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1. ขา้แต่พระผูเ้ป็นนายผู้ไม่มเีปรยีบปาน ขอทรงเลีย้งดูทารกทีย่งัไม่อดนมนี้ไวใ้นอ้อมอกแห่งความ

เมตตารกัใคร่ของพระองค์ โปรดปกป้องเขาไว้ในเปลที่ปลอดภยัในความคุ้มครองของพระองค์ และโปรด

เลีย้งดเูขาไวใ้นออ้มแขนแห่งความรกัใครอ่นัละมนุละไมของพระองค์ 

 2. พระองคค์อืพระผู้เป็นเจา้ ขา้แต่พระผู้เป็นเจา้ของขา้พเจา้ ขอทรงประทานหวัใจทีบ่รสิุทธิด์งัเช่น

ไขม่กุใหแ้ก่ขา้พเจา้ 

 3. ข้าแต่พระผู้เป็นเจา้ โปรดน าทางข้าพเจ้า โปรดคุ้มครองข้าพเจ้า โปรดบนัดาลให้ข้าพเจ้าเป็น

ตะเกยีงทีส่ว่างไสว และดาราทีสุ่กใส พระองคค์อืผูท้รงอ านาจ พระผูท้รงอานุภาพ 

 4. ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ โปรดเลีย้งดทูารกน้ีไวใ้นออ้มอกแห่งความรกัของพระองค ์ใหเ้ขาไดด้ื่มน ้านม

จากอกแห่งการบรบิาลจากพระองค ์โปรดเพาะเลีย้งพฤกษชาตทิีพ่ึง่งอกนี้ไวใ้นสวนกุหลาบแห่งความรกัของ

พระองค์ และช่วยให้เขาเติบโตด้วยสายฝนแห่งพระกรุณาธิคุณของพระองค์ โปรดดลให้เขาเป็นเด็กใน

อาณาจกัรสวรรค์และน าเขาไปสู่แดนธรรม พระองคค์อืพระผูป้ระทานพร พระผู้ทรงเอื้อเฟ้ือ พระผูเ้ป็นนาย

แห่งความอารอียา่งไมม่ผีูใ้ดทดัเทยีมได ้

 5. พระพรของพระผูเ้ป็นเจา้อยู่ในบา้นและทุกแห่ง ทุกบา้นเมอืง ในดวงใจ บนภูเขาสูง ในทีพ่กั อยู่

ในถ ้า ในหุบเขาและพืน้ดนิ ในทะเล บนเกาะดอนและในทอ้งนา แหล่งที่มผีู้กล่าวถงึพระนามของพระผู้เป็น

เจา้ และสรรเสรญิพระเกยีรตคิุณของพระองค ์

 6. มผีู้ก าจดัความยุ่งยากอื่นใดอกีหรอื นอกจากพระผูเ้ป็นเจา้ ขอความสรรเสรญิจงมแีด่พระผู้เป็น

เจา้ พระองคค์อืพระผูเ้ป็นเจา้ ทุกคนเป็นคนรบัใชข้องพระองค์ และทุกคนปฏบิตัติามบญัชาของพระองค ์

 7. พระผู้เป็นเจา้เพยีงพอส าหรบัทุกสิง่ อยู่เหนือทุกสิง่ ไม่มสีิง่ใดในสวรรคห์รอืโลก นอกจากพระผู้

เป็นเจา้ทีเ่พยีงพอ แทจ้รงิแลว้ พระองคค์อืพระผูท้รงรอบรู ้พระผูท้รงค ้าจนุ พระผูท้รงอ านาจสงูสุด 

 8. ข้าแต่พระผู้เป็นนายผู้ทรงเมตตา เด็กน่ารกัเหล่านี้คืองานฝีมือของดัชนีแห่งอ านาจและคือ

เครื่องหมายอนัน่าพศิวงของความยิง่ใหญ่ของพระองค์ ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ โปรดคุม้ครองเดก็เหล่านี้ โปรด

ใหพ้วกเขาไดร้บัการอบรมและสามารถทีจ่ะรบัใชม้นุษยชาต ิขา้แต่พระผู้เป็นเจา้ เดก็เหล่านี้คอืไข่มุก โปรด

ให้พวกเขาได้รบัการเลี้ยงดูในเปลอืกหอยแห่งความเมตตารกัใคร่ของพระองค์ พระองค์คอืพระผู้ทรงอาร ี

พระผูท้รงเป่ียมไปดว้ยความรกั 
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 9. ขา้แต่พระผูเ้ป็นนาย ขา้พเจา้เป็นเดก็น้อย โปรดทรงช่วยใหข้า้พเจา้เตบิโตขึน้ภายใต้ร่มเงาแห่ง

ความเมตตารกัใคร่ของพระองค ์ขา้พเจา้เป็นต้นกล้า โปรดให้ขา้พเจา้ได้รบัการบ ารุงเลี้ยงด้วยสายฝนจาก

เมฆแห่งพระกรุณาของพระองค ์ขา้พเจา้เป็นไมอ่้อนของอุทยานแห่งความรกั โปรดทรงท าให้ขา้พเจา้เป็น

ต้นไม้ที่ให้ผล พระองค์คอืพระผู้ทรงอ านาจ พระผู้ทรงพลานุภาพ และพระองค์คอืพระผู้ทรงเป่ียมไปด้วย

ความรกั พระผูท้รงรอบรู ้พระผูท้รงมองเหน็ 

 10. ขา้แต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจา้ ขา้แต่พระผู้เป็นนายของขา้พเจา้ ขา้พเจา้เป็นเดก็ที่เยาว์วยั 

โปรดให้อาหารแก่ขา้พเจา้จากอกแห่งความกรุณาของพระองค์ โปรดฝึกฝนขา้พเจา้ในอ้อมอกแห่งความรกั

ของพระองค ์โปรดอบรมขา้พเจา้ในโรงเรยีนแห่งการน าทางของพระองค ์และโปรดพฒันาขา้พเจา้ภายใต้ร่ม

เงาแห่งความอารขีองพระองค์ โปรดปลดปล่อยขา้พเจา้ออกจากความมดืให้ขา้พเจา้ได้เป็นประทปีที่สว่าง

ไสว โปรดอย่าใหค้วามทุกขม์าแผว้พานขา้พเจา้ โปรดใหข้า้พเจา้เป็นบุษบาในสวนกุหลาบ ใหข้า้พเจา้เป็น

คนรบัใช ้ณ ธรณีประตูของพระองค ์ให้ขา้พเจา้มลีกัษณะและเจตนาอนัชอบธรรม โปรดให้ขา้พเจา้เป็นเหตุ

แห่งความอารสี าหรบัโลกมนุษย์และโปรดสวมศีรษะของข้าพเจ้าด้วยมงกุฎแห่งชีวตินิรนัดร์ แท้จรงิแล้ว 

พระองคค์อืพระผูท้รงอานุภาพ พระผูท้รงอ านาจ พระผูท้รงเหน็ พระผูท้รงไดย้นิ 

 11. ข้าแต่พระผู้เป็นนายผู้ทรงความรุ่งโรจน์ที่สุด ขอทรงท าให้หญงิรบัใช้น้อยๆ ของพระองค์ผู้นี้

ไดร้บัพระพรและมคีวามสุข ขอทรงโปรดใหเ้ธอไดร้บัการทะนุถนอม ณ ธรณีประตูของความเป็นอนัหนึ่งอนั

เดยีวกนัของพระองค์ และทรงโปรดให้เธอได้ดื่มจากถ้วยแห่งความรกัของพระองค์ เพื่อที่เธอจะอิม่เอบิไป

ดว้ยความปลาบปลืม้และความปีติยนิดอีย่างเหลอืลน้ และจะไดแ้พร่กระจายสุคนธรสอนัหอมหวานออกไป 

พระองคค์อืพระผูท้รงอ านาจ พระผูท้รงอานุภาพ พระองคค์อืพระผูท้รงรอบรู ้พระผูท้รงมองเหน็ 

 12. ขา้แต่พระผูเ้ป็นนาย โปรดท าใหเ้ดก็เหล่านี้เป็นพฤกษาทีล่ ้าเลศิ ใหพ้วกเขาไดเ้ตบิโตและพฒันา

ในอุทยานแห่งพระปฏญิญาของพระองค ์ขอก้อนเมฆแห่งอาณาจกัรอบัฮาหลัง่ความสดชื่นและความงามมา

ให้พวกเขา ข้าแต่พระผู้เป็นนายผู้ทรงเมตตา ข้าพเจ้าเป็นเด็กน้อยโปรดอุ้มชูให้ข้าพเจ้าได้เข้าไปใน

อาณาจกัรของพระองค์ ขา้พเจา้ตดิอยู่กบัโลก โปรดให้ขา้พเจา้เหนิสู่สวรรค์ ขา้พเจา้เป็นชาวโลก โปรดให้

ข้าพเจ้าเป็นชาวสวรรค์ ข้าพเจ้าไม่แจ่มใส โปรดท าให้ข้าพเจ้าสดใส ข้าพเจ้าหมกมุ่นทางโลก โปรดให้

ขา้พเจา้ฝกัใฝใ่นธรรม และโปรดใหข้า้พเจา้แสดงพระพรอนัไมรู่ส้ ิน้ของพระองคใ์หป้ระจกัษ์ พระองคค์อืพระผู้

ทรงอานุภาพ พระผูท้รงเป่ียมไปดว้ยความรกั 
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 13. ขา้แต่พระผูเ้ป็นนายของขา้พเจา้ โปรดใหค้วามงามของพระองคค์อือาหารของขา้พเจา้ การเขา้

เฝ้าพระองคเ์ป็นน ้าทพิยห์ล่อเลี้ยงขา้พเจา้ ความยนิดขีองพระองคเ์ป็นความหวงัของขา้พเจา้ การสรรเสรญิ

พระองคเ์ป็นการกระท าของขา้พเจา้ การระลกึถงึพระองคเ์ป็นสหายของขา้พเจา้ อานุภาพแห่งอธปิไตยของ

พระองค์เป็นผู้ช่วยเหลอืของขา้พเจา้ ที่อาศยัของพระองค์เป็นบ้านของข้าพเจ้า และที่อยู่ของข้าพเจ้าเป็น

บรเิวณที่พระองค์ไดท้รงท าให้พสิุทธิพ์้นจากขอ้จ ากดัของบรรดาผู้ทีถู่กม่านปิดกัน้จากพระองค ์แท้จรงิแล้ว 

พระองคค์อืพระผูท้รงมหทิธานุภาพ พระผูท้รงความรุง่โรจน์ พระผูท้รงอานุภาพสงูสุด 

 14. ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ โปรดอบรมเดก็เหล่านี้ เดก็เหล่านี้คอืพฤกษชาตใินสวนผลไมข้องพระองค ์

คอืดอกกุหลาบในอุทยานของพระองค์ โปรดหลัง่ฝนของพระองค์มาให้แก่พวกเขา โปรดให้ดวงตะวนัแห่ง

สจัจะส่องแสงแห่งความรกัของพระองคม์ายงัพวกเขา โปรดใหส้ายลมของพระองคพ์ดัความสดชื่นมาใหพ้วก

เขาเพื่อว่าพวกเขาจะได้รบัการอบรม จะไดเ้ตบิโต พฒันาและปรากฏขึน้อย่างงดงามที่สุด พระองค์คอืพระ

ผูใ้ห ้พระองคค์อืพระผูท้รงเหน็ใจ 

 15. ขา้แต่พระผูเ้ป็นนาย ผูไ้ม่มเีปรยีบปาน ขอพระองค์ทรงเป็นทีก่ าบงัใหแ้ก่เดก็ทีน่่าสงสารนี้  และ

เป็นเจา้นายทีใ่หอ้ภยัและเมตตาต่อผูท้ีห่ลงผดิและไรค้วามสุขนี้ ขา้แต่พระผูเ้ป็นนาย แมว้่าเราเป็นเพยีงพชืที่

ไรค้่า แต่เรากอ็ยูใ่นสวนกุหลาบของพระองค ์แมว้่าเราเป็นต้นอ่อนทีไ่รใ้บและดอก แต่เรากเ็ป็นส่วนหนึ่งของ

สวนผลไมข้องพระองค์ โปรดให้เมฆแห่งความเมตตาปรานีของพระองค์ หลัง่ฝนมาให้พชืต้นอ่อนนี้สดชื่น

ดว้ยลมหายใจทีฟ้ื่นชวีติแห่งวสนัตฤดูของพระองค์ โปรดใหเ้ขาเป็นผู้ทีม่สีตมิปีญัญาและประเสรฐิให้เขาได้

บรรลุถงึชวีตินิรนัดรแ์ละอาศยัอยูใ่นอาณาจกัรของพระองคไ์ปชัว่กาลนาน 

 16. พระนามของพระองคค์อืการรกัษาของขา้พเจา้ ขา้แต่พระผูเ้ป็นนายของขา้พเจา้ และการระลกึ

ถงึพระองค์คอืทพิยโอสถของข้าพเจ้า การเข้าใกล้พระองค์คอืความหวงัของข้าพเจ้า  และความรกัที่มต่ีอ

พระองคค์อืเพื่อนของขา้พเจา้ ความปรานีทีพ่ระองคม์ต่ีอขา้พเจา้คอืการรกัษาและการช่วยเหลอืขา้พเจา้ทัง้

โลกนี้และโลกหน้า แทจ้รงิแลว้ พระองคค์อืพระผูท้รงอาร ีพระผูท้รงรอบรู ้พระผูท้รงอจัฉรยิภาพ 

 17. ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า โปรดท าให้จติใจของข้าพเจ้าสดชื่นและเบิกบาน โปรดช าระหวัใจของ

ขา้พเจา้ใหบ้รสิุทธิ ์โปรดประเทอืงพลงัความสามารถของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ขอมอบกจิการทุกอย่างไวใ้นพระ

หตัถ์ของพระองค์ พระองค์คอืผู้น าทางและที่พึ่งของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะไม่โศกเศร้าเสยีใจอีกต่อไปแล้ว 

ขา้พเจา้จะมแีต่ความสุขหรรษา ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ ขา้พเจา้จะไม่วติกกงัวลและจะไม่ยอมใหค้วามยุ่งยากมา
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กวนใจขา้พเจา้ ขา้พเจา้จะไม่หมกมุ่นอยู่กบัสิง่ทีไ่ม่รื่นรมยส์ าหรบัชวีติ ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจ้า พระองคท์รงเป็น

มติรต่อขา้พเจา้มากกว่าทีข่า้พเจา้เป็นมติรต่อตนเอง ขา้แต่พระผูเ้ป็นนาย ขา้พเจา้ขออุทศิตนใหแ้ก่พระองค ์

 18. ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้ ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้ โปรดผูกหวัใจของคนรบัใชข้อง

พระองค์เขา้ไว้ด้วยกนั โปรดเปิดเผยพระประสงค์อนัยิง่ใหญ่ของพระองค์แก่พวกเขา ขอให้พวกเขาปฏบิตัิ

ตามพระบญัญตัขิองพระองค ์และยดึถอืกฎของพระองค ์ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ โปรดเกื้อกูลความพยายามของ

พวกเขาและประทานก าลงัให้พวกเขารบัใช้พระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า โปรดอย่าละทิ้งพวกเขาไว้ตาม

ล าพงั โปรดน าทางพวกเขาด้วยแสงสว่างแห่งความรูข้องพระองค ์และประโลมหวัใจของพวกเขาดว้ยความ

รกัของพระองค ์แทจ้รงิแลว้ พระองคค์อืพระช่วยเหลอื และพระผูเ้ป็นนายของพวกเขา 
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