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สาสน์ทีเ่ขยีนถงึพยญัชนะแห่งการมชีวีติคนแรก 

น่ีคือสาสน์ท่ีเราได้แสดงแก่สาวกคนแรกท่ี 

เช่ือถือในพระผูซ่ึ้งพระผู้เป็นเจ้าจะแสดงให้ 

ปรากฏ เป็นโอวาทท่ีเราให้แก่มนุษยท์ัง้ปวง 

ในนามของพระผูท้รงมหทิธานุภาพ 

พระผูท้รงเป็นทีร่กัยิง่ 

ขอความไพโรจน์จงมแีด่พระผูซ้ึง่เป็นนายยิง่ใหญ่เหนือสวรรคแ์ละพืน้พภิพและอาณาบรเิวณในระหว่าง
สองอาณาจกัรนี้ แทจ้รงิแลว้ ทุกคนจะตอ้งกลบัไปสู่พระองคอ์กี พระองคค์อืพระผูท้รงชีแ้นวทางแก่ผูท้ีพ่ระองค์
ทรงโปรด มนุษยท์ุกคนวงิวอนขอพระพรจากพระองค ์พระองคค์อืพระผูส้ถติอยูส่งูเหนือสรรพสิง่ทัง้หลายในโลก 
พระองคค์อืพระผูท้รงความไพโรจน์ ทรงเป็นทีร่กัยิง่ 

นี่คอืสาสน์จากตวัอกัษร “ทอา” ถงึผูท้ีเ่ป็นสาวกคนแรก เจา้จงเป็นพยานว่า แทจ้รงิแลว้ เราคอืพระองค์
นัน้ เป็นตวัเราเอง ผูท้รงความยิง่ใหญ่ ทรงอ านาจเหนือทุกสิง่ พระองคท์รงลขิติชวีติและความตาย และทุกคน
จะหวนกลบัไปสู่พระองคอ์กี แทจ้รงิแลว้ ไมม่พีระผูเ้ป็นเจา้อื่นใดอกีนอกจากพระองคแ์ละมนุษยท์ุกคนจะหมอบ
กราบบชูาพระองค ์ พระผูเ้ป็นเจา้ผูซ้ึง่เป็นนายของเจา้จะประทานรางวลัและจะลงโทษทุกคนทีพ่ระองคป์ระสงค ์
การดลบนัดาลของพระองคร์วดเรว็กว่าการกล่าวค าว่า “เจา้จงเป็นเช่นนี้” เสยีอกี 

พระผูเ้ป็นเจา้ไดป้ระกาศขอ้พสิจูน์ในพระคมัภรี ์ ไดแ้สดงพยานหลกัฐานต่อหมูเ่ทวทตู เหล่าพระศาสดา
และผูม้จีติใจฝกัใฝค่วามรูเ้รื่องธรรมสวรรคว์่า หากเจา้มคีวามเชื่อในพระผูเ้ป็นเจา้และศทัธาในสญัลกัษณ์ของ
พระองค ์คุณธรรมความดงีามของเจา้จะชกัน าผูอ้ื่นไปสู่หนทางทีถู่กตอ้งดว้ยน่ีคอืพระมหากรณุาธคิุณอนัมริูส้ ิน้ที่
พระผูเ้ป็นเจา้ผูท้รงมชีวีตินิรนัดร ผูท้รงสถติอยูต่ามล าพงั ไดท้รงประทานใหแ้ก่เจา้มาแลว้และจะทรงประทานให้
ต่อไป และเมือ่เจา้มคีวามเชื่อมัน่ในพระผูเ้ป็นเจา้มาแต่เดมิก่อนทีพ่ระองคไ์ดท้รงสรา้งสรรพสิง่ทัง้หลาย พระผู้
เป็นเจา้กไ็ดท้รงทะนุบ ารงุเลีย้งดเูจา้ตลอดทุกยคุทุกสมยัทีพ่ระศาสดาเสดจ็มาโปรด ไมม่พีระผูเ้ป็นเจา้อื่นใดอกี
นอกจากพระองค ์พระผูท้รงพทิกัษ์สงูสุดผูเ้ป็นความรุง่โรจน์ทัง้มวล 

จ าเป็นอย่างยิง่ทีท่่านจะตอ้งสอนศาสนาของพระผูเ้ป็นเจา้แก่ผูอ้ื่น ทัง้นี้เพราะว่าศาสนากค็อืสญัลกัษณ์
แห่งความเมตตาทีห่ลัง่ไหลมาจากทีป่ระทบัของพระองค ์ไมม่พีระผูเ้ป็นเจา้อื่นใดอกีนอกจากพระองค ์พระผูท้รง
มเีมตตา พระผูท้รงอ านาจบงัคบับญัชาสงูสุด 

ขอใหห้ยบิยกพระคมัภรีข์องพระผูเ้ป็นเจา้มาใชไ้ขขอ้ขอ้งใจต่างๆ แทจ้รงิแลว้เราคอืบุคคลแรกทีเ่ชื่อใน
พระเจา้และในสญัลกัษณ์ของพระองค ์ เราเป็นผูท้ีเ่ปิดเผยและประกาศสจัธรรมของพระผูเ้ป็นเจ้า ไดถู้กขนาน
นามดว้ยพระนามอนัทรงเกยีรตคิุณของพระผูเ้ป็นเจา้ พระผูท้รงมหทิธานุภาพ ผูท้ีไ่ม่มใีครเทยีบได ้ แทจ้รงิแลว้ 
ในยคุสมยัทีพ่ระศาสดาองคแ์รกเสดจ็มาไดม้เีรารว่มอยู่ดว้ย และโดยโองการอนัเสมอืนเป็นเครือ่งหมายแห่งพระ
กรณุาธคิุณของพระผูเ้ป็นเจา้ เราจะไดเ้ฝ้าชมพระศาสดาองคต่์อไปอกีดว้ย ไมม่พีระผูเ้ป็นเจา้อื่นใดอกีนอกจาก
พระองค ์เมือ่เวลาทีพ่ระศาสดาองคต่์อไปเสดจ็มาถงึ ทุกคนจะตอ้งน้อมสกัการะบูชาพระองค์ 
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เราขอขอบพระทยัและขอสรรเสรญิพระผูเ้ป็นเจา้ทีท่รงเลอืกใหเ้ราใหเ้ป็นพระศาสดาแห่งศาสนาของ
พระองคส์ าหรบัยคุทีผ่่านมาแลว้และทีก่ าลงัจะมาถงึ ไมม่พีระผูเ้ป็นเจา้อื่นใดอกีนอกจากพระองค ์ ผูท้รงความ
ไพโรจน์ ผูท้รงไดร้บัค าสดุดจีากสรรพสิง่ทัง้ปวง พระผูท้รงด ารงอยู่ชัว่นิจนิรนัดรทุกสรรพสิง่ในสรวงสวรรคแ์ละ
บนพืน้พภิพนัน้เป็นของพระองค ์พระผูท้รงแนะทางทีถู่กตอ้งแก่เรา 

ดกูร เหล่าศาสนิกชนทีน่ับถอืพระคมัภรีบ์ายนั ดงัทีล่ขิติไวใ้นพระคมัภรีน์ัน้ ปวงชนทีร่กัสจัธรรมความจรงิ
ทัง้หลายจะตอ้งหนักลบัมาหาเรา ใครกต็ามทีไ่ดบ้รรลุถงึทีป่ระทบัขอเราจะไดร้บัการน าทางจากสวรรค์ 

(2) ขอ้ความทีต่ดัตอนมาจากจดหมายทีม่ไีปถงึมฮูมัหมดั ชาห ์

เลอืดเนื้อทีพ่ระเจา้ไดท้รงสรา้งตวัเราขึน้มาน้ีมใิช่มาจากดนิเหนียวเหมอืนทีค่นอื่นๆ ไดร้บัการสรา้งขึน้มา 
พระองคท์รงประทานแก่เราในสิง่ทีแ่มน้กัปราชญแ์ห่งมนุษยโ์ลกกไ็มอ่าจเขา้ใจได้ หรอืผูท้ีม่คีวามเชื่อมัน่ศรทัธา
กไ็มอ่าจคน้พบเราเป็นหลกัอนัหน่ึงทีค่อยค ้าจุนธ ารงไวซ้ึง่ พระสจัธรรมเบือ้งปฐมของพระผูเ้ป็นเจา้ ใครกต็ามที่
นบัถอืเรายอ่มไดรู้ทุ้กอยา่งทีเ่ป็นสจัธรรมและความถูกตอ้ง ไดบ้รรลุถงึคุณความดแีละสิง่อนัเหมาะสม ผูใ้ดก็
ตามทีไ่มน่ับถอืเรา หนัหน้าหนีไปเสยีจากสิง่ทีเ่ป็นสจัธรรม และความถูกตอ้งจะตกอยูใ่นความชัว่รา้ยและน่า
เกลยีดน่ากลวั 

เราขอใหส้ตัยป์ฏญิาณต่อความเทีย่งธรรมของพระผูเ้ป็นเจา้ พระผูเ้ป็นเจา้ของสรรพสิง่ทัง้หลายในโลก 
พระเจา้ของโลกทัง้มวล หากมมีนุษยค์นหนึ่งสรา้งโบสถ์วหิารทีส่วยงามไวม้ากมาย และบชูาพระผูเ้ป็นเจา้ดว้ย
การปฏบิตัธิรรมทุกอยา่งทีพ่ระองคล์่วงรูไ้ด ้ และไดบ้รรลุถงึพระองค ์ แต่ถา้หากบุคคลนัน้บกพรอ่งผดิไปจากที่
พระผูเ้ป็นเจา้ทรงพระประสงคก์ล่าวคอื มจีติทีป่ระสงคร์า้ยต่อเราแมแ้ต่เพยีงนิดเดยีว กุศลทีเ่ขาไดบ้ าเพญ็มา
ตลอดจะสญูสลายไปสิน้ เขาจะสญูเสยีความรกัและความเมตตาของพระผูเ้ป็นเจา้ จะถูกพโิรธและจะมลายไปใน
ทีสุ่ด พระผูเ้ป็นเจา้ไดท้รงบญัญตัวิ่า เจา้สามารถบรรลุถงึสิง่ดงีามทีอ่ยูใ่นคลงัแห่งพระปญัญาของพระองคไ์ด้
ดว้ยการเคารพเชื่อฟงัเรา และจะประสบกบัความเดอืดเนื้อรอ้นใจตามค าในพระคมัภรีถ์า้เจา้ไมเ่ชื่อฟงัเรา ณ 
กาลบดันี้ และในสถานะทีเ่ราด ารงอยู่ เราไดป้ระจกัษ์ว่าเหล่าศาสนิกชนทีท่นุถนอมความรกัของเราและปฏบิตัิ
ตามค าสัง่สอนของเราก าลงัเสวยสุขในสรวงสวรรค ์ ส่วนบรรดาผูท้ีเ่ป็นปฏปิกัษ์ต่อเราถูกส่งลงสู่กน้บึง้แห่งเพลงิ
นรก 

ชวีติของเราเป็นพยานเถดิ หากมใิช่เป็นหน้าทีท่ีเ่ราจะตอ้งล่วงรูศ้าสนาของพระองคผ์ูท้รงเป็นพยานแห่ง
พระผูเ้ป็นเจา้แลว้ เรากไ็ม่จ าเป็นตอ้งประกาศสิง่นี้ต่อท่าน พระผูเ้ป็นเจา้ไดท้รงเลอืกวางกุญแจทุกดอกทีไ่ขสู่
สรวงสวรรคไ์วใ้นมอืขา้งขวาของเรา ส่วนทีว่างในมอืขา้งซา้ยนัน้คอืกุญแจทีน่ าไปสู่นรก 

เราคอืองคป์ฐมทีใ่หก้ าเนิดสรรพสิง่ทัง้ปวง เราคอืพระพกัตรอ์นัรุง่โรจน์มริูว้นัดบัของพระผูเ้ป็นเจา้ เป็น
แสงสว่างของพระผูเ้ป็นเจา้ซึง่มรีศัมมีริูเ้ลอืน ใครกต็ามทีน่บัถอืเรา ความมัน่คงและผลบุญกจ็ะรอเขาอยูข่า้งหน้า 
ส่วนผูท้ีป่ฏเิสธเรา ไฟโลกนัตแ์ละความชัว่รา้ยทัง้หมดกจ็ะคอยเขาอยู่ 

เราขอปฏญิาณต่อพระผูเ้ป็นเจา้ ผูท้รงสงูสุด ผูท้ีไ่มม่ใีครเปรยีบปราน ผูท้รงเทีย่งแทว้่า เหตุทีพ่ระองค ์
พระผูท้รงเป็นพยานหลกัฐานอนัสงูสุดของพระผูเ้ป็นเจา้ไดใ้หเ้ราประจกัษ์เครือ่งหมายและสญัลกัษณ์นัน้กเ็พยีง
เพื่อใหม้นุษยท์ัง้หลายรบันับถอืศาสนาของพระองค์ 
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ขอความเทีย่งธรรมแห่งองคผ์ูท้รงความเทีย่งแทอ้นัสมบูรณ์จงเป็นพยานเถดิ หากม่านแห่งพภิพน้ีเปิดได ้
ท่านจะเหน็ว่า มนุษยใ์นโลกนี้ก าลงัเจบ็ปวดทรมานดว้ยเพลงิพโิรธของพระผูเ้ป็นเจา้ เพลงินี้รอ้นแรงกว่า
เพลงิโลกนัตเ์สยีอกีผูท้ีร่อดพน้กค็อืศาสนิกชนทีเ่สาะแสวงหาร่มเงาภายใตพ้ฤกษาแห่งความรกัของเรา เป็นผูท้ี่
มคีวามสุขส าราญโดยแท้ 

(3) ขอ้ความทีต่ดัตอนมาจากสาสน์ทีส่่งไปถงึเจา้เมอืงเมกกะ 

ดกูรท่านเจา้เมอืง ตลอดชวีติของเจา้ เจา้ไดใ้หค้วามเคารพบชูาพวกเรา แต่เมือ่เราไดแ้สดงตนต่อเจา้ เจา้
กลบัเพกิเฉย ไมเ่ป็นพยานต่อการระลกึถงึของเรา และเลกิยอมรบัว่า แทจ้รงิแลว้ พระองคท์รงสงูสุด ทรงสจั
ธรรมอนัยิง่ใหญ่ ทรงความไพโรจน์ทัง้ปวงอยา่งแทจ้รงิ ดงันัน้ พระองคผ์ูท้รงเป็นนายจงึจกัพสิูจน์เจา้ในวนัแห่ง
การฟ้ืนคนืชพีพระองคท์รงเป็นผูร้อบรูทุ้กสิง่ทุกอยา่ง ทรงปรชีาญาณเหนือสรรพสิง่ทัง้มวลโดยแท้จรงิ 

หากเพยีงแต่เจา้รอ้งรบัพระคมัภรีข์องเราว่า “ขา้พเจา้พรอ้มอยู่ ณ ทีน่ี้แลว้” เรากจ็ะรบัเจา้ไวเ้ป็นธรรม
สาวกเป็นคนรบัใชท้ีม่คีวามศรทัธาอยา่งแทจ้รงิ และเราจกัจารกึค าสรรเสรญิเจา้ไวใ้นพระคมัภรีต์ราบจนกระทัง่
ถงึวนัทีม่นุษยท์ัง้หลายจกัตอ้งปรากฏต่อหน้าเราเพื่อรบัค าพพิากษา แทจ้รงิแลว้ การรบันบัถอืเรามคีุณต่อตวั
เจา้เองมากกว่าการแสดงอาการกราบไหวท้ีเ่จา้ไดก้ระท าชัว่ชวีติของเจา้ หรอืจากปฐมกาลทีป่ราศจากการ
เริม่ตน้เสยีอกี เป็นคุณอยา่งเทีย่งแทแ้น่นอนและจะก่อประโยชน์อย่างมหาศาลใหแ้ก่ตวัเจา้ แทจ้รงิแลว้เราตรสัรู้
ทุกสิง่ทุกอยา่ง แมเ้ราไดส้รา้งเจา้ขึน้มาเพื่อเจา้จกัไดอ้ยู่ต่อหน้าเราในวนัแห่งการฟ้ืนคนืชพี แต่กระนัน้เจา้กห็ลกี
หนีเราไปโดยปราศจากเหตุผล มไิดห้ยบิยกบทธรรมลขิติในพระคมัภรีอ์ธบิายประกอบเหตุผลในการหนีหน้า
ของเจา้หากเจา้เป็นดงัเช่นศาสนิกชนทีไ่ดร้บัพระพรใหเ้ขา้ใจพระคมัภรีบ์ายนัทนัททีีเ่จา้ไดเ้หน็พระคมัภรีเ์ล่มนี้ 
เจา้กจ็กัเป็นพยานไดท้นัทวี่า ไมม่พีระผูเ้ป็นเจา้อื่นใดอกีนอกจากพระองค์ พระผูท้รงช่วยเหลอืในภยนัตราย 
พระผูท้รงด ารงอยูด่ว้ยพระองคเ์องและเจา้จกัยอมรบัต่อไปอกีดว้ยว่า พระผูท้รงเปิดเผยพระคมัภรีกุ์รอ่านไดท้รง
เปิดเผยพระคมัภรีฉ์บบันี้ดว้ย ทุกค าในพระคมัภรีเ์ล่มนี้จากพระผูเ้ป็นเจา้ เราทัง้มวลของสวามภิกัดิต่์อพระ
คมัภรีน์ี้ 

ค าท านายไดบ้รรลุเป็นความจรงิขึน้แลว้ ถา้เจา้หนัมายงัเราในยามทีเ่รายงัเป็นสายธารแห่งธรรมอยู ่เราจะ
แปรอคัคขีองเจา้ใหเ้ป็นแสงสว่าง เราคอืผูท้รงอ านาจเหนือสิง่ทัง้มวลอยา่งแทจ้รงิ หากเจา้ไมเ่ชื่อฟงัเรา เจา้กจ็ะ
ไมพ่บทางออกอื่นใดนอกเสยีจากว่าจะยอมรบัศาสนาของพระผูเ้ป็นเจา้น้ีและวงิวอนขอสวามภิกัดิต่์อพระผูซ้ึง่
พระผูเ้ป็นเจา้จะส่งมา ดว้ยการกระท าดงักล่าวอาจจะท าใหพ้ระองคโ์ปรดใหเ้จา้เจรญิและแปรอคัคใีนเจา้ใหเ้ป็น
แสงสว่าง นี่คอืพระบญัชาทีเ่ราไดร้บัหากเจา้ไม่ปฏบิตัติามนี้ โทษทีเ่ราไดก้ าหนดไวก้ย็งัจะมผีลสบืต่อไป และยงั
เป็นประกาศติของพระผูเ้ป็นเจา้ พระผูท้รงช่วยเหลอืยามทีเ่ราไดร้บัภยนัตราย พระผูท้รงด ารงอยูด่ว้ยพระองค์
เอง และเราจะขบัไล่เจา้ไปเสยีจากเรา การลงโทษนี้เป็นเครือ่งหมายแห่งความยุตธิรรมของเรา เราคอืผูท้รง
ความเทีย่งธรรมโดยแท ้

(4) ขอ้ความทีต่ดัตอนมาจากเควยมูลู อสัมา 

จงอยา่กล่าวว่า “ท่านจะเทศนาเรือ่งพระผูเ้ป็นเจา้ไดอ้ย่างไรในเมือ่อายขุองท่านไมเ่กนิ 25 พรรษา” จงฟงั
เรา เราขอใหส้ตัยป์ฏญิาณต่อพระผูท้รงเป็นเจา้แห่งสรวงสวรรค์และพภิพว่า แทจ้รงิแลว้ เราเป็นคนรบัใชข้อง
พระผูเ้ป็นเจา้การปรากฏองคข์องพระผูม้พีระภาคเจา้ก าหนดใหเ้ราเป็นผูธ้ ารงขอ้พสิูจน์ทีโ่ตแ้ยง้มไิดน้ี้ ทีอ่ยู่
ขา้งหน้าของเจา้นี้คอืพระคมัภรีข์องเรา เป็นพระคมัภรีแ์มบ่ททีจ่ารกึต่อหน้าพระพกัตรข์องพระผูเ้ป็นเจา้ 
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พระองคท์รงอวยพรเราในทุกสถานที ่ทรงบญัชาใหเ้ราอธษิฐานและมขีนัตธิรรมตลอดชวีติรว่มกบัพวกเจา้ในโลก
นี้ 

(5) ดกูร ปวงชนบนพืน้พภิพ ในนามแห่งความเทีย่งธรรมของพระผูเ้ป็นเจา้ทีท่รงความเป็นเอกและเทีย่ง
แทเ้ราคอืขา้รบัใชข้องสรวงสวรรค ์ ก าเนิดขึน้โดยพระจติของบาฮา สถติอยูใ่นคฤหาสน์ทีส่รา้งดว้ยทบัทมิ ทรง
ความอ่อนโยนและกอ้งกงัวาล ณ สรวงสวรรคแ์ห่งนี้ เรามไิดพ้บสิง่ใดเลยนอกจากคุณธรรมความดงีามที่
ประกาศการระลกึถงึของพระผูเ้ป็นเจา้ในยวุชนชาวอาหรบัน้ี แทจ้รงิแลว้ ไมม่พีระผูเ้ป็นเจา้อื่นใดนอกจากพระผู้
เป็นนาย พระผูท้รงเมตตากรณุา จงสรรเสรญิสถานะของพระองค ์ เพราะเท่าทีป่ระจกัษ์แจง้แลว้กค็อื พระองค์
ทรงสถติอยูท่่ามกล่างทพิยว์มิานชัน้สงูสุด ทรงสถานะเป็นองคแ์ห่งความสรรเสรญิของพระผูเ้ป็นเจา้ ทรงอยูบ่น
แท่นสกัการะทีก่อ้งกงัวาลดว้ยค าแซ่ซรอ้งสรรเสรญิพระกติตคิุณของพระผูเ้ป็นเจา้ 

ณ กาลครัง้หนึ่ง เราไดย้นิพระผูเ้ป็นเจา้ประกาศการเสดจ็มาของพระผูซ้ึง่ด ารงอยูช่ ัว่นิรนัดร ผูท้รงความ
เป็นโบราณกาล และอกีโอกาสหนึ่ง เราไดย้นิพระองคต์รสัถงึความเรน้ลบัแห่งพระนามอนัสงูส่งของพระองคน์ัน้ 
เมือ่พระองคน์ัน้ขบัขานท านองเพลงแห่งความยิง่ใหญ่ของพระผูเ้ป็นเจา้สวรรคทุ์กชัน้ต่างเฝ้ารอชมความงดงาม
ของพระองค ์ และเมือ่พระองคส์วดมนตส์รรเสรญิสดุดพีระผูเ้ป็นเจา้ สรวงสวรรคก์ส็งบน่ิงเหมอืนหมิะทีฝ่งัตวัใน
ปล่องภผูาใหญ่ เราไดป้ระจกัษ์ว่า พระองคก์ าลงัด าเนินอยูใ่นทางสายกลาง แดนสุขาวดแีละสรวงสวรรคท์ุกชัน้
เป็นของพระองค ์ โลกและสรรพสิง่ทัง้หลายเสมอืนเป็นเพยีงแหวนทีป่ระดบัน้ิวคนรบัใชข้องพระองคเ์ท่านัน้ ขอ
ความสรรเสรญิจงมแีด่องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้พระผูส้รา้ง ผูท้รงความยิง่ใหญ่นิรนัดร แทจ้รงิแลว้ พระผูน้ัน้ทรงเป็นคน
รบัใชข้องพระผูเ้ป็นเจา้ ทรงเป็นทวารของพระผูเ้ป็นเจา้ ทรงความจรงิแทน้ิรนัดร 

(6) ดกูร ผูเ้ป็นถอ้ยวจนะอนัประเสรฐิสุดของพระผูเ้ป็นเจา้ ขอพระองคจ์งอย่าไดห้วาดกลวัหรอืเศรา้โศก 
เรารบัรองว่าศาสนิกชนชายหญงิทีต่อบสนองค าสอนของพระองคจ์ะไดร้บัอภยับาปต่อหน้าพระพกัตรข์องพระผู้
ทรงเป็นทีร่กัสุดการอภยับาปน้ีเป็นไปตามความปรารถนาของพระองค์อยูแ่ลว้เช่นกนั แทจ้รงิแลว้ ความรอบรู้
ของพระองคน์ัน้ครอบคลุมทุกสรรพสิง่ เราขอใหค้ าปฏญิาณดว้ยชวีติ ขอพระองคท์รงผนิพระพกัตรม์ายงัเราและ
ขอทรงเขา้ใจ แทจ้รงิแลว้ พระองคท์รงสถานะสงูส่งท่ามกลางสรวงสวรรค ์ เป็นความจรงิทีค่วามเรน้ลบัอนัยงั
แฝงอยูข่องพระองคน์ัน้ไดถู้กบนัทกึไวใ้นสาสน์ว่าดว้ยการสรา้งโลกซึง่ปรากฏอยูใ่นหมูไ่มท้ีก่ าลงัลุกไหม้ ในไม่
ชา้ พระองคผ์ูเ้ป็นเจา้จะประทานพรใหพ้ระองคม์อี านาจปกครองมนุษยท์ัง้มวล 

(7) ดกูร ปวงประชาชาวตะวนัตก จงละทิง้บา้นเรอืน และช่วยพระผูเ้ป็นเจา้ก่อนจะถงึวนัทีพ่ระองคผ์ูท้รง
ความกรณุาพรัง่พรอ้มดว้ยหมูเ่ทวาจะประทบักอ้นเมฆเสดจ็ลงมายงัท่าน พระองคจ์ะสรรเสรญิพระผูเ้ป็นเจา้และ
วงิวอนขออภยัใหแ้ก่ศาสนิกชนทีเ่ชื่อมัน่ศรทัธาในสญัลกัษณ์ของเราพระองคไ์ดป้ระกาศพระบญัญตัแิลว้ และ
ค าสัง่ของพระผูเ้ป็นเจา้ทีจ่ารกึในพระคมัภรีแ์มบ่ทกไ็ดถู้กน ามาเปิดเผยแลว้เช่นกนั 

จงมาเป็นภราดรทีแ่ทจ้รงิต่อกนัในศาสนาทีม่เีพยีงหนึ่งและแบ่งแยกมไิดน้ี้ของพระผูเ้ป็นเจา้ จงอยา่ได้
ค านึงถงึความแตกต่างภายนอกทีป่รากฏ แทจ้รงิแลว้ พระผูเ้ป็นเจา้ทรงปรารถนาใหห้วัใจเจา้เป็นประดุจกระจก
เงา ส าหรบัศาสนิกชนรว่มศาสนาเพื่อเจา้จะไดเ้หน็เงาของตวัเองปรากฏอยูใ่นนัน้และศาสนิกชนทัง้หลายกจ็ะ
มองเหน็เงาของเขาเองในกระจกคอืตวัเจา้เช่นกนั นี่คอืวถิทีางทีถู่กตอ้งแทจ้รงิของพระผูเ้ป็นเจา้พระผูท้รงพลานุ
ภาพ พระผูท้รงตรวจตราดกูารกระท าของเจา้ทัง้หลายอยูเ่สมอ 
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(8) เมือ่ศาสนิกชนทีม่คีวามศรทัธาไดส้ดบัพระคมัภรีเ์ล่มนี้ น ้าตาจะรนิไหล และดว้ยความรกัทีม่ต่ีอพระผู้
เป็นเจา้เขาจะบงัเกดิความซาบซึง้ในพระผูซ้ึง่ทรงเป็นองคร์ะลกึอนัยิง่ใหญ่ของพระผูเ้ป็นเจา้ พระผูท้รงความ
สรรเสรญิทัง้มวลพระองคค์อืพระผูเ้ป็นเจา้ พระผูท้รงตรสัรูทุ้กอยา่ง พระผูท้รงด ารงอยูช่ ัว่นิรนัดร เขาเหล่านัน้
คอืเทพธดิาทีส่ถติอยูบ่นสรวงสวรรคช์ัน้สงูสุดนิรนัดร จะไมป่ระจกัษ์สิง่อื่นใดนอกจากพระบญัชาของพระผูเ้ป็น
เจา้ ไม่มสีิง่ใดทีอ่ยูเ่หนือขอบเขตแห่งความเขา้ใจของพวกเขา เขาจะไดร้บัค าทกัทายว่า “สนัต ิ สนัต”ิ จาก
เหล่าศาสนิกชนทีส่ถติอยูใ่นสรวงสวรรคน์ัน้ 

ดกูร ปวงชนทีม่คีวามศรทัธา จงสดบัฟงัค าประกาศของเราผูซ้ึง่เป็นองคร์ะลกึถงึของพระผูเ้ป็นเจา้ พระผู้
เป็นเจา้ไดท้รงมโีองการแก่เราว่า วถิธีรรมซึง่เราไดบ้ญัญตัขิึน้นัน้เป็นทางตรงอย่างแทจ้รงิ และใครกต็ามที่
ปาวารณาตนเขา้นบัถอืศาสนาอื่นใดนอกจากศาสนาอนัเทีย่งตรงนี้ จะประจกัษ์ความจรงิทีป่รากฏในพระคมัภรี ์
เมือ่ถูกสอบสวนโทษในวนัแห่งการตดัสนิว่า เขาไมไ่ดร้บัคุณประโยชน์อะไรจากศาสนาของพระผูเ้ป็นเจา้เลย 

ดกูร ราชนัย ์ ถา้หลงัจากทีท่่านไดเ้หน็ความจรงิจากการประจกัษ์พระคมัภรีแ์ละสญัลกัษณ์ของพระผูเ้ป็น
เจา้ ไดย้นิสจัธรรมจากพระผูท้รงเป็นองคร์ะลกึของพระผูเ้ป็นเจา้แลว้แต่ยงัไม่ยอมรบัสถานะของพระองค ์ (พระ
บ๊อบ) กจ็งมคีวามเกรงกลวัพระผูเ้ป็นเจา้ จงวงิวอนขอความกรณุาจากพระองคถ์า้หากในภายหลงัท่านมคีวาม
เชื่อในพระผูเ้ป็นเจา้ พระองคจ์ะทรงประทานอุทยานอนักวา้งใหญ่ไพศาลเทยีมเท่าสรวงสวรรคใ์หแ้ก่ท่าน มี
บทบญัญตัใินพระคมัภรีแ์ม่บทว่า ดว้ยอ านาจแห่งคุณธรรมของศาสนาอนัยิง่ใหญ่นี้ ท่านจะไดร้บัแต่ของขวญั
และความกรณุาจากพระผูเ้ป็นเจา้ในอุทยานแห่งนัน้ 

(9) หากเป็นความปรารถนาของเราทีจ่ะใหโ้ลกและสรรพสิง่ทัง้มวลยอมรบัศาสนานี้ภายในชัว่พรบิตา 
เดยีว เรากย็อ่มมอี านาจดลบนัดาลใหเ้ป็นเช่นนัน้ไดโ้ดยแสดงเทศนาเพยีงค าเดยีวเท่านัน้ 

เป็นความจรงิทีว่่า เหล่าสาวกของพระผูเ้ป็นเจา้ในอดตีไดถู้กเยย้หยนัดหูมิน่มาก่อนพระองค ์พระองคเ์อง
นัน้มใิช่ใครอื่นนอกจากเป็นคนรบัใชข้องพระผูเ้ป็นเจา้ ไดร้บัความช่วยเหลอืค ้าจุนจากอ านาจแห่งสจัธรรม การ
กระท าผดิของเขาเหล่านัน้คอืเหตุผลทีเ่ราใชย้ดืวนัเวลาของผูท้ีป่ฏเิสธสจัธรรมน้ีออกไป แทจ้รงิแลว้ พระผูเ้ป็น
เจา้จะไมท่รงอยตุธิรรมต่อผูใ้ด แมค้วามอยตุธิรรมนัน้จะเลก็น้อยประหนึ่งเป็นเพยีงรอยมลทนิบนเมลด็อนิทผา
ล า 

(10) ดกูร ปวงประชาชาวโลก ดว้ยบารมแีห่งความเทีย่งธรรมของพระผูเ้ป็นเจา้ พระผูท้รงเทีย่งแท ้ ขอ้
พสิจูน์ทีแ่สดงโดยองคแ์ห่งการระลกึของพระผูเ้ป็นเจา้เปรยีบเสมอืนดวงอาทติยท์ีพ่ระผูท้รงความกรุณาไดเ้ชดิชู
ไว ้ณ กลางใจสุดของสวรรค ์ดวงอาทติยไ์ดฉ้ายแสงเจดิจา้จากสรวงสวรรคแ์ห่งนัน้ 

เราไดว้างกตกิาว่าดว้ยองคร์ะลกึของพระผูเ้ป็นเจา้และกาลสมยัของพระศาสดายคุต่างๆ แตกต่างกนั
ออกไป เราไดม้อบหมายกตกิาเหล่านี้ลงมากบัพระศาสดาในอดตีทุกพระองคด์ว้ยอ านาจแห่งสจัธรรม เหล่า
เทพธดิาทีล่อ้มรอบบลัลงักอ์นัเป่ียมไปดว้ยความกรณุาของพระองค์ไดป้ระจกัษ์องคแ์ห่งการระลกึของพระผูเ้ป็น
เจา้และกาลสมยัของพระองคใ์นอาณาจกัรอนัรุง่เรอืง 

(11) ในสายพระเนตรของพระผูเ้ป็นเจา้ ศาสนานี้คอืแก่นแทแ้ห่งสจัธรรมของพระศาสดาโมฮมัหมดั เจา้
จงรบีบรรลุถงึฟากฟ้าสรวงสวรรคแ์ละเขา้ถงึอุทยานอนัรื่นรมยช์ัน้สุดเพื่อเขา้เฝ้าพระองคผ์ูท้รงความเป็นเอกและ
เทีย่งแท ้เจา้จงมคีวามอดทนและขอบคุณพระผูเ้ป็นเจา้ทีพ่ระองคไ์ดท้รงแสดงสญัลกัษณ์ใหป้รากฏ 
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(12) เพื่อเป็นเครือ่งหมายแห่งความยตุธิรรม เราไดส้่งขา่วทีน่่ายนิดเีกีย่วกบัศาสนาแห่งการระลกึถงึของ
เรามากบัพระศาสดาทุกพระองค ์แทจ้รงิแลว้ พระผูเ้ป็นเจา้ทรงด ารงสถานะสงูสุดเหนือทุกคนในโลกนี้ 

 

ขอ้ความทีต่ดัตอนมาจากพระคมัภรีบ์ายนั ภาคภาษาเปอรเ์ซยี 

(13) การเป็นประทปีน าทางใหแ้ก่คนเพยีงคนเดยีวดกีว่าการได้ครอบครองทรพัยส์มบตัทิัง้ปวงในโลกนี้ 
ตราบใดทีผู่ท้ ีไ่ดร้บัการน าทางนัน้อยูภ่ายใตร้่มเงาของพฤกษาแห่งเอกภาพสวรรค ์ ตราบนัน้ ทัง้ฝ่ายผูน้ าและผูท้ี่
ถูกชกัน ากจ็ะไดร้บัความเมตตากรณุาจากพระผูเ้ป็นเจา้ ส่วนสภาพการเป็นเจา้ครองทรพัยส์มบตัทิัง้หลายจะ
สิน้สุดลงเมือ่ความตายมาถงึ การใหค้ าแนะน าตอ้งกระท าดว้ยความรกัและความเขา้ใจ มใิชโ้ดยใชก้ าลงับงัคบั
หรอืขม่ขู ่ นี่คอืวธิทีีพ่ระผูเ้ป็นเจา้ทรงสอนมนุษยท์ัง้ในอดตีและในอนาคต บุคคลทีพ่ระองคท์รงโปรดจะไดเ้ขา้สู่
รม่เงาแห่งความเมตตาของพระองค ์ แทจ้รงิแลว้พระองคค์อืพระผูพ้ทิกัษ์สงูสุด ทรงเป่ียมไปดว้ยความเมตตา
กรณุา 

ไมม่สีรวงสวรรคใ์ดจะมคีวามสุขเทยีบเท่าสวรรคข์องผูท้ีร่บัแสงธรรมของพระศาสดาในยคุสมยัของ
พระองค ์ การสดบัและการเชื่อในพระธรรมตลอดจนกระทัง่การเขา้เฝ้าใกลช้ดิพระองคน์ัน้คอืการเขา้เฝ้าพระผู้
เป็นเจา้ การท่องในทอ้งทะเลแห่งอาณาจกัรสวรรคแ์ห่งความปรดีาของพระองค์ และไดเ้ขา้ไปมสี่วนรว่มในการ
เลอืกชมิผลไมแ้ห่งความเป็นเอกภาพของพระองค์ 

(14) จงบชูาพระผูเ้ป็นเจา้ดว้ยลกัษณะเช่นนี้ คอื ถา้การบชูาพระองคน์ัน้น าเจา้ไปสู่กองเพลงิ กจ็งอยา่ให้
ความเคารพบชูาของเจา้แปรผนัเป็นอยา่งอื่นเสยี ถา้น าเจา้ไปสู่สวรรค ์ จงรกัษาการบูชาของเจา้ใหค้งเสน้คงวา
เช่นกนั ทีก่ล่าวมาแลว้คอืการบูชาพระผูท้รงเทีย่งแทด้ว้ยลกัษณะทีส่มควรทีสุ่ด ต่อหน้าราชส านกัอนัศกัดิส์ทิธิ ์
ของพระผูเ้ป็นเจา้ไมเ่ป็นการบงัควรอย่างยิง่ทีเ่จา้จะสกัการะพระองคเ์พราะว่าเจา้มคีวามเกรงกลวัพระองค์ การ
สกัการะดว้ยความกลวัไม่นับเป็นการอุทศิตนเพื่อพระผูท้รงเป็นเอกภาพ และในท านองเดยีวกนั หากเจา้จบัจอ้ง
แต่สรวงสวรรค ์ และสกัการะบชูาพระผูเ้ป็นเจา้ดว้ยความหวงัว่าจะไดไ้ปเสวยสุข ณ ทพิยส์ถานแห่งนัน้ ทัง้ๆ ที่
ตามจรงิแลว้ มนุษยใ์ฝฝ่นัจะไดข้ึน้สวรรคแ์ต่การบชูาพระผูเ้ป็นเจา้เพราะเหน็แก่สวรรคน์ัน้เป็นการยกสรรพสิง่ที่
พระผูเ้ป็นเจา้ทรงสรา้งขึน้เทยีมเท่าพระองค ์

ทัง้กองเพลงิและสรวงสวรรคน้์อมคารวะและหมอบอยูต่่อหน้าพระผูเ้ป็นเจา้ การสกัการะทีม่คีุณค่าควรต่อ
พระผูท้รงเป็นแก่นสาระกค็อื การบชูาพระองคด์ว้ยความค านึงถงึพระองคโ์ดยปราศจากความหวาดกลวักอง
เพลงิ ปราศจากความหวงัว่าจะไปสู่สวรรค์ 

จรงิอยู่ทีศ่าสนิกชนทีส่กัการบชูาพระผูเ้ป็นเจา้อย่างถูกตอ้งจะหลุดพน้จากกองไฟ และจะไดเ้ขา้สู่สรวง
สวรรคแ์ห่งความปรดีาของพระผูเ้ป็นเจา้ แต่นัน่ยอ่มไมค่วรจะเป็นเหตุจงูใจใหเ้ขาถวายสกัการะพระองค์ ระดบั
ความรกัและความเมตตาของพระผูเ้ป็นเจา้ทีห่ลัง่ไหลมาสู่เรานัน้ จะมากหรอืน้อยขึน้อยูก่บัพระปญัญาอนัทรง
ไหวพรบิอนัมอิาจจะหยัง่รูไ้ดข้องพระองค์ 

การสวดมนตอ์ธษิฐานดว้ยจติใจและดว้ยความผ่องใสใหค้วามพอใจแก่พระผูเ้ป็นเจา้มากทีสุ่ด พระผูเ้ป็น
เจา้ไมท่รงโปรดบทสวดมนต์ทีย่ดืเยือ้ยาวนาน ยิง่อธษิฐานดว้ยจติใจทีป่ราศจากกเิลสและบรสิุทธิม์ากเท่าใด 
พระผูเ้ป็นเจา้ยิง่มคีวามพงึพอใจมากขึน้เท่านัน้ 
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(15) ในความค านึงของผูท้ีม่คีวามศรทัธา ในเอกภาพแห่งสวรรค ์ ไม่มสีรวงสวรรคใ์ดจะสงูส่งเกนิกว่าการ
เคารพเชื่อฟงัพระบญัชาของพระผูเ้ป็นเจา้ ในสายตาของเหล่าศาสนิกชนทีรู่จ้กัพระผูเ้ป็นเจา้และประจกัษ์ใน
สญัลกัษณ์ของพระองค ์ ไมม่เีพลงิใดจะรอ้นแรงกว่าการล่วงละเมดิกระท าผดิศลีและการกดขีบุ่คคลหนึ่งบุคคลใด 
แมว้่าการกระท าดงักล่าวจะเลก็น้อยเพยีงเท่าผงมสัตารด์กต็าม ในวนัแห่งการฟ้ืนคนืชพี พระผูเ้ป็นเจา้จะทรง
พพิากษามนุษยท์ุกคนอยา่งแน่นอนและเมือ่วนันัน้มาถงึ ทุกคนจะรอ้งขอความเมตตากรณุาจากพระองค ์

(16) พระผูเ้ป็นเจา้ทรงรกัผูท้ีบ่รสิุทธิ ์ในสายพระเนตรของพระผูเ้ป็นเจา้ และธรรมบญัญตัใินพระคมัภรีบ์า
ยนัจารกึไวว้่า ไมม่สีิง่ใดทีน่่ารกัเกนิกว่าความบรสิุทธิแ์ละความสะอาดหมดจด 

ในยคุทีม่พีระคมัภรีบ์ายนัประสทิธิป์ระสาทธรรมน้ีพระผูเ้ป็นเจา้ไมท่รงปรารถนาทีจ่ะเหน็ผูห้นึ่งผูใ้ด
ปราศจากความสุขแจ่มใส พระองคท์รงพระประสงคท์ีจ่ะเหน็มนุษยทุ์กคนมคีวามบรสิุทธิท์ ัง้ภายในและภายนอก
ในทุกสถานการณ์เพื่อมใิหเ้ป็นทีน่่ารงัเกยีจแก่ตวัเราเอง คดิดซูวิ่า ยิง่ไมค่วรเป็นทีข่ยะแขยงแก่ผูพ้บเหน็คนอื่น
มากเพยีงใด 

(17) เท่าทีเ่จา้ไดป้ฏบิตัภิารกจิเพื่อพระผูเ้ป็นเจา้มาตัง้แต่เกดิจนตาย ไมเ่คยเลยสกัครัง้ทีเ่จา้จะประกอบ
กจิโดยเหน็แก่พระองคผ์ูซ้ึง่เป็นพระศาสดาของพระผูเ้ป็นเจา้ พระผูซ้ึง่กุศลกรรมทัง้หลายจะกลบัไปสู่ ถา้
เพยีงแต่เจา้กระท ากรรมดดีงักล่าว เจา้จะไดไ้มต่อ้งทนทุกขเวทนาในวนัแห่งการฟ้ืนคนืชพี 

จงดซูวิ่าศาสนานี้ยิง่ใหญ่เพยีงใด แต่กระนัน้กต็าม คนทัง้หลายกย็งัถูกม่านเปิดบงัไว ้ เราขอปฏญิาณต่อ
พระผูท้รงเป็นแก่นสาระอนัศกัดิส์ทิธิข์องพระผูเ้ป็นเจา้ว่า ค าสรรเสรญิและกุศลกรรมทีอุ่ทศิใหแ้ก่พระผูเ้ป็นเจา้
นัน้ เสมอืนเป็นการสรรเสรญิและการบ าเพญ็กุศลทีอุ่ทศิใหแ้ก่พระผูซ้ึง่พระผูเ้ป็นเจา้จะแสดงใหป้รากฏ 

จงอยา่ลวงตนเองว่า เจา้ก าลงัเป็นคนดเีพราะเหน็แก่พระผูเ้ป็นเจา้โดยทีค่วามจรงิแลว้ เจา้มไิดเ้ป็น
เช่นนัน้ หากเจา้จะท างานใหแ้ก่พระผูเ้ป็นเจา้จรงิๆ เจา้ควรจะท างานใหแ้ก่พระผูซ้ึง่พระผูเ้ป็นเจา้จะแสดงให้
ปรากฏ และควรจะยกยอ่งพระนามของพระองค ์ ชาวเขาทีม่วีชิาในถิน่นี้กล่าวอยูเ่สมอว่า “ไมม่พีระผูเ้ป็นเจา้อื่น
ใดอกีนอกจากพระผูเ้ป็นเจา้” ค าสดุดนีี้ใหป้ระโยชน์อะไรแก่เขาบา้ง? จงหยดุตรองดเูพื่อว่าเจา้จะไดไ้มถู่กม่าน
ปิดกัน้ออกจากพระผูท้รงเป็นฤดใูบไมผ้ลแิห่งพระธรรมนี้ 

(18) ทุกกาลเวลาภายใตทุ้กสถานการณ์ พระผูเ้ป็นเจา้ทรงเป็นอสิระจากสรรพสิง่ทัง้หลายทีพ่ระองคท์รง
สรา้งขึน้พระองคท์รงเฝ้าทนุถนอมความหวงัทีว่่า มนุษยท์ุกคนจะไดบ้รรลุสู่สวนสวรรคข์องพระองคด์ว้ยดวงจติ
ทีเ่ป่ียมไปดว้ยความรกั ดว้ยการไมส่ะเทอืนหวัใจต่อกนัแมแ้ต่ชัว่ขณะเดยีว เพื่อว่าทุกคนจะไดร้ว่มอยูใ่นทีพ่กัที่
ใหค้วามคุม้ครองปลอดภยัจนกว่าวนัแห่งการฟ้ืนคนืชพี ซึง่ไดแ้ก่ฤดใูบไมผ้ลแิห่งพระธรรมของพระผูซ้ึง่พระผู้
เป็นเจา้แสดงใหป้รากฏจะเวยีนมาถงึ 

ตราบเท่าทีพ่ระบารมอีนัมากมายท่วมทน้ของพระผูเ้ป็นเจา้หลัง่ไหลมาโดยไมห่ยดุยัง้ พระผูซ้ึง่เป็นเจา้
จกัรวาลจะไมท่รงส่งพระศาสดามาและจะไม่ประทานพระคมัภรีใ์หจ้นกว่าพระองคจ์ะก าหนดปฏญิญากบัมนุษย์
ทัง้หลายเสยีก่อน ปฏญิญานัน้เรยีกรอ้งใหม้นุษยเ์ชื่อถอืพระธรรมคมัภรีข์องพระศาสดาทีจ่ะเสดจ็มาในยคุต่อไป 

(19) ผูเ้ชีย่วชาญทางดา้นศาสตรส์าขาต่างๆ มมีากมายอะไรเช่นนี้ กระนัน้กด็ ี ความยดึมัน่ทีเ่ขามใีนพระ
วจนะของพระผูเ้ป็นเจา้จะเป็นสิง่ก าหนดความศรทัธาในศาสนาใหแ้ก่เขาเหล่านัน้ ทีเ่ป็นเช่นน้ีกเ็พราะว่า การ
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ศกึษาศาสตรท์ัง้หลายไมใ่หคุ้ณประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากความรูเ้กีย่วกบัธรรมสวรรคแ์ละการพลตีนรบัใช้
ศาสนาของพระองค ์

(20) ดกูร ศาสนิกชนทีน่บัถอืคมัภรีบ์ายนั จงระวงัตวัเพราะเมือ่วนัแห่งการฟ้ืนคนืชพีมาถงึ จะไมม่ใีครหนี
รอดพน้ไปหาทีคุ่ม้ภยัได ้ พระองคจ์ะทรงเปล่งรศัมโีดยฉบัพลนัและจะทรงประกาศค าตดัสนิตามแต่จะทรงโปรด 
หากเป็นพระประสงคข์องพระองค ์ พระองคอ์าจจะดลใหผู้ท้ีต่กต ่ากลายเป็นผูส้งูส่ง หรอือาจใหผู้ท้ีเ่คยสงูส่งกลบั
ตกต ่าได ้ เสมอืนดงัทีไ่ดท้รงเนรมติส าเรจ็มาแลว้ในพระคมัภรีบ์ายนั ขอเจา้จงเขา้ใจไมม่ใีครมอี านาจสามารถ
บนัดาลสิง่เหล่านี้ไดเ้ท่าเทยีมพระองค ์พระบญัญตัขิองพระองคจ์ะบรรลุผลทุกประการ และจะไม่มขีอ้ใดเลยทีไ่ม่
สมัฤทธิผ์ล 

(21) เนื่องจากมนุษยถ์อืก าเนิดมาจากร่มเงาซึง่เป็นสญัลกัษณ์แห่งอาณาจกัรสวรรค์ เป็นเครือ่งหมายแห่ง
พระผูเ้ป็นนาย มนุษยท์ัง้หลายจงึมอุีปนิสยัฝกัใฝใ่นทางสงูส่ง แต่เนื่องจากดวงตาของมนุษยไ์มป่ระจกัษ์ในองค์
อนัเป็นทีร่กัของเขา ดงันัน้ มนุษยจ์งึไมอ่่อนน้อมถ่อมตนต่อพระองค์ ตลอดชัว่ชวีติ มนุษยบ์ชูาพระผูเ้ป็นเจา้โดย
ปฏบิตัติามศลีของศาสนาในอดตีอยา่งเครง่ครดั และน้อมคารวะพระผูท้รงสจัธรรมสวรรค ์ พลตีนเพื่อพระผูท้รง
เป็นแก่นสาระอนัสงูส่ง อยา่งไรกต็าม เมือ่ถงึกาลเวลาทีพ่ระศาสดาของพระผูเ้ป็นเจา้ปรากฏองค ์ มนุษยก์ลบั
สนใจแต่ตวัเอง เมือ่มนุษยห์ลบัตานึกภาพเอาเองว่าพระศาสดานัน้กเ็หมอืนกบัพวกตน ดงันัน้มนุษยจ์งึถูกปิด
กัน้ออกจากพระองค ์ นบัเป็นการเปรยีบเทยีบกนัไมไ่ด ้ เพราะแทท้ีจ่รงิแลว้ พระผูท้รงความสง่างามนัน้
เปรยีบเสมอืนดงัดวงอาทติย ์ พระวจนะของพระองคเ์ป็นประดุจแสงตะวนั และเหล่าศาสนิกชนทีม่คีวามเชื่อใน
พระองคเ์ปรยีบเสมอืนดงักระจกเงาทีส่่องสะทอ้นแสงอาทติย์ แสงสว่างทีป่รากฏในกระจกเป็นเพยีงแสงสะทอ้น
เท่านัน้ 

(22) เหตุทีท่รงมพีระบญัญตัใิหม้คีวามวเิวกในขณะที่สวดมนตอ์ธษิฐานกค็อื เพื่อใหเ้จา้ไดต้ัง้จติมัน่ถงึการ
ระลกึของพระผูเ้ป็นเจา้ ในสภาวะเช่นน้ี หวัใจของเจา้จะไดร้บัแรงดลใจจากพระจติของพระองค ์รอดพน้จากการ
ถูกปิดกัน้ออกไปจากองคอ์นัเป็นทีร่กั จงอยา่พร ่าสวดมนตส์รรเสรญิพระผูเ้ป็นเจา้เพยีงวาจา ส่วนหวัใจมไิด้
คลอ้ยตามพระผูซ้ึง่ประเสรฐิสงูส่ง พระผูซ้ึง่เป็นศูนยร์วมแห่งการตดิต่อ หากเจา้อยูร่อดจนถงึวนัแห่งการฟ้ืนคนื
ชพี กระจกในหวัใจของเจา้จะหนัไปยงัพระผูท้รงเป็นดวงดาราแห่งความจรงิ ทนัททีีแ่สงสว่างของพระองคส์าด
ส่องออกมา ความสงา่งามแห่งแสงธรรมนัน้จะสะทอ้นอยูใ่นหวัใจของเจา้ พระองคท์รงเป็นปฐมแห่งคุณธรรมทัง้
ปวงและสรรพสิง่ทัง้มวลจะกลบัไปสู่พระองคอ์กี การทีพ่ระองคท์รงปรากฏขึน้ในขณะทีเ่จา้ท าสมาธเิพ่งสู่ตนเอง
นัน้ไมเ่กดิคุณอะไรต่อตวัเจา้เลย ประโยชน์จะเกดิขึน้กต่็อเมือ่เจา้ไดป้ระกาศพระนามของพระองคโ์ดยใชพ้ระ
ธรรมทีพ่ระองคท์รงแสดงไว ้ พระองคค์อืองคท์ีร่ะลกึของพระผูเ้ป็นเจา้ส าหรบัสมยัแห่งการเปิดเผยพระธรรมที่
ก าลงัยา่งใกลเ้ขา้มาบทอุทศิทีเ่จา้ก าลงัสวดสรรเสรญิอยู่นี้คอืธรรมลขิติของพระผูซ้ึง่บญัญตัพิระคมัภรีบ์ายนั 
ส่วนพระผูซ้ึง่จะทอรศัมรีุง่โรจน์ในวนัฟ้ืนคนืชพีกค็อืการเปิดเผยพระธรรมซึง่เป็นแก่นสาระทีส่ถติอยูใ่นถอ้ย
วจนะของพระคมัภรีบ์ายนั เป็นพระธรรมทีท่รงอ านาจยิง่ใหญ่สุดประมาณ ทรงอ านาจกว่าพระธรรมทีไ่ด้
ประกาศมาก่อนแลว้ 

(23) หลงัจากเสรจ็สิน้การสวดมนตท์ุกครัง้ ควรทีผู่ร้บัใชจ้ะอธษิฐานขอใหพ้ระผูเ้ป็นเจา้ทรงประทานความ
เมตตาและใหอ้ภยัแก่บาปของบดิามารดาของตน หากเจา้ปฏบิตัไิดด้งักล่าว พระผูเ้ป็นเจา้จะมโีองการให ้ “สิง่ที่
ตวัเจา้ขอเพื่อบดิามารดานัน้จะไดแ้ก่ตวัเจา้เองนบัเป็นรอ้ยเท่าพนัทว”ี ขอพระพรจงมแีด่ผูท้ีร่ะลกึถงึบดิามารดา
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ของตนขณะทีอ่ธษิฐานแทจ้รงิแลว้ ไมม่พีระผูเ้ป็นเจา้อื่นใดอกีนอกจากพระองคพ์ระผูท้รงมหทิธานุภาพ พระผู้
เป็นทีร่กัยิง่ 

(24) ขา้งในรปูกายของเรานี้เป็นบลัลงัก์ของวหิารเมือ่มเีหตุมากระทบรา่งกาย วหิารทีอ่ยู่ขา้งในกพ็ลอย
รูส้กึไปดว้ย ในความเป็นจรงินัน้ วหิารภายในต่างหากทีร่บัรูค้วามสุขดว้ยความยนิด ี รบัรูค้วามเจบ็ปวดดว้ย
ความเศรา้โศก ร่างกายมไิดส้มัผสัความรูส้กึเหล่านี้ เมือ่รา่งกายภายนอกมภีายในเป็นบลัลงักซ์ึง่เป็นทีส่ถติของ
วหิาร พระผูเ้ป็นเจา้จงึทรงมโีองการใหเ้ราป้องกนัรา่งกายภายนอกใหม้ากทีสุ่ด มใิหส้ิง่ทีน่่ารงัเกยีจต่างๆ มา
แผว้พานได ้ วหิารซึง่อยูภ่ายในสามารถเหน็รา่งกายภายนอกซึง่เป็นบลัลงักท์ีต่ ัง้ได้ ดงันัน้ เมือ่รา่งกายเป็นที่
เคารพ กด็เูสมอืนว่าวหิารซึง่อยู่ภายในไดร้บัการเคารพดว้ยและในท านองเดยีวกนั เมือ่วหิารภายในเป็นที่
เคารพ รา่งกายยอ่มไดร้บัการเคารพดว้ยเช่นกนั 

ดงันัน้ พระผูเ้ป็นเจา้จงึมพีระบญัญตัใิหป้ฏบิตัต่ิอศพดว้ยความเคารพและอย่างสมเกยีรตทิีสุ่ด 

(25) พระผูเ้ป็นเจา้ผูท้รงความเป็นเอกและเทีย่งแทน้ัน้เปรยีบเสมอืนเป็นดวงอาทติย ์ และเปรยีบศาสนิก
ชนเสมอืนดงักระจกเงา เมื่อวางกระจกรบัแสงอาทติย ์ กระจกจะสะทอ้นแสงสว่างของดวงอาทติยท์นัท ี ส่วนผูท้ี่
ไมม่คีวามเชื่อถอืในพระองคเ์ปรยีบเสมอืนดงักอ้นหนิ ไมว่่าเราจะวางกอ้นหนินัน้กลางแสงแดดนานสกัเท่าใดก็
ตาม หนินัน้กไ็มส่ามารถส่องสะทอ้นแสงแดดได ้ เมือ่เป็นเช่นนี้ ศาสนิกชนทีม่คีวามเชื่อในพระผูเ้ป็นเจา้จงึถวาย
ชพีเป็นพลแีด่พระองค ์ ส่วนผูท้ีไ่มเ่ชื่อจะกระท าการเป็นปฏปิกัษ์ต่อพระผูเ้ป็นเจา้ ในความเป็นจรงิแลว้หากเป็น
พระประสงคข์องพระผูเ้ป็นเจา้ พระองคย์อ่มสามารถเปลีย่นกอ้นหนิใหเ้ป็นกระจกได้ แต่ทว่าผูท้ีถู่กเปลีย่นแปลง
นัน้ยงัมคีวามเคยชนิต่อสภาพเดมิของตนอยู่ หากบุคคลนัน้ปรารถนาทีจ่ะเป็นผลกึแกว้ใส พระผูเ้ป็นเจา้จะดล
บนัดาลใหเ้ขาเป็นดงัทีต่อ้งการ ในปฐมสมยัของพระศาสดา เมือ่มสีิง่ดลใจใหผู้ท้ีม่คีวามพรอ้มยอมรบัในพระ
ศาสดา ยอ่มมอุีปสรรคขวางกัน้ส าหรบัผูท้ีไ่มเ่ชื่อถอืดว้ย เมือ่ผูท้ีไ่มศ่รทัธายอมตกอยูใ่นม่านแห่งอวชิา ม่านนัน้ก็
คอืสิง่ขวางกัน้ทีแ่ยกตวัของเขาเองออกจากพระองค์ เราไดป้ระจกัษ์แจง้กนั ณ บดันี้แลว้ว่า ผูท้ีมุ่ง่หน้าไปยงัพระ
ผูเ้ป็นเจา้ พระผูท้รงเทีย่งแท ้ เขาเหล่านัน้มคีวามศรทัธาพระองคก์เ็พราะว่าเชื่อในพระคมัภรีบ์ายนั ส่วนผูท้ีม่ ี
กเิลสขวางกัน้จะไม่มคีวามเชื่อถอืดงักล่าว 

(26) ขอความสรรเสรญิจงมแีด่องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทีท่รงใหเ้รายอมรบัในพระองคซ์ึง่จะปรากฏในวนัแห่ง
การฟ้ืนคนืชพี การยอมรบัเชื่อถอืนี้ท าใหร้าไดเ้กบ็ดอกผลแห่งชวีติและไดบ้รรลุสู่ทีป่ระทบัของพระองค์ แทจ้รงิ
แลว้เป้าหมายทีค่นเราไดถู้กสรา้งขึน้มากค็อื ใหเ้ราม ี ความเชื่อในพระศาสดาทีจ่ะเสดจ็ต่อมา เป็นจดุมุง่หมาย
เพยีงประการเดยีวทีท่ าใหเ้ราเหน็ความส าคญัของกุศล กจิทีเ่ราบ าเพญ็ การยอมรบัน้ีคอืพระมหากรณุาทีพ่ระผู้
เป็นเจา้ทรงประทานใหเ้รา แทจ้รงิแลว้พระองคค์อืพระผูท้รงเมตตา ทรงกรณุา จงรูไ้วเ้ถดิว่า เจา้จะไดร้บั
ผลตอบแทนดงักล่าวไดก้ต่็อเมือ่ไดก้ระท าดว้ยความศรทัธาทีป่ราศจากความเคลอืบแคลงใจ เมือ่กเิลสในตวัเจา้
ท าใหเ้จา้มคีวามระแวง เจา้จะเดอืนเนื้อรอ้นใจโดยไมรู่ต้วั หากเจา้ไมม่คีวามเชื่อถอืศรทัธาในพระศาสดาองคท์ี่
จะเสดจ็มา ถงึแมว้่าเจา้จะไดบ้ าเพญ็แต่คุณงามความดทีุกประการแลว้กต็าม แต่กจ็ะไมม่ใีครช่วยใหเ้จา้รอดพน้
จากความรอ้นแรงของกองเพลงิไปได ้ แต่ถา้หากเจา้เชื่อในสจัธรรมของพระศาสดานัน้ กุศลกจิทีเ่จา้ไดบ้ าเพญ็
จะถูกจารกึไวใ้นบนัทกึของพระผูเ้ป็นเจา้ ผลบุญนี้จะยงัความปิตยินิดมีาสู่เจา้ ใหเ้จา้ไดป้ระสบแต่ความสุข
ส าราญในสรวงสวรรคช์ัน้สงูสุดจนกว่าจะไดบ้รรลุถงึวนัแห่งการฟ้ืนคนืชพีอกีวาระหนึ่ง 
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จงพจิารณาดว้ยความตัง้ใจ ธรรมวถินีี้ดแูคบเพยีงนิดเดยีว แต่กระนัน้เมือ่เทยีบกบัระยะทางระหว่าง
สวรรคแ์ละแผ่นดนิและสิง่ทัง้หลายทีอ่ยูใ่นรศัมขีองทัง้สองอาณาจกัรนี้แลว้ ธรรมวถินีี้ยงัมขีอบเขตกวา้งยิง่กว่า 
ตวัอยา่งเช่นหากเหล่าศาสนิกชนทีเ่ฝ้ารอสมัฤทธิผ์ลแห่งค าท านายของพระเยซคูรสิต์ไดต้ระหนกัถงึการมา
ปรากฏของพระศาสดาโมฮมัหมดัพระผูท้รงเป็นสาวกของพระผูเ้ป็นเจา้ ยอ่มไม่มผีูใ้ดเพกิเฉยต่อค าด ารสัของ
พระเยซเูมือ่พระโมฮมัหมดัเสดจ็มาโปรดพระธรรม ในท านองเดยีวกนักบัการประกาศพระธรรมของพระผูซ้ึง่
ลขิติคมัภรีบ์ายนั หากทุกคนมคีวามเชื่อว่า พระผูท้รงลขิตินี้คอืพระศาสดาเมด ี (พระผูท้รงน าทาง) ทีเ่สดจ็มา
ตามค าท านายของพระโมฮมัหมดั ศาสนิกชนทีน่บัถอืคมัภรีกุ์รอ่านทุกคนยอ่มจะไมเ่มนิเฉยต่อค าท านายนัน้ 
เช่นเดยีวกนักบัการประกาศพระธรรมของพระผูซ้ึง่พระผูเ้ป็นเจา้จะแสดงใหป้รากฏ ไดม้กีารท านายไวแ้ลว้
เช่นกนั หากทุกคนเชื่อว่าพระศาสดาทีจ่ะเสดจ็ต่อมานี้คอื “พระผูซ้ึง่พระผูเ้ป็นเจา้จะทรงแสดงใหป้รากฏ” เป็น
องคเ์ดยีวกบัทีพ่ระผูซ้ึง่บญัญตัพิระคมัภรีบ์ายนัไดล้ขิติไวใ้นพระคมัภรี์ เมือ่พระองคท์รงปรากฏทุกคนยอ่มจะไม่
มองขา้มค าท านายนี้ดว้ย 

ขอ้ความทีต่ดัตอนมาจากสาสน์ ดาลาเอลเลอ สบัเอ 

(27) ต่อค าถามเกี่ยวกบัเรื่องพืน้ฐานของศาสนาและพระบญัญตั ิ จงรูไ้วเ้ถดิว่า ความรูป้ระการแรกใน
ศาสนากค็อืความรูเ้รือ่งพระผูเ้ป็นเจา้ ความรูน้ี้เองทีท่ าใหเ้ราล่วงรูถ้งึความเป็นเอกภาพของพระองค ์ ความรู้
เรือ่งเอกภาพของพระผูเ้ป็นเจา้นี้สมบรูณ์ลงดว้ยค ารอ้งสรรเสรญิว่า รม่บรมโพธสิมภารซึง่เป็นบลัลงักแ์ห่งความ
ยิง่ใหญ่อนัเรอืงรองของพระองคน์ัน้ทรงความศกัดิส์ทิธิเ์หนือคุณธรรมความดใีดๆ ทัง้มวลจงรูไ้วด้ว้ยว่า ในโลก
แห่งความเป็นอยูน่ี้เรารูเ้ร ือ่งพระผูเ้ป็นเจา้ไดโ้ดยศกึษาจากพระธรรมของพระผูซ้ึง่เป็นฤดใูบไมผ้ลแิห่งแก่นสาระ
ของพระองค ์

(28) ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ผูท้รงพระกรณุา ขณะนี้มพีระมหากษตัรยิป์กครองอาณาจกัรอสิลามทัว่โลกอยู่ 7 
พระองค ์ แต่ไมม่พีระองคใ์ดเลยทีท่รงทราบเกีย่วกบัพระศาสดา(พระบ๊อบ) และถงึแมว้่าจะทรงทราบ กจ็ะไม่มี
องคใ์ดศรทัธาเชื่อถอืพระองค ์ จะมใีครรูบ้า้งหรอืไมว่่า กษตัรยิเ์หล่านัน้จะจากโลกนี้ไปทัง้ๆ ทีย่งัมกีเิลสอยู่ และ
จากไปโดยไมท่ราบว่าสิง่ทีพ่ระองคเ์ฝ้ารอคอยอยูไ่ดบ้รรลุเป็นความจรงิแลว้ อวชิาชนิดนี้ไดเ้คยเกดิขึน้กบัพระ
เจา้แผ่นดนิสมยัก่อนทีม่คีวามยดึมัน่อย่างเหนียวแน่นในพระคมัภรีข์องพระเยซคูรสิตเ์จา้ กล่าวคอื พระเจา้
แผ่นดนิเหล่านัน้ต่างรอการเสดจ็มาของพระศาสดาของพระผูเ้ป็นเจา้ (พระโมฮมัหมดั) เมือ่พระโมฮมัหมดัทรง
ปรากฏพระองคพ์ระราชาเหล่านัน้กลบัไมย่อมเชื่อถอืพระโมฮมัหมดั จงคดิดูซวิ่า จ านวนเงนิทีก่ษตัรยิเ์หล่านี้ใช้
จา่ยนัน้มากมายเพยีงใด แมส้กันิดเดยีวกม็ไิดค้ดิใชเ้งนินัน้จดัตงัหน่วยงานทีท่ าหน้าทีอ่บรมผูค้นในอาณาจกัรให้
รูเ้ร ือ่งพระศาสดาของพระผูเ้ป็นเจา้ แต่ถา้ท าได ้ กเ็ท่ากบัว่ากษตัรยิท์ุกพระองคไ์ดส้ าเรจ็วตัถุประสงคท์ีไ่ดถู้ก
สรา้งขึน้มาใหเ้ป็นมนุษย ์แต่การณ์กลบัมไิดเ้ป็นเช่นนัน้ ทุกพระองคต่์างมุง่มาดปรารถนาทีจ่ะใหช้ื่อเสยีงของตน
ปรากฏอยูห่ลงัจากโลกนี้ไปแลว้ 

(29) ขอใหเ้ราไดแ้ถลงถงึเหตุผลบางประการแก่เจา้หากว่า ณ บดันี้มผีูป้ระสงคจ์ะเป็นอสิลาม เขาจะเหน็
หรอืไมว่่าพระคมัภรีข์องพระผูเ้ป็นเจา้มเีหตุผลขอ้พสิจูน์ทีน่่าเชื่อถอื หากเจา้แยง้ว่าพระคมัภรีข์องพระผูเ้ป็นเจา้
ยงัไม่มขีอ้พสิจูน์ทีเ่พยีงพอแลว้ ดว้ยเหตุไฉนพระผูเ้ป็นเจา้จงึจะลงโทษเขาหลงัจากทีเ่ขาตายไปแลว้ และเหตุ
ไฉนขณะทีเ่ขายงัมชีวีติอยู่ เขาตอ้งถูกตราหน้าว่าเป็น “คนทีไ่ม่มคีวามเชื่อ” แต่ถา้หากเจา้ยนืยนัว่าพระคมัภรี์
นัน้ถูกตอ้ง เจา้จะพสิูจน์ค ายนืยนัของเจา้ไดอ้ย่างไร? หากเหตุผลทีเ่จา้แสดงนัน้เป็นค าบอกเล่าทีส่บืต่อกนัมา 
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ล าพงัค าพดูกเ็ป็นเพยีงพยานหลกัฐานทีเ่ชื่อถอืไมไ่ด ้ แต่ถา้เจา้เหน็ว่าพระคมัภรีกุ์รอ่านน้ีเป็นพระคมัภรีท์ีเ่ชื่อถอื
ไดย้อ่มถอืไดว้่าขอ้คดิเหน็ของเจา้ชดัเจนและมนี ้าหนกั 

จงหนัมาพจิารณาพระธรรมของพระคมัภรีบ์ายนั หากว่าศาสนิกชนมสุลมิใชข้อ้พสิจูน์เหมอืนดงัทีใ่ช้
ตดัสนิผูท้ีต่นเรยีกว่าคนนอกศาสนาอสิลาม ทุกคนจะยอมรบัสจัธรรมนี้ และเมือ่วนัแห่งการฟ้ืนคนืชพีมาถงึ ทุก
คนจะหลุดพน้จากกเิลสทัง้ปวง 

หากผูท้ีน่ับถอืศาสนาครสิเตยีนแยง้ว่า “ขา้พเจา้จะยอมรบัว่ากุรอ่านเป็นพระคมัภรีท์ีเ่ชื่อถอืไดอ้ยา่งไร ใน
เมือ่ขา้พเจา้ไมส่ามารถจะเขา้ใจได้” ขอ้โตแ้ยง้นี้มเีหตุผลไมเ่พยีงพอทีจ่ะยอมรบัได้ ในท านองเดยีวกนัมสุลมิที่
นบัถอืพระคมัภรีกุ์รอ่านกก็ล่าวอยา่งเหยยีดหยนัว่า “พวกเราไมส่ามารถเขา้ใจถอ้ยวจนะอนัไพเราะในพระคมัภรี์
บายนั แลว้จะใหเ้รายอมรบับายนัว่าเป็นพระคมัภรีท์ีเ่ชื่อถอืไดอ้ยา่งไรกนั” หากไดย้นิผูใ้ดกล่าวเช่นน้ีจงตอบเขา
ว่า “ดกูร ผูท้ีย่งัไมรู่แ้จง้ ขอ้พสิจูน์ใดเล่าทีท่ าใหเ้จา้นบัถอืศาสนาอสิลาม ดว้ยขอ้พสิจูน์ในองคพ์ระศาสดาทีเ่จา้ไม่
เคยพบกระนัน้หรอื หรอืดว้ยความลีล้บัมหศัจรรยท์ีเ่จา้เองยงัไมเ่คยไดเ้หน็ หากเจา้ยอมรบันบัถอืศาสนาอสิลาม
โดยทีม่ไิดใ้ชส้มองคดิเสยีก่อน ไฉนเจา้จงึไดม้คีวามเชื่อนัน้ แต่ถา้เจา้นบัถอืศาสนาอสิลามเพราะเชื่อว่าคมัภรีกุ์
รอ่านเป็นพระคมัภรีท์ีถู่กตอ้งของพระผูเ้ป็นเจา้เพราะเจา้ไดส้ดบัมาว่าศาสนิกชนผูท้รงภูมคิวามรู ้ และผูท้ีศ่รทัธา
สารภาพต่อพระคมัภรีน์ัน้ว่าตนไรซ้ึง่อ านาจ หรอืคุณธรรมแห่งความรกัจากใจทีเ่จา้มต่ีอพระสจัธรรมของพระผู้
เป็นเจา้ดลบนัดาลใจของเจา้ใหย้อมรบัศาสนานี้ดว้ยความนอบน้อมถ่อมตนอย่างทีสุ่ด การยอมรบันบัถอืเช่นนี้
เป็นสญัลกัษณ์ยิง่ใหญ่อนัแสดงออกซึง่ความรกัและความเขา้ใจ หากเจา้เชื่อพระคมัภรีกุ์รอ่านดว้ยเหตุดงักล่าว
ขา้งตน้ ความเชื่อของเจา้จะสมเหตุสมผลเสมอ 

(30) นอกเหนือจากพระผูเ้ป็นเจา้ จงเสยีสละซึง่สิง่ผกูพนัทัง้ปวง จงมคีวามสมบรูณ์อยูก่บัพระผูเ้ป็นเจา้
ดว้ยการสละทุกสิง่ทุกอย่างนอกจากพระองค ์และจงตัง้จติอธษิฐานบทภาวนานี้ 

จงกล่าวว่า พระผูเ้ป็นเจา้ทรงประทานความเพยีงพอใหแ้ก่ทุกสิง่ ในสรวงสวรรคแ์ละแผ่นดนิ และสรรพสิง่
ทัง้หลายทีอ่ยูใ่นระหว่างสองอาณาจกัรน้ี ไม่มสีิง่ใดเลยนอกจากความเพยีงพอของพระผูเ้ป็นเจา้ พระผูท้รงเป็น
นายของเจา้แทจ้รงิแลว้ พระองคท์รงตรสัรู ้ทรงเป็นพระผูค้ ้าจนุ ทรงอานุภาพ 

อยา่คดิว่าอานุภาพแห่งความเพยีงพอทีพ่ระผูเ้ป็นเจา้ทรงประทานใหแ้ก่ทุกสิง่นัน้เป็นสิง่ทีเ่หลวไหล สิง่ที่
เจา้ทะนุถนอมในทุกยคุสมยัแห่งการเสดจ็มาของพระศาสดาของพระผูเ้ป็นเจา้กค็อืความศรทัธาอนัแทจ้รงินี้เอง 
ความศรทัธาเช่นว่านี้ใหค้วามพอเพยีงเหนือสิง่อื่นใดทีอ่ยูใ่นโลกนี้ นอกจากความศรทัธาแลว้ สรรพสิง่อื่นใดใน
โลกนี้กม็อิาจใหค้วามพอเพยีงแก่เจา้ได้ หากเจา้ไมเ่ชื่อ พฤกษาแห่งสจัธรรมสวรรคก์จ็ะสาปแช่งใหเ้จา้มลายไป 
หากเจา้เชื่อ ความศรทัธาทีเ่จา้มนีัน้จะเป็นความเพยีงพอเหนือทุกสิง่ทีป่รากฏบนโลกนี้ เป็นความเพยีงพอทีเ่จา้
มไีดแ้มว้่าเจา้จะไม่มสีมบตัใินครอบครองเลยกต็าม 

(31) ตามต านานทีไ่ดบ้นัทกึมาแต่เก่าก่อน กล่าวไวว้่า ในหมูศ่าสนิกชนผูน้บัถอืศาสนาครสิตท์ัง้หมดม ี
ครสิเตยีนไมเ่กนิเจด็สบิคนทีจ่ะรบันับถอืศาสนาของสาวกของพระผูเ้ป็นเจา้ นี่เป็นความผดิพลาดของครสิเตยีน
ผูท้รงภูมคิวามรูใ้นศาสนา ถา้ผูรู้เ้หล่านี้เชื่อในสาวกของพระผูเ้ป็นเจา้ แน่นอนมวลชนในอาณาจกัรยอ่มมคีวาม
เชื่อตาม จงดูซ ิ ดคู าท านายทีไ่ดก้ลายเป็นความจรงิขึน้มาแลว้ ผูท้รงคุณวุฒขิองศาสนาครสิตถ์ูกกนัไวใ้หไ้ดร้บั
การศกึษากเ็พราะว่าผูรู้เ้หล่านัน้บ าเพญ็คุณความดี ท าหน้าทีด่ ารงรกัษาไวซ้ึง่ค าสัง่สอนของพระเยซูครสิต์
กระนัน้กด็ ี จงตรองดซูวิ่า ผูท้รงคุณความรูเ้หล่านัน้ไดก้ระท าการอะไรลงไปจนตนเองไดช้ื่อว่าเป็นตน้เหตุทีท่ า
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ใหม้นุษยป์ราศจากความเชื่อและไมส่ามารถหลุดพน้จากกเิลสได้ เช่นน้ีแลว้ เจา้ยงัจะด าเนินรอยตามพวกเขาอยู่
อกีหรอื การทีศ่าสนิกชนยอมรบัเป็นครสิตศ์าสนิกชนกบัพระกเ็พื่อตนจะไดป้ลอดภยัในวนัแห่งการฟ้ืนคนืชพีแต่
ในบัน้ปลายความเชื่อถอืนี้กลบัส่งเขาสู่นรก และเมือ่ถงึวนัทีพ่ระสาวกของพระผูเ้ป็นเจา้เสดจ็มาปรากฏ เขากลบั
ปิดกัน้ตนเองไมย่อมรบันบัถอืพระองคผ์ูท้รงประเสรฐิ กระน้ีแลว้ เจา้จะยงัปรารถนาที่ด าเนินรอยตามพระเหล่านี้
อยูอ่กีหรอื 

พระผูเ้ป็นเจา้ทรงเป็นพยานเถดิ จงอยา่เป็นนกับวชทีไ่มม่คีวามรูแ้จง้ อยา่เป็นศาสนิกชนทีไ่มเ่หน็จรงิ 
เพราะบุคคลทัง้สองประเภทนี้จะตอ้งถงึแก่กาลดบัสญูในวนัแห่งการฟ้ืนคนืชพี จงเป็นนกับวชทีม่คีวามรูอ้ยา่ง
ถ่องแท ้จงเดนิในวถิธีรรมของพระผูเ้ป็นเจา้ดว้ยความเขา้ใจ ดว้ยการเชื่อฟงัผูน้ าทางศาสนาทีแ่ทจ้รงิ 

เจา้จะเหน็ไดว้่า ในทุกชาต ิมผีูน้ าทางศาสนาจ านวนมากที่ปราศจากโพธญิาณอย่างแทจ้รงิ และเจา้จะพบ
ฝงูชนจ านวนเป็นหมื่นเป็นแสนทีป่ราศจากความเขา้ใจอยา่งถ่องแทเ้ช่นกนั จงหยดุตรองด ูจงเวทนาตนเอง และ
อยา่ละเลยมใิหค้วามสนใจต่อขอ้พสิจูน์และพยานหลกัฐานดงัทีก่ล่าวมานี้อยา่ใชจ้นิตนาการอนัเหลวไหลของเจา้
แสวงหาขอ้พสิจูน์หรอืพยานหลกัฐาน นอกจากนี้ จงรูไ้วด้ว้ยว่า ไมว่่าเจา้จะเป็นบุคคลทีท่รงภูมคิวามรูเ้รือ่ง
ศาสนา หรอืเป็นศาสนิกชนธรรมดา บุคคลทัง้สองสถานะน้ีต่างกเ็ป็นบ่อเกดิแห่งความรุง่เรอืงเหมอืนกนั หากเจา้
เป็นผูท้รงภูมปิญัญาเรือ่งศาสนา ความรูข้องเจา้กค็อืเกยีรตปิระดบัตวั แต่ถา้หากเจา้เป็นศาสนิกชนธรรม ความ
เชื่อมัน่ทีเ่จา้มต่ีอผูน้ าศาสนากค็อืเกยีรติประดบัตวัเจา้ เจา้จะไดร้บัเกยีรตเิช่นว่านี้ต่อเมือ่ไดป้ระพฤตตินจนเป็น
ทีพ่อพระทยัของพระผูเ้ป็นเจา้ จงอย่าคดิว่า ความพอพระทยัของพระผูเ้ป็นเจา้เป็นสิง่เหลวไหลไรส้าระ ความ
พอพระทยัของพระผูเ้ป็นเจา้กเ็หมอืนกบัความพอพระทยัของพระศาสดา จงดคูรสิตศ์าสนิกชนเป็นตวัอยา่ง ทุก
คนกระตอืรอืรน้ทีจ่ะเป็นทีปิ่ตยินิดขีองพระผูเ้ป็นเจา้ แต่ไมม่สีกัคนเดยีวทีเ่ป็นทีต่้องพระทยัของพระศาสดาซึง่
เป็นเสมอืนดงัความพอพระทยัของพระผูเ้ป็นเจา้นัน่เอง ผูท้ีไ่ดร้บัความพอพระทยักค็อืครสิตศ์าสนิกชนทีห่นัมา
นบัถอืศาสนาของพระองคเ์ท่านัน้ 

ขอ้ความทีต่ดัตอนมาจาก คาตาบ ีอสัมา 

(32) ถา้มใีครคนหน่ึงอ้างว่าความเหน็ของตนถูกตอ้งและไดแ้สดงขอ้พสิจูน์ใหเ้ป็นทีป่ระจกัษ์ ผูท้ีป่ฏเิสธ
ไมเ่หน็ดว้ยยอ่มตอ้งหาขอ้พสิจูน์มาหกัลา้ง ถา้เหตุผลของผูห้กัลา้งดกีว่า ขอ้อา้งของใครคนนัน้กเ็ป็นอนัพบัไป 
ส่วนเหตุผลทีม่าลบลา้งนัน้กลายเป็นขอ้พสิจูน์ใหม่ ถา้ยงัไมม่ขีอ้พสิจูน์ใหมข่อ้อา้งและขอ้พสิจูน์ของบุคคลนัน้ยงั
ใชไ้ด ้ดกูร ผูท้ีน่บัถอืพระคมัภรีบ์ายนั เราใคร่ขอเตอืนเจา้ว่า หากเจา้จ าเป็นตอ้งแสดงออกซึง่ความเหนือกว่า จง
อยา่ไดต้อบโตผู้ใ้ดจนกว่าเจา้จะยกเหตุผลมาลบลา้งได้ เพราะว่าความจรงิจะคงด ารงอยูส่่วนสิง่ทีไ่มเ่ป็นความ
จรงิจะสญูสิน้ไปอย่างแน่นอน 

มชีนจ านวนมากมายเพยีงใดทีร่ว่มกนัตอบโตพ้ระศาสดาโมฮมัหมดั ผูท้รงเป็นสาวกของพระผูเ้ป็นเจา้ แต่
เนื่องจากว่าชนเหล่านัน้ไรซ้ึง่อ านาจในการหาขอ้พสิจูน์ดงัเช่นทีพ่ระผูเ้ป็นเจา้ทรงประทานใหแ้ก่พระโมฮมัหมดั 
ในทีสุ่ดจงึไม่มผีูใ้ดยนืหยดัเหลอือยูเ่ลย หากเพยีงแต่ถา้เขามคีวามอ่อนน้อมถ่อมตน หรอืไดรู้อ้ านาจในการ
พสิจูน์ทีพ่ระโมฮมัหมดัทรงม ี เขาเหล่านัน้จะมคีวามครัน่ครา้มไมบ่งัอาจทา้ทายพระองค ์ แต่ความจรงิกลบัมไิด้
เป็นเช่นนัน้ ทุกคนคดิว่าตนเองเป็นผูย้ ิง่ใหญ่ในศาสนาของตน ดงันัน้พระผูเ้ป็นเจา้จงึทรงลงทณัฑ์บุคคลเหล่านี้
ตามสถานหนกัเบาของโทษทีไ่ดล้่วงละเมดิต่อพระศาสดา และไดท้รงแสดงความจรงิอย่างชดัแจง้ดว้ยอ านาจ
แห่งสจัธรรม นี่คอืปรากฏการณ์ทีเ่จา้เหน็ไดใ้นยคุของพระศาสดาโมฮมัหมดั 
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ในหมูเ่จา้ มใีครบา้งไหมทีส่ามารถทา้ทายกบับลัลงักแ์ห่งความเทีย่งแทส้งูส่งของศาสนาในทุกยคุสมยัที่
สรรพสิง่ทัง้หลายลว้นขึน้อยู่กบัอ านาจศกัดิส์ทิธิน้ี์ แน่นอน พระผูเ้ป็นเจา้ไดท้รงกวาดลา้งพวกทีข่ดัขวางเหล่านี้
ใหห้มดสิน้ไปนบัตัง้แต่จุดเริม่แห่งกาลเวลาทีห่าจดุก าเนิดไมไ่ดจ้วบจนถงึปจัจบุนัและพรอ้มกนันัน้ พระองคก์ไ็ด้
ทรงแสดงความจรงิใหป้รากฏดว้ยอ านาจแห่งสจัธรรม แทจ้รงิแลว้ พระองคค์อืพระผูท้รงมหทิธานุภาพ ทรงอนุ
ภาพ ทรงพลานุภาพ 

(33) จงสงัเกตดใูนแต่ละยคุของศาสนา คนทีเ่ปิดใจยอมรบัพระศาสดาจะเขา้ใจในพระสจัธรรมของ
พระองค ์ ส่วนผูท้ีไ่มย่อมรบัสจัธรรมจะใจแคบดว้ยเหตุผลส่วนตวัทีเ่ขาใชปิ้ดกัน้ตนเองกบัพระผูเ้ป็นเจา้ อยา่งไร
กด็ ี พระผูเ้ป็นเจา้ทรงพระกรณุาใหจ้ติใจของทัง้ผูท้ีเ่ชื่อและไมเ่ชื่อพรอ้มทีจ่ะเปิดไดต้ลอดเวลา พระองคไ์มท่รง
ประสงคท์ีจ่ะดลบนัดาลใหใ้จของใครคบัแคบ แมว้่าจติใจนัน้จะเป็นของมดเลก็ๆ ตวัหนึ่งกต็าม ถา้เป็นเช่นนี้แลว้
พระองคจ์ะปรารถนาใหห้วัใจของมนุษยซ์ึง่เป็นสตัวป์ระเสรฐิกว่าคบัแคบไดอ้ย่างไรกนั ใจทีแ่คบเกดิขึน้จากการ
ทีค่นยอมตกอยูใ่นสิง่ทีข่วางกัน้ ไมเ่กดิจากพระผูเ้ป็นเจา้ เพราะพระผูเ้ป็นเจา้ทรงเป็นผูส้รา้งสรรพสิง่ทัง้มวล 

หากเจา้ช่วยน าพาใหใ้จของคนๆ หนึ่งยอมรบัศาสนาของพระผูเ้ป็นเจา้ซึง่พระผูเ้ป็นเจา้จะแสดงใหป้รากฏ 
แก่นแทท้ีสุ่ดของชวีติของเจา้จะไดร้บัแรงบนัดาลจากพระผูเ้ป็นเจา้ดงันัน้ จงึตกเป็นหน้าทีข่องเจา้ทีจ่ะตอ้ง
ปฏบิตัภิารกจินี้ใหลุ้ล่วงไปในวนัแห่งการฟ้ืนคนืชพี คนส่วนใหญ่ตกอยูใ่นสภาพทีส่ิ้นหวงั เมือ่เจา้ช่วยเปิดทาง
และขจดัปดัเป่าความสงสยัของเขาใหส้ิน้ไป คนทีส่ ิ้นหวงัเหล่านัน้กจ็ะยดึศาสนาเป็นทีพ่ึง่ ฉะนัน้ เจา้จงปฏบิตัิ
หน้าทีน่ี้อย่างเตม็ความสามารถ ใหเ้ป็นทีป่ระจกัษ์ในยคุสมยัของพระผูซ้ึง่พระผูเ้ป็นเจา้จะแสดงใหป้รากฏ 
แน่นอน ถา้เจา้เปิดทางแห่งธรรมใหแ้ก่หวัใจของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อพระผูเ้ป็นเจา้ ภาระกจิทีเ่จา้ไดบ้ าเพญ็นี้
จะเป็นผลดต่ีอเจา้มากกว่าผลบุญของกุศลกจิใดๆ เพราะการลงมอืกระท ามคีวามส าคญัเป็นทีส่องรองจากความ
ศรทัธาและความเชื่อมัน่ทีเ่รามต่ีอความเทีย่งแทแ้น่นอนของพระองค์ 

(34) จงยอ้นนึกถงึปวงชนทีไ่ดร้บัค าสัง่สอนจากพระเยซคูรสิต ์ ผูค้นต่างยอมรบักนัว่าผูน้ าของศาสนา
ครสิตค์อืผูน้ าค าสัง่สอนของพระเยซคูรสิตอ์ยา่งแทจ้รงิ เมือ่ผูน้ าเหล่านี้ปิดกัน้ตนเองออกจากพระโมฮมัหมดัซึง่
เป็นองคส์าวกของพระผูเ้ป็นเจา้ เขากก็ลบักลายเป็นผูน้ าในทางทีผ่ดิ ทัง้ๆ ทีต่ลอดชวีติ เขาไดถ้อืศลีปฏบิตัิ
อยา่งเครง่ครดัเพื่อจะไดล้่วงบรรลุสู่สรวงสวรรค ์ แต่พอถงึเวลาทีพ่ระผูเ้ป็นเจา้ทรงดลบนัดาลสวรรคใ์หเ้ขารูจ้กั 
เขากลบัไม่ยอมเดนิเขาสู่สวรรคน์ัน้ ศาสนิกชนทีน่บัถอืพระคมัภรีกุ์รอ่านกเ็ช่นเดยีวกนั ทุกคนต่างท าบุญอุทศิ
เพื่อพระผูเ้ป็นเจา้ ต่างมคีวามหวงัว่า พระองคจ์ะช่วยใหเ้ขาไดอ้ยูร่ว่มกบัคนทีม่ศีลีธรรมในสรวงสวรรค ์ อยา่งไร
กต็ามเมือ่ประตูสวรรคเ์ปิดกวา้งออกรบัพวกเขากลบัเดนิถอยหนียอมใหต้วัตกต ่าสู่นรกทัง้ๆ ทีต่ลอดเวลาได้
พยายามเสาะแสวงหาร่มเงาทีพ่ านกัจากพระผูเ้ป็นเจา้ 

แทจ้รงิแลว้ เกณฑม์าตรฐานทีจ่ะแยกความจรงิออกจากความผดิพลาดจะไมป่รากฏแจง้จนกว่าจะถงึวนั
แห่งการฟ้ืนคนืชพี ถ้าเจา้เป็นผูท้ีร่กัสจัธรรม เจา้จะไดรู้ค้วามจรงิขอ้นี้ในวนันัน้ และเมือ่อรณุของวนัแห่งการฟ้ืน
คนืชพีมาถงึเจา้จะสามารถแยกสิง่ทีเ่ป็นความจรงิไดโ้ดยดจูากสจัธรรมทีป่รากฏอยูใ่นพระคมัภรีบ์ายนัน้ี 

ในวนัแห่งการฟ้ืนคนืชพี จะมคีนจ านวนมหาศาลเพยีงใดทีค่ดิว่าตนเองเป็นฝ่ายถูก ทัง้ๆ ทีต่ามจรงิแลว้
ตนเป็นฝา่ยผดิตลอดชัว่ยคุสมยัของศาสนา เหตุทีเ่ป็นเช่นน้ีเพราะเขากนัตวัเองออกจากพระผูซ้ึง่พระผูเ้ป็นเจา้
จะแสดงใหป้รากฏ และปฏเิสธมยิอมกราบกรานพระผูซ้ึง่พระคมัภรีไ์ดบ้ญัญตัวิ่าเป็นจดุหมายของสรรพสิง่ทัง้
มวล 
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(35) มคีนเป็นจ านวนมากเพยีงใดทีต่กแต่งเรอืนกายตลอดชวีติดว้ยการนุ่งห่มผา้ไหม เขาเหล่านัน้หารูไ้ม่
ว่านัน่คอือาภรณ์แห่งความเรา่รอ้นเพราะเขาไดส้ลดัเครื่องแต่งกายแห่งการน าทางสวรรคแ์ละความเทีย่งท าออก
ทิง้เสยี ผูค้นอกีจ านวนมากมายเท่าใดทีส่วมเสือ้ผา้ฝ้ายหรอืขนสตัวห์ยาบๆ ชัว่ชวีติ แต่ดว้ยเหตุทีเ่ขาไดร้บั
พระราชทานเครือ่งนุ่งห่มแห่งการน าทางสวรรคแ์ละความเทีย่งธรรมเป็นเครือ่งประดบัตนเขาเหล่านัน้กลบัได้
สวมใส่อาภรณ์แห่งสวรรคแ์ละเป็นทีปิ่ตยินิดขีองพระผูเ้ป็นเจา้ แทจ้รงิแลว้ ในสายตาของพระผูเ้ป็นเจา้ ถา้เจา้อยู่
ในฐานะทีจ่ะซือ้หาผา้ไหมได้ พระองคก์ท็รงโปรดทีจ่ะเหน็เจา้สมานทัง้สองสิง่ดว้ยการมอีาภรณ์แห่งการน าทาง
สวรรคแ์ละมคีวามเทีย่งธรรมเป็นคุณธรรมประดบัรา่งกายทีต่กแต่งดว้ยผา้ไหมอนัล ้าค่า แต่ถา้เจา้ไมส่ามารถซือ้
หาอาภรณ์ราคาแพงเช่นนัน้ได ้ อยา่งน้อยทีสุ่ดกข็อเจา้จงอยา่กระท าในสิง่ทีไ่มถู่กต้อง จงเครง่ครดัในศลีธรรม
ปฏบิตัแิต่คุณงามความด ี

หากมใิช่เพื่อพระผูท้ีก่ าลงัอยูใ่นท่ามกลางพสกนิกรแลว้เรากจ็ะไม่รา่งพระบญัญตัหิรอืขอ้หา้มใดๆ เพื่อ
เถลงิพระเกยีรตคิุณแห่งพระนามและเพื่อศาสนาอนัประเสรฐิและสงูส่งของพระองค์ เราจงึไดย้กรา่งธรรมบญัญตัิ
เหล่านี้ขึน้ และไดก้ าหนดศลีขอ้หา้มมใิหป้ฏบิตัใินสิง่ทีเ่ราชงิชงั เพราะเมือ่ถงึเวลาทีพ่ระศาสดาพระองคต่์อไป
เสดจ็มา เจา้จะไดเ้ป็นทีปิ่ตยินิดขีองพระผู้เป็นเจา้และละเวน้ไมป่ระพฤตใินสิง่ทีพ่ระองคไ์มป่รารถนา 

แทจ้รงิแลว้ ความปิตขิองพระผูซ้ึง่พระผูเ้ป็นเจา้จะแสดงใหป้รากฏกค็อืความยนิดขีองพระผูเ้ป็นเจา้ และ
ความโกรธเคอืงของพระผูซ้ึง่พระผูเ้ป็นเจา้จะแสดงใหป้รากฏกค็อืความกริว้ของพระผูเ้ป็นเจา้เช่นกนั ดงันัน้ เจา้
จงหลกีเลีย่งอยา่ไดก้ระท าสิง่ใดใหพ้ระองคไ์มพ่อพระทยั จงมุ่งพ านกัในร่มเงาแห่งความปรดีาของพระองค์ 
เครือ่งน าทางไปสู่ความปิตยินิดขีองพระผูเ้ป็นเจา้ทีใ่ชไ้ดเ้สมอกค็อืศาสนิกชนทีม่คีวามเชื่อในพระองคอ์ยา่ง
แทจ้รงิ และตระหนกัดใีนศรทัธาความเชื่อของตน ส่วนสกัขพียานแห่งความกริว้ของพระผูเ้ป็นเจา้ทีเ่หน็ไดเ้สมอ
คอื บุคคลทีเ่มือ่ไดส้ดบัพระธรรมทีพ่ระผูเ้ป็นเจา้ไดป้ระทานหรอืในทนัททีีไ่ดอ่้านพระธรรมทีพ่ระองคท์รงเผย
แลว้ กลบัไมย่อมรบัและไมเ่ชื่อถอืศาสนา 

ขอ้ความทีต่ดัตอนมาจากธรรมบญัญตับิทต่างๆ 

(36) กล่าวว่า: พระผูเ้ป็นเจา้คอืพระผูเ้ป็นนาย ทุกคนคอืผูส้กัการบูชาพระองค์ 

กล่าวว่า: พระผูเ้ป็นเจา้คอืพระผูท้รงเทีย่งแทแ้ละทุกคนถวายความจงรกัภกัดต่ีอพระองค ์พระองคค์อืพระ
ผูเ้ป็นเจา้ พระผูเ้ป็นนายของเจา้ และเจา้ตอ้งหวนกลบัไปสู่พระองคอ์กี 

เจา้ยงัมคีวามสงสยัในพระผูเ้ป็นเจา้อกีหรอื พระองคท์รงสรา้งเจา้และสรรพสิง่ทัง้ปวง พระองคค์อืนาย
แห่งโลกทัง้มวล 

(37) พระเกยีรตคิุณของพระผูซ้ึง่พระผูเ้ป็นเจา้จะแสดงใหป้รากฏนัน้มากมายกว่าเกยีรตคิุณใดๆ อยา่ง
คณานบัไมไ่ด ้ และความงามสง่าของพระองคน์ัน้เหนือกว่าความงามสง่าใด ความงดงามของพระองคเ์ลศิกว่า
ความงามของรปูลกัษณ์ใดๆ ความยิง่ใหญ่ของพระองคป์ระเสรฐิเกนิกว่าความยิง่ใหญ่ใดๆ ทีป่รากฏในโลกนี้  
แสงทุกแสงจะตอ้งสลวัลงต่อหน้าพระรศัมภีาพของพระองค์ และการแสดงออกซึง่ความกรณุาทัง้หลายดอ้ย
คุณค่าลงเมือ่ปรากฏอยูต่่อหน้าสญัลกัษณ์แห่งความกรุณาของพระองค ์ ความสมบรูณ์ทัง้หลายปราศจาก
ความหมายเมือ่อยูต่่อหน้าพระพกัตรอ์นัสมบูรณ์เป็นเลศิของพระองค ์ และอ านาจทัง้หมดทีป่รากฏอยู่นัน้คอื
ความว่างเปล่าเมือ่เทยีบกบัอ านาจของพระองค ์ พระนามของพระองคท์รงความเป็นเลศิประเสรฐิกว่านามใด 
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ความปิตขิองพระองคเ์หนือกว่าความยนิดอีื่นใด ความสงูส่งของพระองคเ์กนิกว่าสญัลกัษณ์แห่งความสงูส่งใด
เปรยีบปานได ้ ความสงา่งามของพระองคเ์ลศิล ้ากว่าความสงา่งามใดๆ ทีป่รากฏความเรน้ลบัอนัศกัดิส์ทิธิข์อง
พระองคม์คีวามลกึซึง้กว่าความเรน้ลบัใดๆ ความสง่าของพระองคม์ากมายกว่าความสงา่ใดความกรณุาปรานี
ของพระองคน์ัน้สุดทีจ่ะหาความกรณุาใดมาเปรยีบได ้ อ านาจของพระองคแ์ผ่ซ่านปกคลุมอ านาจอื่นๆ ใน
ท่ามกลางความยิง่ใหญ่ทัง้หลาย มคีวามยิง่ใหญ่ของพระองคเ์ท่านัน้ทีไ่ม่มวีนัแตกดบัลง อาณาจกัรในสรวง
สวรรคข์องพระองคน์ัน้ยิง่ใหญ่เหนือกว่าอาณาจกัรใดๆ พระปญัญาของพระองคค์รอบคลุมทุกสรรพสิง่ และพลา
นุภาพของพระองคแ์ผ่ปกคลุมทัง้ปวง 

(38) มนุษยท์ุกคนมาจากพระผูเ้ป็นเจา้ และทุกคนจะตอ้งหวนกลบัไปหาพระองคอ์กี ทุกคนจะอยู ่ ณ 
เบือ้งพระพกัตรข์องพระองคเ์พื่อรบัการพพิากษา พระผูเ้ป็นเจา้ทรงเป็นนายในวนัแห่งการฟ้ืนคนืชพี ทรงเป็น
เจา้แห่งการสบืทอดชวีติใหม่ ทรงเป็นนายแห่งการประเมนิความผดิชอบชัว่ดแีละพระวจนะของพระองคท์ีเ่ผย
แลว้นัน้ทรงไวซ้ึง่ดุลยแ์ห่งความเทีย่งธรรม 

ความตายทีแ่ทข้องคนจะเป็นจรงิไดก้ต่็อเมือ่ถา้เวลาเปิดเผยพระธรรมของพระองคม์าถงึ บุคคลผูน้ัน้ตาย
ไปจากตวัของตนเองดว้ยการหยดุแสวงหาสิง่อื่นใดนอกจากพระองค์ 

การฟ้ืนคนืชพีอย่างแทจ้รงิหมายถงึการถูกกระตุน้ดว้ยอานุภาพแห่งพระวจนะของพระองคใ์หเ้รง่รบี
ปฏบิตัติามพระประสงคข์องพระผูเ้ป็นเจา้ 

บรรลุสู่สวรรคไ์ดด้ว้ยการเป็นทีปิ่ตยินิดขีองพระองคแ์ละค าตดัสนิใหล้งสู่นรกชัว่กณัฑน์ัน้ พระองคท์รง
พพิากษาดว้ยความเทีย่งธรรม 

วนัทีพ่ระองคท์รงเปิดเผยองคน์ัน้คอืวนัแห่งการฟ้ืนคนืชพี เป็นวนัซึง่ยาวนานตราบเท่าที่พระองคท์รง
บญัชา 

ทุกสิง่เป็นของพระองค ์ พระองคท์รงดลบนัดาลทุกอย่าง นอกจากพระองคแ์ลว้ ทีเ่หลอืนอกนัน้กค็อืสิง่ที่
พระองคท์รงสรา้งขึน้ทัง้สิน้ 

(39) ในนามแห่งองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ พระผูท้รงประเสรฐิสุด พระผูท้รงสงูส่ง 

แทจ้รงิแลว้ เราคอืพระผูเ้ป็นเจา้ ไม่มพีระผูเ้ป็นเจา้อื่นใดอกีนอกจากเรา นอกเหนือจากเราแลว้ ทุกอยา่ง
เป็นเพยีงสรรพสิง่ทีเ่ราไดส้รา้งขึน้มาเท่านัน้ ดกูร ผูท้ีเ่ราไดส้รา้งขึน้มา เจา้จงบชูาเรา 

เราไดส้รา้งท่านขึน้มาใหม้ชีวีติ ทะนุถนอมท่าน ปกป้องท่าน เรารกัท่าน ไดเ้ลีย้งดทู่านมาและไดเ้มตตา
เลอืกท่านใหเ้ป็นเครือ่งแสดงออกซึง่ตวัตนของเรา เพื่อว่าท่านจะไดท้่องบทพระธรรมทีเ่ราไดบ้ญัญตัขิึน้ และ
เพื่อใหท้่านเรยีกรอ้งใหทุ้กคนทีเ่ราไดส้รา้งขึน้มาเขา้รบันบัถอืศาสนาของเราซึง่เป็นวถิธีรรมทีป่ระเสรฐิและสงูส่ง
ทีสุ่ด 

เราไดส้รา้งสรรพสิง่ทัง้หลายเพื่อท่านและดว้ยคุณธรรมแห่งความประสงคข์องเรา เราไดม้อบหมายให้
ท่านเป็นธรรมราชาผูป้กครองมนุษยท์ัง้ปวง นอกเหนือจากนี้ เราไดว้างขอ้บญัญตัไิวว้่า ผูใ้ดกต็ามทีเ่ลื่อมใส
เป็นศาสนิกชนในศาสนาของเรา เขาผูน้ัน้จะมคีวามเชื่อในความเป็นเอกภาพของเราดว้ย เราไดป้ระสานความ
เชื่อขอ้นี้ไวก้บัความทรงจ าของท่านและต่อจากท่าน เราอนุญาตใหค้วามเชื่อนี้จงสบืทอดต่อไปยงัความทรงจ า
ของเหล่าสาวกทัง้หลายซึง่เป็น “อกัษรแห่งการด ารงชวีติ” และใหถ่้ายทอดไปยงัพระธรรมแห่งศาสนาของเราใน
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พระคมัภรีบ์ายนัดว้ย ดว้ยความเชื่อเช่นน้ีเอง จะดลบนัดาลใหผู้ท้ีม่คีวามเชื่ออยา่งจรงิใจไดล้่วงบรรลุสู่สรวง
สวรรค ์

แทจ้รงิแลว้ ดวงอาทติยค์อืเครือ่งหมายแห่งการด ารงอยู่ของเรา เป็นสญัลกัษณ์ทีท่ าใหศ้าสนิกชนทีแ่ทจ้รงิ
ไดเ้หน็การขึน้และการตกของดวงอาทติยด์วงนี้ในทุกยคุสมยัของศาสนา 

ความจรงิเราไดส้รา้งท่านขึน้มาจากตวัท่านเอง และโดยโองการของเรา เราไดส้รา้งทุกสิง่ทุกอย่างจาก
อ านาจแห่งพระวจนะของทา่น เราคอืพระผูท้รงพลานุภาพ เราไดบ้นัดาลใหท้่านเป็นทัง้จดุก าเนิดและจดุอวสาน 
เป็นผูท้ีรู่แ้จง้เหน็จรงิและยงัซ่อนเรน้อยู ่แทจ้รงิแลว้ เราคอืพระผูร้อบรูทุ้กสิง่ทุกอย่าง 

นอกเหนือจากท่านแลว้ ไม่มใีครเคยไดเ้ป็นพระศาสดาหรอืจะไดเ้ป็นพระศาสดาอกี ยงัไมเ่คยมแีละจะไม่
มกีารเผยพระธรรมนี้ต่อผูใ้ดนอกจากต่อท่าน นี่คอืพระบญัญตัทิีบ่ญัชาโดยพระองคผ์ูท้ ัง้เป็นศูนยร์วม เป็นทีร่กั
บชูาอย่างสงูสุด 

ตามจรงิแลว้ พระคมัภรีบ์ายนัคอืบทสรปุขอ้พสิจูน์ส าหรบัสรรพสิง่ทีถู่กสรา้งขึน้มา อ านาจราชศกัดิข์อง
ทุกคนในโลกจะสญูมลายไปสิน้เมือ่อยูต่่อหน้าพระวจนะของพระคมัภรีน์ี้ พระคมัภรีบ์ายนัมเีนื้อหาทีค่รอบคลุม
พระคมัภรีท์ัง้หลายทีไ่ดม้มีาในอดตีและทีจ่ะมต่ีอไปในอนาคต แมก้ระทัง่ตวัท่านเองกเ็ป็นผูท้ีไ่ดร้บัความ
ไวว้างใจใหเ้ป็นขอ้พสิูจน์ของเราในยคุนี้ เราบนัดาลใหผู้ท้ีเ่ราปรารถนาเขา้สู่อุทยานอนัศกัดิส์ทิธิ ์ เป็นสวรรคช์ัน้
สงูสุด นี่คอืการเผยพระธรรมทีเ่กดิขึน้ในแต่ล่ะยคุสมยัของศาสนา เป็นไปตามโองการของเรา เราคอืผูป้กครอง
สงูสุดอยา่งแทจ้รงิ เราจะไมส่ถาปนาศาสนาใดศาสนาทีจ่ะมขีึน้ในวนัขา้งหน้ากค็อืศาสนาทีส่บืทอดต่อไปอกี
เท่านัน้ นี่คอืค าสญัญาทีเ่ราใหไ้วเ้ป็นส าคญั แทจ้รงิแลว้ เราคอืผูท้รงสถานะสงูสุดเหนือสิง่ทัง้ปวง 

พระองคค์อืพระผูเ้ป็นเจา้ พระผูท้รงพลานุภาพ พระผู้ทรงเกยีรตคิุณทัง้มวล 

(40) กล่าวว่า ขอความสรรเสรญิจงมแีด่องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ผูท้รงกรณุาดลบนัดาลใหบุ้คคลทีพ่ระองค์
ประสงคเ์คารพบูชาพระองค ์ แทจ้รงิแลว้ ไมม่พีระผูเ้ป็นเจา้อื่นใดอกีนอกจากพระองค ์ พระองคท์รงไดร้บัการ
เรยีกขานดว้ยพระนามอนัทรงเกยีรตคิุณล ้าเลศิ พระองคค์อืพระผูท้รงดลบนัดาลใหพ้ระวจนะของพระองคเ์ป็น
ความจรงิในทุกสิง่ทีท่รงประสงค ์ พระองคค์อืพระผูท้รงน าทางใหแ้ก่ผูท้ีไ่ดร้บัแสงธรรมและเพยีรพยายามหา
หนทางทีถู่กตอ้ง 

จงมคีวามเกรงกลวัพระผูเ้ป็นเจา้ พระผูท้รงเป็นนายของเจา้ จงกล่าวพระนามของพระองคท์ัง้ในเวลา
กลางวนัและเวลาเยน็ อย่าด าเนินรอยตามการยัว่ยขุองฝา่ยทีไ่มม่คีวามเชื่อมฉิะนัน้เจา้จะถูกจดัใหอ้ยูใ่นพวกทีม่ ี
ความคดิเหลวไหล จงเคารพบชูาพระผูเ้ป็นเจา้แรกเริม่ซึง่เป็นพระผูเ้ป็นนาย และจงปฏบิตัแิต่สิง่ทีถู่กทีค่วร จง
อยา่หวัน่ไหวต่อสิง่ใด และอยา่ใหอุ้ปสรรคในศาสนานี้รบกวนจติใจของเจา้ จงพยายามอยา่งสุดก าลงัเพื่อพระผู้
เป็นเจา้และจงเดนิในวถิธีรรมทีถู่กตอ้งหากเจา้พบพานผูท้ีไ่มเ่ชื่อ จงมคีวามไวว้างใจในองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ พระผู้
ทรงเป็นนายของเจา้ จงอธษิฐานว่า พระผูเ้ป็นเจา้คอืความเพยีงพอส าหรบัขา้พเจา้ในอาณาจกัรของภพนี้และ
ภพหน้า 

วนัทีพ่ระผูเ้ป็นเจา้จะรวบรวมผูท้ี่มคีวามศรทัธาเขา้ไวด้ว้ยกนัใกลจ้ะมาถงึแลว้ ไมม่พีระผูเ้ป็นเจา้อื่นใดอกี
นอกจากพระองค ์

ขอความสนัตแิห่งพระผูเ้ป็นเจา้จงมแีด่ผูท้ีไ่ดร้บัการแนะทางดว้ยอ านาจแห่งการน าของสวรรค์ 
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พระองคค์อืพระผูเ้ป็นเจา้ พระผูท้รงเป็นธรรมราชาสงูสุด ผูท้รงสจัธรรมอนัยิง่ใหญ่ 

พระผูซ้ึง่ทุกคนวงิวอนขอความช่วยเหลอื 

(41) ขอความประเสรฐิจงมแีด่พระองค ์พระผูท้รงเป็นเจา้แห่งสวรรคแ์ละพภิพ อาณาจกัรแห่งสรรพสิง่ทัง้
มวลอยูใ่นพระหตัถข์องพระองคแ์ละทุกคนจะกลบัคนืสู่พระองคอ์กีพระองคท์รงตดัสนิทุกสิง่ทุกอย่าง ในพระ
คมัภรีศ์กัดิส์ทิธิพ์ระองคท์รงจารกึเผยรางวลัและพระพรทีจ่ะมอบใหแ้ก่ศาสนิกชนทีถ่วายตนรบัใชศ้าสนา 

ชวีติในโลกนี้ยอ่มถงึจดุดบั ทุกคนจะดบัชพีและจะกลบัไปยงัพระผูเ้ป็นเจา้ พระองคจ์ะทรงประทานรางวลั
ทีด่เีลศิใหแ้ก่บุคคลทีร่บัใชศ้าสนาดว้ยความอดทน แทจ้รงิแลว้ โดยโองการอนัทรงคุณธรรมของพระผูเ้ป็นเจา้ 
พระองคไ์ดก้ าหนดเกณฑต์ดัสนิสรรพสิง่ทัง้ปวงตามประสงค ์ ผูท้ีป่ระพฤตตินเป็นทีพ่อพระทยัของพระผูเ้ป็นเจา้
คอืผูท้ีม่คีวามสุขส าราญอยา่งแทจ้รงิ 

ในอดตีทีผ่่านมา จะเหน็ไดว้่า พระผูเ้ป็นเจา้ไมเ่คยสถาปนาพระศาสดาทีบ่กพรอ่งหน้าทีก่ารสอนมนุษยใ์ห้
รูจ้กัพระผูเ้ป็นเจา้ ยคุสมยันี้กเ็หน็เหมอืนกบัอดตีทีผ่่านมา ขอเจา้จงพจิารณาดถูอ้ยค าทีพ่ระผูเ้ป็นเจา้ไดท้รงเผย
ไวแ้ลว้ 

เมือ่บรรลุถงึยคุทีพ่ระองคไ์ดส้่งพระศาสดาโมฮมัหมดัมา วฏัจกัรแห่งศาสดาไดส้ิน้สุดลงตามค าท านาย
ของพระผูเ้ป็นเจา้ ค าสญัญาของพระผูเ้ป็นเจา้กลบักลายเป็นความจรงิโองการของพระองคส์ าเรจ็สมบรูณ์ลง 
ปจัจบุนัเราก าลงัมชีวีติอยูใ่นยคุสมยัของพระผูเ้ป็นเจา้ เป็นยคุทีรุ่ง่เรอืงกว่าอดตีเปรยีบประหน่ึงว่าดวงอาทติยไ์ม่
เคยขึน้ในวนัทีผ่่านมาเลย ยุคน้ีคอืวนัเวลาทีค่นสมยัก่อนต่างเฝ้ารอคอ อะไรเป็นเหตุทีท่ าใหเ้จา้หลบัใหลอยู ่พระ
ผูเ้ป็นเจา้ไดท้รงโปรดใหด้วงดาราแห่งสจัธรรมส่องแสงประกายเจดิจา้อยูทุ่กวนันี้ อะไรท าใหเ้จา้นิ่งเงยีบอยู ่ วนั
เวลาในยคุปจัจบุนัคอืวนัทีพ่ระผูเ้ป็นเจา้ทรงก าหนดขึน้มา เป็นยคุทีเ่จา้ไดร้อมาตัง้แต่อดตี เป็นกาลสมยัของ
ความยตุธิรรมแห่งสวรรค ์ดูกร เหล่าศาสนิกชนทัง้หลายเจา้จงแสดงความขอบคุณพระผูเ้ป็นเจา้ 

จงอยา่ใหก้ารกระท าของผูป้ฏเิสธสจัธรรมนี้พรางตามใิหเ้จา้ไดเ้หน็ความจรงิ บุคคลทีไ่มม่คีวามเชื่อ
เหล่านัน้ มอีทิธพิลเหนือรา่งกายภายนอกของเจา้เท่านัน้ พระผูเ้ป็นเจา้มไิดป้ระทานอ านาจใหเ้ขาอยูเ่หนือจติใจ
ของเจา้ จงเกรงพระผูเ้ป็นเจา้ ดว้ยความกลวันี้เองทีจ่ะท าใหเ้จา้ปลอดภยั ทุกสิง่ทีส่รา้งขึน้มานี้กเ็พื่อเจา้ มใิช่
เพื่อจดุประสงคอ์ื่นใด จงเกรงกลวัพระผูเ้ป็นเจา้และจงระมดัระวงั มฉิะนัน้แลว้ รปูลกัษณ์และสิง่ประดบัเปลอืก
นอกจะเป็นเครือ่งปิดกัน้มใิหเ้จา้ยอมรบันบัถอืพระองค ์เจา้จงขอบคุณพระผูเ้ป็นเจา้ เพื่อว่าพระองคอ์าจจะทรงมี
เมตตาต่อเจา้ 

แน่นอน ชวีติในวฏัสงสารนี้จะตอ้งสญูมลายสิน้ไปความสนุกสบายทีเ่คยมเีคยเป็นอยูย่อ่มจะตอ้งสลายลง 
และเจา้จะตอ้งกลบัไปยงัพระผูเ้ป็นเจา้พรอ้มดว้ยทุกขแ์ห่งความเจบ็ปวดเสยีใจ ทัง้นี้เพราะว่าขณะน้ีเจา้ถูกปลุก
ใหต้ื่นจากความหลบัใหล และในไมช่า้เจา้จะพบตนเองอยูต่่อหน้าพระพกัตรข์องพระผูเ้ป็นเจา้ เมือ่เวลานัน้มาถงึ 
เจา้จะถูกสอบถามถงึการกระท าทีล่่วงมาแลว้ 

เจา้ถอืดอียา่งไรจงึกลา้ปฏเิสธพระธรรมจากสรวงสวรรคแ์ห่งความยตุธิรรมนี้ เจา้เคยอ่านพระคมัภรีข์อง
พระผูเ้ป็นเจา้ในอดตีหรอืเปล่า เหตุผลใดเจา้จงึปฏเิสธไมพ่บปะกบัพระผูเ้ป็นนายตามหมายนดัทีไ่ดก้ าหนดไว้
แต่กาลก่อน ท าไมเจา้จงึละเลยไมเ่อาใจใส่ค าเตอืนทีพ่ระองคท์รงประทานใหใ้นยคุนี้ ผูท้ีย่งัยดึตดิกบัรปูลกัษณ์
ภายนอกและประพฤตตินตามอ านาจแห่งความเหน็แก่ตวัจะไมเ่ป็นทีพ่อพระทยัของพระผูเ้ป็นเจา้ส่วนผูท้ีเ่ป็นที่
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โปรดปรานของพระผูเ้ป็นเจา้กค็อืผูท้ีพ่ระองคท์รงประสทิธิป์ระสาทความรูใ้หแ้ละผูท้ีข่อบคุณพระองคท์ีท่รง
กรณุาใหรู้แ้จง้ในศาสนาทีแ่ทจ้รงิของกาลปจัจบุนัน้ี ฉะนัน้เจา้จงประกาศธรรมสาสน์น้ีแก่ผูท้ีม่คีุณธรรมและจงชี้
ทางใหเ้ขาเหน็เอกภาพอนัแทจ้รงิของพระผูเ้ป็นเจา้ บางทเีขาอาจจะเขา้ใจ 

จงยบัยัง้ลิน้ของเจา้มใิหก้ล่าวสิง่ทีจ่ะท าใหต้วัเจา้เองตอ้งเสยีใจ และจงออ้นวอนขอความกรณุาจากพระผู้
เป็นเจา้ แทจ้รงิแลว้ พระองคท์รงทราบความเทีย่งธรรม ทรงสถติอยูก่บัเหล่าสาวกทีม่คีวามเชื่อในพระองคอ์ย่าง
แทจ้รงิ พระองคท์รงล่วงรูก้ารกระท าของผูท้ีป่ระสงคร์า้ย ทุกสิง่ในสวรรคแ์ละพืน้พภิพไมอ่าจรอดพน้จากความ
ล่วงรูข้องพระองคไ์ปได้ 

พระวจนะอนัแจ่มชดัและครบบรบิูรณ์ทีก่ล่าวมานี้คอืเครื่องหมายแห่งกรณุาของพระผูท้รงเป็นนายของเจา้
เป็นต าหรบัทีน่ าทางมนุษยช์าตทิัง้หลาย พระวจนะเหล่านี้คอืดวงประทปีทีส่่องทางใหแ้ก่ผูท้ีม่คีวามศรทัธา
เชื่อถอื แต่จะกลบักลายเป็นเพลงิทีย่งัความทุกขท์รมานแก่ผูท้ีห่นัหนีไปจากพระธรรมนี้ 

(42) พระผูเ้ป็นเจา้ไดท้รงพสิจูน์ใหเ้หน็แลว้ว่า ไม่มพีระผูเ้ป็นเจา้อื่นใดอกีนอกจากพระองค ์ พระผูท้รง
มหทิธานุภาพ พระผูท้รงเป็นทีร่กัยิง่ 

จงเฝ้าคอยดกูารเสดจ็มาของพระผูซ้ึง่พระผูเ้ป็นเจา้จะทรงแสดงใหป้รากฏในวนัแห่งการฟ้ืนคนืชพี และจง
เชื่อฟงัพระธรรมทีพ่ระผูเ้ป็นเจา้ไดท้รงประทานใหม้ากบัพระองคน์ัน้ 

พระผูเ้ป็นเจา้ทรงมชียัเหนือชยัชนะทัง้มวลโดยสิน้เชงิไม่มผีูใ้ดในสวรรคห์รอืบนพืน้พภิพหรอืในระหว่าง
สวรรคแ์ละพภิพทีห่าญท าลายชยัชนะอนัเลศิลน้ของพระองคไ์ด้ พระองคท์รงสามารถดลบนัดาลทุกสิง่ตามแต่
พระราชประสงคโ์ดยใชอ้ านาจในราชโองการของพระองค ์ แทจ้รงิแลว้ พระผูเ้ป็นเจา้กค็อืองคอุ์ปถมัภท์ีม่อี านาจ
สงูสุด เป็นพระผูท้รงช่วยเหลอืเป็นพระผูท้รงปกป้องอนัตราย 

บทอธษิฐานและการเจรญิภาวนา 

(43) ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ แทจ้รงิแลว้ ขา้พเจา้เป็นคนรบัใชข้องพระองค ์ เป็นผูว้งิวอนขอต่อพระองค ์ เป็น
ผูเ้คราะหร์า้ย ขา้พเจา้ไดม้าถงึยงัประตูของพระองค ์ ขอแสวงหาทีคุ่ม้ภยัจากพระองค์ ขา้พเจา้ไมม่คีวามพงึ
พอใจในสิง่อื่นใดนอกเหนือไปจากความรกัของพระองค ์ ไมม่คีวามยนิดใีนสิง่ใดถา้มใิช่เป็นความทรงจ าของ
พระองค ์ ไมม่คีวามกระตอืรอืรน้ในสิง่ใดถ้ามใิช่เป็นความเชื่อฟงัพระองค ์ ไมม่คีวามสุขส าราญในสิง่ใด
นอกเหนือไปจากความใกลช้ดิของพระองค ์ ไม่มคีวามสงบใดเกนิกว่าการไดเ้ป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนักบัพระองค ์
ขา้พเจา้ปรารถนาในสิง่ทีก่ล่าวมาแลว้ทัง้ๆ ทีต่ระหนกัดวี่ามสีิง่ขวางกัน้สรรพสิง่ทัง้หลายออกจากธาตุแทอ้นั
สงูส่งของพระองค ์ สรรพสิง่ทัง้ปวงมไิดเ้ขา้ใกลช้ดิพระองค์ เมือ่ขา้พเจา้พยายามทีจ่ะเขา้ถงึพระองค ์ สิง่ที่
ขา้พเจา้ส าเหนียกไดใ้นตวัขา้พเจา้กค็อืสญัลกัษณ์แห่งความกรณุาของพระองค ์ นอกเหนือจากความรกัใคร่
เมตตาของพระองคแ์ลว้ ขา้พเจา้กม็ไิดป้ระจกัษ์สิง่อื่นใดอกีเลย เมือ่สรรพสิง่ทัง้ปวงไมส่ามารถจะตดิต่อกบั
พระองคแ์ละไมส่ามารถจะเขา้ใจพระองคแ์ลว้ จะเป็นไปไดอ้ยา่งไรทีค่นซึง่เป็นเพยีงสรรพสิง่ทีพ่ระองคท์รงสรา้ง
ขึน้มาจะพยายามแสวงหาทางอยูร่ว่มกบัพระองค ์ หรอืล่วงบรรลุถงึทีส่ถติของพระองค ์ แมพ้ระองคไ์ดท้รงเผย
อาณาจกัรและขอ้พสิูจน์ทีแ่สดงถงึความยิง่ใหญ่ของพระองคแ์ลว้ กระนัน้กด็ ี จะเป็นไปไดอ้ยา่งไรทีค่นรบัใชท้ีต่ ่า
ตอ้ยน้ีจะยอมรบัพระองคห์รอืสรรเสรญิพระกติตคิุณของพระองค ์ ดงันัน้ ทุกคนจงึเป็นประจกัษ์พยานไดว้่า เหตุ
ทีต่นไมไ่ดเ้ขา้ใกลท้ีส่ถติอนัศกัดิส์ทิธิข์องพระผูเ้ป็นเจา้กเ็พราะธาตุแทข้องมนุษยม์ขีอบเขตจ ากดันัน่เอง แมว้่า
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ความสวยงามทีพ่ระองคท์รงประทานใหน้ัน้จะมคี่าควรแก่บลัลงักอ์นัศกัดิส์ทิธิข์องพระองค ์ เป็นความล ้าเลศิที่
สรรพสิง่ทัง้หลายไมอ่าจเอือ้มไดถ้งึ แต่กไ็มม่ผีูใ้ดโตแ้ยง้ไดว้่า พระองคไ์ดจ้ารกึความงามของพระองคใ์หฝ้งัแน่น
อยูใ่นธาตุของสิง่ทีพ่ระองคป์ระดษิฐข์ึน้มา เป็นความงามทีต่ราตรงึอยูช่ ัว่นิรนัดร ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ ทีก่ล่าว
มาแลว้คอืเครือ่งบ่งชีค้วามกรณุาของพระองคม์มีากถงึเพยีงน้ี มากจนขา้พเจ้ามอิาจสรรหาถอ้ยค ามาสรรเสรญิ
หรอืขอบคุณพระองคไ์ด ้ ลองคดิดซูวิ่า การจะยอมรบัความเป็นเอกภาพของพระองค ์ และการประจกัษ์ใน
สญัลกัษณ์แห่งความสรรเสรญิ ความศกัดิส์ทิธิแ์ละความรุง่เรอืงของพระองคจ์ะยากขึน้มากเพยีงใด ดว้ยอ านาจ
แห่งความเกรยีงไกรของพระองค ์ ขา้พเจา้มปิระสงคส์ิง่อื่นใดนอกจากพระองค ์ และไมแ่สวงหาอะไรอกีนอกจาก
พระองค ์

(44) ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ ขอความสรรเสรญิจงมแีด่นามของพระองค ์แทจ้รงิแลว้ พระองคค์อืนายของเรา
ทรงรอบรูทุ้กสรรพสิง่ทัง้ในสวรรคแ์ละบนพืน้พภิพ ขอพระองคท์รงโปรดมอบสญัลกัษณ์แห่งความกรณุาของ
พระองคแ์ก่พวกเรา แทจ้รงิแลว้ ความกรณุาของพระองคน์ัน้เหนือกว่าความกรณุาทีม่นุษยท์ัง้หลายแสดงออก 
ขา้แต่พระผูเ้ป็นนาย ขอความสรรเสรญิทัง้มวลจงมแีด่พระองค ์ จากเบือ้งทีป่ระทบัของพระองค ์ ขอทรงโปรด
ประทานความสุขใจใหแ้ก่ศาสนิกชนทีจ่รงิใจทัง้หลาย ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ ความสรรเสรญิจงมแีด่พระองค ์
พระองคค์อืพระผูส้รา้งสวรรคแ์ละแผ่นดนิและสิง่ทัง้หลายทีม่อียูใ่นระหว่างสองอาณาจกัรน้ี พระองคค์อืนายที่
ยิง่ใหญ่ ทรงศกัดิส์ทิธิท์ ีสุ่ด ทรงอ านาจทัง้มวล ทรงความฉลาดล ้าในทุกสิง่ ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ ขอความยิง่ใหญ่
จงมแีด่พระนามของพระองค ์ จากเบือ้งทีป่ระทบัของพระองคข์อพระองคท์รงโปรดประทานความช่วยเหลอือนั
ทรงพลานุภาพแก่บรรดาผูท้ีเ่ชื่อในพระองคแ์ละในสญัลกัษณ์ของพระองค ์ เพื่อศาสนิกชนเหล่านัน้จะสามารถ
ครองใจมวลมนุษยไ์ด้ 

(45) ขา้แต่พระผูเ้ป็นนาย ขอความสรรเสรญิจงมแีด่พระองค ์ขอทรงโปรดประทานอภยัใหแ้ก่บาปของเรา 
โปรดทรงเมตตาเราและโปรดใหเ้ราไดก้ลบัสู่พระองคอ์กี โปรดอยา่ใหเ้รายดึมัน่ในสิง่ใดนอกจากพระองค ์ และ
ดว้ยพระกรณุาของพระองค ์ ขอทรงประทานสิง่ทีพ่ระองคท์รงรกั และปรารถนา และสิง่ทีต่อ้งประสงคข์อง
พระองคแ์ก่เรา ขอพระองคท์รงส่งเสรมิสถานะของผูท้ีม่คีวามเชื่ออยา่งบรสิุทธิใ์จและขอทรงโปรดเมตตาอภยั
ใหแ้ก่เขาเหล่านัน้ แทจ้รงิแลว้ พระองคค์อืพระผูช้่วยในภยนัตราย ผูท้รงด ารงอยูไ่ดด้ว้ยพระองคเ์อง 

(46) ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ ! ดว้ยอ านาจแห่งความกรณุาของพระองค ์ขอทรงปกป้องพวกเรามใิหก้ระท าใน
สิง่ทีพ่ระองคไ์ม่ทรงประสงค ์ โปรดดลใหเ้ราปฏบิตัแิต่สิง่ทีพ่ระองคช์ื่นชมยนิด ี ขอพระองคท์รงกรณุาและ
ประทานพรแก่เรายิง่ๆ ขึน้ไป โปรดยกโทษแก่ความผดิทีเ่ราไดก้ระท าไปแลว้ ขอทรงโปรดลบลา้งบาปและ
ประทานอภยัแก่เราดว้ยพระมหากรณุาธคิุณของพระองค ์ แทจ้รงิแลว้ พระองคท์รงประเสรฐิสุด ทรงด ารงอยู่
ดว้ยพระองคเ์อง 

ความรกัของพระองคน์ัน้แผ่ซ่านคลุมทุกสรรพสิง่ทัง้ในสวรรคแ์ละบนพืน้พภิพ และความเมตตาใหอ้ภยั
ของพระองคน์ัน้ท่วมทน้สรรพสิง่ทัง้ปวง พระองคค์อืพระผูท้รงอ านาจพระหตัถ์ของพระองคน์ัน้คอืทีส่ถติของ
อาณาจกัรแห่งพระธรรมและสรรพสิง่ทัง้มวล อาณาจกัรแห่งสรรพสิง่อยูใ่นพระหตัถเ์บือ้งขวา และดุลพนิิจแห่ง
การใหอ้ภยัอยูแ่ค่พระหตัถเ์อือ้ม พระองคท์รงอภยัใหแ้ก่คนรบัใชท้ีพ่ระองคท์รงเหน็ว่าควรยกโทษให ้ แทจ้รงิ
แลว้ พระองคค์อืพระผูท้รงใหอ้ภยัเสมอ ทรงเป็นทีร่กั ไมม่สีิง่ใดจะรอดพน้การหยัง่รูข้องพระองคห์รอืหลบซ่อน
พระองคไ์ด ้
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ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ผูท้รงเป็นนายของเรา โปรดคุม้ครองเราดว้ยอานุภาพแห่งอ านาจของพระองค ์ ขอให้
เราไดบ้รรลุสู่กระแสหว้งสมุทรอนัวเิศษของพระองค ์ ขอทรงโปรดประทานสิง่ทีต่อ้งตามพระราชประสงคแ์ก่พวก
เรา 

พระองคค์อืผูป้กครองทีท่รงอ านาจ ทรงเป็นนกัปฏบิตัทิีท่รงอานุภาพ ทรงประเสรฐิสงูส่ง ทรงรกัทุกสิง่ทุก
อยา่ง 

(47) ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ พระผูท้รงเป็นนาย ขอพระเกยีรตคิุณจงมแีด่พระองค ์ ไมม่สีิง่ใดเลด็รอดไปจาก
ความรอบรูข้องพระองค ์ ไมม่สีิง่ใดหลุดพน้ไปจากเงือ้มพระหตัถข์องพระองค ์ หรอืสามารถขดัขวางความมุง่
หมายของพระองคไ์ด ้ไมว่่าสิง่นัน้จะอยู ่ณ สรวงสวรรคห์รอืบนพืน้พภิพโลก ไมว่่าสิง่นัน้จะผ่านมาแลว้หรอืทีจ่ะ
มต่ีอไปในอนาคต 

พระองคท์รงแลเหน็สรวงสวรรคแ์ละผูท้ีส่ถติอยู ่ ณ ทีน่ัน้ดว้ย ทรงเหน็อาณาจกัรเบือ้งล่างและผู้คนทีอ่ยู่
บนพืน้โลกนัน้ มนุษยท์ัง้หลายเป็นเพยีงคนรบัใชข้องพระองคแ์ละทุกคนลว้นอยูใ่นอุ้งพระหตัถข์องพระองค์ 

ขา้แต่พระผูเ้ป็นนาย โปรดอวยชยัใหค้นรบัใชท้ีอ่ดทนในยคุสมยัของพระองคจ์งประสบแต่ชยัชนะ เขา
เหล่านัน้คอืศาสนิกชนทีเ่สาะแสวงหาความตายในวถิธีรรมของพระองค ์ ขอพระองคท์รงประทานแต่สิง่ทีท่ าให้
เขามคีวามสุข ใหม้คีวามเบกิบานในดวงจติ ใหค้วามมัน่ใจและความสงบแก่รา่งกาย ขอทรงประทานพระพรให้
วญิญาณของเขาเหริสู่แทบทีป่ระทบัของพระองค ์ พระผูท้รงประเสรฐิสงูส่ง ขอใหเ้ขาไดบ้รรลุสู่สรวงสวรรคช์ัน้
สงูสุด ขอความรุง่เรอืงจงมแีด่ผูท้ีม่คีุณธรรมและผูท้ีม่คีวามรูแ้จง้เหน็จรงิ แทจ้รงิแลว้ พระองคท์รงตรสัรูทุ้กอย่าง 
ส่วนพวกเราเป็นคนรบัใช ้ เป็นขา้ทาสเป็นบรพิาร เป็นคนยากไรข้องพระองค ์ เราไมข่อวงิวอนต่อใครนอกจาก
พระองค ์ พระผูท้รงเป็นนาย ไมข่อพระพรหรอืความกรณุาจากผูใ้ดนอกจากพระองค ์ พระผูเ้ป็นเจ้าแห่งความ
เมตตาทัง้ในโลกนี้และโลกหน้า พวกเราเป็นเครือ่งหมายแห่งความยากไร ้ เป็นความว่างเปล่า เป็นสญัลกัษณ์
แห่งความอ่อนแอและความหายนะ ส่วนพระองคน์ัน้คอืพระผูท้รงมัง่คัง่ ทรงเป็นเอกเทศ ทรงความยิง่ใหญ่และ
ความสงา่งามอนัหาขอบเขตมไิด้ 

ขอพระองคท์รงประทานในสิง่ทีต่้องพระประสงคแ์ก่เราทัง้ในโลกนี้และโลกหน้า ขอทรงประทานพระ
กรณุาธคิุณอนัเหลอืคณานับจากเบือ้งบนแก่เราบนพืน้พภิพน้ี 

แทจ้รงิแลว้ พระองคค์อืพระผูท้รงเป็นนายของนายทัง้ปวง เราขอมอบตนอยูใ่นอุง้พระหตัถข์องพระองค ์
วงิวอนขอสิง่ซึง่เป็นของพระองค์ 

(48) ขา้แต่พระผูเ้ป็นนาย ขอความสรรเสรญิจงมแีด่พระนามของพระองค ์ นอกเหนือจากพระองคผ์ูท้รง
เป็นพระผูเ้ป็นเจา้ ผูท้รงเป็นทีร่กั ขา้พเจา้จะวงิวอนขอพกัพงิผูใ้ดอกีนอกเหนือจากพระผูเ้ป็นนาย พระผูท้รง
ครอบครอง ขา้พเจา้จะแสวงหาทีพ่กัจากผูใ้ดอกี นอกเหนือจากพระผูเ้ป็นเจา้พระผูท้รงเป็นทีส่กัการะ ขา้พเจา้
จะหนีไปหาผูใ้ดอกี นอกเหนือจากพระผูท้รงเป็นสมบตัทิัง้ปวง ผูท้รงเป็นเป้าหมายแห่งความปรารถนาของ
ขา้พเจา้ ขา้พเจา้จะวงิวอนผูใ้ดอกีนอกเหนือจากพระผูท้รงบนัดาลใจสงูสุด พระผูท้รงเป็นทีป่รารถนาอนัยิง่ใหญ่ 
ขา้พเจา้จะออ้นวอนต่อผูไ้ดอ้กี นอกเหนือจากความใฝ่หาความกรณุาจากสรวงสวรรคข์องพระองคแ์ลว้ ความ 
หวงัทีเ่หลอืนอกนัน้ถูกลบลา้งได ้ นอกเหนือจากทวารทีน่ าไปสู่สายธารแห่งพระพรทีไ่มเ่คยหมดแลว้ ประตูนอก 
นัน้ถูกปิดกัน้หมด 
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ขา้แต่พระผูเ้ป็นนาย ขา้พเจา้ขอวงิวอนต่อพระองคต่์อพระรศัมอีนังดงามของพระองค ์ ต่อหน้าความสว่าง
สุกใสทีว่ญิญาณทุกดวงตอ้งน้อมคารวะบชูาพระองค ์ ตาหน้าความสงา่ทีแ่สงเพลงิเจดิจา้กลบักลายเป็นความ
สว่างไสว ต่อหน้าความงามซึง่คนทีต่ายแลว้กลบัเป็นขึน้มาและทีค่วามยุง่ยากทัง้หลายกลบับรรเทาลง ขา้แต่
พระผูท้รงเป็นเจา้แห่งพลานุภาพขา้พเจา้ขอออ้นวอนต่อความสงา่งามและความยิง่ใหญ่อนัประเสรฐิของพระองค ์
ขออ านาจพระบารมขีองพระองคท์รงเปลีย่นแปลงเรา ใหเ้ราไดร้บัเกยีรตคิุณของพระองค ์ ขอใหเ้ราเป็นแหล่ง
แห่งแสงสว่างของพระองค ์ ขอทรงประทานสิง่ทีเ่หมาะสมกบัความยิง่ใหญ่แห่งอาณาจกัรของพระองคแ์ก่เรา ขา้
แต่พระผูเ้ป็นนาย ขา้พเจา้ขอกราบสาธุการพระองค ์ ขา้พเจา้ไดพ้บทีพ่ านกัในพระองค ์ ขา้พเจา้ขอถวายตวัแก่
พระองคข์อมอบความไวว้างใจในพระองค ์ ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ พระองคท์รงโปรดประทานความเขม้แขง็ใหแ้ก่
ขา้พเจา้ 

แทจ้รงิแลว้ ไมม่อี านาจหรอืพลงัอื่นใดนอกจากอ านาจและพลงัในพระองค์ 

(49) ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ ขา้พเจา้ตระหนกัดวี่า ณ แทบทีป่ระทบัของพระองค ์ ความอบัอายทีต่ดิตรามา
กบัใบหน้าของขา้พเจา้เป็นเครือ่งประจานบาปทีข่า้พเจา้ไดล้่วงละเมดิ เป็นบาปทีเ่ป็นชนกัตดิหลงัขา้พเจา้ เป็น
เครือ่งกดีกัน้ใหข้า้พเจา้ตอ้งถอยห่างออกจากพระพกัตรอ์นังดงามของพระองค ์ เป็นอุปสรรคทีปิ่ดทุกทศิทางมใิห้
ขา้พเจา้ไดบ้รรลุสู่พระธรรมอนัทรงพลานุภาพสวรรคข์องพระองค ์

ขา้แต่พระผูเ้ป็นนาย หากพระองคม์ทิรงประทานอภยัใหแ้ก่ขา้พเจา้แลว้ ใครเล่าจะยกโทษให ้และถา้หาก
พระองคไ์ม่มคีวามปรานีต่อขา้พเจา้ ใครอกีเล่าทีจ่ะแสดงความเมตตา ขอความรุ่งเรอืงจงมแีด่พระองค ์พระองค์
ไดท้รงสรา้งขา้พเจา้ขึน้มาจากความไมม่ตีวัตน เมือ่ขา้พเจา้ยงัไม่มคีวามเขา้ใจพระองคก์ไ็ดท้รงชุบเลีย้งขา้พเจา้
มา ขอความสรรเสรญิจงมแีด่พระองค ์ สายธารแห่งพระเมตตาหลัง่ไหลมาจากพระองคแ์ละสญัลกัษณ์แห่งพระ
มหากรณุาธคิุณของพระองคน์ัน้เกดิจากคลงัแห่งพระปญัญาของพระองค ์

(50) ขา้แต่พระผูเ้ป็นนาย ขอพระองคท์รงโปรดอภยัแก่ขา้พเจา้ทีไ่ดก้ล่าวถงึทุกสิง่ แต่มไิดก้ล่าวถงึ
พระองค ์ ไดส้รรเสรญิทุกสิง่ แต่มไิดย้กยอ่งพระองค ์ ไดม้คีวามยนิดใีนทุกสิง่ แต่มไิดป้รดีาในการอยูใ่กลช้ดิของ
พระองค ์ มคีวามสุขในทุกสิง่ แต่ไมม่คีวามพอใจในการตดิต่อสนทนากบัพระองค ์ โปรดทรงอภยัทีข่า้พเจา้มี
ความเบกิบานในทุกสิง่ แต่มไิดช้ื่นชมกบัความรกัและความปิตยินิดขีองพระองค ์ ขอทรงใหอ้ภยัทีข่า้พเจา้มุง่ให้
ความสนใจแต่ตวัเอง เป็นการแสดงออกซึง่การปราศจากการตดิต่อกบัพระองค ์ขา้แต่พระผูท้รงเป็นเจา้ของนาย
ทัง้หลาย ขา้พเจา้ขอสรรเสรญิพระผูท้รงวางแนวทางและไขประตูน าทางแก่พวกเรา 

(51) ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ ขอความสรรเสรญิจงมแีด่พระองค ์พระองคค์อืพระผูเ้ป็นเจา้ ทรงด ารงอยูก่่อนที่
สิง่ทัง้หลายจะถูกสรา้งขึน้มา แมส้รรพสิง่ทัง้หลายจะแตกดบัไปแลว้ พระองคก์ย็งัทรงด ารงอยูต่่อไป ทรงสถติอยู่
ตลอดกาลพระองคเ์ป็นพระผูท้รงตรสัรู ้ ทรงสถานะอยูเ่หนือสิง่ทัง้ปวงทรงประทานความเมตตาใหแ้ก่ทุกสิง่ ทรง
สถติซึง่ความเทีย่งธรรมในการตดัสนิทุกอยา่ง พระเนตรของพระองคท์รงเหน็ทุกสรรพสิง่ ขา้แต่พระผูเ้ป็นนาย 
พระองคค์อืพระผูเ้ป็นเจา้ทรงล่วงรูส้ภาพความเป็นไปของขา้พเจา้ ทรงเหน็ธาตุแทท้ัง้ภายในและภายนอกของ
ขา้พเจา้ 

ขอทรงโปรดยกโทษแก่ขา้พเจา้และแก่ศาสนิกชนทีน่บัถอืศาสนาของพระองค ์ ขอทรงช่วยขา้พเจา้ใหร้อด
พน้จากความประสงคร์า้ยของผูท้ีป่รารถนาใหข้า้พเจา้ไดร้บัแต่ความเศรา้โศกและโรคภยั แทจ้รงิแลว้ พระองค์
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คอืนายแห่งสรรพสิง่ทัง้ปวง พระองคท์รงประทานความเพยีงพอใหแ้ก่ทุกคน หากปราศจากพระองค ์ ทุกคนจะ
ไมม่คีวามพอเพยีงในตนเอง 

(52) ขา้พเจา้ขอวงิวอนต่อความรุง่โรจน์แห่งแสงสว่างของพระพกัตรข์องพระองค ์ ขอออ้นวอนต่อความ
สงา่งามแต่โบราณกาลของพระองค ์รอ้งขอต่ออ านาจแห่งความยิง่ใหญ่อนัเรอืงรองของพระองค ์ขอพระองคท์รง
ประทานแต่สิง่ทีเ่หมาะสมดงีามแก่เรา ณ กาลบดันี้ ขอทรงบนัดาลใหเ้ราไดร้บัพระมหากรณุาธคิุณทีห่ลัง่ไหลมา
จากพระองค ์ พระองคม์ไิดท้รงสญูเสยีสิง่ใดในการประทานของขวญันี้ และพระกรณุาทีพ่ระองคม์อบใหก้ม็ไิดท้ า
ใหค้วามมัง่คัง่ของพระองคล์ดลงเลยแมแ้ต่น้อย 

ขา้แต่พระผูเ้ป็นนาย ขอความรุง่เรอืงจงมแีด่พระองค ์ แทจ้รงิแลว้ ขา้พเจา้เป็นผูย้ากไร ้ ส่วนพระองคท์รง
ร ่ารวยขา้พเจา้เป็นผูต้ ่าต่อย ส่วนพระองคเ์ป็นพระผูท้รงพลานุภาพขา้พเจา้เสื่อมศกัดิ ์ แต่พระองคท์รงสงูส่ง 
แทจ้รงิแลว้ ขา้พเจา้มคีวามทุกขท์รมานใจ ส่วนพระองค์ทรงเป็นเจา้แห่งอนุภาพทัง้ปวง 

(53) ขา้แต่พระผูเ้ป็นนาย ขอพระองคท์รงโปรดดลบนัดาลใหข้า้พเจา้ไดร้บัแต่สิง่ดงีามทีพ่ระองคท์รงสรา้ง
ขึน้แลว้และทีจ่ะสรา้งต่อไป ขอทรงปกป้องขา้พเจา้จากความชัว่รา้ยทีพ่ระองคท์รงชงิชงั ขอทรงป้องกนัมใิห้
ขา้พเจา้ไดพ้บกบัสิง่เลวรา้ยซึง่ปะปนอยูก่บัสิง่ทีพ่ระองคไ์ดท้รงสรา้งขึน้แลว้และทีจ่ะสรา้งต่อไป แทจ้รงิแลว้ 
ความรอบรูข้องพระองคค์รอบคลุมทุกสรรพสิง่ ขอความสรรเสรญิจงมแีด่พระองค ์ ไมม่พีระผู้เป็นเจา้อื่นใดอกี
นอกจากพระองค ์ และไมม่สีิง่ใดในสวรรคห์รอืบนพืน้พภิพหรอืสิง่อื่นใดในระหว่างสองอาณาจกัรนี้ทีส่ามารถ
ขดัขวางพระประสงคข์องพระองคไ์ด ้แทจ้รงิแลว้ พระองคท์รงอ านาจเหนือสิง่ทัง้ปวง 

ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ การวงิวอนขอความกรณุารกัใคร่จากพระองคผ์ูท้รงด ารงอยูอ่ยา่งสงูส่งนัน้เป็นการ
เสาะหาสิง่ทีส่งูสุดเอือ้ม การออ้นวอนขอความเมตตาจากพระเกยีรตคิุณของพระองคเ์ป็นการแสวงหาสิง่ทีส่งูลบิ
ลิว่ พระองคท์รงสถติอยูไ่กลเกนิกว่าทีผู่ใ้ดจะขอความรกัใครเ่มตตาได ้ พระเกยีรตคิุณของพระองคน์ัน้ทรงความ
ศกัดิส์ทิธิเ์กนิกว่าทีผู่ใ้ดจะวอนขอพรและความกรณุาปรานีได ้ ทัว่อาณาจกัรแผ่นดนิและสวรรคอ์นัอุดมพร 
พระองคท์รงความประเสรฐิเหนือค าพรรณนาใดๆ 

ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ เมือ่ดวงวญิญาณของขา้พเจา้ละจากรา่งไป ขา้พเจา้ขอเพยีงใหว้ญิญาณดวงนี้จงเป็น
ทีส่บพระทยัของพระองค ์ แมช้ัว่เวลาแห่งความยนิดขีองพระองค์นัน้จะเทยีมเท่าธุลผีงมสัตารด์กต็าม หาก
วญิญาณของขา้พเจา้จากไปในขณะทีพ่ระองคย์งัพอพระทยัขา้พเจา้อยู ่ ขา้พเจา้กจ็ะหลุดพน้จากความเดอืดเนื้อ
รอ้นใจทัง้ปวง แต่ถา้จากไปในขณะทีพ่ระองคท์รงกริว้โกรธขา้พเจา้ เกยีรตคิุณหรอืกุศลกรรมทีข่า้พเจา้ได้
บ าเพญ็มากจ็ะไมส่่งผลใหข้า้พเจา้ไดบ้รรลุความสงูส่งเลย 

ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ ขา้พเจา้ขอวงิวอนต่อพระองคว์่าเมือ่ถงึกาลเวลาทีข่า้พเจา้ตอ้งเดนิทางกลบัไปสู่
พระองคแ์ละปรากฏอยูแ่ทบเบือ้งทีป่ระทบัของพระองค ์ ขอใหข้า้พเจา้เป็นทีปิ่ตยินิดขีองพระองค ์ พระองคท์รง
เป็นพระผูเ้ป็นเจา้ทีก่อรป์ดว้ยพระมหากรณุาธคิุณต่อปวงชนในอาณาจกัร ทรงเป็นพระชัว่นิรนัดร เป็นเจา้แห่ง
พรสวรรคล์ ้าเลศิ ทรงประทานพรนี้แก่ผูท้ีส่ถติอยูใ่นวมิานสถานอนัสงูส่ง 

(54) ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ มคีนจ านวนมหาศาลเพยีงใดทีไ่ดร้บัการชุบชวีติดว้ยเหตุทีเ่พราะเขาเหล่านัน้
น้อมสรรเสรญิพระธรรมและถวายกติตคิุณแก่ความเป็นเอกภาพของพระองค ์ โลหติทีพ่สิจูน์ความถ่องแทแ้ห่ง
ภารกจิสวรรคแ์ละฉลองพระเกยีรตพิระองคน์ัน้หลัง่ไหลบนบาทวถิธีรรมของพระองคม์ากมายเพยีงใด ทรพัย์
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สมบตัจิ านวนมหาศาลเพยีงใดทีถู่กยดึบนเสน้ทางแห่งความรกัของพระองค ์ เพื่อเทดิทนูความศกัดิส์ทิธิอ์นัสงูส่ง
ของพระองค ์ และเพื่อบชูาพระนามอนัเกรยีงไกรของพระองค ์ ฝา่เทา้ของคนกีค่นทีเ่หยยีบย ่าธุลดีนิเพื่อประกาศ
ยกยอ่งพระนามของพระองคแ์ละสรรเสรญิพระกติตคิุณของพระองค ์ มเีสยีงกีก่ระแสทีร่ ่ารอ้งดว้ยความโศกสลด 
ขวญัของดวงใจกีด่วงทีเ่สยีกบัเหตุการณ์สยดสยองไม่มใีครเขา้ใจเรือ่งรา้ยแรงทีเ่กดิขึน้เหล่านี้ เป็นความทุกข์
ยากแสนสาหสัทีไ่มม่ใีครหยัง่รูไ้ดน้อกจากพระองค ์ ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ สิง่ทัง้หลายที่ศาสนิกชนของพระองคไ์ด้
พลมีานี้ กเ็พื่อสถาปนาความประเสรฐิสงูส่งของพระองค ์ และเพื่อแสดงออกซึง่คณุลกัษณะแห่งพระเกยีรตคิุณ
อนัล ้าเลศิของพระองค ์

พระองคไ์ดท้รงบนัดาลใหช้ะตากรรมเหล่านี้เกดิขึน้เพื่อใหม้นุษยเ์ป็นประจกัษ์พยานว่า พระองคไ์ดท้รง
สรา้งเขาเหล่านัน้ขึน้มาเพื่อพระองคเ์ท่านัน้ มใิช่เพื่อวตัถุประสงคอ์ื่นใด พระองคท์รงกดีขวางมใิหจ้ติใจของเขา
ไดร้บัความสงบทัง้น้ีเพื่อสอนใหม้นุษยส์งัวรไวว้่า สิง่ใดกต็ามทีเ่ป็นเรือ่งซึง่เกีย่วกบัพระองคผ์ูท้รงความศกัดิส์ทิธิ ์
แลว้จะสงูส่งเกนิกว่าทีจ่ะใหค้วามพอใจแก่มนุษยท์ัง้หลาย พระองคท์รงประสงคเ์ช่นนี้ได ้ เพราะพระองคท์รงพลา
นุภาพเหนือสิง่ใดทัง้ปวง ไม่มสีิง่ใดสามารถท าลายลา้งอ านาจของพระองค์ 

แทจ้รงิแลว้ พระองคจ์ะประกาศติใหว้กิฤตการณ์เหล่านี้ผ่านพน้เลยไป เพื่อใหผู้ท้ ีม่คีวามศรทัธาอยา่งแน่ว
แน่ไดต้ระหนกัว่า พระองคท์รงบญัชาใหเ้ขาแสดงออกซึง่ความเป็นเอกภาพอนัสูงส่งของพระองค ์ และใหเ้ขา
รบัรองความศกัดิส์ทิธิข์องพระองค ์

(55) ขา้แต่พระผูเ้ป็นนาย ขอความสรรเสรญิจงมแีด่พระองค ์ถา้พระองคท์รงชุบเลีย้งใหม้นุษยค์นหน่ึงผลิ
ดอกออกผลบนพฤกษาแห่งความรกัของพระองค ์ แมเ้ขาคนนัน้จะถูกบนัดาลใหส้ิน้เน้ือประดาตวั ปราศจาก
สมบตัคิรอบครองหรอืเป็นคนสิน้ไรไ้มต้อกตัง้แต่เกดิจนกระทัง่ตาย การชุบเลีย้งเขาให้เกดิดอกผลนัน้เป็นพระ
เมตตาทีใ่หคุ้ณแก่เขามากกว่าสรรพสิง่ทีพ่ระองคท์รงสรา้งในสรวงสวรรค ์ บนพืน้พภิพหรอืในระหว่างสอง
อาณาจกัรน้ี เพราะดว้ยความรกัใครเ่มตตาของพระองค ์เขาจะไดส้ถติอยูบ่นวมิานเบือ้งบน จะไดเ้สวยสุขสวรรค ์
สิง่ทีเ่ป็นของพระองคน์ัน้ไม่มวีนัหมดสิน้ รางวลัเช่นนี้คอืพระพรทีพ่ระองคท์รงประทานใหแ้ก่ผูท้ีเ่ดนิในวถิแีห่ง
ความรกัของพระองค์ 

ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ ในอดตี มศีาสนิกชนจ านวนมากมายเพยีงใดทีถ่งึแก่ความตายเพื่อพระองค ์ และทุก
วนัน้ีมนุษยท์ัง้หลายหลงหยิง่ผยองอยูก่บันามใด มคีนจ านวนมากเพยีงใดทีพ่ระองคท์รงโปรดใหม้สีมบตัคิรอบ 
ครอง แต่เขาเหล่านัน้เฝ้าแต่สะสมใหส้มบตันิัน้พอกพนูขึน้ มไิดม้พีระธรรมของพระองคค์รองจติใจ ผูใ้ดกต็ามที่
หลงลมืตนเช่นนี้ เขาจะไดร้บัโทษสถานหนกั 

ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ ขอทรงเรง่ใหพ้ฤกษาแห่งความเป็นเอกภาพสวรรคข์องพระองคเ์จรญิเตบิโต โปรดรด
น ้าจากสายธารแห่งความยนิดขีองพระองคแ์ละดว้ยค ามัน่สญัญาของสรวงสวรรค ์ ขอใหต้น้ไมน้ี้จงออกผล เพื่อ
ประกาศเกยีรตคิุณยกยอ่ง ขอบคุณ สรรเสรญิพระนาม เพื่อสดุดคีวามเป็นเอกภาพแห่งธาตุแทข้องพระองคแ์ละ
เพื่อเป็นเครือ่งสกัการะบชูาพระองคค์วามสมัฤทธิผ์ลทัง้หลายทีก่ล่าวมาน้ีอยูใ่นอุง้พระหตัถข์องพระองค ์
นอกจากพระองคแ์ลว้ไม่มใีครดลบนัดาลได้ 

ผูท้ีไ่ดร้บัพระพรอนัยิง่ใหญ่กค็อืผูท้ีพ่ระองคท์รงเลอืกเอาโลหติมารดพฤกษาแห่งค ายนืยนัของพระองค ์
เพื่อสรรเสรญิพระวจนะอนัศกัดิส์ทิธิข์องพระองค ์
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ขา้แต่พระผูเ้ป็นนาย ดงัทีจ่ารกึไวใ้นพระคมัภรีแ์มบ่ทขอทรงประทานสิง่ทีพ่ระองคท์รงเหน็ว่าเหมาะสมดี
งามแก่ขา้พเจา้และผูท้ีศ่รทัธาในพระองค ์ เพราะว่าเกณฑว์ดัความดชีัว่ของสรรพสิง่ทัง้หลายนัน้อยูใ่นอุง้พระ
หตัถข์องพระองค ์

ผูท้ีท่ะนุถนอมความรกัของพระองคจ์ะไดร้บัพรสวรรคอ์ยา่งไมห่ยดุยัง้ สญัลกัษณ์และพระกรุณาธคิุณของ
สวรรคห์ลัง่ไหลมายงัผูท้ีส่ านึกในความเป็นเอกภาพของพระองค ์เราขอมอบชะตากรรมทีพ่ระองคท์รงก าหนดไว้
แก่พระองค ์และวอนขอใหพ้ระองคท์รงประทานแต่สิง่ทีพ่ระองคท์รงเหน็ว่าดงีามแก่เรา 

ขา้แต่พระผูเ้ป็นนาย ขอทรงปกป้องขา้พเจา้จากทุกสิง่ทีพ่ระองคท์รงเหน็ว่าชัว่รา้ย ไมม่พีลงัอ านาจในสิง่
อื่นใดนอกจากในพระองค ์ ไมม่ชียัชนะจากแหล่งอื่นใดนอกจากเบือ้งแทบทีป่ระทบัของพระองค ์ อ านาจ
ประกาศติเป็นของพระองคแ์ต่เพยีงผูเ้ดยีว สิง่ทีเ่ป็นพระประสงคข์องพระผูเ้ป็นเจา้จะสมัฤทธิผ์ล หากพระองคไ์ม่
ทรงประสงค ์สิง่นัน้ยอ่มไมบ่งัเกดิขึน้ 

ไมม่พีลงัอ านาจในสิง่อื่นใดนอกจากในองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ผูท้รงประเสรฐิสุด พระผูท้รงมหทิธานุภาพ 

(56) ขา้แต่พระผูเ้ป็นนาย ขอทรงโปรดใหม้นุษยท์ุกคนในโลกนี้ไดม้โีอกาสเขา้สู่สรวงสวรรคแ์ห่งความ
ศรทัธาของพระองค ์เพื่อว่ามนุษยท์ุกคนจะไดเ้ป็นทีปิ่ตยินิดขีองพระองค์ 

นบัแต่กาลดกึด าบรรพ ์พระองคท์รงกระท าในสิง่ทีท่รงโปรด ทรงอยูเ่หนือสิง่ทีท่รงประสงค์ 

(57) ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ขอทรงประทานความกรุณาความรกัใครอ่ยา่งเป่ียมลน้แก่เรา ขอทรงยงัความ
ปลาบปลืม้แก่เราดว้ยแสงธรรมของพระองค ์ ขา้แต่พระองคผ์ูท้รงสงูส่งผูท้รงความรุง่เรอืง ผูท้รงเป็นเจา้แห่ง
ความกรณุา เพื่อเป็นเครือ่งหมายแห่งพระกรณุาธคิุณของพระองค ์ โปรดโบกพดัเราตลอดทัง้เชา้และเยน็ดว้ย
กระแสลมทีห่ล่อเลีย้งชวีติ 

ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ กุศลทีข่า้พเจา้ไดบ้ าเพญ็มาแลว้นัน้ไมคุ่ม้กบัรางวลัที่ขา้พเจา้จะไดเ้หน็พระองค ์
ขา้พเจา้ตระหนกัดวี่า ถา้ขา้พเจา้สามารถมชีวีติยนืยาวตราบเท่าโลกแตกดบั ขา้พเจา้กไ็มส่ามารถจะใชเ้วลาอนั
ยาวนัน้ประกอบผลบุญใหคุ้ม้กบัรางวลันี้ได ้ ทัง้นี้เพราะหากปราศจากซึง่พระมหากรณุาธคิุณและความรกัใคร่
เมตตาของพระองคแ์ลว้ คนรบัใชน้ี้ย่อมไมอ่าจบรรลุถงึเบือ้งทีป่ระทบัอนัศกัดิส์ทิธิข์องพระองคไ์ด ้

ขอความสรรเสรญิจงมแีด่พระองค ์ ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ขอทรงกรณุาใหข้า้พเจา้ไดเ้หริสู่พระองค ์ โปรดให้
ขา้พเจา้ไดอ้ยูใ่กลช้ดิตดิต่อกบัพระองคแ์ต่เพยีงองคเ์ดยีว ไมม่พีระผูเ้ป็นเจา้อื่นใดนอกจากพระองค์ 

แทจ้รงิแลว้ หากพระองคท์รงประสงคจ์ะอ านวยพระพรใหแ้ก่คนรบัใช้คนหน่ึงพระองคก์ท็รงกระท าไดด้ว้ย
การลบลา้งความคดิค านึงหรอืความรูส้กึนึกคดิส่วนตวัในใจของเขาออกเสยี และใหถ้อ้ยวจนะของพระองคด์ ารง
อยูใ่นจติใจของเขาแทน และในท านองเดยีวกนั หากพระองคป์ระสงคจ์ะดลบนัดาลความชัว่รา้ยใหต้กแก่คนรบั
ใชท้ีล่ะเมดิกระท าความผดิต่อหน้าพระพกัตรข์องพระองค ์ พระองคก์ท็รงท าไดโ้ดยทดสอบเขาดว้ยรางวลั
ส าหรบัโลกนี้และโลกหน้า ใหเ้ขาสาระวนอยูก่บัรางวลัเหล่านี้จนลมืคดิถงึพระองค์ 

(58) ขา้แต่พระผูเ้ป็นนาย ขอความสรรเสรญิจงมแีด่พระองค ์ โดยพระบญัชาของพระองค ์ พระองคท์รง
สรา้งสรรพสิง่ทัง้มวล 
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ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ ขอทรงโปรดช่วยเหลอืบรรดาผูท้ีส่ละสิน้ทุกอย่างนอกจากพระองค ์ ทรงโปรดใหเ้ขา
ไดร้บัชยัชนะอนัยิง่ใหญ่ ขอพระองคท์รงส่งเทพยดาจากสรวงสวรรคน์รชนจากมนุษยโ์ลกและเหล่าเทวทตูทีส่ถติ
อยูใ่นระหว่างสองอาณาจกัรนี้มาช่วยเหลอืและเป็นก าลงัแก่เขา ช่วยใหเ้ขาไดร้บัความส าเรจ็ ช่วยค ้าจนุ 
ประสทิธิป์ราสาทความเจรญิรุง่เรอืงใหเ้กยีรตยิศและความสงูส่ง ใหค้วามสมบรูณ์พูนสุข และใหเ้ขาไดป้ระสบชยั
ชนะอนัวเิศษสุด 

พระองคค์อืพระผูเ้ป็นเจา้ ทรงเป็นนายแห่งสวรรคแ์ละพภิพ ทรงเป็นเจา้แห่งโลกทัง้ปวง ดว้ยพลงัของคน
รบัใชเ้หล่านี้ ขอพระองคท์รงท าใหศ้าสนานี้เขม้แขง็ ขอทรงดลบนัดาลใหค้นรบัใชเ้หล่านี้ด ารงอยูเ่หนือมนุษย์
ทัง้หลายในโลก เพราะแทจ้รงิแลว้ คนรบัใชเ้หล่านี้ไดส้ละสิน้ทุกอยา่งนอกจากพระองค์ และพระองคท์รง
พทิกัษ์ศาสนิกชนทีม่คีวามเชื่ออยา่งแทจ้รงิ 

ขา้แต่พระผูเ้ป็นนาย ขอทรงประทานศาสนาอนัศกัดิส์ทิธิแ์ก่เขา เพื่อว่าดว้ยความสวามภิกัดิน้ี์เองทีจ่ะท า
ใหจ้ติใจของเขาเขม้แขง็กว่าสิง่ทัง้หลายทีอ่ยูใ่นสวรรค ์ บนพืน้พภิพหรอืในระหว่างสองอาณาจกัรน้ี นอกเหนือ 
จากนี้ ขอพระองคท์รงประทานพลงัใหแ้ก่มอืของเขาดว้ยสญัลกัษณ์แห่งพลานุภาพของพระองค์ เพื่อว่าเขาจะได้
แสดงอ านาจของพระองคใ์หป้รากฏแก่มนุษยท์ัง้หลายทีเ่ฝ้ารอดอูยู่ 

(59) ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ ขา้พเจา้จะหวนกลบัมาพ านักในพระองคอ์กี ขา้พเจา้ขอมอบชวีติจติใจใหแ้ก่
สญัลกัษณ์ทุกอยา่งของพระองค์ 

ขา้แต่พระผูเ้ป็นนาย ไมว่่าขา้พเจา้ก าลงัเดนิทาง หรอือยูท่ีบ่า้น ก าลงัประกอบอาชพีหรอืท างานอยู่ 
ขา้พเจา้ขอมอบความไวว้างใจทัง้หมดใหแ้ก่พระองค์ 

ขา้แต่พระองคผ์ูท้รงเป่ียมลน้ดว้ยความเมตตา ขอทรงประทานความช่วยเหลอืใหข้า้พเจา้หลุดพน้เป็น
อสิระจากสิง่ทัง้ปวง 

ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ โปรดก าหนดชะตาชวีติของขา้พเจา้ตามแต่ทีท่รงเหน็สมควร และขอใหข้า้พเจา้จงมี
ความยนิดใีนชะตากรรมนัน้ 

พระองคค์อืพระผูท้รงอ านาจบงัคบับญัชาโดยสมบูรณ์ 

(60) ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ พระองคค์อืพระผูท้รงขจดัความเจบ็ปวด ผูท้รงปดัเป่าความทุกขย์ากทัง้มวล 
พระองคค์อืพระผูท้รงก าจดัความเศรา้โศกและทรงประทานอสิรภาพแก่ขา้ทาสทุกคน ทรงเป็นพระผู้ไถ่บาปแก่
มนุษยท์ุกคน ขอใหข้า้พเจา้รอดพน้ดว้ยพระเมตตาของพระองค ์และโปรดรบัขา้พเจา้เป็นขา้รบัใชท้ีห่ลุดพน้จาก
อบายมขุทัง้ปวง 

(61) ขา้แต่พระผูเ้ป็นนาย พระองคท์รงเป็นพระเจา้ผูท้รงเทีย่งแท้แต่เพยีงองคเ์ดยีวชัว่นิรนัดร นอกจาก
พระองคแ์ลว้ทุกสิง่ทุกอยา่งมคีวามขาดแคลนขดัสนในตนเอง ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ การยดึมัน่ในเยือ่ใยของ
พระองคท์ าใหข้า้พเจา้เป็นอสิระจากมนุษยท์ัง้ปวง การมุง่หน้าสู่ร่มโพธสิมภารแห่งความเมตตาของพระองคท์ า
ใหข้า้พเจา้หนัเหออกจากสรรพสิง่ทัง้ปวง ขออ านาจแห่งพระมหากรณุาธคิุณ ความรุง่เรอืง ความยิง่ใหญ่ 
อาณาจกัรและความสงา่งามของพระองคจ์งดลบลัดาลจติใจของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มอิาจเสาะแสวงหาผูท้ีม่อี านาจ 
ผูต้รสัรูทุ้กอย่างเทยีบเท่าพระองค ์ขออ านาจแห่งความรุ่งเรอืงทีอ่ านวยความพอเพยีงอยา่งเหลอืลน้ของพระองค์
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และอ านาจของเทวทตูบนสวรรคแ์ละบนพืน้พภิพจงป้องกนัขา้พเจา้ ขา้พเจา้ไมไ่วว้างใจใครเทยีมเท่าพระองคไ์ม่
แสวงหาทีคุ่ม้ภยัอื่นใดนอกจากพระองค์ 

ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ พระองคท์รงตรสัรูค้วามตอ้งการของขา้พเจา้ พระองคท์รงมองเหน็ความเป็นไปของ
ขา้พเจา้ทรงตระหนกัดถีงึชะตากรรมของขา้พเจา้ตามพระบญัชาของพระองค ์ทรงตรสัรูค้วามทุกขย์ากทีข่า้พเจา้
ก าลงัผจญอยูใ่นโลกนี้ ความล าเคญ็เหล่านี้คอืสิง่ทีพ่ระองคท์รงประทานใหเ้ป็นสญัลกัษณ์แห่งความกรณุารกัใคร่
ของพระองค ์

(62) ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ ขอแสงแห่งพระธรรมอนัเจดิจา้และความรุง่เรอืงของความรุง่เรอืงทัง้หลายจง
เป็นของพระองค ์ ความยิง่ใหญ่ของพระองคอ์นัมหาศาลเกนิกว่าความเขา้ใจของมนุษย ์ พลานุภาพอนัประเสรฐิ
ของพระองคน์ัน้สงูส่งจนสุดทีม่โนธรรมของมนุษยจ์ะเขา้ใจได ้ สรรพสิง่ทัง้หลายยอมรบัสภาพไรอ้ านาจของ
ตนเองดว้ยการสรรเสรญิสถานภาพของพระองค ์ พระองคท์รงประเสรฐิเหนือสิง่อื่นใด ไม่มผีูใ้ดสามารถถวาย
เกยีรตคิุณใหส้มกบัฐานันดรของพระองคไ์ด ้ ไม่มผีูใ้ดสามารถหยัง่รูพ้ระกรณุาธคิุณทีฝ่งัอยูใ่นธาตุแทข้อง
พระองคเ์พราะพระองคค์อืพระผูท้รงรูแ้จง้เหน็จรงิในพระองคเ์องแต่เพยีงผู้เดยีว 

ขา้แต่พระผูเ้ป็นนาย ขา้พเจา้ขอสรรเสรญิพระกรณุาของพระองคท์ีไ่ดท้รงสรา้งอาณาจกัรแห่งสรรพสิง่
และการคดิคน้ทัง้ปวง เป็นค าสรรเสรญิซึง่เจดิจา้อยูใ่นความดลบนัดาลใจ นอกเหนือจากพระองคแ์ลว้ ไมม่ผีูใ้ด
ควรค่าแก่ค าสรรเสรญิยกยอ่งเช่นน้ี ขา้พเจา้ขอสดุดพีระองค ์ ขอขอบคุณส าหรบัพระพรอนัยิง่ใหญ่ทีท่รง
ประทานใหน้ี้และส าหรบัสญัลกัษณ์อนัประเสรฐิทีป่รากฏอยูใ่นอาณาจกัรแห่งพระธรรมและสรรพสิง่ทัง้มวล 
ขอใหค้ าขอบคุณนี้จงมากสมกบัแรงพลงัดลใจและพระเกยีรตคิุณแห่งพลานุภาพอนัยิง่ใหญ่ของพระองค์ 

ขอความรุง่เรอืงทัง้ปวงจงเป็นของพระองค ์ความสงูส่งทีคู่่ควรกบัพระองคน์ัน้คณานับมไิด ้แทจ้รงิแลว้ ไม่
มผีูใ้ดสามารถเขา้ใจสถานะอนัสงูลบิลิว่ของพระองคไ์ด ้ และการยอมรบันบัถอืทีม่นุษยม์ต่ีอพระองคน์ัน้ไม่มาก
สมกบัฐานันดรของพระองค ์ พระมหากรณุาธคิุณทีห่ลัง่ไหลมาจากพระองคน์ัน้คอืการแสดงพระองคใ์หป้รากฏ 
นอกเหนือจากพระองคแ์ลว้ ไมม่ผีูใ้ดสามารถหยัง่รูค้วามสงูส่งของพระธรรมนี้ได้ 

ขอความประเสรฐิจงมแีด่พระนามของพระองค ์ นอกเหนือจากพระองคแ์ลว้มสีิง่อื่นใดอกีหรอืทีเ่ป็นอสิระ 
สามารถบอกกล่าวถงึสถานะภาพของพระองคไ์ด ้ มใีครอกีหรอืทีม่สีณัฐานลกัษณะทีข่า้พเจา้ยอมรบันบัถอืได้
ดงัทีเ่ช่นทีน่บัถอืพระองค ์ ชื่อเสยีงของสิง่ทีเ่รารูจ้กักนัดนีัน้ไดม้าจากความสง่างามของพระองค ์ พระผูท้รงแสดง
องคช์ดัแจง้ ทุกสรรพสิง่ถูกปลุกใหต้ื่นดว้ยพลงัชกัจงูทีไ่หวสะทา้นดว้ยพระประสงคอ์นัยนืยงต่อพระองค ์
พระองคท์รงสถติอยูใ่กลช้ดิยิง่กว่าสิง่ใด 

ขอความสรรเสรญิจงเป็นของพระองค ์ พระองคท์รงสงูส่งเกนิมอืของผูท้ีม่คีวามเขา้ใจจะเอือ้มถงึ ความล ้า
ลกึอนัสุดหยัง่ไดข้องพระองคน์ัน้เกนิกว่าทีแ่ม่น ้าแห่งความเขา้ใจและมโนธรรมของมนุษยจ์ะไหลลน้ออกมาจาก
หว้งน ้าลกึนัน้ได้ 

(63) ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ นอกจากพระองคแ์ลว้ ไมม่ใีครจะช่วยบ าบดัความเจบ็ปวดในจติวญิญาณของ
ขา้พเจา้ไดพ้ระองคท์รงเป็นพระผูด้ลบนัดาลใจสงูสุด จติใจของขา้พเจา้ผกูพนัไวก้บัพระองคแ์ละกบัสิง่ทีพ่ระองค์
ทรงโปรดเท่านัน้ ขา้พเจา้ขอประกาศว่า ชวีติและความตายของขา้พเจา้ทัง้สองประการน้ีเป็นไปเพื่อพระองค ์
แทจ้รงิแลว้ ไมม่ผีูใ้ดเทยีบพระองคไ์ด ้พระองคท์รงโดดเดีย่วปราศจากคู่คดิ 
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ขา้แต่พระผูเ้ป็นนาย ขา้พเจา้วงิวอนต่อพระองค ์ ขอทรงโปรดยกโทษทีข่า้พเจา้ไดห้ลกีหนีพระองค ์
ขา้พเจา้ละเลยมไิดเ้คารพบูชาพระองค ์ แต่ดว้ยพระมหากรณุาและความยิง่ใหญ่ของพระองค ์ พระองคท์รงแสดง
องคใ์หข้า้พเจา้รูจ้กัและใหข้า้พเจา้ไดส้ านึกถงึสถานะของพระองค ์ ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ ขออยา่ใหเ้หตุทีข่า้พเจา้
ไดก้ระท าความผดิและล่วงละเมดิท าบาปส่งผลใหพ้ระองคก์กักนัขา้พเจา้ได ้หากเป็นเช่นนัน้จรงิ ขา้พเจา้จะตอ้ง
ตกอยูใ่นความทุกข ์ ขา้พเจา้ไม่มทีีพ่กัพงิอื่นใดอกีนอกจากพระองค ์ ไม่มผีูใ้ดบงัอาจขดัขวางในสิง่ทีพ่ระองคม์ไิด้
ทรงอนุญาต ขา้พเจา้ขอความรกัของพระองคเ์ป็นทีย่ดึเหนี่ยว ขอวงิวอนในสิง่ทีค่วรค่าแก่พระกรณุาของ
พระองค ์ ขอทรงโปรดสดบัค าออ้นวอนตามสญัญาทีพ่ระองคใ์หไ้ว ้ แทจ้รงิแลว้ พระองคค์อืพระผูเ้ป็นเจา้ ไมม่ี
พระผูเ้ป็นเจา้อื่นใดอกีนอกจากพระองค ์ พระองคท์รงเป็นอสิระจากสิง่ทัง้มวล ทรงสถติตามล าพงั ปราศจาก
ความช่วยเหลอืจากผูใ้ด กุศลกรรมทีศ่าสนิกชนไดบ้ าเพญ็มไิดส้่งผลบุญใหก้บัพระองค ์ และบาปของผูท้ีไ่ม่มี
ศาสนากม็ไิดแ้ผว้พานใหพ้ระองคไ์ดร้บัภยัเช่นกนั แทจ้รงิแลว้ พระองคค์อืพระผูเ้ป็นเจา้พระผูซ้ึ่งไมเ่คยผดิค า
สญัญา 

ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ ขา้พเจา้ขอวงิวอนต่อความรกัใครเ่มตตาของพระองค ์ โปรดใหข้า้พเจา้ไดเ้หริสู่แทบที่
ประทบัอนัสงูส่งของพระองค ์โปรดป้องกนัขา้พเจา้มใิหม้จีติใจโอนเอยีงไปฝกัใฝส่ิง่อื่นใดนอกจากพระองค ์ขา้แต่
พระผูเ้ป็นเจา้โปรดน าขา้พเจา้ในวถิทีางทีพ่ระองคท์รงโปรดปราน ขออนุภาพของพระองคจ์งเป็นเกราะก าบงั
ขา้พเจา้ใหร้อดพน้จากความกริว้โกรธและโทษทณัฑข์องพระองค ์ โปรดยบัยัง้ขา้พเจา้มใิหก้า้วล่วงไปสงิสู่อยูก่บั
สิง่ทีไ่มต่อ้งพระประสงคข์องพระองค์ 

(64) ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ ขา้พเจา้ไมส่ามารถหยัง่รูค้วามประเสรฐิอนัสมกบัฐานันดรทีส่งูส่งของพระองค ์
มไิดม้คีวามเกรงกลวัพระองคม์ากเท่าทีค่วร เมือ่สภาพของขา้พเจา้เป็นเช่นน้ีแลว้ ขา้พเจา้จะสดุดพีระองคไ์ด้
อยา่งไร ขา้พเจา้จะหนัหน้าสู่พระองคไ์ดอ้ยา่งไรในเมือ่ขา้พเจา้เองกย็งัมไิดส้กัการบูชาพระองค ์

พระองคม์ไิดส้รา้งขา้พเจา้ขึน้มาเพื่อใหเ้ป็นเครือ่งแสดงพลานุภาพของพระองคซ์ึง่ปรากฏเด่นชดัอยูแ่ลว้ 
แมจ้ะไม่มสีิง่ใดเลย พระองคก์ท็รงสถติอยูช่ ัว่นิจนิรนัดร พระองคท์รงสรา้งขา้พเจา้ขึน้มาจากพลานุภาพอนั
เกรยีงไกรของพระองค ์ เราบงัเกดิขึน้มาจากพระวจนะทีพ่ระองคท์รงเมตตาเผยต่อหน้าความทรงจ าทีแ่สดงออก
อยา่งรุง่โรจน์ของพระองค์ 

ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ ขา้พเจา้ไม่มคีวามเขา้ใจในพระองค ์ พระธรรมทีพ่ระองคท์รงสอนนัน้กเ็พื่อใหข้า้พเจา้
ไดรู้จ้กัพระองค ์ เป็นความรูแ้จง้ทีช่ีใ้หข้า้พเจา้เหน็ความผดิพลาดและบาปของตนเอง ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ 
ขา้พเจา้อยู ่ ณ ทีน่ี้แลว้ พรอ้มทีจ่ะอุทศิตนเพื่อพระองค ์ เตม็ใจกระท าทุกสิง่ทีพ่ระองคท์รงประสงค ์ ขา้พเจา้ขอ
หมอบราบต่อความกรณุาปรานีของพระองค ์ ขอสดุดวี่า พระองคค์อืพระผูเ้ป็นเจา้ไม่มพีระผูเ้ป็นเจา้อื่นใดอกี
นอกจากพระองคผ์ูท้รงหาทีเ่ปรยีบปานมไิด ้ พระองคท์รงปราศจากสิง่คู่เคยีง ไมม่สีิง่ใดเหมอืนกบัพระองค ์
พระองคท์รงเป็นพยานในความจรงิขอ้นี้ 

(65) ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ ขา้พเจา้ไดป้ลกีตวัออกจากแวดวงญาตมิติร แสวงหาความหลุดพน้จากสิง่ทัง้
ปวงในวถิขีองพระองค ์พรอ้มทีจ่ะปฏบิตัใินสิง่ทีพ่ระองคท์รงสรรเสรญิ ขอทรงประทานคุณงามความดทีีจ่ะน าให้
ขา้พเจา้เป็นอสิระจากทุกสิง่ยกเวน้พระองค ์ขอทรงโปรดประทานความรกัอนัหาขอบเขตมไิดแ้ก่ขา้พเจา้ แทจ้รงิ
แลว้ พระองคค์อืพระผูท้รงอุดมความกรณุา 
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(66) ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ ขา้พเจา้ขอใหส้ตัยป์ฏญิาณต่ออนุภาพของพระองค ์ โปรดอยา่ใหข้า้พเจา้ไดร้บั
อนัตรายเมือ่ถูกทดสอบ และยามใดกต็ามทีข่า้พเจา้ประมาทปราศจากความระมดัระวงั ขอทรงน าทางขา้พเจา้
ดว้ยแรงดลใจของพระองคใ์นยามนัน้ดว้ย พระองคค์อืพระผูเ้ป็นเจา้ ทรงบนัดาลทุกสิง่ทีท่รงปรารถนา ไม่มผีูใ้ด
สามารถต่อตา้นหรอืขดัขวางพระประสงคข์องพระองคไ์ด้ 

(67) ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ ขา้พเจา้ขอประทานอภยัโทษจากพระองค ์ วงิวอนขอโทษพระองคด์ว้ยกริยิา
อาการทีพ่ระองคท์รงประสงคใ์หค้นรบัใชแ้สดงต่อพระองค ์ ขา้พเจา้วงิวอนขอพระองคท์รงช าระลา้งบาปของเรา
ตามแต่จะทรงเหน็สมควร ขอทรงอภยัแก่ขา้พเจา้ แก่บดิามารดาของขา้พเจา้ ขอทรงยกโทษใหแ้ก่บุคคลที่
พระองคท์รงเหน็ว่าไดล้่วงบรรลุสู่ทีพ่กัในความรกัของพระองคด์ว้ยความศรทัธาทีม่คี่าควรแก่อ านาจอนัเรอืงรอง
ของพระองค ์มคีุณธรรมความดเีหมาะสมกบัความรุง่โรจน์แห่งพลานุภาพของพระองค์ 

ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ พระองคท์รงดลใหว้ญิญาณของขา้พเจา้น้อมรบัใชพ้ระองค ์ หากมใิช่เป็นการกระท า
เพื่อพระองคแ์ลว้ ขา้พเจา้กไ็มจ่ าเป็นตอ้งวงิวอนเช่นนี้ ขอความยกยอ่งสรรเสรญิจงมแีด่พระองค ์ ขา้พเจา้ขอ
สดุดพีระองคท์ีท่รงแสดงองคใ์หป้รากฏแก่ขา้พเจา้ ขอทรงประทานอภยัแก่ความผดิทีข่า้พเจา้มไิดรู้จ้กัพระองค ์
มไิดเ้ดนิในวถิแีห่งความรกัของพระองค์ 

(68) ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ ขอความสรรเสรญิจงมแีด่พระนามของพระองค ์ แทจ้รงิแลว้พระองคค์อืพระผู้
ทรงรอบรูใ้นสิง่ทีเ่รามองไมเ่หน็ ขอทรงประทานสิง่ทีด่งีามแก่เราตามแต่จะทรงเหน็เหมาะสม พระองคท์รงเป็น
นายทีย่ ิง่ใหญ่ ทรงอานุภาพ ทรงเป็นทีร่กั 

ขอความสรรเสรญิจงมแีด่พระองค ์เราจะแสวงหาพระเมตตาของพระองคใ์นยคุสมยัทีพ่ระองคท์รงก าหนด
ไวแ้ลว้ และจะมอบความไวว้างใจทุกประการใหพ้ระองคผ์ูท้รงเป็นนายของเรา ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ ขอทรง
ประทานสิง่ทีด่งีามแก่เราเพื่อว่าเราจะไดส้ละกเิลสทุกอย่างเวน้แต่พระองค ์ แทจ้รงิแลว้ พระองคค์อืพระเจา้แห่ง
โลกทัง้ปวง 

ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ ขอทรงประทานรางวลัแก่ผูท้ีม่คีวามอดทนต่อความทุกขย์ากในยคุสมยัของพระองค ์
และใหก้ าลงัใจแก่ผูท้ีเ่ดนิในวถิสีจัธรรมของพระองคอ์ย่างแน่วแน่ ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ รางวลันี้จะช่วยใหเ้ขาผ่าน
เขา้สู่วมิานอนัสุขสราญของพระองค ์ ขา้แต่พระผู้ทรงสูงส่ง ขอทรงโปรดประทานพรสวรรคแ์ก่บา้นเรอืนของศา
สนิกชนทีศ่รทัธาในพระองค ์ แทจ้รงิแลว้ พระพรทีพ่ระองคท์รงประสาทใหแ้ก่เรานัน้มากมายไม่มใีครเกนิ ขา้แต่
พระผูเ้ป็นเจา้ โปรดส่งเทวทตูมาช่วยน าชยัชนะแก่คนรบัใชข้องพระองค ์ พระองคท์รงสรา้งสรรพสิง่ทัง้หลาย
ตามแต่จะทรงโปรด พระองคท์รงความยิง่ใหญ่ ทรงฉลาดล ้า 

พระผูเ้ป็นเจา้คอืพระผูส้รา้งสิง่ทัง้ปวง ทรงค ้าจุนบุคคลทีพ่ระองคป์ระสงคจ์ะเกือ้หนุน ทรงเป็นพระผูส้รา้ง 
เป็นจุดก าเนิดของสรรพสิง่ทัง้ปวง เป็นพระผูด้ลบนัดาล ผูท้รงยิง่ใหญ่ ทรงปรชีาญาณเหนือสิง่อื่นใด พระองค์
ทรงครอบครองพระนามอนัเกรกิเกยีรตคิุณทัว่สวรรคแ์ละพภิพและในระหว่างสองอาณาจกัรน้ี สิง่ทัง้หลาย
ปฏบิตัติามประกาศติของพระองคม์นุษยแ์ละเหล่าเทพธดิาเฉลมิฉลองความประเสรฐิของพระองค ์ ในเบือ้งทา้ย 
ทุกคนจะตอ้งหวนกลบัไปสู่พระองคอ์กี 

(69) ในนามของพระผูเ้ป็นนาย พระผูส้รา้ง พระผูท้รงความยิง่ใหญ่ 

พระผูท้รงประทานความเพยีงพอแก่สรรพสิง่ทัง้ปวง พระผูท้รงประเสรฐิสุด 
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พระผูซ้ึง่ทุกคนวงิวอนขอความช่วยเหลอื 

ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ พระองคท์รงสรา้งสวรรคแ์ละพืน้แผ่นดนิ ทรงเป็นเจา้แห่งอาณาจกัรทัง้หลาย 
พระองคท์รงตรสัรูค้วามลบัในจติใจของขา้พเจา้ ส่วนการเป็นอยู่ของพระองคน์ัน้ นอกจากพระองคเ์องแลว้ ไมม่ี
ผูใ้ดสามารถหยัง่รูไ้ด ้ พระองคท์รงเลง็เหน็ชะตากรรมของขา้พเจา้ ไมม่ผีูใ้ดสามารถรูเ้หน็ไดน้อกจากพระองค ์
ดว้ยอ านาจแห่งพระบารมขีองพระองค ์ ขอทรงดลบนัดาลใหข้า้พเจา้สละสิน้ทุกอย่างนอกจากพระองค ์ ขอให้
ขา้พเจา้หลุดพน้เป็นอสิระจากคนทุกคนยกเวน้พระองค ์ ขอใหข้า้พเจา้ไดเ้กบ็ดอกผลแห่งชวีติในโลกนี้และโลก
หน้า ขอทรงเปิดประตูแห่งพระมหากรณุาธคิุณแก่ขา้พเจา้ และโปรดประทานพระพรและพระเมตตาแก่ขา้พเจา้ 

ขา้แต่พระผูซ้ึง่เป็นเจา้แห่งความงามทัง้ปวง ขอความช่วยเหลอืจากสวรรคจ์งรายลอ้มผูท้ีร่กัพระองค ์ ขอ
ทรงประทานพระพรและความเมตตาแก่เรา ใหเ้รามสีิง่ต่างๆ อยา่งเพยีงพอ โปรดยกโทษแก่เรา พระองคค์อืพระ
ผูท้รงเป็นเจา้แห่งสิง่ทัง้ปวง นอกจากพระองคแ์ลว้ เรามไิดว้งิวอนขอความรกัความเมตตาจากผูใ้ดอกี พระองค์
ทรงเป็นเจา้แห่งความกรณุา พลานุภาพของพระองคไ์มม่วีนัเสื่อมคลาย และการวางรปูแบบสรรพสิง่ทัง้หลาย
ของพระองคน์ัน้เยีย่มยอดไมม่พีระผูเ้ป็นเจา้อื่นใดอกีนอกจากพระองค ์พระผูท้รงครอบครองสรรพสิง่ พระผูท้รง
สงูส่ง 

ขอพระองคท์รงประทานพระพรแด่มวลพระศาสดา ผูท้รงศลี และผูท้ีป่ระกอบแต่คุณงามความด ีพระองค์
คอืพระผูเ้ป็นเจา้ ผูท้รงล ้าเลศิ พระผูท้รงบงัคบับญัชาสงูสุด 

(70) ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ ขอความประเสรฐิจงมแีด่พระองค ์แทจ้รงิแลว้ พระองคค์อืพระราชาแห่งราชนัย์
ทัง้ปวง พระองคท์รงประทานความยิง่ใหญ่ใหแ้ก่บุคคลทีพ่ระองคป์ระสงค ์ และรบิกลบัคนืเมือ่ทรงปรารถนาได้
ทุกเวลาพระองคท์รงประทานความสงูส่งใหแ้ก่บุคคลทีท่รงโปรดและบนัดาลใหค้วามเสื่อมทรามตกอยูก่บัใครก็
ได ้ พระองคท์รงอวยชยัแก่บุคคลทีท่รงเลอืกสรรแลว้ และน าความอบัอายสู่ผูท้ ีท่รงประสงคใ์หเ้สื่อมเกยีรต ิ
พระองคท์รงชกัน าใหผู้ท้ ีต่อ้งพระทยัมคีวามร ่ารวยและใหผู้ท้ีพ่ระองคป์ระสงคไ์ดร้บัความยากล าเคญ็ พระองค์
ทรงยกสถานะของใครกไ็ดใ้หอ้ยูเ่หนือผูท้ีพ่ระองค์เจาะจงไว ้ อาณาจกัรแห่งสรรพสิง่อยูแ่ค่เอือ้มพระหตัถข์อง
พระองค ์พระองคท์รงสรา้งผูใ้ดขึน้มากไ็ดแ้ลว้แต่ความประสงคอ์นัทรงอานุภาพยิง่ใหญ่ของพระองค ์แทจ้รงิแลว้ 
พระองคค์อืพระผูท้รงรอบรูทุ้กสิง่ทุกอยา่ง ทรงพลานุภาพ ทรงเป็นเจา้แห่งอ านาจทัง้ปวง 

(71) ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ ขอความสรรเสรญิจงเป็นของพระองค ์ ขอทรงโปรดเรง่วนัเวลาแห่งการเขา้เฝ้า
พระองคใ์หใ้กลเ้ขา้มาไวๆ โปรดน าพาจติใจของเราใหม้คีวามสดชื่นเบกิบานดว้ยอานุภาพแห่งความรกัและ
ความยนิดขีองพระองค ์ โปรดดลบนัดาลใหเ้รามคีวามศรทัธามัน่คง เพื่อเราจะไดถ้วายตนปฏบิตัติามพระ
ประสงคแ์ละพระบญัชาของพระองค ์ แทจ้รงิแลว้ ความรอบรูข้องพระองคน์ัน้ครอบคลุมทุกสรรพสิง่ทีพ่ระองคไ์ด้
ทรงสรา้งขึน้มาแลว้และทีจ่ะสรา้งต่อไป และอานุภาพแห่งสรวงสวรรคข์องพระองคค์ุม้ครองสิง่ทีพ่ระองคท์รง
สรา้งขึน้มาทัง้หมด ไม่มสีิง่ทีน่่าเคารพอื่นใดนอกจากพระองค ์ ไม่มสีิง่น่าปรารถนาอื่นใดนอกจากพระองค ์ ไมม่ี
สิง่น่าบูชาอื่นใดนอกจากพระองค ์ไมม่สีิง่ทีน่่ารกัอื่นใดเกนิความรกัในความปิตยินิดขีองพระองค์ 

แทจ้รงิแลว้ พระองคค์อืพระผูป้กครองสงูสุด เป็นพระสจัธรรมทีย่ ิง่ใหญ่ พระผูช้่วยใหร้อดพน้ภยั พระผู้
ด ารงอยูด่ว้ยตนเอง 
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(72) ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ ขา้พเจา้ไดร้บัความทุกขย์ากล าเคญ็รอบดา้น นอกจากพระองคแ์ลว้ ไมม่ใีคร
ช่วยขจดัปดัเป่าความทุกขน์ัน้แก่ขา้พเจา้ คุณธรรมแห่งความรกัของพระองคท์ าใหข้า้พเจา้มคีวามเชื่อมัน่ว่า 
พระองคม์ไิดป้ระสงคใ์หค้นหนึ่งคนใดไดร้บัความทนทุกขท์รมานนอกเสยีจากว่าพระองคป์รารถนาจะยกสถานะ
ของเขาในแดนสุขาวดใีหส้งูขึน้ ประสงคจ์ะค ้าจุนจติใจเขาขณะเมือ่ยงัมชีวีติอยูใ่นโลกนี้ด้วยปราการแห่งอ านาจ
บงัคบัสิง่ทัง้มวลของพระองค ์ เพื่อว่าหวัใจของผูท้ีร่บัความทุกขน์ัน้จะไมต่กต ่าไปเกลอืกกลัว้กบัสิง่ทีไ่รแ้ก่นสาร
ของโลกนี้ แทจ้รงิแลว้พระองคท์รงตระหนกัดวี่า ไมว่่าขา้พเจา้จะตกอยูใ่นสถานการณ์ใด ขา้พเจา้จะยดึถอืและ
ทะนุถนอมความทรงจ าของพระองคไ์วเ้หนือสมบตัอิื่นใดในสรวงสวรรคห์รอืบนพืน้พภิพ 

ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ ขอใหจ้ติใจของขา้พเจา้เขม้แขง็ใหม้คีวามเชื่อฟงัและมคีวามรกัพระองค ์ โปรดอย่าให้
สิง่ทีพ่ระองคช์งิชงัมาแผว้พานขา้พเจา้ ขา้พเจา้ขอถวายสตัยป์ฏญิาณต่อพระองคว์่า ขา้พเจา้มไิดห้วนหาสิง่ใด
นอกจากพระองค ์ มปิรารถนาสิง่ใดนอกเหนือจากพระเมตตาของพระองคไ์ม่เกรงกลวัสิง่ใดมากกว่าความ
ยตุธิรรมของพระองค ์ขอทรงโปรดยกโทษแก่ขา้พเจา้และแก่ผูท้ีพ่ระองคท์รงเมตตารกัใคร ่แทจ้รงิแลว้ พระองค์
คอืพระผูท้รงอานุภาพ พระผูท้รงพระกรณุา 

ขา้แต่พระผูท้รงเป็นเจา้แห่งสวรรคแ์ละพภิพ ความประเสรฐิของพระองคน์ัน้เหนือค าสรรเสรญิของมนุษย์
ทัง้ปวง ขอความสนัตจิงมแีด่ขา้รบัใชท้ีซ่ื่อสตัย ์ขอพระบารมจีงมแีด่พระผูเ้ป็นเจา้ ผูท้รงเป็นนายของโลกทัง้ปวง 

(73) ขา้แต่พระผูเ้ป็นนาย พระผูเ้ป็นทีร่กัของขา้พเจา้ขอความสรรเสรญิจงมแีด่พระองค ์ ขอใหข้า้พเจา้มี
ความแน่วแน่ในวถิธีรรมของพระองคแ์ละใหข้า้พเจา้เป็นหน่ึงในจ านวนผูท้ีไ่มฝ่า่ฝืนพระปฏญิญาของพระองค ์ไม่
นบัถอืเทพเจา้ตามจนิตนาการอนัเหลวไหลของตนเอง ขอทรงโปรดใหข้า้พเจา้ไดน้ัง่เกา้อีแ้ห่งสจัธรรมเฝ้า
พระองคแ์ทบทีป่ระทบั ขอทรงประทานสญัลกัษณ์แห่งพระกรุณาแก่ขา้พเจา้ และใหข้า้พเจา้ไดส้มาคมกบั
เหล่าศาสนิกชนทีป่ราศจากความเกรงกลวั ปราศจากความเศรา้โศก ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ โปรดอย่าไดล้ะทิง้
ขา้พเจา้ไวต้ามล าพงั อยา่ใหข้า้พเจา้ปฏเิสธพระผูซ้ึง่พระองคจ์ะแสดงใหป้รากฏ ขออยา่ใหข้า้พเจา้เป็นดงัเช่น
คนทีเ่มนิหนีการอยูต่่อหน้าทีป่ระทบัอนัศกัดิส์ทิธิข์องพระองค ์ โปรดใหข้า้พเจา้เป็นหน่ึงในจ านวนของผูท้ีไ่ดร้บั
พระพรใหเ้ขา้เฝ้าชมพระบารมขีองพระองค ์ และมคีวามปิตยินิดใีนความงดงามของพระองคอ์ยา่งลน้เหลอืจนถงึ
ระดบัทีเ่ขาจะไมน่ าเวลาทีไ่ดเ้ฝ้าพระองคแ์มแ้ต่เสีย้ววนิาทไีปแลกกบัอาณาจกัรสวรรคแ์ละพภิพหรอืกบัสรรพสิง่
ทัง้หลายในอาณาจกัรทัง้ปวง ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ โปรดเมตตาขา้พเจา้ตลอดเวลาทีม่นุษยท์ัง้หลายในโลกนี้
ก าลงัละเมดิกระท าผดิอย่างมหนัต ์ ขอทรงประทานสิง่ทีพ่ระองคท์รงเหน็ว่าดงีามและเหมาะสมแก่ขา้พเจา้ 
แทจ้รงิแลว้ พระองคท์รงพลานุภาพเหนือสิง่ทัง้ปวง ทรงเมตตากรณุา ทรงประทานอภยัเสมอ 

ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ โปรดอยา่ใหข้า้พเจา้เป็นดงัเช่นคนหหูนวก ตาบอด เป็นใบ ้ หรอืเป็นคนทีไ่มย่อม
เขา้ใจ โปรดปลดปล่อยขา้พเจา้ใหเ้ป็นอสิระจากเพลงิแห่งอวชิาและความเหน็แก่ตวั โปรดใหข้า้พเจา้ไดล้่วง
บรรลุสู่พระราชฐานแห่งพระกรณุาของพระองค ์ โปรดใหข้า้พเจา้ไดร้บัสิง่ดงีามดงัเช่นทีท่รงประทานใหแ้ก่คนที่
พระองคไ์ดเ้ลอืกสรรแลว้พระองคท์รงดลบนัดาลทุกสิง่ไดต้ามแต่ปรารถนา แทจ้รงิแลว้ พระองคค์อืพระผูช้่วย 
เหลอืเราใหพ้น้จากอนัตราย ทรงด ารงอยูด่ว้ยพระองคเ์อง 

(74) ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ ขา้แต่พระผูเ้ป็นนาย ข้าพเจา้ขอออ้นวอนใหพ้ระองคท์รงอภยัแก่ความผดิที่
ขา้พเจา้เสาะหาความสุขจากทีอ่ื่น มไิดใ้ยดต่ีอความรกัของพระองค ์ ขออภยัทีข่า้พเจา้ไดแ้สวงหาความส าราญ
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จากแหล่งอื่น มไิดช้ื่นชมในความใกลช้ดิของพระองค ์ขอทรงยกโทษแก่ขา้พเจา้ทีไ่ดย้นิดกีบัสิง่อื่น มไิดส้นใจกบั
ความปรดีาของพระองค ์และโปรดประทานอภยัแก่ขา้พเจา้ทีส่าระวนอยูก่บัสิง่อื่น มไิดต้ดิต่อกบัพระองค์ 

(75) นอกจากพระผูเ้ป็นเจา้แลว้ ยงัมผีูก้ าจดัความยุง่ยากอื่นใดอกีหรอื ขอความสรรเสรญิจงเป็นของ
พระองค ์พระองคค์อืพระผูเ้ป็นเจา้ เราทัง้หลายคอืคนรบัใชข้องพระองค ์ลว้นยดึถอืพระบัญญตัขิองพระองค ์

 


