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1.  
งานฉลองบุญตามปฏทินิของบาไฮ 

[The Feasts set in the Bahá'í Calendar] 
 

การชมุนุมกนัเพื่อศาสนกจิมีรูปแบบแตกต่างกนัไปในแต่ละศาสนา  เชน่  ชาว
พุทธไปวดัทุกวนัพระ   ชาวครสิตไ์ปโบสถท์ุกวนัอาทติย ์  ชาวมุสลมิไปสุเหล่าทุกวนั
ศุกร ์ ส าหรบับาไฮศาสนิกชนจะมารว่มชมุนุมกนัทุกวนัทีห่น่ึงของเดอืนตามปฏิทนิ
ของบาไฮ  ซึง่งานชมุนุมนีเ้รยีกว่างานฉลองบุญสบิเกา้วนั  ปฏทินิบาไฮเร ิม่ตน้ตัง้แต่
สมยัของพระบอ๊บซึง่เป็นไปตามปกตทิุกคร ัง้ทีม่ีศาสนาใหม่เกดิขึน้ในโลกก็จะมีการ
เร ิม่ตน้นับศกัราชใหม่  มปีฏทินิใหม่  ในปฏทินิใหม่ของศกัราชบาไฮนีห้น่ึงปีแบ่งเป็น 
19 เดือน  แต่ละเดือนมี 19 วนั  เวลาส าหรบัการจดังานฉลองบุญสิบเกา้วนัคือ
ระหว่างตะวนัตกดินของวนัสุดทา้ยของเดือนก่อนและตะวนัตกดินของวนัแรกของ
เดอืนใหม่  เพราะการนับวนัของบาไฮเร ิม่ตน้และสิน้สุดตอนตะวนัตกดนิ  เมือ่วนัแรก
ของทุกเดอืนมาถงึ  บาไฮศาสนิกชนในแต่ละทอ้งถิน่จะมาชมุนุมกนัในงานฉลองบุญ
ตามทีพ่ระบาฮาอลุลาหบ์ญัญตัไิวว้่า : 
 

เจา้ไดร้บับญัชาใหจ้ดังานฉลองเดอืนละคร ัง้  แมว้่าจะบรกิารแค่เพยีง
น า้เปล่าก็ตาม  เพราะพระผูเ้ป็นเจา้ประสงคจ์ะเชือ่มหวัใจทัง้หลายเขา้
ดว้ยกนั  แมจ้ะตอ้งใชท้ัง้วธิกีารทางโลกและสวรรค ์1 

พระบาฮาอลุลาห ์
 

งานฉลองบุญสบิเกา้วนัถกูเปิดฉากโดยพระบอ๊บและยนืยนัโดยพระบา
ฮาอุลลาหใ์นคมัภรีศ์กัดิส์ทิธิข์องพระองคค์อือคัดสั  เพือ่ว่าประชาชนจะมา
ชมุนุมกนัและแสดงออกซึง่ไมตรจีติและความรกั  ความลกึลบัสวรรคจ์ะถูก
แยม้ออกมา  จุดหมายคือความกลมเกลียว  เพือ่ว่าโดยไมตรจีิตนีห้วัใจ
ทัง้หลายจะถกูรวมเขา้เป็นหนึง่เดยีวกนัอย่างสมบูรณ ์ การตอบแทนกนัและ
ชว่ยเหลอืกนัและกนัจะมีความแน่นแฟ้น  เพราะว่าสมาชกิของโลกมนุษย ์
ไม่สามารถด ารงอยู่ไดโ้ดยปราศจากการรวมพวกกนั  ความรว่มมือและ
การช่วยเหลือกนัและกนัคือรากฐานของสงัคม  หากปราศจากการบงั
เกิดขึน้จรงิของสองหลกัการทีย่ิง่ใหญ่นี ้  ไม่มีการเคลือ่นไหวทีย่ิง่ใหญ่
รดุหนา้ไปได ้

กล่าวโดยย่อ  ความหวังของเราคืองานฉลองบุญสิบเกา้วันจะ
กลายเป็นเหตุของความเป็นปึกแผ่นทางจติวญิญาณระหว่างมติรสหาย  จะ
เชือ่มศาสนิกชนทัง้หลายดว้ยสายสมัพนัธแ์ห่งเอกภาพ  และเมือ่นัน้เราจะ
สมคัรสมานกนัถงึขนาดว่าความรกัและปัญญาจะกระจายออกจากศูนยนี์ ้
ไปยงัทกุส่วน  งานฉลองนีค้อืงานฉลองสวรรค ์ คอือาหารค า่ของพระผูเ้ป็น

                                                 
1 Kitáb-i-Aqdas no. 57 
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นาย  งานฉลองบุญนีด้งึดูดพลงัความแข็งแกรง่จากพระผูเ้ป็นเจา้ราวกบั
แม่เหล็ก  และเป็นเหตขุองความสว่างของหวัใจ 

ทุกวนัมีการปูโตะ๊งานฉลองและงานเลีย้งทีย่ิง่ใหญ่ดว้ยจุดหมายของ
ความเพลิดเพลินทางกายและความโอชะของอาหาร  ประชาชนทาน
อาหารอรอ่ยบางอย่างและน า้จากน า้พุตา่งๆ เพือ่ความสนุกสนาน  งานบอล
และการเตน้ร าตามมา  ทัง้หมดนีค้อืส าหรบัรา่งกาย  แตไ่มตรจีตินีค้อืความ
เพลดิเพลนิของพระผูเ้ป็นเจา้  เพือ่การทานอาหารของจติวญิญาณ  ความ
กระจ่างในเร ือ่งทางธรรม  การอภิปรายและการตีความค าสอนและ
ค าแนะน าของพระผูเ้ป็นเจา้  นีค้อืความมธีรรมลว้นๆ  2  

พระอบัดลุบาฮา 
 
  

                                                 
2 Nineteen Day Feast, Compilation 1989, no.18 
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2.  
งานฉลองบุญสบิเกา้วนัประกอบดว้ยสามภาค 

[The Nineteen Day Feast comprises of three parts] 
 

เป็นทีรู่ ว้่างานฉลองบุญสิบเกา้วันมีสามภาคทีต่่างกนัชดัเจนแต่
สมัพนัธก์นั : ภาคอธษิฐาน  ภาคบรหิารและภาคสงัสรรค ์ ภาคแรก
ตอ้งมกีารสวดบทอธษิฐานและอ่านพระธรรมศกัดิส์ทิธิ ์ ภาคทีส่องเป็นการ
ประชมุสามญัทีซ่ ึง่ธรรมสภาทอ้งถิน่รายงานกจิกรรม  แผนงานและปัญหา
ของตนต่อชมุชน  แบ่งปันข่าวและข่าวสารจากศูนยก์ลางแห่งโลกและ
ธรรมสภาแห่งชาติ  และรบัความคิดและค าแนะน าของมิตรสหายโดย
กระบวนการปรกึษาหารอื  ภาคทีส่ามเป็นการทานอาหารหรอืเคร ือ่งดืม่  
และเขา้ร่วมกิจกรรมอืน่ๆ ทีมุ่่งหวังจะท านุบ ารุงไมตร ีจิตในรูปแบบ
หลากหลายตามวฒันธรรม  ทีไ่ม่ละเมดิหลกัธรรมของศาสนาหรอืลกัษณะ
ทีเ่ป็นแกน่ของงานฉลองบุญ 3 

สภายุตธิรรมสากล 
 
2.1. ภาคอธษิฐานหรอืภาคธรรมะ  

[Devotional or Spiritual part] 
 

ในระบบสงัคมทีเ่ป็นอยู่ในปัจจุบนั  เร ือ่งทางโลกและเร ือ่งทางธรรมมกัจะแยก
จากกนั   การท ากจิสวดมนตห์รอืบูชาก็เวลาหน่ึงสถานที่หน่ึง  การท ากจิกรรม
ทางโลกก็อกีเวลาหน่ึงอกีสถานทีห่น่ึง  ประโยชนต์อ่จติใจทีไ่ดจ้ากการสวดมนตจ์งึ
อาจไม่ไดถ้่ายทอดมาสู่กจิการทางโลก  เราจงึอาจเห็นคนทีเ่ครง่ครดัศรทัธาเวลา
ปฏบิตัศิาสนกจิ  แตเ่วลาทีท่ ากจิการทางโลกกลบัไม่มคีณุธรรม  งานฉลองบุญสบิ
เกา้วันจึงถูกออกแบบใหเ้ร ิม่ตน้ดว้ยภาคธรรมะเพื่อยกระดับจิตใจใหอ้ยู่ใน
สภาวะธรรม  เป็นการเตรยีมพรอ้มก่อนเขา้สู่ภาคบรหิารที่มีการอภิปรายและ
ปรกึษาหารอืเกีย่วกบักจิการทางโลก : 

 
  

                                                 
3 Nineteen Day Feast, Compilation 1989, Introductory letter, para 3 
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2.1.1 สวดและอา่นอะไรในภาคอธษิฐาน  
[What to pray and read in the Devotional part] 

 
ภาคแรก (ภาคอธษิฐาน) ตอ้งมีการสวดบทอธษิฐานและ

การอา่นพระธรรมศกัดิส์ทิธิ ์4 
สภายุตธิรรมสากล  

 
ในเร ือ่ งค าถามทีคุ่ณถามท่านเกีย่ วกับธรรมลิขิต

ศกัดิส์ิทธิบ์าไฮ : ทีค่วรถอืว่าศกัดิส์ิทธิค์อืธรรมลิขิตของพระ
บอ๊บ  พระบาฮาอุลลาหแ์ละพระอบัดุลบาฮา  และธรรมลิขิต
เหล่านีเ้ท่านัน้ทีค่วรอ่านระหว่างภาคอธษิฐานจรงิๆ ของงาน
ฉลองบุญ 5 

ทา่นโชก ิเอฟเฟนด ิ
 

ระหว่างภาคอธษิฐานของงานฉลองบุญสิบเกา้วนั  ตอน
ใดๆ จากธรรมลิขติของพระบอ๊บ  พระบาฮาอุลลาหแ์ละท่าน
นายสามารถน ามาอ่านได ้ หรอืจากคมัภรีไ์บเบิล้และโกรอ่าน
ก็ได ้ เพราะเหล่านีล้ว้นเป็นคมัภีรศ์ ักดิส์ิทธิ ์ ภาคนีข้องที ่
ประชมุไม่จ าเป็นตอ้งถูกจ ากดัอยู่ทีบ่ทอธษิฐาน  ถงึแมว้่าบท
อธษิฐานสามารถและควรน ามาอา่นในระหว่างภาคนี ้6 

ทา่นโชก ิเอฟเฟนด ิ
 

ประการแรกทา่นรูส้กึว่า  ถงึแมว้่าในหลกัการแลว้แน่นอน
ว่าไม่มีเหตุผลทีท่ าไมไม่ควรอ่านขอ้ความทีค่ดัมาจากคมัภีร ์
ศกัดิส์ิทธิอ์ืน่ในภาคธรรมะของงานฉลองบุญของเรา  เนือ่ง
ดว้ยนีค้ือโอกาสโดยเฉพาะทีบ่าไฮมาชมุนุมกนัเพือ่ใหช้วีิต
ทางธรรมลึกซึง้ขึน้  กระนัน้กล่าวโดยทัว่ไปแลว้ก็เป็นการ
ดีกว่าส าหรบัพวกเขาทีจ่ะอ่านจากธรรมลิขิตศกัดิส์ิทธิข์อง
ตนเองในภาคธรรมะของงานฉลองบุญ 7 

ทา่นโชก ิเอฟเฟนด ิ
 

เกีย่วกบัค าถามของคุณ : ภาคอธิษฐานของงานฉลอง
บุญสิบเกา้วันหมายถึงการอ่านบทอธิษฐานของพระบาฮา
อุลลาหแ์ละพระอบัดุลบาฮา  หลงัจากนีห้ากมีชว่งเวลาการ

                                                 
4 Nineteen Day Feast, Compilation 1989, Introductory letter, para 3 
5 Nineteen Day Feast, Compilation 1989, no.68 
6 Nineteen Day Feast, Compilation 1989, no.69 
7 Nineteen Day Feast, Compilation 1989, no.72 
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อ่านค าสอน  อาจอ่านธรรมนิพนธข์องท่านศาสนาภบิาล  แต่
นีไ้ม่ไดเ้ป็นส่วนหนึง่ของการอธษิฐานของทีป่ระชมุนัน้ 8 

ทา่นโชก ิเอฟเฟนด ิ
 

ธรรมลิขิตของพระบอ๊บและพระบาฮาอุลลาหส์ามารถ
น ามาอ่านไดแ้น่นอนไม่ว่าเวลาใดหรอืทีไ่หน  ท านองเดยีวกนั
ธรรมลขิติของพระอบัดุลบาฮาน ามาอ่านไดอ้ย่างอสิระระหว่าง
ภาคธรรมะของงานฉลองบุญ  ทา่นศาสนภบิาลไดส้ัง่สอนไวว้่า
ระหว่างภาคธรรมะของงานฉลองบุญ  ไม่ควรอ่านธรรมนิพนธ ์
ของท่าน  กล่าวคอืระหว่างภาคธรรมะของงานฉลองบุญ  การ
อ่านควรจ ากดัอยู่ทีธ่รรมลขิติของพระบอ๊บ  พระบาฮาอุลลาห ์ 
และทีย่่อมกว่าคือของท่านนาย  แต่ระหว่างภาคนัน้ของงาน
ฉลองบุญ  ไม่ควรอ่านธรรมนิพนธข์องท่านศาสนภบิาล   เมือ่
ถงึชว่งเวลาการอภปิรายภาคบรหิาร  อาจน าธรรมนิพนธข์อง
ท่านโชก ิเอฟเฟนดมิาอ่าน  แน่ล่ะระหว่างภาคบรหิารของงาน
ฉลองบุญไม่มขีอ้คดัคา้นการอ่านธรรมลขิติของพระบอ๊บ พระ
บาฮาอลุลาหห์รอืของพระอบัดลุบาฮา 9 

ทา่นโชก ิเอฟเฟนด ิ
 

2.1.2 การใชด้นตรใีนภาคอธษิฐาน  
[The use of music in the Devotional part] 

 
ดนตรเีป็นทีอ่นุญาตระหว่างภาคธรรมะ  หรอืภาคใดๆ 

ของงานฉลองบุญสบิเกา้วนั 10 
พระอบัดลุบาฮา 

 
ในเร ือ่งค าถามของคณุเกีย่วกบัการใชด้นตรใีนงานฉลอง

บุญสิบเกา้วัน  ท่านตอ้งการใหคุ้ณรบัประกันมิตรสหาย
ทัง้หมดว่า  ท่านไม่เพียงรบัรองวิธปีฏิบตัิดงักล่าว  แต่คิดว่า
เป็นการดกีว่าในการประชมุทีศ่าสนิกชนทัง้หลายจะใชเ้พลง
สรรเสรญิทีแ่ต่งโดยบาไฮเอง  และเพลงสรรเสรญิ  บทกว ี บท
สวดเป็นท านองทีเ่ป็นพระวจนะศกัดิส์ทิธิ ์11 

ทา่นโชก ิเอฟเฟนด ิ
 

                                                 
8 Nineteen Day Feast, Compilation 1989, no.67 
9 Nineteen Day Feast, Compilation 1989, no.73 
10 Nineteen Day Feast, Compilation 1989, no.71 
11 Nineteen Day Feast, Compilation 1989, no.66 



งานฉลองบุญสบิเกา้วนั 

 

ไปทีส่ารบญั 
8 

2.2. ภาคบรหิาร  
[Administrative part]  

 
ภาคบรหิารคอืเวทปีระชาธปิไตยระดบัราก  ทีซ่ ึง่ธรรมสภาทอ้งถิน่และศาสนิก

ชนในชมุชนมาพบกนัเพื่ออภิปรายและปรกึษาหารอืกนัอย่างอิสระ  อีกทัง้เป็น
โอกาสฝึกฝนอบรมผูเ้ขา้รว่มงานใหม้ีวินัย  ทกัษะและคุณสมบตัิของการเป็น
พลเมืองทีร่บัผิดชอบ  และยงัเป็นตวัเชือ่มโยงชมุชนทอ้งถิน่กบัโครงสรา้งทัง้หมด
ของระบบบรหิารทัง้ระดบัชาตแิละระดบันานาชาต ิ: 

 
ภาคทีส่อง (ภาคบรหิาร) เป็นการประชุมสามัญทีซ่ ึง่ธรรมสภา

ทอ้งถิน่รายงานกจิกรรม  แผนงานและปัญหาของตนต่อชมุชน  แบ่งปัน
ข่าวและข่าวสารจากศูนยก์ลางแห่งโลกและธรรมสภาแห่งชาต ิ และรบั
ความคดิและค าแนะน าของมติรสหายโดยกระบวนการปรกึษาหารอื 12 

สภายุตธิรรมสากล 
 

โอกาสส าคญัทีม่ติรสหายมสี าหรบัการอภปิรายเกีย่วกบัปัญหาดา้น
บรหิาร  คือระหว่างงานฉลองบุญสิบเกา้วนั  ซึง่เป็นเวลาทีก่รรมการ
ทัง้หลายของธรรมสภาสามารถพบกบัคณะศาสนิกชน  และรว่มกนั
อภปิรายกจิการทัง้หลายของศาสนา  และเสนอแนะนโยบายและวธิใีหม่ๆ  
แตถ่งึกระนัน้ก็ไม่ควรกล่าวถงึบุคคล 13 

ทา่นโชก ิเอฟเฟนด ิ
 

เนือ่งดว้ยธรรมสภาทอ้งถิน่รบัผิดชอบการจดังานฉลองบุญสิบเกา้
วนั  และถูกคาดหมายใหร้ายงานกจิกรรมทัง้หลายของตนต่อชมุชน ณ 
งานฉลองบุญ  นอกเหนือจากการตอบสนองขอ้เสนอแนะทีเ่สนอมายงั
ตน   ธรรมสภาทอ้งถิน่ควรประชมุกนัอย่างนอ้ยหนึง่คร ัง้ในเดอืนบาไฮ  
อย่างไรก็ตามสภายุตธิรรมสากลไม่ตอ้งการวางกฎเกณฑท์ีเ่ขม้งวดใน
เร ือ่งนี ้ และเลือกทีจ่ะทิง้ค าถามนีไ้วก้บัดุลพินิจของแต่ละธรรมสภา
แห่งชาต ิ14 

สภายุตธิรรมสากล 
 

จุดประสงคห์ลกัของงานฉลองบุญสบิเกา้วนัคอืการชว่ยใหศ้าสนิก
ชนแต่ละคนสามารถใหข้อ้เสนอแนะใดๆ ต่อธรรมสภาทอ้งถิน่  ซ ึง่
ธรรมสภาทอ้งถิน่จะส่งต่อไปยงัธรรมสภาแห่งชาต ิ ดงันัน้ธรรมสภาแห่ง
ทอ้งถิน่คอืตวักลางทีช่มุชนบาไฮทอ้งถิน่สามารถสือ่สารกบัคณะผูแ้ทน

                                                 
12 Nineteen Day Feast, Compilation 1989, Introductory letter, para 3 
13 Nineteen Day Feast, Compilation 1989, no.78 
14 Nineteen Day Feast, Compilation 1989, no.84 
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ระดบัชาต ิ การประชมุตวัแทนควรถอืว่าเป็นการชมุนุมช ัว่คราว  ซึง่มี
บทบาทหนา้ทีท่ีเ่จาะจงบางอย่างใหป้ฏบิตัริะหว่างชว่งเวลาหนึง่ทีจ่ ากดั  
ดงันีส้ถานะของการประชมุตวัแทนถูกจ ากดัเวลาอยู่ในชว่งประชมุของ
การประชมุตวัแทน  บทบาทของการปรกึษาหารอื ณ เวลาอืน่ทัง้หมดให ้
เป็นสทิธิข์องทัง้หมู่คณะศาสนิกชนผ่านทางธรรมสภาทอ้งถิน่ 15 

ทา่นโชก ิเอฟเฟนด ิ
 

ยิง่กว่านัน้เพราะโอกาสทีง่านฉลองบุญมีใหส้ าหรบัการถ่ายทอด
ข่าวสารจากคณะบรหิารระดบัชาตแิละระดบันานาชาต ิ และส าหรบัการ
สือ่สารค าแนะน าของมิตรสหายไปถงึระดบัเหล่านัน้เชน่กนั  งานฉลอง
บุญจงึกลายเป็นตวัเชือ่มโยงทีเ่ช ือ่มชมุชนทอ้งถิน่ในความสมัพนัธท์ีม่ี
พลงักบัโครงสรา้งทัง้หมดของระบบบรหิาร  แต่เมือ่พิจารณาในระดบั
ทอ้งถิน่โดยล าพงั  ก็มีสิง่ทีน่่าตืน่เตน้และอศัจรรยใ์จอยู่มาก  ทีนี่ง่าน
ฉลองบุญเชือ่มต่อบุคคลกบักระบวนการรว่มกนั  ซ ึง่โดยกระบวนการ
เหล่านีส้งัคมถูกสรา้งหรอืฟืน้กลบัมา  ตวัอย่างเชน่ทีนี่ง่านฉลองบุญคอื
สมรภูมิของประชาธปิไตยระดบัรากของสงัคม  ทีซ่ ึง่ธรรมสภาทอ้งถิน่
และสมาชกิของชมุชนมาพบกนับนรากฐานรว่มกนัของการอภปิราย  ที ่
ซ ึง่บุคคลมีอิสระทีจ่ ะ เสนอความคิดของตนเป็นของขวัญใหแ้ก่
กระบวนการสรา้งอารยธรรมทีก่า้วหนา้  ในฐานะทีเ่ป็นความคดิเห็นใหม่
หรอืไม่ก็เป็นการวพิากษอ์ย่างสรา้งสรรค ์ ดงันีเ้ป็นทีเ่ห็นไดว้่านอกจาก
นัยส าคญัทางจติวญิญาณแลว้  สถาบนัรว่มกนัของประชาชนนีย้งัผสม
วนัิยทางสงัคมขัน้พืน้ฐานจ านวนมากเขา้ดว้ยกนั  ซ ึง่อบรมผูเ้ขา้รว่มใน
สิง่ทีจ่ าเป็นส าหรบัการเป็นพลเมอืงทีร่บัผดิชอบ 16 

สภายุตธิรรมสากล 
 

  

                                                 
15 Nineteen Day Feast, Compilation 1989, no.77 
16 Nineteen Day Feast, Compilation 1989, Introductory letter, para 7 
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2.2.1 ปรกึษาหารอืกนัอย่างเบกิบานและมคีวามสุขอย่างไร  
[How to consult with joy and happiness] 

 
การปรกึษาหารอืจะเป็นเวทปีระชาธปิไตยและเป็นชว่งเวลาทีม่ี

ความสุขอย่างแทจ้รงิ  ก็ต่อเมื่อผูเ้ขา้รว่มค านึงถึงประโยชนข์อง
ส่วนรวมมากกว่าส่วนตวั  มีหลกัการและวินัยในการปรกึษาหารอื
ดงัทีพ่ระอบัดุลบาฮาสอนไว ้ ไม่เชน่น้ันแลว้ความสุขอาจถูกแทนที่
ดว้ยความโกลาหล : 

 
เป็นหนา้ทีข่องพวกเขาทีจ่ะปรกึษาหารอืกนัและค านึงถงึ

ประโยชนข์องคนรบัใชท้ัง้หลายของพระผูเ้ป็นเจา้  เพือ่เห็นแก่
พระองค ์ อย่างทีพ่วกเขาค านึงถงึประโยชนข์องตวัเอง  และ
เลอืกสิง่ทีเ่หมาะทีค่วร 17 

พระบาฮาอลุลาห ์
 

พวกเขาตอ้งด าเนินการประชมุดว้ยความอุทศิ  มารยาท  
เกยีรต ิ ความระวงั  และความพอประมาณในการแสดงทศันะ
ของตน  ในทุกเร ือ่งพวกเขาตอ้งแสวงหาความจรงิ  มิใชย่ืน
กรานในความคดิเห็นของตน  เพราะความดือ้ดงึอยู่ในทศันะ
ของตนจะน าไปสู่ความรา้วฉานและเถยีงกนั  และความจรงิจะ
ยงัคงซอ่นเรน้อยู่  สมาชกิผูม้ีเกยีรตทิัง้หลายตอ้งแสดงความ
คดิเห็นอย่างอสิระ   และหา้มมใิหผู้ใ้ดดแูคลนความคดิเห็นของ
ผูอ้ืน่ 18 

พระอบัดลุบาฮา 
 

สมาชกิทัง้หลายตอ้งปรกึษาหารอืกนัในลักษณะทีไ่ม่
กอ่ใหเ้กดิความรา้วฉานและความรูส้กึทีไ่ม่ดตี่อกนั  สิง่นีบ้รรลุ
ไดเ้มือ่สมาชกิทุกคนแสดงความคิดเห็นและอภิปรายเหตุผล
ของตนไดอ้สิระเต็มที ่ หากมคีนใดคา้น  เขาตอ้งไม่รูส้กึเจ็บใจ  
เพราะหนทางทีถู่กตอ้งจะไม่ถูกเปิดเผยจนกว่าจะอภปิรายเร ือ่ง
นัน้ๆ กนัอย่างเต็มที ่ ประกายเรอืงรองของสจัธรรมจะปรากฏ
ออกมาก็ตอ่เมือ่มกีารปะทะของความคดิเห็นทีต่า่งกนั 19 

พระอบัดลุบาฮา 
 

                                                 
17 Bahá’í Consultation, Compilation 1990, no.6 
18 Bahá’í Administration, p.22   
19 Bahá’í Consultation, Compilation 1990, no.9 
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บาไฮตอ้งเรยีนรูท้ีจ่ะไม่สนใจบุคลิกส่วนตวัและเอาชนะ
ความปรารถนาซึง่ชา่งเป็นธรรมดาของคนเราทีจ่ะเขา้ขา้งและ
ตอ่สูก้นั  บาไฮตอ้งเรยีนรูเ้ชน่กนัทีจ่ะน าหลกัการทีย่ิง่ใหญ่ของ
การปรกึษาหารอืมาใช ้ มเีวลาทีก่นัไวใ้ห ้ณ งานฉลองบุญสบิ
เกา้วนัส าหรบัชมุชนทีจ่ะแสดงทศันะและใหข้อ้เสนอแนะแก่
ธรรมสภา  ธรรมสภาและศาสนิกชนควรคาดหวังรอคอย
ชว่งเวลาของการอภิปรายกนัอย่างมีความสุขนี ้ และไม่กลวั
หรอืระงับการอภิปรายดงักล่าว  ท านองเดียวกนักรรมการ
ธรรมสภาควรปรกึษาหารอือย่างเต็มที ่ และในการตดัสนิใจให ้
ถอืประโยชนข์องศาสนามากอ่น  ไม่ใชบุ่คลกิส่วนตวั  โดยเอา
ตามความประสงคข์องเสยีงส่วนใหญ่ 20 

สภายุตธิรรมสากล 
 

มีปัจจยัจ านวนหนึ่งทีจ่ าเป็นส าหรบัการเขา้ใจลกัษณะ
ของปฏสิมัพนัธท์ีเ่หมาะสม  ระหว่างศาสนิกชนและธรรมสภา
ทอ้งถิน่ของเขาหรอืเธอในภาคการปรกึษาหารอืของงานฉลอง
บุญสบิเกา้วนั  ทีส่ าคญัในปัจจยัเหล่านีค้อืการเห็นคุณค่าของ
จุดประสงคข์องสถาบนัทีส่ าคญัทีสุ่ดนีข้องศาสนา  พระอบัดุล
บาฮาทรงพรรณนางานฉลองบุญดว้ยถอ้ยค าเหล่านี ้: 

 

งานฉลองบุญนีค้ืองานทีน่ ามาซึง่ความเบิกบาน  คือ
รากฐานของความเห็นพอ้งและเอกภาพ  คอืกุญแจไปสู่ความ
รกัใคร่และไมตรจีิต  งานฉลองบุญแพร่กระจายความเป็น
อนัหนึง่เดยีวกนัของมนุษยชาต ิ21 

สภายุตธิรรมสากล 
 

เมื ่อพิจารณาถึงหลักการบร ิหารทีส่ าคัญของการ
ปรกึษาหารอือย่างตรงไปตรงมาและเปิดเผยนี ้ ท่านศาสนภิ
บาลขอแนะน าคุณใหเ้ลิกวิธีการขอใหส้มาชกิคนอืน่แสดง
ความคดิเห็นและขอ้เสนอแนะของคุณ  การแสดงทศันะของ
คุณทางออ้มนีต้่อธรรมสภาไม่เพียงแต่สรา้งบรรยากาศของ
ความลบัลมคมในซึง่ขดักบัจิตวิญญาณของศาสนาเท่านัน้  
แตย่งัจะน าไปสู่ความเขา้ใจผดิและความยุ่งยากมากมาย 22 

ทา่นโชก ิเอฟเฟนด ิ
 

                                                 
20 Nineteen Day Feast, Compilation 1989, no.80 
21 Nineteen Day Feast, Compilation 1989, no.86 
22 Bahá’í Consultation, Compilation no.32 
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การปรกึษาหารอืนัน้ส าคญัอย่างยิง่  แต่ทีมุ่่งหมายไวนั้น้
คือการหารอืดว้ยธรรม  หาใชก่ารพ่นทศันะของตนออกมา
เท่านัน้  ในประเทศฝร ัง่เศสเราไดอ้ยู่ในทีป่ระชมุวุฒิสภาคร ัง้
หนึง่  แต่ประสบการณท์ีไ่ดไ้ม่ค่อยน่าประทบัใจ  วธิปีฏบิตัขิอง
รฐัสภาควรมีวตัถุประสงคใ์นการเขา้ถงึแสงสว่างของสจัธรรม
เกีย่วกบัปัญหาทีน่ าเสนอ  มิใชเ่ป็นการเปิดสนามรบส าหรบั
การต่อตา้นกนัและดงึดนัอยู่กบัความคดิเห็นของตน  การเป็น
ปรปักษแ์ละขดัแยง้กนันัน้เป็นโชคไม่ดีและท าลายสจัธรรม
เสมอ  ในการประชมุรฐัสภาดงักล่าว  มกีารต่อลอ้ต่อเถยีงและ
ขึน้เสียงใส่กนัอยู่บ่อยๆ โดยไม่มีประโยชน ์ ผลทีไ่ดค้อืความ
สบัสนและโกลาหล  ซึง่คร ัง้หนึง่ถงึกบัมกีารใชก้ าลงักนัระหว่าง
วุฒสิมาชกิสองทา่น  นีไ่ม่ใชก่ารปรกึษาหารอืแต่เป็นหนังตลก 
23 

พระอบัดลุบาฮา 
 

2.2.2 ขอ้เสนอแนะจากงานฉลองบญุทีธ่รรมสภาทอ้งถิน่จะน าไปพจิารณา 
[Recommendations from the Feast to be taken up by the Local Spiritual Assembly] 

 
หากมิตรสหายเห็นดว้ยกบัค าแนะน าหนึง่ ณ งานฉลอง

บุญ  ไม่ว่าเป็นเอกฉันทห์รอืโดยเสียงส่วนใหญ่  นั่นเป็น
ค าแนะน าจากงานฉลองบุญถึงธรรมสภา  ในอีกดา้นหนึ่ง
หากศาสนิกชนคนหนึ่งใหข้อ้เสนอแนะทีค่นอืน่ๆ ไม่รบั  
ขอ้เสนอแนะนัน้ก็ยงัอาจไดร้บัการพจิารณาโดยธรรมสภา 24 

สภายุตธิรรมสากล 
 

ตามทีอ่า้งถึงมาตรา 6 ในกฏขอ้บังคบัของธรรมสภา
ทอ้งถิน่ “ขณะทีค่งไวซ้ ึง่สิทธิอ์นัศกัดิส์ิทธิต์่อการตดัสินใจ
สุดทา้ยในทุกเร ือ่งทีเ่กีย่วโยงกบัชมุชนบาไฮ  ธรรมสภาจะ
แสวงหาค าแนะน าและและการปรกึษาหารอืกบัสมาชกิทุกคน
ของชมุชน  ใหช้มุชนรบัทราบกิจการทัง้หมดของตน  และ
เชญิชมุชนอภปิรายอย่างอสิระและเต็มทีใ่นทุกเร ือ่งทีม่ีผลต่อ
ศาสนา” 

 

การลงคะแนนเสยีงทีแ่ทจ้รงิเพือ่ตดัสนิว่าค าแนะน าทีเ่สนอ
มาในงานฉลองบุญสิบเกา้วนั  ควรส่งไปยงัธรรมสภาทอ้งถิน่
หรอืไม่  เป็นเร ือ่งรองซึง่อาจปล่อยไวใ้หธ้รรมสภาทอ้งถิน่เอง
ตดัสนิใจ  ไม่เป็นทีห่า้มทีเ่ลขานุการธรรมสภาทอ้งถิน่จะบนัทกึ

                                                 
23 Bahá’í Consultation, Compilation 1990, no.9 
24 Nineteen Day Feast, Compilation 1989, no.85 
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ขอ้เสนอแนะทีเ่สนอมาในงานฉลองบุญสิบเกา้วันเพือ่ให ้
ธรรมสภาพิจารณา  ประ เ ด็นทีส่ าคัญทีค่วร นึกถึงคือ
ขอ้ก าหนดในกฎขอ้บงัคบัดงัทีก่ล่าวไวข้า้งบน 25 

สภายุตธิรรมสากล 
 

แน่นอนว่าเยาวชนอายุระหว่าง 15 และ 21 ปีอาจเขา้รว่ม
ในการอภิปราย  และควรไดร้บัการสนับสนุนใหท้ าดงักล่าว  
แต่พวกเขาไม่ไดล้งคะแนนเสยีงในเร ือ่งค าแนะน าถงึธรรมสภา
จนกว่าพวกเขาจะอายุ 21 ปี 26 

สภายุตธิรรมสากล 
 

2.2.3 ใครคอืประธานในชว่งเวลาการปรกึษาหารอืในงานฉลองบุญ  
[Who is to be the Chairman in the Consultative part of the Feast] 

 
กฎขอ้บงัคบัของธรรมสภาทอ้งถิน่แสดงนัยชดัเจนถึง

บทบาทของประธานและรองประธานส าหรบัการประชมุของ
ธรรมสภา  ส าหรบังานฉลองบุญ  ประธานหรอืผูแ้ทนทีไ่ดร้บั
การแต่งตัง้ของธรรมสภาเป็นประธานในช่วงเวลาการ
ปรกึษาหารอื  อย่างไรก็ตามสิง่นีไ้ม่ไดร้ะบุไวใ้นกฎบงัคบั  และ
เป็นเร ือ่งรองทีใ่หอ้ยู่ในดุลยพินิจของธรรมสภาแห่งชาตใินแต่
ละประเทศ  ธรรมสภาแห่งชาติอาจน าขัน้ตอนวิธีการแบบ
เดยีวกนัมาใชใ้หธ้รรมสภาทอ้งถิน่ทัง้หลายปฏิบตัติาม  หรอื
ปล่อยเร ือ่งนีไ้วใ้นดลุยพนิิจของธรรมสภาทอ้งถิน่เอง 27 

สภายุตธิรรมสากล 
 
2.3. ภาคสงัสรรค ์ 

[Social part] 
 

ภาคทีส่าม (ภาคสงัสรรค)์ เป็นการทานอาหารหรอืเคร ือ่งดืม่  และ
เขา้ร่วมกิจกรรมอืน่ๆ  ที มุ่่ งหวังจะท านุบ ารุงไมตร ีจิตในรูปแบบ
หลากหลายตามวัฒนธรรม  ทีไ่ม่ละเมิดหลักธรรมของศาสนาหรอื
ลกัษณะทีเ่ป็นแกน่ของงานฉลองบุญ 

ถึงแมว้่างานฉลองบุญจ าเป็นตอ้งมีการยึดถือสามลกัษณะส าคญั
อย่างเขม้งวดในล าดับทีนิ่ยามไว ้  ก็มีทีว่่างอย่างมากส าหรบัความ
หลากหลายในประสบการณร์วมทัง้หมด  ตวัอย่างเชน่  ดนตรอีาจถูก

                                                 
25 Nineteen Day Feast, Compilation 1989, no.82 
26 Nineteen Day Feast, Compilation 1989, no.83 
27 Nineteen Day Feast, Compilation 1989, no.87 
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น าเขา้มาในชว่งต่างๆ รวมถงึภาคอธษิฐาน  พระอบัดุลบาฮาแนะน าว่า
ควรมสีุนทรพจนท์ีค่มคายและยกระดบัจติใจ  ความแปลกใหม่และความ
หลากหลายในการแสดงการตอ้นรบัขบัสูนั้น้เป็นไปได ้ คุณภาพและ
ขอบเขตของการปรกึษาหารอืนัน้ส าคญัยิง่ต่อบรรยากาศของงาน  
อิทธิพลของวัฒนธรรมต่างๆ ต่อเร ือ่งเหล่านีค้ือปัจจยัทีน่่ายินดี  ที ่
สามารถใหค้วามหลากหลายทีม่ีประโยชนแ์ก่งานฉลองบุญ  และแสดง
ใหเ้ห็นลกัษณะเฉพาะทัง้หลายทีไ่ม่มีเหมือนของสงัคมต่างๆ ทีม่ีการจดั
งานฉลองบุญ  และดงันัน้เกือ้หนุนการยกระดบัจติใจและความเพลินใจ
ของผูเ้ขา้รว่มงาน 28 

สภายุตธิรรมสากล 
 

เจา้ภาพดว้ยความสงบเสงีย่มโดยสมบูรณแ์ละแสดงความเมตตาต่อ
ทุกคน  ตอ้งใหค้วามสบายใจแก่แต่ละคน  และเสิรฟ์มิตสหายดว้ยมือ
ของตนเอง 29 

พระอบัดลุบาฮา 
 

เราสามารถเขา้ใจความปรารถนาของมติรสหายบางคนทีจ่ะจดัการ
ตอ้นรบัทีอ่บอุ่น ณ งานฉลองบุญใหแ้ก่บรรดาศาสนิกชนทีพ่ึง่ประกาศ
ตนและโดยเฉพาะอย่างยิง่เยาวชน  และเราไม่เห็นขอ้คดัคา้นทีธ่รรมสภา
จะจดังานตอ้นรบัก่อนงานฉลองบุญจรงิๆ เพือ่บรรลุจุดประสงตนี์ ้ เนือ่ง
ดว้ยงานฉลองบุญมักจัดในตอนค า่  ธรรมสภาอาจถือว่าเป็นทีน่่า
ปรารถนาทีจ่ะจดัแจงใหศ้าสนิกชนทานอาหารค า่มือ้เบากอ่นการจดังาน
ฉลองบุญ  หรอือกีตวัอย่างธรรมสภาสามารถจดัแจงกจิกรรมสงัคส์รรค ์
ทีเ่หมาะสมขณะทีม่ิตรสหายก าลงัชุมนุมกนัอยู่ก่อนการเร ิม่ตน้งาน
ฉลองบูญจรงิๆ  อย่างไรก็ตามนีไ้ม่ควรแทนทีภ่าคสงัสรรคข์องงานฉลอง
บุญเอง 30 

สภายุตธิรรมสากล 
 

  

                                                 
28 Nineteen Day Feast, Compilation 1989, Introductory letter, para 3-4 
29 Nineteen Day Feast, Compilation 1989, no.2 
30 Nineteen Day Feast, Compilation 1989, no.88 
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3.  
ปัจจยัส าหรบัความส าเรจ็ของงานฉลองบุญ 

[Successful factors for the Feast] 
 

หากงานฉลองบุญนีถู้กจดัในลกัษณะทีเ่หมาะสม  มติรสหายจะพบว่า
ตนเองไดร้บัการฟืน้ฟูจติวญิญาณหนึง่คร ัง้ในทุกสบิเกา้วนั  และไดร้บัการ
ประสาทดว้ยอานุภาพทีไ่ม่ใชข่องโลกนี ้31 

พระอบัดลุบาฮา 
 

ความส าเรจ็ของงานฉลองบุญขึน้อยู่อย่างมากกบัคุณภาพของการ
เตรยีมงานและการเขา้รว่มของบุคคล 32 

สภายุตธิรรมสากล 
 

3.1. การเตรยีมตวัของผูไ้ปรว่มงาน  
[Preparation of the individual] 
 

เมือ่เจา้ไปงานฉลองบุญ  กอ่นจะเขา้ไป  จงปล่อยวางจากทกุสีง่ทีค่ ัง่
คา้งอยู่ในหัวใจ  ใหค้วามคิดและจิตใจของเจา้เป็นอิสระจากทุกสิง่
นอกจากพระผูเ้ป็นเจา้  และพูดกบัหวัใจของเจา้  เพือ่ว่าทุกคนจะท าให ้
งานนีเ้ป็นการชมุนุมแห่งความรกั  เป็นเหตุแห่งความเรอืงรอง  เป็นการ
ชมุนุมทีด่งึดูดหวัใจ  หอ้มลอ้มดว้ยประทปีของหมู่เทวญั  เพือ่ว่าเจา้จะ
ชมุนุมกนัดว้ยความรกัอย่างสุดซึง้.... 

พวกเจา้แต่ละคนตอ้งคดิถงึว่า  จะท าใหผู้อ้ืน่ในทีช่มุนุมมีความสุข
และยนิดอีย่างไร  และแตล่ะคนตอ้งถอืว่าทกุคนทีนั่น่ดกีว่าและส าคญักว่า
ตน  รูว้่าพวกเขามีฐานะสูง  และเจา้เองมีฐานะต า่ตอ้ย  หากเจา้ด าเนิน
ชวีติและปฏบิตัติามค าสัง่นี ้ แน่ใจไดว้่างานฉลองบุญนัน้เป็นอาหารทพิย ์
33 

พระอบัดลุบาฮา 
 

เป็นความหวังของเราว่า  งานฉลองบุญสิบเกา้วันจะไดร้บัการ
สถาปนาและจดัตัง้อย่างมัน่คง  เพือ่ว่าสภาวะความเป็นจรงิทีว่สิุทธิจ์ะอยู่
เบือ้งหลงัการประชมุนี ้ จะทิง้อคติและความขดัแยง้ทัง้หมดไวข้า้งหลงั  
และท าใหห้วัใจของพวกเขาเป็นคลงัแห่งความรกั  ถงึแมว้่ามีความรูส้กึ
นอ้ยนิดระหว่างวิญญาณบางดวง  อย่างเชน่ขาดความรกั  ตอ้งท าให ้

                                                 
31 Nineteen Day Feast, Compilation 1989, no.10 
32 Nineteen Day Feast, Compilation 1989, Introductory letter, para 8-9 
33 Nineteen Day Feast, Compilation 1989, no.17 
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ความรูส้ึกนัน้หายไปใหห้มด  ตอ้งมีความโปร่งใสทีสุ่ดและเจตนาที ่
บรสิุทธิ ์34 
 

พระอบัดลุบาฮา 
 

3.2. การเตรยีมงาน  
[Preparation for the Feast] 

 
หากจ ะ ใ ห ้ง า นฉลอ ง บุญ เ ป็ น ป ร ะ ส บก า รณ์ที ่เ ห ม า ะ สม  

นอกเหนือจากการเขา้ใจแนวความคดิแลว้ก็ยงัตอ้งมีการเตรยีมงานและ
เตรยีมการ  ถงึแมว้่าจะรบัผิดชอบทางบรหิารต่อการด าเนินงานฉลอง
บุญ  ธรรมสภาทอ้งถิน่ก็มกัขอใหใ้ครคนหนึง่หรอืกลุ่มหนึง่เตรยีมงาน  
อนัเป็นวิธีปฏิบตัิทีส่อดคลอ้งกบัจิตวิญญาณของการตอ้นรบัขบัสูซ้ ึง่
ส าคญัยิง่ต่องานนี ้ บุคคลดงักล่าวสามารถท าหนา้ทีเ่ป็นเจา้ภาพ  และ
บางคร ัง้เอาใส่ใจต่อการเลือกบทอธษิฐานและเนือ้หาทีจ่ะอ่านส าหรบั
ภาคอธษิฐาน  พวกเขาอาจดูแลรบัผดิชอบภาคสงัสรรคด์ว้ย  ในชมุชน
ขนาดเล็กเป็นเร ือ่งง่ายทีจ่ะด าเนินการตามลกัษณะของการตอ้นรบัขบัสู ้
ดว้ยตวัเอง  แต่ในชมุชนขนาดใหญ่ธรรมสภาทอ้งถิน่ขณะทีค่งไวซ้ ึง่
แนวความคิดของการตอ้นรบัขับสู  ้  อาจพบว่าจ าเป็นทีจ่ะคิดหา
มาตรการอืน่ๆ 

ลกัษณะส าคญัต่างๆ ของการเตรยีมงานฉลองบุญรวมถงึการเลือก
เนือ้หาทีจ่ะอา่นทีเ่หมาะสม  การก าหนดตวัผูอ้า่นทีด่ลี่วงหนา้  และส านึก
ในมารยาททัง้ในการน าเสนอและการรบัรองของรายการอธษิฐาน  การ
เอาใจใส่สิง่แวดลอ้มทีจ่ะจดังานฉลองบุญไม่ว่าในอาคารหรอืนอกอาคาร  
จะมอีทิธพิลต่อประสบการณอ์ย่างยิง่  ความสะอาดและการตกแต่งพืน้ที ่
ใหเ้หมาะแก่การใชง้าน  เป็นส่วนทีม่ีนัยส าคญั  ความตรงต่อเวลาเป็น
มาตรการหนึง่ของการเตรยีมงานทีด่ ี35 

สภายุตธิรรมสากล 
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4.  
งานฉลองบุญสบิเกา้วนัคอืรากฐานของระบบโลกใหม่ 
[The Nineteen Day Feast as the Foundation of the New World Order] 

 
4.1. รปูแบบการชมุนุมทีไ่ม่เคยมมีากอ่นในประวตัศิาสตร ์ 

[A form of gathering unprecedented in History] 
 

จากทีก่ล่าวมาจะเห็นไดว้่า  งานฉลองบุญสิบเกา้วนัไม่ใชเ่ป็นเพียงรูปแบบ
หน่ึงของการมาชมุนุมกนัทางศาสนาอย่างทีเ่ป็นมาในยุคศาสนาทัง้หลายในอดตี  
ทีศ่าสนิกชนมาชมุนุมกนัเพื่อสวดมนตแ์ละเรยีนรูค้ าสอนของศาสนา  แต่หากยงั
เป็นการประสานกจิกรรมสามอย่างของมนุษยเ์ขา้ดว้ยกนั  น่ันคอื  การบูชา  การ
บรหิารและการสังสรรคส์มาคมอย่างไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร ์  ซ ึง่มี
ววิฒันาการมาตัง้แตใ่นสมยัของพระบอ๊บ : 

 
เจา้เขยีนมาเกีย่วกบังานฉลองบุญ  กจิกรรมฉลองนีซ้ ึง่ถูกจดัในวนั

หนึง่ของเดอืนทีม่สีบิเกา้วนั  ไดร้บัการสถาปนาโดยพระบอ๊บ  และพระผู ้
ทรงความงามทีว่ิสุทธิ ์ (พระบาฮาอุลลาห)์ ทรงสัง่การ  ยืนยนัและให ้
ก าลงัใจอย่างอบอุ่นใหจ้ดั  ดงันัน้งานฉลองบุญนีจ้งึส าคญัเป็นทีสุ่ด  ไม่
มขีอ้สงสยัว่าเจา้ควรดแูลงานนีด้ว้ยความเอาใจใส่ทีสุ่ด  และท าใหค้ณุค่า
ของงานนีเ้ป็นทีรู่ ้  เพือ่ว่างานฉลองบุญนีจ้ะไดร้บัการสถาปนาอย่าง
มัน่คงบนรากฐานทีถ่าวร  ขอใหผู้เ้ป็นทีร่กัยิง่ของพระผูเ้ป้นเจา้มาชมุนุม
และสมาคมกนัดว้ยความรกัและจิตวิญญาณและความสุข  โดยการ
ปฏบิตัตินดว้ยมารยาทและการควบคุมตนเองทีสุ่ด  ขอใหพ้วกเขาอ่าน
วจนะศกัดิส์ิทธิอ์กีทัง้เรยีงความทีม่ีประโยชน ์ และจดหมายของพระอบั
ดุลบาฮา  ใหก้ าลงัใจและแรงบนัดาลใจซึง่กนัและกนัใหร้กักนัทุกคน  
สวดบทอธษิฐานดว้ยใจสงบและความเบิกบาน  กล่าวสุนทรพจนท์ีค่ม
คาย  และสรรเสรญิพระผูเ้ป็นนายทีไ่ม่มเีปรยีบ 36 

พระอบัดลุบาฮา 
 

เป็นทีส่งัเกตไดว้่าแนวความคดิเกีย่วกบังานฉลองบุญมวีวิฒันาการ
ขึน้มาเป็นขัน้ตอนทีส่มัพนัธก์บัพฒันาการของศาสนา  ณ ขัน้ตอนแรก
สุดในอหิรา่น  มติรสหายแต่ละคนเป็นเจา้ภาพจดัการชมุนุมในบา้นของ
ตนเป็นการตอบสนองต่อบญัชาของพระบาฮาอุลลาห ์ เพือ่แสดงการ
ตอ้นรบัขบัสูห้นึง่คร ัง้ทุกสบิเกา้วนั  และไดร้บัแรงบนัดาลใจจากการอ่าน
และอภิปรายค าสอน  เมือ่ชุมชนเติบโตพระอับดุลบาฮาทรงวาด
รายละเอยีดและเนน้ลกัษณะของการอธษิฐานและการสงัสรรคข์องงานนี ้ 
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หลงัจากการสถาปนาธรรมสภาทอ้งถิน่ทัง้หลาย  ทา่นโชก ิเอฟเฟนดนิ า
ภาคบรหิารเขา้มาและใหช้มุชนคุน้เคยกบัความคิดเกีย่วกบังานฉลอง
บุญสิบเกา้วันในฐานะทีเ่ป็นสถาบัน  นีเ้ป็นราวกบัว่าเพลงสามลูก
ประสานกนัอย่างสมบูรณใ์นดนตรวีงใหญ่ 

แต่หาใชใ่นความหมายของการคลีอ่อกมาทลีะนอ้ยในฐานะทีเ่ป็น
สถาบนัเท่านัน้  ทีว่วิฒันาการของงานฉลองบุญตอ้งไดร้บัการพจิารณา  
เพราะยงัมีบรบิททีก่วา้งกว่า  งานฉลองบุญน่าจะไดร้บัการมองในการ
ผสมผสานวธิกีารอย่างไม่มทีีเ่หมอืนในฐานะทีเ่ป็นการมาถงึยอดสุดของ
กระบวนการทีย่ิ ง่ ใหญ่ทางประวัติศาสตร  ์ ซ ึง่ ในกระบวนการนี ้
องคป์ระกอบเบือ้งตน้ทัง้หลายของชวีติชมุชน (การบูชา  การฉลองและ
รูปแบบอืน่ๆ ของการท าอะไรดว้ยกนั) ในช่วงเวลาทีต่่อเนื่องกนัมา
ยาวนาน  ไดม้าบรรจบกนัอย่างรุง่โรจน ์ งานฉลองบุญสบิเกา้วนัเท่ากบั
เป็นระยะใหม่ในยุคแห่งการเห็นแจง้นีท้ีก่ารแสดงออกขัน้พืน้ฐานของ
ชวีิตชมุชนมีวิวฒันาการขึน้มา  ท่านโชก ิเอฟเฟนดไิดพ้รรณนางาน
ฉลองบุญสบิเกา้วนัว่าเป็นรากฐานของระบบโลกใหม่  และในจดหมายที ่
เขียนในนามของท่าน  งานฉลองบุญสิบเกา้วันถูกกล่าวถึงว่าเป็น 
“ตวักลางส าคญัส าหรบัการคงไวซ้ ึง่การติดต่อกนัอย่างใกลช้ดิและ
ต่อเนือ่งระหว่างศาสนิกชนทัง้หลายเอง  และระหว่างพวกเขากบัคณะผู ้
แทนทีไ่ดร้บัเลอืกตัง้ในชมุชนทอ้งถิน่” 37 

สภายุตธิรรมสากล 
 

4.2. โอกาสส าหรบัการปรกึษาหารอืระหว่างประชาชนและผูป้กครอง  
[The occasion for consultation between the People and Ruler] 

 
ในระบบสงัคมหรอืประชาธปิไตยทีเ่ป็นอยู่  มีโอกาสนอ้ยมากทีป่ระชาชนใน

แตล่ะทอ้งถิน่จะไดพ้บกบัผูป้กครอง “บนรากฐานรว่มกนัของการอภปิราย”  เพราะ
ความสนใจของผูป้กครองและประชาชนอาจไม่ตรงกนั  เร ือ่งทางสังคมและ
เศรษฐกจิทีป่ระชาชนสนใจและถอืว่าส าคญัหรอืเป็นปัญหา  ผูป้กครองอาจไม่ให ้
ความส าคญัมากไปกว่าเท่าทีจ่ะรกัษาคะแนนเสียงของตนไวไ้ดก็้พอ  และดงัน้ัน
ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของประชาชนอาจไม่ไดร้บัการฟังหรอืพิจารณา
อย่างจรงิจงัและลงมือด าเนินการโดยผูป้กครอง  ในทางกลบักนัหากผูป้กครอง
อยากจะท าอะไรและกลวัว่าประชาชนจะไม่เห็นดว้ย  ก็อาจใชว้ิธีจดัฉากรบัฟัง
ความคดิเห็นพอเป็นพิธ ี เพื่อสรา้งความชอบธรรมใหก้บัสิง่ทีต่นเองตอ้งการทีต่ ัง้
ธงไวล้่วงหนา้  โดยอาจมีการเกณฑห์นา้มา้มา  ซึง่หากจะเรยีกว่าประชาธปิไตย
จอมปลอมก็คงไม่ผิด  ดงันีป้ระชาชนทีห่วงัดตี่อส่วนรวมหรอืประเทศชาตจิงึหมด
ความกระตือรอืรน้ที่จะมีส่วนรว่มในกจิการต่างๆ ของส่วนรวมเพื่อแกไ้ขปัญหา  
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ปรบัปรงุหรอืพฒันาสิง่ทีเ่ป็นอยู่  เพราะคดิว่าเหน่ือยเปล่า  นอกจากนีย้งัมแีนวโนม้
ว่าประชาชนจะไม่กลา้หรอืไม่อยากแสดงความคดิเห็นขดักบัสิง่ทีผู่ป้กครองท าอยู่
ถงึแมต้นจะคดิว่าสิง่น้ันไม่ด ี ดงัน้ันสงัคมก็เสยีโอกาสทีจ่ะไดป้ระโยชนจ์ากความรู ้
ความสามารถทีห่ลากหลายของคนในสงัคมน้ัน  จดุบอดของการพฒันานีถู้กขจดั
ออกไปไดโ้ดยงานฉลองบุญสิบเกา้วนั  ซ ึง่ปลูกฝังประชาชนให ้“เป็นพลเมืองที ่
รบัผดิชอบ” ทีม่สี านึกในการแสดงความคดิเห็นและขอ้เสนอแนะ  หรอืวพิากษก์าร
กระท าหรอืนโยบายของผูป้กครองคือธรรมสภาบาไฮ  เพื่อการปรบัปรุงและ
เปลีย่นแปลงกจิการตา่งๆ ในชมุชนของตนใหด้ขีึน้ :   

 
ทนีีเ้กีย่วกบัจดหมายทีร่กัฉบบัสุดทา้ยของคุณซึง่คุณถามว่า  ศา

สนิกชนมีสิทธิห์รอืไม่ทีจ่ะแสดงการวิพากษอ์ย่างเปิดเผยเกีย่วกบัการ
กระท าหรอืนโยบายใดๆ ของธรรมสภา  นีม้ิใชเ่ป็นเพียงสิทธิ ์ แต่เป็น
ความรบัผิดชอบทีส่ าคญัของสมาชกิทีซ่ ือ่สตัยแ์ละหลกัแหลมทุกคนใน
ชมุชน  ทีจ่ะใหข้อ้เสนอแนะค าแนะน าหรอืค าวิพากษอ์ย่างเต็มทีแ่ละ
เปิดเผยต่อธรรมสภา  แต่ตอ้งเป็นไปดว้ยความเคารพและเกรงใจตามที ่
มโนธรรมของเขารูส้ึกว่าควรท า  เพือ่จะปรบัปรุงและแกไ้ขสภาพหรอื
แนวโนม้บางอย่างทีม่ีอยู่ในชมุชน  และเป็นหนา้ทีข่องธรรมสภาเชน่กนั
ทีจ่ะใหก้ารพจิารณาทศันะเหล่านัน้อย่างรอบคอบ  ทีเ่สนอมายงัตนโดย
จากศาสนิกชนคนใดก็ตาม  โอกาสดทีีสุ่ดทีเ่ลอืกไวส้ าหรบัจุดประสงคนี์ ้
คอืงานฉลองบุญสบิเกา้วนั  ซ ึง่นอกจากภาคสงัสรรคแ์ละภาคธรรมะแลว้  
ยงัสนองความตอ้งการและเงือ่นไขทีจ่ าเป็นตา่งๆ ดา้นบรหิารดว้ย  ส่วนที ่
ส าคญัคอืความจ าเป็นทีจ่ะตอ้งมกีารวพิากษแ์ละอภปิรายไตรต่รองอย่าง
สรา้งสรรคเ์กีย่วกบัสภาพของกจิการตา่งๆ ในชมุชน  

แต่ควรเนน้อีกคร ัง้ว่า  ควรหลีกเลีย่งการวิพากษแ์ละอภิปรายทีม่ี
ลกัษณะลบ  ทีอ่าจน าไปสู่การบ่อนท าลายอ านาจของธรรมสภาในฐานะ
ทีเ่ป็นองคค์ณะ  เพราะมิฉะนัน้แลว้ระบบของศาสนาเองจะตกอยู่ใน
อนัตราย  และความสบัสนและความรา้วฉานจะเขา้มาปกครองชมุชนนัน้ 
38 

สภายุตธิรรมสากล 
 

ในระบบสงัคมหรอืระบบโลกใหม่ของพระบาฮาอุลลาห ์ งานฉลองบุญสบิเกา้
วนัคอื “สมรภูมขิองประชาธปิไตยระดบัรากของสงัคม” ทีจ่ดัขึน้อย่างสม ่าเสมอทกุ
สิบเกา้วนั  ที่ซ ึง่บาไฮทุกคนจะไดร้บัฟังรายงานความเป็นไปของกิจกรรมและ
กจิการต่างๆ ในชมุชนโดยสถาบนัปกครองคอืธรรมสภาทอ้งถิน่โดยไม่มกีารหมก
เม็ด  และเป็นโอกาสทีบ่าไฮจะแสดงความคดิเห็นและมสี่วนรว่มในการปรกึษาหารอื
เพื่อใหข้อ้เสนอแนะเกีย่วกบัเร ือ่งต่างๆ ไดอ้ย่างอิสระและกระตือรอืรน้  และเป็น
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หนา้ทีข่องสถาบนัปกครองอย่างธรรมสภาบาไฮทีจ่ะรบัขอ้เสนอแนะและ “พจิารณา
ทศันะเหล่านัน้อย่างรอบคอบ”  ดงันีป้ระชาชนและสถาบนัปกครองจะมปีฏสิมัพนัธ ์
กนัอย่างใกลช้ดิเพือ่แกปั้ญหาและพฒันาสิง่ต่างๆ ไดอ้ยู่ตลอด  โดยไม่ตอ้งรอการ
จดัใหม้ีประชาพิจารณเ์กี่ยวกบัประเด็นต่างๆ เป็นคร ัง้คราว  ซึง่อาจกลายเป็น
โอกาสส าหรบัการปลุกป่ันประชามตดิว้ยวธิกีารทีแ่ยบยล  เพือ่ใหเ้ป็นไปตามความ
ตอ้งการของผูท้ีม่ผีลประโยชนแ์อบแฝงอยู่เบือ้งหลงั 

 

นอกจากนี้งานฉลองบุญสิบเกา้วนัยงัเป็นโอกาสที่ประชาชนจะไดพ้บกบั
ผูป้กครองทุกๆ 19 วนัโดยไม่ตอ้งมีการนัดหมายล่วงหนา้หรอืขอเขา้พบ  ซึง่มกั
ไม่ใช่เร ือ่งง่ายในสังคมที่เป็นอยู่ปัจจุบันที่ประชาชนธรรมดาจะไดพ้บปะและ
ปรกึษาหารอืกบัผูป้กครองทอ้งถิน่อย่างใกลช้ดิ  ต่อเน่ืองและสม ่าเสมอเชน่นี ้ ยิง่
ไปกว่าน้ันหากประธานหรอืกรรมการธรรมสภาทอ้งถิน่เป็นเจา้ภาพของงานฉลอง
บุญนี ้ ก็อาจไดเ้ห็นพวกเขา “เสริฟ์มติสหายดว้ยมอืของตนเอง”  ซ ึง่เป็นภาพทีเ่รา
ไม่ค่อยจะไดเ้ห็นในสงัคมทีเ่ป็นอยู่ทีผู่ม้ียศมีต าแหน่งจะมาบรกิารแขกดว้ยมือของ
ตนเอง  เพราะมกัจะใหค้นใชห้รอืใชค้นอืน่ท าหนา้ทีนี่แ้ทน 

 

ดงัน้ันงานฉลองบุญสบิเกา้วนัจงึเป็นโอกาสทีช่ว่ยใหป้ระชาชนผูม้ารว่มงานจะ
ไดท้ าความรูจ้กัมกัคุน้กนัเอง  และรูจ้กัมกัคุน้กบัผูป้กครอง  ซึง่ย่อมส่งผลดตี่อการ
รว่มมอืกนัพฒันาชมุชนหรอืสงัคมของตน  เพราะความถอืตวัและระยะห่างระหว่าง
กนัทีเ่กดิจากความแตกต่างของสถานะทางสงัคมและเศรษกจิแคบลงมา  จากการ
ทีผู่ม้ารว่มงานฉลองบุญปฏบิตัติวัตามค าสอนของพระอบัดุลบาฮาทีว่่า “พวกเจา้
แตล่ะคนตอ้งคดิถงึว่า  จะท าใหผู้อ้ืน่ในทีช่มุนุมมคีวามสุขและยนิดอีย่างไร  และแต่
ละคนตอ้งถอืว่าทุกคนทีนั่่นดกีว่าและส าคญักว่าตน  รูว้่าพวกเขามีฐานะสูง  และ
เจา้เองมีฐานะต า่ตอ้ย”  ดว้ยประการฉะนีใ้นการตอ้นรบัขบัสูข้องงานฉลองบุญนี้
น่ีเองที่ท ัง้ประชาชนและผูป้กครองจะไดร้บัการปลูกฝังเจตคติใหม่ส าหรบัการ
ด าเนินกจิการของมนุษยท์กุระดบัส าหรบัอารยธรรมของโลกยุคใหม่ :  

 
ดงันัน้เป็นทีช่ดัเจนว่า  งานฉลองบุญฝังรากอยู่ทีก่ารตอ้นรบัขบัสู ้

ซ ึง่พรอ้มกบันัยทัง้หมดของมิตรภาพ  มารยาท  การรบัใช ้ ความ
เอือ้เฟือ้และการชอบสงัสรรค ์ จดุประสงคข์องการตอ้นรบัขบัสูใ้นฐานะที ่
เป็นจติวญิญาณค า้จุนสถาบนัทีม่นัียส าคญันี ้ น าการปฏวิตัเิจตคตใิหม่
เขา้มาส าหรบัการด าเนินกจิการของมนุษยท์ุกระดบั  ซ ึง่ส าคญัอย่างยิง่
ตอ่เอกภาพของโลก 39 

สภายุตธิรรมสากล 
 
  

                                                 
39 Nineteen Day Feast, Compilation 1989, Introductory letter, para 11 
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5.  
เวลาส าหรบัการจดังานฉลองบุญสบิเกา้วนั 

[The time for holding the Nineteen Day Feast] 
 

ในเร ือ่งของค าถามของคณุเกีย่วกบังานฉลองบุญสบิเกา้วนั  ทา่นโชก ิ
เอฟเฟนดิไม่เห็นขอ้คดัคา้นหากมิตรสหายเลือกทีจ่ะฉลองในวันหนึ่ง
ของอยัยมัมีฮา  พวกเขายงัสามารถฉลองงานนีร้ะหว่างเดอืนของการถอื
บวช  โดยมขีอ้แมว้่าพวกเขาละเวน้จากอาหาร 40 

ทา่นโชก ิเอฟเฟนด ิ
 

ค าถามทีส่ามของคุณเกีย่วกบัวนัทีค่วรจดังานฉลองบุญทุกเดือน  
ทานศาสนภิบาลกล่าวว่า  ไม่มีการก าหนดวนัใดเป็นพิเศษ  แต่เป็นการ
ดกีว่าและเหมาะสมทีสุ่ดหากจดัการชมุุนมของมิตรสหายในวนัแรกของแต่
ละเดอืนบาไฮ 41 

ทา่นโชก ิเอฟเฟนด ิ
 

นอวร์ูซควรจดัวนัที ่21 มีนาคม ก่อนพระอาทติยต์กดนิและไม่มีอะไร
เกีย่วขอ้งกบังานฉลองบุญสิบเกา้วนั  งานฉลองบุญสิบเกา้วนัมีบทบาท
ดา้นบรหิาร  ขณะทีน่อวร์ูซคือปีใหม่ของเราซึง่เป็นงานฉลองแห่งการ
ตอ้นรบัขบัสูแ้ละความส าราญใจ 42 

ทา่นโชก ิเอฟเฟนด ิ
 

ในเร ือ่งค าถามของคุณเกีย่วกบัเวลาส าหรบังานฉลองบุญและวัน
ศกัดิส์ทิธิ ์: วนับาไฮนับจากพระอาทติยต์กถงึพระอาทติยต์ก  ดงันัน้ในฤดู
รอ้นหากดวงอาทติยต์กชา้เกนิกว่าจะสามารถจดังานฉลองบุญสิบเกา้วนั
ในค า่วนัก่อนหน้า  ก็ควรจดัในวนัฉลองบุญเอง  ตราบใดทีก่ารชุมนุม
เร ิม่ตน้กอ่นพระอาทติยต์กก็ถอืว่าจดัในวนันัน้ซึง่สิน้สุดลงทีพ่ระอาทติยต์ก
นัน้  ธรรมดาแลว้ถา้เป็นไปไดค้วรจดังานฉลองบุญสบิเกา้วนัในวนัแรกของ
เดอืนบาไฮ  แตห่ากเป็นเร ือ่งยากทีจ่ะท าได ้ ตวัอย่างเชน่หากวนันัน้ตรงกบั
ค า่ของการชมุนุมสาธารณะตามปกต ิ เป็นทีอ่นุญาตใหจ้ดังานฉลองบุญ
สบิเกา้วนัในวนัถดัไป  กล่าวคอื  วนัถดัไปของเดอืนบาไฮ 43 

สภายุตธิรรมสากล 
 

  

                                                 
40 Nineteen Day Feast, Compilation 1989, no.28 
41 Nineteen Day Feast, Compilation 1989, no.29 
42 Nineteen Day Feast, Compilation 1989, no.31 
43 Nineteen Day Feast, Compilation 1989, no.32 
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6.  
สถานทีจ่ดังานฉลองบุญ 

[The Place for Holding the Nineteen Day Feast] 
 
6.1. จดัทีศ่นูยบ์าไฮหรอืทีบ่า้นของบาไฮ  

[Holding the Feast at the Bahá'í Centre or in the home of a Bahá'í] 
 

เร ือ่งของสถานทีจ่ดังานฉลองบุญสบิเกา้วนัว่าควรเป็นทีไ่หน  เป็น
เร ือ่งส าหรบัธรรมสภาทอ้งถิน่ทีจ่ะตัดสินใจ  แต่ฮาซิราโตล โคด 
(ส านักงานบาไฮ) ดูเหมือนว่าเป็นสถานทีม่ีเหตุผลในเกอืบทุกโอกาส  
จนกว่ามิตรสหายจะมีสถานทีบู่ชา  อาคารนีจ้ะใชส้ าหรบัการชุมนุม
อธษิฐานดว้ย  อกีทัง้ส าหรบัจดุประสงคท์างบรหิาร 

ในบางสภาพแวดลอ้มหากงานฉลองบุญพิเศษบางงานถูกเสนอจดั
ใหใ้นบา้นของหนึง่ในศาสนิกชนโดยการอนุมตัขิองธรรมสภา  ไม่มีขอ้
คดัคา้น  แต่กล่าวโดยทัว่ไปท่านรูส้กึว่าเป็นการดกีว่าทีจ่ะใชฮ้าซริาโตล 
โคด 44 

ทา่นโชก ิเอฟเฟนด ิ
 

เป็นเร ือ่งสุดจะนึกคดิและยอมรบัไม่ไดเ้ลยว่าบาไฮคนใดในชมุชน
ควรไดร้บัอนุญาตใหจ้ดังานฉลองบุญในบา้นของตน  และไม่ยอมใหศ้า
สนิกชนอกีคนหนึง่เขา้มา  และธรรมสภา (แห่งชาต)ิ ของคุณควรเขยีน
ดว้ยถอ้ยค าทีแ่รงมากถงึธรรมสภา (ทอ้งถิน่)...โดยชีใ้หเ้ห็นว่าท่านศา
สนภิบาลไม่เพียงแต่ประหลาดใจทีไ่ดรู้ส้ถานการณนี์ ้ แต่ไม่เห็นชอบ
ดว้ยถอ้ยค าทีแ่รงทีสุ่ด 45 

สภายุตธิรรมสากล 
 

ไม่มีขอ้คดัคา้นการจดัการชมุนุมในทีโ่ล่งแจง้ตราบใดทีก่ารชมุนุม
ด าเนินไปอย่างมเีกยีรต ิ46 

ทา่นโชก ิเอฟเฟนด ิ
 

ในเร ือ่งของค าถามเกีย่วกบัการจดัการชมุนุมขา้มเขตเพือ่ร  าลกึวนั
ศกัดิส์ทิธิ ์ สภายุตธิรรมสากลวนิิจฉัยว่า  เป็นทีน่่าปรารถนาในบางพืน้ที ่
ส าหรบัศาสนิกชนในทอ้งถิน่ทัง้หลายในละแวกเดยีวกนั  ทีจ่ะมารว่มกนั
กบัชุมชนอืน่ๆ ในการจดังานวันศักดิส์ิทธิแ์ละบางงานชุมนุม  เร ือ่ง
ดงักล่าวควรเสนอไปใหธ้รรมสภาแห่งชาตเิป็นผูก้ าหนด  อย่างไรก็ตาม

                                                 
44 Nineteen Day Feast, Compilation 1989, no.35 
45 Nineteen Day Feast, Compilation 1989, no.46 
46 Nineteen Day Feast, Compilation 1989, no.33 
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การจดังานงานฉลองบุญสบิเกา้วนัและกจิกรรมทอ้งถิน่อืน่ๆ ควรท าใน
เขตเทศบาลนัน้ๆ 47 

สภายุตธิรรมสากล 
 

6.2. จดังานฉลองบญุกระจายหลายแหง่  
[Holding the Feast in various locations] 

 
แต่ละเมืองมีธรรมสภาของตนเอง  ไม่ใช่ตามจ านวนต าบลต่างๆ  

เป็นธรรมดาทีอ่าจจะจดังานฉลองบุญสบิเกา้วนัระดบัต าบลเมือ่มีบาไฮ
จ านวนมากในเมอืงหนึง่ 48 

ทา่นโชก ิเอฟเฟนด ิ
 

เราเขา้ใจและตระหนักในปัญหาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดังานฉลองบุญ
สิบเกา้วนัในเมืองใหญ่ๆ เชน่นิวยอรค์และลอสแองเจลลิส  และเราไม่มี
ขอ้คัดคา้นธรรมสภาของคุณทีจ่ะอนุญาตธรรมสภาทอ้งถิน่ใหจ้ ัด
เตรยีมการจดังานฉลองบุญในสถานทีต่่างๆ เป็นการทดลอง  หาก
ธรรมสภาทอ้งถิน่ตอ้งการเชน่นัน้  โดยค านึงถงึขอ้ควรระวงัดงัตอ่ไปนี ้: 

แนวโน้มของพืน้ทีใ่นเมืองใหญ่ๆ คือการแบ่งแยก  และดังนั ้น
ธรรมสภาทอ้งถิน่ควรตืน่ตวัป้องกนัแบบแผนคลา้ยกนัไม่ใหเ้กดิขึน้ใน
การชมุนุมของบาไฮเพราะของมงีานฉลองบุญหลายที ่

ธรรมสภาทอ้งถิน่ควรเฝ้าระวังว่าเอกภาพของชุมชนและการ
ควบคมุโดยธรรมสภาทอ้งถิน่ไม่สิน้สลายไปโดยวธิปีฏบิตันีิ ้49 

สภายุตธิรรมสากล 
 

ความยากล าบากของการเดินทางไปงานฉลองบุญสิบเกา้วนัและ
งานอืน่ๆ ทีอ่าจเจอในบางต าบล  สามารถจดัการไดโ้ดยคุณ (ธรรมสภา
แห่งชาต)ิ อนุญาตใหต้ าบลดงักล่าวจดังานฉลองบุญมากกว่าหนึง่แห่ง
ในพืน้ทีข่องตน  ไม่มีความจ าเป็นทีจ่ะก าหนดขอบเขตทีต่ายตวัเพือ่
จุดประสงคด์งักล่าว  และมิตรสหายควรไดร้บัอนุญาตใหไ้ปงานฉลอง
บุญในต าบลของตนทีส่ะดวกทีสุ่ดส าหรบัตน  แต่ทุกคนควรเขา้ใจว่าทุก
งานฉลองบุญในพืน้ทีค่อืส่วนหนึง่ของงานฉลองบุญเดยีวกบัภายใตเ้ขต
อ านาจของธรรมสภาทอ้งถิน่  โอกาสทีใ่หท้ ัง้ชมุชนบาไฮในต าบลมาพบ
กนัควรจดัใหม้ขีึน้  และไม่จ าเป็นตอ้งตดัวนังานฉลองบุญออกไปส าหรบั
โอกาสดงักล่าว 50 

สภายุตธิรรมสากล 
 

                                                 
47 Nineteen Day Feast, Compilation 1989, no.39 
48 Nineteen Day Feast, Compilation 1989, no.34 
49 Nineteen Day Feast, Compilation 1989, no.36 
50 Nineteen Day Feast, Compilation 1989, no.38 
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ปัญหาทัง้หลายทีแ่สดงนัยอยู่ในการสอบถามของคุณใช่ว่าจะ
เอาชนะไม่ได ้ ตวัอย่างเชน่  ธรรมสภาทอ้งถิน่อาจไดร้บัมอบอ านาจให ้
แตง่ตัง้คณะกรรมการบรหิารในแตล่ะหน่วยย่อยจ านวนหนึง่ในเมอืง  และ
คณะกรรมการเหล่านีส้ามารถจดัการกบัความจ าเป็นรบีด่วนทัง้หลาย
ของมิตรสหายในพืน้ทีเ่หล่านีใ้นนามของธรรมสภา  และหากพบว่าน่า
ปรารถนา  ธรรมสภาอาจอนุมตักิารจดังานฉลองบุญสบิเกา้วนัแยกกนั
ในหลายหน่วยย่อย  ในระบบการกระจายตวัดงักล่าว  ธรรมสภาทอ้งถิน่
จะตอ้งจดัเตรยีมการประสานงานโดยรวมส าหรบัความพยายามทัง้หลาย
ของมติรสหายในทกุหน่วยย่อยในเมอืง 

หน่วยย่อยของเมืองควรไดร้บัการมองว่าเป็นเพียงความจ าเป็นทาง
บรหิารทีมุ่่งหวงัจะรบัใชป้ระโยชนข์องทัง้ชมุชน  ในนัยนีธ้รรมสภาควร
ระวงัอย่างขะมกัเขมน้ไม่ใหเ้กดิหน่วยย่อยมากเกนิไป  โดยพึงพอใจกบั
ขัน้ต า่ทีสุ่ดของการกระท าเช่นนี ้  ดว้ยการแบ่งแยกทางเชือ้ชาติและ
ระดบัช ัน้สงัคมของเมอืงใหญ่ๆ  ธรรมสภาย่อมจะตอ้งระวงัทีสุ่ดเชน่กนัไม่
ยอมใหช้มุชนบาไฮ...แตกออกเป็นเสีย่งๆ ตามเชือ้ชาตหิรอืสงัคม  หนึง่
ในค าถามทีค่วรอยู่สูงทีสุ่ดในจิตใจของธรรมสภา  คณะกรรมการและ
มติรสหายแต่ละคนคอื  โดยบทบาทหนา้ทีแ่ละการกระท าของตน  จะค า้
จนุหลกัการเบือ้งตน้และเป้าหมายของศาสนาของเรานัน่คอืเอกภาพของ
เชือ้ชาตมินุษย ์ ไดอ้ย่างไร 51 

สภายุตธิรรมสากล 
 

การแบ่งชมุชนทอ้งถิน่ออกเป็นแต่ละพืน้ทีเ่พือ่จุดประสงคข์องการ
ฉลองบุญใชว่่าจะไม่มีสิง่ทา้ทายบางอย่าง  ตวัอย่างเชน่ในหลายเมือง
รอบๆ โลก  ประชาชนแยกออกเป็นแตล่ะพืน้ทีต่ามปัจจยัตา่งๆ เชน่  เช ือ้
ชาต ิ ชาตพุนัธุ ์ และสภาพทางเศรษฐกจิ  ธรรมสภาทอ้งถิน่ตอ้งใส่ใจว่า
สิง่กีดกัน้ทัง้หลายทีต่ ัง้มัน่อยู่ในประชากรในวงกวา้ง  ไม่ยืนยงอยู่ใน
ชุมชนบาไฮทอ้งถิน่โดยรวม  ท านองเดียวกนัธรรมสภาทอ้งถิน่ตอ้ง
ตระหนักว่า  ส าหรบัศาสนิกชนทีเ่ขา้รว่มชมุชนใหม่ๆ  ความปรารถนาที ่
จะเขา้มารบัผิดชอบกิจการต่างๆ ของศาสนาไดร้บัการบ่มเพาะได ้
รวดเรว็ง่ายดายกว่าในการชมุนุมใกลบ้า้นในสภาพแวดลอ้มทีคุ่น้เคย 

ในการตดัสินใจทีจ่ะกระจายตวังานฉลองบุญ  ธรรมสภาทอ้งถิน่
จ าเป็นตอ้งก าหนดว่าจะจดัแจงภาคอธษิฐานอย่างไร  จะแบ่งปันรายงาน  
ข่าวและเร ือ่งทีจ่ะประกาศอย่างไร  โดยทัว่ไปแลว้แต่ละเดอืนบาไฮจะมี
การแจกจา่ยเอกสารชดุเดยีวกนัส าหรบัภาคบรหิารของงานฉลองบุญไป
ยงัทุกพืน้ทีท่ีร่ะบุใหเ้ป็นเจา้ภาพการชมุนุม  รวมถงึหวัขอ้หรอืค าถามที ่
ควรหยิบยกขึน้มา  เช่นกันธรรมสภาจะตอ้งการรบัประกันว่าการ
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ปรกึษาหารอืในแต่ละพืน้ทีเ่กดิประโยชนแ์ละไดผ้ล  ทศันะทัง้หลายของ
มิตรสหายถูกน ามาใหธ้รรมสภารบัทราบ  ธรรมสภาตอบสนองต่อ
ขอ้เสนอแนะในลักษณะทีส่รา้งสรรคด์ว้ยความรกั  เพือ่จุดหมายนี ้
ธรรมสภาอาจตดัสินใจระบุใหม้ิตรสหายหนึง่คนหรอืมากกว่านัน้ใหท้ า
หน้าที ใ่นนามของตน   เ ป็นประธานการชุม นุม  บันทึกผลการ
ปรกึษาหารอื  และรบัการบรจิาคใหแ้กก่องทนุ52 

สภายุตธิรรมสากล 
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7.  
การเขา้รว่มงานฉลองบุญสบิเกา้วนัของบาไฮ 

[Attendance of the Nineteen Day Feast by Bahá'ís] 
 
7.1. เขา้รว่มงานฉลองบญุในทอ้งถิน่ของตน  

[Attendance of the Feast in one’s own locality] 
 

เกีย่วกบังานฉลองบุญสบิเกา้วนัท่านโชก ิเอฟเฟนดมิีความเห็นว่า  
ควรท าใหศ้าสนิกชนทัง้หลายประทบัใจในความส าคญัของการเขา้รว่ม
การชมุนุมนี ้ ซ ึง่นอกจากนัยส าคญัทางจติวญิญาณของงานนี ้ ยงัเป็น
ตวักลางส าคญัส าหรบัการคงความสมัพนัธก์นัอย่างต่อเนือ่งและใกลช้ดิ
ระหว่างศาสนิกชนดว้ยกนัเอง  และระหว่างศาสนิกชนกบัคณะผูแ้ทนที ่
ไดร้บัเลอืกตัง้ของตนในชมุชนทอ้งถิน่ 53 

สภายุตธิรรมสากล 
 

เช่นกนัเกีย่วกบังานฉลองบุญสิบเกา้วัน : นีไ้ม่ใช่เร ือ่งบังคับที ่
เขม้งวด  แต่ศาสนิกชนทัง้หลายควรพยายามเขา้รว่มอย่างสม า่เสมอ
ดว้ยสองเหตุผลดงัต่อไปนี ้: ประการแรกคอืเพราะว่างานฉลองบุญท านุ
บ ารุงจิตวิญญาณแห่งการรบัใชแ้ละไมตรจีิตในชมุชน  และประการที ่
สองคอืการพิจารณาถงึขอ้เท็จจรงิทีว่่างานฉลองบุญใหโ้อกาสทีง่ดงาม
แกศ่าสนิกชน  ทีจ่ะอภปิรายกจิการของศาสนาอย่างเต็มที ่ หนทางและ
วธิกีารส าหรบัการปรบัปรงุการด าเนินกจิกรรมบาไฮอย่างตอ่เนือ่ง 54 

สภายุตธิรรมสากล 
 

ท่านศาสนภบิาลไม่เคยไดย้นิการวนิิจฉัยใดว่า  ศาสนิกชนทีไ่ม่มา
งานฉลองบุญสบิเกา้วนัตดิกนัสามคร ัง้อาจถูกตดัสทิธิเ์ลอืกตัง้  ท่านไม่
ถอืว่าการกระท าดงักล่าวสมเหตุผลเลย  ค าถามทัง้หมดนีค้อื  บุคคลนัน้
ถอืว่าตนเองเป็นบาไฮหรอืไม่  เต็มใจหรอืไม่ทีจ่ะยึดถือหลกัธรรมของ
ศาสนาและยอมรบัอ านาจของท่านศาสนภิบาลและระบบบรหิาร  ส่วน
บุคคลนัน้สามารถและมสีภาวะทางจติทีจ่ะเขา้รว่มงานฉลองบุญและการ
ประชมุของบาไฮไดเ้สมอหรอืไม่นัน้เป็นอีกเร ือ่ง  หากบุคคลหนึง่บอก
ชดัเจนว่าตนไม่ตอ้งการไดร้บัการพิจารณาว่าเป็นสมาชกิทีแ่ข็งขนัและ
เขา้รว่มกบัชมุชนบาไฮและใชส้ิทธิเ์ลือกตัง้  เมือ่นัน้ควรเอาชือ่ของเขา
ออกจากรายชือ่ผูม้ีสิทธิเ์ลือกตัง้  แต่ถา้บุคคลหนึง่ถือว่าตนเป็นบาไฮ  
และดว้ยเหตุผลต่างๆ ไม่อาจแข็งขนัในกจิการทัง้หลายของศาสนา  เมือ่
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นัน้แน่นอนว่าพวกเขาไม่ควรถูกเอาออกจากรายชือ่ผูม้สีทิธิเ์ลอืกตัง้ของ
เรา 55 

สภายุตธิรรมสากล 
 

ในการตอบบนัทกึขอ้ความสือ่สารของคณุลงวนัที ่16 พฤศจกิายน 
ค.ศ.1975 ขอความกระจ่างค าแถลงของท่านศาสนภิบาลทีต่ีพิพมใ์น
หนา้ 367 ของ...ค าสัง่การต่อมาของท่านศาสนภบิาลทีร่กัยิง่หา้มอย่าง
ชดัเจนการเขา้รว่มงานฉลองบุญสบิเกา้วนัของผูท้ีถ่กูตดัสทิธิเ์ลอืกตัง้ 56 

สภายุตธิรรมสากล 
 
7.2. เขา้รว่มงานฉลองบญุในทอ้งถิน่อืน่  

[Attendance of the Feast outside one’s own locality]  
 

บาไฮคนใดๆ อาจเขา้รว่มงานฉลองบุญสิบ  ไม่ว่าบาไฮทอ้งถิน่  
บาไฮจากนอกเมอืง  และแน่นอนว่าบาไฮทีโ่ดดเดีย่วจากละแวกบา้น 57 

 
สภายุตธิรรมสากล 

 
บาไฮทีก่ าลงัเยอืนอกีชมุชนหนึง่สามารถเขา้รว่มการปรกึษาหารอื

อย่างเต็มทีใ่นงานฉลองบุญสิบเกา้วัน  แต่ไม่มีสิทธิล์งคะแนนเสียง
ส าหรบัค าแนะน าทีจ่ะใหธ้รรมสภาทอ้งถิน่  อย่างไรก็ตามโดยมารยาทผู ้
มาเยือนย่อมละเวน้เป็นธรรมดาจากการกินเวลามากเกินไปในการ
ปรกึษาหารอื 

บาไฮคนใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นศาสนิกชนโดดเดีย่วหรอืสมาชกิของ
ชมุชนทอ้งถิน่หรอืกลุ่ม  สามารถสือ่ขอ้เสนอแนะและค าแนะน าของตน
ไปยงัธรรมสภาแห่งชาติ ณ เวลาใดก็ตาม  และดงันีม้ีส่วนรว่มในการ
ปรกึษาหารอืของชวีิตชมุชนบาไฮ  แน่ล่ะศาสนิกชนทีโ่ดดเดีย่วและ
สมาชกิของกลุ่มต่างๆ สามารถเขา้รว่มงานฉลองบุญสิบเกา้วนัของ
ชมุชนตา่งๆ เมือ่ตนปรารถนา 58 

สภายุตธิรรมสากล 
 

ในเร ือ่งค าถามของคุณว่าธรรมสภาทอ้งถิน่สามารถยกเลิกงาน
ฉลองบุญสบิเกา้วนัของตนเพือ่จะไปรว่มงานฉลองบุญสบิเกา้วนัของอกี
ชมุชนหนึง่ไดห้รอืไม่  สภายุตธิรรมสากลแนะน าว่างานฉลองบุญสบิเกา้
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วนัไม่ควรถูกยกเลกิ  อย่างไรก็ตามไม่มีขอ้คดัคา้นชมุชนสองแห่งหรอื
มากกว่านัน้ทีจ่ะจดังานฉลองบุญสบิเกา้วนัรว่มกนับางโอกาส  ถงึแมว้่า
ไม่เหมาะทีจ่ะใหม้งีานฉลองบุญสบิเกา้วนัรว่มกนัดงักล่าวอย่างสม า่เสมอ  
หากสมาชกิของชมุชนหนึง่พบว่าแผนงานการจดังานฉลองบุญสบิเกา้
วนัรว่มกนัดงักล่าวก่อความไม่สะดวกใหแ้ก่ตน  เขาควรหยิบยกเร ือ่งนี ้
ขึน้มากบัธรรมสภาทอ้งถิน่ของตน 59 

สภายุตธิรรมสากล 
 
7.3. การเขา้รว่มงานฉลองบญุของเด็กและเยาวชน  

[Attendance of the Feast by children and youth] 
 

เกีย่วกบัการสอบถามของคุณว่า  เด็กอายุต า่กว่าสิบหา้ปีของพ่อ
แม่ทีไ่ม่ไดเ้ป็นบาไฮ  สามารถมารว่มงานฉลองบุญสิบเกา้วนัหรอืงาน
อืน่ๆ ทีจ่ดัส าหรบับาไฮเท่านัน้ไดห้รอืไม่  เมือ่เด็กนัน้ถือว่าตนเองเป็น
บาไฮ  เด็กนัน้อาจไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้รว่มงานบาไฮโดยมเีงือ่นไขว่าพ่อ
แม่ของเด็กยนิยอม  แน่ล่ะนีใ้ชก้บัเด็กอายุต า่กว่าสบิหา้ปี 60 

สภายุตธิรรมสากล 
 

เกีย่วกบัการประกาศตวัของผูเ้ยาวอ์ายุต า่กว่าสบิแปดปี  เรายอมรบั
เด็กอายุสบิหา้ปีหรอืแกก่ว่าเป็นบาไฮได ้ แมว้่าพ่อแม่ของเด็กไม่ยนิยอม  
และนีย้งัคงเป็นความจรงิถงึแมว้่าตามกฎหมายของฟินแลนด ์ เด็กนัน้ไม่
สามารถยา้ยมาลงในทะเบยีนบาไฮอย่างเป็นทางการ  ดงันัน้คุณไม่ควร
กนัศาสนิกชนดงักล่าวออกจากงานฉลองบุญสบิเกา้วนั  อย่างไรก็ตาม
ถงึแมว้่าศาสนิกชนดงักล่าวไม่ควรถูกโนม้นา้วไปจากความเชือ่ของตน
โดยการคดัคา้นของพ่อแม่  แต่เมือ่พิจารณาสิง่ทีค่ าสอนบาไฮเนน้มาที ่
ความนับถอืทีเ่ป็นสิทธิท์ีพ่่อแม่ควรจะได ้ และพิจารณาถงึกฎหมายใน
ฟินแลนด ์ เด็กนัน้ควรเชือ่ฟังพ่อแม่ตราบทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเขา้รว่ม
กจิกรรมบาไฮ  จุดมุ่งหมายของเด็กควรเป็นการปลุกความรกัทีม่ตี่อพระ
บาฮาอุลลาหใ์นหวัใจของพ่อแม่ทีละน้อย  ดงัทีค่วามรกันัน้จุดไฟใน
หวัใจของตน  และไม่เป็นปรปักษก์บัพ่อแม่โดยไม่จ าเป็นหรอืก่อความ
รา้วฉานในครอบครวัในหนทางใดก็ตาม ณ จุดส าคญันีใ้นพฒันาการ
ของตน 61 

สภายุตธิรรมสากล 
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สภายุตธิรรมสากลไดร้บัจดหมายของคุณลงวนัที ่11 ตุลาคม ค.ศ.
1976 ทีส่อบถามว่า  เด็กทีเ่อามาฝากไวใ้นบา้นของบาไฮใหดู้แล
ช ัว่คราวหรอืระยะยาว  ไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้รว่มงานบาไฮหรอืไม่  และ
เราถูกขอใหแ้จง้คุณว่า  เป็นทีอ่นุญาตใหเ้ด็กดงักล่าวเขา้รว่มงานฉลอง
บุญสิบเกา้วนัและงานบาไฮอืน่ๆ  และไม่ควรท าใหเ้กิดความแตกต่าง
ระหว่างเด็กเหล่านีก้บัเด็กบาไฮในเร ือ่งนี ้62 

 
สภายุตธิรรมสากล 

 
สภายุติธรรมสากลไดส้ัง่การใหเ้รากล่าวว่า  เด็กควรไดร้บัการ

ฝึกฝนใหเ้ขา้ใจนัยส าคญัทางจติวญิญาณของการชมุนุมของสาวกของ
พระผูท้รงความงามทีว่สิุทธิ ์(พระบาฮาอุลลาห)์  และตระหนักในเกยีรติ
และพระพรทีส่ามารถมสี่วนรว่มในการชมุนุมเหล่านัน้  ไม่ว่าจะมรีูปแบบ
ภายนอกอย่างไร  เป็นทีต่ระหนักว่าการเขา้รว่มงานบาไฮบางงานกิน
เวลายาวนาน  และเป็นเร ือ่งยากส าหรบัเด็กเล็กทีจ่ะเงียบอยู่ไดน้าน
ขนาดนัน้  ในกรณีดงักล่าวพ่อหรอืแม่อาจไม่ไดเ้ขา้รว่มบางตอนของ
การชมุนุมเพือ่ไปดูแลเด็ก  เชน่กนัธรรมสภาอาจชว่ยเหลือพ่อแม่โดย
การจดัเตรยีมงานส าหรบัเด็กๆ ทีเ่หมาะกบัความสามารถของพวกเขา  
ในหอ้งแยกต่างหากระหว่างทีม่ีงานของชมุชน  ดงันีก้ารเขา้รว่มตลอด
ทัง้งานฉลองของผูใ้หญ่กลายเป็นเคร ือ่งหมายของวุฒภิาวะทีเ่ตบิโตขึน้
และความดเีดน่ทีไ่ดม้าโดยความประพฤตดิ ี

ไม่ว่าในกรณีใดสภายุติธรรมสากลชีใ้หเ้ห็นว่า  พ่อแม่มีความ
รบัผิดชอบต่อเด็ก  และควรท าใหเ้ด็กประพฤติตวัใหเ้หมาะสมเมือ่เขา้
รว่มการชมุนุมของบาไฮ  หากเด็กๆ ยงัขนืก่อความวุ่นวายต่อไป  พวก
เขาควรถูกน าตัวออกไปจากการชุมนุม  นีไ้ม่เพียงแต่จ าเป็นทีจ่ะ
รบัประกนัการด าเนินการชมุนุมของบาไฮอย่างมเีกยีรตทิีเ่หมาะสม  แต่
ยงัเป็นแง่หนึง่ของการฝึกฝนเด็กใหม้ีมารยาท  เกรงใจผูอ้ืน่  มีความ
เคารพ  และเชือ่ฟังพ่อแม่ 63  

สภายุตธิรรมสากล 
 

ในการตอบค าถามทีคุ่ณหยบิยกขึน้มาในจดหมายของคุณลงวนัที ่
18 ตุลาคม ค.ศ.1984 เกีย่วกบับทบาทของเด็กในชมุชน  โดยเฉพาะ
อย่างยิง่เมือ่เกีย่วพนักบังานฉลองบุญสิบเกา้วนั  เราถูกขอใหแ้บ่งปัน
ขอ้ความต่อไปนีท้ีค่ดัมาจากจดหมายทีเ่ขยีนในนามสภายุตธิรรมสากล
ถงึธรรมสภาแห่งชาตปิระเทศหนึง่เกีย่วกบัเร ือ่งนี ้
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เนือ่งดว้ยเด็กของพ่อแม่บาไฮไดร้บัการพจิารณาว่าเป็นบาไฮ  พวก
เขาจะไดร้บัก าลงัใจใหเ้ขา้รว่มงานฉลองบุญทัง้หมด  ใหร้ว่มฟังการอา่น
ธรรมลขิติและบทอธษิฐาน  และถูกอาบในจติวญิญาณของชมุชน  สภา
ยุตธิรรมสากลหวงัว่า  ทุกงานฉลองบุญจะเป็นงานฉลองแห่งความรกัที ่
เด็กๆ จะใหแ้ละรบัความรกัทีส่มัผสัไดข้องชมุชนและสมาชกิรายบุคคล
ของชมุชน 

สภายุตธิรรมสากลสงัเกตเห็นขอ้เสนอแนะทีท่่านใหเ้กีย่วกบัการจดั
งานฉลองบุญสิบเกา้วนัในวนัสุดสปัดาหท์ีใ่กลก้บัวนัทีห่นึ่งของเดือน
บาไฮ  เพือ่อ านวยความสะดวกใหแ้กเ่ด็กๆ และพ่อแม่มารว่มงาน  นีเ้ป็น
เร ือ่งทีธ่รรมสภาทอ้งถิน่จะอภปิรายและตดัสนิ 64 

สภายุตธิรรมสากล 
 
7.4. การฉลองบญุในทอ้งถิน่ทีไ่ม่มธีรรมสภาทอ้งถิน่  

[The Feast in a locality with no Local Spiritual Assembly] 
 

ในการตอบจดหมายของคุณลงวนัที ่8 พฤศจกิายน  เรารูส้กึว่าไม่
ว่าสภาพแวดลอ้มใดๆ มิตรสหายทัง้หมดควรไดร้บัก าลังใจใหเ้ขา้
รว่มงานฉลองบุญสบิเกา้วนั  เป็นทีช่ดัเจนว่างานฉลองบุญจะเป็นโอกาส
ทีเ่ป็นทางการส าหรบัการบรหิารก็ต่อเมือ่มีธรรมสภาทอ้งถิน่ดูแล
รบัผดิชอบ  น าเสนอรายงานต่อมติรสหาย  และรบัขอ้เสนอแนะจากมิตร
สหาย  แต่แน่นอนว่ากลุ่มบาไฮ  การชมุนุมกนัเองของมิตรสหาย  และ
แมแ้ตศ่าสนิกชนทีอ่ยู่โดดเดีย่วทัง้หลาย  ควรจ าวนัฉลองบุญและมาสวด
อธษิฐานดว้ยกนั  ในกรณีของกลุ่มบาไฮ  กลุ่มน่าจะจดังานฉลองบุญใน
ลกัษณะทีธ่รรมสภาทอ้งถิน่ท า  โดยตระหนักเป็นธรรมดาว่างานนัน้ไม่มี
สถานะทางบรหิารอย่างเป็นทางการ 65 

สภายุตธิรรมสากล 
 

แน่ทเีดยีวกลุ่มบาไฮไม่ใชค่ณะบรหิาร  และไม่มขีอ้คดัคา้นสมาชกิ
ของกลุ่มทีจ่ะท าการตดัสินใจภายในขอบเขตของตนในโอกาสใดๆ ที ่
พวกเขาบงัเอิญมาอยู่ดว้ยกนั  แมว้่าจะเป็นทีง่านฉลองบุญสิบเกา้วนั  
งานฉลองบุญสบิเกา้วนัจะเป็นโอกาสทีเ่ป็นทางการส าหรบัการบรหิารก็
ต่อเมือ่มีธรรมสภาทอ้งถิน่ดูแลรบัผิดชอบ  น าเสนอรายงานต่อมิตร
สหาย  และรบัขอ้เสนอแนะจากมติรสหาย 66 

ทา่นโชก ิเอฟเฟนด ิ
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สิง่ส าคญัทีต่อ้งจ าไวค้อืกลุ่มบาไฮไม่ใชส่ถาบนับรหิารภายในระบบ
บรหิารบาไฮ  อย่างไรก็ตามกลุ่มบาไฮคอืตวัอ่อนในครรภท์ีจ่ะกลายเป็น
ธรรมสภาทอ้งถิน่  และขณะทีย่งัอยู่ภายใตอ้ านาจของธรรมสภาแห่งชาติ
โดยตรง  กลุ่มบาไฮควรไดก้ าลงัใจอย่างชดัเจนใหเ้ตรยีมตวัส าหรบัการ
สถาปนาสถาบนันัน้ของพระผูเ้ป็นเจา้ในกาลขา้งหนา้  ไม่มีขอ้คดัคา้น
ใดทีก่ลุ่มบาไฮจะเลอืกตัง้เจา้หนา้ทีข่องตน  เชน่  เลขานุการ  ประธาน
และเหรญัญกิ  จดังานฉลองบุญสบิเกา้วนัและงานวนัศกัดิส์ทิธิ ์ ท างาน
สอนและการขยาย  ตราบใดทีเ่ป็นทีเ่ขา้ใจเสมอว่าผูม้ีอ านาจก ากบัคอื
ธรรมสภาแห่งชาต ิ ไม่ใชก่ลุ่มบาไฮนัน้เอง 67 

ทา่นโชก ิเอฟเฟนด ิ
 
7.5. เมือ่ผูท้ีไ่ม่ใชบ่าไฮมางานฉลองบญุ  

[Attendance at the Feast by non-Bahá’ís] 
 

เป็นทีเ่ขา้ใจดใีนเปอรเ์ซยีว่า  หากผูท้ีไ่ม่ใชบ่าไฮมางานฉลองบุญ
โดยไม่ตัง้ใจ  เขาจะไดร้บัการปฏิบตัิดว้ยมารยาท  อย่างไรก็ตามเป็น
เร ือ่งส าคญัพอกนัทีม่ติรสหายจะเขา้ใจว่า  พวกเขาควรละเวน้การเชญิผู ้
ทีไ่ม่ใชบ่าไฮมาทีก่ารชมุนุมทีพ่ิเศษนี ้ ซ ึง่พระบาฮาอุลลาหบ์ญัญตัไิว ้
ไม่ใชเ่พือ่เพียงเอกภาพและความสดชืน่ทางจิตวิญญาณ  แต่เพือ่การ
ปรกึษาหารอืระหว่างธรรมสภาและหมู่คณะศาสนิกชนเกีย่วกบักจิการ
ภายในชมุชน 68  

สภายุตธิรรมสากล 
 

เป็นทีอ่ธบิายไดใ้นลกัษณะทีเ่ป็นมติรว่างานฉลองบุญสบิเกา้วนัเป็น
งานส่วนตวัภายในทางศาสนาลว้นๆ ส าหรบัชุมชนบาไฮ  ซึง่มีการ
อภิปรายกจิการภายใน  และสมาชกิของชมุชนมาพบกบัเพือ่ไมตรจีิต
ส่วนตวัและการบูชา  ไม่ควรท าใหเ้ป็นเร ือ่งใหญ่  เพราะแน่นอนว่าไม่มี
อะไรเป็นความลบัเกีย่วกบังานฉลองบุญสิบเกา้วนั  แต่เป็นงานทีจ่ดั
ส าหรบับาไฮเทา่นัน้ 69 

สภายุตธิรรมสากล 
 

เกีย่วกบังานฉลองบุญสบิเกา้วนั  หลกัการทีใ่ชอ้ย่างสากลคอืไม่ให ้
เชญิผูท้ีไ่ม่ใชบ่าไฮมางานฉลองบุญสบิเกา้วนั  และหากถูกถามเกีย่วกบั
เร ือ่งนี ้ คุณสามารถอธบิายว่าลกัษณะของงานฉลองบุญสบิเกา้วนัโดย
สาระส าคัญเป็นเร ือ่งภายในของการบร ิหาร  ระหว่างช่วงเวลา
ปรกึษาหารอืบาไฮควรสามารถแสดงทศ้นะของตนดว้ยความอสิระอย่าง
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สมบูรณเ์กีย่วกบังานของศาสนา  ไม่ขดัเขนิดว้ยความรูส้กึว่าทุกสิง่ทีต่น
ก าลงัพูดก าลงัเป็นทีไ่ดย้ินโดยบางคนทีไ่ม่ไดย้อมรบัพระบาฮาอุลลาห ์ 
และผูนั้น้อาจไดภ้าพทีบ่ิดเบือนเกีย่วกบัศาสนา  เชน่กนันั่นย่อมเป็น
ความขดัเขนิมากส าหรบัผูท้ีไ่ม่ใชบ่าไฮทีอ่อ่นไหว  ทีพ่บว่าตนถล าลงไป
อยู่ท่ามกลางการอภปิรายรายละเอยีดของกจิการต่างๆ ของชมุชนทีต่น
ไม่ใชส่่วนหนึง่  ปกตแิลว้ผูไ้ม่ใชบ่าไฮทีข่อการรบัเชญิมางานฉลองบุญ
จะเขา้ใจหากอธบิายเร ือ่งนีต้อ่เขา 70  

สภายุตธิรรมสากล 
 

งานฉลองบุญนีม้ไีวส้ าหรบับาไฮ  และบาไฮเท่านัน้  และไม่อนุญาต
ใหผ้ดิไปจากหลกัการนี ้ ดงันีท้่านศาสนภบิาลรูส้กึว่าคุณควรยกเลิกสิง่
ทีธ่รรมสภาของคุณกระท าไปในการเปิดงานฉลองบุญส าหรบั “ผูท้ีใ่กล ้
จะเป็นบาไฮ”  เนื่องดว้ยสิง่นีไ้ม่สอดคลอ้งกบัจิตวิญญาณของระบบ
บรหิารทีผู่ท้ีไ่ม่ใชบ่าไฮหรอืใกลจ้ะเป็นบาไฮจะมารว่มงานฉลองบุญสบิ
เกา้วนั  โดยเฉพาะอย่างยิง่ภาคบรหิารของงาน 71 

ทา่นโชก ิเอฟเฟนด ิ
 

เมือ่ผูท้ีไ่ม่ใชบ่าไฮมาปรากฏทีง่านฉลองบุญสบิเกา้วนั  เขาไม่ควร
ถกูขอใหอ้อกไป  แตธ่รรมสภาควรงดภาคปรกึษาหารอื  และควรท าใหผู้ ้
ทีไ่ม่ใชบ่าไฮนัน้รูส้กึว่าเป็นทีย่นิดตีอ้นรบั 

ไม่มขีอ้สงสยัว่าคณุคุน้เคยกบัการชีแ้นะนี ้ ท านองเดยีวกนัหากงาน
ฉลองบุญถูกจดัเป็นคร ัง้คราวในบา้นของครอบครวัทีคู่่สมรสไม่ไดเ้ป็น
บาไฮ  ย่อมเสียมารยาททีไ่ม่ใหส้มาชกิครอบครวัทีไ่ม่ไดเ้ป็นบาไฮเขา้
รว่มงานฉลองบุญ  อย่างนอ้ยก็ในภาคสงัสรรคแ์ละภาคธรรมะ 72 

สภายุตธิรรมสากล 
 

ไม่ถูกตอ้งนักทีจ่ะกล่าวว่า  งานฉลองบุญสบิเกา้วนัถูกเปลีย่นเป็น
งานฉลองแห่งเอกภาพสบืเนือ่งมาจากมผูีท้ีไ่ม่ใชบ่าไฮอยู่ทีง่าน  สิง่ทีเ่กดื
ขึน้ไดค้อืภาคปรกึษาหารอืของงานฉลองบุญตอ้งเลือ่นออกไป 

หากเป็นทีต่ดัสินใจใหเ้ลือ่นบางส่วนหรอืทัง้ภาคปรกึษาหารอืของ
งานฉลองบุญออกไป  สภายุตธิรรมสากลกล่าวว่า  สิง่นีอ้ยู่ในดุลพินิจ
ของธรรมสภาทอ้งถิน่ทีจ่ะตดัสนิใจว่า  ควรจดัการชมุนุมอกีคร ัง้หนึง่ใน
เดือนนัน้เพือ่จะท าใหง้านฉลองบุญเสร็จสิน้สมบูรณ ์ หรอืใหเ้ลือ่น
ออกไปไดจ้นถงึงานฉลองบุญสบิเกา้วนัคร ัง้ตอ่ไป 73 

สภายุตธิรรมสากล 
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