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ศาสนาบาไฮ 
 
1. การเปิดเผยธรรมวจนะคอืขอ้พสูิจนข์องความเป็นพระศาสดา 
 
การเปิดเผยธรรมวจนะไม่ขึน้อยู่กบัความรูท้างโลก  พระโมเสสและพระครสิตม์ิใชผู่ ้
มีความรูสู้ง  พระโมฮมัหมัดเป็นผูท้ี่ไม่ไดร้บัการศึกษา  พระบอ๊บและพระบาฮา
อุลลาหผู์เ้ป็นพระศาสดาคู่ของศาสนาบาไฮไดเ้ล่าเรยีนแค่ช ัน้ประถม  และที่น่า
พิศวงยิ่งกว่าน้ันคือ  พระบาฮาอุลลาหไ์ม่เคยเรยีนภาษาอาหรบั  ซ ึง่ศพัยจ์ านวน
ไพศาลและความซบัซอ้นของไวยากรณ ์ ท าใหนั้กบวชมุสลมิทัง้หลายตอ้งใชเ้วลา
ช ัว่ชวีติเพือ่จะมคีวามเชีย่วชาญในภาษานี ้ แต่พระองคท์รงเปิดเผยวจนะเป็นภาษา
อาหรบัมากมายอย่างลกึซึง้สวยงามและจบัใจ  เชน่เดยีวกบัวจนะภาษาเปอรเ์ซยีที่
พระองคเ์ปิดเผย  ไม่เหมือนนักเขยีนทีเ่ป็นมนุษยธ์รรมดาทั่วไปไม่ว่าจะมพีรสวรรค ์
ระดบัไหน  ก็จ าเป็นตอ้งอาศยับรรยากาศทีส่งบและมีสมาธเิพื่อกลั่นกรองความคดิ
แลว้เขยีนออกมา  พระบาฮาอุลลาหท์รงลขิติวจนะส่วนใหญ่ขณะทีท่นทุกขท์รมาน  
และเปิดเผยวจนะอย่างรวดเร็วโดยไม่จ าเป็นที่จะตอ้งอ่านทบทวนเพื่อปรบัปรุง  
ตกแต่งหรอืแกไ้ขถอ้ยค า  ดงัทีนั่กประพนัธท์ัง้หลายกระท า  ความสามารถในการ
เปิดเผยธรรมวจนะไดอ้ย่างรวดเรว็โดยไม่ตอ้งมกีารทบทวนแกไ้ขนี ้ คอืขอ้พสิูจนท์ี่
มนี ้าหนักของความเป็นพระศาสดาของพระบาฮาอุลลาหแ์ละพระบอ๊บ  เพราะเป็นสิง่
ทีเ่กนิกว่ามนุษยธ์รรมดาจะท าได ้ ตวัอย่างเชน่คมัภรีค์ตีาบอีคีานทีพ่ระบาฮาอลุลาห ์
ทรงลิขิตภายในเวลาสองวนั  หากเราน าคมัภีรเ์ล่มนี้มาดูแลว้จะแน่ใจไดเ้ลยว่า  
เป็นไปไม่ไดท้ีนั่กเขยีนคนไหนจะเขยีนหนังสอืเชน่นีไ้ดภ้ายในเวลาสองวนั   
 
วจนะทีพ่ระบาฮาอุลลาหล์ขิติดว้ยมือของพระองคเ์อง  หรอืพร ัง่พรูออกมาจากปาก
แลว้ใหเ้ลขานุการของพระองคจ์ด  เป็นการดลใจจากพระผูเ้ป็นเจา้  การหลั่งไหล
ของวจนะออกมาจากปากของพระองคน้ั์นบางคร ัง้รวดเรว็มากจนเลขานุการจดไม่
ทนั  มีรซ์า ออกา จาน เลขานุการคนส าคญัของพระบาฮาอุลลาหท์ีต่ดิตามรบัใช ้
พระองคเ์ป็นเวลา 40 ปี  เขามปีากกา  กระดาษปึกใหญ่และน ้าหมกึเตรยีมพรอ้มอยู่
ตลอดเวลา  เมือ่ถงึเวลาทีก่ารเปิดเผยพระวจนะของพระผูเ้ป็นเจา้ผ่านมาทางพระบา
ฮาอุลลาห ์ จะมีวจนะพร ัง่พรอูอกมาจากรมิฝีปากของพระองคอ์ย่างรวดเรว็  ความ
ไวในการบนัทกึวจนะของมรีซ์า อาคา จอน เห็นไดจ้ากการทีเ่มือ่เขาบนัทกึวจนะจบ
หน่ึงหนา้กระดาษ  น ้าหมกึของถอยค าแรกของหนา้กระดาษน้ันยงัไม่ทนัแหง้  ไม่มี
ถอ้ยค าไหนชดัเจนพอทีใ่ครจะอ่านไดย้กเวน้มรีซ์า อาคา จอน เองเท่าน้ันทีอ่่านได ้ 
บางคร ัง้มรีซ์า อาคา จอน เองก็อา่นลายมอืของตวัเองไม่ออก  เมือ่การเปิดเผยวจนะ
สิน้สุดลงเขาตอ้งขอใหพ้ระบาฮาอุลลาหช์ว่ยอ่านถอ้ยค าทีเ่ขาบนัทกึ  หลงัจากน้ัน
จะมีการจารกึอีกคร ัง้หน่ึงใหเ้ป็นระเบียบเรยีบรอ้ย  เมื่อพระบาฮาอุลลาหท์รง
ตรวจสอบแลว้  พระองคจ์ะรบัรองโดยประทบัตราของพระองคบ์นหนา้กระดาษน้ัน  
โดยปกตแิลว้เมือ่ถงึเวลาการเปิดเผยพระวจนะของพระผูเ้ป็นเจา้ผ่านมาทางพระบา
ฮาอุลลาห ์ พระองคจ์ะอนุญาตใหเ้ลขานุการเท่าน้ันอยู่กบัพระองค ์ อย่างไรก็ตาม
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บางคร ัง้สาวกบางคนไดร้บัอนุญาตใหอ้ยู่ดว้ย  และไดเ้ป็นพยานต่อความรุง่โรจน์
สว่างไสวทีแ่ผ่ออกมาจากพระองค ์ การเปลีย่นโฉมของพระบาฮาอุลลาหข์ณะทีม่ี
การเปิดเผยพระวจนะน้ันเจดิจา้อย่างยิง่  จนพวกเขาไม่สามารถจอ้งมองใบหนา้ของ
พระองค ์ ดงัเชน่คนเราไม่สามารถจอ้งมองดวงอาทติย ์
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2. การรบัประกนัความตอ่เน่ืองของการน าทางจากสวรรค ์
 

ศาสนาบาไฮมีพระศาสดาสององค ์ องคแ์รกคือพระบอ๊บ [พ.ศ. 2387 ถึง 2396 
(ค.ศ. 1844 ถงึ 1853)] ผูเ้สด็จมาป่าวประกาศการเสด็จมาของพระศาสดาองคท์ี่
สองทีย่ิง่ใหญ่กว่าพระองคเ์อง  น่ันคอืพระบาฮาอลุลาห ์[พ.ศ. 2396 ถงึ 2435 (ค.ศ. 
1853 ถงึ 1892)] ก่อนเสด็จขึน้สู่สวรรคพ์ระบาฮาอุลลาหท์รงลิขติคมัภีรแ์ห่งพระ
ปฏญิญา  เป็นการแตง่ตัง้บุตรชายคนโตคอืพระอบัดลุบาฮา [พ.ศ. 2435 ถงึ 2464 
(ค.ศ. 1892 ถึง 1921)] (ใหเ้ป็นผูส้ืบทอดศาสนาต่อในฐานะศูนยก์ลางแห่งพระ
ปฏิญญา  และประสาทอ านาจสวรรคใ์หพ้ระองคต์ีความค าสอนของพระบิดาได ้
อย่างไม่มผีดิพลาด  ต่อมาท านองคลา้ยกนัพระอบัดุลบาฮาไดล้ขิติพระประสงคแ์ละ
พินัยกรรมแต่งตัง้หลานชายคนโตคอืท่านโชก ิเอฟเฟนด ิ[พ.ศ. 2464 ถงึ 2500 
(ค.ศ. 1921 ถงึ 1957)] ใหเ้ป็นศาสนภิบาลสืบทอดศาสนาต่อจากพระองค ์ และ
ไดร้บัอ านาจสวรรคใ์หต้คีวามค าสอนของพระบอ๊บ  พระบาฮาอลุลาหแ์ละพระอบัดุล
บาฮาไดอ้ย่างไม่มีผิดพลาดเชน่กนั  การถงึแก่กรรมของท่านโชก ิเอฟเฟนด ิ ถอื
เป็นการสิน้สุดการน าศาสนาบาไฮโดยบุคคล  แต่เปลีย่นมาเป็นการน าโดยสถาบนั
ที่พระบาฮาอุลลาหบ์ญัญตัิไวใ้นคมัภีรแ์ม่บท  น่ันคือสภายุติธรรมสากล [พ.ศ. 
2506 ถงึ ปัจจุบนั (ค.ศ. 1963 ถงึ ปัจจุบนั)] ซ ึง่ประกอบดว้ยบาไฮศาสนิกชนเกา้
คนทีไ่ดร้บัการเลอืกตัง้จากทัว่โลก  ปัจจบุนัสภายุตธิรรมสากลคอืสถาบนัสูงสุดของ
ศาสนาบาไฮซึง่มีทีท่ าการอยู่ทีป่ระเทศอสิราเอล  เป็นสถาบนัทีพ่ระบาฮาอุลลาห ์
ทรงรบัประกนัไวใ้นคมัภรีแ์ม่บทว่า  จะไดร้บัการดลใจจากพระผูเ้ป็นเจา้และจะไม่มี
ผดิพลาด   
 
นี้เป็นคร ัง้แรกในประวัติกาลของศาสนาของโลกที่มีการรบัประกนัความไม่มี
ผิดพลาดของการน าทางจากสววรรค ์ ตัง้แต่เร ิม่ตน้ไปตลอดจนกว่าจะสิน้สุดยุค
ศาสนา  น่ันคอืตัง้แต่พระบอ๊บไปจนถงึสภายุตธิรรมสากล  ซึง่ศาสนาในอดตีก่อน
หนา้นีท้ ัง้หมดไม่มีการรบัประกนัเชน่นี ้ และตอ้งพบกบัชะตาคลา้ยกนัทัง้หมดคือ
ศาสนาแตกออกเป็นนิกายหลงัจากทีพ่ระศาสดาล่วงลบัไป  เพราะพระศาสดาไม่ได ้
แต่งตัง้ใครใหเ้ป็นผูส้บืทอดศาสนาต่อจากตนและตคีวามค าสอนของตนอย่างไม่มี
ผิดพลาด  ศาสนิกชนจงึแตกออกเป็นกลุ่มและนิกายต่างๆ เพราะตคีวามค าสอน
ของพระศาสดาแตกตา่งกนัไป 
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3. การรบัประกนัความเชือ่ถอืไดข้องธรรมลขิติบาไฮวา่เป็นของจรงิ 
 
ต่างจากยุคศาสนาทัง้หลายในอดีตที่พระศาสดาไม่ไดล้ิขิตคมัภีรด์ว้ยตนเองใน
ระหว่างทีย่งัมชีวีติอยู่  แตม่กีารรวบรวมเขยีนกนัขึน้มาภายหลงัจากความทรงจ าน่ัน
คอืพระไตรปิฎกของศาสนาพุทธ  หรอืเขยีนขึน้มาจากสิง่ทีเ่ช ือ่ว่าเป็นแรงดลใจน่ัน
คอืคมัภรีไ์บเบิล้ของศาสนาครสิต ์ หรอืเขยีนจากค าพูดของพระศาสดาทีบ่นัทกึไว ้
ตามใบไมห้รอืวตัถุต่างๆน่ันคือคมัภีรโ์กรอ่านของศาสนาอิสลาม  ในยุคศาสนา
บาไฮพระบอ๊บและพระบาฮาอุลลาหท์รงลขิติคมัภรีด์ว้ยมือของพระองคเ์อง  หรอืไม่
ก็ใหเ้ลขาของพระองคเ์ป็นผูจ้ดวจนะที่พระผูเ้ป็นเจา้ดลบนัดาลใหพ้ร ัง่พรูออกมา
จากปากของพระองคเ์ดีย๋วน้ัน  แลว้พระองคจ์ะอ่านตรวจทานการบนัทกึของเลขา
อกีทกีอ่นประทบัตรารบัรองความถูกตอ้ง 
 
ส าหรบัพระธรรมทีพ่ระอบัดุลบาฮาลขิติหรอืขอ้เขยีนของท่านโชก ิ เอฟเฟนด ิ ซึง่
สถานะของบุคคลทัง้สองท่านนี้ไม่เคยมีมาก่อนในศาสนาในอดีต ก็นับว่าเป็นสจั
ธรรมอนัเทีย่งแทเ้พราะทัง้สองท่านไดร้บัการดลใจจากพระผูเ้ป็นเจา้เชน่เดียวกนั  
แมว้่าขอ้เขยีนของทัง้สองท่านจะไม่ศกัดิส์ิทธิอ์ยู่ในระดบัเดยีวกนักบัของพระบอ๊บ
และพระบาฮาอุลลาห ์ และอาจไม่เรยีกว่าเป็นคมัภรีต์ามนิยามของศาสนิกชนของ
ศาสนาในอดีต   ดังน้ันในศาสนาบาไฮ  วจนะทั้งหมดที่เป็นสัจธรรมอันไม่มี
ผิดพลาดเหล่านี้ที่ลิขิตโดยพระบอ๊บ  พระบาฮาอุลลาห ์ พระอบัดุลบาฮา  และ
ท่านโชก ิ เอฟเฟนดิ  จึงเรยีกรวมๆกนัว่าเป็นธรรมลิขิตบาไฮ  และต่อมาไดร้วม
ขอ้เขยีนของสภายุตธิรรมสากลทีไ่ม่มผีดิพลาดเชน่กนัไวภ้ายใตค้ านิยามนีด้ว้ย 
 
การเก็บรวบรวมตน้ฉบบัของธรรมลิขติบาไฮมีมาตัง้แต่เร ิม่ตน้ศาสนาในสมยัพระ
บอ๊บ  ซึง่เป็นสมยัทีธ่รรมลขิติถูกศตัรูศาสนาท าลายมากทีสุ่ด  ในชว่งเวลาการเป็น
พระศาสดาหกปีพระบอ๊บเปิดเผยวจนะไวก้ว่าหา้แสนท่อน (คมัภีรโ์กรอ่านที่พระ
โมฮมัหมดัใชเ้วลาเปิดเผยยีส่บิสามปีมี 6,300 ท่อนหรอืโองการ)  ตน้ฉบบัของแท ้
แน่นอนทีย่ืนยนัไดว้่าเป็นของพระบอ๊บจงึเหลือมาถงึปัจจุบนันอ้ยมาก  ส่วนธรรม
ลขิติในสมยัพระบาฮาอลุลาหแ์ละพระอบัดลุบาฮาคอ่นขา้งปลอดภยัจากการถูกศตัรู
ท าลาย  ในสมัยของท่านโชกิเอฟเฟนดิและสภายุติธรรมก็ยิ่งเก็บรกัษาไวไ้ด ้
สมบูรณข์ึน้  และมกีารพยายามรวบรวมตน้ฉบบัดัง้เดมิทีพ่ระบาฮาอุลลาห ์ พระอบั
ดุลบาฮาและท่านโชก ิเอฟเฟนดเิคยเขยีนถงึสถาบนับาไฮและบาไฮศาสนิกชนส่วน
บุคคล  และสภายุติธรรมจะไม่ยืนยันธรรมลิขิตหรอืวจนะใดๆ ที่บาไฮคนไหน
ครอบครองอยู่แตไ่ม่สามารถคน้พบตน้ฉบบัทีเ่ป็นของแทด้ัง้เดมิ 
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4. เอกภาพของการแปลธรรมลขิติบาไฮจากภาษาด ัง้เดมิ 
 
ธรรมลขิติทีพ่ระบอ๊บ  พระบาฮาอุลลาห ์ และพระอบัดุลบาฮาลขิติไวน้ั้นเป็นภาษา
เปอรเ์ซยีและภาษาอาหรบั  ตอ่มาทา่นโชก ิ เอฟเฟนด ิ เป็นผูแ้ปลธรรมลขิติเหล่านี้
ส่วนหน่ึงเป็นภาษาองักฤษ  ซึง่นักแปลบาไฮรุน่ต่อมาไดย้ึดถอืการเลือกใชค้ าและ
ส านวนการแปลของท่านโชก ิ เอฟเฟนดเิป็นมาตรฐาน  ปัจจบุนัสภายุตธิรรมเป็นผู ้
ก ากบัดูแลงานการแปลธรรมลขิติบาไฮจากภาษาดัง้เดมิมาเป็นภาษาองักฤษ เพื่อ
ความเป็นเอกภาพไม่ใหบ้าไฮต่างคนต่างแปลออกมาเป็นหลายฉบบั (version) 
อย่างทีเ่กดิขึน้ในศาสนาครสิตแ์ละอสิลามในการแปลคมัภรีไ์บเบิล้และโกรอ่าน  ที่
เป็นเชน่นีเ้พราะในศาสนาครสิตแ์ละอสิลามไม่มีสถาบนัอย่างสภายุตธิรรมสากลที่
เป็นศูนยร์วมแห่งเอกภาพอย่างในศาสนาบาไฮ 
 
ทมีงานการแปลธรรมลขิติบาไฮภายใตส้ภายุตธิรรมสากลนีจ้ะประกอบดว้ยนักแปล
อย่างนอ้ยสี่คนส าหรบังานแปลแต่ละชิน้  เชน่การแปลธรรมลิขิตบาไฮจากภาษา
อาหรบัมาเป็นภาษาองักฤษ  ทมีงานการแปลจะตอ้งมบีาไฮชาวอาหรบัทีเ่ช ีย่วชาญ
ภาษาองักฤษอย่างนอ้ยสองคน  และมีบาไฮชาวตะวนัตก (ทีใ่ชภ้าษาองักฤษเป็น
ภาษาแม่) ทีเ่ช ีย่วชาญภาษาอาหรบัอย่างนอ้ยอีกสองคนมาชว่ยกนัแปล  ในการ
แปลธรรมลิขิตที่ส าคญัเป็นพิเศษเช่นคมัภีรค์ีตาบีอคัดสั  ไดใ้ชท้ีมงานนักแปล
บาไฮกว่าสบิคน  จากน้ันจะมกีารกระจายธรรมลขิติบาไฮฉบบัภาษาองักฤษนีไ้ปยงั
ชมุชนบาไฮในทุกประเทศเพื่อแปลจากภาษาองักฤษเป็นภาษาอื่นต่อไป  ซึง่ใน
ขั้นตอนนี้จะไม่มีมาตรฐานสูงเท่ากบัการแปลภายใตก้ารก ากบัดูแลของสภา
ยุติธรรมสากล  และแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศแลว้แต่ว่ามีบาไฮที่มี
ความสามารถดา้นนีแ้ค่ไหนและมากนอ้ยเพียงใดในประเทศน้ันๆ  ท่านโชก ิ เอฟ
เฟนดิแนะน าไวว้่า  ไม่ใหบ้าไฮแปลธรรมลิขิตจากภาษาอาหรบัเป็นภาษาอื่น
โดยตรง  เชน่แปลธรรมลขิติบาไฮจากภาษาอาหรบัเป็นภาษาไทย  ภาษาจนี  ภาษา
สเปน  หรอืภาษาอืน่โดยตรง  เพราะเป็นเร ือ่งยากมากทีจ่ะแปลออกมาไดถู้กตอ้ง  
เน่ืองดว้ยภาษาอาหรบัเป็นภาษาทีซ่บัซอ้นและลกึซึง้มาก  และผูแ้ปลจะตอ้งมคีวามรู ้
ความเขา้ใจวฒันธรรมอาหรบัดว้ยถงึจะแปลออกมาได ้
 
ปรมิาณของธรรมลขิติของพระบอ๊บ  พระบาฮาอลุลาห ์ พระอบัดลุบาฮาและท่านโช
กิ เอฟเฟนดิมีมากเกินกว่าจะแปลออกมาไดห้มดในเวลานี้  แต่ตอ้งทยอยแปล
ออกมาทลีะนอ้ยตามความจ าเป็นและเหมาะสมกบัเวลาภายใตก้ารก ากบัของสภา
ยุตธิรรมสากล  เพราะเป็นไปไม่ไดแ้ละไม่มคีวามจ าเป็นทีจ่ะเรง่แปลธรรมลขิติบาไฮ
ออกมาทัง้หมดในเวลานี ้ เน่ืองดว้ยธรรมลขิติบาไฮมีจ านวนมากมายมหาศาลและ
ใหไ้วส้ าหรบัการน าทางมนุษยชาติไม่นอ้ยกว่าหน่ึงพนัปีซึง่เป็นระยะเวลาของยุค
ศาสนาบาไฮ  บางสิง่บางอย่างในธรรมลขิติน้ัน  บาไฮอาจไม่สามารถเขา้ใจไดใ้น
ปัจจุบนั  แต่อาจจะเป็นทีเ่ขา้ใจโดยบาไฮรุน่หลงัในอกี 100 ปีขา้งหนา้หรอื 4-500 
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ปีขา้งหนา้เมื่อสถานการณข์องโลกเปลีย่นไปและชมุชนบาไฮเตบิโตกา้วหนา้มาก
ขึน้ สภายุตธิรรมสากลไดใ้หค้ าแนะน าไวเ้กีย่วกบัเร ือ่งนีว้่า 
 
ในยุคศาสนาทัง้หลายในอดตี  มีความเชือ่ผิดๆ มากมายเกดิขึน้เพราะศาสนิกชน
อยากเขา้ใจพระธรรมมากเกนิความเขา้ใจทีจ่ ากดัของตน  พยายามนิยามค าสอน
ต่างๆ ทีอ่ยู่เหนือความสามารถของตน  พยายามอธบิายความลกึลบัต่างๆทีปั่ญญา
และประสบการณใ์นยุคหลงัเทา่นัน้ทีจ่ะชว่ยใหเ้ขา้ใจได ้ พยายามอา้งเหตผุลใหบ้าง
สิง่บางอย่างเป็นจรงิเพราะดูเหมือนน่าพอใจและจ าเป็น  เราตอ้งหลีกเลีย่งความ
ผดิเพีย้นไปจากสจัธรรมทีแ่ทจ้รงิ  หลกีเลีย่งความทะนงในสตปัิญญาดงักล่าว 

Lights of Guidance, no.1180 สภายุตธิรรมสากล 
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5. ขอบเขตอนักวา้งใหญ่ไพศาลของธรรมลขิติบาไฮ 
 
พระศาสดาในอดตีต่างพยากรณถ์งึการเสด็จมาของพระศาสดาองคใ์หม่ในอนาคต  
เป็นการแสดงนัยว่ายุคศาสนาของแต่ละพระองคม์ีชว่งระยะเวลาของตวัเอง  และจะ
สิน้สุดลงเมื่อพระศาสดาองคใ์หม่เสด็จมาตามค าพยากรณ ์ ซึง่เมื่อถงึเวลาน้ันศา
สนิกชนทีซ่ ือ่สตัยท์ ัง้หลายควรหนัไปหาพระศาสดาองคใ์หม่เพื่อรบัพระธรรมทีพ่ระ
ศาสดาองคใ์หม่น ามา  เพราะพระธรรมค าสอนที่พระศาสดาองคเ์ดิมใหไ้วน้ั้น
เพยีงพอส าหรบัการน าทางศาสนิกชนไปจนสิน้สุดยุคศาสนาของพระองคเ์อง  และ
ไม่ไดใ้หม้ากไปกว่าน้ันเพราะว่าไม่จ าเป็นหรอืเกนิกว่าทีป่ระชาชนในยุคน้ันจะเขา้ใจ
หรอืรบัได ้   พระศาสดาองคใ์หม่จะมาสอนเพิ่มเติมตามความเหมาะสมของ
สถานการณแ์ละกาลเวลา  
 
จงึเห็นไดว้่าพระพุทธเจา้เคยกล่าวไวว้่า  พระธรรมค าสอนของพระองคเ์ปรยีบเสมอืน
ใบไมท้ีอ่ยู่ในก ามอื  ส่วนพระธรรมค าสอนของพระพุทธเจา้องคท์ีห่า้ทีจ่ะเสด็จมาใน
อนาคตจะเป็นเหมือนใบไมท้ัง้ป่า  พระเยซก็ูเคยกล่าวไวค้ลา้ยกนัเกีย่วค าสอนที่
มากมายกว่าค าสอนของพระองคเ์อง  ทีพ่ระศาสดาในอนาคตจะน ามาว่า  “เรายงัมี
อกีหลายอย่างทีจ่ะกล่าวต่อเจา้แต่เจา้ไม่สามารถรบัไดต้อนนี ้ อย่างไรก็ตามเมือ่
พระองคผู์เ้ป็นพระวิญญาณแห่งสจัธรรมเสด็จมา  พระองคจ์ะน าทางเจา้ไปสู่สจั
ธรรมทัง้ปวง”  เชน่กนัศาสนาอสิลามก็กล่าวถงึค าสอนของอหิม่ามกอเอมทีจ่ะเสด็จ
มาตามค าพยากรณใ์นอนาคตว่า “ความรูค้อือกัษรยีส่บิเจ็ดตวั   ทัง้หมดทีศ่าสนทูต
ทัง้หลายเปิดเผยไวค้อืสองตวัอกัษรจากยืส่บิเจ็ดตวันี ้ ตราบจนบดันีไ้ม่มีใครรูม้าก
ไปกว่าสองตวัอกัษรนี ้ แต่เมือ่อหิม่ามกอเอมปรากฏขึน้มา  พระองคจ์ะท าใหอ้กัษร
อีกยีส่ิบหา้ตวัทีเ่หลือเป็นทีเ่ห็นชดั”  และพระบอ๊บ (อิหม่ามกอเอม) ทรงกล่าว
เปรยีบเทียบปรมิาณวจนะของพระองคก์บัวจนะที่พระบาฮาอุลลาหจ์ะเปิดเผยว่า 
“ทัง้หมดทีเ่ปิดเผยไวใ้นคมัภรีบ์ายนัเป็นเพียงแหวนบนมือของเรา  และแทจ้รงิแลว้
เราเองเป็นเพยีงแหวนบนมอืของพระผูซ้ ึง่พระผูเ้ป็นเจา้จะแสดงใหเ้ห็นชดั”   
 
สิ่งนีเ้ขา้ใจไดไ้ม่ยากว่าเหตุใดธรรมลิขติบาไฮจงึมีจ านวนมหาศาลมากกว่าคมัภรี ์
ของศาสนาในอดีตมาก  หากเรายอ้นดูอดีตแลว้มองไปในอนาคตเทียบกนั  
ช่วงเวลานับพันๆ ปีก่อนก าเนิดศาสนาบาไฮ  วิถีช ีวิตของมนุษยเ์รามีการ
เปลีย่นแปลงชา้มาก  และมคีวามกา้วหนา้ทางวทิยาศาสตรน์อ้ยมาก  มนุษยเ์ราเคย
เดินทางโดยการขี่มา้ขี่ลามาตัง้แต่สมยัของพระอบัราฮมัเมื่อกว่าสี่พนัปีก่อน  มา
จนกระทั่งกลางครสิตศ์ตวรรษที่ 19  คือก่อนก าเนิดศาสนาบาไฮก็ยงัคงเดินทาง
ดว้ยวิธีเช่นนี้  แต่หลังจากเร ิ่มตน้ศาสนาบาไฮ  ความเจร ิญกา้วหน้าทาง
วิทยาศาสตรร์ุดหน้าไปอย่างรวดเร็วมาก  เพียงเวลาไม่ถึงรอ้ยปีนับแต่พระบอ๊บ
ประกาศศาสนาและประกาศว่ารุ ่งอรุณของยุคใหม่ของมนุษยชาติเร ิม่ตน้แลว้  
มนุษยเ์ราสามารถเหนิขึน้ไปบนทอ้งฟ้าไดด้ว้ยเคร ือ่งบนิ  อกีทัง้มีการเปลีย่นแปลง
อย่างรวดเรว็ในทุกดา้นอย่างไม่เคยมมีากอ่นในอดตี  ทัง้ทางสงัคม  เศรษฐกจิ  การ
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ปกครอง  การสื่อสารคมนาคม  วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ฯลฯ  และจะ
เปลีย่นแปลงอกีมากในอนาคต 
 
ศาสนาหลักๆ ของโลกในอดีตมีคัมภีรห์ลักหรอืคัมภีรแ์ม่บทอยู่หน่ึงเล่มเช่น  
พระไตรปิฎก  ไบเบิล้  โกรอ่าน  และมคี าสอนรองลงมาอกีบางเล่มเชน่  ธรรมบทใน
ศาสนาพุทธและฮาดษิในอสิลาม  แตต่ามทีย่นืยนัโดยพระบาฮาอลุลาหเ์อง  คมัภรีท์ี่
พระผูเ้ป็นเจา้เปิดเผยใหแ้ก่มนุษยชาตใินยุคนีผ่้านทางพระองคม์ีไม่นอ้ยกว่าหน่ึง
รอ้ยเล่มไวร้องรบัการเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตหน่ึงพนัปีขา้งหนา้  ซ ึง่เป็น
เวลาทีโ่ลกจะมกีารเปลีย่นแปลงอย่างมากมายสุดจนิตนาการ  เพราะเอาแค่เพียงนึก
ว่าในอกี 4-50 ปีขา้งหนา้โลกเราจะเป็นอย่างไรก็ยากทีนึ่กออก  นอกจากนี้ยงัมี
ธรรมลขิติของพระอบัดุลบาฮาและขอ้เขยีนของท่านโชก ิเอฟเฟนดอิกีมากมายที่
ชว่ยขยายความวจนะในธรรมลิขติของพระบาฮาอุลลาห ์ อกีทัง้ยงัมีสถาบนัอย่าง
สภายุตธิรรมสากลทีไ่ดร้บัการประกนัว่าจะน าธรรมลขิติเหล่านีม้าประยุกตใ์ชอ้ย่าง
ไม่มผีดิพลาดในชว่งเวลาหน่ึงพนัปีดงักล่าว  ทีจ่ะมวีวิฒันาการในวถิชีวีติของมนุษย ์
และสงัคมไปสู่อารยธรรมขัน้สูงสุดบนพิภพ  ซึง่จะมีความแตกต่างกบัยุคศาสนา
ทัง้หลายในอดีตในทุกดา้นเชน่  การสวดอธษิฐานและท าสมาธ ิ การบูชา  การ
พฒันาจิตวิญญาณ  ชวีิตครอบครวัและการอบรมเลีย้งดูเด็ก  บทบาทของสตร ี 
การศกึษา  ศลิปะและดนตร ี สทิธเิสรภีาพส่วนบุคคลภายในกรอบของความสงบสุข
ของส่วนรวม  การพฒันาชมุชน  เศรษฐกจิ  ระบบภาษีและการคลงั  การบรหิาร
ปกครอง  กฎหมาย  ความยุติธรรม  การอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอ้ม  เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม  สุขภาพและการแพทย ์ ความสมัพนัธ ์
ระหว่างประเทศ  การลดอาวุธและองคป์ระกอบต่างๆ ส าหรบัการสถาปนาสนัตภิาพ
ถาวร  สถาบนัตา่งๆ ระดบันานาชาตทิีจ่ าเป็นต่อการสถาปนาสหพนัธรฐัแห่งโลกใน
อนาคตอนัไกล 
 
ดว้ยความกวา้งใหญ่ไพศาลของธรรมลขิติบาไฮเสมือนมหาสมุทรเชน่นี ้ จงึเป็นไป
ไม่ไดท้ีจ่ะมีบาไฮคนไหนรอบรูค้ าสอนศาสนาทุกอย่างอย่างลกึซึง้แลว้มาเทศนาสั่ง
สอนบาไฮคนอื่นๆ  เหมือนกบัที่พระ  นักบวช  หรอืผูน้ าศาสนาทัง้หลายในอดีต
กระท า  บาไฮคนหน่ึงอาจมคีวามรูค้วามเขา้ใจลกึซึง้เกีย่วกบัค าสอนศาสนาในบาง
เร ือ่ง  แต่ไม่ใชทุ่กเร ือ่ง  ดงัเชน่แพทยท์ีไ่ม่สามารถรูอ้ย่างลึกซึง้และเชีย่วชาญทุก
โรค  แตแ่ยกเป็นผูเ้ช ีย่วชาญสาขาตา่งๆ  น่ีคอือกีเหตผุลหน่ึงทีว่่าท าไมในยุคใหม่นี ้ 
ศาสนาบาไฮจงึไม่มนัีกบวชหรอืผูน้ าศาสนา 


