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ค าน า 
 

ท่านนายให้ความมัน่ใจกับเราวา่ “ไม่เป็นที่สงสยัเลยวา่ สถานที่ศกัดิ์สิทธ์ิเป็นศนูย์กลางที่พระกรุณาธิคณุจาก
สวรรค์โปรยปรายลงมา เพราะการเข้าไปด้วยความเคารพในสถานที่ซึ่งส่องประกายสว่างไสวด้วยเร่ืองราวของ
บรรดาผู้สละชีพเพ่ือศาสนาในท่ามกลางดวงวิญญาณศักดิ์สิทธ์ิท าให้ร่างกาย จิตใจและหวัใจของเราเต็มตืน้ไป
ด้วยความออ่นโยนอยา่งที่สดุ” 

 
ศนูย์กลางศาสนาบาไฮแหง่โลกมีสถานที่น่าสนใจมากมายเก่ียวกบัการเปิดเผยพระธรรมซึง่เป็นต้นก าเนิดของ

ศาสนาของพระบาฮาอุลลาห์ เป็นจุดเร่ิมต้นของชุมชนศาสนิกชนของพระองค์ที่มีอยู่ทั่วโลก ในบรรดาสถานที่
ศักดิ์สิทธ์ิที่ส าคัญในศนูย์กลางแห่งนีไ้ด้แก่ พระสถูปที่ประดิษฐานพระวรกายของพระผู้ก่อตัง้ศาสนา ของพระผู้
เสด็จมาป่าวประกาศและของพระผู้ เป็นศนูย์กลางแห่งพระปฏิญญา มีสถานที่อยู่อาศยัในช่วงต่างๆ ระหว่างถูก
เนรเทศ มีอนุสรณ์สถานที่ฝังสมาชิกที่มีช่ือโดดเด่นของครอบครัวศักดิ์สิทธ์ิตลอดจนสถานที่ที่เก่ียวข้องกับ
เหตกุารณ์อนัน ามาซึง่รูปแบบพฒันาการของศนูย์กลางแห่งโลก ทัง้หมดที่กลา่วมานีท้ าให้ผู้มาเยี่ยมกราบนมสัการ
ได้รับประสบการณ์ทางจิตวิญญาณซึง่มีเอกลกัษณ์เดน่เฉพาะตวัในประวตัิ 

 
ศาสตร์ศาสนา มรดกอนัมีคา่ที่ตกทอดมาถึงยคุนีถ้กูเพ่ิมเติมด้วยทศันียภาพอนัโอฬารของอาคารและอทุยานที่

แผ่รอบล้อมไหลเ่ขาคาเมล ท าให้สถานที่แหง่นีก้ลายเป็นหวัใจทางด้านบริหารของโลกบาไฮ 
 

หนังสือเล่มนีจ้ัดเตรียมภายใต้การน าทางของสภายุติธรรมแห่งสากล ท าให้ศาสนิกชนที่มาเยี่ยมดินแดน
ศกัดิ์สิทธ์ิได้รับข้อมลูจากบทความที่ตดัทอนมาจากพระวจนะศกัดิ์สิทธ์ิ จากบนัทึกข้อเขียนตา่งๆ ของท่านศาสนภิ
บาลและจากสภายตุิธรรมแห่งสากลเก่ียวกับสถานที่ศกัดิ์สิทธ์ิต่างๆ ที่ศนูย์กลางศาสนา ค าอธิบายอนัอดุมด้วย
คณุคา่จะชว่ยให้ผู้มาเยี่ยมกราบนมสัการได้ไตร่ตรองเก่ียวกบัความส าคญัของสถานที่เหลา่นี  ้
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พระสถปูของพระบาฮาอุลลาห์ 

 

 
“ท่ีจริงแล้ว เกบเบลห์ คือ พระผู้ ซึ่งพระผู้ เป็นเจ้าจะทรงท าให้ปรากฏองค์ เมื่อไรก็ตามท่ีพระองค์เคลื่อนท่ี เกบเบลห์ ก็เคลื่อนท่ี

จนกระทัง่พระองค์สงบน่ิง” (พระบาฮาอลุลาห์) 
 
“เราบญัชาให้เจ้าสวดมนต์ตามหลกัศาสนา.... เมื่อเจ้าประสงค์จะสวดบทนี ้จงหันหน้าไปยงัราชส านักซึ่งเป็นท่ีสถิตอันทรงความ

ศักด์ิสิทธ์ิท่ีสดุของเรา จุดอันศักด์ิสิทธ์ิแห่งนีเ้ป็นท่ีซึง่พระผู้ เป็นเจ้าทรงบนัดาลให้เป็นศนูย์กลางท่ีเหลา่เทพยดาบนสรวงสวรรค์เหินบินวน
อยู่รอบๆ เป็นจุดท่ีพระองค์ทรงบญัชาให้เป็นสถานท่ีสกัการะบูชาส าหรับผู้ ท่ีอาศัยอยู่ในเมืองอนัเป็นอมตะ เป็นสถานท่ีอันเป็นท่ีมาแห่ง
อ านาจสัง่การบรรดาผู้ ท่ีอยูบ่นสวรรค์และบนโลก และเมื่อดวงอาทิตย์แห่งสจัธรรมและพระด ารัสถึงแก่กาลอสัดง จงหนัหน้าไปยงัจดุท่ีเรา
ได้บญัชาเจ้าไว้แล้ว ท่ีจริงแล้ว พระองค์คือพระผู้ทรงอานภุาพและเป็นพระผู้ทรงตรัสรู้” (พระบาฮาอลุลาห์) 

 
ห้องนีเ้ป็นห้องท่ีพระบาฮาอุลลาห์ทรงบรรทมในวนัท่ีทรงเสด็จสู่สวรรค์หลงัจากดวงอาทิตย์ตกในวนัท่ี  29 พฤษภาคม พ.ศ. 2435 

(ค.ศ. 1892) เป็นห้องท่ีอยูท่างทิศเหนือสดุของบ้านของบตุรเขยของพระองค์ซึง่มีช่ือวา่ซียิด อาลี อฟันาน ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ ในฐานะเป็น
ผู้น าศาสนาได้รับสิทธิถาวรในการดูแลพระสถปูแห่งนีเ้มื่อต้นปี พ.ศ. 2463 (ค.ศ. 1920) ซึ่งอยู่ในช่วงหลงัวิกฤตการณ์ท่ีก่อโดยบรรดาผู้
ละเมิดพระปฏิญญาซึ่งเข้ามายึดครองคฤหาสน์ท่ีอยูติ่ดกัน ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ ได้ปรับปรุงแก้ไขทางเข้าพระสถปูและต่อเติมหลงัคาทาง
เดินหน้ามขุในปี พ.ศ. 2483 (ค.ศ. 1940) พร้อมทัง้ได้สร้างประตโูค้งซึง่เป็นไม้โอ๊คแกะสลกัในปี พ.ศ. 2500 (ค.ศ. 1957) 
  

ประตูทางเข้าพระสถูปของพระบาฮาอุลลาห์ 
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“ส าหรับบคุคลทัว่ไปทางเข้าสู่ เกบเบลห์ ของศนูย์กลางบาไฮแห่งโลกสามารถเดินตดัผ่านบริเวณศักด์ิสิทธ์ิแล้วก็จะถึงราชส านักอนัเป็นท่ี
สกัการะบชูาตามล าดับดงันีคื้อ บริเวณด้านนอกและด้านในราชส านัก และแล้วก็จะถึงพระธรณีประตูของพระผู้ทรงความงามอนัอุดมพร 
พระผู้ทรงความศกัด์ิสิทธ์ิเหนือความศกัด์ิสิทธ์ิทัง้ปวง” (ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ) 
 

“ ‘อาณาบริเวณอันศักด์ิสิทธ์ิ’ ในท่ีนีคื้อทรัพย์สินของศาสนาในบาห์จี  ซึ่งรวมถึงคฤหาสน์ของพระบาฮาอุลลาห์ซึ่งอยู่ทางทิศ
ตะวนัออกของพระสถปูของพระบาฮาอลุลาห์รวมทัง้สวนและภมูิประเทศซึง่อยูร่อบๆ พระสถปู” 

 
“ ‘ราชส านักอันศักด์ิสิทธ์ิ’ ก็คือ ฮารามิ อัคดัส (Haram-i-Aqdas) ซึ่งประกอบด้วยภูมิประเทศและสวนท่ีได้รับการตกแต่งเป็นแนว

สวยงามสูพ่ระสถปูและคฤหาสน์ บางข้อเขียนของท่านศาสนภิบาลระบไุว้วา่เป็นราชส านกัด้านนอกของพระสถปู….” 
 

“ถ้าจะพดูอยา่งเฉพาะเจาะจง ‘สถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิด้านนอก’ ยงัรวมถึงราชส านกัเล็กๆ ท่ีมีประตเูล็กๆ มีหน้ามขุและมีบนัไดสองสามขัน้
สูท่างเข้าราชส านกัชัน้ในของพระสถปู….” 

 
“ส่วน ‘สถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิด้านใน’ ก็คืออาณาบริเวณท่ีมีหลงัคา มีสวนหย่อมอันสวยงามอยู่ตรงกลาง รอบล้อมด้วยทางเดินท่ีปพูรม 

เป็นท่ีท่ีเมื่อผู้ แสวงบุญและผู้ มาเยี่ยมยืนสวดมนต์ก็จะเห็น ‘พระธรณีประตูอันศักด์ิสิทธ์ิ’ และ ‘สถานท่ีฝังพระบรมธาตุของผู้ทรงความ
ศกัด์ิสิทธ์ิเหนือความศกัด์ิสิทธ์ิทัง้หลาย’ ท่ีซึง่ท่านศาสนภิบาลได้เขียนไว้วา่ ‘เป็นพระบรมธาตอุนัทรงความศักด์ิสิทธ์ท่ีสดุเท่าท่ีโลกได้รับไว้
ในอ้อมอก’ ” 
  

พระสถูปของพระบาฮาอุลลาห์ 
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พระสถปูของพระบ๊อบ 

 

“วงนอกสดุของระบบอันกว้างใหญ่ไพศาลนี ้ คือสถานท่ีท่ีมีความส าคัญท่ีเห็นเคียงคู่กันซึ่งได้รับการขนานพระนามว่า  ‘พระผู้ทรง
เสด็จมาป่าวประกาศศาสนาของเรา’ วงนอกสดุนีม้ิใช่อ่ืนใดแต่เป็นโลกเรานีเ้อง มี ‘ดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสดุ’ อยูภ่ายในใจกลางของโลก พระ
อบัดลุบาฮาสดดีุดินแดนนีว้า่เป็น ‘ท่ีสถิตของพระศาสดา’ ซึง่ถือวา่เป็นศนูย์กลางของโลกและเป็น เกบเบลห์  ของประชาชาติต่างๆ มีเนิน
เขาของพระผู้ เป็นเจ้าซึ่งทรงความศักด์ิสิทธ์ิมาแต่โบราณอยู่ในดินแดนศักด์ิสิทธ์ิแห่งนีซ้ึ่งได้ช่ือว่าเป็นสวนองุ่นของพระผู้ เป็นนาย เป็น
สถานท่ีปฏิบติัธรรมของพระเอลิยาห์ซึ่งทรงส่งสญัญาณแห่งการเสด็จกลบัมาใหม่อีกในองค์พระบ๊อบ  ท่ีเรียงรายครอบคลมุเป็นบริเวณ
กว้างบนเนินเขาอนัศกัด์ิสิทธ์ิลกูนีคื้อศาสนสมบติัท่ีประกอบกนัเป็นปชูนียสถานท่ีอทิุศถวายอยา่งถาวรแด่ท่ีฝังพระบรมธาตุของพระบ๊อบ
อันเป็นท่ีสกัการะบูชา เป็นท่ีตระหนักกันดีว่า ท่ามกลางศาสนสมบติัของนานาชาติเหล่านีคื้อท่ีตัง้ของราชส านักอันทรงความศักด์ิสิทธ์ิ
ท่ีสดุ ล้อมรอบด้วยสวนและระเบียงซึง่ประดบัเป็นเสน่ห์แก่อาณาบริเวณอนัศักด์ิสิทธ์ิเหลา่นี ้พระสถปูของพระบ๊อบอนังามสง่าโดดเด่นอยู่
ท่ามกลางภมูิทศัน์อนัเขียวชอุ่มเป็นท่ีเจริญตา โครงหลงัคารูปทรงกลมท่ีออกแบบเพื่อให้ปกปอ้งและประดับประดาสิ่งปลกูสร้างดัง้เดิมถกู
ยกขึน้โดยพระอบัดลุบาฮาให้กลายเป็นพระสถปูของพระผู้มาป่าวประกาศศาสนาของเรา ภายในโครงหลงัคารูปทรงกลมนีม้ีไข่มกุอนัล า้
ค่าประดิษฐานอยู่บนหิง้บชูา กลา่วคือ ห้องโถงซึง่เป็นท่ีบรรจุพระบรมธาตุซึง่สร้างโดยพระอับดลุบาฮานัน้ทรงความศักด์ิสิทธ์ิเหนือความ
ศักด์ิสิทธ์ิใดๆ ภายในศูนย์กลางแห่งความศกัด์ิสิทธ์ิเหนือความศกัด์ิสิทธ์ิทัง้ปวงนีมี้ห้องท่ีเจาะลงไปใต้ดินเพ่ือประดิษฐานพระบรมโกศท่ี
สกดัมาจากเศวตศิลา ภายในบรรจพุระบรมธาตุของพระบ๊อบอนัเป็นท่ีสกัการะบชูาเสมือนดงัอัญมณีอนัประมาณค่ามิได้ พระบรมธาตุนี ้
ทรงความเลิศล า้ในคุณค่าจนกระทั่งทุกอณดิูนท่ีรายล้อมอาคารบรรจุพระบรมธาตุนีถ้กูยกยอ่งสรรเสริญโดยศนูย์กลางแห่งพระปฏิญญา
ของพระบาฮาอลุลาห์ ในสาส์นฉบบัหนึ่งพระอบัดลุบาฮาได้ลิขิตไว้วา่ได้ใช้ช่ือศาสนิกชนจ านวนห้าคนท่ีท าการก่อสร้างพระสถปูมาตัง้เป็น
ช่ือหน้าห้าประตูของหกห้องโถง นับว่าพระบรมธาตุคือแรงบนัดาลใจให้พระองค์ตัง้ช่ือเหล่านี  ้พระองค์แซ่ซ้องสรรเสริญท่ีบรรจุพระบรม
ธาตวุา่เป็นจดุท่ีเหลา่เทพยดาในสรวงสวรรค์ชัน้สงูสดุเหินบินวนอยูร่อบๆ ด้วยความสกัการะบชูา” (ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ) 
  

พระสถูปของพระบ๊อบ 
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“ในปีท่ีพระบรมธาตอุันล า้ค่าท่ีได้รับการฝากฝังไว้เดินทางมาถึงชายฝ่ังดินแดนศักด์ิสิทธ์ิและถกูส่งมอบให้อยู่ในความดแูลของพระ
อบัดลุบาฮา พระอบัดลุบาฮารีบเดินทางไปยงัท่ีดินท่ีเพ่ิงซือ้ เป็นท่ีอยูบ่นเขาคาร์เมลท่ีพระบาฮาอลุลาห์ทรงประทานพระพรและทรงเลือก
ไว้ และ ณ ท่ีนัน้พระอบัดลุบาฮาได้วางศิลาฤกษ์ด้วยมือของพระองค์เองเพ่ือก่อสร้างตวัอาคารซึง่ก็ได้เร่ิมขึน้ในอีกสองสามเดือนต่อมา ใน
เวลาเดียวกนันัน้พระบรมโกศหินอ่อนท่ีออกแบบด้วยความรักจากบาไฮศาสนิกชนชาวย่างกุ้งเพ่ือรองรับพระบรมธาตุของพระบ๊อบก็เสร็จ
สิน้และถกูสง่มายงัเมืองไฮฟา” (ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ) 

 
“ภายในสองสามเดือนของการออกกฤษฎีกาฉบบัประวติัศาสตร์ท่ีให้อิสรภาพแก่พระอับดลุบาฮา ความตกต ่าของสลุต่านอับดลุ ฮา

มิดก็เป็นท่ีประจกัษ์ในปีนัน้ อ านาจจากสวรรค์นัน้ได้ช่วยพระอบัดลุบาฮาธ ารงไว้ซึง่สิทธิอันลว่งละเมิดมิได้ท่ีประทานมาจากสวรรค์  ด้วย
การท่ีพระองค์สถาปนาศาสนาของพระบิดาของพระองค์ในทวีปอเมริกาเหนือ และท าให้พระองค์มีชัยเหนือศัตรูผู้กดขี่ ช่วยให้พระองค์
ท างานท่ีถือว่าเป็นหนึ่งในนิมิตหมายท่ีส าคัญในสมยัการบริหารงานศาสนาของพระองค์  นั่นก็คือ การย้ายพระธาตุของพระบ๊อบจาก
สถานท่ีหลบซ่อนในกรุงเตหะรานสู่เนินเขาคาร์เมล พระองค์แถลงยืนยนัด้วยตนเองหลายครัง้ว่า การย้ายพระธาตุอย่างปลอดภัย การ
ก่อสร้างพระสถปูท่ีเหมาะสมส าหรับพระธาตุ และการบรรจุพระธาตสุูพ่ระสถปูอย่างถาวรด้วยมือของพระองค์เองนัน้นับเป็นหนึ่งในสาม
จุดมุ่งหมายหลักอันถือเป็นหน้าท่ีสูงสุดท่ีพระองค์กระท าได้ส าเร็จนับตัง้แต่เร่ิมเข้าท าหน้าท่ี การบรรจุพระธาตุสู่พระสถูปนีน้ับเป็น
เหตกุารณ์ท่ีโดดเด่นในศตวรรษแรกของบาไฮ” (ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ) 

 
“เมื่อเตรียมการพร้อมแล้ว ในท่ีสดุพระธาตขุองพระศาสดาจากเมืองชีราซผู้ถกูประหารก็ถกูประดิษฐานชัว่นิรันดร์ในอ้อมอกแห่งเนิน

เขาอันศักด์ิสิทธ์ิของพระผู้ เป็นเจ้า พระอับดุลบาฮาถอดผ้าโพกศีรษะออก ถอดรองเท้าและเสือ้คลมุ ก้มหน้าอยู่เหนือพระโกศท่ีเปิดออก 
ผมสีเงินของพระองค์ปลิวอยูเ่หนือศีรษะ ใบหน้าของพระองค์เปลี่ยนและเปล่งเป็นประกาย พระองค์แนบศีรษะไว้บนขอบพระโกศไม้และ
ร ่าไห้อยา่งดงั สะอืน้จนบรรดาผู้ ท่ีอยู ่ณ ท่ีนัน้ร้องไห้ตามไปด้วย พระองค์นอนไมห่ลบัในคืนวนันัน้เพราะความรู้สกึท่ีมีอยา่งท่วมท้น” (ท่านโช
กิ เอฟเฟนดิ) 
  

ระเบียงพระสถูปของพระบ๊อบ 
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“พระองค์ให้ข้อสงัเกตไว้หลายครัง้
ว่า ‘เรายกและวางต าแหน่งหินทุกก้อน
ในการสร้างพระสถูป สร้างทางขึน้ไป
พระสถูปด้วยน า้ตาท่ีไม่เหือดแห้งและ
ด้วยค่าใ ช้จ่ายอันมหาศาล ’ ผู้ ท่ี เ ห็น
เหตกุารณ์คืนวนัหนึ่งได้ยินพระอบัดลุบา
ฮากลา่ววา่ ‘เราตกอยูใ่นความวิตกกงัวล
จนไม่เห็นหนทางอ่ืนใดนอกจากท่องบท
สวดมนต์ท่ีลิขิตโดยพระบ๊อบซ า้แล้วซ า้
เล่า เป็นบทสวดมนต์ท่ีเราพกติดตัวอยู่ 
การท่องบทสวดมนต์ท าให้จิตใจเราสงบ
ลง วนัรุ่งขึน้ เจ้าของท่ีดินผืนนีม้าพบเรา
ด้วยตนเอง ขอโทษเราและขอให้เราซือ้
ท่ีดินของเขา’ ” (พระอบัดุลบาฮา อ้างถึงโดย
ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ) 

 
“ข่าวดีท่ีสดุก็คือ ‘ภายหลงั พระอับ

ดุลบาฮา เขียนสาส์นถึ งศาสนิกชน 
ประกาศข่าวอันน่ายินดีว่า ‘หลงัจากหก
สิบปีแห่งการถูกย้ายไปในท่ีต่างๆ เพ่ือ
หลีกหนี อิทธิพลของศัต รูและความ
ประสงค์ร้ายซึ่งยังคงมีอยู่อย่างไม่หยดุ
หย่อนและไม่เคยสงบลง ด้วยพระมหา
กรุณาของพระผู้ ทรงความงามอับภา 
พระธาตุอันทรงความศักด์ิสิทธ์ิเรืองรอง
ของพระบ๊อบก็ได้เข้าสู่พิธีประดิษฐานในพระโกศอันศักด์ิสิทธ์ิและถูกบรรจุไว้ในพระสถูปบนเขาคาร์เมลในวันนอร์รูซ และด้วยความ
บงัเอิญคือ ในวนัเดียวกนันัน้มีโทรเลขมาจากเมืองชิคาโกประกาศวา่ศาสนิกชนในศนูย์ต่างๆ ในอเมริกาได้เลือกตวัแทนไปประชมุท่ีเมืองนี ้
และมีการตดัสินใจร่วมกนัอยา่งชดัเจนแน่นอนเก่ียวกบัสถานท่ีและการก่อสร้างมชั-เร-กล อสั-คาร์’ ” (พระอบัดลุบาฮา อา้งค าถึงโดยท่านโชกิ เอฟ
เฟนดิ) 

 
“ในช่วงหวัเลีย้วหวัต่อนี ้ข้าพเจ้าไมอ่าจเน้นย า้ความศกัด์ิสิทธ์ิของพระธาตท่ีุประดิษฐานอยู ่ณ กลางใจราชอทุยานของพระผู้ เป็นเจ้า 

ไม่อาจประเมินคุณค่าแห่งศกัยภาพอันสดุท่ีจะคะนึงคิดของสถาบนัอนัยิ่งใหญ่ท่ีได้ถกูสถาปนาขึน้เมื่อหกสิบปีท่ีแล้วด้วยปฏิบติัการแห่ง
พระประสงค์และผ่านการเลือกโดยพระผู้ วางรากฐานของศาสนาในโอกาสครัง้ประวติัศาสตร์ท่ีพระองค์ได้ทรงเสด็จมาเยือนเนินเขาอนั
ศกัด์ิสิทธ์ิลกูนี ้ทัง้ยงัไมอ่าจเน้นบทบาทของสถาบนันีซ้ึ่งการก่อสร้างสว่นบนของตวัอาคารจะส่งผลให้เกิดแรงบนัดาลใจอยา่งท่ีไม่เคยเกิด
ขึน้มาก่อน สถาบนันีย้งัถกูก าหนดให้มีบทบาทในการเผยศนูย์กลางการบริหารศาสนาของพระบาฮาอลุลาห์และการออกดอกออกผลของ
สถาบนัอนัสงูสดุท่ีประกอบกนัเป็นตวัอ่อนของระเบียบโลกในอนาคต” (ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ)  
  

ระเบียงพระสถูปของพระบ๊อบ 
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พระสถปูของพระอับดุลบาฮา 
“มีงานศพในช่วงเช้าวันอังคาร เป็นงานท่ี

ชาวปาเลสไตน์ไม่เคยพบเห็นมาก่อน กล่าวคือมี
คนเข้าร่วมงานไม่น้อยกว่าหนึ่งหมื่นคนจากทุก
ชนชัน้ ทุกศาสนา และทุกเผ่าพันธุ์ ในประเทศ
นัน้” (ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ) 

 
“หีบศพบรรจุร่างของพระอับดุลบาฮาถูก

แบกโดยศาสนิกชนอันเป็นท่ีรักไปยังสถานท่ี
พกัผ่อนแหลง่สดุท้าย” (ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ) 

 
“หีบศพถกูวางไว้บนโต๊ะธรรมดาๆ ซึง่อยูติ่ด

กับทางเข้าพระสถูปฝ่ังตะวันออกท่ามกลางฝูง
ชนผู้มาร่วมงาน มีผู้ กล่าวค าสดดีุไว้อาลยัเก้าคน
ซึง่เป็นตวัแทนจากมสุลิม ยิว คริสเตียน รวมทัง้ผู้ เช่ียวชาญเก่ียวกบัศาสนาอิสลาม ข้าหลวงใหญ่ก้าวเข้าไปใกล้หีบศพ โค้งค านบั หนัศีรษะ
ไปยงัพระสถปูและกล่าวค าไว้อาลยัแด่พระอบัดลุบาฮา เจ้าหน้าท่ีรัฐบาลคนอ่ืนๆ ก็ปฏิบติัตาม จากนัน้หีบศพก็ถกูย้ายไปยงัอีกห้องหนึ่ง
ของพระสถปู และ ณ ห้องนีหี้บก็ถกูหย่อนลงด้วยความเศร้าและด้วยความเคารพสู่สถานท่ีพกัแห่งสดุท้ายในห้องใต้ดินซึง่อยู่ติดกันกบัท่ี
ประดิษฐานพระธาตขุองพระบ๊อบ” (ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ) 

 
“การบรรจศุพของพระอับดลุบาฮาในห้องใต้ดินติดกบัท่ีบรรจุพระธาตุของพระบ๊อบย่ิงเพ่ิมความศักด์ิสิทธ์ิแก่เนินเขาลกูนัน้ กลา่วคือ

นับเป็นครัง้แรกท่ีมีการสร้างโรงไฟฟ้าในเมืองไฮฟา ท าให้มีแสงสว่างสาดส่องไปทั่วพระสถปูของพระผู้ ท่ีได้ทรงลิขิตด้วยพระหัตถ์ของ
พระองค์เองว่า ทรงถกูปฏิเสธแม้กระทั่ง ‘แสงตะเกียง’ ในป้อมท่ีคุมขงัในเมืองอาเซอร์ไบจาน นอกจากนัน้ยงัมีการก่อสร้างอีกสามห้อง
เพ่ิมเติมจากห้องท่ีฝังพระธาตุของพระบ๊อบ ท าให้แผนงานก่อสร้างอาคารหลงัแรกส าเร็จลง นับเป็นส่วนขยายเพ่ิมอย่างกว้างขวางแม้
ก าลงัตกอยูใ่นช่วงท่ีมีการคบคิดวางแผนร้ายร่วมกนัของเหลา่บรรดาผู้ละเมิดพระปฏิญญาต่อทรัพย์สินของศาสนาท่ีรายล้อมพระสถูปซึ่ง
มีอาณาบริเวณจากไหล่เขาคาร์เมลสูอ่าณาบริเวณเชิงเขาด้านลา่งท่ีอดีตเคยเป็นท่ีตัง้ถ่ินฐานของคริสต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนต์ซึ่งเฝ้า
รอการเสด็จกลบัมาของพระคริสต์เป็นครัง้ท่ีสอง เหล่านีเ้ป็นประจกัษ์พยานอันดีต่อการขยายตวัของสถาบนันานาชาติและทรัพย์สินของ
ศาสนาท่ีศนูย์กลางแห่งโลก” (ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ) 

  
ขบวนแห่พระศพของพระอับดุลบาฮา ทางเข้าพระสถูปของพระบ๊อบ(ประตูกลาง)และ 

พระสถูปของพระอับดุลบาฮา(ประตูขวา) 
 

  

พระสถูป 

ของ 

พระอับดุลบา
ฮา 

พระสถูป 

ของ 

พระบ๊อบ 

แผนท่ีชัน้ล่างของพระสถูปของพระบ๊อบ 
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ช่วงเวลาที่พระบาฮาอุลลาห์ทรงถกูเนรเทศสู่ดนิแดนศักดิส์ทิธ์ิ 
การเดินทางของพระบาฮาอุลลาห์และศาสนิกชน จากกัลลิโปลิถึงไฮฟาตัง้แต่วันที่ 21 สิงหาคม 
พ.ศ. 2411 (ค.ศ. 1868) ถงึ 31 สงิหาคม พ.ศ. 2411 (ค.ศ. 1868) รวม 11 วนั 

พระบาฮาอลุลาห์และกลุม่ผู้ ร่วมเดินทางถกูขนถ่ายให้ไปด้วยเรือกลไฟสูไ่ฮฟา จากนัน้ต่อเรือใบสู่
เมืองอคัคาในช่วงบา่ยวนัท่ี 31 สงิหาคม พ.ศ. 2411 (ค.ศ. 1868) อยู่ที่เมืองนีเ้ป็นเวลา สองสามชัว่โมง 

พระบาฮาอลุลาห์ทรงพ านกัอยู่ท่ีดินแดนศกัด์ิสทิธ์ิจากวันท่ี 31 สงิหาคม พ.ศ. 2411 (ค.ศ. 1868) 
จนถงึวนัเสด็จสวรรคต วนัท่ี 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2435 (ค.ศ. 1892) ประมาณ 24 ปี 

 

ทรพัย์สินและบา้นทีพ่ระบาฮาอลุลาห์ทรงเคยพกัและช่วงเวลาทีพ่กั คือ 
1 ค่ายทหาร เมืองอคัคา 2 ปี 2 เดือน และอีก 5 วนั 

2 บ้านของอบับดุและที่พ านกัต่างๆ ในบริเวณสถานท่ีใกล้เคียง ประมาณ 7 ปี 
 (จากคกุ พระบาฮาอลุลาห์ทรงถกูย้ายไปยังบ้านของมาลคิ จากนัน้ทรงถกูสง่ต่อไปยังบ้าน

ของ คฟัวมั และราบอิิและท้ายสดุสูบ้่านของอบับดุ เราเป็นเจ้าของและได้เยี่ยมบ้านอับบุด
เท่านัน้ ในบรรดาบ้านท่ีกลา่วมาแล้วทัง้หมด บ้านของอบับดุเป็นบ้านท่ีมีความส าคัญมาก
ที่สดุ)  

3 อทุยานเรซวาน ทรงเสด็จไปเยี่ยมบางโอกาส 

4 คฤหาสน์มาซราเอล ประมาณ 2 ปี 

5 คฤหาสน์บาห์จี ประมาณ 13 ปี 

 พระบาฮาอลุลาห์ทรงเสด็จเยี่ยมเมืองไฮฟาสีค่รัง้  
ครัง้สดุท้าย ทรงพ านกัอยู่ในเมืองนีเ้ป็นเวลาสามเดือน  

 

แผนทีข่องการเนรเทศพระบาฮาอลุลาห์ 
 

 
แผนที่เส้นทางเนรเทศพระบาฮาอุลลาห์ 

หมายเหต ุ1: คอนสแตนติโนเปิลเคยเป็น เมืองหลวงของจกัรวรรดิออตโตมนั ปัจจุบนัคือเมืองอิสตนับูล, 2: ปัจจุบนัเมือง เอเดรียโนเปิลเปล่ียนช่ือเป็น เอดีร์เน 

  

บัลแกเรีย 

กรีก 

ตุรกี 

รัสเซีย 

จอร์เจี
ย 

อาร์เมเนีย อาเซอร์ไบจาน 

รัสเซีย 
อุซเบกิชสถาน 

เติร์กเมนิสถาน 

อหิร่าน 
 (เปอร์เซีย) 

ไซปรั
ส เลบานอน ซีเรีย 

จอร์แดน 

อรัิก 

ซาอุดิอาราเบีย 

คูเวต 

อสิราเอล 

ทะเล 
เมดิเตอร์เรเนียน 

ทะเลด า 

ทะเลแคสเปียน 

อ่าว 
เปอร์เซีย ทะเล 

  แดง 

พระบาฮาอุลลาห์ทรง
เสด็จออกจากเทหราน 
12ม.ค.2396 (ค.ศ.1853) 

พระบาฮาอุลลาห์ทรง
เสด็จออกจาก

แบกแดด 3พ.ค.2406 
(ค.ศ.1863) 

พระบาฮาอุลลาห์ทรงเสด็จถึง

เอเดรียโนเปิล2 12ธ.ค.2406 

พระบาฮาอุลลาห์ทรง
เสด็จถงึคอนสแตนติ

โนเปิล1 16ส.ค.2406 
(ค.ศ.1863) 

พระบาฮาอุลลาห์ทรง
เสด็จถงึอัคคา 31ส.ค.2411 

(ค.ศ.1868) 

เขตเมืองของ
อาณาจักรออตโตมัน 

กิโลเมตร 

ไมล์ 

เตหะราน 

แบกแดด 

อเลก็ซานเดรีย 
พอร์ทเซด 

อคัคา-ไฮฟา 

อียปิ
ต์ 

(ค.ศ.1863) 
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ถูกขบัออกจากเปอร์เซีย 
“กษัตริย์ชาห์ทรงออกพระกฤษฎีกา เป็นราชโองการให้ขบัพระบาฮาอลุลาห์ออกไปจากเขตแดนเปอร์เซียโดยทนัที นับเป็นการเปิด

ประวติัศาสตร์หน้าใหมอ่นัเต็มไปด้วยความเรืองรองของบาไฮในศตวรรษแรก” (ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ) 
 

“ค าสัง่อันชดัเจนนีอ้อกโดยสลุต่านและรัฐมนตรี ให้เนรเทศผู้ถกูกลา่วหาว่ากระท าความผิดพลาดอย่างร้ายแรงในการชกัน าผู้ อ่ืนให้
หลงผิด มีค าสัง่ให้กักขงัผู้ถกูเนรเทศไว้อย่างแน่นหนา คาดการณ์กันว่าค าสัง่ให้ต้องโทษจ าคกุตลอดชีวิตจะน าไปสู่การท าลายล้างแบบ
ถอนรากถอนโคนในท่ีสดุ ราชโองการของสลุต่านอบัดลุ อาซิส ฉบบัลงวนัท่ี 26 กรกฏาคม พ.ศ. 2411 (ค.ศ. 1868) ไม่เพียงแต่ประณาม
การกระท าผิดในระดบัสงูท่ีต้องโทษเนรเทศตลอดชีวิต แต่ยงัห้ามพวกเขามิให้ติดต่อระหว่างกันเองและกับคนในท้องถ่ินด้วย ค าสัง่นีถ้กู
อ่านในท่ีสาธารณะหลงัจากท่ีกลุม่ผู้ถกูเนรเทศมาถึงไม่นาน ทัง้ยงัถกูอ่านในสเุหร่าในเมือง เป็นการประกาศเตือนภัยแก่ประชาชนด้วย” 
(ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ) 

 
“เช้าวนัท่ี 21 สิงหาคม พ.ศ. 2411 (ค.ศ. 1868) ทัง้หมดโดยสารเรือท่ีช่ือวา่ ออสเตรียน-ลอยด์ ไปยงัเมืองเล็กซานเดรียโดยผ่านเมือง

มาเดลลิ แวะหยดุท่ีเมืองท่าเมอ-นาเป็นเวลา 2 วนั ณ เมืองนี ้จินาบี มเูนียร์  นามสกลุอิสมลุลาฮูล-มนิูบ ป่วยหนัก เขาเศร้าเสียใจอยา่ง
รุนแรงเพราะเขาจ าต้องอยูท่ี่เมืองนีต้่อเพื่อรับการรักษาในโรงพยาบาลและเสียชีวิตในท่ีสดุ เมื่อกลุม่ผู้ถกูเนรเทศเดินทางถึงเมืองอเล็กซาน
เดรียก็ได้ต่อเรือของบริษัทเดียวกันมุ่งหน้าสู่เมืองไฮฟา หลังจากหยุดพักสัน้ๆ ท่ีเมืองท่าพอร์ตเซดและจัฟฟา ทัง้หมดก็เดินทางขึน้ฝ่ัง 
จากนัน้อีกสองสามชัว่โมงก็นั่งเรือใบต่อไปยงัเมืองอัคคา ขึน้ฝ่ังอคัคาในช่วงบา่ยของวนัท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2411 (ค.ศ. 1868)” (ท่านโชกิ 
เอฟเฟนดิ) 

 

ถึงเมืองอคัคา 
“การเดินทางถึงเมืองอัคคาเป็นการเปิดช่วงสดุท้ายแห่งการบริหารงานศาสนารวมสี่สิบปีของพระองค์  ถือเป็นระยะท้ายสดุ นับเป็น

จดุส าคญัสงูสดุของการถกูเนรเทศอยา่งแท้จริง” (ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ) 
 

ค่ายทหาร 
“ช่วงระหว่างถูกจ าคุกอยู่ท่ีค่ายทหาร  ผู้ มาเยี่ยมจะถูกกัน

ออกไปจากสถานท่ีนีอ้ย่างเข้มงวด บาไฮศาสนิกชนหลายคนจาก
เปอร์เซียเดินทางด้วยเท้ามาท่ีน่ีเพ่ือจะได้พบกับผู้น าอันเป็นท่ีรักยิ่ง
ของพวกเขา แต่พวกเขาก็ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในเขตก าแพง
เมือง พวกเขาเคยชินกบัการไปในท่ีราบด้านนอกแถบคนู า้ร่องท่ีสาม 
ณ ท่ีนัน้พวกเขาสามารถมองเห็นหน้าต่างของพระบาฮาอลุลาห์ พระ
บาฮาอุลลาห์ทรงแสดงองค์ท่ีหน้าต่างให้พวกเขาได้เห็น  หลังจาก
ท่ีศาสนิกชนได้เห็นพระองค์แต่ไกลแล้ว พวกเขาก็ร ่าไห้และพากัน
กลบับ้านด้วยหวัใจท่ีกระตือรือร้นและลกุโชนเพ่ือเสียสละรับใช้” (เอส
เลมอนท์) 

 
“การมาถึงสถานถูกลงโทษ ณ เขตอาณานิคมอัคคา นอกจากจะชีใ้ห้เห็นว่ามิใช่เป็นการยุติลงของความทุกข์โศกแล้ว  ยังเป็น

จุดเร่ิมต้นของหลายวิกฤตการณ์ใหญ่ๆ ในรูปแบบของความทนทุกข์ทรมานอย่างขมขื่น เช่นการถกูควบคุมอย่างเข้มงวด ความสบัสน
อลหมา่นขัน้รุนแรง เหลา่นีเ้ป็นแรงถ่วงท่ีหนกักวา่ความเจ็บปวดรวดร้าวทนทุกข์ทรมานท่ีเคยเกิดขึน้ในคุกซียาชาลท่ีกรุงเตหะราน หนกัใน
ระดับท่ีทุกเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ของทัง้ศตวรรษไม่สามารถมาเทียบได้  จะเว้นไว้ก็เพียงแต่ความชุลมุนวุ่นวายภายในชุมชนท่ี
สัน่คลอนศาสนาในเมืองเอเดรียโนเปิลเท่านัน้ พระบาฮาอลุลาห์ทรงประสงค์ท่ีจะเน้นย า้ให้เห็นวิกฤตการณ์ช่วงเก้าปีแรกนับตัง้แต่ทรงถกู

คุกเมืองอัคคา 

ต าแหน่งห้องท่ีคมุขงัพระบาฮาอลุลาห์ในคกุเมืองอคัคา 
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เนรเทศมาสู่เมืองคุกแห่งนัน้ พระองค์จึงทรงลิขิตไว้วา่ ‘นับตัง้แต่ท่ีเราได้มาถึงเมืองนี ้เราเลือกท่ีจะให้ฉายาว่าเป็นเมือง ‘คุกท่ีใหญ่มหึมา
ท่ีสดุ’  แม้วา่ก่อนหน้านีเ้มืองอ่ืน (เตหะราน) ซึง่มีโซแ่ละตรวนท่ีเคยขึน้ช่ือมาก่อน เราก็ยงัปฏิเสธท่ีจะเรียกเมืองนัน้ด้วยฉายานี ้จงกลา่ววา่: 
ดกูร เจ้าผู้ ท่ีได้รับการประสิทธ์ิประสาทความเข้าใจ จงพิจารณาด’ู ” (ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ) 

 
“หลงัจากการเดินทางท่ีทุกข์ทรมานและได้ขึน้ฝ่ังท่ีเมืองอัคคาแล้ว ผู้ถกูเนรเทศทัง้ชายหญิงและเด็กต่างตกอยู่ภายใต้สายตาของ

ชาวเมืองท่ีอยากรู้อยากเห็นและแล้งน า้ใจท่ีพากันมามงุท่ีท่าเรือเพื่อรอดู ‘พระเจ้าของชาวเปอร์เซียน’ ท่ีถกูควบคุมตวัไปยงัค่ายทหาร ซึ่ง
เมื่อไปถึงพวกเขาก็จะถกูขงั เป็นท่ีซึ่งทหารยามได้รับการก ากับให้เฝา้ระวงัพวกเขา พระบาฮาอุลลาห์ทรงลิขิตไว้ในสาส์นโลว์ฮิ-ราอิส วา่ 
‘ทัง้หมดขาดอาหารและน า้ด่ืม ...พวกเขาถึงกบัต้องร้องขอน า้แต่ก็ถกูปฏิเสธ’ ” (ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ)  

  
ทางเข้าห้องที่คุมขังพระบาฮาอุลลาห์ 

 

 
ภายในห้องที่คุมขังพระบาฮาอุลลาห์ 
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เหตรุ้ายกะทนัหนั (มรณกรรม ของ มีร์ซา มีห์ดี นอ้งชายของพระอบัดลุบาฮา) 
“น า้หนักโซ่ตรวนแห่งความทุกข์ยากกลบัถูกเพ่ิมขึน้อีกด้วย

ความเศร้าสลดหดหู่จากเหตรุ้ายท่ีเกิดขึน้อย่างกะทนัหนั นั่นก็คือ 
การสญูเสียมีร์ซา มีห์ดี ผู้สงูส่งและเคร่งครัดในศาสนา ผู้ ซึ่งได้รับ
สมญานามวา่ พระผู้ เป็นก่ิงท่ีบริสทุธ์ิท่ีสดุ มีร์ซา มีห์ดี เป็นน้องชาย
วยัยี่สิบสองปีของพระอับดุลบาฮา ท่านท าหน้าท่ีเป็นเลขานุการ
ของพระบาฮาอลุลาห์และเป็นเพ่ือนร่วมกลุ่มท่ีถกูเนรเทศของพระ
บาฮาอลุลาห์ ท่านถกูพามาจากเมืองเตหะรานตัง้แต่ยงัเด็กเพ่ืออยู่
ร่วมกับพระบิดาหลังจากท่ีพระองค์เสด็จกลบัจากสุเลมานนิเยห์  
เย็นวนัหนึ่งขณะท่ีท่านก าลังย่างก้าวบนหลงัคาค่าย ก าลงัอยู่ใน
ภวงัค์แห่งการท าสมาธิเช่นท่ีเคยปฏิบติัเป็นประจ า ท่านได้พลดัตก
ลงมาจากช่องรับแสงของหลงัคาท่ีปราศจากสิ่งกีดกัน้สู่พืน้เบือ้ง
ลา่งท่ีมีลงัไม้วางอยู ่ท าให้เศษไม้เสียบแทงซี่โครง ท่านเสียชีวิตใน
อีกย่ีสิบสองชัว่โมงต่อมาซึง่ตรงกบัวนัท่ี 23 มิถนุายน พ.ศ. 2413 (ค.ศ. 1870) ค าขอพระบิดาท่ีก าลงัตกอยูใ่นความเศร้าโศกก่อนท่ีท่านจะ
มรณภาพก็คือ ขอให้วิญญาณของท่านเป็นค่าไถ่ให้แก่ศาสนิกชนท่ีถกูกีดกนัจากการได้เข้าเฝา้พระผู้ เป็นท่ีรักย่ิงของเขา” (ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ) 

 
“ณ ขณะนี ้บุตรชายของเราก าลงัถกูช าระล้างต่อหน้าเราหลงัจากท่ีเราได้สละเขาไว้ในคุกอนัใหญ่มหึมานี  ้ณ สถานท่ีพลีชีพนีเ้หลา่

บรรดาเทพยดาแห่งปะร าท่ีประกอบพิธีถวายเคร่ืองบูชาต่างร ่าไห้ด้วยความอาดูรอย่างยิ่ง  พระผู้ เป็นนายแห่งวนัตามพนัธสญัญาเศร้า
อาลยักบัความทนทกุข์ทรมานในคกุร่วมกบัเยาวชนผู้ นี ้ในลกัษณะเช่นนีใ้นหนทางของพระผู้ เป็นเจ้า ภายใต้สถานการณ์นี ้ปากกาของเรา
ไม่อาจหยดุค านึงถึงพระผู้ เป็นนาย พระผู้ เป็นนายแห่งประชาชาติทัง้ปวง ปากกานีบ้ญัชาการให้ประชาชนไปสู่พระผู้ เป็นเจ้า พระผู้ทรง
ความยิ่งใหญ่ พระผู้ทรงความกรุณาสงูสดุ วนันีคื้อวนัท่ีเขาผู้ซึง่ถกูสร้างขึน้มาจากแสงสว่างของบาฮาทนทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหสัใน
สถานท่ีแห่งนี ้ในขณะท่ียงัถกูคมุขงัโดยน า้มือของศตัรู” (พระบาฮาอลุลาห์) 

 
“ขอความสงูส่งจงมีแด่พระนามของพระองค์ ข้าแต่พระผู้ เป็นนาย พระผู้ เป็นเจ้าของข้าพเจ้า วนันีพ้ระองค์ทรงเห็นข้าพเจ้าถกูขงัอยู่

ในคกุและตกอยู่ในเงือ้มมือของศตัรูของพระองค์ และทรงเห็นบตุรชายของข้าพเจ้า (พระผู้ เป็นก่ิงท่ีบริสทุธ์ิท่ีสดุ) ก าลงันอนจมกองฝุ่ นต่อ
หน้าของข้าพเจ้า เขาคือคนรับใช้ของพระองค์ ข้าแต่พระผู้ เป็นนาย เป็นคนท่ีพระองค์บนัดาลให้มีสว่นสมัพนัธ์กับพระผู้ซึ่งแสดงองค์ของ
พระองค์ให้ปรากฏ พระผู้ เป็นรุ่งอรุณแห่งศาสนาของพระองค์ 

 
“เขาทนทกุข์ทรมานกบัการถกูพลดัพรากจากพระองค์ตัง้แต่ถือก าเนิดขึน้มา ความเป็นไปของเขาเป็นไปตามพระบญัชาท่ีไมผ่ันแปร

ของพระองค์ และเมื่อเขาได้ด่ืมจากถ้วยแห่งการได้กลบัมาอยู่ร่วมกับพระองค์ เขาก็ถกูโยนเข้าคุกด้วยเหตุว่าเขามีความเช่ือในพระองค์
และในสญัลกัษณ์ต่างๆ ของพระองค์ เขารับใช้พระผู้ เป็นความงามของพระองค์อยา่งต่อเน่ืองจนกระทัง่ได้เข้ามาสูคุ่กอนัใหญ่มหึมาแห่งนี  ้
และ ณ ท่ีนี ้ข้าแต่พระผู้ เป็นเจ้า ข้าพเจ้าได้ถวายเขาเป็นพลีในหนทางของพระองค์ พระองค์ทรงตระหนักดีในสิ่งท่ีท าให้พวกเขาซึ่งรัก
พระองค์ยอมอดทนต่อความทกุข์ยากท่ีท าให้พ่ีน้องร่วมโลกร ่าไห้คร ่าครวญ และยิ่งไปกว่านัน้ก็คือ ท าให้เหลา่เทพยดาในสรวงสวรรค์ชัน้
สงูสดุทรงเศร้าโศกเสียใจ” 

 
“ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อพระองค์ ข้าแต่พระผู้ เป็นนาย ขอให้การถูกเนรเทศของเขาและการถูกจองจ าของเขาได้ส่งแรงหนุนน าให้

บรรดาคนท่ีรักเขามีความสงบในจิตใจและอ านวยพรแก่งานของพวกเขา พระองค์ทรงอ านาจในการท าสิ่งท่ีทรงปรารถนา ไม่มีพระผู้ เป็น
เจ้าอ่ืนใดนอกจากพระองค์ พระผู้ทรงอานภุาพ พระผู้ทรงเกรียงไกรท่ีสดุ” (พระบาฮาอลุลาห์)  

มีร์ซา มีห์ดี ตกจากช่องรับแสงลงมา ณ จุดนี ้
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บ้านของอับบุด 
บ้านอับบุดในอัคคาซึ่งบดันีเ้ป็นท่ีรู้จักกันดีแบ่งออกเป็นสองส่วน คือส่วนท่ีอยู่ในทิศ

ตะวนัออกซึง่เคยเป็นบ้านของ อดีู คมัมาร์ อีกสว่นหนึ่งเป็นบ้านของอบับดุเอง 
 

บ้านส่วนท่ีอยู่ในทิศตะวนัออกมีพืน้ท่ีไม่เพียงพอต่อการใช้สอยของพระบาฮาอลุลาห์
และครอบครัวของพระองค์ซึ่งท าให้คนจ านวนไม่น้อยกว่าสิบสามคนต้องอยู่ด้วยกันอยา่ง
แออดัในห้องหนึ่งของบรรดาห้องทัง้หมด 

 

พระบาฮาอุลลาห์ทรงมีห้องส่วนตัวทางด้านทิศตะวันออก เป็นห้องท่ีพระบาฮา
อุลลาห์ทรงเปิดเผยพระคมัภีร์แห่งกฏช่ือ ‘คีตาบี-อคัดสั’ เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2416 (ค.ศ. 
1873) ช่วงท่ีพระองค์ทรงพ านักอยู่ในส่วนท่ีเป็นบ้านของ อูดี คัมมาร์ มีบาไฮศาสนิกชน

กลุม่หนึ่งท าการท้าทายอ านาจพระบาฮาอลุลาห์ด้วยการฝ่าฝืนพระบญัชาของพระองค์ พวกเขาท าการฆาตกรรมพวกท่ีเป็นฝ่ายอาซาลิซึ่ง
ท าการละเมิดพระปฏิญญาสามคนซึง่ถกูสง่มาท่ีอคัคาร่วมกบักลุม่ผู้ถกูเนรเทศด้วย หลงัจากท่ีเหตกุารณ์นีเ้กิดขึน้ ความเกลียดชงัและการ
ใสร้่ายปา้ยสีบาไฮทวีขึน้สูร่ะดับท่ีถ้าลกูหลานของบาไฮออกไปให้เห็น พวกเขาก็ถกูขว้างปาด้วยหิน สว่นอบับดุเองซึง่มีบ้านติดกับพระบา
ฮาอลุลาห์ก็ถกูยยุงให้เช่ือตามไปด้วย ก่อให้เกิดความสงสยัพระองค์ เขาจึงเสริมเพิ่มก าแพงกัน้ท าให้บ้านถกูแบง่ออกเป็นสองสว่น 

 

ในเวลาต่อมา ความเป็นปรปักษ์ท่ีอบับดุมีต่อบาไฮศาสนิกชน
ผ่อนคลายหายไป เมื่อเขาทราบว่าการสมรสของพระอับดุลบาฮา
จ าต้องเลื่อนออกไปเพราะสถานท่ีอยู่อาศัยมีไม่เพียงพอเขาจึงจัด
ห้องให้แก่คู่สมรสคือพระอับดลุบาฮาและท่านมนิูเรย์ คานมุ ห้องนี ้
อยู่ระหว่างช่วงท่ีเป็นสว่นแบ่งของบ้าน ต่อมาอับบุดมอบบ้านสว่น
ท่ีอยู่ทางทิศตะวันตกให้บาไฮศาสนิกชนอยู่  พระบาฮาอุลลาห์จึง
ทรงมอบห้องทางด้านทิศตะวันออกให้แก่พระอับดุลบาฮา ส่วน
พระองค์เองทรงย้ายเข้าไปอยู่ในห้องหนึ่งทางด้านทิศตะวันตก
ของบ้าน ซึง่เป็นห้องท่ีปัจจบุนัผู้แสวงบญุมากราบบชูา 

 

พระบาฮาอุลลาห์ทรงอยู่ในทัง้สองส่วนของบ้านหลงันีแ้ละในบ้านท่ีอยู่ในบริเวณใกล้เคียงเป็นเวลาประมาณเจ็ดปี  ในช่วงท้ายแห่ง
พระชนม์ชีพของพระองค์ พระบาฮาอลุลาห์ทรงเสด็จมาเยี่ยมบ้านหลงันีใ้นบางโอกาส 

 

หลงัจากท่ีพระบาฮาอลุลาห์ทรงเสด็จสูส่วรรค์ เหตกุารณ์ไมส่งบท่ีก่อขึน้โดยผู้ละเมิดพระปฏิญญาของพระบิดาของพระอับดลุบาฮา
เกิดขึน้ในขณะท่ีพระองค์อยูใ่นบ้านหลงันัน้ 

 

ท่านศาสนภิบาลกล่าวถึงบ้านหลงันีว้่าเป็น “ฉากเหตุการณ์อันก่อความเจ็บปวดรวดร้าวอย่างยืดเยือ้แก่ผู้ ก่อตัง้ศาสนา ตลอดจน
ความยากล าบากจากวิกฤตการณ์ท่ีพระอบัดลุบาฮาได้รับจากน า้มือของบรรดาผู้ละเมิดพระปฏิญญา” (ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ) 

   
ห้องหน่ึงในบ้านของอับบุด บ้านของอับบุดริมทะเล ชานเรือนในบ้านของอับบุด 

  

บ้านของอับบุด 

ห้องของพระบาฮาอุลลาห์ภายในบ้านของอับบุด 
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คีตาบี-อคัคสั (พระคมัภีร์ทีศ่กัด์ิสิทธ์ิทีส่ดุ) 
“พระบาฮาอุลลาห์ทรงเปิดเผยพระคัมภีร์  ‘คีตาบี-อัคดัส ’ 

หลงัจากท่ีย้ายไปอยู่ในบ้านของ อดีู คมัมาร์ได้ไมน่าน (ประมาณปี 
พ.ศ. 2416 (ค.ศ. 1873) ในขณะท่ีความยากล าบากและความ
เดือดร้อนเศร้าหมองซึ่งก่อโดยศัตรูและผู้ ท่ีปฏิญาณความ
จงรักภักดีต่อศาสนาของพระองค์ยงัคงรุมล้อมพระองค์ พระคัมภีร์
เล่มนีน้ับเป็นคลงับนหิง้บูชาพระธรรมอันล า้ค่าท่ีเผยโดยพระองค์  
เป็นพระคัมภีร์ท่ีมีความโดดเด่นด้วยคุณธรรมอันเป็นหลกัค าสอน 
ด้วยพระบญัญัติด้านการบริหารของสถาบนั ด้วยการแต่งตัง้หน้าท่ี
ของผู้สืบทอดศาสนาของพระศาสดา พระคมัภีร์เลม่นีม้ีเอกลกัษณ์
เฉพาะตวัไมมี่พระธรรมศกัด์ิสิทธ์ิใดเทียบได้” (ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ) 

 

คาน-นิ-อวามิด (ที่พักส าหรับคนเดนิทาง) 
ในช่วงท่ีมีการโยกย้ายพระบาฮาอุลลาห์  ครอบครัวและเพ่ือน

เดินทางของพระองค์ออกจากค่ายทหารเพ่ือให้กองทัพตุร กีเ ข้า
ประจ าการ เพ่ือนเดินทางส่วนใหญ่ถูกส่งไปอยู่ท่ี โรงเต๊ียมท่ีมีพืน้ท่ีจอด
กองคาราวานซึ่งมีช่ือว่า คาน-นิ-อวามิด (โรงเต๊ียมแห่งเสาหลกั) บาไฮ
ศาสนิกชนอยู่ชัน้บนสดุทางฟากฝ่ังตะวันตกเป็นส่วนใหญ่ หนึ่งในห้อง
เหลา่นัน้เป็นท่ีพ านกัของพระอับดลุบาฮา พระองค์ใช้ห้องนีรั้บแขกและผู้
มาแสวงบุญ และยังใช้เป็นสถานท่ีเตรียมพวกเขาให้พร้อมเพ่ือเข้าเฝ้า
พระบาฮาอลุลาห์ด้วย 

 

อุทยานเรซวาน1 
“ก่อนหน้าท่ีพระบาฮาอุลลาห์จะยอมออกจาก

ประตู รั ้ว เมืองคุกนัน้  แ ม้กระทั่ ง  เ ชค  อาลี เย  มิ ริ  
ผู้ เช่ียวชาญเก่ียวกบัอิสลามแห่งเมืองอคัคาได้เข้าร้องขอ
พระบาฮาอลุลาห์ตามค าแนะน าของพระอบัดลุบาฮาให้
พระองค์ทรงยุติการกักขังหน่วงเหน่ียวพระองค์ภายใน
ก าแพงเมืองคุกซึ่งด าเนินติดต่อกันมาเป็นเวลาเก้าปี มี
อุทยานแห่งหนึ่งท่ีนะเมย์น เป็นเกาะเล็กๆ ซึ่งอยู่ท่ีกลาง
แม่น า้ทางทิศตะวนัออกของเมือง เกาะนีไ้ด้รับการสดุดี
ด้วยนาม ‘เรซวาน’ ทัง้ยงัได้รับการตัง้ช่ือโดยพระบาฮา
อุลลาห์ว่า ‘เยรูซาเล็มใหม่’ และ ‘เกาะอันเขียวชอุ่ม ’ 

พระอับดุลบาฮาเช่าและเตรียมสถานท่ีแห่งนีร้วมทัง้บ้านของอับดลุลาพาชาซึ่ง  อยู่ห่างสองสามไมล์ไปทางเหนือของเมืองอคัคาไว้เป็นท่ี
พกัของพระองค์ สถานท่ีดังกล่าวกลายเป็นสถาน ปฏิบติัธรรมส่วนพระองค์ท่ีทรงช่ืนชอบ พระผู้ซึ่งไม่ได้ย่างก้าวออกไปจากก าแพงเมือง
เลยเป็นเวลาเกือบสิบปีและกายบริหารก็ท าได้แค่เพียงการเดินกลบัไปกลบัมาบนพืน้ห้องของพระองค์เท่านัน้” (ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ)  

                                                           
1 เรซวานมีความหมายวา่  ‘สวรรค์’) 

พระบาฮาอุลลาห์ทรงเปิดเผย ’คีตาบี-อัคดัส’ ในห้องนี ้
ในบ้านของอับบุด 

ที่พักคนเดินทาง คาน-นิ-อวามิด 

พระอาสนะที่พระบาฮาอุลลาห์ทรงโปรดในอุทยานเรซวาน 
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“ข้าแต่พระผู้ เป็นเจ้า ขอความสรรเสริญจงมี
แด่พระองค์ ความยิ่งใหญ่และความเกรียงไกร
เป็นของพระองค์!” 

 
“เ ช้ า วันศุก ร์ อันอุดมพร  เ ร าออกจาก

คฤหาสน์และเข้าสู่อุทยาน ต้นไม้ทุกต้นกล่าว
ถ้อยค า ใบไม้ทุกใบร้องท านองเพลง  ต้นไม้
ประกาศวา่ ‘จงดพูยานหลกัฐานแห่งความเมตตา
ปรานี’ ล าธารทัง้คู่บรรยายวลีอันศักด์ิสิทธ์ิอย่าง
คล่องแคล่วว่า ‘อันเน่ืองมาจากเรา ทุกสิ่งถกูท า
ให้กลบัมีชีวิต’ ขอความสรรเสริญจงมีแด่องค์พระ
ผู้ เป็นเจ้า! ความลีล้ับถูกประกาศก้องโดยสิ่ง

เหล่านัน้ ซึ่งจุดประกายความพิศวง เราครุ่นคิดว่า พวกเขาได้รับการศึกษาจากโรงเรียนใด และได้รับความรู้จากใคร? ใช่แล้ว พระผู้ถกู
ประทุษร้ายนีท้รงตระหนักดีและพระองค์ทรงตรัสวา่ ‘จากพระผู้ เป็นเจ้า พระผู้ทรงห้อมล้อมทุกสรรพสิ่ง พระผู้ทรงด ารงอยู่ด้วยพระองค์
เอง’ ” 

 
“ตอนท่ีเรานัง่ลง ราดิเยห์ ขอความรุ่งเรืองของเราจงมีแด่เธอ ได้เข้ามาท าหน้าท่ีแทนเจ้า เธอตัง้โต๊ะแห่งความกรุณาของพระผู้ เป็นเจ้า

และท าหน้าท่ีของเจ้าบ้านต้อนรับผู้ ท่ีมาเข้าเฝ้าทัง้หมดในนามของเจ้า ท่ีจริงแล้ว ทุกสิ่งท่ีท าให้เจริญภักษาหารและจักษุประสาทได้ถกู
น าเสนอแล้ว และสิ่งท่ีเสนาะโสตประสาทก็เป็นท่ีได้ยินกันทัว่แล้วในขณะเดียวกับท่ีใบไม้ก็สัน่ไหวไปตามพระประสงค์ของพระผู้ เป็นเจ้า
และจากการเคลื่อนไหวดังกล่าว น า้เสียงอันสดช่ืนก็ดังขึน้ประดุจเป็นเสียงเปล่งร้องด้วยความปีติยินดี เชิญชวนให้ผู้ ท่ีไม่ได้มาให้มา
ร่วมงานเฉลิมฉลองนี ้อานภุาพและความสมบรูณ์แบบแห่งงานฝีพระหตัถ์อนัน ามาซึ่งความสราญใจของพระองค์ปรากฏให้เห็นในดอกไม้
บาน ผลไม้ ต้นไม้ ใบไม้และสายธาร ขอความสรรเสริญจงมีแด่พระผู้ เป็นเจ้าผู้ทรงยืนยนัแก่เจ้าและเธอ” 

 
“กล่าวโดยสรุปคือ ทัง้หมดท่ีอยู่ในอุทยานแห่งนี ้

ต่างได้รับพระราชทานพระกรุณาอันเลิศล า้ท่ีสดุ และใน
ท้ายท่ีสดุทัง้หมดก็จะแสดงออกซึ่งความขอบคุณต่อพระ
ผู้ เป็นนายของพวกเขา ดูกร บรรดาผู้ เป็นท่ีรักของพระผู้
เป็นเจ้า ผู้ซึง่น่าจะมา ณ วนันี!้” 

 
“เราขอวิงวอนต่อพระผู้ เป็นเจ้า ขอความสงูส่งจงมี

แด่พระองค์ ขอทรงประทานพร พระกรุณาธิคุณและ
ความเมตตารักใคร่จากท่ีสถิตของพระองค์ลงมาให้แก่
เขาทุกขณะ พระองค์คือพระผู้ทรงอภัย พระผู้ทรงความ
รุ่งโรจน์ท่ีสดุ” 

 
“เราขอสง่ค าอวยพรแก่บคุคลอนัเป็นท่ีรักของพระผู้ เป็นเจ้า และวิงวอนให้แก่แต่ละคนซึง่ควรค่าแก่การกลา่วถึงและเป็นท่ียอมรับต่อ

หน้าท่ีประทบัของพระองค์ ขอสนัติจงมีแดเ่จ้าและบรรดาคนรับใช้ท่ีมีความจริงใจ ขอความสรรเสริญจงมีแด่พระองค์ พระผู้ เป็นนายแห่ง
มนษุย์ชาติ” 
  

พระอาสนะที่พระบาฮาอุลลาห์ทรงโปรดในอุทยานเรซวาน 

น า้พุในอุทยานเรซวาน 
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คฤหาสน์มาซราเอลห์ 
“พระบาฮาอุลลาห์รักความงามและความเขียวขจีของ

ชนบท วนัหนึ่งพระองค์ทรงเสด็จผ่านและด าริวา่ ‘เราไมไ่ด้เห็น
ความเขียวชอุ่มมานานนับเก้าปีแล้ว ชนบทเป็นดินแดนของ
จิตวิญญาณ ส่วนเมืองเป็นโลกของร่างกาย’ เมื่อเราได้ยินนยั
ของพระด ารินี ้เราตระหนักว่าพระองค์ทรงปรารถนาท่ีจะอยู่
ในชนบท และเราก็แน่ใจวา่สิ่งใดก็ตามท่ีเราสามารถจดัการให้
เป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์ สิ่งนัน้ย่อมบรรลุเป็น
ผลส าเร็จ ในขณะนัน้มีชายคนหนึ่งในอัคคาช่ือว่า มฮูัมหมดั 
ปาชา ซฟัวทั ซึง่ต่อต้านพวกเราอยา่งหนกั เขามีคฤหาสน์หลงั
หนึ่ง ช่ือมาซราเอลห์  ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองไป
ประมาณสี่ไมล์ ตัง้อยู่ในท่ีอันเหมาะสม ล้อมรอบด้วยสวน

และมีธารน า้ไหล เราเช่าบ้านนัน้ในราคาเพียงห้าปอนด์ต่อปีซึ่งนับว่าถกูมาก เราจ่ายค่าเช่าล่วงหน้าห้าปีพร้อมท าสญัญา เราส่งคนไป
ซ่อมแซมบ้าน ตกแต่งสวนและสร้างห้องอาบน า้ พร้อมกันนัน้ยงัได้เตรียมรถม้าให้พระผู้ทรงความงามอนัอดุมพรได้ใช้ด้วย….” (พระอบัดลุ
บาฮา) 

“ประกาศให้เพ่ือนทัง้หลายทราบว่า ได้รับกญุแจคฤหาสน์มาซราเอลห์ จากทางการอิสราเอล
หลงัจากห้าสิบปีผ่านไป เป็นนิวาสสถานประวติัศาสตร์ของพระบาฮาอุลลาห์หลงัจากท่ีทรงพ้น
จากคกุเมืองอคัคา ก าลงัอยูใ่นระหวา่งตกแต่งรอเปิดประตรัูบผู้แสวงบญุ” (ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ) 

 
เดือนมีนาคม ปี พ.ศ. 2516 (ค.ศ. 1973) สภายติุธรรมแห่งสากลส่งโทรเลขแจ้งข่าวดีอีกว่า ‘ประกาศข่าวดีฉลองเทศกาลนอว์รูซปี 

130 ว่าศูนย์บาไฮแห่งโลกได้มาซึ่งคฤหาสน์มาซราเอลห์ เพ่ิมเติมด้วยการซือ้’ จากทายาทของอับดุลลาพาชา ท าให้กองทุนในดินแดน
ศักด์ิสิทธ์ิเพ่ิมขึน้อย่างเหลือคณานับ โทรเลขอีกฉบับหนึ่งลงวันท่ีเดือนกันยายน พ.ศ. 2523 (ค.ศ. 1980) แจ้งว่าได้ซือ้ท่ีดินทางทิศ
ตะวนัออกเฉียงเหนือของมมุคฤหาสน์เพื่อสร้างสวนเพิ่มเติม เป็นไปตามท่ีสภายติุธรรมแห่งสากลได้เขียนไว้ในโทรเลขข้างลา่งนี  ้

 
“ได้ซือ้ท่ีดินพืน้ท่ีเกษตรเนือ้ท่ีเกือบ 50,000 ตารางเมตร อยู่ไม่ไกลและค่อนไปทางเหนือของคฤหาสน์มาซราเอลห์ เพ่ือให้รายล้อม

ปอ้งกนัตวัคฤหาสน์ท่ามกลางพืน้ท่ีท่ีก าลงัพฒันาอยา่งรวดเร็ว” 
 

   
1. ห้องหน่ึงในคฤหาสน์มาซราเอลห์, 2. ภาพทิวทศัน์จาก คฤหาสน์มาซราเอลห์ หันหน้าสู่ทะเล, 3. สวนหลังคฤหาสน์มาซราเอลห์ 

  

คฤหาสน์มาซราเอลห์ 
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บาห์จ ี

 

 

หรือที่เรียกว่า ฮาราเม อัคดัส ได้มาเมื่อปี พ.ศ. 2595 (ค.ศ. 1952) หลงัจากเจ้าของท่ีอยู่ใกล้เคียงกับคฤหาสน์บาห์จี1หลบหนีออก

จากดินแดนศักด์ิสิทธ์ิและทรัพย์สินของพวกเขาถูกเวนคืนโดยรัฐบาลประเทศอิสราเอล ท่านโชกิ เอฟเฟนดิแลกผืนดินซึ่งปัจจุบนัอยู่ใน
หมูบ้่านเอ็นเกฟ ซึง่อยูท่างตะวนัออกของชายฝ่ังทะเลแกลลิลีกบัท่ีดินผืนใหญ่และสิ่งปลกูสร้างท่ีรายล้อมคฤหาสน์และพระสถปู ทนัทีท่ีได้
ครอบครองท่ีดิน อุทยานอันกว้างใหญ่ไพศาลก็ถกูออกแบบทนัทีโดยท่านโชกิ เอฟเฟนดิ ในลกัษณะหนึ่งในสี่ของพืน้ท่ีวงกลมโดยให้จดุท่ี

รวมพืน้ท่ีด้านเหนือและด้านตะวนัตกของคฤหาสน์ตกอยู่ท่ีพระสถูปของพระบาฮาอุลลาห์2และให้ช่ือว่า “ฮาราเม อัคดัส” (อาณา

บริเวณท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสดุ) 
 

บ้านผู้แสวงบุญและห้องของท่านนาย
3 ยงัไม่อนุญาตให้เข้า พระอับดุลบาฮาเช่าอาคารนีจ้ากนาซิฟ ฮาววา ซึ่งเป็นทายาทและเป็น

ญาติคนหนึ่งของ อูดี คมัมาร์ ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ ได้รับโฉนดท่ีดินและสิ่งปลกูสร้างของบ้านหลงันีใ้นปี พ.ศ. 2595 (ค.ศ. 1952) ซึ่งเป็นปี
เดียวกบัท่ีมีการรับโอนท่ีดินรอบคฤหาสน์ของพระสถปู 
 

บ้านส าหรับดื่มน า้ชาของท่านนาย
4 เป็นอาคารเล็กๆ อยูท่างใต้ของอทุยานนอกก าแพงท่ีดินของ เบย์ดนู อาคารหลงันีพ้ระอบัดลุบาฮา

ใช้รับรองเพื่อนๆ รวมทัง้ผู้ แสวงบุญท่ีมาจากตะวนัตกในปี พ.ศ. 2441 (ค.ศ. 1898) ท่านโชกิ เอฟเฟนดิท าสญัญาเช่าระยะยาวในปี พ.ศ. 
2599 (ค.ศ. 1956) ต่อมา สภายติุธรรมแห่งสากลได้ซือ้บ้านหลงันีไ้ว้ในท่ีสดุ 
 

ห้องท างานของท่านศาสนภิบาลโชกิ เอฟเฟนดิ
5 เป็นอาคารเล็กๆ หน้า ฮาราเม อัคดัส เคยถกูใช้เป็นอาคารอเนกประสงค์ในการท า

สวนมะกอกของนาซิฟ ฮาววา ท่านศาสนภิบาลได้ท าการก่อสร้างใหม่ โดยจัดวางหลงัคาให้สามารถมองเห็นพฒันาการของอุทยานได้ 
ท่านจดัวางโต๊ะส าหรับวาดและร่างภาพ และประดบัฝาผนงัด้วยแผนท่ี  

ฮาราเม อัคดัส 
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รัว้คอลลินส์
6 ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ ซือ้รัว้เหล็กดดัอนัสวยงามนีจ้ากกรุงลอนดอนด้วยเงินบริจาคท่ีท่านพระหัตถ์ศาสนา อมีเลีย คอลลินส์ 

มอบให้ เป็นรัว้ท่ีกัน้ทางหลกัสูพ่ระสถปูและฮาราเม อคัดสั ท่านศาสนภิบาลตัง้ช่ือรัว้นีต้ามช่ือของท่านพระหตัถ์ศาสนาคอลลินส์ 
 

ระเบียง
7 เมื่อครัง้ท่ี ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ ได้รับโฉนดท่ีดินและสิ่งปลกูสร้างผืนใหญ่ท่ีรายล้อมพระสถปูและคฤหาสน์ในปี พ.ศ. 2595 (ค.ศ. 

1952) ท่านได้รือ้ท าลายสิ่งปลกูสร้างท่ีถกูทอดทิง้หลายแห่ง และในปี พ.ศ. 2597-8 (ค.ศ. 1954-5) ท่านได้ใช้เศษซากอาคารมาสร้างแนว
ดินสองระดบัเพื่อกัน้ระเบียงท่ีอยูติ่ดกนักบัฮาราเม อคัดสั ทางด้านทิศตะวนัออก เหลา่ผู้ละเมิดพระปฏิญญาชดุสดุท้ายถกูผลกัดนัออกไป
ในวนัท่ี 6 กนัยายน พ.ศ. 2500 (ค.ศ. 1957) และหลงัจากท่ีท่านศาสนภิบาลถึงแก่อนิจกรรมในเดือนธันวาคม กลุม่ท่านพระหตัถ์ศาสนาก็
รือ้ท าลายอาคารหลงัสดุท้าย ซึ่งเป็นอาคารหลงัใหญ่ท่ียืดขยายไปทางหนือของคฤหาสน์ จากนัน้ก็สร้างระเบียงและจัดภูมิทัศน์จนแล้ว
เสร็จ เป็นไปตามแบบท่ีท่านศาสนภิบาลวางแผนไว้ 
 

อุทยานด้านทิศตะวันออก
8 หลงัจากท่ีจัดทางเบี่ยงแก่แนวถนนซึ่งพาดผ่านคฤหาสน์ซีกตะวันออกแล้ว สภายติุธรรมแห่งสากลก็ได้

ท าทางลาด พฒันาและกัน้รัว้ทรัพย์สิน และเปิดอุทยานทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือซึ่งทันกับเวลาท่ีมีการประชุมท่ีพาเลอโมในปี พ.ศ. 
2511 (ค.ศ. 1968) มีการปลกูต้นไม้ในฟากฝ่ังทิศตะวนัออกเฉียงใต้ในปี พ.ศ. 2514 (ค.ศ. 1971) 
 

อุทยานทิศเหนือ
9 เร่ิมมีการพฒันาอทุยาน ขยายทางเดินในทิศเหนือของรัว้คอลลินส์ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2509 (ค.ศ. 1966) จนถึงปัจจบุนั 

 

อุทยานทิศตะวันตกเฉียงใต้
10 มีการปลกูต้นไม้ในบางส่วนของอุทยานเหลา่นีใ้นปี พ.ศ. 2515 (ค.ศ. 1972) ในผืนท่ีดินท่ีเต็มไปด้วย

สวนมะกอก ในปี พ.ศ. 2523 (ค.ศ. 1980) มีท่ีดินเพียงพอท่ีจะท าให้การสร้างอทุยานหนึ่งในสี่ของท่ีดินวงกลมเสร็จอยา่งสมบรูณ์ 
 

สวนสนเก่า
11  สนต้นใหญ่อายุเก่าแก่ยังคงยืนต้นอยู่ทางเหนือของท่ีจอดรถซีกตะวันตก เป็นสนเพียงต้นเดียวท่ีหลงเหลืออยู่ในป่า

ละเมาะดัง้เดิม ให้ร่มเงาแก่ผู้ ท่ีมาพกัผ่อนปิกนิกทานอาหารในยคุของพระบาฮาอลุลาห์และพระอบัดลุบาฮา 

  
2. พระสถูปของพระบาฮาอุลลาห์, 3. บ้านผู้แสวงบุญและ 
ห้องของท่านนาย, 4. บ้านส าหรับดื่มน า้ชาของท่านนาย 

6. รัว้เหล็กดัดคอลลินส์ 
 

 

    
12. บ้านผู้แสวงบุญสร้างขึน้ในปี 2544 

  

3 4 6 2 
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คฤหาสน์บาห์จ ี

 

 
“ขอคฤหาสน์แห่งนีซ้ึ่งความงามสง่าเพ่ิมพนูคุณค่าตามเวลาท่ีผ่านไปจงได้รับการค านับรับพร  พบความอัศจรรย์ใจและสิ่งอันน่า

พิศวงนานัปการได้ในสถานท่ีแห่งนีอ้ย่างมากมาย ยงัความสบัสนแก่ปากกาท่ีเพียรพรรณนา” (ถ้อยสดุดีของ อูดี คัมมาร์ บนขื่อประตู
ทางเข้า ณ วนัท่ีสร้างคฤหาสน์นีเ้สร็จในปี พ.ศ. 2413 (ค.ศ. 1870)) 

 
คฤหาสน์นีม้ีความใหญ่โตโออ่า มี

เ นื อ้ ท่ี กว่ า  740 ตาราง เมตร  ส ร้ า ง
ประมาณปี พ.ศ. 2413 (ค.ศ. 1870) 
(สร้างทับอาคารดัง้เดิมท่ีก่อนหน้านีม้ี
เพียงชัน้เดียว) เป็นคฤหาสน์ฤดรู้อน เป็น
ท่ีพกัผ่อนของ อูดี คัมมาร์ ซึ่งเป็นพ่อค้า
เมืองอัคคาท่ีมั่งคั่งร ่ ารวย  นอกจาก
สถานท่ีแห่งนีแ้ล้วเขายงัเป็นเจ้าของกึ่ง
หนึ่งของบ้านซึง่ปัจจุบนัรู้จกักนัดีในนาม
ของบ้านอับบุดในส่วนซีกตะวันออก 
เจ้าของทิง้คฤหาสน์บาห์จีไปในช่วงหนี
ภัยจากโรคระบาด คฤหาสน์หลังนีถู้ก
เช่าในปี พ.ศ. 2422 (ค.ศ. 1879) และ
ภายหลังถูกซือ้เป็นท่ีนิวาสสถานของพระ
บาฮาอลุลาห์ 

คฤหาสน์บาห์จีตัง้อยู่บนเนินยกระดับมีเส้นทางท่อส่งน า้จากสายธารเมืองคาบรีพาดผ่านไปสู่อัคคา  ผู้ ว่าราชการจังหวดัอัคคา คือ 
อับดุลลาพาชา มีคฤหาสน์อยู่ทางทิศใต้สดุซึ่งปัจจุบนัเรียกว่าคฤหาสน์ เบย์ดูน พืน้ท่ีทัง้หมดท่ีกล่าวมานีร้วมเรียกว่า ‘อัล บาห์จา’ หรือ 
‘สถานสราญใจ’ 
  

คฤหาสน์บาห์จี (มุมมองจากทางตะวันออกเฉียงใต้) 

คฤหาสน์บาห์จีทางด้านซ้าย หลังคาพระสถูปของพระบาฮาอุลลาห์ทางด้านขวา 
(มุมมองจากทางทิศเหนือ) 
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คฤหาสน์มีหลายห้องชัน้บนท่ีน่าสนใจเป็นพิเศษส าหรับบาไฮ ห้องทางด้านทิศใต้เคยเป็นท่ีพ านกัของพระบาฮาอลุลาห์ พระองค์ทรง
ต้อนรับแขกท่ีห้องนีร้วมทัง้ศาสตราจารย์ เอ็ดเวอร์ด แกรนวิลล์ บราวน์ ซึง่เป็นอาจารย์ท่ีมีช่ือเสียงภาควิชาตะวนัออก เร่ืองราวการเข้าเฝ้า
ครัง้นัน้เป็นท่ีคุ้นหูของบาไฮศาสนิกชน ห้องท่ีอยู่ทางทิศตะวนัตกเฉียงใต้เคยเป็นห้องท่ี ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ พกัในช่วงท างานท่ีบาห์จี ท่ี
น่าสนใจคือสองห้องเล็กท่ีอยูต่รงกลางด้านทิศเหนือสดุของคฤหาสน์ กลา่วคือ ห้องด้านซ้ายเคยเป็นห้องเก็บหนังสือของปราชญ์บาไฮช่ือ 
มิซาร์ อับดุล-ฟาซ เป็นเวลาหลายปีจนกระทั่งถกูย้ายไปยงัห้องสมดุบาไฮนานาชาติเพ่ือการอนรัุกษ์ไว้ภายใต้สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม 
ห้องทางขวาเป็นห้องเก็บแผ่นศิลาจารึกช่ือผู้ ถึงแก่มรณภาพหน้าหลมุฝังดัง้เดิมท่ีสลกัช่ือพระผู้ เป็นก่ิงก้านท่ีบริสทุธ์ิท่ีสดุ สว่นอีกก้อนหนึ่ง
สลกัช่ือมารดาของพระอบัดลุบาฮารวมทัง้หีบศพดัง้เดิมของท่านด้วย ทัง้หมดถกูวางไว้โดยท่านศาสนภิบาลในคราวท่ีย้ายร่างของท่านทัง้
สองไปบรรจุใต้ฐานอนุสรณ์สถานใหม่บนเนินท่ีดินแนวโค้งบนไหล่เขาคาร์เมลเมืองไฮฟา ท่านศาสนภิบาลจัดแสดงภาพถ่าย ภาพวาด 
ขา่วในหนงัสือพิมพ์ท่ีตดัเป็นชิน้ๆ และสิ่งตกแต่งอ่ืนอีกมายมายภายในคฤหาสน์ 

 

ภาพวาดแนวตรุกีแบบโบราณเหนือหน้าต่างด้านหน้าไมม่ีนยัส าคญั แค่เป็นตวัอยา่งงานศิลปะในยคุนัน้ 
 

ก าแพงส่วนใต้ท่ีล้อมรอบคฤหาสน์เป็นสิ่งปลกูสร้างท่ีมีมาแต่เดิม ทางตะวนัออกมีห้องเล็กๆ ซึ่งเป็นสสุานของอูดี คัมมาร์ และยงัมี
ขัน้บนัไดซึง่พระบาฮาอลุลาห์ทรงใช้ตอนขึน้ม้า สว่นก าแพงด้านทิศตะวนัตกและรัว้เป็นของเก่า 

  
คฤหาสน์บาห์จี (มุมมองจากทางทิศใต้) คฤหาสน์บาห์จี (มุมมองจากทางทิศตะวันตก) 

  

ภาพวาดแนวตุรกีแบบโบราณเหนือหน้าต่างด้านหน้า 
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การมาเขา้เฝา้ของศาสตราจารย์ เอ็ดเวิร์ด แกรนวิลล์ บราวน์ 
ศาสตราจารย์ เอ็ดเวิร์ด แกรนวิลล์ บราวน์ อาจารย์ผู้มีช่ือเสียงจากมหาวิทยาลยัเคมบริดจ์ได้เข้าเฝ้าพระบาฮาอุลลาห์ท่ีคฤหาสน์

บาห์จีในปี พ.ศ. 2433 (ค.ศ. 1890) ท่านได้บนัทึกความประทบัใจในโอกาสนัน้ไว้ดงันี ้
 

“...ผู้น าทางเราหยดุชั่วขณะท่ีเราถอดรองเท้าออก หลงัจากท่ีชีใ้ห้เห็น
ทิศทางด้วยมืออยา่งรวดเร็วแล้วเขาก็ถอยออกไป และในขณะท่ีข้าพเจ้าผ่าน
เข้าไปและปลอ่ยผ้ามา่นท่ีจับไว้ออก ข้าพเจ้าก็พบตนเองอยู่ในห้องโถงใหญ่ 
สุดห้องมีเก้าอีน้วมยาว และมีเก้าอีส้องสามตัวอยู่ตรงข้ามกับประตู แม้
ข้าพเจ้าสงสยัอยู่ว่าก าลงัจะไปไหนและจะไปพบใคร (เพราะไม่มีการบอก
อะไรพิเศษให้ข้าพเจ้าทราบเลย) หลงัจากหนึ่งหรือสองวินาทีผ่านไป ด้วย
ความระทึกอย่างหวาดหวัน่และอัศจรรย์ใจ ข้าพเจ้ารู้สึกแน่ว่าห้องนีม้ีคน
อาศัยอยู่ ท่ีมมุห้องท่ีมีเก้าอีน้วมอยู่ชิดกับก าแพง มีบุรุษผู้น่าพิศวงและน่า

เคารพนั่งอยู่ มีผ้าโพกศีรษะท่ีนักพรตเรียกว่า ทัช (มีลกัษณะสงูและรูปทรงดู
แปลกตา) ท่ีฐานมีผ้าโพกสีขาวขนาดเล็ก ข้าพเจ้าไมส่ามารถลืมใบหน้าของบุรุษผู้ นีไ้ด้ แม้วา่ข้าพเจ้าไมส่ามารถพรรณนาก็ตาม ดวงตาท่ี
แหลมคมคู่นัน้ดเูหมือนจะมองทะลเุข้าไปถึงวิญญาณของมนษุย์ อานภุาพและอ านาจสถิตอยูบ่นหน้าผากนัน้ ในขณะท่ีริว้รอยลกึท่ีปรากฏ
บนพระนลาฏและพระพักตร์บ่งบอกพระชนมพรรษาดูเหมือนจะขัดกับพระเกศาและพระมัสสสุีด าสนิทท่ียาวสลวยลงมาเกือบถึงบัน้
พระองค์ (สะเอว) ไมจ่ าเป็นต้องถามวา่ข้าพเจ้ายืนอยูเ่บือ้งหน้าใครในขณะท่ีข้าพเจ้าก้มศีรษะค านบับรุุษผู้ เป็นมิ่งขวญัท่ีกษัตริย์ทัง้หลาย
ต่างอิจฉา และจกัรพรรดิทัง้หลายถอนใจในความไร้ซึง่บญุญาบารมี” 

 

“น า้เสียงอันทรงอ านาจเชือ้เชิญให้ข้าพเจ้านั่งและกล่าววา่ ‘ขอความสรรเสริญจงมีแด่พระผู้ เป็นเจ้าท่ีเจ้าได้มาถึง...เจ้าได้มาพบกบั
นักโทษผู้ถกูเนรเทศ เราปรารถนาแต่สิ่งท่ีดีส าหรับโลกและความสขุส าหรับชาติทัง้หลาย กระนัน้เขาถือว่าเราเป็นผู้ปลกุป่ันการทะเลาะ
วิวาทและการต่อต้าน ควรแก่การเป็นทาสและถกูเนรเทศ....ชาติทัง้ปวงควรมีความศรัทธาเป็นหนึ่งเดียวกันและมนุษย์ทัง้หมดควรเป็นพ่ี
น้องกัน พนัธะความรักและความสามคัคีระหว่างบุตรทัง้หลายของมนุษย์ควรแข็งแกร่งขึน้  ความหลากหลายทางศาสนาควรสิน้สดุและ
ความขดัแย้งทางเชือ้ชาติควรล้มเลิก.....สิ่งนีม้ีภัยอันใด....กระนัน้มนัจะเป็นไปตามนี ้การทะเลาะวิวาทอันไร้ประโยชน์และสงครามอัน
ท าลายล้างเหลา่นีจ้ะผ่านพ้นไป และสนัติภาพอนัยิ่งใหญ่ท่ีสดุจะบงัเกิดขึน้ ในยโุรปของเจ้าก็ต้องการเช่นนีม้ิใช่หรือ? น่ีมิใช่สิ่งท่ีพระคริสต์
ได้ทรงท านายไว้หรือ? แต่พวกเราก็ได้เห็นบรรดากษัตริย์และผู้น าประเทศทัง้หลายใช้จ่ายเงินทองอย่างฟุ่ มเฟือยตามใจชอบเพื่อท าลาย
ล้างมนุษย์ชาติมากกว่าจะใช้เพ่ือน ามาซึ่งความสขุสวสัดีของมวลมนุษย์ชาติ  การต่อสู้ขดัแย้ง การหลัง่โลหิตและความไม่ลงรอยกันต้อง
หยุดลง และมนุษย์ทัง้หลายจะเป็นญาติพ่ี
น้องในครอบครัวเดียวกัน ขออยา่ทะนงว่าเขา
รักประเทศของเขา แต่จงยินดีในความรักท่ีเขา
มีต่อมนษุยชาติ....” 

“ถ้อยท านองนี  ้คือเท่าท่ีข้าพเจ้าย้อน
ระลึก ไ ด้  เ หล่ า นี คื้ อพระวจนะ ท่ี อ า จมี
นอกเหนือจากท่ีข้าพเจ้าได้ยินจากพระบาฮา
อุลลาห์ ขอให้ผู้ ท่ีอ่านพิจารณาด้วยตนเองว่า
หลักการ เหล่า นี ส้มควรท า ใ ห้ ไ ด้ รับโทษ
ประหารและการถกูคุมขงัหรือไม่ และโลกเรา
ควรจะได้รับผลดีหรือผลเสียจากการเผยแพร่
ค าสอนนี”้ 
  

ทชั (หมวกทรงกรวยฝาครอบ) ของพระบาฮาอุลลาห์ 

ห้องของพระบาฮาอุลลาห์ที่คฤหาสน์บาห์จี 
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บ้านของอับดุลลา พาชา 
 ช่ือของบ้านหลงันีต้ัง้ตามนามของผู้ว่าราชการจังหวดัอัคคาซึง่อาศยั

อยู่หลายสิบปีแรกของศตวรรษท่ีสิบเก้า เคยเป็นท่ีอยู่ของพระอับดุลบาฮา
ประมาณสิบสามปีก่อนท่ีพระองค์จะย้ายไปเมืองไฮฟา พระอับดุลบาฮา
ต้อนรับผู้ มาแสวงบุญชาวตะวันตกชุดแรกท่ีบ้านหลังนี เ้มื่อวันท่ี  10 
ธันวาคม พ.ศ. 2441 (ค.ศ. 1898) พระอับดุลบาฮาแสดงปาฐกถาธรรมใน
ห้องทานอาหารของผู้แสวงบญุในบ้านอบัดลุลา พาชา ซึง่คณุลอร่า ไดรเฟิส 
บาร์นี ได้จดบนัทึกไว้ในช่วงระหวา่งท่ีเธอไปแสวงบญุ ณ ท่ีนีร้ะหวา่งปี พ.ศ. 
2447 (ค.ศ. 1904) ถึง พ.ศ. 2449 (ค.ศ. 1906) ต่อมาภายหลังรวบรวม
พิมพ์ในหนังสือ ‘เฉลยพระธรรมบางข้อ’ ส่วนท่ีอยูส่ดุทางทิศตะวนัออกของ
ชัน้บนเป็นท่ีอยู่อาศยัของครอบครัวศักด์ิสิทธ์ิ ริมห้องโถงสว่นกลางเป็นห้อง
ของท่านบาฮิเยห์ คานุม ซึ่งมีสมญานามว่า ‘ใบไม้ท่ีศักด์ิสิทธ์ิท่ีสดุ’ มีพืน้ท่ี
แบง่ส าหรับเก็บพระธาตขุองพระบ๊อบไว้อยา่งลบัๆ หลายปีก่อนท่ีจะถกูย้าย
ไปเนินเขาคาร์เมล 

 
ช่วงเวลาอันยุ่งยากท่ีสดุในสมยัการบริหารศาสนาของพระอับดุลบา

ฮา มีเหตุการณ์เกิดขึน้หลายอย่าง ทัง้สะเทือนอารมณ์ น่าทึ่ง ต่ืนเต้นเร้าใจ 
และมีความส าคญัอยา่งยิ่งยวดเกิดขึน้ในบ้านของอบัดลุลา พาชา ท่านนาย
ก ากับดูแลการก่อสร้างพระสถปูของพระบ๊อบบนเขาคาร์เมลในขณะท่ีอยู่
บ้านหลงันี ้ทัง้ยงับญัชาการบูรณะบ้านศักด์ิสิทธ์ิของพระบ๊อบท่ีเมืองชีราซ 
เร่ิมมีความคิดให้มีการก่อสร้าง มชั-เร-กล-อัส-คาร์ แห่งแรกในโลกท่ีเมือง
อิสกาบาด ในรัสเซีย เตอร์กิสถาน ทัง้ยงัสร้างบ้านของพระองค์เองในไฮฟา
ด้วย พระอับดุลบาฮาตกเป็นเป้าถกูโจมตีโดยเหล่าผู้ละเมิดพระปฏิญญา 
และยงัตกอยูใ่นอนัตรายจากการถกูคณะกรรมการของทางการสอบสวน ท่ี
บ้านหลังนี ้พระอับดุลบาฮาลิขิตพินัยกรรมสองส่วนแรกซึ่งเป็นกฎบัตร
ระเบียบการบริหารศาสนา 

 
หลังจากท่ีไม่ได้อยู่ในความควบคุมดูแลของศาสนานานหลายสิบปี สภายุติธรรมแห่งสากลก็ได้ซือ้บ้านอับดุลลา พาชาไว้ใน

ครอบครองเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2517 (ค.ศ. 1974) 

  
บ้านของอับดุลลา พาชา ห้องหน่ึงในบ้านของอับดุลลา พาชา 

  

ประกาศด้วยความปีติยินดีว่าประสบความส าเร็จ
หลังจากการเจรจาต่อรองอย่างยาวนาน ได้ซือ้บ้าน
ศักด์ิสิทธ์ิอันเป็นศูนย์กลางพระปฏิญญาของพระอับ
ดุลบาฮา เป็นบ้านเกิดของท่านศาสนภิบาล ท่านโชกิ 
เอฟเฟนดิ อนัเป็นท่ีรัก เป็นทรัพย์สินอนัทรงคณุค่าทาง
ประวติัศาสตร์ อยู่ติดกับค่ายทหารซึ่งเป็นคุกอันใหญ่
มหึมา มีเนือ้ท่ีประมาณเจ็ดพนัตารางเมตรซึ่งรวมตัว
อาคารอ่ืนในกลุม่สิ่งปลกูสร้าง ให้ความเช่ือมัน่วา่บ้าน
ได้รับการปกป้องตลอดไปแก่ผู้ แสวงบุญท่ีย่างเข้าสู่
ศตวรรษแห่งการมาเยือนครัง้ประวัติศาสตร์ของผู้
แสวงบุญชาวตะวันตกกลุ่มแรก ก าลังเตรียมแผน
บูรณะบ้านศักด์ิสิทธ์ิ ตกแต่งพืน้และก่อสร้างเพ่ิมถ้า
สถานการณ์อ านวยและมีกองทุนเพียงพอ ขอกราบ
ขอบพระคุณพระบาฮาอุลลาห์ท่ีทรงพระราชทานพระ
พร (สภายติุธรรมแห่งสากล) 

บ้านของอับดุลลา พาชา 
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เนินเขาคาร์เมล 
“ในปีเดียวกันนัน้ กระโจม (‘สถานท่ีประกอบพิธี

ถวายเคร่ืองบูชาผู้ทรงความงามอันรุ่งโรจน์’) ของพระบา
ฮาอุลลาห์ก็ถูกกางไว้บนเขาคาร์เมลท่ีได้รับการกล่าว
ขานวา่เป็น ‘เนินเขาและสวนองุ่นของพระผู้ เป็นเจ้า’ ‘เป็น
นิวาสสถานของพระเอลิยาห์ ’ สถานท่ีท่ีพระอิสยาห์ยก
ย่องสรรเสริญว่า ‘เป็นเนินเขาของพระผู้ เป็นนาย ’ ‘ท่ีซึ่ง
ทุกประชาชาติจะพากันหลั่งไหลมา ’ พระบาฮาอุลลาห์
เสด็จไปเยี่ยมเมืองไฮฟาสี่ครัง้ ครัง้สดุท้ายทรงพ านักอยู่
ไม่น้อยกว่าสามเดือน ในการเยี่ยมครัง้หนึ่งหลังจากท่ี
กระโจมของพระองค์ถูกกางในบริเวณใกล้เคียงกับพระ
อารามคาร์เมไลท์แล้ว พระองค์ผู้ทรงเป็น ‘นายแห่งสวน
องุ่น’ ก็ได้เผยพระคัมภีร์แห่งคาร์เมลอันโดดเด่นด้วยนัย
และค าพยากรณ์ ในโอกาสหนึ่ง ในขณะท่ีพระองค์ทรง
เสด็จประทับยืน พระองค์ทรงชีด้้วยพระองค์เองให้พระอับดุลบาฮาเห็นจุดท่ีจะเป็นสถานท่ีพักผ่อนสดุ ท้ายของพระบ๊อบ เป็นอนุสรณ์
สถานพระสถปูอนัเหมาะสมท่ีจะสร้างในเวลาต่อมา” (ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ) 

 

สาส์นแห่งคาร์เมล 
“ขอความรุ่งโรจน์จงมีแด่ยคุนี ้ยคุซึง่สคุนธรสแห่งพระ

กรุณาได้ขจรไปทั่วทุกสรรพสิ่งท่ีถูกสร้างสรรค์  เป็นยุคท่ี
อุดมพรอย่างท่ีศตวรรษในอดีตเทียบมิได้ ท่ีพระพกัตร์แห่ง
ความบรมโบราณแห่งยุคต่างๆ หันมายังบัลลังก์อันทรง
ความศักด์ิสิทธ์ิ ณ ท่ีนี ้ได้ยินเสียงจากสิ่งท่ีถูกสร้างสรรค์
ทัง้หมด และท่ีดงัมาไกลกวา่นัน้คือสรุเสียงของบรรดาเหล่า
เทพยดาท่ีอยู่บนสวรรค์ชัน้สูง ร้องขึน้ดังนี ้‘ดูกร คาร์เมล 
เจ้าจงรีบเร่ง เพราะดูซิ แสงแห่งพระพักตร์ของพระผู้ เป็น
เจ้า พระผู้ ทรงครองอาณาจักรแห่งนามทัง้หลาย พระ
ผู้ออกแบบแห่งสวรรค์ได้อาบลงบนเจ้าแล้ว’ ” 

 
“ด้วยประการฉะนี ้เธอจึงร้องอุทานออกมาอย่างดังด้วยความปีติหรรษาว่า  ‘ขอชีวิตของข้าพเจ้าเป็นพลีแด่พระองค์ ด้วยเหตุท่ี

พระองค์ทรงเพง่มองมายงัข้าพเจ้า และทรงประทานความเอือ้อารีและทรงด าเนินพระบาทสูข้่าพเจ้า ข้าแต่พระผู้ทรงเป็นท่ีมาของชีวิตอัน
เป็นนิรันดร์ การแยกจากพระองค์ท าให้ข้าพเจ้าสญูสิน้ และการอยู่ห่างไกลจากพระองค์ท าให้วิญญาณของข้าพเจ้าถกูแผดเผา ขอความ
สรรเสริญทัง้ปวงจงมีแด่พระองค์ท่ีทรงท าให้ข้าพเจ้าได้ฟังเสียงเรียกของพระองค์  ท่ีทรงประทานเกียรติแก่ข้าพเจ้าด้วยรอยพระบาทของ
พระองค์ ท่ีทรงกระตุ้นให้วิญญาณของข้าพเจ้ากลบัมามีชีวิตชีวาด้วยสคุนธรสแห่งยคุท่ีให้พลงั ขอความสรรเสริญจงมีแด่พระองค์ท่ีมีเสียง
กรีดของปากกาบนกระดาษ เป็นเสียงท่ีทรงบนัดาลให้เป็นประดจุดังเสียงเป่าแตรในท่ามกลางหมูป่ระชาชนของพระองค์ และเมื่อชัว่โมง
ของศาสนาท่ีปราศจากการต่อต้านของพระองค์ถกูท าให้ปรากฏมาถึง  พระองค์ก็ทรงเป่าลมหายใจแห่งพระวิญญาณของพระองค์เข้าสู่
ปากกาของพระองค์ จากนัน้จงด ูทัว่ทกุสรรพสิ่งสัน่คลอนไปถึงฐานราก เปิดเผยให้มนษุย์เห็นความลีล้บัดังกลา่วท่ีซ่อนเร้นอยูใ่นคลงัของ
พระองค์ผู้ทรงครองสรรพสิ่งสร้างสรรค์ทัง้มวล’ ” 

 

พระสถูปของพระบ๊อบ 

พระบาฮาอุลลาห์ทรงชีจุ้ดที่จะเป็นสถานที่สร้างพระสถูปของพระบ๊อบ 
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“ยงัไมท่นัท่ีเสียงของเธอจะดงัไปถึงสถานท่ีอนัสงูสง่ เราก็ตอบก่อนวา่ ‘ดกูร คาร์เมล จงขอบ พระคณุต่อพระผู้ เป็นนาย เพลิงแห่งการ
พลดัพรากจากเราเผาผลาญกลืนกินเจ้าอย่างรวดเร็ว เวลาท่ีมหาสมทุรแห่งการด ารงอยู่ของเราสาดซดัอยู่ต่อหน้าเจ้า ขอให้เจ้าเจริญตา
เจริญใจกบัสรรพสิ่งสร้างสรรค์ทัง้มวล และขอให้ความปีติยินดีจงมีแด่สิ่งทัง้หลายทัง้ท่ีมองเห็นและมองไมเ่ห็น จงยินดีปรีดาเพราะในยคุนี ้
พระผู้ เป็นเจ้าทรงก่อตัง้บลัลงัก์ของพระองค์บนเจ้า ให้เจ้าเป็นอทุยัสถานแห่งสญัลกัษณ์ของพระองค์และเป็นดวงตะวนัแห่งหลกัฐานของ
การเผยพระธรรมของพระองค์ ขอความสขุสวสัดีจงมีแด่ผู้ เดินวนรอบเจ้า ผู้ ท่ีประกาศการเผยความรุ่งโรจน์ของเจ้า และผู้ ท่ีคิดถึงพระ
กรุณาธิคุณท่ีพระผู้ เป็นนาย พระผู้ เป็นเจ้าของเจ้าได้ทรงโปรยปรายแก่เจ้า จงรีบเข้าครองถ้วยแห่งความเป็นอมตะในนามของพระผู้ เป็น
นายของเจ้า พระผู้ ทรงความรุ่งโรจน์เหนือสิ่งอ่ืนใด และจงขอบคุณพระพระองค์ อันเน่ืองมาจากสัญลักษณ์แห่งความเมตตาต่อเจ้า 
พระองค์ทรงแปรความเศร้าโศกของเจ้าให้เป็นความยินดี และเปลี่ยนความเสียใจให้เป็นความสขุสราญ ท่ีจริงแล้ว พระองค์ทรงรักสถานท่ี
ท่ีเป็นท่ีตัง้บลัลงัก์ของพระองค์ ท่ีซึ่งพระบาทของพระองค์ทรงก้าวย่าง ท่ีซึ่งได้รับเกียรติด้วยการเสด็จมาของพระองค์ ท่ีซึ่งพระองค์ทรง
ประกาศร้องเรียกและท่ีซึง่พระองค์ทรงหลัง่น า้ตาร ่าไห้’ ” 

 
“ ‘ดูกร คาร์เมล จงส่งเสียงไปยังแดนสวรรค์ และป่าวประกาศข่าวอันน่ายินดีว่า: พระผู้ ซึ่งแฝงเร้นจากตามนุษย์ได้เผยองค์ออก

มาแล้ว อ านาจครอบครองสิ่งทัง้มวลของพระองค์ก็เป็นท่ีประจักษ์แจ้ง ความงามเหนือทกุสรรพสิ่งก็เป็นท่ีปรากฏให้เห็น จงระวงั มิฉะนัน้
เจ้าจะลงัเลหรือหยดุชะงกั จงรีบออกมาและเดินวนไปรอบๆ เมืองของพระผู้ เป็นเจ้าซึง่ถกูสง่ลงมาจากแดนสวรรค์ เป็นคะบา จากพิมานซึง่
ล้อมบูชาผู้ เป็นท่ีโปรดปรานของพระผู้ เป็นเจ้า ผู้ ท่ีบริสทุธ์ิใจและหมู่คณะของเหลา่เทพยาดาท่ีประเสริฐท่ีสดุ โอ้ เราเฝ้ารอประกาศต่อทกุ
สถานท่ีบนโลกมาอย่างเน่ินนานเพ่ือจะได้น าข่าวดีของธรรมท่ีเผยนีไ้ปยงัแต่ละเมือง เป็นข่าวดีท่ีตราตรึงหวัใจของภูเขาไซนายท่ีได้ช่ือวา่
เป็นพุม่ไม้ท่ีลกุไหม้ซึง่ก าลงัป่าวร้องว่า ‘ข้าแต่พระผู้ เป็นนายของนายทัง้หลาย อาณาจกัรแห่งโลกและสวรรค์เป็นของพระผู้ เป็นเจ้า’ ท่ีจริง
แล้ว น่ีคือยคุท่ีทัง้แผ่นดินและมหาสมทุรต่างปลืม้ปีติกับการประกาศข่าวนี  ้ ด้วยพระกรุณาธิคุณอันล า้เหลือความเข้าใจหรือหัวใจของ
มนษุย ์น่ีคือยคุท่ีส ารองสิ่งเหลา่นัน้ไว้ซึ่งพระผู้ เป็นเจ้าจะทรงก าหนดเพ่ือการเผยพระธรรม ในไมช้่า พระผู้ เป็นเจ้าจะทรงลอ่งเรือเหนือเจ้า 
และจะแสดงให้ปรากฏต่อประชาชนแห่งบาฮาผู้ ได้รับการกลา่วขานในพระคมัภีร์แห่งนาม”  

 
”ความศักด์ิสิทธ์ิจงมีแด่พระผู้ เป็นนายของมนุษย์ชาติ ทุกอณขูองโลกสัน่ไหวด้วยการกลา่วถึงพระนามของพระองค์ และพระชิวหา

ของพระผู้ทรงสง่างามถกูกระตุ้นให้เปิดเผยสิ่งท่ีถกูห่อไว้ในความรู้และท่ีถกูซ่อนอยูใ่นคลงัแห่งความยิ่งใหญ่ของพระองค์  ท่ีจริงแล้ว ด้วย
อ านาจแห่งพระนามของพระองค์ พระผู้ทรงความเกรียงไกรเหนือทกุสิ่งทกุอยา่ง พระผู้ทรงสงูสง่ พระองค์จึงเป็นผู้ปกครองทัง้หมดท่ีอยูบ่น
สวรรค์และทัง้หมดท่ีอยูบ่นโลก” (พระบาฮาอลุลาห์) 

  
1. อาคารศูนย์กลางเผยแพร่ศาสนานานาชาติ, 2. ที่ท าการสภายุติธรรมแห่งสากล, 3. ศูนย์การศึกษาพระธรรม,  

4. หอจดหมายเหตุนานาชาติ, 5. อนุสรณ์สถานในอุทยาน 
  

2 3 
1 2 

3 4 1 

5 

5 
4 
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อนุสรณ์สถานในอุทยาน 
“ภายใต้ร่มเงาของพระสถปูของพระบ๊อบท่ีฝังอยู่ในอ้อมอกของเขาคาร์เมลซึง่

อยู่ตรงกันตรงข้ามกับเมืองท่ีขาวดงัหิมะติดอ่าวอคัคาซึ่งถือเป็นเกบเบลห์ของบาไฮ
แห่งโลก มีการรวมกลุ่มกันของสามอนุสรณ์สถานท่ีพักผ่อนสุดท้ายในอุทยานท่ี
วิจิตรงดงาม ถ้าประมาณความส าคัญคือ ทัง้สามอนุสรณ์สถานนีเ้สริมพลงัทางจิต
วิญญาณของสถานท่ีซึ่งถูกก าหนดโดยพระบาฮาอุลลาห์ด้วยพระองค์เองให้เป็น
พระบลัลงัก์ของพระผู้ เป็นเจ้า เป็นหลกัชยัท่ีบอกช่วงเหตุการณ์ส าคัญท่ีเกิดในระยะ
ต่างๆ จนถึงการสถาปนาศูนย์บริหารแห่งโลกอย่างถาวรของสมาพนัธรัฐบาไฮในอนาคตซึง่ถูกก าหนดไว้ล่วงหน้ามิให้แยกตัวออกไป ให้
ท างานร่วมกนัอยา่งใกล้ชิดกบัศนูย์ทางจิตวิญญาณของศาสนาอนัทรงไว้ซึง่ความศกัด์ิสิทธ์ิเป็นท่ีเคารพบชูาด้วยการยดึถือสามระบบริหาร
อนัโดดเด่นของศาสนาแห่งโลก” (ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ) 

 

“ในอนาคตท่ีจะมาถึง การมาแสวงบุญ.... ของผู้แสวงบญุท่ีได้มาเยี่ยมสกัการะอนสุรณ์สถานเหลา่นีซ้ึ่งตระหนักดีในความสงูส่งทาง
คณุธรรมและวงศ์ตระกลูของท่านเหลา่นัน้ ซึง่ปรารถนาจะติดต่อกบัจิตวิญญาณของท่านเหลา่นัน้และเพียรพยายามให้ได้มาซึ่งการหยัง่รู้
ในสถานะเพ่ือท่ีจะได้เดินตามวิถีของท่านเหลา่นัน้ ขอให้พระบญัญติัเหลา่นีท่ี้ลิขิตโดยพระบาฮาอลุลาห์และพระอบัดลุบาฮาจงเป็นแรงดล
บนัดาลใจและเป็นค าแนะน าในการค้นหาอนัทรงค่าท่ีสงูสง่ของพวกเขา” (ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ) 

   
อนุสรณ์สถานของ ใบไม้ท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุด 

(บาฮียีห์ คาห์นูม น้องสาวของพระอับดุลบาฮา) 
อนุสรณ์สถานของท่าน มูนิเรย์ คาร์นุม 

(ภรรยาของพระอับดุลบาฮา) 
อนุสรณ์สถานของผู้เป็นกิ่งก้านท่ีบริสุทธ์ิท่ีสุด (มีร์ซา 

มีห์ดี บุตรชายคนสุดท้องของพระบาฮาอุลลาห์) และ
อนุสรณ์สถานของ ใบไม้ท่ีสูงส่งท่ีสุด (ท่านนาว์ว้าบ พระ

ชายาของพระบาฮาอุลลาห์) 

 
  

“ร่างของพระผู้ เป็นก่ิงก้านท่ีบริสทุธ์ิท่ีสุดและ
ร่างของมารดาของท่านนายถูกย้ายอย่าง
ปลอดภัยมาบรรจุอยู่ท่ีอาณาบริเวณพระสถปู
เขาคาร์เมลอนัศกัด์ิสิทธ์ิ.... ตามตัง้ใจของพระ
ผู้ เป็นใบไม้อนัศกัด์ิสิทธ์ิ” (ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ) 

5. อนุสรณ์สถานในอุทยาน 

5 
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อนสุรณ์สถานของใบไม้ทีย่ิ่งใหญ่ทีส่ดุ (บาฮียีห์ คาห์นูม นอ้งสาวของพระอบัดลุบาฮา) 
“พระองค์คือพระผู้ทรงอมตะ น่ีคือพระวจนะท่ีให้การยืนยนัต่อเธอซึง่ได้ยินพระสุ

รเสียงของเราและเข้ามาใกล้เรา ท่ีจริงแล้ว เธอคือใบไม้ซึ่งแตกออกมาจากรากซึ่งมี
มาแต่อดีตกาล เธอได้แสดงตนออกมาในนามของเราและได้ลิม้มธุรสแห่งความ
ศักด์ิสิทธ์ิของเรา คือความปีติยินดีอันน่าอัศจรรย์ของเรา ครัง้หนึ่งเราให้เธอได้ด่ืม
อานนอันเป็นน า้ผึง้ของเรา ในอีกครัง้หนึ่งท าให้เธอได้รับคาว์ซาร์ อันทรงอานุภาพ
และเรืองรองของเรา ขอความรุ่งโรจน์ของพระนามและสคุนธรสแห่งเสือ้คลมุอนัเป็น
ประกายสกุใสของเราจงมีแด่เธอ” (พระบาฮาอลุลาห์) 

 
“ขอให้ถ้อยค าอนัสงูส่งนีจ้งเป็นท านองดนตรีแห่งความรักบนพฤกษาของบาฮา 

โอ้ เจ้าผู้ เป็นใบไม้อันศักด์ิสิทธ์ิและสกุสกาว ‘พระผู้ เป็นเจ้า นอกเหนือจากพระองค์
แล้วไม่มีองค์อ่ืนใด พระผู้ เป็นนายของโลกนีแ้ละโลกหน้า’ ท่ีจริงแล้วเรายกเจ้าให้อยู่
ในต าแหน่งท่ีโดดเด่นกว่าบรรดาเพศเดียวกันกับเจ้า  และในราชส านักของเรา เรา
มอบสถานะท่ีไม่มีหญิงใดเหนือกว่าแก่เจ้า ด้วยประการฉะนีเ้ราจึงโปรดเจ้าและยก
เจ้าให้อยูเ่หนือกวา่สว่นท่ีเหลือ และเพื่อเป็นสญัลกัษณ์แห่งพระกรุณาจากพระองค์ผู้
ทรงเป็นนายของราชบลัลงัก์บนสวรรค์อันสงูส่งและบนโลก เราจึงได้สร้างตาให้เจ้า
ได้เห็นแสงแห่งพระพกัตร์ของเรา สร้างหเูพื่อเจ้าจะได้ยินท านองเพลงแห่งพระวจนะ
ของเรา สร้างร่างกายเพ่ือเจ้าจะได้แสดงความเคารพต่อหน้าบลัลงัก์ของเรา จงขอบพระคณุต่อพระผู้ เป็นเจ้า พระผู้ เป็นนายของเจ้า พระผู้
เป็นนายแห่งโลกทัง้ปวง” 

 
“ข้อพิสูจน์ท่ีต้นบัวมีต่อใบนัน้ช่างสงูส่งเพียงใด พยานหลักฐานของต้นไม้

แห่งชีวิตท่ีมีต่อผลนัน้มีความประเสริฐเพียงใด เพียงแค่คิดถึงเธอสคุนธรสแห่ง
น า้หอมก็กระจายไปทั่ว ขอความสขุสวสัดีจงมีแด่ผู้ ท่ีหายใจรับเสาวคนธ์นีแ้ละได้
อุทานว่า ‘ขอความสรรเสริญทัง้มวลจงมีแด่พระองค์ ข้าแต่พระผู้ เป็นเจ้า พระผู้
เป็นนายผู้ทรงความรุ่งโรจน์ของข้าพเจ้า’ การปรากฏตวัของเจ้าต่อหน้าเรานัน้ช่าง
อ่อนหวาน นับเป็นขวญัตาท่ีได้พิศใบหน้าของเจ้า ท่ีได้ประทานความเมตตารัก
ใคร่แก่เจ้า ท่ีได้กลา่วถึงเจ้าในสาส์น  เป็นสาส์นซึง่เราลิขิตเสมือนเป็นเคร่ืองหมาย
ของพระมหากรุณาธิคณุอนัแฝงเร้นมามอบให้แก่เจ้า” (พระบาฮาอลุลาห์) 

 
“น้องสาวทางจิตวิญญาณอันเป็นท่ีรักอย่างยิ่ง  เราขออ้อนวอนแทบพระ

ธรณีประตแูห่งสวรรค์ ขอสวดมนต์อธิษฐานทัง้เช้าและเย็นด้วยจิตฝักใฝ่ด้วยใจท่ี
อ่อนน้อมถ่อมตนดงันี:้” 

 
“ ‘ข้าแต่พระผู้ เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ข้าแต่พระผู้ทรงเห็นใจ ขอพระองค์ทรง

โปรดให้ใบไม้อันอุดมพรได้รับการปลอบโยนด้วยน า้พระสุคนธ์แห่งความ
ศกัด์ิสิทธ์ิและได้รับการค า้ชดู้วยสายลมอนัฟืน้คืนชีพแห่งการดแูลเอาใจใสแ่ละความเมตตาของพระองค์ ขอทรงเสริมเพิ่มพลงัของเธอด้วย
สญัลกัษณ์ของอาณาจกัรของพระองค์ และท าให้วิญญาณของเธอเบิกบานด้วยหลกัฐานแห่งอ านาจปกครองอนัมิรู้สิน้ของพระองค์ ข้าแต่
พระผู้ เป็นเจ้า โปรดทรงปลอบใจอนัโศกเศร้าของเธอด้วยการให้เธอระลึกถึงพระพกัตร์ของพระองค์ ขอให้เธอได้อยูร่่วมอยูใ่นความลีล้บัท่ี
ซ่อนเร้น และดลบันดาลใจเธอด้วยความงดงามแห่งอาภาท่ีมาจากสรวงสวรรค์ของพระองค์  ความทุกข์โศกของเธอนัน้มากมาย

บาฮียห์ี คาห์นูม น้องสาวของพระอับดุลบาฮา 
สมญานามว่า ท่านผู้ เป็นใบไม้ที่ศักดิ์สิทธ์ิที่สุด 

อนุสรณ์สถานของบาฮียีห์ คาห์นูม น้องสาวของพระอับดุล
บาฮา มีสมญานาม “ผู้เป็นใบไม้ท่ีศักดิ์สิทธ์ิท่ีสุด” 
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หลากหลาย และความเจ็บปวดรวดร้าวจากความหม่นหมองของเธอนัน้มีมาอย่างไม่รู้จักจบสิน้  ขอทรงประทานการอุปถัมภ์จากพระ
กรุณาท่ีค า้ชูและขอทรงประทานพรจากพระมหากรุณาแก่เธอทกุลมหายใจ ขอให้เธอได้รับพระพรจากพระมหากรุณาธิคณุของพระองค์ 
ความหวังและความคาดหมายของเธอนัน้ตัง้อยู่ในศูนย์กลางของพระองค์  ขอทรงเปิดเผยพระพักตร์อันเป็นประตูแห่งความเมตตา
อ่อนโยนแก่เธอและขอทรงน าเธอสูห่นทางแห่งความปรานีอันน่าอัศจรรย์ของพระองค์  พระองค์คือพระผู้ทรงเอือ้เฟือ้ พระผู้ทรงรักสิ่งทัง้
มวล พระผู้ทรงค า้จนุ พระผู้ทรงความกรุณาต่อทกุสรรพสิ่ง’ ” (พระอบัดลุบาฮา) 

 
“ยิ่งกว่านัน้ เพ่ือเป็นพยานหลกัฐานอย่างหนาแน่นยิ่งขึน้ต่อการเผยความสง่างามอันเป็นท่ีเกรงขามและต่อการรวมพฒันาการแห่ง

ราชศาสนกิจอนัโอฬารท่ีเร่ิมโดยพระบาฮาอลุลาห์อย่างเป็นปฐมฤกษ์บนเขาอนัศักด์ิสิทธ์ินัน้ อาจจะเลือกกลา่วถึงบางสว่นของทรัพย์สินท่ี
ใช้ร่วมกนัในอาณาบริเวณพระสถปูของพระบ๊อบท่ีเป็นสถานท่ีพกัผ่อนสดุท้ายของใบไม้อนัศักด์ิสิทธ์ิท่ีสดุ เป็นน้องสาว ‘อนัเป็นท่ีรัก’ ของ
พระอบัดลุบาฮาและเป็น ‘ใบท่ีผลิออกมาจากรากซึง่มีมาก่อนอดีตกาล’ เป็น ‘สคุนธรส’ ‘แห่งเสือ้คลมุอนัเป็นประกายสกุใส’ ของพระบาฮา
อลุลาห์ ท่านผู้ เป็นใบไม้อนัศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสดุถกูยกยอ่งโดยพระบาฮาอลุลาห์ให้อยู่ใน ‘สถานะท่ีไมม่ีหญิงใดเหนือกวา่’ มีศกัด์ิเทียบเท่ากับวีร
สตรีอันเป็นอมตะเช่น แซรา อสิเยห์ พระนางมารีย์พรหมจารี ฟาติมาและทาเฮเรย์ แต่ละท่านท่ีกล่าวมานีม้ีสถานะโดดเด่นกว่าเพศ
เดียวกนัตลอดยคุท่ีผ่านมา” (ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ) 

 

อนสุรณ์สถานของผูเ้ป็นก่ิงกา้นทีบ่ริสทุธ์ิทีส่ดุ (มีร์ซา มีห์ดี บตุรชายคนสดุท้องของพระบาฮาอลุลาห์) 
“ในบทอธิษฐานท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่งยวดท่ีเปิดเผยโดยพระบาฮาอุลลาห์เพ่ือ

อุทิศแด่บุตรชาย บทสวดมนต์บทนีย้กย่องมรณกรรมของท่านผู้ เป็นก่ิงก้านท่ีบริสุทธ์ิ
ท่ีสุดขึน้สงูเทียมเท่าการไถ่โทษ ณ ขณะท่ีพระอับราฮัมตัง้พระทัยบูชายันต์พระบุตร
ของพระองค์ ท่ีพระเยซูคริสต์ทรงยอมถูกตรึงกางเขน ท่ีพระอิหม่าม ฮูเซน ทรงยอม
สละชีพเป็นพลี บทอธิษฐานดังกล่าวมีเนือ้หาดังนี ้ ‘ข้าแต่พระผู้ เป็นนาย ข้าพเจ้าได้
สละแล้วซึ่งสิ่งท่ีพระองค์ได้ทรงประทานแก่ข้าพเจ้า  เพ่ือให้คนรับใช้ทัง้หลายของ
พระองค์ได้รับการกระตุ้นและผู้ ท่ีอาศยัในโลกทัง้หมดจะได้สามคัคีกัน’ และในท านอง
เดียวกนั พระองค์ทรงตรัสแก่บตุรชายท่ีสละชีพเป็นพลีแก่ศาสนาในลกัษณะท่ีเป็นพระ
วจนะพยากรณ์ว่า ‘เจ้าคือผู้ ท่ีพระผู้ เป็นเจ้าทรงไว้เนือ้เช่ือใจและเป็นขุมสมบัติใน
ดินแดนนี ้ในไมช้่าพระผู้ เป็นเจ้าจะทรงเผยสิ่งท่ีพระองค์ทรงปรารถนาแก่เจ้า’ ” (ท่านโชกิ 
เอฟเฟนดิ) 

 
“ดูกร ผู้ ท่ีเป็นก่ิงก้านของพระผู้ เป็นเจ้า ขอให้การระลึกถึงพระผู้ เป็นเจ้าและการ

สรรเสริญของพระองค์ ตลอดจนค าสรรเสริญของผู้ ท่ีอยูใ่นอาณาจักรนิรันดร์และบรรดา
ผู้ ท่ีอาศยัอยูใ่นอาณาจักรแห่งนามทัง้หลายจงมีแด่เจ้า ความสขุจงมีแด่เจ้าท่ีเจ้ามีความจงรักภักดีต่อพระปฏิญญาของพระผู้ เป็นเจ้าและ
ต่อพระประสงค์ครัง้สดุท้ายของพระองค์จนกระทั่งถึงวาระท่ีเจ้าพลีชีพต่อหน้าพระพักตร์ของพระผู้ เป็นนายซึง่เป็นพระผู้ทรงความยิ่งใหญ่ 
พระผู้ ท่ีไม่มีข้อจ ากัด ท่ีจริงแล้ว เจ้าได้ถกูปฏิบติัอย่างไม่เป็นธรรมและความงามของพระองค์พระผู้ทรงด ารงอยู่ด้วยพระองค์เองก็เป็น
ประจกัษ์พยาน นบัแต่วนัแรกของชีวิต เจ้าสู้อดทนต่อสิ่งท่ีเป็นเหตใุห้คร ่าครวญ ท่ีท าให้เสาทกุต้นสะเทือน ความสขุจงมีแด่ผู้ ท่ีระลกึถึงเจ้า 
และด้วยเจ้า พวกเขาได้ถกูดึงดดูเข้าสูพ่ระผู้ เป็นเจ้า พระผู้ทรงสร้างอรุณรุ่ง” (พระบาฮาอลุลาห์) 

 
“ขอความสรรเสริญจงมีแด่พระองค์ ข้าแต่พระผู้ เป็นนาย พระผู้ เป็นเจ้าของข้าพเจ้า พระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นข้าพเจ้าตกอยู่ใน

เงือ้มมือของศตัรูของข้าพเจ้า และบตุรชายท่ีก าลงันอนจมกองเลือดของข้าพเจ้าต่อหน้าพระพกัตร์ของพระองค์ ข้าแต่พระผู้ซึง่อาณาจักร
แห่งนามทัง้หลายอยู่ในพระหตัถ์ของพระองค์ ข้าแต่พระผู้ เป็นนาย ข้าพเจ้าได้สละแล้วซึ่งสิ่งท่ีพระองค์ได้ทรงประทานแก่ข้าพเจ้า เพ่ือให้
คนรับใช้ทัง้หลายของพระองค์ได้รับการกระตุ้นและผู้ ท่ีอาศยัในโลกทัง้หมดจะได้สามคัคีกนั” 

มีร์ซา มีห์ดี บุตรชายคนสุดท้องของพระบาฮา
อุลลาห์ สมญานามว่า พระผู้เป็นกิ่งท่ีบริสุทธ์ิท่ีสุด 
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“ขอพระพรจงมีแด่เจ้า และขอพระพรจงมีแด่ผู้ ท่ีหนัมายงัเจ้าและมาเยี่ยม
เจ้า ณ สสุานของเจ้า และด้วยเจ้า พวกเขาได้ถกูดึงดูดเข้าสู่พระผู้ เป็นเจ้าซึ่ง
เป็นพระผู้ เป็นนายของทัง้หมดเท่าท่ีผ่านมาและท่ีก าลังจะเป็นต่อไป .... 
ข้าพเจ้าขอเป็นประจักษ์พยานว่าเจ้าได้กลับสู่เหย้าอย่างนอบน้อมถ่อมตน 
พระพรท่ีเจ้าและพวกเขายึดชายเสือ้คลุมท่ีแผ่กว้างออกมาของเจ้าไว้อย่าง
มัน่คงจะได้นัน้ช่างยิ่งใหญ่ยิ่งนกั ท่ีจริงแล้ว เจ้าคือผู้ ท่ีพระผู้ เป็นเจ้าทรงไว้เนือ้
เช่ือใจและเป็นขุมสมบัติในดินแดนนี ้ในไม่ช้าพระผู้ เป็นเจ้าจะทรงเผยสิ่งท่ี
พระองค์ทรงปรารถนาแก่เจ้า ท่ีจริงแล้ว พระองค์คือพระผู้ เป็นความจริง พระผู้
ทรงตรัสรู้ทุกสิ่งท่ีมองไม่เห็น ยามท่ีเจ้าถกูหย่อนลงพกัผ่อนในดิน ดินนัน้ก็
สั่นสะเทือนด้วยความปรารถนาท่ีได้พบเจ้า น่ีคือสิ่งท่ีถูกบญัชาไว้ กระนัน้
ประชาชนก็ยงัไมล่ว่งรู้ หากเราบรรยายความลีล้บัแห่งการขึน้สูส่วรรค์ของเจ้า บรรดาผู้ ท่ีก าลงัหลบัใหลอยูก็่จะพากนัต่ืนขึน้ และทกุสิ่งก็จะ
ลกุเป็นเปลวด้วยเพลิงแห่งการระลกึถึงพระนามของเรา พระผู้ทรงยิ่งใหญ่ พระผู้ทรงรัก” (พระบาฮาอลุลาห์) 

 

 
 
 
 

อนสุรณ์สถานของใบไม้ทีสู่งส่งทีส่ดุ (ท่านนาว์วา้บ ภรรยาของพระบาฮาอลุลาห์) 
“ในสถานท่ีฝ่ังเดียวกนั และในวนัเดียวกนักบัท่ีร่างของพระผู้ เป็นก่ิงก้านท่ีบริสทุธ์ิท่ีสดุถกูฝัง ได้มีการย้ายร่างของมารดาของท่านคือ

นาว์ว้าบ ผู้ ท่ีได้ช่ือวา่ประเสริฐดงันกับญุ ผู้ซึง่ผจญกบัความเจ็บปวดรวดร้าวอยา่งแสนสาหสั ดงัท่ีพระอบัดลุบาฮาได้ยกพระคัมภีร์แห่งอิส
ยาห์ บทท่ี 54 มายืนยนัแสดงเป็นประจกัษ์พยานให้เห็น สตรีท่ีมี ‘สวามี’ ซึง่เรียกโดยองค์ ซึง่เป็นองค์ศาสดาเองวา่เป็น ‘พระผู้ เป็นนายแห่ง
เหล่าเทพยดา’ และเป็นผู้ ท่ีเชือ้สายของท่านจะสืบทอดชนชาติทัง้หลายนอกเหนือจากชาวยิว  และเป็นสตรีผู้ ท่ีพระบาฮาอุลลาห์ทรง
ก าหนดไว้ในธรรมสารของพระองค์วา่เป็น ‘คู่ครองในทกุภพของพระองค์’ ” (ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ) 

 

มีร์ซา มีห์ดี ตกจากช่องรับแสงลงมา ณ จุดนี ้

อนุสรณ์สถานของผู้ เป็นก่ิงก้านที่บริสุทธ์ิที่สุด (มีร์ซา มีห์ด ีบุตรชายคนสุดท้องของพระบาฮาอุลลาห์)  
และอนุสรณ์สถานของ ใบไม้ท่ีสูงส่งท่ีสุด (ท่านนาว์ว้าบ พระชายาของพระบาฮาอุลลาห์) 



33 

“ในบรรดาผู้ ท่ีร่วมอยูใ่นการถกูเนรเทศของพระองค์นัน้มีชายาของพระองค์ร่วมอยู่ด้วย คือ นาว์ว้าบผู้ประเสริฐดงันกับุญ ท่านได้รับ
การขนานนามวา่เป็น ‘ใบไม้ท่ีสงูสง่ท่ีสดุ’ ผู้ซึง่ตลอดเวลาเกือบสี่สิบปีได้แสดงออกซึง่ความอดทน ความกล้าหาญ ความใจบญุ ความอทิุศ
ตน และความประเสริฐแห่งจิตวิญญาณ ซึ่งท าให้ท่านได้รับการยกย่องจากปากกาของพระผู้ เป็นนายของท่าน ภายหลงัจากท่ีท่านถึงแก่
กรรมแล้วในการกล่าวสดดีุอนัหาท่ีเปรียบมิได้ ว่าท่านได้รับสถานะของการเป็น ‘คู่ครองของพระองค์ในทกุภพของพระผู้ เป็นเจ้าตราบชัว่
กลัปาวสาน’ ” (ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ) 

 
“พระบาฮาอลุลาห์ทรงลิขิตเก่ียวกบัมารดาของพระอับดลุบาฮาผู้ เป็นใบไม้ท่ีสงูสง่ท่ีสดุไว้วา่ ‘ขอพระจิตแรกซึง่เผยแก่จิตวิญญาณทัง้

ปวง และแสงแรกซึง่สอ่งให้แสงทัง้หลายได้ฉายออกมาจงมีแด่เจ้า โอ ผู้ เป็นใบไม้ท่ีสงูสง่ท่ีสดุ เจ้าได้รับการกลา่วไว้ในพระคมัภีร์สีแดงเข้ม 
เจ้าคือคนท่ีพระผู้ เป็นเจ้าทรงสร้างขึน้เพ่ือให้รับใช้องค์ของพระองค์ และเป็นสิ่งแสดงออกซึง่ศาสนาของพระองค์ เป็นดวงตะวนัแห่งการ
เปิดเผยของพระองค์ คืออรุโณทัยสถานแห่งสญัลกัษณ์ของพระองค์ เป็นท่ีมาแห่งพระบญัญัติของพระองค์ และพระผู้ทรงช่วยเหลือเจ้า
อยา่งมากจนเจ้าหนัไปทัง้ร่างไปสู่พระองค์ในขณะท่ีเหล่าคนรับใช้และหญิงรับใช้ทัง้หลายหนีหน้าไปจากพระองค์ ขอความสขุจงมีแด่เจ้า 
โอ้ หญิงรับใช้ของเรา ใบไม้ของเรา และเป็นคนท่ีถกูกลา่วถึงในพระคัมภีร์ของเรา ถกูจารึกไว้ในม้วนกระดาษและในสาส์นโดยปากกาของ
เรา ณ ขณะนี ้ขอเจ้าจงมีความสขุหรรษาในสถานะอนัประเสริฐในพิมานสถานอนัสงูสง่ในขอบฟา้แห่งอับภา ด้วยเหตนีุพ้ระองค์ผู้ทรงเป็น
นายแห่งพระนามทัง้หลายจึงระลกึถึงเจ้า เราขอเป็นประจักษ์พยานว่าเจ้าได้บรรลสุูส่ิ่งอนัดีงามแล้วทัง้มวล และดังนัน้ พระผู้ เป็นเจ้าจึง
ทรงยกยอ่งเจ้า และให้เกียรติและความรุ่งโรจน์บินวนอยูเ่หนือเจ้า’ ” (พระบาฮาอลุลาห์) 

 
 “ดูกร คนท่ีมีความซื่อสตัย์ ถ้าเจ้าได้มาเยี่ยมสถานท่ีพกัผ่อนของผู้ เป็นใบไม้ท่ีสงูส่งท่ีสดุผู้ซึง่ได้ขึน้สูส่มัพนัธไมตรีแห่งความรุ่งโรจน์ 

จงยืนแล้วกล่าวว่า ‘ขอความคารวะ พระพรและความรุ่งโรจน์จงมีแด่ท่าน โอ ผู้ เป็นใบไม้ท่ีแตกออกมาจากต้นบวัสวรรค์ ข้าพเจ้าขอเป็น
พยานว่าท่านมีความเช่ือในพระผู้ เป็นเจ้าและในสัญลกัษณ์ของพระองค์และตอบข้อเรียกร้องของพระองค์และหันไปหาพระองค์  ยึด
สายใยของพระองค์ไว้มัน่ เกาะชายภูษาแห่งพระกรุณาธิคณุ หลบหนีจากบ้านไปสู่หนทางของพระองค์ และเลือกท่ีจะอยู่อย่างคนแปลก
หน้า โดยปราศจากความรักจากท่ีประทบัของพระองค์และเฝา้ปรารถนาจะรับใช้พระองค์ ขอพระผู้ เป็นเจ้าทรงมีเมตตาต่อผู้ ท่ีถกูชกัน าเข้า
มาอยู่ใกล้เจ้า และระลึกถึงเจ้าด้วยเสียงท่ีเปล่งว่าสถานะสงูสดุจากปากกาของเรา เราสวดมนต์ต่อพระผู้ เป็นเจ้าเพ่ือว่าพระองค์จะทรง
อภยัแก่เราและขอทรงอภยัแก่เขาเหลา่นัน้ท่ีหนัมาหาเจ้า ขอทรงประทานสิ่งท่ีพวกเขาปรารถนาและขอพระมหากรุณาธิคุณอนัน่าอศัจรรย์
ของพระองค์ท าให้พวกเขาสมหวงัในสิ่งท่ีพวกเขาต้องการ ท่ีจริงแล้ว พระองค์ทรงโอบอ้อมอารี พระผู้ทรงเอือ้เฟือ้ ขอความสรรเสริญจงมี
แด่พระผู้ เป็นเจ้า พระผู้ เป็นท่ีปรารถนาของทกุภพ พระผู้ เป็นท่ีรักของบรรดาผู้ ท่ียอมรับพระองค์’ ” (พระบาฮาอลุลาห์) 

อนสุรณ์สถานของท่านมูนิเรย์ คานมุ (ภรรยาของพระอบัดลุบาฮา) 
 
 
 
 
  

“ท่านมูนิ เรย์  คานุม มารดาผู้
ศักด์ิสิทธ์ิ ได้เหินสู่สวรรค์แล้ว บาไฮทั่วโลก
ระลึกด้วยความเสียใจถึงชีวิตอันมีคุณค่าท่ี
ได้ผ่านเหตุการณ์หลากหลายซึง่มีความโดด
เด่นเฉพาะตัวด้านการรับใช้ด้วยคุ6ณธรรม
ในต าแหน่งอันสงูส่งในช่วงชีวิตท่ีมืดมิดของ
พระอบัดลุบาฮา” (ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ) 

อนุสรณ์สถานของท่าน มูนิเรย์ คาร์นุม (ภรรยาของพระอับดุลบาฮา) 
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หอจดหมายเหตุนานาชาต ิ
“หอจดหมายเหตนุานาชาตินบัเป็นอาคารแห่งแรกท่ีมีโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมอนัสง่างาม ถกูก าหนดให้น าทางไปสูก่ารสถาปนา

ศูนย์กลางการบริหารแห่งโลกของศาสนาบนเนินเขาคาร์เมล เป็นเรือท่ีถกูกล่าวถึงในตอนจบของสาส์นแห่งคาร์เมล การก่อสร้างอาคาร
หลงันีเ้สร็จสมบรูณ์แล้ว.…” (ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ) 
 

“ช่วงปี พ.ศ. 2595 (ค.ศ. 1952) ก่อนวนัท่ีจะมีการประกาศเร่ิมแผนงานสิบปีแห่งการสอนศาสนาและการท าให้ศาสนาเป็นท่ีเข้าใจ
อย่างลึกซึง้ซึ่งต่อมาได้ทราบกันว่าเป็น ‘แผนงานบุกเบิกแห่งโลก’ ของท่านศาสนภิบาล ท่านประกาศต่อบาไฮ ณ วันท่ี 8 ตุลาคม ว่า
แผนงานของศูนย์บาไฮแห่งโลกคือ ‘การก่อสร้างหอจดหมายเหตุนานาชาติในอาณาบริเวณใกล้เคียงกับพระสถปูของพระบ๊อบ ’ ต่อมา
ภายหลงัท่านศาสนภิบาลได้อธิบายเหตผุลการก่อสร้างหลกันีว้า่  ... ’ส าหรับใช้เป็นคลงัอนัเหมาะสมเพื่อรวบรวมสิ่งท่ีมีค่าอย่างประเมิน
มิได้ของพระศาสดาคู่ซึง่ถือเป็นค าสอนท่ีเตือนใจอย่างสมบูรณ์ ตลอดจนใช้เก็บสิ่งของของบรรดาวีรชน นักบุญและผู้พลีชีพแก่ศาสนาท่ี
ตกทอดมาถึงปัจจบุนั’ ”.... 

 
“ท่านศาสนภิบาลได้ ‘ประกาศด้วย

ความยินดี ’ ต่อโลกบาไฮ ณ วันนอว์รูซ 
พ.ศ. 2598 (ค.ศ. 1955) ว่า ‘เร่ิมขุดเจาะ
ท่ี ดิ นฐานก่ อส ร้ า งหอจดหมาย เหตุ
นานาชาติ ประกาศเร่ิมสร้างอาคารหลงั
แรกเพ่ือน าเข้าสู่การสถาปนาท่ีท าการ
บริหารในระบบใหม่ของโลกบาไฮอย่าง
เป็นทางการในดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิ’ ”.... 

 
“... พาร์ทีนอน ... คือรูปทรงแบบท่ีจะใช้ในการก่อสร้างอาคารหลงันีข้องท่าน (อย่างไรก็ตาม) ... หัวเสาจะใช้รูปแบบไอโอนิกและด

อริก หน้าบนัไดทางเข้าหลกัจะมีประกายแสงอาทิตย์และพระนามอนัศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสดุ.... 
 

“ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ ประสงค์จะให้หลงัคามีสีสนิมเขียวปนสีทองเหลืองอนัสวยงาม .... บริษัท Utrecht จากฮอลแลนด์ซึง่เป็นบริษัท
เดียวกับท่ีสร้างโครงหลงัคากระเบือ้งคร่ึงวงกลมสีทองครอบพระสถปูของพระบ๊อบ ได้ท าการผลิตกระเบือ้ง 7,000 แผ่นเพ่ือมงุหลงัคา
อาคารหอจดหมายเหตหุลงันี.้...” 

 
“อาคารหอจดหมายเหตมุีความสงู 12 เมตร กว้าง 14 เมตรและยาว 32 เมตร มีเสา 50 ต้น เสาผนังด้านหน้า 2 ต้นสงูกว่า 7 เมตร 

เสาทัง้หมดมีช่ือทางธรณีวิทยาว่า Chiampo Paglierino มีสีน า้ตาลอ่อน เป็นหินชนิดเดียวกันกับท่ีสร้างพระสถปูของพระบ๊อบท่ีมาจาก
เหมืองหิน Chiampo  ซึง่ตัง้อยูร่ะหวา่งเมืองวิเชนซา และเวโลนา....” 

 
“ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2500 (ค.ศ. 1957) (ท่านศาสนภิบาล) แจ้งว่าการก่อสร้างด้านหน้าของอาคารหอจดหมายเหตเุสร็จสิน้ลง

แล้วและการมงุหลงัคาก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว ‘อาคารทัง้หลงัท าให้การเผยสถาบนักลางของศาสนาแห่งโลกท่ีอยู่ในอ้อมอกของเนินเขาอนั
ศกัด์ิสิทธ์ิของพระผู้ เป็นเจ้าขึน้สู่ระดับท่ีไมเ่คยมีมาก่อนทางด้านสีสนั แบบก่อสร้างท่ีมีคุณภาพสงู ตลอดจนสดัสว่นอนังดงามร่วมกับพระ
สถปูสีทองอนังามสง่าท่ีอยูเ่บือ้งหลงั’ ” (อมาตลุบาฮา รูฮิเยห์ คานมุ) 
  

หอจดหมายเหตุนานาชาติ 
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ที่ท าการสภายุตธิรรมแห่งสากล 
“ใช้พืน้ผิวหินด้านหน้าเหมือนกับอาคารหอจดหมาย

เหตุ สร้างประกอบกับหินท่ีมาจากประเทศอิตาลี ล้อมรอบ
ตัวอาคารด้วยแนวเสาระเบียงหินหกสิบต้นอันสง่างามใน
แบบสถาปัตยกรรมโครินเธียน นอกเหนือจากเป็นห้องโถงท่ี
ประชุมเพ่ือปรึกษาหารือของสภายติุธรรมแห่งสากลแล้ว ท่ี
ท าการสภายุติธรรมแห่งสากลยังมีห้องสมุด ห้องต้อนรับผู้
แสวงบุญและบุคคลส าคัญ มีห้องปรับอากาศซึ่งใช้เก็บ
ต้นฉบบัพระธรรมและเอกสารต่างๆ ท่ีมีค่า ใช้เป็นสถานท่ีพกั
ของเลขาธิการและงานบริการช่วยเหลือตามความจ าเป็น 
สถานท่ีแห่งนีถู้กออกแบบท่ีมีทัง้ความสวยงามและความ

สง่างาม ฉาบด้วยหินซึง่คงทนกับสภาพดินฟา้อากาศนานนบัศตวรรษ การตกแต่งภายในเรียบง่ายและสามารถปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม
ในแต่ละยคุสมยัภายหน้า ตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีท่ีแปรไปอยา่งรวดเร็วตามความรู้ของมนษุย์” 

 

“อาคารนีม้ีห้าชัน้คร่ึง มีขนาดและความซบัซ้อนมากกว่าบรรดาสิ่งก่อสร้างท่ีอยู่ท่ีศนูย์แห่งโลกในปัจจุบนั นับเป็นความท้าทายของ
ชมุชนบาไฮท่ียงัมีทรัพยากรน้อยมากเมื่อเทียบกบังานอนัยิ่งใหญ่ท่ีอยูต่รงหน้า แต่น า้ใจเสียสละกลายเป็นลกัษณะเด่นของศาสนิกชนของ
พระบาฮาอุลลาห์ท่ีประกอบด้วยทุกเชือ้ชาติจากทุกสภาพอากาศ ในขณะท่ีพวกเขาร่วมแรงร่วมใจระดมทุนสร้างอาคารศูนย์บริหารอัน
ใหญ่โตของศาสนาหลงัท่ีสอง พวกเขาก็มีความปีติยินดีท่ีได้รับอภิสิทธ์ิอันประมาณค่ามิได้ในการมีส่วนร่วมกระบวนการ ‘อันกว้างใหญ่
ไพศาลและสดุจะต้านทาน’ ซึ่งท่านโชกิ เอฟเฟนดิได้กล่าวว่า ‘เป็นประวติัศาสตร์ทางจิตวิญญาณของมนุษย์ชาติท่ีไม่เคยมีตัวอย่างมา
ก่อน’ “(สภายติุธรรมแห่งสากล)  

 

 
“เราน้อมศีรษะด้วยส านึกในพระมหากรุณาธิคุณอันไมส่ิน้สดุท่ี
พระผู้ทรงความงามอนัอดุมพรท่ีทรงรับรองให้สภายติุธรรมได้มี
ท่ีท าการแห่งใหมอ่ยา่งถาวร โอกาสอนัเป็นมงคลนีส้ง่สญัญาณ
ให้เห็นอีกระยะหนึ่งของการบรรลผุลตามค าพยากรณ์แห่งการ
ลอ่งเรือเหนือเนินเขาของพระผู้ เป็นนายดงัท่ีกลา่วไว้ล่วงหน้าใน
สาส์นแห่งคาร์เมล เป็นท่ีตัง้อันเลิศล า้ของศูนย์ทางด้านจิต
วิญญาณและการบริหารของพระบาฮาอลุลาห์” (สภายติุธรรมแห่ง
สากล) 

ห้องประชุมของสภายุตธิรรมแห่งสากล (ห้องที่มีไฟเปิด)  

  
ท่ีท าการสภายุติธรรมแห่งสากล (เหน็ทวิทัศน์อ่าวไฮฟายามพลบค ่า) ห้องรับรองภายในอาคารท่ีท าการสภายุตธิรรมแห่งสากล 

  

ที่ท าการสภายุติธรรมแห่งสากล 
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ศูนย์การศึกษาพระธรรม 
“ศูนย์การศึกษาพระธรรมเป็นท่ีท าการของสถาบันค้นคว้าทาง

วิชาการ ถูกออกแบบโดยสภายุติธรรมแห่งสากลเพ่ือใช้เป็นท่ีศึกษา
ค้นคว้าพระธรรมอันศักด์ิสิทธ์ิ และเพ่ือเตรียมการแปล ให้ข้อสังเกต
และหมายเหตุเก่ียวกับพระธรรมท่ีผ่านการรับรองของศาสนา” (สภา
ยติุธรรมแห่งสากล) 

 
อาคารนีส้ร้างเสร็จและใช้ท าการในปี พ.ศ. 2542 (ค.ศ. 1999) 

รู้จักกันดีในนามแผนกค้นคว้า เป็นท่ีท าการชั่วคราวของหอสมดุบาไฮ
นานาชาติและส านกังานยอ่ยๆ 

 
 

อาคารศูนย์กลางเผยแพร่ศาสนานานาชาต ิ
อาคารศูนย์กลางเผยแพร่ศาสนานานาชาติเป็น “ท่ี

ท าการของสถาบันซึ่งถกูใช้งานสองลกัษณะคู่กันคือเพ่ือ
ป้องกันและเผยแพร่ศาสนา ท่านศาสนภิบาลอันเป็นท่ีรัก
ได้เคยเขียนเก่ียวกบัสถาบนัแห่งนีซ้ึง่ต่อมาถกูสถาปนาขึน้
ในปี พ.ศ. 2516 (ค.ศ. 1973) โดยกลุ่มท่านพระหัตถ์
ศาสนาซึ่งขณะนัน้อยู่ในดินแดนศักด์ิสิทธ์ิ มีการจัดและ
ขยายเพ่ือสามารถท างานตามท่ีได้ รับมอบหมายใน
อนาคต” (สภายติุธรรมแห่งสากล) 
 

เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2544 (ค.ศ. 2001) มีการจัด
งานพิเศษในวาระท่ีคณะท่ีปรึกษาศาสนาภาคพืน้ทวีปและ
อนกุรได้รับเชิญให้มาร่วมประชมุกนัท่ีน่ีเป็นครัง้แรก นบัเป็นศภุฤกษ์แห่งการเปิดใช้ท่ีท าการอาคารศนูย์เผยแพร่ศาสนานานาชาติถาวรบน
เขาคาร์เมล เหตกุารณ์นีเ้กิดขึน้พร้อมกนักบัการประกาศเร่ิมแผนการก่อร่างศาสนาระยะท่ีห้าโดยสภายติุธรรมแห่งสากล 

 

บ้านรับรองผู้แสวงบุญไฮฟา 
หลงัจากท่ีได้บรรจุพระธาตขุองพระบ๊อบแล้ว ศาสนิกชนท่านหนึ่งจากอิสกาบาด คือ มีร์ซา จัฟฟา รามานี ขออนุญาตพระอบัดลุบา

ฮาให้เขาก่อสร้างบ้านรับรองผู้แสวงบุญในอาณาบริเวณพระสถปูเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้แสวงบุญท่ีมาไฮฟา พระอบัดลุบาฮาได้ให้
อนญุาต ท่านผู้ นีจ้ึงจดัการสร้างและเป็นผู้จ่ายเงินทัง้หมด 

 
ในสมยัพระอับดุลบาฮา บ้านหลงันีเ้ป็นสถานท่ีจัดงานท่ีพระอับดุลบาฮาได้พบกับผู้ แสวงบุญและสมาชิกในท้องท่ี  ต่อมาในสมัย

ท่านโชกิ เอฟเฟนดิเป็นศาสนภิบาล ท่านก็ได้พบปะกับเพ่ือนและพดูคุยกับพวกเขาในบ้านหลงันีก้่อนท่ีจะน าพวกเขาไปสวดมนต์ท่ีพระ
สถปูของพระบ๊อบและของพระอบัดลุบาฮา 

 

ทางเข้าอาคารศูนย์การศึกษาพระธรรม 

อาคารศูนย์กลางเผยแพร่ศาสนานานาชาติ 
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”ทิวทัศน์จากบ้านผู้ แสวงบุญสวยงามมาก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมองข้ามอ่าวไปยังพระสถปู
ของพระบาฮาอุลลาห์ ในอนาคตจะมีการสร้างทาง
ระหวา่งอคัคาและไฮฟา และทัง้สองเมืองก็จะรวมกัน
ประหนึ่งดังเป็นการประสานกันของมือทั ง้สอง 
กลายเป็นสถานีปลายทางของสองมหานคร ภาพนี ้
ท าให้ข้าพเจ้าเห็นอย่างชัดเจนว่าจะกลายเป็น
ศูนย์กลางอันยิ่งใหญ่แห่งแรกของโลก อ่าวคร่ึง
วงกลมนีจ้ะถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นอ่าวท่ีสวยงาม
ท่ีสุด ท่ีเรือของจากประเทศต่างๆ จะแวะพักพ านัก 
เรือเดินสมทุรขนาดใหญ่จากชาติต่างๆ จะมาท่ีอ่าวนี ้
บรรทกุผู้ โดยสารชายหญิงจ านวนนบัพนันบัหมื่นมาก
จากทุกภาคส่วนของโลก ภูเขาและท่ีราบจะถูกจุด
เป็นเคร่ืองหมายแสดงท่ีตัง้อาคารท่ีทันสมัยและท่ี

สวยงามราวกับพระราชวงั จะมีการก่อตัง้อุตสาหกรรมและสถาบนัการกศุลอย่างมากมาย กลิ่นอายทางอารยธรรมและวฒันธรรมจาก
ประเทศทัง้หมดจะถกูผสมผสานอย่างกลมกลืนกันและสอ่งแสงจ้าแก่ทางสู่ความเป็นภราดรภาพของมนษุย์  จะมีอุทยานอันงดงาม สวน
ผลไม้ ป่าละเมาะ สวนสาธารณะอยูท่ัว่ไปทุกด้าน เมืองใหญ่นีจ้ะสว่างไสวด้วยแสงไฟยามค ่าคืน แนวอ่าวจากไฮฟาถึงอคัคาจะเรืองด้วย
แถบแสงอนัระยิบระยบัตา แสงไฟแรงสงูจะฉายไปทัว่สองด้านของเนินเขาเพ่ือน าทางเรือ เนินเขาคาร์เมลตัง้แต่ยอดจนถึงเชิงเขาจะจมอยู่
ในทะเลแสง ผู้ ท่ียืนอยูบ่นยอดเขาคาร์เมลและผู้ โดยสารเรือจะพากนัมาท่ีน่ี เพื่อจะดภูาพท่ีงามเลิศและสง่างามท่ีสดุในโลกแห่งนี”้ 

 
“เสียงประสานดนตรี ยาบาฮาอลอับภา จะดังก้องจากทุกสว่นของเนินเขา และก่อนท่ีอรุณจะรุ่งดุริยางค์ท่ีจับจิตวิญญาณประกอบ

กบัเสียงขบัขานอนัไพเราะก็จะดงัไปถึงบลัลงัก์แห่งอานภุาพ” (บทพระธรรมที่เข้าใจว่าน่าจะเป็นธรรมลิขิตของพระอบัดลุบาฮา) 
 

บ้านของท่านนาย (บ้านของพระอับดุลบาฮา) 
พระอบัดลุบาฮามีความกระตือรือร้นท่ีจะ

สร้างพระสถูปของพระบ๊อบให้แล้วเส ร็จ 
พระองค์จึงรู้สกึวา่น่าจะก ากบัดแูลการก่อสร้าง
ด้วยตวัพระองค์เองเพ่ือเร่งให้การก่อสร้างเสร็จ
โดยไว ดังนัน้พระองค์จึงหาหนทางสร้างบ้าน
ในไฮฟาเพ่ือท่ีจะได้อยูใ่กล้กบัสถานท่ีก่อสร้าง 

 
ทนัทีท่ีบ้านหลงันีส้ร้างเสร็จ พระองค์ย้าย

คนในครอบครัวส่วนหนึ่งซึ่งรวมทัง้พระผู้ เป็น
ใบไม้ท่ีศักด์ิสิทธ์ิท่ีสดุและท่านโชกิ เอฟเฟนดิ 
ซึ่งขณะนัน้ยังเป็นเด็กจากอัคคาสู่บ้านใหม่
ในไฮฟา ส่วนท่านนายตามมาอยู่ท่ีบ้านหลังนี ้
ด้วยในภายหลงั 

 

บ้านของท่านนาย (บ้านของพระอับดุลบาฮา) 

บ้านรับรองผู้แสวงบุญไฮฟา 
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บ้านนีก้ลายเป็นบ้านอย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ. 2456 (ค.ศ. 1913) ของพระอบัดลุบาฮาหลงัจากท่ีกลบัจากการไปเยี่ยมประเทศ
ต่างๆ ในตะวันตก ท่ีน่ีเองท่ีพระองค์ต้อนรับผู้ แสวงบุญ และท่ีน่ีเช่นกันท่ีท่านโชกิ เอฟเฟนดิท าหน้าท่ีเลขานุการแก่ท่านตาหลงัจากท่ี
สงครามสงบ 

 

เมื่อเข้าไปในบ้านของพระอับดลุบาฮา ห้องทางขวามือคือห้องท่ีพระอับดลุบาฮาถึงแก่มรณภาพสู่อาณาจักรอับภา หลงัจากท่ีท่าน
พระหตัถ์ศาสนาได้รับแต่งตัง้ให้เป็นศาสนภิบาล ท่านยงัคงสืบจริยวตัรของท่านนายด้วยการรับแขกในห้องท่ีอยูท่างซ้ายมือ 

 

ห้องโถงกลางของบ้านมีความส าคัญเป็นพิเศษ เพราะเป็นสถานท่ีรวมตัวกันเพ่ือฟังพินัยกรรมของพระอับดุลบาฮาซึ่งประกาศให้
ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ รับต าแหน่งอันสงูสง่ในฐานะท่านศาสนภิบาลของศาสนา และท่ีน่ีอีกเช่นกัน เป็นสถานท่ีประชุมบาไฮนานาชาติครัง้
แรกเพื่อเลือกตัง้สภายติุธรรมแห่งสากลในปี พ.ศ. 2506 (ค.ศ. 1963) 

 

ทิศตะวนัตกเฉียงใต้สดุเป็นสวนซึง่อยูติ่ดกบับ้าน พระอบัดลุบาฮาสร้างสิ่งปลกูสร้างเล็กๆ พระองค์สร้างก าแพงชัน้ใน เพดานและพืน้
ของชัน้บนเป็นไม้เพื่อปอ้งกนัความชืน้ พระองค์นอนท่ีน่ีในตอนกลางคืนช่วงก่อนท่ีเกือบจะมรณภาพ 

 

สถานที่พักผ่อนช่ัวนิรันดร์ของท่านอมาตุลบาฮา รูฮิเยห์ คานุม (ภรรยาของท่านโชกิ เอฟเฟนด)ิ 
”ส าหรับบรรดาผู้ ท่ีประทับใจในท่านอย่างลึกซึง้  ความ

เสียใจจากความสญูเสียท่ีหาใครมาทดแทน ท่านมิได้จะผ่อน
คลายลงถ้าตระหนักในความปีติยินดีท่ีว่า ถึงเวลาอันเหมาะท่ี
ก าหนดแล้วโดยพระผู้ เป็นเจ้า ท่ีทรงให้ท่านกลับไปพบกับ
ท่านศาสนภิบาลและท่านนาย พระผู้ซึ่งสวดมนต์ในพระสถปูท่ี
ศักด์ิสิทธ์ิท่ีสดุขอให้บุพการีของเธอได้รับพรด้วยการให้ก าเนิด
บุตร หลายศตวรรษท่ีจะมาถึง ศาสนิกชน ของพระบาฮา
อุลลาห์จะไตร่ตรองด้วยความอัศจรรย์ใจและด้วยส านึกใน
คณุภาพอนัเลิศล า้ของการรับใช้ ความสนใจกระตือรือร้น ความ
ทรหดอดทน ความมีไหวพริบสติปัญญา ท่ีท่านใช้ทัง้หมดใน
การปอ้งกนัและสง่เสริมศาสนา” (สภายติุธรรมแห่งสากล) 

 

บ้านเลขที่ 10 ถนนฮัฟพาซิม 
สิ่งปลกูสร้างหลงันีต้ัง้อยู่บนจุดท่ีพระบาฮาอลุลาห์ทรงเคยปัก

กระโจม แบบสร้างบ้านถกูร่างตามค าขอของพระอับดลุบาฮา และ
พระองค์ก็ได้ปรับจนถกูใจ การก่อสร้างเกิดขึน้ในช่วงท่ีท่านยงัมีชีวิต
แต่เสร็จสมบูรณ์ในยุคของท่านศาสนภิบาล เดิมถูกใช้เป็นบ้าน
รับรองผู้ มาแสวงบุญชาวตะวันตก และจากปี พ.ศ. 2494 (ค.ศ. 
1951) ถกูใช้เป็นท่ีท าการสภาบาไฮนานาชาติด้วย ระหว่างปี พ.ศ. 
2506-2526 (ค.ศ. 1963-1983) เป็นท่ีท าการของสภายติุธรรมแห่ง
สากล และจาก พ.ศ. 2526-2543 (ค.ศ. 1983-2000) เป็นท่ีท าการ
ของศูนย์กลางเผยแพร่ศาสนานานาชาติ ปัจจุบนัเป็นท่ีท าการของ
เลขาธิการชมุชนบาไฮนานาชาติและมีส านักงานท่ีเก่ียวข้องมาร่วม
ใช้สถานท่ีด้วย  

หลุมฝังศพของท่านอมาตุลบาฮา รูฮิเยห์ คานุม  
(ภรรยาของท่านโชกิ เอฟเฟนดิ) 

บ้านเลขที่ 10 ถนนฮัฟพาซิม 
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บ้านเลขที่ 4 ถนนฮัฟพาซิม 
อาคารหลัง นี ถู้กใ ช้ เ ป็นบ้านผู้ แสวงบุญส าห รับศาสนิกชน

ชาวตะวนัตกในช่วงหลงัจากท่ีพระอับดลุบาฮากลบัจากการเดินทางไป
ยโุรปและอเมริกา พระอบัดลุบาฮาต้อนรับเพื่อนชาวตะวนัตกท่ีบ้านหลงั
นี ้ท่านอมาตุลบาฮา รูฮิเยห์คานุมเล่าให้ผู้ แสวงบุญฟังว่า ในช่วงท่ีมา
แสวงบุญหลังจากท่ีพระอับดุลบาฮาถึงแก่มรณภาพไม่นาน ท่านและ
มารดาของท่านพักอยู่ท่ีน่ี นับเป็นครัง้แรกท่ีได้พบกับท่านศาสนภิบาล
อนัเป็นท่ีรักท่ีบ้านหลงันี ้
 

ระเบียงพระสถปูของพระบ๊อบ 
“ในพระคมัภีร์ของพระผู้ เป็นเจ้า คาร์เมลได้ช่ือวา่เป็นเนินเขาของพระผู้ เป็น

เจ้า เป็นสวนองุ่นของพระองค์ ด้วยพระกรุณาธิคุณของพระผู้ เป็นนายแห่งการ
เปิดเผยพระธรรม ณ เนินเขานีเ้องท่ีเสากระโจมถกูตัง้ขึน้ ความสขุจงมีแด่ผู้ ท่ีไป
ถึง ณ ท่ีนัน้ ความสวสัดีจงมีแด่ผู้ ท่ีหนัหน้าไปสูเ่นินเขาลกูนัน้” (พระบาฮาอลุลาห์) 
 

“หนทางอันสวย
สดและสง่างามซึง่ลาด
ลงมาจากพระสถูป
ของพระบ๊อบไปตาม
ถนนหลักอันอุดมพร
จนถึง เมืองไฮฟานัน้
ประดับด้วยต้นไม้และ
ทางเดินอันเขียวชอุ่ม 
ทอแสงเป็นประกาย
ระยิบระยับ เป็นท่ียก
ย่องชมเชยของคนใน
ภูมิภาค เป็นท่ีมาของ
ค ว า ม ปี ติ ยิ น ดี แ ล ะ

ความภาคภูมิใจแก่ทางราชการในประเทศนัน้  จากนีต้่อไปหนทางนัน้จะถูก
เปลี่ยนเป็นทางหลวงของบรรดากษัตริย์และผู้น าประเทศต่างๆ เป็นไปตามค า
พยากรณ์ของพระผู้ เป็นศนูย์กลางแห่งพระปฏิญญา” (ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ) 
 

“ความงามและความสง่าของอทุยานบนระเบียง คือสญัลกัษณ์แห่งการปฏิรูปท่ีถกูก าหนดให้เกิดขึน้ทัง้ภายในหัวใจของมนษุย์บน
โลกและกบัสิ่งแวดล้อมภายนอกของโลก” (สภายติุธรรมแห่งสากล) 
 

“อทุยานท่ีล้อมรอบสิ่งปลกูสร้างด้วยไม้หลายหลากสีและพนัธุ์เป็นเคร่ืองเตือนใจวา่มนุษย์ชาติสามารถอยู่ร่วมกนัได้อยา่งสามคัคีใน
ท่ามกลางความแตกต่าง แสงท่ีฉายมาจากอาคารพระสถปูเป็นเสมือนกระโจมไฟแห่งความหวงัส าหรับมหาชนจ านวนนบัไม่ถ้วนท่ีโหยหา
ชีวิตท่ีตอบสนองทัง้ทางวิญญาณและทางร่างกาย” (สภายติุธรรมแห่งสากล) 
 

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

บ้านเลขที่ 4 ถนนฮัฟพาซิม 

ระเบียงพระสถูปของพระบ๊อบ 

ระเบียงพระสถูปของพระบ๊อบ 
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ที่ดนิส าหรับสร้าง มัช-เร-กล-อัส-คาร์ ในอนาคต (โบสถ์ของศาสนาบาไฮ) 
 

“ได้เลือกสถานท่ีสร้างมัช-เร-กล อัส-คาร์ แห่งแรกในดินแดนศักด์ิสิทธ์ิ.... 
ตัง้อยูท่ี่เนินเขาของพระผู้ เป็นเจ้า ในอาณาบริเวณใกล้ชิดกับจดุอนัศักด์ิสิทธ์ิด้วย
รอยพระบาทของพระบาฮาอุลลาห์ในระยะเกือบถึงถ า้เอลิยาห์อันเก่าแก่ซึ่งมี
ความเก่ียวพนัเช่ือมโยงกับการเผยพระธรรมสาส์นแห่งคาร์เมลอันเป็นกฎบัตร
แห่งโลกทางจิตวิญญาณและเป็นศูนย์กลางการบริหารของศาสนาบนเนินเขา
นัน้” (ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ) 
 

 

แผนที่บริเวณเมืองอัคคา-ไฮฟา 
 
 
 

 
สถานท่ีสร้างโบสถ์ของศาสนาบาไฮแห่งแรก 

ในดินแดนศักด์ิสิทธ์ิ (อิสราเอล) 

“ประกาศพฒันาการเพ่ิมเติมด้วยความปีติยินดีว่า หลงัจากการ
เจรจาต่อรองอย่างยุ่งยากยาว นานหลายปี ได้มีการวางเสาศิลา
ฤกษ์รูปเหลี่ยมบนท่ีดินเพ่ือสร้างมัช-เร-กล อัส-คาร์ บนเนินเขา
คาร์เมลในอนาคตเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว จึงท าให้โครงการท่ีเร่ิมโดย
ท่านศาสนภิบาลอันเป็นท่ีรักในช่วงต้นของแผนงานบุกเบิกห้าปี
ประสบความส าเร็จ” (สภายติุธรรมแห่งสากล) 

แผนที่บริเวณเมืองอัคคา-ไฮฟา 
 

แผนที่บริเวณเมืองอัคคา-ไฮฟา 
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