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1 
ธรรมลิขิตของพระบาฮาอลุลาห ์

 
1 แทจ้รงิแลว้เราไดแ้ถลงทุกสิง่ไวใ้นคมัภรีข์องเรา เสมอืนเป็นสญัลกัษณ์แห่งกรุณาธคิุณส าหรบัผู้
ทีเ่ชื่อในพระผูเ้ป็นเจา้ พระผูท้รงมหทิธานุภาพ พระผูท้รงคุม้ครอง พระผูท้รงด ารงอยู่ดว้ยตนเอง และเรา
ไดบ้ญัญตักิารสวดบทอธษิฐานบงัคบัและการถอืศลีอด เพื่อว่าโดยวธินีี้ทุกคนจะไดเ้ขา้ใกลพ้ระผูเ้ป็นเจา้ 
พระผู้ทรงอานุภาพสูงสุด พระผู้เป็นที่ร ักยิ่ง เราได้ลิขิตสองกฎนี้และอรรถาธิบายทุกโองการที่
เปลี่ยนแปลงไม่ได้ เราได้ห้ามมนุษย์ไม่ให้ไปตามสิง่ที่อาจท าให้พวกเขาหลงไปจากสจัธรรม และได้
บญัชาพวกเขาใหถ้อืปฏบิตัสิิง่ทีจ่ะพาพวกเขาใกลเ้ขา้ไปหาพระผูเ้ป็นพระผูท้รงมหทิธานุภาพ พระผูท้รง
รกัใคร่ จงกล่าวว่า: จงถอืปฏบิตับิทบญัญตัขิองพระผูเ้ป็นเจา้เพื่อความรกัทีม่ต่ีอความงามของพระองค ์ 
และอยา่เป็นพวกทีไ่ปตามทางของผูท้ีน่่าสงัเวชและโงเ่ขลา 

2 ขอความสรรเสรญิทัง้ปวงจงมแีด่พระผูเ้ป็นเจา้ ผูท้รงเปิดเผยกฎของการสวดบทอธษิฐานบงัคบั
ไวเ้ป็นเครือ่งเตอืนใจส าหรบัคนรบัใชท้ัง้หลายของพระองค ์และทรงบญัชาการถอืศลีอดแก่พวกเขา เพื่อ
ว่าผูท้ีม่กีนิจะไดท้ราบทุกขเวทนาและความทรมานของผูท้ีข่ดัสน 

3 ผูท้ีไ่ม่ไดก้ระท าความดหีรอืท าการบูชา เป็นเสมอืนต้นไมท้ี่ไม่ออกผลและการกระท าทีไ่ม่เหลอื
ร่องรอย ใครก็ตามที่ประสบกับความสุขล้นที่วิสุทธิข์องการบูชา จะไม่ยอมแลกการบูชาหรือการ
สรรเสรญิพระผู้เป็นเจา้กบัสิง่ทัง้หมดทีด่ ารงอยู่ในโลก การถอืศลีอดและการสวดบทอธษิฐานบงัคบัเป็น
เสมอืนปีกสองขา้งของชวีติมนุษย ์พระพรจงมแีด่ผูท้ีเ่หนิดว้ยการช่วยเหลอืของปีกทัง้สองนี้บนนภาแห่ง
ความรกัของพระผูเ้ป็นเจา้ พระผูเ้ป็นนายแห่งภพทัง้ปวง 

4 จงยดึการสวดบทอธษิฐานบงัคบัและการถอืศลีอดไวใ้หม้ัน่ แทจ้รงิแลว้ศาสนาของพระผูเ้ป็นเจา้
เป็นเสมอืนนภา การถอืศลีอดคอืดวงอาทติยแ์ละการสวดบทอธษิฐานบงัคบัคอืดวงจนัทรบ์นนภา ความ
จรงิแล้วทัง้สองคอืเสาของศาสนาทีผู่ช้อบธรรมถูกแยกจากผูล้ะเมดิบญัชาของพระองค์ เราขออ้อนวอน
พระผู้เป็นเจ้า ขอความสูงส่งและการสดุดจีงมแีด่พระองค์ เพื่อว่าพระองค์จะทรงกรุณาช่วยให้ทุกคน
สามารถถอืปฏบิตัสิิง่ทีเ่ปิดเผยไวใ้นคมัภรีบ์รมโบราณของพระองค์ 

5 จงรูไ้วว้่าศาสนาเป็นเสมอืนนภา และการถอืศลีอดและการสวดบทอธษิฐานบงัคบัคอืดวงอาทติย์
และดวงจนัทรบ์นนภา เราขออ้อนวอนพระผู้เป็นเจ้า ความสูงส่งและการสดุดจีงมแีด่พระองค์ ขอทรง
กรณุาช่วยเหลอืทุกคนทีก่ระท าตามพระประสงคแ์ละความยนิดขีองพระองค ์

6 อยา่ไดล้ะเลยการสวดบทอธษิฐานบงัคบัและการถอืศลีอด ผูท้ีไ่มถ่อืปฏบิตัสิองสิง่นี้ไม่เคยและจะ
ไม่เป็นที่ยอมรบัในสายตาของพระผู้เป็นเจ้า จงใช้ปญัญาในทุกสภาพการณ์ แท้จรงิแล้วพระองค์ทรง
บญัชาทุกคนใหถ้อืปฏบิตัสิิง่ทีเ่คยเป็นและจะเป็นประโยชน์ต่อตนเอง ความจรงิแลว้พระองคค์อืพระผูท้รง
เพยีงพอส าหรบัทุกสิง่ พระผูท้รงความสงูส่งทีสุ่ด 
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7 ในเรือ่งของการสวดบทอธษิฐานบงัคบั บทอธษิฐานน้ีถูกส่งลงมาโดยปากกาของพระผูท้รงความ
สงูส่งทีสุ่ดอยา่งทีจ่ดุหวัใจใหลุ้กเป็นไฟ และท าใหว้ญิญาณและปญัญาของมนุษยท์ัง้หลายหลงใหล 

8 เกีย่วกบัการสวดบทอธษิฐานบงัคบั บทอธษิฐานนี้ถูกเปิดเผยไวอ้ย่างทีใ่ครกต็ามทีส่วดบทนี้แม้
ครัง้เดยีวดว้ยหวัใจทีป่ล่อยวาง จะพบว่าตนเองถูกตดัขาดจากโลกโดยสิน้เชงิ 

9 ดกูร ภราดรของเรา! กฎของการสวดบทอธษิฐานบงัคบันัน้ยิง่ใหญ่ ยิง่ใหญ่มากเพยีงไร เมื่อเรา
ไดร้บัการช่วยใหส้ามารถถอืปฏบิตัโิดยความปรานีและความเมตตารกัใคร่ของพระองค ์เมื่อคนหนึ่งเริม่
การสวดบทอธษิฐานบงัคบั เขาควรมองเห็นตนเองตดัขาดจากทุกสรรพสิง่ และถือว่าตนเองเป็นศูนย
ภาพโดยสิน้เชงิต่อพระประสงคแ์ละจุดประสงคข์องพระเป็นเจา้ ในลกัษณะทีเ่ขาจะไม่เหน็สิง่ใดในสรรพ
โลกนอกจากพระองค ์นี้คอืสถานะของบรรดาผู้เป็นที่โปรดปรานของพระผู้เป็นเจา้ และบรรดาผูท้ี่อุทศิ
ตนทัง้หมดต่อพระองค ์หากคนหน่ึงสวดบทอธษิฐานบงัคบัในลกัษณะนี้ พระผูเ้ป็นเจา้และหมู่เทวญัเบือ้ง
บนจะถอืว่าเขาเป็นพวกทีท่ าการอธษิฐานอย่างแทจ้รงิ 

10 หนึ่งในการกระท าทัง้หลายที่เป็นการเชื่อฟงักฎคอืการสวดบทอธษิฐานบงัคบั พระผูเ้ป็นผูแ้สดง
ความลกึลบัทัง้หลายของพระผูเ้ป็นเจา้ ทรงเรยีกการสวดบทอธษิฐานบงัคบัว่าเป็นบนัไดไต่ขึน้ พระองค์
กล่าวว่า: “การสวดบทอธษิฐานบงัคบัคอืบนัไดไต่ขึน้ส าหรบัศาสนิกชน” (1) อทิธพิลและประโยชน์มาก 
มายถูกซ่อนและปกปิดไว้ในการสวดบทอธษิฐานบงัคบั ซึง่ที่จรงิแล้วเกนิกว่าจะค านวณได้ ความเกยีจ 
ครา้นและความไมย่ตุธิรรมของมนุษยจ์ะใหญ่โตเพยีงไร หากเขาละทิง้บนัไดไต่ขึน้น้ี และผูกพนักบัทรพัย์
สมบตัทิางโลก เราหวงัว่าเราจะไดร้บัการช่วยเหลอืใหก้ระท าสิง่ทีบ่รสิุทธิแ์ละเป็นทีย่อมรบั เราขอวงิวอน
พระผู้เป็นเจา้ ความสูงส่งและการสดุดจีงมแีด่พระองค์ ขอทรงรบัรองเราในสิง่ที่พระองคป์รารถนาและ
ยนิด ีและในสิง่ที่จะพาเราใกลเ้ขา้ไปหาพระองค์ แท้จรงิแลว้พระองค์คอืพระผูท้รงมหทิธานุภาพ พระผู้
ทรงอานุภาพ พระผูท้รงตอบการอธษิฐานของมนุษยท์ัง้มวลเสมอ 

11 ในจ านวนบทอธษิฐานบงัคบัใหม่ๆ ที่เปิดเผยภายหลงั บทอธษิฐานบงัคบับทยาวควรสวดใน
เวลาที่ผู้นัน้รู้สกึว่าอยู่ในอารมณ์อธษิฐาน ความจรงิแล้วบทอธษิฐานนี้ถูกเปิดเผยไว้อย่างที่หากสวด
ใหก้บัโขดหนิ โขดหนินัน้จะตื่นตวัและพดูออกมา และหากสวดใหก้บัภเูขา ภเูขานัน้จะขยบัและเลื่อนไหล 
ขอความสุขสวสัดจีงมแีด่ผูท้ีส่วดบทอธษิฐานบงัคบับทยาว และปฏบิตัติามศลีของพระผูเ้ป็นเจา้ การสวด
บทอธษิฐานบงัคบับทใดบทหนึ่งนัน้เพยีงพอ 

12 เราขอวงิวอนพระผูเ้ป็นเจา้ ขอทรงช่วยเหลอืประชาชนของพระองค ์เพื่อว่าพวกเขาจะถอืศลีอด
ทีส่งูส่งและยิง่ใหญ่ทีสุ่ด ซึง่จะคุม้ครองดวงตาของผูน้ัน้ไม่ใหม้องเหน็สิง่ใดกต็ามทีห่า้ม และไม่รบัอาหาร 
เครื่องดื่มและสิง่ใดก็ตามที่ไม่ใช่ของพระองค์ เราอธษิฐานขอให้พระผู้เป็นเจา้รบัรองบรรดาผู้เป็นที่รกั
ของพระองค ์เพื่อว่าพวกเขาจะท าส าเรจ็ในสิง่ทีต่นไดร้บับญัชาในยคุนี้ 

13 ขอความสรรเสรญิจงมแีด่พระองค์ผูท้รงเปิดเผยกฎทัง้หลายตามความยนิดขีองพระองค ์แทจ้รงิ
แลว้พระองคท์รงมอีธปิไตยเหนือสิง่ใดกต็ามทีพ่ระองคป์รารถนา ดูกร สหายทัง้หลายของเรา ! จงกระท า
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ตามสิง่ทีเ่จา้ไดร้บับญัชาในคมัภรี ์การถอืศลีอดเป็นทีโ่องการไวส้ าหรบัเจา้ในเดอืนอลา จงถอืศลีอดเพื่อ
เหน็แก่พระผู้เป็นนายของเจา้ พระผู้ทรงอ านาจ พระผู้ทรงความสูงส่งที่สุด จงห้ามใจตวัเองตัง้แต่พระ
อาทติยข์ึน้จนพระอาทติยต์ก ดงันี้พระผูเ้ป็นทีร่กัยิง่ของมนุษยชาตสิัง่สอนเจา้ตามทีบ่ญัชาโดยพระผูเ้ป็น
เจา้ พระผูท้รงอานุภาพ พระผูไ้มถู่กจ ากดั หา้มมใิหผู้ใ้ดละเมดิขอบเขตทีว่างไวโ้ดยพระผูเ้ป็นเจา้และกฎ
ของพระองค ์หรอืไปตามจนิตนาการทีเ่หลวใหลของตน ขอความสุขสวสัดจีงมแีด่ผูท้ีท่ าตามโองการของ
เรา เพื่อความรกัทีม่ต่ีอความงามของเรา และทุกขเวทนาจะบงัเกดิกบัผู้ทีล่ะเลยอรุโณทยัแห่งบญัชาใน
สมยัของพระผูเ้ป็นนายของเขา พระผูท้รงมหทิธานุภาพ พระผูท้รงอ านาจเบด็เสรจ็ 

14 นี้คอืคนืหนึ่งของการถอืศลีอด และระหว่างนี้ชวิหาแห่งความโอฬารและความรุ่งโรจน์ประกาศ
ว่า: ไม่มพีระผู้เป็นเจา้อื่นใดนอกจากเรา พระผูท้รงคุม้ครองทีม่อี านาจเบด็เสรจ็ พระผูท้รงด ารงอยู่ดว้ย
ตนเอง แท้จริงแล้วเราได้บัญชาทุกคนให้ถือศีลอดในวันเหล่านี้ เป็นประหนึ่งความอารจีากเรา แต่
ประชาชนยงัคงไมต่ระหนกั เวน้แต่บรรดาผูท้ีเ่ขา้ถงึจุดประสงคข์องพระผูเ้ป็นเจา้ ตามทีเ่ปิดเผยไวใ้นกฎ
ของพระองค ์และเขา้ใจอจัฉรยิภาพของพระองคท์ีแ่ทรกซอนทุกสิง่ทีม่องเหน็และมองไม่เหน็ จงกล่าวว่า: 
พระผู้เป็นเจ้าเป็นพยาน! กฎของพระองค์คอืปราการส าหรบัเจ้า ขอเจ้าเพยีงแต่เข้าใจ แท้จรงิแล้ว
พระองค์ไม่มจีุดประสงค์ใดนอกจากจะให้ประโยชน์แก่วญิญาณของคนรบัใช้ทัง้หลายของพระองค์ แต่
อนิจจา มนุษยชาตทิัง้หลายยงัคงไม่เอาใจใส่กฎนี้ จงเกาะสายใยของกฎของพระผู้เป็นเจา้ และอย่าเอา
ตามพวกทีห่นัหนีไปจากคมัภรี ์เพราะแทจ้รงิแลว้พวกเขาไดต่้อต้านพระผูเ้ป็นเจา้ พระผูท้รงอ านาจ พระ
ผูเ้ป็นทีร่กัยิง่ 

15 วนัเหล่านี้คือวันแห่งการถือศีลอด พระพรจงมีแด่ผู้ที่เพิ่มความรกัของตนโดยความร้อนที่
ก่อก าเนิดจากการถอืศลีอด และลุกขึน้กระท าสิง่ทีคู่่ควรดว้ยความเบกิบานและสดใส แทจ้รงิแลว้พระองค์
ทรงน าทางใครกต็ามทีพ่ระองคป์ระสงคไ์ปสู่หนทางตรง 

16 ถงึแมว้่าดูภายนอกการถอืศลีอดนัน้ล าบากและเหนื่อยยาก กระนัน้ภายในแล้วการถอืศลีอดคอื
ความอารแีละความสงบ การช าระให้บรสิุทธิแ์ละการฝึกฝนถูกก าหนดและขึ้นกับการฝึกที่เข้มงวด
ดงักล่าวตามคมัภรีข์องพระผูเ้ป็นเจา้เท่านัน้ และอนุมตัโิดยกฎของพระองค ์ไม่ใช่การฝึกทีผู่ท้ ีค่ดิไปเอง
ท ากบัประชาชน อะไรก็ตามที่พระผู้เป็นเจา้เปิดเผยเป็นที่รกัยิง่ส าหรบัวญิญาณ เราขอวงิวอนพระองค์
ขอทรงกรณุาช่วยเราใหท้ าสิง่ทีน่่ายนิดแีละเป็นทีย่อมรบัส าหรบัพระองค์ 

17 แท้จรงิแล้วเรากล่าวว่า การถอืศลีอดคอืการเยยีวยาสูงสุดและการรกัษาที่ยิง่ใหญ่ที่สุดส าหรบั
โรคของอตัตาและกเิลส 

18 ความสรรเสรญิทัง้ปวงจงมแีด่พระผูเ้ป็นเจา้ทีแ่ทจ้รงิองคเ์ดยีว ผูท้รงช่วยเหลอืบรรดาผูเ้ป็นทีร่กั
ของพระองคใ์หถ้อืศลีอด และช่วยพวกเขาใหท้ าตามสิง่ที่โองการไวใ้นคมัภรี ์ความจรงิแลว้การสรรเสรญิ
และความกตญัญูอย่างไม่หยุดหย่อนควรถวายแด่พระองค์ ที่ทรงกรุณารบัรองบรรดาผู้เป็นที่รกัของ
พระองค์ให้ท าสิง่ที่เป็นเหตุแห่งการเชดิชูพระวจนะของพระองค์ หากคนหนึ่งมหีมื่นชวีติและสละชวีติ
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ทัง้หมดเพื่อสถาปนากฎและบทบญัญตัขิองพระผูเ้ป็นเจา้ เขากย็งัคงเป็นหนี้บุญคุณพระองค์ เนื่องดว้ย
สิง่ใดก็ตามที่สบืออกมาจากโองการที่ต้านทานไม่ได้ของพระองค์ มแีต่เป็นประโยชน์แก่มติรสหายและ
บรรดาผูเ้ป็นทีร่กัของพระองคเ์ท่านัน้ 

19 มรีะยะและสถานะต่างๆ ส าหรบัการถอืศลีอด มกีารก่อผลและประโยชน์นับไม่ถ้วนทีป่กปิดอยู่ใน
การถอืศลีอด ขอความสุขสวสัดจีงมแีด่บรรดาผูท้ีบ่รรลุถงึสถานะดงักล่าว 

20 ในกรณชีดัเจนทีม่คีวามอ่อนแอ ความเจบ็ป่วย หรอืบาดเจบ็ กฎการถอืศลีอดไม่ผูกมดั บญัชาน้ี
เป็นไปตามศลีของพระผูเ้ป็นเจา้ ซึง่เป็นนิรนัดรใ์นอดตี เป็นนิรนัดรใ์นอนาคต ขอความสุขสวสัดจีงมแีด่
บรรดาผูท้ีป่ฏบิตัติาม 

21 กฎของการถอืศลีอดบญัญตัไิว้ส าหรบัผู้ที่แขง็แรงและสุขภาพด ีส าหรบัผู้ที่ป่วยหรอือ่อนเปลี้ย 
จะไมน่ ากฎน้ีมาใช ้
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2 
จากธรรมลิขิตของพระอบัดลุบาฮา 

 
1 การสวดบทอธษิฐานบงัคบัและการถือศลีอดคอืจ านวนหนึ่งในบทบญัญตัิที่ยิง่ใหญ่ที่สุดในยุค
ศาสนาทีศ่กัดิส์ทิธิน้ี์ 

2 ในมติขิองการบูชา  การถอืศลีอดและการสวดบทอธษิฐานบงัคบัประกอบกนัเป็นเสาหลกัทีท่รง
อ านาจที่สุดของกฎที่ศกัดิส์ทิธิข์องพระผู้เป็นเจ้า การละเลยกฎสองข้อน้ีไม่เป็นที่อนุญาตและการไม่
ปฏิบัติตามกฎสองข้อนี้ไม่เป็นที่ยอมรบัแน่นอน ในธรรมจารึกแห่งการเยอืนพระองค์ทรงกล่าวว่า : 
“ขา้พเจา้ขอวงิวอนพระผูเ้ป็นเจา้ต่อพระองค ์และต่อบรรดาผูท้ีใ่บหน้าสว่างดว้ยความอ าไพของแสงสว่าง
ของโฉมพระพกัตรข์องพระองค ์ผูซ้ึง่ไดถ้อืปฏบิตัทิุกสิง่ทีต่นไดร้บับญัชาเพื่อความรกัทีม่ต่ีอพระองค์” (2) 
พระองคท์รงประกาศว่า การถอืปฏบิตับิทบญัญตัขิองพระผูเ้ป็นเจา้ มาจากความรกัทีม่ต่ีอความงามของ
พระผูเ้ป็นทีร่กัยิง่ ผูแ้สวงหาเมือ่ด าดิง่อยูใ่นมหาสมทุรแห่งความรกัของพระผูเ้ป็นเจา้ จะถูกเรา้ดว้ยความ 
ปรารถนาอย่างแรงกล้า และจะลุกขึน้ด าเนินการตามกฎของพระผู้เป็นเจา้ ดงันี้เป็นไปไม่ได้ที่หวัใจที่
บรรจสุุคนธรสแห่งความรกัของพระผูเ้ป็นเจา้ จะไมบ่ชูาพระองค ์เวน้แต่ในสภาพทีก่ารกระท าดงักล่าวจะ
ท าใหศ้ตัรูกระวนกระวาย ปลุกการพพิาทและการก่อกวน มฉิะนัน้แลว้วางใจไดว้่าคนรกัของพระผู้ทรง
ความงามอบัฮา จะสาธติความพากเพยีรในการบชูาพระผูเ้ป็นนายเรือ่ยไป  

3 กฎต่างๆ ของพระผู้เป็นเจา้เกี่ยวกบัการถอืศลีอดและการสวดบทอธษิฐานบงัคบั เป็นหน้าที่ที่
จ าเป็นจรงิๆ ของคนรบัใชท้ัง้หลายของพระองค ์ดงันัน้พวกเขาต้องหนัหน้าไปยงัต าแหน่งของการบูชา
ของหมูเ่ทวญับนสวรรค ์ยดึมัน่สถานะทีเ่ป็นเลศิทีสุ่ด อธษิฐานและวงิวอนใหต้นเป็นอสิระจากความสงสยั
ทีเ่กดิจากการตคีวามผดิ นี้คอืวธิขีองพระอับดุลบาฮา นี้คอืศาสนาของพระอบัดุลบาฮา นี้คอืหนทางของ
พระอบัดุลบาฮา ใครก็ตามที่เทดิทูนความรกัของบาฮา ขอให้เขาเลอืกหนทางตรงนี้ ใครก็ตามที่ละทิ้ง
หนทางนี้ แท้จรงิแล้วเขาคอืพวกที่ถูกม่านปิดกัน้จากพระองค์ หากเจ้าสงัเกตเห็นวญิญาณใดที่สงสยั
บทบญัญตันิี้ หรอืตคีวามบทบญัญตันิี้ผดิ แต่ไม่มแีรงจงูใจทีซ่่อนเรน้หรอืการท าสิง่ทีข่ดัขนื จงเป็นมติร
ต่อเขา และด้วยน ้าใสใจจรงิเป็นที่สุดและวาจาที่เมตตา จงพยายามหนัเขาออกจากหนทางของการ
ตคีวามดงักล่าว ไปสู่ความหมายทีช่ดัเจนของวจนะของพระผูเ้ป็นเจา้ 

4 กฎต่างๆ ของพระผูเ้ป็นเจา้เช่นการถอืศีลอด การสวดบทอธษิฐานบงัคบัและที่คลา้ยกนั อกีทัง้
ค าแนะน าของพระองคเ์กีย่วกบัคุณความด ีการกระท าทีด่แีละการปฏบิตัตินทีเ่หมาะสม ต้องน ามาปฏบิตัิ
ในทุกแห่งหนเท่าที่เป็นไปได้ นอกเสยีจากว่ามอุีปสรรคที่ขา้มพ้นไม่ได้หรอือนัตรายรา้ยแรงบางอย่าง 
หรอืขดักบัเหตุผลทีด่ ีเพราะความเกยีจครา้นและหย่อนยานขวางกัน้การหลัง่ไหลความรกัจากก้อนเมฆ
แห่งความปรานีสวรรค ์และดงันี้ประชาชนจงึยงัไมไ่ดร้บั 

5 ดูกร  พวกเจา้ผูเ้ป็นทีร่กัของพระผูเ้ป็นเจา้!  ดว้ยความกตญัญูต่อความมัน่คงในพระปฏญิญานิ
รนัดร์ จงลุกขึ้นรบัใช้ธรณีประตูของพระผู้เป็นนายผู้ทรงอ านาจเบ็ดเสร็จ จงถือปฏิบัติการสวดบท
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อธษิฐานบงัคบัและการถอืศลีอด และใชเ้วลาของเจา้ในการแพร่กระจายสุคนธรสของพระผูเ้ป็นเจา้ และ
การกระจายวจนะสวรรค ์จงฉีกมา่นใหข้าดสะบัน้ ขจดัอุปสรรค เสนอธาราทีใ่หช้วีติ และชีใ้หเ้หน็หนทาง
แห่งความรอดพน้ นี้คอืสิง่ทีพ่ระอบัดุลบาฮาตกัเตอืนเจา้ทุกเชา้ค ่า 

6 ดูกร เจา้ผู้เป็นบุตรสาวแห่งอาณาจกัรสวรรค์! การสวดบทอธษิฐานบงัคบัเป็นขอ้ผูกมดั เนื่อง
ดว้ยการสวดบทอธษิฐานเหล่านี้หนุนน าความถ่อมตวัและการยอมจ านน การหนัหน้าเขา้หาพระผู้เป็น
เจา้ และการแสดงความอุทศิตนต่อพระองค ์โดยการอธษิฐานดงักล่าวมนุษย์ท าการสนทนากบัพระผูเ้ป็น
เจา้ พยายามใกลเ้ขา้ไปหาพระองค ์สนทนากบัพระผูเ้ป็นทีร่กัยิง่ทีแ่ทจ้รงิของหวัใจของตน และบรรลุถงึ
สถานะทางจติวญิญาณ 

7 ดูกร มติรสหายทีม่ธีรรม! เจา้ไดถ้ามเกี่ยวกบัขอ้ดขีองการสวดบทอธษิฐานบงัคบั จงรูไ้วว้่าการ
สวดบทอธษิฐานดงักล่าวเป็นสิง่ทีต่้องท าและเป็นขอ้ผูกมดั มนุษยไ์ม่มขีอ้อ้างใดๆ ทีจ่ะไม่ถอืปฏบิตักิาร
สวดบทอธษิฐานนี้ นอกจากว่าเขาไม่สามารถปฏบิตัไิด้ หรอืมอุีปสรรคที่ยิง่ใหญ่บางอย่างมาขวางกัน้ 
ขอ้ดขีองการสวดบทอธษิฐานบงัคบันัน้คอื การสวดบทอธษิฐานน้ีท าใหเ้กดิการเชื่อมโยงระหว่างคนรบัใช้
กบัพระผูเ้ป็นหน่ึงทีแ่ทจ้รงิ เพราะ ณ เวลานัน้มนุษยห์นัหน้าไปหาพระผูท้รงมหทิธานุภาพดว้ยหวัใจและ
วิญญาณทัง้หมดของตน แสวงหาการสมาคมกับพระองค์ ปรารถนาความรกัและการเป็นสหายกับ
พระองค์ ส าหรบัคนรกันัน้ไม่มคีวามยนิดใีดที่ยิง่ใหญ่กว่าการได้สนทนากบัผู้เป็นที่รกัยิง่ของตน และ
ส าหรบัผู้แสวงหาไม่มพีรใดที่ยิง่ใหญ่กว่าการสนิทสนมกบัจุดหมายแห่งความปรารถนาของตน ความ
ปรารถนาทีย่ ิง่ใหญ่ทีสุ่ดของวญิญาณทุกดวงทีถ่วลิหาอาณาจกัรของพระผูเ้ป็นเจา้นี่เอง ทีห่าเวลาหนัไป
หาพระผูเ้ป็นทีร่กัยิง่ดว้ยความอุทศิตนทัง้หมด เพื่อแสวงหาความอารแีละพระพรของพระองค ์และด าดิง่
ลงไปในมหาสมุทรแห่งการสนทนา การอ้อนวอนและวงิวอน ยิง่ไปกว่านัน้การสวดบทอธษิฐานบงัคบั
และการถือศีลอดก่อให้เกิดความตระหนักและความตื่นตวัในมนุษย์ หนุนการคุ้มครองและการปกปกั
รกัษามนุษยใ์หพ้น้จากบททดสอบ 

8 จงเสรมิรากฐานศาสนาของพระผูเ้ป็นเจา้ใหแ้ขง็แกร่ง และบูชาพระผูท้รงมหทิธานุภาพ จงสวด
บทอธษิฐานบงัคบัอยู่เสมอ และนึกถงึการถอืศลีอด ทัง้กลางวนัและกลางคนืจงอุทศิตนต่อการอธษิฐาน 
การวงิวอนและออ้นวอน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ณ เวลาทีบ่ญัญตัไิว้ 

9 การสวดบทอธษิฐานบงัคบัถูกลขิติไว้โดยปากกาของพระผู้ทรงความสูงส่งที่สุด และได้รบัการ
กล่าวไวใ้น “ค าถามและค าตอบ” ภาษาเปอรเ์ซยี ซึง่เสรมิคตีาบอีคัดสั การสวดบทอธษิฐานบงัคบัเหล่านี้
เป็นขอ้ผกูมดัอยา่งชดัเจน และไมม่ขีอ้สงสยัว่าทุกคนตอ้งสวดหนึ่งในสามของบทอธษิฐานบงัคบัน้ี... 
 

โดยการบูชา มนุษยม์ศีลีธรรม หวัใจของเขาถูกดงึดูด วญิญาณและชวีติภายในของเขาบรรลุถงึ
ความอ่อนโยนและร่าเรงิถงึขนาดว่า การสวดบทอธษิฐานบงัคบัเตมิชวีติใหม่ในตวัเขา นี้เองที่ท าไมใน
ธรรมจารกึแห่งการเยอืนเป็นทีเ่ปิดเผยไวว้่า: “ขา้พเจา้ขอวงิวอนพระผูเ้ป็นเจา้ต่อพระองค ์และต่อบรรดา
ผูท้ีใ่บหน้าสว่างดว้ยความอ าไพของแสงสว่างของโฉมพระพกัตร์ของพระองค์ ผูซ้ึ่งได้ถอืปฏบิตัทิุกสิง่ที่



7 

 

ตนไดร้บับญัชาเพื่อความรกัที่มต่ีอพระองค์” (3) เช่นนัน้เป็นทีช่ดัเจนว่า ความรกัที่มต่ีอความงามของ
พระผูท้รงปรานีผลกัดนัผูน้ัน้ใหบู้ชาพระผูเ้ป็นเจา้ผูท้รงมหทิธานุภาพ 

10  ดูกร คนรบัใช้ของพระผู้เป็นเจ้า! ยามเช้าแต่ละวนักรุณาธคิุณที่ไม่มสีิ้นสุดของพระผู้เป็นเจ้า
ยนืยนัการรอ้งขออย่างสุดหวัใจด้วยน ้าตาของพระอบัดุลบาฮา ดงันัน้ขอให้วญิญาณที่ตื่นทุกดวงได้รบั
ส่วนหนึ่งของกรุณาธคิุณนี้ตามความสามารถของตน นี้ท าส าเรจ็ไดโ้ดยการอธษิฐานและอ้อนวอนพระผู้
เป็นเจา้อย่างสุดหวัใจทุกรุ่งอรุณ และถอืปฏบิตักิฎของการสวดบทอธษิฐานบงัคบั ดงันี้รจูมกูของเขาจะ
เบกิบานดว้ยสุคนธรสทีโ่ชยมาจากอุทยานแห่งความอารขีองพระผูเ้ป็นเจา้ วญิญาณของเขาจะบรรลุถงึ
ชวีติใหม ่ และความเป็นจรงิของเขาจะสะทอ้นความเจดิจา้ของพระผูท้รงปรานี 

11 การสวดบทอธษิฐานบงัคบัท าใหห้วัใจเอาใจใส่อาณาจกัรของพระผูเ้ป็นเจา้ ผูน้ัน้อยู่กบัพระผูเ้ป็น
เจา้โดยล าพงั สนทนากบัพระองค์ และได้รบัพระพร ท านองเดยีวกนัหากผู้นัน้สวดบทอธษิฐานบงัคบั
ดว้ยหวัใจทีอ่ยู่ในสภาวะแห่งความบรสิุทธิเ์ป็นทีสุ่ด เขาจะไดร้บัการยนืยนัจากพระวญิญาณบรสิุทธิ ์ซึ่ง
จะลบความรกัอตัตาออกไปจนหมดสิน้ เราหวงัว่าเจา้จะพากเพยีรในการสวดบทอธษิฐานบงัคบั และดงันี้
จะไดเ้ป็นพยานต่ออานุภาพของการออ้นวอนและวงิวอน 

12 เจ้าได้เขยีนเกี่ยวกับการสวดบทอธิษฐานบงัคบั การสวดบทอธษิฐานบงัคบัดงักล่าวเป็นข้อ
ผูกมดัและต้องสวดส าหรบัทุกคน จะน าทางอย่างแน่นอนที่สุดใหทุ้กคนถอืปฏิบตัสิิง่นี้เพราะการสวดบท
อธษิฐานบงัคบัเป็นเสมอืนบนัไดส าหรบัวญิญาณ ตะเกยีงส าหรบัหวัใจของผูท้ี่ชอบธรรม และธาราแห่ง
ชวีติจากอุทยานสวรรค ์การสวดบทอธษิฐานนี้เป็นหน้าทีช่ดัเจนที่บญัญตัไิว้โดยพระผูท้รงปรานี ซึ่งใน
การถอืปฏบิตันิี้ไมอ่นุญาตใหร้อชา้หรอืละเลย 

13 การสวดบทอธษิฐานบงัคบัและการวงิวอน ดลใหม้นุษยไ์ปถงึอาณาจกัรแห่งความลกึลบัและการ
บชูาพระผูท้รงความยิง่ใหญ่ทีสุ่ด และใกลช้ดิกบัธรณีประตูของพระองค ์ในการสวดบทอธษิฐานต่างๆ มี
ความเพลดิเพลนิทีอ่ยูเ่หนือกว่าความเพลดิเพลนิอื่นทัง้หมด และในการสวดและรอ้งวจนะของพระผูเ้ป็น
เจา้  มมีธุราทีเ่ป็นความปรารถนาทีย่ ิง่ใหญ่ทีสุ่ดของศาสนิกชนทัง้หมดเหมอืนกนัทัง้บุรุษและสตร ีขณะที่
สวดบทอธษิฐานบงัคบั ผู้นัน้สนทนาอย่างสนิทสนมและแบ่งปนัความลบักบัพระผู้เป็นที่รกัยิง่ที่แท้จรงิ 
ไมม่คีวามเพลดิเพลนิใดยิง่ใหญ่กว่านี้ หากผูน้ัน้สวดดว้ยวญิญาณทีป่ล่อยวาง ดว้ยน ้าตาทีห่ลัง่ไหล ดว้ย
หวัใจที่วางใจและวญิญาณที่กระตือรอืรน้ ความเบกิบานทุกอย่างเป็นเรื่องทางโลกนอกจากความเบกิ
บานน้ี ซึง่เป็นมธุราสวรรค ์

14 การสวดบทอธษิฐานบงัคบัคอืรากฐานของศาสนาของพระผูเ้ป็นเจา้ โดยการสวดบทอธษิฐานนี้ 
ความเบกิบานและพลงัชวีติซมึซาบเขา้ไปในหวัใจ แมว้่าความทุกขโ์ศกทุกอย่างมาลอ้มรอบเรา ทนัใดที่
เราสนทนากบัพระผูเ้ป็นเจา้ในการสวดบทอธษิฐานบงัคบั ความเศรา้โศกทัง้หมดของเราหายไป และเรา
บรรลุถงึความเบกิบานและความสุข เราอยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถพรรณนาหรอืแสดงออกมา เมื่อใดก็
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ตามทีเ่ราจะท าการสวดบทอธษิฐานบงัคบัต่อพระผูเ้ป็นเจา้ดว้ยความถ่อมตวัและตระหนักเตม็ที ่และสวด
บทอธษิฐานน้ีดว้ยความอ่อนโยนจากใจ เราจะไดล้ิม้มธุราทีป่ระสาททุกสรรพสิง่ดว้ยชวีตินิรนัดร์ 

15 จงถือปฏิบตัิบทอธิษฐานบงัคบัที่เจ้ามอียู่ เพื่อว่าประตูแห่งความอารจีะเปิดออก และสภาวะ
สงูสุดแห่งจติวญิญาณจะบรรลุถงึ สญัลกัษณ์ทีย่ ิง่ใหญ่ทัง้หลายจะเป็นทีเ่หน็ และจะบงัเกดิความก้าวหน้า
ทางจติวญิญาณ 

16 จงพากเพยีรในการใช้บทอธษิฐานบงัคบัและการวงิวอนยามรุ่งเช้า เพื่อว่าวนัแล้ววนัเล่าความ
ตระหนักของเจา้จะเพิม่ขึน้ และโดยอานุภาพแห่งความรูข้องพระผู้เป็นเจา้ เจา้จะได้ฉีกม่านแห่งความ
หลงผดิของประชาชนแห่งความสงสยัใหข้าดสะบัน้ และน าพวกเขาไปสู่การน าทางทีไ่ม่รูส้ ิน้ของพระองค ์
ในทุกการชุมนุมเจา้ควรใหแ้สงสว่างแห่งความรูข้องพระผูเ้ป็นเจา้เสมอืนกบัเทยีน 

17 จงสวดบทอธษิฐานบงัคบัและการวงิวอนให้มากที่สุดเท่าที่เจา้สามารถท าได้ เพื่อว่ าวนัแล้ววนั
เล่าเจา้จะมคีวามมัน่คงและแน่วแน่เพิม่ขึน้ พบความเบกิบานและความสุขยิง่ขึน้ ดงันี้วงความรูข้องพระผู้
เป็นเจา้จะขยายกวา้งออก และไฟแห่งความรกัของพระผูเ้ป็นเจา้จะลุกอยา่งเจดิจา้กว่าเดมิในตวัเจา้ 

18 การสวดบทอธษิฐานบงัคบัและการวงิวอนคอืธาราแห่งชวีติ คือเหตุของการด ารงอยู่ การขดั
เกลาดวงวิญญาณ และการบรรลุถึงความเบิกบานเป็นที่สุด จงเอาใจใส่ให้มากที่สุดในเรื่องนี้ และ
สนบัสนุนคนอื่นใหส้วดบทอธษิฐานบงัคบัและการวงิวอน 

19 ดูกร เจา้ผูเ้ป็นคนรบัใชข้องพระผู้เป็นนายทีแ่ทจ้รงิ! การสวดบทอธษิฐานบงัคบัและการวงิวอน 
อื่นๆ จ าเป็นส าหรบัการเป็นทาสรบัใชพ้ระองค ์พระผูท้รงเพยีงพอส าหรบัทุกสิง่...เมื่อบทอธษิฐานบงัคบั
และบทอธษิฐานอื่นๆ ถูกสวดตดิต่อกนั การบชูาบรรลุถงึความสมบรูณ์ เป็นทีเ่หน็ไดว้่าทัง้สองนี้เป็นคู่กนั
ทางจติวญิญาณ และเป็นเสมอืนวญิญาณเดยีวในสองร่าง ขอใหพ้ระผู้เป็นเจา้ช่วยเจา้ทุกคนให้เจรญิใน
ความรกัและไมตรจีติ 

20 เมื่อสวดบทอธษิฐานบงัคบั ผู้นัน้ต้องหนัไปหาความเป็นจรงิที่วสิุทธิข์องพระบาฮาอุลลาห์ ซึ่ง
เป็นความเป็นจรงิทีห่อ้มลอ้มทุกสิง่ 

21 เกี่ยวกบัการสวดบทอธษิฐานบงัคบั มเีกบเบรที่ศกัดิส์ทิธิแ์ละวสิุทธิท์ีถู่กก าหนดและระบุไว ้เรา
ขอพระผูเ้ป็นเจา้ขอพระองคท์รงเปิดประตูแห่งความรูข้องสถานะนี้ต่อหวัใจของเจา้ เพื่อว่าเจา้จะเขา้ใจสิง่
ใดก็ตามที่จ าเป็นและเหมาะสม จะรวบรวมพระพรทางจติวญิญาณจากนภาของพระผูท้รงปรานี ได้รบั
ความสว่างไสวของความรูจ้ากดวงอาทติยแ์ห่งความเป็นจรงิ และกลายเป็นผู้ส าแดงแรงบันดาลใจจาก
พระผูเ้ป็นทีม่องไมเ่หน็และแหล่งก าเนิดขา่วดจีากพระผูท้รงปรานี 

22 ในเรื่องของการสวดบทอธษิฐานบงัคบัใช้สวดเมื่อเราอยู่คนเดยีว และท าการสนทนากบัพระผู้
เป็นเจา้ 
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23 ดูกร คนรบัใช้ธรณีประตูศกัดิส์ทิธิ!์ เจา้ได้ถามเกี่ยวกบับทอธษิฐานต่างๆ ที่อยู่นอกเหนือที่
บญัญตัไิว ้บทอธษิฐานทีแ่นะน า การรอ้งขอ การสวดมนตท์ีเ่ป็นธรรมเนียมทีม่เีกยีรต ิในยุคศาสนานี้สิง่ที่
บญัญตัไิวอ้ยา่งชดัแจง้เป็นบทบงัคบั แต่การบูชาของแต่ละคน การรอ้งขอ บทอธษิฐานทีอ่ยู่นอกเหนือที่
บญัญตัไิว ้และบทอธษิฐานทีแ่นะน าเป็นพเิศษ ไม่เป็นขอ้ผูกมดั กระนัน้ก็ตามการสวดบทอธษิฐานใดๆ 
คนเดยีวหลงับทอธษิฐานบงัคบั เป็นที่น่ายนิดแีละเป็นทีย่อมรบั แต่ไม่มบีทอธษิฐานใดๆ ถูกระบุไวเ้ป็น
พเิศษ 

24 บทบญัญตัทิีบ่งัคบัและโองการทีผู่กมดั คอืบทบญัญตัแิละโองการทีอ่อกมาจากปากกาทีย่ ิง่ใหญ่
ทีสุ่ด หรอืออกมาโดยการตดัสนิใจของสภายตุธิรรมแห่งสากล เพราะเราคอืผูร้บับญัชา ไม่ใช่ผูบ้ญัชา เรา
คอืผู้รบัมอบหน้าที ่ไม่ใช่ผู้มอบหน้าที่ นี้คอืความเป็นจรงิของกฎของพระผู้เป็นเจา้และรากฐานศาสนา
ของพระผู้เป็นเจา้ ในเรื่องของการสวดมนต์และการรอ้งขอ ใครก็ตามที่ต้องการ อาจสวดการอ้อนวอน
ของพระผูท้รงความสมบรูณ์ทีว่สิุทธิห์ลงัการสวดบทอธษิฐานบงัคบั 

25 เจา้ได้เขยีนเกี่ยวกบัการถอืศลีอด นี้คอืเรื่องที่มนี ้าหนักที่สุด และเจา้ควรพยายามเต็มที่ในการ
ถอืปฏบิตั ิการถอืศลีอดคอืมลูฐานของกฎของพระผูเ้ป็นเจา้ และหน่ึงในเสาของศาสนาของพระผูเ้ป็นเจา้ 

26 ขอความสุขสวสัดจีงมแีด่เจา้ทีไ่ดป้ฏบิตัติามกฎของพระผูเ้ป็นเจา้ และลุกขึน้ถอืศลีอดในระหว่าง
วนัทีม่พีรเหล่านี้ เพราะการถอืศลีอดทางกายนี้เป็นสญัลกัษณ์ของการถอืศลีอดทางจติวญิญาณ การถอื 
ศลีอดนี้น าไปสู่การช าระลา้งวญิญาณใหป้ลอดจากความต้องการทีเ่หน็แก่ตวัทัง้หมด การบรรลุคุณธรรม 
การถวลิหาสายลมของพระผูท้รงปรานี และการจดุดว้ยไฟแห่งความรกัของพระผูเ้ป็นเจา้ 

27 การถอืศลีอดคอืเหตุของการยกสถานะทางจติวญิญาณของผูน้ัน้ 
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3 
บทอธิษฐานส าหรบัการถือศีลอดโดยพระบาฮาอลุลาห ์

 
1   ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้ นี้คอืวนัแรกที่พระองคบ์ญัชาบรรดาผู้เป็นทีร่กัของพระองคใ์ห้
ถอืศลีอด ขา้พเจา้ขอพระองคต่์อตวัพระองคเ์อง และต่อผูท้ีไ่ด้ถอืศลีอดดว้ยความรกัและความยนิดขีอง
พระองค ์ไมใ่ช่ดว้ยอตัตาและกเิลส และต่อพระนามทีเ่ป็นเลศิทีสุ่ดและคุณลกัษณะทีส่ง่าของพระองค ์ขอ
ทรงช าระคนรบัใชท้ัง้หลายของพระองค์ใหบ้รสิุทธิป์ลอดจากความรกัของผู้ใดนอกจากพระองค์ และพา
พวกเขาใกล้เขา้ไปหาอรุโณทยัสถานแห่งแสงสว่างของโฉมพระพกัตร์ของพระองค์ และที่ประทบัแห่ง
บลัลงัก์ของความเป็นหนึ่งของพระองค ์ขา้แต่พระผู้เป็นเจา้ของขา้พเจา้ ขอทรงใหค้วามสว่างแก่หวัใจ
ของพวกเขาดว้ยแสงสว่างแห่งความรูข้องพระองค ์ใหใ้บหน้าของพวกเขาเจดิจา้ดว้ยรงัสขีองดวงตะวนัที่
ส่องแสงจากขอบฟ้าแห่งพระประสงคข์องพระองค ์พระองคท์รงอานุภาพในการท าสิง่ทีพ่ระองคย์นิด ีไม่
มพีระผูเ้ป็นเจา้อื่นใดนอกจากพระองค ์พระผูท้รงความรุง่โรจน์ ทีม่วลมนุษยแ์สวงหาความช่วยหลอื 

 

ขา้แต่พระผู้เป็นเจา้ของขา้พเจา้ ขอทรงช่วยเหลอืพวกเขาให้สรรเสรญิพระวจนะของพระองค์
และช่วยใหพ้ระองคม์ชียั เช่นนัน้ขอทรงให้พวกเขากลายเป็นมอืของศาสนาของพระองค์ในหมู่คนรบัใช้
ของพระองค ์และท าใหพ้วกเขาเป็นผูเ้ปิดเผยศาสนาและสญัลกัษณ์ของพระองคใ์นหมู่มนุษยชาต ิอย่าง
ทีท่ ัง้โลกจะเป่ียมไปดว้ยการระลกึถงึและการสรรเสรญิพระองค ์ดว้ยขอ้พสิูจน์และหลกัฐานของพระองค ์ 
แท้จรงิแล้วพระองค์คอืพระผู้ทรงอาร ีพระผู้ทรงความสูงส่งทีสุ่ด พระผู้ทรงอานุภาพ พระผู้ทรงอ านาจ  
และพระผูท้รงปราน ี

2 ในนามของพระผูเ้ป็นทีส่ญัญาไวใ้นคมัภรีท์ัง้หลายของพระผูเ้ป็นเจา้ พระผูท้รงรอบรู ้พระผูท้รง
รบัทราบทุกอย่าง! วนัแห่งการถอืศลีอดมาถงึแลว้ ซึง่บรรดาคนรบัใชท้ีม่าเวยีนรอบบลัลงัก์ของพระองค ์
และไดเ้ขา้เฝ้าพระองค ์ไดถ้อืศลีอด จงกล่าวว่า: ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ของนามทัง้หลายและผูส้รา้งสวรรค์
และโลก! ขา้พเจา้ขอรอ้งพระองคต่์อพระนามของพระองค ์พระผูท้รงความรุง่โรจน์ ขอทรงยอมรบัการถอื
ศลีอดของบรรดาผูท้ี่ถอืศลีอดเพื่อความรกัของพระองค ์และเพื่อเหน็แก่ความยนิดขีองพระองค์ และได้
ด าเนินการตามสิง่ทีพ่ระองคบ์ญัชาพวกเขาไวใ้นคมัภรีแ์ละธรรมจารกึทัง้หลายของพระองค ์ขา้พเจา้ขอ
วงิวอนพระองค์ต่อพวกเขา ขอทรงช่วยเหลอืข้าพเจ้าในการส่งเสรมิศาสนาของพระองค์ และท าให้
ขา้พเจา้แน่วแน่ในความรกัของพระองค์ เพื่อว่าการย่างเท้าของขา้พเจา้จะไม่ลื่นไถลเพราะเสยีงโห่รอ้ง
ของมนุษยท์ัง้หลาย แทจ้รงิแลว้พระองคท์รงอานุภาพเหนือสิง่ใดกต็ามทีพ่ระองคป์ระสงค ์ไม่มพีระผู้เป็น
เจา้อื่นใดนอกจากพระองค ์พระผู้ทรงดลใจ พระผู้ทรงอานุภาพ พระผู้ทรงอารทีี่สุด พระผูท้รงด ารงอยู่
ก่อนยคุสมยั 

3 ขา้แต่พระผู้เป็นนาย พระผู้เป็นเจา้ของขา้พเจา้! เราได้ถอืศลีอดตรงตามบญัชาของพระองค ์ 
และหยุดการอด ณ บดันี้โดยความรกัและความยนิดขีองพระองค์ ขา้แต่พระผู้เป็นเจา้ของขา้พเจา้ ขอ
ทรงลดตวัลงมายอมรบัการกระท าทัง้หลายที่เราท าในหนทางของพระองค์ เพื่อเห็นแก่ความงามของ
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พระองค์เท่านัน้ ด้วยใบหน้าของเราหนัเข้าหาศาสนาของพระองค์ เป็นอิสระจากสิ่งอื่นใดนอกจาก
พระองค์  เช่นนัน้ขอทรงให้อภยัเรา บรรพบุรุษของเรา และทุกคนทีเ่ชื่อในพระองคแ์ละในสญัลกัษณ์ที่
ยิง่ใหญ่ทัง้หลายของพระองค์ ในการเปิดเผยศาสนาที่ยิง่ใหญ่ที่สุดและรุ่งโรจน์ที่สุดนี้ พระองค์ทรง
อานุภาพในการท าสิ่งที่พระองค์เลือก แท้จรงิแล้วพระองค์คือพระผู้ทรงความสูงส่งที่สุด พระผู้ทรง
มหทิธานุภาพ พระผูท้รงไมถู่กจ ากดั 

4 ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้และพระผูเ้ป็นท่านนายของขา้พเจา้! พระองคท์รงเหน็ขา้พเจา้ใน
หมู่มนุษย์ที่ขดัขนืและละเมดิพระองค์ ทุกครัง้ที่ข้าพเจ้าเชญิพวกเขามายงัมหาสมุทรแห่งความรู้ของ
พระองค์ พวกเขายิง่ไม่ยอมรบัศาสนาของพระองค์ และปฏเิสธอรุโณทยัสถานแห่งพระประสงค์ของ
พระองค์หนักยิง่ขึน้ ขา้แต่พระผู้เป็นเจา้ของขา้พเจ้า ขา้พเจา้ขอรอ้งพระองค์ต่อบรรดาผู้ทีไ่ด้ถอืศลีอด
เพื่อความรกัของพระองค ์และไดด้ื่มธาราที่มชีวีติแห่งการยอมจ านนจากมอืแห่งความอารขีองพระองค ์ 
ขอทรงลขิติสิง่ที่ดงีามทัง้หมดที่พระองค์กล่าวไว้ในคมัภรี์และธรรมจารกึทัง้หลายของพระองค์ ให้แก่
บรรดาผูเ้ป็นทีร่กัของพระองค ์ผูซ้ึง่ภายใต้ไฟของดวงตะวนัแห่งบททดสอบของพระองค ์ไดเ้กาะสายใย
แห่งความอดทน เช่นนัน้ขอทรงลขิติรางวลัของผูท้ีส่ละชวีติในหนทางแห่งความยนิดขีองพระองค ์ใหแ้ก่
พวกทีเ่ดอืดรอ้นดว้ยความยากล าบากเพื่อเหน็แก่พระองค ์ขา้แต่พระผูเ้ป็นนาย ยิง่ไปกว่านัน้ขอทรงส่ง
สิง่ทีจ่ะท าใหพ้วกเขาส าราญใจ เบาใจ และท าใหว้ญิญาณของพวกเขาร่าเรงิ แทจ้รงิแลว้พระองคค์อืพระ
ผูท้รงอานุภาพสงูสุด พระผูท้รงความสงูส่งทีสุ่ด พระผูท้รงช่วยเหลอืในภยนัตราย พระผูท้รงรอบรู ้พระผู้
ทรงอจัฉรยิภาพ 

5  ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้! ขอความสรรเสรญิจงมแีด่พระองค ์วนัเหล่านี้คอื
วนัทีพ่ระองคบ์ญัชาบรรดาผูท้ี่พระองค์เลอืกสรร บรรดาผูท้ีพ่ระองคร์กัและบรรดาคนรบัใชข้องพระองค ์ 
ใหถ้อืศลีอด ซึง่พระองคท์ าใหเ้ป็นแสงสว่างส าหรบัประชาชนของอาณาจกัรของพระองค ์ดงัทีพ่ระองคท์ า 
ให้การสวดบทอธษิฐานบงัคบัเป็นบนัไดไต่ขึ้นส าหรบัผู้ที่ยอมรบัเอกภาพของพระองค ์ขา้แต่พระผูเ้ป็น
เจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอร้องพระองค์ต่อสองเสาที่ยิง่ใหญ่นี้ซึ่งพระองค์ทรงบัญญัติให้เป็นความ
รุ่งโรจน์และเกยีรตสิ าหรบัมวลมนุษยชาต ิขอทรงรกัษาศาสนาของพระองคใ์หป้ลอดภยัจากการก่อกวน
ของพวกไม่มศีลีธรรม และการวางอุบายของผู้ท าความชัว่รา้ยทุกคน ขา้แต่พระผู้เป็นนาย ขอทรงอย่า
ปกปิดแสงสว่างทีพ่ระองคเ์ปิดเผยโดยก าลงัและอ านาจเบด็เสรจ็ของพระองค ์เช่นนัน้ขอทรงช่วยบรรดา
ผู้ที่เชื่อในพระองค์อย่างแท้จริงด้วยกองทพัที่มองเห็นและมองไม่เห็น โดยบญัชาและอธิปไตยของ
พระองค ์ไมม่พีระผูเ้ป็นเจา้อื่นใดนอกจากพระองค ์พระผูท้รงมหทิธานุภาพ พระผูท้รงอานุภาพสงูสุด  

6  ขา้แต่พระผู้เป็นนาย พระผู้เป็นเจา้ของขา้พเจา้ ! ขอความสูงส่งจงมแีด่พระองค์ ขา้พเจา้ขอ
วงิวอนพระองคต่์อบรรดาผูท้ีพ่ระองคบ์ญัชาใหถ้อืศลีอด เพื่อเหน็แก่ความรกัและความยนิดขีองพระองค ์ 
ผู้ซึ่งสาธติความภกัดต่ีอกฎของพระองค์ และปฏบิตัิตามวจนะและศีลของพระองค์ ผู้ซึ่งหยุดการอด
ขณะทีอ่ยูใ่กลท้างเขา้หาพระองคแ์ละมองเหน็โฉมพระพกัตรข์องพระองค ์ความรุ่งโรจน์ของพระองคเ์ป็น
พยาน! เนื่องดว้ยพวกเขาก าลงัหนัไปหาราชส านักแห่งความยนิดขีองพระองค์ วนัทัง้หมดของพวกเขา
คอืวนัแห่งการถอืศลีอด หากโอษฐแ์ห่งพระประสงคข์องพระองคต์รสัต่อพวกเขาว่า: “ดูกร ประชาชน จง
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ถอืศลีอดเพื่อเหน็แก่ความงามของเรา และอย่าจ ากดัระยะเวลาการถือศีลอด” เราขอปฏญิาณต่อราช
ศกัดาแห่งความรุ่งโรจน์ของพระองค์ว่า พวกเขาทุกคนจะถอืศลีอดอย่างซื่อสตัย ์จะละเว้นจากสิง่ใดก็
ตามทีจ่ะละ เมดิกฎของพระองค ์และจะท าต่อไปจนกระทัง่พวกเขาสละวญิญาณของตนให้แก่พระองค ์
(4)  เพราะพวกเขาได้ลิ้มมธุราของเสยีงรอ้งเรยีกของพระองค์ และมวัเมาด้วยการระลกึถงึและการ
สรรเสรญิพระองค ์ และดว้ยวจนะทีม่าจากโอษฐแ์ห่งบญัชาของพระองค ์

 

ขา้แต่พระผูเ้ป็นนาย ขา้พเจา้ขอวงิวอนพระองคต่์อพระองคเ์อง พระผูท้รงความประเสรฐิ พระผู ้
ทรงความสูงส่งที่สุด และต่อการส าแดงองค์ครัง้หลงัซึ่งโดยพระผู้เป็นส าแดงองค์ครัง้หลงันี้  อาณาจกัร
แห่งนามและคุณลกัษณะชกัเกรง็ บรรดาผู้ทีอ่าศยัอยู่ในโลกและสวรรค์มวัเมา และทุกคนทีอ่าศยัอยู่ใน
อาณาจกัรแห่งการเปิดเผยพระธรรมสัน่ไหว เว้นแต่พวกที่ถือศีลอดจากทุกสิง่ที่ไม่เป็นที่น่ายนิดขีอง
พระองค ์และห้ามตนเองไม่ให้หนัไปหาสิง่ใดนอกจากพระองค์ ขอทรงให้เราเป็นส่วนหนึ่งของพวกเขา 
และลขิตินามของเราบนธรรมจารกึทีพ่ระองคจ์ารกึนามของพวกเขา ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ โดยมหศัจรรย์
แห่งอ านาจของพระองคแ์ละสญัลกัษณ์แห่งอธปิไตยและความโอฬารของพระองค ์ พระองคท์รงส่งนาม
ของพวกเขาออกจากทะเลแห่งนามของพระองค์ ทรงสรา้งสาระภายในของพวกเขาจากสสารแห่งความ
รกัของพระองค ์และสรา้งชวีติส่วนลกึทีสุ่ดของพวกเขาจากวญิญาณของศาสนาของพระองค ์พวกเขามี
การกลบัมาอยู่ร่วมกนัที่จะไม่ตามมาด้วยการพรากจากกนั ความใกล้ชดิที่ไม่รูจ้กัความห่างไกล ความ
เป็นนิรนัดรท์ีไ่ม่มจีุดจบ แท้จรงิแลว้คนรบัใช้เหล่านี้คอืผูท้ี่เล่าเรื่องพระองคม์ไิดข้าด เวยีนรอบพระองค์
ชัว่กลัปาวสาน เวียนรอบที่คุ้มภยัอนัเป็นที่สถิตของพระองค์และคาบาแห่งการกลบัมาอยู่ร่วมกนักับ
พระองค ์ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้ พระองคท์รงลขิติไม่ใหม้คีวามแตกต่างกนัระหว่างพวกเขากบั
พระองค ์เวน้แต่ว่าเมือ่พวกเขามองเหน็แสงสว่างของโฉมพระพกัตรข์องพระองค ์ พวกเขาหนัหน้าไปหา
พระองค ์และหมอบราบต่อความงามของพระองค ์ยอมจ านนต่อความยิง่ใหญ่ของพระองค ์และตดัขาด
จากทุกสิง่นอกจากพระองค ์

 

ขา้แต่พระผู้เป็นนายของขา้พเจา้ เราได้ถอืศลีอดวนันี้โดยบญัชาและค าสัง่ของพระองค์ ตามที่
ทรงเปิดเผยไวใ้นคมัภรีท์ีแ่จม่แจง้ของพระองค ์เราคุม้กนัวญิญาณของเราจากกเิลสและจากสิง่ใดกต็ามที่
พระองคร์งัเกยีจ จนกระทัง่สิน้สุดวนัและถงึเวลาหยุดการอด ดงันัน้ขา้พเจา้ขออ้อนวอนพระองค์ ขา้แต่
พระผูเ้ป็นยอดปรารถนาของหวัใจของคนรกัที่หลงไหล และพระผูเ้ป็นทีร่กัยิง่ของวญิญาณของผูท้ีไ่ดร้บั
การประสาทด้วยความเข้าใจ ข้าแต่พระผู้เป็นความหรรษาในอกของผู้ที่ถวิลหาพระองค์ และเป็น
จุดหมายแห่งความปรารถนาของผู้ที่แสวงหาพระองค์ ขอทรงท าให้เราเหินในบรรยากาศแห่งความ
ใกล้ชดิกบัพระองค์และนภาอนัเป็นที่สถติของพระองค์ และขอทรงยอมรบัสิง่ที่เราได้กระท าในหนทาง
แห่งความรกัและความยนิดขีองพระองค์ เช่นนัน้ขอทรงลขิตินามของเราเป็นพวกที่ยอมรบัความเป็น
หนึ่งของพระองค ์สารภาพความโดดเดีย่วของพระองค ์ถ่อมตนต่อหลกัฐานของราชศกัดาและสญัลกัษณ์
แห่งความโอฬารของพระองค์ พวกที่พักพิงอยู่ในความใกล้ชิดกับพระองค์และแสวงหาที่ก าบังใน
พระองค์ พวกที่ใช้ชวีติด้วยความกระตือรอืร้นที่จะพบพระองค์และไปถึงราชส านักอนัเป็นที่สถิตของ
พระองค์ พวกทีโ่ยนโลกทิ้งไปขา้งหลงัเพื่อความรกัของพระองค ์และตดัสายสมัพนัธ์กบัทุกสิง่นอกจาก
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พระองคด์ว้ยความกระตอืรอืรน้ทีจ่ะใกลเ้ขา้หาพระองค ์คนรบัใชเ้หล่านี้คอืผูท้ีห่วัใจหลอมละลายในความ
ปรารถนาความงามของพระองค์อย่างแรงกล้า เมื่อกล่าวถงึพระนามของพระองค์ และดวงตาท่วมด้วย
น ้าตาในความปรารถนาทีจ่ะพบพระองคแ์ละเขา้ไปในอาณาบรเิวณของราชส านกัของพระองค์ 

 

ขา้แต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจา้ นี้คอืลิ้นของขา้พเจา้ที่ให้การยนืยนัเอกภาพและความไม่มทีี่
เสมอของพระองค์ คอืดวงตาของขา้พเจา้ทีม่องเหน็ที่ประทบัแห่งความเอื้อเฟ้ือและพระพรเอนกอนันต์
ของพระองค ์คอืหขูองขา้พเจา้ทีพ่รอ้มจะเงีย่ฟงัค าบญัชาและวาทะของพระองค ์ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ของ
ข้าพเจ้า เพราะข้าพเจ้าวางใจว่าพระองค์ทรงมโีองการให้วจนะทัง้หลายที่ออกมาจากโอษฐ์แห่งพระ
ประสงค์ของพระองค์ไม่มหีมดสิ้น และหูทัง้หลายที่พระองค์ช าระให้บรสิุทธิเ์พื่อให้ได้ยนิวาทะของ
พระองค ์ก าลงัเงีย่ฟงัวจนะเหล่าน้ีอยู่ทุกเวลา ขา้แต่พระผูเ้ป็นนายของขา้พเจา้ น้ีคอืมอืของขา้พเจา้ที่ชู
ขึน้สู่นภาแห่งความโปรดปรานและความเมตตาปรานีของพระองค ์เช่นนัน้พระองคจ์ะผลกัไสผูน่้าสงสาร
นี้ทีไ่ม่มผีูเ้ป็นที่รกัยิง่เวน้แต่พระองค์ ไม่มผีู้ประทานพรนอกจากพระองค์ ไม่มกีษตัรยิน์อกเหนือไปจาก
พระองค ์ไมม่ทีีก่ าบงันอกจากภายใตร้ม่เงาแห่งความปรานีของพระองค ์ไม่มทีีพ่กัพงินอกจากหน้าประตู
ของพระองค ์ทีท่รงเปิดใหทุ้กคนทีอ่าศยัอยูใ่นสวรรคแ์ละบนโลกของพระองคห์รอื? ไม ่ความรุ่งโรจน์ของ
พระองค์เป็นพยาน! ข้าพเจ้าคือผู้ที่ความมัน่ใจในความเมตตารกัใคร่ของพระองค์จะไม่มที้อถอย 
ถงึแมว้่าพระองคจ์ะทรมานขา้พเจา้ดว้ยการทรมานตลอดระยะเวลาของอาณาจกัรของพระองค ์และหาก
ใครกต็ามถามขา้พเจา้เกีย่วกบัพระองค ์ทุกแขนขาของร่างกายของขา้พเจา้จะประกาศว่า: “พระองคเ์ป็น
ที่รกัยิง่ในการกระท าของพระองค์ เป็นที่เชื่อฟงัในโองการของพระองค์ ทรงปรานีในธรรมชาติของ
พระองคแ์ละทรงเหน็อกเหน็ใจต่อมนุษยท์ัง้หลาย!” 

 

ขา้แต่พระผู้เป็นที่รกัยิง่ของหวัใจของบรรดาผู้ทีถ่วลิหาพระองค์ อ านาจของพระองคเ์ป็นพยาน
ใหแ้ก่ขา้พเจา้ หากพระองคผ์ลกัไสขา้พเจา้ไปจากประตูของพระองค ์และละทิง้ขา้พเจา้ไวก้บัดาบของผู้
กดขี่ในหมู่คนรบัใช้ของพระองค์ และไม้เรยีวของผู้ไม่มศีีลธรรมในหมู่ผู้คน และหากใครถามขา้พเจ้า
เกีย่วกบัพระองค ์ขนทุกเสน้บนรา่งกายของขา้พเจา้จะยงัคงประกาศว่า: “ความจรงิแลว้พระองคค์อืพระผู้
เป็นที่รกัยิง่ทีสุ่ดของภพทัง้หลาย พระองคค์ือพระผู้ทรงอารทีี่สุด พระองคค์อืพระผูท้รงสถติอยู่นิรนัดร์!  
พระองคท์รงพาขา้พเจา้เขา้มาใกล ้ขณะทีท่ าใหข้า้พเจา้ห่างออกไปจากพระองค ์พระองคท์รงใหท้ีคุ่ม้ภยั
แก่ขา้พเจา้ ขณะทีข่วางกัน้ขา้พเจา้จากทีส่ถติของพระองค ์ขา้พเจา้ไม่พบใครปรานีกว่าพระองค ์ซึง่โดย
พระองค์ข้าพเจ้าไม่ขึ้นกบัใครอื่นทัง้หมดนอกจากพระองค์ และได้รบัการเชดิชูเหนือทุกสิ่งนอกจาก
พระองคเ์อง” 

 

ขา้แต่พระผู้เป็นเจา้ของขา้พเจ้า ขอความสุขสวสัดจีงมแีด่ผู้ที่ร ่ารวยขึน้โดยพระองค์จนไม่ต้อง
ขึน้กบัอาณาจกัรแห่งโลกและสวรรค ์ผูท้ีย่ดึมัน่สายใยแห่งความมัง่คัง่ของพระองคแ์ละยอมจ านนต่อพระ
พกัตร์ของพระองค์นัน้ร ่ารวย และพระองค์ทรงเพียงพอส าหรบัเขาเหนือทุกสิง่ ผู้ที่ไม่อาศยัพระองค ์ 
ทะนงต่อพระองค ์หนัหนีไปจากทีส่ถติของพระองค ์และไม่เชื่อในสญัลกัษณ์ของพระองคน์ัน้ยากไร ้ขา้
แต่พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้และพระผูเ้ป็นทีร่กัยิง่ของข้าพเจา้ ขอทรงนับขา้พเจา้เป็นพวกทีส่ายลมแห่ง
พระประสงค์ของพระองค์จะพดัไปตามทศิทางของตน ไม่ใช่พวกที่ลมแห่งอตัตาและกิเลสกระพอืไป
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ตามทีต่นยนิด ีไม่มพีระผู้เป็นเจา้อื่นใดนอกจากพระองค์ พระผูท้รงมหทิธานุภาพ พระผูท้รงความสูงส่ง 
พระผูท้รงอารทีีสุ่ด 

 

ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้ ขอความรุง่โรจน์ทัง้ปวงจงมแีด่พระองคท์ีท่รงกรุณาช่วยขา้พเจา้
ให้สามารถถอืศลีอดระหว่างเดอืนนี้ ซึ่งพระองค์ทรงสมัพนัธ์กบัพระนามของพระองค์ พระผู้ทรงความ
สงูส่งทีสุ่ด และทรงเรยีกว่าอลา (ความสูงส่ง)  พระองคท์รงบญัชาว่าคนรบัใชแ้ละประชาชนของพระองค์
ควรถือศลีอดในเดอืนนี้และหาทางใกล้เข้ามาหาพระองค์ วนัและเดอืนของปีมาลงเอยที่การถือศลีอด 
ดงัทีเ่ดอืนแรกเริม่ตน้ดว้ยพระนามของพระองค ์บาฮา เพื่อว่าทุกคนจะใหก้ารยนืยนัว่า พระองคค์อืพระผู้
เป็นแรกและสุดท้าย พระผู้เป็นที่เห็นชดัและซ่อนเร้น และจะวางใจว่าความรุ่งโรจน์ของนามทัง้ปวง 
ประทานมาโดยความรุ่งโรจน์ของศาสนาของพระองค ์และโดยวจนะทีอ่รรถาธบิายโดยพระประสงคแ์ละ
เปิดเผยโดยจุดประสงคข์องพระองคเ์ท่านัน้ พระองค์ทรงบญัญตัวิ่า เดอืนนี้เป็นการระลกึถงึและเกยีรติ
จากพระองค์ เป็นสญัลกัษณ์ของการมพีระองคอ์ยู่กบัพวกเขา เพื่อว่าพวกเขาจะไม่ลมืความโอฬารและ
ราชศกัดาของพระองค ์อธปิไตยและความรุ่งโรจน์ของพระองค ์และจะวางใจว่าจากโบราณกาลพระองค์
เป็นผูป้กครองสรรพโลกตลอดมาและจะเป็นตลอดไป ไม่มสีิง่ใดทีถู่กสรา้งในสวรรคห์รอืบนโลกสามารถ
ขวางพระองค์ในการปกครอง ไม่มผีู้ใดในอาณาจกัรแห่งการเปิดเผยพระธรรมและสรรพโลกสามารถ
ขดัขวางพระองคม์ใิหบ้รรลุจดุประสงคข์องพระองค์ 

 

ขา้แต่พระผู้เป็นเจา้ของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ขอวงิวอนต่อพระนามของพระองค์ ซึ่งโดยพระนามนี้
วงศ์ตระกูลทัง้หลายของโลกร ่าไห้ เว้นแต่พวกที่พระองค์ทรงปกป้องด้วยการคุ้มครองที่ไม่มผีดิพลาด  
และก าบงัไวใ้ตร้ม่เงาแห่งความรุง่โรจน์ทีเ่หนือธรรมดาของพระองค ์ขอทรงท าใหเ้รามัน่คงในศาสนาของ
พระองคแ์ละแน่วแน่ในความรกัของพระองคถ์งึขนาดว่า หากคนรบัใชท้ัง้หลายของพระองคล์ุกขึน้ต่อต้าน
พระองค์ และประชาชนของพระองค์หนัหนีไปจากพระองค์ และไม่มใีครเหลอือยู่บนโลกที่จะร้องเรยีก
พระนามของพระองค ์หรอืหนัหน้าไปหาที่คุม้ภยัแห่งการสนทนากบัพระองค์และคาบาแห่งความวสิุทธิ ์
ของพระองค์ ข้าพเจ้าก็จะยงัคงลุกขึ้นโดยล าพงัเพื่อช่วยให้ศาสนาของพระองค์มชียั เชดิชูวจนะของ
พระองค์ ประกาศอธปิไตยของพระองค์ และสรรเสรญิตวัตนที่สง่าของพระองค์ ขา้แต่พระผู้เป็นนาย  
และนี้ถงึแมว้่าแต่ละครัง้ทีข่า้พเจา้ลองเชดิชูพระองคด์้วยนามใดๆ ขา้พเจา้ต้องฉงนเพราะตระหนักดวี่า  
คุณลกัษณะที่สูงส่งทัง้หมดและนามที่ล ้าเลศิทัง้ปวงของพระองค์ ที่ข้าพเจ้าน ามาสมัพนัธ์กบัพระองค ์ 
และวงิวอนพระองค์ ณ เบื้องหน้าพระองค์ หาได้สะท้อนสิ่งใดนอกจากระดบัความเข้าใจของตนเอง  
เนื่องดว้ยเมือ่ใดกต็ามทีข่า้พเจา้ถอืว่านามหนึ่งน่าสรรเสรญิ ขา้พเจา้สมัพนัธน์ามนัน้กบัพระองคเ์อง 

 

สภาวะทีแ่ทจ้รงิของพระองคส์ูงส่งเกนิกว่าจะวดัได ้เหนือการพรรณนาหรอืความรูข้องผูใ้ดนอก 
จากพระองค์ และพระองค์วสิุทธิพ์้นจากการสดุดขีองผู้คนและการสรรเสรญิของคนรบัใช้ทัง้หลายของ
พระองค์ ในความพยายามของพวกเขาที่จะขึน้ไปหาพระองค์ อะไรก็ตามที่ปรากฏขึน้มาจากคนรบัใช้
ทัง้หลายของพระองค ์ถูกจ ากดัโดยขอ้จ ากดัของตวัพวกเขาเอง และถูกสรา้งขึน้มาโดยความเพอ้ฝนัและ
จนิตนาการทีเ่หลวใหลของพวกเขาเอง 
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ขา้แต่พระผู้เป็นที่รกัยิง่ของขา้พเจา้ อนิจจา อนิจจา ส าหรบัความไม่สามารถของขา้พเจา้ที่จะ
สรรเสรญิพระองค์อย่างคู่ควร และส าหรบัความบกพร่องของขา้พเจา้ในสมยัของพระองค์ ! ขา้แต่พระผู้
เป็นเจ้าของข้าพเจ้า หากข้าพเจ้าแซ่ซ้องพระองค์ว่าเป็นพระผู้ทรงรู้ทุกสิง่ ข้าพเจ้าเห็นเลยว่า หาก
พระองค์ชี้โขดหนิที่เป็นใบ้ด้วยนิ้วเดยีวแห่งพระประสงค์ของพระองค์ พระองค์ย่อมช่วยให้โขดหนินัน้
สามารถคลีค่ลายความรูข้องยคุทัง้หมดในอดตีและอนาคต และหากขา้พเจา้ยกย่องพระองคว์่าเป็นพระผู้
ทรงอานุภาพ ขา้พเจา้พบว่าวจนะเดยีวทีอ่อกมาจากโอษฐแ์ห่งพระประสงคข์องพระองค ์เพยีงพอทีจ่ะท า
ใหส้วรรคแ์ละโลกตอ้งชะงกั 

 

ขา้แต่พระผูเ้ป็นที่รกัยิง่ของทุกคนที่ยอมรบัพระองค ์ความรุ่งโรจน์ของพระองคเ์ป็นพยาน หาก
ผู้รู้คนใดไม่สารภาพความเขลาของตนต่อการเปิดเผยความรู้ของพระองค์ เขาย่อมถูกนับว่าเป็น
ประชาชนที่เขลาที่สุดของพระองค์ และหากผู้ทรงอ านาจคนใดไม่ยอมรบัความอ่อนแอของตนเองต่อ
หลกัฐานของอานุภาพของพระองค ์เขาย่อมถูกพจิารณาว่าเป็นผูท้ีอ่่อนแอทีสุ่ดและไม่เอาใจใส่ทีสุ่ด เมื่อ
พิจารณาถึงความรู้และความแน่ใจของข้าพเจ้าในเรื่องนี้  ข้าพเจ้าจะสามารถยกย่องพระองค์หรือ
พรรณนาและสรรเสรญิพระองคไ์ดอ้ยา่งไร? ดงันัน้ดว้ยรูค้วามอ่อนแอของตน ขา้พเจา้ไดร้บีไปยงัทีก่ าบงั
แห่งความแขง็ แกร่งของพระองค ์ดว้ยทราบความยากไรข้องตนเอง ขา้พเจา้ไดแ้สวงหาทีพ่กัพงิภายใต้
รม่เงาแห่งความมัง่คัง่ของพระองค ์ดว้ยยอมรบัความไรอ้ านาจของตน ขา้พเจา้ไดลุ้กขึน้ยนืต่อหน้าวหิาร
แห่งอานุภาพและอ านาจของพระองค ์พระองคจ์ะผลกัไสผูท้ีย่ากไรน้ี้หลงัจากทีเ่ขาไม่ใหใ้ครมาช่วยเหลอื
นอกจากพระองค ์หรอืผลกัไสคนแปลกหน้านี้ หลงัจากทีเ่ขาไม่พบผูใ้ดนอกจากพระองคท์ีเ่ป็นทีร่กัยิง่ที่
แทจ้รงิของเขาหรอื? 

 

ข้าแต่พระผู้เป็นนาย พระองค์ทรงรู้ทุกสิ่งที่อยู่ในข้าพเจ้า แต่ข้าพเจ้าไม่รู้สิง่ที่อยู่ในพระองค ์
เช่นนัน้ขอทรงปรานีข้าพเจา้โดยการบรบิาลด้วยความรัก และดลใจขา้พเจ้าด้วยสิง่ที่จะให้สนัติสุขแก่
หวัใจของขา้พเจา้ในสมยัของพระองค ์และใหค้วามสงบแก่วญิญาณของขา้พเจา้โดยการเปิดเผยทีส่ถติที่
ศกัดิส์ทิธิข์องพระองค ์ขา้แต่พระผูเ้ป็นนาย ทุกสรรพสิง่สว่างดว้ยความอ าไพของแสงสว่างของโฉมพระ
พกัตรข์องพระองค์ และบรรดาผู้ที่อาศยัอยู่บนโลกและสวรรค์ก าลงัเรอืงรองอย่างสว่างไสว เพราะการ
ส าแดงราชศกัดาทีไ่ม่มเีปรยีบปานของพระองค ์อย่างทีข่า้พเจา้มองไม่เหน็สิง่ใดโดยไม่เหน็การเปิดเผย
พระองค์เองในสิง่นัน้ก่อน เป็นการเปิดเผยที่ซ่อนเร้นจากสายตาของคนรบัใช้ทัง้หลายของพระองค์ที่
นอนหลบัใหล 

 

ขา้แต่พระผู้เป็นนายของขา้พเจา้ ขอทรงอย่าพรากขา้พเจา้จากกรุณาธคิุณของพระองค์ที่ห้อม 
ลอ้มอาณาจกัรแห่งการด ารงอยู่ทัง้หมด ไม่ว่ามองเหน็หรอืมองไม่เหน็ ขา้แต่พระผู้เป็นเจา้ของขา้พเจา้  
พระองคจ์ะออกห่างหลงัจากทีท่รงเชญิมวลมนุษยชาตใิห้กลบัมาและใกลเ้ขา้ไปหาพระองค ์และทรงเร่ง 
เรา้พวกเขาให้ยดึมัน่สายใยของพระองค์หรอื? ขา้แต่พระผู้เป็นทีร่กัยิง่ของขา้พเจา้ พระองคจ์ะผลกัไส
ข้าพเจ้าแม้ว่าพระองค์ได้สัญญาไว้ในคัมภีร์ที่ไม่มผีิดพลาดและในวจนะที่วิเศษของพระองค์ว่า จะ
รวบรวมทุกคนทีถ่วลิหาพระองคไ์วภ้ายในปะร าแห่งการบรบิาลทีก่ารุณยข์องพระองค ์จะรวบรวมบรรดา
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ผูท้ีป่รารถนาพระองคไ์วภ้ายใต้ร่มเงาแห่งความโปรดปรานทีอ่ารขีองพระองค ์และจะรวบรวมบรรดาผูท้ี่
คน้ หาพระองคไ์วภ้ายใตช้ายคาแห่งความปรานีและความเมตตารกัใคร่ของพระองคห์รอื? 

 

ขา้แต่พระผู้เป็นเจา้ของข้าพเจ้า ข้าพเจา้ขอสาบานต่ออ านาจของพระองค์ว่า ความเศรา้โศก  
ของขา้พเจา้ไดห้ยุดหวัใจภายในตวัขา้พเจา้ และเสยีงโอดครวญของหวัใจไดค้วา้บงัเหยีนไปจากมอืของ
ขา้พเจา้! ณ เวลาใดกต็ามทีข่า้พเจา้ท าใหต้วัเองอุ่นใจและวญิญาณของตนดใีจ ดว้ยความมหศัจรรยแ์ห่ง
ความปรานีของพระองค์ ด้วยสญัลกัษณ์แห่งการบรบิาลที่การุณย์ของพระองค์ และด้วยหลกัฐานของ
ความเอื้อเฟ้ือของพระองค์ ขา้พเจา้สัน่ไหวต่อการส าแดงความยุตธิรรมและสญัลกัษณ์แห่งความพโิรธ
ของพระองค์ ขา้พเจา้ยอมรบัว่าพระองค์เป็นที่รูโ้ดยสองนามนี้ และถูกพรรณนาโดยสองคุณลกัษณะนี้  
กระนัน้พระองค์ไม่สนใจว่าพระองค์ถูกรอ้งขอด้วยพระนามของพระองค์ พระผู้ทรงอภยัเสมอหรอืพระผู ้
ทรงพโิรธ ความรุ่งโรจน์ของพระองคเ์ป็นพยาน หากมใิช่เพราะความรูข้องขา้พเจา้ทีว่่าความปรานีของ
พระองคเ์หนือกว่าทุกสิง่ แขนขาของรา่งกายของขา้พเจา้คงยตุกิารด ารงอยู ่ความเป็นจรงิของขา้พเจา้คง
ดบัสิ้น และชวีติภายในของข้าพเจา้คงลดลงมาเป็นศูนยภาพอย่างสิ้นเชงิ แต่เมื่อข้าพเจ้ามองเห็นว่า
กรุณาธิคุณของพระองค์ห้อมล้อมทุกสิ่ง และความปรานีของพระองค์โอบล้อมสรรพโลกทัง้หมด  
วญิญาณและชวีติภายในทีสุ่ดของขา้พเจา้รูส้กึอุ่นใจ 

 

ขา้แต่พระผู้เป็นเจา้ของขา้พเจ้า อนิจจา อนิจจา ส าหรบัสิง่ต่างๆ ที่หนีขา้พเจ้าไปในสมยัของ
พระองค ์และอนิจจา อนิจจา อกีครัง้ส าหรบัสิง่ทีข่า้พเจา้ยงัไม่ไดท้ าในการรบัใชแ้ละการเชื่อฟงัพระองค์
ในสมยัของพระองค์ ซึ่งดวงตาของบรรดาผู้ที่พระองค์เลือกสรรและไว้วางใจไม่เคยเป็นพยานสมยัที่
คลา้ยกนั! ขา้แต่พระผูเ้ป็นนายของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ขอออ้นวอนพระองคต่์อตวัพระองคเ์อง และต่อพระผู้
เป็นการส าแดงศาสนาของพระองค ์ทีป่ระทบัอยู่บนบลัลงัก์แห่งความปรานีของพระองค์ ขอทรงรบัรอง
ขา้พเจา้ในการรบัใช้และความยนิดขีองพระองค์ เช่นนัน้ขอทรงคุ้มกนัขา้พเจา้จากบรรดาผู้ที่หนัหนีไป
จากพระองค์และไม่เชื่อในวจนะของพระองค์ ผู้ซึ่งปฏเิสธสจัธรรมของพระองค์ ต้านทานหลกัฐานของ
พระองค ์และละเมดิพระปฏญิญาและพนิยักรรมของพระองค์ 

 

ขา้แต่พระผูเ้ป็นนาย พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้ ขอความสรรเสรญิทัง้ปวงจงมแีด่พระผูเ้ป็นการ
ส าแดงสาระของพระองค์ เป็นอรุโณทยัแห่งความเป็นหนึ่งของพระองค์ เป็นเหมอืงแห่งความรู้ของ
พระองค ์เป็นแหล่งก าเนิดการเปิดเผยพระธรรมของพระองค ์เป็นทีเ่กบ็แรงบนัดาลใจของพระองค ์เป็นที่
ประทบัแห่งอธปิไตยของพระองค ์และเป็นอรุโณทยัสถานแห่งความเป็นเจา้ของพระองค์ พระผู้ซึ่งเป็น
จุดปฐม เป็นโฉมพระพกัตรท์ีสู่งส่งทีสุ่ด เป็นรากบรมโบราณ และเป็นผู้กระตุ้นชาตทิัง้หลาย และความ
รุ่งโรจน์จงมแีด่ผู้ที่เป็นคนแรกที่เชื่อในพระองค์ (5) และในวจนะของพระองค์ ผู้ซึ่งพระองค์ท าให้เป็น
บลัลงัก์ส าหรบัการเรอืงอ านาจของพระวจนะทีเ่ป็นเลศิของพระองค์ เป็นจุดรวมส าหรบัการส าแดงพระ
นามทีเ่ป็นเลศิทีสุ่ดของพระองค ์เป็นอรโุณทยัแห่งรศัมขีองดวงอาทติยแ์ห่งการบรบิาลของพระองค ์เป็น
อุทยัสถานส าหรบัการปรากฏพระนามและคุณลกัษณะทัง้หลายของพระองค ์และเป็นคลงัของไข่มุกแห่ง
อจัฉรยิภาพและบทบญัญตัิของพระองค์ และขอเกยีรตทิัง้หมดจงมแีด่เขา (6) ผู้เป็นคนสุดท้ายที่มา
หาศาสนทูต ซึง่การมาถงึของเขาเหมอืนกบัการมาถงึของศาสนทูต และการส าแดงองค์ของพระองคใ์น
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เขา (7) เหมอืนกบัการส าแดงองคข์องพระองคใ์นศาสนทูต (8) เวน้แต่ว่าเขาสว่างดว้ยแสงสว่างของพระ
พกัตรข์องศาสนทตู และหมอบราบต่อศาสนทูต และใหก้ารยนืยนัการเป็นทาสรบัใชข้องเขาต่อศาสนทูต  
และความรุ่งโรจน์จงมแีด่บรรดาผู้ที่สละชีวติในหนทางของพระองค์ และสละชวีติเพื่อความรกัที่มต่ีอ
ความงามของพระองค ์

 

ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้ เราใหก้ารยนืยนัว่าคนรบัใชเ้หล่านี้คอืผูท้ีเ่ชื่อในพระองคแ์ละใน
สญัลกัษณ์ของพระองค์ ผู้ซึ่งแสวงหาที่คุ้มภยัอนัเป็นที่สถติของพระองค์ หนัไปหาโฉมพระพกัตร์ของ
พระองค ์หนัหน้าไปยงัราชส านกัแห่งความใกลช้ดิกบัพระองค ์เดนิในหนทางแห่งความยนิดขีองพระองค ์ 
บูชาพระองค์ตามความปรารถนาของพระองค์ และปล่อยวางจากทุกสิง่นอกจากพระองค์ ขา้แต่พระผู้
เป็นนาย ขอทรงประทานส่วนแบ่งของความมหศัจรรยแ์ห่งความปรานีที่ห้อมล้อมทุกสิง่ของพระองค์
ใหแ้ก่วญิญาณและร่างกายของพวกเขา แทจ้รงิแล้วพระองค์ทรงอานุภาพในการท าตามทีพ่ระองค์ยนิด ี 
ไม่มพีระผูเ้ป็นเจา้อื่นใดนอกจากพระองค ์พระผูท้รงมหทิธานุภาพ พระผูท้รงความรุ่งโรจน์ทีม่วลมนุษย์
แสวงหาความช่วยเหลอื 

 

ขา้แต่พระผู้เป็นนาย ข้าพเจา้ขอวงิวอนต่อศาสนทูตและต่อพวกเขา และต่อพระผู้ซึ่งพระองค์
ทรงสถาปนาบนบลัลงัก์แห่งศาสนาของพระองค์ และดลใหท้อดเงามาคลุมทุกคนที่อาศยัอยู่ในโลก ขอ
ทรงช าระเราใหห้มดจดจากการละเมดิของเรา ลขิติทีน่ัง่แห่งสจัธรรม ณ เบือ้งหน้าของพระองคใ์หแ้ก่เรา  
บนัดาลใหเ้ราสมาคมกบับรรดาผู้ที่ความยากล าบากและเคราะห์รา้ยของโลกหาได้ขวางไม่ให้หนัไปหา
พระองค ์แทจ้รงิแลว้พระองคค์อืพระผูท้รงอานุภาพ พระผูท้รงความสูงส่งทีสุ่ด พระผูท้รงคุม้ครอง พระผู้
ทรงอภยัเสมอ พระผูท้รงปรานีทีสุ่ด 
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4 
บทอธิษฐานส าหรบัการถือศีลอด (แปลและพิพมใ์หม่) 

(Revised translations of prayers for fasting) 

7 ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ขอวงิวอนต่อสญัลกัษณ์ที่ยิง่ใหญ่ของพระองค์ และต่อ
การเปิดเผยกรุณาธิคุณของพระองค์ในหมู่มนุษย์ ขอทรงอย่าผลกัไสข้าพเจ้าไปจากประตูของนครที่
พระองคส์ถติอยู ่และอยา่ใหข้า้พเจา้ผดิหวงัต่อการส าแดงกรุณาธคิุณของพระองค์ท่ามกลางคนทัง้หลาย  
ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้ พระองคท์รงเหน็แลว้ว่า ขา้พเจา้ยดึถอืพระนามของพระองค ์พระผูท้รง
ความบรสิุทธิท์ี่สุด พระผู้ทรงความเรอืงรองที่สุด พระผู้ทรงอ านาจสูงสุด พระผู้ทรงความยิง่ใหญ่ที่สุด  
พระผู้ทรงความสูงส่งที่สุด พระผู้ทรงความรุ่งโรจน์ที่สุด และยดึชายเสื้อคลุมที่ทุกคนในโลกนี้และโลก
หน้ายดึอยู ่

 

ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ขอวงิวอนต่อสุรเสยีงทีห่วานทีสุ่ดของพระองค ์และต่อ
พระวจนะที่สูงส่งที่สุดของพระองค์ ขอทรงพาขา้พเจา้ใกล้เข้าไปหาธรณีประตูของพระองค์ยิง่ขึน้ และ
อยา่ใหข้า้พเจา้ออกไปนอกรม่เงาแห่งความปรานีและชายคาแห่งความอารขีองพระองค ์ขา้แต่พระผูเ้ป็น
เจา้ของขา้พเจ้า พระองค์ทรงเหน็แล้วว่า ขา้พเจา้ยดึถอืพระนามของพระองค์ พระผู้ทรงความบรสิุทธิ ์
ทีสุ่ด พระผูท้รงความเรอืงรองทีสุ่ด พระผูท้รงอ านาจสูงสุด พระผูท้รงความยิง่ใหญ่ทีสุ่ด พระผู้ทรงความ
สงูส่งทีสุ่ด พระผูท้รงความรุง่โรจน์ทีสุ่ด และยดึชายเสือ้คลุมทีทุ่กคนในโลกนี้และโลกหน้ายดึอยู่ 

 

ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ขอวงิวอนต่อความอ าไพของพระนลาฎที่เรอืงรองของ
พระองค์ และต่อความเจดิจา้ของแสงสว่างบนโฉมพระพกัตรข์องพระองค์ ซึง่ส่องมาจากขอบฟ้าสูงสุด 
ขอทรงดงึดดูขา้พเจา้ดว้ยสุคนธรสของภษูาของพระองค ์และใหข้า้พเจา้ดื่มอมฤตชัน้เยีย่มแห่งวาทะของ
พระองค์ ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้ พระองค์ทรงเหน็แล้วว่า ขา้พเจา้ยดึถอืพระนามของพระองค ์ 
พระผู้ทรงความบรสิุทธิท์ี่สุด พระผู้ทรงความเรอืงรองที่สุด พระผู้ทรงอ านาจสูงสุด พระผู้ทรงความ
ยิง่ใหญ่ทีสุ่ด พระผูท้รงความสงูส่งทีสุ่ด พระผูท้รงความรุ่งโรจน์ทีสุ่ด และยดึชายเสือ้คลุมทีทุ่กคนในโลก
นี้และโลกหน้ายดึอยู ่

 

ขา้แต่พระผู้เป็นเจา้ของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ขอวงิวอนต่อเกศาที่พลิว้อยู่บนพระพกัตรข์องพระองค ์ 
ดงัเช่นปากกาที่สูงส่งที่สุดของพระองคข์ยบัอยู่บนหน้าต่างๆ ของธรรมจารกึของพระองค์ เป็นการโชย
กลิน่ชะมดเชยีงแห่งความหมายซ่อนเรน้ไปยงัอาณาจกัรแห่งสรรพโลกของพระองค์ ขอทรงชูข้าพเจ้า
ขึน้มารบัใชศ้าสนาของพระองคถ์งึขนาดทีข่า้พเจา้จะไม่ล่าถอย หรอืถูกยบัยัง้โดยการบอกใบข้องบรรดา
ผู้ที่ตติงิสญัลกัษณ์ของพระองค์และหนัไปจากพระพกัตรข์องพระองค์ ขา้แต่พระผู้เป็นเจา้ของขา้พเจ้า  
พระองค์ทรงเห็นแล้วว่า ข้าพเจา้ยดึถือพระนามของพระองค์ พระผู้ทรงความบรสิุทธิท์ี่สุด พระผู้ทรง
ความเรอืงรองทีสุ่ด พระผูท้รงอ านาจสูงสุด พระผูท้รงความยิง่ใหญ่ทีสุ่ด พระผูท้รงความสูงส่งทีสุ่ด พระ
ผูท้รงความรุง่โรจน์ทีสุ่ด และยดึชายเสือ้คลุมทีทุ่กคนในโลกนี้และโลกหน้ายดึอยู่ 
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ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ขอวงิวอนต่อพระนามของพระองคท์ีท่รงท าใหเ้ป็นราชนั
ของนามทัง้หลาย และทุกคนทีอ่ยูใ่นสวรรคแ์ละทุกคนทีอ่ยูบ่นโลกเบกิบานดว้ยพระนามนี้ ขอทรงช่วยให้
ข้าพเจ้าสามารถจ้องดวงตะวนัแห่งความงามของพระองค์ และขอทรงประทานอมฤตแห่งวาทะของ
พระองคใ์หแ้ก่ขา้พเจา้ ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้ พระองคท์รงเหน็แลว้ว่า ขา้พเจา้ยดึถอืพระนาม
ของพระองค ์พระผูท้รงความบรสิุทธิท์ี่สุด พระผูท้รงความเรอืงรองที่สุด พระผูท้รงอ านาจสูงสุด พระผู้
ทรงความยิง่ใหญ่ทีสุ่ด พระผูท้รงความสูงส่งทีสุ่ด พระผูท้รงความรุ่งโรจน์ทีสุ่ด และยดึชายเสือ้คลุมทีทุ่ก
คนในโลกนี้และโลกหน้ายดึอยู่ 

 

ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ขอวงิวอนต่อวหิารแห่งราชศกัดาของพระองคบ์นยอดที่
สงูตระหงา่นทีสุ่ด และต่อชายคาแห่งการเปิดเผยพระธรรมของพระองคบ์นเนินทีส่งูสุด ขอทรงกรุณาช่วย
ขา้พเจา้ใหท้ าสิง่ที่ความประสงคข์องพระองค์ปรารถนา และสิง่ทีจุ่ดประสงค์ของพระองค์ส าแดงออกมา 
ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้ พระองคท์รงเหน็แลว้ว่า ขา้พเจา้ยดึถอืพระนามของพระองค ์พระผูท้รง
ความบรสิุทธิท์ี่สุด พระผู้ทรงความเรอืงรองที่สุด พระผู้ทรงอ านาจสูงสุด พระผู้ทรงความยิง่ใหญ่ที่สุด  
พระผู้ทรงความสูงส่งที่สุด พระผู้ทรงความรุ่งโรจน์ที่สุด และยดึชายเสื้อคลุมที่ทุกคนในโลกนี้และโลก
หน้ายดึอยู ่

 

ขา้แต่พระผู้เป็นเจ้าของขา้พเจ้า ขา้พเจ้าขอวงิวอนต่อความงามของพระองค์ที่ส่องแสงอยู่บน
ขอบฟ้าแห่งนิรนัดรกาล ซีง่ทนัใดทีค่วามงามน้ีเปิดเผยตนเองออกมา อาณาจกัรแห่งความงามก้มศรีษะ
บชูาและสรรเสรญิดว้ยน ้าเสยีงทีก่งัวาล ขอทรงใหข้า้พเจา้ตายจากทุกสิง่ทีข่า้พเจา้ครอบครอง และมชีวีติ
อยู่กบัสิง่ใดกต็ามที่เป็นของพระองค ์ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้ พระองคท์รงเหน็แล้วว่า ขา้พเจา้
ยดึถอืพระนามของพระองค ์พระผูท้รงความบรสิุทธิท์ีสุ่ด พระผูท้รงความเรอืงรองทีสุ่ด พระผูท้รงอ านาจ
สูงสุด พระผู้ทรงความยิง่ใหญ่ที่สุด พระผู้ทรงความสูงส่งที่สุด พระผู้ทรงความรุ่งโรจ น์ที่สุด และยดึ
ชายเสือ้คลุมทีทุ่กคนในโลกนี้และโลกหน้ายดึอยู่ 

 

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอวงิวอนต่อพระศาสดาผู้ทรงส าแดงพระนามของ
พระองค ์ พระผู้เป็นที่รกัยิง่ ซึง่โดยพระศาสดานี้หวัใจของคนรกัทัง้หลายของพระองคถ์ูกกลนืกนิ และ
วญิญาณของทุกคนทีอ่าศยัอยูบ่นโลกเหนิขึน้สู่เบือ้งบน ขอทรงช่วยขา้พเจา้ใหร้ะลกึถงึพระองคใ์นหมู่ชน
ทัง้หลาย  และสรรเสรญิพระองค์ท่ามกลางประชาชนของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า 
พระองค์ทรงเห็นแล้วว่า ข้าพเจา้ยดึถือพระนามของพระองค์ พระผู้ทรงความบรสิุทธิท์ี่สุด พระผู้ทรง
ความเรอืงรองทีสุ่ด พระผูท้รงอ านาจสูงสุด พระผูท้รงความยิง่ใหญ่ทีสุ่ด พระผูท้รงความสูงส่งทีสุ่ด พระ
ผูท้รงความรุง่โรจน์ทีสุ่ด และยดึชายเสือ้คลุมทีทุ่กคนในโลกนี้และโลกหน้ายดึอยู่ 

 

ขา้แต่พระผู้เป็นเจา้ของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ขอวงิวอนต่อเสยีงใบไมเ้สยีดสขีองพฤกษาสวรรค์และ 
ต่อเสยีงของสายลมแห่งวาทะของพระองคใ์นอาณาจกัรแห่งนามของพระองค ์ขอทรงพาขา้พเจา้ออกห่าง
จากสิ่งใดก็ตามที่พระประสงค์ของพระองค์รงัเกียจ และพาข้าพเจ้าใกล้เข้าไปสู่สถานะที่พระผู้เป็น
อรโุณทยัสถานแห่งสญัลกัษณ์ของพระองคส์่องแสงออกมา ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้ พระองคท์รง
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เหน็แล้วว่า ขา้พเจา้ยดึถอืพระนามของพระองค์ พระผู้ทรงความบรสิุทธิท์ี่สุด พระผูท้รงความเรอืงรอง
ที่สุด พระผู้ทรงอ านาจสูงสุด พระผู้ทรงความยิง่ใหญ่ที่สุด พระผู้ทรงความสูงส่งที่สุด พระผู้ทรงความ
รุง่โรจน์ทีสุ่ด และยดึชายเสือ้คลุมทีทุ่กคนในโลกนี้และโลกหน้ายดึอยู ่

 

ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ขอวงิวอนต่ออกัษรทีท่นัใดทีอ่อกมาจากโอษฐแ์ห่งพระ
ประสงค์ของพระองค์ ได้บนัดาลให้มหาสมุทรสาดซดั ลมพดั ผลไม้ปรากฏออกมา ต้นไม้งอกขึ้นมา 
รอ่งรอยทัง้หมดของอดตีอนัตรธานไป มา่นทัง้หมดขาดสะบัน้ และบรรดาผูท้ีอุ่ทศิตนต่อพระองคร์บีไปหา
แสงสว่างของโฉมพระพกัตรข์องพระผูเ้ป็นนายของตน พระผู้ไม่ถูกจ ากดั ขอทรงใหข้า้พเจา้รูส้ ิง่ทีซ่่อน
เรน้อยูใ่นคลงัแห่งความรูแ้ละปกปิดไวใ้นทีเ่กบ็อจัฉรยิภาพของพระองค ์ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้  
พระองค์ทรงเห็นแล้วว่า ข้าพเจา้ยดึถือพระนามของพระองค์ พระผู้ทรงความบรสิุทธิท์ี่สุด พระผู้ทรง
ความเรอืงรองทีสุ่ด พระผูท้รงอ านาจสูงสุด พระผูท้รงความยิง่ใหญ่ทีสุ่ด พระผูท้รงความสูงส่งทีสุ่ด พระ
ผูท้รงความรุง่โรจน์ทีสุ่ด และยดึชายเสือ้คลุมทีทุ่กคนในโลกนี้และโลกหน้ายดึอยู่ 

 

ขา้แต่พระผู้เป็นเจ้าของขา้พเจ้า ข้าพเจ้าขอวงิวอนต่อไฟแห่งความรกัของพระองค์ ที่ขบัการ
หลบัใหลไปจากดวงตาของบรรดาผูท้ีพ่ระองคร์กัและเลอืกสรร และต่อการระลกึถงึและสรรเสรญิพระองค์
ของพวกเขา ณ ชัว่โมงรุง่อรณุ ขอทรงนับขา้พเจา้เป็นพวกทีบ่รรลุถงึสิง่ทีพ่ระองคส์่งลงมาในคมัภรี ์และ
แสดงใหป้รากฏโดยพระประสงคข์องพระองค ์ขา้แต่พระผู้เป็นเจา้ของขา้พเจา้ พระองคท์รงเหน็แล้วว่า  
ขา้พเจา้ยดึถอืพระนามของพระองค์ พระผู้ทรงความบรสิุทธิท์ี่สุด พระผู้ทรงความเรอืงรองที่สุด พระผู้
ทรงอ านาจสูงสุด พระผูท้รงความยิง่ใหญ่ที่สุด พระผู้ทรงความสูงส่งที่สุด พระผู้ทรงความรุ่งโรจน์ที่สุด 
และยดึชายเสือ้คลุมทีทุ่กคนในโลกนี้และโลกหน้ายดึอยู่ 

 

ขา้แต่พระผู้เป็นเจา้ของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ขอวงิวอนต่อแสงสว่างของโฉมพระพกัตรข์องพระองค ์
ทีผ่ลกัดนับรรดาผูท้ีอ่ยู่ใกลพ้ระองคใ์หพ้บกบัลูกดอกแห่งประกาศติของพระองค ์และบรรดาผูท้ี่อุทศิตน
ต่อพระองคใ์หเ้ผชญิกบัดาบของศตัรใูนหนทางของพระองค ์ขอทรงลขิติใหแ้ก่ขา้พเจา้ดว้ยสิง่ทีพ่ระองค์
ลขิติให้แก่ผู้ที่พระองค์ไว้วางใจและเลือกสรร โดยปากกาที่สูงส่งที่สุดของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็น
เจา้ของขา้พเจ้า พระองค์ทรงเหน็แล้วว่า ขา้พเจา้ยดึถอืพระนามของพระองค์ พระผู้ทรงความบรสิุทธิ ์
ทีสุ่ด พระผูท้รงความเรอืงรองทีสุ่ด พระผูท้รงอ านาจสูงสุด พระผูท้รงความยิง่ใหญ่ทีสุ่ด พระผูท้รงความ
สงูส่งทีสุ่ด  พระผูท้รงความรุง่โรจน์ทีสุ่ด และยดึชายเสือ้คลุมทีทุ่กคนในโลกนี้และโลกหน้ายดึอยู่ 

 

ขา้แต่พระผู้เป็นเจา้ของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ขอวงิวอนต่อพระนามของพระองค์ ซึ่งโดยพระนามนี้
พระองคท์รงเงีย่หูฟงัเสยีงรอ้งเรยีกของคนรกัทัง้หลายของพระองค ์เสยีงถอนหายใจของบรรดาผูท้ีถ่วลิ 
หาพระองค ์เสยีงรอ้งของบรรดาผูท้ีอ่ยูใ่กลท้างเขา้หาพระองค ์และเสยีงโอดครวญของบรรดาผูท้ีอุ่ทศิตน
ต่อพระองค์ และโดยพระนามนี้พระองค์ได้ท าให้บรรดาผู้ที่ตัง้ความหวงัไว้กบัพระองค์ได้สมปรารถนา  
และให้ตามความต้องการของพวกเขา โดยกรุณาธคิุณและความโปรดปรานของพระองค์ และต่อพระ
นามของพระองคซ์ึ่งโดยพระนามนี้ มหาสมุทรแห่งการอภยัสาดซดั ก้อนเมฆแห่งความเอื้อเฟ้ือหลัง่ฝน
ลงมายงัคนรบัใช้ทัง้หลายของพระองค์ ขอทรงลิขติให้แก่ทุกคนที่หนัไปหาพระองค์และถือศีลอดที่
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พระองค์บญัญตัไิว้ ด้วยการชดเชยที่ประกาศติไว้ส าหรบัผูท้ี่ไม่พูดเว้นแต่โดยการอนุญาตของพระองค ์ 
และผูท้ีล่ะทิง้ทุกสิง่ทีต่นครอบครองในหนทางของพระองค ์และเพื่อความรกัของพระองค์ 

 

ขา้แต่พระผูเ้ป็นนายของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ขอวงิวอนต่อพระองคเ์อง ต่อเครื่องหมายของพระองค ์ 
ต่อสญัลกัษณ์ทีช่ดัเจนของพระองค ์ต่อแสงสว่างทีส่่องมาจากดวงตะวนัแห่งความงามของพระองค ์และ
ต่อกิ่งทัง้หลายของพระองค์ ขอทรงลบล้างการละเมดิของบรรดาผู้ที่ยดึมัน่ในกฎของพระองค์ และถือ
ปฏิบตัิสิ่งที่พระองค์บญัญัติไว้ให้แก่พวกเขาในคมัภีร์ของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า 
พระองค์ทรงเห็นแล้วว่า ข้าพเจา้ยดึถือพระนามของพระองค์ พระผู้ทรงความบรสิุทธิท์ี่สุด พระผู้ทรง
ความเรอืงรองทีสุ่ด พระผูท้รงอ านาจสูงสุด พระผูท้รงความยิง่ใหญ่ทีสุ่ด พระผูท้รงความสูงส่งทีสุ่ด พระ
ผูท้รงความรุง่โรจน์ทีสุ่ด และยดึชายเสือ้คลุมทีทุ่กคนในโลกนี้และโลกหน้ายดึอยู่ 

8 ขอความสรรเสรญิจงมแีด่พระองค ์ขา้แต่พระผูเ้ป็นนาย พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้ ! ขา้พเจา้ขอ
วงิวอนพระองคต่์อการเปิดเผยพระธรรมนี้ ที่เป็นเหตุใหค้วามมดืถูกเปลีย่นเป็นแสงสว่าง วหิารทีม่กีาร
เยอืนบ่อยถูกสรา้ง ธรรมจารกึทีล่ขิติไวไ้ดร้บัการเปิดเผย และมว้นพระธรรมทีก่างออกถูกคน้พบ ขอทรง
ส่งลงมาใหข้า้พเจา้และบรรดาผู้ทีอ่ยู่กบัขา้พเจา้ ด้วยสิง่ที่จะช่วยให้เราสามารถเหนิขึน้สู่นภาแห่งความ
รุง่โรจน์ทีเ่หนือธรรมดาของพระองค ์และจะลา้งรอยเป้ือนแห่งความสงสยัออกจากเรา ซึง่ไดข้ดัขวางผูท้ี่
สงสยัไมใ่หเ้ขา้ไปในวหิารแห่งเอกภาพ 

ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าคือผู้ที่ยึดมัน่สายใยแห่งความเมตตารกัใคร่ของ
พระองค ์และเกาะชายเสือ้แห่งความปรานีและความโปรดปรานของพระองค ์ขอพระองคท์รงลขิติสิง่ทีด่ ี
งามในโลกนี้และโลกหน้าให้แก่ขา้พเจา้และบรรดาผูเ้ป็นทีร่กัของขา้พเจา้ เช่นนัน้ขอทรงประทานใหแ้ก่
พวกเขาดว้ยของขวญัอนัซ่อนเรน้ทีพ่ระองคล์ขิติใหแ้ก่ผูท้ีเ่ป็นเลศิทีสุ่ด     

 

ขา้แต่พระผูเ้ป็นนายของขา้พเจา้ วนัเหล่านี้คอืวนัทีพ่ระองคบ์ญัชาคนรบัใชท้ัง้หลายของพระองค์
ใหถ้อืศลีอด พระพรจงมแีด่ผูท้ีถ่อืศลีอดเพื่อเหน็แก่พระองคเ์ท่านัน้ และดว้ยความปล่อยวางอย่างสิน้เชงิ
จากทุกสิง่นอกจากพระองค์ ขา้แต่พระผู้เป็นนายของขา้พเจา้ ขอทรงช่วยเหลอืข้าพเจา้และช่วยเหลอื
พวกเขาใหเ้ชื่อฟงัพระองคแ์ละถอืศลีของพระองค ์แทจ้รงิแลว้พระองคท์รงอานุภาพทีจ่ะท าสิง่ทีพ่ระองค์
เลอืกสรร 

 

ไม่มพีระผู้เป็นเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ พระผู้ทรงรอบรู้ พระผู้ทรงอัจฉรยิภาพ ขอความ
สรรเสรญิทัง้ปวงจงมแีด่พระผูเ้ป็นเจา้ พระผูเ้ป็นนายแห่งภพทัง้ปวง 

9 ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า วนัเหล่านี้คือวนัที่พระองค์บญัชาให้คนรบัใช้ทัง้หลายของ
พระองค์ถือศีลอด ด้วยบญัชานี้พระองค์ทรงประดบัอารมัภบทของคมัภรี์แห่งกฎที่เปิดเผยต่อมนุษย์
ทัง้หลาย และตกแต่งทีเ่กบ็บทบญัญตัขิองพระองคใ์นสายตาของทุกคนทีอ่ยู่ในสวรรคแ์ละทุกคนทีอ่ยู่ใน
โลก พระองคท์รงประสาททุกชัว่โมงในวนัเหล่านี้ดว้ยคุณความดพีเิศษทีไ่ม่มใีครหยัง่รูน้อกจากพระองค ์
พระผูม้คีวามรูค้รอบคลุมทุกสรรพสิง่  พระองคท์รงมอบส่วนหนึ่งของคุณความดนีี้ใหแ้ก่ทุกดวงวญิญาณ  
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ตามธรรมจารกึแห่งโองการและคมัภรีแ์ห่งการพพิากษาที่เปลี่ยนแปลงไม่ไดข้องพระองค ์ยิง่ไปกว่านัน้
พระองคท์รงจดัสรรทุกหน้าของคมัภรีเ์หล่านี้ใหแ้ก่แต่ละชนชาตแิละวงศต์ระกูลทัง้หลายของโลก 

 

ส าหรบัคนรกัทีค่ลัง่ไคลข้องพระองค ์พระองคท์รงส ารองถว้ยแห่งการระลกึถงึพระองคไ์วแ้ต่ละรุ่ง
อรณุตามโองการของพระองค ์ขา้แต่พระผูเ้ป็นผูป้กครองของผูป้กครองทัง้หลาย! คนเหล่านี้คอืผูท้ีม่วัเมา
ด้วยอมฤตแห่งอัจฉรยิภาพนานัปการของพระองค์ จนพวกเขาละทิ้งที่นอนด้วยความปรารถนาที่จะ
สรรเสรญิพระองคแ์ละสดุดคีุณความดขีองพระองค ์และหนีจากการหลบัด้วยความกระตอืรอืรน้ทีจ่ะเขา้
เฝ้าพระองคแ์ละรบัความอารขีองพระองค ์ทุกเวลาดวงตาของพวกเขาเฝ้ามองอรุโณทยัสถานแห่งความ
เมตตารกัใคร่ของพระองค์ และใบหน้าของพวกเขาหนัไปหาแหล่งก าเนิดแรงบันดาลใจของพระองค ์ 
เช่นนัน้จากก้อนเมฆแห่งความปรานีของพระองค์ ขอทรงหลัง่สิ่งที่คู่ควรกบันภาแห่งความอารแีละ
กรณุาธคิุณของพระองคม์ายงัเราและพวกเขา  

 

ขอความสรรเสรญิจงมแีด่พระนามของพระองค ์ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้ ! นี้คอืชัว่โมงที่
พระองค์ไขประตูแห่งความอารขีองพระองค์ต่อหน้าคนทัง้หลาย และเปิดอานนแห่งความเมตตาปรานี
ของพระองคต่์อทุกคนทีอ่าศยัอยู่บนโลก ขา้พเจา้ขอวงิวอนต่อทุกคนทีห่ลัง่เลอืดในหนทางของพระองค ์ 
ผูซ้ึง่ตดัความผูกพนัทัง้หมดจากทุกคนด้วยความปรารถนาพระองค ์และเคลบิเคลิ้มไปกบัสุคนธรสแห่ง
การบนัดาลใจของพระองค ์จนทุกๆ ส่วนของร่างกายของพวกเขาสวดสรรเสรญิพระองค ์และสัน่รวัต่อ
การระลกึถงึพระองค ์ขอทรงอย่าเพกิถอนจากเราในสิง่ที่พระองคล์ขิติไวอ้ย่างเปลีย่นแปลงไม่ได้ในการ
เปิดเผยพระธรรมนี้ ซึ่งเป็นพระธรรมที่มอีานุภาพท าให้ต้นไมทุ้กต้นร ่ารอ้ง สิง่ที่พุ่มไมลุ้กไหมเ้มื่อกาล
ก่อนประกาศต่อพระโมเสส พระผูท้รงสนทนากบัพระองค ์เป็นพระธรรมทีช่่วยใหก้รวดเลก็ทีสุ่ดทุกก้อน
ก้องอกีครัง้ด้วยการสรรเสรญิพระองค์ และก้อนหนิทัง้หลายสดุดพีระองคใ์นสมยัของพระโมฮมัหมดั ผู้
เป็นพระสหายของพระองค ์

 

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า คนเหล่านี้คือผู้ที่พระองค์ทรงกรุณาช่วยให้มีไมตรีจิตกับ
พระองค ์และสามารถสนทนากบัพระผูเ้ปิดเผยพระองคเ์อง วายแุห่งพระประสงคข์องพระองคไ์ดพ้ดัพวก
เขากระจดักระจายไปต่างแดน จนกระทัง่พระองค์รวบรวมพวกเขาไว้ใต้ร่มเงาของพระองค์ และดลให้
พวกเขาเข้ามาอยู่ในอาณาบรเิวณของราชส านักของพระองค์ บัดนี้พระองค์ทรงให้พวกเขาอาศยัอยู่
ภายใตเ้งาของชายคาแห่งความปรานีของพระองค ์ขอพระองคท์รงช่วยพวกเขาใหบ้รรลุถงึสิง่ทีคู่่ควรกบั
สถานะที่สง่า ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า ขอทรงอย่าให้พวกเขาถูกนับเป็นพวกที่แม้ว่าอยู่ใกล้
ทางเขา้หาพระองค ์กถ็ูกขวางกัน้ไมใ่หย้อมรบัพระพกัตรข์องพระองค ์และพวกทีแ่มว้่าพบกบัพระองค ์ก็
ไมไ่ดเ้ขา้เฝ้าพระองค ์

 

ขา้แต่พระผูเ้ป็นนายของขา้พเจา้ คนรบัใชเ้หล่านี้ของพระองคค์อืผูท้ีเ่ขา้มาในคุกทีห่ฤโหดทีสุ่ดนี้
กบัพระองค ์ถอืศลีอดภายในก าแพงคุกนี้ ตามทีพ่ระองคบ์ญัชาพวกเขาไวใ้นธรรมจารกึแห่งโองการและ
คมัภรีแ์ห่งค าสัง่ของพระองค ์ดงันัน้ขอทรงส่งลงมาใหพ้วกเขา ดว้ยสิง่ที่จะช าระพวกเขาให้หมดจดจาก
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ทุกสิง่ทีพ่ระองคร์งัเกยีจ เพื่อว่าพวกเขาจะอุทศิตนทัง้หมดต่อพระองค ์และปล่อยวางอย่างสิน้เชงิจากทุก
สิง่นอกจากพระองค ์

 

เช่นนัน้ขอทรงหลัง่สิง่ที่คู่ควรกบักรุณาธคิุณและเหมาะสมกบัความอารขีองพระองค์มายงัเรา 
เช่นนัน้ขอทรงช่วยขา้พเจา้ใหม้ชีวีติอยู่ในการระลกึถงึพระองค ์และตายในความรกัของพระองค ์ขอทรง
ประทานของขวญัให้เราได้เขา้เฝ้าพระองค์ในภพต่างๆ ถดัจากน้ี ภพทีไ่ม่มใีครหยัง่รูน้อกจากพระองค ์
พระองคค์อืพระผูเ้ป็นนายของเราและพระผูเ้ป็นนายแห่งภพทัง้ปวง และพระผูเ้ป็นเจา้ของทุกคนทีอ่ยู่ใน
สวรรคแ์ละทุกคนทีอ่ยูบ่นโลก 

 

ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้ พระองคท์รงเหน็สิง่ทีบ่งัเกดิกบัผูเ้ป็นทีร่กัทัง้หลายของพระองค์
ในสมยัของพระองค์ ความรุ่งโรจน์ของพระองค์เป็นพยานให้ขา้พเจา้ ! เสยีงเศร้าโศกของบรรดาผู้ที่
พระองค์เลอืกสรรเปล่งไปทัว่อาณาจกัรของพระองค ์บางคนตดิกบัของพวกไม่มศีาสนาในดนิแดนของ
พระองค ์และถูกพวกเขาขดัขวางไมใ่หอ้ยูใ่กลท้างเขา้หาพระองค ์ไมใ่หไ้ปถงึราชส านกัแห่งความรุ่งโรจน์
ของพระองค ์บางคนสามารถเขา้หาพระองค ์แต่กถ็ูกขวางกัน้ไม่ใหม้องเหน็พระพกัตรข์องพระองค ์บาง
คนดว้ยความกระตอืรอืรน้ทีจ่ะมองดูพระองค ์ไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้ไปในอาณาบรเิวณของราชส านักของ
พระองค ์แต่กย็อมใหม้า่นแห่งจนิตนาการของผูค้นและการประทุษรา้ยโดยบรรดาผูก้ดขีใ่นหมู่ประชาชน
ของพระองค ์มาคัน่ระหว่างตนเองกบัพระองค ์

 

ขา้แต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า นี้คอืชัว่โมงที่พระองค์ท าให้เป็นเลศิกว่าทุกชัว่โมงอื่นๆ และ
ทรงสมัพนัธก์บัผูท้ีเ่ป็นเลศิทีสุ่ดในหมู่คนทัง้หลายของพระองค ์ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้ ขา้พเจา้
ขอวงิวอนต่อตวัพระองคเ์องและต่อพวกเขา ขอทรงลขิติสิง่ทีจ่ะเชดิชูบรรดาผูเ้ป็นทีร่กัของพระองคใ์นวถิี
ของปีนี้ ยิง่ไปกว่านัน้ขอพระองค์ทรงประกาศิตสิ่งที่จะช่วยให้ดวงตะวนัแห่งอานุภาพของพระองค ์ 
สามารถส่องแสงอย่างเจดิจา้บนขอบฟ้าแห่งความรุ่งโรนจข์องพระองค์  และให้ความสว่างทัง้โลกโดย
อ านาจของพระองค ์

 

ขา้แต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า ขอทรงท าให้ศาสนาของพระองค์มชียัและศตัรูของพระองค์
ตกต ่า เช่นนัน้ขอทรงลขิติสิง่ทีด่งีามในชวีตินี้และชวีติหน้าใหแ้ก่เรา พระองคค์อืพระผูเ้ป็นสจัธรรม พระผู้
ทรงรูส้ ิง่ทีเ่ป็นความลบั ไมม่พีระผูเ้ป็นเจา้อื่นใดนอกจากพระองค ์พระผูท้รงอภยัเสมอ พระผูท้รงอาร ี

10 ขอความสรรเสรญิจงมแีด่พระองค ์ขา้แต่พระผูเ้ป็นนาย พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้! วนัเหล่านี้คอื
วนัทีพ่ระองคบ์ญัชามวลมนุษยใ์ห้ถอืศลีอด เพื่อว่าโดยการถอืศลีอดนี้ พวกเขาจะได้ช าระวญิญาณของ
ตนให้บรสิุทธิ ์และตดัความผูกพนัทัง้หมดจากทุกคนนอกจากพระองค์ เพื่อว่าสิง่ที่คู่ควรกบัราชส านัก
แห่งราชศกัดาและเหมาะกบัท าเนียบแห่งการเปิดเผยความเป็นหนึ่งของพระองค ์จะขึน้มาจากหวัใจของ
พวกเขา ขา้แต่พระผู้เป็นนายของขา้พเจา้ ขอทรงให้การถอืศลีอดนี้กลายเป็นชโลทรแห่งน ้าที่ให้ชวีติ 
และใหคุ้ณความดทีีพ่ระองคป์ระสาทใหไ้ว ้และดว้ยวธินีี้ขอพระองคท์รงช าระหวัใจของคนรบัใชท้ัง้หลาย  
ทีค่วามชัว่รา้ยทัง้หลายของโลกไม่อาจขวางกัน้มใิหห้นัไปหาพระนามทีรุ่่งโรจน์ทีสุ่ดของพระองค ์และไม่
หวัน่ไหวต่อเสยีงรบกวนและเหตุการณ์อกึทกึของพวกทีป่ฏเิสธสญัลกัษณ์ทีอ่ าไพทีสุ่ดของพระองค ์ทีม่า
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กบัการมาถึงของพระผู้ส าแดงพระองค์ ที่ทรงประสาทด้วยอธิปไตย อานุภาพ ราชศกัดา และความ
รุง่โรจน์ของพระองค ์คนรบัใชเ้หล่านี้คอืผูท้ีท่นัใดทีเ่สยีงรอ้งเรยีกของพระองคไ์ปถงึพวกเขา  ไดร้บีไปใน
ทศิทางแห่งความปรานีของพระองค์ และไม่ถูกขวางกัน้จากพระองค์โดยความเปลี่ยนแปลงและความ
บงัเอญิของโลกนี้ หรอืโดยขอ้จ ากดัใดๆ ของมนุษย  ์

 

ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้ ขา้พเจา้คอืผูท้ีใ่หก้ารยนืยนัเอกภาพของพระองค ์ยอมรบัความ
เป็นหนึ่งของพระองค์ น้อมเกล้าอย่างถ่อมตนต่อการเปิดเผยราชศกัดาของพระองค์ กมัหน้ายอมรบั
ความอ าไพของแสงสว่างแห่งความรุง่โรจน์ทีเ่หนือธรรมดาของพระองค ์ขา้พเจา้เชื่อในพระองคห์ลงัจาก
ที่พระองค์ช่วยให้ข้าพเจ้าสามารถรู้จกัตัวตนของพระองค์ ที่ทรงเปิดเผยต่อดวงตาของมนุษย์โดย
อานุภาพแห่งอธปิไตยและอ านาจของพระองค ์ขา้พเจา้หนัไปหาศาสนทตูทีเ่ป็นการเปิดเผยตวัพระองคน์ี้
โดยปล่อยวางจากทุกสิง่โดยสิน้เชงิ และยดึเหนี่ยวสายใยแห่งของขวญัและกรุณาธคิุณของพระองคอ์ย่าง
แน่วแน่ ขา้พเจา้อา้แขนรบัสจัธรรมของศาสนทูตนี้ และสจัธรรมของกฎและศลีทีน่่าพศิวงทัง้หมดทีถู่กส่ง
ลงมาให้ศาสนทูตนี้ ขา้พเจา้ถอืศลีอดเพื่อความรกัของพระองค์และเป็นไปตามบญัชาของพระองค ์และ
ยุติการอดด้วยลิ้นที่สรรเสรญิพระองค์และตรงตามความยนิดขีองพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนายของ
ขา้พเจา้ ขอทรงอย่าให้ขา้พเจา้ถูกนับเป็นพวกที่ถอืศลีอดในเวลากลางวนั หมอบลงต่อพระพกัตรข์อง
พระองค์ในยามค ่าคนื แล้วไม่ยอมรบัสจัธรรมของพระองค์ ไม่เชื่อในสญัลกัษณ์ของพระองค์ ปฏเิสธ
พยานหลกัฐานของพระองค ์และบดิเบอืนวาทะของพระองค ์

 

ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า ขอทรงเปิดดวงตาของข้าพเจ้า และดวงตาของทุกคนที่
แสวงหาพระองค ์เพื่อว่าเราจะยอมรบัพระองคด์ว้ยพระเนตรของพระองคเ์อง นี้คอืบญัชาของพระองคท์ี่
ให้เราไว้ในคมัภรี ์ที่พระองคส์่งลงมาให้ศาสนทูตที่พระองคท์รงเลอืกด้วยค าสัง่ของพระองค์ ทรงโปรด
ปรานเพยีงผู้เดยีวเหนือมวลมนุษย ์ทรงยนิดจีะประสาทอธปิไตยของพระองค์ ทรงโปรดเป็นพเิศษและ
มอบหมายธรรมสารของพระองคถ์งึประชาชนของพระองค ์ดงันัน้ขอความสรรเสรญิจงมแีด่พระองค ์ขา้
แต่พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้ เนื่องดว้ยพระองคท์รงกรุณาช่วยใหเ้ราสามารถยอมรบัศาสนทูตนี้ ยอมรบั
สิง่ใดก็ตามที่ถูกส่งลงมายงัศาสนทูตน้ี และประทานเกยีรตใิห้เราเขา้เฝ้าพระผู้ซึ่งพระองค์สญัญาไว้ใน
คมัภรีแ์ละธรรมจารกึของพระองค ์

 

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า เช่นนัน้พระองค์ทรงเห็นข้าพเจ้าหนัหน้ามาหาพระองค์ ยดึ
เหนี่ยวสายใยแห่งความเอือ้เฟ้ือและการบรบิาลทีก่ารณุยข์องพระองคอ์ยา่งแน่วแน่ และเกาะชายเสือ้แห่ง
ความเมตตาปรานีและความโปรดปรานที่อารขีองพระองค์ ข้าพเจ้าขออ้อนวอนพระองค์ ขอทรงอย่า
ท าลายความหวงัของขา้พเจา้ทีจ่ะบรรลุถงึสิง่ทีพ่ระองคล์ขิติไว้ส าหรบัคนรบัใช้ทัง้หลายของพระองค ์ที่
หนัมาหาอาณาบรเิวณของราชส านักของพระองคแ์ละที่คุ้มภยัอนัเป็นที่สถติของพระองค ์และถอืศลีอด
เพื่อความรกัของพระองค ์ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ขอสารภาพว่า สิง่ใดก็ตามทีม่าจาก
ขา้พเจา้ไมคู่่ควรเลยกบัอธปิไตยของพระองค ์และไม่คู่ควรกบัราชศกัดาของพระองค ์และกระนัน้ขา้พเจา้
ขอวงิวอนพระองค ์ต่อพระนามของพระองคท์ีท่รงใชเ้ปิดเผยพระองคเ์องต่อทุกสรรพสิง่ ในความรุ่งโรจน์
ของบรรดาศกัดิท์ีเ่ป็นเลศิทีสุ่ดของพระองค ์ในการเปิดเผยพระธรรมน้ีทีพ่ระองคท์รงแสดงความงามของ
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พระองค์ให้ปรากฏ โดยพระนามทีอ่ าไพที่สุดของพระองค์ ขอทรงให้ขา้พเจา้ดื่มอมฤตแห่งความปรานี
ของพระองค์ และเครื่องดื่มบรสิุทธิแ์ห่งความโปรดปรานของพระองค ์ทีห่ลัง่ไหลมาจากมอืขวาแห่งพระ
ประสงคข์องพระองค์ เพื่อว่าขา้พเจา้จะจอ้งมองพระองค์และปล่อยวางจากทุกสิง่นอกจากพระองค์ ถงึ
ขนาดที่โลกและทุกสิง่ทีถู่กสรา้งในโลก จะปรากฏต่อขา้พเจา้เป็นเสมอืนวนัทีช่ ัว่แล่นทีพ่ระองคไ์ม่ ไดล้ด
ตวัลงมาสรา้ง 

 

ขา้แต่พระผู้เป็นเจา้ของข้าพเจา้ ยิง่ไปกว่านัน้ข้าพเจา้ขออ้อนวอนพระองค์ จากนภาแห่งพระ
ประสงคแ์ละก้อนเมฆแห่งความปรานีของพระองค ์ขอทรงหลัง่สิง่ทีจ่ะช าระเราให้หมดกลิน่สาบแห่งการ
ละเมดิของเรา ขา้แต่พระผูท้รงเรยีกพระองคเ์องว่าพระผูเ้ป็นเจา้แห่งความปรานี!  แทจ้รงิแลว้พระองค์
คอืพระผูท้รงอานุภาพทีสุ่ด พระผูท้รงความรุง่โรจน์ พระผูท้รงเกือ้กูล 

 

ขา้แต่พระผูเ้ป็นนายของขา้พเจา้ ขอทรงอย่าผลกัไสผูท้ีห่นัมาหาพระองค ์หรอืใหผู้้ทีใ่กล้เขา้มา
หาพระองค ์ออกห่างจากราชส านักของพระองค ์ขอทรงอย่าดบัความหวงัของผูอ้้อนวอนทีถ่วลิหา ทีย่ ื่น
มอืออกไปแสวงหากรุณาธิคุณและความโปรดปรานของพระองค์ ขอทรงอย่าพรากคนรบัใช้ที่จรงิใจ
ทัง้หลายของพระองค์ จากความมหศัจรรยข์องความปรานีและความเมตตารกัใคร่ของพระองค์ ขา้แต่
พระผู้เป็นนายของข้าพเจา้! พระองค์ทรงอภยัและอารทีี่สุด พระองค์มอีานุภาพที่จะท าสิง่ที่พระองค์
ปรารถนา สิง่อื่นทัง้หมดนอกจากพระองค์ สิ้นอานุภาพต่อการเปิดเผยอ านาจของพระองค์ สิ้นท่าเมื่อ
เผชญิกบัหลกัฐานของความมัง่คัง่ของพระองค์ เป็นศูนยภาพเมื่อเทยีบกบัการส าแดงอธปิไตยที่เหนือ
ธรรมดาของพระองค์ และหมดสิ้นก าลงัเมื่อเผชิญกับเครื่องหมายและสัญลกัษณ์แห่งอานุภาพของ
พระองค ์ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้ มทีีพ่กัพงิใดหรอืนอกจากพระองคท์ีข่า้พเจา้สามารถหนีไปหา 
มทีีป่ลอดภยัทีไ่หนหรอืทีข่า้พเจา้สามารถรบีไปหา? ไม่ อานุภาพแห่งอ านาจของพระองคเ์ป็นพยานให้
ขา้พเจา้! ไมม่ผีูคุ้ม้ครองใดนอกจากพระองค ์ไมม่สีถานทีใ่ดใหห้นีไปหานอกจากพระองค ์ไม่มทีีพ่กัพงิใด
ใหแ้สวงหานอกจากพระองค ์ขา้แต่พระผูเ้ป็นนายของขา้พเจา้ ขอทรงดลใหข้า้พเจา้ลิม้มธุราสวรรคแ์ห่ง
การระลกึถงึและการสรรเสรญิพระองค ์ขา้พเจา้ขอสาบานต่ออ านาจของพระองค์! ใครกต็ามทีล่ ิม้มธุรานี้
จะตดัความผูกพนัทัง้หมดจากโลกและทุกสิง่ที่อยู่ในโลก จะหนัใบหน้าไปหาพระองค์ และถูกช าระล้าง
การระลกึถงึผูอ้ื่นนอกจากพระองค ์

 

ขา้แต่พระผู้เป็นเจา้ของขา้พเจ้า เช่นนัน้ขอทรงให้แรงบนัดาลใจแก่วญิญาณของขา้พเจา้ ด้วย
การระลกึถงึพระองคอ์ย่างน่าพศิวง เพื่อว่าขา้พเจา้จะสดุดพีระนามของพระองค ์ขอทรงอย่านับขา้พเจา้
เป็นพวกที่อ่านวจนะของพระองค์แล้วไม่พบของขวญัที่ซ่อนเร้นของพระองค์ ที่บรรจุอยู่ในนัน้ตาม
โองการของพระองค์ ซึ่งกระตุ้นวญิญาณของมนุษยแ์ละหวัใจของคนรบัใชท้ัง้หลายของพระองค์ ขา้แต่
พระผูเ้ป็นนายของขา้พเจา้ ขอทรงท าใหข้า้พเจา้ถูกนับเป็นพวกทีต่ื่นตวัโดยสุคนธรสของพระองคท์ีโ่ชย
มาในสมยัของพระองค์ จนพวกเขาสละชวีติเพื่อพระองค์ และรบีไปยงัสถานที่ตายของตนด้วยความ
ปรารถนาทีจ่ะจอ้งมองความงามของพระองคแ์ละเขา้เฝ้าพระองค ์และหากใครกล่าวต่อพวกเขาระหว่าง
ทางว่า “เจา้จะไปไหนหรอื?” พวกเขาจะกล่าวว่า “ไปหาพระผูเ้ป็นเจา้ พระผูท้รงครอบครองทุกสิง่ พระผู้
ทรงช่วยเหลอืในภยนัตราย พระผูท้รงด ารงอยูด่ว้ยตนเอง!” 
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การละเมดิทีก่ระท าโดยพวกทีห่นัหนีไปจากพระองค ์ท าตวัยโสต่อพระองค์ หาไดช้่วยขวางกัน้
พวกเขาไม่ให้รกัพระองค์ ไม่ให้หนัหน้าไปหาพระองค์ คนเหล่านี้คอืผู้ที่ได้รบัพรจากหมู่เทวญัเบือ้งบน  
ไดร้บัการสดุดโีดยบรรดาผูท้ี่อาศยัอยู่ในนครอนันต์ และเหนือจากนี้โดยบรรดาผูท้ีบ่นหน้าผากของพวก
เขา ปากกาทีสู่งส่งทีสุ่ดของพระองค์ลขิติไว้ว่า: คนเหล่านี้! ประชาชนแห่งบาฮา แสงสว่างแห่งการน า
ทางสาดความอ าไพผ่านมาทางพวกเขา” ดงันี้เป็นทีล่ขิติไวใ้นธรรมจารกึแห่งโองการทีเ่ปลีย่นแปลงไม่ได้
ของพระองค ์โดยบญัชาและพระประสงคข์องพระองค  ์

 

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ดงันัน้ขอทรงประกาศความยิง่ใหญ่ของพวกเขา และความ
ยิง่ใหญ่ของบรรดาผูซ้ึ่งขณะทีย่งัมชีวีติอยู่หรอืตายไปแลว้ ไดม้าเวยีนรอบพวกเขา ขอทรงประทานสิง่ที่
พระองค์ลขิติไว้ส าหรบัผู้ที่ชอบธรรมในหมู่มนุษย ์ให้แก่พวกเขา พระองค์ทรงอานุภาพในการท าทุกสิง่  
ไม่มพีระผู้เป็นเจา้อื่นใดนอกจากพระองค์ พระผู้ทรงอานุภาพ พระผูท้รงช่วยเหลอืในภยนัตราย พระผู้
ทรงมหทิธานุภาพ พระผูท้รงอารทีีสุ่ด 

 

ขา้แต่พระผูเ้ป็นนายของขา้พเจา้ ขอทรงอยา่ใหก้ารถอืศลีอดของเราสิน้สุดลงดว้ยการถอืศลีอดนี้  
หรอืปฏญิญาทีพ่ระองคท์ าไวส้ิน้สุดลงดว้ยปฏญิญานี้ ขอพระองคท์รงยอมรบัทุกสิง่ทีเ่ราท าเพื่อความรกั
ของพระองค ์และเพื่อเหน็แก่ความยนิดขีองพระองค์ และทุกสิง่ทีเ่รายงัไม่ได้ท าเพราะยอมอยู่ใต้กเิลสที่
ชัว่รา้ยและไรศ้ลีธรรมของเรา เช่นนัน้ขอทรงช่วยให้เรายดึเหนี่ยวความรกัและความยนิดขีองพระองค์
อย่างแน่วแน่ และปกปกัรกัษาเราให้พ้นจากการก่อกวนของพวกที่ปฏิเสธพระองค์และไม่ยอมรบั
สญัลกัษณ์ทีอ่ าไพทีสุ่ดของพระองค ์ความจรงิแลว้พระองคค์อืพระผูเ้ป็นนายแห่งโลกนี้และโลกหน้า ไม่มี
พระผูเ้ป็นเจา้อื่นใดนอกจากพระองค ์พระผูท้รงความประเสรฐิ พระผูท้รงความสงูส่งทีสุ่ด 

 

ขา้แต่พระผู้เป็นนายของขา้พเจ้า ขอพระองค์ทรงสรรเสรญิพระผู้เป็นจุดปฐม เป็นความลกึลบั
ของพระผูเ้ป็นเจา้ เป็นสาระทีม่องไมเ่หน็ เป็นอรโุณทยัแห่งความเป็นเจา้ และเป็นพระผูส้ าแดงความเป็น
นายของพระองค์ ซึ่งโดยศาสนทูตผู้ส าแดงพระองค์นี้ ความรู้ทัง้หมดในอดีตและความรู้ทัง้หมดใน
อนาคตเป็นทีช่ดัเจน ไข่มุกแห่งอจัฉรยิภาพที่ซ่อนเรน้ของพระองค์ถูกคน้พบ และความลกึลบัของนาม
ของพระองคท์ีถ่นอมไวถู้กเปิดเผย และเป็นศาสนทตูทีพ่ระองคท์รงแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูป้ระกาศพระผูซ้ึง่โดย
พระนามของพระองค ์อกัษร “จง” และ “เป็น” ถูกเชื่อมเขา้ด้วยกนั โดยศาสนทูตนี้ราชศกัดา อธปิไตย
และอ านาจของพระองคเ์ป็นทีรู่ ้โดยศาสนทูตนี้วจนะของพระองคถ์ูกส่งลงมา กฎของพระองคไ์ดร้บัการ
แถลงอย่างชดัเจน สญัลกัษณ์ของพระองค์แพร่กระจายไปต่างแดน พระวจนะของพระองค์ได้รบัการ
สถาปนา หวัใจของบรรดาผูท้ีพ่ระองคเ์ลอืกสรรแบบออกมา ทุกคนทีอ่ยู่ในสวรรคแ์ละทุกคนทีอ่ยู่บนโลก
ถูกรวบรวมเข้ามาด้วยกนั ศาสนทูตนี้พระองค์ทรงเรยีกว่าอาล ีโมฮมัหมดัในอาณาจกัรแห่งนามของ
พระองค ์และพระวญิญาณของพระวญิญาณทัง้หลายในธรรมจารกึแห่งโองการทีเ่ปลีย่นแปลงไม่ได้ของ
พระองค์ ศาสนทูตน้ีพระองคท์รงประสาทด้วยบรรดาศกัดิข์องพระองค์เอง นามของศาสนทูตนี้นามอื่น
ทัง้หมดกลบัไปสู่โดยบญัชาและอานุภาพแห่งอ านาจของพระองค์ และในศาสนทูตนี้พระองค์ทรงท าให้
คุณลกัษณะและบรรดาศกัดิท์ ัง้หมดของพระองคบ์รรลุถงึจุดสมบูรณ์สุดท้าย นามทัง้หลายทีซ่่อนเรน้อยู่
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ภายในวหิารทีไ่ม่เปรอะเป้ือนของพระองค ์ในภพทีม่องไม่เหน็และนครทีว่สิุทธิข์องพระองค ์เป็นของศา
สนทตูนี้ 

 

ยิง่ไปกว่านัน้ขอพระองคท์รงสรรเสรญิพวกทีเ่ชื่อในศาสนทูตนี้และในสญัลกัษณ์ของศาสนทูตนี้  
และหนัมาหาศาสนทูตนี้ จากในหมู่ผูท้ ีย่อมรบัเอกภาพของพระองคใ์นการส าแดงองคค์รัง้หลงั ซึง่ศาสน
ทูตนี้กล่าวถึงในธรรมจารกึและคมัภรี์ทัง้หลาย และในวจนะที่น่าพศิวงและวาทะที่เป็นเสมอืนอญัมณี
ทัง้หมดทีล่งมาสู่ศาสนทตูนี้ พระผูเ้ป็นการส าแดงองคค์รัง้หลงันี้เองทีพ่ระองคบ์ญัชาใหส้ถาปนาปฏญิญา
ของตนก่อนทีศ่าสนทตูนี้จะสถาปนาปฏญิญาของตนเอง บรมศาสดาผูเ้ป็นการส าแดงองคค์รัง้หลงันี้คอืผู้
ที่คมัภรีบ์ายนัสรรเสรญิ สดุดคีวามเป็นเลศิ สถาปนาสจัธรรมของบรมศาสดานี้ ประกาศอธปิไตยของ
บรมศาสดานี้ และท าใหศ้าสนาของบรมศาสดานี้สมบูรณ์ พระพรจงมแีด่ผูท้ี่หนัมาหาบรมศาสดานี้ และ
ท าสิง่ที่บรมศาสดานี้บญัชา ขา้แต่พระผู้เป็นนายแห่งภพทัง้หลาย และเป็นยอดปรารถนาของทุกคนที่
รูจ้กัพระองค!์ 

 

ขา้แต่พระผู้เป็นเจา้ของขา้พเจา้ ขอความสรรเสรญิจงมแีด่พระองค ์เนื่องด้วยพระองค์ทรงช่วย
เราใหย้อมรบัและรกับรมศาสดาน้ี ดงันัน้ขา้พเจา้ขอวงิวอนพระองคต่์อบรมศาสดานี้ และต่อบรรดาพระผู้
เป็นอรุโณทยัสถานแห่งความเป็นเจา้ของพระองค์ เป็นการส าแดงความเป็นนายของพระองค์ เป็นคลงั
แห่งการเปิดเผยพระธรรมของพระองค์ และเป็นที่เก็บแรงบนัดาลใจของพระองค์ ขอทรงช่วยเราให้
สามารถรบัใช้และเชื่อฟงับรมศาสดาน้ี กลายเป็นผูช่้วยเหลอืศาสนาของบรมศาสดาน้ี และเป็นผู้ไล่ศตัรู
ทัง้หลายของบรมศาสดานี้ใหก้ระเจงิไป พระองคท์รงอานุภาพในการท าทุกสิง่ทีพ่ระองคย์นิด ีไม่มพีระผู้
เป็นเจา้อื่นใดนอกจากพระองค์ พระผู้ทรงมหทิธานุภาพ พระผู้ทรงความรุ่งโรจน์ พระผู้ซึ่งมวลมนุษย์
แสวงหาความช่วยเหลอื! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28 

 

หมายเหต ุ
         

1. ค าสอนทีเ่ชื่อว่าเป็นของอหิมา่มอาล ี
2. “ขา้พเจา้ขอวงิวอน...เพื่อความรกัทีม่ต่ีอพระองค”์ แปลโดยท่านโชก ิเอเฟนด ิด ูPrayers and 

Meditations by Baha’u’llah, CLX 
3. เช่นเดยีวกบัขอ้ 2 
4. โมลลา โฮเซน 
5. คุดดุส 
6. คุดดุส 
7. พระบ๊อบ 


