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1 
การบรรลุวุฒภิาวะของมนุษยชาต ิ

[The Coming of Age of Humanity] 

 
โลกนีเ้ป็นเพียงแผ่นดินเดียว  และมนุษยชาติเป็นเพียงพลเมืองของ

ประเทศเดยีวกนั 1 
พระบาฮาอลุลาห ์

 
ขา้งบนนีค้อืวสิยัทศันท์ีพ่ระบาฮาอุลลาหใ์หไ้วต้ ัง้แต่เมือ่ปลายครสิตศ์ตวรรษที่สิบ

เกา้  ซึง่เวลาน้ันเป็นเร ือ่งยากแมแ้ต่จะจนิตนาการว่าโลกจะเป็นประเทศเดยีวกนัอย่างไร  
เพราะยงัไม่มีเทคโนโลยีการสื่อสารคมนาคมเหมือนในปัจจุบนั  ที่ท าใหเ้ป็นไปไดใ้น
เวลานีท้ีจ่ะบรหิารชวีติทีซ่บัซอ้นในโลกใหเ้ป็นเหมือนประเทศเดยีวกนัแบบไรพ้รมแดน  
ส าหรบับาไฮวสิยัทศันนี์เ้ป็นทัง้เป้าหมายและแรงบนัดาลใจในการด าเนินกจิกรรมต่างๆ 
เร ือ่ยมา  โดยองิอยู่กบัหลกัธรรมค าสอนทัง้หลายทีพ่ระองคใ์หไ้วเ้พือ่หนุนน าการบรรลุ
เป้าหมายนีเ้ชน่  ความเสมอภาคระหว่างบุรุษและสตร ี ภาษาสากล  สนัตภิาพของโลก  
ระบบโลกใหม่  ฯลฯ  ซึง่แน่นอนว่าชมุชนบาไฮทั่วโลกย่อมไดร้บัการชว่ยเหลือจาก
อานุภาพสวรรคท์ีม่ากบัการเปิดเผยพระธรรมของพระองค ์ ใหค้บืหนา้ไปตามทศิทางมุ่ง
สู่เป้าหมายนี ้ และในเวลาเดยีวกนัโลกภายนอกชมุชนบาไฮแมอ้าจจะยงัไม่ทราบ  ไม่
ยอมรบั  หรอืไม่ใหค้วามส าคญักบัหลกัธรรมค าสอนของพระบาฮาอุลลาห ์ ก็ก าลงัถูก
ผลกัดนัดว้ยอานุภาพสวรรคเ์ดยีวกนันีใ้หไ้ปตามทศิทางทีพ่ระผูเ้ป็นเจา้ลขิติไวอ้ย่างไม่
รูต้วัและตา้นทานไม่ได ้ โดยอาจจะตอ้งผ่านประสบการณท์ี่เจ็บปวดและทุกขท์รมาน
กอ่นทีจ่ะไปถงึจดุหมายได ้ ท่านโชก ิเอฟเฟนดไิดส้าธยายววิฒันาการของสงัคมมนุษย ์
ตัง้แต่การสถาปนาความสามคัคขีองครอบครวั  ชนเผ่า  นครรฐั  ชาต ิ และก าลงัเขา้สู่
ระยะสุดทา้ยของววิฒันาการนีท้ีม่ีมายาวนานนับพนัๆ ปี  น่ันคอื  การประสานสามคัคี
ประชาชนทัง้หมดของโลกใหเ้ป็นครอบครวัสากลเดยีวกนั  ซึง่บ่งบอกถงึการบรรลุวุฒิ
ภาวะของมนุษยชาต ิ:  
 

การประสานสามคัคมีนุษยชาตทิัง้หมดคอืเคร ือ่งหมายของระยะทีส่งัคม
มนุษยก์ าลงัใกลเ้ขา้ไปเวลานี ้ ความสามคัคขีองครอบครวั  ชนเผ่า  นครรฐั  
และชาต ิ ไดพ้ยายามกนัมาจนส าเรจ็และสถาปนาอย่างบรบูิรณแ์ลว้  ความ
สามคัคขีองโลกคอืเป้าหมายทีม่นุษยชาตทิีถู่กรงัควานก าลงัพยายามมุ่งไปสู่  
การสรา้งชาติไดส้ิน้สุดลงแลว้  อนาธิปไตยทีอ่ยู่ในอธิปไตยของรฐัก าลงั
เคลือ่นไปสู่ขดีสดุ  โลกทีก่ าลงัเตบิโตเขา้สู่วุฒภิาวะ  ตอ้งละทิง้ความคลัง่ไคล ้
นี ้ ตอ้งยอมรบัความเป็นหนึง่เดยีวกนัและทัง้หมดเดยีวกนัของความสมัพนัธ ์
ทัง้หลายของมนุษย ์ และสถาปนากลไกทีส่ามารถท าใหห้ลกัธรรมมูลฐาน
ของชวีติของตนเป็นจรงิไดด้ทีีส่ดุในคร ัง้เดยีวและคร ัง้สดุทา้ย 2 

ท่านโชก ิเอฟเฟนด ิ  

 
1 Gleanings from the Writings of Bahá’u’lláh, p.250 
2 The World Order of Bahá’u’lláh, p.202   
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2 
ความเสมอภาคระหว่างบุรุษและสตร ี

[Equality between men and women] 

 
ในยุคโบราณและยุคกลาง  สตรเีป็นรองบรุุษโดยสมบูรณ ์ สาเหตขุอง

การประเมินสตรวี่าดอ้ยกว่านีเ้ป็นเพราะการขาดการศกึษาของสตร ี ชวีติ
และสตปัิญญาของสตรถีูกจ ากดัอยู่ทีค่รวัเรอืน  ความผาดเผินของสิง่นีม้ี
อยู่ในสารบางฉบบัของเซน๊ตป์อล  ในศตวรรษต่อๆ มาขอบเขตและโอกาส
ในชวีิตของสตรเีปิดกวา้งขึน้และเพิม่ขึน้  ปัญญาของสตรคีลีอ่อกและ
พฒันา  ความเขา้ใจของสตรสีว่างและลกึซึง้กว่าเดมิ  ค าถามเกีย่วกบัสตรี
คอื  ท าไมสตรคีวรถูกปล่อยไวไ้ม่ใหพ้ฒันาสตปัิญญา?  วทิยาศาสตรเ์ป็น
ทีน่่าสรรเสรญิไม่ว่าจะไต่สวนโดยสตปัิญญาของบุรุษหรอืสตร ี ดงันัน้สตรี
คบืหนา้ไปทลีะนอ้ย  ซึง่แสดงหลกัฐานทีเ่พิม่ขึน้ของสมรรถภาพทีเ่ท่าเทยีม
กบับุรุษ  ไม่ว่าในการวิจยัทางวิทยาศาสตร ์ ความสามารถทางการเมือง
หรอืในวงกจิกรรมอืน่ใดของมนุษย ์ ขอ้สรุปเป็นทีป่ระจกัษว์่า  สตรถีกูทิง้ไว ้
ขา้งหลงัเพราะขาดการศกึษาและสิง่ส่งเสรมิสตปัิญญา  หากไดร้บัโอกาส
ทางการศึกษาหรือหลักสูตรการศึกษาเดียวกัน  สตรีย่อมพัฒนา
สมรรถภาพและความสามารถเดยีวกนั 3 

พระอบัดลุบาฮา 
 

ราวสบิปีหลงัจากทีพ่ระอบัดลุบาฮาแสดงปาฐกถาขา้งบนนีท้ีอ่เมรกิา  อเมรกิาได ้
ยกระดบัสตรขีึน้มาใหเ้สมอภาคกบับุรุษอย่างเป็นรูปธรรม  น่ันคอืแกไ้ขกฎหมายให ้
สตรมีีทีน่ั่งในรฐัสภาได ้ และนับเป็นชาตแิรกทีท่ าเชน่นี ้ ซ ึง่ต่อมาชาตอิืน่ๆ ก็ทยอย
กนัปฏิบตัิตาม  ที่จรงิแลว้ตัง้แต่กลางศตวรรษที่สิบเกา้ในประเทศที่เครง่จารตีของ
อิสลามอย่างเปอรเ์ซยี  สตรทีีเ่ป็นสาวกเอกของพระบอ๊บไดล้ะเมิดจารตีประเพณีนี้
อย่างน่าตืน่ตะลงึ  โดยการเปิดผา้คลมุหนา้ต่อหนา้บุรุษทัง้หลาย  เพือ่เป็นสญัลกัษณ์
บ่งบอกถงึการเร ิม่ตน้ของศาสนาใหม่ทีส่ตรจีะไดร้บัการปลดแอกจากประเพณีเกแ่ก่ที่
ถ่วงความเจรญิของตนในโลกยุคใหม่  นับแต่น้ันมาโลกไดเ้คลื่อนไปในทิศทางนี้
อย่างหยุดไม่ได ้ แมแ้ต่โลกมุสลมิทีฝั่งรากลกึอยู่ในจารตีประเพณีทีต่รงกนัขา้มกบั
หลกัธรรมขอ้นี ้ ซ ึง่ตนต่อตา้นหรอืไม่ยอมรบัมาตัง้แต่ตน้  ก็ไม่สามารถตา้นอานุภาพ
ธรรมของพระบาฮาอลุลาหห์รอืฝืนสจัธรรมของโลกทีเ่ปลีย่นแปลงไปได ้ จงึเร ิม่มกีาร
ใหส้ตรมีทีีน่ั่งในรฐัสภาดว้ยเชน่กนัในประเทศมุสลมิบางประเทศเชน่ในประเทศคูเวต  
ถงึแมว้่าจะมาทหีลงักว่าอกีหลายๆ ประเทศทีไ่ม่ใชป่ระเทศมุสลมิ  ยิง่ไปกว่าน้ันยงัมี
การเคลือ่นไหวมากขึน้เร ือ่ยๆ ในสงัคมมุสลมิ  เพือ่ยกระดบัสตรมีุสลมิใหม้สีถานภาพ
สูงขึน้มาเสมอกบับุรุษมากขึน้  แมว้่ายงัมีหนทางอีกยาวไกล  ธรรมลิขิตบาไฮได ้
แถลงเกีย่วกบัสจัธรรมของโลกทีเ่ปลีย่นแปลงไปนีไ้วว้่า : 
 

 
3 The Promulgation of Universal Peace, p.281 
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โลกในอดีตถูกปกครองดว้ยก าลงั  และบุรุษไดม้ีอ านาจเหนือสตรี
เพราะบุรุษมีคุณลกัษณะของการใชก้ าลงัและกา้วรา้วกว่าทัง้รา่งกายและ
จิตใจ  แต่สมดุลก าลงัเปลีย่นไปแลว้  การใชก้ าลงัก าลงัสูญเสียอ านาจ
ครอบง า  ความตืน่ตวัของจิตใจ  การรูด้ว้ยใจ  และคุณลกัษณะทางจิต
วญิญาณแห่งความรกัและการรบัใช ้ ซ ึง่เป็นจุดแข็งของสตร ี ก าลงัขึน้มา
มีอ านาจเหนือกว่า  ดงันัน้ยุคใหม่จะเป็นยุคทีม่ีลกัษณะของบุรุษน้อยลง  
และซมึซาบอุดมคตขิองสตรมีากขึน้  หรอืกล่าวใหถู้กตอ้งกว่านัน้คือ  จะ
เป็นยุคทีอ่ารยธรรมจะมีองคป์ระกอบของบุรุษและสตรสีมดุลอย่างเสมอกนั
มากกว่า 4 

พระอบัดลุบาฮา 
 

ดว้ยยอมรบัพระบาฮาอุลลาหแ์ละหลกัธรรมค าสอนของพระองคก์อ่นใคร  บาไฮ
จงึเป็นชมุชนแรกในโลกทีป่ฏิบตัิตามหลกัธรรมนี ้ และต่อมาโดยการผลกัดนัของ
อานุภาพธรรมของพระองค ์ ชมุชนและสงัคมอืน่ๆ ไดท้ยอยกนัยอมรบัและสนับสนุน
หลกัธรรมขอ้นีม้ากขึน้เร ือ่ยๆ  แมว้่าพวกเขาอาจยงัไม่ทราบพระศาสดาผูเ้ป็นตน้
ก าเนิดของหลกัธรรมนี้ก็ตาม  ความส าคญัของหลกัธรรมขอ้นี้มิไดม้ีนัยแค่เพียง
ครอบครวัหรอืสงัคมเท่าน้ัน  แต่ยงัเป็นปัจจยัส าคญัอนัหน่ึงทีจ่ะชว่ยใหส้นัตภิาพของ
โลกบงัเกดิขึน้ได ้ พระอบัดลุบาฮาไดเ้ปิดทวิทศันใ์หม่ของความเขา้ใจเกีย่วกบัเร ือ่งนี้
ไวว้่า : 
 

เด็กๆ ไดร้บัการอบรมโดยสตร ี มารดาแบกรบัความยุ่งยากและความ
กงัวลในการเลีย้งเด็ก  ผ่านประสบการณท์ีเ่จ็บปวดของการคลอดและการ
ฝึกฝนลูก  ดงันัน้เป็นเร ือ่งยากทีสุ่ดส าหรบัมารดาทีจ่ะส่งผูท้ีต่นทุ่มเทความ
รกัและการดูแลดงักล่าวใหไ้ปสู่สนามรบ  จงพิจารณาดูบุตรชายทีไ่ดร้บั
การเลีย้งดูและฝึกฝนมายีส่บิปีโดยมารดาทีทุ่่มเท  มารดาไม่ไดน้อนกีค่ืน  
กงัวลและกระสบักระส่ายกีว่นั!  หลงัจากเลีย้งดูเขาผ่านอนัตรายและความ
ยุ่งยากทัง้หลายมาจนถึงอายุทีบ่รรลุวุฒิภาวะ  เชน่นัน้เป็นความปวดรา้ว
เพียงใดทีจ่ะสละเขาเป็นพลีในสนามรบ!  ดงันัน้มารดาจะไม่อนุมตัิหรอื
พอใจกบัสงคราม  ดงันัน้ทีจ่ะเกดิขึน้คอื  เมือ่สตรมีสี่วนรว่มเต็มทีแ่ละเสมอ
ภาคในกิจการทัง้หลายของโลก  เมือ่สตรเีขา้สู่สมรภูมิอนัยิง่ใหญ่ของ
กฎหมายและการเมืองอย่างมัน่ใจและสามารถ  สงครามจะยุต ิ เพราะสตรี
จะเป็นอุปสรรคและผูข้วางกัน้ขวางสงคราม  นีค้ือความจรงิและไม่มีขอ้
สงสยั 5 

พระอบัดลุบาฮา 
 

 
4 Women, Compilation 1986, no.25 
5 The Promulgation of Universal Peace 1985, p.134-5 
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เวลาว่างเวน้ไปราวเจ็ดสบิปีหลงัจากทีพ่ระอบัดลุบาฮาไดแ้สดงปาฐกถาขา้งบนนี้
เกีย่วกบับทบาททีส่ าคญัของสตรใีนการสถาปนาสนัติภาพ  โลกทีไ่ม่เอาใจใส่การ
เปิดเผยพระธรรมของพระบาฮาอุลลาหก์ลบัท าสงครามเพิ่มมากขึน้ทัง้จ านวนและ
ความรุนแรง  สภายุติธรรมสากลซึง่เป็นสถาบนัสูงสุดของศาสนาบาไฮจึงถือเป็น
โอกาสเหมาะในปีสนัตภิาพสากล พ.ศ. 2529 (ค.ศ. 1986) ทีจ่ะน าหลกัธรรมค าสอน
นีม้าแถลงต่อชาวโลกอกีคร ัง้ในสาร “สญัญาแห่งสนัตภิาพของโลก” ซ ึง่กล่าวไวว้่า : 
 

การปลดแอกสตร ี การบรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศโดยบรบิูรณ ์ 
คอืหนึง่ในเงือ่นไขจ าเป็นส าหรบัสนัตภิาพทีส่ าคญัทีสุ่ดแมจ้ะไดก้ารยอมรบั
นอ้ยกว่า  การปฏเิสธความเสมอภาคนีเ้ป็นการกระท าความอยุตธิรรมต่อ
ครึง่หนึง่ของประชากรโลก  อีกทัง้ส่งเสรมิเจตคติและนิสยัทีเ่ป็นภยัใหแ้ก่
บุรุษ  ซ ึง่ตดิตวัจากครอบครวัไปสู่ทีท่ างาน  ไปสู่ชวีติทางการเมอืง  และใน
ทีสุ่ดไปสู่ความสมัพนัธร์ะหว่างชาต ิ ไม่มีมูลเหตุทางศลีธรรม  ทางปฏบิตัิ
หรอืทางชวีวิทยา  ทีม่ีเหตุผลสนับสนุนการปฏิเสธความเสมอภาคนี ้ 
ต่อเมือ่สตรไีดร้บัการตอ้นรบัใหเ้ป็นหุน้ส่วนโดยบรบิูรณใ์นทุกวงความ
พยายามของมนุษยเ์ท่านัน้  บรรยากาศทางศีลธรรมและจิตวิทยาจึงจะ
เกดิขึน้  ซ ึง่ในบรรยากาศนีส้นัตภิาพนานาชาตจิะโผล่พน้ขึน้มาได ้6 

สภายุตธิรรมสากล 
 

นัยหน่ึงทีพ่อจะเห็นไดจ้ากปาฐกถาของพระอบัดุลบาฮาและค าแถลงของสภา
ยุตธิรรมสากลขา้งบนนีค้อื  เราคงไดเ้ห็นสตรขีึน้มามบีทบาทในภารกจิส าคญัต่างๆ 
อย่างเสมอภาคกบับุรุษมากขึน้  รวมทัง้การเกือ้หนุนสนัตภิาพ  และบทบาทของสตรี
จะเป็นปัจจยัส าคญัอย่างหน่ึงที่จะชว่ยใหส้นัติภาพของโลกบงัเกิดขึน้ได ้ ในทาง
กลบักนัชาตทิีย่งัยดึถอืจารตีประเพณีตกยุคทีย่งัใหส้ตรอียู่ภายใตบุ้รุษ  จะเป็นชาตทิี่
เป็นอปุสรรคต่อการสถาปนาสนัตภิาพของโลกมากทีสุ่ด 
 
  

 
6 The Promise of World Peace, p.13 
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3 
ภาษาสากล 

[Universal language] 

 
ตัง้แต่เร ิม่ตน้ของกาลเวลา  แสงแห่งเอกภาพไดส้าดรศัมีสวรรคม์ายงั

โลก  และวธิกีารทีย่ิง่ใหญ่ทีสุ่ดส าหรบัการส่งเสรมิเอกภาพนัน้คอื  การให ้
ประชาชนทัง้หลายของโลกเขา้ใจขอ้เขยีนและค าพูดของกนัและกนั 7 

พระบาฮาอลุลาห ์
 

เมือ่โลกหดตวัเขา้มาโดยเทคโนโลยกีารสือ่สารคมนาคม  ประชาชนจ านวนมาก
ขึน้เร ือ่ยๆ สนใจเรยีนภาษาต่างประเทศเพือ่จะสือ่สารกบัคนต่างชาตต่ิางภาษา  และ
เลือกทีจ่ะเรยีนภาษาต่างกนัดว้ยเหตุผลทางอาชพี  ทางการศึกษา ฯลฯ อย่างไรก็
ตามการจะเรยีนภาษาต่างประเทศใหช้ านาญพอทีจ่ะสือ่สารไดอ้ย่างมีประสิทธภิาพ  
ตอ้งใชเ้วลานานและความพยายามอย่างมาก  หากใครคนหน่ึงใชเ้วลาทัง้ชวีติเรยีน
ภาษาต่างๆ  สมมุตวิ่าเกง่มากเรยีนไดถ้งึ10 ภาษา  เขาก็ยงัพูดหรอืสือ่สารกบัคนอกี
จ านวนมากในโลกไม่ได ้ เพราะภาษาในโลกมกีว่า 800 ภาษา  คนทั่วโลกจะสือ่สาร
กนัไดง้่ายกว่าหากมีภาษาสากลภาษาเดียว  ถึงแมอ้งคก์ารสหประชาชาติจะใชห้า้
ภาษาเป็นภาษาหลัก  แต่มนุษยชาติก็ยังตกลงกันไม่ไดว้่าจะใชภ้าษาใดเป็น
ภาษาสากล  เพราะแต่ละชาติก็อยากใหภ้าษาของตนเป็นภาษาสากล  พระบาฮา
อลุลาหท์รงบญัญตัไิวใ้นคตีาบอีคัดสัและธรรมลขิติอืน่เกีย่วกบัภาษาสากลว่า :  
 

หนึง่ในสิง่ต่างๆ ทีห่นุนน าเอกภาพและความลงรอย  และจะท าใหท้ัว่ทัง้
พิภพไดร้บัการพิจารณาว่าเป็นประเทศเดียวคือ  การลดภาษาต่างๆ 
มากมายใหเ้หลอืภาษาเดยีว  และท านองเดยีวกนัอกัษรต่างๆ ทีใ่ชก้นัอยู่ใน
โลกควรใหม้ีอกัษรเดียว  เป็นหนา้ทีข่องทุกชาติทีจ่ะแต่งตัง้ผูท้ีเ่ขา้ใจและ
แก่วิชาใหเ้รยีกการชมุนุม  และโดยการปรกึษาหารอืกนั  ใหเ้ลือกหนึง่
ภาษาจากภาษาหลากหลายทีม่ีอยู่  หรอืประดิษฐภ์าษาใหม่  เพือ่น ามา
สอนเด็กในทุกโรงเรยีนในโลก 

วนันัน้ก าลังใกลเ้ขา้มา  คือวนัทีป่ระชาชนทัง้หมดของโลกจะรบั
ภาษาสากลเดยีวกนัและแบบเขยีนเดยีวกนัมาใช ้ เมือ่สิง่นีส้มัฤทธผิล  ไม่
ว่ามนุษยจ์ะเดนิทางไปเมืองไหน  จะเป็นเหมือนว่าเขาก าลงัเขา้ไปในบา้น
ของตนเอง 8 

พระบาฮาอลุลาห ์
 
  

 
7 Tablets of Bahá’u’lláh, p.127 
8 Tablets of Bahá’u’lláh, p.165-6 
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ต่อมาพระอบัดุลบาฮาอธบิายเพิม่เตมิไวใ้นสุนทรพจน ์ณ กรุงปารสีอกีคร ัง้หน่ึง
เกีย่วกบับทบญัญตัขิอ้นีว้่า : 
 

หนึ่งในกา้วทีย่ิ ง่ใหญ่ทีสุ่ดไปสู่ส ันติภาพสากลคือการสถาปนา
ภาษาสากล  พระบาฮาอลุลาหท์รงบญัชาว่า  บรรดาผูร้บัใชม้นุษยชาตคิวร
ประชมุกนั  แลว้เลอืกภาษาหนึง่ทีม่อียู่เวลานีห้รอืสรา้งภาษาใหม่  สิง่นีเ้ปิด
ถกูเผยอยู่ในคตีาบอีคัดสัสีส่บิปีกอ่น  เป็นทีช่ ีใ้หเ้ห็นในคมัภรีนั์น้ว่า  ปัญหา
ความหลากหลายของภาษานัน้ยุ่งยากมาก  ในโลกมีกว่าแปดรอ้ยภาษา  
และไม่มใีครสามารถเรยีนรูไ้ดห้มด 

มนุษยเ์ชือ้ชาติต่างๆ ไม่ไดอ้ยู่โดดเดีย่วเหมือนสมยัก่อน  ปัจจุบนันี ้
เพือ่ทีจ่ะมีสมัพนัธภาพอนัใกลช้ดิกบัทุกประเทศ  จ าเป็นทีจ่ะตอ้งสามารถ
พูดภาษาของประเทศอืน่ได ้

ภาษาสากลจะท าใหก้ารสือ่สารกบัทุกชาติเป็นไปได ้ ดงันีจ้ าเป็นที ่
จะตอ้งรูส้องภาษาเท่านัน้คอืภาษาแม่และภาษาสากล  ภาษาสากลจะชว่ย
ใหม้นุษยส์ามารถสือ่สารกบัคนใดๆ ในโลกทุกคน!   

ภาษาทีส่ามจะไม่จ าเป็น  การสามารถพูดกบัสมาชกิของเชือ้ชาตหิรอื
ประเทศใดโดยไม่ตอ้งอาศยัล่ามนัน้  มปีระโยชนแ์ละผ่อนคลายส าหรบัทุก
คนเพยีงไร!... 

จนกว่าจะมกีารใชภ้าษาสากล  โลกจะรูส้กึต่อไปถงึความจ าเป็นอย่าง
กวา้งขวางทีจ่ะตอ้งมีวธิกีารสือ่สารนี ้ ความแตกต่างของภาษาคือหนึง่ใน
เหตทุัง้หลายทีก่อ่ใหเ้กดิการไม่ชอบกนัและไม่เช ือ่ใจกนัมากทีสุ่ดทีด่ ารงอยู่
ระหว่างชาตทิัง้หลาย  ซึง่ถูกแยกจากกนัเพราะไม่สามารถเขา้ใจภาษาของ
กนัและกนัมากกว่าเหตผุลอืน่ใด 

หากทุกคนสามารถพูดภาษาเดยีวกนั  ย่อมง่ายกว่าเพยีงใดทีจ่ะรบัใช ้
มนุษยชาต!ิ 9 

พระอบัดลุบาฮา  
 

เชน่เดียวกนักบักจิกรรมดา้นอื่นๆ  ประชาชาติทัง้หลายไม่ว่าจะทราบหรอืไม่
ทราบ  จะยอมรบัหรอืไม่ยอมรบัศาสนาของพระบาฮาอุลลาห ์ ก็ไดร้บัอิทธพิลจาก
อานุภาพธรรมของพระองค ์ และเห็นความส าคญัมากขึน้เร ือ่ยๆ ทีจ่ะสือ่สารกบัคน
ต่างภาษาได ้ ความมากมายหลากหลายของภาษาน้ันเป็นภาระอย่างมากส าหรบั
คนเราทีจ่ะเรยีนรู ้ เป็นการดกีว่าหากทุกชาตใิชภ้าษาสากลรว่มกนัเพยีงภาษาเดยีว  
ถงึแมย้งัตกลงกนัไม่ไดอ้ย่างเป็นทางการว่าจะใชภ้าษาใดเป็นภาษาสากลจนกว่าจะ
ด าเนินการตามขัน้ตอนทีพ่ระบาฮาอุลลาหร์ะบุไว ้ และธรรมลขิติบาไฮก็มิไดเ้จาะจง
ใหภ้าษาใดเป็นภาษาสากล  แต่ในปัจจุบนัมีแนวโนม้ใหเ้ห็นว่า  ภาษาองักฤษน่าจะ

 
9 Paris Talks, p.155-6 
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กลายเป็นภาษาสากลมากที่สุด  หากทุกชาติเรยีนเพียงสองภาษาคือภาษาแม่กบั
ภาษา องักฤษ  ทุกคนในโลกก็จะพูดคยุและสือ่สารกนัไดโ้ดยใชภ้าษาองักฤษ 
 

ความเป็นสากลของภาษาองักฤษมใีหเ้ห็นเป็นรูปธรรมมากขึน้เร ือ่ยๆ ในปัจจุบนั  
ทีเ่ป็นรูปธรรมแรกสุดดูเหมือนจะเป็นวงการสายการบนิ  สายการบนิของทุกประเทศ
ทั่วโลกไดม้ีขอ้ตกลงกนัว่าจะใชภ้าษาองักฤษเป็นภาษากลาง  กล่าวคอืทุกสายการ
บนิรวมทัง้สายการบนิของประเทศมุสลมิ  จะใชเ้พยีงสองภาษา  คอืภาษาทอ้งถิน่และ
ภาษาองักฤษ  โลกอสิลามทีแ่ต่กอ่นไม่ใหร้าคาภาษาอืน่นอกจากภาษาอาหรบัเพราะ
เป็นภาษาของคมัภีรโ์กรอ่าน  และบางคร ัง้ถึงกบัรงัเกยีจภาษาต่างชาติโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งภาษาของชาวตะวนัตก  มาบัดนี้ก็ไม่สามารถตา้นสจัธรรมของโลกที่
เปลีย่นแปลงไปและโนม้เอยีงหนัมาปฏบิตัติามบทบญัญตัทิีพ่ระบาฮาอุลลาหล์ขิติไว ้
โดยไม่รูต้วัหรอืรูก้็ตาม  นอกจากการใชภ้าษาองักฤษในสายการบินของประเทศ
มุสลมิแลว้  ทีเ่ห็นไดเ้ด่นชดัทีสุ่ดต่อมาคือ  การก่อตัง้สถานีโทรทศันอ์ลัจาซรีา่ของ
โลกมุสลมิซึง่เผยแพรภ่าพไปทั่วโลกและถ่ายทอดเสยีงเป็นภาษาองักฤษ  
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4 
หน่วยเงินตรา  หน่วยน ้าหนกั  และหน่วยการวดัเดยีวกนั 

[Single Units for Currency, Weights, and Measurements] 

 
แบบเขียนและวรรณกรรมแห่งโลก  ระบบสากลแบบเดียวกนัของ

หน่วยเงนิตรา  หน่วยน า้หนัก  และหน่วยการวดัเดยีวกนั  จะท าใหง้่ายและ
สะดวกส าหรบัการสือ่สารและความเขา้ใจในหมู่ชาตแิละเชือ้ชาตทิัง้หลาย 
10 

ท่านโชก ิเอฟเฟนด ิ
 

นอกจากบัญญัติใหป้ระชาชาติทั้งปวงในโลกใชภ้าษาสากลเดียวกนัแลว้  
หลกัธรรมของศาสนาบาไฮยงัใหใ้ชห้น่วยเงนิตรา  หน่วยน ้าหนัก  และหน่วยการวดั
เดยีวกนั  เชน่  ประชาชาตทิัง้หลายตอ้งตกลงกนัว่าจะวดัระยะทางเป็นกโิลเมตรหรอื
ไมล ์ จะใชห้น่วยน ้าหนักเป็นกโิลกรมัหรอืปอนด ์ ฯลฯ  แลว้ใชห้น่วยการวดันีใ้ห ้
เหมือนกนัทั่วโลกแทนการใชห้น่วยการวดัต่างๆ ที่หลากหลายของแต่ละประเทศ  
โดยเฉพาะอย่างยิง่หน่วยเงินตราเดียวกนั  ซ ึง่จะชว่ยตดัปัญหาการเก็งก าไรค่าเงนิ  
และปัญหาต่างๆ ทีเ่กดิจากความผนัผวนของค่าเงนิสกลุต่างๆ  รวมทัง้ความยุ่งยากใน
การแลกเปลีย่นเงนิตราเวลาท าธุรกรรมหรอืเดนิทางไปต่างประเทศ  ซึง่โลกของเรา
ก าลงัขยบัเขา้มาหาแนวทางนีโ้ดยเห็นไดจ้ากการที่หลายประเทศในยุโรปไดป้รบั
หน่วยเงนิตราของตนใหเ้ป็นหน่ึงเดยีวกนัคอืเงนิยูโร  ซ ึง่เห็นไดไ้ม่ยากว่าในอนาคตนี้
จะน าไปสู่การใชห้น่วยเงนิตราเดยีวกนัทัง้โลกในทีสุ่ดเมือ่ระบบเศรษฐกจิปรบัเปลีย่น
ไปตามหลกัธรรมค าสอนของบาไฮ 
 
  

 
10 The World Order of Bahá’u’lláh, p.203 
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5 
ศาลโลก 

[World Tribunal] 

 
“เป็นสิง่จ าเป็นทีช่าติและรฐับาลทัง้หลายจะตอ้งจดัตัง้ศาลระหว่าง

ประเทศ  ซึง่ขอ้พิพาทและความขดัแยง้ทัง้หมดของพวกเขาจะเสนอมายงั
ศาลนี ้ ค าตดัสนิของศาลนีจ้ะเป็นค าตดัสนิสุดทา้ย  ขอ้ถกเถยีงส่วนบุคคล
จะถูกวนิิจฉัยโดยศาลทอ้งถิน่  ปัญหาต่างๆ ระหว่างชาตจิะมาทีศ่าลสากล  
และดงันัน้สาเหตขุองการท าศกึสงครามจะถูกขจดัไป” 11 

พระอบัดลุบาฮา 
 

ขา้งบนนีค้ือสิ่งที่พระอบัดุลบาฮากล่าวไวใ้นปี พ.ศ. 2455 (ค.ศ. 1912) และ
ต่อมามนุษยชาตก็ิท าตามค าสอนของพระองคโ์ดยไม่รูต้วัโดยการกอ่ตัง้ศาลโลก  แต่
ดว้ยวธิกีารก่อตัง้และกลไกการท างานของศาลโลกในปัจจุบนัยงับกพรอ่งและไม่ได ้
รบัการสนับสนุนอย่างเพียงพอจากนานาชาต ิ ประเทศคู่กรณีจงึอาจไม่ยอมใหศ้าล
โลกตดัสินปัญหาหรอือาจไม่เต็มใจยอมรบัค าตดัสินของศาลโลก  เพราะคิดว่าค า
ตดัสินที่ออกมาไม่ยุติธรรมหรอืเพราะเหตุผลอื่นบางอย่าง  ปัญหาและขอ้ขดัแยง้
ระหว่างประเทศในบางกรณีจงึไม่สามารถยุตไิดโ้ดยศาลโลก  ศาลโลกจะเป็นสถาบนั
ที่มีประสิทธิภาพในแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ระหว่างประเทศและป้องกนัสงครามไดอ้ย่าง
สมบูรณ ์ เมือ่ประชาชาตทิัง้หลายด าเนินการตามทีพ่ระอบัดลุบาฮาไดแ้จกแจงวธิกีาร
และขัน้ตอนของการกอ่ตัง้ศาลสงูสุดหรอืศาลโลกตามวสิยัทศันข์องพระบาฮาอุลลาห ์
:  
 

พระบาฮาอุลลาหท์รงกล่าวว่าตอ้งมกีารสถาปนาศาลสูงสุด  ถงึแมว้่า
องคก์ารสนันิบาตชาตจิะเกดิขึน้มา  กระนัน้ก็ไม่สามารถสถาปนาสนัตภิาพ
สากล  แต่ศาลสูงสุดทีพ่ระบาฮาอุลลาหพ์รรณนาไวจ้ะท าหน้าทีอ่ ัน
ศกัดิส์ิทธินี์ไ้ดส้ าเร็จดว้ยอ านาจและอานุภาพ  และแผนของพระองคค์ือ  
สภาระดบัชาติของแต่ละประเทศ  กล่าวคือรฐัสภา  ควรเลือกบุคคลสอง
หรอืสามคนทีด่ทีีสุ่ดของประเทศนัน้  ผูซ้ ึง่ทราบดเีกีย่วกบักฎหมายระหว่าง
ประเทศ  ความสมัพนัธต่์างๆ ระหว่างรฐับาล  และตระหนักถงึความจ าเป็น
ของโลกของมนุษยชาตใินสมยันี ้ จ านวนผูแ้ทนเหล่านีค้วรเป็นสดัส่วนกบั
จ านวนผูท้ีอ่าศัยอยู่ในประเทศนัน้ๆ  การเลือกบุคคลเหล่านีโ้ดยสภา
แห่งชาตนัิน่คอืรฐัสภา  ตอ้งไดร้บัการรบัรองโดยสภาสงู  สภาคองเกรสและ
คณะรฐัมนตร ี และเชน่กนัโดยประธานาธบิดีหรอืกษัตรยิ ์ ดงันัน้บุคคล
เหล่านีจ้ะเป็นผู ท้ี ไ่ดร้บั เลือกของทัง้ชาติและรฐับาล  ศาลสูงสุดจะ
ประกอบดว้ยบุคคลเหล่านี ้ และดงันีม้วลมนุษยชาตจิะมีส่วนรว่มในศาลนี ้ 
เพราะตวัแทนเหล่านีทุ้กคนเป็นผูแ้ทนโดยสมบูรณข์องชาติของตน  เมือ่

 
11 The Promulgation of Universal Peace, p.301 
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ศาลสูงสุดใหค้ าตดัสินเกีย่วกบัปัญหาใดๆ ระหว่างประเทศไม่ว่าโดยเอก
ฉันทห์รอืเสียงส่วนใหญ่  จะไม่มีขอ้อา้งใดส าหรบัโจทยห์รอืมูลเหตุการ
คดัคา้นส าหรบัจ าเลยอีกต่อไป  ในกรณีทีร่ฐับาลหรอืชาติใดละเลยหรอื
ประวงิเวลาในการด าเนินการตามค าตดัสนิทีแ่ยง้ไม่ไดข้องศาลสงูสุด  ชาติ
ทีเ่หลอืทัง้หมดจะลุกขึน้ต่อตา้นเขา  เพราะว่าทุกชาตแิละรฐับาลของโลก
คือผูส้นับสนุนศาลโลกนี ้ จงพิจารณาดูว่ารากฐานนีม้ัน่คงเพียงใด!  แต่
โดยองคก์ารสนันิบาตชาติทีม่ีขีดจ ากดัและขอ้จ ากดั  จุดประสงคจ์ะไม่
บรรลตุามทีค่วรจะเป็น  นีค้อืความจรงิเกีย่วกบัสถานการณท์ีก่ล่าวไวแ้ลว้... 
12 

พระอบัดลุบาฮา 
 
 
  

 
12 Selections from the Writings of ‘Abdu’l-Bahá, p.306-7 (คดัจากธรรมลิขิตของพระอบัดุลบาฮา ลงวนัท่ี 17 ธนัวาคม พ.ศ. 2462 

(ค.ศ. 1919) ท่ีเขียนตอบจดหมายจาก The Executive Committee of the Central Organization for a Durable Peace, The Hague) 
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6 
หลกัการของสวสัดภิาพรว่มกนั 

[The Principle of Collective Security] 

 
ดูกร  กษัตรยิท์ ัง้หลายของโลก  จงสามัคคีกนั  เพราะดว้ยความ

สามัคคีนัน้พายุแห่งความไม่ลงรอยกนัในหมู่พวกเจา้จะสงบลง  และ
ประชาชนของเจา้จะไดพ้กัผ่อน  หากเจา้เป็นพวกทีเ่ขา้ใจ  หากคนใดใน
หมู่พวกเจา้ใชอ้าวุธเขา้รุกรานผูอ้ืน่  พวกเจา้ทัง้หมดจงลุกขึน้ต่อตา้นเขา  
เพราะนีม่ใิชอ่ืน่ใดแต่คอืความยุตธิรรมทีเ่ห็นชดั 13 

พระบาฮาอลุลาห ์
 

วจนะขา้งบนนีท้ีพ่ระบาฮาอุลลาหล์ิขิตไวใ้นธรรมจารกึถึงพระราชนีิวิคตอเรยี
ตัง้แต่ปลายครสิตศ์ตวรรษทีส่ิบเกา้  บ่งบอกว่าแมศ้าสนาบาไฮไม่สนับสนุนการใช ้
ความรุนแรง  แต่ก็มิไดย้ึดถือแนวทางอหงิสาเสยีทีเดียว โดยเปิดชอ่งไวใ้หม้ีการใช ้
ก าลงัไดภ้ายใตเ้งื่อนไขทียุ่ติธรรมดงัทีก่ล่าวไวข้า้งบนนี ้ เพื่อรบัประกนัสวสัดิภาพ
รว่มกนั  ทีน่่าสนใจกว่าน้ันคอืแมว้่ามนุษยชาตแิละผูน้ าหรอืประมุขของประเทศส่วน
ใหญ่ในโลกจะยังไม่ทราบหลกัการนี้  แต่พวกเขาก็ไดป้ฏิบัติตามบัญชานี้ของ
พระองคท์ีว่่า “หากคนใดในหมู่พวกเจา้ใชอ้าวุธเขา้รุกรานผูอ้ืน่  พวกเจา้ทัง้หมดจง
ลุกขึน้ต่อตา้นเขา” โดยไม่ตัง้ใจและไม่รูต้วั  เมือ่คร ัง้ทีอ่ิรกัใชก้ าลงัทหารบุกเขา้ยึด
ครองคูเวตในเดอืนสงิหาคม พ.ศ. 2533 (ค.ศ. 1990) ซึง่ทุกประเทศในโลกไดล้งมติ
เป็นเอกฉันทเ์ป็นคร ัง้แรกในทีป่ระชมุขององคก์ารสหประชาชาติใหอ้ิรกัถอนทหาร
ออกจากคเูวต  และในทีส่ดุเมือ่อริกัดือ้ดงึจงึไดใ้ชก้องก าลงัทหารนานาชาตเิขา้โจมตี
กองทพัของอิรกัจนพ่ายแพแ้ละตอ้งถอยออกมา  ชาติที่มีบทบาทส าคญัในการ
ผลกัดนัมตคิร ัง้นีข้ององคก์ารสหประชาชาต ิ และเป็นผูน้ าปฏบิตักิารทหารของกอง
ก าลงันานาชาตใินการเขา้โจมตกีองทหารอริกัทีย่ดึครองคูเวตคอืสหรฐัอเมรกิา  ซึง่
นับว่าน่าพิศวงยิง่ทีไ่ดเ้ห็นสหรฐัอเมรกิาปฏบิตัติามบญัชาของพระบาฮาอุลลาหโ์ดย
ไม่รูต้วั  ทีท่รงตรสัต่อบรรดาผูป้กครองอเมรกิาและประธานาธบิดีของสาธารณรฐั
ทัง้หลายของอเมรกิาในปี พ.ศ. 2416 (ค.ศ. 1873) กว่าหน่ึงรอ้ยปีกอ่นหนา้น้ันว่า : 
 

จงพนัผา้ใหผู้บ้าดเจ็บดว้ยมือแห่งความยุตธิรรม  และบดขยีผู้ก้ดขีท่ี ่
เตบิใหญ่ดว้ยคทาแห่งบทบญัญตัิของพระผูเ้ป็นนายของเจา้  พระผูเ้ป็นเจา้
ทรงประกาศติ  พระผูท้รงอจัฉรยิภาพ 14 

พระบาฮาอลุลาห ์
 

อธิปไตยของแต่ละชาติรวมถึงสิทธิใ์นการประกาศสงครามกบัชาติอื่น  จึง
จ าเป็นตอ้งลดทอนและจ ากดัอธปิไตยส่วนนีไ้วใ้นขอบเขต  ใหอ้ยู่ภายใตส้ถาบนัที่

 
13 The Summons of the Lord of Hosts, p.254 
14 Kitáb-i-Aqdas, no.88 
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เหนือขึน้ไปในระดบันานาชาติทีม่ีอ านาจเพียงพอทีจ่ะรบัประกนัสวสัดิภาพรว่มกนั
ของทุกชาติ  ตามที่พระบาฮาอุลลาหท์รงใหห้ลกัการไวใ้นวจนะที่ตรสัต่อกษัตรยิ ์
ทัง้หลายโลก  ซึง่พระองคท์รงบญัชาใหพ้วกเขาสามคัคีกนั  และรว่มมือกนัลุกขึน้
ต่อตา้นผูท้ีใ่ชอ้าวุธรุกรานผูอ้ืน่  ท่านโชก ิเอฟเฟนด ิไดข้ยายความวจนะเหล่านีข้อง
พระบาฮาอุลลาหไ์วใ้นปี พ.ศ. 2474 (ค.ศ. 1931) ก่อนจะมีการก่อตัง้องคก์าร
สหประชาชาตวิ่า : 
 

วจนะทีม่ีน า้หนักเหล่านีจ้ะหมายความเป็นอืน่ใดได ้ หากมิไดช้ ีไ้ปที ่
การลดทอนอธปิไตยของชาตทิีไ่ม่ถูกร ัง้อย่างหลกีเลีย่งไม่ได ้ เป็นขัน้ตน้ที ่
ขาดมิไดส้ าหรบัการจัดตัง้สหพันธรฐัในอนาคตของทุกชาติในโลก  
รูปแบบหนึง่ของอภริฐัแห่งโลกจ าเป็นตอ้งพฒันาขึน้มา  ซึง่เพือ่เห็นแก่อภิ
รฐันีช้าติทัง้หมดจะเต็มใจสละขอ้กล่าวอา้งทุกอย่างทีจ่ะท าสงคราม  สละ
สทิธิบ์างอย่างในการเก็บภาษี  และสละสทิธิทุ์กอย่างทีจ่ะมอีาวุธยุทธภณัฑ ์
ไวเ้วน้แต่เพือ่จุดประสงคข์องการค า้จุนระเบียบภายในอาณาจกัรของตน  
ภายในวงอิทธิพลของอภิรฐัดงักล่าว  จะตอ้งมีคณะบรหิารนานาชาติที ่
สามารถบงัคบัใชอ้ านาจสูงสุดและทา้ทายไม่ไดก้บัทุกประเทศสมาชกิของ
สหพนัธรฐัทีด่ือ้แพ่ง  มรีฐัสภาแห่งโลกซึง่สมาชกิของรฐัสภานีจ้ะไดร้บัการ
เลือกตัง้โดยประชาชนในประเทศของตน  และการเลือกตัง้นีจ้ะไดร้บัการ
รบัรองโดยรฐับาลของประเทศนัน้ๆ  มศีาลสงูสดุซึง่การพพิากษาของศาลนี ้
จะมีผลผูกมดั  แมแ้ต่ในกรณีทีคู่่กรณีทีเ่กีย่วขอ้งไม่ตกลงใจเสนอเร ือ่งให ้
พจิารณาดว้ยความสมคัรใจ 

ในประชาคมโลกดงักล่าวก าแพงเศรษฐกจิทัง้หมดจะถูกลือ้ท าลาย
อย่างถาวร  และการพึง่พาอาศยักนัระหว่างเงินทุนและแรงงานจะเป็นที ่
ยอมรบัอย่างแน่ชดั  เสยีงตะโกนของความบา้คลัง่และการต่อสูท้างศาสนา
จะเงยีบสงบตลอดไป  เปลวไฟแห่งความชงิชงัทางเชือ้ชาตจิะดบัลงในทีส่ดุ  
ประมวลกฎหมายระหว่างประเทศเดยีวกนั  ซ ึง่เป็นผลผลติจากการวนิิจฉัย
อย่างรอบคอบโดยผูแ้ทนจากแต่ละรฐัของสหพนัธรฐัแห่งโลก  จะมีการใช ้
บทลงโทษดว้ยการแทรกแซงทีบ่บีบงัคบัอย่างทนัใดของกองก าลงัรว่มของ
ประเทศสมาชกิของสหพนัธร์ฐั  และในทีสุ่ดความเดอืดดาลของความคลัง่
ชาตทิีหุ่นหนัพลนัแล่นและพรอ้มจะสูร้บ  จะถูกเปลีย่นเป็นส านึกอนัยัง่ยืน
ในความเป็นพลเมืองของโลก  แทจ้รงิแลว้ดงักล่าวนีป้รากฏเป็นเคา้รูป
อย่างกวา้งๆ ทีส่ดุของระบบทีพ่ระบาฮาอลุลาหค์าดการณไ์ว ้ เป็นระบบทีจ่ะ
ไดร้บัการพิจารณาว่าเป็นผลทีง่ดงามทีสุ่ดของยุคทีก่ าลงับรรลุวุฒิภาวะ
อย่างชา้ๆ 15 

ท่านโชก ิเอฟเฟนด ิ
 

 
15 The World Order of Bahá’u’lláh, p.40-1 
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การก่อตั้งองคก์ารสนันิบาตชาติและต่อมาองคก์ารสหประชาชาติที่มีฐาน
สมาชกิกวา้งกว่า  แสดงใหเ้ห็นความพยายามของมนุษยชาติซ ึง่ก าลงัถูกอ านาจ
สวรรคผ์ลกัดนัไปอย่างไม่รูต้วั  ใหไ้ปในทศิทางทีมุ่่งสู่การสถาปนาอภริฐัแห่งโลกทีอ่ยู่
เหนือชาติทัง้หลาย  เพื่อจดัการปัญหาต่างๆ ระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ปัญหาสงคราม  เพราะองคก์ารสหประชาชาติยังบกพร่องเกินกว่าจะบรรลุ
วตัถุประสงคนี์ไ้ด ้ ซ ึง่เห็นไดจ้ากสงครามมากมายทีย่งัด าเนินต่อไปในหลายๆ ส่วน
ของโลก  เพราะแต่ละชาตยิงัหวงแหนและไม่ยอมสละอธปิไตยบางส่วนของตนใหก้บั
องคก์ารสหประชาชาต ิ จงึมกีารบดิพลิว้ไม่ปฏบิตัติามปฏญิญา  อนุสญัญา  หรอืมติ
บางอย่างขององคก์ารสหประชาชาติอย่างจร ิงจ ัง   มนุษยชาติจะตอ้งผ่าน
ประสบการณค์วามทุกขท์รมานทีส่าหสัยิง่กว่านีเ้พยีงไหนและยาวนานอีกเท่าไร  จงึ
จะไดบ้ทเรยีนที่เพียงพอที่จะยอมลดทอนอธิปไตยของตน  เพื่อใหอ้ภิรฐัแห่งโลก
ดงักล่าวกอ่รา่งขึน้มาได ้ ซ ึง่จะรบัประกนัสวสัดภิาพรว่มกนัของทุกชาต ิ
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7 
การลดอาวุธ 

[Disarmament] 

 
การตระเตรยีมเครือ่งมือส าหรบัการสูร้บหากด าเนินต่อไปในอตัรา

ปัจจบุนั  จะไปถงึจดุทีส่งครามกลายเป็นสิง่ทีเ่หลอืทนส าหรบัมนุษยชาต ิ16 
พระอบัดลุบาฮา 

 
สิ่งที่พระอบัดุลบาฮาลิขิตไวข้า้งบนนี้ถึงบรรดาผูป้กครองและประชาชนชาว

เปอรเ์ซยีกว่ารอ้ยปีทีแ่ลว้  เป็นความจรงิทีเ่ห็นไดช้ดัเจนมากขึน้ทุกวนัในสถานการณ์
ของโลกในปัจจบุนั  สงครามโลกคร ัง้ทีห่น่ึงและคร ัง้ทีส่องดูเหมอืนจะยงัเป็นบทเรยีนที่
ไม่เพียงพอ  เพราะชาติต่างๆ ยงัคงสะสมอาวุธทีร่า้ยแรงยิง่ขึน้และปรมิาณมากขึน้
กว่าเดมิ  เพือ่จะเอาออกมาใชใ้นยามทีต่กลงขอ้ขดัแยง้กนัไม่ได ้ ซ ึง่เป็นทีน่่าห่วงใย
ส าหรบัหลายๆ ชาต ิ จงึเห็นไดว้่ามคีวามพยายามหลายคร ัง้ในการเจรจาใหม้กีารลด
อาวุธ  แต่ความพยายามเจรจากนัดงักล่าวมกัเพ่งเล็งไปทีเ่ฉพาะบางชาตทิีดู่เหมือน
จะสะสมหรอืพฒันาอาวุธจนเป็นทีน่่าหวั่นกลวั  หรอืเฉพาะชาตทิีเ่ป็นคู่กรณีขดัแยง้
กนั  ซ ึง่ตามทีพ่ระอบัดุลบาฮาแนะน าไวเ้มือ่คราวทีพ่ระองคไ์ปเยอืนโลกตะวนัตก  จะ
ไม่ประสบความส าเรจ็เพียงพอทีจ่ะรบัประกนัสวสัดภิาพของโลกได ้ การลดอาวุธจะ
ประสบความส าเรจ็ไดก็้ต่อเมือ่ท าพรอ้มกนัทุกประเทศทั่วโลก  ไม่ใชเ่จาะจงกนัเพียง
ไม่กีป่ระเทศทีเ่ป็นคู่ขดัแยง้หรอืสะสมอาวธุไวม้ากจนคุกคามเสถยีรภาพของโลกหรอื
ภูมิภาค  และตอ้งเป็นการลดอาวุธทัง้หมดไม่ใชล่ดแต่อาวุธรา้ยแรงบางชนิดอย่าง
อาวธุนิวเคลยีเท่าน้ัน  พระอบัดลุบาฮาทรงแนะน าไวว้่า : 
 

เกีย่วกบัปัญหาการลดอาวุธ  ทุกชาติตอ้งลดอาวุธในเวลาเดียวกนั  
ไม่เหมาะสมเลยและไม่ใหเ้สนอว่าใหบ้างชาตวิางอาวุธ  ในขณะทีช่าตอิืน่ๆ 
ทีเ่ป็นเพือ่นบา้นยงัตดิอาวุธ  สนัตภิาพของโลกตอ้งบงัเกดิขึน้โดยการตก
ลงระหว่างชาต ิ ทุกชาตติอ้งตกลงลดอาวุธพรอ้มกนั...ไม่มชีาตใิดสามารถ
ปฏบิตัติามนโยบายสนัตภิาพหากชาติเพือ่นบา้นยงักระหายสงคราม  ไม่มี
ความยุติธรรมในนัน้  ไม่มีใครคิดฝันใหแ้นะน าว่าสนัติภาพของโลกบงั
เกดิขึน้ไดโ้ดยแนวทางปฏบิตัดิงักล่าว  สนัตภิาพจะบงัเกดิขึน้โดยขอ้ตกลง
การลดอาวธุระหว่างชาตทิีค่รอบคลมุครบและทัว่ถงึ  และไม่มหีนทางอืน่ 

การปฏิบตัิพรอ้มกนัเป็นสิง่จ าเป็นไม่ว่าในแผนใดของการลดอาวุธ  
ทุกรฐับาลในโลกตอ้งเปลีย่นเรอืรบและเรอืสงครามเป็นเรอืสนิคา้  แต่ไม่มี
ชาตหินึง่ชาตใิดสามารถเร ิม่นโยบายดงักล่าวไดด้ว้ยตวัเอง  และเป็นความ
เบาปัญญาหากมหาอ านาจใดพยายามท าเชน่นัน้...นัน่ย่อมเป็นเพียงการ
เชญิการท าลาย... 

 
16 The Secret of Divine Civilization, p.67 
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ชาติทัง้หลายจะถูกบีบบังคับใหม้าสู่ส ันติภาพ  และตกลงลม้เลิก
สงคราม  ภาระทีน่่ากลวัของการเก็บภาษีเพือ่สงครามจะหนักเกินกว่า
มนุษยจ์ะทนได.้..การลดอาวธุจะเกดิขึน้อย่างแน่นอน  แต่ตอ้งเกดิขึน้และจะ
เกดิขึน้โดยการยินยอมพรอ้มใจของชาติอารยะทัง้หลายอย่างเป็นสากล  
โดยการตกลงกนัระหว่างชาติ  ชาติทัง้หลายจะวางอาวุธและจะเป็นการ
เร ิม่ตน้ศกัราชทีย่ิง่ใหญ่แห่งสนัตภิาพ  ดว้ยหนทางนีเ้ท่านัน้และไม่มหีนทาง
อืน่ทีจ่ะสถาปนาสนัตภิาพบนโลกได ้

เมือ่รฐัสภาของมนุษยไ์ดร้บัการสถาปนาและองคป์ระกอบของรฐัสภา
ไดร้บัการจดัตัง้  รฐับาลทัง้หลายของโลกทีท่ าปฏิญญาแห่งมิตรภาพนิ
รนัดร ์ จะไม่จ าเป็นตอ้งมีกองทพับกหรอืกองทพัเรอืประจ าการขนาดใหญ่   
เท่าทีจ่ าเป็นคอืทหารไม่กีก่องพลส าหรบัปกปักรกัษาระเบยีบภายใน  และ
ต ารวจนานาชาตสิ าหรบัการดแูลเสน้ทางเดนิเรอืใหป้ลอดโปรง่  เมือ่นัน้เงนิ
จ านวนมหาศาลจะถูกผนัไปชอ่งทางอืน่ๆ ทีม่ปีระโยชนก์ว่า  ความอนาถา
จะหมดไป  ความรูจ้ะเพิม่ขึน้...เมือ่นัน้ไม่ว่าจะเป็นรฐับาลรฐัธรรมนูญหรอื
สาธารณรฐั  รฐับาลราชาธปิไตยหรอืประชาธปิไตย  ผูป้กครองทัง้หลายจะ
อุทิศเวลาใหแ้ก่ความเจรญิรุง่เรอืงของชาติของตน  การออกกฎหมายที ่
ยุตธิรรมและสมเหตุผล  การท านุบ ารุงความสมัพนัธท์ีใ่กลช้ดิฉันทม์ติรกบั
เพือ่นบา้น... 

โดยขอ้ตกลงทัว่ไป  รฐับาลทัง้หมดของโลกตอ้งลดอาวุธพรอ้มกนั...
ไม่เหมาะสมหากรฐับาลหนึง่วางอาวธุแต่อกีรฐับาลหนึง่ปฏเิสธทีจ่ะท า  ชาติ
ทัง้หลายของโลกตอ้งเห็นพอ้งกนัเกีย่วกบัเร ือ่งส าคญัทีสุ่ดนี ้ ดงันีพ้วกเขา
จะละทิง้อาวุธสงัหารดว้ยกนั  ตราบใดทีช่าตหินึง่เพิม่งบประมาณทหารและ
กองทพัเรอื  อกีชาตหินึง่จะถกูบบีบงัคบัใหแ้ข่งกนัอย่างบา้คลัง่นี.้.. 

อุดมคติของสนัติภาพตอ้งน ามาบ่มเพาะและกระจายออกไปในหมู่ผู ้
อาศยัอยู่ในโลก  พวกเขาตอ้งไดร้บัการสัง่สอนในโรงเรยีนแห่งสนัติภาพ
และสัง่สอนเกีย่วกบัความช ัว่รา้ยของสงคราม  ประการแรก  นักการเงนิและ
นายธนาคารตอ้งวางมือจากการปล่อยเงนิกูใ้หก้บัรฐับาลใดก็ตามทีค่ิดจะ
ท าสงครามทีไ่ม่ชอบธรรมกบัชาตทิีไ่ม่มีความผิด  ประการทีส่อง  ประธาน
และผูจ้ดัการรถไฟและบรษิัทเรอืกลไฟตอ้งละเวน้จากการขนส่งอาวุธ
ยุทโธปกรณ ์ เคร ือ่งยนตน์รก  ปืน  ปืนใหญ่และดนิปืน  จากประเทศหนึง่
ไปยงัอกีประเทศหนึง่  ประการทีส่าม  เหล่าทหารตอ้งยืน่ค ารอ้งผ่านตวัแทน
ของตนไปถึงรฐัมนตรสีงครามทัง้หลาย  นักการเมือง  สมาชกิสภาคอง
เกรซ  และนายพลทัง้หลาย  ขอใหเ้สนอเหตุผลและสาเหตุดว้ยภาษาที ่
ชดัเจนและเขา้ใจได ้ ทีพ่าพวกเขาเขา้ไปอยู่ปากขอบของความหายนะ
ของชาติดงักล่าว  เหล่าทหารตอ้งเรยีกรอ้งสิง่นีเ้ป็นหนึง่ในสิทธิพ์ิเศษ
ทัง้หลายของตน  พวกเขาตอ้งกล่าวว่า  “จงสาธิตต่อพวกเราว่านีค้ือ
สงครามทีช่อบธรรม  แลว้เราจะเขา้ไปสู่สนามรบ  มิฉะนัน้เราจะไม่ขยบั
แมแ้ต่กา้วเดยีว...จงออกมาจากทีซ่อ่นของท่าน  และเขา้มาสู่สนามรบหาก
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ท่านชอบโจมตแีละฉีกกนัและกนัออกเป็นชิน้  หากท่านตอ้งการระบายสิง่ที ่
ท่านเรยีกว่าขอ้โตเ้ถียง  ความไม่ลงรอยและความอาฆาตกนัอยู่ระหว่าง
พวกท่าน  ท าไมท่านใหเ้ราประชาชนผูบ้รสิุทธิม์ามสี่วนรว่มดว้ย  หากการ
ต่อสูแ้ละการหลัง่เลือดเป็นสิง่ทีด่ี  เชน่นัน้จงพาเราไปต่อสูโ้ดยมีท่านอยู่
ดว้ย! 17 

พระอบัดลุบาฮา  
 
  

 
17 Peace, Compilation 1985, no.43 
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8 
สนัตภิาพของโลก 

[World Peace] 

 
ความผาสุกของมนุษยชาติ  สนัติภาพและสวสัดิภาพ  ไม่สามารถ

บรรลุไดน้อกจากและจนกว่าความสามคัคีของมนุษยชาติจะไดร้บัการ
สถาปนาอย่างมัน่คง  ความสามคัคนีีจ้ะไม่มวีนับรรลไุดต้ราบใดทีค่ าแนะน า
ทีป่ากกาของพระผูท้รงความสงูส่งทีส่ดุเปิดเผยไวไ้ม่ไดร้บัการเอาใจใส่ 18 

พระบาฮาอลุลาห ์
 

แมว้่ามนุษยชาติจะผ่านประสบการณท์ีเ่จ็บปวดของสงครามโลกมาแลว้ถึงสอง
คร ัง้  แมว้่ารฐับาลของหลายๆ ประเทศไดร้วมตวักนัจดัตัง้องคก์ารสนันิบาตชาตแิละ
องคก์ารสหประชาชาติหลงัสงครามโลกคร ัง้ทีห่น่ึงและคร ัง้ทีส่อง  เพื่อจะยบัยัง้หรอื
ป้องกนัสงครามในอนาคต  สงครามก็ยงัทวจี านวนและความรุนแรงขึน้ทั่วโลก  เป็นที่
ประจกัษว์่าจ าเป็นทีป่ระชาชาติทัง้หลายจะตอ้งด าเนินการสถาปนากลไกทีส่มบูรณ์
กว่าองคก์ารสหประชาชาติทีเ่ป็นอยู่  จงึจะสถาปนาสนัตภิาพของโลกได ้ ซ ึง่พระบา
ฮาอลุลาหผ์ูเ้ป็นแพทยส์วรรคส์ ัง่การรกัษาเกีย่วกบัเร ือ่งนีไ้วว้่า : 
 

เวลานัน้ตอ้งมาถึง  คือเวลาทีค่วามจ าเป็นรบีด่วนของการจดัการ
ชมุนุมอย่างไพศาลและรวมหมด  จะเป็นทีต่ระหนักอย่างทัว่ถงึ  ผูป้กครอง
และกษตัรยิท์ ัง้หลายของโลกจ าเป็นตอ้งเขา้รว่มการชมุนุมนี ้ และโดยการ
ปรกึษาหารอืกนัตอ้งพิจารณาหนทางและวิธีการทีจ่ะวางรากฐานของ
สนัตภิาพอนัยิง่ใหญ่ของโลกในหมู่มนุษย ์ สนัตภิาพดงักล่าวเรยีกรอ้งให ้
บรรดามหาอ านาจมุ่งมัน่ปรองดองกนัอย่างไพบูลย ์ เพือ่เห็นแก่ความสงบ
ของประชาชนทัง้หลายของโลก  หากกษัตรยิอ์งคใ์ดใชอ้าวุธรุกรานอีก
ฝ่ายหนึง่  ทุกคนตอ้งสามคัคกีนัลุกขึน้และขดัขวางเขา  หากท าดงันี ้ ชาติ
ทัง้หลายของโลกจะไม่จ าเป็นตอ้งมีอาวุธยุทธภณัฑอ์ีกต่อไป  เวน้แต่เพือ่
รกัษาความปลอดภยัของอาณาจกัรและค า้จุนระเบยีบภายในเขตแดนของ
ตน  สิง่นีจ้ะรบัประกนัสนัติภาพและความสงบของทุกชนชาติ  ทุกรฐับาล
และทุกประเทศ 19 

พระบาฮาอลุลาห ์
 

ไม่ว่าผูป้กครองและกษัตรยิท์ ัง้หลายของโลกจะมารว่มการชุมนุมที่กล่าวไว ้
ขา้งบนนีเ้พราะเชือ่ฟังค าแนะน าของพระบาฮาอลุลาห ์ หรอืเพราะถูกสถานการณบ์บี
บงัคบัใหท้ าตามค าแนะน านีอ้ย่างไม่รูต้วั  เวลาน้ันตอ้งมาถงึตามลขิติสวรรคท์ีพ่ระบา

 
18 Gleanings from the Writings of Bahá’u’lláh, p.286 
19 Tablets of Bahá’u’lláh, p.165 
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ฮาอุลลาหล์ขิติไว ้ เกีย่วกบัการชมุนุมระดบัโลกเพือ่การสถาปนาสนัตภิาพดงักล่าว  
พระอบัดลุบาฮาทรงเสนอทศันะและแจกแจงวาระการประชมุไวว้่า :  
 

อารยธรรมทีแ่ทจ้รงิจะคลีธ่งออกมาในใจกลางสุดของโลกเมือ่ใดก็
ตามทีป่ระมุขทีด่เีด่นและจติใจสูงจ านวนหนึง่  ซ ึง่เป็นแบบอย่างอนัเรอืงรอง
ของความอุทศิตนและความมุ่งมัน่  ลุกขึน้เพือ่ประโยชนแ์ละความสุขของ
มวลมนุษยชาติดว้ยความตัง้ใจอนัแน่วแน่และวิสยัทศันท์ีช่ดัเจน  เพือ่
สถาปนาความมุ่งหมายแห่งสนัติภาพสากล  พวกเขาตอ้งท าใหค้วามมุ่ง
หมายแห่งสนัตภิาพเป็นจดุหมายของการปรกึษาหารอืโดยรวม  และหาทาง
สถาปนาสหภาพของชาติทัง้หลายของโลกโดยทุกวิธใีนอ านาจของตน  
พวกเขาตอ้งท าสนธสิญัญาผูกมดัและสถาปนาปฏิญญาทีม่ีขอ้ก าหนดที ่
ชอบดว้ยเหตุผล  ละเมดิไม่ไดแ้ละแน่ชดั  พวกเขาตอ้งประกาศปฏญิญานี ้
ทัว่โลก  และปฏิญญานีต้อ้งไดร้บัความเห็นชอบจากมวลมนุษยชาติ  
ภารกจิทีย่ิง่ใหญ่ทีสุ่ดและประเสรฐินี ้ ซ ึง่เป็นบ่อเกดิทีแ่ทจ้รงิของสนัติภาพ
และความผาสุกของทัว่โลก  ควรไดร้บัการพิจารณาโดยทุกคนทีอ่าศยัอยู่
บนพิภพว่าเป็นภารกจิทีศ่กัดิส์ิทธิ ์ กองก าลงัทัง้หมดของมนุษยชาติตอ้ง
ระดมมาเพือ่รบัประกนัเสถียรภาพและความถาวรของปฏิญญาทีย่ิง่ใหญ่
ทีสุ่ดนี ้ ในขอ้ตกลงทีค่รอบคลุมหมดนี ้ ขอบเขตและชายแดนของแต่ละ
ชาติควรก าหนดไว ้อย่ างช ัดเจน  หลักการต่างๆ  ที เ่ ป็นรากฐาน
ความสมัพันธร์ะหว่างรฐับาลทัง้หลายทีม่ีต่อกนัควรวางไวอ้ย่างแน่ชดั  
ขอ้ตกลงและขอ้บังคบัทัง้หมดระหว่างประเทศตอ้งเป็นทีรู่แ้น่  ท านอง
เดียวกนัขนาดของอาวุธยุทธภณัฑข์องทุกรฐับาลควรถูกจ ากดัอย่าง
เขม้งวด  เพราะหากยอมใหม้ีการตระเตรยีมสงครามและเพิม่ก าลงัทหาร
ของชาตใิด  นัน่จะปลุกเรา้ความระแวงสงสยัของชาตอิืน่  หลกัการมูลฐาน
ทีเ่ป็นรากฐานของขอ้ตกลงทีเ่ครง่ครดันี ้ ควรก าหนดไวอ้ย่างทีห่ากรฐับาล
ไหนละเมดิขอ้ก าหนดใดในภายหลงั  รฐับาลทัง้หมดบนโลกควรลุกขึน้ท า
ใหร้ฐับาลนัน้ยอมจ านนอย่างสิน้เชงิ  ไม่เพียงเท่านัน้  มนุษยชาตโิดยรวม
ควรมุ่งมัน่ท าลายรฐับาลนัน้ดว้ยอ านาจทุกอย่างทีม่อียู่  หากน าการรกัษาที ่
ยิง่ใหญ่ทีสุ่ดนีม้าใชก้บัรา่งกายของโลกทีเ่จ็บป่วย  นอนใจไดว้่าโลกจะฟืน้
จากความยุ่งยากและคงอยู่อย่างปลอดภยัและมัน่คงไปช ัว่กาลนาน20 

พระอบัดลุบาฮา 
 

การชมุนุมของผูป้กครองและกษตัรยิท์ ัง้หลายของโลกตามทีพ่ระบาฮาอุลลาห ์
ลขิติไว ้ เป็นเงือ่นไขทีจ่ าเป็นส าหรบัการสถาปนาสนัตภิาพของโลก  การชมุนุมนีจ้ะ
เกดิขึน้ไดก็้ตอ้งอาศยั “ประมุขผูด้ีเด่นและจิตใจสูงจ านวนหนึง่”   ดงัน้ันตามลิขิต
สวรรคเ์ราควรจะไดเ้ห็นประเทศต่างๆ มีผูน้ าทีม่ีจติใจสูงกว่าเดมิขึน้มาครองอ านาจ

 
20 The Secret of Divine Civilization, p.64-5 
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มากขึน้  แทนผูป้กครองทีก่ดขีแ่ละหาผลประโยชนใ์ส่ตนอย่างมชิอบ  ซึง่ผูป้กครองที่
กดขีเ่หล่าน้ันจะถูกอาญาสวรรคเ์ล่นงานใหร้ว่งหล่นจากอ านาจไปตามทีพ่ระบาฮา
อลุลาหล์ขิติไวว้่า : 
 

ดูกร  ผูก้ดขีท่ ัง้หลายบนพิภพ!  จงวางมือของเจา้จากการใช ้
อ านาจบาตรใหญ่  เพราะเราไดป้ฏิญาณตนไวว้่า  จะไม่ใหอ้ภยัความอ
ยุติธรรมของผู ้ใด  นี ค้ือปฏิญญาของเราที เ่ ราประกาศิตไวอ้ย่า ง
เปลีย่นแปลงไม่ไดใ้นธรรมจารกึทีป่กปักรกัษาไว ้ และประทบัตราดว้ยตรา
ประทบัแห่งความรุง่โรจนข์องเรา 21 

พระบาฮาอลุลาห ์
 

รฐับาลของแต่ละประเทศจะส่งเสรมิสนัตภิาพไดก็้ต่อเมือ่รฐับาลน้ันไม่สนับสนุน
การปกครองทีก่ดขี ่ ซ ึง่มกัเกดิขึน้ในการรวมอ านาจการปกครอง  ดงัน้ันอกีแนวโนม้
หน่ึงในอนาคตทีมุ่่งสู่สนัตภิาพของโลกคอื  ประเทศทัง้หลายจะทยอยกนัเลกิการรวม
อ านาจการปกครอง  ดงัทีพ่ระอบัดลุบาฮากล่าวไวว้่า : 
 

ค าถาม : ไม่ใชค่วามจรงิหรอืว่า  สนัติภาพสากลไม่สามารถท าได ้
ส าเรจ็จนกว่าจะมกีารเมอืงทีเ่ป็นประชาธปิไตยในทุกประเทศของโลก? 

 
ค าตอบ : เป็นทีป่ระจกัษว์่าในอนาคตจะไม่มกีารรวมอ านาจในประเทศ

ทัง้หลายของโลก  ไม่ว่าจะเป็นรฐับาลรฐัธรรมนูญในรูปแบบสาธารณรฐั
หรอืประชาธิปไตย  สหรฐัอเมรกิาอาจถือว่าเป็นตวัอย่างของรฐับาลใน
อนาคต  กล่าวคอื  แต่ละมณฑลจะเป็นอสิระในตวัเอง  แต่จะมีสหพนัธรฐั
คอยคุม้ครองประโยชน์ของรฐัอิสระต่างๆ  ซึง่อาจไม่ใช่รูปแบบของ
สาธารณรฐัหรอืประชาธิปไตย  การทิง้การรวมอ านาจซึง่ส่งเสรมิการ
ปกครองแบบเผด็จการเป็นความจ าเป็นรบีด่วนของเวลานี ้ นีจ้ะก่อใหเ้กดิ
สนัตภิาพระหว่างชาต ิ22 

พระอบัดลุบาฮา  
 

ตราบใดทีป่ระเทศต่างๆ ยงัไม่มผีูน้ าทีจ่ติใจสงูพอ  หรอืผูน้ าและประมุขทีจ่ติใจสูง
ทัง้หลายยงัไม่มาชมุนุมกนัตามทีพ่ระบาฮาอุลลาหล์ขิติ  โดยมวีาระการประชมุตามที่
พระอบัดลุบาฮาระบุไว ้ โลกจะสถาปนาสนัตภิาพทีย่ ั่งยนืไม่ได ้ ไม่ว่าจะใชว้ธิทีางการ
ทูตหรอืเจรจากนัอย่างอดทนยาวนานเพยีงไหน  หรอืจะรบไปเจรจาไปอย่างไร  อย่าง
ดทีีส่ดุก็ไดแ้ค่เพยีงการสงบศกึช ัว่คราว 
 

 
21 The Hidden Words, Persian, no.64 
22 The Promulgation of Universal Peace, p.167 
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ตามทีท่่านโชก ิเอฟเฟนดิ สาธยายอนาคตทีจ่ะเกดิขึน้ไวต้ ัง้แต่ปี พ.ศ. 2479 
และ 2484 (ค.ศ. 1936 และ 1941) มนุษยชาติส่วนใหญ่จะยงัไม่เอาใจใส่ศาสนา
ของพระบาฮาอุลลาห ์ และจะยงัคงท าสงครามกนัดว้ยสาเหตุและขอ้อา้งมากมาย
ต่อไป  จนกระทั่งความพินาศของโลกจะผลกัดนัประชาชาติทัง้หลายใหส้ถาปนา
สนัตภิาพรอง  ซึง่เป็นการประสานสามคัคโีลกดว้ยวธิทีางการเมือง  และพวกเขาจะ
บงัคบัใชห้ลกัการทั่วไปทีพ่ระบาฮาอุลลาหแ์ถลงไวโ้ดยไม่เจตนา  และจะตามมาดว้ย
การยกระดบัจติวญิญาณของโลก  อนัเป็นผลมาจากการยอมรบัศาสนาของพระบา
ฮาอุลลาห ์ ซ ึง่เป็นเงือ่นไขทีจ่ าเป็นส าหรบัการหลอมทุกเชือ้ชาต ิ ทุกความเชือ่ทาง
ศาสนา  ทุกชนช ัน้  ทุกชาติเขา้ดว้ยกนั  และน าไปสู่การสถาปนาสนัติภาพอนั
ยิง่ใหญท่ีส่ดุในทีส่ดุ : 
 

ความจรงิแลว้โลกก าลงัเคลือ่นไปสู่ชะตาลขิิตของตน  สิง่ใดก็ตามที ่
บรรดาผูน้ ากองก าลงัแห่งการแบ่งแยกของโลกอาจพูดหรอืท า  การพึง่พา
อาศยักนัระหว่างประชาชนและชาติทัง้หลาย  เป็นความจรงิทีส่ าเร็จแลว้  
ความเป็นหนึง่เดยีวกนัของประชาชนและชาตทิัง้หลายในวงเศรษฐกจิเป็นที ่
เขา้ใจและยอมรบัเวลานี ้ ความผาสุกของส่วนหนึง่หมายถึงความผาสุก
ของทัง้หมด  และความทุกขร์อ้นของส่วนหนึ่งน าความทุกขร์อ้นมาสู่
ทัง้หมด  ในวจนะของพระบาฮาอุลลาหเ์อง  การเปิดเผยพระธรรมของ
พระองคไ์ด ้“ใหแ้รงผลักดันใหม่และก าหนดทิศทางใหม่” ส าหรบั
กระบวนการอนัไพศาลทีก่ าลงัปฏบิตักิารอยู่ในโลกเวลานี ้ ไฟทีจุ่ดขึน้โดย
การทดสอบทีท่รมานแสนสาหสันี ้ เป็นผลมาจากการทีม่นุษยไ์ม่ยอมรบั
การเปิดเผยพระธรรมคร ัง้นี ้ ยิง่ไปกว่านัน้ไฟเหล่านีก้ าลงัเรง่การทดสอบนี ้
ไปสู่จุดหมายสุดทา้ย  ความทุกขย์ากยืดเยือ้  แผ่กวา้งไปทัว่โลกและ
เจ็บปวด  ซึง่เช ือ่มโยงกบัความวุ่นวายและการท าลายลา้งทุกแห่งหน  
จ าเป็นตอ้งเขย่าชาติทัง้หลาย  ปลุกมโนธรรมของโลก  ท าใหม้วลชน
ผิดหวงักบัสิง่ทีไ่ม่ดีอย่างทีค่ิด  เรง่ใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงอย่างถงึรากใน
ความคดิของสงัคม  และทา้ยทีสุ่ดรวมแขนขาของมนุษยชาตทิีข่อ้หลุดและ
ตกเลือดเขา้เป็นร่างกายเดียวทีเ่ช ือ่มทุกองคาพยพเขา้ดว้ยกนั  และ
แบ่งแยกไม่ได ้

ในจดหมายฉบบักอ่นๆ เราไดก้ล่าวถึงลกัษณะทัว่ไป  นัยและลกัษณะ
เด่นทัง้หลายของสหพนัธรฐัแห่งโลกนี ้ ทีถู่กก าหนดในไม่ชา้ก็เรว็ใหโ้ผล่
พน้ขึน้มาจากการสงัหารผลาญชวีติ  ความปวดรา้ว  และความพงัพินาศ
จากความอลหม่านของโลกคร ัง้ใหญ่นี ้ เพยีงพอทีจ่ะกล่าวไดว้่าการมาถงึ
จุดหมายนีจ้ะเป็นกระบวนการทีเ่ป็นไปทีละน้อย  และตามทีพ่ระบาฮา
อุลลาหเ์องคาดการณไ์ว ้ ตอ้งน าไปสู่สนัตภิาพรองกอ่นซึง่ชาตทิัง้หลายจะ
สถาปนาดว้ยตวัเอง  แมย้งัไม่ตระหนักถงึการเปิดเผยพระธรรมของพระองค ์
และกระนัน้ก็บงัคบัใชห้ลกัการทัว่ไปทีพ่ระองคช์ ีแ้จงแถลงไขไวโ้ดยไม่รูต้วั  
ขัน้ตอนทีช่ ีอ้นาคตและเป็นประวตัศิาสตรนี์ซ้ ึง่เกีย่วพนักบัการสรา้งเจตคติ
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และทศันะใหม่ของมนุษยชาติ  และสืบเนือ่งมาจากการยอมรบัความเป็น
หนึง่เดยีวกนัและความเป็นทัง้หมดเดยีวกนัของมนุษยชาตอิย่างเป็นสากล  
จะส่งผลใหเ้กดิการยกระดบัธรรมะของมวลชนตามมา  อนัเนือ่งมาจากการ
รบัรองลกัษณะและยอมรบัค ากล่าวอา้งของศาสนาของพระบาฮาอุลลาห ์ 
ซ ึง่เป็นเงือ่นไขทีจ่ าเป็นส าหรบัการหลอมทุกเชือ้ชาติ  ทุกความเชือ่ทาง
ศาสนา  ทุกชนช ัน้  และทุกชาตเิขา้ดว้ยกนัในทีสุ่ด  ทีต่อ้งบ่งบอกการโผล่
พน้ขึน้มาของระบบโลกใหม่ของพระองค ์

เมือ่นัน้การบรรลุวุฒิภาวะของมวลมนุษยชาติ  จะไดร้บัการประกาศ
และเฉลิมฉลองโดยประชาชนและชาติทัง้หมดของโลก  เมือ่นัน้ธงแห่ง
สนัติภาพอนัยิง่ใหญ่ทีสุ่ดจะไดร้บัการสาวขึน้  เมือ่นัน้อธปิไตยทีแ่ผ่กวา้ง
ไปทัว่โลกของพระบาฮาอุลลาห ์ ผูส้ถาปนาอาณาจกัรของพระบิดาที ่
ท านายไวโ้ดยพระบุตร  และคาดการณไ์วโ้ดยศาสนทูตทัง้หลายของพระผู ้
เป็นเจา้ทีเ่สด็จมาก่อนและหลงัพระองค ์ จะไดร้บัการรบัรอง  แซซ่อ้ง  และ
สถาปนาอย่างมัน่คง  เมือ่นัน้อารยธรรมของโลกจะไดก้ าเนิด  เจรญิขึน้และ
ยนืยง  เป็นอารยธรรมทีเ่ต็มไปดว้ยชวีิตอย่างทีโ่ลกไม่เคยเห็นหรอืนึกคิด
มาก่อน  เมือ่นัน้พระปฏิญญาอมตะจะบรรลุผลอย่างบรบิูรณ ์ เมือ่นัน้ค า
สญัญาซึง่เป็นทีเ่ทิดทูนอยู่ในคมัภีรทุ์กเล่มของพระผูเ้ป็นเจา้จะไดร้บัการ
ปฏิบตัิตาม  ค าพยากรณ์ทัง้หมดทีศ่าสนทูตทัง้หลายในอดีตเอ่ยไวจ้ะ
บงัเกดิขึน้  จนิตภาพของผูเ้ห็นอนาคตและกวทีัง้หลายจะเป็นจรงิ  เมือ่นัน้
โลกทีถู่กกระตุน้ดว้ยความเชือ่สากลในพระผูเ้ป็นเจา้เดียวกนัและความ
ภกัดีต่อการเปิดเผยศาสนาเดียวกนัของบรรดาผูท้ีอ่าศยัอยู่ในโลก  จะ
สะทอ้นภายในขอ้จ ากดัของตนความรุง่โรจนท์ีส่ว่างไสวของอธปิไตยของ
พระบาฮาอลุลาห ์ ซ ึง่ส่องแสงดว้ยความอ าไพเต็มทีใ่นสวรรคอ์บัฮา  และจะ
ถูกท าใหเ้ป็นมา้รองบาทของบลัลงักเ์บือ้งบนของพระองค ์ จะไดร้บัการแซ่
ซอ้งเป็นสวรรคบ์นโลกทีส่ามารถบรรลุชะตาลิขติสุดพรรณนานัน้  ซ ึง่ถูก
ก าหนดไวส้ าหรบัตนตัง้แต่โบราณกาลโดยความรกัและอจัฉรยิภาพของ
พระผูส้รา้งโลก 23 

ท่านโชก ิเอฟเฟนด ิ
 

เป็นทีป่ระจกัษใ์นตวัเองว่าเอกภาพของโลกมนุษยแ์ละสนัติภาพอนั
ยิง่ใหญ่ทีสุ่ดไม่สามารถส าเรจ็ไดโ้ดยวธิีทางวตัถุ  และไม่สามารถสถาปนา
ไดโ้ดยอ านาจทางการเมือง  เพราะผลประโยชนท์างการเมืองของชาติ
ทัง้หลายแตกต่างกนั  และนโยบายของประชาชนทัง้หลายไปคนละทางและ
ขดักนั  เอกภาพและสนัตภิาพดงักล่าวไม่สามารถกอ่ตัง้ไดโ้ดยอ านาจของ
เชือ้ชาติหรอืความรกัชาติ  เพราะเป็นอ านาจของมนุษยซ์ ึง่เห็นแก่ตวัและ
อ่อนแอ  ลกัษณะของความขดัแยง้ทางเชือ้ชาติและอคติระหว่างชาติ

 
23 The Promised Day Is Come, p.122-4 
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ขดัขวางการบงัเกดิขึน้ของเอกภาพและการตกลงกนั  ดงันัน้เป็นทีพ่ิสูจน์
ว่า  การส่งเสรมิความเป็นหนึง่เดียวกนัของอาณาจกัรของมนุษยชาติซ ึง่
เป็นแกน่ค าสอนของพระศาสดาทัง้หมดของพระผูเ้ป็นเจา้  เป็นไปไม่ไดเ้วน้
แต่โดยอ านาจสวรรคแ์ละลมหายใจของพระวญิญาณบรสิุทธิ ์ อ านาจอืน่
อ่อนแอเกนิไปและไม่สามารถท าสิง่นีส้ าเรจ็ 24 

พระอบัดลุบาฮา 
 

สนัติภาพอนัยิง่ใหญ่ทีสุ่ดตามทีพ่ระบาฮาอุลลาหด์ ารไิว ้ ซ ึง่จะตอ้ง
เป็นผลตามมาอย่างหลีกเลีย่งไม่ไดข้องการยกระดบัธรรมะของโลกทาง
ปฏิบตัิ  และการหลอมทุกเชือ้ชาติ  ทุกความเชือ่ทางศาสนา  ทุกชนช ัน้
และทุกชาติเขา้ดว้ยกนั  ไม่สามารถตัง้อยู่บนพืน้ฐานใดหรอืคงอยู่ไดโ้ดย
กลไกใด  นอกจากบทบญัญตัทิัง้หลายทีส่วรรคก์ าหนด  ซึง่แสดงนัยไวใ้น
ระบบโลกทีส่มัพนัธก์บัพระนามอนัศกัดิส์ิทธิข์องพระองค ์ ในธรรมจารกึ
ของพระองคท์ีเ่ปิดเผยเกอืบเจ็ดสบิปีทีแ่ลว้ถงึพระราชนีิวิคตอเรยี  พระบา
ฮาอลุลาหใ์นการกล่าวเป็นนัยถงึสนัตภิาพอนัยิง่ใหญ่ทีสุ่ดนีท้รงประกาศว่า 
: “สิง่ทีพ่ระผูเ้ป็นนายบญัญตัิไวเ้ป็นการเยียวยาสูงสุดและเคร ือ่งมือทีท่รง
อ านาจทีสุ่ดส าหรบัการรกัษาโลกทัง้หมดคือ  การประสานสามัคคี
ประชาชนทัง้หมดของโลกในความมุ่งหมายสากลและศาสนาเดยีวกนั  สิง่
นีไ้ม่มีทางสมัฤทธิผลเวน้แต่โดยอานุภาพของแพทยผ์ูเ้ช ีย่วชาญ  ทรง
อานุภาพสงูสดุและไดร้บัการดลใจ... 

การเปิดเผยพระธรรมของพระบาฮาอลุลาห ์ ซ ึง่พนัธกจิสงูสดุนัน้ไม่ใช่
อืน่ใดนอกจากการบรรลุเอกภาพทางศีลธรรมและองคาพยพของชาติ
ทัง้หมด  และการมาถงึของการเปิดเผยพระธรรมนีค้วรไดร้บัการพจิารณา
หากเราซือ่สตัยต่์อนัยของเอกภาพนีว้่า  เป็นการบ่งบอกถึงการบรรลุวุฒิ
ภาวะของมนุษยชาติทัง้มวลโดย  การเปิดเผยพระธรรมนีค้วรไดร้บัการ
พจิารณาว่า  ไม่ใชเ่ป็นเพยีงการฟืน้ฟจูติวญิญาณอกีคร ัง้หนึง่ในโชคชะตา
ทีเ่ปลีย่นแปลงอยู่ตลอดของมนุษยชาต ิ ไม่ใชเ่ป็นเพยีงระยะต่อไปในลกูโซ่
ของการเปิดเผยพระธรรมทีก่า้วหนา้เป็นระดบัขัน้  หรอืเป็นเพยีงการมาถงึ
จุดสมบูรณข์องหนึง่ในวฏัจกัรทัง้หลายของศาสนทูตทีห่วนกลบัมาเป็น
ล าดบั  แต่บ่งบอกระยะสุดทา้ยและสูงสุดของวิวฒันาการอนัมโหฬารของ
ชวีิตโดยรวมของมนุษยชาติบนดาวนพเคราะหด์วงนี ้ การปรากฏขึน้มา
ของประชาคมโลก  ส านึกในความเป็นพลเมืองของโลก  การก่อตัง้อารย
ธรมและวฒันธรรมของโลก  ทัง้หมดนีนี้ต้อ้งเกดิขึน้พรอ้มกบัระยะแรกๆ 
ของการคลีต่วัออกมาของยุคทองของศกัราชบาไฮ  ซึง่ดว้ยลกัษณะของ
ปรากฏการณเ์หล่านีต้ราบทีเ่กีย่วขอ้งกบัชวีิตบนดาวนพเคราะหนี์ ้ ควร
ไดร้บัการพจิารณาว่าเป็นขดีสดุของการจดัระเบยีบสงัคมของมนุษย ์ แมว้่า

 
24 Peace, Compilation 1985, no.27   
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มนุษยใ์นฐานะทีเ่ป็นบุคคลไม่เพยีงจะ  แต่ทีจ่รงิแลว้ตอ้งกา้วหนา้และพฒันา
ต่อไปอย่างไม่มีก าหนด  สบืเนือ่งมาจากการบรรลุถึงจุดสมบูรณด์งักล่าว 
25 

ท่านโชก ิเอฟเฟนด ิ
 

เราไดร้บัการบอกโดยท่านโชก ิ เอฟเฟนดิ ว่า  สองกระบวนการที ่
ยิง่ใหญ่ก าลงัปฏิบตัิการอยู่ในโลก  แผนทีย่ิง่ใหญ่ของพระผูเ้ป็นเจา้ซึง่
กา้วหน้าไปอย่างโกลาหล  ปฏิบตัิการผ่านมนุษยชาติโดยรวม  ทลาย
อุปสรรคทัง้หลายของเอกภาพของโลก  และหลอมมนุษยชาติใหเ้ป็น
รา่งกายทีเ่ช ือ่มเขา้ดว้ยกนัดว้ยไฟแห่งความทุกขท์รมานและประสบการณ ์ 
เมือ่ถงึก าหนดเวลาของพระผูเ้ป็นเจา้กระบวนการนีจ้ะก่อใหเ้กดิสนัติภาพ
รอง  ซึง่เป็นการประสานสามคัคโีลกทางการเมือง  ในเวลานัน้มนุษยชาติ
อาจเปรยีบไดก้บัรา่งกายทีเ่ช ือ่มเขา้ดว้ยกนัแต่ปราศจากชวีติ  กระบวนการ
ทีส่องซึง่เป็นงานของการเติมชวีิตเขา้ไปในรา่งกายทีเ่ช ือ่มเขา้ดว้ยกนันี ้ 
งานของการสรา้งธรรมะและเอกภาพทีแ่ทจ้รงิ  ซ ึง่จะมาถึงจุดสมบูรณท์ี ่
สนัติภาพอนัยิง่ใหญ่ทีสุ่ด  คืองานของบาไฮทีก่ าลังตรากตร าอย่างมี
จติส านึกดว้ยค าสัง่สอนทีม่รีายละเอยีดและการน าทางทีต่่อเนือ่งจากสวรรค ์ 
เพือ่กอ่โครงสรา้งของอาณาจกัรของพระผูเ้ป็นเจา้บนโลก   และเรยีกเพือ่น
มนุษยใ์หเ้ขา้มาในอาณาจกัรนี ้ ดงันีเ้ป็นการประทานชวีิตนิรนัดรใ์หแ้ก่
พวกเขา 26 

สภายุตธิรรมสากล 
 
  

 
25 The World Order of Bahá’u’lláh, p.162-3 
26 Peace, Compilation 1985, no.70 
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9 
สหพนัธรฐัแห่งโลก 

[The World Federation] 

 
น่าสังเวชจรงิๆ เพียงไรส าหรบัความพยายามของบรรดาผูน้ าของ

สถาบนัทัง้หลายของมนุษย ์ ผูซ้ ึง่ดว้ยไม่ใส่ใจจติวญิญาณของยุคเลย  ก าลงั
พยายามปรบักระบวนการต่างๆ ของชาติทีเ่หมาะกบัสมัยโบราณทีช่าติ
เพยีงพอในตวัเอง  ใหเ้ขา้กบัยุคทีต่อ้งบรรลุเอกภาพของโลกตามทีพ่ระบาฮา
อลุลาหพ์รรณนาไวอ้ย่างสงัเขป  หรอืไม่ก็ตอ้งเสือ่มสูญ,  ณ ช ัว่โมงอนัวกิฤติ
ยิง่ในประวตัิศาสตรข์องอารยธรรม  เป็นความจ าเป็นทีบ่รรดาผูน้ าของทุก
ชาต ิ ทัง้ชาตทิีย่ิง่ใหญ่และชาตเิล็ก  ไม่ว่าในโลกตะวนัออกหรอืโลกตะวนัตก  
ไม่ว่าจะเป็นผูพ้ิชติหรอืผูป้ราชยั  ทีจ่ะเอาใจใส่เสียงรอ้งเรยีกของพระบาฮา
อุลลาห ์ และซมึซบัส านึกในความเป็นปึกแผ่นของโลกอย่างถว้นทัว่  ซ ึง่เป็น
องคป์ระกอบทีจ่ าเป็นของความจงรกัภกัดตี่อศาสนาของพระองค ์ และลุกขึน้
อย่างองอาจทีจ่ะด าเนินแผนการเยยีวยาเดยีวตลอดทัง้หมด  ทีพ่ระองคผู์ท้รง
เป็นนายแพทยส์วรรคไ์ดส้ ัง่การรกัษาไวส้ าหรบัมนุษยชาตทิีเ่จ็บป่วย  ขอให ้
พวกเขาทิง้ทุกความคิดทีม่ีอยู่ก่อนและทุกอคตริะหว่างชาติในคร ัง้เดียวและ
คร ัง้สุดทา้ย  และเอาใจใส่ค าแนะน าอนัประเสรฐิของพระอบัดุลบาฮา  ผูไ้ดร้บั
มอบอ านาจในการอรรถาธบิายค าสอนของพระองค ์ เจา้หนา้ทีร่ะดบัสูงคน
หนึง่ซึง่ท างานใหร้ฐับาลกลางของสหรฐัอเมรกิา  ไดต้ัง้ค าถามพระอบัดุลบา
ฮาเกีย่วกบัวธิกีารทีด่ทีีส่ดุ  ทีเ่ขาจะสามารถส่งเสรมิประโยชนข์องรฐับาลและ
ประชาชนของเขา  ค าตอบของพระองคค์อื “ท่านสามารถรบัใชป้ระเทศของ
ท่านไดด้ีทีสุ่ด  ถา้ท่านในฐานะทีเ่ป็นพลเมืองของโลกพยายามช่วยน า
หลกัการของสหพนัธรฐัทีเ่ป็นรากฐานการปกครองของประเทศของท่านเอง  
มาใชก้บัความสมัพนัธท์ีด่ ารงอยู่เวลานีร้ะหว่างประชาชนและชาติทัง้หลาย
ของโลกในทีส่ดุ” 27 

ท่านโชก ิเอฟเฟนด ิ
 

งานของบาไฮทีก่ าลงัตรากตร าสรา้งอาณาจกัรของพระผูเ้ป็นเจา้บนโลกมนุษยก็์
คอื  การพฒันาระบบบรหิารบาไฮและชมุชนบาไฮใหส้มบูรณข์ึน้  เมือ่ประชาชนจ านวน
มากขึน้เร ือ่ยๆ เขา้มาในชมุชนบาไฮนี ้ พวกเขาจะสามารถมีส่วนรว่มในการพฒันา
ระบบบรหิารบาไฮเพือ่ใหเ้ตบิโตขึน้เป็นระบบโลกใหม่  เป็นสหพนัธรฐัแห่งโลกบาไฮ  ที่
คู่ขนานกนัไปกบัววิฒันาการของชมุชนบาไฮและระบบบรหิารบาไฮคอื  โลกภายนอก
ก าลงัถกูผลกัดนัอย่างไม่รูต้วัโดยอานุภาพสวรรคต์ามแผนการของพระผูเ้ป็นเจา้  ใหมุ้่ง
สู่เป้าหมายเดยีวกนัของสหพนัธรฐัแห่งโลกนี ้ ซ ึง่มหีลกัฐานใหเ้ห็นมากขึน้ทุกทเีร ิม่มา
ตั้งแต่ตน้ศตวรรษนี้โดยการก่อตั้งองคก์ารสันนิบาตชาติ  ตามมาดว้ยองคก์าร
สหประชาชาต ิ และการจบักลุ่มรวมตวักนัของประเทศใกลเ้คยีงเชน่ประชาคมอาเซยีน  
ประชาคมและตลาดรว่มคารบิเบยีน  ตลาดรว่มอเมรกิากลาง  ประชาคมยุโรป  สนันิบาต

 
27 The World Order of Bahá’u’lláh, p.36-7 
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รฐัอาหรบั  องคก์ารเอกภาพชาติอฟัรกิา  องคก์ารรฐัอเมรกิา  สภาแปซฟิิกใต ้ ซึง่
สะทอ้นถงึความตระหนักของมนุษยชาติในความจ าเป็นทีจ่ะตอ้งรวมตวักนัเป็นหน่วยที่
ใหญ่กว่าประเทศชาติ  แมว้่าจะยงัรวมตวักนัไม่แนบแน่นสนิทใจเพราะแต่ละชาติยงั
ยึดถือผลประโยชนข์องชาติของตนมาก่อน  และยงัไม่อยากจะลดทอนอธปิไตยส่วน
หน่ึงของตนเพือ่เปิดทางไปสู่อธปิไตยระดบัโลก  แต่ในทีสุ่ดแลว้ชาตทิัง้หลายจะขา้มพน้
อปุสรรคนีไ้ด ้ และรบัแผนการของพระผูเ้ป็นเจา้ส าหรบัมนุษยชาติในยุคนี ้ ทีจ่ะประสาน
สามคัคีชนชาติทัง้หมดของโลกไวภ้ายใตส้หพนัธรฐัแห่งโลกเดยีวกนั  อย่างไรก็ตาม
มนุษยชาตจิะตอ้งผ่านไฟแห่งการทดสอบทีร่อ้นแรงอย่างไม่มีทีเ่สมอ  เหมือนกบัทีเ่กดิ
มาแลว้ในการสรา้งชาตขิองอเมรกิาแต่ในระดบัทีส่าหสักว่ากนัมาก  จงึจะหลอมชนชาติ
ทัง้หลายเขา้ดว้ยกนัได ้: 
 

ใครเลยจะรูว้่า  เพือ่จะใหค้วามคิดทีป่ระเสรฐินีเ้ป็นรูปเป็นรา่งขึน้มาได ้ 
มนุษยชาติจะตอ้งผ่านความทุกขท์รมานทีส่าหัสกว่าคร ัง้ใดๆ ทีต่นเคย
ประสบ?  สิง่ใดหรอืทีน่อ้ยกว่าไฟแห่งสงครามกลางเมืองกบัความรุนแรงและ
การเปลีย่นแปลงทัง้หมดของสงครามนี ้ ทีเ่กอืบฉีกสาธารณรฐัทีย่ิง่ใหญ่ของ
อเมรกิา  และไดห้ลอมรฐัทัง้หลายเขา้ดว้ยกนัไม่ใชเ่ป็นเพียงสหภาพของ
หน่วยอิสระทัง้หลาย  แต่เป็นชาติหนึง่ทัง้ๆ ทีม่ีความแตกต่างทางชาติพนัธุ ์
ท ัง้หมดเป็นลกัษณะเฉพาะของส่วนประกอบทัง้หลายของชาตดิงักล่าว?  การ
ปฏิวตัิขัน้มูลฐานซึง่เกีย่วพันกบัการเปลีย่นแปลงทีก่วา้งไกลดงักล่าวใน
โครงสรา้งสังคม  จะส าเร็จไดโ้ดยกระบวนการธรรมดาทางการทูตและ
การศึกษา  ดูเหมือนไม่น่าเป็นไปไดอ้ย่างยิง่,  เราเพียงแต่ตอ้งหนัมามองดู
ประวตัศิาสตรท์ีเ่ปือ้นเลอืดของมนุษยชาตเิพือ่จะตระหนักว่า  ไม่เคยมสีิง่ใดที ่
ปราศจากความเจ็บปวดทรมานแสนสาหสัทัง้กายและใจ  ทีส่ามารถกอ่ใหเ้กดิ
การเปลีย่นแปลงทัง้หลายที เ่ ปิดศักราชใหม่   ซ ึง่ประกอบกันเ ป็นจุด
เปลีย่นแปลงทีย่ิง่ใหญ่ทีส่ดุในประวตัศิาสตรอ์ารยธรรมของมนุษย ์

เมือ่พจิารณาดว้ยมุมมองทีเ่หมาะสม  แมว้่าการเปลีย่นแปลงเหล่านัน้ใน
อดีตจะยิง่ใหญ่และกวา้งไกล  ก็ไม่สามารถปรากฏเวน้แต่เป็นการปรบัตวัที ่
โหมโรงการเปลีย่นแปลงของอ านาจสูงสุดและขอบเขตอย่างไม่มีเสมอ  ซึง่
มนุษยชาตใินยุคนีถู้กก าหนดล่วงหนา้ใหผ้่าน,  อนิจจา  เป็นทีป่รากฏชดัขึน้
เร ือ่ยๆ ว่า  พลงัแห่งความหายนะของโลกเท่านัน้ทีส่ามารถกอ่ใหเ้กดิระยะใหม่
ดงักล่าวของความคดิของมนุษย,์  ไม่มสีิง่ใดทีป่ราศจากไฟแห่งการทดสอบที ่
รุนแรงทีร่อ้นอย่างไม่มเีสมอ  ทีส่ามารถหลอมและเช ือ่มหน่วยทัง้หลายทีไ่ม่ลง
รอยกนัทีป่ระกอบกนัเป็นองคป์ระกอบของอารยธรรมในปัจจุบนั  ใหเ้ขา้
ดว้ยกนัเป็นส่วนประกอบทีจ่ าเป็นส าหรบัสหพนัธรฐัแห่งโลกในอนาคต  คอื
ความจรงิทีเ่หตกุารณท์ัง้หลายในอนาคตจะสาธติใหเ้ห็นมากขึน้เร ือ่ยๆ 

สุรเสยีงพยากรณข์องพระบาฮาอุลลาหใ์นวรรคทา้ยๆ ของพระวจนะเรน้
ลบัทีเ่ตอืน “ประชาชนทัง้หลายของโลก” ว่า “ความหายนะทีค่าดไม่ถงึก าลงั
ติดตามพวกเขาและโทษทณัฑอ์นัสาหสัรอคอยพวกเขาอยู่”  ทอดแสงทีน่่า
ขนลุกจรงิๆ มายงัโชคชะตาเวลานีข้องมนุษยชาติทีก่ าลงัเศรา้  ไม่มีสิง่ใด
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นอกจากการทดสอบทีร่อ้นเป็นไฟ  ซึง่จากการทดสอบนีม้นุษยชาติจะโผล่
พน้ขึน้มาอย่างหลาบจ าและเตรยีมพรอ้ม  ทีส่ามารถปลูกฝังส านึกในความ
รบัผดิชอบนัน้ไดส้ าเรจ็  ซึง่บรรดาผูน้ าของยุคทีเ่กดิใหม่ตอ้งลกุขึน้แบก 28 

ท่านโชก ิเอฟเฟนด ิ
 

สหพนัธรฐัแห่งโลกบาไฮทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตอนัไกลน้ันก็คอือาณาจกัรของพระ
บดิาทีท่ านายไวโ้ดยพระบุตร (พระเยซ)ู หรอืยุคของพระศรอีารยิ ์ ซ ึง่จะเป็นการบรรลุ
พนัธสญัญาทีเ่ทดิทูนอยู่ในคมัภรีต่์างๆ ของพระผูเ้ป็นเจา้และค าท านายทัง้หมดทีศ่าสน
ทูตทัง้หลายในอดตีกล่าวไว ้ และไม่สามารถบงัเกดิขึน้ไดโ้ดยหนทางอืน่ใด  นอกจาก
โดยความเชือ่ในพระผูเ้ป็นเจา้เดยีวกนัและความจงรกัภกัดตี่อศาสนาเดยีวกนั  ท่านโช
ก ิเอฟเฟนด ิไดว้าดภาพของสหพนัธรฐัแห่งโลกไวใ้นปี พ.ศ. 2479 (ค.ศ. 1936) เป็น
วสิยัทศันแ์ละแรงบนัดาลใจใหบ้าไฮจงูมอืเพือ่นมนุษยไ์ปสู่เป้าหมายดงักล่าวไวด้งันี ้: 
 

เอกภาพของเผ่าพนัธุม์นุษยต์ามทีพ่ระบาฮาอุลลาหว์าดมโนภาพไว ้ 
แสดงนัยถึงการสถาปนาสหพนัธรฐัแห่งโลกซึง่ทุกชาติ  ทุกเช ือ้ชาติ  ทุก
ความเชือ่ทางศาสนาและทุกชนช ัน้  จะประสานเขา้ดว้ยกนัอย่างแน่นแฟ้นและ
ถาวร  และในสหพันธรฐันีก้ารปกครองตนเองของรฐัสมาชิกทัง้หลาย  
อสิรภาพส่วนบุคคลและการรเิร ิม่ของแต่ละบุคคลทีป่ระกอบกนัเป็นรฐัเหล่านี ้ 
จะไดร้บัการพิทกัษร์กัษาอย่างแน่นอนและสมบูรณ์,  เท่าทีเ่รานึกภาพได ้ 
สหพนัธรฐันีต้อ้งประกอบดว้ยสภานิติบญัญตัิแห่งโลก  ซึง่สมาชกิทัง้หลาย
ของสภานีใ้นฐานะผูพ้ิทกัษท์รพัยส์ินของมนุษยชาติทัง้หมด  จะควบคุม
ทรพัยากรทัง้หมดของทุกชาตทิีเ่ป็นส่วนประกอบของสหพนัธร์ฐัในทา้ยทีสุ่ด  
และจะออกกฎหมายทีจ่ าเป็นต่อการก ากบัควบคุมชวีติ  สนองความตอ้งการ
และปรบัความสมัพนัธร์ะหว่างเช ือ้ชาตแิละชนชาตทิัง้หมด,  คณะบรหิารแห่ง
โลกซึง่ไดร้บัการหนุนโดยกองก าลงันานาชาต ิ จะด าเนินการตามค าตดัสนิ
และใชก้ฎหมายทีอ่อกโดยสภานิติบญัญตัิแห่งโลกนี ้ และจะพิทกัษร์กัษา
เอกภาพขององคาพยพของทัง้สหพนัธรฐั,  ศาลโลกจะวินิจฉัยและประกาศ
ค าตดัสนิสุดทา้ยทีม่ีผลบงัคบัต่อขอ้โตแ้ยง้ใดๆ ทัง้หมดทีอ่าจเกดิขึน้ระหว่าง
องคป์ระกอบต่างๆ ทีป่ระกอบกนัเป็นระบบสากลนี,้  กลไกสือ่สารกนัในโลกจะ
ไดร้บัการประดิษฐข์ึน้มาครอบคลุมทัง้พิภพ  ซึง่จะเป็นอิสระจากการกดีกัน้
และขอ้จ ากดัของชาต ิ และท าหนา้ทีไ่ดฉั้บไวอย่างน่าพศิวงและเทีย่งตรงอย่าง
สมบูรณ,์  นครหลวงแห่งโลกจะท าหนา้ทีเ่ป็นศูนยค์วบคุมของอารยธรรมโลก  
ซึง่จะเป็นจุดโฟกสัทีพ่ลงัประสานสามคัคีทัง้หลายของชวีิตจะมาบรรจบกนั  
และอทิธพิลกระตุน้จะแผ่ออกไป,  ภาษาแห่งโลกจะไดร้บัการประดษิฐข์ึน้มา
หรอืเลือกจากภาษาทีม่ีอยู่แลว้  และจะน าไปสอนในโรงเรยีนของทุกชาติที ่
เ ป็นสหพันธเ์ป็นภาษาเสริมภาษาแม่ของแต่ละชาติ ,  แบบเขียนและ
วรรณกรรมแห่งโลก  ระบบสากลแบบเดียวกนัของหน่วยเงินตรา  หน่วย
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น า้หนัก  และหน่วยการวดั  จะท าใหง่้ายและสะดวกส าหรบัการสือ่สารและ
ความเขา้ใจในหมู่ชาติและเช ือ้ชาติทัง้หลาย ,  ในสังคมโลกดังกล่าว
วิทยาศาสตรแ์ละศาสนาซึง่เป็นสองพลงัอ านาจทีม่ีอานุภาพสูงสุดในชวีิต
มนุษย ์ จะสอดคลอ้ง  รว่มมือและพฒันาอย่างกลมกลืนกนั ,   ภายใตร้ะบบ
ดงักล่าว  สือ่มวลชนขณะทีใ่หข้อบเขตเต็มทีส่ าหรบัการแสดงทศันะและความ
เชือ่มัน่ทีห่ลากหลายของมนุษยชาต ิ จะยุตกิารถูกน ามาใชจู้งความคดิอย่าง
เป็นภยัโดยกลุ่มผลประโยชนต์่างๆ ไม่ว่าภาคเอกชนและภาครฐั  และจะเป็น
อสิระจากอทิธพิลของรฐับาลและประชาชนทีสู่ก้นั,  ทรพัยากรทางเศรษฐกจิ
ของโลกจะถูกจดัเป็นระบบ  แหล่งวตัถุดิบทัง้หลายจะถูกสูบและเอามาใช ้
ประโยชนอ์ย่างเต็มที ่ ตลาดทัง้หลายจะไดร้บัการประสานและพฒันา  และ
การกระจายผลผลติจะไดร้บัการก ากบัควบคมุอย่างเป็นธรรม 

การแข่งขนัชงิดี  ความเกลียดชงั  และอุบายระหว่างชาติจะยุต ิ ความ
ชงิชงัและอคติระหว่างเช ือ้ชาติจะถูกแทนทีด่ว้ยสมัพนัธไมตร ี ความเขา้ใจ
และการรว่มมือกนั,  สาเหตุทัง้หลายของความขดัแยง้ทางศาสนาจะถูกขจดั
ไปอย่างถาวร  ก าแพงและขอ้จ ากดัทางเศรษฐกจิจะถูกยกเลกิทัง้หมด  ความ
ต่างกนัเกนิควรระหว่างชนช ัน้จะหายไป  ความแรน้แคน้ในดา้นหนึง่และการ
สะสมกรรมสิทธิล์น้ฟ้าในอีกดา้นหนึ่งจะหายไป ,  พลังงานมหาศาลที ่
สิน้เปลืองและสูญเปล่าไปในสงคราม  ไม่ว่าสงครามเศรษฐกจิหรอืสงคราม
การเมือง  จะถูกน ามาอุทิศใหแ้ก่เป้าหมายทีจ่ะขยายขอบเขตการประดิษฐ ์
และการพฒันาเทคโนโลยขีองมนุษย ์ การเพิม่ผลผลติของมนุษยชาต ิ การ
ก าจดัโรค  การขยายการวิจยัทางวิทยาศาสตร ์ การยกมาตรฐานสุขภาพ  
การลบัสมองและขดัเกลาสติปัญญา  การหาประโยชนจ์ากทรพัยากรของ
โลกทีไ่ม่ไดใ้ชห้รอืนึกคดิมากอ่น  การยดืชวีติมนุษย ์ และการส่งเสรมิวธิกีาร
ใดๆ ทีส่ามารถกระตุน้สติปัญญา  ศีลธรรม  และจิตวิญญาณในชวีิตของ
เผ่าพนัธุม์นุษยท์ัง้หมด 

ระบบสหพนัธรฐัแห่งโลกซึง่ปกครองทัง้โลก  และใชอ้ านาจทีท่า้ทาย
ไม่ไดต้่อทรพัยากรอนัไพศาลสุดจินตนาการ  ผสมผสานและรวมอุดมคติ
ทัง้หลายของโลกตะวนัออกและโลกตะวนัตกไวด้ว้ยกนั  เป็นอิสระจากภยั
พบิตัแิละทุกขเวทนาของสงคราม  มุ่งหาประโยชนจ์ากแหล่งพลงังานทัง้หมด
ทีห่าไดบ้นพืน้ผิวโลก  เป็นระบบซึง่กองก าลงัถูกท าใหเ้ป็นผูร้บัใชค้วาม
ยุติธรรม  และชวีิตของระบบไดร้บัการค า้จุนโดยการยอมรบัพระผูเ้ป็นเจา้
เดยีวกนัและความจงรกัภกัดตี่อการเปิดเผยพระธรรมเดยีวกนัอย่างเป็นสากล  
ดงักล่าวนีค้ือเป้าหมายทีม่นุษยชาติก าลงัเคลือ่นไปสู่โดยการผลกัดนัของ
พลงัประสานสามคัคทีัง้หลายของชวีติ 29 

ท่านโชก ิเอฟเฟนด ิ  

 
29 The World Order of Bahá’u’lláh, p.203-4 
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10 
ศาสนาเดยีวกนั 

[One Religion] 
 

เป็นที่ประจกัษว์่าการจะบรรลุเป้าหมายต่างๆ บนเสน้ทางไปสู่อารยธรรมขัน้
สูงสุดบนพภิพตามวสิยัทศันท์ีก่ล่าวมา  มนุษยชาตติอ้งอาศยัศาสนาชว่ยน าทางและ
เป็นแรงบนัดาลใจใหไ้ปตามทางน้ัน  แต่ที่น่าสลดคือศาสนาจดัตัง้ไดก้ลายเป็น
อุปสรรคบนเสน้ทางไปสู่สนัตภิาพและอารยธรรมทีพ่ระศาสดาของตนท านายไวเ้สยี
เอง  และกลายเป็นเหตุของความเกลยีดชงัและสงครามในหมู่ประชาชนชนทัง้หลาย
ของโลก  พระบาฮาอลุลาหท์รงเตอืนไวก้ว่าหน่ึงศตวรรษทีแ่ลว้ว่า : 
 

ความเกลียดชงัและความบา้คลัง่ศาสนาคือไฟบรรลยักลัป์ทีไ่ม่มีใคร
ดับได ้ อานุภาพของพระหัตถข์องพระผู เ้ ป็นเจา้เท่านั ้นทีส่ามารถ
ปลดปล่อยมนุษยชาตจิากทุกขเวทนาทีท่ าลายลา้งนี ้30 

พระบาฮาอลุลาห ์
 

ดกูร  พวกเจา้บุตรหลานทัง้หลายของมนุษย!์  จดุประสงคม์ูลฐานทีใ่ห ้
แรงบนัดาลใจความเชือ่ในพระผูเ้ป็นเจา้และศาสนาของพระองคค์ือ  การ
พิทกัษร์กัษาประโยชนแ์ละส่งเสรมิเอกภาพของมนุษยชาต ิ และท านุบ ารุง
จิตวิญญาณแห่งความรกัและไมตรีจิตในหมู่มนุษย ์  อย่าใหศ้าสนา
กลายเป็นบ่อเกดิของการโตเ้ถยีงและความไม่ลงรอย  ความเกลยีดชงัและ
ความเป็นปรปักษ ์ นีค้อืหนทางตรง  คอืรากฐานทีอ่ยู่กบัทีไ่ม่มขียบัเขยือ้น  
สิง่ใดก็ตามทีก่่อขึน้บนรากฐานนี ้ การเปลีย่นแปลงและความบงัเอิญของ
โลกไม่มวีนับัน่ทอนความแข็งแกรง่ของสิง่นัน้ได ้ การหมุนเวยีนเปลีย่นไป
ของศตวรรษสดุคณานับก็จะไม่บ่อนท าลายโครงสรา้งของสิง่นัน้ 31 

พระบาฮาอลุลาห ์
 

เวลาผ่านไปราวหน่ึงศตวรรษนับจากทีพ่ระบาฮาอุลลาหล์ขิติวจนะขา้งบนนี ้ ใน
ปีสนัติภาพสากล พ.ศ. 2529 (ค.ศ. 1986) ที่ประกาศโดยองคก์ารสหประชาชาติ  
สภายุตธิรรมสากลซึง่เป็นสถาบนับาไฮสูงสุดทีไ่ดร้บัมอบใหส้บืทอดศาสนาต่อจาก
พระองค ์ ไดถ้ือโอกาสนี้ออกสาร “สญัญาแห่งสนัติภาพของโลก” ถึงประชาชน
ทัง้หลายของโลก  ซึง่เนือ้หาส่วนหน่ึงไดส้าธยายสาระส าคญัของค าสอนขา้งบนนี้
ของพระบาฮาอุลลาห ์ โดยเรยีกรอ้งศาสนิกชนของทุกศาสนาใหห้าค าตอบว่า  จะ
แกไ้ขความขดัแยง้ระหว่างพวกเขาอย่างไร  เพราะไม่ เคยมีพระศาสดาองคใ์ด
สนับสนุนการววิาทและอคตริะหว่างศาสนา : 
 

ดงันัน้หากมาถงึจุดของความขดัแยง้ทีท่ าใหเ้ป็นอมัพาต  มนุษยชาติ
ตอ้งหนัมามองดูตนเอง  ดูความไม่เอาใจใส่ของตน  และเสยีงน่าหลงใหลที ่

 
30 Epistle to the Son of the Wolf, p.14   
31 Gleanings from the Writings of Bahá’u’lláh, p.215-6 
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ตนตัง้ใจฟัง  เพือ่หาแหล่งทีม่าของความเขา้ใจผดิและความสบัสนทีก่ระท า
ในนามของศาสนา  บรรดาผูท้ีย่ดึถอืความเชือ่ตามจารตีอย่างตาบอดและ
เห็นแกต่วั  ผูซ้ ึง่น าการตคีวามค าวนิิจฉัยของพระศาสดาทัง้หลายของพระ
ผู เ้ป็นเจา้อย่างผิดพลาดและขัดแยง้กนั  มายัดเยียดใหแ้ก่บรรดาผูท้ี ่
เลือ่มใสตน  มีความรบัผิดชอบอย่างหนักต่อความสบัสนนี ้ เป็นความ
สบัสนทีผ่สมกบัสิง่ขวางกัน้เทียมทีส่รา้งขึน้มาระหว่างความศรทัธาและ
เหตุผล  ศาสนาและวทิยาศาสตร ์ เพราะจากการตรวจสอบวาทะทีแ่ทจ้รงิ
ของพระผูก้่อตัง้ศาสนาทัง้หลายดว้ยใจเป็นธรรม  และสภาพแวดลอ้มทาง
สงัคมทีพ่ระศาสดาทัง้หลายถูกก าหนดใหด้ าเนินการตามพนัธกจิของตน  
ไม่มสีิง่ใดสนับสนุนการโตแ้ยง้และอคตทิีร่บกวนชมุชนทางศาสนาทัง้หลาย
ของมนุษยชาตแิละดงันัน้กจิการทัง้หมดของมนุษย.์.. 

การฟืน้ขึน้มาของความบา้คลัง่ศาสนาทีร่อ้นแรงในหลายดนิแดน  ไม่
สามารถพิจารณาเป็นอืน่ใดไดม้ากไปกว่าการชกักระตุกทีก่ าลงัจะตาย  
ลกัษณะของปรากฏการณท์ีรุ่นแรงและปัน่ป่วนทีส่มัพนัธก์บัความบา้คลัง่
ศาสนา  เป็นหลกัฐานของความลม้ละลายทางจติวญิญาณทีค่วามบา้คลัง่
นัน้เป็นสญัลกัษณ ์ ทีจ่รงิแลว้หนึง่ในลกัษณะเด่นทีแ่ปลกและน่าเศรา้ทีสุ่ด
ของการระเบดิออกมาของความบา้คลัง่ศาสนาทีเ่ป็นอยู่คอื  ขนาดของแต่
ละกรณีทีค่วามบา้คลัง่นัน้ก าลงับ่อนท าลายไม่เพียงแต่คุณค่าทางจิต
วญิญาณทีห่นุนน าเอกภาพของมนุษยชาต ิ แต่ยงับ่อนท าลายชยัชนะทาง
ศลีธรรมทีไ่ม่มเีหมอืนทีไ่ดม้าโดยศาสนาทีค่วามบา้คลัง่นัน้อา้งว่ารบัใช ้

ไม่ว่าพลงัทางศาสนาจะส าคญัเพยีงไรในประวตัศิาสตรข์องมนุษยชาต ิ 
และไม่ว่าการฟืน้ขึน้มาของความบา้คลัง่ศาสนาทีสู่ร้บกนัในปัจจุบนัจะ
สะเทือนอารมณเ์พียงใด  เป็นเวลาหลายทศวรรษศาสนาและสถาบนัทาง
ศาสนาทัง้หลายถกูมองโดยประชาชนจ านวนมากขึน้เร ือ่ยๆ ว่า  ไม่สมัพนัธ ์
กบัเร ือ่งส าคญัของโลกสมยัใหม่...   

ความขัดแยง้ทางศาสนาตลอดประวัติศาสตรไ์ดเ้ป็นสาเหตุของ
สงครามและการสูร้บจ านวนนับไม่ถว้น  เป็นตัวส าคัญทีถ่่วงความ
เจรญิกา้วหน้า  และเป็นทีข่ยะแขยงมากขึน้ทุกทีส าหรบัประชาชนทุก
ศาสนาและไม่มีศาสนา  ศาสนิกชนของทุกศาสนาตอ้งเต็มใจเผชญิกบั
ปัญหาพืน้ฐานทีค่วามขดัแยง้นีห้ยบิยกขึน้มา  และหาค าตอบใหไ้ดช้ดัเจน  
ความขดัแยง้ระหว่างพวกเขาจะแกไ้ขไดอ้ย่างไรทัง้ทางทฤษฎีและทาง
ปฏิบตัิ?  การทา้ทายทีผู่น้ าศาสนาทัง้หลายของมนุษยชาติเผชญิอยู่คือ  
การตรกึตรองดูสภาพการณท์ีเ่ลวรา้ยของมนุษยชาติดว้ยหวัใจทีเ่ป่ียมไป
ดว้ยจติวญิญาณแห่งความเห็นอกเห็นใจและความปรารถนาสจัธรรม  และ
ถามตวัเองดว้ยความถ่อมตวัต่อหนา้พระผูส้รา้งผูท้รงมหธิานุภาพว่า  พวก
เขาไม่สามารถหรอืทีจ่ะใหค้วามขดัแยง้ทางศาสนศาสตรข์องตนจมลงไป
ในจติวญิญาณทีย่ิง่ใหญ่แห่งความอดกลัน้ซ ึง่กนัและกนั  ซ ึง่จะชว่ยใหพ้วก
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เขาสามารถท างานดว้ยกนัเพือ่ความเจรญิกา้วหนา้ของความเขา้ใจและ
สนัตภิาพ 32 

สภายุตธิรรมสากล  
 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 (ค.ศ. 2002) สภายุติธรรมสากลไดอ้อกค าแถลงถึงโลก
ภายนอกอกีคร ัง้  แต่คร ัง้นีเ้ป็นการแถลงถงึผูน้ าศาสนาทัง้หลายของโลกเป็นการเฉพาะ  
เรยีกรอ้งพวกเขาในฐานะทีเ่ป็นบุคคลทีศ่าสนิกชนพึง่พาการชีน้ า  ใหช้ว่ยขจดัอคตแิละ
ความขดัแยง้ทางศาสนา  เพราะไฟแห่งอคติทางศาสนาก าลงัเผาผลาญโลก  ความ
ผาสุกของมนุษยชาติและสนัติภาพของโลกจะบงัเกิดขึน้ไม่ไดน้อกจากประชาชาติ
ทัง้หลายจะสามคัคกีนั  และความสามคัคดีงักล่าวจะเกดิขึน้ไม่ไดท่้ามกลางความขดัแยง้
ทางศาสนา  ดงัน้ันความสมเหตุผลของการโนม้นา้วมโนธรรมหรอืสัง่สอนศาสนา  อยู่ที่
การรบัใชค้วามผาสุกของมนุษยชาติ  น่ันคือ  การสอนศาสนาควรก่อใหเ้กิดความ
สามคัคถีงึจะบรรลคุวามผาสกุของมนุษยชาตไิด ้ เนือ้หาบางส่วนจากค าแถลงนีค้อื : 
 

ภาคส่วนอืน่ๆ ของสังคมอา้แขนรบันัยทัง้หลายของความเป็นหนึ่ง
เดียวกนัของมนุษยชาติว่า  ไม่ใชเ่ป็นแค่เพียงขัน้ต่อไปทีห่ลีกเลีย่งไม่ไดใ้น
ความเจรญิกา้วหน้าของอารยธรรม  แต่ยงัเป็นการบรรลุความสมบูรณ์
ของอตัลกัษณร์องลงไปทุกชนิดทีเ่ผ่าพนัธุข์องเราน ามาสู่ชว่งเวลาอนัวกิฤตนีิ ้
ในประวตัศิาสตรร์ว่มกนัของเรา  กระนัน้ก็ตามส่วนใหญ่ของศาสนาจดัตัง้เป็น
อมัพาตอยู่ ณ ธรณีประตูไปสู่อนาคต  ตดิอยู่กบัมจิฉาทฐิิและค ากล่าวอา้งว่า
มเีอกสทิธิใ์นการเขา้ถงึสจัธรรม  ซึง่เป็นเหตุของการกอ่สงครามบางคร ัง้ทีข่ม
ขืน่ทีส่ดุทีแ่บ่งแยกบรรดาผูท้ีอ่าศยัอยู่ในโลก... 

นัยทัง้หลายส าหรบัปัจจุบันรวบยอดอยู่ในวจนะทีล่ิขิตไวก้ว่าหนึ่ง
ศตวรรษทีแ่ลว้โดยพระบาฮาอลุลาห ์ และแพรก่ระจายออกไปอย่างกวา้งขวาง
ในหลายทศวรรษทีผ่่านมา 

 
ไม่มีขอ้สงสยัใดๆ ว่า  ประชาชนทัง้หลายของโลกไม่ว่าเช ือ้ชาติหรอื

ศาสนาใด  ไดร้บัแรงบนัดาลใจจากบ่อเกดิสวรรคเ์ดยีวกนัและเป็นขา้ของพระ
ผูเ้ป็นเจา้เดยีวกนั  ความแตกต่างระหว่างบทบญัญตัทิีพ่วกเขายดึถอื  ควรถอื
ว่ามีทีม่าจากความตอ้งการและความจ าเป็นของยุคทีต่่างกนัไป  บทบญัญตัิ
ทัง้หมดนีเ้วน้แต่บางบททีเ่ป็นผลมาจากความวิปรติของมนุษย ์  ลว้นถูก
บญัญตัโิดยพระผูเ้ป็นเจา้และสะทอ้นถงึเจตจ านงและจุดประสงคข์องพระองค ์ 
จงลกุขึน้  และพรอ้มดว้ยพลงัแห่งความศรทัธา  จงท าลายพระเจา้ทัง้หลายใน
จินตนาการทีไ่รส้าระของเจา้ใหแ้ตกออกเป็นเสีย่งๆ  พระเจา้ทีห่ว่านความ
ขดัแยง้ระหว่างพวกเจา้  จงยดึถอืสิง่ทีด่งึดดูพวกเจา้เขา้มาแลว้สามคัคกีนั 

 

 
32 The Promise of World Peace, p.6-8, 13 
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ค าขอรอ้งดงักล่าวมิไดข้อใหล้ะทิง้ความศรทัธาในสจัธรรมมูลฐานของ
หลกัความเชือ่ทีย่ิง่ใหญ่ใดๆ ของโลก...สิง่ทีว่จนะขา้งบนนีเ้รง่เรา้อย่างไม่
คลุมเครอืคือ  การสละค ากล่าวอา้งทัง้หมดว่าเป็นเพียงทางเดียวหรอืเป็น
ศาสนาสุดทา้ย  ซึง่ในการพนัรากของตนรอบชวีติของจติวญิญาณ  ไดเ้ป็น
ปัจจยัเดีย่วทีส่ าคญัทีสุ่ดในการระงับพลงัผลกัดนัไปสู่ความสามคัคี  และ
ส่งเสรมิความเกลยีดชงัและความรุนแรง 

การทา้ทายอนัเป็นประวตัศิาสตรนี์เ้องทีเ่ราเช ือ่ว่าผูน้ าศาสนาทัง้หลาย
ตอ้งตอบสนอง  หากความเป็นผูน้ าศาสนายงัจะมีความหมายในสงัคมโลกที ่
ก าลงัโผล่พน้ขึน้มาจากประสบการณก์ารเปลีย่นแปลงในครสิตศ์ตวรรษที ่
ยีส่ิบ  เป็นทีป่ระจกัษว์่าประชาชนจ านวนมากขึน้ก าลงัเร ิม่ตระหนักว่า  สจั
ธรรมทีเ่ป็นรากฐานของศาสนาทัง้ปวงเป็นหนึง่เดยีวกนัในสาระ  การยอมรบันี ้
มิไดเ้กดิขึน้จากการหาขอ้ยุติส าหรบัขอ้โตเ้ถียงทัง้หลายทางศาสนศาสตร ์ 
แต่เป็นความตระหนักรูด้ว้ยใจทีเ่กดิจากประสบการณก์วา้งขึน้เร ือ่ยๆ เกีย่วกบั
ผูอ้ืน่  และจากการยอมรบัความเป็นหนึง่เดียวกนัของครอบครวัมนุษยเ์องที ่
เร ิม่เป็นทีเ่ขา้ใจ...  

...อย่างไรก็ตามเรามีหน้าทีต่่อผูร้ ่วมงานทัง้หลายของเราในความ
พยายามร่วมกนันิ ้ ทีจ่ะแถลงความเชือ่มัน่ของเราอย่างชดัเจนว่า  การ
สนทนาระหว่างศาสนาหากจะหนุนการรกัษาความเจ็บป่วยทีเ่ล่นงาน
มนุษยชาติทีส่ิน้หวงัไดอ้ย่างมีความหมาย  บดันีโ้ดยไม่บ่ายเบีย่งอีกต่อไป  
ตอ้งจดัการอย่างสุจรติใจกบันัยของสจัธรรมทีใ่หก้ าเนิดการเคลือ่นไหว
ระหว่างศาสนา : นั่นคือ  พระผูเ้ป็นเจา้เป็นหนึ่ง  และเหนือกว่าความ
หลากหลายทัง้ปวงของการแสดงออกทางวฒันธรรมและการตีความของ
มนุษย ์ ศาสนาเป็นหนึง่เชน่เดยีวกนั 

แต่ละวนัทีผ่่านไป  อนัตรายเพิม่ขึน้ดว้ยไฟแห่งอคตทิางศาสนาทีก่ าลงั
ลุกฮือจะจุดเพลิงกาฬแผ่กวา้งไปทัว่โลก  ซึง่ผลทีจ่ะตามมานัน้สุดจะนึกคดิ  
อนัตรายดงักล่าวรฐับาลพลเรอืนทีไ่ม่ไดร้บัความชว่ยเหลอืไม่สามารถจดัการ
ได.้..วิกฤตินีข้อความเป็นผูน้ าศาสนาใหต้ัดขาดจากอดีตโดยเด็ดขาด  
ดงัเชน่บรรดาผูท้ีไ่ดเ้ปิดทางใหส้งัคมไดจ้ดัการกบัอคตทิางเช ือ้ชาต ิ เพศและ
ชาติทีก่ดักรอ่นพอกนั  ความสมเหตุผลของการโนม้นา้วในเร ือ่งของมโน
ธรรม  อยู่ทีก่ารรบัใชค้วามผาสุกของมนุษยชาติ  ณ จุดเปลีย่นแปลงคร ัง้
ยิง่ใหญ่ทีสุ่ดในประวตัิศาสตรข์องอารยธรรมนี ้  ความตอ้งการการรบัใช ้
ดงักล่าวไม่มชีดัเจนกว่านี ้“ความผาสุกของมนุษยชาต ิ สนัตภิาพและสวสัดิ
ภาพ  ไม่สามารถบรรลุได”้ พระบาฮาอุลลาหพ์ยายามโนม้นา้วใจ “นอกจาก
และจนกว่าความสามคัคขีองมนุษยชาตจิะไดร้บัการสถาปนาอย่างมัน่คง” 

สภายุตธิรรมสากล 
 

ดงัทีก่ล่าวมาความขดัแยง้ทางศาสนาไดเ้ป็นสาเหตุของสงครามและการต่อสู ้
จ านวนนับไม่ถว้น  และเป็นทีร่งัเกยีจมากขึน้ของประชาชนทุกศาสนาและผูท้ี่ไม่มี
ศาสนา  จนศาสนาสูญเสียความเป็นที่นับถือไปทั่วโลก  ความเดือดรอ้นลุกลาม
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เพราะศาสนิกชนทีเ่ดนิสายกลางและเครง่ศาสนามนีอ้ยลง  ในขณะทีค่นทีห่นัหลงัให ้
ศาสนามมีากขึน้หรอืไม่ก็บา้คลั่งศาสนาอย่างสดุโต่งจนชอบใชค้วามรุนแรง  กระน้ัน
ก็ตามไม่ว่าผูน้ าศาสนาทัง้หลายจะสามารถเรยีกศาสนิกชนของตนใหห้นัมาเครง่ครดั
ศรทัธาศาสนาไดอ้ีกหรอืไม่  ในทีสุ่ดแลว้มนุษยชาติจะหนักลบัมายดึถือศาสนาอกี  
แต่จะตอ้งผ่านประสบการณท์ีเ่จ็บปวดทุกขท์รมานกอ่นจะมาถงึจดุนี ้: 
 

ความวุ่นวายและความสบัสนจะเพิม่ขึน้ในโลกทุกวนั  และจะรุนแรงจน
ท าใหโ้ครงรา่งของมนุษยชาตทินไม่ไดอ้กีต่อไป  เมือ่นัน้มนุษยจ์งึจะตืน่ขึน้
และตระหนักว่า  ศาสนาคือปราการทีล่่วงล า้ไม่ได ้ คือแสงสว่างทีช่ดัแจง้
ของโลก  และกฎ  ค าเคีย่วเข็ญและค าสอนของศาสนาคอืบ่อเกดิของชวีิต
บนโลก 33 

พระอบัดลุบาฮา 
 

พระบาฮาอลุลาหไ์ดว้งิวอนบรรดาผูน้ าศาสนาและผูป้กครองทัง้หลายของโลกไว ้
ตัง้แต่ปลายครสิตศ์ตวรรษทีส่บิเกา้  ใหพ้วกเขาปรกึษาหารอืกนัเพือ่หาทางเยยีวยา
โลกทีเ่จ็บป่วย  และทรงเฉลยค าตอบไวเ้ป็นทีเ่รยีบรอ้ยดว้ยว่า  การเยยีวยาสูงสุดดงั
กล่าวคอื “การประสานสามคัคปีระชาชนทัง้หมดของโลกในความมุ่งหมายสากลและ
ศาสนาเดยีวกนั” : 
 

ความหวงัของเราคือบรรดาผูน้ าศาสนาและผูป้กครองทัง้หลายของ
โลก  จะสามัคคีกนัลุกขึน้เพือ่การปฏิรูปและฟื้นฟูโชคชะตาของยุคนี ้ 
หลงัจากท าสมาธใิครค่รวญสิง่ทีจ่ าเป็นส าหรบัยุคนี ้ ขอใหพ้วกเขาปรกึษา
กนั  และโดยการตรกึตรองอย่างเต็มทีแ่ละรอ้นใจ  ใชก้ารเยยีวยาทีจ่ าเป็น
ส าหรบัโลกทีเ่จ็บป่วยและทรมานอย่างเจ็บปวด 34 

พระบาฮาอลุลาห ์
 

สิง่ทีพ่ระผูเ้ป็นนายบญัญตัไิวเ้ป็นการเยยีวยาสงูสุดและเคร ือ่งมอืทีท่รง
อ านาจทีสุ่ดส าหรบัการรกัษาโลกทัง้หมดคือ  การประสานสามัคคี
ประชาชนทัง้หมดของโลกในความมุ่งหมายสากลและศาสนาเดยีวกนั  สิง่
นีไ้ม่มีทางสมัฤทธิผลเวน้แต่โดยอานุภาพของแพทยผ์ูเ้ช ีย่วชาญ  ทรง
อานุภาพสูงสุดและไดร้บัการดลใจ  แทจ้รงิแลว้นีค้ือสจัธรรม  และสิง่อืน่
ทัง้หมดไม่ใชส่ิง่ใดนอกจากความผดิพลาด 35 

พระบาฮาอลุลาห ์
 

 
33 Peace, Compilation 1985, no.26   
34 Gleanings from the Writings of Bahá’u’lláh, p.215-6 
35 Gleanings from the Writings of Bahá’u’lláh, p.254-5 
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ไม่ใชแ่ค่เพียงมนุษยชาตจิะหนักลบัมายดึถอืศาสนาเท่าน้ัน  แต่จะยดึถอืศาสนา
เดยีวกนัดว้ย  ซึง่พระอบัดลุบาฮากล่าวไวว้่า : 
 

“ชาตแิละวงศต์ระกูลทัง้หมดจะถูกรวบรวมเขา้ดว้ยกนัภายใตเ้งาของ
ธงของพระผูเ้ป็นเจา้นี.้..และจะกลายเป็นชาติเดียวกนั  ความเป็นปรปักษ ์
ระหว่างศาสนาและนิกาย  ความไม่เป็นมิตรระหว่างเชือ้ชาติและชนชาติ
ทัง้หลาย  จะถูกขจดัไป  มนุษยท์ัง้มวลจะยดึถอืศาสนาเดยีวกนั  จะมคีวาม
ศรทัธาเดียวกนั  จะกลมกลืนเป็นเชือ้ชาติเดียวกนัและกลายเป็นชนชาติ
เดยีวกนั  ทุกคนจะอาศยัอยู่ในปิตภุมูเิดยีวกนั  นัน่คอืดาวนพเคราะหนี์เ้อง” 
36 

พระอบัดลุบาฮา 
 

 
36 The World Order of Bahá’u’lláh, p.204-205 


