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บทอธิษฐานบงัคบัประจ าวนั 

บทอธิษฐานบงัคบัประจ าวนับทสัน้ 

ส าหรบัใชส้วดหน่ึงครัง้ทุก 24 ชัว่โมงเวลาเทีย่งวนั 

              ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ขอเป็นสกัขพียานว่า พระองคท์รงสรา้งเจา้ขึน้มา

เพื่อใหรู้จ้กัและบชูาพระองค ์บดันี้ขา้พเจา้ขอยนืยนัความไรอ้ านาจของขา้พเจา้และเดชานุภาพของ

พระองค ์ความยากไรข้องขา้พเจา้และความมัง่คัง่ของพระองค์  

 ไม่มพีระผู้เป็นเจ้าอื่นใดอีกนอกจากพระองค์ พระผู้ทรงช่วยเหลอืในภยนัอนัตราย พระผู้ทรง

ด ารงอยูด่ว้ยตนเอง 

          พระบาฮาอุลลาห ์

 

บทอธิษฐานบงัคบัประจ าวนับทปานกลาง 

ส าหรบัสวดทุกวนั ตอนเชา้ ตอนเทีย่งวนั และตอนค ่า 

ใครทีต่อ้งการอธษิฐาน ขอใหเ้ขาล้างมอื และขณะทีล่า้งมอืจงกล่าววา่: 

            ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้ ขอทรงประทานพลงัใหแ้ก่มอืของขา้พเจา้ เพื่อว่ามอืนี้

จะไดถ้อืคมัภรีข์องพระองคไ์วม้ ัน่ กองทพัของโลกจะมอี านาจเหนือมอืน้ีไมไ่ด ้ขอทรงปกป้องมใิหม้อืน้ี

เขา้ไปยุง่กบัสิง่ทีไ่มใ่ช่ของตนเอง แทจ้รงิแลว้พระองคค์อืพระผูท้รงมหทิธานุภาพ พระผูท้รงอานุภาพ

สงูสุด 

และขณะลา้งหน้า ขอใหเ้ขากล่าวว่า: 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นนายของขา้พเจา้! ขา้พเจา้ไดห้นัหน้า ขอทรงท าใหใ้บหน้าของขา้พเจา้สุกใสดว้ย

แสงจากพกัตรากฤตขิองพระองค ์ขอทรงคุม้ครองมใิหใ้บหน้านี้หนัไปหาใครอื่นนอกจากพระองค์ 

จากน้ีขอใหเ้ขายนืขึน้ หนัหน้าไปทางเกบเบร (ต าแหน่งของการบูชาคอื บาหจ์ ีอคัคา) และกล่าววา่: 

 พระผูเ้ป็นเจา้ทรงเป็นพยานว่า ไมม่พีระผูเ้ป็นเจา้อื่นใดนอกจากพระองค ์อาณาจกัรแห่งการ

เปิดเผยพระธรรมและสรรพภาวะของพระองค ์ความจรงิแลว้พระองคท์รงแสดงบรมศาสดาผูเ้ป็น

อรโุณทยัแห่งการเปิดเผยพระธรรมใหป้รากฏ ผูท้รงสนทนาบนไซไน ผูท้รงบนัดาลใหข้อบฟ้าอนัเกรยีง

ไกรทีสุ่ดสาดรศัม ีและพฤกษาทีไ่ม่มผีูใ้ดประเสรฐิกว่าไดเ้ปล่งวจนะ และเสยีงเรยีกรอ้งไดป้ระกาศผ่านมา
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ทางพระองคต่์อทุกคนทีอ่าศยัอยูใ่นสวรรคแ์ละบนโลกว่า “ดซูพิระผูท้รงครอบครองทุกสรรพสิง่เสดจ็

มาแลว้ โลกและสวรรค ์ความรุง่โรจน์และอาณาจกัร เป็นของพระผูเ้ป็นเจา้ พระผูเ้ป็นนายของมวลมนุษย ์

พระผูค้รอบครองบลัลงัก ์เบือ้งบนและโลกเบือ้งล่าง!” 

จากน้ีขอใหเ้ขากม้ตวัลงเอามอืวางบนหวัเขา่ทัง้สองขา้ง แลว้กล่าววา่ 

 พระองคท์รงความประเสรฐิเหนือการสรรเสรญิของขา้พเจา้และทุกคน เหนือการพรรณาของ

ขา้พเจา้ และทุกคนทีอ่ยูบ่นสวรรคแ์ละบนโลก 

จากน้ีขอใหย้นืขึน้ ยกมอืทัง้สองขา้งขึน้ เปิดฝา่มอืเขา้หาใบหน้า แลว้กล่าววา่: 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้ ขอทรงอยา่ใหผู้ท้ีย่ดึชายผา้แห่งความปรานีและความกรณุาของ

พระองคด์ว้ยน้ิวทีว่งิวอนตอ้งพบกบัความผดิหวงั ขา้แต่พระผูท้รงปรานีทีสุ่ดในบรรดาผูท้ีแ่สดงความ

ปรานี! 

จากน้ีขอใหเ้ขานัง่ลงและกล่าววา่: 

 ขา้พเจา้ขอเป็นพยานต่อเอกภาพและความเป็นหน่ึงของพระองค ์พระองคค์อืพระผูเ้ป็นเจา้ และ

ไมม่พีระผูเ้ป็นเจา้อื่นใดนอกจากพระองค ์แทจ้รงิแลว้พระองคท์รงเปิดเผยศาสนาของพระองค ์ท าตาม

พระปฏญิญาของพระองค ์และเปิดประตูแห่งความกรณุาของพระองคส์ าหรบัทุกคนทีอ่าศยัอยูใ่นสววรค์

และบนโลก พระพรและสนัตสิุข การคารวะและความรุง่โรจน์ สถติอยูก่บับรรดาผูเ้ป็นทีร่กัของพระองค ์ผู้

ซึง่ไมถู่กความเปลีย่นแปลงและความบงัเอญิของโลกยบัยัง้ มใิหห้นัมาหาพระองค ์และใหทุ้กอยา่งดว้ย

ความหวงัจะไดร้บัสิง่ทีอ่ยูก่บัพระองค ์ความจรงิแลว้พระองคค์อืพระผูท้รงอภยัเสมอ พระผูท้รงอารี 

พระบาฮาอุลลาห ์

 

บทอธิษฐานบงัคบัประจ าวนับทยาว 

ส าหรบัสวดหนึ่งครัง้ใน 24 ชัว่โมง 

ใครทีต่อ้งการสวดบทอธษิฐานนี้ ขอใหเ้ขายนืขึน้และตัง้จติสูพ่ระผูเ้ป็นเจา้ และขณะยนือยูข่อใหเ้ขามองไป

ทางขวาและซา้ย ราวกบัว่าก าลงัรอคอยความปรานีจากพระผูเ้ป็นนายของเขา พระผูท้รงปรานีทีส่ดุ พระผูท้รง

เหน็ใจ จากนัน้จงกล่าวว่า: 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นนายแห่งนามทัง้ปวง  พระผูท้รงสรา้งสวรรคท์ัง้หลาย! ขา้พเจา้ขอวงิวอนต่อบรม

ศาสดาทัง้หลาย ผูเ้ป็นอรโุณทยัแห่งสาระทีม่องไมเ่หน็ของพระองค ์พระผูท้รงประเสรฐิสุด พระผูท้รง
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ความรุง่โรจน์ ขอทรงบนัดาลใหก้ารอธษิฐานของขา้พเจา้เป็นไฟทีจ่ะเผ่ามา่นทีปิ่ดกัน้ขา้พเจา้จากความ

งามของพระองค ์และเป็นแสงสว่างทีจ่ะน าขา้พเจา้ไปสู่มหาสมทุรแห่งสถติสถานของพระองค์ 

จากนี้ขอใหเ้ขายกมอืทัง้สองขึน้วงิวอนพระผูเ้ป็นเจา้ พระพรและความประเสรฐิเป็นของพระองค ์และ

กล่าวว่า: 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นยอดปรารถนาของโลกและเป็นทีร่กัยิง่ของชาตทิัง้หลาย! พระองคท์รงเหน็แลว้ว่า 

ขา้พเจา้หนัมาหาพระองค ์ตดัความผกูพนัจากทุกคนนอกจากพระองคแ์ละยดึเหนี่ยวสายใยของพระองค ์

ซึง่การเคลื่อนไหวของสายใยน้ีไดป้ลุกทุกสรรพสิง่ใหต้ื่นขึน้ ขา้แต่พระผูเ้ป็นนายของขา้พเจา้ ขา้พเจา้คอื

คนรบัใชข้องพระองค ์คอืบุตรหลานของบรพิารของพระองค ์ขอทรงดเูถดิว่า ขา้พเจา้ยนือยูพ่รอ้มทีจ่ะท า

ตามพระประสงคแ์ละความปรารถนาของพระองค ์และไมต่อ้งการสิง่ใดนอกจากการเป็นทีย่ ินดขีอง

พระองค ์ขา้พเจา้ขอวงิวอนต่อมหาสมุทรแห่งความปรานีและดวงตะวนัแห่งความกรณุาของพระองค ์ขอ

ทรงกระท าต่อคนรบัใชต้ามทีพ่ระองคป์รารถนาและยนิด ีอ านาจของพระองคท์ีอ่ยูเ่หนือกว่าการกล่าวถงึ

และสรรเสรญิเป็นพยาน! อะไรกต็ามทีพ่ระองคเ์ปิดเผยเป็นทีป่รารถนาของหวัใจและเป็นทีร่กัยิง่ของ

วญิญาณของขา้พเจา้ ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้ ขอทรงถอืแต่พระประสงคข์อง

พระองคท์ีห่อ้มลอ้มสวรรคแ์ละโลก พระนามอนัยิง่ใหญ่ทีสุ่ดของพระองคเ์ป็นพยาน ขา้แต่พระผูเ้ป็นนาย

ของชาตทิัง้ปวง! ขา้พเจา้ปรารถนาแต่สิง่ทีพ่ระองคป์รารถนา และรกัแต่สิง่ทีพ่ระองคร์กั 

ขอใหเ้ขาคกุเขา่ลง เอาหน้าผากจรดพืน้ แล้วกล่าวว่า: 

 พระองคท์รงความประเสรฐิเหนือการพรรณนาของผูใ้ดนอกจากพระองคเ์อง และเหนือความ

เขา้ใจของทุกคนนอกจากพระองค ์

ขอใหเ้ขายนืขึน้และกล่าววา่: 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นนายของขา้พเจา้ ขอทรงบนัดาลใหก้ารอธษิฐานของขา้พเจา้เป็นน ้าพุแห่งชวีติที่

จะหล่อเลีย้งขา้พเจา้ตราบนานเท่าทีอ่ธปิไตยของพระองคย์งัอยู ่และช่วยใหข้า้พเจา้กล่าวถงึพระองคใ์น

ทุกภพ 

ขอใหเ้ขายกมอืทัง้สองขึน้วงิวอนอกีครัง้ และกล่าววา่: 

 ขา้แต่พระผูซ้ึง่หวัใจและวญิญาณตอ้งแตกสลายหากแยกจากพระองค ์และเพลงิแห่งความรกั

ของพระองคไ์ดท้ าใหท้ัว่พภิพลุกเป็นไฟ! ขา้พเจา้ขอวงิวอนต่อพระนามของพระองคท์ีท่รงใชก้ าราบสรรพ

สิง่ทัง้ปวง ขอทรงอย่าพรากสิง่ทีอ่ยูก่บัพระองคไ์ปจากขา้พเจา้ ขา้แต่พระผูท้รงปกครองมวลมนุษย ์ขา้

แต่พระผูเ้ป็นนายของขา้พเจา้ พระองคท์รงเหน็แลว้ว่า คนแปลกหน้าผู้นี้รบีไปยงับา้นทีป่ระเสรฐิสุดของ
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เขาภายใตช้ายคาของราชศกัดาของพระองคใ์นอาณาบรเิวณแห่งความปรานีของพระองค ์คนบาปผูท้ี่

แสวงหามหาสมทุรแห่งการอภยัของพระองค ์คนต ่าตอ้ยผูน้ี้แสวงหาราชส านกัแห่งความรุง่โรจน์ของ

พระองค ์คนยากไรผู้น้ี้แสวงหาบรูพาแห่งความมัง่คัง่ของพระองค ์พระองคท์รงอ านาจในการบญัชา

ตามทีพ่ระองคป์รารถนา ขา้พเจา้ขอเป็นพยานว่า การกระท าของพระองคค์วรไดร้บัการสรรเสรญิ และ

บญัญตัขิองพระองคค์วรเป็นทีเ่ชื่อฟงั และพระองคท์รงบญัชาไดโ้ดยไม่มขีอ้จ ากดั 

จากน้ีขอใหเ้ขายกมอืทัง้สองขึ้น และกล่าวพระนามอนัยิง่ใหญ่ทีสุ่ด (อลัลา อู อบัฮา) สามครัง้ จากนัน้กม้ลงเอามอืวางบนขาทัง้

สองขา้งต่อพระพกัตรข์องพระผูเ้ป็นเจา้ พระพรและความประเสรฐิเป็นของพระองค ์และกล่าววา่ : 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้ พระองคท์รงเหน็แลว้ว่า วญิญาณของขา้พเจา้ไดฟ้ื้นขึน้มาใน

แขนขาและอวยัวะต่างๆ อย่างไรดว้ยความปรารถนาจะบชูาพระองค ์ระลกึถงึและสดุดพีระองค ์วญิญาณ

นี้ยนืยนัสิง่ทีช่วิหาแห่งบญัญตัขิองพระองคไ์ดย้นืยนัในอาณาจกัรแห่งวาทะและนภาแห่งความรูข้อง

พระองคอ์ยา่งไร ขา้แต่พระผูเ้ป็นนายของขา้พเจา้ ในสภาวะเช่นน้ีขา้พเจา้อยากขอทุกสิง่ทีอ่ยูก่บั

พระองค ์เพื่อว่าขา้พเจา้จะไดส้าธติความยากไรข้องจา้พเจา้ และสรรเสรญิความอารแีละความร ่ารวยของ

พระองค ์จะไดป้ระกาศความไรอ้ านาจ และแสดงอานุภาพและอ านาจของพระองคใ์หเ้ป็นทีป่ระจกัษ์ 

จากนัน้ขอใหเ้ขายนืขึ้นและยกมอืทัง้สองสองครัง้เพือ่วงิวอนและกล่าววา่: 

 ไมม่พีระผูเ้ป็นเจา้อื่นใดอกีนอกจากพระองค ์พระผูท้รงมหทิธานุภาพ พระผูท้รงอาร ีไมม่พีระผู้

เป็นเจา้อื่นใดอกีนอกจากพระองค ์พระผูท้รงบญัญตัทิัง้ในเริม่ตน้และอวสาน ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ พระผู้

เป็นเจา้ของขา้พเจา้! การอภยัของพระองคท์ าใหข้า้พเจา้ใจชืน้ ความปรานีของพระองคเ์สรมิพลงัให้

ขา้พเจา้ เสยีงเรยีกรอ้งของพระองคไ์ดป้ลุกขา้พเจา้ ความกรณุาของพระองคช์อ้นขา้พเจา้ขึน้มาและน า

ขา้พเจา้มาสู่พระองค ์ไมเ่ช่นนัน้แลว้ขา้พเจา้คอืใครหรอืทีบ่งัอาจมายนืทีป่ระตูของนครแห่งความใกลช้ดิ

ของพระองค ์และหนัหน้ามาหาดวงตะวนัทีเ่รอืงแสงจากนภาแห่งความประสงคข์องพระองค์! ขา้แต่พระ

ผูเ้ป็นนายของขา้พเจา้ พระองคท์รงเหน็แลว้ว่า ผูน่้าเวทนาคนน้ีก าลงัเคาะประตูแห่งความกรณุาของ

พระองค ์ผูท้ีไ่ม่จรีงัยัง่ยนืน้ีก าลงัแสวงหาแม่น ้าแห่งชวีตินิรนัดรจ์ากมอืแห่งความอารขีองพระองค ์ขา้แต่

พระผูเ้ป็นนายแห่งนามทัง้ปวง บญัชาเป็นของพระองคท์ุกเวลา และการยอมจ านนและศโิรราบต่อพระ

ประสงคข์องพระองคเ์ป็นของขา้พเจา้ ขา้แต่พระผูส้รา้งสรรคท์ัง้หลาย! 

จากนัน้ขอใหเ้ขายนืขึ้นสามครัง้และกล่าววา่: 

 พระผูเ้ป็นเจา้ทรงความยิง่ใหญ่เหนือผูย้ ิง่ใหญ่ทัง้ปวง 
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จากนัน้ขอใหเ้ขา้คกุเข่า กม้ศรีษะจรดพื้น และกล่าววา่: 

 พระองคท์รงความสงูส่งเกนิกว่าค าสรรเสรญิของบรรดาผูท้ีอ่ยู่ใกลจ้ะขึน้ไปถงึนภาแห่งความ

ใกลช้ดิของพระองค ์หรอืวหิคแห่งหวัใจของบรรดาผูท้ีอุ่ทศิตนต่อพระองคจ์ะไปถงึประตูของพระองค ์

ขา้พเจา้ขอยนืยนัว่า พระองคท์รงความวสิุทธิเ์หนือคุณลกัษณะและนามทัง้ปวง ไมม่พีระผูเ้ป็นเจา้อื่นใด

นอกจากพระองค ์พระผูท้รงประเสรฐิสุด พระผูท้รงความรุง่โรจน์ 

จากน้ีขอใหเ้ขานัง่ลงและกล่าววา่: 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นนายของชวีติทัง้ปวง พระผูท้รงครอบครองรปูธรรมและนามธรรมทัง้ปวง! 

พระองคท์รงเหน็น ้าตาและเสยีงถอนหายใจของขา้พเจา้ ทรงไดย้นิเสยีงโอดครวญ และร ่าไหข้องขา้พเจา้ 

และความเศรา้โศกในหวัใจของขา้พเจา้ อ านาจของพระองคเ์ป็นพยาน! อกุศลกรรมไดร้ัง้ใหข้า้พเจา้มใิห้

ใกลเ้ขา้ไปหาพระองค ์และบาปไดพ้าขา้พเจา้ไกลออกไปจากราชส านกัแห่งความวสิุทธิข์องพระองค ์ขา้

แต่พระผูเ้ป็นนายของขา้พเจา้ ความรกัของพระองคบ์ ารุงขา้พเจา้ การแยกจากพระองคท์ าลายข้าพเจา้ 

และความห่างไกลจากพระองคเ์ผาผลาญขา้พเจา้ ขา้พเจา้ขอวงิวอนในรอยพระบาทของพระองคใ์นทีร่ก

รา้งนี้ ต่อวจ ี“ขา้พเจา้อยูน่ี่” ทีบ่รรดาผูท้ีพ่ระองคเ์ลอืกสรรไดเ้ปล่งในความไพศาลนี้ ต่อลมหายใจแห่งการ

เปิดเผยพระธรรมของพระองคแ์ละสายลมแห่งอรโุณทยัแห่งการปรากฏของพระองค ์ขอทรงบญัญตัใิห้

ขา้พเจา้ไดพ้ศิดคูวามงามของพระองค ์และปฏบิตัติามสิง่ทีอ่ยูใ่นคมัภรีข์องพระองค์ 

จากน้ีขอใหเ้ขากล่าวพระนามอนัยิง่ใหญ่ทีส่ดุ (อลัลา อู อบัฮา) สามครัง้ และกม้ลงเอามอืวางบนหวัเขา่ทัง้สองขา้ง แลว้กล่าววา่ : 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้ ขอความสรรเสรญิจงมแีด่พระองคท์ีท่รงช่วยใหข้า้พเจา้ระลกึถงึ

และสรรเสรญิพระองค ์ใหข้า้พเจา้รูจ้กับรมศาสดาผูเ้ป็นอรโุณทยัแห่งสญัลกัษณ์ของพระองค ์และท าให้

ขา้พเจา้น้อมค านบัอสิรยิะของพระองค ์ถ่อมตวัต่อความเป็นเจา้ของพระองค ์และยอมรบัสิง่ทีเ่อ่ยจาก

ชวิหาแห่งความโอฬารของพระองค ์

จากน้ีขอใหเ้ขาลุกขึ้นและกล่าววา่: 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้! หลงัของขา้พเจา้งอเพราะน ้าหนกัของบาป! และ

ความลมืสตไิดท้ าลายขา้พเจา้ เมือ่ใดทีข่า้พเจา้ตรกึตรองดกูรรมชัว่ของขา้พเจา้และความเมตตาของ

พระองค ์หวัใจของขา้พเจา้แตกสลายอยูใ่นตวัของขา้พเจา้ และโลหติของขา้พเจา้เดอืดพล่านอยูใ่นเสน้

เลอืด ความงามของพระองคเ์ป็นพยาน ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้ พระองคท์รงเหน็แลว้ว่า น ้าตา

ของขา้พเจา้กดีกัน้มใิหข้า้พเจา้ระลกึถงึพระองคแ์ละสดุดคีุณความดขีองพระองคอ์ยา่งไร ขา้แต่พระผูเ้ป็น

นายแห่งบลัลงักเ์บือ้งบนและโลกเบือ้งล่าง! ข้าพเจา้ขอวงิวอนต่อสญัลกัษณ์และความลกึลบัของ
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อาณาจกัรของพระองค ์ขอทรงกระท าต่อบรรดาผูท้ีพ่ระองคร์กัใหส้มกบัความอารแีละคู่ควรกบัพระกรณุา

ของพระองค ์ขา้แต่พระผูเ้ป็นนายของทุกชวีติ ขา้แต่พระผูเ้ป็นราชนัแห่งรปูธรรมและนามธรรม! 

จากนัน้ขอใหเ้ขากล่าวพระนามอนัยิง่ใหญ่ทีสุ่ด (อลัลา อู อบัฮา) สามครัง้ แลว้คกุเขา่เอาหน้าผากจรดพื้น และกล่าวว่า : 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นนายของเรา ขอความสรรเสรญิจงมแีด่พระองคท์ีท่รงประทานสิง่ทีพ่าเราเขา้ไป

ใกลพ้ระองค ์และสิง่ดงีามทุกอยา่งทีอ่ยูใ่นคมัภรีข์องพระองค ์ขา้แต่พระผูเ้ป็นนายของขา้พเจา้ เราของ

วงิวอนพระองค ์ขอทรงคุม้ครองเราใหพ้น้จากความเพอ้ฝนัและจนิตนาการอนัไรส้าระ ความจรงิแลว้

พระองคค์อืพระผูท้รงอ านาจ พระผูท้รงรอบรู้ 

จากน้ีขอใหเ้ขาเงยศรีษะขึ้นและนัง่ลง และกล่าววา่: 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ขอยนืยนัสิง่ทีบ่รรดาผูท้ีพ่ระองคเ์ลอืกสรรยนืยนั และ

ยอมรบัสิง่ทีบ่รรดาผูท้ีอ่าศยัอยูใ่นสวรรคช์ัน้สงูสุดและรายลอ้มบลัลงักข์องพระองคย์อมรบั ขา้แต่พระผู้

เป็นนายแห่งภพทัง้ปวง อาณาจกัรของโลกและสวรรคเ์ป็นของพระองค์! 

พระบาฮาอุลลาห ์
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บทอธิษฐานขอความช่วยเหลือ 

 ขา้แต่พระผูซ้ึง่พระพกัตรข์องพระองคค์อืจดุหมายของการบูชาของขา้พเจา้ ความงามของ

พระองคค์อืทีห่ลบภยัของขา้พเจา้ ทีส่ถติของพระองคค์อืเป้าหมายของจา้พเจา้ การสรรเสรญิพระองคค์อื

ความหวงัของขา้พเจา้ การบรบิาลของพระองคค์อืสหายของขา้พเจา้ ความรกัของพระองคค์อืเหตุแห่ง

ชวีติของขา้พเจา้ การกล่าวถงึพระองคค์อืการปลอบโยนขา้พเจา้ การอยูใ่กลพ้ระองคค์อืความตอ้งการ

ของขา้พเจา้ การเขา้เฝ้าพระองคค์อืความปรารถนาและความใฝฝ่นัอนัสงูสุดของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ขอ

วงิวอนพระองค ์ขอทรงอยา่พรากสิง่ทีก่ าหนดไวส้ าหรบัคนรบัใชท้ีพ่ระองคเ์ลอืกสรร โปรดทรงประทาน

สิง่ทีด่งีามในโลกนี้และโลกหน้าใหแ้ก่ขา้พเจา้ 

 แทจ้รงิแลว้พระองคค์อืราชนัของมวลมนุษย ์ไมม่พีระผูเ้ป็นเจา้อื่นใดอกีนอกจากพระองค ์พระผู้

ทรงอภยัเสมอ พระผูท้รงเอื้อเฟ้ือทีสุ่ด 

         พระบาฮาอุลลาห ์

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ พระผูเ้ป็นทีบ่ชูา พระผูเ้ป็นราชนั และยอดปรารถนาของขา้พเจา้!  วจใีดเล่า

ทีส่ามารถเปล่งค าขอบคุณต่อพระองคไ์ด ้ขา้พเจา้ลมืสต ิพระองคก์ท็รงเตอืนสตขิา้พเจา้ ขา้พเจา้หนัหลงั

ใหพ้ระองค ์พระองคก์ท็รงกรณุาช่วยใหข้า้พเจา้หนัมาหาพระองค ์ขา้พเจา้เป็นเสมอืนคนตาย พระองคก์็

ทรงชุบขา้พเจา้ดว้ยน ้าแห่งชวีติ ขา้พเจา้ละเหีย่ใจ พระองคก์ท็รงฟ้ืนก าลงัใจใหแ้ก่ขา้พเจา้ดว้ยสายธาร

สวรรคแ์ห่งวจนะของพระองคท์ีห่ลัง่มาจากปากกาของพระผูท้รงปรานี 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ผูท้รงบรบิาล! ทุกสรรพสิง่ก าเนิดขึน้ดว้ยความอารขีองพระองค ์โปรดอย่า

พรากธาราแห่งความเอือ้เฟ้ือและมหาสมทุรแห่งความปรานีไปเสยีจากสรรพสิง่ทัง้หลาย ขา้พเจา้ขอ

วงิวอนพระองคข์อทรงช่วยเหลอืขา้พเจา้ในทุกเวลาและทุกสถานการณ์ และออ้นวอนขอกรณุาธคิุณทีม่ ี

มาแต่โบราณกาลจากนภาแห่งความการณุยข์องพระองค ์ความจรงิแลว้พระองคค์อืพระผูเ้ป็นนายแห่ง

ความอาร ีพระผูเ้ป็นประมขุแห่งอาณาจกัรอนันต์ 

พระบาฮาอุลลาห ์

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้! ขา้พเจา้ขอรอ้งต่อพระนามอนัรุง่โรจน์ทีสุ่ดของพระองค ์โปรด

ช่วยเหลอืขา้พเจา้ในสิง่ทีจ่ะท าใหก้จิการของคนรบัใชข้องพระองคร์ุง่เรอืงและเมอืงของพระองคเ์ฟ่ืองฟู 

แทจ้รงิแลว้พระองคท์รงอานุภาพเหนือทุกสรรพสิง่! 

       พระบาฮาอุลลาห ์
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 ขอความสดุดจีงมแีด่พระนามของพระองค ์ขา้แต่พระผูเ้ป็นนาย พระผูเ้ป็นเจา้ของเรา! ความจรงิ

แลว้พระองคค์อืพระผูท้รงรอบรูน้ามธรรมทัง้ปวง ขอทรงก าหนดสิง่ดงีามใหแ้ก่เราเท่าทีม่อียูใ่นความรอบ

รูข้องพระองค ์พระองคค์อืพระผูเ้ป็นนายสงูสุด พระผูท้รงมหทิธานุภาพ พระผู้เป็นทีร่กัยิง่ 

 ขอความสรรเสรญิทัง้ปวงจงมแีด่พระองค ์ขา้แต่พระผูเ้ป็นนาย! เราจะออ้นวอนขอความกรณุา

ของพระองค ์เมือ่ถงึวนัทีก่ าหนด และจะฝากความหวงัทัง้หมดไวก้บัพระองค ์พระผูเ้ป็นนายของเรา ขอ

ความสรรเสรญิจงมแีด่พระองค ์ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้! โปรดประทานสิง่ทีด่งีามและเหมาะสมใหแ้ก่เรา เพื่อ

ว่าเราจะไดไ้มต่อ้งอาศยัสิง่ใดนอกจากพระองค ์แทจ้รงิแลว้พระองคค์อืพระผูเ้ป็นนายแห่งภพทัง้ปวง 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้! โปรดตอบแทนบรรดาผูท้ีย่นืหยดัอดทนในยคุของพระองค ์โปรดใหก้ าลงัใจ

เพื่อว่าพวกเขาจะไดเ้ดนิในวถิธีรรมอย่างแน่วแน่ ขา้แต่พระผูเ้ป็นนาย โปรดประทานพรทีด่งีามทีจ่ะช่วย

ใหพ้วกเขาไดเ้ขา้ไปสู่พมิานอนัสุขสนัตข์องพระองค ์ขา้แต่พระผูเ้ป็นนาย พระผูเ้ป็นเจา้พระองคท์รง

ความประเสรฐิ ขอใหพ้ระพรของพระองคห์ลัง่ลงมายงับา้นของผูท้ีเ่ชื่อในพระองค ์แทจ้รงิแลว้ไม่มใีคร

เหนือกว่าพระองคใ์นการประทานพร ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ โปรดส่งกองทพัมาช่วยคนรบัใชท้ีซ่ื่อสตัยข์อง

พระองคใ์หไ้ดร้บัชยัชนะ พระองคท์รงออกแบบสรรพสิง่ทัง้หลายตามทีพ่ระองคท์รงปรารถนาโดย

อานุภาพของประกาศติของพระองค ์ความจรงิแลว้พระองคค์อืพระผูเ้ป็นประมขุ พระผูส้รา้ง พระผูท้รง

อจัฉรยิภาพ 

 พระผูเ้ป็นเจา้คอืผูป้ระดษิฐท์ุกสรรพสิง่ทีแ่ทจ้รงิ พระองคห์ล่อเลีย้งผูท้ีพ่ระองคป์ระสงคอ์ยา่งอุดม

สมบรูณ์ พระองคค์อืพระผูส้รา้ง พระผูเ้ป็นต้นก าเนิดของชวีติทัง้ปวง พระผูท้รงออกแบบ พระผูท้รง

มหทิธานุภาพ พระผูป้ระดษิฐ ์พระผูท้รงอจัฉรยิภาพ พระองคค์อืพระผูแ้สดงอภไิธยอนัวศิิษฎส์ุด

ทัง้หลายทัว่ทัง้สวรรคแ์ละโลก และทีอ่ยูร่ะหว่างภพเหล่านี้ ทุกคนปฏบิตัติามบญัชาของพระองค์ ทุกคนที่

อาศยัอยูใ่นโลกและสวรรคส์รรเสรญิพระองค ์และทุกคนจะกลบัไปสู่พระองค์ 

พระบ๊อบ  

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นนาย! พวกเราน่าสงสาร โปรดทรงเมตตาต่อเรา พวกเรายากไร ้โปรดประทาน

ส่วนแบ่งจากมหาสมุทรแห่งความมัง่คัง่ของพระองค ์พวกเราขดัสนโปรดเจอืจานพวกเรา พวกเราตกต ่า 

โปรดชว่ยใหพ้วกเรารุง่เรอืง สตัวปี์กในทอ้งฟ้าและสตัวป์า่ในทุ่งไดร้บัอาหารแต่ละวนัจากพระองค ์และ

ทุกชวีติไดร้บัการดแูลและความเมตตารกัใคร่จากพระองค์ 

 โปรดอย่าพรากพระกรณุาอนัล ้าเลศิของพระองคไ์ปจากผูอ่้อนแอ โปรดเอือ้เฟ้ือเผื่อแผ่ผูท้ีช่่วย

ตวัเองไมไ่ดน้ี้ดว้ยอ านาจของพระองค์ 
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 โปรดประทานอาหารและปจัจยัในการด ารงชวีติแก่เรา เพื่อว่าเราจะไมต่อ้งพึง่ผูใ้ดนอกจาก

พระองค ์จะไดส้นทนากบัพระองคผ์ูเ้ดยีว จะไดเ้ดนิในวถิขีองพระองค ์และประกาศความลกึลบัของ

พระองค ์พระองคค์อืพระผูท้รงมหทิธานุภาพ พระผูท้รงเป่ียมไปดว้ยความรกั พระผูจ้ดัหาปจัจยัให้

มนุษยชาตทิัง้ปวง 

พระอบัดุลบาฮา 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นนายผูท้รงกรณุา! เราคอืคนรบัใช ้ณ ธรณปีระตูของพระองค ์อาศยัประตู

ศกัดิส์ทิธิข์องพระองคเ์ป็นทีก่ าบงั เราไมแ่สวงหาทีพ่กัพงิใดนอกจากหลกัศลิาทีแ่ขง็แกรง่นี้ ไมห่นัไปหา

รม่ไมช้ายคาใดนอกจากการปกปกัรกัษาของพระองค ์ขอทรงคุม้ครองเรา ขอทรงประทานพรและค ้าจุน

เรา ขอทรงท าใหเ้รารกัแต่อภริดขีองพระองค ์เอ่ยแต่ค าสรรเสรญิพระองค ์ไปตามวถิธีรรมของพระองค์

เท่านัน้ เพื่อว่าเราจะอุดมพอทีจ่ะไม่ตอ้งอาศยัผูใ้ดนอกจากพระองค ์ไดร้บัพรจากชลธแีห่งความเมตตา

ของพระองค ์พยายามเชดิชูศาสนาและแพรก่ระจายสุคนธรสของพระองคไ์ปกวา้งไกลอยูเ่สมอ ไมค่ดิถงึ

ตวัเองและระลกึถงึแต่พระองค ์ผละจากทุกสิง่และมอบใจไวก้บัพระองค์ 

 ขา้แต่พระผูท้รงจดัหา พระผูท้รงอภยั! ขอทรงประทานกรณุาธคิุณ ความเมตตารกัใคร ่ของขวญั

และพระพรของพระองค ์ขอทรงค ้าจนุเรา เพื่อว่าเราจะไดบ้รรลุเป้าหมายของเรา พระองคค์อืพระผูท้รง

อานุภาพ พระผูท้รงปรชีาสามารถ พระผูท้รงรอบรู ้พระผูท้รงเหน็ แทจ้รงิแลว้พระองคค์อืพระผูท้รงปรานี 

และแทจ้รงิแลว้พระองคค์อืพระผูท้รงอภยัเสมอ พระผูซ้ึง่ผูส้ านึกผดิหนัไปหา พระผูท้รงอภยัแมแ้ต่บาปที่

รา้ยแรงทีสุ่ด 

        พระอบัดุลบาฮา 
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บทอธิษฐานเมื่อประสบความยากล าบาก 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้ ขอทรงปดัเปา่ความเศรา้โศกของขา้พเจา้ดว้ย

ความอารทีีเ่อือ้เฟ้ือของพระองค ์ขอทรงขบัไล่ความทุกขโ์ศกของขา้พเจา้ดว้ยความอารทีีเ่อือ้เฟ้ือของ

พระองค ์ขอทรงขบัไล่ความทุกขโ์ศกของขา้พเจา้ดว้ยอธปิไตยและอ านาจของพระองค ์ขา้แต่พระผูเ้ป็น

เจา้ของขา้พเจา้ พระองคท์รงเหน็แลว้ว่า ขา้พเจา้หนัหน้ามาหาพระองคใ์นยามทีค่วามทุกขโ์ศกรมุลอ้ม

ขา้พเจา้อยูร่อบดา้น ขา้แต่พระผูเ้ป็นนายของทุกชวีติและอยูเ่หนือรปูธรรมและนามธรรมทัง้ปวง ขา้พเจา้

ขอวงิวอนต่อพระนามของพระองคท์ีท่รงใชก้ าราบหวัใจและวญิญาณของมนุษย ์ต่อคลื่นในมหาสมุทร

แห่งความปรานีของพระองค ์และความเจดิจา้ของดวงตะวนัแห่งความอารขีองพระองค ์ขอทรงนบั

ขา้พเจา้เป็นพวกทีไ่ม่มสีิง่ใดมายบัยัง้มใิหห้นัมาหาพระองค ์ขา้แต่พระผูเ้ป็นนายแห่งภพทัง้ปวง พระ

ผูส้รา้งสวรรคท์ัง้หลาย! 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ พระองคท์รงเหน็สิง่ทีบ่งัเกดิกบัขา้พเจา้ในยคุของพระองค ์ขา้พเจา้ขอ

วงิวอนต่อบรมศาสดาผูเ้ป็นอรโุณทยัแห่งพระนามและอุทยัสถานแห่งคุณลกัษณะของพระองค ์ขอทรง

บญัญตัสิิง่ทีจ่ะช่วยใหข้า้พเจา้ลุกขึน้รบัใชพ้ระองคแ์ละสดุดคีุณความดขีองพระองค ์แทจ้รงิแลว้พระองค์

คอืพระผูท้รงมหทิธานุภาพ พระผูท้รงอานุภาพสงูสุด พระผูต้อบค าอธษิฐานของมนุษยท์ุกคนเสมอ! 

 และสุดทา้ยน้ี ขา้พเจา้ขอรอ้งต่อแสงสว่างของพกัตรากฤตขิองพระองค์ ขอทรงอวยพรกจิการ

ของขา้พเจา้ ขอทรงไถ่ถอนหนี้สนิและขจดัความขดัสนของขา้พเจา้ พระองคค์อืผูท้ีทุ่กคนยนืยนัอานุภาพ

และอาณาจกัรของพระองค ์และหวัใจทีรู่แ้จง้ทุกดวงยอมรบัราชศกัดาและอธปิไตยของพระองค ์ไมม่พีระ

ผูเ้ป็นเจา้อื่นใดนอกจากพระองค ์พระผูท้รงไดย้นิและพรอ้มทีจ่ะตอบ 

พระบาฮาอุลลาห ์

 ขอความสดุดแีละสรรเสรญิจงมแีด่พระองค ์ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้! ขา้พเจา้ขอวงิวอน

ต่อเสยีงถอนหายใจของบรรดาคนรกัของพระองค ์ต่อน ้าตาของบรรดาผูท้ีป่รารถนาทีจ่ะไดเ้หน็พระองค ์

ขอทรงอย่าพรากความเมตตาปรานีในยคุของพระองคไ์ปเสยีจากขา้พเจา้ หรอืพรากขา้พเจา้จาก

เสยีงเพลงของนกพริาบสวรรคท์ีส่ดุดคีวามเป็นหนึ่งของพระองคต่์อแสงสว่างทีฉ่ายมาจากพระพกัตรข์อง

พระองค ์ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้! ขา้พเจา้คอืผูท้ีต่กอยูใ่นทุกขเวทนา ขอทรงดเูถดิว่า ขา้พเจา้ยดึมัน่ในพระ

นามของพระองค ์พระผูท้รงครอบครองทุกสรรพสิง่ ขา้พเจา้คอืผูท้ีจ่ะตอ้งมลายสิน้อยา่งแน่นอน ขอทรงดู

เถดิว่า ขา้พเจา้ยดึเหนี่ยวพระนามของพระองค ์พระผูท้รงอมตะ ขา้พเจา้ขอวงิวอนต่ออตัภาพของ

พระองค ์พระผูท้รงความประเสรฐิ พระผูท้รงความสงูส่ง ขอทรงอยา่ละทิ้งขา้พเจา้ไวก้บัตวัขา้พเจา้เอง

และกเิลสทีใ่ฝต่ ่า ขอพระองคท์รงจบัมอืของขา้พเจา้ดว้ยพระหตัถแ์ห่งอานุภาพของพระองค ์และฉุด
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ขา้พเจา้ขึน้มาจากก้นบึง้แห่งความเพอ้ฝนัและจนิตนาการอนัไรส้าระของขา้พเจา้ และช าระขา้พเจา้ให้

หมดจดปราศจากสิง่ทีพ่ระองคร์งัเกยีจ 

 ขอทรงบนัดาลใหข้า้พเจา้หนัมาหาพระองค ์วางใจในพระองค ์แสวงหาพระองคเ์ป็นทีพ่กัพงิและ

หนีไปหาพระพกัตรข์องพระองค ์แทจ้รงิแลว้พระองคค์อืผูก้ระท าตามทีพ่ระองคป์รารถนาโดยอานุภาพ

และอ านาจของพระองค ์และบญัชาตามทีพ่ระองคต์อ้งการโดยเดชานุภาพของพระประสงคข์องพระองค ์ 

ไมม่ใีครต้านทานปฏบิตักิารของประกาศติของพระองคไ์ด ้ไมม่ใีครเบีย่งเบนวถิขีองโองการของพระองค์

ได ้ความจรงิแลว้พระองคค์อืพระผูท้รงมหทิธานุภาพ พระผูท้รงความรุง่โรจน์ พระผูท้รงอารทีีสุ่ด 

พระบาฮาอุลลาห ์

 ขา้แต่พระผูซ้ึง่การทดสอบของพระองคค์อืยารกัษาส าหรบัผูท้ีอ่ยูใ่กลพ้ระองค ์ดาบของพระองค์

เป็นทีป่รารถนาอย่างแรงกลา้ส าหรบัทุกคนทีพ่ระองคร์กั คมอาวุธของพระองคเ์ป็นทีต่อ้งการทีสุ่ดส าหรบั

หวัใจทีใ่ฝห่าพระองค ์ประกาศติของพระองคค์อืความหวงัเดยีวเท่านัน้ส าหรบัผูท้ีย่อมรบัสจัธรรมของ

พระองค!์ ขา้พเจา้ขอวงิวอนต่อมธุราสวรรคแ์ละแสงสว่างอนัรุง่โรจน์ของพระพกัตรข์องพระองค ์ขอทรง

ประทานสิง่ทีม่าจากนิวาสเบือ้งบนของพระองคซ์ึง่จะช่วยใหเ้ราใกลเ้ขา้ไปหาพระองค ์ขา้แต่พระผูเ้ป็น

เจา้ของขา้พเจา้ขอใหเ้รากา้วมัน่ในศาสนาของพระองค ์ใหห้วัใจของเราสว่างขึน้ดว้ยแสงแห่งความรูข้อง

พระองค ์และอุราของเราเรอืงรองดว้ยรศัมแีห่งพระนามของพระองค์ 

พระบาฮาอุลลาห ์

 ขอความรุง่โรจน์จงมแีด่พระองค ์ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้! หากมใิช่เพราะความทุกขย์าก

ทีบ่งัเกดิขึน้ในหนทางของพระองค ์จะรูไ้ดอ้ยา่งไรว่าใครคอืคนรกัทีแ่ทจ้รงิของพระองค ์และหากมใิช่

เพราะความทุกขย์ากทีท่ดสอบความรกัทีม่ต่ีอพระองคฐ์านะของผูท้ีป่รารถนาพระองคจ์ะเปิดเผยออกมา

ไดอ้ยา่งไร? อ านาจของพระองคเ์ป็นพยานใหแ้ก่ขา้พเจา้! สหายของทุกคนทีบ่ชูาพระองคค์อืน ้าตาทีพ่วก

เขาหลัง่ออกมา ผูป้ลอบโยนส าหรบัผูท้ีแ่สวงหาพระองคค์อืเสยีงโอดครวญทีพ่วกเขาเปล่งออกมา และ

อาหารส าหรบัผูท้ีร่บีไปหาพระองคค์อืเศษหวัใจทีแ่ตกสลายของพวกเขา 

 ความขมขืน่ของความตายในหนทางของพระองคช์่างหวานส าหรบัขา้พเจา้เพยีงไร และเป็นสิง่

ล ้าค่าเพยีงไรส าหรบัขา้พเจา้เมือ่ไดเ้ผชญิกบัคมอาวุธของศตัรเูพื่อจะเชดิชวูจนะของพระองค์! ขา้แต่พระ

ผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้ ขอใหข้า้พเจา้ไดด้ื่มสิง่ทีพ่ระองคป์รารถนาในศาสนาของพระองค ์ขอทรงประทาน

ทุกสิง่ทีพ่ระองคบ์ญัญตัใิหแ้ก่เราในความรกัของพระองค ์ความรุง่โรจน์ของพระองคเ์ป็นพยาน! ขา้พเจา้
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ปรารถนาแต่สิง่ทีพ่ระองคป์รารถนา และหวงัในสิง่ทีพ่ระองคห์วงั ขา้พเจา้วางใจและมัน่ใจในพระองคท์ุก

เวลา 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ขอวงิวอนพระองค ์ขอทรงเชดิชบูรรดาผูท้ีจ่ะมาช่วย

ศาสนานี้  ผูซ้ึง่จะไดร้บัการนบัว่าคู่ควรส าหรบัพระนามและอธปิไตยของพระองค ์เพื่อว่าพวกเขาจะได้

จดจ าขา้พเจา้ในหมูป่ระชาชนของพระองคแ์ละปกัธงชยัในดนิแดนของพระองค ์

 พระองคท์รงอ านาจในการกระท าสิง่ทีพ่ระองคป์รารถนา ไมม่พีระผูเ้ป็นเจา้อื่นใดนอกจาก

พระองค ์พระผูท้รงช่วยเหลอืในภยนัตราย พระผูท้รงด ารงอยูด่ว้ยตนเอง 

พระบาฮาอุลลาห ์

 ขอความสดุดจีงมแีด่พระองค ์ขา้แต่พระผูเ้ป็นนาย พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้! มนุษยท์ุกคนผูม้ ี

ธรรมทรรศนะ ยอมรบัอธปิไตยของพระองค ์และดวงตาทีเ่หน็แจง้ทุกดวงแลเหน็ความยิง่ใหญ่ของราช

ศกัดาและอานุภาพบบีบงัคบัของพระองค ์วายแุห่งการทดสอบไมส่ามารถยบัยัง้ผูท้ีย่นิดต่ีอการเขา้ใกล้

พระองคม์ใิหห้นัหน้ามาหาขอบฟ้าแห่งความรุง่โรจน์ของพระองค ์และพายแุห่งความยากล าบากไม่

สามารถรัง้หรอืขดัขวางผูท้ีอุ่ทศิตนต่อพระประสงคข์องพระองคม์ใิหเ้ขา้ไปหาราชส านกัของพระองค์ 

 ขา้พเจา้คดิว่า ตะเกยีงแห่งความรกัของพระองคก์ าลงัลุกอยูใ่นหวัใจของพวกเขา และประทปี

แห่งความเมตตาของพระองคถ์ูกจดุขึน้ในอุราของพวกเขา เคราะหร์า้ยไมส่ามารถท าใหพ้วกเขาหมาง

เมนิศาสนาของพระองค ์การเปลีย่นแปลงของโชคชะตาไมส่ามารถท าใหพ้วกเขาหลงออกไปจากความ

เป็นทีย่นิดขีองพระองค์ 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ขอวงิวอนต่อพวกเขา และต่อเสยีงถอนหายใจจากหวัใจ

ของพวกเขา เพราะว่าพรากจากพระองค ์ขอทรงคุม้ครองใหพ้วกเขาปลอดภยัจากการปองรา้ยของศตัรู

ของพระองค ์ขอทรงหล่อเลีย้งวญิญาณของพวกเขาดว้ยสิง่ทีพ่ระองคบ์ญัญตัไิวส้ าหรบัผูเ้ป็นทีร่กัของ

พระองค ์ผูซ้ึง่ไมเ่คยกลวัและไม่มเีศรา้โศก 

พระบาฮาอุลลาห ์

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้ พระองคท์รงทราบดวี่า ความทุกขท์รมาน เทลงมายงัขา้พเจา้

จากทุกสารทศิ และไมม่ใีครปดัเปา่หรอืผนัแปรความทุกขท์รมานเหล่าน้ีไดน้อกจากพระองค ์และ

พระองคไ์มเ่คยใหค้วามทุกขท์รมานบงัเกดิกบัผูใ้ดนอกจากว่า พระองคต์อ้งการเชดิชูฐานะของเขาใน

สวรรคข์องพระองค ์ค ้าจนุหวัใจของเขาในชวีตินี้ดว้ยอานุภาพบบีบงัคบัของพระองค ์ เพื่อว่าหวัใจของ
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เขาจะไมโ่น้มเอยีงเขา้หาสิง่ไรส้าระในโลกนี้ แทจ้รงิแลว้พระองคท์ราบดวี่า ในทุกสภาพการณ์ขา้พเจา้

ถนอมการระลกึถงึพระองคย์ิง่กว่าการเป็นเจา้ของทุกสรรพสิง่ทีอ่ยูใ่นสวรรคแ์ละบนโลก 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้ ขอทรงท าใหห้วัใจของขา้พเจา้เขม้แขง็ในการเชื่อฟงัและใน

ความรกัของพระองค ์ขอทรงท าใหข้า้พเจา้ปราศจากเหล่าศตัรทูัง้ปวงของพระองค ์แทจ้รงิแลว้เราขอ

ปฏญิาณต่อความรุง่โรจน์ของพระองคว์่า ขา้พเจา้ไมป่รารถนาสิง่ใดนอกจากพระองค์ ไมต่อ้งการสิง่ใด

นอกจากความปรานีของพระองค ์ไมห่วัน่กลวัสิง่ใดนอกจากความยตุธิรรมของพระองค ์ขา้พเจา้ขอรอ้ง

พระองค ์ขอทรงอภยัขา้พเจา้และบรรดาผูท้ีพ่ระองคร์กัตามทีพ่ระองคป์รารถนา แทจ้รงิแลว้พระองคค์อื

พระผูท้รงมหทิธานุภาพ พระผูท้รงอาร ี

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นนายแห่งสวรรคแ์ละโลก พระองคท์รงความประเสรฐิเหนือการสรรเสรญิของมวล

มนุษย ์ขอสนัตสิุขสถติอยูก่บับรรดาคนรบัใชท้ีซ่ื่อสตัยข์องพระองค ์ขอความรุง่โรจน์จงมแีด่พระผูเ้ป็นเจา้ 

พระผูเ้ป็นนายแห่งภพทัง้ปวง 

พระบ๊อบ 

 มผีูก้ าจดัความยุง่ยากอื่นใดอกีหรอืนอกจากพระผูเ้ป็นเจา้ ขอความสรรเสรญิจงมแีด่พระผูเ้ป็น

เจา้ พระองคค์อืพระผูเ้ป็นเจา้ ทุกคนเป็นคนรบัใชข้องพระองค ์และทุกคนปฏบิตัติามบญัชาของพระองค์ 

พระบ๊อบ 

 พระผูเ้ป็นเจา้เพยีงพอส าหรบัทุกสรรพสิง่ อยูเ่หนือทุกสิง่ ไมม่สีิง่ใดในสวรรคห์รอืโลกนอกจาก

พระผูเ้ป็นเจา้ทีเ่พยีงพอ แทจ้รงิแลว้พระองคค์อืพระผูท้รงรอบรู ้พระผูท้รงค ้าจุน พระผูท้รงอ านาจสงูสุด 

พระบ๊อบ 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นนาย พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้ พระผูเ้ป็นร่มไมช้ายคาของขา้พเจา้ในยามทุกข์

ระทม! พระผูเ้ป็นเกราะและทีก่ าบงัใหแ้ก่ขา้พเจา้ในยามเคราะหร์า้ย! เป็นทีล่ ีภ้ยัและทีพ่ึง่ของขา้พเจา้เมือ่

ถงึคราวจ าเป็น และเป็นสหายในยามทีข่า้พเจา้เดยีวดาย! พระองคเ์ป็นผูป้ลอบโยนในยามทีข่า้พเจา้

ปวดรา้ว เป็นมติรทีร่กัใครใ่นยามทีข่า้พเจา้โดดเดีย่ว! พระองคเ์ป็นผูข้จดัความทุกขโ์ศกอนัเจบ็ปวดของ

ขา้พเจา้ และเป็นผูอ้ภยับาปของขา้พเจา้!  

 ขา้พเจา้หนัมาหาพระองคอ์ยา่งหมดใจ วงิวอนพระองคด์ว้ยหวัใจ จติใจและวาจาทัง้หมดของ

ขา้พเจา้ ขอทรงคุม้ครองขา้พเจา้ใหพ้น้จากทุกสิง่ทีข่ดักบัพระประสงคข์องพระองค ์ในวฏัจกัรแห่ง
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เอกภาพสวรรคข์องพระองคน์ี้ ขอทรงช าระขา้พเจา้ใหป้ลอดจากมลทนิทัง้ปวงทีจ่ะขดัขวางมใิหข้า้พเจา้

แสวงหารม่เงาของพฤกษาแห่งกรณุาธคิุณของพระองค์ 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นนาย ขอทรงปรานีต่อผูอ่้อนแอ ขอทรงใหผู้ป้ว่ยฟ้ืน ขอทรงดบักระหายทีร่อ้นแรง 

ขอทรงประโลมออ้มอกทีม่ไีฟแห่งความรกัของพระองคค์ุอยู ่ขอทรงจดุไฟนัน้ใหลุ้กขึน้ดว้ยเปลวแห่ง

ความรกัและวญิญาณของพระองค ์

 ขอทรงสวมเทพมณเฑยีรแห่งเอกภาพสวรรคด์ว้ยภษูาแห่งความวสิุทธิ ์และสวมมงกุฎแห่งความ

โปรดปรานของพระองคบ์นศรีษะของขา้พเจา้ 

 ขอทรงสาดรศัมขีองทนิกรแห่งความอารขีองพระองคม์ายงัใบหน้าของขา้พเจา้ โปรดช่วยเหลอื

ขา้พเจา้ในการรบัใช ้ณ ธรณปีระตูอนัศกัดิส์ทิธิข์องพระองค ์

 ขอทรงท าใหห้วัใจของขา้พเจา้เป่ียมไปดว้ยความรกั ส าหรบัประชาชนของพระองค ์และโปรดให้

ขา้พเจา้ไดก้ลายเป็นเครือ่งหมายแห่งความปรานีและสญัลกัษณ์แห่งความกรณุาของพระองค ์เป็นผู้

ส่งเสรมิความปรองดองในหมูช่นทีพ่ระองคร์กั อุทศิตนต่อพระองค ์เอ่ยค าร าลกึถงึพระองค ์ไมค่ดิถงึ

ตนเอง และมสีตอิยูก่บัสิง่ทีเ่ป็นของพระองคเ์สมอ 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้! ขอทรงอยา่หยุดสายลมทีพ่ดัการอภยัและความ

กรณุาของพระองคม์ายงัขา้พเจา้ และโปรดอย่าพรากขา้พเจา้จากน ้าพุทีห่ลัง่ความช่วยเหลอืและ

กรณุาธคิุณของพระองค ์

 ขอใหข้า้พเจา้ไดอ้งิแอบกายภายใตร้ม่เงาของปีกแห่งความคุม้ครองของพระองค ์และโปรดมองดู

ขา้พเจา้ดว้ยดวงตาทีส่อดส่องดแูลของพระองค์ 

 ขอใหล้ิน้ของขา้พเจา้สดุดพีระนามของพระองคท์่ามกลางประชาชนไดอ้ย่างคล่องแคล่ว เพื่อว่า

น ้าเสยีงของขา้พเจา้จะไดเ้ปล่งออกมาในทีป่ระชุมอนัเกรยีงไกร และกระแสแห่งการสรรเสรญิพระองคจ์ะ

หลัง่จากรมิฝีปากของขา้พเจา้ 

 ความจรงิแลว้พระองคค์อืพระผูท้รงกรณุา พระผูเ้ป็นทีส่รรเสรญิ พระผูท้รงอ านาจ พระผูท้รง

อานุภาพสงูสุด 

พระอบัดุลบาฮา 
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  พระองคค์อืพระผูท้รงเหน็ใจ พระผูท้รงอาร!ี ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ พระผูเ้ป็นเจา้ของ

ขา้พเจา้! พระองคเ์หน็ขา้พเจา้ พระองคร์ูจ้กัขา้พเจา้ พระองคค์อืรม่ไมช้ายคาและทีพ่กัพงิของจา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไมเ่คยและจะไมแ่สวงหาผูใ้ดนอกจากพระองค ์ขา้พเจ้าไมเ่คยและจะไมย่ ่าอยู่ในหนทางใด 

นอกจากหนทางแห่งความรกัของพระองค ์ในยามค ่าคนืทีม่ดืมดิและสิน้หวงั ดวงตาขา้พเจา้เฝ้าคอยรุง่

เชา้แห่งกรุณาธคิุณอนัไมรู่ส้ ิน้ของพระองคด์ว้ยความหวงั และในยามรุง่อรณุ วญิญาณทีอ่่อนลา้ของ

ขา้พเจา้กลบัสดชื่นและแขง็ขนัดว้ยการระลกึถงึความงามและความสมบูรณ์เลศิของพระองค ์ผูท้ีไ่ดร้บั

ความช่วยเหลอืโดยความกรุณาปรานีของพระองค ์แมว้่าเขาเป็นเพยีงหยดน ้ากจ็ะกลายเป็นมหาสมทุร

อนัไมรู่ส้ ิน้ และแมจ้ะเป็นเพยีงอะตอม แต่เมือ่ความเมตตารกัใครข่องพระองคห์ลัง่ลงมาช่วยเหลอื กจ็ะ

เรอืงแสงประดุจดวงตะวนัอนัเจดิจา้ 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นวญิญาณแห่งความบรสิุทธิ ์พระผูเ้ป็นผูจ้ดัหาผูท้รงอาร ีขอทรงปกป้องคนรบัใชท้ี่

ใจระทกึและหลงใหลในพระองคผ์ูน้ี้ไวใ้นความคุม้ครองของพระองค ์ขอทรงช่วยเหลอืเขาใหม้ัน่คงใน

ความรกัของพระองคใ์นโลกนี้ และใหน้กปีกหกันี้ไดบ้นิไปถงึทีพ่กัพงิและรงัของพระองคท์ีอ่ยูบ่นพฤกษา

สวรรค ์

          พระอบัดุลบาฮา 

 

บทอธิษฐานขอความคุ้มครอง 

(ออกจากบา้น) 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้! ขา้พเจา้ไดอ้อกจากบา้นดว้ยความยดึมัน่ใน

สายใยแห่งความรกัของพระองค ์และมอบกายถวายตนไวใ้นการดแูลและความคุม้ครองของพระองค ์

ขา้พเจา้วงิวอนต่ออานุภาพทีพ่ระองคใ์ชคุ้ม้ครองบรรดาผูเ้ป็นทีร่กัของพระองคใ์หพ้น้จากผูท้ีถ่อืทฐิแิละ

วปิรติ ผูก้ดขีท่ีห่วัร ัน้ และผูก้ระท าความชัว่รา้ยทีห่ลงทางไกลออกไปจากพระองค ์ขอความอารแีละความ

กรณุาของพระองคค์ุม้ครองขา้พเจา้ใหป้ลอดภยั ขออานุภาพและอ านาจของพระองคช์่วยใหข้า้พเจา้ได้

กลบับา้น ความจรงิแลว้พระองคค์อืพระผูท้รงมหทิธานุภาพ พระผูท้รงช่วยเหลือในภยนัตราย พระผู้

ด ารงอยูด่ว้ยตนเอง 

          พระบาฮาอุลลาห ์
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 ขา้แต่พระผูเ้ป็นนาย พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้! พระองคท์รงเหน็และทราบแลว้ว่า ขา้พเจา้รอ้ง

เรยีกบรรดาคนรบัใชข้องพระองคม์ใิหห้นัไปไหนนอกจากไปรบัพรจากพระองค ์ขา้พเจ้าบอกพวกเขามใิห้

ปฏบิตัติามสิง่ใดนอกจากที่พระองคบ์ญัญตัไิวใ้นคมัภรีท์ีแ่จ่มชดั เป็นคมัภรีท์ีส่่งลงมาตามประกาศติ ที่

หยัง่ไมถ่งึดว้ยจดุประสงคท์ีเ่ปลีย่นแปลงไมไ่ดข้องพระองค์ 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ ขา้พเจา้ไมส่ามารถเอ่ยถอ้ยค าใด นอกจากจะไดร้บัอนุญาตจากพระองค ์

และไมส่ามารถเคลื่อนไหวไปทศิทางไหนนอกจากจะได้รบัอนุมตัจิากพระองค ์ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ของ

ขา้พเจา้ พระองคค์อืผูท้ีบ่รรดาลใหข้า้พเจา้เกดิขึน้มาโดยอานุภาพแห่งอ านาจของพระองค ์และทรง

ประสาทความกรณุาใหข้า้พเจา้แสดงศาสนาของพระองค ์ดว้ยเหตุนี้ขา้พเจา้จงึตอ้งรบัเคราะหก์รรมจน

ลิน้ของขา้พเจา้ถูกยงัยัง้มใิหส้ดุดหีรอืสรรเสรญิความรุง่โรจน์ของพระองค์ 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้ ขอความสรรเสรญิทัง้ปวงจงมแีด่พระองคส์ าหรบัสิง่ทีท่รง

บญัญตัใิหแ้ก่ขา้พเจา้ โดยประกาศติและอานุภาพของอธปิไตยของพระองค ์ ขา้พเจา้ขอวงิวอนพระองค ์

ขอทรงท าใหข้า้พเจา้และบรรดาผูท้ีร่กัขา้พเจา้เขม้แขง็ในความรกัทีม่ต่ีอพระองค ์ขอทรงค ้าจนุใหข้า้พเจา้

มัน่คงในศาสนาของพระองค ์ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้!  ขา้พเจา้ขอปฏญิาณต่ออ านาจของ

พระองค!์ ความน่าละอายของคนรบัใชค้อืการทีถู่กมา่นปิดกัน้จากพระองคแ์ละความรุง่โรจน์ของเขาคอื

การไดรู้จ้กัพระองค ์เมือ่มอีานุภาพแห่งพระนามของพระองคอ์ยูด่ว้ย ไมม่สีิง่ใดท ารา้ยขา้พเจา้ได ้และ

ดว้ยความรกัของพระองคใ์นหวัใจของขา้พเจา้ความทุกขท์รมานทัง้ปวงในโลกกห็าท าใหข้า้พเจา้ตื่น

ตระหนกไดไ้ม่ 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นนายของขา้พเจา้ ขอทรงประทานสิง่ทีจ่ะคุม้ครองขา้พเจา้และบรรดาผูท้ีข่า้พเจา้

รกัใหพ้น้จากการปองรา้ยของผูท้ีป่ฏเิสธสจัธรรมของพระองค ์และไมเ่ชื่อในสญัลกัษณ์ของพระองค์ 

 แทจ้รงิแลว้พระองคค์อืพระผูท้รงความรุง่โรจน์ พระผูท้รงอารทีีสุ่ด 

พระบาฮาอุลลาห ์

  

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นนายของขา้พเจา้ ขอทรงบญัญตัใิหแ้ก่ขา้พเจา้และบรรดาผูท้ีเ่ชื่อในพระองคด์ว้ย

สิง่ทีพ่ระองคถ์อืว่าดทีีสุ่ดส าหรบัเขา ดงัทีแ่ถลงไวใ้นคมัภรีแ์มบ่ท เพราะพระองคท์รงก าหนดเกณฑข์อง

ทุกสรรพสิง่ไวใ้นเงือ้มมอืของพระองค์ 

 ของขวญัมากมายจากพระองคห์ลัง่ลงมาอย่างไม่ขาดสายใหแ้ก่ผูท้ีถ่นอมความรกัของพระองค ์

และสญัลกัษณ์อนัน่าพศิวงของพระพรจากพระองค ์ประทานมาใหอ้ยา่งลน้เหลอืส าหรบัผูท้ีย่อมรบั
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เอกภาพสวรรคข์องพระองค ์เราขอมอบสิง่ทีพ่ระองคก์ าหนดไวส้ าหรบัเราใหอ้ยูใ่นการดแูลของพระองค ์

และขอวงิวอนพระองค ์ขอทรงประทานสิง่ทีด่งีามทัง้ปวงใหแ้ก่เราเท่าทีม่อียูใ่นความรูข้องพระองค์ 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นนายของขา้พเจา้ ขอทรงคุม้ครองขา้พเจา้ใหพ้น้จากความชัว่รา้ยทุกอยา่งทีค่วาม

รอบรูข้องพระองคม์องเหน็ เพราะไม่มอีานุภาพหรอืพลงัใดเวน้แต่ในพระองค ์ไมม่ชียัชนะใดจะมาถงึเวน้

แต่มาจากทีส่ถติของพระองค ์และพระองคเ์ท่านัน้ทีบ่ญัชาได ้อะไรกต็ามทีพ่ระผู้เป็นเจา้ตัง้พระประสงค์

ไวก้จ็ะเป็นไปตามนัน้ อะไรกต็ามทีพ่ระผูเ้ป็นเจา้มไิดต้ัง้พระประสงคไ์วก้จ็ะไมเ่ป็นไปตามนัน้ 

 ไมม่อีานุภาพหรอืพลงัใดนอกจากในพระผูเ้ป็นเจา้ พระผูท้รงประเสรฐิสุด พระผูท้รงอ านาจสงูสุด 

พระบ๊อบ 

 ขอความรุง่โรจน์จงมแีด่พระองค ์ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้! พระองคค์อืพระผูเ้ป็นเจา้ทีท่รงด ารงอยู่

ก่อนทุกสรรพสิง่ และจะด ารงอยูห่ลงัทุกสรรพสิง่ และจะคงอยูย่นืนานกว่าทุกสรรพสิง่ พระองคค์อืพระผู้

เป็นเจา้ทีรู่ทุ้กสรรพสิง่ และทรงยิง่ใหญ่เหนือทุกสรรพสิง่ พระองคค์อืพระผูเ้ป็นเจา้ทีท่รงปรานีต่อทุก

สรรพสิง่ ผูท้รงวนิิจฉัยทุกสรรพสิง่ และทรรศนะของพระองคม์องเหน็ทุกสรรพสิง่ พระองคค์อืพระผูเ้ป็น

เจา้ พระผูเ้ป็นนายของขา้พเจา้ พระองคท์ราบต าแหน่งของขา้พเจา้ พระองคเ์หน็รา่งกายและวญิญาณ

ของขา้พเจา้ 

 โปรดทรงอภยัขา้พเจา้และศาสนิกชนทีต่อบสนองเสยีงเรยีกรอ้งของพระองค ์ขอพระองคท์รง

เป็นผูช้่วยเหลอืขา้พเจา้ใหพ้น้จากการปองรา้ยของใครกต็ามทีต่อ้งการท าใหข้า้พเจา้ทุกขโ์ศก หรอืไม่

ปรารถนาดต่ีอขา้พเจา้ แทจ้รงิแลว้พระองคค์อืพระผูเ้ป็นนายของสรรพสิง่ทัง้ปวง พระองคเ์พยีงพอ

ส าหรบัทุกคน แต่ไม่มใีครเพยีงพอส าหรบัตนเอง หากปราศจากพระองค์ 

พระบ๊อบ 

   ในนามของพระผูเ้ป็นเจา้ พระผูเ้ป็นนายแห่งราชศกัดาทีท่รงอานุภาพ พระผูท้รงบบีบงัคบั 

 ขอความวสิุทธิจ์งมแีด่พระผูเ้ป็นนายซึง่ในมอืของพระองคค์อืบ่อเกดิของอาณาจกัร พระองคท์รง

สรา้งสรรพสิง่ตามทีพ่ระองคป์รารถนาโดยพระวจนะแห่งบญัชาของพระองค ์“จงเป็น” และกเ็ป็นไป

ตามนัน้ อานุภาพแห่งอ านาจเป็นของพระองคต์ราบจนบดันี้ และจะเป็นของพระองคน์บัแต่นี้ไป พระองค์

อวยชยัใหแ้ก่ผูท้ีพ่ระองคป์รารถนาโดยอานุภาพของบญัชาของพระองค ์ความจรงิแลว้พระองคค์อืพระผู้

ทรงอานุภาพ พระผูท้รงมหทิธานุภาพ ความรุง่โรจน์ทัง้ปวงและราชศกัดาในอาณาจกัรแห่งธรรมะและ

สรรพาวะ และสิง่ทีอ่ยูร่ะหว่างอาณาจกัเหล่านี้ ล้วนเกีย่วพนักบัพระองค ์แทจ้รงิแลว้พระองคค์อืพระผู้

ทรงเดชานุภาพ พระผูท้รงความรุง่โรจน์ ตัง้แต่นิรนัดรกาลพระองคเ์ป็นบ่อเกดิของความเขม้แขง็ทีไ่มย่อ่
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ทอ้ และจะเป็นไปต่อตราบจนนิรนัดรกาล อาณาจกัรทัง้ปวงในสวรรคแ์ละโลก และทีอ่ยู่ระหว่างอาณาจกัร

เหล่านี้ ลว้นเป็นของพระผูเ้ป็นเจา้ และอานุภาพของพระองคย์ิง่ใหญ่เหนือทุกสรรพสิง่ ทรพัยส์มบตัทิัง้

ปวงในโลกและสวรรค ์และทุกสิง่ทีอ่ยูร่ะหว่างโลกและสวรรค ์เป็นของพระองค ์และความคุม้ครองของ

พระองคแ์ผ่ไปถงึทุกสรรพสิง่ พระองคค์อืพระผูส้รา้งสวรรคแ์ละโลก และสิง่ทีอ่ยู่ระหว่างสวรรคแ์ละโลก 

และความจรงิแลว้พระองคเ์หน็ทุกสรรพสิง่ พระองคค์อืพระผูเ้ป็นนายทีค่ดิบญัชทีุกคนทีอ่าศยัอยูใ่น

สวรรคแ์ละบนโลก และผูท้ีอ่ยูร่ะหว่างสวรรคแ์ละโลก และความจรงิแลว้พระผูเ้ป็นเจา้ฉบัไวในการคดิ

บญัช ีพระองคก์ าหนดเกณฑใ์หทุ้กคนทีอ่ยูใ่นสวรรคแ์ละโลก และทีอ่ยูร่ะหว่างสวรรคแ์ละโลก แทจ้รงิ

แลว้พระองคค์อืพระผูท้รงคุม้ครองผูย้ ิง่ใหญ่ทีสุ่ด พระองคค์อืกุญแจของสวรรคแ์ละโลก และทุกสิง่ทีอ่ยู่

ระหว่างสวรรคแ์ละโลก ไวใ้นเงือ้มมอืของพระองค ์พระองคป์ระทานขวญัลาภตามทีพ่ระองคป์รารถนา

โดยอานุภาพแห่งบญัชาของพระองค ์แทจ้รงิแลว้พระกรุณาของพระองค์หอ้มลอ้มทุกสรรพสิง่ พระองค์

คอืพระผูท้รงรอบรู ้

 พระผูเ้ป็นเจา้เพยีงพอส าหรบัขา้พเจา้ พระองคค์อืผูท้ี่ถอือาณาจกัรของทุกสรรพสิง่ไวใ้นก ามอื

ของพระองค ์พระองคค์ุม้ครองคนรบัใชท้ีพ่ระองคป์รารถนา โดยอาศยัอานุภาพของกองทพัของพระองค์

ในสวรรคแ์ละโลก และทีอ่ยู่ระหว่างสวรรคแ์ละโลก ความจรงิแลว้พระผูเ้ป็นเจา้คอยคุม้ครองทุกสรรพสิง่ 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นนาย! พระองคท์รงความประเสรฐิเหลอืประมาณ ขอทรงคุม้ครองเราใหพ้น้จาก

ภยัทีอ่ยู ่ขา้งหน้าและขา้งหลงั ทีอ่ยูเ่หนือศรีษะ อยูข่วาและซา้ย ใตฝ้า่เทา้และทุกดา้น แทจ้รงิแลว้ความ

คุม้ครองทีพ่ระองคใ์หแ้ก่ทุกสรรพสิง่ไมม่สีิน้สุด 

พระบ๊อบ 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้! โปรดปกป้องคนรบัใชท้ีพ่ระองคไ์วใ้จใหพ้น้จาก

ความชัว่รา้ยทีเ่กดิจากกเิลสและความเหน็แก่ตวั โปรดเฝ้าดพูวกเขาดว้ยความเมตตารกัใคร ่และคุม้ครอง

พวกเขาใหพ้น้จากความเจบ็แคน้ชงิชงัและรษิยา ขอพระองคท์รงดแูลและพทิกัษ์พวกเขาไวใ้นปราการที่

ปลอดภยัจากคมอาวุธแห่งความสงสยั โปรดบนัดาลใหพ้วกเขาเป็นเครือ่งหมายแห่งความรุง่โรจน์ของ

พระองค ์โปรดใหร้งัสจีากอรุโณทยัแห่งเอกภาพของพระองคท์อดรศัมอีนัเจดิจา้มายงัใบหน้าของพวกเขา 

ใหห้วัใจของพวกเขาเบกิบานดว้ยบทกลอนทีห่ลัง่มาจากอาณาจกัรอนัวสิุทธิข์องพระองค ์พระองคค์อื

พระผูท้รงอาร ีพระผูท้รงคุม้ครอง พระผูท้รงมหทิธานุภาพ พระผูท้รงกรณุา 

พระอบัดุลบาฮา 
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 ขา้แต่พระผูเ้ป็นนายของขา้พเจา้! พระองคท์รงรูว้่าประชาชนถูกรุมลอ้มดว้ยความเจบ็ปวดและ

ความหายนะ ถูกลอ้มรอบดว้ยความทุกขท์รมานและความยุง่ยาก ความทุกขย์ากและเคราะหร์า้ยทุก

อยา่งโจมตมีนุษยป์ระดุจงรูา้ย ไมม่ทีีก่ าบงัหรอืทีล่ ีภ้ยัใดส าหรบัมนุษยน์อกจากภายใตปี้กแห่งความ

คุม้ครอง การอภริกัษ์ การอภบิาลและอารกัขาของพระองค์ 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นผูท้รงปรานี! ขา้แต่พระผูเ้ป็นนายของขา้พเจา้! ขอใหค้วามคุม้ครองของพระองค์

เป็นเกราะป้องกนัขา้พเจา้ การอภริกัษ์ของพระองคเ์ป็นโล่ก าบงัขา้พเจา้ ความถ่อมตวัต่อประตูแห่งความ

เป็นหน่ึงของพระองคเ์ป็นผูอ้ภบิาลขา้พเจา้ การปกป้องและอารกัขาของพระองคเ์ป็นปราการและทีอ่าศยั

ของขา้พเจา้  ขอทรงอภริกัษ์ขา้พเจา้ใหพ้น้จากการชกัจงูของความเหน็แก่ตวัและกเิลส ขอทรงอภบิาล

ขา้พเจา้ใหพ้น้จากความเจบ็ปว่ย ความทุกขย์าก ความยุ่งยาก และการทดสอบทีส่าหสั 

 แทจ้รงิแลว้พระองคค์อืพระผูท้รงคุม้ครอง พระผูอ้ภบิาล พระผูอ้ภริกัษ์ พระผูท้รงเพยีงพอ และ

แทจ้รงิแลว้พระองคค์อื พระผูท้รงปรานีของพระผูท้รงปรานีทีสุ่ด 

พระอบัดุลบาฮา 

(แด่บาไฮทีถู่กประหตัประหาร) 

พระองคค์อืพระผูเ้ป็นเจา้ 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นนาย พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้! พระผูช้่วยเหลอืผูอ่้อนแอ พระผูช้่วยคนยากไร ้

และปลดปล่อยผูท้ีช่่วยตวัเองไมไ่ดท้ีห่นัมาหาพระองค์ 

 ขา้พเจา้ขอยกมอืวงิวอนต่ออาณาจกัรแห่งความงามของพระองคด์ว้ยความต ่าตอ้ยทีสุ่ด และ

จติใจของขา้พเจา้รอ้งเรยีกพระองคโ์ดยกล่าวว่า : ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้! ขอทรง

ช่วยใหข้า้พเจา้บชูาพระองค ์ขอทรงเสรมิพลงัใหข้า้พเจา้รบัใชพ้ระองค ์ขอความกรณุาของพระองค์

ช่วยเหลอืขา้พเจา้ในการเป็นทาสรบัใชพ้ระองค ์ใหข้า้พเจา้มัน่คงในการเชื่อฟงัพระองค ์โปรดหลัง่ความ

อารขีองพระองคใ์หแ้ก่ขา้พเจา้อย่างลน้หลาม ขอใหด้วงตาแห่งความเมตตารกัใคร่ของพระองคค์อยเฝ้าดู

ขา้พเจา้ ใหข้า้พเจา้ด าดิง่ลงสู่มหาสมทุรแห่งการอภยัของพระองค ์ใหค้วามจงรกัภกัดขีองขา้พเจา้มัน่คง

ในศาสนาของพระองค ์และโปรดประทานความมัน่ใจยิง่กว่าเดมิใหแ้ก่ขา้พเจา้ เพื่อว่าขา้พเจา้จะไมต่้อง

พึง่โลก จะหนัหน้าดว้ยความอุทศิทัง้หมดมาหาพระพกัตรข์องพระองค ์จะเขม็แขง็ขึน้ดว้ยอานุภาพของ

ขอ้พสิจูน์และพยานหลกัฐาน และเพราะไดร้บัการประสาทดว้ยราชศกัดาและอานุภาพ จะไดผ้่านแดน

สวรรคแ์ละโลกทัง้หมด แทจ้รงิแลว้พระองคค์อืพระผูท้รงปรานี พระผูท้รงความรุง่โรจน์ พระผูท้รงเมตตา 

พระผูท้รงเหน็ใจ 
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 ขา้แต่พระผูเ้ป็นนาย! คนเหล่านี้คอืผูร้อดชวีติจากการสงัหารเหล่าดวงวญิญาณทีไ่ดร้บัพร พวก

เขาไดท้นทุกขท์รมานทุกอย่าง และอดทนต่อความอยตุธิรรมอนัรา้ยกาจ พวกเขาไดล้ะทิง้ความสบาย

และความเจรญิรุง่เรอืงทัง้หมดเตม็ใจยอมรบัความทุกขท์รมานและเคราะหร์า้ยอนัน่าสะพรงึกลวัในวถิี

แห่งความรกัของพระองค ์และยงัคงถูกจบักุมอยูใ่นเงือ้มมอืของศตัรผููท้รมานพวกเขาอยา่งเจบ็ปวดอยู่

ตลอด และกดขีพ่วกเขาฐานทีก่า้วมัน่อยู่ในหนทางตรงของพระองค ์ไมม่ใีครช่วยเหลอืหรอืเป็นมติรกบั

พวกเขา นอกจากพวกอปัยศและไรศ้ลีธรรมแลว้ ไมม่ใีครคบหาสมาคมกบัพวกเขา 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นนาย! ดวงวญิญาณเหล่านี้ไดล้ิม้รสความปวดรา้วอนัขมขื่นในชวีตินี้ และไดท้น

การหยามเกยีรตทิีป่ระชาชนผูก้ดขีก่ระท าต่อพวกเขาอยา่งหยาบคาย ประหนึ่งเป็นสญัลกัษณ์แห่งความ

รกัของพวกเขาทีม่ต่ีอความงามทีเ่รอืงรองของพกัตรากฤตขิองพระองค ์และดว้ยความกระตอืรอืรน้ทีจ่ะ

ไปใหถ้งึอาณาจกัรสวรรคข์องพระองค์ 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นนาย! ขอใหห้ขูองพวกเขาไดย้นิวจนะทีเ่รยีกความช่วยเหลอืจากสวรรคแ์ละ

น าไปสู่ชยัชนะอย่างรวดเรว็ โปรดปลดปล่อยพวกเขาจากการกดขีข่องผูท้ีใ่ชอ้ านาจอยา่งสยองขวญั ขอ

ทรงยัง้มอืของผูไ้รศ้ลีธรรม และโปรดอย่าปล่อยใหด้วงวญิญาณเหล่านี้ถูกฉีกดว้ยอุง้เลบ็และเขีย้วของ

สตัวป์า่ทีดุ่รา้ย เพราะพวกเขาหลงใหลอยูก่บัความรกัทีม่ต่ีอพระองค ์ไดร้บัมอบความลกึลบัแห่งความ

วสิุทธิข์องพระองค ์ยนือยูท่ีป่ระตูของพระองคอ์ยา่งถ่อมตวั และไดไ้ปถงึอาณาจกัรอนัประเสรฐิของ

พระองค ์

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นนาย! โปรดเสรมิก าลงัของพวกเขาดว้ยพลงัใหม ่โปรดท าใหด้วงตาของพวกเขา

สดใสดว้ยการให ้เหน็หลกัฐานทีน่่าอศัจรรยใ์นยามค ่าคนืทีม่ดืมวั โปรดก าหนดสิง่ทีด่งีามทัง้ปวงทีม่อียูใ่น

อาณาจกัรแห่งความลกึลบัอนนัตข์องพระองคใ์หแ้ก่พวกเขา โปรดดลใหพ้วกเขาเป็นดาราทีสุ่กใสทีส่าด

แสงไปทัว่ทุกเขตแดน เป็นพฤกษาทีอุ่ดมดว้ยผลไมแ้ละกิง่กา้นและพลิว้ไปกบัสายลมยามเชา้ 

 แทจ้รงิแลว้พระองคค์อืพระผูท้รงอาร ีพระผูท้รงอ านาจ พระผูท้รงอานุภาพสงูสุด พระผูท้รงอยู่

นอกเหนืออ านาจบงัคบัใดๆ ไมม่พีระผูเ้ป็นเจา้อื่นใดนอกจากพระองค ์พระผูเ้ป็นเจา้แห่งความรกัและ

ความเมตตาปรานี พระผูท้รงความรุง่โรจน์ พระผูท้รงอภยัเสมอ 

          พระอบัดุลบาฮา 
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บทอธิษฐานให้จิตใจมัน่คงในศาสนา 

 ขอความสดุดจีงมแีด่พระนามของพระองค ์ขา้แต่พระผูเ้ป็นนาย พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้! 

ขา้พเจา้ขอวงิวอนต่ออานุภาพของพระองคท์ีห่อ้มลอ้มทุกสรรพสิง่ ต่ออธปิไตยของพระองคท์ีอ่ยูเ่หนือ

สรรพภาวะ ต่อพระวจนะทีซ่่อนเรน้อยูใ่นอจัฉรยิภาพของพระองคท์ีท่รงใชส้รา้งสวรรคแ์ละโลก ขอทรง

ช่วยใหเ้รามัน่คงในความรกัทีม่ต่ีอพระองคแ์ละเชื่อฟงัสิง่ทีพ่ระองคย์นิด ีพศิดพูระพกัตรข์องพระองคแ์ละ

สรรเสรญิความรุง่โรจน์ของพระองค ์ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ โปรดเตมิพลงัใหเ้ราแพรก่ระจายสญัลกัษณ์ของ

พระองคไ์ปกวา้งไกลในหมูป่ระชาชน โปรดอภบิาลศาสนาในอาณาจกัรของพระองค ์พระองคด์ ารงอยู่

เสมอโดยไม่ขึน้กบัการกล่าวถงึของประชาชนและจะด ารงอยูต่่อไปชัว่นิรนัดร์ 

 ขา้พเจา้มัน่ใจในพระองคโ์ดยบรบิรูณ์ หนัหน้าเขา้หาพระองค ์ยดึเหนี่ยวสายใยแห่งการบรบิาล

ดว้ยความรกัของพระองค ์และรบีไปสู่รม่เงาแห่งความปรานีของพระองค ์ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้ 

โปรดอย่าผลกัไสขา้พเจา้ ดงัเช่นคนทีผ่ดิหวงัใหไ้ปจากประตูของพระองค ์โปรดอย่าพรากขา้พเจา้จาก

พระกรณุาของพระองค ์เพราะพระองคเ์ท่านัน้ทีข่า้พเจา้แสวงหา ไมม่พีระผูเ้ป็นเจา้อื่นใดนอกจาก

พระองค ์พระผูท้รงอภยัเสมอ พระผูท้รงอารทีีสุ่ด 

 ขอความสรรเสรญิจงมแีด่พระองค ์ขา้แต่พระผูเ้ป็นทีร่กัยิง่ของบรรดาผูท้ีรู่จ้กัพระองค์! 

พระบาฮาอุลลาห ์

 ขา้แต่พระผูซ้ึง่ความใกลช้ดิของพระองคค์อืความปรารถนาของขา้พเจา้ การเขา้เฝ้าพระองคค์อื

ความหวงัของขา้พเจา้ การระลกึถงึพระองคค์อืความตอ้งการของขา้พเจา้ ราชส านกัแห่งความรุง่โรจน์

ของพระองคค์อืเป้าหมายของขา้พเจา้ ทีส่ถติของพระองคค์อืจดุหมายของขา้พเจา้ พระนามของพระองค์

คอืการรกัษาขา้พเจา้ พระนามของพระองคค์อืความผ่องใสในหวัใจของขา้พเจา้ การรบัใชพ้ระองคค์อื

ความใฝฝ่นัอนัสงูสุดของขา้พเจา้! ขา้พเจา้วงิวอนต่อพระนามของพระองคท์ีท่รงช่วยใหบ้รรดาผูท้ีย่อมรบั

พระองคไ์ดเ้หนิขึน้สู่สุดยอดของการรูจ้กัพระองค ์และเตมิพลงัใหผู้ท้ีบ่ชูาพระองคด์ว้ยความศรทัธาไดข้ึน้

ไปสู่อาณาจกัรบรเิวณของราชส านกัแห่งกรณุาธคิุณอนัวสิุทธิข์องพระองค ์ขอทรงช่วยใหข้า้พเจา้หนัหน้า

มาหาพระพกัตรข์องพระองค ์พศิดพูระองคแ์ละกล่าวถงึความรุง่โรจน์ของพระองค์ 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นนายของขา้พเจา้ ขา้พเจา้คอืผูท้ีล่มืทุกสิง่นอกจากพระองค ์และหนัมาหา

อรโุณทยัแห่งความกรณุาของพระองค ์ละทิง้ทุกสิง่นอกจากพระองคด์ว้ยความหวงัทีจ่ะเขา้ใกลร้าชส านกั

ของพระองค ์ขอทรงดเูถดิว่า ดวงตาของขา้พเจา้เหลอืบขึน้มองเหน็ต าหนกัทีเ่รอืงแสงดว้ยอาภาจากพระ

พกัตรข์องพระองค ์ขา้แต่พระผูเ้ป็นทีร่กัยิง่ของขา้พเจา้ ขอทรงประทานสิง่ทีจ่ะช่วยใหข้า้พเจา้มัน่คงใน
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ศาสนาของพระองค ์เพื่อว่าความสงสยัของพวกไม่มศีาสนาจะขดัขวางขา้พเจา้มใิหห้นัมาหาพระองค์

ไมไ่ด ้

 แทจ้รงิแลว้พระองคค์อืพระผูเ้ป็นเจา้แห่งอานุภาพ พระผู้ทรงช่วยเหลอืในภยนัอนัตราย พระผู้

ทรงความรุง่โรจน์ พระผูท้รงมหทิธานุภาพ 

พระบาฮาอุลลาห ์

 ขอความสดุดจีงมแีด่พระองค ์ขา้แต่พระผูเ้ป็นนาย พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้! ขา้แต่พระผูเ้ป็น
นาย พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้! ขา้พเจา้ขอวงิวอนต่อบรมศาสดาผูธ้ ารงพระนามอนัยิง่ใหญ่ทีสุ่ดของ
พระองค ์ผูถู้กทรมานอยา่งเจบ็ปวดโดยประชาชนทีป่ฏเิสธสจัธรรมของพระองคแ์ละถูกรมุลอ้มดว้ยความ
ทุกขโ์ศกจนไม่มวีจใีดพรรณนาได ้ขอทรงใหข้า้พเจา้ไดร้ะลกึถงึและสรรเสรญิพระองคใ์นยคุนี้ ซึง่เป็นยคุ
ทีทุ่กคนไดเ้มนิความงามของพระองค ์โตเ้ถยีงกบัพระองค ์เมนิบรมศาสดาผูเ้ปิดเผยศาสนาของพระองค์
อยา่งดถููก ขา้แต่พระผูเ้ป็นนายของขา้พเจา้ ไม่มใีครทีจ่ะช่วยพระองคน์อกจากพระองคเ์อง ไมม่อีานุภาพ
ใดทีจ่ะช่วยพระองค ์นอกจากอานุภาพของพระองคเ์อง 

 ขา้พเจา้ขอวงิวอนพระองค ์ขอทรงช่วยใหข้า้พเจา้ยดึมัน่ในความรกัและการระลกึถงึพระองค ์
แทจ้รงิแลว้สิง่นี้ไมเ่กนิความสามารถของขา้พเจา้ และพระองคค์อืผูท้ีรู่ทุ้กอย่างในตวัขา้พเจา้ ความจรงิ
แลว้พระองคค์อืผูท้ีรู่แ้ละทราบทุกสรรพสิง่ ขา้แต่พระผูเ้ป็นนายของขา้พเจา้ ขอทรงอยา่พรากขา้พเจา้
จากแสงสว่างของพระพกัตรข์องพระองค ์ซึง่ความเจดิจา้ของแสงนัน้ไดท้ าใหท้ัว่พภิพสว่างไสว ไมม่พีระ
ผูเ้ป็นเจา้อื่นใดนอกจากพระองค ์พระผูท้รงอานุภาพสงูสุด พระผูท้รงความรุง่โรจน์ พระผูท้รงอภยัเสมอ 

พระบาฮาอุลลาห ์

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นนาย พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้! โปรดช่วยใหผู้ท้ีพ่ระองคร์กัใครม่ ัน่คงในศาสนา 
ใหเ้ขาเดนิในวถิขีองพระองค ์มจีติใจมัน่ในศาสนาของพระองค ์โปรดประทานความกรณุาเพื่อใหเ้ขา
ยบัยัง้กเิลสและความเหน็แก่ตวั และเตมิตามแสงธรรมทีค่อยน าทาง พระองคค์อืพระผูท้รงอานุภาพ พระ
ผูท้รงกรณุา พระผูท้รงด ารงอยูด่ว้ยตนเอง พระผูท้รงประทานพร พระผูท้รงเหน็ใจ พระผูท้รงมหทิธานุ
ภาพ พระผูท้รงอาร ี

พระอบัดุลบาฮา     
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บทอธิษฐานเพ่ือความมัน่คงในพระปฏิญญา 

 ขอความสรรเสรญิจงมแีด่พระองค ์ขา้แต่พระผูเ้ป็นราชนัแห่งนิรนัดรกาล พระผูส้รา้งชาติ
ทัง้หลาย พระผูอ้อกแบบกระดกูทีต่อ้งเสื่อมสลาย! ขา้พเจา้ขออธษิฐานต่อพระนามของพระองคท์ีท่รงใช้
รอ้งเรยีกมวลมนุษยชาตใิหม้ายงัขอบฟ้าแห่งราชศกัดาและความรุง่โรจน์ของพระองค ์ และน าทางบรรดา
คนรบัใชไ้ปยงัราชส านกัแห่งกรณุาธคิุณของพระองค ์ขอทรงนับขา้พเจา้เป็นพวกทีป่ล่อยวางจากทุกสิง่
นอกจากพระองค ์ตัง้มัน่ในพระองค ์และเมือ่ประสบกบัเคราะหก์รรมทีพ่ระองคป์ระกาศติไว ้กไ็มท่อ้ถอย
และยงัหนัไปหาพระพรจากพระองค ์

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นนายของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ยดึถอืความอารขีองพระองค ์และยดึชายเสือ้คลุมแห่ง
กรณุาธคิุณของพระองคไ์วม้ ัน่ ขอเมฆแห่งความเอือ้เฟ้ือของพระองคห์ลัง่สิง่ทีจ่ะช าระจติใจของขา้พเจา้มิ
ใหร้ะลกึถงึผูใ้ดนอกจากพระองค ์และท าใหข้า้พเจา้สามารถหนัมาหาพระองค์ ผูเ้ป็นจุดหมายของการ
บชูาของมวลมนุษยชาต ิผูท้รงถูกต่อตา้นโดยทพัของผูป้ลุกป ัน่ความไมส่งบทีล่ะเมดิพระปฏญิญาของ
พระองค ์ไมเ่ชื่อในพระองคแ์ละสญัลกัษณ์ของพระองค ์ 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นนายของขา้พเจา้ โปรดอยา่ปฏเิสธมใิหข้า้พเจา้สดูสุคนธรสจากภษูาของพระองค์
ในยคุนี้ โปรดอย่าพรากขา้พเจา้จากลมหายใจแห่งการเปิดเผยพระธรรมเมือ่แสงสว่างของพระองค์
ปรากฎขึน้ พระองคท์รงอานุภาพในการกระท าสิง่ทีพ่ระองคป์รารถนา ไม่มสีิง่ใดสามารถตา้นทานพระ
ประสงคข์องพระองค ์หรอืขดัขวางสิง่ทีพ่ระองคต์ัง้พระประสงคไ์วโ้ดยอานุภาพของพระองค์ 

 ไมม่พีระผูเ้ป็นเจา้อื่นใดนอกจากพระองค ์พระผูท้รงมหทิธานุภาพ พระผูท้รงอจัฉรยิภาพ 

          พระบาฮาอุลลาห ์

พระองคค์อืพระผูท้รงอ านาจ พระผูท้รงอภยั พระผูท้รงเหน็ใจ!  

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้! พระองคท์รงเหน็บรรดาคนรบัใชข้องพระองคอ์ยู่
ในกน้บึง้แห่งอเวจแีละความหลงผดิ ขา้แต่พระผูเ้ป็นยอดปรารถนาของโลก แสงสว่างแห่งการน าทางของ
พระองคอ์ยู ่ณ ทีใ่ด? พระองคท์รงรูว้่าพวกเขาอ่อนแอและช่วยตวัเองไมไ่ด ้ขา้แต่พระผูซ้ึง่อานุภาพของ
สวรรคแ์ละโลกอยูใ่นก ามอืของพระองค ์อานุภาพของพระองคอ์ยู ่ณ ทีใ่ด? 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นนาย พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้! ขา้พเจา้ขอรอ้งต่อแสงสว่างของประทปีแห่ง
ความเมตตารกัใครข่องพระองค ์ต่อคลื่นในมหาสมทุรแห่งเมธาของพระองค ์ต่อพระวจนะทีพ่ระองคใ์ช้
ปกครองประชาชนในอาณาจกัรของพระองค ์ขอทรงใหข้า้พเจา้ไดเ้ป็นหน่ึงในบรรดาผูท้ีป่ฏบิตัติาม
บญัชาในคมัภรีข์องพระองค ์ขอพระองคท์รงบญัญตัสิ าหรบัขา้พเจา้ดว้ยสิง่ทีพ่ระองคบ์ญัญตัสิ าหรบั
บรรดาผูท้ีพ่ระองคไ์วใ้จ  ผูท้ีไ่ดด้ื่มอมฤตแห่งการดลใจจากถว้ยแห่งความอารขีองพระองค ์รบีท าตามที่
พระองคย์นิด ียดึถอืพระปฏญิญาและพนิัยกรรมของพระองค ์พระองคท์รงอานุภาพในการท าตามที่
พระองคป์รารถนา ไมม่พีระผูเ้ป็นเจา้อื่นใดนอกจากพระองค ์พระผูท้รงรอบรู ้พระผูท้รงอจัฉรยิภาพ 
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 ขา้แต่พระผูเ้ป็นนาย ขอความอารขีองพระองคป์รากาศติใหแ้ก่ขา้พเจา้ดว้ยสิง่ทีจ่ะท าใหข้า้พเจา้
รุง่เรอืงในโลกนี้และโลกหน้า และพาขา้พเจา้เขา้ไปหาพระองค ์ขา้แต่พระผูท้รงเป็นนายของมวลมนุษย ์
ไมม่พีระผูเ้ป็นเจา้อื่นใดนอกจากพระองค ์พระผูเ้ป็นหนึ่ง พระผูท้รงอ านาจ พระผูเ้ป็นทีส่รรเสรญิ 

          พระบาฮาอุลลาห ์

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ผูท้รงเหน็ใจ! ขอค าขอบคุณจงมแีด่พระองคท์ีท่รงปลุกและท าใหข้า้พเจา้มสีต ิ
พระองคท์รงประทานดวงตาทีเ่หน็แจง้ใหแ้ก่ขา้พเจา้ ทรงโปรดขา้พเจา้ดว้ยหูทีส่ดบัฟงั ทรงน าขา้พเจา้
ไปสู่อาณาจกัรและวถิขีองพระองค ์พระองคท์รงแสดงหนทางทีถู่กตอ้งใหแ้ก่ขา้พเจา้ และทรงดลให้
ขา้พเจา้เขา้ไปในเรอืแห่งความรอดพน้ ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้!  ขอทรงท าใหข้า้พเจา้มัน่คงและซื่อสตัย ์
โปรดคุม้ครองขา้พเจา้ใหพ้น้จากการทดสอบทีรุ่นแรง โปรดอภริกัษ์และปกป้องขา้พเจา้ไวใ้นปราการอนั
แขง็แกรง่แห่งพระปฏญิญาและพนิยักรรมของพระองค ์พระองคค์อืพระผูท้รงอานุภาพ พระองคค์อืพระผู้
ทรงเหน็ พระองคค์อืพระผูท้รงไดย้นิ 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ผูท้รงเหน็ใจ โปรดประทานหวัใจทีเ่สมอืนแกว้ใหแ้ก่ขา้พเจา้ ซึ่งหวัใจน้ีจะ
ประกายแสงแห่งความรกัของพระองค ์และโปรดประทานความคดิใหแ้ก่ขา้พเจา้ ซึง่ความคดินี้จะเปลีย่น
โลกนี้ใหเ้ป็นสวนกุหลาบโดยอาศยัการหลัง่พระกรณุาสวรรค์ 

 พระองคค์อืพระผูท้รงเหน็ใจ พระผูท้รงปรานี พระผูเ้ป็นเจา้ผูท้รงเมตตาและยิง่ใหญ่ 

          พระอบัดุลบาฮา 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นนายของขา้พเจา้ พระผูเ้ป็นความหวงัของขา้พเจา้! ขอพระองคท์รงช่วยให้
บรรดาผูท้ีพ่ระองคร์กัมัน่คงในพระปฏญิญาอนัยิง่ใหญ่ของพระองค ์ซื่อสตัยต่์อศาสนาทีป่ระจกัษ์แจง้ของ
พระองค ์ด าเนินการตามบญัญตัทิีพ่ระองคล์ขิติไวส้ าหรบัพวกเขาในคมัภรีแ์ห่งวภิาของพระองค ์เพื่อว่า
พวกเขาจะกลายเป็นธงแห่งการน าทาง เป็นตะเกยีงของหมูเ่ทวญัเบือ้งบน เป็นน ้าพุแห่งอจัฉรยิภาพอนั
ไมรู่ส้ ิน้ของพระองค ์เป็นดาราทีค่อยน าทางอย่างถูกตอ้งเมือ่เรอืงแสงมาจากนภาสวรรค์ 

 แทจ้รงิแลว้พระองคค์อืพระผูท้ีไ่ม่มใีครเอาชนะได ้พระผูท้รงมหทิธานุภาพ พระผูท้รงอานุภาพ 

          พระอบัดุลบาฮา 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นนาย ขอทรงช่วยใหเ้ราก้าวมัน่ในวถิขีองพระองค ์ขอพระองคท์รงใหก้ าลงัใจแก่
เราในการเชื่อฟงัพระองค ์ขอทรงดลใหเ้ราหนัหน้ามาหาความงามของพระองค ์ขอทรงท าใหใ้จของเรา
เบกิบานดว้ยสญัลกัษณ์แห่งเอกภาพสวรรคข์องพระองค ์ขอทรงประดบักายของเราดว้ยเสือ้คลุมแห่ง
ความอารขีองพระองค ์ขอทรงขจดัม่านทีบ่งัตาเรา และโปรดใหถ้ว้ยแห่งกรณุาของพระองคแ์ก่เรา เพื่อว่า
สาระของทุกชวีติจะไดร้อ้งเพลงสรรเสรญิต่อจนิตภาพแห่งความโอฬารของพระองค ์ขา้แต่พระผูเ้ป็นนาย 
ขอทรงเปิดเผยพระองคโ์ดยวจนะแห่งความปรารถนาและความลกึลบัแห่งภาวะของพระองค ์เพื่อว่า
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ความปีตขิองการอธษิฐานจะอาบวญิญาณของเรา เป็นการอธษิฐานทีล่ ้าลกึกว่าถอ้ยค าและพยญัชนะและ
อยูเ่หนือกว่าพยางคแ์ละน ้าเสยีง เพื่อว่าทุกสิง่จะเลอืนหายไปต่อการเปิดเผยวภิาของพระองค์ 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นนาย! บุคคลเหล่านี้คอืคนรบัใชท้ีม่ ัน่คงในพระปฏญิญาและพนิัยกรรมของ
พระองค ์ยดึเหนี่ยวสายใยแห่งความไมผ่นัแปรในศาสนาของพระองค ์และยดึชายเสือ้คลุมแห่งความ
โอฬารของพระองค ์ขา้แต่พระผูเ้ป็นนายขอทรงช่วยเหลอืพวกเขาดว้ยพระกรณุาของพระองค ์ขอ
อานุภาพของพระองคท์ าใหพ้วกเขาหนกัแน่น และโปรดช่วยใหพ้วกเขาเขม้แขง็ในการเชื่อฟงัพระองค ์

 พระองคค์อืพระผูท้รงอภยั พระผูท้รงกรณุา 

          พระอบัดุลบาฮา 
 

บทอธิษฐานพ่ือตดัความผกูพนั 

 ขอความสรรเสรญิจงมแีด่พระองค ์ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้! ขา้พเจา้ขอขอบคุณที่
พระองคท์รงท าใหข้า้พเจา้ไดรู้จ้กับรมศาสดาผูเ้ป็นอรุโณทยัแห่งความปรานี เป็นอุทยัสถานแห่งความ
กรณุา และเป็นคลงัแห่งศาสนาของพระองค ์ขา้พเจา้ขอวงิวอนต่อพระนามของพระองคท์ีท่ าใหใ้บหน้า
ของผูท้ีอ่ยูใ่กลพ้ระองคข์าวผ่อง และหวัใจของผูท้ีอุ่ทศิตนต่อพระองคไ์ดเ้หนิขึน้ไปสู่พระองค ์ขอทรงช่วย
ใหข้า้พเจา้ยดึเหนี่ยวสายใยของพระองคใ์นทุกเวลาและทุกสถานการณ์ ตดัความผกูพนัจากทุกคน
นอกจากพระองค ์ตรงึสายตาไปยงัขอบฟ้าแห่งการเปิดเผยพระธรรมของพระองค ์และด าเนินการตามที่
พระองคบ์ญัญตัไิวใ้หแ้ก่ขา้พเจา้ในธรรมจารกึ 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นนายของขา้พเจา้ ขอทรงสวมภษูาแห่งกรณุาธคิุณและความเมตตารกัใคร่ของ
พระองคใ์หแ้ก่รา่งกายและวญิญาณของขา้พเจา้ ขอทรงคุม้ครองใหข้า้พเจา้ปลอดภยัจากสิง่ใดกต็ามที่
พระองคร์งัเกยีจ และโปรดช่วยใหข้า้พเจา้และวงศต์ระกูลเชื่อฟงัพระองค ์และหลกีหนีสิง่ทีป่ลุกป ัน่ความ
ชัว่รา้ยและกเิลสขึน้มาในตวัขา้พเจา้ 

 ความจรงิแลว้พระองคค์อืพระผูเ้ป็นนายแห่งมวลมนุษยชาต ิพระผูท้รงครอบครองโลกนี้และโลก
หน้า ไม่มพีระผูเ้ป็นเจา้อื่นใดนอกจากพระองค ์พระผูท้รงรอบรู ้พระผูท้รงอจัฉรยิภาพ 

          พระบาฮาอุลลาห ์

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้ หวัใจทีเ่ยน็ชาจ านวนมากอุ่นขึน้ดว้ยไฟแห่งความรกัของ
พระองค ์และผูห้ลบัใหลหลายคนตื่นขึน้โดยมธุราแห่งน ้าเสยีงของพระองค ์คนแปลกหน้ามากมายเท่าไร
ทีแ่สวงหาทีก่ าบงัภายใต้รม่เงาของพฤกษาแห่งความเป็นหน่ึงของพระองค ์และผูก้ระหายจ านวนอกัโข
เพยีงไรทีใ่ฝห่าน ้าพุแห่งชวีติในยคุของพระองค ์

 พระพรจงมแีด่ผูท้ีต่ ัง้ปณธิานในพระองคแ์ละรบีไปยงัอรุโณทยัทีอ่าภาของพระองคร์ุ่งขึน้มา พระ
พรจงมแีด่ผูท้ีทุ่่มเสน่หาทัง้หมดใหก้บัอุทยัสถานแห่งการเปิดเผยพระธรรมและแหล่งก าเนิดแรงบนัดาลใจ
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ของพระองค ์พระพรจงมแีด่ผูท้ีส่ละทรพัยส์นิทีพ่ระองคป์ระทานใหแ้ก่เขาดว้ยความอารแีละกรณุาธคิุณ
เพื่อใชจ้า่ยในหนทางของพระองค ์ พระพรจงมแีด่ผูท้ีค่ร ่าครวญหาพระองคจ์นทิง้ทุกสิง่ไป พระพรจงมแีด่
ผูท้ีป่ลืม้ต่อการสนทนาอย่างใกลช้ดิกบัพระองคแ์ละตดัความผกูพนัจากทุกคนนอกจากพระองค์ 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นนาย ขา้พเจา้ขอวงิวอนต่อบรมศาสดาผูเ้ป็นพระนามของพระองค ์ผูท้รงรุ่งขึน้มา
เหนือขอบฟ้าของคุกของตน ขอทรงบญัญตัสิ าหรบัทุกคนดว้ยสิง่ทีคู่่ควรกบัพระองคแ์ละความประเสรฐิ
ของพระองค ์

 ความจรงิแลว้อ านาจของพระองคส์ามารถจดัการทุกสิง่ 

          พระบาฮาอุลลาห ์

 ขอความสรรเสรญิจงมแีด่พระองค ์ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้! ขา้พเจา้คอืหนึ่งในบรรดาคน
รบัใชท้ีเ่ชื่อฟงัพระองคแ์ละสญัลกัษณ์ของพระองค ์พระองคท์รงเหน็แลว้ว่าขา้พเจา้ใฝห่าประตูแห่งความ
ปรานขีองพระองค ์และหนัมาหาความเมตตารกัใครข่องพระองค ์ขา้พเจา้ขอวงิวอนต่ออภไิธยอบัวศิษิฏ์
สุดและคุณลกัษณะอนัประเสรฐิสุดของพระองค ์ขอทรงเปิดอานนแห่งพระพรของพระองคต่์อใบหน้าของ
ขา้พเจา้ โปรดช่วยใหข้า้พเจา้กระท าสิง่ทีด่งีาม ขา้แต่พระผูเ้ป็นผูค้รอบครองนามและคุณลกัษณะทัง้ปวง! 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นนาย ขา้พเจา้ยากไรส้่วนพระองคน์ัน้ร ่ารวย ขา้พเจา้ตัง้ปณธิานในพระองค ์และ
ตดัความผกูพนัจากทุกสิง่นอกจากพระองค ์ ขา้พเจา้ขอวงิวอนพระองค ์ขอทรงอยา่พรากขา้พเจา้จาก
สายลมแห่งความเมตตาปรานี และสิง่ทีพ่ระองคบ์ญัญตัไิวส้ าหรบัคนรบัใชท้ีพ่ระองคเ์ลอืกสรร 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นนาย ขอทรงขจดัมา่นทีบ่งัตาขา้พเจา้ เพื่อว่าขา้พเจา้จะไดย้อมรบัสิง่ทีพ่ระองค์
ปรารถนาใหแ้ก่ประชาชนของพระองค ์และคน้พบเดชานุภาพทีซ่่อนเรน้อยูใ่นหตัถกรรมของพระองค ์ขา้
แต่พระผูเ้ป็นนายของขา้พเจา้ ขอทรงท าใหว้ญิญาณของขา้พเจา้เบกิบานดว้ยสญัลกัษณ์อนัยิง่ใหญ่ทีสุ่ด
ของพระองค ์และโปรดฉุดขา้พเจา้ขึน้มาจากกน้บึง้แห่งกเิลสอนัโสมมและชัว่รา้ย ขอทรงลขิติสิง่ทีด่งีาม
ในโลกนี้และโลกหน้าใหแ้ก่ขา้พเจา้ ไมม่พีระผูเ้ป็นเจา้อื่นใดนอกจากพระองค ์พระผูท้รงความรุง่โรจน์ 
พระผูซ้ึง่ความช่วยเหลอืจากพระองคม์วลมนุษยล์ว้นแสวงหา 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นนายของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ขอขอบคุณพระองคท์ีท่รงปลุกขา้พเจา้ใหต้ื่นขึน้และดล
ใหข้า้พเจา้ปรารถนาจะหยัง่รูส้ ิง่ทีค่นรบัใชส้่วนใหญ่ไมเ่ขา้ใจ ขา้แต่พระผูเ้ป็นนายของขา้พเจา้ โปรด
ประทานความสามารถใหข้า้พเจา้เหน็สิง่ทีพ่ระองคต์อ้งการเพื่อเหน็แก่ความรกัและความยนิดีของ
พระองค ์พระองคค์อืผูซ้ึง่ทุกสรรพสิง่ยนืยนัอานุภาพของอ านาจและอธปิไตยของพระองค์ 

 ไมม่พีระผูเ้ป็นเจา้อื่นใดนอกจากพระองค ์พระผูท้รงมหทิธานุภาพ พระผูท้รงเมตตา 

         พระบาฮาอุลลาห ์
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 ขา้แต่พระผูเ้ป็นนาย! ขา้พเจา้มาหาพระองคเ์พื่อขอทีพ่กัพงิ และใฝใ่จในสญัลกัษณ์ทัง้ปวงของ
พระองค ์ขา้แต่พระผูเ้ป็นนาย! ไมว่่าก าลงัเดนิทางหรอือยูท่ีบ่า้น ในอาชพีหรอืการงาน ขา้พเจา้ฝาก
ความหวงัทัง้หมดไวก้บัพระองค ์

 โปรดประทานความช่วยเหลอืทีจ่ะท าใหข้า้พเจา้ไมต่อ้งขึน้กบัสิง่ใด ขา้แต่พระผูซ้ึง่ความปรานี
ของพระองคไ์ม่มใีครเหนือกว่า! 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นนาย โปรดประทานใหแ้ก่ขา้พเจา้เท่าทีพ่ระองคป์รารถนา และโปรดดลให้
ขา้พเจา้พอใจกบัสิง่ใดกต็ามทีพ่ระองคบ์ญัญตัไิวส้ าหรบัขา้พเจา้ 

 พระองคท์รงอ านาจในการบญัชาโดยสมบูรณ์ 

           พระบ๊อบ 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้! พระองคค์อืความหวงัและเป็นทีร่กัยิง่ของ
ขา้พเจา้ คอืจดุหมายและความปรารถนาอนัสงูสุดของขา้พเจา้! ขา้พเจา้ขออธษิฐานดว้ยความถ่อมตวั
และอุทศิตนทัง้หมด ขอทรงท าใหข้า้พเจา้เป็นโดมแห่งความรกัในดนิแดนของพระองค ์เป็นตะเกยีงแห่ง
ความรูข้องพระองคใ์นหมูป่ระชาชน เป็นธงแห่งความอารสีวรรคใ์นอาณาจกัรของพระองค์ 

 โปรดนบัขา้พเจา้เป็นคนรบัใชท้ีต่ดัความผกูพนัจากทุกสิง่นอกจากพระองค ์บรสิุทธิพ์น้จากสิง่ที่
ไมจ่รีงัในโลกนี้และเป็นอสิระจากค าพดูชกัจงูทีม่าจากความเพอ้ฝนัอนัไรส้าระ 

 ขอใหห้วัใจของขา้พเจา้เบกิบานดว้ยการเสรมิพลงัจากอาณาจกัรของพระองค ์โปรดใหด้วงตา
ของขา้พเจา้สดใสดว้ยการไดเ้หน็กองทพัจากอาณาจกัรแห่งอ านาจอนัรุง่โรจน์ของพระองคท์ยอยกนัลง
มาช่วยเหลอืขา้พเจา้ 

 ความจรงิแลว้พระองคค์อืพระผูท้รงมหทิธานุภาพ พระผูท้รงความรุง่โรจน์ พระผูท้รงอานุภาพ 

          พระอบัดุลบาฮา 
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บทอธิษฐานเพ่ือพฒันาจิตใจ 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้ โปรดท าใหห้วัใจของขา้พเจา้บรสิุทธิ ์ขา้แต่พระผูเ้ป็นความหวงั
ของขา้พเจา้ โปรดฟ้ืนมโนธรรมในใจทีส่งบของขา้พเจา้ ขา้แต่พระผูเ้ป็นทีร่กัยิง่ของขา้พเจา้ ขออานุภาพ
ของพระองคค์ ้าชูขา้พเจา้ในศาสนาของพระองค ์ขา้แต่พระผูเ้ป็นทีห่มายปองของขา้พเจา้ ขอความ
รุง่โรจน์ของพระองคส์าดแสงใหข้า้พเจา้เหน็หนทางของพระองค ์ขา้แต่พระผูเ้ป็นบ่อเกดิแห่งชวีติของ
ขา้พเจา้ ขออานุภาพแห่งอ านาจของพระองคช์ขูา้พเจา้ขึน้สู่นภาแห่งความวสิุทธิข์องพระองค ์ขา้แต่พระ
ผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้ ขอสายลมแห่งนิรนัดรกาลของพระองคพ์ดัความเบกิบานมาใหข้า้พเจา้ ขา้แต่พระ
ผูเ้ป็นสหายของขา้พเจา้ ขอดนตรอีนันตข์องพระองคก์ล่อมใจของขา้พเจา้ใหส้งบ ขา้แต่พระผูเ้ป็นนาย
ของขา้พเจา้ ขอพกัตรากฤตทิีเ่ปล่งปลัง่ของพระองคป์ลดปล่อยขา้พเจา้ใหเ้ป็นอสิระจากทุกสิง่นอกจาก
พระองค ์และขอใหข้า่วดขีองการเปิดเผยสาระทีไ่ม่มเีสื่อมสลายของพระองคย์งัความปีตใิหแ้ก่ขา้พเจา้ขา้
แต่พระผูท้รงความประจกัษ์แจง้ทีสุ่ดและเรน้ลบัทีสุ่ด! 

          พระบาฮาอุลลาห ์

ขา้แต่พระผูเ้ป็นนายของขา้พเจา้!  โปรดใหค้วามงามของพระองคเ์ป็นอาหารส าหรบัขา้พเจา้ 

การเขา้เฝ้าพระองคเ์ป็นน ้าทพิยท์ีห่ล่อเลีย้งขา้พเจา้ ความยนิดขีองพระองคเ์ป็นความหวงัของขา้พเจา้ 

การสรรเสรญิพระองคเ์ป็นการกระท าของขา้พเจา้ การระลกึถงึพระองคเ์ป็นสหายของขา้พเจา้ อานุภาพ

แห่งอธปิไตยของพระองคเ์ป็นผูช้่วยเหลอืขา้พเจา้ ทีอ่าศยัของพระองคเ์ป็นบา้นของขา้พเจา้ และทีอ่ยู่

ของขา้พเจา้เป็นบรเิวณอนัพสิุทธิไ์รซ้ึง่ขอ้จ ากดัของบรรดาผูท้ีถู่กมา่นปิดกัน้จากพระองค ์

 แทจ้รงิแลว้พระองคค์อืพระผูท้รงมหทิธานุภาพ พระผูท้รงความรุง่โรจน์ พระผูท้รงอานุภาพ

สงูสุด 

          พระบาฮาอุลลาห ์

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้! โปรดท าใหจ้ติใจของขา้พเจา้สดชื่อและเบกิบาน โปรดช าระหวัใจของ

ขา้พเจา้ใหบ้รสิุทธิ ์โปรดประเทอืงพลงัความสามารถของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ขอมอบกจิการทุกอย่างไวใ้น

พระหตัถข์องพระองค ์พระองคค์อืผูน้ าทางและทีพ่ึง่ของขา้พเจา้ ขา้พเจา้จะไมเ่ศร้าโศกเสยีใจต่อไปอกี

แลว้ ขา้พเจา้จะมแีต่ความสุขหรรษา ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้! ขา้พเจา้จะไมว่ติกกงัวล และจะไมย่อมใหค้วาม

ยุง่ยากมากวนใจขา้พเจา้ ขา้พเจา้จะไมห่มกมุน่อยูก่บัสิง่ทีไ่มร่ื่นรมยส์ าหรบัชวีติ 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้! พระองคท์รงเป็นมติรต่อขา้พเจา้มากกว่าทีข่า้พเจา้เป็นมติรต่อตนเอง ขา้แต่

พระผูเ้ป็นนาย ขา้พเจา้ขออุทศิตนใหแ้ก่พระองค์ 

          พระอบัดุลบาฮา 
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 ขา้แต่พระผูเ้ป็นนาย! พวกเราอ่อนแอ โปรดประทานความเขม้แขง็แก่เรา ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้! 

พวกเราดอ้ยปญัญา โปรดช่วยใหเ้รารอบรู ้ขา้แต่พระผูเ้ป็นนาย! พวกเรายากไร ้โปรดประทานความมัง่

คัง่ใหแ้ก่เรา ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้! พวกเราไรช้วีติ โปรดฟ้ืนเราใหม้ชีวีติชวีา ขา้แต่พระผูเ้ป็นนาย! พวกเรา

อดส ูโปรดเชดิชเูราในราชอาณาจกัรของพระองค ์ขา้แต่พระผูเ้ป็นนาย หากพระองคช์่วยเหลอืพวกเราจะ

กลายเป็นดวงดาวทีป่ระกายแสง หากพระองคไ์ม่ช่วยเหลอื พวกเราจะต ่ากว่าพืน้ดนิ ขา้แต่พระผูเ้ป็น

นาย! โปรดประทานความเขม้แขง็ใหแ้ก่เรา ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้! โปรดประทานชยัชนะใหแ้ก่เรา ขา้แต่

พระผูเ้ป็นเจา้! โปรดช่วยใหเ้ราชนะตนเองและขม่กเิลสของเรา ขา้แต่พระผูเ้ป็นนาย! โปรดปลดเราจาก

ความเป็นทาสโลกยี ์ขา้แต่พระผูเ้ป็นนาย! โปรดฟ้ืนชวีติใหแ้ก่เราดว้ยลมหายใจของพระวญิญาณบรสิุทธิ ์

เพื่อว่าเราจะไดลุ้กขึน้รบัใชพ้ระองค ์บชูาพระองค ์พยายามอยา่งจรงิใจในราชอาณาจกัรของพระองค ์ขา้

แต่พระผูเ้ป็นนาย! พระองคท์รงอานุภาพ ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ พระองคท์รงอภยั! ขา้แต่พระผูเ้ป็นนาย 

พระองคท์รงเหน็ใจ 

 พระอบัดุลบาฮา 

 

บทอธิษฐานเพ่ือการอภยั 

 ขอความสรรเสรญิจงมแีด่พระองค ์ขา้แต่พระผูเ้ป็นนาย พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้! ทุกครัง้ที่

ขา้พเจา้หาญจะกล่าวถงึพระองค ์ขา้พเจา้จะตอ้งชะงกัเพราะบาปและอกุศลกรรมอนัรา้ยแรงทีข่า้พเจา้ท า

ต่อพระองค ์และพบว่าตนเองถูกพรากจากพระกรุณาของพระองค ์และไมอ่าจจะสรรเสรญิพระองคไ์ดเ้ลย 

อยา่งไรกต็ามความมัน่ใจในความอารขีองพระองคไ์ดฟ้ื้นความหวงัของข้าพเจา้ในตวัพระองค ์และความ

มัน่ใจว่าพระองคจ์ะปฏบิตัต่ิอขา้พเจา้ดว้ยความอารไีดท้ าใหข้า้พเจา้กลา้สดุดพีระองค ์และขอสิง่ที่

พระองคค์รอบครอง 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ขอวงิวอนต่อความปรานีของพระองคท์ีล่ ้าเลศิกว่าทุก

สรรพสิง่ และทุกสิง่ทีอ่ยูใ่นมหาสมทุรแห่งพระนามของพระองคเ์ป็นพยาน ขอทรงอย่าละทิง้ขา้พเจา้ไว้

ตามล าพงั เพราะหวัใจของขา้พเจา้มคีวามโน้มเอยีงไปสู่ความชัว่รา้ย ขอทรงอภริกัษ์ข้าพเจา้ไวใ้นทีม่ ัน่ที่

พระองคค์อยคุม้ครอง และทีก่ าบงัทีพ่ระองคค์อยดแูล ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้ ขา้พเจา้คอืผูท้ี่

ปรารถนาแต่สิง่ทีพ่ระองคก์ าหนดไวโ้ดยอานุภาพแห่งอ านาจของพระองค ์ทุกอยา่งทีข่า้พเจา้เลอืกใหก้บั

ตนเองจะตอ้งไดร้บัการช่วยเหลอื จากโองการทีก่ารุณยแ์ละค าวนิิฉยัจากพระประสงคข์องพระองค์ 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นทีร่กัยิง่ของหวัใจทีใ่ฝห่าพระองค ์ขา้พเจา้ขอวงิวอนต่อพระผูแ้สดงธรรมและ

อรโุณทยัแห่งแรงบนัดาลใจของพระองค ์ต่อตวัแทนของราชศกัดาของพระองค ์และต่อคลงัแห่งความรู้
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ของพระองค ์ขอทรงอย่าพรากขา้พเจา้ไปจากทีอ่าศยั วหิาร และเทพมณเฑยีรของพระองค ์ขา้แต่พระผู้

เป็นนายของขา้พเจา้ ขอทรงช่วยใหข้า้พเจา้ไดไ้ปถงึราชส านกัอนัวสิุทธิข์องพระองค ์ไดร้ายลอ้มพระองค ์

ไดย้นืทีป่ระตูของพระองคอ์ยา่งถ่อมตวั 

 พระองคค์อืผูซ้ึง่อานุภาพของพระองคด์ ารงอยูน่ิรนัดร ์ไมม่สีิง่ใดทีพ่ระองคไ์มรู่้ แทจ้รงิแลว้

พระองคค์อืพระผูเ้ป็นเจา้แห่งอานุภาพ พระผูเ้ป็นเจา้แห่งความรุง่โรจน์และอจัฉรยิภาพ 

 ขอความสรรเสรญิจงมแีด่พระองค ์พระผูเ้ป็นนายแห่งภพทัง้ปวง! 

พระบาฮาอุลลาห ์

  ขอความสรรเสรญิจงมแีด่พระองค ์ขา้แต่พระผูเ้ป็นนาย โปรดอภยับาปของเรา โปรดปรานีต่อ

เรา โปรดช่วยใหเ้ราไดก้ลบัไปสู่พระองค ์โปรดอยา่ใหเ้ราฝากความหวงัไวก้บัผูใ้ดนอกจากพระองค ์ขอ

ความอารขีองพระองคป์ระทานสิง่ทีพ่ระองคร์กัและปรารถนาและคู่ควรกบัพระองคใ์หแ้ก่เรา ขอทรงเชดิชู

ฐานะของบรรดาผูท้ีเ่ชื่อจรงิ ขอทรงอภยัพวกเขาดว้ยพระกรณุาของพระองค ์แทจ้รงิแลว้พระองค์คอื พระ

ผูท้รงช่วยเหลอืในภยนัตราย พระผูท้รงด ารงอยูด่ว้ยตนเอง 

พระบ๊อบ 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นนายผูท้รงอภยั! พระองคค์อืทีก่ าบงัส าหรบัคนรบัใชเ้หล่านี้ของพระองค ์พระองค์

ทรงรูค้วามลบัและทราบทุกสิง่ เราทุกคนช่วยเหลอืตนเองไมไ่ด ้และพระองคค์อืพระผูท้รงอ านาจ พระผู้

ทรงอานุภาพสงูสุด พวกเราลว้นเป็นคนบาป และพระองคค์อืพระผูท้รงอภยับาป พระผูท้รงปรานี พระผู้

ทรงเหน็ใจ  ขา้แต่พระผูเ้ป็นนาย! โปรดอยา่มองความบกพรอ่งของเรา โปรดปฏบิตัต่ิอเราดว้ยพระกรณุา

และความอารขีองพระองค ์พวกเรามขีอ้บกพรอ่งมากมาย แต่มหาสมทุรแห่งการอภยัของพระองคน์ัน้ไม่

รูส้ ิน้ พวกเราอ่อนแอเหลอืเกนิ แต่หลกัฐานของความช่วยเหลอืจากพระองคน์ัน้ชดัเจน โปรดประทาน

พลงัใจและความเขม้แขง็แก่เรา โปรดช่วยใหเ้ราท าสิง่ทีคู่่ควรกบัธรณปีระตูอนัวสิุทธิข์องพระองค ์โปรด

ท าใหห้วัใจของเราผ่องใส โปรดประทานดวงตาทีห่ยัง่เหน็และหทูีส่ดบัฟงัใหแ้ก่เรา โปรดฟ้ืนชวีติคนตาย

และรกัษาผูป้ว่ย โปรดประทานความมัง่คัง่ใหแ้ก่คนยากไร ้โปรดท าใหผู้ห้วัน่กลวัรูส้กึสงบและปลอดภยั 

โปรดยอมรบัเราในอาณาจกัรของพระองค ์และช่วยใหเ้ราตาสว่างดว้ยแสงแห่งการน าทาง พระองคค์อื

พระผูท้รงอานุภาพ พระผูท้รงอ านาจสงูสุด พระผูท้รงเอื้อเฟ้ือ พระผูท้รงเอน็ด ูพระผูท้รงเมตตา 

พระอบัดุลบาฮา 
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บทอธิษฐานเพ่ือการรกัษา 

 พระนามของพระองคค์อืการรกัษาของขา้พเจา้ ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจ้า และการระลกึถงึ

พระองคค์อืทพิยโอสถของขา้พเจา้ การเขา้ใกลพ้ระองคค์อืความหวงัของขา้พเจา้ และความรกัทีม่ต่ีอ

พระองคค์อืเพื่อนของขา้พเจา้ ความปรานีทีพ่ระองคม์ต่ีอขา้พเจา้คอืการรกัษาและการช่วยเหลอืขา้พเจา้

ทัง้ในโลกนี้และโลกหน้า แทจ้รงิแลว้พระองคค์อืพระผู้ทรงอาร ีพระผูท้รงรอบรู ้พระผูท้รงอจัฉรยิภาพ 

พระบาฮาอุลลาห ์

 ขอความรุง่โรจน์จงมแีด่พระองค ์ขา้แต่พระผูเ้ป็นนายของขา้พเจา้! ขา้พเจา้ขอวงิวอนต่อพระ

นามของพระองคท์ีท่รงใชช้ธูงแห่งการน าทาง สาดรศัมแีห่งความเมมตารกัใคร ่เปิดเผยอธปิไตยของ

อสิรยิะของพระองค ์ท าใหต้ะเกยีงแห่งนามของพระองคล์ุกขึน้ในโพรงแห่งคุณลกัษณะของพระองค ์

บนัดาลใหบ้รมศาสดาผูเ้ป็นเทพมณเฑยีรแห่งเอกภาพของพระองคแ์ละเป็นผูแ้สดงความไมผ่กูพนัได้

ปรากฏองค ์ท าใหว้ถิแีห่งการน าทางและหนทางไปสู่ความยนิดขีองพระองคเ์ผยออกมา เขย่ารากฐาน

ของความหลงผดิจนสัน่สะเทอืน ลบลา้งเครือ่งหมายของความไรศ้ลีธรรมใหส้ิน้ไป ท าใหน้ ้าพุแห่ง

อจัฉรยิภาพพุ่งขึน้มา ประทานโต๊ะจากสวรรคแ์ละอภริกัษ์คนรบัใชข้องพระองคใ์นหมูป่ระชาชน ขา้พเจา้

ขอวงิวอนพระองค ์ขอทรงคุม้ครองผูท้ีย่ดึมัน่และกลบัไปหาพระองค ์ยดึเหนี่ยวความปรานีของพระองค ์

ยดึชายผา้แห่งการบรบิาลดว้ยความรกัของพระองค ์โปรดใหก้ารรกัษาของพระองคแ์ก่เขาและท าให้

สุขภาพของเขากลบัคนืมา ขอความสงูส่งของพระองคป์ระสาทใหเ้ขามใีจสงบและมัน่คง 

 แทจ้รงิแลว้พระองคค์อืพระผูท้รงรกัษา พระผูท้รงอภริกัษ์ พระผูท้รงช่วยเหลอื พระผูท้รงมหทิธา

นุภาพ พระผูท้รงอานุภาพ พระผูท้รงความรุง่โรจน์ พระผูท้รงรอบรู้ 

พระบาฮาอุลลาห ์

 ขอความสรรเสรญิจงมแีด่พระองค ์ขา้แต่พระผูเ้ป็นนาย พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้! ขา้พเจา้ขอ

วงิวอนต่อพระนามอนัยิง่ใหญ่ทีสุ่ดของพระองคท์ีท่รงใชป้ลุกคนรบัใชแ้ละสรา้งนครทัง้หลายของพระองค ์ 

ต่ออภไิธยอนัวศิษิฏส์ุดและคุณลกัษณะอนัเกรยีงไกรทีสุ่ดของพระองค ์ขอทรงช่วยใหป้ระชาชนหนัมาสู่

กรณุาธคิุณอเนกอนันตข์องพระองค ์และหนัหน้ามาหาเทพมณเฑยีรแห่งอจัฉรยิภาพของพระองค ์ขอ

พระองคท์รงรกัษาความเจบ็ปว่ยทีเ่บยีดเบยีนผูค้นอยู่รอบดา้นและขดัขวางพวกเขามใิหพ้ศิดพูมิานทีอ่ยู่

ในทีก่ าบงัและร่มเงาแห่งพระนามของพระองค ์ซึง่พระองคท์รงบญัญตัใิหเ้ป็นราชนัแห่งนามทัง้ปวง

ส าหรบัทุกคนทีอ่ยูใ่นสวรรคแ์ละโลก พระองคท์รงอานุภาพในการกระท าตามทีพ่ระองคป์รารถนา 
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จกัรวรรดขิองนามทัง้ปวงอยูใ่นมอืของพระองค ์ไมม่พีระผูเ้ป็นเจา้อื่นใดนอกจากพระองค ์พระผูท้รง

อ านาจ พระผูท้รงอจัฉรยิภาพ 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้ ขา้พเจา้เป็นเพยีงคนยากไรแ้ละขอยดึเหนี่ยวชายผา้แห่งความ

ร ่ารวยของพระองค ์ขา้พเจา้ปว่ยหนกัและขอยดึเหนี่ยวสายใยแห่งการรกัษาของพระองค ์โปรดปลด

เปลือ้งโรคภยัทีรุ่มลอ้มขา้พเจา้ โปรดช าระขา้พเจา้ใหห้มดจดดว้ยน ้าแห่งความกรณุาปรานีของพระองค ์

ขอการอภยัและอารขีองพระองคเ์ป็นภษูาแห่งสุขภาพใหแ้ก่ขา้พเจา้ ขออยา่ใหส้ายตาของขา้พเจา้ละไป

จากพระองค ์ขอทรงตดัความผกูพนัของขา้พเจา้จากทุกสิง่นอกจากพระองค ์ขอทรงช่วยใหข้า้พเจา้ท า

ตามทีพ่ระองคป์รารถนาและยนิด ี

 ความจรงิแลว้พระองคค์อืพระผูเ้ป็นนายของชวีตินี้และชวีติหน้า ความจรงิแลว้พระองคค์อืพระผู้

ทรงอภยัเสมอ พระผูท้รงปรานีทีสุ่ด 

พระบาฮาอุลลาห ์

 

บทอธิษฐานเพ่ือเอกภาพ 

และความสามคัคี 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้! ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้! โปรดผกูหวัใจของคนรบัใช้

ของพระองคเ์ขา้ไวด้ว้ยกนั โปรดเปิดเผยพระประสงคอ์นัยิง่ใหญ่ของพระองคแ์ก่พวกเขา ขอใหพ้วกเขา

ปฏบิตัติามบญัญตัขิองพระองค ์และยดึถอืกฎของพระองค ์ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจ้า โปรดเกือ้กูลความ

พยายามของพวกเขา และประทานก าลงัใหพ้วกเขารบัใชพ้ระองค ์ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ โปรดอย่าละทิง้

พวกเขาไวต้ามล าพงั โปรดน าทางพวกเขาดว้ยแสงสว่างแห่งความรูข้องพระองค ์และประโลมหวัใจของ

พวกเขาดว้ยความรกัของพระองค ์แทจ้รงิแลว้พระองคค์อืพระผูท้รงช่วยเหลอืและพระผูเ้ป็นนายของ

พวกเขา 

          พระบาฮาอุลลาห ์

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ ขอความรุง่โรจน์จงมแีด่พระองคท์ีท่รงแผ่ความรกัมาใหม้นุษยชาติ! ขา้แต่

พระผูเ้ป็นชวีติและแสงสว่างของเรา โปรดน าทางคนรบัใชใ้นวถิขีองพระองค ์โปรดบนัดาลใหเ้รามัง่คัง่ใน

พระองค ์และเป็นอสิระจากทุกสิง่นอกจากพระองค ์
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 ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ โปรดสอนความเป็นหน่ึงของพระองคใ์หแ้ก่เรา โปรดใหเ้ราตระหนกัใน

เอกภาพของพระองค ์เพื่อวา่เราจะไมเ่หน็ใครอื่นนอกจากพระองค ์พระองคค์อืพระผูท้รงปรานี พระผูใ้ห้

ความอาร ี

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ โปรดจุดไฟแห่งความรกัในหวัใจของผูเ้ป็นทีร่กัยิง่ของพระองค ์เพื่อว่าไฟนัน้

จะเผาผลาญความคดิถงึทุกสิง่นอกจากพระองค์ 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ โปรดเปิดเผยความเป็นอมตะอนัประเสรฐิของพระองค ์ซึง่ด ารงอยูต่ ัง้แต่อดตี

ตราบจนอนาคต ไมม่พีระผูเ้ป้นเจา้อื่นใดนอกจากพระองค ์แทจ้รงิแลว้เราพบความสุขสบายและความ

เขม้แขง็อยูใ่นพระองค ์

          พระบาฮาอุลลาห ์

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นนายของนายทัง้หลาย! ขา้พเจา้ขอยนืยนัว่า พระองคค์อืพระผูเ้ป็นนายของสรรพ

สิง่ทัง้ปวง คอืผูอ้บรมชวีติทัง้ปวงทีม่องเหน็และมองไมเ่หน็ ขา้พเจา้ขอเป็นพยานว่า อานุภาพของ

พระองคห์อ้มลอ้มจกัรวาลทัง้หมด กองทพัแห่งพภิพไม่มวีน้ท าใหพ้ระองคห์วัน่กลวัได ้อ านาจของ

ประชาชาตทิัง้ปวงไมส่ามารถขดัขวางพระประสงคข์องพระองคม์ใิหด้ าเนินไป ขา้พเจา้ขอสารภาพว่า 

พระองคม์ไิดป้รารถนาสิง่ใดนอกจากจะฟ้ืนชวีติใหท้ัว่ทัง้พภิพ สถาปนาความสามคัคขีองประชาชน และ

ช่วยทุกคนทีอ่าศยัอยูบ่นโลกใหร้อดพน้ 

พระบาฮาอุลลาห ์

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้! ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้! แทจ้รงิแลว้ขา้พเจา้ขอรอ้ง

พระองคแ์ละวงิวอนต่อธรณปีระตูของพระองค ์ขอทรงปรานีต่อผูค้นเหล่านี้ ขอทรงเตรยีมพวกเขาส าหรบั

กรณุาธคิุณและสจัธรรมของพระองค์ 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นนาย! ขอทรงประสานและผกูหวัใจทัง้หลายเขา้ไวด้ว้ยกนั ขอสญัลกัษณ์แห่ง

ความวสิุทธิแ์ละความเป็นหน่ึงของพระองคด์ลใหผู้ค้นทัง้หลายกลมเกลยีวกนัและเบกิบานฤทยั ขา้แต่

พระผูเ้ป็นนาย! โปรดท าใหใ้บหน้าเหล่านี้สุกใสดว้ยแสงแห่งความเป็นหน่ึงของพระองค ์โปรดประทาน

ความเขม้แขง็ใหแ้ก่เหล่าบรพิารทีร่บัใชอ้าณาจกัรของพระองค์ 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นนาย พระผูท้รงครอบครองความปรานี อนัไมรู่ส้ ิน้! ขา้แต่พระผูเ้ป็นนายแห่งการ

อภยั! โปรดอภยับาปของเรา โปรดยกโทษใหข้อบกพร่องของเรา โปรดดลใหเ้ราหนัไปยงัอาณาจกัรแห่ง

ความเมตตาของพระองค ์วงิวอนอาณาจกัรแห่งอ านาจและอานุภาพ ถ่อมตวั ณ พระสถูปของพระองค ์

และศโิรราบต่อความรุ่งโรจน์ของหลกัฐานของพระองค์ 



34 

 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นนาย พระผูเ้ป็นเจา้! โปรดบนัดาลใหเ้ราเป็นคลื่นในทะเลเดยีวกนั เป็นดอกไมใ้น

สวนเดยีวกนั สามคัคแีละเหน็พอ้งกนัดว้ยพระพรจากความรกัของพระองค ์ขา้แต่พระผูเ้ป็นนาย! ขอ

สญัลกัษณ์แห่งความเป็นหนึ่งของพระองคท์ าใหห้วัใจทัง้หลายเบกิบาน ขอทรงท าใหม้วลมนุษยชาตเิป็น

ประหนึ่งดาราทีเ่รอืงแสงมาจากยอดแห่งความรุง่โรจน์เดยีวกนั เป็นประหนึ่งผลไมท้ีห่อมหวานทีง่อกมา

จากพฤกษาแห่งชวีติของพระองค ์

 แทจ้รงิแลว้พระองคค์อืพระผูท้รงมหทิธานุภาพ พระผูท้รงด ารงอยูด่ว้ยตนเอง พระผูใ้ห ้พระผู้

ทรงอภยั พระผูท้รงรอบรู ้พระผูส้รา้งผูเ้ป็นหน่ึง! 

พระอบัดุลบาฮา 

 

บทอธิษฐานเพ่ือประเทศชาติ 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นนายผูท้รงอภยั! คนรบัใชเ้หล่านี้ก าลงัหนัมาหาอาณาจกัรของพระองค ์และ

แสวงหาพระกรณุาและความอารขีองพระองค ์ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้! โปรดท าใหพ้วกเขามหีวัใจทีง่ดงาม

และบรสิุทธิ ์เพื่อว่าพวกเขาจะคู่ควรกบัความรกัของพระองค ์โปรดช าระวญิญาณของพวกเขาใหบ้รสิุทธิ ์

ผุดผ่อง เพื่อว่าแสงของดวงอาทติยแ์ห่งสจัจะจะไดฉ้ายมายงัพวกเขา เพื่อว่าพวกเขาจะไดย้นิเสยีงรอ้ง

เรยีกจากอาณาจกัรของพระองค ์

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นนาย! แทจ้รงิแลว้พวกเราอ่อนแอ แต่พระองคท์รงอ านาจ แทจ้รงิแลว้พวกเรา

ยากไร ้แต่พระองคร์ ่ารวย พวกเราคอืผูแ้สวงหาและพระองคค์อืผูเ้ป็นทีใ่ฝห่า ขา้แต่พระผูเ้ป็นนาย! ขอ

ทรงเหน็ใจและใหอ้ภยัเรา ขอทรงประทานความสามารถใหใ้จของเราเปิดรบัธรรมะ เพื่อว่าเราจะไดคู้่ควร

กบักรณุาธคิุณของพระองค ์ใฝห่าอาณาจกัของพระองค ์จะไดด้ื่มอมฤตแห่งชวีติ จะลุกดว้ยไฟแห่งความ

รกัของพระองค ์จะไดร้บัชวีติใหมจ่ากลมหายใจของพระวญิญาณบรสิุทธิใ์นศตวรรษทีเ่รอืงรองน้ี  

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้! โปรดทอดสายตาแห่งความเมตตารกัใครม่ายงัที่

ชุมนุมน้ี โปรดคุม้ครองทุกคนไวใ้นอารกัขาและการปกป้องของพระองค ์โปรดประทานพรใหแ้ก่วญิญาณ

เหล่านี้ โปรดใหพ้วกเขาด าดิง่ลงสู่มหาสมทุรแห่งความปรานีของพระองค ์โปรดกระตุน้พวกเขาดว้ยลม

หายใจแห่งพระวญิญาณบรสิุทธิ ์

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นนาย! โปรดช่วยเหลอืและค ้าชรูฐับาลทียุ่ตธิรรมนี้ ประเทศนี้อยู่ภายใตร้ม่เงาแห่ง

ความคุม้ครองของพระองค ์และประชาชนในชาตนิี้ใหก้ารรบัใชพ้ระองค ์ขา้แต่พระผูเ้ป็นนาย! ขอทรง
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โอบออ้มอารต่ีอพวกเขา และหลัง่กรณุาธคิุณของพระองคใ์หอ้ยา่งลน้หลาม โปรดใหช้าตทิีน่่านับถอืนี้

เรอืงเกยีรต ิโปรดรบัชาตนิี้ไวใ้นอาณาจกัรของพระองค์ 

 พระองคค์อืพระผูท้รงอานุภาพ พระผูท้รงอ านาจสงูสุด พระผูท้รงปรานี และพระองคค์อืพระผู้

ทรงเอือ้เฟ้ือ พระผูท้รงเมตตา พระผูเ้ป็นนายผูก้รณุาเป็นลน้พน้ 

          พระอบัดุลบาฮา 

 

บทอธิษฐานเพ่ือมนุษยชาติ 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นนายของขา้พเจา้ พระผูซ้ึง่ขา้พเจา้บูชาและเทดิทนู! ขา้พเจา้ขอเป็นพยานต่อ

เอกภาพและความเป็นหน่ึงของพระองค ์ยอมรบัพระพรของพระองคท์ัง้ในอดตีและปจัจบุนั พระองคค์อื

พระผูท้รงอาร ีซึง่ความปรานีอนัท่วมทน้ของพระองคห์ลัง่ไหลลงมาใหท้ัง้ผูส้งูศกัดิแ์ละผูต้ ่าตอ้ยและความ

กรณุาของพระองคส์าดรศัมมีาใหท้ัง้ผูท้ีเ่ชื่อและผูท้ีข่ดัขนื 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้แห่งความปรานี พระผูซ้ึง่สาระแห่งความปรานีน้อมค านบัต่อประตูของ

พระองค ์และแก่นแทข้องความเมตตารกัใคร่รายลอ้มวหิารแห่งศาสนาของพระองค ์พวกเราขอวงิวอน

เป็นการขอรอ้งพระกรุณาบรมโบราณและแสวงหากรณุาธคิุณของพระองค ์ขอพระองคท์รงปรานีต่อทุก

คนทีเ่ป็นส่วนหนึ่งของโลกทีด่ ารงอยู ่ขอทรงอย่าปฏเิสธมใิหพ้วกเขาไดร้บัการหลัง่กรณุาธคิุณในยคุของ

พระองค ์

 ทุกคนลว้นยากไรแ้ละขดัสน และแทจ้รงิแลว้พระองคค์อืพระผูท้รงครอบครองทุกสรรพสิง่ พระผู้

ทรงก าราบ พระผูท้รงอานุภาพ 

                                                                           พระบาฮาอุลลาห ์

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นนาย! โปรดช่วยใหป้ระชาชนทัง้ปวง ไดเ้ขา้มายงัพมิานในศาสนาของพระองค ์

เพื่อว่าจะไม่มผีูใ้ดห่างไกลจากความยนิดขีองพระองค ์ตัง้แต่โบราณกาลพระองคท์รงอานุภาพในการท า

สิง่ทีพ่ระองคป์รารถนา และอยูเ่หนือสิง่ใดกต็ามทีพ่ระองคต์อ้งการ 

พระบ๊อบ 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นนายผูท้รงเหน็ใจ พระผูท้รงเอือ้เฟ้ือและสามารถ! พวกเราคอืคนรบัใชท้ีพ่ระองค์

คอยบรบิาลและคุม้ครอง ขอพระองคท์รงมองดเูราดว้ยความโปรดปราน โปรดใหด้วงตาของเราไดร้บัแสง 

หขูองเราไดย้นิ และหวัใจของเรามคีวามรกัและความเขา้ใจ ขอขา่วดขีองพระองคท์ าใหว้ญิญาณของเรา
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เบกิบานและเป็นสุข ขา้แต่พระผูเ้ป็นนาย! โปรดชีท้างไปสู่อาณาจกัรของพระองค ์โปรดฟ้ืนชวีติของพวก

เราทุกคนดว้ยลมหายใจของพระวญิญาณบรสิุทธิ ์โปรดประทานชวีตินิรนัดรแ์ละเกยีรตอินนัตใ์หแ้ก่เรา 

โปรดประสานสามคัคมีนุษยชาตแิละใหค้วามสว่างแก่มนุษย ์ขอใหพ้วกเราทุกคนไดเ้ดนิในวถิขีอง

พระองค ์ปรารถนาความยนิดขีองพระองค ์และแสวงหาความลกึลบัในอาณาจกัรของพระองค ์ขา้แต่พระ

ผูเ้ป็นเจา้! โปรดท าใหพ้วกเราสามคัคกีนั และโปรดเชื่อมหวัใจของเราดว้ยพนัธะทีไ่มม่แีตกสลายของ

พระองค ์แทจ้รงิแลว้พระองคค์อืพระผูใ้ห ้พระองคค์อืพระผูท้รงเมตตา และพระองคค์อืพระผูท้รงมหทิธา

นุภาพ 

พระอบัดุลบาฮา 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นนายผูท้รงเมตตา! พระองคท์รงสรา้งมวลมนุษยชาตจิากตน้ตระกูลเดยีวกนั 

พระองคท์รงประกาศติไวว้่า ทุกคนจะเป็นสมาชกิครอบครวัเดยีวกนั พวกเขาทุกคนลว้นเป็นคนรบัใช ้ณ 

เบือ้งพระพกัตรอ์นัพสิุทธิข์องพระองค ์และมวลมนุษยชาตอิยูภ่ายใตก้ าบงัของเทพมณเฑยีรของพระองค ์

ทุกคนไดม้ารว่มโต๊ะแห่งความอารขีองพระองค ์และเรอืงรองดว้ยแสงแห่งการบรบิาลของพระองค์ 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้! พระองคท์รงเมตตาต่อทุกคน ทรงจดัหาสิง่จ าเป็นส าหรบัทุกคน ทรง

คุม้ครองทุกคน ทรงประทานชวีติใหแ้ก่ทุกคน พระองคท์รงประสาททุกคนดว้ยพรสวรรคแ์ละ

ความสามารถ และทุกคนอยู่ในมหาสมทุรแห่งความปรานีของพระองค์ 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นนายผูท้รงเมตตา! โปรดท าใหม้นุษยชาตสิามคัคกีนั ขอใหศ้าสนาทัง้หลาย

ปรองดองกนั และชาตทิัง้หลายเป็นหน่ึงเดยีวกนั เพื่อว่าพวกเขาจะถอืกนัและกนัเป็นประหน่ึงครอบครวั

เดยีวกนั และพภิพนี้เป็นบา้นเดยีวกนั ขอใหพ้วกเขาอาศยัอยูด่ว้ยกนัอย่างปรองดอง 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้! โปรดชูธงแห่งความเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนัของมนุษยชาติ 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้! โปรดสถาปนาสนัตภิาพอนัยิง่ใหญ่ทีสุ่ด 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ โปรดเชื่อมหวัใจทัง้หลายเขา้ดว้ยกนั 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นบดิาผูท้รงเมตตา พระผูเ้ป็นเจา้! ขอสุคนธรสแห่งความรกัของพระองคท์ าให้

หวัใจของเราเบกิบาน ขอแสงสว่างแห่งการน าทางของพระองคท์ าใหเ้ราตาสว่าง ขอท านองของพระ

วจนะของพระองคย์งัความเสนาะโสตใหแ้ก่เรา และขอการบรบิาลของพระองคค์ุม้ครองพวกเราทุกคนไว้

ในทีม่ ัน่ 
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 พระองคค์อืพระผูท้รงอ านาจและทรงอานุภาพ พระองคค์อืพระผูท้รงอภยั และพระองคค์อืพระผู้

ทรงมองขา้มความบกพรอ่งของมวลมนุษยชาติ 

พระอบัดุลบาฮา 

 

บทอธิษฐานเพ่ือสรรเสริญและขอบคณุพระผู้เป็นเจ้า 

 ขอความสรรเสรญิจงมแีด่พระองค ์ขา้แต่พระผูเ้ป็นนาย พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้! พระองคค์อื

พระผูซ้ึง่ทุกสรรพสิง่บชูาแต่พระองคม์ไิดบ้ชูาใคร คอืพระผูเ้ป็นนายของทุกสรรพสิง่และมไิดเ้ป็นขา้รบัใช้

ใคร คอืพระผูรู้ทุ้กสรรพสิง่แต่ไมม่ใีครรูเ้กีย่วกบัพระองค ์พระองคท์รงตอ้งการใหม้นุษยร์ูจ้กัพระองค ์

พระองคจ์งึสรา้งสรรพสิง่ขึน้มาและออกแบบจกัรวาลโดยอาศยัวจนะเดยีวจากโอษฐข์องพระองค ์ไมม่ี

พระผูเ้ป็นเจา้อื่นใดนอกจากพระองค ์พระผูท้รงออกแบบ พระผูส้รา้ง พระผูท้รงมหทิธานุภาพ พระผูท้รง

อานุภาพสงูสุด 

 ขา้พเจา้ขอวงิวอนต่อวจนะที่เรอืงมาจากขอบฟ้าแห่งพระประสงคข์องพระองค ์ขอทรงช่วยให้

ขา้พเจา้ไดด้ื่มธาราแห่งชวีติทีพ่ระองคใ์ชฟ้ื้นหวัใจของผูท้ีพ่ระองคเ์ลอืกสรรและกระตุน้วญิญาณของผูท้ี่

รกัพระองค ์เพื่อว่าขา้พเจา้จะไดห้นัมาหาพระองค์ในทุกเวลาและทุกสภาพการณ์ 

 พระองคค์อืพระผูเ้ป็นเจา้แห่งอานุภาพ พระผูเ้ป็นเจา้แห่งความรุง่โรจน์และความอาร ีไมม่พีระผู้

เป็นเจา้อื่นใดนอกจากพระองค ์พระผูป้กครองสงูสุด พระผูท้รงความรุ่งโรจน์ พระผูท้รงรอบรู้ 

พระบาฮาอุลลาห ์

 ขอความสรรเสรญิจงมแีด่พระองค ์ขา้แต่พระผูเ้ป็นนาย พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้! ทุกครัง้ที่

ขา้พเจา้พยายามทีจ่ะกล่าวถงึพระองค ์ขา้พเจา้ตอ้งชะงกัเพราะฐานะอนัสงูส่งและอ านาจทีย่ ิง่ใหญ่ของ

พระองค ์เพราะหากขา้พเจา้สรรเสรญิพระองคต์ลอดความกวา้งของอาณาจกัรตราบนานเท่าทีอ่ธปิไตย

ของพระองคย์งัอยู ่ขา้พเจา้กย็งัพบว่าค าทีข่า้พเจา้สรรเสรญิพระองคเ์หมาะแก่บรรดาผูท้ีเ่ป็นเช่นเดยีวกบั

ขา้พเจา้เท่านัน้ ผูซ้ึง่ถูกพระองคส์รา้งขึน้มา ก าเนิดมาจากอานุภาพของประกาศติของพระองค ์และ

เป็นไปตามทีอ่ านาจของพระประสงคข์องพระองคอ์อกแบบไว ้และเมือ่ใดกต็ามทีป่ากกาของขา้พเจา้อ้าง

ความรุง่โรจน์ไปทีพ่ระนามใดของพระองค ์ขา้พเจา้รูส้กึว่าจะไดย้นิปากกานัน้คร ่าครวญเพราะความ

ห่างไกลจากพระองค ์และร ่าไหเ้พราะพรากจากพระองค ์ขา้พเจา้ขอยนืยนัว่า ทุกสิง่นอกจากพระองค์

เป็นเพยีงสิง่ทีพ่ระองคส์รา้งขึน้มาและอยูใ่นอุง้มอืของพระองค ์การทีพ่ระองคย์อมรบัการกระท าหรอืค า
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สรรเสรญิใดจากผูท้ีพ่ระองคท์รงสรา้ง เป็นเพยีงหลกัฐานของความน่าพศิวงและกรุณาธคิุณทีโ่อบออ้ม

อารขีองพระองค ์และเป็นการแสดงถงึความเอือ้เฟ้ือและการบรบิาลของพระองค์ 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นนายของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ขอวงิวอนต่อพระนามอนัยิง่ใหญ่ทีสุ่ดทีพ่ระองคท์รงใช้

แยกแสงสว่างจากไฟ แยกความสตัยจ์ากการปฏเิสธ ขอทรงประทานสิง่ทีด่งีามทัง้ในโลกนี้และโลกหน้า

ใหแ้ก่ขา้พเจา้และผูท้ีข่า้พเจา้รกั ขอทรงประทานของขวญัอนัน่าพศิวงทีซ่่อนเรน้จากสายตาของมนุษย์

ใหแ้ก่ขา้พเจา้ แทจ้รงิแลว้พระองคค์อืพระผูอ้อกแบบทุกสรรพสิง่ ไม่มพีระผูเ้ป็นเจา้อื่นใดนอกจาก

พระองค ์พระผูท้รงมหทิธานุภาพ พระผูท้รงความรุง่โรจน์ พระผูท้รงความสงูส่ง 

พระบาฮาอุลลาห ์

 

บทอธิษฐานพ่ือการเผยแพรศ่าสนา 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้ ขอความสรรเสรญิจงมแีด่พระองคผ์ูท้รงเป็นบ่อเกดิของความ

รุง่โรจน์และราชศกัดาทัง้ปวง เป็นบ่อเกดิของความยิง่ใหญ่ เกยีรต ิอธปิไตยและอาณาจกัร ความสงูส่ง

และความกรณุา ความน่าเกรงขามและอานุภาพ ใครกต็ามทีพ่ระองคป์ระสงค ์พระองคท์รงดลใหใ้กลเ้ขา้

มายงัมหาสมุทรอนัยิง่ใหญ่ทีสุ่ดของพระองคแ์ละใครกต็ามทีพ่ระองคป์รารถนา พระองคก์ท็รงประทาน

เกยีรตขิองการไดย้อมรบัพระนามทีโ่บราณทีสุ่ดของพระองค ์ทุกคนทีอ่ยูใ่นสวรรคแ์ละบนโลกไมส่ามารถ

ตา้นทานปฏบิตักิารของพระประสงคอ์นัยิง่ใหญ่ของพระองค ์พระองคท์รงปกครองสรรพสิง่ทัง้ปวงมาแต่

นิรนัดรกาล และพระองคก์จ็ะใชอ้ านาจปกครองทุกสรรพสิง่ตลอดไป ไมม่พีระผูเ้ป็นเจา้อื่นใดนอกจาก

พระองค ์พระผูท้รงมหทิธานุภาพ พระผูท้รงประเสรฐิสุด พระผูท้รงอานุภาพ พระผูท้รงอจัฉรยิภาพ 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นนาย โปรดสาดแสงธรรมมายงัใบหน้าของพวกเขา เพื่อว่าพวกเขาจะไดเ้หน็

พระองค ์โปรดช าระหวัใจของพวกเขา เพื่อว่าพวกเขาจะไดห้นัมายงัราชส านกัแห่งกรณุาธคิุณของ

พระองค ์และยอมรบับรมศาสดาผูเ้ป็นตวัแทนของพระองคแ์ละเป็นอรโุรทยัแห่งสาระของพระองค ์

แทจ้รงิแลว้พระองคค์อืพระผูเ้ป็นนายแห่งภพทัง้ปวง ไมม่พีระผูเ้ป็นเจา้อื่นใดนอกจากพระองค ์พระผูท้รง

อยูน่อกเหนืออ านาจบงัคบัใดๆ พระผูท้รงก าราบ 

พระบาฮาอุลลาห ์

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้ ขอความสรรเสรญิจงมแีด่พระนามของพระองคท์ีท่รงบนัดาลให้

ยคุใหมม่าถงึ เป็นยคุซึง่เป็นราชนัของยคุทัง้หลาย เป็นยุคทีพ่ระองคป์ระกาศไวต่้อพระศาสดาทัง้หลาย

และบรรดาผูท้ีพ่ระองคเ์ลอืกสรรในธรรมจารกึอนัวศิษิฏส์ุดของพระองค ์เป็นยคุทีพ่ระองคส์าดรศัมแีห่ง
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ความรุง่โรจน์ของพระนามทัง้หมดของพระองคม์ายงัทุกสรรพสิง่ พระพรนัน้ยิง่ใหญ่ส าหรบัผูท้ีต่ ัง้มัน่ใน

พระองค ์และไดย้นิส าเนียงของพระองค์ 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นนายของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ขอวงิวอนต่อพระนามของบรมศาสดาทีอ่าณาจกัรแห่ง

นามของพระองคร์ายลอ้มบูชา ขอพระองคท์รงช่วยบรรดาผูเ้ป็นทีร่กัของพระองคใ์หส้รรเสรญิวจนะของ

พระองคใ์นหมูค่นรบัใช ้และสดุดพีระองคไ์ปกวา้งไกลในหมูป่ระชาชน เพื่อว่าเราเปิดเผยพระธรรมของ

พระองคจ์ะอาบความสุขใหแ้ก่วญิญาณของทุกคนทีอ่าศยัอยูบ่นโลก 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นนายของขา้พเจา้ เนื่องดว้ยพระองคท์รงน าทางพวกเขาไปยงัธาราแห่งชวีติทีห่ลัง่

มาจากพระกรณุาของพระองค ์ขอทรงเมตตาอย่าใหพ้วกเขาถูกพรากจากพระองค ์และเนื่องดว้ย

พระองคท์รงเรยีกพวกเขามายงัทีส่ถติของบลัลงักข์องพระองค ์ขอทรงเมตตาอยา่ผลกัไสพวกเขาไป 

โปรดประทานสิง่ทีจ่ะตดัความผกูพนัของพวกเขาจากทุกอยา่งนอกจากพระองค ์และท าใหพ้วกเขา

สามารถเหนิในบรรยากาศแห่งความใกลช้ดิพระองค ์จนอ านาจของผูก้ดขีแ่ละการชกัชวนของบรรดาผูท้ี่

ไมเ่ชื่อในอตัภาพทีเ่กรยีงไกรและยิง่ใหญ่ทีสุ่ดของพระองค ์กไ็มส่ามารถพรากพวกเขาจากพระองค์ 

พระบาฮาอุลลาห ์

 ขอความสรรเสรญิจงมแีด่พระองค ์ขา้แต่พระผูเ้ป็นนาย พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้! ขา้พเจา้ขอ

วงิวอนต่อพระนามของพระองคท์ีไ่มม่ใีครเขา้ใจไดอ้ยา่งเหมาะสม และไม่มวีญิญาณใดหยัง่ถงึ

ความหมาย ขา้พเจา้ขอวงิวอนต่อบรมศาสดาผูเ้ป็นบ่อเกดิของการเปิดเผยพระธรรมและเป็นอรโุณทยั

แห่งสญัลกัษณ์ของพระองค ์ขอทรงท าใหห้วัใจของขา้พเจา้เป็นทีร่องรบัความรกัและการระลกึถงึพระองค ์

ขอทรงเชื่อมหวัใจของขา้พเจา้ไวก้บัมหาสมทุรอนัยิง่ใหญ่ทีสุ่ดของพระองค ์เพื่อว่าชลธแีห่งอจัฉรยิภาพ

และสายธารแห่งการสดุดสีรรเสรญิของพระองคจ์ะหลัง่ไหลออกมาจากหวัใจของขา้พเจา้ 

 แขนขาของขา้พเจา้ขอยนืยนัต่อเอกภาพของพระองค ์และเสน้ผมของขา้พเจา้ขอประกาศ

อานุภาพแห่งอธปิไตยและอ านาจของพระองค ์ขา้พเจา้ยนือยูท่ีป่ระตูแห่งพระกรณุาของพระองคโ์ดย

ปล่อยวางและสละจากตนเอง ยดึเหน่ียวชายผา้แห่งความอารขีองพระองค ์และตรงึสายตาไปยงัขอบฟ้า

แห่งพระพรของพระองค ์

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้ ขอพระองคท์รงก าหนดสิง่ทีคู่่ควรกบัความยิง่ใหญ่ของราชศกัดา

ของพระองคใ์หแ้ก่ขา้พเจา้ ขอกรณุาธคิุณของพระองคเ์สรมิก าลงัใหข้า้พเจา้สอนศาสนาของพระองค ์จน

คนตายรบีออกมาจากหลุม แลว้รบีไปหาพระองค ์ไวใ้จในพระองค ์พศิดบูรูพาแห่งศาสนาและอุทยัสถาน

แห่งการเปิดเผยพระธรรมของพระองค ์
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 แทจ้รงิแลว้พระองคค์อืพระผูท้รงอานุภาพสงูสุด พระผูท้รงความสงูส่ง พระผูท้รงรอบรู ้พระผู้

ทรงอจัฉรยิภาพ                                                                                 

พระบาฮาอุลลาห ์

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้ โปรดช่วยใหค้นรบัใชเ้ชดิชพูระวจนะ พสิจูน์สิง่ทีไ่รส้าระและไม่

จรงิใหป้ระจกัษ์ แพรก่ระจายบทกลอนศกัดิส์ทิธิไ์ปกวา้งไกล เปิดเผยความรุง่โรจน์และท าใหแ้สงอุษารุง่

อรณุในหวัใจของผูท้ีช่อบธรรม 

 แทจ้รงิแลว้พระองคค์อืพระผูท้รงเอือ้เฟ้ือ พระผูท้รงอภยั 

พระอบัดุลบาฮา  

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้! โปรดช่วยใหค้นรบัใชท้ีพ่ระองคไ์วใ้จใหม้หีวัใจที่

เมตตาปรานี โปรดช่วยใหพ้วกเขาส่องแสงแห่งการน าทางจากหมูเ่ทวญัเบือ้งบนไปยงัชาตทิัง้ปวงบน

พภิพ แทจ้รงิแลว้พระองคค์อืพระผูท้รงเขม้แขง็ พระผูท้รงอานุภาพ พระผูท้รงอ านาจ พระผูท้รงก าราบ 

พระผูใ้ห ้แทจ้รงิแลว้พระองคค์อืพระผูท้รงเอือ้เฟ้ือ พระผูท้รงอ่อนโยน พระผูท้รงเมตตา พระผูท้รงอารี

ทีสุ่ด 

พระอบัดุลบาฮา 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้ พระองคท์รงเหน็ขา้พเจา้น้อมกายดว้ยความต ่าตอ้ย ถ่อมตนต่อ

บญัญตัขิองพระองค ์ศโิรราบต่ออธปิไตยของพระองค ์สัน่สะทา้นต่ออ านาจแห่งอาณาจกัรของพระองค ์

หนีความพโิรธของพระองค ์วงิวอนพระกรณุาของพระองค ์ฝากความหวงัไวก้บัการอภยัของพระองค์ 

พรัน่พรงึต่อความพโิรธของพระองค ์ขา้พเจา้ขอวงิวอนพระองคด์ว้ยหวัใจทีร่ะทกึ ดว้ยน ้าตาทีห่ลัง่ไหล

และวญิญาณทีใ่ฝห่า และดว้ยการตดัความผกูพนัจากทุกสิง่โดยสิน้เชงิ ขอทรงดลใหค้นรกัของพระองค์

เป็นประหนึ่งรงัสทีีท่อดรศัมไีปทัว่อาณาจกัรของพระองค ์ขอทรงช่วยใหค้นรบัใช้ทีพ่ระองคเ์ลอืกสรรเชดิ

ชวูจนะของพระองค ์เพื่อว่าใบหน้าของพวกเขาจะงดงามและสดใส หวัใจของพวกเขาจะเป่ียมไปดว้ย

ความลกึลบั และวญิญาณทุกดวงจะไดป้ลดเปลือ้งบาปของตน ขอทรงอภบิาลพวกเขาใหป้ลอดภยัจากผู้

รกุรานและผูท้ีห่มิน่ศาสนาและกระท าผดิอย่างไมล่ะอาย 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นนายของขา้พเจา้ แทจ้รงิแลว้คนรบัใชข้องพระองคก์ระหาย โปรดน าพวกเขาไปสู่

น ้าพุแห่งความอารแีละความกรณุา แทจ้รงิแลว้พวกเขาหวิ โปรดจดัโต๊ะอาหารของพระองคใ์หพ้วกเขา 

แทจ้รงิแลว้พวกเขาไม่มเีสือ้ผา้ โปรดสวมภษูาแห่งวชิาความรูใ้หพ้วกเขา 
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 ขา้แต่พระผูเ้ป็นนายของขา้พเจา้ พวกเขาคอืวรีบุรษุ โปรดน าพวกเขาไปสู่สนามรบ พวกเขาคอื

ผูน้ าทาง โปรดดลใหพ้วกเขาพดูดว้ยเหตุผลและขอ้พสิจูน์ พวกเขาคอืคนรบัใชท้ีค่อยปรนนิบตั ิโปรดให้

พวกเขายืน่ถว้ยทีป่ริม่ดว้ยอมฤตแห่งความมัน่ใจใหก้บัทุกคน ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้ โปรด

บนัดาลใหพ้วกเขาเป็นวหิคทีร่อ้งเพลงสรรเสรญิในอุทยาน เป็นราชสหีท์ีซุ่่มอยูใ่นพุ่มไม ้เป็นปลาวาฬที่

แหวกว่ายในทะเลลกึ 

 แทจ้รงิแลว้พระองคค์อืพระผูท้รงกรณุาอย่างลน้หลาม ไมม่พีระผูเ้ป็นเจา้อื่นใดนอกจากพระองค ์

พระผูท้รงอ านาจ พระผูท้รงอานุภาพ พระผูท้รงประทานพรเสมอ 

พระอบัดุลบาฮา 

ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้! ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้! ขา้พเจา้เป็นเสมอืนนกทีปี่กหกัและบนิไดช้า้มาก โปรด

ช่วยเหลอืใหข้า้พเจา้บนิขึน้ไปสู่ยอดสุดแห่งความเจรญิรุ่งเรอืงและความรอดพน้ เหนิไปทัว่อากาศทีไ่ร้

ขอบเขตดว้ยความสุขหรรษา เปล่งท านองสดุดพีระนามอนัยิง่ใหญ่ทีสุ่ดของพระองคไ์ปทัว่ทุกดนิแดนให้

เป็นทีเ่สนาะโสต และท าใหด้วงตาสุกใสทีไ่ดเ้หน็เครือ่งหมายแห่งการน าทาง 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นนาย! ขา้พเจา้อยูโ่ดดเดีย่วเอกาและต ่าตอ้ย ไมม่ผีูเ้กือ้หนุนนอกจากพระองค ์ไม่

มผีูช้่วยเหลอืค ้าจุนนอกจากพระองค ์โปรดค ้าชขูา้พเจา้ในการบัใชพ้ระองค ์โปรดช่วยเหลอืขา้พเจา้ดว้ย

กองทพัเทพธดิา โปรดอวยชยัขา้พเจา้ในการส่งเสรมิพระวจนะของพระองค ์ใหข้า้พเจา้ไดป้ระกาศ

อจัฉรยิภาพของพระองคท์่ามกลางหมูช่น แทจ้รงิแลว้พระองคค์อืพระผูท้รงอานุภาพ พระผู้ทรง

อจัฉรยิภาพ และทรงอยู่นอกเหนืออ านาจบงัคบัใดๆ 

พระอบัดุลบาฮา 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นนาย! ขอพระองคท์รงเบกิทาง ขอทรงจดัหาวธิกีาร ขอทรงตระเตรยีมลู่และปู

เสน้ทางใหป้ลอดภยั เพื่อว่าเราจะไดร้บัการน าทางไปสู่ผูท้ ีม่หีวัใจพรอ้มส าหรบัศาสนาของพระองค ์และ

พวกเขาจะไดร้บัการน าทางมาสู่เรา แทจ้รงิแลว้พระองคค์อืพระผูท้รงปรานี พระผูท้รงอารทีีสุ่ด พระผูท้รง

อานุภาพ 

พระอบัดุลบาฮา 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ผูไ้มม่เีปรยีบปราน! ขา้แต่พระผูเ้ป็นนายแห่งอาณาจกัรสวรรค ์ศาสนิกชน

เหล่านี้คอืกองทพัธรรมของพระองค ์โปรดช่วยเหลอืพวกเขา ขอหมูเ่ทวญัช่วยใหพ้วกเขามชียั เพื่อว่า

พวกเขาแต่ละคนจะไดก้ลายเป็นกองทพัทีพ่ชิติประเทศเหล่านี้ดว้ยความรกัของพระผูเ้ป็นเจา้ และแสง

สว่างของพระธรรมสวรรค ์
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 ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ ขอพระองคเ์ป็นผูค้ ้าจุนและช่วยเหลอืพวกเขา และในทีร่กรา้ง ภูเขา หุบเขา 

ปา่ ทุ่งหญ้า และทะเล ขอพระองคเ์ป็นหลกัทีพ่วกเขาวางใจ เพื่อว่าพวกเขาจะไดเ้ปล่งเสยีงดว้ยอานุภาพ

ของอาณาจกัรสวรรคแ์ละลมหายใจของพระวญิญาณบรสิุทธิ ์

 แทจ้รงิแลว้พระองคค์อืพระผูท้รงอานุภาพ พระผูท้รงอ านาจ พระผูท้รงเดชานุภาพ และพระองค์

คอืพระผูท้รงอจัฉรยิภาพ พระผูท้รงไดย้นิ พระผูท้รงเหน็ 

พระอบัดุลบาฮา 

 

บทอธิษฐานเพ่ือชยัชนะของศาสนา 

 ขอความสรรเสรญิจงมแีด่พระนามของพระองค ์ขา้แต่พระผูเ้ป็นนาย พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้! 

ความมดืมนปกคลุมไปทุกดนิแดน และอ านาจชัว่รา้ยห้อมลอ้มทุกชาต ิอยา่งไรกต็ามขา้พเจา้มองเหน็

ความสว่างไสวของอจัฉรยิภาพ และการบรบิาลของพระองค์ 

 บรรดาผูท้ีถู่กมา่นปิดกัน้จากพระองคค์ดิว่าพวกเขาสามารถดบัแสงของพระองค ์ดบัไฟของ

พระองค ์และสงบสายลมแห่งพระกรุณาของพระองค ์ไม่เลย อ านาจของพระองคเ์ป็นพยานใหข้า้พเจา้! 

หากพระองคม์ไิดใ้หค้วามทุกขท์รมานแฝงอจัฉรยิภาพของพระองคไ์ว ้และการทดสอบอนัสาหสัเป็น

พาหนะของการบรบิาลของพระองค ์จะไมม่ใีครบงัอาจมาต่อตา้นเรา แมว้่าอ านาจของโลกและสวรรคจ์ะ

รว่มกนัต่อตา้นเรา หากขา้พเจา้คลีค่ลายความลกึลบัอนัน่าพศิวงของอจัฉรยิภาพของพระองคท์ีเ่ปิดเผย

ต่อขา้พเจา้บงัเหยีนของศตัรขูองพระองคข์าดสะบัน้ 

 ขอความสรรเสรญิจงมแีด่พระองค ์ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้! ขา้พเจา้ขอวงิวอนต่อพระ

นามอนัยิง่ใหญ่ทีสุ่ดของพระองค ์ขอทรงรวบรวมบรรดาผูท้ีร่กัพระองคไ์วร้อบกฎทีห่ลัง่มาจากความยนิดี

ของพระประสงคข์องพระองค ์ขอทรงประทานสิง่ทีจ่ะท าใหพ้วกเขาอุ่นใจ 

 พระองคท์รงอ านาจในการกระท าสิง่ทีพ่ระองคป์รารถนา แทจ้รงิแลว้พระองคค์อืพระผูท้รง

ช่วยเหลอืในภยนัตราย พระผูท้รงด ารงอยูด่ว้ยตนเอง 

พระบาฮาอุลลาห ์

 ขอความรุง่เรอืงจงมแีด่พระองค ์ขา้แต่พระผูเ้ป็นนาย พระผูบ้รรดาลสรรพสิง่ทัง้ปวงใหเ้กดิขึน้มา

โดยอานุภาพแห่งโองการของพระองค ์
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 ขา้แต่พระผูเ้ป็นนาย! โปรดช่วยเหลอืบรรดาผูท้ีป่ล่อยวางจากทุกสิง่นอกจากพระองค ์โปรดให้

พวกเขาประสบชยัชนะอนัยิง่ใหญ่ ขา้แต่พระผูเ้ป็นนาย โปรดใหเ้หล่าเทพธดิาในสวรรคแ์ละโลก และทีอ่ยู่

ระหว่างสวรรคแ์ละโลก ลงมาช่วยและเสรมิก าลงัคนรบัใชข้องพระองค ์ช่วยใหพ้วกเขาประสบ

ความส าเรจ็ ค ้าจนุพวกเขา ประสาทความรุง่โรจน์ใหแ้ก่พวกเขา ประทานเกยีรตแิละความประเสรฐิใหแ้ก่

พวกเขา บ ารงุพวกเขา และท าใหพ้วกเขามชียัอยา่งน่าพศิวง 

 พระองคค์อืพระผูเ้ป็นนายของพวกเขา พระผูเ้ป็นนายแห่งสวรรคแ์ละโลก พระผูเ้ป็นนายแห่งภพ

ทัง้ปวง ขา้แต่พระผูเ้ป็นนาย โปรดเสรมิศาสนานี้ดว้ยพลงัของคนรบัใชเ้หล่านี้ โปรดดลใหพ้วกเขามชียั

เหนือประชาชนทัง้ปวงบนพภิพ เพราะความจรงิแลว้พวกเขาคอืคนรบัใชท้ีต่ดัความผกูพนัจากทุกสิง่

นอกจากพระองค ์และแทจ้รงิแลว้พระองคค์อืพระผูท้รงคุม้ครองศาสนิกชนทีซ่ื่อสตัย์ 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นนาย ขอความจงรกัภกัดต่ีอศาสนาทีล่ะเมดิมไิดน้ี้ท าใหห้วัใจของพวกเขาเตบิโต

แขง็แรงยิง่กว่าสิง่ใดในสวรรคแ์ละโลก และทีอ่ยูร่ะหว่างสวรรคแ์ละโลก ขา้แต่พระผูเ้ป็นนาย โปรด

ประทานพลงัใหแ้ก่มอืของพวกเขาดว้ยสญัลกัษณ์แห่งอานุภาพอนัน่าพศิวงของพระองค ์เพื่อว่าพวกเขา

จะไดแ้สดงอานุภาพของพระองคใ์หป้รากฏต่อสายตาของมวลมนุษยชาต ิ

พระบ๊อบ 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นนาย! โปรดจดัหาสิง่จ าเป็นใหพ้ฤกษาแห่งเอกภาพสวรรคข์องพระองคเ์ตบิโต
อยา่งรวดเรว็ โปรดรดน ้าพฤกษานี้ดว้ยธาราแห่งอภริดขีองพระองค ์และภายใตก้ารรบัประกนัจาก
พระองค ์ขอทรงบนัดาลใหพ้ฤกษาออกผลตามทีพ่ระองคต์อ้งการส าหรบัการสดุด ียกยอ่ง สรรเสรญิ และ
ขอบคุณพระองค ์และใหพ้ฤกษานี้สดุดพีระนามของพระองค ์สรรเสรญิความเป็นหนึ่งของสาระของ
พระองค ์บชูาพระองค ์เพราะทัง้หมดนี้อยูใ่นเงือ้มมอืของพระองค ์มใิช่เง ือ้มมอืของผูใ้ด 

 พระพรนัน้ยิง่ใหญ่ส าหรบัผูท้ีพ่ระองคเ์ลอืกใชโ้ลหติของเขารดน ้าใหแ้ก่พฤกษาทีพ่ระองคย์นืยนั 
เพื่อเป็นการเชดิชวูจนะศกัดิส์ทิธิท์ ีไ่มผ่นัแปรของพระองค ์

พระบ๊อบ 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นนาย! โปรดมอบชยัชนะทีคู่่ควรกบัคนรบัใชท้ีอ่ดกลัน้ในยคุของพระองค ์เพราะ
พวกเขาขอสละชวีติในวถิขีองพระองค ์โปรดประทานสิง่ทีจ่ะท าใหจ้ติใจของพวกเขาผ่อนคลาย ท าให้
วญิญาณของพวกเขาเบกิบาน ท าใหพ้วกเขาอุ่นใจและกายสงบ ช่วยใหว้ญิญาณของพวกเขาขึน้ไปสู่ที่
สถติของพระผูเ้ป็นเจา้ พระผูท้รงประเสรฐิสุด และไดไ้ปถงึสวรรคช์ัน้สงูสุดและทีพ่กัอนัรุง่โรจน์ทีพ่ระองค์
ก าหนดไว ้ส าหรบัผูม้ปีญัญาและคุณธรรมทีแ่ทจ้รงิ แทจ้รงิแลว้พระองคท์รงรูทุ้กสรรพสิง่ และพวกเรา
เป็นเพยีงคนรบัใช ้เป็นขา้ทาสบรพิาร  และผูน่้าสงสารของพระองค ์ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ พระผูเ้ป็นนาย
ของเรา ไม่มพีระผูเ้ป็นนายอื่นใดนอกจากพระองคท์ีเ่ราขอรอ้ง ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้แห่งความปรานีของ
โลกนี้และโลกหน้า ไมม่ใีครนอกจากพระองคท์ีเ่ราวงิวอนขอพระพรและความกรณุา พวกเราเป็นเพยีง
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ตวัอยา่งของความยากจน ศูนยภาพ ช่วยตวัเองไมไ่ด ้และจมอยูใ่นอเวจ ีขณะทีพ่ระองคเ์ป็นสญัลกัษณ์
แห่งความมัง่คัง่ ความไมข่ึน้กบัใคร ความรุง่โรจน์ ราชศกัดา และความกรณุาอนัไม่รูส้ ิน้ 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นนาย โปรดตอบแทนพวกเราดว้ยสิง่ดงีามทีคู่่ควรกบัพระองคใ์นโลกนี้และโลก
หน้า ดว้ยพระพรอเนกอนนัตท์ีแ่ผ่จากเบือ้งบนมาสู่ภพเบือ้งล่าง 

 แทจ้รงิแลว้พระองคค์อืพระผูเ้ป็นนาย และพระผูเ้ป็นนายของทุกสรรพสิง่ พวกเรายอมจ านนใน
พระหตัถข์องพระองคแ์ละใฝ่หาสิง่ทีเ่กีย่วพนักบัพระองค ์

พระบ๊อบ 

 
บทอธิษฐานในท่ีประชุมธรรมสภา 

 เมือ่เจา้เขา้ไปในหอ้งประชุมธรรมสภา จงสวดบทอธษิฐานน้ีดว้ยหวัใจระทกึในความรกัของพระผูเ้ป็นเจา้ และดว้ยลิ้นที ่

บรสิทุธิพ์น้จากสิง่ทัง้ปวงนอกจากการระลกึถงึพระองค ์เพือ่วา่พระผูท้รงอานุภาพจะช่วยเหลอืให้เจา้ไดร้บัชยัชนะสงูสุด 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้! พวกเราคอืคนรบัใชข้องพระองค ์อุทศิตนตัง้จติสู่

พระพกัตรอ์นัพสิุทธิข์องพระองค ์ ตดัความผกูพนัจากทุกสิง่นอกจากพระองคใ์นยคุอนัรุง่โรจน์น้ี  พวก

เราชุมนุมกนัในธรรมสภานี้เพื่อรวมทรรศนะและความคดิใหเ้ป็นหน่ึงเดยีวกนั ดว้ยจุดประสงคก์ลมเกลยีว

กนัทีเ่ชดิชพูระวจนะของพระองคท์่ามกลางมนุษยชาต ิขา้แต่พระผูเ้ป็นนาย พระผูเ้ป็นเจา้ของเรา! โปรด

ดลใหเ้ราเป็นเครือ่งหมายแห่งการน าทางของพระองค ์เป็นธงประจ าศาสนาของพระองคท์่ามกลางมวล

มนุษย ์เป็นคนรบัใชพ้ระปฏญิญาอนัยิง่ใหญ่ของพระองค ์ขา้แต่พระผูเ้ป็นนายของเราผูท้รงความสงูส่ง 

โปรดดลใหเ้ราแสดงออกซึง่เอกภาพสวรรคใ์นอาณาจกัรอบัฮาของพระองค ์เป็นดวงดาราทีเ่รอืงรองส่อง

แสงไปทัว่ทุกดนิแดน พระผูเ้ป็นนาย! โปรดดลใหเ้ราเป็นทะเลทีส่าดซดัดว้ยคลื่นแห่งพระกรุณาของ

พระองค ์เป็นสายธารทีห่ลัง่ไหลลงมาจากยอดแห่งความรุง่โรจน์ของพระองค ์เป็นผลไมง้ามบนพฤกษา

แห่งศาสนาของพระองค ์เป็นรกุขชาตทิีพ่ลิว้อยูใ่นสวนสวรรค์ดว้ยสายลมแห่งความอารขีองพระองค ์ขา้

แต่พระผูเ้ป็นเจา้! โปรดดลใหว้ญิญาณของเรายดึบทกลอนแห่งเอกภาพของพระองคเ์ป็นทีพ่ึง่ ใหห้วัใจ

ของเราเบกิบานดว้ยพระกรุณาธคิุณของพระองคท์ีห่ลัง่ไหลลงมา เพื่อว่าเราจะสมคัรสมานสามคัคปีระดุจ

เป็นคลื่นในทะเลเดยีวกนั กลมกลนืเขา้ดว้ยกนัประดุจรงัสขีองรศัมอีนัเจดิจา้ของพระองค ์เพื่อว่าความคดิ 

ความเหน็ ความรูส้กึของเราจะกลายเป็นหน่ึงเดยีวกนั และแสดงพลงัสามคัคใีหป้รากฏทัว่โลก พระองค์

คอืพระผูท้รงกรณุา พรผูท้รงอาร ีพระผูท้รงประทานพร พระผูท้รงมหทิธานุภาพ พระผูท้รงปรานี พระผู้

ทรงเหน็ใจ 

พระอบัดุลบาฮา 
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(บทอธษิฐานปิดประชมุธรรมสภา) 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้! ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้! ขอทรงมองดเูราจากอาณาจกัรแห่งความเป็นหน่ึงของ

พระองค ์เราชุมนุมกนัอยูใ่นการประชุมทางธรรมนี้ดว้ยความเชื่อในพระองค ์มัน่ใจในเครือ่งหมายของ

พระองค ์มัน่คงในพระปฏญิญาและพนิัยกรรมของพระองค ์ถวลิหาพระองค ์เปล่งปลัง่ดว้ยไฟแห่งความ

รกัของพระองค ์และจรงิใจใจศาสนาของพระองค ์เราคอืคนรบัใชใ้นสวนองุน่ของพระองค ์คอืผูเ้ผยแพร่

ศาสนาของพระองค ์คอืผูอุ้ทศิตนบชูาพระพกัตรข์องพระองค ์ถ่อมตวัต่อบรรดาผูเ้ป็นทีร่กัของพระองค ์ 

ศโิรราบต่อประตูของพระองค ์และก าลงัวงิวอนพระองคข์อทรงค ้าชเูราในการรบัใชบ้รรดาผูท้ีพ่ระองค์

เลอืกสรร ขอทรงสนบัสนุนเราดว้ยกองทพัทีม่องไมเ่หน็ของพระองค ์ขอทรงเสรมิความเขม้แขง็ใหเ้ราใน

การเป็นทาสรบัใชพ้ระองค ์ขอทรงท าใหเ้ราเป็นขา้แผ่นดนิทีศ่โิรราบ บชูา และสนทนากบัพระองค์ 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นนายของเรา! พวกเราอ่อนแอ และพระองคค์อืผูท้รงอ านาจ พระผูท้รงอานุภาพ 

พวกเราไรช้วีติ และพระองคค์อืพระวญิญาณทีใ่หช้วีติ พวกเราขดัสนและพระองคค์อืพระผู้ทรงค ้าจนุ 

พระผูท้รงอานุภาพ 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นนายของเรา! โปรดดลใหเ้ราหนัหน้ามาหาพกัตรากฤตขิองพระองค ์โปรดให้

อาหารเราจากโต๊ะสวรรคด์ว้ยพระกรณุาอนัลน้พน้ของพระองค ์โปรดใหก้องทพัของเทพธดิามาช่วยเรา 

และใหด้วงวญิญาณทีว่สิุทธิใ์นอาณาจกัรอบัฮาค ้าชเูรา 

 แทจ้รงิแลว้พระองคค์อืพระผูท้รงเอือ้เฟ้ือ พระผูท้รงปรานี พระองคค์อืพระผูค้รอบครองความอารี

ทีเ่กรยีงไกรและแทจ้รงิแลว้พระองคค์อืพระผูท้รงเมตตาและพระผูท้รงกรุณา 

พระอบัดุลบาฮา 

 

บทอธิษฐานในท่ีประชุมหรือท่ีชุมนุม 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นนายแห่งอาณาจกัรสวรรค!์ แมว้่าร่างกายของเราชุมนุมกนัอยูท่ีน่ี่ แต่หวัใจของ

เราถูกสะกดดว้ยมนตร์กัของพระองค ์และลอยไปกบัรงัสขีองพระพกัตรท์ีจ่รสัแสงของพระองค ์แมว้่าเรา

อ่อนแอ เรากร็อคอยการแสดงอ านาจและอานุภาพของพระองค ์แมว้่าเรายากไรไ้ม่มทีรพัยส์นิหรอืสมบตั ิ

เรากอุ็ดมดว้ยทรพัยส์มบตัขิองอาณาจกัรของพระองค์ แมว้่าเราเป็นหยดน ้า เรากร็บัธาราจากมหาสมุทร

ของพระองค ์แมว้่าเราเป็นผงธุล ีเรากเ็รอืงรองดว้ยความรุง่โรจน์ของดวงตะวนัของพระองค์ 
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 ขา้แต่พระผูท้รงจดัหาสิง่จ าเป็นใหแ้ก่เรา! โปรดทรงช่วยเหลอื เพื่อว่าแต่ละคนทีชุ่มนุมกนัทีน่ี่จะ

กลายเป็นเทยีนทีส่ว่างไสว เป็นศูนยก์ลางดงึดดูทีร่อ้งเรยีกผูค้นใหม้ายงัอาณาจกัรของพระองค ์

จนกระทัง่โลกนี้กลายเป็นภาพสะทอ้นของสวรรคข์องพระองคใ์นทีสุ่ด 

พระอบัดุลบาฮา 

 ขา้แต่พระผูท้รงเหน็ใจ พระผูท้รงมหทิธานุภาพ! ผูค้นทีชุ่มนุมกนัอยูน่ี้ไดห้นัหน้ามาวงิวอน

พระองค ์พวกเขาหนัมายงัอาณาจกัรสวรรคแ์ละขอการอภยัจากพระองคด์ว้ยความศโิรราบและถ่อมตวั

ทีสุ่ด ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้! โปรดใหท้ีชุ่มนุมนี้เป็นทีร่กัของพระองค ์โปรดช าระดวงวญิญาณเหล่านี้ให้

บรสิุทธิแ์ละทอดรงัสขีองพระองคม์าน าทางใหพ้วกเขา โปรดท าใหห้วัใจของพวกเขาผ่องใสและวญิญาณ

ของพวกเขาเบกิบานดว้ยขา่วดขีองพระองค ์โปรดรบัพวกเขาทุกคนไวใ้นอาณาจกัรอนัวสิุทธิข์อง

พระองค ์โปรดประทานความอารอีนัไม่รูส้ ิน้ของพระองคใ์หแ้ก่พวกเขา โปรดท าใหพ้วกเขามคีวามสุขทัง้

ในโลกนี้และโลกหน้า 

พระอบัดุลบาฮา 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้! แทจ้รงิแลว้เราชุมนุมกนัอยูท่ีน่ี่ในสุคนธรสแห่งความรกัของพระองค ์เราหนั

มาหาอาณาจกัรของพระองค ์ไมแ่สวงหาสิง่ใดนอกจากพระองค ์ไมป่รารถนาสิง่ใดนอกจากความยนิดี

ของพระองค ์ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้!  ขอใหอ้าหารนี้เป็นอาหารทพิยจ์ากสวรรค ์โปรดใหท้ีชุ่มนุมนี้เป็นที่

ชุมนุมของดวงวญิญาณทีว่สิุทธิ ์ขอใหพ้วกเขาเป็นเหตุแห่งความรกัทีก่ระตุน้มวลมนุษยชาต ิเป็นบ่อเกดิ

ของแสงธรรมส าหรบัมนุษยชาต ิขอใหพ้วกเขาเป็นเครือ่งมอืทีพ่ระองคใ์ชน้ าทางใหพ้ภิพน้ี แทจ้รงิแลว้

พระองคค์อืพระผูท้รงอานุภาพ พระองคค์อืพระผูท้รงประทานพร พระองคค์อืพระผูท้รงอภยั และ

พระองคค์อืพระผูท้รงมหทิธานุภาพ 

พระอบัดุลาบาฮา 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นนายผูท้รงเมตตา! พวกเราคอืคนรบัใชข้องพระองคแ์ละชุมนุมกนัในทีป่ระชุมนี้ 

หนัมาหาอาณาจกัรของพระองค ์และจ าเป็นตอ้งไดร้บัพระพรจากพระองค ์ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้! ขอทรง

แสดงสญัลกัษณ์แห่งความเป็นหนึ่งของพระองคซ์ึง่อยูใ่นแก่นแทข้องชวีติใหเ้ป็นทีป่ระจกัษ์ ขอทรง

เปิดเผยคุณธรรมทีพ่ระองคซ์่อนเรน้และแฝงไวใ้นแก่นแทข้องมนุษย์ 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้! พวกเราเป็นประดุจต้นไม ้และความอารขีองพระองคเ์ป็นประดุจฝน โปรด

ท าใหต้น้ไมเ้หล่านี้สดชื่นและเตบิโตดว้ยพระพรของพระองค ์พวกเราคอืคนรบัใชข้องพระองค ์โปรดให้

เราเป็นอสิระจากพนัธนาการของโลกวตัถุ พวกเราดอ้ยปญัญา โปรดประเทอืงปญัญาของเรา พวกเราไร้
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ชวีติ โปรดฟ้ืนชวีติใหเ้รา พวกเราหมกหมุ่นทางโลก โปรดประสาทพลงัธรรมใหเ้รา พวกเรามดืมน โปรด

ใหเ้ราเขา้ถงึความลกึลบัของพระองค ์พวกเราขดัสน โปรดประทานพรและความอุดมจากคลงัอนัไมรู่ส้ ิน้

ของพระองคใ์หแ้ก่เรา ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้! โปรดฟ้ืนชวีติของเรา โปรดท าใหเ้ราหตูาสว่าง โปรดใหเ้รา

เขา้ถงึความลกึลบัของชวีติ เพื่อว่าความลบัของอาณาจกัรของพระองคจ์ะเปิดเผยต่อเราในโลกนี้ และเรา

จะไดย้อมรบัความเป็นหนึ่งของพระองค ์พระพรทัง้ปวงมาจากพระองคแ์ละพระองคเ์ป็นผูป้ระทานให้ 

 พระองคท์รงอ านาจ พระองคท์รงอานุภาพ พระองคค์อืพระผูใ้ห ้และพระองคค์อืพระผูท้รงอารี

เสมอ 

พระอบัดุลบาฮา 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ผูท้รงบรบิาล! ทีชุ่มนุมน้ีประกอบดว้ยสหายทีใ่ฝห่าความงามของพระองค ์

และลุกดว้ยไฟแห่งความรกัของพระองค ์โปรดบนัดาลใหด้วงวญิญาณทีชุ่มนุมกนันี้กลายเป็นเทพยดา 

โปรดฟ้ืนชวีติของพวกเขาดว้ยลมหายใจของพระวญิญาณบรสิุทธิ ์โปรดใหพ้วกเขามคีารมคมคายและ

หวัใจทีเ่ดด็เดีย่ว โปรดประทานอานุภาพสวรรคแ์ละใหพ้วกเขามใีจปรานี โปรดดลใหพ้วกเขาเป็นผู้

เผยแพรค่วามเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนัของมนุษยชาต ิเป็นเหตุแห่งความรกัและปรองดองของมวลมนุษย ์

เพื่อว่าอคตทิีเ่ป็นภยัมดืจะถูกแทนทีด่ว้ยแสงสว่างจากธรรมาทติย ์โลกทีเ่ซื่องซมึนี้จะสดใส อาณาจกัร

วตัถุนี้จะดดูซมึรงัสขีองอาณาจกัรธรรม สทีีต่่างกนัเหล่านี้จะกลมกลนืเป็นสเีดยีวกนั และท านองเพลง

สวรรคจ์ะกอ้งขึน้ไปถงึอาณาจกัรแห่งความวสิุทธิข์องพระองค ์

 แทจ้รงิแลว้พระองคค์อืพระผูท้รงอานุภาพสงูสุด พระผูท้รงมหทิธานุภาพ! 

พระอบัดุลบาฮา 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นนายผูท้รงปรานี! ขา้แต่พระผูท้รงอ านาจและทรงอานุภาพ! ขา้แต่พระบดิาผู้

เมตตาทีสุ่ด! คนรบัใชเ้หล่านี้ชุมนุมกนัและตัง้จติสู่พระองค ์วงิวอนต่อธรณปีระตูของพระองค ์ปรารถนา

พระพรอนัไม่รูส้ ิน้จากความแน่นอนอนัยิง่ใหญ่ของพระองค ์พวกเขาไมม่จีดุประสงคอ์ื่นใดนอกจากจะได้

เป็นทีย่นิดขีองพระองค ์ไม่มเีจตนาอื่นใดนอกจากจะรบัใชม้นุษยชาติ 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้! โปรดท าใหท้ีชุ่มนุมนี้สดใส ใหทุ้กคนมใีจปรานี โปรดประทานพรของพระ

วญิญาณบรสิุทธิแ์ละประสาทพวกเขาดว้ยอานุภาพสวรรค ์โปรดอวยพรพวกเขาใหม้ใีจเป็นธรรม และให้

น ้าใสใจจรงิทีม่อียูท่วขีึน้ เพื่อว่าพวกเขาจะหนัมายงัอาณาจกัรของพระองคด์ว้ยความถ่อมตนและส านึก

ผดิดว้ยความเสยีใจ และท าธุระรบัใชม้นุษยชาต ิขอใหแ้ต่ละคนกลายเป็นเทยีนทีส่ว่างไสว เป็นดาราทีสุ่ด

ใส เป็นสสีนทีว่จิติร และขจรกลิน่ทีช่วนระลกึถงึสุคนธรสในอาณาจกัรของพระผูเ้ป็นเจา้ 



48 

 

  ขา้แต่พระบดิาผูท้รงเมตตา! ขอทรงประทานพร ขอทรงอยา่ถอืความบกพรอ่งของเรา ขอทรง

ปกป้องเราไวใ้นความคุม้ครองของพระองค ์ขอทรงอย่าจดจ าบาปของเรา โปรดรกัษาเราดว้ยความปรานี

ของพระองค ์พวกเราอ่อนแอ ส่วนพระองคท์รงอ านาจ พวกเรายากไร ้ส่วนพระองคร์ ่ารวย พวกเรา

เจบ็ปว่ย ส่วนพระองคค์อืแพทยส์วรรค ์พวกเราขดัสน ส่วนพระองคท์รงโอบออ้มอารทีีสุ่ด 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้! ขอทรงบรบิาลพวกเรา พระองคค์อืพระผูท้รงอานุภาพ พระองคค์อืพระผูใ้ห ้

พระองคค์อืพระผูท้รงเมตตา 

พระอบัดุลบาฮา 

 

บทอธิฐานส าหรบังานฉลองบุญสิบเก้าวนั 

 เมือ่เจา้ไปงานฉลองบุญ ก่อนจะเขา้ไป จงปล่อยวางจากทุกสิง่ทีค่ ัง่คา้งอยูใ่นหวัใจ ใหค้วามคดิและจติใจของเจา้เป็น

อสิระจากทุกสิง่นอกจากพระผูเ้ป็นเจา้ แลว้พูดกบัหวัใจของเจา้ เพือ่ว่าทุกคนจะท าใหง้านน้ีเป็นการชุมนุมแหง่ความรกั เป็นเหตุ

แหง่ความเรอืงรอง เป็นการชุมนุมทีด่งึดูดหวัใจ หอ้มลอ้มดว้ยประทปีของหมูเ่ทวญั เพือ่วา่เจา้จะชุมนุมอยูด่ว้ยกนัดว้ยความรกั

อยา่งสดุซึ้ง 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้! โปรดปดัเปา่ปจัจยัทุกอย่างทีเ่ป็นเหตุของความรา้วฉาน และเตรยีมทุกสิง่ที่

เป็นเหตุของความสามคัคปีรองดองใหแ้ก่เรา! ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้! โปรดโชยสุคนธรสสวรรคล์งมาใหแ้ก่

เรา และเปลีย่นการชุมนุมนี้ใหเ้ป็นการชุมนุมสวรรค!์ โปรดใหเ้ราไดร้บัคุณประโยชน์ทุกประการและ

อาหารทุกอยา่ง โปรดเตรยีมอาหารแห่งความรกัใหแ้ก่เรา! โปรดใหอ้าหารส าหรบัปญัญาของเรา! โปรด

ใหเ้ราไดร้บัแสงธรรมเป็นอาหาร! 

พระอบัดุลบาฮา 

 

บทอธิษฐานเพ่ือการบริจาคให้กองทุนของศาสนา 

  บรรดาสหายของพระผูเ้ป็นเจา้... ควรบรจิาคใหม้ากทีส่ดุเท่าทีเ่ป็นไปได ้แมว้า่จ านวนทีบ่รจิาคจะเลก็น้อยเพยีงใดก็

ตาม พระผูเ้ป็นเจา้มใิหผู้ใ้ดแบกภาระเกนิขดีความสามารถของตน การบรจิาคดงักล่าวตอ้งมาจากชุมชนและบาไฮทุกคน...ดกูร 

สหายของพระผูเ้ป็นเจา้! เจา้จงวางใจไดว้า่การบรจิาคน้ีจะไดร้บัการทดแทน เกษตรกรรม อุตสาหกรรมและพานิชยข์องเจา้จะงอก

เงยทบัทว ีเป็นของขวญัทีพ่ระพรประทานมาให ้ผูท้ีท่ าความดงีามอยา่งเดยีวจะไดร้บัรางวลัตอบแทนเป็นสิบเท่า ไมม่ขีอ้สงสยัวา่ 

พระผูเ้ป็นนายจะประสาทพรอยา่งลน้หลามใหก้บัผูท้ีใ่ชจ้า่ยความมัง่คัง่ของตนในวถิขีองพระองค์ 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้! โปรดใหค้วามสว่างแก่หน้าผากของคนรกัทีแ่ท้

ของพระองค ์โปรดค ้าจุนพวกเขาดว้ยกองทพัเทพธดิาแห่งชยัชนะ ใหเ้ทา้ของพวกเขากา้วในหนทางตรง
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ของพระองค ์ขอความอารบีรมโบราณของพระองคเ์ปิดอานนแห่งพระพรใหแ้ก่พวกเขา เพราะพวกเขา

ก าลงัใชจ้่ายทรพัยส์นิทีพ่ระองคป์ระทานในวถิขีองพระองค ์ปกป้องศาสนาของพระองค ์วางใจในการ

ระลกึถงึพระองค ์สละหวัใจเพื่อความรกัของพระองค ์และไมห่วงสมบตัเิพื่อจะไดบู้ชาความงามของ

พระองคแ์ละแสวงหาหนทางทีจ่ะท าใหพ้ระองคย์นิด ี

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นนายของขา้พเจา้! โปรดก าหนดส่วนแบ่งอนัมหาศาลไวใ้หพ้วกเขา ใหพ้วกเขา

ไดร้บัการชดเชยและรางวลัทีแ่น่นอน 

 แทจ้รงิแลว้พระองคค์อืพระผูท้รงค ้าจนุ พระผูท้รงช่วยเหลอื พระผูท้รงเอือ้เฟ้ือ พระผูท้รงอาร ี

พระผูท้รงประทานพรเสมอ 

พระอบัดุลบาฮา 

 

บทอธิษฐานตอนเช้าตรู่ 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้ พระผูเ้ป็นเจา้นายของขา้พเจา้! ขา้พเจา้เป็นคนรบัใชข้อง

พระองค ์เป็นบุตรหลานของบรพิารของพระองค ์ขา้พเจา้ลุกขึน้จากทีน่อนเชา้นี้ ยามทีด่วงตะวนัแห่ง

เอกภาพฉายแสงมาจากอรโุณทยัแห่งพระประสงคข์องพระองค ์และสาดรศัมไีปทัว่พภิพตามทีบ่ญัญตัไิว้

ในคมัภรีแ์ห่งประกาศติของพระองค์ 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้ ขอความสรรเสรญิจงมแีด่พระองคท์ีท่รงช่วยใหเ้ราตื่นขึน้มาเหน็

ความชชัวาลของแสงธรรมของพระองค ์ขา้แต่พระผูเ้ป็นนายของขา้พเจา้ โปรดช่วยใหเ้ราไมต่อ้งพึง่ผูใ้ด

นอกจากพระองค ์และตดัความผกูพนัจากทุกสิง่นอกจากพระองค ์โปรดลขิติสิง่ทีด่งีามในโลกนี้และโลก

หน้าใหแ้ก่ขา้พเจา้ แก่ผูเ้ป็นทีร่กัของจา้พเจา้ แก่วงคต์ระกูลของขา้พเจา้ ทัง้ชายและหญงิ ขา้แต่พระผู้

เป็นทีร่กัยิง่ของสรรสิง่ทัง้มวล  พระผูเ้ป็นยอดปรารถนาของเอกภาพ โปรดคุม้ครองใหเ้ราปลอดภยัจาก

พวกทีพ่ระองคถ์อืว่าเป็นผูก้ระซบิความชัว่รา้ยในจติใจของมนุษย ์พระองคท์รงอ านาจในการกระท า

ตามทีพ่ระองคป์รารถนา แทจ้รงิแลว้พระองคค์อืพระผูท้รงมหทิธานุภาพ พระผูท้รงช่วยเหลอืใน

ภยนัตราย พระผูท้รงด ารงอยูด่ว้ยตนเอง 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นนาย พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้ โปรดประสาทพรใหแ้ก่พระผูซ้ึง่พระองคไ์ดข้นาน

พระนามอนัวศิษิฎส์ุดให ้พระผูซ้ึง่พระองคใ์ชแ้ยกผูม้ศีลีธรรมออกจากผูช้ ัว่รา้ย โปรดช่วยเหลอืเราให้

กระท าสิง่ทีพ่ระองคร์กัและปรารถนา ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้ โปรดประสาทพรใหแ้ก่บรรดาผูท้ี่
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เป็นวจนะและพยญัชนะของพระองค ์แก่บรรดาผูท้ีต่ ัง้จติสู่พระองค ์หนัหน้ามาสู่พระพกัตรข์องพระองค ์

และสดบัฟงัสุรเสยีงของพระองค ์

 แทจ้รงิแลว้พระองคค์อืพระผูเ้ป็นนายและราชนัของมนุษยท์ัง้ปวง และทรงอ านาจเหนือทุกสรรพ

สิง่ 

พระบาฮาอุลลาห ์

 

บทอธิษฐานตอนเช้า 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ไดต้ื่นขึน้มาภายใตท้ีก่ าบงัของพระองค ์และผูท้ีแ่สวงหา

ทีก่ าบงัน้ีควรอาศยัอยูใ่นวหิารทีอ่ยูใ่นความคุม้ครอง และปราการทีอ่ยูใ่นความปกป้องของพระองค ์ขา้แต่

พระผูเ้ป็นนายของขา้พเจา้ โปรดใหอ้รโุณทยัแห่งการเปิดเผยพระธรรมของพระองคส์าดแสงธรรมใหแ้ก่

วญิญาณของขา้พเจา้ เสมอืนดงัทีพ่ระกรุณาของพระองคส์าดรศัมยีามเชา้ใหแ้ก่กายภายนอกของขา้พเจา้ 

พระบาฮาอุลลาห ์

(ออกจากบา้น) 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ไดลุ้กขึน้มาเชา้นี้ดว้ยพระกรณุาของพระองค ์และออก

จากบา้นโดยวางใจในพระองค ์มอบตนไวใ้นความดแูลของพระองค ์ขอนภาแห่งความปรานีของพระองค์

หลัง่พระพรใหแ้ก่ขา้พเจา้ และช่วยใหข้า้พเจา้กลบับา้นดว้ยความปลอดภยั ดงัทีพ่ระองคช์่วยใหข้า้พเจา้

ออกเดนิทางภายใตค้วามคุม้ครองของพระองค ์ดว้ยความคดิตดิตรงึอยูก่บัพระองค์ 

 ไมม่พีระผูเ้ป็นเจา้อื่นใดนอกจากพระองค ์พระผูเ้ป็นหนึ่ง พระผูไ้ม่มเีปรยีบปาน พระผูท้รงรอบรู ้

พระผูท้รงอจัฉรยิภาพ 

พระบาฮาอุลลาห ์

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้! ขา้พเจา้ขอสรรเสรญิพระองคท์ีท่รงปลุกขา้พเจา้ใหต้ื่นขึน้ ให้

ขา้พเจา้กลบัคนืชวีติและปลุกใหข้า้พเจา้ตื่นจากความหลบัใหล ขา้พเจา้ตื่นขึน้มาเชา้นี้ดว้ยใบหน้าหนัไป

หาความเจดิจา้ของดวงตะวนัแห่งการเปิดเผยพระธรรมของพระองค ์ซึง่สาดแสงไปยงันภาแห่งอานุภาพ

และราชศกัดาของพระองค ์ขา้พเจา้ขอยอมรบัสญัลกัษณ์ของพระองค ์เชื่อในคมัภรีข์องพระองค ์และยดึ

มัน่ในสายใยของพระองค ์
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 ขา้พเจา้ขอวงิวอนต่ออ านาจแห่งพระประสงคข์องพระองคแ์ละอานุภาพบบีบงัคบัของเจตนาของ

พระองค ์ขอทรงท าสิง่ทีพ่ระองคเ์ปิดเผยต่อขา้พเจา้ในฝนัใหเ้ป็นฐานทีม่ ัน่คงส าหรบัคฤหาสน์แห่งความ

รกัทีอ่ยูใ่นหวัใจของบรรดาผูท้ีพ่ระองคร์กั และเป็นกลไกดทีีสุ่ดส าหรบัการเปิดเผยสญัลกัษณ์แห่งพระ

กรณุาและความเมตตารกัใครข่องพระองค์ 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นนายของขา้พเจา้ ขอปากกาอนัประเสรฐิสุดของพระองคบ์ญัญตัสิิง่ทีด่งีามในโลก

นี้และในโลกหน้าใหแ้ก่ขา้พเจา้ ขา้พเจา้ขอยนืยนัว่าบงัเหยีนของทุกสรรพสิง่อยูใ่นเงือ้มมอืของพระองค ์

พระองคเ์ปลีย่นแปลงสิง่เหล่านี้ตามทีพ่ระองคป์รารถนา ไมม่พีระผูเ้ป็นเจา้อื่นใดนอกจากพระองค ์พระผู้

ทรงเขม้แขง็ พระผูท้รงความซื่อสตัย์ 

 พระองคค์อืพระผูท้รงเปลีย่นความตกต ่าเป็นความรุง่เรอืง โดยบญัชาของพระองค ์เปลีย่นความ

อ่อนแอเป็นความเขม้แขง็ ความไรอ้ านาจเป็นเดชานุภาพ ความกลวัเป็นความสงบ ความสงสยัเป็นความ

แน่ใจ ไม่มพีระผูเ้ป็นเจา้อื่นใดนอกจากพระองค ์ พระผูท้รงอ านาจ พระผูท้รงเมตตา 

 พระองคไ์มท่ าใหผู้ท้ ีแ่สวงหาพระองคต์อ้งผดิหวงั และไมพ่รากผูท้ีป่รารถนาพระองค ์ขอพระองค์

ทรงบญัญตัสิิง่ทีคู่่ควรกบันภาแห่งความเอือ้เฟ้ือและมหาสมทุรแห่งความอารขีองพระองคใ์หแ้ก่ขา้พเจา้ 

แทจ้รงิแลว้พระองคค์อืพระผูท้รงมหทิธานุภาพ พระผูท้รงอานุภาพสงูสุด 

พระบาฮาอุลลาห ์

 

บทอธิษฐานยามค า่คืน 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้ พระผูเ้ป็นทีห่มายปองของขา้พเจา้ คนรบัใชผู้น้ี้

ของพระองคข์อนอนในทีก่ าบงัของพระองค ์ขอผกัผ่อนภายใตฟ้ากฟ้าแห่งพระกรณุาของพระองค ์

วงิวอนขอใหพ้ระองคด์แูลและคุม้ครอง 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นนายของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ขอออ้นวอนต่อพระเนตรทีไ่มเ่คยหลบัของพระองค ์

โปรดปกป้องมใิหด้วงตาของขา้พเจา้มองดสูิง่อื่นใดนอกจากพระองค ์โปรดเบกิสายตาของขา้พเจา้ใหเ้หน็

เครือ่งหมายของพระองค ์และเหน็ขอบฟ้าแห่งการเปิดเผยพระธรรมของพระองค ์พระองคค์อืพระผูท้ี่

สาระแห่งอ านาจตอ้งพรัน่พรงึต่อการเปิดเผยอานุภาพของพระองค์ 

 ไมม่พีระผูเ้ป็นเจา้อื่นใดนอกจากพระองค ์พระผูท้รงมหทิธานุภาพ พระผูท้รงก าราบ พระผูท้รง

สภาวะสงูสุด 

พระบาฮาอุลลาห ์
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 ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้ ขา้พเจา้จะหลบัไดอ้ยา่งไรในเมือ่ดวงตาของ

บรรดาผูท้ีป่รารถนาพระองคห์ลบัไมล่งเพราะพรากจากพระองค ์ขา้พเจา้จะนอนพกัผ่อนไดอ้ยา่งไร

ขณะทีว่ญิญาณของคนรกัทัง้หลายของพระองคป์วดรา้วใจเพราะห่างไกลจากพระองค์ 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นนายของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ขอมอบวญิญาณและทัง้ชวีติของขา้พเจา้ไวใ้นมอืขวา

แห่งอ านาจและความคุม้ครองของพระองค ์ ขา้พเจา้ขอหนุนศรีษะบนหมอนโดยอานุภาพของพระองค ์

และขอลุกขึน้ตามพระประสงคแ์ละความยนิดขีองพระองค ์ความจรงิแลว้พระองคค์อืพระผูท้รงอภริกัษ์ 

พระผูท้รงปกปกัรกัษา พระผูท้รงมหทิธานุภาพ พระผูท้รงอ านาจสงูสุด 

 อ านาจของพระองคเ์ป็นพยาน! ไมว่่ายามหลบัหรอืตื่นขา้พเจา้ไมข่อสิง่ทีพ่ระองคไ์มป่รารถนา 

ขา้พเจา้คอืคนรบัใชแ้ละอยูใ่นมอืของพระองค ์ขอพระองคท์รงกรณุาช่วยใหข้า้พเจา้ท าสิง่ทีจ่ะขจรสุคน

ธรสแห่งความยนิดขีองพระองค ์ความจรงิแลว้พระองคค์อืความหวงัของขา้พเจา้และบรรดาผูท้ีย่นิดต่ีอ

การเขา้ใกลพ้ระองค ์ขอความสรรเสรญิจงมแีด่พระองค ์ขา้แต่พระผูเ้ป็นนายแห่งภพทัง้ปวง! 

พระบาฮาอุลลาห ์

(เทีย่งคนื) 

 ดกูร ผูแ้สวงหาสจัธรรม! หากเจา้ปรารถนาใหพ้ระผูเ้ป็นเจา้เปิดตาของเจา้ เจา้ตอ้งวงิวอนพระผูเ้ป็นเจา้ อธษิฐานและ

สนทนากบัพระองคต์อนเทีย่งคนื โดยกล่าววา่: 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นนาย ขา้พเจา้หนัหน้ามาสู่อาณาจกัรแห่งความเป็นหน่ึงของพระองคแ์ละด าดิง่ลง

สู่ทะเลแห่งความปรานีของพระองค ์ขา้แต่พระผูเ้ป็นนาย โปรดท าใหข้า้พเจา้ตาสว่างดว้ยการไดเ้หน็ดวง

ประทปีของพระองคใ์นราตรทีีม่ดืมดินี้ และมคีวามสุขดว้ยอมฤตแห่งความรกัของพระองค ์ในยคุอนัน่า

พศิวงนี้ ขา้แต่พระผูเ้ป็นนาย ขอทรงใหข้า้พเจา้ไดย้นิสุรเสยีงของพระองค ์ ขอทรงเปิดประตูไปสู่สวรรค์

ของพระองคต่์อหน้าขา้พเจา้ เพื่อว่าขา้พเจา้จะไดเ้หน็อาภาแห่งความรุง่โรจน์ของพระองค ์และถวลิหา

ความงามของพระองค ์

 แทจ้รงิแลว้พระองคค์อืพระผูใ้ห ้พระผูท้รงเอือ้เฟ้ือ พระผูท้รงปรานี พระผูท้รงอภยั 

พระอบัดุลบาฮา 
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บทอธิษฐานส าหรบัคู่สมรส 

 ค าปฏญิญาณของการสมรส ซึง่จะกล่าวโดยเจา้สาวและเจา้บ่าวทลีะคนต่อหน้าพยานอยา่งน้อยสองคนทีธ่รรมสภา

ยอมรบั ตามทีก่ าหนดไวใ้นคตีาบ ีอคัดสั คอื: 

 “เราทุกคนจะยดึถอืพระประสงคข์องพระผูเ้ป็นเจา้ดว้ยความสตัยจ์รงิ” 

 พระองคค์อืพระผูท้รงประทานพร พระผูท้รงอาร!ี  

 ขอความสรรเสรญิจงมแีด่พระผูเ้ป็นเจา้ พระผูท้รงบรมโบราณ พระผูด้ ารงอยูน่ิรนัดร ์พระผูไ้ม่มี

ผนัแปร พระผูท้รงอนันต!์ พระองคท์รงยนืยนัดว้ยสภาวะของพระองคเ์องว่า แทจ้รงิแลว้พระองคค์อืพระ

ผูเ้ป็นหน่ึง พระผูส้ถติอยูโ่ดยล าพงั พระผูไ้ม่มสีิง่ใดหน่วงเหนี่ยวไดพ้ระผูท้รงความประเสรฐิ เราขอเป็น

พยานว่าไม่มพีระผูเ้ป็นเจา้อื่นใดนอกจากพระองค ์ขอยอมรบัความเป็นหนึ่งและความล าพงัของพระองค ์

พระองคท์รงสถติอยู ่ณ เบือ้งบนสุดทีเ่ข้าไมถ่งึ อยูบ่นยอดสุดของความสงูส่งของพระองค ์บรสิุทธิพ์น้

จากการกล่าวถงึของผูใ้ดนอกจากพระองคเ์อง พน้จากการพรรณนาของผูใ้ดนอกจากพระองค์ 

 และเมือ่พระองคต์อ้งการแผ่ความเมตตากรณุามาใหม้วลมนุษย ์ตอ้งการจดัโลกใหเ้ป็นระเบยีบ 

พระองคท์รงเปิดเผยวนิัยและบญัญตักิฎ ซึง่หนึ่งในจ านวนน้ีคอืการสถาปนากฎของการสมรส เพื่อใหเ้ป็น

ปราการแห่งความผาสุกและความรอดพน้ และทรงบญัญตัไิวใ้หเ้ราในพระธรรมทีม่าจากนภาแห่งความ

วสิุทธิ ์ในคมัภรีท์ีศ่กัดิส์ทิธิท์ ีสุ่ดของพระองค ์ขอความรุ่งโรจน์ของพระองคจ์งเกรยีงไกร พระองคท์รง

กล่าวว่า “ดกูร ประชาชน จงสมรสเถดิ เพื่อว่าเจา้จะไดใ้หก้ าเนิดผูท้ีจ่ะระลกึถงึเราในหมูค่นรบัใช ้นี้คอื

หน่ึงในบญัญตัขิองเรา ส าหรบัเจา้ จงเชื่อฟงัเสมอืนเป็นการช่วยเหลอืตวัเจา้เอง” 

พระบาฮาอุลลาห ์

 พระองคค์อืพระผูเ้ป็นเจา้! ขา้แต่พระผูเ้ป็นนายผูไ้ม่มเีปรยีบปาน! ดว้ยอจัฉรยิภาพอนัยิง่ใหญ่

ของพระองค ์พระองคท์รงบญัญตักิารสมรสใหแ้ก่ประชาชน เพื่อว่าจะไดม้ทีายาทสบืทอดอยา่งไม่ขาด

สายในโลกทีไ่ม่จรีงันี้ และตราบทีโ่ลกยงัอยู ่ พวกเขาจะไดส้าละวนอยูก่บัธรณปีระตูแห่งความเป็นหน่ึง

ของพระองคด์ว้ยการเป็นทาสรบัใชแ้ละบูชา ดว้ยการคารวะ เทดิทนูและสรรเสรญิ “เรามไิดส้รา้งวญิญาณ

และมนุษยข์ึน้มาเพื่ออื่นใดนอกจากใหบ้ชูาเรา” ดงันัน้ขอพระองคท์รงสมรสวหิคคู่นี้ในรงัแห่งความรกัของ

พระองค ์ภายใตฟ้ากฟ้าแห่งความปรานีของพระองค ์ขอใหท้ัง้สองเป็นคู่ชวีติทีด่งึดดูพระกรณุาอนัยัง่ยนื 

เพื่อว่าการสมคัรสมานของสองทะเลแห่งความรกันี้จะมคีลื่นแห่งความปรานีสาดซดั และพดัพาไข่มกุซึง่

เป็นทายาทบรสิุทธิผ์ุดผ่องมาบนชายฝ ัง่ของชวีติ “พระองคใ์หท้ะเลทัง้สองมาพบกนัได:้ ระหว่างทัง้สองมี
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สิง่ขวางกัน้ทีล่่วงล ้าไมไ่ด ้เจา้จะปฏเิสธพระพรใดของพระผูเ้ป็นเจา้หรอื? ในแต่ละทะเลนี้พระองคท์รง

เพาะเลีย้งไข่มกุน้อยใหญ่”  

  

ขา้แต่พระผูเ้ป็นนายผูท้รงเมตตา ขอใหก้ารสมรสน้ีก่อก าเนิดประการงัและไข่มกุ แทจ้รงิแลว้พระองคค์อื

พระผูท้รงอานุภาพ พระผูท้รงความยิง่ใหญ่ พระผูท้รงอภยัเสมอ 

พระอบัดุลบาฮา 

 ขอความรุง่โรจน์จงมแีด่พระองค ์ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้! แทจ้รงิแลว้คนรบัใชช้ายหญงิ

คู่นี้มาอยูด่ว้ยกนัภายใตร้่มเงาแห่งความปรานีของพระองค ์รวมเป็นหนึ่งเดยีวกนัดว้ยกรณุาธคิุณและ

ความเอือ้เฟ้ือของพระองค ์ขา้แต่พระผูเ้ป็นนาย! โปรดช่วยเหลอืเขาทัง้สองในโลกนี้และในอาณาจกัรของ

พระองค ์ขอความอารแีละกรณุาของพระองคก์ าหนดสิง่ดงีามทุกอยา่งใหแ้ก่เขาทัง้สอง ขา้แต่พระผูเ้ป็น

นาย! โปรดค ้าชเูขาทัง้สองในการเป็นทาสรบัใชพ้ระองค ์โปรดใหเ้ขาทัง้สองไดเ้ป็นเครือ่งหมายแห่งพระ

นามในภพของพระองค ์โปรดคุม้ครองเขาทัง้สองดว้ยพระพรอนัไมรู่ส้ ิน้ของพระองคใ์นโลกนี้และโลกหน้า 

ขา้แต่พระผูเ้ป็นนาย! ชายหญงิคู่นี้ก าลงัวงิวอนต่ออาณาจกัรแห่งความปรานีและขอรอ้งต่ออาณาจกัรแห่ง

ความเป็นหน่ึงของพระองค ์แทจ้รงิแลว้ทัง้สองสมรสกนัดว้ยความเชื่อฟงับญัชาของพระองค ์โปรด

บนัดาลใหเ้ขาทัง้สองเป็นสญัลกัษณ์แห่งความสามคัคปีรองดองตราบจนสิน้กาลเวลา แทจ้รงิแลว้พระองค์

คอืพระผูท้รงอานุภาพสงูสุด พระผูส้ถติอยู่ทุกแห่งหน พระผูท้รงมหทิธานุภาพ! 

พระอบัดุลบาฮา 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นนายของขา้พเจา้ ขา้แต่พระผูเ้ป็นนายของขา้พเจา้! จนัทราทีสุ่กใสสองดวงนี้

สมรสกนัในความรกัของพระองค ์กลมเกลยีวกนัเป็นทาสรบัใชธ้รณีประตูศกัดิส์ทิธิข์องพระองค ์สามคัคี

กนัรบัใชศ้าสนาของพระองค ์ขา้แต่พระผูเ้ป็นนายของขา้พเจา้ พระผูท้รงปรานี ขอพระองคด์ลใหก้าร

สมรสนี้เป็นประหนึ่งดวงไฟแห่งกรณุาธคิุณอนัลน้พน้ของพระองค ์และเป็นรงัสแีห่งพระพรทีเ่รอืงรองของ

พระองค ์ขา้แต่พระผูท้รงเมตตา พระผูใ้หเ้สมอ เพื่อว่าตน้ไมท้ีย่ ิง่ใหญ่นี้จะแตกกิง่ทีเ่ขยีวสดและงอกงาม

โดยพระพรทีห่ลัง่มาจากเมฆแห่งความการณุยข์องพระองค์ 

 แทจ้รงิแลว้พระองคค์อืพระผูท้รงเอือ้เฟ้ือ แทจ้รงิแลว้พระองคค์อืพระผูท้รงมหทิธานุภาพ แทจ้รงิ

แลว้พระองคค์อืพระผูท้รงเหน็ใจ พระผูท้รงปรานี 

พระอบัดุลบาฮา 
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บทอธิษฐานส าหรบัครอบครวั 

 ขอความรุง่โรจน์จงมแีด่พระองค ์ขา้แต่พระผูเ้ป็นนาย พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้! ขา้พเจา้ขอรอ้ง

พระองค ์ขอทรงใหอ้ภยัขา้พเจา้และบรรดาผูท้ีค่ ้าจุนศาสนาของพระองค ์แทจ้รงิแลว้พระองคค์อืพระผู้

เป็นนายสงูสุด พระผูท้รงอภยั พระผูท้รงเอือ้เฟ้ือทีสุ่ด ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้! โปรดช่วยคนรบั

ใชท้ีม่ไิดร้บัความรูใ้หเ้ขา้มาในศาสนาของพระองค ์เพราะเมือ่พวกเขาเรยีนรูเ้กีย่วกบัพระองค ์พวกเขาจะ

เป็นพยานต่อสจัธรรมของวนัแห่งการพพิากษา และจะไมโ่ตแ้ยง้การเปิดเผยความอารขีองพระองค ์โปรด

ประทานสญัลกัษณ์แห่งพระกรณุาของพระองคใ์หแ้ก่พวกเขา และใหพ้วกเขาไดร้บัส่วนแบ่งอนัเหลอืลน้ที่

พระองคก์ าหนดไวใ้หค้นรบัใชท้ีเ่ครง่ครดัศรทัธาของพระองค ์ความจรงิแลว้พระองคค์อืพระผูป้กครอง

สงูสุด พระผูท้รงอาร ีพระผูท้รงเมตตาทีสุ่ด 

 ขา้แต่พระผูเ้ป้นเจา้ของขา้พเจา้! ขอใหค้วามอารแีละพระพรของพระองคห์ลัง่ลงมายงับา้นของผู้

ทีย่อมรบัศาสนาของพระองค ์ประหนึ่งเป็นสญัลกัษณ์แห่งพระกรณุาของพระองคแ์ละเครือ่งหมายแห่ง

ความเมตตารกัใครจ่ากทีส่ถติของพระองค ์แทจ้รงิแลว้ไมม่ใีครเหนือกว่าพระองคใ์นการอภยั หากผูใ้ดถูก

พรากจากความอารขีองพระองค ์เขาจะไดร้บัการนับว่าเป็นศานิกชนในศาสนาในยคุของพระองคไ์ด้

อยา่งไร?  

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้ โปรดประสาทพรใหแ้ก่ขา้พเจา้ ใหแ้ก่บรรดาผูท้ีเ่ชื่อใน

สญัลกัษณ์ของพระองคใ์นวนัทีก่ าหนดไว ้และแก่บรรดผูท้ีถ่นอมความรกัของพระองคไ์วใ้นหวัใจ เป็น

ความรกัทีพ่ระองคซ์มึซาบเขา้ไปในหวัใจนัน้ แทจ้รงิแลว้พระองคค์อืพระผูเ้ป็นนายแห่งความชอบธรรม 

พระผูท้รงประเสรฐิสุด 

พระบ๊อบ 

บทอธิษฐานเพ่ือบิดามารดา 

 พระพรจงมแีดผู่ท้ีร่ะลกึถงึบดิามารดาของตนขณะสนทนากบัพระผูเ้ป็นเจา้ 

พระบ๊อบ 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นนาย พระองคท์รงเหน็แลว้ว่า มอืของเรายกขึน้วงิวอนนภาแห่งกรณุาธคิุณและ

ความอารขีองพระองค ์ขอใหม้อืนี้ไดร้บัสมบตัจิากความโอบออ้มอารแีละกรณุาธคิุณของพระองค ์ขอทรง

ใหอ้ภยัเรา บดิาและมารดาของเราและโปรดใหเ้ราสมปรารถนาในสิง่ทีเ่ราตอ้งการจากมหาสมทุรแห่งพระ

กรณุาและความอารขีองพระองค ์ขา้แต่พระผูเ้ป็นทีร่กัยิง่ของหวัใจของเรา โปรดยอมรบังานทุกอย่างที่
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เราท าในวถิขีองพระองค ์แทจ้รงิแลว้พระองคค์อืพระผูท้รงอานุภาพสงูสุด พระผูท้รงประเสรฐิสุด พระผู้

ไมม่เีปรยีนปาน พระผูเ้ป็นหนึ่ง พระผูท้รงอภยั พระผูท้รงกรณุา 

พระบาฮาอุลลาห ์

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ขอการอภยัจากพระองค ์วงิวอนขออภยัดว้ยกริยิาที่

พระองคต์อ้งการใหค้นรบัใชก้ระท าต่อพระองค์ ขา้พเจา้ขอรอ้งพระองคข์อทรงช าระบาปของเราตามที่

คู่ควรกบัอสิรยิะของพระองค ์ขอทรงประทานอภยัแก่ขา้พเจา้ แก่บดิามารดาของขา้พเจา้ และแก่บรรดาผู้

ทีพ่ระองคถ์อืว่าไดเ้ขา้มาอาศยัอยูใ่นความรกัของพระองค ์ดว้ยกริยิาทีคู่่ควรกบัอธปิไตยและความ

รุง่โรจน์ของอานุภาพสวรรคข์องพระองค ์

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้! พระองคท์รงดลใจใหว้ญิญาณของขา้พเจา้วงิวอนพระองค ์และ
หากมใิช่เพราะพระองค ์ขา้พเจา้ยอ่มไมว่งิวอนพระองค ์ขอความสดุดสีรรเสรญิจงมแีด่พระองค ์ขา้พเจา้
สรรเสรญิพระองคท์ีท่รงเปิดเผยพระองคเ์องต่อขา้พเจา้ และขา้พเจา้ขอรอ้งพระองคข์อทรงใหอ้ภยั
ขา้พเจา้ทีบ่กพรอ่งต่อหน้าทีใ่นการรูจ้กัพระองค ์และมไิดเ้ดนิในวถิแีห่งความรกัของพระองค์ 

พระบ๊อบ 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นนาย! ในยคุศาสนาทีย่ ิง่ใหญ่ทีสุ่ดนี้ พระองคท์รงยอมรบัการวงิวอนของบุตร
หลานเพื่อบดิามารดาของตน นี้คอืหนึ่งในพระพรอนัไม่รูส้ ิน้ในยคุศาสนานี้ ขา้แต่พระผูเ้ป็นนายผูท้รง
เมตตา ขอทรงยอมรบัค าขอรอ้งของคนรบัใชผู้น้ี้ ณ ธรณปีระตูแห่งความเป็นหน่ึงของพระองคแ์ละโปรด
ใหบ้ดิาของเขาไดด้ าดิง่ลงสู่มหาสมทุรแห่งความกรณุาของพระองค ์เนื่องดว้ยบุตรคนน้ีไดลุ้กขึน้รบัใช้
พระองค ์และพยายามอยูทุ่กเวลาในหนทางแห่งความรกัของพระองค ์แทจ้รงิแลว้พระองคค์อืพระผูใ้ห ้
พระผูท้รงอภยัเสมอ พระผูท้รงเมตตา! 

พระอบัดุลบาฮา 

บทอธิษฐานให้สามี 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้! หญงิรบัใชข้องพระองคผ์ูน้ี้ก าลงัออ้นวอน

พระองค ์วางใจในพระองค ์หนัมาหาพระองค ์วงิวอนพระองคข์อทรงแผ่เมตตามาใหเ้ธอ เปิดเผยความ

ลกึลบัของธรรมะของพระองคใ์หแ้ก่เธอและทอดรศัมแีห่งความเป็นเจา้ของพระองคม์าใหเ้ธอ 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นนายของขา้พเจา้! โปรดช่วยใหส้ามขีองขา้พเจา้ตาสว่าง โปรดใหห้วัใจของเขา

เบกิบานดว้ยแสงธรรมทีน่ าไปสู่พระองค ์โปรดดงึดดูจติใจของเขาเขา้หาความงามอนัเรอืงรองของ

พระองค ์โปรดประโลมวญิญาณของเขาดว้ยวภิาอนัแจ่มจรสัของพระองค์ 
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 ขา้แต่พระผูเ้ป็นนายของขา้พเจา้! โปรดขจดัมา่นทีบ่งัตาของเขา โปรดหลัง่พระพรอนัลน้หลาม

ใหแ้ก่เขา ใหเ้ขามวัเมาดว้ยอมฤตแห่งความรกัทีม่ต่ีอพระองค ์โปรดดลใหเ้ขาเป็นหนึ่งในเทพทัง้หลายที่

ย ่าเทา้อยูบ่นพภิพนี้แมว้่าวญิญาณของพวกเขาก าลงัเหนิอยูใ่นนภาสวรรค ์โปรดดลใหเ้ขาเป็นตะเกยีงที่

สว่างไสวทีเ่รอืงแสงแห่งอจัฉรยิภาพของพระองคใ์นหมู่ประชาชน 

 แทจ้รงิแลว้พระองคค์อืพระผูท้รงล ้าค่า พระผูท้รงประทานพรเสมอ พระผูท้รงยืน่มอืมาให้ 

พระอบัดุลบาฮา 

บทอธิษฐานส าหรบัหญิงมีครรภ ์

 พระผูเ้ป็นนายของขา้พเจา้! พระผูเ้ป็นนายของขา้พเจา้! ขา้พเจา้ขอสรรเสรญิและขอบคุณ

ส าหรบัสิง่ทีพ่ระองคโ์ปรดปรานใหห้ญงิคนรบัใชท้ีต่ ่าตอ้ยผูน้ี้ ผูเ้ป็นทาสทีว่งิวอนพระองค ์เพราะพระองค์

ทรงน าทางใหเ้ธอมาสู่อาณาจกัรของพระองค ์และดลใหเ้ธอไดย้นิสมโพธน์อนัประเสรฐิของพระองคใ์น

โลกทีไ่มจ่รีงันี้ และไดเ้หน็สญัลกัษณ์ทีพ่สิจูน์การมาถงึของรชัสมยัของพระองคท์ีม่ชียัเหนือทุกสรรพสิง่ 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นนายของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ขออุทศิทารกทีอ่ยูใ่นครรภข์องขา้พเจา้ใหแ้ก่พระองค ์

ขอทรงดลใหท้ารกนี้เตบิโตเป็นเดก็ทีน่่าสรรเสรญิในอาณาจกัรของพระองค ์เป็นผูโ้ชคดทีีไ่ดร้บั

กรณุาธคิุณและความเอือ้เฟ้ือของพระองค ์พฒันาและเตบิโตภายใตก้ารอบรมเลีย้งดูของพระองค ์แท้จรงิ

แลว้พระองคค์อืพระผูท้รงการณุย!์ แทจ้รงิแลว้พระองคค์อืพระผูเ้ป็นนายแห่งกรณุาธคิุณอนัยิง่ใหญ่! 

พระอบัดุลบาฮา 

บทอธิษฐานส าหรบัเดก็และเยาวชน 

(ส าหรบัเดก็ทารก) 

  ขอความสรรเสรญิจงมแีด่พระองค ์ขา้แต่พระผูเ้ป็นนายของขา้พเจา้! โปรดเลีย้งดทูารก

นี้ไวใ้นออ้มอกแห่งความเมตตาปรานีและการบรบิาลดว้ยความรกัของพระองค ์โปรดบ ารงุเขาดว้ยผลไม้

จากพฤกษาสวรรคข์องพระองค ์โปรดอยา่มอบเขาไวใ้นความดแูลของผู้ใดนอกจากพระองค ์เนื่องดว้ย

พระองคเ์ป็นผูส้รา้งเขาขึน้มาดว้ยอ านาจของพระองประสงคแ์ละอานุภาพอนัยิง่ใหญ่ทีสุ่ดของพระองค ์ไม่

มพีระผูเ้ป็นเจา้อื่นใดนอกจากพระองค ์พระผูท้รงมหทิธานุภาพ พระผูท้รงรอบรู้ 

 ขอความสรรเสรญิจงมแีด่พระองค ์ขา้แต่พระผูเ้ป็นทีร่กัยิง่ โปรดโชยสุคนธรสแห่งความอารแีละ

พระพรอนัวสิุทธิข์องพระองคม์าใหเ้ขา ขา้แต่พระผูซ้ึง่อาณาจกัรแห่งนามและคุณลกัษณะอยูใ่นก ามอืของ
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พระองค ์โปรดช่วยใหเ้ขาแสวงหาทีก่ าบงัภายใตร้่มเงาแห่งพระนามอนัประเสรฐิสุดของพระองค ์แทจ้รงิ

แลว้พระองคท์รงอานุภาพในการกระท าสิง่ทีพ่ระองคป์รารถนา และพระองคค์อืพระผูท้รงอ านาจอยา่ง

แทจ้รงิ พระผูท้รงประเสรฐิ พระผูท้รงอภยัเสมอ พระผูท้รงการณุย ์พระผูท้รงเอือ้เฟ้ือ พระผูท้รงปรานี 

พระบาฮาอุลลาห ์

ขา้แต่พระผูเ้ป็นนายผูไ้ม่มเีปรยีบปาน! ขอทรงเลีย้งดทูารกทีย่งัไมอ่ดนมนี้ไวใ้นออ้มอกแห่งความเมตตา
รกัใครข่องพระองค ์โปรดปกป้องเขาไวใ้นเปลทีป่ลอดภยัในความคุม้ครองของพระองค ์และโปรดเลีย้งดู
เขาไวใ้นออ้มแขนแห่งความรกัใครอ่นัละมนุละไมของพระองค์ 

พระอบัดุลบาฮา 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้! โปรดเลีย้งดทูารกนี้ไวใ้นออ้มอกแห่งความรกัของพระองค ์ใหเ้ขาไดด้ื่ม
น ้านมจากอกแห่งการบรบิาลของพระองค ์โปรดเพาะเลีย้งพฤกษาชาตทิีเ่พิง่งอกนี้ไวใ้นสวนกุหลาบแห่ง
ความรกัของพระองค ์โปรดดลใหเ้ขาเป็นเดก็ในอาณาจกัรสวรรคแ์ละน าเขาไปสู่แดนธรรม พระองคท์รง
อานุภาพและทรงเมตตา พระองคค์อืพระผูท้รงประทานพร พระผูท้รงเอือ้เฟ้ือ พระผูเ้ป็นนายแห่งความ
อาร ี

พระอบัดุลบาฮา 

(ส าหรบัเดก็เลก็) 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้! โปรดอบรมเดก็เหล่านี้ เดก็เหล่านี้คอืพฤกษชาตใินสวนผลไมข้องพระองค ์
คอืบุปผาในทุ่งหญา้ของพระองค ์คอืดอกกุหลาบในอุทยานของพระองค ์โปรดหลัง่ฝนของพระองคใ์หแ้ก่
พวกเขา โปรดใหด้วงตะวนัแห่งสจัจะส่องแสงมายงัพวกเขา โปรดใหส้ายลมของพระองคพ์ดัความสดชื่น
มาใหพ้วกเขา เพื่อว่าพวกเขาจะไดร้บัการอบรม จะไดเ้ตบิโตพฒันาและงามผุดผาด พระองคค์อืพระผูใ้ห ้
พระองคค์อืพระผูท้รงเหน็ใจ 

พระอบัดุลบาฮา 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นนายผูท้รงเมตตา! เดก็น่ารกัเหล่านี้คอืงานฝีมอืของดชันีแห่งอ านาจและคอื
เครือ่งหมายอนัน่าพศิวงของความยิง่ใหญ่ของพระองค ์ ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้! โปรดคุม้ครองเดก็เหล่านี้ 
โปรดใหพ้วกเขาไดร้บัการอบรมและรบัใชม้นุษยชาต ิขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้! เดก็เหล่านี้คอืไขม่กุ โปรดให้
พวกเขาไดร้บัการเลีย้งดใูนเปลอืกหอยแห่งความเมตตารกัใครข่องพระองค์ 

 พระองคค์อืพระผูท้รงอาร ีพระผูท้รงเป่ียมไปดว้ยความรกั 

พระอบัดุลบาฮา 
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 ขา้แต่พระผูเ้ป็นนาย! โปรดท าใหเ้ดก็เหล่านี้เป็นพฤกษาทีล่ ้าเสศิ ใหพ้วกเขาเตบิโตและพฒันาใน
อุทยานแห่งพระปฏญิญาของพระองค ์ขอกอ้นเมฆแห่งอาณาจกัรอบัฮา หลัง่ความสดชื่นและความ
งดงามมาใหพ้วกเขา 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นนายผูท้รงเมตตา! ขา้พเจา้เป็นเดก็น้อยโปรดอุม้ชใูหข้า้พเจา้ไดเ้ขา้ไปใน
อาณาจกัรของพระองค ์ขา้พเจา้ตดิอยูก่บัโลก โปรดใหข้า้พเจา้เหนิสู่สวรรค ์ขา้พเจา้เป็นชาวโลก โปรด
ใหข้า้พเจา้เป็นเจา้สวรรค ์ขา้พเจา้ไมแ่จม่ใสโปรดท าใหข้า้พเจา้สดใส ขา้พเจา้หมกหมุน่ทางโลก โปรดให้
ขา้พเจา้ฝกัใฝใ่นธรรม โปรดใหข้า้พเจา้แสดงพระพรอนัไมรู่ส้ ิน้ของพระองคใ์หป้ระจกัษ์ 

 พระองคค์อืพระผูท้รงอานุภาพ พระผูท้รงเป่ียมไปดว้ยความรกั 

พระอบัดุลบาฮา 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นนายของขา้พเจา้! ขา้แต่พระผูเ้ป็นนายของขา้พเจา้! ขา้พเจา้เป็นเดก็ทีเ่ยาวว์ยั 
โปรดเลีย้งดูขา้พเจา้ไวก้บัอกแห่งความปรานีของพระองค ์โปรดฝึกฝนขา้พเจา้ในอ้อมอกแห่งความรกั
ของพระองค ์โปรดอบรมขา้พเจา้ในโรงเรยีนแห่งการน าทางของพระองค ์โปรดพฒันาขา้พเจา้ภายใต้รม่
เงาแห่งความอารขีองพระองค ์โปรดปลดปล่อยขา้พเจา้ออกจากความมดื ใหข้า้พเจา้ไดเ้ป็นประทปีที่
สว่างไสว โปรดอยา่ใหค้วามทุกขม์าแผว้พานขา้พเจา้ โปรดท าใหข้า้พเจา้เป็นบุษบาในสวนกุหลาบ ให้
ขา้พเจา้เป็นคนรบัใช ้ณ ธรณ ีประตูของพระองค ์ใหข้า้พเจา้มใีจทีช่อบธรรม โปรดใหข้า้พเจา้เป็นเหตุ
แห่งความอารสี าหรบัชาวโลก โปรดสวมศรีษะของขา้พเจา้ดว้ยมงกุฎแห่งชวีตินิรนัดร์ 

 แทจ้รงิแลว้พระองคค์อืพระผูท้รงอานุภาพ พระผูท้รงอ านาจ พระผูท้รงเหน็ พระผูท้รงไดย้นิ 

พระอบัดุลบาฮา 

 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นนายผูไ้ม่มเีปรยีบปาน! ขอพระองคท์รงเป็นทีก่ าบงัใหแ้ก่เดก็ทีน่่าสงสารนี้ และ
เป็นเจา้นายทีใ่หอ้ภยัและเมตตาต่อผูท้ีห่ลงผดิและไรค้วามสุขนี้ ขา้แต่พระผูเ้ป็นนาย! แมว้่าเราเป็นเพยีง
พชืทีไ่รค้่า แต่เรากอ็ยูใ่นสวนกุหลาบของพระองค ์แมว้่าเราเป็นตน้อ่อนทีไ่รใ้บและดอก แต่เรากเ็ป็นส่วน
หนึ่งของสวนผลไมข้องพระองค ์โปรดใหเ้มฆแห่งความเมตตาปรานีของพระองคห์ลัง่ฝนมาใหพ้ชืตน้นี้ 
โปรดกระตุน้ใหต้น้อ่อนนี้สดชื่นดว้ยลมหายใจฟ้ืนชวีติแห่งวสนัตฤดขูองพระองค ์โปรดใหเ้ขาเป็นผูม้สีต ิ
มปีญัญาและประเสรฐิ ใหเ้ขาไดบ้รรลุถงึชวีตินิรนัดรแ์ละอาศยัอยูใ่นอาณาจกัรของพระองคไ์ปชัว่กาลนาน 

พระอบัดุลาฮา 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ โปรดน าทางขา้พเจา้ โปรดคุม้ครองขา้พเจา้ โปรดบนัดาลใหข้า้พเจา้แป็น
ตะเกยีงทีส่ว่างไสวและดาราทีสุ่กใส พระองคค์อืพระผูท้รงอ านาจ พระผูท้รงอานุภาพ 

พระอบัดุลบาฮา 
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(ส าหรบัเยาวชน) 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นนาย! โปรดดลใหเ้ยาวชนผูน้ี้เรอืงรอง โปรดประทานพรใหแ้ก่เยาวชนผูอ่้อนแอนี้ 
โปรดประทานความรูแ้ละเพิม่พนูก าลงัใหแ้ก่เขาทุกรุง่อรุณ โปรดปกป้องเขาไวใ้นทีก่ าบงัแห่งความ
คุม้ครองของพระองค ์เพื่อวา่เขาจะไดไ้มห่ลงผดิ จะอุทศิตนรบัใชศ้าสนาของพระองค ์ชีแ้นะผูม้ทีฐิ ิน า
ทางผูเ้คราะหร์า้ย ปลดปล่อยผูถู้กคุมขงั ปลุกผูป้ระมาทใหม้สีต ิเพื่อว่าทุกคนจะไดร้บัพรดว้ยการ
สรรเสรญิและระลกึถงึพระองค ์พระองคค์อืพระผูท้รงอ านาจ พระผูท้รงอานุภาพ 

พระอบัดุลบาฮา 

บทอธิษฐานให้ผู้ท่ีถึงแก่กรรม 

                    “ เป็นบทอธษิฐานบงัคบับทเดยีวเท่านัน้ทีใ่ชส้วดกนัเป็นหมู ่คอืสวดโดยบาไฮหนึง่คนขณะทีค่นอืน่ๆ ยนืขึ้น และ

ไมจ่ าเป็นตอ้งหนัหน้าไปทางเกรเบรขณะทีส่วดบทอธษิฐานน้ี” 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้! ผูท้ีอ่ าลาโลกนี้คอืคนรบัใชข้องพระองค์ คอืบุตรหลานของบริ

พานของพระองค ์เชื่อในพระองคแ์ละเครือ่งหมายของพระองค ์ตัง้จติสู่พระองค ์ตดัความผกูพนัจากทุก

สิง่นอกจากพระองค ์แทจ้รงิแลว้พระองคค์อืพระผูท้รงปรานีทีสุ่ดในบรรดาผูท้ีป่รานีทัง้ปวง 

 ขา้แต่พระผูท้รงอภยับาปและปกปิดขอ้บกพรอ่งของมนุษย ์โปรดปฏบิตัต่ิอเขาใหคู้่ควรกบันภา

แห่งความอารแีละมหาสมทุรแห่งพระกรณุาของพระองค ์โปรดใหเ้ขาเขา้มาในอาณาบรเิวณแห่งความ

ปรานีของพระองค ์ซึง่อยูเ่บือ้งหน้าทีต่ ัง้ของพภิพและสวรรค ์ไม่มพีระผูเ้ป็นเจา้อื่นใดนอกจากพระองค ์

พระผูท้รงอภยัเสมอ พระผูท้รงเอือ้เฟ้ือทีสุ่ด 

จากนัน้ขอใหก้ล่าวค าว่า “อลัลา อู อบัฮา” 6 ครัง้ แลว้จงึสวดบทกลอนต่อไปนี้ 19 ครัง้ 

เราทุกคนบชูาพระผูเ้ป็นเจา้ดว้ยความสตัยจ์รงิ 

เราทุกคนน้อมค านับพระผูเ้ป็นเจา้ดว้ยความสตัยจ์รงิ 

เราทุกคนอุทศิตนต่อพระผูเ้ป็นเจา้ดว้ยความสตัยจ์รงิ 

เราทกุคนสรรเสรญิพระผูเ้ป็นเจา้ดว้ยความสตัยจ์รงิ 

เราทุกคนขอบคุณพระผูเ้ป็นเจา้ดว้ยความสตัยจ์รงิ 

เราทุกคนอดทนในพระผูเ้ป็นเจา้ดว้ยความสตัยจ์รงิ 

                                                                                       พระบาฮาอุลลาห ์
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 พระองคค์อืพระผูเ้ป็นเจา้ ขอความประเสรฐิจงมแีด่พระองค ์พระผูเ้ป็นนายแห่งความเมตตารกั

ใครแ่ละความอาร!ี ขอความรุง่โรจจ์งมแีด่พระองค ์ขา้แต่พระผูเ้ป็นนายของขา้พเจา้ พระผูเ้ป็นนายผูท้รง

ศกัดานุภาพ ขา้พเจา้ขอยนืยนัดว้ยศกัดานุภาพและอ านาจของพระองค ์อธปิไตยและความเมตตารกัใคร่

ของพระองค ์พระกรณุาและอานุภาพของพระองค ์ความเป็นหน่ึงของสถาวะและเอกภาพของสาระของ

พระองค ์ความวสิุทธิแ์ละความประเสรฐิของพระองคท์ีอ่ยูเ่หนือสรรพภาวะและทุกสรรพสิง่ 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้! พระองคท์รงเหน็แลว้ว่า ขา้พเจา้ตดัความผกูพนัจากทุกสิง่

นอกจากพระองค ์ยดึมัน่ในพระองค ์หนัมาหามหาสมุทรแห่งความอาร ีนภาแห่งกรุณาธคิุณและดวง

ตะวนัแห่งการณุยข์องพระองค ์

 พระผูเ้ป็นนาย! ขา้พเจา้ขอเป็นพยานว่า พระองคท์รงฝากสิง่ล ้าค่าไวก้บัคนรบัใชพ้ระองค ์นัน้คอื

ดวงวญิญาณทีใ่หช้วีติแก่โลก 

 ขา้พเจา้ขอรอ้งต่อสุรยิประภาแห่งการเปิดเผยพระธรรมของพระองค ์ขอทรงปรานีและยอมรบัสิง่

ทีเ่ขาไดก้ระท าในยคุของพระองค ์ขอใหเ้ขาไดร้บัความรุ่งโรจน์แห่งอภริดขีองพระองค ์และประดบัดว้ย

การเป็นทีย่อมรบัของพระองค ์

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นนายของขา้พเจา้! ขา้พเจา้และทุกสรรพสิง่ขอเป็นพยานต่ออ านาจของพระองค ์

ขา้พเจา้ขออธษิฐาน ขอพระองคท์รงอยา่ผลกัไสดวงวญิญาณนี้ทีข่ ึน้ไปหาพระองค ์ขึน้ไปสู่ทพิยสถาน

ของพระองค ์ซึง่เป็นสวรรคอ์นัประเสรฐิและทีพ่กัผ่อนอนัใกลช้ดิกบัพระองค ์ขา้แต่พระผูเ้ป็นนายของ

มนุษยท์ัง้ปวง! 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นนายของขา้พเจา้ โปรดใหค้นรบัใชน้ี้ไดค้บหาสมาคมกบับรรดาผูท้ีพ่ระองค์

เลอืกสรร กบับรรดานกับุญและธรรมทตูในทพิยสถานทีป่ากกาหรอืวาจาไมส่ามารถบอกเล่า 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นนายของขา้พเจา้ แทจ้รงิแลว้ผูน่้าสงสารไดร้บีไปยงัอาณาจกัรแห่งความรุง่โรจน์

ของพระองค ์คนแปลกหน้าไดร้บีไปยงับา้นของเขาภายในอาณาบรเิวณของพระองค ์ผูก้ระหายจดัไดร้บี

ไปยงัชลธแีห่งความอารขีองพระองค ์ขา้แต่พระผูเ้ป็นนาย โปรดอย่าลดิรอนผลบุญทีเ่ขาควรจะไดจ้าก

กรณุาธคิุณและความอารขีองพระองค ์ความจรงิแลว้พระองคค์อื พระผูท้รงมหทิธานุภาพ พระผูท้รง

กรณุา พระผูท้รงอาร ี

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้ สิง่ล ้าค่าทีพ่ระองคฝ์ากไวไ้ดก้ลบัไปสู่พระองคแ์ลว้ ขอกรณุาและ

ความอารขีองพระองคท์ีห่อ้มลอ้มอาณาจกัรบนพภิพไดโ้ปรดประทานของขวญั พระพรและผลไมแ้ห่ง

ความการณุยข์องพระองค ์เป็นการรบัขวญัผูท้ีม่าใหมน่ี้! พระองคท์รงอานุภาพในการกระท าตามที่
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พระองคป์รารถนา ไมม่พีระผูเ้ป็นเจา้อื่นใดนอกจากพระองค ์พระผูท้รงกรณุา พระผูท้รงอารทีีสุ่ด พระผู้

ทรงเหน็ใจ พระผูท้รงประทานพร พระผูท้รงอภยั พระผูท้รงล ้าค่า พระผูท้รงรอบรู้ 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นนายของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ขอยนืยนัว่า พระองคท์รงบญัชาใหม้วลมนุษยใ์หเ้กยีรติ

แขกของตน และผูท้ีไ่ดข้ ึน้ไปหาพระองคไ์ดไ้ปถงึและเขา้เฝ้าพระองคแ์ลว้ โปรดปฏบิตัต่ิอเขาดว้ยความ

กรณุาและความอารขีองพระองค!์ ความรุง่โรจน์ของพระองคเ์ป็นพยาน ขา้พเจา้แน่ใจว่าพระองคจ์ะไม่

เพกิเฉยต่อสิง่ทีพ่ระองคบ์ญัชาคนรบัใช ้และจะไมล่ดิรอนผูท้ีย่ดึเหนี่ยวสายใยแห่งความอารขีองพระองค์

และไดข้ึน้ไปสู่อรโุณทยัแห่งความมัง่คัง่ของพระองค ์

 ไมม่พีระผูเ้ป็นเจา้อื่นใดนอกจากพระองค ์พระผูเ้ป็นหนึ่ง พระผูส้ถติอยูโ่ดยล าพงั พระผูท้รง

อานุภาพ พระผูท้รงรอบรู ้พระผูท้รงอาร ี

พระบาฮาอุลลาห ์

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้! ขา้แต่พระผูท้รงอภยับาป พระผูป้ระทานขวญัลาภ ผูป้ดัเปา่

ความทรมาน! 

 แทจ้รงิแลว้ขา้พเจา้ขอวงิวอนพระองค ์ขอทรงอภยับาปของบรรดาผูท้ีไ่ดล้ะทิง้ร่างกายน้ีและขึน้

ไปสู่ภพแห่งวญิญาณ 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นนายของขา้พเจา้! โปรดช าระบาปของพวกเขา โปรดปดัเป่าความทุกขโ์ศกของ

พวกเขา โปรดเปลีย่นความมดืของพวกเขาใหเ้ป็นแสงสว่าง โปรดใหพ้วกเขาเขา้ไปสู่อุทยานแห่ง

ความสุข โปรดช าระพวกเขาดว้ยน ้าบรสิุทธิท์ีสุ่ด ใหพ้วกเขาไดเ้หน็อาภาของพระองคบ์นครีทีีส่งู

ตระหงา่น 

พระอบัดุลบาฮา 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้! ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้! แทจ้รงิแลว้คนรบัใชข้อง

พระองคถ่์อมตนต่อราชศกัดาแห่งอ านาจสงูสุดของพระองค ์ อยูท่ีป่ระตูแห่งความเป็นหน่ึงของพระองค ์

เชื่อในพระองคแ์ละวาทะของพระองค ์ยนืยนัวจนะของพระองค ์ลุกดว้ยไฟแห่งความรกัของพระองค ์ด า

ดิง่ลงสู่มหาสมทุรแห่งความรูข้องพระองค ์ถวลิหาพระองคฝ์ากความหวงัไวก้บัพระองค ์ หนัหน้ามาหา

พระองค ์วงิวอนพระองค ์วางใจในการอภยัของพระองค ์เขาไดล้ะทิง้ชวีตินี้และบนิไปสู่อาณาจกัรแห่ง

ความเป็นอมตะดว้ยความปรารถนาจะไดพ้บพระองค ์



63 

 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นนาย โปรดเชดิชฐูานะของเขา โปรดปกป้องเขาไวภ้ายใตป้ะร าแห่งความปรานี

สงูสุดของพระองค ์โปรดใหเ้ขาไดเ้ขา้ไปในสวรรคอ์นัรุง่โรจน์ของพระองค ์และใหเ้ขาด ารงอยู่ในสวน

กุหลาบอบัประเสรฐิของพระองคต์ลอดไป เพือ่ว่าเขาจะไดแ้หวกว่ายในทะเลในภพแห่งความลกึลบั 

 แทจ้รงิแลว้พระองคค์อืพระผูท้รงเอือ้เฟ้ือ พระผูท้รงอานุภาพ พระผูท้รงอภยั พระผูท้รงประทาน

พร 

พระอบัดุลบาฮา 

ธรรมจารึกถึงอาหมดั 

 พระองคค์อืจอมกษตัรยิ ์พระผูท้รงรอบรู ้พระผู้ทรงอจัฉรยิภาพ!  

 ดซู ินกไนตงิเกลสวรรคข์บัขานอยูบ่นกิง่ไมข้องพฤกษาแห่งนิรนัดรกาล ดว้ยท านองเพลงอนั

เสนาะแสนวสิุทธิ ์เป็นการประกาศข่าวดขีองการไดอ้ยูใ่กลก้บัพระผูเ้ป็นเจา้ใหแ้ก่บรรดาผูท้ีจ่รงิใจ รอ้ง

เรยีกผูท้ีเ่ชื่อในเอกภาพสวรรคใ์หม้ายงัราชส านกัอนัเป็นทีส่ถติของพระผูท้รงเอือ้เฟ้ือ แจง้ใหบ้รรดาผูท้ี่

ถูกตดัขาดทราบเกี่ยวกบัพระธรรมทีเ่ปิดเผยโดยพระผูเ้ป็นเจา้ พระผูเ้ป็นจอมกษตัรยิ ์พระผูท้รงความ

รุง่โรจน์ พระผูไ้ม่มเีปรยีบปาน น าทางใหค้นรกัไปยงับรเิวณอนัวสิุทธิแ์ละความงามแสนอ าไพน้ี 

 แทจ้รงิแลว้นี่คอืความงามอนัยิง่ใหญ่ทีสุ่ดทีท่ านายไวใ้นคมัภรีข์องธรรมทตูทัง้หลาย ซึง่พระผู้

ทรงความงามนี้จะแยกใหเ้หน็สจัธรรมและความหลงผดิ และจะทดสอบคุณค่าของบญัชาทุกขอ้ แทจ้รงิ

แลว้พระองคค์อืพฤกษาแห่งชวีติทีใ่หก้ าเนิดผลไมข้องพระผูเ้ป็นเจา้ พระผูท้รงประเสรฐิ พระผูท้รง

อานุภาพ พระผูท้รงความยิง่ใหญ่ 

 ดกูร อาหมดั! เจา้จงเป็นพยานเถดิว่า แทจ้รงิแลว้พระองคค์อืพระผูเ้ป็นเจา้ และไม่มพีระผูเ้ป็น

เจา้อื่นใดนอกจากพระองค ์พระผูท้รงเป็นจอมกษตัรยิ ์พระผูท้รงคุม้ครอง พระผูไ้ม่มเีปรยีบปาน พระผู้

ทรงอานุภาพสงูสุด และพระผูท้ีพ่ระองคส์่งมาในนามของ อาลี1 คอืบรมศาสดาทีแ่ทจ้รงิจากพระผูเ้ป็นเจา้ 

ซึง่เราทุกคนก าลงัปฏบิตัติามบญัชาของพระองค ์

 ดกูร ประชาชน จงเชื่อฟงับญัญตัขิองพระผูเ้ป็นเจา้ทีล่ขิติไวใ้นคมัภรีบ์ายนัโดยพระผูท้รงความ

รุง่โรจน์ พระผูท้รงอจัฉรยิภาพ แทจ้รงิแลว้พระองคค์อืราชนัของธรรมทตูทัง้หลาย และคมัภรีข์อง

พระองคค์อืคมัภรีแ์ม่บท หากเจา้เพยีงแต่รู ้
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 ดงันี้คอืเสยีงทีน่กไนตงิเกลรอ้งเรยีกเจา้จากคุกนี้ พระองคเ์พยีงแต่เทศนาพระธรรมอนักระจ่าง

แจง้นี้ตามหน้าที ่ใครกต็ามทีใ่ครจ่ะเมนิค าแนะน านี้กจ็งเมนิเถดิ และใครกต็ามทีป่รารถนาหนทางไปสู่

พระผูเ้ป็นเจา้ กจ็งเลอืกไปตามนัน้ 

 ดกูร ประชาชน หากเจา้ปฏเิสธวจนะเหล่านี้ มขีอ้พสิจูน์ใดเล่าว่าเจา้เชื่อในพระผูเ้ป็นเจา้ ดกูร 

พวกจอมปลอม จงแสดงขอ้พสิจูน์ออกมา 

 ไมม่ทีาง พระผูซ้ึง่กุมดวงวญิญาณของขา้พเจา้ไวใ้นมอืเป็นพยาน พวกเขาไม่มทีางแสดงขอ้

พสิจูน์ออกมาได ้แมว้่าจะรว่มมอืช่วยกนักต็าม 

 ดกูร อาหมดั จงอยา่ลมืความอารขีองเราขณะทีเ่ราไมอ่ยู ่จงจดจ าวนัทีเ่ราอยูก่บัเจา้ จดจ าความ

ทุกขร์ะทมของเราและการถูกเนรเทศมายงัคุกทีห่่างไกลนี้ และขอใหเ้จา้ มัน่คงในความรกัของเราเพื่อว่า

หวัใจของเจา้จะไมห่วัน่ไหว แมว้่าดาบของศตัรจูะกระหน ่าฟนัเจา้ อกีทัง้โลกและสวรรคท์ัง้หมดลุกขึน้

ต่อตา้นเจา้ 

 ขอใหเ้จา้เป็นประดุจเปลวไฟส าหรบัศตัรขูองเรา และเป็นประดุจสายธารแห่งชวีตินิรนัดรส์ าหรบั

บรรดาผูท้ีเ่รารกัและอยา่ไดเ้ป็นพวกทีส่งสยั 

 และหากเจา้ไดร้บัความทุกขย์ากในหนทางของเรา หรอืตกต ่าเพราะเหน็แก่เรา กอ็ยา่ไดก้งัวลใจ 

 จงฝากความหวงัไวก้บัพระผูเ้ป็นเจา้ พระผูเ้ป็นเจา้ของเจา้ พระผูเ้ป็นนายของบรรพบุรษุของเจา้ 

เพราะประชาชนก าลงัเร่รอ่นอยูใ่นความหลงผดิ จติใจมดืมวัจนมองไมเ่หน็พระผูเ้ป็นเจา้ดว้ยตาของ

ตนเอง ไมไ่ดย้นิท านองเพลงของพระองคด์ว้ยหขูองตนเอง นี้คอืสภาพของพวกเขา ซึง่เจา้กเ็หน็แลว้

เช่นกนั 

 ดงันี้เองทีค่วามงมงายไดก้ลายเป็นม่านทีปิ่ดกัน้หวัใจของพวกเขาจากวถิธีรรมของพระผูเ้ป็นเจา้ 

พระผูท้รงประเสรฐิ พระผูท้รงความยิง่ใหญ่ 

 ขอใหเ้จา้แน่ใจว่า แทจ้รงิแลว้ผูท้ีเ่มนิพระผูท้รงความงามนี้เท่ากบัเมนิธรรมทตูทัง้หลายในอดตี 

และจองหองต่อพระผูเ้ป็นเจา้ตัง้แต่นิรนัดรกาลตราบจนนิรนัดรกาล 

 ดกูร อาหมดั จงอ่านธรรมจารกึนี้ใหด้ ีและใชส้วดระหว่างทีเ่จา้มชีวีติอยู ่และอยา่ไดล้ะเลย 

เพราะแทจ้รงิแลว้ พระผูเ้ป็นเจา้ทรงก าหนดรางวลัส าหรบัผูท้ีส่ละชวีติเพื่อพระองคร์อ้ยคนและการรบัใช้

ในทัง้สองภพไวใ้หผู้ท้ ีส่วดธรรมจารกึนี้ เราประทานผลบุญนี้ใหแ้ก่เจา้ประหนึ่งเป็นความอารแีละความ

ปรานีจากทีส่ถติของเรา เพื่อว่าเจา้จะได้เป็นพวกทีรู่คุ้ณ 
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 พระผูเ้ป็นเจา้เป็นพยาน! หากใครทีต่กอยูใ่นความทุกขย์ากหรอืเศรา้โศกไดอ่้านธรรมจารกึนี้

อยา่งจรงิใจทีสุ่ด พระผูเ้ป็นเจา้จะปดัเป่าความทุกขโ์ศก แกไ้ขความยากล าบากและขจดัความทุกขย์ากให้

เขา 

 แทจ้รงิแลว้พระองคค์อืพระผูท้รงปรานี พระผูท้รงเหน็ใจ ขอความสรรเสรญิจงมแีด่พระผูเ้ป็นเจา้ 

พระผูเ้ป็นนายแห่งภพทัง้ปวง 

พระบาฮาอุลลาห ์

ธรรมจารึกอคัคี 

 ในนามของพระผูเ้ป็นเจา้ พระผูท้รงบรมโบราณทีสุ่ด พระผูท้รงความยิง่ใหญ่ทีสุ่ด 

 หวัใจของบรรดาผูท้ีจ่รงิใจถูกเผาพลาญดว้ยไฟแห่งการพรากจากกนั ขา้แต่พระผูเ้ป็นทีร่กัยิง่

แห่งภพทัง้ปวง แสงทีเ่รอืงจากพกัตรากฤตขิองพระองคอ์ยู ่ณ ทีใ่ด? 

 บรรดาผูใ้กลช้ดิพระองคถ์ูกทอดทิง้อยูใ่นความมดือนัน่าสลด ขา้แต่พระผูเ้ป็นยอดปรารถนาของ

ภพทัง้ปวง แสงอรณุแห่งการกลบัมาอยูร่ว่มกบัพระองคอ์ยู ่ณ ทีใ่ด? 

 รา่งของบรรดาผูท้ีพ่ระองคเ์ลอืกสรรนอนสัน่สะทา้นอยู่บนพืน้ทรายทีห่่างไกล ขา้แต่พระผูย้งั

ความปลาบปลืม้ใหแ้ก่ภพทัง้ปวง มหาสมทุรอนัเป็นทีส่ถติของพระองคอ์ยู ่ณ ทีใ่ด? 

 มอืทีเ่ฝ้าวงิวอนน้ีชูขึน้สู่นภาแห่งกรณุาและความเอือ้เฟ้ือของพระองค ์ขา้แต่พระผูท้รงตอบภพ

ทัง้ปวง ฝนแห่งความเมตตาของพระองคอ์ยู ่ณ ทีใ่ด? 

 พวกไมม่ศีาสนาไดลุ้กขึน้กดขีใ่นทุกดนิแดน ขา้แต่พระผูพ้ชิติภพทัง้ปวง อานุภาพบบีบงัคบัของ

ประกาศติจากปากกาของพระองคอ์ยู ่ณ ทีใ่ด? 

 เสยีงเห่าหอนของสุนขัดงักอ้งอยูร่อบดา้น ขา้แต่พระผูล้งอาญาแห่งภพทัง้ปวง ราชสหีใ์นพนา

แห่งอ านาจของพระองคอ์ยู ่ณ ทีใ่ด? 

 ความเยอืกเยน็ไดเ้กาะกนิมวลมนุษยชาต ิขา้แต่พระผูเ้ป็นอคัคแีห่งภพทัง้ปวง ความรกัอนัอบอุ่น

ของพระองคอ์ยู ่ ณ ทีใ่ด?  

 ความหายนะขึน้ถงึขดีสุดแลว้ ขา้แต่พระผูท้รงกูพ้ภิพทัง้ปวง สญัลกัษณ์แห่งความช่วยเหลอืของ

พระองคอ์ยู ่ณ ทีใ่ด? 
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 ความมดืไดป้กคลุมประชาชนเกอืบทัง้หมด ขา้แต่พระผูเ้ป็นรศัมขีองภพทัง้ปวง วภิาอนัโชตชิ่วง

ของพระองคอ์ยู ่ณ ทีใ่ด? 

 คอของมนุษยย์ดืขึน้ดว้ยความประสงคร์า้ย ขา้แต่พระผูท้ าลายภพทัง้ปวง ดาบแห่งความ

พยาบาทของพระองคอ์ยู ่ณ ทีใ่ด ? 

 ความตกต ่าถงึขดีสุด ขา้แต่พระผูท้รงความรุง่โรจน์ของภพทัง้ปวง เครือ่งหมายแห่งความ

รุง่โรจน์ของพระองคอ์ยู ่ณ ทีใ่ด? 

 ความทุกขโ์ศกไดท้รมานพระผูเ้ปิดเผยพระนามของพระองค ์พระผูท้รงปรานี ขา้แต่พระผูย้งั

ความปีตใิหแ้ก่ภพทัง้ปวง ความปีตทิีม่ากบัอรโุณทยัแห่งการเปิดเผยพระธรรมของพระองคอ์ยู่ ณ ทีใ่ด? 

 ประชาชนทัง้ปวงบนพภิพอยูใ่นความปวดรา้ว ขา้แต่พระผูย้งัความหรรษาใหแ้ก่ภพทัง้ปวง ธง

แห่งความหรรษาของพระองคอ์ยู ่ณ ทีใ่ด? 

 พระองคท์รงเหน็อุทยัสถานแห่งสญัลกัษณ์ของพระองคถ์ูกบดบงัดว้ยการชกัจงูอนัชัว่รา้ย ขา้แต่

พระผูท้รงอ านาจแห่งภพทัง้ปวง องคุลแีห่งอ านาจของพระองคอ์ยู ่ณ ทีใ่ด? 

 มวลมนุษยก์ระหายอย่างสาหสั ขา้แต่พระผูเ้ป็นนายแห่งภพทัง้ปวง สายธารแห่งความอารขีอง

พระองคอ์ยู ่ณ ทีใ่ด? 

 ความโลภไดค้รอบง ามนุษยชาต ิขา้แต่พระผูเ้ป็นนายแห่งภพทัง้ปวง ผูท้ีป่ล่อยวางมใีหเ้หน็ ณ ที่

ใด? 

 พระองคท์รงเหน็พระผูถู้กประทุษรา้ยนี้ถูกเนรเทศไปอย่างโดเดีย่ว ขา้แต่พระผูเ้ป็นประมขุแห่ง

ภพทัง้ปวง กองทพัสวรรคแ์ห่งบญัชาของพระองคอ์ยู ่ณ ทีใ่ด? 

 ขา้พเจา้ถูกทอดทิง้อยูใ่นต่างแดน  ขา้แต่พระผูเ้ป็นทีว่างใจของภพทัง้ปวง เครือ่งหมายแห่ง

ความซื่อสตัยข์องพระองคอ์ยู ่ณ ทีใ่ด? 

 ความตายอนัเจบ็ปวดไดท้รมานมวลมนุษย ์ขา้แต่พระผูเ้ป็นชวีติแห่งภพทัง้ปวง คลื่นมหาสมุทร

แห่งชวีตินิรนัดรข์องพระองคอ์ยู ่ณ ทีใ่ด?  

 เสยีงของซาตานไดก้ระซบิมนุษยท์ุกคน ขา้แต่พระผูเ้ป็นแสงสว่างแห่งภพทัง้ปวง ดาวตกทีม่า

กบัไฟของพระองคอ์ยู ่ณ ทีใ่ด? 
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 กเิลสอนัมวัเมาไดท้ าใหม้นุษยชาตสิ่วนใหญ่วปิรติ ขา้แต่พระผูเ้ป็นยอดปรารถนาของภพทัง้ปวง 

อรโุณทยัแห่งความบรสิุทธิอ์ยู ่ณ ทีใ่ด? 

 พระองคท์รงเหน็พระผูถู้กประทุษรา้ยนี้ถูกปกปิดภายใต้การกดขีท่่ามกลางชาวซเีรยีน ขา้แต่พระ

ผูเ้ป็นแสงสว่างแห่งภพทัง้ปวง รศัมขีองแสงอรณุของพระองคอ์ยู ่ณ ทีใ่ด? 

 พระองคท์รงเหน็ขา้พเจา้ถูกหา้มมใิหพ้ดู ขา้แต่พระผูเ้ป็นนกไนตงิเกลแห่งภพทัง้ปวง เช่นนัน้

แลว้ท านองเพลงของพระองคจ์ะขบัขานมาจากทีใ่ด? 

 ประชาชนส่วนใหญ่หมกหมุ่นอยูใ่นความเพอ้ฝนัและจนิตนาการอนัไรส้าระ ขา้แต่พระผูใ้หค้วาม

มัน่ใจแก่ภพทัง้ปวงตวัแทนแห่งความัน่ใจของพระองคอ์ยู ่ณ ทีใ่ด 

 บาฮาก าลงัจมอยูใ่นทะเลแห่งความทุกขท์รมาน ขา้แต่พระผูท้รงกูพ้ภิพทัง้ปวง เรอืแห่งความ

รอดพน้ของพระองคอ์ย ูณ ทีใ่ด? 

 พระองคท์รงเหน็อรโุณทยัแห่งวาทะของพระองคอ์ยูใ่นความมดืของสรรพภาวะ ขา้แต่พระผูเ้ป็น

แสงสว่างแก่ภพทัง้ปวง ดวงตะวนับนนภาแห่งพระกรณุาของพระองคอ์ยู ่ณ ทีใ่ด? 

 ตะเกยีงแห่งสจัธรรม ความบรสิุทธิ ์ความจงรกัภกัดแีละเกยีรต ิถูกดบัแสง ขา้แต่พระผูท้รง

ขบัเคลื่อนพบทัง้ปวง สญัลกัษณ์แห่งความพยาบาททีก่ริว้โกรธของพระองคอ์ยู ่ณ ทีใ่ด? 

 พระองคเ์หน็หรอืว่ามผีูใ้ดสนับสนุนพระองคห์รอืตรกึตรองสิง่ทีบ่งัเกดิกบับรมศาสดาในหนทาง

แห่งความรกัของพระองค?์ ขา้แต่พระผูเ้ป็นทีร่กัยิง่ของภพทัง้ปวง บดันี้ปากกาของขา้พเจา้หยุดแลว้ 

 กิง่กา้นของพฤกษาสวรรคห์กัเพราะพายแุห่งชะตากรรม ขา้แต่พระผูท้รงค ้าจนุภพทัง้ปวง ธง

แห่งความช่วยเหลอืของพระองคอ์ยู ่ณ ทีใ่ด? 

 พระพกัตรท์ีถู่กธุลแีห่งการใส่รา้ยบดบงั ขา้แต่พระผูท้รงปรานีแห่งภพทัง้ปวง สายลมแห่ง

ความเหน็ใจของพระองคอ์ยู ่ณ ทีใ่ด? 

 เสือ้คลุมทีบ่รสิุทธิเ์ปรอะเป้ือนเพราะพวกหลอกลวง ขา้แต่พระผูป้ระดบัภพทัง้ปวง ภูษาแห่ง

ความวสิุทธิข์องพระองคอ์ยู ่ณ ทีใ่ด? 

 ทะเลแห่งความกรณุาสงบน่ิงเพราะสิง่ทีม่อืของมนุษยไ์ดก้ระท า ขา้แต่พระผูเ้ป็นยอดปรารถนา

ของภพทัง้ปวงคลื่นแห่งความอารขีองพระองคอ์ยู ่ณ ทีใ่ด? 
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 ประตูน าไปสู่ทีส่ถติของพระผูเ้ป็นเจา้ถูกปิดดว้ยความกดขีข่องเหล่าศตัร ูขา้แต่พระผูไ้ขภพทัง้

ปวง กุญแจแห่งพระกรณุาของพระองคอ์ยู ่ณ ทีใ่ด? 

 ใบไมก้ลายเป็นสเีหลอืงเพราะพษิของลมทีก่ระพอืความไมส่งบ ขา้แต่พระผูใ้หแ้ห่งภพทัง้ปวง 

การหลัง่ไหลจากเมฆแห่งความอารขีองพระองคอ์ยู ่ณ ทีใ่ด? 

 จกัรวาลมดืมนดว้ยธุลบีาป ขา้แต่พระผูท้รงอภยัแก่ภพทัง้ปวง สายลมแห่งการอภยัของพระองค์

อยู ่ณ ทีใ่ด? 

 ศาสดาหนุ่มผูน้ี้โดดเดีย่วในดนิแดนทีม่ดืมน ขา้แต่พระผูป้ระทานพรให้ภพทัง้ปวง ฝนแห่ง

กรณุาธคิุณของพระองคอ์ยู่ ณ ทีใ่ด? 

 ดกูร พระผูเ้ป็นปากกาอนัยิง่ใหญ่ทีสุ่ด เราไดย้นิเสยีงรอ้งเรยีกอนัแสนหวานของเจา้แลว้ใน

อาณาจกัรอนันต ์ดกูร พระผูถู้กประทุษรา้ยแห่งภพทัง้ปวง จงเงีย่หฟูงัพจนาทีช่วิหาแห่งความโอฬาร

ด ารสั!  

 ดกูร พระผูท้รงอรรถาธบิายแห่งภพทัง้ปวง หากมใิช่เพราะความเยอืกเยน็แลว้ วจนะของเจา้จะ

แผ่ความรอ้นออกไปไดอ้ย่างไร? 

 ดกูร พระผูเ้ป็นแสงสว่างแห่งภพทัง้ปวง หากมใิช่เพราะความหายนะ ดวงตะวนัแห่งความอดทน

ของเจา้จะส่องแสงไดอ้ย่างไร? 

 ดกูร พระผูท้รงความอดทนแห่งภพทัง้ปวง อยา่ไดเ้ศรา้โศกเพราะคนไรศ้ลีธรรม เจา้ถูกสรา้ง

ขึน้มาเพื่ออดทนและทนทาน 

 ดกูร พระผูท้รงความรกัแห่งภพทัง้ปวง รุง่อรณุของเจา้บนขอบฟ้าแห่งพระปฏญิญาท่ามกลาง

พวกปลุกป ัน่ความไมส่งบ และใจของเจา้ทีถ่วลิหาพระผูเ้ป็นเจา้นัน้ ช่างหวานเพยีงใด 

 ดกูร เพราะผูท้รงความปีตแิห่งภพทัง้ปวง โดยเจา้ ธงแห่งอสิรภาพจงึไดป้กับนยอดสุด และทะเล

แห่งความอารจีงึสาดซดั 

 ดกูร พระผูถู้กเนรเทศแห่งภพทัง้ปวง เพราะความโดดเดีย่วของเจา้ ดวงตะวนัแห่งความเป็น

หนึ่งจงึไดส้่องแสง เพราะการถูกเนรเทศของเจา้ ดนิแดนแห่งเอกภาพจงึวจิติร 

 ดกูร พระผูเ้ป็นความภาคภูมขิองภพทัง้ปวง เราไดใ้ห้ความตกต ่าเป็นภษูาแห่งความรุง่โรจน์ 

และความทุกขท์รมานเป็นอาภรณ์ประดบัวหิารของเจา้ 
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 ดกูร พระผูท้รงปกปิดบาปแห่งภพทัง้ปวง เจา้เหน็แลว้ว่าหวัใจทัง้หลายมแีต่ความเกลยีดชงั เจา้

จงมองขา้มเสยี 

 ดกูร พระผูท้รงเสยีสละส าหรบัภพทัง้ปวง เมือ่ดาบสะทอ้นแสง จงมุง่หน้าไป! เมือ่หอกพุ่งมา จง

คบืหน้าต่อไป! 

 ดกูร พระผูท้ าใหภ้พทัง้ปวงคร ่าครวญ เจา้หรอืเราทีจ่ะคร ่าครวญ? เราต่างหากทีจ่ะร ่าไหเ้พราะ

ผูส้นบัสนุนเจา้มเีพยีงน้อยนิด ขา้แต่พระผูเ้ป็นทีร่กัยิง่ผูท้รงความรุง่โรจน์ ขา้พเจา้ไดย้นิเสยีงรอ้งเรยีก

ของพระองคแ์ลว้ และบดันี้พระพกัตรข์องบาฮาแดงเป็นไฟดว้ยความรอ้นแห่งความทุกขท์รมาน และดว้ย

อคัคขีองวจนะอนัเรอืงรองของพระองค ์และบาฮาลุกขึน้ดว้ยความซื่อสตัยเ์พื่อเสยีสละ พรอ้มกบัตัง้

ปณธิานในความยนิดขีองพระองค ์ขา้แต่พระผูท้รงบนัดาลความเป็นไปของภพทัง้ปวง 

 ดกูร อาล ีอคับา จงขอบคุณพระผูเ้ป็นนายของเจา้ ส าหรบัธรรมจารกึนี้ ซึง่เจา้สามารถสดูสุคน

ธรสแห่งขนัตขิองเรา และรบัรูส้ ิง่ทีรุ่มลอ้มเราในวถิขีองพระผูเ้ป็นเจา้ พระผูเ้ป็นทีบ่ชูาของภพทัง้ปวง 

 หากคนรบัใชทุ้กคนอ่านและตรกึตรองสิง่นี้ จะเกดิไฟระอุอยูใ่นเสน้โลหติของพวกเขา ซึง่จะจดุ

ภพทัง้ปวงใหลุ้กโพลง 

พระบาฮาอุลลาห ์
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บทอธิษฐาน ณ สถปูของพระบาฮาอลุลาห ์และพระบอ๊บ 
(ใชส้วดในวนัศกัดิส์ทิธิท์ ีเ่ป็นวนัครบรอบของทัง้สองพระองคด์ว้ย) 

 ความสรรเสรญิทีรุ่ง่อรณุขึน้มาจากอตัภาพอนัเกรยีงไกรทีสุ่ดของพระองค ์และความรุง่โรจน์ที่

ฉายออกมาจากความงามอนัโชตชิ่วงทีสุ่ดของพระองค ์สถติอยูก่บัพระองค ์ขา้แต่พระผูแ้สดงความ

โอฬารใหเ้ป็นทีป่ระจกัษ์ พระผูเ้ป็นราชนัแห่งนิรนัดรกาล พระผูเ้ป็นนายของทุกคนทีอ่ยูใ่นสวรรคแ์ละบน

โลก! ขา้พเจา้ขอยนืยนัว่า อาณาจกัร ราชศกัดาและความโอฬารของพระผูเ้ป็นเจา้ เปิดเผยผ่านมาทาง

พระองค ์ดวงตะวนัทีช่ชัวาลมาแต่โบราณกาลไดส้าดรศัมอียูบ่นนภาแห่งประกาศติทีเ่ปลีย่นแปลงไมไ่ด้

ของพระองค ์และความงามของพระผูท้ีเ่รามองไมเ่หน็เรอืงแสงอยูเ่หนือขอบฟ้าของสรรพสิง่ทัง้ปวง 

ขา้พเจา้ขอยนืยนัอกีดว้ยว่า เพยีงการขยบัปากกาของพระองค ์บญัชาทีว่่า “พระองคจ์งเป็น” จงึบงั

เกดิผล ความลบัของพระผูเ้ป็นเจา้ถูกเปิดเผย ทุกสรรพสิง่ถูกบนัดาลขึน้มา และธรรมววิรณ์ทัง้หมดหลัง่

ลงมา 

 ขา้พเจา้ขอเป็นพยานอกีดว้ยว่า ความงามของพระผูเ้ป็นทีบ่ชูาเปิดเผยผ่านมาทางความงามของ

พระองค ์พระพกัตรข์องพระผูเ้ป็นยอดปรารถนาสุกสกาวอยูใ่นพระพกัตรข์องพระองค์ และพระองคท์รง

ตดัสนิทุกสรรพสิง่ดว้ยวจนะของพระองค ์โดยบนัดาลใหบ้รรดาผูท้ีอุ่ทศิตนต่อพระองคไ์ดข้ึน้ไปสู่สุดยอด

ของความรุง่โรจน์ และผูไ้ม่มศีาสนาจมลงไปสู่กน้บึง้ของอเวจ ี

 ขา้พเจา้ขอเป็นพยานว่า ผูท้ีรู่จ้กัพระองคไ์ดรู้จ้กัพระผูเ้ป็นเจา้ และผูท้ีไ่ดเ้ขา้เฝ้าพระองคไ์ดเ้ขา้

เฝ้าพระผูเ้ป็นเจา้ พระพรนัน้ช่างยิง่ใหญ่ส าหรบัผูท้ีเ่ชื่อในพระองคแ์ละเครือ่งหมายของพระองค ์ถ่อมตน

ต่ออธปิไตยของพระองค ์ไดร้บัเกยีรตขิองการเขา้เฝ้าพระองค ์เป็นทีย่นิดตีามพระประสงคข์องพระองค ์

รายลอ้มพระองค ์และยนืยนัอยูห้น้าบลัลงักข์องพระองค ์ความหายนะบงัเกดิกบัผูท้ีท่ าบาปต่อพระองค ์

ปฏเิสธพระองค ์โตแ้ยง้พยานหลกัฐานของพระองค ์หนีออกไปจากการปกครองและอาณาจกัรของ

พระองค ์และไดร้บัการนบัว่าเป็นพวกไมม่ศีาสนา ซึง่ชื่อของพวกเขาถูกจารกึไวใ้นธรรมจารกึศกัดิส์ทิธิ ์

ดว้ยดชันีแห่งบญัชาของพระองค ์

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้ พระผูเ้ป็นที่รกัยิง่ของขา้พเจา้ จากมอืขวาแห่งความปรานีและ

เมตตารกัใครข่องพระองค ์ขอกรณุาธคิุณของพระองคพ์ดัลมหายใจอนับรสิุทธิม์ายงัขา้พเจา้ เพื่อว่าลม

หายใจนัน้จะพดัใหข้า้พเจา้หลุดพน้จากตนเองและโลก และเขา้ไปสู่ราชส านกัแห่งความใกลช้ดิและทีส่ถติ

ของพระองค ์พระองคท์รงอ านาจในการกระท าสิง่ทีพ่ระองคป์รารถนา ความจรงิแลว้พระองคท์รงความ

ยิง่ใหญ่เหนือสรรพสิง่ทัง้ปวง 
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 การระลกึถงึและการสรรเสรญิพระผูเ้ป็นเจา้ ความรุ่งโรจน์และวภิาของพระผูเ้ป็นเจา้ สถติอยูก่บั

พระองค ์ขา้แต่พระผูเ้ป็นความงามของพระผูเ้ป็นเจา้! ขา้พเจา้ขอเป็นพยานว่า ดวงตาของทุกสรรพสิง่ไม่

เคยเหน็ใครถูกประทุษรา้ยเหมอืนพระองค ์ตลอดชวีติของพระองคจ์มอยูใ่นมหาสมุทรแห่งความทุกข์

ทรมาน เวลาหนึ่งพระองคถ์ูกล่ามดว้ยโซ่ตรวน อกีเวลาหนึ่งพระองคถ์ูกคุกคามดว้ยดาบของศตัร ูถงึ

กระนัน้กต็าม พระองคก์ไ็ดบ้ญัชามวลมนุษยใ์หป้ฏบิตัติามบญัญตัทิีพ่ระองค์ไดร้บัมอบมาจากพระผูเ้ป็นผู้

ทรงรอบรู ้พระผูท้รงอจัฉรยิภาพ 

 ขอใหว้ญิญาณของขา้พเจา้เป็นพลแีด่การถูกประทุษรา้ยทีพ่ระองคไ์ดร้บั และเป็นค่าไถ่ส าหรบั

ความทุกขย์ากของพระองค ์ขา้พเจา้ขอวงิวอนต่อพระผูเ้ป็นเจา้ ต่อบรรดาผูท้ีม่ใีบหน้าเรอืงรองดว้ยวภิา

จากพกัตรากฤตขิองพระองค ์และผูท้ีป่ฏบิตัติามบญัชาทุกอยา่งดว้ยความรกัพระองค ์ขอทรงขจดัม่านที่

ปิดกัน้ระหว่างพระองคแ์ละบรรดาผูท้ีพ่ระองคส์รา้งขึน้มา ขอทรงประทานสิง่ทีด่งีามใหแ้ก่ขา้พเจา้ในโลก

นี้และโลกหน้า ความจรงิแลว้พระองคค์อืพระผูท้รงมหทิธานุภาพ พระผูท้รงประเสรฐิสุด พระผูท้รงความ

รุง่โรจน์ พระผูท้รงอภยัเสมอ พระผูท้รงเหน็ใจ 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นนาย พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้ ขอพระองคท์รงประสาทพรใหก้บัพฤกษาสวรรค์

นี้ ตลอดจนใบ คบไม ้กิง่กา้น ล าตน้ และหน่อของพฤกษานี้ ตราบนานเท่าทีอ่ธปิไตยอนัวศิษิฎส์ุดและ

คุณลกัษณะอนัเกรยีงไกรทีสุ่ดของพระองคย์งัอยู ่ขอทรงคุม้ครองพฤกษานี้ใหป้ลอดภยัจากการปองรา้ย

ของผูก้รกุรานและผูก้ดขี ่แทจ้รงิแลว้พระองคค์อืพระผูท้รงมหทิธานุภาพ พระผูท้รงอานุภาพสงูสุด ขา้แต่

พระผูเ้ป็นนาย พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้ ขอพระองคท์รงประสาทพรอกีดว้ยใหก้บับรรดาคนรบัใชช้าย

หญงิทีม่าถงึเบือ้งพระพกัตรข์องพระองค ์ความจรงิแลว้พระองคค์อืพระผูท้รงอาร ีและพระกรุณาของ

พระองคไ์ม่มขีดีจ ากดั ไมม่พีระผูเ้ป็นเจา้อื่นใดนอกจากพระองค ์พระผูท้รงอภยัเสมอ พระผูท้รงเอือ้เฟ้ือ

ทีสุ่ด 

พระบาฮาอุลลาห ์
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บทอธิษฐาน ณ สถปูของพระอบัดลุบาฮา 
(ใชส้วดเป็นการส่วนตวัไดด้ว้ยเช่นกนั) 

 “ใครทีส่วดบทอธษิฐานนี้ดว้ยความอ่อนน้อมและศรทัธา จะยงัความเบกิบานหรรษาใหแ้ก่หวัใจ

ของคนรบัใชผู้ห้นึ่งจะเป็นเสมอืนไดอ้ยูต่่อหน้าพระองค์” 

พระอบัดุลบาฮา 

 พระองคค์อืพระผูท้รงความรุ่งโรจน์!  

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้! ขา้พเจา้ขอยกมอืวงิวอนพระองคด์ว้ยความอ่อน

น้อมและน ้าตา ขอเอาใบหน้าคลุกธุล ีณ ธรณปีระตูของพระองค ์พระผูท้รงความประเสรฐิเหนือปญัญา

ของผูแ้ก่วชิาและการสรรเสรญิของผูท้ีเ่ทดิทูนพระองค์ ขอทรงทอดสายตาแห่งความปรานีมายงัคนรบัใช้

ผูต้ ่าตอ้ยและอ่อนน้อมอยู ่ณ ประตูขอพระองคแ์ละโปรดใหเ้ขาด าดิง่ลงสู่มหาสมทุรแห่งพระกรณุาอนันต์

ของพระองค ์

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นนาย! เขาคอืคนรบัใชผู้น่้าสงสารและต ่าตอ้ยของพระองค ์เป็นทาสทีว่งิวอน

พระองค ์เป็นเชลยอยูใ่นมอืของพระองค ์อธษิฐานถงึพระองคด์ว้ยความศรทัธา วางใจในพระองค ์หลัง่

น ้าตาต่อพระพกัตรข์องพระองค ์รอ้งเรยีกและวงิวอนพระองคว์่า: 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นนาย พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้! โปรดประทานความกรุณาใหข้า้พเจา้รบัใช้

บรรดาผูเ้ป็นทีร่กัของพระองค ์โปรดใหข้า้พเจา้เป็นทาสรบัใชท้ีเ่ข้มแขง็ของพระองค ์ใหห้น้าผากของ

ขา้พเจา้เรอืงรองดว้ยแสงแห่งการบูชาในราชส านกัแห่งความวสิุทธิข์องพระองค ์และดว้ยการอธษิฐานถงึ

อาณาจกัรถงึอาณาจกัรแห่งความโอฬารของพระองค ์โปรดช่วยใหข้า้พเจา้สิน้ความเหน็แก่ตวั ณ ประตู

ไปสู่สวรรคข์องพระองค ์ใหข้า้พเจา้ตดัความผกูพนัจากทุกสิง่ภายในอาณาบรเิวณอนัวสิุทธิข์องพระองค ์

โปรดใหค้วามไมเ่หน็แก่ตวัเป็นถว้ยทีข่า้พเจา้ดื่ม เป็นเสือ้คลุมทีข่า้พเจา้สวม เป็นมหาสมทุรทีข่า้พเจา้ด า

ดิง่ลงไป โปรดบนัดาลใหข้า้พเจา้เป็นประดุจธุล ีในวถิขีองบรรดาผูเ้ป็นทีร่กัของพระองค ์และใหข้า้พเจา้

ไดส้ละวญิญาณส าหรบัพภิพทีไ่ดร้บัเกยีรตจิากรอยเท้าของบรรดาผูท้ีพ่ระองคเ์ลอืกสรรในวถิขีอง

พระองค ์ขา้แต่พระผูเ้ป็นนายแห่งความรุง่โรจน์ในเบือ้งบนสุด 

 คนรบัใชร้อ้งเรยีกพระองคย์ามรุง่อรณุและค ่าคนืดว้ยบทอธษิฐานน้ี โปรดใหห้วัใจของเขาสม

ปรารถนา ขา้แต่พระผูเ้ป็นนาย! โปรดใหเ้ขามหีวัใจทีผ่่องใส มใีจเบกิบานและเหน็แจง้ในธรรม เพื่อว่าเขา

จะไดร้บัใชศ้าสนาและคนรบัใชข้องพระองค ์
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 พระองคค์อืพระผูท้รงประทานพร พระผูท้รงสงสาร พระผูท้รงกรณุา พระผูท้รงปรานี พระผูท้รง

เหน็ใจ 

พระอบัดุลบาฮา 

บทอธิษฐานวนัอยัยมัมีฮา 

วนัอยัยมัมฮีาอยูร่ะหว่างวนัที ่26 กุมภาพนัธ ์ถงึ 1 มนีาคม ควรเป็นวนัส าหรบัการเตรยีมตวัถอืศลีอด 

เป็นวนัส าหรบัการตอ้นรบัขบัสู ้การกุศล และใหข้องขวญั 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ พระผูเ้ป็นอคัค ีพระผูเ้ป็นแสงสว่างของขา้พเจา้! วนัทีพ่ระองคใ์หช้ื่อไวใ้น

คมัภรีว์่าอยัยมัมฮีาไดเ้ริม่ขึน้แลว้  ขา้แต่พระผูเ้ป็นราชนัแห่งนามทัง้หลาย และการถอืศลีอดทีป่ากกาอนั

ประเสรฐิสุดของพระองคไ์ดบ้ญัชาใหทุ้กคนทีอ่ยูใ่นอาณาจกัรของพระองคป์ฏบิตั ิก าลงัใกลเ้ขา้มา ขา้แต่

พระผูเ้ป็นนายของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ขอวงิวอนต่อวนัเหล่านี้ ต่อทุกคนทีย่ดึถอืสายใยแห่งบญัญตัขิอง

พระองคใ์นช่วงเวลานี้ และยดึถอืศลีของพระองค ์ขอทรงใหว้ญิญาณทุกดวงไดอ้ยูใ่นอาณาบรเิวณของ

ราชส านกัของพระองค ์ในต าแหน่งทีป่รากฏวภิาจากพกัตรากฤตขิองพระองค์ 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นนายของขา้พเจา้ บุคคลเหล่าน้ีคอืคนรบัใชข้องพระองค ์ผูซ้ึง่ไมถู่กความใฝต่ ่าชกั

จงูใหล้ะเลยพระธรรมทีพ่ระองคล์ขิติไวใ้นคมัภรี ์พวกเขาน้อมค านับศาสนาของพระองค ์รบัคมัภรีข์อง

พระองคด์ว้ยความมุง่มัน่ทีก่่อก าเนิดจากพระองค ์ปฏบิตัติามสิง่ทีพ่ระองคบ์ญัญตัใิหแ้ก่พวกเขาและ

ตดัสนิใจประพฤตตินตามพระธรรมทีพ่ระองคป์ระทานมา 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นนายของขา้พเจา้ พระองคท์รงเหน็แลว้ว่า พวกเขายอมรบัสิง่ทีพ่ระองคเ์ปิดเผย

ไวใ้นคมัภรีอ์ยา่งไร ขา้แต่พระผูเ้ป็นนายของขา้พเจา้ โปรดใหพ้วกเขาไดด้ื่มสายธารแห่งนิรนัดรกาลจาก

พระหตัถแ์ห่งความกรณุาของพระองค ์โปรดลขิติรางวลัใหแ้ก่พวกเขาตามทีก่ าหนดไวใ้หผู้ท้ ีด่ าดิง่ลงสู่

มหาสมทุรอนัเป็นทีส่ถติของพระองค ์และไดร้บัอมฤตแห่งการเขา้เฝ้าพระองค ์

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นจอมกษตัรยิข์องกษตัรยิท์ัง้หลาย พระผูท้รงสงสารผูถู้กกดขี ่ขา้พเจา้ขอวงิวอน

พระองค ์ขอทรงบญัญตัสิิง่ทีด่งีามในโลกนี้และโลกหน้าใหแ้ก่พวกเขา ยิง่กว่านัน้ขอทรงลขิติสิง่ทีไ่มม่ี

ประชาชนคนใดคน้พบใหแ้ก่พวกเขา และโปรดนบัพวกเขาเป็นพวกทีร่ายลอ้มพระองค ์และอยูร่อบ

บลัลงักข์องพระองคใ์นทุกภพ 

 ความจรงิแลว้พระองคค์อืพระผูท้รงมหทิธานุภาพ พระผูท้รงรอบรู ้พระผูท้รงทราบทุกอยา่ง 

พระบาฮาอุลลาห ์
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บทอธิษฐานระหว่างถือศีลอด 
(ช่วงเวลาถอืศลีอดอยูร่ะหว่าง 2-20 มนีาคม) 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ขอวงิวอนต่อสญัลกัษณ์อนัยิง่ใหญ่และการเปิดเผยพระ

กรณุาของพระองคใ์นหมูม่นุษย ์ขอทรงอยา่ผลกัไสขา้พเจา้ไปจากประตูของนครอนัเป็นทีส่ถติของ

พระองค ์และโปรดอยา่ใหข้า้พเจา้ผดิหวงัในกรณุาธคิุณทีพ่ระองคแ์ผ่มาใหป้ระชาชน ขา้แต่พระผูเ้ป็น

เจา้ของขา้พเจา้ พระองคท์รงเหน็แลว้ว่าขา้พเจา้ยดึถอืพระนามของพระองค ์พระผูท้รงวสิุทธิท์ีสุ่ด พระผู้

ทรงเรอืงรองทีสุ่ด พระผูท้รงอ านาจสงูสุด พระผูท้รงยิง่ใหญ่ทีสุ่ด พระผูท้รงประเสรฐิสุด พระผูท้รงความ

รุง่โรจน์ทีสุ่ด และยดึเหนี่ยวชายเสือ้คลุมทีทุ่กคนในโลกนี้และโลกหน้าต่างกย็ดึเหนี่ยว 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ขอวงิวอนต่อสุรเสยีงทีห่วานเสนาะและพระวจนะอนั

ประเสรฐิสุดของพระองค ์ขอทรงใหข้า้พเจา้ไดใ้กลเ้ขา้มายงัธรณปีระตูของพระองค ์และไมห่ลุดออกไป

นอกรม่เงาแห่งความปรานีและฟากฟ้าแห่งความอารขีองพระองค ์ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้ 

พระองคท์รงเหน็แลว้ว่า ขา้พเจา้ยดึถอืพระนามของพระองค ์พระผูท้รงวสิุทธิท์ีสุ่ด พระผูท้รงเรอืงรอง

ทีสุ่ด พระผูท้รงอ านาจสงูสุด พระผูท้รงยิง่ใหญ่ทีสุ่ด พระผูท้รงประเสรฐิสุด พระผูท้รงรุง่โรจน์ทีสุ่ด และ

ยดึเหนี่ยวชายเสือ้คลุมทีทุ่กคนในโลกนี้และโลกหน้าต่างกย็ดึเหนี่ยว 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ขอวงิวอนต่อวภิาของพระนลาฏและความเจดิจ้าของ

พกัตรากฤตขิองพระองคท์ีเ่รอืงแสงมาจากขอบฟ้าอนัสูงสุด ขอทรงดงึดดูขา้พเจา้ดว้ยสุคนธรสจากภษูา

ของพระองค ์และใหข้า้พเจา้ไดด้ื่มอมฤตแห่งวาทะของพระองค ์ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้ พระองค์

ทรงเหน็แลว้ว่า ขา้พเจา้ยดึถอืพระนามของพระองค ์พระผูท้รงวสิุทธิท์ีสุ่ด พระผูท้รงเรอืงรองทีสุ่ด พระผู้

ทรงอ านาจสงูสุด พระผูท้รงยิง่ใหญ่ทีสุ่ด พระผูท้รงประเสรฐิสุด พระผูท้รงรุง่โรจน์ทีสุ่ด และยดึเหนี่ยว

ชายเสือ้คลุมทีทุ่กคนในโลกนี้และโลกหน้าต่างกย็ดึเหนี่ยว 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ขอวงิวอนต่อเกศาทีพ่ลิว้อยูบ่นพระพกัตรข์องพระองค ์

ประดุจดงัปากกาอนัประเสรฐิสุดของพระองคข์ยบัอยูบ่นธรรมมาจารกึ เป็นการขจรความหมายทีซ่่อนเรน้

ไปทัว่อาณาจกัรแห่งการสรา้งสรรคข์องพระองค ์ขอทรงเชดิชขูา้พเจา้ใหร้บัใชศ้าสนาของพระองค ์เพื่อว่า

ขา้พเจา้จะไมถ่อยหนีหรอืถูกรัง้เพราะการชกัจงูของพวกทีค่ดัคา้นสญัลกัษณ์ของพระองค ์และเมนิพระ

พกัตรข์องพระองค ์ ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้ พระองคท์รงเหน็แลว้ว่า ขา้พเจา้ยดึถอืพระนามของ

พระองค ์พระผูท้รงวสิุทธิท์ีสุ่ด พระผูท้รงเรอืงรองทีสุ่ด พระผูท้รงอ านาจสงูสุด พระผูท้รงยิง่ใหญ่ทีสุ่ด 

พระผูท้รงประเสรฐิสุด พระผูท้รงรุง่โรจน์ทีสุ่ด และยดึเหนี่ยวชายเสือ้คลุมทีทุ่กคนในโลกนี้และโลก

หน้าต่างกย็ดึเหนี่ยว 
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 ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ขอวงิวอนต่อพระนามของพระองคท์ีท่รงบนัดาลใหเ้ป็น

ราชนัแห่งนามทัง้หลาย และเป็นพระนามทีย่งัความปลาบปลืม้ใหแ้ก่ทุกคนทีอ่ยูใ่นสวรรคแ์ละบนโลก ขอ

ทรงใหข้า้พเจา้ไดพ้ศิดดูวงตะวนัแห่งความงามของพระองค ์และโปรดประทานอมฤตแห่งวาทะของ

พระองคใ์หแ้ก่ขา้พเจา้ ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้ พระองคท์รงเหน็แลว้ว่า ขา้พเจา้ยดึถอืพระนาม

ของพระองค ์พระผูท้รงวสิุทธิท์ีสุ่ด พระผูท้รงเรอืงรองทีสุ่ด พระผูท้รงอ านาจสงูสุด พระผูท้รงยิง่ใหญ่ทีสุ่ด 

พระผูท้รงประเสรญิสุด พระผูท้รงรุง่โรจน์ทีสุ่ด และยดึเหนี่ยวชายเสือ้คลุมทีทุ่กคนในโลกนี้และโลก

หน้าต่างกย็ดึเหนี่ยว 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ขอวงิวอนต่อเทพมณเฑยีรแห่งราชศกัดาของพระองค์

บนยอดทีต่ระหง่านทีสุ่ด และต่อฟากฟ้าแห่งการเปิดเผยพระธรรมของพระองคบ์นเนินทีส่งูสุด ขอทรง

ช่วยใหข้า้พเจา้ท าตามพระประสงคแ์ละเจตนาทีพ่ระองคแ์สดงไว ้ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้ 

พระองคท์รงเหน็แลว้ว่า ขา้พเจา้ยดึถอืพระนามของพระองค ์พระผูท้รงวสิุทธิท์ีสุ่ด พระผูท้รงเรอืงรอง

ทีสุ่ด พระผูท้รงอ านาจสงูสุด พระผูท้รงยิง่ใหญ่ทีสุ่ด พระผูท้รงประเสรฐิสุด พระผูท้รงรุง่โรจน์ทีสุ่ด และ

ยดึเหนี่ยวชายเสือ้คลุมทีทุ่กคนในโลกนี้และโลกหน้าต่างกย็ดึเหนี่ยว 

  ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ขอวงิวอนต่อความงามของพระองคท์ีเ่รอืงรศัมอียูเ่หนือ

ขอบฟ้าแหง่นิรนัดรกาล เป็นความงามทีท่นัใดเมือ่เปิดเผยออกมา อาณาจกัรแห่งความงามน้อมถวาย

สกัการะและสดุดอียา่งกกึก้อง ขอใหข้า้พเจา้ตายจากทุกสิง่ทีข่า้พเจา้ครอบครอง และชวีติอยูก่บัสิง่ทีเ่ป็น

ของพระองค ์ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้ พระองคท์รงเหน็แลว้ว่า ขา้พเจา้ยดึถอืพระนามของ

พระองค ์พระผูท้รงวสิุทธิท์ีสุ่ด พระผูท้รงเรอืงรองทีสุ่ด พระผูท้รงอ านาจสงูสุด พระผูท้รงยิง่ใหญ่ทีสุ่ด 

พระผูท้รงประเสรฐิสุด พระผูท้รงรุง่โรจน์ทีสุ่ด และยดึเหนี่ยวชายเสือ้คลุมทีทุ่กคนในโลกนี้และโลก

หน้าต่างกย็ดึเหนี่ยว 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ขอวงิวอนต่อบรมศาสดาผูแ้สดงพระนามของพระองค ์

พระผูเ้ป็นทีร่กัยิง่ พระผูท้รงสะกดหวัใจของคนรกัของพระองค ์และดลใหว้ญิญาณของทุกคนทีอ่าศยัอยู่

ในโลกเหนิขึน้สู่เบือ้งบน ขอทรงช่วยใหข้า้พเจา้ระลกึถงึและสดุดพีระองคท์่ามกลางประชาชน ขา้แต่พระ

ผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้ พระองคท์รงเหน็แลว้ว่า ขา้พเจา้ยดึถอืพระนามของพระองค ์พระผูท้รงวสิุทธิท์ีสุ่ด 

พระผูท้รงเรอืงรองทีสุ่ด พระผูท้รงอ านาจสงูสุด พระผูท้รงยิง่ใหญ่ทีสุ่ด พระผูท้รงประเสรฐิสุด พระผูท้รง

รุง่โรจน์ทีสุ่ด และยดึเหนี่ยวชายเสือ้คลุมทีทุ่กคนในโลกนี้และโลกหน้าต่างกย็ดึเหนี่ยว 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้ ขา้พเจ้าขอวงิวอนต่อเสยีงใบไมเ้สยีดสขีองพฤกษาสวรรคแ์ละ

เสยีงสายลมแห่งวาทะของพระองคใ์นอาณาจกัแห่งนาม ขอทรงพาขา้พเจา้ไปใหไ้กลจากสิง่ทีพ่ระองค์
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รงัเกยีจ และเขา้ใกลต้ าแหน่งทีพ่ระผูเ้ป็นอรโุณทยัแห่งสญัลกัษณ์ของพระองคฉ์ายรศัมอีอกไป ขา้แต่พระ

ผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้ พระองคท์รงเหน็แลว้ว่า ขา้พเจา้ยดึถอืพระนามของพระองค ์พระผูท้รงวสิุทธิท์ีสุ่ด 

พระผูท้รงเรอืงรองทีสุ่ด พระผูท้รงอ านาจสงูสุด พระผูท้รงยิง่ใหญ่ทีสุ่ด พระผูท้รงประเสรฐิสุด พระผูท้รง

รุง่โรจน์ทีสุ่ด และยดึเหนี่ยวชายเสือ้คลุมทีทุ่กคนในโลกนี้และโลกหน้าต่างกย็ดึเหนี่ยว 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ขอวงิวอนต่อพยญัชนะทีท่นัใดเมือ่เปล่งออกมาจาก

โอษฐแ์ห่งพระประสงคข์องพระองค ์ไดด้ลใหม้หาสมทุรสาดซดั สายลมพดัพาตน้ไมง้อกขึน้มาและผลิ

ดอกออกผล รอ่งรอยทัง้ปวงของอดตีเลอืนหายไป ม่านทัง้หมดขาดสะบัน้ บรรดาผูท้ีอุ่ทศิตนต่อพระองค์

รบีไปหาแสงสว่างจากพกัตรากฤตขิองพระผูเ้ป็นนายของพวกเขา พระผูท้รงอยูเ่หนืออ านาจบงัคบัใดๆ 

ขอใหข้า้พเจา้ไดรู้ส้ ิง่ทีซ่่อนเรน้อยูใ่นคลงัแห่งความรูแ้ละอจัฉรยิภาพของพระองค ์ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ของ

ขา้พเจา้ พระองคท์รงเหน็แลว้ว่า ขา้พเจา้ยดึถอืพระนามของพระองค ์พระผูท้รงวสิุทธิท์ีสุ่ด พระผูท้รง

เรอืงรองทีสุ่ด พระผูท้รงอ านาจสงูสุด พระผูท้รงยิง่ใหญ่ทีสุ่ด พระผูท้รงประเสรฐิสุด พระผูท้รงรุง่โรจน์

ทีสุ่ด และยดึเหนี่ยวชายเสือ้คลุมทีทุ่กคนในโลกนี้และโลกหน้าต่างกย็ดึเหนี่ยว 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ขอวงิวอนต่อไฟแห่งความรกัของพระองคท์ีข่บัความงว่ง

ไปจากดวงตาของบรรดาผูท้ีพ่ระองคร์กัและเลอืกสรร ต่อการทีพ่วกเขาระลกึถงึและสรรเสรญิพระองค ์

ขอทรงนับขา้พเจา้เป็นพวกทีบ่รรลุพระธรรมทีพ่ระองคล์ขิติไวใ้นคมัภรี ์และทีพ่ระประสงคข์องพระองค์

แสดงไว ้ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้ พระองคท์รงเหน็แลว้ว่า ขา้พเจา้ยดึถอืพระนามของพระองค ์

พระผูท้รงวสิุทธิท์ีสุ่ด พระผูท้รงเรอืงรองทีสุ่ด พระผูท้รงอ านาจสงูสุด พระผูท้รงยิง่ใหญ่ทีสุ่ด พระผูท้รง

ประเสรฐิสุด พระผูท้รงรุง่โรจน์ทีสุ่ด และยดึเหนี่ยวชายเสื้อคลุมทีทุ่กคนในโลกนี้และโลกหน้าต่างกย็ดึ

เหนี่ยว 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ขอวงิวอนต่อแสงสว่างจากพกัตรากฤตขิองพระองคท์ี่

ผลกัดนัใหบ้รรดาผูท้ีใ่กลช้ดิพระองคต์อ้งพบกบัคมอาวุธแห่งประกาศติของพระองค ์และบรรดาผูท้ีอุ่ทศิ

ตนต่อพระองคต์อ้งเผชญิกบัดาบของศตัรใูนวถิขีองพระองค ์ขอปากกาอนัประเสรฐิสุดของพระองคล์ขิติ

ใหแ้ก่ขา้พเจา้ดว้ยสิง่ทีพ่ระองคล์ขิติใหบ้รรดาผูท้ีพ่ระองคไ์วใ้จและเลอืกสรร ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ของ

ขา้พเจา้ พระองคท์รงเหน็แลว้ว่า ขา้พเจา้ยดึถอืพระนามของพระองค ์พระผูท้รงวสิุทธิท์ีสุ่ด พระผูท้รง

เรอืงรองทีสุ่ด พระผูท้รงอ านาจสงูสุด พระผูท้รงยิง่ใหญ่ทีสุ่ด พระผูท้รงประเสรฐิสุด พระผูท้รงรุง่โรจน์

ทีสุ่ด และยดึเหนี่ยวชายเสือ้คลุมทีทุ่กคนในโลกนี้และโลกหน้าต่างกย็ดึเหนี่ยว 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ขอวงิวอนต่อพระนามของพระองคท์ีท่รงใชส้ดบัฟงัเสยีง

รอ้งเรยีกของคนรกัของพระองค ์เสยีงถอนหายใจของผูท้ีป่รารถนาพระองค ์เสยีงรอ้งของผูท้ีย่นิดต่ีอการ
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อยูใ่กลช้ดิพระองค ์เสยีงโอดครวญของผูท้ีอุ่ทศิต่อพระองค ์และทรงดลใหผู้ท้ีต่ ัง้ความหวงัไวก้บัพระองค์

ไดส้มประสงคแ์ละสมปรารถนาดว้ยกรณุาธคิุณของพระองค ์และดว้ยพระนามนี้ มหาสมทุรแห่งการอภยั

ไดส้าดซดัต่อเบือ้งพระพกัตรข์องพระองค ์และกอ้นเมฆแห่งความเอือ้เฟ้ือของพระองค์หลัง่ฝนลงมาให้

คนรบัใช ้ขอทรงลขิติส าหรบัทุกคนทีต่ ัง้จติสู่พระองคแ์ละถือศลีอดตามทีพ่ระองคบ์ญัญตัไิว ้ใหพ้วกเขา

ไดร้บัรางวลัทีป่ระกาศติไวส้ าหรบัพวกทีไ่มพ่ดูนอกจากจะไดร้บัอนุญาตจากพระองคแ์ละละทิง้ทุกสิง่ที่

พวกเขาครอบครองในหนทางแห่งความรกัของพระองค์ 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นนายของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ขอวงิวอนต่อพระองคเ์อง ต่อเครือ่งหมายและ

สญัลกัษณ์ทีแ่จม่ชดัของพระองค ์ต่อรศัมอีนัเรอืงรองของดวงตะวนัแห่งความงามของพระองค ์และต่อกิง่

ของพระองค ์ขอทรงลบลา้งบาปของบรรดาผูท้ีย่ดึมัน่ในกฎของพระองค ์และปฏบิตัติามบญัญตัขิอง

พระองคใ์นคมัภรี ์ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้ พระองคท์รงเหน็แลว้ว่า ขา้พเจา้ยดึถอืพระนามของ

พระองค ์พระผูท้รงวสิุทธิท์ีสุ่ด พระผูท้รงเรอืงรองทีสุ่ด พระผูท้รงอ านาจสงูสุด พระผูท้รงยิง่ใหญ่ทีสุ่ด 

พระผูท้รงประเสรฐิสุด พระผูท้รงรุง่โรจน์ทีสุ่ด และยดึเหนี่ยวชายเสือ้คลุมทีทุ่กคนในโลกนี้และโลก

หน้าต่างกย็ดึเหนี่ยว 

 พระบาฮาอุลลาห ์

 ขอความสรรเสรญิจงมแีด่พระองค ์ขา้แต่พระผูเ้ป็นนาย พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้! ขา้พเจา้ขอ

วงิวอนต่อการเปิดเผยพระธรรมนี้ทีไ่ดเ้ปลีย่นความมดืเป็นแสงสว่าง บนัดาลใหม้กีารก่อสรา้งวหิาร

ส าหรบัสกัการะ มกีารลขิติธรรมจารกึและมว้นพระธรรมคลีอ่อก โปรดช่วยใหข้า้พเจา้และญาตมิติรเหนิ

ขึน้สนูภาแห่งความรุง่โรจน์ของพระองค ์และขจดัความสงสยัทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการเขา้ไปยงัเทพมณฑยีร

แห่งเอกภาพของพระองค ์

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นนายของขา้พเจา้ ขา้พเจา้คอืผูห้นึ่งทีย่ดึเหนี่ยวสายใยแห่งความเมตตารกัใคร่

ของพระองค ์เกาะชายผา้แห่งความกรณุาปรานีของพระองค ์ขอทรงบนัดาลสิง่ทีด่งีามในโลกนี้และโลก

หน้าใหแ้ก่ขา้พเจา้ และบรรดาผูท้ีข่า้พเจา้รกั โปรดมอบของขวญัทีซ่่อนเรน้ใหแ้ก่พวกเรา ตามทีบ่ญัญตัิ

ไวส้ าหรบับุคคลทีเ่ลอืกสรรแลว้ 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นนายของขา้พเจา้ วนัเหล่านี้คอืวนัทีพ่ระองคบ์ญัชาใหค้นรบัใชถ้อืศลีอด ขอพรจง

มแีด่ผูท้ีถ่อืศลีอดเพื่อเหน็แก่พระองค ์และตดัความผกูพนัจากทุกสิง่นอกจากพระองค ์ขา้แต่พระผูเ้ป็น

นายของขา้พเจา้ โปรดช่วยใหข้า้พเจา้และคนรบัใชเ้หล่าน้ีเชื่อฟงัพระองค ์และถอืศลีของพระองค ์แทจ้รงิ

แลว้พระองคท์รงอ านาจในการกระท าตามทีพ่ระองคป์รารถนา 
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 ไมม่พีระผูเ้ป็นเจา้อื่นใดนอกจากพระองค ์พระผูท้รงรอบรู ้พระผูท้รงอจัฉรยิภาพ ขอความ

สรรเสรญิจงมแีด่พระผูเ้ป็นเจา้ พระผูเ้ป็นนายแห่งภพทัง้ปวง 

พระบาฮาอุลลาห ์

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้ วนัเหล่านี้คอืวนัทีพ่ระองคบ์ญัชาใหค้นรบัใชถ้อืศลีอด พระองค์

ทรงใชบ้ญัชานี้ประดบัอารมัภบทของคมัภรีแ์ห่งกฎและคลงัแห่งบญัญตัขิองพระองค ์และทรงเปิดเผยแก่

ประชาชนต่อสายตาของทุกคนทีอ่ยูใ่นสวรรคแ์ละบนโลก พระองคท์รงประสาททุกชัว่โมงในวนัเหล่านี้

ดว้ยคุณธรรมพเิศษทีไ่มม่ใีครหยัง่รูน้อกจากพระองค์ พระผูท้รงรอบรูทุ้กสรรพสิง่ พระองคท์รงมอบ

คุณธรรมนี้ส่วนหนึ่งใหแ้ก่ทุกคนตามธรรมจารกึแห่งประกาศติและคมัภรีแ์ห่งการวนิิจฉยัทีเ่ปลีย่นแปลง

ไมไ่ดข้องพระองค ์นอกจากนี้พระองคย์งัไดแ้บ่งคมัภรีใ์หแ้ก่ประชาชนและวงศต์ระกูลบนพภิพคนละหน้า 

 ส าหรบับรรดาคนรกัทีศ่รทัธาในพระองค ์พระองคท์รงส ารองถว้ยแห่งการระลกึถงึพระองคไ์วใ้ห้

ทุกรุง่อรณุตามประกาศติของพระองค ์ขา้แต่พระผูเ้ป็นผูป้กครองของผูป้กครองทัง้หลาย! บุคคลเหล่านี้

คอืผูท้ีด่ ื่มด ่าอมฤตแห่งอจัฉรยิภาพเอนกอนันตข์องพระองค ์จนพวกเขาลุกจากทีน่อนดว้ยความ

ปรารถนาจะสรรเสรญิและสดุดคีุณธรรมของพระองค ์และตื่นขึน้ดว้ยความกระตอืรอืรน้ทีจ่ะเขา้เฝ้าและ

รบัความอารจีากพระองค ์ดวงตาของพวกเขาเฝ้าดอูรโุณทยัแห่งความเมตตารกัใครข่องพระองคอ์ยู่ทุก

เวลา และใบหน้าของพวกเขาหนัมาหาแหล่งก าเนิดแรงบนัดาลใจของพระองค ์ขอเมฆแห่งความปรานี

ของพระองคห์ลัง่ฝนทีคู่่ควรกบันภาแห่งความอารแีละพระกรณุาของพระองคใ์หแ้ก่เราและพวกเขา 

 ขอความสรรเสรญิจงมแีด่พระนามของพระองค ์ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้! นี้คอืชัว่โมงที่

พระองคไ์ขประตูแห่งความอารต่ีอหน้าประชาชน และทรงเปิดทวารแห่งความเมตตาปรานีต่อทุกคนที่

อาศยัอยูบ่นโลก ขา้พเจา้ขอวงิวอนต่อบรรดาผูท้ีห่ลัง่เลอืดในวถิขีองพระองค ์ผูซ้ึง่ตดัความผกูพนัจาก

ประชาชนทุกคนดว้ยความปรารถนาของพระองค ์และลอยไปกบัสุคนธรสแห่งแรงบนัดาลใจของพระองค ์

จนอวยัวะทุกส่วนในร่างกายของพวกเขาเปล่งเสยีงสรรเสรญิและสัน่รวัต่อการระลกึถงึพระองค ์ขอทรง

อยา่พรากเราจากสิง่ทีพ่ระองคก์ าหนดไวอ้ยา่งเปลีย่นแปลงไมไ่ดใ้นการเปิดเผยพระธรรมครัง้นี้ ซึง่มี

อานุภาพบนัดาลใหพ้ฤกษาทุกตน้เปล่งเสยีงรอ้งทีพุ่่มไมท้ีลุ่กไหมเ้คยประกาศต่อหน้าพระโมเสสผูท้รง

สนทนากบัพระองค ์และช่วยใหก้รวดทุกกอ้นสรรเสรญิพระองคอ์ยา่งกอ้งกงัวาน ดงัทีก่อ้นหนิสดุดี

พระองคใ์นยคุของพระโมฮมัหมดัผูเ้ป็นพระสหายของพระองค์ 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้ บุคคลเหล่านี้คอืผูท้ีพ่ระองคก์รณุาใหร้ว่มมติรภาพกบัพระองค์

และสนทนากบับรมศาสดาผูเ้ปิดเผยพระองค ์วายแุห่งพระประสงคข์องพระองคไ์ดพ้ดัพาพวกเขากระจดั

กระจายไปไกลจนกระทัง่พระองคร์วบรวมพวกเขาเขา้มาอยูภ่ายใตร้่มเงาของพระองคแ์ละใหพ้วกเขาได้
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เขา้มาในอาณาบรเิวณของราชส านกัของพระองค ์บดันี้พระองคท์รงใหพ้วกเขาอาศยัอยูภ่ายใตร้่มเงาของ

ฟากฟ้าแห่งความปรานีของพระองค ์ขอทรงช่วยใหพ้วกเขาไดบ้รรลุถงึสิง่ทีคู่่ควรกบัฐานะอนัเกรยีงไกร 

ขา้แต่พระผูเ้ป็นนายของขา้พเจา้ โปรดอยา่นบัพวกเขาเป็นพวกทีแ่มจ้ะอยูใ่กลพ้ระองค ์แต่กห็าไดรู้จ้กั

พระพกัตรข์องพระองคไ์ม ่และแมไ้ดพ้บพระองค ์แต่กห็าไดเ้ขา้เฝ้าพระองคไ์ม่ 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นนายของขา้พเจา้ บุคคลเหล่านี้คอืคนรบัใชท้ีไ่ดเ้ขา้มาในคุกทีห่ฤโหดทีสุ่ดนี้

พรอ้มกบัพระองค ์ไดถ้อืศลีอดภายในก าแพงคุกตามทีพ่ระองคบ์ญัชาพวกเขาไวใ้นธรรมจารกึแห่ง

ประกาศติและคมัภรีแ์ห่งโองการของพระองค ์โปรดช าระพวกเขาใหห้มดจดปราศจากทุกสิง่ทีพ่ระองค์

รงัเกยีจ เพื่อว่าพวกเขาจะไดอุ้ทศิทัง้ชวีติใหก้บัพระองค ์และตดัความผกูพนัจากทุกสิง่โดยสิน้เชงิ

นอกจากพระองค ์

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้ โปรดหลัง่ฝนทีคู่่ควรกบัพระกรณุาและความอารขีองพระองค์

ใหแ้ก่เรา ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้ โปรดช่วยใหเ้รามชีวีติอยูใ่นการระลกึถงึพระองค ์และตายอยู่

ในความรกัของพระองค ์และโปรดใหเ้ราไดเ้ขา้เฝ้าพระองคใ์นภพต่างๆ ถดัจากภพน้ี เป็นภพทีไ่ม่มใีคร

หยัง่รูน้อกจากพระองค ์พระองคค์อืพระผูเ้ป็นนายของเราและพระผูเ้ป็นนายแห่งภพทัง้ปวง และเป็นพระ

ผูเ้ป็นเจา้ของทุกคนทีอ่ยูใ่นสวรรคแ์ละโลก 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้ พระองคท์รงเหน็สิง่ทีบ่งัเกดิกบัผูเ้ป็นทีร่กัของพระองคใ์นยคุนี้ 

ความรุง่โรจน์ของพระองคเ์ป็นพยานใหข้า้พเจา้! เสยีงร ่าไหข้องบรรดาผูท้ีพ่ระองคเ์ลอืกสรรกงัวานไปทัว่

อาณาจกัรของพระองค ์บางคนตดิกบัของพวกไมม่ศีาสนาในดนิแดนของพระองค ์และถูกขดัขวางมใิห้

เขา้ใกลพ้ระองคห์รอืไปยงัราชส านกัแห่งความรุง่โรจน์ของพระองค ์บางคนไดเ้ขา้ใกลพ้ระองคแ์ต่กถ็ูก

ขดัขวางมใิหเ้หน็พระพกัตรข์องพระองค ์บางคนไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้มาในอาณาบรเิวณของราชส านกั

ของพระองคด์ว้ยความศรทัธาทีจ่ะไดเ้ฝ้าดพูระองค ์แต่พวกเขากลบัยอมใหจ้นิตนาการของผูค้นและการ

ประทุษรา้ยของผูร้กุรานมาเป็นมา่นปิดกัน้ระหว่างพวกเขากบัพระองค ์

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นนายของขา้พเจา้ นี้คอืชัว่โมงทีพ่ระองคเ์ชดิชใูหล้ ้าเลศิกว่าชัว่โมงอื่นใด และทรง

สมัพนัธช์ัว่โมงนี้กบัประชาชนทีเ่ลอืกสรรแลว้ ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ขอวงิวอนต่อ

พระองคแ์ละต่อพวกเขา ขอทรงบนัดาลสิง่ทีจ่ะเชดิชผูู้ทีเ่ป็นทีร่กัของพระองคต์ลอดปีนี้ และในปีนี้เช่นกนั 

ขอทรงประกาศติสิง่ทีจ่ะช่วยใหด้วงตะวนัแห่งอานุภาพของพระองคไ์ดฉ้ายรศัมอีย่างเจดิจา้บนขอบฟ้า

แห่งความรุ่งโรจน์ของพระองค ์และสาดแสงธรรมไปทัว่พภิพโดยอธปิไตยของพระองค ์
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 ขา้แต่พระผูเ้ป็นนายของขา้พเจา้ ขอใหศ้าสนาของพระองคม์ชียั และศตัรขูองพระองคต์กต ่า ขอ

ทรงลขิติสิง่ทีด่งีามในโลกนี้และโลกหน้าใหแ้ก่เรา พระองคค์อืพระผูเ้ป็นสจัธรรม พระผูท้รงรูค้วามลบั ไม่

มพีระผูเ้ป็นเจา้อื่นใดนอกจากพระองค ์พระผูท้รงอภยัเสมอ พระผูท้รงอาร ี 

พระบาฮาอุลลาห ์

ขอความรุง่โรจน์จงมแีด่พระองค ์ขา้แต่พระผูเ้ป็นนาย พระผูเ้ป็นนายของขา้พเจา้! วนัเหล่านี้คอืวนัที่

พระองคบ์ญัชามวลมนุษยใ์หถ้อืศลีอด เพื่อว่าพวกเขาจะไดช้ าระวญิญาณของตนใหบ้รสิุทธิ ์และตดัความ

ผกูพนัจากทุกคนนอกจากพระองค ์และสิง่ทีคู่่ควรกบัราชส านกัแห่งราชศกัดาและต าแหน่งของการ

เปิดเผยความเป็นหนึ่งของพระองคจ์ะไดก้ลัน่ออกมาจากหวัใจของพวกเขา ขา้แต่พระผูเ้ป็นนายของ

ขา้พเจา้ โปรดใหก้ารถอืศลีอดนี้เป็นสายธารทีใ่หช้วีติ และเป็นทีม่าของคุณธรรมทีพ่ระองคป์ระสาทไว ้

ขอใหก้ารถอืศลีอดนี้ช าระหวัใจของคนรบัใชท้ีค่วามชัว่รา้ยในโลกไมส่ามารถขดัขวางเขามใิหห้นัมาหา

พระนามอนัรุง่โรจน์ของพระองค ์และไมห่วัน่ไหวต่อเสยีงอกึทกึของพวกทีป่ฏเิสธสญัลกัษณ์อนัเรอืงรอง

ทีสุ่ดของพระองค ์เป็นสญัลกัษณ์ทีม่ากบับรมศาสดาทีไ่ดร้บัการประสาทดว้ยอธปิไตย อานุภาพ ราช

ศกัดา และความรุง่โรจน์ของพระองค ์บุคคลเหล่านี้คอืคนรบัใช ้ซึง่ทนัใดทีไ่ดย้นิเสยีงรอ้งเรยีกจาก

พระองค ์พวกเขารบีไปหาความปรานีของพระองค ์และไมถู่กกดีกัน้จากพระองคเ์พราะความ

เปลีย่นแปลงและความบงัเอญิของโลกนี้ หรอืขอ้จ ากดัใดๆ ของความเป็นมนุษย ์

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้ ขา้พเจ้าคอืผูท้ีย่นืยนัเอกภาพของพระองค ์ยอมรบัความเป็น

หนึ่งของพระองค ์อ่อนน้อมถ่อมตนต่อการเปิดเผยราชศกัดาของพระองค ์กม้หน้ายอมรบัวภิาแห่งความ

รุง่โรจน์ของพระองค ์ขา้พเจา้เชื่อในพระองคห์ลงัจากทีพ่ระองคช์่วยใหข้า้พเจา้รูจ้กัพระองค ์โดยผ่านทาง

บรมศาสดาทีพ่ระองคเ์ปิดเผยต่อสายตาของมนุษยด์ว้ยอานุภาพแห่งอธปิไตยและอ านาจของพระองค ์

ขา้พเจา้หนัมาหาบรมศาสดาผูน้ี้โดยตดัความผกูพนัจากทุกสิง่โดยสิน้เชงิ และยดึเหนี่ยวสายใยแห่งพระ

พรและกรณุาธคิุณของพระองค ์ขา้พเจา้ยอมรบัสจัธรรมของบรมศาสดาผูน้ี้ ขา้พเจา้ถอืศลีอดดว้ยความ

รกัของพระองคแ์ละเพื่อจะปฏบิตัติามบญัชาของพระองค ์ขา้พเจา้ยตุกิารถอืศลีอดดว้ยค าสรรเสรญิอนั

เป็นทีย่นิดขีองพระองค ์ขา้แต่พระผูเ้ป็นนายของขา้พเจา้ โปรดอยา่นบัขา้พเจา้เป็นพวกทีอ่ดอาหารใน

ตอนกลางวลั และหมอบลงต่อพระพกัตรข์องพระองคใ์นยามค ่าคนื แต่กลบัปฏเิสธสจัธรรมของพระองค ์

ไมเ่ชื่อในสญัลกัษณ์ของพระองค ์ปฏเิสธค าประกาศของพระองค ์และบดิเบอืนวาทะของพระองค์ 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นนายของขา้พเจา้ โปรดเปิดตาของขา้พเจา้และบรรดาผูท้ีแ่สวงหาพระองค ์เพื่อ

ว่าเราจะไดย้อมรบัพระองคด์ว้ยตาของพระองคเ์อง นี้คอืบญัชาต่อเราซึง่อยูใ่นคมัภรีท์ีพ่ระองคม์อบผ่าน

มาทางบรมศาสดาทีโ่องการของพระองคเ์ลอืกไว ้ผูซ้ึง่พระองคท์รงโปรดเป็นพเิศษเหนือมวลมนุษย ์ทรง
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ประสาทดว้ยอธปิไตยของพระองค ์และมอบหมายใหน้ าพระธรรมของพระองคม์าใหป้ระชาชน ขา้แต่พระ

ผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้ ขอความสรรเสรญิจงมแีด่พระองคท์ีท่รงช่วยใหเ้รายอมรบับรมศาสดาผู้นี้พรอ้มกบั

พระธรรมทีน่ ามา และทรงประทานเกยีรตใิหเ้ราไดเ้ขา้เฝ้าบรมศาสดาทีพ่ระองคส์ญัญาไวใ้นคมัภรีแ์ละ

ธรรมจารกึทัง้หลาย 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้ พระองคท์รงเหน็ขา้พเจา้หนัมาหาพระองค ์ยดึเหนี่ยวสายใย

แห่งการบรบิาลทีก่ารณุยแ์ละความเอือ้เฟ้ือของพระองค ์ยดึชายผา้แห่งความเมตตาปรานีและกรณุาธคิุณ

ของพระองค ์ขา้พเจา้ขอวงิวอนพระองค ์ขอทรงอย่าท าลายความหวงัของขา้พเจา้ทีจ่ะบรรลุถงึฐานะที่

พระองคก์ าหนดไวส้ าหรบัคนรบัใชท้ีห่นัมาหาอาณาบรเิวณของราชส านกัและวหิารอนัเป็นทีส่ถติของ

พระองค ์และถอืศลีอดดว้ยความรกัพระองค ์ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ยอมรบัว่า อะไรก็

ตามทีม่าจากขา้พเจา้ไมคู่่ควรกบัอธปิไตยและห่างไกลจากราชศกัดาของพระองค ์ถงึกระนัน้ขา้พเจา้กข็อ

วงิวอนต่อพระนามของพระองค ์ทีท่รงใชเ้ปิดเผยพระองคเ์องต่อทุกสรรพสิง่ดว้ยความรุง่โรจน์ของอภไิธย

อนัวศิษิฏส์ุดในการเปิดเผยพระธรรมครัง้นี้ ซึง่พระองค์ทรงแสดงความงามของพระองคใ์หป้รากฏดว้ย

พระนามอนัเรอืงรองทีสุ่ด โปรดใหข้า้พเจา้ไดด้ื่มอมฤตแห่งความปรานีและเครือ่งดื่มแห่งกรณุาธคิุณของ

พระองคท์ีห่ลัง่มาจากมอืขวาแห่งพระประสงคข์องพระองค ์เพื่อว่าขา้พเจา้จะไดพ้ศิดพูระองคแ์ละตดั

ความผกูพนัจากทุกสิง่นอกจากพระองค ์เพื่อว่าโลกและทุกสรรพสิง่ทีถู่กสรา้งขึน้มาในโลก จะดเูหมอืน

เป็นวนัเวลาเพยีงชัว่แล่นส าหรบัขา้พเจา้ซึง่พระองคม์ไิดล้ดเกยีรตมิาสรา้ง 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ขอวงิวอนพระองคอ์กีดว้ยว่า ขอทรงหลัง่ฝนจากนภา

แห่งพระประสงคแ์ละเมฆแห่งความปรานีของพระองค ์ใหล้งมาช าระกลิน่สาบของบาปใหห้มดไปจากเรา 

ขา้แต่พระผูท้รงเรยีกตนเองว่า พระผูเ้ป็นเจา้แห่งความปรานี! แทจ้รงิแลว้พระองคค์อื พระผูท้รงอานุภาพ

สงูสุด พระผูท้รงความรุง่โรจน์ พระผูท้รงเมตตา 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นนายของขา้พเจา้ โปรดอยา่ผลกัไสผูท้ีห่นัมาหาพระองค ์โปรดอยา่ใหผู้ท้ีถ่วลิหา

พระองคต์อ้งห่างไกลไปจากราชส านกัของพระองค ์โปรดอยา่ดบัความหวงัของผูว้งิวอนทีย่ ืน่มอืขอ

กรณุาธคิุณจากพระองค ์โปรดอยา่พรากคนรบัใชท้ีจ่รงิใจจากความปรานีและความเมตตารกัใครอ่นัน่า

พศิวงของพระองค ์ขา้แต่พระผูเ้ป็นนายของข้าพเจา้!  พระองคท์รงอภยัและอารทีีสุ่ด พระองคท์รง

อานุภาพในการกระท าสิง่ทีพ่ระองคป์รารถนา ทุกสรรพสิง่สญูสิน้พลงัเมือ่เผชญิกบัการเปิดเผยอ านาจ

ของพระองค ์อนัตรธานไปเมือ่เผชญิกบัหลกัฐานของความมัง่คัง่ของพระองค ์กลายเป็นความว่างเปล่า

เมือ่เปรยีบกบัการส าแดงอธปิไตยของพระองค ์และหมดสิน้ก าลงัเมือ่เผชญิหน้ากบัเครือ่งหมายและ

สญัลกัษณ์แห่งอานุภาพของพระองค ์ขา้แต่พระผูเ้ป็นนายของขา้พเจา้ โปรดใหข้า้พเจา้ไดล้ิม้มธุราแห่ง
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การระลกึถงึและสรรเสรญิพระองค ์ขา้พเจา้ขอปฏญิญาณต่ออ านาจของพระองค์! ใครทีไ่ดล้ิม้มธุรานี้จะ

ตดัความผกูพนัทัง้หมดจากโลกและทุกสรรพสิง่ในโลก และไมร่ะลกึถงึผูใ้ดนอกจากพระองค์ 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้ โปรดบนัดาลใจใหแ้ก่วญิญาณของขา้พเจา้ดว้ยการระลกึถงึ

พระองค ์เพื่อว่าขา้พเจา้จะไดส้ดุดพีระนามของพระองค ์โปรดอย่าถอืว่าขา้พเจา้เป็นพวกทีอ่่านวจนะของ

พระองค ์แต่ไมพ่บธรรมะทีซ่่อนเรน้อยูใ่นนัน้ดว้ยประกาศติของพระองค ์เป็นธรรมะทีก่ระตุน้วญิญาณ

ของประชาชนและหวัใจของคนรบัใช ้ขา้แต่พระผูเ้ป็นนายของขา้พเจา้ โปรดนบัขา้พเจา้เป็นพวกทีต่ื่นตวั

ดว้ยสุคนธรสทีโ่ชยมาในยคุของพระองคจ์นยอมสละชวีติเพื่อพระองค ์และรบีไปสู่ความตายดว้ยความ

ปรารถนาจะไดย้ลความงามของพระองคแ์ละเขา้เฝ้าพระองค ์และหากผูใ้ดพดูต่อพวกเขาระหว่างทางว่า 

“ท่านจะไปไหนหรอื!”  พวกเขาจะพดูว่า “ไปหาพระผูเ้ป็นเจา้ พระผูท้รงครอบครองทุกสรรพสิง่ พระผู้

ทรงช่วยเหลอืในภยนัตราย พระผูท้รงด ารงอยูด่ว้ยตนเอง!”  

 บาปของพวกทีเ่มนิพระองคแ์ละเยอ่หยิง่ต่อพระองค ์ไม่สามารถขดัขวางพวกเขามใิหร้กัพระองค ์

ตัง้ปณธิานในพระองค ์หรอืหนัมาหาความปรานีของพระองค ์บุคคลเหล่านี้คอืผูท้ีไ่ดร้บัพรจากหมูเ่ทวญั

เบือ้งบน ไดร้บัการสดุดจีากผูท้ีอ่าศยัอยูใ่นนครอนันต์ และจากบรรดาผูท้ีป่ากกาอบัประเสรฐิสุดของ

พระองคล์ขิติไวบ้นหน้าผากของพวกเขาว่า “บุคคลเหล่านี้ ! คอืประชาชนแห่งบาฮา ผูซ้ึง่ทอดรศัมขีอง

แสงสว่างแห่งการน าทางมา” นี้คอืสิง่ทีบ่ญัญตัไิวใ้นธรรมจารกึแห่งประกาศติทีเ่ปลีย่นแปลงไมไ่ดโ้ดย

โองการและพระประสงคข์องพระองค์ 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้ โปรดประกาศความยิง่ใหญ่ของพวกเขา และความยิง่ใหญ่ของ

บรรดาผูท้ีไ่มว่่าจะเป็นหรอืตายกย็งัรายลอ้มพวกเขา โปรดใหพ้วหเขาไดร้บัสิง่ทีพ่ระองคก์ าหนดไว้

ส าหรบัประชาชนทีช่อบธรรม พระองคท์รงอ านาจในการกระท าทุกสิง่ ไมม่พีระผูเ้ป็นเจา้อื่นใดนอกจาก

พระองค ์พระผูท้รงอานุภาพ พระผูท้รงช่วยเหลอืในภยนัตราย พระผูท้รงมหทิธานุภาพ พระผูท้รงอารี

ทีสุ่ด 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นนายของขา้พเจา้ โปรดอยา่ใหก้ารถอืศลีอดของเราสิน้สุดลงทีค่ร ัง้นี้ หรอืให้

ปฏญิญาทัง้หลายทีพ่ระองคท์ าไวส้ิน้สุดลงทีป่ฏญิญานี้ โปรดยอมรบัทุกสิง่ทีเ่ราท าดว้ยความรกัพระองค์

และเหน็แก่ความยนิดขีองพระองค ์และยอมรบัทุกสิง่ทีเ่รายงัไมไ่ดท้ าเพราะกเิลสอนัชัว่รา้ยและโสมมของ

เรา โปรดช่วยใหเ้รายดึมัน่ในความรกัและความยนิดขีองพระองค ์และโปรดอภริกัษ์เราใหพ้น้จากการ

ปองรา้ยของพวกทีป่ฏเิสธพระองคแ์ละสญัลกัษณ์อนัเรอืงรองทีสุ่ดของพระองค ์ความจรงิแลว้พระองคค์อื

พระผูเ้ป็นนายของโลกนี้และโลกหน้า ไม่มพีระผูเ้ป็นเจา้อื่นใดนอกจากพระองค ์พระผูท้รงความประเสรฐิ 

พระผูท้รงความสูงส่ง 
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 ขา้แต่พระผูเ้ป็นนายของขา้พเจา้ โปรดสดุดบีรมศาสดาผูเ้ป็นปฐมภมู ิเป็นความลกึลบัสวรรค ์

เป็นสาระทีม่องไมเ่หน็เป็นอรโุณทยัของพระองค ์เป็นผูแ้สดงอสิรยิะของพระองคเ์ป็นผูไ้ขความรูท้ ัง้ปวง

ในอดตีและอนาคตใหก้ระจา่ง เป็นผูเ้ปิดเผยไข่มกุแห่งอจัฉรยิภาพทีซ่่อนเรน้ของพระองค ์และเปิดเผย

ความลกึลบัทีพ่ระองคภ์นอมไว ้เป็นผูท้ีพ่ระองคแ์ต่งตัง้ใหเ้ป็นผูป้ระกาศถงึพระผูท้รงเชื่อมพยญัชนะ 

“จง” และ “เป็น” เขา้ดว้ยกนัดว้ยพระนามของพระองค ์เป็นผูท้ีท่ าใหร้าชศกัดา อธปิไตยและอ านาจของ

พระองคเ์ป็นทีรู่จ้กั เป็นผูท้ีแ่ถลงวาทะ ประกาศกฎของพระองคไ์วแ้จม่ชดั แพรก่ระจายสญัลกัษณ์ของ

พระองคไ์ปกวา้งไกลและสถาปนาปนาพระวจนะของพระองค ์เป็นผูท้ีห่ยัง่รูห้วัใจของบรรดาผูท้ีพ่ระองค์

เลอืกสรร และรวบรวมทุกคนทีอ่ยูใ่นสวรรคแ์ละบนโลกไวด้ว้ยกนั เป็นผูท้ีพ่ระองคท์รงเรอืกว่า อาล ี

โมฮมัหมดั ในอาณาจกัแห่งนามของพระองค ์และเรยีกว่าพระวญิญาณของพระจติในธรรมจารกึแห่ง

ประกาศติทีเ่ปลีย่นแปลงไม่ไดข้องพระองค ์เป็นผูท้ีพ่ระองคป์ระสาทอภไิธยของพระองคใ์หเ้ป็นผูท้ีม่นีาม

ทีน่ามอื่นทัง้หมดจะกลบัมาหาโดยบญัชาและอานุภาพแห่งอ านาจของพระองค ์เป็นผูท้ีเ่ป็นจดุสมบรูณ์

ของคุณลกัษณะและอธปิไธยทัง้หมดของพระองค ์เป็นผูท้ีเ่ป็นเจา้ของนามทัง้หลายทีซ่่อนเรน้อยูใ่นเทพ

มณเฑยีรอนัไมด่่างพรอ้ย ในภพทีม่องไมเ่หน็และเมอืงทีพ่สิุทธิข์องพระองค ์

 นอกจากนี้ขอพระองคท์รงสดุดผีูท้ ีเ่ชื่อในบรมศาสดาผูน้ี้ เชื่อในสญัลกัษณ์และหนัมาหาบรม

ศาสดาผูน้ี้ท่ามกลางบรรดาผูท้ีย่อมรบัเอกภาพของพระองคใ์นการปรากฏครัง้หลงั เป็นการปรากฏองคท์ี่

กล่าวไวใ้นธรรมจารกึและคมัภรี ์ในวจนะอนัน่าพศิวงและวาทะทีล่ ้าค่าของบรมศาสดาผูน้ี้ พระองคท์รง

บญัชาใหบ้รมศาสดาผูน้ี้สถาปนาพระปฏญิญาเกีย่วกบัการปรากฏองคค์รัง้ทีส่องนี้เอง ก่อนทีจ่ะสถาปนา

พระปฏญิญาของตน บรมศาสดาผูน้ี้คอืคมัภรีบ์ายนัไดส้รรเสรญิสดุดคีวามล ้าเลศิ สถาปนาสจัธรรม 

ประกาศอธปิไตยและท าใหศ้าสนาสมบูรณ์ พระพรจงมแีด่ผูท้ีห่นัมาหาและปฏบิตัติามบญัชาของบรม

ศาสดาผูน้ี้ ขา้แต่พระผูเ้ป็นนายแห่งภพทัง้ปวงและเป็นยอดปรารถนาของทุกคนทีรู่จ้กัพระองค์! 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้ ขอความสรรเสรญิจงมแีด่พระองค์ทีช่่วยใหเ้รายอมรบัและรกั

บรมศาสดาผูน้ี้ ขา้พเจา้ขอวงิวอนพระองคต่์อบรมศาสดาผูน้ี้ ต่อพระศาสดาทัง้หลายทีเ่ป็นอรโุณทยัของ

พระองค ์เป็นผูแ้สดงอสิรยิะของพระองค ์เป็นคลงัแห่งการเปิดเผยพระธรรมและแรงบนัดาลใจของ

พระองค ์ขอทรงช่วยใหเ้รารบัใชแ้ละเชื่อฟงับรมศาสดาผูน้ี้ และโปรดเสรมิพลงัใหเ้ราช่วยเหลอืและขบัไล่

ศตัรขูองพระองค ์พระองคท์รงอานุภาพในการกระท าทุกสิง่ทีพ่ระองค์ปรารถนา ไม่มพีระผูเ้ป็นเจา้อื่นใด

นอกจากพระองค ์พระผูท้รงมหทิธานุภาพ พระผูท้รงความรุง่โรจน์ พระผูท้ีม่วลมนุษยแ์สวงหาความ

ช่วยเหลอื! 

พระบาฮาอุลลาห ์
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บทอธิษฐานวนันอรร์ซู 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้  ขอความสรรเสรญิจงมแีด่พระองคท์ีท่รงก าหนดนอรร์ซูใหเ้ป็น

วนัฉลองส าหรบัผูท้ีถ่อืศลีอดดว้ยความรกัพระองค ์และละเวน้จากทุกสิง่ทีพ่ระองคร์งัเกยีจ ขา้แต่พระผู้

เป็นนายของขา้พเจา้ ขอทรงใหไ้ฟแห่งความรกัของพระองคแ์ละความรอ้นทีเ่กดิจากการถอืศลีอดที่

พระองคบ์ญัญตัไิว ้จดุพวกเขาใหลุ้กโพลงในศาสนาของพระองค ์และใจจดจอ่อยูก่บัการสรรเสรญิและ

ระลกึถงึพระองค ์

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นนายของขา้พเจา้ เนื่องดว้ยพระองคป์ระดบัพวกเขาดว้ยอลงกรณ์แห่งการถอืศลี

อดทีพ่ระองคบ์ญัญตั ิขอทรงประดบัพวกเขาเช่นกนัดว้ยอลงกรณ์แห่งการเป็นทีย่อมรบัพระองค ์โดยพระ

กรณุาและความโปรดปรานของพระองค ์เพราะการกระท าของมวลมนุษยล์ว้นขึน้กบัความยนิดแีละ

บญัชาของพระองค ์หากพระองคพ์จิารณาผูท้ีไ่มไ่ดถ้อืศลีอดว่าเป็นผูท้ีถ่อื ผูน้ัน้จะไดร้บัการนับว่าเป็น

พวกทีไ่ดถ้อืศลีอดมาแต่นิรนัดรกาล และหากพระองคป์ระกาศติว่าผูท้ีถ่อืศลีอดเป็นพวกทีไ่มถ่อื ผูน้ัน้จะ

ไดร้บัการนับว่าเป็นพวกทีท่ าใหเ้สือ้คลุมแห่งการเปิดเผยพระธรรมของพระองคเ์ป้ือนดว้ยธุล ีและพลดั

ไกลไปจากชลธารของน ้าพุแห่งชวีติ 

 พระองคค์อืพระผูท้รงบนัดาลใหธ้ง “พระองคเ์ป็นทีน่่าสรรเสรญิในผลงานของพระองค์” ไดช้ขู ึน้ 

และ ธง “โองการของพระองคเ์ป็นทีเ่ชื่อฟงั” ไดค้ลีอ่อก ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้ ขอทรงบนัดาลให้

คนรบัใชต้ระหนกัในฐานะนี้ของพระองค ์เพื่อพวกเขาจะไดรู้ว้่าความล ้าเลศิของทุกสรรพสิง่ขึน้กบับญัชา

และวจนะของพระองค ์และทุกความดขีองทุกการกระท าขึน้กบัการอนุญาตและความยนิดขีองพระ

ประสงคข์องพระองค ์และจะยอมรบัว่าบงัเหยีนของการกระท าของมนุษยอ์ยูใ่นเงือ้มมอืแห่งการยอมรบั

และบญัญตัขิองพระองค ์ขอทรงท าใหพ้วกเขารูว้่า ไม่มสีิง่ใดปิดกัน้พวกเขาจากความงามของพระองคใ์น

วนัเหล่านี้ วนัทีพ่ระครสิต์รอ้งอุทานว่า: เป็นของพระองค”์ และพระสหายของพระองค ์(พระโมฮมัหมดั) 

รอ้งว่า: “ขา้แต่พระผูเ้ป็นทีร่กัยิง่ ขอความรุง่โรจน์จงมแีด่พระองคท์ีท่รงเปิดเผยความงามของพระองค ์

และลขิติสิง่ทีจ่ะท าใหบ้รรดาผูท้ีพ่ระองคเ์ลอืกสรร ไดม้าถงึต าหนกัแห่งการเปิดเผยพระนามอนัยิง่ใหญ่

ทีสุ่ดของพระองค ์ซึง่ประชาชนทัง้ปวงเศรา้โศกเพราะพระนามนี้ ยกเวน้ผูท้ีต่ดัความผกูพนัจากทุกสิง่

นอกจากพระองค ์และตัง้จติสู่บรมศาสดาผูเ้ปิดเผยพระองค์และแสดงคุณลกัษณะของพระองค”์  

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นนายของขา้พเจา้ บรมศาสดาผูเ้ป็นกิง่ของพระองคแ์ละศาสนิกชนทัง้หมดของ

พระองค ์ไดส้ิน้สุดการถอืศลีอดในวนัน้ีหลงัจากทีไ่ดถ้อืมาภายในอาณาบรเิวณของราชส านกั ดว้ยความ

ปรารถนาจะท าใหพ้ระองคย์นิด ีขอพระองคบ์รรดาลสิง่ทีด่งีามทัง้ปวงทีก่ าหนดไวใ้นคมัภรีใ์หแ้ก่บรมพระ
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ศาสดา เหล่าศาสนิกชน และทุกคนทีไ่ดเ้ขา้เฝ้าพระองคใ์นวนัเหล่านัน้ ขอทรงประทานสิง่ทีจ่ะเป็น

ประโยชน์แก่พวกเขาทัง้ในชวีตินี้และชวีติหน้า 

 ความจรงิแลว้พระองคค์อืพระผูท้รงรอบรู ้พระผูท้รงอฉัรยิภาพ 

        พระบาฮาอุลลาห ์

 

บทอธิษฐานส าหรบัริสวนั 

 ขอความสรรเสรญิจงมแีด่พระองค ์ขา้แต่พระผูเ้ป็นนาย พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้! ขา้พเจา้ขอ

วงิวอนต่อสญัลกัษณ์ของพระองคท์ีห่อ้มลอ้มสรรพสิง่ทัง้ปวง ต่ออาภาของพกัตรากฤตขิองพระองคท์ีส่าด

แสงธรรมใหแ้ก่ทุกคนทีอ่ยูใ่นสวรรคแ์ละบนโลก ต่อความปรานีของพระองคท์ีล่ ้าเลศิกว่าทุกสรรพสิง่ ต่อ

กรณุาธคิุณของพระองคท์ีซ่มึซาบไปทัว่จกัรวาล ขอทรงฉีกมา่นก าบงัทีปิ่ดกัน้ขา้พเจา้จากพระองค ์เพื่อ

ว่าขา้พเจา้จะไดร้บีไปยงัแหล่งก าเหนิดแรงบนัดาลใจอนัยิง่ใหญ่ของพระองค ์ไปยงัอรโุณทยัแห่งการ

เปิดเผยพระธรรมและกรณุาธคิุณของพระองค ์และจะไดด้ าดิง่ลงสู่มหาสมุทรแห่งความใกลช้ดิและความ

ยนิดขีองพระองค ์

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นนายของขา้พเจา้ โปรดอยา่ใหข้า้พเจา้สิน้โอกาสทีจ่ะรูจ้กัพระองคใ์นยคุนี้ โปรด

อยา่ปลดเสือ้คลุมแห่งการน าทางของพระองคอ์อกจากขา้พเจา้ โปรดใหข้า้พเจา้ไดด้ื่มจากชโลทรแห่ง

ชวีติ ซงึมสีายธารหลัง่มาจากสวรรค(์รสิวนั) อนัเป็นทีต่ ัง้ของบลัลงักข์องพระนามของพระองค ์พระผูท้รง

ปรานี เพื่อว่าดวงตาของขา้พเจา้จะเปิดออก ใบหน้าของขา้พเจา้จะไดร้บัแสงธรรม หวัใจของขา้พเจา้จะ

ไดน้อนใจ วญิญาณของขา้พเจา้จะไดรู้แ้จง้ และเทา้ของขา้พเจา้จะกา้วมัน่  

 พระองคค์อืพระผูท้รงยิง่ใหญ่เหนือทุกสรรพสิง่ตัง้แต่นิรนัดรกาลดว้ยอนุภาพแห่งอ านาจของ

พระองค ์และสามารถบนัดาลความเป็นไปของทุกสรรพสิง่ดว้ยปฏบิตักิารของพระประสงคข์องพระองค ์

ไมม่สีิง่ใดในสวรรคห์รอืบนโลกยบัยัง้พระประสงคข์องพระองคไ์ด ้ขา้แต่พระผูเ้ป็นนายของขา้พเจา้ ขอ

การบรบิาลทีก่ารณุยแ์ละความเอือ้เฟ้ือของพระองคท์รงปรานีต่อขา้พเจา้ โปรดโน้มน้าวใหข้า้พเจา้เงีย่หู

ฟงัท านองเสนาะของวหิคทีร่อ้งเพลงสรรเสรญิพระองคใ์นแมกไมข้องพฤษาแห่งความเป็นหนึ่งของ

พระองค ์พระองคค์อืพระผูใ้หผู้ย้ ิง่ใหญ่ พระผูท้รงอภยัเสมอ พระผูท้รงเหน็ใจ 

        พระบาฮาอุลลาห ์
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ขัน้ตอนอธิษฐานเพ่ือแก้ปัญหา 

ขัน้ทีห่นึ่ง 

อธษิฐานและตรกึตรองเกีย่วกบัปญัหา ใชบ้ทอธษิฐานของพระศาสดาเพราะว่ามอีานุภาพสงูสุด จากนัน้

ท าสมาธดิว้ยความเงยีบ 2-3 นาท ี

ขัน้ทีส่อง 

เกดิขอ้สรปุในใจและยดึถอืขอ้สรปุน้ีไว ้ขอ้สรปุนี้มกัเกดิขึน้ระหว่างท าสมาธ ิซึง่ขอ้สรุปน้ีอาจดเูหมอืน

แทบจะเป็นไปไมไ่ดท้ีจ่ะท าใหส้ าเรจ็  แต่ถา้หากขอ้สรปุนี้ดูเหมอืนเป็นค าตอบของการอธษิฐาน หรอืเป็น

หนทางแกป้ญัหา จงเริม่ขัน้ต่อไปทนัท ี

ขัน้ทีส่าม 

จงมคีวามตัง้ใจทีแ่น่วแน่ทีจ่ะลงมอืท าตามขอ้สรปุ หลายคนตดิอยูท่ีน่ี่ ขอ้สรุปในใจทีก่ าลงัจะแตกหน่อ

เป็นความตัง้ใจกลบัมดืไป และกลายเป็นความปรารถนาหรอืความตอ้งการทีค่ลุมเครอื เมือ่เกดิความ

ตัง้ใจแน่วแน่แลว้ จงเริม่ขัน้ต่อไปทนัท ี

ขัน้ทีส่ ี ่

จงมคีวามศรทัธาและมัน่ใจว่า จะมอี านาจหลัง่เขา้มาในตวัคุณ หนทางทีถู่กตอ้งจะปรากฏขึน้ ประตูจะ

เปิดออก ความคดิทีถู่กตอ้ง ขา่วสารและหลกัการทีถู่กตอ้ง หรอืหนงัสอืทีถู่กเล่มจะมาถงึคุณ จงมัน่ใจและ

สิง่ถูกตอ้งจะมาถงึเพื่อช่วยคุณ จากนี้เมือ่คุณลุกขึน้หลงัจากอธษิฐานแลว้ ใหเ้ริม่ขัน้ทีห่า้ 

ขัน้ทีห่า้ 

ลงมอืท าราวกบัว่าทุกอยา่งไดต้อบมาใหห้มดแลว้ จงลงมอืท าอย่างไม่รูเ้หนื่อยดว้ยพลงัทีไ่มรู่้สิน้ และเมือ่

คุณลงมอืคุณเองจะกลายเป็นแมเ่หลก็ทีด่งึดดูอ านาจมากขึน้เรือ่ยๆ เขา้มาในตวัเอง จนกระทัง่คุณ

กลายเป็นทางใหอ้านุภาพของพระผูเ้ป็นเจา้ไหลผ่านเขา้มา หลายคนอธษิฐานแต่อยู่ไมถ่งึครึง่หลงัของ

ขัน้แรก บางคนท าสมาธแิละไดส้รปุในใจ แต่มไิดย้ดึถอืขอ้สรปุไว ้น้อยคนมคีวามตัง้ใจแน่วแน่ทีจ่ะลงมอื

ท าตามขอ้สรุป และน้อยคนยิง่กว่านัน้มคีวามมัน่ใจว่าสิง่ทีถู่กตอ้งจะมาช่วย แต่มซีกักีค่นทีจ่ะลงมอืท า

ราวกบัว่าทุกอยา่งไดต้อบมาใหห้มดแลว้? วจนะเหล่านี้ช่างเป็นความจรงิเพยีงไร “ทีส่ าคญักว่าการ

อธษิฐานคอืพลงัใจทีอ่ธษิฐาน” และทีส่ าคญักว่าพลงัใจทีอ่ธษิฐานคอืพลงัใจทีด่ าเนินการตามทีอ่ธษิฐาน 
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 ขัน้ตอนทัง้หา้นี้ ท่านโชก ิเอฟเฟนดแินะน าใหแ้ก่บาไฮคนหน่ึง เป็นแนวทางส าหรบัการหา

หนทางแกป้ญัหาโดยการอธษิฐาน ถอ้ยค าเหล่าน้ีจงึจดัอยูใ่นประเภท “บนัทกึของผูแ้สวงบุญ” และดงันัน้

จงึรบัรองไมไ่ดว้่าเชื่อถอืไดแ้น่นอน แต่เนื่องจากถอ้ยค าเหล่านี้ดเูหมอืนจะมปีระโยชน์และชดัเจน จงึคดิ

ว่าบาไฮทัง้หลายควรไดร้บัทราบ 
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ค าอธิบายศพัท ์

ชลธาร  ล าน ้า 

ชลธ ี  ทะเล 

ชโลธร  แมน่ ้า 

ชวิหา  ลิน้ 

ทนิกร    พระอาทติย ์

ธรรมทรรศนะ ความเหน็ชดัเจนในธรรม 

ธรรมาทติย ์ อาทติยแ์ห่งธรรม (พระศาสดา) 

ธารา  สายน ้า 

นภา  ทอ้งฟ้า 

นิวาส  ทีอ่าศยั 

บุษบา  ดอกไม ้

ปฏญิญา สญัญา 

ปณธิาน  การตัง้ความปรารถนา 

ประทนิ   ท าใหส้ะอาด 

พกัตรากฤต ิ โฉมหน้า 

พสิุทธิ ์  บรสิุทธิ ์

ภญิโญภาพ ความยิง่ใหญ่ 

มธุรา  ความหวาน 

เมธา  ปญัญา ความรู ้

รสนา  ลิน้ 

ราชศกัดา อ านาจของพระราชา 

วายุ  ลม 

วภิา   แสงสว่าง ความงดงาม 

วศิษิฏ ์  เลศิ ยอดเยีย่ม 

วสิุทธิ ์  บรสิุทธิ ์

วหิค  นก 

ศโิรราบ  ยอมอ่อนน้อม 

สรรพภาวะ ธรรมชาตทิัง้ปวง 
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สุรยิประภา แสงอาทติย ์

อนนัต ์  ไมม่ทีีส่ ิน้สุด 

อเนกอนนัต ์ มากมาย หลากหลาย 

อธไิธย  ชื่อ 

อภริด ี  ความยนิดยีิง่ 

อรโุณทยั เวลาพระอาทติยข์ึน้ 

อาภา  รศัม ีแสงสว่าง 

อสิรยิะ  ความเป็นใหญ่ ความเป็นเจา้ 

อุกฤษฏ ์ สงูสุด 

อุตมภาพ สภาพอนัสงูสุด 

อุรา  อก 

โอฬาร  ใหญ่โต ยิง่ใหญ่ 

อุทยั  พระอาทติยแ์รกขึน้ 

 


