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ค าน า 

[Introduction] 

 
ท่านนายใหค้วามมั่นใจกบัเราว่า “ไม่เป็นที่สงสัยเลยว่า สถานที่ศ ักดิส์ิทธิเ์ป็น
ศูนยก์ลางทีพ่ระกรุณาธคิุณจากสวรรคโ์ปรยปรายลงมา เพราะการเขา้ไปดว้ยความ
เคารพในสถานที่ซ ึง่ส่องประกายสว่างไสวดว้ยเร ือ่งราวของบรรดาผูส้ละชพีเพื่อ
ศาสนาในท่ามกลางดวงวญิญาณศกัดิส์ทิธิท์ าใหร้า่งกาย จติใจและหวัใจของเราเต็ม
ตืน้ไปดว้ยความออ่นโยนอย่างทีสุ่ด” 
 
ศูนยก์ลางศาสนาบาไฮแห่งโลกมีสถานทีน่่าสนใจมากมายเกีย่วกบัการเปิดเผยพระ
ธรรมซึง่เป็นตน้ก าเนิดของศาสนาของพระบาฮาอุลลาห ์เป็นจุดเร ิม่ตน้ของชมุชนศา
สนิกชนของพระองคท์ีม่ีอยู่ท ัว่โลก ในบรรดาสถานทีศ่กัดิส์ทิธิท์ีส่ าคญัในศูนยก์ลาง
แห่งนีไ้ดแ้ก ่พระสถปูทีป่ระดษิฐานพระวรกายของพระผูก้อ่ตัง้ศาสนา ของพระผูเ้สด็จ
มาป่าวประกาศและของพระผูเ้ป็นศูนยก์ลางแห่งพระปฏิญญา มีสถานที่อยู่อาศยั
ในชว่งต่างๆ ระหว่างถูกเนรเทศ มีอนุสรณส์ถานที่ฝังสมาชกิที่มีช ือ่โดดเด่นของ
ครอบครวัศกัดิส์ิทธิต์ลอดจนสถานที่ที่เกีย่วขอ้งกบัเหตุการณอ์นัน ามาซึง่รูปแบบ
พฒันาการของศูนยก์ลางแห่งโลก ทัง้หมดทีก่ล่าวมานีท้ าใหผู้ม้าเยีย่มกราบนมสัการ
ไดร้บัประสบการณท์างจติวญิญาณซึง่มเีอกลกัษณเ์ดน่เฉพาะตวัในประวตั ิ
 
ศาสตรศ์าสนา มรดกอนัมีค่าที่ตกทอดมาถึงยุคนี้ถูกเพิ่มเติมดว้ยทศันียภาพอนั
โอฬารของอาคารและอุทยานที่แผ่รอบลอ้มไหล่เขาคาเมล ท าใหส้ถานที่แห่งนี้
กลายเป็นหวัใจทางดา้นบรหิารของโลกบาไฮ 
 
หนังสอืเล่มนีจ้ดัเตรยีมภายใตก้ารน าทางของสภายุตธิรรมแห่งสากล ท าใหศ้าสนิก
ชนทีม่าเยีย่มดนิแดนศกัดิส์ิทธิไ์ดร้บัขอ้มูลจากบทความทีต่ดัทอนมาจากพระวจนะ
ศกัดิส์ทิธิ ์จากบนัทกึขอ้เขยีนต่างๆ ของท่านศาสนภบิาลและจากสภายุตธิรรมแห่ง
สากลเกีย่วกบัสถานที่ศกัดิส์ิทธิต์่างๆ ที่ศูนยก์ลางศาสนา ค าอธบิายอนัอุดมดว้ย
คุณค่าจะช่วยใหผู้ม้าเยี่ยมกราบนมัสการไดไ้ตรต่รองเกี่ยวกบัความส าคญัของ
สถานทีเ่หล่านี ้
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ชว่งเวลาทีพ่ระบาฮาอลุลาหท์รงถูกเนรเทศสู่ดนิแดนศกัดิส์ทิธิ ์
[Stages of Bahá’u’lláh's Journey to and Sojourn in the Holy Land] 

 
 

การเดนิทางของพระบาฮาอุลลาหแ์ละศาสนิกชน จากกลัลโิปลถิงึไฮ
ฟาตัง้แตว่นัที ่21 สงิหาคม พ.ศ. 2411 (ค.ศ. 1868) ถงึ 31 สงิหาคม 
พ.ศ. 2411 (ค.ศ. 1868) 

รวม 11 วนั 

พระบาฮาอุลลาหแ์ละกลุ่มผูร้ว่มเดนิทางถูกขนถ่ายใหไ้ปดว้ยเรอืกล
ไฟสู่ไฮฟา จากน้ันตอ่เรอืใบสู่เมอืงอคัคาในชว่งบ่ายวนัที ่31 สงิหาคม 
พ.ศ. 2411 (ค.ศ. 1868) อยู่ทีเ่มอืงนีเ้ป็นเวลา 

ส อ ง ส า ม
ช ัว่โมง 

พระบาฮาอุลลาหท์รงพ านักอยู่ที่ดินแดนศักดิส์ิทธิจ์ากวันที่ 31 
สงิหาคม พ.ศ. 2411 (ค.ศ. 1868) จนถงึวนัเสด็จสวรรคต วนัที ่29 
พฤษภาคม พ.ศ. 2435 (ค.ศ. 1892) 

ป ร ะม าณ 
24 ปี 

 
ทรพัยส์นิและบา้นทีพ่ระบาฮาอลุลาหท์รงเคยพกัและชว่งเวลาทีพ่กั คอื 

[The properties and houses occupied by Bahá’u’lláh during this period were as follows] 

 

1 คา่ยทหาร เมอืงอคัคา 
2 ปี 2 เดือน 
และอกี 5 วนั 

2 บา้นของอบับุดและทีพ่ านักตา่งๆ ในบรเิวณสถานทีใ่กลเ้คยีง 
ประมาณ 7 
ปี 

 

(จากคุก พระบาฮาอุลลาหท์รงถูกยา้ยไปยังบา้นของมาลิค 
จากน้ันทรงถูกส่งต่อไปยงับา้นของ คฟัวมั และราบอิแิละทา้ยสุด
สู่บา้นของอบับุด เราเป็นเจา้ของและไดเ้ยีย่มบา้นอบับุดเท่าน้ัน 
ในบรรดาบา้นทีก่ล่าวมาแลว้ทัง้หมด บา้นของอบับุดเป็นบา้นทีม่ี
ความส าคญัมากทีสุ่ด) 

 

3 อทุยานเรซวาน 
ทรงเสด็จไป
เ ยี่ ย ม บ า ง
โอกาส 

4 คฤหาสนม์าซราเอล 
ประมาณ 2 
ปี 

5 คฤหาสนบ์าหจ์ ี
ประมาณ 13 
ปี 

 
พระบาฮาอุลลาหท์รงเสด็จเยีย่มเมืองไฮฟาสีค่ร ัง้ คร ัง้สุดทา้ย ทรงพ านักอยู่ใน
เมอืงนีเ้ป็นเวลาสามเดอืน 
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แผนทีข่องการเนรเทศพระบาฮาอลุลาห ์ 
[Map of Bahá’u’lláh's Exile] 

 

 
แผนทีเ่สน้ทางเนรเทศพระบาฮาอลุลาห ์
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ถกูขบัออกจากเปอรเ์ซยี  
[Expulsion from Persia] 

 
“กษตัรยิช์าหท์รงออกพระกฤษฎกีา เป็นราชโองการใหข้บัพระบาฮาอุลลาหอ์อกไป
จากเขตแดนเปอรเ์ซยีโดยทนัท ีนับเป็นการเปิดประวตัศิาสตรห์นา้ใหม่อนัเต็มไปดว้ย
ความเรอืงรองของบาไฮในศตวรรษแรก” 1 

ทา่นโชก ิเอฟเฟนด ิ
 
“ค าสั่งอนัชดัเจนนีอ้อกโดยสุลต่านและรฐัมนตร ีใหเ้นรเทศผูถู้กกล่าวหาว่ากระท า
ความผิดพลาดอย่างรา้ยแรงในการชกัน าผูอ้ื่นใหห้ลงผิด มีค าสั่งใหก้กัขงัผูถู้ก
เนรเทศไวอ้ย่างแน่นหนา คาดการณก์นัว่าค าสั่งใหต้อ้งโทษจ าคุกตลอดชวีิตจะ
น าไปสู่การท าลายลา้งแบบถอนรากถอนโคนในทีสุ่ด ราชโองการของสุลต่านอบัดุล 
อาซสิ ฉบบัลงวนัที ่26 กรกฏาคม พ.ศ. 2411 (ค.ศ. 1868) ไม่เพียงแต่ประณาม
การกระท าผดิในระดบัสูงทีต่อ้งโทษเนรเทศตลอดชวีติ แต่ยงัหา้มพวกเขามใิหต้ดิต่อ
ระหว่างกนัเองและกบัคนในทอ้งถิน่ดว้ย ค าสัง่นีถ้กูอา่นในทีส่าธารณะหลงัจากทีก่ลุ่ม
ผูถู้กเนรเทศมาถงึไม่นาน ทัง้ยงัถูกอ่านในสุเหรา่ในเมือง เป็นการประกาศเตือนภยั
แกป่ระชาชนดว้ย” 2 

ทา่นโชก ิเอฟเฟนด ิ
 
“เชา้วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2411 (ค.ศ. 1868) ทัง้หมดโดยสารเรอืที่ช ื่อว่า 
ออสเตรยีน-ลอยด ์ไปยงัเมอืงเล็กซานเดรยีโดยผ่านเมอืงมาเดลลิ แวะหยุดทีเ่มอืงท่า
เมอ-นาเป็นเวลา 2 วนั ณ เมืองนี ้จนิาบี มูเนียร ์ นามสกุลอสิมุลลาฮูล-มูนิบ ป่วย
หนัก เขาเศรา้เสยีใจอย่างรุนแรงเพราะเขาจ าตอ้งอยู่ทีเ่มืองนีต้่อเพือ่รบัการรกัษาใน
โรงพยาบาลและเสยีชวีติในทีสุ่ด เมื่อกลุ่มผูถู้กเนรเทศเดนิทางถงึเมืองอเล็กซานเด
รยีก็ไดต้่อเรอืของบรษิทัเดยีวกนัมุ่งหนา้สู่เมอืงไฮฟา หลงัจากหยุดพกัสัน้ๆ ทีเ่มอืงท่า
พอรต์เซดและจฟัฟา ทัง้หมดก็เดนิทางขึน้ฝ่ัง จากน้ันอกีสองสามช ัว่โมงก็น่ังเรอืใบ
ต่อไปยงัเมอืงอคัคา ขึน้ฝ่ังอคัคาในชว่งบ่ายของวนัที ่31 สงิหาคม พ.ศ. 2411 (ค.ศ. 
1868)” 3 

ทา่นโชก ิเอฟเฟนด ิ
 
  

                                                           
1 Shoghi Effendi, God Passes By, p. 106. 
2 Shoghi Effendi, God Passes By, p. 186. 
3 Shoghi Effendi, God Passes By, p. 182. 
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ถงึเมอืงอคัคา  
[Arrival in 'Akká] 

 
“การเดนิทางถงึเมืองอคัคาเป็นการเปิดชว่งสุดทา้ยแห่งการบรหิารงานศาสนารวมสี่
สิบปีของพระองค ์ถือเป็นระยะทา้ยสุด นับเป็นจุดส าคญัสูงสุดของการถูกเนรเทศ
อย่างแทจ้รงิ” 4 

ทา่นโชก ิเอฟเฟนด ิ
 

คา่ยทหาร  
[The Barracks] 

 

 
คกุเมอืงอคัคา 

 
“ชว่งระหว่างถูกจ าคุกอยู่ทีค่่ายทหาร ผูม้าเยีย่มจะถูกกนัออกไปจากสถานทีนี่อ้ย่าง
เขม้งวด บาไฮศาสนิกชนหลายคนจากเปอรเ์ซยีเดนิทางดว้ยเทา้มาทีน่ี่เพื่อจะไดพ้บ
กบัผูน้ าอนัเป็นทีร่กัยิ่งของพวกเขา แต่พวกเขาก็ไม่ไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้ไปในเขต
ก าแพงเมอืง พวกเขาเคยชนิกบัการไปในทีร่าบดา้นนอกแถบคนู ้ารอ่งทีส่าม ณ ทีน้ั่น
พวกเขาสามารถมองเห็นหนา้ต่างของพระบาฮาอุลลาห ์พระบาฮาอุลลาหท์รงแสดง
องคท์ีห่นา้ต่างใหพ้วกเขาไดเ้ห็น หลงัจากทีศ่าสนิกชนไดเ้ห็นพระองคแ์ต่ไกลแลว้ 

                                                           
4 Shoghi Effendi, God Passes By, p. 183. 

ต าแหน่งหอ้งทีค่มุขงัพระบาฮาอลุลาห ์
ในคกุเมอืงอคัคา 
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พวกเขาก็ร า่ไหแ้ละพากนักลบับา้นดว้ยหวัใจทีก่ระตอืรอืรน้และลุกโชนเพื่อเสียสละ
รบัใช”้ 5 

เอสเลมอนท ์
 
“การมาถงึสถานถกูลงโทษ ณ เขตอาณานิคมอคัคา นอกจากจะชีใ้หเ้ห็นว่ามใิชเ่ป็น
การยุตลิงของความทุกขโ์ศกแลว้ ยงัเป็นจุดเร ิม่ตน้ของหลายวกิฤตการณใ์หญ่ๆ ใน
รปูแบบของความทนทกุขท์รมานอย่างขมขืน่ เชน่การถกูควบคมุอย่างเขม้งวด ความ
สบัสนอลหม่านขัน้รุนแรง เหล่านีเ้ป็นแรงถ่วงที่หนักกว่าความเจ็บปวดรวดรา้วทน
ทกุขท์รมานทีเ่คยเกดิขึน้ในคกุซยีาชาลทีก่รงุเตหะราน หนักในระดบัทีทุ่กเหตุการณ์
ในประวตัิศาสตรข์องทัง้ศตวรรษไม่สามารถมาเทียบได ้จะเวน้ไวก็้เพียงแต่ความ
ชลุมุนวุ่นวายภายในชมุชนทีส่ ั่นคลอนศาสนาในเมืองเอเดรยีโนเปิลเท่าน้ัน พระบา
ฮาอุลลาหท์รงประสงคท์ีจ่ะเนน้ย า้ใหเ้ห็นวิกฤตการณช์ว่งเกา้ปีแรกนับตัง้แต่ทรงถูก
เนรเทศมาสู่เมืองคุกแห่งน้ัน พระองคจ์งึทรงลขิติไวว้่า ‘นับตัง้แต่ทีเ่ราไดม้าถงึเมืองนี ้
เราเลือกทีจ่ะใหฉ้ายาว่าเป็นเมือง ‘คุกทีใ่หญ่มหึมาทีสุ่ด’  แมว้่าก่อนหนา้นีเ้มืองอืน่ 
(เตหะราน) ซึง่มีโซแ่ละตรวนที่เคยขึน้ช ือ่มาก่อน เราก็ยงัปฏิเสธทีจ่ะเรยีกเมืองน้ัน
ดว้ยฉายานี้ จงกล่าวว่า: ดูกร เจา้ผูท้ี่ไดร้บัการประสิทธิป์ระสาทความเขา้ใจ จง
พจิารณาด’ู ” 6 

ทา่นโชก ิเอฟเฟนด ิ
 
“หลงัจากการเดนิทางทีทุ่กขท์รมานและไดข้ึน้ฝ่ังทีเ่มืองอคัคาแลว้ ผูถู้กเนรเทศทัง้
ชายหญิงและเด็กต่างตกอยู่ภายใตส้ายตาของชาวเมืองทีอ่ยากรูอ้ยากเห็นและแลง้
น ้าใจทีพ่ากนัมามุงทีท่่าเรอืเพือ่รอดู ‘พระเจา้ของชาวเปอรเ์ซยีน’ ทีถู่กควบคุมตวัไป
ยงัค่ายทหาร ซึง่เมื่อไปถงึพวกเขาก็จะถูกขงั เป็นทีซ่ ึง่ทหารยามไดร้บัการก ากบัให ้
เฝ้าระวงัพวกเขา พระบาฮาอุลลาหท์รงลขิติไวใ้นสาสน์โลวฮ์-ิราอสิ ว่า ‘ทัง้หมดขาด
อาหารและน ้าดืม่ ...พวกเขาถงึกบัตอ้งรอ้งขอน ้าแตก็่ถูกปฏเิสธ’ ” 7 

ทา่นโชก ิเอฟเฟนด ิ
 

                                                           
5 Esslemont, Bahá'u'lláh and the New Era, pp. 33-34. 
6 Shoghi Effendi, God Passes By, p. 185. 
7 Shoghi Effendi, God Passes By, pp. 186-187. 
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ทางเขา้หอ้งทีค่มุขงัพระบาฮาอลุลาห ์

 

 
ภายในหอ้งทีค่มุขงัพระบาฮาอลุลาห ์
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เหตรุา้ยกะทนัหนั (มรณกรรม ของ มรีซ์า มหีด์ ีนอ้งชายของพระอบัดลุบาฮา  
[Sudden Tragedy] 

 

 
มรีซ์า มหีด์ ีตกจากชอ่งรบัแสงลงมา ณ จดุนี ้

 
“น ้าหนักโซต่รวนแห่งความทุกขย์ากกลบัถูกเพิม่ขึน้อกีดว้ยความเศรา้สลดหดหู่จาก
เหตุรา้ยทีเ่กดิขึน้อย่างกะทนัหนั น่ันก็คอื การสูญเสยีมรีซ์า มหีด์ ีผูสู้งส่งและเครง่ครดั
ในศาสนา ผูซ้ ึง่ไดร้บัสมญานามวา่ พระผูเ้ป็นกิง่ทีบ่รสิทุธิท์ีส่ดุ มรีซ์า มหีด์ ีเป็นนอ้งชาย
วยัยีส่บิสองปีของพระอบัดุลบาฮา ท่านท าหนา้ทีเ่ป็นเลขานุการของพระบาฮาอุลลาห ์
และเป็นเพื่อนรว่มกลุ่มที่ถูกเนรเทศของพระบาฮาอุลลาห ์ท่านถูกพามาจากเมือง
เตหะรานตัง้แตย่งัเด็กเพือ่อยู่รว่มกบัพระบดิาหลงัจากทีพ่ระองคเ์สด็จกลบัจากสเุลมานนิ
เยห ์เย็นวนัหน่ึงขณะทีท่่านก าลงัย่างกา้วบนหลงัคาค่าย ก าลงัอยู่ในภวงัคแ์ห่งการท า
สมาธเิชน่ที่เคยปฏิบตัิเป็นประจ า ท่านไดพ้ลดัตกลงมาจากชอ่งรบัแสงของหลงัคาที่
ปราศจากสิง่กดีก ัน้สู่พืน้เบือ้งล่างที่มีลงัไมว้างอยู่ ท าใหเ้ศษไมเ้สยีบแทงซีโ่ครง ท่าน
เสียชวีิตในอีกยีส่ิบสองช ัว่โมงต่อมาซึง่ตรงกบัวนัที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2413 (ค.ศ. 
1870) ค าขอพระบิดาที่ก าลงัตกอยู่ในความเศรา้โศกก่อนที่ท่านจะมรณภาพก็คือ 
ขอใหว้ญิญาณของท่านเป็นค่าไถ่ใหแ้กศ่าสนิกชนทีถู่กกดีกนัจากการไดเ้ขา้เฝ้าพระผู ้
เป็นทีร่กัยิง่ของเขา” 8 

ท่านโชก ิเอฟเฟนด ิ  
                                                           
8 Shoghi Effendi, God Passes By, p. 188. 
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“ณ ขณะนี ้บุตรชายของเราก าลงัถูกช าระลา้งต่อหนา้เราหลงัจากทีเ่ราไดส้ละเขาไวใ้น
คุกอนัใหญ่มหึมานี ้ณ สถานที่พลีชพีนีเ้หล่าบรรดาเทพยดาแห่งปะร าที่ประกอบพิธี
ถวายเคร ือ่งบูชาต่างร ่าไหด้ว้ยความอาดูรอย่างยิ่ง พระผูเ้ป็นนายแห่งวนัตามพนัธ
สญัญาเศรา้อาลยักบัความทนทุกขท์รมานในคุกรว่มกบัเยาวชนผูนี้ ้ในลกัษณะเชน่นี้
ในหนทางของพระผูเ้ป็นเจา้ ภายใตส้ถานการณนี์ ้ปากกาของเราไม่อาจหยุดค านึงถงึ
พระผูเ้ป็นนาย พระผูเ้ป็นนายแห่งประชาชาตทิัง้ปวง ปากกานีบ้ญัชาการใหป้ระชาชน
ไปสู่พระผูเ้ป็นเจา้ พระผูท้รงความยิง่ใหญ่ พระผูท้รงความกรุณาสงูสดุ วนันีค้อืวนัทีเ่ขา
ผูซ้ ึง่ถูกสรา้งขึน้มาจากแสงสว่างของบาฮาทนทุกขท์รมานอย่างแสนสาหสัในสถานที่
แห่งนี ้ในขณะทีย่งัถกูคมุขงัโดยน ้ามอืของศตัร”ู 9 

พระบาฮาอลุลาห ์
 
“ขอความสูงส่งจงมีแด่พระนามของพระองค ์ขา้แต่พระผูเ้ป็นนาย พระผูเ้ป็นเจา้ของ
ขา้พเจา้ วนันีพ้ระองคท์รงเห็นขา้พเจา้ถกูขงัอยู่ในคกุและตกอยู่ในเงือ้มมอืของศตัรูของ
พระองค ์และทรงเห็นบุตรชายของขา้พเจา้ (พระผูเ้ป็นกิง่ทีบ่รสิุทธิท์ีสุ่ด) ก าลงันอนจม
กองฝุ่ นตอ่หนา้ของขา้พเจา้ เขาคอืคนรบัใชข้องพระองค ์ขา้แตพ่ระผูเ้ป็นนาย เป็นคนที่
พระองคบ์นัดาลใหม้ีส่วนสมัพนัธก์บัพระผูซ้ ึง่แสดงองคข์องพระองคใ์หป้รากฏ พระผู ้
เป็นรุง่อรณุแห่งศาสนาของพระองค ์
 
“เขาทนทุกขท์รมานกบัการถูกพลดัพรากจากพระองคต์ ัง้แต่ถอืก าเนิดขึน้มา ความ
เป็นไปของเขาเป็นไปตามพระบญัชาทีไ่ม่ผนัแปรของพระองค ์และเมือ่เขาไดด้ืม่จาก
ถว้ยแห่งการไดก้ลบัมาอยู่รว่มกบัพระองค ์เขาก็ถูกโยนเขา้คุกดว้ยเหตุว่าเขามีความ
เชือ่ในพระองคแ์ละในสญัลกัษณต์่างๆ ของพระองค ์เขารบัใชพ้ระผูเ้ป็นความงามของ
พระองคอ์ย่างต่อเน่ืองจนกระทั่งไดเ้ขา้มาสู่คุกอนัใหญ่มหึมาแห่งนี ้และ ณ ทีนี่ ้ขา้แต่
พระผูเ้ป็นเจา้ ขา้พเจา้ไดถ้วายเขาเป็นพลใีนหนทางของพระองค ์พระองคท์รงตระหนัก
ดใีนสิง่ทีท่ าใหพ้วกเขาซึง่รกัพระองคย์อมอดทนต่อความทุกขย์ากที่ท าใหพ้ีน่อ้งรว่ม
โลกร า่ไหค้ร า่ครวญ และยิง่ไปกว่าน้ันก็คอื ท าใหเ้หล่าเทพยดาในสรวงสวรรคช์ ัน้สงูสดุ
ทรงเศรา้โศกเสยีใจ” 
 
“ขา้พเจา้ขอวงิวอนต่อพระองค ์ขา้แต่พระผูเ้ป็นนาย ขอใหก้ารถูกเนรเทศของเขาและ
การถูกจองจ าของเขาไดส้่งแรงหนุนน าใหบ้รรดาคนทีร่กัเขามีความสงบในจติใจและ
อ านวยพรแกง่านของพวกเขา พระองคท์รงอ านาจในการท าสิง่ทีท่รงปรารถนา ไม่มพีระ
ผูเ้ป็นเจา้อืน่ใดนอกจากพระองค ์พระผูท้รงอานุภาพ พระผูท้รงเกรยีงไกรทีส่ดุ” 10 

พระบาฮาอลุลาห ์  

                                                           
9 Shoghi Effendi, Messages to America: 1932-1946, p. 33. 
10 Bahá'u'lláh, Prayers and Meditations, section XXX. 
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บา้นของอบับุด  
[House of Abbud] 

 
บา้นอบับุดในอคัคาซึง่บดันีเ้ป็นที่
รูจ้กักนัดแีบง่ออกเป็นสองสว่น คอื
ส่วนที่อยู่ในทิศตะวนัออกซึง่เคย
เป็นบา้นของ อูด ีคมัมาร ์อกีส่วน
หน่ึงเป็นบา้นของอบับดุเอง 
 
บา้นส่วนที่อยู่ในทิศตะวนัออกมี
พืน้ที่ไม่เพียงพอต่อการใชส้อย
ข อ ง พ ร ะ บ า ฮ า อุ ล ล า ห ์แ ล ะ
ครอบครวัของพระองคซ์ ึง่ท าให ้
คนจ านวนไม่นอ้ยกว่าสบิสามคน
ตอ้งอยู่ดว้ยกนัอย่างแออดัในหอ้ง
หน่ึงของบรรดาหอ้งทัง้หมด 
 
พระบาฮาอุลลาหท์รงมีหอ้งส่วนตวัทางดา้นทศิตะวนัออก เป็นหอ้งทีพ่ระบาฮาอุลลาห ์
ทรงเปิดเผยพระคมัภีรแ์ห่งกฏชือ่ ‘คีตาบี-อคัดสั’ เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2416 (ค.ศ. 
1873) ชว่งทีพ่ระองคท์รงพ านักอยู่ในส่วนทีเ่ป็นบา้นของ อูด ีคมัมาร ์มีบาไฮศาสนิก
ชนกลุ่มหน่ึงท าการทา้ทายอ านาจพระบาฮาอุลลาหด์ว้ยการฝ่าฝืนพระบญัชาของ
พระองค ์พวกเขาท าการฆาตกรรมพวกทีเ่ป็นฝ่ายอาซาลซิ ึง่ท าการละเมดิพระปฏญิญา
สามคนซึง่ถูกส่งมาทีอ่คัคารว่มกบักลุ่มผูถู้กเนรเทศดว้ย หลงัจากทีเ่หตุการณนี์เ้กดิขึน้ 
ความเกลยีดชงัและการใส่รา้ยป้ายสบีาไฮทวขีึน้สู่ระดบัทีถ่า้ลูกหลานของบาไฮออกไป
ใหเ้ห็น พวกเขาก็ถูกขวา้งปาดว้ยหนิ ส่วนอบับุดเองซึง่มบีา้นตดิกบัพระบาฮาอุลลาหก็์
ถูกยุยงใหเ้ช ือ่ตามไปดว้ย ก่อใหเ้กดิความสงสยัพระองค ์เขาจงึเสรมิเพิม่ก าแพงกัน้ท า
ใหบ้า้นถกูแบง่ออกเป็นสองสว่น 
 
ในเวลาตอ่มา ความเป็นปรปักษท์ีอ่บับดุมตี่อบาไฮศาสนิกชนผ่อนคลายหายไป เมือ่เขา
ทราบว่าการสมรสของพระอบัดุลบาฮาจ าตอ้งเลือ่นออกไปเพราะสถานทีอ่ยู่อาศยัมไีม่
เพยีงพอเขาจงึจดัหอ้งใหแ้กคู่่สมรสคอืพระอบัดุลบาฮาและท่านมูนิเรย ์คานุม หอ้งนีอ้ยู่
ระหว่างชว่งทีเ่ป็นส่วนแบ่งของบา้น ต่อมาอบับุดมอบบา้นส่วนทีอ่ยู่ทางทิศตะวนัตกให ้
บาไฮศาสนิกชนอยู่ พระบาฮาอุลลาหจ์งึทรงมอบหอ้งทางดา้นทศิตะวนัออกใหแ้ก่พระ
อบัดลุบาฮา สว่นพระองคเ์องทรงยา้ยเขา้ไปอยู่ในหอ้งหน่ึงทางดา้นทศิตะวนัตกของบา้น 
ซ ึง่เป็นหอ้งทีปั่จจบุนัผูแ้สวงบญุมากราบบชูา 
 

 
บา้นของอบับุด 
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หอ้งของพระบาฮาอลุลาหภ์ายในบา้นของอบับุด 

 
พระบาฮาอุลลาหท์รงอยู่ในทั้งสองส่วนของบา้นหลงันี้และในบา้นที่อยู่ในบรเิวณ
ใกลเ้คยีงเป็นเวลาประมาณเจ็ดปี ในชว่งทา้ยแห่งพระชนมช์พีของพระองค ์พระบาฮา
อลุลาหท์รงเสด็จมาเยีย่มบา้นหลงันีใ้นบางโอกาส 
 
หลงัจากทีพ่ระบาฮาอุลลาหท์รงเสด็จสู่สวรรค ์เหตุการณไ์ม่สงบทีก่่อขึน้โดยผูล้ะเมิด
พระปฏญิญาของพระบดิาของพระอบัดุลบาฮาเกดิขึน้ในขณะทีพ่ระองคอ์ยู่ในบา้นหลงั
น้ัน 
 
ท่านศาสนภบิาลกล่าวถงึบา้นหลงันีว้่าเป็น “ฉากเหตุการณอ์นัก่อความเจ็บปวดรวด
รา้วอย่างยดืเยือ้แกผู่ก้อ่ตัง้ศาสนา ตลอดจนความยากล าบากจากวกิฤตการณท์ีพ่ระอบั
ดลุบาฮาไดร้บัจากน ้ามอืของบรรดาผูล้ะเมดิพระปฏญิญา” 11 

ท่านโชก ิเอฟเฟนด ิ
 

   
หอ้งหน่ึงในบา้นของอบับุด บา้นของอบับุดรมิทะเล ชานเรอืนในบา้นของอบับุด 

  

                                                           
11 Cablegram dated 2 March 1951 from Shoghi Effendi to a National Spiritual Assembly 
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คตีาบ-ีอคัคสั (พระคมัภรีท์ีศ่กัดิส์ทิธิท์ีสุ่ด)  
[Kitáb-i-Aqdas] 

 

“พร ะ บ า ฮ า อุ ล ล า ห ์ท ร ง
เปิดเผยพระคมัภีร ์‘คีตาบี-
อคัดสั’ หลงัจากทีย่า้ยไปอยู่
ในบา้นของ อูดี คมัมารไ์ด ้
ไม่นาน (ประมาณปี พ.ศ. 
2416 (ค.ศ. 1873) ในขณะ
ที่ค ว ามยากล าบากแล ะ
ความเดือดรอ้นเศรา้หมอง
ซึ่ ง ก่ อ โ ด ย ศัต รู แ ล ะ ผู ้ที่
ปฏิญาณความจงรกัภักดี
ตอ่ศาสนาของพระองคย์งัคง
รุมลอ้มพระองค ์พระคมัภีร ์
เล่มนีนั้บเป็นคลงับนหิง้บูชา
พระธรรมอนัล า้ค่าทีเ่ผยโดย
พระองค ์เป็นพระคมัภรีท์ีม่ีความโดดเด่นดว้ยคุณธรรมอนัเป็นหลกัค าสอน ดว้ยพระ
บญัญตัดิา้นการบรหิารของสถาบนั ดว้ยการแต่งตัง้หนา้ทีข่องผูส้บืทอดศาสนาของ
พระศาสดา พระคมัภีรเ์ล่มนีม้ีเอกลกัษณเ์ฉพาะตวัไม่มีพระธรรมศกัดิส์ิทธิใ์ดเทยีบ
ได”้ 12 

ทา่นโชก ิเอฟเฟนด ิ
 

คาน-นิ-อวามดิ (ทีพ่กัส าหรบัคนเดนิทาง)  
[Khán-i-'Avámíd] 

 
ในชว่งทีม่ีการโยกยา้ยพระบาฮาอุลลาห ์
ครอบครวัและเพื่อนเดนิทางของพระองค ์
ออกจากค่ายทหารเพื่อใหก้องทพัตุรกี
เขา้ประจ าการ เพื่อนเดินทางส่วนใหญ่
ถูกส่งไปอยู่ทีโ่รงเตีย๊มที่มีพืน้ที่จอดกอง
คาราวานซึ่งมีช ื่อว่า คาน-นิ-อวามิด 
(โรงเตีย๊มแห่งเสาหลกั) บาไฮศาสนิกชน
อยู่ช ัน้บนสุดทางฟากฝ่ังตะวันตกเป็น
ส่วนใหญ่ หน่ึงในหอ้งเหล่า น้ันเป็นที่
พ านักของพระอบัดุลบาฮา พระองคใ์ชห้อ้งนีร้บัแขกและผูม้าแสวงบุญ และยงัใชเ้ป็น
สถานทีเ่ตรยีมพวกเขาใหพ้รอ้มเพือ่เขา้เฝ้าพระบาฮาอลุลาหด์ว้ย  

                                                           
12 Shoghi Effendi, God Passes By, p. 213. 

 
พระบาฮาอลุลาหท์รงเปิดเผย ’คตีาบ-ีอคัดสั’  

ในหอ้งนีใ้นบา้นของอบับุด 

 
ทีพ่กัคนเดนิทาง คาน-นิ-อวามดิ 
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อทุยานเรซวาน13  
[Riḍván Garden] 

 
“ก่อนหน้าที่พระบาฮา
อุ ลลาห ์จ ะยอมออก
จากประตูร ัว้ เมืองคุก
น้ัน แมก้ระทัง่ เชค อาลี
เ ย  มิ ร ิ ผู ้เ ช ี่ย วชาญ
เกี่ยวกับอิสลามแห่ ง
เมืองอคัคาไดเ้ขา้รอ้ง
ขอพระบาฮาอุลลาห ์
ตามค าแนะน าของพระ
อบัดุลบาฮาใหพ้ระองค ์
ทรงยุตกิารกกัขงัหน่วง

เหน่ียวพระองคภ์ายในก าแพงเมืองคุกซึง่ด าเนินตดิต่อกนัมาเป็นเวลาเกา้ปี มีอุทยาน
แห่งหน่ึงทีน่ะเมยน์ เป็นเกาะเล็กๆ ซ ึง่อยู่ทีก่ลางแม่น ้าทางทศิตะวนัออกของเมอืง เกาะนี้
ไดร้บัการสดุดีดว้ยนาม ‘เรซวาน’ ทั้งยังไดร้บัการตัง้ช ือ่โดยพระบาฮาอุลลาหว์่า 
‘เยรูซาเล็มใหม่’ และ ‘เกาะอนัเขยีวชอุ่ม’ พระอบัดุลบาฮาเชา่และเตรยีมสถานทีแ่ห่งนี้
รวมทัง้บา้นของอบัดุลลาพาชาซึง่ อยู่ห่างสองสามไมลไ์ปทางเหนือของเมืองอคัคาไว ้
เป็นทีพ่กัของพระองค ์สถานทีด่งักล่าวกลายเป็นสถาน ปฏบิตัธิรรมส่วนพระองคท์ีท่รง
ช ืน่ชอบ พระผูซ้ ึง่ไม่ไดย้่างกา้วออกไปจากก าแพงเมอืงเลยเป็นเวลาเกอืบสบิปีและกาย
บรหิารก็ท าไดแ้คเ่พยีงการเดนิกลบัไปกลบัมาบนพืน้หอ้งของพระองคเ์ท่าน้ัน” 14 

ท่านโชก ิเอฟเฟนด ิ
 

“ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ ขอ
ความสรรเสรญิจงมีแด่
พระองค ์ความยิ่งใหญ่
และความเกรยีงไกรเป็น
ของพระองค!์” 
 
“เชา้ว ันศุกรอ์ ันอุดมพร 
เราออกจากคฤหาสนแ์ละ
เขา้สู่อุทยาน ตน้ไมทุ้ก
ตน้กล่าวถอ้ยค า ใบไม ้
ทุกใบรอ้งท านองเพลง 
ตน้ไมป้ระกาศว่า ‘จงดู
พยานหลกัฐานแห่งความ

                                                           
13 เรซวานมีความหมายวา่  ‘สวรรค’์) 
14 Shoghi Effendi, God Passes By, pp. 192-193. 

 
พระอาสนะทีพ่ระบาฮาอลุลาหท์รงโปรดในอทุยานเรซวาน 

 
น า้พุในอทุยานเรซวาน 
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เมตตาปรานี’ ล าธารทัง้คู่บรรยายวลอีนัศกัดิส์ทิธิอ์ย่างคล่องแคล่วว่า ‘อนัเน่ืองมาจาก
เรา ทุกสิง่ถูกท าใหก้ลบัมชีวีติ’ ขอความสรรเสรญิจงมแีด่องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้! ความลีล้บั
ถูกประกาศกอ้งโดยสิง่เหลา่น้ัน ซ ึง่จุดประกายความพศิวง เราครุน่คดิว่า พวกเขาไดร้บั
การศกึษาจากโรงเรยีนใด และไดร้บัความรูจ้ากใคร? ใชแ่ลว้ พระผูถู้กประทุษรา้ยนีท้รง
ตระหนักดแีละพระองคท์รงตรสัว่า ‘จากพระผูเ้ป็นเจา้ พระผูท้รงหอ้มลอ้มทุกสรรพสิง่ 
พระผูท้รงด ารงอยู่ดว้ยพระองคเ์อง’ ” 
 
“ตอนทีเ่ราน่ังลง ราดเิยห ์ขอความรุง่เรอืงของเราจงมแีด่เธอ ไดเ้ขา้มาท าหนา้ทีแ่ทนเจา้ 
เธอตัง้โตะ๊แห่งความกรณุาของพระผูเ้ป็นเจา้และท าหนา้ทีข่องเจา้บา้นตอ้นรบัผูท้ีม่าเขา้
เฝ้าทัง้หมดในนามของเจา้ ทีจ่รงิแลว้ ทุกสิง่ทีท่ าใหเ้จรญิภกัษาหารและจกัษุประสาทได ้
ถูกน าเสนอแลว้ และสิง่ทีเ่สนาะโสตประสาทก็เป็นทีไ่ดย้นิกนัทั่วแลว้ในขณะเดยีวกบัที่
ใบไมก็้สั่นไหวไปตามพระประสงคข์องพระผูเ้ป็นเจา้และจากการเคลือ่นไหวดงักล่าว 
น ้าเสยีงอนัสดชืน่ก็ดงัขึน้ประดุจเป็นเสยีงเปลง่รอ้งดว้ยความปีตยินิด ีเชญิชวนใหผู้ท้ีไ่ม่
ไดม้าใหม้ารว่มงานเฉลมิฉลองนี ้อานุภาพและความสมบรูณแ์บบแห่งงานฝีพระหตัถอ์นั
น ามาซึง่ความสราญใจของพระองคป์รากฏใหเ้ห็นในดอกไมบ้าน ผลไม ้ตน้ไม ้ใบไม ้
และสายธาร ขอความสรรเสรญิจงมแีดพ่ระผูเ้ป็นเจา้ผูท้รงยนืยนัแกเ่จา้และเธอ” 
 
“กล่าวโดยสรุปคอื ทัง้หมดทีอ่ยู่
ใ นอุทยานแห่ ง นี้ต่ า ง ได ้ร ับ
พระราชทานพระกรุณาอนัเลิศ
ล า้ทีส่ดุ และในทา้ยทีส่ดุทัง้หมด
ก็จะแสดงออกซึง่ความขอบคณุ
ต่อพระผูเ้ป็นนายของพวกเขา 
ดูกร บรรดาผูเ้ป็นทีร่กัของพระ
ผู ้เ ป็น เจ ้า  ผู ้ซ ึ่ง น่ าจ ะมา  ณ 
วนันี!้” 
 
“เราขอวงิวอนต่อพระผูเ้ป็นเจา้ 
ขอความสูงส่งจงมีแด่พระองค ์
ขอทรงประทานพร พระกรณุาธคิณุและความเมตตารกัใครจ่ากทีส่ถติของพระองคล์งมา
ใหแ้กเ่ขาทุกขณะ พระองคค์อืพระผูท้รงอภยั พระผูท้รงความรุง่โรจนท์ีส่ดุ” 
 
“เราขอสง่ค าอวยพรแกบ่คุคลอนัเป็นทีร่กัของพระผูเ้ป็นเจา้ และวงิวอนใหแ้กแ่ตล่ะคนซึง่
ควรค่าแก่การกล่าวถงึและเป็นทีย่อมรบัต่อหนา้ทีป่ระทบัของพระองค ์ขอสนัตจิงมีแด่
เจา้และบรรดาคนรบัใชท้ีม่ีความจรงิใจ ขอความสรรเสรญิจงมีแด่พระองค ์พระผูเ้ป็น
นายแห่งมนุษยช์าต”ิ 15 

พระบาฮาอลุลาห ์  

                                                           
15 Taherzadeh, The Revelation of Bahá'u'lláh, vol. 4, pp. 15-16. 

 
พระอาสนะทีพ่ระบาฮาอลุลาหท์รงโปรดในอทุยานเรซวาน 
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คฤหาสนม์าซราเอลห ์ 
[Mansion of Mazra'ih] 

 

 
คฤหาสนม์าซราเอลห ์

 
“พระบาฮาอุลลาหร์กัความงามและความเขียวขจีของชนบท วนัหน่ึงพระองคท์รง
เสด็จผ่านและด ารวิ่า ‘เราไม่ไดเ้ห็นความเขยีวชอุ่มมานานนับเกา้ปีแลว้ ชนบทเป็น
ดนิแดนของจติวิญญาณ ส่วนเมืองเป็นโลกของรา่งกาย’ เมื่อเราไดย้ินนัยของพระ
ด ารนีิ ้เราตระหนักว่าพระองคท์รงปรารถนาทีจ่ะอยู่ในชนบท และเราก็แน่ใจว่าสิง่ใดก็
ตามทีเ่ราสามารถจดัการใหเ้ป็นไปตามพระประสงคข์องพระองค ์สิง่น้ันย่อมบรรลุเป็น
ผลส าเร็จ ในขณะน้ันมีชายคนหน่ึงในอคัคาชือ่ว่า มูฮัมหมัด ปาชา ซฟัวัท ซึง่
ต่อตา้นพวกเราอย่างหนัก เขามีคฤหาสนห์ลงัหน่ึงชือ่มาซราเอลห ์ซึง่อยู่ทางตอน
เหนือของเมอืงไปประมาณสีไ่มล ์ตัง้อยู่ในทีอ่นัเหมาะสม ลอ้มรอบดว้ยสวนและมธีาร
น ้าไหล เราเชา่บา้นน้ันในราคาเพียงหา้ปอนดต์่อปีซึง่นับว่าถูกมาก เราจ่ายค่าเชา่
ล่วงหนา้หา้ปีพรอ้มท าสญัญา เราส่งคนไปซอ่มแซมบา้น ตกแต่งสวนและสรา้งหอ้ง
อาบน ้า พรอ้มกนัน้ันยังไดเ้ตรยีมรถมา้ใหพ้ระผูท้รงความงามอนัอุดมพรไดใ้ช ้
ดว้ย….” 16 

พระอบัดลุบาฮา 
 
                                                           
16 Esslemont, Bahá'u'lláh and the New Era, p. 35. 
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“ประกาศใหเ้พื่อนทัง้หลายทราบว่า ไดร้บักุญแจคฤหาสนม์าซราเอลห  ์จาก
ทางการอสิราเอลหลงัจากหา้สบิปีผ่านไป เป็นนิวาสสถานประวตัศิาสตรข์องพระบา
ฮาอุลลาหห์ลงัจากทีท่รงพน้จากคุกเมืองอคัคา ก าลงัอยู่ในระหว่างตกแต่งรอเปิด
ประตรูบัผูแ้สวงบุญ” 17 

ทา่นโชก ิเอฟเฟนด ิ
 
เดอืนมนีาคม ปี พ.ศ. 2516 (ค.ศ. 1973) สภายุตธิรรมแห่งสากลส่งโทรเลขแจง้ข่าว
ดอีกีว่า ‘ประกาศข่าวดฉีลองเทศกาลนอวร์ูซปี 130 ว่าศูนยบ์าไฮแห่งโลกไดม้าซึง่
คฤหาสนม์าซราเอลห ์เพิม่เตมิดว้ยการซือ้’ 18 จากทายาทของอบัดุลลาพาชา ท าให ้
กองทุนในดนิแดนศกัดิส์ทิธิเ์พิม่ขึน้อย่างเหลอืคณานับ โทรเลขอกีฉบบัหน่ึงลงวนัที่
เ ดือนกันยายน  พ .ศ .  2523  (ค .ศ .  1980 )  แจ ้ง ว่ า ได ้ซ ือ้ ที่ ดินทา ง ทิศ
ตะวนัออกเฉียงเหนือของมุมคฤหาสนเ์พื่อสรา้งสวนเพิ่มเติม เป็นไปตามที่สภา
ยุตธิรรมแห่งสากลไดเ้ขยีนไวใ้นโทรเลขขา้งล่างนี ้
 
“ไดซ้ ือ้ทีด่นิพืน้ทีเ่กษตรเนือ้ทีเ่กอืบ 50,000 ตารางเมตร อยู่ไม่ไกลและค่อนไปทาง
เหนือของคฤหาสนม์าซราเอลห ์เพือ่ใหร้ายลอ้มป้องกนัตวัคฤหาสนท์า่มกลางพืน้ทีท่ี่
ก าลงัพฒันาอย่างรวดเรว็” " 19 
 

   
1. หอ้งหน่ึงในคฤหาสนม์าซราเอลห,์ 2. ภาพทวิทศันจ์าก คฤหาสนม์าซราเอลห ์หนัหนา้สูท่ะเล,  

3. สวนหลงัคฤหาสนม์าซราเอลห ์

  

                                                           
17 Cablegram dated 15 December 1950 from Shoghi Effendi to a National Spiritual Assembly. 
18 Ruhe, Door of Hope, p. 94; Messages from the Universal House of Justice: 1968-1973, p. 112. 
19 Ruhe, Door of Hope, p. 94; American Bahá'í, December 1980, p. 1. 
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คฤหาสนบ์าหจ์ ี 
[Mansion of Bahjí] 

 

 
คฤหาสนบ์าหจ์ ี(มุมมองจากทางตะวนัออกเฉียงใต)้ 

 
“ขอคฤหาสนแ์ห่งนี้ซ ึง่ความงามสง่าเพิ่มพูนคุณค่าตามเวลาทีผ่่านไปจงไดร้บัการ
ค านับรบัพร พบความอศัจรรยใ์จและสิ่งอนัน่าพิศวงนานัปการไดใ้นสถานที่แห่งนี้
อย่างมากมาย ยงัความสบัสนแกป่ากกาทีเ่พยีรพรรณนา” (ถอ้ยสดดุขีอง อดู ีคมัมาร ์
บนขือ่ประตทูางเขา้ ณ วนัทีส่รา้งคฤหาสนนี์เ้สรจ็ในปี พ.ศ. 2413 (ค.ศ. 1870)) 
 
ค ฤ ห า ส น์ นี้ มี ค ว า ม
ใหญ่โตโออ่า มเีนือ้ทีก่ว่า 
740 ตารางเมตร สรา้ง
ประมาณปี พ.ศ. 2413 
(ค.ศ. 1870) (สรา้งทับ
อาคารดัง้เดิมที่ก่อนหนา้
นี้มี เพียงช ัน้ เดียว) เป็น
คฤหาสนฤ์ดูรอ้น เป็นที่
พกัผ่อนของ อูด ีคมัมาร ์
ซ ึง่เป็นพ่อคา้เมอืงอคัคาที่
มั่ งคั่ งร  ่ารวย นอกจาก
สถานที่แห่งนี้แลว้เขายงั

 
คฤหาสนบ์าหจ์ทีางดา้นซา้ย หลงัคาพระสถปูของพระบาฮาอลุลาห ์

ทางดา้นขวา (มุมมองจากทางทศิเหนือ) 
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เป็นเจา้ของกึง่หน่ึงของบา้นซึง่ปัจจุบนัรูจ้กักนัดีในนามของบา้นอบับุดในส่วนซกี
ตะวนัออก เจา้ของทิง้คฤหาสนบ์าหจ์ไีปในชว่งหนีภยัจากโรคระบาด คฤหาสนห์ลงันี้
ถูกเชา่ในปี พ.ศ. 2422 (ค.ศ. 1879) และภายหลงัถูกซือ้เป็นทีนิ่วาสสถานของพระ
บาฮาอลุลาห ์
คฤหาสนบ์าหจ์ตี ัง้อยู่บนเนินยกระดบัมีเสน้ทางท่อส่งน ้าจากสายธารเมืองคาบรพีาด
ผ่านไปสู่อคัคา ผูว้่าราชการจงัหวดัอคัคา คอื อบัดุลลาพาชา มคีฤหาสนอ์ยู่ทางทศิ
ใตสุ้ดซึง่ปัจจุบนัเรยีกว่าคฤหาสน ์เบยด์ูน พืน้ทีท่ ัง้หมดทีก่ล่าวมานีร้วมเรยีกว่า ‘อลั 
บาหจ์า’ หรอื ‘สถานสราญใจ’ 
 

 
ภาพวาดแนวตรุกแีบบโบราณเหนือหนา้ตา่งดา้นหนา้ 

 
คฤหาสนม์หีลายหอ้งช ัน้บนทีน่่าสนใจเป็นพเิศษส าหรบับาไฮ หอ้งทางดา้นทศิใตเ้คย
เป็นที่พ านักของพระบาฮาอุลลาห ์พระองคท์รงตอ้นรบัแขกที่หอ้งนี้รวมทั้ง
ศาสตราจารย ์เอ็ดเวอรด์ แกรนวิลล ์บราวน ์ซึง่เป็นอาจารยท์ี่มีช ือ่เสียงภาควิชา
ตะวนัออก เร ือ่งราวการเขา้เฝ้าคร ัง้น้ันเป็นทีคุ่น้หูของบาไฮศาสนิกชน หอ้งทีอ่ยู่ทาง
ทศิตะวนัตกเฉียงใตเ้คยเป็นหอ้งที ่ท่านโชก ิเอฟเฟนด ิพกัในชว่งท างานทีบ่าหจ์ ีที่
น่าสนใจคอืสองหอ้งเล็กทีอ่ยู่ตรงกลางดา้นทศิเหนือสุดของคฤหาสน ์กล่าวคอื หอ้ง
ดา้นซา้ยเคยเป็นหอ้งเก็บหนังสอืของปราชญบ์าไฮชือ่ มิซาร ์อบัดุล-ฟาซ เป็นเวลา
หลายปีจนกระทั่งถูกยา้ยไปยงัหอ้งสมุดบาไฮนานาชาติเพื่อการอนุรกัษไ์วภ้ายใต ้
สภาพแวดลอ้มที่เหมาะสม หอ้งทางขวาเป็นหอ้งเก็บแผ่นศิลาจารกึชือ่ผูถ้ึงแก่
มรณภาพหนา้หลุมฝังดัง้เดมิทีส่ลกัชือ่พระผูเ้ป็นกิง่กา้นทีบ่รสิุทธิท์ีสุ่ด ส่วนอกีกอ้น
หน่ึงสลกัชือ่มารดาของพระอบัดลุบาฮารวมทัง้หบีศพดัง้เดมิของทา่นดว้ย ทัง้หมดถูก
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วางไวโ้ดยท่านศาสนภบิาลในคราวทีย่า้ยรา่งของท่านทัง้สองไปบรรจุใตฐ้านอนุสรณ์
สถานใหม่บนเนินทีด่นิแนวโคง้บนไหล่เขาคารเ์มลเมืองไฮฟา ท่านศาสนภิบาลจดั
แสดงภาพถ่าย ภาพวาด ข่าวในหนังสอืพมิพท์ีต่ดัเป็นชิน้ๆ และสิง่ตกแต่งอืน่อกีมาย
มายภายในคฤหาสน ์
 
ภาพวาดแนวตุรกแีบบโบราณเหนือหนา้ต่างดา้นหนา้ไม่มนัียส าคญั แค่เป็นตวัอย่าง
งานศลิปะในยุคน้ัน 
 
ก าแพงส่วนใตท้ีล่อ้มรอบคฤหาสนเ์ป็นสิง่ปลูกสรา้งทีม่มีาแต่เดมิ ทางตะวนัออกมหีอ้ง
เล็กๆ ซึง่เป็นสุสานของอูด ีคมัมาร ์และยงัมขี ัน้บนัไดซึง่พระบาฮาอุลลาหท์รงใชต้อน
ขึน้มา้ ส่วนก าแพงดา้นทศิตะวนัตกและร ัว้เป็นของเกา่ 
 

  
คฤหาสนบ์าหจ์ ี(มุมมองจากทางทศิใต)้ คฤหาสนบ์าหจ์ ี(มุมมองจากทางทศิตะวนัตก) 
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บาหจ์ ี 
[Bahjí 

 

ฮาราเม อคัดสั 

 
หรอืทีเ่รยีกว่า ฮาราเม อคัดสั ไดม้าเมื่อปี พ.ศ. 2595 (ค.ศ. 1952) หลงัจาก

เจา้ของทีอ่ยู่ใกลเ้คยีงกบัคฤหาสนบ์าหจ์1ีหลบหนีออกจากดนิแดนศกัดิส์ิทธิแ์ละ
ทรพัยส์ินของพวกเขาถูกเวนคืนโดยรฐับาลประเทศอิสราเอล ท่านโชก ิเอฟเฟน
ดแิลกผืนดนิซึง่ปัจจุบนัอยู่ในหมู่บา้นเอ็นเกฟ ซึง่อยู่ทางตะวนัออกของชายฝ่ังทะเล
แกลลลิกีบัทีด่นิผืนใหญ่และสิง่ปลูกสรา้งทีร่ายลอ้มคฤหาสนแ์ละพระสถูป ทนัททีีไ่ด ้
ครอบครองทีด่นิ อุทยานอนักวา้งใหญ่ไพศาลก็ถูกออกแบบทนัทโีดยท่านโชกิ เอฟ
เฟนด ิในลกัษณะหน่ึงในสีข่องพืน้ทีว่งกลมโดยใหจุ้ดทีร่วมพืน้ทีด่า้นเหนือและดา้น

ตะวนัตกของคฤหาสนต์กอยู่ทีพ่ระสถูปของพระบาฮาอุลลาห2์ และใหช้ ือ่ว่า “ฮา
ราเม อคัดสั” (อาณาบรเิวณทีศ่กัดิส์ทิธิท์ีสุ่ด) 
 

บา้นผูแ้สวงบุญและหอ้งของท่านนาย3 ยงัไม่อนุญาตใหเ้ขา้ พระอบัดุลบาฮา
เชา่อาคารนีจ้ากนาซฟิ ฮาววา ซึง่เป็นทายาทและเป็นญาตคินหน่ึงของ อูด ีคมัมาร ์
ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ ไดร้บัโฉนดที่ดินและสิ่งปลูกสรา้งของบา้นหลงันี้ในปี พ.ศ. 
2595 (ค.ศ. 1952) ซึง่เป็นปีเดยีวกบัทีม่กีารรบัโอนทีด่นิรอบคฤหาสนข์องพระสถปู 
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บา้นส าหรบัดืม่น ้าชาของท่านนาย4 เป็นอาคารเล็กๆ อยู่ทางใตข้องอุทยาน
นอกก าแพงทีด่นิของ เบยด์นู อาคารหลงันีพ้ระอบัดลุบาฮาใชร้บัรองเพือ่นๆ รวมทัง้ผู ้
แสวงบุญทีม่าจากตะวนัตกในปี พ.ศ. 2441 (ค.ศ. 1898) ท่านโชก ิเอฟเฟนดิท า
สญัญาเชา่ระยะยาวในปี พ.ศ. 2599 (ค.ศ. 1956) ต่อมา สภายุตธิรรมแห่งสากลได ้
ซ ือ้บา้นหลงันีไ้วใ้นทีสุ่ด 
 

หอ้งท างานของท่านศาสนภบิาลโชก ิเอฟเฟนด5ิ เป็นอาคารเล็กๆ หนา้ ฮารา
เม อคัดสั เคยถกูใชเ้ป็นอาคารอเนกประสงคใ์นการท าสวนมะกอกของนาซฟิ ฮาววา 
ท่านศาสนภิบาลไดท้ าการก่อสรา้งใหม่ โดยจดัวางหลงัคาใหส้ามารถมองเห็น
พฒันาการของอทุยานได ้ทา่นจดัวางโตะ๊ส าหรบัวาดและรา่งภาพ และประดบัฝาผนัง
ดว้ยแผนที ่
 

ร ัว้คอลลนิส6์ ท่านโชก ิเอฟเฟนด ิซือ้ร ัว้เหล็กดดัอนัสวยงามนีจ้ากกรุงลอนดอน
ดว้ยเงนิบรจิาคทีท่า่นพระหตัถศ์าสนา อมเีลยี คอลลนิส ์มอบให ้เป็นร ัว้ทีก่ ัน้ทางหลกั
สู่พระสถูปและฮาราเม อคัดสั ท่านศาสนภบิาลตัง้ช ือ่ร ัว้นีต้ามชือ่ของท่านพระหตัถ ์
ศาสนาคอลลนิส ์
 

ระเบยีง7 เมือ่คร ัง้ที ่ทา่นโชก ิเอฟเฟนด ิไดร้บัโฉนดทีด่นิและสิง่ปลูกสรา้งผนืใหญ่ที่

รายลอ้มพระสถูปและคฤหาสนใ์นปี พ.ศ. 2595 (ค.ศ. 1952) ท่านไดร้ ือ้ท าลายสิง่
ปลูกสรา้งทีถู่กทอดทิง้หลายแห่ง และในปี พ.ศ. 2597-8 (ค.ศ. 1954-5) ท่านไดใ้ช ้
เศษซากอาคารมาสรา้งแนวดนิสองระดบัเพือ่ก ัน้ระเบยีงทีอ่ยู่ตดิกนักบัฮาราเม อคัดสั 
ทางดา้นทศิตะวนัออก เหล่าผูล้ะเมิดพระปฏิญญาชดุสุดทา้ยถูกผลกัดนัออกไปใน
วนัที ่6 กนัยายน พ.ศ. 2500 (ค.ศ. 1957) และหลงัจากที่ท่านศาสนภิบาลถึงแก่
อนิจกรรมในเดอืนธนัวาคม กลุ่มท่านพระหตัถศ์าสนาก็ร ือ้ท าลายอาคารหลงัสุดทา้ย 
ซึง่เป็นอาคารหลงัใหญ่ทีย่ืดขยายไปทางหนือของคฤหาสน ์จากน้ันก็สรา้งระเบียง
และจดัภูมทิศันจ์นแลว้เสรจ็ เป็นไปตามแบบทีท่า่นศาสนภบิาลวางแผนไว ้
 

อุทยานดา้นทิศตะวนัออก8 หลังจากที่จดัทางเบี่ยงแก่แนวถนนซึง่พาดผ่าน
คฤหาสนซ์กีตะวนัออกแลว้ สภายุตธิรรมแห่งสากลก็ไดท้ าทางลาด พฒันาและกัน้ร ัว้
ทรพัยส์นิ และเปิดอุทยานทางทศิตะวนัออกเฉียงเหนือซึง่ทนักบัเวลาทีม่กีารประชมุที่
พาเลอโมในปี พ.ศ. 2511 (ค.ศ. 1968) มีการปลูกตน้ไมใ้นฟากฝ่ังทศิตะวนัออก
เฉียงใตใ้นปี พ.ศ. 2514 (ค.ศ. 1971) 
 

อุทยานทิศเหนือ9 เร ิม่มีการพัฒนาอุทยาน ขยายทางเดินในทิศเหนือของร ัว้
คอลลนิสต์ัง้แตปี่ พ.ศ. 2509 (ค.ศ. 1966) จนถงึปัจจบุนั 
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อุทยานทศิตะวนัตกเฉียงใต1้0 มกีารปลูกตน้ไมใ้นบางส่วนของอุทยานเหล่านีใ้น
ปี พ.ศ. 2515 (ค.ศ. 1972) ในผืนทีด่นิทีเ่ต็มไปดว้ยสวนมะกอก ในปี พ.ศ. 2523 
(ค.ศ. 1980) มีที่ดินเพียงพอที่จะท าใหก้ารสรา้งอุทยานหน่ึงในสี่ของที่ดินวงกลม
เสรจ็อย่างสมบูรณ ์
 

สวนสนเก่า11  สนตน้ใหญ่อายุเก่าแก่ยงัคงยืนตน้อยู่ทางเหนือของที่จอดรถซกี
ตะวนัตก เป็นสนเพียงตน้เดยีวทีห่ลงเหลอือยู่ในป่าละเมาะดัง้เดมิ ใหร้ม่เงาแก่ผูท้ีม่า
พกัผ่อนปิกนิกทานอาหารในยุคของพระบาฮาอลุลาหแ์ละพระอบัดลุบาฮา 
 

บา้นผูแ้สวงบุญ12 สรา้งขึน้ในปี 2544 
 

  
2. พระสถปูของพระบาฮาอลุลาห,์ 3. บา้นผูแ้สวงบุญ
และ หอ้งของทา่นนาย, 4. บา้นส าหรบัดืม่น า้ชาของ

ทา่นนาย 

6. รัว้เหลก็ดดัคอลลนิส ์

 
 

    
12. บา้นผูแ้สวงบุญสรา้งขึน้ในปี 2544 
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การมาเขา้เฝ้าของศาสตราจารย ์เอด็เวริด์ แกรนวลิล ์บราวน ์ 
[Edward Grandville Browne's Visit] 

 
ศาสตราจารย ์เอ็ดเวริด์ แกรนวลิล ์บราวน ์อาจารยผู์ม้ชี ือ่เสยีงจากมหาวทิยาลยัเคม
บรดิจไ์ดเ้ขา้เฝ้าพระบาฮาอุลลาหท์ี่คฤหาสนบ์าหจ์ใีนปี พ.ศ. 2433 (ค.ศ. 1890) 
ทา่นไดบ้นัทกึความประทบัใจในโอกาสน้ันไวด้งันี ้
 

“...ผูน้ าทางเราหยุดช ัว่ขณะที่
เราถอดรองเทา้ออก หลงัจาก
ที่ช ีใ้ห ้เ ห็นทิศทางด ้วยมือ
อย่างรวดเร็วแลว้เขาก็ถอย
ออกไป และในขณะทีข่า้พเจา้
ผ่านเขา้ไปและปล่อยผา้ม่าน
ที่จ ับไวอ้อก ขา้พเจา้ก็พบ
ตนเองอยู่ในหอ้งโถงใหญ่ สุด
หอ้งมีเกา้อีน้วมยาว และมี
เกา้อีส้องสามตวัอยู่ตรงขา้ม
กบัประตู แมข้า้พเจา้สงสยัอยู่

ว่าก าลงัจะไปไหนและจะไปพบใคร (เพราะไม่มีการบอกอะไรพิเศษใหข้า้พเจา้ทราบ
เลย) หลงัจากหน่ึงหรอืสองวนิาทผ่ีานไป ดว้ยความระทกึอย่างหวาดหวั่นและอศัจรรย ์
ใจ ขา้พเจา้รูส้กึแน่ว่าหอ้งนีม้ีคนอาศยัอยู่ ทีมุ่มหอ้งทีม่ีเกา้อีน้วมอยู่ชดิกบัก าแพง มี
บุรุษผูน่้าพิศวงและน่าเคารพน่ังอยู่ มีผา้โพกศรีษะทีนั่กพรตเรยีกว่า ทชั (มีลกัษณะ
สูงและรูปทรงดูแปลกตา) ที่ฐานมีผา้โพกสีขาวขนาดเล็ก ขา้พเจา้ไม่สามารถลืม
ใบหนา้ของบุรุษผูนี้ไ้ด ้แมว้่าขา้พเจา้ไม่สามารถพรรณนาก็ตาม ดวงตาทีแ่หลมคมคู่
น้ันดเูหมอืนจะมองทะลุเขา้ไปถงึวญิญาณของมนุษย ์อานุภาพและอ านาจสถติอยู่บน
หนา้ผากน้ัน ในขณะทีร่ ิว้รอยลึกที่ปรากฏบนพระนลาฏและพระพกัตรบ์่งบอกพระ
ชนมพรรษาดูเหมอืนจะขดักบัพระเกศาและพระมสัสุสดี าสนิททีย่าวสลวยลงมาเกอืบ
ถงึบัน้พระองค ์(สะเอว) ไม่จ าเป็นตอ้งถามว่าขา้พเจา้ยนือยู่เบือ้งหนา้ใครในขณะที่
ขา้พเจา้กม้ศรีษะค านับบุรุษผูเ้ป็นมิง่ขวญัทีก่ษตัรยิท์ ัง้หลายต่างอจิฉา และจกัรพรรดิ
ทัง้หลายถอนใจในความไรซ้ ึง่บุญญาบารม”ี 
 
“น ้าเสยีงอนัทรงอ านาจเชือ้เชญิใหข้า้พเจา้น่ังและกล่าวว่า ‘ขอความสรรเสรญิจงมี
แดพ่ระผูเ้ป็นเจา้ทีเ่จา้ไดม้าถงึ...เจา้ไดม้าพบกบันักโทษผูถ้กูเนรเทศ เราปรารถนาแต่
สิ่งทีด่สี าหรบัโลกและความสุขส าหรบัชาตทิัง้หลาย กระน้ันเขาถอืว่าเราเป็นผูป้ลุก
ป่ันการทะเลาะววิาทและการตอ่ตา้น ควรแกก่ารเป็นทาสและถูกเนรเทศ....ชาตทิัง้ปวง
ควรมคีวามศรทัธาเป็นหน่ึงเดยีวกนัและมนุษยท์ัง้หมดควรเป็นพี่นอ้งกนั พนัธะความ
รกัและความสามัคคีระหว่างบุตรทั้งหลายของมนุษยค์วรแข็งแกร่งขึน้ ความ
หลากหลายทางศาสนาควรสิน้สุดและความขดัแยง้ทางเชือ้ชาตคิวรลม้เลกิ.....สิง่นีม้ี

 
ทชั (หมวกทรงกรวยฝาครอบ) ของพระบาฮาอลุลาห ์
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ภยัอนัใด....กระน้ันมนัจะเป็นไปตามนี ้การทะเลาะววิาทอนัไรป้ระโยชนแ์ละสงคราม
อนัท าลายลา้งเหล่านี้จะผ่านพน้ไป และสนัติภาพอนัยิ่งใหญ่ที่สุดจะบงัเกดิขึน้ ใน
ยุโรปของเจา้ก็ตอ้งการเชน่นีม้ิใชห่รอื? น่ีมิใชส่ิง่ทีพ่ระครสิตไ์ดท้รงท านายไวห้รอื? 
แต่พวกเราก็ไดเ้ห็นบรรดากษัตรยิแ์ละผูน้ าประเทศทัง้หลายใชจ้่ายเงินทองอย่าง
ฟุ่มเฟือยตามใจชอบเพื่อท าลายลา้งมนุษยช์าตมิากกว่าจะใชเ้พื่อน ามาซึง่ความสุข
สวสัดขีองมวลมนุษยช์าต ิการต่อสูข้ดัแยง้ การหลั่งโลหติและความไม่ลงรอยกนัตอ้ง
หยุดลง และมนุษยท์ัง้หลายจะเป็นญาตพิี่นอ้งในครอบครวัเดยีวกนั ขออย่าทะนงว่า
เขารกัประเทศของเขา แตจ่งยนิดใีนความรกัทีเ่ขามตีอ่มนุษยชาต.ิ...” 
 
“ถอ้ยท านองนี้ คือเท่าที่ข า้พเจา้ยอ้นระลึกได ้ เหล่านี้คือพระวจนะที่อาจมี
นอกเหนือจากที่ขา้พเจา้ไดย้ินจากพระบาฮาอุลลาห ์ขอใหผู้ท้ี่อ่านพิจารณาดว้ย
ตนเองว่าหลกัการเหล่านีส้มควรท าใหไ้ดร้บัโทษประหารและการถกูคมุขงัหรอืไม่ และ
โลกเราควรจะไดร้บัผลดหีรอืผลเสยีจากการเผยแพรค่ าสอนนี”้ 20 
 

 
หอ้งของพระบาฮาอลุลาหท์ีค่ฤหาสนบ์าหจ์ ี

  

                                                           
20 Esslemont, Bahá'u'lláh and the New Era, pp. 39-40. See also the Introduction to A Traveller's Narrative, pp. xxxix-xl. 
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พระสถูปของพระบาฮาอลุลาห ์
[Shrine of Bahá’u’lláh] 

 

 
ประตทูางเขา้พระสถปูของพระบาฮาอลุลาห ์

 
“ที่จรงิแลว้ เกบเบลห ์คือ พระผูซ้ ึง่พระผูเ้ป็นเจา้จะทรงท าใหป้รากฏองค ์เมื่อไรก็
ตามทีพ่ระองคเ์คลือ่นที ่เกบเบลห ์ก็เคลือ่นทีจ่นกระทัง่พระองคส์งบน่ิง” 21 

พระบาฮาอลุลาห ์
 
“เราบญัชาใหเ้จา้สวดมนตต์ามหลกัศาสนา.... เมือ่เจา้ประสงคจ์ะสวดบทนี ้จงหนัหนา้
ไปยงัราชส านักซึง่เป็นทีส่ถติอนัทรงความศกัดิส์ทิธิท์ีสุ่ดของเรา จุดอนัศกัดิส์ทิธิแ์ห่ง
นีเ้ป็นทีซ่ ึง่พระผูเ้ป็นเจา้ทรงบนัดาลใหเ้ป็นศูนยก์ลางทีเ่หล่าเทพยดาบนสรวงสวรรค ์
เหนิบนิวนอยู่รอบๆ เป็นจุดทีพ่ระองคท์รงบญัชาใหเ้ป็นสถานทีส่กัการะบูชาส าหรบัผู ้
ทีอ่าศยัอยู่ในเมอืงอนัเป็นอมตะ เป็นสถานทีอ่นัเป็นทีม่าแห่งอ านาจสั่งการบรรดาผูท้ี่
อยู่บนสวรรคแ์ละบนโลก และเมื่อดวงอาทิตยแ์ห่งสจัธรรมและพระด ารสัถึงแก่กาล

                                                           
21 Bahá’u’lláh, The Kitáb-i-Aqdas: The Most Holy Book, par. 137. 
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อสัดง จงหนัหนา้ไปยงัจุดทีเ่ราไดบ้ญัชาเจา้ไวแ้ลว้ ทีจ่รงิแลว้ พระองคค์อืพระผูท้รง
อานุภาพและเป็นพระผูท้รงตรสัรู”้ 22 

พระบาฮาอลุลาห ์
 

 
พระสถปูของพระบาฮาอลุลาห ์

 
หอ้งนีเ้ป็นหอ้งทีพ่ระบาฮาอุลลาหท์รงบรรทมในวนัทีท่รงเสด็จสู่สวรรคห์ลงัจากดวง
อาทติยต์กในวนัที ่29 พฤษภาคม พ.ศ. 2435 (ค.ศ. 1892) เป็นหอ้งทีอ่ยู่ทางทิศ
เหนือสุดของบา้นของบุตรเขยของพระองคซ์ ึง่มีช ือ่ว่าซยีิด อาลี อฟันาน ท่านโชก ิ
เอฟเฟนด ิในฐานะเป็นผูน้ าศาสนาไดร้บัสทิธถิาวรในการดูแลพระสถูปแห่งนีเ้มื่อตน้
ปี พ.ศ. 2463 (ค.ศ. 1920) ซึง่อยู่ในชว่งหลงัวกิฤตการณท์ีก่่อโดยบรรดาผูล้ะเมิด
พระปฏญิญาซึง่เขา้มายดึครองคฤหาสนท์ีอ่ยู่ตดิกนั ท่านโชก ิเอฟเฟนด ิไดป้รบัปรงุ
แกไ้ขทางเขา้พระสถูปและต่อเติมหลงัคาทางเดินหน้ามุขในปี พ.ศ. 2483 (ค.ศ. 
1940) พรอ้มทัง้ไดส้รา้งประตูโคง้ซึง่เป็นไมโ้อค๊แกะสลกัในปี พ.ศ. 2500 (ค.ศ. 
1957) 
 

                                                           
22 Bahá’u’lláh, The Kitáb-i-Aqdas: The Most Holy Book, par. 6. 
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“ส าหรบับุคคลทั่วไปทางเขา้สู่ เกบเบลห ์ของศูนยก์ลางบาไฮแห่งโลกสามารถเดนิ
ตดัผ่านบรเิวณศกัดิส์ิทธิแ์ลว้ก็จะถึงราชส านักอนัเป็นที่ส ักการะบูชาตามล าดบั
ดงันีค้อื บรเิวณดา้นนอกและดา้นในราชส านัก และแลว้ก็จะถงึพระธรณีประตขูองพระ
ผูท้รงความงามอนัอดุมพร พระผูท้รงความศกัดิส์ทิธิเ์หนือความศกัดิส์ทิธิท์ ัง้ปวง” 23 

ทา่นโชก ิเอฟเฟนด ิ
 
“ ‘อาณาบรเิวณอนัศกัดิส์ิทธิ’์ ในที่นี้คือทรพัยส์ินของศาสนาในบาหจ์ี ซ ึง่รวมถึง
คฤหาสนข์องพระบาฮาอุลลาหซ์ ึง่อยู่ทางทศิตะวนัออกของพระสถูปของพระบาฮา
อลุลาหร์วมทัง้สวนและภูมปิระเทศซึง่อยู่รอบๆ พระสถปู” 
 
“ ‘ราชส านักอนัศกัดิส์ทิธิ’์ ก็คอื ฮาราม ิอคัดสั (Haram-i-Aqdas) ซึง่ประกอบดว้ย
ภูมิประเทศและสวนทีไ่ดร้บัการตกแต่งเป็นแนวสวยงามสู่พระสถูปและคฤหาสน ์บาง
ขอ้เขยีนของทา่นศาสนภบิาลระบุไวว้่าเป็นราชส านักดา้นนอกของพระสถปู….” 
 
“ถา้จะพูดอย่างเฉพาะเจาะจง ‘สถานทีศ่กัดิส์ทิธิด์า้นนอก’ ยงัรวมถงึราชส านักเล็กๆ 
ทีม่ีประตูเล็กๆ มีหนา้มุขและมีบนัไดสองสามขัน้สู่ทางเขา้ราชส านักช ัน้ในของพระ
สถปู….” 
 
“ส่วน ‘สถานที่ศกัดิส์ิทธิด์า้นใน’ ก็คืออาณาบรเิวณที่มีหลงัคา มีสวนหย่อมอนั
สวยงามอยู่ตรงกลาง รอบลอ้มดว้ยทางเดนิทีปู่พรม เป็นทีท่ีเ่มื่อผูแ้สวงบุญและผูม้า
เยีย่มยนืสวดมนตก็์จะเห็น ‘พระธรณีประตูอนัศกัดิส์ทิธิ’์ และ ‘สถานทีฝั่งพระบรมธาตุ
ของผูท้รงความศกัดิส์ิทธิเ์หนือความศกัดิส์ิทธิท์ ัง้หลาย’ ที่ซ ึง่ท่านศาสนภิบาลได ้
เขยีนไวว้่า ‘เป็นพระบรมธาตอุนัทรงความศกัดิส์ทิธท์ีสุ่ดเทา่ทีโ่ลกไดร้บัไวใ้นออ้มอก’ 
” 24 
 
  

                                                           
23 Shoghi Effendi, Messages to the Bahá'i World: 1950-1957, p. 30. 
24 Bahá'í News, January 1966, no. 418, p. 4. 
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บา้นของอบัดลุลา พาชา  
[House of 'Abdu'lláh Páshá] 

 

 
บา้นของอบัดลุลา พาชา 

 
ประกาศดว้ยความปีติยินดวี่าประสบความส าเรจ็หลงัจากการเจรจาต่อรองอย่าง
ยาวนาน ไดซ้ ือ้บา้นศกัดิส์ทิธิอ์นัเป็นศูนยก์ลางพระปฏญิญาของพระอบัดุลบาฮา 
เป็นบา้นเกดิของท่านศาสนภบิาล ท่านโชก ิเอฟเฟนด ิอนัเป็นทีร่กั เป็นทรพัยส์นิ
อนัทรงคุณค่าทางประวตัศิาสตร ์อยู่ตดิกบัค่ายทหารซึง่เป็นคุกอนัใหญ่มหึมา มี
เนือ้ทีป่ระมาณเจ็ดพนัตารางเมตรซึง่รวมตวัอาคารอืน่ในกลุ่มสิง่ปลูกสรา้ง ใหค้วาม
เชือ่มั่นว่าบา้นไดร้บัการปกป้องตลอดไปแกผู่แ้สวงบุญทีย่่างเขา้สู่ศตวรรษแห่งการ
มาเยอืนคร ัง้ประวตัศิาสตรข์องผูแ้สวงบุญชาวตะวนัตกกลุ่มแรก ก าลงัเตรยีมแผน
บูรณะบา้นศกัดิส์ิทธิ ์ตกแต่งพืน้และก่อสรา้งเพิ่มถา้สถานการณอ์ านวยและมี
กองทุนเพยีงพอ ขอกราบขอบพระคุณพระบาฮาอุลลาหท์ีท่รงพระราชทานพระพร 
25 

สภายุตธิรรมแห่งสากล 
 
ชือ่ของบา้นหลงันีต้ ัง้ตามนามของผูว้่าราชการจงัหวดัอคัคาซึง่อาศยัอยู่หลายสบิปี
แรกของศตวรรษทีส่บิเกา้ เคยเป็นทีอ่ยู่ของพระอบัดุลบาฮาประมาณสบิสามปีกอ่นที่
พระองคจ์ะยา้ยไปเมืองไฮฟา พระอบัดุลบาฮาตอ้นรบัผูม้าแสวงบุญชาวตะวนัตกชดุ
แรกทีบ่า้นหลงันีเ้มื่อวนัที ่10 ธนัวาคม พ.ศ. 2441 (ค.ศ. 1898) พระอบัดุลบาฮา

                                                           
25 Cablegram dated 9 January 1975 from the Universal House of Justice to all National Spiritual Assemblies, cited in 
Messages from the Universal House of Justice: 1963-1986, p. 288. 
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แสดงปาฐกถาธรรมในหอ้งทานอาหารของผูแ้สวงบุญในบา้นอบัดลุลา พาชา ซึง่คณุ
ลอรา่ ไดรเฟิส บารนี์ ไดจ้ดบนัทกึไวใ้นชว่งระหว่างทีเ่ธอไปแสวงบุญ ณ ทีนี่ร้ะหว่างปี 
พ.ศ. 2447 (ค.ศ. 1904) ถงึ พ.ศ. 2449 (ค.ศ. 1906) ต่อมาภายหลงัรวบรวมพมิพ ์
ในหนังสอื ‘เฉลยพระธรรมบางขอ้’ ส่วนทีอ่ยู่สุดทางทศิตะวนัออกของช ัน้บนเป็นทีอ่ยู่
อาศยัของครอบครวัศกัดิส์ทิธิ ์รมิหอ้งโถงส่วนกลางเป็นหอ้งของท่านบาฮเิยห ์คานุม 
ซึง่มีสมญานามว่า ‘ใบไมท้ีศ่กัดิส์ิทธิท์ีสุ่ด’ มีพืน้ทีแ่บ่งส าหรบัเก็บพระธาตุของพระ
บอ๊บไวอ้ย่างลบัๆ หลายปีกอ่นทีจ่ะถกูยา้ยไปเนินเขาคารเ์มล 
 
ชว่งเวลาอนัยุ่งยากทีสุ่ดในสมยัการบรหิารศาสนาของพระอบัดุลบาฮา มีเหตุการณ์
เกดิขึน้หลายอย่าง ทัง้สะเทอืนอารมณ ์น่าทึง่ ตืน่เตน้เรา้ใจ และมีความส าคญัอย่าง
ยิง่ยวดเกดิขึน้ในบา้นของอบัดุลลา พาชา ท่านนายก ากบัดูแลการกอ่สรา้งพระสถูป
ของพระบอ๊บบนเขาคารเ์มลในขณะที่อยู่บา้นหลงันี้ ทัง้ยงับญัชาการบูรณะบา้น
ศกัดิส์ทิธิข์องพระบอ๊บทีเ่มืองชรีาซ เร ิม่มคีวามคดิใหม้ีการก่อสรา้ง มชั-เร-กล-อสั-
คาร ์แห่งแรกในโลกทีเ่มืองอสิกาบาด ในรสัเซยี เตอรก์สิถาน ทัง้ยงัสรา้งบา้นของ
พระองคเ์องในไฮฟาดว้ย พระอบัดุลบาฮาตกเป็นเป้าถูกโจมตโีดยเหล่าผูล้ะเมดิพระ
ปฏญิญา และยงัตกอยู่ในอนัตรายจากการถูกคณะกรรมการของทางการสอบสวน ที่
บา้นหลงันี ้พระอบัดุลบาฮาลขิติพินัยกรรมสองส่วนแรกซึง่เป็นกฎบตัรระเบยีบการ
บรหิารศาสนา 
 
หลงัจากทีไ่ม่ไดอ้ยู่ในความควบคมุดูแลของศาสนานานหลายสบิปี สภายุตธิรรมแห่ง
สากลก็ไดซ้ ือ้บา้นอบัดุลลา พาชาไวใ้นครอบครองเมือ่เดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2517 
(ค.ศ. 1974) 
 

  
บา้นของอบัดลุลา พาชา หอ้งหน่ึงในบา้นของอบัดลุลา พาชา 

  



เยีย่มกราบสกัการะ สถานทีศ่กัดิส์ทิธิข์องศาสนาบาไฮ 

34 

ไปทีส่ารบญั 

เนินเขาคารเ์มล  
[Mount Carmel] 

 

 
พระบาฮาอลุลาหท์รงชีจ้ดุทีจ่ะเป็นสถานทีส่รา้งพระสถปูของพระบอ๊บ 

 
“ในปีเดยีวกนัน้ัน กระโจม (‘สถานทีป่ระกอบพิธถีวายเคร ือ่งบูชาผูท้รงความงามอนั
รุง่โรจน’์) ของพระบาฮาอุลลาหก็์ถูกกางไวบ้นเขาคารเ์มลทีไ่ดร้บัการกล่าวขานว่า
เป็น ‘เนินเขาและสวนองุ่นของพระผูเ้ป็นเจา้ ’ ‘เป็นนิวาสสถานของพระเอลิยาห ’์ 
สถานทีท่ีพ่ระอสิยาหย์กย่องสรรเสรญิว่า ‘เป็นเนินเขาของพระผูเ้ป็นนาย’ ‘ทีซ่ ึง่ทุก
ประชาชาตจิะพากนัหลัง่ไหลมา’ พระบาฮาอลุลาหเ์สด็จไปเยีย่มเมอืงไฮฟาสีค่ร ัง้ คร ัง้
สุดทา้ยทรงพ านักอยู่ไม่นอ้ยกว่าสามเดอืน ในการเยีย่มคร ัง้หน่ึงหลงัจากทีก่ระโจม
ของพระองคถ์ูกกางในบรเิวณใกลเ้คยีงกบัพระอารามคารเ์มไลทแ์ลว้ พระองคผู์ท้รง
เป็น ‘นายแห่งสวนองุ่น’ ก็ไดเ้ผยพระคมัภีรแ์ห่งคารเ์มลอนัโดดเด่นดว้ยนัยและค า
พยากรณ ์ในโอกาสหน่ึง ในขณะทีพ่ระองคท์รงเสด็จประทบัยืน พระองคท์รงชีด้ว้ย
พระองคเ์องใหพ้ระอบัดุลบาฮาเห็นจุดทีจ่ะเป็นสถานทีพ่กัผ่อนสุด ทา้ยของพระบอ๊บ 
เป็นอนุสรณส์ถานพระสถปูอนัเหมาะสมทีจ่ะสรา้งในเวลาตอ่มา” 26 

ทา่นโชก ิเอฟเฟนด ิ
  
                                                           
26 Shoghi Effendi, God Passes By, p. 194. 
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สาสน์แหง่คารเ์มล  
[Tablet of Carmel] 

 

 
พระสถปูของพระบอ๊บ 

 

“ขอความรุง่โรจนจ์งมแีดยุ่คนี ้ยุคซึง่สุคนธรสแห่งพระกรณุาไดข้จรไปทัว่ทุกสรรพสิง่
ทีถู่กสรา้งสรรค ์เป็นยุคทีอุ่ดมพรอย่างทีศ่ตวรรษในอดตีเทยีบมิได ้ทีพ่ระพกัตรแ์ห่ง
ความบรมโบราณแห่งยุคต่างๆ หนัมายงับลัลงักอ์นัทรงความศกัดิส์ทิธิ ์ณ ทีนี่ ้ไดย้นิ
เสียงจากสิ่งที่ถูกสรา้งสรรคท์ัง้หมด และที่ดงัมาไกลกว่าน้ันคือสุรเสียงของบรรดา
เหล่าเทพยดาทีอ่ยู่บนสวรรคช์ ัน้สูง รอ้งขึน้ดงันี ้‘ดกูร คารเ์มล เจา้จงรบีเรง่ เพราะดูซ ิ
แสงแห่งพระพกัตรข์องพระผูเ้ป็นเจา้ พระผูท้รงครองอาณาจกัรแห่งนามทัง้หลาย พระ
ผูอ้อกแบบแห่งสวรรคไ์ดอ้าบลงบนเจา้แลว้’ ” 
 

“ดว้ยประการฉะนี ้เธอจงึรอ้งอุทานออกมาอย่างดงัดว้ยความปีตหิรรษาว่า ‘ขอชวีิต
ของขา้พเจา้เป็นพลแีดพ่ระองค ์ดว้ยเหตทุีพ่ระองคท์รงเพ่งมองมายงัขา้พเจา้ และทรง
ประทานความเอือ้อารแีละทรงด าเนินพระบาทสู่ขา้พเจา้ ขา้แตพ่ระผูท้รงเป็นทีม่าของ
ชวีติอนัเป็นนิรนัดร ์การแยกจากพระองคท์ าใหข้า้พเจา้สูญสิน้ และการอยู่ห่างไกล
จากพระองคท์ าใหว้ญิญาณของขา้พเจา้ถูกแผดเผา ขอความสรรเสรญิทัง้ปวงจงมี
แด่พระองคท์ีท่รงท าใหข้า้พเจา้ไดฟั้งเสยีงเรยีกของพระองค ์ทีท่รงประทานเกยีรตแิก่
ขา้พเจา้ดว้ยรอยพระบาทของพระองค ์ทีท่รงกระตุน้ใหว้ญิญาณของขา้พเจา้กลบัมา
มีชวีติชวีาดว้ยสุคนธรสแห่งยุคทีใ่หพ้ลงั ขอความสรรเสรญิจงมีแด่พระองคท์ีม่ีเสยีง
กรดีของปากกาบนกระดาษ เป็นเสยีงทีท่รงบนัดาลใหเ้ป็นประดุจดงัเสยีงเป่าแตรใน
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ท่ามกลางหมู่ประชาชนของพระองค ์และเมื่อช ัว่โมงของศาสนาที่ปราศจากการ
ต่อตา้นของพระองคถ์ูกท าใหป้รากฏมาถึง พระองคก็์ทรงเป่าลมหายใจแห่งพระ
วญิญาณของพระองคเ์ขา้สู่ปากกาของพระองค ์จากน้ันจงด ูทัว่ทกุสรรพสิง่สัน่คลอน
ไปถึงฐานราก เปิดเผยใหม้นุษยเ์ห็นความลีล้บัดงักล่าวที่ซอ่นเรน้อยู่ในคลงัของ
พระองคผู์ท้รงครองสรรพสิง่สรา้งสรรคท์ัง้มวล’ ” 
 

“ยงัไม่ทนัทีเ่สยีงของเธอจะดงัไปถงึสถานทีอ่นัสูงส่ง เราก็ตอบก่อนว่า ‘ดูกร คารเ์มล 
จงขอบ พระคุณต่อพระผูเ้ป็นนาย เพลิงแห่งการพลดัพรากจากเราเผาผลาญกลนื
กนิเจา้อย่างรวดเรว็ เวลาทีม่หาสมุทรแห่งการด ารงอยู่ของเราสาดซดัอยู่ต่อหนา้เจา้ 
ขอใหเ้จา้เจรญิตาเจรญิใจกบัสรรพสิง่สรา้งสรรคท์ัง้มวล และขอใหค้วามปีตยินิดจีงมี
แด่สิง่ทัง้หลายทัง้ทีม่องเห็นและมองไม่เห็น จงยนิดปีรดีาเพราะในยุคนีพ้ระผูเ้ป็นเจา้
ทรงก่อตัง้บลัลงักข์องพระองคบ์นเจา้ ใหเ้จา้เป็นอุทยัสถานแห่งสญัลักษณ์ของ
พระองคแ์ละเป็นดวงตะวันแห่งหลักฐานของการเผยพระธรรมของพระองค  ์ขอ
ความสุขสวสัดจีงมแีดผู่เ้ดนิวนรอบเจา้ ผูท้ีป่ระกาศการเผยความรุง่โรจนข์องเจา้ และ
ผูท้ีค่ดิถงึพระกรุณาธคิุณทีพ่ระผูเ้ป็นนาย พระผูเ้ป็นเจา้ของเจา้ไดท้รงโปรยปรายแก่
เจา้ จงรบีเขา้ครองถว้ยแห่งความเป็นอมตะในนามของพระผูเ้ป็นนายของเจา้ พระผู ้
ทรงความรุ ่งโรจน์เหนือสิ่งอื่นใด และจงขอบคุณพระพระองค ์อันเน่ืองมาจาก
สญัลกัษณแ์ห่งความเมตตาต่อเจา้ พระองคท์รงแปรความเศรา้โศกของเจา้ใหเ้ป็น
ความยนิด ีและเปลีย่นความเสยีใจใหเ้ป็นความสุขสราญ ทีจ่รงิแลว้ พระองคท์รงรกั
สถานทีท่ีเ่ป็นทีต่ ัง้บลัลงักข์องพระองค ์ทีซ่ ึง่พระบาทของพระองคท์รงกา้วย่าง ทีซ่ ึง่
ไดร้บัเกยีรตดิว้ยการเสด็จมาของพระองค ์ทีซ่ ึง่พระองคท์รงประกาศรอ้งเรยีกและทีซ่ ึง่
พระองคท์รงหลัง่น ้าตาร า่ไห’้ ” 
 

“ ‘ดูกร คารเ์มล จงส่งเสยีงไปยงัแดนสวรรค ์และป่าวประกาศข่าวอนัน่ายนิดวี่า: พระ
ผูซ้ ึง่แฝงเรน้จากตามนุษยไ์ดเ้ผยองคอ์อกมาแลว้ อ านาจครอบครองสิ่งทัง้มวลของ
พระองคก็์เป็นที่ประจกัษแ์จง้ ความงามเหนือทุกสรรพสิ่งก็เป็นที่ปรากฏใหเ้ห็น จง
ระวงั มฉิะน้ันเจา้จะลงัเลหรอืหยุดชะงกั จงรบีออกมาและเดนิวนไปรอบๆ เมอืงของพระ
ผูเ้ป็นเจา้ซึง่ถูกส่งลงมาจากแดนสวรรค ์เป็นคะบา จากพิมานซึง่ลอ้มบูชาผูเ้ป็นที่
โปรดปรานของพระผูเ้ป็นเจา้ ผูท้ีบ่รสิุทธิใ์จและหมู่คณะของเหล่าเทพยาดาทีป่ระเสรฐิ
ทีสุ่ด โอ ้เราเฝ้ารอประกาศต่อทุกสถานทีบ่นโลกมาอย่างเน่ินนานเพือ่จะไดน้ าข่าวดี
ของธรรมทีเ่ผยนีไ้ปยงัแต่ละเมือง เป็นข่าวดทีีต่ราตรงึหวัใจของภูเขาไซนายทีไ่ดช้ ือ่
ว่าเป็นพุ่มไมท้ี่ลุกไหมซ้ ึง่ก าลงัป่าวรอ้งว่า ‘ขา้แต่พระผูเ้ป็นนายของนายทัง้หลาย 
อาณาจกัรแห่งโลกและสวรรคเ์ป็นของพระผูเ้ป็นเจา้’ ทีจ่รงิแลว้ น่ีคอืยุคทีท่ ัง้แผ่นดนิ
และมหาสมุทรต่างปลืม้ปีติกบัการประกาศข่าวนี ้ดว้ยพระกรุณาธคิุณอนัล า้เหลือ
ความเขา้ใจหรอืหวัใจของมนุษย ์น่ีคอืยุคทีส่ ารองสิ่งเหล่าน้ันไวซ้ ึง่พระผูเ้ป็นเจา้จะ
ทรงก าหนดเพือ่การเผยพระธรรม ในไม่ชา้ พระผูเ้ป็นเจา้จะทรงล่องเรอืเหนือเจา้ และ
จะแสดงใหป้รากฏต่อประชาชนแห่งบาฮาผูไ้ดร้บัการกล่าวขานในพระคมัภีรแ์ห่ง
นาม”   



เยีย่มกราบสกัการะ สถานทีศ่กัดิส์ทิธิข์องศาสนาบาไฮ 

37 

ไปทีส่ารบญั 

”ความศกัดิส์ิทธิจ์งมีแด่พระผูเ้ป็นนายของมนุษยช์าต ิทุกอณูของโลกสั่นไหวดว้ย
การกล่าวถงึพระนามของพระองค ์และพระชวิหาของพระผูท้รงสง่างามถูกกระตุน้ให ้
เปิดเผยสิง่ทีถู่กห่อไวใ้นความรูแ้ละทีถ่กูซอ่นอยู่ในคลงัแห่งความยิง่ใหญ่ของพระองค ์
ทีจ่รงิแลว้ ดว้ยอ านาจแห่งพระนามของพระองค ์พระผูท้รงความเกรยีงไกรเหนือทุกสิง่
ทุกอย่าง พระผูท้รงสูงส่ง พระองคจ์งึเป็นผูป้กครองทัง้หมดทีอ่ยู่บนสวรรคแ์ละทัง้หมด
ทีอ่ยู่บนโลก” 27 

พระบาฮาอลุลาห ์
 

 
 

 
1. อาคารศูนยก์ลางเผยแพรศ่าสนานานาชาต,ิ 2. ทีท่ าการสภายตุธิรรมแห่งสากล,  

3. ศูนยก์ารศกึษาพระธรรม, 4. หอจดหมายเหตนุานาชาต,ิ 5. อนุสรณส์ถานในอทุยาน 

  
                                                           
27 Tablets of Bahá’u’lláh revealed afier The Kitáb-i-Aqdas, pp. 3-5. 
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พระสถูปของพระบอ๊บ 
[Shrine of the Báb] 

 

 
พระสถปูของพระบอ๊บ 

 
“วงนอกสุดของระบบอนักวา้งใหญ่ไพศาลนี ้คอืสถานทีท่ีม่ีความส าคญัทีเ่ห็นเคยีงคู่
กนัซึง่ไดร้บัการขนานพระนามว่า ‘พระผูท้รงเสด็จมาป่าวประกาศศาสนาของเรา’ วง
นอกสุดนี้มิใชอ่ื่นใดแต่เป็นโลกเรานี้เอง มี ‘ดินแดนศกัดิส์ิทธิท์ี่สุด’ อยู่ภายในใจ
กลางของโลก พระอบัดุลบาฮาสดุดดีนิแดนนีว้่าเป็น ‘ทีส่ถติของพระศาสดา’ ซึง่ถอื
ว่าเป็นศูนยก์ลางของโลกและเป็น เกบเบลห ์ ของประชาชาตติา่งๆ มเีนินเขาของพระ
ผูเ้ป็นเจา้ซึง่ทรงความศกัดิส์ทิธิม์าแต่โบราณอยู่ในดนิแดนศกัดิส์ิทธิแ์ห่งนีซ้ ึง่ไดช้ ือ่
ว่าเป็นสวนองุ่นของพระผูเ้ป็นนาย เป็นสถานทีป่ฏบิตัธิรรมของพระเอลยิาหซ์ ึง่ทรงส่ง
สญัญาณแห่งการเสด็จกลบัมาใหม่อีกในองคพ์ระบอ๊บ ที่เรยีงรายครอบคลุมเป็น
บรเิวณกวา้งบนเนินเขาอนัศกัดิส์ิทธิล์ูกนี้คือศาสนสมบตัิที่ประกอบกนัเป็นปูชนีย
สถานทีอุ่ทศิถวายอย่างถาวรแด่ทีฝั่งพระบรมธาตุของพระบอ๊บอนัเป็นทีส่กัการะบูชา 
เป็นทีต่ระหนักกนัดวี่า ท่ามกลางศาสนสมบตัขิองนานาชาตเิหล่านีค้อืทีต่ ัง้ของราช
ส านักอนัทรงความศกัดิส์ทิธิท์ีสุ่ด ลอ้มรอบดว้ยสวนและระเบยีงซึง่ประดบัเป็นเสน่ห ์
แก่อาณาบรเิวณอนัศกัดิส์ิทธิเ์หล่านี ้พระสถูปของพระบอ๊บอนังามสง่าโดดเด่นอยู่
ท่ามกลางภูมิทศันอ์นัเขยีวชอุ่มเป็นที่เจรญิตา โครงหลงัคารูปทรงกลมที่ออกแบบ
เพือ่ใหป้กป้องและประดบัประดาสิง่ปลูกสรา้งดัง้เดมิถูกยกขึน้โดยพระอบัดุลบาฮาให ้
กลายเป็นพระสถูปของพระผูม้าป่าวประกาศศาสนาของเรา ภายในโครงหลงัคา
รูปทรงกลมนีม้ีไข่มุกอนัล า้ค่าประดษิฐานอยู่บนหิง้บูชา กล่าวคอื หอ้งโถงซึง่เป็นที่
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บรรจุพระบรมธาตุซ ึง่สรา้งโดยพระอบัดุลบาฮาน้ันทรงความศกัดิส์ิทธิเ์หนือความ
ศกัดิส์ิทธิใ์ดๆ ภายในศูนยก์ลางแห่งความศกัดิส์ทิธิเ์หนือความศกัดิส์ิทธิท์ ัง้ปวงนีม้ี
หอ้งทีเ่จาะลงไปใตด้นิเพื่อประดษิฐานพระบรมโกศทีส่กดัมาจากเศวตศิลา ภายใน
บรรจุพระบรมธาตุของพระบอ๊บอนัเป็นทีส่กัการะบูชาเสมือนดงัอญัมณีอนัประมาณ
ค่ามิได ้พระบรมธาตุนี้ทรงความเลิศล า้ในคุณค่าจนกระทั่งทุกอณูดินที่รายลอ้ม
อาคารบรรจุพระบรมธาตุนีถู้กยกย่องสรรเสรญิโดยศูนยก์ลางแห่งพระปฏญิญาของ
พระบาฮาอลุลาห ์ในสาสน์ฉบบัหน่ึงพระอบัดลุบาฮาไดล้ขิติไวว้่าไดใ้ชช้ ือ่ศาสนิกชน
จ านวนหา้คนที่ท าการก่อสรา้งพระสถูปมาตัง้เป็นชือ่หนา้หา้ประตูของหกหอ้งโถง 
นับว่าพระบรมธาตุคือแรงบันดาลใจใหพ้ระองคต์ั้งช ื่อเหล่านี้ พระองคแ์ซ่ซอ้ง
สรรเสรญิทีบ่รรจุพระบรมธาตุว่าเป็นจุดทีเ่หล่าเทพยดาในสรวงสวรรคช์ ัน้สูงสุดเหนิ
บนิวนอยู่รอบๆ ดว้ยความสกัการะบูชา” 28 

ทา่นโชก ิเอฟเฟนด ิ
 

 
แผนทีช่ ัน้ลา่งของพระสถปูของพระบอ๊บ 

 

                                                           
28 Shoghi Effendi, Citadel of Faith: Messages to America 1947-1957, pp. 95-96. 

พระสถูป 
 

ของ 
 

พระอบัดลุบาฮา 

 

พระสถูป 

ของ 

พระบอ๊บ 
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ระเบยีงพระสถปูของพระบอ๊บ 

 
“ในปีที่พระบรมธาตุอนัล า้ค่าที่ไดร้บัการฝากฝังไวเ้ดินทางมาถึงชายฝ่ังดินแดน
ศกัดิส์ทิธิแ์ละถูกส่งมอบใหอ้ยู่ในความดูแลของพระอบัดุลบาฮา พระอบัดุลบาฮารบี
เดนิทางไปยงัทีด่นิทีเ่พิ่งซ ือ้ เป็นทีอ่ยู่บนเขาคารเ์มลทีพ่ระบาฮาอุลลาหท์รงประทาน
พระพรและทรงเลือกไว ้และ ณ ที่น้ันพระอบัดุลบาฮาไดว้างศิลาฤกษด์ว้ยมือของ
พระองคเ์องเพื่อก่อสรา้งตวัอาคารซึง่ก็ไดเ้ร ิม่ขึน้ในอกีสองสามเดอืนต่อมา ในเวลา
เดยีวกนัน้ันพระบรมโกศหินอ่อนทีอ่อกแบบดว้ยความรกัจากบาไฮศาสนิกชนชาว
ย่างกุง้เพือ่รองรบัพระบรมธาตขุองพระบอ๊บก็เสรจ็สิน้และถกูส่งมายงัเมอืงไฮฟา” 29 

ทา่นโชก ิเอฟเฟนด ิ
 
“ภายในสองสามเดอืนของการออกกฤษฎกีาฉบบัประวตัศิาสตรท์ีใ่หอ้สิรภาพแกพ่ระ
อบัดุลบาฮา ความตกต ่าของสุลต่านอบัดุล ฮามิดก็เป็นทีป่ระจกัษใ์นปีน้ัน อ านาจ
จากสวรรคน้ั์นไดช้ว่ยพระอบัดุลบาฮาธ ารงไวซ้ ึง่สทิธอินัล่วงละเมิดมไิดท้ีป่ระทานมา
จากสวรรค ์ดว้ยการที่พระองคส์ถาปนาศาสนาของพระบิดาของพระองคใ์นทวีป
อเมรกิาเหนือ และท าใหพ้ระองคม์ชียัเหนือศตัรูผูก้ดขี ่ชว่ยใหพ้ระองคท์ างานทีถ่อืว่า
เป็นหน่ึงในนิมิตหมายทีส่ าคญัในสมยัการบรหิารงานศาสนาของพระองค ์น่ันก็คอื 
การยา้ยพระธาตขุองพระบอ๊บจากสถานทีห่ลบซอ่นในกรงุเตหะรานสู่เนินเขาคารเ์มล 
พระองคแ์ถลงยืนยนัดว้ยตนเองหลายคร ัง้ว่า การยา้ยพระธาตุอย่างปลอดภยั การ
ก่อสรา้งพระสถูปทีเ่หมาะสมส าหรบัพระธาตุ และการบรรจุพระธาตุสู่พระสถูปอย่าง
ถาวรดว้ยมอืของพระองคเ์องน้ันนับเป็นหน่ึงในสามจุดมุ่งหมายหลกัอนัถอืเป็นหนา้ที่

                                                           
29 Shoghi Effendi, God Passes By, pp. 274-275. 
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สูงสุดทีพ่ระองคก์ระท าไดส้ าเรจ็นับตัง้แต่เร ิม่เขา้ท าหนา้ที ่การบรรจุพระธาตุสู่พระ
สถปูนีนั้บเป็นเหตกุารณท์ีโ่ดดเดน่ในศตวรรษแรกของบาไฮ” 30 

ทา่นโชก ิเอฟเฟนด ิ
 
“เมื่อเตรยีมการพรอ้มแลว้ ในที่สุดพระธาตุของพระศาสดาจากเมืองชรีาซผูถู้ก
ประหารก็ถูกประดษิฐานช ัว่นิรนัดรใ์นออ้มอกแห่งเนินเขาอนัศกัดิส์ทิธิข์องพระผูเ้ป็น
เจา้ พระอบัดุลบาฮาถอดผา้โพกศีรษะออก ถอดรองเทา้และเสือ้คลุม กม้หน้าอยู่
เหนือพระโกศทีเ่ปิดออก ผมสเีงนิของพระองคป์ลวิอยู่เหนือศรีษะ ใบหนา้ของพระองค ์
เปลีย่นและเปล่งเป็นประกาย พระองคแ์นบศรีษะไวบ้นขอบพระโกศไมแ้ละร า่ไหอ้ย่าง
ดงั สะอืน้จนบรรดาผูท้ีอ่ยู่ ณ ทีน้ั่นรอ้งไหต้ามไปดว้ย พระองคน์อนไม่หลบัในคนืวนั
น้ันเพราะความรูส้กึทีม่อีย่างทว่มทน้” 31 

ทา่นโชก ิเอฟเฟนด ิ
 

 
ระเบยีงพระสถปูของพระบอ๊บ 

                                                           
30 Shoghi Effendi, God Passes By, p. 273. 
31 Shoghi Effendi, God Passes By, p. 276. 
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“พระองคใ์หข้อ้สงัเกตไวห้ลายคร ัง้ว่า ‘เรายกและวางต าแหน่งหนิทุกกอ้นในการสรา้ง
พระสถูป สรา้งทางขึน้ไปพระสถูปดว้ยน ้าตาที่ไม่เหือดแหง้และดว้ยค่าใชจ้่ายอนั
มหาศาล’ ผูท้ีเ่ห็นเหตุการณค์นืวนัหน่ึงไดย้นิพระอบัดุลบาฮากล่าวว่า ‘เราตกอยู่ใน
ความวติกกงัวลจนไม่เห็นหนทางอืน่ใดนอกจากท่องบทสวดมนตท์ีล่ขิติโดยพระบอ๊บ
ซ า้แลว้ซ า้เล่า เป็นบทสวดมนตท์ีเ่ราพกตดิตวัอยู่ การทอ่งบทสวดมนตท์ าใหจ้ติใจเรา
สงบลง วนัรุง่ขึน้ เจา้ของทีด่นิผนืนีม้าพบเราดว้ยตนเอง ขอโทษเราและขอใหเ้ราซือ้
ทีด่นิของเขา’ ” 32 

พระอบัดลุบาฮา อา้งถงึโดยทา่นโชก ิเอฟเฟนด ิ
 
“ข่าวดทีีสุ่ดก็คอื ‘ภายหลงั พระอบัดุลบาฮาเขยีนสาสน์ถงึศาสนิกชน ประกาศข่าว
อนัน่ายนิดวี่า ‘หลงัจากหกสบิปีแห่งการถกูยา้ยไปในทีต่า่งๆ เพือ่หลกีหนีอทิธพิลของ
ศตัรูและความประสงคร์า้ยซึง่ยงัคงมอียู่อย่างไม่หยุดหย่อนและไม่เคยสงบลง ดว้ยพระ
มหากรุณาของพระผูท้รงความงามอบัภา พระธาตุอนัทรงความศกัดิส์ิทธิเ์รอืงรอง
ของพระบอ๊บก็ไดเ้ขา้สู่พิธปีระดษิฐานในพระโกศอนัศกัดิส์ทิธิแ์ละถูกบรรจุไวใ้นพระ
สถูปบนเขาคารเ์มลในวนันอรร์ูซ และดว้ยความบงัเอญิคอื ในวนัเดยีวกนัน้ันมีโทร
เลขมาจากเมืองชคิาโกประกาศว่าศาสนิกชนในศูนยต์่างๆ ในอเมรกิาไดเ้ลือก
ตวัแทนไปประชมุทีเ่มืองนี ้และมีการตดัสินใจรว่มกนัอย่างชดัเจนแน่นอนเกีย่วกบั
สถานทีแ่ละการกอ่สรา้งมชั-เร-กล อสั-คาร’์ ” 33 

พระอบัดลุบาฮา อา้งค าถงึโดยทา่นโชก ิเอฟเฟนด ิ
 
“ในช่วงหัวเลีย้วหัวต่อนี้ ขา้พเจา้ไม่อาจเน้นย า้ความศักดิส์ิทธิข์องพระธาตุที่
ประดษิฐานอยู่ ณ กลางใจราชอุทยานของพระผูเ้ป็นเจา้ ไม่อาจประเมินคุณค่าแห่ง
ศกัยภาพอนัสุดทีจ่ะคะนึงคดิของสถาบนัอนัยิง่ใหญ่ทีไ่ดถ้กูสถาปนาขึน้เมือ่หกสบิปีที่
แลว้ดว้ยปฏิบตัิการแห่งพระประสงคแ์ละผ่านการเลือกโดยพระผูว้างรากฐานของ
ศาสนาในโอกาสคร ัง้ประวัติศาสตรท์ี่พระองคไ์ดท้รงเสด็จมาเยือนเนินเขาอนั
ศกัดิส์ทิธิล์ูกนี ้ทัง้ยงัไม่อาจเนน้บทบาทของสถาบนันีซ้ ึง่การก่อสรา้งส่วนบนของตวั
อาคารจะส่งผลใหเ้กดิแรงบนัดาลใจอย่างที่ไม่เคยเกดิขึน้มาก่อน สถาบนันี้ยงัถูก
ก าหนดใหม้ีบทบาทในการเผยศูนยก์ลางการบรหิารศาสนาของพระบาฮาอุลลาห ์
และการออกดอกออกผลของสถาบนัอนัสูงสุดทีป่ระกอบกนัเป็นตวัอ่อนของระเบยีบ
โลกในอนาคต” 34 

ทา่นโชก ิเอฟเฟนด ิ
  

                                                           
32 Shoghi Effendi, God Passes By, pp. 275-276. 
33 Shoghi Effendi, God Passes By, p. 276. 
34 Shoghi Effendi, Citadel of Faith: Messages to America 1947-1957, p. 95. 
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ระเบยีงพระสถูปของพระบอ๊บ 
[Terraces of the Shrine of the Báb] 

 

 
ระเบยีงพระสถปูของพระบอ๊บ 

 

“ในพระคมัภรีข์องพระผูเ้ป็นเจา้ คารเ์มลไดช้ ือ่ว่าเป็นเนินเขาของพระผูเ้ป็นเจา้ เป็น
สวนองุ่นของพระองค ์ดว้ยพระกรุณาธคิุณของพระผูเ้ป็นนายแห่งการเปิดเผยพระ
ธรรม ณ เนินเขานี้เองที่เสากระโจมถูกตัง้ขึน้ ความสุขจงมีแด่ผูท้ี่ไปถึง ณ ที่น้ัน 
ความสวสัดจีงมแีดผู่ท้ีห่นัหนา้ไปสู่เนินเขาลูกน้ัน” 35 

พระบาฮาอลุลาห ์
 

“หนทางอนัสวยสดและสง่างามซึง่ลาดลงมาจากพระสถูปของพระบอ๊บไปตามถนน
หลกัอนัอุดมพรจนถงึเมืองไฮฟาน้ันประดบัดว้ยตน้ไมแ้ละทางเดนิอนัเขยีวชอุ่ม ทอ
แสงเป็นประกายระยิบระยบั เป็นที่ยกย่องชมเชยของคนในภูมิภาค เป็นที่มาของ
ความปีตยินิดแีละความภาคภูมใิจแก่ทางราชการในประเทศน้ัน จากนีต้่อไปหนทาง
น้ันจะถกูเปลีย่นเป็นทางหลวงของบรรดากษตัรยิแ์ละผูน้ าประเทศตา่งๆ เป็นไปตามค า
พยากรณข์องพระผูเ้ป็นศูนยก์ลางแห่งพระปฏญิญา” 36 

ทา่นโชก ิเอฟเฟนด ิ  

                                                           
35 Bahá'u'lláh, Epistle to the Son of the Wolf, p. 145. 
36 Letter of Shoghi Effendi to the Bahá’ís of the East, Naw-Rúz 108. 
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ระเบยีงพระสถปูของพระบอ๊บ 

 

“ความงามและความสง่าของอุทยานบนระเบียง คือสญัลกัษณแ์ห่งการปฏิรูปที่ถูก
ก าหนดใหเ้กดิขึน้ทัง้ภายในหวัใจของมนุษยบ์นโลกและกบัสิง่แวดลอ้มภายนอกของ
โลก” 37 

สภายุตธิรรมแห่งสากล 
 

“อุทยานทีล่อ้มรอบสิง่ปลูกสรา้งดว้ยไมห้ลายหลากสีและพนัธุเ์ป็นเคร ือ่งเตอืนใจว่า
มนุษยช์าตสิามารถอยู่รว่มกนัไดอ้ย่างสามคัคใีนท่ามกลางความแตกต่าง แสงทีฉ่าย
มาจากอาคารพระสถปูเป็นเสมอืนกระโจมไฟแห่งความหวงัส าหรบัมหาชนจ านวนนับ
ไม่ถว้นทีโ่หยหาชวีติทีต่อบสนองทัง้ทางวญิญาณและทางรา่งกาย” 38 

สภายุตธิรรมแห่งสากล 
 

มีงานเปิดระเบียงอุทยานอย่างเป็นทางการบนเนินเขาคารเ์มลเมื่อเดอืนพฤษภาคม 
พ.ศ. 2544 (ค.ศ. 2001)   

                                                           
37 Letter of the Universal House of Justice dated 4 January 1994 to all National Spiritual Assemblies. 
38 Messages of the Universal House of Justice on the occasion of the official opening of the Terraces of the Shrine of 
the Báb, 22 May 2001. 
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พระสถูปของพระอบัดลุบาฮา 
[Shrine of ‘Abdu’l-Bahá] 

 

 
แผนทีช่ ัน้ลา่งของพระสถปูของพระบอ๊บ 

 

“มีงานศพในช่วงเชา้วนัองัคาร เป็นงานที่ชาวปาเลสไตนไ์ม่เคยพบเห็นมาก่อน 
กล่าวคอืมคีนเขา้รว่มงานไม่นอ้ยกว่าหน่ึงหมืน่คนจากทุกชนช ัน้ ทุกศาสนา และทุก
เผ่าพนัธุใ์นประเทศน้ัน” 39 

ทา่นโชก ิเอฟเฟนด ิ
 

“หีบศพบรรจุร ่างของพระอบัดุลบาฮาถูกแบกโดยศาสนิกชนอันเป็นที่รกัไปยัง
สถานทีพ่กัผ่อนแหล่งสุดทา้ย” 40 

ทา่นโชก ิเอฟเฟนด ิ
 

“หีบศพถูกวางไวบ้นโตะ๊ธรรมดาๆ ซึง่อยู่ติดกบัทางเขา้พระสถูปฝ่ังตะวันออก
ท่ามกลางฝูงชนผูม้ารว่มงาน มีผูก้ล่าวค าสดุดีไวอ้าลยัเกา้คนซึง่เป็นตวัแทนจาก
มุสลิม ยิว ครสิเตยีน รวมทัง้ผูเ้ช ีย่วชาญเกีย่วกบัศาสนาอสิลาม ขา้หลวงใหญ่กา้ว
เขา้ไปใกลห้บีศพ โคง้ค านับ หนัศรีษะไปยงัพระสถูปและกล่าวค าไวอ้าลยัแด่พระอบั
ดลุบาฮา เจา้หนา้ทีร่ฐับาลคนอืน่ๆ ก็ปฏบิตัติาม จากน้ันหบีศพก็ถูกยา้ยไปยงัอกีหอ้ง
หน่ึงของพระสถปู และ ณ หอ้งนีห้บีก็ถกูหย่อนลงดว้ยความเศรา้และดว้ยความเคารพ
สู่สถานทีพ่กัแห่งสุดทา้ยในหอ้งใตด้นิซึง่อยู่ตดิกนักบัทีป่ระดษิฐานพระธาตุของพระ
บอ๊บ” 41 

ทา่นโชก ิเอฟเฟนด ิ
 

“การบรรจุศพของพระอบัดุลบาฮาในหอ้งใตด้นิตดิกบัทีบ่รรจุพระธาตุของพระบอ๊บ
ยิ่งเพิ่มความศักดิส์ิทธิแ์ก่เนินเขาลูกน้ัน กล่าวคือนับเป็นคร ัง้แรกที่มีการสรา้ง
โรงไฟฟ้าในเมืองไฮฟา ท าใหม้ีแสงสว่างสาดส่องไปทั่วพระสถูปของพระผูท้ีไ่ดท้รง
                                                           
39 Shoghi Effendi, God Passes By, p. 312. 
40 Shoghi Effendi, God Passes By, p. 313. 
41 Shoghi Effendi, God Passes By, p. 313. 

พระสถูป 

ของ 

พระอับดุลบาฮา 

พระสถปู 

ของ 
พระบ๊อบ 
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ลขิติดว้ยพระหตัถข์องพระองคเ์องว่า ทรงถกูปฏเิสธแมก้ระทัง่ ‘แสงตะเกยีง’ ในป้อมที่
คุมขงัในเมืองอาเซอรไ์บจาน นอกจากน้ันยงัมีการก่อสรา้งอกีสามหอ้งเพิ่มเตมิจาก
หอ้งที่ฝังพระธาตุของพระบอ๊บ ท าใหแ้ผนงานก่อสรา้งอาคารหลงัแรกส าเร็จลง 
นับเป็นส่วนขยายเพิ่มอย่างกวา้งขวางแมก้ าลงัตกอยู่ในชว่งทีม่ีการคบคดิวางแผน
รา้ยรว่มกนัของเหล่าบรรดาผูล้ะเมิดพระปฏญิญาต่อทรพัยส์นิของศาสนาทีร่ายลอ้ม
พระสถูปซึง่มีอาณาบรเิวณจากไหล่เขาคารเ์มลสู่อาณาบรเิวณเชงิเขาดา้นล่างที่
อดตีเคยเป็นที่ต ัง้ถิน่ฐานของครสิตศ์าสนานิกายโปรเตสแตนตซ์ ึง่เฝ้ารอการเสด็จ
กลบัมาของพระครสิตเ์ป็นคร ัง้ทีส่อง เหล่านีเ้ป็นประจกัษพ์ยานอนัดตี่อการขยายตวั
ของสถาบนันานาชาตแิละทรพัยส์นิของศาสนาทีศู่นยก์ลางแห่งโลก” 42 

ทา่นโชก ิเอฟเฟนด ิ
 

 
ทางเขา้พระสถปูของพระบอ๊บ(ประตกูลาง)และ 
พระสถปูของพระอบัดลุบาฮา(ประตขูวา) 

 

 
ขบวนแห่พระศพของพระอบัดลุบาฮา 

  

                                                           
42 Shoghi Effendi, God Passes By, p. 346. 

ทางเขา้พระสถปูของพระบอ๊บ 
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บา้นรบัรองผูแ้สวงบุญไฮฟา 
[Haifa Pilgrim House] 

 
หลงัจากทีไ่ดบ้รรจุพระธาตุของพระบอ๊บแลว้ ศาสนิกชนท่านหน่ึงจากอสิกาบาด คอื 
มีรซ์า จฟัฟา รามานี ขออนุญาตพระอบัดุลบาฮาใหเ้ขาก่อสรา้งบา้นรบัรองผูแ้สวง
บุญในอาณาบรเิวณพระสถูปเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผูแ้สวงบุญทีม่าไฮฟา พระ
อบัดลุบาฮาไดใ้หอ้นุญาต ทา่นผูนี้จ้งึจดัการสรา้งและเป็นผูจ้า่ยเงนิทัง้หมด 
 
ในสมยัพระอบัดุลบาฮา บา้นหลงันีเ้ป็นสถานทีจ่ดังานทีพ่ระอบัดุลบาฮาไดพ้บกบัผู ้
แสวงบุญและสมาชกิในทอ้งที ่ตอ่มาในสมยัทา่นโชก ิเอฟเฟนดเิป็นศาสนภบิาล ทา่น
ก็ไดพ้บปะกบัเพื่อนและพูดคุยกบัพวกเขาในบา้นหลงันีก้่อนทีจ่ะน าพวกเขาไปสวด
มนตท์ีพ่ระสถปูของพระบอ๊บและของพระอบัดลุบาฮา 
 

 
บา้นรบัรองผูแ้สวงบุญไฮฟา 

 
”ทวิทศันจ์ากบา้นผูแ้สวงบุญสวยงามมากโดยเฉพาะอย่างยิง่เมื่อมองขา้มอ่าวไปยงั
พระสถูปของพระบาฮาอุลลาห ์ในอนาคตจะมีการสรา้งทางระหว่างอคัคาและไฮฟา 
และทัง้สองเมืองก็จะรวมกนัประหน่ึงดงัเป็นการประสานกนัของมือทัง้สอง กลายเป็น
สถานีปลายทางของสองมหานคร ภาพนี้ท าใหข้า้พเจา้เห็นอย่างชดัเจนว่าจะ
กลายเป็นศูนยก์ลางอนัยิ่งใหญ่แห่งแรกของโลก อ่าวคร ึง่วงกลมนี้จะถูกเปลี่ยนให ้



เยีย่มกราบสกัการะ สถานทีศ่กัดิส์ทิธิข์องศาสนาบาไฮ 

48 

ไปทีส่ารบญั 

กลายเป็นอ่าวทีส่วยงามทีสุ่ด ทีเ่รอืของจากประเทศต่างๆ จะแวะพกัพ านัก เรอืเดิน
สมุทรขนาดใหญ่จากชาตติ่างๆ จะมาทีอ่่าวนี ้บรรทุกผูโ้ดยสารชายหญงิจ านวนนับ
พนันับหมื่นมากจากทุกภาคส่วนของโลก ภูเขาและทีร่าบจะถูกจุดเป็นเคร ือ่งหมาย
แสดงที่ต ั้งอาคารที่ท ันสมัยและที่สวยงามราวกับพระราชวัง จะมีการก่อตั้ง
อุตสาหกรรมและสถาบันการกุศลอย่างมากมาย กลิ่นอายทางอารยธรรมและ
วฒันธรรมจากประเทศทัง้หมดจะถูกผสมผสานอย่างกลมกลนืกนัและส่องแสงจา้แก่
ทางสู่ความเป็นภราดรภาพของมนุษย ์จะมีอุทยานอนังดงาม สวนผลไม ้ป่าละเมาะ 
สวนสาธารณะอยู่ท ั่วไปทุกดา้น เมืองใหญ่นีจ้ะสว่างไสวดว้ยแสงไฟยามค ่าคนื แนว
อ่าวจากไฮฟาถงึอคัคาจะเรอืงดว้ยแถบแสงอนัระยบิระยบัตา แสงไฟแรงสูงจะฉายไป
ทัว่สองดา้นของเนินเขาเพือ่น าทางเรอื เนินเขาคารเ์มลตัง้แต่ยอดจนถงึเชงิเขาจะจม
อยู่ในทะเลแสง ผูท้ีย่นือยู่บนยอดเขาคารเ์มลและผูโ้ดยสารเรอืจะพากนัมาทีน่ี่ เพือ่จะ
ดภูาพทีง่ามเลศิและสง่างามทีสุ่ดในโลกแห่งนี”้ 
 
“เสยีงประสานดนตร ียาบาฮาอลอบัภา จะดงักอ้งจากทุกส่วนของเนินเขา และกอ่นที่
อรุณจะรุง่ดุรยิางคท์ีจ่บัจติวญิญาณประกอบกบัเสยีงขบัขานอนัไพเราะก็จะดงัไปถงึ
บลัลงักแ์ห่งอานุภาพ” 43 

บทพระธรรมทีเ่ขา้ใจว่าน่าจะเป็นธรรมลขิติของพระอบัดลุบาฮา 
 

 
บา้นรบัรองผูแ้สวงบุญไฮฟาภายใน 

  
                                                           
43 Esslemont, Bahá'u'lláh and the New Era, pp. 250-251. 
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บา้นของท่านนาย (บา้นของพระอบัดุลบาฮา) 
[House of the Master] 

 

 
พระอบัดุลบาฮามีความกระตือรอืรน้ที่จะสรา้งพระสถูปของพระบอ๊บใหแ้ลว้เสร็จ 
พระองคจ์ึงรูส้ึกว่าน่าจะก ากบัดูแลการก่อสรา้งดว้ยตวัพระองคเ์องเพื่อเรง่ใหก้าร
กอ่สรา้งเสรจ็โดยไว ดงัน้ันพระองคจ์งึหาหนทางสรา้งบา้นในไฮฟาเพือ่ทีจ่ะไดอ้ยู่ใกล ้
กบัสถานทีก่อ่สรา้ง 
 
ทนัททีีบ่า้นหลงันีส้รา้งเสรจ็ พระองคย์า้ยคนในครอบครวัส่วนหน่ึงซึง่รวมทัง้พระผูเ้ป็น
ใบไมท้ีศ่กัดิส์ทิธิท์ีสุ่ดและท่านโชก ิเอฟเฟนด ิซึง่ขณะน้ันยงัเป็นเด็กจากอคัคาสู่บา้น
ใหม่ในไฮฟา ส่วนทา่นนายตามมาอยู่ทีบ่า้นหลงันีด้ว้ยในภายหลงั 
 
บา้นนีก้ลายเป็นบา้นอย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ. 2456 (ค.ศ. 1913) ของพระอบั
ดุลบาฮาหลงัจากทีก่ลบัจากการไปเยีย่มประเทศต่างๆ ในตะวนัตก ทีน่ี่เองทีพ่ระองค ์
ตอ้นรบัผูแ้สวงบุญ และทีน่ี่เชน่กนัทีท่่านโชก ิเอฟเฟนดทิ าหนา้ทีเ่ลขานุการแก่ท่าน
ตาหลงัจากทีส่งครามสงบ 
 
เมื่อเขา้ไปในบา้นของพระอบัดุลบาฮา หอ้งทางขวามือคอืหอ้งทีพ่ระอบัดุลบาฮาถงึ
แก่มรณภาพสู่อาณาจกัรอบัภา หลงัจากที่ท่านพระหตัถศ์าสนาไดร้บัแต่งตัง้ให ้

 
บา้นของทา่นนาย (บา้นของพระอบัดลุบาฮา) 
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เป็นศาสนภบิาล ท่านยงัคงสบืจรยิวตัรของท่านนายดว้ยการรบัแขกในหอ้งทีอ่ยู่ทาง
ซา้ยมอื 
 
หอ้งโถงกลางของบา้นมีความส าคญัเป็นพิเศษ เพราะเป็นสถานทีร่วมตวักนัเพื่อฟัง
พินัยกรรมของพระอบัดุลบาฮาซึง่ประกาศใหท้่านโชก ิเอฟเฟนดิ รบัต าแหน่งอนั
สูงส่งในฐานะท่านศาสนภิบาลของศาสนา และที่น่ีอีกเชน่กนั เป็นสถานที่ประชมุ
บาไฮนานาชาตคิร ัง้แรกเพื่อเลอืกตัง้สภายุตธิรรมแห่งสากลในปี พ.ศ. 2506 (ค.ศ. 
1963) 
 
ทศิตะวนัตกเฉียงใตสุ้ดเป็นสวนซึง่อยู่ตดิกบับา้น พระอบัดุลบาฮาสรา้งสิง่ปลูกสรา้ง
เล็กๆ พระองคส์รา้งก าแพงช ัน้ใน เพดานและพืน้ของช ัน้บนเป็นไมเ้พื่อป้องกนั
ความชืน้ พระองคน์อนทีน่ี่ในตอนกลางคนืชว่งกอ่นทีเ่กอืบจะมรณภาพ 
 

 
หอ้งนอนทีพ่ระอบัดลุบาฮาถงึแกม่รณภาพ 
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สถานทีพ่กัผ่อนช ัว่นิรนัดรข์องท่านอมาตลุบาฮา รูฮเิยห ์คานุม (ภรรยา
ของท่านโชก ิเอฟเฟนด)ิ 

[Resting Place of Amatu'l-Bahá Rúḥíyyih Khánum] 

 

 
หลมุฝังศพของทา่นอมาตลุบาฮา รฮูเิยห ์คานุม 

(ภรรยาของทา่นโชก ิเอฟเฟนด)ิ 

 
”ส าหรบับรรดาผูท้ีป่ระทบัใจในท่านอย่างลึกซึง้ ความเสยีใจจากความสูญเสียที่หา
ใครมาทดแทน ท่านมไิดจ้ะผ่อนคลายลงถา้ตระหนักในความปีตยินิดทีีว่่า ถงึเวลาอนั
เหมาะทีก่ าหนดแลว้โดยพระผูเ้ป็นเจา้ ทีท่รงใหท้่านกลบัไปพบกบัท่านศาสนภิบาล
และท่านนาย พระผูซ้ ึง่สวดมนตใ์นพระสถูปที่ศกัดิส์ิทธิท์ี่สุดขอใหบุ้พการขีองเธอ
ไดร้บัพรดว้ยการใหก้ าเนิดบุตร หลายศตวรรษทีจ่ะมาถงึ ศาสนิกชน ของพระบาฮา
อลุลาหจ์ะไตรต่รองดว้ยความอศัจรรยใ์จและดว้ยส านึกในคณุภาพอนัเลศิล า้ของการ
รบัใช ้ความสนใจกระตอืรอืรน้ ความทรหดอดทน ความมไีหวพรบิสตปัิญญา ทีท่่าน
ใชท้ัง้หมดในการป้องกนัและส่งเสรมิศาสนา” 44 

สภายุตธิรรมแห่งสากล 
 
สภายุตธิรรมแห่งสากลไดล้ิขติค าไวอ้าลยัสรรเสรญิคุณลกัษณะทางธรรมแห่งชวีิต
ของท่านอมาตุลบาฮา รูฮิเยห ์คานุม ว่า “ เป็นแหล่งทีม่าของความมีคุณธรรม” อนั
จ าเป็นแก่การธ ารงไวซ้ ึง่ความเป็นปึกแผ่นของศาสนา และ  “อุดมดว้ยการอุทิศตน 
การบรกิารอย่างตอ่เน่ืองดว้ยความไม่เห็นแกต่น” 45 
  

                                                           
44 Letter of the Universal House of Justice dated 19 January 2000 to the Bahá'ís of the world. 
45 Letter of the Universal House of Justice dated 19 January 2000 to the Bahá'ís of the world. 
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ทีด่นิส าหรบัสรา้ง มชั-เร-กล-อสั-คาร ์ในอนาคต (โบสถข์องศาสนาบาไฮ) 
[Site of the future Mashriqu'l Adhkár] 

 
“ไดเ้ลือกสถานทีส่รา้งมชั-เร-กล อสั-คาร ์แห่งแรกในดนิแดนศกัดิส์ิทธิ.์... ตัง้อยู่ที่
เนินเขาของพระผูเ้ป็นเจา้ ในอาณาบรเิวณใกลช้ดิกบัจุดอนัศกัดิส์ทิธิด์ว้ยรอยพระ
บาทของพระบาฮาอุลลาหใ์นระยะเกอืบถงึถ า้เอลิยาหอ์นัเก่าแก่ซ ึง่มีความเกีย่วพนั
เชือ่มโยงกบัการเผยพระธรรมสาสน์แห่งคารเ์มลอนัเป็นกฎบตัรแห่งโลกทางจิต
วญิญาณและเป็นศูนยก์ลางการบรหิารของศาสนาบนเนินเขาน้ัน” 46 

ทา่นโชก ิเอฟเฟนด ิ
 
“ประกาศพฒันาการเพิม่เตมิดว้ยความปีตยินิดวี่า หลงัจากการเจรจาต่อรองอย่าง
ยุ่งยากยาว นานหลายปี ไดม้กีารวางเสาศลิาฤกษร์ูปเหลีย่มบนทีด่นิเพื่อสรา้งมชั-
เร-กล อสั-คาร ์บนเนินเขาคารเ์มลในอนาคตเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ จงึท าใหโ้ครงการ
ทีเ่ร ิม่โดยท่านศาสนภิบาลอนัเป็นทีร่กัในชว่งตน้ของแผนงานบุกเบิกหา้ปีประสบ
ความส าเรจ็” 47 

สภายุตธิรรมแห่งสากล 
 

 
สถานทีส่รา้งโบสถข์องศาสนาบาไฮแห่งแรก 

ในดนิแดนศกัดิส์ทิธิ ์(อสิราเอล) 
  

                                                           
46 Shoghi Effendi, Messages to The Bahá'í World: 1950-1957, p. 63. 
47 Universal House of Justice, Messages from the Universal House of Justice: 1968-1973, pp. 83-84. 
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บา้นเลขที ่10 ถนนฮฟัพาซมิ 
[10 Haparsim Street] 

 

สิ่ ง ปลู กส ร า้ งหลัง นี้
ต ั้งอยู่บนจุดที่พระบา
ฮาอุลลาหท์รงเคยปัก
กระโจม แบบสรา้งบา้น
ถูกรา่งตามค าขอของ
พระอับดุลบาฮา และ
พระองคก็์ไดป้รบัจน
ถูกใจ  การก่อสร า้ง
เกิดขึน้ในช่วงที่ท่าน
ยั ง มี ช ี วิ ต แ ต่ เ ส ร็ จ
สมบู รณ์ในยุ คขอ ง
ท่านศาสนภิบาล เดิม
ถูกใชเ้ป็นบา้นรบัรอง
ผู ้ ม า แ ส ว ง บุ ญ
ชาวตะวนัตก และจากปี พ.ศ. 2494 (ค.ศ. 1951) ถูกใชเ้ป็นที่ท าการสภาบาไฮ
นานาชาตดิว้ย ระหว่างปี พ.ศ. 2506-2526 (ค.ศ. 1963-1983) เป็นทีท่ าการของ
สภายุตธิรรมแห่งสากล และจาก พ.ศ. 2526-2543 (ค.ศ. 1983-2000) เป็นทีท่ า
การของศูนยก์ลางเผยแพรศ่าสนานานาชาต ิปัจจุบนัเป็นทีท่ าการของเลขาธกิาร
ชมุชนบาไฮนานาชาตแิละมสี านักงานทีเ่กีย่วขอ้งมารว่มใชส้ถานทีด่ว้ย 
 

บา้นเลขที ่4 ถนนฮฟัพาซมิ 
[4 Haparsim Street] 

 

อาคารหลงันีถ้กูใชเ้ป็นบา้นผู ้
แสวงบุญส าหรบัศาสนิกชน
ชาวตะวนัตกในชว่งหลงัจาก
ที่พระอบัดุลบาฮากลับจาก
การเดินทางไปยุ โรปและ
อเมร ิกา พระอับดุลบาฮา
ตอ้นรบัเพื่อนชาวตะวนัตกที่
บา้นหลงันี ้ทา่นอมาตลุบาฮา 
รูฮิเยหค์านุมเล่าใหผู้แ้สวง
บุญฟังว่า ในช่วงที่มาแสวง
บุญหลงัจากที่พระอบัดุลบา

ฮาถงึแก่มรณภาพไม่นาน ท่านและมารดาของท่านพกัอยู่ทีน่ี่ นับเป็นคร ัง้แรกที่ได ้
พบกบัทา่นศาสนภบิาลอนัเป็นทีร่กัทีบ่า้นหลงันี ้  

 
บา้นเลขที ่10 ถนนฮฟัพาซมิ 

 
บา้นเลขที ่4 ถนนฮฟัพาซมิ 
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อนุสรณส์ถานในอทุยาน  
[Monument Gardens] 

 
“รา่งของพระผูเ้ป็นกิง่กา้นทีบ่รสิุทธิท์ีสุ่ดและรา่งของมารดาของท่านนายถูกยา้ย
อย่างปลอดภยัมาบรรจุอยู่ทีอ่าณาบรเิวณพระสถปูเขาคารเ์มลอนัศกัดิส์ทิธิ.์... ตาม
ตัง้ใจของพระผูเ้ป็นใบไมอ้นัศกัดิส์ทิธิ”์ 48 

ทา่นโชก ิเอฟเฟนด ิ
 

 
5. อนุสรณส์ถานในอทุยาน 

 
“ภายใตร้ม่เงาของพระสถูปของพระบอ๊บที่ฝังอยู่ในออ้มอกของเขาคารเ์มลซึง่อยู่
ตรงกนัตรงขา้มกบัเมืองทีข่าวดงัหมิะตดิอ่าวอคัคาซึง่ถอืเป็นเกบเบลหข์องบาไฮแห่ง
โลก มีการรวมกลุ่มกนัของสามอนุสรณส์ถานทีพ่กัผ่อนสุดทา้ยในอุทยานที่วิจิตร
งดงาม ถา้ประมาณความส าคัญคือ ทั้งสามอนุสรณ์สถานนี้เสรมิพลังทางจิต
วญิญาณของสถานทีซ่ ึง่ถูกก าหนดโดยพระบาฮาอุลลาหด์ว้ยพระองคเ์องใหเ้ป็นพระ
บลัลงักข์องพระผูเ้ป็นเจา้ เป็นหลกัชยัทีบ่อกชว่งเหตุการณส์ าคญัทีเ่กดิในระยะต่างๆ 
จนถงึการสถาปนาศูนยบ์รหิารแห่งโลกอย่างถาวรของสมาพนัธรฐับาไฮในอนาคตซึง่
ถูกก าหนดไวล้่วงหนา้มใิหแ้ยกตวัออกไป ใหท้ างานรว่มกนัอย่างใกลช้ดิกบัศูนยท์าง
จติวญิญาณของศาสนาอนัทรงไวซ้ ึง่ความศกัดิส์ทิธิเ์ป็นทีเ่คารพบูชาดว้ยการยดึถอื
สามระบบรหิารอนัโดดเดน่ของศาสนาแห่งโลก” 49 

ทา่นโชก ิเอฟเฟนด ิ
 
“ในอนาคตที่จะมาถึง การมาแสวงบุญ .... ของผูแ้สวงบุญที่ไดม้าเยี่ยมสักการะ
อนุสรณส์ถานเหล่านี้ซ ึง่ตระหนักดใีนความสูงส่งทางคุณธรรมและวงศต์ระกูลของ
                                                           
48 The Bahá'í World, vol. VIII, p. 245. 
49 Shoghi Effendi, God Passes By, p. 348. 
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ท่านเหล่าน้ัน ซึง่ปรารถนาจะติดต่อกบัจิตวิญญาณของท่านเหล่าน้ันและเพียร
พยายามใหไ้ดม้าซึง่การหยั่งรูใ้นสถานะเพื่อที่จะไดเ้ดินตามวิถีของท่านเหล่าน้ัน 
ขอใหพ้ระบญัญตัเิหล่านีท้ีล่ขิติโดยพระบาฮาอุลลาหแ์ละพระอบัดุลบาฮาจงเป็นแรง
ดลบนัดาลใจและเป็นค าแนะน าในการคน้หาอนัทรงคา่ทีสู่งส่งของพวกเขา” 50 

ทา่นโชก ิเอฟเฟนด ิ
 

  
อนุสรณส์ถานของ ใบไมท้ีย่ิง่ใหญท่ีส่ดุ  

(บาฮยีหี ์คาหนู์ม นอ้งสาวของพระอบัดลุบาฮา) 
 

อนุสรณส์ถานของทา่น มูนิเรย ์คารนุ์ม  
(ภรรยาของพระอบัดลุบาฮา) 

 

 

 
อนุสรณส์ถานของผูเ้ป็นกิง่กา้นทีบ่รสิทุธิท์ีส่ดุ  

(มรีซ์า มหีด์ ีบุตรชายคนสดุทอ้งของพระบาฮาอลุลาห)์ 
 และอนุสรณส์ถานของ ใบไมท้ีส่งูสง่ทีส่ดุ  

(ทา่นนาวว์า้บ พระชายาของพระบาฮาอลุลาห)์ 

  

                                                           
50 Shoghi Effendi, Messages to America: 1932-1946, p. 33. 
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อนุสรณส์ถานของใบไมท้ีย่ิง่ใหญ่ทีสุ่ด  
(บาฮยีหี ์คาหนู์ม น้องสาวของพระอบัดลุบาฮา)  

[The Greatest Holy Leaf] 
 

 
บาฮยีหี ์คาหนู์ม นอ้งสาวของพระอบัดลุบาฮา  
สมญานามวา่ ทา่นผูเ้ป็นใบไมท้ีศ่กัดิส์ทิธิท์ีส่ดุ 

 
“พระองคค์อืพระผูท้รงอมตะ น่ีคอืพระวจนะทีใ่หก้ารยนืยนัต่อเธอซึง่ไดย้นิพระสุรเสยีง
ของเราและเขา้มาใกลเ้รา ทีจ่รงิแลว้ เธอคอืใบไมซ้ ึง่แตกออกมาจากรากซึง่มีมาแต่
อดตีกาล เธอไดแ้สดงตนออกมาในนามของเราและไดล้ิม้มธุรสแห่งความศกัดิส์ิทธิ ์
ของเรา คอืความปีตยิินดอีนัน่าอศัจรรยข์องเรา คร ัง้หน่ึงเราใหเ้ธอไดด้ืม่อานนอนั
เป็นน ้าผึง้ของเรา ในอกีคร ัง้หน่ึงท าใหเ้ธอไดร้บัคาวซ์าร ์อนัทรงอานุภาพและเรอืงรอง
ของเรา ขอความรุง่โรจนข์องพระนามและสุคนธรสแห่งเสือ้คลุมอนัเป็นประกายสุกใส
ของเราจงมแีดเ่ธอ” 51 

พระบาฮาอลุลาห ์
 
“ขอใหถ้อ้ยค าอนัสูงส่งนีจ้งเป็นท านองดนตรแีห่งความรกับนพฤกษาของบาฮา โอ ้
เจา้ผูเ้ป็นใบไมอ้นัศกัดิส์ทิธิแ์ละสุกสกาว ‘พระผูเ้ป็นเจา้ นอกเหนือจากพระองคแ์ลว้
ไม่มีองคอ์ืน่ใด พระผูเ้ป็นนายของโลกนีแ้ละโลกหนา้’ ทีจ่รงิแลว้เรายกเจา้ใหอ้ยู่ใน

                                                           
51 Bahiyyih Khánum: The Greatest Holy Leaf p. v. 
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ต าแหน่งทีโ่ดดเด่นกว่าบรรดาเพศเดยีวกนักบัเจา้ และในราชส านักของเรา เรามอบ
สถานะทีไ่ม่มีหญงิใดเหนือกว่าแก่เจา้ ดว้ยประการฉะนีเ้ราจงึโปรดเจา้และยกเจา้ให ้
อยู่เหนือกว่าส่วนทีเ่หลือ และเพื่อเป็นสญัลกัษณแ์ห่งพระกรุณาจากพระองคผู์ท้รง
เป็นนายของราชบลัลงักบ์นสวรรคอ์นัสูงส่งและบนโลก เราจงึไดส้รา้งตาใหเ้จา้ไดเ้ห็น
แสงแห่งพระพกัตรข์องเรา สรา้งหูเพื่อเจา้จะไดย้นิท านองเพลงแห่งพระวจนะของเรา 
สรา้งรา่งกายเพื่อเจา้จะไดแ้สดงความเคารพต่อหนา้บลัลงักข์องเรา จงขอบพระคุณ
ตอ่พระผูเ้ป็นเจา้ พระผูเ้ป็นนายของเจา้ พระผูเ้ป็นนายแห่งโลกทัง้ปวง” 
 

 
อนุสรณส์ถานของบาฮยีหี ์คาหนู์ม นอ้งสาวของพระ 

อบัดลุบาฮา มสีมญานาม “ผูเ้ป็นใบไมท้ีศ่กัดิส์ทิธิท์ีส่ดุ” 

 
“ขอ้พสิูจนท์ีต่น้บวัมีต่อใบน้ันชา่งสูงส่งเพยีงใด พยานหลกัฐานของตน้ไมแ้ห่งชวีิตที่
มตี่อผลน้ันมคีวามประเสรฐิเพยีงใด เพยีงแค่คดิถงึเธอสุคนธรสแห่งน ้าหอมก็กระจาย
ไปทั่ว ขอความสุขสวสัดจีงมีแด่ผูท้ีห่ายใจรบัเสาวคนธนี์แ้ละไดอุ้ทานว่า ‘ขอความ
สรรเสรญิทัง้มวลจงมีแด่พระองค ์ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ พระผูเ้ป็นนายผูท้รงความ
รุง่โรจนข์องขา้พเจา้’ การปรากฏตวัของเจา้ต่อหนา้เราน้ันชา่งอ่อนหวาน นับเป็น
ขวญัตาทีไ่ดพ้ศิใบหนา้ของเจา้ ทีไ่ดป้ระทานความเมตตารกัใครแ่กเ่จา้ ทีไ่ดก้ล่าวถงึ
เจา้ในสาสน์  เป็นสาสน์ซึง่เราลขิติเสมอืนเป็นเคร ือ่งหมายของพระมหากรุณาธคิุณ
อนัแฝงเรน้มามอบใหแ้กเ่จา้” 52 

พระบาฮาอลุลาห ์

                                                           
52 Bahiyyih Khánum: The Greatest Holy Leaf pp. 3-4. 
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“นอ้งสาวทางจติวิญญาณอนัเป็นทีร่กัอย่างยิ่ง เราขอออ้นวอนแทบพระธรณีประตู
แห่งสวรรค ์ขอสวดมนตอ์ธษิฐานทัง้เชา้และเย็นดว้ยจติฝักใฝ่ดว้ยใจทีอ่่อนนอ้มถ่อม
ตนดงันี:้” 
 
“ ‘ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้ ขา้แต่พระผูท้รงเห็นใจ ขอพระองคท์รงโปรดให ้
ใบไมอ้นัอุดมพรไดร้บัการปลอบโยนดว้ยน ้าพระสุคนธแ์ห่งความศกัดิส์ทิธิแ์ละไดร้บั
การค า้ชดูว้ยสายลมอนัฟ้ืนคนืชพีแห่งการดแูลเอาใจใส่และความเมตตาของพระองค ์
ขอทรงเสรมิเพิ่มพลงัของเธอดว้ยสญัลกัษณข์องอาณาจกัรของพระองค ์และท าให ้
วิญญาณของเธอเบิกบานดว้ยหลกัฐานแห่งอ านาจปกครองอนัมิรูส้ิน้ของพระองค ์
ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ โปรดทรงปลอบใจอนัโศกเศรา้ของเธอดว้ยการใหเ้ธอระลึกถงึ
พระพกัตรข์องพระองค ์ขอใหเ้ธอไดอ้ยู่รว่มอยู่ในความลีล้บัทีซ่อ่นเรน้ และดลบนัดาล
ใจเธอดว้ยความงดงามแห่งอาภาทีม่าจากสรวงสวรรคข์องพระองค ์ความทุกขโ์ศก
ของเธอน้ันมากมายหลากหลาย และความเจ็บปวดรวดรา้วจากความหม่นหมองของ
เธอน้ันมมีาอย่างไม่รูจ้กัจบสิน้ ขอทรงประทานการอุปถมัภจ์ากพระกรุณาทีค่ า้ชแูละ
ขอทรงประทานพรจากพระมหากรุณาแก่เธอทุกลมหายใจ ขอใหเ้ธอไดร้บัพระพร
จากพระมหากรุณาธคิุณของพระองค ์ความหวงัและความคาดหมายของเธอน้ัน
ตัง้อยู่ในศูนยก์ลางของพระองค ์ขอทรงเปิดเผยพระพกัตรอ์นัเป็นประตูแห่งความ
เมตตาอ่อนโยนแกเ่ธอและขอทรงน าเธอสู่หนทางแห่งความปรานีอนัน่าอศัจรรยข์อง
พระองค ์พระองคค์อืพระผูท้รงเอือ้เฟ้ือ พระผูท้รงรกัสิง่ทัง้มวล พระผูท้รงค า้จุน พระผู ้
ทรงความกรณุาตอ่ทกุสรรพสิง่’ ” 53 

พระอบัดลุบาฮา 
 
“ยิง่กว่าน้ัน เพือ่เป็นพยานหลกัฐานอย่างหนาแน่นยิง่ขึน้ต่อการเผยความสง่างามอนั
เป็นทีเ่กรงขามและต่อการรวมพฒันาการแห่งราชศาสนกจิอนัโอฬารทีเ่ร ิม่โดยพระ
บาฮาอลุลาหอ์ย่างเป็นปฐมฤกษบ์นเขาอนัศกัดิส์ทิธิน้ั์น อาจจะเลอืกกล่าวถงึบางส่วน
ของทรพัยส์ินที่ใชร้ ่วมกนัในอาณาบรเิวณพระสถูปของพระบอ๊บที่เป็นสถานที่
พกัผ่อนสุดทา้ยของใบไมอ้นัศกัดิส์ิทธิท์ีสุ่ด เป็นนอ้งสาว ‘อนัเป็นทีร่กั’ ของพระอบั
ดลุบาฮาและเป็น ‘ใบทีผ่ลอิอกมาจากรากซึง่มมีากอ่นอดตีกาล’ เป็น ‘สุคนธรส’ ‘แห่ง
เสือ้คลุมอนัเป็นประกายสุกใส’ ของพระบาฮาอุลลาห ์ท่านผูเ้ป็นใบไมอ้นัศกัดิส์ิทธิ ์
ที่สุดถูกยกย่องโดยพระบาฮาอุลลาหใ์หอ้ยู่ใน ‘สถานะที่ไม่มีหญิงใดเหนือกว่า’ มี
ศกัดิเ์ทยีบเท่ากบัวรีสตรอีนัเป็นอมตะเชน่ แซรา อสเิยห ์พระนางมารยีพ์รหมจาร ีฟา
ตมิาและทาเฮเรย ์แตล่ะทา่นทีก่ล่าวมานีม้สีถานะโดดเดน่กว่าเพศเดยีวกนัตลอดยุคที่
ผ่านมา” 54 

ทา่นโชก ิเอฟเฟนด ิ
 
  
                                                           
53 Bahiyyih Khánum: The Greatest Holy Leaf 8-9. 
54 Shoghi Effendi, God Passes By, p. 347. 
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อนุสรณส์ถานของผูเ้ป็นกิง่กา้นทีบ่รสิุทธิท์ีสุ่ด  
(มรีซ์า มหีด์ ีบุตรชายคนสุดทอ้งของพระบาฮาอลุลาห)์  

[The Purest Branch] 

 
“ในบทอธิษฐานที่มีความส าคัญอย่าง
ยิ่งยวดที่เปิดเผยโดยพระบาฮาอุลลาห ์
เพื่ออุทิศแด่บุตรชาย บทสวดมนตบ์ทนี้
ยกย่องมรณกรรมของท่านผูเ้ป็นกิง่กา้น
ทีบ่รสิุทธิท์ีสุ่ดขึน้สูงเทยีมเท่าการไถ่โทษ 
ณ ขณะที่พระอับราฮัมตั้งพระทัยบูชา
ยันตพ์ระบุตรของพระองค ์ที่พระเยซู
คร ิสตท์รงยอมถูกตร ึงกางเขน ที่พระ
อิหม่าม ฮูเซน ทรงยอมสละชพีเป็นพลี 
บทอธษิฐานดงักล่าวมเีนือ้หาดงันี ้‘ขา้แต่
พระผูเ้ป็นนาย ขา้พเจา้ไดส้ละแลว้ซึง่สิง่ที่
พระองคไ์ดท้รงประทานแก่ขา้พเจ า้ 
เพื่อใหค้นรบัใชท้ั้งหลายของพระองค ์
ไดร้บัการกระตุน้และผูท้ี่อาศัยในโลก
ทัง้หมดจะไดส้ามคัคีกนั’ และในท านอง
เดียวกนั พระองคท์รงตรสัแก่บุตรชายที่
สละชพีเป็นพลีแก่ศาสนาในลกัษณะทีเ่ป็นพระวจนะพยากรณว์่า ‘เจา้คอืผูท้ี่พระผู ้
เป็นเจา้ทรงไวเ้นือ้เช ือ่ใจและเป็นขมุสมบตัใินดนิแดนนี ้ในไม่ชา้พระผูเ้ป็นเจา้จะทรง
เผยสิง่ทีพ่ระองคท์รงปรารถนาแกเ่จา้’ ” 55 

ทา่นโชก ิเอฟเฟนด ิ
 
“ดูกร ผูท้ี่เป็นกิ่งกา้นของพระผูเ้ป็นเจา้ ขอใหก้ารระลึกถึงพระผูเ้ป็นเจา้และการ
สรรเสรญิของพระองค ์ตลอดจนค าสรรเสรญิของผูท้ี่อยู่ในอาณาจกัรนิรนัดรแ์ละ
บรรดาผูท้ีอ่าศยัอยู่ในอาณาจกัรแห่งนามทัง้หลายจงมีแด่เจา้ ความสุขจงมีแด่เจา้ที่
เจา้มีความจงรกัภกัดีต่อพระปฏิญญาของพระผูเ้ป็นเจา้และต่อพระประสงคค์ร ัง้
สุดทา้ยของพระองคจ์นกระทั่งถงึวาระทีเ่จา้พลีชพีต่อหนา้พระพกัตรข์องพระผูเ้ป็น
นายซึง่เป็นพระผูท้รงความยิง่ใหญ่ พระผูท้ีไ่ม่มีขอ้จ ากดั ทีจ่รงิแลว้ เจา้ไดถู้กปฏบิตัิ
อย่างไม่เป็นธรรมและความงามของพระองคพ์ระผูท้รงด ารงอยู่ดว้ยพระองคเ์องก็เป็น
ประจกัษพ์ยาน นับแต่วนัแรกของชวีติ เจา้สูอ้ดทนต่อสิง่ทีเ่ป็นเหตุใหค้ร า่ครวญ ทีท่ า
ใหเ้สาทุกตน้สะเทือน ความสุขจงมีแด่ผูท้ี่ระลึกถึงเจา้ และดว้ยเจา้ พวกเขาไดถู้ก
ดงึดดูเขา้สู่พระผูเ้ป็นเจา้ พระผูท้รงสรา้งอรณุรุง่” 56 

พระบาฮาอลุลาห ์
                                                           
55 Shoghi Effendi, God Passes By, p. 188. 
56 Shoghi Effendi, Messages to America: 1932-1946, p. 33-34. 

 
มรีซ์า มหีด์ ีบุตรชายคนสดุทอ้งของพระบาฮาอลุลาห ์ 

สมญานามวา่ พระผูเ้ป็นกิง่ทีบ่รสิทุธิท์ีส่ดุ 
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“ขอความสรรเสรญิจงมีแด่พระองค ์ขา้แต่พระผูเ้ป็นนาย พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้ 
พระองคท์รงทอดพระเนตรเห็นขา้พเจา้ตกอยู่ในเงือ้มมือของศตัรูของขา้พเจา้ และ
บุตรชายทีก่ าลงันอนจมกองเลอืดของขา้พเจา้ต่อหนา้พระพกัตรข์องพระองค ์ขา้แต่
พระผูซ้ ึง่อาณาจกัรแห่งนามทัง้หลายอยู่ในพระหตัถข์องพระองค ์ขา้แตพ่ระผูเ้ป็นนาย 
ขา้พเจา้ไดส้ละแลว้ซึง่สิ่งที่พระองคไ์ดท้รงประทานแก่ขา้พเจา้ เพื่อใหค้นรบัใช ้
ทัง้หลายของพระองคไ์ดร้บัการกระตุน้และผูท้ีอ่าศยัในโลกทัง้หมดจะไดส้ามคัคกีนั” 
 

“ขอพระพรจงมีแด่เจา้ และ
ขอพระพรจงมีแด่ ผู ้ที่หัน
มายงัเจา้และมาเยีย่มเจา้ ณ 
สุสานของเจา้ และดว้ยเจา้ 
พวกเขาไดถู้กดึงดูดเขา้สู่
พระผูเ้ป็นเจา้ซึง่เป็นพระผู ้
เป็นนายของทั้งหมดเท่าที่
ผ่านมาและที่ก าลังจะเป็น
ต่อไป .... ขา้พเจ า้ขอเ ป็น
ประจกัษพ์ยานว่าเจา้ไดก้ลบั
สู่เหยา้อย่างนอบน้อมถ่อม
ตน พระพรทีเ่จา้และพวกเขา
ยึดชายเสือ้คลุมที่แผ่กวา้ง
ออกมาของ เจ ้า ไ ว ้อย่ า ง

มั่นคงจะไดน้ั้นชา่งยิง่ใหญ่ยิง่นัก ทีจ่รงิแลว้ เจา้คอืผูท้ีพ่ระผูเ้ป็นเจา้ทรงไวเ้นือ้เช ือ่ใจ
และเป็นขุมสมบตัิในดินแดนนี้ ในไม่ชา้พระผูเ้ป็นเจา้จะทรงเผยสิ่งที่พระองคท์รง
ปรารถนาแก่เจา้ ทีจ่รงิแลว้ พระองคค์อืพระผูเ้ป็นความจรงิ พระผูท้รงตรสัรูทุ้กสิ่งที่
มองไม่เห็น ยามที่เจา้ถูกหย่อนลงพักผ่อนในดิน ดินน้ันก็สั่นสะเทือนดว้ยความ
ปรารถนาทีไ่ดพ้บเจา้ น่ีคอืสิง่ทีถู่กบญัชาไว ้กระน้ันประชาชนก็ยงัไม่ล่วงรู ้หากเรา
บรรยายความลีล้บัแห่งการขึน้สู่สวรรคข์องเจา้ บรรดาผูท้ีก่ าลงัหลบัใหลอยู่ก็จะพา
กนัตืน่ขึน้ และทุกสิง่ก็จะลุกเป็นเปลวดว้ยเพลงิแห่งการระลกึถงึพระนามของเรา พระ
ผูท้รงยิง่ใหญ ่พระผูท้รงรกั” 57 

พระบาฮาอลุลาห ์

                                                           
57 Shoghi Effendi, Messages to America: 1932-1946, p. 34. 

 
มรีซ์า มหีด์ ีตกจากชอ่งรบัแสงลงมา ณ จดุนี ้
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อนุสรณส์ถานของผูเ้ป็นกิง่กา้นทีบ่รสิทุธิท์ีส่ดุ (มรีซ์า มหีด์ ีบุตรชายคนสดุทอ้งของพระบาฮาอลุลาห)์ 

และอนุสรณส์ถานของ ใบไมท้ีส่งูสง่ทีส่ดุ (ทา่นนาวว์า้บ พระชายาของพระบาฮาอลุลาห)์ 
 

อนุสรณส์ถานของใบไมท้ีสู่งส่งทีสุ่ด (ทา่นนาวว์า้บ ภรรยาของพระบาฮาอลุลาห)์  
[Navváb] 

 

“ในสถานที่ฝ่ังเดียวกนั และในวนัเดียวกนักบัที่รา่งของพระผูเ้ป็นกิง่กา้นที่บรสิุทธิ ์
ทีสุ่ดถูกฝัง ไดม้กีารยา้ยรา่งของมารดาของท่านคอืนาวว์า้บ ผูท้ีไ่ดช้ ือ่ว่าประเสรฐิดงั
นักบุญ ผูซ้ ึง่ผจญกบัความเจ็บปวดรวดรา้วอย่างแสนสาหสั ดงัทีพ่ระอบัดุลบาฮาได ้
ยกพระคมัภรีแ์ห่งอสิยาห ์บทที ่54 มายนืยนัแสดงเป็นประจกัษพ์ยานใหเ้ห็น สตรทีีม่ี 
‘สวาม’ี ซึง่เรยีกโดยองค ์ซึง่เป็นองคศ์าสดาเองว่าเป็น ‘พระผูเ้ป็นนายแห่งเหล่าเทพย
ดา’ และเป็นผูท้ีเ่ช ือ้สายของท่านจะสืบทอดชนชาติทัง้หลายนอกเหนือจากชาวยิว 
และเป็นสตรผูีท้ี่พระบาฮาอุลลาหท์รงก าหนดไวใ้นธรรมสารของพระองคว์่าเป็น 
‘คูค่รองในทกุภพของพระองค’์ ” 58 

ทา่นโชก ิเอฟเฟนด ิ
 

“ในบรรดาผูท้ีร่ว่มอยู่ในการถูกเนรเทศของพระองคน้ั์นมีชายาของพระองคร์ว่มอยู่
ดว้ย คอื นาวว์า้บผูป้ระเสรฐิดงันักบุญ ท่านไดร้บัการขนานนามว่าเป็น ‘ใบไมท้ีสู่งส่ง
ทีสุ่ด’ ผูซ้ ึง่ตลอดเวลาเกอืบสีส่บิปีไดแ้สดงออกซึง่ความอดทน ความกลา้หาญ ความ
ใจบุญ ความอุทศิตน และความประเสรฐิแห่งจติวญิญาณ ซึง่ท าใหท้่านไดร้บัการยก
ย่องจากปากกาของพระผูเ้ป็นนายของท่าน ภายหลงัจากทีท่่านถงึแก่กรรมแลว้ใน

                                                           
58 Shoghi Effendi, God Passes By, p. 348. 
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การกล่าวสดุดีอนัหาที่เปรยีบมิได ้ว่าท่านไดร้บัสถานะของการเป็น ‘คู่ครองของ
พระองคใ์นทกุภพของพระผูเ้ป็นเจา้ตราบช ัว่กลัปาวสาน’ ” 59 

ทา่นโชก ิเอฟเฟนด ิ
 

“พระบาฮาอุลลาหท์รงลิขิตเกีย่วกบัมารดาของพระอบัดุลบาฮาผูเ้ป็นใบไมท้ี่สูงส่ง
ทีสุ่ดไวว้่า ‘ขอพระจติแรกซึง่เผยแก่จติวิญญาณทัง้ปวง และแสงแรกซึง่ส่องใหแ้สง
ทัง้หลายไดฉ้ายออกมาจงมแีด่เจา้ โอ ผูเ้ป็นใบไมท้ีสู่งส่งทีสุ่ด เจา้ไดร้บัการกล่าวไว ้
ในพระคมัภีรส์ีแดงเขม้ เจา้คอืคนทีพ่ระผูเ้ป็นเจา้ทรงสรา้งขึน้เพื่อใหร้บัใชอ้งคข์อง
พระองค ์และเป็นสิง่แสดงออกซึง่ศาสนาของพระองค ์เป็นดวงตะวนัแห่งการเปิดเผย
ของพระองค ์คืออรุโณทยัสถานแห่งสัญลักษณข์องพระองค ์เป็นที่มาแห่งพระ
บญัญตัขิองพระองค ์และพระผูท้รงชว่ยเหลือเจา้อย่างมากจนเจา้หนัไปทัง้รา่งไปสู่
พระองคใ์นขณะทีเ่หล่าคนรบัใชแ้ละหญงิรบัใชท้ัง้หลายหนีหนา้ไปจากพระองค ์ขอ
ความสุขจงมแีด่เจา้ โอ ้หญงิรบัใชข้องเรา ใบไมข้องเรา และเป็นคนทีถู่กกล่าวถงึใน
พระคมัภีรข์องเรา ถูกจารกึไวใ้นมว้นกระดาษและในสาสน์โดยปากกาของเรา ณ 
ขณะนี ้ขอเจา้จงมีความสุขหรรษาในสถานะอนัประเสรฐิในพิมานสถานอนัสูงส่งใน
ขอบฟ้าแห่งอบัภา ดว้ยเหตุนีพ้ระองคผู์ท้รงเป็นนายแห่งพระนามทัง้หลายจงึระลึกถงึ
เจา้ เราขอเป็นประจกัษพ์ยานว่าเจา้ไดบ้รรลุสู่สิง่อนัดงีามแลว้ทัง้มวล และดงัน้ัน พระ
ผูเ้ป็นเจา้จงึทรงยกย่องเจา้ และใหเ้กยีรตแิละความรุง่โรจนบ์นิวนอยู่เหนือเจา้’ ” 60 

พระบาฮาอลุลาห ์
 

“ดูกร คนทีม่ีความซือ่สตัย ์ถา้เจา้ไดม้าเยีย่มสถานทีพ่กัผ่อนของผูเ้ป็นใบไมท้ีสู่งส่ง
ทีสุ่ดผูซ้ ึง่ไดข้ึน้สู่สมัพนัธไมตรแีห่งความรุง่โรจน ์จงยนืแลว้กล่าวว่า ‘ขอความคารวะ 
พระพรและความรุง่โรจนจ์งมีแด่ท่าน โอ ผูเ้ป็นใบไมท้ีแ่ตกออกมาจากตน้บวัสวรรค ์
ขา้พเจา้ขอเป็นพยานว่าท่านมีความเชือ่ในพระผูเ้ป็นเจา้และในสญัลกัษณข์อง
พระองคแ์ละตอบขอ้เรยีกรอ้งของพระองคแ์ละหันไปหาพระองค ์ยึดสายใยของ
พระองคไ์วม้ั่น เกาะชายภูษาแห่งพระกรุณาธคิุณ หลบหนีจากบา้นไปสู่หนทางของ
พระองค ์และเลือกทีจ่ะอยู่อย่างคนแปลกหนา้ โดยปราศจากความรกัจากทีป่ระทบั
ของพระองคแ์ละเฝ้าปรารถนาจะรบัใชพ้ระองค ์ขอพระผูเ้ป็นเจา้ทรงมีเมตตาต่อผูท้ี่
ถูกชกัน าเขา้มาอยู่ใกลเ้จา้ และระลึกถึงเจา้ดว้ยเสียงที่เปล่งว่าสถานะสูงสุดจาก
ปากกาของเรา เราสวดมนตต์่อพระผูเ้ป็นเจา้เพือ่ว่าพระองคจ์ะทรงอภยัแกเ่ราและขอ
ทรงอภยัแกเ่ขาเหล่าน้ันทีห่นัมาหาเจา้ ขอทรงประทานสิง่ทีพ่วกเขาปรารถนาและขอ
พระมหากรณุาธคิณุอนัน่าอศัจรรยข์องพระองคท์ าใหพ้วกเขาสมหวงัในสิง่ทีพ่วกเขา
ตอ้งการ ทีจ่รงิแลว้ พระองคท์รงโอบออ้มอาร ีพระผูท้รงเอือ้เฟ้ือ ขอความสรรเสรญิจง
มีแด่พระผูเ้ป็นเจา้ พระผูเ้ป็นที่ปรารถนาของทุกภพ พระผูเ้ป็นที่รกัของบรรดาผูท้ี่
ยอมรบัพระองค’์ ” 61 

พระบาฮาอลุลาห ์  
                                                           
59 Shoghi Effendi, God Passes By, p. 108. 
60 Shoghi Effendi, Messages to America: 1932-1946, p. 34. 
61 Shoghi Effendi, Messages to America: 1932-1946, p. 35 
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ไปทีส่ารบญั 

อนุสรณส์ถานของท่านมูนิเรย ์คานุม (ภรรยาของพระอบัดลุบาฮา) 
[Munírih Khánum] 

 

 
อนุสรณส์ถานของทา่น มูนิเรย ์คารนุ์ม (ภรรยาของพระอบัดลุบาฮา) 

 
“ท่านมูนิเรย ์คานุม มารดาผูศ้กัดิส์ทิธิ ์ไดเ้หนิสู่สวรรคแ์ลว้ บาไฮทัว่โลกระลกึดว้ย
ความเสยีใจถงึชวีติอนัมีคุณค่าทีไ่ดผ่้านเหตุการณห์ลากหลายซึง่มีความโดดเด่น
เฉพาะตวัดา้นการรบัใชด้ว้ยคุ6ณธรรมในต าแหน่งอนัสูงส่งในชว่งชวีิตที่มืดมิด
ของพระอบัดลุบาฮา” 62 

ทา่นโชก ิเอฟเฟนด ิ
 
 
  

                                                           
62 Cablegram dated 30 April 1938 from Shoghi Effendi published in The Bahá'í World, vol. VIII, p. 260. 
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ไปทีส่ารบญั 

หอจดหมายเหตนุานาชาต ิ 
[International Archives Building] 

 
“หอจดหมายเหตุนานาชาตนัิบเป็นอาคารแห่งแรกทีม่ีโครงสรา้งทางสถาปัตยกรรม
อนัสง่างาม ถูกก าหนดใหน้ าทางไปสู่การสถาปนาศูนยก์ลางการบรหิารแห่งโลกของ
ศาสนาบนเนินเขาคารเ์มล เป็นเรอืทีถู่กกล่าวถงึในตอนจบของสาสน์แห่งคารเ์มล 
การกอ่สรา้งอาคารหลงันีเ้สรจ็สมบูรณแ์ลว้.…” 63 

ทา่นโชก ิเอฟเฟนด ิ
 
“ชว่งปี พ.ศ. 2595 (ค.ศ. 1952) กอ่นวนัทีจ่ะมกีารประกาศเร ิม่แผนงานสบิปีแห่งการ
สอนศาสนาและการท าใหศ้าสนาเป็นทีเ่ขา้ใจอย่างลกึซึง้ซ ึง่ต่อมาไดท้ราบกนัว่าเป็น 
‘แผนงานบุกเบิกแห่งโลก’ ของท่านศาสนภิบาล ท่านประกาศต่อบาไฮ ณ วนัที ่8 
ตุลาคม ว่าแผนงานของศูนยบ์าไฮแห่งโลกคือ ‘การก่อสรา้งหอจดหมายเหตุ
นานาชาติในอาณาบรเิวณใกลเ้คียงกบัพระสถูปของพระบอ๊บ ’ ต่อมาภายหลัง
ท่านศาสนภิบาลไดอ้ธบิายเหตุผลการก่อสรา้งหลกันี้ว่า ... ’ส าหรบัใชเ้ป็นคลงัอนั
เหมาะสมเพือ่รวบรวมสิง่ทีม่คี่าอย่างประเมนิมไิดข้องพระศาสดาคู่ซ ึง่ถอืเป็นค าสอนที่
เตอืนใจอย่างสมบูรณ ์ตลอดจนใชเ้ก็บสิง่ของของบรรดาวรีชน นักบุญและผูพ้ลีชพี
แกศ่าสนาทีต่กทอดมาถงึปัจจบุนั’ ”.... 
 

 
หอจดหมายเหตนุานาชาต ิ

 
“ท่านศาสนภิบาลได ้‘ประกาศดว้ยความยินดี’ ต่อโลกบาไฮ ณ วนันอวร์ูซ พ.ศ. 
2598 (ค.ศ. 1955) ว่า ‘เร ิม่ขุดเจาะที่ดินฐานก่อสรา้งหอจดหมายเหตุนานาชาติ 
ประกาศเร ิม่สรา้งอาคารหลงัแรกเพื่อน าเขา้สู่การสถาปนาทีท่ าการบรหิารในระบบ
ใหม่ของโลกบาไฮอย่างเป็นทางการในดนิแดนศกัดิส์ทิธิ’์ ”.... 
                                                           
63 Shoghi Effendi, Messages to The Bahá'í World 1950-1957, p. 64. 
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ไปทีส่ารบญั 

 
“... พารท์ีนอน ... คือรูปทรงแบบที่จะใชใ้นการก่อสรา้งอาคารหลังนี้ของท่าน 
(อย่างไรก็ตาม) ... หวัเสาจะใชรู้ปแบบไอโอนิกและดอรกิ หนา้บนัไดทางเขา้หลกัจะมี
ประกายแสงอาทติยแ์ละพระนามอนัศกัดิส์ทิธิท์ีสุ่ด.... 
 
“ท่านโชก ิเอฟเฟนด ิประสงคจ์ะใหห้ลงัคามีสสีนิมเขยีวปนสีทองเหลอืงอนัสวยงาม 
.... บรษิทั Utrecht จากฮอลแลนดซ์ ึง่เป็นบรษิทัเดยีวกบัทีส่รา้งโครงหลงัคากระเบือ้ง
คร ึง่วงกลมสีทองครอบพระสถูปของพระบอ๊บ ไดท้ าการผลิตกระเบือ้ง 7,000 แผ่น
เพือ่มุงหลงัคาอาคารหอจดหมายเหตหุลงันี.้...” 
 
“อาคารหอจดหมายเหตุมีความสูง 12 เมตร กวา้ง 14 เมตรและยาว 32 เมตร มีเสา 
50 ตน้ เสาผนังดา้นหนา้ 2 ตน้สูงกว่า 7 เมตร เสาทัง้หมดมีช ือ่ทางธรณีวิทยาว่า 
Chiampo Paglierino มสีนี ้าตาลออ่น เป็นหนิชนิดเดยีวกนักบัทีส่รา้งพระสถูปของ
พระบอ๊บทีม่าจากเหมืองหนิ Chiampo  ซึง่ตัง้อยู่ระหว่างเมืองวเิชนซา และเวโลนา
....” 
 
“ในเดอืนเมษายน พ.ศ. 2500 (ค.ศ. 1957) (ท่านศาสนภบิาล) แจง้ว่าการก่อสรา้ง
ดา้นหน้าของอาคารหอจดหมายเหตุเสร็จสิน้ลงแลว้และการมุงหลังคาก็เสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ ‘อาคารทัง้หลงัท าใหก้ารเผยสถาบนักลางของศาสนาแห่งโลกทีอ่ยู่ใน
ออ้มอกของเนินเขาอนัศักดิส์ิทธิข์องพระผูเ้ป็นเจา้ขึน้สู่ระดบัที่ไม่เคยมีมาก่อน
ทางดา้นสีสนั แบบก่อสรา้งที่มีคุณภาพสูง ตลอดจนสดัส่วนอนังดงามรว่มกบัพระ
สถปูสทีองอนังามสง่าทีอ่ยู่เบือ้งหลงั’ ” 64 

อมาตลุบาฮา รฮูเิยห ์คานุม 
  

                                                           
64 Amatu'l-Bahá Rúhíyyih Khánum. Extracts from an article entitled "The Completion of the International Archives" 
published in The Bahá'í World, vol. XIIL, Pp. 402-434. 
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ไปทีส่ารบญั 

ทีท่ าการสภายุตธิรรมแหง่สากล  
[Seat of the Universal House of Justice] 

 

 
ทีท่ าการสภายตุธิรรมแห่งสากล 

 

“ใชพ้ืน้ผิวหินดา้นหนา้เหมือนกบัอาคารหอจดหมายเหตุ สรา้งประกอบกบัหินทีม่า
จากประเทศอติาล ีลอ้มรอบตวัอาคารดว้ยแนวเสาระเบยีงหนิหกสบิตน้อนัสง่างามใน
แบบสถาปัตยกรรมโครนิเธยีน นอกเหนือจากเป็นหอ้งโถงทีป่ระชมุเพือ่ปรกึษาหารอื
ของสภายุตธิรรมแห่งสากลแลว้ ทีท่ าการสภายุตธิรรมแห่งสากลยงัมีหอ้งสมุด หอ้ง
ตอ้นรบัผูแ้สวงบุญและบุคคลส าคญั มหีอ้งปรบัอากาศซึง่ใชเ้ก็บตน้ฉบบัพระธรรมและ
เอกสารต่างๆ ทีม่คี่า ใชเ้ป็นสถานทีพ่กัของเลขาธกิารและงานบรกิารชว่ยเหลือตาม
ความจ าเป็น สถานทีแ่ห่งนีถู้กออกแบบทีม่ีท ัง้ความสวยงามและความสง่างาม ฉาบ
ดว้ยหนิซึง่คงทนกบัสภาพดนิฟ้าอากาศนานนับศตวรรษ การตกแตง่ภายในเรยีบง่าย
และสามารถปรบัใชไ้ดอ้ย่างเหมาะสมในแต่ละยุคสมยัภายหนา้ ตามความกา้วหนา้
ของเทคโนโลยทีีแ่ปรไปอย่างรวดเรว็ตามความรูข้องมนุษย”์ 
 

“อาคารนี้มีหา้ช ัน้คร ึง่ มีขนาดและความซบัซอ้นมากกว่าบรรดาสิ่งก่อสรา้งที่อยู่ที่
ศูนยแ์ห่งโลกในปัจจุบนั นับเป็นความทา้ทายของชมุชนบาไฮทีย่งัมีทรพัยากรนอ้ย
มากเมือ่เทยีบกบังานอนัยิง่ใหญ่ทีอ่ยู่ตรงหนา้ แตน่ ้าใจเสยีสละกลายเป็นลกัษณะเด่น
ของศาสนิกชนของพระบาฮาอลุลาหท์ีป่ระกอบดว้ยทุกเชือ้ชาตจิากทุกสภาพอากาศ 
ในขณะที่พวกเขารว่มแรงรว่มใจระดมทุนสรา้งอาคารศูนยบ์รหิารอนัใหญ่โตของ
ศาสนาหลงัทีส่อง พวกเขาก็มีความปีตยิินดีที่ไดร้บัอภิสิทธิอ์นัประมาณค่ามิไดใ้น
การมีส่วนรว่มกระบวนการ ‘อนักวา้งใหญ่ไพศาลและสุดจะตา้นทาน’ ซึง่ท่านโชก ิ
เอฟเฟนดไิดก้ล่าวว่า ‘เป็นประวตัศิาสตรท์างจติวญิญาณของมนุษยช์าตทิีไ่ม่เคยมี
ตวัอย่างมากอ่น’ “ 65 

สภายุตธิรรมแห่งสากล 

                                                           
65 The Bahá'í World, vol. XVI, p. 398 
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ไปทีส่ารบญั 

 
หอ้งประชมุของสภายตุธิรรมแห่งสากล (หอ้งทีม่ไีฟเปิด) 

 

“เรานอ้มศรีษะดว้ยส านึกในพระมหากรุณาธคิุณอนัไม่สิน้สุดทีพ่ระผูท้รงความงาม
อนัอุดมพรทีท่รงรบัรองใหส้ภายุตธิรรมไดม้ทีีท่ าการแห่งใหม่อย่างถาวร โอกาสอนั
เป็นมงคลนีส้่งสญัญาณใหเ้ห็นอกีระยะหน่ึงของการบรรลุผลตามค าพยากรณแ์ห่ง
การล่องเรอืเหนือเนินเขาของพระผูเ้ป็นนายดงัทีก่ล่าวไวล้่วงหนา้ในสาสน์แห่งคาร ์
เมล เป็นทีต่ ัง้อนัเลศิล า้ของศูนยท์างดา้นจติวญิญาณและการบรหิารของพระบาฮา
อลุลาห”์   

สภายุตธิรรมแห่งสากล 
 

  
ทีท่ าการสภายตุธิรรมแห่งสากล  

(เห็นทวิทศันอ์า่วไฮฟายามพลบค ่า) 
หอ้งรบัรองภายในอาคารทีท่ าการ 

สภายตุธิรรมแห่งสากล 
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ไปทีส่ารบญั 

อาคารศูนยก์ลางเผยแพรศ่าสนานานาชาต ิ
[International Teaching Centre Building] 

 

 
อาคารศูนยก์ลางเผยแพรศ่าสนานานาชาต ิ

 
อาคารศูนยก์ลางเผยแพรศ่าสนานานาชาตเิป็น “ทีท่ าการของสถาบนัซึง่ถูกใชง้าน
สองลกัษณะคู่กนัคอืเพือ่ป้องกนัและเผยแพรศ่าสนา ท่านศาสนภบิาลอนัเป็นทีร่กัได ้
เคยเขียนเกี่ยวกบัสถาบนัแห่งนี้ซ ึง่ต่อมาถูกสถาปนาขึน้ในปี พ.ศ. 2516 (ค.ศ. 
1973) โดยกลุ่มท่านพระหตัถศ์าสนาซึง่ขณะน้ันอยู่ในดนิแดนศกัดิส์ิทธิ ์มีการจดั
และขยายเพือ่สามารถท างานตามทีไ่ดร้บัมอบหมายในอนาคต” 66 

สภายุตธิรรมแห่งสากล 
 
เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2544 (ค.ศ. 2001) มีการจดังานพิเศษในวาระที่คณะที่
ปรกึษาศาสนาภาคพืน้ทวปีและอนุกรไดร้บัเชญิใหม้ารว่มประชมุกนัทีน่ี่เป็นคร ัง้แรก 
นับเป็นศุภฤกษแ์ห่งการเปิดใชท้ีท่ าการอาคารศูนยเ์ผยแพรศ่าสนานานาชาตถิาวร
บนเขาคารเ์มล เหตุการณนี์้เกิดขึน้พรอ้มกนักบัการประกาศเร ิม่แผนการก่อรา่ง
ศาสนาระยะทีห่า้โดยสภายุตธิรรมแห่งสากล 
  

                                                           
66 Letter of the Universal House of Justice dated 31 August 1987 to the Bahá'ís of the world 
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ไปทีส่ารบญั 

ศูนยก์ารศกึษาพระธรรม  
[Centre for the Study of the Texts] 

 

 
ทางเขา้อาคารศูนยก์ารศกึษาพระธรรม 

 
“ศูนยก์ารศกึษาพระธรรมเป็นทีท่ าการของสถาบนัคน้ควา้ทางวชิาการ ถูกออกแบบ
โดยสภายุตธิรรมแห่งสากลเพือ่ใชเ้ป็นทีศ่กึษาคน้ควา้พระธรรมอนัศกัดิส์ทิธิ ์และเพือ่
เตรยีมการแปล ใหข้อ้สงัเกตและหมายเหตุเกีย่วกบัพระธรรมทีผ่่านการรบัรองของ
ศาสนา” 67 

สภายุตธิรรมแห่งสากล 
 
อาคารนี้สรา้งเสร็จและใชท้ าการในปี พ.ศ. 2542 (ค.ศ. 1999) รูจ้กักนัดีในนาม
แผนกคน้ควา้ เป็นทีท่ าการช ัว่คราวของหอสมุดบาไฮนานาชาตแิละส านักงานย่อยๆ 
 
  

                                                           
67 Memorandum of the Universal House of Justice dated 17 November 1999 to an individual. 
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แผนทีบ่รเิวณเมอืงอคัคา-ไฮฟา 
[Acca – Haifa Map] 

 

 
แผนทีบ่รเิวณเมอืงอคัคา-ไฮฟา 
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