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ค าน า 
[Introduction] 

 
ขา้พเจา้ไดรู้จ้กักบัหลกัธรรมของพระบาฮาอุลลาหเ์ป็นคร ัง้แรกเมื่อไดส้นทนากบัรร
ดามติรสหายผูเ้คยพบกบัพระอบัดุลบาฮา และไดใ้หข้า้พเจา้ยมืหนังสอืมาอ่านหลาย
เล่มในเดือนธนัวามคม พ.ศ. 2457 (ค.ศ. 1914) ขา้พเจา้บงัเกิดความสนใจใน
อานุภาพ  ความสละสลวย  และความสมบูรณใ์นขอ้ธรรมเหล่าน้ันเป็นอย่างยิง่ เพราะ
ไดร้วมความปรารถนาอนัยิง่ใหญ่ของโลกไวพ้รอ้มสรรพยิง่กว่าศาสนาอืน่ทีข่า้พเจา้
เคยเรยีนรูม้า และเมือ่ศกึษามากขึน้ก็ยงัเพิม่พูนความประทบัใจยิง่ขึน้อย่างลกึซึง้ 
 
ขา้พเจา้ประสบความล าบากยากยิง่ในการแสวงหาหนังสือทีต่อ้งการเพื่อคน้ควา้หา
ความรูเ้พิ่มเตมิเกีย่วกบัศาสนานี ้ดว้ยเหตุนี ้จงึเกดิความคดิทีจ่ะรวบรวมหวัขอ้ทีไ่ด ้
ศึกษามาขึน้เป็นหนังสือไวส้กัเล่มหน่ึงเพื่อที่ผูส้นใจจะหาศึกษาไดโ้ดยง่าย เมื่อ
สงครามยุตลิงแลว้และการตดิต่อกบัปาเลสไตนไ์ดเ้ปิดขึน้อกีคร ัง้ ขา้พเจา้ไดเ้ขยีน
จดหมายถึงพระอบัดุลบาฮาพรอ้มกบัแนบส าเนาตน้ฉบบัที่ขา้พเจา้ไดร้า่งไวอ้ย่าง
เคร่าๆ  9 บทแรกส่งไปยังพระองคด์ว้ย พระองคไ์ดก้รุณาตอบและสนับสนุนให ้
ด าเนินงานตอ่ไป ทัง้ยงัเช ือ้เชญิดว้ยไมตรจีติใหไ้ปเยอืนพระองค ์ณ เมอืงไฮฟาพรอ้ม
กบัน าตน้ฉบบัทัง้หมดไปดว้ย ขา้พเจา้ตอบรบัการเชือ้เชญิดว้ยความปีติและไดร้บั
สทิธพิเิศษอนัยิง่ใหญ่ทีไ่ดเ้ป็นแขกของพระองคถ์งึ 2 เดอืนคร ึง่ ในระหว่างฤดหูนาว ปี 
พ.ศ. 2462-2463 (ค.ศ. 1919-1920) ตลอดเวลาการเยีย่มเยยีนนี ้พระองคไ์ดร้ว่ม
พจิารณาตน้ฉบบักบัขา้พเจา้หลายคร ัง้หลายโอกาส และกรุณาใหค้ าแนะน าอนัมีค่า
ในการปรบัปรุงแกไ้ข ทัง้ใหค้วามเห็นว่า เมื่อขา้พเจา้ตรวจแกเ้สร็จเรยีบรอ้ยแลว้ 
พระองคใ์ครจ่ะไดต้น้ฉบบัทัง้หมดทีแ่ปลออกเป็นภาษาอหิรา่นแลว้ เพือ่จะไดอ้่านและ
ตรวจทานแกไ้ขเพิม่เตมิหากมคีวามจ าเป็น การปรบัปรงุแกไ้ขและแปลออกเป็นภาษา
อิหร่านไดก้ระท าส าเร็จตามค าแนะน าของพระองค ์แมว้่าจะเต็มไปดว้ยภารกิจ
มากมายก่อนทีจ่ะล่วงลบัไปพระองคก็์ไดช้ว่ยกรุณาตรวจแกไ้ขใหไ้ดถ้งึ 3 บทครึง่ 
(คอื บทที ่1, 2, 3, และบางส่วนของบทที ่3) ขา้พเจา้เสยีใจอย่างสุดซึง้ทีพ่ระอบัดุล
บาฮา ไม่มีโอกาสไดต้รวจแกต้น้ฉบบัทัง้หมด มิฉะน้ันแลว้หนังสอืเล่มนีก็้จะมีคุณค่า
เอนกอนันต ์อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการธรรมสภาบาไฮแห่งชาตใินประเทศองักฤษ
ก็ไดป้รบัปรงุแกไ้ขตน้ฉบบัทัง้หมดนีอ้ย่างละเอยีดถีถ่ว้นและเห็นชอบในการจดัพมิพ ์ 
 
ขา้พเจา้เป็นหนีบุ้ญคุณอนัใหญ่หลวงต่อ มสี อ.ีเจ. โรเซนเบริก์ มสิซสิคลอเดยี เอส. 
โคลส์, มรีซ์าลอบฟุลล่าห ์เอส. แฮกมิ, มร.รอย วลิเฮลม์, มร. เมานทฟ์อรท์ มลิส ์และ
มติรสหายอกีหลายทา่นทีไ่ดใ้หค้วามรว่มมอืชว่ยเหลอืในการจดัท าหนังสอืเล่มนี ้
 

เจ. อ.ี เอสเซลิมอนท ์  
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บทที ่1 
ข่าวทีน่่ายนิด ี
[The Glad Tidings] 

 
"ศาสดาองคท์ีป่วงมนุษยโ์ลกรอคอย เพือ่เสด็จมาโปรดนัน้ไดท้รงปรากฏ
ขึน้แลว้ ประชากรทัง้มวลและชุมชนทุกเหล่าต่างก็หวงัทีจ่ะไดเ้ห็นการ
ส าแดงพระองค ์และองคท์่าน พระบาฮาอุลลาห ์ ก็คือบรมศาสดาและ
ปรมาจารยข์องมนุษยโ์ลกทัง้หลาย" 

พระอบัดลุบาฮา 
 
เหตกุารณท์ีย่ิง่ใหญ่ในประวตัศิาสตร ์
[The Greatest Event in History] 

 
ถา้เราศึกษาวิวฒันาการของมนุษยท์ี่บ ันทึกไวใ้นประวัติศาสตรก็์จะประจกัษว์่า 
พฒันาการของมนุษยแ์ต่ละระยะเวลาน้ัน เน่ืองมาจากกลุ่มชนผูม้ีความคดิกา้วหนา้
ไดค้น้พบความจรงิและน ามาเปิดเผยแก่มวลชนผูย้งัไม่ประจกัษแ์จง้ในความจรงิน้ัน 
เชน่ นักประดษิฐ ์ นักปราชญ ์ ผูน้ า  และศาสดา ชนเหล่านีเ้ป็นผูน้ ามาซึง่การพฒันา
กา้วหนา้ขัน้แรกของโลก ดงัทีค่ารไ์ลส ์ประพนัธกรชาวองักฤษไดก้ล่าวว่า :  
 

"ความจรงิทีเ่ห็นกนัอย่างง่ายๆ ก็คอื...บุคคลทีม่ีความฉลาดล า้เหนือบุคคล
อืน่ๆ และมีสจัธรรมอยู่ในดวงใจ ย่อมแข็งแกรง่กว่าบุคคลทัง้มวล ไม่ว่าจะ
เป็นจ านวนสบิคนหรอืหมืน่คนผูซ้ ึง่ปราศจากสจัธรรมในดวงใจ บุคคลพวก
นีจ้ะยนืหยดัอยู่ทา่มกลางพวกเขาเหล่าน้ันดว้ยอ านาจทพิยอ์นัมหศัจรรยด์งั
หน่ึงเป็นมีดดาบอนัทรงฤทธิท์ี่ผลิตมาจากสวรรค ์ซึง่แมแ้ต่โล่และป้อม
ปราการทองเหลอืงก็มอิาจตา้นทานได"้ 

จากหนังสอื Signs of the times 
 
เราไดเ้ห็นตวัอย่างมหาบุรุษผูเ้ขม้แข็งมากมายในประวตัิศาสตรแ์ห่งวิทยาศาสตร ,์ 
อักษรศาสตร ,์ และศิลปศาสตร ์แต่ในประวัติศาสตรแ์ห่งศาสนา เราจะไดเ้ห็น
ความส าคญัของมหาบุรุษฝ่ายศาสนาใหญ่ยิง่กว่าความส าคญัของมหาบุรษุฝ่ายอืน่ๆ 
ทุกยุคทุกสมยัที่จิตใจและศีลธรรมของมนุษยเ์สื่อมทรามลง ก็จะบงั เกิดศาสดาผู ้
ประหลาดลึกลบัขึน้ ซ ึง่เป็นผูม้ีความคิดเห็นแตกต่างจากมวลชนทัง้ปวง ไม่มีผูใ้ด
แนะน าสั่งสอนอบรมพระองคห์รอืมสี่วนรว่มรบัผิดชอบในงานของพระองค ์ ไม่มผูีใ้ด
สามารถเขา้ใจพระองคไ์ดถ้่องแท ้พระองคไ์ดม้าปรากฏขึน้ดุจมคัคุเทศกข์องคนตา
บอด เผยแพรพ่ระธรรมค าสอนแห่งสจัจะและความชอบธรรม 
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ในบรรดาพระศาสดาทัง้หลาย บางพระองคก็์มีความส าคญัล า้เลิศเป็นพิเศษ ทุกๆ 
รอบสบิศตวรรษจะปรากฏมศีาสดาขึน้ในโลก เชน่ พระกฤษณะ พระโซโรแอสเตอร ์
พระโมเสส พระเยซ ูพระโมหะหมดั และพระพุทธเจา้เป็นตน้ พระศาสดาเหล่านี้ได ้
ปรากฏขึน้ในภาคตะวนัออกดุจแสงตะวนัแห่งจติใจทีส่าดส่องเขา้สู่ดวงจติอนัมืดมน
ของมนุษย ์ปลุกใหต้ื่นจากความหลบั ไม่ว่าเราจะมีความคิดเห็นต่อองคส์ถาปนา
ศาสนาเหล่านีใ้นท านองใดก็ตาม เราตอ้งยอมรบัว่า แต่ละพระองคเ์หล่านีเ้ป็นผูน้ ามา
ซึง่รากฐานการศกึษาของมวลมนุษย ์พระศาสดาเหล่านีต้่างก็ยนืยนัเป็นอนัหน่ึงอนั
เดยีวกนัว่า ค าสอนทัง้มวลของพระองคน้ั์น พระองคม์ิไดป้รุงแต่งขึน้มาเอง แต่เป็น
การดลใจของพระผูเ้ป็นเจา้ทีม่อบใหพ้ระองคน์ าข่าวจากสวรรคม์าแจง้แกม่นุษยโ์ลก 
และถอ้ยค าของพระองคท์า่นเหล่าน้ันไดถู้กบนัทกึไวอ้ย่างมากมายทัง้ทีเ่ป็นนัยและค า
สญัญาทีเ่กีย่วกบัองคพ์ระศาสดาเอกของโลกผูจ้ะมาปรากฏ "เมือ่ถงึก าหนดเวลาอนั
สมควร" เพื่อปฏิบตัิภารกิจของบรรดาพระศาสดาองคเ์ก่าก่อนใหบ้รรลุผล พระ
ศาสดาพระองคนี์จ้ะสถาปนาสนัตภิาพและความยุตธิรรมใหแ้ก่โลกและจะน ามาซึง่
ความสามคัคแีก่มวลมนุษยผู์ต้่างเช ือ้ชาต ิ ผิว เผ่าพนัธุ ์และศาสนาใหเ้ป็นประหน่ึง
บุคคลในครอบครวัเดยีวกนั ดจุเป็น "ฝูงแกะฝูงเดยีวภายใตค้นเลีย้งคนเดยีวกนั" เพือ่
มนุษยท์กุคน "นับแตต่ ่าทีสุ่ดจนถงึสูงทีสุ่ด" จะไดรู้จ้กัและรกัใครพ่ระผูเ้ป็นเจา้ 
 
แน่นอนทเีดยีว วาระที ่"องคพ์ระศาสดาเอกของโลก" จะมาปรากฏในยุคหลงันีจ้ะเป็น
เหตกุารณอ์นัยิง่ใหญ่ทีสุ่ดในประวตัศิาสตรม์นุษยชาต ิศาสนาบาไฮไดป้ระกาศข่าวที่
น่ายนิดใีหโ้ลกทราบว่า องคพ์ระศาสดาเอกของโลกทีก่ล่าวถงึนีไ้ดม้าปรากฏขึน้แลว้ 
พระสจัธรรมไดถู้กน ามาเผยแพรแ่ละบนัทกึไว ้ซ ึง่ผูแ้สวงหาความจรงิจะศกึษาคน้ควา้
ไดว้่า 'วนัแห่งพระผูเ้ป็นเจา้' ไดเ้ร ิม่ตน้ขึน้แลว้ และ 'อรณุแห่งความชอบธรรม' ไดเ้ร ิม่
โผล่ขึน้ทีข่อบฟ้า บุคคลจ านวนนอ้ยทีอ่ยู่บนยอดเขาสูงเท่าน้ันทีจ่ะมองเห็นรศัมภีาพ
ของพระเจา้ได ้แตแ่สงสว่างนีไ้ดส้าดส่องไปทัว่พภิพและสวรรคแ์ลว้ มชิา้นักดวงตะวนั
แห่งความชอบธรรมก็จะลอยขึน้เหนือยอดเขา สาดแสงแรงกลา้ลงตลอดทีร่าบและหุบ
เขา เพือ่ช ีท้างและใหช้วีติใหม่แกม่วลมนุษย ์
 
โลกทีก่ าลงัเปลีย่นแปลง 
[The Changing World] 

 
ทุกคนไดป้ระจกัษแ์ลว้ว่า ในระหว่างครสิตศ์ตวรรษที ่19 และตน้ครสิตศ์ตวรรษที ่20 
น้ัน ยุคเก่าไดส้ิน้สุดลงและยุคใหม่ก าลงัเร ิม่ตน้ หลกัการเก่าแก่ทางโลก  ความเห็น
แกป่ระโยชนต์น  อคตใินการแบ่งแยก  การหลงชาต ิและการเป็นปฏปัิกษต์อ่กนัก าลงั
จะสูญสิน้โดยเหตุทีป่ระชาชนจะไม่หลงงมงายต่อไปท่ามกลางความหายนะทีอุ่บตัขิึน้
นี ้เราไดเ้ห็นสญัลกัษณข์องวญิญาณใหม่แห่งความเชือ่ถอืและไวว้างใจ แห่งภราดร 
ภาพ แห่งสากลนิยม ปรากฏขึน้ในทุกประเทศ น่ันคอื การแตกสลายของลทัธเิก่าๆ 
และก าจดัการใหเ้สรภีาพในขอบเขตการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวง ซึง่ไม่เคย
ปรากฏมากอ่นเลย ไดบ้งัเกดิขึน้แก่ทุกสถาบนัทีเ่กีย่ว ขอ้งกบัชวีติมนุษย ์แต่ทว่ายุค
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เกา่ยงัไม่ไดด้บัสูญไปโดยสิน้เชงิ มนัยงัตอ่สูอ้ยู่ในระหว่างความเป็นและความตาย แม ้
ความช ัว่รา้ยอนัน่าสะพรงึกลวัจะมีอยู่มากมายมโหฬาร แต่ความช ัว่รา้ยเหล่าน้ันก็
ก าลงัถูกเปิดเผย ถูกสอบสวนคน้ควา้ ถูกคดัคา้นและแกไ้ขดว้ยความปรารถนาใหม่
อนัแรงกลา้ และแมว้่าเมฆหมอกจะมืดมวัแผ่ไพศาลไปทั่วสารทศิ แต่แสงสว่างก็เร ิม่
สาดส่องใหแ้ลเห็นอปุสรรคและอนัตรายทีก่ดีขวางทางแห่งความก็าวหนา้แลว้   
 
เหตุการณข์องโลกในครสิตว์รรษที ่18 น้ันแตกต่างกว่าครสิตศ์ตวรรษที ่19 และ 20 
ระยะน้ัน จติใจของมนุษยถ์ูกครอบง าดว้ยความมืดมนแทบจะมองหาแสงสว่างไม่พบ
เลยเป็นช ัว่โมงทีสุ่ดกอ่นอรณุจะรุง่ มแีตเ่พยีงตะเกยีงและดวงเทยีนไม่กีด่วงทีย่งัคงส่อง
แสงอยู่ซ ึง่ไม่สามารถจะชว่ยอะไรได ้นอกจากจะแสดงใหเ้ห็นถงึความมดืเท่าน้ัน คาร ์
ไลสไ์ดบ้รรยายสภาพของครสิตศ์ตวรรษที ่18 ไวใ้นหนังสอื 'เฟรดเดอรคิมหาราช' 
ว่า :  
 

"เป็นศตวรรษทีไ่ม่มปีระวตัศิาสตร ์หรอือาจจะมบีา้งก็แต่เพยีงเล็กนอ้ยหรอื
มฉิะน้ันก็ไม่มเีสยีเลย เพราะเป็นศตวรรษทีเ่ต็มไปดว้ยการโกหกหลอกลวง
... อย่างทีไ่ม่มีศตวรรษใดแต่เก่าก่อนจะเสมอเหมือน! เป็นการหลอกลวงที่
รา้ยกาจ เป็นศตวรรษทีช่ ุม่โชกซมึซาบดว้ยความช ัว่เขา้กระดูกด า ซึง่การ
ปฏิว ัติของฝร ั่งเศสเท่าน้ันจะหยุดยั้งมันได.้.. ขา้พเจา้ยินดีอย่างยิ่งที่
ศตวรรษเชน่นี้จบลงไดอ้ย่างเหมาะสมเพราะว่ามนุษยต์อ้งการธรรมจาก
สวรรคอ์ีกคร ัง้เพื่อปกป้องคุม้ครองพวกเขาใหพ้น้เสียจากสภาพสัตว ์
เดรจัฉาน" 

จากหนังสอื 'เฟรดเดอรคิมหาราช' 
 
เมื่อเปรยีบเทยีบครสิตศ์ตวรรษที ่18 กบัปัจจุบนันีแ้ลว้จะเห็นไดว้่า ยุคปัจจุบนัเป็น
ประหน่ึงรุง่อรุณภายหลงัราตรกีาลหรอืเป็นเสมือนฤดูใบไมผ้ลิภายหลงัฤดูหนาว  
ปัจจบุนั โลกก าลงัตืน่ตวัดว้ยชวีติใหม่ สัน่สะเทอืนดว้ยอดุมการณแ์ละความหวงัใหม่ๆ 
สิง่ต่างๆ ซึง่เมือ่ไม่นานมานีดู้เหมอืนจะเป็นความฝันทีไ่ม่น่าจะเป็นความจรงิขึน้มาได ้
น้ัน บดันี้ ไดป้รากฏเป็นความจรงิขึน้มาแลว้ สิ่งต่างๆ ซึง่ดูเหมือนว่าอีกตัง้หลาย
ศตวรรษขา้งหน้าจึงจะเป็นความจรงิขึน้ไดก็้กลายเป็น 'เหตุการณธ์รรมดา' ขึน้
มาแลว้ดงัเชน่ เราสามารถเดนิทางอากาศและใตท้อ้งทะเล ไดส้ามารถส่งข่าวไปรอบ
โลกอย่างรวดเรว็ปานสายฟ้าแลบ เพียงเวลาไม่กีปี่ทีผ่่านไป เราไดเ้ห็นความเสื่อม
สลายของลทัธกิารปกครองแบบเอกาธปิไตย ไดเ้ห็นการยนิยอมใหส้ตรเีขา้ท างานใน
แขนงอาชพีต่างๆ ซึง่แต่คร ัง้ก่อนเธอเคยถูกกดีกนั ไดเ้ห็นการก าเนิดขององคก์าร
สนันิบาตชาตแิละภายหลงัก็มีองคก์ารสหประชาชาตติดิตามมา และยงัมีมหศัจรรย ์
ตา่งๆ อกีมากมายเกนิกว่าทีจ่ะบรรยายได ้ 
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ดวงอาทติยแ์ห่งความชอบธรรม 
[The Sun of Righteousness] 

 
อะไรเล่าเป็นตน้เหตุแห่งการตื่นตัวทั่วโลกเช่นนี้ ผูนั้บถือศาสนาบาไฮเชือ่ว่า 
เน่ืองจากพระกระแสวญิญาณอนับรสิุทธิแ์ห่งพระผูเ้ป็นเจา้ทีห่ลั่งไหลมาโดยผ่านทาง
องคพ์ระศาสดาบาฮาอลุลาห ์ผูท้รงประสูตทิีอ่หิรา่นเมือ่ศตวรรษเศษมาแลว้ และถงึแก่
สวรรณคตในประเทศปาเลสไตน ์เมือ่ปลายครสิตศ์ตวรรษที ่19 
 
พระบาฮาอุลลาหท์รงกล่าวว่า องคศ์าสดาหรอื 'ศาสนทูตของพระผูเ้ป็นเจา้' เป็นผู ้
น ามาซึง่แสงสว่างแห่งโลกธรรม เชน่เดยีวกบัดวงอาทติยน์ ามาซึง่แสงสว่างแห่งโลก
ธรรมชาติ ดวงอาทิตยธ์รรมชาติส่องแสงมาสู่โลกท าใหเ้กดิความเจรญิเติบโตแก่
สิง่มชีวีติทัง้หลายฉันใด ดวงอาทติยแ์ห่งสจัธรรมก็สาดแสงเขา้สู่ดวงจติวญิญาณของ
มนุษยโ์ดยการปรากฏของศาสนทูตขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ พระองคไ์ดส้ ั่งสอนอบรม
ปวงชนในทางความนึกคดิ ศีลธรรม และอุปนิสยัใจคอใหด้งีามฉันน้ัน แสงแห่งดวง
อาทติยธ์รรมชาตมิีอานุภาพสามารถผ่านเขา้ไปสู่ทุกซอกทุกมุมทีม่ืดสนิททีสุ่ดของ
โลก ใหค้วามอบอุ่นและชวีติ แมก้ระทัง่สตัวโ์ลกทีม่เิคยไดป้ระ สบพบเห็นดวงอาทติย ์
เลยไดฉั้นใด เชน่เดยีวกบัอานุภาพแห่งกระแสพระวญิญาณอนับรสิุทธิท์ีห่ลั่งไหลมา
สู่ปวงมนุษยโ์ดยผ่าน 'ศาสนทูตของพระผูเ้ป็นเจา้' ก็สามารถเขา้สู่ดวงจติของผูท้ีจ่ะ
รบัเอาไดทุ้กคน แมท้่าม กลางหมู่มนุษยท์ีม่ริูจ้กัพระนามขององคพ์ระศาสดามาก่อน
เลย การมาปรากฏตวัของพระองคเ์ปรยีบเสมอืนการมาของฤดูใบไมผ้ลซิ ึง่เป็นวาระ
แห่งการฟ้ืนคนืของชวีติทีป่ราศจากวญิญาณใหก้ลบัมชีวีติขึน้มาใหม่เป็นวาระทีส่จั
ธรรมของศาสดาทัง้ปวงไดถู้กสถาปนาขึน้อกีคร ัง้เมื่อ 'สวรรคแ์ละภภิพใหม่' ไดถู้ก
สรา้งขึน้แลว้ 
 
แต่ในโลกแห่งธรรมชาตน้ัิน ฤดูใบไมผ้ลมิิไดเ้พียงแต่จะน ามาซึง่ความเจรญิเติบโต
และตืน่ตวัของชวีิตใหม่เท่าน้ัน หากยงัไดท้ าลายและร ือ้ถอนสิ่งเก่าๆ ทีไ่รป้ระโยชน์
ออกไปดว้ย ดวงอาทิตยด์วงที่สรา้งตน้ไมด้อกไมใ้หแ้ตกกิง่ก็านสาขาและผลิดอก
ออกใบดวงเดยีวกนันีเ้องไดท้ าใหส้ิง่ทีต่ายแลว้และปราศจากประโยชนเ์น่าเป่ือยผุพงั
แตกสลายไป ละลายน ้าแข็งและหมิะแห่งฤดูหนาว แลว้ท าใหบ้งัเกดิพายุและน ้าท่วม
เพื่อช าระลา้งแผ่นดนิใหส้ะอาดหมดจด โลกแห่งธรรมก็มีสภาพเหมือนกนั แสงแห่ง
ธรรมก็เป็นตน้เหตุแห่งการเปลีย่นแปลงเชน่เดยีวกนั วาระแห่งการฟ้ืนคนืชวีติขึน้มา
จากการตายนี ้คอืวาระแห่งการพพิากษาโลกของพระเจา้ ซ ึง่นับแต่นีไ้ปความช ัว่รา้ย
ตา่งๆ  การบดิเบอืนความจรงิ ขนบธรรมเนียมเกา่แกท่ีพ่น้สมยั และความนึกคดิต่างๆ 
ทีข่ดัแยง้กบัความเป็นจรงิ จะถูกละทิง้ท าลายลง เป็นวาระทีห่มิะและน ้าแข็งแห่งอคติ
และความหลงเชือ่ผดิๆ ทีจ่บัเกาะอยู่ในระหว่างฤดูหนาวน้ันจะถูกท าลายเปลีย่นสภาพ
ไป พลงัทีแ่ข็งตวัอดัอยู่ในที่หอ้มลอ้มมาเป็นเวลานานจะถูกปลดปล่อย และไหลบ่า
ออกไปช าระลา้งโลกใหส้ะอาดหมดจด 
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พระกรณียกจิของพระบาฮาอลุลาห ์
[The Mission of Bahá'u'lláh] 

 
พระบาฮาอุลลาหท์รงกล่าวย า้อย่างชดัแจง้ว่า พระองคท์่านคือ บรมศาสดาจารยท์ี่
ปวงประชากรไดเ้ฝ้าคอยมาชา้นาน เป็นกระแสธารแห่งพระกรุณาอนัน่าพิศวงของ
พระผูเ้ป็นเจา้ ซ ึง่ใหญ่หลวงกว่าพระกรุณา ธคิุณทัง้หลายทีพ่ระองคเ์คยประทานมา
แต่กาลกอ่น บรรดาศาสนาทัง้มวลในอดตีจะกลนืหายเขา้มาอยู่ในพระกระแสธารอนั
นีด้จุดงัแม่น ้าทัง้หลายไหลกลนืหายลงไปในมหาสมุทรฉะน้ัน พระบาฮาอลุลาหไ์ดท้รง
วางรากฐานซึง่จะเป็นหลกัมั่นคงแห่งสามคัคธีรรม ไมตรจีติมิตรภาพระหว่างมนุษย ์
และสถาปนายุคอนัรุง่โรจนด์ว้ยสนัตสิุขขึน้ในโลก ซึง่บรรดาองคศ์าสดาทัง้หลายใน
อดตี ไดท้รงกล่าวไวแ้ละเหล่ากวก็ีไดบ้นัทกึไวเ้ชน่กนั 
 
พระบาฮาอุลลาหท์รงบญัญตัิหลกัการไวด้งันี้คือ ตอ้งแสวงหาความจรงิ ความเป็น
อนัหน่ึงอนัเดยีวกนัของมนุษย ์ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนัของศาสนาทัง้ปวง-ของ
ชาติทัง้หลาย-ของมนุษยท์ุกเชือ้ชาติ-ของตะวนัตกและตะวนัออก ศาสนาจะตอ้ง
สอดคลอ้งกบัวิทยาศาสตร ์ละทิง้อดีตและความหลงเชือ่ที่ผิดๆ ความเสมอภาค
ระหว่างบุรุษและสตร ีสถาปนาความยุตธิรรมและความชอบธรรม ก่อตัง้ศาลสูงสุด
ของโลก ภาษาสากลและบงัคบัใหท้กุคนศกึษาเล่าเรยีน ขอ้ความเหล่านีเ้ป็นหลกัการ
บางตอนทีพ่ระบาฮาอุลลาหไ์ดท้รงบญัญตัไิวใ้นพระคมัภรีแ์ละสาสน์ของพระองคเ์มื่อ
รอ้ยปีกว่าล่วงมาแลว้ สาสน์บางฉบบัไดถู้กส่งไปยงัพระเจา้แผ่นดนิหลายพระองคแ์ละ
บรรดานักปกครองในยุคน้ัน 
 
ไม่มคี าสัง่สอนใดๆ ในอดตี จะมคีวามหมายกวา้งขวางและสมบูรณด์งัค าสอนของพระ
บาฮาอุลลาห ์ซึง่เป็นค าสอนทีส่อดคลอ้งตอ้งกบักาลเวลาและความตอ้งการของยุค
ปัจจุบนัในกาลกอ่นมนุษยไ์ม่เคยไดเ้ผชญิปัญหายุ่งยากดงัเชน่ปัจจุบนั และไม่ถงึกบั
จะตอ้งมีการแกปั้ญหากันอย่างกวา้งขวางยุ่งยากเหมือนทุกวันนี้อ ันเป็นยุคที่
ประชากรโลกมคีวามรูส้กึตอ้งการบรมศาสดาเอกของโลกใหม้าสั่งสอนอย่างรบีด่วน 
เหมอืนดงัทีพ่วกเขาหวงัไวว้่า พระองคจ์ะตอ้งเสด็จมาปรากฏองคอ์ย่างแน่นอน 
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ความส าเรจ็แห่งค าพยากรณ ์
[Fulfillment of Prophesies] 

 
พระอบัดลุบาฮาไดเ้ขยีนไวว้่า :  
 

"เมื่อพระครสิตไ์ดป้รากฏพระองคข์ึน้เมื่อยี่สิบศตวรรษมาแลว้น้ัน ชาวยิว
ต่างก็เฝ้ารอคอยการมาของพระองคอ์ย่างกระตือรอืรน้ พร ่าสวดมนต ์
วิงวอนดว้ยน ้าตาอยู่ทุกวนัว่า: 'โอ พระผูเ้ป็นเจา้ โปรดเรง่รบีการเสด็จมา
ของพระมาซฮีาดว้ยเถิด แต่คร ัง้เมื่อดวงอาทิตยแ์ห่งสจัจะ (พระเยซ)ู เร ิม่
ส่องแสง พวกเขาก็พากนัปฏเิสธทัง้ลุกขึน้ต่อสูเ้ป็นศตัรูกบัพระองค ์และใน
ทีสุ่ดก็ตรงึพระองคผู์เ้ป็นพระธรรมของพระเจา้เสยีทีไ่มก้างเขน ทัง้ประณาม
พระองคว์่าเป็นดวงวญิญาณทีช่ ัว่รา้ย ดงัทีไ่ดก้ล่าวไวใ้นคมัภรี ์'พระกติคิุณ
ของพระเจา้' พวกเขาอา้งว่า 'ตามพระคมัภีรก์ล่าวไวว้่า การเสด็จมาของ
พระมาซฮีาน้ันจะตอ้งมีเคร ือ่งหมายหลายอย่างที่พิสูจนไ์ด ้ตราบใดที่
เคร ือ่งหมายทัง้หมดไม่ปรากฏใหเ้ห็น ผูใ้ดก็ตามทีอ่า้งตวัว่าเป็นพระมาซฮีา 
ผูน้ั้นก็คือพระปลอม เคร ือ่งหมายขอ้ 1 ก็คือ พระมาซฮีาจะตอ้งเสด็จมา
จากที่ที่ไม่มีผูใ้ดทราบ แต่น่ีเรารูก้นัดีว่าเขา(พระเยซู) มาจากที่ไหน จะ
เป็นไปไดอ้ย่างไรทีส่ิ่งวิเศษจะปรากฏขึน้ที่เมืองนาซาเร็ท ขอ้ 2 พระองค ์
จะตอ้งเป็นพระมหากษัตรยิท์ี่ทรงอ านาจยิ่งใหญ่ น่ันคือ จะตอ้งทรงเป็น
นักรบที่มีอานุภาพ แต่มาซีฮาผู นี้้ไ ม่มีแมแ้ต่ไม เ้ทา้ถือ เขาจะเป็น
พระมหากษตัรยิผู์ท้รงอานุภาพไดอ้ย่างไร  ขอ้ 3 พระองคจ์ะตอ้งประทบัอยู่
บนบลัลงักข์องกษตัรยิด์าวดิ แต่ชายผูนี้น้อกจากจะอยู่ห่างไกลบลัลงักแ์ลว้
ยงัไม่มแีมแ้ต่เสือ่สกัผนืพอทีจ่ะรองน่ัง  ขอ้ 4 พระองคจ์ะทรงกระท าใหทุ้กๆ 
คนเชือ่ฟังบทบญัญตัิพระคมัภีร ์(เก่า) แต่เขาผูนี้้สิกลบัประกาศยกเลิก
บทบญัญตัเิสยีหลายประการ ทัง้ยงัฝ่าฝืนขอ้ปฏบิตัใินวนัซะบาโต (วนัพระ) 
อกีดว้ย  แมบ้ทบญัญตัแิห่งพระคมัภรีโ์ทรา่จะไดบ้ญัญตัไิวช้ดัแจง้ว่า ผูใ้ดก็
ตามทีอ่า้งตวัเป็นศาสดา ส าแดงตวัเป็นผูว้เิศษและฝ่าฝืนวนัซะบาโตจะตอ้ง
ถูกประหารชวีิต อีกขอ้หน่ึงก็คือ ในยุคของพระองคจ์ะเต็มไปดว้ยความ
ยุตธิรรมและความชอบธรรม ซึง่จะรวมความจากมนุษย ์ไปจนถงึมวลหมู่
สัตว ์เป็นตน้ว่า หนูก็จะอยู่ร ่วมรูเดียวกบังูได ้นกเล็กๆ ก็จะอยู่ร ่วมรงั
เดยีวกบันกอนิทรยีไ์ด ้กวางจะอาศยัอยู่ในทอ้งทุ่งเดยีวกบัสงิโตได ้และลูก
แพะก็จะดืม่น ้าพุในแอ่งเดยีวกบัสุนัขป่าได ้เชน่กนั แต่ยุคของชายผูนี้ก้ลบั
เต็มไปดว้ยความอยุตธิรรมและกดขี ่ดว้ยเหตุนีพ้วกเขาจงึตรงึพระองคเ์สยี
ทีไ่มก้างเขน อกีขอ้หน่ึงก็คอืในยุคของพระมาซฮีา บรรดาชาวยวิจะมคีวาม
สมบูรณพู์นสุขและมีชยัชนะมนุษยท์ั่วโลก แต่น่ีพวกเขากลบัตอ้งมีสภาพ
ต ่าตอ้ย ตอ้งตกเป็นทาสในอาณาจกัรโรมนั ฉะน้ัน ชายผูนี้จ้ะเป็นพระมาซี
ฮาผูท้รงสญัญาว่าจะเสด็จมาแห่งพระคมัภรีโ์ทราไดอ้ย่างไร? 
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"พวกเขาพากนัขดัแยง้ต่อดวงอาทติยแ์ห่งสจัจะ ดงันี ้แมว้่าพระครสิตก็์คอื
พระผูท้ีป่วงประ ชากรเฝ้ารอคอยอยู่โดยแทจ้รงิ พวกเขาตรงึพระองคผู์เ้ป็น
พระธรรมของพระเจา้ทีไ่มก้างเขนก็เพราะว่าพวกเขาไม่เขา้ใจความหมาย
ของเคร ือ่งหมายเหล่าน้ัน บดันี ้บาไฮศาสนิกชนไดช้ ีใ้หเ้ห็นว่า เมื่อพระ
ครสิตเ์สด็จมาปรากฏพระองคน้ั์น เคร ือ่งหมายเหล่านี้ไดป้รากฏขึน้จรงิๆ 
แต่มิใชอ่ย่างที่ชาวยิวเขา้ใจ ค ากล่าวในพระคมัภีรเ์ก่า เป็นแต่เพียงการ
เปรยีบเทยีบ เป็นตน้ว่า เคร ือ่งหมายขอ้ทีก่ล่าวถงึอ านาจอนัยิง่ใหญ่น้ัน ผู ้
นับถอืศาสนาบาไฮกล่าวว่า อ านาจอนัยิง่ใหญ่ของพระครสิตก็์คอื อ านาจ
แห่งสวรรคซ์ ึง่เป็นอ านาจทีย่ ั่งยนืช ัว่นิรนัดร ์ไม่ใชอ่ านาจยิง่ใหญ่แบบนโป
เลียน ซึง่สิน้สุดลงในระยะเวลาอนัสัน้ อ านาจของพระครสิตไ์ดย้ืนยงมา
เกอืบสองพนัปีแลว้และยงัคงอยู่ในปัจจุบนั และพระองคจ์ะถูกเชญิใหส้ถิต
อยู่บนบลัลงักต์ลอดไป" 
 
"ในท านองเดยีวกนั เคร ือ่งหมายทัง้หมดก็ไดบ้งัเกดิขึน้ใหป้รากฏแลว้ แต่
ชาวยิวก็มิไดเ้ขา้ใจ แมศ้ตวรรษที่ 20 ใกลจ้ะผ่านพน้ไปแลว้นับแต่พระ
ครสิตไ์ดม้าปรากฏพระองคพ์รอ้มดว้ยรศัมีภาพแห่งสวรรค ์แต่ชาวยิวก็
ยงัคงรอคอยการเสด็จมาของพระมาซฮีา และคงยงัถอืว่าพวกตนกระท าถกู 
และคดิว่าพระครสิตน้ั์นก็คอืพระเทยีมเท็จ" 

ขอ้ความนี ้พระอบัดุลบาฮาไดเ้ขยีนใหแ้กห่นังสอืเล่มนีเ้ป็นพเิศษ 
 
ถา้ชาวยวิจะไดข้อใหพ้ระเยซอูธบิายความหมายของค าพยากรณ์ พระองคค์งจะได ้
ช ีแ้จงความหมายอนัแทจ้รงิของค าพยากรณท์ีเ่กีย่วกบัพระองค ์ขอใหเ้รามาศึกษา
จากตวัอย่างอนัผิดพลาดของชาวยวิก่อนทีเ่ราจะตดัสนิใจว่าค าพยากรณท์ีเ่กีย่วกบั
การมาปรากฏของบรมศาสดาองคใ์หม่ยงัไม่เกดิขึน้ ขอใหเ้ราหนัมาศกึษาสิง่ทีพ่ระ
บาฮาอุลลาหไ์ดท้รงเขียนไวเ้กี่ยวกบัการแปลความหมายของการพยากรณน้ั์น 
เพราะมีค าพยากรณม์ากมายทีเ่ป็นเสมือนถอ้ยค าซึง่บรรรจุอยู่ในหีบผนึกแน่น ซึง่
บรมศาสดาเอกโดยแทเ้ทา่น้ันทีจ่ะเป็นผูเ้ปิดหบีผนึกนีไ้ดแ้ละแสดงใหเ้ห็นความหมาย
อนัแทจ้รงิของถอ้ยค าทีบ่รรจอุยู่ในหบีน้ัน 
 
พระบาฮาอุลลาหไ์ดท้รงเขยีนค าอธบิายไวม้ากมายเกีย่วกบัพยากรณแ์ต่หนหลงั แต่
มใิชว่่าพระองคจ์ะอาศยัสิง่เหล่านีเ้ป็นเคร ือ่งพสิูจนค์วามเป็นพระศาสดาของพระองค ์
ดวงอาทติยย์่อมพสิูจนต์วัของมนัเองตอ่มนุษยด์ว้ยการมองแลเห็น ขณะทีด่วงอาทติย ์
ขึน้สู่ทอ้งฟ้าน้ัน เราไม่ตอ้งการค าพยากรณแ์ต่หนหลงัมาพสิูจน ์เพราะเราเห็นแลว้ว่า
มนัส่องแสงอยู่ เชน่เดียวกบัการมาปรากฏของศาสนทูตของพระผูเ้ป็นเจา้ ฉะน้ัน
พระองคท์่านเองต่างหากทีจ่ะเป็นผูพ้สิูจนไ์ดอ้ย่างสมบูรณพ์อเพยีงแกบุ่คคลทุกคนที่
มจีติพรอ้มทีจ่ะรบัฟัง 
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ขอ้พสิูจนค์วามเป็นพระศาสดา 
[Proofs of Prophethood] 

 
พระบาฮาอุลลาหม์ิไดท้รงขอใหผู้ใ้ดเชือ่ถอืถอ้ยค าและพยานหลกัฐานของพระองค ์
อย่างงมงาย ตรงกนัขา้ม พระองคไ์ดท้รงเขยีนเตอืนไวข้า้งหนา้ค าสอนคดัคา้นการ
หลงเชือ่โดยไม่พนิิจพจิารณา และสนับสนุนใหค้นเปิดหูเปิดตาใชว้จิารณญาณของ
ตนอย่างอสิระเสรปีราศจากความพร ัน่พรงึในการทีจ่ะคน้ควา้หาความจรงิ พระองค ์
ทรงสั่งใหส้ืบหาขอ้เท็จจรงิอย่างเต็มที ่มิไดปิ้ดบงัตวัพระองคเ์อง ทัง้ไดม้อบตวัของ
พระองคใ์หเ้ป็นเคร ือ่งพสิูจนค์วามเป็นพระศาสดาของพระองคโ์ดยทางหลกัธรรม พระ
ราชกจิ และสมรรถภาพทีส่ามารถเปลีย่นแปลงชวีติและนิสยัใจคอของมนุษยท์ัง้หลาย
ได ้ขอ้ทดสอบทีพ่ระองคแ์นะน าก็เป็นเชน่เดยีวกบัขอ้ทดสอบทีพ่ระศาสดาองคเ์ก่า
กอ่น ไดก้ าหนดไว ้ดงัทีพ่ระโมเสสทรงกล่าวว่า :  
 

"เมื่อผูพ้ยากรณจ์ะกล่าวในนามของพระเจา้ถา้มิไดเ้ป็นไปตามค าของผู ้
กล่าว ขอ้น้ันพระยโฮวามิไดต้รสั ผูพ้ยากรณน้ั์นไดอ้งอาจกล่าวเอง เจา้
ทัง้หลายอย่ากลวัเขาเลย" 

พระบญัญตั ิ18-22 
 
พระครสิตไ์ดท้รงแนะน าขอ้ทดสอบไวอ้ย่างชดัแจง้ ทัง้ไดท้รงขอใหพ้สิูจนต์ามหวัขอ้ที่
พระองคก์ าหนดไว ้ดงันี ้คอื 
 

"ทา่นทัง้หลาย จงระวงัผูพ้ยากรณเ์ท็จทีม่าหาทา่น นุ่งห่มดจุแกะ แตภ่ายใน
เขารา้ยกาจดุจสุนัขป่าท่านจะรูจ้กัเพราะผลของเขา เขาเคยเก็บผลองุ่น
จากตน้ระก าหรอื เขาเคยเก็บผลมะเดือ่เทศจากตน้ไมม้ีหนามหรอื ดงัน้ัน
แหละ ตน้ไมด้ีทุกตน้ก็ย่อมเกดิผลดี แต่ตน้ไมช้ ัว่ก็ยอมเกดิผลช ัว่... เหตุ
ฉะน้ัน ทา่นจะรูจ้กัเขาไดเ้พราะผลของเขา...." 

มดัธาย 7: 15-17, -20  
 
ในบทต่อๆ ไปเราจะไดช้ ีใ้หเ้ห็นว่า  ขอ้พิสูจนข์องพระบาฮาอุลลาหจ์ะเป็นไปได ้
หรอืไม่โดยการทด สอบตามหลกัดงักล่าวนี ้สิง่ทีท่่านไดก้ล่าวแลว้น้ันไดบ้งัเกดิเป็น
จรงิขึน้หรอืไม่ และผลทีบ่งัเกดิน้ันจะเป็นผลดหีรอืผลช ัว่ หมายความว่า ค าพยากรณ์
ของพระองคจ์ะสมจรงิและค าสอนของพระองคจ์ะมีผูเ้ช ือ่ถอืปฏิบตัิตามหรอืไม่ พระ
ราชกิจที่พระองคไ์ดป้ฏิบัติมาตลอดชีวิตไดม้ีส่วนช่วยในการอบรม ยกระดับ
มนุษยธรรมและแกไ้ขศลีธรรมใหด้ขีึน้หรอืไม่ หรอืว่าจะกลบัเป็นสิง่ตรงกนัขา้ม  
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ความยากล าบากในการคน้ควา้หาความจรงิ 
[Difficulties of Investigation] 

 
แน่ทเีดยีว ย่อมเป็นการยากล าบากแก่ผูท้ีแ่สวงหาความจรงิเกีย่วกบัประเด็นทีก่ล่าว
มานี ้เมือ่ใดทีป่รากฏมกีารปฏริูปอนัยิง่ใหญ่ทางจติใจและศลีธรรมเกดิขึน้ ก็มกัจะมผูี ้
ใส่ความบดิเบอืนความจรงิใหเ้ป็นไปในทางรา้ยเสมอ เชน่เดยีวกบัศาสนาบาไฮไดถู้ก
ใส่ความบดิเบอืนความจรงิไปอย่างมากมาย เกีย่วกบัการข่มเหงระเนงรา้ยและความ
ทุกขท์รมานทีพ่ระบาฮาอุลลาหแ์ละผูนั้บถอืพระองคไ์ดร้บัน้ันไดย้อมรบัว่าเกดิขึน้จรงิ
ทัง้ฝ่ายมติรและฝ่ายศตัร ูอย่างไรก็ตามถอ้ยค าของผูนั้บถอืศาสนาบาไฮและผูท้ีไ่ม่นับ
ถอืแตกต่างกนัมากในเร ือ่งเกีย่วกบัคุณค่าของศาสนานี ้และกติคิุณของผูส้ถาปนา
ศาสนา เชน่เดยีวกบัในสมยัพระครสิต ์เร ือ่งตรงึกางเขนพระเยซ ูการตดิตามจองลา้ง
จองผลาญสานุศิษยข์องพระองคแ์ละความทุกขท์รมานของบุคคลเหล่าน้ัน ทัง้นัก
ประวตัศิาสตรช์าวครสิเตยีนและชาวยวิไดบ้นัทกึไวต้อ้งตรงกนั แต่ในขณะเดยีวกบัที่
พวกนับถือศาสนาครสิตก์ล่าวว่า พระเยซคูือผูล้่วงพระบญัญตัินานาประการ ซึง่
สมควรแกก่ารลงโทษทณัฑใ์หถ้งึความตาย 
 
ในทางศาสนาก็เชน่เดยีวกบัทางวทิยาศาสตร ์ความจรงิจะแสดงตวัใหป้รากฏก็แต่ผู ้
เสาะแสวงหาทีพ่รอ้มทีจ่ะละทิง้อคตแิละความเชือ่ถอือย่างผดิๆ ออกไปเสยี เขาจะตอ้ง
ยอมขายทุกสิง่ทีเ่ขามีอยู่เพื่อทีจ่ะซ ือ้ "ไข่มุกแทอ้นัล า้ค่ามหาศาลแมเ้พยีงเม็ดเดยีว" 
การทีจ่ะศกึษาศาสนาบาไฮใหเ้ขา้ใจถ่องแทใ้นความหมายน้ัน เราจะตอ้งศกึษาดว้ย
ความบรสิุทธิใ์จและดว้ยความรกัทีป่ราศจากการเห็นแก่ตวัเพือ่เป็นทางน าไปสู่ความ
จรงิ ทัง้ตอ้งมคีวามพากเพยีรในการศกึษาคน้ควา้ และมอบความไวว้างใจใหแ้กพ่ระผู ้
เป็นเจา้เป็นผูน้ าทาง ในพระคมัภีรท์ีผู่ส้ถาปนาศาสนานีไ้ดเ้ขยีนไว ้เราจะไดพ้บลูก
กุญแจแกไ้ขความลึกลบัทัง้มวลของการตืน่ตวัอย่างใหญ่หลวงของมนุษยต์ลอดจน
เคร ือ่งพสิูจนบ์ัน้ปลายแห่งคณุคา่ของศาสนานี ้
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ความมุ่งหมายของหนังสอืนี ้
[Aim of Book] 

 
ในบทต่อๆ ไปจะชีใ้หเ้ห็นอย่างเทีย่งธรรมปราศจากอคตเิท่าทีจ่ะกระท าไดถ้งึลกัษณะ
ส าคญัของประวตัิศาสตรแ์ละหลกัธรรมพิเศษนอกเหนือค าสอนอื่นๆ ของศาสนา
บาไฮ เพือ่ทีท่่านผูอ้่านจะไดใ้ชดุ้ลพนิิจของท่านในความส าคญัของหลกัธรรมนี ้เพือ่
ทา่นจะไดศ้กึษาคน้ควา้ใหล้กึซึง้ยิง่ขึน้ไปอกี 
 
อย่างไรก็ตาม การคน้ควา้ศึกษาหาความจรงิน้ันแมจ้ะเป็นสิ่งส าคัญ แต่ก็มิใช่
จุดมุ่งหมายทัง้หมดของชวีติ ความจรงิเป็นสิง่ไม่ตาย ไม่ใชเ่ป็นสิง่ทีจ่ะน าไปตัง้ไวใ้น
พพิธิภณัฑ ์ปิดป้ายจ าแนกประเภท เพือ่ตัง้ทิง้ไวเ้พือ่แสดงใหช้ม แต่มนัเป็นสิง่ส าคญั
แกช่วีติทีจ่ะตอ้งฝังรากลงในหวัใจของมนุษยแ์ละเกดิผลในชวีติของเขากอ่นทีจ่ะเก็บ
เกีย่วผลตอบแทนเต็มทีจ่ากการศกึษาคน้ควา้น้ัน 
 
ฉะน้ัน จดุมุ่งหมายในการเผยแพรค่วามรูท้างศาสนาก็เพือ่ผูท้ีเ่ช ือ่ถอืในสจัธรรมจะได ้
ปฏิบตัิตามค าสอนต่อไป ทัง้ "ด าเนินชวีิตใหอ้ยู่ในท านองคลองธรรม" และเพื่อ
เผยแพรข่่าวทีน่่ายนิดนีี ้ดงันี ้ยุคแห่งความสุขก็จะมาถงึในมชิา้ เมือ่พระประสงคข์อง
พระผูเ้ป็นเจา้เป็นผลส าเรจ็ในแผ่นดนิโลกดจุดงัทีไ่ดเ้ป็นผลส าเรจ็ในสรวงสวรรค ์
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บทที ่2 
พระบอ๊บ – ผูเ้บกิทาง 
[The Báb: The Forerunner] 

 
"ผูก้ดขีไ่ดส้งัหารผูเ้ป็นทีร่กัของสากลโลก โดยคดิว่า การกระท าเชน่นัน้จะ
เป็นการดบัแสงสว่างของพระเจา้ทีม่อียู่ท่ามกลางปวงมนุษยเ์สยี และกดีกัน้
ไม่ใหม้นุษยไ์ปถงึธารแห่งชวีิตนิรนัดร ์ในสมยัแห่งพระเจา้ผูท้รงไวซ้ ึง่พระ
กรณุาธคิณุอนัเอนกอนันต"์ 

พระบาฮาอลุลาห–์ในสาสน์ถงึรออสิ 
 
ทีก่ าเนิดแห่งศาสนาใหม่ 
[Birthplace of the New Revelation] 

 
อหิรา่นอนัเป็นแหล่งก าเนินของศาสนาบาไฮนี ้เป็นประเทศทีไ่ม่มีประเทศใดจะเสมอ
เหมือนในประวัติศาสตรโ์ลกในยุคอันยิ่งใหญ่โบราณกาล อิหร่านเป็นเสมือน
นางพญาอยู่ทา่มกลางประชาชาตทิัง้หลาย มอีารยธรรม มอี านาจ และความงามอย่าง
หาชาตใิดเปรยีบมิได ้อหิรา่นไดใ้หก้ าเนิดกษัตรยิ ์รฐับุรุษ ศาสดา กวี นักปรชัญา 
และศลิปินแกโ่ลกมากมาย เชน่ พระโซโรแอสเตอร ์1 ไซรสั ดารอิุส ฮอฟิซ พรี ์โดซ ี
แซะด ีและโอมาคมัยมั เป็นตน้ ท่านเหล่านีเ้ป็นเพียงลูกอหิรา่นทีม่ีช ือ่เสยีงส่วนหน่ึง
เท่านน้ัน ศลิปะหตักรอหิรา่นลว้นมฝีีมอืเลศิ พรมอหิรา่นงดงามวเิศษสุด มดีและดาบ
มคีวามคมกรบิหาทีเ่สมอมไิด ้ตลอดจนเคร ือ่งป้ันก็เป็นทีเ่ลือ่งลอืทัว่โลก อหิรา่นไดท้ิง้
รอ่งรอยแห่งความยิง่ใหญ่ในอดตีไวท้ ัว่ภาคตะวนัออกกลาง 
 
แมก้ระน้ัน ในครสิตศ์ตวรรษที ่18 และ19  อหิรา่นก็ไดจ้มดิง่ลงสู่สภาพเสื่อมโทรม
อย่างน่าสลดใจ ความรุ ่งโรจนแ์ต่อดีตสูญสิน้ไป การปกครองเหลวแหลก การ
เศรษฐกจิล่มจม บรรดานักปกครองบางพวกก็อ่อนแอ บางพวกก็โหดรา้ยป่าเถื่อน
ราวกบัสตัวป่์า พวกพระก็ลว้นดือ้ดงึและคลัง่ศาสนา ส่วนประชาชนก็ละเลยขาดความ
เอาใจใส่ตอ่สภาพอนัเลวรา้ย ทัง้งมงายลุ่มหลงในโชคลาง ประชาชนอหิรา่นส่วนมาก
นับถือนิกายซไีอฮ  ์2 แต่ก็มีประชาชนอีกมากที่นับถือศาสนาโซโรแอสเตรยีน ยิว 
และครสิเตยีน ซึง่ลว้นขดัแยง้ต่อตา้นกนัทัง้สิน้ คนเหล่าน้ันตา่งก็อา้งว่า เขาไดป้ฏบิตัิ
ตนตามศาสดาผูป้ระเสรฐิที่ส ั่งสอนใหพ้วกเขาบูชาพระเจา้พระองคเ์ดียวและอยู่
รว่มกนัดว้ยความรกั ความสามคัค ีแต่กระน้ัน พวกเขาก็ชงิชงัรงัเกยีจซึง่กนัและกนั 
แต่ละนิกายก็ต่างเห็นไปว่า นิกายอืน่น้ันน่าขยะแขยงดุจดงัเชน่สุนัขหรอืคนอาธรรม ์
ต่างก็แช่งด่าเกลียดชงัซึง่กนัและกนั พวกยิวและโซโรแอสเตรยีนจะรูส้ึกว่าเป็น
                                                           
1 พระโซดรแอสเตอร ์คอื ศาสดาของโซโรแอสเตอร,์ ไซรสั และดารอิสุ คอื กษตัรยิ,์ ฮอฟิซ พรี ์โดซ ีแซะด ีและ
โอมาคมัยมั คอื จนิตกว ี
2 ภายหลงัการสวรรคตของพระโมฮมัหมดัแลว้ศาสนาอสิลามไดแ้บ่งแยกออกเป็น 2 นิกาย นิกายใหญ่ คอื นิกาย
ซไีฮฮแ์ละนิกายซนุน่ี นิกายซไีอฮอ์า้งวา่อาลผีูเ้ป็นบุตรเขยของพระโมฮมัหมดัคอืผูน้ าศาสนาอสิลามโดยถกูตอ้ง 
และทายาทของอาลเีทา่น้ันทีม่สีทิธใินการสบืต าแหน่งผูน้ าศาสนาตอ่ไปนี ้
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อนัตรายอย่างยิง่ในการทีจ่ะออกมาเดนิตามถนนในขณะฝนตก เพราะเสือ้ผา้ทีเ่ปียก
ฝนของเขาอาจจะไปแตะตอ้งเอาพวกมุสลมิเขา้ได ้พวกมุสลมิก็จะคดิว่าตนกลายเป็น
คนสกปรกไป และยวิหรอื โซโรแอสเตรยีนผูน้ั้นอาจจะตอ้งชดใชด้ว้ยชวีติ  ถา้พวก
มุสลมิรบัเงนิไปจากพวกยวิหรอืโซโรแอสเตรยีน หรอืครสิเตยีน เขาจะลา้งเงนิน้ันให ้
สะอาดก่อนทีจ่ะใส่ลงไปในกระเป๋า  และถา้พวกยวิเห็นเด็กของตนใหน้ ้าแก่ขอทาน
ชาวมุสลมิ เขาก็จะปราดเขา้ไปโยนแกว้จากเด็กทิง้ไปทนัทโีดยคดิว่าพวกทีไ่ม่นับถอื
ศาสนาเชน่เดยีวกบัพวกตนสมควรจะไดร้บัการแชง่ด่ามากกว่าความกรุณาปรานี  
พวกมุสลมิเองก็แบ่งแยกออกเป็นหลายนิกาย ตา่งตอ่สูก้นัอย่างขมขืน่และรนุแรงส่วน
พวกโซโรแอสเตรยีนน้ันมไิดเ้ขา้รว่มในการสาดน ้ากนันี ้แตแ่ยกอยู่ส่วนหน่ึงตา่งหาก 
ไม่ยอมคบหาสมาคมกบัเพือ่นรว่มชาตทิีต่า่งศาสนา 
 
ในทางสงัคมเล่าก็เสือ่มทรามอย่างชว่ยไม่ไดเ้ชน่เดยีวกบัทางศาสนา การศกึษาถูก
ทอดทิง้ ศลิปวทิ ยาการของชาวฝร ัง่ถูกมองเห็นเป็นสิง่สกปรกและขดัแยง้ต่อศาสนา 
ความยุติธรรมกลายเป็นสิ่งน่าขบขนั การปลน้สดมภเ์ป็นเหตุการณป์กติธรรมดา 
ถนนหนทางเสื่อมโทรมไม่ปลอดภยัในการสญัจร การสุขาภิบาลก็บก พรอ่งอย่าง
เลวรา้ย 
 
แมทุ้กสิ่งจะอยู่ใสภาพเสื่อมทรามถึงเชน่น้ัน แต่คุณธรรมก็ยงัมิไดด้บัสูญไปจาก
อหิรา่น แมทุ้กแห่งหนจะเต็มไปดว้ยการเห็นแก่ตวัและความหลงงมงายแต่ในที่บาง
แห่งก็ยงัมวีญิญาณแห่งธรรมปรากฏอยู่ และดวงใจของประชากรตา่งก็ร า่เรยีกหาพระ
ผูเ้ป็นเจา้ ประชาชนจ านวนมากต่างก็เฝ้ารอคอยการเสด็จมาปรากฏของศาสนาทูต
ของพระเจา้อย่างกระตอืรอืรน้ และเชือ่ว่าเวลาแห่งการเสด็จมาของพระองคไ์ดม้าถงึ
แลว้ น่ีแหละคอืสภาพในอหิรา่นเมือ่พระบอ๊บ ผูป้ระกาศข่าวแห่งยุคใหม่ ไดก้ระท าให ้
เกดิความตืน่เตน้ขึน้ทัว่ประเทศดว้ยขา่วของพระองค ์
 
ชวีติในเยาวว์ยั 
[Early Life] 

 
มรีซ์า อาล ีโมฮมัหมดั ผูซ้ ึง่ภายหลงัมสีมญานามว่า พระบอ๊บ(แปลว่า ประตู) ประสูติ
ทีจ่งัหวดัชรีาซ ประเทศอหิรา่น วนัที ่20 ตุลาคม พ.ศ. 2362 (ค.ศ. 1819)  พระองค ์
เป็นเซยดิผูห้น่ึง คอืเป็นผูส้บืสายโลหติของพระศาสดาโมฮมัหมดั บดิาของพระองค ์
เป็นพ่อคา้ทีม่ชี ือ่เสยีง เสยีชวีติภายหลงัทีพ่ระบอ๊บทรงประสูตแิลว้เล็กนอ้ย นับแต่น้ัน
มาพระองคก็์อยู่ในความดูแลอบรมของผูเ้ป็นลุงทางฝ่ายมารดา ซึง่เป็นพ่อคา้อยู่ใน
จงัหวดัซรีาซ พระองคไ์ดเ้รยีนอ่านและไดร้บัการศกึษาเบือ้งตน้อนัเป็นประเพณีของ
เด็ก 3 เมือ่อาย ุ15 ปี พระองคไ์ดเ้ร ิม่ท ากจิการคา้กบัผูป้กครอง ตอ่มาไดไ้ปท างานกบั
ลุงอกีผูห้น่ึงทีจ่งัหวดับูเชอรซ์ ึง่อยู่บนฝ่ังทะเลของอา่วอหิรา่น 
                                                           
3 เร ือ่งนี ้นักประวตัศิาสตรก์ล่าววา่ ความเชือ่ถอืของประชาชนจ านวนมากในภาคตะวนัออก โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผู ้
นับถอืศาสนาบอ๊บ(ปัจจบุนัเรยีกวา่บาไฮศาสนิกชน) เช ือ่วา่พระบอ๊บมไิดร้บัการสัง่สอนมาจากผูใ้ดเลย แตพ่วก
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ในวยัหนุ่ม พระองคเ์ป็นผูม้ชี ือ่เสยีง เพราะเป็นผูม้รีปูงามและมเีสน่ห ์มภีูมธิรรมสูง และ
เป็นผูใ้จบุญ พระองคค์ร า่เครง่ต่อการสวดมนต ์อดอาหารและถอืศลีอด เครง่ครดัต่อ
บทบญัญตัิต่างๆ ของศาสนา โมฮัมหมัด และไม่เพียงแต่จะเชือ่ฟังตามตวัอกัษร
เท่าน้ัน หากยวิไดเ้ขา้ถงึวญิญาณแห่งค าสั่งสอนของพระโมฮมัหมดัดว้ย ทรงสมรส
เมื่อพระชนมายุ 22 พรรษา ใหก้ าเนิดบุตรชายหน่ึงคนในปีแรกแห่งการเผยแพร่
ศาสนา และบุตรชายน้ันเสยีชวีติในขณะทีย่งัเป็นทารกอยู่ 
 
ประกาศศาสนา 
[Declaration] 

 
เพื่อเป็นการสนองพระโองการของพระผูเ้ป็นเจา้ เมื่อพระบอ๊บมีพระชนมไ์ด ้25 
พรรษา ไดป้ระกาศว่า  "พระองคค์อืธารแห่งพระคุณจากพระมหาบุรุษองคห์น่ึงทีย่งัมี
ปรากฏองคอ์นัเป็นผูท้รงไวซ้ ึง่ความล า้เลศิสมบูรณช์ ัว่นิรนัดร ์พระบอ๊บจะทรงปฏิบตัิ
ตามพระประสงคข์องท่านผูน้ั้นและจะจงรกัภกัดตี่อความรกัของท่านผูน้ั้น ในหนังสอื 
Episode of the Báb เขยีนไวว้่า : 
 

ความหมายของค าว่า "บอ๊บ" คอื พระองคค์อืธารแห่งพระคุณจากพระมหา
บุรุษองคห์น่ึงทีย่งัมปีรากฏองคอ์นัเป็นผูท้รงไวซ้ ึง่ความล า้เลศิสมบูรณช์ ัว่นิ
รนัดร ์พระบอ๊บจะทรงปฏิบัติตามพระประสงคข์องพระองคผู์น้ั้นและจะ
จงรกัภกัดตีอ่ความรกัของทา่นผูน้ั้น " 

จากหนังสอื Episode of the Báb 
 
ในยุคน้ัน ความเชือ่ทีว่่าวาระแห่งการมาปรากฏองคข์องศาสนทูตของพระเจา้ใกลเ้ขา้
มาแลว้ เป็นความเชือ่ทีแ่พรห่ลายโดยเฉพาะในหมู่ผูนั้บถอืนิกายเชค ี และพระบอ๊บ
ไดป้ระกาศภาระหน้าที่ของพระองคเ์ป็นคร ัง้แรกกบัโมลลา โฮเซน โบชรอ์ี ท่าน
อาจารยค์นส าคญัของนิกายนี ้ในพระคมัภรีบ์ายนั ซึง่เป็นคมัภรีท์ีพ่ระบอ๊บทรงเขยีน

                                                           

ปราชญฝ่์ายมุสลมิมเีจตนาทีจ่ะท าใหพ้ระบอ๊บต ่าลงในสายตาของประชาชน จงึกลา่ววา่ ความรูค้วามฉลาดของ
พระบอ๊บน้ันเป็นเพราะพระองคไ์ดร้บัการสัง่สอนอบรมมา หลงัจากทีไ่ดส้บืสวนความเป็นจรงิอยา่งถีถ่ว้นแลว้ ได ้
พบหลกัฐานวา่ ในเยาวว์ยัพระบอ๊บเคยไปมาบา้นเชค โมฮมัหมดั(ซึง่รูจ้กักนอนีามหน่ึวา่ อะบดิ) อยูร่ะยะหน่ึง ที่
น่ันพระองคไ์ดร้บัการสอนใหอ้า่นเขยีนและภาษาเปอรเ์ซยีนและน่ีเองทีพ่ระบอ๊บไดก้ลา่วไวใ้นพระคมัภรีบ์ายนั ซ ึง่
ทา่นทรงเขยีนดว้ยพระองคเ์องวา่ "โอ โมฮมัหมดัผูเ้ป็นครขูองขา้พเจา้...." 
 
อยา่งไรก็ตาม เร ือ่งทีน่่าสนใจยิง่ก็คอื เชคผูเ้คยเป็นครขูองพระบอ๊บมากอ่นนี ้ภายหลงัไดก้ลบัมาเป็นสาวกผูส้ตัย ์
ซ ือ่ของศษิยข์องเขาเอง และหะย ีไซยดิ อาล ีผูเ้ป็นลงุและเป็นเสมอืนดัง่บดิาของพระบอ๊บก็กลบัมาเป็นผูนั้บถอื
ศรทัธาในพระบอ๊บอยา่งแรงกลา้และไดถ้กูสงัหารในฐานะทีเ่ป็นศาสนิกชนแห่งพระบอ๊บ 
 
ผูค้น้ควา้หาความจรงิจะสามารถทราบเร ือ่งราวอนัลกึลบันีไ้ด ้แตบ่าไฮศาสนิกชนทราบแน่ชดัวา่ การศกึษาทีพ่ระ
บอ๊บไดร้บัมาจากคณุของพระองคน้ั์นเป็นแตเ่พยีงการศกึษาเบือ้งตน้เทา่น้ัน สว่นความรูอ้นัยิง่ใหญเ่หนือธรรมดา
สามญัทีป่รากฏแกพ่ระองคน้ั์นเกดิขึน้ในองคข์องพระองคเ์องและจากพระผูเ้ป็นเจา้ 
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ดว้ยพระองคเ์อง ไดก้ล่าวถงึก าหนดเวลาทีพ่ระองคไ์ดป้ระกาศหนา้ทีข่องพระองคว์่า
เป็นเวลา 2 ช ัว่โมง 11 นาท ีภายหลงัพระอาทติยต์กดนิในวนัที ่22 พฤษภาคม พ.ศ. 
2387 (ค.ศ. 1844) ศาสนาบาไฮนับการเร ิม่ตน้วนัใหม่เมื่อเวลาดวงอาทิตยต์กดิน 
มิใชนั่บเมื่อเทีย่งคนืล่วงไปแลว้ดงัชาวยุโรป ฉะน้ันการฉลองวนัประกาศภารกจิของ
พระบอ๊บก็คอืวนัที ่23 พฤษภาคม พระอบัดุลบาฮาก็ถอืก าเนิดในคนืเดยีวกนีัเ้อง แต่
ไม่เป็นทีท่ราบแน่นอนว่าช ัว่โมงใด ภายหลงัการคน้ควา้อย่างแทจ้รงิแลว้ โมลลา โฮ
เซน โบชรอ์ ีก็แน่ใจว่าศาสนทูตทีพ่วกซไีอซไ์ดเ้ฝ้ารอคอยมานานแลว้น้ันไดเ้สด็จ
มาแลว้จรงิๆ บรรดามิตรสหายหลายคนของเขาต่างก็มีความเชือ่มั่นเชน่เดียวกนั 
ต่อมาผูนั้บถือนิกายเชคีซ ึง่ภายหลงัว่าบอ๊บศาสนิกชนไดย้อมรบัว่าพระบอ๊บก็คือ 
ศาสนทูตพระองคน้ั์น คร ัน้แลว้ชือ่เสียงขององคพ์ระศาสดาหนุ่มก็เร ิม่ขจรขจายไป
อย่างรวดเรว็ตลอดดนิแดนอหิรา่น 
 
การเผยแพรศ่าสนาบอ๊บ 
[Spread of the Bábí Movement] 

 
สานุศษิย ์18 คนแรกของพระบอ๊บ(รวมทัง้พระองคเ์องดว้ยเป็น 19) เป็นทีรู่จ้กักนัว่า
เป็น "พญชันะแห่งการมีชวีิต" (Letters of the Living) พระบอ๊บไดส้่งสานุศิษย ์
เหล่านีอ้อกไปยงัภาคตา่งๆ ของอหิรา่นและตุรกเีพือ่เผยแพรก่ารเสด็จมาของพระองค ์
ในขณะเดยีวกนั พระองคเ์องก็ทรงออกไปนมสัการทีน่ครเมกกะ ไปถงึทีน่ั่นเมือ่เดอืน
ธนัวาคม พ.ศ. 2387 (ค.ศ. 1844) และประกาศภารกจิของพระองคอ์ย่างเปิดเผย 
เมือ่เสด็จกลบัมาจากเมอืงบูเชอร ์ทรงกอ่ใหเ้กดิความตืน่เตน้อย่างใหญ่หลวงโดยการ
ประกาศว่า พระองคค์อืทวารของพระผูเ้ป็นเจา้ และดว้ยโวหารอนัรอ้นแรง ความน่า
พิศวงในการเขียนอย่างรวดเร็วดงัถูกดลบนัดาล ความฉลาดและรอบรูอ้นัล า้เลิศ 
ความกลา้หาญและมีพลงัเชน่นักปฏริูปเหล่านีไ้ดก้่อใหเ้กดิศรทัธาอย่างแรงกลา้ใน
บรรดาผูนั้บถอืพระองค ์แต่กลบัเป็นการกระตุน้ใหช้าวมุสลมิเพิ่มความเป็นปฏิปักษ ์
ยิง่ขึน้ บรรดาปราชญฝ่์ายชไีอฮต์่างพากนัประณามพระองคอ์ย่างรุนแรงและชกัชวน
เจา้เมืองฟารส์ผูม้ีนามว่า โฮเซน ข่าน ผูค้ลั่งศาสนาและนักการเมืองทีก่ดขีใ่หร้าบ
ปรามความคดิใหม่ ซึง่พวกเขาถอืว่าเป็นความคดิเห็นทีผ่ดิประเพณีนีเ้สยี ดงัน้ัน พระ
บอ๊บจึงถูกลงโทษมาเป็นล าดบั โดยถูกจ าคุกหลายคร ัง้ ถูกเนรเทศออกจากเมือง
หลายหน ถกูสอบสวนต่อคณะตลุาการ ถกูโบยและถูกกระท าใหไ้ดร้บัความเสือ่มเสยี
พระเกยีรตดิว้ยวธิกีารต่างๆ ในทีสุ่ด พระองคถ์ูกประหารชวีติเมื่อ พ.ศ. 2393 (ค.ศ. 
1850) 
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ขอ้พสิูจนค์วามจรงิของพระบอ๊บ 
[Claims of the Báb] 

 
การเป็นปฏิปักษต์่อการประกาศศาสนาบอ๊บไดท้วีคูณขึน้เมื่อนักปฏิรูปหนุ่มได ้
ประกาศต่อไปว่า พระองคค์อืพระมีฮด์ิ (Mahdi) หรอื มาฮด์ ีผูซ้ ึง่พระโมฮมัหมดัได ้
ทรงกล่าวไวว้่าจะเสด็จกลบัมาอีก ฝ่ายนิกายชไีอฮเ์องก็ยืนยนัว่าพระมิฮด์ี กบัพระ
อหิม่ามที ่12 4 เป็นองคเ์ดยีวกนัซึง่ไดห้ายสาปสูญไปอย่างลกึลบัเมือ่ประมาณพนัปีที่
แลว้เขาเชือ่ว่า พระองคย์งัมีชวีิตอยู่และจะกลบัคืนมาอีกในรา่งเดิมดังเชน่แต่ก่อน 
พวกเขาพากนัเขา้ใจเอาตามตวัอกัษณอย่างจรงิจงัในเร ือ่งการท านายเกี่ยวกบั
อาณาจกัรของพระองค ์พระรศัมีภาพ ชยัชนะ และ "เคร ือ่งหมาย" แห่งการเสด็จมา
ของพระองคเ์ชน่เดยีวกบัพวกยวิในยุคของพระครสิตท์ีแ่ปลความหมายค าพยากรณ์
ทีค่ลา้ยคลงึกนัเกีย่วกบัการเสด็จมาของพระมาซฮีา(เยซ)ู เขาเชือ่ว่า พระองคจ์ะเสด็จ
กลบัมาพรอ้มดว้ยความยิง่ใหญ่ในแผ่นดนิโลก สะพร ัง่ดว้ยกองทพัอนัเกรยีงไกรและ
ประกาศศาสนาของพระองคว์่าจะทรงชบุคนทีต่ายแลว้ใหฟ้ื้นคนืชวีติขึน้มาไดเ้ป็นตน้ 
เมื่อเคร ือ่งหมายเหล่านีไ้ม่ปรากฏใหแ้ลเห็น พวกนิกายชไีอฮจ์งึปฏเิสธพระบอ๊บดว้ย
ความกลวั เกลียดชงัอย่างรุนแรงเชน่เดียวกบัที่ชาวยิวไดก้ระท าต่อพระเยซ ูส่วน
ทางดา้นผูนั้บถือสาสนาบอ๊บน้ันมีความเห็นว่าอ านาจอนัยิ่งใหญ่ของพระผูท้ี่ปวง
มนุษยเ์ฝ้าคอยน้ัน เป็นอ านาจยิง่ใหญ่ในหวัใจของมนุษยเ์ชน่เดยีวกบัความยิง่ใหญ่
ของ "บุคคลแห่งความเศรา้โศก"(พระเยซ)ู แห่งฆาลีลาย อ านาจของพระองคก็์คือ
อ านาจทางธรรมไม่ใชท่างโลก ชยัชนะของพระองคก็์คือชยัชนะในหวัใจของปวง
มนุษย ์พวกเขาพิสูจนข์อ้อา้งของพระบอ๊บไดม้ากมายจากชวีิตอนัมหศัจรรย ์และ
จากหลกัธรรมค าสอนของพระองค ์จากความเชือ่ถอือนัแน่วแน่จากความมั่นคงทีไ่ม่
มสีิง่ใดจกัชนะได ้และจากอ านาจของพระองคท์ีช่บุชจูติวญิญาณใหม่ของพวกทีอ่ยู่
ในหลุมฝังศพของความผดิและความโง่เขลา 
 
แต่พระบอ๊บมิไดห้ยุดยัง้การพิสูจนว์่า พระองคค์อืพระมิฮด์ ีและทรงใชส้มญานามว่า 
"นคทยีโีอลา" หรอื "จุดแรก" ซึง่เป็นผูใ้หค้วามคดิและอ านาจแกพ่วกเขา ในการใช ้
สมญานามนีพ้ระบอ๊บไดป้ระกาศฐานะของพระองคว์่าทรงอยู่ในระดบัเดียวกบัองค ์
ศาสดาทัง้หลายเชน่เดียวกบัที่พระโมฮมัหมดัไดป้ระกาศมาแลว้ และขอ้นี้เอง ใน
สายตาของพวกชไีอฮ ์พระบอ๊บจงึถูกกล่าวหาว่าเป็นผูห้ลอกลวง เชน่เดยีวกบัพระ
โมเสสและพระเยซไูดเ้คยถูกกล่าวหามาแลว้ในอดีต พระบอ๊บไดส้ถาปนาการนับ
ก าหนดวนัเดือนปีขึน้ใหม่ โดยถอืเอาการนับตามสุรยิคติมาใชแ้ทน และตัง้ตน้นับ
ศกัราชจากปีทีพ่ระองคเ์ร ิม่ประกาศศาสนา  

                                                           
4 ตามพระราชบญัญตัขิองพระเจา้ อหิม่ามแห่งนิกายชไีอฮ ์คอืทายาทขององคศ์าสดาโมฮมัหมดัผูซ้ ึง่ชาวมุสลมิ
ทัง้หลายจะตอ้งเคารพเชือ่ฟัง อหิม่ามทัง้หมด 12 พระองคต์ามล าดบั องคแ์รกคอื อาลผีูเ้ป็นญาตขิองบุตรเขย
ของพระศาสดา พวกชไีอฮเ์รยีกอหิม่ามองคท์ี ่12 วา่ พระมฮิด์ ีพวกเขากลา่ววา่ พระมฮิด์มีไิดม้รณะแตไ่ดสู้ญ
หายไปในอโุมงคใ์ตด้นิเมือ่ประมาณ พ.ศ. 1494 (ค.ศ. 951) และพระองคจ์ะเสด็จกลบัมาอกีเมือ่ถงึก าหนดเวลา
อนัควร และจะกระท าใหพ้วกนอกศาสนาพ่ายแพ ้และทรงสถาปนายคุแห่งความสขุสนัตข์ึน้ 
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การกดขีข่มแหงรนุแรงขึน้ 
[Persecution Increases] 

 
เน่ืองมาจากการเผยแพรศ่าสนาของพระบอ๊บมผีลเป็นไปอย่างรวดเรว็น่าตืน่ตกใจ ซึง่
ชนทุกช ัน้ ทัง้ยากจนและมั่งมี ทัง้ฉลาดและโง่  ไดต้อ้นรบัอย่างกระตือรอืรน้ ท าให ้
ศตัรูด าเนินการปราบปรามอย่างโหดเหีย้มทารุนยิ่งขึน้ บา้นชอ่งถูกปลน้สะดมและ
ท าลาย สตรถีูกจบักุมและฉุดครา่ ในเมืองเตหะราน เมืองฟารส์ เมืองมาเซนดาราน 
และทีอ่ืน่ๆ ผูเ้ลือ่มใสศรทัธาถกูสงัหารมากมาย บา้งก็ถกูตดัศรีษะ ถกูแขวนคอ ถกูยดั
ใส่กระบอกปืนใหญ่แลว้ยิงต่างกระสุน บา้งก็ถูกเผาไฟหรอืสบัเป็นชิน้ๆ ถงึแมพ้วก
ปฏปัิกษจ์ะกดขีท่ารณุสกัเพยีงใดก็ตาม การประกาศศาสนาก็ยงัคงด าเนินตอ่ไป เป็น
ความจรงิทีก่ารกดขีย่ิง่มากขึน้เพยีงใด ความมั่นใจของผูนั้บถอืก็ยิง่เพิม่มากขึน้เพยีง
น้ัน ดงันีค้ าพยากรณท์ีเ่กีย่วกบัการกลบัมาของพระมฮิด์จีงึเป็นไปอย่างสมจรงิโดยแท ้
ดงัค าโบราณทีพ่วกชไีอฮเ์ชือ่ว่าเป็นความจรงิ กล่าวไวว้่า : 
 

"ความสมบูรณข์องพระโมเสสความประเสรฐิของพระเยซู และความอดทน
ของโยบ รวมอยู่ในองคพ์ระมฮิด์อีย่างสมบูรณ ์เหล่าอคัรสาวกของพระองค ์
จะถกูเหยยีดหยามในยุคของพระองค ์และพวกศตัรจูะตดัศรีษะของพวกเขา
เอาไปแลกเปลี่ยนใหเ้พื่อต่างของก านัล ท่านเหล่านี้จะถูกฆ่าและเผา จะ
ไดร้บัความหวาดกลวัตระหนกตกใจและทอ้ถอย แผ่นดินจะถูกยอ้มดว้ย
โลหติ ผูห้ญงิจะวปิโยค ทา่นเหล่านีแ้หละคอือคัรสาวกของเราโดยแท"้ 

จาก New History of the Báb  
 
การสละชวีติของพระบอ๊บ 
[Martyrdom of The Báb] 

 
เมือ่วนัที ่9 กรกฎาคม พ.ศ. 2393 (ค.ศ. 1850) ขณะเมือ่พระบอ๊บทรงมพีระชนมายุ
ได ้31 พรรษา พวกศตัรผููค้ลัง่ศาสนาไดป้ระหารชวีติพระบอ๊บเสยี พระองคถ์กูน าไปสู่
ตะแลงแกงที่สนามในกองทหารในเมืองทาบรชิพรอ้มดว้ยอะกา โมหะหมัด อาลี 
สานุศษิยห์นุ่มผูจ้งรกัภกัดผูีข้อรบัความทรมานรว่มกบัพระองคด์ว้ยขณะน้ันเป็นเวลา
ประมาณสีโ่มงเชา้ ท่านทัง้สองถูกแขวนดว้ยเชอืกมดัรอบใตร้กัแร ้ศีรษะของอะกา 
โมหะหมดั อาลี พิงอยู่กบัอกของพระบอ๊บผูซ้ ึง่เป็นที่รกัยิ่งของเขา กองทหารอาเม
เนียนไดร้บัค าสัง่ใหย้งิ แตค่ร ัน้เมือ่ควนัปืนจางหายไปแลว้กลบัปรากฏว่าพระบอ๊บและ
สหายของพระองคย์งัคงมชีวีติอยู่ กระสุนเป็นเพยีงแต่ตดัสายเชอืกทีแ่ขวนรา่งของทัง้
สองใหข้าดออกเทา่น้ัน ทัง้สอง จงึรว่งลงมาสู่พืน้ดนิโดยมไิดร้บับาดเจ็บอะไรเลย พระ
บอ๊บและสหายของพระองคจ์งึเดนิเขา้ไปยงัหอ้งๆ หน่ึงทีอ่ยู่ใกล ้ๆ  ทีป่ระหาร และได ้
พบปะสนทนากบัมติรผูห้น่ึง คร ัน้ประมาณตอนเทีย่งจงึถูกจบัไปประหารอกีคร ัง้ พวก
ทหารอาเมเนียนเห็นเป็นมหศัจรรยจ์ึงไม่เต็มใจที่จะท าการประหาร ทางการตอ้ง
เปลีย่นกองทหารกองใหม่มาท าหนา้ทีแ่ทน และคร ัง้นีร้า่งของทัง้สองก็ปรุพรุนไปดว้ย
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กระสุนปืน เป็นทีน่่าสยดสยอง แมว้่าใบหนา้ของพระองคจ์ะมิไดถู้กกระสุนปืนเลยก็
ตาม 5 

 

โดยการกระท าอนัหฤโหดนี ้กองทหารในเมอืงทาบรซิจงึกลายเป็นภูเขาคาวารทีีส่อง 

6 พวกศตัรูของพระบอ๊บต่างก็เรงิใจว่ามชียัชนะ โดยคดิเอาว่าศาสนาบอ๊บไดถู้กโค่น
รากลงแลว้ และการก าจดักวาดลา้งโดยสิน้เชงิก็จะเป็นการง่าย แต่ชยัชนะของพวก
เขาเป็นแต่เพียงระยะเวลาสัน้ เขาไม่เขา้ใจว่า อนัขวานน้ันไม่สามารถจะโค่นท าลาย
ตน้ไมแ้ห่งสจัจะเสียได ้เขาไม่เขา้ใจว่าอาชญากรรมที่ตนก่อขึน้นี้จะท าใหศ้าสนา
บอ๊บเจรญิเตบิโตยิง่ขึน้ การสละชวีติของพระบอ๊บเป็นตามความปรารถนาอนัยิง่ใหญ่
ของพระองค ์และเป็นสิง่ดลใจใหผู้นั้บถอืพระองคส์นิทแน่นยิง่ขึน้ พวกเขายิง่พยายาม
ตบัไฟเพยีงใด แสงเพลงิก็ยิง่ชว่งโชตขิึน้เพยีงน้ัน 
 
พระสถปูบนยอดเขาคารเ์มล 
[Tomb on Mount Carmel] 

 
หลงัจากทีพ่ระบอ๊บถูกประหารชวีิตแลว้ พระศพของพระองคแ์ละสานุศษิยผู์ร้ว่มพลี
ชวีติดว้ยก็ถูกโยนออกไปรมิคูนอกก าแพงเมือง ประมาณเทีย่งคนืของคนืต่อมา ศา
สนิกชนแห่งพระบอ๊บกลุ่มหน่ึงไดล้อบน าพระศพไปซอ่นไวใ้นทีล่ีล้บัในอิหรา่นเป็น
เวลาหลายปี ภายหลงัไดน้ ามาสู่ประเทศปาเลสไตนด์ว้ยความยากล าบากและเต็มไป
ดว้ยอนัตราย ปัจจุบนัพระศพไดป้ระดิษฐานเป็นสง่าอยู่ในสถูปที่ต ัง้อยู่บนไหล่เขา
คารเ์มลซึง่ไม่ห่างไกลจากถ า้เอลยิาเทา่ใดนัก และห่างเพยีงประมาณสามสบิไมลจ์าก
สถานทีท่ีพ่ระบาฮาอุลลาหท์รงประทบัอยู่หลายปีในระยะหลงัของชวีติและเป็นทีท่ีพ่ระ
ศพของพระบาฮาอุลลาหป์ระดษิฐานอยู่น้ัน ประชาชนนับแสนๆ จากส่วนต่างๆ ของ
โลกทีม่านมสัการ ณ พระสถูปของพระบาฮาอุลลาหไ์ม่มีผูใ้ดจะละเวน้ไปสกัการะที่
เก็บพระศพของพระบอ๊บผูจ้งรกัภกัดแีละผูเ้บกิทางของพระบาฮาอลุลาหเ์สยีได ้
 
พระคมัภรีข์องพระบอ๊บ 
[Writings of The Báb] 

 
พระบอ๊บไดท้รงเขียนพระคมัภีรไ์วม้ากมาย และทรงเขียนไดอ้ย่างรวดเร็วโดย
ปราศจากการศกึษาหรอืตระเตรยีมไวล้่วงหนา้เลย ทรงอธบิายพระคมัภรีก์ุรอานอย่าง
ประณีต พรรณนาโวหารไดอ้ย่างลึกซึง้และทรงสวดมนตไ์ดค้ล่องแคล่วจบัใจ ซึง่
กล่าวกนัว่า นีเ้ป็นขอ้พสิูจนข์อ้หน่ึงว่าเป็นการดลบนัดาลของพระผูเ้ป็นเจา้ การเขยีน
ของพระองคส์รปุไดด้งันี ้: 
 

                                                           
5 พระบอ๊บ พระเยซ ูและพระโซโรแอสเตอร ์ลว้นถกูประหารชวีติเพือ่ศาสนาทัง้สิน้ 
6 ภเูขาคาวารเีป็นสถานทีท่ีพ่ระเยซคูรสิตถ์กูประหารชวีติ 
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"พระคมัภรีบ์างตอนของพระบอ๊บไดอ้ธบิายขอ้ความของพระคมัภรีก์ุรอาน
บางตอนก็เป็นค าสวดบางตอนก็เป็นค าเทศนา บางตอนก็ส่งเสรมิใหม้นุษย ์
เปลีย่นแปลงอุปนิสยัใจคอและใหร้ าลึกถงึพระเจา้และคุณ ธรรมความดยีิ่ง
กว่ากเิลสทัง้ปวงในทางโลก แต่สิง่ส าคญัในพระคมัภรีนีก็้คอื ค าสรรเสรญิ
และค ากล่าวถึงพระศาสดาองคท์ี่ปวงประชากรเฝ้ารอคอยซึง่จะเสด็จมา
ปรากฏในมชิา้ พระศาสดาองคนี์ค้อืจุดมุ่งหมายอนัแทจ้รงิจุดเดยีวของพระ
บอ๊บ และทรงเป็นที่รกัยิ่งและเป็นความปรารถนาของพระองค ์ เพราะ
พระองคท์รงถอืว่าตวัของพระองคเ์องน้ันเป็นผูป้ระกาศข่าวทีน่่ายินดีแห่ง
การเสด็จมาของพระศาสดาพระองคน้ั์น และทรงถอืว่าพระองคเ์องเป็นแต่
เพียงหนทางทีพ่ระศาสดาผูป้ระเสรฐิจะเสด็จมา พระองคม์ิไดห้ยุดยัง้การ
กล่าวสรรเสรญิพระศาสดาพระองคนี์ ้ไม่ว่าในยามกลางคนืหรอืกลางวนั
หรอืแมแ้ต่สกัครูเ่ดยีวทรงบอกกล่าวใหป้ระชาชนเฝ้ารอคอยการเสด็จมา
ของพระศาสดาองคใ์หม่ ดงัทีท่รงกล่าวไวใ้นคมัภรีว์่า "เราเป็นพยชันะตวั
หน่ึงในพระคมัภีรอ์นัใหญ่ยิ่งเล่มน้ัน 7 และเป็นหยาดน ้าหยดหน่ึงจาก
มหาสมุทรอนัไปศาลปราศจากซึง่ขอบเขต 8  เมื่อพระองคเ์สด็จมาแลว้
คุณลกัษณะของเรา ความลึกลบัของเรา และปรศินาทีเ่ราไดก้ล่าวไวก็้จะ
เป็นที่ประจกัษแ์จง้ ศาสนาของเราซึง่ขณะนี้เป็นประหน่ึงเด็กที่ยงัอยู่ใน
ครรภม์ารดาก็จะเจรญิเตบิโตขึน้กลายเป็นความงามอนัวเิศษสุด และจะตบ
แต่งกายดว้ยอาภรณแ์ห่งการสรรเสรญิพระเจา้ผูท้รงเป็นผูส้รา้งที่ดีที่สุด 
ดงันีก้ารร าลึกถงึพระศาสดาพระองคน้ั์นของพระบอ๊บจงึเป็นประหน่ึงดวง
เทยีนทีใ่หค้วามสว่างในยามกลางคนืทีใ่นคุกมาคู 9 และการร าลกึถงึนีเ้ป็น
มิตรอนัประเสรฐิของพระองคใ์นยามทีป่ระสบความทุกขย์ากในคุกชรีกิ 10 
ดว้ยเหตุนี ้พระองคจ์งึดืม่ด ่าอยู่ดว้ยน ้าทพิยช์ะโลมใจ และมีความสุขดว้ย
การร าลกึถงึพระศาสดาพระองคน้ั์น" 

จากหนังสอื Episode of the Báb 
 
  

                                                           
7 พระคมัภรีอ์นัยิง่ใหญ ่หมายถงึ พระบาฮาอลุลาห ์
8 มหาสมุทรอนัไพศาลปราศจากซึง่ขอบเขต หมายถงึ พระบาฮาอลุลาห ์
9 มาค ูเป็นคุกแห่งแรกทีพ่ระบอ๊บถกูจองจ า 
10 ชริกิ เป็นคกุแห่งทีส่องทีพ่ระบอ๊บถกูจองจ า 
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ผูซ้ ึง่พระผูเ้ป็นเจา้จะส าแดงใหป้รากฏ 
[He Whom God Shall Make Manifest] 

 
เราอาจเปรยีบเทยีบพระบอ๊บกบัโยฮนั แบบ๊ตสิโต 11 ได ้แต่ทว่าต าแหน่งของพระบอ๊บ
น้ันมใิชเ่พยีงแต่เป็นผูน้ าข่าวมาแจง้หรอืผูล้่วงหนา้มากอ่นเท่าน้ัน หากทรงเป็นศาสน
ทูตของพระผูเ้ป็นเจา้ดว้ย คอืเป็นองคส์ถาปนาศาสนาของพระองคเ์องโดยแท ้แมว้่า
ศาสนาของพระองคจ์ะมรีะยะเวลาสัน้ บาไฮศาสนิกชน กล่าวว่า พระบอ๊บและพระบา
ฮาอุลลาหท์รงเป็นองคส์ถาปนาศาสนาของทัง้สองพระองคร์่วมกนั12  ขอ้ความ
ดงัต่อไปนีข้องพระบาฮาอุลลาหเ์ป็นสิง่พิสูจนค์วามจรงิขอ้นี ้ "เหตุไฉนศาสนาอนัมี
อานุภาพน่าพิศวง (บาไฮ) ยิ่งนี้จึงแยกจากศาสนาเดิม (ศาสนาบอ๊บ) ของเราใน
ชว่งเวลาสัน้ ขอ้นีเ้ป็นความลบัทีไ่ม่มใีครสามารถเผยและหยั่งรูไ้ด ้ชว่งระยะเวลานีไ้ด ้
ถกูก าหนดมากอ่นแลว้และไม่มผูีใ้ดจะสามารถคน้พบเหตผุลของมนั จนกว่าเขาจะได ้
รูจ้ากพระคมัภรีล์กึลบัของเรา"  
 
อย่างไรก็ตาม เมื่อพระบอ๊บไดท้รงเขยีนเกีย่วกบัพระบาฮาอุลลาห ์ก็ทรงแสดงออก
ความไม่เห็นแกพ่ระองคเ์องโดยแทจ้รงิ โดยทรงเขยีนเกีย่วกบัวาระทีพ่ระเจา้จะส าแดง
ใหท้า่นผูน้ั้นปรากฏว่า : 
 
"หากผูใ้ดจะไดฟั้งขอ้ธรรมของพระองคแ์มเ้พียงขอ้เดียวและท่องจ าไดข้ึน้ใจ ย่อม
ดกีว่าทีเ่ขาจะทอ่งจ าคมัภรีบ์ายนั 13 ตัง้พนัเทา่" 

จากหนังสอื Episode of the Báb  
 
พระองคม์ีความสุขในการอดทนต่อสูก้บัความทุกขย์ากล าบากทัง้หลาย ถา้การ
ปฏบิตัเิชน่น้ันจะท าใหห้นทางราบร ืน่ไดแ้มแ้ต่เพียงเล็กนอ้ยส าหรบั "ผูซ้ ึง่พระเจา้จะ
ส าแดงใหป้รากฏ" ผูเ้ป็นบ่อเกดิแห่งเดยีวทีด่ลใจพระองคแ์ละเป็นสิง่เดยีวทีพ่ระองคร์กั 
 
  

                                                           
11 โยฮนั แบบ๊ตสิโต คอืผูเ้บกิทางหรอืผูล้ว่งหนา้มาแจง้ขา่วแกป่ระชาชนวา่ วนัหน่ึงพระบรมศาสดาทีป่ระชาชน
เฝ้าคอยจะเสด็จมาปรากฏในโลกนี ้และแลว้มชิา้ พระเยซคูรสิต ์ก็ไดม้าปรากฏขึน้จรงิตามค าของโยฮนั 
12 ผูนั้บถอืศาสนาบอ๊บและผูนั้บถอืศาสนาบาไฮเชือ่มั่นวา่ศาสนาบอ๊บและศาสนาบาไฮเป็นศาสนาเดยีวกนั 
13 คมัภรีบ์ายนั คอืคมัภรีท์ีพ่ระบอ๊บทรงเขยีน 
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การฟ้ืนชพี สวรรค ์และนรก 
[Resurrection, Paradise, and Hell] 

 
ตอนส าคญัแห่งค าสอนของพระบอ๊บก็คือ ค าอธบิายทีเ่กีย่วกบัการฟ้ืนชพี วนัแห่ง
การพิพากษาโลก สวรรค ์และนรก พระองคก์ล่าวว่า การฟ้ืนคนืชวีติหมายความว่า 
การปรากฏพระองคข์องพระศาสดาองคใ์หม่ของดวงอาทติยแ์ห่งสจัจะ การปลุกคน
ตายใหฟ้ื้นขึน้ก็คือการปลุกจิตวิญญาณของผูท้ี่หลบัไหลอยู่ในหลุมแห่งความโง่
เขลา แห่งการละเลยไม่เอาใจใส่และแห่งตณัหาราคะ วนัแห่งการพิพากษาโลกก็คอื
ยุคแห่งการปรากฏของพระศาสดาองคใ์หม่ ไม่ว่าผูใ้ดจะยอมรบัเอาศาสนาของ
พระองคห์รอืไม่ก็ตาม ฝูงแกะก็ย่อมจะเป็นแกะหาเป็นแพะไม่ เพราะแกะย่อมจะจ าเสยีง
เรยีกของคนเลีย้งไดแ้ละย่อมจะเดนิตามเขา สวรรคก็์คอืความสุขทีไ่ดรู้จ้กัและรกัใคร ่
พระผูเ้ป็นเจา้ซึง่ทรงเปิดเผยพระองค ์โดยผ่านทางศาสนทูตของพระองคโ์ดยวธินีีแ้ต่
ละบุคคลก็จะรบัเอาคุณธรรมอย่างเต็มทีเ่ท่าทีเ่ขาจะสามารถรบัเอาได ้และหลงัจาก
สิน้ชวีติไปแลว้ก็จะเขา้สู่อาณาจกัรของพระผูเ้ป็นเจา้และอยู่ในสวรรคช์ ัว่กลัปาวสาน 
นรกก็คอืการตดัขาดจากคุณธรรมความดน้ัีนทัง้มิไดร้บัความดอีนัสูงส่ง และยงัสูญ
สิน้ความรกัจากพระผูเ้ป็นเจา้ พระบอ๊บทรงชีแ้จงอย่างมั่นคงว่า ขอ้ความเหล่านีม้ไิดม้ี
ความหมายแตกต่างไปจากความหมายเหล่านีเ้ลย สิ่งทีเ่คยพากนัเชือ่เร ือ่งคนตาย
แลว้กลบัฟ้ืนขึน้มาเป็นตวัเป็นตน สวรรคแ์ละนรกทีม่องเห็นเป็นรูปเป็นรา่งน้ันเป็นแต่
เพียงค าพูดเปรยีบเทยีบ พระองคส์อนว่า หลงัจากตายแลว้มนุษยก็์ยงัมีชวีติอยู่ และ
ในชวีติน้ันจะก็าวหนา้ไปสู่คณุธรรมความดอีนัประเสรฐิอย่างไม่หยุดยัง้ 
 
จรยิธรรมและสงัคม 
[Social and Ethical Teachings] 

 
ในขอ้เขยีนของพระบอ๊บไดส้ัง่สอนสานุศษิยข์องพระองคว์่า พวกเขาจะตอ้งปฏบิตัติ่อ
เพือ่นมนุษยด์ว้ยความรกัฉันพีน่อ้งและดว้ยความสุภาพอ่อนโยนเป็นพเิศษ พวกเขา
จะตอ้งศกึษาศลิปะและงานอาชพีทุกๆ คน ตอ้งไดร้บัการศกึษาขอ้มูลฐานในยุคใหม่
ซึง่เร ิม่ตน้แต่บดันี ้สตรจีะตอ้งไดร้บัเสรภีาพมากขึน้ คนยากไรจ้ะไดร้บัการสงเคราะห ์
จากสถาบนัทางการคลงั แตห่า้มขอทานและดืม่ของมนึเมาอย่างเด็ดขาด 
 
มูลเหตุทีท่ าใหผู้นั้บถอืศาสนาบอ๊บอย่างจรงิใจน้ันมีสมุฏฐานมาจากความรกัทีม่ีต่อ
พระผูเ้ป็นเจา้ และมีต่อเพื่อนมนุษยเ์ป็นใหญ่ มิใชห่วงัจะไดร้างวลัตอนแทนหรอืกลวั
จะถกูลงโทษ พระองคไ์ดก้ล่าวไวใ้นพระคมัภรีบ์ายนัว่า : 
 

"แมว้่าการนมสัการพระผูเ้ป็นเจา้ของเจา้จะไดร้บัการตอบแทนดว้ยกองไฟ
ก็ตาม เจา้จงปฏบิตักิจิต่อไปโดยไม่เปลีย่นแปลง ถา้เจา้ปฏบิตัเิพราะความ
เกรงกลวัเท่าน้ัน ย่อมไม่เป็นการเพยีงพอ และไม่ควรคู่แกค่วามบรสิุทธิข์อง
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พระผูเ้ป็นเจา้ จงอย่าหวงัทีจ่ะไดไ้ปสวรรคฝ่์ายเดยีว ถา้เจา้ปฏิบตัเิชน่น้ัน 
เจา้ก็ถอืว่าพระเจา้และสิง่ทีพ่ระองคส์รา้งขึน้มคีา่อย่างเดยีวกนั" 

จากหนังสอื Bábís of Persia 
 
ความทกุขท์รมานและชยัชนะ 
[Passion and Triumph] 

 
ขอ้ความทีค่ดัมาขา้งตน้นีไ้ดแ้สดงใหเ้ห็นถงึเจตนจ์ านงที่เรา้ใจพระบอ๊บอยู่ช ัว่ชวีิต
ของพระองคเ์พื่อที่จะรูจ้ ักและรกัพระผูเ้ป็นเจา้ เพื่อที่จะเป็นกระจกส่องใหเ้ห็น
คุณสมบตัขิองพระผูเ้ป็นเจา้และเพือ่เตรยีมหน ทางไวส้ าหรบัการเสด็จมาแห่งองคศ์า
สนทูตของพระองค ์น่ีเป็นจุดหมายอนัเดยีวแห่งการมีชวีิตอยู่ของพระ บอ๊บ ส าหรบั
พระองคน้ั์น ชวีิตไม่มีสิ่งใดน่าเกรงขามและความตายก็มิใชส่ิ่งเจ็บปวดแต่อย่างใด 
เพราะความรกัไดข้จดัเสียซึง่ความหวาดกลวั และการสละชวีิตก็เป็นสิ่งปลืม้ปีติได ้
ถวายทกุสิง่แดพ่ระเจา้ผูเ้ป็นทีร่กัยิง่ 
 
น่าประหลาดแท!้ ทีด่วงใจบรสิุทธิส์ะอาด บรมครูผูถู้กดลใจจากพระสจัธรรม บุคคลผู ้
รกัและสตัยซ์ ือ่ต่อพระผูเ้ป็นเจา้และเพื่อนมนุษยร์ว่มโลกนี้กลบัไปรบัการเกลียดชงั
และถูกประหตัประหารจากเหล่าชนทีอ่า้งว่าเป็นผูม้ศีาสนา แน่นอนทเีดยีว มใิชส่ิง่อืน่
ใดเลยนอกจากอุปทานทีป่ราศจากความคิดและอคตอินัจงใจน่ันเองที่ท าใหค้นตา
บอดต่อความจรงิทีว่่าพระองคบ์รมศาสดาโดยแท ้เป็นศาสทูตของพระเจา้พระองคไ์ม่
มอี านาจในทางโลก แต่เราสามารถจะพสิูจนอ์ านาจและอาณาจกัรธรรมของพระองค ์
ไดโ้ดยมิตอ้งมีสิ่งชว่ยเหลือทางโลกเลย ทัง้พระองคไ์ดม้ีชยัชนะต่อศตัรูและต่ออุป
สรรคท์ัง้มวลแมว้่าศตัรูและอุปสรรคน้ั์นจะเขม้แข็งรา้ยแรงสกัปานใด ความรกัอนั
ประเสรฐิจะท าใหม้ีความอดทนอย่างสมบูรรต์่อความทุกขย์ากล าเค็ญ ต่อความ
เกลยีดชงัของศตัรู และต่อการทรยศหกัหลงัของมิตรเทยีม หลงัจากทีไ่ดป้ระสบกบั
สภาพการณเ์ชน่นีแ้ลว้ก็ยงัคงมีดวงจติผ่องแลว้ปราศจากการทอ้ถอยหรอืขมขืน่แต่
อย่างใด ทัง้ยงัใหอ้ภยัและอวยพรใหแ้กศ่ตัรูอกีดว้ย จะมวีธิพีสิูจยค์วามรกัอนัประเสรฐิ
ดว้ยวธิใีดอกีเล่านอกเหนือไปจากการปฏบิตัเิชน่นี ้
 
พระบอ๊บไดท้รงอดทนมาดงันี้และประสบชยัชนะมาตลอด มวลชนนับหมื่นๆ เป็น
ประจกัษพ์ยานว่าเขามคีวามรกัอนับรสิุทธิต์่อพระองคโ์ดยการสละชวีติและทุกสิง่เพือ่
รบัใชพ้ระองค ์แมม้หากษตัรยิก็์คงจะรษิยาในอ านาจทีอ่ยู่เหนือชวีติและจติใจมนุษย ์
ของพระบอ๊บ ยิ่งกว่าน้ัน ผูซ้ ึง่พระเจา้จะส าแดงใหป้รากฏ ก็ไดเ้สด็จมาปรากฏขึน้
จรงิๆ เป็นการยนืยนัขอ้พิสูจนแ์ละตอ้นรบัความรกัของผูเ้บกิทาง ทัง้ท่านผูน้ั้นยงัได ้
ประกาศใหพ้ระบอ๊บเป็นผูม้สี่วนรว่มในพระเกยีตคิณุอนัประเสรฐิของพระองคอ์กีดว้ย 
 
  



พระบาฮาอลุลาหแ์ละยคุใหม่ 

34 
ไปทีส่ารบญั 

บทที ่3 
พระบาฮาอุลลาห-์พระเกยีรตคิุณของพระผูเ้ป็นเจา้ 

[Bahá'u'lláh: The Glory of God] 

 
"โอ เจา้ผูร้อคอย จะมวัชกัชา้อยู่ใย เพราะพระองคไ์ดเ้สด็จมาแลว้จงมองดู
ในพระอุโบสถของพระองค ์จะแลเห็นแสงสว่างของพระผูเ้ป็นเจา้ จ ารสัอยู่
ขา้งในเป็นรศัมโีปราณกาล แตม่ศีาสนทตูองคใ์หม่ประทบัอยู่"  

พระบาฮาอลุลาห ์
 
ก าเนิดและชวีติในเยาวว์ยั 
[Birth and Early Life] 

 
มีรซ์า โฮสเซน อาล ีผูซ้ ึง่ภายหลงัใชส้มญานามว่า "บาฮาอุลลาห"์ (แปลว่า ความ
รุง่โรจนข์องพระผูเ้ป็นเจา้) เป็นบุตรชายคนแรกของ มรีซ์า อบับอส แห่งจงัหวดันูร ์ผู ้
เป็นเสนาบดกีระทรวงการต่างประเทศ ตระกูลของท่านมั่งคัง่และมชี ือ่เสยีง 14 สมาชกิ
ในตระกูลหลายคนท างานในต าแหน่งส าคญัๆ ในคณะรฐับาล และรบัราชการทัง้ฝ่าย
พลเรอืนและทหารในอหิรา่น พระองคป์ระสูตใินเมืองเตหะรานซึง่เป็นเมืองหลวงของ
อหิรา่น เมือ่ตอนรุง่อรณุของวนัที ่12 พฤศจกิายน พ.ศ. 2360 (ค.ศ. 1817) พระองค ์
ไม่เคยเขา้ศึกษาในโรงเรยีนเลย เพียงแต่เคยไดร้บัการศึกษาจากทางบา้นบา้ง
เล็กนอ้ย แมก้ระน้ันในวยัเด็ก พระองคก็์ไดเ้คยแสดงใหผู้อ้ื่นเห็นความฉลาดรอบรู ้
บิดาของพระองคส์ิน้ชวีิตเมื่อพระองคย์งัเยาวอ์ยู่ ทิง้ใหพ้ระองคต์อ้งเลีย้งดูนอ้งชาย
หญงิหลายคนและปกครองกองมรดกอนัมหาศาลของตระกลู 
 
วนัหน่ึง พระอบัดุลบาฮา บุตรชายคนแรกของพระบาฮาอุลลาห ์ไดเ้ล่าใหผู้เ้ขียน
เกีย่วกบัชวีติในเยาวว์ยัของพระบดิาของพระองคว์่า : 
 

"พระองคเ์ป็นผูม้ีความเมตตากรุณาอย่างเหลือลน้มาตัง้แต่เล็กๆ ทรงรกั
ชวีิตธรรมชาติมาก และมักใชช้วีิตส่วนใหญ่อยู่ในสวนหรอืตามทุ่งนา 
พระองคม์ีสิ่งดงึดูดใจเป็นพิเศษซึง่มีอ านาจเหนือจติใจผูอ้ืน่ ผูค้นมกัชอบ
เขา้มาหอ้มลอ้มพระองค ์แมก้ระทัง่พวกเสนาบดแีละขนุนาง พวกเด็กๆ พา
กนัรกัพระองคม์าก เมือ่ทรงมพีระชนม ์13-14 พรรษา  ทรงมชี ือ่ว่าเป็นผูม้ี
ความรูด้ ีสามารถสนทนาเกีย่วกบัเร ือ่งราวตา่งๆ ได ้ทัง้สามารถไขปัญหาที่
เสนอมายงัพระองคไ์ดทุ้กปัญหา ทรงอภปิรายปัญหาต่างๆ ในทีป่ระชมุกบั
บรรดาปรมาจารยแ์ห่งศาสนาอสิลามเหล่าน้ันไดฟั้งพระองคด์ว้ยความทึง่
อย่างใหญ่หลวง 
 

                                                           
14 พระบาฮาอลุลาห ์พระพุทธเจา้ พระโมเสส เป็นพระศาสดา 3 พระองค ์ทีเ่ตบิโตขึน้ท่ามกลางความมั่งคัง่
สมบูรณ ์และทัง้ 3 พระองคไ์ดส้ละความมั่งคัง่น้ันเพือ่ทีจ่ะใหศ้าสนาแกป่วงมนุษย ์
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"พระองคส์ูญเสยีบดิาเมือ่ทรงมอีายุได ้22 พรรษา ทางรฐับาลประสงคจ์ะให ้
พระองคเ์ขา้รบัต าแหน่งของบดิาในกระทรวงการต่างประเทศตามประเพณี
อิหรา่น แต่พระบาฮาอุลลาหไ์ม่ทรงยอมรบัการเสนอน้ัน นายกรฐัมนตร ี
อิหรา่นถึงกลบักล่าวว่า "ปล่อยเขาเถิดต าแหน่งเชน่นี้ไม่สมควรแก่เขา
หรอก เขามีจุดมุ่งหมายงานใหญ่ยิ่งเป็นแน่ ความคิดของเขาไม่เหมือน
ความคดิของพวกเรา อย่าไปยุ่งกบัเขาเลย" 

 
ถกูจ าคุกในฐานะบอ๊บศาสนิกชน 
[Imprisoned as Bábí] 

 
เมื่อพระบอ๊บประกาศาสนาใน พ.ศ. 2387 (ค.ศ. 1844) น้ัน พระบาฮาอุลลาหม์ี
พระชนมายุ 27 พรรษา ทรงสนับ สนุนศาสนาใหม่อย่างกลา้หาญ ต่อมาพระองค ์
ไดร้บัการยกย่องว่า เป็นผูนั้บถอืศาสนาบอ๊บทีเ่ขม้แข็งและปราศจากความหวาดกลวั
ใดๆ ทีสุ่ดผูห้น่ึง 
 
พระองคไ์ดร้บัความทุกขท์รมานดว้ยการถูกจองจ าเน่ืองจากศาสนานีม้าแลว้ 2 คร ัง้ 
คร ัง้หน่ึงตอ้งถกูโบยทีฝ่่าเทา้ เมือ่เดอืนสงิหาคม พ.ศ. 2395 (ค.ศ. 1852) เหตกุารณ์
ทีเ่กดิขึน้ในคร ัง้น้ันเต็มไปดว้ยอตัราย ส่งผลสะทอ้นอย่างรา้ยแรงมาสู่บอ๊บศาสนิกชน 
เหตุการณน้ั์นก็คอื ชายหนุ่มผูนั้บถอืศาสนาบอ๊บผูห้น่ึงชือ่ ซาดคิ เป็นผูท้ีเ่ห็นการ
ประหารชวีติพระบอ๊บผูเ้ป็นทีร่กัของเขาและบงัเกดิความโศกเศรา้เสยีใจเกนิขนาดจน
สติฟ่ันเฟือน เขาไดเ้ฝ้าซุ่มคอยดกัยิงกษัตรยิช์าหด์ว้ยปืนสัน้ แต่แทนที่จะใชลู้ก
กระสุนที่เหมาะสมกบัปืน เขากลบัใชก้ระสุนลูกกลมๆ เล็กๆ หลายลูกใส่เขา้ไปใน
กระบอกแลว้ยงิออกไปคร ัง้เดยีว กระสุน 2-3 ลูกไปถูกองคก์ษตัรยิช์าห ์แต่ก็มไิดท้ า
ใหพ้ระองคร์ูส้ึกบาดเจ็บมากนัก คร ัน้แลว้ ซาดคิกรากเขา้ฉุดกระชากกษตัรยิล์งมา
จากหลงัมา้ ขา้ราชบรพิารของกษตัรยิช์าหจ์บัตวัซาดคิไวไ้ดใ้นทนัทแีลว้สงัหารเสยี 
ณ ทีน้ั่น บาบีศาสนิกชนต่างพากนัรบัผิดชอบในการกระท าอนันีอ้ย่างไม่เป็นธรรม 
คร ัน้แลว้การสงัหารหมู่ก็ตดิตามมา ผูนั้บถอืศาสนาบาบีแปดสบิคนถูกสงัหารอย่าง
สยดสยองในทนัททีีก่รงุเตหะราน อกีจ านวนมากถูกจบัใส่คุก ในจ านวนนีม้พีระบาฮา
อลุลาหร์วมอยู่ดว้ย พระองคไ์ดท้รงบนัทกึไวภ้ายหลงัว่า : 
 

"ในนามแห่งความชอบธรรมของพระผูเ้ป็นเจา้ เราไม่ไดม้สี่วนเกีย่วขอ้งกบั
การกระท าอนัช ัว่รา้ยนีเ้ลย ทัง้ศาลก็ไดพ้ิสูจนค์วมบรสิุทธิข์องเราอย่างชดั
แจง้แลว้ อย่างไรก็ตาม เขาก็ยงัจบัเอาตวัเรามา พาไปจากเมอืงนิยาวาราน 
ซึง่ขณะน้ันเป็นทีป่ระทบัของกษตัรยิช์าห ์ ส่งเราเขา้ไปสู่คุกใตด้นิ ณ เมอืง
เตหะราน โดยการเดนิทางดว้ยเทา้เปล่าและไม่ยอมใหส้วมหมวก ทัง้ยงัถูก
พนัธนาการดว้ยโซต่รวน คนใจโหดของกษตัรยิช์าหน่ั์งมา้รว่มไปดว้ย ได ้
กระชากเอาหมวกของเราไป ในขณะทีพ่วกผูข้่มแหงและเจา้หนา้ทีเ่รง่ให ้
เรารบีเดนิ เราถกูกกัขงัอยู่ในทีแ่ห่งน้ัน ซึง่มสีภาพเลวรา้ยเชน่เดยีวกบัคอก
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สตัวท์ีไ่ม่มสีถานทีใ่ดจะเปรยีบไดเ้ป็นเวลา 4 เดอืน หากจะเขา้ไปอยู่ในหลุม
ฝังศพเสยีงยงัดกีว่าทีจ่ะอยู่ในคุกมดืทีเ่ราผูไ้ดร้บัความอยุตธิรรม และบุคคล
อืน่ๆ ทีไ่ดร้บัความไม่เป็นธรรมเชน่เดยีวกบัเราถูกกกัขงัไวนี้ ้เราถูกน าเขา้
มาสู่คุกตามทางเดนิทีม่ืดสนิท แลว้เดนิลกึลงไปตามขัน้บนัไดหลายสบิขัน้ 
ในคุกมืดสนิทจรงิๆ มีนักโทษที่ถูกคุมขงัอยู่แลว้ประมาณรอ้ยหา้สิบคน 
พวกนีเ้ป็นพวกหวัขโมย นักโทษฆ่าคน และพวกโจร ถงึจะเบยีดเสยีด ยดั
เยยีดสกัปานใด แต่ก็ไม่มทีางออกทางอืน่เลย นอกจากทางทีเ่ขา้มา ความ
เลวรา้ยของสภาพในคุกไม่สามารถจะบรรยายเป็นลายลกัษณอ์กัษรไดถ้ี่
ถว้น ทัง้ไม่มีผูใ้ดจะพรรณนาถงึกลิน่เหม็นอนัน่าขยะแขยงน้ันได ้นักโทษ
เหล่านี ้ส่วนมากไม่มีทัง้เสือ้ผา้และเคร ือ่งหลบันอน พระผูเ้ป็นเจา้เท่าน้ันที่
ทรงทราบดวี่า อะไรไดบ้งัเกดิขึน้แก่เราในทีอ่นัมืดมนและเหม็นอย่างทารุน
รา้ยกาจนี ้
 
"วนัคืนที่ผ่านไป ในขณะที่ถูกกกัขงัอยู่ เราไดเ้ฝ้าครุน่คิดถึงการกระท า
ตา่งๆ ตลอดจนสภาพการณแ์ละความประพฤตขิองผูนั้บถอืศาสนาของพระ
บอ๊บ พิศวงอย่างยิ่งว่าสิ่งใดท าใหบุ้คคลผูจ้ติใจสูง มีศีลธรรมดงีาม และมี
ความคดิ กระท าการอนัอาจหาญรา้ยต่อเจา้เหนือหวัเชน่นีไ้ดด้ว้ยเหตุนี ้ผู ้
ไดร้บัความอยุติธรรม ผูนี้้จึงตดัสินใจที่จะปฏิรูปจิตใจบรรดาผูนั้บถือ
ศาสนาของพระบอ๊บเสยีใหม่อย่างกวดขนัภายหลงัทีไ่ดร้บัการปลดปล่อย
ออกจากคกุมาแลว้ 
 
"คนืวนัหน่ึง เราฝันว่า ไดย้นิถอ้ยค าอนัสูงส่งดงัมาจากทุกทศิว่าดงันี ้"จรงิ
ทีเ่ดยีว เราจะท าใหเ้จา้มชียัชนะดว้ยตวัของเจา้เองและดว้ยปากกาของเจา้
เอง อย่าเศรา้โศกเสยีใจในสิง่ทีบ่งัเกดิขึน้แกเ่จา้เลยและอย่าหวั่นกลวัสิง่ใด 
เพราะเจา้จะตอ้งปลอดภยัในมิชา้ พระผูเ้ป็นเจา้จะท าใหส้มบตัขิองโลกบงั
เกดิขึน้ น่ันคอื บุคคลทีจ่ะชว่ยเจา้โดยตวัของเจา้เองและในนามของเจา้ซึง่
พระผูเ้ป็นเจา้จะใชฟ้ื้นฟูจติใจของมนุษยผู์รู้จ้กัพระองคเ์สยีใหม่" 

จากพระคมัภรี–์สาสน์ถงึลูกสุนัขป่า 
 
ถกูเนรเทศไปสู่นครแบกแดด 
[Exile to Baghdád] 

 
การจ าคุกอนัน่าสยดสยองนี้เป็นเวลา 4 เดือน แต่พระบาฮาอุลลาหแ์ละสหายของ
พระองคย์งัคงมีศรทัธาอย่างแรงกลา้และมีความสุข คนเหล่านีถู้กสงัหารหรอืทรมาน
วนัละคนหรอืมากกว่าน้ันไม่เวน้แตล่ะวนั ส่วนพวกทีเ่หลอืตา่งก็ร าลกึว่าวนัต่อไปคงจะ
เป็นคราวของตนบา้ง เมือ่พวกเพชฌฆาตเขา้มาเอาตวัคนหน่ึงคนใดออกไป ผูท้ีถู่ก
ขานชือ่ก็จะลุกขึน้โลดเตน้ดว้ยความปรดีา จูบพระหตัถข์องพระบาฮาอุลลาห ์และ
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โอบกอดมิตรสหายของเขาทีย่งัเหลอือยู่ แลว้ก็รบีผละจากไปสู่ทีป่ระหารดว้ยความ
ปรารถนาอนัแรงกลา้ 
 
เป็นทีพ่สิูจนไ์ดอ้ย่างแน่ชดัว่า พระบาฮาอุลลาหม์ไิดท้รงมสี่วนรว่มในแผนการท ารา้ย
กษตัรยิช์าหด์ว้ยเลย ทูตรสัเซยีไดเ้ขา้เป็นพยานในศาลแสดงความบรสิุทธิแ์ห่งพระ
นิสยัของพระบาฮาอุลลาห ์ยิง่กว่าน้ันพระองคย์งัทรงประชวรหนักอกีดว้ย จงึเช ือ่กนั
ว่า คงจะสวรรคตในมิชา้ ฉะน้ัน กษตัรยิช์าหจ์งึสั่งเนรเทศพระองคไ์ปยงัประเทศอริกั
แทนการประหารชวีิต ต่อมาอกีสองสปัดาห ์พระบาฮาอุลลาหพ์รอ้มดว้ยครอบครวั
ของพระองคแ์ละศาสนิกชนของพระบอ๊บอกีหลายคน จงึเดนิทางไปสู่ประเทศอริกั ทกุ
คนไดร้บัความทรมานจากความหนาวเหน็บและความทุกขย์ากอย่างสาหสัตลอดการ
เดนิทางอนัยาวนานในฤดหูนาว ทัง้หมดไดม้าถงึแบบแดดในสภาพทีเ่กอืบจะกล่าวได ้
ว่าสิน้เนือ้ประดาตวั 
 
เมื่อสุขภาพดีขึน้แลว้ พระบาฮาอุลลาหก็์เร ิม่ตน้สั่งสอนผูท้ี่สนใจและส่งเสรมิให ้
ก าลงัใจแก่ผูนั้บถอืศาสนาของพระบอ๊บ มิชา้สนัตสิุขก็แผ่คลุมไปทั่วในหมู่ศาสนิก
ชนของพระบอ๊บ 15 อย่างไรก็ด ีน่ีเป็นแตเ่พยีงระยะเวลาสัน้ เมือ่มรีซ์า่ ยาหย์า ผูเ้ป็นที่
รูจ้กักนัในอกีนามหน่ึงว่า โซบเฮะ อะซลั เขาผูนี้เ้ป็นนอ้งชายต่างมารดาของพระบา
ฮาอลุลาหไ์ดม้าถงึนครแบบแดดแลว้ก็ท าการยุยงอย่างเงยีบๆ ใหเ้กดิการแตกแยกกนั
ขึน้ในหมู่ผูนั้บถือศาสนาของพระบอ๊บ ซึง่มิชา้ความแตกแยกนี้ก็เติบโตขึน้ทุกที
เช่นเดียวกบัการแบ่งแยกที่เกิดขึน้ในระหว่างสาวกของพระครสิต ์ฉะน้ัน ความ
แตกแยกนี ้(ต่อมาภายหลงัไดเ้กดิขึน้อย่างเปิดเผยและรุนแรงในเมืองเอเดรยีโนเปิล) 
เป็นเหตุใหพ้ระบาฮาอุลลาหท์รงปวดรา้วพระทยัยิง่นักเพราะความประสงคท์ัง้หมดใน
ชวีติของพระองคก็์คอื การมุ่งส่งเสรมิสามคัคธีรรมระหว่างมนุษยโ์ลกทัง้ปวง 
 
สองปีกแห่งการบ าเพ็ญบรตในป่า 
[Two Years in the Wilderness] 

 
หลงัจากทีม่าสู่นครแบกแดดแลว้ประมาณหน่ึงปี พระองคไ์ดเ้สด็จออกไปพ านักอยู่ใน
ป่า สุเลมานีเยหแ์ต่ล าพงั โดยมิไดน้ าสิ่งใดติดไปดว้ยเลยนอกจากเสือ้ผา้ส าหรบั
ผดัเปลี่ยนเพียงชดุเดยีว พระองคท์รงเขยีนไวใ้น "คมัภีรแ์ห่งความมั่นใจ" เกีย่วกบั
เหตกุารณใ์นตอนนีว้่า : 
 

"ตอนแรกๆ ทีม่าถงึทีน่ี่ เราก็แลเห็นสญัญาณของเหตุการณท์ีจ่ะบงัเกดิขึน้
ในมิชา้ เราจงึตดัสนิใจจากไปอยู่แต่ล าพงัเสยีก่อนทีเ่หตุการณจ์ะอุบตัขิึน้ 
เราไดอ้อกไปสู่ป่าและอยู่อย่างสนัโดษเป็นเวลาสองปี น ้าตาแห่งความ
เจ็บปวดหลั่งจากดวงตาของเราดั่งสายฝน คลื่นแห่งความปวดรา้วเป็น

                                                           
15 ระยะนีเ้ร ิม่ตน้ปี พ.ศ. 2396 (ค.ศ. 1853) หรอืเป็นปีทีเ่ก็านับตัง้แตก่ารประกาศศาสนาของพระบอ๊บ ดงัน้ัน ค า
พยากรณข์องพระบอ๊บทีเ่กีย่วกบั "ปีทีเ่ก็า" จงึเป็นการสมจรงิ 
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ระลอก กระเพื่อมอยู่ในอกอนับาดเจ็บของเรา หลายคร ัง้ทีเ่ราไม่มีอาหาร
เย็นรบัประทาน และหลายคร ัง้ทีเ่ราไม่ไดพ้กัผ่อนเลย ในนามแห่งพระผูเ้ป็น
เจา้ผูก้ าชวีติของขา้พเจา้ไวใ้นพระหตัถ ์ แมว้่าจะมคีวามทุกขเ์ข็ญมาสู่เรา
มิไดห้ยุดหย่อน แต่กระน้ันดวงจติของเราก็อาบเอบิดว้ยความสุขส าราญ 
รา่งกายและวญิญาณของเราแสดงออกซึง่ความยนิดเีกนิกว่าจะพรรณนา
ได ้เพราะในขณะที่เราอยู่อย่างสนัโดษ เรามิไดรู้เ้ห็นถึงภยัอนัตรายและ
ประโยชนใ์ดๆ มไิดเ้ห็นความสุขหรอืความเจ็บไขข้องผูใ้ด เราไดส้งบจติใจ
แต่ล าพงัละลมืโลกทัง้มวล เราไม่ทราบว่ารา่งแหแห่งโชคชะตาซึง่พระผูเ้ป็น
เจา้ประสิทธิป์ระสาทใหน้ั้น อยู่เหนือความนึกคดิของมนุษย ์และหอกแห่ง
ประกาศิตของพระผูเ้ป็นเจา้ก็อยู่เหนือความตัง้ใจของปุตุชน ไม่มีผูใ้ด
สามารถหนีพน้บ่วงทีพ่ระองคด์กัไว ้และไม่มีผูใ้ดจะสามารถรอดพน้ไปได ้
เวน้เสียแต่จะยินยอมตามน ้าพระทยัของพระองค ์ในนามแห่งความชอบ
ธรรมของพระผูเ้ป็นเจา้ เมือ่เราละจากการขอ้งแวะโลกยีม์าแลว้ เรามไิดค้ดิ
จะกลบัไปสู่มนัอีกเลย เมื่อเราแยกจากพวกเขามาแลว้ เราก็มิไดค้ิดจะ
กลบัไปอยู่รว่มกนัอกี ความประสงคอ์นัยิง่ใหญ่ในการสละทางโลกยีข์องเรา
ก็คอื เพื่อจะหลีกเลีย่งเสียซึง่ปัญหาแห่งความบาดหมางระหว่างผูเ้ลื่อมใส
ศาสนาหลกีเลีย่งจากการเป็นตน้เหตุแห่งความยุ่งยากแกม่ติรสหายของเรา 
หลกีเลีย่งการเป็นตน้เหตุแห่งความเจ็บปวดแก่ผูใ้ด และหลกีเลีย่งการเป็น
ตน้เหตุแห่งความโศกเศรา้แก่ดวงใจทุกดวง เราไม่พึงประสงคส์ิ่งใด
นอกเหนือความประสงคนี์ ้และไม่มีความมุ่งหมายอื่นใดนอกเหนือจากนี้ 
แตก่ระน้ัน แตล่ะคนก็ยงัมุ่งกระท าและด าเนินการไปตามความปรารถนาและ
ความคดิอนัไรส้าระของเขาอยู่น้ันเอง จนกระทัง่เราไดร้บับญัชาจากพระผู ้
เป็นเจา้ใหก้ลบัไปสู่ทีเ่ดมิ เราจงึตอ้งยนิยอมตามน ้าพระทยัและปฏบิตัติาม
ค าสัง่ของพระองค ์
 
"ผูใ้ดเล่าจะสามารถเขยีนพรรณนาถงึสิง่ทีเ่ราไดพ้บเห็นภายหลงัทีเ่รากลบั
มาแลว้ไดถ้กูถว้น ตลอดเวลาสองปีทีผ่่านมา ศตัรขูองเรามไิดห้ยุดยัง้ความ
พยายามในการก าจดัตวัเรา ซึง่ทกุคนย่อมจะรูเ้ป็นอย่างด"ี 16  

จากพระคมัภรี ์"คมัภรีแ์ห่งความมั่นใจ" 
 
  

                                                           
16 พระศาสดาทัง้ปวงลว้นสละกเิลสออกไปอยูใ่นทีส่นัโดษเพือ่จะไดใ้ชค้วามคดิ อธษิฐาน และเตรยีมตวัในการทีจ่ะ
ออกไปสอนศาสนา 
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การคดัคา้นของบณัฑติฝ่ายมุสลมิ 
[Opposition of Mullás] 

 
เมื่อกลบัมาจากบ าเพ็ญพรตแลว้ กติคิุณของพระองคย์ิ่งขจรขจายมากขึน้ บรรดา
ประชาชนทัง้จากทีใ่กลแ้ละไกลตา่งพากนัหลัง่ไหลมาสู่นครแบกแดด เพือ่เฝ้าสดบัฟัง
ค าสอนของพระองค ์ชาวยวิ ครสิเตยีน และโซโรแอสเตรยีน รวมทัง้ชาวมุสลมิดว้ย 
ต่างพากนัสนใจในข่าวสารใหม่นี ้อย่างไรก็ตามบณัฑิตฝ่ายมุสลิมไดแ้สดงตนเป็น
ศตัรู และตัง้ใจทีจ่ะท ารา้ยพระองค ์คร ัง้หน่ึงบณัฑติเหล่านีไ้ดส้่งบุคคลในกลุ่มของตน
คร ัง้หน่ึงไปสนทนากบัพระบาฮาอุลลาหแ์ละถามปัญหาต่างๆ คร ัง้แลว้ผูแ้ทนของ
บณัฑติมุสลมิก็ไดพ้บว่า ค าตอบของพระองคเ์ป็นทีน่่าเลื่อมใส และความรอบรูข้อง
พระองคก็์เป็นที่น่าอศัจรรยเ์ป็นที่แจง้ชดักนัแลว้ว่าพระองคม์ิไดเ้คยเขา้ศึกษาใน
โรงเรยีนใดมาก่อนเลย บณัฑิตมุสลิมผูน้ั้นตอ้งสารภาพว่าความรูค้วามเขา้ใจของ
พระองคน้ั์นหาทีเ่ปรยีบมไิด ้อย่างไรก็ตาม เพือ่ทีจ่ะท าความพอใจใหแ้กพ่วกทีส่่งเขา
มาแสวงหาความจรงิในการเป็นพระศาสดาของพระบาฮาอุลลาห  ์เขาจึงขอให ้
พระองคแ์สดงความมหสัจรรยใ์หเ้ห็นเป็นขอ้พสิูจน ์พระองคย์อมรบัขอ้เสนอน้ันโดยมี
เงื่อนไขว่า ใหบ้ณัฑติมุสลมิเป็นฝ่ายก าหนดว่าจะใหพ้ระองคแ์สดงความมหสัจรรยอ์
ย่างใด และพวกเขาจะตอ้งลงนามประทบัตราในเอกสารเป็นส าคญัหากพระองคไ์ด ้
แสดงใหพ้วกเขาเห็นประจกัษแ์ลว้ พวกเขาจะตอ้งยินยอมรบัความจรงิในการเป็น
ศาสดานี้ ทัง้ตอ้งยุติการขดัขวางเป็นปฏิปักษต์่อพระองค ์ถา้พวกเขายินยอมรบั
เงื่อนไขนี ้พระองคก็์พรอ้มทีจ่ะพิสูจยต์ามความปรารถนาของพวกเขา ถา้มิฉะน้ันก็
ยอมถูกลงโทษในขอ้กล่าวหาว่าเป็นผูห้ลอกลวง น่ีเป็นโอกาสดยีิง่ของบณัฑติมุสลมิ
ถา้เขาประสงคจ์ะคน้ควา้หาความจรงิจากพระองค ์โดยแทแ้ลว้ แต่ความตัง้ใจของ
พวกเขาหาเป็นเชน่น้ันไม่ เพราะไม่ว่าจะผิดหรอืถูกก็ตาม พวกเขาประสงคท์ี่จะ
ปกป้องแต่พระโยชนข์องฝ่ายเขาเองไวเ้ท่าน้ัน เขาหวาดกลวัความจรงิและหลบหนี
การทา้ทายอนัอาจหาญนี ้อย่างไรก็ตาม ความอดึอดัใจไดเ้รง่ใหพ้วกเขากระท าตาม
แผนการใหม่ทีก่ าหนดไวแ้ลว้ คอืจะก าจดัศาสนาทีท่ าใหพ้วกเขาหนักใจนีเ้สีย ทูต
อหิรา่นในนครแบกแดดไดเ้ขา้รว่มมอืชว่ยเหลอืฝ่ายมุสลมิดว้ย และไดม้สีาสน์หลาย
ฉบบัมายงักษตัรยิช์าหก์ล่าวหาว่า พระบาฮาอุลลาหก์ าลงัเป็นภยัต่อศาสนาอสิลาม
ยิง่ขึน้ และยงัคงแผ่อ านาจอนัรา้ยกาจในอหิรา่น ฉะน้ันควรจะเนรเทศพระองคอ์อกไป
เสยีใหไ้กลกว่านี ้
 
เป็นพระนิสยัของพะบาฮาอุลลาหโ์ดยแท ้เมือ่ถงึคราวคบัขนัในขณะทีบ่ณัฑติมุสลมิยุ
ยงใหร้ฐับาลอหิรา่นและตุรกรีว่มมือกนัก าจดัศาสนาใหม่ พระองคก็์ยงัคงสงบเยือก
เย็น ยงัคงส่งเสรมิจติใจบรรดาสานุศษิยข์องพระองค ์และทรงเขยีนค าปลอบโยนอนั
อมตะชีแ้นะทางปฏิบตัิใหแ้ก่บรรดาสาวก พระอบัดุลบาฮาเล่าถึงลีลาที่พระบาฮา
อุลลาหท์รงเขยีนพระคมัภรี ์"วจนะเรน้ลบั" ไวว้่า พระบาฮาอุลลาหม์กัจะไปเดนิเล่น
ตามชายฝ่ังแม่น ้าไทกรสิเสมอๆ และกลบัมาอย่างสดชืน่แจ่มใจ แลว้ก็ทรงเขียน
ค าแนะน าอนัรอบรูแ้ละล า้คา่นี ้ซ ึง่ไดช้ว่ยใหผู้อ้า่นนับหมืน่นับแสนเขา้ถงึสจัธรรม และ
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ไดช้ว่ยรกัษาหวัใจทีไ่ดร้บัความทุกขย์ากล าบากสุดจะเจ็บปวด พระคมัภรี ์"วจนะเรน้
ลบั" นีไ้ดค้ดัลอกไวด้ว้ยความระมดัระวงัเพราะเกรงว่าจะตกไปอยู่ในมือของศตัรูทีม่ี
อยู่มากมาย ปัจจบุนัหนังสอืเล่มเล็กๆ นีเ้ป็นทีรู่จ้กักนัดมีากกว่าพระคมัภรีท์ ัง้หมดของ
พระบาฮาอุลลาห ์และมผูีนิ้ยมอ่านทัว่โลก "พระคมัภรีแ์ห่งความมั่นใจ" ก็เป็นอกีเล่ม
หน่ึงทีรู่จ้กักนัดวี่าเป็นพระคมัภรีท์ีพ่ระบาฮาอุลลาหไ์ดท้รงเขยีนในเวลาเดยีวกนั คอื
ใกลจ้ะถงึเวลาสิน้สุดทีพ่ระองคพ์ านักอยู่ในนครแบกแดด (พ.ศ. 2405-2406) (ค.ศ. 
1862-1863) 
 
การประกาศทีอุ่ทยานเรซวาน (Riḍván) ใกลน้ครแบกแดด 
[Declaration at Riḍván near Baghdád] 

 
ภายหลงัการเจรจากนัหลายคร ัง้ และโดยการขอรอ้งของรฐับาลอหิรา่น รฐับาลตุรกี
จงึไดอ้อกค าสั่งเรยีกพระบาฮาอุลลาหไ์ปยงักรุงคอนสแตนตโินเปิล บรรดาสานุศษิย ์
ของพระองคต์า่งก็งงงนัเมือ่ไดร้บัขา่วนีแ้ละพากนัมาเฝ้าพระองคอ์ย่างลน้หลาม เหตุนี ้
ครอบครวัของพระบาฮาอุลลาหจ์งึไดอ้อกมาตัง้กระโจมอยู่ในอุทยานของนาจบิ ปา
ชา ซึง่อยู่นอกตวัเมืองและพักอยู่ที่น้ันเป็นเวลา 12 วัน เพื่อตระเตรยีมการเดิน
ทางไกลและใหม้ิตรสหายไดเ้ยีย่มเยอืนพระองค ์ในวนัแรกของระยะเวลาสบิสองวนันี ้
(คอืเร ิม่ตัง้แต่วนัที ่21 เมษายน ถงึวนัที ่3 พฤษภาคม พ.ศ. 2406 (ค.ศ. 1863) เป็น
เวลา 19 ปี หลงัจากการประกาศศาสนาของพระบอ๊บ) พระบาฮาอุลลาหไ์ดป้ระกาศ
ข่าวอนัน่ายินดตี่อสาวกหลายคนของพระองคว์่า พระองคค์อืพระศาสดาองคท์ีพ่ระ
บอ๊บไดท้รงกล่าวไวว้่าจะเสด็จมา เป็นบุคคลทีพ่ระผูเ้ป็นเจา้ทรงเลอืก เป็นศาสดาองค ์
ทีศ่าสดาทัง้ปวงไดท้รงกล่าวไวว้่าจะเสด็จมา บาไฮศาสนิกชนเรยีกอุทยานที่มีการ
ประกาศอนัพงึระลกึนีว้่า "อทุยานเรซวาน"  และเป็นทีรู่จ้กัของบาไฮศาสนิกชนทัว่ไป 
ระยะเวลา 12 วนัทรงพ านักอยู่ทีน่ี่ถอืว่าเป็นวนัทีร่ะลึกแห่ง "พิธเีรซวาน" (เรซวาน 
แปลว่า สวรรค)์ ซึง่มีการฉลองเป็นประจ าทุกปี ในระหว่างวนัเหล่าน้ัน แทนทีพ่ระบา
ฮาอุลลาหจ์ะทรงโศกเศรา้เสีนใจ พระองคก์ลบัแสดงความชืน่ชมยินด ีมีความสง่า
ภาคภูมิและเต็มไปดว้ยอ านาจ บรรดาสานุศิษยข์องพระองคต์่างก็มีความสุขและ
กระตือรอืรน้ ประชาชนมากมายพากนัมาถวายความเคารพต่อพระองค ์แมแ้ต่
ขา้หลวงและคนส าคญัๆ ในนครแบกแดดก็ปฏบิตัเิชน่เดยีวกนักบัประชาชนทัง้หลาย
แกนั่กโทษผูก้ าลงัจะจากไป 
 
นครคอนสแตนตโินเปิลและเอเดรยีโนเปิล 
[Constantinople and Adrianople] 

 
การเดนิทางไปสู่นครคอนสแตนตโินเปิลใชเ้วลารว่มสามถงึสีเ่ดอืน คณะเดนิทางซึง่
รวมทัง้พระบาฮาอุลลาหแ์ละสมาชกิในครอบครวั 12 คน และสานุศิษยอ์ีก 72 คน
ตอ้งประสบความทุกขย์ากแสนสาหสัจากการตร าแดดลมและฝน เมือ่มาถงึกรงุคอนส
แตนติโนเปิลแลว้ทุกคนก็ถูกคุมขงัอยู่ในบา้นหลงัเล็กซึง่ตอ้งอยู่กนัอย่างยดัเยียด 
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ต่อมาก็ไดท้ีอ่ยู่ใหม่อกีแห่งหน่ึงซึง่มีสภาพดีกว่าเก่าเล็กนอ้ย ภายหลงัทีไ่ดท้ีคุ่มขงั
ใหม่แลว้ประมาณ 4 เดอืนก็ตอ้งยา้ยอกี คร ัง้นีไ้ปสู่นครเอเดรยีโนเปิล แมก้ารเดนิทาง
ไปสู่เอเดยีโนเปิลนีจ้ะเป็นเวลาเพียงไม่กีว่นัก็ตาม แต่ก็ไดร้บัความล าบากแสนสาหสั
เชน่กนั หมิะตกตลอดเวลาเดนิทาง ขาดอาหารและเคร ือ่งนุ่งห่มพอทีจ่ะป้องกนัความ
หนาว  ไดร้บัความทุกขย์ากอย่างสุดแสน  เมื่อฤดูหนาวคร ัง้แรกในนครเอเดรยีโน
เปิลเร ิม่ตน้ พระบาฮาอุลลาหแ์ละครอบครวัของพระองค ์12 คนก็ถูดจดัใหอ้ยู่ในบา้น
ทีม่ีหอ้งสามหอ้งซึง่เต็มไปดว้ย หนู และเรอืด ทัง้หาความสะดวกมิไดเ้ลย พอถงึฤดู
ใบไมผ้ล ิทางการก็เปลีย่นสถานทีใ่หใ้หม่ซึง่มีสภาพดกีว่าเดมิ คณะของพระองคอ์ยู่
ในนครเอเดรยีโนเปิลถงึสีปี่คร ึง่ ทีน่ี่พระบาฮาอุลลาหไ์ดท้ าการสอนศาสนาต่อไป มผูี ้
เลือ่มใสศรทัธาเป็นอนัมาก พระองคไ์ดป้ระกาศภารกจิของพระองคอ์ย่างเปิดเผย และ
ไดร้บัการตอ้นรบัอย่างกระตอืรอืรน้จากผูนั้บถอืศาสนาบอ๊บ ซึง่บุคคลเหล่านีต้่อมา
เรยีกกนัว่าบาไฮศาสนิกชน อย่างไรก็ตาม ผูนั้บถอืศาสนาของบอ๊บส่วนนอ้ยภายใต ้
การน าทางของมรีซ์า ยาหย์า นอ้งชายต่างมารดาของพระบาฮาอุลลาหไ์ดต้ัง้ตนเป็น
ปฏิปักษอ์ย่างรุนแรงต่อพระองค ์พวกนี้ไดห้ันเขา้ร่วมมือกบัศัตรูเก่า คือซไีอฮ ์
วางแผนก าจดัพระองคเ์สีย คร ัน้แลว้ ก็เกิดความวุ่นวายอย่างใหญ่หลวง ในที่สุด
รฐับาลตุรกก็ีขบัไล่ทัง้ศาสนิก ชนทีนั่บถอืศาสนาของพระบอ๊บและบาไฮศาสนิกชน
ออกไปจากนครเอเดรยีโนเปิล เนรเทศพระบาฮาอุลลาหแ์ละสานุศษิยไ์ปสู่เมอืงอคัคา
ในปาเลสไตน ์คณะของพระองคไ์ปถึงที่น่ัน(ตามประวตัิศาสตรข์องนาบิล) 17 เมื่อ
วนัที ่31 สงิหาคม พ.ศ. 2411 (ค.ศ. 1868) ส่วนมีรซ์า ยาหย์า และพวกก็ถูกส่งไป
ยงัเกาะไซปรสั 
 
สาสน์ถงึพระเจา้แผ่นดนิ 
[Letters to Kings] 

 
ในโอกาสนี ้พระบาฮาอุลลาหไ์ดส้่งสาสน์ถึงผูค้รองประเทศหลายประเทศในยุโรป 
สันตปาปา กษัตรยิแ์ห่งอิหร่าน และรฐับาลแห่งสหรฐัอเมรกิา เป็นสาสน์ชุดที่มี
ช ือ่เสยีงมาก ทรงประกาศศาสนา และเรยีกรอ้งใหท้า่นเหล่าน้ันหนัแนวทางมาชว่ยกนั
จรรโลงศาสนาอนัเป็นสจัจะนี ้ใหก้อ่ตัง้รฐับาลทียุ่ตธิรรมและสถาปนาสนัตสิุขทัว่โลก 
ในสาสน์ฉบบัทีส่่งถงึกษตัรยิช์าห ์ พระองคท์รงโตแ้ยง้อย่างแข็งขนัเพื่อศาสนิกชน 
ของพระบอ๊บผูถู้กกดขี ่ทรงขอใหก้ษตัรยิช์าหอ์นุญาตใหพ้ระองคม์โีอกาสไดพ้บกบั
พวกศตัรูของศาสนิกชน ของพระบอ๊บ  แต่การขอรอ้งนี้มิไดร้บัการยินยอม บาดี 
บาไฮหนุ่มผูซ้ ือ่สตัยซ์ ึง่เป็นผูถ้อืสาสน์ของพระบาฮา อุลลาหม์ายงักษตัรยิช์าหไ์ดถู้ก
จบักุมและถูกทรมานอย่างสยดสยอง คอืถูกนาบดว้ยอฐิเผาไฟตามรา่งกายจนกระทัง้
สิน้ชวีติ 
 

                                                           
17 นาบลิ เป็นนามของนักประวตัศิาสตรบ์าไฮศาสนิกชนผูห้น่ึง 
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ในสาสน์ฉบบัน้ัน พระบาฮาอลุลาหไ์ดท้รงบรรยายถงึความทุกขย์ากและความมุ่งมาด
ปรารถนาของพระองคอ์นัเป็นทีป่ระทบัใจยิง่ ดงันี ้: 
 

"โอ พระราชา ในระหว่างทีเ่ราเดนิตามทางของพระผูเ้ป็นเจา้ เราไดป้ระสบ
สิ่งทีม่นุษยไ์ม่เคยเห็น และไม่เคยไดย้ิน พวกเพื่อนฝูงไดล้ะทิง้เรา หนทาง
ทัง้หลายคบัแคบจ ากดัส าหรบัเรา สวสัดภิาพของเราสิน้ไป ดงัน้ันบ่อน ้าที่
แหง้เหือด ความสมบูรณพู์นสุขทัง้หลายสลายลงดุจพืชพนัธุธ์ญัญาหาร
ท่ามกลางแสงอาทิตยแ์ผดเผา ความหายนะไดบ้งัเกดิขึน้แก่เรามากมาย
และจะบงัเกดิขึน้อกีหย่างเหลอืคณา เราเดนิทางไปสู่พระอานุภาพและพระ
กรณุาของพระผูเ้ป็นเจา้ในขณะทีม่งูีพษิเลือ้ยตามตดิอยู่เบือ้งหลงัเรา น ้าตา
ของเราหลัง่ดงัสายฝนจนชมุโชกหมอน แตเ่รามไิดโ้ศกเศรา้เพือ่ตวัของเรา
เองเลย ในนามแห่งพระผูเ้ป็นเจา้ เราปรารถนาทีจ่ะถวายศรีษะของเราเพื่อ
เป็นพยานต่อความรกัของพระผูเ้ป็นเจา้ ทุกคร ัง้ทีเ่ราเดนิผ่านตน้ไมห้วัใจ
ของเราก็พูดกบัมนัว่า "เราปรารถนาจะใหเ้จา้ถูกตดัและเราจะไดถู้กตรงึ
กางเขนบนตน้ของเจา้เพือ่เป็นการรบัใชพ้ระเจา้" จรงิทเีดยีว เพราะเราได ้
เห็นมนุษยห์ลงทางไปโดยทีเ่ขาไม่รูต้วั พวกเขาพากนัยกย่องกเิลสตณัหา
และละลมืพระเจา้ ประหน่ึงว่าเขาเห็นค าสั่งของพระเจา้เป็นสิง่ไรป้ระโยชน ์
เป็นเคร ือ่งเล่นและเป็นกีฬาของพวกเขา แลว้ก็คิดว่าพวกเขาน้ันปฏิบตัิ
ชอบและมีความปลอดภยัดีแลว้ แต่การณม์ิไดเ้ป็นไปอย่างที่เขาคิด ใน
อนาคตเขาจะไดรู้เ้ห็นสิง่ทีเ่ขาพากนัปฏเิสธในปัจจบุนันี ้
 
"มิชา้ เราจะตอ้งถูกยา้ยจากสถานทีเ่นรเทศอนัแสนไกลแห่งนี(้เอเดรยีโน
เปิล) ไปสู่คุกเมอืงอคัคา กล่าวกนัว่า คุกน้ันเป็นสถานทีท่ีเ่ปล่าเปลีย่วทีสุ่ด
ในโลก มสีภาพเลว อากาศรา้ย และน ้าก็เต็มไปดว้ยสิง่ปฏกิูลเน่าเหม็น มนั
เป็นประหน่ึงนครของพวกนกผีโดยแท ้ไม่มีเสียงอืน่ใดเลยนอกจากเสียง
รอ้งของนกผีเหล่าน้ัน ในคุกน่ีแหละที่เขาจงใจจะคุมขบัเรา ไม่ใหค้วาม
กรุณา ผ่อนผนัใดๆ แกเ่รา เขาตดัเราออกเสยีจากทุกสิง่ทุกอย่างในโลกนี้
จนกว่าเราจะดบัสิน้ไป ในนามของพระผูเ้ป็นเจา้ แมร้า่งกายของเราจะอ่อน
เปลีย้เพราะเหน็ดเหน่ือย แมค้วามหิวโหยจะท าลายเรา แมเ้ราจะตอ้งหลบั
นอนบนพืน้หินกระดา้ง และมีพวกสตัวใ์นทะเลทรายเป็นเพื่อน ถงึเชน่น้ัน
เราก็จะไม่ยอมถอยหนี แตจ่ะอดทนดว้ยพลานุภาพของพระผูเ้ป็นเจา้ซึง่ทรง
เป็นเจา้ของสิง่ทัง้มวลกอ่นทีส่รรพสิง่ในโลกจะบงัเกดิขึน้ พระองคท์รงสรา้ง
ชาตทิัง้หลายภายใตส้ภาพการณท์ุกอย่าง เราขอขอบพระคุณพระเป็นเจา้ 
และเราหวงัในพระกรุณาธิคุณของพระองค .์... ว่าพระองคจ์ะทรงท าให ้
บุคคลทุกคนเคารพเชือ่ฟังพระองคผู์ท้รงอานุภาพและพระกรุณาอย่าง
จรงิใจ จรงิทีเดียว พระผูเ้ป็นเจา้ไดท้รงกรุณาใหต้ามค ารอ้งขอของผู ้
อธิษฐานและทรงอยู่ใกลช้ดิเขาผูน้ั้น เราไดอ้ธิษฐานขอใหพ้ระเจา้ทรง
บนัดาลใหเ้ราเดนิทางไปสู่ความทุกขท์รมานของเรานี ้จงเป็นประหน่ึงโล่
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ก าบงัภยัใหแ้กผู่เ้ลือ่มใสศรทัธาศาสนานี ้แสงสว่างของพระเจา้คงสาดส่อง
ใหเ้ห็นท่ามกลางความทุกขย์ากและเขาจะสรรเสรญิพระองคอ์ยู่ตลอดเวลา 
น่ีเป็นวถิทีางของพระผูเ้ป็นเจา้ตลอดมานับแตก่าลอดตีจนกระทัง้ปัจจบุนั" 

จากหนังสอื Episode of the Báb 
 
ถกูจ าคุกในเมอืงอคัคา 
[Imprisonment in 'Akká] 

 
ในสมยัน้ัน คุกอคัคาเป็นทีคุ่มขงับรรดาอาชญากรช ัน้เลวทีถู่กส่งมาจากทั่วทุกภาค
ของอาณาจกัรตุรก ีภายหลงัการเดนิทางทางเรอืงอนัเต็มไปดว้ยความทุขเวทนาแลว้ 
พระบาฮาอลุลาหแ์ละสานุศษิยข์องพระองค ์80 ถงึ 84 คน รวมทัง้หญงิชายและเด็กก็
ไดม้าถงึกรุงอคัคาและถูกคุมขงัไวใ้นโรงทหาร ซึง่เป็นสถานทีส่กปรกน่าอเน็จอนาถ
อย่างยิ่ง ไม่มีเตยีงนอนหรอืสิ่งใดใหค้วามสะดวกเลย อาหารทีท่างการคุกจ่ายใหก็้
แสนเลวและไม่เพียงพอ หลงัจากทีร่ปัระทานอาหารของทางการอยู่ช ัว่ระยะหน่ึงแลว้ 
พวกผูต้อ้งขงักลุ่มนีไ้ดข้อรอ้งเพือ่ซ ือ้อาหารรบัประทานเอง ในระยะสองสามวนัแรกที่
มาถงึ พวกเด็กๆ พากนัรอ้งระงมตลอดเวลา ทัง้กลางวนักลางคนืจนแถบไม่ไดห้ลบั
นอน ต่อมาไม่ชา้ก็บงัเกดิไขม้าเลเรยี บดิ และโรคอืน่ๆ ขึน้ ทุกคนทีม่าดว้ยกนัต่างก็
ลม้เจ็บลง คงเหลอืผูท้ีไ่ม่ป่วยเพยีง 5 คนเทา่น้ัน (แตต่อ่มาบุคคลทัง้ 5 ก็ลม้เจ็บลงอกี
เช่นกนั) สี่คนตอ้งเสียชวีิตเพราะความเจ็บไข ้ส่วนคนที่เหลือก็ไดร้บัความทุกข ์
ทรมานเหลอืทีจ่ะพรรณาได ้18 
 
การจ าคุกอย่างเขม้งวดคร ัง้นีด้ าเนินไปในเวลาสองปีระว่างนี ้ไม่มีบาไฮศาสนิกชน
ผูใ้ดไดร้บัอนุญาตใหอ้อกมานอกประตูคุกไดเ้ลย เวน้แต่บาไฮศาสนิกชน 4 คนที่
ออกไปหาซือ้อาหารปรจ าวนัภายใตก้ารควบ คุมอย่างแข็งขนัของเจา้หน้าที่คุก
เทา่น้ัน 
 
ระหว่างทีถ่กูจ าคกุอยู่ในโรงทหารนี ้ทางการไดส้ัง่หา้มอย่างกวดขนัมใิหผู้ใ้ดเขา้เยีย่ม
เยยีนพบปะกบับาไฮศาสนิกชนผูต้อ้งขงัเลย บาไฮศาสนิกชนในอหิรา่นจ านวนมาก
ไดเ้ดนิทางมาดว้ยเทา้ตลอดทางเพือ่ประสงคจ์ะเยีย่มเยยีนผูน้ าผูเ้ป็นทีร่กัยิง่ของพวก
เขา แตก็่ถกูปฏเิสธไม่ยนิยอมใหล้่วงล า้เขา้ไปในเขตก าแพงคุกได ้ดงัน้ัน พวกเขาจงึ
พากนัออกไปยงัทุ่งราบนอกคุกช ัน้ที ่3 ของก าแพงคุกซึง่จากทีน่ั่น เขาสามารถจะ
มองเห็นหนา้ตา่งหอ้งทีพ่ระบาฮาอลุลาหถ์ูกคมุขงัอยู่ และพระองคก็์จะออกมายนือยู่ที่
หนา้ต่างดา้นหน่ึงใหพ้วกเขาไดแ้ลเห็น เมื่อไดแ้ลเห็นพระองคแ์ลว้ พวกเขาก็ร า่ไห ้
แลว้ก็เดนิทางกลบับา้นดว้ยความกระตอืรอืรน้ใหม่พรอ้มดว้ยจติใจทีจ่ะเสยีสละรบัใช ้
ศาสนา  
                                                           
18 เพือ่ทีจ่ะฝังศพผูต้าย 2 คน พระบาฮาอลุลาหไ์ดอ้ทุศิพรมของพระองคเ์พือ่ใหน้ าไปขายและน าเงนิมาเป็น
คา่ใชจ้า่ยในการฝังศพ แตแ่ทนทีจ่ะไดใ้ชเ้งนิน้ันตามเจตนจ์ านงของพระองค ์พวกทหารกลบัยดึเอาเงนิน้ันไปเสยี 
แลว้ยดัศพทัง้สองซกุเขา้ไปในโพรงดนิ... จากหนังสอืประวตัศิาสตรเ์ปอรเ์ซยี 
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ความเขม้งวดผ่านคลายลง 
[Restrictions Relaxed] 

 
ในที่สุดการกกัขงัอนัเขม้งวดก็ผ่อนคลายลง เน่ืองจากมีการระดมทหารตุรกีขึน้ 
ทางการตอ้งการสถานทีใ่หพ้วกทหารใช ้ดงัน้ัน พระบาฮาอุลลาหแ์ละครอบครวัถูก
ยา้ยไปอยู่บา้นหลงัหน่ึง บรรดามติรสหายผูร้ว่มตอ้ง โทษกบัพระองคก็์ถูกจดัใหอ้ยู่อกี
แห่งหน่ึงในเมือง พระบาฮาอุลลาหถ์ูกกกัขงัอยู่ในบา้นหลงันีอ้กีถงึ 7 ปี ในหอ้งเล็กๆ 
ตดิกบัหอ้งทีพ่ระองคถ์ูกขงัน้ัน ครอบครวัของพระองคร์วมทัง้หญงิและชายจ านวนสบิ
สามคนถูกกกัขบัไวอ้ย่างยดัเยี่ยด ตอนแรกที่เขา้มาอยู่ในบา้นหลงันี ้ทุกคนไดร้บั
ความทุกขท์รมานสาหัสจากการที่ตอ้งอยู่กนัอย่างเบียดเสียด ไดร้บัอาหารไม่
เพียงพอ และขาดความสะดวกเยีย่งชวีติสามญัมนุษย ์คร ัง้ต่อมาพวกเขาจงึไดท้ีอ่ยู่
เพิ่มขึน้ซ ึง่นับว่าไดร้บัความสะดวกขึน้บา้ง นับแต่ทีพ่ระบาฮาอุลลาหแ์ละครอบครวั
รวมทัง้มติรสหายของพระองคไ์ดย้า้ยออกมาจากโรงทหารแลว้ทางการกอนุญาตใหผู้ ้
มาเยี่ยมเขา้เยี่ยมเยียนได ้ความเขม้งวดที่ทางการไดส้ั่งไวก็้ผ่อนคลายลง แมบ้าง
คราวจะกลบัมกีารเขม้งวดกวดขนัขึน้บา้งก็ตาม 
 
ประตูคกุเปิด 
[Prison Gates Opened] 

 
แมก้ารถูกจ าคุกจะเป็นความทุกขท์รมานสกัเพยีงใด แต่บาไฮศาสนิกชนก็มไิดท้อ้ใจ 
ความเชือ่มั่นของพวกเขาก็มไิดค้ลอนแคลน ขณะถูกขงัอยู่ทีโ่รงทหารอคัคา พระบา
ฮาอุลลาหไ์ดท้รงเขยีนจดหมายถงึเพือ่นบางคน มขีอ้ความว่า "อย่ากลวัเลยประตูคกุ
เหล่านี้จะตอ้งเปิด เราจะไปตัง้กระโจมอยู่บนเขาคารเ์มล และท่านทุกคนจะประสบ
ความสุขอย่างหาทีเ่ปรยีบมไิด"้ การกล่าวเชน่นีใ้หก้ าลงัใจอย่างใหญ่หลวงแกบ่รรดา
สาวกของพระองค ์และในทีสุ่ดเหตุการณก็์สมจรงิดงัทีพ่ระองคไ์ดก้ล่าวไวทุ้กประการ 
พระอบัดลุบาฮาไดเ้ล่าเร ือ่งทีป่ระตคูกุเปิดออกไดอ้ย่างไรดงันี ้: 
 

"พระบาฮาอุลลาหท์รงรกัความงามและธรรมชาตินอกเมืองมาก วนัหน่ึง
พระองคท์รงตรสัว่า เรามไิดเ้ห็นธรรมชาตมิาเป็นเวลาเก็าปีแลว้ ชนบทน้ัน
เป็นที่ส าราญแห่งจิตใจ ส่วนในเมืองเป็นแต่ที่ส าราญของรา่งกาย เมื่อ
ขา้พเจา้ไดส้ดบัฟังค ากล่าวนี้จากปากของผูอ้ื่นอีกทอดหน่ึง ขา้พเจา้ก็
ทราบไดว้่า พระองคป์รารถนาจะไดเ้ห็นธรรมชาตใินชนบท และขา้พเจา้
แน่ใจว่าสิง่ทีข่า้พเจา้จะกระท าเพือ่ความปรารถนาของพระองคนี์จ้ะตอ้งเป็น
ผลส าเร็จ ในกรุงอัคคาขณะน้ันมีบุรุษหน่ึงนามว่า โมฮัมหมัด ปาชา 
แซฟวทั ผูเ้ป็นฝ่ายขดัขวางเราอย่างรุนแรงทีเ่ดยีว บุรุษผูนี้ม้ีคฤหาสนอ์นั
โอฬารหลงัหน่ึง เรยีกว่ามซัราเอล อยู่ห่างจากตวัเมืองไปทางทิศเหนือ
ประมาณ 4 ไมล ์เป็นคฤหาสนท์ีง่ดงามมาก หอ้มลอ้มดว้ยสวนตน้ไมแ้ละ
ธารน ้าไหล  ขา้พเจา้ไดพ้บกบัท่านปาชาผูนี้ท้ีบ่า้น แลว้เจรจากบัท่านว่า " 
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ท่านปาชาท่านไดล้ะทิง้คฤหาสนข์องท่านไวใ้หว้่างเปล่าโดยตวัท่านเองเขา้
มาพ านักอยู่เสียในเมือง" เขาตอบว่า "ขา้พเจา้เป็นคนทุพลภาพจึงไม่
สามารถจะจากเมืองไปไดเ้พราะทีอ่ยู่ของขา้พเจา้เงียบเหงามาก ถา้หาก
ขา้พเจา้จะไปอยู่ทีน่ั่น ก็จะตอ้งห่างเหนิไปจากมติรสหาย" ขา้พเจา้จงึกล่าว
ว่า "เมื่อท่านไม่อยู่คฤหาสน์ก็ว่างเปล่า ขอใหเ้ราเช่าเสียเถิด" เขา
ประหลาดใจในขอ้เสนอของขา้พเจา้ แต่แลว้ก็ตกลงยินยอม ขา้พเจา้เชา่
คฤหาสนห์ลงัน้ันไดใ้นราคาต ่ามากเพียงประมาณ 5 ปอนด ์ต่อหน่ึงปี
เทา่น้ัน ขา้พเจา้ท าสญัญาและจา่ยคา่เชา่ล่วงหนา้ไว ้5 ปี แลว้ส่งคนงานไป
ซ่อมแซมสถานที่ ตกแต่งสวนใหเ้รยีบรอ้ยทัง้สรา้งอ่างอาบน ้าไวด้ว้ย 
ขา้พเจา้ไดจ้ดัรถมา้ส าหรบัใหพ้ระองคผู์อุ้ดมพร 19 ไวใ้ช ้ คร ัน้แลว้วนัหน่ึง
ขา้พเจา้ไดอ้อกไปดูสถานทีด่ว้ยตนเองทัง้ๆ ทีค่ าสั่งของทางการไม่อนุญาต
ใหอ้อกไปนอกก าแพงเมือง แต่ขา้พเจา้ก็ผ่านประตูเมืองออกไปได ้ โดย
พวกพลลาดตระเวนที่ก าลังประจ าหน้าที่อยู่มิไดข้ ัดขวางประการใด 
วนัรุง่ขึน้ขา้พเจา้ไดอ้อกไปอกีพรอ้มดว้ยมติรสหายและพวกขา้ราชการ ไม่
มีการขดัขวางอกีเชน่กนัแมจ้ะมีทหารรกัษาวงัและทหารยามยนือยู่ทีป่ระตู
เมืองทัง้สองขา้ง รุง่ขึน้อกีวนัหน่ึง ขา้พเจา้ไดจ้ดัใหม้ีการเลีย้งขึน้ในสวน
ของคฤหาสนน้ั์นโดยตัง้โตะ๊ไดต้น้ไพน ์บุคคลส าคญัๆ และขา้ราชในเมือง
ต่างก็มารว่มชมุนุมรบัประทานอาหารดว้ยกนั พอตกเย็นเราต่างก็กลบัเขา้
ไปในเมอืง 
 
"วันหน่ึง ขา้พเจา้ไดเ้ขา้ไปเฝ้าพระองคผู์อุ้ดมพรแลว้ทูลว่า  บัดนี้
คฤหาสนม์ัชราเอลเสร็จเรยีบรอ้ยแลว้ มีทัง้รถมา้ส าหรบัรบัใชพ้ระองค ์
ประจ าพรอ้มอยู่ทีน่ั่นดว้ย ขอเชญิพระองคเ์สด็จไปทีน้ั่นเถดิ (เวลาน้ันไม่มี
รถมา้ใช ้ในเมืองอคัคาหรอืไฮฟาเลย) พระองคก์ลบัทรงปฏเิสธว่า เราเป็น
นักโทษอยู่ ต่อมาขา้พเจา้ไดทู้ลขอรอ้งพระองคอ์กี ก็ไดร้บัค าตอบปฏิเสธ
เชน่เดมิ แมข้า้พเจา้จะไดว้งิวอนพระองคถ์งึ 3 คร ัง้ พระองคก็์ทรงกล่าวแต่
ค าว่า "ไม่" อยู่น้ันเอง ขา้พเจา้จึงไม่กลา้รบเรา้อีกต่อไป ในเมืองอคัคา
ขณะน้ัน มีบุคคลช ัน้หวัหนา้มุสลิมผูห้น่ึงซึง่เป็นผูม้ีช ือ่เสียงและมีอทิธพิล
อยู่มาก เขาผูนี้ม้ีความเคารพรกัพระบาฮาอุลลาหแ์ละพระองคท์รงรกัใคร่
เขาเช่นกนั ขา้พเจา้ไดไ้ปหาเขา อธิบายเร ือ่งราวต่างๆ ใหท้ราบ แลว้
ขอรอ้งว่า ทา่นเป็นคนกลา้โปรดกรณุาเขา้เฝ้าพระองงคใ์นคนืนีแ้ลว้คุกเขา
ลงเบือ้งพระพกัตรข์องพระองคจ์บัพระหตัถข์องพระองคไ์วแ้ละอย่าไดป้ล่อย
จนกว่าพระองคจ์ะรบัปากกบัท่านว่าจะทรงเสด็จออกไปจากเมือง เขาผูนี้้
เป็นชาวอาหรบั เขาไดต้รงไปหาพระบาฮาอุลลาหท์นัที แลว้น่ังลงใกล ้
พระองคจ์บัพระหตัถท์ัง้สองของพระผูท้รงอุดมพรไว ้ถวายจุมพติแลว้ทลูว่า  

                                                           
19 จามอเล โมบอรกั (หมายความวา่ ผูไ้ดร้บัพรอนัมหาศาลจากสวรรคห์รอืผูอ้ดุมพร) เป็นพระนามทีส่านุศษิย ์
และมติรสหายเรยีกพระบาฮาอุลลาห ์
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เหตุไฉนพระองคจ์ึงไม่ยอมเสด็จไปจากที่น่ี พระองคท์รงตอบว่า เราเป็น
นักโทษ หวัหนา้มุสลมิจงึทูลว่า ขอพระผูเ้ป็นเจา้ทรงดลบนัดาลอย่าใหเ้ป็น
เชน่น้ันเลย ผูใ้ดเล่าจะมีอ านาจกระท าใหพ้ระองคเ์ป็นนักโทษได ้พระองค ์
ต่างหากทีท่รงขงัพระองคเ์องไว ้ณ ทีนี่ ้ซ ึง่เป็นพระประสงคข์องพระองคเ์อง 
ขา้พเจา้ขอทูลวงิวอนใหเ้สด็จออกไปสู่คฤหาสนน้ั์นเถดิ ทีน่ั่นเป็นสถานที่
งดงามดว้ยธรรมชาตแิละพฤกษชาตก็ิลว้นเจรญิตา มผีลสม้สุกอรา่มดุจดงั
ลูกไฟ แต่พระผูท้รงอุดมพรก็ยงัทรงตอบเชน่เดมิดงัทีไ่ดท้รงตอบมาหลาย
คร ัง้แลว้ว่า เราเป็นนักโทษ เราไม่สามารถออกไปได ้ หวัหน้ามุสลิมจึง
จุมพิตพระหตัถข์องพระองคอ์ีก แลว้เฝ้าวิงวอนอยู่ถงึช ัว่โมงเต็ม ในที่สุด 
พระบาฮาอลุลาหจ์งึรบัสัง่ว่า เคลคีบู(ตกลง)  ดงัน้ันความเพยีรพยายามและ
ความอดทนของบุรุษผูเ้ป็นหวัหนา้มุสลมิก็บรรลุผล เขามาหาขา้พเจา้ดว้ย
ความปรดีาปราโมทยเ์พื่อแจง้ข่าวอนัน่าปีตใินการทีพ่ระองคต์กลงยินยอม
ไปสู่คฤหาสนน้ั์นแมจ้ะมคี าสั่งอนัเขม้งวดของสุลต่านอบัดุล อซซิ หา้มมใิห ้
ขา้พเจา้เขา้เฝ้าหรอืเกีย่วขอ้งกบัพระองคผู์ป้ระเสรฐิแต่ในวนัรุง่ขึน้ขา้พเจา้
ก็ไดข้บัรถมา้ไปส่งพระองคท์ีค่ฤหาสนน้ันโดยไม่มผูีใ้ดขดัขวาง เมือ่พระบา
ฮาอลุลาหเ์สด็จลงจากรถมา้แลว้ ขา้พเจา้ก็กลบัเขา้มาในเมอืง 
 
"พระองคท์รงประทบัอยู่ในสถานที่อนัตระการดว้ยธรรมชาติแห่งน้ันเป็น
เวลาสองปีแลว้ จึงตดัสินพระทยัที่จะยา้ยไปอยู่ ณ ที่อีกแห่งหน่ึงเรยีกว่า
คฤหาสนบ์าหจ์ซี ึง่ขณะน้ันเกดิมีโรคระบาดขึน้ทีน่ั่น เจา้ของคฤหาสนแ์ละ
ครอบครวัไดอ้อพยพไปอยู่ทีอ่ืน่อย่างกระทนัหนั และประสงคจ์ะใหผู้ท้ีส่มคัร
ใจมาอยู่อาศยัโดยไม่คดิผลประโยชน ์ทีน่ี่เอง ทวารแห่งอ านาจยิง่ใหญ่ อนั
แทจ้รงิไดเ้ปิดออกอย่างกวา้งขวาง พระบาฮาอุลลาหท์รงเป็นเพียงนักโทษ
แต่ในนามเท่าน้ัน (เพราะค าสั่งอนัเครง่ครดัของสุลต่าน อบัดุล อซซิมิได ้
ประกาศยก เลกิ) แทจ้รงิพระองคไ์ดแ้สดงความสง่าผ่าเผยและภูมธิรรมอนั
สูงส่งทรงเป็นที่เคารพนับถือของคนทัง้ปวง บรรดาเจา้เมืองต่างๆ ใน
ปาเลสไตนล์ว้นรษิยาในอ านาจและบารมีของพระองคท์ี่มีอยู่เหนือจิตใจ
ประชาชน  บรรดาเจา้เมืองและนายพลในกองทัพตลอดจนขา้ราชการ
ส าคญัๆ ในเมอืงต่างพากนัทูลขอใหพ้ระองคใ์หเ้กยีรตอินุญาตใหพ้วกเขา
ไดเ้ขา้เฝ้า ซึง่โดยปกตแิลว้พระองคม์ใิครอ่นุญาตใหผู้ใ้ดเขา้เฝ้านัก 
 
"คร ัง้หน่ึง ท่านเจา้เมืองไดข้ออนุญาตเขา้เฝ้าองคพ์ระผูอุ้ดมพร เน่ืองจาก
ไดร้บัค าสั่งจากผูม้อี านาจเหนือใหพ้านายพลผูห้น่ึงเขา้เยีย่มเยยีนพระองค ์
และไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้เฝ้าได ้นายพลผูนี้เ้ป็นชาวยุโรปรูปรา่งอว้นใหญ่ 
และดว้ยความประทบัใจอย่างยิง่ในพระบุคคลกิภาพอนัสง่างามของพระบา
ฮาอุลลาห ์ท่านนายพลจึงยงัคงคุกเข่าอยู่บนพืน้ที่ขา้งประตูเป็นครูใ่หญ่
พระบาฮาอุลลาหไ์ดท้รงกล่าวเชือ้เชญิใหอ้าคนัตุกะทัง้สองสูบกลอ้งยาสูบ
ตุรก ีแต่เพราะเขาทัง้สองมีความคารวะต่อพระองค ์จงึมไิดแ้ตะตอ้งบุหร ีน้ั่น 
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พระบาฮาอุลลาหไ์ดท้รงเชือ้เช ิญหลายคร ัง้ เขาจึงรบัมาสูบแต่เพียง
เล็กน้อยแลว้ก็วางลง บุคคลทัง้สองไดน่ั้งอยู่ในอาการส ารวมดว้ยความ
เคารพย าเกรง ซึง่ยงัความพศิวงใหแ้กบุ่คคลทัง้หมดทีอ่ยู่ ณ ทีน้ั่น 
 
"ความรกัและความเคารพของบรรดามิตรสหายการยกย่องนับถอืที่พวก
ขา้ราชการและบุคคลส าคญัๆ ไดแ้สดงต่อพระองค ์การทีป่ระชาชนพากนั
หลั่งไหลไปนมสัการและศกึษาหาความจรงิ ความเลือ่ม ใสศรทัธาและการ
รบัใชท้ี่มีอยู่ท ั่วไป ความสง่าผ่าเผยและลกัษณะท่าทีดุจพระมหากษัตรยิ ์
ขององคพ์ระอุดมพรบาฮาอุลลาห ์การทีพ่ระบญัชาของพระองคบ์รรลุผล
ประชาชนจ านวนมากเลือ่มใสศรทัธาและเคารพพระองคเ์หล่านี ้ลว้นเป็น
เคร ือ่งชีใ้หเ้ห็นว่า พระองคม์ิไดท้รงเป็นนักโทษ หากทรงเป็นจอมกษตัรยิ ์
ของบรรดากษตัรยิท์ ัง้ปวง แมจ้ะมกีษตัรยิผู์ท้รงอ านาจและกดขีเ่ป็นปฏปัิกษ ์
ต่อพระบาฮาอุลลาหถ์ึงสองพระองค ์แมจ้ะตอ้งถูกกกัขงัจองจ าอยู่ในคุก
ของกษตัรยิท์ ัง้สองน้ันพระองคก็์ยงัไดท้รงสาสน์ตเิตยีนเจา้แผ่นดนิทัง้สอง
อย่างรุนแรงราวกบัจอมราชาด ารสักบัขา้แผ่นดนิ แมจ้ะมคี าสั่งใหป้ฏบิตัติอ่
พระองคอ์ย่างเขม้งวดกวดขนั แต่ภายหลงัพระองคก็์ทรงประทบัอยู่ใน
คฤหาสนบ์าหจ์ดีุจเจา้ชาย พระองคท์รงตรสับ่อยคร ัง้ว่า เป็นความจรงิคุก
อนัเลวรา้ยทีสุ่ดไดก้ลบักลายเป็นสวรรคด์จุสวนอเีดนน่ันเทยีว 
 
"จรงิทีเ่ดยีว เหตกุารณเ์ชน่นีม้ไิดเ้คยมปีรากฏมาแต่กาลกอ่นเลย นับตัง้แต่
โลกไดถ้กูสรา้งขึน้มา" 

 
ชวีติในบาหจ์ ี
[Life at Bahji] 

 
ในปีแรกๆ ทีป่ระกาศศาสนา พระองคไ์ดแ้สดงใหเ้ห็นว่า บุคคลจะยกย่องเชดิชถูวาย
พระเกยีรตพิระผูเ้ป็นเจา้ไดอ้ย่างไรในขณะทีจ่นมสีภาพยากจนและไรเ้กยีรต ิต่อมาปี
หลงัๆ ทีป่ระองคป์ระทบัอยู่ทีบ่าหจ์ก็ีไดท้รงแสดงใหเ้ห็นว่า เมือ่มเีกยีรตแิละความอดุม
สมบูรณแ์ลว้จะถวายพระเกียรติต่อพระผูเ้ป็นเจา้ไดใ้นสภาพเช่นใด บรรดาผูท้ี่
เลื่อมใสศรทัธาที่จงรกัภกัดีนับแสนๆ ไดอุ้ทิศเงินจ านวนมากมอบใหพ้ระองคท์รง
ด าเนินงานทางศาสนาแมว้่าชวีติของพระองคใ์นบาหจ์ดี าเนินไปดุจดงัพระราชา แต่
ทัง้นี้มิไดห้มายความว่าพระองคท์รงใชช้วีิตอย่างหรูหราฟุ่มเฟือยทางดา้นวตัถุแต่
ประการใด องคพ์ระทรงความอุดมพรและครอบครวัมคีวามเป็นอยู่อย่างง่ายๆ มกันอ้ย
และถ่อมตน ภายในบา้นหลงัน้ันมิไดรู้จ้กัมักคุน้กบัการใชจ้่ายอนัฟุ่มเฟือยเพื่อ
ประโยชนส์่วนตน ผูเ้ลือ่มใสศรทัาไดช้ว่ยกนัจดัสรา้งสวนดอกไมอ้นังดงามขึน้ใกล ้ๆ  
ที่พ านักของพระองคใ์หช้ ือ่ว่า "สวนเรซวาน" พระองคม์ักจะใชเ้วลาหลายๆ วนั
ตดิต่อกนั บางคร ัง้ก็เป็นสปัดาห ์ๆ  ประทบัหลบันอนในสวนน้ัน บางคร ัง้ พระองคเ์สด็จ
ออกไปไกลๆ ทรงเดินทางไปสู่กรุงอคัคาและไฮฟาหลายคร ัง้  มากกว่าหน่ึงคร ัง้ที่
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พระองคท์รงตัง้กระโจมอยู่บนเขาคารเ์มล สมจรงิดงัทีไ่ดท้รงกล่าวไวเ้มื่อคร ัง้ยงัถูก
จ าคุกในโรงทหารทีอ่คัคาทรงใชเ้วลาส่วนมากไปในการสวดมนตแ์ละท าสมาธ ิเขยีน
พระคมัภรีแ์ละสาสน์เป็นอนัมาก ทัง้สอนอบรมธรรมแกผู่ท้ีเ่ลือ่มใสศรทัธา 
 
เพื่อที่จะอ านวยเวลาใหพ้ระบาฮาอุลลาหไ์ดม้ีโอกาสปฏิบตัิภารกจิอนัยิ่งใหญ่นีไ้ด ้
เต็มที ่พระอบัดุลบาฮาจงึไดเ้ขา้รบัภาระทุกอย่างไปจากพระองค ์ตลอดจนการพบปะ
กบับรรดาพวกบณัฑิตมุสลิม กวี และพวกขา้ราชการ ทุกคนลว้นมีความยินดทีี่ได ้
พบปะกบัพระอบัดุลบาฮาและพอใจในการสนทนาปราศยัและอรรถาธิบายของ
พระองค ์แมเ้ขาจะมไิดเ้ขา้เฝ้าพระบาฮาอุลลาหโ์ดยตรงก็ตาม พวกเขาก็มคีวามรูส้กึ
เป็นมิตรต่อพระองคอ์ย่างเต็มเป่ียมโดยการวิสาสะกบับุตรชายของพระองค ์ทัง้นี้ก็
เพราะพระอบัดุลบาฮาไดท้ าใหพ้วกเขาเขา้ใจกระจ่างแจง้ในสถานะแห่งพระบดิาของ
พระองค ์
 
ศาสตราจารย ์เอ็ดเวดิ จ ีบราวน ์แห่งมหาวทิยาลยัเคมบรดิจผู์ม้ชี ือ่เสยีงและรอบรูใ้น
เร ือ่งตะวนัออกไดเ้ขา้เฝ้าพระบาฮาอุลลาหท์ีบ่าหจ์ ีใน ปี พ.ศ. 2433 (ค.ศ. 1890) 
ไดบ้นัทกึความประทบัใจของทา่นไวด้งันี ้: 
 

"…ผูน้ าของขา้พเจา้หยุดอยู่ช ัว่ระยะ ในขณะทีข่า้พเจา้ถอดรองเทา้ คร ัน้
แลว้เขาก็เปิดม่านใหข้า้พเจา้ผ่านเขา้ไปและรบีปิดลงโดยเรว็ขา้พเจา้ได ้
เขา้มาปรากฏตวัอยู่ในหอ้งโถงใหญ่ ซ ึง่มเีก็าอีน้วมตวัยาวตัง้ปรากฏอยู่สุด
ดา้นหน่ึงของหอ้ง ส่วนดา้นตรงขา้มกบัประตูมีเก็าอีส้องสามตวั ขา้พเจา้
พอจะส านึกไดร้างๆ ว่าตนเองก าลงัอยู่ทีไ่หนและจะไดพ้บกบัทา่นผูใ้ด (ไม่มี
ใครเคยบอกใหข้า้พเจา้ทราบมากอ่นเลย) ช ัว่ระยะเวลาสองสามวนิาทผ่ีาน
ไป ขา้พเจา้จงึไดท้ราบดว้ยความอศัจรรยใ์จ ว่าตนเองมิไดอ้ยู่แต่ล าพงัผู ้
เดียวในหอ้งน้ัน ณ มุมสุดของเก็าอีน้วมตัวยาวมุมหน่ึง มีบุรุษผูห้น่ึง
ลกัษณะน่าเคารพและน่าพึงพิศวงน่ังสงบอยู่ บนศรีษะสวมหมวกสกัหลาด
กลมทรงสูง รอบฐานพนัดว้ยผา้สขีาวแถบเล็กๆ ขา้พเจา้ไม่สามารถลมืดวง
หนา้น้ันไดเ้ลย แมไ้ม่อาจจะพรรณนาไดถ้ีถ่ว้นก็ตาม ดวงตาอนัคมกรบิคู่
น้ันดูเหมือนจะอ่านดวงใจของคนทุกคนไดต้ลอด ดวงหนา้น้ันเต็มไปดว้ย
อ านาจ แมร้อยลึกหลายรอยบนดวงหนา้และหนา้ผากจะแสดงความชรา 
ทว่าเสน้ผมและเคราสีด าอนัยาวงามเกือบจรดบั้นเอวน้ัน ดูเหมือนจะ
คดัคา้นว่ามิไดเ้ป็นเชน่น้ัน ไม่จ าเป็นทีจ่ะตอ้งถามว่า ขา้พเจา้ยืนอยู่เบือ้ง
หนา้ทา่นผูใ้ด ขา้พเจา้ไดค้กุเขา่ลงค านับพระองคผู์ท้รงเป็นทีร่กัเคารพของ
ปวงประชาชน ผูท้ีก่ษตัรยิท์ ัง้ปวงจกัรษิยาและจกัพรรดทิัง้หลายจะตอ้งถอน
หายใจใหญ่ดว้ยมอิาจจะแขง่บารมไีด!้ 
 
"พระองคไ์ดท้รงเชือ้เชญิใหข้า้พเจา้น่ังลงดว้ยสุรเสยีงอ่อนโยนและภาคภูมิ 
แลว้ตรสัว่า "ขอบคณุพระผูเ้ป็นเจา้ทา่นไดม้าทีน่ี่... ทา่นไดม้าเยอืนนักโทษ
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และผูถู้กเนรเทศ... เรามคีวามปรารถนาดแีต่เพยีงความดงีามของโลก และ
ความสุขของประชาชนเท่าน้ัน แต่พวกเขากลบัถอืว่าเราเป็นผูป้ลุกป่ันให ้
เกดิความยุ่งยากขึน้ซ ึง่สมควรจะถูกจองจ าและเนรเทศ... การทีป่ระชาชาติ
ทัง้หลายจะหันมานับถือศรทัธาในศาสนาอนัเดียวกนั และมวลมนุษย ์
ทัง้หลายจะหนัมารกัใครก่นัประดุจพีน่อ้ง การทีม่นุษยจ์ะมคีวามสมัพนัธร์กั
ใครแ่ละสามคัคแีน่นแฟ้นยิง่ขึน้ และความแตกต่างของศาสนาทัง้ปวงควร
ยุติ ตลอดจนขจดัการแบ่งแยกเชือ้ชาติวรรณะออกไปเสียน้ัน สิ่งเหล่านี้
เป็นภยัอย่างใดหรอื… ถงึแมเ้ขาจะพากนัขดัขวางอย่างไรก็ตามแต่ก็จะตอ้ง
เป็นไปตามที่เรากล่าวมานี้  ความยุ่งยากที่หาสาระมิไดแ้ละสงครามอนั
ทารุณรา้ยกาจจะตอ้งยุตลิง สนัตสิุขอนัยิง่ใหญ่จะบงัเกดิขึน้... ชาวยุโรปก็
ปรารถนาสิง่เหล่านีด้ว้ยมิใชห่รอื น่ีมิใชส่ิง่ทีพ่ระครสิตไ์ดท้รงตรสัมาก่อน
แลว้ดอกหรอื... แมก้ระน้ัน  เราก็ยงัไดแ้ลเห็นพวกกษตัรยิแ์ละนักปกครอง
ทัง้หลายทุมเททรพัยส์นิ อย่างมหาศาลลงไปในการท าลายลา้งมนุษยชาติ
มากกว่าที่จะท าใหม้นุษยม์ีความสุข… ความยุ่งยาก การนองเลือด และ
ความไม่สามคัคปีรองดองกนัจะตอ้งยุตลิง และมนุษยท์ัง้มวลจะเป็นประหน่ึง
ญาตพิีน่อ้งและครอบครวัอนัเดยีวกนั... มนุษยไ์ม่ควรจะภูมใิจในอนัทีจ่ะรกั
ประเทศชาตขิองตน แตค่วรจะภาคภูมใิจในการทีจ่ะรกัใครเ่พือ่นมนุษย.์... 
 
เหล่านีเ้ป็นถอ้ยค าทีข่า้พเจา้จดจ าไดจ้ากถอ้ยค าอนัมากมายทีไ่ดฟั้งจาก
พระองค ์ท่านผูอ้่านโปรดใชดุ้ลยพนิิจดูเถดิว่า การสอนธรรมเชน่นีส้มควร
จะถูกประหารและจองจ าหรอืไม่ และโลกจะไดร้บัผลดหีรอืผลรา้ยจากการ
เผยแพรศ่าสนานี"้ 

จากค าน าของหนังสอื Episode of the Báb 
 
เสด็จสู่สวรรค ์
[Ascension] 

 
ชวีติในวยัชราของพระบาฮาอลุลาหด์ าเนินไปอย่างง่ายๆ และสงบสุขจนกระทัง่สิน้ประ
ชนม ์เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2435 (ค.ศ. 1892) ภายหลังการประชวน 
พระองคม์พีระชนมายุ 75 พรรษา งานทีพ่ระองคท์รงเขยีนไวค้ร ัง้หลงัๆ นีม้พีนัิยกรรม
รวมอยู่ดว้ยเป็นพนัิยกรรมทีท่รงเขยีนดว้ยลายพระหตัถข์องพระองคเ์อง ทัง้ไดล้งพระ
นามและปิดผนึกไวอ้ย่างถูกตอ้งตามขนบประเพณี ภายหลงัการเสด็จสวรรคตแลว้
เก็าวนั บุตรชายคนแรกของพระองคไ์ดเ้ปิดพินัยกรรมต่อหน้าบุคคลทัง้หมดใน
ครอบครวัและมิตรสหายอีกบางคน ขอ้ความที่น่าสนใจในพินัยกรรมสัน้ๆ ไดถู้ก
ประกาศใหท้ราบทัว่กนั โดยพนัิยกรรมนี ้พระอบัดุลบาฮาอุลลาหไ์ดร้บัแต่งตัง้ใหเ้ป็น
ผูแ้ทนของพระบดิาและเป็นผูอ้ธบิายชีแ้จงค าสั่งสอนของพระองค ์พระบาฮาอุลลาห ์
ไดส้ ัง่ใหบุ้คคลทกุคนในครอบครวัตลอดจนญาตมิติรและผูนั้บถอืศาสนาบาไฮทัง้มวล
เชือ่ฟังและปฏบิตัติามพระอบัดลุบาฮา การทีก่ าหนดแตง่ตัง้ขึน้เชน่นีก็้เพือ่จะเป็นการ
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ป้องกนัมใิหม้กีารแตกแยกออกเป็นลทัธติา่งๆ และเกดิความบาดหมางขึน้ไดท้ ัง้เช ือ่ว่า
จะเป็นหนทางรกัษาความสามคัคไีวไ้ดด้ว้ย 
 
ความเป็นศาสดาของพระบาฮาอลุลาห ์
[Prophethood of Bahá'u'lláh] 

 
เป็นความจ าเป็นทีจ่ะตอ้งมีความเขา้ใจใหถ้่องแทใ้นความเป็นศาสดาของพระบาฮา
อุลลาห ์การกล่าวของพระองคก็์เชน่เดียวกบัการกล่าวของศาสนทูตองคอ์ื่นๆ คอื
แบ่งแยกออกไดเ้ป็น 2 นัยคอื หน่ึง ทรงเขยีนหรอืกล่าวดงับุคคลทีร่บัขา่วจากพระเจา้
มาสู่เพือ่นมนุษย ์อกีนัยหน่ึง คอืทรงกล่าวดงัเป็นพระด ารสัของพระผูเ้ป็นเจา้โดยตรง 
 
พระองคท์รงเขยีนไวใ้น "พระคมัภรีแ์ห่งความมั่นใจ" ว่า : 
 

"เราไดก้ล่าวไวใ้นหนา้ตน้ๆ แลว้ว่า ดวงประทบีแต่ละดวงทีส่่องแสงขึน้มา
จากแหล่งอนับรสิุทธิช์ ัว่นิรนัดรน้ั์น เราจะมองไดส้องภาวะ คอื สภาวะหน่ึง 
ดวงประทีบทัง้หลายย่อมเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั เนื้อหาส าคญัซึง่เราได ้
อธบิายมาแลว้ขา้งตน้ ดงัเชน่ "เราถอืว่าศาสดาทุกๆ พระองคม์ิไดม้ีความ
แตกตา่งกนัเลย" (พระคมัภรีก์รุอาน 2:136) อกีสภาวะหน่ึงก็คอืสภาวะแห่ง
ความแตกต่างทีเ่กีย่วกบัสรรพสิง่ทัง้ปวงทีพ่ระเจา้ทรงสรา้งขึน้และขอบเขต
ของมนั ดงัน้ัน ศาสนทูตแต่ละพระองคข์องพระผูเ้ป็นเจา้จงึมีบุคคลิกภาพ
แตกต่างกนั มีหนา้ทีท่ีถู่กก าหนดมาใหอ้งคล์ะแบบ มีขอบเขตจ ากดัทีร่ะบุ
ไวใ้หเ้ป็นพเิศษ แตล่ะพระองคม์พีระนามไม่คลา้ยคลงึกนั มคีณุสมบตัพิเิศษ
องคล์ะอย่างซึง่ลว้นปฏบิตัหินา้ทีท่ีถู่กก าหนดมาใหอ้ย่างสมบูรณ ์และไดร้บั
มอบหมายใหท้ าการสัง่สอนพระธรรมโดยเฉพาะ ดงัทีพ่ระผูเ้ป็นเจา้ทรงตรสั
ว่า "เราไดท้ าใหศ้าสดาบางพระองคเ์ดน่กว่าศาสดาองคอ์ืน่ๆ พระเจา้ไดท้รง
ตรสักบัศาสดาบางพระองคย์กย่องและเชดิชบููชาพระองค ์ส าหรบัพระเยซู
บุตรมาเรยีน้ัน เราไดใ้หส้ญัลกัษณอ์นัชดัแจง้ และเราไดท้ าใหเ้ขามีพลงั
โดยทางพระวญิญาณบรสิุทธิ"์ 

จากพระคมัภรีก์รุอาน 2:253 
 
"ดงัน้ัน เมือ่มองในสภาวะทีว่่า พระศาสดาทัง้มวลย่อมเป็นอนัหน่ึงเดยีวกนั 
ทรงศลีและบ าเพ็ญทกุกริยิาเหมอืนกนั ซึง่ลว้นแตแ่สดงใหเ้ห็นถงึคณุสมบตัิ
ของพระเจา้ คุณลกัษณะของสวรรค ์เอกภาพอนัยิ่งใหญ่ของพระเจา้และ
เนื้อหาส าคญัที่อยู่ภายในสุดแลว้ พระองคท์่านเหล่าน้ันไดป้ระทับบน
บลัลงักแ์ห่งการประกาศ กติคิุณของพระเจา้ และในขณะเดยีวกนัก็ประทบั
อยู่บนบลัลงักแ์ห่งความลึกลบัดว้ย พระองคท์่านเหล่านี้ไดม้าปรากฏและ
เปิดเผยพระธรรมของพระเจา้ ดวงหนา้ของพระองคท์่านเหล่านีแ้สดงออก
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ซึง่ความงดงามของพระเจา้ และเราจะไดย้ินพระสุรเสียงของพระองคโ์ดย
ผ่านทางศาสนทตูเหล่านี ้
 
"มองในสภาวะทีส่องคอืลกัษณะทีแ่ตกต่างกนัขอบเขตจ ากดัต่างๆ ในทาง
โลก บุคคลกิภาพและมาตรฐานทั่วไป ท่านเหล่านีไ้ดแ้สดงออกซึง่การรบั
ใชดุ้จดงัทาส ยากไรแ้ละสละซึง่ความเห็นแก่ตนโดยสิน้เชงิ ดงัทีพ่ระโมหะ
หมดัทรงกล่าวว่า 'เราเป็นผูร้บัใชข้องพระเจา้ และเราก็เป็นเพียงมนุษย ์
ธรรมดาสามญัคนหน่ึงเชน่เดยีวกบัทา่นเทา่น้ัน'.... 
 
"เมื่อศาสนทูตองคใ์ด ของพระเจา้ กล่าวค าว่า "เราคือพระเจา้" ท่านได ้
กล่าวความจรงิโดยแทอ้ย่างไม่ตอ้งสงสยั เพราะเป็นทีป่ระจกัษแ์จง้คร ัง้แลว้
คร ัง้เล่าว่าโดยค าสั่งสอน โดยคุณลกัษณะและนามของท่านเหล่านี้ พระ
ธรรมของพระเจา้ พระนาม และพระกติคิุณของพระองคก็์เป็นทีรู่จ้กัแกม่วล
มนุษย ์ดงัทีพ่ระโมฮมัหมดัทรงตรสัว่า "พระเจา้ทรงพุ่งหอกเหล่าน้ัน มิใช่
เจา้ดอก (พระคมัภีรก์ุรอ่าน 8:17) และทรงตรสัอีกว่า เขาผูก้ระท าสตัย ์
สาบานต่อเจา้น้ัน แทจ้รงิไดก้ระท าสตัยส์าบานต่อพระผูเ้ป็นเจา้" (พระ
คมัภรีก์ุรอาน 48:10) และถา้ศาสทูตองคใ์ดกล่าวว่า "เราเป็นศาสทูตของ
พระเจา้" พระองคก็์ไดก้ล่าวความจรงิเชน่เดยีวกนั ความจรงิทีไ่ม่พึงตอ้ง
สงสยัอย่างใดเลย แมพ้ระโมฮมัหมดัจะกล่าวว่า "โมฮมัหมดัมิใชบ่ิดาของ
ผูใ้ดในพวกเจา้ แต่ก็เป็นศาสทูตของพระเจา้" ก็ตาม เมื่อมองดูในสภาวะ
เชน่นีแ้ลว้ องคพ์ระศาสดาทัง้ปวงจงึเป็นทูตของจอม กษตัรยผู์ป้ระเสรฐิสุด 
ผูท้รงมั่นคงมิเปลีย่นแปลง และถา้ท่านทัง้หมดจะประกาศว่า เราคอืศาสดา
องคส์ุด ทา้ย" ท่านทัง้หมดก็ไดก้ล่าวความจรงิแท ้โดยไม่ตอ้งกงัขา เพราะ
ท่านทัง้หมดน้ันเป็นแต่เพียงบุคคลคนเดยีวกนั เป็นจติใจดวงเดยีวกนั และ
เป็นศาสนาเดยีวกนั ท่านทัง้หมดไดแ้สดงใหเ้ห็นถงึผูท้รงเป็นเบือ้งตน้ และ
เบือ้งปลาย ผูท้รงเป็นองคแ์รก และองคส์ุดทา้ย ผูท้รงปรากฏใหเ้ห็น และ ยงั
แอบแฝงองคอ์ยู่ ทัง้หมดนีเ้กีย่วกบัพระผูเ้ป็นเจา้ผูท้รงเป็นพระวญิญาณอนั
สุงส่งเหนือวญิญาณทัง้มวล และทรงเป็นสิง่ส าคญัช ัว่นิรนัดรเ์หนือสิง่ส าคญั
ทัง้มวล และถา้พวกทา่นจะกล่าวว่า  "เราคอืผูร้บัใชข้องพระเจา้ (พระคมัภรี ์
กุรอาน 33:40) ก็เป็นความจรงิทีช่ดัแจง้อกีเชน่กนั เพราะว่า ท่านเหล่าน้ัน
ไดป้ฏิบตัตินเป็นทาสของพระเจา้อย่างสมบูรณ ์เป็นทาสทีม่นุษยธ์รรมดา
สามญัอาจจะปฏบิตัได ้ฉะน้ัน ในบางขณะทีศ่าสนทูตเหล่านีอ้าบอิม่อยู่ใน
หว้งสมุทรแห่งความบรสิุทธิอ์นัเก่าแก่และมิรูจ้บสิน้นี ้หรอืลอยล่องอยู่บน
ยอดเขาแห่งความลีล้บัอนัสูงลบิลิว่ทีม่นุษยไ์ม่สามารถจะขึน้ไปถงึได ้ทา่นก็
จะกล่าวว่าค าพูดของท่านน้ันก็คอืพระด ารสัของพระเจา้ เป็นพระสุรเสียง
เรยีกของพระองคโ์ดยตรง ถา้ผูใ้ดจะเปิดดวงตาขึน้เพื่อรบัรู ้เขาก็จะเขา้ใจ
ไดว้่า ในขณะน้ันศาสนทูตทัง้หลายไดถ้อืว่าตวัของท่านเองมิไดเ้ป็นอะไร
เลยเมือ่อยู่เบือ้งพระพกัตรข์องพระผูเ้ป็นเจา้ผูท้รงสถติอยู่ทุกหนแห่ง พระผู ้
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ทรงสตัยซ์ ือ่ เราเชือ่ว่าท่านเหล่าน้ันทราบดีว่า ตวัท่านไม่มีความหมาย
อย่างใดและถา้หากผูใ้ดจะเอ่ยถงึท่านเหล่านีต้่อเบือ้งพระพกัตรพ์ระผูเ้ป็น
เจา้ ย่อมถอืว่าเป็นบาปเพราะว่าการคดิถงึตนเองแมเ้พยีงเล็กนอ้ยนิดเดยีว
ภายในพระทีน่ั่งของพระผูเ้ป็นเจา้เชน่นีย้่อมแสดงชดัว่าเป็นผูอ้วดดแีละเป็น
คนทีก่ระท าตามอ าเภอใจตนเอง ความคดิทีเ่ห็นแกต่นเชน่นีเ้ป็นบาปอย่าง
รา้ยแรงในสายตาของผูท้ี่อยู่เบือ้งพระที่น่ังของพระเจา้ และจะเป็นบาป
ยิง่ขึน้ไปอกี ถา้หากเขาจะกล่าวถงึเร ือ่งอืน่ๆ ต่อพระพกัตรข์องพระองค ์ถา้
หากหวัใจ ลิน้ จติใจ และวิญญาณของเขาจะมวัไปเพลินอยู่เสยีกบัสิง่อืน่
นอกไปจากพระผูท้รงเป็นสิง่ทีร่กัใคร ่ถา้ดวงตาของเขาจะมวัเพลดิเพลนิ
อยู่กบัดวงหนา้ของผูอ้ืน่แทนดวงหนา้อนังดงามของพระองค ์ถา้หูของเขา
จะมวัไปเพลดิเพลนิฟังเสยีงดนตรอีืน่เสยีแทนพระสุรเสยีงของพระเจา้ และ
ถา้หากเทา้ของเขาจะเดนิไปสู่ทศิทางอืน่แทนทีจ่ะไปตามทางของพระองค ์
 
"ในยุคนี ้สายลมอ่อนจากพระผูเ้ป็นเจา้ไดร้  าเพยพดัมาอย่างระร ืน่และพระ
วิญญาณของพระองคก็์สถิตอยู่ทุกหนทุกแห่ง พระมหากรุณาธคิุณของ
พระองคท์ีห่ลั่งลน้มาอย่างมหาศาลน้ันใหญ่หลวงเกนิกว่าทีจ่ะบรรยายเป็น
ลายลษัณอ์กัษรได ้
 
"โดยสภาวะการณเ์ชน่นี ้ศาสนทูตทัง้หลายจงึไดก้ล่าวว่า ท่านเป็นพระสุ
รเสียงและทุกสิ่งของพระผูเ้ป็นเจา้ ในขณะเดยีวกนั ในฐานะทีท่่านเป็นผู ้
แจง้ข่าวของพระองค ์ท่านไดป้ระกาศว่า ตวัท่านเป็นทูตของพระผูเ้ป็นเจา้
ทกุๆ คร ัง้ ทา่นจะกล่าวถอ้ยค าทีเ่หมาะกบัโอกาส เชน่กล่าวว่า การประกาศ
ทัง้หมดมาจากตวัท่านเอง การประกาศนีม้ขีอบเขตตัง้แต่เร ือ่งพระธรรมมา
จนถงึเร ือ่งการสรา้งโลก ตัง้แตเ่ร ือ่งของสวรรคจ์นถงึเร ือ่งของโลกมนุษย ์สิง่
ใดก็ตามทีพ่ระองคไ์ดก้ล่าวออกมา ไม่ว่าจะเกีย่วกบัเร ือ่งของสวรรค ์เร ือ่ง
ของพระเจา้ เร ือ่งความเป็นศาสดา เร ือ่งการเป็นทูตจากสวรรค ์เร ือ่งการ
เป็นผูพ้ทิกัษร์กัษา เร ือ่งการเป็นอคัรสาวก และเร ือ่งการเป็นทาส ทัง้หมดที่
ท่านกล่าวลว้นเป็นความจรงิทัง้สิน้ ฉะน้ัน ประโยคทัง้หมดที่เราไดค้ดัมา
อา้งเพือ่เป็นการยนืยนัเหตุผลของเราน้ันจกัตอ้งพจิารณากนัอย่างละเอยีด
ถีถ่ว้น เพื่อว่า ค าพูดอนัแตกต่างกนัของศาสนทูตทัง้หลายของพระผูไ้ม่มี
ผูใ้ดจะแลเห็น จะไดยุ้ตคิวามยุ่งยากสบัสนและงงงนัเสยีได"้ 

จาก "พระคมัภรีแ์ห่งความมั่นใจ" 
 
เมือ่พระบาฮาอุลลาหท์รงกล่าวอย่างบุคคลธรรมดาสามญั พระองคไ์ดท้รงกล่าวอย่าง
อ่อนนอ้มถ่อมตนทีสุ่ดเพราะว่า 'ต่อพระพกัตรข์องพระเจา้ พระองคไ์ม่มีความหมาย
อะไรเลย' สิง่ทีท่ าใหศ้าสนทูตแตกต่างจากบุคคลธรรมดาก็คอืท่านไดล้ะทิง้ความเห็น
แกต่นออกโดยสิน้เชงิ ทัง้มอี านาจทกุอย่างโดยสมบูรณ ์ภายใตส้ถานการณท์กุอย่าง 
ศาสนทูตสามารถจะกล่าวไดเ้ชน่เดยีวกบัทีพ่ระครสิตไ์ดต้รสัในสวนเฆ็ธเซมาเนว่า 
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"ขออย่าใหเ้ป็นไปตามใจขา้พเจา้เลย แต่ขอใหเ้ป็นไปตามพระทยัของพระองคเ์ถดิ" 
ดงัทีพ่ระบาฮาอลุลาหไ์ดก้ล่าวไวใ้นสาสน์ถงึกษตัรยิช์าหว์่า : 
 

"น่ีแน่ะ" กษตัรยิ ์แทจ้รงิเราเป็นเพยีงคนธรรมดาสามญัคนหน่ึงทีห่ลบันอน
บนเดียงเชน่เดียวกบัคนทัง้หลาย คร ัง้แลว้ สายลมแห่งพระองคเ์ป็นแสง
สว่างทัง้มวลไดร้ าเพยพดัมาสู่เรา สอนใหเ้รารอบรูถ้งึสิง่ทีเ่ป็นมาแลว้ สิง่นี้
มไิดเ้กดิขึน้จากตวัของเราเอง แต่มาจากพระผูท้รงอ านาจและทรงรอบรูใ้น
สิ่งทัง้ปวง พระองคท์รงประกาศิตใหเ้ราประกาศใหโ้ลกมนุษยแ์ละสวรรค ์
ทราบ และดว้ยการประกาศนี ้เหตุการณต์่างๆ ก็ไดบ้งัเกดิขึน้แกต่วัเราซึง่ผู ้
ทีเ่ขา้ใจซาบซึง้ดจีะตอ้งหลั่งน ้าตา เราไม่เคยไดศ้กึษาวทิยาการทีม่นุษยไ์ด ้
ศกึษากนัมาเลย ทัง้ไม่เคยเขา้เรยีนในโรงเรยีนใด... เราเป็นเสมือนใบไมท้ี่
ถูกกระพือพดัดว้ยสายลมของพระผูเ้ป็นเจา้ผูท้รงอ านาจทัง้มวล พระผู ้
ไดร้บัการสรรเสรญิ ใบไมจ้ะน่ิงเฉยอยู่ไดห้รอืเมื่อถูกลมแรงย่อมเป็นไป
ไม่ได ้ในนามของพระองคผู์เ้ป็นเจา้ของพระนามทัง้ปวงและผูท้รงคณุสมบตัิ
เลิศ สายลมจะตอ้งกระพือพดัใบไมไ้ปตามที่ปรารถนา ทุกๆ สิ่งที่ไม่จีรงั
ยั่งยืนจะไรค้วามหมายต่อพระพกัตรข์องพระองคผู์ท้รงอยู่ช ัว่นิรนัด ์พระ
บญัชาของพระองคเ์ป็นเหตุใหเ้ราตอ้งกล่าวค าสรรเสรญิพระองคต์่อมวล
มนุษย ์เราเป็นเสมือนดงัคนที่สูญสิน้ชวีิตไปแลว้เมื่อไดร้บับัญชาของ
พระองค ์พระหตัถแ์ห่งเจตนจ์ านงของพระองคผู์ท้รงกรุณาปรานีและทรง
เมตตาเสมอไดใ้หช้วีิตใหม่แก่เรา ผูใ้ดเล่าจะกลา้บงัอาจกล่าวค าพูดที่
กระท าใหค้นทัง้หลายทัง้สูงและต ่าเกลยีดชงัตวัเขา  ในนามแห่งพระองคผู์ ้
ประสิทธิป์ระสาทความลึกลบัช ัว่นิรนัดรใ์หแ้ก่เรา เวน้เสียแต่เขาจะไดร้บั
การสนับ สนุนโดยพระมหากรุณาธคิณุของพระองคผู์ท้รงอ านาจสูงสุดและ
ทรงเดชานุภาพ" 

จากสาสน์ถงึกษตัรยิช์าหแ์ห่งอหิรา่น 
 
พระเยซไูดเ้คยลา้งเทา้ใหแ้ก่สานุศษิยข์องพระองคฉั์นใด พระบาฮาอุลลาหก็์ทรงเคย
ประกอบอาหารและปฏบิตัหินา้ทีอ่นัต ่าตอ้ยหลายอย่างใหแ้กส่าวกของพระองคฉั์นน้ัน 
ทรงรบัใชผู้ร้บัใชท้ัง้ปวงและภาคภูมใินการไดร้บัใช ้หากมคีวามจ าเป็นพระองคก็์ทรง
พอใจทีจ่ะหลบันอนบนพืน้หรอืแมแ้ต่รบัประทานอาหารเพยีงขนมปังและน ้า บางคร ัง้
ทรงยงัชพีดว้ย 'อาหารทพิยห์รอืทีเ่รยีกอีกอย่างหน่ึงว่าความหิว' พระองคไ์ดแ้สดง
ความสุภาพอ่อนน้อมดว้ยการเคารพอย่างลึกซึง้ต่อธรรมชาติ ต่อมนุษยแ์ละ
โดยเฉพาะต่อนักบุญและศาสดาทัง้หลาย ตลอดจนผูส้ละชวีติเพือ่สิง่ทีเ่ขาเคารพนับ
ถอื ทกุๆ สิง่ท าใหพ้ระองคร์ าลกึถงึพระเจา้นับตัง้แตส่ิง่ทีต่ ่าทีสุ่ดจนถงึสิง่ทีสู่งทีสุ่ด 
 
พระผูเ้ป็นเจา้ไดเ้ลือกพระบาฮาอุลลาหเ์พื่อใหต้รสัและเขยีนแทนพระองค ์มิใชเ่ป็น
ความประสงคข์องพระบาฮาอุลลาหเ์องทีจ่ะเขา้รบัต าแหน่งอนัยากล าบากอย่างหาที่
เสมอเหมอืนมไิดนี้ ้ดงัทีพ่ระเยซไูดท้รงตรสัว่า "โอ ้พระบดิา ถา้เป็นไปได ้ขอใหจ้อก
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นีเ้ลอืนพน้ไปจากขา้พเจา้เถดิ" เชน่เดยีวกนักบัทีพ่ระบาฮาอุลลาหท์รงตรสัว่า "ถา้
หากจะมผูีอ้ืน่รบัหนา้ทีนี่ไ้ดเ้ราก็จะไม่ยอมรบัการประณามหยามเยย้และการนินทาใส่
รา้ย" (จาก พระคมัภีรแ์ห่งความดีงาม) แต่เสียงเรยีกจากสวรรคช์ดัแจง้และบงัคบั 
พระองคจ์งึตอ้งทรงกระท าตามความประสงคข์องพระผูเ้ป็นเจา้ จงึไดก้ลายเป็นความ
ประสงคข์องพระบาฮาอุลลาห ์และความยนิดขีองพระผูเ้ป็นเจา้ก็เป็นความยนิดขีอง
พระบาฮาอุลลาหด์ว้ย พระองคท์รงกล่าวดว้ยลกัษณะการอนั "สงบปากค าอย่างผ่อง
แผว้" ว่า "เราขอกล่าวอย่างแทจ้รงิว่า สิ่งใดก็ตามทีบ่งัเกดิขึน้ในวิถทีางของพระผู ้
เป็นเจา้ย่อมเป็นทีป่รารถนาของจติใจและวญิญาณ ยาพษิรา้ยทีอ่ยู่ในวถิขีองพระองค ์
คอืน ้าผึง้แท ้และความทกุขย์ากล าเค็ญทัง้หลายก็เทา่กบัเป็นการดืม่น ้าบรสิุทธิ"์ 

จาก พระคมัภรี–์สาสน์ถงึลูกสุนัขป่า 
 
เราไดก้ล่าวมาหลายคร ัง้แลว้ในการทีพ่ระบาฮาอุลลาหท์รงกล่าว "ในนามของพระผู ้
เป็นเจา้" พระผูเ้ป็นเจา้ไดต้รสักบับรรดาสิง่ทีพ่ระองคท์รงสรา้งขึน้โดยผ่านทางพระบา
ฮาอุลลาหอ์นักอปรดว้ยการแสดงความรกัต่อมนุษยแ์ละสิ่งทัง้ปวง การสอนใหรู้จ้กั
คุณลกัษณะของพระองค ์ท าใหรู้ถ้งึน ้าพระทยัของพระองค ์ประกาศหลกัธรรมของ
พระองคก็์เป็นการน าทางของพวกเขาและขอใหพ้วกเขามคีวามรกัใคร่ จงรกัภกัดทีัง้
ปฏบิตัริบัใชพ้ระองคด์ว้ย ทัง้หมดนีพ้ระผูเ้ป็นเจา้ไดท้รงกระท าโดยผ่านทางพระบาฮา
อลุลาห ์
 
ในพระคมัภีรข์องพระบาฮาอุลลาห ์มีบ่อยคร ัง้ที่พระองคเ์ปลี่ยนสรรพนามของ
พระองคเ์องจากต าแหน่งหน่ึงไปสู่อีกต าแหน่งหน่ึง เช่น บางคร ัง้จะเห็นไดช้ดัว่า 
ขณะทีพ่ระองคท์รงเขยีนอยู่น้ัน พระองคไ์ดเ้ปลีย่นสรรพนามไปดงัหน่ึงว่าพระผูเ้ป็น
เจา้ไดท้รงมาเขยีนเอง โดยมิไดม้ีสญัญาณใดบอกล่าวใหรู้ก้่อนเลย อย่างไรก็ตาม 
แมว้่าพระบาฮาอุลลาหจ์ะทรงกล่าวอย่างมนุษยป์ุถุชน แต่ก็กล่าวในฐานะทีเ่ป็นทูต
ของพระผูเ้ป็นเจา้ ในฐานะทีเ่ป็นแบบอย่างของผูซ้ ือ่สตัยโ์ดยแทจ้รงิต่อน ้าพระทยัของ
พระเจา้ พระวญิญาณอนับรสิุทธิไ์ดด้ลใจพระบาฮาอุลลาหอ์ยู่ตลอดชวีติ ฉะน้ัน ใน
ชวีติและการสอนธรรมของพระองคน้ั์น ภาคมนุษยแ์ละภาคสวรรคไ์ดผ้สมกลมกลนื
กนัจนไม่สามารถจะกล่าวแยกไดว้่าส่วนใดอยู่ทีต่รงไหน พระผูเ้ป็นเจา้ไดต้รสักบัพระ
บาฮาอลุลาหว์่าดงันี ้: 
 

"จงกล่าวเถดิว่า วหิาร 20 ของเรานีม้ใิชข่องเราแต่เป็นวหิาร 21 ของพระเจา้ 
ความงามของเราก็คือความงามของพระองค ์ความเป็นอยู่ของเราก็คือ
ความเป็นอยู่ของพระองค ์ตวัของเราก็มิใชข่องเราแต่เป็นของพระองค ์
ความเคลื่อนไหวของเราก็คอืความเคลือ่นไหวของพระองค ์การยอมสงบ
น่ิงก็มิใชข่องเรา แต่เป็นการยอมสงบของพระองค ์ปากกาของเราก็คือ

                                                           
20 วหิารหมายถงึรา่งกายซึง่เป็นทีส่ถติของจติใจ 
21 วหิารหมายถงึรา่งกายซึง่เป็นทีส่ถติของจติใจ 
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ปากกาของพระองค ์พระผูท้รงประเสรฐิและผูท้รงไดร้บัการสรรเสรญิ และ 
"จงกล่าวเถดิว่า ไม่มอีะไรอยู่ในดวงวญิญาณของเรานอกจากสจัจะ และจะ
ไม่มอีะไรอยู่ในตวัของเรานอกเสยีจากพระเจา้"  

จาก พระคมัภรีแ์ห่งวหิาร 
 
ภารกจิของพระองค ์
[His Mission] 

 
ภาระกจิของพระบาฮาอุลลาหใ์นโลกนีค้อื เพือ่จะน ามาซึง่สามคัคธีรรม น่ันคอื ท าให ้
มนุษยม์คีวามสามคัครีกัใครก่นัโดยพระเจา้ พระบาฮาอลุลาหก์ล่าว่า :  
 

"ตน้ไมเ้ปรยีบประหน่ึงความรูฉั้นใด ผลทีใ่หค้ณุของมนัก็เปรยีบไดก้บัค าสั่ง
สอนอนัสูงส่งฉันน้ันทุกคนจงึเป็นดงัผลไมข้องตน้ไมต้นเดยีวกนั มนุษยไ์ม่
ควรจะภาคภูมิใจในอนัทีจ่ะรกัแต่ประเทศชาตขิองตน แต่ควรทีจ่ะภูมิใจใน
การทีจ่ะรกัใครเ่พือ่นมนุษยท์ัว่โลก" 

 
บรรดาศาสดาองคเ์ก่าก่อนลว้นกล่าวไวว้่า โลกจะประสบสนัติสุข และไมตรจีิต
มิตรภาพระหว่างมนุษยแ์ละศาสดาทุกพระองคต์่างก็ไดอุ้ทิศชวีิตเพื่อใหบ้รรลุผล
โดยเรว็ ทา่นเหล่าน้ันไดป้ระกาศไวอ้ย่างชดัแจง้ว่า ความส าเรจ็ทีจ่ะบรรลุถงึซ ึง่ขัน้สุข
คตน้ัินจะเป็นไปไดก็้แต่ภายหลงั การเสด็จมาของพระผูเ้ป็นเจา้ อนัจะไดป้รากฏขึน้
ในอนาคต เมื่อวาระที่คนช ัว่ไดถู้กตดัสินลงโทษ และบุคคลที่มีคุณธรรมความดจีะ
ไดร้บัผลดตีอบแทน 
 
พระโซโรแอสเตอรท์รงกล่าวว่า จะมีการต่อสูข้ดัแยง้กนัเป็นเวลาถงึสามพนัปีก่อนที่
พระชาห ์บาหร์อม ผูท้รงชว่ยโลกใหร้อดพน้จากความผิดความบาปจะมาปรากฏ 
พระองคจ์ะไดช้ยัชนะอาหะรมิานผูเ้ป็นวิญญาณชัว่ และจงทรงสถาปนายุคแห่ง
ความชอบธรรมและสนัตสิุข 
 
พระโมเสสกล่าวไวว้่า จะมีการประหตัประหารและกดขี่ชาวยิวอยู่ตลอดเวลาอนั
ยาวนานแห่งการพลดัพรากจากบา้นเมอืง จนกว่าพระผูเ้ป็นเจา้แห่งปวงมนุษยโ์ลกจะ
มาปรากฏเพื่อรวบรวมพวกเขาจากทุกๆ ชาตใิหก้ลบัคนืมา ทรงท าลายผูก้ดขีแ่ลว้
สถาปนาอาณาจกัรของพระองคข์ึน้ในโลก 
 
พระเยซทูรงกล่าวว่า อย่าคดิว่าเรามาเพื่อจะใหเ้กดิความสงบสุขขึน้ในแผ่นดินโลก 
เรามไิดม้าเพือ่จะใหส้นัตสิุขแต่เพือ่จะใหด้าบ" มดัธาย 10:34 และไดท้ านายเกีย่วกบั
ระยะเวลาของการสงคราม และข่าวเล่าลือของการสงครามตลอดจนความทุกข ์
ยากล าบากซึง่จะมีต่อเน่ืองกนัไปจนกว่า บุตรมนุษย ์จะเสด็จมา 'ดว้ยรศัมีภาพของ
พระบดิา' 



พระบาฮาอลุลาหแ์ละยคุใหม่ 

56 
ไปทีส่ารบญั 

 
พระโมฮมัหมดัทรงกล่าวว่า โดยเหตุทีช่าวยวิและครสิเตยีนไดก้ระท าบาปหนักทัง้สอง
ฝ่าย พระอลัลาหจ์งึทรงบนัดาลใหช้าวยวิและครสิเตยีนเป็นศตัรูเกลยีดชงัซึง่กนัและ
กนัจนกว่าจะถึงวันแห่งการฟ้ืนคืนชวีิตใหม่ ซึง่พระองคจ์ะเสด็จมาปรากฏเพื่อ
พพิากษาโทษของเขาทัง้หลาย 
 
ตรงกนัขา้ม พระบาฮาอุลลาห ์ทรงประกาศว่า พระองคก็์คือผูท้ี่ปวงประชากรหวงั
เฝ้าคอยขององคศ์าสดาเหล่าน้ันพระองคก็์คอืศาสนทูตผูท้รงสถาปนาสนัตภิาพใน
ยุคของพระองคโ์ดยแมก้ารแถลงเชน่นี้เป็นสิ่งพิเศษและไม่เคยปรากฏมีมาแต่กาล
กอ่นเลย แตก็่เป็นการประจวบเหมาะกบัเหตุการณท์ีบ่งัเกดิขึน้อย่างน่าประหลาด และ
ตอ้งตรงกบัค าพยากรณข์ององคศ์าสดาผูย้ิ่งใหญ่ทัง้หลาย พระบาฮาอุลลาหท์รง
เปิดเผยถงึวธิกีารทีจ่ะน ามาซึง่สนัตสิุขและความสามคัคขีองมนุษยไ์วอ้ย่างกวา้งขวาง
และแจม่ชดัหาทีเ่สมอเหมอืนมไิด ้
 
เป็นความจรงิทีว่่า นับตัง้แต่พระบาฮาอุลลาหไ์ดเ้สด็จมาปรากฏจนกระทั่งบดันีไ้ดม้ี
สงครามและความหายนะบงัเกดิขึน้อย่างกวา้งขวางซึง่ไม่เคยปรากฏมมีาแต่กาลก่อน 
แต่สิง่ทีบ่งัเกดิขึน้นี ้ศาสดาทัง้ปวงไดท้รงกล่าวไวว้่าจะบงัเกดิขึน้ในวาระเร ิม่ตน้แห่ง 
วนัอนัยิง่ใหญ่และน่าสะพรงึกลวัของพระผูเ้ป็นเจา้ วนัเหล่าน้ันมิใชเ่ป็นแต่เพียงใกล ้
เขา้มาเท่าน้ัน หากแต่ไดบ้รรลุถงึซ ึง่ความเป็นจรงิแลว้ ตามเร ือ่งราวอุปไมยของพระ
ครสิตก์ล่าวไวว้่า เจา้ของสวนองุ่นจะตอ้งลา้งผลาญพวกชาวสวนทีช่ ัว่ชา้ดว้ยโทษ
หนัก กอ่นทีจ่ะมอบสวนน้ันใหแ้ก่คนอืน่ทีจ่ะน าผลมาส่งใหเ้ขาตามฤดูกาลเชา่ต่อไป 
น่ีมใิชห่มายความว่าในการเสด็จมาของพระผูเ้ป็นเจา้น้ัน ความหายนะอย่างรา้ยกาจ
ไดร้อคอยพวกนักปกครองที่กดขี ่พวกนักบวชผูโ้ลภโมโทโสสนัทีร่ดิรอนเสรภีาพ
ทางศาสนา พวกหวัหนา้เหล่ามุสลมิ และพวกผูน้ าทีข่่มแหงประชาชน ซึง่ตลอดเวลา
หลายศตวรรษมาน้ัน พวกเขาผูเ้ปรบีเสมือนชาวสวนทีร่า้ยกาจไดป้กครองโลกมา
ดว้ยความช ัว่ชา้ทัง้ยกัยอกเอาผลประโยชนข์องโลกไปดอกหรอื? 
 
อาจจะมีเหตุการณร์า้ยแรงบงัเกดิขึน้ และความทุกเข็ญอนัรา้ยกาจจะบงัเกดิแก่โลก
อกีระยะหน่ึง แต่พระบาฮาอุลลาหใ์หค้วามเชือ่แก่เราว่า มชิา้การถกเถยีงอนัหาสาระ
มไิดร้วมทัง้สงครามอนัทารณุโหดเหีย้มจะผ่านพน้ไป และสนัตสิุขอนัยิง่ใหญ่ทีสุ่ดก็จะ
มาถงึ สงครามและการขดัแยง้ไดก้ลายเป็นความหายนะอย่างรา้ยแรงทีม่นุษยจ์ะตอ้ง
ขจดัไปเสยี มฉิะน้ันก็จะถงึซึง่กาลอวสาน 
 
"ก าหนดเวลาอนัสมควร" ไดม้าถงึแลว้พรอ้มดว้ยผูช้ว่ยเหลอืใหร้อดพน้จากความผดิ
บาปซึง่มวลมนุษยไ์ดเ้ฝ้ารอคอยมาชา้นาน! 
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พระคมัภรีข์องพระองค ์
[His Writings] 

 
การเขยีนของพระบาฮาอุลลาหม์ีขอบเขตกวา้งขวางมากมายเกีย่วกบัชวีติมนุษยท์ัง้
ดา้นส่วนตวัและสงัคม ทัง้ทางโลกและทางธรรม ตลอดจนไดอ้ธบิายพระคมัภรีโ์บราณ
และปัจจุบนัรวมทัง้ค าพยากรณข์องพระคมัภีรท์ ัง้สองทีเ่กีย่วกบัอนาคตอนัใกลแ้ละ
ไกลดว้ย 
 
ขอบเขตความรอบรูอ้นัถูกตอ้งแน่แทข้องพระองคเ์ป็นที่น่าพิศวงอย่างยิ่ง พระองค ์
สามารถอา้งและอธบิายพระคมัภรีข์องศาสนาตา่งๆ ไดด้ซี ึง่เป็นทีรู่ก้นัอย่างกวา้งขวาง
ในหมู่ผูท้ีเ่คยตดิต่อทางจดหมายกบัพระองค ์ทรงเขยีนอย่างเชือ่มั่นและเชีย่วชาญ
โดยมิไดเ้ปิดดูพระคมัภีรต์่างๆ ทีพ่ระองคอ์า้งถงึน้ันเลย ทรงเขยีนไวใ้นสาสน์ถงึลูก
สุนัขป่าว่า พระองคไ์ม่มีเวลาหรอืโอกาสแมแ้ต่จะทรงอ่านพระคมัภีรข์องพระบอ๊บ 
(ตามที่กล่าวมาขา้งตน้ พระบอ๊บไดท้รงกล่าวว่า พระผูซ้ ึง่จะเสด็จมา ไดท้รงดล
บนัดาล และเป็นบ่อเกดิใหพ้ระองคท์รงเขยีนพระคมัภรีบ์ายนั) ศาสตราจารยบ์ราวน์
ไดม้โีอกาสเยีย่มพระองค ์4 คร ัง้ แต่ละคร ัง้เป็นเวลาประมาณ 20-30 นาท ีนอกจาก
ท่านผูนี้แ้ลว้พระองคม์ิไดท้รงตดิต่อกบัผูรู้ช้าวตะวนัตกผูใ้ดอกีเลย กระน้ันการเขยีน
ของพระองคก็์แสดงถงึความเขา้ใจอย่างสมบูรณใ์นปัญหาสงัคมปัญหาการเมอืง และ
ปัญหาศาสนาของโลกฝ่ายตะวนัตก ถงึแมศ้ตัรูของพระองคก็์ตอ้งยอมรบัว่าความ
เฉลียวฉลาดรอบรูข้องพระองคน้ั์นไม่มีผูใ้ดจะเสมอเหมือน การที่พระองคต์อ้งถูก
จ าคุกอยู่เป็นเวลานานอนัเป็นเหตุการณท์ีรู่ก้นัดที ั่วไปน้ันท าใหไ้ม่น่าจะตดิใจสงสยั
เลยว่าความรอบรูป้ราดเปร ือ่งของพระองคท์ีแ่สดงออกในการเขยีนน้ันจะตอ้งไดร้บัมา
จากแห่งตรสัรูธ้รรมอนัลกึลบัแห่งใดแห่งหน่ึง ซึง่มใิชจ่ากการศกึษาเล่าเรยีนธรรมดา
หรอืจากค าแนะน าบอกกล่าวของผูใ้ด 22 
 
บางคร ัง้พระองคท์รงเขยีนดว้ยภาษาอหิรา่น ปัจจุบนัอนัเป็นภาษาสามญัซึง่ส่วนใหญ่
มภีาษาอารบคิผสมอยู่ดว้ย และบางคร ัง้เมือ่ทรงเขยีนถงึปราชญช์าวโซโรแอสเตรยีน
ก็ทรงใชภ้าษาอหิรา่นโบราณแท ้ๆ  พระองคท์รงเขยีนภาษาอารบคิไดอ้ย่างคล่องแคล่ว
เช่นเดียวกนั บางคร ัง้ก็ทรงใชภ้าษาง่ายๆ และบา้งทรงใชภ้าษาอาหรบัโบราณ
เชน่เดยีวกบัภาษาในพระคมัภรีก์ุรอาน ความรอบรูอ้ย่างสมบูรณใ์นภาษาทีแ่ตกต่าง
กนัเหล่านีต้ลอดจนวธิกีารเขยีนของพระองคเ์ป็นสิ่งทีน่่าอศัจรรยย์ิง่ เพราะพระองค ์
มไิดเ้คยศกึษามาแตก่อ่นเลย 
 

                                                           
22 เมือ่มผีูถ้ามวา่ พระบาฮาอลุลาห ์ไดเ้คยศกึษาวทิยาการชาวยโุรปและน ามาใชใ้นการสอนของพระองคบ์า้ง
หรอืไม่ พระอบัดลุบาฮาตอบวา่พระคมัภรีข์องพระบาฮาอลุลาหท์ีบ่รรจอุดุมการณอ์นัเป็นทีรู่จ้กั คุน้เคยกบั
ตะวนัตกในยุคปัจจบุนัน้ัน ไดท้รงเขยีนและพมิพข์ึน้เมือ่ประมาณเก็าสบิปีผา่นมาแลว้ ซ ึง่ขณะน้ันความคดิเห็น
เชน่นีย้งัไม่เคยปรากฏขึน้ในตะวนัตกหรอืมเิคยน าออกตพีมิพเ์ลย 
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ในพระคมัภรีบ์างเล่มของพระองค ์ไดท้รงชีใ้หเ้ห็นทางอนับรสิุทธิผุ์ดผ่องดว้ยถอ้ยค า
อย่างง่ายๆ ว่า ผูเ้ดนิทางจะไม่หลงทาง แมเ้ขาจะเป็นคนโฉดเขลาอย่างไรก็ตาม เป็น
ตน้ ในพระคมัภีรห์ลายเล่ม ทรงเขยีนเป็นถอ้ยค าส านวนกวี บางคร ัง้ก็เป็นปรชัญา
อย่างลกึซึง้ บา้งก็กล่าวถงึพระคมัภรีข์องศาสนาอสิลาม ของศาสนาโซโรแอสเตรยีน 
และศาสนาอื่นๆ ทรงกล่าวถึงวรรณคดีอารบิคอิหรา่งและนิทานต่างๆ ซึง่นักกวีนัก
ปรชัญาและผูร้อบรูเ้ท่าน้ันทีส่ามารถหยั่งถงึได ้พระคมัภรีอ์ืน่ๆ ของพระองคท์ีว่่าดว้ย
จติวญิญาณขัน้สูงจะสามารถเขา้ใจไดก็้แต่ผูท้ีไ่ดผ่้านความรอบรู ้ ทางจติวญิญาณ
เบือ้งตน้มาแลว้เท่าน้ัน  การเขยีนของพระองคเ์ป็นประดุจโตะ๊อาหารหรอืทีอุ่ดมดว้ย
อาหารนานาชนิด และบรรจงจดัอย่างปราณีตเหมาะสมกบัความตอ้ง การและรสนิยม
ของผูมุ่้งหวงัคน้ควา้หาสจัจะโดยแท ้
 
ดว้ยเหตนีุเ้อง ศาสนาของพระองคจ์งึเป็นผลส าเรจ็ในบรรดาผูม้คีวามรู ้ผูม้สีตปัิญญา 
จิตตกวี นักเขียนที่มีช ือ่ และแมผู้น้ าบางคนของนิกายต่างๆ ในศาสนาอิสลาม 
ตลอดจนเสนาบดทีีเ่ป็นนักเขยีนต่างก็พากนัสนใจค าสั่งสอนของพระองค ์เพราะเหตุ
ว่าถอ้ยค า ส านวนในวธิกีารเขยีนเชน่น้ันชา่งไพเราะ และมีความหมายลกึซึง้ยิง่กว่า
การเขยีนของนักเขยีนอืน่ๆ 
 
ก าลงัใจของบาไฮ 
[The Bahá'í Spirit] 

 
จากสถานที่ที่ถูกจ าขงัอยู่ในเมืองอคัคาอนัแสนไกลน้ัน พระบาฮาอุลลาหไ์ดท้รง
ก่อใหเ้กิดความตื่นเตน้ขึน้ในอิหร่านบา้นเกิดของพระองคอ์ย่างใหญ่หลวง ไม่
เพียงแต่ในอิหรา่นเท่าน้ันหากยงัไดป้ลุกและก าลงัปลุกโลกใหต้ื่นขึน้ อ านาจที่ดล
บนัดาลใจพระองคแ์ละสาวกเป็นอ านาจทีม่พีลงัแข็งกลา้น่าพศิวงเกนิกว่าทีม่นุษยจ์ะ
เขา้ใจได ้แต่ขณะเดียวกนัก็เป็นอ านาจที่อ่อนโยนนุ่มนวลตลอดกาล สามารถให ้
ความส าเรจ็อย่างงดงามในสิ่งทีเ่ป็นไปไม่ได ้มนัเปลี่ยนแปลงนิสยัของมนุษยป์ุถุชน
บุคคลผูย้ินยอมรบัอ านาจของมนัไดก้ลบักลายเป็นบุคคลใหม่ เป็นบุคคลที่เต็มไป
ดว้ยความรกั ความเชือ่มั่นและความกระตือ่รอืรน้ซึง่เมื่อเปรยีบเทยีบกนัแลว้ ความ
ร ืน่รมย ์ความโศกเศรา้ของโลกกลบักลายเป็นแต่เพยีงผงธลุเีทา่น้ัน บาไฮศาสนิกชน
เหล่าน้ันไดพ้รอ้มที่จะเผชิญความทุกขท์รมานอันยาวนานและความตายอัน
สยดสยองดว้ยจติใจสงบสุขปราศจากความวติกกงัวลโดยแทแ้ละมใิชเ่พยีงแต่เทา่น้ัน 
หากยงัเต็มไปดว้ยความปีตยินิดอีกีดว้ยทัง้นีก็้เน่ืองมาจากพลงัแห่งความเชือ่ถือต่อ
พระผูเ้ป็นเจา้โดยปราศจากความหวัน่กลวัใดๆ ทัง้สิน้ 
 
สิง่ทีน่่าพศิวงทีสุ่ดก็คอื หวัใจของพวกเขาลว้นเป่ียมไปดว้ยความสุขแห่งชวีติใหม่จน
ไม่มทีีว่่างพอส าหรบัความขมขืน่หรอืความเจ็บแคน้ต่อผูท้ีก่ดขีเ่ขา พวกเขาไดล้ะทิง้
การต่อสูเ้พื่อป้องกนัตวัไม่ว่าจะดว้ยวิธีรุนแรงหรอืไม่รุนแรงเสียโดยเด็ดขาด และ
แทนทีพ่วกเขาจะค ่าครวญในโชคชะตาของตน กลบัถอืว่าพวกเขาเป็นผูม้โีชคดทีีสุ่ด
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ในโลกทีไ่ดม้ีโอกาสพิเศษไดร้บัพระศาสนาใหม่อนัแจ่มจ ารสันี ้ทัง้ไดม้ีโอกาสอุทศิ
ชวีติและโลหติเพื่อพิสูจนส์จัจะแห่งพระศาสนา แน่ทเีดยีวหวัใจของพวกเขาอาบเอบิ
ดว้ยความปีตก็ิเพราะมคีวามมั่นใจว่าพระผูเ้ป็นเจา้ผูย้ิง่ใหญ่ ผูท้รงชวีตินิรนัดร ์ผูท้รง
เป็นทีร่กัของมนุษยท์ัง้ปวงไดท้รงตรสักบัพวกเขาโดยผ่านทางปากของมนุษยผู์ห้น่ึง 
พระองคท์รงเรยีกรอ้งใหพ้วกเขาเป็นผูร้บัใชแ้ละเป็นมิตรของพระองค ์พระองคท์รง
เสด็จมาเพื่อสถาปนาอาณาจกัรของพระองคใ์นโลกนี้และทรงน าสนัติสุขอนัเป็น
ของขวญัล า้คา่มาใหแ้กโ่ลกทีเ่ต็มไปดว้ยความยุ่งยากและสงคราม 
 
พระบาฮาอุลลาหไ์ดท้รงกระท าใหพ้วกเขาเกดิความเชือ่มั่นเชน่นี ้ไดป้ระกาศภารกจิ
ของพระองคด์งัทีพ่ระบอ๊บทรงกล่าวไว ้และเพราะว่าภารกจิทีพ่ระผูเ้บกิทางไดป้ฏบิตัิ
มาดว้ยความเสียสละน้ันไดท้ าใหผู้ค้นนับหมื่นพรอ้มกนัตอ้นรบัการเสด็จมาของ
พระองค ์คนนับหมืน่ผูไ้ดส้ลดัความเชือ่ถอืทีผ่ดิๆ และอคตอิอกไปเสยี พวกเขาเฝ้ารอ
คอยพระกิติคุณของพระผูเ้ป็นเจา้ดว้ยดวงใจบรสิุทธิแ์ละพรอ้มที่จะรบัเอาความ
ยากจนเข็ญใจและโซต่รวนทัง้สภาพอนัเลวรา้ยตลอดจนการถูกมองอย่างดูหมิ่นดู
แคลนก็ไม่สามารถจะกดีกัน้รศัมีภาพของพระเจา้ใหพ้น้จากพวกเขาเสยีได ้ตรงกนั
ขา้ม สิง่แวดลอ้มอนัมืดมนในโลกนีเ้ป็นแต่เพียงเคร ือ่งชว่ยใหแ้สงสว่างเจดิจา้ยิ่งขึน้
เทา่น้ัน 
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บทที ่4 
พระอบัดลุบาฮา–ผูร้บัใชข้องพระบาฮาอลุลาห ์

['Abdu'l-Bahá: The Servant of Bahá] 

 
"เมื่อทะเลแห่งชวีิตของเราแหง้งวดและคมัภีรศ์าสนาของเราไดจ้บลงแลว้ 
พวกท่านจงหนัหนา้ไป สู่ผูท้ีพ่ระเจา้ทรงเลอืก – ผูแ้ตกกิง่กา้นออก ไปจาก
รากโบราณนี"้ 

พระบาฮาอลุลาห ์
 
ก าเนิดและเยาวว์ยั 
[Birth and Childhood] 

 
อับบอส เอฟเฟนดิ ผูซ้ ึ่งต่อมาภายหลังไดร้บัสมญานามว่า (อับดุล บาฮา) 
(หมายความว่าผูร้บัใชข้องพระบาฮาอุลลาห )์ เป็นบุตรชายคนแรกของพระบาฮา
อุลลาห ์เกดิในกรุงเตหะรานก่อนเวลาเที่ยงคืนเล็กน้อย ของวนัที่ 23 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2387 (ค.ศ. 1844) อนัเป็นช ัว่โมงเดียวกบัที่พระบอ๊บไดท้รงประกาศภารกจิ
ของพระองค ์
 
เมื่อมีอายุได ้9 ปี พระบิดาของพระองคไ์ดถู้กจองจ าในคุกมืดที่กรุงเตหะราน แม ้
ขณะน้ันพระองคจ์ะยงัเป็นเด็กอยู่แต่ก็รกัพระบดิามาก ฝูงชนไดพ้ากนัเขา้มาท าลาย
ขา้วของในบา้นของพระองค ์ปลน้เอาทรพัยส์มบตัไิป ยงัผลใหค้รอบครวัของพระบา
ฮาอลุลาหต์อ้งสิน้เนือ้ประดาตวั พระอบัดลุบาฮาเล่าว่า วนัหน่ึงพระองคไ์ดร้บัอนุญาต
ใหเ้ขา้ไปเยีย่มพระบดิาทีร่กัของพระองคใ์นบรเิวณคุกในขณะทีพ่ระบาฮาอุลลาหท์รง
ออกมาเดนิเล่นเป็นประจ า พระองคส์งัเกตเห็นพระบดิาทรงเปลีย่นแปลงไปมาก ป่วย
จนแถบจะเดนิไม่ไหว ผมและเครายุ่งเหยงิ ทีพ่ระศอของพระองคเ์ป็นแผลบวมเพราะ
น ้าหนักของปลอกเหล็กที่รดัอยู่รอบ รา่งของพระองคง์องุม้ดว้ยความหนักของโซ่
เหล็ก ภาพน้ันไดท้ าใหเ้ด็กนอ้ยผูม้คีวามรูส้กึไวเกดิความสะเทอืนใจอย่างมอิาจจะลมื
ได ้
 
ปีแรกทีพ่ระบาฮาอุลลาหแ์ละพระอบัดุลบาฮาอยู่ในกรุงเแบกแดด ขณะนันเป็นเวลา
สบิปีกอ่นทีพ่ระบาฮาอลุลาหจ์ะทรงประกาศศาสนา พระอบัดลุบาฮามอีายุไดเ้พยีงเก็า
ปีเท่าน้ัน ท่านสามารถทราบดว้ยปรชีาญาณภายในของพระองคเ์องว่า พระบดิาของ
พระองค ์คือ พระศาสนทูตองคท์ี่พระบอ๊บศาสนิกชนไดเ้ฝ้ารอคอยอยู่โดยแทจ้รงิ 
ต่อมาอกีหกสบิปี พระองคไ์ดบ้รรยายถงึช ัว้ขณะทีพ่ระองคเ์กดิความเชือ่มั่นขึน้อย่าง
ปัจจบุนัทนัดว่นเกีย่วกบัเร ือ่งการเป็นศาสนทตูของพระบดิาไวด้งันีค้อื :  
 

"ขา้พเจา้คอืผูร้บัใชข้องพระองคผู์อุ้ดมพร เมื่อขา้พเจา้เป็นเด็กอยู่ในกรุง
เแบบแดด พระองคไ์ดต้รสับอกแก่ขา้พเจา้ ณ ทีน้ั่นว่า พระองคค์อืพระศา



พระบาฮาอลุลาหแ์ละยคุใหม่ 

61 
ไปทีส่ารบญั 

สนทูต และขา้พเจา้ก็เช ือ่มั่นในพระองค ์ทนัททีีท่รงบอก ขา้พเจา้ไดโ้ผลง
แทบพระบาทอนับรสิุทธิ ์และวงิวอนขอใหพ้ระองคท์รงรบัชวีติขา้พเจา้เป็น
เคร ือ่งสงัเวยวิถีทางของพระองค ์เคร ือ่งสงัเวย ชา่งเป็นค าที่ไพเราะอะไร
เชน่น้ัน ส าหรบัขา้พเจา้ ไม่มพีระมหากรุณาธคิุณใดจะยิง่ใหญ่ไปกว่านีอ้กี
แลว้ ไม่มีความภาคภูมิใจใดๆ จะยิ่งไปกว่าทีค่อของขา้พเจา้จะถูกจองจ า 
และเทา้ของขา้พเจา้จะถูกล่ามดว้ยโซต่รวนเพือ่ความรกัของพระองค ์หรอื
รา่งกายของขา้พเจา้จะถูกตดัออกเป็นชิน้ๆ หรอืถูกโยนลงทะเลลกึพลชีพี
เพื่อศาสนาของพระองค ์ถา้ขา้พเจา้บูชารกัใครพ่ระองคโ์ดยแทจ้รงิ และ
หากขา้พเจา้เป็นผูร้บัใชพ้ระองคด์ว้ยใจจรงิ ฉะน้ันแลว้ขา้พเจา้จะตอ้ง
เสยีสละชวีติและทกุๆ สิง่ ณ ทีพ่ระทวารอนัศกัดิส์ทิธิข์องพระองค"์  

จากบนัทกึประจ าวนัของมรีซ์า อาหะหมดั โซหะราบ 
 
ในระยะนี ้บรรดามติรสหายไดเ้รยีกพระอบัดุลบาฮาว่า "ความลกึลบัของพระเจา้" อนั
เป็นสมญานามทีพ่ระบาฮาอุลลาหท์รงประทานให ้ซึง่เป็นทีท่ราบกนัทัว่ไปในระหว่าง
ทีพ่ านักอยู่ในกรงุแบกแดด 
 
เมื่อพระบดิาของพระองคจ์ากไปบ าเพ็ญพรตอยู่ในป่าเป็นเวลาสองปีน้ัน ท่านอบับอ
สมคีวามเศรา้โศกอาลยัมาก สิง่ส าคญัทีป่ลอบใจพระองคต์ลอดเวลาก็คอืการคดัลอก
ส าเนาและท่องจ าพระคมัภีรข์องพระ บอ๊บ และใชเ้วลาส่วนมากไปในการบ าเพ็ญ
สมาธแิตล่ าพงั เมือ่พระบดิากลบัมาแลว้ พระองคจ์งึมคีวามสุขอย่างลน้เหลอื 
 
วยัหนุ่ม 
[Youth] 

 
นับจากน้ันมา พระองคก็์กลายเป็นมิตรสนิทของพระบิดาและเป็นเสมือนผูอ้ารกัขา
ป้องกนัพระองคใ์จใหแ้ก่ปาชาผูถ้ามเป็นอย่างยิ่งปัจจุบนัสาสน์นี้แพรห่ลายอย่าง
กวา้งขวางทัง้ในผูนั้บถือศาสนาบาไฮและศาสนาอืน่ๆ ดว้ย แมพ้ระองคจ์ะอยู่ในวยั
หนุ่มแต่พระองคก็์มีความปรชีาสามารถอย่างอศัยรรย  ์มีความสุขุมคมัภีรภาพ 
พระองคไ์ดเ้ขา้รบัภาระการสงัสรรคส์นทนากบัผูม้าเยี่ยมเยอืนพระบิดา และหากได ้
ประสบว่าผูใ้ดเป็นผูศ้กึษาหาความจรงิโดยแทแ้ลว้ พระองคก็์จะอนุญาตใหเ้ขาไดเ้ขา้
เฝ้าพระบาฮาอุลลาห ์แต่ส าหรบัผูท้ี่มิไดป้ระสงคจ์ะศึกษาอย่างจรงิจงัพระองคก็์ไม่
อนุญาตใหไ้ดเ้ขา้รบกวนพระบดิา หลายคร ัง้ทีพ่ระองคไ์ดช้ว่ยเหลอืพระบาฮาอุลลาห ์
ในการตอบขอ้ขอ้งใจต่างๆ และขบปัญหายุ่งยากใจของพวกแขกทีม่าเยอืน เป็นตน้
ว่า หวัหนา้คนหน่ึงของนิกายซฟี ซือ่อาล ีชอวค์ทั ปาชา ไดข้อใหพ้ระบาฮาอุลลาห ์
ทรงใหอ้รรถาธบิายประโยคที่ว่า "เราคือความลึกลบัที่ซอ่นเรน้" อนัเป็นค ากล่าว
เก่าแก่ของศาสนาอสิลาม 23 พระบาฮาอุลลาหท์รงหนัมาทางพระอบัดุลบาฮาผูเ้ป็น  

                                                           
23 ค าพูดประโยคนีไ้ดก้ลา่วอา้งไวใ้นสาสน์ของพระบาฮาอลุลาห ์ดใูนบทที ่5 
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"ความลึกลบัของพระเจา้" แลว้ขอใหพ้ระองคเ์ขียนอรรถาธิบาย เด็กหนุ่มผูซ้ ึง่
ขณะน้ันมีอายุเพียง 15-16 ปี ไดเ้ขียนสาสน์ฉบบัส าคญัในทนัที ใหอ้รรถาธบิาย
อย่างกระจา่งแจง้ชดัเจน ยงัความประหลาด 
 
ระหว่างนี ้ท่านอบับอสไดไ้ปเยอืนสุเหรา่อสิลามเสมอทีน้ั่น พระองคไ์ดถ้กเถยีงปัญหา
ศาสนากบัพวกนักปราชญแ์ละผูม้ีความรู ้ตวัพระองคเ์องน้ันมิไดเ้คยเขา้ศึกษาใน
โรงเรยีนมาก่อนเลย พระบิดาของพระองคเ์ท่าน้ันที่เป็นครูอบรมสั่งสอนให ้กฬีาที่
โปรดทีสุ่ดก็คอืการขีม่า้ 
 
หลงัจากทีพ่ระบาฮาอุลลาหไ์ดท้รงประกาศศาสนาในอุทยานนอกเมืองแบกแดดแลว้ 
พระอบัดุลบาฮาก็มีความเคารพรกัพระบิดายิ่งขึน้ ในระหว่างการเดินทางไปสู่กรุง
คอนสแตนตโินเปิลท่านไดร้ะแวดระวงัดูแลพระองคท์ัง้กลางวนักลางคนื คอยขีม่า้อยู่
ขา้งรถมา้บรรทุกของพระบดิาและเฝ้าอยู่ขา้งๆ กระโจมทีพ่กัตลอดเวลา พระองคร์บั
เอาภาระทุกสิง่ในบา้นทีส่ามารถจะกระท าไดเ้พื่อแบ่งเบาภาระของพระบดิา ดว้ยการ
ปฏบิตัดิงันี ้พระองคจ์งึเป็นผูท้ าใหค้รอบครวัมคีวามผาสุกโดยแทจ้รงิ 
 
เมื่ออยู่ในนครอเดรยีโนเปิล พระอบัดุลบาฮาไดก้ระท าตนใหเ้ป็นทีร่กัใครข่องบุคคล
ทัว่ไป พระองคไ์ดส้ ั่งสอนอย่างมากมายจนประชาชนเรยีกพระองคว์่า "ท่านอาจารย"์ 
เมือ่คณะของพระบาฮาอุลลาหเ์กอืบทัง้หมดลม้ป่วยลงดว้ยไขไ้ทฟอยด ์ไขจ้บัสั่นและ
ไขบ้ดิในคุกเมอืงอคัคาน้ัน พระอบัดลุบาฮาไดเ้กลอืกกลัว้กบัคนไข ้พยาบาลดแูล ให ้
อาหารและคอยเฝ้าพวกเขาอยู่โดยมิไดพ้กัผ่อนจนกระทั่งตวัพระองคเ์องหมดก าลงั
เพราะความอ่อนเพลีย ในทีสุ่ดก็ลม้ป่วยลงดว้ยโรคบิดในระยะอนัตรายรา้ยแรงเป็น
เวลาประมาณหน่ึงเดอืน ในกรุงอคัคาก็เชน่เดยีวกบัในกรุงอเดรยีโนเปิล ชนทุกช ัน้
นับตัง้แต่ขา้หลวงลงมาจนถงึกระยาจกขอทานลว้นรกัใครแ่ละนับถอืพระอบัดุลบาฮา
ทัง้สิน้ 
 
การแตง่งาน 
[Marriage] 

 
ขอ้ความต่อไปนี้เป็นเร ื่องราวเกี่ยวกับชีวิตสมรสของพระอับดุลบาฮาซึ่ง นัก
ประวตัศิาสตรอ์หิรา่นแห่งศาสนาบาไฮไดก้รณุาเปิดเผยแกผู่เ้ขยีนดงันี ้: 
 

"เมื่อพระอบัดุลบาฮาอยู่ในวยัหนุ่ม บรรดาผูนั้บถอืศาสนาบาไฮต่างก็พา
กนัสนใจในปัญหาการแต่งงานอนัเหมาะสมของพระองคเ์ป็นอนัมาก หลาย
ครอบครวัไดเ้สนอขอใหแ้ต่งงานกบับุตรสาวของตน แต่ก็ปรารถนาจะให ้
ครอบครวัของตนไดร้บัเกยีรตอินัใหญ่ยิง่ อย่างไรก็ตาม นับเป็นเวลานานที่
พระอบัดุลบาฮามไิดแ้สดงความประสงคท์ีจ่ะแต่งงาน และไม่มผูีใ้ดสามารถ
จะเขา้ใจได ้ต่อมาไดท้ราบกนัว่า มีสตรผูีห้น่ึงถูกหมัน้หมายเพื่อใหเ้ป็น
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ภรยิาของพระอบัดลุบาฮา สตรผูีนี้ถ้อืก าเนิดมาดว้ยเหตุทีพ่ระบอ๊บไดใ้หพ้ร
แก่บิดามารดาของเธอในเมืองอิสฟาฮาน บิดาของเธอคือ มีรซ์า โมฮมั
หมดั อาล ีผูเ้ป็นลุงของ "ราชาแห่งผูเ้สยีสละ" และเป็น "ทีร่กัแห่งผูเ้สยีสละ" 
เธอเป็นบุตรขีองครอบครวัใหญ่โตและสูงศกัดิค์รอบครวัหน่ึงในอสิฟาฮาน 
เมื่อพระบอ๊บประทบัอยู่ในเมืองน้ัน มีรซ์า โมฮมัหมดั อาล ียงัไม่มีบุตรเลย 
ภรยิาของเขาปรารถนาทีจ่ะไดบุ้ตรสกัหน่ึงคน คร ัน้พระบอ๊บไดท้รงทราบจงึ
ประทานอาหารส่วนหน่ึงของพระองคใ์หแ้กเ่ขาและรบัสัง่ใหเ้ขาแบ่งใหภ้รยิา
รบัประทานดว้ย หลงัจากทีบุ่คคลทัง้สองไดร้บัประทานอาหารน้ันแลว้ ตอ่มา
ก็ปรากฏว่าความปรารถนาอนัชา้นานที่จะไดบุ้ตรก็สมประสงค ์เมื่อถึง
ก าหนดเขาก็ไดบุ้ตรหญงิ ใหช้ ือ่ว่า มนีเรย ์คานุม 24 ต่อมาก็มีบุตรชายให ้
ช ือ่ว่า เซยดิ ยาหะยอ ภายหลงัมบีุตรอกีหลายคน เมือ่บดิาของมนีเรหว์าย
ชนมล์ง ซลิโลซส์ุลต่านและพวกบณัฑติมุสลมิไดส้งัหารพวกญาตขิองเธอ
เสีย ครอบครวัของเธอไดร้บัความยากล าบากสาหสั ทัง้ตอ้งถูกติดตาม
ประหตัประหารเพราะเหตุทีพ่วกเธอนับถอืศาสนาบาไฮ พระบาฮาอุลลาห ์
จึงอนุญาตใหม้นีเรยแ์ละเซยิด ยาหะยอ น้องชายของเธอเดินทางมายงั
กรุงอคัคาเพือ่จะไดใ้หก้ารปกป้องคุม้ครองภยัแก่เธอ พระบาฮาอุลลาหแ์ละ
นาวอบภรยิาของพระองคผู์เ้ป็นมารดาของพระอบัดุลบาฮาเมตตารกั
ใครม่นีเรยม์าก บุคคลอืน่ๆ เช ือ่กนัว่าพระองคป์ระสงคจ์ะใหเ้ธอเป็นภรยิา
ของพระอบัดุลบาฮา ความปรารถนาของพระบิดามารดาก็ย่อมเป็นความ
ปรารถนาของพระอบัดุลบาฮาดว้ย ท่านมีความรกัใครอนัอบอุ่นต่อมนีเรย ์
และก็ไดร้บัการตอบแทนอย่างสมบูรณ์จากเธอ มิชา้ บุคคลทั้งสองก็
แตง่งานกนั" 

 
ชวีติของบุคคลทัส้องเต็มไปดว้ยความผาสุกและปรองดองสามคัคี พระอบัดุลบาฮามี
บุตรหลายคน แต่บุตรสาวเพยีงสีค่นเท่าน้ันทีส่ามารถมชีวีติทนทานต่อการจ าคุกอนั
ทุกขย์ากและยาวนานได ้และดว้ยชวีติอนังดงามของทัง้สอง จงึเป็นทีร่กัใครข่องคน
ทัง้หลายทีไ่ดม้โีอกาสรูจ้กัพวกทา่น 
 
ศูนยก์ลางแห่งพระปฏญิญา 
[Centre of the Covenant] 

 
พระบาฮาอุลลาหไ์ดท้รงแสดงความจ านงไวห้ลายทางว่า หลงัจากที่พระองคเ์สด็จ
สวรรคตแลว้ พระอบัดุลบาฮาจะตอ้งเป็นผูส้ืบศาสนาต่อไป ก่อนทีจ่ะเสด็จสวรรคต
หลายปี พระองคไ์ดท้รงกล่าวเป็นนัยไดใ้นพระคมัภรีอ์คัดสัเกีย่วกบัพระอบัดุลบาฮา
หลายคร ัง้ว่าเป็น "ศูนยก์ลางแห่งปฏญิญาของเรา" เป็นกิง่ทีย่ิง่ใหญ่ทีสุ่ด และเป็น " 
กิง่ทีม่าจากรากโบราณ" พระองคม์กัจะเรยีกพระอบัดุลบาฮาเสมอว่า "ท่านอาจารย"์ 

                                                           
24 เร ือ่งนีเ้ปรยีบเทยีบไดก้บัเร ือ่งการก าเนิดของจอนห ์แบบ๊ตสิ ดูคมัภรีล์กูา บทที ่1 
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และสั่งใหทุ้กคนในครอบครวัของพระองคป์ฏบิตัติ่อพระอบัดุลบาฮาดว้ยความเคารพ 
ในพนัิยกรรมของพระบาฮาอุลลาหไ์ดร้ะบุไวอ้ย่างชดัแจง้ สั่งใหผู้นั้บถอืศาสนาบาไฮ
ทัง้มวลเคารพเชือ่ฟังพระอบัดลุบาฮา 
 
ภายหลงัการเสด็จสวรรคตของพระองคผู์เ้ป็น "ความงามอนัประเสรฐิ(เป็นนามทีผู่นั้บ
ถอืศาสนาบาไฮและครอบครวัของพระองคเ์รยีกพระบาฮาอุลลาห )์ แลว้พระอบัดุลบา
ฮาไดร้บัต าแหน่งผูส้บืศาสนาและเป็นผูอ้รรถาธบิายเกีย่วกบัค าสอนตามทีพ่ระบดิาได ้
ประกาศไวอ้ย่างชดัแจง้ ในการนีพ้วกญาตแิละบาไฮศาสนิก ชนบางคนมีความไม่
พอใจ พวกเขาคดัคา้นพระอบัดลุบาฮาอย่างรนุแรงดงัเชน่ทีโ่ซลเฮะ อะซนั ไดค้ดัคา้น
พระบาฮาอุลลาหม์าแลว้ พวกเขาพยายามก่อใหเ้กดิความแตกแยกขึน้ในระหว่าง
บาไฮศาสนิกชน แต่ก็ผิดหวงั ดงัน้ัน เขาจงึพยายามด าเนินการใส่รา้ยดว้ยวิธกีาร
ตา่งๆ เพือ่ใหร้ฐับาลตรุกจีบักมุพระอบัดลุบาฮา 
 
ในขณะน้ัน พระอบัดลุบาฮาก าลงัท าการกอ่สรา้งสถานทีข่ึน้บนไหล่เขาคารเ์มลทีก่รุง
ไฮฟาตามค าสั่งของพระบาฮาอุลลาห ์สถานทีนี่ม้หีอ้งหลายหอ้งส าหรบัเป็นทีป่ระชมุ
และปฏบิตักิจิทางศาสนา บุคคลผูค้ดิรา้ยไดแ้จง้แกท่างการตรุกวี่า ตกึทีก่ าลงักอ่สรา้ง
อยู่นีค้อืป้อมปราการ พระอบัดุลบาฮากบับรรดาบาไฮศาส  นิกชนจะเขา้อยู่ในป้อม
น้ันเพือ่ท าการตอ่สูก้บัรฐับาลตรุกแีละครอบครองซเีรยี 
 
ถกูจ าคุกอกีคร ัง้หน่ึง 
[Strict Imprisonment Renewed] 

 
โดยการกลั่นแกลง้กล่าวเท็จนี ้พระอบัดุลบาฮาและครอบครวัซึง่ไดร้บัอนุญาตใหม้ี
อสิระภายในขอบเขตเมืองอคัคามาเป็นระยะเวลากว่ายี่สิบปีน้ันตอ้งถูกจ าขงัใหอ้ยู่
ภายในบรเิวณก าแพงคุกอกีเป็นเวลาถงึเจ็ดปีเมื่อ พ.ศ. 2444 (ค.ศ. 1901) อย่างไร
ก็ตามการกกัขงันี้ก็มิอาจจะป้องกนัมิใหศ้าสนาบาไฮแพรห่ลายไปทั่วทวีปเอเซยี 
ยุโรป และอเมรกิาได ้นายโฮเรส อาลยี ์ไดเ้ขยีนถงึเหตกุารณต์อนน้ันไวว้่า : 
 

"บุรุษและสตรทีุกเชือ้ชาต ิทุกศาสนาทัว่โลกไดม้าเยีย่มเยอืนพระอบัดุลบา
ฮาในฐานะที่เป็นอาจารยแ์ละมิตร บุคคลเหล่านี้ไดเ้ป็นแขกพิเศษของ
พระองค ์ไดป้รกึษาหารอืกบัพระองคถ์งึปัญหาสงัคม ปัญหาศลีธรรม และ
ปัญหาจติใจทีแ่ต่ละบุคคสนใจ บางคนก็พกัอยู่เพยีง 2-3 ช ัว่โมง บางคนก็
พกัอยู่ทีน้ั่นเป็นแรมเดือน หลงัจากทีพ่วกเขากลบับา้นไปแลว้ ต่างก็เกดิ
พลงัและความคดิใหม่ แน่ทเีดยีว โลกไม่เคยปรากฏมบีา้นรบัแขกหลงัใดที่
จะเสมอเหมอืนบา้นหลงันี ้
 
"ภายในบา้นหลงันี ้การแบ่งช ัน้วรรณะของอนิเดยีไดเ้ลอืนหายไป อคตทิาง
ศาสนาระหว่างชาวยิว คร ิสเตียน และโมฮัมหมัดก็ถูกละลืมไปดว้ย 
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ขนบประเพณีที่แตกต่างทัง้มวลก็ถูกละทิง้ คงเหลืออยู่แต่หลกัธรรมแห่ง
ความรกัและความหวงั ทัง้นีเ้พราะผูเ้ป็นเจา้ของบา้นไดก้ระท าเป็นน ้าหน่ึง
ใจเดยีวกนัเสมือนกษตัรยิอ์าเธอร ์และเหล่าอศัวินโตะ๊กลมของพระองค .์.. 
แต่พระอบัดุลบาฮาเป็นเสมือนกษตัรยิอ์าเธอรท์ีส่ามารถท าใหผู้ห้ญิงเป็น
อศัวนิไดด้จุผูช้าย และส่งพวกเขาออกศกึมใิชด่ว้ยอาวุธแตด่ว้ยโอวาท" 

จากหนังสอื The Modern Social Religion 
 
ในระหว่างปีเหล่านี ้พระอบัดุลบาฮาไดต้ดิต่อโตต้อบทางจดหมายอย่างลน้หลามกบั
บรรดาผูเ้ลื่อมใสศรทัธาและผูท้ีส่อบถามมาจากทั่วโลก ในการนี ้ธดิาของพระองค ์
รวมทัง้เลขานุการและล่ามอหีลายคนไดม้สี่วนชว่ยเหลอือย่างใหญ่หลวง 
 
พระองคไ์ดใ้ชเ้วลาเป็นอนัมากไปในการเยีย่มเยอืนผูเ้จ็บป่วยและเดอืดรอ้นตามบา้น
ของเขาเหล่าน้ัน ในย่านทีอ่ยู่ของคนจนทีสุ่ดในเมอืงอคัคาน้ัน ไม่มแีขกผูใ้ดจะไดร้บั
การตอ้นรบัจากพวกเขาเท่ากบัที ่"ท่านอาจารย"์ ไดร้บั ผูท้ีไ่ปนมสัการทีก่รุงอคัคาผู ้
หน่ึงในขณะน้ันไดบ้นัทกึไวว้่า : 
 

"พระอบัดุลบาฮาจะบรจิาคทานแก่คนยากจนเป็นนิจสินทุกๆ เชา้วนัศุกร ์
ดว้ยรายไดอ้นันอ้ย พระองคไ์ดแ้จกใหแ้ก่ผูข้ดัสนทีม่าขอความชว่ยเหลือ
โดยถว้นทั่วกนัคนละเล็กละนอ้ย ในเชา้วนันี ้คนยากจนประมาณหน่ึงรอ้ย
คน น่ังขา้งนอนบา้งเรยีงรายเป็นแถวบนถนนหนา้บา้นของพระองค ์มีทัง้
ชายหญงิและเด็กซึง่ลว้นเป็นคนยากจน เคราะหร์า้ย และดูท่าทางหมดหวงั 
บา้งก็มผีา้พนักายเล็กนอ้ย มพีวกพกิารและตาบอดอยู่มากมาย แน่ทเีดยีว 
พวกเขาเหล่านีเ้ป็นกระยาจกขอทาน ยากจนค่นแคน้เกนิกว่าทีจ่ะพรรณา
ได ้พวกเขาจะเฝ้ารอคอยจนกระทัง้พระอบัดุลบาฮาออกจากประตูบา้น..... 
และแลว้พระองคก็์ใหท้านคนหน่ึงและคนต่อๆ ไปอกีอย่างรวดเรว็ บางคร ัง้
พระองคห์ยุดแลว้กล่าวความเห็นอกเห็นใจทัง้พูดส่งเสรมิใหก้ าลงัใจแก่เขา 
พระองคห์ย่อนเหรยีญเล็กๆ ลงในฝ่ามอืทุกๆ มอืทีย่ืน่ออกมาอย่างกระหาย 
ลูบไลใ้บหน้าของเด็กๆ และจบัมือหญิงชราผูจ้บัชายผา้ของพระองคใ์น
ขณะทีพ่ระองคผ่์านไป และไต่ถามถงึผูป่้วยไขท้ีไ่ม่สามารถจะมารบัความ
ชว่ยเหลอืดว้ยตนเองได ้แลว้พระองคก็์จะฝากเงนิพรอ้มดว้ยส่งความรกัและ
ความหวงัไปกบัผูท้ีม่าเพือ่มอบใหแ้กค่นเจ็บเหล่าน้ัน" 

จากหนังสอื Glimpses of 'Abdu'l-Bahá 
 
ความเป็นอยู่ในชวีิตของพระอบัดุลบาฮาน้ันไม่มีอะไรพิถพีิถนัเลย พระองคท์ างาน
ตัง้แต่เชา้ตรูจ่นดึก รบัประทานอาหารอย่างง่ายๆ เพียงวนัละสองคร ัง้ และมีเสือ้ผา้
เพียงสองสามชิน้เท่าน้ัน พระองคไ์ม่อาจมีชวีิตอยู่อย่างฟุ่มเฟือยสุขสบายไดใ้นเมื่อ
คนอกีมากมายลว้นยากจนขดัสน 
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พระองคร์กัเด็ก ชอบดอกไมแ้ละความสวยงามของธรรมชาติ ทุกๆ เชา้ประมาณหก
หรอืเจ็ดนาฬิกา ทุคนในครองครวัจะรว่มรบัประทานน ้าชาดว้ยกนั ในขณะที ่"ท่าน
อาจารย"์ จบิน ้าชา พวกเด็กๆ ก็พากนัสวดมนต ์มร.ธอรน์ตนั เชส ไดเ้ขยีนเกีย่วกบั
เด็กๆ เหล่านีว้่า : 
 

"ขา้พเจา้ไม่เคยไดพ้บเห็นเด็กๆ อย่างนี้มาก่อนเลย ชา่งเต็มไดว้ยความ
สุภาพไม่เห็นแก่ตน คดิถงึผูอ้ืน่มากกว่าตวัเอง เฉลียวฉลาด และรูจ้กัหกั
หา้มใจไดอ้ย่างรวดเรว็" 

จากหนังสอื In Galilee 
 
ดอกไมเ้ป็นส่วนหน่ึงของชวีติประจ าวนัของบรรดาผูม้านมสัการในกรุงอคัคาซึง่พวก
เขาจดจ าร าลกึไดด้ว้ยความสุข ดงัทีน่างคลูสัไดเ้ขยีนไวว้่า : 
 

"น่าพศิวงยิง่ทีไ่ดเ้ห็นท่านอาจารย ์ดมดอกไมข้ณะทีพ่ระองคก์ม้ลงสูดกลิน่
มนัน้ัน ดคูลา้ยกบัว่ากลิน่อนัหอมหวลยวนใจของมนัไดก้ระซบิบอกเล่าบาง
สิง่แกพ่ระองค ์และดพูระองคเ์พลดิเพลนิประหน่ึงคนทีเ่พลนิฟังเสยีดนตร"ี 

จากหนังสอื A Brief Account of my Visit to 'Akká  
 
พระองคม์กัจะใหด้อกไมส้วยๆ และมีกลิ่นหอมเป็นของขวญัแก่บรรดาผูท้ี่มาเยี่ยม
เยอืนพระองค ์ 
 
มร.ธอรน์ตนั เชส ไดบ้รรยายชวีติประจ าวนัในคกุอคัคาไวว้่า : 
 

"เราอยู่ภายในก าแพงนีเ้ป็นเวลา 5 วนั เป็นนักโทษรว่มกบัพระองคผู์ถู้กจ า
ขงัอยู่ใน "คุกอนัยิง่ใหญ่" นีเ้ป็นคุกแห่งสนัตสิุข แห่งความรกั และแห่งการ
รบัใช ้ไม่มคีวามปรารถนาและความโลภใดๆ อยู่ ณ ทีนี่เ้ลย นอกจากความ
ดงีามเพื่อมนุษยช์าต ิเพื่อสนัตสิุขของโลก เพื่อการรบัรูใ้นความเป็นพระ
บิดาของพระผูเ้ป็นเจา้ และเพื่อสิทธมินุษยชนทีป่ฏิบตัติ่อกนัในฐานะเป็น
พลโลกของพระองคท์ีท่รงสรา้งขึน้มา หรอืว่าเป็นดงับุตรธดิาของพระองค ์
ส่วนสถานที่ๆ  ทีเ่ราไม่อาจหายใจได ้สถานที่ๆ  หวัใจของเราไม่สามารถจะ
ไดส้ิง่ทีม่นัเรยีกรอ้งไดก็้คอื โลกภายนอกก าแพงคุกอคัคา โลกนอกก าแพง
คุกอคัานี้ต่างหากคือคุกโดยแทจ้รงิ ในขณะที่ภาย ในก าแพงคุกเต็มไป
ดว้ยอสิระและรศัมีภาพอนับรสิุทธิแ์ห่งพระวิญญาณของพระผูเ้ป็นเจา้ ซ ึง่
ความกงัวลเดอืดรอ้นและความโลภทัง้มวล ไม่สามารถจะผ่านลอดเขา้ไป
ได"้ 

จากหนังสอื In Galilee 
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ความทุกขย์ากของชวีิตในคุกอาจจะเป็นความทุกขโ์ศกส าหรบัคนส่วนมาก แต่
ส าหรบัพระอบัดุลบาฮาแลว้มิใชส่ิ่งที่น่าหวาดกลวัแต่อย่างใดเลย ขณะที่อยู่ในคุก
พระองคไ์ดเ้ขยีนไวว้่า : 
 

"อย่าโศกเศรา้เพราะเหตุทีข่า้พเจา้ถูกจองจ าและประสบความทุกขย์ากเลย 
เพราะคุกนี้เป็นสวนดอกไมอ้นัสวยงามของขา้พเจา้ เป็นแดนสวรรคแ์ละ
เป็นบลัลงัก ์แห่งอาณาจกัรของขา้พเจา้ในหมู่มวลมนุษยค์วามทุกขย์ากใน
คกุนีเ้ป็นมงกฏุของขา้พเจา้ซึง่รุง่โรจนอ์ยู่ในหมู่ผูท้ีจ่ติใจเป็นธรรม 

 
"ผู ใ้ดก็ตามย่อมจะมีความสุขทั้ง น้ัน ถา้เขามีความสะดวกสบาย มี
ความส าเรจ็ มพีลานามยัสมบูรณม์คีวามชือ่ชมยนิด ีแต่ถา้ผูใ้ดมคีวามสุข
ความพอใจในขณะที่เขาประสบความเดือนรอ้นทุกขย์ากและเจ็บไขอ้ยู่ 
ตลอดเวลาเชน่นีย้่อมเป็นเคร ือ่งพสิูจน ์ภูมธิรรมอนัสูงของเขา" 

จากสาสน์ของพระอบัดลุบาฮา 
 
การสอบสวนของคณะกรรมการ 
[Turkish Commissions of Investigation] 

 
ใน  พ .ศ .  2447 และ  2450 (ค.ศ .  1904 และ  1907) ร ัฐบาลตุ รกีได ้แต่ งตั้ง
คณะกรรมการขึน้เพือ่สอบสวนความผดิของพระอบัดลุบาฮา และหาพยานมาใหก้าร
เท็จปรกัปร า พระอบัดุลบาฮาไดป้ฏเิสธขอ้กล่าวหาทัง้หมด และในขณะเดยีว กนัก็
พรอ้มทีจ่ะรบัค าพพิากษาของศาล  พระองคก์ล่าวว่า แมท้่านจะถูกจ าคุก ถูกลากไป
ตามถนน ถกูแชง่ดา่ ถกูถม่น ้าลายรด ถกูขวา้งดว้ยหนิ หรอืจะถกูแขวนคอหรอืถูกยงิ
เป้า พระองคก็์ยงัคงมคีวามสุข 
 
ในระหว่างการสอบสวนนี ้พระอบัดุลบาฮายงัคงด าเนินชวีติตามปกตดิว้ยความสงบ 
พระองคย์งัปลูกตน้ไมแ้ละเป็นประธานในพิธมีงคลสมรสอย่างสง่าผ่าเผย และมีอสิระ
ทางจติใจ กงสุลอติาเลยีน ไดเ้สนอใหค้วามชว่ยเหลอืในการเดนิทางไปต่างประเทศ
ดว้ยความปลอดภยัตามแต่พระองคป์รารถนาจะไปอยู่ประเทศใด พระอบัดุลบาฮาได ้
ตอบขอบคุณในไมตรจีิตน้ันและปฏิเสธขอ้เสนออย่างแข็งขนั พระองคก์ล่าวว่าจะ
ไดร้บัผลตอบแทนอย่างไรก็ตาม พระองคจ์ะตอ้งเดนิตามรอยพระบาทของพระบอ๊บ
และพระองคผู์ท้รงอุดมพรซึง่ทัง้สองพระองคน้ั์นมไิดเ้คยหนีปรปักษห์รอืพยายามเอา
ตวัรอดแต่อย่างใดเลย อย่างไรก็ตาม พระอบัดุลบาฮาไดส้นับสนุนบาไฮศาสนิกชน
ส่วนมากใหอ้อกไปเสียจากเมืองอคัคา ซึง่บดันี้ไดก้ลบักลายเป็นดินแดนอนัตราย
ส าหรบัพวกเขา และแลว้พระองคก็์อยู่ทีน่ั่นตามล าพงักบัมิตรสหายที่ซ ือ่สตัยเ์พียง
ไม่กีค่นเพือ่รอคอยชะตากรรม 
 



พระบาฮาอลุลาหแ์ละยคุใหม่ 

68 
ไปทีส่ารบญั 

คณะกรรมการสอบสวนชดุสุดทา้ย อนัประกอบดว้ยขา้ราชการ 4 นายเดนิทางมาถงึ
กรุงอคัคาเมื่อตน้ฤดูหนาว พ.ศ. 2450 (ค.ศ. 1907) และพกัอยู่เป็นเวลาหน่ึงเดอืน 
หลงัจากเสร็จธุระที่เรยีกกนัว่า 'การสอบสวน' ของเขาแลว้ เขาก็เดินทางไปสู่กรุง
คอนสแตนตโินเปิลเพือ่เตรยีมรายงานว่า ขอ้กล่าวหาพระอบัดลุบาฮาน้ันมหีลกัฐานที่
เป็นจรงิทกุประการและแนะน าใหเ้นรเทศหรอืประหารชวีติเสยี แตเ่มือ่กลบัไปถงึตุรกก็ี
มีการปฏวิตัเิกดิขึน้ บุคคลทัง้ 4 ซึง่เป็นพวกในระบอบเก่าจงึตอ้งหลบหนีเอาตวัรอด 
พวกเตอรก์รุน่ใหม่มีอ านาจขึน้ ฉะน้ัน พวกนักโทษศาสนาทัง้หมดในจกัรวรรดอิอต
โตมานจงึไดร้บัการปลอดปล่อยใหม้ีอสิระ พระอบัดุลบาฮาไดร้บัอสิระภาพในเดือน
กนัยายน พ.ศ. 2451 (ค.ศ. 1908) และในปีต่อมา สุลต่าน อบัดุล ฮามิด ก็กลบั
กลายเป็นนักโทษแทน 
 
สู่ตะวนัตก 
[Western Tours] 

 
หลกัจากไดร้บัอสิระภาพแลว้ พระอบัดุลบาฮาคงด าเนินชวีติบรสิุทธิด์งัเชน่เคยคอืสั่ง
สอนประชาชนเขยีนจดหมายโตต้อบและชว่ยเหลือบรรเท่าทุกขค์นยากจน และคน
เจ็บป่วยโดยไม่หยุดหย่อน แมใ้นขณะเดนิทางจากเมอืงอคัคาไปสู่เมอืงไฮฟาและจาก
เมือไฮฟาไปสู่เมืองอเล็กซานเดรยีก็ตาม จนถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2454 (ค.ศ. 
1911) พระองคจ์ึงไดไ้ปเยือนตะวนัตกเป็นคร ัง้แรกระหว่างการเดินทางนี้ พระองค ์
พบปะกบับุคคจ านวนมากทีม่ีความคดิเห็นต่างๆ กนั และไดป้ฏิบตัติามค าสอนของ
พระบาฮาอลุลาหท์ใีห ้"คบหาสมาคมกบัทกุคนดว้ยไมตรจีติมติรภาพ" พระองคไ์ปถงึ
กรงุลอนดอนเมือ่ตน้เดอืนกนัยายน พ.ศ. 2454 (ค.ศ. 1911) พระองค ์และพ านักอยู่
ทีน่ั่นเป็นเวลาหน่ึงเดอืนระหว่างนีไ้ดส้นทนาวสิาสะกบัผูส้นใจทีม่าตดิต่อทุกวนั ทัง้ยงั
ไดป้ฏบิตังิานอืน่ๆ พรอ้มไปดว้ย นอกจากนีพ้ระองคไ์ดแ้สดงปาฐกถาทีโ่บสถซ์ติี ้เทม
เปิลซึง่มอีาจารย ์เจ แคมเลลิเป็นหวัหนา้ และทีโ่บสถเ์ซนตจ์อนสเ์วสมินสเตอร ์อนัมี
อาจารย ์วลิเบอรฟ์อสเป็นเจา้คณะ ไดร้ว่มรบัประทานอาหารเชา้กบันายกเทศมนตรี
แห่งกรุงลอนดอน แลว้เดนิทางต่อไปยงันครปารสี ทีน่ั่นทุกวนัพระองคย์ุ่งอยู่กบัการ
พบปะสนทนากบัผูส้นใจหลายชาตทิีก่ระหายใครจ่ะรูเ้ร ือ่งราว เดอืนธนัวาคม พระองค ์
ไดเ้ดนิทางกลบัไปยงัอยิปิตแ์ละดว้ยการขอรอ้งของมติรสหายบาไฮอเมรกินัหลายคน 
พระองคจ์ึงเดินทางไปสหรฐัอเมรกิาในฤดูใบไมผ้ลิต่อมา ถึงนิวยอรค์เมื่อเดือน
เมษายน พ.ศ. 2455 (ค.ศ. 1912) อกีเกา้เดอืนต่อมา พระองคไ์ดก้ล่าวปาฐกถาต่อ
บุคคลหลากหลาย เป็นตน้ว่า นักศกึษาในมหาวทยิาลยั นักสงัคม ผูนั้บถอืศาสนาอ
มนั ชาวยวิ ชาวครสิเตยีน ผูท้ีไ่ม่ยอมนับถอืศาสนาใดๆ เลย ทีส่มาคมเอสเพอรานโต 
สมาคมสนัตภิาพ สโมสรผูม้ีความคดิใหม่ๆ และสมาคมสตรเีพื่อต่อสูส้ิทธอิอกเสียง
เลอืกตัง้ตามโบสถข์องนิกายตา่งๆ หลายแห่งซึง่ค าปราศรยัเหล่าน้ันลว้นเหมาะสมแก่
โอกาสและแกผู่ฟั้งทุกคร ัง้ วนัที ่5 เดอืนธนัวาคมปีเดยีวกนัไดเ้ดนิทางโดยทางเรอืไป
ยงัประเทศองักฤษอกี และพ านักอยู่เป็นเวลาหกสปัดาห ์ไดไ้ปเยือนเมืองลิเวอรพู์ล 
ลอนดอน ปรสิตอน และเอดนิเบิรก์ ไดก้ล่าวสุนทรพจนอ์นัส าคญัทีส่มาคมเอสเพอ
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รานโตในเมืองเอดินเบิรก์ว่า พระองคไ์ดส้่งเสรมิใหบ้าไฮศาสนิกชนทางตะวนัออก
ศกึษาเอสเพอรานโต(ภาษากลางทีค่ดิขึน้เพื่อใชก้นัในสงัคมโลก) เพื่อความเขา้ใจ
อนัดีต่อไปยิ่งขึน้ระหว่างชาวตะวนัตกและตะวนัออก หลงัจากที่ไดใ้ชเ้วลาในการ
สนทนาปราศรยัและประชมุตลอดเวลาสองเดอืนในกรุงปารสีดงัเชน่ทีเ่คยปฏบิตัเิมือ่
มาเยอืนคร ัง้ก่อนแลว้ พระองคก็์ไดเ้ดนิทางต่อไปยงัเมืองสตูทการท์ ณ ทีน้ั่น ไดเ้ปิด
ประชมุชาวเยอรมนับาไฮหลายคร ัง้และ ไดร้บัความส าเรจ็อย่างใหญ่หลวง คร ัง้แลว้ก็
เดนิทางไปสู่กรงุบูดาเปสและเวยีนนา ไดจ้ดัตัง้ผูนั้บถอืศาสนาบาไฮกลุ่มใหม่ขึน้ทีน่ั่น 
แลว้กลบัเมอืงไฮฟาเมือ่วนัที ่5 ธนัวาคมปีเดยีวกนั 
 
กลบัสู่ดนิแดนศกัดิส์ทิธิ ์
[Return to the Holy Land] 

 
ขณะน้ัน พระอบัดุลบาฮามีอายุได ้70 ปีแลว้ การที่ไดป้ฏิบตัิงาน อนัยากล าบาก
ตรากตร ามาชา้นาน และที่สุดก็คือการเดินทางตระเวนอย่างเหน็ดเหน่ือยไปบาไฮ
ตะวนัตกถงึสองคร ัง้น้ันไดท้ าใหร้า่งกายของพระองคอ์่อนเปลีย้ลงมาก เมื่อกลบัมา
จากตะวนัตกแลว้ ท่านไดเ้ขียนจดหมายถึงบาไฮศาสนิกชนทัง้ในตะวนัออกและ
ตะวนัตก เป็นจดหมายทีก่อ่ใหผู้อ้า่นเกดิความสงสารพระองคอ์ย่างจบัใจ ขอ้ความใน
จดหมายน้ันมตีอนหน่ึงว่า : 
 

"มติรทัง้หลายเวลาไดม้าถงึแลว้ แต่ชวีติของขา้พเจา้คงจะอยู่กบัท่านไดอ้กี
ไม่นานนัก ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัหินา้ทีม่าตามทีส่ามารถจะกระท าได ้และไดร้บั
ใชศ้าสนาของพระบาฮาอุลลาหม์าจนสุดความสามารถของขา้พเจา้แลว้ 
ขา้พเจา้ไดท้ างานทัง้กลางวนัและกลางคนืตลอดชวีติของขา้พเจา้นี.้... 
 
"โอ ขา้พเจา้ปรารถนาทีจ่ะไดเ้ห็นบาไฮศาสนิกชนแบกภารกจิแห่งศาสนา
ของตน ถงึเวลาแลว้ทีจ่ะประกาศอาณาจกัรของอบัฮา (อบัฮา แปลว่าแสง
ประทปีอนัยิง่ใหญ่) บดันี ้เป็นเวลาทีจ่ะรว่มเป็นน ้าหน่ึงใจเดยีวกนั เป็นเวลา
แห่งความรว่มใจปรองดองของมติรสหายของพระผูเ้ป็นเจา้ ! 
 
"ขา้พเจา้ก าลงัเงีย่หูฟังทัง้ทศิตะวนัออกและตะวนัตก ทัง้ทศิเหนือและทศิใต ้
เพื่ออาจจะไดย้ินเสียงเพลงแห่งความรกัและมิตรดงัขึน้ในที่ประชุมของ
บาไฮศาสนิกชน ชวีติของขา้พเจา้จะอยู่อกีไม่นานแลว้ และโดยการไดฟั้ง
เพลงนีเ้ทา่น้ันทีจ่ะท าใหข้า้พเจา้มคีวามสุข 
 
"โอ ขา้พเจา้ปรารถนาที่จะไดเ้ห็นบรรดามิตรสหายรกัใครส่ามัคคีกนั
ประดจุไขมุกทีร่อ้ยเป็นพวง ประดจุกลุ่มดาวลูกไกอ่นัพราวพรายประดุจแสง
อาทตยิแ์ละประดจุบรรดาลูกกวางนอ้ยในทอ้งทุง่ 
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"นกไนตงิเกลอนัลกึลบัก าลงัรอ้งเพลงใหแ้กพ่วกเขา เขาจะไม่สดบัฟังดอก
หรอื หากการเวกก าลงัส่งเสยีงรอ้ง เขาจะไม่ไดย้นิหรอืไฉน ทูตสวรรคแ์ห่ง
อาณาจกัอบัฮาก าลงัร า่เรยีก เขาจะไม่ตัง้ใจฟังดอกหรอื และทูตปฏญิญา
แห่งพระบาฮาอลุลาหก์ าลงัวงิวอนเขาจะไม่เอาใจใส่บา้งหรอื ? 
 
"ขา้พเจา้ก าลงัเฝ้ารอคอย รอคอยสดบัข่าวดทีีว่่า บรรดาผูนั้บถอืศาสนา
บาไฮจะเป็นผูท้ าใหค้วามซือ่สตัยส์ุจรติใจเป็นรูปรา่งจรงิจงัขึน้ ท าใหเ้กดิ
ความรกัและไม่ตรจีติมติรภาพขึน้ใหม่และรกัใครส่ามคัคกีนั 

 
"พวกเขาจะไม่กระท าใหห้วัใจของขา้พเจา้มีความปิตยินิดดีอกหรอื เขาจะ
ไม่กระท าใหก้ารคร า่ครวญเรยีกรอ้งของขา้พเจา้ไดป้ระสบความพอใจดอก
หรอื เขาจะไม่สดบัฟังการวิงวอนของขา้พเจา้ ไม่ท าใหค้วามหวังของ
ขา้พเจา้สมปรารถนา และไม่ตอบการเรยีกขานของขา้พเจา้ดอกหรอื ? 

 
"ขา้พเจา้ก าลงัเฝ้าคอย – รอคอยอยู่อย่างอดทน ?" 

 
พวกทีเ่ป็นศตัรูต่อศาสนาบาไฮซึง่หวงัว่าศาสนาใหม่นีค้งจะเสื่อมไปเมื่อพระบอ๊บถูง
สงัหาร เมือ่พระบาฮาอุลลาหถ์ูกเนรเทศออกไปจากบา้นเมอืงของพระองค ์และถูกสั่ง
จ าคุกตลอดชวีติ และอกีคร ัง้หน่ึงเมือ่พระบาฮาอุลลาหส์ิน้พระชนมแ์ลว้น้ันพวกนีต้า่ง
ก็พากนัเรงิใจเมื่อไดเ้ห็นสุขภาพของพระอบัดุลบาฮาทรุดโทรมลงภายหลงัที่ได ้
กลบัมาจากการท่องเทีย่วยุโรปแลว้ แต่อกีคร ัง้หน่ึงทีค่วามหวงัของเขาเหล่าน้ันตอ้ง
ดบัลงไปอกี พระอบัดลุบาฮาไดเ้ขยีนไวต้อนหน่ึงว่า : 
 

"แน่นอนทีเ่ดยีวว่างรา่งกายและพลงังานของขา้พเจา้จะไม่สามารถทนทาน
ต่อการสกึหรออนัเป็นปกตวิสิยัได ้แต่การชว่ยเหลอืของพระองคผู์เ้ป็นทีร่กั
ไดพ้ิทกัษแ์ละคุม้ครองใหค้วามปลอดภยัแก่อบัดุลบาฮาไดม้าถึงซึง่วาระ
ใกลจ้ะอ าลาโลกแลว้ พลงัทางกายของเขาขอดแหง้ไปและมิชา้มนัก็จะท า
ใหช้วีิตของเขาจบลง แต่น่ีเป็นความจรงิเลย แมว้่าผูท้ี่ไม่ปฏิบตัิตามพระ
ปฏิญญาและพวกที่โง่เขลาจะคิดว่ารา่งกายของขา้พเจา้อ่อนเปลีย้เต็มที
แลว้เน่ืองจากไดร้บัทุกขท์รมานอย่างสุดแสนในการปฏฺบตัิตามทางอนั
บรสิุทธินี์ ้ทว่าขา้พเจา้ขอสรรเสรญิพระผูเ้ป็นเจา้ อ านาจทางธรรมในดวง
จติของขา้พเจา้ยงัคงเขม้แข็งและสดใสยิง่ขึน้ ทัง้นีก็้เพราะพระกรุณาธคิุณ
ของพระองคผู์ป้ระเสรฐิ ขอบพระคุณพระผูเ้ป็นเจา้  เพราะโดยการประทาน
พรของพระบาฮาอุลลาห ์รา่งกายของขา้พเจา้จงึกลบัแข็งแรงขึน้อีกคร ัง้ 
บดันี ้ขา้พเจา้มีความสุขทีส่วรรคป์ระทานให ้พระโอวาทอนัสูงส่งของพระ
บาฮาอลุลาหก์ าลงัโชตชิว่งและความสุขอนัแทจ้รงิก าลงัทว่มทน้" 

จากแม็กกาซนี Star of the West 
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ในระหว่างสงครามโลกคร ัง้ทีห่น่ึง และภายหลงัทีส่งครามสิน้สุดลงแลว้ แมพ้ระอบัดุล
บาฮาจะมีกรณียกจิทีต่อ้กระท าอย่างลน้เหลือ ท่านก็ยงัไดเ้ขยีนสาสน์ส าคญัๆ และ
จดหมายอีกมากมายซึง่สาสน์และจดหมายเหล่านี้ไดส้่งไปยงัผูร้บัภายหลงัที่การ
คมนาคมทั่วไปไดเ้ปิดขึน้อีกคร ัง้หน่ึง สาสน์เหล่านี้ไดส้่งเสรมิใหก้ าลงัใจแก่บาไฮ
ศาสนิกชนทั่วโลกใหเ้กิดความกระตือรอืรน้และขยนัขนัแข็งในการท าประโยชน ์
ภายใตก้ารจรรโลงใจของสาสน์เหล่านี ้ศาสนาบาไฮไดเ้จรญิกา้วหนา้อย่างรวดเรว็
และทกุหนทกุแห่งก็เต็มไปดว้ยความเขม้แข็งและพลงัวงัชาใหม่ 
 
ควนัสงครามทีไ่ฮฟา 
[War Time at Haifa] 

 
เร ือ่งทีน่่าทึง่ในการทีพ่ระอบัดุลบาฮาสามารถมองเห็นเหตุการณล์่วงหนา้ทีจ่ะบงัเกดิ
ขึน้ไดอ้ย่างกระทนัหนั เป็นเวลาหลายเดอืนก่อนสงคราม ในระหว่างทีบ่า้นเมืองยงัมี
ความสงบอยู่น้ัน ปกตจิะมีผูม้านมสัการทีเ่มืองไฮฟาเป็นจ านวนมาก ผูค้นเหล่านีม้า
จากอหิรา่นและส่วนตา่งๆ ของโลก ประมาณหกเดอืนกอ่นทีส่งครามจะอบุตัขิึน้ บาไฮ
ศาสนิกชนหลายคนไดข้ออนุญาตมาเยีย่มเยอืนท่านอาจารยท์ีก่รุงไฮฟาแต่พระอบั
ดุลบาฮาไม่อนุญาตใหม้า และจากเวลาน้ันเป็นตน้มาพระองคก็์ค่อยๆ จดัการใหผู้ม้า
ทีย่งัพ านักอยู่ในเมืองไฮฟาออกไปจากเมืองน้ัน ฉะน้ันเมื่อจวนสิน้เดอืนกรกฎาคม 
พ.ศ. 2457 (ค.ศ. 1914) น้ัน ความสุขุมคมัภีรภาพของพระอบัดุลบาฮาก็เป็นที่
ประจกัษแ์ละรบัรูก้นัทัว่ไป 
 
เมื่อสงครามเกดิขึน้ พระอบัดุลบาฮาผูซ้ ึง่ไดถู้กจ าคุกและถูกเนรเทศมาเป็นเวลาถงึ 
55 ปี แลว้ตอ้งกลบักลายมาเป็นนักโทษของรฐับาลตุรกอีีกคร ัง้หน่ึง การตดิต่อกบั
มิตรสหายและชาวบาไฮศาสนิกชนนอกประเทศซเีรยีถูกตดัขาดลงเกือบหมดสิน้
พระองคแ์ละผูนั้บถอืศาสนาบาไฮกลุ่มนอ้ยจงึตอ้งไดร้บัความเดอืดรอ้นทุกขย์ากอกี
คร ัง้ ไม่มีอาหารพอเพียง เต็มไปดว้ยภยนัตรายใหญ่หลวงและปราศจากซึง่ความ
สะดวกสบายดว้ยประการทัง้ปวง 
 
ในระหว่างสงคราม พระอบัดุลบาฮาเต็มไปดว้ยภาระชว่ยเหลอืประชาชนทัง้ดา้นวตัถุ
และจติใจ พระองคไ์ดท้ าการเพราะปลูกดว้ยตวัของพระองคเ์องในเนือ้ทีอ่นักลา้งใหญ่
ใกลเ้มอืงทเิบเรยีส ไดข้า้วสาลมีากมาย ฉะน้ันจงึสามารถบรรเทาทพุภกิขภยัทีบ่งัเกดิ
ขึน้ได ้พระองคม์ิไดช้ว่ยเหลือแต่เพียงบาไฮศาสนิก ชนเท่าน้ันหากยงัไดช้ว่ยเหลอื
ตลอดจนคนยากไรเ้ข็ญใจทีนั่บถอืศาสนาอืน่ๆ ดว้ยนับจ านวนพนัๆ คนในกรุงไฮฟา
และอคัคา การบรจิาคของพระองคก์ระท าไดเ้พียงพอตามความตอ้งการของคน
เหล่าน้ัน ตลอดจนเอา ใจใส่ชว่ยเหลอืบรรเทาทุกขย์ากเดอืนรอ้นของพวกเขาอย่าง
มากที่สุดเท่าที่จะสามารถท าได ้พระองคบ์รจิาคเงินเล็กๆ น้อยๆ ประจ าวนัแก่คน
ยากจนนับจ านวนรอ้ยๆ คน นอกจากน้ันยงัเพิ่มเตมิขนมปังใหอ้กีดว้ย ถา้ไม่มีขนม
ปังพระองคก็์จะใหอ้นิทผลมัหรอืสิ่งอืน่ๆ แทน พระองคไ์ดไ้ปเยือนเมืองอคัคาเสมอๆ 
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เพื่อสนับสนุนและใหค้วามชว่ยเหลือแก่บาไฮศาสนิกชนและคนยากไรท้ีน่ั่นระหว่าง
สงครามพระองคไ์ดป้ระชมุกบับาไฮศาสนิกชนทุกวนัและโดยการชว่ยเหลือของ
พระองค ์บาไฮศาสนิกชนต่างก็ยงัคงเป็นสุขและมีความสงบตลอดระยะเวลาหลายปี
แห่งความทกุขย์ากน้ัน 
 
เซอรอ์บัดลุบาฮา อบับอส เค.บ.ีอ.ี 
[Sir 'Abdu'l-Bahá 'Abbás, K.B.E.] 

 
ภายหลงัการสูร้บมาตลอดเวลา 24 ช ัว่โมงเต็ม เหล่าทหารมา้อนิเดยีและองักฤษก็เขา้
ยึดเมืองไฮฟาไดเ้มื่อวนัที ่23 กนัยายน พ.ศ. 2461 (ค.ศ. 1918) เวลาบ่าย 3 โมง 
สภาพสงครามอนัน่าหวาดหวั่นพร ัน่พรงึภายใตก้ารปกครองของรฐับาลตุรกก็ีสิน้สุด
ลงความปีตยินิดก็ียงับงัเกดิขึน้ทัว่ไปในเมอืงไฮฟา 
 
นับตัง้แตอ่งักฤษเร ิม่เขา้ยดึครองตรุก ีพวกทหารจ านวนมากรวมทัง้ขา้ราชการทุกช ัน้ 
ตลอดจนผูท้ีอ่ยู่ในต าแหน่งสูงสุดไดเ้ขา้มาสนทนาวสิาสะกบัพระอบัดุลบาฮา ทุกคน
ต่างไดร้บัความสว่างจากการสนทนานี้ และลว้นมีความปีติยินดีในทัศนะอัน
กวา้งขวางและความเขา้ใจลกึซึง้ตลอดจนมารยาทอนังดงามและการตอ้น รบัอย่าง
สนิทสนมเป็นกนัเองของพระองค ์พวกผูแ้ทนของฝ่ายรฐับาลองักฤษทีม่าเยอืนต่างก็
ประทบัใจอย่างสุดซึง้ในบุคคลกิภาพอนัสง่างามและกรณียกจิอนัยิง่ใหญ่ของพระองค ์
ทีเ่กีย่วกบัการกระท าใหบ้งัเกดิสนัตแิละความสมบูรณโ์ดยแทข้องปวงชน น่ีเป็นสิง่ที่
ท าใหพ้ระอบัดุลบาฮาไดร้บัแต่งตัง้ใหเ้ป็นขนุนางแห่งจกัรวรรดอิงักฤษ พิธแีต่งตัง้นี้
กระท าในอุทยานทีพ่กัผูบ้ญัชาการทหารแห่งกรุงไฮฟาเมื่อวนัที ่27 เมษายน พ.ศ. 
2463 (ค.ศ. 1920) 
 
ชวีติกอ่นมรณภาพ 
[Last Years] 

 
ระหว่างฤดูหนาวของปี พ.ศ. 2462-2463 (ค.ศ. 1919-1920) ผูเ้ขียนไดร้บัสิทธิ
พเิศษอย่างใหญ่ยิง่ในการทีไ่ดเ้ป็นแขกของพระอบัดุลบาฮาถงึสองเดอืนคร ึง่ ณ เมอืง
ไฮฟา และไดเ้ห็นชวีิตประจ าวนัของพระองคอ์ย่างใกลช้ดิ แมข้ณะน้ันพระองคจ์ะมี
อายุถงึ 76 ปีแลว้ แต่ยงัแข็งแรงอย่างน่าประหลาด และไดป้ฏบิตักิรณียกจิประจ าวนั
อย่างลน้เหลอืจนแทบไม่น่าเชือ่ แมพ้ระองคจ์ะเหน็ดเหน่ือยอยู่เสมอแตก็่ไดร้บัพลงัคนื
มาอย่างมหศัจรรย ์พระองคจ์ะชว่ยเหลอืผูท้ีต่อ้งการความชว่ยเหลอืจากพระองคอ์ยู่
เสมอ ความอดทนมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลง ความสุภาพอ่อนโยน ความเมตตากรุณา 
และไหวพรบิปราดเปลื่องท าใหผู้ท้ีอ่ยู่ใกลช้ดิพระองคร์ูส้ึกเป็นสุข พระองคม์กัจะใช ้
เวลาส่วนใหญ่ในตอนกลางคนืสวดมนตแ์ละเขา้สมาธติัง้แต่เชา้ตรูจ่นถงึค ่า พระองค ์
มธีรุะยุ่งอยู่ดว้ยการอ่านหนังสอืและตอบจดหมายทีส่่งมาจากประเทศต่างๆ ตลอดจน
ปฏบิตักิจิมากมายทัง้ในบา้นและทางศาสนา มเีวลางบีหลบัพกัผ่อนเพยีงเล็กนอ้ยหลงั
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อาหารกลางวนัแลว้ ในตอนบ่าย ตามปกตพิระองคจ์ะพกัผ่อนนิดหน่อยดว้ยการเดนิ
หรอืน่ังรถมา้ แมใ้นยามพกัผ่อนเชน่น้ันก็ตามพระองคก็์ไม่แคลว้จะมคีนหน่ึงหรอืสอง
คนเป็นกลุ่มรว่มสนทนาธรรมไปกบัพระองคด์ว้ย หรอืมฉิะน้ันพระองคจ์ะหาโอกาสไป
เยีย่มเยอืนชว่ยเหลือคนยากจน เมื่อกลบัมาแลว้ พระองคก็์จะเชญิบาไฮศาสนิกชน
มารว่มประชมุในตอนเย็นตามปกตใินหอ้งรบัแขก พระองคม์กัจะเชือ้เชญิบรรดาผูม้า
นมสัการตลอดจนมิตรสหายมารว่มรบัประทานอาหารกลางวนัและอาหารว่างตอน
กลางคืน และท าใหแ้ขกของพระองคส์นุกสนามดว้ยเร ือ่งราวขบขนัและดว้ยการ
สนทนาอนัมีค่าเกีย่วกบัเร ือ่งราวต่างๆ พระองคก์ล่าวว่า "บา้นขา้พเจา้เป็นบา้นแห่ง
การหวัเราะ" ซึง่ก็เป็นเชน่น้ันจรงิๆ ท่านปีตยินิดทีีม่บีุคคลต่างชาต ิต่างเผ่าพนัธุ ์ต่าง
ศาสนา และตา่งผวิ ไดม้ารว่มชมุนุมสามคัคกีนัดว้ยความสนัถวไมตรภีายในบา้นของ
พระองค ์พระองคเ์ป็นบดิาทีน่่ารกัโดยแท ้และมใิชแ่ต่ในหมู่ประชาชนในไฮฟาเทา่น้ัน 
แตใ่นหมู่ศาสนิกชนบาไฮทัว่โลกดว้ย 
 
มรณกรรม 
[The Passing of 'Abdu'l-Bahá] 

 
พระอบัดุลบาฮายงัคงปฏบิตักิรณียกจิมไิดห้ยุดยัง้ จนกระทัง่กอ่นหนา้วนัสุดทา้ยแห่ง
ชวีิตของพระองคส์องวนัแมพ้ระองคจ์ะอ่อนเปลีย้ลงทุกท ีในตอนบ่ายวนัศุกรท์ี่ 25 
พฤศจกิายน พ.ศ. 2464 (ค.ศ. 1921) พระองคย์งัไปสวดมนตท์ีสุ่เหรา่ในเมอืงไฮฟา 
หลงัจากน้ันก็ออกไปใหท้านคนจนดว้ยตวัของพระองคเ์องเหมอืนดงัปกต ิหลงัอาหาร
กลางวนัแลว้ พระองคไ์ดบ้อกใหผู้ช้ว่ยเขียนจดหมายหลายฉบบัเมื่อพกัผ่อนแลว้ 
พระองคก็์เดินเขา้ไปในสวนและวิสาสะกบัคนท าสวน ในตอนเย็นไดอ้วยพรและสั่ง
สอนคนใชผู้ซ้ ือ่สตัยผู์ห้น่ึงของบา้นซึง่ไดแ้ต่งงานในวนัน้ัน คร ัน้แลว้ก็เขา้ประชมุ
กนัชาวบาไฮตามปกติในหอ้งรบัแขก ต่อมาอีกไม่ถึง 2 วัน คือวันจันทรท์ี่ 28 
พฤศจกิายน เวลาดกึประมาณหน่ึงนาฬกิาคร ึง่ พระองคก็์ล่วงลบัไปอย่างสงบเสมอืน
ว่าไดน้อนหลบัอย่างเงยีบๆ โดยมธีดิาสาวสองคนของพระองคเ์ฝ้าอยู่ขา้งๆ เตยีงนอน 
 
ข่าวอนัโศกสลดนีไ้ดแ้พรส่ะพดัไปอย่างรวดเรว็ทัว่ทัง้เมือง และถูกส่งโทรเลขออกไป
ทัว่โลก เชา้วนัรุง่ขึน้ (คอืวนัองัคารที ่29 พฤศจกิายน) ก็ไดก้ระท าพธิกีารฝังศพ 
 

"…แน่ทีเ่ดยีว ในเมืองไฮฟาหรอืแมแ้ต่ประเทศปาเลสไตนเ์องก็ไม่เคยมีพิธี
ฝังศพอนัยิง่ใหญ่ดงัเชน่นีม้าแต่ก่อน.... คนนับหมื่นๆ ไดม้ารว่มขบวนตาม
ศพดว้ยความรูส้ึกอนัดื่มด ่าลึกซึง้ คนเหล่าน้ันมีทัง้ผูท้ี่ต่างเช ือ้ชาติ ต่าง
ภาษาและตา่งศาสนา 
 
"ขา้หลวงใหญ่เซอรเ์ฮอรเ์บอท แซมมวล ขา้หลวงแห่งเยรูซาเล็ม ขา้หลวง
แห่งพีนิชเชืย่น บรรดาขา้ราชการช ัน้หวัหนา้ของรฐับาล ทูตานุทูตของ
ประเทศต่างๆ ผูม้ชี ือ่เสยีงแห่งปาเลสไตน ์ชาวยวิ ชาวครสิเตยีน ชาวมุสลมิ 
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ชาวดรสู(ศาสนาอสิลามจ าพวกหน่ึง) ชาวอยีปิต ์ชาวกรกี ชาวเตอรก์ ชาว
เคิด และมิตรสหายชาวอเมรกินั มิตรชาวยุโรปและชาวปาเลสไตนข์อง
พระองค ์ตลอดจนคนช ัน้สูงและช ัน้ต ่าทัง้มวล รวมประมาณจ านวนหมื่นคน
ตา่งก็พากนัเศรา้โศกในการสูญเสยีบุคคลผูเ้ป็นทีร่กัของเขา.... 
 
"ประชาชนพากนัคร า่ ครวญเป็นเสยีงเดยีวกนัว่า โอ พระผูเ้ป็นเจา้ พระผู ้
เป็นเจา้ของขา้พเจา้ทัง้หลาย บดิาของขา้พเจา้ไดจ้ากไปแลว้ บดิาของพวก
ขา้พเจา้ไดจ้ากไปแลว้ 
 
"ฝูงชนต่างมุ่งเดินขึน้ไปสู่ภูเขาคารเ์มล สวนองุ่นของพระผูเ้ป็นเจา้อย่าง
ชา้ๆ …. หลงัจากเดนิมาเป็นเวลา 2 ช ัว่โมงแลว้ พวกเขาก็มาถงึอทุยานแห่ง
สุสานของพระบอ๊บ.... ขณะที่มหาชนอนัหนาแน่นชมุนุมกนัอยู่ ณ ที่น้ัน 
บรรดาผูแ้ทนของนิกายต่างๆ เป็นตน้ว่า ชาวมุสลิม ชาวครสิเตียน และ
ชาวยวิไดลุ้กขึน้กล่าวค าสดุดเีกยีรตคิณุของพระอบัดลุบาฮาว่าเป็นบรมครู
ผูย้ิ่งใหญ่และเป็นบุคคลที่ท าใหม้นุษยส์ามคัคีกนัในยุคที่โลกเต็มไปดว้ย
ความงงงนัและเศรา้โศกนี ้เขาเหล่าน้ัน บางคนก็ไดก้ล่าวแสดงความอาลยั
รกัอย่างสุดซึง้โดยมไิดต้ระเตรยีมรา่งค าพูดมากอ่นเลย บา้งก็เตรยีมรา่งค า
ปราศรยัมาดว้ยเพื่อแสดงความรกัและอ าลาเป็นคร ัง้สุดทา้ย พวกเขาได ้
กล่าวยกย่องเกยีรตคิุณของพระองคอ์ย่างมากมายจนไม่เหลือค าพูดใดๆ 
ไวส้ าหรบับาไฮศาสนิก ชนจะไดก้ล่าวบา้งเลย" 

จากหนังสอื The Passing of 'Abdu'l-Bahá 
 โดย เลดี ้บลอม ฟิลด ์และ โชก ิเอฟเฟนด ิ

 
ผูแ้ทนคนส าคญัของฝ่ายศาสนามุสลมิ ครสิเตยีน และยวิ 9 นายไดก้ล่าวสดุดอีย่าง
จบัใจเป็นพยานในความรกัของเขาทีม่ตี่อพระอบัดุลบาฮาและชมเชยชวีติอนับรสิุทธิ ์
งดงามของพระองค ์ซึง่ไดส้ิน้สุดลงแลว้ คร ัง้แลว้หบีศพก็ค่อยๆ เคลือ่นอย่างชา้ๆ เขา้
สู่ทีนิ่ทราอนัสงบและศกัดิส์ทิธิ ์
 
แน่ทเีดยีว น่ีเป็นสิง่คู่ควรแกอ่นุสรณข์องบุคคลผูก้ระท างานเพือ่ใหศ้าสนาทัง้ปวงเป็น
อนัหน่ึงอนัเดยีวกนั เพื่อสามคัคธีรรมของชาติทัง้หลาย ของเผ่าพนัธุแ์ละภาษาทัง้
มวล เป็นการสดุดีและเป็นทัง้การพิสูจนว์่า ชวีิตการงานของท่านมิไดล้ม้เหลว ทัง้
แสดงใหเ้ห็นว่าอุดมการณข์องพระบาฮาอุลลาหซ์ ึง่มิใชเ่ป็นแต่เพยีงสิง่ดลใจ แต่เป็น
ชวีิตของพระอบัดุลบาฮาโดยแทจ้รงิน้ันไดเ้ร ิม่ซมึผ่านไปทั่วโลกแลว้ ทัง้ไดท้ าลาย
ความแตกแยกแห่งนิกายต่างๆ ตลอดจนท าลายการแบ่งช ัน้วรรณะที่ไดท้ าใหช้าว
มุสลมิ ครสิเตยีน ยวิและชนนานาเหล่าแตกแยกกนัมาหลายศตวรรษน้ันไดร้วมเป็น
กลุ่มกอ้นเดยีวกนั 
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งานเขยีนและปาฐกถา 
[Writings and Addresses] 

 
พระอบัดุลบาฮาไดเ้ขยีนหนังสอืไวเ้ป็นจ านวนมาก ส่วนใหญ่เป็นจดหมายทีเ่ขยีนถงึ
บาไฮศาสนิกชนและผูส้นใจที่ไต่ถามมายงัพระองค ์ค าปาฐกถาและค าปราศรยั
ส่วนมากของพระองคไ์ดถู้กบนัทกึไว ้บางส่วนก็ไดพ้มิพอ์อกเผยแพรแ่ลว้ ในบรรดาผู ้
มานมสัการนับหมื่นๆ คนทีไ่ดม้าเยีย่มเยือนพระอบัดุลบาฮา ณ เมือง อคัคา และไฮ
ฟาน้ัน มจี านวนมากทีไ่ดบ้นัทกึความรูส้กึของเขาไว ้บนัทกึบางส่วนไดต้พีมิพแ์ลว้ 
 
ฉะน้ัน ค าสอนของพระองคจ์งึมอียู่ครบบรบิูรณ ์พระองคไ์ดก้ล่าวจ าแนกออกไปอย่าง
ละเอียดยิ่งกว่าที่พระบิดาของพระองคไ์ดท้รงกล่าวไวใ้นปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกบั
ตะวนัออกและตะวนัตก ทัง้ไดช้ ีแ้จงถงึการใชป้ระโยชนอ์ย่างละเอยีดแห่งหลกัธรรมที่
พระบาฮาอุลลาหไ์ดท้รงก าหนดไว ้งานเขยีนของพระองคย์งัมีอกีมากทีย่งัมิไดแ้ปล
ออกเป็นภาษายุโรป แต่ทีแ่ปลไปแลว้น้ันก็เป็นการเพยีงพอทีจ่ะใหค้วามรูค้วามเขา้ใจ
อย่างเต็มทีแ่ละลกึซึง้ในหลกัการส าคญัแห่งการสอนของพระอบัดลุบาฮา 
 
พระองคพู์ดภาษาอหิรา่น อาระบคิ และตุรกไีด ้ค าพูดและค าปาฐกถาของพระองคใ์น
ระหว่างการเดินทางไปตะวนัตกทัง้สองคร ัง้ไดถู้กแปลออกเป็นภาษาตะวนัตก แน่
ทเีดยีว ในการแปลน้ันความซาบซึง้ตรงึใจไดข้าดหายไปมาก แมก้ระน้ันดว้ยอ านาจ
ทีม่อียู่ในค าพูดของพระองคน่ั์นเองทีท่ าใหผู้ฟั้งรูส้กึประทบัใจอย่างยิง่ 
 
ฐานะของพระอบัดลุบาฮา 
[Station of 'Abdu'l-Bahá] 

 
ต าแหน่งทีพ่ระองคผู์ป้ระเสรฐิไดแ้ต่งตัง้ใหพ้ระอบัดุลบาฮาน้ันไดป้รากฏอยู่ในสาสน์ที่
เขยีนโดยพระองคเ์อง ดงัตอ่ไปนี ้คอื : 
 

"เมื่อทะเลแห่งชวีิตของเราแหง้งวดและคมัภีรศ์าสนาของเราไดจ้บลงแลว้ 
พวกท่านจะหนัหนา้ไปสู่ผูท้ีพ่ระเจา้ทรงเลอืก ผูแ้ตกกิง่กา้นออกไปจากราก
โบราณนี"้ 
 
และ...  
 
"สิง่ใดทีท่า่นไม่เขา้ใจในคมัภรีข์องเรา จงปรกึษาผูเ้ป็นกิง่กา้นสาขาของล า
ตน้อนัเกรยีงไกรนี"้ 
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พระอบัดลุบาฮาไดเ้ขยีนไวว้่า :  
 

"ตามถอ้ยค าที่กล่าวไวอ้ย่างชดัแจง้ในพระคมัภีร ์พระบาฮาอุลลาหท์รง
ก าหนดผูเ้ป็นศูนยก์ลางแห่งพระปฏญิญาใหเ้ป็นผูอ้ธบิายพระโอวาทของ
พระองคนั์บแตก่าลเร ิม่ตน้มาจนกระทัง่ถงึปัจจบุนั ยงัไม่มศีาสนาใดไดม้พีระ
ปฏญิญาทีม่ ั่นคง และทรงพลานุภาพดงัเชน่พระปฏญิญานี"้ 

 
การทีพ่ระอบัดลุบาฮาไดเ้ผยแพรแ่ละสัง่สอนศสนาของพระบาฮาอลุลาหม์าดว้ยความ
เสยีสละอย่างสมบูรณท์ัง้ในตะวนัออกและตะวนัตกนี ้บางคร ัง้ท าใหบ้าไฮศาสนิกชนมี
ความรูส้ึกสบัสนเกีย่วกบัฐานะต าแหน่งของพระองค ์พวกเขาไดรู้จ้กักบัวิญญาณ
บรสิุทธิท์ีด่ลใจท่าน ดงัน้ัน ศาสนิกชนบาไฮจ านวนมากจงึเขา้ใจว่าพระอบัดุลบาฮา
เป็นศาสนทูตผูห้น่ึง เขาจงึเรยีนพระองคว์่า "พระครสิตผู์เ้สด็จกลบัมา" ไม่มีสิง่ใดจะ
ท าใหพ้ระอบัดลุบาฮาโทมนัสใจมากเทา่ทีไ่ดเ้ห็นบาไฮศาสนิกชนหลงเขา้ใจผดิว่าตวั
พระองคผู์เ้ป็นกระจกเงาส่องใหเ้ห็นดวงอาทิตยแ์ห่งสจัจะน้ันกลบักลายเป็นดวง
อาทติยเ์สยีเอง 
 
ยิง่กว่าน้ันศาสนาของพระบาฮาอุลลาหม์อีานุภาพสามารถท าใหม้นุษยร์วมกนัเขา้ได ้
ดว้ยระเบียบแบบแผนใหม่ผิดกบัศาสนาที่มีมาแลว้ในอดีต ในระหว่างการปฏิบตัิ
ภารกจิของพระอบัดุลบาฮาในระยะ พ.ศ. 2435 (ค.ศ. 1892) น้ัน ศาสนาบาไฮได ้
เจรญิเตบิโตขึน้ทลีะนอ้ยๆ และก าลงักลายเป็นระเบยีบแบบแผนอย่างแทจ้รงิของโลก 
เป็นความจ าเป็นทีค่วามเจรญิกา้วหนา้ของศาสนาตอ้งการค าแนะน าชีแ้จงและค าสั่ง
สอนโดยตรงจากพระอบัดุลบาฮาซึง่เป็นบุคคลผูเ้ดยีวทีท่ราบดถีงึอ านาจทัง้มวลของ
ศาสนานี ้บาไฮศาสนิกชนแทบไม่สามารถจะหลกีเลีย่งความเชือ่ถอืทีว่่าท่านอาจารย ์
ที่รกัของเขาน้ันมีฐานะเป็นเสมือนหน่ึงศาสนทูต จนกระทั่งท่านโชก ิเอฟเฟนดี ผู ้
พิทกัษศ์าสนาคนแรกไดเ้ปิดเผยพินัยกรรมของพระอบัดุลบาฮาขึน้ภายหลังที่
พระองคไ์ดถ้งึแกม่รณกรรมไปแลว้ 
 
ความหลงเขา้ใจผิดเชน่น้ันไม่มีต่อไปอีกแลว้ บดันีบ้าไฮศาสนิกชนไดเ้ขา้ใจอย่าง
ถอ่งแทถ้งึความสตัยซ์ ือ่อนัหาผูใ้ดเสมอมไิดต้ลอดจนการรบัใชด้จุดงัทาสของพระอบั
ดุลบาฮา รวมทัง้ภารกจิทีใ่หญ่ยิง่ไม่มสีิง่ใดจะเปรยีบได ้ซึง่พระอบัดุลบาฮาไดป้ฏิบตัิ
ส าเรจ็ลุล่วงไปอย่างสมบูรณ ์ศาสนาบาไฮซึง่ดูเหมอืนจะอ่อนแอและเกอืบลม้เหลวลง
ในปี พ.ศ. 2453 (ค.ศ. 1910) เพราะเหตุทีพ่ระองคผู์เ้ป็นแบบฉบบัและผูอ้ธบิายพระ
โอวาทไดถู้กเนรเทศและถูกจ าคุกอยู่น้ันก็ไดพ้ฒันาการขึน้ดว้ยพลงัอนัแรงกลา้ทีไ่ม่
มสีิง่ใดจะตา้นทานไดแ้ละทา้ทายความเหลวแหลกของอารยธรรมทีเ่สือ่มทราบดว้ยค า
สอนทีแ่สดงใหเ้ห็นอนาคตของมนุษยท์ีส่ิน้หวงั 
 
พนัิยกรรมของพระอบัดลุบาฮาไดช้ ีแ้จงถงึความลกึลบัแห่งฐานะของพระบอ๊บและของ
พระบาฮาอลุลาหต์ลอดจนฐานะของตวัพระองคเ์องไวอ้ย่างแจม่แจง้ดงันี ้ :  
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"น่ีเป็นรากฐานแห่งความเชือ่ถอืของศาสนิกชนของบาฮา (ขอใหข้า้พเจา้
อุทศิชวีติใหแ้ก่พวกเขาเถดิ) พระองคผู์สู้งส่ง (พระบอ๊บ) น้ันเป็นศาสนทูต
แห่งความเป็นเอกภาพของพระผูเ้ป็นเจา้ และเป็นผูเ้บกิทางของพระองคผู์ ้
เป็นความงดงามแห่งโบราณกาลดว้ย ส่วนพระองคผู์เ้ป็นความงามอบัฮา 
(ขอใหข้า้พเจา้อุทศิชวีติเพือ่มติรผูซ้ ือ่สตัยข์องพระองเ์ถดิ) เป็นศาสนทูตผู ้
ยิ่งใหญ่ของพระผูเ้ป็นเจา้และเป็นแหล่งแห่งแก่นแทอ้นัส าคญัที่สุดของ
พระองค ์ส่วนผูอ้ืน่น้ันคอืผูร้บัใชแ้ละปฏบิตัติามค าสัง่ของพระองค"์ 

 
[Paragraph: "By this statement… various local groups" missing here -
needs to be translated sometime] 
 
แบบแห่งการด ารงชวีติเยีย่งบาไฮ 
[Exemplar of Bahá'í Life] 

 
พระบาฮาอุลลาหเ์ป็นผูป้ระกาศพระธรรม แต่โดยเหตุที่พระองคถ์ูกจ าขงัอยู่ในคุก
นานถงึ 40 ปี จงึไม่มีโอกาสไดต้ดิต่อกบัมวลชนทัง้หลายไดม้ากนัก ฉะน้ัน พระอบั
ดุลบาฮาจึงตอ้งรบัภาระส าคญัในการเป็นผูไ้ขความแห่งพระธรรมของพระบาฮา
อุลลาห ์เป็นผูป้ฏบิตัติามค าสอน เป็นแบบอย่างแห่งการด ารงชวีติอนัถูกตอ้งท านอง
คลองธรรมของบาไฮศาสนิกชนในยุคสมยันี ้พระองคไ์ดแ้สดงใหเ้ห็นว่า แมท้า่มกลาง
ความยุ่ง เหยงิและเรง่รบีของชวีติในปัจจบุนั ทา่มกลางการเห็นแกต่วัและการตอ่สูเ้พือ่
ความมั่งคัง่ร  า่รวยซึง่ไดป้รากฏอยู่ท ัว่ไปนี ้การมชีวีติอยู่ดว้ยความจงรกัภกัดตี่อพระผู ้
เป็นเจา้และรบัใชเ้พื่อนมนุษยด์ว้ยกนัก็เป็นสิ่งที่เป็นไปได ้ซึง่พระครสิต ์พระบาฮา
อุลลาห ์และบรมศาสดาทัง้ปวงไดเ้รยีกรอ้งใหม้นุษยป์ฏบิตัเิชน่น้ัน พระองคไ์ดย้ืนอยู่
อย่างแข็งแกรง่ท่ามกลางความทุกขท์รมาน ความผนัแปรของเหตุการณ ์การถูกใส่
รา้ย การทรยศหกัหลงั ส่วนอกีดา้นหน่ึงคอืความรกั การเชดิชสูรรเสรญิ การเสยีสละ
และความเคารพซือ่สตัย ์พระองคย์ืนอยู่ประดุจกระโจมไฟที่ต ัง้อยู่บนกอ้นหินซึง่
ลอ้มรอบดว้ยพายุรา้ยในฤดูหนาวและทอ้งทะเลอนัสงบเงยีบในฤดูรอ้น พระองคย์งัคง
สงบและแจ่มใสอย่างมั่นคงไม่เสือ่มคลาย และไดป้ฏบิตัเิชน่เดยีวกนั พระองคไ์ดช้ธูง
แห่งความสามคัคปีรองดองและสนัตสิุขอนัเป็นธงชยัแห่งยุคใหม่ขึน้ท่ามกลางโลกที่
ก าลงัขบัเคีย่วดว้ยสงคราม พระองคไ์ดใ้หค้วามเชือ่มั่นแก่ผูท้ีร่วมก าลงัสนับสนุนว่า
วญิญาณแห่งยุคใหม่จะดลใหเ้กดิความส าเรจ็เป็นวญิญาณบรสิุทธิด์วงเดยีวกนักบัที่
ไดด้ลใจบรรดาองคศ์าสดาและนักบุญทัง้หลายในอดีต แต่เป็นธารแห่งวิญญาณที่
หลัง่ไหลลงคร ัง้ใหม่ของพระวญิญาณดวงน้ันซึง่เหมาะกบัความตอ้งการของยุคใหม่นี ้
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บทที ่5 
การเป็นบาไฮหมายความวา่อย่างไร 

[What is a Bahá'í?] 
 

"มนุษยจ์ะตอ้งบ าเพ็ญตนใหเ้ป็นประโยชน ์คนทีไ่ม่ท าประโยชนน้ั์น ตาม
พระด ารสัของพระวิญญาณ ์(คอืพระเยซคูรสิต)์ ก็เป็นเสมือนกบัตน้ไมท้ี่
ปราศจากผลและตน้ไม่ทีไ่รผ้ลเชน่นี ้สมควรทีจ่ะเผาทิง้เสยี" 

พระบาฮาอลุลาห ์– ในประคมัภรี ์พระด ารสัของสวรรค ์
 

คร ัง้หน่ึง เฮอรเ์บอท สเปนเซอร ์ไดก้ล่าวว่า เป็นไปไม่ไดท้ี่จะใชว้ิธกีารเนรมิตทาง
การเมืองท าใหม้นุษยท์ีม่ีจติใจช ัว่ประพฤตดิไีด ้และในท านองเดยีวกนั ก็ย่อมเป็นไป
ไม่ไดท้ีจ่ะใชว้ธิกีารทางการเมืองแต่อย่างเดยีวท าใหส้งัคมทีเ่ต็มไปดว้ยคนช ัว่มีอารย
ธรรมอนัด ีพระบาฮาอลุลาหไ์ดป้ระกาศสจัจะนี ้และสัง่สอนเชน่เดยีวกบับรรดาศาสดา
ทัง้หลายว่า การทีส่ถาปนาอาณาจกัรของพระเจา้ขึน้ในโลกมนุษย ์ก่อนอืน่จะตอ้ง
สถาปนาอาณาจกัรของพระเจา้ลงในหวัใจมนุษยเ์สยีก่อน ฉะน้ัน ในการศกึษาพระ
ธรรมค าสอนของศาสนาบาไฮเราตอ้งเร ิม่ตน้ดว้ยค าสอนของพระบาฮาอุลลาหท์ี่
เกีย่วกบัการปฏบิตัตินของแต่ละบุคคลและพยายามทีจ่ะแสดงใหเ้ห็นภาพกระจ่างชดั
ว่าการเป็นบาไฮศาสนิกชนหมายความว่าอย่างไร 
 

การปฏบิตัติามค าสอน 
[Living the Life] 
 

บุคคลผูห้น่ึงไดถ้ามพระอบัดุลบาฮาว่า "การเป็นบาไฮหมายความว่าอย่างไร" 
พระองคต์อบว่า "การเป็นบาไฮหมายความว่าเป็นผูท้ีม่คีวามรกัโลก รกัเพื่อนมนุษย ์
และพยายามรบัใชเ้พือ่นมนุษย ์ปฏบิตัภิารกจิเพือ่สากลสนัตสิุขและภราดรภาพ" อกี
โอกาสหน่ึงพระองคไ์ดใ้หค้ าอธบิายว่า บาไฮศาสนิกชนก็คอื "ผูม้คีวามประพฤตดิทีุก
ประการ" ในการปาฐกถาทีก่รุงลอนดอนคร ัง้หน่ึง พระองคก์ล่าว่า  บุคคลอาจจะเป็น
บาไฮศาสนิกชนได ้แมเ้ขาจะไม่เคยไดย้นิพระนามของพระบาฮาอุลลาหม์าก่อนเลย 
พระองคส์รรเสรญิว่า :  
 

"คนที่ด าเนินชวีิตตามค าสั่งสอนของพระบาฮาอุลลาหก็์นับว่าเป็นบาไฮ
ศาสนิกชนแลว้ ตรงกนัขา้มคนทีอ่าจจะเรยีกตวัเองว่าบาไฮมาตัง้ 50 ปี แต่
มิไดด้ าเนินชวีิตตามค าสอน ก็มิใชเ่ป็นบาไฮศาสนิกชน คนทีม่ีรูปรา่งน่า
เกลยีดอาจเรยีกตวัเองว่าคนสวย แต่เขาก็มไิดห้ลอกลวงใคร แลว้คนผวิด า
อาจเรยีกตวัเองว่าคนผวิขาว ถงึเชน่น้ันเขาก็มไิดห้ลอกลวงผูอ้ืน่แมต้วัเขา
เอง" 

จากหนังสอื 'Abdu'l-Bahá in London 25  

                                                           
25 "การเป็นบาไฮหมายความอยา่งไร" ถอ้ยค าของพระอบัดุลบาฮาทีอ่ธบิายในบทนีม้คีวามส าคญัเกยีวกบั
คณุลกัษณะและความดขีองบาฮาศาสนิกชน อยา่งไรก็ตาม ในทศันะของการปฏบิตั ิเราตอ้งกลา่ววา่การมี
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บุคคลผูไ้ม่รูจ้กัศาสนทูตของพระเจา้ก็เป็นประดุจพชืทีเ่ตบิโตในทีร่ม่ แมพ้ชืน้ันจะไม่
รูจ้กัดวงอาทติยก็์ตาม แต่มนัก็เตบิโตขึน้เพราะดวงอาทติยน้ั์น บรมศาสดาผูย้ิง่ใหญ่
ทัง้หลายลว้นเป็นดวงอาทติยแ์ห่งจติวญิญาณ และพระบาฮาอลุลาหก็์คอื ดวงอาทติย ์
"ยุค" ของเรานี ้บรรดาดวงอาทติยแ์ห่งยุคเก่าไดใ้หค้วามอบอุ่นและใหช้วีิตแก่โลก
มาแลว้ ถา้หากดวงอาทติยเ์หล่าน้ันมิไดส้่องแสง โลกปัจจุบนัก็จะเย็นชดืและบรรดา
ชวีติก็จะดบัสิน้ลง ดวงอาทติยใ์นยุคเก่าก่อนไดย้งัผลใหผ้ลไมเ้ตบิโตขึน้มา แต่ทว่า
แสงอาทติยใ์นยุคปัจจบุนันีเ้ทา่น้ันจะท าใหผ้ลไมสุ้กได ้
 
ความจงรกัภกัดตีอ่พระเจา้ 
[Devotion to God] 

 
การทีจ่ะบรรลุถงึซ ึง่ชวีติแห่งบาไฮอย่างสมบูรณเ์ต็มทีน้ั่น จ าเป็นตอ้งมคีวามสมัพนัธ ์
แน่วแน่และโดย ตรงต่อพระบาฮาอุลลาห ์เชน่เดยีวกบัแสงอาทติยจ์ าเป็นส าหรบัการ
แยม้บานของดอกลิลี่และดอกกุหลาบ บาไฮศาสนิกชนมิไดน้มสัการบุคคลิกภาพ
ของพระบาฮาอุลลาห ์แต่นมสัการเกยีรตคิุณของพระเจา้ซึง่แสดงออกโดยผ่านทาง
องคพ์ระบาฮาอุลลาห ์เขาเคารพนับถอืพระครสิต ์พระโมฮมัหมดั และบรรดาศาสน
ทูตองคก์่อนๆ ของพระผูเ้ป็นเจา้ทุกๆ พระองค ์แต่เขานับถือพระบาฮาอุลลลาหใ์น
ฐานะเป็นผูน้ าข่าวของพระเจา้มาสู่มนุษยใ์นยุคใหม่นี ้และเขาเคารพพระองคใ์นฐานะ
ทีเ่ป็นบรมครูผูย้ิง่ใหญ่ของโลกผูเ้สด็จมาเพื่อปฏบิตัภิารกจิของศาสดาองคเ์ก่าก่อน
ใหส้ าเรจ็บรรลุผล 
 
การยอมรบัค าสั่งสอนมไิดท้ าใหบุ้คคลกลายเป็นบาไฮไดแ้ละก็มอิาจจะเป็นไปไดด้ว้ย
การปฏบิตัแิต่เพยีงภายนอก  พระบาฮาอุลลาหท์รงบญัชาใหผู้ท้ีเ่ช ือ่ถอืพระองคอ์ุทศิ
ทัง้จิตใจและความเสียสละอย่างสมบูรณท์ีเดียว พระผูเ้ป็นเจา้เท่าน้ันที่จะทรงสิทธิ
บญัชาเชน่นีไ้ด ้แต่ทว่าพระบาฮาอุลลาหไ์ดท้รงตรสัในฐานะทีเ่ป็นศาสทูตของพระ
เจา้และเป็นผูเ้ปิดเผยน ้าพระทยัของพระองค ์ศาสนทูตองคก์่อนๆ ไดช้ ีแ้จงขอ้นี้ไว ้
อย่างกระจ่างชดัแลว้ดงัที่พระครสิตท์รงตรสัว่า "ถา้ผูใ้ดใครจ่ะตามเรามา ใหผู้น้ั้น
เอาชนะตวัเองและรบักาง เขนของตนแบกตามเรามา ดว้ยว่าผูใ้ดใครจะเอาชวีิตของ
ตนรอด ผูน้ั้นจะเสยีชวีติ แต่ผูใ้ดจะเสยีชวีติของตนเพราะเห็นแก่เรา ผูน้ั้นจะไดช้วีติ
รอด" ศาสนทูตทุกๆ พระองคไ์ดท้รงบญัชาต่อสาวกของพระองคเ์ช่นเดียวกนันี้ 
หากแต่แตกต่างถอ้ยค ากนั และในประวตัศิาสตรก็์แสดงใหเ้ห็นอย่างชดัแจง้ ตราบใด
ทีค่ าบญัชาน้ันไดร้บัการรบัรองปฏบิตัติามอย่างจรงิใจแลว้ ศาสนาก็เร ิม่แผ่ไพศาล
ออกไป แมจ้ะมีสิง่ขดัขวาง มีความยุ่งยาก มีการประหตัประหารและการพลีชพีของ
เหล่าศาสนิกชนก็ตาม ตรงกนัขา้มถา้หากเมื่อใดไดบ้งัเกดิมีความไม่ซือ่ตรงและมี
การปฏบิตัแิต่เพยีงภายนอกแทนการเสยีสละโดยแทจ้รงิแลว้ เมือ่น้ันศาสนาก็ถงึกาล
                                                           

ความรูส้กึทีด่แีละความหวงัเทา่น้ันไม่เป็นการเพยีงพอในการทีจ่ะเป็นบาไฮศาสนิกชนและการเลือ่มใสในค าสอน
ของศาสนาบาไฮ ก็มไิดท้ าใหบุ้คคลกลายเป็นบาไฮศาสนิกชน ถา้หากเขามไิดร้ว่มงานสมาชกิของสงัคมบาไฮ 
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เสื่อมสลาย เมื่อการเป็นเชน่นี้ก็เป็นการง่ายที่จะปฏิบตัิศาสนาและแลว้ศาสนาก็จะ
กลายเป็นสิง่ทีนั่บถอืแต่เพียงภายนอก และโดยการกลายเป็นสิง่นิยมเพียงภายนอก
น่ีเองจะท าใหศ้าสนาสูญสิน้อ านาจในอนัทีจ่ะเปลีย่นแปลงและชว่ยเหลอืมนุษยใ์หพ้น้
จากความผดิ ความบาปตลอดจนสูญเสยีอ านาจอนัมหศัยรรยไ์ปใน  อตตีจนกระทั่ง
ปัจจุบนั มนุษยส์่วนใหญ่มิไดป้ฏิบตัิตามทางศาสนาโดยสมบูรณเ์ลย เราหวงัว่าใน
อนาคตพระผูเ้ป็นเจา้จะทรงดลบนัดาลใหม้นุษยท์ัง้หลายปฏบิตัติามทางศาสนาโดย
แทจ้รงิ พระเยซตูรสัว่า "ประตูคบัและทางแคบซึง่น าไปถงึชวีิตน้ันก็มีผูพ้บปะนอ้ย" 
ประตูแห่งการเกดิของวญิญาณก็เชน่เดยีวกบัประตูแห่งการเกดิของชวีติในโลกนีม้นั
ย่อมจะยินยอมใหม้ีการเกิดไดท้ีละคนเท่าน้ัน และไม่อนุญาตใหม้ีสิ่งใดๆ ติดตวั
ออกมาดว้ยเลยในอนาคต หากจะมคีนสามารถเขา้ไปในหนทางน้ันไดม้ากยิง่กว่าใน
อดีตแลว้ น่ันมิใช่เป็นเพราะว่าประตูไดก้วา้งขึน้กว่าเดิมดอก แต่เป็นเพราะว่ามี
จ านวนมากขึน้ไดย้ินยอม "สละทุกสิ่ง" ตามที่พระผูเ้ป็นเจา้ทรงปรารถนา ทัง้นี้ก็
เพราะว่าความจดัเจนอนัขมขืน่ยาวนานทีม่ตี่อโลก ในทีสุ่ดก็ท าใหเ้ขามองเห็นความ
โงเขลา ในการทีไ่ดเ้ลอืกเอาหนทางของตนเองแทนวธิทีางของพระผูเ้ป็นเจา้ 
 
การคน้ควา้หาความจรงิ 
[Search After Truth] 

 
พระบาฮาอุลลาหท์รงสอนใหส้าวกของพระองคม์ีจิตใจเที่ยงธรรมและไดอ้ธิบาย
ความหมายไวด้งันี ้:  
 

"มนุษยจ์ะตอ้งมีเสรภีาพพน้จากการหลงเชือ่อย่างผิดๆ และพน้จากการ
เลี่ยนแบบบางอย่างเพื่อว่าเขาอาจจะไดม้องเห็นความเป็นเอกภาพของ
บรรดาศาสนทูตทัง้หลายของพระเจา้และพิจารณาเร ือ่งราวต่างๆ ไดด้ว้ย
สายตาอนักระจา่งแจง้" 

จากพระคมัภรี ์ธรรมคต ิ
 
เป็นการจ าเป็นทีท่กุๆ คนจะตอ้งมองเห็นและรูจ้กัพระเกยีรตคิณุของพระเจา้ทีป่ระจกัษ ์
อยู่ในรา่งของพระบาฮาอุลลาหม์ิฉะน้ันแลว้ ศาสนาบาไฮก็จะเป็นแต่เพยีงชือ่ส าหรบั
เขาเท่าน้ันหามีความหมายสิง่ใดไม่ บรรดาบรมศาสดาทัง้หลายไดส้ั่งสอนใหม้นุษย ์
ลมืตาขึน้อย่าหลบัตา ใหใ้ชส้มองอย่าเก็บเร ือ่งราวไวเ้ฉยๆ การทีไ่ดม้องดใูหรู้แ้จง้เห็น
จรงิและไดค้ดิอย่างอสิระไม่หลงเชือ่งมงายน้ันจะสามารถท าใหพ้วกเขามองทะลุผ่าน
เมฆหมอกแห่งอคต ิสลดัโซต่รวตแห่งการเลยีนแบบอย่างคนตาบอดออกทิง้เสยี และ
จะไดรู้จ้กัความจรงิแห่งศาสนาใหม่นี ้
 
ผูป้ระสงคจ์ะเป็นบาไฮศาสนิกชนจะตอ้งเป็นผูค้น้ควา้หาความจรงิโดยปราศจาก
ความหวัน่กลวั และไมค้น้ควา้เฉพาะแต่ทางวตัถุเทา่น้ัน พลงัทางจติใจของเขาจะตอ้ง
ตืน่ขึน้เชน่เดยีวกบัพลงัทางกาย เขาควรจะใชส้มรรถภาพทัง้หมดทีพ่ระผูเ้ป็นเจา้ได ้
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ประสาทใหแ้ก่เขาเพื่อใหไ้ดม้าซึง่ความจรงิ เขาไม่ควรเชือ่ถือสิ่งใดโดยปราศจาก
เหตุผลเพียงพอ ถา้หวัใจของเขาบรสิุทธิแ์ละจิตใจของเขาปราศจากอคติแลว้ ผู ้
คน้ควา้หาสจัจะอย่างแทจ้รงิ ย่อมจะตระหนักแน่ในพระเกยีรตคิณุแห่งสวรรค ์ไม่ว่าจะ
ปรากฏอยู่ในรา่งของศาสนทตูรองคใ์ด พระบาฮาอลุลาหท์รงประกาศตอ่ไปว่า :  
 

"มนุษยค์วรจะรูจ้กัตวัของเขาเองและรูจ้กัสิง่ต่างๆ ทีน่ าเขาไปสู่ความดงีาม
หรอืความต ่าชา้ ความอปัยศหรอืความมเีกยีรต ิความมั่งคัง่หรอืความจน" 

จากพระคมัภรี–์สาสน์แห่งเคร ือ่งประดบั 
 
"บ่อเกิดแห่งความรูท้ ั้งหลายก็คือความรูท้ี่เกี่ยวกับพระเจา้ จงเชิดชู
คุณธรรมอนัสูงส่งนีไ้ว ้เราจะไม่ไดส้ิง่นีม้าเป็นของเรา นอกจากการสั่งสอน
ของศาสนทตูของพระองค"์ 

จากพระคมัภรี ์"ธรรมคต"ิ 
 
ศาสนทตูเป็นผูม้คีวามดงีามสมบูรณ ์เป็นแบบอย่างอนัดขีองมนุษย ์เป็นผลไมผ้ลแรก
ของตน้ไมแ้ห่งมนุษยช์าติ เราไม่ทราบเลยว่ามีสมรรถภาพซอ่นเรน้อยู่ในตวัของเรา
เอง จนกระทั่งเราไดรู้จ้กัพระองค ์พระครสิตท์รงบอกใหเ้ราพิเคราะหด์ูว่าดอกลิลี่
เตบิโตขึน้มาไดอ้ย่างไร และทรงกล่าวว่า กษตัรยิซ์อลอมนัเมื่อทรงบรบิูรณอ์ยู่ดว้ย
สง่าราศก็ีมิไดท้รงเคร ือ่งงดงามเท่าดอกลลิี ่ดอกลลิีเ่จรญิเตบิโตขึน้จากกะเปาะทีไ่ม่
น่าดูน้ัน โดยแทถ้า้เราไม่เคยเห็นดอกลิลี่ในเวลาบาน ไม่เคยมองดูดอกและใบอนั
งดงามหาทีต่มิไิดข้องมนัแลว้ เราจะรูไ้ดอ้ย่างไรว่าสิง่ใดซอ่นอยู่ในกะเปาะน้ัน เราอาจ
อ่านมนัออกไดด้ว้ยความระมดัระวงัทีสุ่ดและพจิารณาดูมนัอย่างละเอยีด แต่เราไม่ได ้
พบความงามทีซ่อ่นอยู่ภายในซึง่คนท าสวนย่อมจะรูจ้กัวธิเีปิดเผยความงามน้ัน เราจะ
ไม่สามารถมองเห็นความงามแห่งจติวญิญาณทีซ่อ่นเรน้อยู่ภายในตวัของเราเองและ
ทีอ่ยู่ในเพื่อนมนุษยข์องเราไดเ้ลยจนกว่าเราจะไดพ้บพระเกยีรติคุณของพระเจา้ที่
แสดงใหเ้ห็นในองคศ์าสนทูต โดยการทีเ่รารูจ้กัและรกัใครศ่าสนทูตของพระผูเ้ป็นเจา้ 
และปฏบิตัติามค าสัง่สอนของพระองคเ์ทา่น้ันเราก็จะสามารถบรรลุถงึความดทีีเ่ป็นไป
ไดใ้นตวัของเราทลีะนอ้ยๆ และแลว้ความมุ่งหมายของชวีติและของสรรพสิง่ทัง้ปวงใน
สากลโลกก็จะปรากฏเป็นจรงิขึน้ แต่สิ่งนี้จะไม่ปรากฏขึน้ก่อนที่เราจะไดรู้จ้กัและ
เคารพเชือ่ฟังศาสนทตู 
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ความรกัในพระเจา้ 
[Love of God] 

 
การรูจ้กัศาสนทูตของพระผูเ้ป็นเจา้หมายถึงตอ้งมีความรกัในพระองคด์ว้ย การ
ปฏิบตัอิย่างใดแต่เพียงอย่างเดยีวโดยงดเวน้อกีอย่างหน่ึงย่อมเป็นไปไม่ได ้ตามค า
สอนของพระบาฮาอลุลาห ์ความมุ่งหมายในการสรา้งมนุษยข์ึน้เพือ่เขาจะไดรู้จ้กัพระ
ผูเ้ป็นเจา้และยกย่องบูชาพระองค ์พระบาฮาอุลลาหไ์ดท้รงกล่าวไวใ้นสาสน์ของ
พระองคฉ์บบัหน่ึงว่า :  
 

"ความรกัเป็นมูลเหตุแห่งการสรา้งทุกๆ สิง่ดงัทีค่ าโบราณอนัเลือ่งลอืกล่าว
ไวว้่า เรา (พระเจา้) คอืสมบตัทิีซ่อ่นเรน้ และใครจ่ะไดเ้ป็นทีรู่แ้จง้ ฉะนัันเรา
จงึไดส้รา้งจกัรวาลขึน้เพือ่ทีม่นุษยจ์ะไดรู้จ้กัเรา"  

 
และในพระคมัภรี ์วจนะเรน้ลบั พระองคท์รงกล่าวไวว้่า :  
 

"โอ บุตรแห่งการด ารงอยู่! 
จงรกัเรา (พระเจา้) เพื่อเราจกัรกัเจา้ ถา้เจา้ไม่รกัเรา เจา้ก็จะไม่สามารถ
ไดร้บัความรกัของเราเลย จงรูไ้วเ้ถดิผูร้บัใช ้
 
"โอ บุตรแห่งมโนภาพอนัมหศัจรรย ์
ลมหายใจแห่งวิญญาณของเราไดเ้ขา้ไปอยู่ในตวัของเจา้แลว้ ซึง่เจา้จะ
กลายเป็นที่รกัของเราเหตุไฉนเจา้จึงละทิง้เราเสียแลว้แสวงหาคนรกัอื่น
นอกไปจากเรา?" 

 
เป็นทีร่กัของพระผูเ้ป็นเจา้! น่ีเป็นจุดประสงคอ์นัเดยีวแห่งชวีติของศาสนิกชนบาไฮ 
การทีม่พีระผูเ้ป็นเจา้เป็นเพือ่นใกลช้ดิและเป็นมติรสนิทตลอดจนมพีระองคเ์ป็นทีร่กัที่
หาใดเสมอมิได ้ซ ึง่เมื่ออยู่กบัพระองคแ์ลว้จะเต็มไปดว้ยความปีตยิินด ีการรกัพระผู ้
เป็นเจา้หมายถงึรกัในสิ่งทัง้ปวงและรกัเพื่อนมนุษยท์ัง้หลายดว้ย เพราะทุกๆ สิง่เป็น
ของพระผูเ้ป็นเจา้ ผูท้ีเ่ป็นบาไฮโดยแทจ้รงิจะตอ้งเป็นผูม้คีวามรกั(พระเจา้) อยู่ในดวง
หน้าของคนทุกคน และไดพ้บรอ่งรอยของพระองคท์ุกหนทุกแห่ง ความรกัของ
พระองคไ์ม่จ ากดัลทัธ ิเช ือ้ชาต ิช ัน้วรรณะและผวิพรรณ พระบาฮาอุลลาหท์รงกล่าว
ว่า :  
 

ในสมยัก่อนๆ ไดก้ล่าวกนัว่า การรกัประเทศชาติของตนก็คือการปฏิบตัิ
ตามศาสนา แตใ่นยุคของพระศาสนทตูนี ้พระองคผู์ท้รงสง่ากล่าวว่า มนุษย ์
ไม่ควรทีจ่ะภาคภูมใิจในการทีจ่ะรกัเพือ่นมนุษยท์ัว่โลก" 

จากสาสน์ถงึประชาชนทัว่โลก 
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และ  
 
"เขาผูซ้ ึง่รกัเพือ่นมนุษยย์ิง่กว่าตวัเองย่อมไดร้บัพรจากสวรรค ์บุคคลเชน่นี้
แหละคอืศาสนิกชน ของบาฮา"  

จากพระคมัภรี ์– พระด ารสัของสวรรค"์ 
 

พระอบัดลุบาฮาไดบ้อกใหเ้ราทราบว่าเราจะตอ้งเป็นดงั  
 

"ดวงวิญญาณดวงเดยีวทีอ่ยู่ในรา่งหลายรา่ง เพราะว่าเรายิง่รกัผูอ้ืน่มาก
เทา่ใด เราก็จะยิง่เขา้ไปใกลพ้ระผูเ้ป็นเจา้มากยิง่ขึน้เทา่น้ัน"  
 

พระองคไ์ดก้ล่าวกบัผูฟั้งชาวอเมรกินัผูห้น่ึงว่า :  
 
"ศาสนาทัง้หลายของบรรดาศาสทูตแห่งพระผูเ้ป็นเจา้แมจ้ะมีช ือ่แตกต่าง
กนั แต่ก็เป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนั มนุษยจ์ะตอ้งรกัแสงสว่างไม่ว่าแสงสว่าง
น้ันจะปรากฏขึน้มาจากแหล่งใด เขาจะตอ้งรกัดอกกุหลาบไม่ว่ามันจะ
เตบิโตขึน้มาจากดนิชนิดไหน เขาจะตอ้งคน้ควา้หาสจัจะไม่ว่าสจัจะน้ันจะ
มาจากทีใ่ด ความรกัในดวงตะเกยีงผดิกบัความรกัในแสงสว่าง เป็นการไม่
เหมาะสมทีเ่ราจะพะวงรกัใครใ่นเนือ้ดนิ แต่ความพงึพอใจในดอกกุหลาบที่
เติบโตขึน้มาจากดินน้ันเป็นสิ่งที่สมควรแลว้ ความภักดีต่อตน้ไมไ้ด ้
ประโยชนแ์ต่การไดร้บัประทานผลของมนัเป็นคุณแก่เรา ผลไมท้ี่หวาน
อรอ่ยย่อมเป็นทีพ่อใจ ไม่ว่ามนัจะเตบิโตมาจากตน้ไมช้นิดใดหรอืถกูพบปะ
ที่ไหน สจัจะย่อมเป็นสจัจะไม่ว่าใครจะเป็นผูก้ล่าวความจรงิย่อมจะเป็น
ความจรงิไม่ว่าจะปรากฏอยู่ในหนังสอืใดๆ ถา้เรายดึถอือคตไิวก็้จะเป็นเหตุ
แห่งความโง่เขลาสูญเสียสิ่งที่ควรได ้ความขดัแยง้ระหว่างศาสนาต่างๆ 
ระหว่างประชาชาตทิัง้หลายและระหว่างผิวไดเ้กดิขึน้จากความเขา้ใจผิด
ทัง้สิน้ ถา้เราจะศึกษาศาสนาทัง้ปวงเพื่อคน้ควา้ถึงหลกัการที่อยู่ภายใต ้
หลกัฐานของศาสนาทัง้หลาย ก็จะพบว่าหลกัการเหล่าน้ันเป็นอนัหน่ึงอนั
เดยีวกนั เพราะว่าความจรงิแทท้ีเ่ป็นรากเง่าของมนั มแีต่เพยีงอนัเดยีวมใิช่
จะมมีากมาย ดว้ยการศกึษาวธินีี ้บรรดาศาสนิกชนทุกๆ ศาสนาก็จะถงึซึง่
จดุแห่งความเป็นเอกภาพและ 'สามคัคปีรองดองกนัได'้ " 
 

และ 
 
"บาไฮศาสนิกชนทุกคนจะตอ้งรกัใครซ่ ึง่กนัและกนั ไม่ปฏเิสธทีจ่ะแบ่งปัน
สรรพสิ่งทีต่นมีอยู่ตลอดจนชวีิตใหแ้ก่กนัและกนั เขาจะตอ้งพยายามทุก
วถิทีางทีจ่ะท าใหผู้อ้ืน่มีความสุขแต่เขาจะตอ้งไม่พึงพอใจในทรพัยส์มบตัิ
ของผูอ้ืน่ และจะตอ้งเป็นผูเ้สียสละทุกอย่าง โดยการปฏิบตัิดงันี้ ศาสนา
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บาไฮก็จะเป็นประดุจแสงอาทติยท์ีส่อดส่องขึน้ทีข่อบฟ้าและเป็นดงัดนตรทีี่
จะท าใหป้ระชากรมีความชือ่ชมและเป็นสุข เป็นดั่งโอสถทิพยท์ี่จะรกัษา
โรคภยัทัง้หลาย และเป็นดัง่วญิญาณแห่งสจัจะทีจ่ะประสาทชวีติแกทุ่กคน" 

จากสาสน์ของพระอบัดลุบาฮา 
 
การสละกเิลส 
[Severance] 

 
ความจงรกัภกัดตี่อพระผูเ้ป็นเจา้หมายความว่าตอ้งแยกตนออกเสยีจากทุกสิง่ทีม่ิใช่
เป็นของพระเจา้น่ันคือ ตดัจากกเิลสที่เห็นแก่ตนทัง้มวลตลอดจนความปรารถนา
ต่างๆ ในโลกนี ้วถิขีองพระเจา้อาจเป็นทางทีม่ ั่งคั่งหรอืขดัสน อาจมีสุขภาพดหีรอืขี ้
โรคอ่อนแอ อาจน าไปสู่ปราสาทราชวังหร ือคุกมืด  ที่บรมสุขเกษมหร ือที่
ทรมานทรกรรม ไม่ว่าหนทางน้ันจะเป็นอย่างไรบาไฮศาสนิกชนจะตอ้งยอมรบัสิง่ทีบ่งั
เกดิขึน้ดว้ย "ความสงบแจม่ใส" การแยกตวัออกเสยีจากสิง่ทีม่ใิชเ่ป็นของพระเจา้น้ัน
มิใชห่มายความว่าจะละเลยต่อสิ่งแวดลอ้ม หรอืยินยอมใหส้ภาพที่ช ัว่รา้ยด าเนิน
ต่อไป และมิใชค่วามหมายว่าจะเกลียดชงัสิ่งดงีามในโลกทีพ่ระเจา้ทรงสรา้ง บาไฮ
ศาสนิกชนทีแ่ทจ้รงิน้ันจะตอ้งไม่เป็นคนมคีวามลน้หลาม พบงานทีต่อ้งท ามาก และมี
ความปีติยินดีในวิถีทางของพระผูเ้ป็นเจา้ แต่เราจะตอ้งไม่ออกไปนอกวิถีทางของ
พระองคแ์มแ้ต่เสน้ผมเดยีวในอนัทีจ่ะแสวงหาความส าราญฝ่ายเนือ้หนังทีพ่ระผูเ้ป็น
เจา้ไม่พงึประสงค ์เมือ่บุคคลไดเ้ขา้มาเป็นบาไฮศาสนิกชนแลว้ พระประสงคข์องพระ
เจา้ก็จะกลายมาเป็นความประสงคข์องเขา เพราะสิง่เดยีวทีพ่ระผูเ้ป็นเจา้ไม่สามารถ
จะทนทานไดก็้คอืการขดัแยง้กบัพระองค ์ในวถิทีางของพระเจา้เขาจะไม่หวาดหวั่น 
ไม่มีความทุกขย์ากใดๆ จะท าใหเ้ขาทอ้ใจได ้ประทปีแห่งความรกัไดท้ าใหก้าลเวลา
อนัมดืมนของเขาสว่าง มนัเปลีย่นแปลงความทกุขท์รมานใหเ้ป็นความยนิดที าใหก้าร
เสยีสละชวีติเป็นความสุขเอนก ท าใหช้วีติของเขาอยู่ในระดบัสูง แมแ้ต่ความตายก็
กลายเป็นการผจญภยัทีน่่าชืน่ชม พระบาฮาอลุลาหท์รงกล่าวว่า :  
 

"เขา ผู ้ร ัก ในสิ่ ง อื่ น แม ้เพีย ง เ ล็กน้อยยิ่ ง กว่ า เม ล็ดผักกาด เขีย ว
นอกเหนือไปจากตวัเรา เขาจะไม่สามารถเขา้มาสู่อาณาจกัรของเราเป็น
แน่แท"้  

จากพระคมัภรีแ์ห่งวหิาร 
 
"ดกูร บุตรแห่งมนุษย ์
ถา้เจา้รกัเราจงหนัหลงัใหต้วัของเจา้เอง และถา้เจา้ใฝ่หาความสุขของเรา 
จงอย่าคดิถงึความสุขของตวัเจา้ เชน่นีแ้ลว้ เจา้จงสละชวีติเพือ่เรา และเรา
จะสงิสถติอยู่ในตวัเจา้ช ัว่นิรนัดร"์ 
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"ดกูร ผูร้บัใชข้องเรา 
จงสลดัเคร ือ่งพนัธนาการของโลกนี ้และปลดปล่อยวญิญาณของเจา้ออก
จากคกุของเจา้เอง จงรบีฉวยโอกาสนีเ้สยี เพราะมนัอาจจะไม่มาสู่เจา้อกี" 

จากพระคมัภรี ์พระวจนะเรน้ลบั 
 
การปฏบิตัติามค าสอน 
[Obedience] 

 
ความจงรกัภกัดตี่อพระเจา้ จะตอ้งสมัพนัธก์บัการเชือ่ฟังค าบญัชาทีพ่ระองคไ์ดท้รง
ส าแดงใหป้รากฏแลว้ แมว้่าเราจะไม่เขา้ใจในเหตุผลของค าบญัชาเหล่านี้ก็ตาม 
ดงัเชน่ลูกเรอืปฏิบตัิตามค าสั่งของนายเรอือย่างเครง่ครดั แมว้่าเขาจะไม่รทราบ
เหตุผลในค าสั่งน้ัน แต่การกระท าตามค าสั่งก็มไิดเ้ป็นการกระท าอย่างงมงาย เขารูด้ี
ว่านายเรอืไดผ่้านการปฏบิตัแิละไดผ่้านการพิสูจนม์าอย่างเพียงพอในการเป็นนาย
เรอืผูส้ามารถ มิฉะน้ันแลว้เขาก็จะเป็นคนโง่เขลา ทีท่ างานภายใตบ้งัคบับญัชาของ
นายเรอืผูน้ั้น ดงัน้ัน บาไฮศาสนิกชนจะตอ้งเชือ่ฟังปฏิบตัิตามค าสั่งของนายเรอืผู ้
ชว่ยเหลอืใหร้อดพน้ภยนัตรายอย่างเต็มที ่แตเ่ขาจะเป็นคนโง่เขลาจรงิๆ ถา้หากจะไม่
สบืดูใหแ้น่เสยีกอ่นว่านายเรอืไดผ่้านการพสิูจนเ์ป็นทีไ่วว้างใจมาแลว้ อย่างไรก็ตาม 
เมือ่ไดป้ระจกัษเ์ชน่นีแ้ลว้ หากเขายงัปฏเิสธการปฏบิตัติามก็ย่อมจะเป็นความโง่อย่าง
หนักยิ่งขึน้ ทัง้นี้โดยการเชือ่ฟังนายผูช้าญฉลาดดว้ยการเปิดหูเปิดตา และรูค้ิด
เทา่น้ันทีเ่ราจะไดร้บัประโยชนจ์ากความรอบรูข้องเขา  และน าความรอบรูน้ั้นมาท าให ้
เกดิประโยชนแ์ก่ตวัของเราเอง แมน้ายเรอืจะฉลาดสกัปานใด แต่ถา้ลูกเรอืไม่ปฏบิตัิ
ตามนายเรอื เรอืจะถึงท่าไดอ้ย่างไร? หรอืลูกเรอืจะเรยีนรูศ้ิลป์ของการเดินเรอืได ้
อย่างไร? พระครสิตไ์ดท้รงชีแ้จงอย่างแจ่มชดัว่า การเชือ่ฟังปฏิบตัติามเป็นหนทาง
แห่งความรู ้พระองคท์รงกล่าวว่า :  
 

"ค าสอนของเรามใิชเ่ป็นของเราเอง แต่เป็นของพระองคท์ีท่รงใชเ้รามา ถา้
ผูใ้ดตัง้ใจปฏิบตัติามพระทยัของพระองค ์ผูน้ั้นคงจะรูถ้งึค าสอนน้ันว่ามา
จากพระเจา้หรอื หรอืเราพูดตามล าพงัใจของเราเอง" 

โยฮนั 7:16-17 
 
เชน่เดยีวกบัทีพ่ระบาฮาอลุลาหท์รงตรสัว่า :  
 

"เราจะไม่สามารถไดร้บัความรูเ้กี่ยวกบัพระเจา้ และความไวว้างใจใน
พระองคไ์ด ้เวน้เสียแต่จะปฏิบตัติามค าบญัชาทัง้หมดของพระองค ์ทีท่รง
เขยีนไวใ้นพระคมัภรีโ์ดยปากกาแห่งพระเกยีรตคิณุ" 

'สาสน์แห่งแสงสว่าง' 
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ในยุคประชาธปิไตยนี ้ไม่นิยมการเชือ่ฟังกนัอย่างแทจ้รงิ และการยอมเชือ่ฟังอย่าง
จรงิจงัต่อมนุษยธ์รรมดาสามญัยิ่งเป็นความหายนะ แต่มนุษยจ์ะบรรลุถงึความเป็น
อนัหน่ึงอนัเดยีวกนัไดก็้ดว้ยทุกคนจะตอ้งกระท าตามความประสงคข์องพระผูเ้ป็นเจา้ 
ถา้ความประสงคข์องพระเจา้ไม่ปรากฏชดัแก่เรา และถา้มนุษยไ์ม่ละทิง้ผูน้ าอื่นๆ 
ทัง้หมดเสยี แลว้เช ือ่ฟังองคศ์าสนฑตู การแตกรา้วและการต่อสูก็้จะด าเนินต่อไปดว้ย
การทุม่เทก าลงัส่วนใหญ่เขา้ท าลายลา้งกจิการงานตา่งๆ ของเพือ่นมนุษยด์ว้ยกนัและ
ตา่งก็จะเป็นปฏปัิกษต์่อกนัสบืไปแทนทีจ่ะรว่มกนักระท ากจิการงานดว้ยความสามคัค ี
เพือ่พระเกยีรตขิองพระผูเ้ป็นเจา้และประโยชนส์่วนรว่ม 
 
การรบัใช ้
[Service] 

 
ความจงรกัภกัดตี่อพระผูเ้ป็นเจา้ หมายความว่าบ าเพ็ญตนใหเ้ป็นประโยชนต์่อเพือ่น
มนุษย ์เราไม่สามารถจะท าประโยชนต์่อพระผูเ้ป็นเจา้ดว้ยวธิอีืน่ได ้ถา้เราหนัหลงัให ้
เพือ่นมนุษยข์องเรา เราก็หนัหลงัใหพ้ระผูเ้ป็นเจา้ดว้ย พระครสิตท์รงกล่าวว่า :  
 

"ซึง่เจา้มไิดก้ระท าแกผู่เ้ล็กนอ้ยทีสุ่ดสกัคนหน่ึงในขณะนี ้เจา้ก็มไิดก้ระท า
แกเ่ราดว้ย" 

มดัธาย 25 : 45  
 
ดงัทีพ่ระบาฮาอลุลาหท์รงตรสัว่า :  
 

"โอ, บุตรแห่งมนุษย!์ ถา้เจา้ใครจ่ะไดร้บัความกรุณาปราณี จงอย่านึกถงึ
มนัเพือ่ประโยชนแ์ห่งตวัเจา้ แต่จงยดึถอืเพือ่ประโยชนข์องเพือ่นมนุษย ์ถา้
เจา้ใครจ่ะไดร้บัความยุตธิรรม จะเลอืกใหผู้อ้ืน่ดว้ยสิง่ทีเ่จา้เลือกใหต้วัเจา้
เอง" 

จากพระคมัภรี ์'วาทะแห่งสวรรค'์ 
 
พระอบัดลุบาฮากล่าวว่า :  
 

"ตามหลกัการของศาสนาบาไฮ ความรูศ้ิลปศาสตร ์และศิลปหตัถกรรม
ทัง้หลายถอืเป็นการสกัการะต่อพระเจา้ทัง้สิน้ บุคคลผูท้ ากระดาษชิน้หน่ึง
ขึน้ดว้ยความสามารถรอบคอบ และตัง้ใจอย่างเต็มทีเ่พื่อจะใหส้ าเร็จโดย
สมบูรณ ์บุคคลผูน้ั้นไดใ้หก้ารยกย่องสรรเสรญิพระผูเ้ป็นเจา้แลว้ กล่าว
โดยย่อคอื คนทีใ่ชค้วามพยายาม และสตกิ าลงัอย่างเต็มทีด่ว้ยหวัใจอนัเต็ม
เป่ียมของเขา น่ันคอืการนมสัการต่อพระเจา้ ถา้การน้ันเป็นไปดว้ยความ
ตัง้ใจเพื่อปฏิบัติรบัใชเ้พื่อนมนุษย ์การนมัสการสักการะ ก็คือการท า
ประโยชน ์เพือ่มนุษยชาตแิละสนองความตอ้งการของปวงชน การรบัใชค้อื
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การสวดมนตอ์ธิษฐาน นายแพทยท์ี่ปฏิบตัิต่อคนไขด้ว้ยความนุ่มนวล
ออ่นโยนปราศจากอคตแิละมคีวามเชือ่มั่นในความเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวของ
มนุษย ์ นายแพทยผู์น้ั้นไดใ้หก้ารยกย่องสรรเสรญิพระผูเ้ป็นเจา้แลว้" 

จาก 'สุนทรพจนใ์นกรงุปารสี' 
 
การสอนศาสนา 
[Teaching] 

 
ผูนั้บถือศาสนาบาไฮโดยแทจ้รงิ จะไม่เพียงแต่เช ือ่ถือในค าสั่งสอนของพระบาฮา
อุลลาหเ์ท่าน้ัน แต่ไดย้ดึถอืเอาเป็นเคร ือ่งน าทาง และเป็นเคร ือ่งจรรโลงใจตลอดชวีติ
ของเขา ทัง้ย่อมจะบอกกล่าวใหผู้อ้ืน่ทราบดว้ยความยนิดถีงึความรูท้ีเ่ป็นบ่อเกดิแห่ง
ชวีติในตวัของตวัเอง โดยการปฏบิตัเิชน่นีเ้ท่าน้ัน เขาจะไดร้บั 'อ านาจและก าลงัใจ
จากพระวญิญาณ' อย่างสมบูรณ ์ทุกๆ คนไม่สามารถจะเป็นนักพูดหรอืนักเขยีนได ้
ทัง้หมด แต่ทุกคนสามารถจะสอนผูอ้ื่นไดด้ว้ยการ 'ปฏิบัติตนตามค าสอนของ
ศาสนา' พระบาฮาอลุลาหท์รงกล่าวไวว้่า :  
 

"ศาสนิกชนบาฮาตอ้งรบัใชพ้ระผูเ้ป็นเจา้ดว้ยความสุขมุ จกัตอ้งสอนบุคคล
อื่นดว้ยความประพฤติของตนเอง และแสดงใหเ้ห็นแสงสว่างของพระเจา้
ดว้ยการปฏิบตัขิองตนจรงิทเีดยีว ผลของการกระท ามีอ านาจยิ่งกว่าการ
พูด…ผลของค าสั่งสอนของครูขึน้อยู่กบัความบรสิุทธิแ์ห่งเจตนาอัน
ปราศจากอคตขิองผูเ้ป็นครบูางคนก็พอใจทีจ่ะพูด 
 
"แต่ความจรงิของค าพูดเหล่าน้ันจะพิสูจนไ์ดด้ว้ยการกระท า การกระท า
เป็นเคร ือ่งแสดงสภาพของบุคคล ค าสอนของเขาจะตอ้งเป็นไปตามค าสอน
ทีพ่ระโอษฐแ์ห่งประสงคข์องพระผูเ้ป็นเจา้ไดต้รสัไวซ้ ึง่ไดบ้นัทกึไวใ้นพระ
คมัภรี"์ 

จากพระคมัภรี ์ 'ธรรมคต'ิ 
 

อย่างไรก็ตาม บาไฮศาสนิกชนจะตอ้งไม่บงัคบัใหผู้ไ้ม่ประสงคจ์ะฟังตอ้งฟังตน เขา
จะตอ้งท าใหป้ระชาชนสนใจในอาณาจกัรของพระผูเ้ป็นเจา้ มิใชพ่ยายามบงัคบัให ้
ผูอ้ืน่เขา้มา บาไฮศาสนิกชนจะตอ้งกระท าตวัเป็นประดุจผูเ้ลีย้งแกะทีด่ซี ึง่น าฝูงแกะ
ของตนไป และท าใหฝู้งแกะติดตามไปดว้ยดนตรขีองตนมากกว่าจะเป็นประดุจคน
เลีย้งทีไ่ล่มนัขา้งหลงัดว้ยสุนัขและไมเ้รยีว 
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พระบาฮาอลุลาหท์รงกล่าวไวใ้นพระคมัภรี ์ 'วจนะเรน้ลบั' ว่า :  
 

"โอ, บุตรของผงคลดีนิ! 
ผูฉ้ลาดย่อมจะไม่พูดเวน้เสยีแต่จะมีผูฟั้ง เชน่เดยีวกบัผูถ้อืถว้ยน ้า เขาจะ
ไม่ยืน่ถว้ยใหแ้กผู่ใ้ดจนกว่าจะไดพ้บผูก้ระหายน ้า และชายทีร่กัหญงิก็จะไม่
พร า่ร  าพนัรกั จนกว่าเขาจะไดพ้บหญิงผูเ้ป็นทีร่กัของเขา ฉะน้ัน จงเพาะ
เมล็ดแห่งปัญญาและความรูล้งในเนือ้ดนิอนับรสิุทธิแ์ห่งจติใจแลว้ซอ่นมนั
ไว ้จนกว่าดอกไมแ้ห่งทพิยปั์ญญาจะงอกขึน้มาจากจติใจ มใิชง่อกออกมา
จากโคลนตมและดนิเหนียว" 

 

และทรงกล่าวไวใ้น 'พระคมัภรีแ์ห่งความดงีาม' ว่า :  
 

"โอ, ศาสนิกชนบาไฮ พวกเจา้คอืขอบฟ้าแห่งรุง่อรณุของความรกั และเป็น
ทีม่าแห่งความรกัใครข่องพระผูเ้ป็นเจา้ อย่าท าใหป้ากของทา่นสกปรกดว้ย
การแชง่ด่าหรอืเกลยีดชงัผูอ้ืน่ และอย่าท าใหด้วงตาของเจา้พบเห็นสิง่ทีไ่ม่
สมควร จงแสดงสัจธรรมที่มีอยู่ ในตัวเจา้  ถา้บุคคลทั่วไปยอมรบัก็
หมายความว่าจุดหมายไดบ้รรลุผลสมตามปรารถนา ถา้เขาไม่ยอมรบัก็ไม่
มปีระโยชนท์ีจ่ะไปต าหนิตเิตยีนหรอืรบกวนเขา จงปล่อยเขาตามล าพงัแลว้
มุ่งหน้าไปสู่พระผูเ้ป็นเจา้ ผูท้รงประสาทความปลอดภยั-ผูท้รงด ารงซึง่
เอกภาพเป็นนิตย ์จงอย่าเป็นตน้เหตุของความเศรา้โศก และอย่ากอ่ความ
ไม่สงบต่อบา้นเมืองหรอืท าการต่อสูเ้ป็นอนัขาด หวงัว่าเจา้จะเตบิโตในรม่
ไมแ้ห่งพระมหากรุณาธคิุณและปฏิบตัิตามความประสงคท์ี่พระผูเ้ป็นเจา้
ก าหนดให ้เจา้ทัง้หลายลว้นเป็นใบของตน้ไมเ้ดยีวกนั และเป็นหยดน ้าใน
ทะเลอนัเดยีวกนั" 

 

ความสุภาพและความเคารพ 
[Courtesy and Reverence] 
 

พระบาฮาอลุลาหท์รงกล่าวไวว้่า :  
 

"โอ, พลไพรข่องพระผูเ้ป็นเจา้! เราขอแนะน าใหเ้จา้จงเป็นคนสุภาพ ความ
สุภาพเป็นยอดแห่งความดทีัง้มวลโดยแท ้พระเจา้ย่อมอวยพรแก่บุคคลผู ้
แต่งกายดว้ยอาภรณแ์ห่งธรรมะ และอาบดว้ยแสงแห่งความสุภาพ บุคคลที่
สุภาพย่อมมีคุณธรรมสูง หวงัว่าเราผูไ้ดร้บัความอยุตธิรรม–และเจา้ทุกๆ 
คนจะบรรลุถงึซ ึง่คุณธรรมน้ัน ทัง้ยดึถอืปฏบิตัดิว้ย น่ีเป็นค าสั่งทีเ่ขยีนจาก
ปากกาของนามอนัยิง่ใหญ่ 26 ซ ึง่เป็นค าสัง่ทีผู่ใ้ดจะแยง้มไิด"้ 

จาก 'สาสน์ถงึประชาชนทัว่โลก' 
  

                                                           
26 นามอนัยิง่ใหญ่ หมายถงึ พระบาฮาอลุลาห ์
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และทรงกล่าวย า้ไวอ้กีว่า :  
 

"ขอใหป้ระชาชาติทัง้ปวงในโลกจงรว่มปรองดองกนัดว้ยมิตรภาพและ
ความชืน่ชม  โอ, ปวงชน จงสามคัคีกบัชนทุกศาสนาดว้ยมิตรภาพและ
ความยนิด"ี 

 
พระอบัดลุบาฮาไดก้ล่าวไวใ้นสาสน์ถงึบาไฮศาสนิกชนในอเมรกิาดงันี ้:  

 
"จงระวงั! อย่ากระท าใหผู้อ้ืน่นอ้ยใจ"  
"จงระวงั! อย่ากระท าความเจ็บปวดใหแ้กผู่ใ้ด!"  
"จงระวงั! อย่ากระท าสิง่ใดทีเ่ป็นการขาดเมตตากรณุาตอ่บุคคลใดๆ!"   
"จงระวงั! อย่าท าใหผู้อ้ืน่ทอ้ใจ!"  
"ถา้ผูใ้ดท าใหผู้อ้ืน่ตอ้งโศกเศรา้ หรอืทอ้ใจ เขาก็ควรจะซอ่นตวัเองอยู่เสยี
ในใตด้นิจะดกีว่าอยู่ในโลกกบัเพือ่นมนุษย"์ 

 
พระองคส์อนว่า วญิญาณของพระผูเ้ป็นเจา้ไดส้งิสถติอยู่ในหวัใจของมนุษยท์ุกคน 
แมว้่าภายนอกของบุคคลน้ันๆ จะกระดา้งไม่น่ารกัก็ตาม เชน่เดยีวกบัดอกไมท้ีซ่อ่น
ตวัอยู่ในดอกตูม บาไฮศาสนิกชนทีแ่ทจ้รงิจะตอ้งปฏิบตัิต่อทุกๆ คน ดงัเชน่คนท า
สวนทีไ่ดดู้แลรกัษาผลหมากรากไมใ้นสวนของเขาใหส้วยงามอย่างหาทีเ่ปรยีบมิได ้
เขารูด้ีว่า การเขา้ไปยุ่งเกี่ยวเพราะอดทนรอต่อไปไม่ไหวน้ันไม่สามารถจะท าให ้
ดอกไมบ้านได ้แสงอาทิตยข์องพระผูเ้ป็นเจา้เท่าน้ันที่สามารถจะท าได ้ฉะน้ัน 
จุดมุ่งหมายของบาไฮศาสนิกชนก็เพื่อจะน าแสงอาทติยแ์ห่งชวีิตน้ันมาสู่หวัใจ และ
บา้นเรอืนทีม่ดืมนของประชากรโลกทัง้มวล 
 
พระอบัดลุบาฮาไดก้ล่าวอกีว่า :  
 

"ค าสอนขอ้หน่ึงในจ านวนค าสอนทัง้หมดของพระบาฮาอุลลาหไ์ดส้อนให ้
มนุษย ์ไม่ว่าจะอยู่ในสภาพใด จะตอ้งรูจ้กัใหอ้ภยั รูจ้กัรกัศตัรูของเขาและ
ถอืว่าผูค้ดิรา้ยต่อตนคอืผูป้ระสงคด์ี บุคคลไม่ควรถอืว่าผูอ้ืน่เป็นศตัรู แลว้
เก็บง าความรูส้กึนีไ้วด้ว้ยความอดทน เพราะการกระท าเชน่นีเ้ป็นการหนา้
ซือ่ใจคด มใิชเ่ป็นความรกัอนัแทจ้รงิ ตรงกนัขา้ม ท่านจะตอ้งมองศตัรูของ
ท่านอย่างมิตร มองผูค้ดิรา้ยอย่างผูป้ระสงคด์ี แลว้ปฏบิตัติ่อเขาอย่างมิตร 
ท่านจะตอ้งมคีวามรกัและความกรุณาโดยแทจ้รงิ... มใิชเ่พยีงแต่มคีวามอด
กลัน้เท่าน้ันเพราะความอดกลัน้หากมิใชเ่กดิจากใจจรงิแลว้มนัก็คอืความ
หนา้ซือ่ใจคด" 

 
ค าแนะน านีด้เูหมอืนยากทีจ่ะเขา้ใจได ้และจะดขูดัแยง้กนัอยู่จนกว่าเราจะเขา้ใจไดว้่า 
แมบุ้คคลจะเป็นผูค้ดิรา้ยมคีวามเกลยีดชงัอยู่ แต่ในจติใจอนัแทจ้รงิของมนุษยท์ุกคน
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น้ันมีธรรมชาติแห่งความดีอยู่ในตวั อนัแสดงออกซึง่ความรกัและความหวงัดี เรา
จะตอ้งรกัธรรมชาติแห่งความดีในเพื่อนมนุษยนี์้ ว ันหน่ึงขา้งหน้าเขาอาจจะ
เปลีย่นแปลงจติใจใหม่ได ้
 
ดวงตาทีบ่รสิุทธิ ์
[The Sin-covering Eye] 

 
ไม่มคี าสอนขอ้ใดในศาสนาบาไฮ ทีบ่งัคบัอย่างเขม้งวดยิง่กว่าขอ้ก าหนดทีใ่หล้ะเวน้
การคน้หาความผดิของผูอ้ืน่ พระครสิตไ์ดท้รงหา้มอย่างกวดขนัในขอ้นีเ้ชน่เดยีวกนั 
แต่ปัจจุบนัคนเป็นอนัมากพากนัถอืว่าค าเทศนาของพระเยซบูนภูเขา ทีป่ระกอบดว้ย 
ค าแนะน าใหป้ฏบิตัตินเป็นคนดสีมบูรณ '์ น้ันเป็นค าสอนทีค่รสิตศ์าสนิกชนธรรมดา
ไม่สามารถจะปฏบิตัไิดท้ ัง้พระบาฮาอุลลาห ์และพระอบัดุลบาฮา ไดเ้ขยีนค าอธบิาย
ในขอ้นีไ้วม้ากเพือ่ใหก้ระจา่งชดั ดงัทีป่รากฏในพระคมัภรี ์'วจนะเรน้ลบั' ว่า :  
 

"โอ, บุตรแห่งมนุษย ์! 
อย่ากล่าวหาถงึความผดิของผูอ้ืน่ ในเมือ่ตวัของเจา้เองก็ยงัเป็นคนบาป ถา้
ละเมดิค าสัง่นี ้เจา้จะถกูสาปแชง่ และเราจกัเป็นพยานในการสาปแชง่นี"้ 
 
"โอ, บุตรแห่งการด ารงอยู่ ! 
อย่ากล่าวถงึเร ือ่งใดๆ ของผูอ้ืน่ถา้หากเจา้ไม่ตอ้งการจะใหผู้อ้ื่นกล่าวถึง
เร ือ่งน้ันๆ ของเจา้ และอย่ากล่าวสิง่ใดทีต่นกระท าไม่ได ้น่ีเป็นค าสั่งของเรา 
เจา้จงปฏบิตัติาม" 
 

พระอบัดลุบาฮาอธบิายว่า :  
 
"จงอย่ากล่าวถงึความผดิของผูอ้ืน่ จงสวดมนตอ์ธษิฐานขอใหพ้ระเจา้ชว่ย
เขา จงช่วยเหลือเขาดว้ยความเมตตากรุณา และจงช่วยแกไ้ขความ
ผดิพลาดของเขา 
 
"จงมองดูในสิง่ทีด่เีสมอ อย่ามองดูแต่สิง่ทีไ่ม่ด ีถา้ผูใ้ดมคีวามดสีบิอย่างแต่
มีความไม่ดีอยู่อย่างหน่ึง จงมองดูที่ความดีทัง้สิบของเขาน้ัน และละลืม
ความไม่ดเีพยีงอย่างเดยีวของเขาเสยี และถา้เขามคีวามไม่ดอียู่สบิส่วนแต่
มคีวามดเีพยีงส่วนเดยีว ก็จงมองดูทีค่วามดสี่วนเดยีวน้ัน และลมืความไม่ดี
สบิส่วนของเขาเสยี 
 
"อย่ากล่าวรา้ยเกีย่วกบัเร ือ่งของผูอ้ืน่แมแ้ต่ค าเดยีว แมว้่าเขาผูน้ั้นจะเป็น
ศตัรขูองเจา้" 
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พระองคไ์ดเ้ขยีนถงึอเมรกินับาไฮผูห้น่ึงว่า :  
 
"ความช ัว่รา้ยทีสุ่ดของมนุษยแ์ละบาปอนัใหญ่หลวงก็คอืการท ารา้ยลบัหลงั 
เฉพาะอย่างยิ่ง จะเป็นความช ัว่รา้ยและบาปหนักมหนัตย์ิ่งขึน้ ถา้ผูนั้บถอื
พระผูเ้ป็นเจา้เป็นผูก้ระท า หากจะมีทางป้องกนัการท ารา้ยลบัหลงันี้ได ้
ตลอดไป และผูนั้บถอืพระผูเ้ป็นเจา้ทุกๆ คนจะกล่าวสรรเสรญิยกย่องผูอ้ืน่
แลว้ ค าสอนของพระบาฮาอุลลาหก็์จะขจรขจายไพศาลออกไป หวัใจของ
มนุษยท์ัง้ปวงก็จะสว่าง วญิญาณของเขาก็จะไดร้บัเกยีรติ และโลกมนุษยก็์
จะมคีวามสุขช ัว่กลัปาวสาน" 

จากหนังสอื Star of the West 
 
ความออ่นนอ้มถอ่มตน 
[Humility] 

 
แมว้่าเราจะไดร้บัค าสั่งใหม้องขา้มความผิดของผูอ้ืน่ไปเสยี และใหม้องดูแต่ความดี
ของเขาเท่าน้ันก็ตาม ตรงกนัขา้มเรากลบัไดร้บับญัชาใหค้น้หาความผิดของตนเอง
และมใิหค้ดิถงึความดงีามของตวัเรา พระบาฮาอลุลาหท์รงตรสัไวใ้นพระคมัภรี ์'วจนะ
เรน้ลบั' ว่า : 
 

"โอ, บุตรแห่งการด ารงอยู่! 
เหตุไฉนเจา้จึงลืมความผิดพลาดของตนเอง และสนใจกบัความผิดของ
ผูอ้ืน่? ใครก็ตามทีก่ระท าเชน่นีจ้ะไดร้บัการสาปแชง่จากเรา" 
 
"โอ, ผูเ้รร่อ่น! 
เราไดส้รา้งลิน้ของเจา้ เพื่อจะไดก้ล่าวถงึเราอย่าใหม้นัเป็นมลทนิดว้ยการ
กล่าวถอ้ยค าทีเ่สือ่มเสยี ถา้หากกเิลสแห่งความเห็นแก่ตนเป็นฝ่ายชนะ ก็
จงร าลึกถึงความผิดพลาดของสตัวโ์ลกของเรา เพราะมนุษยโ์ลกทุกคน
รูจ้กัตวัของตวัเองดยีิง่กว่ารูจ้กัผูอ้ืน่" 

 
พระอบัดลุบาฮากล่าวว่า :  
 

"เจา้จงเป็นเคร ือ่งเผยแพรอ่าณาจกัรของพระครสิต ์พระองคม์ิไดเ้สด็จมา
เพื่อจะใหม้นุษยป์รนนิบตัิพระองค ์แต่เสด็จมาเพื่อปรนนิบตัิมนุษย .์... ใน
ศาสนาของพระบาฮาอุลลาหท์ุกคนเป็นผูร้บัใช ้ทุกคนเป็นญาตพิีน่อ้ง เมือ่
ผูใ้ดคดิว่าตนดกีว่าผูอ้ืน่ สูงกว่าผูอ้ืน่แลว้ไซร ้ผูน้ั้นย่อมตกอยู่ในอนัตราย 
และเขาย่อมจะมิไดเ้ป็นเคร ือ่งมือรบัใชอ้าณาจักรของพระผูเ้ป็นเจา้ 
เวน้เสยีแตเ่ขาจะละทิง้ความคดิอนัช ัว่รา้ยน้ันเสยี 
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"การไม่พึงพอใจในตนเอง เป็นสญัลกัษณข์องความกา้วหน้า บุคคลที่
พอใจในตนเองคือเคร ือ่งหมายของปีศาจ บุคคลที่ไม่พอใจในตนเองคือ
เคร ือ่งหมายของพระองคผู์ท้รงเมตตาเสมอ แมผู้ใ้ดจะมีความดตีัง้พนัส่วน 
เขาก็ตอ้งไม่ภาคภูมิใจในตนเอง ตรงกนัขา้มเขาจะตอ้งพยายามคน้หา
ขอ้บกพร่องไม่สมบูรณข์องเขา…. ถึงแมช้วีิตเขาจะเจรญิมากมายแต่
อย่างไรก็ตามก็ยงัไม่สมบูรณเ์พยีงพอ ทัง้นีเ้พราะว่ายงัมสีิง่ส าคญัยิง่กว่าอยู่
เบือ้งหนา้เขาเสมอ เมือ่เขามองดทูีจุ่ดส าคญัยิง่กว่าน้ัน เขาย่อมจะไม่พอใจ
ในตวัของเขาเองและมุ่งหวงัที่จะไปสู่จุดน้ันใหไ้ด ้การยกย่องตวัเองก็คือ
เคร ือ่งหมายของความเห็นแกต่น"  

จากบนัทกึประจ าวนัของ มรีซ์า อาหะหมดั โซหะราบ 
 
แมเ้ราจะไดร้บัค าสั่งใหส้ านึกในความผิดบาปของเราเองก็ด ีแต่การทีจ่ะสารภาพผิด
ต่อพระหรอืบุคคลหน่ึงบุคคลใด น้ันเป็นสิง่ตอ้งหา้มอย่างเด็ดขาด พระบาฮาอุลลาห ์
ทรงกล่าวไวใ้นพระคมัภรี ์'ขา่วทีน่่ายนิด'ี ว่า :  
 

"เมือ่ผูก้ระท าบาปส านึกตน และร าลกึถงึแต่พระเจา้ เขาจกัตอ้งขออภยัต่อ
พระผูเ้ป็นเจา้พระองคเ์ดียวเท่าน้ัน มิใหส้ารภาพต่อผูร้บัใช  ้(คือบุคคล) 
เพราะน้ันมิใชเ่ป็นการขออภยัต่อพระองค ์การสารภาพต่อบุคคลเป็นการ
น าไปสู่ความอปัยศ พระผู เ้ป็นเจา้ไม่พึงประสงคจ์ะใหป้วงมนุษยข์อง
พระองคต์อ้งไดร้บัความอดสู ผูก้ระท าผิดบาปจะตอ้งขอความปรานีจาก
ทะเลแห่งความเมตตา และขออภยัจากสวรรคแ์ห่งการยกโทษ 27 ใหร้ะหว่าง
ตวัเขาและพระผูเ้ป็นเจา้โดยตรงเทา่น้ัน" 

 
ความสตัยจ์รงิและความซือ่ตรง 
[Truthfulness and Honesty] 

 
พระบาฮาอลุลาหท์รงกล่าวไวใ้นพระคมัภรี ์สาสนแ์ห่งเคร ือ่งประดบั ว่า :  
 

"ความซือ่ตรงเป็นประตูแห่งความสงบโดยแทจ้รงิของมนุษยท์ุกคนในโลก 
และเป็นสญัลกัษณแ์ห่งคุณความดจีากพระองคผู์ท้รงพระกรุณาธคิุณ ผูใ้ด
มคีวามซือ่ตรงย่อมบรรลุถงึซ ึง่ความมั่งคัง่มหาศาล ความซือ่ตรง เป็นประตู
อนัยิง่ใหญ่แห่งความมั่นคงปลอดภยัและความสงบของมนุษย ์เสถยีรภาพ
ของกจิการงานทุกอย่างย่อมขึน้อยู่กบัความซือ่ตรงทัง้สิน้ แสงของมนัได ้
สอดส่องไปยงัโลกแห่งเกยีรตยิศ ความรุง่เรอืงและความมั่งคัง่.... 
 

                                                           
27 ทะเลแห่งความเมตตา และสวรรคแ์ห่งการยกโทษ หมายถงึ พระเจา้ 
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"โอ, ศาสนิกชนของบาฮา! ความซือ่ตรงเป็นเคร ือ่งประดบัทีด่ทีีสุ่ด ดุจเป็น
มงกุฎอนัล า้เลศิแก่ศรีษะของท่าน จงยดึมั่นในความซือ่ตรงโดยค าสั่งของ
พระผูเ้ป็นเจา้ผูท้รงอยู่เหนือทกุสิง่ทัง้ปวง" 

 
และทรงกล่าวตอ่ไปว่า : 
 

"หลกัของศาสนาก็คอืการพูดแต่นอ้ยและปฎบิตัใิหม้าก คนทีพู่ดมากกว่า
กระท าจงรูเ้ถดิว่าการตายของเขาย่อมจะประเสรฐิกว่ามชีวีติอยู่" 

จากพระคมัภรี ์'ธรรมคต'ิ 
 
พระอบัดลุบาฮาไดก้ล่าวไวว้่า :  
 

"ความสตัยจ์รงิ เป็นรากฐานของคุณธรรมความดีทัง้มวลของมนุษย ์ถา้
ปราศจากความสัตยจ์รงิเสียแลว้ มนุษยจ์ะไม่ประสบความส าเร็จและ
กา้วหนา้ทุกอย่างในโลก เมือ่คุณลกัษณะอนัประเสรฐินีอ้ยู่ในตวัมนุษยแ์ลว้ 
คณุลกัษณะอนัประเสรฐิอืน่ๆ ก็จะเป็นความจรงิขึน้มาดว้ย" 

จาก สาสนข์องพระอบัดลุบาฮา 
 
"จงใหแ้สงสว่างแห่งสจัจะ และความซือ่ตรงฉายออกมาจากดวงหนา้ของ
ท่าน เพื่อว่าทุกๆ คนจะไดรู้ว้่า ถอ้ยค าของท่านเป็นถอ้ยค าที่เช ื่อถือ
ไวว้างใจได ้ไม่ว่าจะเป็นเร ือ่งของกจิการงาน หรอืความสนุกร ืน่เรงิ จงเลกิ
นึกถงึตวัของทา่นเองแลว้จงท างานเพือ่ส่วนรวม"  

จากสาสนถ์งึบาไฮศาสนิก ชนในกรงุลอนดอน 
 
ความส านึกตน 
[Self-Realization] 

 
พระบาฮาอลุลาหท์รงเรง่เรา้อยู่เสมอใหม้นุษยร์ าลกึและแสดงออกอย่างเต็มที ่ซ ึง่ความ
ดีอนัสมบูรณท์ี่ซอ่นเรน้อยู่ในตวัของเขา หมายถึงความดีอนัแทจ้รงิภายใน มิใช่
หมายถึงการกระท าภาย นอกเพียงแค่เปลือกเท่าน้ัน เพราะเปลือกนี้ก็คือที่คุมขงั
ความดงีามภายใน พระองคท์รงกล่าวไวใ้นพระคมัภรี ์'วาทะทีซ่อ่นเรน้' ว่า :  
 

"โอ, บุตรแห่งการด ารงอยู่! 
เราสรา้งเจา้ขึน้ดว้ยหตัถแ์ห่งอ านาจ เราประดษิฐเ์จา้ดว้ยนิว้แห่งก าลงั และ
ในตวัของเจา้น้ัน เราไดบ้รรจุแกน่สารแห่งดวงประทปีของเราลงไว ้เจา้จงมี
ความพอใจในดวงประทปีนี ้และอย่าแสวงหาสิง่อืน่อกีเลย เพราะว่าสิง่ทีเ่รา
สรา้งขึน้ย่อมสมบูรณ ์และค าสั่งของเราคอืเคร ือ่งผูกมดัใหก้ระท าตาม อย่า
สงสยัอืน่ใดเลย" 
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"โอ, บุตรแห่งวญิญาณ! 
เราสรา้งใหเ้จา้ร า่รวย เหตุไฉนเจา้จงึท าตวัใหข้ดัสน? เราสรา้งใหเ้จา้เป็น
คนทีม่ีสง่า เหตุใดจงึกระท าตวัใหต้ ่าตอ้ย? เราไดส้รา้งใหเ้จา้ด ารงอยู่ดว้ย
ความรูอ้นัเลิศล า้ ใยจงึเทีย่วแสวงหาความรูจ้ากผูอ้ืน่แทนเล่า? เราไดป้ั้น
เจา้ขึน้จากเนือ้ดนิแห่งความรกั ไฉนเจา้จงึเทีย่ววุ่นวายกบัผูอ้ืน่? จงมองดู
ตวัของเจา้เองแลว้จะพบตวัเราผูม้ีอานุภาพ, มีอ านาจ, และด ารงอยู่เสมอ
โดยล าพงัอยู่ภายในตวัของเจา้" 
 
"โอ, ผูร้บัใชข้องเรา! 
เจา้เป็นประดุจดาบอนัประณีต ที่ซอ่นอยู่ในฝักอนัมืดมิด แมผู้ส้รา้งก็มิ
อาจจะรูเ้ห็นคณุคา่ของมนัได ้ฉะน้ัน จงออกมาจากฝักแห่งความคดิเห็นแก่
ตวัและกเิลส เพือ่คณุคา่ของตวัเจา้ จะไดโ้ชตชิว่งปรากฏแกโ่ลก" 
 
"โอ, มติรของเรา! 
เจา้เป็นดวงตะวนัแห่งฟากฟ้าอนัศกัดิส์ิทธิข์องเรา อย่าใหก้เิลสมาบดบงั
แสงของเจา้ใหม้วัหมอง จงฉีกม่านแห่งการละเลยไม่เอาใจใส่ออกเสยี เพื่อ
เจา้จะไดอ้อกจากความมืดมาสู่ความสว่างโชติช่วง  และท าใหทุ้กๆ 
สิง่มชีวีติ" 

 
ชวีติทีพ่ระบาฮาอุลลาหไ์ดเ้รยีกรอ้งใหทุ้กคนทีไ่วว้างใจ พระองคป์ฏบิตัติามน้ันเป็น
ชวีติทีม่คีณุธรรมล า้เลศิ ซึง่มนุษยไ์ม่อาจจะหวงัสิง่ใดไดเ้ทยีมเทา่หรอืงดงามเทา่ การ
รูส้ านึกในจติวญิญาณของตวัเอง ก็หมายถงึการส านึกในสจัจะอนัประเสรฐิทีว่่า เรา
มาจากพระผูเ้ป็นเจา้และจะกลบัไปสู่พระองค ์การกลบัไปสู่พระผูเ้ป็นเจา้นี้ เป็น
จุดหมายอนัน่าปิตยินิดมีีเกยีรตขิองชาวบาไฮ วถิทีางเดยีวทีจ่ะบรรลุจุดหมายนีไ้ดก็้
คือ การปฏิบัติตามค าสั่งสอนของศาสนาฑูตของพระผูเ้ป็นเจา้ ผูท้ี่พระองคไ์ด ้
ก าหนดใหม้าเท่าน้ัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระบาฮาอุลลาหศ์าสดายุคใหม่ คือยุค
ปัจจบุนันี ้
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บทที ่6 
การอธฐิาน 

[Prayer] 
 

"การอธฐิานเป็นบนัไดทีท่กุๆ คนจะไดข้ึน้ไปสู่สวรรค"์ 
พระโมฮมัหมดั 

 

การสนทนากบัพระเจา้ 
[Conversation with God] 
 

พระอบัดลุบาฮากล่าวว่า "การนมสัการและการสวดมนต ์คอื การสนทนากบัพระเจา้" 
การที่พระผูเ้ป็นเจา้จะแสดงน ้าพระทยัและพระประสงคข์องพระองคใ์หม้นุษยท์ราบ
พระองคจ์ะทรงรบัสั่งเป็นภาษาทีม่นุษยส์ามารถจะเขา้ใจได ้โดยผ่านทางศาสนาทูต
ของพระองค ์เมื่อศาสนาทูตเหล่าน้ันมีชวีติอยู่ พระองคไ์ดส้ ั่งสอนมนุษยด์ว้ยตวัของ
พระองคเ์อง และแจง้ข่าวของพระผูเ้ป็นเจา้ใหพ้วกเขาทราบ คร ัน้เมื่อบรรดาศาสนา
ทูตสิน้ชวีิตไปแลว้ ค าสอนและข่าวที่องคเ์หล่าน้ันไดแ้จง้แก่ปวงมนุษยก็์ยงัคงเขา้สู่
จติใจของปวงชนอยู่ตลอดมาโดยการบนัทกึไว ้ แต่วธินีีม้ิใชเ่ป็นหนทางเดยีวทีพ่ระ
เจา้จะทรงตรสักบัปวงมนุษย ์ยงัมี "ภาษาแห่งจติวญิญาณ" อนัเป็นภาษาทีไ่ม่ขึน้อยู่
กบัภาษาพูดและภาษาเขยีน ซึง่พระผูเ้ป็นเจา้จะทรงใชต้ดิต่อดว้ยได ้และทรงดลใจผู ้
ทีม่จีติใจคดิแสวงหาความจรงิไม่ว่าเขาจะอยู่แห่งใดและเป็นชนชาตใิด โดยภาษาแห่ง
จติวิญญาณนี ้ศาสนทูตยงัคงตดิต่อกบัปวงศาสนิกชนผูเ้ครง่ครดัศาสนาอยู่  แมว้่า
ทา่นจะล่วงลบัไปแลว้ พระครสิตย์งัคงตดิตอ่วสิาสะกบัสาวกของพระองค ์ทัง้ทรงดลใจ
ของเหล่าน้ันอยู่ แมพ้ระองคจ์ะถูกตรงึกางเขนสวรรคตไปแลว้โดยแทจ้รงิพระองคท์รง
มีอทิธพิลเหนือพวกเขา ยิ่งกว่ายงัคงมีพระชนมช์พีอยู่เสียอกี ศาสนทูตองคอ์ืน่ๆ ก็
เชน่เดยีวกนั พระอบัดุลบาฮาไดก้ล่าวไวม้ากเกีย่วกบัเร ือ่งภาษาแห่งจติวญิญาณนี ้
เป็นตน้ว่า : 
 

"เราควรจะพูดภาษาของสวรรค ์ซึง่เป็นภาษาแห่งจิตวิญญาณ เพราะมี
ภาษาแห่งวญิญาณและจติใจ ภาษานีแ้ตกต่างจากภาษาพูดของมนุษยเ์รา 
เชน่เดียวกบัที่ภาษามนุษยแ์ตกต่างจากภาษาสตัวท์ี่พูดกนัดว้ยเสียงรอ้ง
ตา่งๆ 

 

"เป็นภาษาจิตวิญญาณที่ติดต่อกับพระเจา้ เพราะขณะที่เรานัสการ
พระองคน้ั์น เราเป็นอสิระหลุดพน้จากสิง่ภายนอกทัง้หลายและหนัหนา้เขา้
หาพระเจา้ ฉะน้ัน จติวญิญาณของเราจงึไดย้นิเสยีงของพระองค ์เราตดิต่อ
กบัพระองคโ์ดยปราศจากถอ้ยค า เราสนทนากบัพระองคแ์ละไดย้นิพระองค ์
ตอบ.... เราทุกคนเมื่อบรรลุถึงสภาพแห่งจิตใจอันสมบูรณน้ั์นแลว้ จะ
สามารถไดย้นิพระสุรเสยีงของพระเจา้ได"้ 

จากค าปราศรยั บนัทกึโดย มสิ เอเธล เจ.โรเซนเบริก์ 
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พระบาฮาอุลลาหท์รงกล่าวว่า การตดิต่อกบัสจัจะแห่งจติขัน้สูงจะกระท าไดก็้โดยการ
ใชภ้าษาแห่งจิตวิญญาณนี้เท่าน้ัน จะกระท าแต่เพียงการเขียน หรอืค าพูดยงัไม่
เพียงพอ ในพระคมัภรี ์"หุบเขาเจ็ดแห่ง" ซึง่พระองคไ์ดท้รงบรรยายถงึการเดนิทาง
ของนักท่องเทีย่วจากทีอ่ยู่ในโลกมนุษยไ์ปสู่ทีอ่ยู่ในสวรรค ์ไดก้ล่าวถงึภาวะขัน้สูงยิง่
ของการเดนิทางว่า: 
 

"สภาพเหล่านีย้่อมอยู่เหนือเกนิกว่าทีล่ิน้จะพรรณนา อกีทัง้อยู่เหนือค าพูด
ทัง้มวลในภาวะเชน่นี้ ปากกาก็ไม่อาจจะเขา้ถึงความหมายได ้และการ
เขยีนก็เป็นแต่เพียงรอยด าด่างทีไ่รป้ระโยชน ์ความสุขอนัยิง่ใหญ่ในภาวะ
ขัน้น้ันจะบอกกล่าวกนัไดก็้โดยทางวญิญาณเท่าน้ัน ไม่มีผูใ้ดจะบรรยาย
ไดถ้กูตอ้ง และไม่สามารถจะจดบนัทกึลงได"้ 

 
การตัง้จติพลตีนตอ่พระผูเ้ป็นเจา้ 
[The Devotional Attitude] 

 
การทีจ่ะบรรลุถงึสภาพแห่งจติวญิญาณขัน้ทีต่ดิต่อพระเจา้ไดน้ั้น พระอบัดุลบาฮาได ้
กล่าวไวว้่า :  
 

"เราจะตอ้งพยายามใหบ้รรลุถึงสภาวะน้ัใหจ้งได ้โดยแยกออกจากสิ่งทัง้
ปวงและบุคคลทัง้หลาย แลว้หนัหนา้เขา้หาพระเจา้เท่าน้ัน ในการบรรลุถงึ
สภาวะนีจ้ะตอ้งใชพ้ลงัใจบา้งแต่ก็ตอ้งพยายามเพือ่ใหบ้รรลุถงึจุดน้ัน เราจะ
ไปถงึสภาวะน้ันไดด้ว้ยการคดิถงึทางโลกใหน้อ้ยลง และคดิถงึทางธรรมให ้
มากขึน้ เรายิง่กา้วไกลออกไปจากทางโลกมากเพียงใดก็ยิง่เขา้ทางธรรม
มากขึน้เพยีงน้ัน เราสามารถเลอืกเอาได ้
 
"เราจะตอ้งเปิดการรบัรูท้างธรรมและความส านึกภายในขึน้ เพื่อจะไดแ้ล
เห็นสญัลกัษณแ์ละรอ่งรอยแห่งวิญญาณของพระผูเ้ป็นเจา้ที่อยู่ในสิ่งทัง้
ปวง ทกุสิง่เหล่าน้ันสามารถสะทอ้นใหเ้ราเห็นแสงแห่งพระวญิญาณได"้ 

จาค าปราศรยั บนัทกึโดย มสิ เอเธล เจ.โรเซนเบริก์ 
 
พระบาฮาอลุลาหท์รงเขยีนไวว้่า :  
 

"ผูบ้ากบั่นผูน้ั้น... ทุกยามเชา้... ควรจะติดต่อกบัพระผูเ้ป็นเจา้ และควร
ทุ่มเทจติใจบงการเสาะหาผูเ้ป็นทีร่กัของเขา ผูบ้ากบั่นควรท าลายความคดิ
ทีจ่ะพาใหอ้อกไปนอกแนวทางเสยีดว้ยเพลงิแห่งความรกัในพระองค"์ 

จาก Gleanings 
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พระอบัดลุบาฮาไดก้ล่าวไวเ้ชน่เดยีวกนัว่า :  
 
"เมื่อมนุษยย์อมรบัธรรมที่ใหค้วามสว่างแก่จิตใจของเขาแลว้ เขาก็เป็น
เจา้ของสรรพสิ่งทัง้หลายในโลกโดยแทจ้รงิ ตรงกนัขา้มเมื่อมนุษยไ์ดร้บั
ความสุขจากธรรม แต่กลบัหนัหนา้ไปสู่ทางโลกวีสิยัเสยีแลว้ เขาก็ตกจาก
สภาพสูงลงไปสู่สภาพทีต่ ่ากว่าสตัวเ์ดรฉาน" 

จากสุนทรพจนใ์นกรุงบารสี 
 
พระบาฮาอลุลาหท์รงกล่าวตอ่ไปว่า :  
 

"โอ, ปวงชนทัง้หลาย  จงหลกีหนีออกจากเคร ือ่งพนัธนาแห่งความเห็นแก่
ตวั แลว้ฟอกจติใจใหส้ะอาดปราศจากสรรพสิง่ทัง้ปวง นอกจากเราอนัทีจ่รงิ 
การร าลกึถงึเหล่าน้ันเป็นการช าระลา้งความสกปรกทกุสิง่…. 
 
"โอ, ผูร้บัใชข้องเรา จะสวดพระคมัภีรข์องพระเจา้ที่ทรงประทานใหเ้พื่อ
ความไพเราะแห่งเสียงของเจา้ จะไดจุ้ดดวงวิญญาณของตวัเจา้เอง ให ้
สว่างและดงึดูดหวัใจของคนทัง้ปวง ผูใ้ดก็ตามทีส่วดพระคมัภีรข์องพระผู ้
เป็นเจา้ทีป่ระทานใหใ้นหอ้งส่วนตวัของเขา ทตูสวรรคข์องพระผูท้รงเดชานุ
ภาพทีล่่องลอยอยู่ท ัว่ทุกหนทุกแห่ง ก็จะน ากลิน่หอมแห่งถอ้ยค าอนัไพเราะ
ทีเ่ขากล่าวใหก้ระจายออกไป...." 

จาก Gleanings  
 
ความจ าเป็นทีต่อ้งมสีือ่กลาง 
[Necessity for a Mediator] 

 
พระอบัดลุบาฮาไดก้ล่าวไวว้่า :  
 

"เป็นความจ าเป็นทีจ่ะตอ้งมสีือ่กลางระหว่างมนุษยแ์ละพระผูส้รา้งสือ่กลางนี ้
คือบุคคลที่ไดร้บัแสงสว่างอนัวิเศษสุดและสาดแสงน้ันใหแ้ก่โลกมนุษย ์
เชน่เดยีวกบัอากาศทีห่่อหุม้โลก ไดร้บัแสงและความรอ้นจากดวงอาทติย ์
และสาดความรอ้นและแสงน้ันมาสู่โลก" 

จาก Divine Philosophy  
 

"ถา้เราปรารถนาจะสวดและอธษิฐาน เราจะตอ้งมีสิง่ทีเ่ป็นศูนยก์ลางที่เรา
คิดว่าจะรบัค าสวดอธิษฐานของเราได ้ถา้เราหนัไปสู่พระผูเ้ป็นเจา้เรา
จะตอ้งตัง้จติของเราตรงไปยงัศูนยก์ลางหากมนุษยจ์ะสกัการะพระผูเ้ป็นเจา้
โดยทางอืน่มใิชผ่่านทางศาสนทูตของพระองคแ์ลว้ไซร ้กอ่นอืน่ เขาจะตอ้ง
มีความเขา้ใจในองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้โดยการนึกคดิเอาตามความเขา้ใจของ
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ตนเอง เราไม่สามารถจะบรรจุน ้าทัง้มหาสมุทรลงในขวดไดฉั้นใด มนุษยก็์
ไม่สามารถเขา้ใจพระผูเ้ป็นเจา้ไดฉั้นน้ัน สิง่ทีเ่ราคดิดว้ยตวัของเราเองเราก็
สามารถเขา้ใจไดแ้ต่ทว่าสิ่งที่เราคิดน้ันมิใช่พระเจา้ สิ่งที่มนุษยค์ิดและ
เขา้ใจเอาเองน้ันเป็นแต่เพียงปีศาจ-เป็นแต่เพียงเงา–เป็นความคดิฝันและ
กล่าวอา้งเท่าน้ัน ความนึกคดิเหล่าน้ันไม่เกีย่วพนัธอ์นัใดกบัพระผูเ้ป็นเจา้
เลย  

 
"ถา้มนุษยป์รารถนาทีจ่ะรูจ้กัพระผูเ้ป็นเจา้เขาจะใฝ่หาศาสนทูต เชน่ พระ
ครสิต ์หรอืพระบาฮาอุลาห ์ซึง่เปรยีบประหน่ึงเป็นกระจกเงาอนัสมบูรณ ์
แลว้เขาจะไดเ้ห็นแสงสะทอ้นของดวงอาทติยแ์ห่งสจัจะจากกระจกเหล่าน้ัน 

 
"เราไดรู้จ้กัดวงอาทติยข์องโลกจากความเจดิจา้ จากแสงสว่างและความ
รอ้นของมนั เชน่เดยีวกนัทีเ่รารูจ้กัพระผูเ้ป็นเจา้ ซ ึง่เป็นดวงอาทติยแ์ห่งจติ
วญิญาณ เมื่อพระองคท์รงสาดแสงโดยทางศาสนทูต โดยคุณลกัษณะอนั
สมบูรณง์ดงาม โดยรศัมอีนัเจดิจา้ จ ารสัของพระองค ์ 

ค าสนทนากบั มร. เพอรซ์ ี ่วูด๊คอ๊ค 
 
พระองคก์ล่าวตอ่ไปว่า : 
 

"มนุษยไ์ม่อาจจะไดร้บัความกรุณาปราณีโดยตรงจากพระเจา้ได ้ 
เวน้เสยีแต่พระวญิญาณบรสิุทธิจ์ะเป็นสือ่กลางให ้อย่ามองขา้มความจรงิที่
เห็นไดช้ดัไปเสีย เพราะมนัเป็นพยานในตวัของมนัเองแลว้ว่า ถา้ไม่มีครู
สอนเด็กจะมีความรูไ้ม่ได ้และความรูก็้เป็นความกรุณาอย่างหน่ึงของพระ
เจา้ ถา้ปราศจากเมฆหมอกทีใ่หฝ้นเสียแลว้ พืน้ดนิก็จะไรผ้กัหญา้ฉะน้ัน 
เมฆจงึจะเป็นสือ่กลางระหว่างความกรุณาสวรรคแ์ละพภิพ แสงสว่างย่อมมี
จดุศูนยก์ลาง บุคคลทีป่รารถนาจะคน้หามนัแตม่ไิดค้น้ควา้จา้แกน่แทท้ีเ่ป็น
จุดศูนยก์ลางแลว้ เขาก็ไม่สามารถจะพบไดเ้ลย... จงร าลึกถงึยุคของพระ
ครสิต ์บางคนคดิไปว่าเขาสามารถจะพบสจัจธรรมไดแ้มจ้ะไม่ไดร้บัความ
กรุณาจากพระครสิตก็์ตาม แต่ความนึกคิดอนันี้เป็นสาเหตุใหไ้ม่ไดร้บั
ความกรณุาจากพระผูเ้ป็นเจา้ 

จากสาสน์ของพระอบัดลุบาฮา 
 
บุคคลทีพ่ยายามสกัการะพระผูเ้ป็นเจา้โดยไม่ไดห้นัหนา้มาสู่ศาสนทูตของพระองค ์ก็
เช่นเดียวกับบุคคลที่อยู่ในคุกมืดแลว้พยายามสรา้งมโนภาพว่า ไดส้ัมผัสกับ
แสงอาทติย ์
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การสวดมนตเ์ป็นขอ้ผูกมดัซึง่จะขาดเสยีมไิด ้
[Prayer Indispensible and Obligatory] 

 
บาไฮศาสนิกชนจะตอ้งสวดมนตแ์ละนมสัการพระเจา้ดงัทีพ่ระบาฮาอุลลาหท์รงกล่าว
ไวใ้นพระคมัภรี ์Kitáb-i-Aqdas ว่า :  
 

"จงสวด (หรอืท่อง) พระโอวาทของพระผูเ้ป็นเจา้ทุกเชา้เย็น ผูล้ะเลยการ
ปฏบิตันีิย้อมไม่ซือ่สตัยซ์ ือ่ต่อพระกตกิาของพระเจา้ และผูท้ีห่นัหลงัใหใ้น
วนันีก็้คอืผูท้ีห่นัหลงัใหพ้ระเจา้ โอ, ปวงชนทัง้หลายของเรา จงเกรงกลวั
พระผูเ้ป็นเจา้ 
 
"อย่าภาคภูมใิจในการทีไ่ดอ้่านพระคมัภรีม์ากมายทัง้กลางวนัและกลางคนื 
การสวดดว้ยความเกรงใจและยนิดแีมเ้พยีงประโยคเดยีวย่อมดกีว่าทีท่่านจะ
อ่านพระคมัภีรข์องพระผูม้ีอ านาจสูงสุดทัง้เล่มดว้ยความไม่ใส่ใจ จงสวด
พระคมัภรีข์องพระเจา้แต่พอสมควรโดยไม่ท าใหเ้จา้เหน็ดเหน่ือยและเศรา้ 
อย่าท าใหด้วงวญิญาณของเจา้เบื่อหน่ายดว้ยการสวดมากเกนิไป แทนที่
จะท าเชน่น้ันจงท าจติใจใหส้ดชืน่ซ ึง่จะท าใหว้ญิญาณของท่านแจ่มใสและ
เขา้ใจถงึธรรม อนัเปรยีบเสมอืนกบัว่าเจา้ใส่ปีกบนิ สิง่นีเ้องจะท าใหเ้จา้เขา้
ไปใกลพ้ระเจา้ได"้ 

จากพระมหาคมัภรีค์ดีาบ ีอคัดสั 
 
พระอบัดลุบาฮาไดเ้ขยีนจดหมายถงึบุคคลผูห้น่ึงว่า :  
 

โอ, สหายแห่งวิญญาณทีร่กั! …จงรูไ้วเ้ถดิว่าการสวดเป็นขอ้ผูกมดัและจะ
ขาดเสียมิได ้และไม่มีขอ้แกต้วัใดๆ ทัง้สิน้ นอกจากบุคคลที่มีสตวิิปลาส 
หรอืมเีหตสุุดวสิยัซ ึง่เหลอืทีจ่ะกระท าได"้ 

จากสาสน์ของพระอบัดลุบาฮา 
 
อีกผูห้น่ึงถามว่า : "ท าไมจึงตอ้งอธษิฐาน? มีประโยชนอ์ะไรในการกระท าเช่นน้ัน 
เพราะพระผูเ้ป็นเจา้ไดท้รงก าหนดและปฏบิตัทิุกสิง่ทุกอย่างทีด่ทีีสุ่ดแลว้ ฉะน้ัน จะมี
ประโยชนอ์ะไรในการวงิวอนรอ้งขอความชว่ยเหลอืและสิง่ทีเ่ขาตอ้งการ?" 
 
พระอบัดลุบาฮาตอบว่า :  
 

"จงรูเ้ถดิว่า เป็นการสมควรอย่างยิ่งส าหรบัผูอ้่อนแอทีจ่ะวิงวอนต่อพระผู ้
ทรงเขม้แข็ง และเป็นการจ าป็นส าหรบัผูท้ีต่อ้งการความกรุณาจะตอ้งรอ้ง
ขอจากพระองคผู์ท้รงไวซ้ ึง่พระกรุณาธคิุณอนัมหาศาล เมื่อบุคคลวงิวอน
พระผูเ้ป็นเจา้ละหนัหนา้เขา้หาพระองคแ์ละใครจ่ะไดร้บัความเมตตากรุณา
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จากหว้งสมุทรแห่งความปรานีของพระองคแ์ลว้ การอธษิฐานนี้จะท าให ้
หวัใจของเขาไดร้บัแสงสว่างท าใหส้ายตาของเขาเจิดจา้ ใหช้วีิตแก่ดวง
วญิญาณและเชดิชคูวามเป็นมนุษยข์องเขา 
 
"ในระหว่างทีเ่จา้วงิวอนตอ่พระเจา้และสวดว่า 'พระนามของพระองคค์อืการ
รกัษาของขา้พเจา้' เชน่นีแ้ลว้ เจา้จะรูส้ึกว่าหวัใจของท่านชุม่ช ืน่และเบกิ
บานดว้ยวญิญาณแห่งความรกัของพระผูเ้ป็นเจา้ และจติใจของเจา้ก็จะถูก
ดึงดูดเขา้สู่อาณาจกัรของพระเจา้! โดยการดึงดูดนี้จะท าใหบุ้คคลมี
สมรรถภาพและมีความสามารถยิ่งขึน้ เมื่อภาชนะขยายตวัใหญ่เขา้ก็จะ
สามารถทีจ่ะบรรจุน ้าไดม้ากขึน้ เชน่เดยีวกบัเมือ่มนุษยก์ระหายน ้ามาก น ้า
น้ันยิง่มคี่ามากขึน้ น่ีคอืความหมายอนัลกึลบั  และประโยชนแ์ห่การวงิวอน
ของรอ้งตอ่พระเจา้" 

จากสาสน์ชาวอเมรกินับาไฮผูห้น่ึง 
 
การสวดในทีป่ระชมุ 
[Congregational Prayer] 

 
[Missing 1.5 paragraphs here – need to be translated some time] 
 
พระอบัดลุบาฮา ไดอ้ธบิายคณุคา่ของการสวดในทีป่ระชมุดงันี ้:  
 

"บางคนอาจจะกล่าวว่า 'ขา้พเจา้จะสวดถึงพระผูเ้ป็นเจา้เมื่อใดก็ตามที่
ขา้พเจา้ปรารถนา แมจ้ะอยู่ในป่า, ในเมอืง หรอืแห่งหนต าบลใดก็ตาม เหตุ
ไฉนจงึตอ้งไปรว่มชมุนุมกบัฝูงชนในวนัและเวลาพิเศษเชน่น้ัน เพือ่จะสวด
ร่วมกบัพวกเขาในขณะที่ขา้พเจา้อาจจะไม่อยู่ในอารมณท์ี่จะสวดใน
ขณะน้ัน? 
 
"การคดิเชน่นีเ้ป็นความคดิทีไ่รป้ระโยชน ์เพราะการสวดในทีท่ีป่ระชาชน
มาชมุนุมกนัมากๆย่อมเกดิมพีลงัอ านาจยิง่กว่าการสวดตามลงัพงัแต่เพียง
ผูเ้ดยีว เชน่เดยีวกบัแบ่งแยกเหล่าทหารใหต้่อสูแ้ตล่ าพงั ย่อมท าใหก้องทพั
ขาดความเขม้แข็ง ถา้หากทหารทัง้หมดในสงครามแห่งธรรม 28 ไดร้วม
ก าลงัเขา้ดว้ยกนั พลงัทางธรรมที่รวมกนัเป็นกลุ่มกอ้นของพวกเขาก็จะ
ชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนั และการสวดน้ันก็จะเป็นทีพ่งึพอพระทยัแกพ่ระเจา้" 

บนัทกึโดยมสิ เอเธล เจ. โรเซนเบริก์ 
 

                                                           
28 หมายถงึบาไฮศาสนิกชน 
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ถงึแมว้่าพระอบัดุลบาฮา ไดเ้นน้ถงึความจ าเป็นในการชมุนุมสวด และกล่าวถงึพลงั
อนัเขม้แข็งแห่งจติวญิญาณในการรว่มกนัไปสู่พระเจา้น้ัน ท่านก็หาไดส้อนใหบ้าไฮ
ศาสนิกชนสวดในทีป่ระชมุพรอ้มๆกนัไม่ การสวดพรอ้มๆ กนัในทีช่มุนุมชนมใิชเ่ป็น
ค าสอนของศาสนาบาไฮ นอกจากบทสวดชมุนุมในพธิฝัีงศพเทา่น้ันทีม่กี าหนดไวใ้น
ค าสอน 
 
ค าสวดคอืภาษาแห่งความรกั 
[Prayer the Language of Love] 

 
ต่อค าถามของบุคคลอกีผูห้น่ึงซึง่ถามว่า การอธษิฐานยงัคงมคีวามจ าเป็นอกีอยู่หรอื 
ในเมือ่พระผูเ้ป็นเจา้ทรงล่วงรูค้วามปรารถนาของมนุษยท์กุๆ คนอยู่แลว้ พระอบัดลุบา
ฮาไดต้อบว่า :  
 

"เมือ่บุคคลผูห้น่ึงมคีวามรกับุคคลอกีผูห้น่ึง เขาก็ใครท่ีจ่ะกล่าวแสดงความ
รกัของเขา แมจ้ะรูด้วี่ามติรผูน้ั้นรูอ้ยู่แกใ่จว่าเขารกั เขาก็ยงัคงใครจ่ะกล่าว
แสดงความรกัของเขาอยู่น่ันเอง...เชน่เดยีวกนั แมพ้ระผูเ้ป็นเจา้จะทรงล่วงรู ้
ความปรารถนาของคนทกุคน แตค่วามปรารถนาทีจ่ะนมสัการและอธษิฐาน
ก็เป็นวถิทีางธรรมชาตวิธิหีน่ึงทีม่นุษยจ์ะแสดงความรกัตอ่พระผูเ้ป็นเจา้.... 
 
"…การสวดน้ันไม่จ าเป็นจะตอ้งกล่าวออกเป็นถอ้ยค าเสมอไป เพยีงแต่การ
คดิและแสดงลกัษณะท่าทก็ีเพียงพอ ถา้ไม่มีความรกัและความปรารถนา
เสยีแลว้ ก็ไม่มปีระโยชนท์ีจ่ะบงัคบัใหเ้กดิความรกัและความปรารถนาน้ันๆ 
ค าพูดที่ปราศจากความรกัย่อมไรค้วามหมาย หากจะมีคนหน่ึงคนใดมา
สนทนากบัท่านโดยถูกบงัคบั และปราศจากความชืน่ชมยนิดทีีจ่ะไดพ้บปะ
กบัทา่นแลว้ยงัจะพอใจทีจ่ะสนทนากบัเขาอกีหรอื?" 

จากขอ้เขยีนของ มสิ จ.ี เอส. สตเีวนส ์
 
ในการปราศรยัคร ัง้หน่ึง ทา่นกล่าวว่า :  
 

"การนมสัการขัน้สูง มนุษยจ์ะอธษิฐานพระผูเ้ป็นเจา้เพื่อขอความรกัจาก
พระองคเ์ทา่น้ัน มใิชน่มสัการเพราะกลวัพระองค ์หรอืเกรงการตกนรก หรอื
มุ่งหวงัไปสู่สวรรคแ์ต่อย่างใด…. เมื่อคนใดไดห้ลงรกัในบุคคลอกีคนหน่ึง
แลว้เป็นการยากทีจ่ะหา้มมิใหเ้ขาพร า่ถงึบุคคลทีเ่ขาหลงรกั และเป็นการ
ยากยิง่ขึน้ทีจ่ะมิใหม้นุษยพ์ร า่กล่าวถงึพระนามของพระผูเ้ป็นเจา้เมือ่เขามี
ความรกัในพระองค.์... บุคคลผูเ้ลื่อมใสและปฏิบตัิทางธรรม จะไม่ชืน่ชม
ยนิดใีนสิง่ใดทัง้สิน้นอกจากการสรรเสรญิพระผูเ้ป็นเจา้ 

จากบนัทกึของ มสิ เอลม่า รอเบริต์สนั และนักเดนิทางอืน่ในเดอืน
พฤศจกิายน–ธนัวาคม พ.ศ. 2443 (ค.ศ. 1900)  
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การรอดพน้จากหายนะ 
[Deliverance from Calamities] 

 
ตามค าสอนขององคศ์าสดาทัง้หลาย โรคภยัและความทกุขย์ากทัง้มวลเกดิขึน้ เพราะ
การไม่เชือ่ฟังค าสอนของศาสนทูต พระอบัดุลบาฮาไดอ้ธบิายถงึความหายนะ อนั
เน่ืองมาแต่น ้าท่วม, พายุ, และแผ่นดินไหวว่าสาเหตุเกีย่วกบัสิ่งเหล่านี้เกดิขึน้โดย
ทางออ้ม เน่ืองจากมนุษยไ์ม่เช ือ่ฟังค าสัง่สอนทางศาสนา  
 
ความทุกขท์รมานที่ติดตามมาภายหลงัการผิดพลาดน้ัน มิใชเ่ป็นการแกเ้ผ็ดหาก
เป็นการสอนและแกไ้ขความบกพรอ่ง เป็นเสยีงของพระผูเ้ป็นเจา้ประกาศใหม้นุษยร์ู ้
ว่า พวกเขาไดห้ลงออกไปจากแนวทางทีด่ ีหากความทุกขท์ีบ่งัเกดิขึน้รา้ยแรงมากก็
เป็นเพราะว่าภยัแห่งความผดิน้ันรา้ยแรงยิง่กว่า ทัง้นีก็้เพราะ "ค่าตอบแทนความบาป
ก็คอืความตาย" 
 
เพราะความหายนะเป็นผลมาจากการไม่เชือ่ฟัง ปฏิบตัติามฉะน้ัน การทีจ่ะรอดพน้
จากความหายนะไดก็้ดว้ยการเชือ่ฟังและปฏบิตัติามเท่าน้ัน มใิชส่ิง่บงัเอญิ แต่เป็นสิง่
ทีแ่น่นอนทเีดยีว การหนัหลงัใหพ้ระผูเ้ป็นเจา้ น ามาซึง่หายนะอย่างหลกีเลีย่งมไิด ้ใน
ท านองเดยีวกนั การหนัหนา้เขา้สู่พระผูเ้ป็นเจา้ก็จะน าความสุขมาใหอ้ย่างแน่แท ้
 
เพราะมนุษยท์ัง้มวลเป็นเสมอืนส่วนต่างๆ ของรา่งกายอนัเดยีวกนั สวสัดภิาพของแต่
ละบุคคลจงึมิไดข้ึน้อยู่เฉพาะแต่ความประพฤติของตวัเขาเองเท่าน้ัน แต่ขึน้อยู่กบั
ความประพฤติของผูอ้ื่นดว้ย ถา้บุคคลผูใ้ดกระท ามิชอบ ผูอ้ื่นก็ย่อมไดร้บัผลแห่ง
ความไม่ดน้ัีนดว้ย ดงัน้ัน ทุกคนควรจะตอ้งรบัเอาภาระของเพื่อนมนุษยบ์า้ง คนทีด่ี
ทีสุ่ดก็คอืผูท้ีร่บัเอาภาระของเพือ่นมนุษยม์ากทีสุ่ด นักบุญมกัจะเป็นผูท้ีร่บัความทุกข ์
ทรมานอย่างหนักเสมอ  แต่บรรดาศาสดาย่อมไดร้บัความทุกขส์าหสัยิง่กว่า พระบา
ฮาอลุลาหท์รงกล่าวไวใ้น "พระคมัภรีแ์ห่งความมั่นใจ" ว่า :  
 

"ท่านตอ้งเคยไดย้ินอย่างไม่ตอ้งสงสยัเลย ถงึเร ือ่งความทุกขเ์ข็ญ ความ
ยากจน ความเจ็บป่วย และความอปัยศทีบ่งัเกดิขึน้แกบ่รรดาศาสนทูตของ
พระผูเ้ป็นเจา้ ตลอดจนสาวกของทา่นเหล่าน้ัน ทา่นตอ้งเคยไดย้นิถงึเร ือ่งที่
ศรีษะสาวกของเหล่าศาสดาถูกส่งไปเป็นของก านัลแกเ่มอืงตา่งๆ" 

 
ทีเ่ป็นเชน่นีม้ิใชเ่พราะนักบุญหรอืศาสดาทัง้หลายสมควรไดร้บัการลงโทษหนักยิ่ง
กว่าผูอ้ืน่ ท่านเหล่าน้ันไดร้บัความทุกขท์รมานก็เพราะความบาปของเพื่อนมนุษย ์
และเลอืกเอาการรบัเคราะหก์รรมเพื่อเห็นแก่บาปทีค่นทัง้ปวงไดก้ระท าไว ้ทัง้นีก็้เพื่อ
สวสัดภิาพของโลก มิใชเ่พื่อตวัของท่านเหล่าน้ันเอง ผูท้ีร่กัมนุษยช์าติโดยแทน้ั้น 
ย่อมไม่อธษิฐานเพือ่ทีจ่ะใหต้วัเองพน้จากความขดัสน จากความเจ็บป่วย และความ
หายนะเท่าน้ัน แต่เขากระท าไปเพื่อทีจ่ะใหค้นทัง้ปวงพน้จากความโง่เขลาและความ
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ผิดพลาดต่างๆ ซึง่ก็อาจจะก่อใหเ้กิดเร ือ่งรา้ยทัง้หลายนี้ได ้หากท่านเหล่าน้ันจะ
ปรารถนาความสุข และความมั่งคั่งแก่ตวัท่านเองแลว้ไซร ้ก็เป็นไปเพื่อที่จะรบัใช ้
อาณาจกัรแห่งศาสนา แต่แมท้่านมิไดร้บัความสมบูรณแ์ละความมั่งคั่ง ท่านก็ยงัคง
ยอมรบัสิง่ทีบ่งัเกดิขึน้ดว้ยลกัษณาการอนั  "สงบและแจ่มใส"  เพราะท่านย่อมรูด้วี่า
อะไรก็ตาม ทีบ่งัเกดิขึน้ตามแนวของพระผูเ้ป็นเจา้ย่อมมปีระโยชนท์ัง้สิน้ 
 
พระอบัดลุบาฮากล่าวว่า :  
 

"ความเศรา้โศกเสยีใจ มิไดม้าสู่เราอย่างบงัเอญิเลย พระองคผู์ท้รงเมตตา
ไดส้่งมันมา เพื่อท าใหจ้ิตวิญญาณของเราเจรญิขึน้ เมื่อมนุษยป์ระสบ
ความโศกเศรา้ เขาก็จะร าลกึถงึพระบดิาของเขาทีอ่ยู่ในสรวงสวรรค ์ผูท้รง
สามารถพาเขาใหห้ลุดพน้ออกมาจากความหยิ่งผยองได ้เขายิ่งไดร้บั
ความทกุขท์รมานเพยีงใด ก็จะไดร้บัคณุธรรมมากขึน้เพยีงน้ัน" 

จากสุนทรพจนใ์นกรุงปารสี 
 
มองเผนิๆ ก็ดคูลา้ยกบัว่าเป็นการไม่ยุตธิรรม ทีผู่บ้รสิุทธิต์อ้งรบัทุกขแ์ทนผูก้ระท าผดิ 
แต่พระอบัดุลบาฮาไดใ้หค้วามเชือ่มั่นแกเ่ราว่า ความไม่ยุตธิรรมทีผู่บ้รสิุทธิไ์ดร้บัน้ัน
เป็นแต่สิง่ทีป่รากฏใหเ้ห็นเท่าน้ัน ต่อความยุตธิรรมอนัแทจ้รงิก็จะมอี านาจเหนือกว่า 
พระองคไ์ดเ้ขยีนว่า :  
 

"ส าหรบัเด็กๆ และผูอ้่อนแอ ที่ไดร้บัความทุกขย์ากเดือดรอ้นจากน ้ามือ
ของพวกกดขี่ข่มเหง... มีรางวลัชดเชยใหใ้นโลกหนา้... ความทุกขก็์คอื
ความกรุณาอนัใหญ่หลวงของพระผูเ้ป็นเจา้ จรงิทเีดยีว ทีค่วามกรุณาของ
พระองคเ์ป็นสิ่งที่ดีกว่าความสุขสบายทัง้หลายในโลกนี้ และกว่าความ
เตบิโต ตลอดจนความกา้วหนา้ทัง้หลายในโลกทีเ่ราทกุคนจะตอ้งตาย" 

จากสาสน์ของพระอบัดลุบาฮา 
 
การนมสัการและกฎธรรมชาต ิ
[Prayer and Natural Law] 

 
คนจ านวนมากมกัไม่เช ือ่ว่าการนมสัการจะใหผ้ลจรงิจงัขึน้ได ้เพราะคดิเสียว่า ถา้
การนมสัการบนัดาลผลใหไ้ดจ้รงิแลว้ก็จะเป็นการขดัแยง้กบักฎธรรมชาตทิเีดยีว การ
เปรยีบเทยีบต่อไปนีค้งจะขจดัความยุ่งยากขอ้นีไ้ด ้เป็นตน้ว่า หากเราถอืแม่เหล็กไว ้
เหนือผงตะไบเหล็ก ผงตะไบเหล็กก็จะกระโดดขึน้มาเกาะแท่งแม่เหล็กน้ัน น่ีไม่
เกีย่วขอ้งกบักฎแห่งความดงึดูดของโลกเลยอ านาจความดงึดูดของโลกก็ยงัมีต่อผง
ตะไปเหล็กอย่างเดมิ ทีเ่ป็นเชน่นีก็้เพราะว่าอ านาจทีอ่ืน่ใหญ่กว่าไดถู้กน าเอามาใช ้
และอ านาจน้ันเป็นอ านาจทีเ่กดิขึน้ตามธรรมชาตซิ ึง่พอจะค านวณดูไดเ้ชน่เดยีวกบั
ความดงึดูดของโลก ในสายตาของบาไฮศาสนิกชนเห็นว่า การนมสัการน ามาซึง่
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พลงัอ านาจทีเ่หนือกว่าซึง่บดันีม้นุษยย์งัไม่เขา้ใจดีพอ แต่ดูเหมือนอ านาจนี้มีพลงั
เด็ดขาดอย่างเดยีวกบัอ านาจธรรมชาต ิสิง่ทีแ่ตกตา่งก็คอื ยงัมไิดม้กีารศกึษาคน้ควา้
กนัอย่างเต็มที่เกีย่วกบัอ านาจนี้  ลกัษณะของมนัยงัคงเป็นความลึกลบัและมิอาจ
ค านวณไดก็้เพราะมนุษยโ์ง่เขลาอยู่ 
 

ความยุ่งยากอกีอย่างหน่ึงทีม่นุษยบ์างคนฉงนสนเท่ห ์ก็คอืว่า การนมสัการดูเหมือน
จะเป็นอ านาจอ่อนแอเกนิไปในอนัทีจ่ะท าใหบ้งัเกดิผลใหญ่หลวงดงัทีบ่างคนไดก้ล่าว
ไว ้การเปรยีบเทยีบตอ่ไปนีอ้าจจะชว่ยใหก้ระจา่งขึน้ได ้ดงัเชน่ พลงันอ้ยๆ ทีเ่ราใชใ้น
การเปิดประตูของอ่างเก็บน ้าน้ัน สามารถที่จะปล่อยพลงัอนัใหญ่หลวงของน ้าน้ัน
ออกมาได ้เชน่เดียวกบัพวงมาลยัเรอืเดินสมุทร เพียงแต่ใชแ้รงเล็กน้อยเท่าน้ันก็
สามารถท าใหเ้รอืเดนิสมุทรล ามหมึาเปลีย่นทศิทางได ้ในทศันะของศาสนาบาไฮเห็น
ว่าอ านาจทีท่ าใหก้ารนมสัการบงัเกดิผล เป็นอ านาจทีไ่ม่หมดสิน้ของพระผูเ้ป็นเจา้ ผู ้
ออ้นวอนเพียงแต่ใชพ้ลงัเล็กน้อยเพื่อที่จะไดม้าซึง่ความกรุณาแห่งสวรรค ์และชี ้
แนวทางใหค้วามกรุณาแห่งสวรรคนี์ด้ ารงอยู่และเตรยีมพรอ้มเสมอทีจ่ะรบัใชผู้ท้ีรู่จ้กั
ใช ้
 

บทสวดของศาสนาบาไฮ 
[Bahá'í Prayers] 
 

พระบาฮาอุลลาหแ์ละพระอบัดุลบาฮา ไดบ้นัทกึค าสวดไวเ้ป็นอนัมากเพื่อบรรดาผู ้
เลื่อมใสศรทัธาที่จะไดใ้ชส้วดในวาระและจุดประสงคต์่างๆ กนั ผูศ้ึกษาที่คิดอย่าง
รอบคอบทุกคนจะเห็นซึง้ในความคดิอนัยิง่ใหญ่ และธรรมะอนัลกึล า้ทีม่อียู่ในค าสวด
น้ัน แต่เขาจะรูซ้ ึง้ถงึความหมายและเขา้ใจในอ านาจของมนัไดก็้ดว้ยการปฏบิตัสิวด
ทุกวนั และถอืว่าการสวดเป็นสิง่ส าคญัอย่างหน่ึงในชวีติประจ าวนัของเขา เน่ืองจาก
หนา้กระดาษจ ากดัในหนังสอืเล่มนี ้จงึแสดงบทสวดไวเ้พียงสองสามบทเท่าน้ัน ส่วน
ค าสวดอืน่ๆ ผูอ้า่นจะตอ้งศกึษาคน้ควา้จากหนังสอืเล่มอืน่ 
 

"ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้: โปรดกระท าใหค้วามงามของพระองคเ์ป็นดงัหน่ึง
อาหารวิเศษ, การไดอ้ยู่ ณ เบือ้งพระพกัตรข์องพระองคเ์ป็นประหน่ึงน ้า
ทพิย,์ ความยนิดขีองพระองคค์อืความหวงัของขา้พเจา้, การสรรเสรญิยก
ย่องพระองคค์อืการปฏบิตัขิองขา้พเจา้, ขอใหก้ารร าลกึถงึพระองคไ์ดเ้ป็น
เพื่อนแก่ขา้พเจา้, ท าใหอ้ านาจอนัสูงส่งของพระองคช์ว่ยเหลือขา้พเจา้ , 
และสถานทีท่ีพ่ระองคส์ถติคอืทีอ่ยู่ของขา้พเจา้ ขออย่าใหพ้ระองคไ์ดจ้ ากดั
สถานทีข่องขา้พเจา้เหมือนดงัคนอืน่ๆ ทีไ่ดจ้ ากดัตวัของเขาเองออกจาก
พระองคเ์ลย  

 

"จรงิทีเดียว พระองคค์ือผูท้รงมหิทธานุภาพ ผูท้รงประเสรฐิสุด ผูท้รง
อ านาจล า้เลศิ" 

พระบาฮาอลุลาห ์
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"ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ ขา้พเจา้ยอมรบัว่าพระองคไ์ดส้รา้งขา้พเจา้ขึน้มาเพือ่
จะไดรู้จ้กัและนมสัการพระองค ์บดันี ้ขา้พเจา้ทราบถงึการไรอ้ านาจของ
ขา้พเจา้ และความมอีานุภาพของพระองค ์ความจนของขา้พเจา้และความ
มั่งมขีองพระองค ์ไม่มพีระเจา้อืน่ใดนอกจากพระองคผู์ท้รงชว่ยเหลอืเราใน
ยามทีไ่ดร้บัอนัตราย พระองคผู์ท้รงด ารงอยู่เสมอโดยล าพงั" 

พระบาฮาอลุลาห ์
 

"โอ! ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้! ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้! โปรดกระท าใหห้วัใจของ
ปวงชนผูร้บัใชพ้ระองค ์รว่มปรองดองกนั และทรงเปิดเผยความประสงค ์
ของพระองคแ์ก่พวกเขา ขอใหพ้วกเขาจงปฏบิตัติามค าสั่งสอนและยดึมั่น
อยู่ในบทบญัญตัขิองพระองค ์ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ ขอไดท้รงชว่ยเหลือใน
ความพยายามของเขาดว้ยเถดิ และใหพ้ลงัแกเ่ขาในการทีจ่ะรบัใชพ้ระองค ์
ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้!  โปรดอย่าปล่อยเขาไปตามล าพงั แต่ทรงชว่ยน าเขา
ดว้ยแสงแห่งความรู  ้และท าใหจ้ิตใจของเขาชุ่มชืน่ดว้ยความรกัของ
พระองค ์พระองคค์ือผูช้ว่ยเหลือพวกเขา และเป็นเจา้แห่งพวกเขาโดย
แทจ้รงิทเีดยีว" 

พระบาฮาอลุลาห ์
 

"โอ, ขา้แต่พระองคผู์ท้รงพระกรุณา! พระองคไ์ดท้รงสรา้งมนุษยท์ัง้มวล
จากตระกูลเดยีวกนั  พระองคไ์ดท้รงบญัชาว่าเขาทัง้ปวงจะตอ้งอยู่รว่มบา้น
เดียวกนั ณ เบือ้งพระพกัตรข์องพระองคเ์ขาทัง้มวลคือผูร้บัใชพ้ระองค ์
มนุษยช์าติทัง้หลาย ย่อมไดร้บัความคุม้ครองในโบสถข์องพระองคเ์ขา
ทัง้หลายลว้นชมุนุมอยู่ที่โตะ๊แห่งความกรุณาของพระองคล์ว้นไดร้บัแสง
สว่างแห่งพระกรณุาของพระองค ์
 
"ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้! พระองคท์รงเมตตาปรานีต่อมนุษยท์ัง้ปวง ทรงจดั
สนองความตอ้งการของเขาทัง้หลาย ทรงใหท้ีพ่กัพงิแกเ่ขา ทรงใหช้วีติและ
ใหค้วามสามารถแกแ่ต่ละบุคคลตลอดๆ ทุกๆ คน และทุกคนลว้นอยู่ในหว้ง
สมุทรแห่งความเมตตาปรานีของพระองค ์
 
"โอ!  พระองคผู์ท้รงพระกรุณา! โปรดกระท าใหเ้ขาทัง้หลายรวมกนั ขอจง
ทรงกระท าใหบ้รรดาศาสนาทัง้มวลสามารถเขา้กนัได ้และใหบ้รรดาชาติ
ทัง้หลายเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนั เพือ่มนุษยท์ัง้ปวงจะไดเ้ห็นว่าเขาทัง้หลาย
อยู่ในครอบครวัเดยีวกนั และส านึกว่าโลกเรานีเ้ป็นประหน่ึงบา้นหลงัเดยีว 
ขอใหพ้วกเขาจงอยู่รว่มกนัดว้ยความปรองดองสามคัค ี
 
"ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้! โปรดชกัธงแห่งความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัของ
มนุษยช์าตขิึน้สู่ยอดเสาดว้ยเถดิ 
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"ขา้แตพ่ระผูเ้ป็นเจา้! โปรดสถาปนาสนัตภิาพอนัยิง่ใหญ่ดว้ยเถดิ 
 
"โอ พระผูเ้ป็นเจา้! โปรดเชือ่มดวงใจทัง้ปวงเขา้ดว้ยกนัเถดิ 
 
"ขา้แต่พระบิดาผูท้รงพระกรุณา โปรดกระท าใหห้วัใจของเราทัง้หลาย มี
ความชืน่บานดว้ยกลิน่หอมแห่งความรกัของพระองค ์ท าใหด้วงตาของเรา
เจดิจา้ดว้ยแสงสว่างแห่งการน าทางของพระองค ์ท าใหหู้ของเราปราโมทย ์
ดว้ยท านองเพลงแห่งวาทะของพระองค ์และใหพ้วกขา้พเจา้พกัพงิในทีม่ ั่น
อนัปลอดภยัแห่งพระกรณุาของพระองคด์ว้ยเถดิ 
 
"พระองคท์รงเป็นผูม้ีอานุภาพ: ทรงเป็นผูใ้หอ้ภยัและทรงมองขา้มความ
ขาดตกบกพรอ่งของปวงมนุษยเ์สมอ" 

พระอบัดลุบาฮา 
 

"โอ พระผูท้รงมหิทธานุภาพ! ขา้พเจา้คอืคนบาปและพระองคก็์คือผูท้รง
อภยัให!้ ขา้พเจา้บกพรอ่งดว้ยประการทัง้ปวง แต่พระองคก็์ทรงสมเพช
เวทนา! ขา้พเจา้อยู่ในหว้งแห่งความบาปอนัมดืทบึ แตพ่ระองคค์อืแสงสว่าง
แห่งความกรณุาทีท่รงยกโทษให!้ 
 
"ฉะน้ัน ขา้แต่พระองคผู์ท้รงคุณมหาศาล โปรดยกโทษใหแ้ก่ความบาป
ของขา้พเจา้ดว้ย โปรดมอบของขวัญของพระองคแ์ก่ขา้พเจา้ โปรด
มองขา้มความผิดของขา้พเจา้ โปรดใหท้ี่พักพิงอาศยัแก่ขา้พเจา้ ให ้
ขา้พเจา้ไดแ้หวกว่ายอยู่ในสระแห่งความอดทนของพระองค ์และโปรด
อภบิาลรกัษาขา้พเจา้ใหพ้น้จากโรคภยัไขเ้จ็บทัง้ปวง 
 
"โปรดช าระฟอกลา้งขา้พเจา้ใหป้ราศจากมลทนิ โปรดประทานสายธารอนั
บรสิุทธิท์ี่หลั่งลน้อย่างมหาศาลใหแ้ก่ขา้พเจา้บา้ง เพื่อความทุกขโ์ศก
ทัง้หลายจกัไดอ้นัตรธานไปและมีแต่ความสุขยินดี ความทุกขโ์ศกและ
ความสิน้หวงัจกัเปลี่ยนเป็นความรา่เรงิและความไวว้างใจ ความกลวัก็จกั
เปลีย่นเป็นความกลา้หาญ 
 
"จรงิทเีดยีว พระองคผู์ท้รงอภยัให ้เป็นผูท้รงเป่ียมดว้ยความสมเพชเวทนา 
เป็นผูท้รงเมตตาการณุย ์และทรงเป็นทีร่กั!" 

พระอบัดลุบาฮา 
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"ขา้แต่พระผูท้รงเมตตาปรานี! ขอบพระคุณที่พระองคไ์ดท้รงปลุกให ้
ขา้พเจา้ตืน่ และใหส้ตขิา้พเจา้  พระองคท์รงประทานดวงตาอนัสว่าง และ
โสตประสาททีไ่ดย้นิ ทรงน าขา้พเจา้ไปสู่อาณาจกัและวถิทีางของพระองค ์
ทรงชีท้างอนัถูกตอ้ง และชว่ยใหข้า้พเจา้ไปสู่เรอืทีช่ว่ยใหร้อดพน้ ขา้แต่
พระผูเ้ป็นเจา้ โปรดกระท าใหข้า้พเจา้มีความเขม้แข็งมั่นคงไม่เสื่อมถอย
และมีความซือ่สตัยโ์ปรดคุม้ครองปกป้องขา้พเจา้ใหพ้น้จากความช ัว่รา้ย 
และใหข้า้พเจา้อาศยัในป้อมปราการอนัแข็งแกรง่แห่งพระปฏิญญา และ
พระคมัภรีข์องพระองค ์ พระองคค์อืผูท้รงอ านาจ! ทรงเป็นผูเ้ห็นแจง้ในทุก
สิง่และทรงไดย้นิค าพูดทัง้มวล! 
 
"ขา้แต่พระองค ์ผูท้รงเป่ียมไปดว้ยความสมเพชเวทนา! โปรดใหด้วงใจผู ้
เป็นเสมือนกระจกเงาอนัอาจเจดิจา้ดว้ยแสงแห่งความรกัของพระองค ์และ
โปรดดลใจขา้พเจา้ดว้ยความคดิทีจ่กัท าใหโ้ลกมนุษยนี์เ้ป็นสวนกุหลาบ
ดว้ยพระกรณุาแห่งธรรมอนัล า้เลศิของพระองค ์
 
"พระองคท์รงเป็นผูเ้ป่ียมดว้ยความสมเพชเวทนา, ทรงเมตตาและเป่ียมไป
ดว้ยพระกรณุาปรานี" 

พระอบัดลุบาฮา 
 
อย่างไรก็ตาม แมบ้ทสวดทีพ่ระบาฮาอุลลาห ์และพระอบัดุลบาฮาไดใ้หไ้วจ้ะส าคญั
อย่างยิง่ก็ตาม  แต่ผูน้มสัการก็ตามจะนมสัการไดโ้ดยไม่ตอ้งใชบ้ทสวดเหล่านี ้ พระ
บาฮาอุลลาหไ์ดส้อนไวว้่า ทุกสิง่ทีเ่รากระท าควรกระท าใหด้ทีีสุ่ดเชน่เดยีวกบัเราจะ
กระท าเพือ่นมสัการพระเจา้ งานทกุอย่างทีเ่รากระท าเพือ่รบัใชผู้อ้ืน่ก็เป็นการสกัการะ
อย่างหน่ึง การปฏิบตัทิุกอย่างเป็นตน้ว่า ความคดิก็ดี วาจาก็ดี และการกระท าก็ดี  
โดยมจีุดมุ่งหมายทีจ่ะใหเ้กยีรตแิกพ่ระผูเ้ป็นเจา้และรบัใชเ้พื่อนมนุษยล์ว้นถอืว่าเป็น
การนมสัการทีม่คีา่สูงสุด 
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บทที ่7 
สุขภาพและการรกัษา 

[Health and Healing] 

 
"การหนัหนา้ไปสู่พระผูเ้ป็นเจา้เป็นการรกัษารา่งกาย จติใจ วญิญาณ" 

พระอบัดลุบาฮา 
 
รา่งกายและวญิญาณ 
[Body and Soul] 

 
ตามค าสอนของศาสนาบาไฮ รา่งกายของมนุษยเ์ป็นแต่เพียงเคร ือ่งรบัใชช้ ัว่คราว
เพือ่ความเจรญิเตบิโตของจติวญิญาณเทา่น้ัน และเมือ่ไดบ้รรลุถงึจุดประสงคน้ั์นแลว้ 
ร่างกายก็หมดประโยชน์ไป  เช่นเดียวกบัเปลือกไข่ที่รบัใชช้ ั่วคราวเพื่อความ
เจรญิเตบิโตของลูกไกท่ีอ่ยู่ขา้งใน  เมือ่ความประสงคน้ั์นบรรลุแลว้มนัก็แตกออกแลว้
ก็ถูกทิง้ไป  พระอบัดุลบาฮากล่าวว่า รา่งกายของมนุษยเ์รานีไ้ม่สามารถจะคงทนอยู่
ไดต้ลอดไปเพราะรา่งกายของเราประกอบดว้ยปรมาณูและอณู เชน่เดยีวกบัสิง่ต่างๆ 
ทีถ่กูสรา้งขึน้ซ ึง่ไม่เรว็ก็ชา้มนัก็ตอ้งแตกสลายไป 
 
รา่งกายควรจะเป็นเสมือนผูร้บัใชข้องจติวญิญาณ แทนทีจ่ะเป็นนาย และควรจะตอ้ง
รบัใชด้ว้ยความเต็มใจ เชือ่ฟังและมสีมรรถภาพ และเราควรดูแลเอาใจใส่ต่อรา่งกาย
ของเรา เชน่เดยีวกยัเราเอาใจใส่ต่อคนทีใ่ชท้ีด่ ีถา้รา่งกายมิไดร้บัการดูแลเอาใจใส่
อย่างถูกตอ้งก็อาจจะเจ็บไขห้รอืเกดิอนัตรายขึน้ไดซ้ ึง่จะเป็นผลใหเ้กดิความเสยีหาย
แกผู่เ้ป็นนายเชน่เดยีวกบัผูร้บัใชน้ั้น 
 
ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนัของชวีติ 
[Oneness of All Life] 

 
ค าสอนขัน้มาตรฐานของพระบาฮาอุลลาหไ์ดก้ล่าวไวต้อนหน่ึงเกีย่วกบัความเป็น
อนัหน่ึงอนัเดียวกนัของชวีิตทุกแบบ สุขภาพทางรา่งกายของเราย่อมสมัพันธก์บั
สุขภาพทางจติใจ ศลีธรรมและจติวญิญาณ นอกจากน้ันยงัสมัพนัธก์บัสุขภาพส่วน
บุคคลและสงัคมของเพือ่นมนุษยท์ัง้ปวงดว้ย ใชแ่ต่เท่าน้ัน มนัยงัสมัพนัธก์บัชวีติของ
สตัวแ์ละพืชอกีดว้ย ซึง่เหล่านีย้งัผลใหแ้ก่กนัและกนัอย่างมากมายเกนิกว่าทีเ่ราจะ
เขา้ใจได ้
 
เพราะฉะน้ัน ค าสอนทัง้หมดของพระศาสดาไม่ว่าจะเกีย่วกบัส่วนใดของชวีิตย่อม
สมัพนัธก์บัสุขภาพทางรา่งกายทัง้สิน้ แต่ค าสั่งสอนบางขอ้เกี่ยวขอ้งโดยตรงกบั
สุขภาพทางรา่งกาย และสิง่เหล่านีเ้องเป็นสิง่ทีเ่ราก าลงัศกึษาอยู่ 
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การด าเนินชวีติอย่างง่ายๆ 
[Simple Life] 

 
พระอบัดลุบาฮากล่าวว่า :  
 

"ความมธัยสัถ ์เป็นรากฐานของความมั่งคั่งของมนุษย ์คนสุรุย่สุรา่ยมกัจะ
ประสบความล าบากอยู่เสมอ การมีความเป็นอยู่อย่างฟุ่มเฟือยย่อมเป็น
บาปทีอ่ภยัใหม้ไิด ้ เราจะตอ้งไม่อาศยัผูอ้ืน่ดงัเชน่เป็นกาฝาก ทกุคนจะตอ้ง
ประกอบอาชพี แมจ้ะเป็นอาชพีที่ตอ้งใชก้ าลงัสมองหรอืก าลงักายก็ตาม 
แตจ่ะตอ้งเป็นอาชพีทีสุ่จรติและซือ่ตรงเพือ่เป็นแบบย่างทีด่แีกค่นอืน่ๆ คนที่
พอใจรบัประทานเปลือกขนมปังแหง้ย่อมมีจิตใจสูงกว่าคนที่รบัประทาน
อาหารอย่างฟุ่มเฟือย โดยเงินของผูอ้ืน่ ผูท้ีพ่ึงพอใจในตวัเองย่อมมีจติใจ
สงบ" 

Bahá'í Scriptures หนา้ 453 
 
อาหารประเภทเนือ้สตัว ์ ไม่เป็นทีต่อ้งหา้มในศาสนาบาไฮแต่พระอบัดุลบาฮาไดส้อน
ว่า : 
 

"อาหารทีจ่ะรบัประทานกนัในอนาคตน้ัน จะเป็นจ าพวกผลไมแ้ละขา้วตา่งๆ 
ในเวลาน้ันมนุษยจ์ะไม่กนิเนือ้สตัว ์แมว้่าวทิยาการแพทยจ์ะเพิ่งอยู่ในระยะ
เร ิม่แรกก็ตาม แตก็่บอกใหเ้ราทราบว่าอาหารธรรมชาตขิองมนุษยน้ั์น ก็คอื
พชืพนัธุท์ีเ่ตบิโตจากพืน้ดนิ" 

จากหนังสอื "Ten Days in the Light of 'Akká" 
โดยจเูลยี เอ็ม.กรนูดี ้

 
การดืม่สุรา 
[Alcohol and Narcotics] 

 
พระบาฮาอุลลาห ์ทรงหา้มการดืม่ของมึนเมาอย่างเด็ดขาด นอกจากสิง่ทีม่ึนเมาน้ัน
จะเป็นยาส าหรบับ าบดัโรคภยัไขเ้จ็บเทา่น้ัน 
 
ความบนัเทงิ 
[Enjoyments] 

 
ค าสอนของศาสนาบาไฮยึดถือสายกลาง มิใชย่ึดถือการทรมานตนเป็นหลกั ให ้
พอใจในสิ่งทีด่แีละสวยงามทัง้ทางดา้นวตัถุและจติใจ น่ีมิใชเ่ป็นเพียงการสนับสนุน
เท่าน้ัน แต่ยงัเป็นค าสั่งใหป้ฏบิตัอิกีดว้ย  พระบาฮาอุลลาหท์รงกล่าวไวว้่า! "อย่าละ
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ทิง้สิง่ทีส่รา้งมาเพื่อพวกท่าน" และ "จ าเป็นอย่างยิง่ทีค่วามสุขอนัยิง่ใหญ่และข่าวที่
น่ายนิดจีะตอ้งแสดงดว้ยใบหนา้อนัแชม่ชืน่ของทา่น" 
 
พระอบัดลุบาฮาไดก้ล่าวว่า :  
 

"ทุกสิง่ทีถู่กสรา้งเพือ่มนุษยแ์ละถอืว่ามนุษยป์ระเสรฐิเหนือสิง่ทัง้มวล ดงัน้ัน 
เขาจกัตอ้งขอบ พระคุณพระผูเ้ป็นเจา้ทรงประทานใหส้ิ่งทัง้หลายมีไว ้
ส าหรบัเรา  และดว้ยความกตญัญูรูคุ้ณต่อพระเจา้จะท าใหเ้ราเขา้ใจไดว้่า
ชวีติคอืของขวญัทีส่วรรคป์ระทานให ้ถา้เราไม่ไดใ้ยดกีบัชวีติก็เท่า กบัว่า
เราเป็นคนไม่มีความกตญัญู เพราะสภาพแห่งรา่งกายและจิตใจของเรา 
ย่อมเป็นประจกัษพ์ยานแห่งความกรุณาของพระเจา้ที่มองเห็นได ้ฉะน้ัน 
เราจะตอ้งท าใหม้ีความสุขดว้ยการยกย่องเชดิชพูระองค ์ และมองเห็น
คณุคา่ในสิง่ทัง้ปวงทีท่รงประทานให"้ 

จากหนังสอื Divine Philosophy 
 
ต่อจากค าถามทีว่่า ศาสนาบาไฮหา้มมิใหเ้ล่นการพนันและล็อตเตอร ีน้ั่น หมายถงึ
การเล่มเกมทกุชนิดหรอืเปล่า พระอบัดลุบาฮาอธบิายว่า :  
 

"การเล่นบางชนิดไม่ถือเป็นการพนัน ถา้การเล่นน้ัน เป็นไปเพื่อหย่อน
อารมณ ์แต่การหย่อนอารมณอ์าจจะกลายเป็นการท าใหเ้สยีเวลาไปโดย
เปล่าประโยชนไ์ด ้และในศาสนาของพระผูเ้ป็นเจา้ ไม่พงึประสงคใ์หใ้ชเ้วลา
ไปโดยไรป้ระโยชน ์แต่ประสงคใ์หพ้กัผ่อนเพื่อเสรมิสรา้งพลงัแห่งรา่งกาย 
เชน่การออกก าลงักาย เป็นตน้" 

จากหนังสอื A Heavenly Vista 
 
ความสะอาด 
[Cleanliness] 

 
พระบาฮาอลุลาหท์รงกล่าวไวใ้นคมัภรีอ์คัดสัว่า :  
 

"จงเป็นบ่อเกิดแห่งความสะอาด... จงมีมารยาทดีงามทุกกรณี... อย่าให ้
เสือ้ผา้สกปรก...จงช าระรา่งกายดว้ยน ้าสะอาด... อย่าใชน้ ้าทีช่  าระแลว้ช าระ
รา่งกายของท่าน... เราจะใครเ่ห็นท่านแสดงออกซึง่ความดขีองสวรรคใ์น
โลกมนุษยนี์ ้เพือ่ทา่นจะใหส้ิง่ซ ึง่จะท าใหผู้ไ้ดร้บัมคีวามสุข" 

 
มรีซ์า อาบุล ฟาซล ไดเ้ขยีนไวใ้นหนังสอื "ขอ้พสิูจนข์องศาสนาบาไฮ" ชีใ้หเ้ห็นถงึ
ความส าคญัยิ่งแห่งค าบญัชานี้โดยเฉพาะ  ส าคญัอย่างยิ่งส าหรบับางส่วนในภาค
ตะวนัออกซึง่ใชน้ ้าสกปรกช าระในครวัเรอืนตลอดจนใชอ้าบและดืม่กนิท าใหเ้กดิเชือ้
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โรคและความทุกขย์าก  ซึง่เช ือ้โรคเหล่านี้เราสามารถป้องกนัได ้ ในหมู่ชาว
ตะวนัออก กล่าวกนัว่า ศาสนาเดมิของตนยนิยอมใหป้ฏบิตัติามสภาพดงักล่าวนีไ้ม่
สามารถเปลี่ยน แปลงแกไ้ขใหด้ีขึน้ไดน้อกจากอ านาจจากสวรรคเ์ท่าน้ันในส่วน
ต่างๆ ของซกีโลกตะวนัตกก็เชน่เดยีวกนั  ความสะอาดทีย่งัใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง
อย่างมหศัจรรยน้ั์น  เป็นส่วนหน่ึงทีศ่าสนาไดก้ล่าวไว ้
 
ผลแห่งการเชือ่ฟังค าสัง่สอนของศาสดา 
[Effect of Obedience to Prophetic Commands] 

 
ค าสั่งสอนเกีย่วกบัเร ือ่งการด ารงชวีิตอย่างง่ายๆ ความสะอาด และเวน้จากการเสพ
สุรา ฝ่ิน ฯลฯ สิ่งเหล่านี้อาจเขา้ใจง่ายไม่ตอ้งอธิบายมากนัก  ถึงกระน้ันก็ยังมี
ความส าคญัยิง่เกนิกว่าทีเ่ราจะเขา้ใจได ้ถา้หากประชาชนทัง้หลายปฏบิตัอิย่างเอาใจ
ใส่ระมดัระวงั บรรดาโรคตดิต่อและโรคอืน่ๆ ส่วนมากก็สูญพนัธุไ์ป การละเลยในเร ือ่ง
ของสุขภาพอนามยัอย่างง่ายๆ และการเสพสุรายาฝ่ินเหล่านี ้เป็นแนวทางทีท่ าใหเ้กดิ
โรคภยัไขเ้จ็บขึน้ไม่ใชน่อ้ย ยิง่กว่าน้ัน การเชือ่ฟังค าสั่งสอนในเร ือ่งนีไ้ม่เพียงแต่จะ
เป็นผลดีแก่สุขภาพเท่า น้ัน แต่จะใหผ้ลดีแก่นิสัยใจคอและการปฏิบัติดว้ย 
แอลกอฮอลแ์ละฝ่ินใหผ้ลรา้ยแก่สตสิมัปชญัญะและกนิเวลานานก่อนทีม่นัจะแสดง
ผลรา้ยใหป้ระจกัษ ์ ดงัน้ัน การละเวน้เสพสุรายาเมาย่อมเป็นผลดีแก่จิตใจและ
ศีลธรรม ยิ่งกว่าผลดีทางรา่งกาย พระอบัดุลบาฮาไดก้ล่าวไวเ้กี่ยวกบัเร ือ่งความ
สะอาดนีว้่า :  
 

"ความสะอาดภายนอกน้ัน ถึงแมจ้ะเป็นแต่ความสะอาดทางรา่งกายก็มี
อทิธพิลอย่างมากแกจ่ติใจ... การท าใหร้า่งกายสะอาดบรสิุทธิม์ีอทิธพิลแก่
จติวญิญาณของมนุษย"์ 

จากสาสน์ของพระอบัดลุบาฮา 
 
ถา้ค าสั่งสอนของบรรดาศาสดาเกีย่วกบัปัญหาทางเพศไดร้บัการปฏบิตัอิย่างถูกตอ้ง
โดยทัว่ๆ ไปแลว้ก็จะก าจดัเชือ้โรคทีแ่พรห่ลายอกีชนิดหน่ึงไปเสยีได ้คอืเชือ้กามโรค
อนัน่าขยะแขยงซึง่ท าลายสุขภาพของคนจ านวนมหมึาในปัจจุบนั  ท าใหค้นบรสิุทธิ ์
ไดร้บัผลเช่นเดียวกบัคนกระท าผิด แมแ้ต่เด็กทารกก็ตอ้งไดร้บัเคราะหก์รรม
เชน่เดยีวกบับดิามารดา โรคเหล่านีจ้ะสูญหายกลายเป็นเร ือ่งของอดตี 
 
ถา้มนุษยป์ฏิบตัิตามค าสั่งสอนของบรรดาศาสดา ในขอ้ที่เกีย่วกบัความยุติธรรม, 
การชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนั  การรกัเพื่อนบา้นดัง่รกัตวัเอง  ดงัน้ันแลว้  จะเป็นไปได ้
หรอืที่คนจ านวนหน่ึง ตอ้งประสบกบัความแรน้แคน้ในขณะที่คนอีกจ านวนหน่ึง
ร า่รวยอย่างเหลอืลน้ หรอืคนจ านวนหน่ึงตอ้งท างานตวัเป็นเกลยีว แต่อกีคนจ านวน
หน่ึงนอนอยู่เฉยๆ เหตุดงัขา้งตน้นีท้ าลายสภาพทางดา้นจติใจ ศลีธรรมและรา่งกาย
ของมนุษย ์
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การเชือ่ฟังค าสอนของพระศาสดาพระโมเสส พระพุทธเจา้ พระเยซคูรสิต ์พระโมฮมั
หมดั หรอืพระบาฮาอุลลาห ์ ในเร ือ่งสุขภาพและศีลธรรม ย่อมจะป้องกนัโรคภยัไข ้
เจ็บไดย้ิง่กว่านายแพทยท์ัง้หลาย และยิง่กว่ากฎเกณฑข์องสาธารณสุขทัง้หลายใน
โลกทีเ่คยเป็นผลส าเรจ็มาแลว้ แน่นอนเหลือเกนิ ถา้มนุษยท์ั่วไปพากนัเชือ่ฟังแลว้ 
คนในชมุชนน้ันๆ ก็จะมีสุขภาพดไีปดว้ย แทนทีจ่ะตอ้งถูกท าลายดว้ยโรคภยัไขเ้จ็บ 
หรอืตอ้งสูญเสยีชวีติตัง้แต่ยงัเป็นทารกเยาวว์ยั หรอืก าลงัหนุ่มแน่นดงัทีไ่ดป้รากฏอยู่
ในปัจจุบนั คนเราสามารถมีชวีติอยู่ไดจ้นแก่เฒ่า ดงัเชน่ ผลไมท้ีสุ่กสมควรต่อเวลา 
กอ่นทีจ่ะรว่งหล่นลงจากกิง่ของมนั 
 
พระศาสดาเป็นประหน่ึงนายแพทย ์
[The Prophet as Physician] 

 
เราอยู่ในโลกที่ถือกนัว่า  การเชือ่ฟังค าสั่งสอนของพระศาสดาน้ันเป็นของผิด
ธรรมดา– ในโลกที่มีความรกัตนเองมากกว่ารกัพระผูเ้ป็นเจา้– ในโลกที่ยึดถือ
ผลประโยชนเ์ฉพาะบุคคลส่วนน้อยมากกว่าประชาชนส่วนใหญ่หรอืมนุษยช์าติ
ทัง้หมดในโลกที่มนุษยใ์ฝ่หาวตัถุสมบตัิและความเพลิดเพลินเฉพาะตวั แทนที่จะ
คดิถงึสวสัดภิาพของสงัคม  และสวสัดภิาพแห่งจติวญิญาณของปวงมนุษย ์ดงัน้ัน จงึ
ไดเ้กดิมกีารตอ่สูแ้ขง่ขนักนัอย่างรนุแรงเต็มไปดว้ยการกดขี ่ มที ัง้ความมั่งมมีหาศาล
และความยากจนขน้แคน้  สภาพเหล่านี้ลว้นเพาะเชือ้โรครา้ยทัง้ดา้นจิตใจและ
รา่งกาย  เมือ่ตน้ไมแ้ห่งมนุษยช์าตปิระสบโชครา้ยใบทุกใบของมนัก็ตอ้งมีส่วนไดร้บั
โรคภยัน้ันดว้ย แมผู้บ้รสิุทธิก็์ย่อมพลอยไดร้บัความทุกขอ์นัเน่ืองมาจากความบาป
ของผูอ้ืน่ ไม่ว่าบุคคล-ชาตแิละมนุษยช์าตใิด  ลว้นตอ้งการการรกัษาเยยีวยาทัง้สิน้  
ฉะน้ันพระบาฮาอุลลาห ์ก็เชน่เดยีวกบัองคศ์าสดาทัง้หลายทีม่าในอดตี  พระองคม์ิ
เพียงแต่ละทรงชีใ้หเ้ห็นถงึการทีต่อ้งรกัษาสุขภาพใหด้ ารงอยู่ดว้ยดเีท่าน้ัน  หากยงั
ทรงสั่งสอนว่าควรปฏบิตัอิย่างไรจงึจะรกัษาเยยีวยาใหห้ายจากโรคภยัไขเ้จ็บอกีดว้ย  
พระองคท์รงเสด็จมาดุจนายแพทยผู์ท้รงคุณวุฒิอนัล า้เลศิ-เป็นผูบ้ าบดัโรครา้ยของ
โลกทัง้ดา้นรา่งกายและจติใจ 
 
การบ าบดัโรคโดยทางวตัถุ 
[Healing by Material Means] 

 
ในปัจจุบันทางซีกโลกตะวันตกไดก้ลับมีความเชื่อถือขึน้อย่างแพร่หลายใน
ความส าเรจ็ของการบ าบดัรกัษาโรคโดยทางจติใจและทางธรรม และเป็นความจรงิ
ทีว่่ามบีุคคลจ านวนไม่นอ้ยทีม่คีวามคดิเห็นขดัแยง้กบัวธิกีารรกัษาโรคทางวตัถ ุ ทีไ่ด ้
เป็นผลส าเรจ็ในระหว่างปี พ.ศ. 2400-2450 (ค.ศ. 1857-1907) บุคคลเหล่านีไ้ด ้
กา้วไปไกล จนถงึกบัไม่ยอมรบัว่าการบ าบดัรกัษาโรคทางดา้นวตัถุไม่มีคุณค่าใดๆ 
เลย พระบาฮาอลุลาหท์รงยนืยนัว่า วธิรีกัษาทัง้ดา้นวตัถุและทางธรรมมคีณุประโยชน์
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ทัง้สองวธิ ีทรงสอนว่าจะตอ้งปรบัปรุงส่งเสรมิใหด้ยีิง่ขึน้ทัง้ดา้นวชิาการและวธิปีฏิบตัิ
รกัษา เพือ่ใหก้ารรกัษาทัง้สองวธิเีป็นคณุประโยชนแ์กม่นุษยใ์นขอบเขตของมนั  เมือ่
บุคคลในครอบครวัของพระบาฮาอลุลาหเ์จ็บป่วยก็ไดเ้รยีกแพทยม์ารกัษา และทรงได ้
สัง่สอนใหบ้รรดาผูนั้บถอืพระองคป์ฏบิตัเิชน่น้ันดว้ย ทรงกล่าวว่า  
 

"ถา้ทา่นเจ็บไข ้จงปรกึษาแพทยผู์ท้รงคณุวุฒ"ิ  
จากพระคมัภรีอ์คัดสั 

 
น่ีคอืการปฏบิตัแิละทศันะทั่วๆ ไปของศาสนาบาไฮ ทีม่ีต่อวชิาการทางวทิยาศาสตร ์ 
บรรดาวทิยาศาสตรแ์ละศลิปศาสตรท์ัง้หลายซึง่มขีึน้เพือ่ประโยชนส์ุขของมนุษย ์ ไม่
ว่าจะเป็นทางดา้นวตัถุก็ตาม  ลว้นควรไดร้บัการยกย่องส่งเสรมิทัง้สิน้  มนุษยจ์ะ
กลายเป็นของสรรพสิง่ไดก็้โดยอาศยัวชิาการทางวทิยาศาสตร ์แต่ถา้หากมนุษยโ์ง่มิ
ยอมเอาความรูนี้ ้ก็จะคงเป็นทาสของสิง่ตา่งๆ  พระบาฮาอลุลาหท์รงเขยีนไวว้่า :  
 

"ในยามจ าเป็น จงอย่าละเลยการบ าบดัรกัษาทางการแพทยแ์ต่เมือ่สุขภาพ
กลบัคนืดแีลว้ จงหยุดการบ าบดัดว้ยยาน้ันเสยี จงป้องกนัโรคดว้ยการกนิ
อาหารทีม่ีประโยชนด์กีว่าใชย้า ถา้รา่งกายตอ้งการเคร ือ่งยาจากพืชพนัธุ ์
ไมจ้งใชเ้พียงอย่างเดยีว อย่าใชเ้คร ือ่งยาผสม... ละเวน้การใชย้าทัง้หลาย
เมือ่รา่งกายมสีภาพดแีลว้ จงใชม้นัแตย่ามจ าเป็นเทา่น้ัน" 

จากสาสน์ถงึนายแพทย ์
 
พระอบัดลุบาฮาไดก้ล่าวไวใ้นสาสน์ฉบบัหน่ึงว่า :  
 

"โอ ผูแ้สวงหาสจัจะทัง้หลายการบ าบดัรกัษาผูป่้วยมีสองวธิ ี คอืทางวตัถุ
และทางธรรม  วธิแีรกก็คอืการใชร้กัษาดว้ยวตัถุธาตุทัง้หลาย  วธิทีีส่องคอื
ดว้ยการอธษิฐานต่อพระผูเ้ป็นเจา้และหนัหนา้เขา้หาพระองค ์ ควรจะใช ้
การปฏบิตัริกัษาทัง้สองวธิ.ี . .ยิง่กว่าน้ัน  วธิกีารทัง้สองอย่างเป็นสิง่ทีป่ฏบิตัิ
ดว้ยกนัได ้ และเราควรจะยอมรบัว่าการรกัษาทางวตัถุเป็นสิง่ทีไ่ดม้าดว้ย
ความกรณุาและความรกัของพระผูเ้ป็นเจา้ผูซ้ ึง่ไดเ้ปิดเผยความรูท้างแพทย ์
ใหแ้ก่มนุษยเ์พื่อทีป่วงชนผูร้บัใชข้องพระองคจ์กัไดร้บัประโยชนจ์ากการ
รกัษาโดยวธินีีด้ว้ย" 

จากสาสน์ของพระอบัดลุบาฮา 
 
พระองคส์อนว่า ถา้เราไม่ด ารงชวีติอยู่อย่างโง่เขลาและขดักบัธรรมชาติ ความพอใจ
ตามธรรมชาตแิละสญัชาตญิาณของมนุษยน่ี์เองจะเป็นทางทีด่ใีนการชว่ยเหลือเรา
ใหรู้ว้่าอาหารอย่างไรมีประโยชน ์และจะชว่ยเหลอื ผลไม ้ผกัหญา้และเคร ือ่งยาอืน่ๆ 
ใหเ้รา เชน่เดียวกบัสตัวป่์าทัง้หลายกระท ากนั ในค าแนะน าเกี่ยวกบัการรกัษาที่
น่าสนใจ ซึง่เขยีนไวใ้นหนังสอื "เฉยปัญหาธรรมบางขอ้" พระองคไ์ดส้รปุไว ้:  
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"เป็นที่ประจกัษแ์ลว้ว่า เราสามารถจะบ าบดัโรคภยัไขเ้จ็บไดใ้นการให ้
อาหารและผลไม ้แต่ทว่าวทิยาศาสตรก์ารแพทยใ์นปัจจุบนั ยงัไม่สมบูรณ์
เพียงพอทีจ่ะเขา้ใจในความจรงินีอ้ย่างถ่องแท ้เมื่อวาระทีแ่พทยศ์าสตรไ์ด ้
บรรลุถงึจุดสมบูรณแ์ลว้ ก็จะบ าบดัโรคภยัไขเ้จ็บดว้ยอาหาร ผกั ผลไม ้น ้า
รอ้น น ้าเย็น ตามอณุหภูมทิีเ่หมาะสม" 

 
แมว้่าการบ าบดัโรคจะใชว้ตัถุ แต่อ านาจทีบ่ าบดัรกัษาน้ันเป็นอ านาจแห่งสวรรคโ์ดย
แทจ้รงิ เพราะคุณสมบตัขิองพวกสมุนไพรและสารประกอบทีเ่กดิโดยธรรมชาต ิลว้น
เป็นสิ่งที่พระผูเ้ป็นเจา้ทรงประทานให ้"ทุกสิ่งขึน้อยู่กบัพระเจา้ ยาเป็นแต่เพียงวิธี
รกัษาภายนอกอย่างหน่ึงทีเ่ราไดร้บัจากสวรรค"์ 
 
การรกัษาโดยวธิทีีไ่ม่ใชว้ตัถุ 
[Healing by Nonmaterial Means] 

 
พระบาฮาอุลลาหท์รงสั่งสอนว่า มวีธิรีกัษาหลายวธิทีีไ่ม่ใชว่ธิทีางวตัถุ  มกีาร "เกีย่ว
เน่ืองกนัของสุขภาพ" เชน่เดยีวกบั "การตดิต่อของเชือ้โรค" แมว้่าการเกีย่วเน่ืองกนั
ของสุขภาพจะเชือ่งชา้และไดผ้ลนอ้ย  แต่การตดิต่อของเชือ้โรคเป็นไปอย่างรวดเรว็
และรา้ยแรงก็ตาม 
 
สิง่ทีม่อี านาจยิง่ใหญ่ท าใหบ้งัเกดิผลได ้ ก็คอืสภาพจติใจของคนไขเ้องและ "การให ้
ก าลงัใจ"  อาจจะมบีทบาทส าคญัในภาวะทางจติใจนี ้ ความกลวั  ความโกรธ  ความ
กงัวล ฯลฯ ลว้นเป็นผลรา้ยแกสุ่ขภาพทัง้สิน้ ส่วนความหวงั ความรกั ความยนิด ีฯลฯ  
ใหป้ระโยชนอ์ย่างเต็มทีเ่ชน่เดยีวกนั 
 
พระบาฮาอลุลาหท์รงกล่าวว่า :  
 

"สิง่ทีส่ าคญัทีสุ่ดก็คอื ความพอใจภายใตส้ภาพทุกๆ อย่างโดยการปฏบิตัิ 
เชน่ เราจะสามารถป้องกนัใหพ้น้สภาพความเจ็บไขแ้ละความเหน่ือยเพลยี
ได ้อย่าโศกเศรา้เสียใจเลย เพราะมนัจะท าใหเ้กิดความทุกขอ์ย่างใหญ่
หลวง ความรษิยากระท าใหร้า่งกายรอ้นรนกระวนกระวายและความโกรธก็
เผาผลาญตวัของเรา จงหลกีเลีย่งกเิลสเหล่านี ้เชน่เดยีวกบัทีท่่านวิง่หนีให ้
พน้จากสตัวร์า้ย" 

จาก สาสน์ถงึนายแพทย'์ 
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พระอบัดลุบาฮาไดก้ล่าวไวว้่า :  
 

"ความรา่เรงิยินดที าใหเ้ราเบิกบานเสมือนมีปีกบินขณะทีเ่รามีก าลงัวงัชา
มากขึน้ และมคีวามเฉลยีวฉลาดยิง่ขึน้ แต่เมือ่เราเศรา้โศก ก าลงัวงัชาน้ัน
ก็จะสูญสิน้ไปจากเรา" 

จาก สุนทรพจนท์ีก่รุงปารสี 
 
พระอบัดลุบาฮาไดเ้ขยีนถงึผลแห่งวธิกีารรกัษาทางดา้นจติใจอกีอย่างหน่ึงว่า :  
 

"โดยการส ารวมจติอย่างเครง่ครดัของบุคคลผูม้จีติเขม้แข็งต่อคนเจ็บ โดย
ทีค่นเจ็บมีความเชือ่มั่นว่าจะไดร้บัการรกัษาใหห้ายไดด้ว้ยอ านาจทางจติ
ของผูเ้ขม้แข็งน้ัน จะท าใหบ้งัเกดิความสมัพนัธท์างจิตระหว่างผูเ้ขม้แข็ง
และคนเจ็บ โดยการปฏิบตัิเชน่นี้ผูเ้ขม้แข็งก็จะสามารถรกัษาคนไขแ้ละ
คนไขก็้มีความไวว้างใจในผูร้กัษาน้ันดว้ย ความเชือ่มั่นทางจิตใจ จะ
กระตุน้ประสาท และจากการกระตุน้ทางประสาทนี้เองจะยงัผลใหค้นเจ็บ
หายป่วยได"้ 

จากหนังสอื Some Answered Questions 
 
อย่างไรก็ตาม การรกัษาดว้ยวธิเีหล่านีก็้มีผลภายในขอบเขตของมนั และอาจจะไม่
บงัเกดิผลเลยก็ไดใ้นกรณีทีค่วามเจ็บไขร้า้ยแรง 
 
อ านาจแห่งพระวญิญาณบรสิุทธิ ์
[The Power of the Holy Spirit] 

 
การรกัษาทีม่พีลงัอ านาจสูงสุดก็คอื อ านาจแห่งพระวญิญาณบรสิุทธิ ์
 

"การรกัษาวิธนีี้ไม่ตอ้งมีการติดต่อ หรอืพบเห็น เมื่ออยู่ต่อหนา้คนไขแ้ต่
ประการใดเลย... ไม่ว่าโรคภยัไขเ้จ็บน้ันจะรา้ยแรงหรอืไม่ หรอืจะมีการ
สัมผัสทางร่างกายหรอืไม่ และไม่ว่าจะมีความสัมพันธส์่วนตวัระหว่าง
ผูร้กัษา และคนเจ็บหรอืไม่ก็ตาม การรกัษาวธินีีเ้ป็นไปดว้ยอ านาจแห่งพระ
วญิญาณบรสิุทธิเ์ทา่น้ัน" 

จากหนังสอื Some Answered Questions 
 
เมือ่เดอืนตลุาคม พ.ศ. 2447 (ค.ศ. 1904) พระอบัดลุบาฮาไดส้นทนากบั มสิ เอ เธล 
เซนเบอรก์ ว่า : 
 

"การรกัษาดว้ยอ านาจแห่งพระวญิญาณบรสิุทธิน้ั์น ไม่จ าเป็นทีค่นไขแ้ละ
ผูร้กัษาจะตอ้งรูจ้กักนั  หรอืตอ้งการส ารวมเป็นพิเศษแต่อย่างใด เพียงแต่
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โดยความปรารถนาดีและการอธิษฐานของบุคคลผูท้ี่มีจิตใจบรสิุทธิก็์
เพยีงพอแลว้ ผูป่้วยอาจจะอยู่ในภาคตะวนัออก ส่วนผูร้กัษาอาจอยู่ในภาค
ตะวนัตก และทัง้สองฝ่ายอาจไม่รูจ้กักนัมาก่อนเลยก็ได ้แต่เมื่อผูร้กัษาน้ัน
หนัเขา้สู่พระผูเ้ป็นเจา้ และสวดวงิวอนพระองค ์ ผูป่้วยน้ันก็ไดร้บัการรกัษา
แลว้ อ านาจดงักล่าวมาแลว้เป็นความสามารถทีพ่ระผูเ้ป็นเจา้ทรงประทาน
ใหศ้าสนทตู และบุคคลทีม่ใีจบรสิุทธิจ์รงิๆ" 

 
จะเห็นไดว้่า พระครสิตแ์ละพระสาวกของพระองคไ์ดร้กัษาคนไขด้ว้ยวธินีีม้าแลว้  และ
นักบุญก็ไดใ้ชว้ธิกีารรกัษาทีค่ลา้ยคลงึกนัมานีทุ้กยุคทุกสมยั พระบาฮาอุลลาหแ์ละ
พระอบัดุลบาฮา ก็ไดร้บัอ านาจพิเศษนีด้ว้ย ตลอดจนบรรดาผูท้ีเ่ลื่อมใสศรทัธาใน
ทา่นทัง้สองก็ไดร้บัอ านาจพเิศษนี ้
 
หนา้ทีข่องคนไข ้
[Attitude of the Patient] 

 
เพือ่ทีจ่ะน าเอาอ านาจการรกัษาทางจติมาใชร้กัษาอย่างเต็มทีโ่ดยแทจ้รงิ จงึเป็นการ
จ าเป็นทีจ่ะตอ้งมีขอ้ก าหนดที่แน่นอน ส าหรบัคนไข ้ผูร้กัษา มิตรสหายของคนไข ้
และชมรมทีค่นป่วยอาศยัอยู่ 
 
ในส่วนของคนไขน้ั้น สิง่ทีจ่ าเป็นสิง่แรกก็คอื  ตอ้งหนัหนา้เขา้หาพระผูเ้ป็นเจา้ดว้ย
จิตใจที่แทจ้รงิ-ดว้ยความไวว้างใจอย่างมั่นคงทัง้ในอานุภาพและน ้าพระทยัของ
พระองคว์่า  จะทรงกระท าในสิ่งดทีีสุ่ด  พระอบัดุลบาฮาไดก้ล่าวกบัสุภาพสตรชีาว
อเมรกินัผูห้น่ึง  เมือ่เดอืนสงิหาคม พ.ศ. 2455 (ค.ศ. 1912) ว่า :  
 

"ความเจ็บไขท้ัง้หลายจะหายไป  และเจา้จะสมบูรณท์ัง้รา่งกายและจติใจ.... 
ขอใหจ้ิตใจของเจา้เช ือ่มั่นว่า โดยพระกรุณาธคิุณและความรกัใครข่อง
พระบาฮาอุลลาห ์ ทุกสิง่จะกลบักลายเป็นความสุขแก่เจา้... แต่เจา้จะตอ้ง
หนัหนา้ไปสู่อาณาจกัรอบัฮา (เกยีรตคิุณทัง้มวล) ตอ้งมีความตัง้ใจอย่าง
แทจ้รงิดงัเชน่ที ่แมร ี ่แมคดาลนี มคีวามตัง้ใจแดพ่ระเยซคูรสิต ์และขา้พเจา้
ใหค้วามมั่นใจแก่เจา้ไดว้่า ท่านจะมีสุขภาพสมบูรณท์ัง้ทางรา่งกายและ
จิตใจ เจา้เป็นผูม้ีคุณค่า – ขา้พเจา้ไดบ้อกข่าวดีแก่เจา้ว่า เจา้เป็นผูม้ี
คุณค่า เพราะ  จติใจของเจา้บรสิุทธิส์ะอาด…. ขอใหม้ีความเชือ่มั่น ! – มี
ความสุข ! – มคีวามยนิดแีละมคีวามหวงั!" 

 
แมพ้ระอบัดลุบาฮา จะประกนัถงึผลแห่งสุขภาพในกรณีนี ้แตพ่ระองคก็์มไิดป้ระกนัใน
ทุกๆ กรณี  แมว้่าในกรณีเหล่าน้ันคนไขจ้ะมีความเชือ่ถอือย่างมั่นคงก็ตาม  จะเห็น
ไดด้งัทีพ่ระองคก์ล่าวกบัผูม้านมสัการทีก่รงุอคัคาผูห้น่ึงว่า :  
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"ค าสวดทีไ่ดเ้ขยีนไวเ้พื่อมุ่งหมายในการบ าบดัรกัษาน้ัน ก็เพือ่จะใหไ้ดผ้ล
ทัง้ทางรา่งกายและจิตใจ ถา้การรกัษาเป็นสิ่งดีมีประโยชนแ์ก่คนไขแ้ลว้ 
คนไขก็้จะหายป่วย ในบางกรณีการบ าบดัรกัษาใหห้าย กลบัเป็นเหตุให ้
เกดิความยุ่งยากอย่างอืน่ขึน้ได ้ในกรณีน้ันๆ พระผูท้รงรอบรูจ้งึไม่ทรงตอบ
รบั 
 
"โอ , ผูร้บัใชข้องพระผูเ้ป็นเจา้ ! อ านาจแห่งพระวิญญาณบริสุทธิจ์ะ
บ าบดัรกัษาความเจ็บไขท้ัง้ดา้นจติใจและรา่งกาย" 

จาก Daily Lessons Received at 'Akká 
 
พระองคไ์ดเ้ขยีนถงึผูป่้วยอกีผูห้น่ึงว่า : 
 

"จรงิทเีดยีว น ้าพระทยัของพระผูเ้ป็นเจา้ บางคร ัง้ก็แสดงออกในวถิมีนุษย ์
ไม่อาจจะเขา้ใจในเหตผุลได ้แตเ่หตแุละผลก็ตอ้งปรากฏใหเ้ห็นในภายหลงั 
จงเชือ่มั่น และไวว้างใจในพระองค ์จงยอมรบัความตัง้ใจของพระองค ์พระผู ้
เป็นเจา้ทรงเป่ียมไปดว้ยความรกั และความปรานีโดยแทจ้รงิ... และพระองค ์
จะทรงประทานความเมตตาปรานีจากสวรรคแ์กเ่จา้" 

จากหนังสอื Star of the West 
 
พระอบัดลุบาฮาไดส้อนว่า  สภาพทางจติใจจะชว่ยท าใหสุ้ขภาพทางรา่งกายสมบูรณ ์
แต่สุขภาพทางรา่งกายขึน้อยู่กบัองคป์ระกอบหลายอย่าง ซึง่บางอย่างก็เป็นส่วนทีอ่ยู่
นอกเหนือการควบคุมของเรา แมบุ้คคลทีม่ีจติใจสูงก็ไม่เป็นทีป่ระกนัไดว้่าเขาจะมี
สุขภาพทางรา่งกายสมบูรณเ์สมอไป ผูม้จีติใจบรสิุทธิท์ ัง้หญงิและชายบางคร ัง้ก็ตอ้ง
ประสบความเจ็บได ้
 
อย่างไรก็ตามอ านาจทีท่ าใหคุ้ณประโยชนแ์กสุ่ขภาพของรา่งกายอนัเป็นผลจากการ
ปฏบิตัทิางจติทีถ่กูตอ้งน้ัน มอี านาจยิง่ใหญ่เกนิกว่าทีไ่ดค้ดิกนัอยู่ท ัว่ไป และมอี านาจ
เพียงพอที่จะขจดัความเจ็บไดเ้กือบทุกกรณี พระอบัดุลบาฮาไดเ้ขียนสาสน์ถึง
สุภาพสตรอีงักฤษผูห้น่ึงว่า :  
 

"ท่านไดเ้ขยีนเล่ามาถงึสุขภาพอนัอ่อนแอของเจา้ ขา้พเจา้ไดว้ิงวอนขอ
พระกรุณาธคิุณของพระบาฮาอุลลาหใ์หจ้ิตใจของเจา้เขม้แข็ง และโดย
ความเขม้แข็งแห่งจติใจของเจา้น่ีเองจะท าใหร้า่งกายของเจา้ดขีึน้ดว้ย" 

 
พระองคก์ล่าวตอ่ไปอกีว่า :  
 

"พระผูเ้ป็นเจา้ทรงประทานอ านาจอนัประเสรฐิเชน่นีแ้กม่นุษยเ์พื่อทีเ่ขาจกั
ไดม้องดูเบือ้งบนและรบัเอาการรกัษาจากพระกรุณาธคิุณแห่งสวรรคซ์ ึง่
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เป็นสิ่งหน่ึงในบรรดาของขวญัอนัมากหลายที่ทรงประทานให ้ทว่า น่า
สมเพช ทีม่นุษยม์ริูค้ณุในความดอีนัสูงส่งนี ้ เพราะเขายงัหลบัอยู่และจมอยู่
ในหว้งแห่งความประมาทละเลยต่อพระกรุณาธคิุณซึง่พระผูเ้ป็นเจา้ไดท้รง
ประทานใหเ้ขา เขาหนัหนา้หนีแสงสว่าง แลว้งมงายไปในความมดืของตน" 

จากหนังสอื 'สุนทรพจนท์ีก่รงุปารสี' 
 
ผูร้กัษา 
[The Healer] 

 
ไม่ตอ้งสงสยัเลยว่า ทุกๆ คนมอี านาจในการรกัษาทางจติมากและนอ้ยแลว้แต่บุคคล 
แตด่งัทีบุ่คคลบางคนมคีวามสามารถเป็นพเิศษในทางคณิตศาสตรห์รอืทางดนตรฉัีน
ใด บุคคลบางจ าพวกก็มีความสามารถเป็นพเิศษในการบ าบดัรกัษาคนเจ็บ  ฉันน้ัน
บุคคลเหล่านีค้วรจะยึดถอือาชพีในการรกัษาคนเจ็บ  แต่น่าเสีย ดายทีใ่นศตวรรษ
หลงัๆ นี ้โลกไดย้ดึถอืเอาดา้นวตัถุธรรมดามากเกินไป จนมไิดค้ดิถงึความเป็นไปได ้
ในการรกัษาทางดา้นจติธรรมเลย การรกัษาวธินีีค้วรไดร้บัการเอาใจใส่เชน่เดยีวกบั
ความสามารถดา้นอืน่ๆ ควรปฏบิตัแิละฝึกหดัใหค้วามรูเ้พือ่ทีจ่ะไดป้รบัปรงุส่งเสรมิถงึ
ขั้นแห่งอ านาจสู งสุดของมัน  และปัจจุบันอาจจะมีคนนับหมื่นนับแสนที่มี
ความสามารถในการบ าบดัรกัษาโรคซึง่ไม่มีโอกาสไดใ้ชพ้ระอนัประเสรฐินี้ เมื่อ
อ านาจในการรกัษาดา้นจติและวิญญาณไดร้บัการปฏิบตัอิย่างเต็มทีแ่ลว้ วิธรีกัษา
โรคภยัก็จะเปลีย่นรูปดยีิง่ขึน้  และอ านาจทีจ่ะยงัใหเ้กดิผลดก็ีจะทวขีึน้อย่างประมาณ
มิได ้เมื่อความรูใ้หม่และอ านาจทีม่ีอยู่ในตวัของบุคคลผูร้กัษารวมเขา้กบัความหวงั 
และความเชือ่ถอืในจติใจของคนไขก็้จะท าใหบ้งัเกดิผลทีน่่าอศัจรรยย์ิง่ 
 

"เราตอ้งไวว้างใจในพระผูเ้ป็นเจา้ ไม่มีพระเจา้องคอ์ื่นใดอีกนอกจาก
พระองคผู์เ้ดยีว –ซึง่ทรงเป็นผูร้กัษา –เป็นผูร้อบรู ้–และเป็นผูช้ว่ยเหลือ... 
ไม่มีอะไรในพิภพและในสรวงสวรรคท์ี่จะอยู่นอกเหนือเอือ้มพระหัตถ ์
ของพยระองค ์

 
"โอ, นายแพทย!์ การรกัษาคนไขน้ั้น กอ่นอืน่เจา้จะตอ้งกล่าวพระนามของ
พระผูเ้ป็นเจา้ซึง่ทรงเป็นผูต้ดัสนิโลกคร ัน้แลว้จงใชส้ิง่ทีพ่ระองคป์ระทานให ้
เพือ่บ าบดัรกัษาปวงมนุษย ์อนัทีจ่รงิแลว้การเยีย่มเยอืนของนายแพทยผู์ด้ืม่
เหลา้องุ่นแห่งความรกัของเราก็คอืการรกัษาพยาบาล ลมหายใจของเขาก็
คือความกรุณาและความหวัง จงยึดถือเขาเป็นที่พึ่งทางสุขภาพแห่ง
รา่งกาย เพราะเขาไดร้บัการยนืยนัจากพระผูเ้ป็นเจา้ในการบ าบดัรกัษา 

 
"ความรู ้(ในการบ าบดัรกัษา) นีเ้ป็นสิ่งส าคญัทีสุ่ดในบรรดาวิทยาการทัง้
ปวง เพราะเป็นสิ่งส าคญัอนัยิ่งใหญ่จากพระผูเ้ป็นเจา้ –ผูท้รงใหช้วีิตแก่
โลก เพื่อจะปกป้องคุม้ครองรา่งกายของปวงมนุษย ์และพระองคไ์ดท้รง
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ก าหนดวิทยาการนี้ไวใ้นแนวหน้าเหนือวิทยาการและความรูท้ ั้งปวง 
เพราะว่ายุคนีเ้ป็นยุคทีพ่วกเจา้จะตอ้งตืน่ขึน้เพือ่ชยัชนะของเรา 

 
"จงกล่าวว่า: โอ, พระผูเ้ป็นเจา้!  พระนามของพระองคก็์คอืการรกัษาของ
ขา้พเจา้ การร าลึกถงึพระองคก็์คือการบ าบดัความเจ็บป่วยของขา้พเจา้ 
การไดอ้ยู่ใกลช้ดิพระองคค์อืความหวงัของขา้พเจา้ ความรกัของพระองค ์
คอืมติรอนัชืน่ชมของขา้พเจา้และความปรานีของพระองคก็์คอืผูร้กัษาและ
ผูช้ว่ยเหลอืขา้พเจา้ทัง้ในโลกนีแ้ละโลกหนา้ จรงิทเีดยีวพระองคค์อืผูเ้ป่ียม
ดว้ยพระกรณุา-เป็นผูท้รงรอบรู ้–และผูฉ้ลาดล า้" 

พระบาฮาอลุลาห–์จากสาสน์ถงึนายแพทยพ์ระอบัดลุบาฮา 
 
พระอบัดลุบาฮาไดเ้ขยีนไวว้่า :  
 

"เขาผูซ้ ึง่มคีวามรกัอนัเป่ียมลน้ในพระบาฮาและไม่พะวงคดิถงึสิง่อืน่ใด เมือ่
เขาจะกล่าวสิ่งใดพระวิญญาณบรสิุทธิจ์ะกล่าวแทนเขา หวัใจของเขาจะ
อาบอิ่มไปดว้ยชวีิต... และค าพูดของเขาก็จะมีค่ามหาศาลเชน่เดียวกบั
ไขมุ่ก เขาจะรกัษาคนเจ็บไขด้ว้ยการวางมอืลงบนคนป่วย" 

จากหนังสอื Star of the West 
 

"โอ, ท่านผูบ้รสิุทธิแ์ละมีคุณธรรมอนังาม! จงหนัหนา้เขา้สู่พระผูเ้ป็นเจา้
ดว้ยหวัใจทีเ่ป่ียมลน้ดว้ยความรกัของพระองค ์หมั่นสรรเสรญิพระองค ์ จง
มองไปที่อาณาจักรของพระองคแ์ละใฝ่หาความช่วยเหลือจากพระ
วิญญาณบรสิุทธิด์ว้ยความปลาบปลืม้ปีติยินดี  และเป่ียมดว้ยความรกั
ความปรารถนารวมทัง้ความแชม่ชืน่  พระผูเ้ป็นเจา้จะทรงชว่ยเหลอืเจา้ใน
การรกัษาความเจ็บไขโ้ดยการดลใจจากสวรรค ์

 
"จงรกัษาคนไขท้ัง้จติใจและรา่งกายต่อไป พยายามรกัษาดว้ยการหนัหนา้
เขา้หาอาณาจกัของพระผูเ้ป็นเจา้และตัง้จติมุ่งในอนัทีจ่ะรบัเอาการรกัษา 
จากอ านาจแห่งพระนามอนัยิง่ใหญ่และพลงัแห่งความรกัของพระองค"์ 

จากสาสน์ของพระอบัดลุบาฮา 
 
ผูอ้ืน่จะมสี่วนชว่ยไดอ้ย่างไร? 
[How All Can Help] 

 
การรกัษาคนไขน้ั้น  มิใชค่วามสมัพนัธแ์ต่เฉพาะระหว่างคนไขแ้ละผูร้กัษาเท่าน้ัน  
แต่เกี่ยวขอ้งกบัทุกๆ คนดว้ย  ทุกคนจะตอ้งมีส่วนช่วยเหลือในการนี้  โดยให ้
ความเห็นอกเห็นใจและช่วยเหลือดว้ยการ กระท าตลอดจนคิดในทางที่ถูกตอ้ง 
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โดยเฉพาะอย่างยิง่  ดว้ยการสวดนมสัการ  เพราะการอธษิฐานเป็นวธีกีารแกไ้ขทีม่ี
อ านาจมากกว่าการบ าบดัในทกุวถิทีาง  พระอบัดลุบาฮากล่าวว่า :  
 

"การสวดและอธษิฐานเพื่อชว่ยเหลือผูอ้ื่นน้ัน จะบงัเกดิผลอย่างแน่นอน
ทเีดยีว" 

 
บรรดามิตรสหายของคนไขม้ีความรบัผิดชอบเป็นพิเศษเพราะอิทธิพลของเขามี
อ านาจโดยตรงต่อคนไข ้ไม่ว่าจะเป็นไปในทางที่ดีหรอืเลวก็ตาม มีความเจ็บไข ้
มากมายที่ตอ้งอาศยัการปฏิบตัิของบิดามารดา, มิตรสหาย และเพื่อนบา้นอย่าง
ส าคญั 
 
แมบ้รรดาประชาชนทั่วไปทีอ่ยู่ในชมรมเดยีวกบัคนไขก็้มีอทิธพิลต่อความเจ็บป่วย
ทุกกรณี  ถงึแมอ้ านาจของแต่ละบุคคลจะมีเพียงเล็กนอ้ย แต่เมื่อรวมกนัเขา้ก็เป็น
อ านาจอนัยิง่ใหญ่ทุกคนย่อมดงึดูดใหโ้นม้เอยีงไปตามสถานการณแ์ละสิง่แวดลอ้ม
ของส่วนรวมในชมรมทีต่นอาศยัอยู่  ถูกดงึดูดไปตามความเชือ่ถอืทีม่อียู่ท ัว่ไป  หรอื
วตัถุนอกกายแห่งคุณงามความดหีรอืความช ัว่ แห่งความปรดีาปราโมทยห์รอืความ
เศรา้โศก-ในชมรมของตนทัง้สิน้  ทกุคนย่อมมสี่วนก าหนดสภาพแวดลอ้มของสงัคม
น้ัน  ในภาวะของโลกปัจจุบนั  ทุกคนไม่อาจจะมีสุขภาพสมบูรณไ์ด ้ แต่ทุกคน
สามารถทีจ่ะเป็นล าธารแห่งอ านาจของพระวญิญาณบรสิุทธิด์ว้ยความเต็มใจ และจะ
มอีทิธพิลในการชว่ยเหลอืรกัษาคนทีเ่ขารูท้ ัง้หมดและรวมทัง้ตวัเขาเองดว้ย 
 
การบ าบดัรกัษาผูป่้วยเป็นหนา้ทีส่ าคญัอย่างหน่ึง ของบาไฮศาสนิกชน ทัง้พระบาฮา
อลุลาหแ์ละพระอบัดลุบาฮา ไดเ้ขยีนค าสวดเกีย่วกบัการรกัษาไวนี้อ้ย่างไพเราะหลาย
บท 
 
ยุคทอง 
[The Golden Age] 

 
พระบาฮาอลุลาหท์รงใหค้วามมั่นใจว่า  ถา้หากคนไข ้ผูร้กัษา และประชาชนในชมรม
เดยีวกนัไดร้ว่มใจกนัและใชว้ธิรีกัษาทัง้ดา้นวตัถุธรรม ดา้นจติใจ และดา้นวญิญาณ
ตามความเหมาะสมของแต่ละวิธแีลว้  ยุคทองก็ตอ้งเกดิขึน้อย่างแน่แทด้ว้ยอ านาจ
ของพระผูเ้ป็นเจา้ เมือ่  "ความเศรา้โศกไดก้ลบักลายเป็นความชืน่บาน  และโรคภยั
ไขเ้จ็บถกูขจดัไปท าใหสุ้ขภาพสมบูรณ"์ 

 
พระอบัดลุบาฮากล่าวว่า : 
 

"เมื่อมนุษยร์ูแ้จง้ในศาสนาแลว้ ความยุ่งยากเดอืดรอ้นทัง้ปวงก็จะหมดสิน้
ไป" และ "เมื่อโลกมนุษยแ์ละโลกแห่งพระเจา้สามารถเขา้กนัไดแ้ลว้เมื่อ
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มนุษยม์ีหลกัธรรมประจ าใจและมีความหวงัอนับรสิุทธิแ์ลว้ เมื่อน้ันแหละ
ความสมัพนัธอ์นัสมบูรณร์ะหว่างโลกมนุษยแ์ละโลกแห่งพระผูเ้ป็นเจา้ก็จะ
เกดิขึน้ และในทีสุ่ดก็จะท าใหม้ีผลสมบูรณ ์โรคภยัไขเ้จ็บทัง้ทางรา่งกาย
และจติใจก็จะรกัษาใหห้ายไดโ้ดยเด็ดขาด" 

จากสาสน์ของพระอบัดลุบาฮา 
 
การใชสุ้ขภาพในทางทีถ่กูตอ้ง 
[Right Use of Health] 

 
เป็นการเหมาะสมทีจ่ะสรุปบทนีด้ว้ยการน าเอาค าสอนของพระอบัดุลบาฮาทีก่ล่าวถงึ
การใชสุ้ขภาพในทางที่ถูกตอ้งมากล่าวไวด้ว้ย ในสาสน์ฉบบัหน่ึงของพระองคท์ี่
เขยีนถงึศาสนิกชนบาไฮกรงุวอชงิตนัมขีอ้ความว่า : 
 

"ถา้เจา้จะใชสุ้ขภาพและความสมบูรณข์องรา่งกายใหเ้ป็นประโยชนใ์น
แนวทางแห่งอาณาจกัรของพระผูเ้ป็นเจา้แลว้ ก็เป็นสิ่งที่สมควรและน่า
สรรเสรญิ หรอืถา้หากจะใชเ้พื่อประโยชนแ์กม่นุษยท์ัว่ไปในทางทีด่ ี แมจ้ะ
เป็นทางวตัถุธรรมก็เป็นสิ่งสมควรเชน่เดียวกนั  แต่ถา้สุขภาพและความ
ผาสุกของมนุษยถ์ูกใชไ้ปในทางกเิลสตณัหาเสมอืนสตัวแ์ละหมกมุ่นอยู่แต่
ในทางไม่ดแีลว้  การเจ็บไขย้่อมดเีสยีกว่าทีจ่ะมีความผาสุกดงักล่าว  หรอื
ความตายย่อมสมควรแกช่วีติเชน่น้ันแลว้  ถา้เจา้ปรารถนาทีจ่ะมสีุขภาพด ี 
เจา้ก็ควรมีสุขภาพดเีพื่อรบัใชอ้าณาจกัรแห่งพระเจา้  ขา้พเจา้หวงัว่าเจา้
จะเขา้ใจอย่างปลอดโปรง่และมคีวามคดิแน่วแน่  มสีุขภาพสมบูรณ ์ มพีลงั
ทางรา่งกายและวญิญาณเพื่อจะไดด้ืม่น ้าอมฤต และไดร้บัความชว่ยเหลอื
จากพลงัแห่งสวรรค"์ 
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บทที ่8 
ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนัของศาสนา 

[Religious Unity] 

 
"โอ ประชากรทัว่โลกทัง้หลาย ความดขีองศาสนาอนัยิง่ใหญ่นีก็้คอื การที่
เราไดข้จดัสิง่ทีท่ าใหเ้กดิความแตกต่างระหว่างมนุษย ์ความช ัว่ และความ
ขดัแยง้ซึง่กนัและกนั และสิ่งที่เราไดเ้ขียนไวใ้นพระคมัภีรจ์ะน าท่านไปสู่
สามคัคปีรองดองสอดคลอ้งกนั ผูท้ีป่ฏิบตัติามค าสั่งสอนในพระคมัภีร ์ที่
ไดร้บัความสุข" 

พระบาฮาอลุลาห ์ในพระคมัภรี ์"สาสน์ถงึประชาชนทัว่โลก" 
 
นิกายของศาสนาตา่งๆ ในระหว่าง พ.ศ. 2350-2455 (ค.ศ. 1807-1912) 
[Sectarianism in the Nineteenth Century] 

 
ในระหว่างปี พ.ศ. 2350-2450 (ค.ศ. 1807-1907) ศาสนาต่างๆ ในโลกไม่มีท่าที
ว่าจะรวมกนัเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวไดเ้ลย ศาสนาต่างๆ ไดด้ ารงอยู่ดว้ยกนัเป็นเวลา
หลายศตวรรษมาแลว้  เชน่ ศาสนาโซโรแอสเตอร ์ศาสนายวิ ศาสนาพุทธ ศาสนา
ครสิต ์ศาสนาอสิลาม และอืน่ๆ แต่แทนทีศ่าสนาเหล่านีจ้ะรวมเขา้ไดก้ลบัตัง้ตนเป็น
ศตัรูซ ึง่กนัและกนั มิเพียงเท่าน้ัน  แต่ศาสนายงัแบ่งออกเป็นนิกายต่างๆ ซึง่แต่ละ
นิกายก็ยงัด ารงตนเป็นศตัรูซ ึง่กนัและกนัอกี  อย่างไรก็ตามพระเยซคูรสิตท์รงกล่าว
ว่า :  
 

"คนทัง้ปวงจะไดรู้ว้่า เจา้เป็นเหล่าสาวกของเราก็เพราะว่า  เจา้ทัง้หลายรกั
ใครซ่ ึง่กนัและกนั" 

 
และพระโมฮมัหมดัทรงกล่าวว่า :  
 

"ศาสนาของเจา้น่ีแหละเป็นศาสนาที่แทจ้รงิ... พระอลัลาห ์(พระเจา้) ได ้
ก าหนดศาสนาใหแ้ก่เจา้ เช่นเดียวกบัที่ก าหนดใหแ้ก่พระโนอาห ์และ
ท านองเดยีวกบัทีเ่ราไดแ้สดงแก่เจา้นี ้เราไดส้ั่งพระอบัราฮมั, พระโมเสส, 
และพระเยซ ูว่า 'จงปฏบิตัติามศาสนานีแ้ละอย่าแบ่งออกเป็นนิกายตา่งๆ' 

 
ศาสนทูตของศาสนาใหญ่ๆ ทุกศาสนา ไดเ้รยีกรอ้งใหส้าวกของพระองคร์กัและ
สามคัคกีนั แต่จุดประสงคข์ององคศ์าสนทูตส่วนมากถูกลมืไป เพราะเหตุทีเ่สรภีาพ
ในการนับถอืศาสนาถูกจ ากดัและดว้ยการยดึถอืแต่ความคดิเห็นของตนเองเป็นใหญ่ 
ดว้ยความเป็นเจา้ระเบียบแบบแผน แต่มิไดก้ระท าดว้ยความจรงิใจ–ดว้ยการ
เปลี่ยนแปลงระเบียบแบบแผนเดมิ และแสดงความหมายใหผ้ิดแผกต่างออกไปจาก
ของเดมิ –ดว้ยการแบ่งแยกออกเป็นนิกายต่างๆ และการขดัแยง้กนั ในสมยัเร ิม่ตน้
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ของศาสนาบาไฮน้ัน มจี านวนนิกายของศาสนาต่างๆ มากกว่าในสมยัใดๆ ทัง้สิน้ใน
ประวตัศิาสตร ์ดูเหมอืนว่ามนุษยใ์นสมยัน้ันไดพ้ยายามทดลองนับถอืศาสนาทุกชนิด
เทา่ทีจ่ะกระท าได ้เขาไดท้ดลองพธิกีรรมและแบบศลีธรรมตา่งๆ 
 
ในขณะเดยีวกนั ก็มมีนุษยท์ีส่ละแรงกายในการคน้ควา้ทดสอบอย่างไม่หวาดหวั่นใน
เร ือ่งกฎธรรมชาต ิและรากฐานของศาสนาเพิ่มขึน้ พวกนักวิทยาศาสตรไ์ดค้น้พบ
ความรูใ้หม่ๆ และไดพ้บหลกัการใหม่ในการแกปั้ญหาแห่งชวีติหลายประการ เขาได ้
วิว ัฒนาการการประดิษฐต์่างๆ เช่น เรอืกลไฟ , รถไฟ , การไปรษณีย ์และการ
หนังสือพิมพ ์ซึง่สิ่งเหล่านีเ้ป็นส่วนส าคญัที่ชว่ยใหค้วามคิดต่างๆ เผยแพรอ่อกไป  
และท าใหค้วามคดิเห็นและการครองชพีแบบตา่งๆ ตดิตอ่กนัได ้
 
ขา่วสารของพระบาฮาอลุลาห ์
[The Message of Bahá'u'lláh] 

 
เมื่อความยุ่งเหยิง และการขดัแยง้กนัไดม้าถงึจุดสูงสุดแลว้พระบาฮาอุลลาหไ์ดท้รง
เรยีกมนุษยท์ัง้ปวงดว้ยสุรเสยีงอนัแจม่ใสดจุดงัเสยีงดนตรวี่า :  
 

"การทีป่ระชาชาตทิัง้หลายจะนับถอืศรทัธาในศาสนาอนัเดยีวกนัและมนุษย ์
ทัง้มวลจะหนัมารกัใครส่ามคัคกีนัแน่นแฟ้นยิ่งขึน้ และความแตกต่างของ
ศาสนาทัง้มวลควรยุตลิง ตลอดจนขจดัการแบ่งแยกเชือ้ชาต ิวรรณะ ออก
เสียไปน้ัน... ความยุ่งยาก การนองเลือด และความไม่สามคัคีปรองดอง
จะตอ้งสิน้สุดลงและมนุษยท์ัง้มวลจะเป็นประหน่ึงพี่น้องและครอบครวั
เดยีวกนั" 

จากค าน าของหนังสอื "Episode of the Báb" 
 
ตามทีก่ล่าวมาขา้งตน้นีเ้ป็นข่าวอนัใหญ่ยิง่ แต่ขอ้เสนอเหล่าน้ันจะบงัเกดิผลอย่างไร
เล่า? บรรดาศาสดาต่างๆ ไดป้ระกาศพระธรรมมาแลว้ นักกวก็ีไดเ้ขยีนกาพยโ์คลง
เกีย่วกบัเร ือ่งนีม้าแลว้ นักบุญก็ไดส้วดอธษิฐานนับเป็นเวลาพนัๆ มาแลว้ แตโ่ลกเราก็
ยงัคงมีศาสนาอยู่มากมาย มีการรบราฆ่าฟันและมกีารขดัแยง้อยู่ไม่หยุดหย่อน มีสิง่
ใดบา้งทีแ่สดงว่าสิง่มหศัจรรยด์งักล่าวก าลงัจะบงัเกดิผลส าเรจ็? มสีิง่ใดบา้งทีจ่ะท าให ้
สิง่เหล่านีเ้กดิขึน้ในสถานการณข์องโลกปัจจุบนั? สนัดานของมนุษยจ์ะไม่เป็นดงัแต่
เกา่กอ่นละหรอื? และมนัก็จะไม่เป็นดงัทีเ่ป็นอยู่ตอ่ไปจนกระทัง่อวสาน? ถา้คนสองคน
หรอืประเทศสองประเทศประสงคจ์ะไดใ้นสิง่เดยีวกนั เขาไม่รบราฆ่าฟันกนัในอนาคต
เหมอืนดงัทีเ่ป็นมาแลว้ในอดตีละหรอื? ถา้พระโมเสส พระพุทธเจา้ พระเยซ ูและพระ
โมฮมัหมดั ไม่สามารถทีจ่ะท าใหโ้ลกเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนัไดแ้ลว้ พระบาฮาอลุลาห ์
จะทรงกระท าไดส้ าเรจ็ละหรอื? เมื่อศาสนาเก่าก่อนไดแ้บ่งออกเป็นนิกายต่างๆ แลว้ 
ศาสนาบาไฮจะไม่ถูกแบ่งออกเป็นนิกายต่างๆ บา้งดอกหรอื? ขอใหเ้รามาพูดกนัถงึ
ค าตอบของศาสนาบาไฮทีไ่ดใ้หไ้วเ้กีย่วกบัปัญหาเหล่านีแ้ละอืน่ๆ ดว้ยเถดิ  
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สนัดานอาจเปลีย่นแปลงไดห้รอืไม่ ? 
[Can Human Nature Change?] 

 
โดยรากฐานของศาสนาและการศึกษา เราเชือ่ว่าสามารถเปลี่ยนสนัดานมนุษยไ์ด ้
อนัทีจ่รงิแลว้เพยีงแต่เราคน้ควา้เพยีงเล็กนอ้ยก็สามารถจะรูไ้ดอ้ย่างแน่นอนเกีย่วกบั
สิ่งมีชวีิตไม่สามารถหยุดการเปลี่ยนแปลงได ้ถา้ไม่เปลี่ยนแปลงก็มิใชส่ิ่งมีชวีิตแม ้
พวกแรธ่าตตุา่งๆ ก็ยงัตอ้งเปลีย่นแปลง และเมือ่เราเลือ่นขัน้ไปล าดบัทีสู่งยิง่ขึน้ ความ
แตกต่าง ความยุ่งเหยิง และความประหลาดในการเปลี่ยนแปลงก็มีมากยิ่งขึน้ 
ยิ่งกว่าน้ันเรายงัไดพ้บว่า สิ่งที่มีชวีิตทุกอย่างเจรญิเติบโตดว้ยการเปลี่ยนแปลง 2 
ชนิด คอื หน่ึงเปลี่ยนแปลงอย่างเชือ่งชา้ ยากแก่การสงัเกต บางคร ัง้ไม่สามารถจะ
เห็นไดเ้ลยทเีดยีว อกีอย่างหน่ึงก็คอืเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ ฉับพลนัและประหลาด 
การเปลีย่นแปลงแบบนีเ้ราเรยีกว่า "ขัน้แห่งการเปลีย่นแปลงอย่างฉับพลนั" ในกรณี
จ าพวกแรธ่าตุ เราจะพบจุดของการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลนัที่จุดละลายและจุด
เดอืด ตวัอย่างเชน่ เมื่อของแข็งกลบักลายเป็นของเหลว และน ้ากลายเป็นแกส๊ ใน
จ าพวกพืช เราจะพบจุดการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลนั เมื่อพืชเร ิม่ตน้งอกขึน้ หรอื
ดอกตูมบานออกเป็นกลีบ โลกของสตัวก็์เชน่เดียวกนั เชน่ ตวัหนอนเปลี่ยนเป็น
ผเีสือ้ในฉับพลนั หรอืลูกไกอ่่อนทีแ่ตกออกจากไข่ หรอืทารกทีค่ลอดออกจากครรภ ์
มารดา ในชวีติของจติวญิญาณทีอ่ยู่ในล าดบัขัน้สูงเราจะเห็นการเปลีย่นแปลงอย่าง
เดียวกนับ่อยๆ เชน่ เมื่อมนุษย ์"เปลี่ยนแนวทางจากชวีิตที่สกปรก มาเป็นชวีิตที่
สะอาดบรสิุทธิ"์ และเปลีย่นไปจากเดมิโดยสมบูรณท์ัง้จุดประสงค ์อุปนิสยัใจคอ และ
การกระท า การเปลี่ยนแปลงเชน่นีย้งัผลใหส้ิ่งทีอ่ยู่ในจ าพวกเดยีวกนัทัง้หมด หรอื
จ าพวกอืน่เปลีย่นแปลงไปในเวลาเดยีวกนัดว้ย เชน่ เมื่อพืชต่างๆ ผลใิบอ่อนในฤดู
ใบไมผ้ล ิเป็นตน้ 
 
พระบาฮาอุลลาหท์รงกล่าวว่า สิ่งที่มีชวีิตไดเ้ปลี่ยนแปลงไปสู่ชวีิตใหม่และชวีิตที่
สมบูรณก์ว่าฉันใด  ก็ถงึเวลาแลว้ทีม่นุษยเ์ราควรจะเปลีย่นไปสู่แนวทางของชวีติใหม่
ดว้ยฉันน้ัน แนวทางของชวีติ ซ ึง่นับตัง้แต่จุดเร ิม่ตน้ของประวตัศิาสตรม์าจนกระทั่ง
ปัจจุบนันีจ้ะเปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็ และมิอาจจะกลบัไปสู่สภาพเดมิอกีได ้และ
มนุษยก็์จะเขา้สู่แนวทางของชวีิตใหม่ ซึง่แตกต่างจากที่เป็นมาแลว้ เชน่เดียวกบั
แมลงผีเสือ้แตกตวัจากหนอน หรอืนกแตกต่างกบัไข่ มนุษยท์ัง้หมดในทศันะของ
ศาสนาใหม่จะเขา้ถงึความจรงิทีเ่ราไม่เคยพบมาก่อน เชน่เดยีวกบับา้นเมอืงทัง้หมด
ไดร้บัแสงสว่างเมื่อดวงอาทติยข์ึน้และมนุษยท์ัง้มวลก็ไดเ้ห็นสิ่งต่างๆ อย่างถนัดชดั
แจง้ ซ ึง่เมือ่กอ่นหนา้แสงอาทติยส์่องเพยีงช ัว่โมงเดยีวทุกสิง่ทุกอย่างดูมืดมนไปหมด 
พระอบัดุลบาฮาไดก้ล่าวว่า :  "ยุคนีเ้ป็นยุคใหม่ทีม่นุษยไ์ดก้ลบัมีอ านาจขึน้ ทัว่ขอบ
ฟ้ารุง่โรจนไ์ปดว้ยแสงสว่างและโลกจะกลบัเป็นเสมือนแดนกุหลาบ และแดนสุขาวดี
อย่างแน่แท"้ การเปรยีบเทียบธรรมชาติเพื่อสนับสนุนความคิดเห็นนี้ ศาสดาองค ์
ก่อนๆ ไดท้รงท านายไวว้่า ยุคแห่งสนัตสิุขอนัสมบูรณจ์ะมาถงึ เคร ือ่งหมายของยุค
สนัตสิุขไดป้รากฏใหเ้ห็นประจกัษแ์ลว้ว่า การเปลีย่นแปลงคร ัง้ใหญ่ในความคดิเห็น
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ของมนุษยแ์ละอารยธรรมต่างๆ ในปัจจุบนันีก้ าลงักา้วหนา้ ฉะน้ันจะมปีระโยชนอ์ะไร
ทีจ่ะคดิในแง่รา้ยว่า ทกุสิง่เปลีย่นแปลงได ้แตส่นัดานมนุษยไ์ม่เปลีย่นแปลง 
 
ขัน้แรกแห่งการปฏบิตัเิพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ความสามคัค ี
[First Steps Toward Unity] 

 
ดว้ยความประสงคท์ีจ่ะเผยแพร ่และส่งเสรมิความสามคัครีะหว่างศาสนา พระบาฮา
อลุลาหท์รงแนะน าว่า เราจะตอ้งมใีจกศุล อดทนต่อความคดิเห็นของผูอ้ืน่ และไดท้รง
สั่งสอนสาวกของท่านว่า "ใหค้บ หาสมาคมกบัผูนั้บถือศาสนาทุกๆ ศาสนาดว้ย
ความชืน่ชมยนิด"ี พระองคไ์ดท้รงเขยีนไวใ้นพนัิยกรรมว่า :  
 

"ในพระคมัภีรข์องพระองค ์(พระเจา้) หา้มมิใหม้ีการต่อสูแ้ละขดัแยง้กนั
โดยเด็ดขาด น่ีเป็นค าสั่งของพระผูเ้ป็นเจา้ผูใ้หก้ าเนิดแก่ศาสนาอนัสูงสุด 
ค าบญัญตันีิม้อิาจจะลบลา้งไดแ้ละพระองคท์รงยนืยนั 
 
"โอ, ประชาชาวโลก!  ศาสนาของพระผูเ้ป็นเจา้มุ่งหมายใหเ้กดิความรกั
และความสามคัค ีจงอย่าใชศ้าสนาเป็นเคร ือ่งมือท าใหเ้กดิความเกลียดชงั
และขดัแยง้กนั... เราหวงัอย่างยิ่งว่า ปวงชนของพระบาฮาจะตอ้งหนัไปสู่
พระโอวาทอนัศกัดิส์ทิธิเ์สมอทีว่่า 'ดูซ ีสรรพสิง่ทัง้หลายเป็นกรรมสทิธิข์อง
พระผูเ้ป็นเจา้!' – พระโอวาทอนัทรงเกยีรตขิองพระองคเ์ปรยีบเสมอืนน ้าซ ึง่
ใชด้บัไฟแห่งความเกลียดชงั และขมขื่นอนัเป็นควนักรุน่อยู่ในหวัใจและ
ทรวงอก ดว้ยพระโอวาทนี ้จะท าใหนิ้กายของศาสนาต่างๆ ในโลกสามารถ
กา้วไปถึงแสงสว่างแห่งความเป็นเอกภาพโดยแทจ้รงิได ้พระองคไ์ดท้รง
ตรสัความจรงิทรงน าเราไปสู่ทางของพระองค ์ พระองคเ์ป็นผูท้รงเดชานุ
ภาพ, ผูท้รงเมตตาการณุย,์ และทรงสง่างามโดยแท"้ 

 
พระอบัดลุบาฮากล่าวว่า : 
 

"ท่านทัง้หลายจะตอ้งละทิง้อคติ ตอ้งแลกเปลี่ยนกนัไปนมสัการในโบสถ ์
ของศาสนาต่างๆ เพราะว่าในโบสถเ์หล่านี ้เขาไดน้มสัการพระผูเ้ป็นเจา้ ก็
เมือ่เขาตา่งพากนัไปนมสัการพระเจา้เชน่นีแ้ลว้ ยงัจะมสีิง่ใดแตกตา่งกนัอกี
เล่า เราจะเห็นไดว้่าไม่มีใครบูชาความช ัว่ ชาวมุสลิมจะตอ้งไปโบสถข์อง
ชาวครสิเตยีนและชาวยวิ เชน่เดยีวกนั ผูนั้บถอืศาสนาอืน่ก็ตอ้งไปสุเหรา่
ของชาวมุสลมิดว้ย เขาเหล่าน้ันปลกีตวัออกจากผูอ้ืน่ก็เพราะมอีคตยิึดถอื
ในสิง่ทีไ่ม่เป็นความจรงิแท ้เมื่อขา้พเจา้อยู่ในอเมรกิาขา้พเจา้ไดไ้ปโบสถ ์
ของชาวยิวซึง่คลา้ยกบัของชาวครสิเตียน และไดป้ระจกัษว์่าพวกเขา
นมสัการพระผูเ้ป็นเจา้กนัทกุหนแห่ง 
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"และหลายแห่งทีข่า้พเจา้ไดก้ล่าวแกพ่วกเขาถงึรากฐานดัง้เดมิของศาสนา 
และยงัไดอ้ธิบายขอ้พิสูจนใ์หเ้ขาเห็นว่าองคพ์ระศาสดา และศาสนาอนั
ศกัดิส์ิทธิเ์หล่าน้ันเป็นความจรงิขา้พเจา้ไดเ้รง่เรา้ใหเ้ขาเลกิเอาอย่างและ
เลียนแบบอย่างงมงายเสีย ทั้งหัวหน้าของศาสนาต่างๆ ก็ควรปฏิบัติ
เชน่เดียวกนั คือไปนมสัการในโบสถข์องศาสนาอื่นๆ และแสดงใหเ้ห็น
รากฐานและฐานดัง้เดมิของศาสนาทัง้ปวง ในโบสถต์่างศาสนานี ้พวกเขา
จักตอ้งนมัสการพระผู ้เ ป็น เจ า้ดว้ยความสามัคคีกลมเกลียวและ
เอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่ซึง่กนัและกนั เลกิคลัง่ไคลแ้ตศ่าสนาของตนเองโดยสิน้เชงิ" 

จากหนังสอื Star of the West 
 
ถา้เราปฏบิตัไิดเ้พียงแต่ทีก่ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ดว้ยความสามคัคแีละเอือ้เฟ้ือเผื่อแผ่
กนัระหว่างศาสนาตา่งๆ แลว้ก็ จะเป็นการเปลีย่นแปลงทีน่่าอศัจรรยใ์หญ่หลวงในโลก
ทีเดียว! อย่างไรก็ตาม การที่จะใหบ้ังเกิดผลส าเร็จขึน้ไดน้ั้น เราจะตอ้งปฏิบัติ
มากกว่าทีก่ล่าวมาแลว้นีม้ากนัก การแบ่งแยกศาสนาเปรยีบเสมอืนโรครา้ยอย่างหน่ึง 
แมค้วามอดทนจะเป็นประหน่ึงยาบรรเทาความเจ็บปวดได ้แต่ไม่ใชว่่าจะรกัษาโรคให ้
หายโดยแทจ้รงิ 
 
ปัญหาของการใหอ้ านาจ 
[The Problem of Authority] 

 
ในอดตี ศาสนาแต่ละศาสนาไม่สามารถจะรวมกนัเขา้ไดเ้พราะเหตุที ่ศาสนิกชนของ
แต่ศาสนาต่างคดิว่าศาสดาแห่งศาสนาของตนเท่าน้ันคอืผูม้ีอ านาจสูงสุด บญัญตัิ
แห่งศาสนาของตนก็คือบทบญัญตัิจากสวรรค ์ต่างไปถือว่า ศาสดาองคอ์ื่นๆ ผู ้
ประกาศบทบญัญตัทิีแ่ตกตา่งออกเป็นศตัรูแห่งสจัจะ นิกายตา่งๆ ในศาสนาหน่ึงๆ ได ้
แบ่งแยกออกไปดว้ยเหตุผลที่คลา้ยคลึงกนันี้ ผูนั้บถือศาสนาในนิกายต่างๆ ได ้
เช ือ่ถอืค าสอนของหวัหนา้รองๆ ลงมาโดยถอืเอาค าสอนของคนใดคนหน่ึงว่าเป็น
ความจรงิ และของบุคคลอืน่ๆ ว่าไม่เป็นความจรงิ ในกรณีดงักล่าวมานี ้จะเห็นไดว้่า 
การรวมกนัเป็นสิ่งสามารถจะกระท าได ้ตรงกนัขา้ม พระบาฮาอุลลาหท์รงสอนว่า 
ศาสดาทุกๆ พระองคเ์ป็นผูน้ าศาสนาอนัแทจ้รงิมาจากพระผูเ้ป็นเจา้  และแต่ละ
พระองคไ์ดใ้หก้ารศึกษาแก่มนุษยเ์พื่อเตรยีมพรอ้มทีจ่ะศึกษาในขัน้สูงจากศาสดา
องคต์่อไป พระบาฮาอุลลาหท์รงแนะน าผูนั้บถอืศาสนาต่างๆ ว่า ไม่เพียงแต่ยอมรบั
นับถอืการตรสัรูข้ององคศ์าสดาอืน่ๆ ดว้ย จะไดรู้ว้่าค าสอนของบรรดาองคเ์หล่าน้ัน
สอดคลอ้งกนั และแต่ละศาสนาเป็นส่วนหน่ึงแห่งโครงการใหญ่เกีย่วกบัการศึกษา 
และการรวมมนุษยใ์หเ้ป็นเอกภาพ ทรงเรยีกรอ้งใหป้วงชนทุกนิกายแสดงความนับถอื
องคศ์าสดาของตนดว้ยการยอมใชช้วีิต เพื่อใหเ้กดิความสามคัคีโดยสมบูรณ ์ซึง่
องคศ์าสดาทัง้ปวงลว้นไดท้นทุกขท์รมานอย่างแสนสาหสัเพื่อวตัถุประสงคอ์นันี้
มาแลว้ ในสาสน์ถงึพระนางวคิตอเรยีพระองคไ์ดเ้ปรยีบว่า  โลกเรานีเ้ปรยีบเสมือน
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คนไขซ้ ึง่นับวนัแต่จะมีอาการเพียบหนักลงทุกวนัๆ เพราะเหตุที่นายแพทยผู์ร้กัษา
ความช านาญ พระองคไ์ดท้รงแนะน าถงึวธิกีารบ าบดัแกไ้ขไวว้่า :  
 

"พระผูเ้ป็นเจา้ไดก้ าหนดว่า ยาวเิศษและสิง่ทีเ่หมาะสมในการบ าบดัรกัษา
โลกก็คอื การรวมกนัของพลโลก โดยมวีตัถุประสงคร์ว่มกนั และมศีาสนา
อนัเดยีวกนั สิง่นีจ้ะไม่บรรลุถงึเป้าหมายไดน้อกจากดว้ยอ านาจของแพทย ์
ผูม้คีวามช านาญการเป็นพิเศษ นายแพทยผู์ม้อี านาจอนัยิง่ใหญ่และไดร้บั
การดลใจจากพระเจา้เท่าน้ัน น่ีคอืความจรงิแท ้ส่วนวธิปีฏบิตัอิืน่ๆ น้ันเป็น
สิง่ทีผ่ดิพลาดทัง้สิน้" 

จาก Gleanings 
 
ความเจรญิของศาสนา 
[Progressive Revelation] 

 
เคร ือ่งกีดขวางอนัใหญ่หลวง มิใหป้วงชนรวมกนัไดใ้นทางศาสนาก็คือ ความ
แตกต่างกนัระหว่างค าสอนของบรรดาศาสดาทัง้หลาย ดว้ยบทบญัญตัขิองศาสดา
องคห์น่ึงๆ ถูกหา้มโดยบทบญัญตัขิองศาสดาอกีองคห์น่ึง เชน่นี ้บทบญัญตัขิององค ์
ไหนเล่าจะถูกตอ้ง? และบทบญัญตัทิัง้สองจะแสดงถงึจุดประสงคข์องพระผูเ้ป็นเจา้ได ้
อย่างไร? แน่นอนทเีดยีวว่า ความจรงิย่อมเป็นสิ่งเดยีวและไม่เปลีย่นแปลง ถูกแลว้, 
ความจรงิแทย้่อมมีเพียงอย่างเดยีวและไม่เปลีย่นแปลง แต่ทว่า, ความจรงิทีส่มบูรณ์
น้ันอยู่เหนือความนึกคดิของมนุษยใ์นปัจจุบนัทีจ่ะเขา้ถงึไดแ้ละความเขา้ใจของเรา
อาจเปลี่ยนแปลงไดเ้สมอ ดว้ยความเมตตากรุณาของพระเจา้ ความคิดเก่าๆ อนั
บกพรอ่งของเราจะถูกแทนทีด่ว้ยความเขา้ใจทีส่มบูรณข์ึน้ตามกาลเวลาทีล่่วงเลยไป 
พระบาฮาอลุลาห ์ไดก้ล่าวไวใ้นสาสน์ถงึบาไฮศาสนิกชนในประเทศอหิรา่นว่า :  
 

"โอ, ปวงชนทัง้หลาย พระโอวาทที่ประทานน้ัน ไดป้ระทานใหต้ามความ
เหมาะสม ทีส่ามารถจะรบัรูเ้อาไดข้องปวงชน เพื่อชนผูเ้ร ิม่ตน้จะไดท้ าให ้
เจรญิกา้วหนา้ พระโอวาทของพระองคท์ีป่ระทานแกป่วงชน เปรยีบเสมือน
การใหน้มแกเ่ด็กตามส่วนทีก่ าหนดไว ้เพือ่โลกจะไดถ้งึขอบเขตแห่งความ
สง่างาม และจะเป็นทีต่ ัง้อนัมั่นคงของสถาบนัแห่งความสามคัค"ี 

 
นมเป็นสิ่งที่ท าใหเ้ด็กมีก าลงักายแข็งแรงเพื่อเด็กจะสามารถย่อยอาหารแข็งไดใ้น
ภายหลงั การกล่าวว่า ค าสอนของศาสดาองคห์น่ึงในระยะเวลาหน่ึงเป็นค าสอนที่
ถกูตอ้ง และค าสอนของศาสดาอกีองคห์น่ึงในระยะเวลาทีแ่ตกตา่งกนัออกไปเป็นสิง่ที่
ผิดน้ัน ก็เช่นเดียวกบัการกล่าวว่านมเป็นสิ่งที่มีประโยชน์สุดส าหรบัเด็กอ่อน 
เพราะฉะน้ัน นมเท่าน้ันทีค่วรจะเป็นยอดอาหารส าหรบัผูใ้หญ่ดว้ย และการใหอ้าหาร
อย่างอืน่แกผู่ใ้หญ่เป็นสิง่ทีผ่ดิ! พระอบัดลุบาฮาไดก้ล่าวว่า :  
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"ศาสนาอนัศกัดิส์ิทธิแ์ต่ละศาสนาไดแ้บ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก เป็น
ส่วนทีจ่ าเป็นมากและสอนถงึโลกแห่งจติวิญญาณทีเ่ป็นอมตะ เป็นส่วนที่
แสดงถงึสจัจะและหลกัธรรมส าคญั–แสดงออกซึง่ความรกัของพระผูเ้ป็น
เจา้  ส่วนแรกนี้มีอยู่ในทุกๆ ศาสนา ซึง่ไม่อาจที่จะเปลี่ยนแปลงแกไ้ขได ้
ส่วนทีส่อง ไม่คงอยู่ตลอดกาล เป็นส่วนทีเ่กีย่วกบัชวีติธรรมดา– เกีย่วกบั
การตดิต่อในทางธรุกจิและเปลีย่นไปตามความเจรญิ และความตอ้งการใน
ยุคของศาสดาแต่ละพระองค ์ตวัอย่างเชน่ ในสมยัของพระโมเสส  การลกั
ขโมยมโีทษถงึการตดัมือ กฎหมายไดบ้ญัญตัไิวว้่า ใครกอ่กรรมใดจะตอ้ง
ไดร้บักรรมน้ัน แตก่ฎหมายดงักล่าวยากแกก่ารใชใ้นสมยัพระเยซคูรสิต ์จงึ
ไดถู้กยกเลกิไป เชน่เดยีวกบั การหย่ารา้งเป็นทีนิ่ยมในสมยัพระเยซคูรสิต ์
และกฎหมายเกีย่วกบัการสมรสไม่สามารถบงัคบัได ้ฉะน้ัน พระเยซคูรสิต ์
จงึทรงบญัญตัมิใิหม้กีารหย่ารา้ง 
 
"ตามความตอ้งการในยุคน้ัน พระโมเสส ไดก้ าหนดบทบญัญตั ิ10 ประการ
ขึน้ ซ ึง่มีการก าหนดโทษหนักถึงประหารชวีิต ทัง้นี้เพราะในสมยัน้ันเป็น
การยากล าบากทีจ่ะป้องกนัชมรมและรกัษาความปลอดภยัของสงัคม โดย
ปราศจากวธิกีารอนัเขม้งวด เพราะชาวอสิราเอลอาศยัในทะเลทรายทาห ์
อนัเป็นทีท่ีไ่ม่มศีาลสถติยุตธิรรม ไม่มเีรอืนขงันักโทษ แต่ขอ้บญัญตันีิไ้ม่มี
ความจ าเป็นในสมยัพระเยซูครสิตป์ระวตัิศาสตรส์ าหรบัส่วนที่สองของ
ศาสนา ไม่มีความส าคญั เพราะกล่าวถงึขนบประเพณีในโลกเท่าน้ัน แต่
รากฐานแห่งศาสนาของพระผูเ้ป็นเจา้เป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนั และพระบา
ฮาอลุลาหไ์ดแ้กไ้ขดดัแปลงรากฐานน้ันเสยีใหม่" 

จากหนังสอื Divine Philosophy 
 
ศาสนาของพระผูเ้ป็นเจา้เป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนั และพระศาสดาทุกพระองคเ์ป็นผูส้ ัง่
สอน ศาสนาเป็นเสมือนสิ่งมีชวีิตที่เจรญิเติบโตได ้มิใช่สิ่งที่ดบัสูญหรอืไม่อาจ
เปลี่ยนแปลงได ้ เราอาจเปรยีบเทียบค าสอนของศาสนาต่างๆ ไดด้งันี้ ศาสนา
พราหมณเ์ปรยีบดงัดอกไมตู้ม ศาสนาพุทธเปรยีบดงัดอกไมท้ีบ่านแลว้  ส่วนศาสนา
บาไฮ เป็นเสมอืนดอกไมท้ีก่ลายเป็นผลเรยีบรอ้ยแลว้ ซึง่ต่างก็ไม่เป็นอนัตรายแกก่นั
และกนัเลย  เชน่ ดอกไมไ้ม่เป็นอนัตรายต่อดอกตูม และผลไมก็้ไม่เป็นอนัตรายต่อ
ดอกบาน เพราะมนัเป็นไปตามเสน้ทางอนัเดยีวกนัสมปรารถนาแลว้ เปลือกนอกที่
ห่อหุม้ดอกไมตู้มจะรว่งหล่นไปเพือ่ใหด้อกไมบ้านออกได ้และกลบีดอกไมจ้ะรว่งหล่น
ไปเพือ่ใหผ้ลไมเ้ตบิโตและสุกได ้ดงัน้ัน เปลอืกนอกของดอกตมูและกลบีดอก เป็นสิง่
ทีไ่รป้ระโยชนแ์ละควรทีจ่ะละทิง้หรอื? หามิได ้แต่ละอย่างก็มีความจ าเป็นตามเวลา
ของมัน ถา้ปราศจากดอกไมตู้มและดอกไมบ้านเสียแลว้  ผลไมก็้จะมีขึน้มิได ้
เชน่เดยีวกบัการสอนของศาสนาต่างๆ ส่วนประกอบของมนัอาจเปลีย่นแปลงไดต้าม
กาลสมัยแต่ละศาสนาก็เป็นไปตามเสน้ทางและล าดบัขัน้ที่ถูกตอ้งแลว้ ศาสนา
ทัง้หลายตอ้งสอดคลอ้งและแยกออกจากกนัมิได ้แต่เป็นศาสนาอนัเดยีวซึง่ต่างขัน้
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กนัเทา่น้ัน อาจเปรยีบเทยีบขัน้ตา่งๆ ได ้ดงัเชน่ เมล็ดพนัธุ ์ดอกตมู ดอกบาน และใน
สมยัปัจจบุนัเปรยีบไดก้บัขัน้ผลไม ้
 
ศาสดาทกุพระองคไ์ม่ผดิพลาด 
[Infallibility of the Prophets] 

 
พระบาฮาอลุลาหไ์ดส้อนว่า ศาสดาทกุพระองคม์ขีอ้พสิูจนใ์นภาระหนา้ทีข่องพระองค ์
อย่างเพียงพอ ทุกๆ พระองคม์ีสิทธทิีจ่ะเรยีกรอ้งปวงชนใหเ้ชือ่ฟังและมีอ านาจที่จะ
ยกเลกิ เปลีย่นแปลงหรอืเพิ่มเตมิค าสั่งสอนของศาสดาองคก์่อนๆ ในพระคมัภรีแ์ห่ง
ความมั่นใจกล่าวไวว้่า :  

 
"ถา้หากพระผูท้รงเมตตา ไดเ้ลือกบุคคลผูห้น่ึงขึน้เพื่อใหน้ ามวลมนุษย ์
ชาติ และถา้พระองคเ์องไม่พิสูจนใ์หเ้ป็นที่ประจกัษว์่าบุคคลผูน้ั้นมาจาก
พระองค ์แต่ขณะเดยีวกนักลบัทรงลงโทษมนุษยผู์ห้นัหลงัใหบุ้คคลที่ทรง
เลือก เชน่นีแ้ลว้ เราก็ไม่อาจจะกล่าวไดว้่า พระองคท์รงเต็มเป่ียมไปดว้ย
ความปรานี แต่มิใชเ่ชน่น้ัน ความกรุณาของพระเจา้แห่งมวลชวีิตไดแ้ผ่
คลุมอยู่ท ั่วพิภพ และทั่วทุกชวีิตของมนุษยท์ี่อาศยัอยู่ในโลกโดยผ่าน
ทางศาสนทตูของพระองคเ์สมอ…." 
 
"...แมก้ระน้ันก็ตาม ศาสนาทุกศาสนามีจุดมุ่งหมายในการเปลี่ยนแปลง
นิสยัใจคอของมนุษยม์ิใชห่รอื? – ซึง่การเปลีย่นแปลงดงักล่าว นีจ้ะบงัเกดิ
ผลทัง้ภายใน และภายนอก และจะมอีทิธพิลเหนือจติใจและการปฏบิตัขิอง
มนุษย ์เพราะถา้หากนิสยัใจคอของมนุษยไ์ม่เปลี่ยนแปลงแลว้ เราก็จะ
มองเห็นการไม่มปีระโยชนแ์ห่งศาสนทตูของพระเจา้โดยง่าย" 

 
พระเจา้เป็นผูท้ี่ไม่ผิดพลาด และตวัแทนของพระองคก็์ไม่ผิดพลาดเช่นเดียวกนั 
เพราะว่า ค าสั่งสอนทัง้หลายน้ัน พระผูเ้ป็นเจา้เป็นผูป้ระทานแก่โลกโดยผ่านทางศา
สนทูตทัง้หลาย ค าสั่งสอนน้ันยงัคงใชไ้ดด้ ีจนกว่าจะมคี าสั่งสอนใหม่เกดิขึน้โดยศา
สนทตูองคเ์ดมิหรอืองคอ์ืน่ๆ 
 
พระผูเ้ป็นเจา้คือนายแพทยผู์ย้ิ่งใหญ่ และพระองคผู์เ้ดยีวเท่าน้ันที่สามารถวินิจฉัย
การเจ็บไขข้องโลก และทรงก าหนดยาไดโ้ดยถูกตอ้ง ยารกัษาโรคทีใ่ชใ้นสมยัหน่ึง
อาจไม่เหมาะทีจ่ะใชใ้นสมยัต่อมาก็ได ้เมือ่สภาพของคนไขอ้ยู่ในลกัษณะทีแ่ตกต่าง
ออกไป การใชย้าซ า้ซากในเมื่อแพทยไ์ดส้ั่งใหค้นไขร้กัษาตามแผนใหม่ แต่ก่อน
คนไขก็้ยงัคงใชว้ธิรีกัษาแบบเกา่คร า่ครน้ัึนย่อมเป็นการแสดงความไม่ไวว้างใจและไม่
ซือ่สตัยต์่อแพทย ์ชาวยิวอาจจะเสียขวญัและตกใจหากจะมีผูบ้อกว่า ยารกัษาโรค
บางชนิดที่พระโมเสสไดก้ าหนดขึน้เมื่อสามพันปีล่วงมาแลว้น้ัน ลา้สมัยและไม่
เหมาะสมส าหรบัปัจจุบนั และในท านองเดยีวกนัชาวครสิเตยีนจะตกใจมาก เมื่อมีผู ้
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บอกว่าพระโมฮมัหมดัไดใ้หค้ าสอนทีม่ีค่านอกเหนือจากทีพ่ระเยซคูรสิตไ์ดส้อนไว ้
และชาวอสิลามก็จะเป็นเชน่เดยีวกนั เมือ่มผูีข้อรอ้งใหย้อมรบัว่าพระบอ๊บ หรอืพระบา
ฮาอุลลาหม์ีอ านาจในการเปลี่ยนแปลงบทบญัญตัิของพระโมฮมัหมดั แต่ในทศันะ
ของศาสนาบาไฮ การนับถืออย่างแทจ้รงิในพระผูเ้ป็นเจา้คือการนับถือศาสนา
ทัง้หลาย และการเชือ่ฟังอย่างแทจ้รงิของบทบญัญัติคร ัง้หลงัสุดของพระเจา้ซึง่
ประทานใหโ้ดยศาสดาในยุคของเรานี ้และการนับถอืดงักล่าวนีเ้ท่าน้ันทีจ่ะท าใหเ้กดิ
ความสามคัคอีย่างแทจ้รงิขึน้ได ้
 
ศาสนทตูองคส์ูงสุด 
[The Supreme Manifestation] 

 
เชน่เดยีวกบัศาสนทูตองคอ์ืน่ๆ พระบาฮาอุลลาหไ์ดก้ล่าวถงึภารกจิของพระองคด์ว้ย
ถอ้ยค าอนัชดัแจง้ใน  
 
"สาสน์อนัศกัดิส์ทิธิย์ิง่" ซ ึง่เป็นสาสน์ถงึชาวครสิเตยีนโดยเฉพาะว่า :  
 

"แน่นอนทีเดียวที่พระบิดาไดม้าปรากฏพระองค ์และค าท านายเกี่ยวกบั
อาณาจกัรของพระผูเ้ป็นเจา้ก็เป็นความจรงิ น่ีเป็นพระโอวาทซึง่พระบุตรได ้
ทรงปกปิดไว ้เมือ่ทรงกล่าวกบัสาวกของพระองคซ์ ึง่ในยุคน้ันสาวกทัง้หลาย
ไม่อาจเขา้ใจได ้แต่เมื่อเวลาและช ัว่โมงที่ก าหนดไวไ้ดม้าถึง พระโอวาท
ของพระองคก็์ ไดป้รากฏขึน้ และเปล่งแสงทั่วขอบฟ้าตามเจตนจ์ านงของ
พระเจา้ จงระวงั, โอ, ปวงชน ผูนั้บถือพระบุตร (หมายถึงชาวครสิเตียน) 
อย่าละทิง้พระโอวาท แต่จงยึดถอืไวใ้หม้ั่น พระโอวาทนีม้ีค่ายิ่งกล่าสิ่งทัง้
ปวง... จรงิทเีดยีว พระวญิญาณแห่งสจัจะไดป้รากฏขึน้แลว้  เพื่อจะน าเจา้
ไปสู่ความจรงิทัง้หลาย โดยแทแ้ลว้พระองคม์ไิดก้ล่าวขึน้เอง พระผูท้รงรอบ
รูแ้ละปรชีาญาณ ไดเ้ป็นผูใ้หพ้ระองคก์ล่าวเชน่น้ัน–พระผูท้ี่พระบุตรได ้
สรรเสรญิ... โอ, ปวงชนชาวโลกจงละทิง้ทุกสิง่ทีเ่จา้มแีละยอมรบัสิง่ทีพ่ระผู ้
ทรงอ านาจและทรงซือ่สตัยส์ ัง่ใหเ้จา้รบัไว"้ 

 
และในสาสน์ถึงสนัตะปาปา ที่ทรงเขียนจากเมืองเอเดรยีโนเบิล ในปี พ.ศ. 2410 
(ค.ศ. 1867) กล่าวไวว้่า :  
 

"จงระวงั อย่าใหก้ารสรรเสรญิกดีกัน้เจา้เสยีจากผูท้รงรบัการสรรเสรญิ และ
อย่างใหก้ารนมสัการกดีกัน้เจา้เสียจากผูท้รงรบัการนมสัการ จงเห็นแก่
พระเจา้–พระผูท้รงเดชานุภาพ และทรงรอบรู!้ พระองคไ์ดป้รากฏขึน้เพื่อ
ดูแลชวีิตแห่งโลก และเพื่อกระท าใหเ้กดิความสามคัครีะหว่างชาวโลกทัง้
มวล โอ, ปวงชนทัง้หลาย จงมาสู่แหล่งแห่งอรุณของศาสนาเถดิ! จงอย่า



พระบาฮาอลุลาหแ์ละยคุใหม่ 

131 
ไปทีส่ารบญั 

รรีอ แมแ้ต่เพียงสกัช ัว่โมงเดยีว! เจา้ปราดเปร ือ่งในพระคมัภีร ์แต่ไม่อาจ
มองเห็นพระผูท้รงเกยีรตคิณุดอกหรอื?  
 
"โอ, ปวงชนผูป้ราดเปร ือ่ง! การปฏิบตัเิชน่น้ันไม่เหมาะสม ถา้เจา้ปฏิเสธ
เร ือ่งนี ้เจา้มขีอ้พสิูจนอ์ย่างไรในการนับถอืพระเจา้? จงแสดงขอ้พสิูจนข์อง
เจา้...." 

 
ในสาสน์ถงึชาวครสิเตยีนเหล่านี ้พระบาฮาอุลลาหท์รงประกาศว่า สิ่งทีเ่ขยีนไวใ้น
พระคมัภรีข์องศาสนาครสิตไ์ดบ้งัเกดิขึน้แลว้ และทรงประกาศแกมุ่สลมิ, ยวิ, โซโรแอ
สเตอร ์และผูนั้บถอืศาสนาอืน่ๆ  รวมทัง้พุทธศาสนิกชนดว้ยว่าค าท านายทีไ่ดก้ล่าว
ไวใ้นพระคมัภีรข์องศาสนาน้ันๆ ไดป้รากฏเป็นความจรงิขึน้บา้งแลว้ พระองคท์รง
กล่าวกบัคนทัง้หลายเสมือนว่าพวกเขาทัง้ปวงเป็นแกะของพระเจา้ผูซ้ ึง่ถูกแบ่งแยก
ออกเป็นฝูงๆ และเลีย้งไวใ้นทีต่่างกนั ทรงกล่าวว่า ค าพูดของพระองคก็์คอืสุรเสียง
ของพระเจา้ พระองคค์ือผูเ้ลีย้งแกะที่ดีซ ึง่เสด็จมาในกาลเวลาที่เหมาะควร เพื่อ
รวบรวมแกะทัง้ปวงเขา้เป็นฝูงเดยีวกนั เคลื่อนยา้ยสิ่งกดีขวางระหว่างฝูงออกไปให ้
พน้ "ดงันี ้ก็มแีกะเพยีงฝูงเดยีวและมคีนเลีย้งเพยีงคนเดยีว" 
 
สถานการณใ์หม่ 
[A New Situation] 

 
ฐานะพระบาฮาอุลลาห ์แตกต่างจากศาสดาองคอ์ืน่ๆ ทัง้นีเ้พราะสภาพของโลกใน
สมยัของพระองคผ์ิดแผกต่างจากสมยัของพระศาสดาองคอ์ืน่ๆ ดว้ยความกา้วหนา้
อนัยาวนานและยากล าบากของศาสนา, วทิยาศาสตร,์ อกัษรศาสตรแ์ละอารยธรรม
บดันี ้ถงึเวลาแลว้ทีโ่ลกจะรบัเอาค าสอนเกีย่วกบัความเป็นเอกภาพ เมื่อพระบาฮา
อุลลาหท์รงปรากฏขึน้น้ัน เคร ือ่งกดีขวางซึง่ก ัน้กลางความเป็นเอกภาพของโลก
สมยัก่อนๆ ก าลงัจะพงัทลายไป และนับแต่พระองคท์รงก าเนิดมา ในปี พ.ศ. 2360 
(ค.ศ. 1817) โดยเฉพาะนับแต่ค าสอนของพระองคเ์ร ิม่แผ่ขยายออกไปน้ันเคร ือ่งกดี
ขวางอนันีไ้ดถู้กท าลายราบลงโดยวธิกีารทีน่่าอศัจรรยท์ีสุ่ด แมจ้ะอธบิายออย่างไรก็
ตาม ความจรงิก็ปรากฏใหเ้ห็นอยู่แลว้น่ันเอง 
 
ในสมยัศาสดายุคกอ่นๆ เพยีงแต่เคร ือ่งกดีขวางทางภูมศิาสตร ์ก็มากพอทีจ่ะป้องกนั
มใิหโ้ลกเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนัไดเ้สยีแลว้ แต่บดันี ้เราไดช้นะอุปสรรคดงักล่าวเป็น
คร ัง้แรกในประวัติศาสตรข์องมนุษยช์าติ ที่มนุษยใ์นซกีหน่ึงของโลกไดพ้บปะ
สงัสรรคก์บัมนุษยใ์นซกีโลกตรงขา้มอย่างง่ายดายและรวดเรว็ เหตกุารณท์ีเ่กดิขึน้ใน
ยุโรปเมือ่วนัวาน ทุกทวปีในโลกจะทราบไดใ้นวนันี ้และสุนทรพจนท์ีก่ล่าวในอเมรกิา
ในวนันี ้ยุโรป เอเชยี และแอฟรกิา อาจทราบไดใ้นวนัรุง่ขึน้ 
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ภาษาเป็นอุปสรรคอนัใหญ่ยิง่อกีอย่างหน่ึง แต่อุปสรรคดงักล่าวนีไ้ดผ่้านพน้ไปแลว้ 
เน่ืองจากมีการศึกษาและการสอนภาษาต่างประเทศกนัอย่างทั่วไป และมีเหตุผลที่
น่าเช ือ่ถอืไดว้่าในมิชา้ภาษาโลกจะไดถู้กเลือกขึน้และใชส้อนในโรงเรยีนต่างๆ ทั่ว
โลก และอปุสรรคในเร ือ่งนีก็้คงจะแกไ้ขใหห้มดไปได ้
 
อุปสรรคอนัส าคญัขอ้สาม ก็คอื อคตใินทางศาสนาและการจ ากดัเสรภีาพในการนับ
ถอืศาสนา  อปุสรรคดงักล่าวนีก้ าลงัจะหมดสิน้ไปเชน่เดยีวกนั จติใจของมนุษยก์ าลงั
เปิดออกอย่างกวา้งขวาง การศึกษาของมนุษยก็์ก าลงัจะเปลี่ยนออกไปจากการ
ควบคมุของพระ และพวกหวัเกา่ก็จะตอ้งยอมรบัความคดิใหม่และเสร ี
 
ดงัน้ัน พระบาฮาอุลลาหจ์งึเป็นศาสนทูตผูย้ิง่ใหญ่องคแ์รก ทีค่ าสอนของพระองคแ์ผ่
ไพศาลเป็นทีรู่จ้กัแก่ชาวโลกในชว่งระยะเพียงไม่กีปี่ และในชว่งระยะเวลาอนัสัน้ ทัง้
ชายหญงิและเด็กทัว่โลกทีส่ามารถอ่านหนังสอืได ้จะไดอ้่านค าสอนอนัส าคญัยิง่ของ
พระบาฮาอุลลาหซ์ ึง่ไดแ้ปลออกมาจากค าสอน ที่ไดท้รงเขียนดว้ยพระหตัถข์อง
พระองคเ์อง 
 
ความสมบูรณข์องศาสนาบาไฮ 
[Fullness of the Bahá'í Revelation] 

 
ศาสนาบาไฮแตกต่างจากศาสนาอืน่ๆ ดว้ยสาเหตุทีศ่าสนาทัง้ปวงแต่เก่าก่อน ไม่มี
ศาสนาใดไดม้ีหลกัฐานบนัทกึไวอ้ย่างสมบูรณเ์หมือนดงัศาสนาบาไฮ พระโอวาทที่
บนัทึกไวซ้ ึง่เป็นค าด ารสัโดยแทข้องพระเยซคูรสิต ์พระโมเสส พระกฤษณา น้ันมี
น้อยมาก และมิไดต้อบปัญหาอนัมากมายหลายซึง่มีความส าคญั  และจ าเป็นต่อ
ชวีติประจ าวนัของมนุษยใ์นปัจจุบนันี ้มีค าสอนหลายตอนทีม่ีผูก้ล่าวอา้งว่าเป็นพระ
โอวาทของพระศาสดาองคน้ั์นองคนี์ ้ซ ึง่อาจไม่เป็นความจรงิก็ได ้และเป็นทีป่ระจกัษ ์
ชดัว่า พระโอวาทบางตอนไดถู้กเพิ่มเตมิขึน้ในภายหลงั พระโมฮมัหมดัเองแมว้่าจะ
ทรงไดร้บัการดลใจจากสวรรค ์แต่พระองคก็์อ่านและเขยีนหนังสอืไม่ได ้เชน่เดยีวกบั
สานุศษิยข์องพระองค ์การบนัทกึและเผยแพรค่ าสอนของพระองคจ์งึไม่ดพีอ และค า
สอนบางตอนทีม่ไิดเ้ขยีนไวใ้นพระคมัภรีก์รุอาน ทีถ่กูน าไปเผยแพรอ่าจไม่ใชค่ าสอน
ของพระองคเ์องก็ได ้ดว้ยเหตุนี ้จงึท าใหเ้กดิความแตกต่างในการตคีวามหมายและ
แปลค าสอน ทัง้เกดิขดัแยง้ในความคดิเห็น  ซึง่เป็นเหตุใหเ้กดินิกายต่างๆ ในศาสนา
อสิลามเชน่เดยีวกบัศาสนาอืน่ๆ 
 
ตรงกนัขา้ม ทัง้พระบอ๊บและพระบาฮาอุลลาหไ์ดท้รงเขยีนพระคมัภรีไ์วม้ากมายดว้ย
พระโวหาร  และอ านาจอนัใหญ่หลวง ทัง้สองพระองคไ์ดถู้กกดีกนัมิใหส้ ั่งสอนในที่
สาธารณะและไดท้รงใชช่วีติส่วนใหญ่  (ภายหลงัจากทีไ่ดป้ระกาศศาสนาแลว้) อยู่ใน
ทีคุ่มขงั ทัง้สองพระองคจ์งึไดส้ละเวลาส่วนใหญ่ภายในทีคุ่มขงัเขยีนพระคมัภรี ์ดว้ย
เหตุนี้ ศาสนาแต่เก่าก่อนจึงมิอาจจะเทียบไดก้บัศาสนาบาไฮที่มีพระคมัภีรแ์ห่ง
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ศาสนาอันแทจ้ร ิง มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ศาสนาอื่นๆ ไดก้ล่าวไวไ้ม่ชดัเจน 
หลกัธรรมอมตะซึง่พระศาสดาทัง้หลายไดส้อนไว ้ไดถู้กน ามาปรบัปรุงปัญหาต่างๆ ที่
มนุษยจ์ะตอ้งเผชญิในโลกปัจจุบนั–อนัเป็นปัญหาทียุ่่งยากทีสุ่ด ซึง่ไม่เคยปรากฏใน
สมยัศาสดาองคเ์กา่กอ่น เป็นทีป่ระจกัษแ์ลว้ว่า พระคมัภรีอ์นัสมบูรณเ์หล่านีจ้ะตอ้งมี
อทิธพิลมากในการทีจ่ะปกป้องมิใหเ้กดิความเขา้ใจผิดในอนาคต และจะท าใหเ้กดิ
ความเขา้ใจผดิในอนาคต  และจะท าใหเ้กดิความเขา้ใจถูกตอ้งแก่อดตีทีม่ากไปดว้ย
นิกายตา่งๆ 
 
กตกิาแห่งศาสนาบาไฮ 
[The Bahá'í Covenant] 

 
ในดา้นอืน่ๆ ศาสนาบาไฮก็แตกตา่งออกไปจากศาสนาอืน่เชน่เดยีวกนั กอ่นทีพ่ระบา
ฮาอุลลาหจ์ะสวรรคต พระองคไ์ดท้รงเขยีนย า้แลว้ย า้อกีในพระปฏญิญาของพระองค ์
แต่งตัง้ใหบุ้ตรชายคนแรกของพระองคค์อืพระอบัดุลบาฮา ซึง่พระองคท์รงเรยีกเสมอ
ว่าเป็น "กิง่ทีย่ิง่ใหญ่ทีสุ่ด" ใหเ้ป็นผูอ้ธบิายค าสั่งสอนของพระองคเ์ป็นทางการ และ
พระองคท์รงกล่าวว่าอรรถาธบิายของพระอบัดุลบาฮา ควรนับว่าสมบูรณเ์ท่า กบัพระ
โอวาทของพระบาฮาอลุลาหเ์อง ในพนัิยกรรมของพระองคก์ล่าวไวว้่า :  
 

"จงระลกึถงึค าพูดทีเ่ราไดก้ล่าวไวใ้นคมัภรีอ์คัดสัของเราทีว่่า: เมือ่ทะเลแห่ง
ชวีติของเราแหง้งวด และคมัภรีศ์าสนาของเราไดจ้บลงแลว้ พวกเจา้จงหนั
หนา้ไปสู่ผูท้ีพ่ระเจา้ทรงเลอืก–ผูแ้ตกกิง่กา้นออกไปจากรากโบราณนี'้ ค า
กล่าวนีห้มายถงึกิง่กา้นสาขาใหญ่ทีสุ่ด" 

 
และในพระคมัภรีส์าสน์แห่งสาขา ซึง่พระองคไ์ดอ้ธบิายถงึต าแหน่งของพระอบัดุลบา
ฮา กล่าวว่า :  
 

"โอ, ปวงชนทัง้หลาย จงสรรเสรญิพระเจา้ เพราะพระองคเ์ป็นผูก้ระท าให ้
กิง่กา้นสาขาปรากฏขึน้ เป็นการอนุเคราะหแ์ก่มวลชนทัง้หลาย และเป็น
การอวยพรอนัถูกตอ้งสมบูรณย์ิง่ โดยทีก่ิง่กา้นสาขานีจ้ะท าใหก้ระดูกทีผุ่
พงักลบัมามีชวีติขึน้อกี ผูใ้ดก็ตามทีห่นัหนา้เขา้หาเจา้ก็เท่ากบัหนั ไปหา
พระเจา้โดยตรงทเีดยีว และใครก็ตามที่หนัหลงัใหเ้จา้ก็เท่ากบัหนัหลงัให ้
ความงามของเราเป็นผูป้ฏิเสธขอ้พิสูจนข์องเราก็คือผูท้ี่ยงัอยู่ในหมู่คน
บาป" 

 
หลงัจากพระบาฮาอุลลาหส์วรรคตแลว้ พระอบัดุลบาฮาไดม้โีอกาสพบปะสงัสรรคก์บั
ชนทุกส่วนของโลกอย่างมากมายทีม่ีความคดิเห็นแตกต่างกนัทัง้ในประเทศของเจา้
และในต่างประเทศ ในระหว่างการเดนิทาง เจา้ไดส้ดบัตรบัฟังค าถาม ความยุ่งยาก
และขอ้ขอ้งใจทุกชนิด และไดใ้หอ้รรถาธิบายอย่างชดัแจง้  ซ ึง่มีผูเ้ขียนไวอ้ย่าง
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ละเอียด ตลอดระยะเวลาหลายปี พระอบัดุลบาฮา ไดป้ฏิบตัิภารกิจเกี่ยวกบัการ
อธบิายค าสอน และปฏบิตัตินเป็นตวัอย่างตอ่ปัญหาชวีติโลกปัจจบุนัทุกปัญหา ความ
คดิเห็นทีแ่ตกต่างกนัอนัเกดิขึน้ในหมู่บาไฮศาสนิกชนตอ้งปรกึษาพระองคโ์ดยตรง 
และพระองคม์ีอ านาจในการตัดสินขอ้ปัญหาทั้งปวง โดยวิธีดังกล่าวนี้ท าใหม้ี
ขอ้ผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตลดนอ้ยลง 
 
หลงัจากพระอบัดุลบาฮามรณกรรมแลว้ ตามพินัยกรรมของพระองค ์ ผูพ้ิทกัษ ์
ศาสนาซึง่จะมตีอ่เน่ืองรบัชว่งกนัไปจะน าศาสนาต่อไปเร ือ่ยๆ โดยการใหอ้รรถาธบิาย
พระคมัภีรบ์าไฮ ฉะน้ัน ศาสนาบาไฮตลอดยุคนีจ้ะไม่มีการแตกแยกออกเป็นนิกาย 
อนัเน่ืองมาจากอรรถาธบิายโดยบุคคลหลายๆ คนทีม่ีความคดิเห็นต่างกนัเกีย่วกบั
ความกา้วหนา้ทางสงัคม พระบาฮาอุลลาหไ์ดก้ล่าวถงึสถาบนัแห่งความยุตธิรรมของ
โลก ซึง่ไดบ้นัทกึไวใ้นพนัิยกรรมของพระอบัดุลบาฮาเกีย่วกบัการเลอืกตัง้และหนา้ที่
ของสถาบนันีว้่าสถาบนั แห่งความยุตธิรรมเป็นผูร้บัชว่งหนา้ทีพ่ทิกัษศ์าสนา สถาบนั
นี้ไม่เพียงแต่ออกบทบญัญตัิที่ไม่ระบุในพระคมัภีรเ์ท่าน้ัน ดว้ยเหตุดงักล่าวแลว้ 
ศาสนาบาไฮจงึเป็นศาสนาทีม่ีชวีิตสามารถเจรญิกา้วหนา้ได ้ เพราะสรา้งขึน้ดว้ย
หลกัธรรมสากลสามารถแกไ้ขและปรบัปรุงใหเ้หมาะกบัสถานการณ์ และความ
ตอ้งการทกุยุคสมยัได ้
 
ไม่มบีาไฮศาสนิกชนคนใดสามารถสรา้งนิกายหรอืท าใหเ้กดิการแบ่งแยกใดๆ ขึน้ได ้
เพราะการยอมรบันับถอืพระบาฮาอุลลาหจ์ะตอ้งยอมรบัค าสอนเกีย่วกบัสงัคม และ
ขนบประเพณีของสงัคม ซึง่พระองคไ์ดส้อนไวห้รอืพระอบัดุลบาฮาไดก้ าหนดไว ้
จุดประสงคอ์นัส าคญัยิ่งในยุคนี ้ก็คอืการรวมชาติต่างๆ ทัง้หลายและประชาชนทัง้
มวลเขา้เป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนัภายใตศ้าสนา และระเบยีบขอ้บงัคบัอนัเดยีวกนั 
 
พระอบัดลุบาฮาไดก้ล่าวไวว้่า :  
 

"ศตัรูของศาสนาก็คอื บุคคลทีพ่ยายามตคีวามพระโอวาทของพระบาฮา
อุลลาหแ์ละท าใหค้วามหมายผิดแผกแตกออกไปจากเดมิตามความเขา้ใจ
ของตนเอง แลว้รวบรวมบรรดาพวกทีม่ีความคดิเห็นเชน่เดยีวกนัตัง้นิกาย
ขึน้มาใหม่ ยกตนเองเป็นบุคคลส าคัญของนิกายและท าใหศ้าสนา
แตกแยก" 

จากหนังสอื Star of the West 
 
ในสาสน์อกีฉบบัหน่ึง พระองคไ์ดเ้ขยีนว่า :  
 

"บุคคลเหล่านี ้(ผูส้รา้งนิกาย) เปรยีบเสมือนฟองน ้าซ ึง่รวมตวับนผิวทะเล 
จะถูกลูกคลืน่แห่งพระปฏญิญาและอ านาจแห่งอาณาจกัรอบัฮาซดัสาดเขา้
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สู่ฝ่ัง... ความคดิช ัว่รา้ยอนัเกดิจากการเห็นแก่ตวัและมีจุดประสงคใ์นทาง
เลวทรามจะสิน้ศูนยไ์ป และพระปฏญิญาของพระเจา้จะคงอยู่ช ัว่นิรนัดร"์ 

จาก Star of the West 
 
ไม่มีสิง่ใดจะเหน่ียวร ัง้มนุษยไ์วม้ิใหเ้ขาละทิง้ศาสนาเสยีได ้ถา้เขาปรารถนาเชน่น้ัน 
พระอบัดุลบาฮาไดก้ล่าวว่า "พระผูเ้ป็นเจา้มิไดบ้งัคบัใหม้นุษยนั์บถอืศาสนา การให ้
ความอสิระแก่จติใจของมนุษยเ์ป็นสิง่จ าเป็นมาก" อย่างไรก็ด ีพระปฏญิญาจะท าให ้
การแบ่งแยกกนัระหว่างบาไฮศาสนิกชนเป็นสิง่ทีเ่ป็นไปไม่ได ้
 
ไม่มนัีกบวชอาชพี 
[No Professional Priesthood] 

 
อีกสิ่งหน่ึงที่ตอ้งการกล่าวเป็นพิเศษในระบอบของศาสนาบาไฮก็คือ ไม่มีนักบวช
อาชพีในศาสนานี ้ ปวงชนอาจใหค้่าใชจ้่ายแก่ผูส้อนศาสนาได ้และมีบาไฮศาสนิก
ชนเป็นจ านวนมากทีส่ละเวลาใหแ้ก่การเผยแพรศ่าสนา แต่บาไฮศาสนิกชนทัง้หมด
ควรชว่ยเหลอืกนัเผยแพรศ่าสนาตามโอกาสและความสามารถทีจ่ะกระท าได ้ไม่มชีน
ช ัน้พเิศษทีม่หีนา้ทีใ่นการท าพธิตีา่งๆ เชน่นักบวช และไม่มผูีม้อี านาจอภสิทิธิ ์
 
การเป็นนักบวชในสมยักอ่นเป็นการจ าเป็นมาก เพราะส่วนใหญ่ไม่รูจ้กัหนังสอืและไม่
มีความรู ้จงึตอ้งพึ่งนักบวชในการใหค้วามรูท้างศาสนา เป็นผูป้ฏบิตัพิิธทีางศาสนา 
ใหค้วามยุติธรรม และอื่นๆ อย่างไรก็ดี ปัจจุบันนี้สภาพไดเ้ปลี่ยนแปลงไปมาก 
การศกึษาเจรญิกา้วหนา้อย่างรวดเรว็ทั่วโลก ถา้ค าสั่งสอนของพระบาฮาอุลลาหไ์ด ้
ถกูน ามาปฏบิตักินัแลว้ เด็กทกุคนในโลกก็จะไดร้บัการศกึษาโดยทัว่กนั  แตล่ะคนจะ
สามารถศึกษาพระคมัภีรด์ว้ยตวัของเขาเอง รูจ้กัตกัน ้าแห่งชวีิตโดยตรงจากแหล่ง
น ้าพุดว้ยตวัของเขาเอง พธิกีารต่างๆ ซึง่ตอ้งการบุคคลช ัน้พิเศษเป็นผูจ้ดัท าไม่มีใน
ศาสนาบาไฮ คงมีแต่เจา้หนา้ที่ที่ไดร้บัอ านาจและความรบัผิดชอบเป็นผูใ้หค้วาม
ยุตธิรรม 
 
เด็กๆ จะตอ้งมีครูแนะน า แต่จุดมุ่งหมายอนัแทจ้รงิของครูก็คอืการเตรยีมหรอืสอน
นักเรยีนใหรู้ ้จกัการศกึษาดว้ยตนเอง รูจ้กัการฟังดว้ยหู ดูดว้ยตา และใชเ้หตุผลของ
ตน ในท านองเดียวกนั ในยุคเก่า นักบวชเป็นสิ่งจ าเป็นมาก หนา้ที่อนัแทจ้รงิของ
นักบวชก็คอื ท าใหม้นุษยแ์สวงหาซึง่สจัจะดว้ยตนเอง ใหด้ฟัูง  และคดิดว้ยตวัของเขา
เอง ในปัจจุบนั ภารกจิของนักบวชเกอืบถงึจุดหมายแลว้ และจุดประสงคข์องศาสนา
บาไฮคอืการท าใหภ้ารกจิน้ันเสรจ็สมบูรณ ์ ท าใหม้นุษยเ์ป็นอสิระจากทุกสิง่ทุกอย่าง
นอกเหนือจากพระผูเ้ป็นเจา้ เพือ่ทีเ่ขาจกัไดห้นัหนา้ไปสู่พระองคโ์ดยตรง น่ันคอื หนั
หนา้ไปสู่ศาสนทูตของพระองคน่ั์นเอง เมื่อมนุษยท์ัง้หลายหนัไปสู่จุดศูนยก์ลางอนั
เดยีวกนัแลว้ เมื่อน้ันก็จะไม่มีขอ้ขดัแยง้หรอืยุ่งยากเกดิขึน้ เมื่อมนุษยย์ิง่เขา้ใกลจุ้ด
ศูนยก์ลางเพยีงใด ก็หมายความว่า คนทกุคนไดเ้ขา้ใกลก้นัยิง่ขึน้เพยีงน้ัน  
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บทที ่9 
อารยธรรมอนัแทจ้รงิ 

[True Civilisation] 

 
"โอ, ปวงประชาของพระเจา้ อย่ามวัพะวงกบัตวัของเจา้เอง จงตัง้ใจท าให ้
โลกเจรญิกา้วหนา้ และใหก้ารศกึษานานาชาตริุง่เรอืง" 

พระบาฮาอลุลาห ์
 
ศาสนาเป็นรากฐานของอารยธรรม 
[Religion the Basis of Civilisation] 

 
ในทศันะของศาสนาบาไฮ ปัญหาต่างๆ ของชวีิตมนุษยท์ัง้ส่วนตวัและสงัคมเป็นสิ่ง
ยุ่งยาก ซึ่งไม่อาจจะมองเห็นไดแ้ละสติปัญญาของปุถุชนธรรมดาไม่อาจที่จะ
แกปั้ญหาเหล่าน้ันไหถู้กตอ้งได ้พระผูท้รงรอบรูเ้ท่าน้ันทีจ่ะทรงทราบถงึจุดประสงค ์
ของการสรา้งสิ่งทัง้ปวงขึน้และทรงทราบดีว่าจุดประสงคน้ั์นจะบรรลุไดด้ว้ยวิธีใด 
พระองคไ์ดแ้สดงถึงจุดหมายอนัแทจ้รงิของชวีิตมนุษย ์และวิธีทางอนัถูกตอ้งแห่ง
ความกา้วหนา้โดยทางศาสนทูตทัง้หลาย และการสรา้งสรรคอ์ารยธรรมที่แทจ้รงิ
ขึน้อยู่กบัการปฏบิตัติามบทบญัญตัแิละค าแนะน าของศาสนา พระบาฮาอุลลาหท์รง
กล่าวไวว้่า :  

 
"ศาสนาเป็นเครงือมอืทีด่ทีีสุ่ดในการจดัระเบยีบของโลก และความสงบสุข
ของชวีติ การทีเ่สาของศาสนาออ่นลงท าใหค้นโง่เขลาเปลีย่นเป็นคนอวดด ี
และหยิง่จองหอง อนัทีจ่รงิ เราอาจกล่าวไดว้่าสิง่ใดก็ตามทีท่ าใหศ้าสนาซึง่
เป็นของสูงตกต ่า จะท าใหค้นเลวทรามละเลยต่อศาสนายิง่ขึน้และในทีสุ่ด 
จะท าใหเ้กดิบา้นแตกสาแหรกขาด.... 
 
"จงพจิารณาอารยธรรมของพวกชาวยุโรปดูว่า ไดก้อ่ใหเ้กดิความตืน่เตน้
โกลาหลแก่ชาวโลกอย่างไรบา้ง นักวิทยาศาสตรไ์ดป้ระดิษฐอ์าวุธมหา
ประลยัขึน้และไดแ้สดงความทารณุโหดรา้ยในการสงัหารชวีติมนุษยอ์ย่างที่
โลกไม่เคยประสบพบเห็นมาแต่กาลกอ่น เชน่นี ้เป็นสิง่เป็นไปไม่ไดเ้ลยทีจ่ะ
ปฏริูปความช ัว่ทีม่ีอ านาจรา้ยแรงใหก้ลบัเป็นดนีอกเสยีจากชาวโลกจะได ้
ตกลงกนัเป็นพิเศษเฉพาะกรณีๆ หรอืท าใหเ้ขารวมกนัเขา้เป็นอนัหน่ึงอนั
เดยีวภายใตศ้าสนาเดยีวกนั.... 
 
"โอ ปวงชนของบาฮา บทบญัญตัแิต่ละขอ้ทีเ่ราไดใ้หแ้กท่่าน ลว้นเป็นป้อม
ปราการอนัแข็งแกรง่ทีจ่ะปกป้องคุม้ครองโลกใหพ้น้จากอนัตราย" 

จากพระคมัภรี ์"พระด ารสัแห่งสวรรค"์ 
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สภาพของยุโรปและโลกปัจจบุนันีโ้ดยทัว่ๆ  ไปแลว้ไดพ้สิูจนค์วามจรงิแห่งพระโอวาท
ของพระบาฮาอุลลาหซ์ ึง่ไดเ้ขยีนไวห้ลายสิบปีมาแลว้อย่างชดัแจง้ การเพิกเฉยต่อ
บทบญัญตัขิองศาสนา และยงัมปีวงชนอกีมากมายทีย่งัมไิดนั้บถอืในศาสนา รวมทัง้
ความยุ่งยากและการเข่นฆ่าท าลายกนัอย่างกวา้งใหญ่ไพศาลเชน่นีแ้ลว้ การปฏริูป
สงัคมดูเหมอืนจะเป็นไปไม่ไดจ้รงิๆ ถา้หากประชาชนมไิดเ้ปลีย่นแปลงทางดา้นจติใจ
และจดุมุ่งหมายอนัเป็นคณุลกัษณะส าคญัแห่งศาสนาโดยแท ้
 
ความยุตธิรรม 
[Justice] 
 
ในพระคมัภรี ์"พระวจนะเรน้ลบั" เล่มเล็กๆ ซึง่พระบาฮาอุลลาหไ์ดใ้หส้าระส าคญัโดย
ย่อเกีย่วกบัค าสอนของศาสนทูต ขอ้แนะน าประการแรกกล่าวถงึชวีติของบุคคลว่า 
"จงมหีวัใจทีบ่รสิุทธิเ์มตตา และผ่องใส" ขอ้ต่อไปกล่าวถงึมูลฐานแห่งหลกัความจรงิ
ของชวีติส่วนรวมว่า :  
 

"ดกูร บุตรแห่งธรรม 
สิง่อนัเป็นทีร่กัยิง่ในสายตาของเรา คอืความยุตธิรรม จงอย่าเมินสิง่นีห้าก
เจา้ปรารถนาเรา และจงอย่างเพิกเฉย เพื่อว่าเราจะมอบธรรมะใหแ้ก่เจา้ 
ความยุตธิรรมจะชว่ยใหเ้จา้เห็นดว้ยตาของเจา้เอง ไม่ใชด่ว้ยตาของผูอ้ืน่ 
และจะรูด้ว้ยปัญญาของเจา้เอง มใิชด่ว้ยปัญญาของเพือ่นบา้น จงไตรต่รอง
ในหวัใจว่าสิ่งนี้จ าเป็นอย่างไรส าหรบัเจา้ แทจ้รงิแลว้ ความยุติธรรมคือ
ของขวญัและเคร ือ่งหมายแห่งความเมตตารกัใครข่องเรา ดงัน้ัน จงตัง้มั่น
ในความยุตธิรรม" 

 
หลกัการส าคญัขอ้แรกแห่งสงัคมมนุษยค์ือมนุษยท์ุกคนควรจะตอ้งรูค้วามจรงิจาก
ขอ้ผิดพลาด และรูค้วามดจีากความช ัว่ทัง้ตอ้งเขา้ใจความจรงิต่างๆ ในแง่ทีถู่กตอ้ง
และเป็นจรงิ ความเห็นแก่ตนเป็นโทษรา้ยแรงทีสุ่ดทีท่ าใหม้นุษยไ์ม่อาจมองเห็นหรอื
เขา้ใจในธรรมและสงัคมไดถู้กตอ้ง ทัง้ยงัเป็นศตัรสู าคญัของความเจรญิแห่งสงัคมอกี
ดว้ย พระบาฮาอลุลาหท์รงกล่าวว่า :  
 

"ดกูร บุตรแห่งความเฉลยีวฉลาด! 
เปลอืกตาบางๆ ของเจา้นีส้ามารถจะกดีกัน้มใิหม้องเห็นโลกและสิง่ต่างๆ ที่
อยู่ในโลกนีไ้ด ้เชน่นีแ้ลว้ จงนึกถงึการทีม่่านแห่งความละโมบปิดบงัดวงใจ
ของเจา้" 
 
"ดกูร ปวงชนทัง้หลาย! 
กลุ่มเมฆบดบงัแสงอาทติยฉั์นใด ก็เหมือนกบัทีค่วามมืดแห่งความโลภโม
โทสนัและความรษิยาบดบงัแสงแห่งวญิญาณฉันน้ัน" 



พระบาฮาอลุลาหแ์ละยคุใหม่ 

138 
ไปทีส่ารบญั 

จากสาสน์ถงึบาไฮศาสนิกชนในอหิรา่น 
ซึง่เคยนับถอืศาสนาโซโรแอสเตอรม์ากอ่น 

 
ความช านาญอนัยาวนานท าใหม้นุษยเ์ชือ่ว่า ความคดิเห็นและการกรท าทีเ่ห็นแก่ตวั
จะท าใหส้งัคมนุษยไ์ปบาไฮความพินาศเป็นแน่แท ้และถา้เราไม่ปรารถนาที่จะให ้
มนุษยช์าตติอ้งสูญสิน้ไปดว้ยความอปัยศอดสู ทุกๆ คนจะตอ้งเอาใจใส่ในธุระของ
เพื่อนบา้นของตนเหมือนดงัทีเ่อาใจใส่ตวัของเขาเอง และแต่ละบุคคลจะตอ้งคดิถึง
ประโยชนข์องมนุษยช์าตมิากกว่าประโยชนส์่วนตน เชน่นีแ้ลว้ ในทีสุ่ดประโยชนข์อง
บุคคลและส่วนรวมก็จะส าเรจ็ไปดว้ยด ีพระบาฮาอลุลาหท์รงกล่าวว่า :  
 

"ดูกร บุตรแห่งมนุษย ์ถา้ท่านตอ้งการความเมตตา จงอย่างคิดถึง
ผลประโยชนข์องตนเอง จงยดึถอืในสิง่ทีจ่ะใหป้ระโยชนต์่อเพือ่นมนุษย ์ถา้
เจา้ตอ้งการความยุตธิรรม จงเลอืกใหผู้อ้ืน่ดว้ยสิง่ทีเ่จา้เลือกใหก้บัตวัเจา้
เอง" 

จากพระคมัภรี ์"พระวจนะเรน้ลบั" 
 
รฐับาล 
[Government] 

 
ค าสอนของพระบาฮาอุลลาห ์ไดก้ล่าวถงึปัญหาของระบอบสงัคมไวส้องชนิดดว้ยกนั 
ชนิดแรกไดย้กตวัอย่างไวใ้นสาสน์ถงึกษตัรยิต์่างๆ เกีย่วกบัปัญหาการปกครองทีอ่ยู่
ในระหว่างทีพ่ระบาฮาอุลลาหย์งัมีพระชนมอ์ยู่ อกีชนิดหน่ึงเป็นระบอบใหม่ซึง่ไดถู้ก
สรา้งขึน้ในสงัคมชาวบาไฮ 
 
ฉะน้ัน เราอาจเปรยีบเทยีบขอ้แตกตา่ง ระหว่างขอ้ความทีค่ดัมาจากหนังสอื เชน่ :  
 

"พระองคผู์เ้ป็นพระเจา้อนัแทจ้รงิ สูงส่งดว้ยเกยีติคุณทรงถือเสมอและจะ
ทรงถอืตลอดไปว่า หวัใจของมนุษยเ์ป็นของพระองคแ์ละเป็นกรรมสทิธิข์อง
พระองคเ์ทา่น้ัน ส่วนสิง่อืน่ๆ ไม่ว่าจะอยู่บนบกหรอืในน ้า จะเป็นความร า่รวย
หรอืชือ่เสียงก็ตาม พระองคไ์ดป้ระทานใหแ้ก่กษัตรยิห์ร ือนักปกครอง
แผ่นดนิทัง้หลายอกีทอดหน่ึง" 

 
และขอ้ความทีค่ดัมาอกีตอนหน่ึง เชน่ 
 

"ในยุคนี ้นับเป็นการเหมาะสมทีทุ่กคนควรยึดถอืพระนามอนัยิ่งใหญ่และ
สรา้งความสามคัคขีึน้ในหมู่มวลมนุษยไ์ม่มีสถานทีใ่ดทีเ่ราจะหนีไปไดพ้น้ 
และไม่มผูีใ้ดจะหลบภยัไดน้อกจากพระองค"์ 

จาก Gleanings 
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การไม่สอดคลอ้งตอ้งการความคดิเห็นสองอย่างขา้งตน้นีไ้ดถู้กขจดัไป เมื่อเราเขา้
ใจความแตกตา่งซึง่พระบาฮาอุลลาหใ์หใ้นระหว่าง "สนัตสิุขส่วนนอ้ย" และ "สนัตสิุข
อนัยิ่งใหญ่" ในสาสน์ของพระองคท์ี่เขียนถึงกษัตรยิ ์ไดท้รงเรยีกรอ้งใหบ้รรดา
กษตัรยิพ์บปะประชมุกนั และคดิหาหนทางเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ความสงบสุขทางการเมือง 
ลดก าลังอาวุธ ขจดัภาระหนักและความยุ่งยากของคนยากจน พระโอวาทของ
พระองคไ์ดแ้สดงใหเ้ห็นประจกัษช์ดัเจนว่า ถา้บรรดากษตัรยิเ์หล่าน้ันมไิดส้นองความ
ตอ้งการของยุคแลว้ ก็จะเกิดมีสงครามและการปฏิบตัิอนัจะท าใหร้ะบอบเก่าถูก
ท าลายไปในดา้นหน่ึง พระองคท์รงกล่าวว่า "ปัจจุบนันี ้สิง่ทีม่นุษยต์อ้งการก็คอืการ
เชือ่ฟังผูป้กครองประเทศ" แตอ่กีดา้นหน่ึงทรงกล่าวว่า :  
 

"บุคคลผูร้วบรวมและใฝ่หาทรพัยส์มบตัไิดห้นัหลงัใหพ้ระผูเ้ป็นเจา้อย่างดู
หมิน่ เขาเหล่าน้ันไดสู้ญสิน้ทุกสิง่ทัง้ในโลกนีแ้ละโลกหนา้ มชิา้ พระผูเ้ป็น
เจา้ผูม้ีพระหตัถอ์นัทรงพลานุภาพก็จะยึดเอาสรรพสมบตัิในครอบครอง
ของเขาและปลดเปลือ้งเสือ้คลุมแห่งกระกรณุาของพระองคจ์ากตวัเขา...เรา
ไดก้ าหนดเวลาไวส้ าหรบัเจา้ ถา้เจา้ไม่หนัหน้ามาสู่พระองคต์ามเวลาที่
ก าหนดไว ้พระผูเ้ป็นเจา้จะทรงลงโทษเจา้อย่างรุนแรงทุกวิถทีางและจะท า
ใหเ้จา้ทุกขย์ากอย่างแสนสาหสั... ลางแห่งเหตุรา้ยทีจ่ะเกดิขึน้ในเวลาอนั
ใกลจ้ะมองเห็นไดแ้ลว้ โดยทีร่ะบอบการปกครองในปัจจุบนับกพรอ่งอย่าง
น่าสลดใจ... เราไดใ้หค้ ามั่นสญัญากบัตวัเราเองไวว้่าเราจกัใหค้วามมั่นคง
แก่ชยัชนะของพระองคใ์นโลกและจกัยกระดบัศาสนาของเราเหนือปวง
มนุษย ์ แมว้่าจะไม่มกีษตัรยิอ์งคใ์ดหนัหนา้เขา้สู่พระองคเ์ลยก็ตาม" 

จาก Gleanings 
 
"พระผูเ้ป็นใหญ่, ทรงปรารถณาจะแสดงลกัษณะที่จ าเป็นจะตอ้งมีก่อนที่
สนัตสิุขจะเกดิขึน้และความสงบของโลกตลอดจนความเจรญิกา้วหนา้ของ
ประชาชนโลก  ทรงเขียนไวว้่า :  ในอนาคตทุกคนจะตระหนักถึงความ
จ าเป็นทีจ่ะตอ้งรวมกนั บรรดากษตัรยิแ์ละปกครองทัง้หลายในโลกจกัตอ้ง
รว่มประชมุกนั, มสี่วนในการอภปิรายถกเถยีงปัญหาต่างๆ พวกเขาจกัตอ้ง
พจิารณาวธิกีารและวถิทีางทีจ่ะน าไปสู่รากฐานแห่งสนัตภิาพของโลก  ใน
การทีจ่ะใหไ้ดม้ซึง่สนัตสิุขดงักล่าว จ าเป็นทีป่ระเทศมหาอ านาจจกัตอ้งตก
ลงและปองดองกนัดว้ยน ้าใสใจจรงิเพื่อเห็นแก่ความสงบสุขของปวงชน
ชาวโลก ถา้กษตัรยิอ์งคใ์ดรุกรานผูอ้ืน่ ก็ใหป้วงกษตัรยิท์ ัง้หลายรว่มมือกนั
ปราบปรามกษตัรยิอ์งคน้ั์น 

จาก Gleanings 
 
โดยค าแนะน าดงักล่าว  พระบาอาอุลลาหไ์ดแ้สดงใหเ้ห็นแนวทางในการ
รบัผิดชอบต่อสาธารณะในยุคแห่งพระผู เ้ ป็นเจา้นี้ทรงเร ียกรอ้งให ้
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นานาชาติร่วมมองเป็นอนัหน่ึงอันเดียวกนัทัง้ทรงตักเตือนบรรดานัก
ปกครองไวอ้ย่างชดัเจนว่า  ถา้ยังมีการบราฆ่าฟันกนัต่อไปจะเกิดผล
เสยีหายแกต่นเอง  ประวตัศิาสตรใ์นยุคปัจจบุนัไดย้นืยนัค าเตอืนนี ้ ดงัเชน่
ตวัอย่างการปรากฏตวัของระบอบเผด็จการในประเทศอารยธรรมทัง้หลาย
และน ามาซึง่อ านาจการท าลายอย่างใหญ่หลวง ตวัอย่างทีส่อนไวว้่า การ
สงครามไดเ้จรญิกา้วหนา้ขึน้มากจนถงึขดีทีไ่ม่มปีระเทศใดทีไ่ดร้บัชยัชนะ
อนัแทจ้รงิ  เพราะว่า  "ท่านผูเ้ป็นกษตัรยิท์ ัง้หลายไม่ยอมรบัสนัตภิาพอนั
ยิง่ใหญ่  ถา้เชน่น้ัน  จงยดึถอืสนัตสิุขส่วนนอ้ยไวใ้หม้ั่งคงเพือ่ท่านอาจท า
ใหส้ภาพของท่านและประชาชนในปกครองของท่านดีขึน้บา้ง... สิง่ทีพ่ระ
เจา้ไดก้ าหนดไวค้ือยาวิเศษและเป็นวิธรีกัษาที่ดีที่สุดในโลก สิ่งน้ันก็คือ
ความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน ,  สิ่งนี้  จะเป็นไปไดก็้โดยอ านาจของ
นายแพทยผู์ท้รงคุณวุฒิอนัล ่าเลศิผูม้อี านาจใหญ่และไดร้บัการดลใจจาก
สวรรค ์

จาก Gleanings 
 

ค าว่า "สนัติสุขน้อย" นี้ หมายถึงความสามัคคีทางการเมืองของบรรดาประเทส
ทัง้หลาย ส่วน "สนัติสุขอนัยิ่งใหญ่" น้ัน หมายถึงความสามคัคีทางศาสนา ทาง
การเมอืง และทางเศรษฐกจิรวมกนั 

 
"ในไม่ชา้ ระเบยีบการปกครองแบบปัจจุบนัจะเลิกลม้ไป และการปกครอง
แผนใหม่จะแผ่ขยายออกมาแทน" 

จาก Gleanings 
 
ในสมัยก่อน รฐับาลตอ้งผูกพันตวัเองอยู่กบัเหตุการณภ์ายนอกและวัตถุธรรม
ทัง้หลาย แต่ในปัจจุบนัหนา้ทีข่องรฐับาลน้ันตอ้งการความสามารถแห่งการเป็นผูน้ า 
เสียสละ และมีคุณธรรมพิเศษ สิ่งเหล่านีจ้ะเป็นไปไดถ้า้พวกนักปกครองจะหนัหนา้
เขา้สู่พระผูเ้ป็นเจา้เทา่น้ัน 
 
เสรภีาพทางการเมอืง 
[Political Freedom] 

 
แมว้่าพระบาฮาอุลลาหจ์ะทรงก าหนดแบบฉบบัทีด่แีก่การปกครองทอ้งถิน่ ชาต ิและ
นานาชาตไิวก็้ตาม แต่พระองคก็์ทรงสอนว่า สิง่เหล่านีจ้ะเป็นไปไดก็้ดว้ยปวงชน ทัง้
ส่วนตวัและสงัคมมีระดบัความกา้วหนา้สูงพอ การใหอ้ านาจเต็มทีอ่ย่างปัจจุบนัทนั
ด่วนแกป่วงชนในการปกครองตนเองโดยปราศจากการศกึษาพวกเขาย่อมปกครอง
กนัโดยขาดความรอบรูแ้ละโดยความปรารถนาทีเ่ห็นแก่ตวัอนัจะเป็นภยัอย่างใหญ่
หลวง ไม่มอีนัตรายใดทีจ่ะรา้ยแรงเทา่การใหเ้สรภีาพแกผู่ท้ีไ่ม่รูจ้กัใชใ้นทางทีถู่กตอ้ง  
พระบาฮาอลุลาหท์รงเขยีนไวใ้นพระคมัภรีอ์คัดสัว่า :   
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"จงพิจารณาถงึสิง่เล็กนอ้ยในจติใจของมนุษยด์ูเถดิ เขาอธษิฐานขอสิ่งที่
เป็นภยัแก่ตวัเขาเอง และละทิง้สิ่งทีเ่ป็นประโยชนแ์ก่ตวัเขาเสีย เขาอยู่ใน
จ าพวกคนหลงทางโดยแท ้เราไดเ้ห็นบุคคลบางจ าพวกทีป่รารถนาเสรภีาพ 
และภูมิใจในเสรภีาพน้ัน เขาเหล่าน้ันจดัอยู่ในหว้งลึกแห่งความโง่เขลา
ทเีดยีว 
 
"ในที่สุด เสร ีภาพที่จ ะท าให ้บุคคลกระดา้งกระ เดื่องต่อบ ้าน เมือง 
เปรยีบเสมอืนเพลงิกเิลสทีม่ิอาจจะดบัได ้ดงันีพ้ระองคผู์ท้รงตดัสนิและทรง
รอบรูจ้งึตกัเตอืน จงรูไ้วว้่ารูปรา่งของเสรภีาพ และสญัลกัษณข์องมนั คอื
สตัวเ์ดรจัฉาน สิง่ทีเ่หมาะสมส าหรบัมนุษย ์คอื การยอมจ านนต่อความอด
กลัน้อนัจะป้องกนัเขาใหพ้น้จากการเป็นผูก้่อภยัอนัตราย เสรภีาพท าให ้
มนุษยก์า้วไกลออกไปจากขอบเขตอนัเหมาะควรและล่วงละเมิดต่อเกยีรติ
แห่งการเป็นมนุษย ์มนัท าใหเ้ขาตกอยู่ในระดบัทีเ่ลวทรามต ่าชา้ 
 
"พึงระลึกว่า มนุษยเ์ปรยีบเสมือนฝูงแกะที่ตอ้งการคนเลีย้งเพื่อปกป้อง
คุม้ครองอนัตราย อนัทีจ่รงิแลว้ ขอ้ความนีเ้ป็นสจัจะ สจัจะเป็นอนัเทีย่งแท ้
ทเีดยีว เราอนุญาตใหเ้จา้มีเสรภีาพในบางกรณี และไม่อนุญาตใหใ้นบาง
กรณี เราคอืผูร้อบรูโ้ดยแทจ้รงิ 
 
"เสรภีาพอนัแทจ้รงิประกอบดว้ยการยืนอยู่ภายใตบ้ทบญัญตัขิองเรา แม ้
เจา้ไม่เขา้ใจลึกซึง้ ถา้มนุษยป์ฏิบตัิตามสิ่งที่เราส่งมาจากสวรรค ์เขาจะ
ไดร้บัเสรภีาพอนัสมบูรณอ์ย่างแน่นอน ผูม้คีวามสุขคอื ผูท้ีเ่ขา้ใจถงึความ
มุ่งหมายของพระเจา้ ในสิง่ทีพ่ระองคไ์ดแ้สดงใหเ้ห็นจากสวรรคแ์ห่งเจตน์
จ านงของพระองค ์อนัไดแ้ทรกซมึอยู่ในทุกสิง่ทุกอย่างทีพ่ระองคท์รงสรา้ง
ขึน้ เสรภีาพซึง่ใหป้ระโยชนแ์กท่่านจะไม่สามารถคน้พบไดใ้นทีแ่ห่งใดเลย
นอกจากในการรบัใชโ้ดยสมบูรณต์่อพระผูเ้ป็นเจา้ ผูท้รงสจัจะตลอดกาล 
ผูใ้ดไดล้ิม้รสหวานแห่งเสรภีาพนีแ้ลว้ จะมิยอมแลกเปลีย่นกบัอาณาจกัร
โลกและสวรรคท์เีดยีว" 

 
ค าสอนแห่งสวรรคนี์เ้ป็นวธิแีกอ้ย่างวเิศษ ในการปรบัปรุงสภาพลา้หลงัของชนชาติ
และประเทศต่างๆ เมื่อปวงชนและรฐัไดศ้ึกษา และน าค าสั่งสอนนี้มาใชแ้ลว้ 
ประเทศชาตทิัง้หลายก็จะเป็นอสิระจากพนัธะทัง้มวล 
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ผูป้กครองและผูถู้กปกครอง 
[Rulers and Subjects] 

 
พระบาฮาอุลลาหท์รงหา้มมใิหใ้ชอ้ านาจกดขี ่และรดีนาทาเรน้อย่างเด็ดขาด ในพระ
คมัภรี ์"วจนะเรน้ลบั" ทรงเขยีนไวว้่า :  
 

"ดกูร ผูก้ดขีท่ ัง้หลายของโลก 
จงเลกิการกดขีข่่มเหงเสยี เพราะเราไดใ้หค้ ามั่นสญัญากบัตวัเราเองไวว้่า 
จะไม่อภยัใหแ้ก่ความอยุตธิรรมของผูใ้ดทัง้สิน้ น่ีเป็นขอ้บญัญตัอินัอมตะ
ของเราซึง่ก าหนดไวใ้นคมัภีรซ์ ึง่ผนึกไวด้ว้ยตราแห่งเกยีรติคุณของเรา 
และไดร้กัษาไวอ้ย่างมั่นคง" 

 
บุคคลผูต้รากฎหมายและน าไปใชจ้ะตอ้งปฏบิตัตินดงันี ้:  
 

"ยดึถอืการปรกึษาหารอือย่างมั่นคง จงตดัสนิใจและปฏบิตักิจิการทัง้มวล
เพื่อประโยชนส์ุข สวสัดิภาพ และสนัติสุขของปวงชน หากไม่ยึดถือสิ่ง
ดงักล่าวนีแ้ลว้ ก็จะเกดิการแตกแยกวุ่นวายขึน้" 

จากสาสน์ถงึประชาชนทัว่โลก 
 
ในดา้นตรงกนัขา้ม ประชาชนจะตอ้งเคารพเชือ่ฟังปฏบิตัติามกฎหมายและซือ่สตัย ์
ต่อรฐับาลทียุ่ตธิรรม เขาจะตอ้งเชือ่ถอืระบบการศึกษาและเป็นพลงัแห่งตวัอย่างที่ด ี
เพือ่น าประเทศชาตไิปสู่สภาพทีด่ขีึน้มใิชเ่ช ือ่ถอืในวธิกีารปฏบิตัอินัรนุแรง พระบาฮา
อลุลาหท์รงกล่าวไวว้่า :  
 

"ทกุประเทศทีบ่าไฮศาสนิกชนอาศยัอยู่ เขาจะตอ้งปฏบิตัติอ่รฐับาลประเทศ
น้ันๆ โดยซือ่สตัยส์ุจรติและเชือ่ฟัง" 

จากพระคมัภรี ์"ขา่วทีน่่ายนิด"ี 
 
"ดูกร ปวงชนของพระเจา้ จงประดบัไบสถข์องเจา้ดว้ยเสือ้แห่งความ
ไวว้างใจและบูรณภาพ แลว้จงชว่ยเหลือพระผูเ้ป็นเจา้พระผูเ้ป็นนายดว้ย
การปฏบิตัอินัดงีามมีศลีธรรม จรงิทเีดยีวในพระคมัภีรแ์ละสาสน์ทัง้หลาย
ของเรา หา้มมิใหท้่านคิดคดกระดา้งกระเดื่องต่อบา้นเมือง โดยวิธนีี ้เรา
ปรารถนาเพยีงยกระดบัของพวกเจา้ใหสู้งขึน้" 

จาก "พระคมัภรีแ์ห่งแสงอนัสดใส" 
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การแตง่ตัง้และการเลือ่นช ัน้ 
[Appointment and Promotion] 

 
ในการแต่งตัง้บุคคลใดๆ ก็ตาม จะตอ้งพจิารณาถงึความเหมาะสมในต าแหน่งหนา้ที่
แตอ่ย่างเดยีว สิง่อืน่ๆ เป็นตน้ว่า ความอาวุโส สงัคมหรอืฐานะการเงนิด ีความสมัพนัธ ์
ทางครอบครวัหรอืความเป็นเพือ่น เหล่านีจ้ะตอ้งไม่ถอืเป็นหลกัในการพจิารณา พระ
บาฮาอลุลาหก์ล่าวไวใ้น "พระคมัภรีแ์ห่งแสงอนัสดใส" ว่า : 
 

"แสงอนัสดใสดวงทีห่า้ คอื รฐับาลจะตอ้งรูถ้งึสภาพความเป็นอยู่ของผูอ้ยู่
ใตก้ารปกครอง และการเลือ่นฐานะใหเ้ขาจะตอ้งขึน้อยู่กบัความเหมาะสม 
และคุณงามความดเีป็นค าสั่งอนัเครง่ครดัของเรา ถงึหวัหนา้และผูป้กครอง
ทุกคนใหพ้ิจาณาในเร ือ่งนีเ้พื่อป้องกนัมิใหผู้ค้ดิคดชว่งชงิต าแหน่งหนา้ที่
ไปจากบุคคลผูส้มควรไดร้บัความไวว้างใจ หรอืมิใหผู้ทุ้จรติอยู่ในหนา้ที่
คุม้ครองประชาชน" 

 
เพียงแต่ใชดุ้ลยพินิจเล็กนอ้ยก็จะเห็น เมื่อหลกัการดงักล่าวเป็นทีย่อมรบัและปฏิบตัิ
ตามกนัทัว่ไปแลว้ ชวีติในสงัคมของเราก็จะเปลีย่นไปอย่างน่าพสิวงทเีดยีว เมือ่บุคคล
แตล่ะคนไดร้บัต าแหน่งหนา้ทีก่ารงาน ตามความรูค้วามสามารถของเขาแลว้ เขาก็จะ
ทุ่มเททัง้ก าลงักายและก าลงัใจในการท างาน และกลายเป็นผูเ้ช ีย่วชาญในงานน้ันๆ 
อนัจะเกดิประโยชนอ์ย่างมหาศาลแกต่วัเขาเองและแกป่ระชาชาวโลกดว้ย  
 
ปัญหาเศรษฐกจิ 
[Economic Problems] 

 
ค าสอนของศาสนาบาไฮ ไดย้ืนยันอย่างหนักแน่นถึงความเป็นในการปฏิรูป
ความสมัพนัธท์างดา้นเศรษฐกจิระหว่างคนมั่งมีและคนยากจน พระอบัดุลบาฮาได ้
กล่าวว่า :  
 

"จะตอ้งจัดสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนใหด้ีขึน้เพื่อขจัดความ
แรน้แคน้ และใหทุ้กคนไดร้บัความสะดวกสบายทั่วถงึกนัตามต าแหน่งและ
ฐานะของเขา เราเห็นไดว้่าในบรรดามนุษยท์ัง้ปวงในโลก บางพวกมคีวาม
มั่งมีมหาศาล และบางพวกไดร้บัความอดอยากแรน้แคน้ พวกหน่ึงมี
ปราสาทราชวงัหลายแห่ง อกีพวกหน่ึงไม่มีแมท้ีซ่กุหวันอน... สภาพเชน่นี้
เป็นสิง่ทีไ่ม่ถูกตอ้ง และจ าเป็นจะตอ้งแกไ้ข การแกไ้ขนีจ้ะตอ้งกระท าดว้ย
ความระมดัระวงั เราไม่สามารถแกส้ถานการณ์ ดว้ยการท าใหม้นุษยม์ี
ความเท่าเทียมกนัโดยสมบูรณ ์ความเท่าเทียมกนัเป็นแต่เพียงความฝัน
เทา่น้ัน ไม่สามารถท าใหเ้กดิเป็นความจรงิได ้หากความเทา่เทยีมจะเกดิขึน้
ไดจ้รงิก็ไม่อาจจะด ารงสภาพอยู่ไดน้าน และถา้หากมนัสามารถคงสภาพ
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อยู่ไดน้านแลว้ ระเบยีบขอ้บงัคบัต่างๆ ของโลกก็จะถูกท าลาย กฎระเบยีบ
ขอ้บงัคบัต่างๆ จะตอ้งด ารงอยู่ในโลกมนุษยเ์สมอ สวรรคก์ าหนดใหแ้ก่
มนุษยเ์ชน่นี.้.. มนุษยท์ัง้มวลก็เปรยีบไดก้บักองทพัอนัยิง่ใหญ่ ซ ึง่ตอ้งการ
นายพล นายรอ้ย นายสบิ และพลทหารซึง่แตล่ะคนก็มหีนา้ทีป่ระจ าของตน 
ระดบัเป็นสิง่จ าเป็นในการจดัระเบยีบบรหิารใหเ้รยีบรอ้ย กองทพัไม่อาจจะมี
แตเ่พยีงนายพลหรอืนายรอ้ยเทา่น้ัน และก็ไม่อาจจะมแีตเ่พยีงพลทหารโดย
ปราศจากผูบ้งัคบับญัชา 
 
"แน่ทีเดียว คนบางคนพวกร ่ารวยอย่างมหาศาล และบางพวกยากจน
ค่นแคน้อย่างสาหัส ดว้ยเหตุผลดงักล่าวจึงจ าเป็นที่จะตอ้งมีองคก์าร
ควบคุม และปรบัปรุงสภาพการณใ์หเ้หมาะสม จ าเป็นทีจ่ะตอ้งจ ากดัความ
มั่นคัง่ร  า่รวยและจ ากนัความยากจนดว้ยเชน่กนั ทัง้สองอย่างดงักล่าวนี ้ถา้
อย่างหน่ึงอย่างใดมากเกนิไปก็ไม่เป็นผลดี... เมื่อความยากจนขยายตวั
กวา้งขวางขึน้จนถึงจุดอดตายแลว้ ย่อมเป็นเคร ื่องหมายที่แน่นอน
เหลอืเกนิว่าจะตอ้งมีการกดขีข่ึน้ มนุษยจ์ะตอ้งลุกขึน้ต่อสูใ้นปัญหานี ้และ
ไม่รรีอในอนัทีจ่ะเปลีย่นแปลงสภาพอนัเลวรา้ยทีจ่ะน ามา ซึง่ความวปิโยค
ในการขดัสนแรน้แคน้อย่างใหญ่หลวงนีเ้สยี 
 
"คนมั่งมีจะตอ้งแบ่งปันความมั่งคั่งของตนเสียบา้ง เขาจะตอ้งมีใจเมตตา
และสมเพชเวทนานึกถึงอกของคนผูเ้ต็มไปดว้ยความโศกเศรา้ ผูไ้ดร้บั
ความทกุขเ์น่ืองจากขาดปัจจยัส าคญัแห่งชวีติ 
 
"จะตอ้งตรากฎหมายขึน้เป็นพิเศษ เกีย่วกบัผูม้ ั่งคั่งร  า่รวยและผูอ้ดอยาก
แรน้แคน้... รฐับาลของประเทศทัง้หลายจะตอ้งปฏิบัติตามบญัญัติแห่ง
สวรรคซ์ ึง่ประทานความยุตธิรรมแก่คนทุกคน กฎของพระเจา้จะไม่เป็นผล
จนกว่าสิง่แหล่านีจ้ะไดร้บัการปฏบิตัใิหลุ้ล่วงไป" 

จาก "สุนทรพจนท์ีก่รงุปารสี" 
 
การคลงัสาธารณะ 
[Public Finance] 

 
พระอบัดลุบาฮาแนะน าว่า แตล่ะหมู่บา้น ต าบล และจงัหวดัจะตอ้งจดัการปกครองใหด้ี
ทีสุ่ดเท่าทีจ่ะพงึกระท าได ้ดว้ยการบรหิารการคลงัในขอบเขตทอ้งทีข่องตน และตอ้ง
แบ่งชว่ยเหลอืรฐับาลกลางมากนอ้ยแลว้แตค่วามเหมาะสม ทีม่าส าคญัของรายไดท้าง
หน่ึงก็คอื การเก็บภาษีเงินไดจ้ากปะชาชนตามส่วนมากนอ้ยของรายได ้ถา้รายได ้
ของผูใ้ดนอ้ยกว่ารายจ่ายทีจ่ าเป็น เขาผูน้ั้นก็ไม่จ าเป็นตอ้งเสียภาษี แต่ในรายที่มี
รายไดม้ากกว่ารายจ่ายเขาจะตอ้งเสยีภาษี และเปอรเ์ซนตข์องภาษีเพิม่ขึน้ตามส่วน
เพิม่ของรายไดท้ีเ่หลอื 
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ตรงกนัขา้ม ถา้ผูใ้ดไม่สามารถหารายไดไ้ดเ้พียงพอกบัรายจ่ายในปีน้ัน เป็นตน้ว่า 
เกดิโรคภยัไขเ้จ็บหรอืการเพราะปลูกไม่ไดผ้ล หรอืดว้ยเหตุอืน่ใดซึง่มิใชค่วามผิด
ของเขาแลว้ก็เป็นหน้าที่ของหน่วยกองทุนสาธารณะที่ตอ้งช่วยเหลือเขาและ
ครอบครวัในส่วนทีเ่ขายงัขาดอยู่ 
 
รายไดข้องกองกลาง หรอืสาธารณะจะไดม้าอกีหลายทางเป็นตน้ว่า จากมรดกทีม่ไิด ้
ท าพนัิยกรรมไว ้จากสนิแร ่จากทรพัยท์ีข่ดุคน้ได ้และจากการบรจิาคใหโ้ดยสมคัรใจ 
เงนิเหล่านีส้่วนหน่ึงจะใชใ้นการชว่ยเหลอือุปการะผูทุ้พพลภาพ เด็กก าพรา้ โรงเรยีน 
คนตาบอด หูหนวก และเพือ่เก็บรกัษาไวใ้ชใ้นการสุขาภ ิบาล เชน่นีแ้ลว้ประชาชนก็
จะไดร้บัความสะดวกสบายและสวสัดภิาพโดยทัว่ถงึกนั 
 
การบรจิาคใหโ้ดยสมคัรใจ 
[Voluntary Sharing] 

 
ในจดหมายถงึ "Central Organization of Durable Peace" ซึง่เขยีนเมื่อ พ.ศ. 
2462 (ค.ศ. 1919) พระอบัดลุบาฮาไดก้ล่าวไวว้่า :  
 

"การบรจิาคทรพัยส์ินส่วนตวัใหโ้ดยสมคัรใจ รว่มกบัผูอ้ืน่เพื่อใหเ้ป็นเงิน
ส่วนสาธารณะน้ัน เป็นค าสอนขอ้หน่ึงในบรรดาค าสอนของพระบาฮา
อุลลาห ์การสละใหด้ว้ยความสมคัรใจเป็นสิง่มคี่ายิง่กว่าความเสมอภาค ที่
เป็นไปตามกฎหมาย และค าสอนขอ้นีป้ระกอบดว้ยขอ้ทีว่่า บุคคลไม่ควรรกั
ตนเองมากกว่ารกัผูอ้ื่น แต่ควรจะเสียสละชวีิตและทรพัยส์ินของตนเพื่อ
ผูอ้ื่น และในการนี้ไม่ควรจะเป็นไปโดยการบังคับเพื่อใหก้ลายเป็น
กฎเกณฑท์ีต่อ้งสละทรพัยสนิหรอืชวีติใหแ้ก่ผูอ้ืน่ บุคคลควรจะเสยีสละให ้
ดว้ยสมัครใจของเขาเอง และบรจิาคใหด้ว้ยความเต็มใจแก่คนยากจน 
ดงัเชน่ ทีไ่ดก้ระท ากนัในหมู่บาไฮศาสนิกชนในประเทศอหิรา่น" 

 
ท างานเพือ่ส่วนรวม 
[Work for All] 

 
ค าสอนอนัส าหรบัยิง่ขอ้หน่ึงของพระบาฮาอุลลาห ์เกีย่วกบัปัญหาเศรษกจิคอื ทุกๆ 
คนจะตอ้งท างานทีม่ปีระโยชนจ์ะตอ้งไม่มผีึง้ตวัผูท้ีไ่ม่ท าประโยชนใ์นรงัแห่งสงัคม ไม่
มกีาฝากในสงัคม พระองคท์รงกล่าวว่า :  
 

"เราสั่งใหพ้วกเจา้ทุกๆ คนท างานอาชพี ท าการชา่ง การคา้ หรอืสิ่งอืน่ๆ 
เราท าใหง้านอาชพีของพวกเจา้เท่ากบัการนมสัการพระผูเ้ป็นเจา้ ผูเ้ป็น
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สจัจะ ดูกร ปวงชน จงระลึกถงึความรกัและความกรุณาของพระองคแ์ละ
ขอบคณุพระองคท์กุเชา้ค า 
 
"อย่าปล่อยใหเ้วลาล่วงไปดว้ยความเกยีจครา้นเฉ่ือยชา จงท าตนใหเ้ป็น
ประโยชนแ์ก่ตนเองและผูอ้ื่น น่ีเป็นสิ่งที่เราก าหนดในสาสน์นี้ ซ ึง่เหมือน
ขอบฟ้าทีแ่สงอรุณแห่งปัญญาและโอวาทแห่งสวรรคก์ าลงัฉายแสง ผูน่้า
รงัเกยีจทีสุ่ดในสายตาของพระองคไ์ดแ้กผู่ท้ีไ่ม่ท าสิง่ใด และขอผูอ้ืน่กนิ จง
ไวว้างใจในพระองคผู์ท้รงใหเหตผุลทกุๆ ประการ" 

จาก Glad Tidings 
 
พลงังานอนัมากมายทีใ่ชใ้นวงการพาณิชยในปัจจุบนัตอ้งสูญเสียไปเพราะการลบ
ลา้งและขดัแยง้ในความยุ่งยากและการแข่งขนักนัอย่างไรป้ระโยชน ์และสิง่อืน่ๆ อกีที่
ท าลายเสยีมากกว่าน้ัน ถา้ทุกคนท างานและงานทุกชนิดเป็นผลดแีก่มนุษยช์าติ ไม่
ว่าจะเป็นงานดา้นสมองหรอืก าลงัดงัที่พระบาฮาอุลลาหท์รงด ารสัทุกคนก็จะไดร้บั
สิง่จ าเป็นส าหรบัการอนามยั ความสะดวกสบาย และชวีติอนัผาสุกอย่างเพยีงพอ จะ
ไม่มบีา้นทีค่ร า่ครา่ส าหรบัคนยากจน ไม่มกีารอดตาย ไม่มคีวามขาดแคลน ไม่มทีาส
แรงงาน ไม่มงีานหนักทีบ่ ัน่ทอนสุขภาพมนุษย ์
 
หลกัปฏบตัเิกีย่วกบัการเงนิ 
[The Ethics of Wealth] 

 
ตามค าสอนของศาสนาบาไฮ ความมั่งมทีีห่ามาไดโ้ดยสุจรติถูกตอ้งและไดใ้ชไ้ปดว้ย
ความเหมาะสม เป็นสิ่งที่น่าชมเชย บุคคลที่รบัใชแ้ละชว่ยเหลือผูอ้ื่นควรจะไดร้บั
รางวลัอนัสมควร พระบาฮาอลุลาหท์รงกล่าวไว ้"ในสาสน์แห่งเคร ือ่งประดบั" ว่า :  
 

"บาไฮศาสนิกชนตอ้งตอบแทนสิง่ทีผู่ห้น่ึงผูใ้ดควรจะไดร้บั และตอ้งเคารพ
ผูท้ีม่ีความสามารถ... เขาตอ้งพูดตามความยุตธิรรม ตอ้งรูจ้กัคุณค่าของ
ประโยชน"์ 

 
เกีย่วกบัเร ือ่งเงนิผลประโยชนน้ั์น พระบาฮาอลุลาหท์รงเขยีนไวใ้น "คมัภรีแ์ห่งแสงอนั
สดใส" ว่า :  
 

"คนส่วนมากมคีวามตอ้งการในเร ือ่งนี ้ถา้ไม่มผีลประโยชนต์อนแทน ธรุกจิ
ของการคา้ก็จะชะงักงัน ... และผูท้ี่จะใหย้ืมเงินก็ไม่มี ดังหลักการของ 
"Qarḍ-i-hasan" (มีความหมายว่า เงินที่จ่ายใหล้่วงหน้าโดยปราศจาก
ผลประโยชนห์รอืดอกเบีย้ จะคืนใหด้ว้ยความสมคัรใจของผูย้ืม) ดงัน้ัน 
ดว้ยความกรุณาแก่คนรบัใชข้องเรา เราไดก้ าหนดใหม้ีผลประโยชนข์อง
เงนิ เพือ่ใหม้กีารหมุนเวยีนในระหว่างการตดิต่อธรุกจิซึง่นิยมกระท ากนัใน
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ปัจจุบัน น่ันคือ... การคิดผลประโยชนห์รอืดอกเบีย้พอจะผ่อนปรนให ้
เป็นไปตามบทบัญญัติและบรสิุทธิ.์.. แต่การคิดผลประโยชน์นี้จะตอ้ง
เรยีกรอ้งพอประมาณและยุตธิรรม ปากกาแห่งเกยีรตจิะไม่ก าหนดขอ้นีไ้ว ้
เร ือ่งนี้เป็นความรูม้าจากพระพกัตรข์องพระองค ์เพื่อใหค้วามสะดวกแก่
ผูร้บัใชข้องพระองค ์เราขอใหผู้เ้ป็นมิตรของพระผูเ้ป็นเจา้ จงปฏิบตัดิว้ย
ความเป็นธรรมและดว้ยการปฏิบตัิเชน่นี้ ความกรุณาปรานีของบุคคลผู ้
เป็นทีร่กัของพระองค ์และความเมตตาสงสารก็จะเกดิขึน้แกก่นัและกนั 
 
"ผูร้บัหนา้ทีใ่นสถาบนัแห่งความยุตธิรรม จะตอ้งเป็นผูด้ าเนินการบรหิารให ้
กรณีเหล่านี ้เพื่อทีเ่ขาจะไดป้ฏิบตัใิหส้อดคลอ้งตอ้งกบัความตอ้งการอนั
รบีดว่นของกาลเวลาและดว้ยความฉลาดรอบคอบ 

 
ไม่มทีาสแรงงาน 
[No Industrial Slavery] 

 
ในพระคมัภรีอืคัดสั พระบาฮาอลุลาหท์รงหา้มมใิหม้กีารเป็นทาส และพระอบัดลุบาฮา
ไดใ้หอ้รรถาธบิายว่ามใิชแ่ต่การเป็นทาสน ้าเงินเท่าน้ันทีข่ดักบักฎของพระผูเ้ป็นเจา้ 
แต่การเป็นทาสแรงงานก็เป็นสิง่ทีม่ชิอบดว้ย พระองคไ์ดก้ล่าวกบัประชาชนอเมรกินั
ในสหรฐัอเมรกิา เมือ่ พ.ศ. 2455 (ค.ศ. 1912) ว่า :  
 

"ในระหว่าง พ.ศ. 2403 (ค.ศ.1860) และ พ.ศ. 2408 (ค.ศ.1865) ทา่นได ้
กระท าสิ่งที่มีคุณค่าใหญ่ยิ่ง ท่านไดย้กเลิกทาสน ้าเงิน แต่เดียวนี้ ท่าน
จะตอ้งกระท าสิง่ทีย่ิง่ใหญ่กว่าน้ัน ทา่นจะตอ้งเลกิทาสแรงงานเสยี.... 
 
"การแกปั้ญหาทางเศรษฐกจิ มิใชก่ระท าดว้ยการตัง้ป้อมของฝ่ายนายทุน
ต่อสู่กบัฝ่ายกรรมกร และมใิชฝ่่ายกรรมกรต่อสูก้บัฝ่ายนายทุน ดว้ยความ
ขดัแยง้ยุ่งยากต่างๆ แต่จะแกไ้ดโ้ดยท่าทปีระนีประนอมดว้ยความเต็มใจต่อ
กนัทัง้สองฝ่าย เชน่นีแ้ลว้จะมสีภาพเทีย่งธรรมอนัแทจ้รงิและยาวนาน.... 
 
"ในระหว่างศาสนิกชนบาไฮน้ัน ไม่มีการขดูรดี ไม่มีการรบัจา้งแลว้ไดร้บั
ผลไม่เป็นธรรม ไม่มคีวามมุ่งหมายในการขบถ ไม่มกีารกระท าอนัเป็นการ
ปฏวิตัเิปลีย่นแปลงขดัแยง้ตอ่รฐับาลใดๆ ทีด่ ารงอยู่.... 
 
"ในอนาคตมนุษยจ์ะรวบรวมทรพัยส์นิความมั่งมั่งจากแรงงานของผูอ้ืน่มไิด ้
แลว้ จะตอ้งเฉลี่ยความมั่งมีกนัออกไปดว้ยความเต็มใจ เขาจะค่อยๆ กา้ว
เขา้มาสู่จุดนี้ทีละน้อยๆ ดว้ยความสมัครใจของพวกเขาเองและโดย
ธรรมชาต ิการสงครามและการนองเลอืดไม่อาจน าไปสู่ความส าเรจ็ได"้ 

จากหนังสอื Star of the West  
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โดยการปรกึษาหารอืและรว่มมือกนัฉันมิตร โดยการมีหุน้ส่วนและมีผลประโยชน์
รว่มกนัเท่าน้ัน ทีจ่ะท าใหท้ัง้ฝ่ายนายทุนและฝ่ายกรรมกรไดร้บัผลประโยชนด์ว้ยกนั 
การใชว้ิธกีารรุนแรงคอืการหยุดงานของฝ่ายกรรมกร และการเลิกจา้งคนงานของ
ฝ่ายนายจา้ง ลว้นแต่ก่อใหเ้กดิความเสียหาย และมิเพียงแต่เสียหายแก่กจิการคา้
โดยตรงเท่าน้ัน แต่ยงัเสียหายต่อประชาชนส่วนรวมดว้ย ฉะน้ันจึงเป็นหนา้ที่ของ
รฐับาลทีจ่ะจดั หาวธิป้ีองกนัการกระท าอนัป่าเถือ่นเชน่น้ัน พระอบัดลุบาฮาไดก้ล่าวที่
ต าบล ดบูลนิในจงัหวดันิวแฮมเชอร ์เมือ่ พ.ศ. 2455 (ค.ศ. 1912) ว่า :  
 

"ขา้พเจา้ใครจ่ะบอกใหท้่านทราบ ถึงกฎของพระผูเ้ป็นเจา้ โดยกฎแห่ง
สวรรค ์ลูกจา้งมิใชเ่พียงแต่จะไดร้บัค่าจา้งแรงงานเท่าน้ัน แต่เขาจะตอ้งมี
ส่ วนร่วมในงานทุกแขนง น้ันดว้ย ปัญหาที่ร ฐับาลจะเ ป็นเจ า้ของ
อุตสาหกรรมทัง้ปวงเป็นการยากยิ่ง ไม่สามารถจะแกไ้ขไดด้ว้ยการหยุด
งานเพื่อค่าแรง รฐับาลทัง้ปวงทั่วโลกจะตอ้งรว่มมือกนัจดัตัง้องคก์ารขึน้
เพือ่ควบคุมปัญหานี ้แลว้เลอืกสมาชกิจากสภาผูแ้ทนราษฎรทัว่โลกและผู ้
มีเกียรติจากทุกประเทศมาร่วมมือบร ิหารงาน ปัญหาเหล่านี้จะตอ้ง
วางโครงการดว้ยความสุขมุรอบคอบและดว้ยอ านาจ เพื่อที่ฝ่ายนายทุน
จะตอ้งไม่ประสบการขาดทุนย่อยยบักบัทัง้ฝ่ายกรรมกรก็ไม่ขดัสน เพื่อ
ความเหมาะสมเขาจะตอ้งตรากฎหมายขึน้ แลว้ประกาศต่อสาธารณะว่า
สทิธขิองคนงานจะไดร้บัความคุม้ครอง และสทิธแิห่งนายทุนก็จะไดร้บัการ
ป้องกนัดว้ยเชน่กนั เมื่อกฎหมายนีไ้ดต้ราขึน้แลว้ดว้ยความเต็มใจของทัง้
สองฝ่าย หากยงัมกีารหยุดงานเกดิขึน้อกี รฐับาลของชาตทิัง้หลายจะตอ้ง
รว่มมอืพรอ้มเพรยีงกนัต่อตา้นการกระท าน้ัน มฉิะน้ันแลว้ก็จะเป็นการไปสู่
ความหายนะ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในยุโรปความยุ่งยากเดอืดรอ้นอย่างสาหสั
จะอบุตัขิึน้ 
 
"ปัญหาขอ้นีเ้ป็นขอ้ทีจ่ะน าไปสู่ความโลภ บรรดาเจา้ของทรพัยส์นิ เจา้ของ
เหมอืงแร ่และเจา้ของโรงงานทัง้หลายจะตอ้งแบ่งส่วนผลก าไรใหแ้กค่นงาน
ของตน และแบ่งออกเป็นเปอรเ์ช็นตไ์ดอ้ย่างยุติธรรม เพื่อทีค่นงานจะได ้
ทุม่เทความพยายามของเขาใหแ้กง่านทีเ่ขาท า" 

จากหนังสอื Star of the West 
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พนัิยกรรมและมรดก 
[Bequest and Inheritance] 

 
พระบาฮาอุลลาหท์รงชีแ้จงว่า บุคคลจะตอ้งมีสิทธจิดัการกบัทรพัยสินของเขาตาม
ความประสงค ์ในขณะที่เขายงัมีชวีิตอยู่ และทุกๆ คนจะตอ้งท าพินัยกรรมระบุว่า
ทรพัยส์นิน้ันๆ จะยกใหเ้ป็นกรรมสทิธิแ์กผู่ใ้ดหลงัจากทีเ่ขาผูน้ั้นเสยีชวีติแลว้ ถา้หาก
บุคคลเสียชวีิตไปโดยมิไดท้ าพินัยกรรมไว ้ทรพัยส์ินของเขาทัง้หมดตอ้งคิดเป็น
มูลค่าเพื่อแบ่งใหแ้ก่บุคคล 7 จ าพวกที่สมควรไดร้บั คือ บุตร ภรยิาหรอืสามี บิดา 
มารดา พีช่าย หรอืนอ้งชาย พีส่าวหรอืนอ้งสาวและครูอาจารย ์ส่วนแบ่งมรดกจะมาก
นอ้ยตามล าดบัจากบุตรจนถงึอาจารย ์ถา้บุคคลทีร่ะบุไวต้ามล าดบันีไ้ม่มตีวัตน ส่วน
แบ่งกองน้ันจะถูกปัดเขา้เป็นสมบตัขิองสาธารณะเพื่อใชใ้นการชว่ยเหลอืคนยากจน 
เด็กก าพรา้ สตรหีมา้ย และใชใ้นกจิการสาธารณะทีเ่ป็นประโยชน ์ถา้ผูต้ายไม่มผูีร้บั
มรดก มรดกทัง้หมดของเขาก็จะเป็นสมบตัขิองสาธารณะ 
 
[Missing one paragraph here] 
 
ความเสมอภาคระหว่างบุรษุและสตร ี
[Equality of Men and Women] 

 
หลกัการแห่งสงัคมขอ้หน่ึง ซึง่พระบาฮาอุลลาหท์รงถอืเป็นขอ้ส าคญัมากก็คอืสตร ี
จะตอ้งไดร้บัความเสมอภาคเท่าเทียมบุรุษและมีสิทธเิท่าเทียมกนั มีการศึกษาและ
โอกาสเทา่เทยีมกนั 
 
สิ่งส าคญัที่พระบาฮาอุลลาหท์รงเชือ่มั่นที่จะปลดปล่อยสตร ีคือ การศึกษาสากล 
เด็กผูห้ญงิจะตอ้งไดร้บัการศกึษาดเีชน่เดยีวกบัผูช้าย โดยแทแ้ลว้ การศกึษาส าหรบั
เด็กผูห้ญงิส าคญัยิง่กว่าการศกึษาของเด็กผูช้ายเสยีอกี เพราะเมือ่ถงึเวลาเด็กผูห้ญงิ
เหล่านีจ้ะตอ้งเป็นมารดา และฐานะมารดา เธอจะเป็นครูคนแรกของเยาวชนรุน่ใหม่ 
เด็กๆ เปรยีบเหมือนใบอ่อนและกา้นอ่อนของตน้ไม ้ถา้มีการฝึกสอนเร ิม่แรกเป็นไป
อย่างถูกตอ้งดแีลว้ เขาก็จะเป็นคนดเีมื่อเตบิโตขึน้ แต่ถา้เร ิม่แรกไดร้บัการฝึกสอน
อย่างผดิๆ เมือ่เตบิโตขึน้เขาอาจจะกลายเป็นคนไม่ดแีละการฝึกสอนเร ิม่แรกในชวีติ
เยาวว์ยัของเขานีจ้ะใหผ้ลแก่ชวีติของเขาในป้ันปลาย เชน่นีแ้ลว้ จะเป็นสิง่ส าคญัยิง่
เพยีงใดทีเ่ด็กหญงิจะตอ้งไดร้บัการศกึษาอย่างดแีละกวา้งขวาง! 
 
ในระหว่างการเดนิทางไปตะวนัตก พระอบัดุลบาฮามีโอกาสบ่อยคร ัง้ ในการอธบิาย
ค าสอนของศาสนาบาไฮเกีย่วกบัเร ือ่งนี ้ณ ทีป่ระชมุสนันิบาตอสิรภาพแห่งสตรใีน
กรงุลองดอน เมือ่เดอืนมกราคม พ.ศ. 2456 (ค.ศ. 1913) พระองคก์ล่าวว่า :  
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"มนุษยช์าตเิปรยีบดงันกทีม่ปีีก 2 ขา้ง ปีกขา้งหน่ึงคอืชาย และอกีขา้งหน่ึง
คือหญิง ถา้ปีกทัง้สองไม่แข็งแรงและท างานไม่พรอ้มกนั นกตวัน้ันก็ไม่
สามารถเหิรสู่อากาศไดต้ามเจตนารมณข์องยุคใหม่นี้ ผูห้ญิงจะตอ้ง
กา้วหนา้และปฏบิตัหินา้ทีทุ่กอย่างของชวีติ ใหส้มบูรณเ์ท่าเทยีมกบัผูช้าย 
ผูห้ญงิจะตอ้งอยู่ในระดบัเดยีวกบัผูช้ายและจะมสีทิธเิทา่เทยีมกนั 
 
"นักวิทยาศาสตรบ์างคนกล่าวว่า มนัสมองของผูช้ายมีน ้าหนักมากกว่า
ผูห้ญงิ และอา้งว่าน่ีเป็นขอ้พสิูจนว์่าผูช้ายมคีวามเป็นเลศิกว่า แตเ่มือ่มองดู
รอบๆ ตวัเรา เราไดพ้บว่า ผูท้ีม่ศีรีษะเล็กๆ และมนัสมองหนักเพยีงเล็กนอ้ย
เหล่านี ้ไดแ้สดงความเฉลยีวฉลาดยิง่ และสามารถเขา้ใจในสิง่ตา่งๆ ไดง่้าย 
และเราไดเ้ห็นบุคคลที่มีศีรษะใหญ่ มีมันสมองหนัก แต่ก็ยังโงเง่าไร ้
สติปัญญา ฉะน้ัน มาตราวดัน ้าหนักของสมองนี้จึงมิใชเ่ป็นวิธแีทจ้รงิใน
การวดัสตปัิญญาและความเป็นเลศิ 
 
"เมื่อผูช้ายไดย้กขอ้อา้งขอ้สอง ในเร ือ่งความเป็นเลิศของเขา โดยกล่าว
ยนืยนัว่า ผูห้ญงิไม่เคยบรรลุความส าเรจ็มากเท่ากบัผูช้าย ขอ้พิสูจนอ์นันี้
เป็นขอ้กล่าวทีไ่ม่ถูกตอ้งเพราะผดิจากความเป็นจรงิของประวตั ิศาสตร ์ถา้
ผูช้ายเหล่านี้ไดรู้ป้ระวตัิศาสตรอ์ย่างแจ่มแจง้แลว้ เขาจะรูว้่ามีสตรมีาก
หลายไดเ้คยกระท าสิ่งส าคญัยิ่งใหญ่มาแลว้ในอดีต และปัจจุบนัก็มีสตร ี
มากมายทีก่ าลงัปฏบตักิจิส าคญัอยู่" 

 
พระอบัดุลบาฮา กล่าวต่อไปถงึความส าเรจ็ของซโีนเบยีและสตรสี าคญัอืน่ๆ ในอดตี 
แลว้จบลงดว้ยค าสรรเสรญิมาเรยี แมคดาเลน ผูป้ราศจากความลงัเลสงสยัผูม้ศีรทัธา
มั่นคงในขณะทีส่าวกของพระเยซมูีความเคลือบแคลงในพระองค ์พระอบัดุลบาฮา
กล่าวตอ่ไปว่า :  
 

"ท่ามกล่างสตรใีนยุคเรานี ้โกระโตล ์เอน ธดิาของปราชญแ์ห่งอสิลามใน
สมยัทีพ่ระบอ๊บทรงปรากฏ เธอผูนี้ไ้ดแ้สดงความกลา้หาญและอ านาจอนั
ยิง่ใหญ่ อนัผูใ้ดไดย้นิเร ือ่งราวของเธอแลว้จะตอ้งอศัจรรยใ์จ เธอไดล้ะทิง้
ผา้คลุมหนา้อนัเป็นประเพณีดกึด าบรรพข์องสตรอีหิรา่น และแมว้่าการพูด
กบัชายจะถอืว่าเป็นการไม่สุภาพก็ตาม สตรผูีก้ลา้หาญผูนี้ก็้ยงัคงโตแ้ยง้
กบับรรดาปราชญแ์ละผูค้งแก่เรยีนและในการโตเ้ถยีงทุกคร ัง้ เธอไดท้ าให ้
บรรดานักปราชญเ์หล่าน้ันตอ้งจ านน รฐับาลอหิรา่นไดจ้ าคุกเธอ เธอถูก
ขวา้งปาดว้ยกอ้นหินตามถนนหนทาง ถูกสาปแชง่และขบัไล่ ถูกเนรเทศ
จากเมอืงหน่ึงไปยงัเมอืงต่อๆ ไป ถูกขู่เข็ญคุกคามเพือ่จะเอาชวีติ แต่เธอก็
มิไดเ้ลกิลม้ความตัง้ใจทีจ่ะต่อสูเ้พื่ออสิรภาพของพี่นอ้งสตร ีเธอไดท้นต่อ
ความทุกขท์รมาน และรบัความอยุตธิรรมดว้ยความกลา้หาญอนัยอดเยีย่ม 
แมเ้ธอจะถูกคุมขงัอยู่ เธอก็ยงัท าใหบุ้คคลอืน่ๆ เลือ่มใสในพระบอ๊บมากขึน้ 
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เธอไดก้ล่าวกบัเสนาบดอีหิรา่นผูห้น่ึงซึง่เธอถูกจ าคุกอยู่ในบา้นของเขาว่า 
"ท่านจะฆ่าฉันเสยีเมื่อใดก็ได ้แต่ท่านไม่สามารถจะหยุดยัง้การปลดปล่อย
สตรใีหเ้ป็นอสิระไดห้รอก" และในทีสุ่ด อวสานแห่งชวีิตอนัเศรา้โศกของ
เธอก็มาถงึ เขาแบกเธอเขา้ไปในสวนและรดัคอเธอจนตาย อย่างไรก็ตาม 
เธอก็ยงัสวมเสือ้ผา้ชดุสวย ประหน่ึงว่า เธอก าลงัจะไปรว่มงานมงคลววิาห ์
เธอไดส้ละชวีิตดว้ยจิตใจผ่องแผว้และกลา้หาญ ยังความตื่นเตน้และ
สยดสยองใหแ้ก่ผูท้ีไ่ดพ้บเห็นเธอมาก เธอไดเ้ป็นวรีสตรผูีย้ิ่งใหญ่โดยแท ้
ปัจจุบนันี ้ในประเทศอหิรา่นมีสตรบีาไฮศาสนิกชนจ านวนมาก ไดแ้สดง
ความกลา้หาญอย่างมิย่นย่อต่อสิ่งใด และมีความเขา้ใจหลกัแหลมลึกซึง้ 
พวกเธอลว้นปราศรยัอย่างคล่องแคล่วตอ่หนา้มหาชน 
 
"ผูห้ญิงจกัตอ้งกา้วไปขา้งหน้า เธอจกัตอ้งแผ่ความรูท้างวิทยาศาสตร ์
วรรณคด ีประวตัศิาสตรเ์พือ่ความสมบูรณข์องมนุษยชาต ิมชิา้ พวกเธอจะ
ไดร้บัสทิธเิสร ีผูช้ายจะไดเ้ห็นผูห้ญงิมคีวามตัง้ใจจรงิ มคีวามภาคภูมทิ าให ้
บา้นเมืองและชวีติการเมืองดขีึน้ ขดัขวางการสงครามเรยีกรอ้งสิทธิ การ
ออกเสยีงเลอืกตัง้และโอกาสเท่าเทยีมผูช้าย ขา้พเจา้หวงัทีจ่ะไดเ้ห็นท่าน
กา้วหนา้ทกุๆ ดา้นของชวีติและแลว้ทา่นจะไดส้วมมงกฏุแห่งเกยีรตนิิรนัดร"์ 

 
สตรแีละยุคใหม่ 
[Women and the New Age] 

 
เมือ่บุคคลทัง้ปวงไดพ้ิจารณาทศันะของสตร ีและอนุญาตใหส้ตรแีสดงเจตนจ์ านงใน
ดา้นการสงัคม ก็เป็นทีห่วงัไดว้่าจะมคีวามกา้วหนา้อย่างมากมายในกรณีตา่งๆ ทีเ่คย
ถูกละเลยเพิกเฉยอย่างน่าหนักใจภายใตอ้ านาจการปกครองบรหิารงานอนัคร า่คร ึ
ของผูช้าย เชน่ การอนามยั การไม่เสพของมึนเมา สนัตภิาพและคุณค่าของชวีิต
ส่วนบุคคล การท าใหเ้ร ือ่งเหล่านีด้ขีึน้และเกดิผลดอีย่างมหาศาล พระอบัดุลบาฮา
กล่าวว่า :  
 

"โลกในสมยัอดีตไดถู้กปกครองดว้ยก าลงัอ านาจ และผูช้ายไดป้กครอง
ผูห้ญงิโดยอา้งเหตุผลว่า ตนเป็นฝ่ายมีก าลงัมากกว่า และใชก้ าลงัอ านาจ
ข่มเหงทัง้ดา้นก าลงักายและจติใจ แต่ปัจจุบนัเหตุการรก์ าลงัเปลีย่นแปลง 
เชน่ การมอี านาจและการบงัคบัก าลงัจะสลายตวัไป ความตืน่ตวัทางจติใจ 
จิตส านึก คุณธรรมแห่งความรกัและบรกิาร ดว้ยสตรทีี่มีความเขม้แข็ง
ก าลงัจะมอี านาจสูงขึน้ ฉะน้ัน ยุคใหม่นีจ้ะเป็นยุคทีค่วามคดิเห็นของผูช้าย
นอ้ยลง และความคดิเห็นของสตรเีขา้แทรกซมึอยู่ทุกๆ แห่ง หรอืจะพูดให ้
ถูกตอ้งก็คือนับแต่นี้ จะเป็นยุคที่มีอารยธรรมของบุรุษและสตรเีท่าเทียม
กนั" 

จากหนังสอื Star of the West  



พระบาฮาอลุลาหแ์ละยคุใหม่ 

152 
ไปทีส่ารบญั 

งดเวน้วธิกีารรนุแรง 
[Methods of Violence Discarded] 

 
ในการทีจ่ะใหไ้ดม้าซึง่อสิรภาพของสตร ีเชน่เดยีวกบักรณีอืน่ๆ พระบาฮาอลุลาหท์รง
แนะน าศาสนิกชนของพระองคใ์หง้ดเวน้วธิกีารปฏบิตักิารอนัรุนแรง สตรศีาสนิกชน
บาไฮในอหิรา่น อยิิปต ์ซเีรยี ไดแ้สดงตวัอย่างอนัดยีิ่งในการเปลี่ยนสงัคมใหม่ ใน
ประเทศเหล่านี ้เป็นประเพณีส าหรบัสตรชีาวมุสลมิ เมือ่ออกไปนอกบา้นจะตอ้งใชผ้า้
คลุมหนา้ พระบอ๊บทรงกล่าวว่า ในยุคใหม่ทีป่ระสทิธิป์ระสาทใหส้ตรจีะพน้สภาพอนั
น่าเบือ่นี ้แตพ่ระบาฮาอลุลาหท์รงแนะน าศาสนิกชนของพระองคว์่า ในที่ๆ  ไม่มปัีญหา
อนัส าคญัทางดา้นจติใจเกีย่วขอ้งอยู่ดว้ยแลว้ ใหบ้รรดาบาไฮปฏบิตัไิปตามประเพณี
ทีเ่ป็นอยู่จนกระทัง่ประชาชนมคีวามเขา้ใจแจม่แจง้ ดกีว่าทีจ่ะกล่าวรา้ยขนบประเพณี
ทีพ่วกเขาก าลงัด ารงอยู่ และกอ่ใหเ้กดิการต่อตา้นขึน้โดยไม่จ าเป็น ฉะน้ันสตรบีาไฮ
ศาสนิกชนแมจ้ะรูด้วี่าส าหรบัผูท้ีเ่ขา้ใจดน้ัีน ประเพณีการคลุมหนา้อนัลา้สมยัเป็นสิง่
ไม่จ าเป็นและไม่สะดวกก็ตาม แต่พวกเธอก็ยงัคงปฏบิตัไิปตามประเพณีอนัไม่สะดวก
น้ัน มากกว่าทีจ่ะกอ่ใหเ้กดิพายุแห่งความเกลยีดชงัของพวกคลัง่ศาสนา และเกดิการ
ต่อตา้นขดัแยง้อย่างขมขืน่ขึน้อนัเน่ือง จากทีพ่วกเธอจะละเลิกคลุมหนา้เวลาออก
นอกบา้นเสยี การกระท าไปตามประเพณีอย่างนีม้ใิชเ่กดิจากความกลวั แตด่ว้ยความ
เชือ่มั่นในอ านาจแห่งการศกึษาและผลของศาสนาทีท่ าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง และ
ใหช้วีติแกจ่ติวญิญาณ บาไฮศาสนิกชนในประเทศเหล่านีจ้งึไดทุ้่มเททัง้ก าลงัใจและ
กายเพือ่ใหก้ารศกึษาแกบุ่ตรหลานของเขา โดยเฉพาะอย่างยิง่ แกเ่ด็กผูห้ญงิและเขา
ตา่งทุม่เทเพือ่เผยแพรอ่ดุมคตบิาไฮ เขารูด้วี่าในขณะทีช่วีติใหม่ทางธรรมเตบิโต และ
แพรไ่ปในหมูุ่ประชากร ประเพณีเกา่แกล่า้สมยัและอคตทิัง้หลายจะค่อยๆ หมดสิน้ไป
ตามธรรมชาตอิย่างแน่นอนทเีดยีว เสมือนกลบีเลีย้งของดอกไมตู้มรว่งหล่นลงเมื่อ
ดอกไมน้ั้นไดข้ยายบานในเวลาอาทติยฉ์ายแสง 
 
การศกึษา 
[Education] 

 
การศึกษาอันเป็นการสอนและน าทางมนุษย ์ เ ป็นทั้งสิ่ ง ฝึกสอนเพื่อท าให ้
ความสามารถเจรญิขึน้ การศึกษาเป็นจุดหมายอันสุดยอดของศาสดาทั้งปวง
นับตัง้แต่โลกเร ิม่ตน้มาทเีดยีว และในค าสอนของศาสนาบาไฮนี ้ไดป้ระกาศไวอ้ย่าง
ชดัแจง้ถงึความส าคญัขัน้ตน้และการศกึษาอนัไม่มีขอบเขต ครูเป็นส่วนประกอบทีม่ี
อ านาจมากในการใหอ้ารธรรม และงานของครูเป็นงานสูงส่ง การศึกษาไดเ้ร ิม่ตน้
ตัง้แต่เด็กยงัอยู่ในครรภม์ารดา และไม่รูจ้บตราบเท่าชวีติของบุคคล เป็นความจ าเป็น
ตลอดเวลาแห่งการด ารงชวีิตอยู่อย่างถูกตอ้ง และเป็นรากฐานของชวีิตบุคคลและ
ประโยชนแ์ห่งสงัคม เมื่อการศกึษาในทางทีถู่กตอ้งไดใ้ชก้นัทั่วไปแลว้ มนุษยช์าตก็ิ
จะเปลีย่นแปลงไปและโลกก็จะกลายเป็นดนิแดนสวรรค ์
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ปัจจุบนันี ้จะหาผูท้ีไ่ดร้บัการศกึษาดอีย่างแทจ้รงิไดย้ากยิง่เพราะเกอืบทุกคนมีอคติ
ผิดๆ มีความเขา้ใจไม่ถูกตอ้งและมีนิสยัไม่ดงีามดว้ยการอบรมมาแต่เยาว ์จะมีสกักี่
คนที่ไดร้บัการสั่งสอนมาแต่วยัเด็กใหรู้จ้กัรกัพระผูเ้ป็นเจา้ดว้ยหวัใจและอุทิศชวีิต
ใหแ้กพ่ระองค ์จะมสีกักีค่นทีจ่ะถอืว่าการรบัใชเ้พือ่นมนุษยเ์ป็นจดุหมายอนัสูงสุดแห่ง
ชวีติ จะท าใหอ้ านาจของเขากา้วหนา้เพื่อใหเ้ป็นประโยชนอ์ย่างใหญ่หลวงแก่คนทัง้
ปวง แน่ทเีดยีว สิง่เหล่านีเ้ป็นธาตุอนัส าคญัของการศกึษาทีด่งีาม เพียงการสอนให ้
จดจ าเลขคณิต ไวยากรณ ์ภูมิศาสตร ์ภาษา และอื่นๆ น้ันใหผ้ลแต่เพียงความจ า 
มใิชก่ระท าใหบุ้คคลเป็นคนดแีละมปีระโยชนไ์ด ้
 
พระบาฮาอลุลาหท์รงกล่าวว่า จะตอ้งมกีารศกึษาทัว่ไปทรงบญัญตัไิวว้่า :  
 

"ก าหนดใหบ้ดิาทุกคนใหก้ารศกึษาแก่บุตรธดิา ทัง้อ่านและเขยีน รวมทัง้
สิ่งทีม่ีอยู่ในพระคมัภีรด์ว้ย ผูล้ะเลยเพิกเฉยต่อค าสั่งนี(้ในเร ือ่งนี)้ ถา้หาก
เป็นผูม้ีฐานะดี ก็ใหเ้ป็นหนา้ที่ของฝ่ายจดัการทรพัยส์ินของสถาบนัแห่ง
ความยุตธิรรมจะจดัการแบ่งส่วนทรพัยส์นิของผูเ้ป็นบดิามาใหเ้พยีงพอเพื่อ
การศกึษาของผูเ้ป็นบุตรของเขาในกรณีทีบ่ดิามารดาของเด็กไม่สามารถ
ใหก้ารศกึษาบุตรของตนได ้สถาบนัแห่งความยุตธิรรมจกัตอ้งรบัภาระน้ัน
เราไดก้ าหนดใหม้ีสถาบนัแห่งความยุตธิรรม ขึน้เพือ่เป็นทีพ่ึง่แกผู่ย้ากจน
ขดัสนโดยแท ้
 
"เขาผูซ้ ึ่งใหก้ารศึกษาแก่บุตรหร ือเด็กอื่นๆ ก็ดี ก็เท่ากับเขาไดใ้ห ้
การศกึษาแกบุ่ตรของเรา" 

จาก สาสน์แห่งแสงอนัสดใส 
 

"ชายหรอืหญงิก็ตามจะตอ้งฝากรายไดส้่วนทีห่าได ้ไม่ว่าโดยการคา้ การ
กสกิรรม หรอืกจิกรรมใดๆ ก็ตาม ไวแ้กบุ่คคลทีค่วรไวว้างใจได ้เพือ่ใชจ้า่ย
ในการศกึษาและการสอนเยาวชน เงนิทีฝ่ากไวนี้จ้ะตอ้งใชใ้หเ้ป็นประโยชน์
ในการศึกษาของเยาวชน ภายใตก้ารแนะน าของคณะมนตรี (หรือ
กรรมการ) ของสถาบนัแห่งความยุตธรรม" 

จากสาสน์ถงึประชาชนทัว่โลก 
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ความสามารถของบุคคลย่อมแตกตา่งกนั 
[Innate Differences of Nature] 

 
ในทศันะของศาสนาบาไฮนิสยัใจคอของเด็กมิใชจ่ะเหมือนกบัขีผ้ึง้อนัอาจจะป้ันให ้
เป็นรูปต่างๆ ไดต้ามความตัง้ใจของผูเ้ป็นครู เด็กแต่ละคนตัง้แต่เร ิม่แรกเกดิมา ก็มี
อุปนิสยัใจคอที่พระผูเ้ป็นเจา้ทรงประทานใหม้า และมีความเป็นตวัของเขาเองซึง่
สามารถจะปรบัปรุงใหม้คีุณค่าไดก็้แต่โดยพเิศษเท่าน้ันและวธิน้ัีนแต่ละวธิก็ีแตกต่าง
กนั บุคคล 2 คนมีความสามารถและความฉลาดไม่เหมือนกนัอย่างแน่แท ้และครูที่
แทจ้รงิก็จะไม่พยายามบงัคบันิสยัของคน 2 คน ใหเ้ป็นแบบเดยีวกนั โดยความจรงิ
แลว้ เขาจะไม่บงัคบับุคคลใดใหอ้ยู่ในแบบอนัผิดกบันิสยัใจคอของผูน้ั้นเลย เขาจะ
ดูแลเอาใจใส่ความสามารถ ทีจ่ะเจรยิเตบิโตของเยาวชนนีย้ิ่งกว่า ทัง้สนับสนุนและ
คอยปกป้องพวกเขา ใหค้วามช่วยเหลือตามที่ผูน้ั้นตอ้งการ งานของผูเ้ป็นครูก็
เชน่เดยีวกบังานของชาวสวนทีดู่แลเอาใจใส่ในพฤกษชาตติ่างๆ พชืบางชนิดก็ชอบ
แสงอาทติย ์บางชนิดชอบรม่เงา บางชนิดชอบอยู่รมิน ้า บางชนิดชอบอยู่บนโขดเขา 
บางชนิดก็งอกงามในที่ดินปนทราย และบางชนิดก็ขึน้ในที่ดินเหนียว แต่ละอย่าง
จะตอ้งมีสิง่ทีม่นัตอ้งการ จดัสรรใหแ้ก่มนั มิฉะน้ันแลว้ จะมีความสมบูรณไ์ม่ได ้พระ
อบัดลุบาฮากล่าวว่า :  
 

"ศาสนทูตทัง้หลายลว้นทรงทราบดวี่า การศกึษาใหผ้ลอย่างใหญ่หลวงแก่
มวลมนุษย ์แตท่า่นกล่าวว่าจติใจและความเขา้ใจของมนุษยแ์ตกต่างกนัแต่
ก าเนิด เราจะไดพ้บว่าเด็กในวยัเดียวกนั เกิดวนัเดียวกนั และเชือ้ชาติ
เดยีวกนั จากบา้นแห่งเดยีวกนั และภายใตก้ารอบรมของครูคนเดยีวกนั ก็
ยงัแตกต่างกนัทัง้จติใจและความนึกคิด เปลือกหอยน้ันแมจ้ะขดัเกลาสกั
เพียงใด ก็ไม่อาจจะกลบักลายเป็นไข่มุกอนัสุกสกาวได ้นิลด าก็ไม่อาจ
กลบัเป็นเพชร แมโ้ดยการฝึกสอนและเจรญิเตบิโตอย่างไรตน้ตะบองเพชร
ก็ไม่สามารถจะกลายเป็นตน้ไมศ้กัดิส์ทิธิไ์ปได ้น่ีกล่าวไดว้่า การอบรมมไิด ้
เปลีย่นนิสยัส่วนลกึแห่งแก่นแทข้องมนุษย ์แต่มนัท าใหบ้งัเกดิผลอย่างน่า
อศัจรรย ์ดว้ยอ านาจอนัประสิทธิผ์ลนี ้สิ่งทีแ่ฝงอยู่ขา้งใน เชน่ คุณธรรม
และความสามารถทีจ่ะปรากฏออกมา" 

จากสาสน์ ของพระอบัดลุบาฮา 
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การอบรมนิสยั 
[Character Training] 

 
สิ่งส าคญัอย่างยอดเยี่ยมในการศึกษาก็คือ การอบรมนิสยัในเร ือ่งนี้นิสยัของบิดา
มารดาของเด็ก ครู และมิตรสหายทีค่บหากนัอย่างสนิทก็เป็นส่วนประกอบส าคญัยิง่
อกีดว้ย 
 
บรรดาศาสทูตของพระผูเ้ป็นเจา้ลว้นเป็นบรมครูและเด็กๆ ควรจะไดเ้รยีนรูถ้งึค าสั่ง
สอน และชวีประวตัิของบรรดาท่านเหล่าน้ันเสียตัง้แต่เขาเร ิม่ศึกษาได ้สิ่งส าคญั
โดยเฉพาะก็คอืพระโอวาทของพระบาฮาอุลลาห ์บรมศาสดาผูสู้งสุด ผูว้างหลกัการ
ขัน้รากฐานแห่งอารยธรรมในอนาคต พระองคท์รงกล่าวว่า :  
 

"จงสอนบุตรหลานของท่านถึงสิ่งที่ปากกาแห่งพระเกยีรติไดเ้ขียนไว ้จง
สอนเขาถงึสิ่งทีส่วรรคแ์ห่งความยิง่ใหญ่และอ านาจไดป้ระทานให ้ใหเ้ขา
จดจ าสาสน์ของพระผูท้รงเมตตา และสวดขอ้ความน้ันดว้ยเสยีงอนัไพเราะ
ในมาชรกิลุอสัคา (สถานสกัการะแห่งศาสนาบาไฮ)" 

จากหนังสอื Star of the West 
 
ศลิปศาสตร ์วทิยาศาสตร ์และหตักรรม 
[Arts, Sciences, and Crafts] 

 
การฝึกอบรมในดา้นศิลปศาสตร ์วิทยาศาสตร ์หัตถกรรม และงานอาชพีที่มี
ประโยชนอ์ืน่ๆ ถอืว่าเป็นสิง่ส าคญัและจ าเป็น พระบาฮาอลุลาหท์รงกล่าวไวว้่า :  
 

"ความรูเ้ป็นเสมือนปีกทีท่ าใหม้นุษยด์ ารงอยู่ และเปรยีบประดุจบนัไดขึน้
ไปสู่ทีสู่ง เป็นหนา้ทีข่องทกุๆ คนทีจ่ะตอ้งแสวงหาความรู ้แตต่อ้งเป็นความรู ้
ทีใ่หป้ระโยชนแ์กม่นุษยท์ัว่โลก มใิชค่วามรูท้ีใ่ชแ้ต่วาจาโดยมไิดท้ าใหเ้กดิ
ประโยชนแ์ต่อย่างใด ผูรู้ว้ทิยาศาสตร ์ศลิปศาสตรต์่างย่อมมสีทิธพิเิศษใน
ระหว่างมนุษยท์ัง้โลก จรงิทีเดียวทรพัยส์มบตัิอนัแทจ้รงิของมนุษยก็์คือ
ความรูข้องเขา ความรูเ้ป็นวิถีแห่งเกยีรติ ความมั่งคั่งสมบูรณ ์ความปีติ 
ความสุขและความยนิด"ี 

จาก สาสน์แห่งแสงสว่าง 
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การปฏบิตัติ่ออาชญากร 
[Treatment of Criminals] 

 
ในการกล่าวปราศรยัถงึวธิกีารปฏบิตัอินัถูกตอ้งต่ออาชญากร พระอบัดุลบาฮากล่าว
ว่า :  
 

"…สิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งยวดก็คือ ประชาชนจะตอ้งไดร้บัการศึกษาใหรู้จ้กั
หลีกเลี่ยงการกระท าผิด ที่เขาอาจจะกระท าลงไปได ้เพื่อเขาจะไดค้ิดว่า
อาชญากรรมก็คือการท าโทษ เป็นการลงโทษและทรมานอย่างรา้ยแรง
ทีสุ่ด เชน่นีก็้จะไม่มอีาชญากรรมทีต่อ้งลงโทษเกดิขึน้ได ้
 
"ถา้คนใดคนหน่ึงกดขีอ่กีคนหน่ึง กระท าใหเ้ขาบาดเจ็บและปฏบิตัอิย่างไม่
เป็นธรรมต่อเขา แลว้ผูถู้กกระท าก็กระท าตอบเป็นการแกแ้คน้ เชน่นี ้เป็น
สิง่ทีน่่าต าหนิถา้หากอมัรก์ระท าใหเ้ซดไดร้บัความอบัอายขายหนา้ เซดก็
หามสีทิธทิีจ่ะท าเชน่น้ันบา้งตอ่อมัรไ์ม่ ถา้เซดกระท า ก็เป็นการแกแ้คน้ และ
จะตอ้งไดร้บัการต าหนิติเตียน มิใชเ่ชน่น้ันเขาจะตอ้งตอบแทนความช ัว่
ดว้ยความดี และมิเพียงแต่จะใหอ้ภยัเท่าน้ัน ถา้หากเป็นไปได ้เขาควรจะ
ชว่ยเหลือผูก้ดขีน้ั่นเสียดว้ย พฤตกิรรมเชน่นีนั้บเป็นสิ่งทีม่ีค่าของมนุษย ์
เขาจะไดป้ระโยชนอ์ย่างไรเล่าจาการแกแ้คน้ตอบแทนน้ัน การกระท าและ
การตอบโตน้ั้นก็มคีา่เทา่กนัก็เมือ่การปฏบิตัขิองฝ่ายหน่ึงเป็นสิง่ทีน่่าต าหนิ 
การปฏบิตัทิ ัง้สองอย่างน้ันก็เชน่เดยีวกนั เพยีงแต่แตกต่างกนัที ่คนหน่ึงได ้
กระท ากอ่น และอกีคนหน่ึงกระท าภายหลงัเทา่น้ัน 
 
"…และสงัคมมสีทิธใินการป้องกนั และคุม้ครองประชาคม ยิง่กว่าน้ัน สงัคม
มิไดม้ีความเกลียดชงั หรอืมี่ความรูส้ านึกเป็นปฏิปักษต์่อผูก้ระท าผิด
ฆาตกรรม การจ าคกุหรอืลงโทษอย่างอืน่ตอ่บุคคลทีก่ระท าผดิเชน่นีก็้เพยีง
เพือ่จะปกป้อง และใหค้วามปลอดภยัแกผู่อ้ืน่ 
 
"ฉะน้ัน เมื่อพระครสิตท์รงตรสัว่า ถา้ผูใ้ดตบแกม้ขวาของท่าน ใหห้นัแกม้
ซา้ยใหเ้ขาดว้ย น่ีก็เพื่อสอนมิใหม้นุษยแ์กแ้คน้ตอบแทนกนั พระองคม์ิได ้
หมายความว่า ถา้สุนัขป่าเขา้ไปในฝูงแกะและตอ้งการจะท าลายแกะแลว้ 
สุนัขป่าก็ไดร้บัการสนับสนุนใหก้ระท าเชน่น้ัน หามไิด ้ถา้พระครสิตไ์ดท้รง
ทราบว่า สุนัขป่าจะเขา้มาท ารา้ยแกะ แน่นอนทีเดียว พระองคจ์ะตอ้ง
ป้องกนั.... 
 
"การด ารงอยู่ของประชาคมน้ันขึน้อยู่กบัความยุติธรรม ดงัน้ัน เมื่อพระ
ครสิตห์มายถงึค าว่าอภยัและยกโทษ พระองคม์ิไดห้มายถงึเร ือ่งชาติต่างๆ 
บุกรกุโจมตทีา่น เผาบา้นเรอืนของทา่น ปลน้สะดมภท์รพัยส์นิของทา่น ท า
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รา้ยภรรยา บุตร ญาตพิีน่อ้งและเกยีรตยิศของทา่น แลว้ทา่นจะตอ้งยนิยอม
อยู่ใตอ้ านาจของขา้ศึกที่กดขี่ทารุณเหล่าน้ัน และยินยอมใหพ้วกเขา
กระท าการป่าเถือ่นและข่มแหงท่าน มิใชเ่ชน่น้ัน พระด ารสัของพระครสิต ์
ไดก้ล่าวถงึความประพฤตขิองบุคคลทีก่ระท าต่อกนัเป็นส่วนตวั ถา้คนหน่ึง
ท ารา้ยอกีคนหน่ึงผูถู้กท ารา้ยควรจะใหอ้ภยัแกผู่ท้ ารา้ยตน แตส่งัคมจะตอ้ง
ใหค้วามคุม้ครองสทิธขิองมนุษย ์สิง่หน่ึงยงัคงเป็นทีก่ล่าวกนัว่า สงัคมตอ้ง
ยุ่งอยู่กบัการสรา้งกฎหมายแห่งคดอีาชญากรรมทัง้กลางวนัและกลางคนื 
และตระเตรยีมทัง้จดัเคร ือ่งมือและวิธกีารลงโทษผูก้ระท าผิด เขาสรา้งคุก
ตารางโซ่ตรวนและเคร ือ่งจองจ า ทัง้จดัสถานที่เนรเทศ ตลอดจนการ
ทรมานดว้ยวิธีต่างๆ โดยคิดว่า วีการเหล่านี้จะแกไ้ขอาชญากรรมได ้
แทจ้รงิแลว้ เขาไดท้ าลายศลีธรรมและอุปนิสยัของมนุษยใ์หเ้สยีไป ตรงกนั
ขา้ม สงัคมควรจะพยายามอย่างยิ่งยวดในอนัทีจ่ะใหก้ารศึกษาแก่มนุษย ์ 
เพื่อใหเ้ขากา้วหน้ายิ่งขึน้ทัง้ทางวิชาการและความรู ้  เพื่อใหไ้ดม้าซึง่
คุณธรรมและศีลธรรมอนัดี และเพื่อหลีกเลี่ยงความช ัว่ทัง้มวล เพื่อให ้
อาชญากรรมทัง้หลายจะไดไ้ม่อบุตัขิึน้" 

จากหนังสอื Some Answered Questions  
 
อทิธพิลของหนังสอืพมิพ ์
[Influence of the Press] 

 
พระบาฮาอุลลาห ์ทรงตระหนักถงึความส าคญัของหนังสอืพมิพว์่าเป็นสิง่ทีใ่หค้วามรู ้
ใหก้ารศกึษาแกป่ระชาชนเมื่อน าไปอย่างถูกทางก็เป็นพลงัแห่งอารยธรรมอย่างหน่ึง
ดงัทีท่รงเขยีนไวว้่า :  
 

"ในยุคนี ้ความลบัของโลกไดถู้กเปิดเผยออก และสามารถจะมองเห็นได ้
และหนังสือพิมพท์ี่เสนอข่าวอย่างรวดเร็วน้ันก็เป็นเสมือนกระจกเงาของ
โลกจรงิๆ หนังสอืพมิพแ์สดงใหเ้ห็นการกระท าและการปฏบิตัขิองโลกต่างๆ 
ทัง้แสดงใหเ้ห็นและท าใหช้าวโลกไดย้ินไดรู้จ้กั หนังสือพิมพเ์ป็นประดุจ
กระจกเงาซึง่ไดย้ิน ไดเ้ห็น และพูดได ้หนังสือพิมพเ์ป็นปรากฏการณอ์นั
เลศิและเป็นสิง่ทีว่เิศษอย่างหน่ึง 
 
"แต่เป็นการจ าเป็นทีนั่กเขยีน และบรรณาธกิารจะตอ้งปราศจากอคตแิห่ง
ความเห็นแก่ตวัและความปรารถนา เขาจะตอ้งมีความยุตธิรรมและมีความ
เป็นธรรม เขาจกัตอ้งสอบสวนคน้ควา้เร ือ่งราวทัง้หลายใหม้ากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะ
สามารถท าไดเ้พือ่ใหข้่าวทีเ่ป็นความจรงิ และเขยีนตามความจรงิน้ันเมื่อผู ้
ทีอ่ยู่ในต าแหน่งสูงกว่าในทางทีด่แีละมีความสตัยจ์รงิก็เป็นเสมือนดงัดวง
อาทติยโ์ผล่ขึน้จากขอบฟ้าแห่งสวรรคข์องความรู ้

จาก สาสน์แห่งเคือ่งประดบั"  
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บทที ่10 
ทางไปสูส่นัตสุิข 
[The Way to Peace] 

 
"ในยุคนี ้ผูร้บัใชผู้นี้ไ้ดม้าเพือ่กระท าใหโ้ลกมีชวีติใหม่อย่างแน่แทท้เีดยีว 
และเพือ่ท าใหม้วลมนุษย ์ทีอ่ยู่บนพืน้โลกนีส้ามคัคกีนั สิง่ทีพ่ระผูเ้ป็นเจา้
ประสงคจ์ะบรรลุผล และท่านจะไดเ้ห็นว่าโลกเป็นดุจสวรรคแ์ห่งอบัฮา 
(เกยีรตคิณุอนัสูงสุด)" 

พระบาฮาอลุลาห ์ในสาสน์ถงึรออสิ 
 
ความสามคัคปีรองดองหรอืการแตกแยก 
[Conflict versus Concord] 

 
ระหว่างศตวรรษที่แลว้ บรรดานักวิทยาศาสตรไ์ดทุ้่มเทความพยายามอย่างใหญ่
หลวงในการศึกษา ใหรู้ถ้ึงการต่อสูเ้พื่อด ารงชวีิตของสตัวแ์ละพืช และท่ามกลาง
ความมดืมนแห่งชวีติสงัคม มนุษยจ์ านวนไม่นอ้ยหนัไปยดึถอืหลกัทีไ่ดค้น้พบในโลก
ของธรรมชาตทิีต่ ่ากว่า ฉะน้ัน พวกเขาจงึยดึถอืเอาการแข่งขนัชงิดแีละการต่อสูก้นั
ว่าเป็นสิง่จ าเป็นส าหรบัชวีติ ถอืการเข่นฆ่าผูอ้่อนแออย่างไรค้วามปราณี ว่าเป็นการ
ถูกตอ้งหรอืเป็นการจ าเป็นในการท าใหม้นุษยม์ีสภาพดขีึน้ ตรงกนัขา้ม พระบาฮา
อุลลาหท์รงสอนว่า ถา้เราตอ้งการจะมีสภาพกา้วหนา้ดยีิง่ขึน้เราจะตอ้งมองไปสู่เบือ้
หนา้และเบือ้งบนไม่ใชเ่บือ้งหลงั และจะตอ้งยดึถอืองคพ์ระศาสดาเป็นผูน้ าทางไม่ใช่
เอาแบบอย่างของสตัว ์หลกัการแห่งความสามคัค ีความปรองดอง และความสมเพช
เวทนาซึง่บรรดาศาสดาไดท้รงสอนไวน้ั้นเป็นแนวคดิทีต่รงกนัขา้มกบัแนวทางของ
สตัวท์ีต่อ่สูเ้พือ่ป้องกนัชวีติ และเราจะตอ้งเลอืกเอาอย่างหน่ึงอย่างใด พระอบัดลุบาฮา
กล่าวไวว้่า :  
 

"ในโลกธรรมชาต ิสิง่ส าคญัก็คอืการต่อสูเ้พือ่การด ารงอยู่ ซ ึง่ผลของมนัก็
คอืผูเ้ขม้แข็งทีสุ่ดเป็นผูร้อดชวีิตอยู่ได ้หลกัทีผู่เ้ขม้แข็งจะด ารงอยู่ไดเ้ป็น
ตน้เหตุแห่งความยุ่งยากทั้งหลาย เป็นตน้เหตุแห่งสงครามและความ
เดอืดรอ้น เป็นตน้เหตุแห่งความเกลียดชงัและเป็นปฏิปักษร์ะหว่างมนุษย ์
ดว้ยกนั ในโลกธรรมชาตมิีการกดขีข่่มแหง ความอวดด ีการรุกราน การ
หยิ่งยโส การแย่งชงิสิทธิของผูอ้ื่น และสิ่งอื่นๆ ที่น่าต าหนิอนัลว้นเป็น
ขอ้บกพรอ่งของสตัว ์ฉะน้ันถา้หากว่าหลกัแห่งธรรมชาติเป็นหลักแรก
ระหว่างปวงมนุษยแ์ลว้ มนุษยก็์จะประสบความส าเร็จและความมั่งคั่ง
สมบูรณม์ไิด ้ธรรมชาตชิอบสงคราม ชอบการกระหายเลอืด ชอบการกดขี่
ขมเหง เพราะธรรมชาติไม่รูจ้กัพระผูเ้ป็นเจา้ผูท้รงอานุภาพ ดว้ยเหตุนี้
ลกัษณะอนัโหดรา้ยป่าเถือ่นจงึเป็นลกัษณะของสตัว ์
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"ฉะน้ัน ดว้ยความรกัอันยิ่งใหญ่และเมตตาปรานี พระผูเ้ป็นนายแห่ง
มนุษยชาติจึงท าใหบ้งัเกิดมีองคศ์าสดาปรากฏมา และใหพ้ระคมัภีรอ์นั
ศกัดิส์ทิธิ ์เพือ่มนุษยจ์ะไดห้ลุดพน้จากความช ัว่รา้ยของธรรมชาต ิและจาก
ความมดืมนแห่งความโง่โดยการสอนซึง่มาจากสวรรค ์เขาจะมั่นคงอยู่ดว้ย
คุณธรรมและคุณงามความดีอนัเลิศ และกลบักลายเป็นเสมือนอรุณแห่ง
อารมณอ์นัเมตตาปรานี.... 
 
"น่าอนาถแท ้นับไม่ถว้นที่ชาติต่างๆ ยงัคงมีอคติที่โง่เขลา คิดถึงความ
แตกต่างที่ผิดธรรมชาติและใชห้ลักการที่ขดัแยง้กนักบัชาติอื่นๆ เป็น
ตน้เหตุใหก้า้วหนา้ไปไดอ้ย่างล่าชา้ การถอยหลงันีม้าจากความจรงิทีว่่า
หลกัการแห่งอารยธรรมทีพ่ระผูเ้ป็นเจา้ก าหนดไวใ้หถ้กูทอดทิง้ และค าสอน
ขององคพ์ระศาสดาทัง้หลายก็ถกูลมืเลอืน" 

จากหนังสอื Star of the West 
 
สนัตภิาพอนัยิง่ใหญ่ 
[The Most Great Peace] 

 
ทุกยุกทุกสมยั องคศ์าสดาทัง้ปวงไดท้รงท านายล่วงหนา้ไวถ้งึยุคแห่ง "บนแผ่นดนิ
โลกจะมีความสุขสงบท่ามกลางมนุษยท์ัง้ปวง" ดงัทีเ่ราไดป้ระจกัษแ์ลว้ว่า พระบาฮา
อุลลาหท์รงยนืยนัค าท านายเหล่านีด้ว้ยวาจาอย่างเบกิบานและมั่นคง ทรงประกาศว่า 
ค าท านายขององคศ์าสดาทัง้ปวงใกลจ้ะบรรลุถงึซ ึง่ความเป็นจรงิแลว้ พระอบัดุลบา
ฮาไดก้ล่าวว่า :  
 

"…ในยุคอนัวิเศษนี ้โลกจะเปลี่ยนแปลงไป และมนุษยก็์จะประสบสนัตสิุข
และความงดงาม ความขดัแยง้ การววิาท และการพิฆาตฆ่าฟันจะหมดสิน้
ไป การปรองดองสามคัคแีละความสตัยจ์รงิเขา้มาแทนที ่ความรกัและไมตร ี
จิตจะปรากฏในระหว่างมนุษยท์ุกชาติ ทุกภาษาและทุกประเทศความ
รว่มมอืและความสามคัคก็ีจะเกดิขึน้ และในทีสุ่ดก็จะขจดัสงครามไปไดโ้ดย
เด็ดขาด...สนัติภาพทั่วสากลโลกจะกางกระโจมลงบนพืน้แผ่นดิน และ
ตน้ไมศ้กัดิส์ทิธิแ์ห่งชวีติก็จะแผ่กิง่กา้นสาขาออกไปซึง่รม่เงาของมนัจะปก
คลุมทัว่ทัง้ตะวนัตกและตะวนัออก ไม่ว่าผูเ้ขม้แข็งหรอืผูอ้่อนแอ คนจากจน
หรอืคนร ่ารวย นิกายที่เป็นปฏิปักษก์นัหรอืชาติที่เป็นศัตรูต่อกนั ซึง่
เปรยีบเสมือนหมาป่าและลูกแกะ เสอืและลูกแพะ สงิโตและลูกววั ต่างก็จะ
ปฏบิตัติ่อกนัดว้ยความรกั ดว้ยไมตรจีติมติรภาพ ดว้ยความชอบธรรมและ
ยุตธิรรม โลกจะเต็มไปดว้ยวทิยาศาสตร ์จะรูค้วามจรงิแห่งความลีล้บัต่างๆ 
ทีม่ใีนโลก และความรูเ้กีย่วกบัพระผูเ้ป็นเจา้" 

จากหนังสอื Some Answered Questions 
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อคตทิางศาสนา 
[Religious Prejudices] 

 
เพื่อทีจ่ะมองเห็นอย่างชดัแจง้ว่า สนัตสิุขอนัยิ่งใหญ่จะเกดิขึน้ไดอ้ย่างไร ขอใหเ้รา
พิจารณาดูเหตุส าคญัที่น าไปสู่การสงครามในอดีต และดูว่า พระบาฮาอุลลาหไ์ด ้
เสนอขอ้แกปั้ญหาแตล่ะขอ้ไวอ้ย่างไรบา้ง 
 
ขอ้หน่ึงในบรรดาเหตุส าคญัยิง่ ท าใหเ้กดิสงครามก็คอือคตทิางศาสนา เกีย่วกบัเหตุ
ในขอ้นี ้ค าสอนของศาสนาบาไฮไดช้ ีใ้หเ้ห็นอย่างชดัแจง้ว่า การขดัแยง้ต่อสูเ้ป็น
ปฏปัิกษร์ะหว่างประชาชนต่างศาสนาและนิกายมใิชเ่น่ืองมาจากศาสนาอนัแทจ้รงิแต่
เน่ืองมาจากความไม่ตอ้งการเขา้ถึงศาสนาอนัแทจ้รงิ เขาไดน้ าเอาอคตผิิดๆ การ
เลยีนแบบ และการกระท าทีไ่ม่ถกูตอ้งเขา้มาแทนที ่
 
ในการปราศยัคร ัง้หน่ึงในกรงุปารสี พระอบัดลุบาฮาไดก้ล่าวว่า :  

 
"ศาสนาจะท าใหม้นุษยท์ัง้มวลสามคัคีกนั ขจดัสงครามและกรณีพิพาท
ทัง้หลายใหสู้ญสิน้ไปจากโลก ศาสนาจะตอ้งกอ่ใหเ้กดิธรรมในจติใจ ทัง้ให ้
แสงสว่างและชวีติแกม่นุษยท์ุกคน ถา้ศาสนาจะกลายเป็นตน้เหตุแห่งความ
ชงิชงัความเกลยีดและการแบ่งแยกแลว้ ไม่มศีาสนาเสยียงัจะดกีว่า และการ
ถอนตวัออกมาจากศาสนาทีเ่ป็นตน้เหตุแห่งการแตกรา้วเชน่น้ันจะเป็นการ
ปฏบิตัทิีถ่กูตอ้งตามศาสนาอนัแทจ้รงิ เพราะเป็นทีช่ดัแจง้ว่า ความมุ่งหมาย
ของการแกไ้ขก็คือการรกัษา แต่ถา้การแกไ้ขน้ันเป็นการเพิ่มเติมให ้
เดอืดรอ้นยิง่ขึน้ ก็ควรละทิง้การแกไ้ขน้ันเสยีดกีว่า ศาสนาใดๆ ก็ตาม ถา้
มไิดท้ าใหเ้กดิความรกัและสามคัคแีลว้ก็มใิชศ่าสนา" 

จากสุนทรพจนท์ีก่รงุปารสี 
 
พระองคก์ล่าวอกีวาระหน่ึงว่า :  
 

"นับแต่เร ิม่ตน้ประวตัศิาสตรข์องมนุษยชาตมิาจนกระทั่งปัจจุบนั ศาสนา
ต่างๆ ของโลกต่างประณามสาปแชง่ศาสนาอืน่ๆ และกล่าวหาความผดิซึง่
กนัและกนั พวกเขาไดร้งัเกยีจศาสนาอืน่อย่างเขม้งวด ต่างก็เป็นปฏปัิกษ ์
ต่อกนัอย่างขมขืน่ จงมองดูประวตัศิาสตรแ์ห่งสงครามศาสนา สงครามครู
เสดซึง่เป็นสงครามศาสนาทีย่ิ่งใหญ่ทีสุ่ดคร ัง้หน่ึงกนิเวลานานถงึ 200 ปี 
บางทีท่หารฝ่ายครสิตศ์าสนาก็มชียัพากนัฆ่าฟันปลน้สะดม และจบักมุพวก
มุสลิมเป็นเชลย บางคร ัง้พวกมุสลิมก็มีชยั ไดห้ลั่งเลือดศตัรูและท าลายผู ้
รกุรานเป็นการตอบแทน 
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"เชน่นี ้พวกเขาจงึท าสงครามยดืเยือ้กนัมาถงึ 2 ศตวรรษสลบัไปดว้ยการ
ต่อสูอ้ย่างดุเดือดโกรธแคน้ และผ่อนเพลา ดว้ยความเหน็ดเหน่ือย
จนกระทัง่ศาสนิกชนชาวยุโรปล่าถอยออกไป จากตะวนัออก ละทิง้เถา้ถ่าน
แห่งความพินาศไวเ้บือ้งหลงั และประสบว่าชาตขิองพวกตนตอ้งตกอยู่ใน
สภาพจลาจล วุ่นวาย แมก้ระน้ัน น่ีก็ยงัเป็นเพียงหน่ึงในจ านวน "สงคราม
ศกัดิส์ทิธิ"์ ทัง้หลาย 

 
"สงครามศาสนาไดเ้กดิขึน้หลายคร ัง้ ผูส้ละชวีิตแห่งนิกายครสิเตยีนเกา้
แสนคนเป็นพยานหลกัฐานในการขดัแยง้และความแตกแยกระหว่างนิกาย
แห่งครสิเตยีนและคาธอลิค จ านวนผูท้นทุกขท์รมานมากมายเพียงใดใน
คุก การปฏิบตัอิย่างไรเ้มตตาปรานีเพียงใดต่อผูเ้ป็นเชลย ทัง้หมดนีล้ว้น
กระท าในนามแห่งศาสนาทัง้สิน้ 

 
"ชาวครสิเตียนศาสนิกชนและมุสลิมศาสนิกชนต่างก็ถือว่าชาวยิวเป็น
ประหน่ึงพวกมารและเป็นศตัรูของพระผูเ้ป็นเจา้ ฉะน้ัน พวกเขาจงึสาปแชง่
และท ารา้ยชาวยิว ชาวยิวมากมายถูกฆ่าตาย บา้นของเขาถูกเผาผลาญ
และปลน้สะดม บุตรหลานของชาวยวิถูกลกัพาและจบักมุตวั ชาวยวิก็ถอืว่า
ชาวครสิเตยีนเป็นพวกนอกศาสนา และพวกมุสลมิเล่าก็เป็นเสมือนศตัรูผู ้
ท าลายบทบญัญตัขิองพระโมเสส ดงัน้ัน ชาวยิวจงึขอใหพ้ระเจา้แกแ้คน้
ตอบแทนครสิเตยีนศาสนิกชนและมุสลมิพรอ้มกบัสาปแชง่อยู่จนทกุวนันี ้

 
"เมือ่แสงสว่างแห่งพระบาฮาอลุลาหป์รากฏขึน้ทีข่อบฟ้าตะวนัออก พระองค ์
ทรงประกาศความเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนัของมนุษย ์ทรงกล่าวตอ่มนุษยท์ัง้
มวลว่า "ท่านทัง้หลายเป็นผลไมบ้นตน้เดยีวกนั หาไดม้ีตน้ไมส้องตน้ ซึง่
ตน้หน่ึงเป็นตน้แห่งความปรานีของสวรรคแ์ละอีกหน่ึงเป็นของปีศาจไม่" 
ฉะน้ัน เราจกัตอ้งมีความรกัอนัยิ่งใหญ่ต่อกนั เราจกัตอ้งไม่ถอืว่าพวกใด
เป็นพวกปีศาจ แต่จกัตอ้งถอืและยอมรบัว่าทุกคนเป็นผูร้บัใชข้องพระเจา้
องคเ์ดยีว อย่างมากทีสุ่ดก็จะตอ้งปฏิบตัเิชน่นี ้คอืผูท้ีไ่ม่รูก็้ตอ้งไดร้บัการ
แนะน าและฝึกสอน คนทีโ่ง่เขลาจกัตอ้งไดร้บัการตกัเตอืน ผูท้ีม่ีความคดิ
เสมอืนเด็กก็จะไดร้บัการชว่ยเหลอืจนกว่าจะรบัผดิชอบได ้บางคนเจ็บป่วย 
สภาพทางจติใจไม่สมบูรณจ์กัตอ้งไดร้บัการดูแลจนกระทั่งจติใจของเขาดี
บรสิุทธิ ์มิใชว่่าคนเจ็บไขไ้ม่สมบูรณ ์จะตอ้งถูกชงิชงัเพราะเหตุทีเ่ขาเป็น
คนป่วย มใิชว่่าผูเ้ยาวจ์ะตอ้งถูกละทิง้เพราะเหตุทีเ่ขาเป็นเด็ก และมใิชว่่าผู ้
โง่เง่าจะตอ้งถูกเกลยีดชงัเพราะเหตุทีเ่ขาขาดความรู ้บุคคลเหล่านีจ้กัตอ้ง
ไดร้บัการศกึษา การอบรมและการชว่ยเหลอืดว้ยความรูส้กึอนัเต็มไปดว้ย
ความรกั เราจกัตอ้งปฏิบตัทิุกอย่างเพื่อใหม้นุษยท์ุกคนไดอ้าศยัอยู่ใตร้ม่
เงาแห่งพระผูเ้ป็นเจา้ดว้ยความปลอดภยั ดว้ยความสุขอนัล า้เลศิ 

จากหนังสอื Star of the West  
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อคตแิห่งความหลงชาตแิละเชือ้ชาต ิ
[Racial and Patriotic Prejudices] 

 
ค าสั่งสอนของศาสนาบาไฮ ทีเ่กีย่วกบัเอกภาพของมนุษยไ์ดช้ ีจุ้ดอนัเป็นรากเง่าอกี
อนัหน่ึงของสงคราม น่ันก็คอื อคตใินเร ือ่งเช ือ้ชาต ิคนบางจ าพวกถอืว่าพวกตนเป็น
พวกทีด่กีว่าและถอืเอาตามหลกั "ผูเ้ขม้แข็งถงึจะอยู่ได"้ ว่า ความดกีว่านีใ้หส้ทิธแิก่
พวกตนในอนัทีจ่ะฉวยโอกาสเอาได ้หรอืใหส้ิทธแิมแ้ต่จะท าลายชนชาติที่อ่อนแอ
กว่า ประวตัศิาสตรโ์ลกหนา้ทีเ่ศรา้ทีสุ่ดหลายหนา้ไดเ้ป็นตวัอย่างของการปราศจาก
ความเมตตาปรานีแห่งหลกัการนี ้ในทศันะของศาสนาบาไฮ ประชาชนทุกเชือ้ชาต ิ
วรรณะ ล ้วนมีค่า เสมอกันในสายตาของพระผู ้เ ป็น เจ า้ทุก เชือ้ชาติล ว้นมี
ความสามารถอย่างดีเพียงแต่ตอ้งการการศึกษาที่เหมาะสมส าหรบัการส่งเสรมิ
ปรบัปรุงใหด้ขีึน้เท่าน้ัน และทุกคนเป็นส่วนหน่ึงในอนัทีจ่ะท าใหส้่วนอืน่ๆ ของมนุษย ์
ชาตมิั่งคัง่สมบูรณแ์ทนทีจ่ะกระท าใหย้ากจนลง พระอบัดลุบาฮากล่าวว่า :  
 

"เกีย่วกบัเร ือ่งอคตทิางเชือ้ชาตนีิเ้ป็นสิง่ลวงตาและเป็นความหลงเชือ่อย่าง
งมงายเท่าน้ันเอง เพราะพระผูเ้ป็นเจา้ไดส้รา้งเราทัง้มวลเป็นเชือ้ชาติ
เดียวกนั ..... ในยุคเร ิม่ตน้น้ันไม่มีการจ ากัดและไม่มีขอบเขตระหว่าง
แผ่นดินต่างๆ ไม่มีส่วนใดในโลกที่จะเป็นของพวกหน่ึงพวกใดมากกว่า
พวกอืน่ๆ ในสายตาของพระเจา้ ไม่มคีวามแตกตา่งระหว่างเชือ่ชาตติา่งๆ ก็
ไฉนเล่ามนุษยจ์ะตอ้งสรา้งอคตเิชน่น้ันขึน้? ไฉนเราจะสนับสนุนสงคราม
อนัเกดิเพราะความหลงผิดน้ัน? พระเจา้มิไดส้รา้งมนุษยข์ึน้เพื่อใหท้ าลาย
เพื่อนมนุษยด์ว้ย เช ือ้ชาต ิเผ่าพนัธุ ์ทัง้หลาย นิกายทัง้มวลและช ัน้วรรณะ
ต่างๆ ลว้นรว่มอย่างเสมอภาคในความกรุณาของพระบดิาแห่งสวรรคข์อง
เขาทัง้สิน้ 

 
"ความแตกต่างอนัแทจ้รงิอนัเดียวก็คือ อนัดบัแห่งความซือ่สัตย ์การ
เชือ่ถือปฏิบตัิตามกฎแห่งพระผูเ้ป็นเจา้ คนบางจ าพวกเป็นประหน่ึงดวง
ประทีปอนัเจิดจา้ และอีกจ าพวกหน่ึงเป็นเสมือนดวงดาวระยิบในทอ้งฟ้า
แห่งมนุษยชาต ิ

 
"ผูม้ีความรกัมวลมนุษย ์ก็คอืผูเ้ป็นเลศิมนุษย ์ไม่ว่าเขาจกัเป็นชนชาตใิด 
นับถอืลทัธใิด หรอืผวิสอีะไรก็ตาม" 

จากสุนทรพจนท์ีก่รงุปารสี 
 
อคตทิางการเมืองหรอืความหลงชาตก็ิก่อใหเ้กดิความเสียหายเท่ากบัอคตทิางเชือ้
ชาติ บดันี้ ถึงเวลาแลว้ที่ความรกัชาติอนัคบัแคบจะจมหายลงไปในความรกัอนั
ยิง่ใหญ่กว่า ซ ึง่ประเทศของเขาก็คอืโลกน่ันเอง พระบาฮาอลุลาหต์รสัว่า :  
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"ในอดตี กล่าวกนัว่า "การรกัประเทศชาตขิองตนนับว่าเป็นศาสนา" แต่
พระผูเ้ป็นพระโอษฐแ์ห่งเกยีรตคิุณทรงกล่าวในยุคแห่งศาสนานีว้่า มนุษย ์
ไม่ควรภาคภูมิใจในอนัทีจ่ะรกัประเทศชาตขิองตนแต่ควรจะภาคภูมิใจใน
อนัที่จะรกัใครเ่พื่อนมนุษยโ์ลก" ดว้ยพระโอวาทอนัสูงส่งนี้ พระองคท์รง
สอนใหว้ิหคแห่งชวีิตเหินบินเสียใหม่ ละทิง้ขอบเขตจ ากดัและการเอา
แบบอย่างอย่างคนตาบอดจากพระคมัภรี"์ 

จาก สาสน์ถงึประชาชนชาวโลก 
 
ความปรารถนาในดนิแดน 
[Territorial Ambitions] 

 
มีสงครามเกิดขึน้หลายคร ัง้ซ ึง่ไดต้่อสูก้นัเพื่อดินแดนอนัเคยเป็นของชาติที่เป็น
ปฏปัิกษก์นัสองชาตหิรอืมากกว่า ความโลภในการครอบครองนีเ้ป็นเหตุส าคญั ท า
ใหเ้กดิความยุ่งยากระหว่างชาตติ่างๆ เชน่เดยีวกบัในระหว่างบุคคลหรอืของชาตใิดๆ 
แต่เป็นของมนุษยส์่วนรวมทัง้หมด โดยแทแ้ลว้มนัเป็นของพระผูเ้ป็นเจา้แต่พระองค ์
เดยีวเทา่น้ัน และมนุษยท์ัง้มวลเป็นแตเ่พยีงผูเ้ชา่อยู่ 
 
เกีย่วกบัสงครามเบงกาซ ีพระอบัดลุบาฮาไดก้ล่าว่า :  
 

"ขา่วสงครามเบงกาซที าใหข้า้พเจา้สลดใจมาก ขา้พเจา้อศัจรรยใ์จทีค่วาม
ป่าเถือ่นของมนุษยย์งัคงมอียู่ในโลก จะเป็นไปไดอ้ย่างไรทีม่นุษยต์อ้งต่อสู ้
ต ัง้แต่เชา้จนค ่า ต่างประหตัประหารซึง่กนัและกนั หลั่งโลหิตเพื่อนมนุษย ์
ของเขาเองเพื่อสิง่ใดเล่า ก็เพื่อจะไดเ้ป็นเจา้ของส่วนหน่ึงของพืน้แผ่นดนิ
เทา่น้ันเอง แมพ้วกสตัวเ์มือ่มนัตอ่สูก้นัก็ดว้ยมเีหตผุลฉับพลนัทนัดว่นและมี
เหตุผลในการต่อสูย้ิง่กว่ามนุษย ์เป็นสิง่ต ่าตอ้ยดว้ยการพิฆาตฆ่าฟัน และ
น าความทุกขย์ากมาสู่เพื่อนมนุษยเ์พื่อเขา้ครอบครองผนืแผ่นดนิ สิง่ทีถู่ก
สรา้งขึน้มาใหอ้ยู่ในอนัดบัสูงสุดไดต้่อสูเ้พื่อรบัเอาสิ่งที่ต ่าที่สุดคือพืน้
แผ่นดนิ 

 
"แผ่นดนิมิใชเ่ป็นสมบตัขิองคนหน่ึงคนใด แต่เป็นของมนุษยท์ัง้มวล โลก
มใิชเ่ป็นบา้นของผูใ้ด แตเ่ป็นหลุมฝังศพของมนุษย ์

 
"ไม่ว่าจะเป็นผูพ้ิชติอนัยิ่งใหญ่ ไม่ว่าเขาจะกดประเทศชาตมิากหลายลง
เป็นทาสของเขาไดก็้ตาม แต่เขาก็ไม่สามารถเอาดินแดน ที่ท าลายลง
เหล่านีไ้ปเป็นสมบตัขิองเขาได ้เพียงแต่ส่วนนอ้ยนิดเดยีวเท่าน้ันหรอกที่
เป็นสมบตัขิองเขาน่ันคอื หลุมฝังศพ 
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"ถา้ความตอ้งการดนิแดนเป็นไปเพือ่ท าใหส้ภาพของประชาชนดขีึน้ เพื่อ
เผยแพร่ความเจรญิแลว้ไซร .้.. แน่ที่เดียว ก็จะสามารถขยายเขตแดน
ออกไปดว้ยความจ าเป็นอย่างสนัติ แต่มนุษยไ์ดท้ าสงครามเพื่อความ
ทะเยอทะยานตามความพึงพอใจเพื่อผลประโยชนท์างวตัถุของชนส่วน
น้อย เขาน าความพินาศโศกเศรา้มาสู่บา้นเมืองนับไม่ถว้น เขาท าลาย
หวัใจชายหญงินับแสนนับลา้น 

 
"ขา้พเจา้ขอใหเ้ป็นภาระของท่านทุกคนซึง่แต่ละคนจงตัง้จติคิดถึงหวัใจ
ของผูอ้ื่นดว้ยความรกัสามคัคี เมื่อความคิดในดา้นสงครามเกิดขึน้ จง
ต่อตา้นขดัขวางดว้ยความคดิในดา้นสนัตภิาพทีเ่ขม้แข็งกว่า จงท า ลาย
ความคดิทีเ่กลยีดชงักนัเสยีดว้ยความรกัทีม่ีอ านาจสูงกว่า เมื่อทหารของ
โลกชกัดาบออกเพือ่เข่นฆ่า ทหารของพระเจา้ก็ตอ้งจบัมอืซึง่กนัและกนัไว ้
เชน่นี ้ความป่าเถือ่นของมนุษยก็์อาจจะหายไปไดด้ว้ยความกรณุาของพระ
เจา้ ซ ึง่ผ่านทางบุคคลผูม้ดีวงใจบรสิุทธิแ์ละซือ่สตัย ์อย่าคดิว่าสนัตสิุขของ
โลกเป็นอุดมการณท์ีเ่ป็นไปไม่ได ้ไม่มีสิง่ใดทีจ่ะเป็นไปไม่ไดภ้ายใตค้วาม
เมตตาของพระผูเ้ป็นเจา้ ถา้ท่านปรารถนาจะมมีติร ภาพกบัทุกๆ เชือ้ชาติ
ในโลกดว้ยความเห็นใจ ความคดิอนัเป็นคุณธรรมและจรงิจงัของท่านจกั
เผยแพรข่จรไป มนักลายเป็นความปรารถนาของผูอ้ืน่ดว้ย ซึง่จะกลา้แข็ง
จนกระทัง่เขา้ไปสู่ดวงใจของมนุษยท์ัง้ปวง 

จากสุนทรพจนท์ีก่รงุปารสี 
 
ภาษาสากล 
[Univeral Language] 

 
เราไดเ้ห็นอย่างคราวๆ แลว้ในเร ือ่งตน้เหตุส าคญัของสงครามและท าอย่างไรจงึจะ
หลีกเลี่ยงเสียได ้ต่อไปนี้ขอใหเ้รามาศึกษาดูถึงขอ้เสนอที่พระบาฮาอุลลาหไ์ด ้
ก าหนดไวเ้พือ่ใหส้นัตภิาพอนัยิง่ใหญ่บรรลุผลส าเรจ็ 
 
ขอ้แรกก็คอื สถาปนาภาษาสากลขึน้เป็นภาษาชว่ย พระบาฮาอุลลาหไ์ดก้ล่าวเร ือ่งนี้
ไวใ้น พระคมัภรีอ์คัดสั และในพระคมัภรีอ์ืน่ๆ อกีหลายเล่ม ใน Tablet of Ishrárqát 
พระคมัภรีแ์ห่งความดงีาม พระองคท์รงกล่าวไวว้่า :  
 

"แสงอนัสดใสดวงที่หก ก็คือ ความปรองดองสามคัคีระหว่างมนุษย ์โดย
แสงแห่งความกลมเกลยีวนีท้ าใหข้อบเขตทัว่พภิพเจดิจา้อยู่ช ัว่นิรนัดร และ
วธิสี าคญัทีสุ่ดทีจ่ะท าใหเ้ป็นไปเชน่น้ันไดก็้คอื ความเขา้ใจกนัและกนัทัง้ใน
การพูดและการเขียนของบุคคล เราไดก้ าหนดไวใ้นสาสน์ของเราใน
คณะกรรมการสถาบนัแห่งความยุตธิรรมเลอืกเอาภาษาหน่ึงภาษาใดทีใ่ช ้
อยู่ในปัจจุบนัหรอืจะก าหนดภาษาใหม่ขึน้ก็ได ้ใหม้วีธิเีขยีนแบบเดยีว แลว้
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สอนเด็กในโรงเรยีนทุกโรงเรยีนทั่วโลก เชน่นีแ้ลว้ โลกก็จะกลายเป็นดงั
แผ่นดนิผนืเดยีวและบา้นหลงัเดยีว" 

 
ในขณะทีข่อ้เสนอของพระบาฮาอลุลาหนี์ไ้ดเ้สนอแกโ่ลกเป็นคร ัง้แรก ก็มเีด็กชายคน
หน่ึงชือ่ ลูกโดวิค เมนซาฮอฟถอืก าเนิดขึน้มาในระยะน้ันในประเทศโปแลนด ์เขา
ก าเนิดมาเพื่อจะชว่ยด าเนินงานใหบ้รรลุผล นับตัง้แต่วยัเด็กมาทเีดยีวทีค่วามคดิใน
ภาษาโลกไดเ้ป็นสิ่งที่อ านาจอยู่ในชวีิตของซาเมนฮอฟ และผลแห่งแรงงานอนั
เสยีสละของเขา ก็คอื เขาประดษิฐภ์าษาหน่ึงขึน้ไดแ้ละไดน้ ามาใชก้นัอย่างแพรห่ลาย 
เรยีกว่า ภาษาเอสเพอรานโต ซึง่ไดใ้ชก้นัมามากว่า 35 ปีแลว้ และไดพ้สิูจนเ์ป็นทีน่่า
พอใจว่า สมควรเป็นภาษาติดต่อกนัทั่วโลก ประโยชนอ์ย่างหน่ึงก็คือ เราสามารถ
เรยีนภาษานี้ไดใ้นเวลาอนัสัน้ เพียงใชเ้วลาหน่ึงในยี่สิบของการใชใ้นเวลาเรยีน
ภาษาองักฤษ ฝร ัง่เศษ และเยอรมนั 
 
ในงานเอสเพอรานโตทีก่รงุปารสี เมือ่เดอืนกมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2456 (ค.ศ. 1913) พระ
อบัดลุบาฮากล่าวว่า :  
 

"ในปัจจุบนั หน่ึงในบรรดาเหตุส าคญัของความแตกต่างกนัในยุโรปก็คอื 
ภาษาอนัมากมายทีไ่ม่เหมอืนกนั เรากล่าวว่า คนนีเ้ป็นชาวเยอรมนั อกีคน
หน่ึงเป็นชาวอติาเลี่ยน แลว้ก็พบชาวองักฤษ ต่อมาก็ชาวฝร ัง่เศษ ถงึแม ้
พวกเขามีผิวพรรณสเีดยีวกนั แต่กระน้ันภาษาก็ยงัเป็นเคร ือ่งกดีกนัอย่าง
ใหญ่หลวงระหว่างพวกเรา ถา้ไดน้ าภาษาสากลอนัเป็นเคร ือ่งชว่ยมาใช ้
แลว้ พวกเขาก็ถอืว่าเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนั 

 
"พระบาฮาอุลลาห ์ทรงเขยีนเกีย่วกบัภาษาสากลนีไ้ว ้40 ปีล่วงเลยมาแลว้ 
ทรงกล่าวว่า ตราบเท่าที่ภาษาสากลยงัมิไดน้ าออกมาใช ้ความสามคัคี
ระหว่างส่วนต่างๆ ของโลกก็ย่อมเป็นไปไม่ได ้เพราะเราแลเห็นว่า ความไม่
เขา้ใจซึง่กนัและกนัท าใหม้นุษยไ์ม่สามารถคบหากนัได ้และความไม่เขา้ใจ
กนันี้จะไม่อาจขจดัใหห้ายไปได ้เวน้เสียแต่โดยการมีภาษาสากลเป็น
เคร ือ่งชว่ย 

 
"กล่าวโดยทัว่ๆ ไป ประชาชนทางซกีตะวนัออกของโลกมไิดรู้เ้ร ือ่งราวต่างๆ 
ของซกีดา้นตะวนัตก และชาวตะวนัตกก็มิไดท้ าตนใหเ้ขา้อกเขา้ใจชาว
ตะวนัออก  ความนึกคดิของพวกเขาลว้นเก็บอยู่ในหบี ภาษาสากลจะเป็น
กุญแจส าคญัที่จะไขหีบใบนี้ ถา้เราไดใ้ชภ้าษาสากลแลว้ หนังสือของ
ตะวนัตกก็จะถูกแปลออกเป็นภาษาสากล และชาวตะวนัออกก็จะไดรู้เ้ร ือ่ง
ขอ้ความน้ันๆ ในท านองเดยีวกนัหนังสอืของตะวนัออกก็จะไดแ้ปลออกให ้
ชาวตะวนัตกเขา้ใจ วธิสี าคญัทีสุ่ดแห่งความกา้วหนา้ไปสู่ความปรองดอง
สามคัคีของตะวนัตกและตะวนัออกก็คือภาษาสากลจะท าใหโ้ลกทัง้โลก
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ประดุจดังบา้นหลังเดียวกัน และเป็นแรงกระตุน้อันทรงพลังที่สุดใน
ความกา้วหนา้ของมนุษยชาต ิจะยกระดบัมาตรฐานแห่งความเป็นเอกภาพ
ของมนุษย ์จะท าใหโ้ลกเป็นจกัรภพสากลอนัเดยีวกนั จะเป็นตน้เหตุแห่ง
ความรกัระหว่างมนุษย ์และจะเป็นเหตุใหม้ิตรภาพระหว่างมนุษยต์่างชาติ
ตา่งเผ่าพนัธุด์ าเนินไปดว้ย 

 
"ขอสรรเสรญิพระผูเ้ป็นเจา้ที ่ดร.ซาเมนฮอฟ ไดค้ดิภาษาเอสเพอรานโต 
ภาษานีส้มควรอย่างยิง่ทีจ่ะเป็นภาษาสากลส าหรบัใชใ้นการตดิต่อกนั เรา
ทัง้มวลควรจะขอบคณุทา่นในความพยายามอนัล า้เลศิ เพราะทา่นไดร้บัใช ้
เพื่อนมนุษยอ์ย่างดียิ่งโดยการปฏิบตัิอนันี้ ดว้ยความพยายามอนัมิรูจ้กั
ทอ้ถอย และพรอ้มทัง้การเสยีสละของผูท้ีเ่ลือ่มใสศรทัธาภาษาเอสเพอราน
โตก็จะกลายเป็นภาษาสากล ฉะน้ันเราทุกๆ คนจะตอ้งศึกษาภาษานี้และ
เผยแพรอ่อกไปใหม้ากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะท าได ้เพือ่ทีจ่ะไดเ้ป็นทีรู่จ้กักวา้งขวาง
ยิง่ขึน้ทุกๆ วนั เพือ่ชาตทิัง้หลายและรฐับาลทัง้ปวงทัว่โลกจะไดย้อมรบัและ
เพื่อจะไดเ้ป็นส่วนหน่ึงในหลกัสูตรของโรงเรยีนทุกแห่ง ขา้พเจา้หวงัใจว่า 
ภาษาเอสเพอรานโตจะถูกน ามาใชเ้ป็นภาษาในการประชมุนานาชาติ และ
การประชมุสภาในอนาคต เพื่อที่ปวงชนทัง้มวลจะไดศ้ึกษาแต่เพียงสอง
ภาษาเทา่น้ัน คอืภาษาเดมิของตน และภาษาสากล เชน่นีแ้ลว้ความสามคัคี
อนัสมบูรณก็์จะเกิดขึน้ระหว่างมวลชนทั่วโลก จงมองดูเถิดว่า เป็นการ
ยุ่งยากเพยีงใดในการทีจ่ะตดิต่อกบัชาตติ่างๆ แมบุ้คคลจะร า่เรยีนภาษาตัง้
หา้สบิภาษาอาจจะเดนิทางไปประเทศใดประเทศหน่ึง แต่ไม่รูจ้กัภาษาของ
ประเทศน้ันเลยก็ได ้ฉะน้ัน ขา้พเจา้หวงัว่าท่านจะพยายามอย่างยิ่งยวด
เพือ่ใหภ้าษาเอสเพอรานโตเผยแพรอ่อกไปอย่างกวา้งขวาง" 

 
แมจ้ะมกีารกล่าวถงึภาษาเอสเพอรานโต และสนับสนุนภาษานี ้แต่ก็เป็นการแน่นอน
ทีศ่าสนาบาไฮจะไม่ระบุลงไปเกีย่วกบัภาษาเอสเพอรานโตหรอืภาษาหน่ึงภาษาใดที่
ใชก้นัอยู่ จนกว่าสถาบนัแห่งความยุตธิรรม จะไดป้ฏบิตักิารในเร ือ่งนีต้ามค าแนะน า
ของพระบาฮาอลุลาห ์อนัทีจ่รงิ ในสาสน์ซึง่กล่าวถงึ "ดวงประทบีทัง้เจ็ดแห่งความเป็น
เอกภาพ" พระอบัดุลบาฮาไดก้ าหนดเอกภาพของภาษาไวใ้นขัน้สุดทา้ย เสมือน
หลกัธรรมอนัดเีลศินีไ้ม่สามารถจะบรรลุ ผลส าเรจ็ไดก้อ่นทีป่ระเทศทัง้มวล เชือ้ชาติ
ทัง้หลายและศาสนาทัง้ปวงจะเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนั 
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สนันิบาตประชาชาต ิ
[Universal League of Nations] 

 
ขอ้เสนออกีขอ้หน่ึง ทีพ่ระบาฮาอุลลาหท์รงแนะน าใหค้ร ัง้แลว้คร ัง้เล่าและมีเหตุผล
อย่างน่าเชือ่ถอืก็คอื ควรจดัตัง้สนันิบาตนานาชาตขิึน้เพือ่ธ ารงสนัตภิาพของโลก ใน
สาสน์ถงึสมเด็จพระราชนีิวคิตอเรยี ซ ึง่เขยีนเมือ่ พ.ศ. 2402 (ค.ศ. 1859) ทรงกล่าว
ว่า :  
 

"โอ, นักปกครองทัง้หลาย จงตกลงปรองดองในความคดิเห็นทีแ่ตกต่างกนั
เสยี แลว้ท่านจะไม่ตอ้งการนักรบหรอืเคร ือ่งยุทธภณัฑ ์นอกจากจะมีเพียง
เพื่อคุม้ครองป้องกันอาณาจักรและประชาชนของท่านเท่าน้ัน… โอ , 
กษตัรยิท์ ัง้หลาย จงสามคัคกีนั เพราะวธินีีจ้ะท าใหพ้ายุแห่งความขดัแยง้ใน
ระระหว่างพวกท่านสงบลง และประชาชนจะไดร้บัการพกัผ่อน...." ถา้หาก
ว่าผูห้น่ึงผูใ้ดในหมู่ท่านรกุรานอกีผูห้น่ึง ท่านทัง้หลายจงจ ากดักษตัรยิอ์งค ์
น้ันเสยี เพราะการกระท าเชน่นีเ้ป็นความยุตธิรรมอย่างชดัแจง้" 

 
เมื่อ พ.ศ. 2418 (ค.ศ. 1875) พระอบัดุลบาฮาไดพ้ยากรณเ์กีย่วกบัเร ือ่งการจดัตัง้
สนันิบาตปิระชาชาติ ซ ึง่เป็นทีส่นใจเป็นพิเศษในปัจจุบนั(ผูเ้ขยีนไดเ้ขยีนบทนี้เมื่อ 
พ.ศ. 2462-2463 (ค.ศ. 1919-1920) เพราะว่าไดม้คีวามพยายามอย่างแรงกลา้ใน
อนัทีจ่ะจดัตัง้สนันิบาตเชน่ว่านีข้ึน้ พระองคเ์ขยีนว่า :  
 

"อารยธรรมอนัแทจ้รงิจะชธูงขึน้ ณ ศูนยก์ลางของโลก เมื่อบรรดานัก
ปกครองผูม้ภีูมธิรรมสูง มคีวามปรารถนาอย่างแรงกลว้ ผูซ้ ึง่เป็นเสมอืนดวง
อาทติยอ์นัเจดิจา้แห่งโลกของผูม้ใีจรกัเพือ่นมนุษย ์จะด าเนินการใหเ้ป็นไป
ดว้ยความตัง้ใจอนัแน่วแน่มั่นคง และดว้ยพลงัอนัแข็งแกรง่แห่งจิตใจเปิด
การประชมุกนัขึน้ในปัญหาสนัตภิาพของโลก โดยยดึถอืวถิทีางใหเ้ป็นไป
ตามความคดิเห็นของส่วนรวม เขาจะตัง้สหชาตริะหว่างประเทศทัว่โลก และ
สรา้งสนธสิญัญาอนัมั่นคงแน่นอน เมื่อประชาชนทุกชาติทุกภาษาไดร้บั
การปรกึษาหารอืโดยผ่านทางผูแ้ทนของพวกเขา และไดร้บัเช ิญให ้
สนับสนุนสนธสิญัญานี ้– อนัจะเป็นสนธสิญัญาแห่งสนัตขิองโลกโดยแท ้
และประชาชนทั่วโลกจะถือว่าเป็นสิ่งศักดิส์ิทธิแ์ลว้ก็จะเป็นหน้าที่ของ
ประเทศทัว่โลกทีจ่ะท าใหส้นธสิญัญาอนัยิง่ใหญ่นีม้ ั่นคงและยนืนาน 

 
"โดยสนธสิญัญานี้ขอบเขตและดินแดนของทุกประเทศจะถูกก าหนดไว ้
โดยแน่นอน  ตลอดจนการศุลกากรและกฎหมายของแตล่ะรฐับาล  สญัญา
และกจิการต่างๆ ของทุกๆ ประเทศรวมทัง้ขอ้ตกลงทัง้หลายระหว่างรฐับาล
ทัง้ปวงจกัไดน้ ามาพจิารณาและจดัใหอ้ยู่ในรปูแบบอนัถกูตอ้ง จ านวนอาวุธ
ยุทธภณัฑข์องแต่ละรฐับาลก าหนดไวอ้ย่างแน่นอนเชน่เดยีวกนั เพราะถา้
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หากประเทศใดมกีารเพิม่ก าลงัเพือ่เตรยีมท าสงครามก็จะท าใหป้ระเทศอืน่ๆ 
ตื่นตระหนก ควรก าหนดหลกัการของพนัธมิตรอนัเขม้แข็งนี้ไว ้ถา้หาก
ประเทศใดละเมิดหลกัการมาตรใดก็ตาม ประเทศอื่นๆ ทัง้หลายจะตอ้ง
รว่มกนับงัคบัประเทศน้ันใหย้อมจ านน ประชาชนทัง้มวลจกัตอ้งรว่มมือกนั
ก าจดัรฐับาลน้ันเสยี 

 
"ถา้หากจะใชว้ิธีแกไ้ขความเจ็บป่วยของโลกแลว้ไซรก็้ตอ้งเป็นวิธีการ
รกัษาอย่างสม ่าเสมอ  และถาวรดว้ยขนัตธิรรมสากล" 

จากหนังสอื "ความลบัแห่งอารยธรรมพระเจา้" 
 
ในทศันะของศาสนาบาไฮสนันิบาตประชาชาติที่มีขึน้มิไดส้รา้งขึน้ตามค าสั่งสอน
ของพระบาฮาอลุลาหใ์นเร ือ่งทีเ่กีย่วกบัระเบยีบของโลกสนัตภิาพ บาไฮศาสนิกชนรูด้ี
ว่าสนัตสิุขส่วนนอ้ยซึง่รฐับาลของประเทศทัง้หลายพยายามสรา้งขึน้น้ันผิดกบัสนัติ
สุขอนัยิ่งใหญ่ของพระบาฮาอุลลาหซ์ ึง่จะบรรลุผลส าเร็จดว้ยสามัคคีธรรมเป็น
รากฐานของสงัคม พระอบัดลุบาฮาจงึไดก้ล่าวเมือ่วนัที ่7 ธนัวาคม พ.ศ. 2462 (ค.ศ. 
1919) ว่า :  
 

"ปัจจุบันนี้ สันติภาพสากลเป็นเร ือ่งที่ส าคญัยิ่งแต่เอกภาพแห่งความ
เชือ่ถอืก็จ าเป็นมากเพื่อทีร่ากฐานแห่งปัญหาสนัตภิาพสากลจกัไดม้ั่นคง
สถาปนาอยู่อย่างถาวรและก่อสรา้งขึน้อย่างแข็งแรง... แมว้่า สนันิบาต
ประชาชาตจิะไดก้่อตัง้ขึน้แลว้ก็ยงัมอิาจจะท าใหเ้กดิสนัตภิาพสากลขึน้ได ้
แต่ศาลโลกซึง่พระบาฮาอุลลาหท์รงบรรยายไวจ้ะท าใหง้านอนัศกัดิส์ิทธินี์้
บรรลุผลส าเรจ็ดว้ยพลงัอ านาจอนัยิง่ใหญ่" 

 
การตดัสนิระหว่างประเทศ 
[International Arbitration] 

 
พระบาฮาอุลลาหท์รงแนะน าใหส้ถาปนาศาลระหว่างประเทศขึน้เพื่อตดัสนิชีข้าดไว ้
ดว้ย เพราะถา้หากมีความยุ่งยากเกดิขึน้ระหว่างประเทศต่างๆ ก็จะไดร้ะงบัขอ้พิพาท
ตามความยุตธิรรมและชอบดว้ยเหตผุลแทนทีจ่ะกระท าสงครามกนั 
 
พระอบัดุลบาฮาไดเ้ขยีนจดหมายถงึเลขาธกิารทีป่ระชมุโมฮงค ์เมื่อเดอืนสิงหาคม 
พ.ศ. 2454 (ค.ศ. 1911) เกีย่วกบัเร ือ่งการตดัสนิระหว่างประเทศว่า :  
 

"เมื่อประมาณ 50ปีมาแลว้ พระบาฮาอุลลาหท์รงก าหนดในคมัภีรค์ีตา
บอีคัดสัใหป้ระชาชนสถาปนาสนัตภิาพสากลและเรยีกรอ้งใหช้าตทิัง้หลาย
จดัตัง้สถาบนัศาลระหว่างประเทศขึน้เพื่อขจดัปัญหาเขตแดน  ปัญหา
เกยีรตภิูมิและทรพัยากรของชาตริวมทัง้ปัญหาผลประโยชนส์ าคญัๆ ของ
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ชาติทัง้หลายใหเ้รยีบรอ้ยโดยสถาบันแห่งความยุติธรรมอนัสูงสุด ซึง่
ประเทศใดๆ มิกลา้ขดัแยง้ขอ้ตกลงน้ันได ้ถา้หากมีขอ้พิพาทเกิดขึน้
ระหว่างสองชาตศิาลระหว่างประเทศนีจ้ะตอ้งพจิารณาตดัสนิชีข้าดโดยการ
พจิารณาของผูพ้ิพากษาเชน่เดยีวกบัการตดัสนิคดรีะหว่างบุคคลสองคน  
ถา้หากเมือ่ใดประเทศใดละเมิดการตดัสนิชาตอิืน่ๆ ทัง้หลายจะตอ้งรว่มมือ
กนัเพือ่ปราบปรามการแข็งขอ้น้ัน" 

 
พระองคไ์ดก้ล่าวอกีในการปราศรยัทีก่รงุปารสีคร ัง้หน่ึงว่า :  
 

"ศาลโลกจะตอ้งสถาปนาขึน้โดยปวงชนทัง้มวลและรฐับาลทุกๆ ประเทศอนั
ประกอบดว้ยสมาชกิทีไ่ดร้บัเลือกมาจากประเทศน้ันๆ สมาชกิทัง้มวลของ
สภาอนัยิ่งใหญ่นี้จกัรว่มมือกนัเป็นเอกภาพ ขอ้พิพาททัง้มวลอนัเป็นขอ้
พพิาทระหว่างชาตจิะตอ้งยอมมอบใหศ้าลนีพ้จิารณา ศาลนีม้หีนา้ทีจ่ดัการ
ตดัสนิชีข้าดทุกสิง่ทุกอย่างทีจ่ะก่อใหเ้กดิสงคราม ภารกจิของศาลโลกนีก็้
คอืป้องกนัสงคราม" 

จากหนังสอื สุนทรพจนท์ีก่รงุปารสี 
 
ระหว่าง 25 ปีกอ่นสถาปนาสนันิบาตประชาชาตไิดม้กีารกอ่ตัง้ศาลอนุญาโตตลุาการ
นี้ ณ กรุงเฮก ( พ.ศ. 2443 (ค.ศ. 1900)) และเซ็นสัญญากันหลายฉบับแต่
สนธสิญัญาเหล่านี้ลว้นแตกต่างห่างไกลกบัขอ้เสนออนักวา้งขวางของพระบาฮา
อุลลาห ์ ไม่มีสนธสิญัญาฉบบัใดทีส่องมหาอ านาจไดก้ระท าขึน้กล่าวถงึปัญหาขอ้
พิพาททัง้หลายไวด้ว้ย ความแตกต่างที่เป็นผลเกีย่วโยงกบั "ผลประโยชนส์ าคญั-
เกยีรต-ิและอสิรภาพ"  ไดร้บัการยกเวน้เป็นพิเศษ มิใชแ่ต่เท่าน้ันยงัไม่มีการรบัรอง
อย่างแทจ้รงิทีป่ระเทศเหล่านีจ้ะปฏบิตัติามขอ้ความทีเ่ขยีนไวใ้นสนธสิญัญา ตรงกนั
ขา้มขอ้เสนอของศาสนาบาไฮไดร้วบรวมปัญหาพรมแดน  ปัญหาเกียรติภูมิและ
ผลประโยชนส์ าคญัๆ ไวอ้ย่างชดัแจง้  และสนธสิญัญาทัง้หลายจะไดร้บัการประกนั
อย่างมั่นคงจากองคก์ารประชาชาตแิห่งโลกดว้ยการรบัการประกนัอย่างมั่นคงจาก
องคก์ารประชาชาติแห่งโลก  ดว้ยการรบัปฏิบตัิตามขอ้เสนอเหล่านี้เท่าน้ัน  การ
ตดัสนิระหว่างประเทศจงึจะบรรลุผลส าเรจ็และสงครามทีม่แีต่ความพนิาศก็จะถูกขจดั
ไปจากโลกโดยสิน้เชงิ 
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การก าจดัอายุทธภณัฑ ์
[Limitation of Armaments] 

 
พระอบัดลุบาฮากล่าวว่า: 
 

"โดยการตกลงทัว่ๆ ไปรฐับาลทกุรฐับาลทัว่โลกจะตอ้งลดอาวุธลงพรอ้มกนั  
จะไม่เกดิประโยชนอ์ย่างใดเลยหากประเทศหน่ึงลดอาวุธลงแต่ประเทศอืน่ๆ 
มไิดก้ระท าตาม  ประเทศทัง้หลายตอ้งรว่มมอืซึง่กนัและกนัในเร ือ่งส าคญัยิง่
นี ้ เพือ่ทีป่ระเทศทัง้หลายจกัไดล้ะอาวุธรา้ยทีส่งัหารมนุษยเ์สยี  ตราบเท่าที่
ชาตหิน่ึงชาตใิดยงัคงเพิม่งบประมาณทหารทัง้ทางบกและทางน ้า  ชาตอิืน่ๆ 
ก็จ าตอ้งถูกบงัคบัใหแ้ข่งขนัในความบา้คลั่งนีเ้พือ่ประโยชนข์องเขาและสิง่
ทีเ่ขานึกว่าจะเป็นประโยชนแ์กเ่ขา" 

จาก บนัทกึประจ าวนัของ มหีซ์า อาหะหมดั โซหะราบ 
 
งดเวน้การตอ่ตา้น 
[Nonresistance] 

 
ดว้ยค าสอนอนัแจ่มแจง้ของพระบาฮาอุลลาหศ์าสนิกชนบาไฮละเวน้การใชอ้าวุธเพือ่
ประโยชนข์องพวกเขาเองโดยสิน้เชงิแมว้่าจะเป็นการใชอ้าวุธเพื่อป้องกนัตนก็ตาม 
ในประเทศอหิรา่นผูนั้บถอืศาสนาบาบแีละบาไฮหลายพนัคนไดถู้กสงัหารอย่างทารุณ
โหดรา้ยเพราะความซือ่ตรงต่อศาสนาของเขา ในสมยัตน้ของศาสนาบาบศีาสนิกชน
ไดใ้ชอ้าวุธต่อสูป้้องกนัตนและครอบครวัอย่างกลา้หาญในวาระต่างๆ กนั  อย่างไรก็
ตามพระบาฮาอุลลาหไ์ดท้รงหา้มมใิหก้ระท าเชน่น้ัน  ดงัทีพ่ระอบัดุลบาฮาไดเ้ขยีนไว ้
ว่า :  
 

"เมื่อพระบาฮาอุลลาหท์รงปรากฏพระองคท์รงประกาศไม่ยินยอมให ้
ประกาศสจัธรรมดว้ยวธิกีารเชน่น้ัน หรอืแมจ้ะกระท าเพื่อป้องกนัตนเองก็
มิไดเ้ช่นเดียวกนั ทรงยกเลิกกฎแห่งการใชด้าบและลบลา้งค าสั่งแห่ง 
"สงครามศาสนา" เสีย ทรงตรสัว่า "ถา้ท่านถูกสงัหารก็ยงัดีเสียกว่าที่จะ
เป็นผูส้งัหาร" ความเด็ดเดี่ยวและมั่นใจของผูนั้บถือจะท าใหศ้าสนาของ
พระผูเ้ป็นเจา้เผยแพรอ่อกไป เมื่อผูนั้บถือศาสนามีความกลา้หาญและ
ปราศจากความเกรงกลวั ลุกขึน้ยนืหยดัเชดิชพูระธรรมของพระผูเ้ป็นเจา้
ดว้ยการแยกตวัออกจากกเิลสและมิไดใ้ยดตี่อสรรพสิง่ใดในโลกนี ้ปฏบิตัิ
รบัใชเ้พือ่พระผูเ้ป็นนายดว้ยอ านาจของพระองค ์ดว้ยเหตนีุเ้ขาจะท าใหพ้ระ
โอวาทแห่งสจัธรรมบรรลุซ ึง่ชยัชนะ บุคคลผูไ้ดร้บัพรเหล่านีแ้สดงใหเ้ห็น
ประจกัษใ์นสจัจะของพระผูเ้ป็นเจา้ดว้ยเลือดเนื้อของเขาและกระท าดว้ย
ความสุจรติใจในความซือ่สตัยค์วามจงรกัภกัดแีละความแน่วแน่มั่นคง พระ
ผูเ้ป็นเจา้จกัท าใหศ้าสนาเผยแพรไ่ปไดแ้ละท าใหผู้ห้ลงผิดพ่ายแพ ้เราไม่



พระบาฮาอลุลาหแ์ละยคุใหม่ 

171 
ไปทีส่ารบญั 

ปรารถนาผูป้้องกนัใดๆ นอกจากพระองคแ์ละดว้ยชวีติของเราในก ามอืของ
เราเองจกัเผชญิกบัศตัรแูละตอ้งรบัความตายดว้ยความยนิด"ี  

ขอ้ความนีพ้ระอบัดลุบาฮาไดเ้ขยีนใหบ้ทนีโ้ดยเฉพาะ 
 
พระบาฮาอลุลาหไ์ดเ้ขยีนถงึหน่ึงในจ านวนผูต้ามท าลายศาสนาของพระองคว์่า :  
 

"ในนามของพระผูเ้ป็นเจา้ผูท้รงเมตตา! บุคคลเหล่านีไ้ม่จ าเป็นตอ้งมอีาวุธ
แต่อย่างใดเลย  โดยทีเ่ขาไดต้ัง้ใจสรา้งโลกขึน้ใหม่ กองทพัของพวกเขาก็
คอืกองทพัแห่งความดงีามอาวุธของพวกเขาก็คอืการกระท าอนัชอบธรรม
และผูบ้งัคบับญัชาของเขาก็คอืความเกรงกลวัในพระผูเ้ป็นเจา้ ขอพรจงมี
แก่ผูท้ีต่ดัสินดว้ยความยุตธิรรมในนามแห่งความชอบธรรมของพระองค!์ 
บุคคลเหล่านีม้ขีนัตธิรรมมคีวามสงบมคีวามพอใจและยอมรบัผลกรรมทีจ่ะ
เป็นไปอนัท าใหเ้ขากลายเป็นทนายแห่งความยุตธิรรม และพวกเขามคีวาม
อดทนจนยอมถูกสงัหารดีกว่าที่จะสงัหารผูอ้ื่น แมว้่าเขาจะไดร้บัความ
เดือดรอ้นซึง่ความเดือดรอ้นน้ันผูอ้ื่นไม่เคยไดร้บัเท่าดงัที่ปรากฏอยู่ใน
ประวตัศิาสตรข์องโลก และพลเมอืงชาตใิดๆ ไม่เคยไดป้ระสบแต่สิง่ใดเหล่า
ทีจ่งใจใหพ้วกเขายอมรบัผลกรรมอนัโศกเศรา้น้ัน  สิง่ใดทีท่ าใหพ้วกเขา
ไม่ยอมต่อตา้นอะไรเล่าท าใหพ้วกเขามีความอดทนและความสงบใจ 
สาเหตุอนัแทจ้รงิก็คอืว่าตลอดทัง้วนัและคนืปากกาแห่งพระเกยีรตคิุณได ้
หา้มไวแ้ละอกีสาเหตุหน่ึงก็คอืเราไดร้บับงัเหียนแห่งอ านาจดว้ยอานุภาพ
และพลงัของพระผูเ้ป็นเจา้แห่งมวลมนุษย"์ 

จาก สาสน์ถงึลูกสุนัขป่า (Epistle to the Son of Wolf) 
 
ความถูกตอ้งแห่งนโยบายงดเวน้การต่อตา้นของพระบาฮาอุลลาหไ์ดพ้ิสูจนใ์หเ้ห็น
ผล ศาสนาบาไฮไดม้ีศาสนิกชนเพิ่มขึน้นับเป็นรอ้ยๆ ต่อทุกๆ ศาสนิกชนบาไฮหน่ึง
คนทีถู่กสงัหาร ทัง้ความกลา้หาญและความปิตยินิดทีีบ่รรดาผูถู้กสงัหารไดส้ละชวีติ
ของเขาแทบพระบาทของพระผูเ้ป็นนาย ไดท้ าใหโ้ลกเห็นประจกัษแ์จง้ว่าพวกเขาได ้
ประสบชวีติไม่ซึง่แมค้วามตายก็มิไดก้่อใหเ้กดิความสยดสยองแต่อย่างใด เป็นชวีติ
อนัเหลอืจะพรรณาไดเ้มื่อเปรยีบกบัความสนุกเพลดิเพลนิของโลกแลว้ความสุขทาง
โลกก็เป็นแต่เพยีงผงธลุเีท่าน้ันและความทุกขท์รมานแสนสาหสัทางรา่งกายก็เป็นแต่
เพยีงเร ือ่งเล็กนอ้ยดจุดงัอากาศธาต ุ
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การสงครามอนัเทีย่งธรรม 
[Righteous Warfare] 

 
แมว้่าพระบาฮาอุลลาหจ์ะทรงแนะน าศาสนิกชนของพระองคใ์หป้ฏิบตัใินฐานะส่วน
บุคคลและฐานะ ศาสนิกชนใหง้ดเวน้การต่อสูแ้ละใหอ้ภยัแก่ศตัรูเชน่เดียวกบัพระ
ครสิตแ์ต่พระองคก็์ทรงสอนว่าเป็นหนา้ทีข่องสงัคมทีจ่ะป้องกนัความอยุตธิรรมและ
การกดขี ่ถา้บุคคลถูกจอ้งลา้งจอ้งผลาญและถูกท ารา้ยบาดเจ็บ  ทางทีถู่กเขาควร
จะตอ้งใหอ้ภยัและละเวน้การแกแ้คน้ตอบแทน แตจ่ะเป็นการผดิถา้สงัคมจะปล่อยใหม้ี
การปลน้สะดมและเข่นฆ่ากนัโดยไม่มีกฎเกณฑภ์ายในขอบเขต เป็นหน้าที่ของ
รฐับาลทีด่จีะตอ้งป้องกนัการกระท าผิดและลงโทษผูก้ระท าผิดน้ัน ประเทศทัง้หลายก็
เชน่เดยีวกนัถา้ประเทศหน่ึงกดขีห่รอืรุกรานอกีประเทศหน่ึงก็เป็นหนา้ทีข่องประเทศ
ทัง้หลายทีจ่ะรว่มมอืกนัป้องกนัการกดขีข่ม่เหงน้ัน พระอบัดลุบาฮาไดก้ล่าวไวว้่า :  
 

"ในระยะเวลาหน่ึงพวกชนที่มีจิตใจป่าเถื่อนชอบการต่อสูอ้าจจะสูร้บกนั
อย่างบา้คลั่งกบัฝ่ายการเมืองดว้ยความตัง้ใจที่จะฆ่าฟันทัง้กลุ่ม ภายใต ้
สถานการณเ์ชน่น้ันจ าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะตอ้งป้องกนั" 

จาก สุนทรพจนท์ีก่รุงปารสี 
 
จนกระทัง่ปัจจุบนัการปฏวิตัขิองมนุษยก็์คอืว่าถา้ชาตหิน่ึงถูกอกีชาตหิน่ึงโจมตชีาติ
อื่นๆ จะวางตนเป็นกลางและไม่รบัผิดชอบในเร ื่องที่ เกิดขึน้  เวน้เสียแต่จะ
กระทบกระเทอืนหรอืคุกคามผลประโยชนข์องเขาโดยตรง ผูถู้กโจมตตีอ้งรบัภาระ
หนักในการป้องกนัแต่ผูเ้ดยีว แมว้่าจะเป็นประเทศที่อ่อนแอและไม่มีทางสู ้ค าสอน
ของพระบาฮาอุลลาหต์รงกนัขา้มกบัสภาพอนันี ้พระองคท์รงสอนใหป้ระเทศทัง้มวล
รบัผิดชอบทัง้ในฐานะของแต่ละประเทศและทัง้ส่วนรวม มิใชแ่ต่จะรบัผิดชอบเฉพาะ
ชาตทิีถู่กโจมตเีท่าน้ันเพราะในฐานะทีม่นุษยท์ัง้มวลเป็นสงัคมอนัเดยีวกนัการโจมตี
ของชาตหิน่ึงชาตใิดจงึควรจะไดร้บัการจดัการโดยสงัคม ถา้ค าสั่งสอนนีน้ าออกไป
ปฏิบตัิแลว้ชาติใดคิดรุกรานชาติอื่นก็จะตอ้งคิดล่วงหน้าว่ามิใช่เพียงแต่ชาติน้ัน
เท่าน้ันทีจ่ะคดัตา้นแต่ทุกชาติๆ  จะตอ้งขดัขวางดว้ย เพยีงขอ้นีก็้เพยีงพอแลว้ทีจ่ะท า
ใหพ้วกอวดดีและกระหายสงครามขยาด ฉะน้ัน เมื่อสันนิบาตชาติอันเขม้แข็ง
แห่งชาติที่รกัสนัติสุขไดถู้กสถาปนาขึน้แลว้การสงครามก็จะกลายเป็นเร ือ่งของ
ความหลงั ในระหว่างระยะหวัเลีย้วหวัต่อจากภาวะเกา่ของการท าลายลา้งระหว่างชาติ
ไปสู่สภาวะใหม่แห่งการรว่มมอืกนัระหว่างประเทศนีก้ารสงครามรุกรานก็อาจจะยงัคง
มีอยู่ และในสถานการณเ์ชน่นี้ก าลงัทหารหรอืการบงัคบัตามหลกัการแห่งความ
ยุตธิรรมระหว่างประเทศ ความสามคัคปีรองดองและสนัตสิุขจงึเป็นหนา้ทีท่ีต่อ้งกระท า
อย่างแน่แท ้พระอบัดลุบาฮาไดเ้ขยีนไวใ้นกรณีเชน่นีว้่า :  
 

"บางคร ัง้สงครามก็เป็นพืน้ฐานอนัยิง่ใหญ่ของสนัตภิาพ และความพินาศ
ปลกัหกัพงัก็เป็นเหตุใหก้่อสรา้งขึน้ใหม่... สงครามนีอ้าจจะเขา้กบัครรลอง
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แห่งสนัตภิาพไดแ้ละความเคยีดแคน้โกรธเคอืงก็คอืความกรุณาในตวัของ
มันเองอย่างแทจ้รงิ การกดขี่นี้ก็คือสาระส าคญัแห่งความยุติธรรมและ
สงครามคร ัง้นีจ้ะเป็นตน้เหตุแห่งการกลบัคนืดกีนัใหม่ ปัจจุบนันีห้นา้ทีอ่นั
แทจ้รงิของกษัตรยิผู์ท้รงอ านาจก็คือส่งเสรมิสนัติภาพทั่วโลกเพราะการ
ปฏบิตันีิจ้ะท าใหป้ระชาชนทัว่โลกไดร้บัอสิรภาพ" 

จากหนังสอื ความลีล้บัแห่งอารยธรรมของพระเจา้ 
 
ความสามคัครีะหว่างตะวนัตกและตะวนัออก 
[Unity of East and West] 

 
ส่วนประกอบอกีอนัหน่ึงซึง่จะชว่ยน ามาซึง่สนัตภิาพทัว่โลกก็คอืการเชือ่มโยงระหว่าง
ตะวนัออกและตะวนัตก สนัตสิุขอนัยิง่ใหญ่มิใชเ่พียงแต่การยุตทิ่าททีีเ่ป็นศตัรูต่อกนั
เท่าน้ันแต่การรว่มมือกนัระหว่างประชาชนทีแ่ตกแยกกนัมาแต่ก่อนจะท าใหเ้กดิผล
เลศิ ในการปราศรยัทีก่รงุปารสีคร ัง้น้ัน พระอบัดลุบาฮาไดก้ล่าวว่า :  
 

"ในอดตีก็เชน่กบัในปัจจุบนั ดวงอาทติยธ์รรมแห่งสจัจะไดส้่องแสงขึน้จาก
ขอบฟ้าภาคตะวนัออกเสมอ พระโมเสสไดบ้งัเกดิขึน้ในตะวนัออกเพื่อน า
และสั่งสอนปวงชนและขอบฟ้าตะวันออกอีกน้ันแหละที่พระครสิตท์รง
ก าเนิดขึน้ พระโมฮมัหมดัเล่าก็ทรงถูกส่งมาสู่ชาตติะวนัออกพระบอ๊บก็ทรง
ก าเนิดในอิหรา่นประเทศตะวนัออก พระบาฮาอุลลาหท์รงก าเนิดและสั่ง
สอนในภาคตะวันออกเช่นเดียวกนั บรมศาสดาผูย้ิ่งใหญ่ทัง้มวลลว้น
ก าเนิดในโลกซกีตะวนัออกทัง้สิน้ 

 
"แมว้่าดวงอาทิตยพ์ระครสิตจ์ะทรงฉายแสงทางตะวันออกแต่แสงของ
พระองคก็์ปรากฏอยู่ในตะวนัตกซึง่พระเกยีรตคิณุฉายอยู่อย่างแจม่ชดั แสง
สว่างแห่งสวรรคใ์นค าสอนของพระองคเ์จดิจา้ดว้ยพลงัอนัยิง่ใหญ่ในภาค
ตะวนัตกและขจรขจายไปอย่างรวดเรว็ยิง่กว่าในดนิแดนทีก่ าเนิดศาสนานี้
เสยีอกี 

 
"ในยุคนีภ้าคตะวนัออกของโลกก าลงัตอ้งการความกา้วหนา้ทางวตัถุและ
ภาคตะวนัตกของโลกตอ้งการอุดมคติทางธรรม  จะเป็นการดีอย่างยิ่งที่
ตะวนัตกจะหนัมารบัแสงสว่างจากตะวนัออกและแลกเปลี่ยนความรูท้าง
วทิยาศาสตรใ์หค้วรตอ้งแลกเปลีย่นของขวญันีใ้หแ้ก่กนัและกนั ตะวนัตก
และตะวนัออกจะตอ้งรวมเขา้ดว้ยกนัแลว้ใหส้ิง่ทีแ่ต่ละฝ่ายยงัขาดอยู่ ความ
สามัคคีนี้จะท าใหเ้กิดอารยธรรมอันแทจ้รงิขึน้ซ ึง่คุณธรรมภายในจะ
ปรากฏออกมาใหเ้ห็นประจกัษโ์ดยชวีติทางโลก ดว้ยการรบัเอาสิง่ทีใ่หแ้ก่
กนันีค้วามสามคัคปีรองดองก็จะเกดิขึน้ประชาชนทัง้มวลก็จะเป็นอนัหน่ึง
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อนัเดยีวกนั โลกจะมสีภาพสมบูรณม์กีารเชือ่มโยงถาวรและแลว้โลกนีก็้จะ
เป็นกระจกเงาทีส่ะทอ้นแสงแห่งคณุลกัษณะของพระผูเ้ป็นเจา้ 

 
"เราทัง้ปวง–ทัง้ตะวนัตกและตะวนัออก–จกัตอ้งพยายามทัง้เชา้ค ่าทัง้ดวงใจ
และวิญญาณเพื่อใหไ้ดม้าซึง่อุดมคติอนัสูงส่งนี้ เมื่อผนึกความสามัคคี
ระหว่างชาตทิัง้มวลในโลกดวงใจทุกดวงจกัไดร้บัความชืน่ชม  ดวงตาทุก
ดวงจกัสว่างไสว มนุษยจ์กัไดร้บัอ านาจอนัยิง่ใหญ่และมนุษยชาตก็ิจะไดร้บั
ความสุขโดยแน่แท ้ เพือ่มนุษยท์ัง้มวลรวมกนัเขา้ภายใตก้ระโจมแห่งความ
สามคัคใีนอาณาจกัรแห่งพระเกยีรตคิุณแลว้น่ีแหละจะเป็นสวรรคท์ีป่รากฏ
บนพืน้พภิพนีท้เีดยีว 

จากสุนทรพจนท์ีก่รงุปารสี 
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บทที ่11 
ค าสอนและค าส ัง่ตา่งๆ 

[Various Ordinances and Teachings] 

 
"จงรูว้่า ทุกยุคทุกสมยั ค าสัง่ทัง้มวลของพระผูเ้ป็นเจา้เปลีย่นไปไดต้าม
ความตอ้งการของเวลาเวน้แต่กฏแห่งความรกัอนัเป็นน า้พุ ซ ึง่ไหลอยู่เสมอ
และไม่เคยเปลีย่นแปลง" 

พระบาฮาอลุลาห ์
 
ชวีติการบวช 
[Monastic Life] 

 
พระบาฮาอุลลาหเ์ชน่เดยีวกบัพระโมฮมัหมดั ทรงหา้มมิใหศ้าสนิกชนของพระองค ์
ด ารงชวีติสนัโดษดว้ยการบวช  
 
ในสาสน์ถงึพระเจา้นะโปเลยีน ที ่3 เขยีนว่า :  
 

"จงกล่าวว่า โอ บรรดานักบวชทัง้หลาย อย่าถอืสนัโดษอยู่ในกฏุแิละวดั จง
เสียสละตามค าสั่งของเราแลว้ท างานเป็นประโยชนแ์ก่ดวงวิญญาณของ
ทา่นและของมวลชน.... 

 
"จงเขา้สู่การมีเหยา้เรอืน (การแต่งงาน) ซึง่จะมีบุคคลก าเนิดขึน้มาแทนที่
ของท่าน เพราะเราไดค้ดัคา้นสิ่งที่ไม่บรสิุทธิแ์ละเราสั่งใหท้่านมีความ
ซือ่สตัย ์ท่านไดเ้ดนิตามทางของท่านมาแลว้และทอดทิง้วถิทีางของพระผู ้
เป็นเจา้ไวเ้บือ้งหลงั จงเกรงกลวัพระผูเ้ป็นนายและอย่าเป็นคนโง่เขลา ถา้
หากไม่มีมนุษยเ์สียแลว้ใครเล่าจกัเป็นผูก้ล่าวนามของเราในอาณาจกัร
ของเราและคุณลกัษณะของเราจะเป็นทีป่ระจกัษไ์ดอ้ย่างไร? จงตรกึตรองดู 
อย่าอยู่ในจ าพวกบุคคลทีปิ่ดหูปิดตา พระองคผู์ม้ไิดท้รงสมรส(คอืพระเยซ)ู 
มไิดม้ทีีอ่าศยัหรอืสถานทีพ่กันอนก็เป็นเพราะว่าคนประทุษรา้ยต่อพระองค ์
ความบรสิุทธิแ์ห่งดวงวญิญาณของพระองคม์ไิดข้ึน้อยู่กบัสิง่ทีท่่านคดิและ
และนับถอืดว้ยโง่เง่า แต่ขึน้กบัสิง่อนัเดยีวกนักบัทีเ่รามี จงอธษิฐานเพื่อที่
ท่านจะไดรู้จ้กัฐานะของพระองคท์ีอ่ยู่พน้เกนิความนึกคดิของมนุษยป์ุถุชน
บนพืน้พภิพนี ้ผูท้ีเ่ขา้ใจในเร ือ่งนีจ้ะไดร้บัพร" 

 
น่าแปลกแทม้ใิชห่รอืทีนิ่กายต่างๆ ของครสิเตยีนไดก้ าหนดการถอืสนัโดษในวดัและ
การอยู่เป็นโสดส าหรบันักบวช ในเมื่อพระเยซไูดท้รงเลือกผูท้ีส่มรสแลว้เป็นสาวก
ของพระองค ์และทัง้พระเยซแูละสาวกไดป้ฏบิตักิจิอนัเป็นคุณค่าอยู่ตลอดเวลาดว้ย
การตดิตอ่กบัประชาชนอย่างใกลช้ดิ 
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ในพระคมัภรีก์รุอา่นกล่าวว่า :  
 

"ส าหรบัเยซูบุตรมาเรยี เราไดใ้หพ้ระคมัภีรแ์ละใหค้วามเมตตาปราณี 
หมายความว่าอย่างไร ในจติใจผูนั้บถือพระองค ์แต่ส าหรบัชวีิตการเป็น
นักบวชพวกเขาไดก้ระท ากนัขึน้เอง เราไดก้ าหนดความปรารถนาทีเ่ขาจะ
กระท าใหพ้ระผูเ้ป็นเจา้พอพระทยัไวเ้ท่าน้ันและสิ่งที่เราก าหนดไวนี้้เขาก็
มไิดป้ฏบิตัดิงัทีค่วรจะกระท า" 

จากพระคมัภรีก์รุอาน 
 
ไม่ว่าจะมีเหตุผลส าหรบัชวีิตการเป็นนักบวชในสมยัโบราณและในสถานการณท์ี่
ผ่านไปแลว้ แตอ่ย่างใดก็ตามพระบาฮาอลุลาหท์รงกล่าวว่าเหตผุลเชน่น้ันไม่มแีลว้ใน
ปัจจุบันนี้ และจะเห็นไดช้ดัว่าถา้หากมีผูเ้คร่งครดัศาสนาและกลัวบาปจ านวน
มากมายพากนัแยกตัวออกไปจากเพื่อนมนุษยแ์ละออกไปจากหน้าที่และการ
รบัผดิชอบแห่งความเป็นบดิามารดาก็เป็นผลใหม้นุษยท์กุคนขาดคณุธรรม 
 
การสมรส 
[Marriage] 

 
ศาสนาบาไฮสอนใหม้ีสามีภรรยาคนเดยีวและพระบาฮาอุลลาหท์รงก าหนดเงื่อนไข
การสมรสโดยการยนิยอมของฝ่ายหญงิและฝ่ายชาย รวมทัง้บดิามารดาของทัง้สอง
ฝ่ายไวด้ว้ย ทรงกล่าวไวใ้นคมัภรีอ์คัดสัว่า :  
 

"เป็นความจรงิ ในพระคมัภรีบ์ายนั (ศาสนาพระบอ๊บ) จ ากดัไวใ้นเร ือ่งการ
ตกลงยินยอมของทั้งสองฝ่าย (เจา้บ่าวและเจา้สาว) เท่าน้ัน แต่เรา
ปรารถนาทีจ่ะใหเ้กดิความรกั ความเป็นมิตรและความสามคัคแีก่ปวงชน 
ฉะน้ันเราจึงก าหนดเงื่อนไขการยินยอมของบิดามารดาไวด้ว้ยเพื่อ
หลกีเลีย่งมใิหเ้กดิการเป็นศตัรแูละมคีวามรูส้กึไม่ดตีอ่กนั" 

 
ในขอ้นีพ้ระอบัดลุบาฮาไดเ้ขยีนถงึผูถ้ามผูห้น่ึงว่า :  
 

"เร ือ่งปัญหาการแต่งงานตามกฎของพระผูเ้ป็นเจา้ก็คอืก่อนทีท่่านจะตอ้ง
เลอืกบุคคลทีท่า่นพอใจ  และแลว้จะขึน้อยู่กบัการยนิยอมอนุญาตของบดิา
มารดา กอ่นการเลอืกของท่านน้ันบดิามารดาไม่มสีทิธิแ์ทรกแซงการเลอืก
ของทา่นดว้ย" 

สาสน์ของพระอบัดลุบาฮา 
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พระอบัดุลบาฮากล่าวว่าค าเตอืนของพระบาฮาอุลลาหใ์หผ้ลท าใหค้วามสมัพนัธอ์นั
ตงึเครยีดระหว่างญาตฝ่ิายเขยและฝ่ายสะใภซ้ ึง่ไดก้ล่าวเป็นสุภาษิตกนัในประเทศที่
นับถอืศาสนาครสิเตยีนและมุสลิมแทบจะไม่ปรากฏในระหว่างบาไฮศาสนิกชนเลย
และการหย่ารา้งก็มนีอ้ยเต็มท ีทา่นไดเ้ขยีนเกีย่วกบัเร ือ่งแตง่งานว่า :  
 

"การหมัน้ของชาวบาไฮเป็นขอ้ตกลงอย่างสมบูรณแ์ละเป็นการยินยอม
อย่างแทจ้รงิของชายหญงิ  เขาทัง้สองจะตอ้งสนใจและตอ้งรูจ้กันิสยัใจคอ
ของกนัและกนั สญัญาอนัมั่นคงระหว่างเขาทัง้สองจะตอ้งเป็นเคร ือ่งผูกพนั
ตลอดไป ความตั้งใจของเขาจะตอ้งเป็นความสุขและความสามัคคี  
มติรภาพความสนิทสนมช ัว่กาลปาวสาน 

 
"การแต่งงานของบาไฮศาสนิกชนหมายความว่าชายหญงิจะรว่มปรองดอง
กนัทัง้ดา้นจติใจและรา่งกาย เพื่อทีเ่ขาจะไดส้ามคัคกีนัในโลกทัง้มวลของ
พระเจา้ช ัว่นิรนัดร ์และท าใหช้วีติแห่งจติใจของกนัและกนัดขีึน้ น่ีแหละคอื
การแตง่งานของบาไฮศาสนิกชน" 

จาก สาสน์ของพระอบัดลุบาฮา 
 
เจา้บ่าวจะตอ้งกล่าวตอ่หนา้เพือ่นเจา้บ่าวและบุคคลอืน่ๆ อกี 2-3 คนว่า "เราจะยดึถอื
มั่นในพระประสงคข์องพระผูเ้ป็นเจา้โดยแทจ้รงิ" และเจา้สาวก็ตอ้งตอบว่า  
 

"เราจะยดึถอืมั่นในพระประสงคข์องพระเจา้โดยแทจ้รงิ" 
 
การหย่ารา้ง 
[Divorce] 

 
ส่วนเร ือ่งการหย่ารา้งก็เช่นเดียวกบัการแต่งงาน ค าสั่งสอนของศาสนาต่างๆ 
เปลีย่นแปลงไปตามสถานการณข์องยุคสมยั พระอบัดุลบาฮาไดช้ ีแ้จง้ถงึค าสอนของ
ศาสนาบาไฮเกีย่วกบัเร ือ่งการหย่ารา้งว่า :  
 

"มติรทัง้หลาย (บาไฮศาสนิกชน) ตอ้งงดเวน้การหย่ารา้งเวน้เสยีแต่จะมสีิง่
เกดิขึน้ซ ึง่บงัคบัใหต้อ้งแยกทางกนัเพราะความเกลยีดชงัซึง่กนัและกนั ใน
กรณีเชน่นีด้ว้ยการรบัรูข้องกรรมการธรรมสภาก็อาจจะตดัสนิใหแ้ยกจาก
กนัไดแ้ต่บุคคลทัง้สองจะตอ้งอดทนและคอยเวลาอกีปีหน่ึงเต็มๆ ถา้ระหว่าง
หน่ึงปีนี้ไม่สามารถปรองดองกนัใหม่ไดก็้หย่ารา้งกนัได.้.. รากฐานแห่ง
อาณาจกัรของพระผูเ้ป็นเจา้ตัง้อยู่บนความปรองดองและความรกั ความ
เป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนั ความเป็นญาตพิี่นอ้งและความสามคัค ีมิใชต่ ัง้อยู่
บนการวิวาทบาดหมาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างสามีและภรรยาถา้คน
หน่ึงคนใดเป็นตน้เหตุของการหย่ารา้งผูน้ั้นจะตอ้งตกอยู่ในความล าบาก
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ใหญ่หลวงทีเดียว จะกลายเป็นผูเ้คราะหร์า้ยอย่างน่าสะพรงึกลวัและจะ
ประสบความเศรา้โศกอย่างสาหสั" 

จาก สาสน์ถงึบาไฮศาสนิกชนในอเมรกิา 
 
ในเร ือ่งการหย่ารา้งก็เหมือนกบักรณีอืน่ๆ แน่ทเีดยีวบาไฮศาสนิกชนมิไดผู้กพนัอยู่
เพียงค าสอนของศาสนาบาไฮเท่าน้ันแต่ผูกพนักบักฎหมายของประเทศทีต่นอาศยั
อยู่น้ันดว้ย 
 
ปฏทินิบาไฮ 
[The Bahá'í Calendar] 

 
ท่ามกลางประชาชนทีไ่ม่เหมือนกนัและยุคสมยัทีแ่ตกต่างกนัไดม้ีการนับวนัเวลาที่
ต่างกนัหลายแบบ  และยงัคงมปีฏทินิหลายชนิดทีไ่ม่เหมอืนกนัใชอ้ยู่ในปัจจุบนั เชน่
ปฏทินิในแบบเกรเกอร ี(ครสิตศกัราช) ทีใ่ชอ้ยู่ในยุโรปตะวนัตก ปฏทินิแบบจูเลยีตซี
ซารท์ีใ่ชใ้นประเทศยุโรปตะวนัออก ปฏิทนิฮิบรูใชก้นัในระหว่างชาวยิว และปฏิทิน
ของศาสนามะหะหมดัใชก้นัในหมู่ชาวมุสลมิ 
 
พระบอ๊บไดแ้สดงใหรู้ถ้ึงความส าคญัของศาสนาซึง่พระองคท์รงเสด็จมาเพื่อป่าว
ประกาศโดยทรงเร ิม่ปฏิทนิใหม่  ในปฏิทนิใหม่นีก็้เหมือนกบัปฏิทนิของฝ่ายครสิต ์
ศาสนาคอืมไิดนั้บเดอืนตามจนัทรคตแิตนั่บปีตามสุรยิะคต ิ
 
ปีของศาสนาบาไฮมี 19เดือน เดือนละ 19 วนั (361 วนัต่อ 1 ปี) และมี "วนัเพิ่ม
พเิศษ" (4วนัในปีปกตธิรรมดาและ5วนัในปีทีม่ ี366 วนั) วนัเหล่านีอ้ยู่ระหว่างเดอืนที่
18 และ19 เพือ่จดัปฏทินิใหเ้ขา้ตามแบบสุรยิะคต ิ พระบอ๊บไดต้ัง้ช ือ่เดอืนต่างๆ ตาม
คุณลกัษณะของพระผูเ้ป็นเจา้ วนัปีใหม่ของศาสนาบาไฮก็เชน่เดยีวกบัวนัปีใหม่ของ
อหิรา่นในสมยัก่อนคอืก าหนดตามดวงอาทติย ์เร ิม่ตน้เมื่อวนัทีด่วงอาทติยข์า้มเสน้
ศูนยส์ูตร (วนัที่21 มีนาคม) และยุคบาไฮเร ิม่ตน้ในปีที่พระบอ๊บประกาศศาสนา ( 
พ.ศ. 2387 (ค.ศ. 1844)) 
 
ในอนาคตใกล ้ๆ  นีจ้ะเป็นการจ าเป็นทีป่ระชาชนทัง้มวลในโลกจะเห็นชอบกบัการมี
ปฏทินิชนิดเดยีว   
 
ฉะน้ัน จงึเป็นการสมควรทียุ่คใหม่แห่งความเป็นเอกภาพควรมีปฏิทนิใหม่ซึง่ไม่ขึน้
และไม่เกีย่วขอ้งกบัปฏทินิเกา่ๆ อนักลุ่มต่างๆ ไม่ยอมรบัและไม่มปีฏทินิชนิดอืน่ใดจะ
ง่ายและสะดวกไปกว่าชนิดทีพ่ระบอ๊บทรงเสนอให ้
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เดอืนตา่งๆ ในปฏทินิของศาสนาบาไฮมดีงันีค้อื : 
 

เดอืนที ่
ภาษา 
อารบคิ 

ค าแปล วนัเร ิม่ตน้ 

1 บาฮา ความสงา่งาม 21 มนีาคม 
2 จาลาล เกยีรตยิศ 9 เมษายน 
3 จามาล ความสวยงาม 28 เมษายน 
4 อาชามาต ความยิง่ใหญ ่ 17 พฤษภาคม 
5 นูร ์ แสงสวา่ง 5 มถินุายน 
6 ราหมาต เมตตาปราณี 24 มถินุายน 
7 คาลมิาต ถอ้ยค า 13 กรกฎาคม 
8 คามาล ความสมบูรณ ์ 1 สงิหาคม 
9 อสัมา พระนาม 20 สงิหาคม 

10 อสิซาต อานุภาพ 8 กนัยายน 
11 มสัซยิาต พระประสงค ์ 27 กนัยายน 
12 อลิม์ ความรู ้ 16 ตลุาคม 
13 กฑุราต อ านาจ 4 พฤศจกิายน 
14 โกล ค าพูด 23 พฤศจกิายน 
15 มาซาเอล ์ ค าถาม 12 ธนัวาคม 
16 ชารฟั เกยีรตคิณุ 31 ธนัวาคม 
17 สลุตา่น เดชานุภาพ 19 มกราคม 
18 มุลก ์ อาณาจกัร 7 กมุภาพนัธ ์

วนัเพิม่ 
พเิศษ 

อยัยมั-ม-ีฮา 
วนัแห่ง 
พระผูเ้ป็นเจา้ 

 26 ก.พ. ถงึ 
1 ม.ีค. 

19 อลัลา ความสงูสง่ 2 มนีาคม 
 
กรรมการธรรมสภา 
[Spiritual Assemblies] 

 
กอ่นทีพ่ระอบัดลุบาฮาจะปฏบิตัภิารกจิในโลกนีอ้ย่างส าเรจ็พระองคไ์ดว้างรากฐานใน
การปรบัปรุงระเบยีบการจดัการต่างๆ ซึง่ก าหนดไวใ้นสาสน์ของพระบาฮุลลาหเ์พื่อ
แสดงถงึความส าคญัอย่างใหญ่หลวงของสภาพกรรมการบาไฮ พระอบัดุลบาฮาได ้
เขียนไวใ้นสาสน์ว่าการแปลหนังสือเล่มนี้จะตอ้งไดร้บัการอนุมัติจากกรรมการ
ธรรมสภาบาไฮแห่งกรุงไคโรเสยีก่อนทีจ่ะพิมพอ์อกมาเผยแพร ่แมว้่าแต่ตวัพระองค ์
เองจะไดต้รวจแกห้นังสอืเล่มนีแ้ลว้ก็ตาม 
 
ค าว่ากรรมการธรรมสภาบาไฮหมายถงึองคด์ าเนินการทีป่ระกอบดว้ยบุคคล 9 คนซึง่
เลอืกตัง้ทุกๆ ปีจากชมุชนบาไฮทอ้งถิน่ กรรมการธรรมสภานีม้ีอ านาจในการตดัสนิ
เร ือ่งราวต่างๆ ที่เกี่ยวกบัความร่วมมือซึง่กนัและกนัในส่วนของชุมชนน้ันๆ ชือ่
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กรรมการธรรมสภาทีก่ าหนดไวนี้เ้ป็นการช ัว่คราวเท่าน้ันเพราะในอนาคตกรรมการ
ธรรมสภาเหล่านีจ้ะเรยีกว่าสถาบนัแห่งความยุตธิรรม 
 
ผิดกบัระเบยีบของวดัต่างๆ ธรรมสภาบาไฮเหล่านีเ้ป็นสถาบนัการสงัคมมากกว่าจะ
เป็นสถาบนัของนักบวช คอืพวกกรรมการจะปฏบิตัติามกฎทีใ่หป้รกึษาหารอืกนัใน
ทุกๆ ปัญหารวมทัง้ความยุ่งยากทัง้หลายทีเ่กดิขึน้ในระหว่างบาไฮศาสนิกชนผูไ้ม่พึง
ฟ้องรอ้งคดกีนัในโรงศาลและแสวงหาทางส่งเสรมิความสามคัคเีชน่เดยีวกบัแสวงหา
ความยุตธิรรมใหแ้ก่ชมุชน ธรรมสภานีไ้ม่เหมือนกบัองคก์ารของสงฆห์รอืองคก์าร
ของนักบวชแต่อย่างใดเลยแต่มีหนา้ทีส่นับสนุนค าสั่งสอนใหแ้พรห่ลาย กระตุน้การ
ปฏบิตัหินา้ทีข่องศาสนา  ด าเนินการประชมุ ธ ารงรกัษาความสามคัค ีดูแลทรพัยส์นิ
ของศาสนาบาไฮทีอ่ยู่ในความพิทกัษร์กัษาเพื่อชมุชนและเป็นผูแ้ทนตดิต่อระหว่าง
บาไฮศาสนิกชนกบัประชาชนตลอดจนตดิตอ่กบัชมุชนบาไฮอืน่ๆ 
 
สภาพของสภากรรมการบาไฮแห่งทอ้งถิน่และแห่งชาตไิดก้ล่าวไวอ้ย่างสมบูรณใ์น
ตอนทีเ่กีย่วกบัพินัยกรรมของพระอบัดุลบาฮาในบทสุดทา้ย แต่ท่านโชก ิเอฟเฟนดิ
ไดจ้ ากดัหนา้ทัว่ๆ ไปของสภากรรมการไวด้งัตอ่ไปนี ้
 

"ถงึแมว้่าการเผยแพรศ่าสนา ความมุ่งหมาย วธิกีารเผยแพร ่ความเตบิโต
และความมั่นคงของศาสนาจะเป็นสิง่ส าคญัแกป่ระโยชนข์องศาสนาแต่ก็ยงั
มีสิง่อืน่ๆ ทีธ่รรมสภากรรมการจะตอ้งดูแลดว้ย  การศกึษาพระคมัภีรข์อง
พระบาฮาอลุลาหแ์ละสาสน์ของพระอบัดลุบาฮาจะชีใ้หเ้ห็นว่าผูแ้ทนทีไ่ดร้บั
เลือกในทุกๆ ทอ้งถิ่นยงัมีหน้าที่อื่นๆ ส าคญัจะตอ้งปฏิบตัิเท่าๆ กบัการ
เผยแพรนี่ ้

 
"เป็นหนา้ทีข่องพวกเขาทีต่อ้งคอยระมดัระวงัดูแลมีดุลยพินิจไตรต่รองและ
ป้องกนัศาสนาอยู่ทุกเวลามิใหผู้ใ้ดกระท าใหเ้กิดความเสียหายและศตัรู
ท าลายได ้

 
"เขาจะตอ้งพยายามส่งเสรมิไมตรจีิตและใหเ้กิดความปรองดองกนัใน
ระหว่างบาไฮศาสนิกชน ขจดัความไม่ไวว้างใจที่ยงัมีอยู่ใหห้มดสิน้ไป
ตลอดจนขจดัความห่างเหนิไปจากดวงใจของทุกคน และปลูกฝังความรว่ม
ใจกนัปฏบิตัริบัใชศ้าสนาเขา้แทนที ่

 
"เขาจะตอ้งปฏิบตัิใหด้ีที่สุดในการใหค้วามช่วยเหลือทุกโอกาสแก่คน
ยากไร ้คนเจ็บป่วย ผูท้ีไ่ม่สามารถชว่ยตนเองได ้ เด็กก าพรา้  สตรหีมา้ย
โดยไม่ค านึงถงึผวิพรรณช ัน้วรรณะและศาสนาใดๆ ทัง้สิน้ 
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"เขาจกัตอ้งส่งเสรมิทุกวิถีทางตามที่จะกระท าไดท้ัง้ในดา้นวตัถุและให ้
ความเขา้ใจในทางธรรมแกเ่ยาวชน ส่งเสรมิวธิใีหก้ารศกึษาแกเ่ด็กๆ จดัตัง้
สถาบนัการศึกษาบาไฮในโอกาสที่จะกระท าได ้จดัการและดูแลงานนี้
ตลอดจนใหว้ธิทีีด่ทีีสุ่ดเพือ่ความเจรญิกา้วหนา้.... 

 
"เขาจะตอ้งท าการใหบ้าไฮศาสนิกชนประชุมกันอย่างสม ่ า เสมอ 
ด าเนินงานพธิแีละวนัครบรอบต่างๆ พรอ้มทัง้การชมุนุมพเิศษทีก่ าหนดขึน้
เพื่อรบัใชห้รอืส่งเสรมิประโยชนแ์ห่งจิตใจสตปัิญญาและสงัคมของเพื่อน
มนุษย ์

 
"ในปัจจุบนันีข้ณะทีศ่าสนานีย้งัเป็นของใหม่เขาจกัตอ้งคอยดูแลการแปล
และการพิมพห์นังสือของศาสนาบาไฮทัง้หมดและใหก้ารเผยแพรห่นังสอื
เกีย่วกบัศาสนานีเ้ป็นไปอย่างถูกตอ้งแน่นอนและสมเกยีรติแก่ประชาชน
ทัว่ๆ ไป" 
 

เราอาจคาดคะเนถงึสิง่ทีจ่ะเป็นไปไดใ้นสถาบนับาไฮเมือ่เรานึกถงึอารยธรรมปัจจุบนั
ทีก่ าลงัสลายลงอย่างรวดเรว็เพราะขาดอ านาจทางธรรม  ซึง่เพยีงแต่อ านาจนีเ้ท่าน้ัน
ก็จะสามารถใหคุ้ณลกัษณะทีจ่ าเป็นในความรบัผิดชอบและคุณธรรมแกบ่รรดาผูน้ า
และจะใหค้วามซือ่สตัยอ์นัเป็นสิง่ทีจ่ าเป็นแกส่มาชกิแตล่ะบุคคลของสงัคมได ้
 
พธิตีา่งๆ ของศาสนาบาไฮวนัครบรอบและวนัถอืบวช  
[Bahá'í Feasts, Anniversaries, and Days of Fasting] 

 
พธิรีสิวาน (วนัประกาศศาสนาของพระบา
ฮาอลุลาห)์ 

21 เมษายน ถึง 2พฤษภาคม พ.ศ. 2406 
(ค.ศ. 1863) 

วนัประกาศศาสนาของพระบอ๊บ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2387 (ค.ศ. 1844) 
วนัสวรรคตของพระบาฮาอลุลาห ์ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2435 (ค.ศ. 1892) 
วนัปลงพระชนมพ์ระบอ๊บ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2393 (ค.ศ. 1850) 
วนัประสตูพิระบอ๊บ 20 ตลุาคม พ.ศ. 2362 (ค.ศ. 1819) 
วนัประสตูพิระบาฮาอลุลาห ์ 12 พฤศจกิายน พ.ศ. 2360 (ค.ศ. 1817) 
วนัเกดิของพระอบัดลุบาฮา 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2387 (ค.ศ. 1844) 
วนัแห่งพระปฏญิญา 26 พฤศจกิายน 
วนัมรณกรรมของพระอบัดลุบาฮา 28 พฤศจกิายน พ.ศ. 2464 (ค.ศ. 1921) 
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พธิตีา่งๆ 
[Feasts] 

 
ความสุขของศาสนาบาไฮจะเห็นไดใ้นพธิแีละวนัหยุดครบรอบตา่งๆ ตลอดปี  
 
ในการปราศรยัคร ัง้หน่ึงในพิธนีอรร์ูซ (วนัปีใหม่) ณ เมืองอเล็กซานเดรยี ประเทศ
อยีปิต ์ใน พ.ศ. 2455 (ค.ศ. 1912) พระอบัดลุบาฮากล่าวว่า :  
 

"ตามกฎอนัศักดิส์ิทธิข์องพระผูเ้ป็นเจา้ทุกยุคทุกสมัยย่อมมีพิธี มีว ัน
ครบรอบ และวนัหยุดอนัชืน่ชมยินดี ในวนัเช่นนี้ผูท้ี่มีอาชพีต่างๆ เช่น
การคา้ การอตุสาหกรรม เกษตรกรรมและอืน่ๆ ควรจะหยุดงาน 

 
"ทุกคนควรร ืน่เรงิยินดีดว้ยกนัมีการพบปะประชุมกนัทั่วๆ ไป เป็นการ
ประชมุทีป่รองดองกนัเพือ่ทุกคนจะไดม้องเห็นถงึความเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีว
ทัว่ทัง้ประเทศ มองเห็นความสามคัคปีรองดองกนั 

 
"ในฐานะทีเ่ป็นวนัของศาสนาจงึไม่ควรทีจ่ะละเลยเสยีหรอืปล่อยใหเ้สยีผล
ไปในการหาความเพลดิเพลนิแตอ่ย่างเดยีว 

 
"ในระหว่างวันเหล่าน้ันเราทั้งหลายควรจัดตั้งสถาบันต่างๆ ที่จะเป็น
ประโยชนแ์ละมคีา่ถาวรแกป่วงชน.... 

 
"ปัจจุบนันีไ้ม่มีผลอนัใดจะยิง่ใหญ่กว่าการน าทางใหป้วงชน ไม่ตอ้งสงสยั
เลยว่าในยุคเชน่นีม้ติรของพระผูเ้จา้จะตอ้งกระท าสิง่ทีเ่ป็นคุณประโยชนซ์ ึง่
เป็นมรดกแก่เพื่อนมนุษยอ์นัแผ่ไปถงึมนุษยท์ัง้มวลไดม้ิใชเ่ฉพาะแต่บาไฮ
ศาสนิกชนเท่าน้ัน ในยุคแห่งศาสนาอนัศกัดิส์ทิธินี์ค้วามเมตตาการุนเป็น
สิง่ส าหรบัมนุษยท์ัง้มวล ไม่มกีารยกเวน้เพราะแสดงใหเ้ห็นพระกรุณาธคิณุ
ของพระผูเ้ป็นเจา้ ฉะน้ันขา้พเจา้หวงัว่าบรรดามิตรของพระผูเ้ป็นเจา้ทุกๆ 
คนจะเป็นประหน่ึงความเมตตาปราณีของพระผูเ้ป็นเจา้ตอ่มนุษยท์ัง้หลาย" 

 
"พิธนีอรร์ูซ (วนัปีใหม่) และพิธรีสิวนั วนัครบรอบวนัประสูตขิองพระบอ๊บและพระบา
ฮาอุลลาหแ์ละวนัประกาศศาสนาของพระบอ๊บ (ซึง่เป็นวนัเดยีวกบัวนัเกดิของพระอบั
ดลุบาฮา) ลว้นเป็นวนัปลาบปลืม้ยนิดใีนรอบปีของบาไฮศาสนิกชนในประเทศอหิรา่น 
มกีารเฉลมิฉลองดว้ยการไปเทีย่วปิคนิคหรอืมงีานพธิชีมุนุมอนัมดีนตรปีระกอบ สวด
พระคมัภรีแ์ละกล่าวสุนทรพจนส์ัน้ๆ ทีเ่หมาะสมกบัโอกาส วนัเพิม่พเิศษระหว่างเดอืน
ที ่18 และ 19 (คอืวนัที ่26 กมุภาพนัธ ์ถงึ 1 มนีาคม) เป็นวนัพเิศษรบัรองมติรสหาย 
เป็นวนัของขวญัชว่ยเหลอืคนยากจนและเจ็บป่วย 
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วนัครบรอบสละพระชนมช์พีของพระบอ๊บ วนัสวรรคตของพระบาฮาอุลลาห ์และวนั
มรณกรรมของพระอบัดุลบาฮามีการประกอบพิธตีามสมควรและกล่าวค าปราศรยั 
รวมทัง้มกีารสวดพระคมัภรีด์ว้ย 
 
การถอืบวช 
[Fast] 

 
เดือนที่ 19 ซึง่ตามหลงัวนัพิเศษเพิ่มเติมพิเศษเป็นเดือนแห่งการถือบวช ระหว่าง
ชว่งเวลา 19 วนั  การถอืบวชนีค้ือการงดเวน้รบัประทานสิ่งใดๆ รวมทัง้การดื่มน ้า
ดว้ยตัง้แต่เวลาดวงอาทติยข์ึน้ถงึเวลาดวงอาทติยต์ก โดยทีเ่ดอืนแห่งการถอืบวชนี้
สิน้สุดลงในวนัทีด่วงอาทติยข์า้มเสน้ศูนยส์ูตรในเดอืนมีนาคม การถอืบวชจงึอยู่ใน
ฤดูเดียวกนัเสมอคือฤดูใบไมผ้ลิในซกีโลกภาคเหนือและฤดูใบไม่รว่งในซกีโลก
ภาคใต ้มิไดอ้ยู่ในฤดูรอ้นจดัมากหรอืหนาวจดัมากซึง่จะท าใหเ้กดิความล าบากแต่
อย่างใด ยิง่กว่าน้ันในระยะการถอืบวชเวลาระหว่างดวงอาทติยต์กและขึน้อยู่ในระยะ
เท่าๆ กนัแทบทุกส่วนของโลกคอืจากประมาณ 6 โมงเชา้ถงึ 6 โมงเย็น การถอืบวช
ไม่เป็นขอ้ผูกพนัแกเ่ด็กๆ คนเจ็บป่วย ผูเ้ดนิทางคนชราและผูอ้่อนแอ (รวมทัง้สตรทีีม่ี
ครรภห์รอืเลีย้งเด็กดว้ยนมของตน)   
 
มีประจกัษพ์ยานชดัแจง้ว่าการงดอาหารเป็นระยะดงัเชน่การถอืบวชทีก่ าหนดในค า
สอนของศาสนาบาไฮมปีระโยชนแ์กสุ่ขภาพของรา่งกาย แต่สิง่ส าคญัในการถอืบวช
ของศาสนาบาไฮมใิชก่ารงดอาหารทางรา่งกาย แมว้่าการงดอาหารน้ันจะชว่ยใหก้าร
ย่อยอาหารดขีึน้แต่เป็นการงดเวน้ความปรารถนาและกเิลสแห่งเลอืดเนือ้และแยกตวั
ออกจากทกุสิง่นอกจากพระผูเ้ป็นเจา้ พระอบัดลุบาฮากล่าวว่า :  
 

"การงดอาหารเป็นสญัลกัษณอ์ย่างหน่ึงการอดอาหารทางรา่งกายเป็น
สญัลกัษณข์องการอดกลัน้น้ันและเป็นเคร ือ่งเตอืนใจ น่ันคอืเมื่อบุคคลอด
กลัน้ความหวิโหยและความปรารถนาภายในไดเ้พยีงการงดเวน้อาหารมไิด ้
เกดิผลแกจ่ติใจอย่างใดเป็นแต่เพียงเคร ือ่งหมายและเคร ือ่งเตอืนใจเท่าน้ัน 
มิฉะน้ันแลว้การอดอาหารก็ไม่มีประโยชน ์การงดเวน้อาหารเพื่อความมุ่ง
หมายนี้มิไดห้มายความว่าจะละเวน้การกินอาหารเสียทั้งหมดทีเดียว 
ค าแนะน าเกีย่วกบัอาหารนีก็้คอือย่ากนิอาหารมากเกนิไปหรอืนอ้ยเกนิไป 
การกนิแต่เพียงปานกลางเป็นสิง่สมควร มีนิกายในอนิเดยีทีง่ดเวน้อาหาร
อย่างจรงิจงัแลว้ค่อยๆ ลดอาหารลงจนกระทั่งเกือบจะไม่กนิอะไรเลยแต่
สตปัิญญามดืทบึ  ถา้รา่งกายของมนุษยอ์่อนแอเพราะขาดอาหารเขาก็ไม่
เหมาะสมที่จะรบัใชพ้ระผูเ้ป็นเจา้ดว้ยสมองและร่างกายเพราะเขาไม่
สามารถจะมองเห็นสิง่ใดไดแ้จม่ชดั" 

มสิ อ.ี เอส สตเีฟนคดัมาจากหนังสอื Fortnightly Review  
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การประชมุ 
[Meetings] 

 
พระอบัดุลบาฮาถือว่าการประชุมกนัเป็นประจ าระหว่างบาไฮศาสนิกชนในการ
นมสัการรว่มกนัเพื่ออธบิายและศึกษาค าสั่งสอนและปรกึษาหารอืกนัเกีย่วกบัความ
เจรญิของศาสนาเป็นสิง่ส าคญัมาก ทา่นไดก้ล่าวไวใ้นสาสน์ฉบบัหน่ึงว่า :  
 

"ตามพระประสงคข์องพระผูเ้ป็นเจา้ความสามคัคปีรองดองอาจจะเพิ่มพูน
ขึน้ทลีะเล็กละนอ้ยในหมู่มิตรของพระผูเ้ป็นเจา้และผูร้บัใชข้องพระผูท้รง
เมตตา ถา้ความสามคัคนีีไ้ม่เกดิขึน้งานศาสนานีก็้จะไม่กา้วไปได ้และวิธี
ส าคญัทีสุ่ดทีจ่ะท าใหเ้กดิความสามคัคปีรองดองกนัก็คือการประชมุทาง
ธรรมเร ือ่งนี้เป็นเร ือ่งส าคญัมากและเป็นประหน่ึงแม่เหล็กดึงดูดพรความ
มั่นคงจากสวรรค"์ 

จาก สาสน์ของพระอบัดลุบาฮา 
 
ในการประชมุทางธรรมของบาไฮจะตอ้งหลีกเลีย่งการถกเถยีงในเร ือ่งการเมืองและ
เร ือ่งทางโลก  จุดมุ่งหมายโดยแทจ้รงิอย่างเดยีวของศาสนิกชนก็คอืการเผยแพรแ่ละ
การศกึษาสจัจะแห่งสวรรคเ์พื่อใหด้วงใจของเขาเป่ียมไปดว้ยความรกัของพระผูเ้ป็น
เจา้เพือ่ใหบ้รรลุถงึความอ่อนนอ้มต่อเจตจ านงของ พระผูเ้ป็นเจา้อย่างสมบูรณย์ิง่ขึน้
และเพือ่ส่งเสรมิอาณาจกัรของพระผูเ้ป็นเจา้ใหม้าถงึเรว็ยิง่ขึน้ พระอบัดุลบาฮากล่าว
ในกรงุนิวยอรค์เมือ่ พ.ศ. 2455 (ค.ศ. 1912) ว่า :  
 

"การประชุมของศาสนาบาไฮจะตอ้งเป็นการประชุมทางจิตวิญญาณ
ระหว่างสวรรคแ์ละพิภพ  จกัตอ้งไดร้บัแสงจากแสงแห่งดวงวญิญาณทีอ่ยู่
ในสวรรค ์ดวงใจจะตอ้งเป็นไปประดุจกระจกเงาทีแ่สงของดวงอาทติยแ์ห่ง
สจัจะจะส่องแสงใหแ้ลเห็นได ้หวัใจทุกดวงจะตอ้งเป็นดงัสถานีโทรเลข
ขัว้ไฟฟ้าขัว้หน่ึงของสายไฟจะตอ้งอยู่ที่ใจกลางของดวงใจอกีขัว้หน่ึงอยู่
วญิญาณแห่งสวรรค ์เพื่อใหต้ดิต่อไปถงึกนัและกนัได ้โดยวธินีีก้ารดลใจ
จากอาณาจกัรอบัฮาก็จะหลั่งไหลลงมา และการปรกึษาหารอืในกจิการทกุ
อย่างก็จะเป็นไปดว้ยความกลมเกลียว... ยงัมีความปรองดองสามคัคีและ
ความรกัอยู่ระหว่างพวกท่าน อ านาจจากพระผูเ้ป็นเจา้ก็จะชว่ยพวกท่าน
มากขึน้และทัง้ความชว่ยเหลอืของพระองคผู์อุ้ดมพรคอืพระบาฮาอุลลาหก็์
จะสนับสนุนทา่นอกีดว้ย" 

 
ในสาสน์ฉบบัหน่ึงของทา่นกล่าวว่า :  
 

"ในการประชุมนี้จะตอ้งหลีกเลี่ยงการสนทนาเร ือ่งที่นอกเหนือไปจาก
ศาสนาอย่างเด็ดขาดและผูท้ีม่าประชมุจะตอ้งจ ากดัตวัอยู่แต่การสวดและ
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อ่านพระคมัภีรแ์ละในเร ือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัศาสนาของพระผูเ้ป็นเจา้เท่าน้ัน  
เป็นตน้ว่าอธบิายขอ้พิสูจนต์่างๆ แสดงใหเ้ห็นหลกัฐานที่ปรากฏแจ่มชดั
และชีท้างของพระผูท้รงเป็นที่รกัแห่งสิ่งทัง้ปวง ก่อนการเขา้ประชมุผูเ้ขา้
ประชมุจะตอ้งแต่งกายดว้ยเสือ้ผา้สะอาดและหนัหนา้เขา้หาอาณาจกัรอบั
ฮา คร ัน้แลว้จึงเขา้สู่การประชมุดว้ยความอ่อนนอ้มถ่อมตน ขณะที่ท่าน
อ่านคมัภรีจ์ะตอ้งสงบเงยีบหากผูใ้ดประสงคจ์ะกล่าวสิง่ใดเขาจะตอ้งกระท า
ดว้ยความสุภาพดว้ยความพอใจและยนิยอมของบุคคลในทีป่ระชมุแลว้จงึ
กล่าวอย่างไพเราะน่าฟัง" 

 
งานฉลองบุญ 19วนั 
[19 Day Feast] 

 
ดว้ยความกา้วหน้าแห่งระเบียบบรหิารของศาสนาบาไฮนับแต่พระอบัดุลบาฮา
มรณกรรมแลว้  งานฉลองบุญ 19 วนัซึง่ถอืวนัตน้ของเดอืนบาไฮเป็นวนัพิธไีดถ้อื
เป็นวนัส าคญัเป็นพิเศษ  ก าหนดว่าไม่เพียงแต่จะเป็นวนัสวดชมุนุมรว่มกนัและอ่าน
พระคมัภีรเ์ท่าน้ันแต่เป็นวนัปรกึษาหารอืทั่วๆ ไปเกีย่วกบักจิการต่างๆ ของศาสนา
บาไฮดว้ย การประชมุนีใ้หโ้อกาสธรรมสภาทีจ่ะรายงานแก่ทีป่ระชมุบาไฮศาสนิกชน
และขอค าแนะน าและปรกึษาหารอืเกีย่วกบัวธิกีารปฏบิตัใิหม่ๆ ทีด่กีว่าเกา่ 
 
มาชรกิลุ อสัคาร ์(โบสถข์องศาสนาบาไฮ) 
[Mashriq'ul-Adhkár] 

 
พระบาฮาอุลลาหท์รงแนะน าว่าผูนั้บถอืศาสนาบาไฮควรสรา้งโบสถเ์พือ่การนมสัการ
ขึน้ทุกๆ ประเทศ และทุกๆ เมืองโบสถเ์หล่านี้ทรงใหน้ามไวว้่า "มาชรกิุล อสัคาร"์ 
(โบสถข์องศาสนาบาไฮ) ซึง่หมายความว่า"สถานแห่งอรุณของการสรรเสรญิพระผู ้
เป็นเจา้"  โบสถบ์าไฮจะตอ้งสรา้งเป็นแบบ 9 เหลี่ยม  หลงัคาสูงเป็นรูปโดมงดงาม
ประณีตทัง้การออกแบบและฝีมอื โบสถนี์จ้ะตอ้งตัง้อยู่ในอุทยานใหญ่ ประดบัดว้ยสระ
น ้าพุ ตน้ไมแ้ละดอกไม ้หอ้มลอ้มดว้ยอาคารต่างๆ ที่เป็นอาคารส าหรบัการศึกษา 
การกุศลและการสงัคมเพื่อทีก่ารนมสัการพระผูเ้ป็นเจา้ในโบสถจ์ะไดเ้กีย่วพนัอย่าง
ใกลช้ดิกบัความปราโมทยใ์นความงามของธรรมชาตแิละศลิปะและเป็นการชว่ยเหลอื
สภาพสงัคมอย่างจรงิจงั 
 
ในประเทศอิหรา่นแมก้ระทั่งปัจจุบนันี้บาไฮศาสนิกชนถูกขดัขวางมิใหส้รา้งโบสถ ์
เพือ่ใหป้ระชาชนมานมสัการ ฉะน้ันมาชรกิลุ อสัคาร ์โบสถแ์รกจงึไดส้รา้งขึน้ในเมอืง
เอชกาบาตในประเทศรสัเซีย โบสถท์ี่สองสรา้งขึน้บนฝ่ังทะเลสาบมิชแิกนทาง
ภาคเหนือของเมืองชคิาโกประมาณไม่กีไ่มล ์หลุยส ์โบรจ์วาส ์ผูล้่วงลบัไปแลว้เป็น
ผูอ้อกแบบ การออกแบบไดร้บัความสนใจอย่างกวา้งขวาง พระอบัดุลบาฮาไดก้ระท า
พิธีในการสรา้งโบสถนี์้เมื่อท่านไปเยือนอเมรกิาในปี พ.ศ. 2455 (ค.ศ. 1912) 
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ส่วนบนสรา้งส าเรจ็ใน พ.ศ. 2474 (ค.ศ. 1931) เป็นระยะเวลา 19 ปีนับแต่วนัทีท่่าน
ไดก้ระท าพิธกีารตกแต่งภายนอกซึง่ถอืตามแบบทีส่ถาปนิกไดใ้หไ้ว ้ไดใ้ชห้นิเทยีม
หล่อเป็นแผ่นๆ จากแม่พิมพท์ีแ่กะสลกัดว้ยมอือนัเป็นแบบใหม่ ผิวพืน้หนา้ของหนิที่
หล่อแลว้ซึง่มลีวดลายสวยงามและสลบัซบัซอ้นมคีวามคงทนยิง่กว่าหนิธรรมชาต ิใน 
พ.ศ. 2478 (ค.ศ. 1935) ยอดโดมไดส้รา้งส าเรจ็เมื่อไม่กีปี่มานีบ้าไฮศาสนิกชนใน
ประเทศอิหรา่นก็ไดจ้ดัหาสถานที่ส าหรบัสรา้งมาชรกิุล อสัคารอ์นัเป็นสถานที่ๆ 
มองเห็นตวัเมอืงเตหะรานไดต้ลอด 
 
ในสาสน์ทีก่ล่าวถงึโบสถห์ลงันีอ้นัเป็นประหน่ึงโบสถม์ารดรของโบสถห์ลงัอืน่ๆ พระ
อบัดลุบาฮาไดเ้ขยีนไวว้่า :   
 

"ขอสรรเสรญิพระผูเ้ป็นเจา้ที่ในขณะนี้การชว่ยเหลือไดห้ลั่งไหลมาจาก
ทุกๆ ประเทศในโลกเพือ่สมทบเงนิทุนสรา้งมาชรกิุล อสัคารใ์นอเมรกิา นับ
แต่ยุคอดมัเป็นตน้มามนุษยไ์ม่เคยไดป้ระสบพบเห็นสิง่นีม้ากอ่นเลย น่ันคอื
การบรจิาคจากประเทศไกลสุดในเอเชยีใหแ้ก่อเมรกิา ทัง้นี้เป็นเพราะ
อ านาจแห่งพระปฏญิญาของพระผูเ้ป็นเจา้ เป็นสิง่ทีน่่าประหลาดใจจรงิๆ ที่
ประชาชนมีความเขา้ใจ  เป็นทีห่วงัว่าผูนั้บถอืศาสนาของพระผูเ้ป็นเจา้จะ
แสดงจติใจดงีามและบรจิาคสมทบทุนมากขึน้เพื่อสรา้งโบสถนี์.้.. ขา้พเจา้
ตอ้งการใหทุ้กคนมีอสิระในการทีจ่ะกระท าสิ่งใดๆ ตามความประสงคข์อง
เขา  ถา้ผูใ้ดตอ้งการจะใชเ้งินของเขาในทางอืน่ก็ปล่อยใหเ้ขากระท าตาม
ความพอใจ อย่าแทรกแซงเขาไม่ว่าในทางใดๆ แต่จงมั่นใจว่าสิ่งส าคญั
ทีสุ่ดในยุคนีก็้คอืการสรา้งโบสถม์าชรกิลุ อสัคาร ์

 
"…มาชรกิุล อสัคาร ์จะตอ้งมี 9 ดา้น มีประตู 9 ประตู มีน ้าพุ 9 สระ มี
ทางเดนิเขา้ 9 ทาง มีประตูใหญ่ 9 ดา้น มีเสาในโบสถ ์9 ตน้ และมีสวน
ดอกไม ้9 สวนรอบนอกตวัโบสถ ์ในตวัโบสถม์ีพืน้ช ัน้ล่าง ระเบยีงภายใน
โบสถช์ ัน้บนและหลังคารูปโดม การออกแบบจะตอ้งสวยงามประณีต
เรยีบรอ้ย  ความหมายอนัลกึลบัของโบสถนี์ก้วา้งขวางมากและยงัไม่เป็นที่
เปิดเผยในขณะนี ้แต่การก่อสรา้งเป็นสิง่ส าคญัยิง่ทีต่อ้งกระท าในปัจจุบนั 
โบสถม์าชรกิุล อสัคารม์ีส่วนประกอบต่างๆ ที่ส าคญัซึง่ถือเป็นรากฐาน
ขัน้ตน้อยู่ดว้ย คอืมโีรงเรยีนส าหรบัเด็กก าพรา้ มโีรงพยาบาลและสถานให ้
ยาแก่คนยากจน มีสถานที่อาศยัส าหรบัคนพิการและคนที่ไม่สามารถ
ท างานได ้มีสถาบนัวิทยาศาสตรข์ัน้สูงและมีบา้นพักส าหรบัผูเ้ดินทาง 
มาชรกิลุ อสัคารต์ามแบบนีจ้ะตอ้งสรา้งขึน้ทกุๆ เมอืง ในโบสถม์าชรกิลุ อสั
คารจ์ะตอ้งเปิดใหป้ระชาชนเขา้ไปสวดมนตท์ุกๆ เชา้ ไม่มีเคร ือ่งดนตรอียู่
ในโบสถ ์ตามอาคารใกล ้ๆ  ตวัโบสถจ์ะใชเ้ป็นทีป่ระกอบงานพธิตี่างๆ เป็นที่
ประชมุกจิการทัง้หลายเป็นทีป่ระชมุสาธารณะและชมุนุมทางศาสนาแต่ไม่
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มีการเล่นดนตรปีระกอบการสวดและรอ้งเพลงในโบสถ ์ท่านจงเปิดประตู
โบสถใ์หแ้กค่นทัง้ปวง 

 
"เมือ่สรา้งสถาบนัการศกึษา โรงพยาบาล ทีพ่กัและอาคารส าหรบัผูเ้จ็บป่วย
ทีไ่ม่สามารถรกัษาใหห้ายได ้มหาวทิยาลยัวชิาการช ัน้สูงซ ึง่ใหก้ารศกึษา
ขัน้สูงแกผู่ท้ีส่ าเรจ็มหาวทิยาลยัมาแลว้ และอาคารอืน่ๆ ทีเ่ป็นประโยชนแ์ก่
ปวงชนส าเร็จเรยีบรอ้ยแลว้ประตูเหล่านี้จะเปิดใหแ้ก่มนุษยท์ุกชาติทุก
ศาสนาไม่มกีารขดีเสน้จ ากดัแตอ่ย่างใด การกศุลนีไ้ม่ค านึงถงึเช ือ้ชาตแิละ
สีผิวประตูทุกประตูจะเปิดกวา้งใหแ้ก่มนุษยชาติโดยปราศจากอคติ มีแต่
ความรกัในมนุษยท์ัง้มวล อาคารหลงัทีอ่ยู่ศูนยก์ลางจะเป็นทีส่ าหรบัสวด
มนตแ์ละสักการะดังนี้. .. ศาสนาก็จะกลมเกลียวกบัวิทยาศาสตรแ์ละ
วทิยาศาสตรก็์จะรบัใชศ้าสนา ทัง้สองอย่างก็จะใหข้องขวญัทางดา้นวตัถุ
และธรรมแกม่นุษยท์ัง้มวล" 

 
ชวีติภายหลงัความตาย 
[Life After Death] 

 
พระบาฮาอุลลาหท์รงสอนว่าชวีติในสภาพเลอืดและเนือ้นีเ้ป็นแต่เพียงภาวะทีเ่สมือน
อยู่ในครรภแ์ห่งความเป็นอยู่ของเราเท่าน้ันและการแยกออกไปจากรา่งก็เป็นเสมือน
ดงัการเกดิใหม่ซึง่จิตวิญญาณของมนุษยจ์ะเขา้สู่ชวีิตทีส่มบูรณก์ว่าและเป็นอิสระ
กว่า พระองคท์รงเขยีนไวว้่า :  
 

"จงรูค้วามจรงิว่าจิตวิญญาณเมื่อแยกจากรา่งไปแลว้จะด าเนินกา้วหนา้
ต่อไปจนกระทั่งไปสู่เบือ้งหนา้พระพกัตรพ์ระผูเ้ป็นเจา้ในสภาพและภาวะที่
ความหมุนเวยีนของยุคและศตวรรษหรอืความเปลีย่นแปลงและโอกาสใดๆ 
ในโลกนีม้อิาจจะเปลีย่นแปลงเสยีได ้จติวญิญาณนีจ้ะคงทนถาวรอยู่ตราบ
เท่าที่อาณาจกัรของพระผูเ้ป็นเจา้ อธปิไตยของพระองคแ์ละอ านาจของ
พระองคถ์าวรอยู่ กบัทัง้จะแสดงสญัลกัษณแ์ห่งคุณลกัษณะของพระผูเ้ป็น
เจา้และทัง้จะเปิดเผยความเมตตาปราณีอนัเป่ียมดว้ยความรกัของพระองค ์
ปากกาของเราตอ้งสะดุดหยุดลงเพราะมิอาจจะบรรยายใหส้มกบัความสูง
และเกียรติคุณของสภาวะอนัล า้เลิศนี้ได ้เกียรติคุณที่พระหตัถแ์ห่งพระ
กรุณาธคิุณจะสวมใหแ้ก่จติวิญญาณเป็นสิ่งทีไ่ม่สามารถจะพรรณนาให ้
เท่าเทียมไดห้ร ือแมส้ิ่งใดๆ ในโลกก็มิอาจจะบรรยายไดถู้กตอ้ง  จิต
วิญญาณซึง่บรสิุทธิห์ลุดพน้จากความนึกคิดทัง้หลายในโลก ในขณะที่
ดวงจติดวงน้ันจะแยกออกจากรา่งจะบรรลุถงึความสุข จติวญิญาณเชน่นีม้ี
ชวีิตและเคลื่อนไหวไปมาตามพระประสงคข์องพระผูส้รา้งและเขา้สู่สรวง
สวรรคช์ ัน้สูงสุดจะหอ้มลอ้มดวงวญิญาณน้ัน และบรรดาศาสนทูตของพระ
ผูเ้ป็นเจา้และผูท้ี่พระองคท์รงเลือกสรรก็จะเขา้มาเป็นมิตรดว้ย ดวง
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วญิญาณดวงน้ันก็จะสนทนาอย่างเป็นอสิระกบัดวงวญิญาณเหล่านีแ้ละจะ
เล่าถงึความอดทนในวถิทีางของพระผูเ้ป็นเจา้พระผูซ้ ึง่เป็นนายของโลกทัง้
มวล ถา้หากผูใ้ดไดย้นิเร ือ่งราวทีไ่ดก้ าหนดใหแ้ก่ดวงวญิญาณเชน่น้ันใน
โลกของพระผูเ้ป็นเจา้พระผูท้รงเป็นนายแห่งโลกสวรรคแ์ละพิภพแลว้
รา่งกายและจติใจของเขาก็จะรอ้นรนประหน่ึงไฟเผาไปในทนัทดีว้ยความ
กระหายทีไ่ดไ้ปสู่สภาวะขัน้สูงสุดบรสิุทธิแ์ละโชตชิว่งชชัวาลน้ัน ลกัษณะ
ของวิญญาณภายหลงัที่ตายไปแลว้ไม่สามารถจะบรรยายไดแ้ละไม่พึง
บังควรอีกทั้งไม่ไดร้บัการยินยอมใหแ้สดงลักษณะใหม้นุษยแ์ลเห็น 
บรรดาศาสนทูตและบรมศาสดาของพระผูเ้ป็นเจา้ลว้นถูกส่งมาเพื่อความ
มุ่งหมายอนัเดียวกนัคือน ามนุษยชาติไปสู่วิถีทางตรงแห่งสจัจะ ความมุ่ง
หมายที่เป็นรากฐานค าสั่งสอนของท่านทัง้หลายก็คือใหก้ารศึกษาแก่
มนุษยท์ุกๆ คนใหม้ีจิตใจอยู่ในสภาพบรสิุทธิแ์ทจ้รงิและแยกตวัออกจาก
ทางโลกอย่างเด็ดขาดในขณะทีเ่ขาก าลงัจะตายเพือ่ทีเ่ขาอาจจะไดข้ึน้ไปสู่
เบือ้งพระพกัตรข์องพระผูสู้งส่ง แสงสว่างซึง่ดวงวญิญาณเหล่านีส้าดส่อง
ท าใหโ้ลกเจรญิและประชาชนกา้วหนา้ พวกเขาเป็นประหน่ึงเชือ้ที่ท าให ้
โลกแห่งความด ารงอยู่ดขีึน้และเป็นก าลงัทีด่ลใจใหม้ศีลิปวทิยาการและสิง่
ที่น่าอัศจรรยใ์จขึน้ในโลก และโดยพวกเขาเหล่านี้เมฆฝนแห่งพรก็
หลั่งไหลลงมาสู่มวลมนุษย ์พภิพก็ใหผ้ลดงีามทุกสิง่ทุกอย่างตอ้งมีตน้เหตุ
มีก าลงัผลกัดนัและมีสิง่กระตุน้ใจ ดวงวิญญาณเหล่านีซ้ ึง่เป็นสญัลกัษณ์
แห่งการสละกเิลสไดใ้หค้วามกระตุน้ใจอย่างสูงสุดในโลกการด ารงอยู่และ
จะใหต้่อไป โลกหน้าเป็นโลกที่แตกต่างจากโลกนี้เชน่เดียวกบัที่โลกนี้
แตกตา่งจากโลกของทารกทีย่งัอยู่ในครรภม์ารดา...." 

จาก Gleanings 
 
พระอบัดลุบาฮาเขยีนไวอ้ย่างเดยีวกนัว่า :  
 

"ความลีล้บัในสิ่งที่มนุษยไ์ม่เอาใจใส่ในโลกเรานี้เขาจะไดพ้บมนัในโลก
สวรรคแ์ละจะไดร้บัการบอกเล่าถงึความลบัแห่งสจัจะ นอกจากน้ันเขาจะ
รูจ้กัและไดพ้บคนทีเ่ขาเคยพบมาแลว้ ไม่ตอ้งสงสยัเลยว่าดวงวญิญาณที่
บรสิุทธิซ์ ึง่มดีวงตาสะอาดและไดร้บัความเขา้ใจปลอดโปรง่จะรูค้วามลกึลบั
ทุกอย่างในอาณาจกัรแห่งแสงสว่างและจะมองหาความจรงิที่อยู่ในดวง
วญิญาณอนัประเสรฐิทุกดวง  ในโลกใหม่น้ันเขาจะแลเห็นอย่างชดัแจง้ใน
ความงามของพระผูเ้ป็นเจา้ เชน่เดยีวกนัเขาจะพบมติรสหายของพระผูเ้ป็น
เจา้ทัง้มวลทีอ่ยู่ในสวรรคท์ัง้ในสมยักอ่นและปัจจบุนั 

 
"หลงัจากที่มนุษยไ์ดล้ะทิง้โลกอนัเป็นอนิจจงันี้ไปแลว้ความแตกต่างและ
แบ่งแยกระหว่างบุคคลก็จะกลายเป็นความจรงิขึน้ตามธรรมชาตแิต่ความ
แตกต่างนีม้ิใชเ่กีย่วกบัเร ือ่งสถานทีห่ากเป็นความแตกต่างทีเ่กีย่วกบัดวง
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วิญญาณและความส านึก เพราะอาณาจกัรของพระผูเ้ป็นเจา้น้ันพน้จาก 
(หรอืเป็นอิสระจาก) เร ือ่งกาลเวลาและสถานทีเ่ป็นอกีโลกหน่ึงและสากล
หน่ึงและจงรูว้่าเพื่อความแน่ใจว่าในโลกสวรรคด์วงวิญญาณที่รกัในทาง
ธรรมต่างก็รูจ้ ักกันและกันจะพยายามรวมเขา้เป็นดวงวิญญาณดวง
เดยีวกนัแตจ่ะเป็นการรวมทางจติวญิญาณเชน่เดยีวกบัความรกัทีค่นหน่ึงมี
ต่ออกีคนหน่ึงในโลกนีก็้จะไม่ลมืเลอืนในโลกของพระผูเ้ป็นเจา้และท่านจะ
ไม่ลมืชวีติทีท่า่นเคยมใีนโลกแห่งวตัถ"ุ 

จาก สาสน์ของพระอบัดลุบาฮา 
 
สวรรคแ์ละนรก 
[Heaven and Hell] 

 
พระบาฮาอุลลาหแ์ละพระอบัดุลบาฮา กล่าวถงึสวรรคแ์ละนรกทีบ่รรยายไวใ้นคมัภรี ์
ศาสนาเก่าก่อนน้ันว่าเป็นการกล่าวอย่างเป็นนัยเชน่เดยีวกบัเร ือ่งราวในพระคมัภรี ์
ครสิตศาสนาทีก่ล่าวถงึการสรา้งโลกซึง่มิใชเ่ป็นไปตามตวัอกัษรอย่างน้ัน ตามพระ
คมัภีรต์่างๆ สวรรคห์มายถึงสภาวะอนัสมบูรณแ์ละนรกก็คือสภาพที่ไม่สมบูรณ ์
สวรรคค์อืความสอดคลอ้งกบัความปรารถนาของพระผูเ้ป็นเจา้และกบัมติรสหายของ
เราส่วนนรกก็คือการขาดความสอดคลอ้งน้ัน สวรรคค์ือสภาพชวีิตทางธรรมส่วน
นรกก็คอืสภาพทีต่ายไปจากธรรม คนเราอาจจะอยู่ในสวรรคห์รอืนรกก็ไดใ้นขณะที่
เรายงัมชีวีติเป็นรปูรา่งอยู่ ความสุขในสวรรคก็์คอืความสุขทางจติวญิญาณและความ
เจ็บปวดของนรกก็คอืความขาดแคลนความสุขน้ัน 
 
พระอบัดลุบาฮากล่าวว่า :  
 

"เมือ่แสงแห่งศาสนาน ามนุษยอ์อกจากความมดืของความช ัว่และไดร้บัรศัมี
จากดวงอาทติยแ์ห่งสจัจะและเขามจีติสูงขึน้ดว้ยคณุธรรมแลว้ก็ถอืว่าน่ีเป็น
รางวลัอนัใหญ่ยิ่งและเขารูด้ีว่าน่ีคือสวรรคอ์นัแทจ้รงิ ในท านองเดียวกนั
การลงโทษทางจติใจก็คอืการจองจ าอยู่ในโลกธรรมชาตคิอืการปกปิดมใิห ้
ไปสู่พระผูเ้ป็นเจา้ ใหเ้ป็นคนโง่เขลาและโหดรา้ยตกอยู่ในกามตณัหามี
ความประพฤตอิย่างสตัวม์นิีสยัช ัว่... เหล่านีค้อืการลงโทษและทรมานอย่าง
ส าคญั 

 
"…สิ่งตอบแทนในโลกหนา้ก็คอืความดแีละความสงบซึง่ไดร้บัในโลกแห่ง
จติวญิญาณภายหลงัทีไ่ดจ้ากโลกนีไ้ปแลว้คอืความยนิดทีางจติวญิญาณ
ไดร้บัของขวญัทางจติวญิญาณนานาชนิดในอาณาจกัรแห่งพระผูเ้ป็นเจา้ 
ไดร้บัสิ่งปรารถนาทางจิตและวิญญาณกบัทัง้ไดพ้บพระผูเ้ป็นเจา้ในโลก
อมตะ ในท านองเดียวกนัการลงโทษในโลกหนา้ก็คือไม่ไดร้บัพรสวรรค ์
พเิศษและไม่ไดร้บัความกรณุาใดๆ ทัง้ตกอยู่ในภาวะขัน้ต ่าสุด เขาผูซ้ ึง่มไิด ้
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รบัความกรุณาเหล่านีจ้ากสวรรคแ์มว้่าจะมชีวีติต่อไปภายหลงัทีต่ายแลว้ก็
ตามผูม้สีจัจะก็ถอืว่าเขาผูน้ั้นเป็นผูท้ีต่ายแลว้ 

 
"ความมั่งคั่งของโลกหนา้ก็คือการอยู่ใกลช้ดิกบัพระผูเ้ป็นเจา้ ดงัน้ัน จึง
เป็นการแน่นอนว่าผูท้ีอ่ยู่ ณ เบือ้งพระพกัตรข์องพระผูเ้ป็นเจา้ย่อมไดร้บั
การอนุญาตใหข้อความกรุณาเพื่อพวกเขาเหล่าน้ันไดแ้ละการรอ้งขอนี้
พระผูเ้ป็นเจา้จะทรงยินยอมให ้อาจเป็นไดท้ีส่ภาพของคนทีต่ายในความ
บาปและไม่เช ือ่ถืออาจจะเปลี่ยนแปลงไปไดน่ั้นคือเขาอาจไดร้บัการอภยั
ดว้ยพระกรุณาธคิุณของพระผูเ้ป็นเจา้มใิชด่ว้ยความยุติธรรมของพระองค ์
เพราะความกรุณาเป็นสิง่ทีใ่หแ้มผู้ร้บัไม่สมควรจะได ้แต่ความยุตธิรรมเป็น
สิ่งทีใ่หแ้ก่ผูท้ีจ่ะสมควรไดร้บัเท่าน้ัน ก็เมื่อเรามีอ านาจในการสวดวิงวอน
เพื่อวิญญาณเหล่านีใ้นขณะที่อยู่ในโลกของมนุษยก็์เชน่เดยีวกนัเราก็มี
อ านาจอย่างเดยีวกนันีใ้นโลกหนา้ซึง่เป็นอาณาจกัรของพระผูเ้ป็นเจา้ได ้
ฉะน้ันในโลกหนา้น้ันเขาก็สามารถจะกา้วหนา้ไปไดด้ว้ย ก็เมือ่เขาสามารถ
ไดร้บัแสงสว่างดว้ยการขอความกรุณาในขณะที่อยู่ในโลกนี้ไดเ้ขาก็
สามารถจะวงิวอนขออภยัเมื่ออยู่ในโลกหนา้ไดเ้ชน่เดยีวกนัและไดร้บัแสง
สว่างจากการวงิวอนรอ้งขอน้ัน 

 
"ทัง้กอ่นและหลงัจากทีล่ะทิง้รา่งกายดวงวญิญาณสามารถกา้วหนา้ในทาง
คุณความดีไดแ้ต่มิใชเ่ปลี่ยนแปลงในภาวะ ไม่มีภาวะใดจะสูงยิ่งไปกว่า
ความเป็นมนุษยท์ี่เพียบพรอ้มดว้ยคุณงามความดี มนุษยเ์มื่อขึน้ไปถึง
อนัดบันีแ้ลว้ก็ยงัคงกา้วหนา้ไปสู่ความสมบูรณไ์ดแ้ตม่ใิชก่า้วหนา้ทางภาวะ
ทัง้นีเ้พราะไม่มภีาวะใดจะสูงยิง่ไปกว่าภาวะของความเป็นมนุษยอ์นัสมบูรณ ์
เขาเพียงแต่กา้วหนา้ไปในภาวะแห่งความเป็นมนุษยเ์ท่าน้ันเพราะความ
สมบูรณข์องมนุษยไ์ม่มทีีส่ิน้สุด ดงัน้ันแมว้่าจะมผูีท้รงคณุวุฒสิูงเพยีงใดเรา
ก็จะเห็นว่ายงัมีผูท้รงคุณวุฒิยิ่งกว่าเสมอ  ฉะน้ันเมื่อความสมบูรณข์อง
มนุษยไ์ม่มีทีส่ิน้สุดมนุษยก็์สามารถจะเจรญิกา้วหนา้ทางคุณความดภีาย
หลงัจากทีเ่ขาจากโลกนีไ้ปแลว้ได"้ 

จากหนังสอื Some Answered Questions 
 
ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนัของโลกทัง้สอง 
[Oneness of the Two Worlds] 

 
ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนัของโลกมนุษยชาตติามทีพ่ระบาฮาอุลลาหไ์ดส้อนไว ้
น้ันมไิดห้มายถงึมนุษยท์ีม่รีา่งกายเนือ้หนังเทา่น้ันแตห่มายถงึมนุษยท์ัง้มวล ไม่ว่าจะมี
รูปรา่งหรอืไม่มิใชแ่ต่เพียงมนุษยท์ีอ่าศยัในโลกนีเ้ท่าน้ันแต่รวมทัง้มนุษยท์ีอ่าศยัใน
โลกแห่งจติวญิญาณดว้ยทีล่ว้นเป็นส่วนหน่ึงขององคาพยพเดยีวกนั  และส่วนทัง้สอง
นีต้่างก็พึง่พากนัและกนัอย่างใกลช้ดิ การตดิต่อทางจติวญิญาณของฝ่ายหน่ึงกบัอกี
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ฝ่ายหน่ึงซึง่เป็นสิ่งที่เป็นไปไดแ้ละเป็นไปตามธรรมชาติจะตอ้งเป็นไปอยู่เสมอและ
หลีกเลี่ยงเสียมิได ้ผูท้ี่มีความเขา้ใจทางธรรมยงัไม่เจรญิเติบโตก็มิไดส้ านึกถึง
ความสมัพนัธอ์นัส าคญันี ้แต่เมือ่ความเขา้ใจนีเ้จรญิขึน้การตดิต่อกบัผูท้ีต่ายไปแลว้
ก็จะค่อยๆ เขา้ใจขึน้อย่างแจ่มชดั ส าหรบับรรดาองคศ์าสนทูตและนักบุญน้ันการ
ติดต่อทางจิตวิญญาณนี้เป็นสิ่งที่คุน้เคยและชดัแจง้เสมือนดงัที่มนุษยธ์รรมดา
มองเห็นและสนทนาซึง่กนัและกนั 
 
พระอบัดลุบาฮากล่าวว่า: 
 

"การมองแลเห็นขององคศ์าสนทูตนีม้ใิชค่วามฝันแต่เป็นการคน้พบทางจติ
วญิญาณและเป็นความจรงิเชน่: ท่านกล่าวว่า: เราพบบุคคลในรูปรา่งน้ันๆ 
และเรากล่าวอย่างน้ันแลว้เขาตอบอย่างนี ้การมองเห็นนีเ้ป็นการมองเห็น
ในเวลาทีรู่ส้กึตวัอยู่เต็มทีไ่ม่ใชม่องเห็นในเวลาหลบั เป็นการคน้พบทางจติ
วญิญาณโดยแท ้

 
"…ในระหว่างคนที่มีจิตใจบรสิุทธิเ์ขามีความเขา้ใจและคน้พบทางจิต
วญิญาณซึง่กนัและกนั การตดิต่อกนันีพ้น้จากความนึกฝันทีไ่ม่เป็นความ
จรงิ มกีารคบหาทีห่ลุดพน้จากกาลเวลาและสถานทีด่งัทีใ่นพระคมัภรีก์ล่าว
บนยอดเขาทาเบอร ์พระโมเสสและอเีลยีสไดท้รงพบกบัพระครสิตน้ั์นแสดง
ใหเ้ห็นว่ามิใช่เป็นการพบกันทางร่างกายแต่เป็นการพบกันทางจิต
วิญญาณ การตดิต่อสมัพนัธก์นัเชน่นีเ้ป็นความจรงิและใหผ้ลอย่างใหญ่
หลวงแกค่วามคดิและจติใจของมนุษยท์ัง้ดงึดดูจติใจของมนุษยด์ว้ย" 

จากหนังสอื Some Answered Questions 
 
ถงึแมพ้ระอบัดลุบาฮาจะยอมรบัถงึความสามารถทางจติเกีย่วกบัความสมัพนัธท์างจติ
วญิญาณนีแ้ต่ท่านก็ไม่ประสงคจ์ะใหม้นุษยพ์ยายามบงัคบัใหเ้กดิความเขา้ใจในเร ือ่ง
นีเ้รว็เกนิไป  ถา้เราเดนิไปตามทางแห่งความกา้วหนา้ทางจติวญิญาณทีบ่รรดาศาสน
ทตูไดช้ ีใ้หเ้ราเห็นความสามารถเหล่านีจ้ะเกดิขึน้เองเมือ่ถงึเวลาสมควร 
 

"การเขา้ไปยุ่งเกีย่วกบัอ านาจทางจติขณะทีอ่ยู่ในโลกนีจ้ะเป็นการรบกวน
สภาพของวญิญาณในโลกหนา้ อ านาจเหล่านีเ้ป็นความจรงิแต่ตามปกติ
เราใชอ้ านาจนีใ้นโลกนีไ้ม่ได ้เด็กทีอ่ยู่ในครรภก็์ม ีดวงตา หู มอื เทา้และสิง่
อื่นอีกแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ท างานเมื่อเด็กยงัอยู่ในครรภ ์ความมุ่งหมายอนั
แทจ้รงิของชวีติในโลกแห่งรา่งกายนีก็้เพือ่ผลทีจ่ะมใีนโลกแห่งความจรงิซึง่
เป็นที่ๆ  อ านาจเหล่านีจ้ะบงัเกดิผล อ านาจเหล่านีเ้ป็นอ านาจของโลกหนา้" 

จากบนัทกึของ มสิ บคัตนั ซึง่พระอบัดลุบาฮาไดแ้กไ้ขปรบัปรงุใหม่ 
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ไม่ควรตดิต่อกบัวญิญาณของผูท้ีต่ายไปแลว้และก็ไม่ควรพยายามกระท าเพื่อความ
อยากรูอ้ยากเห็นทัง้นี้เพื่อเห็นแก่วิญญาณเหล่าน้ัน อย่างไรก็ตามเป็นทัง้สิทธแิละ
หนา้ทีส่ าหรบัผูท้ีอ่ยู่ในโลกทัง้สองในอนัทีจ่ะรกั ชว่ยเหลอืและอธษิฐานใหแ้ก่กนัและ
กนั การอธษิฐานใหแ้ก่ผูท้ีล่่วงลบัไปแลว้น้ันเป็นค าสั่งทีช่าวบาไฮควรปฏบิตั ิพระอบั
ดลุบาฮากล่าวกบั มสิ อ.ี เจ. โรเซนเบอร ์เมือ่ พ.ศ. 2447 (ค.ศ. 1904) ว่า  
 

"ผูท้ี่มีความเจรญิกา้วหนา้ทางธรรมมีความสามารถในการชว่ยเหลือให ้
เป็นผลไดแ้ละบรรดาศาสนทูตของพระผูเ้ป็นเจา้ก็มีคุณสมบตัเิชน่นี ้ พระ
เยซคูรสิตท์รงมอี านาจในการขออภยัใหแ้กศ่ตัรูของพระองคเ์มือ่ทรงอยู่ใน
โลกมนุษย ์และแน่นอนทเีดยีวพระองคท์รงมอี านาจนีอ้ยู่ในปัจจุบนั พระอบั
ดุลบาฮาจะกล่าวนามของผูท้ีล่่วงลบัไปแลว้โดยกล่าวค าว่า "ขอพระผูเ้ป็น
เจา้ทรงอภยัใหแ้ก่เขาดว้ยเถิด" เสมอหรอืกล่าวถอ้ยค าอื่นๆ อนัเป็นผล
ท านองเดยีวกนันี ้บรรดาสาวกของศาสนทูตทัง้หลายก็ไดร้บัอ านาจที่จะ
อธษิฐานวงิวอนขออภยัใหแ้กผู่อ้ืน่ดว้ยเชน่กนั ฉะน้ันเราจงึไม่อาจจะคดิว่า
ผูห้น่ึงผูใ้ดถูกลงโทษใหอ้ยู่ในความทุกขท์รมานเท่าน้ันหรอืมิไดโ้ผล่พน้
ขึน้มาจากความโง่เขลาทีม่ริูจ้กัพระผูเ้ป็นเจา้เลย อ านาจทีจ่ะชว่ยเหลือคน
บาปนีม้อียู่เสมอ.... 

 
"ผูส้มบูรณใ์นธรรมที่อยู่ในโลกหนา้สามารถชว่ยคนที่ไม่สมบูรณใ์นทาง
ธรรมไดเ้ชน่เดยีวกบัผูม้ ั่งมีสามารถชว่ยคนยากไรใ้นโลกนีไ้ด ้ ในโลกทุก
โลกสรรพสิ่งทัง้มวลลว้นเป็นสิ่งที่พระผูเ้ป็นเจา้สรา้งขึน้ทัง้สิน้และสิ่งที่
พระองคส์รา้งลว้นขึน้อยู่ในอ านาจของพระองคม์ไิดเ้ป็นอสิระโดยล าพงัและ
จะไม่เป็นอสิระไปไดโ้ดยทีเ่ขาตอ้งการพระผูเ้ป็นเจา้  การทีเ่ขายิง่อธษิฐาน
วิงวอนมากขึน้ก็จะยิ่งท าใหเ้ขาเป็นผูม้ีความสมบูรณ์มากขึน้  ความ
สมบูรณข์องเขาคอือะไร?  ก็คอืความมั่งคัง่  ความชว่ยเหลอืในโลกหนา้คอื
อะไร ? ก็คอืการขออภยับาปใหแ้ละชว่ยใหก้า้วหนา้ทางจติวญิญาณ  ดวง
วญิญาณทีย่งัไม่เจรญิจะไดร้บัความกา้วหนา้ขัน้แรกเพราะดวงวญิญาณที่
สมบูรณ ์ ดว้ยธรรมวงิวอนรอ้งขอให ้ ต่อจากน้ันเขาจะกา้วหนา้ไปไดด้ว้ย
การวงิวอนขอรอ้งของตวัเขาเอง" 

 
พระอบัดลุบาฮากล่าวอกีว่า :  
 

"ผูท้ีจ่ากโลกนีไ้ปแลว้มลีกัษณะแตกต่างจากผูท้ีอ่ยู่ในโลก ถงึกระน้ันก็มไิด ้
แยกจากกนัอย่างแทจ้รงิ  
 
"ในการสวดอธษิฐานมีภาวะทีผ่สมกลมกลนืกนั มีสภาพทีร่ะคนปนกนั จง
สวดใหแ้กเ่ขาเหมอืนทีเ่ขาสวดใหแ้กท่า่น" 

พระอบัดลุบาฮาในกรุงลอนดอน 
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เมือ่ถามว่าจะเป็นไปไดห้รอืไม่ทีศ่รทัธาและความรกัใครจ่ะท าใหผู้ท้ีจ่ากโลกนีไ้ปแลว้
โดยไม่เคยไดย้นิเร ือ่งศาสนานีม้าก่อนจะเขา้ใจถงึศาสนาใหม่นีไ้ด ้ พระอบัดุลบาฮา
กล่าวว่า :  
 

"แน่ทเีดยีว เพราะว่าการสวดอธษิฐานดว้ยน ้าใสใจจรงิย่อมบงัเกดิผลเสมอ
และมอีทิธพิลมากในโลกจติวญิญาณ พวกเราไม่เคยตดัขาดจากพวกเขา
ที่อยู่ในโลกเหล่าน้ันเลย อิทธิพลอนัแทจ้รงิมิไดส้ าแดงออกในโลกนี้แต่
ใหผ้ลในโลกหนา้" 

จากบนัทกึของ แมร ีแฮนฟอรด์ 
 
อกีอย่างหน่ึง พระบาฮาอลุลาหท์รงเขยีนไวว้่า :  
 

"เขาผูม้ีชวีิตดว้ยการปฏิบตัิตามสิ่งที่ก าหนดให ้มวลชนอนัลน้หลามใน
แดนสุขาวด ีประชากรแห่งสวรรคอ์นัสูงสุดและผูท้ีอ่าศยัอยู่ภายใตโ้ดมของ
พระผูท้รงยิง่ใหญ่จะสวดอธษิฐานใหแ้กเ่ขาโดยค าสัง่ของพระผูเ้ป็นเจา้ พระ
ผูท้รงเป็นทีร่กัและพระผูท้รงแกก่ารสรรเสรญิ" 

 
เมือ่มผูีถ้ามพระอบัดลุบาฮาว่าเหตุใดคนเราจงึหวลระลกึถงึเพือ่นบางคนทีล่่วงลบัไปสู่
ชวีติใหม่แลว้อยู่บ่อยๆ พระองคต์อบว่า :  
 

"เป็นกฎธรรมดาในจกัรวาลของพระผูเ้ป็นเจา้ทีว่่าผูอ้่อนแอจะตอ้งพึง่พาผู ้
แข็งแรงผูท้ีท่่านร าลกึถงึเหล่าน้ันอาจเป็นสือ่แห่งอ านาจของพระผูเ้ป็นเจา้
แก่ท่านก็ไดเ้ช่นเดียวกบัที่อยู่ในโลกมนุษยแ์ต่เป็นเพราะพระวิญญาณ
บรสิุทธิโ์ดยแทท้ีใ่หม้นุษยท์ัง้มวลมกี าลงัใจ" 

พระอบัดลุบาฮาในกรุงลอนดอน 
 
ไม่มคีวามช ัว่รา้ยด ารงอยู่ 
[The Nonexistence of Evil] 

 
ตามปรชัญาของศาสนาบาไฮซึง่ปฏบิตัติามกฎแห่งความเป็นเอกภาพของพระผูเ้ป็น
เจา้กล่าวว่าไม่มีความช ั่วรา้ยอย่างแทจ้รงิมีแต่เพียงพระผูท้รงยั่งยืนตลอดกาล
พระองคเ์ดยีว ถา้หากจะมอี านาจอย่างอืน่ในสากลนอกเหนือไปจากอ านาจของพระผู ้
เป็นหน่ึงหรอืขดัแยง้กบัพระองคใ์ดแลว้พระผูท้รงเป็นหน่ึงก็จะไม่ทรงยั่งยนืตลอดกาล 
เหมอืนทีไ่ม่มคีวามสว่างหรอืมแีสงสว่างนอ้ยฉันใดความช ัว่รา้ยก็เป็นเพยีงขาดแคลน
ความด ีเป็นภาวะทีย่งัไม่กา้วหนา้ฉันน้ัน คนช ัว่ก็คอืคนทีจ่ติใจฝ่ายสูงในตวัของเขา
ยงัไม่เจรญิ ถา้หากเขาเป็นคนเห็นแก่ตวัความช ัว่ก็มิใชอ่ยู่ทีเ่ขารกัตวัเองเพราะว่า
ความรกัทัง้มวลแมจ้ะเป็นความรกัตนเองก็เป็นสิง่ทีด่เีป็นสิง่ทีม่าจากสวรรค ์ความช ัว่
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รา้ยน้ันก็คอืว่าเขารกัตนเองในทางทีไ่ม่ถูกไม่สมควรขาดความรกัผูอ้ืน่และพระผูเ้ป็น
เจา้ เขามองดูตวัเขาเองเสมือนหน่ึงเป็นสตัวป์ระเสรฐิและตามใจจติใจฝ่ายต ่าในตวั
เขาเหมือนดงัทีเ่ขาตามใจสุนัขเลีย้ง ซ ึง่ใหผ้ลรา้ยในเร ือ่งของเขาเองมากกว่าเร ือ่ง
ของสุนัขยิง่นัก 
 
ในจดหมายฉบบัหน่ึงพระอบัดลุบาฮาไดเ้ขยีนไวว้่า :  
 

"เร ือ่งทีท่่านกล่าวว่าอบัดุลบาฮาไดก้ล่าวแก่ผูนั้บถือศาสนาบางคนว่าไม่
เคยมคีวามช ัว่รา้ยใดๆ มนัเป็นสิง่ทีไ่ม่มอียู่เลย น่ีเป็นความจรงิทเีดยีวเพราะ
ความช ัว่รา้ยใหญ่หลวงก็คอืการหลงทางของมนุษยแ์ละถกูบงัตาเสยีจากสจั
ธรรม ความผิดพลาดก็คอืการขาดน ้าทีด่ ีความมืดก็คอืการไม่มแีสงสว่าง 
ความโง่เขลาคอืการขาดความรู ้ความเท็จก็คอืการขาดความจรงิ ตาบอด
ก็คือการขาดการแลเห็น หูหนวกก็คือการขาดการไดย้ิน ฉะน้ันความ
ผดิพลาด ตาบอด หูหนวก และความโง่เขลาเป็นสิง่ทีไ่ม่มกีารด ารงอยู่เลย 

 
พระองคก์ล่าวอกีว่า :  
 

"ไม่มีความช ัว่รา้ยในจกัรวาลทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสิ่งที่ดีทัง้น้ัน  ธรรมชาติ
และลกัษณะบางอย่างทีม่ีอยู่ในจติใจของมนุษยม์าแต่ก าเนิดและดูเหมือน
น่าตเิตยีนน้ันแทจ้รงิเป็นสิง่ทีไ่ม่น่าตเิตยีนเลย  เชน่นับแต่เร ิม่ตน้ชวีิตของ
เด็กทารกทเีดยีวท่านอาจแลเห็นอาการของความโลภ  ความโกรธ  และ
โทสะของเขาได ้ ดงัน้ันอาจกล่าวไดว้่าความดแีละความช ัว่อยู่ภายในตวั
ของมนุษยอ์ย่างแทจ้รงิและน่ีตรงกนัขา้มกบัความดงีามของธรรมชาตแิละ
สิ่งที่พระผูเ้ป็นเจา้สรา้งขึน้มา  ค าตอบก็คือว่าความโลภอันเป็นสิ่งที่
ตอ้งการใหไ้ดม้ากขึน้อีกนี้ถา้ใชใ้หถู้กตอ้งจะเป็นคุณลักษณะที่น่า
สรรเสรญิถา้หากมนุษยเ์ราจะมีความปรารถนาในการหาวชิาความรูใ้หไ้ด ้
หรอืมคีวามสมเพชเวทนาเมตตาปราณีและเทีย่งธรรมแลว้ไซรก็้เป็นการน่า
สรรเสรญิ  เชน่เดยีวกนัหากเขาจะโกรธเคอืงพวกทรราชผูก้ระหายเลอืดซึง่
เ ป็นเสมือนสัตว ป่์าที่โหดรา้ยก็น่าชมเชย  แต่ถา้หากเขามิไดใ้ช ้
คณุลกัษณะนีใ้หถ้กูทางก็น่าต าหนิตเิตยีน... 
 
"…เช่นเดียวกนัคุณลักษณะธรรมชาติของมนุษยซ์ ึง่เป็นส่วนประกอบ
ส าคญัของชวีติถา้หากใชใ้นทางทีผ่ดิกฎเกณฑก็์ถูกต าหนิ  ฉะน้ันเห็นชดั
ว่าสิง่ทีพ่ระผูเ้ป็นเจา้สรา้งขึน้มาน้ันย่อมดงีามทัง้สิน้" 

จากหนังสอื Some Answered Questions 
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ความช ัว่รา้ยน้ันก็คอืการขาดความเจรญิทางจติใจถา้จติใจฝ่ายต ่าของมนุษยม์ีอยู่
มากเกนิไปวิธแีกไ้ขมิใชว่่าจะตอ้งท าใหจ้ติใจต ่าน้ันลดความเตบิโตลงแต่จะตอ้งให ้
ชวีติจติใจฝ่ายสูงแก่เขามากขึน้เพื่อจะไดเ้กดิความสมดุลกนั  พระครสิตท์รงตรสัว่า 
"I have come that ye may have life and that ye may have it more 
abundantly." น่ีคอืสิง่ทีเ่ราทัง้หมดตอ้งการ –ความเจรญิทางดา้นจติใจ!  ข่าวของ
พระบาฮาอุลลาหก็์เชน่เดยีวกนักบัข่าวของพระครสิต ์ พระองคท์รงตรสัว่า "ในยุคนี ้
ผูร้บัใชผู้นี้ไ้ดม้าเพื่อกระท าใหโ้ลกมีชวีิตใหม่อย่างแน่แทท้ีเดยีว" (จากสาสน์ถงึรอ
อสิ) และทรงกล่าวกบับรรดาสาวกของพระองคว์่า "มาเถดิ เพือ่เราอาจท าใหท้า่นเป็น
ผูช้ว่ยใหโ้ลกมชีวีติใหม่" 

จากสาสน์ถงึสนัตปาปา 
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บทที ่12 
ศาสนาและวทิยาศาสตร ์

[Religion and Science] 

 
"อาล ีบุตรเขตของพระโมฮมัหมดักล่าวว่า "สิง่ทีเ่ขา้กบัวทิยาศาสตรย์่อม
สอดคลอ้งกบัศาสนาดว้ย"  สิง่ทีปั่ญญามนุษยไ์ม่สามารถเขา้ใจไดศ้าสนา
ก็ไม่ควรยอมรบั ศาสนาและวทิยาศาตรเ์ดนิคู่เคยีงกนัไป และถา้ศาสดาใด
ขดัแยง้กบัวทิยาศาสตรศ์าสนานัน้ก็มใิชค่วามจรงิ" 

พระอบัดลุบาฮา ใน 'สุนทรพจนท์ีก่รงุปารสี' 
 

ความขดัแยง้เกดิจากความผดิพลาด 
[Conflict Due to Error] 
 

ค าสอนเบือ้งตน้ขอ้หน่ึงของพระบาอาอุลลาหก็์คือว่าวิทยาศาสตรอ์นัแทจ้รงิและ
ศาสนาอนัแทจ้รงิจะตอ้งสอดคลอ้งตอ้งกนัเสมอ ความจรงิย่อมเป็นอย่างเดยีวเท่าน้ัน
และเมื่อใดที่ปรากฏมีความขดัแยง้เกิดขึน้น่ันมิใชเ่น่ืองมาแต่ความจรงิแต่มาจาก
ความผิดพลาด ในระหว่างที่พวกเขาเรยีกกนัว่าศาสนาและวิทยาศาสตรน้ั์นไดม้ี
ความเป็นปฏิปักษต์่อกนัอย่างรุนแรงทุกยุคทุกสมยัแต่เมื่อมองยอ้นไปถึงการเป็น
ปฏปัิกษเ์หล่านีใ้นสายตาของความเป็นจรงิเราก็สามารถจะพบรอ่งรอยของมนัไดทุ้ก
คร ัง้ว่าเกดิมาจากความโง่เขลา อคต ิความอวดดี ความละโมบ ความใจแคบ การ
จ ากดัเสรภีาพทางความคดิ ความดือ้ร ัน้และอืน่ๆ อนัเป็นสิง่ทีแ่ตกต่างจากวญิญาณ
แทจ้รงิของศาสนาและวทิยาศาสตร ์เพราะว่าวญิญาณของสองสิง่นีเ้ป็นอนัเดยีวกนั 
ดงัที่ฮคัซลียก์ล่าวว่า "การกระท าอนัยิ่งใหญ่ของนักปรชัญามิไดม้ิไดเ้ป็นผลการ
ปัญญาของเขาเหล่าน้ันแต่ส่วนมากเป็นผลจากการใชปั้ญญาน้ัน ในทางวญิญาณ
แห่งศาสนาความจรงิมักจะเกิดแก่ความอดทน ความรกั ความเด็ดเดี่ยว และ
ความเห็นแก่ตนของเขามากกว่าความหลกัแหลมทางเหตุผล" บูล นักคณิตศาสตร ์
ใหค้วามเชือ่แก่เราว่า "การยกเหตุผลทางเรขาคณิตส่วนมากเป็นเสมือนการ
อธษิฐานเป็นการรอ้งขอแสงสว่างต่อพระผูท้รงไม่จ ากดัเพือ่สิง่ทีจ่ ากดัดวงจติทีจ่ ากดั 
พวกสาวกทีไ่รคุ้ณค่าบรมครูทีย่ิง่ใหญ่แห่งโลกเหล่านีซ้ ึง่เป็นผูนั้บถอืตวัอกัษร มิใช่
นับถอืเจตนารมณแ์ห่งค าสอนซึง่มกัจะเป็นพวกจอ้งลา้งศาสดาองคห์ลงัๆ และเป็น
พวกขดัขวางความกา้วหนา้ของศาสนาอย่างขมขืน่ทีสุ่ด พวกเขาไดเ้รยีนรูแ้สงสว่าง
บางบางส่วนของศาสนาซึง่เขาถอืว่าเป็นสิง่ศกัดิส์ทิธิแ์ละนิยามลกัษณะของมนัดว้ย
สายตาที่จ ากดัอย่างมั่นคงและระมดัระวงัอย่างที่สุด และเขาถือว่าน่ีเป็นประทีปอนั
แทจ้รงิดวงเดียวแมว้่าพระผูเ้ป็นเจา้จะส่องแสงสว่างดวงที่สว่างยิ่งกว่าลงมาใหจ้าก
แหล่งใหม่ดว้ยพระกรุณาอนัมิรูส้ิน้สุดของพระองคแ์ละแมผู้ถ้อืดวงประทปีองคใ์หม่จะ
ถอืดวงไฟแห่งการจรรโลงใจทีสุ่กใสยิง่กว่าดวงกอ่นๆ ก็ตามแทนทีพ่วกเขาจะตอ้งรบั
แสงสว่างดวงใหม่และสจัธรรมและสกัการะดว้ยความขอบคุณต่อพระบดิาแห่งประทปี
ทัง้มวลเขากลับพากนัโกรธแคน้และตื่นตระหนก ประทีปดวงใหม่นี้มิไดต้รงกบั
ความคิดของพวกเขาไม่มีสีสนัอย่างที่พวกเขาทัง้หลายนับถือ และมิไดส้่องแสง
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ออกมาจากสถานทีท่ีเ่ขาเคารพ ฉะน้ันแมจ้ะสูญเสยีสกัเท่าใดก็ตามเขาจกัตอ้งระงบั
ดบัลงใหไ้ดโ้ดยเกรงว่าประทปีดวงน้ันจะน ามนุษยใ์หห้ลงออกจากทางวญิญูชน! พวก
ศตัรูของเหล่าศาสดาเป็นบุคคลชนิดนี ้เป็นผูน้ าตาบอดของพวกคนตาบอดเป็นผู ้
ขดัขวางค าสอนใหม่และสมบูรณก์ว่าและยดึถอือยู่ในสิง่ทีเ่ขาคดิเอาว่าเป็นสจัจะ ส่วน
พวกอืน่ๆ เป็นพวกทีร่า้ยยิง่กว่าเพราะกระท าการขดัขวางความจรงิดว้ยผลประโยชน์
ทีเ่ห็นแกต่นหรอืขดัขวางความกา้วหนา้เพราะไรศ้ลีธรรมและมแีต่ความเฉ่ือยชา 
 

การจองลา้งบรรดาศาสดา 
[Persecution of Prophets] 
 

บรรดาองคศ์าสดาในขณะทีป่รากฏพระองคข์ึน้มามกัจะถูกคนทัว่ไปเหยยีดหยามและ
ปฏิเสธไม่ยอมรบั ทัง้องคศ์าสดาและเหล่าสาวกของพระองคก็์ลว้นยอมรบัการลง
ทณัฑท์รมานจากศตัรูทัง้ไดอุ้ทศิทรพัยส์ินและชวีิตใหต้ามวิถทีางของพระผูเ้ป็นเจา้ 
แมใ้นยุคของเรานีก็้เป็นเชน่เดยีวกนั แต ่พ.ศ. 2387 (ค.ศ.1844) เป็นตน้มาผูนั้บถอื
ศาสนาบาบแีละบาไฮในอหิรา่นนับหมืน่ๆ คนไดร้บัความทุกขท์รมานถงึแกช่วีติอย่าง
ทารุณโหดทัง้นี้เพราะศาสนาของตน มีจ านวนอีกมากยิ่งกว่านี้ที่ไดถู้กจ าคุกถูก
เนรเทศและอยู่ในสภาพยากจนและต ่าตอ้ย ศาสนาอนัยิง่ใหญ่หลงัสุดนี ้"อาบชุม่ไป
ดว้ยโลหิต"ยิ่งกว่าศาสนาแต่เก่าก่อนและการสังหารชวีิตก็ยังคงมีอยู่จนกระทั่ง
ปัจจุบนั สิง่เหล่านีไ้ดเ้กดิแกศ่าสดาทางวทิยาศาสตรด์ว้ยเหมอืนกนั โจดารโ์น บรูโน
ถูกเผาทัง้เป็นในฐานะทีเ่ป็นขดัแยง้กบัศาสนาใน พ.ศ. 2143 (ค.ศ.1600) เพราะเขา
ไดส้อนว่าโลกหมุนรอบดวงอาทิตย ์ต่อมาอกีไม่กีปี่ กาลิเลโอ นักปราชญผู์ม้ีช ือ่ก็
ตอ้งคุกเขาลงขอโทษและเลิกสอนทฤษฏีอนัเดียวกนันี้เพื่อจะไม่ตอ้งประสบชะตา
กรรมเชน่เดยีวกนักบัโจดารโ์น บรูโน ต่อมา ดารว์นิ และผูน้ าทางภูมวิทิยาสมยัใหม่
ไดถู้กปรกัปร าอย่างรุนแรงในความกลา้หาญคัดคา้นค าสอนแห่งพระคัมภีร ์
ครสิตศาสนาทีก่ล่าวว่าโลกไดส้รา้งขึน้ในหกวนัและมอีายุนอ้ยกว่า 6 พนัปี อย่างไรก็
ตามการโตแ้ยง้ขดัขวางต่อความจรงิทางวิทยาศาสตรนี์้มิไดม้าจากวงการฝ่าย
ศาสนาเท่าน้ัน พวกนักวิทยาศาสตรท์ีนิ่ยมในเวลาน้ันก็เป็นศตัรูกบัความกา้วหนา้
เชน่เดยีวกบัทางฝ่ายศาสนา โคลมับสัไดถู้กพวกทีเ่รยีกกนัว่านักวทิยาศาสตรใ์นยุค
ของเขาหวัเราะเยาะซึง่เป็นพวกทีพ่ิสูจนเ์อาตามความพอใจของตนว่าถา้หากเรอืไป
ถงึแผ่นดนิทีอ่ยู่คนละซกีโลกเป็นผลส าเรจ็จรงิแลว้ก็จะไม่สามารถกลบัขึน้มาไดอ้กี
อย่างแน่แท!้ กลัวานี ผูน้ าทางวทิยาการไฟฟ้าตอ้งถกูพวกมติรสหายผูท้รงความรูเ้ยย้
หยนัทัง้ยงัถูกเรยีกว่า "อาจารยส์อนกบเตน้ร า" ดว้ย ฮารว์ยี ์ผูค้น้พบวงจรของโลหติ
ตอ้งถูกพวกสหายรว่มอาชพีเยาะเยย้และตามจอ้งลา้งทัง้ขบัไล่ออกจากการสอนใน
มหาวทิยาลยัเพราะเหตุทีเ่ขามคีวามคดิผดิธรรมดา เมือ่ สตเีวนสนั ประดษิฐเ์คร ือ่งรถ
จกัร นักค านวณชาวยุโรปในสมยัน้ันแทนทีจ่ะลมืตาศกึษาหาความจรงิกลบัใชเ้วลา
เป็นปีๆ เพื่อพิสูจนต์ามความพอใจของตนว่ารถถบีจกัรบนรางลืน่น้ันไม่สามารถจะ
ลากรถพวงไปไดเ้พราะลอ้รถจะลื่นไถออกไปและขบวนรถไฟก็จะไม่เคลื่อนไปได ้
ตวัอย่างเชน่นีจ้ะเห็นไดม้ากมายทัง้ในประวตัศิาสตรโ์บราณและสมยัใหม่ แมก้ระทั่ง
ในยุคของเรานี ้ดร.ซาเมนฮอฟผูป้ระดษิฐภ์าษาเอสเพอรานโตก็ตอ้งต่อสูก้บัการเยย้



พระบาฮาอลุลาหแ์ละยคุใหม่ 

198 
ไปทีส่ารบญั 

หยนั เหยยีดหยามและการขดัขวางอย่างโง่เง่าซึง่ไดเ้กดิแก่โคลมับสั กลัวานีและสตี
เวนสนัมาแลว้ ทัง้นีก็้เพื่อภาษาทีไ่ดใ้ชก้นัทั่วโลก แมภ้าษาเอสเพอรานโตซึง่ไดค้ดิ
ประดษิฐส์ าเรจ็เมื่อเรว็ๆ นี ้ใน พ.ศ. 2430 (ค.ศ. 1887) ก็ตอ้งมผูีป้ระสบการทรมาน
ดว้ยเชน่เดยีวกนั 
 

อรณุการแห่งการปรองดอง 
[The Dawn of Reconciliation] 
 

อย่างไรก็ตามในราวๆ 50 ปีทีแ่ลว้มากาลเวลาก็เปลี่ยนแปลงไป แสงสว่างดวงใหม่
แห่งสจัจะไดโ้ผล่ขึน้ซ ึง่ท าใหก้ารขดัแยง้ในศตวรรษก่อนๆ กลายเป็นสิ่งพน้สมยัไป
อย่างน่าประหลาด เดีย๋วนีพ้วกวตัถุนิยมผูโ้อ่อวดและไม่นับถอืพระเจา้ผูซ้ ึง่ไม่กีปี่กอ่น
อา้งว่าจะขบัไล่ศาสนาออกไปใหห้มดสิน้จากโลก ไปอยู่ไหนเสยีเหล่า? 
 

เรายงัไดย้นิเสยีงตะโกนรอ้งของพวกเขาแต่เวลาของพวกเขาสัน้ลงอย่างรวดเรว็ทัง้
ค าสอนของพวกเขาก็เสือ่มความเชือ่ถอืลง ปัจจุบนัเราจะเห็นไดว้่าค าสั่งสอนทีเ่ป็นที่
ถกเถยีงกนัอย่างมากเหล่าน้ันมิใชเ่ป็นวิทยาศาสตรห์รอืศาสนาอนัแทจ้รงิ นักกาย
วิภาควิทยาสมัยปัจจุบันไม่เช ื่อว่า "สมองขับความคิดเช่นตับขับน ้าดี" ดังที่
นักวิทยาศาสตรส์มัยเก่าเช ือ่ถือ และไม่เช ือ่ว่าความเน่าเป่ือยของรา่งกายท าให ้
วญิญาณเน่าเป่ือยไปดว้ย บดันีเ้รารูว้่าถา้ความคดิของเราจะมอีสิระอนัแทจ้รงิจะตอ้ง
เขา้ไปสู่โลกแห่งจิตธรรมและไม่จ ากดัอยู่แต่ในโลกแห่งวตัถุธรรม เรารูว้่าสิ่งที่เรา
เขา้ใจเกีย่วกบัธรรมชาตเิป็นแต่เพียงหยดน ้าในมหาสมุทรเท่าน้ันเมือ่เปรยีบกบัสิง่ที่
เราจะตอ้งคน้ควา้ศกึษาอกี ฉะน้ันเรายอมรบัว่าความมหศัจรรยเ์ป็นสิง่ทีเ่ป็นไปไดซ้ ึง่
มิใชเ่ป็นไปอย่างผิกดกฎธรรมชาติแต่เป็นการกระท าของอ านาจอนัลึกลบัดงัเชน่
กระแสไฟฟ้าและแสงเอ็กซเรยเ์คยเป็นสิง่ลกึลบัแก่บรรพบุรุษของเรามาแลว้ ตรงกนั
ขา้มในบรรดาผูน้ าทางศาสนาใครเล่ายงัคงกล่าวว่าถา้หากจะไปสู่สวรรคไ์ดจ้ะตอ้ง
เชือ่ว่าโลกนีส้รา้งขึน้ภายใน 6 วนั หรอืใครเล่าจะเชือ่ว่าโรคระบาดในประเทศอยีิปต ์
ดงัทีเ่ขยีนไวใ้นพระคมัภรีเ์อ็กโซดสัน้ันเป็นความจรงิตามอกัษร; หรอืดวงอาทติยห์ยุด
น่ิงอยู่ในทอ้งฟ้า (น่ันคอืโลกหยุดหมุน) เพือ่ใหย้ะโฮซอูะตดิตามศตัรขูองเขาหรอืทีว่่า
ถา้หากผูใ้ดไม่ยอมรบันับถือลทัธิของนักบุญธานาซอีสัแลว้ "ไม่ตอ้งสงสยัว่าเขา
จะตอ้งทนทุกขท์รมานอย่างไม่มีวนัจบสิน้" ค ากล่าวอย่างนีอ้าจยงัมคีนพูดกนัอยู่อกี
แต่ใครเล่าจะเชือ่ถอืตามตวัอกัษรน้ันโดยไม่คดิ ความคดิเชน่นีไ้ม่มีอยู่ในจติใจของ
คนทัง้หลายอกีแลว้มนัก าลงัผ่านไปอย่างรวดเรว็ โลกแห่งศาสนาเป็นหนีบุ้ญคุณของ
นักวทิยาศาสตรผู์ท้ีช่ว่ยฉีกลทัธแิละความเชือ่ถอือนัน่าเบือ่หน่ายออกเป็นชิน้เล็กชิน้
นอ้ยและน าความจรงิเขา้มาอย่างเปิดเผย แต่โลกวทิยาศาสตรก็์เป็นหนีบุ้ญคุณอนั
ยิง่ใหญ่กว่าต่อนักบวชผูม้สีจัจะและผูส้ าเรจ็ญาณซึง่ไม่ว่าในสภาพใดเขาย่อมยดึถอื
สจัจะอนัแทจ้รงิแห่งวญิญาณทีเ่ขาไดป้ระสบมาและพิสูจนใ์หโ้ลกทีไ่ม่เช ือ่ถอืเห็นว่า
ชวีติไม่ใชเ่ป็นแตเ่พยีงเนือ้หนังทีม่องเห็นเทา่น้ันแต่ชวีติยงัมสีิง่ส าคญัทีม่ากกว่าทีม่อง
ไม่เห็น นักวิทยาศาสตรแ์ละนักบวชเหล่านีเ้ป็นเสมือนยอดเขาซึง่ไดร้บัแสงเร ิม่แรก
ของอาทติยอ์ุทยัและสะทอ้นแสงน้ันลงมาสู่โลกเบือ้งล่าง  ปัจจุบนันีด้วงอาทติยไ์ดข้ึน้
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มาแลว้ก าลงัสาดแสงส่องไปทั่วพืน้พิภพ ในค าสอนของพระบาฮาอุลลาหม์ีค าสอน
แห่งสจัจะอนัมีค่าซึง่เป็นทีป่ระจกัษแ์จง้แก่ดวงวิญญาณว่าศาสนาและวิทยาศาสตร ์
ย่อมเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนั 
 

คน้ควา้หาความจรงิ 
[Search after Truth] 
 

จะเห็นไดอ้ย่างชดัแจง้ในค าสอนของศาสนาบาไฮในหลกัการทีเ่ราจะตอ้งคน้ควา้หา
ความจรงิน้ันสอดคลอ้งกบัหลกัการของวทิยาศาสตรท์ีจ่ะตอ้งคน้หาความจรงิเชน่กนั  
มนุษยจ์ะตอ้งละทิง้อคตเิพือ่เขาจะไดค้น้ควา้หาความจรงิอย่างไม่มสีิง่ใดปิดบงั 
 
พระอบัดลุบาฮากล่าวว่า :  
 

"เพื่อจะคน้หาความจรงิเราจะตอ้งละทิง้อคติของเรา ละทิง้ความคิดอนัไร ้
สาระของเราเสยี จติใจทีเ่ปิดรบัความคดิเป็นสิง่จ าเป็นมาก ถา้หากถว้ยแห่ง
ชวีติของเราเต็มเป่ียมดว้ยตนเองแลว้ไซรก็้จะไม่มีทีว่่างส าหรบัน ้าแห่งชวีิต 
ขอ้เท็จจรงิที่เราคิดว่าตวัเราเป็นฝ่ายถูกและคนอื่นเป็นฝ่ายผิดน้ันเป็น
อุปสรรคใหญ่หลวงแก่วิถีทางแห่งความสามัคคี และความสามัคคีเป็น
สิง่จ าเป็นทีเ่ราจะไปสู่สจัธรรมไดเ้พราะสจัธรรมย่อมเป็นเพยีงหน่ึงเทา่น้ัน.... 

 
"ไม่มีความจรงิขอ้ใดจะขดัแยง้กนัได ้แสงสว่างย่อมมีประโยชนไ์ม่ว่าจะอยู่
ในตะเกยีงดวงใด:  ดอกกุหลาบย่อมงดงามไม่ว่าจะบานในสวนดอกไมท้ีใ่ด
และดวงดาวย่อมมีรศัมีอย่างเดียวกนัไม่ว่าจะส่องแสงจากตะวนัตกหรอื
ตะวนัออก! จงละทิง้อคตแิลว้ทา่นก็จะรกัดวงอาทติยแ์ห่งสจัจะไม่ว่าจะขึน้มา
จากขอบฟ้าดา้นไหน  ท่านก็จะร าลกึไดว้่าถา้หากแสงสว่างแห่งสจัจะจาก
สวรรคฉ์ายแสงในองคพ์ระเยซคูรสิตก็์จกัฉายแสงในองคพ์ระโมเสสและ
องคพ์ระพุทธเจา้ดว้ย น่ีแหละคอืความหมายของการคน้ควา้หาความจรงิ 

 
"ทัง้หมายความอกีดว้ยว่าเราจะตอ้งมุ่งขจดัสิง่ทีเ่ราไดเ้รยีนมาแต่เก่าก่อน
ซึง่เป็นอุปสรรคแกท่างไปสู่สจัธรรมเราจะตอ้งไม่หวาดหวั่นพร ัน่พรงึในการ
เร ิม่ตน้ศกึษาคน้ควา้ใหม่อกี เราจะตอ้งไม่ยนิยอมใหค้วามรกัในศาสนาใด
ศาสนาหน่ึงหรอืในบุคคลใดบุคคลหน่ึงท าใหด้วงตาของเราบอดและท าให ้
เราถกูล่ามไวด้ว้ยความหลงใหลเขา้ใจผดิ เมือ่เราหลุดพน้จากพนัธะเหล่านี้
และสามารถคน้ควา้ไดด้ว้ยจิตใจที่อิสระเสรแีลว้เราก็จะสามารถไปถึง
จดุหมายของเราได"้ 

จาก "สุนทรพจนท์ีก่รงุปารสี" ฉบบัภาษาไทยหนา้ 196 ถงึ 198 
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อวชิชาทีแ่ทจ้รงิ 
[True Agnosticism] 

 
ค าสอนของศาสนาบาไฮเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกบัวทิยาศาสตรแ์ละเป็นปรชัญาในการ
กล่าวว่าลกัษณะส าคญัของพระผูเ้ป็นเจา้เป็นสิง่ทีม่นุษยเ์ขา้ใจไม่ถงึโดยแทด้งัทีฮ่กัซ ์
เลยแ์ละสเปนเซอรส์อนย า้ว่าลกัษณะของอ านาจขัน้แรกอนัยิ่งใหญ่ไม่สามารถจะ
เขา้ใจไดเ้ชน่เดยีวกบัทีพ่ระบาฮาอุลลาหท์รงกล่าวว่า "พระผูเ้ป็นเจา้เขา้ใจทุกสิง่แต่
ไม่มมีนุษยค์นใดจะเขา้ใจพระองคไ์ด"้ หนทางทีจ่ะไปสู่ความเขา้ใจในเนือ้แทแ้ห่งพระ
ผูเ้ป็นเจา้น้ัน "ถูกกัน้ขวางและผ่านไปมิได"้ ทัง้นีเ้พราะผูท้ีม่ีความคดิจ ากดัจะเขา้ใจ
พระผูไ้ม่จ ากดัไดอ้ย่างไร หยดน ้าเพียงหยดเดยีวจะเต็มมหาสมุทรไดห้รอื หรอืว่าผง
ธลุทีีป่ลวิว่อนอยู่ในอากาศจะรวมเอาสกลโลกไวไ้ดล้ะหรอืแต่ว่าสกลโลกก็เป็นพยาน
ของพระผูเ้ป็นเจา้อย่างแน่ชดั น ้าทุกๆ หยดไดซ้อ่นเรน้หว้งสมุทรแห่งความหมายไว ้
และความหมายของสกลโลกก็ซอ่นอยู่ในผงละอองทุกๆ ชิน้ซ ึง่อยู่เหนือขอบเขต
ความเขา้ใจของนักวิทยาศาสตรผู์ช้าญฉลาด  นักเคมีและนักฟิสิกสมุ่์งคน้ควา้
ลกัษณะของวตัถุต่างๆ พวกเขาเขา้ใจนับตัง้แต่สิง่ใหญ่โตลงมาจนถงึอณูจากอณูถงึ
ปรมาณูจากปรมาณูถงึอเิลคตรอนและอเีธอ แต่ทุกๆ ขัน้น้ันมีความยากล าบากแก่
การคน้ควา้ยิง่ขึน้ จนกระทัง่สตปัิญญาอนัลกึซึง้ไม่สามารถจะเขา้ใจไปถงึไดแ้ละตอ้ง
ยอมอ่อนน้อมอย่างเกรงขาม ณ เบือ้งพระพกัตรพ์ระผูท้รงไม่จ ากดัที่เรามิอาจจะ
เขา้ใจไดซ้ ึง่ยงัคงปกปิดอยู่ในความลีล้บัอนัมอิาจจะหยัง่ถงึ 
 
เพียงแต่ปรมาณูเดยีวเท่าน้ันทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึความลีล้บัซ ึง่ผูม้ีสตปัิญญาอนัล า้เลิศ
ไม่สามารถจะขบคิดไดแ้ลว้ เชน่นี้มนุษยจ์ะเขา้ใจสกลโลกไดอ้ย่างไร เขากลา้ดี
อย่างไรในการแสรง้กล่าวหรอืพรรณนาพระผูเ้ป็นมูลเหตอุนัไม่จ ากดัของสิง่ทัง้มวล 
 
ความรูเ้กีย่วกบัพระผูเ้ป็นเจา้ 
[Knowledge of God] 

 
แมว้่าเราไม่สามารถจะเขา้ใจเนือ้แทแ้ห่งความส าคญัไดแ้ต่เราก็ไดเ้ห็นความกรุณา
อยู่ท ัว่ไป แมเ้หตผุลเบือ้งแรกไม่อาจเขา้ใจไดแ้ต่เราก็ไดรู้จ้กัผลโดยการสมัผสั ดงัเชน่
รูปภาพของช่างเขียนแสดงใหผู้รู้ เ้ขา้ใจถึงความรูอ้ ันแทจ้ร ิงของช่าง เขียน
เชน่เดยีวกบัความรูเ้ร ือ่งสกลโลกในแง่ต่างๆ กล่าวคอืความรูใ้นเร ือ่งธรรมชาต ิเร ือ่ง
ธรรมชาตขิองมนุษย ์เร ือ่งสิง่ทีม่องเห็นไดด้ว้ยตาและสิง่ทีม่องไม่เห็น น่ีคอืความรูเ้ร ือ่ง
การสรา้งของพระผูเ้ป็นเจา้ซึง่ทรงประทานความรูอ้นัแทจ้รงิแห่งพระเกยีรตคิุณของ
พระองคใ์หแ้กผู่ค้น้ควา้หาสจัจะแห่งสวรรค ์
 

"สวรรคป์ระกาศเกียรติคุณของพระผูเ้ป็นเจา้ประกาศการกระท าของ
พระองค ์วนัตอ่วนักล่าววาจาและคนืตอ่คนืส าแดงความรู"้ 

จาก บทเพลงสรรเสรญิ 16:1-2 
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ศาสนทตูของพระผูเ้ป็นเจา้ 
[The Divine Manifestations] 

 
สิง่ทัง้ปวงแสดงถงึความกรุณาของพระผูเ้ป็นเจา้ซึง่บางสิง่ก็แลเห็นไดช้ดัและบางสิง่ก็
แลเห็นไดไ้ม่ชดัดงัเชน่สิง่ต่างๆ วางอยู่กลางแสงอาทติยบ์า้งก็สะทอ้นแสงมากและบา้ง
ก็นอ้ย กอ้นถ่านสะทอ้นแสงแต่เพียงเล็กนอ้ยส่วนกอ้นหินสะทอ้นแสงมากกว่า แท่ง
ชอลก์ก็สะทอ้นแสงมากกว่ากอ้นหนิแต่ในการแสงเหล่านีเ้ราไม่สามารถเห็นรูปและสี
ของดวงอาทติยน้ั์น อย่างไรก็ตามกระจกทีด่ยี่อมสะทอ้นรูปและสขีองดวงอาทติยไ์ด ้
อย่างสมบูรณ ์เมื่อเรามองดูเงาในกระจกก็เสมือนมองดูดวงอาทิตยเ์องทีเดียวก็
เชน่เดียวกบัที่สิ่งต่างๆ แสดงใหเ้ราเห็นถึงพระผูเ้ป็นเจา้ พวกกอ้นหินบอกเราถึง
คุณลกัษณะบางอย่างของพระผูเ้ป็นเจา้ดอกไมแ้สดงใหเ้ราเห็นมากขึน้ พวกสตัวท์ีม่ี
ความรูส้กึประหลาดมหศัจรรยเ์คลื่อนไหวดว้ยสญัชาตญาณและมีก าลงัยิง่แสดงให ้
เราเห็นมากขึน้อกี แมใ้นบรรดามนุษยท์ีม่จีติใจต ่าเราก็ไดเ้ห็นถงึความสามารถอนัดี
เลิศซึง่แสดงใหเ้ราเขา้ใจถึงพระผูส้รา้งผูท้รงประเสรฐิ ในบรรดากวีนักบุญและ
ปัญญาชนแสดงใหเ้ห็นถงึคุณลกัษณะของพระผูเ้ป็นเจา้มากยิง่ขึน้แต่ศาสนทูตและ
องคส์ถาปนาศาสนาก็คอืกระจกเงาอนัสมบูรณซ์ึง่สะทอ้นความรกัและความรูข้องพระ
ผูเ้ป็นเจา้มาสู่มวลมนุษย ์มนุษยอ์ืน่ๆ ทีเ่ป็นกระจกลว้นมดืมวัดว้ยรอยเป้ือนเปรอะของ
ฝุ่นละอองแห่งความเห็นแก่ตวัและอคตแิต่บรรดาศาสนทูตและองคส์ถาปนาศาสนา
เหล่านีล้ว้นบรสิุทธิป์ราศจากราค ีลว้นอุทศิทุกสิง่ทุกอย่างเพือ่พระประสงคข์องพระผู ้
เป็นเจา้ ดว้ยเหตุฉะนีท้่านเหล่านีจ้งึเป็นบรมครูของมนุษยช์าต ิค าสั่งสอนแห่งสวรรค ์
และอ านาจแห่งพระวิญญาณบรสิุทธิท์ี่ผ่านมาจากท่านเหล่านี้ไดเ้ป็นตน้เหตุแห่ง
ความกา้วหนา้ของมนุษยใ์นอดตีและปัจจุบนัดว้ยเพราะพระผูเ้ป็นเจา้ทรงชว่ยเหลอื
มนุษยโ์ดยผ่านทางมนุษยค์นอืน่ๆ มนุษยแ์ต่ละคนทีม่ีชวีติสูงส่งกว่าดกีว่าก็เป็นวิธทีี่
ชว่ยเหลอืพวกทีต่ ่ากว่าและผูท้ีสู่งทีสุ่ดก็เพือ่ใหเ้ป็นผูช้ว่ยเหลอืมนุษยท์ัง้มวล เสมอืน
มนุษยท์ั้งหลายผูกพันกันอยู่ดว้ยสายเชือกที่ยืดและหดไดถ้า้มนุษยค์นใดอยู่
เหนือกว่าระดบัของเพื่อนมนุษยธ์รรมดาสายยดืน้ันก็จะตงึ เพือ่นมนุษยข์องเรามกัจะ
ชอบดึงเขากลบัลงมาแต่ดว้ยก าลงัเท่าน้ันเขาก็ดึงเพื่อนมนุษยส์ูงขึน้ไปดว้ยเขา
ยิง่ขึน้ไปสูงเพยีงใดก็จะยิง่รูส้กึว่าโลกทัง้โลกพยายามดงึเขากลบัลงมามากขึน้ และยิง่
สูงขึน้ขึน้อยู่กบัการชว่ยเหลอืของสวรรคซ์ ึง่เขาไดร้บัโดยผ่านทางบุคคลไม่กีค่นซึง่
อยู่เหนือเขา ผูอ้ยู่สูงสุดเหนือมนุษยท์ัง้ปวงคอืพระศาสดาทัง้หลายคอืศาสนทูตของ
พระผูเ้ป็นเจา้ ท่านเหล่านีล้ว้นเป็นบุคคลผูส้มบูรณผู์ซ้ ึง่ในยุคของแต่ละท่านไม่มผูีใ้ด
จะเปรยีบเทยีบไดแ้ละไดแ้บกภาระของโลกทัง้มวลไว ้ ทา่นเหล่านีล้ว้นไดร้บัก าลงัจาก
พระผูเ้ป็นเจา้โดยตรง ค าทีว่่า "พระองคแ์บกภาระแห่งความบาปของเราทัง้หลายไว"้ 
เป็นความจรงิแทท้ี่เกิดแก่ศาสดาทุกองค ์แต่ละพระองคเ์ป็น "วิถีทางสจัธรรมและ
ชวีติ" แก่ศาสนิกชนของท่านทัง้สิน้ แต่ละพระองคเ์ป็นสายธารแห่งพระกรุณาธคิุณ
ของพระผูเ้ป็นเจา้ แกด่วงใจทุกดวงทีจ่ะรบัเอาได ้แต่ละพระองคม์ีบทบาทส าคญัตาม
โครงการอนัยิง่ใหญ่ของพระผูเ้ป็นเจา้เพือ่ยกระดบัของมนุษยช์าต ิ  
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การสรา้งโลก 
[Creation] 
 
พระบาฮาอุลลาหท์รงสอนว่า จกัรวาลไม่มีการเร ิม่ตน้มนัเกดิมาจากความมิรูด้บัสูญของ
พระผูท้รงเป็นตน้เหตุอนัยิง่ใหญ่ เบือ้งแรกพระผูส้รา้งทรงมีสิง่ทีพ่ระองคส์รา้งเสมอและจะ
ทรงมอียู่ตลอดไป โลกและระบบหมุนเวยีนต่างๆ อาจเกดิขึน้และเปลีย่นแปลงไปแต่จกัรวาล
ยงัคงด ารงอยู่ การสรา้งโลกหรอืดอกเดซีห่รอืรา่งกายมนุษยม์ไิดก้ระท าขึน้โดยมไิดใ้ชว้ตัถุ
ประกอบ มนัเป็นการน าเอาธาตุต่างๆ มารวมกนัก่อนที่ธาตุเหล่าน้ันกระจดักระจายไปก็
เพือ่ใหไ้ดแ้ลเห็นถงึบางสิง่บางอย่างทีเ่คยเป็นสิง่ลีล้บัมาแต่กาลก่อน สกัวนัหน่ึงธาตุต่างๆ 
เหล่านีก็้จะแยกออกไปจากกนัอกี สิง่ทีป่ระกอบกนัขึน้เป็นรูปรา่งก็จะอนัตรธานไปแต่ไม่มี
สิง่ใดสญูหายหรอืถกูท าลายไปอย่างแทจ้รงิ มนัไดป้ระกอบกนัเป็นรูปรา่งอย่างใหม่ขึน้จาก
สิง่ต่างๆ ที่สลายไป พระบาฮาอุลลาหท์รงยืนยนัถอ้ยค าของนักวิทยาศาสตรท์ี่กล่าวว่า
ประวตัิศาสตรข์องโลกมิไดม้ีอายุมา 6 พนัปีเท่าน้ันแต่นับเป็นพนัๆ ลา้นปีทีเดียว ทฤษฏี
แห่งการววิฒันาการมไิดป้ฏเิสธอ านาจแห่งการสรา้งทฤษฏน้ัีนพยายามทีจ่ะอธบิายวธิกีาร
ทีโ่ลกเกดิขึน้และอธบิายประวตัศิาสตรม์หศัจรรยข์องจกัรวาล วตัถุซ ึง่นักดาราศาสตรนั์ก
เรขาคณิตนักฟิสกิสแ์ละนักชวีวทิยาก าลงัค่อยๆ เปิดเผยใหเ้ราเห็นวธิกีารนี ้เมือ่เราเขา้ใจ
ดีแลว้จะท าใหเ้รารูส้กึย าเกรงและใครจ่ะสกัการะพระผูเ้ป็นเจา้มากกว่าเร ือ่งราวการสรา้ง
โลกทีไ่ดเ้ขยีนไวใ้นพระคมัภรีข์องศาสนายวิ อย่างไรก็ดเีร ือ่งราวเก่าแก่ในพระคมัภรีเ์ยเน
ซสิก็มีประโยชนเ์พราะแสดงใหรู้ถ้ึงความหมายส าคญัแห่งธรรมในการสรา้งโลกดว้ย
ถอ้ยค าเพียงไม่กีค่ า ดงัเชน่ชา่งเขยีนภาพทีช่  านาญสามารถแสดงความรูส้กึดว้ยการขดี
เขยีนเสน้ไม่กีเ่สน้ซึง่ชา่งเขยีนธรรมดาอาจจะเขยีนอย่างละเอยีดแต่ไม่ซาบซึง้เท่า 
 
พระอบัดลุบาฮากลา่วว่า :  
 

"จงรูเ้ถดิว่าความจรงิทีเ่ขา้ใจยากยิง่ขอ้หน่ึงก็คอืโลกทีด่ ารงอยู่นี ้จกัรวาลอนัไม่
มทีีส่ิน้สดุนีไ้ม่มกีารเร ิม่ตน้...  

 
"…จงรูเ้ถิดว่าพระผูส้รา้งจะปราศจากสิง่ที่พระองคส์รา้งมิได ้ผูใ้หท้ี่ปราศจาก
ผูร้บัย่อมเป็นไปไม่ไดเ้พราะพระนามและคุณลกัษณะของพระองคจ์ะตอ้งมีสิง่
ต่างๆ ด ารงอยู่ ถา้เราสามารถนึกถงึเวลาทีย่งัไม่มีสิง่ต่างๆ เกดิขึน้ความคดินีจ้ะ
ท าใหป้ฏเิสธความเป็นนายของพระผูเ้ป็นเจา้ ยิง่กว่าน้ันความเปล่าจะกลายเป็น
ความด ารงอยู่มิได ้ ถา้หากสิง่ต่างๆ ไม่ด ารงอยู่เลยความด ารงอยู่ก็จะมีไม่ได ้ 
ฉะน้ันเนือ้แทแ้ห่งเอกภาพน่ันหมายถงึความด ารงอยู่ของพระผูเ้ป็นเจา้ย่อมคงอยู่
ช ัว่นิรนัดรแ์ละไม่มีการเร ิม่ตน้หรอืสิน้สุดฉันใด แน่นอนทีเดยีวทีโ่ลกแห่งความ
ด ารงอยู่ นี ้ก็ ไ ม่มีการเร ิ่มตน้หรือสิน้สุดฉันน้ัน แมก้ระ น้ันอาจเป็นไดท้ี่
ส่วนประกอบแห่งจกัรวาลเชน่ดวงดาวดวงใดดวงหน่ึงอาจเกดิขึน้หรอืหายไปแต่
ดวงดาวอืน่ๆ ยงัคงด ารงอยู่" 

จากหนังสอื Some Answered Questions  
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ตระกลูของมนุษย ์
[The Evolution of Man] 
 

พระบาฮาอุลลาหย์งัทรงยืนยนัความคิดของนักชวีวิทยาผูค้น้พบว่าประวตัริา่งกาย
ของมนุษยนี์เ้จรญิขึน้มานับลา้นๆ ปี เร ิม่ตน้ตัง้แต่สิง่ง่ายๆ ซึง่ดูเหมอืนจะเป็นรูปรา่งที่
ไม่สลกัส าคญัอย่างใด รูปรา่งของมนุษยเ์ปลีย่นแปลงขึน้มาเป็นขัน้ๆ อนัไม่สามารถ
นับไดถ้งึกาลเวลาอนัยาวนานของช ัว่อายุบุคคล เปลีย่นแปลงสลบัซบัซอ้นยิง่ขึน้และ
ดียิ่งขึน้เป็นล าดบัมาจนกระทั่งถึงมนุษยใ์นปัจจุบนั  รา่งกายของมนุษยแ์ต่ละคน
เตบิโตขึน้มาตามล าดบัขัน้เชน่นีค้อืนับตัง้แต่จุดวุน้เล็กๆ กลมๆ เจรญิมาถงึขัน้เป็น
มนุษยอ์นัสมบูรณ ์ ถา้ขอ้นีเ้ป็นความจรงิของทุกๆ คนเพราะไม่มีผูใ้ดปฏเิสธไดไ้ฉน
เราจงึถอืว่าเป็นการเสือ่มเสยีแกศ่กัดิศ์รขีองมนุษยท์ีจ่ะยอมรบัความเจรญิเตบิโตของ
มนุษยเ์ป็นมาเชน่นี!้  น่ีเป็นสิง่ทีแ่ตกต่างกนัมากทีจ่ะอา้งว่ามนุษยม์าจากลงิ มนุษยท์ี่
อยู่ในครรภอ์าจมีรูปรา่งอย่างปลามีชอ่งหูหายใจและหางแต่ก็มิใชป่ลา หากเป็นการ
เร ิม่ตน้ของมนุษย ์ดงัน้ันพฒันาการอนัยาวนานเป็นอนัดบัหลายขัน้ของมนุษยด์ู
เหมือนคลา้ยคลงึกบัจ าพวกสตัวต์่างๆ แต่ก็ยงัคงเป็นจ าพวกของมนุษยซ์ ึง่มีอ านาจ
แห่งการพฒันาอนัลึกลบัแฝงอยู่ภายในดงัที่เราไดรู้เ้ห็นอยู่ในปัจจุบนัและแห่งการ
พฒันาตอ่ไปในอนาคต ยิง่กว่าน้ันเราหวงัว่าอ านาจอนัลกึลบัแฝงอยู่ภายในนีจ้ะยงัคง
ท าใหเ้รากา้วหนา้ตอ่ไปอกีไกล 
 

พระอบัดลุบาฮากล่าวว่า :  
 

"เป็นทีป่ระจกัษช์ดัโลกแผ่นดนินีม้ไิดเ้กดิขึน้ในรูปปัจจุบนัในทนัทแีต่ค่อยๆ 
เปลีย่นแปลงมาเป็นขัน้ๆ จนกระทัง่มาสู่ความสมบูรณใ์นปัจจบุนั...  

 

"…มนุษยใ์นยุคเร ิม่ตน้และในอุทรของโลกก็เหมือนกบัการเร ิม่ตน้ในครรภ ์
มารดาแลว้ค่อยๆ เติบโตขึน้แลว้เปลี่ยนแปลงจากรูปหน่ึงมาสู่อีกรูปหน่ึง
จนกระทั่งเขาปรากฏมีความงามและความสมบูรณม์ีก าลงัและอ านาจขึน้ 
แน่ทเีดยีวว่าเมื่อเร ิม่ตน้เขามิไดม้ีความสวยความงามและความโกเ้ก๋เชน่นี ้
และเขาไดร้บัรปูรา่ง แบบ–ความงาม ความด–ีมาเป็นขัน้ๆ  

 

"…ความเป็นมาของมนุษยใ์นโลกนับแตเ่ร ิม่ตน้จนมาถงึระดบันีร้ปูรา่งเชน่นี้
และสภาพอย่างนีจ้ าเป็นอย่างยิง่ทีต่อ้งใชเ้วลาอนัยาวนาน... นับแต่เร ิม่ตน้
ความเป็นมาของมนุษยเ์ขาก็เป็นจ าพวกพิเศษชนิดหน่ึง... ถึงแมเ้ราจะ
ยอมรบัว่ามรีอ่งรอยของส่วนต่างๆ ของรา่งกายทีเ่มือ่กอ่นเคยมแีละบดันีไ้ด ้
หายไปแลว้ แตน่ี่มใิชเ่ป็นขอ้พสิูจนว์่ามนุษยเ์ป็นสิง่จ าพวกช ัว่คราวและมิใช่
จ าพวกพเิศษแต่มนัแสดงอย่างมากทีสุ่ดว่าแบบ รูปรา่ง และส่วนต่างๆ ของ
มนุษยไ์ดเ้จรญิกา้วหนา้มา  มนุษยไ์ดเ้ป็นจ าพวกพเิศษอยู่เสมอ–เป็นมนุษย ์
มใิชส่ตัว ์

จากหนังสอื Some Answered Questions  



พระบาฮาอลุลาหแ์ละยคุใหม่ 

204 
ไปทีส่ารบญั 

เมือ่พูดถงึประวตัขิองอาดมัและอวีา พระอบัดลุบาฮากล่าวว่า :  
 

"ถา้เรายกเอาเร ือ่งนีม้าในแง่ความหมายภายนอกตามความเขา้ใจของคน
ส่วนมากมนัก็เป็นเร ือ่งประหลาดจรงิๆ ที่ปัญญามนุษยจ์ะสามารถเขา้ใจ
ยอมรบัหรอืคาดคะเนไดเ้พราะเหตุการณร์ายละเอยีดค าพูดและค าต าหนิ
เชน่น้ันไม่เหมอืนกบัเหตุการณร์ายละเอยีดค าพูดและค าต าหนิของผูฉ้ลาด
เฉลียวเลย ยิ่งพระผูเ้ป็นเจา้พระผูท้รงจดัสกลโลกอนัมิรูส้ิน้สุดในแบบอนั
สมบูรณย์ิง่พรอ้มทัง้ชาวโลกผูอ้าศยัมากมายเหลอืคณานับอย่างมีระเบยีบ
มพีลงัและความสมบูรณอ์นัแทจ้รงิแลว้จะยิง่ไม่ทรงกระท าเลย.... 

 
"ฉะน้ันเราจะตอ้งคดิว่าเร ือ่งอาดมัและอวีาผูก้นิผลไมจ้ากตน้ไมแ้ละถูกขบั
ไล่ออกไปจากสวนสวรรคเ์ป็นแต่เพยีงสญัลกัษณ ์(นิทาน) เท่าน้ัน เร ือ่งนีม้ี
ความลีล้บัน่าพศิวงยิง่และมีความหมายของสกลโลกอยู่และจะอธบิายเร ือ่ง
นีไ้ดอ้ย่างน่าอศัจรรยห์ลายประการ" 

จากหนังสอื Some Answered Questions 
 
รา่งกายและวญิญาณ 
[Body and Soul] 

 
ค าสอนของศาสนาบาไฮเกีย่วกบัรา่งกายและวิญญาณรวมทัง้ชวีิตภายหลงัความ
ตายสอดคลอ้งตอ้งกบัผลวจิยัทางจติคอืสอนตามทีเ่ราไดอ้่านมาแลว้ในหนังสอืเล่มนี้
ว่าความตายเป็นแต่เพียงการเกิดใหม่ โดยแทจ้รงิเป็นการละทิง้จากที่คุมขงัทาง
รา่งกายไปสู่ชวีติทีย่ิง่ใหญ่กว่า และความกา้วหนา้ในชวีติใหม่ไม่มขีอบเขตจ ากดั 
 
นักวทิยาศาสตรไ์ดร้วบรวมหลกัฐานทางวทิยาศาสตรไ์วจ้ านวนมากซึง่เป็นความเห็น
ของผูท้ีค่น้ควา้อย่างมจีติใจเทีย่งตรง  หลกัฐานนีแ้สดงใหเ้ห็นอย่างไม่ตอ้งสงสยัเลย
ว่าชวีติภายหลงัความตายเป็นความจรงิและวญิญาณมีความรูสกึไดม้ีชวีติอยู่ต่อไป
และยงัคงกระท าหนา้ทีแ่มจ้ะไดอ้อกจากรา่งกายไปแลว้  ดงัที ่เอฟ.ดบับลิว.เอช ไม
เออรส์กล่าวในหนังสอื Human Personality (ฮิวแมนเพอซนัแนลลติี)้ ซ ึง่เป็นงาน
ชิน้หน่ึงทีส่รปุการส ารวจคน้ควา้ตา่งๆ ของสมาคมวจิยัทางจติใจว่า :  
 

"จากการสงัเกตการทดลองและการวินิจฉัยท าใหม้ีผูค้น้ควา้จ านวนมาก
รวมทัง้ตวัขา้พเจา้ดว้ย ในเร ือ่งความเชือ่ในการตดิต่อโดยตรงหรอืทางจติ
ไม่เพียงแต่ระหว่างจติมนุษยท์ีย่งัมีชวีติอยู่ในโลกเท่าน้ันแต่ระหว่างจติหรอื
วญิญาณของบุคคลทีย่งัอยู่ในโลกและทีต่ายไปแลว้ การคน้พบเชน่น้ันเป็น
การเปิดประตไูปสู่ความเขา้ใจดว้ย.... 
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"ในระหว่างความหลอกลวงและการลวงตนเองความคดโกงและการลวงตา 
เราไดพ้สิูจนห์ลกัฐานอนัแทจ้รงิจากผูท้ีต่ายไปแลว้.... 

 
"เราสามารถสรา้งทฤษฏบีางอย่างขึน้ไดช้ ัว่คราวเกีย่วกบัวญิญาณหลาย
ดวงของผูท้ีต่ายไปแลว้ซึง่เราไดพ้บโดยการคน้ควา้และท าใหเ้ราเขา้ใจโดย
บงัเอญิ ขอ้แรกและขอ้ส าคญัอย่างนอ้ย–มเีหตผุลทีจ่ะเช ือ่ว่าสภาพของดวง
วญิญาณเหล่าน้ันคอืสภาพการกา้วหนา้ทีม่ิรูจ้กัสิน้สุดในทางปัญญาและ
ในความรกัสิง่ใดทีเ่ขารกัในโลกมนุษยเ์ขาก็ยงัคงรกัอยู่และยิง่กว่าน้ันความ
รกัอนัสูงสุดของเขาซึง่แสดงออกในทางบูชาและนมสัการยงัคงมอียู่ในโลก
ของเขา ในสายตาของเขาความช ัว่มิใชเ่ป็นสิ่งเลวทรามแต่ท าใหเ้ราเป็น
ทาส ความช ัว่มไิดม้รีปูรา่งเป็นมารรา้ยแตอ่ย่างใดมนัเป็นความบา้ชนิดหน่ึง
ที่แยกวิญญาณน้ันออกจากวิญญาณที่สูงกว่าซึง่พยายามจะช่วยให ้
วญิญาณทีไ่ม่สมบูรณน้ั์นเป็นอสิระ ไม่ตอ้งลงโทษดว้ยไฟนรก ความส านึก
ดชี ัว่ในตนเองและความใกลช้ดิหรอืห่างไกลของเพื่อนวิญญาณเป็นการ
ลงโทษและรางวลัของเขาเพราะว่าในโลกน้ันความรกัเป็นเคร ือ่งท าใหต้นดี
ขึน้อย่างแทจ้รงิ การตดิตอ่กบันักบุญมใิชเ่ป็นเคร ือ่งประดบัแห่งชวีตินิรนัดร ์
เท่าน้ันแต่เป็นสิ่งท าใหม้ีชวีิตนิรนัดรด์ว้ย ตรงกนัขา้มตามกฎแห่งการ
ติดต่อทางจิตปรากฏว่าการติดต่อน้ันมีประโยชนแ์ก่เราในโลกนี้และใน
ปัจจุบนัแมข้ณะนีค้วามรกัของวิญญาณทีจ่ากไปแลว้ก็ใหส้ิ่งทีเ่ราขอรอ้ง 
แมบ้ดันีค้วามร าลกึดว้ยความรกัของเราก็ส่งเสรมิและใหก้ าลงัแกว่ญิญาณ
ดวงน้ันใหก้า้วหนา้ยิง่ขึน้เพราะว่าความรกัน้ันคอืการนมสัการชนิดหน่ึง" 

 
การสอดคลอ้งตอ้งกนัในทศันะนีอ้นัไดค้น้พบจากการคน้ควา้วจิยัอย่างละเอยีดถีถ่ว้น
ทางดา้นวทิยาศาสตรก์บัค าสอนของพระบาฮาอลุลาหเ์ป็นสิง่ทีน่่าพศิวงจรงิๆ  
 
เอกภาพของมนุษย ์
[Unity of Mankind] 

 
"ท่านทัง้หลายเป็นผลไมจ้ากตน้ไมเ้ดียวกนัเป็นใบไมจ้ากกิ่งไมเ้ดียวกนัและเป็น
ดอกไมจ้ากสวนเดยีวกนั" น่ีเป็นพระโอวาทอนัเป็นคุณลกัษณะอนัพิเศษของพระบา
ฮาอลุลาหแ์ละพระโอวาทอกีขอ้หน่ึงทีค่ลา้ยคลงึกนัคอื "มนุษยไ์ม่ควรจะภาคภูมใิจใน
อนัทีจ่ะรกัแต่ประเทศชาตขิองตนแต่ควรจะภาคภูมิใจในการทีจ่ะรกัใครเ่พื่อนมนุษย ์
ทั่วโลก" เอกภาพ–เอกภาพของมนุษยแ์ละสิ่งทั้งมวลของพระผู เ้ป็นเจา้–คือ
ความส าคญัแห่งค าสอนของพระองค ์ขอ้นี้อีกน้ันแหละที่จะเห็นไดว้่าศาสนาและ
วทิยาศาสตรอ์นัแทจ้รงิสอดคลอ้งตอ้งกนั  ทุกๆ ขัน้อนักา้วหนา้ของวทิยาศาสตรจ์ะ
เห็นความเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนัของสกลโลกและการเกีย่วขอ้งกนัของส่วนต่างๆ 
ชดัแจง้ขึน้ทกุท ีวงการของนักดาราศาสตรไ์ม่สามารถจะแยกออกจากวงการของนัก
ฟิสกิสไ์ดแ้ละวงการของนักฟิสิกสก็์อยู่ในเขตของนักเคมีวงการของนักเคมีก็อยู่ใน
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เขตของนักชวีวทิยาวงการของนักชวีวทิยาก็อยู่ในเขตของนักจติวทิยาและอืน่ๆ อกี 
การคน้พบสิง่ใหม่ๆ ในวงการหน่ึงก็เปิดทางไปสู่วงการอืน่ๆ ดงัทีว่ชิาฟิสกิสไ์ดแ้สดง
ถงึอานุภาพทุกๆ ชิน้ในจกัรวาลดงึดูดและมีอทิธพิลต่ออานุภาคอืน่ๆ ทุกชิน้ไม่ว่าจะ
เล็กนอ้ยและอยู่ไกลเพียงใด เชน่เดยีวกบัทีว่ชิาทางจติก าลงัพบว่าจติวญิญาณทุกๆ 
ดวงในจกัรวาลกระทบกระเทอืนและมีอทิธพิลต่อดวงวญิญาณดวงอืน่ๆ ทุกดวง ใน
หนังสือ "Mutual Aid" (มิวชวล เอด)  ของเจา้ชายโครพอทคนิแสดงใหเ้ห็นอย่าง
ชดัแจง้ว่าแมใ้นหมู่พวกสตัวท์ีต่ ่ากว่ามนุษยก์ารชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนัก็จ าเป็นอย่าง
แทจ้รงิทีจ่ะท าใหม้ีชวีติอยู่ต่อไป ส่วนกรณีของมนุษยค์วามกา้วหนา้ของอารยธรรม
ขึน้อยู่กบัการชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนัแทนการเป็นปฏปัิกษต์่อกนั ค าว่า "บุคคลเพื่อ
ส่วนรวมและส่วนรวมเพื่อบุคคล" เป็นหลกัอนัเดียวเท่าน้ันที่ประชาคมมนุษยจ์ะ
เจรญิกา้วหนา้ไปได ้
 
ยุคแห่งความสามคัค ี
[The Era of Unity] 

 
สญัลกัษณต์่างๆ ที่เกิดขึน้แสดงว่าขณะนี้เราอยู่ในเวลารุง่อรุณแห่งยุคใหม่ของ
ประวตัศิาสตรม์นุษยชาตแิลว้ แต่ก่อนนีน้กอนิทรยีน์อ้ยแห่งมนุษยชาตเิกาะแน่นอยู่
กบัรงัเกา่ในภูผาแข็งแห่งความเห็นแกต่วัและวตัถนิุยม มนัเคยคดิและขลาดทีจ่ะใชปี้ก
ของมนัมนัเคยปรารถนาอย่างเหน่ือยอ่อนทีจ่ะไดส้ิง่ทีย่งัไม่เคยได ้ยิง่กว่าน้ันมนัยงัไม่
พอใจทีคุ่มขงัแห่งความเชือ่ถือเก่าแก่ แต่ยุคแห่งการกกัขงัไดส้ิน้สุดลงแลว้และนก
นอ้ยสามารถจะเหนิบนิดว้ยศรทัธาและเหตุผลไปในอาณาจกัรแห่งความรกัทางธรรม
และสจัจะอนัอยู่สูงเหนือกว่า มนัจะไม่เกาะแน่นอยู่กบัโลกอกีดงัเชน่แต่ก่อนเชน่เมื่อ
คร ัง้ทีปี่กยงัไม่เตบิโตแต่จะบนิสูงขึน้เมือ่มนัปรารถนาไปสู่ขอบเขตแห่งทศันะอนักวา้ง
และอิสรภาพอนังดงาม อย่างไรก็ตามมีอีกสิ่งหน่ึงที่จ าเป็น การบินของมนัจะตอ้ง
มั่นคงและแน่นอนหรอืไม่และปีกทัง้สองของมนัไม่เพยีงแต่จะตอ้งแข็งแรงเท่าน้ันหาก
จะตอ้งท างานอย่างสอดคลอ้งกนัอย่างสมบูรณอ์กีดว้ย ดงัทีพ่ระอบัดลุบาฮากล่าวว่า :  
 

"มนัจะบนิดว้ยปีกขา้งเดยีวไม่ไดถ้า้มนัพยายามบนิดว้ยปีกดา้นศาสนาแต่
เพียงขา้งเดียวก็จะโผลงไปสู่โคลนตมแห่งความเชือ่ถือที่ผิดๆ และถา้มนั
พยายามจะบินดว้ยปีกวิทยาศาสตรแ์ต่ขา้งเดยีวก็จะลงไปสู่ปลกัแห่งวัตถุ
นิยม" 

จาก สุนทรพจนท์ีก่รุงปารสี 
 
ความสอดคลอ้งตอ้งกนัอย่างสมบูรณร์ะหว่างวทิยาศาสตรแ์ละศาสนาเป็นสิง่จ าเป็น
แห่งชวีติทีสู่งกว่าของมนุษยชาต ิเมื่อสิง่นีป้ระสบความส าเรจ็และเด็กๆ ทุกคนไดร้บั
การฝึกสอนไม่เพียงแต่ศึกษาทางวิชาการและอกัษรศาสตรต์่างๆ เท่าน้ันแต่จะตอ้ง
ศกึษาความรกัในมนุษยช์าตแิละยนิยอมสยบต่อพระประสงคข์องพระผูเ้ป็นเจา้ดว้ยใจ
เบิกบานยินดี ดงัที่ไดป้รากฏในความกา้วหน้าแห่งพฒันาการและค าสั่งขององค ์
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ศาสดาทัง้ปวง เมื่อถงึเวลาน้ันแลว้–และจะไม่ก่อนเวลาน้ันเป็นอนัขาด–อาณาจกัร
แห่งพระผูเ้ป็นเจา้ก็จะมาถงึและพระประสงคข์องพระองคก็์จะสมบูรณใ์นโลกมนุษยด์ุจ
ดงัทีเ่ป็นอยู่ในโลกสวรรค ์เมื่อถงึเวลาน้ันแลว้–ซึง่จะไม่ก่อนเวลาน้ันอย่างแน่นอน–
สนัตภิาพถาวรอนัยิง่ใหญ่ก็จะแผ่รม่เงาขึน้ในพืน้พภิพนี ้
 
พระอบัดลุบาฮากล่าวว่า :  
 

"เมือ่ศาสนาก าจดัความเชือ่ถอือย่างผดิๆ ขนบธรรมเนียมและศรทัธาอนัไม่
เขา้กบัเหตผุลออกไปเสยีได ้เมือ่ศาสนาสอดคลอ้งตอ้งกบัวทิยาศาสตรแ์ลว้
ก็จะมีอ านาจอนัยิ่งใหญ่ในโลกทีจ่ะท าใหม้นุษยร์วมเขา้ดว้ยกนัและท าให ้
สะอาดผ่องแผว้ อ านาจนีจ้ะกวาดลา้งสงครามความขดัแยง้และการต่อสูไ้ป
ได ้คร ัน้แลว้มนุษยท์ัง้มวลก็จะรวมกนัเขา้ภายใตอ้านุภาพแห่งความรกัของ
พระผูเ้ป็นเจา้" 

จาก สุนทรพจนท์ีก่รุงปารสี 
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บทที ่13 
ศาสนาบาไฮท าใหค้ าพยากรณบ์รรลุผล 

[Prophesies Fulfilled by the Bahá'í Movement] 

 
"เกีย่วกบัการปรากฏของพระนามอนัยิง่ใหญ่ (พระบาฮาอุลลาห)์ นีค่อืพระ
เป็นเจา้องคผู์ท้ีพ่ระผูเ้ป็นเจา้ทรงสญัญาในพระคมัภรีท์ ัง้มวลและสาสน์ของ
พระองค ์เชน่ พระคมัภรี ์พระคมัภรีใ์หม่ และพระคมัภรีโ์กหรา่น" 

พระอบัดลุบาฮา 
 
การแปลความหมายค าพยากรณ ์
[Interpretation of Prophecy[ 

 
ทกุคนทราบดวี่าการตคีวามหมายค าพยากรณเ์ป็นการยากยิง่และความเห็นของผูค้ง
แก่เรยีนยิ่งแตกต่างกนัในเร ือ่งนี้มากยิ่งกว่าเร ือ่งอื่นๆ  ไม่น่าแปลกใจเลยเพราะว่า
ตามทีเ่ขยีนไวใ้นพระคมัภีรเ์องน้ันค าพยากรณส์่วนมากไดใ้หไ้วใ้นรูปลกัษณะทีไ่ม่
อาจจะเขา้ใจไดช้ดัแจง้จนกว่าจะบรรลุผลสมจรงิแลว้  และแมถ้งึเวลาน้ันแลว้ก็ตาม
พวกที่มีดวงใจบรสิุทธิห์ลุดพน้จากอคติเท่าน้ันที่จะเขา้ใจได ้ ดงัที่ดานิเอลไดย้ิน
ถอ้ยค าในมโนภาพของทา่นตอนใกลจ้ะสิน้สุดว่า :  
 

"แต่ โอเจา้ ดานิเอลเอ๋ย จงมว้นหนังสือและประทบัตราเก็บไวจ้นถึงวาระ
สุดทา้ยดว้ยเกรงว่าหลายคนจะไม่คงเสน้คงว่าและความทุกขจ์ะทวีขึน้... 
ขา้พเจา้ไดย้นิแตไ่ม่เขา้ใจขา้พเจา้จงึถามว่า "นายเจา้ขา ในทีสุ่ดสิง่เหล่านี้
จะเป็นประการใด แลว้ท่านตอบว่า "ดานิเอลเอ๋ย จงไปเถอะเพราะว่า
เร ือ่งราวก็ถกูมว้นและประทบัตราเก็บไวจ้นถงึวาระสุดทา้ยเสยีแลว้" 

ดานิเอล บทที ่12 ค าที ่4, 8, 9   
 
ก็เมื่อพระผูเ้ป็นเจา้ไดท้รงผนึกค าพยากรณเ์สียจนกว่าจะถึงก าหนดและไม่ทรง
เปิดเผยค าอธบิายอย่างชดัแจง้แมก้บัองคศ์าสดาผูท้ี่ทรงกล่าวถอ้ยเหล่าน้ัน เชน่นี้
แลว้เราก็ไม่อาจจะหวงัอย่างอื่นได ้นอกจากองคศ์าสนทูตผูท้ี่พระผูเ้ป็นเจา้ทรง
ก าหนดมาทรงเปิดผนึกและเปิดเผยความหมายทีซ่อ่นอยู่ในหบีแห่งอุทาหรณข์องค า
พยากรณ์ การไตร่ตรองเร ือ่งประวัติศาสตรเ์กี่ยวกบัค าพยากรณแ์ละการแปล
ความหมายผิดๆ ในยุคเก่ารวมทัง้ค าเตอืนอนัศกัดิส์ทิธิข์องบรรดาองคศ์าสดาน่าจะ
ท าใหเ้ราระมดัระวงัในการยอมรบัความนึกคิดของนักศึกษาศาสนาเกี่ยวกบัเร ือ่ง
ความหมายอนัแทจ้รงิของวาทะเหล่าน้ันรวมทัง้การทีเ่หตุการณเ์หล่าน้ันไดเ้กดิขึน้มา
ดว้ยวิธีใด ตรงกนัขา้มเมื่อผูใ้ดปรากฏตวัขึน้และอา้งว่าเป็นผูท้ าใหค้ าพยากรณ์
บรรลุผลก็จ าเป็นอย่างยิ่งที่เราจะตอ้งคน้ควา้ศึกษาค ากล่าวอา้งน้ันดว้ยจิตใจอนั
กวา้งขวางปราศจากอคตเิคลอืบแฝง ถา้หากเขาจะเป็นผูป้ลอมแปลงมาก็จะประจกัษ ์
ไดใ้นไม่ชา้และก็จะไม่เป็นอนัตรายแต่อย่างใดแต่จะเดือดรอ้นแก่ผูท้ี่ละเลยหนัหลงั
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ใหศ้าสนทูตของพระผูเ้ป็นเจา้เสยีตัง้แต่ทีห่นา้ประตูเพราะเหตุทีพ่ระองคเ์สด็จมาใน
รปูลกัษณะหรอืในกาลเวลาทีม่ไิดค้าดฝัน 
 
ชวีติและพระโอวาทของพระบาฮาอุลลาหพ์สิูจนใ์หเ้ห็นว่าพระองคค์อืพระผูท้รงเสด็จ
มาในพระคมัภีรท์ ัง้มวล–ทรงมีอ านาจทีจ่ะเปิดผนึกค าพยากรณแ์ละจะให ้"น ้าองุ่น
ทิพย"์ แห่งความลีล้บัของสวรรค ์ฉะน้ันขอใหเ้ราสดบัฟังอรรถาธบิายและคน้ควา้
ศกึษาโอวาทอนัลกึลบัซึง่ศาสดาองคเ์กา่กอ่นไดก้ล่าวไว ้
 
การเสด็จมาของพระผูเ้ป็นเจา้ 
[The Coming of the Lord] 

 
ค าว่า "การเสด็จมาของพระผูเ้ป็นเจา้" ใน "วนัสุดทา้ย" เป็น "เหตกุารณอ์นัประเสรฐิ
ทีอ่ยู่ห่างไกล" ซ ึง่บรรดาองคศ์าสดาทัง้มวลมุ่งหวงัและเพลงสวดอนัไพเราะไดเ้ขยีนไว ้
"การเสด็จมาของพระผูเ้ป็นเจา้" มคีวามหมายอย่างไรเล่า แน่ทเีดยีวพระผูเ้ป็นเจา้อยู่
กบัสิง่ทีพ่ระองคท์รงสรา้งทุกๆ เวลา ทุกสิง่และช ัว่กปัป์  ช ัว่กลัป์ "พระองคท์รงใกลช้ดิ
ยิ่งกว่าลมหายใจยิ่งกว่ามือและเทา้" เสียอีก น่ีเป็นความจรงิทีเดียว แต่มนุษยไ์ม่
สามารถจะแลเห็นหรอืไดย้ินพระผูเ้ป็นเจา้ซึง่ทรงอยู่ทุกหนทุกแห่งและทรงอยู่เหนือ
ธรรมชาติทัง้มวลได ้ไม่สามารถรูส้ึกว่าพระองคท์รงอยู่เบือ้งหน้า จนกว่าจะทรง
เปิดเผยพระองคเ์องในรูปลกัษณะที่แลเห็นไดแ้ละทรงพูดกบัมนุษยด์ว้ยภาษาของ
มนุษย ์ในการแสดงคุณลกัษณะอนัสูงส่งของพระองคน้ั์นพระผูเ้ป็นเจา้ย่อมทรงใช ้
มนุษยเ์ป็นเคร ือ่งมือเสมอ ศาสดาแต่ละพระองคล์ว้นเป็นสือ่กลางซึง่พระผูเ้ป็นเจา้ได ้
ทรงเยีย่มเยอืนและกล่าวปราศรยักบัปวงชนของพระองค ์พระเยซก็ูทรงเป็นสือ่กลาง
เชน่ว่านีแ้ละชาวครสิเตยีนร าลกึไดอ้ย่างถูกตอ้งว่าการปรากฏของพระเยซก็ูคอืการ
เสด็จมาของพระผูเ้ป็นเจา้ พวกเขาไดเ้ห็นพระพกัตรข์องพระผูเ้ป็นเจา้ในองคพ์ระเยซู
และไดย้นิพระสุรเสยีงของพระผูเ้ป็นเจา้จากโอษฐข์องพระเยซู พระบาฮาอุลลาหท์รง
บอกแก่เราว่า "การเสด็จมา" ของพระผูเ้ป็นเจา้แห่งปวงมนุษยโ์ลก-พระบดิาทรงอยู่
ช ัว่นิรนัดร ์พระผูส้รา้งและผูล้า้งบาปของโลกซึง่บรรดาศาสดาทัง้ปวงกล่าวว่าจะเสด็จ
มาใน "วาระสุดทา้ย" น้ันมไิดห้มายความอย่างอืน่นอกจากจะทรงแสดงโดยผ่านทาง
มนุษยด์งัทีพ่ระองคไ์ดท้รงเปิดเผยมาแลว้โดยผ่านทางองคพ์ระเยซแูห่งนาซาเรธ็ และ
การเสด็จมาคร ัง้ใหม่นีจ้ะทรงใหศ้าสนาทีส่มบูรณแ์ละยิง่ใหญ่กว่าซึง่พระเยซแูละองค ์
ศาสดากอ่นๆ ทัง้มวลไดท้รงเสด็จมาเตรยีมดวงใจและความคดิของมวลมนุษยไ์วก้่อน
แลว้ 
 
  



พระบาฮาอลุลาหแ์ละยคุใหม่ 

210 
ไปทีส่ารบญั 

ค าพยากรณเ์กีย่วกบัพระครสิต ์
[Prophecies about Christ] 
 

พระอบัดุลบาฮาไดก้ล่าวถงึความเขา้ใจผิดในความหมายแห่งค าพยากรณเ์กีย่วกบั
อ านาจของพระเม็สไซอะซึง่ชาวยวิไดป้ฏเิสธพระครสิตว์่า :  
 

"ชาวยวิยงัพากนัคอยการเสด็จมาของพระเม็สไซอะและอธษิฐานต่อพระผู ้
เป็นเจา้ทัง้วนัทัง้คนืเพื่อโปรดการเรง่รดัการเสด็จมาของพระองค ์เมื่อพระ
เยซเูสด็จมาเขาเหล่าน้ันกลบัไปปรกัปร าและฆ่าพระองคเ์สียโดยกล่าวว่า 
"น่ีไม่ใชผู่ท้ีเ่ราคอย จงดูซวิ่าเมือ่พระเม็สไซอะมาน้ันเคร ือ่งหมายมหศัจรรย ์
จะแสดงว่าพระองคเ์ป็นพระครสิตอ์งคแ์ทจ้รงิ เรารูเ้คร ือ่งหมายและเงื่อนไข
ต่างๆ เหล่าน้ันซึง่ยงัปรากฏไม่ได ้พระเม็สไซอะจะลุกขึน้มาจากเมอืงทีไ่ม่มี
ใครรู ้พระองคจ์ะทรงประทบัอยู่บนบลัลงักข์องกษตัรยิเ์ดวดิและจงดพูระองค ์
จะเสด็จมาพรอ้มกบัพระแสงดาบอนัเป็นเหล็กกลา้กบัทรงพระคฑาเหล็ก 
พระองคจ์ะทรงครอบครองทัง้หมดดว้ยพระแสงดาบและพระคฑาน้ันแลว้พระ
บญัญตัขิองพระศาสดาทัง้หลายก็จะบรรลุผล พระองคจ์ะทรงครอบครองทัง้
ตะวนัออกและตะวนัตก จะทรงยกย่องเกยีรตแิกพ่วกยวิซึง่พระองคไ์ดเ้ลือก
ไวแ้ลว้ พระองคจ์ะทรงครอบครองสนัตภิาพตลอดกาล แมแ้ต่สตัวก็์จะเลิก
เป็นศตัรขูองมนุษย ์สุนัขจิง้จอกและแกะก็จะดืม่น ้าจากล าธารเดยีวกนั งูกบั
หนูก็จะอยู่รว่มในรงัเดยีวกนั สงิโตกบักวางก็จะนอนในทุง่หญา้เดยีวกนัและ
สรรพสิง่มชีวีติของพระผูเ้ป็นเจา้ก็จะสงบใจ.... 

 

"การที่พวกยิวไดค้ิดและพูดอย่างน้ันเขาไม่ไดเ้ขา้ใจในพระคมัภีรห์รอื
ความจรงิทีเ่ป็นความสว่างซึง่ปรากฏในพระโอวาทน้ัน ตามตวัหนังสอืเขา
เขา้ใจดทีกุตวัแตใ่นความหมายแลว้เขาไม่มคีวามเขา้ใจเลยแมแ้ต่ค าเดยีว 

 

"ขอไดโ้ปรดฟังก่อนขา้พเจา้จะแสดงใหเ้ห็นความหมายในสิ่งเหล่าน้ัน 
แมว้่าพระครสิตจ์ะเสด็จมาจากนาซาเรธ็ซึง่เป็นทีใ่ครๆ ก็รูจ้กั แต่พระองคก็์
มาจากสวรรคเ์ชน่กนัพระวรกายของพระองคป์ระสูตมิาแต่นางมาเรยีแต่จติ
วญิญาณของพระองคม์าจากสวรรค ์ดาบทีพ่ระองคท์รงถอืมาคอืดาบแห่ง
ลิน้ของพระองคซ์ ึง่ดว้ยดาบนีพ้ระองคไ์ดท้รงแยกความดอีอกจากความช ัว่
ความจรงิออกจากความเท็จความสตัยอ์อกจากความสตัยแ์ละความสว่าง
ออกจากความมืด พระโอวาทของพระองคเ์ปรยีบเสมือนดาบที่คมกรบิ 
บลัลงักท์ีพ่ระองคท์รงประทบัน้ันก็เป็นบลัลงักช์ ัว่นิรนัดรท์ีพ่ระองคจ์ะครอง
อยู่ตลอดกาล เป็นบลัลงักแ์ห่งสวรรคไ์ม่ใชแ่ห่งโลกนีเ้พราะทุกสิง่แห่งโลกนี้
จะสิน้สูญไปแต่สิง่ประเสรฐิแห่งสวรรคไ์ม่มกีารสูญสิน้ไป พระองคไ์ดท้รงให ้
ความจรงิใหม่ในการแปลความหมายพระบญัญตัิของพระพระโมเสสได ้
ส าเรจ็และทรงน าความส าเรจ็ใหแ้ก่บญัญตัิของศาสดาองคอ์ืน่ๆ อกี พระ
โอวาทของพระองคค์รอบครองทัง้ตะวนัออกและตะวนัตก ราชอาณาจกัร
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ของพระองคก็์ไม่มีทีส่ิน้สุด พระองคท์รงยกย่องชาวยิวทีย่อมรบัรูพ้ระองค ์
เขาเหล่าน้ันคอืชายหญงิทีเ่กดิมาดว้ยความต ่าตอ้ยแต่ไดต้ดิต่อใกลช้ดิกบั
พระองคก็์ท าใหเ้ขาเหล่าน้ันยิง่ใหญ่ และพระองคไ์ดป้ระทานเกยีรติอนัช ัว่
นิรนัดรแกเ่ขาเหล่าน้ัน สตัวเ์หล่าน้ันซึง่ตอ้งอาศยัซึง่กนัและกนัไดม้องเห็น
การกระจ่างแจง้ในความแตกต่างของลทัธนิิกายและเชือ้ชาติซ ึง่คร ัง้หน่ึง
เคยมีแต่การสงคราม  มาบดันีต้่างก็อาศยัอยู่ในความรกัและความกรุณา 
ดืม่น ้าแห่งชวีติจากสายธารอนัช ัว่นิรนัดรแห่งพระครสิตร์ว่มกนั" 

จาก สุนทรพจนท์ีก่รุงปารสี 
 

ชาวครสิเตียนส่วนมากยอมรบัอรรถาธบิายในค าพยากรณเ์ร ือ่งพระเม็สไซอะนี้ที่
พสิูจนว์่าเป็นครสิต ์ แตส่่วนเร ือ่งค าพยากรณท์ีค่ลา้ยคลงึกนัเกีย่วกบัพระเม็สไซอะใน
ยุคหลังชาวครสิเตียนจ านวนมากก็มีท่าทีเช่นเดียวกบัชาวยิวซึง่คาดว่าจะมีสิ่ง
มหศัจรรยบ์งัเกดิขึน้ในโลกนีอ้นัจะท าใหค้ าพยากรณบ์รรลุผลสมจรงิตามตวัอกัษร
น้ัน 
 

ค าพยากรณเ์กีย่วกบัพระบอ๊บและพระบาฮาอลุลาห ์
[Prophecies about The Báb and Bahá'u'lláh] 
 

เกีย่วกบัอรรถาธบิายของศาสนาบาไฮค าพยากรณท์ี่กล่าวว่า "วาระสุดทา้ย" "วนั
สุดทา้ย" การเสด็จมาของ "พระผูเ้ป็นนายแห่งปวงมนุษย"์ และแห่ง "พระบิดาองค ์
ถาวร" มิไดก้ล่าวถงึ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสด็จมาของพระเยซคูรสิตแ์ต่กล่าวถงึ
การเสด็จมาของพระบาฮาอุลลาห ์ดงัเชน่ค าพยากรณอ์นัเลอืงลอืในพระคมัภรีไ์อเซ
ยะกล่าวว่า :  
 

"คนเหล่าน้ันซึง่ด าเนินอยู่ในความมดืไดเ้ห็นความสว่างอนัใหญ่แลว้และผูท้ี่
อยู่ในเมอืงแห่งเงาของความตายก็มแีสงสว่างส่องเขามาถงึเขา... เน่ืองดว้ย
พระองคไ์ดท้รงท าลายแอกอนัเป็นภาระของเขาและลูกสลกัที่บ่าของเขา
และปฏกัของผูท้ีก่ดขีข่่มเหงใหว้นิาศไป เหมอืนเมือ่คร ัง้ทรงชว่ยเขาใหพ้น้
จากชาวมิดยานน้ัน เพราะเคร ือ่งอาวุธยุทธภณัฑข์องทหารในการศึกและ
เคร ือ่งนุ่งห่มอนัชุม่โชกไปดว้ยโลหติ จงถูกเผาเป็นเชือ้เพลงิไปดว้ยว่าจะมี
บุตรคนหน่ึงเกดิขึน้ในพวกเรา คอืทรงประทานบุตรคนหน่ึงใหแ้ก่พวกเรา 
ท่านไดแ้บกการปกครองไวเ้หนือบ่าของท่านและเขาจะขนานนามของทา่น
ว่าทีป่รกึษามหศัจรรย ์พระผูเ้ป็นเจา้ทรงอานุภาพ พระบดิาองคถ์าวร และ
องคส์นัตริาช ความเจรญิรุง่เรอืงแห่งรฐับาลของท่านและสนัตสิุขจะไม่รูส้ิน้
ไปจากบลัลงักข์องกษตัรยิเ์ดวดิและราชอาณาจกัรของทา่น พระองคจ์ะทรง
ตัง้แผ่นดนิของพระองคแ์ละทรงค า้ชไูวด้ว้ยความยุตธิรรมแต่บดันีต้่อไปจน
ไม่สิน้สุด ความกระตือรอืรน้แห่งพระผูเ้ป็นนายจอมโยธาจะท าใหก้ารนี้
ส าเรจ็" 

ไอเซยะ บทที ่9 ค าที ่2-7  
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น่ีเป็นค าพยากรณข์อ้หน่ึงทีม่กัจะถอืว่าเป็นค าทีห่มายถงึพระครสิตแ์ละความหมาย
บางส่วนอาจเป็นไปตามน้ันไดแ้ต่การศกึษาตรวจสอบเพยีงเล็กนอ้ยจะแสดงใหเ้ห็นว่า
ค าพยากรณข์า้งบนนีพ้าดพงิถงึพระบาฮาอุลลาหอ์ย่างสมบูรณแ์ละแทจ้รงิและเป็นผู ้
ทรงชว่ยใหม้นุษยร์อดพน้ความบาป แตเ่ป็นเวลาเกอืบสองพนัปีแลว้นับตัง้แตพ่ระองค ์
ไดท้รงเสด็จมา มวลชนส่วนใหญ่ยงัคงเดนิอยู่ในความมืด บุตรหลานชาวอสิราเอล
และบุตรทัง้หลายของพระผูเ้ป็นเจา้ก็ยงัคงครวญครางอยู่ภายใตค้นัเบ็ดของผูก้ดขี่ 
ตรงกนัขา้มในระหว่างรอบสามสบิปีสีส่บิปีแรกของยุคบาไฮแสงแห่งสจัจะไดส้าดส่อง
ทัง้ตะวนัออกและตะวนัตก ความเชือ่ถอืในความเป็นพระบดิาของพระผูเ้ป็นเจา้และ
ความเป็นพี่น้องของมนุษยไ์ดแ้พร่ออกไปตามประเทศต่างๆ ทั่วโลก  อ านาจ
อตัตาธปิไตยทางทหารอนัยิ่งใหญ่ไดถู้กโค่นลงและความส านึกในความสามคัคทีั่ว
โลกก็เกดิขึน้ ซ ึง่ท าใหช้าตทิีถู่กกดขีเ่หยยีบย ่าในโลกมีความหวงัในการปลดเปลือ้ง
ในทีสุ่ด สงครามคร ัง้ใหญ่ตัง้แต่ พ.ศ. 2457 ถงึ 2461 (ค.ศ. 1915 ถงึ1918) ท าให ้
โลกสั่นสะเทือนดว้ยการใชอ้าวุธเผาผลาญ วตัถุไฟชนิดเหลว ระเบิดเพลิงและ
เชือ้เพลงิเคร ือ่งกลไกต่างๆ เป็นสงคราม "เผาผลาญและเชือ้เพลงิ" จรงิๆ พระบาฮา
อุลลาหไ์ดท้รงเขยีนสาสน์อนัยาวเหยยีดแกปั้ญหาเกีย่วกบัรฐับาลและการบรหิารและ
ชีใ้หเ้ห็นว่าควรแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่างไร พระองคท์รง "แบกภาระการปกครองไวเ้หนือ
บ่าของท่าน" ในวิถีที่พระครสิตม์ิไดท้รงกระท ามาก่อน ส่วนที่กล่าวถึงพระนามว่า 
"พระบดิาองคถ์าวร" "องคส์นัตริาช" น้ันพระบาฮาอลุลาหท์รงกล่าวย า้ถงึพระองคเ์อง
ว่าเป็นศาสนทูตของพระบดิาผูซ้ ึง่พระครสิตแ์ละพระไอเซยะทรงกล่าวถงึพระองคท์า่น
เองว่าเป็นบุตรและพระบาฮาอุลลาหท์รงประกาศว่าภาระของพระองคก็์คอืสถาปนา
สนัตภิาพโลก ส่วนพระครสิตด์ ารสัว่า "เรามไิดม้าเพือ่จะใหเ้กดิความสงบสุขแต่เพื่อ
จะใชด้าบ" และความจรงิตลอดยุคศาสนาครสิเตียนก็เต็มไปดว้ยสงครามและการ
ตอ่สูข้ดัแยง้ระหว่างนิกายตา่งๆ 
 
พระเกยีรตคิณุของพระผูเ้ป็นเจา้ 
[The Glory of God] 

 
พระนาม "บาฮาอลุลาห"์ เป็นภาษาอาระบคิหมายความว่า "พระเกยีรตคิณุของพระผู ้
เป็นเจา้" และค านีโ้ดยแทท้ีบ่รรดาศาสดายวิทรงกล่าวถงึบ่อยๆ ว่าเป็นองคศ์าสดาที่
ปวงมนุษยเ์ฝ้ารอคอยซึง่จะปรากฏในวนัสุดทา้ย ดงัทีป่รากฏในบทที ่40 ในพระคมัภรี ์
ยะซายา ว่า :  
 

"พระผูเ้ป็นเจา้ของเจา้ไดว้่า เจา้ทัง้ปวงจงปลอบ โอ จงปลอบไพรพ่ลของ
เราจงพูดอย่างเห็นอกเห็นใจกบักรุงเยรูซาเล็มและชีแ้จงใหเ้ขาทราบว่าการ
ก าหนดถูกเกณฑใ์หก้ระท าน้ันก็สิน้สุดลงไปแลว้  ว่าความผดิบาปของเขา
โปรดใหอ้ภยัสิน้ ว่าเขาไดร้บัโทษทวีคูณจากพระหตัถข์องพระผูเ้ป็นนาย
ส าหรบัความผิดทัง้หมดของเขาแลว้ มเีสยีงผูห้น่ึงรอ้งว่าจงเตรยีมทางของ
พระผูเ้ป็นนายไวใ้นป่า จงปรบัทางหลวงในป่าทรายใหเ้รยีบราบส าหรบัพระ
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โฮวาพระผูเ้ป็นเจา้ของเขา หุบเขาทุกแห่งจะถูกถมขึน้สูงและภูเขาเนินเขา
ทุกแห่งจะถูกปราบใหต้ ่าลง ทีแ่ห่งใดทีไ่ม่สม ่าเสมอและทีข่รุขระก็จะถูกท า
ใหร้าบเตยีน  สง่าราศแีห่งพระผูเ้ป็นนายจะปรากฏเห็นแจง้และมนุษยชาติ
ทัว่ไปจะเห็นดว้ยกบัตา" 

 
เชน่เดยีวกบัค าพยากรณท์ีก่ล่าวขา้งบนค าพยากรณนี์บ้างส่วนไดบ้รรลุผลสมจรงิ
โดยการเสด็จมาของพระครสิตแ์ละผูเ้บกิทางล่วงหนา้  จอหน์ เดอะ แบบ๊ตสิ  แต่เป็น
เพียงบางส่วนเท่าน้ันเพราะในยุคของพระครสิตก์ารสงครามของเยรูซาเล็มยงัไม่
สิน้สุด  ความเดอืดรอ้นและความอปัยศอนัขมขืน่ยงัคงบงัเกดิแก่เยรูซาเล็มนับเป็น
เวลาหลายศตวรรษภายหลงัสมยัของพระครสิต ์ อย่างไรก็ตามเมื่อพระบอ๊บและพระ
บาฮาอุลลาหเ์สด็จมาก็ปรากฏว่าค าพยากรณน้ั์นเร ิม่จะสมจรงิเพราะยุคอนัสว่างไสว
เร ิม่ขึน้ส าหรบัเยรซูาเล็มและอนาคตอนัสงบสุขและยิง่ใหญ่ก็ดจูะมเีหตผุลแน่นอน 
 
ค าพยากรณอ์ืน่ๆ ทีก่ล่าวถงึผูล้า้งบาปแห่งอสิราเอลซึง่เป็นพระเกยีรตคิุณของพระผู ้
เป็นเจา้  กล่าวไดว้่าพระองคจ์ะทรงเสด็จมาสู่ประเทศปาเลสไตนจ์ากทศิตะวนัออก  
พระบาฮาอลุลาหป์รากฏขึน้ในอหิรา่นซึง่เป็นทศิตะวนัออกของประเทศปาเลสไตนอ์นั
ตรงไปยงัทศิทางทีพ่ระอาทติยข์ึน้และไดเ้สด็จมายงัปาเลสไตนซ์ ึง่พระองคท์รงใชช้วีติ 
24ปีหลงัอยู่ทีน่ั่น  ถา้หากพระองคเ์สด็จมาอย่างมอีสิระชนทัง้หลายอาจจะกล่าวว่าน่ัน
เป็นกลอุบายของผูห้ลอกลวงเพือ่เป็นไปดงัค าท านาย  แต่น่ีพระองคเ์สด็จมาในฐานะ
ผูถู้กเนรเทศและนักโทษโดยทีช่ารแ์ห่งอหิรา่นและสุลต่านแห่งตุรกก็ีเป็นผูส้่งพระองค ์
มาทีน่ั่น  ซ ึง่ไม่น่าสงสยัเลยว่ากษตัรยิท์ ัง้สองจะส่งพระบาฮาอุลลาหม์าเพื่อพสิูจนค์ า
พยากรณท์ี่ว่าพระบาฮาอุลลาหท์รงเป็น "พระเกยีรติคุณของพระผูเ้ป็นเจา้" ผูซ้ ึง่
เสด็จมาดงัทีบ่รรดาศาสดาทัง้หลายไดก้ล่าวไว ้
 
ค าพยากรณเ์กีย่วกบัพระอบัดลุบาฮา 
[The Branch: The Prophesies About 'Abdu'l-Bahá] 

 
ค าพยากรณใ์นพระคมัภีรย์ะซายา ยิระมายา ยะเอสเคลและซะคาระยามีค ากล่าว
หลายตอนเกีย่วกบัผูท้ีเ่รยีกกนัว่ากิง่สาขา ชาวครสิเตยีนมกัจะถอืว่าน่ีหมายถงึพระ
ครสิตแ์ตบ่าไฮศาสนิกชนกล่าวว่าน่ีหมายถงึพระอบัดลุบาฮา  
 
โดยเฉพาะเป็นประเพณีธรรมในอหิรา่นทีเ่รยีกบุตรชายคนโตว่า "กิง่ใหญ่ทีสุ่ด" และ
พระอบัดุลบาฮาในฐานะเป็นบุตรชายคนโตของพระบาฮาอุลลาหจ์ึงเป็นที่รูจ้กักนั
ทั่วไปในบรรดาบาไฮศาสนิกชนภายใตน้ามนี้ พระบาฮาอุลลาหใ์นพระคมัภีรท์ี่
พระองคเ์ขยีนมกัจะทรงเรยีกพระองคเ์องบ่อยๆ ว่าเป็นตน้ไมห้รอืรากแกว้และทรงเรยีก
พระอบัดลุบาฮาว่าเป็นกิง่สาขา พระอบัดลุบาฮาไดเ้ขยีนไวว้่า :  
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"อบัดุลบาฮาคือศูนยก์ลางแห่งพระประฏิญญาของพระผูเ้ป็นเจา้ เป็นกิง่
สาขาทีข่ึน้อยู่กบัล าตน้ ล าตน้คอืความส าคญัล าตน้คอืรากฐานและล าตน้
คอืความจรงิแห่งสากล" 
จากหนังสอื Star of the West (สตาร ์ออฟ เดอะ เวสท)์ เล่ม 8 No 17 

หนา้ 325 
 
ค าพยากรณใ์นพระคมัภรีเ์กา่ซึง่ยาวมากเกีย่วกบักิง่สาขานีอ้ยู่ในพระคมัภรีย์ะซายา 
บทที ่11 กล่าวว่า :  
 

"จะมีกิง่แตกออกจากตน้แห่งเจรสิและจะมีหน่อแตกงอกขึน้จากรากของ
ทา่นเตบิโตขึน้จนเกดิผล และพระจติแห่งพระผูเ้ป็นนายจะสถติอยู่กบัท่านผู ้
น้ัน คอืดวงปัญญาและความเขา้ใจ ดวงวนิิจฉัยและดวงอานุภาพ ดวงความ
รอบรูแ้ละความย าเกรงพระผูเ้ป็นนาย... ความชอบธรรมจะเป็นผา้คาดเอว
ของท่านและความสตัยซ์ ือ่จะเป็นสายบงัเหยีนของท่าน และสุนัขป่าจะนอน
ปะปนกบัลูกแกะและเสือดาวจะนอนปะปนกบัลูกแพะ ลูกโคกบัลูกสงิโตจะ
หากนิอยู่ดว้ยกนัและเด็กเล็กๆ จะเป็นผูเ้ลีย้งผูน้ า... สตัวเ์หล่าน้ันจะไม่ท า
อนัตรายหรอืท าความพนิาศทัว่ไปบนภูเขาอนับรสิุทธิข์องเราเพราะแผ่นดนิ
โลกจะเต็มไปดว้ยความรูเ้ร ือ่งของพระผูเ้ป็นเจา้ดุจน ้าท่วมเต็มมหาสมุทร... 
คร ัน้ถงึวนัน้ันพระผูเ้ป็นเจา้จะทรงยื่นพระหตัถข์องพระองคอ์อกไปอกีครงั
หน่ึงเพือ่จะรบัพลเมอืงของพระองคท์ีต่กคา้งเหลอือยู่คนืมาจากประเทศแอส
ซเีรยี จากประเทศอยีปิต ์จากประเทศพธัโรส จากประเทศคุศ จากประเทศ
อหิรา่น จากประเทศซนิาร ์จากประเทศอามธัและจากเกาะต่างๆ ในทะเล 
พระองคจ์ะทรงยกธงเคร ือ่งหมายขึน้เรยีกประชาชาตทิัว่ไป จะทรงชมุนุมชน
ชาตอิสิราเอลทีพ่ลดัพรากและทรงรวบรวมพวกยิวทีก่ระจดักระจายไปทัง้
ชายหญงิจากสีมุ่มโลกใหม้าประชมุกนั" 

 
พระอบัดลุบาฮาไดก้ล่าวเกีย่วกบัเร ือ่งนีแ้ละค าอืน่ๆ เกีย่วกบักิง่สาขาว่า :  
 

"เหตุการณส์ าคญัยิง่อนัหน่ึงซึง่เกดิขึน้ในวยัแห่งการปรากฏของกิง่สาขา
อนัหาที่เปรยีบมิไดน้ั้นก็คือธงชยัของพระผูเ้ป็นเจา้ถูกชกัขึน้ท่ามกลาง
ประชาชาตทิัง้มวล หมายความว่าประชาชาตทิัง้หลายและชนทัง้ปวงจกัอยู่
ภายใตร้ม่ธงสวรรคนี์้ น่ีหาใชอ่ย่างอื่นไม่นอกจากกิ่งสาขาอนัประเสรฐิ
น่ันเองและพวกเขาจะกลายเป็นชาตเิดยีวกนั ความเป็นปฏปัิกษใ์นศาสนา
ต่างๆ ความเป็นศตัรูกนัระหว่างเชือ้ชาตแิละประชาชนต่างๆ ความแตกต่าง
กนัในความรกัชาตเิหล่านีจ้ะถูกขจดัออกไปจากพวกเขา ทุกๆ ชาตจิะนับ
ถอืศาสนาเดยีวกนัซึง่ลว้นอาศยัอยู่ในดนิแดนประเทศเดยีวกนัคอืในโลก
พิภพนี ้สนัตสิุขและความสามคัคจีะเกดิขึน้ทั่วสกลโลก  กิง่สาขาทีเ่ปรยีบ
มิไดนี้้จะเก็บชาวอิสราเอลทัง้หมดเขา้ดว้ยกนั-น่ีหมายความว่าชาวยิวที่
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กระจดัพลดัพรากไปยังตะวันออก ตะวนัตก เหนือและใตจ้ะไดก้ลับมา
รวมอยู่ในประเทศปาเลสไตนใ์นยุคนี ้

 
"จงสงัเกตว่าเหตุการณเ์หล่านีม้ิไดอุ้บตัขิึน้ในยุคศาสนาครสิเตยีนเพราะ
ชาตทิัง้หลายมิไดม้ารวมกนัภายใตร้ม่ธงผืนเดยีวกนัซึง่เป็นกิง่สาขาของ
พระผูเ้ป็นเจา้แต่ในยุคของพระผูเ้ป็นเจา้แห่งมนุษยท์ัง้ปวงนี ้ ชาตทิัง้หลาย
ประชาชนทัง้มวลจะเขา้มาอยู่ภายใตร้ม่ธงผืนนี้  ในท านองเดียวกนัชาว
อสิราเอลทีก่ระจดัพลดัพรากอยู่ท ั่วโลกมไิดม้ารวมกนัในปาเลสไตนใ์นยุค
ของพระครสิตน้ั์นแต่เมือ่เร ิม่ตน้ยุคของพระบาฮาอุลลาหค์ ามั่นสญัญาแห่ง
สวรรคอ์นักล่าวไวช้ดัแจง้ในพระคมัภีรข์องศาสดาต่างๆ ก็เร ิม่ปรากฏขึน้
แลว้  ท่านจะมองเห็นไดว้่าชนชาวยวิทีอ่ยู่ทุกส่วนของโลกต่างๆ กลบัมาสู่
ปาเลสไตน ์ พวกเขาอาศยัอยู่ตามหมู่บา้นและไรน่าซึง่เขาเขา้ครอบครอง
และยิง่นับวนัพวกเขาก็ยิง่เพิม่พูนขึน้จนถงึขอบเขตทีป่าเลสไตนท์ัง้หมดจะ
กลายเป็นดนิแดนของพวกเขา" 

จากหนังสอื Some Answered Questions 
 
หลงัจากทีข่อ้ความนีไ้ดเ้ขยีนขึน้ปาเลสไตนไ์ดห้ลุดจากมือของพวกตรุกไีปแลว้และ 
"ฝ่ายพนัธมติร" ไดก้ าหนดนโยบายสถาปนาประเทศเพือ่ชาวยวิขึน้ใหม่ทีป่าเลสไตน ์
 
นับแต่สงครามคร ัง้ใหญ่เกิดขึน้ (สงครามโลกคร ัง้ที่หน่ึง) ก็ไดม้ีการสถาปนา
สนันิบาตชาตขิึน้ดว้ย  แมจ้ะผดิหวงัในการธ ารงสนัตภิาพหรอืจดัระเบยีบความมั่นคง
ก็ตามสนันิบาตชาตก็ิไดเ้ปิดเผยความรูส้กึใหม่และกวา้งขวางทีร่ว่มกนัระหว่างชาติ
ต่างๆ และไดส้อนบทเรยีนเบือ้งตน้แห่งการเป็นพลโลกแกป่ระชาชนจ านวนมาก การ
ลม้เหลวของสนันิบาตชาตินี้ท าใหร้ะเบียบใหม่ที่พระบาฮาอุลลาหท์รงก าหนดไวม้ี
น ้าหนักยิ่งขึน้ ระบบใหม่นี้มีอ านาจทวียิ่งขึน้และอ านาจของระบบเก่าๆ อนัตรธาน
หายไปอย่างรวดเรว็ 
 
วนัของพระผูเ้ป็นเจา้ 
[The Day of God] 

 
ค าว่า "วนั" ในวลทีีว่่า "วนัของพระผูเ้ป็นเจา้" และ "วนัสุดทา้ย" แปลความว่า "ยุค
สมยั"  ผูส้ถาปนาศาสนาแต่ละพระองคท์รงมี "วนั" ของท่าน แต่ละพระองคเ์ป็น
ประหน่ึงดวงอาทติยค์ าสอนของท่าน ท่านมเีวลารุง่อรุณซึง่สจัจะของท่านค่อยๆ สาด
แสงเขา้ไปในจติใจมนุษยม์ากขึน้จนกระทัง่ช ิน้สุดยอดแห่งอ านาจคร ัน้แลว้ค่อยๆ มวั
ลง มีการแสดงความหมายผดิๆ และถูกชกัน าใหไ้ขวเ้ขวไปและแลว้ความมดืก็บดบงั
ทั่วไปจนกว่าดวงอาทยิตแ์ห่งวนัใหม่จะโผล่ขึน้มาอกี วนัศาสนาอนัสูงสุดของพระผู ้
เป็นเจา้เป็นวนัสุดทา้ยเพราะเป็นวนัทีไ่ม่มสีิน้สุดและจะไม่มเีวลากลางคนื ดวงอาทติย ์
ของพระองคจ์ะไม่มีวนัตกแต่จะสว่างไสวอยู่ในดวงวญิญาณของมนุษยท์ัง้โลกนีแ้ละ
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โลกหนา้ ความจรงิดวงอาทติยแ์ห่งสจัจะไม่เคยตกเลย เชน่ ดวงอาทติยพ์ระโมเสส 
พระครสิต ์พระโมหะหมดัและศาสดาอืน่ๆ ทัง้มวลยงัคงฉายแสงอยู่ในสวรรคอ์ย่างเจดิ
จา้ แต่เมฆหมอกทีเ่กดิขึน้ในโลกมนุษยไ์ดบ้ดบงัแสงอนัเจดิจา้น่ันเสยีจากมวลชนใน
พิภพ ดวงอาทิตยอ์นัยิ่งใหญ่ของพระบาฮาอุลลาหจ์ะทรงขจดัเมฆหมอกคร ึม้ให ้
กระจายออกไปในทีสุ่ดเพื่อทีป่วงชนทุกศาสนาจกัปรดีาปราโมทยใ์นแสงสว่างแห่ง
บรรดาศาสดาทัง้มวลและรว่มนมสัการพระผูเ้ป็นเจา้พระองคเ์ดยีวผูซ้ ึง่บรรดาศาสดา
ทัง้ปวงไดส้ะทอ้นแสงสว่างมาจากพระองค ์
 
วนัพพิากษา 
[The Day of Judgement] 
 

พระครสิตท์รงกล่าวไวม้ากเกีย่วกบัอทุาหรณเ์ร ือ่ง "วนัพพิากษา"  
 

"เมื่อบุตรแห่งมนุษยจ์ะเสด็จมาดว้ยเกียรติคุณแห่งพระบิดาเวลาน้ันจะ
พระราชทานบ าเหน็จใหท้กุคนตามการประพฤตขิองตน" 

มดัธายะบทที ่16 ค าที ่27 
 

พระองคท์รงเปรยีบวนัน้ันว่าเป็นเสมอืนเวลาเก็บเกีย่วเพื่อเผาพวกหญา้ทีไ่ม่ตอ้งการ
และเก็บขา้วสาลเีขา้ไวใ้นยุง้ฉางแลว้ ดงันี ้:  
 

"เมือ่สิน้โลกนี ้(ความสิน้สุดของยุค) ก็จะเป็นอย่างน้ัน บุตรมนุษยจ์ะใชทู้ต
ของท่านออกไปเก็บกวาดทุกสิง่ ท าใหผู้ห้ลงผดิและบรรดาผูท้ีก่ระท าช ัว่ไป
จากแผ่นดนิของท่านคราวน้ันผูช้อบธรรมจะรุง่เรอืงอยู่ในแผ่นดนิพระบิดา
ของเขาดจุแสงอาทติย"์ 

มดัธาย บทที1่3 ค าที ่40-43 
 

วลีที่กล่าวว่า "สิน้โลกนี้" ที่ใชเ้ป็นถอ้ยค าในพระคมัภีรใ์นเร ือ่งนี้และขอ้ความที่
คลา้ยคลงึกนัไดท้ าใหค้นจ านวนมากคดิไปว่าเมือ่วนัพพิากษามาถงึโลกจะถูกท าลาย
ในทนัท ีแต่น่ีเป็นการผดิชดัๆ ความหมายอนัแทจ้รงิ "ความสิน้สุดหรอืปลายแห่งยุค" 
พระครสิตท์รงสอนว่าพระราชอาณาจกัรของพระบดิาจะไดส้ถาปนาขึน้ในโลกมนุษย ์
เชน่เดยีวกบัในโลกสวรรค ์พระองคท์รงสอนใหส้วดว่า "ขอใหแ้ผ่นดนิของพระองค ์
มาตัง้อยู่ในพระทยัของพรองคส์ าเร็จในสวรรคอ์ย่างไรก็ใหส้ าเร็จในแผ่นดินโลก
เหมอืนกนั"  ในค าอุทาหรณเ์กีย่วกบัค าว่าไรอ่งุ่นเมื่อพระบดิา–พระผูเ้ป็นนายแห่งไร่
องุ่น-เสด็จมาท าลายพวกชาวไรท่ีช่ ัว่รา้ยน้ัน พระองคม์ไิดท้ าลายไรอ่งุ่น (โลก) ดว้ย
แต่ทรงใหช้าวไรอ่ืน่ๆ ทีจ่ะถวายผลไมต้ามฤดูกาลแก่พระองคเ์ชา่ต่อไป โลกมิไดถู้ก
ท าลายแต่จะฟ้ืนฟูและเปลีย่นแปลงใหม่ พระครสิตท์รงกล่าวเกีย่วกบัวนัน้ันในโอกาส
อกีคร ัง้หน่ึงว่า "คราวเมือ่สิง่สารพดัจะเปลีย่นแปลงใหม่และบุตรมนุษยจ์ะน่ังลงบนพระ
ทีน่ั่งอนัรุง่เรอืงน้ัน" เซนตปี์เตอรก์ล่าวถงึวนัน้ันว่า "เวลาชืน่ใจยนิด"ี "สิง่สารพดัจะ
ตัง้ขึน้ใหม่ตามซึง่พระผูเ้ป็นเจา้ไดต้รสัไวโ้ดยค าพูดของบรรดาศาสดาผูบ้รสิุทธิข์อง
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พระองคต์ัง้แต่โลกเกดิขึน้มา" วนัพิพากษาทีพ่ระครสิตท์รงกล่าวเป็นวนัเดยีวกนักบั
การมาของพระผูเ้ป็นนายแห่งปวงมนุษยโ์ลก พระบดิาซึง่พระคมัภรีไ์อเวยาและบรรดา
องคศ์าสดาองคเ์ก่าก่อนในพระคมัภีรไ์ดก้ล่าวไว ้เป็นเวลาแห่งการลงโทษผูช้ ัว่รา้ย
และเป็นเวลาทีค่วามยุตธิรรมจะไดส้ถาปนาขึน้ รวมทัง้ปกครองดว้ยความชอบธรรม
ในโลกพภิพดงัเชน่ทีเ่ป็นอยู่ในโลกสวรรค ์
 

ในการแปลความหมายในศาสนาบาไฮการเสด็จมาของศาสนทูตแต่ละพระองคข์อง
พระผูเ้ป็นเจา้คอืวนัพิพากษา แต่การเสด็จมาของศาสนทูตองคย์ิง่ใหญ่คอืพระบาฮา
อุลลาหนี์้เป็นวนัพิพากษาอนัยิ่งใหญ่ส าหรบัระยะเวลาของโลกที่เราอาศยัอยู่ใน
ปัจจุบนั เสยีงแตรซึง่พระครสิต ์พระโมหะหมดัและศาสดาองคอ์ืน่ๆ กล่าวไวก็้คอืการ
เรยีกของศาสนทตูผูย้ิง่ใหญ่ซึง่กงัวานไดย้นิทัว่ไปทัง้ผูท้ีอ่ยู่ในสวรรคแ์ละพภิพ–ทัง้ผูท้ี่
มีชวีติอยู่ในโลกและผูท้ีต่ายไปแลว้ ส าหรบัผูท้ีป่รารถนาจะไดพ้บพระผูเ้ป็นเจา้ การ
พบกบัพระองคโ์ดยผ่านทางศาสนทูตของพระองคเ์ป็นหนทางไปสู่สวรรคแ์ห่งความรู ้
และความรกัในพระองคแ์ละมคีวามเมตตากรณุาต่อทกุสิง่ทีม่ชีวีติ ตรงกนัขา้มส าหรบั
ผูท้ีพ่อใจในวถิทีางของตนเองแทนวถิทีางของพระผูเ้ป็นเจา้น้ัน องคศ์าสนทูตตรสัว่า
เป็นการพาตวัเองไปสู่หว้งนรกแห่งความเห็นแกต่วั ความผดิพลาดและการเป็นศตัรู 
 

การฟ้ืนคอืชวีติคร ัง้ยิง่ใหญ่ 
[The Great Resurrection] 
 

วนัพิพากษาก็คอืวนัแห่งการฟ้ืนคนืชวีิตของผูท้ีต่ายแลว้ดว้ย  นักบุญพอลกล่าวไว ้
ในจดหมายฉบบัแรกถงึครสิตศาสนิกชนในเมอืงโกรนิโธว่า :  
 

"ดูกร ท่านทัง้หลายขา้พเจา้มีขอ้ลกึลบัทีจ่ะบอกท่านคอืว่าเราจะไม่ล่วงลบั
หมดทุกคนแต่เราจะถูกเปลี่ยนแปลงใหม่หมด ในขณะเดียวกันใน
พรบิตาเดยีวเมือ่เป่าแตรคร ัง้สุดทา้ยน้ันผูท้ีต่ายแลว้จะเป็นขึน้มาและเต็มไป
ดว้ยความซือ่ตรง แลว้เราทัง้หลายจะถูกเปลีย่นแปลงใหม่เพราะว่าความช ัว่
ไม่ซ ือ่ตรงจะเปลีย่นเป็นความซือ่ตรงและความตายสลายตวัก็จะเปลีย่นเป็น
ความไม่รูจ้กัตายสลายตวั" 

จาก หนังสอืเล่มทีห่น่ึงของโกรนิโธ บทที ่15 ค าที ่51-54  
 

ส่วนความหมายของขอ้ความเหล่านีเ้กีย่วกบัการฟ้ืนคนืชวีิตของคนทีต่ายแลว้พระ
บาฮาอลุลาหท์รงเขยีนไวใ้นพระคมัภรีแ์ห่งความมั่นใจ คตีาบ ีอคีาน ว่า :  
 

"...ค าว่า "ชวีิต" และ "ความตาย" ทีก่ล่าวไวใ้นพระคมัภีรต์่างๆ หมายถงึ
ชวีิตแห่งความนับถือศาสนาและความตายหมายถงึการไม่นับถือศาสนา 
เน่ืองจากความไม่สามารถเขา้ใจในถอ้ยค าเหล่านีม้นุษยท์ั่วไปจงึปฏิเสธ
และเกลียดชงัผูเ้ป็นศาสนทูต ละทิง้แสงสว่างทีน่ าทางสวรรคข์องพระองค ์
เสยีและปฏเิสธการปฏบิตัติามแบบอย่างความงามอนัอมตะน้ัน…. 
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"…เชน่กบัทีพ่ระเยซตูรสัว่า "ท่านทัง้หลายตอ้งบงัเกดิใหม่" (โยฮนั บทที3่ 
ค าที่7) และทรงตรสัอีกว่า "ผูใ้ดไม่ไดบ้งัเกดิจากน ้าและพระวิญญาณจะ
เขา้ในแผ่นดนิของพระผูเ้ป็นเจา้ไม่ไดซ้ ึง่บงัเกดิจากเนือ้หนังก็เป็นเนือ้หนัง
และซึง่บงัเกดิจากพระวญิญาณก็เป็นวญิญาณ (โยฮนั บทที3่ ค าที ่5-6) 
ความหมายของถอ้ยค าเหล่านีก็้คอืว่าในทุกๆ ยุคสมยัใครก็ตามทีเ่กดิมามี
ดวงจติเป็นธรรมและรบัเอาลมหายใจของศาสนทูตแห่งความศกัดิส์ิทธิไ์ด ้
โดยรวดเรว็เขาผูน้ั้นย่อมเป็นผูท้ีอ่ยู่ในจ าพวกไดร้บั "ชวีติ" และ "การฟ้ืน
คนืชวีิตขึน้ใหม่" และไดเ้ขา้ใน "สวรรค"์ แห่งความรกัของพระผูเ้ป็นเจา้
และผูใ้ดก็ตามทีไ่ม่อยู่จ าพวกทีก่ล่าวนีจ้ะถูกลงโทษดว้ย "ความตาย" และ 
"ความหมดสิน้" ทัง้ลงโทษดว้ยไฟแห่งความไม่เชือ่ถือศาสนาและความ
พโิรธของพระผูเ้ป็นเจา้…. 

 

"ทุกยุคและทุกศตวรรษความมุ่งหมายของบรรดาศาสดาของพระผูเ้ป็นเจา้
และผูท้ีอ่งคศ์าสดาเลอืกสรรมิใชอ่ย่างอืน่นอกจากเพื่อยืนยนัความหมาย
แห่งธรรมะของค าว่า "ชวีติ" "การฟ้ืนคนืชวีติ" และ "การพิพากษา"... ถา้
หากท่านไดร้บัหยดน ้าใสแห่งความรูอ้นัประเสรฐิแมเ้พียงหยดเดียวท่าน
จะตอ้งส านึกว่าชวีิตอนัแทจ้รงิมิใชช่วีิตของเนื้อหนังแต่เป็นชวีิตแห่งจิต
วิญญาณ เพราะว่าทัง้มนุษยแ์ละสตัวม์ีชวีิตแห่งเนื้อหนังแต่ชวีิตทางจิต
วิญญาณจะอยู่ในบุคคลผูม้ีดวงใจบรสิุทธิท์ี่ดื่มน ้าจากหว้งสมุทรแห่ง
ศรทัธาและบรโิภคผลแห่งความมั่นใจเท่าน้ัน ชวีติเชน่นีไ้ม่มวีนัดบัสูญและ
ความด ารงอยู่นีป้ระดบัดว้ยมงกุฎแห่งอมตะเสมือนกบัทีไ่ดก้ล่าวไวว้่า "เขา
ผูนั้บถือศาสนาโดยแทจ้ะมีชวีิตอยู่ท ัง้ในโลกนี้และโลกหน้า" ถา้ค าว่า 
"ชวีติ" หมายถงึชวีติในโลกมนุษยนี์แ้ลว้ไซรเ้ห็นชดัแจง้ว่าความตายจะตอ้ง
ครา่เอาชวีติไป" 

หนังสอื คตีาบ ีอคีาน หนา้ 114-118-120 
 

ตามค าสอนของศาสนาบาไฮการฟ้ืนคนืชวีติมิไดห้มายถงึทางดา้นรา่งกาย รา่งกาย
น้ันเมือ่ตายไปแลว้ก็ดบัสูญเน่าเป่ือยและปรมาณูในรา่งกายจะไม่กอรปเป็นรูปรา่งใน
รา่งกายเดยีวกนัน้ันอกี 
 

การฟ้ืนคืนชวีิตคือการเกิดของบุคคลในชวีิตทางจิตธรรมโดยพระวิญญาณอนั
ศกัดิส์ทิธิ ์ทรงประทานใหท้างศาสนทูตของพระผูเ้ป็นเจา้ หลุมศพทีเ่ขาฟ้ืนคนืชวีิต
ขึน้มาก็คอืหลุมแห่งความไม่รูแ้ละเพกิเฉยต่อพระผูเ้ป็นเจา้ ความหลบัทีเ่ขาตืน่ขึน้มา
ก็คอืความหลบัทางจติธรรม อรุณนีไ้ดฉ้ายแสงมาสู่คนทัง้มวลทีอ่าศยัอยู่บนผิวโลก
ไม่ว่าเขาจะอยู่ในรา่งกายหรอืออกจากรา่งกายไปแลว้ แต่เขาผูท้ีต่าบอดในทางธรรม
ไม่สามารถจะแลเห็นได ้วนัแห่งการฟ้ืนคนืชวีติมใิชว่นัเวลาทีม่ ี24 ช ัว่โมงแต่เป็นยุค
ที่ไดเ้ร ิม่แลว้และจะด ารงอยู่ต่อไปในชว่งระยะเวลายาวนาน มนัจะด ารงอยู่แมอ้ารย
ธรรมปัจจบุนันีไ้ดสู้ญหายไปหมด  
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พระครสิตเ์สด็จกลบัมา 
[Return of Christ] 

 
พระครสิตท์รงตรสับ่อยคร ัง้ถงึองคศ์าสนทูตของพระผูเ้ป็นเจา้ในอนาคตโดยใชส้รรพ
นามบุรุษที3่และในการกล่าวอืน่ๆ ทรงใชส้รรพนามบุรุษที ่1 โดยตรสัว่า :  "เราไป
จดัเตรยีมส าหรบัทา่นทัง้หลาย ถา้เราไปจดัเตรยีมส าหรบัท่านแลว้เราจะมารบัท่านให ้
ไปอยู่กบัเรา" (โยฮนั บทที ่14 ค าที ่2) ในบทแรกของกจิการของอคัรสาวกเขยีนไว ้
เมื่อพระเยซเูสด็จสู่สวรรคว์่า :  "พระเยซอูงคนี์้ซ ึง่ถูกรบัไปจากท่านเสด็จขึน้ไปยงั
สวรรคแ์ลว้จะเสด็จมาอีกเหมือนทัง้หลายไดเ้ห็นพระองคเ์สด็จขึน้ไปยงัสวรรคน้ั์น" 
เป็นเพราะถอ้ยค าเหล่านีแ้ละค ากล่าวทีค่ลา้ยคลงึกนัชาวครสิเตยีนจ านวนมากจงึนึก
ว่าเมื่อบุตรมนุษยเ์สด็จกลบัมา "บนเมฆในทอ้งฟ้าดว้ยพระฤทธานุภาพและสง่าราศี
เป็นอนัมาก" เขาจะแลเห็นพระองคใ์นรูปของรา่งกายของพระเยซูจรงิๆ ที่ทรงเคย
เสด็จตามถนนในเยรูซาเล็มเมื่อสองพนัปีมาแลว้และหลั่งพระโลหิตทนทุกขท์รมาน
บนไมก้างเขน  เขาคาดว่าจะไดใ้ชนิ้ว้ของเขาแตะตอ้งรอยตะปูบนพระหตัถ ์พระบาท
และจะไดใ้ชม้ือของเขาแตะรอยแผลจากคมหอกทีส่ีขา้งของพระองคไ์ด ้ถา้เพียงแต่
คิดไตรต่รองค าด ารสัของพระครสิตอ์ย่างรอบคอบเพียงเล็กนอ้ยเท่าน้ันก็จะไม่คดิ
ตามตวัอกัษรดงัที่กล่าวมาแลว้อีก ชาวยิวในสมัยพระครสิตไ์ดม้ีความคิดเช่นนี้
เกีย่วกบัการกลบัมาของพระเอลียา แต่พระเยซทูรงอธบิายถึงความผิดพลาดของ
พวกเขาทรงแสดงใหเ้ห็นว่าค าท านายทีว่่า "พระเอลยีาจะตอ้งมากอ่น" ไดบ้งัเกดิขึน้
ตามค าท านายแลว้ มิใชโ่ดยการกลบัมาของบุคลิกภาพและรา่งกายของพระเอลียา
คนก่อนแต่มาในบุคคลิกภาพของโยฮนั บพัตศิโต ซึง่ "โดยแสดงอารมณแ์ละฤทธิ ์
เดชอย่างเอลยีา" พระครสิตท์รงตรสัว่า "ถา้ทา่นทัง้หลายพอใจรบั ก็โยฮนันีแ้หละเป็น
เอลียาทีจ่ะมาน้ัน ใครมีหูก็จงฟังเถดิ" ฉะน้ัน "การกลบัมา" ของเอลียาจงึหมายถงึ
การมาปรากฏของบุคคลอืน่ เกดิจากบิดามารดาอืน่แต่ก็ไดร้บัการดลใจจากพระผู ้
เป็นเจา้ดว้ยอ านาจและคุณลกัษณะอนัเดยีวกนั  ค าด ารสัของพระครสิตเ์หล่านี้อาจ
ทรงแสดงใหเ้ห็นว่าการกลับมาของพระคร ิสตค์ือการปรากฏของบุคคลอื่น
เช่นเดียวกับที่ทรงด ารสั แต่แสดงคุณลักษณะและอ านาจของพระผู เ้ป็นเจา้
เชน่เดยีวกบัทีพ่ระครสิตท์รงแสดงมาแลว้ พระบาฮาอลุลาหท์รงอธบิายว่าการเสด็จมา
ของพระบอ๊บและของพระองคเ์อง ทรงตรสัว่า :  
 

"จงพิจารณาดูดวงอาทติยถ์า้หากมนัจะกล่าวว่า "เราคอืดวงอาทติยข์อง
เมื่อวานน่ีก็เป็นความจรงิและถา้หากจะกล่าวว่าเป็นดวงอาทติยด์วงใหม่ก็
คงเป็นความจรงิอีกน่ันแหละ ในท านองเดียวกนัถา้หากจะกล่าวว่าวัน
ทัง้หลายคอืวนัเดยีวกนัเชน่นี้ก็เป็นการถูกตอ้งและจรงิแท ้และถา้หากจะ
กล่าวโดยพูดถงึชือ่โดยเฉพาะของวนัเหล่าน้ันว่าวนัเหล่าน้ันแตกต่างกนัก็
เป็นความจรงิอกีน้ันแหละ แมว้่ามนัจะเป็นเชน่เดยีวกนัทว่าแต่ละวนัระบุไว ้
แตกต่างกนั  มคีุณลกัษณะเฉพาะมลีกัษณะภาวะพเิศษ ดงัน้ันจงพจิารณา
ถึงความแตกต่างความผิดแปลกและคุณลกัษณะของศาสนทูตผูบ้รสิุทธิ ์
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ทัง้หลายเพื่อท่านจะไดเ้ขา้ใจค าด ารสัของพระผูท้รงสรา้งพระนามและ
คุณลกัษณะเหล่าน้ันทีก่ล่าวถงึความลีล้บัแห่งความแตกต่างและความเป็น
อนัเดยีวกนัและเพือ่จะไดพ้บค าตอบในค าถามของท่านเองเกีย่วกบัขอ้ทีว่่า
ท าไมพระผูท้รงความงามอมตะจงึทรงเรยีกพระองคเ์องดว้ยพระนามต่างๆ 
และในกาลเวลาตา่งๆ กนั" 

จาก "พระคมัภรีแ์ห่งความมั่นใจ" หนา้ 12 
 
พระอบัดลุบาฮากล่าวว่า :  
 

"จงรูไ้วว้่าการเสด็จกลบัมาของพระครสิตค์ร ัง้ทีส่องมไิดห้มายความอย่างที่
ปวงชนเขา้ใจกนัแต่หมายถึงศาสนทูตที่ก าหนดเสด็จมาหลงัพระครสิต ์
ศาสนทตูพระองคน้ั์นจะเสด็จมาพรอ้มดว้ยพระอาณาจกัรของพระผูเ้ป็นเจา้ 
และอ านาจของพระองคอ์นัจะแผ่ไปทั่วพิภพ อาณาจกัรนี้อยู่ในโลกจิต
วิญญาณมิใชโ่ลกแห่งวตัถุเพราะโลกแห่งวตัถุมิอาจเปรยีบไดเ้ท่ากบัปีก
ขา้งหน่ึงของแมลงวนัในสายพระเนตรของพระผูเ้ป็นนาย น่ีเป็นความจรงิ
แมพ้วกท่านจะไม่เขา้ใจก็ตาม พระครสิตไ์ดท้รงเสด็จมาพรอ้มดว้ย
อาณาจกัรของพระองคนั์บแต่ตน้ที่ไม่มีการเร ิม่และจะทรงเสด็จมาพรอ้ม
ดว้ยอาณาจกัรนี้ตราบจนกาลไม่มีว ันสิน้สุด เพราะว่าในกรณีนี้ "พระ
ครสิต"์หมายถงึสจัธรรมของพระผูเ้ป็นเจา้ทรงเป็นเนือ้แทท้ีบ่รสิุทธิแ์ละเป็น
ความด ารงอยู่อนัประเสรฐิซึง่ไม่มีการเร ิม่ตน้หรอืสิน้สุด ในทุกยุคมีการ
ปรากฏ การแสดงใหเ้ห็นและการลบัไปจากสายตา" 

จาก สาสน์ของพระอบัดลุบาฮา 
 
กาลแห่งความสิน้สุด 
[The Time of the End] 

 
พระครสิตแ์ละสาวกของพระองคไ์ดก้ล่าวถงึเคร ือ่งหมายหลายประการทีจ่ะช ีใ้หเ้ห็นถงึ
การ "เสด็จกลบัมา"ของบุตรมนุษยด์ว้ยเกยีรตคิณุแห่งบดิาได ้พระครสิตท์รงตรสัว่า :  
 

"เมือ่ท่านเห็นกองทพัมาตัง้ลอ้มรอบกรุงเยรูซาเล็มเมือ่น้ันท่านจงรูว้่าความ
พินาศของกรุงใกลเ้ขา้แลว้... เพราะว่าเวลาน้ันเป็นเวลาลงพระราชอาญา
เพือ่จะใหส้ิง่สารพดัทีเ่ขยีนไวน้ั้นส าเรจ็... เพราะว่าจะมคีวามทุกขร์อ้นใหญ่
หลวงบนแผ่นดนิและจะทรงพระพิโรธแกพ่ลเมอืงน้ัน เขาจะถูกประหารโดย
คมดาบและตอ้งถูกกวาดเอาไปเป็นเชลยทัว่ทุกประเทศและคนต่างประเทศ
เหยียบย ่ากรุงเยรูซาเล็ม จนกว่าเวลาก าหนดของคนต่างประเทศน้ันจะ
ครบถว้น" 

ลูกา้ บทที ่21 ค าที ่20-24 
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และทรงตรสัอกีว่า :  
 

"ระวงัใหด้อีย่าใหผู้ใ้ดล่อลวงท่านใหห้ลงโดยจะมีคนหลายคนมาอา้งนาม
ของเราว่าตัวเขาเป็นพระครสิตแ์ละจะพาคนอันมากใหห้ลงไป  ท่าน
ทัง้หลายจะไดย้ินถึงการสงครามและข่าวเล่าลือถึงการสงครามน้ัน คอย
ระวงัเถอะอย่าวติกเลยบรรดาสิง่เหล่านีจ้ะตอ้งบงัเกดิขึน้แต่ทีสุ่ดปลายยงัไม่
มาถึง  จะเกิดการโกลาหลในระหว่างประเทศต่อประเทศอาณาจกัรต่อ
อาณาจกัรทัง้จะเกดิกนัดารอาหารและแผ่นดนิไหวหลายแห่ง เหตกุารณท์ัง้
ปวงนีเ้ป็นขัน้แรกแห่งความทุกข ์ ในเวลาน้ันเขาจะมอบท่านทัง้หลายไวใ้ห ้
ทนทุกขล์ าบากและฆ่าท่านเสยีและชาตติ่างๆ จะเกลยีดชงัพวกท่านเพราะ
นามของเรา คราวน้ันคนเป็นอนัมากจะเห็นผดิเป็นชอบและคดิคดทรยศทัง้
จะเกลยีดชงัซึง่กนัและกนัดว้ย จะเกดิมีผูท้ านายเท็จหลายคนเทีย่วล่อลวง
คนเป็นอนัมากใหห้ลงไปเพราะความช ัว่ทวขีึน้ ความรกัของคนเป็นอนัมาก
จะเยอืกเย็นแต่ผูใ้ดทนไดจ้นถงึทีสุ่ดผูน้ั้นจะรอด กติศิพัทอ์นัประเสรฐิแห่ง
แผ่นดินนี้จะไดป้ระกาศไปทั่วไปใหเ้ป็นพยานแห่งบรรดาชาติมนุษยแ์ลว้
ทีสุ่ดปลายจะมาถงึ" 

มดัธายะ บทที ่24 ค าที ่4-14 
 

ขอ้ความทัง้สองตอนน้ันพระครสิตท์รงตรสัล่วงหนา้ไวด้ว้ยพระโอวาททีช่ดัเจนไม่มี
เคลอืบคลุมและปกปิดเป็นอย่างใดในเร ือ่งสิง่ทีจ่ะตอ้งเกดิขึน้ก่อนทีจ่ะเสด็จมา บุตร
มนุษยใ์นระหว่างศตวรรษทีไ่ดผ่้านไปหลงัจากพระครสิตไ์ดท้รงด ารสัไว ้เคร ือ่งหมาย
ทุกอย่างก็ไดบ้งัเกดิขึน้สมจรงิตามทีต่รสัทุกประการ ในตอนทา้ยของขอ้ความแต่ละ
ตอนทรงกล่าวถงึเหตกุารณว์่าจะเป็นเคร ือ่งหมายแสดงเวลาทีจ่ะเสด็จมา ในกรณีแรก
คอืการเนรเทศของชาวยวิยุตลิงและการสรา้งเยรซูาเล็มขึน้ใหม่ อกีขอ้หน่ึงคอืศาสนา
ครสิตจ์ะแพรอ่อกไปทัว่โลกเป็นทีน่่าประหลาดทีป่รากฏว่าเคร ือ่งหมายทัง้สองนีก้ าลงั
ปรากฏขึน้อย่างแทจ้รงิแลว้ในยุคของเรา ถา้ค าพยากรณท์ัง้สองตอนนีเ้ป็นความจรงิ
เชน่เดยีวกบัตอนอืน่ๆ แลว้ก็หมายความว่าเราตอ้งก าลงัอยู่ใน "กาลแห่งความสิน้สุด" 
ทีพ่ระครสิตท์รงตรสัไว ้
 

ชาวยวิกล่าวว่า:  
 

"พระหัตถข์องพระผูเ้ป็นเจา้ถูกล่ามพันธนาการไวแ้ละพวกเขาจะถูก
สาปแชง่ทีไ่ดก้ล่าวเชน่น้ัน มใิชเ่ชน่น้ันดอก! พระหตัถท์ัง้สองของพระผูเ้ป็น
เจา้เป็นอสิระ พระองคท์รงประทานของขวญัตามพระประสงคข์องพระองค ์
สิง่ทีพ่ระผูเ้ป็นนายประทานใหแ้ก่เจา้ จะท าใหค้นจ านวนมากดือ้ดงึและไม่
เช ือ่ถือยิ่งขึน้ และเราไดใ้หค้วามเป็นศตัรูและความเกลียดชงัในระหว่าง
พวกเขาซึง่จะเป็นไปจนถงึวนัแห่งการฟ้ืนคนืชพีและเมือ่เขาจดุไฟเพือ่เพลงิ
แห่งสงครามขึน้พระผูเ้ป็นเจา้ก็จะทรงดบัไฟน้ันเสยี" 

สูเราะฮู ที ่5-ค าที ่60  
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ชาวยวิตอ้งอยู่ภายใตอ้ านาจของชาวครสิเตยีนและชาวมุสลมิดงัพระโอวาททัง้มีการ
แตกแยกและนับถอืนิกายต่างๆ ซึง่ไดท้ าใหช้าวยวิและครสิเตยีนแบ่งแยกในหมู่พวก
กนัเอง ตลอดเวลาหลายศตวรรษหลงัจากที่พระโมหะหมดัไดต้รสัไว ้นับแต่เร ิม่ยุค
ศาสนาบาไฮ (การฟ้ืนคืนชวีิตคร ัง้ใหญ่ยิ่งหรอืวนักยิามาฮู)เป็นตน้มาที่ไดป้รากฏ
สญัลกัษณว์่าสภาพเหล่านีไ้ดใ้กลส้ิน้สุดแลว้ 
 
เคร ือ่งหมายในโลกสวรรคแ์ละพภิพ 
[Signs in Heaven and Earth] 

 
ในพระคมัภรีข์องชาวยวิ ครสิเตยีน อสิลามและอืน่ๆ มขีอ้ความทีค่ลา้ยคลงึกนัในเร ือ่ง
เคร ือ่งหมายทีจ่ะเกดิขึน้ในเวลาเดยีวกนักบัการเสด็จมาของศาสนทูตองคท์ีก่ าหนด
ไว ้
 
ในพระคมัภรีโ์ยเอลกล่าวว่า:  
 

"เราจะส าแดงความอศัจรรยใ์นทอ้งฟ้าและบนพืน้โลกคอืเป็นเลอืด ไฟ  และ
ควนัพลุ่งขึน้เป็นล า ดวงอาทิตยจ์ะกลบัมืดไปและดวงจนัทรจ์ะกลบัเป็น
เลอืดก่อนทีว่นัส าคญัอนัน่ากลวัของพระผูเ้ป็นนายจะมาถงึดว้ยว่าในกาล
วนัน้ันเมื่อเราจะน าความสมบูรณม์าคืนใหย้ะฮูดาและเยรูซาเล็ม  เราจะ
รวบรวมนานาประเทศพาเขาลงไปยงัหุบเขาแห่งการพิพากษาและเราจะ
พิพากษาเขาที่น่ัน...มหาชนมากมายหลั่งไหลเขา้มายงัหุบเขาแห่งการ
พิพากษาโดยว่าวนัของพระผูเ้ป็นนายใกลจ้ะถงึหุบเขาแห่งการพิพากษา
แลว้ ดวงอาทติยแ์ละดวงจนัทรก็์มดืไปและดาวทัง้หลายก็อบัแสง พระผูเ้ป็น
นายทรงแผดพระสุรเสยีงจากซโีอนจะทรงเปล่งเสยีงจากเยซซูาเล็ม ทอ้งฟ้า
และแผ่นดนิโลกจะหวัน่ไหวแตพ่ระผูเ้ป็นนายจะเป็นก าลงัของศาสนิกชน" 

 
พระครสิตท์รงตรสัว่า :   
 

"แต่พอสิน้ความล าบากแห่งวนัเหล่านี้แลว้ดวงอาทิตยจ์ะมืดไปและดวง
จนัทรไ์ม่ส่องสว่าง  ดวงดาวทัง้ปวงจะตกจากฟ้าบรรดาสิ่งมีอ านาจใน
ทอ้งฟ้าจะสะเทอืนสะทา้นหวั่นไหว  เมื่อน้ันนิมิตแห่งบุตรมนุษยจ์ะปรากฏ
ขึน้ในทอ้งฟ้า  มนุษยท์ุกชาตทิั่วโลกจะพิลาปร า่ไหแ้ลว้จะเห็นบุตรมนุษย ์
เสด็จมาบนเมฆในทอ้งฟ้าดว้ยฤทธานุภาพและสง่าราศเีป็นอนัมาก" 

มดัธาย บทที ่24 ค าที ่28-30 
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ในพระคมัภรีก์รุอานกล่าวว่า :  
 

"เมือ่ดวงอาทติยถ์กูบดบงั 
และเมือ่ดวงดาวล่วงหล่น 
และเมือ่ภูเขาสูญหาย.... 
และเมือ่พระคมัภรีถ์กูเปิดอา่น 
และเมือ่สวรรคป์รากฏใหเ้ห็น 
และเมือ่นรกรุง่โรจนด์ว้ยเพลงิกลัป์ 

สูเราะฮู  ที ่81 
 
ใน "พระคมัภรีแ์ห่งความมั่นใจ" พระบาฮาอุลลาหอ์ธบิายว่าค าพยากรณท์ีเ่กีย่วกบั
ดวงอาทติย ์ดวงจนัทร ์ดวงดาว สวรรคแ์ละพภิพเหล่านีเ้ป็นถอ้ยค าทีเ่ป็นเคร ือ่งหมาย
แต่มไิดห้มายความถงึถอ้ยค าตามตวัอกัษรจรงิๆ บรรดาศาสดาย่อมเกีย่วขอ้งกบัแสง
สว่างแห่งธรรมมใิชแ่สงสว่างแห่งวตัถุ เมือ่ท่านกล่าวถงึดวงอาทติยใ์นกรณีทีเ่กีย่วกบั
วนัพิพากษาท่านหมายถงึดวงอาทติยแ์ห่งความชอบธรรม ดวงอาทติยเ์ป็นแหล่งอนั
ยิง่ใหญ่ทีใ่หแ้สงสว่าง ฉะน้ัน พระโมเสสก็คอืดวงอาทติยข์องชาวฮบีรู (ยวิ) พระครสิต ์
เป็นดวงอาทติยข์องชาวครสิเตยีน พระโมฮมัหมดัหมดัเป็นดวงอาทติยข์องชาวมุสลมิ 
เมือ่องคศ์าสดากล่าวว่าดวงอาทติยม์ดืมนก็หมายถงึค าสั่งสอนอนับรสิุทธิแ์ทจ้รงิของ
ดวงอาทติยแ์ห่งธรรมะเหล่าน้ันมดืมวัไปเพราะการแปลความหมายผดิๆ การเขา้ใจผดิ
และมีอคติในดวงใจ ดงัน้ันมนุษยจ์ึงตกอยู่ในความมืดแห่งธรรม ดวงจนัทรแ์ละ
ดวงดาวเป็นแหล่งแสงสว่างรองลงมาก็หมายถงึผูน้ าทางศาสนาและบรรดาครูอาจารย ์
ผูจ้ะน าทางและจูงใจประชาชน เมื่อกล่าวว่าดวงจนัทรไ์ม่ส่องแสงหรอืแสงกลับ
กลายเป็นโลหิตและดาวจะล่วงหล่นจากทอ้งฟ้าก็หมายความว่าผูน้ าทางศาสนาจะ
กลบักลายเสือ่มทรามลง มีการต่อสูแ้ละแบ่งแยกแตกนิกายและพวกพระก็จะมีจิตใจ
หมกมุ่นอยู่ในทางโลกยีข์อ้งเกีย่วแตท่างโลกแทนทีจ่ะอยู่ในทางธรรม 
 
อย่างไรก็ตามความหมายของค าพยากรณเ์หล่านีไ้ม่จ ากดัแต่เฉพาะความหมายเพยีง
อย่างเดียวยงัมีความหมายดา้นอื่นๆ ที่เคร ือ่งหมายเหล่านี้สามารถสามารถแปล
ออกไปไดอ้ีก พระบาฮาอุลลาหท์รงกล่าวว่าในความหมายอื่นๆ น้ันค าว่า "ดวง
อาทิตย"์ "ดวงจนัทร"์ และ "ดวงดาว" หมายถึงบทบญัญตัิและค าสั่งสอนของทุกๆ 
ศาสนา  เมือ่ศาสนทูตทุกๆ องคป์รากฏขึน้มาพระองคจ์ะเปลีย่นพิธกีารต่างๆ เปลีย่น
แบบระเบยีบแบบแผนขนบประเพณีและค าสั่งสอนต่างๆ ของศาสนทูตองคก์่อนๆ ให ้
เป็นไปตามความตอ้งการของกาลเวลา ดงัน้ันในความหมายนีด้วงอาทติย ์ดวงจนัทร ์
ก็เปลีย่นแปลงไปและดวงดาวก็กระจดักระจายออกไป 
 
ในหลายกรณีการบรรลุผลตามตวัอกัษรในค าพยากรณต์ามความหมายภายนอก
เป็นสิง่ทีเ่หลอืเชือ่หรอืเป็นไปไม่ได ้ ดงัเชน่ดวงจนัทรเ์ปลีย่นเป็นโลหติหรอืว่าดวงดาว
ล่วงหล่นลงมาในโลกมนุษย ์ดวงดาวดวงเล็กๆ ทีเ่ราแลเห็นใหญ่กว่าโลกเราหลายพนั
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เท่าและถา้หากดาวสกัดวงหน่ึงหล่นลงมาในโลกนี้ก็จะไม่เหลือโลกใหด้วงดาวดวง
อื่นๆ หล่นลงมาอีก! อย่างไรก็ตามในกรณีอื่นๆ ก็ปรากฏผลสมจรงิในทางวตัถุ
เชน่เดียวกบัในทางธรรม ดงัเชน่ประเทศปาเลสไตนไ์ดก้ลายเป็นทะเลทรายเปล่า
เปลีย่วอา้งวา้งเป็นเวลาหลายศตวรรษสมดงัตวัอกัษรทีศ่าสดาองคก์อ่นๆ ไดก้ล่าวไว ้
แต่ในวนัแห่งการฟ้ืนคนืชพีก็เร ิม่ "จะยนิดแีละบานเสมือนดอกกุหลาบ" ดงัทีท่่านไอ
เซยาไดพ้ยากรณไ์ว ้ประชาคมอนัรุง่เรอืงไดเ้ร ิม่ตน้แลว้ พืน้ดนิเร ิม่มกีารชลประทาน
และเพาะปลูก สวนองุ่นสวนมะกอกและสวนดอกไมก็้สะพร ัง่ขึน้ในที่ๆ  เมือ่กึง่ศตวรรษ
ทีแ่ลว้ยงัเป็นพืน้ทรายทีใ่ชป้ระโยชนอ์นัใดมไิด ้ไม่ตอ้งสงสยัเลยว่าเมือ่มนุษยต์ดีาบให ้
เปลีย่นเป็นผาลไถนาและตหีอกใหเ้ปลีย่นเป็นขอตดักิง่ไมแ้ลว้ป่าและทะเลทรายทัว่ทุก
ส่วนในโลกก็จะฟ้ืนฟูขึน้เป็นทีอุ่ดมสมบูรณ ์ลมรอ้นทีแ่หง้แลง้และพายุทรายทีพ่ดัจาก
ทะเลทรายเหล่านีอ้นัท าใหช้วีติทีอ่ยู่ใกลเ้คยีงแทบทนทานมไิดน้ั้นก็จะกลบักลายเป็น
อดตี อากาศทั่วโลกจะสบายขึน้ทั่วไปบา้นเมืองทัง้หลายก็จะไม่กรุน่ดว้ยหมอกและ
ควนัอนัเป็นพษิ แมค้วามหมายภายนอกและทางวตัถก็ุจะม ี"ฟ้าใหม่และพภิพใหม่" 
 
ลกัษณะการเสด็จมา 
[Manner of Coming] 

 
ในส่วนลกัษณะการเสด็จมาของพระองคใ์นการสิน้สุดแห่งยุคพระครสิตท์รงด ารสัว่า :  
 

"แลว้จะเห็นบุตรมนุษยเ์สด็จมาบนเมฆจากสวรรคด์ว้ยฤทธานุภาพและสง่า
ราศเีป็นอนัมาก ท่านใชเ้หล่าทูตสวรรคข์องท่านมาดว้ยเสยีงแตรอนัดงัยิง่
นัก เมือ่น้ันพระองคจ์ะทรงน่ังบนพระทีน่ั่งอนัรุง่เรอืงของพระองค ์บรรดาชน
ชาตติ่างๆ จะประชมุพรอ้มกนัต่อพระพกัตรข์องพระองคแ์ละพระองคจ์ะทรง
แยกเขาทัง้หลายออกจากกนัเหมอืนอย่างผูเ้ลีย้งแกะแยกแกะออกจากแพะ" 

มดัธายะ บทที ่24 และบทที ่25 
 
ส่วนขอ้ความเหล่านีท้ีค่ลา้ยคลงึกนัพระบาฮาอุลลาหท์รงเขยีนไวใ้น "พระคมัภรีแ์ห่ง
ความมั่นใจ" (คตีาบ ีอคีาน) ว่า :  
 

"…ค าว่า "สวรรค"์หมายถงึความสูงส่งเพราะว่าเป็นสถานทีแ่ห่งการปรากฏ
ของบรรดาศาสนทูตผูศ้กัดิส์ิทธิผู์เ้ป็นดวงอาทิตยแ์ห่งเกยีรตคิุณโบราณ
กาลพระผูท้รงนับอยู่นับแต่กาลโบราณเหล่านี ้แมว้่าจะทรงก าเนิดมาจาก
ครรภม์ารดาแต่ก็ไดเ้สด็จมาจากสวรรคแ์ห่งพระประสงคข์องพระผูเ้ป็นเจา้
โดยแทจ้รงิ แมว้่าทา่นจะอาศยัอยู่ในโลกนีแ้ตท่ีพ่ านักอนัแทจ้รงิของท่านคอื
พระเกียรติคุณอนัสงบในอาณาจกัรเบือ้งบน แมท้่านทรงด าเนินอยู่ใน
ระหว่างพวกมนุษยท์่านก็ล่องลอยอยู่ในสวรรคแ์ห่งเบือ้งพระพกัตรข์องพระ
ผูเ้ป็นเจา้  ท่านไดด้ าเนินไปตามวิถีแห่งธรรมโดยมิตอ้งใชพ้ระบาทและ
เสด็จขึน้สู่เบือ้งสูงแห่งความเป็นเอกภาพของพระผูเ้ป็นเจา้โดยมติอ้งใชปี้ก 
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ทุกลมหายใจท่านด าเนินไปมั่วทุกแห่งในจกัรวาลและทุกขณะท่านขา้มไป
ในอาณาจกัรทัง้หลายทัง้ทีแ่ลเห็นและไม่แลเห็น…. 

 
"…ค าว่า "เมฆ" หมายถงึสิง่ทีต่รงกนัขา้มกนักบัวถิทีางและความปรารถนา
ของมนุษยเ์ชน่เดยีวกบัองค ์(พระโมฮมัหมดั) ไดต้รสัไวใ้นขอ้ทีก่ล่าวแลว้ว่า 
"เมื่อศาสดาองคห์น่ึงองคใ์ดเสด็จลงมาหาท่านพรอ้มดว้ยสิ่งที่ท่านไม่
ประสงคท์่านก็อวดดขีึน้กล่าวหาว่าบางพระองคเ์ป็นผูห้ลอกลวงและสงัหาร
องคอ์ืน่ๆ เสีย (พระคมัภีรก์ุรอาน ค าที5่5-56 ) ในแง่หน่ึง "เมฆ" เหล่านี้
หมายถงึการยกเลกิพระบญัญตัยิกเลกิยุคแห่งศาสนาเกา่ก่อน  ยกเลกิพิธี
การและขนบประเพณีที่นิยมกนัมา ยกย่องผูซ้ ือ่สตัยท์ีด่อ้ยการศึกษาขึน้
เหนือกว่าผูม้กีารศกึษาด ี อกีแง่หน่ึงค าว่า "เมฆ" หมายถงึการปรากฏของ
พระองคผู์ท้รงความงามอมตะในรูปของมนุษยท์ีด่บัสูญไดแ้ละอยู่ในสภาพ
ขอบเขตจ ากดัของมนุษย ์เชน่มกีารกนิ การดืม่ ความจน ความรวย เกยีรติ
คณุและความต ่าตอ้ย ความหลบัและความตืน่และสภาพอืน่ๆ อกี จนกระทัง่
เป็นทีส่นเท่หเ์คลอืบแคลงใจของมนุษยส์ามญัและท าใหพ้วกเขาหนัหลงัให ้
ค าว่า "เมฆ"เป็นสญัลกัษณท์ีห่มายถงึม่านทัง้หลาย เชน่นี ้

 
"สิง่เหล่านีเ้ป็น "เมฆ" ทีท่ าใหส้วรรคแ์ห่งความรูแ้ละความเขา้ใจของมนุษย ์
ทุกคนที่อาศยัอยู่ในโลกแยกออกเป็นสองภาคดงัที่พระองค ์(พระโมฮมั
หมดั) ทรงตรสัไวว้่า: "ในวนัน้ันเมฆจะแยกสวรรคอ์อกเป็นสองภาค" (พระ
คมัภรีก์รุอาน บทที ่25 ค าที ่25 ) เชน่เดยีวกบัเมฆบดบงัมใิหม้นุษยแ์ลเห็น
ดวงอาทติย ์สิง่เหล่านีก็้ปิดบงัจติวญิญาณมนุษยม์ใิหเ้ห็นแสงสว่างแห่งดวง
ประทปีของสวรรค ์ ค าพูดทีก่ล่าวออกจากปากของผูไ้ม่นับถอืศาสนาซึง่ได ้
เขยีนไวใ้นพระคมัภรีอ์นัศกัดิส์ทิธิเ์ป็นพยานในเร ือ่งนีค้อื "และพวกเขาได ้
กล่าวว่าศาสดาองคนี์เ้ป็นศาสดาอะไรเล่า? เขากนิอาหารและเดนิตามถนน 
ถา้ไม่มทีูตสวรรคล์งมาชว่ยเขาในการเตอืนนีเ้ราจะไม่เช ือ่เลย" (พระคมัภรี ์
กรุอาน บทที2่5 ค าที ่7) ศาสดาองคอ์ืน่ๆ ก็เชน่เดยีวกนัลว้นไดอ้ยู่ในความ
ยากจนและทุกขเ์ข็ญในความหวิและอุปสรรคต่างๆ ในโลกนี ้ก็เมือ่บุคคลผู ้
ศกัดิส์ทิธิเ์หล่านีต้อ้งอยู่ในความปรารถนาและตอ้งการเชน่นีแ้ลว้ปวงมนุษย ์
ผูห้ลงอยู่ในป่าแห่งความสงสยัความหวาดเกรงและทุกขย์ากอยู่ดว้ยความ
งงงวยฉงนสนเท่หเ์ขาย่อมสงสยัว่าบุคคลเชน่น้ัน (ศาสดา) จะถูกส่งมาจาก
พระผูเ้ป็นเจา้และกล่าวว่ามีอ านาจสูงกว่าปวงมนุษยใ์นโลกนีท้ ัง้อา้งว่าตวั
ท่านเหล่าน้ันเป็นจุดหมายของสิ่งทัง้มวลทีม่ีชวีิตดงัทีพ่ระองค ์(พระโมฮมั
หมดั) ทรงด ารสัว่า "ถา้มิใชเ่พื่อเจา้เราจะไม่สรา้งสิง่ทัง้ปวงบรรดาทีอ่ยู่ใน
สวรรคแ์ละพภิพ" แต่ขณะเดยีวกนัท่านก็ยงัตอ้งขึน้กบัสิง่เป็นสาระเหล่านี?้ 
แน่นอนทเีดยีวว่าท่านตอ้งเคยไดย้ินเกีย่วกบัเร ือ่งบรรณาการ ความยาก
เข็ญ อุปสรรค ความต ่าตอ้ยที่เกดิแก่ศาสดาทุกๆ องคข์องพระผูเ้ป็นเจา้
และสาวกขององคศ์าสดาเหล่าน้ัน ท่านตอ้งเคยไดย้ินถงึเร ือ่งทีศ่ีรษะของ



พระบาฮาอลุลาหแ์ละยคุใหม่ 

226 
ไปทีส่ารบญั 

สาวกของเหล่าพระศาสดาถูกส่งไปเป็นเคร ือ่งบรรณาการยงัเมอืงตา่งๆ และ
เขาถูกกดีกนัมิใหป้ฏิบตัิตามพระบญัชาอย่างน่าเวทนาเพียงใด  ศาสดา
ทกุๆ พระองคล์ว้นตกเป็นเหยือ่ของศตัรูแห่งศาสนาของพระผูเ้ป็นเจา้ทัง้สิน้
และจ าตอ้งยอมทนทกุขต์ามทีศ่ตัรขูองพระผูเ้ป็นเจา้ก าหนดให…้. 

 
"…พระผูท้รงเกยีรตคิณุอนัยิง่ใหญ่ไดป้ระกาศติสิง่เหล่านี ้โดยแทจ้รงิคนช ัว่
ไม่พึงปรารถนาทัง้นี้ก็เพื่อจะทดสอบและถือเป็นมาตรฐานที่พระองคใ์ช ้
พิสูจนค์นรบัใชข้องพระองคซ์ ึง่จะไดป้ระจกัษว์่าผูใ้ดยุติธรรมและผูใ้ดช ัว่ 
และจะไดรู้ว้่าผูใ้ดเชือ่มั่นและผูใ้ดไม่นับถอืศาสนา…. 

 
"ส่วนที่เกี่ยวกบัพระโอวาทของพระองค ์(พระโมฮัมหมัด) ที่ว่า: "และ
พระองคจ์ะส่งทูตสวรรค.์.. ค าว่า "ทูตสวรรค"์ หมายถงึผูท้ีไ่ดร้บัก าลงัจาก
อ านาจแห่งพระวญิญาณ–ท าลายสนัดานและขอบเขตจ ากดัของมนุษยเ์สยี
ดว้ยไฟแห่งความรกัของพระผูเ้ป็นเจา้และประดบักายดว้ยคุณลกัษณะของ
ชาวสวรรคแ์ละพระผูท้รงสูงส่ง.... 

 
"เพราะว่าผูท้ีนั่บถอืพระเยซมูิไดเ้ขา้ใจความหมายทีซ่อ่นอยู่ในพระโอวาท
เหล่านี้และเคร ือ่งหมายที่พวกเขาและพวกผูน้ าศาสนารอคอยอยู่มิได ้
ปรากฏใหเ้ห็น ฉะน้ันพวกเขาจงึไม่ยอมรบัรูใ้นความเป็นศาสดาของศาสน
ทูตผูศ้กัดิส์ิทธิซ์ ึง่ปรากฏขึน้ภายหลงัพระเยซู ดงัน้ันเขาจึงมิไดร้บัพระ
กรุณาธคิุณของพระผูเ้ป็นเจา้ทีห่ลั่งลงมาและมิไดร้บัสิ่งประเสรฐิจากพระ
โอวาทของพระผูเ้ป็นเจา้ น่ีแหละคอืฐานะอนัต ่าตอ้ยของพวกเขาในวนัแห่ง
การฟ้ืนคนืชวีตินี ้พวกเขามไิดเ้ขา้ใจจนกระทัง่ว่าถา้เคร ือ่งหมายของศาสน
ทูตของพระผูเ้ป็นเจา้ในทุกๆ ยุคสมยัจะแสดงใหเ้ห็นไดด้ว้ยสายตาตาม
ตวัอกัษรทีเ่ขยีนไวแ้ลว้ก็จะไม่มใีครทีจ่ะปฏเิสธหรอืหนัหลงัใหไ้ดแ้ละจะไม่รู ้
ว่าผูใ้ดทีไ่ดร้บัพรและผูใ้ดทีไ่ดร้บัความทุกขเ์ข็ญและไม่รูว้่าผูใ้ดกระท าบาป
และผูใ้ดเกรงกลวัพระผูเ้ป็นเจา้  จงพิจารณาอย่างยุติธรรมถา้หากว่าค า
ท านายทีบ่นัทกึในพระคมัภรีใ์หม่จะเป็นความจรงิตามตวัอกัษรและถา้หาก
พระเยซูบุตรมาเรยีจะเสด็จลงมาจากทอ้งฟ้าบนกอ้นเมฆพรอ้มกบัทูต
สวรรค ์ ใครเล่าจะไม่เช ือ่ใครเล่าจะกลา้ปฏเิสธความจรงิหรอือวดด ี ทุกคน
ทีอ่ยู่ในโลกมนุษยจ์ะตกใจกลวั  ทุกคนทีอ่ยู่ในโลกมนุษยจ์ะตกใจกลวัจน
ไม่มผูีใ้ดสามารถจะกล่าวถอ้ยค าออกมาไดท้ัง้จะไม่มใีครปฎเิสธความจรงิ" 

จาก คตีาบ ีอคัดสั หนา้ 61, 21, 72,73 ,76, 78, 80 
 
ตามค าอธบิายขา้งบนนีก้ารเสด็จมาของบุตรมนุษยใ์นสภาพของมนุษยท์ีต่ ่าตอ้ยซึง่
เกิดจากสตรสีามัญ ยากจน ไรก้ารศึกษา ถูกผูม้ีอ านาจกดขี่และเหยียดหยาม 
ลกัษณะการเสด็จมาเชน่นีเ้ป็นเคร ือ่งทดสอบซึง่พระองคพ์ิพากษาปวงมนุษยใ์นโลก
และจดัแยกออกเป็นพวกๆ ดงัทีผู่เ้ลีย้งแกะจดัแยกแกะของเขาออกจากพวกแพะ ผูท้ีม่ี
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ดวงตาแห่งธรรมเปิดกวา้งจะไดแ้ลเห็นทะลุเมฆหมอกเหล่านีแ้ละปลาบปลืม้ปราโมทย ์
ใน "อ านาจและเกยีรตคิณุอนัยิง่ใหญ่" ซ ึง่เป็นพระเกยีรตคิณุอนัแทจ้รงิของพระผูเ้ป็น
เจา้ซึง่พระองคเ์สด็จมาแสดงใหเ้ห็น ส่วนพวกทีด่วงตายงัปิดอยู่ดว้ยอคตแิละความ
หลงผิดจะเห็นแต่กอ้นเมฆสีด าและงมงายต่อไปในความมืดมนมิไดร้บัแสงสว่างอนั
ประเสรฐิ 
 

"เราจะใชทู้ตของเราออกไปและเขาจะจดัแจงหนทางไวล้่วงหนา้เราและพระ
ผูเ้ป็นเจา้ทีเ่จา้ทัง้หลายถามถงึน้ันจะเสด็จมายงัวหิารของพระองคโ์ดยเรว็
พลนั  ทตูน้ันคอืทตูตามความทีบ่่งไวใ้นสนัถวไมตรซี ึง่เจา้ทัง้หลายพงึพอใจ
น้ัน... แต่ผูใ้ดจะรอหนา้อยู่ไดใ้นวนัทีพ่ระองคเ์สด็จมาและผูใ้ดจะเผชญิหนา้
อยู่ไดเ้มือ่พระองคม์าปรากฏพระวรกาย? เพราะว่าพระองคเ์ป็นประดจุดัง่ไฟ
ถลุงแรแ่ละสบู่ของชา่งซกัฟอก... น่ีแน่ะ  วนัซึง่จะมกีารเผาใหไ้หมด้จุเผ่าใน
เตาไฟก็จะมาถงึ บรรดาคนจองหองทัง้หลายและมวลคนช ัว่ทัง้ปวงจะเป็นดัง่
เถา้ถ่าน... เหมือนฝ่ายเจา้ทัง้หลายผูเ้กรงกลวัพระนามของพระองคก็์จะมี
พระสุรยินัของความชอบธรรมซึง่คอยปกป้องรกัษาพวกเจา้จากพระคมัภรี"์ 

มาลกี ้บทที ่3 และ 4 
 
โดยพระศาสดาหลายพระองคจ์ะไดป้รากฏจรงิตามน้ัน สายใยทองแห่งค าสญัญานี้
เกี่ยวเน่ืองกับยุคพันปีแห่งสันติสุขอันแสดงอยู่ในคัมภีรไ์บเบิล้ เมื่อเป็นความ
ปรารถนาของพระผูเ้ป็นเจา้ พระองคก็์จะทรงบนัดาลใหป้รากฏจรงิตามน้ัน 
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บทที ่14 
ค าท านายของพระบาฮาอลุลาหแ์ละพระอบัดลุบาฮา 

[Prophesies of Bahá'u'lláh and 'Abdu'l-Bahá] 
 

และหากท่านจะถามดวงใจของท่านว่าเราจะรูไ้ดอ้ย่างไรในค าซึง่พระผูเ้ป็น
เจา้มไิดต้รสัเอง?  เมือ่พระศาสดาองคห์นึง่กล่าววาทะในนามของพระผูเ้ป็น
เจา้ หากสิง่นัน้ปรากฏขึน้นัน่คอืสิง่ทีพ่ระผูเ้ป็นเจา้ไม่ไดต้รสัแต่ศาสดานัน้
ไดก้ล่าวแอบอา้งเกนิไป ทา่นจงอย่าไดม้คีวามหวาดกลวัในพระศาสดานัน้ 

พระบญัญตั ิ บทที1่7 ค าที ่22 
 

พลงัในการเสรมิสรา้งแห่งพระโอวาทของพระผูเ้ป็นเจา้ 
[Creative Power of God's Word] 
 

พระผูเ้ป็นเจา้ และพระผูเ้ป็นเจา้เท่าน้ันทีท่รงพลงัในอนัทีจ่ะบนัดาลสิง่ใดๆ ตามความ
ประสงคข์องพระองคท์ีจ่ะกระท าขอ้พิสูจนอ์นัใหญ่ยิง่ของศาสนทูตแห่งพระผูเ้ป็นเจา้
คอืพลงัในการเสรมิสรา้งแห่งพระโอวาทของพระองค ์ผลดอีนัเกดิจากพระโอวาทใน
การเปลีย่นแปลงรูปกจิทัง้ปวงของมนุษยช์าตแิละทีจ่ะเอาชนะต่อการขดัขนืดือ้ดงึทัง้
ปวงของมนุษย ์โดยผ่านทางวาทะของศาสดาทัง้หลายพระผูเ้ป็นเจา้ประกาศเจตจ านง
ของพระองค ์การท าใหส้ าเรจ็ตามพระโอวาทน้ันโดยทนัท ีหรอืในเวลาต่อมาคอืขอ้
พสิูจนอ์นั แจ่ม กระจ่างในค าอา้งขององคศ์าสดาและในความแทจ้รงิของการกระตุน้
ใจของพระศาสดา 
 

"ประดุจดั่งเชน่พิรุณและหมิะทีโ่ปรยลงมาจากสวรรคห์ายอ้นกลบัคนืไปไม่
แต่ประพรมพืน้โลกและท าใหพ้รรณไมผ้ลิดอกออกชอ่ยงัเมล็ดพืชแด่ผู ้
หว่านและเป็นอาหารแด่ผูบ้รโิภค เชน่เดียวกบัโอวาทของเราที่ออกจาก
ปากเราจะไม่กลบัมาสู่อกีอย่างว่างเปล่าแต่จะส าเรจ็สมดงัใจปรารถนาของ
เราและมนัจะเจรญิรุง่เรอืงในสิง่ทีเ่ราส่งไปทีน่ั่น" 

ยะซายา บทที ่40 ค าที ่10-11 
 

เมือ่สาวกของโยฮนั บพัตศิ ไดม้าเฝ้าพระเยซแูละทลูถามว่า "พระองคค์อืผูซ้ ึง่จะเสด็จ
มาหรอืพวกขา้พระองคต์อ้งแสวงหาผูอ้ืน่ใด?"  ขอ้เฉลยของพระเยซน้ัูนตรงกบัจุดที่
บงัเกดิผลจากการกระท าตามพระโอวาทของพระองค ์:  
 

"จงกลบัไปและแสดงต่อโยฮนัอกีในสิง่ทัง้ปวงทีท่่านไดย้นิหรอืไดเ้ห็น คน
จกัษุพกิารไดร้บัสายตาคนื ตนขาพกิารกลบัเดนิได ้คนทีเ่ป็นโรคเร ือ้นกลบั
สะอาดเกลีย้งเกลา คนหูหนวกกลบัไดย้ิน คนตายกลบัฟ้ืน คนยากจนได ้
ฟังพระคมัภีรแ์ละค าอวยพรจงมีแด่คนผูซ้ ึง่ไม่ท าสิ่งหน่ึงสิ่งใดใหเ้ป็นที่
กระทบกระเทอืนแกเ่รา" 

มดัธายะ บทที ่11ค าที ่4-6   
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เรามาดูกนัทหีรอืว่ามีหลกัฐานอะไรบา้งทีแ่สดงว่าพระโอวาทของพระบาฮาอุลลาหม์ี
พลงัในการเสรมิสรา้งนีซ้ ึง่เป็นลกัษณะแห่งพระโอวาทของพระผูเ้ป็นเจา้ 
 
พระบาฮาอุลลาหท์รงมีบญัชาใหผู้ป้กครองประเทศทัง้หลายใหส้รา้งเสรมิสนัตภิาพ
สากลขึน้แต่นโยบายยืดเยือ้สงครามของพวกเขาตัง้แต่ พ.ศ. 2412-2413 (ค.ศ.
1869-1870) ไดล้ม้ลา้งราชวงศโ์บราณเสยีหลายราชวงศ ์ และสงครามแตล่ะคร ัง้ทีม่ี
ต่อๆ มายงัผลแห่งชยัชนะนอ้ยลงๆ จนกระทั่งสงครามในยุโรป พ.ศ. 2457-2461 
(ค.ศ. 1914-1918) เผยใหเ้ห็นความจรงิอนัน่าตืน้เตน้ทางประวตัศิาสตรว์่าสงคราม
น าความวบิตัมิาสู่ท ัง้ผูช้นะและผูแ้พไ้ม่ตา่งกนั 
 
พระบาฮาอุลลาหท์รงสั่งใหผู้ป้กครองประเทศเชน่เดียวกนัใหก้ระท าตนเป็นผูดู้แล
ทุกขส์ุขของผูซ้ ึง่อยู่ในความปกครองของตน ใชอ้ านาจทางการเมืองเป็นเคร ือ่งทีน่ า
ทางความผาสุกแก่ส่วนรวมอย่างแทจ้รงิ  ความกา้วหนา้ในทางรา่งนิตบิญัญตัเิพื่อ
สงัคมทีม่อียู่ในขณะนีก็้ยงัไม่ไดเ้คยมมีากอ่นและในประเทศทีล่ะเลยในอนัทีจ่ะปฏิบตัิ
ตามกฎแห่งศลีธรรมนีก้ารปฏวิตัติ่างๆ ก็น าใหเ้กดิรฐับาลใหม่และเป็นประชาธปิไตย
กว่าขึน้ครองอ านาจแทน 
 
พระองคท์รงมบีญัชาในเร ือ่งจ ากดัความมั่งมหีรอืยากจนจนเกนิไปและจากน้ันมารา่ง
นิตบิญัญตัเิพื่อก่อตัง้ระดบัรายไดอ้ย่างต ่าทีสุ่ดใหเ้หมาะสมกบัค่าครองชพีและการ
เก็บภาษีทรพัยส์มบตัอินัเกดิจากรายไดป้ระจ าหรอืมรดก  พระองคท์รงมีบญัชาให ้
เลกิลม้ทัง้ทาสน ้าเงนิและทาสแรงงานจากน้ันมาความกา้วหนา้ในดา้นการปลดปล่อย
ทาสก็ไดแ้ผ่กวา้งออกไปทัว่ทกุส่วนของโลก 
 
พระบาฮาอุลลาหท์รงประกาศในความเสมอภาคของบุรุษและสตร ี เนน้ถงึความเท่า
เทยีมในความรบัผิดต่างๆ จากทีไ่ดป้ระกาศมาเคร ือ่งพนัธนาการต่างๆ ซึง่ไดผู้กมดั
สตรมีาช ัว่หลายอายุก็ไดถู้กตดัขาดออกอย่างรวดเรว็และสตรไีดเ้ขา้ประจ าต าแหน่ง
ซึง่เป็นสทิธิอ์นัชอบธรรมของเขาในฐานะเทยีบเทา่และเป็นผูม้สี่วนกบับุรษุ 
 
พระองคไ์ดท้รงประกาศในหลกัการของการเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัของศาสนา
ทัง้หลายและหลงัจากน้ันมาเราก็ไดเ้ห็นความพยายามอนัใหญ่ยิ่งของผูท้ี่มีใจเป็น
ธรรมในทุกส่วนของโลกทีส่รา้งระดบัของความอดทนใหม่ขึน้ของความเขา้ใจดใีน
กนัและกนัและขอความรว่มมอืกนัเพือ่จุดหมายปลายทางอนัเป็นของสากล  ทศันคติ
ทีผู่กมดัอยู่เฉพาะในนิกายของตนก็ไดล้ดนอ้ยลงไปแลว้ 
 
หลกัส าคญัแห่งการไม่ยอมรวมกนัในศาสนาไดถู้กท าลายลงไปโดยพลงัอนัเดยีวกนั
กบัพลงัทีท่ าใหล้ทัธชิาตนิิยมทีไ่ม่ยอมพึง่พาชาตอิืน่ลม้เลกิไป 
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พระองคท์รงมีบญัชาในเร ือ่งการศึกษาสากลและทรงท าใหก้ารแสวงหาสจัจะโดย
ตนเองเป็นขอ้พิสูจนข์องพลงัทางธรรม อารยธรรมสมยัใหม่ไดถู้กกระตุน้ใหสู้งขึน้
การวางกฎขอ้บงัคบัในเร ือ่งการศกึษาของเด็กและวธิตีา่งๆ เกีย่วกบัการศกึษาส าหรบั
ผูใ้หญ่ไดเ้ป็นนโยบายอนัส าคญัของรฐับาลประเทศต่างๆ ซึง่กระท าโดยจงใจในอนัที่
จะจ ากดัเสรภีาพทางสตปัิญญาและจติใจของประชาชนของตน นโยบายเชน่นีร้งัแต่
จะปลุกการปฏวิตัขิึน้ภายในประเทศและสรา้งความเคลอืบแคลงสงสยัและหวาดเกรง
แกป่ระเทศอืน่ๆ รอบๆ ตน 
 
พระบาฮาอุลลาหท์รงบญัชาถึงเร ือ่งการรบัเอาภาษาของโลกเป็นภาษาชว่ย และ
แลว้ดอ๊กเตอรซ์าเมนฮอฟและผูอ้ืน่อกีไดป้ฏบิตัติามค าวอนโดยสละชวีติและปัญญา
เพือ่งานและโอกาสอนัยิง่ใหญ่นี ้
 
เหนือสิง่อืน่ใดพระบาฮาอลุลาหไ์ดท้ าใหม้นุษยเ์ต็มไปดว้ยเจตนารมณใ์หม่ ปลูกความ
ปรารถนาใหม่ในจิตใจและปลูกอุดมคติใหม่ในทางสังคม  ไม่มีตอนใดใน
ประวตัศิาสตรจ์ะตืน่เตน้และประทบัใจเท่ากบัระยะเวลาเร ิม่ตน้แห่งยุคศาสนาบาไฮใน 
พ.ศ. 2387 (ค.ศ. 1844) ปีแลว้ปีเล่าอ านาจของอดตีอนัมีอุดมคติ นิสยั ท่าท ีและ
สถาบนัไดเ้สือ่มประโยชนล์ง คนทกุคนทีม่สีตปัิญญาในโลกส านึกว่ามนุษยชาตกิ าลงั
ผ่านไปสู่สถานการณอ์นัคบัขนัยิง่ ทางดา้นหน่ึงของเราพบการเสรมิสรา้งใหม่เร ิม่ขึน้ 
ขณะที่แสงสว่างแห่งค าสอนของพระบาฮาอุลลาหไ์ดเ้ปิดเผยหนทางที่แทจ้รงิแห่ง
ความวิว ัฒนาการ ส่วนอีกดา้นหน่ึงเราไม่เห็นอะไรนอกจากการวิบตัิและความ
ลม้เหลวอย่างไรผ้ลในทกุถิน่ฐานทัว่ไปทีข่ดัขนืหรอืละเลยตอ่แสงสว่างน้ัน 
 
แมก้ระน้ันก็ดสี าหรบับาไฮศาสนิกชนทีส่ตัยซ์ ือ่สิง่เหล่านีแ้ละสิง่อืน่ๆ อกีนับไม่ถว้นแม ้
จะประทบัใจเท่าทีเ่ป็นอยู่ก็ไม่สามารถก าหนดขอบเขตความสูงล า้ทางธรรมของพระ
บาฮาอุลลาหไ์ดช้วีติของพระองคใ์นโลกนีแ้ละไม่อาจขดัขนืพลงัพระโอวาททีก่ระตุน้
ใจของพระองคท์ีย่ืนยงอยู่ในฐานะมาตรฐานอนัแทจ้รงิสิ่งเดยีวแห่งความปรารถนา
ของพระผูเ้ป็นเจา้ 
 
การศึกษาถึงรายละเอียดยิ่งขึน้ ค าพยากรณข์องพระบาฮาอุลลาหแ์ละสิ่งที่อุบตัิ
สมจรงิตามน้ันจะแสดงหลกัฐานยนืยนัทีห่นักแน่นเกีย่วกบัค าท านายต่างๆ เราไดย้ก
มาแสดงแตเ่พยีงนอ้ยเร ือ่งอนัเป็นถอ้ยค าของพระองคอ์ย่างไม่ตอ้งสงสยัเพราะถอ้ยค า
เหล่านีไ้ดพ้มิพเ์ผยแพรแ่ละรบัรูก้นัแลว้กอ่นทีจ่ะบงัเกดิเป็นความจรงิขึน้ตามน้ัน พระ
ราชสาสน์หลายฉบบัซึง่พระองคไ์ดส้่งไปยงัพระราชาหลายพระองคซ์ ึง่ค าพยากรณ์
หลายต่อหลายขอ้ปรากฏอยู่ไดร้วมขึน้เป็นหนังสอืซึง่พิมพเ์ป็นคร ัง้แรกทีบ่อมเบยส์ี่
สบิกว่าปีมาแลว้ ขณะนีห้นังสอืเล่มนีม้อีายุมากกว่า 60 ปี และไดพ้มิพต์่อจากน้ันมา
อกีหลายคร ัง้  เราจะไดเ้สนอบางเร ือ่งในถอ้ยค าพยากรณซ์ึง่มคี่าควรแก่ความสนใจ
ของพระอบัดลุบาฮา  
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พระเจา้นโปเลยีนที ่3 
[Napoleon III] 

 
ในปี พ.ศ. 2412 (ค.ศ. 1869) พระบาฮาอลุลาหม์พีระราชสาสถงึพระเจา้นโปเลยีนที ่
3 ต าหนิในความกระหายสงครามของพระองคแ์ละในเร ือ่งความดูหมิ่นที่พระองค ์
แสดงต่อพระราชสาสน์ฉบบัแรกของพระบาฮาอุลลาห ์ สารนีม้ขีอ้ความเป็นค าเตอืน
อย่างรนุแรงดงัตอ่ไปนี ้:  
 

"การกระท าของพระองคจ์ะกอ่ความยุ่งยากสบัสนแกร่าชอาณาจกัร อ านาจ
ประชาธิปไตยจะหลุดลอยไปจากพระหัตถข์องพระองคแ์ละโดยนัยนี้
พระองคจ์ะทรงสูญเสียอย่างมหนัต ์จะเกดิอาเพศแก่ประชาชนในแผ่นดนิ
น้ันนอกจากว่าพระองคจ์ะไดท้รงประพฤตติามศาสนานีแ้ละทรงตดิตามพระ
วญิญาณโดยเสด็จตามทางสายนี ้ความโออ่า่ของพระองคจ์ะท าใหพ้ระองค ์
ทรงเดชาอภนิิหารหรอื? ในพระนามของเรา! มนัหายัง่ยนืไม่  มนัตอ้งสิน้สุด
ลงจนไดน้อกจากว่าพระองคท์รงยดึมั่นอยู่กบัสายป่านนี ้เราไดแ้ลเห็นความ
เสื่อมศกัดิต์ิดตามฝ่าพระบาทพระองคแ์ละพระองคย์งัไม่ทรงพน้ไปจาก
ความสะเพรา่" 

 
ไม่จ าเป็นตอ้งกล่าวก็ไดว้่าพระเจา้นโปเลยีนผูซ้ ึง่ในขณะน้ันทรงอ านาจราชศกัดิย์ิง่ไม่
ทรงสนพระทัยกับค าเตือนนี้  ในปีต่อมาพระองคท์รงท าสงครามกับปรสัเซีย 
(เยอรมนันี) ดว้ยความเชือ่มั่นในพระทยัว่ากองทหารของพระองคจ์ะรุกไปถงึเบอรล์นิ
ได ้ แต่อุบตักิารณอ์นัเศรา้สลดตามค าท านายของพระบาฮาอุลลาหม์อี านาจทว้มทน้
พระองคเ์สยี  พระองคต์อ้งปราชยั ฌ ซารบ์รุค รเีซนเบอรก์ เมซ และทา้ยทีสุ่ดความ
วนิาศมาลงเอยทีซ่ดูาน  พระองคถ์ูกน าไปรสัเซยีฐานเชลยและสิน้พระชนมอ์ย่างเศรา้
สลดในประเทศองักฤษสองปีตอ่มา 
 
เยอรมนันี 
[Germany] 

 
พระบาฮาอุลลาหใ์นวาระต่อมาไดท้รงใหค้ าเตอืนทีห่นักแน่นพอๆ กนัแก่ฝ่ายทีม่ีชยั
แด่พระเจา้นโปเลยีนซึง่ไดร้บัการเอาหูทวนลมเสยีอกีเชน่กนัและไดร้บัผลรา้ยดว้ยค า
ท านาย ในพระคมัภรีอ์คัดสัซึง่เร ิม่ทรงไวแ้ต่เมื่ออยู่เมืองเอเดร ีย้โนเป้ิลและจบลงในปี
แรกๆ ที่พระบาฮาอุลลาหท์รงถูกคุมขัง ณ เมืองอัคคา  พระองคท์รงกล่าวกบั
จกัรพรรดแิห่งเยอรมนันีดงัตอ่ไปนี ้:  
 

"โอ พระราชาแห่งเบอรล์ิน... โปรดทรงระลึกถงึผูซ้ ึง่อยู่ในสภาวะใหญ่ยิ่ง
กว่าพระองค ์(น่ันคอืพระเจา้นโปเลยีนที ่3) และผูซ้ ึง่มีฐานะเหนือพระองค ์
พระเจา้นโปเลยีนเสด็จไปไหนเสียเล่า? พระราชสมบตัขิองพระองคต์กไป
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อยู่ทีไ่หน? โปรดทรงรบัค าตกัเตอืนและทรงอย่าเป็นเชน่ผูท้ีห่ลบัใหล พระ
เจา้นโปเลยีนทรงเฉยเมยต่อสาสน์ของพระผูเ้ป็นเจา้เมื่อเราไดทู้ลพระองค ์
ถงึสิง่ทีเ่กดิแก่เราเน่ืองจากการกดขีน่านานับประการและนัยนีค้วามอปัยศ
ท่วมทน้พระองคร์อบดา้นจนพระองคต์อ้งลดองคล์งเกลือกธุลีดว้ยความ
สูญเสยี โอ พระราชาทรงตรองดูใหจ้งหนักเกีย่วกบัพระนโปเลยีนและผูอ้ืน่
ซ ึง่เป็นเชน่พระองคผู์ซ้ ึง่ไดช้ยัชนะแกเ่มอืงมากหลายและปกครองขา้ชว่งใช ้
ของพระผูเ้ป็นเจา้และพระผูเ้ป็นเจา้ลากเขาเหล่าน้ันลงมาจากปราสาทราช
วงัสู่หลุมฝังศพ โปรดทรงส าเหนียกในค าเตอืนและจงทรงเป็นผูห้น่ึงในหมู่
ผูส้นใจในค าเตอืน 

 
"โอ ฝ่ังแม่น ้าไรน!์ เราไดเ้ห็นเจา้ชุม่ไปดว้ยเลือดเพราะดาบแห่งการตอบ
แทนไดช้กัออกมาท ารา้ยเจา้และมนัก็จะเกิดแก่เจา้เชน่น้ันอีก เราไดย้ิน
เสียงคร า่ครวญของนครเบอรล์ิน ถึงแมว้่าในวนันี้จะทรงความโอ่อ่าอยู่ก็
ตาม" 

 
ในระยะทีเ่ยอรมนัไดช้ยัชนะในสงครามคร ัง้ใหญ่ปี พ.ศ. 2457-2461 (ค.ศ. 1914-
1918) และโดยเฉพาะอย่างยิง่ในระหว่างวาระสุดทา้ยของการรุกใหญ่ของเยอรมนัใน
ฤดใูบไมผ้ลปีิ พ.ศ. 2461 (ค.ศ. 1918) ค าพยากรณท์ีท่ราบกนัดนีีไ้ดก้ล่าวอา้งองิใน
อหิรา่นเพื่อจะสรา้งความเสือ่มเสยีแด่พระบาฮาอุลลาห ์ แต่เมื่อกองทพัเยอรมนัอนัมี
ชยัชนะก าลงัรุกคบืหนา้ไปตอ้งประสบกบัความปราชยัเผชญิกบัความพิบตัอินัใหญ่
หลวง ความพยายามของศตัรูของศาสนาบาไฮเป็นผลรา้ยแกต่วัเองและค ากล่าวรา้ย
ทีม่ตีอ่ค าพยากรณก์ลบัเป็นผลชว่ยเสรมิเกยีรตแิดพ่ระนามบาฮาอลุลาห ์
 
อหิรา่น 
[Persia] 

 
พระคมัภรีค์ตีาบ ีอคัดสั พระบาฮาอลุลาหท์รงเขยีนไวใ้นสมยัทีมุ่ซซาฟารอดดนิ ซาห ์
ผูโ้หดรา้ยยงัมีอ านาจสูงเด่น ในพระคมัภีรพ์ระบาฮาอุลลาหท์รงอวยพรแด่นคร
เตหะรานเมืองหลวงของประเทศอหิรา่นซึง่เป็นสถานทีป่ระสูตขิองพระองคไ์ดต้รสัไว ้
ว่า :  
 

"โอ แผ่นดนิแห่งทา (เตหะราน) จงอย่าไดม้ีสิง่ใดท าใหเ้จา้หม่นหมองเลย
เพราะพระผูเ้ป็นเจา้ไดเ้ลอืกเจา้ใหเ้ป็นขมุแห่งความหรรษาของมนุษยชาติ
ทัง้มวล หากเป็นพระประสงคข์องพระองคพ์ระองคจ์ะตอ้งประทานผูป้กครอง
ใหม้าครองบลัลงักเ์จา้ดว้ยความยุตธิรรม ผูซ้ ึง่จะคอยตอ้นฝูงสตัวข์องพระผู ้
เป็นเจา้ซึง่ถูกหมาป่าขบัใหแ้ตกกระเจงิมารวมเป็นกลุ่มเป็นกอ้น ผูป้กครอง
เชน่นีจ้ะท าหนา้ทีค่วามยนิดปีรดีาจะหนัหนา้ไปสู่และเพิม่ความกรณุาแกศ่า
สนิกชนของพระบาฮา (พระผูเ้ป็นเจา้) คนเชน่นีแ้หละยอมรบัในสายพระ
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เนตรของพระผูเ้ป็นเจา้ว่าเป็นมณีในระหว่างมนุษยด์ว้ยกนั  พระเกยีรตแิห่ง
พระผูเ้ป็นเจา้จะอยู่ก ับเขาตลอดไป เกียรติของทุกคนที่อาศัยอยู่ ใน
อาณาจกัรแห่งศาสนาของพระองค ์

 
"จงส าราญในความยินดปีรดีาเพราะพระผูเ้ป็นเจา้ไดส้รา้งเจา้ใหเ้ป็น "รุง่
อรุณแห่งแสงของพระองค"์ เพราะว่าท่านศาสนทูตแห่งพระเกยีรตคิุณของ
พระองคไ์ดป้ระสูตใินนครของเจา้ จงยนิดใีนนามนีซ้ ึง่กล่าวอา้งถงึเจา้ เป็น
นามซึง่ดาวรุง่แห่งความอารทีอทอดรศัมอีนับรรเจดิซึง่โลกและสวรรคไ์ดร้บั
แสงสว่างเรอืงรอง 

 
"อกีไม่นานสภาพการณภ์ายในของเจา้จะเปลีย่นไปอ านาจในการปกครอง
จะตกอยู่ในมือประชาชน เป็นความจรงิทีเดียวพระผูเ้ป็นเจา้ของเจา้คือ
พระองคผู์ท้รงรอบรูป้ระจกัษแ์ลว้พระอ านาจของพระองคค์รอบคลุมทุกสิ่ง
ทุกอย่าง จงมั่นใจในพระกรุณาอนัล ่าเลศิของพระองค ์ดวงเนตรแห่งความ
เมตตากรุณาของพระองคจ์ะจบัอยู่ทีเ่จา้ตลอดไป วนัเวลาก าลงัใกลเ้ขา้มา
ซึง่ความยุ่งเหยิงของเจา้จะเปลี่ยนเป็นสงบและสนัติ น่ีแหละไดก้ าหนดไว ้
แลว้ในคมัภรีอ์นัล ่าเลศิ 

จาก Gleanings 
 
จนถงึวาระนีอ้หิรา่นเพยีงเร ิม่ผ่านพน้ระยะของความยุ่งยากสบัสนตามค าท านายของ
พระบาฮาอุลลาห ์รฐับาลแห่งรฐัธรรมนูญก็ไดเ้ร ิม่ขึน้แลว้ยงัมเีคร ือ่งหมายอยู่บา้งอนั
แสดงว่ายุคอนัแจม่ใสก าลงัใกลเ้ขา้มา 
 
เตอรก ี
[Turkey] 

 
กบัสุลต่านแห่งเตอรกแีละอลี ปาชานายกรฐัมนตรขีองพระองค ์พระบาฮาอุลลาหใ์น
ขณะน้ัน (พ.ศ. 2411 (ค.ศ. 1868)) ทรงถูกคุมขงัอยู่ในคุกเตอรกไีดท้รงกล่าวค า
เตอืนอนัหนักแน่นทีสุ่ดของพระองค ์ พระองคท์รงเขยีนจากค่ายทหาร ณ อคัคา ที่
คมุขงัถงึสุลตา่นมใีจความว่า :  
 

"โอ พระองคผู์ท้รงเขา้พระทยัว่าตนใหญ่ยิ่งเหนือมนุษยท์ัง้ปวง... ไม่นาน
หรอกที่พระนามของพระองคจ์ะถูกลืมสิน้และพระองคจ์ะตอ้งทรงสูญเสีย
อย่างมหนัต ์ตามพระวิจารณญาณของพระองคน้ั์นผูใ้หช้วีิตแก่โลกและ
ผูส้รา้งสันติแก่โลกผูนี้้เป็นผูส้มควรแก่การติเตียนและเป็นผูป้ลุกป่ัน
ประชาชนใหเ้กลยีดชงัรฐับาล อาชญากรรมอะไรทีผู่ห้ญงิ เด็กและทารกผู ้
ทนทรมานไดก้อ่ไวจ้งึตอ้งไดร้บัพระพโิรธขม่ขูแ่ละความจงเกลยีดจงชงัของ
พระองคเ์ล่า? พระองคไ์ดท้รงลงอาญาแก่ชนเป็นจ านวนมากผูซ้ ึง่หาได ้
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แสดงความเป็นปฏปัิกษแ์กป่ระเทศของพระองคแ์ละมไิดก้่อกวนใหเ้กดิการ
ปฏิวตัริฐับาล ตรงกนัขา้มเขาเหล่าน้ันเพียงแต่เฝ้าพร า่ทัง้วนัทัง้คนืกล่าว
พระนามพระผูเ้ป็นเจา้อย่างสนัติ พระองคไ์ดป้ลน้สมบตัพิสัสถานของเขา
และโดยความหฤโหดของพระองคส์ิ่งใดที่พวกเขามีก็ถูกแยง้ยือ้ไป... ใน
พระนามของพระผูเ้ป็นเจา้ธุลีหน่ึงฝ่ามือน้ันยิ่งใหญ่เหนืออาณาจกัรของ
พระองค ์ เหนือเกยีรต ิอ านาจราชศกัดิแ์ละสมบตัแิผ่นดนิของพระองค ์หาก
พระผูเ้ป็นเจา้ปรารถนาก็จะบนัดาลใหพ้ระองคก์ระจดักระจายดุจเม็ดทราย
ในทอ้งทะเลทราย อกีไม่นานพระพิโรธของพระผูเ้ป็นเจา้จะตดิตามลงโทษ
พระองคจ์นการปฏวิตัจิะปรากฏแก่พระองคแ์ละประเทศของพระองคจ์ะถูก
แบ่งแยก! เมือ่น้ันแหละพระองคจ์ะทรงกนัแสงอาดูรและจะทรงหาทีพ่ึง่และที่
คุม้ครองจากที่ไหนไม่ได.้.. ทรงระวงัระไวไวพ้ระพิโรธของพระผูเ้ป็นเจา้
ก าลงัเร ิม่แลว้ อกีไม่นานพระองคจ์ะทรงเห็นในสิง่ทีเ่ขยีนไวโ้ดยปากกาของ
พระบญัชา" 
(Star of the West ดไูดใ้นหนังสอื สตาร ์ ออฟ  เดอะ  เวส ท ์ เล่มที ่2 

หนา้ 3) 
 
และกบั อล ีปาซา พระองคท์รงเขยีนไวว้่า :  
 

"โอ รออศี (มุขอ ามาตย)์ ท่านไดป้ระพฤตใินสิง่ซ ึง่ท าใหพ้ระโมฮมัหมดัศา
สนทูตแห่งพระผุเ้ป็นเจา้ตอ้งคร า่ครวญอยู่ในสวรรคช์ ัน้สูงสุด โลกนีท้ าให ้
ท่านหยิ่งทะนงมากพอทีจ่ะท าใหท้่านหนัหนา้ไปจากพระพกัตรซ์ ึง่แสงจบั
ประกายแก่ชาวประชาที่ชมุนุมบนสวรรค ์อีกไม่นานท่านจะพบกบัความ
วบิตัอิย่างแน่แท ้ท่านสมรูร้ว่มคดิกบัผูป้กครองประเทศอหิรา่นประทุษรา้ย
เราถึงแมว้่าเรามาจากอรุโนทยัสถานแห่งพระผูท้รงมหิทธานุภาพพระผู ้
ยิง่ใหญ่พรอ้มดว้ยศาสนาอนัก่อความชมุชืน่แกส่ายตาของผูท้ีอ่ยู่ในความ
กรณุาของพระผูเ้ป็นเจา้.... 

 
"ท่านคดิว่าท่านจะดบักองไฟซึง่พระผูเ้ป็นเจา้ก่อขึน้ในจกัรวาลหรอื? หา
มไิด!้ เราย า้ พระวญิญาณอนัแทข้องพระองค ์ถา้ท่านเป็นเชน่ผูท้ีเ่ขา้ใจยิง่
ไปกว่าน้ัน สิง่ทีท่่านไดก้ระท าไปกลบัยิง่จะหมุนใหด้วงไฟและเปลวเพลงิลุก
โพลง อกีไม่นานหรอกมนัจะหุม้ห่อโลกและพลโลก อกีไม่นานแผ่นดนิแห่ง
ความลึกลบั (เอเดรยีโนเป้ิล) และแผ่นดนิอืน่ๆ จะตอ้งเปลี่ยนไปและหลุด
ลอยไปจากพระหตัถข์องกษตัรยิ ์ความสบัสนอลหม่านจะปรากฏขึน้ความ
เศรา้โศกจะเกดิความเลวรา้ยจะปรากฏในแผ่นดนิและเหตุการณจ์ะยุ่งยาก
ยิง่เน่ืองจากสิง่ทีบ่งัเกดิดว้ยความกดขีอ่ย่างมหนัตต์่อผูท้ีถู่กคมุขงัน้ัน (พระ
บาฮาอุลลาหแ์ละมิตรสหายของพระองค)์ พระราชอ านาจจะเปลีย่นไปและ
สถานการณจ์ะกลบัเลวรา้ยลง จนแมแ้ต่ทรายจะครวญคร า่บนเนินเขาอนั
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แหง้แลง้ ตน้ไมก็้จะหลั่งน ้าตาบนภูเขาโลหิตจะหลั่งไหลจากทุกสิ่ง 
ประชากรจะประสบกบัความทกุขเ์วทนา…. 

 
"สิง่เหล่านีไ้ดบ้ญัชาขึน้ไวแ้ลว้โดยพระองคผู์ป้ระดษิฐผู์ท้รงรอบรูพ้ระผูท้รง
บรมเดชา แมก้องทพัแห่งสวรรคห์รอืโลกก็ไม่อาจตา้นทานไดห้รอืกษตัรยิ ์
ทัง้ปวงและผูป้กครองประเทศทัง้หลายจะยบัยัง้พระองคใ์นสิ่งทีพ่ระองคจ์ะ
ทรงกระท าก็หาไดไ้ม่ ความวิบตัิทัง้หลายคือน ้ามันที่จุดดวงประทีปและ
เพราะสิง่นีแ้สงสว่างจะโชตชิว่งขึน้ รูห้รอืไม่! การกดขีข่่มเหงทัง้ปวงโดยผู ้
กดขี่ท ัง้หลายเป็นการประกาศข่าวในเร ือ่งนี้โดยแทจ้รงิ  ดว้ยสิ่งนี้การ
ปรากฏของพระผูเ้ป็นเจา้และศาสนาของพระองคแ์พร่สะพัดไปในหมู่
ประชากรชาวโลก" 

 
และในพระคมัภรีค์ตีาบ ีอคัดสั ของพระองคท์รงเขยีนไวว้่า :  
 

"โอ จุดหน่ึงทีจ่ะตอ้งอยู่บนทะเลทัง้สอง (คอสแตนติโนเป้ิล)! ราชบลัลงัก ์
แห่งความอยุตธิรรมไดก้่อตัง้ขึน้ในเจา้และเพลงิแห่งความเกลยีดชงัไดถู้ก
จุดขึน้ในเจา้จนกระทัง่พระผูบ้ญัชาสูงสุดแห่งกองทพัและผูซ้ ึง่หอ้มลอ้มพระ
บลัลงักอ์นัทะนงน้ันตอ้งโศกเศรา้อาดูร เราแลเห็นในดินแดนเจา้ คนโง่
เขลาปกครองคนฉลาดและความมืดมีก าลงัสูงเหนือความสว่าง และเป็น
ความจรงิแทท้เีดยีวทีเ่จา้มีความหยิ่งทะนงอย่างชดั สิ่งภายนอกท าใหเ้จา้
หยิง่ทะนงหรอื? ไม่ชา้หรอกเจา้จะถล่มลงและเจา้จะคร า่ครวญดงันีแ้หละที่
พระองคผู์ฉ้ลาดล า้และผูท้รงรอบรูไ้ดพ้ยากรณไ์วเ้พือ่ทีเ่จา้จะไดร้บัรูไ้ว"้ 

 
ความวบิตัใินกาลต่อมาซึง่ไดเ้กดิขึน้แก่อาณาจกัรซึง่คร ัง้หน่ึงทรงความยิง่ใหญ่ ค า
เตอืนนีไ้ดส้นับสนุนการวจิารณอ์นัมโีวหารในความส าคญัของค าพยากรณ ์
 
อเมรกิา 
[America] 

 
ในพระคมัภีรค์ตีาบี อคัดสั  เขยีนขึน้ประมาณหา้สิบปีมาแลว้พระบาฮาอุลลาหท์รง
ขอรอ้งอเมรกิาดงัตอ่ไปนี ้
 

"โอ ท่านผูป้กครองทัง้หลายของอเมรกิาประธานาธิบดีและผูส้ าเร็จทาง
ราชการแห่งสาธารณรฐั... จงฟังเสยีงเรยีกรอ้งจากอรุโณทยัสถานเบือ้งบน 
ไม่มีพระผูเ้ป็นเจา้อืน่ใดนอกจากเราพระผูพู้ดและพระผูรู้ใ้นทุกสิง่ทุกอย่าง 
พระผูป้ระกอบแขนขาทีห่กัเขา้ดงัเดมิดว้ยหตัถแ์ห่งความยุตธิรรมและจะหกั
แขนขาทีด่ขีองผูก้ดขีข่่มเหงดว้ยไมอ้าญาสทิธิข์องพระผูเ้ป็นนายของทา่น
พระองคผู์ท้รงปกครองพระผูฉ้ลาดล า้" 
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พระอบัดลุบาฮาไดก้ล่าวสุนทรพจนห์ลายอย่างในอเมรกิาและทีอ่ืน่ๆ ไดก้ล่าวเสมอใน
ความหวงัในการสวดและในความมั่นใจว่าธงแห่งความสนัตภิาพสากลจะถูกชกัขึน้
เป็นคร ัง้แรกในอเมรกิา ณ เมืองซนิซนิเนติ รฐัโอไฮโอในวนัที5่ เดอืนพฤศจกิายน 
พ.ศ. 2455 (ค.ศ. 1912) ทีท่า่นกล่าวไวว้่า :  
 

"อเมรกิาเป็นประเทศที่ทรงความสง่าผูแ้บกธงแห่งสนัติภาพทั่วโลก ให ้
ความคุม้ครองแด่ปวงประเทศอืน่และไม่อาจน ามาซึง่สนัตภิาพสากลได ้แต่
ขอบพระคุณพระผูเ้ป็นเจา้ทีอ่เมรกิาด ารงสนัตกิบัประเทศทัง้หลายในโลก
และเหมาะสมทีจ่ะชกัธงแห่งภราดรภาพและสนัตภิาพสากล เมื่อเสยีงเรยีก
เรา้ในสนัติภาพสากลไดด้งัขึน้โดยอเมรกิาประเทศอื่นในโลกจะพากนั
กล่าว "เรายอมรบั" ประเทศในทุกขอบเขตจะพาหนัรว่มรบันับถือค าสั่ง
สอนของพระบาฮาอุลลาหซ์ ึง่ไดเ้ปิดเผยไวเ้มื่อหา้สบิปีมาแลว้  ในพระราช
สารของพระองคพ์ระองคไ์ดท้รงขอใหร้ฐัสภาทัว่โลกส่งคนของตนที่ดทีีสุ่ด
และฉลาดทีสุ่ดไปทีส่ภาสากลแห่งโลกเพื่อทีจ่ะใชว้จิารณญาณในปัญหา
ทัง้ปวงของประชาชาตแิละกอ่ตัง้สนัตขิึน้... เมือ่น้ันแหละเราจะไดม้สีภาแห่ง
มนุษยซ์ ึง่ตรงตามความฝันของพระศาสดาพระผูพ้ยากรณ"์ 

จากหนังสอื Star of the West  
 
ค ารอ้งของพระบาฮาอุลลาหแ์ละพระอบัดุลบาฮาไดร้บัการตอบสนองเป็นส่วนใหญ่
โดยส าหรบัอเมรกิาไม่มปีระกาศใดในโลกนีท้ีม่คี าสอนของพระบาฮาอุลลาหจ์ะไดร้บั
ไวด้ว้ยความพรอ้มเพรยีงยิง่ไปกว่านี ้ อย่างไรก็ดบีทบาททีถู่กตัง้ขึน้ของอเมรกิาทีจ่ะ
เรง่เรา้ประเทศทัง้หลายในสนัติภาพสากลยงัเป็นเพียงแต่แสดงไปเป็นบางส่วนและ
บาไฮศาสนิกชนรอคอยดว้ยความสนใจในความพฒันาซึง่จะมมีาในอนาคต 
 
สงครามคร ัง้ใหญ่ (สงครามโลกคร ัง้ที ่1) 
[The Great War] 

 
ทัง้พระบาฮาอุลลาหแ์ละพระอบัดุลบาฮาในโอกาสหลายวาระไดท้ านายไวอ้ย่าง
แม่นย าน่าประหลาดใจเกีย่วกบัสงครามคร ัง้ใหญ่ พ.ศ. 2457-2461 (ค.ศ. 1914-
1918) ที่จะเกิด ณ เมืองซาคราเมนโตในรฐัแคลิฟอรเ์นีย วนัที่ 26ตุลาคม พ.ศ. 
2455 (ค.ศ. 1912) พระอบัดลุบาฮากล่าวว่า :  
 

"ปัจจุบนันีท้วปียุโรปเป็นประดุจคลงัสรรพาวุธเป็นคลงัเคร ือ่งวตัถุดนิระเบิด
พรอ้มแลว้ส าหรบัเปลวเพลงิเพยีงเปลวเดยีวและเพยีงเปลวเพลงิเปลวเดยีวก็
จะจดุยุโรปใหลุ้กเป็นไฟ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในขณะนีปั้ญหาบอลขา่นก าลงั
อยู่เฉพาะหนา้ประเทศทัว่โลก" 
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สุนทรพจนม์ากมายของท่านในอเมรกิาและยุโรปท่านไดก้ล่าวเตือนในท านอง
เดยีวกนัในสุนทรพจนอ์กีคร ัง้หน่ึงทีแ่คลิฟอรเ์นียเดอืนตุลาคม 2455 (ค.ศ.1912) 
ทา่นกล่าวว่า:  
 

เราก าลงัอยู่เบือ้งหนา้ของสงครามแห่งอารม์าเก็ดดอนอนัอา้งไวใ้นบททีส่บิ
หกของพระคมัภีรเ์ล่มสุดทา้ยของครสิเตียนเวลาต่อมาจากนี้อีกสองปีที่
เพียงแต่เปลวเพลิงจะจุดทวีปยุโรปทัง้ทวีปใหลุ้กโพลง  ความไม่สงบใน
สงัคมทุกประเทศความแคลงใจในศาสนาซึง่ขยายตวัขึน้ทุกขณะซึง่จะ
มาถงึกอ่นยุคสนัตสิุขของโลกและไดเ้กดิขึน้แลว้จะจดุเพลงิแดยุ่โรปทัง้ทวปี
ตามค าท านายในคมัภรีข์องดาเนียลและในหนังสอืววิรณซ์ึง่ทรงส าแดงแก่
ท่านโยฮนั ในปี พ.ศ. 2460 (ค.ศ. 1917) อาณาจกัรหลายอาณาจกัรจะ
ล่มและมหาภยัพบิตัจิะเขย่าโลก  

รายงานโดย นางคอรนิ ทร ูใน The North Shore Review 26 
กนัยายน พ.ศ. 2457 (ค.ศ. 1914) ชคิาโก สหรฐัอเมรกิา 

 
ในระยะกอ่นหนา้สงครามคร ัง้ใหญ่พระองคไ์ดก้ล่าวว่า :  
 

"สงครามทัว่ไปในประเทศทีเ่จรญิหลายประเทศใกลจ้ะเกดิขึน้การปะทะคร ัง้
ใหญ่ยิ่งก าลังใกลเ้ขา้มาแลว้ โลกก าลังเร ิ่มจะเกิดมีการต่อสู อ้ ันน่า
สยดสยองอย่างยิ่ง... กองทพัอนัมหาศาลหลายกองทพั คนจ านวนลา้นๆ 
ก าลงัจะเคลือ่นยา้ยและตัง้รกัษาแนว ณ ชายแดนประเทศของตน เขาก าลงั
เตรยีมพรอ้มส าหรบัการแข่งขนัอนัน่ากลวัยิ่ง หากเกิดเสียดสีกนัเพียง
เล็กนอ้ยจะพาใหเ้กดิการปะทะกนัอย่างน่าหวาดกลวัและจะเกิดอคัคีเผา
ผลาญคร ัง้ใหญ่อย่างทีไ่ม่เคยบนัทกึไวก้อ่นเลยในประวตัศิาสตรแ์ห่งมนุษย ์
ชาต"ิณ เมอืงไฮฟา 3 สงิหาคม 2457 (ค.ศ.1914) 

จากหนังสอื Star of the West หนา้163 
 
ความเดอืดรอ้นนานาประการในสงัคมหลงัสงคราม 
[Social Troubles After the War] 

 
ทัง้พระบาฮาอุลลาหแ์ละพระอบัดุลบาฮาไดท้ านายเกีย่วกบัระยะแห่งการเปลีย่นแปลง
ทางสงัคมคร ัง้ใหญ่ การปะทะทางสงัคมและความวบิตัใินสงัคม อนัไม่อาจจะเลีย่งได ้
เป็นผลมาจากการไม่เชือ่ในศาสนาและการรงัเกยีจเดยีดฉันท ์อวชิชาและการเชือ่ถอื
ในสิ่งที่เหลวไหลซึง่มีอยู่ท ั่วไปตลอดทั่วโลก ในสาสน์ลงวนัที่เดือนมกราคม พ.ศ. 
2463 (ค.ศ. 1920) ทา่นไดเ้ขยีนไวว้่า :  
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"โอ ท่านผูร้กัความจรงิ! โอ ท่านผูเ้ป็นขา้รบัใชม้นุษยชาติเพราะว่ากลิ่น
หอมหวานแห่งความคดิของท่านและความประสงคอ์นัสูงสุดไดพ้ดัพามาถงึ
ขา้พเจา้ ขา้ฯ รูส้กึว่าวญิญาณของขา้ฯ ถกูดลใหต้อ้งตดิต่อกบัทา่น 

 
"จงใครค่รวญในดวงใจของท่านถงึความยุ่งยากที่โลกจมดิง่ลงน้ันมนัน่า
เศรา้อย่างไร  นานาชาตบินโลกตอ้งถูกละเลงดว้ยโลหติมนุษยอ์ย่างไร ผนื
ดนิของเขาเหล่าน้ันเปลีย่นเป็นกอ้นเลอืดเพลงิแห่งสงครามไดไ้หมอ้ย่างบา้
คลั่งอย่างทีโ่ลกในสมยัแรก สมยักลาง และสมยัใหม่ไม่เคยประสบมาก่อน
เหมือนเชน่นี ้หนิโม่แห่งสงครามไดโ้ม่และบดขยีห้วัมนุษยเ์สยีมากต่อมาก 
เป็นความจรงิทีเดียวผูร้บัเคราะหเ์หล่านี้ไดร้บัอาการสาหัสยิ่งกว่าน้ัน 
ประเทศทีรุ่ง่เรอืงกลบัตอ้งกลายเป็นที่แหง้แลง้และเปล่าเปลี่ยว เมืองต่างๆ 
ตอ้งล่มลงมากองอยู่แค่พืน้ดนิ หมู่บา้นต่างๆ อนัคกึคกักลบัตอ้งกลายเป็น
บา้นรา้ง บดิาสูญเสยีบุตร บุตรตอ้งก าพรา้บดิามารดา ตอ้งหลั่งน ้าตาเป็น
สายเลอืดในการคร า่ครวญถงึลูกเด็กเล็กๆ ทีต่อ้งกลายเป็นเด็กก าพรา้และ
ความเศรา้โศกอนัขมขืน่ของมารดาสะทอ้นกอ้งทอ้งฟ้า 

 
"สาเหตุประการแรกของสิง่ทัง้มวลทีอุ่บตัขิึน้นีก็้คอืการรงัเกยีจเดยีดฉันท ์
ทางเชือ้ชาต ิ สญัชาต ิศาสนา และทางการเมอืง รากเหงา้ของสงครามการ
รงัเกยีจเดยีดฉันทท์ัง้ปวงนีม้อียู่ในประเพณีอนัเกา่คร า่ครแึละฝ่ังลกึแน่นอยู่
ไม่ว่าจะเกีย่วกบัทางศาสนา เชือ้ชาตแิละการเมืองประการใดก็ตามตราบ
เทา่ทีป่ระเพณีเหล่านีย้งัมอียู่รากฐานแห่งการเสรมิสรา้งศลีธรรมมนุษยก็์ไม่
มั่นคงและมนุษยช์าตติกอยู่ในความวบิตัอิย่างไม่มทีีส่ิน้สุด 

 
"ในยุคอนัแจ่มจรสัในปัจจุบนันีจุ้ดส าคญัของมนุษยไ์ดป้รากฏใหเ้ห็นและ
ความลบัทีซ่อ่นเรน้ของสิง่ทีถู่กสรา้งขึน้ทัง้ปวงไดเ้ปิดเผยเมือ่แสงอรุณแห่ง
สจัจะไดต้ีฝ่าและเปลี่ยนความมืดมนของโลกไปสู่ความสว่าง ตัง้แต่สิ่ง
เหล่านี้เกิดขึน้มันเหมาะสมและสมควรอยู่หรอืที่การฆ่าฟันกนัอย่างน่า
หวาดเสยีวซึง่น าความวอดวายอนัไม่อาจท าใหก้ลบัคนืดไีดใ้นโลก จะเป็น
สิง่ทีเ่ป็นไปไดจ้รงิหรอื? ในนามของพระผูเ้ป็นเจา้! สิง่น้ันจะเป็นไปหาไดไ้ม่ 

 
"พระคร ิสตเ์ร ียกรอ้งใหป้ระชาชนชาวโลกทั้งมวลเพื่อจะใหม้ีการ
ประนีประนอมและสนัติ พระองคท์รงบญัชาเปโตใหเ้สียบดาบเขา้ฝักเสีย 
น่ันเป็นพระประสงคแ์ละค าแนะน าของพระองคแ์ต่พวกเขาซึง่เรยีกตวัเองว่า
ครสิตศาสนิกชนก็ยงัชกัดาบออกจากฝัก! ชา่งมีความแตกต่างกนัมาก
ระหว่างการกระท าของพวกเขากบัค าสอนอนัแจ่มแจง้ในคมัภีรค์รสิต ์
ศาสนา! 
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"หกสิบปี 29 มาแลว้พระบาฮาอุลลาหท์อรศัมีบนทอ้งฟ้าประเทศอิหรา่น
เสมือนดวงอาทติยท์ีท่อแสงและทรงประกาศว่าโลกเรานีห่้อหุม้ดว้ยความ
มืดและความมืดนี้เต็มไปดว้ยผลลพัธแ์ห่งความวิบตัิและจะน าไปสู่ความ
วิวาทบาทหมาง ณ นครอัคคาอันเป็นที่คุมขังของพระองค ์พระองค ์
รอ้งเรยีนต่อพระจกัรพรรดแิห่งเยอรมนันีพรอ้มทัง้ย า้ว่าสงครามโหดรา้ยจะ
เกิดขึน้และนครเบอรล์ินจะเต็มไปดว้ยการคร ่าครวญและโศกเศรา้ ใน
ท านองเดยีวกนัขณะทีนั่กโทษผูไ้ดร้บัการกลัน่แกลง้ของสุลตา่นแห่งเตอรกี
ในปราการที่คุมขงัเมืองอคัคาพระองคไ์ดท้รงเขียนอย่างแจ่มชดัและเนน้
ถอ้ยค าถึงสุลต่านว่านครคอนสแตนติโนเป้ิลจะตกเป็นเหยื่อของความ
ยุ่งยากสบัสนอย่างหนักจนกระทัง่สตรแีละเด็กจะส่งเสยีงคร า่ครวญ พระองค ์
ไดส้่งสาสน์ถงึผูป้กครองประเทศและกษตัรยิท์ีส่ าคญัทัง้ปวงในโลกและสิง่ที่
พระองคพ์ยากรณไ์วไ้ดเ้ป็นจรงิตามค าพยากรณจ์ากปากกาอนัทรงเกยีรติ
คุณของพระองค ์ค าเทศนาสั่งสอนในเร ือ่งการป้องกนัสงครามไดห้ลั่งไหล
ออกมาและไดแ้พรส่ะพดัออกไปอย่างกวา้งขวาง 

 

"ค าสอนขอ้แรกของพระองคค์อื การแสวงหาความจรงิ การเลยีนแบบอย่าง
งมงายฆ่าจิตใจมนุษย  ์แต่การคน้ควา้หาความจรงิชว่ยปลดปล่อยใหพ้น้
จากความมดืมนแห่งความรงัเกยีจเดยีดฉันท ์

 

"ค าสอนขอ้ทีส่องของพระองคค์อื ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนัของมนุษย ์
มนุษยท์ัง้มวลคอืแกะในฝูงเดยีวกนัและพระผูเ้ป็นเจา้คอืผูเ้ลีย้งแกะอนัเป็นที่
รกั พระองคท์รงประทานความปราณีอย่างสูงแก่เขาและทรงค านึงถึงพวก
เขาทัง้มวลเป็นอนัเดยีวกนั ท่านจะตอ้งไม่มองหาความผิดแปลกแตกต่าง
ของสิง่มชีวีติของพระผูเ้ป็นเจา้ เขาทัง้มวลเป็นขา้ชว่งใชข้องพระผูเ้ป็นเจา้
และเขาทัง้ปวงแสวงหาความปราณีของพระองค ์

 

"ค าสอนขอ้ทีส่ามของพระองคค์อื ศาสนาเป็นป้อมปราการอนัทรงอ านาจ
ใหญ่ยิง่จะตอ้งน าไปสู่ความสามคัคธีรรมแทนทีจ่ะน าไปสู่ความเป็นศตัรูและ
เกลยีดชงัก็อย่าไดม้เีสยีเลยเพราะศาสนาก็เป็นดัง่เชน่โอสถซึง่หากจะท าให ้
โลกเจ็บหนักขึน้ก็ควรจะละทิง้มนัเสยี 

 

"ในท านองเดยีวกบัความรงัเกยีจเดยีดฉันทท์างศาสนา เชือ้ชาต ิสญัชาต ิ
และทางการเมอืงทัง้ปวงไดท้ าลายรากฐานของสงัคมมนุษยน์ าไปสู่การหลัง่
เลอืด กอ่ความพนิาศแกม่นุษยชาติ ตราบเท่าสิง่เหล่านีย้งัคงอยู่ความหวั่น
กลัวในเร ื่องสงครามก็จะตอ้งด าเนินต่อไป สิ่งที่แกไ้ขอันเดียวก็คือ 
สนัตภิาพสากล และทีจ่ะท าไดก็้เพยีงดว้ยการกอ่ตัง้ศาลโลกขึน้เป็นตวัแทน
ของรฐับาลทัง้ปวงและมวลชนทัว่ไป ปัญหาทัง้มวลของชาตแิละของระหว่าง

                                                           
29 เวลาเป็น 150 ปีมาแลว้ 
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ชาตจิะตอ้งเสนอขึน้ศาลโลกนี ้และสิง่ใดก็ตามทีเ่ป็นค าวนิิจฉัยของศาลนี้
จะตอ้งเป็นผลใชบ้งัคบั หากรฐับาลหรอืประชาชนใดคดัคา้น ทัง้โลกจะลุก
ขึน้เป็นปฏปัิกษ ์

 

"และความเสมอภาคในสิทธขิองบุรุษและสตรก็ีเป็นอีกขอ้หน่ึงในค าสอน
หลายขอ้ของพระองคแ์ละค าสอนอื่นๆ อีกที่มีลกัษณะท านองเดียวกนัได ้
เปิดเผยโดยปากกาของพระองค ์

 

"ในปัจจบุนันีป้รากฏว่าหลกัธรรมตา่งๆ เหล่านีเ้ป็นดวงชวีติแทข้องโลกและ
เป็นเรอืนรา่งของเจตนารมณอ์นัแทจ้รงิ พระบาฮาอุลลาหท์รงปลดปล่อย
โลกใหพ้น้จากความมดืมวัแห่งความนิยมวตัถุและความรงัเกยีจเดยีดฉันท ์
ของมนุษย ์โลกจะทอรศัมดีว้ยแสงแห่งนครของพระผูเ้ป็นเจา้ 

 

"ขอสรรเสรญิพระองค  ์ถา้หากว่าขาดค าสอนอนัล า้เลิศนี้มนุษยจ์ะไม่มี
สนัตภิาพ หากไม่มคี าสอนเหล่านีค้วามมดืมนนีจ้ะไม่หายไป โรครา้ยเร ือ้รงั
ตา่งๆ จะแกไ้ม่หายและมนัจะก าเรบิมากขึน้ทุกๆ วนั แหลมบอลขา่นยงัคงไม่
สงบอยู่ต่อไป และสภาวะจะหนักขึน้ ผูป้ราชยัจะไม่น่ิงอยู่เฉย แต่จะไขว่ควา้
หาหนทางต่างๆ ทีจ่ะจุดเพลิงแห่งสงครามขึน้ใหม่อกี ลทัธขิองฝ่ายซา้ยมี
ความส าคญัยิง่และอทิธพิลจะแผ่ขยายออกไป" 

 

"ดงัน้ัน พยายามเขา้เถดิดว้ยดวงใจทีแ่จ่มจรสั เจตนารมณแ์ห่งสวรรค ์และ
พลงัแห่งพระผูเ้ป็นเจา้ และแลว้ดว้ยความช่วยเหลือจากความอารขีอง
พระองค ์ท่านจะไดม้อบของขวญัแห่งความเมตตาของพระผูเ้ป็นเจา้แด่
โลก... ของขวญัแห่งความผาสุกและสงบแกม่นุษยชาตทิัง้มวล" 

 

ในการกล่าวสุนทรพจน ์เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2462 (ค.ศ. 1919) พระองคไ์ด ้
กล่าวไวว้่า :  
 

"พระบาฮาอุลลาหไ์ดท้รงท านายไวบ้่อยๆ ว่าจะไม่ระยะเวลาหน่ึงทีค่นจะไม่
เช ือ่ถอืศาสนาและจะน าไปสู่สภาพของการสบัสนอลหม่านทั่วไป กลยีุคที่
เกดิขึน้เน่ืองมาจากทีใ่หเ้สรภีาพมากเกนิไปแก่ประชาชนบางพวกทีย่งัไม่
พรอ้มทีจ่ะรบัเสรภีาพเชน่นี ้เป็นผลลพัธใ์หม้รีฐับาลทีใ่ชอ้ านาจบงัคบัใหม่
ช ัว่คราวเพือ่ผลประโยชนข์องประชาชนเอง และเพือ่เป็นการป้องกนัความ
ยุ่งเหยิงและกลียุค เห็นไดช้ดัว่าบดันีแ้ต่ละประเทศปรารถนาทีจ่ะมีสทิธใิน
การปกครองตนเองและมเีสรใีนการกระท าอย่างเต็มทีแ่ตบ่างประเทศก็ยงัไม่
พรอ้มส าหรบัสิ่งนี้ ขา้พเจา้ไดก้ล่าวเสมอแลว้ว่าการเสนอสนัติภาพหลงั
สงครามคร ัง้ใหญ่เป็นแต่เพียงแสงระยิบระยบัยามจะใกลรุ้ง่หาใชย่ามพระ
อาทติยข์ึน้ใหม่"  
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การมาของอาณาจกัรแห่งพระผูเ้ป็นเจา้ 
[Coming of the Kingdom of God] 

 
อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางวาระแห่งความล าบากเดอืดรอ้นนี ้ศาสนาแห่งพระผูเ้ป็นเจา้
จะเจรญิรุง่เรอืงความวิบตัินานาประการอนัเกดิจากการดิน้รนอย่างเห็นแก่ตวัเพื่อ
ความด ารงอยู่ส่วนบุคคลหรอืเพื่อผลประโยชนข์องพรรคของลทัธหิรอืของชาติจะ
เหน่ียวน าใหป้ระชากรผูห้มดหวงัหนัไปหาเคร ือ่งบ าบดัอนัไดเ้สนอไวโ้ดยพระโอวาท
ของพระผูเ้ป็นเจา้ ยิง่ความวบิตัมิีมากเท่าไรประชากรก็ยิง่จะหนัไปหาเคร ือ่งบ าบดัที่
แทจ้รงิ พระบาฮาอลุลาหท์รงกล่าวในสาสน์ของพระองคถ์งึกษตัรยิ ์ซาร ์ว่า :  
 

"พระผูเ้ป็นเจา้ไดท้รงท าใหค้วามเดอืดรอ้นเป็นประหน่ึงละอองฝนยามเชา้
ส าหรบัทุง่หญา้อนัเขยีวชอุม่นีแ้ละเป็นประหน่ึงไสต้ะเกยีงส าหรบัดวงประทปี
ของพระองค ์อนัเป็นเหตุใหโ้ลกและสวรรคท์อแสงสว่าง... ดว้ยความ
เดือดรอ้นนี้แหละที่แสงของพระองคจ์ะทอสว่างและค าสรรเสร ิญของ
พระองคจ์ะเจิดจา้ไม่มีที่สิน้สุด น่ีเป็นวิธขีองพระองคต์ลอดสมยัที่ผ่านมา
และระยะเวลาทีล่่วงเลยมาแลว้" 

 
ทัง้พระบาฮาอุลลาหแ์ละพระอบัดุลบาฮาไดท้ านายอย่างเชือ่มั่นยิ่งในชยัชนะอย่าง
รวดเรว็ในทางธรรมเหนือวตัถแุละการกอ่ตัง้สนัตภิาพอนัยิง่ใหญ่อนัจะตามมา พระอบั
ดลุบาฮาเขยีนไวใ้น พ.ศ. 2447 (ค.ศ. 1904) ว่า :  
 

"จงรูส้ิ่งนี้ไวว้่า ความยากล าบากและความขาดแคลนนานาประการจะ
เพิ่มขึน้ทุกๆ วนั ประชากรจะพากนัไดร้บัแต่ความทุกขท์วารแห่งความ
หรรษาและความสุขจะปิดหมดทุกดา้นสงครามอนัน่ากลวับงัเกดิขึน้ ความ
สิน้หวงัและความทอ้แทจ้ะหอ้มลอ้มประชากรในทัว่ทศิจนกระทัง่เขาจ าตอ้ง
หนีไปหาพระผูเ้ป็นเจา้องคเ์ดยีวทีเ่ทีย่งแทแ้น่นอนน้ัน เมื่อน้ันแหละที่แสง
แห่งความสุขอนัยิง่ใหญ่ก็จะใหค้วามสว่างแกข่อบฟ้าจนเสยีงรอ้งของยาบา
ฮาอลุอบัฮา 30 ดงักอ้งในรอบดา้น ค าท านายนีจ้ะเป็นความจรงิในทีสุ่ด" 

จาก สาสนถ์งึอสิซาเบลล่า ด ีบรติติง้แฮม 
 
  

                                                           
30 วล ี"ยาบาฮาอลุอบัฮา" ศาสนิกชนบาไฮหมายความวา่ "พระนามอนัยิง่ใหญ"่ ใชข้ณะอธษิฐานหรอืเพือ่แสดง
ความยนิดอียา่งยิง่ มคีวามหมายวา่ "ขา้แตพ่ระผูท้รงเกยีรตคิณุอนัยิง่ใหญ"่ 
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เมือ่ถูกเรยีนถามเมื่อกุมภาพนัธ ์2457 (ค.ศ.1914) ว่าจะมมีหาประเทศประเทศหน่ึง
ประเทศใดเขา้เป็นศาสนิกชนหรอืไม่  ทา่นไดต้อบว่า :  
 

"มวลชนทัง้หลายในโลกจะเขา้เป็นศาสนิกชนหากทา่นลองเปรยีบดูถงึระยะ
ทีท่ีศ่าสนานีเ้ร ิม่ขึน้กบัฐานะในปัจจุบนันี ้ท่านจะเห็นไดว้่าพระโอวาทของ
พระผูเ้ป็นเจา้มอีทิธพิลแผ่ไปรวดเรว็เพยีงไรและบดันีศ้าสนาแห่งพระผูเ้ป็น
เจา้ไดแ้ผ่ลอ้มโลก...แน่ทเีดยีวชนทัง้ปวงจะเขา้มาอยู่ใตร้ม่เงาของศาสนา
แห่งพระผูเ้ป็นเจา้" 

จากหนังสอื Star of the West 
 
ทา่นไดก้ล่าวว่าการท าใหส้มบูรณก์ าลงัใกลเ้ขา้มาเต็มทีแ่ละจะมาถงึประมาณระหว่าง
ศตวรรษปัจจุบนันี ้31 ในการกล่าวสุนทรพจนแ์ก่พวกธอิอสฟิสท  ์(Theosophists) 
เมือ่เดอืนกมุภาพนัธ ์2456 (ค.ศ.1913) ทา่นไดก้ล่าวว่า :  
 

"ศตวรรษนีเ้ป็นศตวรรษแห่งดวงอาทติยแ์ห่งสจัจะศตวรรษนีเ้ป็นศตวรรษ
แห่งการกอ่ตัง้อาณาจกัรแห่งพระผูเ้ป็นเจา้บนผนืโลก" 

จากหนังสอื Star of the West 
 
อคัคาและไฮฟา 
['Akká and Haifa] 

 
มีรซ์า อาหมัด โซรร์บั บนัทึกค าท านายดงัต่อไปนี้เกี่ยวกบันครอคัคาและไฮฟา
ท านายโดยพระอบัดุลบาฮาขณะที่น่ังอยู่รมิหนา้ต่างบานหน่ึงของบา้นพกัส าหรบั
บาไฮศาสนิกชนผูเ้ดินทางมานมสัการ ณ เมืองไฮฟา วนัที่ 14 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 
2457 (ค.ศ. 1914) ไวใ้นสมุดบนัทกึประจ าวนัของเขาว่า :  
 

"ทวิทศันม์องจากบา้นพกัผูม้านมสัการงามมากโดยเฉพาะอย่างยิง่ดา้นที่
หนัไปสู่สุสานของพระบาฮาอุลลาหท์ีศ่กัดิส์ทิธิ ์ในอนาคตระยะทางระหว่าง
นครอคัคาและไฮฟาจะกลายเป็นบา้นเมอืงขึน้และนครทัง้สองจะรวมกนัเป็น
ปลายทางสองตอนของมหานครใหญ่ ขณะทีข่า้พเจา้มองดูทวิทศันนี์้อยู่
ขา้พเจา้มองเห็นไดอ้ย่างชดัแจง้ว่านครนี้จะกลายเป็นแห่งแรกของ
ศูนยก์ลางใหญ่ของโลกนครหน่ึง อ่าวกึง่วงกลมอนัใหญ่โตนีจ้ะเปลีย่นเป็น
อ่าวจอดเรอืทีด่ทีีสุ่ดและในทีน้ั่นเรอืแพของประเทศทัง้ปวงจะเขา้มาจอดพกั
อาศยั เรอืเดินสมุทรของนานาชาติจะเขา้มายงัท่านี้และบรรทุกคนเป็น
จ านวนหลายหมื่นหลายแสนจากทุกส่วนของโลก ภูเขาและที่ราบจะถูก
แตม้เป็นจุดๆ ดว้ยอาคารและเคหาสนท์ีท่นัสมยั ยิง่การอุตสาหกรรมนานา

                                                           
31 น่ีหมายถงึระยะเวลาระหวา่ง ค.ศ. 1900-2000 (พ.ศ. 2443-2543) 
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แขนงจะสรา้งขึน้และสถาบนัต่างๆ ซึง่เป็นคุณประโยชนต์่อมนุษยก็์จะกอ่ตัง้
ขึน้ มาลนีานาพนัธุแ์ห่งอารยธรรมและวฒันธรรมจากประเทศทัง้มวลจะถูก
น ามาทีน่ี่เพื่อประสมประสานกลิน่หอมหวลของมนัและเปิดทางไปสู่ภราดร
ภาพแห่งมนุษย ์อุทยาน สวนผลไม ้ละเมาะไมแ้ละสวนสาธารณะอนังดงาม
จะถูกสรา้งขึน้ไวท้ ั่วทุกดา้น ในยามราตรมีหานครจะโชติชว่งไปดว้ยแสง
ไฟฟ้า บรเิวณทัง้หมดของอ่าวจากอคัคาไปยงัไฮฟาจะมีการตดิตัง้ไฟเป็น
แนวตลอดและจะไดต้ดิตัง้โคมฉายก าลงัสูงไวส้องดา้นของเนินเขาคารเ์มล
เพื่อส่องทางเรอืกลไฟจากยอดลงมาถงึฐานของเนินเขา ภูเขาคารเ์มลจะ
จมอยู่ในทะเลแห่งแสงไฟ ผูซ้ ึง่ยนือยู่บนยอดเขาคารเ์มลและผูโ้ดยสารของ
เรอืกลไฟเขา้ฝ่ังจะไดท้ศันาภาพงามเลศิและโออ่า่ทีสุ่ดในโลก 

 
"จากทุกส่วนของผูเ้ขาเสียงรอ้งเพลงประสานเสยีงยาบาฮาอุลอบัฮาจะดงั
กอ้งและก่อนรุง่สางเสียงดนตรทีี่เรา้ที่เรา้ใหว้ิญญาณเคลิบเคลิม้ประสาน
ดว้ยเสียงรอ้งเพราะพร ิง้ล่องลอยขึน้ไปถึงบลัลงักแ์ห่งพระผูท้รงมหิทธานุ
ภาพ 

 
"จรงิทเีดยีวทีว่ธิขีองพระผูเ้ป็นเจา้ลีล้บัและไม่อาจเขา้ใจได ้อะไรเล่าทีเ่ป็น
ความสมัพนัธภ์ายนอกอนัปรากฏระหว่างนครชรีาช (Shiraz) กบัเตหะราน 
(Tahran) แบกแดดกบัคอสแตนติโนเป้ิล เอเดรยีโนเป้ิลกบัอคัคาและไฮ
ฟา? พระผูเ้ป็นเจา้ทรงด าเนินงานอย่างอดทนค่อยเป็นค่อยไปทลีะขัน้ตาม
แผนการอนัแน่นอนเพื่อว่าค าพยากรณแ์ละค าท านายโดยพระศาสดา
หลายพระองคจ์ะไดป้รากฏจรงิตามน้ัน  สายใยทองแห่งค าสัญญานี้
เกีย่วเน่ืองกบัยุคพนัปีแห่งสนัติสุขอนัแสดงอยู่ในคมัภีรไ์บเบิล้  เมื่อเป็น
ความปรารถนาของพระผูเ้ป็นเจา้พระองคก็์จะทรงบนัดาลใหป้รากฏจรงิ
ตามน้ัน" 
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บทที ่15 
พจิารณาถงึอดตีและคาดหวงัถงึอนาคต 

[Retrospect and Prospect] 

 
"เราเป็นสกัขพียาน โอ มิตรทัง้หลาย! ว่าความกรุณานัน้สมบูรณ ์ปัญหา
ส าคญัไดร้บัการเฉลย ขอ้พสิูจนไ์ดป้รากฏใหเ้ห็น หลกัฐานไดแ้สดงไว ้จง
แสดงใหเ้ห็นเสีย ณ บดันีถ้งึความอุตสาหวิรยิะของท่านในทางสละกิเลส 
โดยวิธนีีแ้หละทีค่วามกรุณาของสวรรคไ์ดป้ระทานใหโ้ดยเต็มที ่แต่ท่าน
และเขาอืน่ผูซ้ ึง่อยู่บนสวรรคแ์ละในโลกนี ้ค าสรรเสรญิทัง้ปวงจงมแีด่พระผู ้
เป็นเจา้พระองคผู์เ้ป็นนายแห่งโลกทัง้หลาย" 

จากพระวจนะเรน้ลบั 
 
ความกา้วหนา้ของศาสนา 
[Progress of the Cause] 

 
เป็นทีน่่าเสยีดายอย่างยิง่ เน่ืองจากความจ ากดัในการจดัท าหนังสอืของเรา จงึไม่อาจ
พรรณนาถงึรายละเอยีดในความกา้วหนา้ของศาสนาบาไฮทั่วโลกได ้จ าตอ้งเขยีน
ต่ออกีหลายต่อหลายบทจงึจะเป็นการเพียงพอทีจ่ะเล่าถงึเร ือ่งทีน่่าทึง่นีแ้ละยงัตอ้งมี
เร ือ่งอกีมากมายเกีย่วกบัท่านผูแ้พรศ่าสนาในต่างประเทศและท่านผูถู้กทารุณกรรม
เพราะเหตุแห่งความศรทัธาในศาสนาอกีหลายท่านดว้ยกนั แต่หากจะสรุปความไว ้
ย่อๆ ดงันี ้
 
ในประเทศอิหรา่นชนรุน่แรกที่นับถือในค าสอนของศาสนานี้ตอ้งประสบกบัการ
ขดัขวางอย่างรุนแรงถูกข่มเหงจองลา้งถูกทารุณดว้ยน ้ามือของชนชาตเิดยีวกบัเขา
แต่เขาก็พากนัเผชญิความทุกขย์าก ทนรบัความทรมานอย่างผูก้ลา้หาญทีด่เีลศิมี
ความมั่นคงและอดทน เขาพากนัชุม่โชกดว้ยโลหติของตนเน่ืองจากชนพวกนีห้ลาย
ต่อหลายพนัคนถูกเฆี่ยนโบย ถูกจ าคุกถูกแย่งยึดทรพัยส์มบตัิ ถูกขบัไล่ออกจาก
เคหะสถานบา้นเรอืนของตนหรอืหาไม่ก็ถูกกลั่นแกลง้ดว้ยประการอืน่เป็นเวลาหกสบิ
ปีหรอืมากกว่าน้ันทีใ่ครก็ตามในประเทศอหิรา่นหากจะแสดงความจงรกัภกัดตี่อพระ
บอ๊บพระบาฮาอุลลาหก็์ตอ้งเสีย่งกบัการสูญเสยีทรพัยส์มบตั ิอสิรภาพหรอืแมก้ระทั่ง
ชวีิตของตน ถงึกระน้ันก็ตามฝ่ายทีข่ดัขวางทีปั่กใจแน่วแน่และโหดรา้ยก็ไม่อาจจะ
หยุดยัง้ความกา้วหนา้ในการเผยแพรศ่าสนานีเ้ชน่เดยีวกบักลุ่มละอองธุลีไม่อาจจะ
กดีกัน้ไม่ใหด้วงอาทติยป์รากฏขึน้ได ้
 
จากชายแดนดา้นหน่ึงของประเทศอหิรา่น 32 ไปจรดอกีดา้นหน่ึงจะพบบาไฮศาสนิก
ชนเกอืบทั่วทุกเมืองใหญ่นอ้ย หมู่บา้นในชนบทหรอืแมก้ระทั่งในหมู่ชนผูด้ ารงชวีิต
                                                           
32 ลอรด์ เคอรซ์อน ไดเ้ขยีนไวใ้นหนังสอืของทา่นชือ่ Persia and the Persian Question พมิพใ์น พ.ศ. 
2435 (ค.ศ. 1892) ปีเดยีวกบัทีพ่ระบาฮาอลุลาหส์วรรคต 
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พเนจรไปในทะเลทราย ในหมู่บา้นบางแห่งลูกบา้นนับถือศาสนาบาไฮกนัทัง้หมด 
ส่วนในแห่งอืน่ๆ ชนส่วนใหญ่คอืผูท้ีศ่รทัธาในศาสนานีส้มาชกิใหม่จากหลายลทัธิ
และต่างๆ กนัซึง่เคยเป็นศตัรูคู่อาฆาตกนัมาอย่างข่มขืน่มาบดันีก้ลบัรว่มสมานฉันท ์
เป็นมิตรสนิทและรบันับถือกนัประดุจญาติพี่น้อง ไม่เพียงแต่ในระหว่างพวกเขา
เท่าน้ันแต่แผ่ความรกันีไ้ปถงึคนอืน่ๆ ทัว่ไปผูซ้ ึง่ประกอบกจิเพือ่ความเป็นอนัหน่ึงอนั
เดยีวและยกฐานะของมนุษยชาตดิว้ย ขจดัความรงัเกยีจเดยีดฉันทแ์ละความขดัแยง้
กนัรว่มกนัสรา้งอาณาจกัรแห่งพระผูเ้ป็นเจา้ขึน้ในโลก 
 
ปาฏหิารยิอ์นัใดจะยิง่ใหญ่ไปกว่าสิง่นีก็้มอียู่เพยีงสิง่เดยีวน่ันคอืความส าเรจ็ในภารกจิ
ทีช่นพวกนีไ้ดต้ ัง้เจตนารมณไ์วใ้หเ้สรจ็พรอ้มกนัตลอดทัง้โลก ปาฏหิารยิอ์นัยิง่ใหญ่
นีก้ าลงัด าเนินกา้วหนา้ 
 
ในเตอรกสีถาน อเมรกิา อนิเดยี พม่า บาไฮศาสนิกชนมจี านวนนับไดเ้ป็นพนัๆ คน 
ขณะเดยีวกนัศูนยก์ลางบาไฮในเยอรมนันี อติาล ีสวติเซอรแ์ลนด ์ฝร ัง่เศสก็ไดก้อ่ตัง้
ขึน้และวงของภารกจิทางศีลธรรมของเขาก็แผ่ขยายออกไปอย่างรวดเร็ว ในบาง
ประเทศของประเทศดงักล่าวมหีนังสอืพมิพร์ายเดอืนเกีย่วกบัศาสนานีอ้อกเป็นประจ า
ฉบบัหน่ึงหรอืมากกว่าน้ันและในบางประเทศก็มีการประชมุประจ าปีของผูแ้ทนบาไฮ  
ประเทศญีปุ่่ นก็มีหนังสอืพิมพบ์าไฮออกเป็นประจ าเดอืนทัง้ในภาษาญีปุ่่ นและภาษา
แอสเพอรานโต ในอีกหลายประเทศในโลกทัง้ตะวนัออกและตะวนัตกจะพบผูซ้ ึง่
ศรทัธาในศาสนานี้แมจ้ะเป็นจ านวนน้อยที่กระจดักระจายกนัอยู่ก็ตามแต่ก็ก่อ
อทิธพิลเกนิก าลงัจ านวนของเขา ศาสนานีแ้สดงออกในก าลงัอนัน่าฉงนแผ่ขยายตวั
เปลีย่นแปลงมวลชนและสงัคมมนุษย ์
 
ผูเ้ลือ่มใสในศาสนารุน่แรกทางตะวนัตกมคีวามหวงัไวว้่าการแผ่ขยายของศาสนาและ
การยอมรบันับถอืหลกัธรรมในศาสนานีใ้นระยะเวลาหน่ึงขา้งหนา้จะตอ้งน าไปสู่ความ
เป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนัของ  มนุษยชาต ิเมื่อเราศกึษาศาสนาจนเพียงพอแลว้เราจะ
เห็นชดัว่าการยอมรบันับถือศาสนานี้มิใชเ่พียงแต่ความรูส้ึกภายในถึงแมส้ิ่งนี้จะ
จ าเป็นก็ตาม แตร่วมถงึการเป็นประชากรของโลกมคีวามเรา้รงึใจในความพยายามที่
จะเสรมิสรา้งสถาบนัของสงัคมใหม่ซึง่ไดก้่อรากฐานไวแ้ลว้โดยพระบาฮาอุลลาห ์
อย่างเต็มสตกิ าลงั  การเผยแพรศ่าสนาตลอดจนกระทัง่จ านวนทีเ่พิม่ขึน้ของศาสนิก
ชนเป็นววิฒันาการของศาสนาบาไฮระยะนี ้ เห็นไดว้่าพลงัของศาสนาส่วนใหญ่อยู่ที่
การเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ของชมุชนบาไฮจากสภาวะของการอธษิฐานบูชาอย่าง

                                                           

 
"จ านวนชาวบาไฮศาสนิกชนในเปอรเ์ซยีในขณะนีค้ะเนว่าอย่างต ่าทีสุ่ดมีอยู่คร ึง่ลา้นคน จากการสนทนากบั
บุคคลหลายท่านผูม้คีุณวุฒพิอวนิิจฉัยเร ือ่งนีไ้ดท้ าใหข้า้พเจา้เขา้ใจวา่จ านวนทัง้หมดคงเกอืบจะถงึหน่ึงลา้นคน 
จบพบพวกเขาเหลา่นีไ้ดใ้นทกุสาขาอาชพีตัง้แตเ่สนาบด ีขา้ราชส านัก ลงมาจนถงึคนกวาดถนน คนเลีย้งมา้ แม ้
ทีส่ดุกระทัง่นักบวชอสิลาม" 
 



พระบาฮาอลุลาหแ์ละยคุใหม่ 

246 
ไปทีส่ารบญั 

แก่กลา้มาสู่ระบบแห่งธรรมนูญอนัมั่นคงสามารถที่จะยืนหยดัโตก้บัความชุลมุน
วุ่นวายและเลวรา้ยของสภาพแวดลอ้มอนัน่าหมดหวงัได ้
 
ขอ้เท็จจรงิทีว่่าพระอบัดุลบาฮาไดท้ านายไวอ้ย่างแน่นอนถงึสงครามโลกคร ัง้ใหม่เป็น
การชีใ้หเ้ห็นถึงความตึงเครยีดซึง่ไม่อาจจะทนไดซ้ ึง่จะตอ้งปรากฏในสถาบนัแห่ง
สงัคมอนัยึดถือเป็นแบบฉบบัทัง้ปวง  จ านวนอนักระจอ้ยรอ่ยของบาไฮศาสนิกชน
อาจจะดูเหมอืนไม่มีความหมายเมื่อเทยีบกบัผูนั้บถอืศาสนาดกึด าบรรพอ์ืน่ๆ แต่เขา
เหล่านีม้คีวามเชือ่มั่นว่าอ านาจแห่งสวรรคไ์ดป้ระทานพรดว้ยสทิธพิเิศษอนัสูงแกเ่ขา
เพือ่ทีจ่ะรบัใชใ้นระเบยีบแบบแผนใหม่อนัจะเป็นสิง่ทีฝู่งชนรบันับถอืกนัทัง้ตะวนัออก
และตะวนัตก ในวนัเวลาอนัไม่ไกลนัก จวบ พ.ศ. 2506 (ค.ศ. 1963) อนัเป็นเวลา
ครบรอบรอ้ยปีแห่งการประกาศศาสนาของพระบาฮาอุลลาห ์ณ สวนเรซวาน บาไฮ
ศาสนิกชนไดร้บัค าบอกเล่าจากท่านโชก ิเอฟเฟนด ิว่ารากฐานของศาสนาของพระ
บาฮาอลุลาหจ์ะฝังรากลงทัว่ไปทกุแห่งหนในโลกนี ้
 
ถงึแมว้่าจะเป็นความจรงิทีพ่ระวญิญาณบรสิุทธิไ์ดส้ะทอ้นแสงจากดวงหทยัอนับรสิุทธิ ์
มาสู่ประเทศทัง้มวลซึง่ยงัไม่ส านึกในบ่อเกดิแห่งพระวญิญาณน้ัน จะสงัเกตเห็นความ
เจรญิของศาสนาไดจ้ากความพยายามต่างๆ ของชมุนุมบาไฮศาสนิกชนซึง่เป็นการ
สนับสนุนค าสั่งสอนของพระบาฮาอุลลาหเ์ป็นขอ้พสิูจนอ์ย่างน่าเชือ่ไดว้่าอุดมการณ์
แห่งพระอาณาจกัรจะบงัเกิดผลไดก็้เพียงแต่ในกรอบของวงงานชมุนุมชนบาไฮ
ศาสนิกชนเทา่น้ัน 
 
การเป็นศาสดาของพระบอ๊บและพระบาฮาอลุาห ์
[Prophethood of Báb and Bahá'u'lláh] 

 
ถา้เราศกึษาถงึชวีติและค าเทศนาของพระบอ๊บ และพระบาฮาอุลลาหม์ากขึน้เท่าใดก็
ยิง่ดูจะเป็นการยากยิง่ขึน้ทีจ่ะหาค าอธบิายถงึความยิง่ใหญ่ของพระองคท์ัง้สอง ดว้ย
สวรรคด์ลบนัดาลท่านเติบโตขึน้มาในบรรยากาศของความมากไปดว้ยอคติและ
ความบา้คลั่งในศาสนา ท่านไดร้บัการศกึษาแต่เพยีงช ัน้ประถมท่านไม่ไดข้อ้งแวะกบั
วฒันธรรมของตะวนัตกเลย ไม่มอี านาจทางการเมอืงทางการเงนิสนับสนุนท่าน ท่าน
ไม่รอ้งขอบุคคลใดและไดร้บัจากผูอ้ืน่นอ้ยเหลือเกนิ ไดร้บัก็แต่ความอยุตธิรรมและ
การข่มเหงคะเนงรา้ย ท่านผูย้ิง่ใหญ่ทัง้สองของโลกไม่อนัิงขงัขอบหรอืขดัขนื ท่าน
ถูกลงโทษ ถูกทรมาน ถูกจ าคุกและไดร้บัเคราะหก์รรมต่างๆ ในการปฏบิตัภิาระของ
ท่านใหส้ าเรจ็ดงัจุดมุ่งหมาย ท่านตอ้งอยู่โดดเดีย่วในการขบัเคีย่วกบัปรปักษท์ัง้โลก
ไม่มผูีช้ว่ยเหลอือืน่ใดนอกจากพระผูเ้ป็นเจา้ แตก่ระน้ันก็ตามชยัชนะของทา่นก็เป็นที่
กระจา่งแจง้และแจม่จ ารสั 
 
ความยิ่งใหญ่ยิ่งและล า้เลิศของอุดมการณต์่างๆ ของท่าน ความเป็นผูสู้งศกัดิแ์ละ
เสียสละชวีิตของท่าน ความกลา้หาญไม่หวาดหวั่นและความเชือ่มั่นของท่าน พระ
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ปัญญาและความรอบรูอ้นัน่าทึง่ของทา่น  ความเขา้ใจถงึความตอ้งการของประชากร
ทัง้ทางตะวนัออกและตะวนัตก ความกวา้งขวางและบรบิูรณข์องค าสั่งสอนของท่าน 
พลังอ านาจของท่านซึ่งท าใหส้าวกทั้งหลายมีความรกัที่เ ต็มเป่ียมและความ
กระตอืรอืรน้  ปัญญาหลกัแหลมและแรงกลา้ของอิทธพิลของท่าน ความกา้วหนา้
ของศาสนาทีท่่านประดษิฐาน แน่นอนเหลือเกนิสิ่งต่างๆ เหล่านีจ้ะรว่มกนัพิสูจนถ์งึ
ความเป็นศาสดาอย่างน่าเลื่อมใสเช่นเดียวกับขอ้พิสูจน์อื่นอันปรากฏอยู่ใน
ประวตัศิาสตรแ์ห่งศาสนา 
 
ความคาดหวงัถงึอนาคตอนัสดใส 
[A Glorious Prospect] 

 
ศาสนาบาไฮ เปิดเผยถงึนโยบายแห่งพระอารขีองพระผูเ้ป็นเจา้ และความกา้วหนา้ใน
อนาคตของมนุษยช์าติ ซึง่เป็นการแน่นอนทีเดยีวทีศ่าสนาอนัยิ่งใหญ่และสุกใสจะ
ประทานความวฒันาและความเจรญิถึงขีดสุดใหแ้ก่มนุษย ์"ศาสดาทุกพระองค ์
สรา้งสรรคใ์หม่และโลกใหม่ขึน้" เป็นภารกิจเดียวกนักบัที่พระครสิตแ์ละศาสดา
ทัง้หลายไดส้ละชวีิตมาแลว้ และในระหว่างศาสดาผูย้ิ่งใหญ่เหล่านีไ้ม่มีการชงิดกีนั
ไม่ใชว่่าจะตอ้งเป็นศาสดาองคนี์ห้รอืศาสดาองคน้ั์นแต่ตอ้งทัง้หลายรวมกนัจงึจะน า
ภารกจินีไ้ปสู่ความส าเรจ็ได ้
 
พระอบัดลุบาฮาไดก้ล่าวว่า :  
 

"ไม่เป็นการจ าเป็นที่จะลดพระอบัราฮมัเพื่อที่จะยกย่องพระเยซเูพื่อที่จะ
ประกาศสจัธรรมของพระบาฮาอลุลาห ์เราจะตอ้งรบัเอาธรรมของพระผูเ้ป็น
เจา้ ณ ทุกสถานที่ที่เราไดพ้บเห็นจุดส าคญัของปัญหาน้ันอยู่ที่ว่าพระผู ้
เป็นทูตสวรรคท์ัง้สิน้ไดป้รากฏองคเ์พือ่ทีจ่ะยกธงชยัแห่งความสมบูรณข์อง
สวรรคข์ึน้ ทกุๆ องคท์อรศัมปีระดจุดวงอาทติยท์ัง้หลายบนฟากฟ้าเดยีวกนั
ของทอ้งฟ้าแห่งพระประสงคข์องสวรรค ์ "ท่านทุกองคใ์หแ้สงสว่างแห่ง
สจัจะแดโ่ลก" 

จากหนังสอื Star of the West 
 
ภาระนีเ้ป็นของพระผูเ้ป็นเจา้และพระผูเ้ป็นเจา้เรยีกรอ้งมใิชแ่ตศ่าสดาทัง้หลายเท่าน้ัน
หากรวมทัง้มนุษยช์าตทิัง้มวลใหเ้ป็นผูร้ว่มงานกบัพระองคใ์นกระบวนการเสรมิสรา้ง
ขึน้ หากเราปฏิเสธค าเชือ้เชญิของพระองคเ์ราก็ไม่อาจขดัขวางไม่ใหก้จินี้ด าเนิน
ต่อไปไดเ้พราะพระประสงคข์องพระผูเ้ป็นเจา้น้ันเป็นสิง่แน่นอนทีจ่ะบรรลุถงึจุดหมาย 
หากเราลม้เหลวในการแสดงในบทของเราพระองคก็์อาจหาลูกมืออืน่มากระท าธุระ
ตามพระประสงคต์่อไปได ้แต่เราก็จะพลาดจุดมุ่งหมายและเป้าหมายอนัแทจ้รงิใน
ชวีิตของเราในการเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกบัพระผูเ้ป็นเจา้น่ันคือจะตอ้งเป็นผูท้ี่รกั
พระองคเ์ป็นขา้ชว่งใชข้องพระองคเ์ป็นเคร ือ่งมือและเป็นตวักลางโดยเต็มใจในพลงั
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แห่งการเสรมิสรา้งของพระองคก็์จะท าใหเ้ราหมดความส านึกถงึชวีิตภายในตวัเรา
นอกจากชวีติอนัประเสรฐิและสมบูรณพู์นสุขของพระผูเ้ป็นเจา้ซึง่เป็นจุดหมายอนัล า้
เลศิในการด ารงชวีติของมนุษยต์ามค าสัง่สอนของศาสนาบาไฮ 
 
อย่างไรก็ตาม มนุษยช์าตมิคีวามดอียู่ในดวงใจพระบาฮาอลุลาหย์นืยนักบัเราไวว้่าอกี
ไม่นานการเรยีกรอ้งของพระผูเ้ป็นเจา้จะเป็นทีย่อมรบันับถอืกนัโดยทัว่ไปและมนุษย ์
ชาตทิัง้มวลจะหนัไปสู่ความเทีย่งธรรมและเคารพเชือ่ฟัง...." สิง่ทีเ่ศรา้หมองทัง้มวลจะ
เปลี่ยนเป็นสนุกหรรษาความมีโรคภยันานาจะเปลี่ยนเป็นความมีสุขภาพแข็งแรง"  
อาณาจกัรทัง้หลายในโลกนีจ้ะกลายเป็น "อาณาจกัรแห่งพระผูเ้ป็นเจา้ของชาวเรา
และของพระครสิตแ์ละพระองคจ์ะครอบครองอยู่ตลอดช ัว่กาลนาน" (ววิรณ ์บทที ่11
ค าที ่15)  ไม่เพียงแต่ผูซ้ ึง่อยู่บนพืน้โลกจะเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนัในพระผูเ้ป็นเจา้
และส าเรงิส าราญในพระองคต์ลอดไปช ัว่นิรนัดร ์
 
การฟ้ืนฟูศาสนา 
[Renewal of Religion] 

 
แน่นอนทเีดยีวทีส่ภาพของโลกทกุวนันี ้มหีลกัฐานอย่างมากมาย นอกจากขอ้ยกเวน้
เป็นส่วนนอ้ยว่าศาสนิกชนในศาสนาต่างๆ จ าตอ้งตื่นตวัในความหมายในศาสนา
ของเขาและการตืน่ตวันีเ้ป็นส่วนส าคญัในงานของพระบาฮาอลุลาห ์พระองคอ์ุบตัขิึน้
เพื่อท าใหศ้าสนิกชนครสิเตียนเป็นศาสนิกชนครสิเตียนที่ดีขึน้  ท าใหศ้าสนิกชน
มุสลิมเป็นศาสนิกชนมุสลิมที่แท  ้และท าใหม้นุษยท์ัง้มวลซือ่ตรงต่อเจตนารมณ ์
พระองคไ์ดท้ าใหพ้ระสญัญาของท่านศาสดาเหล่าน้ันเป็นผลส าเรจ็ขึน้ดว้ย เป็นการ
ปรากฏพระองคท์ีเ่จดิจา้ "เมือ่ถงึก าหนดเวลาอนัสมควร" เพือ่เป็นมงกฎุและท าใหง้าน
ของท่านเหล่าน้ันสมบูรณ ์พระองคใ์หอ้รรถาธบิายในสจัธรรมอย่างแจ่มกระจ่างยิ่ง
กว่าท่านผูอุ้บตัขิึน้มาองคก์อ่นๆ และเปิดเผยพระประสงคข์องพระผูเ้ป็นเจา้ทีเ่กีย่วกบั
ปัญหาทัง้ปวงของบุคคลและของชวีิตในสงัคมซึง่เผชญิหนา้เราอยู่ในโลกทุกวนันี้ 
พระองคเ์ทศนาสัง่สอนเป็นสากลซึง่เป็นทางใหห้ลกัศลิาฐานของอารยธรรมใหม่และที่
ดกีว่าจะกอ่ตัง้ขึน้ได ้ค าสั่งสอนซึง่รบัเขา้ไวต้รงตามความตอ้งการของโลกในยุคใหม่
ซึง่เร ิม่ตน้แลว้ ณ บดันี ้
 
ท าไมจงึตอ้งมอีรรถาธบิายใหม่ในศาสนา 
[Need for New Revelation] 

 
ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนัของโลกแห่งมนุษยช์าต ิการสมานเขา้เป็นอนัเดยีวของ
ศาสนาที่ต่างกันทั้งหลายในโลก ความพอ้งกันของศาสนาและวิทยาศาสตร  ์
สนัตภิาพสากลทีก่อ่ตัง้ขึน้ การตดัสนิโดยอนุญาโตตลุาการระหว่างชาต ิสถาบนัแห่ง
ความยุตธิรรมระหว่างชาติ ภาษาสากล การยกย่องสตรใีหม้ีสิทธเิท่าเทยีมชาย ให ้
การศึกษาเป็นสากล เลิกลม้ประเพณีมีทาสในเรอืนเบีย้และทาสสินไถ่ และตอ้งเลิก
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ทาสทีข่ายแรงงานในงานอตุสาหกรรมดว้ย จดัระเบยีบองคก์ารมนุษยช์าตใิหเ้ป็นกลุ่ม
กอ้นเดยีวกนัตอ้งเคารพในสิทธแิละเสรภีาพของเอกชน ปัญหาเหล่านีเ้ป็นปัญหาที่
ใหญ่ยิง่ส าคญั ดงัจะเห็นไดว้่า ครสิเตยีนศาสนิกชน อสิลามศาสนิกชนแ ละศาสนิก
ชนของศาสนาอืน่ๆ มีความเห็นขดัแยง้และไม่ลงรอยกนัเสมอทัง้ทีแ่ลว้มาและในการ
ต่อไป แต่พระบาฮาอุลลาหไ์ดเ้ปิดเผยหลกัธรรมต่างๆ อย่างแจ่มกระจ่างเห็นไดช้ดัว่า
หากว่าเรารบัไวป้ฏบิตักินัเป็นสากลแลว้จะท าใหโ้ลกเป็นเมอืงสวรรค ์
 
สจัจะเป็นของทกุคน 
[Truth Is for All] 

 
มีคนมากหลายทีพ่รอ้มทีจ่ะยอมรบัว่าค าสอนต่างๆ ในศาสนาบาไฮเป็นของดงีามยิง่
ส าหรบัประเทศอิหรา่นและตะวนัตก แต่มีผูเ้ขา้ใจว่าส าหรบัประเทศทัง้หลายใน
ตะวนัตกค าสอนเหล่านีไ้ม่จ าเป็นและไม่เหมาะสม ส าหรบัผูท้ีอ่อกความเห็นเชน่นีพ้ระ
อบัดลุบาฮาไดช้ ีแ้จงไวว้่า :  
 

"ตามความหมายแห่งศาสนาของพระบาฮาอุลลาหส์ิง่ใดก็ตามทีเ่ป็นผลดี
ต่อสากลแลว้สิง่น้ันมาจากสวรรคส์ิง่ใดทีม่าจากสวรรคส์ิง่น้ันก็เป็นผลดตี่อ
สากล หากว่ามนัเป็นความจรงิแทม้นัก็เป็นประโยชนแ์ก่ทุกคน หากว่ามนั
ไม่ใชค่วามจรงิมนัก็ไม่เป็นประโยชนแ์ก่ใคร ดงัน้ันสิง่อนัมาจากสวรรคซ์ ึง่
ท าใหเ้ป็นผลดแีก่สากลจงึไม่จ ากดัส าหรบัตะวนัออกหรอืตะวนัตก เพราะ
แสงอนัสุกสกาวของดวงอาทติยแ์ห่งธรรมทอทอดไปทั่วทัง้ตะวนัออกและ
ตะวนัตกและพาใหเ้กดิความอบอุ่นทัง้ทางเหนือและใต ้ไม่มีความแตกต่าง
ระหว่างขัว้โลกหน่ึงกบัอกีขัว้โลกหน่ึง ในสมยัแห่งการปรากฏพระองคข์อง
พระครสิตพ์วกโรมันและกรกีคิดว่าศาสนาของพระองคเ์ป็นของเฉพาะ
พวกยวิเท่าน้ัน เขาพากนัเขา้ใจว่าอารยธรรมทีเ่ขามอียู่น้ันสมบูรณแ์ลว้ไม่
มีอะไรตอ้งศึกษาอกีจากค าสอนของพระครสิตเ์พราะความคาดคะเนผิดๆ 
เชน่นีท้ าใหค้นมากหลายไม่ไดร้บัพระกรุณาจากพระองค ์เชน่เดยีวกนัจง
ทราบว่าหลกัธรรมของศาสนาครสิเตียนและพระบญัญตัิของพระบาฮา
อุลลาหม์ีความละม ้ายคลา้ยคลึงกันและมีแนวทางเดียวกันย่อมมี
ความกา้วหนา้บงัเกดิขึน้ทุกๆ วนั มรีะยะเวลาซึง่สถาบนัของพระผูเ้ป็นเจา้นี้
อยู่ในอุทรต่อมาก็อยู่ในสภาพทีเ่กดิใหม่และแลว้ก็เป็นเด็กทารกแลว้จงึเป็น
เด็กหนุ่มเติบปัญญา ในวาระแห่งปัจจุบนัไดส้่องแสงสกาวดว้ยความงาม
และทอรศัมอีนัสุกปลัง่ 

 
"ความสุขจงมีแด่ผูซ้ ึง่ไขความลกึลบัและไปสู่สถานทีซ่ ึง่ก าหนดไวใ้หท้่าน
ในโลกของผูส้ าเรจ็โพธญิาณ" 
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พนัิยกรรมสุดทา้ยของพระอบัดลุบาฮา 
[The Last Will and Testament of 'Abdu'l-Bahá] 

 
เมือ่พระอบัดลุบาฮาประมุขอนัเป็นทีร่กัยิง่ไดล้่วงลบัไปแลว้ศาสนาบาไฮย่างเขา้สู่วาระ
ใหม่ในประวตัศิาสตรข์องศาสนา วาระใหม่นีแ้สดงออกซึง่ภาระใหม่นีแ้สดงออกซึง่
สภาวะอนัสูงกว่าในการด ารงอยู่ขององคาพยพน้ันท าใหศ้าสนานี้เจรญิเตบิโตและ
ส าคัญกว่าแต่ก่อน พระอับดุลบาฮาไดส้ละสติก าลังอันเลิศล า้เหนือมนุษยแ์ละ
ความสามารถอนัเป็นเอกเทศรบัภาระเผยแพรค่วามรกัของท่านที่มีต่อพระบาฮา
อุลลาหไ์ปทั่วทัง้ตะวนัออกและตะวนัตก ท่านไดจุ้ดดวงเทียนแห่งศรทัธาในดวง
วิญญาณมนุษยนั์บไม่ถว้น ท่านไดฝึ้กสอนและน าทางเขาในคุณลกัษณะของการ
ของการด ารงชวีติทางธรรม เมื่อท่านไดล้่วงลบัไปแลว้เวลาของการวางรากฐานและ
จะจดัระเบียบแบบแผนไดม้าถงึซึง่รบักนัว่าเป็นแนวทางและจุดศูนยก์ลางของระบบ
แห่งโลกซึ่งเป็นภาระเฉพาะของศาสนาของพระบาฮาอุลลาหท์ี่จะตอ้งกระท า 
พนัิยกรรมของพระอบัดุลบาฮาเป็นเคร ือ่งหมายอนัส าคญัของการแปรเปลีย่นประวตัิ
ศาสนาบาไฮแบ่งแยกวาระของการเป็นทารกและขาดการรบัผิดชอบจากวาระซึง่
บาไฮศาสนิกชนจะตอ้งรบัหนา้ทีท่างธรรมของเขา โดยการขยายขอบเขตของความ
สนใจแตใ่นเร ือ่งของตนไปสู่ความเป็นเอกภาพและรว่มมอืกนัแห่งสงัคม หลกัการสาม
ประการในแผนการจดัระเบยีบทีพ่ระอบัดลุบาฮาไดว้างไวม้ดีงันี ้
 
[3 pages from the English missing from here] 
 

1 "ผูพ้ิทักษศ์าสนาของพระผูเ้ป็นเจา้" (The Guardian of the Cause of 
God) 

2 "พระหตัถศ์าสนาของพระผูเ้ป็นเจา้" (The Hands of the Cause of God) 
3 "ธรรมสภาทอ้งถิ่น ธรรมสภาแห่งชาติ และสภายุติธรรมแห่งสากล (The 

Spiritual Assemblies Local, National and International) 
 
ทา่นศาสนภบิาลของพระผูเ้ป็นเจา้ 
[The Guardian of the Cause of God] 

 
พระอบัดุลบาฮาไดแ้ต่งตัง้หลานชายคนโต "ท่านโชก ิเอฟเฟนด"ิ ใหร้บัผิดชอบใน
ต าแหน่ง "ท่านศาสนภบิาล" ของพระผูเ้ป็นเจา้ ท่านโชก ิเอฟเฟนด ิคอื บุตรคนโต
ของ ท่านซอิาอเียะห ์คานุม ธดิาคนโตของพระอบัดุลบาฮา บดิาของท่านโชก ิเอฟ
เฟนด ิคอื ท่านมรีซ์า ฮอด ิญาตผูิห้น่ึงของพระบอ๊บ (แต่ไม่ใชญ่าตสิายตรงจากทา่น
เพราะบุตรของพระบอ๊บถงึแกก่รรมเมือ่ยงัเยาวว์ยั) เมือ่ทา่นโชก ิเอฟเฟนดอิายุได ้25 
ปีและก าลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยบอลลิออล ออกซฟ์อรด์ (Bolliol College, 
Oxford) ท่านตาก็ไดถ้งึแก่กรรม  ประกาศแจง้การแต่งตัง้ ท่านโชก ิเอฟเฟนด ิได ้
ปรากฏในพนัิยกรรมของพระอบัดุลบาฮาดงัตอ่ไปนี ้:  
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"โอ มติรทีร่กัของขา้พเจา้หลงัจากผูท้ีถู่กกลั่นแกลง้ผูนี้ไ้ดจ้ากไปแลว้ภาระ
ก็ตกอยู่กบักิง่กา้นสาขาของพฤกษอ์นัศกัดิส์ทิธิ ์(น่ันก็หมายถงึเครอืญาติ
ของพระบอ๊บและพระบาฮาอุลลาห)์ ผูเ้ป็นหลกัของศาสนาของพระผูเ้ป็น
เจา้ผูท้ีเ่ป็นทีร่กัของความงามอบัฮา จงหนัหนา้ไปสู่โชก ิเอฟเฟนดผูิซ้ ึง่เป็น
กิง่กา้นอนัอ่อนอนัแตกมาจากล าตน้ทัง้สองของพฤกษอ์นัศกัดิส์ิทธิ ์(พระ
บอ๊บและพระบาฮาอุลลาห)์ และเป็นผลไมอ้นัเตบิโตมาจากการรวมกนัของ
หน่อพฤกษอ์นัศกัดิส์ิทธิท์ ัง้สอง เขาเป็นสญัลกัษณข์องพระผูเ้ป็นเจา้เป็น
กิง่กา้นทีไ่ดเ้ลอืกแลว้ เป็นหลกัของศาสนาของพระผูเ้ป็นเจา้และผูซ้ ึง่เป็นที่
รกัของพระผูเ้ป็นเจา้ตอ้งหนัไปสู่ เขาคอืผูซ้ ึง่จะใหอ้รรถาธบิายในพระวจนะ
ของพระผูเ้ป็นเจา้และตอ่จากเขาก็จะตอ้งเป็นภาระของบุตรคนแรกทีส่บืเช ือ้
สายโดยตรงตอ่ไป.... 

 
"ท่านผูเ้ป็นทีร่กัของพระผูเ้ป็นเจา้ ตกเป็นหนา้ทีข่องท่านศาสนภบิาลของ
พระผูเ้ป็นเจา้ทีจ่ะแต่งตัง้ผูใ้ดขึน้เป็นผูส้บืต าแหน่งเขาขณะทีเ่ขายงัมีชวีิต
อยู่เพือ่ว่าเมื่อเขาล่วงลบัไปแลว้จะไดไ้ม่เกดิความขดัแยง้ขึน้ภายหลงั ผูซ้ ึง่
ไดร้บัแต่งตัง้จะตอ้งประพฤตตินใหเ้ห็นว่าเป็นผูท้ีป่ราศจากกเิลสคอืผูไ้ม่ยดึ
มั่นในวตัถุทางโลกทัง้ปวงตอ้งกอปรไปดว้ยความบรสิุทธิต์อ้งแสดงใหเ้ห็น
ว่ามคีวามหวาดเกรงต่อพระผูเ้ป็นเจา้ มคีวามรอบรูปั้ญญาและผูค้งแกเ่รยีน
โดยนัยนีห้ากทารกน้ันไม่รบัมรดกทางคุณธรรม (ของท่านศาสนภิบาล) 
หากคุณสมบตัขิองเขาไม่ดพีอจะเทยีบกบัตระกูลของเขาได ้ ท่านศาสนภิ
บาลจะตอ้งเลอืกกิง่กา้นอืน่สบืต าแหน่งแทน 

 
"พระหตัถศ์าสนาของพระผูเ้ป็นเจา้ทัง้หลายจะตอ้งเลือกกนัเองในระหว่าง
พวกเขาจ านวนเกา้ท่านซึง่ทัง้เกา้ท่านนี้ตอ้งท าธุรกิจอนัส าคญัของผู ้
พิทกัษศ์าสนาในทุกโอกาส  การเลอืกตัง้บุคคลทัง้เกา้นีจ้ะตอ้งเป็นไปโดย
เห็นพอ้งเป็นเป็นเอกฉันทห์รอืโดยเสียงส่วนใหญ่จากกลุ่มของพระหตัถ ์
ศาสนาของพระผูเ้ป็นเจา้คร ัน้แลว้พระหตัถศ์าสนาทัง้เกา้ท่านนีจ้ะตอ้งเห็น
ดว้ยกบัผูท้ี่ผูพ้ิทกัษศ์าสนาเลือกขึน้เป็นผูส้ืบต าแหน่งโดยเอกฉันทห์รอื
ดว้ยเสียงส่วนใหญ่  การเลือกตอ้งใชว้ิธีที่จะไม่แสดงใหรู้ว้่าใครเป็นผู ้
เห็นชอบดว้ยหรอืไม่ (น่ันคอืโดยการลงคะแนนลบั)" 
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พระหตัถศ์าสนาของพระผูเ้ป็นเจา้ 
[Hands of the Cause of God] 

 
ในช ัว่ชวีติของพระบาฮาอุลลาหพ์ระองคไ์ดท้รงแต่งตัง้มิตร 4 ท่านทีค่ล่องงานและไว ้
เนือ้เช ือ่ใจไดใ้หเ้ป็นผูช้ว่ยอ านวยการและเสรมิสรา้งกจิการการเผยแพรศ่าสนาและ
ตัง้ต าแหน่งเขาเหล่าน้ันว่า "พระหตัถศ์าสนาของพระผูเ้ป็นเจา้" พระอบัดุลบาฮาได ้
บ่งไวใ้นพนัิยกรรมของพระองคเ์กีย่วกบัการจดัตัง้กลุ่มกรรมการประจ าเพือ่ทีจ่ะรบัใช ้
ศาสนาและชว่ยเหลอืทา่นศาสนภบิาล พระองคไ์ดเ้ขยีนไวว้่า :  
 

"โอ มิตรทัง้หลายพระหตัถศ์าสนาจะตอ้งเป็นผูซ้ ึง่ไดร้บัแต่งตัง้จากท่านศา
สนภบิาลแห่งพระผูเ้ป็นเจา้...  
 
"สิง่ผูท้ีพ่ระหตัถศ์าสนาของพระผูเ้ป็นเจา้จะตอ้งกระท าก็คอืการแพรส่ะพดั
กลิ่นหอมหวนแห่งสวรรคอ์บรมสั่งสอนวิญญาณแห่งมนุษยแ์ละตอ้งตดั
ความผูกพนักบัวตัถทุางโลกในโอกาสและทกุสภาวะ  เขาตอ้งแสดงออกให ้
เห็นถงึความหวาดเกรงในพระผูเ้ป็นเจา้ในความประพฤตขิองเขาในจรรยา
มารยาทในการกระท าและค าพูด 

 
"กลุ่มพระหตัถศ์าสนาแห่งพระผูเ้ป็นเจา้อยู่ภายใตก้ารบญัชาของท่านศา
สนภิบาลซึง่เขาจะตอ้งสนับสนุนใหก้ลุ่มนี้ไดใ้ชค้วามพยายามอย่างสุด
ความสามารถในการทีจ่ะเผยแพรค่วามหอมหวานของพระผูเ้ป็นเจา้และน า
ทางประชากรทัว่โลก" 

 
ระบบการปกครอง 
[The Administrative Order] 

 
ในศาสนาบาไฮ หลกัการในการปกครองของโลกน้ันไดร้า่งขึน้ไวแ้ลว้โดยพระบาฮา
อุลลาห ์และหลกัการนีไ้ดร้บัการชีแ้จงใหล้ะเอยีดยิง่ขึน้ในสาสน์ของพระอบัดุลบาฮา 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ในพนัิยกรรมของพระองค ์
 
จุดประสงคข์ององคก์ารนี ้ก็เพื่อสรา้งเอกภาพอย่างแทจ้รงิและถาวร ใหเ้กดิแก่ชนที่
ต่างเชือ้ชาต ิ ความสนใจลกัษณะภาพ และต่างศาสนาทีไ่ดนั้บถอืสบืต่อกนัมา หาก
ไดศ้ึกษาอย่างใกลช้ดิและโดยมีใจเป็นธรรมถึงดา้นนี้ของศาสนาไฮ จะเห็นว่า
จุดประสงคแ์ละวธิใีนการปกครองของศาสนาบาไฮน้ัน ปรบัใหเ้ขา้กนัอย่างเหมาะสม
กบัหลกัเจตนารมณแ์ห่งค าสั่งสอนของศาสนา มีความสมัพนัธก์นัประดุจกายกบั
วญิญาณ  ในทางลกัษณะภาพ หลกัการปกครองของศาสนาบาไฮ เสนอศาสตรแ์ห่ง
ความรว่มมือกนัในทางปฏิบตัิ  หลกัการเหล่านี้น าศีลธรรมแบบใหม่และเป็นของ
สากลมาใหม้นุษยใ์นปัจจบุนั 
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ชมุชนบาไฮแตกต่างจากชมุชนอืน่ๆ เพราะว่าชมุชนนีม้ีรากฐานลึกและกวา้งขวาง
พอที่จะรบัผูใ้ดก็ตามที่ใฝ่ใจ ชมรมอื่นมีหลกัการที่ไม่อ านวยแก่คนภายนอกแมจ้ะ
ไม่ใชเ่พราะเจตนาแต่ก็เพราะผลของมนับงัคบัใหเ้ป็นเชน่น้ัน ชมุชนบาไฮไม่ปิดประตู
แห่งมติรภาพแด่ผูท้ีใ่ฝ่ใจ ในชมรมต่างๆ มกัจะแอบแฝงไวด้ว้ยหลกัการทีจ่ะรบับุคคล
บางคนหรอืปฏเิสธบุคคลบางคน ในทางการเมืองก็ยดึอยู่กบัพวกการเมืองหรอือุดม
คตขิองพรรคในทางเศรษฐกจิไพรก็่อยู่อกีกลุ่มหน่ึงกฎุมพีก็อยู่อกีกลุ่มหน่ึง ในทาง
ศลิปและวทิยาศาสตรแ์ขนงต่างๆ ผูส้นใจในสาขาวชิาหน่ึงๆ ก็รวมกลุ่มในเฉพาะแต่
สาขาวชิาทีต่นสนใจ ในสิง่ต่างๆ เหล่านีย้ิง่หลกัการของการเลอืกแคบเขา้เพียงใดก็
ท าใหช้มุนุมน้ันเขม้แข็งยิง่ขึน้ สภาพการนีต้รงกนัขา้มกบัสภาวะในศาสนาบาไฮ เหตุ
ฉะน้ันศาสนานีจ้งึเจรญิเตบิโตอย่างเชือ่งชา้เน่ืองจากจ านวนของศาสนิกชนและใน
การเขา้มาอยู่ในศาสนาบาไฮจ าจะตอ้งละทิง้การแบ่งแยกเสยี สิง่นีเ้ป็นการทดลองและ
เป็นการล าบากในขัน้ตน้เพราะว่าเป็นธรรมชาตขิองมนุษยเ์ราทีม่กัจะไม่รกัใครส่นใจ
ในทกุคนอย่างกวา้งขวางไม่มขีอบเขตจ ากดั ในชมุชนบาไฮนักวทิยาศาสตรจ์ะคบคา้
กบัคนสามัญและผูท้ี่ไม่มีการศึกษา เศรษฐีจะรว่มสมาคมกบัยาจกคนผิวขาวจะ
สมาคมกบัคนผิวอืน่ๆ ผูท้ีศ่ึกษาพบความลึกลบัในศาสตรต์่างๆ ตอ้งสมาคมกบัผูม้ี
การศึกษาเพียงพืน้ๆ ครสิเตยีนตอ้งสมาคมกบัพวกยวิ มุสลิมสมาคมกบัพวกปารซ์ ี
(โซโรแอสเตรยีน) และรว่มกนัเพิกถอนสิง่ทีย่ดึถอืโดยทกึทกัเอามานมนานและสทิธิ
พเิศษเสยี 
 
แต่ส าหรบัการประพฤตตินทีแ่สนยากนี ้มผีลตอบแทนอย่างน่าชืน่ชม ขอใหเ้ราจงจ า
ไวว้่า ศลิปทีห่นัหลงัใหม้วลมนุษยช์าตเิป็นศลิปทีไ่ม่มปีระโยชน ์ปรชัญาทีก่่อใหเ้กดิ
สนัโดษเป็นปรชัญาที่ขาดมโนภาพ  การเมืองและศาสนาจะไม่มีผลส าเร็จหากอยู่
นอกเหนือความตอ้งการของมนุษยช์าติทั่วไป ธรรมชาติของมนุษยย์งัไม่เป็นที่
กระจ่างแจ่มแจง้เพราะเราด ารงอยู่ในสภาวะทีผู่กพนัป้องกนัทางจติ จรรยา อารมณ ์
หรอืทางสงัคม และความรูส้กึในการผูกพนัป้องกนัก็เป็นความรูส้กึแห่งการกดีกนั แต่
ความรกัในพระผูเ้ป็นเจา้ขจดัความหวาดกลวั เมื่อความหวาดกลวัไดข้จดัออกไป
แลว้พลงัทีแ่ฝงอยู่ก็ก่อรูป เมือ่น าความรกัอนัสู่ทางศลีธรรมนีไ้ปใหก้บัผูอ้ืน่ก็จะท าให ้
พลงันีสู้งส่งแสดงออกอย่างแน่ชดั ชมุชนบาไฮคอืชมุชนทีก่ระบวนการนีจ้ะเร ิม่ขึน้ใน
ยุคนี้จะเช ือ่งชา้บา้งในขัน้ตน้แต่เมื่อพลงัเขม้แข็งขึน้จะเป็นไปอย่างรวดเร็ว เมื่อ
สมาชกิส านึกถงึพลงัทีข่ยายกลบีออกจากมาลแีห่งความเป็นเอกภาพของมวลมนุษย ์
.... 
 
การรบัผดิชอบและดแูลเกีย่วกบักจิการของบาไฮทอ้งถิน่ตกอยู่แกค่ณะกรรมการของ
ธรรมสภาทอ้งถิน่ คณะกรรมการนี ้(จ านวนจ ากดั 9 ทา่น) ไดร้บัเลอืกเป็นประจ าปีใน
วนัที่ 21 เมษายนวนัแรกของเทศกาลเรซวานวนั (งานฉลองวนัที่ระลึกของการ
ประกาศศาสนาของพระบาฮาอลุลาห)์ โดยมสีมาชกิผูซ้ ึง่มอีายุตัง้แต ่21 ปีขึน้ไปของ
ชมุชน ลกัษณะและหนา้ทีข่องคณะกรรมการพระอบัดลุบาฮาไดเ้ขยีนไวว้่า :  
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"เป็นหนา้ทีข่องบาไฮศาสนิกชนทุกๆ คนทีจ่ะไม่กระท าการเกีย่วกบัธุรการ
ของบาไฮโดยไม่ปรกึษาธรรมสภาและจะตอ้งเชือ่ฟังโดยทัง้จิตใจและ
วิญญาณในค าสั่งและตอ้งยอมรบัปฏิบตัิเพื่อความเป็นระเบียบเรยีบรอ้ย
ของทกุสิง่  ไม่เชน่น้ันแตล่ะคนจะพากนัประพฤตตินเป็นอสิระและโดยความ
เห็นชอบของตนความปรารถนาของตนก็จะยงัความเสือ่มเสยีมาสู่ศาสนา 

 
"สิง่จ าเป็นอนัสูงสุดของผูท้ีม่ารว่มประชมุกนัก็คอืมีความบรสิุทธิใ์นเหตุจูง
ใจมีเจตนารมณท์ีแ่จ่มใสตดัขาดจากทุกสิ่งนอกจากพระผูเ้ป็นเจา้ผูกพนั
อยู่กบักลิ่นหอมหวนอนัสูงล า้ของพระองคส์ ารวมตนและมีความคารวะต่อ
ผูอ้ื่นอันเป็นที่รกัของพระผู เ้ป็นเจา้  มีความอดทนและทนต่อความ
ยากล าบากและมอบกายมอบใจแด่ทางเขา้สู่พระองคอ์นัสูงล า้  หากเขาได ้
อ านวยใหม้คีุณสมบตัดิงักล่าวนีช้ยัชนะจะเป็นของเขาโดยไดป้ระทานจาก
อาณาจกัรบาไฮอนัแลไม่เห็น  ในยามนีก้ารปรกึษาหารอืเป็นสิง่ส าคญัและ
จ าเป็นอย่างยิ่ง  การเชือ่ฟังในสิ่งนี้เป็นของจ าเป็นและจ าตอ้งกระท า  
สมาชกิจ าตอ้งประชมุหารอืกนัโดยวธิทีีจ่ะไม่ท าใหเ้กดิความกนิแหนงแคลง
ใจและการขดัแยง้กนั  การกระท าเชน่นีจ้ะเป็นไปไดก็้ต่อเมื่อสมาชกิทุกๆ 
คนไดแ้สดงความคิดเห็นและคดัคา้นไดอ้ย่างเสร ี หากจะมีใครขดัแยง้ก็
ตอ้งไม่ขดัเคอืงใจกนัเพราะหลงัจากทีไ่ดห้ารอืปัญหาอย่างเต็มทีเ่สียก่อน
แลว้จงึจะไดค้ าตอบทีจ่ะเผยใหเ้ห็นชอ่งทางทีถ่กูทีค่วร  สจัจะจะส่องประกาย
ออกมาไดก็้ต่อเมื่อไดน้ าความคิดเห็นต่างๆ ออกมาตีแผ่หากหลงัจากที่
ปรกึษาหารอืกนัจนตกลงเห็นพอ้งเป็นเอกฉันทจ์นดีแลว้ถา้ยงัมีความ
แตกต่างในความคิดเห็นบงัเกดิขึน้อีกที่ประชมุธรรมสภาจะอธษิฐานและ
ตดัสนิใหม่อกีคร ัง้คร ัง้นีใ้หถ้อืเสยีงส่วนมากเป็นเกณฑแ์ละมตสิ่วนนอ้ยถอื
เป็นอนัระงบัไป…. 

 
"เงือ่นไขขอ้แรกก็คอืความรกัใครแ่ละความกลมเกลยีวกนัอย่างแน่นแฟ้นข
องกรรมการธรรมสภา เขาตอ้งไม่เหนิห่างจากกนัและแสดงออกรว่มกนัใน
ความสามคัคขีองพระผูเ้ป็นเจา้เพราะว่าเขาเป็นลูกคลืน่ของทะเลเดยีวกนั 
หยดน ้าของล าน ้าเดียวกนัดวงดาวของฟากฟ้าเดียวกนัตน้ไมข้องสวน
เดยีวกนับุบผาของอุทยานเดยีวกนั หากความกลมเกลยีวในความคดิและ
ความสามคัคีอย่างแทจ้รงิไม่ปรากฏชมุนุมชนน้ันก็จะตอ้งแตกสลายและ
ธรรมสภาก็จะตอ้งชะงกังนั 

 
"เงื่อนไขขอ้ทีส่องเมื่อเขาไดม้ารว่มกนัแลว้จะตอ้งหนัหนา้ไปสู่อาณาจกัร
เบือ้งบนและรอ้งขอความช่วยเหลือจากอาณาจกัรที่ทรงเกียรติ... การ
ปรกึษาหารอืตอ้งใหเ้ป็นไปแต่เร ือ่งทางธรรมในเร ือ่งเกีย่วกบัการสั่งสอน
มนุษยอ์บรมเด็กชว่ยปลดเปลือ้งคนจน ชว่ยเหลอืผูย้ากแคน้ทุกช ัน้ในโลก  
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มีความเมตตากรุณาต่อชนทั่วไปแพรส่ะพดัความหอมหวนของพระผูเ้ป็น
เจา้และยกย่องพระวาทะของพระองคไ์วใ้นทีสู่ง หากเขาพยายามทีจ่ะกระท า
ตามเงื่อนไขนี้แลว้พระวิญญาณบรสิุทธิจ์ะประทานความอารแีก่เขา
ทัง้หลายและธรรมสภาจะเป็นศูนยก์ลางของค าอ านวยพรอนัสูงส่ง กองทพั
ของสวรรคจ์ะเป็นผูช้ว่ยเหลือเขาและเขาก็จะไดร้บัเจตนารมณอ์นัพร ัง่พรู
วนัแลว้วนัเล่า...." 

 
เพือ่เป็นการอธบิายถงึหวัขอ้นี ้ทา่นโชก ิเอฟเฟนด ิเขยีนไวว้่า :  
 

"บาไฮศาสนิกชนจะไม่ยื่นเสนอสิ่งใดต่อสาธารณชนจนกว่าจะไดร้บัการ
ไตรต่รองและยินยอมจากธรรมสภาทอ้งถิ่นที่เขาสงักดัและถา้เป็นเร ือ่งที่
เกีย่วกบัผลไดผ้ลเสยีโดยทั่วไปของศาสนาในประเทศย่อมเป็นหนา้ทีข่อง
ธรรมสภาส่วนทอ้งถิ่นที่จะยื่นเร ือ่งใหธ้รรมสภาแห่งชาติพิจารณาและ
รบัรอง ธรรมสภาทอ้งถิน่จะเป็นผูพ้จิารณาเร ือ่งทัง้มวลอนัเกีย่วกบักจิกรรม
ศาสนาตลอดจนเร ือ่งเฉพาะบุคคลหรอืเร ือ่งของส่วนรวมนอกจากว่าจะเป็น
เร ือ่งทีต่อ้งเสนอธรรมสภาแห่งชาต ิธรรมสภาแห่งชาตจิะเป็นสถาบนัสูงสุด
ในประเทศทีจ่ะพิจารณาปัญหาต่างๆ ทีธ่รรมสภาทอ้งถิน่ไม่อาจแกไ้ขได ้
ธรรมสภาแห่งชาติจะพิจารณาปัญหาเกีย่วกบัผลประโยชนข์องทอ้งถิ่น
หรอืของชาติ กิจการของชาติมิใช่หมายถึงเร ือ่งต่างๆ ที่เป็นรูปทาง
การเมืองเพราะว่ามิตรของพระผูเ้ป็นเจา้ในทั่วไปถูกหา้มเด็ดขาดมิใหยุ้่ง
เกีย่วกบักจิการทางการเมืองไม่ว่าจะโดยประการใดก็ตามแต่อนุญาตใน
เร ือ่งต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัธุรกจิทางธรรมของกลุ่มบาไฮศาสนิกชนในประเทศ
น้ัน 

 
"อย่างไรก็ตามความกลมเกลียวอย่างเต็มที่ท ั้งความร่วมมือกันของ
ธรรมสภาส่วนทอ้งถิ่นต่างๆ และสมาชกิเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่าง
ธรรมสภาทอ้งถิ่นดว้ยกนัและระหว่างธรรมสภาแห่งชาติเป็นสิ่งส าคญัยิ่ง
เพราะสิ่งนี้เป็นเคร ือ่งยงัความสามคัคีแก่ศาสนาของพระผูเ้ป็นเจา้ ความ
เป็นกลุ่มเป็นกอ้นของมิตรทัง้หลายท าใหภ้ารกจิทางธรรมของพระองคผู์ ้
เป็นทีร่กัเต็มเม็ดเต็มหน่วยรวดเรว็และไม่ผดิพลาด 

 
"ธรรมสภาบาไฮไม่ว่าอยู่ในระดบัทอ้งถิน่หรอืระดบัชาตติ่างก็เป็นฐานแห่ง
ความเขม้แข็งสภายุติธรรมแห่งสากลที่จะก่อตัง้ขึน้ในอนาคต... ยุคสมยั
แห่งการเปลี่ยนแปลงนีจ้ะสิน้สุดลงมิไดห้ากปราศจากการท าหนา้ที่อย่าง
แข็งขนัดว้ยความสามคัคกีลมเกลยีวกนัของธรรมสภาบาไฮ... จงระลกึไว ้
ว่าหลกัการของศาสนาไม่ใชก่ารใชอ้ านาจเผด็จการ จดุส าคญัของศาสนา
อยู่ทีก่ารมีสมัพนัธภาพทีอ่่อนนอ้มเขา้หากนัไม่ใชอ้ านาจอย่างปราศจาก
หลกัเกณฑแ์ต่ตอ้งมนี ้าใจกวา้งขวางตรงไปตรงมาและปรกึษาหารอืกนัดว้ย
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ไมตรจีติเป่ียมดว้ยความรกัใครก่นั การใดก็ตามทีก่ระท าโดยขาดแนววิถี
บาไฮโดยแทต้ามที่กล่าวมาแลว้ย่อมจะไม่มีผลประสานหลกัการระหว่าง
ความเมตตาปราณีกบัความเป็นธรรมระหว่างอสิรภาพกบัการยอมจ านน
ระหว่างความศกัดิส์ิทธิแ์ห่งสิทธิส่วนบุคคลกบัการยินยอมโดยสมคัรใจ
ระหว่างความระวงัระไวความพินิจพิเคราะหค์วามสุขมุคมัภรีภ์าพกบัไมตร ี
จติมติรภาพความมนี ้าใสใจจรงิและความกลา้หาญได.้... 

 
"องคก์รทีเ่ช ือ่มและประสานธรรมสภาบาไฮทอ้งถิน่ทุกแห่งในประเทศเขา้
ดว้ยกนัไดแ้ก่ธรรมสภาบาไฮแห่งชาตซิ ึง่ประกอบดว้ยคณะบุคคลที่ไดร้บั
การเลอืกตัง้เกา้ท่าน มกีารเลอืกตัง้คณะกรรมการธรรมสภาบาไฮแห่งชาติ
ในวาระการประชมุแห่งชาติประจ าปี ผูเ้ขา้รว่มประชมุเลือกตัง้คือผูแ้ทน
บาไฮที่ผ่านการรบัเลือกใหเ้ป็นผูแ้ทนจากชมุชนบาไฮทั่วประเทศ บาไฮ
ศาสนิกชนวยัผูใ้หญ่ (ตัง้แต ่21 ปีขึน้ไป) ทีแ่สดงตนเป็นบาไฮในชมุชนทีม่ี
ธรรมสภาบาไฮทอ้งถิน่เป็นผูม้สีทิธเิลอืกผูแ้ทนจากทอ้งถิน่ของเขา จ านวน
ผูแ้ทนทีเ่ขา้รว่มประชมุบาไฮแห่งชาตน้ัินจดัสรรใหแ้ต่ละชมุชนโดยถอืตาม
สดัส่วนความหน่าแน่นของบาไฮในแต่ละชมุชน  ท่านศาสนภิบาลโชกิ 
เอฟเฟนด ิเป็นผูก้ าหนดจ านวนผูแ้ทนบาไฮใหแ้ต่ละประเทศ (ปัจจุบนัตก
เป็นหนา้ทีข่องสภายุตธิรรมแห่งสากล) จากน้ันธรรมสภาบาไฮแห่งชาตก็ิ
จะจดัสรรจ านวนผูแ้ทนบาไฮใหแ้ก่ชมุชนแต่ละแห่งโดยถอืความหนาแน่น
ของบาไฮเป็นหลกั ตามปกติจะมีการประบาไฮแห่งชาติในช่วงระหว่าง
เทศกาลเรซวาน (มรีะยะเวลา 12 วนัเร ิม่ตัง้แต่วนัที ่21เมษายน) ซึง่เป็นวนั
คลา้ยวันที่พระบาฮาอุลลาหป์ระกาศศาสนาในสวนเรซวานใกลก้รุง
แบกแดด การรบัรองผูแ้ทนบาไฮตกเป็นภาระของธรรมสภาบาไฮแห่งชาต ิ
 
"การประชมุบาไฮแห่งชาตเิป็นโอกาสทีบ่าไฮจะท าความเขา้ใจกบัศาสนกจิ
บาไฮ พรอ้มกนัน้ันก็จะไดร้บัทราบกิจกรรมบาไฮระดบัชาติและระดับ
ทอ้งถิน่ในรอบปีทีเ่พิ่งผ่านพน้ไป ผ ู้ ู แทนบาไฮมิไดม้ีภาระหนา้ทีเ่พียงแต่
มารว่มประชมุเลอืกตัง้กรรมการธรรมสภาแห่งชาตชิดุใหม่เท่าน้ัน หากยงั
จะตอ้งท าหนา้ที่ในฐานะที่เป็นคณะบุคคลที่ท าหนา้ที่ใหค้ าปรกึษาหารอื 
คณะกรรมการ 
 
"ธรรมสภาบาไฮแห่งชาติมีหน้าที่ตอ้งพิจารณาขอ้เสนอแนะของผูแ้ทน
บาไฮอย่างระเอยีดรอบคอบ" 

 
ท่านศาสนภบิาลโชก ิเอฟเฟนด ิไดอ้ธบิายความสมัพนัธท์ีธ่รรมสภาบาไฮแห่งชาตมิี
ตอ่ธรรมสภาบาไฮแห่งทอ้งถิน่และบาไฮศาสนิกชนในประเทศไวด้งันี ้:  
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"เกีย่วกบัการจดัตัง้ธรรมสภาบาไฮแห่งชาตจิ าเป็นอย่างยิง่ทีทุ่กประเทศทีม่ี
ภาวะสงบราบร ืน่ประกอบกบัมีจ านวนบาไฮศาสนิกชนมากเพียงพอแลว้
จะตอ้งท าการจดัตัง้ธรรมสภาบาไฮแห่งชาติซ ึง่จะท าหน้าที่เป็นตวัแทน
บาไฮทัง้ประเทศขึน้ในทนัท ี

 
"ธรรมสภาบาไฮแห่งชาติไดร้บัการจดัตัง้ขึน้เพื่อใชเ้ป็นองคก์รส าหรบั
ปรกึษาหารอืหาทางกระตุน้เช ือ่มโยงและประสานศาสนกจิของบาไฮและ
ของธรรมสภาบาไฮแห่งทอ้งถิ่น นอกจากนี้ยงัเป็นหน่วยงานที่ติดต่อกบั
ดินแดนศักดิส์ิทธิอ์ย่างใกลช้ดิสม ่าเสมอทัง้ยังท าหน้าที่วางมาตรการ
อ านวยงานดา้นศาสนกจิโดยทัว่ไปในประเทศน้ันๆ 

 
"นอกเหนือจากนี้ธรรมสภาบาไฮแห่งชาติซ ึง่จะมีช ือ่เรยีกตามบทบาทที่
พัฒนาในวาระโอกาสต่อไปว่า "สภายุติธรรมแห่งชาติ" (เป็นองคก์ร
เดยีวกนักบัทีพ่ระอบัดุลบาฮาระบุไวใ้นพินัยกรรมว่า "สภายุตธิรรมระดบั
สอง") จะมหีนา้ทีต่ามพินัยกรรมซึง่เป็นค าสั่งเสยีสุดทา้ยของพระอบัดุลบา
ฮาใหม้ีหน้าที่ซ ึง่มีความส าคญัไม่น้อยกว่าอนัแรกน่ันก็คือจะท าหน้าที่
เลอืกตัง้กรรมการสภายุตธิรรมแห่งสากลรว่มกบัธรรมสภาบาไฮแห่งชาติ
ต่างๆ ทั่วโลก สภายุตธิรรมแห่งสากลอยู่ในฐานะสภาสูงสุดมีหนา้ทีแ่นะน า
จดัวางและประสานงานศาสนกจิทัว่โลก 

 
"ในระหว่างที่รอการจดัตัง้สภายุติธรรมแห่งสากลจะตอ้งมีการเลือกตัง้
ธรรมสภาบาไฮแห่งชาตใิหม่ทุกปี หนา้ทีข่องธรรมสภาบาไฮแห่งชาตน้ัิน
หนักยิ่งดังจะเห็นไดจ้ากภาระหน้าที่ที่ธรรมสภาบาไฮแห่งชาติมีต่อ
ธรรมสภาบาไฮแห่งทอ้งถิน่ดา้นการแนะแนวศาสนกจิใหบ้าไฮศาสนกจิชน
น าไปปฏิบตัิ ป้องกนัมิใหภ้ยัพิบตัเิกดิขึน้แก่ศาสนาทัง้ยงัตอ้งควบคุมและ
อ านวยงานศาสนกจิโดยทัว่ไปใหด้ าเนินไปอย่างราบร ืน่ดว้ย" 

 
งานชิน้ส าคญัๆ ทีม่ีผลต่อศาสนาในประเทศเชน่ การแปล การพิมพ ์สกัการะสถาน 
โครงการเผยแพรศ่าสนาและงานอืน่ทีม่ีผลต่อชมุชนซึง่โดยลกัษณะแลว้ไม่ใชง่าน
ระดบัทอ้งถิน่งานเหล่านีต้อ้งอยู่ภายใตก้ารควบคุมดูแลของธรรมสภาบาไฮแห่งชาติ
อย่างใกลช้ดิ 
 
เมือ่ขอบขา่ยของงานมแีง่มุมตา่งๆ ดงัทีก่ล่าวมานีจ้งึจ าเป็นทีธ่รรมสภาบาไฮแห่งชาติ
จะตอ้งแต่งตัง้คณะอนุกรรมการในลักษณะเดียวกนักบัของธรรมสภาบาไฮแห่ง
ทอ้งถิน่ คณะอนุกรรมการนีป้ระกอบดว้ยบาไฮศาสนิกชนภายในประเทศเป็นคณะ
บุคคลที่ธรรมสภาบาไฮแห่งชาติพิจารณาแต่งตัง้ขึน้ ส่วนความสมัพันธร์ะหว่าง
คณะอนุกรรมการของธรรมสภาบาไฮแห่งชาตทิีม่ตีอ่ธรรมสภาบาไฮแห่งชาตน้ัินก็คง
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เหมือนกบัที่คณะอนุกรรมการของธรรมสภาแห่งทอ้งถิ่นมีต่อธรรมสภาบาไฮแห่ง
ทอ้งถิน่น่ันเอง 
 
นอกเหนือจากนีธ้รรมสภาบาไฮแห่งชาตยิงัมหีนา้ทีช่ ีข้าดว่าภาระเร ือ่งใดบา้งทีอ่ยู่ใน
ระดบัทอ้งถิน่สมควรใหต้กอยู่ในดุลยพินิจของธรรมสภาบาไฮแห่งทอ้งถิน่หากเป็น
เร ือ่งทีค่วรแก่การไดร้บัการเอาใจใส่เป็นพิเศษธรรมสภาบาไฮแห่งชาตก็ิจะรบัภาระ
เร ือ่งน้ันไวพ้จิารณาด าเนินการเอง 
 
เพือ่พทิกัษศ์าสนาทีเ่ราทัง้หลายเทดิทูนบูชาอุทศิตนรบัใชธ้รรมสภาบาไฮแห่งชาตทิี่
ไดร้บัการเลอืกตัง้จากผูแ้ทนบาไฮในทีป่ระชมุบาไฮแห่งชาตจิงึมภีาระหนา้ทีอ่นัหนัก
หน่วงทางดา้นขอค าแนะน าจากผูแ้ทนบาไฮ ค าแนะน านีผู้แ้ทนบาไฮสามารถใหไ้ดท้ัง้
ในฐานะเป็นความคดิเห็นส่วนตวัหรอืในฐานะเป็นผูแ้ทน ขอ้แนะน าหรอืขอ้คดิเห็นที่
ไดม้าน้ันธรรมสภาบาไฮแห่งชาติจะตอ้งน ามาพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถว้น  
ธรรมสภาบาไฮแห่งชาตคิวรทีจ่ะเปิดเผยความจรงิใจใหบ้รรดาผูแ้ทนทีเ่ลอืกตนขึน้มา
ไดร้บัทราบแผนงาน  ความเอาใจใส่และความคาดหวงัที่ธรรมสภาบาไฮแห่งชาติ
ก าหนดไวท้ัง้หมด พยายามหลกีเลีย่งอย่าก่อบรรยากาศแห่งความเคลอืบแคลงใจมี
เงือ่นง าอ าพรางหรอืการกระท าโดยพลการ ธรรมสภาบาไฮแห่งชาตคิวรจะรายงานให ้
คณะผูแ้ทนไดท้ราบโครงการที่จะพิจารณาปฏิบตัิในปีปัจจุบนัจากน้ันจึงน าความ
คดิเห็นหรอืขอ้ตดัสินของคณะผูแ้ทนมาพิจารณาโดยสงบดว้ยส านึกอนัเป่ียมดว้ย
ความรบัผิดชอบ ในระหว่างการประชมุแห่งชาติด าเนินอยู่และหลงัจากทีผู่แ้ทนได ้
แยกยา้ยกลบัไปแลว้ธรรมสภาแห่งชาตชิดุใหม่ควรจะแสวงหาวถิทีางปลูกฝังความ
เขา้ใจอ านวยความสะดวกในการแลกเปลีย่นความคดิเห็นกบัผูแ้ทนอย่างสม ่าเสมอ 
ใหค้วามมั่นใจกบัทัง้ยงัตอ้งแสดงออกซึง่ความปรารถนาจะรบัใชใ้หค้วามกา้วหนา้
บงัเกดิแกส่าธชุนดว้ยการปฏบิตัใิหเ้ห็นเป็นประจกัษพ์ยานดว้ย 
 

"อย่างไรก็ดี เน่ืองจากมีอุปสรรคเกีย่วกบัการเรยีกประชมุบาไฮแห่งชาติ
บ่อยๆ และการประชมุแต่ละคร ัง้ใชเ้วลานาน ดงัน้ันจึงจ าเป็นที่ธรรมสภา
บาไฮแห่งชาตจิะตอ้งยดึถอืสทิธใินการตดัสนิใจเร ือ่งราวทีจ่ะมผีลกระทบถงึ
ศาสนา เชน่ สิทธใินการตดัสินว่าธรรมสภาบาไฮแห่งทอ้งถิน่แห่งใดแห่ง
หน่ึงไดป้ฏบิตัศิาสนกจิถูกตอ้งตามหลกัการของศาสนาทีว่างไวซ้ ึง่เป็นแนว
เพือ่ยงัความเจรญิกา้วหนา้หรอืไม่เพยีงใด เป็นตน้" 

 
เกีย่วกบัการจดัรายชือ่ผูม้สีทิธใินการเลอืกตัง้ระดบัทอ้งถิน่ซ ึง่มเีป็นประจ าทุกปี ความ
รบัผดิชอบเร ือ่งนีต้กอยู่กบัธรรมสภาบาไฮแห่งทอ้งถิน่แต่ละแห่ง ทา่นศาสนภบิาลได ้
วางแนวเกีย่วกบัรา่งระเบยีบระดบันีไ้วด้งันี ้:  
 

"ในสภาแวดลอ้มในปัจจบุนักล่าวอย่างสัน้และไดเ้นือ้ถอ้ยกระทงความไดว้่า
ก่อนที่จะรบัว่าบุคคลใดบุคคลหน่ึงเป็นบาไฮหรอืไม่น้ันจะตอ้งพิจารณา
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ความพรอ้มของบุคคลน้ันๆ ในดา้นต่างๆ ต่อไปนี้คือ  เขาผูน้ั้นจะตอ้ง
ยอมรบันับถอืสถานะของพระบอ๊บของพระบาฮาอุลลาหแ์ละของพระอบัดุล
บาฮาซึง่เป็นพระผูเ้ป็นบาไฮศาสนิกชนตวัอย่างเป็นการยอมรบัตามทีร่ะบุ
ไวใ้นพิธกีรรมและค าสั่งเสียของพระอบัดุลบาฮา ประการทีส่องเขาจะตอ้ง
ยอมรบัและศโิรราบต่อพระธรรมทีพ่ระบอ๊บพระบาฮาอุลลาหแ์ละพระอบัดุล
บาฮาไดเ้ขยีนเป็นค าสั่งสอนไว ้ประการทีส่ามเขาจะตอ้งซือ่สตัยแ์ละยึดถอื
ค าสั่งทุกวลทีีพ่ระอบัดุลบาฮาระบุไวใ้นพิธกีรรมอย่างเครง่ครดั ประการทีส่ี่
เขาจะตอ้งติดต่อกบัสถาบนับาไฮดว้ยความเขา้ใจในระเบียบบรหิารตาม
รูปแบบทีว่างไวใ้หใ้นปัจจุบนันี ้เหล่านีค้อืสิ่งทีข่า้พเจา้คดิว่าควรจ าน ามา
พิจารณาไตรต่รองในเบือ้งแรกดว้ยใจทีเ่ป็นธรรมใหแ้น่ก่อนทีจ่ะตดัสินใจ
รบับุคคลน้ันเป็นบาไฮ" 

จากหนังสอืหลกัการบรหิารบาไฮ หนา้ 5 
 
พระอบัดลุบาฮาไดเ้ขยีนเกีย่วกบัการพฒันาองคก์รของศาสนาบาไฮไวอ้กีดงันี ้:  
 

"มาถงึเร ือ่งสภายุตธิรรมแห่งสากลซึง่เป็นสภาทีพ่ระผูเ้ป็นเจา้ทรงมโีองการ
ใหเ้ป็นแหล่งก าเนิดแห่งคุณธรรมความดี ด ารงอยู่ในสถานะทีป่ลอดจาก
ความผดิพลาดทัง้ปวง สภานีจ้ะตอ้งผ่านคะแนนเลอืกตัง้ซ ึง่เป็นคะแนนทีใ่ห ้
โดยบาไฮศาสนิกชนจากทั่วโลก กรรมการสภายุติธรรมแห่งสากลตอ้ง
แสดงออกซึง่ความเกรงกลวัพระผูเ้ป็นเจา้เป็นแหล่งแห่งความรูแ้ละความ
เขา้ใจ ตอ้งเชือ่มั่นในศาสนาของพระผูเ้ป็นเจา้เป็นผูม้คีวามปรารถนาดตี่อ
มวลมนุษยชาต ิสภาทีม่ีคุณลกัษณะดงักล่าวมาขา้งตน้นีค้อืสภายุตธิรรม
แห่งสากล ไดม้าโดยผ่านการเลือกตัง้จากธรรมสภาบาไฮแห่งชาติต่างๆ 
ทัว่โลก" – ธรรมสภาบาไฮแห่งชาตจิาก 56 ประเทศทัว่โลกรว่มกนัประชมุ
เลอืกตัง้กรรมการสภายุตธิรรมแห่งสากลชดุแรกเมื่อปี พ.ศ. 2506 (ค.ศ. 
1963) (ผูแ้ปล)  

 
"สอบถามขอ้ขอ้งใจต่างๆ ไดจ้ากสภายุติธรรมแห่งสากลเพราะสถาบนั
สูงสุดแห่งนี้มีบัญญัติค าสั่งและกฎเกณฑท์ี่มิไดร้ะบุไวใ้นพระคัมภีร ์
ศกัดิส์ทิธิ ์ปัญหายุ่งยากต่างๆ ไดร้บัการแกไ้ขใหลุ้ล่วงไปไดโ้ดยธรรมสภา
แห่งนี้ มีท่านศาสนภิบาลเป็นกรรมการกิติมศกัดิป์ระจ าตลอดชพีหาก
ท่านศาสนภิบาลไม่สามารถไปรว่มใหค้ าปรกึษาหารอืในวาระการประชมุ
ของสภายุตธิรรมแห่งสากลไดท้่านจะแต่งตัง้ใหม้ีผูแ้ทนไปรว่มประชมุดว้ย
เป็นคราวๆ ไป... สภายุตธิรรมแห่งสากลท าหนา้ทีอ่อกกฎหมายส่วนรฐับาล
ท าหน้าที่ใหก้ฎหมายน้ันมีผลบังคับใชก้ ับราษฎร สถาบันที่บ ัญญัติ
กฎหมายจะตอ้งส่งเสรมิสถาบนัทีท่ าหนา้ทีบ่รหิารในขณะเดยีวกนัสถาบนัที่
บรหิารก็ตอ้งอนุเคราะหช์ว่ยเหลอืสภานิตบิญัญตัดิว้ย ดว้ยวธินีีจ้งึจะบงัเกดิ
ความสามคัครีว่มแรงกนัระหว่างอ านาจทัง้สองพืน้ฐานของความเป็นธรรม
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และความยุติธรรมจึงจะมั่นคงแข็งแรงยังใหค้วามสงบสุขบังเกิดแก่
มนุษยชาตใินทุกภาคพืน้ของโลกเปรยีบประดุจดงัไดส้ถติในสถานพิมาน
แมน 

 
"ศาสนิกชนทุกคนจะตอ้งยึดถือพระมหาคมัภีร ์(อคัดสั) หากหาค าตอบ
จากพระคมัภรีไ์ม่ไดต้อ้งสอบไปยงัสภายุตธิรรมแห่งสากลแนวค าตอบจาก
สภายุตธิรรมแห่งสากลไม่ว่าจะไดม้าจากการลงมตเิป็นเอกฉันทห์รอืโดย
คะแนนเสยีงขา้งมากก็ดถีอืว่าเป็นความจรงิเป็นพระประสงคข์องพระผูเ้ป็น
เจา้เองทเีดยีว ใครก็ตามทีด่งึดนัหนัเหไปจากแนวทางทีว่างไวจ้ะไดช้ ือ่ว่า
เป็นผูก้่อความแตกแยกแสดงเจตนามุ่งรา้ยและไดห้นัหลงัใหก้บัพระกตกิา
ของพระผูเ้ป็นเจา้" 

จากหนังสอืพนัิยกรรมและค าสัง่เสยีของ 
พระอบัดลุบาฮา จากหนา้ 15, 16, 17, 18 

 
แมก้ระทัง่ในปัจจบุนับาไฮศาสนิกชนทัว่ทุกมุมโลกก็ยงัคงตดิต่อกนัอย่างสม ่าเสมอทัง้
ดา้นจดหมายและการเยี่ยมเยียนกนัเป็นการส่วนตวั สัมพันธภาพอนัดีระหว่าง
มนุษยชาตทิีแ่ตกตา่งกนัทัง้ดา้นเชือ้ชาต ิผวิพรรณ ศาสนาและขนบธรรมเนียมนีเ้ป็น
เคร ือ่งพิสูจนท์ีย่นืยนัใหเ้ห็นว่าอคตแิละความฝังใจในอดตีทีแ่บ่งแยกมนุษยอ์อกจาก
กนัน้ันไดถ้งึแก่กาลสิน้สุดแลว้ดว้ยอ านาจแห่งสามคัคธีรรมทีพ่ระบาฮาอุลลาหท์รง
อบรมสัง่สอนพวกเราไว ้
 
โลกในระบบใหม่ของพระบาฮาอลุลาห ์
[The World Order of Bahá'u'lláh] 

 
ท่านศาสนภิบาล โชก ิเอฟเฟนด ิไดใ้หค้ าอธบิายเกีย่วกบัการน าระเบียบใหม่ของ
พระบาฮาอุลลาหม์าประยุกตใ์ชก้บัโลกนับตัง้แต่เดอืนกุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2472 (ค.ศ. 
1929) เป็นตน้มา ท่านไดแ้จกแจงอธบิายใหช้มุชนบาไฮเขา้ใจดงัมีสาระส าคญัสรุป
ไดย้่อๆ ดงันี ้:  
 

"ขา้พเจา้ใครข่อใหศ้าสนิกชนซึง่ตัง้มั่นอยู่ในศาสนาบาไฮจงอย่าไดน้ าพา
กบัทศันคตคิวามเขา้ใจและแบบอย่างสมยันิยมยุคปัจจุบนัทีผ่นัแปรไปอย่าง
รวดเรว็ นับยอ้นไปในอดตีเราไม่เคยคาดคดิกนัมาก่อนเลยว่าอารยธรรม
ยุคปัจจุบนัซึง่กอปรดว้ยหลกัทฤษฎีและสถาบนัที่ก าลงัคลอนแคลนใกล ้
เสือ่มสลายลงนีจ้ะมลีกัษณะตรงกนัขา้มอย่างสิน้เชงิเมือ่เทยีบกบัสถาบนัที่
พระผูเ้ป็นเจา้ทรงสถาปนาไวแ้ทนทีบ่นซากปรกัหกัพงันี.้... 
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"ทัง้นีเ้พราะพระบาฮาอุลลาห.์..ไม่เพยีงแต่จะยอ้มจิตใจมนุษยใ์หฟ้ื้นคนืชพี
คร ัง้ใหม่ พระองคไ์ม่เพียงแต่จะวางหลกัเกณฑส์ากลบางขอ้หรอืแสดง
จรยิธรรมซึง่ทรงพลานุภาพสอดคลอ้งตามหลกัเหตุผลสามารถน าไปใช ้
ปฏบิตัโิดยทั่วไป แต่เพียงแค่น้ันก็หาไม่หากพระองคแ์ละพระอบัดุลบาฮาผู ้
เป็นบุตรชายยงัไดร้า่งหลกัศลีธรรมสถาปนาสถาบนัวางมาตรการเกีย่วกบั
ระบบเศรษฐกจิทีพ่อ้งกบัหลกัเหตุผลและความเป็นธรรม ไม่เคยปรากฏว่า
ศาสนาอืน่ๆ ในอดตีไดจ้ดัวางระเบยีบไวอ้ย่างชดัเจนเชน่นีม้ากอ่น ระเบยีบ
แบบแผนนี้ก าหนดขึน้เพื่อใชก้บัสงัคมแผนใหม่ในอนาคตเป็นเคร ือ่งมือ
ส าหรบัสถาปนาสนัตภิาพระดบัโลก เป็นมาตรการสรา้งความเป็นเอกภาพ
ใหแ้ก่โลกเป็นสญัญาณประกาศศกัราชการปกครองอนัเที่ยงธรรมและ
ยุตธิรรมบนพืน้โลก.... 

 
"สานุศิษยข์องพระบาฮาอุลลาหท์ั่วทุกมุมโลกอาศยักฎระเบียบปฏิบัติ 
หลกัการ สถาบนัของศาสนาตลอดจนค าแนะน าทีร่ะบุไวอ้ย่างชดัเจนนีม้า
ใชก้บังานทีก่ าลงัปฏบิตัอิยู่ แนวธรรมและองคก์รดงักล่าวคอืทีม่าของพลงั
แห่งความเป็นเอกภาพทางความเชื่อถือ ศาสนาบาไฮเป็นศาสนาที่
สมเหตุสมผลในแง่ที่ว่าไม่ท าลายหรอืดูถูกศาสนาต่างๆ ในอดตี ค าสอน
ของศาสนาบาไฮสืบต่อเน่ืองผนวกและเสรมิเพิ่มเติมค าสอนของศาสนา
ทัง้หลายในอดตีใหส้มบูรณ.์... 

 
"แมว้่าศาสนาบาไฮในขณะนีจ้ะดูอ่อนก าลงัในสายตาของคนทัว่ไปและมกั
เป็นทีเ่ขา้ใจผิดว่าเป็นสาขาของศาสนาอสิลามหรอืมิฉะน้ันก็ถูกดูหมิ่นว่า
เป็นลทัธหิน่ึงในจ านวนลทัธทิีไ่ม่ค่อยมใีครรูจ้กัอนัมอียู่มากมายในตะวนัตก 
ขณะนีด้วงมณีแห่งศาสนาอนัล า้เลศินีม้สีภาวะเปรยีบประดุจดงัก าลงัอยู่ใน
ครรภจ์ะตอ้งค่อยเติบโตเป็นล าดบัภายในเปลือกแห่งพระบัญญัติของ
พระองคแ์ละจะตอ้งเจรญิกา้วหน้าต่อไปโดยไม่แบ่งแยกไม่เสื่อมสลาย
จนกว่าจะโอบอุม้มนุษยชาตไิวท้ ัง้หมด มแีต่ศาสนิกชนทีเ่ทดิทูนสถานะอนั
สูงส่งของพระบาฮาอุลลาหม์ีจติใจทีไ่ดส้มัผสักบัความรกัของพระองคแ์ละ
ไดซ้บึซาบถึงพลานุภาพแห่งพระจิตของพระองคแ์ลว้เท่าน้ันที่น้อมจิต
สรรเสรญิคณุคา่แห่งระบบเศรษฐกจิอนัทรงความเป็นธรรมซึง่เป็นของขวญั
ซึง่พระองคท์รงประทานแกม่นุษย.์..." 

วนัที ่21มนีาคม 2473 (ค.ศ.1930) 
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จ าเป็นทีม่นุษยซ์ ึง่ก าลงัมเีร ือ่งกงัวลรบกวนรอบดา้นจะตอ้งเพียรพยายามใหไ้ดม้าซึง่
จุดหมายปลายทางแห่งระเบยีบโลกในระบบใหม่ทีก่ล่าวมานี ้ เพราะระเบยีบดงักล่าว
จดัวางไวโ้ดยพระศาสดามขีอบข่ายครอบคลุมมนุษยชาตทิัง้ปวงมหีลกัเกณฑอ์นัทรง
ความเทีย่งธรรมเป็นแนวธรรมทีท่า้ทายใหป้ฏบิตั.ิ... 
 

" "น่าเป็นห่วงทีร่ฐับุรุษทีอ่ยู่ในแนวหนา้สถาบนับรหิารงานเพื่อมนุษยก์ าลงั
ปรบัปรุงระเบียบการบรหิารชาติโดยมิไดค้ านึงถึงสภาวการณข์องยุคที่
เปลีย่นไปแลว้หากยงัเพียรพยายามน าหลกัการสมยัโบราณในยุคที่แต่ละ
ชาตยิงัแยกกนัอยู่มาใชใ้นยุคปัจจุบนั เรามีทางเลือกอยู่เพียงสองทางคือ
หากโลกเราจะไม่สามารถยนืยงอยู่ต่อไปดว้ยความสามคัคทีีผ่นึกรวมก าลงั
กนัตามที่พระบาฮาอุลลาหแ์ยม้ไวแ้ลว้โลกทัง้โลกก็ตอ้งทลายลงในที่สุด 
ในชว่งวิกฤตแห่งอารยธรรมอนัจะถูกจารกึไวใ้นประวตัศิาสตรนี์จ้ าเป็นที่
ผูน้ าของทุกประเทศไม่ว่าจะมีขนาดใหญ่หรอืเล็กอยู่ในทศิตะวนัออกหรอื
ตกไม่ว่าจะเป็นประเทศผูพ้ิชติหรอืผูป้ราชยัจะตอ้งรบัฟังพระสุรเสียงของ
พระบาฮาอุลลาหจ์ากน้ันตอ้งซบึซาบเห็นว่าโลกเรานี้จะด ารงอยู่ไดต้อ้ง
อาศยัความเป็นปึกแผ่นอนัเดยีวกนัจะตอ้งตระหนักในความจ าเป็นทีพ่ระบา
ฮาอุลลาหไ์ดต้ัง้เงื่อนไขใหศ้าสนิกชนมีความจงรกัภกัดีต่อศาสนาของ
พระองค ์ขอใหป้ระเทศชาตเิหล่านีจ้งพรอ้มใจกนัน าวธิเียยีวยาทีพ่ระบาฮา
อุลลาหท์รงก าหนดไวม้าใชร้กัษามนุษยชาติที่ก าลังเจ็บไขโ้ดยทั่วกนั 
ขอใหป้วงประชาชาติทัง้หลายจงละทิง้ความคิดเก่าๆ และอคติทางดา้น
ชาตนิิยม จงใส่ใจตรกึตรองค าแนะน าอนัเลิศของพระอบัดุลบาฮา (กล่าว
เมื่อ พ.ศ. 2455 (ค.ศ. 1912)) ผูซ้ ึง่เป็นบาไฮศาสนิกชนตวัอย่างไดต้อบ
ขอ้ขอ้งใจใหข้า้ราชการช ัน้ผูใ้หญ่ในสหรฐัอเมรกิาทีถ่ามทา่นว่าเขาจะชว่ย
อ านวยความเจรญิใหแ้ก่ปวงประชาและชาตขิองเขาไดด้ว้ยวิธใีด พระอบั
ดลุบาฮาตอบว่า :  

 
"ในฐานะที่ท่านเป็นพลโลกคนหน่ึงถา้ท่านเพียรพยายามอย่างเต็ม
ความสามารถในการชว่ยน าหลกัการทีร่ฐับาลก าลงัใชอ้ยู่กบัสหพนัธร์ฐัไป
ใชก้บัปวงประชาในประเทศตา่งๆ ทีป่ระเทศของทา่นมสีมัพนัธภาพอยู่ท าได ้
เพียงแค่นีท้่านก็ไดช้ ือ่ว่าเป็นผูน้ าประโยชนส์ูงสุดแก่ประเทศชาตขิองท่าน
แลว้"…." 

 
รูปแบบของสมาพนัธร์ฐัระดบัโลกจะค่อยปรากฏเป็นรูปเป็นรา่งขึน้ ผลประโยชนท์ีท่กุ
ประเทศจะไดจ้ากระบบของโลกในยุคใหม่นี้ก็คือผูท้ี่อา้งสิทธิในการเปิดฉากท า
สงคราม การเก็บภาษีตามอ าเภอใจ การสะสมอาวุธ ก็จะค่อยๆ เงยีบเสยีงเรยีกรอ้งไป
เอง อาวุธยุทธภัณฑจ์ะถูกจ ากดัจ านวนลงจนถึงระดบัเพียงพอส าหรบัใชร้กัษา
ระเบยีบและความสุขสงบในราชอาณาจกัรเท่าน้ัน ประเทศในภาคจีะตอ้งยอมยกให ้
ระเบยีบการบรหิารโดยองคก์รนานาชาตเิป็นอ านาจเด็ดขาดสูงสุดมีผลบงัคบัใชก้บั
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ประเทศในเครอืภาคทีีฝ่่าฝืนละเมดิกฎบตัรของสมาพนัธ ์สมาพนัธนี์บ้รหิารงานในรูป
ของรฐัสภาแห่งโลกประกอบดว้ยสมาชกิที่ผ่านการเลือกตัง้จากประเทศในภาคีที่
รฐับาลประเทศสมาชกิน้ันๆ อนุมตัเิห็นชอบผลการเลอืกตัง้ทีบุ่คคลในประเทศของตน
ผ่านการรบัเลือกใหม้ีทีน่ั่งในรฐัสภาแห่งโลก ค าพิพากษาใดๆ ก็ตามทีม่าจากศาล
แห่งนี้จะมีผลบงัคบัใชก้บัทุกฝ่าย แมก้ระทั่งกบัคู่กรณีที่ไม่เต็มใจเสนอเร ือ่งขอให ้
พจิารณา สภาพความเป็นอยู่ของคนในลกัษณะทีเ่ลือ่มล า้กนัดว้ยขอ้จ ากดัทางดา้น
เศรษฐกจิจะหมดไปอย่างสิน้เชงิ เศรษฐกจิจะอยู่ในระบบทีเ่งินทุนตอ้งผูกพนัพึ่งพา
อาศยัแรงงานตลอดไป เสียงขอรอ้งยุตคิวามมวัเมาในศาสนาและการทะเลาะวิวาท
บาดหมางจะสงบเงียบ เพลิงแห่งความเป็นปฏิปักษก์นัทางดา้นเชือ้ชาตจิะดบัลงใน
ที่สุด กฎหมายในสังคมรูปใหม่นี้จะมี เพียงฉบับเดียว มีสภานิติบัญญัติซ ึ่ง
ประกอบดว้ยตวัแทนสมาพนัธป์ระชมุรว่มพิจารณารา่งเพื่อใหก้องปราบปรามของ
ประเทศในเครอืสมาชกิเขา้แทรกแซงบงัคบัใชบ้ทลงโทษประเทศคู่กรณีทีล่ะเมิดท า
ผิดไดทุ้กขณะและประการสุดทา้ยก็สงัคมชมุชนแห่งโลกซึง่แต่ก่อนตัง้บนฐานแห่ง
นโยบายทีไ่ม่แน่นอนถอือ านาจตามอ าเภอใจหรอืเป็นมหาอ านาจทางกองก าลงัทหาร
ก็จะค่อยๆ เปลีย่นทศันคตไิปยึดถอืความจรงิทีว่่ามนุษยท์ุกคนคอืพลโลกทีต่่างตอ้ง
พึ่งพาอาศยักนั เหล่านีค้อืแนวระเบยีบโลกในระบบของพระบาฮาอุลลาหท์ีส่ามารถ
น ามากล่าวไดอ้ย่างกวา้งๆ และเมือ่วาระน้ันมาถงึทุกคนก็จะไดป้ระจกัษว์่าระเบยีบโลก
ในระบบนีเ้ปรยีบประดุจเป็นดอกผลทีส่ามารถน ามาใชอ้ย่างเหมาะเจาะกบัยุคสมยัที่
คอ่ยๆ ผนัผ่านเปลีย่นแปลงสู่ความเป็นอารยะอย่างแทจ้รงิ 
 

"จงอย่าหวาดหวัน่คลางแคลงใจในกฎระเบยีบทีว่างไวโ้ดยพระบาฮาอุลลาห ์
กฎเกณฑเ์หล่านีน้อกจากจะไม่ลบลา้งโครงรา่งทีส่งัคมตอ้งองิอยู่แลว้ยงัเป็น
แนวทางทีข่ยายรากฐาน หล่อหลอมสถาบนัของสงัคมใหเ้ป็นไปในลกัษณะ
ทีส่อดคลอ้งเหมาะเจาะกบัสภาพของโลกทีเ่ปลีย่นแปลงไป ระเบยีบโลกใหม่
นีไ้ม่ขดัต่อความสวาวภิกัดิท์ีป่ระชาชนมตี่อพระเจา้แผ่นดนิ ไม่บ่อนท าลาย
ความซือ่สตัยจ์งรกัภกัด ีไม่ดบัเพลงิแห่งความรกัชาตอินัถอืเป็นปกตวิสิยัที่
เราทุกคนเขา้ใจ ไม่โค่นลม้ระบบประเทศเอกราชซึง่ถือว่ามีความส าคญั 
ระเบยีบโลกในระบบใหม่นีไ้ม่มองขา้มหลกัจรรยาของประชาชาตติ่างๆ ที่
ย่อมแตกต่างกนัไปตามอิทธิพลของดินฟ้าอากาศ ประวตัิความเป็นมา 
ภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณี ความคิด ลักษณะนิสัย  ตรงกนัขา้ม
ระเบียบใหม่นี้ย ัง เร ียกรอ้งใหม้ีความซื่อสัตยจ์งรกัภักดีต่อกันอย่าง
กวา้งขวางขึน้เป็นความปรารถนาของมหาชนซึง่มขีอบเขตกวา้งไกลกว่าที่
มนุษยร์ุน่กอ่นไดนึ้กฝันไว ้

 
"พระบาฮาอุลลาหท์รงคดัคา้นการมีนิสยัใจคอคบัแคบเอาตวัรอดเพียง
ล าพงัและการตัง้ขอ้รงัเกยีจกนั  ถา้พูดถงึดา้นก าหมายอนัชอบธรรมแลว้ 
กล่าวไดว้่าทฤษฎีทางดา้นเศรษฐกิจและการเมืองน้ันรา่งขึน้เพื่อพิทกัษ ์
รกัษาผลประโยชนข์องมนุษยชาตทิัง้มวลโดยแทม้ิใชเ่ป็นการน ามนุษยม์า
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ท าลายเพื่อธ ารงไวซ้ ึง่กฎหรอืลทัธิความเชือ่ใดๆ ทัง้สิน้ หลกัธรรมเร ือ่ง
ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนัของมนุษยชาตอินัเป็นแกนกลางซึง่พระธรรม
ทุกบททุกขอ้ของพระบาฮาอุลลาหจ์ะตอ้งโยงมาถึงน้ันมิใชเ่ป็นเพียงแต่
ค าพูดทีป่ราศจากสาระมใิชเ่ป็นการแสดงออกซึง่ความหวงัอย่างใจบุญและ
เลือ่นลอย...แต่ยงัมีความหมายลกึซึง้ในทางปฏบิตั ิ ยิง่ไปกว่าน้ันกล่าวคอื
เป็นโองการทีย่ิง่ใหญ่กว่าโองการซึง่พระศาสดาทัง้หลายในอดตีไดท้รงเคย
บญัชาไว ้ นอกจากจะสามารถน ามาถอืปฏบิตักิบัเอกบุคคลไดแ้ลว้ยงัเป็น
คุณลกัษณะเบือ้งมูลฐานแห่งสายสมัพนัธซ์ ึง่ประสานประชาชาตเิขา้กนัไว ้
ประดจุเป็นสงัคมมนุษยซ์ ึง่อยู่ในครอบครวัเดยีวกนั.... 

 
"หลกัธรรมเร ือ่งความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัของมนุษยชาติยังผลให ้
ววิฒันาการของมนุษยส์ าเรจ็ลงดว้ยความสมบูรณเ์พยีบพรอ้ม 

 
"อนิจจาความพินาศที่บงัเกิดขึน้แก่โลกซึง่เป็นพลงัผลกัดนัใหม้นุษยม์ี
ความคดิหาทางแกไ้ขตามแนวระเบยีบใหม่ก็ก าลงัอุบตัใิหเ้ห็นมากขึน้ทุก
วนั ไม่มีมาตรการอืน่ใดอกีนอกเสียจากว่ามนุษยชาตจิะตอ้งผ่านการถูก
ทดสอบอย่างแสนสาหสัจนกระทัง่ความคดิเห็นถูกช าระอย่างบรสิุทธิอ์ยู่ใน
สภาพพรอ้มส าหรบัสิง่ใหม่ๆ จากน้ันผูน้ าในยุคใหม่จงึจะไดร้บัการปลูกฝัง
ส านึกแห่งความรบัผดิชอบทีม่ีต่อนโยบายตามระเบยีบใหม่ๆ เหล่านี.้..แลว้
จงึเร ิม่ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามน้ัน...ในอดตีทีผ่่านมาพระอบัดุลบาฮาเอง
มิใชห่รอืที่บอกกล่าวกบัพวกเราไวอ้ย่างตรงไปตรงมาว่า "สงครามที่จะ
เกดิขึน้ในภายภาคหนา้น้ันจะทวคีวามรนุแรงมากขึน้กว่าทีแ่ลว้ๆ มา" 

วนัที ่28 พฤศจกิายน 2474 
 

"เมือ่โครงรา่งและองคก์รสถาบนัโลกในระดบัใหม่นีเ้ร ิม่ท างานอย่างแข็งขนั
และมีประสิทธิภาพ โลกในระบบใหม่ก็จะพิสู จน์ใหเ้ห็นผลสมตาม
เจตนารมณท์ีต่ ัง้ไวท้ ัง้ยงัจะส าแดงใหม้นุษยต์ระหนักในสรรถนะของระเบยีบ
ว่าระเบยีบนีไ้ม่เพยีงแต่จะเป็นหวัใจของแผนงานโลกยุคใหม่เท่าน้ันก็หาไม่
หากยงัถกูก าหนดไวใ้ชก้บัมนุษยชาตอิย่างเต็มทีต่ลอดไปดว้ย 

 
"ศาสนานี้สมัฤทธิผ์ลในการสถาปนาโครง่รา่งระเบียบสงัคมซึง่สมควรที่
บุคคลซึง่ก าลงัสบัสนกบัความหายนะและความตกต ่าแหลกสลายจะหนั
หน้าเขา้หาปราการอนัมั่นคงปลอดภยัที่คุม้ครองโลกนี้และน าไปศึกษา
วนิิจฉัยใหด้กีอ่นทีจ่ะสายเกนิไป 

 
"หากปรากฏการณท์ีต่อ้งอุบตัใินเบือ้งปฐมของเครอืประเทศในยุคทีบ่าไฮ
ครองโลกนี้มิไดถู้กเกณฑก์ าหนดใหเ้ป็นเคร ือ่งแสดงออกซึง่อ านาจของ
อะไร เพือ่อธบิายใหช้ดัเจนขอหยบิยกพระธรรมวจนะของพระบาฮาอุลลาห ์
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เกีย่วกบัเร ือ่งนีด้งันี ้"ดุลยข์องโลกเสียไปแลว้ดว้ยอิทธพิลอนัสะทา้นของ
ระเบียบใหม่อนัยิ่งใหญ่ของโลก  การท างานของระบบซึง่มีเอกลกัษณ์
เฉพาะตวัอนัน่าพิศวงนี้ไดพ้ลิกแบบแผนชวีิตของมนุษยใ์หเ้ปลี่ยนไปใน
ลกัษณะซึง่ไม่เคยปรากฏตอ่สายตาของมนุษยม์ากอ่น.... 

 
"ประเทศในเครอืสมาพนัธบ์าไฮซึง่จะอยู่ในกรอบระเบียบการบรหิารอนัมี
ขอบข่ายครอบคลุมกวา้งขวางทัง้ทางดา้นทฤษฏแีละปฏบิตันีิไ้ม่เพยีงแต่จะ
มีเอกลกัษณเ์ฉพาะตวัเมื่อเทยีบกบัลกัษณะสถาบนัทางการเมืองในยุคที่
ผ่านมาหากยงัมรีะบบการบรหิารงานเหนือกว่าของสถาบนัศาสนาตา่งๆ ใน
อดีต ระบบการปกครองต่างๆ  ไม่ว่าจะอยู่ ในระบอบประชาธิปไตย 
เอกาธปิไตยหรอืเผด็จการ สมบูรณาญาสทิธริาชหรอืสาธารณรฐัเจา้ขนุ
มูลนายหรอืในระบบศาสนจกัร ไมว่าจะอยู่ในรูประบอบการปกครองของ
ชุมชนเฮบรูหร ือองคก์ารที่ปกครองโดยถือค าตัดสินอาญาวัดแห่ง
ครสิตจ์กัร ระบบโตะ๊อหิม่ามหรอืระบบการปกครองโดยถอืพระเจา้แผ่นดนิ
เป็นหวัหนา้ศาสนาของพระโมฮมัหมดัเหล่านีไ้ม่มสีกัระบบเดยีวทีส่อดคลอ้ง
ตอ้งกบัระบบการบรหิารซึง่พระหตัถแ์ห่งอจัฉรยิะของพระผูท้รงเป็นยอดแห่ง
สถาปนิกไดว้างไว ้

 
"ในขณะทีร่ะบบนีย้งัอยู่ในระยะเร ิม่เป็นรูปเป็นรา่งอยู่ ขอใครอย่าไดล้บหลู่
ความส าคญัหรอืแปลเจตนารมณใ์หผ้ิดไปเสียจากความเป็นจรงิ ฐานซึง่
เป็นทีส่ถติของระบบการบรหิารนีค้อืจุดมุ่งหมายทีห่กัลา้งมไิดเ้ป็นทีม่าแห่ง
แรงดลบนัดาลใจที่เปรยีบประดุจดงัมาจากพระบาฮาอุลลาหเ์องทีเดียว 
จุดมุ่งหมายส าคญัแห่งการสรา้งฐานนีต้ามทีพ่ระบาฮาอุลลาหท์รงแยม้ไว ้
น้ันก็เพื่อใชร้องรบัระบบการบรหิารโลก วิธกีารหรอืกฎเกณฑท์ี่ใชอ้บรม
น้ันมิไดว้างไวใ้หแ้ต่เฉพาะคนในโลกซกีตะวนัออกหรอืตะวนัตกมิไดใ้ห ้
เฉพาะคนยิวหรอืครสิตศ์าสนิกชน มิไดเ้ลือกใหแ้ต่เฉพาะคนมั่งมีหรอืคน
จนผิวขาวหรอืผิวเหลอืง ค าขวญัของศาสนานีไ้ดแ้ก่ความเป็นอนัหน่ึงอนั
เดยีวกนัของมนุษยช์าต ิธงชยัก็คอื "สนัตภิาพในระดบักวา้งขวางทัว่โลก" 

8 กมุภาพนัธ ์2477 
 

"ปรากฏการณแ์ห่งความแข็งแกรง่ที่ทวีควบคู่ไปกบัความเจรญิทางดา้น
ระบบบรหิารศาสนาของพระผูเ้ป็นเจา้เมือ่เทยีบกบัพลงัแห่งความแตกแยก
ซึง่ท าลายสายใยแห่งสงัคมทีก่ าลงัต่อสูด้ิน้รนนีม้ีขอ้แตกต่างกนัอย่างเห็น
ไดช้ดัแจง้ เคร ือ่งหมายและสญัญาณที่ปรากฏทัง้ภายในและภายนอก
ชมุชนบาไฮน้ันชีน้ าใหเ้ห็นความจ าเป็นที่ระเบียบของโลกตอ้งถือก าเนิด
ขึน้มา เป็นการสถาปนาระบบซึง่จะเป็นจุดเด่นในยุคทองแห่งศาสนาของ
พระผูเ้ป็นเจา้ เคร ือ่งหมายและสญัญาณเหล่านี้ก าลงัปรากฏทวีมากขึน้
ทกุๆ วนั" 
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พระบาฮาอุลลาหท์รงประกาศดว้ยพระวจนะของพระองคเ์องว่า :  "ในไม่ชา้ระเบยีบที่
โลกใชอ้ยู่ในปัจจบุนัจะลม้เลกิไปมรีะเบยีบใหม่มาแทนที"่ 
 

"ปรากฏการณแ์ห่งการสถาปนาศาสนาทีเ่ผยโดยพระบาฮาอุลลาหค์วรจะ
เป็นทีเ่ขา้ใจกนัโดยทัว่กนัว่าเป็นสญัญาณทีบ่่งบอกว่ายุคทีม่นุษยชาตจิะไม่
ถอืเขาถอืเราน้ันไดม้าถงึแลว้ ไม่ควรเขา้ใจว่าศาสนานีอุ้บตัขิึน้เพียงเพื่อ
ฟ้ืนฟูศลีธรรมของคนในยุคทีเ่ปลีย่นไปหรอืเป็นแค่การววิฒันข์องศาสนาสู่
อกีระดบัหน่ึงหรอืเป็นเพยีงอบุตักิารทีส่มัฤทธิผ์ลตามค าท านายของศาสนา
ต่างๆ ในอดตีเท่าน้ันก็หาไม่ ศาสนานีไ้ดร้บัการสถาปนาขึน้เพื่อใหเ้ป็นที่
สงัเกตว่ามนุษยโ์ดยส่วนรวมในโลกนีว้วิฒันาการเปลีย่นแปลงไปอย่างใหญ่
หลวงจนถึงระดบัสูงสุดในบัน้ปลายแลว้ ในสภาพของโลกเท่าที่เป็นอยู่นี้
การเปลี่ยนแปลงของชุมชนที่ขยายตัวสู่ ระดับนานาชาติก็ดีหร ือที่
ประชาชาตมิสี านึกแห่งการไดเ้ป็นพลเมอืงของโลกรว่มกนั หรอืการก าเนิด
แห่งอารยธรรมและวฒันธรรมยุคใหม่ก็ดีขอใหเ้ขา้ใจว่าปรากฏการณ์
เหล่านี้เป็นเพียงวิวฒันาการระดบัสูงสุดเท่าที่สถาบนัสงัคมของมนุษย ์
สามารถพฒันาได ้ความเจรญิเหล่านีเ้มือ่มาประมวลกนัแลว้ก็จะอ านวยผล
ใหม้นุษยแ์ต่ละคนสามารถพัฒนาเจรญิต่อไปโดยไม่หยุดยั้งไดอ้ย่าง
แน่นอน 

 
"โครงร่างแห่งความสามัคคีระหว่างมนุษยช์าติที่วางไวโ้ดยพระบาฮา
อุลลาหน้ั์นมีนัยบ่งบอกถงึการสถาปนาสมาพนัธร์ฐัซ ึง่จะเป็นศูนยป์ระสาน
สามคัคอีนัเป็นปึกแผ่นถาวรระหว่างประเทศ ชาต ิศาสนาและชนช ัน้ต่างๆ 
เอกราช สทิธ ิตลอดจนความคดิรเิร ิม่สรา้งสรรคข์องแต่ละประเทศจะไดร้บั
การคุม้ครองป้องกนัอย่างรดักุมที่สุด สมาพนัธร์ฐัในเคา้โครงที่เราพอจะ
เห็นไดน้ั้นประกอบดว้ยสภานิติบญัญตัิซ ึง่มีนิติกรจากทั่วโลกรว่มกนัท า
หนา้ทีค่วบคุมทรพัยากรของประเทศในสมาพนัธ ์สภานีจ้ะรา่งกฎหมายที่
อ านวยผลใหช้วีิตประจ าวนัของคนด าเนินไปอย่างราบร ืน่ใชส้นองความ
ตอ้งการและปรบัความสมัพนัธข์องคนระหว่างเชือ้ชาตติา่งๆ คณะกรรมการ
บรหิารแห่งโลกซึง่หนุนโดยกองก าลงันานาชาตจิะน ากฎหมายทีผ่่านสภา
นิตบิญัญตันีิแ้ลว้มาใชแ้ละจะท าหนา้ทีธ่ ารงไวซ้ ึง่สนัตภิาพของประเทศใน
ภาคีสมาพนัธ ์จะมีศาลโลกซึง่ท าหน้าที่วินิจฉัยและออกค าตดัสินกรณี
พพิาททีเ่กดิขึน้ระหว่างหน่วยต่างๆ ในโลกระบบน้ัน วทิยาการทางดา้นการ
สื่อสารระยะไกลแบบครอบคลุมจกัรวาลจะถูกประดษิฐข์ึน้มาใชเ้ป็นระบบ
การสื่อสารที่ปลอดจากการถูกขดัขวางหรอืถูกควบคุมโดยประเทศใดๆ 
ทัง้สิน้ การสือ่สารในยุคน้ันจะมีสมรรถนะทางดา้นความสม ่าเสมอรวดเรว็
และฉับพลนั  ศูนยก์ลางแห่งโลกจะเป็นใจกลางแห่งอารยธรรมเป็นจุดที่
พลงัทศิทางแห่งชวีิตซึง่พุ่งไปในทศิทางเดยีวกนัมาบรรจบพบกนัและจาก
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จุดศูนยก์ลางแห่งนี้เองพลงัอนัทรงอิทธพิลก็จะแผ่รศัมีออกไปอย่างกวา้ง
ใหญ่ไพศาล ส่วนภาษากลางของโลกน้ันถา้หากไม่มกีารคดิประดษิฐข์ึน้มา
ใหม่ก็จะตอ้งเลือกหน่ึงในจ านวนภาษาที่มีอยู่มาใชส้อนในโรงเรยีนใน
ประเทศต่างๆ ทั่วโลก ใหใ้ชเ้ป็นภาษาที่สองรองจากภาษาทอ้งถิ่น ส่วน
ทางดา้นตวัอกัษร วรรณกรรม เงนิตราทีใ่ชห้มุนเวยีนจะอยู่ในสกุลเดยีวกนั
ส่วนมาตรการเกีย่วกบัน ้าหนัก ระบบการ ช ัง่ ตวง วดั เหล่านี้จะถูกทอน
ความยุ่งยากสบัสนลงใหอ้ยู่ในระดบัทีส่ะดวกและง่ายต่อการทีป่ระชาชาติ
ทั่วโลกจะใชด้ว้ยความเขา้ใจ เมื่อสงัคมของโลกอยู่ในสภาพนีศ้าสนาและ
วทิยาศาสตรซ์ ึง่เป็นแรงพลงัส าคญัของชวีติมนุษยก็์จะสิน้ความขดัแยง้กนั
จะเสรมิส่งซ ึง่กนัและกนัและจะเจรญิควบคู่กนัไป ดา้นหนังสือพิมพก็์จะมี
สิทธิม์ีเสียงอย่างเต็มที่ในการเสนอบทความในแง่มุมและทศันะต่างๆ แก่
มวลชน จะไม่มกีารใชห้นังสอืพมิพเ์ป็นเคร ือ่งมอืประทษุรา้ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่
ประโยชนข์องส่วนตนหรอืส่วนรวมอกีต่อไปแต่จะใชใ้นชอ่งทางทีเ่ป็นปาก
เสียงแก่รฐับาลและประชาชน ทรพัยากรของโลกจะถูกรวบรวมเขา้ไว ้
ดว้ยกนัวตัถุดบิถูกน ามาใชใ้หเ้ป็นประโยชนอ์ย่างเต็มทีม่ีการประสานงาน
และการพฒันาทางดา้นการตลาดส่วนการจดัจ าหน่ายน้ันจะจดัในลกัษณะ
ทีเ่ป็นไปอย่างทัว่ถงึเสมอกนั 

 
"การชงิด ีความเกลยีดชงัและเล่หก์ระเท่หท์ีช่าตติา่งๆ เคยมตีอ่กนัน้ันจะยุติ
ลง อคตแิละการตัง้ตนเป็นศตัรูต่อกนัก็จะแปรเป็นความรกัใคร ่ความเขา้ใจ
และความรว่มมือกนัในระหว่างมนุษยชาติ การต่อสูก้นัโดยยกเหตุผลเพื่อ
ศาสนาจะไม่มีอีกต่อไป อุปสรรคและขอ้จ ากดัดา้นเศรษฐกจิจะสิน้สุดลง 
ชอ่งว่างระหว่างชนช ัน้ ความยากจนแบบสิน้เนือ้ประดาตวักบัการสรา้งสม
ความมั่งมจีะหมดสิน้ไป พลงังานอนัมหาศาลทีล่่มจมไปกบัการท าสงคราม
หรอืทีสู่ญเสยีไปกบัระบบเศรษฐกจิและการเมืองจะกลบัถูกน ามาใชจ้นถงึ
ระดบัที่ท าใหเ้กิดผลดีในดา้นต่างๆ ต่อไปนี้การประดิษฐค์ิดคน้และการ
พฒันาทางดา้นวทิยาการแผนใหม่ขยายตวักวา้งออกไป ผลผลติเพิ่มขึน้ 
โรคภยัไขเ้จ็บทุเลาเบาบางหายมลายไป มีการคน้ควา้ทางวิทยาศาสตร ์
มากขึน้มาตรฐานและการรกัษาสุขภาพสูงขึน้ ปัญญาของมนุษยห์ลกั
แหลมและไดร้บัการกลั่นกรองมากขึน้  มีการน าทรพัยากรที่ยงัไม่ไดใ้ช ้
หรอืทีปั่จจุบนัยงัคาดคดิไม่ถงึว่าจะมมีาใหใ้ชเ้ป็นประโยชน ์ชวีติของมนุษย ์
ยืนยาวมากขึน้ นอกเหนือจากนี้ยงัมีการสรา้งเสรมิเพิ่มเติมองคก์รซึง่จะ
ชว่ยกระตุน้สตปัิญญาศลีธรรมและจรยิธรรมของมนุษยช์าตทิัง้มวลดว้ย" 

 
จุดมุ่งหมายทีม่นุษยมุ่์งจะไดร้บัจากแรงกระตุน้แห่งพลงักระแสชวีติซึง่พดัพาพวกเขา
ไปในทศิทางเดยีวกนัน้ันไดแ้ก่สิง่เหล่านีค้อื "การไดม้ีชวีติอยู่ในโลกระบบสมาพนัธ ์
ซ ึง่เป็นยุคที่องคก์รของโลกมีอ านาจเด็ดขาดในการจดัการกบัทรพัยากรอนัมีค่า
มหาศาลเกนิคาด อุดมคตขิองโลกฝ่ายตะวนัออกและตะวนัตกจะผสมกลมกลนืรวม
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เป็นทศันะใหม่เป็นโลกซึง่ปลอดจากเสียงสาปแชง่จากสงครามและความทุกขย์าก 
พรอ้มทีจ่ะใชป้ระโยชนจ์ากแหล่งทีใ่หก้ าเนิดพลงังานทุกรูปแบบทีค่น้หาไดจ้ากผืน
พภิพนี ้ในยุคน้ันแสนยานุภาพจะเป็นทาสรบัใชค้วามเป็นธรรม เป็นยุคทีช่พีมนุษยจ์ะ
ยืนยงอยู่ไดด้ว้ยการเคารพบูชาพระผูเ้ป็นเจา้องคเ์ดยีวกนั ดว้ยการพรอ้มใจกนัพลี
ความจงรกัภกัดใีหแ้กพ่ระธรรมเล่มเดยีวกนั" 
 

"มนุษยชาติทัง้หลายก าลงัคร า่ครวญก าลงัรอคนน าพวกเขาไปสู่ความ
สามคัคสีู่การสิน้สุดลงซึง่การสละชพีซึง่พวกเขาไดพ้ลีกนัตลอดมาในยุค
อนัยาวนาน กระน้ันก็ดโีลกก็ยงัคงปฏเิสธไม่ยอมรบัแสงสว่างและความรอบ
รูข้องพระผูท้รงอ านาจสูงส่ง โดยหาคดิไม่ว่าแสงสว่างและความรูน้ั้นจะเป็น
แนวทางแกไ้ขความยุ่งยากสามารถปัดเป่าความหายนะทีก่ าลงัประทุขึน้มา
รมุลอ้มตนได.้... 

 
"ความสามคัคีระหว่างมนุษยชาติคือเคร ือ่งหมายประทบัตรายุคที่สงัคม
มนุษยก์ าลงัย่างเขา้ไปสู่ โลกเราประสบความส าเรจ็ทางดา้นการพยายาม
สถาปนาเอกภาพในระดบัครอบครวั เผ่าพนัธุ ์มลรฐั และระดบัประเทศ
มาแลว้และเท่าทีม่นุษยก์ าลงัดิน้รน้ต่อสูอ้ยู่ก็เพื่อใหไ้ดม้าซึง่ความสามคัคี
ระดบัโลก การสรา้งชาตน้ัินส าเรจ็ลงแลว้โดยสมบูรณ ์ สภาพของบา้นเมอืง
ทียุ่่งเหยิงปราศจากขือ่แปลก็ก าลงัใกลจ้ะสิน้สุดลงแลว้  โลกทีก่ าลงัย่างสู่
ความเจรญิอกีระดบัหน่ึงน้ันจะตอ้งละทิง้ความเชือ่ทีป่ราศจากเหตุผล ตอ้ง
ยอมรบัความสมัพนัธอ์นัเป็นเอกภาพระหว่างมวลมนุษยชาติและจะตอ้ง
สถาปนากลไกทีจ่ะวางหลกัเกณฑเ์บือ้งตน้ใหแ้ก่การด าเนินชวีิตในโลกนี้
...." 

11 มนีาคม 2479 
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บทที ่16 
บทสง่ทา้ย 

[Epilogue] 

 
ภายใตค้ าแนะน าของท่านศาสนภิบาลโชกิ เอฟเฟนดิ ปรากฏว่าศาสนาบาไฮได ้
ขยายตวัเป็นที่รูจ้กักนักวา้งขวาง จ านวนบาไฮศาสนิกชนเพิ่มขึน้และระบบการ
บรหิารในศาสนาก็ถูกก าหนดขึน้ ปรากฏว่าในปี พ.ศ. 2494 (ค.ศ. 1951) มี
ธรรมสภาแห่งชาติ 11 แห่ง ต่อมาท่านศาสนภิบาลไดจ้ดัตัง้สถาบนัศาสนาระดบั
นานาชาตเิรยีกว่า "ธรรมสภาบาไฮนานาชาติ" ซ ึง่ต่อมาเปลีย่นชือ่เป็น "ธรรมสภา
ยุตธิรรมแห่งสากล" จากน้ันไม่นานนักท่านศาสนภบิาลก็ไดแ้ต่งตัง้พระหตัถศ์าสนา
และในโอกาสน้ัน ดร.จอหน์ เอสเซลิมอนท ์ผูเ้รยีบเรยีงหนังสือเล่มนีก็้ไดร้บัแต่งตัง้
เป็นพระหตัถศ์าสนาดว้ยในระหว่างปี พ.ศ. 2494 ถึง 2500 (ค.ศ. 1951-1957) 
ทา่นศาสนภบิาลไดแ้ตง่ตัง้พระหตัถศ์าสนารวม 32 ทา่น 
 
ท่านสาสนภิบาลไดเ้ขียนจดหมายถึงบาไฮศาสนิกชนทั่วโลกเพื่อใหเ้ขาเหล่าน้ัน
เขา้ใจหลกัธรรมของศาสนาอย่างลึกซึง้ นอกเหนือจากการจดัตัง้สถาบนับรหิาร
ศาสนาแลว้ท่านศาสนภบิาลยงัไดอ้บรมบาไฮศาสนิกชนในแนวความถนัดของแต่ละ
คนเพื่อจะไดร้บัใชศ้าสนา ในปี พ.ศ. 2480 (ค.ศ. 1937) พระอบัดุลบาฮาไดจ้ดั
วางแผนงานสวรรค ์(Divine plan) ใหแ้กช่มุชนบาไฮแห่งสหรฐัอเมรกิาใชป้ระกาศ
พระธรรมของพระบาฮาอุลลาห ์พระอบัดุลบาฮาไดเ้ขียนแผนงานสวรรคใ์นช่วง
ระหว่างสงครามโลกคร ัง้ที่ 1 ไวห้ลายบท  นอกเหนือจากนี้ยงัไดเ้ขียนบทความ
เกีย่วกบัการสอนศาสนาไวด้ว้ย 
 
แผนการสอนศาสนาไดเ้ร ิม่ขึน้คร ัง้แรกในโลกซกีตะวนัตกก่อนต่อมาจึงเร ิม่ขึน้ใน
ยุโรป เอเชยี  ออสเตรเลีย เอเซยีตะวนัออกเฉียงใต  ้และอฟัรกิา ในปี พ.ศ. 2496 
(ค.ศ. 1953) ท่านศาสนภิบาลไดจ้ดัวางแผนงาน 10 ปีเพื่อเผยแพร่ศาสนาใน
ประเทศทัว่โลก 
 
ในปี พ.ศ. 2500 (ค.ศ. 1957) เมื่อแผนงานดงักล่าวด าเนินไปได ้5 ปี ท่านศาสนภิ
บาลก็ถงึแกก่รรมทีป่ระเทศองักฤษหลงัจากทีไ่ดเ้พยีรพยายามท างานศาสนาอย่างไม่
ย่อทอ้ตลอด 36 ปี 
 
เน่ืองจากท่านศาสนภบิาลไม่มีทายาทสืบสกุลดงัน้ันศาสนกจิของศาสนาจงึด าเนิน
ต่อไปโดยคณะท่านพระหตัถศ์าสนา 27 ท่านจนกระทั่งสิน้สุดโครงการ 10 ปี เมื่อปี 
พ.ศ. 2406 (ค.ศ. 1963) และในปีเดยีวกนันีเ้องคณะกรรมการธรรมสภาแห่งชาต ิ56 
ประเทศก็ไดท้ าการเลือกตัง้คณะกรรมการธรรมสภายุตธิรรมแห่งสากลชดุแรกขึน้ 
การเลือกตัง้ไดก้ระท าขึน้ที่ศูนยก์ลางบาไฮแห่งโลกเมืองไฮฟา ประเทศอิสราเอล
ผูอ้ านวยการเลอืกตัง้ในคราวน้ันคอืกลุ่มพระหตัถศ์าสนา 
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ทนัททีีก่ารเลอืกตัง้ธรรมสภายุตธิรรมสากลสิน้สุดลงบาไฮศาสนิกชนจากทัว่โลกก็ได ้
ประชมุฉลองครบรอบ 100 ปี แห่งการประกาศศาสนาของพระบาฮาอุลลาหแ์ละใน
ขณะเดยีวกนัก็ไดร้ว่มกนัแสดงความยินดทีีพ่ระธรรมของศาสนาไดแ้ผ่ขยายไปทั่ว
โลก งานเฉลมิฉลองนีจ้ดัขึน้ทีป่ระเทศองักฤษ 
 
สถาบนัสูงสุดของศาสนาบาไฮคอืสภายุตธิรรมแห่งสากลเป็นสถาบนัทีจ่ดัตัง้ขึน้โดย
พระบาฮาอุลลาห ์ พระองคท์รงพระบญัญตัเิกีย่วกบัสถาบนันีใ้นพระคมัภรีศ์กัดิส์ทิธิ ์
สภายุตธิรรมแห่งสากลจกัตอ้งยดึถอืธรรมบญัญตัขิองพระบาฮาอลุลาหเ์ป็นเคร ือ่งน า
ทางและในขณะเดียวกนัสภายุติธรรมแห่งสากลก็ไดร้บัมอบอ านาจใหก้ าหนด
กฎเกณฑท์ีม่ิไดม้ีปรากฏในพระคมัภีรศ์กัดิส์ิทธิ ์พระอบัดุลบาฮาเป็นผูว้างระเบียบ
การเลอืกตัง้คณะกรรมการสภายุตธิรรมแห่งสากลนอกจากนีท้่านยงัไดร้ะบุเกีย่วกบั
สถานะและหน้าที่ของสภายุติธรรมแห่งสากลไวอ้ย่างชดัเจน ท่านกล่าวว่าสภา
ยุติธรรมแห่งสากลเป็นสถาบนัที่อยู่ภายใตก้ารน าทางของพระบอ๊บและพระบาฮา
อุลลาหด์งัน้ันบาไฮศาสนิกชนทัง้หลายควรยดึถอืปฏบิตัติามความประสงคข์องสภา
ยุตธิรรมแห่งสากล 
 
ลกัษณะทีเ่ป็นเอกลกัษณข์องศาสนาบาไฮทีแ่ตกต่างจากศาสนาอืน่ๆ ก็คอืศาสนา
บาไฮมีพระปฏญิญาของพระบาฮาอุลลาห ์พระปฏญิญานีค้อืเบือ้งมูลฐานทีศ่าสนา
บาไฮจะสามารถตัง้มั่นและพฒันากา้วหนา้ต่อไปได ้นับเป็นคร ัง้แรกในประวตัศิาสตร ์
ศาสนาทีพ่ระศาสนทูตของพระผูเ้ป็นเจา้ไดก้ าหนดอย่างชดัแจง้ใหส้ถาบนัมีอ านาจ
ตคีวามหมายของพระวจนะของพระองคแ์ละไดท้รงบญัญตัใิหม้กีารจดัตัง้สถาบนัผูร้บั
มอบอ านาจจากพระผูเ้ป็นเจา้สบืทอดกนัตอ่ไปโดยไม่รูส้ิน้ 
 
การแปลความจากพระคมัภีรข์องศาสนาในยุคก่อนๆ ไดก้่อใหเ้กิดการแตกแยก
ออกเป็นนิกายต่างๆ ในหนังสอืพระปฏญิญาของพระบาฮาอุลลาห ์พระบาฮาอุลลาห ์
ทรงบญัญตใิหพ้ระอบัดุลบาฮาซึง่เป็นบุตรชายคนโตของท่านเป็นผูแ้นะน าในศาสนา 
กอ่นหนา้ทีพ่ระอบัดุลบาฮาจะถงึแกก่รรมท่านไดเ้ขยีนพนัิยกรรมแต่งตัง้ให ้โชก ิเอฟ
เฟนดซิ ึง่เป็นหลายชายคนโตของท่านใหเ้ป็นท่านศาสนภิบาลและเป็นผูต้ีความใน
พระคมัภรีแ์ตเ่พยีงผูเ้ดยีว 
 
เน่ืองจากศาสนาบาไฮไม่มีผูใ้ดสามารถจะเรยีกรอ้งฐานันดรศักดิแ์ละไม่มีผูใ้ด
สามารถแต่งตัง้ตนเองใหเ้ป็นผูน้ าในศาสนาไดด้งัน้ันการก าหนดอ านาจหนา้ที่ของ
สถาบนัจงึปรากฏอยู่ในบญัญตัขิองศาสนา วิธนีีป้้องกนัมิใหศ้าสนาของพระบาฮา
อุลลาหแ์ตกแยกเป็นนิกายต่างๆ และป้องกนัมใิหผู้ใ้ดแอบอา้งตนเป็นผูน้ าและท าลาย
ศาสนา และทีส่ าคญัยิง่ก็คอืป้องกนัศาสนาใหพ้น้จากลทัธหิรอืกฎเกณฑท์ีม่นุษยค์ดิ
ขึน้เอง ความแตกแยกของศาสนายุคก่อนๆ สืบเน่ืองมาจากการกระท าดงักล่าว
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มาแลว้ การก าหนดท่านผูแ้ปลความในศาสนาท าใหพ้ระธรรมของพระบาฮาอุลลาห ์
ทรงความบรสิุทธิแ์ละความศกัดิส์ทิธิแ์กจ่ติวญิญาณของมนุษยท์ัง้มวล 
 
ในปี พ.ศ. 2511 (ค.ศ. 1968) สภายุตธิรรมแห่งสากลไดจ้ดัวางแผนงานเผยแพรแ่ละ
ป้องกนัศาสนาส าหรบัอนาคตโดยการจดัตัง้คณะกรรมการทีป่รกึษาศาสนาภาคพืน้
ทวปีต่างๆ กรรมการทีป่รกึษาศาสนาในแต่ละทวปีไดร้บัการแต่งตัง้จากสภายุตธิรรม
แห่งสากลและกรรมการเหล่านี้ร ่วมงานอย่างใกลช้ดิกบัคณะพระหัตถศ์าสนา 
คณะกรรมการทีป่รกึษาศาสนาเป็นผูแ้ต่งตัง้ผูช้ว่ยทีป่รกึษาศาสนาในประเทศทีอ่ยู่ใน
เขตความรบัผิดชอบของตนและผูช้ว่ยที่ปรกึษาศาสนาแต่งตัง้รองผูช้ว่ยที่ปรกึษา
ศาสนาในทอ้งถิน่ที่ตนสงักดัตามล าดบั ปัจจุบนัมีพระหตัถศ์าสนาทีย่งัมีชวีิตอยู่ 9 
ทา่น ทา่นเหล่านีย้งัคงด าเนินงานศาสนกจิทัว่โลกตอ่ไป 
 
ท่านศาสนภิบาลไดร้า่งแผนงานเผยแพรศ่าสนาทั่วโลกใหส้ภายุติธรรมแห่งสากล
ด าเนินงานต่อไป  แผนงานชว่งแรกมีก าหนด 9 ปี เร ิม่ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2507 (ค.ศ. 
1964) ในปี พ.ศ. 2528 (ค.ศ. 1985) ศาสนาบาไฮไดข้ยายไปทั่วโลก ธรรมสภา
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