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พธิทีางศาสนาของบาไฮ 
[Bahá’í Religious Ceremonies] 

 

การท าพธิทีางศาสนาสะทอ้นถงึความเชือ่ของผูท้ าหรอืเขา้รว่มพธิเีกีย่วกบัสิง่ที่
สูงส่งหรอืศกัดิส์ิทธิท์ีอ่ยู่เหนือมนุษย ์ ซ ึง่แตกต่างกนัในแต่ละศาสนาหรอืแต่ละกลุ่ม
แต่ละนิกาย  และมักมีนักบวชหรอืพระเป็นผูน้ าพิธี  ความแตกต่างนี้มีความ
หลากหลายมากยิ่งขึน้เมื่อมีการแต่งเตมิ  จนอาจกลายเป็นพิธทีี่ซบัซอ้น  รุงรงัไป
ดว้ยขัน้ตอนและรายละเอียดมากมาย  ซึง่อาจท าใหผู้ร้ว่มพิธีมัวแต่พะวงอยู่กบั
ขัน้ตอนรายละเอยีดเหล่านี ้ จนท าใหจุ้ดประสงคข์องการท าพธิลีมืเลอืนไป  และอาจ
ค่อยๆ เสื่อมถอยไปเป็นความงมงาย  เช่นบางคนไปท าบาปอะไรมาแลว้ก็มาท า
พธิกีรรมทางศาสนาโดยเชือ่ว่าท าแลว้จะชว่ยลา้งบาปหรอืสะเดาะเคราะหไ์ด ้ หรอืท า
พธิกีรรมบางอย่างแลว้จะชว่ยใหต้นมโีชคลาภวาสนา 

 

  
 

  
 

  
 

อธษิฐาน 
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1 
พธิศีาสนาทีเ่รยีบง่ายของบาไฮ 
[Simplicity of Bahá’í Ceremonies] 

 

พิธขีองศาสนาบาไฮน้ันเรยีบง่าย  เป็นไปตามทีพ่ระศาสดาก าหนดไวใ้หบ้าไฮ
ศาสนิกชนปฏิบตัิเป็นสญัลกัษณแ์ละเพื่อความเป็นระเบียบเรยีบรอ้ย  ซึง่เปิดใหม้ี
ความยดืหยุ่น  และปรามมิใหท้ าพิธทีีเ่รยีบง่ายเหล่านีก้ลายเป็นพิธทีียุ่่งยากซบัซอ้น  
สภายุตธิรรมสากลชีแ้จงไวว้่า : 
 

....ศาสนาบาไฮมกีฎพืน้ฐานและพธิทีีเ่รยีบง่ายจ านวนหนึง่ทีพ่ระบาฮา
อุลลาหบ์ญัญตัิไว ้ และค าสอนบาไฮเตือนไวว้่าอย่าท าใหพ้ิธีเรยีบง่าย
เหล่านีก้ลายเป็นแบบแผนหรอืพิธทีีต่ายตวั  โดยเตมิรูปแบบหรอืวธิปีฏบิตัิ
ทีม่นุษยค์ดิขึน้มาเอง  พธิกีรรมในศาสนาอืน่มกัประกอบดว้ยพธิปีฏบิตัทิีม่ี
รายละเอยีดซบัซอ้น.....ท าพิธโีดยนักบวช  ในการปฏิบตัติามกฎพืน้ฐาน
ของศาสนาของเรา  มติรสหายควรรกัษามาตรฐานของความเรยีบง่ายทีสุ่ด
เสมอ  และยดืหยุ่นในเร ือ่งรายละเอยีด 1 

สภายุตธิรรมสากล 
 

พิธทีางศาสนาทีม่ีรายละเอยีดทีเ่ครง่ครดัน้ันดูเหมือนว่าจ าเป็นและมีประโยชน์
ในการก ากบัความรูส้ึกนึกคดิและการปฏิบตัตินในพิธขีองเหล่าศาสนิกชนในอดีต  
แต่ในยุคใหม่แห่งความรูแ้จง้ทางปัญญานี้  พิธีเชน่นี้นอกจากไม่จ าเป็นแลว้ยงัมี
แนวโนม้ทีจ่ะกอ่ใหเ้กดิการแตกสามคัค ี พระอบัดลุบาฮาทรงกล่าวไวว้่า : 
 

ศาสนาทัง้ปวงในปัจจุบนัรว่งลงไปในวธิปีฏบิตัทิีง่มงาย  ไม่สอดคลอ้ง
กับหลักธรรมทีแ่ทจ้ร ิงของค าสอนทีต่นแถลงไขและการคน้พบทาง
วิทยาศาสตร ใ์นสมัยของตน  ผู ้น าศาสนาหลายคนหันมาเชือ่ว่า  
ความส าคญัของศาสนาอยู่ทีก่ารยดึถอืความเชือ่ทีห่า้มสงสยับางอย่างชดุ
หนึง่และการประกอบพิธแีละพิธกีรรม  พวกทีผู่น้ าศาสนาอา้งว่าจะใหก้าร
รกัษาก็ถูกสอนใหเ้ชือ่เชน่นี ้ และยึดติดรูปแบบเปลือกนอกเหล่านีอ้ย่าง
เหนียวแน่น  โดยส าคญัเปลอืกนอกผิดว่าเป็นสจัธรรมเนือ้ใน  ทนีีรู้ปแบบ
และพิธกีรรมเหล่านีแ้ตกต่างกนัในโบสถต์่างๆ และในหมู่นิกายทีต่่างกนั  
และถงึกบัขดักนั  จงึก่อใหเ้กดิความรา้วฉาน  ความเกลียดชงั  และแตก
สามคัค ี2 

พระอบัดลุบาฮา 
 

  

                                                 
1 Lights of Guidance, พ.ศ. 2526 (ค.ศ. 1983), No. 292 
2 Paris Talks, p. 143 
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2 
พธิสีวดอธษิฐาน  พธิสีมรสและพธิฝัีงศพ 

[Prayer, Marriage and Burial] 
 

พระบอ๊บ  พระบาฮาอุลลาหแ์ละพระอับดุลบาฮา ทรงลิขิตบทอธิษฐานไว ้
มากมาย  ซึง่ถอืเป็นความพเิศษอกีอย่างหน่ึงส าหรบัยุคศาสนาใหม่นีท้ีม่บีทอธษิฐาน
ทีพ่ระศาสดาลขิติไวใ้หส้วด  โดยทีศ่าสนิกชนไม่ตอ้งคดิและเขยีนบทสวดมนตข์ึน้มา
กนัเอง  บทอธษิฐานเหล่านีซ้ ึง่เป็นพระวจนะทีม่พีลงัอ านาจ  ใหไ้วส้ าหรบัสวดเป็นการ
ส่วนตวัและเวลามาชมุนุมกนัในโอกาสต่างๆ  ซึง่บาไฮจะเลือกสวดบทอธษิฐานที่
เหมาะสมกบัโอกาส  บาไฮไม่มพีธิใีนการสวดบทอธษิฐานเป็นส่วนใหญ่  แตม่กัจะท า
ในท่าน่ังทีส่ ารวมเรยีบง่าย  ยกเวน้บทอธฐิานบงัคบัประจ าวนัและบทอธษิฐานส าหรบั
ผูท้ีถ่งึแกก่รรมทีม่ขีอ้ก าหนดก ากบัการสวด : 
 

สิง่ส าคญัทีค่วรระลกึไวค้อื  ยกเวน้บทอธษิฐานบงัคบัทีเ่จาะจงบางบท  
พระบาฮาอุลลาหไ์ม่ไดใ้หค้ าวินิจฉัยทีเ่ขม้งวดหรอืพิเศษในเร ือ่งของการ
บูชา  ไม่ว่าในโบสถห์รอืทีอ่ืน่  การอธษิฐานโดยสาระแลว้คอืการสนทนา
ระหว่างมนุษยแ์ละพระผูเ้ป็นเจา้  และดังนัน้อยู่ เหนือรูปแบบและสูตร
พธิกีรรมทัง้ปวง 3 

ทา่นโชก ิเอฟเฟนด ิ
 

ท่านขอแนะน าคุณใหใ้ชแ้ต่บทอธิษฐานบงัคบับทสัน้ตอนกลางวนั  
บทนีไ้ม่มกีารคุกเข่าและก าหนดเงือ่นไขเพยีงว่า  ขณะทีส่วดใหศ้าสนิกชน
หนัหนา้ไปยงัอคัคาทีซ่ ึง่พระบาฮาอุลลาหถ์ูกฝัง  นีเ้ป็นสญัลกัษณท์างกาย
ของสภาวะทีเ่ป็นจรงิภายใน  ดงัเชน่พืชเหยยีดตวัออกหาแสงอาทติยแ์ละ
ไดร้บัชวีติและการเตบิโต  เชน่กนัเราหนัหวัใจไปหาพระผูส้ าแดงองคข์อง
พระผูเ้ป็นเจา้นัน่คอืพระบาฮาอุลลาหเ์มือ่เราอธษิฐาน  และระหว่างการสวด
บทอธษิฐานบทสัน้นีเ้ราหนัหนา้ไปยงัสถานทีท่ีธุ่ลีของพระองคน์อนอยู่บน
โลกนี ้ เป็นสญัลกัษณข์องสิง่ทีท่ าอยู่ภายในจติใจ 4 

ทา่นโชก ิเอฟเฟนด ิ
 

การสวดบทอธษิฐานบงัคบัประจ าวนั  ก าหนดใหช้ าระลา้งมอืและใบหนา้ดว้ยน ้า
สะอาดกอ่น  จากน้ันยนืยกมอืขึน้ทัง้สองขา้งโดยหนัหนา้ไปยงัเกบเบร (พระสถูปของ
พระบาฮาอลุลาหท์ีเ่มอืงอคัคา  อสิราเอล)  เป็นสญัลกัษณป์ระหน่ึงพฤกษาหนัเขา้หา
แสงอาทติย ์
 

ส่วนพธิฝัีงศพบาไฮก าหนดใหส้วดบทอธษิฐานส าหรบัผูท้ีล่่วงลบัไปโดยการยืน
กนัเป็นหมู่หนา้หลุมฝังศพ  และมบีาไฮคนหน่ึงเป็นผูส้วด  โดยไม่จ าเป็นตอ้งหนัหนา้
ไปยงัเกบเบร : 
                                                 
3 Lights of Guidance, พ.ศ. 2526 (ค.ศ. 1983), No. 897 
4 Lights of Guidance, พ.ศ. 2526 (ค.ศ. 1983), No. 890 
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เกีย่วกบัพิธีฝังศพ : นีเ้ป็นเร ือ่งง่ายทีสุ่ด  เนื่องดว้ยมีเพียงการสวด
อธิษฐานเป็นหมู่ก่อนการฝังศพ!...ธรรมสภาแห่งชาติของคุณควรระวงั
อย่างยิง่เพือ่มิใหม้ีการรบัหรอืบงัคบัใชข้ัน้ตอนวิธีการแบบเดียวกนัหรอื
พิธกีรรมแก่มิตรสหายในเร ือ่งนี ้ อนัตรายในเร ือ่งนีเ้ชน่เดยีวกบักรณีอืน่ๆ 
เกีย่วกบัการบูชาของบาไฮคอื  ระบบทีต่ายตวัหรอืพธิกีรรมและวธิปีฏบิตัทิี ่
เครง่ครดัก่อตวัขึน้มาในหมู่ศาสนิกชน  ความเรยีบง่ายและความยืดหยุ่น
ทีสุ่ดคอืสิง่ทีค่วรถอืปฏบิตั.ิ.. 5 

ทา่นโชก ิเอฟเฟนด ิ
 

  
พธิฝัีงศพ 

 

ส าหรบัพิธสีมรสบาไฮมีเงื่อนไขก าหนดไวว้่า  ใหม้ีพยานทีเ่ช ือ่ถอืไดส้องคนที่
เป็นทีย่อมรบัของธรรมสภาบาไฮ  ใหเ้จา้บ่าวและเจา้สาวปฏญิาณตนว่า“เราทุกคนจะ
ยึดถอืพระประสงคข์องพระผูเ้ป็นเจา้อย่างแทจ้รงิ”  ส่วนรายละเอยีดอืน่เปิดกวา้งไว ้
เพือ่ความยดืหยุ่นส าหรบัคู่บ่าวสาวในแต่ละสงัคมแต่ละวฒันธรรม  แต่ตอ้งไม่ท าสิง่ที่
ขดักบับทบญัญตัขิองศาสนา  เชน่  ไม่มเีลีย้งสุราในพธิสีมรสบาไฮ  ดงัน้ันพธิสีมรส
บาไฮอาจมจี านวนคนขัน้ต ่าแค่เพยีงสีค่นคอื  เจา้บ่าว  เจา้สาวและพยานอกีสองคน  
หรอือาจมคีนนับรอ้ย 
 

  
พธิสีมรส 

 

  

                                                 
5 Lights of Guidance, พ.ศ. 2526 (ค.ศ. 1983), No. 440 
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3 
พธิวีนัศกัดิส์ทิธิข์องบาไฮ 

[Bahá’í Holy Days] 
 

บาไฮมาชมุนุมกนัในวนัศกัดิส์ิทธิข์องศาสนาและมีการสวดมนตร์ว่มกนัอย่าง
เรยีบง่ายโดยไม่มีพิธีทียุ่่งยาก  วนัศกัดิส์ิทธิต์ามปฏิทินของศาสนาบาไฮมี 9 วนัที่
บาไฮควรหยุดงาน  ในจ านวน 9 วนันีน้อวร์ูซ 21 มีนาคมซึง่เป็นวสนัตวิษุวตั (จุด
โคจรทีโ่ลกมเีวลากลางคนืและกลางวนัเท่ากนั) คอืวนัทีบ่าไฮมาฉลองปีใหม่กนั  อกี
แปดวนัศกัดิส์ทิธิส์มัพนัธก์บัพระศาสดาคู่  ซ ึง่บาไฮจะมาชมุนุมเพือ่สวดมนตร์ว่มกนั
โดยมขีอ้ก าหนดใหห้นัหนา้ไปยงัพระสถปูของพระศาสดาขณะสวด 
 

ตามปีสุรยิคตวินัประสูตขิองพระบอ๊บคอื 20 ตุลาคมและของพระบาฮาอุลลาห ์
คือ 12 พฤศจิกายน  แต่ตามปีจนัทรคติวนัประสูติของทัง้สองพระองคจ์ะติดกนั  
กล่าวคอืวนัประสูตขิองพระบอ๊บน ามาก่อนวนัประสูติของพระบาฮาอุลลาหห์น่ึงวนั  
ซ ึง่เรยีกว่าวันประสูติคู่  ปัจจุบันนี้ (นับตัง้แต่ปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)) สภา
ยุติธรรมสากลก าหนดใหโ้ลกบาไฮท าการฉลองหรอืร าลึกวนัประสูติของทัง้สอง
พระองคต์ดิกนัสองวนัตามปีจนัทรคต ิ ส่วนวนัศกัดิส์ทิธิอ์ืน่ยงัคงท าการร าลกึตามปีสุ
รยิคต ิ
 
 วนัที ่ เดอืน วนัศกัดิส์ทิธิข์องบาไฮ 
1. 21 มนีาคม วนันอวร์ซู (ปีใหม่) 

2. 21 เมษายน 
วนัทีพ่ระบาฮาอลุลาหเ์สด็จมายงัอทุยานเรซวาน พ.ศ. 
2406 (ค.ศ. 1863) 

3. 29 เมษายน 
วนัทีค่รอบครวัของพระบาฮาอลุลาหต์ามพระองคม์ายงั
อทุยานเรซวาน พ.ศ. 2406 (ค.ศ. 1863) 

4. 2 พฤษภาคม 
วนัทีพ่ระบาฮาอลุลาหฮ์าอลุลาหเ์สด็จออกจากอุทยานเร
ซวาน พ.ศ. 2406 (ค.ศ. 1863) 

5. 23 พฤษภาคม 
วนัประกาศศาสนาของพระบอ๊บในปี พ.ศ. 2387 (ค.ศ. 
1844) 

6. 29 พฤษภาคม 
วนัเสด็จขึน้สู่สวรรคข์องพระบาฮาอลุลาห ์ในปี พ.ศ. 
2435 (ค.ศ. 1892) 

7. 9 กรกฎาคม วนัทีพ่ระบอ๊บถกูประหารชวีติ ในปี พ.ศ. 2393 (ค.ศ. 
1850) 

8. 20 ตลุาคม วนัประสูตขิองพระบอ๊บ ในปี พ.ศ. 2362 (ค.ศ. 1819) 

9. 12 พฤศจกิายน 
วนัประสูตขิองพระบาฮาอลุลาห ์ในปี พ.ศ. 2360 (ค.ศ. 
1817) 
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นอกจากนีย้งัมีวนัศกัดิส์ทิธิอ์กีสองวนัทีส่มัพนัธก์บัพระอบัดุลบาฮาซึง่บาไฮไม่
ตอ้งหยุดงาน  แต่จะมาชมุนุมสวดมนตร์ว่มกนั  เน่ืองดว้ยพระอบัดุลบาฮาไม่ตอ้งการ
ใหร้ าลกึถงึวนัสมภพของพระองคซ์ ึง่ตรงกบัวนัประกาศศาสนาของพระบอ๊บ  พระอบั
ดลุบาฮาจงึก าหนดวนัแห่งพระปฏญิญาเพือ่ร  าลกึแทน 
 

 วนัที ่ เดอืน วนัศกัดิส์ทิธิข์องบาไฮ 
10. 26 พฤศจกิายน วนัแห่งพระปฏญิญา 

11. 28 พฤศจกิายน 
วนัเสด็จขึน้สู่สวรรคข์องพระอบัดลุบาฮา พ.ศ. 2464 
(ค.ศ. 1921) 

 

เทศกาลเรซวานอยู่ระหว่างวนัที่ 21 เมษายน-2 พฤษภาคม คือช่วงเวลาที่
ครอบคลุมวนัศกัดิส์ทิธิส์ามวนั  เป็นชว่งเวลาทีพ่ระบาฮาอุลลาหเ์สด็จมาพ านักอยู่ใน
อุทยานเรซวานเพือ่ประกาศพนัธกจิของพระองคใ์นแบกแดดในปี พ.ศ. 2406 (ค.ศ. 
1863) นอกจากจะเป็นโอกาสส าหรบับาไฮมาชมุนุมสวดมนตร์ว่มกนัในวนัศกัดิส์ทิธิ ์
ท ัง้สามวนันีแ้ลว้  เทศกาลเรซวานนีซ้ ึง่ถอืเป็นเทศกาลทีศ่กัดิส์ทิธิท์ีสุ่ดของบาไฮ  ยงั
มจีุดประสงคท์างดา้นบรหิารส าหรบัระบบโลกใหม่ของพระบาฮาอุลลาหด์ว้ย  เพราะ
เป็นชว่งเวลาส าหรบัการเลือกตัง้ธรรมสภาทอ้งถิ่น  ธรรมสภาแห่งชาติ  และสภา
ยตุธิรรมสากล 
 

 
วนัเฉลมิฉลองวนัประสตูคิู่: วนัประสตูขิองพระบาฮาอลุลาหแ์ละวนัประสตูขิองพระบอ๊บ 
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ทีค่วรชีแ้จงเพิ่มเติม ณ ที่นีค้อืตามทีถ่ือปฏิบตัิมาแต่เดมิ  ชมุชนบาไฮในบาง
ประเทศเชน่ในตะวนัออกกลางจะท าการร าลกึวนัศกัดิส์ทิธิต์ามปฏทินิจนัทรคต ิ ส่วน
ชมุชนบาไฮทีอ่ืน่จะท าการร าลกึตามปฏทินิสุรยิคต ิ จนกระทัง่ในปี พ.ศ. 2557 (ค.ศ. 
2014) สภายุติธรรมสากลไดป้ระกาศใหป้ระชาคมโลกบาไฮเร ิม่ตน้ใชป้ฏิทินบาดี
ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) เป็นตน้ไป  เพือ่ใหช้มุชนบาไฮทกุแห่งท าการร าลกึ
วนัศกัดิส์ิทธิต์รงกนัทั่วโลก  ในปฏิทนิบาดนีีว้นัปีใหม่นอวร์ูซบางปีอาจตรงกบัวนัที ่
20 มนีาคม แทนทีจ่ะเป็น 21 มนีาคมทีช่มุชนบาไฮยดึถอืกนัมาแต่เดมิ  เพราะตามที่
พระบาฮาอุลลาหอ์ธิบายไวใ้นคีตาบีอคัดสัว่า  “เทศกาลนอวร์ูซตรงกบัวนัทีด่วง
อาทติยเ์ขา้สู่จกัรราศีแอร ี(วสนัตวษุิวตัในซกีโลกตอนเหนือ) แมว้่าจะเกดิขึน้ไม่ถงึ
หนึง่นาทีก่อนดวงอาทิตยต์ก” 6 และในปี พ.ศ. 2557 (ค.ศ. 2014) สภายุติธรรม
สากลไดว้นิิจฉัยใหเ้ตหะรานซึง่เป็นเมอืงเกดิของพระบาฮาอุลลาห ์ เป็นต าแหน่งบน
พภิพในการก าหนดวนันอวร์ซู  
 

หากปีไหนดวงอาทติยเ์ขา้สู่จกัรราศีแอรกี่อนทีจ่ะตกทีเ่มืองเตหะรานของวนัที่ 
20 มีนาคม  ปฏทินิบาดจีะถอืว่าปีน้ันนอวร์ูซตรงกบัวนัที ่20 มีนาคม  แต่ถา้ปีไหน
ดวงอาทิตยเ์ขา้สู่จกัรราศีแอรหีลงัดวงอาทิตยต์กที่เตหะรานของวนัที่ 20 มีนาคม  
ปฏทินิบาดจีะถอืว่าปีน้ันนอวร์ซูตรงกบัวนัที ่21 มนีาคม เพราะการนับวนัของศาสนา
บาไฮเร ิม่ตน้วนัใหม่หลงัดวงอาทิตยต์กดิน  ซึง่ส่งผลใหว้นัศกัดิส์ิทธิอ์ื่นๆ และวนัที่
หน่ึงของแต่ละเดอืนบาไฮ  รวมทัง้อยัยมัมีฮา 7 จะต่างกนัหน่ึงวนั  เชน่ในปีทีน่อวร์ูซ
ตรงกบัวนัที ่20 มนีาคม  วนัประกาศศาสนาของพระบอ๊บจะเป็นวนัที ่23 พฤษภาคม  
แตใ่นปีทีน่อวร์ซูตรงกบัวนัที ่21 มนีาคม  วนัประกาศศาสนาของพระบอ๊บจะเป็นวนัที ่
24 พฤษภาคม 
 

  
การชมุนุมอยัยมัมฮีา 
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