้การอปุถมัถ์ของสภายตุิธรรมสากลในปี ค.ศ.1992 (พ.ศ.2535) เน่ืองในโอกาส
ครบรอบหนึง่ศตวรรษของการเสด็จขึน้สู่สวรรค์ของพระบาฮาอลุลาห์ หนงัสือเลม่นีเ้ป็นค าน าโดยย่อเก่ียวกับ
ชีวิตและผลงานของพระบาฮาอุลลาห์ ซึ่งผู้ อ่านสามารถศึกษาได้โดยไม่ต้องใช้เวลามาก เป็นพืน้ฐาน
เบือ้งต้นก่อนท่ีจะศกึษาประวตัิความเป็นมาของศาสนาบาไฮอยา่งละเอียด 

8. ค าแถลงถึงผู้น าศาสนาทั้งหลายของโลก  
เป็นเอกสารแหง่ประวตัศิาสตร์เชน่กนัท่ีไมเ่คยมีมาก่อนในโลก ท่ีสถาบนัสงูสดุของศาสนาหนึง่ (สภายตุธิรรม
สากล) จะมีค าแถลงถึงคนระดบัผู้น าของศาสนาอ่ืนๆ ทัง้หมดทัว่โลก ในเอกสารนีท่ี้ออกมาในเดือนเมษายน 
ค.ศ.2002 (พ.ศ.2545) สภายตุธิรรมสากลได้สาธยายให้เห็นวิถีของประวตัิศาสตร์ว่า ภาคอ่ืนๆ ของสงัคมได้
พยายามก้าวข้ามอคติทัง้หลายท่ีเป็นอปุสรรคมายาวนานตัง้แตอ่ดีต และเข้ามายอมรับนยัตา่งๆ ของความ
เป็นหนึ่งเดียวกนัของมนุษยชาติมากขึน้ แตศ่าสนาจดัตัง้กลบัติดอยู่กับอดีตข้ามไม่พ้นอคติทางศาสนา ซึ่ง
เป็นท่ีมาของความบ้าคลัง่ศาสนา และเป็นสาเหตใุหญ่อนัหนึ่งของสงครามและการใช้ความรุนแรง ท่ีเป็น
เสมือนไฟท่ีก าลงัลกุลามเผาผลาญโลก ในฐานะท่ีเป็นกลุม่บคุคลท่ีศาสนิกชนพึง่พาการชีน้ า ผู้น าศาสนาจึง
มีบทบาทส าคญัท่ีสามารถอบรมสัง่สอนศาสนิกชนของตนให้ละอคติทางศาสนา และน่ีเองท่ีสภายุติธรรม
เรียกร้องผู้น าศาสนาทัง้หลายของโลกให้กระท า เพ่ือเห็นแก่ความสามคัคีและความผาสกุของมนษุยชาติ 

9. สตรีในโลกยุคใหม่  
เป็นประมวลธรรมลิขิตบาไฮท่ีกล่าวถึงสาเหตท่ีุสตรีไม่เท่าเทียมกบับรุุษมายาวนานในอดีต แตม่าถึงปัจจบุนั
สตรีได้รับพรเป็นพิเศษอย่างไรให้ขึน้มาเสมอภาคกบับรุุษ และสตรีต้องท าอะไรเพ่ือให้จะมีความเสมอภาคนี ้
ซึ่งไม่ใช่สิ่งท่ีจะได้มาเปล่าๆ โดยท่ีสตรีไม่ต้องออกแรงหรือพยายาม ความเสมอภาคระหว่างบรุุษและสตรีมี
ความหมายว่าอย่างไรทัง้ในครอบครัวและโลกภายนอก และมีนัยส าคญัอย่างไรต่อสันติภาพและความ
เจริญรุ่งเรืองของมนษุยชาติ สตรียคุใหมค่นไหนเลา่ท่ีจะอดใจไมอ่่านธรรมลิขิตบาไฮเก่ียวกบัเร่ืองนีไ้ด้ 
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บทความ/Articles 
 

1. ความเป็นหน่ึงเดียวกนัของศาสนา  

ศาสนาทัง้หลายเป็นหนึ่งเดียวกนัอยู่แล้วมาแตไ่หนแตไ่ร แตม่นษุย์เองท่ีมองไม่เห็นสจัธรรมนี ้อย่างไรก็ตาม
อาจเป็นท่ีน่าสงสยัว่าศาสนาเป็นหนึ่งเดียวกันได้อย่างไร ในเม่ือค าสอนของศาสนาต่างๆ แตกต่างกันและ
บางกรณีถึงกบัขดัแย้งกนั ค าอธิบายของพระบาฮาอลุลาห์ในเอกสารนี ้ให้ความกระจา่งอยา่งไร้ข้อกงัขา ผู้ ท่ี
อยากเห็นความสามคัคีท่ียัง่ยืนอยา่งแท้จริงของศาสนาทัง้หลาย ไมค่วรรอช้าหรือลงัเลใจท่ีจะอา่นและศกึษา
ด ู

2. ความเป็นหน่ึงเดียวกนัของมนุษยชาต ิ 

วิวฒันาการทางสงัคมของมนษุย์ท่ีมีมายาวนานนบัเป็นพนัๆ ปี ได้มาถึงขัน้ตอนสดุท้ายแล้วท่ีจะมีเอกภาพ
ของโลกในยุคใหม่นี ้ยุคท่ีวิทยาศาสตร์และศาสนาได้ออกตวัพร้อมกันเพ่ือท่ีจะประสานมนุษยชาติให้เป็น
หนึ่งเดียวกนั และขยายความรักชาติให้กว้างออกไปเป็นส านึกในความเป็นพลเมืองของโลก ความเป็นหนึ่ง
เดียวกันของมนุษยชาตินีซ้ึ่งเป็นทัง้หลักธรรมท่ีเป็นหัวใจและเป้าหมายสุดท้ายของศาสนาบาไฮ  มี
ความหมายและนยัส าคญัอยา่งไร ขอเชิญศกึษาพิจารณากนัสกัหนอ่ย เพ่ือการปรับทศันคตใิห้สอดคล้องกับ
การเปล่ียนแปลงของโลกท่ีก าลงัด าเนินไป 

3. เศรษฐกจิ เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม: มุมมองหน่ึงของศาสนาบาไฮ  

ปัญหาเศรษฐกิจเกิดจากเจตคติและพฤติกรรมทางเศรษฐกิจของประชาชน หรือเกิดจากนโยบายและการ
บริหารเศรฐกิจ หรือเกิดจากระบบเศรฐกิจ หรือเกิดจากหลายๆ อย่างผสมกนั ไม่ว่าในประเทศใด ระบบการ
ปกครองและระบบเศรษฐกิจแบบไหน ช่องว่างระหว่างคนร ่ ารวยและคนยากจนห่างขึน้เร่ือยๆ ปัญหา
ระหว่างนายทุนและผู้ ใช้แรงงานก าลังลุกลาม การพัฒนาอุตสาหกรรมก าลังท าลายทรัพยากรณ์ทาง
ธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมและภาคการเกษตร ปัญหาเหลา่นีท่ี้วิกฤตยิิ่งขึน้เร่ือยๆ ท่ีแตล่ะประเทศก าลงัเผชิญ
อยูแ่ละก าลงัดิน้รนตอ่สู้  จะคล่ีคลายได้หรือจะเลวร้ายลงเร่ือยๆ ทา่มกลางระบบเศรษกิจ สงัคมและการเมือง
ท่ีเป็นอยู ่หรือจะมีทางออกอยา่งไรขอเชิญผู้ ท่ีสนใจเร่ืองนีพ้ิจารณาดมูมุมองและทศันะของศาสนาบาไฮนี ้

4. ระบบบริหารบาไฮ: ระบบโลกใหม่ของพระบาฮาอุลลาห์  

คือระบบโลกท่ีจะเป็นอารยธรรมขัน้สูงสุดบนพิภพท่ีระบุไว้ในคีตาบีอัคดัส และพยากรณ์ไว้ในศาสนา
ทัง้หลายในอดีตเช่นการกล่าวถึงยุคพระศรีอาริย์ ระบบโลกใหม่นีถู้กลิขิตให้มาแทนระบบสงัคม เศรษฐกิจ 
การเมืองและระบบศาสนาท่ีบกพร่อง ท่ีก าลงัแตกสลายท่ามกลางความโกลาหลและวิกฤติการณ์ท่ีกินลึก
และก าลงัลามไปทัว่โลก เพราะความเดือดร้อนและความทกุข์ยากของประชาชนคนส่วนใหญ่ท่ีทวีขึน้ทกุวนั 
ไม่สามารถจัดการได้โดยระบบท่ีบกพร่องทัง้หลายท่ีเป็นอยู่  โดยมีหลกัฐานให้เห็นได้จากการประท้วงใน
รูปแบบตา่งๆ โดยประชาชนกลุม่ตา่งๆ ในระดบัความรุนแรงตา่งๆ ซึง่นบัวนัก็จะปกครองกนัได้ยากขึน้เร่ือยๆ 
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ระบบบริหารบาไฮท่ีจะคอ่ยๆ ก่อตวัขึน้มาเป็นระบบโลกใหมนี่มี้ลกัษณะเดน่ท่ีตา่งจากระบบเก่าอยา่งไร เชน่
ในเร่ืองของการเลือกตัง้ บทบาทระหว่างประชาชนและสถาบันปกครอง ฯลฯ ผู้ ท่ีสนใจหรือสิน้หวังกับ
การเมืองท่ีสร้างความแตกแยกในชาติอย่างกินลกึมาหลายปีและไม่รู้ว่าจะจบลงเม่ือไร อาจเร่ิมเห็นประกาย
แหง่ความหวงัเม่ือได้ศกึษาระบบสงัคมของพระบาฮาอลุลาห์นี ้

5. วิสัยทศัน์ของบาไฮเกีย่วกบัอนาคต  

การมองหรือคาดการณ์อนาคตได้ถกูต้องสามารถช่วยให้เรามัน่ใจวา่เราควรจะท าอะไรในปัจจบุนัเพ่ือเตรียม
ตวัส าหรับอนาคต ไม่ว่าในระดบับุคคล ครอบครัว องค์กร สถาบนั หากขาดวิสยัทศัน์ย่อมเดินไปข้างหน้า
อย่างไร้ทิศทาง และในระดบัประเทศหากผู้น าระดบัประเทศขาดวิสยัทศัน์ท่ีถูกต้อง ประเทศชาติจะเดินไป
ทางไหน วิกฤติการณ์ในแต่ละประเทศท่ีหนกัหนาสาหสัขึน้ทกุวนัทัง้ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สงครามและ
การก่อการร้าย สิ่งแวดล้อมและภยัธรรมชาติ ซึง่ลกุลาม โยงใยและเก่ียวพนักนัทัว่โลก เป็นสญัญาณบอกวนั
สิน้โลกและจุดจบของอารยธรรม หรือเป็นเพียงความมืดในตอนกลางคืนท่ีต้องน ามาก่อนแสงสว่างของ
อรุโณทยั ขอเชิญพิจารณาวิสยัทศัน์ของบาไฮนี ้

6. การศึกษาของบาไฮ  

รวบรวมหลกัธรรมค าสอนบาไฮส่วนหนึ่งเก่ียวกบัการศกึษา ซึ่งชมุชนบาไฮในเปอร์เซียน ามาใช้ในการก่อตัง้
โรงเรียนบาไฮ และจดัการเรียนการสอนอยา่งประสบความส าเร็จเป็นท่ีโดดเดน่ในต้นคริสต์ศตวรรษท่ีสิบเก้า 
ซึ่งเป็นเวลาท่ีการศกึษาขัน้พืน้ฐานของประเทศมีคณุภาพไม่เพียงพอและกระจายไม่ทัว่ถึง และปัจบุนันีค้รู
และนักการศึกษาบาไฮในหลายๆ ประเทศทั่วโลกก็ก าลังเดินตามรอยเท้า โดยการน าหลักธรรมค าสอน
เดียวกันเหล่านีม้าใช้ในการจัดการเรียนการสอน พัฒนาหลักสูตรการศึกษา บริหารจัดการและก่อตัง้
โรงเรียนบาไฮ เอกสารนีจ้ึงน่าจะเป็นท่ีน่าสนใจส าหรับผู้ ท่ีข้องเก่ียวกับการศึกษาไม่ว่าจะเป็นนักเรียน 
นกัศึกษา พ่อแม่ผู้ปกครอง ครู ผู้ เขียนหลกัสูตรการศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ผู้ปริหารโรงเรียน ไปจนถึงผู้
วางนโยบายและจดัสรรงบประมาณส าหรับการศกึษา 
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