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"เราตอ้งท าตวัเหมือนน า้พุหรอืตาน า้ซ ึง่
ปล่อยน า้ออกมาจากตวัเองโดยไม่ขาด
สาย เพือ่ทีว่่าจะไดร้บัการเติมเต็มจาก
แหล่งทีม่องไม่เห็นอยู่ตลอดเวลา การให ้
อย่างตอ่เนือ่งเพือ่ประโยชนแ์กเ่พือ่นมนุษย ์
โดยไม่หวัน่เกรงความยากจนและวางใจใน
พระกรณุาทีไ่ม่รูส้ิน้ของพระผูเ้ป็นทีม่าของ
ความมัง่คัง่และสิง่ดงีามทัง้ปวง คอืเคล็ดลบั
ของการมชีวีติทีถ่กูตอ้ง" 1 

ท่านศาสนภบิาล โชก ีเอฟเฟนด ี
 
  

                                                           
1 Lifeblood of the Cause, No. 1 
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สกัการะสถาน 
[Houses of Worship] 

 
1 

สกัการะสถานทีส่วยงามซึง่บาไฮไดช้ว่ยกนัสรา้งขึน้ทั่วโลกดงึดูดศาสนิกชนศาสนา
ต่างๆ ใหเ้ขา้มาสวดมนตร์ว่มกนัดว้ยความสามคัคีและถวายสกัการะแด่พระผูท้รง
สรา้งเองคเ์ดียวกนัของมนุษยช์าติ มีการอ่านพระธรรมศกัดิส์ิทธิข์องศาสนาต่างๆ 
ของโลกในบรรยากาศทีส่งบและรม่เย็นภายใตส้กัการะสถานเหล่านีแ้ละศาสนิกชนที่
สดบัฟังต่างก็คุน้เคยกบัพระธรรมค าสอนทีน่ าทางจากพระผูเ้ป็นเจา้ทีท่รงส่งมาตาม
ยุคสมยั เศษของอคตทิีม่ตี่อศาสนิกชนศาสนาอืน่ถูกขจดัไปจากหวัใจของผูท้ีจ่รงิใจ
และสายสมัพนัธแ์ห่งความเขา้ใจก็ไดเ้ช ือ่มพวกเขาเขา้ไวด้ว้ยกนักบัมนุษยช์าตทิัง้
มวล 
 
หลายคนที่ไดส้มัผัสกบัพระพรที่เปล่งออกมาจากสกัการะสถานต่างตระหนักว่า
อาคารที่มีคุณค่าเหล่านี้สรา้งขึน้ดว้ยความรกัและความเสียสละของเหล่าบาไฮ
ศาสนิกชน 
 
เร ือ่งราวตอ่ไปนีเ้ป็นตวัอย่างหน่ึงในรอ้ยทีแ่สดงใหเ้ห็นความเสยีสละ 
 
ขณะทีก่ าลงัมีการก่อสรา้งสกัการะสถาน (หรอื Mashriqu'l-Adhkár 2 ) ทีเ่มืองวลิ
เมตทใ์นสหรฐัอเมรกิา ชว่งน้ันอเมรกิายงัไม่มีบาไฮมากนัก และแมว้่าบาไฮทั่วโลก
ชว่ยกนับรจิาคแต่ก็ยงัขาดทุนทรพัย ์มีคร ัง้หน่ึงทีก่ารเงินเขา้ขัน้วกิฤต การก่อสรา้ง
สกัการะสถานหยุดชะงกัเพราะขาดเงนิ ธรรมสภาบาไฮแห่งอเมรกิาบอกบุญใหบ้าไฮ
ในชมุชนชว่ยกนับรจิาค มีการตอบสนองจากเพื่อนๆ อย่างท่วมทน้จนสามารถแก ้
วกิฤตใหผ่้านพน้ไปไดแ้ละการกอ่สรา้งสกัการะสถานก็ด าเนินต่อไป 
 
หน่ึงในบรรดาบาไฮศาสนิกชนทีเ่สยีสละใหห้มดคอืสตรสีูงวยัคนหน่ึงซึง่เป็นคนทีใ่จ
บรสิุทธิแ์ต่ยากจนขน้แคน้ไม่มีทรพัยส์มบตัทิางโลก เธอเก็บหอมรอมรบิอยู่นานและ
สามารถกนัเงนิส่วนหน่ึงไวใ้ชฝั้งศพตนเอง 
 
เมือ่เธอไดร้บัการรอ้งขอบรจิาคแกก่องทุนสกัการะสถานและตระหนักถงึความรบีด่วน
ที่จะใหส้ถานการณนี์้ผ่านพน้ไป เธอจึงตดัสินใจมอบเงินจ านวนคร ึง่หน่ึงที่ออมไว ้
ส าหรบัฝังศพใหแ้กก่องทุนสกัการะสถาน จากน้ันไม่นาน เมือ่กองทนุยงัขาดอกีเธอก็

                                                           
2 Literally: The Dawning Place of the Praise of God 
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บรจิาคส่วนทีเ่หลอืให ้เธอบอกว่าสามารถน ารา่งของเธอไปฝังทีสุ่สานคนอนาถาได ้
และไม่จ าเป็นตอ้งมแีผ่นหนิจารกึหนา้หลุมฝังศพ 
 
เร ือ่งนีย้งัไม่จบ เมือ่ท่านศาสนภบิาลระดมบอกบุญใหม้ผูีอ้าสาสมคัรไปรบัใชศ้าสนา
และขอใหศ้าสนิกชนน าสารทีร่กัษาโรคของพระบาฮาอุลลาหไ์ปยงัประชาชนทีย่งัไม่
เคยไดย้นิศาสนาบาไฮ สตรผูีนี้ ้ซ ึง่ในขณะน้ันมอีายุใกลเ้กา้สบิปี ตอ้งน่ังเกา้อีร้ถเข็น 
ไดอ้าสาสมคัรไปยงัประเทศลิเบยีพรอ้มกบัสามีภรรยาคู่หน่ึงซึง่ไปตัง้ถิน่ฐานเพื่อรบั
ใชศ้าสนาทีเ่มอืงทโิปล ีสตรผูีนี้บ้อกว่าเธอตอ้งการฝังรา่งของเธอทีล่เิบยีในนามของ
ผูร้บัใชศ้าสนาของพระผูเ้ป็นเจา้ 
 
หลงัจากทีเ่ธอเดนิทางถงึประเทศลเิบยีไดไ้ม่นานเธอก็ถงึแก่กรรม วรีกรรมในการรบั
ใชข้องเธอไดร้บัการสดุดีจากบาไฮในหลายประเทศทั่วโลก กลุ่มเพื่อนจากหลาย
ประเทศที่มีความรกัใครเ่ธอไดจ้ดังานฝังศพและสวดมนต ์ณ ที่ฝังศพของเธอย่าง
สมเกยีรต ิท่านศาสนภบิาลใหฉ้ายาว่าเธอเป็นผูท้พีลชีพีเพื่อศาสนา และไดต้ัง้แผ่น
หนิจารกึหนา้หลุมศพทีส่วยงามใหเ้ธอดว้ย ทา่นศาสนภบิาลยงัไดก้ล่าวอกีดว้ยว่า ใน
อนาคต ผูท้ีไ่ดร้บัทราบเร ือ่งราวนีจ้ะทุ่มเททรพัยากรและจะยนืหยดัลุกขึน้อาสาสมคัร
รบัใชศ้าสนา 
 
สครใีนเร ือ่งนีม้นีามว่า คณุเอลลา  เบลเล่ย ์
 

2 
สกัการะสถานทีเ่มอืงวลิเมตทม์ีความพเิศษอย่างยิง่เพราะพระอบัดุลบาฮาไดว้างศลิา
ฤกษส์กัการะสถานแห่งนี ้ หนิกอ้นนีก็้มเีร ือ่งราวเล่าใหเ้ราฟังดว้ยเชน่กนั 
 
เน็ตตี ้ทอปบิน้ เป็นบาไฮชาวอเมรกินัซึง่มีอาชพีเป็นชา่งเย็บผา้ รายไดแ้ทบจะไม่
พอเลีย้งดูครอบครวั ไม่พอจ่ายค่าเชา่บา้นซึง่อยู่ในเขตคนยากจนในชคิาโก แมจ้ะ
ยากจนเชน่นีเ้ธอก็ยงัเจยีดเหรยีญทีม่ีอยู่เล็กนอ้ยบรจิาคใหแ้ก่กองทุน ตอนทีบ่าไฮ
เร ิม่รวบรวมเงนิท าบุญบรจิาคกองทุนสรา้งสกัการะสถานซึง่ก าลงัสรา้งอยู่ใกลเ้มืองชิ
คาโก เน็ตตีรู้ส้กึเศรา้ทีเ่ธอไม่สามารถบรจิาคใหเ้ท่าทีใ่จหวงั เธอสวดมนตอ์ย่างตัง้ใจ
ขอใหเ้ธอสามารถท าบุญบรจิาคใหก้บัสกัการะสถานบาไฮแห่งนีซ้ ึง่เป็นแห่งแรกใน
ทวปีอเมรกิา 
 
คนืหน่ึง เธอฝันว่าเธอไดย้นิเสยีงบญัชาใหเ้ธอหากอ้นหนิกอ้นหน่ึงใหส้กัการะสถาน
แห่งนี ้การคน้หาหนิกอ้นนีก้ลายเป็นกจิธุระส่วนตวัส าหรบัเน็ตตี ้เธอเร ิม่มองหากอ้น
หนิ แหล่งทีไ่ปหาแห่งหน่ึงเป็นสถานทีก่่อสรา้งซึง่ไม่ห่างจากบา้นทีเ่ธออยู่มากนัก  ที่
น่ัน เธอเห็นกอ้นหนิกองรวมกนัอยู่ เธอจงึไปถามหวัหนา้ชา่งกอ่สรา้งว่าจะอนุญาตให ้
เธอเลอืกหนิและขอไปใชไ้ดไ้หม  หวัหนา้ตอบเธอว่า "คุณจะเอาไปมากเท่าไดก็ได ้
ทัง้หมดทีเ่หลอือยู่นีไ้ม่มปีระโยชนอ์ะไรกบัเราแลว้” 
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เน็ตตีต้ืน่เตน้ทีไ่ดพ้บหนิทีเ่ธอตอ้งการจากกองหนิเหล่าน้ัน ตอนนีเ้ธอตอ้งน ามนัไปยงั
สถานทีท่ีจ่ะสรา้งสกัการะสถานซึง่อยู่ห่างไปพอสมควร เธอกลบับา้นไปเอารถเข็น
เด็กเล็กคนัเกา่ทีเ่ธอเก็บไว ้จากน้ันก็ไปขอใหบ้าไฮวยัสูงอายุคนหน่ึงทีบ่า้นอยู๋ใกลก้นั
มาชว่ยขนกอ้นหินกอ้นน้ัน ทัง้สองชว่ยกนัยกหินใส่รถและเข็นไปขึน้รถราง เน็ตตี ้
หว่านลอ้มใหพ้นักงานเก็บเงนิอนุญาตใหเ้ธอน ารถเข็นขึน้รถรางโดยไม่สนใจสายตา
ของผูโ้ดยสารคนอืน่ๆว่าจะคดิอย่างไรกบัเธอและกบักอ้นหนิในรถเข็นเด็ก 
 
เน็ตตีแ้ละเพื่อนตอ้งขึน้รถรางสองต่อกว่าจะมาถงึเมืองวลิเมตทซ์ ึง่ทีด่นิไดถู้กซือ้เพือ่
กอ่สรา้งสกัการะสถาน ทัง้สองชว่ยกนัผลกัรถเข็นไปยงัจดุทีเ่ตรยีมไวส้ าหรบัวางศลิา
ฤกษแ์ต่รถเข็นเด็กเกดิเสยีขณะถูกเข็นไปถงึทีน่ั่นซึง่อยู่ไม่ไกลกนันัก เน็ตตีไ้ม่ยอม
แพ ้เธอขอใหเ้ด็กชายคนหน่ึงซึง่ก าลงัเข็นรถเข็นของอยู่ใหช้ว่ย ทัง้สามชว่ยกนัยา้ย
กอ้นหินจากรถเข็นเด็กไปใส่ในรถเข็นของและช่วยกนัผลักรถจนถึงที่ดินสรา้ง
สกัการะสถาน ทัง้สามตอ้งการขนหนิไปยงัจุดกึง่กลางของทีด่นิแต่รถเข็นของก็เกดิ
ไปชนกบัอะไรบางอย่างท าใหพ้ลกิคว ่าและหนิก็รว่งจากรถสู่ดนิ 
 

 
หอ้งในสกัการะสถานทีเ่มอืงชคิาโก สหรฐัอเมรกิา และศลิาฤกษ ์

 
เป็นเวลาเกอืบสองปีทีห่นิกอ้นน้ันยงัคงถูกทิง้ไวใ้นสภาพเชน่น้ันซึง่อยู่ในต าแหน่งสุด
เขตทีด่นิ ต่อมาวนัหน่ึง บาไฮศาสนิกชนมารวมตวักนัเพื่อท าพิธสีรา้งสกัการะสถาน
โดยมพีระอบัดลุบาฮาเป็นประธานในพธิ ีทา่นนาย (พระอบัดลุบาฮา) เดนิอย่างเงยีบๆ 
ตรงไปยงักอ้นหนิของเน็ตตี ้ท่านไดช้ ีไ้ปทีห่นิกอ้นน้ันพรอ้มกบักล่าวว่าหนิกอ้นนีค้อื
ศลิาฤกษข์องสกัการะสถานแห่งนี ้บาไฮบางคนทีรู่เ้กีย่วกบัเร ือ่งราวของหนิกอ้นนีต้่าง
ประหลาดใจเพราะไม่มใีครเรยีนใหพ้ระอบัดุลบาฮาทราบเกีย่วกบัทีม่าของหนิกอ้นนี ้
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ดว้ยความชว่ยเหลอืของเพื่อนศาสนิกชนสองสามคนไดน้ าหนิกอ้นน้ันวางเป็นฤกษ ์
ในการกอ่สรา้งสกัการะสถานแห่งนี ้ 
 
บดันีเ้น็ตตีไ้ดร้บัค าตอบจากบทสวดมนตแ์ลว้ ส าหรบัสกัการะสถาน ไม่มสีิง่ใดทีม่คี่า
มากไปกว่าหนิกอ้นนี ้
 

3 
"ในระยะยาว ความอุทศิ ความจรงิใจและความกระตอืรอืรน้จากใจจะเป็น
เคร ือ่งประกนัความส าเรจ็ของสกัการะสถานอนัเป็นทีร่กัของเรา"  3 

ทา่นศาสนภบิาล โชก ีเอฟเฟนด ี
 

4 
ขา้มมหาสมุทรแอตแลนตกิไปประเทศองักฤษ ทีน่ั่นมบีาไฮผูเ้ยาวยัคนหน่ึงชือ่ นอรา่ 
ครอสเล่ย ์เธอไดย้นิเร ือ่งราวเกีย่วกบัโบสถท์ีก่ าลงัสรา้งในอเมรกิา เธอไม่มีเงินแต่
ตอ้งการมีส่วนรว่มในการก่อสรา้งสกัการะสถานแห่งน้ัน ดงัน้ันเธอจงึมอบของขวญั
อนัมีค่าทีสุ่ดให ้น่ันคอื ผมทีย่าวสลวยของเธอ เธอตดัมนัและส่งไปขายเพื่อน าเงนิที่
ไดไ้ปท าบุญบรจิาคทีส่กัการะสถานพรอ้มจดหมายถงึ ดร.เอสเซลมอนท ์ดงันี“้ “คุณ
อาจจะคดิว่าสิง่ทีด่ฉัินส่งมาใหนี้ดู้แปลก แต่ดฉัินยากจนมากและไม่สามารถส่งเงนิมา
บรจิาคได ้ดงัน้ันดฉัินจงึตดัผม… ยอมรบัว่าน่ีคอืสิง่ทีส่ละมาให ้เพราะผมปอยนีค้อืสิง่
เดยีวทีเ่ป็นความงามทีด่ฉัินมี ไม่มีอะไรเทยีบไดก้บัสิง่ทีท่่านนายใหก้บัดฉัิน… ดฉัิน
สละไดแ้มก้ระทัง่ชวีติถา้จ าเป็น….” 
 
น่ีคอืจดหมายทีพ่ระอบัดลุบาฮา เขยีนถงึสตรผูีนี้ ้ดงันี ้
 

“ดูกร บุตรสาวแห่งอาณาจกัรอนัเป็นทีร่กัยิง่ จดหมายทีเ่จา้ไดเ้ขยีนถงึ ดร.
เอสเซลมอนทไ์ ดถู้กส่งต่อมายงัดนิแดนแห่งความมุ่งมัน่ 4 เราไดอ้่านดว้ย
ความตัง้ใจอย่างยิง่ ในดา้นหนึง่ เรามคีวามประทบัใจอย่างลกึซึง้  เพราะเจา้
ไดต้ดัปอยผมอนัสวยงามมาใหอ้ย่างสละแลว้ซึง่สิง่ทัง้หลายในโลกนี ้ดว้ย
ความเสียสละในหนทางของอาณาจกัรของพระผูเ้ป็นเจา้ ในอกีดา้นหนึง่ 
เรามีความปีติยินดีอย่างยิง่ เพราะบุตรสาวอันเป็นทีร่กัคนนีไ้ดแ้สดง
ความรูส้กึออกมาอย่างชดัเจนถงึการอุทศิตนถวายส่วนทีม่คีา่ส่วนหนึง่ของ
รา่งกายของเธอใหใ้นหนทางแห่งศาสนาของพระผูเ้ป็นเจา้ หากก่อนทีเ่จา้
จะตดั ถา้เจา้ขอความเห็นจากเรา เราก็จะไม่ยนิยอมใหเ้จา้ตดัปอยผมอนั
งามสลวยของเจา้แมแ้ต่เพยีงเสน้เดยีว เพราะตวัเราเองจะบรจิาคใหส้กัการะ
สถานในนามของเจา้  อย่างไรก็ดีกุศลกรรมทีเ่จา้บ าเพ็ญคร ัง้นีก็้เป็น

                                                           
3 Lifeblood of the Cause, No. 17 

4 ดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิ 
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ประจกัษพ์ยานตอ่น า้ใจแห่งการอทุศิตนถวายอย่างประเสรฐิ  ทีจ่รงิแลว้ เจา้
ไดส้ละชวีติและเจา้จะไดร้บัผลบุญอนัยิง่ใหญ่ทางจติวญิญาณ ขอใหเ้จา้จง
มัน่ใจว่า ในแตล่ะวนัทีผ่่านไปเจา้จะยิง่เจรญิกา้วหนา้และจะยิง่มคีวามมัน่คง
แน่วแน่ ความการุณยท์ีป่ระทานมาจากพระบาฮาอุลลาหนั์น้จะรายลอ้มเจา้ 
และขา่วดจีากสวรรคถ์ูกประทานมาใหเ้จา้ แมค้วามเสยีสละจะเป็นเพยีงเสน้
ผม กระนัน้ เจา้ก็จะไดร้บัการเตมิเต็มดว้ยพระวญิญาณบรสิุทธิ ์และแมว้่า
สิง่ทีเ่จา้ถวายใหใ้นหนทางของพระผูเ้ป็นเจา้จะเป็นเพียงส่วนหนึ่งของ
รา่งกายของเจา้ทีม่ีวนัเสือ่มสลายไป กระนัน้ เจา้ก็จะไดร้บัของขวญัจาก
วมิาน จะไดเ้ห็นความงามของสวรรค ์จะไดร้บัความรุง่เรอืงอนัไม่มีวนัรูส้ิน้ 
และจะไดร้บัชวีตินิรนัดร” 5 

พระอบัดลุบาฮา 
 

5 
พระอบัดุลบาฮาสนับสนุนใหบ้าไฮทั่วโลกส่งเงินท าบุญบรจิาคใหแ้ก่กองทุนสรา้ง
สกัการะสถานในเมอืงวลิเมตท ์ในเวลาน้ันมชีมุชนบาไฮในเมอืงปูนา อนิเดยี มบีาไฮ
เพียงไม่กีค่รอบครวัซึง่ยงัยากจนมาก เมื่อพวกเขาไดร้บัข่าวนีจ้ากพระอบัดุลบาฮา  
พวกเขาพากนัมาชมุนุมกนัเพือ่รวบรวมเงนิท าบุญบรจิาคทกุคร ัง้ทีม่งีานฉลองบุญสบิ
เกา้วนั 
 
แมว้่าเงินทีร่วบรวมไดจ้ะไม่มากมายนัก ธรรมสภาบาไฮทอ้งถิน่ก็ตระหนักในความ
เสียสละทีเ่พื่อนๆ ชว่ยกนัท าบุญใหแ้ก่การก่อสรา้งสกัการะสถาน ในงานฉลองบุญ
คร ัง้หน่ึง ธรรมสภาบาไฮทอ้งถิน่ตดัสินใจถามบาไฮทีเ่สียสละเพื่อท าบุญบรจิาคว่า
เขาหรอืเธอสะสมเงนิบรจิาคจ านวนนีไ้ดอ้ย่างไร แมห้ลกัค าสอนของบาไฮไม่อนุญาต
ใหม้กีารถามเกีย่วกบัการบรจิาค แตบ่าไฮศาสนิกชนในระยะเร ิม่แรกยงัไม่ไดต้ระหนัก
ถงึหลกัค าสอนขอ้นี ้และดว้ยบาไฮในทอ้งถิน่น้ันต่างก็มีฐานะยากจนและใกลช้ดิกนั
เหมอืนญาต ิจงึไม่แปลกทีพ่วกเขาจะถามกนัเกีย่วกบัเร ือ่งเงนิและการท าบุญบรจิาค 
 
มีสามเร ือ่งเกีย่วกบัการท าบุญทีป่ระทบัใจมาก เร ือ่งแรกเป็นเร ือ่งเกีย่วกบัชายชราผู ้
หน่ึงซึง่ท าบุญบรจิาคใหส้บิแอนนา 6  เขาเล่าว่า "ทุกเชา้ผมใชเ้งนิซือ้ชากบัขนมปัง
หน่ึงแผ่นเป็นอาหารเชา้ พรุง่นี ้ผมจะไม่ทานอาหารเชา้” คนตอ่มาบรจิาค หกแอนนา 
7 ผูท้ าบุญบรจิาคเงนิจ านวนนีเ้ป็นหญงิ เธอเล่าว่า "ทกุคนทราบดแีลว้ว่าสามขีองฉัน
ป่วยหนักขนาดไหน เราไม่สามารถซือ้ยาเต็มขวดไดต้ามทีห่มอสั่ง ฉันจงึซือ้ยาคร ัง้
ละสองเม็ดราคาหกแอนนาใหเ้ขาทานทุกวนั เมื่อเย็นนีก้่อนทีจ่ะมางานฉลองบุญนี ้
สามีของฉันสั่งฉันว่า "ฉันขอใหเ้ธอชว่ยน าเงินหกแอนนาทีจ่ะซ ือ้ยาใหฉั้นพรุง่นี้แก่

                                                           
5 Selections from the Writings of 'Abdu'l-Bahá, p. 96 

6 หน่วยเงินอินเดียในสมยันั้นเงินจ ำนวนน้ีมีค่ำประมำณ 2.75 บำทในปัจจุบนั 

7 เงินจ ำนวนน้ีมีค่ำประมำณ 1.75 บำทในปัจจุบนั 
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กองทุนสกัการะสถาน” เขาไม่ฟังค าคดัคา้นของฉัน และว่า ถา้ฉันซือ้ยามา เขาก็จะ
ไม่ทานยาน้ัน” เร ือ่งทีส่ามผูบ้รจิาคท าบุญใหม้ากหน่อยคอืเป็นจ านวน สบิรูปี 8 ทุก
คนประหลาดใจมากเพราะว่าคนที่ท าบุญบรจิาคคนนี้จดัว่ายากจนที่สุดในชมุชน 
เพือ่นในงานจงึถามเขาว่า “คุณท าอย่างไรถงึไดบ้รจิาคใหม้ากเชน่นี?้” ชายผูนี้ต้อบ
อย่างอายๆ ว่า "คอือย่างนี ้ทกุๆ ฤดหูนาวทีอ่ากาศเย็นมากในตอนกลางคนื ผมจะซือ้
กระสอบป่านหลายใบจากรา้นขายของช าและเย็บกระสอบเหล่าน้ันใหต้ดิกนัเป็นผืน
ใหญ่เพื่อใชห่้ม แต่เมื่อปีทีแ่ลว้ผมทรมานมากจากอากาศทีห่นาวเหน็บ ผมจงึคดิว่า
จะสะสมเงนิทุกบาททุกสตางคท์ีห่าไดใ้นปีนีเ้พือ่ซ ือ้ผา้ห่มดีๆ  สกัผนืหน่ึงไวใ้ช ้ตอนนี้
ผมเก็บเงนิไดส้บิรปีูซ ึง่ก็เพยีงพอแลว้ แตผ่มมาคดิดอูกีทก็ีเห็นว่าการกอ่สรา้งสกัการะ
สถานมคีวามส าคญัมากกว่า ผมใชผ้า้กระสอบป่านห่มตอ่ไปอกีปีหน่ึงก็ได”้  
 

6 
เมื่อคร ัง้ที่พระอบัดุลบาฮาพ านักอยู่ในอเมรกิา ท่านจะไม่รบัของขวญัจากบาไฮ
ศาสนิกชน บาไฮบางคนปรารถนาจะถวายเงนิทุนแกท่า่นเพือ่ว่าทา่นจะไดใ้ชเ้ดนิทาง
อย่างสะดวกสบาย แตท่า่นปฏเิสธทีจ่ะรบั ทา่นกล่าวว่า "ขอใหเ้จา้น าไปใหค้นยากจน
ในนามของเรา ก็จะเหมอืนกบัทีเ่ราใหเ้ขาดว้ยตนเอง” 9 
 
แมก้ระน้ัน ในชว่งสองสามวนัทีพ่ระอบัดุลบาฮาพ านักอยู่ในสหรฐัฯ บาไฮในนิวยอร ์
คหลายคนซือ้ของขวญัมามอบแด่สมาชกิในครอบครวัของท่าน หลายคนไม่ยอม
จากไปจนกว่าพระอบัดุลบาฮาจะยอมรบัของขวญัของพระองค ์เพือ่ตอบสนองค าขอ
นี ้พระอบัดลุบาฮาตอบพวกเขาดงันี ้
 
“เราขอบใจในการรบัใชบ้รกิารของเจา้ทัง้หลาย จรงิๆ แลว้ เจา้ไดร้บัใชเ้รา ไดม้คีวาม
เอือ้เฟ้ือ ชว่ยและกระจายกลิน่หอมหวานแห่งสวรรคท์ุกเชา้ค ่า เราจะไม่ลมืการอุทศิ
รบัใชข้องพวกเจา้ เพราะพวกเจา้ไม่มเีจตนาอืน่ใดนอกจากในความปีตยินิดขีองพระ
ผูเ้ป็นเจา้ ไม่ปรารถนาลาภยศใดนอกจากจะเขา้ไปสู่อาณาจกัรของพระองค ์บดันี ้
เจา้ไดน้ าของขวญัมาใหค้รอบครวัของเรา การใหนี้้เป็นที่สรรเสรญิยิ่งนัก แต่ไม่มี
ของขวญัใดล า้เลศิไปกว่าของขวญัแห่งความรกัของพระผูเ้ป็นเจา้ซึง่ถูกทนุถนอมไว ้
ในคลงัของหวัใจ ของขวญัทางโลกไดม้าแลว้ก็ผ่านไป แตข่องขวญัแห่งความรกัของ
พระผูเ้ป็นเจา้น้ันยั่งยนือยู่ช ัว่นิรนัดร ์ของขวญัทีม่อบใหเ้หล่านีไ้นทีสุ่ดแลว้ก็จะมลาย
สิน้ไป แต่ความรกัพระผูเ้ป็นเจา้จะคงอยู่ช ัว่กาลนานในหวัใจของในทุกภพของพระผู ้
เป็นเจา้  ดงัน้ันเราจะน าความรกัของพวกท่านไปเขาเหล่าน้ัน 10 ซ ึง่ความรกันีเ้ป็น
ของขวญัทีย่ิง่ใหญ่ทีสุ่ด 
 

                                                           
8 มีค่ำประมำณ 43.75 บำทในปัจจุบนั 

9 Bahá'í Journal, p. 13 

10 ครอบครัวของพระศำสดำ 
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“บดันี้ เท่ากบัว่าเราไดร้บัของขวญัเหล่านี้แลว้ แต่เราขอมอบหมายใหเ้จา้น าของ
เหล่านีไ้ปขายและส่งเงนิทีไ่ดไ้ปยงัชคิาโกเพือ่ใชก้อ่สรา้งสกัการะสถานทีน่ั่น” 11 
 

7 
ในอหิรา่น ธรรมสภาบาไฮแห่งชาตไิดพ้ิมพภ์าพสกัการะสถานทีจ่ะสรา้งในเมืองวิล
เมตต ์เด็กบาไฮตา่งพากนัซือ้ภาพเหล่าน้ันดว้ยเหรยีญทีพ่วกเขารวบรวมได ้ 
 
บาไฮวยัผูใ้หญ่ก็รว่มเสยีสละระดมเงินทุนก่อสรา้งสกัการะสถานแห่งน้ันดว้ยเชน่กนั 
พระอบัดุลบาฮาเล่าเร ือ่งเกีย่วกบัแม่หมา้ยคนหน่ึงในอิหรา่นซึง่สามีไดพ้ลีชพีเพื่อ
ศาสนา เธอตอ้งเลีย้งดูลูกน้อยสองคนดว้ยการถกัถุงเทา้ขาย เมื่อเธอไดท้ราบ
เกีย่วกบัโครงการก่อสรา้งสกัการะสถานทีเ่มืองวลิเมตต ์เธอตดัสนิใจส่งเงนิทีไ่ดจ้าก
การขายถงุเทา้ทกุคูบ่รจิาคแกส่กัการะสถานแห่งน้ัน 
 
มีคนอืน่อกีหลายคนที่ท าเชน่นี ้พวกเขาขายแมก้ระทั่งเสือ้ผา้เพื่อส่งเงินบรจิาคแก่
สกัการะสถานในอเมรกิา ทัง้ๆ ที่ทราบดีว่าพวกเขาจะไม่มีโอกาสไดไ้ปสวดมนต ์
ภายใตห้ลงัคาของสกัการะสถานแห่งนี ้
 

8 
ตอนที่บาไฮในอิหรา่นรวบรวมเงินบรจิาคส าหรบัสรา้งสกัการะสถานในอเมรกิา มี
หญงิทีย่ากจนคนหน่ึงซึง่ไม่ไดท้ราบข่าวนีเ้ลย หญงิคนนีม้ีรายไดเ้พียงเล็กนอ้ยดว้ย
การอบขนมปังขาย เธอนอ้ยใจทีไ่ม่มีใครบอกบุญใหเ้ธอบรจิาคท าบุญแก่สกัการะ
สถานแห่งนี ้
 
เธอไม่มีเงินจะให ้แต่มีตุม้หูเก่าคู่หน่ึง เธอขายมนัและน าเงินไปท าบุญบรจิาค เธอ
กล่าวว่า "พระผูเ้ป็นนายทรงกรณุาใหเ้ราแตล่ะคนสามารถท าบุญเทา่ทีเ่ราท าได”้ 
 

9 
มีบาไฮคนหน่ึงซึง่อาศยัอยุ๋ในดนิแดนศกัดิส์ทิธิส์ญัญาว่าจะบรจิาคสองปอนด ์12 แก่
การกอ่สรา้งสกัการะสถานในอเมรกิา  ตอนสายของวนัน้ันเขาก็ไดต้ดิต่อกบัเพื่อนที่
รบัผดิชอบเกีย่วกบัการท าสญัญานี ้แลว้บอกว่าเขารูส้กึว่าจ านวนทีส่ญัญาจะใหน้ั้น
น้อยเกินไป เขาจึงแจง้เปลี่ยนจากสองปอนดเ์ป็นหา้ปอนด ์ก่อนสิน้ว ันน้ัน เขา
ตดัสนิใจว่าจะบรจิาคเพิม่อกี เขาจงึตดิตอ่เพือ่คนน้ันอกีคร ัง้หน่ึง และขอใหเ้ขาบนัทกึ
จ านวนที่ประสงคจ์ะบรจิาคเพื่มขึน้อีกเป็นเกา้ปอนด ์ทัง้หมดนี้อุทิศท าบุญบรจิาค
ใหแ้กก่ารกอ่สรา้งสกัการะสถาน 
 

                                                           
11 Bahá'í Journal, p. 13 

12 A pound was the basic monetary unit of Israel until พ.ศ. 2523 (ค.ศ. 1980). 
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วันรุ ่งขึน้ นายจา้งเรยีกเขาไปพบ ชายผูนี้้หวั่นใจว่าจะถูกไล่ออก แต่เขากลับ
ประหลาดใจทีน่ายจา้งบอกว่าเขาไดร้บัเงนิเดอืนเพิม่ขึน้อกีสปัดาหล์ะสองปอนด ์
 

10 
“บรรดาผูเ้ป็นมติรของพระผูเ้ป็นเจา้ในทุกแห่งหนในโลกจะตอ้งยนืหยดัขึน้
เพิม่การท าบุญบรจิาคดว้ยหวัใจและจิตวิญญาณ รว่มชว่ยกนัรวบรวม
กองทนุนีเ้พิอ่ส่งไปโลกตะวนัตก เพิอ่จะเป็นทีรู่ก้นัและเป็นประจกัษพ์ยานทัว่
จกัรวาลว่าบาไฮศาสนิกชนในตะวนัออกและตะวนัตกต่างเป็นสมาชกิของ
บา้นเดียวกนัและเป็นลูกหลานของพระผูเ้ป็นนายองคเ์ดียวกนั ชาวตุรกี 
ชาวเปอรเ์ซยี ชาวปาซ ี ชาวอเมรกินั ชาวฮินดูและชาวอฟัรกินัทัง้หมดนี ้
อยู่ในกองทพัธรรมเดยีวกนัและเป็นเพือ่นรว่มงานกนั และทัง้หมดยืนหยดั
ขึน้เพือ่ชว่ยเหลอืกนัและกนัโดยไม่ถอืเขาถอืเรา” 13 

พระอบัดลุบาฮา 
 

11 
บาไฮศาสนิกชนคนหน่ึงในเมอืงชคิาโกมอีาชพีรบัสอนเปียโน สุภาพสตรที่านนีม้จีติ
ปรารถนาจะช่วยสมทบเงินท าบุญสรา้งสักการะสถานเช่นเดียวกบัผูอ้ื่น แต่เธอ
ยากจนมากและไม่เคยมเีงนิมากพอจะบรจิาคไดเ้ลย เธออาศยัอยู่ในหอ้งแคบๆ และไม่
ใครจ่ะมอีาหารดีๆ  รบัประทาน ทกุวนัสิน้เดอืนเงนิทีห่าไดก็้ไม่มเีหลอื 
 
ทีสุ่ดแลว้ เธอตดัสนิใจไม่เดนิทางดว้ยรถรางแต่ใชว้ธิเีดนิไปสอนเปียโนตามสถานที่
ต่างๆ และมีเงินสองสามเซ็นตท์ีส่ะสมไดไ้ปบรจิาคใหแ้ก่กองทุน เวลาผ่านพน้ไปจน
การกอ่สรา้งสกัการะสถานใกลแ้ลว้เสรจ็ สุภาพสตรคีนนี ้ซ ึง่อาศยัอยู่ห่างจากเมอืงวลิ
เมตตเ์พยีง 25 กโิลเมตรจงึสามารถรวบรวมเงนิเป็นค่าตั๋วรถประจ าทางไปยงัสกัการะ
สถานทีเ่ธอมสี่วนชว่ยสรา้ง 
 

12 
คร ัง้หน่ึงมีประกาศด่วน เชญิชวนใหบ้าไฮศาสนิกชนในอเมรกิาท าบุญบรจิาคซือ้
ทีด่นิส าหรบัก่อสรา้งสกัการะสถานในเมืองชคิาโก ก่อนถงึก าหนดปิดรบับรจิาค มี
บาไฮศาสนิกชนทีม่ีฐานะร า่รวยคนหน่ึงบรจิาคเงินใหจ้ านวนมากเพราะคาดเดาว่า
จ านวนที่ตอ้งการน้ันจะไม่ไดค้รบตามก าหนด มีบาไฮอีกหลายคนเช่นกันที่
ตอบสนองใบประกาศบอกบุญดว้ยการบรจิาคใหแ้ก่กองทุนจ านวนมากจนเพียงพอ
กบัความตอ้งการ บาไฮคนทีบ่รจิาคใหจ้ านวนมากน้ันจงึขอใหใ้ชเ้งนิทีเ่ขาท าบุญน้ัน
ไปซือ้ทีด่นิเพิม่เตมิส าหรบัสกัการะสถาน 
  

                                                           
13 Star of the West, Vol. I, No. 4, p. 14 
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13 
คร ัง้หน่ึงที่มีความตอ้งการเงินด่วนเพื่อใชใ้นการก่อสรา้งสกัการะสถานที่เมืองวิล
เมตต ์ท่านศาสนภบิาลไดส้่งสิง่ของพเิศษบรจิาคใหแ้ก่สกัการะสถาน สิง่น้ันคอืพรม
จากพระสถปูของพระบาฮาอลุลาหซ์ ึง่อยู่ทีเ่มอืงบาหจ์ ี
 
ปัจจบุนั พรมผนืนีถ้กูแชวนอยู่ในหอ้งโถงช ัน้ล่างของสกัการะสถานแห่งน้ัน 
 

14 
มีบนัทึกเร ือ่งราวที่น่าสนใจสองสามเร ือ่งเกีย่วกบัการท าบุญบรจิาคใหแ้ก่สกัการะ
สถานในวารสารทีพ่มิพโ์ดยบาไฮศาสนิกชนในอเมรกิา ดงันี ้
 
คณุ จ.      บาไฮในกรงุวอชงิตน้ดซี ีบรจิาคปอยผมแกก่องทนุสกัการะสถาน 
 
นาฬกิาขอ้มอืล า้ค่าดว้ยศลิปะและฝีมอืทีไ่ม่เหมอืนใครทีต่ระกูลทีค่รอบครวัเก็บรกัษา
ไวน้านนับรอ้ยปี   ภรรยามอบใหแ้กก่องทนุเพือ่เป็นอนุสรณแ์ดส่ามพีนัเอก อ   
 

15 
กอ่นหนา้ทีค่ณุ ช     จะถงึแกก่รรมสามวนั เธอขอใหส้่งเงนิท าบุญบรจิาคแกส่กัการะ
สถาน เน่ืองจากว่ามีเวลากระช ัน้ชดิและเธอมีจิตปรารถนาจะใหเ้งินไปถึงกองทุน
กอ่นทีเ่ธอจะถงึแกก่รรม เชา้วนัทีส่ามเธอมคีวามสุขมาก เธอพูดว่า  "ฉันเขา้ใจว่าเงนิ
ท าบุญถงึทีห่มายแลว้” เธอค่อยผ่อนคลาย และตกคนืน้ันดวงวญิญาณของเธอก็ละ
จากรา่งไป 
 

16 
เงินจ านวน 1000 ดอลล่าหท์ีส่่งไปยงั “สกัการะสถานแห่งความสงบสนัตถิงึทีห่มาย
พรอ้มกบัจดหมายทีแ่นบไปมใีจความว่า "ในยุโรป  พ่อๆ พี่ชายนอ้งชายถูกตดัขาด
จากภรรยาและลูกน้อย คนที่อยู่เบือ้งหลังในบา้นมีความตอ้งการสิ่งของจ าเป็น
มากมาย บรรดาคนอนัเป็นทีร่กัทีอ่ยู่กบัเรา ณ ทีนี่ม้ไิดผ้จญกบัความพกิลพิการ ไม่
ตอ้งทนทุกขก์บัความทรมานอนัรุนแรงหรอืความตาย ขา้พเจา้จงึขอส่งเงินจ านวนนี้
ท าบุญถวายดว้ยจิตที่เป่ียมดว้ยความขอบคุณ ซึง่เมื่อเทียบกนักบัความรูส้ึกของ
ขา้พเจา้แลว้ เงนิจ านวนนีด้มูคีา่นอ้ยนิด 
 

17 
สครคีนหน่ึงเขยีนไวว้่า “ในปัจจุบนัมสีบิหนทางทีเ่ราสามารถใชเ้งนิหน่ึงเหรยีญโดย
ไม่ถูกต าหนิ ว่าฟุ่มเฟือย แต่สามีของขา้พเจา้พูดไวเ้มื่อเดอืนทีแ่ลว้ว่า  “ถา้ตวัพวก
เราเองขดัสนถอืเป็นเร ือ่งเล็ก แมว้่าเร ือ่งทีเ่ล็กน้ันจะหมายถงึความไม่สุขกายสบายใจ
ส่วนตวัอย่างรา้ยแรง แต่หากถา้เราขาดเสยีซึง่สกัการะสถาน มนุษยช์าตทิัง้มวลก็จะ
ขาดการเรยีนรูจ้ากสิง่ทีส่กัการะสถานน้ันจะสอนพวกเรา” 
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18 

คุณ อ… กล่าวว่า "ตอนทีฉั่นไปประเทศแถบตะวนัออก ฉันไดย้นิเร ือ่งเล่าจากสตรผูี ้
สูงวยัทีน่่ารกัคนหน่ึงว่า ทรพัยส์นิทัง้หมดของเธอยกเวน้ทีด่นิผนืเล็กๆ ผนืหน่ึงถูกรบิ
ไปหมด แต่เธอก็ขายที่ดินผืนน้ันและยกเงินที่ขายไดท้ัง้หมดแก่กองทุนก่อสรา้ง
สกัการะสถาน ไดย้นิดงัน้ันขา้พเจา้ก็ถามขึน้ว่า "แลว้ใครจะเป็นผูท้ีดู่แลเธอเล่า ?” 
ค าตอบทีไ่ดค้อื "ก็บรรดาผูเ้ป็นปิยมติรของพระผูเ้ป็นเจา้น่ันแหละทีจ่ะดูแลเธอ ไม่ได ้
เป็นภาระมากมายหรอกทีจ่ะดแูลหญงิตวัเล็กๆ คนหน่ึง” 
 

19 
ตอนที่พระอบัดุลบาฮาอยู่ในอเมรกิา มีเพื่อนคนหน่ึงพูดกบัท่านว่า "ท่านนาย 
ขา้พเจา้ปรารถนาจะถวายของชวญัชิน้ใหญ่และขอใหไ้ดม้ีส่วนชว่ยทางวตัถุบา้ง”  
พระอบัดุลบาฮากล่าวตอบผ่านล่ามของท่านว่า "เหตุใดเธอจึงไม่ชว่ยบรจิาคเพื่อ
สรา้งสกัการะสถาน?” ล่ามตอบว่า "ท่านจะอนุญาตใหข้า้พเจา้ตอบเขาตามนีไ้หม?” 
พระอบัดลุบาฮาตอบว่า "ไม่ตอ้ง เธอจะตอ้งทราบดว้ยหวัใจของเธอเอง” 14 
 

20 
"ขา้แตพ่ระผูเ้ป็นเจา้ พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้ ขา้พเจา้รอ้งขอต่อพระองค ์
ดว้ยหัวใจที่เตน้ระทึกและดว้ยน ้าตาที่ไหลนอง ใหช้่วยใครก็ตามที่ใช ้
พลงังานของเขาในการสรา้งสกัการะสถานแห่งนี ้ขอทรงชว่ยการก่อสรา้ง
อาคารนีซ้ ึง่พระนามของพระองคไ์ดถ้กูกล่าวถงึทกุเชา้ค ่า 
 
ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ ขอทรงเพิม่พูนพระพรแกใ่ครก็ตามทีเ่พยีรพยายามรบั
ใชส้กัการะสถานนี ้และยืนหยดัขึน้เชดิชสูกัการะสถานในท่ามกลางมวล
มนุษยแ์ละศาสนาทัง้หลายในโลก ขอใหพ้วกเขาไดร้บัการยืนยนัรบัรอง
กุศลกจิในการส่งเสรมิสวสัดภิาพแก่มนุษยช์าต ิขอพระองคท์รงเปิดประตู
แห่งความมั่งคั่งร  า่รวยแก่เขาและใหเ้ขาไดเ้ป็นทายาทของคลงัสมบตัแิห่ง
อาณาจกัรซึง่ไม่มีวนัเสื่อมสลายไป ขอทรงโปรดใหเ้ขาเป็นสญัญลกัษณ์
แห่งการประทานพรในบรรดาประชากรและขอทรงเสรมิส่งเขาดว้ยทะเลแห่ง
พระกรุณาธคิุณและความเมตตากรุณาของพระองค ์ใหไ้ดร้บัการสาดซดั
ดว้ยคลื่นแห่งพระกรุณาและความเมตตารกัใคร ่ที่แทแ้ลว้ พระองคท์รง
ความเอือ้อาร ีพระผูท้รงเมตตากรณุา พระผูท้รงโอบออ้มอาร”ี 15 

พระอบัดลุบาฮา 
  

                                                           
14 Star of the West, Vol. VII, No. 7, p. 61 

15 Star of the West, Vol. VII, No. 7, p. 57 
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21 
ไม่เพียงแต่มีบาไฮที่ยากจนเท่าน้ันที่เสียสละใหแ้ก่กองทุน มีบาไฮที่มีฐานะร า่รวย
หลายคนเชน่กนัที่สละความสุขสบายส่วนตวัและท าบุญบรจิาคใหแ้ก่ศาสนาอย่าง
มากมาย และหน่ึงในบรรดาคนร า่รวยเหล่านีค้อื ท่านพระหตัถศ์าสนาของพระผูเ้ป็น
เจา้ อมเีลยี คอลลนิส ์ผูซ้ ึง่มคีวามมั่งคัง่ร  า่รวยมากแตก่ลบัใชช้วีติแบบเรยีบง่ายและ
บรจิาคเงินจ านวนมากแก่กองทุนต่างๆของบาไฮ ท่านใชจ้่ายส่วนตวัเพียงเล็กนอ้ย
และในบัน้ปลายของชวีิตท่านพักอาศยัอยู่ในหอ้งเล็กๆ  มีเพียงเคร ือ่งใชไ้มส้อย
ส่วนตวัเท่าที่จ าเป็นเท่าน้ัน ความสุขหรรษาของท่านอยู่ที่การท าบุญเพื่อส่งเสรมิ
ศาสนาอนัเป็นทีร่กัของท่าน และไม่เคยเอ่ยถงึจ านวนทีบ่รจิาคแก่กองทุนต่างๆ  ไม่
เคยหวงัว่าคนคนทั่วไปจะทราบ ไม่เคยหวงัการยกย่องสรรเสรญิ การบรจิาคอย่าง
เงยีบๆ ของทา่นถกูใชไ้ปในการซือ้ทีด่นิเพือ่ศูนยก์ลางบาไฮแห่งโลก ใชส้รา้งสกัการะ
สถานและศูนยก์ลางศาสนาบาไฮในสถานทีต่่างๆ พิมพห์นังสือ ด าเนินการแนะน า
ศาสนาบาไฮทัว่โลก และสนับสนุนอาสาสมคัรจ านวนมาก 
 
ทีม่ีค่าทีสุ่ดส าหรบัของขวญัชิน้ใหญ่ที่ท่านอุทศิใหแ้ก่ศาสนาอย่างสม ่าเสมอไดแ้ก่
น ้าใจทีเ่สยีสละให ้นับแต่วนัแรกทีท่่านมคีวามเชือ่ในพระบาฮาอุลลาห ์ท่านพระหตัถ ์
ศาสนาคอลลนิสก็์ไดอุ้ทศิชวีิตของท่านแก่ศาสนาและรบัใชศ้าสนาในหลายวิถทีาง 
เสยีสละเวลาและพละก าลงัจวบจนวาระสุดทา้ยของชวีติ 
 
ท่านพระหตัถศ์าสนาคอลลินสไ์ดก้ล่าวไวค้ร ัง้หน่ึงว่า ความปรารถนาเพียงประการ
เดยีวทีท่่านมีคอืการใหค้วามเคารพ ถอืปฏบิตัติามค าสั่งของพระอบัดุลบาฮาทีท่่าน
เขยีนไวใ้นพินัยกรรมว่า บาไฮศาสนิกชนควรจะพยายามท าใหท้่านศาสนภิบาลมี
ความสุข นีค้อืพลงัทีข่บัเคลือ่นชวีติของท่าน เป็นหลกัน าทางทีอ่ยู่เบือ้งหลงัทุกอย่าง
ทีท่่านท า ทุกคร ัง้ทีท่่านหย่อนบตัรเลอืกตัง้ธรรมสภาบาไฮแห่งประเทศสหรฐัอเมรกิา
และแคนาดา ทุกคราทีท่่านเสนอความคดิเห็น เดนิทาง หรอืท าตามความคดิ ท่านก็
จะถามตนเองว่า "การกระท าเชน่นีท้ าใหท้า่นโชก ีเอฟเฟนดมีคีวามสุขหรอืไม่?” 
 
ท่านพระหตัถศ์าสนาคอลลนิสไ์ม่เคยสูญเสยีโอกาสในการท าตามทีท่่านศาสนภบิาล
ไดช้ ีแ้นะไว ้วนัหน่ึง ขณะทีท่่านก าลงัเรง่รบีไปประชมุธรรมสภาในเมอืงวลิเมตต ์ท่าน
สงัเกตเห็นว่าตรงขา้มกบัสกัการะสถานมีคนประกาศขายมา้ตวัหน่ึง ประกาศนีเ้ตอืน
ใหท้่านระลกึถงึค าของท่านศาสนภบิาลทีก่ล่าวไวห้ลายปีกอ่นในทนัทวี่าท่านศาสนภิ
บาลสนับสนุนใหบ้าไฮซือ้มา้ที่มีขายรอบๆ สกัการะสถาน ท่านพระหตัถศ์าสนา
คอลลนิสจ์งึตดิตอ่ตวัแทนทนัท ีใหซ้ ือ้มา้ตวัน้ันใหแ้กศ่าสนา 
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22 
“สกัการะสถานที่แทก็้คือพระวจนะของพระผูเ้ป็นเจา้น่ันเอง ทัง้นี้เพราะ
มนุษยช์าติทัง้หลายจะตอ้งหนัมาหาสักการะสถาน สกัการะสถานเป็น
สญัญลกัษณข์องพลงัสมคัรสมานจากสวรรค ์มไีวเ้พือ่ว่าเมือ่ประชาชนมา
รวมตวักนั ณ ทีน้ั่น เขาทัง้หลายก็จะหวนระลึกถงึความจรงิทีว่่า กฎของ
ศาสนาถูกเปิดเผยขึน้เพื่อพวกเขา และกฎน้ันเองที่สมคัรสมานพวกเขา
เขา้ไวด้ว้ยกนั“ 16 
 

พระอบัดลุบาฮา 
 

23 
สกัการะสถานแห่งแรกในโลกถูกสรา้งขึน้ทีเ่มอืงเฮสกาบาดในเตอรก์เมนนิสถาน อฟั
นาน17 ท่านหน่ึง ไดดู้แลการก่อสรา้งและสละทรพัยส์มบตัิทัง้หมดแก่การก่อสรา้ง
สกัการะสถานแห่งนี ้มีหลายคนดว้ยกนัทีเ่ต็มใจเสยีสละและไดร้บัเกยีรตใินการชว่ย
สรา้งสกัการะสถานแห่งแรกในพระนามของพระบาฮาอุลลาห ์ตวัอย่างเชน่ สตรชีาว
อหิรา่นท่านหน่ึงยอมชายเคร ือ่งเพชรพลอยเพื่อสมทบทุนกอ้นสุดทา้ยในการประดบั
ยอดโดมของสกัการะสถานแห่งน้ันดว้ยทอง 
 
ในบรรดาเร ือ่งราวทีบ่นัทกึ มเีร ือ่งหน่ึงดงันี ้
 
ธรรมสภาบาไฮทอ้งถิน่แห่งกรุงเทหรานตดัสนิใจจดังานชมุนุมคร ัง้ใหญ่และเชญิชวน
เพื่อนบรจิาคเงินใหแ้ก่กองทุนก่อสรา้งสกัการะสถานทีเ่มืองเฮสกาบาด มีชายหนุ่ม
คนหน่ึงชือ่อะซซิ ีเป็นนักธุรกิจที่ก าลงัรุง่ไดข้อใหธ้รรมสภาบาไฮทอ้งถิ่นจดังาน
ชุมนุมในบา้นของเขา หลงัจากที่ไดร้บัอนุญาตแลว้ เขาก็เร ิม่ตระเตรยีมสวนให ้
สวยงามพรอ้มตอ้นรบัเพื่อนๆ ทีจ่ะมา เขารดตน้ไมแ้ละแขวนโคมไฟประดบักิง่กา้น
ตน้ไม ้จากน้ันก็ขอยืมพรมจากเพื่อนและเพื่อนบา้นจนมีจ านวนมากพอที่จะปูพืน้
ทัง้หมด เขาวางเบาะทีน่ั่งทีนุ่่มสบายพรอ้มใหแ้ขกน่ังตามธรรมเนียมปฏิบตั ิเวลาที่
การชมุนุมเร ิม่ขึน้ บา้นของเขาก็ดเูหมอืนแดนสวรรค ์
 
หลงัจากสวดมนตแ์ละอธบิายวตัถปุระสงคข์องการชมุนุมแลว้ คณุอะซซิเีป็นคนแรกที่
ประเดมิการบรจิาค ก่อนหนา้นีเ้ขาไดค้ านวณทรพัยส์มบตัทิ ัง้หมดทีเ่ขาเป็นเจา้ของ
และแบ่งออกเป็นสามส่วน ขณะน้ันเขาประกาศบรจิาคใหท้ัง้หมดดว้ยความปีตหิรรษา 
บรจิาคใหใ้นนามของภรรยา ลูกสาวและตวัเขาเอง 
 

                                                           
16 Promulgation of Universal Peace, p. 65 

17 ญำติของพระบ๊อบ 
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ในตอนทีเ่ขาบรจิาคใหท้ัง้หมดใหแ้ดส่กัการะสถานน้ัน  คณุอะซซิหีาทราบไม่ว่าในไม่
นานตอ่มา เขาไดก้ลายเป็นหน่ึงในบรรดาคนทีม่ ั่งคัง่ทีสุ่ดในกรงุเทหราน 
 

24 
ฟารเิดยเ์ป็นยุวชนบาไฮชาวเปอรเ์ซยีซึง่ไปศกึษาทีป่ระเทศเยอรมนันี บดิาของเธอให ้
เธออาศยัอยู่กบับาไฮชาวเยอรมนัและนางเฮอรม์า มูชเลเกล ซ ึง่มบีุตรสามคนใน
บา้นหลงัน้ันดว้ย นางเฮอรม์าเลีย้งดูฟารเิดยเ์หมือนเป็นลูกหลานในครอบครวัของ
เธอเอง 
 
วนัหน่ึงขณะทีฟ่ารเิดยก์า้วออกจากรถราง เธอพลดัหกลม้และไดร้บัอุบตัเิหตุรา้ยแรง 
เทา้ซา้ยและขวาของเธอตดิอยู่ใตท้อ้งรถรางทีก่ าลงัวิง่  กระดกูขาขา้งหน่ึงรา้วและเทา้
ถูกท าลาย หลงัจากทีไ่ดร้กัษาตวัอยู่พกัหน่ึง อาการบาดเจ็บที่เทา้ของเธอไม่ดีขึน้ 
นายแพทยจ์งึตดัสนิใจจะตดัขาขวาระดบัต ่ากว่าหวัเขา่ทิง้ 
 
เพื่อนๆ ชาวเยอรมนัของฟารเิดยต์ืน่ตกใจมาก พวกเขาถามแพทยว์่าจะมีทางรกัษา
อืน่ใดอกีไหมทีจ่ะไม่ตอ้งตดัขาทิง้ นายแพทยบ์อกว่าเทา้น้ันอาจจะมโีอกาสหายถา้จะ
มีใครสกัคนเตรยีมตวัผ่านขบวนการอนัเจ็บปวดพรอ้มกนัไปกบัฟารเิดย ์เทา้ขา้งที่
ถูกท าลายน้ันจะตอ้งถูกเย็บติดภายใตผ้ิวทอ้งของคนๆ น้ัน และอยู่ในสภาพเชน่นี้
จนกว่าจะเกดิผวิออ่นห่อหุม้เทา้ของฟารเิดย ์
 
เฮอรม์า อาสาสมคัรที่จะรบัการผ่าตดัอนัซบัซอ้นนี้ เธอไดร้บัการอธบิายเกีย่วกบั
ความยากล าบากของการผ่าตดัและเธออาจจะประสบอนัตรายจนถงึแกช่วีติ ฟารเิดย ์
ขอรอ้งเฮอรม์าดว้ยน ้าตาทีน่องหนา้ว่าอย่าน าชวีติมาเสีย่งกบัการรกัษาเธอดว้ยวิธนีี ้
อย่างไรก็ตามเฮอรม์าก็ตดัสนิใจแลว้ เธอบอกกบัฟารเิดยว์่า "คณุแม่ของเธอมอบเธอ
ใหอ้ยู่ในความดูแลของฉัน และฉันจะปฏิบตัติ่อเธอเสมือนเธอเป็นลูกหลานของฉัน
เอง”  ฟารเิดยแ์ทบจะไม่เช ือ่หูของตนเองทีไ่ดย้นิเชน่นี ้เธอไม่สามารถจนิตนาการได ้
ว่ามีคนในโลกทีจ่ะปฏบิตัเิชน่นี ้เธอมีความเชือ่เสมอมาว่า มีแต่นักบุญในหนังสอืนว
นิยายเทา่น้ันทีส่ามารถเสยีสละเชน่นีไ้ด ้
 
ในการผ่าตดั แพทยน์ าเทา้ของฟารเิดยม์าเย็บตดิกบัหนังหนา้ทอ้งของเฮอรม์า ไม่ว่า
ใครก็สามารถจินตนาการออกว่า จะมีความเจ็บปวดทางกายซึง่เกิดจากการ
เคลื่อนไหวของคนใดคนหน่ึงมากเพียงใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งคอื เฮอรม์าเจ็บปวด
ตลอดเวลาแต่ก็มิไดป้รปิากบ่น วนัและสปัดาหผ่์านพน้ไป เฮอรม์านอนน่ิงสงบใน
ขณะทีร่า่งกายของเธอรกัษาเทา้ทีบ่าดเจ็บของฟารเิดย ์และผวิหนังของเฮอรม์าค่อยๆ 
ห่อหุม้เทา้ทีบ่าดเจ็บน้ัน จากน้ันรา่งกายเฮอรม์าก็มีปฏกิรยิาต่อแผลทีถู่กต่อตดิกบั
เทา้น้ันอย่างรนุแรง เฮอรม์ามไีขสู้งและป่วยมาก เป็นทีช่ดัเจนว่าโลหติของเธอเป็นพษิ
และชวีติตกอยู่ภายใตภ้าวะเสีย่ง ดงัน้ัน แพทยจ์งึตดัสนิใจผ่าตดัแยกคนทัง้สองออก 
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จากน้ันสุขภาพของเฮอรม์าเร ิม่ดขีึน้และมคีวามพอใจทีไ่ดท้ราบว่าความเสยีสละของ
เธอน้ันไม่สูญเปล่า ผิวอ่อนของเธอได่ห่อหุม้เทา้ของฟารเิดย ์เฮอรม์าประสบ
ความส าเรจ็ในการชว่ยมใิหฟ้ารเิดยต์อ้งถกูตดัขาทิง้ 
 
เพื่อเป็นการตอบแทน บิดามารดาของฟารเิดยม์อบตั๋วเดินทางแก่เฮอรม์าเพื่อไป
จารกิแสวงบุญทีด่นิแดนศกัดิส์ทิธิ ์เฮอรม์าเฝ้ารอทีจ่ะไปทีพ่ระสถูปศกัดิส์ทิธิเ์สมอมา  
บดันี ้ในทีสุ่ดความฝันของเธอกลายเป็นความจรงิแลว้ แต่ในขณะเดยีวกนัเฮอรม์าก็
ทราบดวี่าเธออาจจะไม่มีเงินจ านวนมากเท่านีอ้กีทีจ่ะบรจิาคใหแ้ก่ศาสนา สกัการะ
สถานบาไฮก าลงัถูกสรา้งขึน้ในเยอรมนันีและศาสนิกชนต่างก็ชว่ยกนับรจิาคสิ่งที่
พวกเขามีเพื่อซือ้ทีด่นิ ไม่เป็นการง่ายทีจ่ะตดัสนิใจแต่ในทีสุ่ดเฮอรม์าก็เสยีสละการ
เดินทางไปแสวงบุญและอุทิศถวายเงินที่จะใชซ้ ือ้ตั๋วเดินทางมาสมทบกองทุนเพื่อ
น าไปซือ้ทีด่นิซ ึง่เป็นสถานทีก่อ่สรา้งสกัการะสถานทีพ่วกเราเห็นๆ กนัอยู่ 
 

25 
ข่าวการกอ่สรา้งสกัการะสถานบาไฮในประเทศปานามาแพรก่ระจายไปทัว่โลก ถงึหู
บาไฮทีอ่ยู่ในหมู่บา้นบา้นตา่งๆ อนัห่างไกล 
 
ในที่ประชมุในหมู่บา้นในป่าของอฟัรกิา เพื่อนๆ พูดกนัเกีย่วกบัความส าคญัของ
สกัการะสถานและการก่อสรา้งที่เมืองปานามา หญิงผูสู้งวยัคนหน่ึงที่เฝ้ารอการ
บรจิาคแก่กองทุนเดนิเขา้ไปในกระท่อมและน าสิ่งที่เธอมีออกมา สิ่งน้ันคอื ไข่สาม
ฟอง 
 
มอีาสาสมคัรคนหน่ึงในทีน้ั่นทีท่ราบดวี่าไข่ไม่สามารถน าไปถูกใชใ้นการกอ่สรา้งได ้
นอกเสียจากว่าจะตอ้งเปลี่ยนเป็นเงินสดเสียก่อน ดงัน้ันเธอจึงซือ้ไข่และจ่ายเงิน
จ านวนยี่สิบเซ็นต ์จากน้ันเงินจ านวนนี้จึงถูกส่งไปยงัธรรมสภาบาไฮแห่งประเทศ
ไนจเีรยีนในนามของผูบ้รจิาคไข่ ซ ึง่ธรรมสภาบาไฮแห่งประเทศไนจเีรยีก็ไดส้่งเงิน
จ านวนนีต้่อไปยงัธรรมสภาบาไฮแห่งประเทศปานามา ธรรมสภาบาไฮแห่งประเทศ
ปานามาออกใบเสรจ็และใบอนุโมทนาบตัรและส่งไปยงัหญงิผูสู้งวยัคนน้ันในหมู่บา้น
ในป่าแห่งน้ัน 
 
เมื่อท่านพระหตัถศ์าสนาของพระผูเ้ป็นเจา้ อมาตุล บาฮา รูฮิเย คาหนุ์ม ได ้
เดนิทางไปอฟัรกิา ท่านไดร้บัการตอ้นรบัจากประมุขของประเทศต่างๆ และหน่ึงใน
บรรดาประมุขเหล่าน้ันคอืประธานาธบิดคีาอุนดาแห่งประเทศแซมเบยี ในชว่งทีม่กีาร
สนทนาปราศรยักนั ท่านพระหตัถศ์าสนาไดเ้ล่าเร ือ่งการบรจิาคไข่สามฟองนีใ้หท้า่น
ประธานาธบิดฟัีง ทา่นประธานาธบิดรีูส้กึซาบซึง้กบัเร ือ่งราวอนัประทบัใจทีแ่สดงออก
ซึง่ความรว่มแรงรว่มใจของบาไฮศาสนิกชนทัว่โลก 
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26 
มีอกีหมู่บา้นหน่ึงในอฟัรกิา ชาวบา้นคนหน่ึงซือ้แม่ไก่ตวัหน่ึงและอุทศิถวายแบาไฮ
สกัการะสถานในปานามา เธอเลีย้งดูแม่ไก่น้ันและส่งเงินทีไ่ดจ้ากการขายไข่ใหแ้ก่
กองทนุสกัการะสถาน 
 

27 
การท าบุญบรจิาคอนัทรงคุณค่าแก่สกัการะสถานในปานามาอีกรายหน่ึงมาจาก
บาไฮศาสนิกชนสองคนซึง่ไม่มีเงินจะใหน้อกจากมะพรา้วสองลูก ทัง้สองเดนิทางอนั
ยาวไกลมาถงึสถานทีช่มุนุมและมอบมะพรา้วทัง้สองให ้มะพรา้วทัง้สองใบถูกขายใน
ทีช่มุนุม ผูบ้รจิาคมะพรา้วไดร้บัใบเสรจ็ และเงนิทีไ่ดร้บัจากการขายน้ันถูกสมทบกบั
กองทนุทีม่อียู่แลว้ 
 
เมื่อข่าวนี้ไปถึงประธานาธบิดีแห่งประเทศปานามาในระหว่างที่มีการเปิดสกัการะ
สถาน ท่านประธานาธบิดมีคีวามประทบัใจในความเคารพทีบ่าไฮศาสนิกชนมตี่อเงนิ
ท าบุญบรจิาคอนันอ้ยนิดน้ัน และยกย่องบาไฮศาสนิกชนทุกประเทศทีช่ว่ยกนัสรา้ง
สกัการะสถานอนัสวยงามในประเทศน้ัน 
 

28 
แมว้่าจากภายนอกสกัการะสถานจะดูเป็นเพยีงวสัดุกอ่สรา้ง กระนัน้ ก็ยงัมี
ผลทางดา้นจติวญิญาณ สกัการะสถานผนึกสายใยแห่งความสามคัคจีาก
ใจถงึใจ สกัการะสถานเป็นศูนยร์วมทางจติวญิญาณของมนุษย ์18 

พระอบัดลุบาฮา 
 

29 
บาไฮศาสนิกชนจากหลายประเทศมารวมตวักนัในวนัเปิดสกัการะสถานในประเทศ
ปานามา ท่านพระหตัถศ์าสนารูฮิเย คารนุ์ม ไดก้ล่าวปราศรยักบัพวกเขาว่า    “ 
ขา้พเจา้คดิว่าจะดมีากถา้เราจะรวบรวมเงนิบรจิาคทีไ่ดร้บัจากการเปิดสกัการะสถาน
แห่งนีใ้หก้บัสกัการะสถานทีก่ าลงัจะกอ่สรา้งแห่งต่อไป” จากน้ันท่านเสนอขายแหวน
ทีท่ าจากงาชา้งซึง่บาไฮซึง่เป็นนักโทษในประเทศโมแซมบคิส่งมาให ้ในทีป่ระชมุแห่ง
น้ันมีพ่อคา้เพชรพลอยทีไ่ม่ไดม้ีฐานะร า่รวยจากฮาวายรวมอยู่ดว้ย เขามีมรกตกอ้น
ใหญ่อยู่ในครอบครอง เขาขอแลกมรกตกอ้นน้ันกบัแหวนงาชา้งวงนี ้เลขานุการของ
ธรรมสภาบาไฮแห่งประเทศปานามาเดินทางไปฮาวายเพื่อดูแลมรกตกอ้นนี้ซ ึง่ใน
ขณะน้ันถูกส่งไปเจยีรนัยเพือ่ท าแหวนทีร่า้นทองแห่งใหญ่รา้นหน่ึง เลขานุการผูนี้น้ า
แหวนมรกตวงนีไ้ปทีเ่มืองไฮฟาในชว่งทีม่ีการประชมุบาไฮนานาชาตใินปี คศ พ.ศ. 
2516 (ค.ศ. 1973) และมอบแหวนวงนีใ้หแ้กพ่ระหตัถศ์าสนารูฮเิย คารนุ์ม ผูซ้ ึง่มอบ
ต่อใหแ้กก่รรมการธรรมสภาบาไฮแห่งประเทศอหิรา่นซึง่รว่มประชมุอยู่ ณ ทีน้ั่นดว้ย 
                                                           
18 Selections from the Writings of 'Abdu'l-Bahá, p. 95 
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ท่านพูดกบัพวกว่า "ขอมอบแหวนวงนีใ้หแ้กธ่รรมสภาบาไฮของท่าน ใหต้กเป็นของ
ใครก็ตามที่ประมูลในราคาสูงสุด และเงินที่ไดก็้จะเป็นเงินบรจิาคส าหรบัการสรา้ง
สกัการะสถานแห่งใหม่ในแผนงานระยะตอ่ไป” 
 
ในอิหรา่น   แหวนมรกตวงน้ันมีค่าจากการประมูลสูงอย่างเหลือเชือ่ถึง 100,000 
เหรยีญสหรฐัฯ แหวนงาชา้งธรรมดาที่แกะโดยนักโทษชาวโมแซมบิคมีค่าไม่ถงึ 1 
ดอลลาห ์แตด่ว้ยความรกัและความจรงิใจของผูม้อบใหท้ าใหป้าฏหิารยินี์เ้กดิขึน้ เงนิ
หน่ึงดอลลาหท์วีค่านับรอ้ยพนัเท่าและกลายเป็นเงินกน้ถุงกอ้นแรกแก่กองทุนสรา้ง
สกัการะสถานอนัวจิติรแห่งแรกในอนิเดยี 
 

30 
หน่ึงในบรรดาเร ือ่งราวทีป่ระทบัใจเกีย่วกบัเงินทุนบอกเล่าความเป็นมาของการซือ้
ทีด่นิส าหรบักอ่สรา้งสกัการะสถาน 
 
ท่านศาสนภบิาลอนุมตัใิหม้ีการซือ้ทีด่นิชานกรุงเดลลซี ึง่ประกอบดว้ยทีด่นิผืนใหญ่
ผืนหน่ึง และทีม่ีมีขนาดย่อมลงมาอกีสีผ่ืน มีเนือ้ทีร่วมกนัทัง้หมดประมาณยี่สิบสอง
เอเคอรค์ร ึง่ 
 
ปีทีม่กีารซือ้ชายกนัคอื พ.ศ. 2496 (ค.ศ. 1953) ซ ึง่ในขณะน้ันบาไฮในภูมภิาคน้ัน
ของโลกยงัมีจ านวนนอ้ยอยู่ ดว้ยมูลค่า 140,289 รูปี 19 ส าหรบัทีด่นิหา้ผืนในเวลา
น้ันนับว่าเป็นเงนิจ านวนมาก  
 
ธรรมสภาบาไฮแห่งประเทศอนิเดยีไดจ้ดัสรรส่วนหน่ึงของเงนิจ านวนนีใ้หแ้ต่ละทอ้งที่
ภายใตก้ารดูแลบรจิาค  ใหก้รรมการธรรมสภาแห่งชาติไปเยี่ยมเยียนเพื่อนใน
สถานทีต่่างๆ เพื่ออธบิายใหพ้วกเขาเขา้ใจเกีย่วกบัความส าคญัของสกัการะสถาน
และสนับสนุนพวกเขาใหช้ว่ยกนับรจิาคซือ้ทีด่นิ 
 
วนัหน่ึง กรรมการธรรมสภาฯสองคนเดนิทางมาถงึรา้นอาหารระดบักลางของอารด์ิ
เชอ รชัตมัปูร .ในเมืองไฮเดอราบดั อารด์ิเชอเดินทางมาจากหมู่บา้นในอิหรา่น
มายงัอนิเดยีเพือ่แสวงโชคตัง้แต่มีอายุไดส้บิปีเท่าน้ัน นอกจากเสือ้ผา้ทีเ่ขาสวมตอน
เดนิทางแลว้ เขามเีงนิตดิตวัแค่หน่ึงเหรยีญและมขีนมปังแหง้เป็นเสบยีงเพยีงเล็กนอ้ย 
เขาเดนิทางอย่างยากล าบากมาถงึกรงุบอมเบย ์ศาสนาดัง้เดมิของเขาคอืโซโรแอสเต
รยีน เขาหางานและไดท้ างานในรา้นอาหารของชาวโซโรแอสเตรยีนซึง่เจา้ของก็มา
จากประเทศอหิรา่น เขาท างานหนักและเก็บออมทุกบาททุกสตางคท์ีเ่ขาหาได ้เขา
ฝันว่าสกัวนัหน่ึงเขาจะมธีรุกจิรา้นอาหารเป็นของตนเอง ในทีสุ่ด หลายปีตอ่มา เขาก็

                                                           
19 ประมำณ 20,000 เหรียญสหรัฐในเวลำนั้น 
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สามารถเปิดรา้นอาหารขนาดย่อมในเมอืงไฮเดอราบดัและไดเ้รยีนรูเ้กีย่วกบัศาสนา
บาไฮในรา้นของเขาเองดว้ย 
 
อารด์ิเชอมอบหวัใจของเขาแด่พระบาฮาอุลลาหแ์ละเฝ้าถวิลจะรบัใชพ้ระองคด์ว้ย
พลก าลงัอนัแก่กลา้ เป็นความรูส้กึเดยีวกนักบัตอนทีเ่ขาเฝ้ารอเวลาทีจ่ะมีธุรกจิเป็น
ของตนเอง 
 
และน่ีคือบุคคลผูซ้ ึง่สถานที่ของเขาเป็นที่พบกนัของกรรมการธรรมสภาบาไฮ
แห่งชาตสิองคนในเมอืงไฮเดอราบดั อารด์เิชอทราบขา่วเกีย่วกบัทีด่นิและจ านวนเงนิ
สดทีจ่ะตอ้งใช ้ส าหรบัสรา้งสกัการะสถาน เขาบอกใหแ้ขกทัง้สองรอสกัครูใ่นขณะที่
เขาตอ้งท าธุระด่วน ตอนที่เขากลบัมา เขาวางเงินทุนทัง้หมดที่เขามีเป็นเงินสดไว ้
ขา้งหน้าบุคคลทั้งสอง เขาไปธนาคารเพื่อถอนเงินที่เขารวบรวมไดท้ั้งหมด
ตลอดเวลาทีผ่่านมารวมทัง้เงินที่เขามีอยู่ในลิน้ชกัซึง่เขายงัไม่ไดนั้บ จ านวนเงินที่
มอบใหท้ัง้หมดคอื 100,190 รปีู 
 
กรรมการผูม้าเยอืนทัง้สองตา่งพศิวงต่อการตอบรบัค าบอกบุญของพวกเขา จากการ
สอบถามส่วนตวัท าใหท้ัง้สองทราบว่าอารด์เิชอไม่มีเงินเหลอืเก็บเลยแมแ้ต่รูปีเดยีว 
พวกเขาจงึถามขึน้ว่า "แลว้คณุจะเอาเงนิทีไ่หนมาท าธรุกจิตอ่ไป?   อารด์เิชอตอบว่า 
"เงนินีไ้ม่ใชข่องผม พระบาฮาอุลลาหท์รงประทานใหแ้ละผมก็รกัษาไว ้ผมมคีวามสุข
ทีไ่ดถ้วายคนืใหพ้ระองคใ์นตอนนี ้หากการบรจิาคใหนี้ย้งัความปีตยิินดแีด่พระองค ์
พระองคก็์จะประทานใหแ้กผ่มอกีในยามทีผ่มตอ้งการใช”้ กรรมการทีม่าเยอืนเห็นว่า 
ป่วยการทีจ่ะพูดต่อความกบัเขา ดงัน้ันกรรมการทัง้สองคนจึงขอใหเ้ขาเก็บเงินไว ้
190 รปีูเป็นอย่างนอ้ยเผือ่มรีายการตอ้งใชย้ามจ าเป็นในขณะน้ัน 
 
ของขวญัจ านวน 100,000 รูปี จากความใจกวา้งของอาดิเชอรถ์ูกน าไปซือ้ทีด่นิผนื
แรกที่มีราคาสูงสุดในจ านวนหา้ผืนส าหรบัสรา้งสกัการะสถาน ตอ้งการเพิ่มเพียง 
40,000 รปีูส าหรบัซือ้ทีเ่หลอือกีสีผ่นื 
 
อาดเิชอรเ์ห็นโอกาสนีเ้พียงคร ัง้เดยีวในชวีติและไดฉ้วยโอกาสน้ันไวโ้ดยไม่ลงัเลใจ
แมแ้ตน่อ้ย ด ู
 
เหมือนว่าเขาไดต้่อสูด้ิน้รนและอดออมตลอดระยะเวลาหลายๆ ปีทีผ่่านมาเพียงเพื่อ
เขาจะสามารถถวายสิ่งอนัมีค่าแทบพระบาทของพระผูเ้ป็นนายของเรา และดว้ย
ประการฉะนี้ นามของอารด์ิเชอ รชัตมัปูร .จึงยงัคงบนัดาลใจผูท้ี่ไดท้ราบเร ือ่งราว
เกีย่วกบัการซือ้ทีด่นิส าหรบักอ่สรา้งสกัการะสถานในอนิเดยีไปช ัว่นิรนัดร ์
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31 
คุณไดส้อบถามเกีย่วกบัแผนขัน้ตอนรวมรวมเงินทุนส าหรบัสกัการะสถาน 
ท่านศาสนภบิาลโชก ีเอฟเฟนดเีชือ่ว่า วธิทีีด่แีละสมเกยีรตทิีสุ่ดก็คอื ใหม้ี
การบรจิาคโดยอิสระซึง่มาจากความศรทัธาและดว้ยส านึกแห่งความ
เสยีสละเพือ่ความกา้วหนา้ของศาสนา สกัการะสถานแห่งนีจ้ะถูกสรา้งขึน้
ดว้ยความเสยีสละ นีค่อืวธิกีารทีคู่ค่วรโดยแท ้20 

จากจดหมายเขยีนในนามของ 
ทา่นศาสนภบิาลโชก ีเอฟเฟนด ี

 

32 
หน่ึงในบรรดาเงินบรจิาคกอ้นแรกส าหรบัสรา้งสกัการะสถานในอนิเดียมาจากช ัน้
เรยีนเด็กในประเทศซามัว ที่ซ ึง่มีการก่อสรา้งสกัการะสถานอีกแห่งหน่ึงในเวลา
ใกลเ้คยีงกบัทีก่่อสรา้งในอนิเดยี ขณะทีข่่าวก่อสรา้งสกัการะสถานในอนิเดยีไปถงึ
บาไฮในประเทศต่างๆ โดยผ่านข่าวสารบาไฮ เงินท าบุญบรจิาคเร ิม่หลั่งไหลมาจาก
ทัว่โลก แรกๆ ก็ในลกัษณะคอ่ยเป็นคอ่ยไป ตอ่มาก็เร ิม่หลัง่ไหลเขา้มาอย่างสม ่าเสมอ
พรอ้มดว้ยค าอุทิศถวาย บาไฮทุกแห่งหนไม่ว่าจากเมืองใหญ่หรอืในหมู่บา้นที่อยู่
ห่างไกลในทุกมุมโลกต่างกระตอืรอืรน้ทีจ่ะมีส่วนบุญในการก่อสรา้งสกัการะสถาน 
ความพรอ้มใจกนัแสดงออกซึง่การรว่มกบัท าบุญบรจิาคน้ันดูน่าสรรเสรญิ และเป็น
เคร ือ่งพสิูจนว์่า ทีจ่รงิแลว้ พวกเขาเป็นสมาชกิของครอบครวัเดยีวกนั 
 

บาไฮศาสนิกชนในอหิรา่น ซึง่มีความเป็นอยู่ภายใตก้ารถูกกวาดลา้งในขณะน้ันไม่
สามารถส่งเงนิท าบุญบรจิาคให ้แต่เพือ่นบาไฮรว่มศาสนาในในหลายๆ ประเทศก็ได ้
ท าบุญบรจิาคอย่างมากในนามของเขาเหล่าน้ัน ความทรงจ าบรรดาผูท้ีส่ละชวีติเพือ่
ศาสนาในอหิรา่นคอืแรงดลบนัดาลใจอนัยิ่งใหญ่ของเขาเหล่าน้ัน และบ่อยคร ัง้ที่มี
การรบัเงนิท าบุญบรจิาคในนามของพวกเขา 
 

ในประเทศอนิเดยีเอง การบรจิาคหลั่งไหลมาจากทั่วประเทศ มชีมุชนบาไฮประมาณ 
30,000 แห่งในประเทศอนิเดยี และบางแห่งเป็นหมู่บา้นทีป่ระชากรมฐีานะยากจนใน
ระดบัต ่ากว่ามาตรฐาน ในบรรดาหมู่บา้นเหล่าน้ันมีสิบสองแห่งอยู่ในภาคตะวนัตก
ของเบงกอล ธรรมสภาบาไฮแห่งทอ้งถิน่ต่างๆ ตัง้เป้าหมายรบับรจิาคแห่งละหน่ึงรูปี
และเป้าหมายนีบ้รรลุผลส าเรจ็ ในจ านวนทีร่บับรจิาค เงนิจ านวนสบิสองรปีูนีเ้ป็นหน่ึง
ในบรรดาเงนิท าบุญบรจิาคทีป่ระทบัใจทีสุ่ด ยงัมคีนอืน่ๆ อกี เชน่เจา้สาวหมาดๆ คน
หน่ึงจากเมืองโชลาปูรมอบเคร ือ่งเงนิให ้เด็กหญงิหกขวบคนหน่ึงจากกุจารตัท าบุญ
บรจิาคเงินเจ็ดเพียตที่ไดจ้ากการอดออมทุกวนั ชาวบา้นคนหน่ึงในทอ้งถิน่นาซคิ
อทุศิท าบุญถวายเหรยีญจ านวนสองเพยีต ซึง่คอืเงนิทัง้หมดทีม่ใีห ้บางคนทีไ่ม่มเีงนิก็
อทุศิถวายธญัพชืเชน่ ขา้วสารหรอืขา้วสาล ีหรอืมฉิะน้ันก็เป็นพวกงานศลิปะและขา้ว
ของอืน่ๆ ให ้บาไฮคนหน่ึงจากทอ้งทีช่าวเขาเมอืงแดงบรจิาคตะกรา้ทีส่านดว้ยมอื อกี

                                                           
20 Bahá'í News, 64 (กรกฎำคม พ.ศ. 2475 (ค.ศ. 1932), p. 4 
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คนหน่ึงถวายงานแกะสลกัพระนามอนัศกัดิส์ทิธิท์ีสุ่ด สตรคีนหน่ึงเดนิจากหมู่บา้นไป
ยงัตวัเมืองทีใ่กลท้ีสุ่ดคอืเมืองปูนา เทนิขา้วสาลหีา้กโิลกรมัทีต่อ้งการท าบุญบรจิาค
แก่สกัการะสถานไวท้ี่ศีรษะมาตลอดทาง บาไฮในเมืองปูนาประกาศประมูลขา้ว
จ านวนนีใ้นหมู่บา้นบาไฮศาสนิกชนและสามารถขายไดเ้งิน 1,400 รูปี สตรอีกีคน
หน่ึงในอกีหมู่บา้นหน่ึงมมีะพรา้วสองใบมาท าบุญ บาไฮในปูนาประมูลมะพรา้วสองใบ
นีด้ว้ยเชน่กนั มะพรา้วมีค่าไม่เกนิ 4 รูปี แต่สามารถประมูลไดเ้งินบรจิาคใหก้องทุน
สกัการะสถาน 200 รูปี แลว้ยงัมียุวชนบาไฮทีเ่ป็นชายคนหน่ึงจากเมอืงชานดกิารซ์ ึง่
สูญเสียสมาชกิในครอบครวัทัง้หมดจากอุบตัเิหตุทางรถยนตบ์รจิาคอลับมัภาพซึง่
เป็นสิง่ทีม่คีา่ทีสุ่ดส าหรบัเขา 
 

มบีาไฮทีเ่ป็นอาจารยค์นหน่ึงไปเยีย่มสกัการะสถาน เขากล่าวว่า "ทชัมาฮาลสรา้งขึน้
โดยอ านาจของกษัตรยิอ์งคห์น่ึง แต่พวกคุณก าลังสรา้งอาคารอันมหึมาดว้ย
อานุภาพของความรกั” 
 

33 
แมว้่าบาไฮจะบรจิาคสมทบทนุลกัการะสถานบาไฮในอนิเดยีจ านวนมาก ในบางคร ัง้ก็
เกดิวกิฤตการณเ์มื่อเงินส าหรบัก่อสรา้งขาดมือ จงึมีการป่าวประกาศรบัเงินท าบุญ
บรจิาคเป็นพเิศษ และ ศาสนิกชนก็จะยนืหยดัขึน้ตอบสนองค าขอรบับรจิาคตามวาระ
โอกาสน้ันๆ  
 

ในวิกฤตการณค์ร ัง้หน่ึง เมื่อการก่อสรา้งจ าเป็นจะตอ้งหยุดเพราะเงินที่มีอยู่ไม่
เพียงพอ เหล่าบาไฮสตรใีนเมืองบอมเบยต์อบสนองดว้ยการบรจิาคทองและเคร ือ่ง
เพชรพลอย สละเงนิทองทีส่ะสมไวแ้ละมอบเคร ือ่งเพชรพลอยอนัมีค่าทีเ่คยสวมใส่ใน
โอกาสพเิศษต่างๆ หลายคนท าบุญบรจิาคใหท้ัง้หมด ใหแ้มก้ระทัง่มรดกทีต่กทอดมา 
คร ัง้น้ันมีการรวบรวมเงินท าบุญบรจิาคไดจ้ านวนมากและวิกฤตการณท์างดา้น
เงนิกองทนุสรา้งสกัการะสถานก็ไดร้บัการแกไ้ขใหผ่้านพน้ไปดว้ยด ี
 

ในบรรดาเร ือ่งราวทีน่่าประทบัใจ มีสองเร ือ่งทีเ่ล่าโดยสตรสีองคนทีไ่ปรบัเงินท าบุญ
บรจิาคดงันี ้
 

ณ สถานทีแ่ห่งหน่ึง ขณะทีส่ตรที ัง้สองคนก าลงัพูดกบัเจา้ของบา้น ลูกชายวยัแปด
ขวบของเธอฟังอย่างตัง้ใจแลว้ถามขึน้ว่า “ผมขอท าบุญดว้ยไดไ้หม?” สตรทีีไ่ปเยอืน
คนหน่ึงตอบโดยไม่ทราบถึงผลที่จะตามมาว่า "ไดแ้น่นอน” เด็กชายคนน้ันถอด
นาฬกิาเรอืนใหม่ออก มนัเป็นเรอืนแรกทีเ่ขามใีหแ้กก่องทนุสกัการะสถาน 
 

ในอีกบา้นหน่ึง สาวใชซ้ ึง่เป็นบาไฮถามว่าเกดิอะไรขึน้ เธอไดร้บัค าตอบว่ามีสตร ี
หลายคนในเมืองบอมเบยท์ าบุญบรจิาคเคร ือ่งเพชรพลอยแก่กองทุนสรา้งสกัการะ
สถาน ไดฟั้งดงัน้ันเธอจงึถามขึน้ดว้ยความนอ้ยใจว่า  “ท าไม่ไม่มีใครบอกฉัน? ฉัน
ตอ้งการถวายบางสิง่บางอย่างใหด้ว้ย” ไม่มีใครเคยคาดคดิว่าคนทีย่ากจนอย่างเธอ
จะมีบางอย่างให ้ที่จรงิแลว้เธอมี สิ่งน้ันคือ จีท้องเล็กๆ 4 อนัซึง่เธอไดร้บัตอนที่
บุตรชายของเธอแตง่งาน เป็นเคร ือ่งทองชิน้เดยีวทีเ่ธอม ี
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34 

มคีนยากจนคนหน่ึงในอนิเดยีทีต่าเป็นตอ้ทัง้สองขา้ง หมดเตอืนเขาว่าถา้เขาไม่ไดร้บั
การผ่าตดัโดยด่วนตาของเขาจะบอด เขาจงึออมเงินอย่างยากล าบากเป็นค่าผ่าตดั 
ต่อมา เขาไดร้บัทราบในงานฉลองบุญสิบเกา้วนัว่ากองทุนก่อสรา้งสกัการะสถาน
ตอ้งการเงนิดว่น เขากลบับา้นและน าเงนิทีอ่ดออมไวม้าให ้
 
ไม่นานหลงัจากน้ันทีเ่พื่อนบาไฮศาสนิกชนบางคนไดร้บัทราบเกีย่วกบัการเสียสละ
อย่างเหลือเชือ่ของเพื่อนบาไฮคนนี้ ผูซ้ ึง่อุทิศสายตาใหก้บัการก่อสรา้งสกัการะ
สถาน 
 

35 
การสละวตัถุทางโลกและการอุทศิตนยิง่สูงมากขึน้เพยีงใด แนวการมีส่วน
รว่มของบาไฮทีบ่รจิาค ก็จะกวา้งขึน้ พลงัอนัมชีวีติชวีาทีเ่ปล่งออกมาจาก
อาคารอนัทรงความศกัดิส์ทิธิเ์ป็นเอกลกัษณนี์ก็้จะปรากฏเด่นชดัขึน้เพียง
นัน้ 21 

ทา่นศาสนภบิาล โชก ีเอฟเฟนด ี 
 

36 
ในวนัคลา้ยวนัประสูตขิองพระบาฮาอุลลาห ์บาไฮศาสนิกชนในเมืองนัคปูร ์ประเทศ
อนิเดยี ซึง่มารว่มชมุนุมเฉลมิฉลองตา่งมใีจเบกิบานหรรษา เด็กๆ พากนัตืน่เตน้ขณะ
เฝ้ารอเวลาทีป่ระธานในพธิจีะประกาศว่าถงึเวลาส าหรบัพวกเขาแลว้ 
 
เด็กๆ ต่างเฝ้ารอวนัเวลานีม้านานเพื่อจะไดท้ราบจ านวนเงินที่เขาอดออมรวบรวม
ส าหรบักองทุนสรา้งสกัการะสถาน พวกเขาแต่ละคนไดร้บักระปุกไวใ้ส่เงินท าบุญ
บรจิาคแก่กองทุนสกัการะสถาน พวกเขาไดร้บัการบอกว่าสามารถทุบกระปุกในวนั
คลา้ยวนัประสูตขิองพระบาฮาอลุลาหแ์ลว้นับดวู่าพวกเขาหยอดไวจ้ านวนเทา่ใด 
 
เมือ่เวลาทบุกระปุกมาถงึ เด็กแตล่ะคนจะผลดักนัน ากระปุกของตนออกมาทบุ กระปุก
ที่ถูกทุบเกอืบทุกใบมีเหรยีญเต็ม เด็กๆ ชว่ยกนัเก็บเหรยีญที่กระจดักระจายอย่าง
กระตือรอืรน้ ความตื่นเตน้ทวีมากขึน้เมื่อกระปุกแต่ละใบถูกทุบ ผูใ้หญ่ต่างก็สนุก
พอๆ กบัเด็ก 
 
หลงัจากน้ัน เด็กโตก็จะชว่ยกนันับเงนิ ทุกคนต่างมคีวามภูมใิจทีไ่ดท้ราบว่าพวกเขา
ไดช้ว่ยกนัรวบรวมเงนิจ านวนมากแกก่องทนุสกัการะสถาน 
 
                                                           
21 Bahá'í Administration, p. 154 
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37 
 
ชมุชนบาไฮหลายแห่งใชว้ธินีีร้วบรวมเงนิทุนส าหรบัศาสนา ตวัอย่างเชน่ ธรรมสภา
บาไฮทอ้งถิน่แห่งฮิวฮิวทเีนนโก ประเทศกวัเตมาลา จดังานสงัสรรคท์ุกๆ สามเดอืน
เพื่อทีบ่าไฮจะมารว่มร ืน่เรงิในงานทีจ่ดัขึน้ในตอนเย็นดว้ยกนั แต่ละครอบครวัจะน า
กระปุกหรอืกระป๋องทีบ่รรจุเหรยีญไวใ้นชว่งเวลาทีผ่่านมาสามเดอืน กระปุกจะถูกทุบ
และเหรยีญเงินก็จะถูกเทรวมกนัในกล่องรบับรจิาค จากน้ันก็จมีจะมีการนับและทุก
คนก็จะทราบจ านวนเงนิทีช่มุชนบรจิาครว่มกนั 
 

38 
บาไฮศาสนิกชนในชมุชน… ก าลงัวางแผนซือ้ทีด่นิไวส้ าหรบัสรา้งสกัการะสถานใน
อนาคต ทุกคนตระหนักถงึความส าคญัของสกัการะสถานและเงินบรจิาคก็หลั่งไหล
มายงักองทุนแห่งชาต ิเพื่อนๆ ชว่ยกนับรจิาคเท่าทีจ่ะท าไดแ้ต่กองทุนก็ยงัขาดอีก 
ดงัน้ัน พวกเขาจงึบรจิาคเป็นสิง่ของเพือ่ซ ือ้ขายกนัเองในหมู่ศาสนิกชน 
 
หน่ึงในบรรดาศาสนิกชนบรจิาครถคนัใหม่ให ้ธรรมสภาบาไฮแห่งชาตมิีปัญหาใน
การขาย ดงัน้ันเจา้ของจงึขอซือ้รถคนัดงักล่าวคนืโดยค่อยๆ บรจิาคใหแ้กธ่รรมสภา
แห่งชาติเป็นงวดๆ จนครบมูลค่าของรถคนัน้ัน ธรรมสภาบาไฮแห่งชาติใชเ้งินทีม่ี
ท ัง้หมดซือ้ทีด่นิผนืน้ัน 
 

39 
บาไฮศาสนิกชนชือ่ อ.. ในประเทศอินเดียไปเยือนหมู่เกาะอนัดามนั เขาบอกกบั
เพือ่นๆ ทีน่ั่นว่าเขาปรารถนาจะซือ้ทีด่นิผนืหนึงส าหรบัสรา้งสกัการะสถาน เมือ่มกีาร
ประกาศขายทีด่นิผนืน้ัน นาย ข ซึง่เป็นเพือ่นบาไฮศาสนิกชนชาวอนิเดยีซึง่ไม่ทราบ
ว่า อ.ก็มคีวามตัง้ใจนีเ้ชน่กนัไดบ้รจิาคเงนิซือ้ทีด่นิผืนนี ้อ และ ข เป็นเพือ่นสนิทกนั 
คนหน่ึงมพีืน้ฐานทางศาสนาอสิลาม อกีคนหน่ึงจากศาสนาฮนิด ู
 
เมื่อ อ.. ทราบเกีย่วกบัเร ือ่งนี ้เขาไปหา ข.. แลว้พูดว่า "เพื่อนทีร่กั เราตัง้ใจจะซือ้
ทีด่นิผนืนีเ้พือ่สรา้งสกัการะสถาน แตค่ณุมาซือ้ตดัหนา้เราไปเสยีกอ่นแลว้ อย่างนอ้ย
โปรดชว่ยใหเ้ราไดม้ีส่วนแบ่งในการท าบุญนี้บา้ง” ทา้ยสุดแลว้ เพื่อนทัง้สองคนก็
รว่มกนัจา่ยคา่ทีด่นิผนืน้ัน 
 
น่ีคอืพลงัในความมหศัจรรยข์องพระบาฮาอุลลาหท์ีมุ่สลมิคนหน่ึงและฮินดูคนหน่ึง .
ซ ึง่หลงัจากทีไ่ดต้ระหนักในสถานะของพระศาสดาแลว้ ก็ไดแ้ข่งขนักนัในการรบัใช ้
ศาสนาของพระองค ์
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กองทุนนานาชาต ิ
[The International Fund] 

 
40 

คร ัง้หน่ึง พระอบัดุลบาฮาไดส้่งโทรเลขถงึบาไฮศาสนิกชนในบอมเบยว์่า ตอ้งการเงนิ
ดว่นเพือ่ซ ือ้ทีด่นิบนไหล่เขาคาเมล 
 
ธรรมสภาบาไฮทอ้งถิน่เรยีกชมุนุมบาไฮในเมอืงบอมเบยท์นัท ีและอธบิายใหพ้วกเขา
ทราบเกีย่วกบัความส าคญัและความเรง่ด่วนของโทรเลขฉบบัน้ัน เพือ่นๆ ชว่ยกนัตัง้
จ านวนเงินทีจ่ะไดร้บัจากการบรจิาค และตดัสนิใจรว่มกนัว่าพวกเขาจะไม่แยกยา้ย
กนักลบัจนกว่าจะไดร้บัเงนิครบตามเป้าหมายทีต่ ัง้ไวร้ว่มกนั 
 
หน่ึงในบรรดาผูร้ว่มชมุนุมมบีาไฮคนหน่ึงทีข่ายรา้นคา้ของเขาไปในวนัน้ันและน าเงนิ
ทีข่ายไดใ้ส่ในไถซ้ ึง่ผูกไวก้บัเอวตดิตวัมารว่มชมุนุม เขาเป็นคนแรกทีท่ าบุญบรจิาค 
เขาวางเงนิส่วนบรจิาคของเขาทัง้หมดไวบ้นโตะ๊ จากน้ันเพือ่นแต่ละคนทีเ่หลอืก็รว่ม
ท าบุญบรจิาคใหอ้ย่างมากมายดว้ยความอุทิศเสียสละ ไม่ใชใ่หเ้พียงคร ัง้เดียวแต่
หลายคร ัง้จนไดค้รบตามทีต่อ้งการ 
 
อกีสองสามช ัว่โมงต่อมาข่าวของการรบัท าบุญบรจิาคถูกส่งไปยงัพระอบัดุลบาฮาซึง่
ขณะน้ันอยู่ทีด่นิแดนศกัดิส์ทิธ ์
 

41 
เมื่อคร ัง้มีการก่อสรา้งต่อเตมิส่วนบนของพระสถูปของพระบอ๊บ พระผูท้รงความงาม
อนัอดุมพรบนไหล่เขาคาเมล ทา่นศาสนภบิาลไดโ้ทรเลขบอกบุญไปยงับาไฮศาสนิก
ชนทั่วโลกใหช้ว่ยกนัท าบุญบรจิาคค่าก่อสรา้งต่อเติมนี ้ท่านศาสนภิบาลเขียนถงึ
พวกเขาเกีย่วกบัความส าคญัของศาสนกจิคร ัง้นี ้ไดเ้ตอืนพวกเขาใหเ้สียสละอุทิศ
ถวายพระบอ๊บทีท่รงสละพระชนมช์พีของพระองคแ์ก่ศาสนา และขอรอ้งใหพ้วกเขา
ท าบุญบรจิาคใหม้ากทีสุ่ดเทา่ทีจ่ะท าไดเ้พือ่ความสวยงามของพระสถปูของพระบอ๊บ 
 
ข่าวนีก้ระจายไปทั่วประเทศอหิรา่น จากเมืองสู่เมืองและจากหมู่บา้นสู่หมู่บา้นต่างๆ  
ครเูดนิทางแนะน าศาสนาถูกส่งไปยงัถิน่ห่างไกลเพือ่จะมั่นใจไดว้่าบาไฮทุกแห่งหนได ้
ทราบข่าวนีแ้ละทุกคนไดร้บัโอกาสมีส่วนรว่มในการก่อสรา้งทีม่ีความสวยงามและมี
เอกลกัษณเ์ฉพาะตวันี ้
 
คนืวนัหน่ึงบาไฮศาสนิกชนในหมู่บา้นเล็กๆ แห่งหน่ึงน่ังฟังผูม้าเยอืนอธบิายเกีย่วกบั
การก่อสรา้งยอดโดมทีส่วยงามซึง่เป็นส่วนต่อเตมิพระสถูปพระบอ๊บ ผูม้าเยอืนบอก
กบัพวกเขาเกีย่วกบัข่าวสารจากท่านศาสนภบิาลทีม่ีไปถงึบาไฮศาสนิกชนทั่วโลก 
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ไดบ้อกพวกเขาเกีย่วกบัการตอบสนองดว้ยจิตศรทัธา พวกเขาท าบุญบรจิาคสิ่งที่
สามารถถวายใหไ้ด ้
 
หลงัจากเสรจ็สิน้การประชมุ บรรดากรรมการของธรรมสภาบาไฮทอ้งถิน่และแขกผู ้
มาเยือนรว่มกนัอ่านค าสญัญาบรจิาคและนับเงินสดทีร่วบรวมได ้เมื่อมีการอ่านค า
สญัญาบรจิาคฉบบัหน่ึง ทุกคนพากนัน่ังน่ิงเงียบ ต่อมามีศาสนิกชนคนหน่ึงกล่าว
ขึน้มาว่า "ตอ้งอ่านผิดแน่ ลุงไม่มีทางมีเงินมากถึงรอ้ยทูมาแน่ 22 เพราะลุงอ่านไม่
ออกเขยีนไม่ได ้คนทีเ่ขยีนตามค าบอกของลุงตอ้งเขยีนผดิแน่นอน” 
 
“คนไหนคอืลุงสามารถ?“ แขกผูม้าเยือนถามขึน้ ค าตอบทีไ่ดค้อื  ลุงสามารถเป็น
บาไฮศาสนิกชนทีอุ่ทศิตน มอีายุกว่าหกสบิปี ฐานะการเงนิชกัหนา้ไม่ถงึหลงั เงนิแต่
ละเดอืนไม่พอใช ้ลุงมีสมบตัแิค่ลาเพียงตวัเดยีวเท่าน้ัน ลุงจะน าบรรทุกสิง่ของเล็กๆ 
นอ้ยๆทีม่รีาคาไม่แพงจากรา้นคา้ซึง่ไวใ้จใหเ้ป็นเงนิเช ือ่บรรทุกไวบ้นหลงัลา จากน้ัน
เขาก็จะน าสนิคา้ไปเรข่ายในหมู่บา้นเล็กๆ ขากลบัเขาก็จะน าเงินไปช าระหนีร้า้นคา้
และเก็บก าไรทีไ่ดเ้ล็กๆ นอ้ยๆ นีไ้วเ้ลีย้งชพี แต่ตอนนีลุ้งสามารถใหค้ าสญัญาว่าจะ
บรจิาค 100 ทูมาแก่กองทุนก่อสรา้งพระสถูปของพระบอ๊บ ข่าวนี้ตอ้งมีความ
ผดิพลาดแน่  ในคนืน้ันเงนิจ านวนนนีไ้ม่ไดถู้กรวมกบัยอดบรจิาค พวกเขาตดัสนิใจ
ว่าจะสอบถามลุงสามารถในภายหลงั 
 
เชา้วันต่อมา แขกผูม้าเยือนน่ังทานอาหารเชา้กบัเจา้บา้นซึง่เป็นประธานของ
ธรรมสภาบาไฮทอ้งถิน่ เป็นบา้นทีใ่ชป้ระชมุในวนัทีผ่่านมา มีเสยีงเคาะประตูแลว้ลุง
สามารถก็เดนิเขา้มาพรอ้มกบัเงนิ 100 ทมูา พรอ้มกบัพูดว่า "ผมทราบว่าเงนิจ านวน
นีไ้ม่มาก แตห่วงัว่าทา่นจะยนิดรีบั” 
 
ผูท้ีม่าเยอืนแทบจะไม่เช ือ่สายตา จงึถามขึน้ว่า "คุณลุงมีเงินบรจิาคมากเท่านี้เชยีง
หรอื? พวก เราทราบกนัดีว่าคุณลุงไม่มีอะไรเลยนอกจากลาเพียงตวัเดียว” ลุง
สามารถตอบอย่างยิม้แยม้ว่า "ถูกแลว้ ผมขายลาตวัน้ันไปแลว้เมื่อเชา้นีด้ว้ยราคา 
100 ทูมา” เพื่อนมองเขาอย่างประหลาดใจแลว้ถามว่า "แน่ใจนะว่าเป็นความจรงิ 
พระผูเ้ป็นเจา้ไม่คาดคดิว่าคุณจะท าอย่างนี ้แลว้ตอนนีคุ้ณจะท ามาหากนิอย่างไร?”  
ลุงสามารถตอบดว้ยน ้าเสยีงทีร่อ้นรนว่า "ผมยงัมเีทา้สองขา้งอยู่ใชไ่หม? ผมก็ยงัแบก
สิง่ของไวท้ีห่ลงัได”้  จากน้ันก็กล่าวต่อดว้ยเสยีงทีอ่่อนลงว่า "พระบอ๊บทรงสละชวีติ
ใหศ้าสนานีไ้ม่ใชห่รอื? และท่านศาสนภบิาลก็ขอใหเ้ราสละสิง่ทีเ่รามใีหแ้ก่พระสถูป
ของพระองคม์ใิชห่รอื? คนรบัใชจ้ะปฏเิสธสิง่ทีพ่ระผูเ้ป็นนายขอไดอ้ย่างไร?” จากน้ัน
ลุงสามารถ กล่าวกอ่นจากไปว่า "อย่ากงัวลไปเลย พระผูเ้ป็นเจา้จะทรงดแูลผมเอง” 
 

                                                           
22 ขณะนั้น เจด็ทูมำมีค่ำเท่ำกบัประมำณ 33 บำท 
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สองปีต่อมา ผูม้าเยือนกลบัมาทีห่มู่บา้นนีอ้กีคร ัง้หน่ึง เขาไดพ้บกบัลุงสามารถและ
ถามว่ากจิการของลุงสามารถเป็นอย่างไนในตอนนี ้ลุงกล่าวพรอ้มกบัหวัเราะเสยีงดงั
ว่า "ผมบอกคุณแลว้มิใชห่รอืว่าพระผูเ้ป็นเจา้จะทรงดูแลผมอย่างด ีผมถวายลาให ้
พระองคห์น่ึงตวัและพระองคก็์ทรงประทานล่อกลบัมาให ้ตอนนีผ้มสามารถบรรทุก
สนิคา้ขายไดม้ากกว่าเดมิและหาเงนิไดม้ากกว่าแตก่อ่น” 
 

42 
ขา้พเจา้อดไม่ไดท้ีจ่ะเตือนท่านถึงความจ าเป็นตอ้งตระหนักถึงหลกัการ
ส าคญัช ัน้พืน้ฐานว่า การบรจิาคใหแ้ก่กองทุนจะตอ้งท าอย่างบรสิุทธิใ์จ 
ดว้ยใจสมคัรอย่างแทจ้รงิ ควรเป็นทีก่ระจ่างแจง้โดยทัว่กนัว่า การบบีบงัคบั
ใหบ้รจิาคไม่ว่าจะในรปูแบบใด   จะโดยอย่างผวิเผนิหรอืโดยออ้มเพยีงใดก็
ตามจะท ารา้ยรากฐานแห่งหลกัการพืน้ฐานของการก่อตัง้กองทุนตัง้แต่
แรกเร ิม่เลยทีเดียว  ในทุกสถานการณ ์ในขณะทีก่ารบอกบุญเป็นไปใน
ลกัษณะพูดอย่างกวา้งๆ ขอใหเ้ลอืกใชถ้อ้ยค าทีด่ลบนัดาลใจดว้ยน า้เสยีงที ่
ใหเ้กยีรต ิควรปล่อยใหอ้ยู่ในดุลยพินิจแห่งมโนธรรมของศาสนิกชนทีจ่ะ
พิจารณาเกีย่วกบัลกัษณะ จ านวนและจุดประสงคก์ารบรจิาคของเขาหรอื
เธอเพือ่การแนะน าศาสนา 23 
 

ทา่นศาสนภบิาล โชก ีเอฟเฟนด ี
 

43 
ในปี พ.ศ. 2495 (ค.ศ. 1952) ทนัททีีบ่าไฮศาสนิกชนในอหิรา่นรบัข่าวจากท่านศา
สนภบิาลบอกบุญใหเ้ขาเหล่าน้ันบรจิาคใหแ้กก่ารก่อสรา้งส่วนบนของพระสถูปของ
พระบอ๊บ การบรจิาคอย่างมากมายก็เร ิม่หลั่งไหลมาถงึธรรมสภาบาไฮแห่งขาตจิาก
ทัว่ประเทศในทนัท ี
 
บาไฮศาสนิกชนในเมืองเทหรานไดร้บัการขอใหน้ าเงินท าบุญบรจิาคนี้ไปยงัศูนย ์
บาไฮแห่งชาตซิ ึง่อยู่ทางเหนือของเมืองนี ้ขณะน้ันอยู่ในชว่งฤดูหนาวจดัซึง่หิมะตก
หนักท าใหก้ารคมนาคมไม่สะดวก แมส้ภาพอากาศจะเลวรา้ยอย่างไรก็ตาม ก็ไม่
สามารถหยุดยัง้การหลั่งไหลมาของบาไฮศาสนิกชนซึง่เดนิทางมาถงึศูนยบ์าไฮเพื่อ
มอบเงนิบรจิาค พวกเขามาพรอ้มกบัเงนิ เคร ือ่งเพชรพลอย กลอ้งถ่ายรูปและสารพดั
สิ่งที่พวกเขาสามารถบรจิาคใหไ้ดแ้มก้ระทั่งผูท้ี่ยากจนที่สุดในบรรดาพวกเขาซึง่
ปกตมิีถิน่ฐานในภาคใตข้องเมืองเทหรานซึง่ในขณะน้ันยงัไม่มีไฟฟ้าใชอ่ย่างทั่วถงึ 
หลงัจากเลกิงานแลว้ ก็ยงักลา้เดนิทางมาในยามค ่าคนืฝ่าอากาศอนัหนาวเหน็บเพื่อ
น าเงนิมามอบใหศู้นยบ์าไฮ 
 
                                                           
23 Lifeblood of the Cause, No. 8 
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การตอบสนองจากบาไฮศาสนิกชนในอหิรา่นเป็นไปอย่างลน้หลามจนเมือ่ผ่านไปช ัว่
ระยะเวลาหน่ึง 
 
ท่านศาสนภบิาลถงึกบัโทรเลขไปยงัธรรมสภาบาไฮแห่งประเทศอหิรา่นว่าเงนิบรจิาค
เพื่อสรา้งพระสถูปน้ันเพียงพอกบัความตอ้งการแลว้และไม่ตอ้งมีการบอกบุญรบั
บรจิาคอกี เพือ่นทีม่ามอบเงนิท าบุญบรจิาคไดร้บัทราบข่าวโทรเลขจากท่านศาสนภิ
บาล แต่พวกเขาก็ยงัรบเรา้เหรญัญิกของธรรมสภาบาไฮแห่งชาตดิว้ยน ้าตาทีน่อง
หนา้ ขอใหเ้ขาอย่าปฏิเสธเงินบรจิาคที่พวกเขาน ามามอบให ้มีหญิงชราท่านหน่ึง
ถงึกบัร า่ไหจ้นกระทัง่เหรญัญกิใจอ่อนยอมรบัเงินบรจิาค เขารบัไวโ้ดยบอกว่าเขาจะ
เก็บเงินจ านวนน้ันไวจ้นกว่าจะไดร้บัทราบข่าวการก่อสรา้งอาคารหลงัต่อไปจาก
ดนิแดนศกัดิส์ทิธิ ์
 
ทา้ยทีสุ่ดแลว้ ธรรมสภาบาไฮแห่งชาตก็ิโทรเลขไปยงัทา่นศาสนภบิาลและขอใหท้่าน
รบัเงนิส่วนทีเ่กนิมานีไ้วใ้ชใ้นการกอ่สรา้งอาคารอืน่ๆ บนไหล่เขาคาเมลทีจ่ะมีขึน้ใน
เวลาตอ่มา 
 

44 
แมนเซอและเพื่อนของเขา ราชดิ มีอายุสิบสองปี ทัง้สองไดร้บัทราบเกีย่วกบัการ
ก่อสรา้งส่วนบนของพระสถูปของพระบอ๊บและทราบว่าพวกผูใ้หญ่ก าลงัพยายาม
รวบรวมเงนิใหม้ากทีสุ่ดเทา่ทีจ่ะท าไดเ้พือ่ส่งไปยงัดนิแดนศกัดิส์ทิธิ ์
 
เด็กทัง้สองต่างตื่นเตน้กบัโครงการนีแ้ละตดัสินใจว่าพวกเขาควรจะบรจิาคใหพ้ระ
บอ๊บดว้ย แต่เน่ืองจากเงินหายากพวกเขาจงึใชว้ิธกีนัเงินเหรยีญไวใ้นแต่ละคร ัง้ทีม่ี
เงนิ 
 
ทัง้สองบรจิาคอย่างสม ่าเสมอ แมเ้งนิทีบ่รจิาคจะเป็นจ านวนนอ้ยนิดแต่ก็ท าใหก้องทุน
เพิม่จ านวนมากขึน้ ตา่งคนไม่ทราบว่าอกีคนหน่ึงไดเ้งินมาไดอ้ย่างไร หลายปีต่อมา 
เมือ่ทัง้สองเตบิโตขึน้เป็นผูใ้หญ่และไดม้าพบกนัอกี ทัง้สองไม่อายทีจ่ะเล่าแก่กนัและ
กนัถงึวธิกีารไดร้บัเงนิเหรยีญเหล่าน้ัน  แมนเซอเล่าว่า ในเวลาน้ันครอบครวัของเขา
ไม่มีเคร ือ่งท าน ้าอุ่นใชใ้นบา้น คุณพ่อของเขาจะใหเ้งินเขาไปอาบน ้าอุ่นสาธารณะ
สปัดาหล์ะคร ัง้ แต่แมนเซอใขว้ธิอีาบทีบ่า้นสปัดาหห์น่ึงและอาบในทีท่ีส่าธารณะอกี
สปัดาหห์น่ึง น่ีเป็นวธิทีีเ่ขาออมเงนิส่งใหแ้กก่องทนุกอ่สรา้งพระสถปูของพระบอ๊บ 
 
ส่วนราชดิออมโดยลูกเกด ในเวลาน้ันอาหารบางอย่างเชน่ลูกเกดนับว่าหายากใน
อหิรา่น นอกจากลูกเกดแลว้ น ้าตาลก็หายากเชน่กนั คนจ านวนมากนิยมทานลูก
เกดกบัน ้าชา ทกุคร ัง้ทีร่าชดิไดร้บัลูกเกดเพือ่ทานกบัน ้าชา เขาจะทานเพยีงเล็กนอ้ย
และเก็บส่วนที่เหลือไวใ้นกล่อง เมื่อกล่องเต็ม เขาก็จะน าไปใหคุ้ณพ่อซือ้จากเขา  
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เน่ืองจากว่าคณุพ่อทราบสาเหตุของการขายลูกเกด เขาจงึซือ้ลูกเกดจากลูกดว้ยเงนิ
จ านวนมากเสมอ 
 

45 
ท่านพระหตัถศ์าสนาของพระผูเ้ป็นเจา้ อมเีลยี คอลลนิส ์ไม่เคยพลาดโอกาสบรจิาค
เงนิจ านวนมากแกศ่าสนา ในสมยัทีท่่านศาสนภบิาลขยายทีด่นิทรพัยส์นิบนไหล่เขา
คาเมล หรอืสนับสนุนใหบ้าไฮบรจิาคซือ้ทีด่นิเพื่อสรา้งสกัการะสถานและศูนยบ์าไฮ
ในประเทศตา่งๆ  ทา่นอมเีลยี คอลลนิสม์กัจะเป็นหน่ึงในคนแรกๆ ทีส่่งเชค็เงนิบรจิาค
ใหท้่านศาสนภบิาลเสมอ บางคร ัง้ดว้ยความรกัทีม่ตี่อท่านศาสนภบิาล ท่านพระหตัถ ์
ศาสนาจะมอบเชค็ใหท้า่นศาสนภบิาลและขอใหใ้ชจ้า่ยส าหรบัตนเองเพราะทราบดวี่า
ท่านศาสนภิบาลใชจ้่ายส าหรบัส่วนตัวน้อยมาก ท่านศาสนภิบาลก็จะรบัเช็ค
ของขวญันี้ไวด้ว้ยความขอบคุณและน าไปใชใ้นโครงการที่ท่านก าลงัด าเนินอยู่
ส าหรบัศาสนา 
 
คร ัง้หน่ึงขณะที่คุณคอลลินสอ์ยู่ในเมืองไฮฟา  ท่านมอบเช็คใบหน่ึงใหแ้ก่ท่านศา
สนภบิาลและขอรอ้งใหท้า่นศาสนภบิาลรบัไวเ้ป็นของขวญัส าหรบัใชส้่วนตวั ทัง้ยงัให ้
ความมั่นใจดว้ยว่าท่านเองไดบ้รจิาคใหแ้ก่กองทุนต่างๆ เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ ท่านศา
สนภบิาลโชก ีเอฟเฟนดขีอบคณุคณุคอลลนิสแ์ละรบัเชค็ใบน้ันใส่กระเป๋า 
 
หลงัจากน้ัน เมือ่คุณคอลลนิสน่ั์งลงทีโ่ตะ๊อาหารเย็นรว่มกบับรรดาผูม้าแสวงบุญและ
ท่านศาสนภิบาล มีผูแ้สวงบุญท่านหน่ึงถามท่านศาสนภิบาลว่าตนเองจะสามารถ
ชว่ยงานศาสนาอะไรไดบ้า้งในขณะทีอ่ยู่ในดนิแดนศกัดิส์ิทธิ ์ท่านศาสนภบิาลถาม
เขาว่าสามารถท างานดา้นกอ่สรา้งไดห้รอืไม่ เขาตอบว่าได ้ท่านศาสนภบิาลจงึตอบ
ว่า ถา้อย่างน้ัน  ขอใหเ้ขาไปทีบ่าหจ์ใีนวนัรุง่ขึน้และชว่ยตดิตัง้ประตูคอลลนิสซ์ ึง่เป็น
ทางเขา้ทีด่นิอนัศกัดิส์ทิธิ ์
 
คุณคอลลินสไ์ดย้ินเกีย่วกบัเกยีรตอินัสูงทีท่่านศาสนภิบาลมอบใหแ้ด่ท่านเป็นคร ัง้
แรกในเย็นวนัน้ันและตระหนักว่าท่านโชก ีเอฟเฟนดไีดจ้่ายค่าตดิตัง้ประตูดว้ยเช็คที่
ทา่นมอบใหน่ั้นเอง 
 

46 
ตอ่ไปนีเ้ป็นเร ือ่งเศรา้ 
 
มีบาไฮบางส่วนที่ไปแสวงบุญในสมยัของท่านศาสนภิบาล พวกเขาประทบัใจใน
ความงดงามของพระสถูปและอุทยานรอบๆของทัง้สองพระองค ์พวกเขาจึงถาม
ท่านศาสนภิบาลว่าจะสามารถชว่ยงานในระหว่างแสวงบุญไดห้รอืไม่ ท่านศาสนภิ
บาลตอบว่า พวกเขาควรจะกลบัไปรบัใชศ้าสนาในประเทศของตนเอง อย่างไรก็ดี 
พวกเขายืนยนัว่าจะขอชว่ยงานในดินแดนศกัดิส์ิทธิเ์ป็นพิเศษ พวกเขาขอบรจิาค
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ใหแ้กก่ารขยายอทุยานรอบๆ พระสถปูของทัง้สองพระองค ์ในทีสุ่ดทา่นศาสนภบิาลก็
ใหอ้นุญาตพรอ้มบอกว่ามทีีผ่นืหน่ึงบนไหล่เขาคาเมลซึง่ตอ้งซือ้ในทนัท ีทา่นศาสนภิ
บาลบอกราคาและพวกเขาก็ต่างพากนัตืน่เตน้พรอ้มใหค้ ามั่นกบัท่านศาสนภบิาลว่า
พวกเขาสามารถบรจิาคใหต้ามจ านวนทีต่อ้งการ และในทนัททีีถ่งึเดนิทางถงึบา้นก็
พรอ้มจะจดัส่งเงนิมาใหท้นัท ี
 
ท่านศาสนภบิาลเฝ้ารอแต่เงินก็ยงัมาไม่ถงึ ในทีสุ่ดเมื่อท่านตดัสินใจจะซือ้ทีด่นิผืน
น้ันดว้ยตนเอง ราคาทีด่นิน้ันก็สูงขึน้จากราคาทีต่กลงกนัคร ัง้แรกหลายเทา่ตวั 
 

47 
ตดัทอนมาจากจดหมายถงึธรรมสภาบาไฮแห่งชาตสิหรฐัอเมรกิาดงันี ้
 
“คุณแม่ของเราบอกเราเกีย่วกบัการก่อสรา้งอาคารบนไหล่เขาคาเมล และเมื่อเสรจ็
แลว้จะสามารถยงัผลใหเ้กดิสนัติภาพในระดบัรอง หลงัจากน้ัน พวกเราทราบดวี่า
สนัตภิาพอนัยิง่ใหญ่ก็จะเกดิขึน้ตามมา 
 
คณุแม่อา่นใหเ้ราฟังว่าตอ้งการเงนิหา้สบิลา้นดอลลาห ์เป็นเงนิจ านวนมากและเสยีใจ
ที่เราก็ไม่มีให ้แต่เราอาจจะตัง้ค าถามเล่นๆ ว่า "คุณทานชา้งทัง้ตวัไดอ้ย่างไร?” 
ค าตอบทีไ่ดค้อื “ทานทลีะค าซ”ิ ซ ึง่ตลกและเป็นความจรงิดว้ย… คุณแม่ก าลงัจะจดั
งานวนัคลา้ยวนัเกดิซึง่ตรงกบัวนัที ่14 พฤศจกิายน เรามอีายุย่างเขา้เกา้และเจ็ดขวบ 
เราตอ้งการสมทบเงนิทุนหา้สบิลา้นดว้ย “ค า” ทีเ่ราม ีเราจงึถามคุณแม่ว่า แทนทีเ่รา
จะจดังานฉลองวนัเกดิ เราก็จะสามารถส่งเงินสมทบกองทุนสรา้งอาคารบนไหล่เขา
ของพระผูเ้ป็นเจา้ ซ ึง่คุณแม่ก็ตอบตกลง เชค็ใบน้ันเป็นของคุณแม่ แต่จ านวนเงนิใน
เชค็ใบน้ันเป็นส่วนของเรา” 
 

48 
โดโรธแีละมารต์นิก าลงัจะแต่งงานกนัและทัง้สองตกลงใจจดังานแต่งงานอย่างเรยีบ
ง่าย เงนิส่วนทีจ่ะใชจ้ดังานขนาดใหญ่น้ันถูกส่งไปสมทบกองทุนโครงการไหล่เขาคา
เมล 
 
ทัง้สองขอใหเ้พื่อนบาไฮและญาติๆ  ส่งเงินไปสมทบกองทุนดงักล่าวแทนทีจ่ะน าเงิน
น้ันมาซือ้ของขวญัใหพ้วกเขาในวนัแตง่งาน 
 

49 
บาไฮหลายคนมารวมตวัพบกนัทีเ่มืองเล็กๆ เมืองหน่ึงในออสเตรเลีย หน่ึงในหลาย
คนน้ันเสนอว่าพวกเขาควรจะจดังาน "วนัพิเศษส าหรบัการบรจิาคใหอ้ย่างหรรษา
เบกิบานใจ” เพือ่จะรวบรวมเงนิสมทบกองทนุสรา้งอาคารบนไหล่เขาคาเมล 
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ทุกคนเงียบงนัไปช ัว่ขณะหน่ึง พวกเขาไม่ใชค่นร า่รวยประกอบกบัค่าครองชพีทีสู่ง
ยิง่ขึน้ทกุวนัท าใหพ้วกเขาออมเงนิไม่ไดม้ากมายนัก ความคดิแรกของทกุคนคอื การ
บรจิาคจากเงินทีม่ีอยู่นอ้ยนิดเพิ่มขึน้อกีไม่น่าท านัก ตอนน้ันความคดิของพวกเขา
อาจจะมุ่งสู่การใชจ้่ายจ าเป็นดา้นอืน่ๆ จ่ายค่าอุปโภคบรโิภค การซอ่มแซมในบา้น 
ซือ้รองเทา้ใหลู้กๆ  การสนับสนุนเงนิกองทนุจงึไม่ง่ายเสมอไป แตด่ว้ยความรกัในพระ
บาฮาอลุลาหเ์อาชนะหวัใจของศาสนิกชนของพระองคไ์ดเ้สมอ 
 
เพื่อนคนหน่ึงในน้ันกล่าวขึน้ว่า "ท าไมเราจะท าไม่ได?้” และ “เราจะจดังานนีเ้มื่อไร
ด?ี” เพื่อนคนอืน่จงึรว่มชว่ยกนัออกความคดิในรายละเอยีดวนังาน และตกลงเลือก
วนัคลา้ยวนัประสูตขิองพระบาฮาอลุลาหเ์ป็นวนัจดังานร ืน่เรงินี ้
 
งานอนัอุดมดว้ยพรวนัน้ันเต็มไปดว้ยบรรยากาศแห่งความหรรษาและการระลึกถึง
พระคณุแห่งพระกรณุาทีใ่หเ้รายอมรบัพระศาสดาของพระผูเ้ป็นเจา้   บาไฮกลุ่มเล็กๆ 
กลุ่มที่มีรายไดร้ะดบัปานกลางกลุ่มนี้ก็ไดบ้รจิาคใหแ้ก่ศาสนาอย่างเต็มก าลงัของ
พวกเขา และเมื่อพวกเขามารว่มกนันับเงินบรจิาค พวกเขาแทบจะไม่เช ือ่ว่าว่าพวก
เขารว่มกนับรจิาคกว่าหน่ึงพนัดอลลาห ์
 

50 
คุณเคยไดย้ินเร ือ่งราวเกี่ยวกบัสถาบันวิชาชพีส าหรบัสตรชีนบทไฟซหีรอืไม่? 
สถาบนัแห่งนี้อยู่ที่เมืองอินดอเร ประเทศอินเดีย เป็นสถาบนัที่สอนหลกัสูตรทาง
วชิาการและวชิาชพีแกส่ตรอีา่นไม่ออกเขยีนไม่ไดท้ีม่าจากหมู่บา้นตา่งๆ ในแถบน้ัน 
 
มีสตรวียัรุน่สองคนอายุสิบเกา้และยี่สิบปีซึง่ผ่านการอบรมจากสถาบนัแห่งนี้และ
ประกาศตนเป็นบาไฮ ทัง้สองมาจากครอบครวัชาวพืน้เมืองทีย่ากจนทีสุ่ดในระแวก
น้ัน หลงัจากทีจ่บการอบรมไดส้องสามเดอืนทัง้สองเขา้รว่มแข่งขนั "การแต่งเพลง
ของผูเ้รยีนรู”้ ซ ึง่เป็นโครงการทีไ่ดร้บัการสนับสนุนจาก องคก์ารศกึษา วทิยาศาสตร ์
และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาต ิ และจดัการแข่งขนัโดยคณะกรรมการเฉพาะกจิ
เพื่อการอ่านออกเขยีนไดน้านาชาต ิสามสบิสีอ่งคก์รส่งตวัแทนเขา้รว่มการแข่งขนั
ในคร ัง้น้ัน 
 
ผูเ้ขา้แข่งขนัไดร้บัการแนะน าโดยองคก์รทีส่่งพวกเขา พวกเขารอ้งเพลงเป็นภาษา
ฮินด ีตามดว้ยการแสดงดนตร ี สตรทีัง้สองแตกต่างจากคนอืน่ๆ  เขาเดนิขึน้เวทใีน
เคร ือ่งแต่งกายชาวพืน้เมืองและแนะน าตนเองต่อผูเ้ขา้ชมในทีป่ระชมุกว่าสองพนัคน 
ไม่มีดนตรทีนัสมยับรรเลงประกอบเพลงที่ฟังง่ายซึง่พวกเขารว่มกนัแต่งเป็นภาษา
พืน้เมอืง 
 
เมือ่รอ้งไปถงึท่อนกลางของเพลง ไฟเกดิดบัและเคร ือ่งขยายเสยีงหยุดไปช ัว่นาทหีน่ึง 
ทัง้สองตอ้งประสบกบัการทดสอบมากยิง่ขึน้ แต่ยงัคงรอ้งเพลงต่อไปดว้ยความกลา้  
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คณะผูต้ดัสินไดย้ินพวกเขารอ้งเพลงจนจบ ทัง้สองไดร้บัค าขอใหแ้ปลเนื้อรอ้งเป็น
ภาษาฮินด ีครูบาไฮชว่ยแปลค ารอ้ง มีใจความว่า พวกเขาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได ้
ก่อนที่จะไดเ้ขา้รบัการอบรมที่สถาบนับาไฮ จึงไดเ้รยีนการอ่านเขียน การนับเลข 
บอกเวลา การช ัง่ ตวง วดัทีส่ถาบนัแห่งน้ัน ทัง้ยงัเรยีนรูเ้กีย่วกบัการเย็บและใชเ้คร ือ่ง
เย็บผา้เพือ่ประกอบอาชพี ทัง้สองออกมาจากความมืดสู่แสงสว่างและบดันีไ้ดน้ าแสง
สว่างนีไ้ปสู่หมู่บา้นเพือ่ขบัความมดืมดิออกไป 
 
สตรทีัง้สองไดร้บัรางวลัทีห่น่ึงมมูีลค่า 1000 รูปี เขาไม่เคยเห็นเงนิจ านวนมากเชน่นี้
มากอ่นเลยในชวีติ เขาเดนิไปหาครูพรอ้มน ้าตาแลว้พูดกบัครวู่า "ทัง้หมดนีไ้ม่มีอะไร
เลยนอกจากพระพรของพระบาฮาอุลลาห ์เราจะไม่แตะตอ้งเงนิจ านวนนีจ้นกว่าเราจะ
บรจิาคส่วนหน่ึงใหแ้กก่องทุนกอ่น” ทัง้สองบรจิาค 100 รูปีใหก้องทุนไหล่เขาคาเมล 
100 แด่สกัการะสถานในอนิเดยี ส่วนทีเ่หลอืเขาแบ่งกนัคนละ 400 รูปี และสามารถ
จา่ยสนิเชือ่คา่เคร ือ่งเย็บผา้งวดแรกได ้
 

51 
เราตอ้งระลึกไวเ้สมอว่ามีบาไฮจ านวนน้อยมากในโลกนีเ้มือ่เทียบกบั
จ านวนประชากรของโลก มีคนทีย่ากจนจ านวนมากมาย จนกระทัง่เมือ่
พวกเราสละทัง้หมดทีม่ีใหก็้ยงัไม่สามารถบรรเทาความทุกขย์ากของพวก
เขาไดแ้มแ้ตน่อ้ย นีม่ไิดห้มายความว่าเราไม่ตอ้งชว่ยเหลอืผูย้ากไร ้เราควร
ช่วยพวกเขา แต่การบรจิาคใหแ้ก่ศาสนาเป็นการรบัประกนัหนทางซึง่
กระท าแลว้จะยกความหวิโหยและความทุกขย์ากออกจากมนุษยต์ลอดไป 
ทัง้นีเ้พราะโดยผ่านระบบของพระบาฮาอุลลาหซ์ ึง่มคีวามศกัดิส์ทิธิจ์ะท าให ้
คนในโลกยนือยู่บนขาของตนเองได ้และแลว้ ความตอ้งการ ความหวิโหย 
สงคราม เหล่านีก็้จะถูกขจดัใหห้มดสิน้ไป ผูท้ีย่งัไม่เป็นบาไฮไม่สามารถ
บรจิาคแก่งานของเราหรอืท างานใหเ้รา ดงันัน้หนา้ทีอ่นัดบัแรกของเรา
จรงิๆ ก็คอืสนับสนุนงานเผยแพรศ่าสนาของเราเอง เพราะนีจ่ะน าเราไปสู่
การเยยีวยารกัษาประชาชาตทิัง้ปวง 24 

จากจดหมายเขยีนในนามของทา่นโชก ีเอฟเฟนด ี
 

52 
โครงการส าคญัทีไ่ดเ้ร ิม่โดยสภายุตธิรรมแห่งสากลประสบผลส าเรจ็มากมาย และ
ประชาชนจ านวนนับลา้นในโลกไดร้บัประโยชนจ์ากโครงการเหล่านีไ้ม่ทางใดก็ทาง
หน่ึง อย่างไรก็ด ีความส าเรจ็อนัน่าอศัจรรยเ์หล่านีจ้ะเกดิขึน้ไม่ไดห้ากปราศจากซึง่
ความเพยีรพยายามอย่างตอ่เน่ืองของบรรดาศาสนิกชนของพระบาฮาอลุลาหท์ุกแห่ง
หน 
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คร ัง้หน่ึง ธรรมสภาบาไฮแห่งประเทศเล็กๆ ในตะวนัออกกลางไดต้ัง้เป้าจ านวนเงิน
ส าหรบัส่งใหก้องทุนนานาชาติไวค้่อนขา้งสูง ธรรมสภาบาไฮทอ้งถิ่นภายใต ้
ธรรมสภาแห่งประเทศนีต้่างพยายามประกาศขอรบับรจิาคใหค้รบตามเป้าหมายทีต่ ัง้
ไวแ้ตก็่ไม่สามารถรวบรวมไดค้รบ 
 
เมือ่ขา่วนีไ้ปถงึบาไฮ บางคนคดิถงึวธิกีารดัง้เดมิทีพ่วกเขาเคยชว่ยได ้หน่ึงในจ านวน
น้ันเป็นชายหนุ่มซึง่ไดบ้รจิาคใหต้ามทีต่นคดิว่ามากพอแลว้ ข่าวนีท้ าใหเ้ขามคีวาม
มุ่งมั่นหาหนทางชว่ยบรจิาคใหม้ากกว่าเดมิ 
 
ชายคนนี้เป็นชา่งภาพและขายอุปกรณใ์นการถ่ายภาพในรา้นของเขาดว้ย เขา
ตดัสนิใจกนัเงนิส่วนทีเ่ขาไดร้บัจากลูกคา้คนแรกทุกวนัใหแ้กก่องทุน ไม่ว่าจะไดจ้าก
การถ่ายภาพหรอืไดจ้ากการขายอุปกรณร์าคาแพงในรา้น  เขาตอ้งประหลาดใจ
เพราะในไม่ชา้เขารวบรวมเงนิไดจ้ านวนมากอย่างผดิธรรมดา เงนิจ านวนนีไ้ดถ้กูรวม
กบัคนอืน่ซ ึง่ก็เหมือนกบัเขาคอื เขาเหล่าน้ันตดัสนิใจพยายามอย่างมากเพือ่ชว่ยให ้
เงนิทีธ่รรมสภาบาไฮแห่งชาตติัง้เป้าไวไ้ดค้รบตามจ านวน 
 

53 
เมือ่คร ัง้ทีเ่กดิสงครามในประเทศ.อ… บาไฮศาสนิกชนทีน่ั่นไม่สามารถบรจิาคเงนิทนุ
นานาชาตไิดต้ามค ามั่นสญัญาทีใ่หไ้ว ้เพื่อนๆ ในประเทศใกลเ้คยีง ว ..ซ ึง่ส่งเงินได ้
ครบตามเป้าจงึตดัสนิใจส่งเงนิเพิม่พเิศษสมททบเงนิทนุนานาชาตใินส่วนทีป่ระเทศ อ 
ขาดใหใ้นนามของประเทศ อ.ประเทศ อ...และ ว..ส่งเงนิใหต้ามความสามารถรวมแลว้
เป็นเงนิ 200,000 เหรยีญสหรฐัฯ ดว้ยความเสยีสละ 
 
หลงัสงคราม เมื่อการตดิต่อกนัไดด้งัเดมิ ทัง้สองฝ่ายจงึมาทราบภายหลงัว่า บาไฮ
ศาสนิกชนในประเทศ อ. ท าสญัญาว่าจะบรจิาคจ านวน 500,000 เหรยีญสหรฐัฯ 
ใหก้บัศูนยบ์าไฮแห่งโลก 300,000 เหรยีญของจ านวนนีศ้าสนิกชนในประเทศ อ. ส่ง
ใหก้อ่นเกดิสงคราม จ านวนเงนิทีเ่พือ่นในประเทศ ว บรจิาคในนามของ ประเทศ อ.ที่
ส่งสมทบใหจ้งึครบตามสญัญาทีป่ระเทศ อ ใหไ้วพ้อด ี
 

54 
สภายุตธิรรมแห่งสากลเขยีนไวใ้นสารฉบบัหน่ึง ใหบ้าไฮศาสนิกชนทราบเกีย่วกบั
การลดลงของเงินบรจิาคแก่กองทุนนานาชาติ ซ ึง่ท าใหศู้นยบ์าไฮแห่งโลกไม่
สามารถท างานไดต้ามเป้าหมายทีร่บัปากไว ้
 
ข่าวทีท่ าใหก้ารบรจิาคเพิ่มจากทุกมุมโลกนีไ้ดร้บัการตอบสนองอย่างมากมายจาก
บาไฮในเมอืง อ. หลายคนในเมอืงนีบ้รจิาคสิง่ทีพ่วกเขาม ีหน่ึงในจ านวนน้ันมคีนขาย
ของคนหน่ึงซึง่บรจิาครถยนตใ์ห ้ธรรมสภาฯทราบดวี่ารถคนันีจ้ าเป็นส าหรบัการท า
มาหาเลีย้งชพีของเขา จงึใหเ้ขาเชา่เพื่อใชจ้นกว่าเขาจะซือ้รถคนัใหม่ได ้บาไฮอกี
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คนหน่ึงซึง่เป็นคนรวยบรจิาคเงินที่เขารวบรวมไดท้ัง้ชวีิต ยังมีอีกคนหน่ึงซึง่ไม่
เพียงแต่ใหทุ้กสิ่งที่มีเท่าน้ัน หากยงักูเ้งินจ านวนมากจากธนาคารมาบรจิาคใหแ้ก่
กองทุนและใหธ้นาคารหกัช าระเงนิกูจ้ากดอกเบีย้เงนิฝากของเขา นอกเหนือจากเงนิ
สดที่ทุกคนบรจิาคแลว้ มีสตรคีนหน่ึงมอบเคร ือ่งทองเพชรพลอยซึง่หนักถึงสี่กิโล 
รวมทัง้หมดทีพ่วกเขารว่มบรจิาคมคีา่ถงึ 1,700,000 เหรยีญสหรฐัฯ 
 
จ านวนเงนิมหาศาลนีม้าจากทีท่ีเ่ดยีวในโลกซึง่ยงัมจี านวนบาไฮไม่มาก ประกอบกบั
ความเสยีสละอย่างมากเกนิพอจนกระทั่งสภายุตธิรรมแห่งสากลขอใหพ้วกเขาหยุด
ส่งเงนิบรจิาคใหอ้กี 
 

55 
... บาไฮแต่ละคนจะตอ้งท าตามการตดัสินใจเกีย่วกบัความตอ้งการของ
ศาสนาดว้ยตวัของเขาเอง ในยามวกิฤต ิไม่ว่าจะเกดิในแวดวงของศาสนา
หรอืในครอบครวัของตน โดยธรรมชาตแิลว้คนเราจะมปีฏกิรยิาตอบสนอง
สถานการณนี์แ้ตกต่างไปจากสถานการณป์กตทิัว่ไป แต่การตดัสนิใจใน
ยามนีข้ึน้อยู่กบับาไฮศาสนิกชนแตล่ะราย 25 

จากจดหมายเขยีนในนามของทา่นโชก ีเอฟเฟนด ี
 

56 
งานประชมุเพือ่เฉลมิฉลองวนัครบรอ้ยปีแห่งการเสด็จมาถงึดนิแดนศกัดิส์ทิธิข์องพระ
บาฮาอุลลาหถ์ูกจดัขึน้อย่างสมพระเกยีรตทิีเ่มืองปาเลอโมซึง่อยู่ใจกลางเมดเิตอเร
เนียน 
 
หลงัจากงานประชมุเสรจ็สิน้ลง ผูท้ีม่ารว่มงานตา่งไดร้บัอนุญาตไปแสวงบุญและเยีย่ม
พระสถูปอนัศกัดิส์ิทธิท์ี่เมืองไฮฟาและเมืองอคัคา เพื่อเป็นเคร ือ่งหมายแห่งความ
ขอบคุณทีไ่ดร้บับุญแห่งการแสวงบุญนี ้ผูแ้สวงบุญหลายคนต่างพากบับรจิาคใหแ้ก่
กองทุนนานาชาต ิหน่ึงในจ านวนน้ันมบีาไฮคนหน่ึงซึง่มาจากประเทศเยอรมนันี เขา
บรจิาคเงนิจ านวนมากพรอ้มกล่าวว่าควรออกใบเสรจ็ในนามของธรรมสภาบาไฮแห่ง
ประเทศเยอรมนันี อย่างไรก็ด ีเมือ่ส่งใบเสรจ็ไป ธรรมสภาบาไฮแห่งประเทศเยอรมนันี
ตอบกลบัมาว่าธรรมสภาฯ มิไดเ้ป็นผูส้่งเงินจ านวนนี้ให ้เป็นที่ชดัเจนว่าบุคคลที่
บรจิาคนีย้งัคงปรารถนาทีจ่ะไม่เปิดเผยชือ่ของตน 
 

57 
ยูนิสก าลงัจะแต่งงานและไดย้ืมเงินเพื่อไปซือ้สรอ้ยคอทองค าใหแ้ก่ภรรยาของเขา 
เวลาผ่านพน้ไป ยูนิสใชห้นีจ้นหมดและมีความสุขทีไ่ดเ้ห็นภรรยาสวมสรอ้ยอนัมคี่า
ในวาระโอกาสพเิศษตา่งๆ  
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เย็นวนัหน่ึง ทัง้คู่น่ังอยู่ดว้ยกนัในงานพบปะสงัสรรคแ์ละไดฟั้งข่าวขอรบัการบรจิาค
แก่กองทุนนานาชาติทีม่าจากศูนยบ์าไฮแห่งโลก  ยูนิสหนัไปหาภรรยาแลว้พูดว่า 
“คุณทราบดวี่าเราไม่มีเงินให”้ เธอกระซบิตอบ ยูนิสมองดูสรอ้ยคอทองค าทีเ่ธอสวม 
เธอยิม้แลว้ถอดออกใหแ้กก่องทุน 
 

58 
สาจติอาสาสมคัรไปยงัอกีเมอืงหน่ึงในอหิรา่น ธุรกจิของเขาลม้เหลวทีน่ั่น แมว้่าเขา
จะไม่ใชค่นรวย แต่ตอนนีเ้ขามคีวามตอ้งการเงนิอย่างมากเพื่อท าธุรกจิต่อไป ดงัน้ัน
เขาจงึไปทีต่วัเมอืงเพือ่ท าเร ือ่งขอกูจ้ากธนาคารเนานาฮาลาน 26 
 
ขณะทีอ่ยู่ในเทหราน เขาทราบว่ามคีวามตอ้งการเงนิสมทบกองทนุสรา้งทีท่ าการของ
สภายุติธรรมแห่งสากล เขาเสียใจที่ไม่สามารถบรจิาคใหใ้นยามที่เขาอยู่ในช่วง
วกิฤตไิด ้แลว้จงึนึกขึน้ไดว้่า "ถา้ผมสามารถกูเ้งินเพื่อตนเองในยามคบัขนั เหตุใด
ผมจะไม่สามารถกูใ้หแ้ก่ศาสนาในยามเดยีวกนัได?้”  เงินทีกู่จ้ากธนาคารน้ัน เขา
บรจิาคคร ึง่หน่ึงใหแ้กก่องทนุนานาชาตแิละน าส่วนทีเ่หลอือกีคร ึง่หน่ึงตดิตวักลบับา้น 
 
เวลาผ่านไป ธรุกจิของสาจติเจรญิรุง่เรอืงขึน้ และชวีติของเขาก็กลบัมาสุขสบายอกี
คร ัง้หน่ึง จากน้ันการประทุษรา้ยบาไฮก็เร ิม่ตน้ขึน้ในประเทศอหิรา่นและทุกอย่างที
เขามอียู่ถกูยดึไปจนหมดสิน้ 
 
บาไฮศาสนิกชนทีรู่เ้ร ือ่งราวเกีย่วกบัการบรจิาคทีส่าจติอุทศิในขณะทีก่ารก่อสรา้งที่
ท าการของสภายุติธรรมแห่งสากลก าลงัด าเนินอยู่เล่าถึงสาจิตที่เขาพูดว่า “ผมมี
ความสุขอะไรเช่นนี้ เพราะผมไดบ้รจิาคคร ึง่หน่ึงที่ผมมีทั้งหมดใหแ้ก่กองทุน
นานาชาต ิผลทีไ่ดก็้คอื พระพรซึง่ไม่มีใครสามารถยึดไปจากผมได ้ในขณะที่ทุก
อย่างทีผ่มเคยมใีนอกีคร ึง่หน่ึงน้ันบดันีสู้ญสิน้ไปหมดแลว้” 
 

59 
 

... ไม่ควรมแีรงกดดนัใดๆ มาบงัคบัใหบ้าไฮศาสนิกชนบรจิาค การบรจิาค
ตอ้งกระท าดว้ยความสมคัรใจ และควรตระหนักว่าเป็นความลบั นอกเสีย
จากว่าเพือ่นๆ จะกล่าวอย่างเปิดเผยดว้ยตวัของเขาเอง” 27 

จากจดหมายเขยีนในนามของทา่นโชก ีเอฟเฟนด ี
  

                                                           
26 A children's bank owned by the Bahá’ís of Iran. 

27 Lifeblood of the Cause, No. 27 
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ฮูคุคูลลาห ์
[Ḥuqúqu'lláh] 

 
60 

ฮจัจี อามิน เป็นผูพ้ิทกัษท์รพัยฮู์คุคูลลาหค์นแรก เขาใชเ้วลาส่วนใหญ่ของชวีิต
เดนิทางไปมาระหว่างอหิรา่นและดนิแดนศกัดิส์ทิธิใ์นชว่งทีพ่ระบาฮาอุลลาหแ์ละพระ
อบัดุลบาฮายงัมีชวีิตอยู่ ในสมยัน้ันถนนยงัไม่ปลอดภยัส าหรบัคนเดนิทางและการ
เดนิทางส่วนใหญ่ไปมาหาสู่กนัดว้ยการเดนิ ฮจัจ ีอามนิมกัจะเดนิทางจากเมอืงหน่ึงสู่
อกีเมอืงหน่ึง จากหมู่บา้นหน่ึงสู่อกีหมู่บา้นหน่ึงในอหิรา่น เพือ่รวบรวมเงนิฮูคุคูลลาห ์
และรบัเงนิบรจิาคซึง่เขาจะน าตดิตวัไปยงัดนิแดนศกัดิส์ทิธิ ์
 
เป็นที่รูก้นัทั่วไปว่า ฮจัจี อามิน จะละวางจากทุกอย่างเท่าที่สามารถท าได ้เพื่อจะ
สามารถน าไปสมทบกบัเงนิบรจิาคทีจ่ะน าตดิตวัไปจากอหิรา่น ตามปกต ิอาหารของ
เขามีเพียงขนมปังแหง้ทีเ่ขาน าตดิตวัไปทุกแห่งหนพรอ้มกบันมเปร ีย้วโยเกติร ์เขา
มกัจะละลายโยเกติรก์บัน ้าใหเ้จือจางกลายเป็นอาหารทีช่าวเปอรเ์ซยีนเรยีกว่าดุก๊ 
และเมือ่จะทานเขาจะหกัขนมปังแหง้จุ่มลงไป แต่เขาจะใส่โยเกติรจ์ านวนนอ้ยมากจน
ค าว่า “ดุก๊” ของฮจัจ ีอามิน” เป็นทีต่ดิปากของหมู่บาไฮศาสนิกชนในอหิรา่น เขา
มกัจะแบ่งปันอาหารพืน้ๆ นีก้บัคนอืน่ขณะเดินทางไปทั่วประเทศ มีหลายคร ัง้ทีเ่ขา
ไดร้บัเชญิใหไ้ปทานอาหารทีบ่า้นของบาไฮ เขาก็มกัจะเชญิชวนใหเ้จา้ของบา้นรว่ม
รบัประทานดุก๊กบัขนมปังกบัเขา เพือ่เงนิทีไ่ดจ้ากการประหยดัค่าอาหารทีเ่จา้บา้นจะ
ซือ้ใหเ้ขาจะถกูน าไปยงัดนิแดนศกัดิส์ทิธิ ์
 
บาไฮศาสนิกชนในอหิรา่นรกัและเคารพฮจัจ ีอามิน และมีเร ือ่งราวดีๆ ทีเ่ล่าขานกนั 
เกีย่วกบัความจรงิใจและการอุทศิตนของเขา คร ัง้หน่ึง ขณะทีเ่ขาก าลงัจะเดนิทางไป
ยงัดนิแดนศกัดิส์ทิธิ ์มหีญงิทีย่ากจนมากคนหน่ึงมอบเหรยีญเล็กๆ ใหเ้ขาน าไปดว้ย 
ฮจัจ ีอามินขอบคุณเธอและน าเงินน้ันใส่กระเป๋า ทนัททีีเ่ขาเดนิทางถงึบา้นของพระ
อบัดลุบาฮา เขามอบเงนิทีเ่ขารวบรวมไดใ้หแ้กท่า่นเหมอืนอย่างทีเ่คยปฏบิตัติลอดมา 
ตามปกตแิลว้ท่านนายจะขอบใจและสรรเสรญิการรบัใชอ้ย่างไม่เห็นแก่เหน็ดเหน่ือย
ของเขา ความซือ่สตัยข์องเขาไม่เป็นทีน่่าสงสยัเลยสกัคร ัง้ ฮจัจ ีอามนิไม่เคยคดิเงิน
พลาด ทีจ่รงิแลว้ การค านวณเงนิทีไ่ดร้บัไม่ยากส าหรบัเขาเพราะตวัเขาเองไม่เคยมี
เงนิของตนเองตดิตวัเลย 
 
น่าแปลกใจมากเมือ่พระอบัดุลบาฮาไดร้บัเงนิคร ัง้นี ้ท่านกลบัมองดู ฮจัจ ีอามนิ ดว้ย
สายตาทีอ่่อนโยนและบอกว่าว่ามีบางส่วนหายไปจากจ านวนนี ้ฮจัจ ีอามิน ลาท่าน
นายกลบัไปดว้ยความเสยีใจ เขาไม่เขา้ใจว่าอะไรไดเ้กดิขึน้กบัเงนิทีร่วบรวมไดง้วดนี ้
เขากลบัไปทีห่อ้งดว้ยน ้าตานองหนา้และหมอบลงสวดมนต ์ขณะทีเ่ขาโนม้ตวัลง เขา
รูส้กึว่ามเีศษโลหะกระทบทีใ่ตเ้ข่า มนัคอืเหรยีญเล็กๆ ทีห่ญงิชราผูน้ั้นไดม้อบใหเ้ขา



เร ือ่งจรงิเกีย่วกบัการบรจิาคใหก้องทุนบาไฮ 

38 
ไปทีส่ารบญั 

ขณะทีเ่ขาเตรยีมตวัเดนิทางมายงัดนิแดนศกัดิส์ทิธิน่ั์นเอง เหรยีญน้ันไหลรอดจากรู
กระเป๋าลงสู่ชายตะเข็บเสือ้คลุมยาว 
 
ฮจัจี อามิน รบีน าเหรยีญน้ันกลบัไปมอบใหพ้ระอบัดุลบาฮา ท่านนายขอบใจและ
กล่าวสรรเสรญิเขา ท่านจูบเหรยีญน้ันและกล่าวว่าเหรยีญนีม้ีค่ามากกว่าเงนิบรจิาค
อืน่ๆเพราะไดม้าจากบุคคลทีเ่สยีสละอย่างสูงยิง่ 
 

61 
นาจาฟาบาดเป็นหมู่บา้นหน่ึงซึง่อยู่ใกล ้ๆ  กบัเมืองเอสฟาฮานในอิหรา่น ที่น่ันมี
บาไฮมาตัง้แต่ยุคแรกเร ิม่ศาสนา ในเวลาน้ัน ศาสนิกชนส่วนใหญ่ในหมู่บา้นนีเ้ป็น
ชาวสวนทีร่  า่รวย พวกเขาส่วนใหญ่ปลูกสวนอลัมอน 
 
ในสมยักอ่นมชีาวสวนไม่กีค่นทีอ่่านออกเขยีนได ้จงึเป็นการยากทีช่าวบา้นบาไฮจะ
ค านวณฮูคุคูลลาหด์ว้ยตนเองได ้ โชคดทีีม่ีบาไฮบางคนในนาจาฟาบาดวางระบบ
การค านวณฮูคุคูลลาหใ์หแ้ก่พวกเขา กล่าวคอื ไดม้ีการท าเคร ือ่งหมายบนตน้อลั
มอนจ านวนสบิเกา้ตน้ในสวนเพื่อเก็บผลถวายแด่กองทุนฮูคุคูลลาห ์เมื่อผลของสบิ
เกา้ตน้ทีม่ีเคร ือ่งหมายนีแ้ก่พอทีจ่ะเก็บเกีย่วได ้ก็จะถูกแยกเก็บและแยกคดัออกเพือ่
ขายต่างหากจากกองทีไ่ดจ้ากตน้อืน่ จากน้ันเงินจ านวนทีข่ายไดนี้ก็้จะถูกส่งไปยงั
ดนิแดนศกัดิส์ทิธิ ์
 
นอกจากนีพ้วกเขายงัผูกกิง่กา้นทีม่ผีลอลัมอนดกดว้ยเชอืก เป็นเคร ือ่งหมายว่าผลที่
เก็บเกีย่วไดจ้ะถกูส่งไปบรจิาคแกก่องทนุเพือ่วตัถปุระสงคอ์ืน่ๆ  
 

62 
ไม่อนุญาตใหม้ีการเรยีกรอ้งใหถ้วายฮูคุคูลลาห ์บญัชานีเ้ปิดเผยในพระ
คมัภรีข์องพระผูเ้ป็นเจา้ดว้ยเหตุทีม่สีิง่จ าเป็นหลายอย่างทีโ่องการของพระ
ผูเ้ป็นเจา้บญัญตัิใหข้ึน้อยู่กบัวธิกีารทางวตัถุ ดว้ยเหตุนี ้หากใครบางคน
ปรารถนาจะมีส่วนไดร้บัพระพรนีด้ว้ยความปีติยินดีและดว้ยความปลาบ
ปลืม้ มิใชเ่พียงแค่นัน้ ยงัยนืยนัรบเรา้จะถวาย เจา้ก็จงรบัถวายจากบุคคล
นัน้ หาไม่แลว้ไม่อนุญาตใหร้บั 28 

พระบาฮาอลุลาห ์
 
  

                                                           
28 Ḥuqúqu'lláh, the Right of God, No. 9 
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63 
นายมูซา บานานี เป็นนักธุรกจิที่ประสบความส าเร็จก่อนที่เขาจะอาสาสมคัรไป
ประจ าอยู่ทีอ่ฟัรกิาและไดร้บัการแต่งตัง้เป็นท่านพระหตัถศ์าสนาของพระผูเ้ป็นเจา้ ผู ้
ที่เคยท างานกบัท่านชือ่ คามาล ไดเ้ล่ายอ้นอดีตเกีย่วกบัเหตุการณต์่างๆ ในชวีิต
ของมูซาไวด้งันี ้
 
นายบานานีตดัสินใจขายที่ดินมีค่ามาก  ที่ดินนี้ต ัง้อยู่ในท าเลที่ดีที่สุดแห่งหน่ึงใน
เมืองหลวง มีชายสองคนมาหาเขาเพื่อซือ้ที่ดินผืนนี ้ผูจ้ะซ ือ้ทัง้สองไดร้บัการบอก
ราคาแต่พวกเขาบอกว่าเงินสดในมือยงัมีไม่พอ ทัง้สองขอใหน้ายบานานีอย่าขาย
ทีด่นินีใ้หแ้ก่คนอืน่ภายในเวลาหน่ึงเดอืน ระหว่างเดอืนหน่ึงน้ันผูจ้ะซือ้คาดหวงัว่าจะ
สามารถเตรยีมหาเงนิไดค้รบ ค าขอนีเ้ป็นทีย่อมรบัและนายบานานีจดวนัทีท่ีต่กลงกนั 
และกลา่วว่า  หากผูจ้ะซือ้ไม่สามารถซือ้ทีด่นิในวนัทีก่ าหนดได ้นายบานานีก็จะเสนอ
ขายใหแ้กผู่อ้ืน่ตอ่ไป การตกลงนีท้ าดว้ยวาจาและไม่มกีารลงบนัทกึขอ้ตกลงนี ้
 
เวลาผ่านไปช ัว่ระยะหน่ึง ทัง้สองไม่ไดส้่งข่าวมาเลย และแลว้วนัหน่ึงมอีกีรายหน่ึงมา
ตดิต่อขอซือ้ทีด่นิผนืเดยีวกนัน้ัน นายบานานีบอกเขาว่าเขาไดใ้หค้ ามั่นกบัผูท้ีจ่ะซ ือ้
สองรายแรกไปแลว้ แต่ชายคนทีม่าใหม่นีก้ลบักล่าวว่าเขาพรอ้มทีจ่ะเสนอใหร้าคา
สองเท่าของรายแรกและเขาไดน้ าเงินจ านวนดงักล่าวมาดว้ย คามาลตื่นเตน้และ
อยากทราบว่านายบานานีจะยอมรบัขอ้เสนอนี้หรอืไม่ เขาใหค้วามเห็นว่าน่ีเป็น
โอกาสอนัดทีีไ่ม่ควรพลาด โดยใหเ้หตุผลว่า ถา้ผูจ้ะซือ้สองคนแรกตัง้ใจจะซือ้ทีด่นินี้
อย่างจรงิจงั ทัง้สองน่าจะตอ้งตดิต่อมายงัเจา้ของอกีคร ัง้หน่ึงแลว้ แตน่ายบานานีตอบ
ว่าเขาไม่อาจจะผดิสญัญาไดโ้ดยตอบว่า ถา้ทัง้สองไม่แสดงตนภายในหน่ึงเดอืนทีต่ก
ลงกนัไว ้เขาก็จะมอิสิระในการขายทีด่นิน้ันใหแ้กผู่ส้นใจรายอืน่ตอ่ไป 
 
ผูม้าขอซือ้รายทีส่องจากไปดว้ยความผดิหวงัและไดก้ลบัมาอกีในวนัสิน้เดอืนทีค่รบ
สญัญากบัรายแรก คามาลตอ้นรบัเขาดว้ยความยินดี หวงัว่านายบานีน่ีจะเร ิม่ท า
สญัญาซือ้ขายทีด่นิได ้แตน่ายบานานี 
 
กล่าวว่า “แต่น่ียงัไม่หมดวนัเลย ชายทัง้สองอาจจะมาถงึกีโ่มงก็ได ้เราตอ้งรอจนกว่า
ดวงอาทติยต์กดนิ” 
 
ผูม้าขอซือ้รายทีส่องกลบัไปอกีคร ัง้แต่ไม่ไดเ้ขา้เมอืง บา้นนายบานานีอยู่ทีข่านเมอืง
เทหรานและชายคนที่มารายที่สองนี้รออยู่แถวใกล ้ๆ  จนเย็นเพื่อสะดวกในการมา
ตดิต่ออกี นายบานานีพูดกบัคามาลว่า "ผมคดิว่าคุณน่าจะโทรศพัทไ์ปหาทัง้สองคน
น้ันและสอบถามว่าเขาตดัสนิใจอย่างไร เป็นไปไดว้่าพวกเขาอาจจะลมืวนันัดซึง่เป็น
วนันี”้ คามาลโทรศทัพไ์ปหาและไดร้บัค าตอบว่า ทัง้สองเสยีใจทีไ่ม่สามารถหาเงนิมา
ซือ้ได ้
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จากน้ันไดม้ีการลงลายมือชือ่ในโฉนดทีด่นิขายทรพัยส์นิและรบัเงินเป็นทีเ่รยีบรอ้ย 
ตอนที่ผูซ้ ือ้ลาจากไปน้ันก็ค ่ามากแลว้ แต่นายบานานีกล่าวกบัคามาลว่า "กรุณา
ชว่ยหารถทีจ่ะชว่ยพาเราเขา้เมอืงดว้ย”  คามาลถามดว้ยความประหลาดใจว่า "จะไป
ตอนดกึนีห้รอืครบั?” นายบานานีตอบว่า "ผมตอ้งไปทีบ่า้นคุณวาคารเ์พื่อถวายฮูคุ
คูลลาหส์ าหรบัเงินที่เพิ่งจะไดร้บันี้”  คามาลตอบว่า "แต่คุณก็สามารถไปถวายใน
ตอนเชา้ไดอ้ย่างแน่นอน” นายบานานีมองเขาอย่างเคร่งขรมึและว่า "คุณจะ
รบัประกนัไดไ้หมว่าผมจะไม่ตายในคืนนี้?” คามาลซึง่เป็นบาไฮศาสนิกชนที่ดี
คอ่นขา้งหวัน่ไหวกบัค ากล่าวนี ้จงึตอบว่า "ครบั ผมจะรบีหารถใหเ้ดีย๋วนี”้ 
 

64 
ดูกร ประชาชน จงสดบั มฉิะนัน้เจา้จะพรากตนเองไปเสยีจากของขวญัอนั
ยิง่ใหญ่นี ้เราไดก้ าหนดกฎนี  ้29 ใหแ้ก่เจา้ในขณะทีส่่วนของเราเองไม่
ขึน้อยู่กบัเจา้ทัง้ยงัเป็นอสิระจากทกุสิง่ทีอ่ยู่บนสวรรคแ์ละแผ่นดนิ ความจรงิ
แลว้ กฎขอ้นีม้ีความลึกลบัและคุณประโยชนซ์ ึง่อยู่เหนือความเขา้ใจของ
ใครนอกจากพระผูเ้ป็นเจา้ พระผูท้รงตรสัรู ้พระผูท้รงทราบทุกสิง่ จงกล่าว
ว่า โดยผ่านค าตกัเตอืนนี ้พระผูเ้ป็นเจา้ทรงพระประสงคจ์ะท าใหท้รพัยส์นิที ่
เจา้ครอบครองอยู่บงัเกดิความบรสิุทธิแ์ละจะชว่ยใหเ้จา้ถูกชกัน าสู่สถานะที ่
ไม่มใีครเขา้ถงึไดน้อกจากบรรดาผูท้ีพ่ระผูเ้ป็นเจา้ทรงโปรดเท่านัน้ แทจ้รงิ
แลว้ พระองคค์อืพระผูท้รงเอือ้เฟือ้ พระผูท้รงแมตตาปรานี  พระผูท้รงใจ
บุญ 30 

พระบาฮาอลุลาห ์
 

65 
ผูแ้ทนฮูคุคูลลาหใ์นประเทศอินเดียไดอ้ธิบายเกี่ยวกบัความส าคญัของการถวาย
ใหแ้กก่องทนุนีแ้ก ่
 
ศาสนิกชนในโอกาสทีเ่ธอไดไ้ปเยีย่มบาไฮศาสนิกชนในหมู่บา้นหน่ึง บาไฮศาสนิก
ชนคนหน่ึงซึง่เป็นชาวนาเขยีนจดหมายถงึเธอในภายหลงัพรอ้มสอดธนาณัตถิวายฮู
คคุลูลาหเ์ป็นเงนิจ านวนมากเมือ่เทยีบกบัสภาพการเงนิของเขา 
 
เขายงัไดใ้หร้ายละเอยีดเกีย่วกบัเงินทีไ่ดร้บัจากการขายผลติผลจากฟารม์ จากขา้ว 
หวัหอม มนัฝร ัง่และอืน่ๆ ของ ปีน้ัน เงนิทีเ่ขาส่งถวายฮูคุคูลลาหน้ั์นทีจ่รงิแลว้เขาคดิ
จากรอ้ยละสบิเกา้ของเงินทีห่าไดท้ัง้ปีแทนทีจ่ะคดิจากรอ้ยละสบิเกา้ของเงินทีเ่หลือ
ออม 
 

                                                           
29 The law of Ḥuqúqu'lláh 

30 Ḥuqúqu'lláh, the Right of God, No. 10 
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สิ่งทีบ่าไฮทีใ่จบุญคนนีต้อ้งการทราบก็คอื จะอนุญาตไหมถา้เขาหกัค่าท าธนาณัติ
จากเงนิถวายฮูคคุลูลาหจ์ านวนน้ัน 
 

66 
การประหตัประหารชาวยิวในเมือง อ… ส่งผลกระทบไปถึงบาไฮศาสนิกชนที่มีภูมิ
หลงัจากยวิในประเทศน้ัน และหน่ึงในจ านวนน้ันคอืเดวิด เขาเป็นนักธุรกจิทีร่  า่รวย 
เดวดิถูกขงัโดยปราศจากการพิจารณาคดใีนศาล ต ารวจลบัซึง่กล่าวหาว่าเขาเป็น
สายสบืใหแ้กป่ระเทศอสิราเอลสอบสวนเขาเป็นระยะๆ เกีย่วกบัเร ือ่งนี ้และแน่นอน ทกุ
คร ัง้ต ารวจไดร้บัค าตอบเดมิๆ คอื เดวิดเป็นบาไฮ มิใชค่นเชือ้ชาตยิิว  และศาสนา
ของเขาหา้มมใิหเ้ขาเขา้ไปยุ่งเกีย่วกบัการเมอืง 
 
หลงัจากอยู่ในทีคุ่มขงัสามเดอืน เดวดิก็ไดร้บัค าสั่งใหไ้ปทีส่ านักงานของผูก้ ากบัการ
ต ารวจเพื่อรบัแจง้ว่าคดขีองเขาถูกส่งไปยงัเจา้หนา้ทีข่องรฐัฯซึง่มีอ านาจในการสั่ง
การระดบัสูงขึน้ไปอกี เขาไดร้บัโทษประหารชวีติ 
 
เดวดิกลบัมายงัหอ้งขงัดว้ยอาการตืน่ตระหนกและดว้ยความเศรา้อย่างทีสุ่ด ณ บดั
น้ันเขาคดิถงึค าสอนจากพระบาฮาอลุลาหท์ีว่่า 
 

ขอความสุขสวสัดีจงมีแด่ผูท้ีเ่คลือ่นทีข่ึน้ไปหาพระผูเ้ป็นเจา้ในสภาพที ่
หลุดพน้จากขอ้ผูกพนักบัฮูคคุลูลาหแ์ละกบัคนรบัใชค้นอืน่ๆ 31 

พระบาฮาอลุลาห ์
 
จากน้ันอารมณข์องเดวดิเปลีย่นไปและความรูส้กึแห่งการไม่ผูกพนัและความสงบน่ิง
ปกคลุมวิญญาณของเขาขณะที่เขารวบรวมสติ เขายอ้นคิดไดว้่าเขาไดถ้วายฮูคุ
คลูลาหค์รบทกุบาททกุสตางคแ์ลว้ 
 
ตอนจบของเร ือ่งนีไ้ม่เกีย่วกบัเร ือ่งกองทุนต่างๆ ของศาสนา แต่ถา้ผูอ้่านใครท่ราบว่า
จะเกดิอะไรขึน้กบัเดวดิ ตอ่ไปนีค้อืเร ือ่งทีเ่ล่า 
 
สี่เดอืนต่อมา ผูก้ ากบัการต ารวจเรยีกเดวิดไปพบทีส่ านักงานอกีคร ัง้หน่ึงและเสนอ
ขอ้ตกลงแก่เขาขอ้หน่ึง เดวดิไดร้บัการบอกว่า คนอืน่ๆ ทีม่ีภูมิหลงัจากยวิหลายคน
ไดจ้่ายเงนิจ านวนหน่ึงแกผู่ก้ ากบัการเพือ่ทีจ่ะไดร้บัการปล่อยตวัจากทีคุ่มขงั เขาท า
ตามนีไ้ด ้มิฉะน้ันเขาจะ “ถูกขงัในคุกสองรอ้ยปีโดยปราศจากการพิจารณาคดีใน
ศาล” เดวดิตอบว่า "ผมเขา้มาในคุกแห่งนีด้ว้ยพระประสงคข์องพระผูเ้ป็นเจา้ และผม
จะออกไปดว้ยพระประสงคข์องพระองคเ์ชน่กนั” ผูก้ ากบัการกล่าวอย่างฉงนขณะที่
เขาสัง่การใหเ้ดวดิเขา้หอ้งขงัว่า "คณุบา้ไปแลว้หรอื?” เดวิดมีเหตุผลสามประการ
                                                           
31 Ḥuqúqu'lláh, the Right of God, No. 22 
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ทีจ่ะไม่ยอมรบัขอ้เสนอนี ้ประการแรกคอื เขาตอ้งการพิสูจนก์บัทางการว่าเขาเป็น
บาไฮศาสนิกชนทีแ่ทจ้รงิ ประการทีส่อง ถา้เขาจ่ายเงนิเพือ่แลกกบัการไดอ้อกจากที่
คุมขงั บาไฮหลายๆ คนโดยเฉพาะอย่างยิง่คอืเยาวชนจะไม่สามารถหาเงนิมาจ่ายได ้
ซ ึง่จะท าใหเ้ขาเหล่าน้ันหมดโอกาสไดร้บัการปล่อยตวัออกไป  และประการทีส่าม เขา
รูส้กึว่า ในฐานะทีเ่ป็นบาไฮ เขาไม่ควรจา่ยสนิบนแตค่วรพึง่ความชว่ยเหลอืจากพระผู ้
เป็นเจา้ 
 
เดวิดไดร้บัการปล่อยตวัในสิบเดือนต่อมา เพราะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของ
รฐับาลและประธานาธบิดไีดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการสบืสวนคดขีองผูถู้กขงัโดยทีไ่ม่มี
การพจิารณาไตส่วนในศาลนับพนัๆ ราย เดวดิเป็นหน่ึงในจ านวนน้ันและผูก้ ากบัการ
คนเดมิน้ันเองทีถ่กูสัง่การใหเ้ป็นผูป้ล่อยเขาเป็นอสิระ 
 

67 
อ.ค. เป็นนักวิชาการและเป็นบาไฮทีด่ยีิ่ง ธรรมสภาบาไฮแห่งประเทศอหิรา่นขอให ้
เขาอทุศิเวลาทัง้หมดใหแ้กศ่าสนา แตล่ะวนัเขาจะเขยีนหนังสอืทีม่ปีระโยชน ์และชว่ย
ใหบ้าไฮ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเยาวชน มีความเขา้ใจศาสนาอย่างลึกซึง้มากขึน้  
เน่ืองดว้ยเขาไม่มีเงินรายไดส้่วนตวัเขาจึงรบัเงินค่าครองชพีจ านวนเล็กนอ้ยจาก
กองทนุแห่งชาต ิ
 
นักเรยีนของเขาคนหน่ึงชือ่กาซมิซึง่มกัจะไปชว่ยเขาท างานทีบ่า้นบ่อยๆ สงัเกตว่าครู
ของเขาไม่เคยแตะตอ้งเงินค่าครองชพีที่ไดร้บัจากส านักงานบาไฮแห่งชาตจินกว่า
เขาจะหกัเพื่อถวายรอ้ยละสิบเกา้แก่กองทุนฮูคุคูลลาหเ์สียก่อน กาซมิประหลาดใจ
เพราะเขาทราบว่าครูของเขาไม่มรีายไดจ้ากแหล่งอืน่ และเงนิค่าครองชพีทีไ่ดก็้แทบ
จะไม่เพียงพอกบัค่าใชจ้่ายต่างๆ ทีจ่ าเป็น วนัหน่ึงเขาจงึถามครูเกีย่วกบัเร ือ่งนี ้เขา
พูดกบัครวู่า  
 
"คุณครูไดอ้ธิบายใหพ้วกเราฟังแลว้ฟังอีกเกี่ยวกบัฮูคุคูลลาห ์คุณครูพูดว่าการ
ถวายฮูคุคูลลาหน้ั์นผูกพนักบับรรดาบาไฮศาสนิกชนทีม่เีงนิออมเท่าน้ัน เชน่น้ันแลว้ 
เหตุใดทีค่รูน่ันเองแหละทีถ่วายส่วนหน่ึงของเงินแด่กองทุนฮูคุคูลลาหใ์นแต่ละเดอืน 
ผมทราบดวี่าเงนิครองชพีน้ันมีจ านวนนอ้ยมากอยู่แลว้?” ครูตอบว่า " ลูก ลูกคดิว่า
เงนิทีค่รูเก็บไวเ้ป็นของครูหรอื? ส่วนทีเ่ก็บไวน้ั้นเป็นสทิธขิองพระผูเ้ป็นเจา้เชน่กนั ที่
ครูก าลงัใชอ้ยู่เป็นเงินของพระองคแ์ละส่วนเล็กนอ้ยทีถ่วายคนืใหพ้ระองคน้ั์น ครูท า
ไปตามมโนธรรมเทา่น้ัน” 
 
กาซมิจงึไดต้ระหนักว่าคนรกัทีแ่ทจ้รงิมไิดถู้กผูกไวก้บัมาตรฐานทางสตปัิญญา ระดบั
ความเสยีสละของคนรกัทีแ่ทจ้รงิน้ันไม่มขีอบเขต 
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68 
จ านวนขัน้ต า่ทีอ่ยู่ภายใตข้อ้ก าหนดถวายฮูคุคูลลาหค์ือ เมือ่เงินใน
ครอบครองของบุคคลหนึง่มีค่าเท่ากบัจ านวนวาฮดิ (19) ซึง่ก็คอื เมือ่ใดก็
ตามทีบุ่คคลครอบครองทองมีค่าเท่ากบั 19 มิตกลั หรอืไดม้าซึง่ทรพัย ์
สมบตัทิีม่ีค่าเทยีบเท่า หลงัจากทีน่ าค่าใชจ้่ายทัง้ปีมาหกัออกแลว้ ใหน้ า
กฎฮูคคุลูลาหม์าใชแ้ละการถวายมผีลบงัคบั 32 
 

พระบาฮาอลุลาห ์
 

69 
ตอ่ไปนีค้อืคอืบนัทกึบางฉบบัทีผู่พ้ทิกัษฮู์คคุลูลาหไ์ดร้บัจากผูถ้วาย 
 

“เราขอขอบคุณทีท่า่นชว่ยเพิม่พูนความรกัและความเขา้ใจของเราเกีย่วกบักฎของฮู
คุคูลลาห ์เรานับวนัและมูลค่าทรพัยส์ินเล็กๆ น้อยๆ ที่เรามีครบสิบเกา้มิตกลัแลว้ 
ความอศัจรรยห์ลายคร ัง้หลายคราทีเ่พิง่เกดิขึน้กบัเราชว่ยใหเ้ราท าส าเรจ็ไดใ้นทีสุ่ด” 
 

“โปรดรบัฮูคคุลูลาหง์วดแรกดว้ยความรกัจากเรา” 
 

70 
“เรซวานปีนีจ้ะเป็นวนัแห่งความสุขทีสุ่ดในชวีติของขา้พเจา้ตลอดไป คอืการเร ิม่กฎ
แห่งฮูคุคูลลาห ์บดันีข้า้พเจา้เขา้ใจบทความในพระธรรมเกีย่วกบัสวรรคแ์มว้่าก าลงั
อยู่บนโลก ในเทศกาลเรซวานนี ้ไม่มีสิ่งใด เหตุหรอืสภาพแวดลอ้มใดในโลกที่จะ
สามารถแย่งสิง่ทีป่ระทบัในหวัใจของขา้พเจา้แลว้ไปได”้ 
 

"ขอถวายฮูคุคูลลาหง์วดแรกดว้ยความเบกิบานใจอย่างทีสุ่ด อย่างเสรแีละดว้ยความ
ปรารถนาว่าจะเป็นทีย่อมรบั พระบาฮาอุลลาหท์รงทราบว่าน่ีคอืความจรงิ ขา้พเจา้
สวดมนตใ์หแ้ก่ยุคนี ้บดิาและมารดาของขา้พเจา้อยู่ในโลกอนัเป็นนิรนัดรแ์ลว้ ท่าน
ทัง้สองมิไดเ้ป็นบาไฮ สามีของขา้พเจา้ยงัมิไดเ้ป็นบาไฮ นอกจากลูกๆ ของขา้พเจา้
แลว้สมาชกิอืน่ๆ ในครอบครวัก็ยงัมไิดเ้ป็นบาไฮเชน่กนั บดันี ้อย่างนอ้ยทีสุ่ด ผลอนั
นอ้ยนิดจากส่วนทีเ่ป็นผลงานของบดิามารดาของขา้พเจา้ทีท่ าไวใ้นโลกซึง่ขา้พเจา้
ไดร้บัทอดมาจะสามารถถูกน าไปใชเ้พื่อสรา้งสรรคส์วรรคท์ีแ่ทจ้รงิ น่ันก็คอื ความ
เป็นหน่ึงเดยีวของมนุษยช์าตแิละสถาบนัซึง่ท าใหค้วามจรงิน้ันเป็นรปูธรรมขึน้มา” 
 

71 
ใหร้บัฮูคุคูลลาหถ์า้บุคคลทีถ่วาย มอบใหด้ว้ยความหรรษาและดว้ยความ
เบกิบานใจอย่างยิง่ และมิใหร้บัถา้ไม่เป็นไปตามนี ้คุณประโยชนข์องการ
บ าเพ็ญบุญนีจ้ะกลบัสู่บุคคลเหล่านัน้เอง 33 

พระบาฮาอลุลาห ์  

                                                           
32 Ḥuqúqu'lláh, the Right of God, No. 18 

33 Ḥuqúqu'lláh, the Right of God, No. 27 
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กองทุนแหง่ชาต ิ
[The National Fund] 

 
72 

สมยัอยู่ทีแ่คนาดา เคทและไอแวนออมเงินจนมากพอแก่การใชซ้อ่มบา้นเก่า ตอ้งมี
การซอ่มประตโูรงรถ มุงหลงัคาใหม่และสรา้งปล่องไฟใหม่ 
 
แต่ทว่า ก่อนทีจ่ะมีการซอ่มแซม ทัง้สองไดร้บัข่าวจากธรรมสภาบาไฮแห่งชาต ิแจง้
ใหบ้าไฮศาสนิกชนในประเทศทราบเกี่ยวกบัเงินกองทุนที่ติดลบอย่างมาก และ
เรยีกรอ้งใหพ้วกเขาชว่ยการเงนิใหร้อดพน้สภาวะวกิฤต ิ
 
เคทและไอแวนตอบรบัค าขอนีท้นัท ีเขาท าบุญบรจิาคเงนิทีอ่อมไวเ้พือ่ซอ่มแซมบา้น
ใหท้ัง้หมด 
 
หลงัจากทีเ่ขาท าบุญบรจิาคไม่นาน พายุหมุนคร ัง้รา้ยแรงทีสุ่ดในรอบหลายปีทีผ่่าน
มาก็พดัเขา้เมอืงทีเ่คทและไอแวนอยู่ ลมพายุท าลายบา้น พดัประตูโรงรถพงัเสยีหาย 
พดัหลงัคาและท าลายปล่องไฟ บรษิทัประกนัภยัจ่ายค่าซอ่มแซมความเสียหายให ้
ทัง้หมด 
 
เคทกล่าวว่า "ท าบุญบรจิาคใหก้อ่น แลว้พระผูเ้ป็นเจา้จะทรงดูแลส่วนทีเ่หลอืทัง้หมด
ใหแ้กเ่รา” 
 

73 
คร ัง้หน่ึง สตรบีาไฮคนหน่ึงทีอ่ยู่ในกลุ่มประเทศยุโรปส่งเงนิท าบุญบรจิาคจ านวนมาก
ใหแ้กก่องทนุบาไฮแห่งชาตแิละมเีร ือ่งประทบัใจมาเล่าสู่กนัฟังดงันี ้
 
“หลังจากที่ขา้พเจา้สมรสกบัสามีแลว้จึงทราบว่าเขาดื่มสุราหนักและไม่มีอะไร
สามารถหยุดนิสยัทีเ่ป็นอนัตรายนีไ้ด ้เวลาผ่านไปขา้พเจา้เร ิม่เป็นห่วงอนาคตของ
ตนเองและลูกๆ  ขา้พเจา้จงึเร ิม่เก็บออมเงนิทีล่ะเล็กละนอ้ยเพือ่ไวใ้ชใ้นยามคบัขนั 
 
ปีทีแ่ลว้ คนในครอบครวัของเราทัง้หมดเป็นบาไฮรวมทัง้คนรบัใชด้ว้ย ความรกัอนั
ยิง่ใหญ่ทีส่ามีของขา้พเจา้มีต่อพระบาฮาอุลลาหเ์ยยีวยาใหเ้ขาเลกิดืม่สุราไดส้ าเรจ็ 
ปัจจบุนั ถา้มเีพือ่นๆ มาชวนดืม่เหลา้ เขาก็จะตอบว่า “ผมพบเคร ือ่งดืม่อนัวเิศษซึง่ท า
ใหผ้มตดิตลอดเวลาแลว้” เขาใชค้ าตอบนีเ้ป็นทางออกเพื่อทีจ่ะแนะน าศาสนาแก่คน
อืน่ 
 
“ครบหน่ึงปีแลว้ ขา้พเจา้ทราบว่าสามขีองขา้พเจา้จะไม่แตะตอ้งสุราอกี” 
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ขา้พเจา้รูส้กึว่าอนาคตของเรามคีวามมั่นคงและไม่ตอ้งกงัวลเกีย่วกบัความยากจนอกี 
ดงัน้ันขา้พเจา้จงึน าเงินออมออกมาท าบุญบรจิาคใหแ้ก่กองทุนและขอใหคุ้ณชว่ย
น าไปใชพ้มิพห์นังสอืบาไฮแก่คนในประเทศของเราเพือ่ว่าคนอืน่ๆ จะไดรู้จ้กัหนทางสู่
ความมั่นคงทีแ่ทจ้รงิดว้ย 
 
สตรผูีนี้ไ้ม่ทราบมาก่อนว่าธรรมสภาบาไฮของประเทศน้ันเพิ่งแปลหนังสอืบาไฮเป็น
ภาษาทอ้งถิน่เสรจ็สามเล่มแต่ยงัไม่มีเงนิพมิพ ์จ านวนเงนิทีส่ตรผูีนี้ท้ าบุญบรจิาคแก่
กองทนุแห่งชาตพิอดกีบัคา่พมิพห์นังสอืทัง้หมดน้ัน 
 

74 
มบีาไฮหลายคนทีแ่สดงความสนใจในรายละเอยีดเกีย่วกบัลกัษณะการรบัใชศ้าสนา
และพวกเขาก็ไดพ้ยายามชว่ยอย่างเต็มที ่น่ีมไิดห้มายความว่าพวกเขามิไดส้นใจจะ
บรจิาคเงนิใหแ้กก่องทนุตา่งๆ แตเ่ป็นเพราะเขาใหค้วามสนใจท างานทีพ่วกเขารกัและ
ตา่งไดร้บัการยนืยนัดว้ยพรพเิศษในสนามแห่งการรบัใช ้
 
ในบรรดาบาไฮเหล่านีค้อืคุณ ว ในประเทศอนิเดยี ความกรุณาของบาไฮชว่ยใหม้ี
การแปลและพมิพห์นังสอืบาไฮเป็นภาษากจูาราต ิ
 
บาไฮอกีคนหน่ึงคอืที่อสิฟานดยิา บคัตยิารใินปากสีถาน ซึง่มกัจะพิมพห์นังสือ
บาไฮเป็นภาษาตา่งๆ ผูซ้ ึง่ทา่นศาสนภบิาลเรยีกว่า "เสาหลกัของศาสนาคนหน่ึง” รบั
ใชศ้าสนาหลายดา้นอย่างดมีากจนไม่อาจกล่าวไดว้่าเขาเป็นเลศิดา้นใดกนัแน่ คร ัง้
หน่ึงเขาน าเงินลงทุนจากการาจมีายงัเดลลีเพื่อเป็นทุนเร ิม่ท าธุรกจิ เมื่อเขาทราบ
ความตอ้งการรบับรจิาคจากธรรมสภาบาไฮแห่งชาติในเวลาวิกฤตช่วงน้ัน เขา
บรจิาคเงนิทีน่ ามาทัง้หมดใหแ้ละกลบับา้นมอืเปล่า 
 

75 
เห็นชดัเจนว่าหากการหลัง่ไหลของการท าบุญบรจิาคอย่างมากมายจากศา
สนิกชนบาไฮแต่ละคนและจากส่วนรวมทัง้หมดไม่อยู่ในระดบัสม า่เสมอ 
เงนิทนุแห่งชาตก็ิจะไม่พอกบัความตอ้งการของศาสนา 34 

จากจดหมายเขยีนในนามของทา่นโชก ีเอฟเฟนด ี
 

76 
ในหมู่บา้นในเมืองเซร ์อฟัรกิากลาง มีสตรบีาไฮทีอุ่ทศิตนสามคนซึง่เพิ่งเป็นบาไฮ
ตดัสินใจว่าพวกเขาจะไม่ตดัน ้าตาลจากช่อมะพรา้วเพื่อท าสุราเพราะพระบาฮา

                                                           
34 Lifeblood of the Cause, No. 24 
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อุลลาหท์รงหา้มไว ้ แต่เน่ืองจากว่าน่ีเป็นแหล่งทีม่าของรายไดท้างเดยีวของพวกเขา
เทา่น้ัน  พวกเขาจงึสงสยัว่าแลว้จะท ามาหากนิอย่างไรกนัตอ่ไป 
 
บาไฮทัง้สามตดิตอ่กบัอาสาสมคัรซึง่อยู่ในเมอืงห่างออกไปยีส่บิกโิลเมตร อาสาสมคัร
คนนีแ้นะน าว่าพวกเขาควรตัง้โตะ๊เป็นรา้นคา้หนา้กระท่อม ทัง้ยงับอกต่อไปอกีว่าจะ
ชว่ยซือ้สินคา้เล็กๆ นอ้ยๆ เชน่ น ้าตาล เกลือ ไมข้ีดไฟใหพ้วกเขาในราคาคา้ส่ง
เพือ่ใหพ้วกเขาขายในราคาปลกี ทัง้หมดตกลงกนัว่าจะลองดผูลภายในสามเดอืน 
 
อาสาสมคัรน าสนิคา้ทีส่ตรที ัง้สามตอ้งการขายในหมู่บา้นไปส่งใหทุ้กสองสปัดาห ์ ใน
ส่วนของทัง้สามคน พวกเขาขายสนิคา้ จ่ายหนีแ้ละจ่ายซือ้สนิคา้ฝากขายงวดใหม่
ต่อไป พอหมดงวดสามเดอืน สตรทีัง้สามบอกกบัอาสาสมคัรว่าไม่เพยีงแต่ทีพ่วกเขา
จะไดร้บัก าไรเท่าน้ัน หากยงัหาเงินไดม้ากกว่าที่เคยท าธุรกิจสุรา พวกเขาขอให ้
อาสาสมคัรน าก าไรที่ไดม้ากกว่าเดิมนี้ไปบรจิาคใหแ้ก่กองทุนบาไฮเพื่อเป็นการ
ขอบคณุพระบาฮาอลุลาห ์
 

77 
หลายปีทีแ่ลว้ มจีดหมายเวยีนจากธรรมสภาบาไฮแห่งประเทศองักฤษถงึชมุชนบาไฮ
ต่างๆ ในประเทศ แจง้ใหท้ราบว่าเงินทุนแห่งชาติไม่เพียงพอกบัค่าใชจ้่ายและใน
ขณะน้ันตดิลบอยู่เกา้สบิหา้ปอนดซ์ ึง่นับว่าเป็นเงนิจ านวนมากในสมยัน้ัน จงึตอ้งการ
ความชว่ยเหลอือย่างรบีดว่นและขอใหเ้พือ่นๆ ชว่ยส่งเงนิบรจิาคใหม้ากเทา่ทีจ่ะท าได ้
 
มบีาไฮหา้คนทีร่ว่มอยู่ในงานฉลองบุญสบิเกา้วนัในเมืองหน่ึงในแควน้เวลล ์พวกเขา
อ่านจดหมายเวยีนและมองดูกนัและกนัอย่างทอ้ใจ ไม่มใีครมเีงนิจ านวนมากมายทีจ่ะ
บรจิาคให ้พวกเขาสวดมนตด์ว้ยกนัหลายรอบและตดัสนิใจบรจิาคเงนิทีม่ที ัง้หมดใน
กล่องรบับรจิาครวมกบัเงนิสดเทา่ทีท่กุคนมตีดิตวัในขณะน้ัน 
 
พวกเขาสามารถรวมเงนิกนัไดแ้ปดปอนดซ์ ึง่ยงัความหรรษาระคนกบัความประหลาด
ใจแก่ทุกคน เพื่อนคนหน่ึงหาซองจดหมายและจ่าหน้าซองถึงธรรมสภาบาไฮ
แห่งชาต ิอกีคนหน่ึงชว่ยหาแสตมป์ คนทีส่ามน าเงินสดและรบีไปทีท่ าการไปรษณีย ์
ซือ้ธนาณัตแิละส่งไปยงัส านักงานบาไฮแห่งชาตใินบ่ายวนัน้ันเอง 
 

78 
เอมลีเีป็นครใูนโรงเรยีนในประเทศองักฤษมาหลายปี แตม่เีหตทุางสุขภาพทีท่ าใหเ้ธอ
ตอ้งลาออกก่อนวยัเกษียณ ในสมยัน้ันครูรบัเงินเดือนนอ้ยมาก แต่ดว้ยเอมีลีออก
ก่อนเกษียณเธอจึงไม่ไดร้บัเงินบ านาญเต็มจ านวน เธออาศยัอยู่ในหอ้งเดี่ยวและ
พยายามประหยดัทุกอย่างเท่าทีจ่ะท าไดเ้พื่อใหอ้ยู่รอด แต่เธอส่งเงินท าบุญบรจิาค
อย่างสม ่าเสมอใหแ้กก่องทนุแห่งชาต ิเพือ่ทีจ่ะมเีงนิส่งไดเ้ธอไม่ทานอาหารหน่ึงวนัใน
หน่ึงสปัดาห ์
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79 

หากคาดหวังใหธ้รรมสภาบาไฮแห่งชาติสามารถบรหิารศาสนกิจทีม่ี
มากมายและทวมีากขึน้ทกุวนั ก็ควรจะมเีงนิกองทนุหมุนเวยีนเขา้เหรญัญกิ
ชองธรรมสภาบาไฮแห่งชาตอิย่างไม่ขาดระยะ บาไฮทุกคนไม่ว่าจะยากจน
เท่าใดตอ้งตระหนักว่าความรบัผดิชอบทีเ่ขาตอ้งแบกรบันีม้ากเพยีงใด และ
ควรจะมีความเชือ่มัน่ว่า ในฐานะเป็นหนึง่ในศาสนิกชนในระบบโลกของ
พระบาฮาอุลลาห ์ความกา้วหนา้ทางจิตวิญญาณของเขาส่วนใหญ่แลว้
ขึน้อยู่กบัมาตรทีว่ดัขอ้พิสูจนจ์ากการกระท า ความพรอ้มทีจ่ะสนับสนุน
สถาบนัสวรรคข์องศาสนาทางวตัถุ 35 

จากจดหมายเขยีนในนามของทา่นโชก ีเอฟเฟนด ี
 

80 
ชดิดานเป็นเยาวชนบาไฮซึง่มาจากครอบครวัทีร่  า่รวยมาก เขาอยู่ในถิน่คนรวยทาง
ภาคเหนือของเมืองเทหราน งานฉลองบุญสิบเกา้วนัที่เขาเขา้รว่มมีบาไฮที่มีฐานะ
ร า่รวยและเป็นคนกรุงเชน่เดยีวกบัเขาจ านวนหลายคน เหตุทีเ่ป็นเชน่นีเ้พราะมบีาไฮ
ศาสนิกชนหลายพนัคนในเมืองเทหราน และทัง้หมดไม่สามารถไปรว่มงานฉลองสบิ
เกา้วนัในทีเ่ดยีวกนัได ้ดว้ยเหตุนี ้ธรรมสภาบาไฮทอ้งถิน่จงึแบ่งเมืองออกเป็นพืน้ที่
ตา่งๆ หลายพืน้ที ่บาไฮจะไปรว่มงานฉลองบุญในเขตพืน้ทีข่องตนเอง 
 
สี่สิบปีก่อน ในสมยัน้ันมีบาไฮทีม่ีรถยนตใ์ชไ้ม่กีค่นั ชดิดานไปงานฉลองสิบเกา้วนั
ดว้ยรถส่วนตวัของเขาซึง่ก็เหมอืนกนักบับาไฮทีอ่ยู่ในละแวกบา้นของเขา หน่ึงในสิง่
ทีต่อ้งน ามาพจิารณาเมือ่พจิารณาเลอืกบา้นทีจ่ะจดังานคร ัง้ต่อไปคอืความกวา้งของ
ถนนหนา้บา้นน้ันๆ ว่าจะสามารถกวา้งขวางพอทีจ่ะจอดรถพวกเขาไดท้ัง้หมดหรอืไม่ 
 
ชดิดานเล่าเกีย่วเร ือ่งตอ่ไปนีใ้หเ้พือ่นคนหน่ึงฟังดงันี ้
 
“งานฉลองบุญของเราจดัในบา้นทีใ่หญ่โตเสมอ มพีรมราคาแพงและมีเคร ือ่งตกแต่ง
บา้นที่สวยงาม และเพื่อนบาไฮก็จะมาที่งานดว้ยรถยนตต์่างประเทศรุน่ใหม่ๆ  ใน
บรรดาพวกเราทีน่ั่นบงัเอญิมบีาไฮคนหน่ึงทีม่อีาชพีขายน ้าดืม่ 
 
“ผมตอ้งอธบิายก่อนว่าตอนสมยัทีผ่มยงัเด็กอยู่เราไม่มีท่อประปาส่งน ้าในเมืองเทห
ราน บา้นเราแต่ละคนมีบ่อพักน ้าซ ึง่รบัน ้าจากล าธารสาธารณะที่ไหลลงมาจาก
ภาคเหนือสู่ภาคใตข้องเมอืง หลงัจากทีท่ิง้ใหต้กตะกอนแลว้ก็จะกลายเป็นน ้าทีส่ะอาด
พอสมควร จนกระทั่งคนส่วนใหญ่ใชด้ืม่กนิได ้แต่คนรวยซึง่อยู่ทางภาคเหนือของ
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เมืองเทหรานเคยชนิกบัการซือ้น ้าดื่ม น ้าที่ซ ือ้ขายกนันี้มาจากน ้าพุธรรมชาติซ ึง่
คนขายน ้าดืม่ขนมาขายใหต้ามบา้นตา่งๆ ดว้ยรถลาก 
 
คนขายน ้าดืม่เป็นชนช ัน้ทีย่ากจนทีสุ่ดในเมอืง ไดร้บัไม่กีเ่หรยีญต่อน ้าทีข่ายแต่ละถงั 
และเงนิทีข่ายไดท้ัง้วนัแทบจะไม่เพยีงพอส าหรบัคา่อาหารเย็นทีม่คีณุภาพเหมาะสม 
 
คนขายน ้าดืม่มไีถซ้ ึง่เป็นถุงใส่เงนิซ ึง่ปกตทิ ามาจากเศษพรมทีค่นใชแ้ลว้ทิง้ เขาสวม
รองเทา้บูทซึง่ท าเองดว้ยการเย็บแผ่นยางเขา้ดว้ยกนั เขาเอาชายกางเกงทัง้สองขา้ง
สอดเขา้ไปในรองเทา้เพื่อกนัน ้า แต่เขาก็ไม่เคยรกัษาชายกางเกงใหแ้หง้ไดเ้ลย 
เมือ่ใดก็ตามทีคุ่ณเห็นคนขายน ้าดืม่ คุณจะเห็นเขาในสภาพทีเ่ปียกและเปรอะเป้ือน 
คนขายน ้าดืม่ทีม่ารว่มงานฉลองสบิเกา้วนัก็มสีภาพเชน่น้ัน 
 
คนขายน ้าดืม่คนนีไ้ม่เคยขาดการมารว่มงานฉลองบุญ เขามาแบบเงยีบๆ และน่ังอยู่
ทีเ่ฉลยีงใกลป้ระตูหอ้งทีจ่ดังานเพือ่ทีเ่ขาจะสามารถไดย้นิสิง่ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ ดูเขาจะ
เกรงใจ กลวัว่าตนจะเป็นทีร่  าคาญแกผู่อ้ืน่ เขาระมดัระวงัทีจ่ะไม่ใหร้องเทา้และเสือ้ผา้
ทีเ่ปียกปอนไปสมัผสัสิ่งของทีม่ีราคาแพงๆ รอบตวั  ผมไม่เคยไดย้ินเขาพูดและไม่
แน่ใจว่าเขาจะเขา้ใจข่าวสารทีอ่่านหรอืตดิตามการปรกึษาหารอืในระดบัซบัซอ้นได ้
ทนัหรอืไม่ ในตอนน้ันผมยงัเด็กและยงัขีอ้ายและไม่กลา้ถาม แต่บ่อยคร ัง้ทีผ่มสงสยั
ว่าคนขายน ้าดื่มมาอยู่ในระแวกบา้นของพวกเราไดอ้ย่างไร ผมคิดว่า บางทีเขา
อาจจะตรงมาหลงัเลกิงาน หรอือาจจะอาศยัอยู่ในโพรงดนินอกเมอืงซึง่อยู่ห่างออกไป
ไม่ไกลนัก ชายคนนีท้ าใหผ้มสนใจ ผมมกัจะเฝ้าดเูขาทัง้ตอนมาและตอนกลบั 
 
เย็นวนัหน่ึง มีการอ่านข่าวสารเกี่ยวกบัการขอรบับรจิาคเป็นพิเศษใหก้บักองทุน  
ธรรมสภาบาไฮแห่งชาตไิม่สามารถปฏบิตัภิาระกจิไดแ้ละความเจรญิของศาสนาใน
ประเทศของเราขึน้อยู่กบัการบรจิาคอย่างอุทศิตนของผองเพือ่นทัง้ปวง มกีารตอบรบั
จากบรรดาผูท้ีเ่ขา้รว่มงานทัง้หมดในทนัท ีบรรดาผูช้ายควกักระเป๋าเงนิออกมา ส่วน
บรรดาผูห้ญงิก็เปิดกระเป๋าถอื และแลว้ธนบตัรมูลค่าสูงจ านวนมากก็ถูกหย่อนลงไป
ในกล่องรบัรบับรจิาค ผมมองดูชายขายน ้าดืม่ เขาไม่ไดแ้สดงสญัญาณตอบรบัค า
ขอนี ้ผมสงสยัว่าเขาเขา้ใจสิง่ทีเ่ราก าลงัพูดกนัอยู่หรอืไม่? 
 
พอถงึภาคสงัสรรค ์คนทีม่ารว่มงานเร ิม่เคลือ่นไหวตวัและพูดคุยกนั นอกจากผมแลว้ 
ไม่มใีครสงัเกตคนขายน ้าดืม่คนนี ้ผมเห็นเขามองไปรอบๆ เหมอืนกบัใหแ้น่ใจว่าไม่มี
คนเฝ้ามองดเูขาอยู่ จากน้ันเขาก็หยบิไถใ้บเกา่ๆออกมา แกะเชอืกรดัปากถงุออกและ
เทเหรยีญทีม่ีท ัง้หมดใส่มือ ฝ่ามือทีใ่หญ่ของเขาเต็มไปดว้ยเหรยีญเล็กๆ เหล่าน้ัน 
จากน้ันทัง้ๆ ทีย่งัหวัน่ใจว่าจะเป็นทีส่งัเกต เขาเดนิไปทีก่ล่องรบับรจิาค เทเงนิลงกล่อง
และเดนิจากไป 
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ผมเกดิความตืน้ตนัใจ พูดกบัตนเองว่า "คนืนี ้คนๆ นีจ้ะตอ้งหวิแน่ ผมสงสยัว่าเขามี
ครอบครวัทีต่อ้งเลีย้งดูหรอืไม่ อะไรจะเกดิขึน้ถา้เขาไม่สบายและไม่สามารถไปท างาน
ไดใ้นวนัพรุง่นี้? เขาบรจิาคใหท้ัง้หมดที่มี ทุกบาททุกสตางค ์คนไหนในหมู่เราที่
บรจิาคใหท้ัง้หมดทีม่ี? พระผูเ้ป็นเจา้ทรงตรสัว่า พระองคจ์ะจ่ายตอบแทนเราถา้เรา
ถวายใหพ้ระองค ์แต่เงินของชายคนนีม้ีค่าสูงเกนิกว่าทีพ่ระผูเ้ป็นเจา้จะตอบแทนให ้
ได ้พระผูเ้ป็นเจา้จะทรงรบัไวอ้ย่างแน่นอน….” 
 

81 
ความคดิทีว่่า "ใหส้ิง่ทีเ่ราสามารถใหไ้ด”้  การใหเ้ชน่นีม้ิไดห้มายความว่า
ใหก้ าหนดขอบเขตหรอืใหต้ดัโอกาสแห่งการเสียสละออกไป การบรจิาค
ของบุคคลหนึง่แก่กองทุนบาไฮแห่งชาตไิม่มีขดีจ ากดั  ยิง่บรจิาคใหม้าก
เท่าใดก็ยิง่ดเีท่านัน้โดยเฉพาะอย่างยิง่ถา้การบรจิาคนัน้บงัคบัใหต้อ้งสละ
ความตอ้งการหรอืความปรารถนาในส่วนของผูบ้รจิาคออกไป ยิง่การ
เสยีสละท ายากมากเท่าไร แน่นอน ในสายพระเนตรของพระผูเ้ป็นเจา้ ย่อม
เป็นการสมควรทีจ่ะไดร้บัการสรรเสรญิมากเพยีงนัน้ ทา้ยทีสุ่ดแลว้ ปรมิาณ
ทีบ่รจิาคใหม้ใิชป่ระเด็น ทีเ่ป็นประเด็นก็คอืระดบัของการทีผู่บ้รจิาคตอ้งละ 
ลด อดเพือ่บรจิาคใหนั้น่เอง เราควรทีจ่ะค านึงเร ือ่งนีอ้ยู่เสมอในขณะทีเ่รา
เน้นความจ าเป็นของการมีส่วนรว่มสนับสนุนกองทุนต่างๆ ของศาสนา
อย่างเต็มใจจากทกุคน 36 

ทา่นโชก ีเอฟเฟนด ี
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เร ือ่งราวเกีย่วกบักหุลาบ 
[The Story of the Roses] 

 

82 
ในปี พ.ศ. 2522 (ค.ศ. 1979) เกดิการประทษุรา้ยบาไฮศาสนิกชนในประเทศอหิรา่น
ระลอกใหม่ หญิง ชายและเด็กหลายพนัคนตอ้งทนทุกขเ์พราะพวกเขามีความเชือ่
ศรทัธาในพระบาฮาอุลลาห ์บาไฮจ านวนมากถูกไล่ออกจากงาน ถูกตดับ านาญ 
เด็กๆ ไม่ไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้โรงเรยีนหรอืวิทยาลยั บา้นพวกเขาถูกปลน้สะดมและ
ทรพัยส์นิถูกยึด หลายรอ้ยคนถูกขงัและถูกทรมาน .ถงึปี พ.ศ. 2529 (ค.ศ. 1986) 
บาไฮในอหิรา่นถกูประหารชวีติไปแลว้จ านวน 189 ราย ศาสนิกชนทีบ่รสิุทธิแ์ละกลา้
หาญเหล่านี้สละชวีิตใหแ้ก่ความศรทัธาในศาสนาบาไฮอย่างเต็มใจทัง้ๆ ที่ไดร้บั
โอกาสใหป้ฏเิสธความเชือ่ในศาสนาบาไฮเพือ่จะไดม้ชีวีติอยู่ตอ่ไป 
 
เร ือ่งราวเกีย่วกบักุหลาบท าใหเ้ราเห็นเพยีงแวบเดยีวถงึผลของการอุทศิตนของบาไฮ
ชาวอหิรา่นทีม่ตีอ่ชวีติของเพือ่นบาไฮศาสนิกชนในภาคส่วนอืน่ๆ ของโลก 
 
ชว่งเวลาทีอ่ทุศิใหก้บัการระลกึถงึศาสนิกชนในอหิรา่นทีส่ละชวีติทัง้ 189 คน ชมุชน
บาไฮในสหรฐัอเมรกิายนืหยดัขึน้รบัใชศ้าสนาในระดบัสูงเป็นพิเศษ ยงัความส าเรจ็
อย่างยิง่ใหญ่แกศ่าสนกจิบาไฮในทุกดา้น แต่ละรฐัแข่งขนักนัตพีมิพเ์กีย่วกบัศาสนา
บาไฮผ่านทางสือ่ต่างๆ  ท าใหม้ีชมุชนบาไฮใหม่ๆ มีผูแ้จง้ความจ านงเป็นบาไฮใหม่
จ านวนมาก มกีารศกึษาบาไฮอย่างลกึซึง้มากขึน้ เร ิม่มชี ัน้เรยีนส าหรบัเด็กและมีการ
ลงมอืปฏบิตัศิาสนกจิดา้นต่างๆ จ านวนมากขึน้ เร ือ่งเล่าสัน้ๆ ทีจ่ะหยบิยกมานีค้ดัมา
จากสิง่พมิพบ์าไฮอเมรกินั เฉพาะเร ือ่งเกีย่วกบัการท าบุญบรจิาคในชว่งเวลาน้ัน 
 
ศาสนกจิทัง้หมดที่เพิ่มขึน้อย่างมากเร ิม่ตน้มาจากดอกกุหลาบ 189 ดอกซึง่เป็น
ของขวญัทีนั่กโทษบาไฮในอหิรา่นมอบใหแ้กพ่ีน่อ้งในอเมรกิา จดหมายตอ่ไปนีเ้ขยีน
ถึงธรรมสภาบาไฮแห่งประเทศสหรฐัอเมรกิา ใหค้ าอธิบายเกี่ยวกบัเร ือ่งราวของ
กหุลาบไวด้งันี ้
 

“เพือ่นบาไฮศาสนิกชนทีร่กั 
 
“การเคลื่อนไหวก าลงัด าเนินอยู่ในประเทศ เป็นการเคลื่อนไหวที่เกดิขึน้จาก
นักโทษบาไฮในอหิรา่น การเคลื่อนไหวนีค้ือค ามั่นทีจ่ะหล่อหลอมน ้าใจรบัใช ้
ศาสนาในชว่งแผนงานหกปี 
 
“นักโทษบาไฮคอืตวัอย่างอนัน่าสะเทอืนใจ ใหเ้ห็นถงึอ านาจของบาไฮศาสนิก
ชนแต่ละคนที่มุ่งมั่นจะสรา้งความเจรญิกา้วหนา้ใหแ้ก่ศาสนาโดยไม่ค านึงถงึ
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สภาพแวดลอ้มของตนเอง บาไฮศาสนิกชนที่มีความมั่นคงซึง่ถูกคุมขงัดว้ย
ขอ้หาทีพ่วกเขามคีวามศรทัธาในพระบาฮาอุลลาหเ์หล่านีซ้ ือ้กุหลาย 189 ดอก
เป็นของขวญัแกช่มุชนบาไฮชาวอเมรกินั  หน่ึงดอกแทนหน่ึงผูท้ีเ่พิง่ถูกประหาร
ชวีิต ณ ทีป่ระชมุบาไฮแห่งชาตผูิแ้ทนบาไฮไดร้บักุหลาบทีจ่ะน าไปแจกใหแ้ก่
บาไฮจ านวนนับพนัในจงัหวดัของตน  การแสดงออกซึง่ความรกันีต้รงึใจบาไฮ
ศาสนิกชนทัว่ประเทศ 
 
“ในจดหมายทีแ่นบมากบักุหลาบ นักโทษบาไฮรอ้งขอใหบ้าไฮศาสนิกชนชาว
อเมรกินั “รว่มมอืกนัรบัใชศ้าสนาเพือ่ทดแทนโอกาสทีพ่วกเราถูกกดีกนั”  ดว้ย
น ้าใจแห่งความรว่มแรงรบัใชอ้นัเป็นหน่ึงเดียวกนั ณ บดันี้ ธรรมสภาบาไฮ
แห่งชาตแิละคณะท่านทีป่รกึษาศาสนาภาคพืน้ทวปีขอเชญิชวนใหท้่านพรอ้ม
ใจกนักอบกูข้องขวญัอนัล า้คา่นี ้
 
“วนัคลา้ยวนัประสูติของพระบอ๊บวนัที ่20 ตุลาคมจะเป็นวนัเร ิม่แผนงานหกปี
ดว้ยการรณรงคร์บัใชศ้าสนาเพื่อประสบความส าเร็จ” ตามเจตนารมณข์อง
กุหลาบ” ภายใน 189 วนั การรบัใชนี้จ้ะด าเนินต่อไปจนถงึวนัสุดทา้ยของงาน
ประชมุแห่งขาตใินเดือนเมษายน แต่ละวนัจะถูกอุทศิใหก้บั “กุหลาบอนัมีค่า” 
หน่ึงดอก 
 
"เราขอใหค้ณุชว่ยยนืหยดัลุกขึน้รวมแรงรว่มใจกนัอุทศิในส่วนของแตล่ะคนและ
ของชมุชนโดยรวมเพื่อรบัใชท้ดแทนส่วนทีบ่าไฮศาสนิกชนชาวอหิรา่นถุกกดี
กนัมใิหก้ระท า ชว่งเวลา 189 วนันี ้ในแตล่ะวนัขอใหทุ้กคนถามตนเองว่า “วนันี้
ฉันไดเ้สียสละใหแ้ก่กองทุนบาไฮแห่งชาติแลว้หรอืยงั?” “วนันี้ฉันไดแ้นะน า
ศาสนาของพระผูเ้ป็นเจา้ใหแ้กใ่ครหรอืยงั?” "วนันีฉั้นไดใ้ชโ้อกาสบรกิารมนุษย ์
ชาตแิลว้หรอืยงั?” 
 
ทุกความส าเร็จมีความส าคญั โปรดส่งเร ือ่งราวและภาพความส าเร็จของคุณ
มายงัศูนยก์ลางบาไฮแห่งขาตทิีเ่มืองวลิเมตตร์ฐัอลิลนิอยส ์ข่าวสารจากคุณจะ
เป็นส่วนหน่ึงชองบนัทกึอนัล า้ค่าซึง่จะถูกส่งต่อไปยงัสภายุตธิรรมแห่งสากลเพือ่
เป็นเกยีรตแิกนั่กโทษบาไฮในอหิรา่น เหมอืนกบัทีพ่วกเขาเรยีกตนเองว่า “นกที่
ปีกหกัของพระบาฮาอลุลาห”์ โดยเนือ้แทแ้ลว้ก็คอื “แรงใจกหุลาบ” เป็นตวัอย่าง
ทีช่ดัเจนของครอบครวัทีช่ว่ยเหลอืกนัอย่างใกลช้ดิ ดว้ยความรกัทีม่ีต่อกนัใน
ยามยาก น่ีคอืโอกาสทีจ่ะแสดงใหโ้ลกเห็นความหมายของการเป็นครอบครวัใน
โลกเดยีวกนั 
 

ดว้ยความรกั 
ธรรมสภาบาไฮแห่งสหรฐัอเมรกิา 
17 ตลุาคม 2429 (ค.ศ. 1986) 
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83 

ครอบครวัหน่ึงไดแ้บ่งปันความรูส้ึกซาบซึง้ต่อบรรดาผูเ้ขียนเล่าเกี่ยวกบัความ
พยายามเบือ้งตน้ในการรบัใชท้ดแทนแกแ่รงใจกุหลาบดงันี ้
 
"เงนิบรจิาคพเิศษนีเ้ป็นส่วนทีท่ีอุ่ทศิโดยเฉพาะแกก่ารบรกิารรบัใช ้189 วนัทีเ่ร ิม่ขึน้ 
ณ วนันี ้เหมาะสมแลว้ทีเ่ราจะระลึกถงึบรรดาวรีชนทีส่ละชวีิตแก่ศาสนาในวนัเฉลิม
ฉลองวนัคลา้ยวนัประสูติของพระบอ๊บ พระผูซ้ ึง่ไดส้ละพระชนมช์พีและทรงเป็น
ตวัอย่างอนัเลศิ เราขอสญัญาว่าทัง้ 189 วนัจะอยู่ในความทรงจ า 
 

84 
 
 
“เพื่อเป็นเกยีรตแิก่ “แรงใจกุหลาบ” ชมุชนของเราก าลงัวางแผนรบัอุปการะค่าเล่า
เรยีนของเด็กเกา้คนในโรงเรยีนในประเทศเฮต”ิ 

จากเมอืงปอรต์เมาท ์นิวแฮมเชยีร ์
 

85 
“ระหว่างทีม่ีการรว่มแรงรว่มใจในโครงการกุหลาบ ชมุชนของเราใหค้ ามั่นว่าจะเพิม่
การบรจิาคใหแ้กก่องทุนบาไฮเพิม่ขึน้เป็น 110 เปอรเ์ซน็ต ์เราหวงัว่าชมุชนต่างๆ ที่
เหลอืในประเทศจะรว่มการบ าเพ็ญบุญอนัทรงอภสิทิธินี์”้ 

จากเมอืงออโรรา รฐัคาโลราโด 
 

86 
เพื่อตอบรบั “แรงใจกุหลาบ” ธรรมสภาบาไฮแห่งโรเชสเตอร ์รฐัเวอรม์อนต ์รบัออก
เงนิค่าใชจ้่ายในการท าผา้นวมซึง่เป็นลายกุหลาบ 189 ดอกเพือ่เป็นเกยีรตแิกบ่าไฮ
ทีเ่สยีสละชวีติในอหิรา่น ทัง้นีม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อหล่อหลอมความสามคัคใีนหมู่ผอง
เพื่อนในรฐัเวอรม์อนตใ์หม้ีความแนบแน่นมากขึน้ และขอเพิ่มเงินบรจิาคแก่กองทุน
บาไฮแห่งชาต ิแตล่ะคนทีบ่รจิาคแกก่องทนุมสีทิธริบับตัรซึง่น าไปจบั “สลาก” ซึง่จะมี
ขึน้ทีง่านฉลองระดบัรฐั เพือ่หาผูโ้ชคดทีีจ่ะไดร้บัผา้นวมทีท่รงความงามในศลิปชิน้นี้
ไปครอง 
 

87 
จะชว่ยสรา้งศูนยบ์าไฮระดบัทอ้งถิน่และโรงเรยีนในทรานสไกหา้แห่ง 

จากเมอืงเวนตูรา เคาทต์ี ้รฐัแคลฟิอรเ์นีย 
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88 
ช ัน้เด็กอายุ 6 ปีของโรงเรยีนบาไฮรเิวอรไ์ซดซ์ ึง่ก าลงัเรยีนเกีย่วกบั “งานฉลองสบิ
เกา้วนั. เทศกาลถอืศลีอดม และกองทุน” ส่งบตัรและเงินบรจิาค “เพื่อเป็นส่วนหน่ึง
ของแรงใจกหุลาบ” 
 

89 
จากบาไฮศาสนิกชนซึง่ตอบรบัการรบัใชบ้รกิารเป็นส่วนตวั 
 
“ฉันก าลงัคดิถงึเร ือ่งราวเกีย่วกบัแรงใจกุหลาบ จากพระบอ๊บถงึมูลลาห ์ฮูเซน จนถงึ
บรรดาบุคคลที่แนะน าศาสนานี้แก่ฉันซึง่เป็นบาไฮศาสนิกชนชาวเปอรเ์ซยีน ผูซ้ ึง่
มอบของขวญัอนัล า้คา่นีแ้กฉั่น 
 
“ทีฉั่นคดิถงึมากทีสุ่ดคอืบุคคลทีม่ไิดท้ิง้ช ือ่พวกเขาไวใ้นประวตัศิาสตร ์เป็นบุคคลนิร
นาม ผูท้ีส่บืหารอ่งรอยมิได ้ผูท้ีย่ากจน  ผูซ้ ึง่ชแูสงสว่างแก่โลกอย่างอดทนแน่วแน่ 
บรรดาผูซ้ ึง่เลีย้งดูบุตรหลานใหเ้ตบิโตเป็นอาสาสมคัร ผูซ้ ึง่ท าความสะอาดหลงังาน
ฉลองบุญสบิเกา้วนั ผูซ้ ึง่สรา้งศูนยใ์นหมู่บา้นทีห่่างไกล ผูซ้ ึง่ถูกบ ารุงเลีย้งดว้ยความ
รกัในศาสนา นีค้อืเงินท าบุญบรจิาคจ านวน 19 ดอลลาหแ์ก่ทุกเดอืนบาไฮเพื่อเป็น
เกียรติในนามของบุคคลนิรนาม ผูท้ี่สืบหารอ่ยรอยมิได ้พรอ้มดว้ยเงินบรจิาคที่
ท าบุญใหเ้ป็นประจ า” 
 

90 
“ขา้พเจา้และสามบีรจิาคเงนิจ านวนนีผ่้านระบบฝากอตัโตมตั ิแต่มสี่วนหน่ึงทีบ่รจิาค
ใหเ้พื่อ “เป็นค่าไถ่แด่กุหลาบ” ขา้พเจา้รูส้ึกประทบัใจในการแสดงออกของบาไฮ
ศาสนิกชนชาวอหิรา่น พวกเขาใหพ้วกเรามากเกนิ และขา้พเจา้รูส้กึว่าคงท าไดแ้ค่
สิง่เล็กๆ นอ้ยๆ” 
 

91 
“ความกรุณาของพระผูเ้ป็นเจา้ที่มีต่อขา้พเจา้น้ันมากมายและดว้ยความรูซ้ ึง้ใน
บุญคุณขา้พเจา้จึงบรจิาคแก่กองทุนดว้ยความปีติยินดีอย่างยิ่ง พลงัของแรงใจ
กุหลาบยงัความประทบัใจแก่ชวีติของขา้พเจา้ ท าใหข้า้พเจา้อ่อนนอ้มถ่อมตนอย่าง
ทีสุ่ด ขา้พเจา้จงึหนัมาหาศาสนาอนัเป็นทีร่กัยิง่นีอ้ย่างหมดหวัใจ” 
 

92 
จากธรรมสภาบาไฮแห่งประเทศสหรฐัอเมรกิา 
 
"เหลอือกีไม่กีว่นักอ่นจะสิน้สุดชว่ง 189 “วนัแห่งชยัชนะ”ทีเ่ราอุทศิแด่บาไฮศาสนิก
ชนชาวอิหรา่น ซึง่ก็คือวนัที่ 26 เมษายน ตรงกบัวนัสุดทา้ยของการประชมุบาไฮ
แห่งชาต ิ
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“ความส าเร็จของเราในช่วงเวลานี้นับว่ามากมายมหาศาล คงจะตอ้งใชเ้วลา
พอสมควรกว่าทีเ่ราจะสามารถรวบรวมการตอบรบั”แรงใจกุหลาบ”ไดค้รบส าหรบัลง
ในบนัทึกที่จะส่งใหส้ภายุติธรรมแห่งสากลเพื่อเป็นเกียรติแด่บาไฮศาสนิกชนใน
อหิรา่น 
 
“ชมุชนบาไฮอเมรกินัไดเ้ขา้สู่กจิกรรมและความเขา้ใจอ านาจทีป่ลดปล่อยดว้ยแรง
อทุศิในระดบัใหม่ 
 
“ดว้ยความพยายยามของพวกเรา บดันีเ้ราไดต้ระหนักสิ่งทีส่ภายุตธิรรมแห่งสากล
หมายถงึเมือ่กล่าวไวว้่า “พวกเราจะประหลาดใจกบัอ านาจทีม่าอย่างต่อเน่ืองซึง่มผีล
ต่อองคาพยพทัง้หมด ซึง่ล าดบัต่อมาจะเพิม่ทวกีารกา้วไปขา้งหนา้และจะโปรยปราย
พระพรแกพ่วกเราทัง้หมดมากยิง่ขึน้” 
 
“ชุมชนของเราจะไม่มีวนัเหมือนเดิม เพราะก่อนหน้าน้ันเราไดร้บัของขวญัเป็น
กหุลาบอนังดงามยิง่จากพีน่อ้งชายหญงิอนัเป็นทีร่กัยิง่ในอหิรา่น 
 
“เราควรจะระลกึไวว้่าแกน่แทข้องแรงใจกุหลาบมไิดห้ลั่งไหลมาจากแหล่งแห่งแรงดล
บนัดาลและแรงใจทีฉ่าบฉวย หากมาจากแหล่งทีต่ ัง้อยู่ในความซือ่สตัยม์ั่นคงแน่วแน่ 
เป็นแหล่งทีพ่รอ้มส าหรบัเราเสมอเมือ่เราเปิดรบั 
 
“เราจะไดร้บัคุณประโยชนจ์ากแหล่งน้ันดว้ยการสวดมนตแ์ละท าสมาธ ิจากน้ันจงึมี
ความมั่นใจและความมุ่งมั่นทีจ่ะเขา้ถงึทุกสถานการณเ์สมือนดงัทีไ่ดร้บัค าตอบจาก
การสวดมนต ์น่ีคอืสิง่ทีเ่ราตอ้งตัง้จติท าทุกวนั ใหป้ระสบความส าเรจ็ดงัเชน่ทีเ่ราต่าง
เป็นประจกัษพ์ยานในชว่งชยัชนะตลอด 189 วนัของแรงใจกุหลาบซึง่เป็นส่วนหน่ึง
ของชวีติประจ าทกุวนัของเรา 
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ศูนยก์ลางบาไฮ 
Bahá'í Centres 
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สงครามโลกคร ัง้ทีส่องเพิ่งยุตลิง บาไฮศาสนิกชนชาวเยอรมนัมารวมตวักนัอกีคร ัง้
หน่ึงทีเ่ยอรมนัตะวนัตกและพยายามชว่ยกนัจดัศาสนกจิ พวกเขาต่างตกอยู่ภายใต ้
แรงกดดนัจากระบบการปกครองของนาซ ีศาสนาถูกประกาศหา้มพบกนัหรอืพูดกนั
เกีย่วกบัความเชือ่ หนังสือบาไฮถูกยึด เมื่อไดร้บัเสรภีาพอีกคร ัง้หน่ึงแลว้บาไฮจงึ
ตระหนักว่าสิง่ทีพ่วกเขาตอ้งการมากทีสุ่ดในขณะน้ันคอืหนังสอืและแผ่นพบั แต่โชค
ไม่เขา้ขา้งเพราะในเวลาน้ันทัง้ประเทศตกอยู่ในภาวะชาดแคลนกระดาษและหมึก
พมิพ ์
 
แมก้ระทั่งอาหารก็มีไม่พอเพียงส าหรบัประชาชน บาไฮศาสนิกชนต่างก็ตกอยู่ใน
สถานการณเ์ดยีวกนั ค่าของเงินตกฮวบแค่ขา้มคนื คนทีม่ีเงินไม่สามารถใชเ้งินน้ัน
ซือ้สิง่ใดได ้
 
บาไฮศาสนิกชนชาวอเมรกินัเร ิม่ส่งกล่องเสบียงอาหารไปใหบ้าไฮศาสนิกชนพี่
นอ้งชายหญงิในเยอรมนันี บ่อยคร ัง้ทีพ่วกเขาตอ้งท างานล่วงเวลาหลายแห่งเพื่อจะ
สามารถหาเงินมาซือ้เสบียงส่งเป็นของขวญัไปไหไ้ด ้อย่างไรก็ด ีบาไฮศาสนิกชน
ชาวเยอรมนัตกลงกนัว่าพวกเขาสมคัรใจสละอาหารอนัมคีา่ทีจ่ะส่งมาใหแ้ละขอใหส้่ง
กระดาษและหมึกพิมพม์าแทน น่ีคอืวธิทีีพ่วกเขาสามารถเร ิม่น าค าสอนของศาสนา
บาไฮออกสู่สายตาประชาขนในชว่งเวลาทีย่ากล าบากน้ัน 
 
อกีโครงการหน่ึงซึง่บาไฮศาสนิกชนชาวเยอรมนัไดท้ าหลงัจากสงครามยุตลิงก็คอื
การสรา้งศูนยก์ลางศาสนาบาไฮแห่งชาตทิีเ่มอืงแฟรงคเ์ฟรติ ท่านศาสนภบิาลขอให ้
พวกเขาชว่ยกนัสรา้งและพวกเขาก็มิไดท้ าใหท้่านศาสนภบิาลผิดหวงัแมว้่าจะตอ้ง
เสยีสละอย่างใหญ่หลวงเพยีงใดก็ตาม 
 
บาไฮศาสนิกชนในเมอืงสตุทการต์รวบรวมเงนิบรจิาคส าหรบัสรา้งศูนยด์ว้ยวธิพีเิศษ 
พวกเขาผลิตถุงผา้เล็กๆ สีด า บาไฮศาสนิกชนแต่ละคนสามารถพกพาถุงนี้ไวใ้น
กระเป๋า ทุกเพ็นนีทีส่ะสมไดจ้ะเขา้สู่ถุงผา้นี ้บาไฮศาสนิกชนประหยดัทุกวถิทีางเพือ่
ท าบุญบรจิาคแก่กองทุน พวกเขาเดินแทนที่จะน่ังรถประจ าทาง พวกเขาแลกคืน
แสตมป์ซึง่เป็นของแถมที่ไดจ้ากการซือ้อาหารเป็นเงิน ขอคืนเงินมดัจ าขวดเปล่า 
พวกเขาเก็บเงนิแต่ละเพ็นนีไวใ้นถุงผา้และเทออกจนเกลีย้งเพือ่ท าบุญบรจิาคเมื่อถงึ
วนัฉลองบุญสบิเกา้วนัแตล่ะเดอืน 
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หลายพนัคนทีไ่ปเยีย่มศูนยก์ลางศาสนาบาไฮทีเ่มอืงแฟรงคเ์ฟรติ อาจจะมเีพยีงส่วน
นอ้ยทีต่ระหนักถงึการกอ่สรา้งทีม่าจากความเสยีสละอนัใหญ่หลวงนี ้
 

94 
ปัจจบุนั การจดัหาเงนิทนุเพือ่สนับสนุนกองทนุแห่งชาตก็ิคอืการกอ่ตัง้ศูนย ์
โลหิตแห่งชวีิตใหแ้ก่สถาบนัใหม่ทีท่่านทัง้หลายก าลงัรว่มกนัสรา้งขึน้มา 
ความส าคญัของกองทุนนีเ้หลือทีจ่ะประมาณได ้ไม่เป็นทีส่งสยัเลยว่าพระ
พรอนัสุดคณานับจะประดบัทุกความเพยีรพยายามทีมุ่่งสู่การจดัตัง้กองทนุ
นี ้37 

ทา่นโชก ีเอฟเฟนด ี
 

95 
ซูรูส ยกิานิก ิและภรรยาเป็นอาสาสมคัรทีเ่มืองบงักาลอในภาคใตข้องอนิเดยี เขา
ทัง้สองซือ้ทีด่นิผนืหน่ึงทีช่านเมอืง ดว้ยหวงัว่าจะปลูกองุ่นขายเป็นอาชพี 
 
อย่างไรก็ดี ก่อนที่จะยา้ยเขา้บา้นใหม่ ทัง้สองตดัสินใจเขา้รว่มงานประชมุบาไฮ
แห่งชาติ ณ ที่ประชมุแห่งน้ันพวกเขาไดข้่าวว่าท่านศาสนภิบาลขอใหธ้รรมสภา
บาไฮแห่งชาตซิ ือ้อาคารทีม่ีราคาค่อนขา้งแพงเพื่อเป็นศูนยก์ลางศาสนาบาไฮ และ
รบัทราบอีกว่าธรรมสภาบาไฮแห่งชาติมีความยากล าบากอย่างยิ่งในการรวบรวม
เงนิทนุใหไ้ดค้รบตามจ านวนทีต่ ัง้ไว ้
 
ซรูสู และภรรยาเสนอสิง่ทีเ่ขามอียู่ท ัง้หมดให ้ซึง่ก็คอืทีด่นิชานเมอืงบงักาลอผนืน้ัน 
 
เมือ่อาสาสมคัรทัง้สองมาถงึบา้นใหม่ ธรรมสภาบาไฮแห่งชาตสิ่งคนมาดูทีด่นิพรอ้ม
เสนอซือ้ถา้เป็นไปได ้บุคคลทีม่าดูคนน้ันรายงานว่าทีด่นิน้ันไรป้ระโยชนแ์ละไม่มใีคร
ตอ้งการซือ้ ธรรมสภาบาไฮแห่งชาตจิงึถามซรููสว่าตวัเขาเองจะสามารถชว่ยหาเงิน
ใหแ้ก่กองทุนบาไฮหรอืไม่ ซรููสสงสยัว่าตวัเขาเองจะชว่ยไดอ้ย่างไร ในที่สุดเขาก็
ตัดสินใจกู เ้งินโดยวางที่ดินผืนน้ันเป็นประกันและส่งเงินกูจ้ านวนน้ันไปใหแ้ก่
ธรรมสภาบาไฮแห่งชาต ิจากน้ันเขาก็เร ิม่ปลูกองุ่นขาย 
 
ผลผลติองุ่นสรา้งความประหลาดใจแก่ทุกคน เพราะขายไดม้ากกว่าทีซ่รููสคาดว่าจะ
ได ้ในไม่ชา้ซรูสูก็สามารถคนืเงนิทีกู่ไ้ดท้ ัง้หมด 
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96 
บาไฮศาสนิกชนในอินเดียก าลงัจะซือ้ศูนยบ์าไฮแห่งชาติในปี พ.ศ. 2490 (ค.ศ. 
1947) พวกเขาหาอาคารทีน่่าซือ้ไวส้ามหลงั ท่านศาสนภบิาลแนะน าใหพ้วกเขาซือ้
อาคารหลงัทีใ่หญ่ทีสุ่ดในสามหลงัน้ัน และแน่นอนหลงัน้ันจะตอ้งมรีาคาแพงทีสุ่ดดว้ย 
และดว้ยราคาทีสู่งลิว่นี ้ธรรมสภาบาไฮแห่งชาตไิม่สามารถหาเงนิมาซือ้ได ้
 
ณ เวลาน้ันบาไฮศาสนิกชนในอนิเดยียงัมีจ านวนนอ้ยและส่วนใหญ่เป็นคนยากจน 
แต่เพราะว่าน่ีคอือาคารทีท่่านศาสนภบิาลเลอืกให ้พวกเขาจงึพรอ้มใจกนัมุ่งมั่นทีจ่ะ
ซ ือ้อาคารหลงัน้ัน 
 
มกีารเสยีสละโดยศาสนิกชนจ านวนมากเพื่อรวบรวมเงนิทุน กระน้ัน กอ่นหนา้ทีจ่ะมี
การลงนามกนัในในสญัญา ธรรมสภาบาไฮแห่งชาตยิงัคงขาดเงินอกี 100,000 รูปี 
ซ ึง่นับว่าเป็นเงนิจ านวนมากในสมยัเมือ่ปี พ.ศ. 2490 (ค.ศ. 1947) 
 
แอมเรลลวิาลา เป็นนักธรุกจิหนุ่มและเป็นบาไฮทีค่่อนขา้งใหม่ไดเ้ขา้มาชว่ยกอบกู ้
สถานการณนี์ด้ว้ยการชว่ยหาเงนิทนุในช ัว่โมงสุดทา้ย ส่วนหน่ึงของเงนิจ านวนนีเ้ป็น
ของเขา เขายมืส่วนทีเ่หลอืจากธนาคารและไดจ้า่ยคนืภายหลงัพรอ้มดอกเบีย้ 
 
บุคคลที่มีใจอารนีี้พยายามช่วยในอีกโอกาสหน่ึงเมื่อคร ัง้ที่มีการซือ้ที่ดินสรา้ง
โรงเรยีนมธัยมนิวอรีา ทีด่นิผนืงามนีอ้ยู่บนเนินเขา นับเป็นโอกาสทีจ่ะสามารถซือ้ได ้
ในราคาทีเ่ป็นธรรม แต่บาไฮศาสนิกชนในอนิเดยีก็ยงัมเีงินไม่พอ ก่อนหนา้ทีจ่ะสูญ
โอกาสซือ้เพียงยี่สิบสี่ช ัว่โมง แอมเรลลิวาลาจ านองรา้นคา้ของเขาและน าเงินที่ได ้
จากธนาคารมาซือ้ ซ ึง่บาไฮศาสนิกชนก็คอ่ยๆ จา่ยคนืใหแ้อมเรลลวิาลาจนครบ 
 

97 
ท่านปรารถนาจะฝากฝังบาไฮศาสนิกชนเป็นการเฉพาะ… ใหต้ระหนักถงึ
ความส าคญัของสถาบนักองทุนแห่งชาติ ซ ึง่ในยุคแรกของพฒันาการ
บรหิารศาสนา นับเป็นสือ่กลางอนัจะขาดเสยีมไิดส้ าหรบัการเจรญิเตบิโต
และการแผ่ขยายของขบวนการเคลือ่นไหว ยิง่ไปกว่านัน้ การท าบุญ
บรจิาคใหแ้ก่กองทุนนีย้งัเป็นหนทางทีท่ าไดแ้ละมีผลในทางปฏบิตั ิเป็นวธิี
ทีศ่าสนิกชนทุกคนสามารถทดสอบระดบัและลกัษณะความเชือ่ทีต่นมีต่อ
ศาสนา เป็นการพิสูจนด์ว้ยการกระท าใหเ้ห็นแรงอุทศิและความผูกพนัต่อ
ศาสนา 38 

จากจดหมายเขยีนในนามของทา่นโชก ีเอฟเฟนด ี
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98 
ในปี พ.ศ. 2482 (ค.ศ. 1939) ธรรมสภาบาไฮแห่งประเทศ... ไดซ้ ือ้ที่ดินผืนหน่ึง
ส าหรบัสรา้งศูนยก์ลางบาไฮ นับเป็นแหล่งทีม่ที าเลทีด่ทีีสุ่ดแห่งหน่ึงในตวัเมอืง  มกีาร
ตดัสินใจร่วมกนัว่าจะใชเ้ป็นที่สรา้งอาคารบรหิาร เป็นบา้นรบัรองแขกและเป็น
หอประชมุใหญ่ แต่ เพื่อที่จะเร ิม่การก่อสรา้งได ้จ าเป็นที่ธรรมสภาบาไฮแห่งชาติ
จะตอ้งกูเ้งนิซ ึง่จะตอ้งช าระเงนิตน้คนืใหค้รบภายในยีส่บิหา้ปี 
 
ขณะน้ันมีบาไฮแค่สามรอ้ยคนทั่วประเทศ ในจ านวนนี้คร ึง่หน่ึงเป็นชาวชนบทที่มี
แหล่งพ านักรอบนอก เขตตวัเมอืง และในจ านวนนีม้ปีระชากรบาไฮทีย่ากจนมากจน
ตอ้งเดนิระยะทางสามไมลเ์พือ่ไปประชมุในเมอืงเพราะไม่มคีา่รถประจ าทาง 
 
หลงัจากทีไ่ดเ้งนิกูแ้ลว้ ธรรมสภาบาไฮแห่งขาตสิรา้งส่วนแรกของศูนยเ์สรจ็ในปี พ.ศ. 
2483 (ค.ศ. 1940) และสรา้งบา้นรบัรองแขกเสร็จในปี พ.ศ. 2485 (ค.ศ. 1942) 
และในทีสุ่ดไดต้กแต่งแลว้เสรจ็ในปี พ.ศ. 2496 (ค.ศ. 1953) นับเป็นอาคารทีโ่อ่โถง
เป็นทีภ่าคภูมใิจของบาไฮศาสนิกชน 
 
ในชว่งเวลาหลายปี ธรรมสภาบาไฮแห่งชาตไิม่สามารถช าระเงินกูแ้มว้่าจะพยายาม
ทุกวิถีทางแลว้ ก็ตาม กระทั่งเด็กๆ ก็ยังออมเงินเพื่อท าบุญบรจิาคแก่กองทุน 
ทา้ยทีสุ่ดแลว้ สิ่งทีห่ลีกเลี่ยงไม่ไดก็้เกดิขึน้จรงิๆ   กล่าวคอืในปี พ.ศ. 2507 (ค.ศ. 
1964) องคก์รที่ปล่อยเงินกูเ้ขียนจดหมาย ความว่าถา้บาไฮไม่จ่ายช าระคืนเงินกู ้
ภายในหน่ึงเดอืน องคก์รจะยดึศูนยก์ลางบาไฮเพือ่น าไปประมูลขายทอดตลาด 
 
กรรมการธรรมสภาบาไฮแห่งประเทศทัง้เกา้คนรว่มประชมุอย่างเรง่ด่วนเพื่อหาทาง
ออกใหก้บัสถานการณอ์นัรา้ยแรงนี ้เห็นไดช้ดัเจนว่าชมุชนบาไฮแห่งประเทศ… ไม่มี
ความสามารถบรจิาคเงินจ านวนมากขนาดนีใ้นช ัว่ระยะเวลาอนัสัน้เชน่น้ัน ศูนยท์ี่
พวกรว่มกนัสรา้งอย่างยากล าบากนีจ้ะรอดจากการถูกยึดคนืก็ต่อเมื่อพวกเขาตอ้ง
รว่มกนัท าสิง่เดยีวเท่าน้ัน ดว้ยน ้าใจอนัสูงส่ง กรรมการธรรมสภาบาไฮทัง้เกา้คนให ้
ค ามั่นว่าพวกเขาจะรว่มกนัมอบเงนิจ านวนทีต่อ้งน าไปไถ่ถอนน้ันให ้และจะรวบรวาม
เก็บคืนจากชุมชนภายหลงั และแลว้ สิ่งที่ไม่สามารถท าไดใ้นยี่สิบหา้ปีก็ส าเร็จ
สมบูรณล์งในเวลานอ้ยกว่ายี่สิบหา้นาท ีพวกเขาจ่ายคนืเงินกูภ้ายในสิน้เดอืนและ
ศูนยก์ลางก็ตกเป็นสมบตัขิองบาไฮ 
 
เร ือ่งราวตอนจบน่าสนใจมากเพราะเป็นการแสดงใหเ้ห็นวธิกีารทีเ่พือ่นบาไฮศาสนิก
ชนในอกีมุมหน่ึงของโลกซึง่ในขณะทีถู่กรุมลอ้มดว้ยความอยุตธิรรมและอคตอินัมืด
มวั พวกเขาเชดิธงชยัของพระบาฮาอลุลาหอ์ย่างกลา้หาญ 
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การประหตัประหารบาไฮใน… เร ิม่ขึน้ภายในไม่กีปี่หลงัจากทีบ่าไฮศาสนิกชนไถ่ถอน
เงินกู ้หน่ึงในบรรดาความโหดรา้ยที่ท าใหบ้าไฮศาสนิกชนทนทุกขท์รมานก็คือ   
ศูนยท์ีพ่วกเขารว่มกนัสรา้งและตกแตง่ดว้ยความอทุศิและเสยีสละน้ันถกูยดึไป 
 

99 
ชมุชนบาไฮในฟังกาเรย ์ประเทศนิวซแีลนดเ์ติบโตอย่างรวดเร็ว พวกเขาจดังาน
ฉลองบุญสบิเกา้วนัทีบ่า้น แต่ไม่มบีา้นใดทีใ่หญ่พอทีจ่ะรองรบัจ านวนบาไฮทีเ่พิม่ขึน้
นีไ้ด ้พวกเขาจงึตอ้งคดิหาทางซือ้ศูนยก์ลางบาไฮ 
 
ธรรมสภาบาไฮทอ้งถิน่ไม่มีเงินพอ ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ไดท้ีพ่วกเขาจะสามารถซือ้
อาคารแมใ้นอนาคตอนัยาวไกล อย่างไรก็ตาม ศาสนิกชนวางใจในองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้
และเร ิม่ชว่ยกนัหาสถานทีเ่หมาะสม 
 
มบีา้นหลงัหน่ึงทีบ่าไฮศาสนิกชนเห็นว่าเหมือนกบัทีว่าดฝันไว ้กล่าวคอื เป็นสถานที่
สวยงาม มหีอ้งโถงใหญ่ มปีระตูกระจกทีเ่ปิดเขา้ออกหอ้งอืน่ๆ ได ้เพือ่นๆ ทีไ่ปดูบา้น
ตา่งมคีวามกระตอืรอืรน้และธรรมสภาบาไฮตดัสนิใจว่าจะซือ้บา้นหลงันีถ้า้ท าได ้
 
บาไฮศาสนิกชนตอบรบัดว้ยการบรจิาคใหอ้ย่างมากมาย ใหค้ ามั่นว่าจะชว่ยบรจิาค
ดว้ยการใหเ้งินกูท้ี่ไดจ้ากค่าแรงเป็นรายสปัดาด ์ทุกคนคิดหาทางชว่ยเหลือ เงินกู ้
กอ้นหน่ึงมาจากบาไฮวยัรุน่ทีข่ณะน้ันก าลงัสอนอยู่ทีอ่เมรกิารใต ้เขาส่งเงินจ านวน
หน่ึงพันดอลลาหม์าให ้ ที่จรงิแลว้เงินจ านวนนี้คือค่าตั๋วเดินทางกลับประเทศ
นิวซแีลนด ์เขาใหย้ืมเงินจ านวนนีแ้ละขอใหค้นืภายในหน่ึงปีเพื่อทีเ่ขาจะใชเ้ป็นค่า
เดนิทางกลบับา้น 
 
แมว้่าจะมีหลายคนเสียสละ แต่บาไฮศาสนิกชนในฟังกาเรยก็์รวบรวมเงินไดเ้พียง
คร ึง่หน่ึงของจ านวนทีต่อ้งใชซ้ ือ้บา้นน้ันเป็นศูนย ์เหลอือกีหน่ึงหมืน่สองพนัดอลลาห ์
จงึครบ ดูเหมอืนว่าจะไม่มทีางไดเ้งนิจ านวนน้ัน  อย่างไรก็ด ีธรรมสภาบาไฮยงัไม่สิน้
หวงั จึงพยายามทุกวิถี่ทางที่จะกูเ้งินโดยวางใจว่า หากพระบาฮาอุลลาหไ์ม่ทรง
ตอ้งการใหซ้ ือ้บา้นหลงันี ้พวกเขาก็จะกูเ้งนิไม่ส าเรจ็ 
 
นิวซแีลนดใ์นสมยัน้ันตกอยู่ภายใตภ้าวะการเงินฝืดเคืยงมาก จงึเป็นไปไม่ไดจ้รงิๆ ที่
จะสามารถกูเ้งนิได ้ธรรมสภาบาไฮพยายามกูง้เงนิจากธนาคาร บรษิทัประกนัภยัและ
สถานธุรกจิหลายแห่งแต่ก็ไม่ประสบความส าเรจ็ หลายต่อหลายสปัดาหท์ีธ่รรมสภา
บาไฮประชมุแตก็่ไม่สามารถหาทางกูเ้งนิได ้
 
วนัหน่ึง ประธานธรรมสภาโทรศพัทห์าทนายของเขาสิน้หนทางเพื่อปรกึษาว่าทนาย
จะชว่ยไดห้รอืไม่  ทนายตอบว่ามคีนเพิง่จะส่งเงนิหกพนัดอลลาหม์าใหเ้ขาเพือ่ใหเ้ขา
ออกเป็นเงินกู ้และเขาเสนอใหบ้าไฮรบัเงินจ านวนนี ้ประธานธรรมสภาฯตืน่เตน้กบั
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ขา่วนีม้าก จงึโทรศพัทไ์ปหาเลขาธกิารธรรมสภาบาไฮแห่งชาตเิพือ่ถามว่าธรรมสภา
บาไฮแห่งชาตพิรอ้มทีจ่ะใหธ้รรมสภาบาไฮทอ้งถิน่ยมืเงนิอกีหกพนัดอลลาหห์รอืไม่ 
เลขาธกิารโทรศพัทต์อบว่าได ้ 
 
เย็นวนัน้ัน ขณะทีบ่าไฮศาสนิกชนเมอืงฟังกาเรยต์ดัสนิใจทีจ่ะจดัชมุนุมสวดมนตเ์พือ่
ขอความชว่ยเหลอืในการซือ้ศูนย ์ ทกุคนอยู่ทีน่ั่นเมือ่ประธานธรรมสภาบาไฮทอ้งถิน่
เดนิเขา้มา เขาถามหากรรมการธรรมสภาบาไฮทอ้งถิน่เพื่อขอใหพ้วกเขาเขา้รว่ม
ประชมุกบัเขาอกีหอ้งหน่ึง เสยีงของเขาสั่นดว้ยความรูส้กึตืน้ตนัใจเมือ่เขาไดเ้ล่าให ้
กรรมการธรรมสภาฯ ฟังเกีย่วกบัการหาเงนิหน่ึงหมืน่สองพนัดอลลาห ์เราคงนึกภาพ
ออกว่าบาไฮเย็นวนัน้ัน ศาสนิกชนชมุชนฟังกาเรยจ์ะมีความสุขขนาดไหนที่ได ้
รบัทราบว่าเดิมที่จะสวดมนตร์่วมกนัเพื่อขอความช่วยเหลือกลบักลายเป็นเพื่อ
สรรเสรญิและขอบพระคณุส าหรบัพระพรทีพ่วกเขาไดร้บั 
 
วนัเปิดศูนยบ์าไฮจดัขึน้ตรงกบัวนัคลา้ยวนัประสูติของพระบอ๊บในปี พ.ศ. 2518 
(ค.ศ. 1975) นับเป็นเวลาสิบเกา้วนัทีธ่รรมสภาบาไฮทอ้งถิน่รบัทราบเกีย่วกบับา้น
จนถงึวนัทีบ่า้นหลงันีต้กเป็นของบาไฮ ทีน่่าสนใจคอืบาไฮพบว่าเจา้ของทีส่รา้งบา้น
หลงันีเ้กดิในปี พ.ศ. 2387 (ค.ศ. 1844) 
 
บาไฮศาสนิกชนในฟังกาเรยจ์งึเร ิม่คดิหาทางไถ่ถอนเงนิกู ้ในบรรดาวธิตี่างทีช่ว่ยกนั
คอืการตัง้รา้นขายของมอืสอง ทุกสองสปัดาหพ์วกเขาจะน าสนิคา้ออกขาย เคยขาย
ไดถ้งึหน่ึงรอ้ยดอลลาหถ์า้ขายด ีถา้เป็นวนัธรรมดาจะไดเ้ฉลีย่วนัละหา้สบิดอลลาห ์
 
บาไฮศาสนิกชนรว่มกนับรจิาคดว้ยวถิทีางต่างๆ ดว้ยความอุทศิและมุ่งมั่นอย่างไม่ย่อ
ทอ้ ภายในเวลาสองปีคร ีง่ พวกเขาก็สามารถไถ่ถอนเงินกูแ้ละศูนยอ์นัสวยงามของ
พวกเขาก็ปลอดจากภาระหนีส้นิในทีสุ่ด 
 

100 
บาไฮศาสนิกชนในหมู่เกาะโซโรมอนในมหาสมุทรปาซฟิิคไม่มฐีานะร า่รวย พวกเขา
จงึหาหนทางต่างๆ เพื่อสนับสนุนเงินกองทุน บางคนอุทศิส่วนหน่ึงของทีด่นิซ ึง่เป็น
สวนใหก้บัศาสนา ผลผลติใดทีเ่ก็บเกีย่วไดจ้ากผืนดนิน้ันจะถูกขายเพื่อเขา้กองทุน
บาไฮ คนอืน่ๆ บรจิาครายไดจ้ากการขายสนิคา้หตัถกรรมทีผ่ลติขึน้เพื่ออุทศิใหก้บั
ศาสนาโดยเฉพาะ 
 
เมื่อคร ัง้ที่บาไฮศาสนิกชนในเมืองฮาราปาในหมู่เกาะโซโรมอนตอ้งการสรา้งศูนย ์
บาไฮเป็นของตนเอง  แต่ละคนบรจิาครายไดห้น่ึงวนัในหน่ึงสปัดาหจ์นกระทั่งสรา้ง
ศูนยบ์าไฮเสรจ็ ตวัอย่างเชน่ ถา้บาไฮคนหน่ึงไปหาปลาเขาก็จะมอบเงนิทีข่ายปลาได ้
ในวนัน้ันใหก้บักองทุน บางคนบรจิาคแรงงานดว้ยการชว่ยสรา้งศูนยห์น่ึงวนัในหน่ึง
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สปัดาห ์ทกุคนมสี่วนชว่ยสรา้งศูนยบ์าไฮ ส าหรบัพวกเขาแลว้ ศูนยท์ีส่รา้งเสรจ็นีเ้ป็น
ความภาคภูมใิจยิง่ 
 

101 
ศูนยก์ลางบาไฮในเมอืงชรีาสไม่ใหญ่พอส าหรบัรองรบักจิกรรมในเมอืงน้ัน หลายปีที่
ผ่านมาธรรมสภาบาไฮทอ้งถิ่นชรีาสจึงพยายามซึอ้บา้นที่อยู่ติดกบัศูนยปั์จจุบนั
เพือ่ทีจ่ะต่อเตมิใหใ้หญ่ขึน้  แต่โชคไม่ดทีีเ่จา้ของบา้นหลงัน้ันมอีคตกิบับาไฮ เขาจงึ
ไม่ยอมขายใหก้บับาไฮ เพือ่ทีจ่ะท าใหส้ถานการณย์ากขึน้ไปกว่าน้ัน เจา้ของบา้นจงึ
ใหพ้รรคการเมืองหน่ึงซึง่ตัง้ตนเป็นศตัรูกบับาไฮเชา่ พรรคการเมืองนีพ้ยายามทีจ่ะ
จ ากดัศาสนกจิทีก่ าลงัด าเนินอยู่ในศูนยแ์ห่งนี ้
 
หลังจากที่พยายามทุกวิถีทาง ในที่สุด ธรรมสภาบาไฮแห่งเมืองชรีาสก็เลิกลม้
ความคดิทีจ่ะซ ือ้บา้นหลงัดงักล่าว แต่มบีาไฮคนหน่ึงตดัสนิใจโดยทีไ่ม่มผูีใ้ดทราบว่า
เขาจะซือ้บา้นหลงัน้ันเองและจะยกใหบ้าไฮในชรีาสเป็นของขวญั 
 
ราสตมัเป็นบาไฮใหม่ซึง่ยงัไม่เป็นทีรู่ก้นัในหมุ่มุสลมิในเมอืงน้ัน เขาทราบว่าจุดนีเ้ป็น
ประโยชนส์ าหรบัการไปติดต่อซือ้บา้น เสียอย่างเดียวคือ เขามีเงินไม่พอและไม่มี
อ านาจทีจ่ะไปเกลีย้กล่อมเจา้ของบา้นทีม่อีทิธพิลคนน้ัน 
 
ราสตมัเป็นแค่คนขบัรถบรรทุกซึง่ท างานหนักเพื่อผ่อนค่ารถซึง่เขาจ่ายไปแลว้ถงึ
หน่ึงในสามของมูลค่ารถคนัน้ัน นอกจากนีเ้ขายงัมบีา้นหลงัเล็กๆ ซึง่ไม่มคี่ามากนัก 
บา้นหลงันีอ้ยู่นอกเขตตวัเมอืง เป็นบา้นทีเ่ขาอาศยัอยู่กบัภรรยา 
 
สิง่ทีร่าสตมัมีคอื ความความวางใจอย่างสมบูรณใ์นพระผูเ้ป็นเจา้และมีความศรทัธา
เชือ่มั่นในอ านาจของการสวดมนตอ์ธษิฐาน เขาสวดมนตว์นัแลว้วนัเล่า เดอืนแลว้
เดอืนเล่า เพือ่ขอใหพ้ระผูเ้ป็นเจา้ชว่ยใหเ้ขาซือ้บา้นหลงันีใ้หก้บัศาสนาไดส้ าเรจ็ 
 
จากน้ันไม่นานเขาก็ไดท้ราบว่าผูน้ าพรรคการเมืองที่เชา่บา้นหลงัน้ันเสียชวีิตและ
บา้นหลงัน้ันก็ว่างลง หน่ึงในอปุสรรคผ่านพน้ไปแลว้ 
 
ราสตมัตดัสนิใจว่าถงึเวลาแลว้ทีเ่ขาตอ้งท าอะไรสกัอย่างนอกเหนือจากการสวดมนต ์
เขาเร ิม่มองหาโอกาสทีจ่ะเร ิม่ต่อรองซือ้บา้นหลงันี ้ในระหว่างทีร่อจงัหวะนี ้เขาขาย
ส่วนรถบรรทุกทีเ่ขาเป็นเจา้ของ และขายบา้นทีเ่ขาอาศยัอยู่ เขาขายบา้นไดร้าคาด ี
และเงนิทีไ่ดม้านีถู้กเก็บเอาไวเ้พื่อซือ้บา้น ราสตมัและภรรยายา้ยไปอยู่บา้นเชา่ราคา
ถกูมาก 
 
ภายในสองสามสปัดาห ์เจา้ของบา้นก็เสยีชวีติ และลูกๆ ของเขาซึง่อยู่ในเมอืงหลวงก็
เร ิม่มปีากเสยีงกนัเกีย่วกบับา้นทีอ่ยู่ตดิกบัศูนยบ์าไฮหลงันี ้ทนายความของพวกเขา



เร ือ่งจรงิเกีย่วกบัการบรจิาคใหก้องทุนบาไฮ 

62 
ไปทีส่ารบญั 

จงึประกาศขายบา้นในราคาทีเ่ป็นธรรม และราสตมัก็ซือ้บา้นดงักล่าวดว้ยเงินที่เขา
เก็บไวไ้ดส้ าเรจ็ 
 
เย็นวนัหน่ึง ขณะทีก่รรมการธรรมสภาบาไฮทอ้งถิน่ก าลงัรว่มประชมุกนั ราสตมัขอ
อนุญาตเขา้พบ เขามอบโฉนดบา้นและขอใหก้รรมการรบัไวเ้ป็นของขวญัจากเขา
และภรรยา กรรมการรบัโฉนด ส่งผ่านและมองกนัและกนัดว้ยความประหลาดใจ สิง่ที่
เห็นนีเ้ป็นความจรงิไดอ้ย่างไร? 
 
ราสตมัและภรรยาผูซ้ ึง่สนันสนุนเขามาตลอดไม่ไดห้วงัสิ่งใดตอบแทน แต่ทัง้สองก็
ไดร้บัของขวญัชิน้พิเศษจากพระผูเ้ป็นเจา้ น่ันก็คอื บุตรทีพ่วกเขาเฝ้ารอมานานนับ
ปี นานจนพวกเขาเลกิหวงัแลว้ 
 

102 
การมิเป็นเด็กหนุ่มอายุยสิบิปีซ ึง่ไดอ้าสาสมคัรไปอยู่ที.่.. ซึง่เป็นดนิแดนอนัห่างไกล
ความเจรญิ เขาอยู่ในสถานการณอ์นัยากล าบาก บางคร ัง้เขาตอ้งเดนิทางไปที…่ ซึง่
เป็นเมอืงทีอ่ยู่ถดัไป เมอืงนีม้บีาไฮอาศยัอยู่ เขาไปทีเ่มอืงนีเ้พือ่พบกบัเพือ่นบาไฮและ
ซือ้สิง่ของทีจ่ าเป็นตอ้งใช ้
 
วนัหน่ึง เมือ่เขาไดซ้ ือ้สิง่ของทีต่อ้งการในเมืองเสรจ็แลว้ เขาไดข้่าวว่าเพื่อนบาไฮจะ
มารว่มชมุนุมกนัในเย็นวนัน้ัน ดงัน้ัน เขาจงึเลื่อนก าหนดเดินทางกลบัเพื่ออยู่รว่ม
ชมุนุม 
 
เร ือ่งมีอยู่ว่า ธรรมสภาบาไฮทอ้งถิน่แห่ง… ตกลงใจจะซือ้ศูนยบ์าไฮแต่ไม่มีเงินมาก
พอ ธรรมสภาบาไฮทอ้งถิ่นจึงเชญิบาไฮของเมืองนี้เพื่อปรกึษาขอรบัเงินท าบุญ
บรจิาคเท่าที่พวกเขาจะใหไ้ดส้ าหรบัซือ้ศูนยนี์้ ตวัแทนของธรรมสภาฯ อธิบาย
เกีย่วกบัความส าคญัของการมศีูนยแ์ละเชญิชวนใหเ้พื่อนๆ บรจิาคเท่าทีส่ามารถท า
ได ้
 
บาไฮทกุคนตอบรบัค าขอนี ้บางคนหย่อนเงนิในกล่องรบับรจิาค คนอืน่ๆ เขยีนค ามั่น
สญัญาว่าจะบรจิาค และในการท าบุญบรจิาคคร ัง้นี ้มีกล่องเล็กๆ ใบหน่ึงถูกวางไว ้
หลงักล่องรบับรจิาคดว้ย 
 
หลงัจากทีนั่บเงินบรจิาคเสรจ็กล่องๆ น้ันจงึถูกเปิดออก  ในกล่องมีไข่สองสามฟอง 
ไมข้ดีๆไฟสองกล่อง เทยีนสามเล่มและยาสฟัีนหน่ึงหลอด การมิไม่มีสิง่ใดใหเ้ขาจงึ
มอบสิง่ของทีเ่พิง่ซ ือ้มาใหแ้ละออกจากทีช่มุนุมน้ันไปอย่างเงยีบๆ  
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เพือ่นทีร่วมตวักนัอยู่ในทีช่มุนุมน้ันประทบัใจในการบรจิาคของการมิ พวกเขาจงึพา
กนัซือ้สิ่งของเหล่าน้ันคนละสองสามชิน้ในราคาสูงและสมทบกบัเงินที่รวบรวมไว ้
ส าหรบัศูนยแ์ห่งน้ัน 
 

103 
ในหมู่บา้นในหมู่เกาะไอสแ์ลนด ์ศูนยบ์าไฮมกัจะสรา้งดว้ยหลงัคาใบจาก และบาไฮจะ
น่ังกนัตามสบายบนใบมะพรา้วทีปู่ไวร้อบหอ้ง อย่างไรก็ตาม ในหมู่บา้นหน่ึง บาไฮ
ตดัสนิใจว่าจะสรา้งก าแพงทีท่ าจากใบมะพรา้วรอบๆ ศูนย ์
 
ในงานฉลองสิบเกา้วนัคร ัง้ต่อมา ทุกคนพากนัน่ังเป็นวงกลม หลงัพิงก าแพง กลาง
หอ้งมีกล่องรบับรจิาคตัง้อยู่กล่องหน่ึง เป็นกล่องทีเ่ห็นเด่นอย่างชดัเจนจนไม่มีใคร
กลา้เขา้ใกล ้ตอนทีง่านฉลองบุญเลกิและมกีารนับเงนิ ปรากฎว่าไดเ้งนิท าบุญบรจิาค
นอ้ยกว่าคร ึง่หน่ึงของทีเ่คยไดร้บั 
 
ธรรมสภาบาไฮทอ้งถิน่ปรกึษากนัเกีย่วกบัเร ือ่งนีแ้ละตกลงกนัว่า ในงานฉลองสบิเกา้
วนัคร ัง้ต่อไปพวกเขาจะผ่านกล่องรบับรจิาคผ่านจากคนหน่ึงไปสู่อกีคนหน่ึง ไม่นาน
นักก็พบว่าการท าเชน่นีม้ขีอ้เสยี 
 
ธรรมสภาบาไฮทอ้งถิน่จงึปรกึษาเร ือ่งนีก้นัอกีคร ัง้หน่ึง และสรุปว่าเป็นการดกีว่าทีจ่ะ
ร ือ้ก าแพงที่พวกเขารว่มกนัสรา้งทิง้เสียเพื่อที่ว่ากล่องรบับรจิาคจะถุกวางไวใ้น
สถานที่ไม่สะดุดตาอีกคร ัง้หน่ึงและเพื่อนจะสามารถบรจิาคไดต้ามเวลาที่พวกเขา
ตอ้งการ 
 
เป็นสิง่ทีด่ทีีม่ีการทดลองเพื่อใหแ้น่ใจว่าแต่ละคนในชมุชนมีอสิระทีจ่ะท าบุญบรจิาค
ตามใจปรารถนา โดยปราศจากความรูส้กึว่าถูกกดีกนัหรอืตกอยู่ภายใตค้วามบบีคัน้
เมือ่ท าบุญบรจิาคใหแ้กศ่าสนา 
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เร ือ่งอืน่ๆ 
[Some Other Stories] 

 

104 
เมื่อระบบคอมมิวนิสตเ์ขา้มามอี านาจในรสัเซยี ศาสนาทัง้หมดถูกสั่งหา้ม ไม่ยกเวน้
แมแ้ต่ศาสนาบาไฮ สกัการะสถานบาไฮแห่งแรกทีส่รา้งขึน้ในโลกซึง่สรา้งขึน้ทีเ่มอืง
เอสคาบาดก็ถูกยดึดว้ยเชน่กนั บาไฮหลายคนทีเ่ป็นชาวรสัเซยีถูกเนรเทศไปยงัไซบี
เรยี ส่วนบาไฮทีถ่อืหนังสอืเดนิทางของเปอรเ์ซยีถูกส่งกลบัไปอหิรา่น 
 
ในบรรดาบาไฮศาสนิกชนชาวเปอรเ์ซยีนนี้ หลายคนที่มีฐานะดีมาตัง้รกรากอยู่ที่
รสัเซยี ทัง้หมดถุกบีบบงัตบัใหอ้อกจากรสัเซยีและทิง้ทุกอย่างที่มีไวเ้บือ้งหลงัและ
หาทางกลบัประเทศโดยไม่มสีมบตัติดิตวัเลยนอกจากเสือ้ผา้ทีส่วมใส่อยู่เทา่น้ัน 
 
ในบรรดาผูถู้กเนรเทศเหล่านีม้ีชายคนหน่ึงทีก่ าลงัจะกลบัอหิรา่นพรอ้มดว้ยกลุ่มศา
สนิกชนทีเ่ศรา้หมอง แต่ฃายคนนีก้ลบัไม่แสดงอาการเศรา้เสยีใจ เขามีกระดาษปึก
หน่ึงซึง่ดูเหมือนเป็นทีม่าของความพงึพอใจตดิตวัอยู่ หลายคร ัง้ในระหว่างเดนิทางที่
ยากล าบากเราจะเห็นเขาน ากระดาษนีอ้อกมาจากกระเป๋า เขาจะจบูกระดาษปึกนีแ้ละ
น าไปแตะกบัหนา้ผากเสมือนเป็นสญัญาณของการใหค้วามเคารพ และแลว้เขาก็จะ
ใส่กระเป๋าเก็บไวด้งัเดมิ 
 
เพือ่นๆ ต่างพากนัอยากทราบเกีย่วกบักระดาษปึกนีแ้ละเขาก็ไดอ้ธบิายว่า “นี”้ “เป็น
ความมั่งคัง่เดยีวทีผ่มไดค้รอบครอง แมว้่าผมไดสู้ญเสยีสมบตัทิางโลกไปแลว้ทัง้หมด 
ที่มีอยู่น่ีคือตน้ทุนที่ไม่ว่าใครก็ไม่สามารถพรากไปจากผมได ้กระดาษเหล่านี้คือ
ใบเสรจ็ทีผ่มท าบุญบรจิาคใหก้องทุนบาไฮ และผลบุญทีผ่มไดร้บัจากการบรจิาคนีจ้ะ
คงอยู่ช ัว่นิรนัดร”์ 
 

105 
หลายปีมาแลว้ทีศ่าสนาถูกประกาศหา้มในหลายประเทศทีเ่ราทราบกนัในนามของ
หลังม่านเหล็ก มีบาไฮในประเทศเหล่า น้ันที่ไดร้บัความทนทุกขท์รมานอัน
เน่ืองมาจากทีพ่วกเขานับถอืศาสนานี ้แตพ่วกเขาก็ยงัคงยนืหยดัอย่างเหนียวแน่นใน
ความรกัทีม่ตีอ่ศาสนา พวกเขาถกูหา้มมใิหต้ดิตอ่กนั ปีแห่งการตอ้งอยู่โดดเดีย่วล่วง
พน้ไปหลายปี แตห่ลายคนก็ยงัไม่ทราบว่ามบีาไฮอืน่ๆ ทีย่งัอยู่ในประเทศนีห้รอืไม่ 
 
อย่างไรก็ตาม สถาบนับาไฮในประเทศอืน่ๆ ไดต้ติด่อกบับาไฮบางคน และทุกโอกาส
ทีเ่ป็นไปได ้สถาบนัฯ จะส่งบาไฮมาเยี่ยมบาไฮที่โดดเดีย่วเหล่านีเ้พื่อใหข้่าวคราว
เกีย่วกบัเพือ่นบาไฮทัว่โลก 
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มีคร ัง้หน่ึงทีบ่าไฮสามคนไดไ้ปเยีย่มบาไฮศาสนิกชนทีป่ระเทศเชค็โกสโลวาเกยี ใน
บรรดาศาสนิกชนทีพ่วกเขาพบมีสตรทีี่อายุมากคนหน่ึง เป็นแม่หมา้ยซึง่ตอ้งโทษ
เป็นเวลาสามปีอนัเน่ืองมาจากขอ้หาทีเ่ธอนับถอืศาสนาบาไฮ ขณะน้ันสตรผูีนี้อ้าศยั
อยู่ในหอ้งเล็กๆ ซึง่มีเพียงเตยีงนอน หมอ้หุงขา้ว และตูเ้สือ้ผา้ซึง่เป็นที่เก็บหนังสือ
ดว้ย สตรผูีช้ราภาพนีจ้ะพูดกบัแขกซึง่เดินทางมาไกลเพื่อมาเยี่ยมอย่างเศรา้ๆ ว่า 
"ตอนนีฉั้นอายุแปดสบิกว่าปีแลว้ ฉันอยู่ทีน่ี่มาช ัว่ชวีติและจะตายจากไปในไม่ชา้ และ
จะไม่มใีครชว่ยท างานต่อ” แขกทีม่าเยีย่มจะมองหนา้กนั สงสยัว่าพวกเขาน่าจะบอก
เธอหรอืไม่ว่ามบีาไฮวยัหนุ่มสาวทีม่ชีวีติชวีาในประเทศของเธอมากมาย และแลว้หน่ึง
ในสามคนที่มาเยี่ยมกล่าวกบัเธอดว้ยความรกัว่า "ขอใหว้างใจและสุขใจเถิด 
เพราะว่าทีน่ี่มอีกีหลายคนทีจ่ะชว่ยสานตอ่ แตเ่พือ่เป็นการป้องกนัความปลอดภยัของ
ทกุคนจงึเป็นการดกีว่าทีจ่ะไม่มกีารตดิตอ่ระหว่างพวกเขากบัทา่น” 
 
น ้าตาแห่งความปีตยิินดีไหลอาบแกม้สตรผูีนี้้ขณะทีเ่ธอเดินไปหยิบหนังสือและถือ
กลบัมาเล่มหน่ึง กล่าวว่า "หนังสอือนัมีค่าเล่มนีม้ีลายเซน็ของท่านพระหตัถศ์าสนา 
มารธ์า รูท ในปี พ.ศ. 2476 (ค.ศ. 1933) โปรดน าไปฝากเพื่อนๆ พรอ้มความรกั
จากฉันดว้ย” 
 
เหมือนกบัว่าน่าจะไม่เพียงแค่น้ัน  เธอจงึน าเงินจ านวนหน่ึงฝากไปกบัเพื่อนๆ ทีม่า
เยี่ยมพรอ้มกล่าวอย่างถ่อมตนว่า "เงินบ านาญที่ฉันไดร้บัน้อยนิดเดียว แต่ฉันก็
สามารถเก็บหอมรอมรบิไวไ้ดจ้ านวนหน่ึง โปรดชว่ยน าไปบรจิาคใหแ้กก่องทุนบาไฮ
ดว้ย” เธอมเีงนิจ านวนนอ้ยมากแตก็่ยงับรจิาคใหอ้ย่างมากมาย 
 

106 
แฟรงค ์และภรรยาและลูกนอ้ยสองคนเป็นอาสาสมคัรในประเทศไอซแ์ลนด ์พวกเขา
อยู่ที่น่ันเพื่อช่วยใหเ้ป้าหมายหน่ึงในแผนงานเกา้ปีของประเทศแคนาดาประสบ
ความส าเรจ็ 
 
แฟรงคโ์ชคดทีีห่างานท าในประเทศไอซแ์ลนดไ์ด ้แต่ชวีติก็ไม่ราบร ืน่นัก เพราะเขา
ตอ้งท างานขดุเจาะหินวนัละสิบช ัว่โมงโดยไดร้บัค่าแรงไม่มากนัก ภายหลงัเขาจงึ
ท างานเป็นชา่งเชือ่มในโรงงานสรา้งเรอืเดนิทะเลแต่ชวีติก็ยงัยากล าบากเพราะเงินที่
ไดไ้ม่พอกบัคา่ใชจ้า่ยของครอบครวั 
 
มีครอบครวัอื่นที่อาสาสมคัรจากแคนาดาในประเทศไอซแ์ลนด ์และทัง้หมดมีชวีิต
ภายใตส้ถานการณ์อันกดดันทางการเงิน พวกเขาภาคภูมิใจที่ดูแลตนเองได ้
ทางดา้นการเงิน แต่เมื่อถงึเวลาท าบุญบรจิาคพวกเขาสามารถใหไ้ดเ้พียงเล็กนอ้ย
จากคา่แรงทีน่อ้ยอยู่แลว้ 
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วนัหน่ึง แฟรงคไ์ดข้่าวมาว่าจะมีโอกาสทีห่าเงนิไดเ้พิม่ในวนัสุดสปัดาหด์ว้ยการชว่ย
ขนปลาทีแ่ชแ่ข็งลงเรอืเดนิสมุทรทีท่่าขนส่งสนิคา้ ในระหว่างสปัดาหม์คีนงานท างาน
นี้อยู่แลว้ แต่คนงานเหล่านี้ดื่มหนักในคืนวนัศุกร ์ดงัน้ันถา้มีการขนปลาลงเรอืใน
วนัรุง่ขึน้พวกเขาจะไม่สามารถท าได ้อาสาสมคัรของเราจงึตดัสนิใจท างานล่วงเวลา 
พวกเขายนืเตรยีมพรอ้มทีอู่เ่รอืพรอ้มท างานในทนัททีีเ่รอืมาถงึในวนัสุดสปัดาห ์
 
หลงัจากท างานหนักทีใ่ชแ้รงงานหลายช ัว่โมงทุกวนั คุณอาจจะคดิว่าแฟรงคน่์าจะมี
ความสุขทีไ่ดพ้กัผ่อนในสุดสปัดาหม์ากกว่าทีจ่ะมาชว่ยขนปลาแชแ่ข็งทีห่นักจ านวน
หลายพนัตนั แฟรงคก์ลบัพูดว่า งานทีเ่ขาท าสองวนัสุดสปัดาหนี์ใ้หค้วามพอใจแก่
เขามากกว่างานทัง้หมดทีเ่ขาเคยท า ทัง้สปัดาหเ์ขาเฝ้ารอเรอืเดนิสมุทร ทัง้ยงัสวด
มนตใ์หเ้รอืเดนิสมุทร น่ันเป็นเพราะว่าเงนิทีเ่ขาหาไดร้ะหว่างสุดสปัดาหน้ั์นมจีดุหมาย
พเิศษคอื ทัง้หมดจะถกูน าไปท าบุญบรจิาคแกก่องทนุบาไฮ 
 
ในแคนาดาเชน่กนั แฟรงคท์ างานล่วงเวลาเพื่อบรจิาคใหแ้ก่กองทุน ตอนทีเ่ขาเป็น
คนงานตกัหิมะในชว่งฤดูหนาวจดั เขาสวดมนตข์อใหพ้ระผูเ้ป็นเจา้ทรงบนัดาลให ้
หิมะตกมากๆ เพื่อว่าเขาจะยงัคงมีงานพิเศษนีท้ าหลงัเลิกงานและน าเงินที่ไดเ้พิ่มนี้
ท าบุญบรจิาคใหแ้กศ่าสนา 
 
ปรากฎว่ามีหิมะตกมากในปีน้ันจนคนทั่วไปชงิชงัภาพหิมะ ทุกคนบ่นอย่างเสีย
อารมณย์กเวน้ 
 
แฟรงคซ์ ึง่มคีวามสุขกบัการตกัหมิะช ัว่โมงแลว้ช ัว่โมงเล่าเพือ่น าเงนิทัง้หมดทีไ่ดจ้าก
งานพเิศษนีไ้ปท าบุญบรจิาคแกก่องทนุ 
 

107 
บรูซและภรรยา เฮเลนอาสาสมคัรอยู่ทีป่ระเทศกายอานาหลายปี คร ัง้หน่ึงทัง้สองได ้
ไปเยี่ยมชุมชนบาไฮแห่งหน่ึงในชนบท ช่วงที่เขาไปน้ันเป็นเวลาที่อาหารหลัก
บางอย่างในประเทศขาดแคลน ประชาชนตอ้งอดออมและประหยดัเพื่อที่จะมีเงิน
ประทงัชวีติ แน่นอน ยิง่มเีงนินอ้ย ความล าบากในการด ารงชวีติก็ยิง่ทวขีึน้ 
 
สามีภรรยาชาวเมืองซึง่เป็นบาไฮใหก้ารตอ้นรบัอาสาสมคัรทัง้สองดว้ยความอบอุ่น
โอบออ้มอารอีย่างยิ่ง แมเ้จา้บา้นทัง้สองจะยากจนและไม่มีอาหารในบา้นมาก แต่
ตลอดสปัดาหพ์วกเขาก็แบ่งปันอาหารกบัแขก 
 
บรูซและเฮเลนก าลงัจะไปประเทศองักฤษเพือ่เยีย่มบา้นเกดิ พวกเขาครุน่คดิเกีย่วกบั
ของขวญัทีจ่ะน ามาตอบแทนความกรุณาและความมนี ้าใจทีเ่จา้บา้นมอบแกเ่ขา แตบ่
รูซก็ยงัคงหวั่นใจเกีย่วกบัสิ่งทีเ่พื่อนจะขอใหน้ ามาเน่ืองจากว่ามีเพื่อนทีย่งัมิไดเ้ป็น
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บาไฮสองสามคนไดข้อใหน้ าสิง่ของทีม่ีราคาแพงมากมาฝากพวกเขาแลว้ หากเจา้
บา้นขอเคร ือ่งตดัหญา้หรอืเคร ือ่งใชใ้นเกษตรกรรมเล่า เขาจะท าอย่างไร? 
 
บรูซไม่ตอ้งกงัวลเลย เพราะเจา้บา้น แมใ้นโลกแห่งวตัถุพวกเขาจะยากจน แต่พวก
เขาก็มิไดย้ึดติดกบัวตัถุทางโลก สิ่งที่พวกเขาขอใหบ้รูซและเฮเลนน ามาฝากเมื่อ
กลบัมาเป็นแค่เมล็ดพนัธุไ์มท้ีพ่วกเขาจะน ามาปลูกในแปลงดาวเกา้แฉกเพราะพวก
เขาตอ้งการประดบัส่วนหน่ึงของบา้นเล็กๆ ทีพ่วกเขายกใหเ้ป็นศูนยบ์าไฮ 
 
พวกเขากล่าวว่า "ยงัมอีกีอย่าง คณุจะน าพระนามศกัดิส์ทิธิม์าใหเ้ราแขวนบนก าแพง
จะไดไ้หม?” 
 
ในงานฉลองสบิเกา้วนัในประเทศองักฤษ เฮเลนเล่าใหเ้พือ่นๆ ฟังเกีย่วกบัสามภีรรยา
คู่นี ้ผูท้ไีดร้บัฟังต่างประทบัใจในความอารแีละความไม่ยดึตดิของเจา้บา้น ท าใหผู้ท้ี่
รบัทราบเห็นภาพและคณุคา่ของชวีติทีแ่ทจ้รงิ ผลก็คอืมกีารท าบุญบรจิาคแกก่องทุน
จ านวนมากในเย็นวนัน้ัน 
 

108 
หลายเขตแดนเปิดรบัศาสนาบาไฮระหว่างแผนงานสิบปีของท่านศาสนภบิาล  และ
อาสาสมคัรก็น าข่าวสารของพระบาฮาอุลลาหไ์ปยงัสถานทุรกนัดานในภาคพืน้ตา่งๆ 
ของโลก อาสาสมคัรหลายคนเป็นคนหนุ่มสาวซึง่มีเงินไม่มากนัก เมื่อถึงประเทศ
จุดหมายปลายทาง ถา้พวกเขาหางานท าไดก้่อนทีเ่งินทีต่ดิตวัจะหมดก็ถอืว่าโชคดี
อย่างยิง่ 
 
ในบรรดาผูท้ีล่ะทิง้บา้นเกดิเมืองนอนและทุกสิง่เพื่อไปรว่มแผนงานของท่านศาสนภิ
บาลน้ันมีบาไฮวยัรุน่ที่เป็นชายกลุ่มหน่ึงจากประเทศอิหรา่นที่ไปตัง้รกรากอยู่ใน
ประเทศใกลเ้คยีง ดูเหมือนทุกอย่างจะเป็นอุปสรรคในระยะแรก เชน่ ท าวซีา่ยากและ
หางานท าไม่ได ้ในเมอืง ซ... ในขณะน้ันมธีรรมสภาบาไฮทอ้งถิน่แห่งเดยีว ธรรมสภา
บาไฮทอ้งถิ่นแห่งนี้ตอ้งวางแผนงานที่จะช่วยใหอ้าสาสมัครรุ ่นใหม่ตัง้รกรากใน
ประเทศได ้ ธรรมสภาฯ ขอรอ้งใหบ้าไฮทุกคนทีม่ีงานท าในเมอืง ซ... ท าบุญบรจิาค
เงนิเดอืนหน่ึงวนัในแตล่ะเดอืนบาไฮใหแ้กก่องทนุชว่ยเหลอืผูท้ีห่างานท ายงัไม่ได ้
 
เพือ่นทุกคนพรอ้มใหค้วามรว่มมอืและชว่ยกนัท าบุญบรจิาคจนกระทัง่อาสาสมคัรทกุ
คนในประเทศน้ันสามารถยนืบนล าแขง้ของตนเองได ้
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109 
ในบางประเทศใกลเ้คยีง กลุ่มอาสาสมคัรฃายหญงิวยัรุน่ในชมุชนหน่ึงตัง้กล่องรบัเงนิ
ท าบุญบรจิาคเพือ่ใหท้กุคนสามารถหยอดเงนิทีท่ ามาหาไดท้กุวนั  ทกุๆ เชา้ พวกเขา
จะสวดมนตร์ว่มกนัแลว้จึงไปหางานท า ถือว่าโชคดีถา้หน่ึงหรอืสองคนในหมู่เขา
สามารถหาเงนิจากงานแบกหามเพือ่แลกกบัคา่จา้งจ านวนเล็กนอ้ย 
 
เมื่อกลบับา้นในตอนเย็น พวกเขาหยอดเงินค่าจา้งลงในกล่องรบับรจิาค บางคร ัง้
กล่องนีก็้ว่างและพวกเขาก็ตอ้งอดอาหาร ถา้มเีงนิมากพอพวกเขาก็จะซือ้ขนมปังมา
แบ่งปันกนั และถา้โชคด ีเขาก็สามารถซือ้อาหารมาท าได ้
 
เป็นอย่างนีต้ดิต่อกนัมานานนับเดอืน แต่อาสาสมคัรกลุ่มนีก็้ฝ่าฟันอุปสรรครว่มกนั
จนกระทัง่คนในกลุ่มคอ่ยๆ หางานประจ าท าไดท้ลีะคนจนครบ 
 

110 
มีบาไฮไม่เกนิสบิสองคนในเมืองอารยาชาห ์พวกเขาไม่ใชค่นร า่รวย แต่มีความคดิ
ดีๆ  ทีจ่ะชว่ยศาสนาไดถ้า้พวกเขามเีงนิมากพอ 
 
วนัหน่ึง ตอนที่เพื่อนมาชมุนุมกนัเพื่อปรกึษาแผนงาน คนหน่ึงถามขึน้ว่า "ตอนนี้
พวกเรามเีงนิเท่าไร?. เหรญัญกิตอบว่า "สองพนัทูมาน”  เพือ่นอกีคนหน่ึงถามอย่าง
หมดหวงัว่า "เงินสองพนัทูมานนีเ้อามาท าอะไรได?้” คนหน่ึงตอบว่า "ฉันรูว้่าควรจะ
ใชท้ าอะไร เราจะจดังานและเชญิบาไฮทีอ่ยู่ในระแวกนีท้ ัง้หมดมาชว่ยเรา” 
 
ทุกคนยอมรบัความคดินี ้พวกเขาชว่ยกนัท าอาหารเองเพือ่ประหยดัเงนิ และเชญิทุก
คนในชมุชนบาไฮใกลเ้คยีงเทา่ทีพ่วกเขานึกไดม้ารว่มงาน 
 
หลงังานเลีย้งใหญ่ผ่านพน้ไป ทุกคนมีส่วนรว่มชว่ยกนัประมูลขายสิ่งของที่น ามา
ท าบุญบรจิาค พวกเขาหวัเราะ สนุกสนานกนัจนดกึ ไดเ้งนิทีร่วบรวมจากงานนีเ้ท่าไร
หรอื? ค าตอบคอื แปดหมืน่ทมูาน 
 

111 
… เฉพาะสิง่ของของ.ศาสนิกชนไม่ว่าจะผลิตโดยบาไฮหรอืโดยผูท้ีย่งัไม่
เป็นบาไฮน ามาจ าหน่ายเพือ่เขา้กองทุนสกัการะสถานหรอืกองทุนสถาบนั
ของบาไฮได ้ทีก่ าหนดไวเ้ชน่นีก็้เพือ่ธ ารงไวซ้ ึง่หลกัการทีว่่าผูท้ีย่งัไม่เป็น
บาไฮยงัไม่สามารถท าบุญบรจิาคเพือ่สนับสนุนสถาบนัซึง่เป็นของบาไฮ
โดยเฉพาะไดไ้ม่ว่าจะโดยทางตรงหรอืทางออ้ม 39 

ทา่นโชก ีเอฟเฟนด ี
                                                           
39 Lifeblood of the Cause, No. 46 
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112 

ธรรมสภาบาไฮในเมืองเล็กๆ ทีนิ่วคาลโีดเนียเพิง่เร ิม่ตัง้ขึน้ใหม่และไม่ไดท้ างานเต็มที่
ในระยะแรกเร ิม่ มีเร ือ่งหน่ึงที่กรรมการธรรมสภาเห็นไม่ตรงกนัก็คือเร ือ่งการใช ้
เงนิกองทุน กล่าวคอื เพือ่นๆ ต่างชว่ยกนัท าบุญบรจิาคและเหรญัญกิรวบรวมเงินได ้
อย่างมากมาย แต่แทนที่จะใชเ้งินท าบุญบรจิาคนี้ในทางสรา้งสรรค ์พวกเขากลบั
ทอดทิง้กล่องนีไ้วใ้นบา้นของเหรญัญกิ 
 
บงัเอญิเหรญัญกิมีความจ าเป็นตอ้งทิง้บา้นไปหลายวนั ในขณะทีเ่ขาไม่อยู่ มีขโมย
ปีนเขา้บา้น สิง่เดยีวทีข่โมยไดไ้ปคอืเงนิทีว่างไวอ้ย่างไม่ไดใ้ชป้ระโยชนใ์นกล่องของ
กองทนุบาไฮส าหรบัทอ้งถิน่ 
 

113 
ธรรมสภาบาไฮทอ้งถิน่แห่งเมืองบารกิาดาในเกาะกวมไม่ไดร้บัเงินท าบุญบรจิาคแก่
กองทุนทอ้งถิ่นมากนัก ธรรมสภาฯ จึงไม่แน่ใจว่าจะใชป้ระโยชนจ์ากเงินท าบุญ
บรจิาคทีม่อียู่ในทางใด จงึตดัสนิใจส่งเงนิจ านวนน้ันไปสมทบกองทนุแห่งชาต ิ
 
ในงานฉลองสิบเกา้วนัคร ัง้ถดัไป ครูเดนิทางแนะน าศาสนาคนหน่ึงมาเยี่ยมชมุชน 
บาไฮหลายคนทีไ่ม่ใครม่าอย่างสม ่าเสมอพากนัมาพบกบัเขา ปรากฎว่าในวนัน้ันมี
คนท าบุญบรจิาคใหก้องทุนบาไฮทอ้งถิ่นมากเป็นสิบเท่าของเงินที่ส่งไปสมทบกบั
กองทนุบาไฮแห่งชาต ิ
 

114 
บาไฮศาสนิกชนในโบลีเวียก าลงัสรา้งโรงเรยีนขนาดเล็กส าหรบัชาวชนบทดอ้ย
โอกาสทีร่ฐับาลก าลงัพยายามเกลีย้กล่อมใหล้งมาจากเขาทีสู่งและแหง้แลง้เพือ่มาตัง้
รกรากอยู่บนพืน้ที่ราบที่อุดมสมบูรณ ์บาไฮศาสนิกชนประกาศขอรบัเงินท าบุญ
บรจิาคจากเพื่อนศาสนิกชนในภาคพืน้ต่างๆ ของโลก ในการนี ้พวกเขาไดร้บัการ
ตอบรบัมากมาย 
 
ตวัอย่างเชน่ บาไฮศาสนิกชนในประเทศองักฤษส่งเงินเป็นค่าก่อสรา้งโรงเรยีนหน่ึง
โรง และเน่ืองจากเวลาน้ันเป็นชว่งถือศีลอดพอดี  คณะกรรมการธรรมสภาบาไฮ
แห่งชาตติ่างท าบุญบรจิาคค่าอาหารเทีย่งทีเ่ขาไม่ไดใ้ชใ้นชว่งเวลาน้ันสมทบใหอ้กี
จ านวนหน่ึง 
 
มศีาสนิกชนหญงิสูงวยัผูห้น่ึงซึง่ไดร้บัการยกเวน้ไม่ตอ้งถอืศลีอดก็อดอาหารเทีย่งใน
ปีน้ันดว้ย เพราะว่าเธอตอ้งการรว่มชว่ยเหลือและเงินที่มีก็คือค่าอาหารเที่ยงที่เธอ
สามารถท าบุญบรจิาคใหไ้ด ้
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เยาวชนบางคนคดิหาทางอืน่ดว้ยการประหยดัเงินทีใ่ชป้ระจ าวนัในโรงเรยีน ไม่ว่าจะ
หนาว ฝนจะตก ทางจะไกลแค่ไหน พวกเขาตื่นแต่เชา้และเดินไปโรงเรยีนและ
วทิยาลยั เงินเล็กนอ้ยทีไ่ดจ้ากการประหยดัค่ารถถูกน าไปท าบุญบรจิาคแก่กองทุน
ของโรงเรยีน 
 
พวกเขาสามารถรวบรวมเงินไดต้ามที่ตอ้งการก่อนสิน้สุดเทศกาลถือศีลอด และ
โรงเรยีนแห่งหน่ึงที่อยู่ลึกเขา้ไปในโบลีเวียก็ไดถู้กสรา้งอุทิศใหใ้นนามของบาไฮ
ศาสนิกชนชาวองักฤษ 
 

115 
บาไฮศาสนิกชนในเมอืงคโิกมา ประเทศแทนซาเนียจดังานฉลองวนัขึน้ปีใหม่นอรร์ซู
เป็นเวลาสามวนัทีช่ายทะเลสาบในหมู่บา้นคบิริซิ ีและไดเ้ชญิบาไฮในอาณาบรเิวณ
รอบๆ มารว่มงาน 
 
พวกเขาเตรยีมงานนี้หลายเดือน และไดส้รา้งกระท่อมหลงัหน่ึงใกลศู้นยบ์าไฮใน
เมืองคบิริซิเีพื่อใชร้บัรองผูม้ารว่มงานสองถงึสามรอ้ยคน สถานทีพ่รอ้มรบัแขกก่อน
ถงึวนัเทศกาลนอรร์ูซ กระท่อมถูกประดบัดว้ยกิง่ไมส้เีขยีวและดอกไมส้ด อาหารเย็น
พรอ้มแลว้ 
 
บาไฮจากเจ็ดหมู่บา้นมากนัเป็นกลุ่ม มีทัง้ชาย หญงิและเด็กๆ กลุ่มสุดทา้ยทีม่าถงึมี
สบิเอ็ดคนในสภาพทีอ่่อนลา้ มอมแมมดว้ยฝุ่ น เทนิกระเป๋าเดนิทางไปไวบ้นศรีษะและ
แบกเด็กๆ ไวท้ีห่ลงั กว่าจะถงึ พวกเขาเดนิดว้ยเทา้เป็นเวลาสามวนั มีคนถามพวก
เขาว่า "มีรถประจ าทางถงึทีน่ี่จากหมู่บา้นคุณหรอืไม่?” พวกเขาตอบว่า “มี แต่เรา
ตอ้งเสยีค่าโดยสาร แลว้เราจะไม่มเีงนิเหลอืทีจ่ะท าบุญบรจิาคใหก้บักองทุน” ขณะน่ี
พูด พวกเขาควกัเงิน 440 ชลิลงิทีป่ระหยดัจากค่ารถเพื่อบรจิาคแก่ธรรมสภาบาไฮ
แห่งคโิกมาซึง่จดังานนีอ้อกมาใหด้ดูว้ยความภาคภูมใิจ 
 

116 
หลงัจากทีต่รวจสอบค าสอนของศาสนามานานกว่าหน่ึงปี ขา้ราชการบ านาญสูงวยัที่
มรีายไดจ้ากเงนิบ าเหน็จจ านวนเล็กนอ้ยก็ตดัสนิใจเป็นบาไฮ 
 
เขาชอบดื่มเบียรต์อนกลางวนัตลอดชวีิตที่ผ่านมา แต่ตอนที่เขาเป็นบาไฮเขาก็
ตระหนักว่าเขาจะไม่สามารถดืม่สุราไดอ้กีและจะตอ้งงดดืม่เบยีรใ์นตอนกลางวนั เขา
ค านวณคา่เบยีรท์ีด่ืม่ในหน่ึงปีขา้งหนา้และท าบุญบรจิาคเงนิจ านวนน้ันใหแ้กก่องทนุ 
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117 
คุณ อ... เป็นนายแพทยห์นุ่มผูซ้ ึง่เร ิม่เปิดคลีนิกส่วนตวั เขาแยกเงินตน้ทุนจ านวน
เล็กน้อยออกมาส่วนหน่ึงซึง่เป็นส่วนที่เขาคาดหวังเป็นค่าใชจ้่ายจนกว่าเขาจะ
สามารถตัง้ตวัไดจ้ากการรกัษาคนไข ้
 
เขาผิดหวงัอย่างมากที่คลีนิกของเขาไม่สามารถท าก าไรไดเ้รว็อย่างที่คาดไว ้และ
ตน้ทุนก็ก าลังร่อยหรอลงอย่างรวดเร็ว เวลาผ่านไปเดือนแลว้เดือนเล่าแต่
สถานการณก็์ไม่ดขีึน้  มาถงึจุดทเีขามีเงินเหลือพอทีจ่ะจ่ายค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดอ้กี
เพียงเดอืนเดยีวเท่าน้ัน เขาจงึตดัสนิใจมองหางานพิเศษทีจ่ะชว่ยใหเ้ขามีเงินใชพ้อ 
รอเวลาทีเ่ขาจะสามารถหารายไดจ้ากคลนิีก 
 
ในช่วงเวลาน้ัน เขาไดร้บัทราบว่าธรรมสภาบาไฮทอ้งถิ่นในเมืองของเขาก าลัง
ตอ้งการเงนิทุนอย่างมาก คุณหมอ อ… จงึคดิว่า "เงนิทีเ่รามอียู่น้ันพอประทงัใหร้อด
เพียงหน่ึงเดือนเท่าน้ัน พอสิน้เดือนเราก็จะไม่มีเงินเหลืออีกเลย ที่จรงิแลว้ เงินที่มี
จ านวนนี้ส าหรบัตวัเราเองไม่มีประโยชนม์ากนักแต่อาจจะเป็นประโยชนส์ าหรบั
ธรรมสภาฯ จึงน่าจะท าบุญบรจิาคใหแ้ก่กองทุนดีกว่า"เขาจึงเซ็นตเ์ช็คและส่งให ้
ธรรมสภ่าบาไฮทอ้งถิน่แห่งน้ัน 
 
คุณหมอ อ… ไปรา้นอาหารเพื่อทานกาแฟดว้ยเศษเงินทีเ่หลอืในกระเป๋า เขาไดพ้บ
กบัเพือ่นรว่มอาชพีซึง่กล่าวกบัเขาว่า "ผมสงสยัว่าคุณจะสามารถชว่ยผมไดห้รอืไม่ 
ผมมีงานต าแหน่งดีในโรงพยาบาล แต่ผมตอ้งการเรยีนต่อ แต่คุณหมอที่ดูแล
โรงพยาบาลไม่ใหผ้มไปจนกว่าผมจะหาคนมาแทนได ้คุณจะสามารถท างานที่
โรงพยาบาลแห่งนี ้แคส่ามวนัในสปัดาหไ์ดไ้หม?” 
 
วนัรุง่ขึน้ คุณหมอ อ… ก็เซน็ตส์ญัญาท างานหน่ึงปี ระบุใหเ้ขาท างานสามวนัในหน่ึง
สปัดาหแ์ละชว่ยใหเ้ขาสามารถใชเ้วลาทีเ่หลอืรกัษาคนไขท้ีค่ลนิีกส่วนตวั 
 

118 
ไม่มีแหวนแต่งงานของคู่สมรสใหม่คู่หน่ึงในสวีเดนปรากฎใหเ้ห็น เพื่อนคนหน่ึงจึง
ถามขึน้ดว้ยความประหลาดใจว่า "เกดิอะไรขึน้กบัแหวนของคณุ?” 
 
คุณล่ะคิดว่าเกดิอะไรขึน้? คู่สมรสคู่นี้ตอ้งการท าบุญบรจิาคใหก้องทุนบาไฮ และ
เทา่ทีใ่หไ้ดก็้คอืแหวนแตง่งานของเขาทัง้สองน่ันเอง 
 

119 
บาไฮศาสนิกชนขาวอฟัรกินัคนหน่ึงมีบา้นในหมู่บา้น เป็นบา้นหลงัย่อมๆ และทีด่นิ
เล็กๆ ทีเ่ป็นสวนครวั แตเ่ขามเีงนิไม่มาก 
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เขาท าบุญบรจิาคใหแ้ก่กองทุนไดน้อ้ยมากจนเขาคดิว่าสิง่ทีเ่ขาบรจิาคใหน้ั้นจะเป็น
ประโยชนม์ากนอ้ยเพยีงใด เขาจงึคดิไดว้่า "เงนิบรจิาคของเราเสมอืนเป็นหยดน ้า แต่
ถา้หน่ึงหยดของเราไปรวมกนักบัหลายหยดของคนอืน่ๆ หยดน ้าเหล่าน้ันก็จะรวมกนั
กลายเป็นมหาสมุทรของพระบาฮาอุลลาห”์ เมือ่คดิไดด้งัน้ัน เขาจงึบรจิาคใหแ้มว้่าจะ
เป็นจ านวนนอ้ยนิดเพยีงใดก็ตาม 
 

120 
บาไฮศาสนิกชนคนหน่ึงในคาโลไลนาตอนใตแ้ยกแม่ไกจ่ านวนหน่ึงไวใ้หก้บัศาสนา 
เงนิทีไ่ดจ้ากการขายไข่ทัง้หมดเป็นของกองทุน ทนัทีท่ีไ่กห่ยุดออกไข่ เธอจะขายมนั
ไปและน าเงนิไปใหก้องทนุของศาสนา จากน้ันก็จะเลอืกแม่ไกช่ดุใหม่แทนที ่
 

121 
บาไฮศาสนิกชนทีม่ีรา้นอาหารบางคนในเมืองบอมเบยท์ าบุญบรจิาคก าไรทีไ่ดจ้าก
การขายของหน่ึงหรอืสองช ัว่โมงแรกในแต่ละวนัใหก้บักองทุนศาสนา บางคนใหเ้ป็น
เงนิทีไ่ดจ้ากการขายกระป๋องและขวดเปล่า ซึง่รวมกนัแลว้นับเป็นจ านวนมาก 
 

122 
โทนีและมาเรยีเป็นบาไฮในสหรฐัอเมรกิา โทนีเป็นคนผิวด า ส่วนมาเรยีเป็นคนผิว
ขาว สองสามปีทีแ่ลว้ตอนทีเ่กดิเหตุเหยยีดผวิ มกีารวางเพลงิเผาบา้น  ขณะน้ันบา้น
ทีพ่วกเขาสรา้งเกอืบเสรจ็ ทัง้สองเก็บสิ่งของไวใ้นโรงรถ และโรงรถนีถู้กเพลิงไหม ้
เชน่กนั เขาจึงสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปภายในสองสามช ัว่โมง ผลที่ตามมาท าให ้
พวกเขาตลึงงันอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อยังไม่เป็นที่ชดัเจนว่าบรษิัท
ประกนัภยัจะจา่ยคา่เสยีหายเหล่านีใ้หห้รอืไม่ 
 
ในช่วงน้ันมีการประชุมบาไฮในเมืองใกล ้ๆ  กบัที่เกิดเหตุและทัง้คู่ตกลงใจจะไป
รว่มงานนี้ เมื่อมีการปรกึษากนัเกีย่วกบัเร ือ่งเงินทุนและสนับสนุนใหบ้าไฮชว่ยกนั
บรจิาค โทนีและมาเรยีมองหนา้กนัและช ัง่ใจว่าพวกเขาจะกลา้ใหค้ ามั่นสญัญาว่าจะ
บรจิาคไดห้รอืไม่ และแลว้ นับเป็นคร ัง้แรกในชวีติ ทัง้สองตกลงทีจ่ะท าบางสิง่ใหก้บั
ศาสนาโดยไม่หวงัผลตอบแทน เขาใหค้ ามั่นว่าจะบรจิาค 2000 ดอลลาหจ์ากเงิน
ประกนัทีจ่ะได ้และมอบอนาคตไวใ้นพระหตัถข์องพระบาฮาอลุลาห ์
 
โทนีและมาเรยีกลบัจากทีป่ระชมุดว้ยก าลงัใจทีไ่ดจ้ากทีป่ระชมุแห่งน้ัน และเขา้สู่ภาวะ
สงบเพือ่ทีจ่ะเขา้ใจสิง่ทีเ่กดิขึน้กบัพวกเขา 
 
สองสามวนัต่อมาโทนีกลบัไปท างาน เพื่อนรว่มงานไดข้่าวรา้ยเกีย่วกบัเขาและได ้
เตรยีมของขวญัปลอบใจไวส้ าหรบัเขา พวกเขารวมตวักนัในสถานทีแ่ห่งหน่ึงเพื่อ
แสดงออกซึง่ความเห็นใจโทนีและมอบซองหน่ึงใหเ้ขา โทนีขอบคุณเพื่อนรว่มงาน
และพูดกบัพวกเขาเกีย่วกบัวธิกีารละลดอคตทิางเชือ้ชาต ิ
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ขณะทีเ่ขาอยู่ตามล าพงั โทนีเปิดซอง แทบไม่น่าเชือ่ว่าเขาเห็นของขวญัทีเ่ป็นเงิน 
2000 ดอลลาห ์
 
ส าหรบัโทนีและมาเรยี น่ีคอืความอศัจรรยแ์ละเป็นการยืนยนัจากความศรทัธาทีท่ ัง้
สองมตีอ่ศาสนา 
 

123 
มีบาไฮที่ยากจนคนหน่ึงในดินแดนศกัดิส์ิทธิซ์ ึง่ไม่ทราบว่าตนเองจะแกปั้ญหาได ้
อย่างไร วนัหน่ึงเขาไปเยีย่มพระอบัดุลบาฮา เขาเล่าเกีย่วกบัสถานการณอ์นัเลวรา้ย
ใหพ้ระอบัดุลบาฮาฟังและขอค าแนะน าจากพระอบัดุลบาฮาว่าเขาควรจะท าอย่างไร
ตอ่ไป พระอบัอลุบาฮาบอกใหเ้ขาท าบุญบรจิาคบางสิง่บางอย่างใหแ้กก่องทนุศาสนา 
 
ชายคนนีก้ลบัมาดว้ยความระเหีย่ใจ “ผมไม่มเีงนิ” เขาคดิ "แต่ท่านนายกลบับอกให ้
ผมท าบุญบรจิาคใหแ้กก่องทนุ เป็นไปไดห้รอืทีผ่มพูดไม่ชดัเจนกบัทา่น?” 
 
ทัง้เดอืนผ่านไปและสถานการณข์องชายทีย่ากจนคนนีก็้เลวรา้ยลงกว่าแต่ก่อน เขา
หางานท าไม่ไดแ้ละใชเ้งินทีเ่หลอืไม่กีเ่หรยีญไปแลว้ เขากลบัไปหาพระอบัดุลบาฮา
อกี กล่าวว่า “ ท่านนายทีเ่คารพรกั ขา้พเจา้ยากจนขน้แคน้ ขาดสิง่จ าเป็นในการยงั
ชพี ขา้พเจา้ทนอยู่ในสภาพนีไ้ม่ไดอ้กีแลว้ ขา้พเจา้ตอ้งท าอย่างไรต่อไป?”  พระอบั
ดลุบาฮาตอบว่า "เราบอกกบัเจา้แลว้ว่าใหท้ าอะไร” 
 
ชายคนน้ันกลบับา้นดว้ยความเศรา้ เขารอ้งไหแ้ละสวดมนตเ์สยีงดงั รอ้งขอใหส้วรรค ์
เมตตา พระอบัดุลบาฮาแนะน าใหเ้ขาท าบุญบรจิาคใหก้บักองทุน แต่เขาไม่มอีะไรจะ
ให ้เขามองไปรอบๆ หอ้ง ยงัมีขา้วของเคร ือ่งใชส้่วนตวัเหลืออยู่บา้ง เขาน ามนัไปที่
ตลาดเพือ่ขายและน าเงนิทีไ่ดท้ าบุญบรจิาคใหก้บักองทนุ 
 
เมือ่เขากลบัถงึบา้น เขาเห็นผูช้ายสองคนมารอเขาอยู่ทีห่นา้ประตูบา้น ทัง้สองกล่าว
ว่า "พวกเราเฝ้าตดิตามหาทีอ่ยู่ของท่านมารว่มเดอืนแลว้ ในทีสุ่ดวนันีเ้ราก็ทราบที่
อยู่ของท่าน มใีครบางคนแนะน าท่านกบัเราเพราะว่าเราก าลงัหาคนทีซ่ ือ่สตัยม์ารว่ม
ท างานกบัเรา เรามงีานทีน่่าท าส าหรบัทา่น” 
 
ชายเจา้ของบา้นคิดในใจว่า "ขอพระผูเ้ป็นเจา้ทรงโปรดอภัยขา้พเจา้ดว้ยเถิด 
ขา้พเจา้ควรทีจ่ะท าตามค าแนะน าของพระอบัดลุบาฮาตัง้แตเ่ดอืนทีแ่ลว้” 
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124 
ในประเทศไทย บาไฮเชือ้สายจนีวยัรุน่คนหน่ึงอดออมเงินเพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการ
ครอบฟัน 700 บาท 
 
เธอเป็นนักเรยีนแพทยซ์ ึง่ไม่มีเงนิเก็บมากนัก แต่เธอประหยดัมากเท่าทีจ่ะท าได ้เงนิ
ในวนัทีจ่ะไปท าฟันกบัทนัตแพทยใ์นวนัน้ันนับได ้820 บาท เธอจงึตดัสนิใจท าบุญ
บรจิาคแก่กองทุนบาไฮ 100 บาท เพราะทราบดวี่าทีเ่หลืออกี 20 บาทน้ันเพียงพอ
ส าหรบัคา่อาหารในวนัน้ัน 
 
จากน้ัน เธอไปพบทนัตแพทยต์ามนัด ปรากฎว่าทนัตแพทยก็์ตดัสินใจแลว้เชน่กนั 
กล่าวคอื เขาคดิคา่ครอบฟันเพยีง 300 บาท 
 

125 
บาไฮคนหน่ึงพูดไวว้่า "ทุกคร ัง้ที่ฉันเสียสละเป็นพิเศษในการท าบุญบรจิาคใหแ้ก่
ศาสนา พระผูเ้ป็นเจา้จะทรงจ่ายกลบัมากกว่าทีฉั่นใหใ้นทนัท ีพระองคท์รงประทาน
ใหห้ลายคร ัง้หลายหนจนฉันละอายใจ บางคร ัง้พระองคท์รงใชว้ธิกีารแปลกๆ ในการ
ใหเ้งนิแกฉั่น 
 
“คร ัง้หน่ึงฉันรวบรวมเงินไวห้ลายเดือนเพื่อจะซือ้จกัรเย็บผา้ แต่พอเห็นว่าเงินทุน
แห่งชาตติดิลบและตอ้งกการรบัเงนิท าบุญบรจิาคในทนัท ีฉันจงึตดัใจน าเงนิทีอ่อมไว ้
มาท าบุญบรจิาคทัง้ๆ ทีท่ราบว่าอกีนานฉันจงึจะสามารถซือ้จกัรเย็บผา้ได ้
 
“สองวนัต่อมา ฉันไดร้บัจดหมายจากสรรพากร รายงานว่าฉันจา่ยภาษีเกนิไวใ้นสอง
สามปีทีผ่่านมาซึง่เป็นชว่งเวลาทีฉั่นท างานไดเ้งินเดอืนสูง และฉันจะไดร้บัเงินทีจ่่าย
ไวเ้กนิจ านวนนีค้นื 
 
"อย่างทีฉั่นเล่าใหฟั้งแลว้ว่า บางคร ัง้ฉันรูส้ึกละอายใจเมื่อท าบุญบรจิาคใหก้องทุน 
เพราะทราบดีว่าพระผูเ้ป็นเจา้จะทรงตอบแทนฉันไม่ทางใดก็ทางหน่ึง ฉันจะชกัจูง
พระทยัของพระองคไ์ดอ้ย่างไรว่าฉันไม่ตอ้งการสิง่ตอบแทนใดๆ แลว้?” 
 

126 
แคทธรนียิม้กบัตนเองขณะที่หวนคิดถึงประสบการณท์ี่เธอไดร้บัจากการท าบุญ
บรจิาคและบทเรยีนทีไ่ดร้บัจากการบรจิาคน้ัน 
 
ขณะทีเ่ธอยงัเป็นสาวและท างานไดเ้งินเดอืนระดบัปานกลาง วนัหน่ึงหลงัจากทีเ่ธอ
ตดัสนิใจว่าเธอยอมรบัพระผูเ้ป็นเจา้อย่างเต็มหวัใจแลว้ เธอจงึท าบุญบรจิาคเงนิเดอืน
หน่ึงเดอืนใหแ้กก่องทุนและวางใจว่าพระองคจ์ะทรง่จดัหาสิง่ทีเ่ธอตอ้งการให ้เธอจ่าย
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ค่าเชา่หอ้งและบรจิาคส่วนทีเ่หลือซึง่เป็นค่าใชจ้่ายตลอดทัง้เดอืนให ้เธอรูส้กึพอใจ
กบัตนเองทีไ่ดเ้สยีสละและมคีวามเชือ่มั่นอย่างเต็มทีใ่นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ 
 
แคทธรนีส ารองอาหารไวพ้อเพยีงและหวงัว่าเชค็ทีส่่งมาทางไปรษณียจ์ะมาถงึ 
 
วนัแลว้นัเล่าผ่านไปแต่เชค็ก็ยงัไม่มา เธอไม่อดแต่ตอ้งเร ิม่เดนิไปท างานเน่ืองจากว่า
เธอไม่สามารถจ่ายค่าตั๋วรถได ้ถา้เชค็ยงัไม่มาถงึ ในไม่ชา้สถานการณก็์จะเร ิม่หมด
หวงั มซีองหน่ึงมาถงึในเชา้วนัหน่ึง แคทธรนีเปิดซองดว้ยความโล่งใจ "เป็นเชค็ทีเ่รา
เฝ้ารอแน่” เธอคดิ ทีจ่รงิแลว้เชค็ใบน้ันมใิชใ่บทีเ่ธอหวงัเพราะมคี่าเพยีงยีส่บิหา้เซน็ต ์
ยีส่บิหา้เซน็ตท์ีต่อ้งใชจ้นสิน้เดอืน 
 
จากน้ันเธอก็หวัเราะตวัเองเพราะเพิง่นึกขึน้ไดว้่า แมว้่าเธอคดิว่าตนเองเสยีสละอุทศิ
ตนและวางใจในองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้อย่างเต็มทีแ่ลว้ ทีจ่รงิแลว้ มิไดเ้ป็นเชน่น้ัน เพราะ
เธอฝากชวีติไวก้บัอาหารทีต่นุไวแ้ละกบัเชค็ทีค่าดว่าจะไดร้บัมากกว่า 
 
แคทธรนีเป็นหน่ึงในบรรดาคนโชคดทีีไ่ดเ้ห็นสิง่ทีพ่ระผูเ้ป็นเจา้ทรงสอน 
 
หลงัจากน้ันไม่นาน เชค็ทีเ่ธอเฝ้ารอก็มาถงึ 
 

127 
บาไฮคนหน่ึงในหมู่บา้นในอหิรา่นท าบุญบรจิาคเงนิจ านวนหน่ึงแก่กองทุนตลอดช ัว่
ชวีิต เมื่อเขาถงึแก่กรรม บุตรคนหน่ึงซึง่มิไดเ้ป็นบาไฮน าใบเสรจ็ทัง้หมดพรอ้มกบั
กลุ่มเพือ่นทีเ่ป็นอนัธพาลไปยงับา้นของบาไฮทีม่ชี ือ่เสยีงในหมู่บา้น พวกเขาตะโกน
ว่า "พวกคุณ พวกบาไฮเอาเงินเหล่านี้ไป และพวกเรามาที่น่ีเพื่อทวงคืน” และ
เน่ืองจากบาไฮในบา้นน้ันไม่คนืเงนิให ้พวกอนัธพาลจงึรมุท ารา้ยเขาจนอาการสาหสั
ตอ้งน าส่งโรงพยาบาลและพกัรกัษาตวัอยู่ระยะหน่ึง 
 
เหล่าอนัธพาลพากนัไปอกีบา้นหน่ึงของบาไฮซึง่เป็นเหรญัญิกของธรรมสภาบาไฮ 
บาไฮคนนี้ใหเ้งินคืนตามที่พวกเขาเรยีกรอ้งซึง่เป็นเงินส่วนตวัของเขาเองและเอา
ใบเสรจ็คนืทัง้หมดเพื่อทีว่่าเหล่าอนัธพาลจะไม่สามารถน าไปใชข้่มขู่บาไฮคนอืน่ๆ 
ไดอ้กี 
 

128 
ท่านประสงคจ์ะเนน้ย า้อกีว่าภายใตทุ้กสถานการณ ์มิใหศ้าสนิกชนรบัเงนิ
ชว่ยเหลอืจากผูท้ีย่งัไม่เป็นบาไฮเพือ่น ามาใชใ้นกองทุนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
บรหิาร เป็นตน้ว่า การกอ่สรา้งสกัการะสถานและการบรหิารระดบัชาตแิละ
ระดบัทอ้งถิน่ มเีหตผุลสองประการคอื ประการแรก เพราะว่าสถาบนัทีบ่าไฮ
ค่อยๆ สรา้งขึน้นีค้ือของขวัญทีพ่ระบาฮาอุลลาหท์รงมอบใหแ้ก่โลก 
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ประการทีส่อง การรบัเงนิท าบุญบรจิาคจากผูท้ีย่งัไม่เป็นบาไฮเพือ่งานของ
ศาสนาโดยเฉพาะจะกอ่ความยุ่งยากและปัญหาทีจ่ะตามมากบัผูอ้ืน่ไม่ชา้ก็
เรว็ และนัน่จะกอ่อนัตรายแกอ่งคก์รของศาสนาอย่างประมาณมไิด ้40 

จากจดหมายทีเ่ขยีนในนามของทา่นโชก ีเอฟเฟนด ี
 

129 
ช ัว่ชวีติของ อนิตา มุนเซน็ เธอมคีวามเป็นห่วงใยคนรอบขา้งเสมอ เธอไม่เห็นแก่ตวั 
ความสดใสของเธอยงัความสุขแกค่นรอบขา้ง ชว่งเวลาแห่งวนัเพิม่พเิศษ อยัยมั มฮีา 
เด็กแตล่ะคนในชมุชนจะไดร้บัของขวญัจากเธอ 
 
ชว่งปลายชวีิตเธอไม่สามารถมารว่มชมุนุมสงัสรรคไ์ดแ้ต่จะส่งเงินท าบุญบรจิาค
ใหแ้ก่กองทุนทุกเดือนทางไปรษณีย ์เพื่อชว่ยเหลือเธอ ธรรมสภาบาไฮทอ้งถิน่จงึ
จดัหาแสตมป์ ซองทีจ่่าหนา้แลว้ใหเ้ธอใช ้อนิตา เขยีนจดหมายขอบคุณธรรมสภาที่
จดัส่งซองให ้แลว้เตมิว่า "โปรดอย่างส่งแสตมป์ไปให ้เพราะกองทุนยงัตอ้งการเงนิไว ้
ใช”้ 
 

130 
ค ารานมแีววเป็นนักธรุกจิทีด่ตี ัง้แต่เขามอีายุแคส่บิสามปี ในขณะทีเ่ด็กในวยัเดยีวกนั
ใชเ้งนิไปกบัของเล่นชนิดตา่งๆ  ชอคโกเล็ตและไอสครมี ค ารานจะเก็บเงนิทกุบาททุก
สตางคท์ีเ่ขาม ีเขาไม่เก็บเงนิไวใ้นบา้นดว้ยทราบดวี่าเขาจะไดร้บัดอกเบีย้ถา้ฝากเงนิ
น้ันไวท้ีธ่นาคาร 
 
เมื่อค ารานอายุสิบหา้ปี คุณพ่อและคุณแม่ของเขาจะฝากเงินใหเ้ขาในวนัคลา้ยวนั
เกดิ เงินทีส่ะสมนีพ้อกพูนขึน้เร ือ่ยๆ จนมีจ านวนค่อนขา้งมาก ค ารานมกัจะปรกึษา
กบัคุณพ่อคุณแม่ของเขาเกีย่วกบัแผนการใชเ้งินเมื่อเขาโตขึน้ ในระหว่างน้ัน เขา
ศึกษาเกี่ยวกบัการฝากเงินกบัธนาคารในรูปแบบต่างๆ เพื่อใหแ้น่ใจว่าเขาไดร้บั
ผลประโยชนส์ูงสุดกบัเงนิทีเ่ขาฝากไว ้บางคร ัง้เขาถอนเงินจากธนาคารหน่ึงไปฝาก
กบัอีกธนาคารหน่ึงโดยอธิบายกบัคุณพ่อคุณแม่ของเขาว่าอีกธนาคารหน่ึงให ้
ดอกเบีย้สูงกว่า 
 
อยู่มาวนัหน่ึง ค ารานประกาศอย่างผดิคาดว่า “ผมตดัสนิใจแลว้ว่าจ าน าเงนิออกจาก
ธนาคารแลว้น ามาท าบุญบรจิาคใหก้องทนุบาไฮ” คณุพ่อคณุแม่ของเชามองหนา้กนั
อย่างไม่เช ือ่หู ค ารานอธบิายว่า “ผมคดิเกีย่วกบัเร ือ่งนีด้แีลว้ ถา้ผมเอาเงนิฝากไวใ้น
ธนาคาร ดอกเบีย้ที่ไดร้บัก็เป็นแค่เงินที่งอกเงยขึน้ แต่ถา้ผมท าบุญบรจิาคใหแ้ก่
กองทุนบาไฮเพื่อใชต้ามวตัถุประสงค ์น่ันจะเป็นการชว่ยพระบาฮาอุลลาหแ์ละเรา

                                                           
40 Lifeblood of the Cause, No. 48 



เร ือ่งจรงิเกีย่วกบัการบรจิาคใหก้องทุนบาไฮ 

77 
ไปทีส่ารบญั 

ทัง้หมดก็จะไดร้บัประโยชนด์ว้ย กองทุนคือธนาคารที่ใหผ้ลประโยชนค์ุม้ค่ากว่า
สถาบนัการเงนิใดๆ ทัง้สิน้” 
 

131 
หลงัจากทีค่ณุแม่ถงึแกก่รรม จเูลยีเพิง่มอีายุเพยีงสบิขวบตอนทีเ่ธออาสาสมคัรไปอยู่
ทีเ่กาะเซน้ตอ์นัตอนกบัคุณพ่อ กอ่นทีเ่ธอจะจากบา้นเกดิเมืองนอนในอเมรกิา บาไฮ
สาสนิกชนทีน่ั่นมอบของขวญัเป็นของทีร่ะลกึกอ่นจากกนั มนัคอืสมุดใส่แสตมป์สอง
เล่มทีม่หีนา้ปกเหมอืนกนัทกุอย่าง 
 
จูเลยีไม่มีความสนใจในเร ือ่งแสตมป์แต่เธอก็น าสมุดทีไ่ดร้บับรรจุในกระเป๋าเดนิทาง
รว่มกบัสิง่ของอืน่ๆ และกระเป๋าน้ันก็ถกูส่งไปยงัเกาะเซน้ตอ์นัตอน 
 
หลายสปัดาหต์่อมา เธอก็เดนิทางมาถงึเกาะเล็กๆ แห่งนีซ้ ึง่เป็นบา้นใหม่และเร ิม่น า
สิง่ของออกจากกระเป๋าเดนิทาง ทีน่ี่ทกุอย่างดมูคี่ามากกว่าในอเมรกิา ในบรรดาสิง่ที่
น าออกมามสีมุดแสตมป์สองเล่ม เธอเปิดเล่มหน่ึงซึง่เขยีนอวยพรไวด้งันี ้
 
“ส าหรบัจูเลยี แสตมป์เหล่านี ้โดยเฉพาะอย่างยิง่ของเกาะแห่งนีจ้ะมีค่าอย่างมากใน
วนัขา้งหนา้ แลว้เหตุใดจงึมสีองเล่มเล่า? จูเลยีทีร่กั เล่มหน่ึงเป็นของหนู ส่วนอกีเล่ม
หน่ึงเป็นของพระบาฮาอลุลาห ์(แน่นอน คอืของกองทนุบาไฮ)  
 
จูเลยีจงึเกดิความคดิว่า "หนูสามารถออมเพื่อกองทุนบาไฮไดโ้ดยการเก็บรวบรวม
แสตมป์” ขณะทีเ่ธอไปยงัรา้นทีเ่ธอเห็นจากงานแสดงแสตมป์ทีส่วยงาม     แสตมป์จงึ
กลายเป็นสิง่ทีน่่าสนใจส าหรบัเธอในทนัใด 
 

132 
ดพูีเป็นเด็กนอ้ยชาวอนิเดยี คุณพ่อของเขาเป็นเหรญัญิกของสภาบาไฮแห่งรฐัใน
ประเทศน้ัน เมือ่คร ัง้ทีส่ภาบาไฮแห่งรฐัตกลงกนัว่าพวกเขาจะตอ้งดูแลตนเองทางดา้น
การเงนิ ดพูีไดย้นิคุณพ่อคุณแม่ของเขาปรกึษาเร ือ่งนีก้บัเพือ่นๆ อยู่บ่อยคร ัง้ เขาจงึ
ไดต้ระหนักว่าบาไฮทุกคนตอ้งท าบุญบรจิาคใหก้องทุนใหม้ากที่สุดเท่าที่จะท าได ้
ดงัน้ันเมื่อคุณแม่ของเขาถามเขาในวนัหน่ึงว่า “ดพูี หนูจะท าบุญบรจิาคใหก้องทุน
ไดม้ากเทา่ไร?” เขาพรอ้มตอบว่า "ยสีบิหา้รปีูทกุเดอืน” คณุแม่ของเขาไม่ไดใ้ส่ใจใน
ค าตอบมากนัก  จงึพูดว่า "หนูตอ้งคดิใหด้กีอ่นตดัสนิใจนะ หนูไดเ้งนิเดอืนละสามสบิ
รูปีไปโรงเรยีน คอืไดว้นัละหน่ึงรูปี ถา้หนูท าบุญบรจิาคใหก้องทุนยีส่บิหา้รูปี หนูก็จะ
เหลอืเพยีงหา้รูปีส าหรบัใชท้ัง้เดอืนนะ” ดพูียงัคงยนืยนัว่าเขาอยู่ได ้คุณแม่เขายงัคง
สงสยัต่อไปอกีว่า "หนูตอ้งเขา้ใจนะ ว่าแม่จะไม่ใหห้นูมากกว่าหา้รูปีต่อเดอืน เงินที่
เหลอืของหนูจะถูกหกัเขา้กองทุนหมด” ดพูีใหค้วามมั่นใจกบัคุณแม่ของเขาว่าเขา
เขา้ใจด ี
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แปดเดอืนผ่านพน้ไปแต่ดพูียงัคงรกัษาค าพูดของเขา เงินท าบุญบรจิาคของเขาเขา้
กองทนุบาไฮทกุเดอืนตามค าสญัญา 
 

133 
เจตรนิ ก าลงัฟังบทสวดมนตบ์าไฮทางวทิยุในขณะทีคุ่ณแม่ของเขาก าลงัท าอาหาร
เชา้ เธอชอบฟังบทสวดมนตท์ุกเชา้ และคนทีอ่อกอากาศมใิชอ่ืน่ใด แต่เป็นคุณครูที่
สอนเธอทีโ่รงเรยีน เป็นครูทีเ่ธอรกั เชา้วนันีห้ลงัจากสวดมนตเ์สรจ็แลว้ เธอไดย้ิน
บางอย่างทีม่กีระทบจติใจ ครขูองเธอกล่าวว่ารายการสวดมนตภ์าคเชา้นีจ้ะตอ้งยุตลิง
เน่ืองจากว่าไม่มเีงนิพอจะด าเนินการออกอากาศตอ่ 
 
เจตรนิคิดถึงเงินหน่ึงดอลลาหท์ี่มีอยู่ในกระเป๋า ซึง่จะตอ้งน าไปซือ้อาหาร ขนมที่
อรอ่ยๆ และน ้าผลไม ้แต่เธอตดัสนิใจแลว้อย่างรวดเรว็ คอื ตวัเธอเอง เจตรนิ จะชว่ย
จา่ยคา่ออกอากาศทางวทิยุของบาไฮเอง 
 

134 
เด็กๆ วยัระหว่าง 10-11 ชวบในช ัน้เรยีนในอหิรา่นบอกกบัครูของพวกเขาว่า พวก
เขาตอ้งการท าบุญบรจิาคใหก้องทนุบาไฮเชน่กนั แตพ่วกเขาไม่มเีงนิเป็นของตนเอง  
ครูแนะน าว่ามีสองสามทางทีเ่ด็กๆ จะสามารถออมเงินได ้ตวัอย่างเชน่ ถา้พวกเขา
เดนิทางไกลมาเรยีน พวกเขาอาจตืน่เขา้หน่อยเพื่อเดนิแทนทีจ่ะขึน้รถประจ าทาง 
พวกเขาอาจจะประหยดัการใชเ้คร ือ่งเขยีน ปากกา กระดาษและออมเงนิทีไ่ม่ไดใ้ชม้า
ท าบุญบรจิาคให ้ 
 
เด็กๆ หลายคนมีฐานะยากจน แต่ทัง้หมดก็พยายามออมเงินเพื่อท าบุญบรจิาคแก่
กองทุน หน่ึงในจ านวนน้ันยากจนถึงขนาดที่ว่านิ้วโป้งลอดออกมาจากรูขาดของ
รองเทา้ผา้ทีเ่ขาสวมใส่ เพือ่แกปั้ญหา เขาจงึเปลีย่นใส่รองเทา้กลบักนั คอืเทา้ซา้ยใส่
รองเทา้ดา้นขวา และเทา้ขวาใส่รองเทา้ดา้นซา้ย กระน้ันเด็กคนนีเ้ป็นหน่ึงในบรรดาผู ้
ทีพ่ฒันานิสยัท าบุญบรจิาคแมจ้ะเป็นเพยีงนอ้ยนิดตามอตัภาพ 
 

135 
เย็นวนัหน่ึงในงานฉลองสิบเกา้วนั มีค าแนะน าหลายขอ้เกี่ยวกบัการเพิ่มเงินแก่
กองทนุ ชายคนหน่ึงชีใ้หเ้ห็นว่าเด็กๆ บาไฮก็ควรไดร้บัการสนับสนุนใหท้ าบุญบรจิาค
สิง่ของทีต่นมใีหแ้กก่องทนุ เขากล่าวว่า  
 
"ตวัอย่างเชน่ ถา้เด็กตอ้งการใชเ้งินซือ้ไอสครมี ควรมีคนเตือนใหเ้ห็นว่าน่าจะใส่
กล่องรบับรจิาคจะดกีว่า” 
 
เด็กหญิงเล็กๆ อายุสี่ขวบคนหน่ึงยกมือขึน้ เธอหนัไปหาชายคนน้ันแลว้พูดอย่าง
ตืน่เตน้ว่า “คณุลุงพูดผดิแลว้ คณุลุงไม่ทราบหรอืว่าไอสครมีจะละลายในกล่อง” 
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หลายปีมาแลว้มีบางอย่างที่ดีมากเกดิขึน้ในชมุชนบาไฮในอฟัรกิาซึง่มีคนยากจน
มาก 
 
บาไฮเหล่านีเ้ฝ้ารอทีจ่ะประกาศศาสนาในเมอืงแต่มเีงนิไม่พอ จากน้ัน มคีนอธบิายใน
งานฉลองสบิเกา้วนัเกีย่วกบัลกัษณะทางธรรมของการท าบุญบรจิาค และผลอนัเลศิ
ของการมีส่วนรว่มท าบุญบรจิาคจากทุกคน เขาเล่าว่าท่านศาสนภิบาลกล่าวย า้
หลายคร ัง้กบัเราว่าถา้เราลุกขีน้มารบัใชด้ว้ยความเป็นน ้าหน่ึงใจเดยีวกนั เหล่าเทพย
ดาจะออกมาชว่ยเราและเราจะประหลาดใจกบัพระพรและการรบัรองที่เราจะไดร้บั 
กล่าวกนัว่า อ านาจทางจติวญิญาณน้ันมาจากบาไฮในขณะทีทุ่กคนรว่มกนัท าบุญ
บรจิาค ดงัน้ัน เงนิท าบุญบรจิาคหน่ึงรอ้ยดอลลาหท์ีร่บัจากการรว่มท าบุญของทุกคน
ในชมุชนจงึดกีว่าหน่ึงพนัดอลลาหท์ีไ่ดร้บัจากสองหรอืสามคน 
 
บาไฮในเมืองน้ันไม่เคยรว่มกนัท าบุญบรจิาคแก่กองทุนอย่างเต็มที ่แต่หลงัจากทีไ่ด ้
ทราบเกีย่วกบั 
 
อานิสงคแ์ละผลบุญของการบรจิาคอย่างรว่มใจกนัแลว้ พวกเขาตกลงว่าจะลองท า 
เย็นวนัน้ันทุกคนในชมุชน แมก้ระทั่งเด็กเล็กๆ ต่างท าบุญบรจิาครว่มกนัดว้ยการ
หยอดเงนิลงในกล่องรบับรจิาค 
 
หลงัจากที่เหรญัญิกซึย่งัยึดติดอยู่กบัทางโลกไดนั้บเงินในกล่องแลว้ เกดิความไม่
ประทบัใจจ านวนเงนิทีไ่ดร้บับรจิาค เขากล่าวอย่างถากถางว่า "ทุกคนในชมุชนของ
เราต่างชว่ยกนัท าบุญบรจิาค และเราไดร้วบรวมเงินไดต้ัง้สามดอลลาหก์บัอีกสิบ
เซน็ต”์ แลว้พูดตอ่ว่า “ฉันคดิว่าเราคงจะไม่สามารถประกาศแนะน าศาสนาไดด้ว้ยเงนิ
เพยีงสามดอลลาหก์บัอกีสบิเซน้ต”์ 
 
เด็กหนุ่มอายุราวสบิสองสบิสามปีลุกขึน้และกล่าวตอบว่า "คุณเป็นแค่เหรญัญกิ แต่
ยงัมีเทพยดา ถา้เหล่าเทพยดาตรสัว่าเราสามารถประกาศแนะน าศาสนาไดด้ว้ยเงิน
สามดอลลาหก์บัอกีสบิเซน็ต ์เราก็จะท าได”้ 
 
ชมุชนปรกึษาหารอืกนัเกีย่วกบัว่าจะท าอย่างไรกบัเงินสามดอลลาหก์บัอกีสบิเซน้ต ์
และตดัสินใจซือ้หนังสือใหห้อ้งสมุด เลขานุการซึง่ยงัไม่ไดอ้่านหนังสือเล่มน้ันน า
หนังสอืไปอ่านในรถประจ าทางขณะเดนิทางกลบับา้น ทีป้่ายขึน้ลงแห่งหน่ึงมชีายคน
หน่ึงเปียกฝนขึน้มาและมองหาทีน่ั่ง มทีีน่ั่งเดยีวเหลอือยู่ คอืขา้งๆเลขานุการ 
 
ขณะทีเ่ขาน่ังลงเลขานุการก็ขยบัตวัอย่างอดึอดั กลวัว่าหนังสอืจะเปียกน ้าทีห่ยดมา
จากเสือ้ฝน จากน้ันก็อา่นหนังสอืตอ่ไปอย่างใจจดจอ่ ชายทีน่ั่งอยู่ขา้งๆ ชายตามองดู
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หนังสอืทีเ่ธอก าลงัอ่าน แลว้ถามว่า "คุณก าลงัอ่านอะไรอยู่?” เลขานุการไม่ตอ้งการ
ใหค้นมาขดัจะหวะ จงึตอบว่า "อา่นหนังสอื” ชายคนน้ันไม่ยอมถอยจงึกล่าวต่อไปว่า 
“หนังสอืน่าสนใจ ขอถามว่าเป็นหนังสอืประเภทไหน?” เธอตอบว่า “ถา้ตอ้งการทราบ
ก็ได ้เป็นหนังสือบาไฮ คุณคงทราบเกีย่วกบัศาสนาบาไฮมาบา้งแลว้”  เขาตอบว่า 
"ยงัไม่เคย แต่อยากทราบว่าคอือะไร?” ทนัใดน้ันเลขานุการก็ตระหนักว่าเธอน่าจะใส่
ใจคู่สนทนามากกว่านี้  เธอจึงเล่าใหเ้ขาฟังเกีย่วกบัศาสนาบาไฮ เกีย่วกบัชมุชน
เล็กๆ และความพยายามของชมุชนทีจ่ะแนะน าคนในเมอืงนีใ้หรู้เ้กีย่วกบัข่าวสารอนั
ประเสรฐิของพระบาฮาอุลลาหแ์ต่ชมุชนนีไ้ม่มเีงนิพอจะท าเชน่น้ัน เขาฟังดว้ยความ
สนใจ จากน้ันเขาบอกกบัเธอว่าเขาเป็นบรรณาธกิารหนังสอืพมิพฉ์บบัหน่ึง เย็นวนั
น้ันภรรยาของเขาซึง่ตามปกตจิะมารบัเขากลบับา้นหลงังานเลกิไดโ้ทรศพัทม์าบอก
ว่าลูกคนหน่ึงของเขาป่วยและเธอไม่สามารถมารบัเชาได ้และน่ีเป็นคร ัง้แรกในรอบ
หกหรอืเจ็ดปีที่เขาน่ังรถประจ าทางกลับบา้น เหตุนี้ชกัน าใหเ้ขาไดม้าน่ังขา้งๆ 
เลขานุการ 
 
เขาขอยมืหนังสอืเพือ่ทีจ่ะน าไปอา่นทีบ่า้น เธอตอบว่าได ้หลงัจากทีเ่ขาคนืหนังสอืให ้
แลว้เธอไดแ้นะน าเขากบัชมุชนบาไฮ หนังสอืใหค้วามประทบัใจและเขาไดส้มัผสักบั
ความจรงิใจของบาไฮ ดงัน้ันเขาจงึตกลงใจทีจ่ะชว่ยบาไฮศาสนิกชนดงันี ้
 
เขาส่งนักขา่งและชา่งภาพมาพบกบัธรรมสภาบาไฮทอ้งถิน่ ผลก็คอืมกีารตพีมิพส์อง
บทความเกีย่วกบัศาสนาบาไฮในหวัขอ้ "ศาสนาใหม่ในเมือง” หลงัจากน้ันเขาก็
เขยีนบทความเป็นชดุ เร ิม่ดว้ยศาสนาและจบลงทีพ่ระบาฮาอุลลาห ์–พระผูเ้ป็นนาย
แห่งสวนองุ่นและคนเลีย้งแกะแห่งมนุษยช์าต ิ
 
เขาอนุญาตใหบ้าไฮใชห้อ้งประชมุของส านักพิมพ ์เป็นหอ้งใหญ่อยู่ทีช่ ัน้สองเพื่อใช ้
ประชมุเพื่อประกาศแนะน าศาสนา เขาส่งนักข่าวและชา่งภาพมาถ่ายท ารายการ
ทัง้หมดซึง่เป็นความส าเรจ็อนัยิง่ใหญ่ 
 
เขาไดจ้ดัใหบ้าไฮไดอ้อกรายการวทิยุและโทรทศันอ์ย่างละสองรายการ 
 
หากชมุชนบาไฮในเมอืงน้ันจดัรายการของชายทีข่ึน้รถประจ าทางคนน้ันดว้ยตนเอง 
ชมุชนบาไฮจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทัง้หมดหน่ึงหมืน่หา้พนัดอลลาห ์พระพรโปรยปราย
ลงมายงัพวกเขาเพราะว่าพวกเขารว่มแรงรว่มใจกนัท าบุญบรจิาคสามดอลลาหก์บั
อกีสบิเซน็ตแ์กก่องทนุ 
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จดหมายจากเพือ่นทีคุ่ณรูจ้กั 
[A Letter From a Friend You Know] 
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เพือ่นทีร่กั 
 
นับแต่บรรพกาล ฉันไดร้บัใชค้นรบัใชข้องพระบาฮาอุลลาหท์ัว่โลก ฉัน
สนับสนุนงานของศูนยก์ลางศาสนาของพระบาฮาอุลลาห ์ฉันไดช้ว่ยผดุง
งานของสถาบนับาไฮทัว่โลก ของทา่นพระหตัถศ์าสนา ของคณะกรรมการ
ทีป่รกึษาศาสนาภาคพืน้ทวปี ของธรรมสภาบาไฮแห่งชาต ิของท่านอนุกร 
ของธรรมสภาบาไฮทอ้งถิน่และผูช้ว่ย 
 
ฉันถูกน าไปใชส้รา้งโรงเรยีน สกัการะสถานและศูนยก์ลางบาไฮ และยงัได ้
สนับสนุนครูเดนิทางแนะน าศาสนาเต็มแวลาตลอดจนโครงการต่างๆ  ฉัน
ไดส้่งครูเดินทางแนะน าศาสนาไปยงัภาคพืน้ตะวนัออกและตะวนัตกของ
โลก ฉันสนับสนุนการประชมุระดบัทอ้งถิน่ ระดบัชาตแิละนานาชาต ิฉัน
ดูแลตวัแทนบาไฮในสหประชาชาตแิละในองคก์ารเอกชนต่างๆ ฉันท างาน
อย่างหนักทกุวนัคนืตัง้แตต่น้ตลอดมา 
 
เพือ่นๆ ทีร่กั ฉันยืนหยัดรบัการทดสอบจากคนหลายรุ ่น ฉันไดม้อบ
ความหมายของแก่นแทข้องการด ารงอยู่แก่คนทีเ่ฝ้ารอนับลา้นๆ คน ฉัน
ตอ้นรบัชายหญงิทกุชนช ัน้สงัคม เศรษฐกจิและเชือ้ชาตทิีก่ าลงัคน้หาแหล่ง
ทีพ่กัหลงัจากทีค่น้หาและเผชญิกบัความไม่เทีย่งแทแ้น่นอน ทีก่ าลงัหา
ความสุขสงบ ความมัน่คงและเหตุผลของการมีชวีิตอยู่ เพือ่นทีร่กั เพือ่ที ่
ฉันจะรบัใชต้่อไปดว้ยดี  คุณจะตอ้งบ ารุงเลีย้งฉันเสมอเพือ่ว่าฉันจะไดม้ี
สุขภาพดแีละไดร้บัใชค้ณุตลอดไป  เพือ่นทีร่กั ฉันตอ้งการคณุดจุดงัทีคุ่ณ
ก็ตอ้งการฉันเชน่กนั 
 

จากเพือ่นของคณุ 
 

กองทุนบาไฮ 41 
 
  

                                                           
41 Reprinted from the New Zealand Bahá'í News, November, 1986 
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