
หัวข้อ

• ขอ้มูลเกีย่วกบัศาสนาบาไฮ

• พระบอ๊บและภารกจิของ

พระองค ์

• พระบาฮาอลุลาหแ์ละวสิยัทศัน์

ของพระองศ ์

• ค าสอนหลกับางขอ้

• ชวีติทีแ่ทจ้รงิ

• แนวทางปฏบิตัิ

• รากฐานอารยธรรมสกัการสถานส าหรบัทวปีเอเซยี ( อนิเดยี)



ข้อมูล ศาสนาบาไฮ
• ศาสนาบาไฮก าเนิดเม่ือ 173 ปีก่อน ท่ีอาณาจกัรเปอร์เซีย (อิหรร่าน)
• มีพระบอ๊บ และพระบาฮาอุลลาห์รเป็นพระศาสดา
• พระสถูปของพระบาฮาอุลลาห์ร อยูท่ี่เมืองอคัคา พระสถูปของพระ

บอ๊บและศูนยก์ลางการบริหรารแห่รงโลกออยูท่ี่เมืองไฮฟา ประเทศ
อิสราเอล

• มีศาสนิกชนอยูม่ากกวา่ 190 ประเทศ 
• สารานุกรมบริทานิกาฉบบัปี 1992 ระบุวา่ เป็นศาสนาท่ีเผยแผ่

กวา้งไกลเป็นอนัดบัสอง
• สถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกโดย UNESCO 

ปี พ.ศ. 2551



สถานทีศั่กดิ์สิทธ์ิ



พระบ๊อบ
• ประสตูิในวนัท่ี 20 ตลุาคม พ.ศ. 2362  ณ

เมืองชีราซ ประเทศอิหร่าน
• พระองค์ทรงมีความรู้มาแตก่ าเนิด ไม่

เหมือนเดก็คนอ่ืนๆ ใครก็ตามไม่ว่าจะเป็น
เพื่อนหรือคนแปลกหน้า ต้องแปลกใจใน
อปุนิสยัของเด็กคนนี ้

• ทรงสละชีวิตของพระองค์เพื่อการเตรียม
ทางให้กบัการเสดจ็มาของศาสนฑตูของ
พระผู้ เป็นเจ้า



ประกาศภารกจิ
ในวนัที ่23 พฤษภาคม  พ.ศ. 2387 ในขณะทีพ่ระองคม์พีระชนมายุ

เพยีง 25 พรรษา และวนันีถ้อืเป็นวนัเร ิม่ตน้หรอืก าเนิดของศาสนาบาไฮ 

พระบอ๊บทรงประกาศวา่พระองคเ์ป็นพระศาสดาพระผูเ้สด็จมาตามพนัธ

สญัญา 

และยงัทรงประกาศอกีวา่ในไม่ชา้พระศาสดาของพระผูเ้ป็นเจา้อกีพระองค ์

หน่ึงจะทรงมาปรากฏ ผูซ้ ึง่จะน าพาโลกไปสูค่วามยตุธิรรม ความสามคัค ี

สนัตภิาพ และความสขุสมบรูณ ์ซึง่เป็นยคุทีถ่กูกลา่วถงึตามค าท านายใน

พระคมัภรีข์องศาสนาตา่ง ๆ  ของโลก



ทรงสละชีวติ

ค าสอนของพระบอ๊บไดข้ยายเหมอืนไฟป่า และดงึดดูหวัใจของประชาชน

จ านวนมากท าใหศ้าสนิกชนของพระบอ๊บเพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ ภายใน

เวลา 6 ปี ช ือ่เสยีงของพระบอ๊บท าใหร้ฐับาลและนักบวชในประเทศ

อหิรา่นกงัวล ซึง่ท าใหส้าวกของพระบอ๊บมากกวา่ 2 หมืน่คนถกูประหาร

ชวีติ พระบอ๊บเองถกูปลงพระชนมใ์นวนัที ่9 กรกฎาคม  พ.ศ. 2393

โดยกองทหาร 750 นาย ตอนน้ันพระบอ๊บทรงมพีระชนมาย ุ31 พรรษา 

พระศพของพระบอ๊บไดย้า้ยไปทีเ่มอืงไฮฟาประเทศอสิราเอล โดยทีบ่าไฮ

ทัว่โลกไปนมสัการ



พระบาฮาอุลลาห์

• พระบาฮาอุลลาห์ทรงประสูตใินวนัที ่12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2360 ณ กรุงเตหะราน เมือง
หลวงของอหิร่าน 

• ในวยัเยาว์ สัญญาณแห่งความยิง่ใหญ่ของพระองค์แสดงให้ปรากฏ  ทรงได้รับการศึกษา
เลก็น้อยทีบ้่าน ไม่ได้เข้าโรงเรียนใด ทรงได้รับการประสิทธ์ิประสาทความรู้มาแต่ก าเนิด
จากพระผู้เป็นเจ้า

เมอืงเตหะราน สมยัทีพ่ระบาฮาอลุลาหป์ระสตูิ



การยอมรับข่าวสารของพระบ๊อบ 
หลงัจากทีพ่ระองคเ์จรญิวยั ทรงไดร้บั

การเสนอต าแหน่งระดบัสงูในราชส านัก

ของพระเจา้แผ่นดนิ แตพ่ระองคท์รง

ปฏเิสธและขออทุศิเวลาของพระองคใ์น

การชว่ยเหลอืผูถ้กูกดขี ่ผูเ้จ็บป่วยและผู ้

ยากไร ้และธ ารงไวซ้ ึง่ความยตุธิรรม

เมือ่พระองคท์รงพระชนมายุ 27 พรรษา  

ทรงรบัมว้นพระธรรมและยอมรบัขา่วสาร

ของพระบอ๊บ จากน้ันทางการก็เร ิม่

ประหตัประหารผูท้ีเ่ช ือ่ 

บา้นของพระบาฮาอลุลาหท์ีเ่มอืงทาครู ์

ถกูท าลายโดยรฐับาล ปี 1981



การตรัสรู้

ในคกุใตด้นิทีน่่าสะพรงึกลวัทีส่ดุของเตหะราน พระผูเ้ป็นเจา้ทรงเปิดเผยตอ่

พระบาฮาอลุลาหว์า่พระองคค์อืผูท้ีพ่ระบอ๊บและพระศาสดาทกุพระองคใ์น

อดตีทรงท านายไวว้า่จะเสด็จมา  ดวงอาทติยแ์ห่งสจัธรรมไดส้่องสวา่งแก่

โลก และใหก้ าเนิดแกย่คุสมยัใหม่

ภาพเมอืงเตหะราน ทีพ่ระบาฮาอลุลาหถ์กูจองจ า ปี 1852



การประกาศศาสนา

ทรงประกาศศาสนาท่ีสวนเรซวาน เมืองแบกแดด เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 
พ.ศ. 2406 และทรงส่งสาส์นถึงกษตัริยแ์ละผูป้กครองประเทศขณะท่ีอยู่
ในเมืองเอเดรียโนเป้ิลในปีเดียวกนั

ภาพประวตัศิาตรเ์มอืงแบกแดดและแม่น ้าไทกรสิ



การถูกจองจ าและถูกเนรเทศ

พระบาฮาอุลลาห์ทรงทนทุกข์ทรมาน เป็นเวลา 40 ปี โดยการถูก 
จองจ าและถูกเนรเทศจากเมืองเตหะราน ประเทศอหิร่าน

ไปส้ินสุดทีเ่มืองอคัคา ประเทศอสิราเอล



พระคมัภีร์ที่ศักดิ์สิทธ์ิทีสุ่ด

“ดูกร ประชาชนทัง้หลาย

ของโลก จงรู ้ไวว้า่บญัญตัิ

ของเราคอืตะเกยีงแหง่ความ

รกัทีค่อยบรบิาลคนรบัใช้

ของเรา และคอืกญุแจแหง่

ความปรานีของเราส าหรบั

ประชาชนของเรา”

พระบาฮาอุลลาห์รไดเ้ปิดเผยค า
สอนเป็นจ านวนมากท่ีจะช่วยใหร้
มนุษยชาติสามารถสร้างอารย
ธรรมอนัรุ่งโรจนข์องโลก  พระ
ธรรมลิขิตท่ีทรงอ านาจท่ีสุดซ่ึง
หรลัง่ไหรลมาจากปากกาของ
พระองค ์คือคมัภีร์คีตาบี-อคัดสั  
อนัเป็นคมัภีร์ท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสุดของ
ยคุศาสนาของพระองค์



เสดจ็สวรรคต 
ในวนัท่ี 29 พฤษภาคม  พ.ศ. 
2435 พระบาฮาอุลลาห์รทรง
เสดจ็สวรรคต พระสถูปของ
พระองคต์ั้งอยูใ่กล ้ๆ 
เมืองอคัคาในอิสราเอล ราย
ลอ้มดว้ยสวนอนัสวยงามเป็น
ต าแหรน่งท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสุดบน
โลก

“ พระผูท้รงความงามมาแตโ่บราณกาล

ทรงยอมถูกล่ามดว้ยโซต่รวน   เพือ่วา่

มนุษยชาตจิะไดร้บัการปลดปล่อยจากการ

เป็นทาส   และทรงยอมตกเป็นนกัโทษใน

ป้อมปราการอนัแข็งแกรง่นีเ้พือ่วา่ท ัว่ท ัง้

พภิพจะบรรลุสู่อสิรภาพอนัแทจ้รงิ ...”



พนัธกจิของพระบาฮาอุลลาห์
ในปัจจุบนัน้ี พนัธกิจของพระองคก์ าลงัเป็นท่ีรู้จกั
กนัมากยิง่ข้ึนเร่ือย ๆ ทัว่โลก ผูค้นหรลายลา้นคน

ก าลงัเรียนรู้ท่ีจะน าเอาหรลกัค าสอนของพระองคไ์ป
ใชก้บัการด าเนินชีวติส่วนบุคคลและวถีิชีวติของ
ส่วนรวม เพื่อสถาปนาความเป็นอนัหรน่ึงอนั

เดียวกนัของมนุษยชาติ สร้างสรรคอ์ารยธรรมของ
โลกท่ีมีความเจริญกา้วหรนา้ทั้งทางดา้นวตัถุและ

ทางดา้นจิตวิญญาณ



พระปฏิญญา
• พระอบัดลุบาฮา -ศนูยก์ลางแหง่พระปฏญิญา เป็นผู ้

ตคีวามหมายพระวจนะของพระบาฮาอลุลาห ์เป็น

แบบอยา่งทีส่มบูรณพ์รอ้ม... 

• ท่านโชก ิเอฟเฟนด-ิ ศาสนภบิาล พฒันาศนูยก์าร

บรหิารและจติวญิญาณของศาสนาอย่างเป็นระบบ แปล

พระคมัภรีเ์ป็นภาษาองักฤษ..

• สภายตุธิรรมแหง่สากล- สถาบนับรหิารศาสนาสงูสุด ซึง่

ถกูก าหนดไวโ้ดยพระบาฮาอลุลาหแ์ละไดร้บัการสถาปนา

ขึน้ในปี พ.ศ.2506



ปฏิทินบาไฮ (ปฏิทินบาด)ี

• เร ิม่ตน้ตัง้แตปี่ทีพ่ระบอ๊บ

ประกาศศาสนา

• หน่ึงเดอืนม ี19 วนั

• หน่ึงปีม1ี9 เดอืน + 4-5 วนั

• 19 ปี เท่ากบั 1 วาฮดี

• 19 วาฮดิ เทา่กบั 1 กอลเอะ

เซย ์

• ปีนีเ้ป็นปีเร ิม่ตน้วาฮดีที ่10

การน าปฏทินิใหม่ในแตล่ะ

ยคุแหง่ศาสนาเป็น

สญัลกัษณข์องพลงัอ านาจ

ของการเปิดเผยพระธรรม

โดยพระผูเ้ป็นเจา้ทีจ่ะ

สามารถเปลีย่นแปลงการ

รบัรูข้องมนุษยต์อ่ความเป็น

จรงิทางวตัถ ุทางสงัคมและ

ทางจติวญิญาณ 



สัญลกัษณ์ของศาสนาบาไฮ

ศาสนาบาไฮมพีระศาสดา มพีระคมัภรีศ์กัดิส์ทิธิ ์มสีญัลกัษณ ์มปีฏทินิของ

ตนเอง และมสีถานทีศ่กัดิส์ทิธิซ์ ึง่เป็นทีส่ าหรบัการแสวงบญุ



ค าสอนหลกั
• พระผูเ้ป็นเจา้เป็นหน่ึงเดยีวกนั

• ศาสนาเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนั

• มนุษยชาตเิป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนั ก าจดัอคติ

สามคัคีภายใตค้วามหรลากหรลาย

• คน้ควา้หราความจริงดว้ยตนเอง
• ศาสนากบัวทิยาศาสตร์ตอ้งไปดว้ยกนั
• ความเสมอภาคระหรวา่งสตรีและบุรุษ
• เดก็ทุกคนตอ้งไดรั้บการศึกษา



ศาสนากบัวทิยาศาสตร์ต้องไปด้วยกนั

ศาสนาและวทิยาศาสตรเ์ป็นระบบความรูส้องระบบทีจ่ าเป็น

อยา่งขาดไม่ไดส้ าหรบัการพฒันาศกัยภาพของความมสีต ิ 

แทจ้รงิโดยสตปัิญญาทัง้สองแบบนี ้ ตา่งขึน้อยูแ่กก่นัและ

กนั... ความหยัง่รูแ้ละทกัษะทีไ่ดม้าจากความกา้วหนา้ทาง

วทิยาศาสตรจ์ าตอ้งแสวงหาการน าทางของจติวญิญาณ

และศลีธรรมอยูเ่สมอ เพือ่ทีจ่ะรบัประกนัการน าเอาความ

หยัง่รูแ้ละทกัษะเหลา่น้ันไปใชอ้ยา่งเหมาะสม



ความเสมอภาคระหว่างสตรีและบุรุษ

หากเราเปรยีบสงัคมของเราเป็นเสมอืน

นกทีเ่หนิบนิขึน้สูเ่วหา นกจ าเป็นตอ้งมี

ปีกทีแ่ข็งแรงทัง้สองขา้ง ขา้งหน่ึงเป็น

บรุษุอกีขา้งหน่ึงเป็นสตร ีตราบใดทีปี่กทัง้

สองขา้งของนกยงัมคีวามแข็งแกรง่ไม่เทา่

เทยีมกนั ไม่ท างานอย่างประสานสามคัคี

กนั นกตวันีย้่อมไม่สามารถเหนิขึน้สู่

เวหาได ้

ความสขุ ความเจรญิกา้วหนา้ของ

ครอบครวั สงัคมและประเทศชาตไิม่

สามารถสมัฤทธิผ์ลไดห้ากสตรไีม่ไดร้บั

การศกึษาและโอกาสทีท่ดัเทยีมกบับรุษุ  

ดงัน้ันจงึตอ้งใหโ้อกาสแกส่ตรใีนการ

ไดร้บัการศกึษา พฒันาความสามารถ

และศกัยภาพในทุกๆ ดา้นเท่าเทยีมกบั

บรุษุ 



เดก็ทุกคนต้องได้รับการศึกษา

“จงพิจารณามนุษยเ์ป็น
ประดุจเหรมืองท่ีอุดมดว้ย
มณีอนัประเมินค่ามิได ้ 
การศึกษาเท่านั้นท่ี

สามารถเปิดเผยสมบติัท่ี
ล ้าค่าน้ีออกมา  และช่วย
ใหรม้นุษยชาติไดรั้บ

ประโยชน์จากสมบติัน้ี”



ชีวติที่แท้จริง
• มนุษยป์ระกอบดว้ยดวงวญิญาณและ

รา่งกาย

• ดวงวญิญาณเป็นสิง่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัพระผู ้

เป็นเจา้ เเละถกูสรา้งขึน้โดยพระผูเ้ป็น

เจา้ 

• ความตายคอื การเปลีย่นแปลงทางดา้น

สถานภาพ รา่งกายกลบัคนืสูโ่ลกแห่งธลุี

และจติวญิญาณจะยงัคงกา้วหนา้ต่อไป

ในภพของพระผูเ้ป็นเจา้ 

ในครรภม์ารดาเรา

ไดร้บัพลงัทีจ่ าเป็น

ส าหรบัโลกนี ้

เชน่เดยีวกนัในโลกนี้

เราควรพฒันาพลงัต่าง 

ๆ ทีจ่ าเป็นส าหรบัโลก

หนา้ 



แนวทางปฏิบัติ
“ความเจริญของโลกสัมฤทธ์ิ
ผลได้โดยอาศัยการกระท าที่

บริสุทธ์ิและดงีาม  

ความประพฤติทีง่ดงาม  

และน่าสรรเสริญ”

พระบาฮาอุลลาห์ร



แนวทางปฏิบัติ
• อา่นพระวจนะทกุเชา้ค ่า

• สวดบทอธษิฐานบงัคบัประจ าวนั

• กลา่ว “อลัลา โอ อบัฮา” เกา้สบิหา้

คร ัง้ 

• ถอืศลีอด

• รบัใชเ้พือ่นมนุษย ์

• แบ่งปันพระวจนะ

• การท างานเป็นรปูแบบหน่ึงของการ

บูชา



แนวทางปฏิบัติ

• พยายามรกัษาระดบัศลีธรรมอนัสงูสง่ในทุกการ

กระท าเนน้ความส าคญัในเร ือ่งความซือ่สตัย ์

วาจาสตัย ์ความไวว้างใจได ้ความบรสิทุธิ ์การ

รบัใชผู้อ้ืน่ การกระท าส าคญักวา่ค าพูด ความ

เอือ้เฟ้ือ ความสามคัค ีเป็นตน้

• หา้มการกระท าการฆาตกรรม ลกัขโมย พูดปด 

ประพฤตผิดิประเวณี  การพนัน เสพ

แอลกอฮอลแ์ละสารเสพตดิ และการนินทาเป็น

ตน้

ขอใหท้กุรุง่เชา้

ดกีวา่เมือ่เย็น

วาน และทกุวนั

ใหม่อดุม

คณุคา่ยิง่กวา่

วนักอ่น’”



มนุษย์ทุกคนถูกสร้างขึน้มาประเสริฐ

พระบาฮาอลุลาหท์รงสอนวา่มนุษยท์ุกคนถูกสรา้งขึน้มา

ประเสรฐิ ทกุคนมศีกัยภาพทีจ่ะเจรญิเตบิโตทางจติ

วญิญาณและสตปัิญญา และสามารถมสีว่นรว่มในการ

สนับสนุนความเจรญิกา้วหนา้ของสงัคม เพือ่สบืสาน

อารยธรรมทีก่า้วหนา้ไปตลอดเวลา



กระบวนการเพ่ือวางรากฐานอารยธรรม

ช ัน้เรยีนเด็ก- ใหก้ารศกึษาดา้นจรยิธรรมแกเ่ด็ก

โครงการยุวชน- เพือ่เสรมิสรา้งพลงัความสามารถทางจติวญิญาณ

ใหแ้กย่วุชน

กลุม่ศกึษา-พฒันาคณุลกัษณะและทศันคต ิทกัษะและ

ความสามารถในการรบัใช ้

ชมุนุมอธษิฐาน-เพือ่ปลกุการรบัรูท้างจติวญิญาณ และเสรมิสรา้ง

ความเขม้แข็งทางดา้นคณุธรรมของชมุชน 



การรับใช้เพ่ือความผาสุกของส่วนรวม

“ไม่มกีารกระท าใดในโลกทีจ่ะประเสรฐิมากกวา่

การรบัใชเ้พือ่ความผาสกุของสว่นรวม และ

ความเทีย่งธรรมอนัสงูสง่ทีส่ดุ คอืการลกุขึน้และ

อทุศิตนอย่างกระตอืรอืรน้ใหแ้กก่ารรบัใชต้อ่

มวลชน”


