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การศกึษาเพือ่ชวีติทีเ่ป็นสุข  
และประสบความส าเรจ็ 

[Education for a Happy and Successful Life] 
 
ข่าวสารแดน่กัเรยีนนกัศกึษาและเยาวชน 
[Newsletter to Students and Youth 

 
จากธรรมลขิติของศาสนาบาไฮ 
[From the Bahá'í Holy Scripture] 

 
ศาสนาบาไฮก่อก าเนิดขึน้ในชว่งเร ิม่ตน้ของโลกยุคใหม่เมื่อประมาณ 174 ปีทีแ่ลว้ 
ศาสนาบาไฮไดม้อบสารที่พิเศษแก่เรา เหล่าเยาวชนนักเรยีนนักศึกษา น่ันก็เป็น
เพราะว่าธรรมลขิติบาไฮไดเ้ล็งเห็นความตอ้งการของเราในเร ือ่งความรูท้ีม่ีลกัษณะ
ลกึซึง้ และเป็นการศกึษาทีม่วีวิฒันาการอย่างต่อเน่ือง เป็นการศกึษาซึง่จะเกีย่วขอ้ง
กบัความทา้ทายและปัญหาต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ในยุคปัจจุบนันี ้และใชเ้ป็นพืน้ฐานของ
แนวความคดิทีเ่ช ือ่ถอืไดเ้พื่อชวีิตทีม่ีความสุขและสมบูรณเ์ลิศ การด าเนินชวีิตใน
ลกัษณะดงักล่าวตอ้งใชค้วามรูค้วามรอบคอบที่ไม่ธรรมดา แต่ตอ้งใชค้วามสุขุม
รอบคอบทีม่ากกว่าเพือ่จะเขา้ไดก้บัยุคใหม่ทีเ่ต็มไปดว้ยความสบัสนและยุ่งยาก การ
เรยีนรูท้ีจ่ะปรบัปรุงและดดัแปลงใหเ้ขา้กบัค าสอน แนวความคดิและหลกัการใหม่ๆ 
เหล่านีเ้ป็นสิง่จ าเป็นทีสุ่ดส าหรบัความปลอดภยั ความกา้วหนา้ และความสุขของตวั
เราเอง 
 
พระวจนะทีอ่ยู่ในจลุสารฉบบันีเ้ป็นบททีค่ดัเลอืกมาเป็นบางตอนจากไขมุ่กจ านวนนับ
อสงไขยที่อยู่ในมหาสมุทรแห่งอจัฉรยิภาพที่น ามาถือปฏิบตัิได ้ทัง้หมดอยู่ในพระ
ธรรมของศาสนาบาไฮ พระธรรมบทที่คดัเลือกมานี้ไดม้าจากหนังสือและเอกสาร
เกี่ยวกบัศาสนาบาไฮจ านวนมาก เป้าหมายก็เพื่อจดัหาถอ้ยค าสรา้งสรรคซ์ ึง่จะ
อ านวยความสุขสวสัด ีและหนทางอนัปลอดภยัตลอดเสน้ทางแห่งประสบการณใ์หแ้ก่
นักเรยีนผูก้ าลงัอยู่ในชว่งทีก่ารเดนิทางของชวีติก าลงัเร ิม่ตน้ เรามั่นใจว่าถา้นักเรยีน
นักศึกษาจะใชเ้วลาเพียงไม่กี่นาทีอ่านและท าความเขา้ใจกบัไข่มุกเหล่านี้แลว้ 
นักเรยีนนักศกึษาก็จะพบบางสิง่ทีจ่ะเสรมิเพิม่ความสมบูรณ ์ท าใหม้คีวามปีต ิและท า
ใหช้วีติรุง่เรอืงไดอ้ย่างแน่นอนทีสุ่ด น่ีคอืของขวญัอนัล า้ค่าทีสุ่ดทีเ่รามอบใหแ้ก่คุณ 
เราหวงัว่าคณุจะพอใจกบัสิง่นี ้
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หนา้ต่อไปจะแบ่งเป็นสีส่่วนดงันี ้
[This pamphlet is divided into four sections] 

 
 
ตอนที ่1 
เป็นบทน าสัน้ๆ เกีย่วกบัศาสนาบาไฮ ลกัษณะและการอบุตัขิึน้ในเวลาทีเ่หมาะสมของ
ศาสนาทีม่วีวิฒันาการอย่างตอ่เน่ือง 
 
 
ตอนที ่2 
เกีย่วกบัความส าคญัของการไดม้าซึง่ความรู ้โดยผ่านทางแหล่งความรูท้ีต่า่งกนัสาม
ทาง 
 
 
ตอนที ่3 และ ตอนที ่4 
มคี าสอนทางดา้นศลีธรรมส าหรบับุคคล รวมทัง้หลกัค าสอนดา้นสงัคมทีค่ดัมาบาง
ตอน 
 
 
หมายเหต ุ(Note) 
ความคดิเห็น และค าอธบิายทีอ่ยู่ตอ่ทา้ยบทธรรมลขิติเป็นเพยีงทรรศนะส่วนบุคคลซึง่
เขยีนขึน้จากความเขา้ใจของบุคคลผูห้น่ึงทีม่ีต่อธรรมลิขติบาไฮ จงึไม่ใชส่่วนหน่ึง
ส่วนใดของธรรมลขิติบาไฮ 
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ตอนที ่1 

ความน าโดยย่อเกีย่วกบัศาสนาบาไฮ 
[Brief introduction to the Bahá'í Faith] 

 
 
 

ศาสนาบาไฮ: การเปิดเผยธรรมคร ัง้ใหม่เพือ่โลกยุคใหม่ 
[Bahá'í Faith: a new Revelation for the Modern World] 

 
ศาสนาบาไฮแสดงลกัษณะของความมีชวีิตชวีา ความสดชืน่ และความรา่เรงิสดใส
ของเยาวชน เป็นศาสนาทีม่อีายุนอ้ยทีสุ่ดในบรรดาศาสนาใหญ่ต่างๆ ของโลก ซึง่ก็
เหมอืนกบัเด็กหนุ่มสาวทีแ่สดงความคดิใหม่ๆ ทีน่่าทึง่ออกมา โดยศาสนาบาไฮม ี
 

• ค าสอนทางดา้นการปฏบิตัตินทีถู่กพฒันาขึน้ใหม่  ซ ึง่เป็นค าสอนทีเ่หมาะ
กบัชว่งเวลาของเราเอง 

 
• หลกัธรรมทางสงัคมทีเ่จรญิไปอย่างต่อเน่ือง  เพือ่ความเจรญิกา้วหนา้ของ

สงัคมปัจจบุนั 
 
• กฎเกณฑใ์หม่ๆ ส าหรบัการพฒันารปูแบบใหม่ของอารยธรรมทีแ่ทจ้รงิ 
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บุคคลส าคญั 3 ทา่นของศาสนาบาไฮ 
[Three Central Figures of the Bahá'í Faith] 

 

ศาสนาใหม่นี้ถูกประกาศขึน้ในอาณาจกัรเปอรเ์ซยีโดยบุคคลส าคญัท่านหน่ึงชือ่ 
พระบอ๊บ (“ประต”ู) ผูซ้ ึง่ขณะน้ันเพิง่มอีายุเพยีง 25 ปี ส่วนพระบาฮาอลุลาห ์(“ความ
รุง่โรจนข์องพระผูเ้ป็นเจา้”) ทรงสถาปนาศาสนาบาไฮขึน้อย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 
2406 (ค.ศ. 1863) พระองคไ์ดร้บัการกล่าวขานว่าเป็น “พระผูม้าตามสญัญาแห่ง
ทุกยุคสมยั” เราเรยีกผูศ้รทัธานับถอืพระบาฮาอุลลาหซ์ ึง่มีอยู่ท ั่วโลกว่า “ชาวบาไฮ
หรอืบาไฮศาสนิกชน” ซึง่หมายถึง “ผูต้ิดตามความรุง่โรจน”์ หรอื “ผูต้ิดตามแสง
สว่าง” บุตรชายของพระบาฮาอุลลาหช์ ือ่ พระอบัดุลบาฮา ผูซ้ ึง่ในขณะทีย่งัเป็นหนุ่ม
ไดเ้ร ิม่อธบิายค าสอนของพระบาฮาอุลลาหอ์ย่างลกึซึง้ ดว้ยวธิกีารอนัเชีย่วชาญซึง่
ท าใหเ้ราทุกคนในยุคนีส้ามารถเขา้ใจไดอ้ย่างง่ายดาย ต่อมาหลานชายของพระอบั
ดุลบาฮา คอื ท่านโชก ี เอฟเฟนด ิซึง่ขณะทีก่ าลงัศกึษาทีม่หาวทิยาลยัออกซฟ์อรด์ 
ไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นศาสนภบิาลของศาสนาบาไฮ ท่านศาสนภบิาลไดท้ะนุบ ารุง
ศาสนาดว้ยการแปลพระธรรม และท าหนา้ทีเ่ป็นผูน้ าของศาสนาในขณะทีท่า่นมชีวีติ
อยู่ 
 
ดงัทีป่รากฏในวรรณกรรมต่างๆ อยู่เสมอ ค าว่า “เยาวชน” เป็นเสมือนเคร ือ่งหมาย
ของค าว่าบรสิุทธิ ์ความสดชืน่ ความมีชวีิตชวีา การเปลี่ยนแปลงและความหวงั 
ตลอดจนอุดมคติอนัสูงส่ง และการมองโลกในแง่ดีอยู่ตลอดเวลา คุณสมบตัิและ
ความคดิอนัโดดเดน่เชน่นีไ้ม่เพยีงแตจ่ะมคีวามส าคญัตอ่ความเจรญิกา้วหนา้ของเรา
ไปสู่ชวีติทีป่ระสบความส าเรจ็อย่างแทจ้รงิและความผาสุกของครอบครวัของเราเอง
เท่าน้ัน ยงัเป็นสิง่ทีจ่ าเป็นโดยแทจ้รงิส าหรบัความกา้วหนา้สบืไปของอารยธรรมทัง้
ปวงดว้ย 
 
  



การศกึษาเพือ่ชวีติทีเ่ป็นสขุ และประสบความส าเรจ็ 

9 

ไปทีส่ารบญั 

ศาสนา : บทตา่งๆ ในพระคมัภรีท์ีไ่ม่รูจ้บกบัค าสอนสองชนิด 
[Religions: Two Categories of Teachings: Moral and Social] 

 
ชาวบาไฮมคีวามเชือ่ว่า แกน่แทแ้ละตน้ก าเนิดของศาสนาทีย่ิง่ใหญ่ทัง้หลายในโลกมี
เพียงหน่ึงเดยีว ความรูท้ีเ่ผยออกมาในแต่ละศาสนาก็เหมือนกบัหนังสือทีม่ีบทเรยีน
อย่างสมบูรณเ์ล่มหน่ึงทีจ่ดัส่งถงึมอืของนักเรยีนนักศกึษา ตามช ัน้เรยีนของแต่ละช ัน้ 
ตามล าดบัวยัจากช ัน้เด็กเล็กจนถึงเด็กโต ซึง่แต่ละคนก็จะไดร้บัค าสอน 2 แบบ
ดว้ยกนัคอื 
 

• ค าสอนทัว่ไปทางดา้นศลีธรรม ซึง่จะคงอยู่ตลอดกาล ไม่มกีารเปลีย่นแปลง
ไม่ว่าจะเป็นในสมยัใด ค าสอนเหล่านีโ้ดยทั่วไปจะกล่าวถงึสิ่งทีด่งีามเพื่อ
การพฒันามนุษยชาต ิอย่างไรก็ตาม ค าสอนเหล่านีจ้ะตอ้งถกูแสดงออกใน
รปูของค าสอนชนิดทีส่อง 

 
• ค าสอนเฉพาะกาลทางสงัคม ซึง่จะเป็นค าสอนที่คงอยู่ช ัว่คราว และจะ

เปลีย่นไปตลอดประวตัศิาสตรค์ าสอนเหล่านีจ้ะกล่าวถงึวธิกีารทีบุ่คคลหรอื
สงัคมตอ้งมีเพื่อจะสามารถสรา้งความกา้วหนา้แก่พฒันาการของเขา ค า
สอนเหล่านี้มีความส าคญัอย่างที่สุดต่อความตอ้งการของมนุษยช์าติใน
ชว่งเวลาและยุคสมยัน้ันๆ 

 
ค าสอนทัว่ไปทางดา้นศลีธรรมก็คอืธรรมแห่งความเจรญิกา้วหนา้ ค าสอนเฉพาะกาล
ทางสังคมน้ันจะเป็นรูปแบบที่ธรรมแห่งความเจรญิกา้วหน้าจะถูกน ามาปฏิบัติ 
ยกตวัอย่างเชน่ ค าสอนทั่วไปทางดา้นศลีธรรมเป็นเสมอืนกบั “น ้า” ทีม่นุษยม์ีความ
ตอ้งการอยู่ตลอดเวลาส าหรบัการด ารงชวีติ ส่วนค าสอนเฉพาะกาลทางสงัคมก็เป็น
เสมือนกบั “อุง้มือ กะลามะพรา้ว หมอ้ดนิ เคร ือ่งแกว้” หรอืรูปแบบต่างๆ ของวธิกีาร
บรรจุน ้าตลอดชว่งประวตัศิาสตรแ์ห่งพฒันาการของมนุษย ์อาจกล่าวไดว้่า ค าสอน
ทั่วไปทางดา้นศลีธรรมก็คอื “น ้าแห่งชวีิต” ส่วนค าสอนทีส่องซึง่เป็นค าสอนเฉพาะ
กาลทางสงัคมก็คอื “แกว้ทีท่ าหนา้ทีบ่รรจนุ ้า” ดงัน้ันค าสอนทัว่ไปทางดา้นศลีธรรมก็
คอืธรรมะ ค าสอนเฉพาะกาลทางสงัคมก็คอืรปูแบบ 
 
เราสามารถเห็นตวัอย่างค าสอนสองชนิดนี้ไดจ้ากสถาบนัการสมรส ค าสอนทาง
ศลีธรรมอนัเป็นนิรนัดรของศาสนาไดส้ถาปนาสถาบนัของการสมรสขึน้ และยกย่อง
คุณค่าของการสมรสว่าเป็นสวสัดภิาพของบุคคลเพื่อการพฒันาครอบครวัอย่างมี
ระเบยีบในสงัคม ในสมยักอ่น ค าสอนทางสงัคมบญัญตัไิวว้่า เป็นการกระท าทีถู่กตอ้ง
ตามกฎหมาย เป็นทีย่อมรบัของสงัคม และเป็นผลดทีีช่ายคนหน่ึงมภีรรยาไดม้ากกว่า
หน่ึงคน เพือ่ทีว่่าบุรุษจะไดป้กป้องคุม้ครองสตรใีนยุคทีอ่ยู่ในสภาวะสงคราม ในสมยั
น้ันสตรจีะตอ้งเชือ่ฟังค าพูดของสามีอย่างเครง่ครดัโดยไม่โตเ้ถียง อย่างไรก็ตาม 
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บดันีค้ าสอนทางสงัคมของศาสนาทีพ่ฒันาไปอย่างต่อเน่ืองไดเ้ปลี่ยนไปและระบุไว ้
อย่างชดัเจนว่า ชายคนหน่ึงจะมภีรรยาไดเ้พยีงคนเดยีวเทา่น้ัน และว่าการปรกึษาและ
การตกลงอย่างพรอ้มใจกนัในเร ือ่งเกี่ยวกบัครอบครวัและเร ือ่งอื่นๆ จะอ านวย
ประโยชนใ์หม้ากกว่าการเชือ่ค าของสามอีย่างหลบัหูหลบัตา เป็นทีแ่น่นอนว่ายิง่สตร ี
ไดร้บัการศึกษามากเท่าใด เธอก็จะสามารถชว่ยเหลือสงัคมไดม้ากเท่าน้ัน ดงัน้ัน 
ทรรศนะทีถู่กปรบัขึน้ใหม่เกีย่วกบัสถานภาพของสตรใีหเ้ขา้กบัยุคสมยั ท าใหส้ิทธิ
และสิทธปิระโยชนส์ าหรบัสตรใีนสงัคมยุคสมยัใหม่มีความเท่าเทียมกนักบับุรุษใน
สงัคม สิง่นีจ้ะมสี่วนชว่ยท าใหบ้งัเกดิความกา้วหนา้กบัครอบครวัและประเทศโดยรวม
อย่างเห็นไดช้ดั 
 
ค าสอนเฉพาะกาลทางสงัคมทีม่ีการเปลีย่นแปลงอย่างต่อเน่ืองไดถู้กเปิดเผยออกมา
เป็นระยะตัง้แต่บรรพกาลจนกระทั่งถึงยุคที่ทนัสมัยอย่างสูงสุดในปัจจุบนั เพื่อที่
ศาสนาจะรกัษาความสดชืน่ในเยาวว์ยัและความมีชวีิตชวีาซึง่เขา้กนัไดก้บัความ
ตอ้งการในยุคปัจจุบนัที่เราก าลงักา้วไปสู่ปี พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 2018)   ค าสอนที่
เกีย่วกบัการใชช้วีิตทุกแง่มุมจ าเป็นจะตอ้งถูกปรบัใหเ้ขา้กบัยุคสมยัเป็นระยะๆ โดย
พระผูท้รงเป็นครทูีส่มบูรณท์ีสุ่ด 
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เหล่าบรมศาสดา : ครผููเ้ปลีย่นแปลงสงัคมทีไ่ม่หยุดน่ิง 
[The Prophets: Teachers who change social life] 

 
บาไฮเชือ่ว่าขบวนการปรบัเปลีย่นใหเ้ขา้กบักาลสมยันีท้ าโดยผ่านการเผยพระธรรม
ที่ต่อเน่ืองกนัมา น่ันหมายความว่า ครูจากสวรรค ์เชน่ พระกฤษณะ พระพุทธเจา้ 
พระครสิต ์พระโมฮมัหมดั และพระบาฮาอุลลาหจ์ะมาปรากฏองคโ์ดยทิง้ชว่งห่างกนั
ประมาณหน่ึงพนัปี ลกัษณะเหมือนกบัการทีเ่ราเรยีนตามหลกัสูตรอย่างต่อเน่ืองใน
โรงเรยีนหรอืในมหาวทิยาลยั ตวัอย่างเชน่ นักศกึษาคณิตศาสตรต์อ้งเรยีนวชิาเลข
กอ่น จากน้ันจงึเรยีนคณิตศาสตร ์พชืคณิต เรขาคณิต ตรโีกณมติ ิและอืน่ๆ ต่อไป
อกี นักเรยีนจะไดเ้รยีนอย่างต่อเน่ืองกนัและกา้วหนา้ขึน้ไป มคีวามเขา้ใจเพิม่ขึน้เมือ่
ไดเ้รยีนรูห้ลกัการใหม่ และพบครคูนใหม่ในระดบัทีสู่งขึน้ 
 
ครูจากสวรรคเ์พียงไม่กี่พระองคนี์้ก็เหมือนกบัครูที่ดีเลิศโดยทั่วไป จะทรงปฏิบตัิ
หนา้ทีส่ามอย่างคอื 
 

• เพิ่มเติมค าสอนใหม่ๆ ที่จะเป็นประโยชนใ์นดา้นการพฒันามนุษยใ์นยุค
น้ันๆ 

• รกัษาค าสอนทีม่มีาแตเ่ดมิหรอืปรบัใหม่ในส่วนทีย่งัคงประโยชนใ์นยุคน้ัน 
• ยกเลกิค าสอนทีไ่ดก้ลายเป็นรูปแบบทีว่่างเปล่าและไรช้วีติ ซ ึง่ไม่กอ่ใหเ้กดิ

ความเตบิโตแกม่นุษยใ์นยุคน้ันแลว้ 
 
ครูจากสวรรคท์ีห่าทีเ่ปรยีบมิไดเ้หล่านีไ้ดน้ ามนุษยผ่์านการรวมตวัพฒันาทางดา้น
สงัคมในแต่ละขัน้ตอน มเีหล่าบรมครูจากสวรรคป์รากฏอยู่ในขณะทีม่นุษยก์ าลงัวาง
รูปแบบ และก าลงัประสานจิตใตส้ านึกตัง้แต่ระดบับุคคล ครอบครวั ญาติพี่น้อง 
เผ่าพนัธุ ์อาณาจกัร เมอืง รฐัสู่ระดบัชนชาต ิยุคนีก็้เชน่กนั มพีระบรมครอูยู่กบัเราใน
ขณะนี้ที่เราก าลงัเผชญิกบัปัญหาของยุคแห่งนานาชาติ ครูจากสวรรค ์ประสาน
มนุษยแ์ละเยยีวยาการขาดความสามคัคกีลมเกลยีวในตวับุคคล และในสงัคมในระยะ
แห่งพัฒนาการน้ันดว้ยค าสอนของพระองค ์พระบาฮาอุลลาหท์รงลิขิตเกี่ยวกบั
ขบวนการเจรญิเตบิโตซึง่เร ิม่ใหม่ทกุๆ ประมาณหน่ึงพนัปีไวด้งันี ้ 
 

“นายแพทยผู์ร้อบรูท้รงจบัชพีจรของมนุษยชาต ิพระองคเ์ขา้ใจโรคและสัง่
การรกัษาดว้ยอจัฉรยิภาพทีไ่ม่มีผิดพลาด แต่ละยุคมีปัญหาของตนเอง... 
การรกัษาทีโ่ลกตอ้งการส าหรบัความทุกขท์รมานในปัจจุบันจะไม่
เหมอืนกบัการรกัษาทียุ่คตอ่ไปตอ้งการ” 

พระบาฮาอลุลาห ์
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ตอนที ่2 

ความส าคญัของการศกึษา คดัมาจากพระธรรมลขิติบางบท 
[The importance of Education: Some Scripture] 

 
คณุคา่ของความรูแ้ละการศกึษาทีอ่ านวยประโยชน ์ 

[Value of knowledge and useful education] 

 
“ความรูเ้ป็นเสมอืนปีกส าหรบัชวีติของมนุษย ์และเป็นบนัไดใหม้นุษยไ์ต่ขึน้
ไป การแสวงหาความรูเ้ป็นหนา้ทีข่องทกุคน” 

พระบาฮาอลุลาห ์
 

“แทจ้รงิแลว้ ความรูค้ือทรพัยท์ีแ่ทจ้รงิของมนุษย ์คือบ่อเกิดของความ
รุง่โรจน ์พระพร ความปีต ิความเกษมสนัต ์ความเบกิบาน และความปลาบ
ปลืม้ส าหรบัมนุษย”์ 

พระบาฮาอลุลาห ์
 

“ไม่ปรารถนาใหค้นถูกละเลยจนปราศจากความรูห้รอืทกัษะ เพราะเขาจะ
เป็นเสมือนพฤกษาทีไ่รด้อกผล ดงันัน้ ถา้พฤกษานัน้มีความสามารถและ
ศกัยภาพมากเท่าใด เจา้จ าเป็นตอ้งประดบัพฤกษาแห่งชวีิตนัน้ดว้ยผล 
ดงัเชน่ ความรู ้ความสุขมุรอบคอบ การเอาใจเขามาใส่ใจเรา และค าพูดที ่
ฉะฉานมากเพยีงนัน้” 

พระอบัดลุบาฮา 
 

“จงเพียรพยายามทุกวิถีทางทีจ่ะไดม้าซึง่สาขาความรูต้่างๆ ตลอดจน
พฤกษาแห่งความเขา้ใจ จงพยายามอย่างสุดก าลงัปัญญาเพือ่ทีจ่ะประสบ
ความส าเรจ็ทัง้ทางดา้นวตัถแุละจติใจ” 
 

พระอบัดลุบาฮา 
 

“มนุษยเ์ปรยีบประดุจดงัเหล็กกลา้ซึง่มธีาตุแทซ้อ่นอยู่ภายใน โดยอาศยัค า
ตกัเตือน อรรถาธิบาย ค าแนะน าและการศึกษาทีด่ี ธาตุแทภ้ายในจะ
ปรากฏโฉมออกมา อย่างไรก็ตาม หากเขาถูกปล่อยใหอ้ยู่ในสภาพเดมิ 
การกดักรอ่นโดยสนิมแห่งตณัหา และความโลภก็จะสามารถท าลายเขา
ได”้ 

พระบาฮาอลุลาห ์
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การใฝ่หาความรูเ้ป็นวตัถุประสงคเ์บือ้งตน้ของชวีติ ไดม้าโดยผ่านขบวนการศึกษา 
ไม่ว่านักศกึษาจะไดค้วามรูโ้ดยการศกึษาดว้ยตนเองหรอืในระบบโรงเรยีน เขาหรอื
เธอควรตระหนักโดยพืน้ฐานแลว้มีความรูอ้ยู่สามประเภท ในหนังสือ เฉลยปัญหา
ธรรมบางขอ้ พระอบัดุลบาฮากล่าวว่า ความรูส้ามประเภทน้ัน คือ ดา้นวตัถุ ดา้น
มนุษย ์และดา้นธรรมะ 
 

• ความรูท้างดา้นวตัถุเป็นเร ือ่งทีเ่กีย่วกบัอาณาจกัรแห่งชวีติทีม่รีูปรา่งตวัตน 
และมีความตอ้งการในสิ่งที่มองเห็นได ้ความรูช้นิดนี้เกี่ยวขอ้งกับ
ความกา้วหน้า และพัฒนาการทางร่างกาย สุขอนามัย และความ
สะดวกสบาย 

• ความรูด้า้นมนุษยเ์กีย่วขอ้งกบัอารยธรรมและความเจรญิซึง่รวมถึงการ
ปกครอง การบรหิาร ศลิป์ งานกศุล วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

• ความรูท้างธรรมะประกอบดว้ยการไดม้าซึ่งคุณงามความดีอันเป็น
คณุสมบตัขิองสวรรค ์เป็นความรูท้างศลีธรรมของศาสนาทีแ่ทจ้รงิ และเป็น
ความรูข้องอาณาจกัรแห่งพระผูเ้ป็นเจา้ 

 
ความรูท้างธรรมมีความส าคญัอย่างยิ่งต่อมนุษย ์ความรูช้นิดนีท้ าใหปั้จเจกบุคคล
รวมเป็นหน่ึงเดยีวอย่างแน่นแฟ้นกบัสงัคม และความจ าเป็นของการรวมตวักนัเป็น
กลุ่มกอ้นนี้ก็คือพืน้ฐานของความเจร ิญทั้งหลายทั้งปวง ในระดับบุคคลแลว้ 
การศึกษาทางธรรมอ านวยความรูใ้หท้ราบว่าความประพฤติเช่นไรที่กอปรดว้ย
จรยิธรรมและความถูกตอ้งตามกาลเทศะใหเ้ขา้ใจอย่างถ่องแทว้่าสถานการณห์น่ึงๆ 
อะไรคอืสิง่ถูกตอ้งและอะไรคอืสิง่ทีผ่ดิ อย่างไรก็ตาม สิง่ทีส่ าคญัทีสุ่ดคอื ความรูช้นิด
นีพ้ฒันาพลงัลกัษณะนิสยัใหก้ระท าแต่สิ่งที่ถูกตอ้ง หนังสือพิมพท์ั่วโลกมีเร ือ่งราว
มากมายเกีย่วกบับุคคลที่มีความรูส้องประเภทแรกดงักล่าวเบือ้งตน้เป็นอย่างดีแต่
กลบัไม่สนใจใยดกีบัความรูท้างธรรมซึง่เป็นความรูช้นิดทีส่าม เขาไม่ไดศ้กึษาเรยีนรู ้
หรอืฝึกฝนศิลปะใหไ้ดม้าซึง่คุณงามความดทีางธรรมะ ดว้ยเหตุนีเ้อง เขาจงึมีนิสยั
อ่อนแอและวจิารณญาณของเขาสบัสนว่า พฤตกิรรมใดถูก พฤตกิรรมใดผดิ ดงัน้ัน
พวกเขาจงึกระท าความผดิ ซึง่มกัเป็นอาชญากรรม หากใครคนหน่ึงหยุดพฒันาพลงั
ทีไ่ดม้าจากการยดึถอืกฎ ค าสัง่สอนตกัเตอืนตลอดจนค าแนะน าของศาสนาทีพ่ฒันา
ติดต่อกนัมาโดยไม่หยุดยัง้แลว้ เขาหรอืเธอก็จะหยุดการเจรญิเติบโตและจะถูก
ครอบง าดว้ยความอ่อนแอ (เหมือนกบัเคร ือ่งมือเหล็กทีเ่ป็นสนิมเพราะไม่ไดใ้ช)้ ใน
ทา้ยทีสุ่ดแลว้ สภาพเชน่นีจ้ะท าใหค้วามมุ่งมาดปรารถนาและความใฝ่ฝันของเขา
ชะงกังนั และจะท าลายชวีติของเขาอย่างสิน้เชงิ 
 
ในชวีิตส่วนตวัของเรา อุปนิสยัของเราถูกทา้ทายอยู่ทุกวนั และเรามีทางเลือกที่จะ
ปฏบิตัแิบบใดแบบหน่ึงในสถานการณอ์นัหลากหลาย การเลอืกของเราไม่ว่าจะเป็น
ในสถานการณข์นาดใหญ่หรอืเล็กลว้นเป็นตวัก าหนดระดบัความสุข ความพอใจ
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และความสงบทางจติ ศลิปะแห่งการเรยีนรูเ้กีย่วกบัวธิเีลอืกตดัสนิใจในสถานการณ์
ใดสถานการณห์น่ึงและพฒันาคุณธรรมอนัเป็นสิง่จ าเป็นในการน าไปลงมือปฏบิตัิ
น้ันตอ้งไดร้บัการใส่ใจและความเพยีรพยายามทุกวนั และทีส่ าคญัยิง่กว่าน้ันก็คอืตอ้ง
อาศัยความรูช้นิดพิเศษ ความรูช้นิดพิเศษนี้ และความเขา้ใจปัญหาในแต่ละ
สถานการณจ์ะเปลีย่นไปทุกยุค และครูจากสวรรคเ์ท่าน้ันทีจ่ะเป็นผูส้อนอย่างมีระบบ
ดว้ยการปฏิบตัขิองพระองค ์และดว้ยพระวจนะของพระองคซ์ ึง่อุดมดว้ยกฎระเบียบ 
ค าแนะน า และภูมปัิญญาอนัล า้เลศิ 
 

“เหล่าพระศาสดาและพระผูน้ าสาสน์ของพระผูเ้ป็นเจา้ทรงถูกส่งลงมา เพือ่
วตัถุประสงคเ์ดียวคือ การน าทางมนุษยไ์ปสู่มรรคแห่งสจัจะอนัเทีย่งตรง 
จุดประสงคเ์บือ้งมูลฐานในการเปิดเผยพระธรรมของพระศาสดาทัง้หลายก็
คอืเพือ่ใหก้ารศกึษาแกม่นุษย”์ 1 

พระบาฮาอลุลาห ์
 
  

                                                           
1 จากหนงัสือประมวลพระธรรมบางบท 
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จงศกึษาพระวจนะของครจูากสวรรคเ์พือ่พฒันาตนเอง 
[Study the Holy Scripture to develop oneself] 

 
“จงด าดิง่ลงสู่มหาสมุทรแห่งวจนะของเรา เพือ่เจา้จะไดค้ลีค่ลายความลบัที ่
อยู่ในพระวจนะ และคน้พบไข่มุกแห่งอจัฉรยิภาพทีซ่อ่นเรน้อยู่ในความล า้
ลกึนัน้” 2 

พระบาฮาอลุลาห ์
 

“จงเพาะเมล็ดแห่งปัญญาของเราในดนิทีบ่รสิุทธิข์องหวัใจ และรดดว้ยน า้
แห่งความมัน่ใจ เพือ่ว่าไมด้อกแห่งความรูแ้ละปัญญาจะงอกขึน้มาอย่าง
เขยีวขจจีากนครพสิุทธิข์องหวัใจ” 3 

พระบาฮาอลุลาห ์
 

“วญิญาณของมนุษยร์บัทราบและมีพลงัมากขึน้ขณะท าสมาธ ิโดยอาศยั
สมาธกิจิการทีม่นุษยไ์ม่เคยรูไ้ดถู้กเปิดเผยต่อเขา โดยอาศยัสมาธมินุษย ์
ไดร้บัแรงดลใจจากพระผูเ้ป็นเจา้ โดยอาศยัสมาธมินุษยไ์ดร้บัอาหารทพิย”์ 
4 

พระอบัดลุบาฮา 
 

“ศาสนาใหข้องขวญัอนัล า้ค่าทีสุ่ดแกม่นุษย ์ใหถ้ว้ยแห่งความเจรญิรุง่เรอืง 
ประสาทชวีตินิรนัดร ์และโปรยปรายประโยชนอ์นัไม่รูโ้รยราแกม่นุษยชาต”ิ 
5 

พระบาฮาอลุลาห ์
 

“บญัญตัขิองเราคอืตะเกยีงแห่งความรกัทีค่อยบรบิาลคนรบัใช ้คอืกุญแจ
แห่งความปรานีของเราส าหรบัประชาชน” 6 

พระอบัดลุบาฮา 
 

“บุคคลทีต่ า่ตอ้ย ไม่ไดร้  า่เรยีน แต่เป่ียมไปดว้ยพระวญิญาณบรสิุทธิ ์ก็เป็น
ผูม้อีานุภาพมากกว่าผูแ้กก่ลา้วชิาทีเ่กดิในตระกูลสูงศกัดิแ์ต่ปราศจากแรง
บนัดาลใจ” 7 

พระอบัดลุบาฮา 
                                                           
2 ประมวลพระธรรม 

3 ประมวลพระธรรม 

4 สนุทรพจน์ทีก่รุงปารีส 

5 สาส์น 

6 พระคมัภีร์ทีศ่กัด์ิสิทธ์ิทีส่ดุ 

7 สนุทรพจน์ทีก่รุงปารีส 
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หมายเหต ุ(Note) 
พระวจนะของครูจากสวรรคม์ีอ านาจและใหค้วามรอบรูม้ากกว่าค าพูดของบุคคล
ธรรมดา ทัง้นีเ้พราะสภาวะอนัสูงส่งของความสมบูรณ ์อ านาจสรา้งสรรคแ์ห่งการเผย
พระธรรม และสถานะอนัเหนือสรรพสิ่งสรา้งสรรคท์ัง้ปวงของครูเหล่าน้ัน บุคคล
ดงัเชน่พระพุทธเจา้และพระบาฮาอุลลาหม์ีความเหนือกว่าคนธรรมดาอย่างลิบลบั 
ขณะทีค่นดแีละนักบุญอาจเหมอืนกบัดวงดาว แตค่รจูากสวรรคน้ั์นมจี านวนนอ้ย และ
มลีกัษณะโดดเด่นเฉพาะตวั ทรงราชศกัดาและความยิง่ใหญ่ และส่งแสงประกายเจดิ
จา้ดงัเชน่ดวงตะวนั พระนามของพระศาสดาถูกก าหนดใหไ้ดร้บัการประกาศสดุดใีน
หนา้ประวตัศิาสตร ์ไม่เพยีงช ัว่เวลาสบิหรอืรอ้ยปี หากเป็นระยะเวลานับพนัๆ ปี 
 
 

ใชก้ารปรกึษาหารอืเป็นขบวนการในการตดัสนิใจ 
[Consult to make decisions] 

 
“จงจดัการกบัทุกเร ือ่งไม่ว่าใหญ่หรอืเล็กดว้ยการปรกึษาหารอื อย่าด่วน
กระท าการส าคญัในธุรกจิการงานของเจา้โดยปราศจากการปรกึษาหารอื
กนักอ่น” 

พระอบัดลุบาฮา 
 
หมายเหต ุ(Note) 
การปรกึษาหารอืกบัผูอ้ืน่นับว่าเป็น “ประทปีน าทาง” สู่การแกไ้ขปัญหาและมีความ
เกีย่วขอ้งกบัชวีิตส่วนตวัของบาไฮตลอดจนครอบครวัและชมุชนของพวกเขา คือ
ขบวนการตดัสินใจอย่างมีขัน้ตอนซึง่น าอจัฉรยิภาพอนัอุดมอยู่ในค าสอนมาใช ้
แกปั้ญหา 
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ตอนที ่3 

ค าสอนขัน้พืน้ฐานบางประการ 
[Some Basic Teachings] 

 
 
 

สวดมนตท์ุกวนัเพือ่ท าใหห้วัใจบรสิุทธิแ์ละพฒันาจติใจใหสู้งส่ง 
[Daily prayer to purify one's heart and develop one's mind] 

 
“จงว่องไวในวถิธีรรมอนัวสิุทธิ ์และเขา้มาสู่ช ัน้สวรรคข์องการสนทนากบั
เรา จงขดัหวัใจใหผุ้ดผ่องดว้ยธรรมะ และรบีไปยงัราชส านักของพระผูท้รง
ความสูงส่ง” 8 

พระบาฮาอลุลาห ์
 
หมายเหต ุ(Note) 
ในท านองเดยีวกนักบัทีเ่ราช าระลา้งรา่งกายเชา้และเย็น ใหค้วามสดชืน่แกร่า่งกายซึง่
มีผลบา้งกบัจติใจ การท่องและสวดมนตเ์ชา้และเย็นยงัความบรสิุทธิแ์ก่จติวญิญาณ 
และหวัใจซึง่เปรยีบเสมือนเป็นสถานที่ส่วนตวัแห่งความคิดค านึงและความตัง้ใจ 
อากปักริยิาอุทศิถวายขณะสวดมนตช์ว่ยใหเ้ราตดัสนิใจสิง่ต่างๆ ในชวีติประจ าวนัได ้
อย่างฉลาดและเหมาะสมมากขึน้ หากตอ้งการช าระลา้งจติใจอย่างหมดจด หรอืเพื่อ
ขอใหร้กัษาพยาบาลแลว้ การสวดมนตอ์ย่างรบีด่วนเปรยีบเสมอืนเป็นดงัไฟทีจ่ะขจดั
น ้าแข็งหรอืสนิมออกจากหวัใจทีเ่ย็นชาหรอืแข็งกรา้วทีสุ่ดได ้และคนืสภาพจิตใจสู่
หนทางทีน่ าไปสู่การสรา้งสรรคแ์ละมคีวามสุขกว่าเดมิ 
 
  

                                                           
8 พระวจนะเร้นลบั 
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รูจ้กัตวัตนทีแ่ทจ้รงิของตวัเอง 
[Know your true self] 

 
“เจา้คือตะเกยีงของเราและแสงของเราอยู่ในตวัเจา้ จงเรอืงแสงดว้ยรศัมี
ของเรา และอย่าแสวงหาใครอืน่นอกจากเรา เพราะเราสรา้งเจา้ใหอ้ดุม และ
อาบลกัษมใีหแ้กเ่จา้อย่างลน้หลาม” 9 

พระบาฮาอลุลาห ์
 
หมายเหต ุ(Note) 
ขอใหท้ราบว่าคุณมีคุณค่าและไม่มีใครทีเ่หมือนกบัคุณ ไม่มีใครทีม่ีพรสวรรคท์ี่จะ
พฒันาตอ่ไปไดเ้ฉกเชน่คณุ ลกัษณะหน่ึงของจกัรวาลของเราก็คอืความหลากหลาย 
ไม่มีดอกไมคู้่ใดหรอืเกล็ดหิมะคู่ใดทีเ่หมือนกนัทุกประการ แต่ละสิ่งมีส่วนชว่ยเพิ่ม
ความงามในสรรพสิง่ดว้ยคณุสมบตัทิีเ่ป็นเอกลกัษณป์ระจ าตวัเอง 
 

ยกย่องคณุคา่แห่งนิสยัและความประพฤต ิ
[Importance of good habits and conduct] 

 
“ดาบแห่งอุปนิสยัใจคอทีด่ ีและความประพฤตทิีถู่กตอ้งนัน้คมยิง่กว่าใบมีด
เหล็กกลา้” 

พระบาฮาอลุลาห ์
 

“ความเจรญิของโลกสมัฤทธิผ์ลไดโ้ดยอาศยัการกระท าทีบ่รสิุทธิแ์ละดงีาม 
โดยความประพฤตทิีง่ดงามและน่าสรรเสรญิ” 10 

พระบาฮาอลุลาห ์
 
หมายเหต ุ(Note) 
บาไฮมคีวามคดิเห็นว่าการมคีณุธรรมเป็นวตัถปุระสงคห์ลกัของการด ารงชวีติอยู่ของ
เรา และเป็นสิง่ส าคญัต่อความสุขของเราและคนรอบขา้ง วตัถุประสงคอ์ืน่รวมถงึการ
ท าใหอ้ารยธรรมกา้วหนา้ต่อไป ชว่ยใหไ้ดม้าซึง่ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนัของ
มนุษยชาต ิตลอดจนการรูจ้กัรกั บูชา และเขา้สู่ทีป่ระทบัของพระผูเ้ป็นเจา้ พระผูซ้ ึง่
ไดช้ ือ่ว่าเป็นพระจติและพระผูท้รงความดงีามอนัสมบูรณ ์
 
  

                                                           
9 พระวจนะเร้นลบั 

10 การมาถึงแห่งความยติุธรรมจากสวรรค์ 
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การเป็นทีว่างใจได ้รากฐานของกจิการงานทัง้ปวง 
[Trustworthiness is the foundation of all business] 

 
“ความไวว้างใจไดค้ือทวารส าคญัทีสุ่ดทีน่ าไปสู่ความสงบ และความ
ปลอดภยัไรก้งัวลของประชาชน ความจรงิแลว้เสถยีรภาพของกจิการทุก
อย่างขึน้อยู่กบัความไวว้างใจได”้ 11 

พระบาฮาอลุลาห ์
 
หมายเหต ุ(Note) 
หากความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล ระหว่างสามภีรรยา และในธรุกจิการงานปราศจาก
ลกัษณะเด่นของคุณธรรม อนัไดแ้ก ่ความวางใจซึง่กนัและกนั ในทีสุ่ดความสมัพนัธ ์
เหล่าน้ันก็จะถกูครอบง าดว้ยความระแวง ความสงสยั ขอ้งใจและไม่วางใจกนั ในขณะ
ทีคุ่ณไม่สามารถทีจ่ะเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของคนอืน่ ตวัคุณเองจะตอ้งเลือกทีจ่ะ
ปฏบิตัตินใหเ้ป็นทีว่างใจและเทีย่งธรรมเมื่อตดิต่อสมัพนัธก์บัเพื่อนมนุษย ์การเลอืก
เป็นคนทีไ่วว้างใจไดค้อืการเลอืกหนทางสู่ความสมคัรสมานสามคัค ี
 

เลอืกคบเพือ่นทีด่ ี
[Choose good friends] 

 
“การอยู่รว่มกบัผูไ้รศ้ลีธรรมจะทวคีวามทกุขโ์ศก ส่วนมติรภาพกบัผูม้ธีรรม
จะชะลา้งสนิมออกไปจากหวัใจ” 12 

พระบาฮาอลุลาห ์
 
หมายเหต ุ(Note) 
กล่าวกนัว่า ถา้คณุพบคนคนหน่ึงทีท่ าผดิซ า้กนัถงึสามคร ัง้และคณุไม่สามารถชกัน า
ใหเ้ขาเปลีย่นนิสยัไปในทางทีด่ไีดแ้ลว้ คนคนน้ันก็จะเร ิม่ชกัน าคุณไปในทางตกต ่า 
ในขณะทีคุ่ณควรจะมเีมตตาต่อแมก้ระทัง่ผูท้ีม่คีวามคดิและการกระท าทีด่ือ้ดงึเอาแต่
ใจตนเอง คุณก็ควรจะเลือกเพื่อนสนิททีม่ีคุณธรรมและน่านับถือ และคุณจะไดร้บั
การชกัน าไปในทางที่ดีและพัฒนาขึน้ดว้ยแบบอย่าง ความคิด ค าพูดและความ
ประพฤตทิีด่งีามของเขา 
 
  

                                                           
11 สาส์น 

12 พระวจนะเร้นลบั 
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การท างานเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ความมั่งคัง่ทางวตัถแุละจติใจ 
[Work to gain material and spiritual wealth] 

 
“เจา้คอืตน้ไมใ้นสวนของเรา เจา้ตอ้งออกผลทีล่ า้เลิศ เพือ่ว่าเจา้เองและ
ผูอ้ืน่จะไดร้บัประโยชนจ์ากผลนัน้ ดูกร มนุษยผู์ม้ีปัญญา เป็นหนา้ทีข่อง
ทุกคนทีจ่ะประกอบอาชพีและวชิาชพี เพราะในนัน้มีความลบัแห่งความมัง่
คัง่อยู”่ 13 

พระบาฮาอลุลาห ์
 

“ตน้ไมท้ีไ่ม่ออกผลนัน้เหมาะส าหรบักองไฟ” 14 
พระบาฮาอลุลาห ์

 
“เรามีบญัชาทุกคนใหป้ระกอบอาชพีบางอย่าง เราไดย้กฐานะของการ
ท างานดงักล่าวขึน้มาเป็นการนมสัการพระผูเ้ป็นเจา้” 

พระบาฮาอลุลาห ์
 
หมายเหต ุ(Note) 
เราเองและบุคคลที่เรารกั และหากเป็นไปไดเ้ราอาจจะน าไปใชใ้นดา้นการสืบสาน
อารยธรรมใหเ้จรญิกา้วหนา้ต่อไป นอกเหนือจากนีก้ารท างานยงัอ านวยโอกาสให ้
เราเขา้ใจความส าคญัของการพฒันาจติวญิญาณและคุณธรรม ในสถานทีท่ างาน 
เรามีโอกาสมากพอทีจ่ะฝึกฝนคุณธรรมในดา้นความยุตธิรรม ความเสมอภาค การ
เป็นลูกนอ้ง ความเมตตากรุณา ความกลา้ ความอดทน ความฉลาด การรูจ้กัเหตุผล 
ในสถานที่ท างานความส าคญัของการรกัษาขอ้ตกลงและความประพฤติที่อยู่ใน
ศลีธรรมในทุกสถานการณจ์ะเป็นทีป่ระจกัษช์ดั การจะไดม้าซึง่คุณสมบตัขิองบุคคล
เชน่ว่านีจ้ะตอ้งมีความมั่งคั่งในแบบทีถู่กตอ้งจงึจะส่งผลใหเ้รามีความสุขส่วนตวัได ้
เมื่อการปฏิบตัิงานในที่ท างานประกอบดว้ยความเป็นธรรม ความซือ่สตัย ์ความ
เมตตารกัใคร ่และการเอาใจใส่งานอย่างดีที่สุดแลว้ น่ันไม่นับว่าเป็นเพียงแค่การ
ท างานเท่าน้ัน หากเป็นการปฏบิตับิูชาและความพอใจทีเ่รารูส้ึกไดด้ว้ยตวัเองซึง่จะ
เป็นเคร ือ่งบ่งช ีค้วามแตกตา่ง 
 
  

                                                           
13 พระวจนะเร้นลบั 

14 พระวจนะเร้นลบั 
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หลกีเลีย่งเคร ือ่งดืม่ประเภทแอลกอฮอล ์ยาสูบ ฝ่ิน ฯลฯ  
เพือ่คงไวซ้ ึง่ความหลกัแหลมทางจติใจ 

[Avoid alcohol, tobacco, opium etc. to maintain mental acuity] 

 
“หา้มบุคคลทีม่ีปัญญาดืม่สิง่ทีจ่ะพรากปัญญาของเขาไป เห็นว่าเขาพึง
ปฏบิตัใินสิง่ทีคู่ค่วรกบัมนุษย”์ 15 

พระบาฮาอลุลาห ์
 

“ประสบการณท์ีผ่่านมาแสดงใหเ้ห็นแลว้ว่าการละเลกิจากยาสูบ เคร ือ่งดืม่
มนึเมาและฝ่ินท าใหม้สีุขภาพด ีเพิม่พลงั ขยายความหลกัแหลมทางจติใจ
และพละก าลงักายมากมายเพยีงใด” 16 

พระอบัดลุบาฮา 
 
หมายเหต ุ(Note) 
เราไดก้ล่าวถึงการกระท าอนัควรเพื่อพฒันาความคิดและจิตใจมาแลว้หลายคร ัง้ 
ในทางกลบักนั บทพระธรรมทีค่ดัมาแสดงขัน้ตน้นีก็้ไดแ้สดงใหเ้ห็นว่ามีการกระท า
เชน่ไรบา้งทีคุ่ณควรจะหลกีเลีย่งและละเลกิ เพือ่พฒันาสุขภาพจติและวญิญาณของ
ตวัคุณเอง นอกเหนือจากนี ้พระธรรมของศาสนาบาไฮยงัไดก้ล่าวถงึการหลกีเลีย่ง
การดืม่ไวน ์ไม่เสพยาเสพตดิ ไม่สูบกญัชา และสารกล่อมประสาททีไ่ดจ้ากพืชซึง่จะ
ไปแปรเปลี่ยนจิตส านึกใหห้ลงผิดไป อย่างไรก็ตาม สารประกอบทางเคมีของสิ่ง
เหล่านีอ้าจจะน ามาใชไ้ดห้ากเป็นค าสั่งของนายแพทยผู์เ้ช ีย่วชาญเพือ่การรกัษาโรค
หรอืความผดิปกตบิางอย่าง 
 
  

                                                           
15 พระคมัภีร์ทีศ่กัด์ิสิทธ์ิทีส่ดุ 

16 ประมวลพระธรรม 
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บทธรรมส าคญัเพิม่เตมิ  
[Additional important teachings] 

 
ความกรณุา 
[Gratefulness] 

 
“ค าแนะน าประการแรกของเราคือ จงมีหวัใจทีบ่รสิุทธิ ์เมตตาและผ่องใส 
เพือ่ว่าเจา้จะไดอ้ยู่ในอาณาจกัรทีย่ ัง่ยนืช ัว่นิรนัดร”์ 17 

พระบาฮาอลุลาห ์
 

“ลิน้ทีอ่่อนโยนคือแม่เหล็กทีด่ึงดูดหวัใจมนุษย ์คือขนมปังแห่งวิญญาณ 
เป็นผูต้กแตง่ถอ้ยค าดว้ยความหมาย” 

พระบาฮาอลุลาห ์
 

มารยาท 
[Courtesy] 

 
“เราขอตกัเตอืนเจา้ใหม้ีมารยาท เพราะเหนืออืน่ใด มารยาทคอืเจา้ชาย
ของคณุธรรมทัง้ปวง” 18 

พระบาฮาอลุลาห ์
 

ค าพูดทีร่ะมดัระวงั 
[Speak carefully] 

 
“จงอย่าเอย่ถงึบาปของผูอ้ืน่ในเมือ่เจา้เองก็เป็นคนบาป” 19 

พระบาฮาอลุลาห ์
 

พยายามใหไ้ดม้าซึง่ความเป็นเลศิ 
[Strive for excellence] 

 
“จงใหแ้ตล่ะรุง่อรณุดกีว่าสนธยา ใหแ้ตล่ะวนัพรุง่อดุมคา่กว่าวนัวาน” 

พระบาฮาอลุลาห ์
 

                                                           
17 พระวจนะเร้นลบั 

18 พระธรรม 

19 พระวจนะเร้นลบั 
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ความบรสิุทธิ ์
[Purity] 

 
“ทัง้หญงิและชายควรจะรกัษาความบรสิุทธิไ์ว ้ไม่ใชเ่พราะเป็นจรยิธรรมที ่
น่ายกย่องอย่างสูงเท่านัน้ หากยงัเป็นหนทางเดียวทีน่ าไปสู่ชวีิตสมรสที ่
ประสบความส าเรจ็และมคีวามสุข” 

ทา่นโชก ี เอฟเฟนด ิ20 
 

การสมรส 
[Marriage] 

 
“และเมือ่พระองคต์อ้งการแผ่ความเมตตากรุณามาใหม้วลมนุษย ์ตอ้งการ
จดัโลกใหเ้ป็นระเบยีบ พระองคท์รงเปิดเผยวนัิยและบญัญตักิฎ ซึง่หนึง่ใน
จ านวนนีค้อื การสถาปนากฎของการสมรส เพือ่ใหเ้ป็นปราการแห่งความ
ผาสุกและความรอดพน้...” 21 

พระบาฮาอลุลาห ์
 

“ดงันัน้ จงพยายามอยู่รว่มกนัดว้ยหวัใจและวญิญาณ ประดุจนกพริาบสอง
ตวัในรงัเดยีวกนั เพราะสิง่นีจ้ะไดร้บัพรในทัง้สองภพ” 22 

พระอบัดลุบาฮา 
 

การหย่ารา้ง 
[Divorce] 

 
“จงเหนีย่วร ัง้ไม่ใหม้ีการหย่ารา้งอย่างสุดก าลงันอกเสยีจากว่ามบีางสิง่เกดิ
ผลกัไสใหเ้ขาแยกออกจากกนั ดว้ยมคีวามรงัเกยีจซึง่กนัและกนั” 
 

พระอบัดลุบาฮา 
 

การแตง่กาย 
[Dress] 

 
“รสนิยมดา้นเสือ้ผา้และการโกนแต่งเคราใหเ้ป็นไปตามวจิารณญาณของ
มนุษย ์ดกูร ประชาชน แตจ่งระวงัอย่าท าตวัเป็นเคร ือ่งเล่นของคนเขลา” 

                                                           
20 ท่านศาสนภิบาลของศาสนาบาไฮ 

21 พระคมัภีร์ทีศ่กัด์ิสิทธ์ิทีส่ดุ 

22 คดัมาจากพระธรรม 
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พระบาฮาอลุลาห ์
 

ดนตร ี
[Music] 

 
“เราใหด้นตรเีป็นประหนึง่บนัไดส าหรบัวญิญาณของเจา้ เป็นหนทางใหเ้จา้
ขึน้ไปสู่อาณาจกัรเบือ้งบน ดงันัน้อย่าท าใหด้นตรเีป็นปีกของอตัตาและ
กเิลส” 23 

พระบาฮาอลุลาห ์
 

ศลิปะ 
[Art] 

 
“งานศลิป์ งานฝีมือและวทิยาศาสตรท์ าใหโ้ลกเราน่าอยู่ขึน้ ทัง้หมดน ามา
ซึง่ความเบกิบานใจ” 

พระบาฮาอลุลาห ์
 

ความเจ็บปวดและความรา่เรงิยนิด ี
[Pain and Cheerfulness] 

 
“ความเศรา้สลดทุกอย่าง ความปวดรา้ว ความอบัอาย และความหดหู่ใจ 
เกดิจากโลกแห่งวตัถุ ในขณะทีอ่าณาจกัรแห่งวญิญาณไม่ไดเ้ป็นเหตุของ
ความโศกเศรา้เลย ผูห้นึง่ผูใ้ดทีม่ีความคดิอยู่ในอาณาจกัรนีก็้รูจ้กัความ
ชืน่ชมยนิดเีป็นนิจ ความเจ็บป่วยอนัเป็นธรรมดาของมนุษย ์มนัก็ไม่หลีก
เวน้เขาไปได ้แต่ว่ามนัจะแตะตอ้งไดก็้เพียงผิวๆ ของชวีิตเขาเท่านัน้ ใน
ส่วนลกึลงไปนัน้เป็นความสงบเงยีบเยอืกเย็น” 24 

พระอบัดลุบาฮา 
 
  

                                                           
23 พระคมัภีร์ทีศ่กัด์ิสิทธ์ิทีส่ดุ 

24 สนุทรพจน์ทีก่รุงปารีส 
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ตอนที ่4 

หลกัธรรมพืน้ฐานทางสงัคมบางประการ 
[Some basic social principles] 

 
การคน้ควา้หาความจรงิดว้ยตนเองอย่างอสิระ 

[Independent investigation of the truth] 

 
“การลอกเลยีนแบบจากอดตีอย่างงมงายจะท าใหส้มองตืน้” 25 

พระอบัดลุบาฮา 
 

“หากบุคคลประสงคจ์ะประสบความส าเรจ็ในการแสวงหาความจรงิ สิง่แรก
ทีเ่ขาตอ้งปฏบิตัคิอื เขาจะตอ้งปิดตาต่อความเชือ่งมงายทีถ่อืปฏบิตักินัสบื
มาแตอ่ดตี” 26 

พระอบัดลุบาฮา 
 

“พระผูเ้ป็นเจา้ทรงประทานตาแห่งการคน้ควา้หาความจรงิแก่มนุษยเ์พือ่ที ่
เขาจะไดเ้ห็นและคน้หาความจรงิ พระองคท์รงประทานหูเพือ่ทีเ่ขาจะไดย้นิ
ข่าวทีเ่ป็นจรงิ ทรงมอบพรสวรรคแ์ห่งเหตุผลเพือ่ทีเ่ขาจะไดค้น้พบสิง่ต่างๆ 
ดว้ยตวัของเขาเอง” 

พระอบัดลุบาฮา 
 

ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนัของมนุษยช์าต ิ
[Unity of mankind] 

 
“สกัการสถานแห่งเอกภาพไดถู้กสรา้งขึน้แลว้ เจา้อย่าถอืกนัและกนัเป็น
คนแปลกหนา้ เจา้คือผลไมบ้นตน้เดียวกนั และเป็นใบไมบ้นกิง่เดียวกนั 
แสงแห่งความสามคัคนัีน้มีอานุภาพมากจนสามารถส่องทัว่พิภพใหส้ว่าง
ไสว” 27 

พระบาฮาอลุลาห ์
 

“พระผูซ้ ึง่เป็นนายของเจา้ พระผูท้รงเมตตาเหนือผูใ้ด ทรงเฝ้าทะนุถนอม
ความปรารถนาทีจ่ะไดเ้ห็นมนุษยชาตทิัง้มวลเป็นประดจุดงัดวงวญิญาณใน
รา่งเดยีวกนั” 

                                                           
25 พระธรรม 

26 สนุทรพจน์ทีก่รุงปารีส 

27 ประมวลพระธรรม 



การศกึษาเพือ่ชวีติทีเ่ป็นสขุ และประสบความส าเรจ็ 

26 

ไปทีส่ารบญั 

พระบาฮาอลุลาห ์
 

ความกลมกลนืกนัในความหลากหลาย 
[Unity in diversity] 

 
“ความแตกต่างกนัระหว่างบุตรหลานของมนุษย ์ควรเป็นเหตุทีก่่อใหเ้กดิ
ความรกัและความปรองดองสามคัคขีึน้ เหมือนกบัดนตรทีีม่ีระดบัเสียงสูง
ต า่ประสานเขา้ดว้ยกนั ท าใหเ้กดิเป็นบทเพลงทีส่มบูรณข์ึน้” 28 

พระอบัดลุบาฮา 
 

ความเทา่เทยีมกนัระหว่างบุรษุและสตร ี
[Equality of men and women] 

 
“อกีไม่นาน วนัทัง้หลายจะมาถงึ เมือ่บุรุษจะไดก้ล่าวแกส่ตรวี่า : ขอพระพร
จงมีแด่ท่าน ขอพระพรจงมีแด่ท่าน อนัทีจ่รงิท่านสมควรแลว้ทีจ่ะไดร้บั
พรสวรรคท์ุกประการ ท่านสมควรทีจ่ะไดร้บัการประดบัทีศ่ีรษะดว้ยมงกุฎ
อนัทรงเกียรติช ัว่นิรนัดร เพราะว่าในศิลปะวิทยาการ ในคุณความดีอนั
สมบูรณแ์ลว้ ท่านจะเท่าเทียมกบับุรุษ และเมือ่ตระหนักในความอ่อน
ละมุนละไมของหวัใจ และความปรานีอนัใหญ่หลวง และความเห็นอกเห็นใจ 
ทา่นก็เป็นยอดแลว้” 29 

พระอบัดลุบาฮา 
 

ขจดัอคตทิุกรปูแบบ 
[Elimination of prejudice] 

 
“อคตทิัง้ปวงเป็นตวัท าลายความสุขและสวสัดภิาพของมนุษย”์ 

 
พระอบัดลุบาฮา 

 
“มนุษยไ์ม่ควรปลืม้ใจว่าเขารกัประเทศของตน แต่ควรปลืม้ใจว่าเขารกั
เพือ่นมนุษยด์ว้ยกนั” 

พระบาฮาอลุลาห ์
 

                                                           
28 สนุทรพจน์ทีก่รุงปารีส 

29 สนุทรพจน์ทีก่รุงปารีส 
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ความจงรกัภกัดตีอ่รฐับาล 
[Loyalty to government] 

 
“ในทุกประเทศทีป่ระชากรบาไฮอาศยัอยู่ พวกเขาจะตอ้งปฏบิตัติ่อรฐับาล
ของประเทศนัน้ดว้ยความจงรกัภกัด ีความสุจรติ และวาจาสตัย”์ 30 

พระบาฮาอลุลาห ์
 

ความสอดคลอ้งตอ้งกนัระหว่างศาสนาและวทิยาศาสตร ์
[Harmony between science and religion] 

 
“ศาสนาและวิทยาศาสตรเ์ป็นปีกสองขา้งซึง่น าปัญญาของมนุษยใ์ห ้
สามารถทะยานขึน้สู่ความสูง พาวิญญาณของมนุษยใ์หส้ามารถพฒันา 
เป็นไปไม่ไดท้ีจ่ะบนิดว้ยปีกเพยีงขา้งเดยีวโดยล าพงั” 

 
พระอบัดลุบาฮา 

 
สหพนัธรฐัแห่งโลก 
[World federation] 

 
“โลกนีเ้ป็นเพียงแผ่นดินเดียว และมนุษยชาติเป็นเพียงประชาชาติ
เดยีวกนั” 31 

พระบาฮาอลุลาห ์
 

ภาษาสากลรองจากภาษาทอ้งถิน่ 
[World language secondary to local language] 

 
“หวัใจเปรยีบประดุจเป็นกล่องและภาษาเป็นกุญแจ การใชกุ้ญแจเป็นเพยีง
วิธเีดียวทีเ่ราจะสามารถเปิดกล่องดวงใจและไดพ้บอญัมณีในนัน้ ดงันัน้ 
ประเด็นทีเ่กีย่วกบัการมภีาษาสากลรองจากภาษาทอ้งถิน่จงึมีความส าคญั
อย่างทีสุ่ด” 32 

พระอบัดลุบาฮา 
 

                                                           
30 สาส์น 

31 ประมวลพระธรรม 

32 ประกาศสนัติภาพสากล 
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การศกึษาสากล 
[Universal education] 

 
“สิง่จ าเป็นเบือ้งตน้และด่วนทีสุ่ดคอืการส่งเสรมิการศกึษา เป็นเร ือ่งสุดจะ
จนิตนาการไดว้่า ชาตใิดจะสามารถเจรญิรุง่เรอืงและประสบความส าเรจ็ได ้
หากสิง่ส าคญัขัน้มูลฐานนีไ้ม่ด าเนินกา้วหนา้ไป เหตุผลส าคญัของความ
เสือ่มและความตกต า่ของประชาชนคอื อวชิชา” 33 

พระอบัดลุบาฮา 
 

การอนุรกัษส์ิง่แวดลอ้ม 
[Environmental conservation] 

 
“พระผูเ้ป็นนายของมวลมนุษยท์รงวางรูปแบบอาณาจกัรของมนุษยเ์ป็น
เสมอืนดงัสวนแห่งอเีด็น เป็นสวรรคบ์นดนิ” 34 

พระอบัดลุบาฮา 
 
กฎเกณฑท์างสงัคมอื่นๆ รวมถึง : การขจดัความร า่รวยอย่างมหาศาลและความ
ยากจนขดัสนอย่างแสนสาหสั การไม่น าศาสนาเขา้ไปเกีย่วพนักบัการเมอืง และการ
สถาปนาสนัตภิาพระดบัสากลซึง่มสีหพนัธรฐัแห่งโลกใหก้ารสนับสนุนรบัรอง 
 
  

                                                           
33 ความลบัแห่งอารยธรรมสวรรค์ 

34 พระธรรม 
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ตวัอย่างบทสวดมนตข์องศาสนาบาไฮบางตอนทีค่ดัมา 
[Example of Bahá'í prayers] 

 

“ขา้แต่พระผูเ้ป็นนายโปรดท าใหใ้บหนา้ของขา้พเจา้สว่างไสวขึน้ดว้ยแสง
แห่งการประทานใหข้องพระองค ์โปรดใหด้วงตาของขา้พเจา้สว่างขึน้ดว้ย
การมองเห็นสญัลกัษณแ์ห่งพระราชอ านาจในการบญัชาของพระองค ์
โปรดทรงท าใหห้วัใจของขา้พเจา้สดชืน่ขึน้ดว้ยความรุง่โรจนแ์ห่งพระ
ปัญญาทีค่รอบคลุมทุกสรรพสิง่ของพระองค ์โปรดท าใหจ้ติวญิญาณของ
ขา้พเจา้เบกิบานขึน้ดว้ยข่าวอนัน่าปีตยินิดยีิง่ของพระองคท์ีม่อี านาจฟืน้ฟู
วิญญาณ ขา้แต่ราชนัยแ์ห่งโลกนีแ้ละแสงแห่งอาณาจกัรเบือ้งบน ขา้แต่
พระผูป้กครองผูท้รงอ านาจ...” “โปรดเลีย้งดูขา้พเจา้ไวก้บัอกแห่งความ
ปรานีของพระองค ์โปรดฝึกฝนขา้พเจา้ในออ้มอกแห่งความรกัของ
พระองค ์โปรดอบรมขา้พเจา้ในโรงเรยีนแห่งการน าทางของพระองค ์โปรด
พฒันาขา้พเจา้ภายใตร้ม่เงาแห่งความอารขีองพระองค ์โปรดปลดปล่อย
ขา้พเจา้ออกจากความมืด ใหข้า้พเจา้ไดเ้ป็นประทปีทีส่ว่างไสว โปรดให ้
ขา้พเจา้เป็นอสิระจากความทกุขโ์ศก โปรดท าใหข้า้พเจา้เป็นบุษบาในสวน
กุหลาบ ใหข้า้พเจา้ไดเ้ป็นคนรบัใช ้ณ ธรณีประตูของพระองค ์ใหข้า้พเจา้
มีใจทีช่อบธรรม โปรดใหข้า้พเจา้เป็นเหตุแห่งความอารสี าหรบัชาวโลก 
โปรดสวมศีรษะของขา้พเจา้ดว้ยมงกุฎแห่งชีวิตนิรนัดร ์แทจ้รงิแลว้ 
พระองคค์อืพระผูท้รงอานุภาพ พระผูท้รงอ านาจ พระผูท้รงเห็น พระผูท้รง
ไดย้ิน” “ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ทรงเห็นใจ โปรดทรงประทานหวัใจทีเ่ป็น
เสมือนดงัแกว้แห่งขา้พเจา้ ซ ึง่จะสามารถเรอืงรองไดด้ว้ยแสงแห่งความรกั
ของพระองค ์และขอทรงประทานแก่ขา้พเจา้ ความคิดทีส่ามารถเปลีย่น
โลกนีใ้หเ้ป็นสวนกุหลาบดว้ยการหลัง่ไหลลงมาของกรุณาธิคุณจาก
สวรรค ์พระองคค์อืพระผูท้รงเห็นใจ พระผูท้รงเมตตา พระองคค์อืพระผูเ้ป็น
ทรงเป่ียมดว้ยพระคณุอนัยิง่ใหญ่ทีสุ่ด” 

พระอบัดลุบาฮา 
 
หมายเหต ุ(Note) 
ศาสนาบาไฮไม่มีนักบวช บรหิารศาสนกิจโดยสมาชกิที่ผ่านการเลือกตั้งเป็น
กรรมการธรรมสภาบาไฮที่มีอยู่ท ั่วโลก เป็นไปตามหลักบร ิหารที่ร ่างไว ใ้น
พระราชบญัญตัขิองศาสนา หากท่านประสงคจ์ะทราบรายละเอยีดมากกว่านีโ้ปรด
ตดิตอ่ที ่
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