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จงด าดิง่ลงสูม่หาสมทุรแหง่วจนะ 

ของเรา เพ่ือเจ้าจะได้คล่ีคลายความ 

ลบัท่ีอยูใ่นพระวจนะ และค้นพบไขม่กุแหง่ 

อจัฉริยภาพท่ีซอ่นเร้นอยูใ่นความล า้ลกึ 

พระบาฮาอลุลาห์ 
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บทอธิษฐานบังคับประจ าวันบทสัน้ 
 

ใช้อธิษฐานระหว่างเวลาเทีย่ววนัจนถึงดวงอาทิตย์ตกวนัละหน่ึงครั้ง 

ข้าแตพ่ระผู้ เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอเป็นสกัขีพยานว่า พระองค์ทรงสร้างข้าพเจ้าขึน้มาเพ่ือให้รู้จกั
และบชูาพระองค์ บดันี ้ข้าพเจ้าขอยืนยนัความไร้อ านาจของข้าพเจ้าและเดชานภุาพของพระองค์ ความยากไร้ของ
ข้าพเจ้าและความมัง่คัง่ของพระองค์ 

ไมมี่พระผู้ เป็นเจ้าอ่ืนใดนอกจากพระองค์ พระผู้ทรงชว่ยเหลือในภยนัตราย พระผู้ทรงด ารงอยูด้่วยตนเอง 

พระบาฮาอลุลาห์ 

 

บทอธิษฐานตอนเช้าตรู่ 
 

ข้าแต่พระผู้ เป็นเจ้า พระผู้ เป็นเจ้านายของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเป็นคนรับใช้ของพระองค์ เป็นบตุรหลานของ
บริพารของพระองค์ ข้าพเจ้าลกุขึน้จากท่ีนอนเช้านี ้ยามท่ีดวงตะวนัแห่งเอกภาพฉายแสงมาจากอรุโณทยัแห่งพระ
ประสงค์ของพระองค์ และสาดรัศมีไปทัว่พิภพตามท่ีบญัญตัไิว้ในคมัภีร์แหง่ประกาศิตของพระองค์ 

ข้าแตพ่ระผู้ เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ขอความสรรเสริญจงมีแดพ่ระองค์ท่ีทรงให้เราต่ืนขึน้มาเห็นแสงธรรมของ
พระองค์ ข้าแตพ่ระผู้ เป็นนายของข้าพเจ้า โปรดชว่ยให้เราไมต้่องพึง่ผู้ใดนอกจากพระองค์ และตดัความผกูพนัจาก
ทกุสิ่งนอกจากพระองค์ โปรดลิขิตสิ่งท่ีดีงามในโลกนีแ้ละโลกหน้าให้แก่ข้าพเจ้า แก่ผู้ เป็นท่ีรักของข้าพเจ้า แก่วงศ์
ตระกลูของข้าพเจ้า ทัง้ชายและหญิง ข้าแตพ่ระผู้ เป็นท่ีรักยิ่งของสรรพสิ่งทัง้มวล พระผู้ เป็นยอดปรารถนาของเอก
ภพ โปรดคุ้มครองให้เราปลอดภัยจากพวกท่ีพระองค์ถือว่าเป็นผู้กระซิบความชัว่ร้ายในจิตใจของมนุษย์พระองค์
ทรงอ านาจในการท าตามท่ีพระองค์ปรารถนา แท้จริงแล้ว พระองค์คือพระผู้ทรงมหิทธานภุาพ พระผู้ทรงช่วยเหลือ 
ในภยนัตราย พระผู้ทรงด ารงอยูด้่วยตนเอง 

ข้าแตพ่ระผู้ เป็นนาย พระผู้ เป็นเจ้าของข้าพเจ้า โปรดประสาทพรให้แก่พระผู้ ท่ีพระองค์ได้ขนานพระนาม
อนัวิศษิฐ์สดุให้ พระผู้ซึ่งพระองค์ใช้แยกผู้ มีศีลธรรมออกจากผู้ชัว่ร้าย โปรดช่วยเหลือเราให้กระท าสิ่งท่ีพระองค์รัก
และปรารถนา ข้าแตพ่ระผู้ เป็นเจ้าของข้าพเจ้า โปรดประสาทพรให้แก่บรรดาผู้ ท่ีเป็นพระวจนะและพยญัชนะของ
พระองค ์แก่บรรดาผู้ ท่ีตัง้จิตสูพ่ระองค์ หนัมาสูพ่ระพกัตร์ของพระองค์ และสดบัฟังสรุเสียงของพระองค์ 

แท้จริงแล้ว พระองค์คือ พระผู้ เป็นนาย และราชนัของมนษุย์ทัง้ปวง และทรงอ านาจเหนือทกุสรรพสิ่ง 

พระบาฮาอลุลาห์ 
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บทอธิษฐานตอนเช้า 

ข้าแตพ่ระผู้ เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ต่ืนขึน้มาภายใต้ท่ีก าบงัของพระองค์ และผู้ ท่ีแสวงหาท่ีก าบงันี ้
ควรอาศยัอยู่ในวิหารท่ีอยู่ในความคุ้มครอง และปราการท่ีอยู่ในความปกป้องของพระองค์ ข้าแต่พระผู้ เป็นนาย
ของข้าพเจ้า โปรดให้อรุโณทัยแห่งการเปิดเผยพระธรรมของพระองค์สาดแสงธรรมให้แก่วิญญาณของข้าพเจ้า
เสมือนดงัท่ีพระกรุณาของพระองค์สาดรัศมียามเช้าให้แก่กายภายนอกของข้าพเจ้า 

พระบาฮาอลุลาห์ 

* * * 

 

ข้าแต่พระผู้ เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ลุกขึน้มาเช้านีด้้วยพระกรุณาของพระองค์ และออกจากบ้าน
โดยวางใจในพระองค์ มอบตนไว้ในความดแูลของพระองค์ ขอนภาแห่งความปรานีของพระองค์หลัง่พระพรให้แก่
ข้าพเจ้าและช่วยให้ข้าพเจ้ากลบับ้านด้วยความปลอดภัย ดงัท่ีพระองค์ช่วยให้ข้าพเจ้าออกเดินทางภายใต้ความ
คุ้มครองของพระองค ์ด้วยความคดิตดิตรึงอยูก่บัพระองค์ 

ไมมี่พระผู้ เป็นเจ้าอ่ืนใดนอกจากพระองค์ พระผู้ เป็นหนึ่ง พระผู้ ไม่มีเปรียบปาน พระผู้ทรงรอบรู้ พระผู้ทรง
อจัฉริยภาพ 

พระบาฮาอลุลาห์ 

 

บทอธิษฐานตอนค ่า 
 

ข้าแต่พระผู้ เป็นเจ้า พระผู้ เป็นนายของข้าพเจ้า พระผู้ เป็นท่ีหมายปองของข้าพเจ้า คนรับใช้ผู้ นีข้อง
พระองค์ขอนอนในท่ีก าบงัของพระองค์ ขอพกัผ่อนภายใต้ฟากฟ้าแห่งพระกรุณาของพระองค์ วิงวอนให้พระองค์
ดแูลและคุ้มครอง 

ข้าแตพ่ระผู้ เป็นนายของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขออ้อนวอนตอ่พระเนตรท่ีไม่เคยหลบัของพระองค์ โปรดปกป้อง
มิให้ดวงตาของข้าพเจ้ามองดูสิ่งอ่ืนใดนอกจากพระองค์ โปรดเบิกสายตาของข้าพเจ้าให้เห็นเคร่ืองหมายของ
พระองค์และเห็นขอบฟ้าแห่งการเปิดเผยพระธรรมของพระองค์ พระองค์คือพระผู้ ท่ีสาระแห่งอ านาจต้องพร่ันพรึง
ตอ่การเปิดเผยอานภุาพของพระองค์ 

ไมมี่พระผู้ เป็นเจ้าอ่ืนใดนอกจากพระองค์ พระผู้ทรงมหิทธานภุาพ พระผู้ทรงก าราบ พระผู้ทรงอตุมภาพ 

พระบาฮาอลุลาห์ 
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บทอธิษฐานระหว่างถือศีลอด 
 

ขอความสรรเสริญจงมีแด่พระองค์ ข้าแตพ่ระผู้ เป็นนาย พระผู้ เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อ
การเปิดเผยพระธรรมนีท่ี้ได้เปล่ียนความมืดเป็นแสงสว่างบนัดาลให้มีการก่อสร้างวิหารส าหรับสกัการะ มีการลิขิต
ธรรมจารึกและม้วนพระธรรมคล่ีออก โปรดช่วยให้ข้าพเจ้าและญาติมิตรเหินขึน้สู่นภาแห่งความรุ่งโรจน์ของ
พระองค์และขจดัความสงสยัท่ีเป็นอปุสรรคตอ่การเข้าไปยงัเทพมณเฑียนแหง่เอกภาพของพระองค์ 

ข้าแตพ่ระผู้ เป็นนายของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าคือผู้หนึ่งท่ียึดเหน่ียวสายใยแห่งความเมตตารักใคร่ของพระองค์
เกาะชายผ้าแห่งความกรุณาปรานีของพระองค์ ขอพระองค์ทรงบนัดาลสิ่งท่ีดีงามในโลกนีแ้ละโลกหน้าให้แก่
ข้าพเจ้าและบรรดาผู้ ท่ีข้าพเจ้ารัก โปรดมอบของขวัญท่ีซ่อนเร้นให้แก่พวกเราตามท่ีบญัญัติไว้ส าหรับบุคคลท่ี
เลือกสรรแล้ว 

ข้าแตพ่ระผู้ เป็นนายของข้าพเจ้า วนัเหล่านีคื้อวนัท่ีพระองค์บญัชาให้คนรับใช้ถือศีลอด ขอพรจงมีแดผู่้ ท่ี
ถือศีลอดเพ่ือเห็นแก่พระองค์ และตดัความผูกพันจากทุกสิ่งนอกจากพระองค์ ข้าแต่พระผู้ เป็นนายของข้าพเจ้า
โปรดชว่ยให้ข้าพเจ้าและคนรับใช้เหลา่นีเ้ช่ือฟังพระองค์และถือศีลของพระองค์ แท้จริงแล้ว พระองค์ทรงอ านาจใน
การท าตามท่ีพระองค์ปรารถนา 

ไมมี่พระผู้ เป็นเจ้าอ่ืนใดนอกจากพระองค์ พระผู้ทรงรอบรู้ พระผู้ทรงอจัฉริยภาพ ขอความสรรเสริญจงมีแด่
พระผู้ เป็นเจ้า พระผู้ เป็นนายแหง่ภพทัง้ปวง 

พระบาฮาอลุลาห์ 

 

บทอธิษฐานแด่คู่สมรส 
 

ขอความรุ่งโรจน์จงมีแดพ่ระองค์ ข้าแต่พระผู้ เป็นเจ้าของข้าพเจ้า แท้จริงแล้ว คนรับใช้ชายหญิงคูนี่ม้าอยู่
ด้วยกันภายใต้ร่มเงาแห่งความปรานีของพระองค์ รวมเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยกรุณาธิคณุ และความเอือ้เฟื้อของ
พระองค์ ข้าแต่พระผู้ เป็นนาย โปรดช่วยเหลือเขาทัง้สองทัง้ในโลกนีแ้ละในอาณาจกัรของพระองค์ ขอความอารี
และพระกรุณาของพระองค์ก าหนดสิ่งดีงามทัง้ปวงให้แก่เขาทัง้สอง ข้าแต่พระผู้ เป็นนาย โปรดค า้ชูเขาทัง้สอง     
ในการเป็นทาสรับใช้พระองค์ โปรดให้เขาทัง้สองเป็นเคร่ืองหมายแห่งพระนามในภพของพระองค์ โปรดคุ้มครอง
เขาทัง้สองด้วยพระพรอนัไม่รู้สิน้ของพระองค์ในโลกนีแ้ละโลกหน้า ข้าแตพ่ระผู้ เป็นนาย ชายหญิงคูนี่ก้ าลงัวิงวอน
ตอ่อาณาจกัรแหง่ความปรานีของพระองค์ ขอร้องตอ่อาณาจกัรแหง่ความเป็นหนึง่ของพระองค์ แท้จริงแล้ว ทัง้สอง
สมรสกันด้วยความเช่ือฟังบัญชาของพระองค์ โปรดบันดาลให้เขาทัง้สองเป็นเคร่ืองหมายแห่งความสามัคคี
ปรองดองตราบจนสิน้กาลเวลา แท้จริงแล้ว พระองค์คือพระผู้ทรงอานุภาพสูงสุด พระผู้ทรงสถิตอยู่ทุกแห่งหน    
พระผู้ทรงมหิทธานภุาพ 

พระอบัดลุบาฮา 
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บทอธิษฐานเพื่อการรักษา 
 

พระนามของพระองค์คือการรักษาของข้าพเจ้า ข้าแตพ่ระผู้ เป็นเจ้าของข้าพเจ้า และการระลึกถึงพระองค์
คือ ทิพยโอสถของข้าพเจ้า การเข้าใกล้พระองค์คือความหวงัของข้าพเจ้า และความรักท่ีมีตอ่พระองค์คือเพ่ือนของ
ข้าพเจ้า ความปรานีท่ีพระองค์มีต่อข้าพเจ้าคือการรักษาและการช่วยเหลือข้าพเจ้าทัง้ในโลกนีแ้ละโลกหน้า   
แท้จริงแล้ว พระองค์คือพระผู้ทรงอารี พระผู้ทรงรอบรู้ พระผู้ทรงอจัฉริยภาพ 

พระบาฮาอลุลาห์ 

 

บทอธิษฐานในที่ประชุมธรรมสภา 
 

เมื่อเจ้าเข้าไปในหอ้งประชมุธรรมสภา จงสวดบทอธิษฐานนีด้ว้ยหวัใจทีร่ะทึกในความรักของพระผู้เป็นเจ้า 
และดว้ยล้ินทีบ่ริสทุธ์ิพน้จากส่ิงทัง้ปวงนอกจากการระลึกถึงพระองค์ เพือ่ว่าพระผู้ทรงอานภุาพจะช่วยเหลือให้เจ้า
ไดรั้บชยัชนะสูงสดุ 

ข้าแตพ่ระผู้ เป็นเจ้า พระผู้ เป็นเจ้าของข้าพเจ้า พวกเราคือคนรับใช้ของพระองค์ อทุิศตนตัง้จิตสู่พระพกัตร์
อันพิสุทธ์ิของพระองค์ ตัดความผูกพันจากทุกสิ่งนอกจากพระองค์ในยุคอันรุ่งโรจน์นี ้พวกเราชุมนุมกันใน
ธรรมสภานีเ้พ่ือรวมทรรศนะและความคิดให้เป็นหนึ่งเดียวกนั ด้วยจดุประสงค์กลมเกลียวกันท่ีจะเชิดชูพระวจนะ
ของพระองค์ท่ามกลางมนษุยชาติ ข้าแตพ่ระผู้ เป็นนาย พระผู้ เป็นเจ้าของข้าพเจ้า โปรดดลให้เราเป็นเคร่ืองหมาย
แหง่การน าทางของพระองค์ เป็นธงประจ าศาสนาของพระองค์ท่ามกลางมวลมนษุย์ เป็นคนรับใช้พระปฏิญญาอนั
ยิ่งใหญ่ของพระองค์ ข้าแตพ่ระผู้ เป็นนายของเราผู้ทรงความอกุฤษฏ์ โปรดดลให้เราแสดงออกซึ่งเอกภาพสวรรค์ใน
อาณาจกัรอบัฮา ของพระองค์เป็นดวงดาราท่ีเรืองรองส่องแสงไปทัว่ทกุดินแดน พระผู้ เป็นนาย โปรดดลให้เราเป็น
ทะเลท่ีสาดซดัด้วยคล่ืนแห่งพระกรุณาของพระองค์ เป็นสายธารท่ีหลัง่ไหลลงมาจากยอดแห่งความรุ่งโรจน์ของ
พระองค์ เป็นผลไม้งามบนพฤกษาแห่งศาสนาของพระองค์ เป็นรุกชาติท่ีพลิว้อยู่ในสวนสวรรค์ด้วยสายลมแห่ง
ความอารีของพระองค์ ข้าแตพ่ระผู้ เป็นเจ้า โปรดดลให้วิญญาณของเรายึดบทกลอนแห่งเอกภาพของพระองค์เป็น
ท่ีพึ่ง ให้หวัใจของเราเบิกบานด้วยพระกรุณาธิคณุของพระองค์ท่ีหลัง่ไหลลงมา เพ่ือว่าเราจะสมคัรสมานสามคัคี
ประดจุรังสีของรัศมีอนัเจิดจ้าของพระองค์ เพ่ือว่าความคิด ความเห็น ความรู้สึกของเรากลายเป็นหนึ่งเดียวกัน 
และแสดงพลงัสามคัคีให้ปรากฏทัว่โลก พระองค์คือพระผู้ทรงกรุณา พระผู้ทรงอารี พระผู้ทรงประทานพร พระผู้
ทรงมหิทธานภุาพ พระผู้ทรงปรานี พระผู้ทรงเห็นใจ 

พระอบัดลุบาฮา 
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บทอธิษฐานส าหรับเดก็และเยาวชน 
 

ข้าแตพ่ระผู้ เป็นเจ้า โปรดเลีย้งดทูารกนีไ้ว้ในอ้อมอกแห่งความรักของพระองค์ ให้เขาได้ด่ืมน า้นมจากอก
แหง่การบริบาลของพระองค์ โปรดเพาะเลีย้งพฤกษชาติท่ีเพิ่งงอกนีใ้นสวนกหุลาบแห่งความรักของพระองค์ โปรด
ดลให้เขาเป็นเด็กในอาณาจกัรสวรรค์และน าเขาไปสู่แดนธรรม พระองค์ทรงอานุภาพและทรงเมตตา พระองค์คือ
พระผู้ทรงประทานพร พระผู้ทรงเอือ้เฟือ้ พระผู้ เป็นนายแหง่ความอารี 

พระอบัดลุบาฮา 

* * * 
 

ข้าแตพ่ระผู้ เป็นเจ้า โปรดอบรมเดก็เหลา่นี ้เดก็เหลา่นีคื้อพฤกษชาตใินสวนผลไม้ของพระองค์ คือบปุผาใน
ทุ่งหญ้าของพระองค์ คือดอกกหุลาบในอทุยานของพระองค์ โปรดหลัง่ฝนของพระองค์ให้แก่พวกเขา โปรดให้ดวง
ตะวนัแห่งสจัจะส่องแสงมายงัพวกเขา โปรดให้สายลมของพระองค์พดัความสดช่ืนมาให้พวกเขา เพ่ือว่าพวกเขา
จะได้รับการอบรม จะได้เตบิโตพฒันาและงามผดุผาด พระองค์คือพระผู้ให้ พระองค์คือพระผู้ทรงเห็นใจ 

พระอบัดลุบาฮา 

* * * 
 

ข้าแต่พระผู้ เป็นนาย โปรดดลให้เยาวชนผู้ นีเ้รืองรอง โปรดประทานพรให้แก่เยาวชนผู้อ่อนแอนี ้โปรด
ประทานความรู้และเพิ่มพนูให้แก่เขาทุกรุ่งอรุณ โปรดปกป้องเขาไว้ในท่ีก าบงัแห่งความคุ้มครองของพระองค์เพ่ือ
วา่เขาจะได้ไมห่ลงผิด จะอทุิศตนรับใช้ศาสนาของพระองค ์ชีแ้นะผู้ มีทิฐิน าทางผู้ เคราะห์ร้าย ปลดปล่อยผู้ถกูคมุขงั 
ปลุกผู้ประมาทให้มีสติ เพ่ือว่าทุกคนจะได้รับพรด้วยการสรรเสริญและระลึกถึงพระองค์  พระองค์คือพระผู้ทรง
อ านาจ พระผู้ทรงอานภุาพ 

พระอบัดลุบาฮา 

* * * 
 

ข้าแต่พระผู้ เป็นเจ้า โปรดน าทางข้าพเจ้า โปรดคุ้มครองข้าพเจ้า โปรดบนัดาลให้ข้าพเจ้าเป็นตะเกียงท่ี
สวา่งไสว และดาราท่ีสกุใส พระองค์คือพระผู้ทรงอ านาจพระผู้ทรงอานภุาพ 

พระอบัดลุบาฮา 
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บทอธิษฐานเพื่อการบริจาคให้แก่กองทุนของศาสนา 
 

บรรดาสหายของพระผู้เป็นเจ้า...ควรบริจาคให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แม้ว่าจ านวนที่บริจาคเล็กน้อย
เพียงใดก็ตามพระผู้เป็นเจ้ามิให้ผู้ใดแบกภาระเกินขีดความสามารถของตน การบริจาคดงักล่าวต้องมาจากทุก
ชุมชนและบาไฮทุกคน...ดูกร สหายของพระผู้เป็นเจ้า เจ้าจงวางใจได้ว่าการบริจาคนี้จะได้รับการทดแทน 
เกษตรกรรม อตุสาหกรรมและพาณิชย์ของเจ้าจะงอกเงยทบัทวี เป็นของขวญัที่พระพรประทานมาให้ ผู้ที่ท าความ
ดีงามอย่างเดียวจะได้รับรางวลัตอบแทนเป็นสิบเท่า ไม่มีข้อสงสยัว่าพระผู้เป็นนายจะประสาทพรอย่างล้นหลาม
ใหก้บัผูที้ใ่ช้จ่ายความมัง่คัง่ของตนในวิถีของพระองค์ 

ข้าแตพ่ระผู้ เป็นเจ้า พระผู้ เป็นเจ้าของข้าพเจ้า โปรดให้ความสว่างแก่หน้าผากของคนรักท่ีแท้ของพระองค์ 
โปรดค า้จนุพวกเขาด้วยกองทพัเทพธิดาแหง่ชยัชนะ ให้เท้าของพวกเขาก้าวมัน่ในหนทางตรงของพระองค์ ขอความ
อารีบรมโบราณของพระองค์เปิดอานนแห่งพระพรให้แก่พวกเขา เพราะพวกเขาก าลงัใช้จ่ายทรัพย์สินท่ีพระองค์
ประทานให้ในวิถีของพระองค์ ปกป้องศาสนาของพระองค์ วางใจในการระลึกถึงพระองค์ สละหวัใจเพ่ือความรัก
ของพระองค์และไมห่วงสมบตั ิ เพ่ือจะได้บชูาความงามของพระองค์และแสวงหาหนทางท่ีจะท าให้พระองค์ยินดี 

ข้าแต่พระผู้ เป็นนายของข้าพเจ้า โปรดก าหนดส่วนแบ่งอันมหาศาลไว้ให้พวกเขา ให้พวกเขาได้รับการ
ชดเชยและรางวลัท่ีแนน่อน 

แท้จริงแล้ว พระองค์คือ พระผู้ทรงค า้จนุ พระผู้ทรงช่วยเหลือ พระผู้ทรงเอือ้เฟือ้ พระผู้ทรงอารี พระผู้ทรง
ประทานพรเสมอ 

พระอบัดลุบาฮา 

 

บทอธิษฐานให้ผู้ท่ีถงึแก่กรรม 
 

ข้าแต่พระผู้ เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ผู้ ท่ีอ าลาโลกผู้ นีคื้อคนรับใช้ของพระองค์ คือบุตรหลานของบริพารของ
พระองค์ เช่ือในพระองค์และเคร่ืองหมายของพระองค์ตัง้จิตสู่พระองค์ ตดัความผกูพนัจากทกุสิ่งนอกจากพระองค์ 
แท้จริงแล้ว พระองค์คือพระผู้ทรงปรานีท่ีสดุในบรรดาผู้ ท่ีปรานีทัง้ปวง 

ข้าแต่พระผู้ทรงอภยับาปและปกปิดข้อบกพร่องของมนุษย์ โปรดปฏิบตัิตอ่เขาให้คูค่วรกับนภาแห่งความ
อารีและมหาสมทุรแหง่พระกรุณาของพระองค์ โปรดให้เขาเข้ามาในอาณาบริเวณแห่งความปรานีของพระองค์ ซึ่ง
อยูเ่บือ้งหน้าท่ีตัง้ของพิภพและสวรรค์ ไมมี่พระผู้ เป็นเจ้าอ่ืนใดนอกจากพระองค์ พระผู้ทรงประทานอภยัเสมอ พระ
ผู้ทรงเอือ้เฟือ้ท่ีสดุ 

จากนัน้ขอใหก้ล่าวค าว่า “อลัลา อู อบัฮา” 6 ครั้ง แลว้จึงสวดบทกลอนต่อไปนี ้19 ครั้ง 

เราทกุคนบชูาพระผู้ เป็นเจ้าด้วยความสตัย์จริง 
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เราทกุคนน้อมศีรษะตอ่พระผู้ เป็นเจ้าด้วยความสตัย์จริง 

เราทกุคนอทุิศตนตอ่พระผู้ เป็นเจ้าด้วยความสตัย์จริง 

เราทกุคนสรรเสริญตอ่พระผู้ เป็นเจ้าด้วยความสตัย์จริง 

เราทกุคนขอบคณุพระผู้ เป็นเจ้าด้วยความสตัย์จริง 

เราทกุคนอดทนในพระผู้ เป็นเจ้าด้วยความสตัย์จริง 

พระบาฮาอลุลาห์ 

* * * 
 

ข้าแตพ่ระผู้ เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ข้าแตพ่ระผู้ทรงอภยับาป ผู้ประทานขวญัลาภ ผู้ ปัดเป่าความทรมาน 

แท้จริงแล้ว ข้าพเจ้าวิงวอนพระองค์ ขอทรงอภยับาปของบรรดาผู้ ท่ีได้ละทิง้ร่างกายนี ้และขึน้ไปสู่ภพแห่ง
วิญญาณ 

ข้าแต่พระผู้ เป็นนายของข้าพเจ้า โปรดช าระบาปของพวกเขา โปรดปัดเป่าความทุกข์โศกของพวกเขา 
โปรดเปล่ียนความมืดของพวกเขาให้เป็นแสงสว่าง โปรดให้พวกเขาเข้าไปสู่อุทยานแห่งความสุข โปรดช าระพวก
เขาด้วยน า้บริสทุธ์ิท่ีสดุ ให้พวกเขาได้เห็นอาภาของพระองค์บนคีรีท่ีสงูตระหง่าน 

พระอบัดลุบาฮา 

* * * 
 

บทอธิษฐานอ่ืนๆ บางบท 
 

ข้าแต่พระผู้ เป็นเจ้า ขอความรุ่งโรจน์จงมีแด่พระองค์ท่ีทรงแผ่ความรักมาให้มนุษย์ชาติ ข้าแต่พระผู้ เป็น
ชีวิตและแสงสว่างของเรา โปรดน าทางคนรับใช้ในวิถีของพระองค์ โปรดบนัดาลให้เรามัง่คัง่ในพระองค์ และเป็น
อิสระจากทกุสิ่งนอกจากพระองค์ 

ข้าแต่พระผู้ เป็นเจ้า โปรดสอนความเป็นหนึ่งของพระองค์ให้แก่เรา โปรดให้เราตระหนกัในเอกภาพของ
พระองค์  เพ่ือวา่เราจะไมเ่ห็นใครอ่ืนนอกจากพระองค์  พระองค์คือพระผู้ทรงปรานี  พระผู้ ให้ความอารี  ข้าแตพ่ระ
ผู้ เป็นเจ้า  โปรดจดุไฟแห่งความรักในหวัใจของผู้ เป็นท่ีรักยิ่งของพระองค์ เพ่ือว่าไฟนัน้จะผลาญความคิดถึงทกุสิ่ง
นอกจากพระองค ์

ข้าแตพ่ระผู้ เป็นเจ้า โปรดเปิดเผยความเป็นอมตะอนัประเสริฐของพระองค์ ซึ่งด ารงอยู่ตัง้แตอ่ดีตตราบจน
อนาคต ไม่มีพระผู้ เป็นเจ้าอ่ืนใดนอกจากพระองค์ แท้จริงแล้ว เราพบความสุขสบายและความเข้มแข็งอยู่ใน
พระองค์ 

พระบาฮาอลุลาห์ 
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* * * 
 

ข้าแตพ่ระผู้ เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ข้าแต่พระผู้ เป็นเจ้าของข้าพเจ้า โปรดผูกหวัใจของคนรับใช้ของพระองค์
เข้าไว้ด้วยกนั โปรดเปิดเผยพระประสงค์อนัยิ่งใหญ่ของพระองค์แก่พวกเขา ขอให้พวกเขาปฏิบตัิตามบญัญัติของ
พระองค์ และยึดถือกฎของพระองค์ ข้าแต่พระผู้ เป็นเจ้า โปรดเกือ้กูลความพยายามของพวกเขา และประทาน
ก าลงัให้พวกเขารับใช้พระองค์ ข้าแตพ่ระผู้ เป็นเจ้า โปรดอย่าละทิง้พวกเขาไว้ตามล าพงั โปรดน าทางพวกเขาด้วย
แสงสวา่งแหง่ความรู้ของพระองค์ และประโลมหวัใจของพวกเขาด้วยความรักของพระองค์ แท้จริงแล้ว พระองค์คือ
พระผู้ทรงชว่ยเหลือและพระผู้ เป็นนายของพวกเขา 

พระบาฮาอลุลาห์ 

* * * 
 

ข้าแต่พระผู้ เป็นเจ้า พระผู้ เป็นเจ้าของข้าพเจ้า โปรดสวมมงกุฎแห่งความยุติธรรมบนศีรษะของข้าพเจ้า 
โปรดประดบัขมบัของข้าพเจ้าด้วยความเท่ียงธรรม แท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้ทรงครอบครองของขวญัและพระ
พรทัง้ปวง 

พระบาฮาอลุลาห์ 

* * * 
 

ข้าแตพ่ระผู้ เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอร้องต่อพระนามอนัรุ่งโรจน์ท่ีสุดของพระองค์ โปรดช่วยเหลือ
ข้าพเจ้าในสิ่งท่ีจะท าให้กิจการของคนรับใช้ของพระองค์รุ่งเรืองและเมืองของพระองค์เฟ่ืองฟู  แท้จริงแล้ว พระองค์
ทรงอานภุาพเหนือทกุสรรพสิ่ง 

พระบาฮาอลุลาห์ 

* * * 
 

พระผู้ เป็นเจ้าทรงโปรด ขอให้แสงแห่งเอกภาพอาบไปทัว่พิภพ ขอให้ตรา “อาณาจกัรเป็นของพระผู้ เป็น
เจ้า” ประทบัอยูบ่นหน้าผากของมนษุย์ทัง้ปวง 

พระบาฮาอลุลาห์ 

* * * 

มีผู้ ก าจัดความยุ่งยากอ่ืนใดอีกหรือนอกจากพระผู้ เป็นเจ้า  ขอความสรรเสริญจงมีแด่พระผู้ เป็นเจ้า 
พระองค์คือพระผู้ เป็นเจ้า ทกุคนเป็นคนรับใช้ของพระองค ์และทกุคนปฏิบตัติามบญัชาของพระองค์ 

พระบ๊อบ 

* * * 
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ข้าแต่พระผู้ เป็นเจ้า โปรดท าให้จิตใจของข้าพเจ้าสดช่ืนและเบิกบาน โปรดช าระหัวใจของข้าพเจ้าให้
บริสุทธ์ิ โปรดประเทืองพลังความสามารถของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอมอบกิจการทุกอย่างไว้ในมือของพระองค์ 
พระองค์คือผู้น าทางและท่ีพึ่งของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะไม่เศร้าโศกเสียใจต่อไปอีกแล้ว ข้าพเจ้าจะมีแต่ความสุข
หรรษา ข้าแตพ่ระผู้ เป็นเจ้า ข้าพเจ้าจะไมว่ิตกกงัวล และจะไมย่อมให้ความยุง่ยากมากวนใจข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะไม่
หมกมุน่อยูก่บัสิ่งท่ีไมน่า่ร่ืนรมย์ส าหรับชีวิต 

ข้าแตพ่ระผู้ เป็นเจ้า พระองค์ทรงเป็นมิตรตอ่ข้าพเจ้ามากกว่าท่ีข้าพเจ้าเป็นมิตรตอ่ตนเอง ข้าแตพ่ระผู้ เป็น
นาย ข้าพเจ้าขออทุิศตนให้แก่พระองค์ 

พระอบัดลุบาฮา 

* * * 
 

ข้าแตพ่ระผู้ เป็นนาย พระผู้ เป็นท่ีรักยิ่ง พระผู้ เป็นท่ีปรารถนาของข้าพเจ้า โปรดเป็นมิตรตอ่ข้าพเจ้าในยาม
ท่ีข้าพเจ้าเปลา่เปล่ียว โปรดเป็นเพ่ือนข้าพเจ้าในยามท่ีข้าพเจ้าพลดัถ่ิน โปรดขจดัความทกุข์โศกของข้าพเจ้า โปรด
ดลให้ข้าพเจ้าอทุิศตนตอ่ความงามของพระองค์ โปรดพรากข้าพเจ้าออกจากทกุสิ่งนอกจากพระองค์ โปรดดงึดดู
ข้าพเจ้าด้วยสุคนธรสแห่งความพิสุทธ์ิของพระองค์ โปรดให้ข้าพเจ้าได้สมาคมกับผู้ ท่ีตดัขาดจากทุกสิ่งนอกจาก
พระองค์ในอาณาจกัรสวรรค์ ผู้ซึง่ปรารถนาจะรับใช้ ณ ธรณีประตอูนัศกัดิส์ิทธ์ิของพระองค์ และพร้อมจะท างานให้
ศาสนาของพระองค ์โปรดชว่ยให้ข้าพเจ้าเป็นหนึ่งในบรรดาคนรับใช้ท่ีพระองค์ทรงโสมนสั แท้จริงแล้ว พระองค์คือ
พระผู้ทรงกรุณา พระผู้ทรงเอือ้เฟือ้ 

พระอบัดลุบาฮา 

* * * 
 

ข้าแตพ่ระผู้ เป็นนาย พระผู้ เป็นเจ้าของข้าพเจ้า โปรดช่วยให้ผู้ ท่ีพระองค์รักใคร่มัน่คงในศาสนา ให้เขาเดิน
ในวิถีของพระองค์ มีจิตมัน่ในศาสนาของพระองค์ โปรดประทานความกรุณาเพ่ือให้เขายบัยัง้กิเลสและความเห็น
แก่ตวั และเดนิตามแสงธรรมท่ีคอยน าทาง พระองค์คือพระผู้ทรงอานภุาพ พระผู้ทรงกรุณา พระผู้ทรงด ารงอยู่ด้วย
ตนเอง พระผู้ทรงประทานพร พระผู้ทรงเห็นใจ พระผู้ทรงมหิทธานภุาพ พระผู้ทรงอารี 

พระอบัดลุบาฮา 

* * * 
 

ข้าแต่พระผู้ เป็นนาย พวกเราน่าสาร โปรดทรงเมตตาต่อเรา พวกเรายากไร้ โปรดประทานส่วนแบ่งจาก
มหาสมทุรแหง่ความมัง่คัง่ของพระองค์ พวกเราขดัสน โปรดเจือจานเรา พวกเราตกต ่า โปรดช่วยให้พวกเรารุ่งเรือง 
สตัว์ปีกในท้องฟ้าและสตัว์ป่าในทุ่งได้รับอาหารแตล่ะวนัจากพระองค์ และทกุชีวิตได้รับการดแูลและความเมตตา
รักใคร่จากพระองค์ 
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โปรดอย่าพรากพระกรุณาอนัล า้เลิศของพระองค์ไปจากผู้ ท่ีอ่อนแอนี  ้โปรดเอือ้เฟือ้เผ่ือแผ่ผู้ ท่ีช่วยตนเอง
ไมไ่ด้นีด้้วยอ านาจของพระองค์ 

โปรดประทานอาหารและปัจจยัในการด ารงชีวิตแก่เรา เพ่ือว่าเราจะไม่ต้องพึ่งผู้ ใดนอกจากพระองค์ จะได้
สนทนากบัพระองค์ผู้ เดียว จะได้เดนิในวิถีของพระองค์และประกาศความลกึลบัของพระองค์ พระองค์คือพระผู้ทรง
มหิทธานภุาพ พระผู้ทรงเป่ียมด้วยความรัก พระผู้จดัหาปัจจยัให้มนษุยชาตทิัง้ปวง 

พระอบัดลุบาฮา 

* * * 
 

ข้าแตพ่ระผู้ เป็นนาย พวกเราอ่อนแอ โปรดประทานความเข้มแข็งแก่เรา ข้าแตพ่ระผู้ เป็นเจ้า พวกเราด้อย
ปัญญา โปรดช่วยให้เรารอบรู้ ข้าแตพ่ระผู้ เป็นนาย พวกเรายากไร้ โปรดประทานความมัง่คัง่ให้แก่เรา ข้าแตพ่ระผู้
เป็นเจ้า พวกเรายากไร้  โปรดประทานความมัง่คัง่ให้แก่เรา  ข้าแต่พระผู้ เป็นเจ้า  พวกเราไร้ชีวิต โปรดฟืน้เราให้มี
ชีวิตชีวาข้าแตพ่ระผู้ เป็นนาย พวกเราอดสู โปรดเชิดชูเราในราชอาณาจกัรของพระองค์ ข้าแตพ่ระผู้ เป็นนาย หาก
พระองค์ช่วยเหลือ พวกเราจะกลายเป็นดวงดาวท่ีประกายแสงหากพระองค์ไม่ช่วยเหลือ พวกเราจะต ่ากว่าพืน้ดิน 
ข้าแตพ่ระผู้ เป็นนาย โปรดประทานความเข้มแข็งแก่เรา ข้าแตพ่ระผู้ เป็นเจ้า โปรดประทานชยัชนะให้แก่เรา ข้าแต่
พระผู้ เป็นเจ้า โปรดช่วยให้เราชนะตนเองและข่มกิเลสของเรา ข้าแต่พระผู้ เป็นนาย โปรดปลดเราจากความเป็น
ทาสโลกีย์ ข้าแตพ่ระผู้ เป็นนาย โปรดฟืน้ชีวิตให้แก่เราด้วยลมหายใจของพระวิญญาณบริสทุธ์ิ เพ่ือว่าเราจะลกุขึน้
รับใช้พระองค์ บชูาพระองค์ พยายามอย่างจริงใจในราชอาณาจกัรของพระองค์ ข้าแตพ่ระผู้ เป็นนาย พระองค์ทรง
อานภุาพ ข้าแตพ่ระผู้ เป็นเจ้า พระองค์ทรงอภยั ข้าแตพ่ระผู้ เป็นเจ้า พระองค์ทรงเห็นใจ 

พระอบัดลุบาฮา 

* * * 
 

ข้าแตพ่ระผู้ เป็นเจ้า พระผู้ เป็นเจ้าของข้าพเจ้า โปรดปกป้องคนรับใช้ท่ีพระองค์ไว้ใจให้พ้นจากความชัว่ร้าย
ท่ีเกิดจากกิเลสและความเห็นแก่ตวั โปรดเฝ้าดพูวกเขาด้วยความเมตตารักใคร่ และคุ้มครองพวกเขาให้พ้นจาก
ความเจ็บแค้นชิงชงัและริษยา ขอพระองค์ทรงดแูลและพิทกัษ์พวกเขาไว้ในปราการท่ีปลอดภัยจากคมอาวุธแห่ง
ความสงสยั โปรดบนัดาลให้พวกเขาเป็นเคร่ืองหมายแห่งความรุ่งโรจน์ของพระองค์ โปรดให้รังสีแห่งอรุโณทยัแห่ง
เอกภาพของพระองค์ทอดรัศมีอนัเจิดจ้ามายงัใบหน้าของพวกเขา ให้หวัใจของพวกเขาเบิกบานด้วยบทกลอนท่ี
หลัง่มาจากอาณาจกัรอนัวิสทุธ์ิของพระองค์ พระองค์คือพระผู้ทรงอารี พระผู้ทรงคุ้มครอง พระผู้ทรงมหิทธานภุาพ 
พระผู้ทรงกรุณา 

พระอบัดลุบาฮา 

* * * 
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ข้าแตพ่ระผู้ เป็นเจ้า ข้าแตพ่ระผู้ เป็นเจ้า ข้าพเจ้าเป็นเสมือนนกท่ีปีกหกัและบินได้ช้ามาก โปรดช่วยเหลือ
ให้ข้าพเจ้าบินขึน้ไปสู่ยอดสดุแห่งความเจริญรุ่งเรืองและความรอดพ้น เหินไปทัว่อากาศท่ีไร้ขอบเขตด้วยความสขุ
หรรษาเปล่งท านองสดุดีท่ีพระนามอันยิ่งใหญ่ท่ีสุดของพระองค์ไปทั่วทุกดินแดนให้เป็นท่ีเสนาะโสต และท าให้
ดวงตาสกุใสท่ีได้เห็นเคร่ืองหมายแหง่การน าทาง 

ข้าแต่พระผู้ เป็นนาย ข้าพเจ้าอยู่โดดเด่ียว เอกา และต ่าต้อย ไม่มีผู้ เกือ้หนุนนอกจากพระองค์ ไม่มีผู้ช่วย
เหลือค า้จนุนอกจากพระองค์ โปรดค า้ชขู้าพเจ้าในการรับใช้พระองค์ โปรดช่วยเหลือข้าพเจ้าด้วยกองทพัเทพธิดา 
โปรดอวยชัยข้าพเจ้าในการส่งเสริมพระวจนะของพระองค์ ให้ข้าพเจ้าได้ประกาศอัจฉริยภาพของพระองค์
ท่ามกลางหมู่ชน แท้จริงแล้ว พระองค์คือพระผู้ ช่วยเหลือและปกป้องคนอ่อนแอ แท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้ทรง
อานภุาพ พระผู้ทรงอ านาจ และทรงอยูเ่หนืออ านาจบงัคบัใดๆ 

พระอบัดลุบาฮา 
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พระธรรมบางบทจาก 

‘พระวจนะเร้นลับ’ 
 

ดกูร บตุรแหง่ชีวิต 

สวรรค์ของเจ้าคือความรักของเรา พิมานของเจ้าคือการกลบัมาอยู่ร่วมกับเรา จงเข้ามาและอย่าชกัช้า น่ีคือสิ่งท่ี
ก าหนดไว้ส าหรับเจ้าในอาณาจกัรเบือ้งบนอนัประเสริฐของเรา 
 

ดกูร บตุรแหง่ธรรม 

จงอยา่ขอสิ่งท่ีเราไม่ปรารถนาให้เจ้า และจงพอใจกบัสิ่งท่ีเราก าหนดไว้ส าหรับเจ้า เพราะน่ีแหละจะเป็นประโยชน์
แก่เจ้าหากเจ้าพอใจตามนี ้
 

ดกูร บตุรแหง่มนษุย์ 

จงอยา่เอย่ถึงบาปของผู้ อ่ืน ในเม่ือเจ้าเองก็เป็นคนบาป หากเจ้าละเมิดบญัชานี ้เจ้าจะได้รับเคราะห์ และเราจะเป็น
พยานในเร่ืองนี ้
 

ดกูร บตุรแหง่มนษุย์ 

จงอยา่ปฏิเสธคนรับใช้ของเราหากเขาขอสิ่งใดจากเจ้า เพราะใบหน้าของเขาคือใบหน้าของเรา ดงันัน้จงละอายเม่ือ
อยูต่อ่หน้าเรา 
 

ดกูร บตุรแหง่ชีวิต 

จงส ารวจตวัเจ้าเองแตล่ะวนัก่อนท่ีเจ้าจะถกูเรียกไปคิดบญัชี เพราะความตายจะมาถึงเจ้าโดยไม่ได้บอกล่วงหน้า 
และเจ้าจะถกูเรียกให้ไปชีแ้จงการกระท าตา่งๆ ของเจ้า 
 

ดกูร บตุรแหง่ปรมตัถ์ 

เราให้ความตายเป็นผู้น าสารแหง่ความปีตมิายงัเจ้า เหตไุฉนเจ้าจึงเศร้าโศก เราให้แสงสว่างสาดรัศมีมายงัเจ้าเหตุ
ไฉนเจ้าจงึไมอ่อกมารับแสง 
 

ดกูร บตุรแหง่ธรรม 

เราต้อนรับเจ้าด้วยข่าวอนัน่าปีติรุจิรา จงปรีดาเถิด เราเรียกเจ้ามายงัราชส านกัแห่งความวิสทุธ์ิ จงอาศยัอยู่ท่ีนัน่ 
เพ่ือวา่เจ้าจะมีชีวิตอยา่งสงบชัว่นิรันดร์ 
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ดกูรบตุรแหง่มนษุย์ 

อย่าได้ละเลยบญัญัติทัง้หลายหากว่าเจ้ารักความงามของเรา และอย่าลืมค าแนะน าของเราหากว่าต้องการให้เรา
พอใจเจ้า 
 

ดกูร บตุรแหง่มนษุย์ 

หากความรุ่งเรืองบงัเกิดกบัเจ้า จงอยา่ได้ส าราญใจ และหากความตกต ่ามาถึงเจ้า จงอย่าได้เศร้าโศก เพราะว่าทัง้
สองนีจ้ะผา่นไปและไมมี่เหลือ  
 

ดกูร บตุรแหง่ชีวิต 

หากความยากจนมาถึงเจ้า จงอย่าเศร้าโศก เพราะว่าไม่ช้าก็เร็วพระผู้ เป็นนายแห่งความมัง่คัง่จะมาเยือนเจ้า จง
อยา่กลวัความตกต ่า เพราะวา่วนัหนึง่ความรุ่งโรจน์จะมาอยูก่บัเจ้า 
 

ดกูร บตุรแหง่ชีวิต 

จงอยา่สาละวนอยูก่บัโลกนี ้เพราะวา่เราทดสอบทองด้วยไฟและทดสอบคนรับใช้ของเราด้วยทอง 
 

ดกูร บตุรแหง่ชีวิต 

หวัใจของเจ้าคือเคหสถานของเรา จงช าระให้บริสทุธ์ิเพ่ือวา่เราจะลงไปอยู ่วิญญาณของเจ้าคือท่ีส าหรับเปิดเผยตวั
เรา จงประทินให้หมดจดเพ่ือเราจะได้มาปรากฏ 
 

ดกูร สหาย 

ในอทุยานของหวัใจ อย่าได้เพาะปลกูสิ่งใดนอกจากกหุลาบแห่งความรัก และอย่าเผลอให้นกไนติเกลแห่งเสน่หา
และความปรารถนาบนิจากเจ้าไป จงถนอมมิตรภาพกบัผู้ มีธรรม และหลีกหนีการคบค้ากบัผู้ไร้ศีลธรรม 
 

ดกูร บตุรแหง่ธุลี 

จงปิดตาของเจ้า เพ่ือวา่เจ้าจะได้เห็นความงามของเรา จงปิดหขูองเจ้า เพ่ือวา่เจ้าจะได้ยินเสียงเพลงอนัไพเราะของ
เรา อยา่ตดิอยูใ่นวิชาท่ีเจ้าเรียนมา เพ่ือว่าเจ้าจะได้เข้าถึงความรู้ของเรา และอย่าติดอยู่กบัความร ่ารวย เพ่ือว่าเจ้า
จะได้รับส่วนแบ่งจากมหาสมุทรแห่งความมัง่คัง่อนัไม่รู้สิน้ของเราไปชัว่กาลนาน จงอย่าพิศสิ่งใดนอกจากความ
งามของเรา จงอยา่สดบัฟังสิ่งใดนอกจากวจนะของเรา จงชะล้างวิชาทัง้หมดออกไปให้เหลือแตค่วามรู้ของเรา เพ่ือ
วา่ด้วยทรรศนะอนัแจม่ชดั ด้วยหวัใจท่ีบริสทุธ์ิและสดบัตรับฟัง เจ้าจะได้เข้ามาในราชส านกัแหง่ความวิสทุธ์ิของเรา 
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ดกูร ธุลีกายท่ีเคล่ือนไหวได้ 

เราปรารถนาจะสนทนากับเจ้า แต่เจ้าไม่ไว้ใจเรา ดาบท่ีเจ้าใช้ต่อต้านได้โค่นต้นไม้แห่งความหวังของเจ้าเอง
ตลอดเวลาเราอยูใ่กล้เจ้า แตเ่จ้ากลบัอยูไ่กลจากเรา เราได้เลือกความรุ่งโรจน์อมรให้กบัเจ้า แตเ่จ้ากลบัเลือกความ
อดสอูยา่งไมมี่ท่ีสิน้สดุให้กบัตวัเจ้าเอง ขณะท่ียงัมีเวลาอยู ่จงกลบัมาและอยา่ทิง้โอกาสของเจ้าไป 
 

ดกูร บตุรแหง่ปฐพี 

หากเจ้าปรารถนาเรา จงอยา่แสวงหาใครอ่ืน หากเจ้าอยากยลความงามของเรา จงปิดตาท่ีมองโลกและทกุสรรพสิ่ง
ในโลก เพราะความประสงค์ของเรากบัของผู้ อ่ืนเป็นเสมือนไฟกบัน า้ ไมอ่าจอยูใ่นหวัใจเดียวกนัได้ 
 

ดกูร คนแปลกหน้าท่ีได้มาเป็นเพ่ือน 

เทียนในหวัใจของเจ้าถกูจดุขึน้ด้วยหตัถ์อนัทรงอานุภาพของเรา จงอย่าดบัเทียนนัน้ด้วยวายุแห่งอตัตาและกิเลส 
ยารักษาโรคภัยทัง้หมดของเจ้าคือการระลึกถึงเรา จงอย่าลืมสิ่งนี ้จงให้ความรักของเราเป็นสมบตัิล า้ค่าของเจ้า
และถนอมเอาไว้ประหนึง่เป็นสายตาและชีวิตของเจ้าเอง 
 

ดกูร ผู้ร ่ารวยบนปฐพี 

คนยากไร้คือผู้ ท่ีเราฝากฝังไว้กบัเจ้า จงพิทกัษ์สิ่งท่ีเราฝากไว้ และอยา่เอาแตส่นใจความสบายของเจ้าเอง 
 

ดกูร บตุรแหง่กิเลส 

จงช าระตนเองให้บริสทุธ์ิปราศจากมลทินของความร ่ารวยและเข้าไปอยู่ในอาณาจกัรแห่งความยากจนด้วยใจสงบ
นิ่งเพ่ือวา่เจ้าจะได้ด่ืมน า้อมฤตแหง่ชีวิตนิรันดร์จากสายธาราแหง่ความไมย่ดึมัน่ 
 

ดกูร บตุรของบริจากรของเรา 

จงด่ืมสายธารแห่งความลึกลบัสวรรค์จากวาจาของผู้ทรงปรานี จงยลความอ าไพของดวงตะวนัแห่งปัญญาจาก
อรุโณทยัแห่งพจนาสวรรค์ จงเพาะเมล็ดแห่งปัญญาของเราในดินท่ีบริสุทธ์ิของหัวใจ และรดด้วยน า้แห่งความ
มัน่ใจ เพ่ือวา่ไม้ดอกแหง่ความรู้และปัญญาจะงอกขึน้มาอยา่งเขียวขจีจากนครพิสทุธ์ิของหวัใจ 
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ประมวลพระธรรมบางบท 

ของพระบาฮาอุลลาห์ 
 

แท้จริงแล้วเรากลา่ววา่ นีคื้อยคุท่ีมนษุยชาติสามารถเห็นพระพกัตร์และได้ยินสรุเสียงของพระศาสดาตาม
พนัธะสญัญา สมโพธน์ของพระผู้ เป็นเจ้าเปล่งขึน้แล้ว และพกัตรากฤติของพระองค์ทอดรัศมีมายงัมนษุย์แล้ว เป็น
หน้าท่ีของทุกคนท่ีจะลบร่องรอยของวาจาเหลวไหลทัง้หมดออกไปจากจารึกของหวัใจ  และพินิศลกัขณะของการ
แสดงธรรม ข้อพิสจูน์ในฐานะและสญัลกัษณ์ของความรุ่งโรจน์ของพระองค์ ด้วยจิตใจท่ีเท่ียงธรรม 

 

* * * 
 

ดกูร อนุชนทัง้หลาย เจตนามูลฐานท่ีขบัเคล่ือนศาสนาของพระผู้ เป็นเจ้าคือ การปกป้องประโยชน์และ
ส่งเสริมเอกภาพของมนุษยชาติ และท านุบ ารุงดวงจิตแห่งความรักและมิตรภาพในหมู่มนุษย์ จงอย่าให้ศาสนา
กลายเป็นเหตขุองความร้าวฉาน ความเกลียดชงัเป็นปรปักษ์ นีคื้อหนทางตรง คือรากฐานท่ีมัน่คงสถาพร อะไรก็
ตามท่ีรังสฤษฏ์บนรากฐานนี ้การเปล่ียนแปลงและความบงัเอิญของโลกจะไม่สามารถบัน่ทอนพลงัของสิ่งนัน้ได้ 
การหมนุเวียนของหลายศตวรรษสดุคณานบัก็ไมส่ามารถบอ่นท าลายโครงสร้างของสิ่งนัน้ 

 

* * * 
 

จงด าดิ่งลงสู่มหาสมทุรแห่งวจนะของเรา เพ่ือว่าเจ้าจะได้คล่ีคลายความลบัท่ีอยู่ในพระวจนะ และค้บพบ
ไขม่กุแหง่อจัฉริยภาพท่ีซอ่นเร้นอยูใ่นความล า้ลกึนัน้ จงมีสต ิเพ่ือว่าเจ้าจะยอมรับสจัจะของศาสนานีอ้ย่างไม่ลงัเล 
เป็นศาสนาท่ีเปิดเผยศกัยภาพของอ านาจของพระผู้ เป็นเจ้าและสถาปนาอธิปไตยของพระองค์ จงรีบไปหาพระองค์
ด้วยใบหน้าท่ีเบกิบาน นีคื้อศาสนาของพระผู้ เป็นเจ้าท่ีไม่เปล่ียนแปลง คงอยู่นิรันดร์ทัง้ในอดีตและอนาคต ขอให้ผู้
ท่ีแสวงหาจงได้พบ สว่นผู้ ท่ีไมย่อมแสวงหาเลา่พระผู้ เป็นเจ้าทรงพร้อมมลูในพระองค์เอง และไมต้่องอาศยัผู้ใด 

ศาสนานีคื้อคัน่ชัง่ท่ีไม่มีผิดพลาดท่ีอยู่ในมือของพระผู้ เป็นเจ้า ซึ่งเอาไว้ชัง่และก าหนดชะตาของทุกคนท่ี
อยู่ในสวรรค์และบนโลก หากเจ้าเป็นพวกท่ีเช่ือและยอมรับสจัธรรมนี ้โดยอาศยัศาสนานี ้ผู้ยากไร้กลบัร ่ารวยผู้แก่
วิชากลายเป็นผู้ รู้แจ้ง และผู้แสวงหาก็ได้ขึน้ไปเฝ้าพระผู้ เป็นเจ้า จงระวงัอย่าท าให้ศาสนาเป็นเหตขุองการพิพาทใน
หมูพ่วกเจ้า จงมัน่คงประดจุภผูาในศาสนาของพระผู้ เป็นนาย พระผู้ทรงอ านาจ พระผู้ทรงเป่ียมไปด้วยความรัก 

 

* * * 

 

จงโอบอ้อมอารีในยามเจริญรุ่งเรือง จงรู้คุณเม่ือถึงคราตกทุกข์ได้ยาก จงท าตัวให้สมกับท่ีเพ่ือนบ้าน
ไว้วางใจ และมองเขาด้วยใบหน้าท่ีสดใสและไมตรีจิต จงเป็นคลงัสมบตัสิ าหรับคนยากไร้ เป็นผู้ เตือนคนร ่ารวยเป็น
ผู้ตอบเสียงร้องของผู้ ขัดสน เป็นผู้ รักษาค ามั่นสัญญา จงเท่ียงธรรมในการลงความเห็น และระมัดระวังค าพูด 
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อยา่ได้อยตุิธรรมตอ่ผู้ ใด และจงอ่อนโยนตอ่ทกุคน จงเป็นเสมือนตะเกียงน าทางส าหรับผู้ ท่ีเดินอยู่ในความมืดเป็น
ความหรรษาแก่ผู้ ท่ีทกุข์โศก เป็นทะเลส าหรับผู้ ท่ีกระหาย เป็นท่ีพึ่งส าหรับผู้ ท่ีทกุข์ระทม  จงเป็นผู้ปกป้องค า้จนุผู้ ท่ี
ถูกกดข่ี ขอให้การกระท าของเจ้าซ่ือตรงอยู่ในศีลธรรม  จงเป็นบ้านส าหรับคนแปลกหน้า เป็นยาส าหรับผู้ ท่ีทุกข์
ทรมาน เป็นปราการส าหรับผู้ ลีภ้ยั จงเป็นดวงตาแก่คนตาบอด เป็นแสงท่ีน าทางผู้หลงผิด จงเป็นเคร่ืองประดบับน
โฉมหน้าของสจัธรรม เป็นมงกุฎท่ีประดบัหน้าผากของความส่ือสตัย์ เป็นหลักศิลาท่ีค า้จุนวิหารแห่งความชอบ
ธรรม เป็นลมหายใจแหง่ชีวิตส าหรับมนษุยชาต ิเป็นธงประจ ากองทพัธรรม เป็นอาภาบนขอบฟ้าแห่งคณุธรรม เป็น
น า้ค้างท่ีชุม่ฉ ่าหวัใจของมนษุย์  เป็นนาวาในมหาสมทุรแห่งปัญญา  เป็นดวงตะวนับนนภาแห่งความอารี  เป็นมณี
ประดบัมงกฏุแห่งอจัฉริยภาพ เป็นชุติมาบนเวหาส าหรับประชาชนในยุคของเจ้า เป็นผลไม้บนพฤกษาแห่งความ
เป็นมนษุย์ 

 

* * * 

 

พระผู้ทรงความงามจิรันดรทรงยอมถกูล่ามโซ่ เพ่ือว่ามนษุยชาติจะได้รับการปลดปล่อยจากการเป็นทาส
ของอตัตา และยอมเป็นนกัโทษในปราการหฤโหดนี ้เพ่ือว่าทัว่ทัง้พิภพจะบรรลสุู่อิสรภาพท่ีแท้จริง พระองค์ทรงด่ืม
ความทกุข์โศกจนถึงก้นถ้วย เพ่ือวา่ประชาชาติทัง้ปวงจะได้สขุหรรษาตลอดไป นีคื้อความปรานีจากพระผู้ เป็นนาย
ของเจ้า พระผู้ทรงเห็นใจ พระผู้ทรงปรานีท่ีสดุ ดกูร ผู้ ท่ีเช่ือในเอกภาพของพระผู้ เป็นเจ้า เรายอมถูกหยามเกียรติ
เพ่ือเชิดชเูจ้า ยอมทนทรมานนานปัการเพ่ือให้เจ้าเจริญรุ่งเรือง พระองค์เสด็จมาเพ่ือสร้างสรรค์โลกใหม่ จงดเูถิดว่า 
พวกท่ีตีเสมอพระผู้ เป็นเจ้าได้บงัคบัพระองค์ให้อาศยัอยูใ่นเมืองท่ีมืดมนท่ีสดุ 
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จากธรรมนิพนธ์ของ 

พระอับดุลบาฮา 
 

ดกูร เจ้าผู้ก าลงัตัง้จิตสู่พระผู้ เป็นเจ้า จงปิดตาท่ีมองทกุสรรพสิ่ง แล้วลืมตาขึน้มองอาณาจกัรแห่งความ
รุ่งโรจน์ จงขอสิ่งท่ีเจ้าปรารถนาจากพระองค์เทา่นัน้ จงแสวงหาสิ่งท่ีต้องการจากพระองค์ พระองค์ให้ความหวงันบั
แสนด้วยการมองมาครัง้เดียว พระองค์รักษาความเจ็บป่วยนบัแสนท่ีรักษาไม่หายด้วยการช าเลืองมาครัง้เดียว 
พระองค์สมานแผลทุกแผลด้วยการมองมาแวบเดียว พระองค์ปลดหัวใจให้เป็นอิสระจากพนัธนาการแห่งความ
ทุกข์โศกด้วยการพยักหน้าครัง้เดียว พระองค์ทรงกระท าตามแบบฉบับของพระองค์ และเรามีใครให้พึ่งหรือ 
พระองค์ทรงบนัดาลให้เป็นไปตามพระประสงค์และบญัญัติสิ่งท่ีพระองค์ต้องการ ดงันัน้เจ้าควรน้อมศีรษะศิโรราบ
ตอ่พระองค์ และฝากความหวงัไว้กบัพระผู้ เป็นนายผู้ทรงปรานี 
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ภายในรอบปีหนึ่งๆ บาไฮศาสนิกชนควรเข้าร่วมงานฉลองบุญสิบเก้าวนั และวนัส าคญัตา่งๆของศาสนา 
(ด้านหลงั) ดงันี ้
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งานฉลองบุญสิบเก้าวัน 
 

เดือนที่ วันท่ี 
เร่ิมจัดงานหลังดวง 
อาทติย์ตกในวันท่ี 

ช่ือเดือน 
ภาษาอารบิค 

ความหมาย 

1 21 มีนาคม 20 มีนาคม บาฮา วิภา 
2 9 เมษายน 8 เมษายน จาลาล ความรุ่งโรจน์ 
3 28 เมษายน 27 เมษายน จามาล ความงาม 
4 17 พฤษภาคม 16 พฤษภาคม อาซามาต ความโอฬาร 
5 5 มิถนุายน 4 มิถนุายน นร์ู แสงสวา่ง 
6 24 มิถนุายน 23 มิถนุายน ราหมาต ความปรานี 
7 13 กรกฎาคม 12 กรกฎาคม คาลิมาต วจนะ 
8 1 สิงหาคม 31 กรกฎาคม คามาล ความสมบรูณ์เลิศ 
9 20 สิงหาคม 19 สิงหาคม อสัมา พระนาม 
10 8 กนัยายน 7 กนัยายน อิสซาต อ านาจ 
11 27 กนัยายน 26 กนัยายน มิสซิยาต ความประสงค์ 
12 16 ตลุาคม 15 ตลุาคม อิลม์ ความรู้ 
13 4 พฤศจิกายน 3 พฤศจิกายน กทุราต อานภุาพ 
14 23 พฤศจิกายน 22 พฤศจิกายน โกล พจนา 
15 12 ธันวาคม 11 ธันวาคม มาชอเอล์ ค าถาม 
16 31 ธันวาคม 30 ธันวาคม ซารัพ เกียรติ 
17 19 มกราคม 18 มกราคม สลุตาน อ านาจปกครอง 
18 7 กมุภาพนัธ์ 6 กมุภาพนัธ์ มลุก์ บงัคบับญัชา 
19 2 มีนาคา 1 มีนาคม อลา ความตะหง่าน 

 
การนับวันของศาสนาบาไฮ เร่ิมภายหลงัของดวงอาทิตย์ตกของวนัวาน และสิน้สดุลงเม่ือดวงอาทิตย์ตกดนิ 
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ในปีหนึง่ๆ มีวนัส าคญัของศาสนา 9 วนั บาไฮศาสนิกชนควรร่วมงานครบรอบวนัส าคญัดงัตอ่ไปนี  ้
 

วันส าคัญ วันและเวลาจัดงานที่ระลึก หมายเหตุ 

1) งานฉลองปีใหมน่อร์รูซ วนัที่ 21 มีนาคม 
ระหวา่งหลงัดวงอาทิตย์ตกของวนัที่ 20 มีนาคม 
จนถึงเวลาดวงอาทิตย์ตกของวนัที่ 21 มีนามคม 

บาไฮศาสนิกชนควรหยดุงาน 

2) งานฉลองวนัคล้ายวนัประกาศศาสนาของพระบาฮา
อลุลาห์เรียกอีกชื่อหนึ่งวา่ ‘’งานฉลองวนัริดวาน’ระหวา่ง
วนัที่ 21 เมษายนถึงวนัที่ 2 พฤษภาคม รวม 12 วนั 

จดังานฉลอง 3 วนัดงันี ้ 

 วนัที่ 21 เมษายน เวลา 15.00 น. 

 วนัที่ 29 เมษายน จดังานระหวา่งหลงัดวง
อาทิตย์ตกของวนัที่ 28 เมษายน จนถึงเวลา
ดวงอาทิตย์ตกของวนัที่ 29 เมษายน 

 วนัที่ 2 พฤษภาคม จดังานระหวา่งหลงัดวง
อาทิตย์ตกของวนัที่ 1 พฤษภาคม จนถึงเวลา
ดวงอาทิตย์ตกของวนัที่ 2 พฤษภาคม 

บาไฮศาสนิกชนควรหยดุงาน
บาไฮศาสนิกชนควรหยดุงาน
บาไฮศาสนิกชนควรหยดุงาน 

3) งานฉลองวนัคล้ายวนัประกาศศาสนาของพระบ๊อบ  
วนัที่ 23 พฤษภาคม 

จดังานฉลองวนัที่ 22 พฤษภาคม หลงัจากที่ดวง
อาทิตย์ตกแล้วประมาณ 2 ชัว่โมง 

บาไฮศาสนิกชนควรหยดุงาน 

4) งานไว้อาลยัวนัคล้ายวนัสวรรคตของพระบาฮาอลุลาห์ 
วนัที่ 29 พฤษภาคม 

จดังานไว้อาลยั วนัที่ 29 พฤษภาคม เวลา 3.00 น. บาไฮศาสนิกชนควรหยดุงาน 

5) งานไว้อาลยัวนัคล้ายวนัที่พระบ๊อบถกูปลงพระชนม์  
วนัที่ 9 กรกฎาคม 

จดังานไว้อาลยั วนัที่ 9 กรกฏาคม เวลา ประมาณ
เที่ยงวนั 

บาไฮศาสนิกชนควรหยดุงาน 

6) งานฉลองวนัคล้ายวนัประสตูขิองพระบ๊อบ               
วนัที่ 20 ตลุาคม 

จดังานฉลอง ระหวา่งหลงัดวงอาทิตย์ตกของวนัที ่
19 ตลุาคม จนถึงเวลาดวงอาทิตย์ตกของวนัที่ 20 
ตลุาคม 

บาไฮศาสนิกชนควรหยดุงาน 

7) งานฉลองวนัคล้ายวนัประสตูขิองพระบาฮาอลุลาห์    
วนัที่ 12 พฤศจิกายน 

จดังานฉลอง ระหวา่งดวงอาทิตย์ตกของ วนัที่ 11 
พฤศจิกายน จนถึงเวลาดวงอาทิตย์ตกของวนัที่ 12 
พฤศจิกายน 

บาไฮศาสนิกชนควรหยดุงาน 

8) วนัแหง่พระปฏิญญา วนัที่ 26 พฤศจิกายน 
จดังานที่ระลกึระหวา่งหลงัดวงอาทิตย์ตกของ 
วนัที่ 25 พฤศจิกายน จนถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก
ของวนัที่ 26 พฤศจิกายน 

 

9) งานไว้อาลยัวนัคล้ายวนัมรณภาพของพระอบัดลุบาฮา 
วนัที่ 28 พฤศจิกายน 

จดังานไว้อาลยั วนัที่ 28 พฤศจิกายน              
เวลา 1.00 น. 

 

 
เทศกาลอัยยัมมีฮา อยูร่ะหวา่งวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ จนถึง 1 มีนาคมของทกุปี บาไฮศาสนิกชนใช้โอกาสนีเ้ตรียม
ตวัถือบวช บ าเพ็ญกศุล และให้ของขวญัแก่กนั 
 
วันถือบวช ถือ 19 วนั เร่ิมตัง้แต ่วนัท่ี 2 มีนาคม จนถึงวนัท่ี 20 มีนาคม ของทกุปี  
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ค าอธิบายศัพท์ 
 

ก าราบ ท าให้สิน้ฤทธ์ิ 
คีรี ภเูขา 
เคหาสถาน บ้านเรือน 
จิรันดร เวลาสืบเน่ืองมานาน 
ชตุมิา ผู้ มีความรุ่งเรือง 
ธารา สายน า้ 
นภา ท้องฟ้า 
นาวา เรือ 
บรรเจิด สงูเดน่ เฉิดฉาย 
บริบาล ดแูลรักษา 
บริพาร คนรับใช้ 
บปุผา ดอกไม้ 
ปฏิญญา ค ามัน่สญัญา 
ปรมตัถ์ ความเป็นท่ีสดุ 
ประเทือง ท าให้ดีขึน้ 
ปรีดา อ่ิมใจ ยินดี 
พจนา ถ้อยค า ค าพดู 
พร่ันพรึง หวาดหวัน่ 
พร้อมมลู บริบรูณ์ ครบทกุอยา่ง 
พฤกษชาติ ต้นไม้ 
พกัตรากฤติ โฉมหน้า 
พิทกัษ์ ดแูล คุ้มครอง 
พินิศ ด ูเพง่ด ู
พิพาท โต้เถียงกนั 
พิศ เพง่ด ู
พิสทุธ์ิ บริสทุธ์ิ 
มหิทธานภุาพ มีอ านาจ และฤทธ์ิมาก 
ยล มองด ู
รังสฤษฏ์ สร้าง 
รุกขชาติ ต้นไม้ 
รุจิรา งาม สวา่ง รุ่งเรือง 
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ลกัขณะ ลกัษณะ เคร่ืองแสดง 
วจนะ ค าพดู ถ้อยค า 
วาย ุ ลม 
วิศษิฏ์ เลิศ ยอดเย่ียม 
วิสทุธ์ิ บริสทุธ์ิ 
เวหา ฟ้า อากาศ 
ศโิรราบ ยอมอ่อนน้อม 
สดบัตรับฟัง ฟังด้วยความเอาใจใส่ 
สมโพธน์ ค าร้องเรียก 
สคุนธรส กลิ่นหอม 
โสมนสั ความสขุใจ ปลาบปลืม้ 
อนชุน คนรุ่นหลงั  
อมร ยัง่ยืน ไมต่าย 
อมฤต น า้ทิพย์ 
อรุโณทยั เวลาพระอาทิตย์ขึน้ 
อวยชยั ให้มีชยัชนะ 
อานน ชอ่ง ประต ู
อาภา รัศมี ความสวา่ง 
อ าไพ งาม สวา่ง 
อกุฤษฏ์ สงูสดุ  
อตุมภาพ สภาพอนัสงูสดุ 
อทุยาน สวน 
เอกภพ จกัรวาล 
 

 


