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จัดพิมพ์โดย ธรรมสภาบาไฮแห่งประเทศไทย

พระพรสถิตอยู่ทุกแห่งหน ทุกบ้าน ทุกสถานที่ ในเมือง ในหัวใจ บนภูเขา ที่พักพิง ในถ้้า ในหุบเขา
บนแผ่นดิน ในทะเล บนเกาะ ทุกแห่งที่มีการกล่าวถึงและสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้า
พระบาฮาอุลลาห์
จงอ่านวจนะที่พระผู้เป็นเจ้าเปิดเผยอย่างตั้งใจทุกวัน พระพรจงมีแด่ผู้ที่สวดและตรึกตรองวจนะ
ความจริงแล้วเขาคือผู้ที่จะได้ดี
พระบาฮาอุลลาห์
ภาวะของการอธิษฐานคือภาวะที่ดีที่สุด เพราะในภาวะนี้มนุษย์สนทนากับพระผู้เป็นเจ้า โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเมื่ออธิษฐานโดยล้าพังในเวลาที่จิตใจปลอดโปร่งเช่นตอนเที่ยงคืน การอธิษฐานให้พลัง
ชีวิตอย่างแท้จริง
พระอับดุลบาฮา
การอธิษฐานและท้าสมาธิเป็นปัจจัยส้าคัญมากส้าหรับปลูกฝังคุณธรรมในชีวิตของแต่ละบุคคล แต่
ต้องไปด้วยกันกับการกระท้าและตัวอย่าง เพราะการกระท้าคือผลที่แท้จริงของการอธิษฐาน ทั้ง
สองเป็นสิ่งจ้าเป็น
ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ

ดูกร คนรับใช้ของเรา จงสวดวจนะของพระผู้เป็นเจ้าที่เจ้าได้รับ ดังเช่นผู้ที่เข้าใกล้พระองค์ได้สวด
เพื่อว่าความหวานในท้านองของเจ้า จะจุดไฟขึ้นในวิญญาณของเจ้าเอง และดึงดูดหัวใจของมวล
มนุษย์ ใครที่สวดวจนะที่พระผู้เป็นเจ้าเปิดเผยโดยล้าพังในห้อง เทพธิดาขอพระงผู้ทรงมหิทธานุ
ภาพที่กระจายอยู่ทุกแห่งหน จะขจรสุคนธรสที่เปล่งจากปากของเขาไปกว้างไกล และจะดลให้
หัวใจของมนุษย์ที่ชอบธรรมทุกคนเต้นอย่างระทึก แม้ว่าในตอนแรกเขาไม่ตะหนักถึงผลของการ
อธิษฐาน แต่อิทธิพลของพระกรุณาที่เขาได้รับจะโน้มน้าววิญญาณของเขาในไม่ช้า ความลึกลับ
ของการเปิดเผยพระธรรมของพระผู้เป็นเจ้าถูกประกาศิตไว้ดังนี้ โดยพระประสงค์ของพระผู้เป็นบ่อ
เกิดของอานุภาพและอัจฉริยภาพ
พระบาฮาอุลลาห์
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ข้าแต่พระผูเ้ ป็นเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอเป็นสักขีพยานว่า พระองค์ทรงสร้างข้าพเจ้า
ขึ้นมาเพื่อให้รู้จักและบูชาพระองค์ บัดนี้ข้าพเจ้าขอยืนยันความไร้อานาจของข้าพเจ้าและเดชานุภาพของ
พระองค์ ความยากไร้ของข้าพเจ้าและความมั่งคั่งของพระองค์
ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ พระผู้ทรงช่วยเหลือในภยันตราย พระผู้ทรงดารงอยู่
ด้วยตนเอง
พระบาฮาอุลลาห์
บทอธิษฐานบังคับประจาวันบทปานกลาง
สาหรับสวดทุกวัน ตอนเช้า ตอนเที่ยงวัน และตอนค่า
ใครที่ต้องการอธิษฐาน ขอให้เขาล้างมือ และขณะที่ล้างมือจงกล่าวว่า :

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ขอทรงประทานพลังให้แก่มือของข้าพเจ้า เพื่อว่ามือนี้
จะได้ถือคัมภีร์ของพระองค์ไว้มั่น จนกองทัพของโลกจะมีอานาจเหนือมือนี้ไม่ได้ ขอทรงปกป้องมิให้มือนี้
เข้าไปยุ่งกับสิ่งที่ไม่ใช่ของตน แท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้ทรงมหิทธานุภาพ พระผู้ทรงอานุภาพสูงสุด
และขณะล้างหน้า ขอให้เขากล่าวว่า:
ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า ! ข้าพเจ้าได้หันหน้ามาหาพระองค์ ขอทรงทาให้ใบหน้าของ
ข้าพเจ้าสุกใสด้วยแสงจากพักตรากฤติของพระองค์ ขอทรงคุ้มครองมิให้ใบหน้านี้หันไปหาใครอื่น
นอกจากพระองค์
จากนี้ขอให้เขายืนขึ้น หันหน้าไปทางเกบเบล (ตาแหน่งของการบูชาคือ บาห์จี อัคคา) และกล่าวว่า :

พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพยานว่า ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ อาณาจักรแห่งการ
เปิดเผยพระธรรมและสรรพภาวะของพระองค์ ความจริงแล้วพระองค์ทรงแสดงบรมศาสดาผู้เป็น
อรุโณทัยแห่งการเปิดเผยพระธรรมให้ปรากฏ ผู้ทรงสนทนาบนไซไน ผู้ทรงบันดาลให้ขอบฟ้าอันเกรียง
ไกรที่สุดสาดรัศมี และพฤกษาที่ไม่มีผู้ใดประเสริฐกว่าได้เปล่งวจนะ และเสียงเรียกร้องได้ประกาศผ่านมา
ทางพระองค์ต่อทุกคนที่อาศัยอยู่ในสวรรค์และบนโลกว่า : “ดูซิ พระผู้ทรงครอบครองทุกสรรพสิ่งเสด็จ

มาแล้ว โลกและสวรรค์ ความรุ่งโรจน์และอาณาจักรเป็นของพระผู้เป็นเจ้า พระผู้เป็นนายของมวลมนุษย์
พระผู้ครอบครองบัลลังก์ เบื้องบนและโลกเบื้องล่าง!”
จากนี้ขอให้เขาก้มตัวลงเอามือวางบนหัวเข่าทั้งสองข้าง แล้วกล่าวว่า :

พระองค์ทรงความประเสริฐเหนือการสรรเสริญของข้าพเจ้าและทุกคน เหนือการพรรณาของ
ข้าพเจ้า และทุกคนที่อยู่ในสวรรค์และบนโลก
จากนี้ขอให้ยืนขึ้น ยกมือทั้งสองข้างขึ้น เปิดฝ่ามือเข้าหาใบหน้า แล้วกล่าวว่า :

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ขอทรงอย่าให้ผู้ที่ยึดชายผ้าแห่งความปรานีและความกรุณาของ
พระองค์ด้วยนิ้วที่วิงวอนต้องพบกับความผิดหวัง ข้าแต่พระผู้ทรงปรานีที่สุดในบรรดาผู้ที่แสดงความ
ปรานี!
จากนี้ขอให้เขานั่งลงและกล่าวว่า :

ข้าพเจ้าขอเป็นพยานต่อเอกภาพและความเป็นหนึ่งของพระองค์ พระองค์คือพระผู้เป็นเจ้า และ
ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ แท้จริงแล้วพระองค์ทรงเปิดเผยศาสนาของพระองค์ ทาตาม
พระปฏิญญาของพระองค์ และเปิดประตูแห่งความกรุณาของพระองค์สาหรับทุกคนที่อาศัยอยู่ในสววรค์
และบนโลก พระพรและสันติสุข การคารวะและความรุ่งโรจน์ สถิตอยู่กับบรรดาผู้เป็นที่รักของพระองค์ ผู้
ซึ่งไม่ถูกความเปลี่ยนแปลงและความบังเอิญของโลกยับยั้ง มิให้หันมาหาพระองค์ และให้ทุกอย่างด้วย
ความหวังจะได้รับสิ่งที่อยู่กับพระองค์ ความจริงแล้วพระองค์คือพระผู้ทรงอภัยเสมอ พระผู้ทรงอารี
พระบาฮาอุลลาห์

บทอธิษฐานบังคับประจาวันบทยาว
สาหรับสวดหนึ่งครั้งใน 24 ชั่วโมง
ใครที่ต้องการสวดบทอธิษฐานนี้ ขอให้เขายืนขึ้นและตั้งจิตสู่พระผู้เป็นเจ้า และขณะยืนอยู่ขอให้เขามองไป
ทางขวาและซ้าย ราวกับว่าก้าลังรอคอยความปรานีจากพระผู้เป็นนายของเขา พระผู้ทรงปรานีที่สุด พระผู้ทรง
เห็นใจ จากนั้นจงกล่าวว่า :

ข้าแต่พระผู้เป็นนายแห่งนามทั้งปวง พระผู้ทรงสร้างสวรรค์ทั้งหลาย! ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อบรม
ศาสดาทั้งหลาย ผู้เป็นอรุโณทัยแห่งสาระที่มองไม่เห็นของพระองค์ พระผู้ทรงประเสริฐสุด พระผู้ทรง

ความรุ่งโรจน์ ขอทรงบันดาลให้การอธิษฐานของข้าพเจ้าเป็นไฟที่จะเผ่าม่านที่ปิดกั้นข้าพเจ้าจากความ
งามของพระองค์ และเป็นแสงสว่างที่จะนาข้าพเจ้าไปสู่มหาสมุทรแห่งสถิตสถานของพระองค์
จากนี้ขอให้เขายกมือทั้งสองขึ้นวิงวอนพระผู้เป็นเจ้า พระพรและความประเสริฐเป็นของพระองค์ และกล่าวว่า:

ข้าแต่พระผู้เป็นยอดปรารถนาของโลกและเป็นที่รักยิ่งของชาติทั้งหลาย! พระองค์ทรงเห็นแล้วว่า
ข้าพเจ้าหันมาหาพระองค์ ตัดความผูกพันจากทุกคนนอกจากพระองค์และยึดเหนี่ยวสายใยของพระองค์
ซึ่งการเคลื่อนไหวของสายใยนี้ได้ปลุกทุกสรรพสิ่งให้ตื่นขึ้น ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าคือ
คนรับใช้ของพระองค์ คือบุตรหลานของบริพารของพระองค์ ขอทรงดูเถิดว่า ข้าพเจ้ายืนอยู่พร้อมที่จะทา
ตามพระประสงค์และความปรารถนาของพระองค์ และไม่ต้องการสิ่งใดนอกจากการเป็นที่ยินดีของ
พระองค์ ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อมหาสมุทรแห่งความปรานีและดวงตะวันแห่งความกรุณาของพระองค์ ขอ
ทรงกระทาต่อคนรับใช้ตามที่พระองค์ปรารถนาและยินดี อานาจของพระองค์ที่อยู่เหนือกว่าการกล่าวถึง
และสรรเสริญเป็นพยาน! อะไรก็ตามที่พระองค์เปิดเผยเป็นที่ปรารถนาของหัวใจและเป็นที่รักยิ่งของ
วิญญาณของข้าพเจ้า ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ขอทรงถือแต่พระประสงค์ของ
พระองค์ที่ห้อมล้อมสวรรค์และโลก พระนามอันยิ่งใหญ่ที่สุดของพระองค์เป็นพยาน ข้าแต่พระผู้เป็นนาย
ของชาติทั้งปวง! ข้าพเจ้าปรารถนาแต่สิ่งที่พระองค์ปรารถนา และรักแต่สิ่งที่พระองค์รัก
ขอให้เขาคุกเข่าลง เอาหน้าผากจรดพื้น แล้วกล่าวว่า:

พระองค์ทรงความประเสริฐเหนือการพรรณนาของผู้ใดนอกจากพระองค์เอง และเหนือความ
เข้าใจของทุกคนนอกจากพระองค์
ขอให้เขายืนขึ้นและกล่าวว่า:

ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า ขอทรงบันดาลให้การอธิษฐานของข้าพเจ้าเป็นน้าพุแห่งชีวิตที่
จะหล่อเลี้ยงข้าพเจ้าตราบนานเท่าที่อธิปไตยของพระองค์ยังอยู่ และช่วยให้ข้าพเจ้ากล่าวถึงพระองค์ใน
ทุกภพ
ขอให้เขายกมือทั้งสองขึ้นวิงวอนอีกครั้ง และกล่าวว่า:

ข้าแต่พระผู้ซึ่งหัวใจและวิญญาณต้องแตกสลายหากแยกจากพระองค์ และเพลิงแห่งความรัก
ของพระองค์ได้ทาให้ทั่วพิภพลุกเป็นไฟ! ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อพระนามของพระองค์ที่ทรงใช้การาบสรรพ
สิ่งทั้งปวง ขอทรงอย่าพรากสิ่งที่อยู่กับพระองค์ไปจากข้าพเจ้า ข้าแต่พระผู้ทรงปกครองมวลมนุษย์ ข้า
แต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า พระองค์ทรงเห็นแล้วว่า คนแปลกหน้าผู้นี้รีบไปยังบ้านที่ประเสริฐสุดของ
เขาภายใต้ชายคาของราชศักดาของพระองค์ในอาณาบริเวณแห่งความปรานีของพระองค์ คนบาปผู้ที่

แสวงหามหาสมุทรแห่งการอภัยของพระองค์ คนต่าต้อยผู้นี้แสวงหาราชสานักแห่งความรุ่งโรจน์ของ
พระองค์ คนยากไร้ผู้นี้แสวงหาบูรพาแห่งความมั่งคั่งของพระองค์ พระองค์ทรงอานาจในการบัญชา
ตามที่พระองค์ปรารถนา ข้าพเจ้าของเป็นพยานว่า การกระทาของพระองค์ควรได้รับการสรรเสริญ และ
บัญญัติของพระองค์ควรเป็นที่เชื่อฟัง และพระองค์ทรงบัญชาได้โดยไม่มีข้อจากัด
จากนี้ขอให้เขายกมือทั้งสองขึ้น และกล่าวพระนามอันยิ่งใหญ่ที่สุด (อัลลา อู อับฮา) สามครั้ง จากนั้นก้มลงเอามือวางบน
เขาทั้งสองข้างต่อพระพักตร์ของพระผู้เป็นเจ้า พระพรและความประเสริฐเป็นของพระองค์ และกล่าวว่า :

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า พระองค์ทรงเห็นแล้วว่า วิญญาณของข้าพเจ้าได้ฟื้นขึ้นมาใน
แขนขาและอวัยวะต่างๆ อย่างไรด้วยความปรารถนาจะบูชาพระองค์ ระลึกถึงและสดุดีพระองค์ วิญญาณ
นี้ยืนยันสิ่งที่ชิวหาแห่งบัญญัติของพระองค์ได้ยืนยันในอาณาจักรแห่งวาทะและนภาแห่งความรู้ของ
พระองค์อย่างไร ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า ในสภาวะเช่นนี้ข้าพเจ้าอยากขอทุกสิ่งที่อยู่กับ
พระองค์ เพื่อว่าข้าพเจ้าจะได้สาธิตความยากไร้ของจ้าพเจ้า และสรรเสริญความอารีและความร่ารวยของ
พระองค์ จะได้ประกาศความไร้อานาจ และแสดงอานุภาพและอานาจของพระองค์ให้เป็นที่ประจักษ์
จากนั้นขอให้เขายืนขึ้นและยกมือทั้งสองสองครั้งเพื่อวิงวอนและกล่าวว่า:

ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าอื่นใดอีกนอกจากพระองค์ พระผู้ทรงมหิทธานุภาพ พระผู้ทรงอารี ไม่มีพระผู้
เป็นเจ้าอื่นใดอีกนอกจากพระองค์ พระผู้ทรงบัญญัติทั้งในเริ่มต้นและอวสาน ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า พระผู้
เป็นเจ้าของข้าพเจ้า! การอภัยของพระองค์ทาให้ข้าพเจ้าใจชื้น ความปรานีของพระองค์เสริมพลังให้
ข้าพเจ้า เสียงเรียกร้องของพระองค์ได้ปลุกข้าพเจ้า ความกรุณาของพระองค์ช้อนข้าพเจ้าขึ้นมาและนา
ข้าพเจ้ามาสู่พระองค์ ไม่เช่นนั้นแล้วข้าพเจ้าคือใครหรือที่บังอาจมายืนที่ประตูของนครแห่งความใกล้ชิด
พระองค์ และหันหน้ามาหาดวงตะวันที่เรืองแสงจากนภาแห่งพระประสงค์ของพระองค์ ! ข้าแต่พระผู้เป็น
นายของข้าพเจ้า พระองค์ทรงเห็นแล้วว่า ผู้น่าเวทนาคนนี้กาลังเคาะประตูแห่งความกรุณาของพระองค์
ผู้ที่ไม่จีรังยั่งยืนนี้กาลังแสวงหาแม่น้าแห่งชีวิตนิรันดร์จากมือแห่งความอารีของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็น
นายแห่งนามทั้งปวง บัญชาเป็นของพระองค์ทุกเวลา และการยอมจานนและศิโรราบต่อพระประสงค์ของ
พระองค์เป็นของข้าพเจ้า ข้าแต่พระผู้สร้างสรรค์ทั้งหลาย!
จากนั้นขอให้เขายืนขึ้นสามครั้งและกล่าวว่า:

พระผู้เป็นเจ้าทรงความยิ่งใหญ่เหนือผู้ยิ่งใหญ่ทั้งปวง
จากนั้นขอให้เข้าคุกเข่า ก้มศีรษะจรดพื้น และกล่าวว่า:

พระองค์ทรงความสูงส่งเกินกว่าคาสรรเสริญของบรรดาผู้ที่อยู่ใกล้จะขึ้นไปถึงนภาแห่งความ
ใกล้ชิดพระองค์ หรือวิหคแห่งหัวใจของบรรดาผู้ที่อุทิศตนต่อพระองค์จะไปถึงประตูของพระองค์ ข้าพเจ้า
ขอยืนยันว่า พระองค์ทรงความวิสุทธิ์เหนือคุณลักษณะและนามทั้งปวง ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าอื่นใดนอกจาก
พระองค์ พระผู้ทรงประเสริฐสุด พระผู้ทรงความรุ่งโรจน์
จากนี้ขอให้เขานั่งลงและกล่าวว่า:

ข้าพเจ้าขอยืนยันดังเช่นที่ทุกสรรพสิ่ง หมู่เทวัญเบื้องบน บรรดาผู้อาศัยอยู่ในสวรรค์ชั้นสูงสุด
และที่สูงไปกว่านั้นคือชิวหาแห่งความโอฬารจากขอบฟ้าอันรุ่งโรจน์ต่างก็ยืนยันเช่นกันว่า พระองค์คือ
พระผู้เป็นเจ้า ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ และบรมศาสดาที่ถูกแสดงให้ปรากฏคือความ
ลึกลับที่ซ่อนเร้น คือสัญลักษณ์ที่ถนอมไว้ ซึ่งตัวอักษรจงและเป็น (จงเป็น)ได้เชื่อมและผูกเข้าด้วยกันโดย
พระองค์ ข้าพเจ้าขอเป็นพยานว่า พระองค์คือผู้ที่ปากกาของพระผู้ทรงความสูงส่งได้ลิขิตพระนามไว้
และได้รับการกล่าวถึงในคัมภีร์ทั้งหลายของพระผู้เป็นเจ้า พระผู้เป็นนายแห่งบัลลังก์เบื้องบนและโลก
เบื้องล่าง
จากนี้ขอให้เขายืนตรงและกล่าวว่า :

ข้าแต่พระผู้เป็นนายของชีวิตทั้งปวง พระผู้ทรงครอบครองรูปธรรมและนามธรรมทั้งปวง !
พระองค์ทรงเห็นน้าตาและเสียงถอนหายใจของข้าพเจ้า ทรงได้ยินเสียงโอดครวญและร่าไห้ของข้าพเจ้า
และความเศร้าโศกในหัวใจของข้าพเจ้า อานาจของพระองค์เป็นพยาน! อกุศลกรรมได้รั้งข้าพเจ้ามิให้ใกล้
เข้าไปหาพระองค์ และบาปได้พาข้าพเจ้าไกลออกไปจากราชสานักแห่งความวิสุทธิ์ของพระองค์ ข้าแต่
พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า ความรักของพระองค์บารุงข้าพเจ้า การแยกจากพระองค์ทาลายข้าพเจ้า และ
ความห่างไกลจากพระองค์เผาผลาญข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อรอยพระบาทของพระองค์ในที่รกร้าง
นี้ ต่อวจี “ข้าพเจ้าอยู่นี่” ที่บรรดาผู้ที่พระองค์เลือกสรรได้เปล่งในความไพศาลนี้ ต่อลมหายใจแห่งการ
เปิดเผยพระธรรมของพระองค์และสายลมแห่งอรุโณทัยแห่งการปรากฏของพระองค์ ขอทรงบัญญัติให้
ข้าพเจ้าได้พิศดูความงามของพระองค์ และปฏิบัติตามสิ่งที่อยู่ในคัมภีร์ของพระองค์
จากนี้ขอให้เขากล่าวพระนามอันยิ่งใหญ่ที่สุด (อัลลา อู อับฮา) สามครั้ง และก้มลงเอามือวางบนหัวเข่าทั้งสองข้าง แล้ว
กล่าวว่า :

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ขอความสรรเสริญจงมีแด่พระองค์ที่ทรงช่วยให้ข้าพเจ้าระลึกถึง
และสรรเสริญพระองค์ ให้ข้าพเจ้ารู้จักบรมศาสดาผู้เป็นอรุโณทัยแห่งสัญลักษณ์ของพระองค์ และทาให้
ข้าพเจ้าน้อมคานับอิสริยะของพระองค์ ถ่อมตัวต่อความเป็นเจ้าของพระองค์ และยอมรับสิ่งที่เอ่ยจาก
ชิวหาแห่งความโอฬารของพระองค์

จากนี้ขอให้เขาลุกขึ้นและกล่าวว่า:

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ! หลังของข้าพเจ้างอเพราะน้าหนักของบาป! และ
ความลืมสติได้ทาลายข้าพเจ้า เมื่อใดที่ข้าพเจ้าตรึกตรองดูกรรมชั่วของข้าพเจ้าและความเมตตาของ
พระองค์ หัวใจของข้าพเจ้าแตกสลายอยู่ในตัวของข้าพเจ้า และโลหิตของข้าพเจ้าเดือดพล่านอยู่ในเส้น
เลือด ความงามของพระองค์เป็นพยาน ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า พระองค์ทรงเห็นแล้วว่า น้าตา
ของข้าพเจ้ากีดกั้นมิให้ข้าพเจ้าระลึกถึงพระองค์และสดุดีคุณความดีของพระองค์อย่างไร ข้าแต่พระผู้เป็น
นายแห่งบัลลังก์เบื้องบนและโลกเบื้องล่าง! ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อสัญลักษณ์และความลึกลับของ
อาณาจักรของพระองค์ ขอทรงกระทาต่อบรรดาผู้ที่พระองค์รักให้สมกับความอารีและคู่ควรกับพระกรุณา
ของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนายของทุกชีวิต ข้าแต่พระผู้เป็นราชันแห่งรูปธรรมและนามธรรม !
จากนั้นขอให้เขากล่าวพระนามอันยิ่งใหญ่ที่สุด (อัลลา อู อับฮา) สามครั้ง แล้วคุกเข่าเอาหน้าผากจรดพื้น และกล่าวว่า:

ข้าแต่พระผู้เป็นนายของเรา ขอความสรรเสริญจงมีแด่พระองค์ที่ทรงประทานสิ่งที่พาเราเข้าไป
ใกล้พระองค์ และสิ่งดีงามทุกอย่างที่อยู่ในคัมภีร์ของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า เราขอ
วิงวอนพระองค์ ขอทรงคุ้มครองเราให้พ้นจากความเพ้อฝันและจินตนาการอันไร้สาระ ความจริงแล้ว
พระองค์คือพระผู้ทรงอานาจ พระผู้ทรงรอบรู้
จากนี้ขอให้เขาเงยศีรษะขึ้นและนั่งลง และกล่าวว่า:

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอยืนยันสิ่งที่บรรดาผู้ที่พระองค์เลือกสรรยืนยัน และ
ยอมรับสิ่งที่บรรดาผู้ที่อาศัยอยู่ในสวรรค์ชั้นสูงสุดและรายล้อมบัลลังก์ของพระองค์ยอมรับ ข้าแต่พระผู้
เป็นนายของภพทั้งปวง อาณาจักรของโลกและสวรรค์เป็นของพระองค์ !
พระบาฮาอุลลาห์

บทอธิษฐานขอความช่วยเหลือ
ข้าแต่พระผู้ซึ่งพระพักตร์ของพระองค์คือจุดหมายของการบูชาของข้าพเจ้า ความงามของ
พระองค์คือที่หลบภัยของข้าพเจ้า ที่สถิตของพระองค์คือเป้าหมายของจ้าพเจ้า การสรรเสริญพระองค์คือ
ความหวังของข้าพเจ้า การบริบาลของพระองค์คือสหายของข้าพเจ้า ความรักของพระองค์คือเหตุแห่ง
ชีวิตของข้าพเจ้า การกล่าวถึงพระองค์คือการปลอบโยนข้าพเจ้า การอยู่ใกล้พระองค์คือความต้องการ
ของข้าพเจ้า การเข้าเฝ้าพระองค์คือความปรารถนาและความใฝ่ฝันอันสูงสุดของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอ
วิงวอนพระองค์ ขอทรงอย่าพรากข้าพเจ้าจากสิ่งที่พระองค์กาหนดไว้สาหรับคนรับใช้ที่พระองค์เลือกสรร
โปรดทรงประทานสิ่งที่ดีงามในโลกนี้และโลกหน้าให้แก่ข้าพเจ้า
แท้จริงแล้วพระองค์คือราชันของมวลมนุษย์ ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าอื่นใดอีกนอกจากพระองค์ พระผู้
ทรงอภัยเสมอ พระผู้ทรงเอื้อเฟื้อที่สุด
พระบาฮาอุลลาห์

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า พระผู้เป็นที่บูชา พระผู้เป็นราชัน และยอดปรารถนาของข้าพเจ้า ! วจีใดเล่า
ที่สามารถเปล่งคาขอบคุณต่อพระองค์ได้ ข้าพเจ้าลืมสติ พระองค์ก็ทรงเตือนสติข้าพเจ้า ข้าพเจ้าหันหลัง
ให้พระองค์ พระองค์ก็ทรงกรุณาช่วยให้ข้าพเจ้าหันมาหาพระองค์ ข้าพเจ้าเป็นเสมือนคนตาย พระองค์ก็
ทรงชุบข้าพเจ้าด้วยน้าแห่งชีวิต ข้าพเจ้าละเหี่ยใจ พระองค์ก็ทรงฟื้นกาลังใจให้ข้าพเจ้าด้วยสายธาร
สวรรค์แห่งวจนะของพระองค์ที่หลั่งมาจากปากกาของพระผู้ทรงปรานี
ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงบริบาล
! ทุกสรรพสิ่งกาเนิดขึ้นโดยความอารีของพระองค์ โปรดอย่า
พรากธาราแห่งความเอื้อเฟื้อและมหาสมุทรแห่งความปรานีไปเสียจากสรรพสิ่งทั้งหลาย ข้าพเจ้าขอ
วิงวอนพระองค์ขอทรงช่วยเหลือข้าพเจ้าในทุกเวลาและทุกสถาพการณ์ และอ้อนวอนขอกรุณาธิคุณที่มี
มาแต่โบราณกาลจากนภาแห่งความการุณย์ของพระองค์ ความจริงแล้วพระองค์คือพระผู้เป็นนายแห่ง
ความอารี พระผู้เป็นประมุขแห่งอาณาจักรอนันต์
พระบาฮาอุลลาห์

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ! ข้าพเจ้าขอร้องต่อพระนามอันรุ่งโรจน์ที่สุดของพระองค์ โปรด
ช่วยเหลือข้าพเจ้าในสิ่งที่จะทาให้กิจการของคนรับใช้ของพระองค์รุ่งเรือง และเมืองของพระองค์เฟื่องฟู
แท้จริงแล้วพระองค์ทรงอานุภาพเหนือทุกสรรพสิ่ง !
พระบาฮาอุลลาห์
ขอความสดุดีจงมีแด่พระนามของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนาย พระผู้เป็นเจ้าของเรา! ความจริง
แล้วพระองค์คือพระผู้ทรงรอบรู้นามธรรมทั้งปวง ขอทรงกาหนดสิ่งดีงามให้แก่เราเท่าที่มีอยู่ในความรอบ
รู้ของพระองค์ พระองค์คือพระผู้เป็นนายสูงสุด พระผู้ทรงมหิทธานุภาพ พระผู้เป็นที่รักยิ่ง
ขอความสรรเสริญทั้งปวงจงมีแด่พระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนาย
! เราจะอ้อนวอนขอความกรุณา
ของพระองค์ เมื่อถึงวันที่กาหนด และจะฝากความหวังทั้งหมดไว้กับพระองค์ พระผู้เป็นนายของเรา ขอ
ความสรรเสริญจงมีแด่พระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า ! โปรดประทานสิ่งที่ดีงามและเหมาะสมให้แก่เรา เพื่อ
ว่าเราจะได้ไม่ต้องอาศัยสิ่งใดนอกจากพระองค์ แท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้เป็นนายแห่งภพทั้งปวง
ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า
! โปรดตอบแทนบรรดาผู้ที่ยืนหยัดอดทนในยุคของพระองค์ โปรดให้กาลังใจ
เพื่อว่าพวกเขาจะได้เดินในวิถีธรรมอย่างแน่วแน่ ข้าแต่พระผู้เป็นนาย โปรดประทานพรที่ดีงามที่จะช่วย
ให้พวกเขาได้เข้าไปสู่พิมานอันสุขสันต์ของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนาย พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรง
ความประเสริฐ ขอให้พระพรของพระองค์หลั่งลงมายังบ้านของผู้ที่เชื่อในพระองค์ แท้จริงแล้วไม่มีใคร
เหนือกว่าพระองค์ในการประทานพร ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า โปรดส่งกองทัพมาช่วยคนรับใช้ที่ซื่อสัตย์ของ
พระองค์ให้ได้รับชัยชนะ พระองค์ทรงออกแบบสรรพสิ่งทั้งหลายตามที่พระองค์ทรงปรารถนาโดย
อานุภาพของประกาศิตของพระองค์ ความจริงแล้วพระองค์คือพระผู้เป็นประมุข พระผู้สร้าง พระผู้ทรง
อัจฉริยภาพ
พระผู้เป็นเจ้าคือผู้ประดิษฐ์ทุกสรรพสิ่งที่แท้จริง พระองค์หล่อเลี้ยงผู้ที่พระองค์ประสงค์อย่างอุดม
สมบูรณ์ พระองค์คือพระผู้สร้าง พระผู้เป็นต้นกาเนิดของชีวิตทั้งปวง พระผู้ทรงออกแบบ พระผู้ทรง
มหิทธานุภาพ พระผู้ประดิษฐ์ พระผู้ทรงอัจฉริยภาพ พระองค์คือพระผู้แสดงอภิไธยอันวิศิษฎ์สุด
ทั้งหลายทั่วทั้งสวรรค์และโลก และที่อยู่ระหว่างภพเหล่านี้ ทุกคนปฏิบัติตามบัญชาของพระองค์ ทุกคนที่
อาศัยอยู่ในโลกและสวรรค์สรรเสริญพระองค์ และทุกคนจะกลับไปสู่พระองค์
พระบ๊อบ

ข้าแต่พระผู้เป็นนาย
! พวกเราน่าสงสาร โปรดทรงเมตตาต่อเรา พวกเรายากไร้ โปรดประทาน
ส่วนแบ่งจากมหาสมุทรแห่งความมั่งคั่งของพระองค์ พวกเราขัดสนโปรดเจือจานพวกเรา พวกเราตกต่า
โปรดช่วยให้พวกเรารุ่งเรือง สัตว์ปีกในท้องฟ้าและสัตว์ป่าในทุ่งได้รับอาหารแต่ละวันจากพระองค์ และ
ทุกชีวิตได้รับการดูแลและความเมตตารักใคร่จากพระองค์
โปรดอย่าพรากพระกรุณาอันล้าเลิศของพระองค์ไปจากผู้ที่อ่อนแอ โปรดเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผู้ที่ช่วย
ตัวเองไม่ได้นี้ด้วยอานาจของพระองค์
โปรดประทานอาหารและปัจจัยในการดารงชีวิตแก่เรา เพื่อว่าเราจะไม่ต้องพึ่งผู้ใดนอกจาก
พระองค์ จะได้สนทนากับพระองค์ผู้เดียว จะได้เดินในวิถีของพระองค์ และประกาศความลึกลับของ
พระองค์ พระองค์คือพระผู้ทรงมหิทธานุภาพ พระผู้ทรงเปี่ยมไปด้วยความรัก พระผู้จัดหาปัจจัยให้
มนุษยชาติทั้งปวง
พระอับดุลบาฮา
ข้าแต่พระผู้เป็นนายผู้ทรงกรุณา
! เราคือคนรับใช้ ณ ธรณีประตูของพระองค์ อาศัยประตู
ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์เป็นที่กาบัง เราไม่แสวงหาที่พักพิงใดนอกจากหลักศิลาที่แข็งแกร่งนี้ ไม่หันไปหา
ร่มไม้ชายคาใดนอกจากการปกปักรักษาของพระองค์ ขอทรงคุ้มครองเรา ขอทรงประทานพรและค้าจุน
เรา ขอทรงทาให้เรารักแต่อภิรดีของพระองค์ เอ่ยแต่คาสรรเสริญพระองค์ ไปตามวิถีธรรมของพระองค์
เท่านั้น เพื่อว่าเราจะอุดมพอที่จะไม่ต้องอาศัยผู้ใดนอกจากพระองค์ ได้รับพรจากชลธีแห่งความเมตตา
ของพระองค์ พยายามเชิดชูศาสนาและแพร่กระจายสุคนธรสของพระองค์ไปกว้างไกลอยู่เสมอ ไม่คิดถึง
ตัวเองและระลึกถึงแต่พระองค์ ผละจากทุกสิ่งและมอบใจไว้กับพระองค์
ข้าแต่พระผู้ทรงจัดหา พระผู้ทรงอภัย
! ขอทรงประทานกรุณาธิคุณ ความเมตตารักใคร่ ของขวัญ
และพระพรของพระองค์ ขอทรงค้าจุนเรา เพื่อว่าเราจะได้บรรลุเป้าหมายของเรา พระองค์คือพระผู้ทรง
อานุภาพ พระผู้ทรงปรีชาสามารถ พระผู้ทรงรอบรู้ พระผู้ทรงเห็น แท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้ทรงปรานี
และแท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้ทรงอภัยเสมอ พระผู้ซึ่งผู้สานึกผิดหันไปหา พระผู้ทรงอภัยแม้แต่บาปที่
ร้ายแรงที่สุด
พระอับดุลบาฮา

บทอธิษฐาน
เมื่อประสบความยากลาบาก
ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ขอทรงปัดเป่าความเศร้าโศกของข้าพเจ้าด้วย
ความอารีที่เอื้อเฟื้อของพระองค์ ขอทรงขับไล่ความทุกข์โศกของข้าพเจ้าด้วยอธิปไตยและอานาจของ
พระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า พระองค์ทรงเห็นแล้วว่า ข้าพเจ้าหันหน้ามาหาพระองค์ในยาม
ที่ความทุกข์โศกรุมล้อมข้าพเจ้าอยู่รอบด้าน ข้าแต่พระผู้เป็นนายของทุกชีวิตและอยู่เหนือรูปธรรมและ
นามธรรมทั้งปวง ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อพระนามของพระองค์ที่ทรงใช้การาบหัวใจและวิญญาณของ
มนุษย์ ต่อคลื่นในมหาสมุทรแห่งความปรานีของพระองค์ และความเจิดจ้าของดวงตะวันแห่งความอารี
ของพระองค์ ขอทรงนับข้าพเจ้าเป็นพวกที่ไม่มีสิ่งใดมายับยั้งมิให้หันมาหาพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนาย
แห่งนามทั้งปวง พระผู้สร้างสวรรค์ทั้งหลาย!
ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงเห็นสิ่งที่บังเกิดกับข้าพเจ้าในยุคของพระองค์ ข้าพเจ้าขอ
วิงวอนต่อบรมศาสดาผู้เป็นอรุโณทัยแห่งพระนามและอุทัยสถานแห่งคุณลักษณะของพระองค์ ขอทรง
บัญญัติสิ่งที่จะช่วยให้ข้าพเจ้าลุกขึ้นรับใช้พระองค์และสดุดีคุณความดีของพระองค์ แท้จริงแล้วพระองค์
คือพระผู้ทรงมหิทธานุภาพ พระผู้ทรงอานุภาพสูงสุด พระผู้ตอบคาอธิษฐานของมนุษย์ทุกคนเสมอ!
และสุดท้ายนี้ ข้าพเจ้าขอร้องต่อแสงสว่างของพักตรากฤติของพระองค์ ขอทรงอวยพรกิจการ
ของข้าพเจ้า ขอทรงไถ่ถอนหนี้สินและขจัดความขัดสนของข้าพเจ้า พระองค์คือผู้ที่ทุกคนยืนยันอานุภาพ
และอาณาจักรของพระองค์ และหัวใจที่รู้แจ้งทุกดวงยอมรับราชศักดาและอธิปไตยของพระองค์ ไม่มีพระ
ผู้เป็นเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ พระผู้ทรงได้ยินและพร้อมที่จะตอบ
พระบาฮาอุลลาห์
ขอความสดุดีและสรรเสริญจงมีแด่พระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ! ข้าพเจ้าขอวิงวอน
ต่อเสียงถอนหายใจของบรรดาคนรักของพระองค์ ต่อน้าตาของบรรดาผู้ที่ปรารถนาที่จะได้เห็นพระองค์
ขอทรงอย่าพรากความเมตตาปรานีในยุคของพระองค์ไปเสียจากข้าพเจ้า หรือพรากข้าพเจ้าจาก
เสียงเพลงของนกพิราบสวรรค์ที่สดุดีความเป็นหนึ่งของพระองค์ ต่อแสงสว่างที่ฉายมาจากพระพักตร์
ของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า ! ข้าพเจ้าคือผู้ที่ตกอยู่ในทุกขเวทนา ขอทรงดูเถิดว่า ข้าพเจ้ายึดมั่นใน
พระนามของพระองค์ พระผู้ทรงครอบครองทุกสรรพสิ่ง ข้าพเจ้าคือผู้ที่จะต้องมลายสิ้นอย่างแน่นอน ขอ
ทรงดูเถิดว่า ข้าพเจ้ายึดเหนี่ยวพระนามของพระองค์ พระผู้ทรงอมตะ ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่ออัตภาพของ

พระองค์ พระผู้ทรงความประเสริฐ พระผู้ทรงความสูงส่ง ขอทรงอย่าละทิ้งข้าพเจ้าไว้กับตัวข้าพเจ้าเอง
และกิเลสที่ใฝ่ต่า ขอพระองค์ทรงจับมือของข้าพเจ้าด้วยพระหัตถ์แห่งอานุภาพของพระองค์ และฉุด
ข้าพเจ้าขึ้นมาจากก้นบึ้งแห่งความเพ้อฝันและจินตนาการอันไร้สาระของข้าพเจ้า และชาระข้าพเจ้าให้
หมดจดปราศจากสิ่งที่พระองค์รังเกียจ
ขอทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าหันมาหาพระองค์ วางใจในพระองค์ แสวงหาพระองค์เป็นที่พักพิงและ
หนีไปหาพระพักตร์ของพระองค์ แท้จริงแล้วพระองค์คือผู้กระทาตามที่พระองค์ปรารถนาโดยอานุภาพ
และอานาจของพระองค์ และบัญชาตามที่พระองค์ต้องการโดยเดชานุภาพของพระประสงค์ของพระองค์
ไม่มีใครต้านทานปฏิบัติการของประกาศิตของพระองค์ได้ ไม่มีใครเบี่ยงเบนวิถีของโองการของพระองค์
ได้ ความจริงแล้วพระองค์คือพระผู้ทรงมหิทธานุภาพ พระผู้ทรงความรุ่งโรจน์ พระผู้ทรงอารีที่สุด
พระบาฮาอุลลาห์
ข้าแต่พระผู้ซึ่งการทดสอบของพระองค์คือยารักษาสาหรับผู้ที่อยู่ใกล้พระองค์ ดาบของพระองค์
เป็นที่ปรารถนาอย่างแรงกล้าสาหรับทุกคนที่พระองค์รัก คมอาวุธของพระองค์เป็นที่ต้องการที่สุดสาหรับ
หัวใจที่ใฝ่หาพระองค์ ประกาศิตของพระองค์คือความหวังเดียวเท่านั้นสาหรับผู้ที่ยอมรับสัจธรรมของ
พระองค์! ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อมธุราสวรรค์และแสงสว่างอันรุ่งโรจน์ของพระพักตร์ของพระองค์ ขอทรง
ประทานสิ่งที่มาจากนิวาสเบื้องบนของพระองค์ซึ่งจะช่วยให้เราใกล้เข้าไปหาพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็น
เจ้าของข้าพเจ้า ขอให้เราก้าวมั่นในศาสนาของพระองค์ ให้หัวใจของเราสว่างขึ้นด้วยแสงแห่งความรู้ของ
พระองค์ และอุราของเราเรืองรองด้วยรัศมีแห่งพระนามของพระองค์
พระบาฮาอุลลาห์
ขอความรุ่งโรจน์จงมีแด่พระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ! หากมิใช่เพราะความทุกข์ยาก
ที่บังเกิดขึ้นในหนทางของพระองค์ จะรู้ได้อย่างไรว่าใครคือคนรักที่แท้จริงของพระองค์ และหากมิใช่
เพราะความยุ่งยากที่ทดสอบความรักที่มีต่อพระองค์ ฐานะของผู้ที่ปรารถนาพระองค์จะเปิดเผยออกมา
ได้อย่างไร? อานาจของพระองค์เป็นพยานให้แก่ข้าพเจ้า ! สหายของทุกคนที่บูชาพระองค์คือน้าตาที่พวก
เขาหลั่งออกมา ผู้ปลอบโยนสาหรับผู้ที่แสวงหาพระองค์คือเสียงโอดครวญที่พวกเขาเปล่งออกมา และ
อาหารสาหรับผู้ที่รีบไปหาพระองค์คือเศษหัวใจที่แตกสลายของพวกเขา
ความขมขื่นของความตายในหนทางของพระองค์ช่างหวานสาหรับข้าพเจ้าเพียงไร และเป็นสิ่ง
ล้าค่าเพียงไรสาหรับข้าพเจ้าเมื่อได้เผชิญกับคมอาวุธของศัตรูเพื่อจะเชิดชูวจนะของพระองค์ ! ข้าแต่พระ

ผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ขอให้ข้าพเจ้าได้ดื่มสิ่งที่พระองค์ปรารถนาในศาสนาของพระองค์ ขอทรงประทาน
ทุกสิ่งที่พระองค์บัญญัติให้แก่เราในความรักของพระองค์ ความรุ่งโรจน์ของพระองค์เป็นพยาน! ข้าพเจ้า
ปรารถนาแต่สิ่งที่พระองค์ปรารถนา และหวังในสิ่งที่พระองค์หวัง ข้าพเจ้าวางใจและมั่นใจในพระองค์ทุก
เวลา
ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอวิงวอนพระองค์ ขอทรงเชิดชูบรรดาผู้ที่จะมาช่วย
ศาสนานี้ ผู้ซึ่งจะได้รับการนับว่าคู่ควรสาหรับพระนามและอธิปไตยของพระองค์ เพื่อว่าพวกเขาจะได้
จดจาข้าพเจ้าในหมู่ประชาชนของพระองค์และปักธงชัยในดินแดนของพระองค์
พระองค์ทรงอานาจในการกระทาสิ่งที่พระองค์ปรารถนา ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าอื่นใดนอกจาก
พระองค์ พระผู้ทรงช่วยเหลือในภยันตราย พระผู้ทรงดารงอยู่ด้วยตนเอง
พระบาฮาอุลลาห์
ขอความสดุดีจงมีแด่พระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนาย พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า
! มนุษย์ทุกคนผู้มี
ธรรมทรรศนะ ยอมรับอธิปไตยของพระองค์ และดวงตาที่เห็นแจ้งทุกดวงแลเห็นความยิ่งใหญ่ของราช
ศักดาและอานุภาพบีบบังคับของพระองค์ วายุแห่งการทดสอบไม่สามารถยับยั้งผู้ที่ยินดีต่อการเข้าใกล้
พระองค์มิให้หันหน้ามาหาขอบฟ้าแห่งความรุ่งโรจน์ของพระองค์ และพายุแห่งความยากลาบากไม่
สามารถรั้งหรือขัดขวางผู้ที่อุทิศตนต่อพระประสงค์ของพระองค์มิให้เข้าไปหาราชสานักของพระองค์
ข้าพเจ้าคิดว่า ตะเกียงแห่งความรักของพระองค์กาลังลุกอยู่ในหัวใจของพวกเขา และประทีป
แห่งความเมตตาของพระองค์ถูกจุดขึ้นในอุราของพวกเขา เคราะห์ร้ายไม่สามารถทาให้พวกเขาหมาง
เมินศาสนาของพระองค์ การเปลี่ยนแปลงของโชคชะตาไม่สามารถทาให้พวกเขาหลงออกไปจากความ
เป็นที่ยินดีของพระองค์
ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อพวกเขา และต่อเสียงถอนหายใจจากหัวใจ
ของพวกเขา เพราะว่าพรากจากพระองค์ ขอทรงคุ้มครองให้พวกเขาปลอดภัยจากการปองร้ายของศัตรู
ของพระองค์ ขอทรงหล่อเลี้ยงวิญญาณของพวกเขาด้วยสิ่งที่พระองค์บัญญัติไว้สาหรับผู้เป็นที่รักของ
พระองค์ ผู้ซึ่งไม่เคยกลัวและไม่มีเศร้าโศก
พระบาฮาอุลลาห์

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า พระองค์ทรงทราบดีว่า ความทุกข์ทรมานเทลงมายังข้าพเจ้า
จากทุกสารทิศ และไม่มีใครปัดเป่าหรือผันแปรความทุกข์ทรมานเหล่านี้ได้นอกจากพระองค์ และ
พระองค์ไม่เคยให้ความทุกข์ทรมานบังเกิดกับผู้ใดนอกจากว่า พระองค์ต้องการเชิดชูฐานะของเขาใน
สวรรค์ของพระองค์ ค้าจุนหัวใจของเขาในชีวิตนี้ด้วยอานุภาพบีบบังคับของพระองค์ เพื่อว่าหัวใจของ
เขาจะไม่โน้มเอียงเข้าหาสิ่งไร้สาระในโลกนี้ แท้จริงแล้วพระองค์ทราบดีว่า ในทุกสภาพการณ์ข้าพเจ้า
ถนอมการระลึกถึงพระองค์ยิ่งกว่าการเป็นเจ้าของทุกสรรพสิ่งที่อยู่ในสวรรค์และบนโลก
ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ขอทรงทาให้หัวใจของข้าพเจ้าเข้มแข็งในการเชื่อฟังและใน
ความรักของพระองค์ ขอทรงทามให้ข้าพเจ้าปลอดจากเหล่าศัตรูทั้งปวงของพระองค์ แท้จริงแล้วเราขอ
ปฏิญาณต่อความรุ่งโรจน์ของพระองค์ว่า ข้าพเจ้าไม่ปรารถนาสิ่งใดนอกจากพระองค์ ไม่ต้องการสิ่งใด
นอกจากความปรานีของพระองค์ ไม่หวั่นกลัวสิ่งใดนอกจากความยุติธรรมของพระองค์ ข้าพเจ้าขอร้อง
พระองค์ ขอทรงอภัยข้าพเจ้าและบรรดาผู้ที่พระองค์รักตามที่พระองค์ปรารถนา แท้จริงแล้วพระองค์คือ
พระผู้ทรงมหิทธานุภาพ พระผู้ทรงอารี
ข้าแต่พระผู้เป็นนายแห่งสวรรค์และโลก พระองค์ทรงความประเสริฐเหนือการสรรเสริญของมวล
มนุษย์ ขอสันติสุขสถิตอยู่กับบรรดาคนรับใช้ที่ซื่อสัตย์ของพระองค์ ขอความรุ่งโรจน์จงมีแด่พระผู้เป็นเจ้า
พระผู้เป็นนายแห่งภพทั้งปวง
พระบ๊อบ
มีผู้กาจัดความยุ่งยากอื่นใดอีกหรือนอกจากพระผู้เป็นเจ้า ขอความสรรเสริญจงมีแด่พระผู้เป็น
เจ้า พระองค์คือพระผู้เป็นเจ้า ทุกคนเป็นคนรับใช้ของพระองค์ และทุกคนปฏิบัติตามบัญชาของพระองค์
พระบ๊อบ
พระผู้เป็นเจ้าเพียงพอสาหรับทุกสิ่ง อยู่เหนือทุกสิ่ง ไม่มีสิ่งใดในสวรรค์หรือโลกนอกจากพระผู้
เป็นเจ้าที่เพียงพอ แท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้ทรงรอบรู้ พระผู้ทรงค้าจุน พระผู้ทรงอานาจสูงสุด
พระบ๊อบ

ข้าแต่พระผู้เป็นนาย พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า พระผู้เป็นร่มไม้ชายคาของข้าพเจ้าในยามทุกข์
ระทม! พระผู้เป็นเกราะและที่กาบังให้แก่ข้าพเจ้าในยามเคราะห์ร้าย! เป็นที่ลี้ภัยและที่พึ่งของข้าพเจ้าเมื่อ
ถึงคราวจาเป็น และเป็นสหายในยามที่ข้าพเจ้าเดียวดาย! พระองค์เป็นผู้ปลอบโยนในยามที่ข้าพเจ้า
ปวดร้าว เป็นมิตรที่รักใคร่ในยามที่ข้าพเจ้าโดดเดี่ยว! พระองค์เป็นผู้ขจัดความทุกข์โศกอันเจ็บปวดของ
ข้าพเจ้า และเป็นผู้อภัยบาปของข้าพเจ้า !
ข้าพเจ้าหันมาหาพระองค์อย่างหมดใจ วิงวอนพระองค์ด้วยหัวใจ จิตใจและวาจาทั้งหมดของ
ข้าพเจ้า ขอทรงคุ้มครองข้าพเจ้าให้พ้นจากทุกสิ่งที่ขัดกับพระประสงค์ของพระองค์ ในวัฏจักรแห่ง
เอกภาพสวรรค์ของพระองค์นี้ ขอทรงชาระข้าพเจ้าให้ปลอดจากมลทินทั้งปวงที่จะขัดขวางมิให้ข้าพเจ้า
แสวงหาร่มเงาของพฤกษาแห่งกรุณาของพระองค์
ข้าแต่พระผู้เป็นนาย ขอทรงปรานีต่อผู้อ่อนแอ ขอทรงให้ผู้ป่วยฟื้น ขอทรงดับกระหายที่ร้อนแรง
ขอทรงประโลมอ้อมอกที่มีไฟแห่งความรักของพระองค์คุอยู่ ขอทรงจุดไฟนั้นให้ลุกขึ้นด้วยเปลวแห่ง
ความรักและวิญญาณของพระองค์
ขอทรงสวมเทพมณเฑียรแห่งเอกภาพสวรรค์ด้วยภูษาแห่งความวิสุทธิ์ และสวมมงกุฎแห่งความ
โปรดปรานของพระองค์บนศีรษะของข้าพเจ้า
ขอทรงสาดรัศมีของทินกรแห่งความอารีของพระองค์มายังใบหน้าของข้าพเจ้า โปรดช่วยเหลือ
ข้าพเจ้าในการรับใช้ ณ ธรณีประตูอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์
ขอทรงทาให้หัวใจของข้าพเจ้าเปี่ยมไปด้วยความรัก สาหรับประชาชนของพระองค์ และโปรดให้
ข้าพเจ้าได้กลายเป็นเครื่องหมายแห่งความปรานีและสัญลักษณ์แห่งความกรุณาของพระองค์ เป็นผู้
ส่งเสริมความปรองดองในหมู่ชนที่พระองค์รัก อุทิศตนต่อพระองค์ เอ่ยคาราลึกถึงพระองค์ ไม่คิดถึง
ตนเอง และมีสติอยู่กับสิ่งที่เป็นของพระองค์เสมอ
ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า
! ขอทรงอย่าหยุดสายลมที่พัดการอภัยและความ
กรุณาของพระองค์มายังข้าพเจ้า และโปรดอย่าพรากข้าพเจ้าจากน้าพุที่หลั่งความช่วยเหลือและ
กรุณาธิคุณของพระองค์
ขอให้ข้าพเจ้าได้อิงแอบกายภายใต้ร่มเงาของปีกแห่งความคุ้มครองของพระองค์ และโปรดมองดู
ข้าพเจ้าด้วยดวงตาที่สอดส่องดูแลของพระองค์

ขอให้ลิ้นของข้าพเจ้าสดุดีพระนามของพระองค์ท่ามกลางประชาชนได้อย่างคล่องแคล่ว เพื่อว่า
น้าเสียงของข้าพเจ้าจะได้เปล่งออกมาในที่ประชุมอันเกรียงไกร และกระแสแห่งการสรรเสริญพระองค์จะ
หลั่งจากริมฝีปากของข้าพเจ้า
ความจริงแล้วพระองค์คือพระผู้ทรงกรุณา พระผู้เป็นที่สรรเสริญ พระผู้ทรงอานาจ พระผู้ทรง
อานุภาพสูงสุด
พระอับดุลบาฮา

พระองค์คือพระผู้ทรงเห็นใจ พระผู้ทรงอารี
! ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า พระผู้เป็นเจ้าของ
ข้าพเจ้า! พระองค์เห็นข้าพเจ้า พระองค์รู้จักข้าพเจ้า พระองค์คือร่มไม้ชายคาและที่พักพิงของจ้าพเจ้า
ข้าพเจ้าไม่เคยและจะไม่แสวงหาผู้ใดนอกจากพระองค์ ข้าพเจ้าไม่เคยและจะไม่ย่าอยู่ในหนทางใด
นอกจากหนทางแห่งความรักของพระองค์ ในยามค่าคืนที่มืดมิดและสิ้นหวัง ดวงตาข้าพเจ้าเฝ้าคอยรุ่ง
เช้าแห่งกรุณาธิคุณอันไม่รู้สิ้นของพระองค์ด้วยความหวัง และในยามรุ่งอรุณ วิญญาณที่อ่อนล้าของ
ข้าพเจ้ากลับสดชื่นและแข็งขันด้วยการระลึกถึงความงามและความสมบูรณ์เลิศของพระองค์ ผู้ที่ได้รับ
ความช่วยเหลือโดยความกรุณาปรานีของพระองค์ แม้ว่าเขาเป็นเพียงหยดน้าก็จะกลายเป็นมหาสมุทร
อันไม่รู้สิ้น และแม้จะเป็นเพียงอะตอม แต่เมื่อความเมตตารักใคร่ของพระองค์หลั่งลงมาช่วยเหลือ ก็จะ
เรืองแสงประดุจดวงตะวันอันเจิดจ้า
ข้าแต่พระผู้เป็นวิญญาณแห่งความบริสุทธิ์ พระผู้เป็นผู้จัดหาผู้ทรงอารี ขอทรงปกป้องคนรับใช้ที่
ใจระทึกและหลงใหลในพระองค์ผู้นี้ไว้ในความคุ้มครองของพระองค์ ขอทรงช่วยเหลือเขาให้มั่นคงใน
ความรักของพระองค์ในโลกนี้ และให้นกปีกหักนี้ได้บินไปถึงที่พักพิงและรังของพระองค์ที่อยู่บนพฤกษา
สวรรค์
พระอับดุลบาฮา

บทอธิษฐานขอความคุ้มครอง
(ออกจากบ้าน)

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ! ข้าพเจ้าได้ออกจากบ้านด้วยความยึดมั่นใน
สายใยแห่งความรักของพระองค์ และมอบกายถวายตนไว้ในการดูแลและความคุ้มครองของพระองค์
ข้าพเจ้าวิงวอนต่ออานุภาพที่พระองค์ใช้คุ้มครองบรรดาผู้เป็นที่รักของพระองค์ให้พ้นจากผู้ที่ถือทิฐิและ
วิปริต ผู้กดขี่ที่หัวรั้น และผู้กระทาความชั่วร้ายที่หลงทางไกลออกไปจากพระองค์ ขอความอารีและความ
กรุณาของพระองค์คุ้มครองข้าพเจ้าให้ปลอดภัย ขออานุภาพและอานาจของพระองค์ช่วยให้ข้าพเจ้าได้
กลับบ้าน ความจริงแล้วพระองค์คือพระผู้ทรงมหิทธานุภาพ พระผู้ทรงช่วยเหลือในภยันตราย พระผู้
ดารงอยู่ด้วยตนเอง
พระบาฮาอุลลาห์
ข้าแต่พระผู้เป็นนาย พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า
! พระองค์ทรงเห็นและทราบแล้วว่า ข้าพเจ้าร้อง
เรียกบรรดาคนรับใช้ของพระองค์มิให้หันไปไหนนอกจากไปรับพรจากพระองค์ ข้าพเจ้าบอกพวกเขามิให้
ปฏิบัติตามสิ่งใดนอกจากที่พระองค์บัญญัติไว้ในคัมภีร์ที่แจ่มชัด เป็นคัมภีร์ที่ส่งลงมาตามประกาศิตที่
หยั่งไม่ถึงด้วยจุดประสงค์ที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ของพระองค์
ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า ข้าพเจ้าไม่สามารถเอ่ยถ้อยคาใด นอกจากจะได้รับอนุญาตจากพระองค์
และไม่สามารถเคลื่อนไหวไปทิศทางไหนนอกจากจะได้รับอนุมัติจากพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของ
ข้าพเจ้า พระองค์คือผู้ที่บันดาลให้ข้าพเจ้าเกิดขึ้นมาโดยอานุภาพแห่งอานาจของพระองค์ และทรง
ประสาทความกรุณาให้ข้าพเจ้าแสดงศาสนาของพระองค์ ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงต้องรับเคราะห์กรรมจน
ลิ้นของข้าพเจ้าถูกยังยั้งมิให้สดุดีพระองค์หรือสรรเสริญความรุ่งโรจน์ของพระองค์
ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ขอความสรรเสริญทั้งปวงจงมีแด่พระองค์สาหรับสิ่งที่ทรง
บัญญัติให้แก่ข้าพเจ้า โดยประกาศิตและอานุภาพของอธิปไตยของพระองค์ ข้าพเจ้าขอวิงวอนพระองค์
ขอทรงทาให้ข้าพเจ้าและบรรดาผู้ที่รักข้าพเจ้าเข้มแข็งในความรักที่มีต่อพระองค์ ขอทรงค้าจุนให้ข้าพเจ้า
มั่นคงในศาสนาของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ! ข้าพเจ้าขอปฏิญาณต่ออานาจของ
พระองค์! ความน่าละอายของคนรับใช้คือการที่ถูกม่านปิดกั้นจากพระองค์และความรุ่งโรจน์ของเขาคือ
การได้รู้จักพระองค์ เมื่อมีอานุภาพแห่งพระนามของพระองค์อยู่ด้วย ไม่มีสิ่งใดทาร้ายข้าพเจ้าได้ และ

ด้วยความรักของพระองค์ในหัวใจของข้าพเจ้า ความทุกข์ทรมานทั้งปวงในโลกก็หาทาให้ข้าพเจ้าตื่น
ตระหนกได้ไม่
ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า ขอทรงประทานสิ่งที่จะคุ้มครองข้าพเจ้าและบรรดาผู้ที่ข้าพเจ้า
รักให้พ้นจากการปองร้ายของผู้ที่ปฏิเสธสัจธรรมของพระองค์ และไม่เชื่อในสัญลักษณ์ของพระองค์
แท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้ทรงความรุ่งโรจน์ พระผู้ทรงอารีที่สุด
พระบาฮาอุลลาห์

ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า ขอทรงบัญญัติให้แก่ข้าพเจ้าและบรรดาผู้ที่เชื่อในพระองค์ด้วย
สิ่งที่พระองค์ถือว่าดีที่สุดสาหรับเขา ดังที่แถลงไว้ในคัมภีร์แม่บท เพราะพระองค์ทรงกาหนดเกณฑ์ของ
ทุกสรรพสิ่งไว้ในเงื้อมมือของพระองค์
ของขวัญมากมายจากพระองค์หลั่งลงมาอย่างไม่ขาดสายให้แก่ผู้ที่ถนอมความรักของพระองค์
และสัญลักษณ์อันน่าพิศวงของพระพรจากพระองค์ ประทานมาให้อย่างล้นเหลือสาหรับผู้ที่ยอมรับ
เอกภาพสวรรค์ของพระองค์ เราขอมอบสิ่งที่พระองค์กาหนดไว้สาหรับเราให้อยู่ในการดูแลของพระองค์
และขอวิงวอนพระองค์ ขอทรงประทานสิ่งที่ดีงามทั้งปวงให้แก่เราเท่าที่มีอยู่ในความรู้ของพระองค์
ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า ขอทรงคุ้มครองข้าพเจ้าให้พ้นจากความชั่วร้ายทุกอย่างที่ความ
รอบรู้ของพระองค์มองเห็น เพราะไม่มีอานุภาพหรือพลังใดเว้นแต่ในพระองค์ ไม่มีชัยชนะใดจะมาถึงเว้น
แต่มาจากที่สถิตของพระองค์ และพระองค์เท่านั้นที่บัญชาได้ อะไรก็ตามที่พระผู้เป็นเจ้าตั้งพระประสงค์
ไว้ก็จะเป็นไปตามนั้น อะไรก็ตามที่พระผู้เป็นเจ้ามิได้ตั้งพระประสงค์ไว้ก็จะไม่เป็นไปตามนั้น
ไม่มีอานุภาพหรือพลังใดนอกจากในพระผู้เป็นเจ้า พระผู้ทรงประเสริฐสุด พระผู้ทรงอานาจสูงสุด
พระบ๊อบ

ขอความรุ่งโรจน์จงมีแด่พระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า
! พระองค์คือพระผู้เป็นเจ้าที่ทรงดารงอยู่
ก่อนทุกสรรพสิ่ง และจะดารงอยู่หลังทุกสรรพสิ่ง และจะคงอยู่ยืนนานกว่าทุกสรรพสิ่ง พระองค์คือพระผู้
เป็นเจ้าที่รู้ทุกสรรพสิ่งและทรงยิ่งใหญ่เหนือทุกสรรพสิ่ง พระองค์คือพระผู้เป็นเจ้าที่ปรานีต่อทุกสรรพสิ่ง

ผู้ทรงวินิจฉัยทุกสรรพสิ่ง และทรรศนะของพระองค์มองเห็นทุกสรรพสิ่ง พระองค์คือพระผู้เป็นเจ้า พระผู้
เป็นนายของข้าพเจ้า พระองค์ทราบตาแหน่งของข้าพเจ้า พระองค์เห็นร่างกายและวิญญาณของข้าพเจ้า
โปรดทรงอภัยข้าพเจ้าและศาสนิกชนที่ตอบสนองเสียงเรียกร้องของพระองค์ ขอพระองค์ทรง
เป็นผู้ช่วยเหลือข้าพเจ้าให้พ้นจากการปองร้ายของใครก็ตามที่ต้องการทาให้ข้าพเจ้าทุกข์โศก หรือไม่
ปรารถนาดีต่อข้าพเจ้า แท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้เป็นนายของสรรพสิ่งทั้งปวง พระองค์เพียงพอ
สาหรับทุกคน แต่ไม่มีใครเพียงพอสาหรับตนเองหากปราศจากพระองค์
พระบ๊อบ
ในนามของพระผู้เป็นเจ้า พระผู้เป็นนายแห่งราชศักดาที่ทรงอานุภาพ พระผู้ทรงบีบบังคับ
ขอความวิสุทธิ์จงมีแด่พระผู้เป็นนายซึ่งในมือของพระองค์คือบ่อเกิดของอาณาจักร พระองค์ทรง
สร้างสรรพสิ่งตามที่พระองค์ปรารถนาโดยพระวจนะแห่งบัญชาของพระองค์ “จงเป็น” และก็เป็นไป
ตามนั้น อานุภาพแห่งอานาจเป็นของพระองค์ตราบจนบัดนี้ และจะเป็นของพระองค์นับแต่นี้ไป พระองค์
อวยชัยให้แก่ผู้ที่พระองค์ปรารถนาโดยอานุภาพของบัญชาของพระองค์ ความจริงแล้วพระองค์คือพระผู้
ทรงอานุภาพ พระผู้ทรงมหิทธานุภาพ ความรุ่งโรจน์ทั้งปวงและราชศักดาในอาณาจักรแห่งธรรมะและ
สรรพาวะ และสิ่งที่อยู่ระหว่างอาณาจักเหล่านี้ล้วนเกี่ยวพันกับพระองค์ แท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้ทรง
เดชานุภาพ พระผู้ทรงความรุ่งโรจน์ ตั้งแต่นิรันดรกาลพระองค์เป็นบ่อเกิดของความเข้มแข็งที่ไม่ย่อท้อ
และจะเป็นไปต่อตราบจนนิรันดรกาล อาณาจักรทั้งปวงในสวรรค์และโลก และที่อยู่ระหว่างอาณาจักร
เหล่านี้ล้วนเป็นของพระผู้เป็นเจ้า และอานุภาพของพระองค์ยิ่งใหญ่เหนือทุกสรรพสิ่ง ทรัพย์สมบัติทั้ง
ปวงในโลกและสวรรค์ และทุกสิ่งที่อยู่ระหว่างโลกและสวรรค์เป็นของพระองค์ และความคุ้มครองของ
พระองค์แผ่ไปถึงทุกสรรพสิ่ง พระองค์คือพระผู้สร้างสวรรค์และโลก และสิ่งที่อยู่ระหว่างสวรรค์และโลก
และความจริงแล้วพระองค์ทรงเห็นทุกสรรพสิ่ง พระองค์คือพระผู้เป็นนายที่คิดบัญชีทุกคนที่อาศัยอยู่ใน
สวรรค์และบนโลก และผู้ที่อยู่ระหว่างสวรรค์และโลก และความจริงแล้วพระผู้เป็นเจ้าฉับไวในการคิด
บัญชี พระองค์กาหนดเกณฑ์ให้ทุกคนที่อยู่ในสวรรค์และโลก และที่อยู่ระหว่างสวรรค์และโลก แท้จริง
แล้วพระองค์คือพระผู้ทรงคุ้มครองผู้ยิ่งใหญ่ที่สุด พระองค์คือกุญแจของสวรรค์และโลก และทุกสิ่งที่อยู่
ระหว่างสวรรค์และโลกไว้ในเงื้อมมือของพระองค์ พระองค์ประทานขวัญลาภตามที่พระองค์ปรารถนา
โดยอานุภาพแห่งบัญชาของพระองค์ แท้จริงแล้วพระกรุณาของพระองค์ห้อมล้อมทุกสรรพสิ่ง และ
พระองค์คือพระผู้ทรงรอบรู้

พระผู้เป็นเจ้าเพียงพอสาหรับข้าพเจ้า พระองค์คือผู้ที่ถืออาณาจักรของทุกสรรพสิ่งไว้ในกามือ
ของพระองค์ พระองค์คุ้มครองคนรับใช้ที่พระองค์ปรารถนาโดยอาศัยอานุภาพของกองทัพของพระองค์
ในสวรรค์และโลก และที่อยู่ระหว่างสวรรค์และโลก ความจริงแล้วพระผู้เป็นเจ้าคอยคุ้มครองทุกสรรพสิ่ง
ข้าแต่พระผู้เป็นนาย
! พระองค์ทรงความประเสริฐเหลือประมาณ ขอทรงคุ้มครองเราให้พ้นจาก
ภัยที่อยู่ข้างหน้าและข้างหลัง ที่อยู่เหนือศีรษะ อยู่ขวาและซ้าย ใต้ฝ่าเท้าและทุกด้าน แท้จริงแล้วความ
คุ้มครองที่พระองค์ให้แก่ทุกสรรพสิ่งไม่มีสิ้นสุด
พระบ๊อบ
ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า
! โปรดปกป้องคนรับใช้ที่พระองค์ไว้ใจให้พ้นจาก
ความชั่วร้ายที่เกิดจากกิเลสและความเห็นแก่ตัว โปรดเฝ้าดูพวกเขาด้วยความเมตตารักใคร่ และคุ้มครอง
พวกเขาให้พ้นจากความเจ็บแค้นชิงชังและริษยา ขอพระองค์ทรงดูแลและพิทักษ์พวกเขาไว้ในปราการที่
ปลอดภัยจากคมอาวุธแห่งความสงสัย โปรดบันดาลให้พวกเขาเป็นเครื่องหมายแห่งความรุ่งโรจน์ของ
พระองค์ โปรดให้รังสีจากอรุโณทัยแห่งเอกภาพของพระองค์ทอดรัศมีอันเจิดจ้ามายังใบหน้าของพวกเขา
ให้หัวใจของพวกเขาเบิกบานด้วยบทกลอนที่หลั่งมาจากอาณาจักรอันวิสุทธิ์ของพระองค์ พระองค์คือ
พระผู้ทรงอารี พระผู้ทรงคุ้มครอง พระผู้ทรงมหิทธานุภาพ พระผู้ทรงกรุณา
พระอับดุลบาฮา
ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า
! พระองค์ทรงรู้ว่าประชาชนถูกรุมล้อมด้วยความเจ็บปวดและ
ความหายนะ ถูกล้อมรอบด้วยความทุกข์ทรมานและความยุ่งยาก ความทุกข์ยากและเคราะห์ร้ายทุก
อย่างโจมตีมนุษย์ประดุจงูร้าย ไม่มีที่กาบังหรือที่ลี้ภัยใดสาหรับมนุษย์นอกจากภายใต้ปีกแห่งความ
คุ้มครอง การอภิรักษ์ การอภิบาลและอารักขาของพระองค์
ข้าแต่พระผู้เป็นผู้ทรงปรานี ! ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า ! ขอให้ความคุ้มครองของพระองค์
เป็นเกราะป้องกันข้าพเจ้า การอภิรักษ์ของพระองค์เป็นโล่กาบังข้าพเจ้า ความถ่อมตัวต่อประตูแห่งความ
เป็นหนึ่งของพระองค์เป็นผู้อภิบาลข้าพเจ้า การปกป้องและอารักขาของพระองค์เป็นปราการและที่อาศัย
ของข้าพเจ้า ขอทรงอภิรักษ์ข้าพเจ้าให้พ้นจากการชักจูงของความเห็นแก่ตัวและกิเลส ขอทรงอภิบาล
ข้าพเจ้าให้พ้นจากความเจ็บป่วย ความทุกข์ยาก ความยุ่งยาก และการทดสอบที่สาหัส

แท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้ทรงคุ้มครอง พระผู้อภิบาล พระผู้อภิรักษ์ พระผู้ทรงเพียงพอ และ
แท้จริงแล้วพระองค์คือ พระผู้ทรงปรานีของพระผู้ปรานีที่สุด
พระอับดุลบาฮา
(แด่บาไฮที่ถูกประหัตประหาร)
พระองค์คือพระผู้เป็นเจ้า
ข้าแต่พระผู้เป็นนาย พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า
! พระผู้ช่วยเหลือผู้อ่อนแอ พระผู้ช่วยคนยากไร้
และปลดปล่อยผู้ที่ช่วยตัวเองไม่ได้ที่หันมาหาพระองค์
ข้าพเจ้าขอยกมือวิงวอนต่ออาณาจักรแห่งความงามของพระองค์ด้วยความต่าต้อยที่สุด และ
จิตใจของข้าพเจ้าร้องเรียกพระองค์โดยกล่าวว่า : ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ! ขอทรง
ช่วยให้ข้าพเจ้าบูชาพระองค์ ขอทรงเสริมพลังให้ข้าพเจ้ารับใช้พระองค์ ขอความกรุณาของพระองค์
ช่วยเหลือข้าพเจ้าในการเป็นทาสรับใช้พระองค์ ให้ข้าพเจ้ามั่นคงในการเชื่อฟังพระองค์ โปรดหลั่งความ
อารีของพระองค์ให้แก่ข้าพเจ้าอย่างล้นหลาม ขอให้ดวงตาแห่งความเมตตารักใคร่ของพระองค์คอยเฝ้าดู
ข้าพเจ้า ให้ข้าพเจ้าดาดิ่งลงสู่มหาสมุทรแห่งการอภัยของพระองค์ ให้ความจงรักภักดีของข้าพเจ้ามั่นคง
ในศาสนาของพระองค์ และโปรดประทานความมั่นใจยิ่งกว่าเดิมให้แก่ข้าพเจ้า เพื่อว่าข้าพเจ้าจะไม่ต้อง
พึ่งโลก จะหันหน้าด้วยความอุทิศทั้งหมดมาหาพระพักตร์ของพระองค์ จะเข้มแข็งขึ้นด้วยอานุภาพของ
ข้อพิสูจน์และพยานหลักฐาน และเพราะได้รับการประสาทด้วยราชศักดาและอานุภาพ จะได้ผ่านแดน
สวรรค์และโลกทั้งหมด แท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้ทรงปรานี พระผู้ทรงความรุ่งโรจน์ พระผู้ทรงเมตตา
พระผู้ทรงเห็นใจ
ข้าแต่พระผู้เป็นนาย
! คนเหล่านี้คือผู้รอดชีวิตจากการสังหารเหล่าดวงวิญญาณที่ได้รับพร พวก
เขาได้ทนทุกข์ทรมานทุกอย่าง และอดทนต่อความอยุติธรรมอันร้ายกาจ พวกเขาได้ละทิ้งความสบาย
และความเจริญรุ่งเรืองทั้งหมด เต็มใจยอมรับความทุกข์ทรมานและเคราะห์ร้ายอันน่าสะพรึงกลัวในวิถี
แห่งความรักของพระองค์ และยังคงถูกจับกุมอยู่ในเงื้อมมือของศัตรูผู้ทรมานพวกเขาอย่างเจ็บปวดอยู่
ตลอด และกดขี่พวกเขาฐานที่ก้าวมั่นอยู่ในหนทางตรงของพระองค์ ไม่มีใครช่วยเหลือหรือเป็นมิตรกับ
พวกเขา นอกจากพวกอัปยศและไร้ศีลธรรมแล้ว ไม่มีใครคบหาสมาคมกับพวกเขา
ข้าแต่พระผู้เป็นนาย! ดวงวิญญาณเหล่านี้ได้ลิ้มความปวดร้าวอันขมขื่นในชีวิตนี้ และได้ทนการ
หยามเกียรติที่ประชาชนผู้กดขี่กระทาต่อพวกเขาอย่างหยาบคาย ประหนึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความรัก

ของพวกเขาที่มีต่อความงามที่เรืองรองของพักตรากฤติของพระองค์ และด้วยความกระตือรือร้นที่จะไป
ให้ถึงอาณาจักรสวรรค์ของพระองค์
ข้าแต่พระผู้เป็นนาย
! ขอให้หูของพวกเขาได้ยินวจนะที่เรียกความช่วยเหลือจากสวรรค์และ
นาไปสู่ชัยชนะอย่างรวดเร็ว โปรดปลดปล่อยพวกเขาจากการกดขี่ของผู้ที่ใช้อานาจอย่างสยองขวัญ ขอ
ทรงยั้งมือของผู้ไร้ศีลธรรม และโปรดอย่าปล่อยให้ดวงวิญญาณเหล่านี้ถูกฉีกด้วยอุ้งเล็บและเขี้ยวของ
สัตว์ป่าที่ดุร้าย เพราะพวกเขาหลงใหลอยู่กับความรักที่มีต่อพระองค์ ได้รับมอบความลึกลับแห่งความ
วิสุทธิ์ของพระองค์ ยืนอยู่ที่ประตูของพระองค์อย่างถ่อมตัว และได้ไปถึงอาณาจักรอันประเสริฐของ
พระองค์
ข้าแต่พระผู้เป็นนาย
! โปรดเสริมกาลังของพวกเขาด้วยพลังใหม่ โปรดทาให้ดวงตาของพวกเขา
สดใสด้วยการได้เห็นหลักฐานที่น่าอัศจรรย์ในยามค่าคืนที่มืดมัว โปรดกาหนดสิ่งที่ดีงามทั้งปวงที่มีอยู่ใน
อาณาจักรแห่งความลึกลับอนันต์ของพระองค์ให้แก่พวกเขา โปรดดลให้พวกเขาเป็นดาราที่สุกใสที่สาด
แสงไปทั่วทุกเขตแดน เป็นพฤกษาที่อุดมด้วยผลไม้และกิ่งก้านและพลิ้วไปกับสายลมยามเช้า
แท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้ทรงอารี พระผู้ทรงอานาจ พระผู้ทรงอานุภาพสูงสุด พระผู้ทรงอยู่
นอกเหนืออานาจบังคับใดๆ ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ พระผู้เป็นเจ้าแห่งความรักและ
ความเมตตาปรานี พระผู้ทรงความรุ่งโรจน์ พระผู้ทรงอภัยเสมอ
พระอับดุลบาฮา

บทอธิษฐานให้จิตใจมั่นคงในศาสนา
ขอความสดุดีจงมีแด่พระนามของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนาย พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า
!
ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่ออานุภาพของพระองค์ที่ห้อมล้อมทุกสรรพสิ่ง ต่ออธิปไตยของพระองค์ที่อยู่เหนือ
สรรพภาวะ ต่อพระวจนะที่ซ่อนเร้นอยู่ในอัจฉริยภาพของพระองค์ที่ทรงใช้สร้างสวรรค์และโลก ขอทรง
ช่วยใหเรามั่นคงในความรักที่มีต่อพระองค์และเชื่อฟังสิ่งที่พระองค์ยินดี พิศดูพระพักตร์ของพระองค์และ
สรรเสริญความรุ่งโรจน์ของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า โปรดเติมพลังให้เราแพร่กระจายสัญลักษณ์ของ

พระองค์ไปกว้างไกลในหมู่ประชาชน โปรดอภิบาลศาสนาในอาณาจักรของพระองค์ พระองค์ดารงอยู่
เสมอโดยไม่ขึ้นกับการกล่าวถึงของประชาชนและจะดารงอยู่ต่อไปชั่วนิรันดร์
ข้าพเจ้ามั่นใจในพระองค์โดยบริบูรณ์ หันหน้าเข้าหาพระองค์ ยึดเหนี่ยวสายใยแห่งการบริบาล
ด้วยความรักของพระองค์ และรีบไปสู่ร่มเงาแห่งความปรานีของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า
โปรดอย่าผลักไสข้าพเจ้า ดังเช่นคนที่ผิดหวังให้ไปจากประตูของพระองค์ โปรดอย่าพรากข้าพเจ้าจาก
พระกรุณาของพระองค์ เพราะพระองค์เท่านั้นที่ข้าพเจ้าแสวงหา ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าอื่นใดนอกจาก
พระองค์ พระผู้ทรงอภัยเสมอ พระผู้ทรงอารีที่สุด
ขอความสรรเสริญจงมีแด่พระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นที่รักยิ่งของบรรดาผู้ที่รู้จักพระองค์

!
พระบาฮาอุลลาห์

ข้าแต่พระผู้ซึ่งความใกล้ชิดของพระองค์คือความปรารถนาของข้าพเจ้า การเข้าเฝ้าพระองค์คือ
ความหวังของข้าพเจ้า การระลึกถึงพระองค์คือความต้องการของข้าพเจ้า ราชสานักแห่งความรุ่งโรจน์
ของพระองค์คือเป้าหมายของข้าพเจ้า ที่สถิตของพระองค์คือจุดหมายของข้าพเจ้า พระนามของพระองค์
คือการรักษาของข้าพเจ้า ความรักของพระองค์คือความผ่องใสในหัวใจของข้าพเจ้า การรับใช้พระองค์คือ
ความใฝ่ฝันอันสูงสุดของข้าพเจ้า! ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อพระนามของพระองค์ที่ทรงช่วยให้บรรดาผู้ที่
ยอมรับพระองค์ได้เหินขึ้นสู่สุดยอดของการรู้จักพระองค์ และเติมพลังให้ผู้ที่บูชาพระองค์ด้วยความ
ศรัทธาได้ขึ้นไปสู่อาณาบริเวณของราชสานักแห่งกรุณาธิคุณอันวิสุทธิ์ของพระองค์ ขอทรงช่วยให้
ข้าพเจ้าหันหน้ามาหาพระพักตร์ของพระองค์ พิศดูพระองค์และกล่าวถึงความรุ่งโรจน์ของพระองค์
ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าคือผู้ที่ลืมทุกสิ่งนอกจากพระองค์ และหันมาหา
อรุโณทัยแห่งความกรุณาของพระองค์ ละทิ้งทุกสิ่งนอกจากพระองค์ด้วยความหวังที่จะเข้าใกล้ราชสานัก
ของพระองค์ ขอทรงดูเถิดว่า ดวงตาของข้าพเจ้าเหลือบขึ้นมองตาหนักที่เรืองแสงด้วยอาภาจากพระ
พักตร์ของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นที่รักยิ่งของข้าพเจ้า ขอทรงประทานสิ่งที่จะช่วยให้ข้าพเจ้ามั่นคงใน
ศาสนาของพระองค์ เพื่อว่าความสงสัยของพวกไม่มีศาสนาจะขัดขวางข้าพเจ้ามิให้หันมาหาพระองค์
ไม่ได้
แท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้เป็นเจ้าแห่งอานุภาพ พระผู้ทรงช่วยเหลือในภยันตราย พระผู้ทรง
ความรุ่งโรจน์ พระผู้ทรงมหิทธานุภาพ
พระบาฮาอุลลาห์

ขอความสดุดีจงมีแด่พระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนาย พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า
! ข้าพเจ้าขอ
วิงวอนต่อบรมศาสดาผู้ธารงพระนามอันยิ่งใหญ่ที่สุดของพระองค์ ผู้ถูกทรมานอย่างเจ็บปวดโดย
ประชาชนที่ปฏิเสธสัจธรรมของพระองค์และถูกรุมล้อมด้วยความทุกข์โศกจนไม่มีวจีใดพรรณนาได้ ขอ
ทรงให้ข้าพเจ้าได้ระลึกถึงและสรรเสริญพระองค์ในยุคนี้ ซึ่งเป็นยุคที่ทุกคนได้เมินความงามของพระองค์
โต้เถียงกับพระองค์ เมินบรมศาสดาผู้เปิดเผยศาสนาของพระองค์อย่างดูถูก ข้าแต่พระผู้เป็นนายของ
ข้าพเจ้า ไม่มีใครที่จะช่วยพระองค์นอกจากพระองค์เอง ไม่มีอานุภาพใดที่จะช่วยพระองค์ นอกจาก
อานุภาพของพระองค์เอง
ข้าพเจ้าขอวิงวอนพระองค์ ขอทรงช่วยให้ข้าพเจ้ายึดมั่นในความรักและการระลึกถึงพระองค์
แท้จริงแล้วสิ่งนี้ไม่เกินความสามารถของข้าพเจ้า และพระองค์คือผู้ที่รู้ทุกอย่างในตัวข้าพเจ้า ความจริง
แล้วพระองค์คือผู้ที่รู้และทราบทุกสรรพสิ่ง ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า ขอทรงอย่าพรากข้าพเจ้า
จากแสงสว่างของพระพักตร์ของพระองค์ ซึ่งความเจิดจ้าของแสงนั้นได้ทาให้ทั่วทั้งพิภพสว่างไสว ไม่มี
พระผู้เป็นเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ พระผู้ทรงอานุภาพสูงสุด พระผู้ทรงความรุ่งโรจน์ พระผู้ทรงอภัย
เสมอ
พระบาฮาอุลลาห์
ข้าแต่พระผู้เป็นนาย พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า
! โปรดช่วยให้ผู้ที่พระองค์รักใคร่มั่นคงในศาสนา
ให้เขาเดินในวิถีของพระองค์ มีจิตมั่นในศาสนาของพระองค์ โปรดประทานความกรุณาเพื่อให้เขายับยั้ง
กิเลสและความเห็นแก่ตัว และเติมตามแสงธรรมที่คอยนาทาง พระองค์คือพระผู้ทรงอานุภาพ พระผู้ทรง
กรุณา พระผู้ทรงดารงอยู่ด้วยตนเอง พระผู้ทรงประทานพร พระผู้ทรงเห็นใจ พระผู้ทรงมหิทธานุภาพ
พระผู้ทรงอารี
พระอับดุลบาฮา

บทอธิษฐานเพื่อความมั่นคงในพระปฏิญญา
ขอความสรรเสริญจงมีแด่พระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นราชันแห่งนิรันดรกาล พระผู้สร้างชาติ
ทั้งหลาย พระผู้ออกแบบกระดูกที่ต้องเสื่อมสลาย! ข้าพเจ้าขออธิษฐานต่อพระนามของพระองค์ที่ทรงใช้
ร้องเรียกมวลมนุษยชาติให้มายังขอบฟ้าแห่งราชศักดาและความรุ่งโรจน์ของพระองค์ และนาทางบรรดา
คนรับใช้ไปยังราชสานักแห่งกรุณาธิคุณของพระองค์ ขอทรงนับข้าพเจ้าเป็นพวกที่ปล่อยวางจากทุกสิ่ง
นอกจากพระองค์ ตั้งมั่นในพระองค์ และเมื่อประสบกับเคราะห์กรรมที่พระองค์ประกาศิตไว้ ก็ไม่ท้อถอย
และยังหันไปหาพระพรจากพระองค์

ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ายึดถือความอารีของพระองค์ และยึดชายเสื้อคลุมแห่ง
กรุณาธิคุณของพระองค์ไว้มั่น ขอเมฆแห่งความเอื้อเฟื้อของพระองค์หลั่งสิ่งที่จะชาระจิตใจของข้าพเจ้ามิ
ให้ระลึกถึงผู้ใดนอกจากพระองค์ และทาให้ข้าพเจ้าสามารถหันมาหาพระองค์ ผู้เป็นจุดหมายของการ
บูชาของมวลมนุษยชาติ ผู้ทรงถูกต่อต้านโดยทัพของผู้ปลุกปั่นความไม่สงบที่ละเมิดพระปฏิญญาของ
พระองค์ ไม่เชื่อในพระองค์และในสัญลักษณ์ของพระองค์
ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า โปรดอย่าปฏิเสธมิให้ข้าพเจ้าสูดสุคนธรสจากภูษาของพระองค์
ในยุคนี้ โปรดอย่าพรากข้าพเจ้าจากลมหายใจแห่งการเปิดเผยพระธรรมเมื่อแสงสว่างของพระองค์
ปรากฎขึ้น พระองค์ทรงอานุภาพในการกระทาสิ่งที่พระองค์ปรารถนา ไม่มีสิ่งใดสามารถต้านทานพระ
ประสงค์ของพระองค์ หรือขัดขวางสิ่งที่พระองค์ตั้งพระประสงค์ไว้โดยอานุภาพของพระองค์
ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ พระผู้ทรงมหิทธานุภาพ พระผู้ทรงอัจฉริยภาพ
พระบาฮาอุลลาห์

พระองค์คือพระผู้ทรงอานาจ พระผู้ทรงอภัย พระผู้ทรงเห็นใจ

!

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า
! พระองค์ทรงเห็นบรรดาคนรับใช้ของพระองค์อยู่
ในก้นบึ้งแห่งอเวจีและความหลงผิด ข้าแต่พระผู้เป็นยอดปรารถนาของโลก แสงสว่างแห่งการนาทางของ
พระองค์อยู่ ณ ที่ใด? พระองค์ทรงรู้ว่าพวกเขาอ่อนแอและช่วยตัวเองไม่ได้ ข้าแต่พระผู้ซึ่งอานุภาพของ
สวรรค์และโลกอยู่ในกามือของพระองค์ อานุภาพของพระองค์อยู่ ณ ที่ใด?
ข้าแต่พระผู้เป็นนาย พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า
! ข้าพเจ้าขอร้องต่อแสงสว่างของประทีปแห่ง
ความเมตตารักใคร่ของพระองค์ ต่อคลื่นในมหาสมุทรแห่งเมธาของพระองค์ ต่อพระวจนะที่พระองค์ใช้
ปกครองประชาชนในอาณาจักรของพระองค์ ขอทรงให้ข้าพเจ้าได้เป็นหนึ่งในบรรดาผู้ที่ปฏิบัติตาม
บัญชาในคัมภีร์ของพระองค์ ขอพระองค์ทรงบัญญัติสาหรับข้าพเจ้าด้วยสิ่งที่พระองค์บัญญัติสาหรับ
บรรดาผู้ที่พระองค์ไว้ใจ ผู้ที่ได้ดื่มอมฤตแห่งการดลใจจากถ้วยแห่งความอารีของพระองค์ รีบทาตามที่
พระองค์ยินดี ยึดถือพระปฏิญญาและพินัยกรรมของพระองค์ พระองค์ทรงอานุภาพในการทาตามที่
พระองค์ปรารถนา ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ พระผู้ทรงรอบรู้ พระผู้ทรงอัจฉริยภาพ
ข้าแต่พระผู้เป็นนาย ขอความอารีของพระองค์ประกาศิตให้แก่ข้าพเจ้าด้วยสิ่งที่จะทาให้ข้าพเจ้า
รุ่งเรืองในโลกนี้และโลกหน้า และพาข้าพเจ้าเข้าไปหาพระองค์ ข้าแต่พระผู้ทรงเป็นนายของมวลมนุษย์
ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ พระผู้เป็นหนึ่ง พระผู้ทรงอานาจ พระผู้เป็นที่สรรเสริญ
พระบาฮาอุลลาห์

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเห็นใจ
! ขอคาขอบคุณจงมีแด่พระองค์ที่ทรงปลุกและทาให้ข้าพเจ้ามีสติ
พระองค์ทรงประทานดวงตาที่เห็นแจ้งให้แก่ข้าพเจ้า ทรงโปรดข้าพเจ้าด้วยหูที่สดับฟัง ทรงนาข้าพเจ้า
ไปสู่อาณาจักรและวิถีของพระองค์ พระองค์ทรงแสดงหนทางที่ถูกต้องให้แก่ข้าพเจ้า และทรงดลให้
ข้าพเจ้าเข้าไปในเรือแห่งความรอดพ้น ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า ! ขอทรงทาให้ข้าพเจ้ามั่นคงและซื่อสัตย์
โปรดคุ้มครองข้าพเจ้าให้พ้นจากการทดสอบที่รุนแรง โปรดอภิรักษ์และปกป้องข้าพเจ้าไว้ในปราการอัน
แข็งแกร่งแห่งพระปฏิญญาและพินัยกรรมของพระองค์ พระองค์คือพระผู้ทรงอานุภาพ พระองค์คือพระผู้
ทรงเห็น พระองค์คือพระผู้ทรงได้ยิน
ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเห็นใจ โปรดประทานหัวใจที่เสมือนแก้วให้แก่ข้าพเจ้า ซึ่งหัวใจนี้จะ
ประกายแสงแห่งความรักของพระองค์ และโปรดประทานความคิดให้แก่ข้าพเจ้า ซึ่งความคิดนี้จะเปลี่ยน
โลกนี้ให้เป็นสวนกุหลาบโดยอาศัยการหลั่งพระกรุณาสวรรค์
พระองค์คือพระผู้ทรงเห็นใจ พระผู้ทรงปรานี พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเมตตาและยิ่งใหญ่
พระอับดุลบาฮา
ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า พระผู้เป็นความหวังของข้าพเจ้า
! ขอพระองค์ทรงช่วยให้
บรรดาผู้ที่พระองค์รักมั่นคงในพระปฏิญญาอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ ซื่อสัตย์ต่อศาสนาที่ประจักษ์แจ้งของ
พระองค์ ดาเนินการตามบัญญัติที่พระองค์ลิขิตไว้สาหรับพวกเขาในคัมภีร์แห่งวิภาของพระองค์ เพื่อว่า
พวกเขาจะกลายเป็นธงแห่งการนาทาง เป็นตะเกียงของหมู่เทวัญเบื้องบน เป็นน้าพุแห่งอัจฉริยภาพอัน
ไม่รู้สิ้นของพระองค์ เป็นดาราที่คอยนาทางอย่างถูกต้องเมื่อเรืองแสงมาจากนภาสวรรค์
แท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้ที่ไม่มีใครเอาชนะได้ พระผู้ทรงมหิทธานุภาพ พระผู้ทรงอานุภาพ
พระอับดุลบาฮา
ข้าแต่พระผู้เป็นนาย ขอทรงช่วยให้เราก้าวมั่นในวิถีของพระองค์ ขอพระองค์ทรงให้กาลังใจแก่
เราในการเชื่อฟังพระองค์ ขอทรงดลให้เราหันหน้ามาหาความงามของพระองค์ ขอทรงทาให้ใจของเรา
เบิกบานด้วยสัญลักษณ์แห่งเอกภาพสวรรค์ของพระองค์ ขอทรงประดับกายของเราด้วยเสื้อคลุมแห่ง
ความอารีของพระองค์ ขอทรงขจัดม่านที่บังตาเรา และโปรดให้ถ้วยแห่งพระกรุณาของพระองค์แก่เรา
เพื่อว่าสาระของทุกชีวิตจะได้ร้องเพลงสรรเสริญต่อจินตภาพแห่งความโอฬารของพระองค์ ข้าแต่พระผู้
เป็นนาย ขอทรงเปิดเผยพระองค์โดยวจนะแห่งความปรานีและความลึกลับแห่งภาวะของพระองค์ เพื่อว่า
ความปีติของการอธิษฐานจะอาบวิญญาณของเรา เป็นการอธิษฐานที่ล้าลึกกว่าถ้อยคาและพยัญชนะและ
อยู่เหนือกว่าพยางค์และน้าเสียง เพื่อว่าทุกสิ่งจะเลือนหายไปต่อการเปิดเผยวิภาของพระองค์

ข้าแต่พระผู้เป็นนาย
! บุคคลเหล่านี้คือคนรับใช้ที่มั่นคงในพระปฏิญญาและพินัยกรรมของ
พระองค์ ยึดเหนี่ยวสายใยแห่งความไม่ผันแปรในศาสนาของพระองค์ และยึดชายเสื้อคลุมแห่งความ
โอฬารของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนาย ขอทรงช่วยเหลือพวกเขาด้วยพระกรุณาของพระองค์ ขอ
อานุภาพของพระองค์ทาให้พวกเขาหนักแน่น และโปรดช่วยให้พวกเขาเข้มแข็งในการเชื่อฟังพระองค์
พระองค์คือพระผู้ทรงอภัย พระผู้ทรงกรุณา
พระอับดุลบาฮา

บทอธิษฐานพื่อตัดความผูกพัน
ขอความสรรเสริญจงมีแด่พระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า
! ข้าพเจ้าขอขอบคุณที่
พระองค์ทรงทาให้ข้าพเจ้าได้รู้จักบรมศาสดาผู้เป็นอรุโณทัยแห่งความปรานี เป็นอุทัยสถานแห่งความ
กรุณา และเป็นคลังแห่งศาสนาของพระองค์ ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อพระนามของพระองค์ที่ทาให้ใบหน้า
ของผู้ที่อยู่ใกล้พระองค์ขาวผ่อง และหัวใจของผู้ที่อุทิศตนต่อพระองค์ได้เหินขึ้นไปสู่พระองค์ ขอทรงช่วย
ให้ข้าพเจ้ายึดเหนี่ยวสายใยของพระองค์ในทุกเวลาและทุกสถาพการณ์ ตัดความผูกพันจากทุกคน
นอกจากพระองค์ ตรึงสายตาไปยังขอบฟ้าแห่งการเปิดเผยพระธรรมของพระองค์ และดาเนินการตามที่
พระองค์บัญญัติไว้ให้แก่ข้าพเจ้าในธรรมจารึก
ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า ขอทรงสวมภูษาแห่งกรุณาธิคุณและความเมตตารักใคร่ของ
พระองค์ให้แก่ร่างกายและวิญญาณของข้าพเจ้า ขอทรงคุ้มครองให้ข้าพเจ้าปลอดภัยจากสิ่งใดก็ตามที่
พระองค์รังเกียจ และโปรดช่วยให้ข้าพเจ้าและวงศ์ตระกูลเชื่อฟังพระองค์ และหลีกหนีสิ่งที่ปลุกปั่นความ
ชั่วร้ายและกิเลสขึ้นมาในตัวข้าพเจ้า
ความจริงแล้วพระองค์คือพระผู้เป็นนายแห่งมวลมนุษยชาติ พระผู้ทรงครอบครองโลกนี้และโลก
หน้า ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ พระผู้ทรงรอบรู้ พระผู้ทรงอัจฉริยภาพ
พระบาฮาอุลลาห์

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า หัวใจที่เย็นชาจานวนมากอุ่นขึ้นด้วยไฟแห่งความรักของ
พระองค์ และผู้หลับใหลหลายคนตื่นขึ้นโดยมธุราแห่งน้าเสียงของพระองค์ คนแปลกหน้ามากมายเท่าไร
ที่แสวงหาที่กาบังภายใต้ร่มเงาของพฤกษาแห่งความเป็นหนึ่งของพระองค์ และผู้กระหายจานวนอักโข
เพียงไรที่ใฝ่หาน้าพุแห่งชีวิตในยุคของพระองค์

พระพรจงมีแด่ผู้ที่ตั้งปณิธานในพระองค์และรีบไปยังอรุโณทัยที่อาภาของพระองค์รุ่งขึ้นมา พระ
พรจงมีแด่ผู้ที่ทุ่มเสน่หาทั้งหมดให้กับอุทัยสถานแห่งการเปิดเผยพระธรรมและแหล่งกาเนิดแรงบันดาลใจ
ของพระองค์ พระพรจงมีแด่ผู้ที่สละทรัพย์สินที่พระองค์ประทานให้แก่เขาด้วยความอารีและกรุณาธิคุณ
เพื่อใช้จ่ายในหนทางของพระองค์ พระพรจงมีแด่ผู้ที่คร่าครวญหาพระองค์จนทิ้งทุกสิ่งไป พระพรจงมีแด่
ผู้ที่ปลื้มต่อการสนทนาอย่างใกล้ชิดกับพระองค์และตัดความผูกพันจากทุกคนนอกจากพระองค์
ข้าแต่พระผู้เป็นนาย ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อบรมศาสดาผู้เป็นพระนามของพระองค์ ผู้ทรงรุ่งขึ้นมา
เหนือขอบฟ้าของคุกของตน ขอทรงบัญญัติสาหรับทุกคนด้วยสิ่งที่คู่ควรกับพระองค์และความประเสริฐ
ของพระองค์
ความจริงแล้วอานาจของพระองค์สามารถจัดการทุกสิ่ง
พระบาฮาอุลลาห์
ขอความสรรเสริญจงมีแด่พระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า
! ข้าพเจ้าคือหนึ่งในบรรดาคน
รับใช้ที่เชื่อฟังพระองค์และสัญลักษณ์ของพระองค์ พระองค์ทรงเห็นแล้วว่าข้าพเจ้าใฝ่หาประตูแห่งความ
ปรานีของพระองค์ และหันมาหาความเมตตารักใคร่ของพระองค์ ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่ออภิไธยอับวิศิษฏ์
สุดและคุณลักษณะอันประเสริฐสุดของพระองค์ ขอทรงเปิดอานนแห่งพระพรของพระองค์ต่อใบหน้าของ
ข้าพเจ้า โปรดช่วยให้ข้าพเจ้ากระทาสิ่งที่ดีงาม ข้าแต่พระผู้เป็นผู้ครอบครองนามและคุณลักษณะทั้งปวง !
ข้าแต่พระผู้เป็นนาย ข้าพเจ้ายากไร้ส่วนพระองค์นั้นร่ารวย ข้าพเจ้าตั้งปณิธานในพระองค์ และ
ตัดความผูกพันจากทุกสิ่งนอกจากพระองค์ ข้าพเจ้าขอวิงวอนพระองค์ ขอทรงอย่าพรากข้าพเจ้าจาก
สายลมแห่งความเมตตาปรานี และสิ่งที่พระองค์บัญญัติไว้สาหรับคนรับใช้ที่พระองค์เลือกสรร
ข้าแต่พระผู้เป็นนาย ขอทรงขจัดม่านที่บังตาข้าพเจ้า เพื่อว่าข้าพเจ้าจะได้ยอมรับสิ่งที่พระองค์
ปรารถนาให้แก่ประชาชนของพระองค์ และค้นพบเดชานุภาพที่ซ่อนเร้นอยู่ในหัตถกรรมของพระองค์ ข้า
แต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า ขอทรงทาให้วิญญาณของข้าพเจ้าเบิกบานด้วยสัญลักษณ์อันยิ่งใหญ่ที่สุด
ของพระองค์ และโปรดฉุดข้าพเจ้าขึ้นมาจากก้นบึ้งแห่งกิเลสอันโสมมและชั่วร้าย ขอทรงลิขิตสิ่งที่ดีงาม
ในโลกนี้และโลกหน้าให้แก่ข้าพเจ้า ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ พระผู้ทรงความรุ่งโรจน์
พระผู้ซึ่งความช่วยเหลือจากพระองค์มวลมนุษย์ล้วนแสวงหา
ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอขอบคุณพระองค์ที่ทรงปลุกข้าพเจ้าให้ตื่นขึ้นและดล
ให้ข้าพเจ้าปรารถนาจะหยั่งรู้สิ่งที่คนรับใช้ส่วนใหญ่ไม่เข้าใจ ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า โปรด
ประทานความสามารถให้ข้าพเจ้าเห็นสิ่งที่พระองค์ต้องการเพื่อเห็นแก่ความรักและความยินดีของ
พระองค์ พระองค์คือผู้ซึ่งทุกสรรพสิ่งยืนยันอานุภาพของอานาจและอธิปไตยของพระองค์
ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ พระผู้ทรงมหิทธานุภาพ พระผู้ทรงเมตตา

พระบาฮาอุลลาห์
ข้าแต่พระผู้เป็นนาย
! ข้าพเจ้ามาหาพระองค์เพื่อขอที่พักพิง และใฝ่ใจในสัญลักษณ์ทั้งปวงของ
พระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนาย! ไม่ว่ากาลังเดินทางหรืออยู่ที่บ้าน ในอาชีพหรือการงาน ข้าพเจ้าฝาก
ความหวังทั้งหมดไว้กับพระองค์
โปรดประทานความช่วยเหลือที่จะทาให้ข้าพเจ้าไม่ต้องขึ้นกับสิ่งใด ข้าแต่พระผู้ซึ่งความปรานี
ของพระองค์ไม่มีใครเหนือกว่า!
ข้าแต่พระผู้เป็นนาย โปรดประทานให้แก่ข้าพเจ้าเท่าที่พระองค์ปรารถนา และโปรดดลให้
ข้าพเจ้าพอใจกับสิ่งใดก็ตามที่พระองค์บัญญัติไว้สาหรับข้าพเจ้า
พระองค์ทรงอานาจในการบัญชาโดยสมบูรณ์
พระบ๊อบ
ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า
! พระองค์คือความหวังและเป็นที่รักยิ่งของ
ข้าพเจ้า คือจุดหมายและความปรารถนาอันสูงสุดของข้าพเจ้า ! ข้าพเจ้าขออธิษฐานด้วยความถ่อมตัว
และอุทิศตนทั้งหมด ขอทรงทาให้ข้าพเจ้าเป็นโดมแห่งความรักในดินแดนของพระองค์ เป็นตะเกียงแห่ง
ความรู้ของพระองค์ในหมู่ประชาชน เป็นธงแห่งความอารีสวรรค์ในอาณาจักรของพระองค์
โปรดนับข้าพเจ้าเป็นคนรับใช้ที่ตัดความผูกพันจากทุกสิ่งนอกจากพระองค์ บริสุทธิ์พ้นจากสิ่งที่
ไม่จีรังในโลกนี้และเป็นอิสระจากคาพูดชักจูงที่มาจากความเพ้อฝันอันไร้สาระ
ขอให้หัวใจของข้าพเจ้าเบิกบานด้วยการเสริมพลังจากอาณาจักรของพระองค์ โปรดให้ดวงตา
ของข้าพเจ้าสดใสด้วยการได้เห็นกองทัพจากอาณาจักรแห่งอานาจอันรุ่งโรจน์ของพระองค์ทยอยกันลง
มาช่วยเหลือข้าพเจ้า
ความจริงแล้วพระองค์คือพระผู้ทรงมหิทธานุภาพ พระผู้ทรงความรุ่งโรจน์ พระผู้ทรงอานุภาพ
พระอับดุลบาฮา

บทอธิษฐานเพื่อพัฒนาจิตใจ
ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า โปรดทาให้หัวใจของข้าพเจ้าบริสุทธิ์ ข้าแต่พระผู้เป็นความหวัง
ของข้าพเจ้า โปรดฟื้นมโนธรรมในใจที่สงบของข้าพเจ้า ข้าแต่พระผู้เป็นที่รักยิ่งของข้าพเจ้า ขออานุภาพ
ของพระองค์ค้าชูข้าพเจ้าในศาสนาของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นที่หมายปองของข้าพเจ้า ขอความ

รุ่งโรจน์ของพระองค์สาดแสงให้ข้าพเจ้าเห็นหนทางของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นบ่อเกิดแห่งชีวิตของ
ข้าพเจ้า ขออานุภาพแห่งอานาจของพระองค์ชูข้าพเจ้าขึ้นสู่นภาแห่งความวิสุทธิ์ของพระองค์ ข้าแต่พระ
ผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ขอสายลมแห่งนิรันดรกาลของพระองค์พัดความเบิกบานมาให้ข้าพเจ้า ข้าแต่พระ
ผู้เป็นสหายของข้าพเจ้า ขอดนตรีอนันต์ของพระองค์กล่อมใจของข้าพเจ้าให้สงบ ข้าแต่พระผู้เป็นนาย
ของข้าพเจ้า ขอพักตรากฤติที่เปล่งปลั่งของพระองค์ปลดปล่อยข้าพเจ้าให้เป็นอิสระจากทุกสิ่งนอกจาก
พระองค์ และขอให้ข่าวดีของการเปิดเผยสาระที่ไม่มีเสื่อมสลายของพระองค์ยังความปีติให้แก่ข้าพเจ้า
ข้าแต่พระผู้ทรงความประจักษ์แจ้งที่สุดและเร้นลับที่สุด !
พระบาฮาอุลลาห์
ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า ! โปรดให้ความงามของพระองค์เป็นอาหารสาหรับข้าพเจ้า การเข้าเฝ้า
พระองค์เป็นน้าทิพย์ที่หล่อเลี้ยงข้าพเจ้า ความยินดีของพระองค์เป็นความหวังของข้าพเจ้า การสรรเสริญ
พระองค์เป็นการกระทาของข้าพเจ้า การระลึกถึงพระองค์เป็นสหายของข้าพเจ้า อานุภาพแห่งอธิปไตย
ของพระองค์เป็นผู้ช่วยเหลือข้าพเจ้า ที่อาศัยของพระองค์เป็นบ้านของข้าพเจ้า และที่อยู่ของข้าพเจ้าเป็น
บริเวณอันพิสุทธิ์ไร้ซึ่งข้อจากัดของบรรดาผู้ที่ถูกม่านปิดกั้นจากพระองค์
แท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้ทรงมหิทธานุภาพ พระผู้ทรงความรุ่งโรจน์ พระผู้ทรงอานุภาพ
สูงสุด
พระบาฮาอุลลาห์
ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า
! โปรดทาให้จิตใจของข้าพเจ้าสดชื่นและเบิกบาน โปรดชาระหัวใจของ
ข้าพเจ้าให้บริสุทธิ์ โปรดประเทืองพลังความสามารถของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอมอบกิจการทุกอย่างไว้ใน
พระหัตถ์ของพระองค์ พระองค์คือผู้นาทางและที่พึ่งของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะไม่เศร้าโศกเสียใจต่อไปอีก
แล้ว ข้าพเจ้าจะมีแต่ความสุขหรรษา ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า ! ข้าพเจ้าจะไม่วิตกกังวล และจะไม่ยอมให้ความ
ยุ่งยากมากวนใจข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะไม่หมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่ไม่รื่นรมย์สาหรับชีวิต
ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า
! พระองค์ทรงเป็นมิตรต่อข้าพเจ้ามากกว่าที่ข้าพเจ้าเป็นมิตรต่อตนเอง ข้าแต่
พระผู้เป็นนาย ข้าพเจ้าขออุทิศตนให้แก่พระองค์
พระอับดุลบาฮา

ข้าแต่พระผู้เป็นนาย
! พวกเราอ่อนแอ โปรดประทานความเข้มแข็งแก่เรา ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า !
พวกเราด้อยปัญญา โปรดช่วยให้เรารอบรู้ ข้าแต่พระผู้เป็นนาย! พวกเรายากไร้ โปรดประทานความมั่ง
คั่งให้แก่เรา ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า ! พวกเราไร้ชีวิต โปรดฟื้นเราให้มีชีวิตชีวา ข้าแต่พระผู้เป็นนาย! พวกเรา
อดสู โปรดเชิดชูเราในราชอาณาจักรของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนาย หากพระองค์ช่วยเหลือพวกเราจะ
กลายเป็นดวงดาวที่ประกายแสง หากพระองค์ไม่ช่วยเหลือ พวกเราจะต่ากว่าพื้นดิน ข้าแต่พระผู้เป็น
นาย! โปรดประทานความเข้มแข็งให้แก่เรา ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า ! โปรดประทานชัยชนะให้แก่เรา ข้าแต่
พระผู้เป็นเจ้า! โปรดช่วยให้เราชนะตนเองและข่มกิเลสของเรา ข้าแต่พระผู้เป็นนาย! โปรดปลดเราจาก
ความเป็นทาสโลกีย์ ข้าแต่พระผู้เป็นนาย! โปรดฟื้นชีวิตให้แก่เราด้วยลมหายใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์
เพื่อว่าเราจะได้ลุกขึ้นรับใช้พระองค์ บูชาพระองค์ พยายามอย่างจริงใจในราชอาณาจักรของพระองค์ ข้า
แต่พระผู้เป็นนาย! พระองค์ทรงอานุภาพ ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงอภัย! ข้าแต่พระผู้เป็นนาย
พระองค์ทรงเห็นใจ
พระอับดุลบาฮา

บทอธิษฐานเพื่อการอภัย
ขอความสรรเสริญจงมีแด่พระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนาย พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ! ทุกครั้งที่
ข้าพเจ้าหาญจะกล่าวถึงพระองค์ ข้าพเจ้าจะต้องชะงักเพราะบาปและอกุศลกรรมอันร้ายแรงที่ข้าพเจ้าทา
ต่อพระองค์ และพบว่าตนเองถูกพรากจากพระกรุณาของพระองค์ และไม่อาจจะสรรเสริญพระองค์ได้เลย
อย่างไรก็ตามความมั่นใจในความอารีของพระองค์ได้ฟื้นความหวังของข้าพเจ้าในตัวพระองค์ และความ
มั่นใจว่าพระองค์จะปฏิบัติต่อข้าพเจ้าด้วยความอารีได้ทาให้ข้าพเจ้ากล้าสดุดีพระองค์ และขอสิ่งที่
พระองค์ครอบครอง
ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อความปรานีของพระองค์ที่ล้าเลิศกว่าทุก
สรรพสิ่ง และทุกสิ่งที่อยู่ในมหาสมุทรแห่งพระนามของพระองค์เป็นพยาน ขอทรงอย่าละทิ้งข้าพเจ้าไว้
ตามลาพัง เพราะหัวใจของข้าพเจ้ามีความโน้มเอียงไปสู่ความชั่วร้าย ขอทรงอภิรักษ์ข้าพเจ้าไว้ในที่มั่นที่
พระองค์คอยคุ้มครอง และที่กาบังที่พระองค์คอยดูแล ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าคือผู้ที่
ปรารถนาแต่สิ่งที่พระองค์กาหนดไว้โดยอานุภาพแห่งอานาจของพระองค์ ทุกอย่างที่ข้าพเจ้าเลือกให้กับ
ตนเองจะต้องได้รับการช่วยเหลือจากโองการที่การุณย์และคาวินิจฉัยจากพระประสงค์ของพระองค์

ข้าแต่พระผู้เป็นที่รักยิ่งของหัวใจที่ใฝ่หาพระองค์ ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อพระผู้แสดงธรรมและ
อรุโณทัยแห่งแรงบันดาลใจของพระองค์ ต่อตัวแทนของราชศักดาของพระองค์ และต่อคลังแห่งความรู้
ของพระองค์ ขอทรงอย่าพรากข้าพเจ้าไปจากที่อาศัย วิหาร และเทพมณเฑียรของพระองค์ ข้าแต่พระผู้
เป็นนายของข้าพเจ้า ขอทรงช่วยให้ข้าพเจ้าได้ไปถึงราชสานักอันวิสุทธิ์ของพระองค์ ได้รายล้อมพระองค์
ได้ยืนที่ประตูของพระองค์อย่างถ่อมตัว
พระองค์คือผู้ซึ่งอานุภาพของพระองค์ดารงอยู่นิรันดร์ ไม่มีสิ่งใดที่พระองค์ไม่รู้ แท้จริงแล้ว
พระองค์คือพระผู้เป็นเจ้าแห่งอานุภาพ พระผู้เป็นเจ้าแห่งความรุ่งโรจน์และอัจฉริยภาพ
ขอความสรรเสริญจงมีแด่พระองค์ พระผู้เป็นนายแห่งภพทั้งปวง

!
พระบาฮาอุลลาห์

ขอความสรรเสริญจงมีแด่พระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนาย โปรดอภัยบาปของเรา โปรดปรานีต่อ
เรา โปรดช่วยให้เราได้กลับไปสู่พระองค์ โปรดอย่าให้เราฝากความหวังไว้กับผู้ใดนอกจากพระองค์ ขอ
ความอารีของพระองค์ประทานสิ่งที่พระองค์รักและปรารถนาและคู่ควรกับพระองค์ให้แก่เรา ขอทรงเชิดชู
ฐานะของบรรดาผู้ที่เชื่อจริง ขอทรงอภัยพวกเขาด้วยพระกรุณาของพระองค์ แท้จริงแล้วพระองค์คือ พระ
ผู้ทรงช่วยเหลือในภยันตราย พระผู้ทรงดารงอยู่ด้วยตนเอง
พระบ๊อบ
ข้าแต่พระผู้เป็นนายผู้ทรงอภัย
! พระองค์คือที่กาบังสาหรับคนรับใช้เหล่านี้ของพระองค์ พระองค์
ทรงรู้ความลับและทราบทุกสิ่ง เราทุกคนช่วยเหลือตนเองไม่ได้ และพระองค์คือพระผู้ทรงอานาจ พระผู้
ทรงอานุภาพสูงสุด พวกเราล้วนเป็นคนบาป และพระองค์คือพระผู้ทรงอภัยบาป พระผู้ทรงปรานี พระผู้
ทรงเห็นใจ ข้าแต่พระผู้เป็นนาย! โปรดอย่ามองความบกพร่องของเรา โปรดปฏิบัติต่อเราด้วยพระกรุณา
และความอารีของพระองค์ พวกเรามีข้อบกพร่องมากมาย แต่มหาสมุทรแห่งการอภัยของพระองค์นั้นไม่
รู้สิ้น พวกเราอ่อนแอเหลือเกิน แต่หลักฐานของความช่วยเหลือจากพระองค์นั้นชัดเจน โปรดประทาน
พลังใจและความเข้มแข็งแก่เรา โปรดช่วยให้เราทาสิ่งที่คู่ควรกับธรณีประตูอันวิสุทธิ์ของพระองค์ โปรด
ทาให้หัวใจของเราผ่องใส โปรดประทานดวงตาที่หยั่งเห็นและหูที่สดับฟังให้แก่เรา โปรดฟื้นชีวิตคนตาย
และรักษาผู้ป่วย โปรดประทานความมั่งคั่งให้แก่คนยากไร้ โปรดทาให้ผู้ที่หวั่นกลัวรู้สึกสงบและปลอดภัย
โปรดยอมรับเราในอาณาจักรของพระองค์ และช่วยให้เราตาสว่างด้วยแสงแห่งการนาทาง พระองค์คือ
พระผู้ทรงอานุภาพ พระผู้ทรงอานาจสูงสุด พระผู้ทรงเอื้อเฟื้อ พระผู้ทรงเอ็นดู พระผู้ทรงเมตตา

พระอับดุลบาฮา

บทอธิษฐานเพื่อการรักษา
พระนามของพระองค์คือการรักษาของข้าพเจ้า ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า และการระลึกถึง
พระองค์คือทิพยโอสถของข้าพเจ้า การเข้าใกล้พระองค์คือความหวังของข้าพเจ้า และความรักที่มีต่อ
พระองค์คือเพื่อนของข้าพเจ้า ความปรานีที่พระองค์มีต่อข้าพเจ้าคือการรักษาและการช่วยเหลือข้าพเจ้า
ทั้งในโลกนี้และโลกหน้า แท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้ทรงอารี พระผู้ทรงรอบรู้ พระผู้ทรงอัจฉริยภาพ
พระบาฮาอุลลาห์
ขอความรุ่งโรจน์จงมีแด่พระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า
! ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อพระ
นามของพระองค์ที่ทรงใช้ชูธงแห่งการนาทาง สาดรัศมีแห่งความเมมตารักใคร่ เปิดเผยอธิปไตยของ
อิสริยะของพระองค์ ทาให้ตะเกียงแห่งนามของพระองค์ลุกขึ้นในโพรงแห่งคุณลักษณะของพระองค์
บันดาลให้บรมศาสดาผู้เป็นเทพมณเฑียรแห่งเอกภาพของพระองค์และเป็นผู้แสดงความไม่ผูกพันได้
ปรากฏองค์ ทาให้วิถีแห่งการนาทางและหนทางไปสู่ความยินดีของพระองค์เผยออกมา เขย่ารากฐาน
ของความหลงผิดจนสั่นสะเทือน ลบล้างเครื่องหมายของความไร้ศีลธรรมให้สิ้นไป ทาให้น้าพุแห่ง
อัจฉริยภาพพุ่งขึ้นมา ประทานโต๊ะจากสวรรค์และอภิรักษ์คนรับใช้ของพระองค์ในหมู่ประชาชน ข้าพเจ้า
ขอวิงวอนพระองค์ ขอทรงคุ้มครองผู้ที่ยึดมั่นและกลับไปหาพระองค์ ยึดเหนี่ยวความปรานีของพระองค์
ยึดชายผ้าแห่งการบริบาลด้วยความรักของพระองค์ โปรดให้การรักษาของพระองค์แก่เขาและทาให้
สุขภาพของเขากลับคืนมา ขอความสูงส่งของพระองค์ประสาทให้เขามีใจสงบและมั่นคง
แท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้ทรงรักษา พระผู้ทรงอภิรักษ์ พระผู้ทรงช่วยเหลือ พระผู้ทรงมหิทธา
นุภาพ พระผู้ทรงอานุภาพ พระผู้ทรงความรุ่งโรจน์ พระผู้ทรงรอบรู้
พระบาฮาอุลลาห์
ขอความสรรเสริญจงมีแด่พระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนาย พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า
! ข้าพเจ้าขอ
วิงวอนต่อพระนามอันยิ่งใหญ่ที่สุดของพระองค์ที่ทรงใช้ปลุกคนรับใช้และสร้างนครทั้งหลายของพระองค์
ต่ออภิไธยอันวิศิษฏ์สุดและคุณลักษณะอันเกรียงไกรที่สุดของพระองค์ ขอทรงช่วยให้ประชาชนหันมาสู่
กรุณาธิคุณอเนกอนันต์ของพระองค์ และหันหน้ามาหาเทพมณเฑียรแห่งอัจฉริยภาพของพระองค์ ขอ

พระองค์ทรงรักษาความเจ็บป่วยที่เบียดเบียนผู้คนอยู่รอบด้านและขัดขวางพวกเขามิให้พิศดูพิมานที่อยู่
ในที่กาบังและร่มเงาแห่งพระนามของพระองค์ ซึ่งพระองค์ทรงบัญญัติให้เป็นราชันแห่งนามทั้งปวง
สาหรับทุกคนที่อยู่ในสวรรค์และโลก พระองค์ทรงอานุภาพในการกระทาตามที่พระองค์ปรารถนา
จักรวรรดิของนามทั้งปวงอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ พระผู้
ทรงอานาจ พระผู้ทรงอัจฉริยภาพ
ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเป็นเพียงคนยากไร้และขอยึดเหนี่ยวชายผ้าแห่งความ
ร่ารวยของพระองค์ ข้าพเจ้าป่วยหนักและขอยึดเหนี่ยวสายใยแห่งการรักษาของพระองค์ โปรดปลด
เปลื้องโรคภัยที่รุมล้อมข้าพเจ้า โปรดชาระข้าพเจ้าให้หมดจดด้วยน้าแห่งความกรุณาปรานีของพระองค์
ขอการอภัยและอารีของพระองค์เป็นภูษาแห่งสุขภาพให้แก่ข้าพเจ้า ขออย่าให้สายตาของข้าพเจ้าละไป
จากพระองค์ ขอทรงตัดความผูกพันของข้าพเจ้าจากทุกสิ่งนอกจากพระองค์ ขอทรงช่วยให้ข้าพเจ้าทา
ตามที่พระองค์ปรารถนาและยินดี
ความจริงแล้วพระองค์คือพระผู้เป็นนายของชีวิตนี้และชีวิตหน้า ความจริงแล้วพระองค์คือพระผู้
ทรงอภัยเสมอ พระผู้ทรงปรานีที่สุด
พระบาฮาอุลลาห์

บทอธิษฐานเพื่อเอกภาพ
และความสามัคคี
ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ! ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ! โปรดผูกหัวใจของคนรับใช้
ของพระองค์เข้าไว้ด้วยกัน โปรดเปิดเผยพระประสงค์อันยิ่งใหญ่ของพระองค์แก่พวกเขา ขอให้พวกเขา
ปฏิบัติตามบัญญัติของพระองค์ และยึดถือกฎของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า โปรดเกื้อกูลความ
พยายามของพวกเขา และประทานกาลังให้พวกเขารับใช้พระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า โปรดอย่าละทิ้ง
พวกเขาไว้ตามลาพัง โปรดนาทางพวกเขาด้วยแสงสว่างแห่งความรู้ของพระองค์ และประโลมหัวใจของ
พวกเขาด้วยความรักของพระองค์ แท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้ทรงช่วยเหลือและพระผู้เป็นนายของ
พวกเขา
พระบาฮาอุลลาห์

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า ขอความรุ่งโรจน์จงมีแด่พระองค์ที่ทรงแผ่ความรักมาให้มนุษยชาติ
! ข้าแต่
พระผู้เป็นชีวิตและแสงสว่างของเรา โปรดนาทางคนรับใช้ในวิถีของพระองค์ โปรดบันดาลให้เรามั่งคั่งใน
พระองค์ และเป็นอิสระจากทุกสิ่งนอกจากพระองค์
ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า โปรดสอนความเป็นหนึ่งของพระองค์ให้แก่เรา โปรดให้เราตระหนักใน
เอกภาพของพระองค์ เพื่อว่าเราจะไม่เห็นใครอื่นนอกจากพระองค์ พระองค์คือพระผู้ทรงปรานี พระผู้ให้
ความอารี
ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า โปรดจุดไฟแห่งความรักในหัวใจของผู้เป็นที่รักยิ่งของพระองค์ เพื่อว่าไฟนั้น
จะเผาผลาญความคิดถึงทุกสิ่งนอกจากพระองค์
ข้าแต่พะผู้เป็นเจ้า โปรดเปิดเผยความเป็นอมตะอันประเสริฐของพระองค์ ซึ่งดารงอยู่ตั้งแต่อดีต
ตราบจนอนาคต ไม่มีพระผู้เป้นเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ แท้จริงแล้วเราพบความสุขสบายและความ
เข้มแข็งอยู่ในพระองค์
พระบาฮาอุลลาห์
ข้าแต่พระผู้เป็นนายของนายทั้งหลาย
! ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า พระองค์คือพระผู้เป็นนายของสรรพ
สิ่งทั้งปวง คือผู้อบรมชีวิตทั้งปวงที่มองเห็นและมองไม่เห็น ข้าพเจ้าขอเป็นพยานว่า อานุภาพของ
พระองค์ห้อมล้อมจักรวาลทั้งหมด กองทัพแห่งพิภพไม่มีว้นทาให้พระองค์หวั่นกลัวได้ อานาจของ
ประชาชาติทั้งปวงไม่สามารถขัดขวางพระประสงค์ของพระองค์มิให้ดาเนินไป ข้าพเจ้าขอสารภาพว่า
พระองค์มิได้ปรารถนาสิ่งใดนอกจากจะฟื้นชีวิตให้ทั่วทั้งพิภพ สถาปนาความสามัคคีของประชาชน และ
ช่วยทุกคนที่อาศัยอยู่บนโลกให้รอดพ้น
พระบาฮาอุลลาห์
ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า
! ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ! แท้จริงแล้วข้าพเจ้าขอร้อง
พระองค์และวิงวอนต่อธรณีประตูของพระองค์ ขอทรงปรานีต่อผู้คนเหล่านี้ ขอทรงเตรียมพวกเขาสาหรับ
กรุณาธิคุณและสัจธรรมของพระองค์

ข้าแต่พระผู้เป็นนาย
! ขอทรงประสานและผูกหัวใจทั้งหลายเข้าไว้ด้วยกัน ขอสัญลักษณ์แห่ง
ความวิสุทธิ์และความเป็นหนึ่งของพระองค์ดลให้ผู้คนทั้งหลายกลมเกลียวกันและเบิกบานฤทัย ข้าแต่
พระผู้เป็นนาย! โปรดทาให้ใบหน้าเหล่านี้สุกใสด้วยแสงแห่งความเป็นหนึ่งของพระองค์ โปรดประทาน
ความเข้มแข็งให้แก่เหล่าบริพารที่รับใช้อาณาจักรของพระองค์
ข้าแต่พระผู้เป็นนาย พระผู้ทรงครอบครองความปรานีอันไม่รู้สิ้น
! ข้าแต่พระผู้เป็นนายแห่งการ
อภัย! โปรดอภัยบาปของเรา โปรดยกโทษให้ขอบกพร่องของเรา โปรดดลให้เราหันไปยังอาณาจักรแห่ง
ความเมตตาของพระองค์ วิงวอนอาณาจักรแห่งอานาจและอานุภาพ ถ่อมตัว ณ พระสถูปของพระองค์
และศิโรราบต่อความรุ่งโรจน์ของหลักฐานของพระองค์
ข้าแต่พระผู้เป็นนาย พระผู้เป็นเจ้า
! โปรดบันดาลให้เราเป็นคลื่นในทะเลเดียวกัน เป็นดอกไม้ใน
สวนเดียวกัน สามัคคีและเห็นพ้องกันด้วยพระพรจากความรักของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนาย! ขอ
สัญลักษณ์แห่งความเป็นหนึ่งของพระองค์ทาให้หัวใจทั้งหลายเบิกบาน ขอทรงทาให้มวลมนุษยชาติเป็น
ประหนึ่งดาราที่เรืองแสงมาจากยอดแห่งความรุ่งโรจน์เดียวกัน เป็นประหนึ่งผลไม้ที่หอมหวานที่งอกมา
จากพฤกษาแห่งชีวิตของพระองค์
แท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้ทรงมหิทธานุภาพ พระผู้ทรงดารงอยู่ด้วยตนเอง พระผู้ให้ พระผู้
ทรงอภัย พระผู้ทรงรอบรู้ พระผู้สร้างผู้เป็นหนึ่ง !
พระอับดุลบาฮา

บทอธิษฐานเพื่อประเทศชาติ
ข้าแต่พระผู้เป็นนายผู้ทรงอภัย
! คนรับใช้เหล่านี้กาลังหันมาหาอาณาจักรของพระองค์ และ
แสวงหาพระกรุณาและความอารีของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า ! โปรดทาให้พวกเขามีหัวใจที่งดงาม
และบริสุทธิ์ เพื่อว่าพวกเขาจะคู่ควรกับความรักของพระองค์ โปรดชาระวิญญาณของพวกเขาให้บริสุทธิ์
ผุดผ่อง เพื่อว่าแสงของดวงอาทิตย์แห่งสัจจะจะได้ฉายมายังพวกเขา โปรดชาดวงตาของพวกเขา เพื่อว่า
พวกเขาจะได้มองเห็นแสงธรรม โปรดชาระหูของพวกเขาเพื่อว่าพวกเขาจะได้ยินเสียงร้องเรียกจาก
อาณาจักรของพระองค์
ข้าแต่พระผู้เป็นนาย
! แท้จริงแล้วพวกเราอ่อนแอ แต่พระองค์ทรงอานาจ แท้จริงแล้วพวกเรา
ยากไร้ แต่พระองค์ร่ารวย พวกเราคือผู้แสวงหาและพระองค์คือผู้เป็นที่ใฝ่หา ข้าแต่พระผู้เป็นนาย! ขอ

ทรงเห็นใจและให้อภัยเรา ขอทรงประทานความสามารถให้ใจของเราเปิดรับธรรมะ เพื่อว่าเราจะได้คู่ควร
กับกรุณาธิคุณของพระองค์ ใฝ่หาอาณาจักของพระองค์ จะได้ดื่มอมฤตแห่งชีวิต จะลุกด้วยไฟแห่งความ
รักของพระองค์ และได้รับชีวิตใหม่จากลมหายใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในศตวรรษที่เรืองรองนี้
ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า
! โปรดทอดสายตาแห่งความเมตตารักใคร่มายังที่
ชุมนุมนี้ โปรดคุ้มครองทุกคนไว้ในอารักขาและการปกป้องของพระองค์ โปรดประทานพรให้แก่วิญญาณ
เหล่านี้ โปรดให้พวกเขาดาดิ่งลงสู่มหาสมุทรแห่งความปรานีของพระองค์ โปรดกระตุ้นพวกเขาด้วยลม
หายใจแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์
ข้าแต่พระผู้เป็นนาย
! โปรดช่วยเหลือและค้าชูรัฐบาลที่ยุติธรรมนี้ ประเทศนี้อยู่ภายใต้ร่มเงาแห่ง
ความคุ้มครองของพระองค์ และประชาชนในชาตินี้ให้การรับใช้พระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนาย ! ขอทรง
โอบอ้อมอารีต่อพวกเขา และหลั่งกรุณาธิคุณของพระองค์ให้อย่างล้นหลาม โปรดให้ชาติที่น่านับถือนี้
เรืองเกียรติ โปรดรับชาตินี้ไว้ในอาณาจักรของพระองค์
พระองค์คือพระผู้ทรงอานุภาพ พระผู้ทรงอานาจสูงสุด พระผู้ทรงปรานี และพระองค์คือพระผู้
ทรงเอื้อเฟื้อ พระผู้ทรงเมตตา พระผู้เป็นนายผู้กรุณาเป็นล้นพ้น
พระอับดุลบาฮา

บทอธิษฐานเพื่อมนุษยชาติ
ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า พระผู้ซึ่งข้าพเจ้าบูชาและเทิดทูน
! ข้าพเจ้าขอเป็นพยานต่อ
เอกภาพและความเป็นหนึ่งของพระองค์ ยอมรับพระพรของพระองค์ทั้งในอดีตและปัจจุบัน พระองค์คือ
พระผู้ทรงอารี ซึ่งเป็นความปรานีอันท่วมท้นของพระองค์หลั่งไหลมาให้ทั้งผู้สูงศักดิ์และผู้ต่าต้อยและ
ความกรุณาของพระองค์สาดรัศมีมาให้ทั้งผู้ที่เชื่อและผู้ที่ขัดขืน
ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าแห่งความปรานี พระผู้ซึ่งสาระแห่งความปรานีน้อมคานับต่อประตูของ
พระองค์ และแก่นแท้ของความเมตตารักใคร่รายล้อมวิหารแห่งศาสนาของพระองค์ พวกเราขอวิงวอน
เป็นการขอร้องพระกรุณาบรมโบราณและแสวงหากรุณาธิคุณของพระองค์ ขอพระองค์ทรงปรานีต่อทุก
คนที่เป็นส่วนหนึ่งของโลกที่ดารงอยู่ ขอทรงอย่าปฏิเสธมิให้พวกเขาได้รับการหลั่งกรุณาธิคุณในยุคของ
พระองค์

ทุกคนล้วนยากไร้และขัดสน และแท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้ทรงครอบครองทุกสรรพสิ่ง พระผู้
ทรงการาบ พระผู้ทรงอนุภาพ
พระบาฮาอุลลาห์

ข้าแต่พระผู้เป็นนาย
! โปรดช่วยให้ประชาชนทั้งปวงได้เข้ามายังพิมานในศาสนาของพระองค์
เพื่อว่าจะไม่มีผู้ใดห่างไกลจากความยินดีของพระองค์ ตั้งแต่โบราณกาลพระองค์ทรงอานุภาพในการทา
สิ่งที่พระองค์ปรารถนา และอยู่เหนือสิ่งใดก็ได้ตามที่พระองค์ต้องการ
พระบ๊อบ
ข้าแต่พระผู้เป็นนายผู้ทรงเห็นใจ พระผู้ทรงเอื้อเฟื้อและสามารถ
! พวกเราคือคนรับใช้ที่พระองค์
คอยบริบาลและคุ้มครอง ขอพระองค์ทรงมองดูเราด้วยความโปรดปราน โปรดให้ดวงตาของเราได้รับแสง
หูของเราได้ยิน และหัวใจของเรามีความรักและความเข้าใจ ขอข่าวดีของพระองค์ทาให้วิญญาณของเรา
เบิกบานและเป็นสุข ข้าแต่พระผู้เป็นนาย! โปรดชี้ทางไปสู่อาณาจักรของพระองค์ โปรดฟื้นชีวิตของพวก
เราทุกคนด้วยลมหายใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ โปรดประทานชีวิตนิรันดร์และเกียรติอนันต์ให้แก่เรา
โปรดประสานสามัคคีมนุษยชาติและให้ความสว่างแก่มนุษย์ ขอให้พวกเราทุกคนได้เดินในวิถีของ
พระองค์ ปรารถนาความยินดีของพระองค์ และแสวงหาความลึกลับในอาณาจักรของพระองค์ ข้าแต่พระ
ผู้เป็นเจ้า! โปรดทาให้พวกเราสามัคคีกัน และโปรดเชื่อมหัวใจของเราด้วยพันธะที่ไม่มีแตกสลายของ
พระองค์ แท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้ให้ พระองค์คือพระผู้ทรงเมตตา และพระองค์คือพระผู้ทรงมหิทธา
นุภาพ
พระอับดุลบาฮา
ข้าแต่พระผู้เป็นนายผู้ทรงเมตตา
! พระองค์ทรงสร้างมวลมนุษยชาติจากต้นตระกูลเดียวกัน
พระองค์ทรงประกาศิตไว้ว่า ทุกคนจะเป็นสมาชิกครอบครัวเดียวกัน พวกเขาทุกคนล้วนเป็นคนรับใช้ ณ
เบื้องพระพักตร์อันพิสุทธิ์ของพระองค์ และมวลมนุษยชาติอยู่ภายใต้กาบังของเทพมณเฑียรของพระองค์
ทุกคนได้มาร่วมโต๊ะแห่งความอารีของพระองค์ และเรืองรองด้วยแสงแห่งการบริบาลของพระองค์

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า
! พระองค์ทรงเมตตาต่อทุกคน ทรงจัดหาสิ่งจาเป็นสาหรับทุกคน ทรง
คุ้มครองทุกคน ทรงประทานชีวิตให้แก่ทุกคน พระองค์ทรงประสาททุกคนด้วยพรสวรรค์และ
ความสามารถ และทุกคนอยู่ในมหาสมุทรแห่งความปรานีของพระองค์
ข้าแต่พระผู้เป็นนายผู้ทรงเมตตา
! โปรดทาให้มนุษยชาติสามัคคีกัน ขอให้ศาสนาทั้งหลาย
ปรองดองกัน และชาติทั้งหลายเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อว่าพวกเขาจะถือกันและกันเป็นประหนึ่งครอบครัว
เดียวกัน และพิภพนี้เป็นบ้านเดียวกัน ขอให้พวกเขาอาศัยอยู่ด้วยกันอย่างปรองดอง
ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า

! โปรดชูธงแห่งความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของมนุษยชาติ

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า

! โปรดสถาปนาสันติภาพอันยิ่งใหญ่ที่สุด

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า โปรดเชื่อมหัวใจทั้งหลายเข้าด้วยกัน
ข้าแต่พระผู้เป็นบิดาผู้ทรงเมตตา พระผู้เป็นเจ้า
! ขอสุคนธรสแห่งความรักของพระองค์ทาให้
หัวใจของเราเบิกบาน ขอแสงสว่างแห่งการนาทางของพระองค์ทาให้เราตาสว่าง ขอทานองของพระ
วจนะของพระองค์ยังความเสนาะโสตให้แก่เรา และขอการบริบาลของพระองค์คุ้มครองพวกเราทุกคนไว้
ในที่มั่น
พระองค์คือพระผู้ทรงอานาจและทรงอานุภาพ พระองค์คือพระผู้ทรงอภัย และพระองค์คือพระผู้
ทรงมองข้ามความบกพร่องของมวลมนุษยชาติ
พระอับดุลบาฮา

บทอธิษฐานเพื่อสรรเสริญ
และขอบคุณพระผู้เป็นเจ้า
ขอความสรรเสริญจงมีแด่พระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนาย พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า
! พระองค์คือ
พระผู้ซึ่งทุกสรรพสิ่งบูชาแต่พระองค์มิได้บูชาใคร คือพระผู้เป็นนายของทุกสรรพสิ่งและมิได้เป็นข้ารับใช้
ใคร คือพระผู้รู้ทุกสรรพสิ่งแต่ไม่มีใครรู้เกี่ยวกับพระองค์ พระองค์ทรงต้องการให้มนุษย์รู้จักพระองค์
พระองค์จึงสร้างสรรพสิ่งขึ้นมาและออกแบบจักรวาลโดยอาศัยวจนะเดียวจากโอษฐ์ของพระองค์ ไม่มี

พระผู้เป็นเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ พระผู้ทรงออกแบบ พระผู้สร้าง พระผู้ทรงมหิทธานุภาพ พระผู้ทรง
อานุภาพสูงสุด
ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อวจนะที่เรืองมาจากขอบฟ้าแห่งพระประสงค์ของพระองค์ ขอทรงช่วยให้
ข้าพเจ้าได้ดื่มธาราแห่งชีวิตที่พระองค์ใช้ฟื้นหัวใจของผู้ที่พระองค์เลือกสรรและกระตุ้นวิญญาณของผู้ที่
รักพระองค์ เพื่อว่าข้าพเจ้าจะได้หันมาหาพระองค์ในทุกเวลาและทุกสภาพการณ์
พระองค์คือพระผู้เป็นเจ้าแห่งอานุภาพ พระผู้เป็นเจ้าแห่งความรุ่งโรจน์และความอารี ไม่มีพระผุ้
เป็นเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ พระผู้ปกครองสูงสุด พระผู้ทรงความรุ่งโรจน์ พระผู้ทรงรอบรู้
พระบาฮาอุลลาห์
ขอความสรรเสริญจงมีแด่พระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนาย พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า
! ทุกครั้งที่
ข้าพเจ้าพยายามที่จะกล่าวถึงพระองค์ ข้าพเจ้าต้องชะงักเพราะฐานะอันสูงส่งและอานาจที่ยิ่งใหญ่ของ
พระองค์ เพราะหากข้าพเจ้าสรรเสริญพระองค์ตลอดความกว้างของอาณาจักรตราบนานเท่าที่อธิปไตย
ของพระองค์ยังอยู่ ข้าพเจ้าก็ยังพบว่าคาที่ข้าพเจ้าสรรเสริญพระองค์เหมาะกับบรรดาผู้ที่เป็น
เช่นเดียวกับข้าพเจ้าเท่านั้น ผู้ซึ่งถูกพระองค์สร้างขึ้นมา กาเนิดมาจากอานุภาพของประกาศิตของ
พระองค์ และเป็นไปตามที่อานาจของพระประสงค์ของพระองค์ออกแบบไว้ และเมื่อใดก็ตามที่ปากกา
ของข้าพเจ้าอ้างความรุ่งโรจน์ไปที่พระนามใดของพระองค์ ข้าพเจ้ารู้สึกว่าจะได้ยินปากกานั้นคร่าครวญ
เพราะความห่างไกลจากพระองค์ และร่าไห้เพราะพรากจากพระองค์ ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า ทุกสิ่งนอกจาก
พระองค์เป็นเพียงสิ่งที่พระองค์สร้างขึ้นมาและอยู่ในอุ้งมือของพระองค์ การที่พระองค์ยอมรับการกระทา
หรือคาสรรเสริญใดจากผู้ที่พระองค์ทรงสร้าง เป็นเพียงหลักฐานของความพิศวงและกรุณาธิคุณที่โอบ
อ้อมอารีของพระองค์ และเป็นการแสดงถึงความเอื้อเฟื้อและการบริบาลของพระองค์
ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อพระนามอันยิ่งใหญ่ที่สุดที่พระองค์ทรงใช้
แยกแสงสว่างจากไฟ แยกความสัตย์จากการปฏิเสธ ขอทรงประทานสิ่งที่ดีงามทั้งในโลกนี้และโลกหน้า
ให้แก่ข้าพเจ้าและผู้ที่ข้าพเจ้ารัก ขอทรงประทานของขวัญอันน่าพิศวงที่ซ่อนเร้นจากสายตาของมนุษย์
ให้แก่ข้าพเจ้า แท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้ออกแบบทุกสรรพสิ่ง ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าอื่นใดนอกจาก
พระองค์ พระผู้ทรงมหิทธานุภาพ พระผู้ทรงความรุ่งโรจน์ พระผู้ทรงความสูงส่ง
พระบาฮาอุลลาห์

บทอธิษฐานพื่อการเผยแพร่ศาสนา
ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ขอความสรรเสริญจงมีแด่พระองค์ผู้ทรงเป็นบ่อเกิดของความ
รุ่งโรจน์และราชศักดาทั้งปวง เป็นบ่อเกิดของความยิ่งใหญ่ เกียรติ อธิปไตยและอาณาจักร ความสูงส่ง
และความกรุณา ความน่าเกรงขามและอานุภาพ ใครก็ตามที่พระองค์ประสงค์ พระองค์ทรงดลให้ใกล้เข้า
มายังมหาสมุทรอันยิ่งใหญ่ที่สุดของพระองค์และใครก็ตามที่พระองค์ปรารถนา พระองค์ก็ทรงประทาน
เกียรติของการได้ยอมรับพระนามที่โบราณที่สุดของพระองค์ ทุกคนที่อยู่ในสวรรค์และบนโลกไม่สามารถ
ต้านทานปฏิบัติการของพระประสงค์อันยิ่งใหญ่ของพระองค์ พระองค์ทรงปกครองสรรพสิ่งทั้งปวงมาแต่
นิรันดรกาล และพระองค์ก็จะใช้อานาจปกครองทุกสรรพสิ่งตลอดไป ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าอื่นใดนอกจาก
พระองค์ พระผู้ทรงมหิทธานุภาพ พระผู้ทรงประเสริฐสุด พระผู้ทรงอานุภาพ พระผู้ทรงอัจฉริยภาพ
ข้าแต่พระผู้เป็นนาย โปรดสาดแสงธรรมมายังใบหน้าของพวกเขา เพื่อว่าพวกเขาจะได้เห็น
พระองค์ โปรดชาระหัวใจของพวกเขา เพื่อว่าพวกเขาจะได้หันมายังราชสานักแห่งกรุณาธิคุณของ
พระองค์ และยอมรับบรมศาสดาผู้เป็นตัวแทนของพระองค์และเป็นอรุโรทัยแห่งสาระของพระองค์
แท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้เป็นนายแห่งภพทั้งปวง ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ พระผู้ทรง
อยู่นอกเหนืออานาจบังคับใดๆ พระผู้ทรงการาบ
พระบาฮาอุลลาห์
ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ขอความสรรเสริญจงมีแด่พระนามของพระองค์ที่ทรงบันดาลให้
ยุคใหม่มาถึง เป็นยุคซึ่งเป็นราชันของยุคทั้งหลาย เป็นยุคที่พระองค์ประกาศไว้ต่อพระศาสดาทั้งหลาย
และบรรดาผู้ที่พระองค์เลือกสรรในธรรมจารึกอันวิศิษฏ์สุดของพระองค์ เป็นยุคที่พระองค์สาดรัศมีแห่ง
ความรุ่งโรจน์ของพระนามทั้งหมดของพระองค์มายังทุกสรรพสิ่ง พระพรนั้นยิ่งใหญ่สาหรับผู้ที่ตั้งมั่นใน
พระองค์ และได้ยินสาเนียงของพระองค์
ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อพระนามของบรมศาสดาที่อาณาจักรแห่ง
นามของพระองค์รายล้อมบูชา ขอพระองค์ทรงช่วยบรรดาผู้เป็นที่รักของพระองค์ให้สรรเสริญวจนะของ
พระองค์ในหมู่คนรับใช้ และสดุดีพระองค์ไปกว้างไกลในหมู่ประชาชน เพื่อว่าการเปิดเผยพระธรรมของ
พระองค์จะอาบความสุขให้แก่วิญญาณของทุกคนที่อาศัยอยู่บนโลก
ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า เนื่องด้วยพระองค์ทรงนาทางพวกเขาไปยังธาราแห่งชีวิตที่หลั่ง
มาจากพระกรุณาของพระองค์ ขอทรงเมตตาอย่าให้พวกเขาถูกพรากจากพระองค์ และเนื่องด้วย

พระองค์ทรงเรียกพวกเขามายังที่สถิตของบัลลังก์ของพระองค์ ขอทรงเมตตาอย่าพลักไสพวกเขาไป
โปรดประทานสิ่งที่จะตัดความผูกพันของพวกเขาจากทุกอย่างนอกจากพระองค์ และทาให้พวกเขา
สามารถเหินในบรรยากาศแห่งความใกล้ชิดพระองค์ จนอานาจของผู้กดขี่และการชักชวนของบรรดาผู้ที่
ไม่เชื่อในอัตภาพที่เกรียงไกรและยิ่งใหญ่ที่สุดของพระองค์ ก็ไม่สามารถพรากพวกเขาจากพระองค์
พระบาฮาอุลลาห์
ขอความสรรเสริญจงมีแด่พระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนาย พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า
! ข้าพเจ้าขอ
วิงวอนต่อพระนามของพระองค์ที่ไม่มีใครเข้าใจได้อย่างเหมาะสม และไม่มีวิญญาณใดหยั่งถึง
ความหมาย ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อบรมศาสดาผู้เป็นบ่อเกิดของการเปิดเผยพระธรรมและเป็นอรุโณทัย
แห่งสัญลักษณ์ของพระองค์ ขอทรงทาให้หัวใจของข้าพเจ้าเป็นที่รองรับความรักและการระลึกถึงพระองค์
ขอทรงเชื่อมหัวใจของข้าพเจ้าไว้กับมหาสมุทรอันยิ่งใหญ่ที่สุดของพระองค์ เพื่อว่าชลธีแห่งอัจฉริยภาพ
และสายธารแห่งการสดุดีสรรเสริญของพระองค์จะหลั่งไหลออกมาจากหัวใจของข้าพเจ้า
แขนขาของข้าพเจ้าขอยืนยันต่อเอกภาพของพระองค์ และเส้นผมของข้าพเจ้าขอประกาศ
อานุภาพแห่งอธิปไตยและอานาจของพระองค์ ข้าพเจ้ายืนอยู่ที่ประตูแห่งพระกรุณาของพระองค์โดย
ปล่อยวางและสละจากตนเอง ยึดเหนี่ยวชายผ้าแห่งความอารีของพระองค์ และตรึงสายตาไปยังขอบฟ้า
แห่งพระพรของพระองค์
ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ขอพระองค์ทรงกาหนดสิ่งที่คู่ควรกับความยิ่งใหญ่ของราชศักดา
ของพระองค์ให้แก่ข้าพเจ้า ขอกรุณาธิคุณของพระองค์เสริมกาลังให้ข้าพเจ้าสอนศาสนาของพระองค์ จน
คนตายรีบออกมาจากหลุมแล้วรีบไปหาพระองค์ ไว้ใจในพระองค์ พิศดูบูรพาแห่งศาสนาและอุทัยสถาน
แห่งการเปิดเผยพระธรรมของพระองค์
แท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้ทรงอานุภาพสูงสุด พระผู้ทรงความสูงส่ง พระผู้ทรงรอบรู้ พระผู้
ทรงอัจฉริยภาพ
พระบาฮาอุลลาห์
ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า โปรดช่วยให้คนรับใช้เชิดชูพระวจนะ พิสูจน์สิ่งที่ไร้สาระและไม่
จริงให้ประจักษ์ แพร่กระจายบทกลอนศักดิ์สิทธิ์ไปกว้างไกล เปิดเผยความรุ่งโรจน์และทาให้แสงอุษารุ่ง
อรุณในหัวใจของผู้ที่ชอบธรรม

แท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้ทรงเอื้อเฟื้อ พระผู้ทรงอภัย
พระอับดุลบาฮา
ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า
! โปรดช่วยให้คนรับใช้ที่พระองค์ไว้ใจให้มีหัวใจที่
เมตตาปรานี โปรดช่วยให้พวกเขาส่องแสงแห่งการนาทางจากหมู่เทวัญเบื้องบนไปยังชาติทั้งปวงบน
พิภพ แท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้ทรงเข้มแข็ง พระผู้ทรงอานุภาพ พระผู้ทรงอานาจ พระผู้ทรงการาบ
พระผู้ให้ แท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้ทรงเอื้อเฟื้อ พระผู้ทรงอ่อนโยน พระผู้ทรงเมตตา พระผู้ทรงอารี
ที่สุด
พระอับดุลบาฮา
ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า พระองค์ทรงเห็นข้าพเจ้าน้อมกายด้วยความต่าต้อย ถ่อมตนต่อ
บัญญัติของพระองค์ ศิโรราบต่ออธิปไตยของพระองค์ สั่นสะท้านต่ออานาจแห่งอาณาจักรของพระองค์
หนีความพิโรธของพระองค์ วิงวอนพระกรุณาของพระองค์ ฝากความหวังไว้กับการอภัยของพระองค์
พรั่นพรึงต่อความพิโรธของพระองค์ ข้าพเจ้าขอวิงวอนพระองค์ด้วยหัวใจที่ระทึก ด้วยน้าตาที่หลั่งไหล
และวิญญาณที่ใฝ่หา และด้วยการตัดความผูกพันจากทุกสิ่งโดยสิ้นเชิง ขอทรงดลให้คนรักของพระองค์
เป็นประหนึ่งรังสีที่ทอดรัศมีไปทั่วอาณาจักรของพระองค์ ขอทรงช่วยให้คนรับใช้ที่พระองค์เลือกสรรเชิด
ชูวจนะของพระองค์ เพื่อว่าใบหน้าของพวกเขาจะงดงามและสดใส หัวใจของพวกเขาจะเปี่ยมไปด้วย
ความลึกลับ และวิญญาณทุกดวงจะได้ปลดเปลื้องบาปของตน ขอทรงอภิบาลพวกเขาให้ปลอดภัยจากผู้
รุกรานและผู้ที่หมิ่นศาสนาและกระทาผิดอย่างไม่ละอาย
ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า แท้จริงแล้วคนรับใช้ของพระองค์กระหาย โปรดนาพวกเขาไปสู่
น้าพุแห่งความอารีและความกรุณา แท้จริงแล้วพวกเขาหิว โปรดจัดโต๊ะอาหารของพระองค์ให้พวกเขา
แท้จริงแล้วพวกเขาไม่มีเสื้อผ้า โปรดสวมภูษาแห่งวิชาความรู้ให้พวกเขา
ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า พวกเขาคือวีรบุรุษ โปรดนาพวกเขาไปสู่สนามรบ พวกเขาคือ
ผู้นาทาง โปรดดลให้พวกเขาพูดด้วยเหตุผลและข้อพิสูจน์ พวกเขาคือคนรับใช้ที่คอยปรนนิบัติ โปรดให้
พวกเขายื่นถ้วยที่ปริ่มด้วยอมฤตแห่งความมั่นใจให้กับทุกคน ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า โปรด
บันดาลให้พวกเขาเป็นวิหคที่ร้องเพลงสรรเสริญในอุทยาน เป็นราชสีห์ที่ซุ่มอยู่ในพุ่มไม้ เป็นปลาวาฬ
ที่แวกว่ายในทะเลลึก

แท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้ทรงกรุณาอย่างล้นหลาม ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์
พระผู้ทรงอานาจ พระผู้ทรงอานุภาพ พระผู้ทรงประทานพรเสมอ
พระอับดุลบาฮา
ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า! ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า! ข้าพเจ้าเป็นเสมือนนกที่ปีกหักและบินได้ช้ามาก โปรด
ช่วยเหลือให้ข้าพเจ้าบินขึ้นไปสู่ยอดสุดแห่งความเจริญรุ่งเรืองและรอดพ้น เหินไปทั่วอากาศที่ไร้ขอบเขต
ด้วยความสุขหรรษา เปล่งทานองสดุดีพระนามอันยิ่งใหญ่ที่สุดของพระองค์ไปทั่วทุกดินแดนให้เป็นที่
เสนาะโสต และทาให้ดวงตาสุกใสที่ได้เห็นเครื่องหมายแห่งการนาทาง
ข้าแต่พระผู้เป็นนาย
! ข้าพเจ้าอยู่โดดเดี่ยวเอกาและต่าต้อย ไม่มีผู้เกื้อหนุนนอกจากพระองค์ ไม่
มีผู้ช่วยเหลือค้าจุนนอกจากพระองค์ โปรดค้าชูข้าพเจ้าในการับใช้พระองค์ โปรดช่วยเหลือข้าพเจ้าด้วย
กองทัพเทพธิดา โปรดอวยชัยข้าพเจ้าในการส่งเสริมพระวจนะของพระองค์ ให้ข้าพเจ้าได้ประกาศ
อัจฉริยภาพของพระองค์ท่ามกลางหมู่ชน แท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้ทรงอานุภาพ พระผู้ทรง
อัจฉริยภาพ และทรงอยู่นอกเหนืออานาจบังคับใดๆ
พระอับดุลบาฮา
ข้าแต่พระผู้เป็นนาย
! ขอพระองค์ทรงเบิกทาง ขอทรงจัดหาวิธีการ ขอทรงตระเตรียมลู่และปู
เส้นทางให้ปลอดภัย เพื่อว่าเราจะได้รับการนาทางไปสู่ผู้ที่มีหัวใจพร้อมสาหรับศาสนาของพระองค์ และ
พวกเขาจะได้รับการนาทางมาสู่เรา แท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้ทรงปรานี พระผู้ทรงอารีที่สุด พระผู้ทรง
อานุภาพ
พระอับดุลบาฮา
ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าผู้ไม่มีเปรียบปราน
! ข้าแต่พระผู้เป็นนายแห่งอาณาจักรสวรรค์ ศาสนิกชน
เหล่านี้คือกองทัพธรรมของพระองค์ โปรดช่วยเหลือพวกเขา ขอหมู่เทวัญช่วยให้พวกเขามีชัย เพื่อว่า
พวกเขาแต่ละคนจะได้กลายเป็นกองทัพที่พิชิตประเทศเหล่านี้ด้วยความรักของพระผู้เป็นเจ้า และแสง
สว่างของพระธรรมสวรรค์

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า ขอพระองค์เป็นผู้ค้าจุนและช่วยเหลือพวกเขา และในที่รกร้าง ภูเขา หุบเขา
ป่า ทุ่งหญ้า และทะเล ขอพระองค์เป็นหลักที่พวกเขาวางใจ เพื่อว่าพวกเขาจะได้เปล่งเสียงด้วยอานุภาพ
ของอาณาจักรสวรรค์และลมหายใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์
แท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้ทรงอานุภาพ พระผู้ทรงอานาจ พระผู้ทรงเดชานุภาพ และพระองค์
คือพระผู้ทรงอัจฉริยภาพ พระผู้ทรงได้ยิน พระผู้ทรงเห็น
พระอับดุลบาฮา

บทอธิษฐานเพื่อชัยชนะของศาสนา
ขอความสรรเสริญจงมีแด่พระนามของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนาย พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า
!
ความมืดมนปกคลุมไปทุกดินแดน และอานาจชั่วร้ายห้อมล้อมทุกชาติ อย่างไรก็ตามข้าพเจ้ามองเห็น
ความสว่างไสวของอัจฉริยภาพ และการบริบาลของพระองค์
บรรดาผู้ที่ถูกม่านปิดกั้นจากพระองค์คิดว่าพวกเขาสามารถดับแสงของพระองค์ ดับไฟของ
พระองค์ และสงบสายลมแห่งพระกรุณาของพระองค์ ไม่เลย อานาจของพระองค์เป็นพยานให้ข้าพเจ้า !
หากพระองค์มิได้ให้ความทุกข์ทรมานแฝงอัจฉริยภาพของพระองค์ไว้ และการทดสอบอันสาหัสเป็น
พาหนะของการบริบาลของพระองค์ จะไม่มีใครบังอาจมาต่อต้านเรา แม้ว่าอานาจของโลกและสวรรค์จะ
ร่วมกันต่อต้านเรา หากข้าพเจ้าคลี่คลายความลึกลับ อันน่าพิศวงของอัจฉริยภาพของพระองค์ที่เปิดเผย
ต่อข้าพเจ้าบังเหียนของศัตรูของพระองค์ขาดสะบั้น
ขอความสรรเสริญจงมีแด่พระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า
! ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อพระ
นามอันยิ่งใหญ่ที่สุดของพระองค์ ขอทรงรวบรวมบรรดาผู้ที่รักพระองค์ไว้รอบกฎที่หลั่งมาจากความยินดี
ของพระประสงค์ของพระองค์ ขอทรงประทานสิ่งที่จะทาให้พวกเขาอุ่นใจ
พระองค์ทรงอานาจในการกระทาสิ่งที่พระองค์ปรารถนา แท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้ทรง
ช่วยเหลือในภยันตราย พระผู้ทรงดารงอยู่ด้วยตนเอง
พระบาฮาอุลลาห์

ขอความรุ่งเรืองจงมีแด่พระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนาย พระผู้บันดาลสรรพสิ่งทั้งปวงให้เกิดขึ้นมา
โดยอานุภาพแห่งโองการของพระองค์
ข้าแต่พระผู้เป็นนาย
! โปรดช่วยเหลือบรรดาผู้ที่ปล่อยวางจากทุกสิ่งนอกจากพระองค์ โปรดให้
พวกเขาประสบชัยชนะอันยิ่งใหญ่ ข้าแต่พระผู้เป็นนาย โปรดให้เหล่าเทพธิดาในสวรรค์และโลก และที่อยู่
ระหว่างสวรรค์และโลก ลงมาช่วยและเสริมกาลังคนรับใช้ของพระองค์ ช่วยให้พวกเขาประสบ
ความสาเร็จ ค้าจุนพวกเขา ประสาทความรุ่งโรจน์ให้แก่พวกเขา ประทานเกียรติและความประเสริฐให้แก่
พวกเขา บารุงพวกเขา และทาให้พวกเขามีชัยอย่างน่าพิศวง
พระองค์คือพระผู้เป็นนายของพวกเขา พระผู้เป็นนายแห่งสวรรค์และโลก พระผู้เป็นนายแห่งภพ
ทั้งปวง ข้าแต่พระผู้เป็นนาย โปรดเสริมศาสนานี้ด้วยพลังของคนรับใช้เหล่านี้ โปรดดลให้พวกเขามีชัย
เหนือประชาชนทั้งปวงบนพิภพ เพราะความจริงแล้วพวกเขาคือคนรับใช้ที่ตัดความผูกพันจากทุกสิ่ง
นอกจากพระองค์ และแท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้ทรงคุ้มครองศาสนิกชนที่ซื่อสัตย์
ข้าแต่พระผู้เป็นนาย ขอความจงรักภักดีต่อศาสนาที่ละเมิดมิได้นี้ทาให้หัวใจของพวกเขาเติบโต
แข็งแรงยิ่งกว่าสิ่งใดในสวรรค์และโลก และที่อยู่ระหว่างสวรรค์และโลก ข้าแต่พระผู้เป็นนาย โปรด
ประทานพลังให้แก่มือของพวกเขาด้วยสัญลักษณ์แห่งอานุภาพอันน่าพิศวงของพระองค์ เพื่อว่าพวกเขา
จะได้แสดงอานุภาพของพระองค์ให้ปรากฏต่อสายตาของมวลมนุษยชาติ
พระบ๊อบ
ข้าแต่พระผู้เป็นนาย
! โปรดจัดหาสิ่งจาเป็นให้พฤกษาแห่งเอกภาพสวรรค์ของพระองค์เติบโต
อย่างรวดเร็ว โปรดรดน้าพฤกษานี้ด้วยธาราแห่งอภิรดีของพระองค์ และภายใต้การรับประกันจาก
พระองค์ ขอทรงบันดาลให้พฤกษานี้ออกผลตามที่พระองค์ต้องการสาหรับการสดุดี ยกย่อง สรรเสริญ
และขอบคุณพระองค์ และให้พฤกษานี้สดุดีพระนามของพระองค์ สรรเสริญความเป็นหนึ่งของสาระของ
พระองค์ บูชาพระองค์ เพราะทั้งหมดนี้อยู่ในเงื้อมมือของพระองค์ มิใช่เงื้อมมือของผู้ใด
พระพรนั้นยิ่งใหญ่สาหรับผู้ที่พระองค์เลือกใช้โลหิตของเขารดน้าให้แก่พฤกษาที่พระองค์ยืนยัน
เพื่อเป็นการเชิดชูวจนะศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่ผันแปรของพระองค์
พระบ๊อบ
ข้าแต่พระผู้เป็นนาย
! โปรดมอบชัยชนะที่คู่ควรกับคนรับใช้ที่อดกลั้นในยุคของพระองค์ เพราะ
พวกเขาขอสละชีวิตในวิถีของพระองค์ โปรดประทานสิ่งที่จะทาให้จิตใจของพวกเขาผ่อนคลาย ทาให้

วิญญาณของพวกเขาเบิกบาน ทาให้พวกเขาอุ่นใจและกายสงบ ช่วยให้วิญญาณของพวกเขาขึ้นไปสู่ที่
สถิตของพระผู้เป็นเจ้า พระผู้ทรงประเสริฐสุด และได้ไปถึงสวรรค์ชั้นสูงสุดและที่พักอันรุ่งโรจน์ที่พระองค์
กาหนดไว้ สาหรับผู้มีปัญญาและคุณธรรมที่แท้จริง แท้จริงแล้วพระองค์ทรงรู้ทุกสรรพสิ่ง และพวกเรา
เป็นเพียงคนรับใช้ เป็นข้าทาสบริพาร และผู้น่าสงสารของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า พระผู้เป็นนาย
ของเรา ไม่มีพระผู้เป็นนายอื่นใดนอกจากพระองค์ที่เราขอร้อง ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าแห่งความปรานีของ
โลกนี้และโลกหน้า ไม่มีใครนอกจากพระองค์ที่เราวิงวอนขอพระพรและความกรุณา พวกเราเป็นเพียง
ตัวอย่างของความยากจน ศูนยภาพ ช่วยตัวเองไม่ได้ และจมอยู่ในอเวจี ขณะที่พระองค์เป็นสัญลักษณ์
แห่งความมั่งคั่ง ความไม่ขึ้นกับใคร ความรุ่งโรจน์ ราชศักดา และความกรุณาอันไม่รู้สิ้น
ข้าแต่พระผู้เป็นนาย โปรดตอบแทนพวกเราด้วยสิ่งดีงามที่คู่ควรกับพระองค์ในโลกนี้และโลก
หน้า ด้วยพระพรอเนกอนันต์ที่แผ่จากเบื้องบนลงมาสู่ภพเบื้องล่าง
แท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้เป็นนาย และพระผู้เป็นนายของทุกสรรพสิ่ง พวกเรายอมจานนใน
พระหัตถ์ของพระองค์และใฝ่หาสิ่งที่เกี่ยวพันกับพระองค์
พระบ๊อบ

บทอธิษฐานในที่ประชุมธรรมสภา
เมื่อเจ้าเข้าไปในห้องประชุมธรรมสภา จงสวดบทอธิษฐานนี้ด้วยหัวใจระทึกในความรักของพระผู้เป็นเจ้า และด้วยลิ้นที่
บริสุทธิ์พ้นจากสิ่งทั้งปวงนอกจากการระลึกถึงพระองค์ เพื่อว่าพระผู้ทรงอานุภาพจะช่วยเหลือให้เจ้าได้รับชัยชนะสูงสุด

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า
! พวกเราคือคนรับใช้ของพระองค์ อุทิศตนตั้งจิตสู่
พระพักตร์อันพิสุทธิ์ของพระองค์ ตัดความผูกพันจากทุกสิ่งนอกจากพระองค์ในยุคอันรุ่งโรจน์นี้ พวก
เราชุมนุมกันในธรรมสภานี้เพื่อรวมทรรศนะและความคิดให้เป็นหนึ่งเดียวกัน ด้วยจุดประสงค์กลมเกลียว
กันที่จะเชิดชูพระวจนะของพระองค์ท่ามกลางมนุษยชาติ ข้าแต่พระผู้เป็นนาย พระผู้เป็นเจ้าของเรา !
โปรดดลให้เราเป็นเครื่องหมายแห่งการนาทางของพระองค์ เป็นธงประจาศาสนาของพระองค์ท่ามกลาง
มวลมนุษย์ เป็นคนรับใช้พระปฏิญญาอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนายของเราผู้ทรงความ
สูงส่ง โปรดดลให้เราแสดงออกซึ่งเอกภาพสวรรค์ในอาณาจักรอับภาของพระองค์ เป็นดวงดาราที่
เรืองรองส่องแสงไปทั่วทุกดินแดน พระผู้เป็นนาย! โปรดดลให้เราเป็นทะเลที่สาดซัดด้วยคลื่นแห่งพระ
กรุณาของพระองค์ เป็นสายธารที่หลั่งไหลลงมาจากยอดแห่งความรุ่งโรจน์ของพระองค์ เป็นผลไม้งาม
บนพฤกษาแห่งศาสนาของพระองค์ เป็นรุกขชาติที่พลิ้วอยู่ในสวนสวรรค์ ด้วยสายลมแห่งความอารีของ
พระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า! โปรดดลให้วิญญาณของเรายึดบทกลอนแห่งเอกภาพของพระองค์เป็นที่
พึ่ง ให้หัวใจของเราเบิกบานด้วยพระกรุณาธิคุณของพระองค์ที่หลั่งไหลลงมา เพื่อว่าเราจะสมัครสมาน

สามัคคีประดุจเป็นคลื่นในทะเลเดียวกัน กลมกลืนเข้าด้วยกันประดุจรังสีของรัศมีอันเจิดจ้าของพระองค์
เพื่อว่าความคิด ความเห็น ความรู้สึกของเราจะกลายเป็นหนึ่งเดียวกัน และแสดงพลังสามัคคีให้ปรากฏ
ทั่วโลก พระองค์คือพระผู้ทรงกรุณา พรผู้ทรงอารี พระผู้ทรงประทานพร พระผู้ทรงมหิทธานุภาพ พระผู้
ทรงปรานี พระผู้ทรงเห็นใจ
พระอับดุลบาฮา
(บทอธิษฐานปิดประชุมธรรมสภา)

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า
! ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า! ขอทรงมองดูเราจากอาณาจักรแห่งความเป็นหนึ่งของ
พระองค์ เราชุมนุมกันอยู่ในการประชุมทางธรรมนี้ด้วยความเชื่อในพระองค์ มั่นใจในเครื่องหมายของ
พระองค์ มั่นคงในพระปฏิญญาและพินัยกรรมของพระองค์ ถวิลหาพระองค์ เปล่งปลั่งด้วยไฟแห่งความ
รักของพระองค์ และจริงใจในศาสนาของพระองค์ เราคือคนรับใช้ในสวนองุ่นของพระองค์ คือผู้เผยแพร่
ศาสนาของพระองค์ คือผู้อุทิศตนบูชาพระพักตร์ของพระองค์ ถ่อมตัวต่อบรรดาผู้เป็นที่รักของพระองค์
ศิโรราบต่อประตูของพระองค์ และกาลังวิงวอนพระองค์ขอทรงค้าชูเราในการรับใช้บรรดาผู้ที่พระองค์
เลือกสรร ขอทรงสนับสนุนเราด้วยกองทัพที่มองไม่เห็นของพระองค์ ขอทรงเสริมความเข้มแข็งให้เราใน
การเป็นทาสรับใช้พระองค์ ขอทรงทาให้เราเป็นข้าแผ่นดินที่ศิโรราบ บูชา และสนทนากับพระองค์
ข้าแต่พระผู้เป็นนายของเรา
! พวกเราอ่อนแอ และพระองค์คือพระผู้ทรงอานาจ พระผู้ทรง
อานุภาพ พวกเราไร้ชีวิต และพระองค์คือพระวิญญาณที่ให้ชีวิต พวกเราขัดสนและพระองค์คือพระผู้ทรง
ค้าจุน พระผู้ทรงอานุภาพ
ข้าแต่พระผู้เป็นนายของเรา
! โปรดดลให้เราหันหน้ามาหาพักตรากฤติของพระองค์ โปรดให้
อาหารเราจากโต๊ะสวรรค์ด้วยพระกรุณาอันล้นพ้นของพระองค์ โปรดให้กองทัพของเทพธิดามาช่วยเรา
และให้ดวงวิญญาณที่วิสุทธิ์ในอาณาจักรอับภาค้าชูเรา
แท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้ทรงเอื้อเฟื้อ พระผู้ทรงปรานี พระองค์คือพระผู้ครอบครองความอารี
ที่เกรียงไกรและแท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้ทรงเมตตาและพระผู้ทรงกรุณา
พระอับดุลบาฮา

บทอธิษฐานในที่ประชุมหรือที่ชุมนุม
ข้าแต่พระผู้เป็นนายแห่งอาณาจักรสวรรค์
! แม้ว่าร่างกายของเราชุมนุมกันอยู่ที่นี่ แต่หัวใจของ
เราถูกสะกดด้วยมนต์รักของพระองค์ และลอยไปกับรังสีของพระพักตร์ที่จรัสแสงของพระองค์ แม้ว่าเรา
อ่อนแอ เราก็รอคอยการแสดงอานาจและอานุภาพของพระองค์ แม้ว่าเรายากไร้ไม่มีทรัพย์สินหรือสมบัติ
เราก็อุดมด้วยทรัพย์สมบัติของอาณาจักรของพระองค์ แม้ว่าเราเป็นหยดน้า เราก็รับธาราจากมหาสมุทร
ของพระองค์ แม้ว่าเราเป็นผงธุลี เราก็เรืองรองด้วยความรุ่งโรจน์ของดวงตะวันของพระองค์
ข้าแต่พระผู้ทรงจัดหาสิ่งจาเป็นให้แก่เรา
! โปรดทรงช่วยเหลือ เพื่อว่าแต่ละคนที่ชุมนุมกันที่นี่จะ
กลายเป็นเทียนที่สว่างไสว เป็นศูนย์กลางดึงดูดที่ร้องเรียกผู้คนให้มายังอาณาจักรของพระองค์
จนกระทั่งโลกนี้กลายเป็นภาพสะท้อนของสวรรค์ของพระองค์ในที่สุด
พระอับดุลบาฮา
ข้าแต่พระผู้ทรงเห็นใจ พระผู้ทรงมหิทธานุภาพ
! ผู้คนที่ชุมนุมกันอยู่นี้ได้หันหน้ามาวิงวอน
พระองค์ พวกเขาหันมายังอาณาจักรสวรรค์และขอการอภัยจากพระองค์ด้วยความศิโรราบและถ่อมตัว
ที่สุด ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า! โปรดให้ที่ชุมนุมนี้เป็นที่รักของพระองค์ โปรดชาระดวงวิญญาณเหล่านี้ให้
บริสุทธิ์และทอดรังสีของพระองค์มานาทางให้พวกเขา โปรดทาให้หัวใจของพวกเขาผ่องใสและวิญญาณ
ของพวกเขาเบิกบานด้วยข่าวดีของพระองค์ โปรดรับพวกเขาทุกคนไว้ในอาณาจักรอันวิสุทธิ์ของ
พระองค์ โปรดประทานความอารีอันไม่รู้สิ้นของพระองค์ให้แก่พวกเขา โปรดทาให้พวกเขามีความสุขทั้ง
ในโลกนี้และโลกหน้า
พระอับดุลบาฮา
ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า
! แท้จริงแล้วเราชุมนุมกันอยู่ที่นี่ในสุคนธรสแห่งความรักของพระองค์ เราหัน
มาหาอาณาจักรของพระองค์ ไม่แสวงหาสิ่งใดนอกจากพระองค์ ไม่ปรารถนาสิ่งใดนอกจากความยินดี
ของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า ! ขอให้อาหารนี้เป็นอาหารทิพย์จากสวรรค์ โปรดให้ที่ชุมนุมนี้เป็นที่
ชุมนุมของดวงวิญญาณที่วิสุทธิ์ ขอให้พวกเขาเป็นเหตุแห่งความรักที่กระตุ้นมวลมนุษยชาติ เป็นบ่อเกิด
ของแสงธรรมสาหรับมนุษยชาติ ขอให้พวกเขาเป็นเครื่องมือที่พระองค์ใช้นาทางให้พิภพนี้ แท้จริงแล้ว
พระองค์คือพระผู้ทรงอานุภาพ พระองค์คือพระผู้ทรงประทานพร พระองค์คือพระผู้ทรงอภัย และ
พระองค์คือพระผู้ทรงมหิทธานุภาพ

พระอับดุลบาฮา
ข้าแต่พระผู้เป็นนายผู้ทรงเมตตา
! พวกเราคือคนรับใช้ของพระองค์และชุมนุมกันในที่ประชุมนี้
หันมาหาอาณาจักรของพระองค์ และจาเป็นต้องได้รับพระพรจากพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า ! ขอทรง
แสดงสัญลักษณ์แห่งความเป็นหนึ่งของพระองค์ซึ่งอยู่ในแก่นแท้ของชีวิตให้เป็นที่ประจักษ์ ขอทรง
เปิดเผยคุณธรรมที่พระองค์ซ่อนเร้นและแฝงไว้ในแก่นแท้ของมนุษย์
ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า
! พวกเราเป็นประดุจต้นไม้ และความอารีของพระองค์เป็นประดุจฝน โปรด
ทาให้ต้นไม้เหล่านี้สดชื่นและเติบโตด้วยพระพรของพระองค์ พวกเราคือคนรับใช้ของพระองค์ โปรดให้
เราเป็นอิสระจากพันธนาการของโลกวัตถุ พวกเราด้อยปัญญา โปรดประเทืองปัญญาของเรา พวกเราไร้
ชีวิต โปรดฟื้นชีวิตให้เรา พวกเราหมกหมุ่นทางโลก โปรดประสาทพลังธรรมให้เรา พวกเรามืดมน โปรด
ให้เราเข้าถึงความลึกลับของพระองค์ พวกเราขัดสน โปรดประทานพรและความอุดมจากคลังอันไม่รู้สิ้น
ของพระองค์ให้แก่เรา ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า ! โปรดฟื้นชีวิตของเรา โปรดทาให้เราหูตาสว่าง โปรดให้เรา
เข้าถึงความลึกลับของชีวิต เพื่อว่าความลับของอาณาจักรของพระองค์จะเปิดเผยต่อเราในโลกนี้ และเรา
จะได้ยอมรับความเป็นหนึ่งของพระองค์ พระพรทั้งปวงมาจากพระองค์และพระองค์เป็นผู้ประทานให้
พระองค์ทรงอานาจ พระองค์ทรงอานุภาพ พระองค์คือพระผู้ให้ และพระองค์คือพระผู้ทรงอารี
เสมอ
พระอับดุลบาฮา
ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงบริบาล
! ที่ชุมนุมนี้ประกอบด้วยสหายที่ใฝ่หาความงามของพระองค์
และลุกด้วยไฟแห่งความรักของพระองค์ โปรดบันดาลให้ดวงวิญญาณที่ชุมนุมกันนี้กลายเป็นเทพยดา
โปรดฟื้นชีวิตของพวกเขาด้วยลมหายใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ โปรดให้พวกเขามีคารมคมคายและ
หัวใจที่เด็ดเดี่ยว โปรดประทานอานุภาพสวรรค์และให้พวกเขามีใจปรานี โปรดดลให้พวกเขาเป็นผู้
เผยแพร่ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของมนุษยชาติ เป็นเหตุแห่งความรักและปรองดองของมวลมนุษย์
เพื่อว่าอคติที่เป็นภัยมืดจะถูกแทนที่ด้วยแสงสว่างจากธรรมาทิตย์ โลกที่เซื่องซึมนี้จะสดใส อาณาจักร
วัตถุนี้จะดูดซึมรังสีของอาณาจักรธรรม สีที่ต่างกันเหล่านี้จะกลมกลืนเป็นสีเดียวกัน และทานองเพลง
สวรรค์จะก้องขึ้นไปถึงอาณาจักรแห่งความวิสุทธิ์ของพระองค์
แท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้ทรงอานุภาพสูงสุด พระผู้ทรงมหิทธานุภาพ

!
พระอับดุลบาฮา

ข้าแต่พระผู้เป็นนายผู้ทรงปรานี
! ข้าแต่พระผู้ทรงอานาจและทรงอานุภาพ! ข้าแต่พระบิดาผู้
เมตตาที่สุด! คนรับใช้เหล่านี้ชุมนุมกันและตั้งจิตสู่พระองค์ วิงวอนต่อธรณีประตูของพระองค์ ปรารถนา
พระพรอันไม่รู้สิ้นจากความแน่นอนอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ พวกเขาไม่มีจุดประสงค์อื่นใดนอกจากจะได้
เป็นที่ยินดีของพระองค์ ไม่มีเจตนาอื่นใดนอกจากจะรับใช้มนุษยชาติ
ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า
! โปรดทาให้ที่ชุมนุมนี้สดใส ให้ทุกคนมีใจปรานี โปรดประทานพรของพระ
วิญญาณบริสุทธิ์และประสาทพวกเขาด้วยอานุภาพสวรรค์ โปรดอวยพรพวกเขาให้มีใจเป็นธรรม และให้
น้าใสใจจริงที่มีอยู่ทวีขึ้น เพื่อว่าพวกเขาจะหันมายังอาณาจักรของพระองค์ด้วยความถ่อมตนและสานึก
ผิดด้วยความเสียใจ และทาธุระรับใช้มนุษยชาติ ขอให้แต่ละคนกลายเป็นเทียนที่สว่างไสว เป็นดาราที่
สุกใส เป็นสีสันที่วิจิตร และขจรกลิ่นที่ชวนระลึกถึงสุคนธรสในอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า
ข้าแต่พระบิดาผู้ทรงเมตตา
! ขอทรงประทานพร ขอทรงอย่าถือความบกพร่องของเรา ขอทรง
ปกป้องเราไว้ในความคุ้มครองของพระองค์ ขอทรงอย่าจดจาบาปของเรา โปรดรักษาเราด้วยความปรานี
ของพระองค์ พวกเราอ่อนแอ ส่วนพระองค์ทรงอานาจ พวกเรายากไร้ ส่วนพระองค์ร่ารวย พวกเรา
เจ็บป่วย ส่วนพระองค์คือแพทย์สวรรค์ พวกเราขัดสน ส่วนพระองค์ทรงโอบอ้อมอารีที่สุด
ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า
! ขอทรงบริบาลพวกเรา พระองค์คือพระผู้ทรงอานุภาพ พระองค์คือพระผู้ให้
พระองค์คือพระผู้ทรงเมตตา
พระอับดุลบาฮา

บทอธิฐานสาหรับงานฉลองสิบเก้าวัน
เมื่อเจ้าไปงานฉลอง 19 วัน ก่อนจะเข้าไป จงปล่อยวางจากทุกสิ่งที่คั่งค้างอยู่ในหัวใจ ให้ความคิดและจิตใจของเจ้าเป็น
อิสระจากทุกสิ่งนอกจากพระผู้เป็นเจ้า แล้วพูดกับหัวใจของเจ้า เพื่อว่าทุกคนจะท้าให้งานนี้เป็นการชุมนุมแห่งความรัก เป็นเหตุ
แห่งความเรืองรอง เป็นการชุมนุมที่ดึงดูดหัวใจ ห้อมล้อมด้วยประทีปของหมู่เทวัญ เพื่อว่าเจ้าจะชุมนุมอยู่ด้วยกันด้วยความรัก
อย่างสุดซึ้ง

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า
! โปรดปัดเป่าปัจจัยทุกอย่างที่เป็นเหตุของความร้าวฉาน และเตรียมทุกสิ่งที่
เป็นเหตุของความสามัคคีปรองดองให้แก่เรา! ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า! โปรดโชยสุคนธรสสวรรค์ลงมาให้เรา
และเปลี่ยนการชุมนุมนี้ให้เป็นการชุมนุมสวรรค์ ! โปรดให้เราได้รับคุณประโยชน์ทุกประการและอาหาร
ทุกอย่าง โปรดเตรียมอาหารแห่งความรักให้แก่เรา! โปรดให้อาหารสาหรับปัญญาของเรา! โปรดให้เรา
ได้รับแสงธรรมเป็นอาหาร!

พระอับดุลบาฮา

บทอธิษฐาน
เพื่อการบริจาคให้กองทุนของศาสนา
บรรดาสหายของพระผู้เป็นเจ้า... ควรบริจาคให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ แม้ว่าจ้านวนที่บริจาคจะเล็กน้อยเพียงใดก็
ตาม พระผู้เป็นเจ้ามิให้ผู้ใดแบกภาระเกินขีดความสามารถของตน การบริจาคดังกล่าวต้องมาจากชุมชนและบาไฮทุกคน...ดูกร
สหายของพระผู้เป็นเจ้า ! เจ้าจงวางใจได้ว่าการบริจาคนี้จะได้รับการทดแทน เกษตรกรรม อุตสาหกรรมและพานิชย์ของเจ้าจะงอก
เงยทับทวี เป็นของขวัญที่พระพรประทานมาให้ ผู้ที่ท้าความดีงามอย่างเดียวจะได้รับรางวัลตอบแทนเป็นสิบเท่า ไม่มีข้อสงสัยว่า
พระผู้เป็นนายจะประสาทพรอย่างล้นหลามให้กับผู้ที่ใช้จ่ายความมั่งคั่งของตนในวิถีของพระองค์

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า
! โปรดให้ความสว่างแก่หน้าผากของคนรักที่แท้
ของพระองค์ โปรดค้าจุนพวกเขาด้วยกองทัพเทพธิดาแห่งชัยชนะ ให้เท้าของพวกเขาก้าวในหนทางตรง
ของพระองค์ ขอความอารีบรมโบราณของพระองค์เปิดอานนแห่งพระพรให้แก่พวกเขา เพราะพวกเขา
กาลังใช้จ่ายทรัพย์สินที่พระองค์ประทานในวิถีของพระองค์ ปกป้องศาสนาของพระองค์ วางใจในการ
ระลึกถึงพระองค์ สละหัวใจเพื่อความรักของพระองค์ และไม่หวงสมบัติเพื่อจะได้บูชาความงามของ
พระองค์และแสวงหาหนทางที่จะทาให้พระองค์ยินดี
ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า
ได้รับการชดเชยและรางวัลที่แน่นอน

! โปรดกาหนดส่วนแบ่งอันมหาศาลไว้ให้พวกเขา ให้พวกเขา

แท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้ทรงค้าจุน พระผู้ทรงช่วยเหลือ พระผู้ทรงเอื้อเฟื้อ พระผู้ทรงอารี
พระผู้ทรงประทานพรเสมอ
พระอับดุลบาฮา

บทอธิษฐานตอนเช้าตรู่
ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า พระผู้เป็นเจ้านายของข้าพเจ้า
! ข้าพเจ้าเป็นคนรับใช้ของ
พระองค์ เป็นบุตรหลานของบริพารของพระองค์ ข้าพเจ้าลุกขึ้นจากที่นอนเช้านี้ ยามที่ดวงตะวันแห่ง

เอกภาพฉายแสงมาจากอรุโณทัยแห่งพระประสงค์ของพระองค์ และสาดรัศมีไปทั่วพิภพตามที่บัญญัติไว้
ในคัมภีร์แห่งประกาศิตของพระองค์
ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ขอความสรรเสริญจงมีแด่พระองค์ที่ทรงช่วยให้เราตื่นขึ้นมาเห็น
ความชัชวาลของแสงธรรมของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า โปรดช่วยให้เราไม่ต้องพึ่งผู้ใด
นอกจากพระองค์ และตัดความผูกพันจากทุกสิ่งนอกจากพระองค์ โปรดลิขิตสิ่งที่ดีงามในโลกนี้และโลก
หน้าให้แก่ข้าพเจ้า แก่ผู้เป็นที่รักของข้าพเจ้า แก่วงค์ตระกูลของข้าพเจ้า ทั้งชายและหญิง ข้าแต่พระผู้
เป็นที่รักยิ่งของสรรพสิ่งทั้งมวล พระผู้เป็นยอดปรารถนาของเอกภพ โปรดคุ้มครองให้เราปลอดภัยจาก
พวกที่พระองค์ถือว่าเป็นผู้กระซิบความชั่วร้ายในจิตใจของมนุษย์ พระองค์ทรงอานาจในการทาตามที่
พระองค์ปรารถนา แท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้ทรงมหิทธานุภาพ พระผู้ทรงช่วยเหลือในภยันตราย พระ
ผู้ทรงดารงอยู่ด้วยตนเอง
ข้าแต่พระผู้เป็นนาย พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า โปรดประสาทพรให้แก่พระผู้ซึ่งพระองค์ได้ขนาน
พระนามอันวิศิษฎ์สุดให้ พระผู้ซึ่งพระองค์ใช้แยกผู้มีศีลธรรมออกจากผู้ชั่วร้าย โปรดช่วยเหลือเราให้
กระทาสิ่งที่พระองค์รักและปรารถนา ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า โปรดประสาทพรให้แก่บรรดาผู้ที่
เป็นพระวจนะและพยัญชนะของพระองค์ แก่บรรดาผู้ที่ตั้งจิตสู่พระองค์ หันหน้ามาสู่พระพักตร์ของ
พระองค์ และสดับฟังสุรเสียงของพระองค์
แท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้เป็นนายและราชันของมนุษย์ทั้งปวง และทรงอานาจเหนือทุกสรรพ
สิ่ง
พระบาฮาอุลลาห์

บทอธิษฐานตอนเช้า
ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ตื่นขึ้นมาภายใต้ที่กาบังของพระองค์ และผู้ที่แสวงหา
ที่กาบังนี้ควรอาศัยอยู่ในวิหารที่อยู่ในความคุ้มครอง และปราการที่อยู่ในความปกป้องของพระองค์ ข้าแต่
พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า โปรดให้อรุโณทัยแห่งการเปิดเผยพระธรรมของพระองค์สาดแสงธรรมให้แก่
วิญญาณของข้าพเจ้า เสมือนดังที่พระกรุณาของพระองค์สาดรัศมียามเช้าให้แก่กายภายนอกของข้าพเจ้า
พระบาฮาอุลลาห์

(ออกจากบ้าน)
ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ลุกขึ้นมาเช้านี้ด้วยพระกรุณาของพระองค์ และออก
จากบ้านโดยวางใจในพระองค์ มอบตนไว้ในความดูแลของพระองค์ ขอนภาแห่งความปรานีของพระองค์
หลั่งพระพรให้แก่ข้าพเจ้า และช่วยให้ข้าพเจ้ากลับบ้านด้วยความปลอดภัย ดังที่พระองค์ช่วยให้ข้าพเจ้า
ออกเดินทางภายใต้ความคุ้มครองของพระองค์ ด้วยความคิดติดตรึงอยู่กับพระองค์
ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ พระผู้เป็นหนึ่ง พระผู้ไม่มีเปรียบปราน พระผู้ทรงรอบรู้
พระผู้ทรงอัจฉริยภาพ
พระบาฮาอุลลาห์
ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า
! ข้าพเจ้าขอสรรเสริญพระองค์ที่ทรงปลุกข้าพเจ้าให้ตื่นขึ้น ให้
ข้าพเจ้ากลับคืนชีวิตและปลุกให้ข้าพเจ้าตื่นจากความหลับใหล ข้าพเจ้าตื่นขึ้นมาเช้านี้ด้วยใบหน้าหันไป
หาความเจิดจ้าของดวงตะวันแห่งการเปิดเผยพระธรรมของพระองค์ ซึ่งสาดแสงไปยังนภาแห่งอานุภาพ
และราชศักดาของพระองค์ ข้าพเจ้าขอยอมรับสัญลักษณ์ของพระองค์ เชื่อในคัมภีร์ของพระองค์ และยึด
มั่นในสายใยของพระองค์
ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่ออานาจแห่งพระประสงค์ของพระองค์และอานุภาพบีบบังคับของเจตนาของ
พระองค์ ขอทรงทาสิ่งที่พระองค์เปิดเผยต่อข้าพเจ้าในฝันให้เป็นฐานที่มั่นคงสาหรับคฤหาสน์แห่งความ
รักที่อยู่ในหัวใจของบรรดาผู้ที่พระองค์รัก และเป็นกลไกดีที่สุดสาหรับการเปิดเผยสัญลักษณ์แห่งพระ
กรุณาและความเมตตารักใคร่ของพระองค์
ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า ขอปากกาอันประเสริฐสุดของพระองค์บัญญัติสิ่งที่ดีงามในโลก
นี้และโลกหน้าให้แก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าบังเหียนของทุกสรรพสิ่งอยู่ในเงื้อมมือของพระองค์
พระองค์เปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้ตามที่พระองค์ปรารถนา ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ พระผู้
ทรงเข้มแข็ง พระผู้ทรงความซื่อสัตย์
พระองค์คือพระผู้ทรงเปลี่ยนความตกต่าเป็นความรุ่งเรือง โดยบัญชาของพระองค์ เปลี่ยนความ
อ่อนแอเป็นความเข้มแข็ง ความไร้อานาจเป็นเดชานุภาพ ความกลัวเป็นความสงบ ความสงสัยเป็นความ
แน่ใจ ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ พระผู้ทรงอานาจ พระผู้ทรงเมตตา

พระองค์ไม่ทาให้ผู้ที่แสวงหาพระองค์ต้องผิดหวัง และไม่พรากผู้ที่ปรารถนาพระองค์ ขอพระองค์
ทรงบัญญัติสิ่งที่คู่ควรกับนภาแห่งความเอื้อเฟื้อและมหาสมุทรแห่งความอารีของพระองค์ให้แก่ข้าพเจ้า
แท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้ทรงมหิทธานุภาพ พระผู้ทรงอานุภาพสูงสุด
พระบาฮาอุลลาห์

บทอธิษฐานยามค่าคืน
ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า พระผู้เป็นที่หมายปองของข้าพเจ้า คนรับใช้ผู้นี้
ของพระองค์ขอนอนในที่กาบังของพระองค์ ขอผักผ่อนภายใต้ฟากฟ้าแห่งพระกรุณาของพระองค์
วิงวอนขอให้พระองค์ดูแลและคุ้มครอง
ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขออ้อนวอนต่อพระเนตรที่ไม่เคยหลับของพระองค์
โปรดปกป้องมิให้ดวงตาของข้าพเจ้ามองดูสิ่งอื่นใดนอกจากพระองค์ โปรดเบิกสายตาของข้าพเจ้าให้เห็น
เครื่องหมายของพระองค์ และเห็นขอบฟ้าแห่งการเปิดเผยพระธรรมของพระองค์ พระองค์คือพระผู้ที่
สาระแห่งอานาจต้องพรั่นพรึงต่อการเปิดเผยอานุภาพของพระองค์
ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ พระผู้ทรงมหิทธานุภาพ พระผู้ทรงการาบ พระผู้ทรง
สภาวะสูงสุด
พระบาฮาอุลลาห์
ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะหลับได้อย่างไรในเมื่อดวงตาของ
บรรดาผู้ที่ปรารถนาพระองค์หลับไม่ลงเพราะพรากจากพระองค์ ข้าพเจ้าจะนอนพักผ่อนได้อย่างไร
ขณะที่วิญญาณของคนรักทั้งหลายของพระองค์ปวดร้าวใจเพราะห่างไกลจากพระองค์
ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอมอบวิญญาณและทั้งชีวิตของข้าพเจ้าไว้ในมือขวา
แห่งอานาจและความคุ้มครองของพระองค์ ข้าพเจ้าขอหนุนศีรษะบนหมอนโดยอานุภาพของพระองค์
และขอลุกขึ้นตามพระประสงค์และความยินดีของพระองค์ ความจริงแล้วพระองค์คือพระผู้ทรงอภิรักษ์
พระผู้ทรงปกปักรักษา พระผู้ทรงมหิทธานุภาพ พระผู้ทรงอานาจสูงสุด

อานาจของพระองค์เป็นพยาน
! ไม่ว่ายามหลับหรือตื่นข้าพเจ้าไม่ขอสิ่งที่พระองค์ไม่ปรารถนา
ข้าพเจ้าคือคนรับใช้และอยู่ในมือของพระองค์ ขอพระองค์ทรงกรุณาช่วยให้ข้าพเจ้าทาสิ่งที่จะขจรสุคน
ธรสแห่งความยินดีของพระองค์ ความจริงแล้วพระองค์คือความหวังของข้าพเจ้าและบรรดาผู้ที่ยินดีต่อ
การเข้าใกล้พระองค์ ขอความสรรเสริญจงมีแด่พระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนายแห่งภพทั้งปวง!
พระบาฮาอุลลาห์
(เที่ยงคืน)
ดูกร ผู้แสวงหาสัจธรรม
! หากเจ้าปรารถนาให้พระผู้เป็นเจ้าเปิดตาของเจ้า เจ้าต้องวิงวอนพระผู้เป็นเจ้า อธิษฐานและ
สนทนากับพระองค์ตอนเที่ยงคืน โดยกล่าวว่า :

ข้าแต่พระผู้เป็นนาย ข้าพเจ้าหันหน้ามาสู่อาณาจักรแห่งความเป็นหนึ่งของพระองค์และดาดิ่งลง
สู่ทะเลแห่งความปรานีของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนาย โปรดทาให้ข้าพเจ้าตาสว่างด้วยการได้เห็นดวง
ประทีปของพระองค์ในราตรีที่มืดมิดนี้ และมีความสุขด้วยอมฤตแห่งความรักของพระองค์ ในยุคอันน่า
พิศวงนี้ ข้าแต่พระผู้เป็นนาย ขอทรงให้ข้าพเจ้าได้ยินสุรเสียงของพระองค์ ขอทรงเปิดประตูไปสู่สวรรค์
ของพระองค์ต่อหน้าข้าพเจ้า เพื่อว่าข้าพเจ้าจะได้เห็นอาภาแห่งความรุ่งโรจน์ของพระองค์ และถวิลหา
ความงามของพระองค์
แท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้ให้ พระผู้ทรงเอื้อเฟื้อ พระผู้ทรงปรานี พระผู้ทรงอภัย
พระอับดุลบาฮา

บทอธิษฐานสาหรับคู่สมรส
ค้าปฏิญญาณของการสมรส ซึ่งจะกล่าวโดยเจ้าสาวและเจ้าบ่าวทีละคนต่อหน้าพยานอย่างน้อยสองคนที่ธรรมสภา
ยอมรับ ตามที่ก้าหนดไว้ในคีตาบี อัคดัส คือ :
“เราทุกคนจะยึดถือพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าด้วยความสัตย์จริง ”

พระองค์คือพระผู้ทรงประทานพร พระผู้ทรงอารี

!

ขอความสรรเสริญจงมีแด่พระผู้เป็นเจ้า พระผู้ทรงบรมโบราณ พระผู้ดารงอยู่นิรันดร์ พระผู้ไม่มี
ผันแปร พระผู้ทรงอนันต์! พระองค์ทรงยืนยันด้วยสภาวะของพระองค์เองว่า แท้จริงแล้วพระองค์คือพระ

ผู้เป็นหนึ่ง พระผู้สถิตอยู่โดยลาพัง พระผู้ไม่มีสิ่งใดหน่วงเหนี่ยวได้พระผู้ทรงความประเสริฐ เราขอเป็น
พยานว่าไม่มีพระผู้เป็นเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ ขอยอมรับความเป็นหนึ่งและความลาพังของพระองค์
พระองค์ทรงสถิตอยู่ ณ เบื้องบนสุดที่เข้าไม่ถึง อยู่บนยอดสุดของความสูงส่งของพระองค์ บริสุทธิ์พ้น
จากการกล่าวถึงของผู้ใดนอกจากพระองค์เอง พ้นจากการพรรณนาของผู้ใดนอกจากพระองค์
และเมื่อพระองค์ต้องการแผ่ความเมตตากรุณามาให้มวลมนุษย์ ต้องการจัดโลกให้เป็นระเบียบ
พระองค์ทรงเปิดเผยวินัยและบัญญัติกฎ ซึ่งหนึ่งในจานวนนี้คือการสถาปนากฎของการสมรส เพื่อให้เป็น
ปราการแห่งความผาสุกและความรอดพ้น และทรงบัญญัติไว้ให้เราในพระธรรมที่มาจากนภาแห่งความ
วิสุทธิ์ ในคัมภีร์ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของพระองค์ ขอความรุ่งโรจน์ของพระองค์จงเกรียงไกร พระองค์ทรง
กล่าวว่า “ดูกร ประชาชน จงสมรสเถิด เพื่อว่าเจ้าจะได้ให้กาเนิดผู้ที่จะระลึกถึงเราในหมู่คนรับใช้ นี้คือ
หนึ่งในบัญญัติของเราสาหรับเจ้า จงเชื่อฟังเสมือนเป็นการช่วยเหลือตัวเจ้าเอง”
พระบาฮาอุลลาห์
พระองค์คือพระผู้เป็นเจ้า
! ข้าแต่พระผู้เป็นนายผู้ไม่มีเปรียบปาน! ด้วยอัจฉริยภาพอันยิ่งใหญ่
ของพระองค์ พระองค์ทรงบัญญัติการสมรสให้แก่ประชาชน เพื่อว่าจะได้มีทายาทสืบทอดอย่างไม่ขาด
สายในโลกที่ไม่จีรังนี้ และตราบที่โลกยังอยู่ พวกเขาจะได้สาละวนอยู่กับธรณีประตูแห่งความเป็นหนึ่ง
ของพระองค์ด้วยการเป็นทาสรับใช้และบูชา ด้วยการคารวะ เทิดทูนและสรรเสริญ “เรามิได้สร้างวิญญาณ
และมนุษย์ขึ้นมาเพื่ออื่นใดนอกจากให้บูชาเรา” ดังนั้นขอพระองค์ทรงสมรสวิหคคู่นี้ในรังแห่งความรักของ
พระองค์ ภายใต้ฟากฟ้าแห่งความปรานีของพระองค์ ขอให้ทั้งสองเป็นคู่ชีวิตที่ดึงดูดพระกรุณาอันยั่งยืน
เพื่อว่าการสมัครสมานของสองทะเลแห่งความรักนี้จะมีคลื่นแห่งความปรานีสาดซัด และพัดพาไข่มุกซึ่ง
เป็นทายาทบริสุทธิ์ผุดผ่องมาบนชายฝั่งของชีวิต “พระองค์ให้ทะเลทั้งสองมาพบกันได้: ระหว่างทั้งสองมี
สิ่งขวางกั้นที่ล่วงล้าไม่ได้ เจ้าจะปฏิเสธพระพรใดของพระผู้เป็นเจ้าหรือ ? ในแต่ละทะเลนี้พระองค์ทรง
เพาะเลี้ยงไข่มุกน้อยใหญ่”
ข้าแต่พระผู้เป็นนายผู้ทรงเมตตา ขอให้การสมรสนี้ก่อกาเนิดประการังและไข่มุก แท้จริงแล้ว
พระองค์คือพระผู้ทรงอานุภาพ พระผู้ทรงความยิ่งใหญ่ พระผู้ทรงอภัยเสมอ
พระอับดุลบาฮา
ขอความรุ่งโรจน์จงมีแด่พระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า
! แท้จริงแล้วคนรับใช้ชายหญิง
คู่นี้มาอยู่ด้วยกันภายใต้ร่มเงาแห่งความปรานีของพระองค์ รวมเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยกรุณาธิคุณและ

ความเอื้อเฟื้อของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนาย! โปรดช่วยเหลือเขาทั้งสองในโลกนี้และในอาณาจักรของ
พระองค์ ขอความอารีและพระกรุณาของพระองค์กาหนดสิ่งดีงามทุกอย่างให้แก่เขาทั้งสอง ข้าแต่พระผู้
เป็นนาย! โปรดค้าชูเขาทั้งสองในการเป็นทาสรับใช้พระองค์ โปรดให้เขาทั้งสองได้เป็นเครื่องหมายแห่ง
พระนามในภพของพระองค์ โปรดคุ้มครองเขาทั้งสองด้วยพระพรอันไม่รู้สิ้นของพระองค์ในโลกนี้และโลก
หน้า ข้าแต่พระผู้เป็นนาย! ชายหญิงคู่นี้กาลังวิงวอนต่ออาณาจักรแห่งความปรานีและขอร้องต่อ
อาณาจักรแห่งความเป็นหนึ่งของพระองค์ แท้จริงแล้วทั้งสองสมรสกันด้วยความเชื่อฟังบัญชาของ
พระองค์ โปรดบันดาลให้เขาทั้งสองเป็นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีปรองดองตราบจนสิ้นกาลเวลา
แท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้ทรงอานุภาพสูงสุด พระผู้สถิตอยู่ทุกแห่งหน พระผู้ทรงมหิทธานุภาพ!
พระอับดุลบาฮา
ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า
! จันทราที่สุกใสสองดวงนี้
สมรสกันในความรักของพระองค์ กลมเกลียวกันเป็นทาสรับใช้ธรณีประตูศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ สามัคคี
กันรับใช้ศาสนาของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า พระผู้ทรงปรานี ขอพระองค์ดลให้การ
สมรสนี้เป็นประหนึ่งดวงไฟแห่งกรุณาธิคุณอันล้นพ้นของพระองค์ และเป็นรังสีแห่งพระพรที่เรืองรองของ
พระองค์ ข้าแต่พระผู้ทรงเมตตา พระผู้ให้เสมอ เพื่อว่าต้นไม้ที่ยิ่งใหญ่นี้จะแตกกิ่งที่เขียวสดและงอกงาม
โดยพระพรที่หลั่งมาจากเมฆแห่งความการุณย์ของพระองค์
แท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้ทรงเอื้อเฟื้อ แท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้ทรงมหิทธานุภาพ แท้จริง
แล้วพระองค์คือพระผู้ทรงเห็นใจ พระผู้ทรงปรานี
พระอับดุลบาฮา

บทอธิษฐานเพื่อบิดามารดา
พระพรจงมีแด่ผู้ที่ระลึกถึงบิดามารดาของตนขณะสนทนากับพระผู้เป็นเจ้า
พระบ๊อบ

ข้าแต่พระผู้เป็นนาย พระองค์ทรงเห็นแล้วว่า มือของเรายกขึ้นวิงวอนนภาแห่งกรุณาธิคุณและ
ความอารีของพระองค์ ขอให้มือนี้ได้รับสมบัติจากความโอบอ้อมอารีและกรุณาธิคุณของพระองค์ ขอทรง

ให้อภัยเรา บิดาและมารดาของเราและโปรดให้เราสมปรารถนาในสิ่งที่เราต้องการจากมหาสมุทรแห่งพระ
กรุณาและความอารีของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นที่รักยิ่งของหัวใจของเรา โปรดยอมรับงานทุกอย่างที่
เราทาในวิถีของพระองค์ แท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้ทรงอานุภาพสูงสุด พระผู้ทรงประเสริฐสุด พระผู้
ไม่มีเปรียนปาน พระผู้เป็นหนึ่ง พระผู้ทรงอภัย พระผู้ทรงกรุณา
พระบาฮาอุลลาห์
ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอการอภัยจากพระองค์ วิงวอนขออภัยด้วยกิริยาที่
พระองค์ต้องการให้คนรับใช้กระทาต่อพระองค์ ข้าพเจ้าขอร้องพระองค์ขอทรงชาระบาปของเราตามที่
คู่ควรกับอิสริยะของพระองค์ ขอทรงประทานอภัยแก่ข้าพเจ้า แก่บิดามารดาของข้าพเจ้า และแก่บรรดาผู้
ที่พระองค์ถือว่าได้เข้ามาอาศัยอยู่ในความรักของพระองค์ ด้วยกิริยาที่คู่ควรกับอธิปไตยและความ
รุ่งโรจน์ของอานุภาพสวรรค์ของพระองค์
ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ! พระองค์ทรงดลใจให้วิญญาณของข้าพเจ้าวิงวอนพระองค์ และ
หากมิใช่เพราะพระองค์ ข้าพเจ้าย่อมไม่วิงวอนพระองค์ ขอความสดุดีสรรเสริญจงมีแด่พระองค์ ข้าพเจ้า
ขอสรรเสริญพระองค์ที่ทรงเปิดเผยพระองค์เองต่อข้าพเจ้า และข้าพเจ้าขอร้องพระองค์ขอทรงให้อภัย
ข้าพเจ้าที่บกพร่องต่อหน้าที่ในการรู้จักพระองค์ และมิได้เดินในวิถีแห่งความรักของพระองค์
พระบ๊อบ
ข้าแต่พระผู้เป็นนาย
! ในยุคศาสนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนี้ พระองค์ทรงยอมรับการวิงวอนของบุตร
หลานเพื่อบิดามารดาของตน นี้คือหนึ่งในพระพรอันไม่รู้สิ้นในยุคศาสนานี้ ข้าแต่พระผู้เป็นนายผู้ทรง
เมตตา ขอทรงยอมรับคาขอร้องของคนรับใช้ผู้นี้ ณ ธรณีประตูแห่งความเป็นหนึ่งของพระองค์และโปรด
ให้บิดาของเขาได้ดาดิ่งลงสู่มหาสมุทรแห่งความกรุณาของพระองค์ เนื่องด้วยบุตรคนนี้ได้ลุกขึ้นรับใช้
พระองค์ และพยายามอยู่ทุกเวลาในหนทางแห่งความรักของพระองค์ แท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้ให้
พระผู้ทรงอภัย พระผู้ทรงเมตตา!
พระอับดุลบาฮา

บทอธิษฐานให้สามี
ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า
! หญิงรับใช้ของพระองค์ผู้นี้กาลังอ้อนวอน
พระองค์ วางใจในพระองค์ หันมาหาพระองค์ วิงวอนพระองค์ขอทรงแผ่เมตตามาให้เธอ เปิดเผยความ
ลึกลับของธรรมะของพระองค์ให้แก่เธอและทอดรัศมีแห่งความเป็นเจ้าของพระองค์มาให้เธอ
ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า
! โปรดช่วยให้สามีของข้าพเจ้าตาสว่าง โปรดให้หัวใจของเขา
เบิกบานด้วยแสงธรรมที่นาไปสู่พระองค์ โปรดดึงดูดจิตใจของเขาเข้าหาความงามอันเรืองรองของ
พระองค์ โปรดประโลมวิญญาณของเขาด้วยวิภาอันแจ่มจรัสของพระองค์
ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า
! โปรดขจัดม่านที่บังตาของเขา โปรดหลั่งพระพรอันล้นหลาม
ให้แก่เขา ให้เขามัวเมาด้วยอมฤตแห่งความรักที่มีต่อพระองค์ โปรดดลให้เขาเป็นหนึ่งในเทพทั้งหลายที่
ย่าเท้าอยู่บนพิภพนี้แม้ว่าวิญญาณของพวกเขากาลังเหินอยู่ในนภาสวรรค์ โปรดดลให้เขาเป็นตะเกียงที่
สว่างไสวที่เรืองแสงแห่งอัจฉริยภาพของพระองค์ในหมู่ประชาชน
แท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้ทรงล้าค่า พระผู้ทรงประทานพรเสมอ พระผู้ทรงยื่นมือมาให้
พระอับดุลบาฮา

บทอธิษฐานสาหรับหญิงมีครรภ์
พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า
! พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า ! ข้าพเจ้าขอสรรเสริญและขอบคุณ
สาหรับสิ่งที่พระองค์โปรดปรานให้หญิงรับใช้ที่ต่าต้อยผู้นี้ ผู้เป็นทาสที่วิงวอนของพระองค์ เพราะ
พระองค์ทรงนาทางให้เธอมาสู่อาณาจักรของพระองค์ และดลให้เธอได้ยินสมโพธน์อันประเสริฐของ
พระองค์ในโลกที่ไม่จีรังนี้ และได้เห็นสัญลักษณ์ที่พิสูจน์การมาถึงของรัชสมัยของพระองค์ที่มีชัยเหนือทุก
สรรพสิ่ง
ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขออุทิศทารกที่อยู่ในครรภ์ของข้าพเจ้าให้แก่พระองค์
ขอทรงดลให้ทารกนี้เติบโตเป็นเด็กที่น่าสรรเสริญในอาณาจักรของพระองค์ เป็นผู้โชคดีที่ได้รับ
กรุณาธิคุณและความเอื้อเฟื้อของพระองค์ พัฒนาและเติบโตภายใต้การอบรมเลี้ยงดูของพระองค์ แท้จริง
แล้วพระองค์คือพระผู้ทรงการุณย์ ! แท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้เป็นนายแห่งกรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ !
พระอับดุลบาฮา

บทอธิษฐานสาหรับเด็กและเยาวชน
(สาหรับเด็กทารก)
ขอความสรรเสริญจงมีแด่พระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า
! โปรดเลี้ยงดูทารก
นี้ไว้ในอ้อมอกแห่งความเมตตาปรานีและการบริบาลด้วยความรักของพระองค์ โปรดบารุงเขาด้วยผลไม้
จากพฤกษาสวรรค์ของพระองค์ โปรดอย่ามอบเขาไว้ในความดูแลของผู้ใดนอกจากพระองค์ เนื่องด้วย
พระองค์เป็นผู้สร้างเขาขึ้นมาด้วยอานาจของพระประสงค์และอานุภาพอันยิ่งใหญ่ที่สุดของพระองค์ ไม่มี
พระผู้เป็นเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ พระผู้ทรงมหิทธานุภาพ พระผู้ทรงรอบรู้
ขอความสรรเสริญจงมีแด่พระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นที่รักยิ่ง โปรดโชยสุคนธรสแห่งความอารีและ
พระพรอันวิสุทธิ์ของพระองค์มาให้เขา ข้าแต่พระผู้ซึ่งอาณาจักรแห่งนามและคุณลักษณะอยู่ในกามือของ
พระองค์ โปรดช่วยให้เขาแสวงหาที่กาบังภายใต้ร่มเงาแห่งพระนามอันประเสริฐสุดของพระองค์ แท้จริง
แล้วพระองค์ทรงอานุภาพในการกระทาสิ่งที่พระองค์ปรารถนา และพระองค์คือพระผู้ทรงอานาจอย่าง
แท้จริง พระผู้ทรงประเสริฐ พระผู้ทรงอภัยเสมอ พระผู้ทรงการุณย์ พระผู้ทรงเอื้อเฟื้อ พระผู้ทรงปรานี
พระบาฮาอุลลาห์
ข้าแต่พระผู้เป็นนายผู้ไม่มีเปรียบปาน! ขอทรงเลี้ยงดูทารกที่ยังไม่อดนมนี้ไว้ในอ้อมอกแห่งความเมตตา
รักใคร่ของพระองค์ โปรดปกป้องเขาไว้ในเปลที่ปลอดภัยในความคุ้มครองของพระองค์ และโปรดเลี้ยงดู
เขาไว้ในอ้อมแขนแห่งความรักใคร่อันละมุนละไมของพระองค์
พระอับดุลบาฮา
ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า
! โปรดเลี้ยงดูทารกนี้ไว้ในอ้อมอกแห่งความรักของพระองค์ ให้เขาได้ดื่ม
น้านมจากอกแห่งการบริบาลของพระองค์ โปรดเพาะเลี้ยงพฤกษาชาติที่เพิ่งงอกนี้ไว้ในสวนกุหลาบแห่ง
ความรักของพระองค์ โปรดดลให้เขาเป็นเด็กในอาณาจักรสวรรค์และนาเขาไปสู่แดนธรรม พระองค์ทรง
อานุภาพและทรงเมตตา พระองค์คือพระผู้ทรงประทานพร พระผู้ทรงเอื้อเฟื้อ พระผู้เป็นนายแห่งความ
อารี
พระอับดุลบาฮา

(สาหรับเด็กเล็ก)
ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า
! โปรดอบรมเด็กเหล่านี้ เด็กเหล่านี้คือพฤกษชาติในสวนผลไม้ของพระองค์
คือบุปผาในทุ่งหญ้าของพระองค์ คือดอกกุหลาบในอุทยานของพระองค์ โปรดหลั่งฝนของพระองค์มา
ให้แก่พวกเขา โปรดให้ดวงตะวันแห่งสัจจะส่องแสงมายังพวกเขา โปรดให้สายลมของพระองค์พัดความ
สดชื่นมาให้พวกเขา เพื่อว่าพวกเขาจะได้รับการอบรม จะได้เติบโตพัฒนาและงามผุดผาด พระองค์คือ
พระผู้ให้ พระองค์คือพระผู้ทรงเห็นใจ
พระอับดุลบาฮา
ข้าแต่พระผู้เป็นนายผู้ทรงเมตตา
! เด็กน่ารักเหล่านี้คืองานฝีมือของดัชนีแห่งอานาจและคือ
เครื่องหมายอันน่าพิศวงของความยิ่งใหญ่ของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า ! โปรดคุ้มครองเด็กเหล่านี้
โปรดให้พวกเขาได้รับการอบรมและรับใช้มนุษยชาติ ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า ! เด็กเหล่านี้คือไข่มุก โปรดให้
พวกเขาได้รับการเลี้ยงดูในเปลือกหอยแห่งความเมตตารักใคร่ของพระองค์
พระองค์คือพระผู้ทรงอารี พระผู้ทรงเปี่ยมไปด้วยความรัก
พระอับดุลบาฮา
ข้าแต่พระผู้เป็นนาย
! โปรดทาให้เด็กเหล่านี้เป็นพฤกษาที่ล้าเสิศ ให้พวกเขาเติบโตและพัฒนาใน
อุทยานแห่งพระปฏิญญาของพระองค์ ขอก้อนเมฆแห่งอาณาจักรอับฮา หลั่งความสดชื่นและความ
งดงามมาให้พวกเขา
ข้าแต่พระผู้เป็นนายผู้ทรงเมตตา
! ข้าพเจ้าเป็นเด็กน้อย โปรดอุ้มชูให้ข้าพเจ้าได้เข้าไปใน
อาณาจักรของพระองค์ ข้าพเจ้าติดอยู่กับโลก โปรดให้ข้าพเจ้าเหินสู่สวรรค์ ข้าพเจ้าเป็นชาวโลก โปรด
ให้ข้าพเจ้าเป็นชาวสวรรค์ ข้าพเจ้าไม่แจ่มใสโปรดทาให้ข้าพเจ้าสดใส ข้าพเจ้าหมกหมุ่นทางโลก โปรด
ให้ข้าพเจ้าฝักใฝ่ในธรรม โปรดให้ข้าพเจ้าแสดงพระพรอันไม่รู้สิ้นของพระองค์ให้ประจักษ์
พระองค์คือพระผู้ทรงอานุภาพ พระผู้ทรงเปี่ยมไปด้วยความรัก
พระอับดุลบาฮา
ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า
! ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า ! ข้าพเจ้าเป็นเด็กที่เยาว์วัย
โปรดเลี้ยงดูข้าพเจ้าไว้กับอกแห่งความปรานีของพระองค์ โปรดฝึกฝนข้าพเจ้าในอ้อมอกแห่งความรัก
ของพระองค์ โปรดอบรมข้าพเจ้าในโรงเรียนแห่งการนาทางของพระองค์ โปรดพัฒนาข้าพเจ้าภายใต้ร่ม
เงาแห่งความอารีของพระองค์ โปรดปลดปล่อยข้าพเจ้าออกจากความมืด ให้ข้าพเจ้าได้เป็นประทีปที่

สว่างไสว โปรดอย่าให้ความทุกข์มาแผ้วพานข้าพเจ้า โปรดทาให้ข้าพเจ้าเป็นบุษบาในสวนกุหลาบ ให้
ข้าพเจ้าเป็นคนรับใช้ ณ ธรณีประตูของพระองค์ ให้ข้าพเจ้าเมีใจที่ชอบธรรม โปรดให้ข้าพเจ้าเป็นเหตุ
แห่งความอารีสาหรับชาวโลก โปรดสวมศีรษะของข้าพเจ้าด้วยมงกุฎแห่งชีวิตนิรันดร์
แท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้ทรงอานุภาพ พระผู้ทรงอานาจ พระผู้ทรงเห็น พระผู้ทรงได้ยิน
พระอับดุลบาฮา
ข้าแต่พระผู้เป็นนายผู้ไม่มีเปรียบปาน
! ขอพระองค์ทรงเป็นที่กาบังให้แก่เด็กที่น่าสงสารนี้ และ
เป็นเจ้านายที่ให้อภัยและเมตตาต่อผู้ที่หลงผิดและไร้ความสุขนี้ ข้าแต่พระผู้เป็นนาย! แม้ว่าเราเป็นเพียง
พืชที่ไร้ค่า แต่เราก็อยู่ในสวนกุหลาบของพระองค์ แม้ว่าเราเป็นต้นอ่อนที่ไร้ใบและดอก แต่เราก็เป็นส่วน
หนึ่งของสวนผลไม้ของพระองค์ โปรดให้เมฆแห่งความเมตตาปรานีของพระองค์หลั่งฝนมาให้พืชต้นนี้
โปรดกระตุ้นให้ต้นอ่อนนี้สดชื่นด้วยลมหายใจฟื้นชีวิตแห่งวสันตฤดูของพระองค์ โปรดให้เขาเป็นผู้มีสติ
มีปัญญาและประเสริฐ ให้เขาได้บรรลุถึงชีวิตนิรันดร์และอาศัยอยู่ในอาณาจักรของพระองค์ไปชั่วกาลนาน
พระอับดุลบาฮา
ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า โปรดนาทางข้าพเจ้า โปรดคุ้มครองข้าพเจ้า โปรดบันดาลให้ข้าพเจ้าแป็น
ตะเกียงที่สว่างไสวและดาราที่สุกใส พระองค์คือพระผู้ทรงอานาจ พระผู้ทรงอานุภาพ
พระอับดุลบาฮา
(สาหรับเยาวชน)
ข้าแต่พระผู้เป็นนาย
! โปรดดลให้เยาวชนผู้นี้เรืองรอง โปรดประทานพรให้แก่เยาวชนผู้อ่อนแอนี้
โปรดประทานความรู้และเพิ่มพูนกาลังให้แก่เขาทุกรุ่งอรุณ โปรดปกป้องเขาไว้ในที่กาบังแห่งความ
คุ้มครองของพระองค์ เพื่อว่าเขาจะได้ไม่หลงผิด จะอุทิศตนรับใช้ศาสนาของพระองค์ ชี้แนะผู้มีทิฐิ นา
ทางผู้เคราะห์ร้าย ปลดปล่อยผู้ถูกคุมขัง ปลุกผู้ประมาทให้มีสติ เพื่อว่าทุกคนจะได้รับพรด้วยการ
สรรเสริญและระลึกถึงพระองค์ พระองค์คือพระผู้ทรงอานาจ พระผู้ทรงอานุภาพ
พระอับดุลบาฮา

บทอธิษฐานให้ผู้ที่ถึงแก่กรรม
“ เป็นบทอธิษฐานบังคับบทเดียวเท่านั้นที่ใช้สวดกันเป็นหมู่ คือสวดโดยบาไฮหนึ่งคนขณะที่คนอื่นๆ ยืนขึ้น และ
ไม่จ้าเป็นต้องหันหน้าไปทางเกรเบรขณะที่สวดบทอธิษฐานนี้”

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า
! ผู้ที่อาลาโลกนี้คือคนรับใช้ของพระองค์ คือบุตรหลานของบริ
พานของพระองค์ เชื่อในพระองค์และเครื่องหมายของพระองค์ ตั้งจิตสู่พระองค์ ตัดความผูกพันจากทุก
สิ่งนอกจากพระองค์ แท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้ทรงปรานีที่สุดในบรรดาผู้ที่ปรานีทั้งปวง
ข้าแต่พระผู้ทรงอภัยบาปและปกปิดข้อบกพร่องของมนุษย์ โปรดปฏิบัติต่อเขาให้คู่ควรกับนภา
แห่งความอารีและมหาสมุทรแห่งพระกรุณาของพระองค์ โปรดให้เขาเข้ามาในอาณาบริเวณแห่งความ
ปรานีของพระองค์ ซึ่งอยู่เบื้องหน้าที่ตั้งของพิภพและสวรรค์ ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์
พระผู้ทรงอภัยเสมอ พระผู้ทรงเอื้อเฟื้อที่สุด
จากนั้นขอให้กล่าวค้าว่า “อัลลา อู อับฮา” 6 ครั้ง แล้วจึงสวดบทกลอนต่อไปนี้ 19 ครั้ง
เราทุกคนบูชาพระผู้เป็นเจ้าด้วยความสัตย์จริง
เราทุกคนน้อมคานับพระผู้เป็นเจ้าด้วยความสัตย์จริง
เราทุกคนอุทิศตนต่อพระผู้เป็นเจ้าด้วยความสัตย์จริง
เราทุกคนสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้าด้วยความสัตย์จริง
เราทุกคนขอบคุณพระผู้เป็นเจ้าด้วยความสัตย์จริง
เราทุกคนอดทนในพระผู้เป็นเจ้าด้วยความสัตย์จริง
พระบาฮาอุลลาห์

พระองค์คือพระผู้เป็นเจ้า ขอความประเสริฐจงมีแด่พระองค์ พระผู้เป็นนายแห่งความเมตตารัก
ใคร่และความอารี!
ขอความรุ่งโรจน์จงมีแด่พระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า พระผู้เป็นนายผู้ทรงศักดานุ
ภาพ ข้าพเจ้าขอยืนยันด้วยศักดานุภาพและอานาจของพระองค์ อธิปไตยและความเมตตารักใคร่ของ

พระองค์ พระกรุณาและอานุภาพของพระองค์ ความเป็นหนึ่งของสถาวะและเอกภาพของสาระของ
พระองค์ ความวิสุทธิ์และความประเสริฐของพระองค์ที่อยู่เหนือสรรพภาวะและทุกสรรพสิ่ง
ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า
! พระองค์ทรงเห็นแล้วว่า ข้าพเจ้าตัดความผูกพันจากทุกสิ่ง
นอกจากพระองค์ ยึดมั่นในพระองค์ หันมาหามหาสมุทรแห่งความอารี นภาแห่งกรุณาธิคุณและดวง
ตะวันแห่งความการุณย์ของพระองค์
พระผู้เป็นนาย! ข้าพเจ้าขอเป็นพยานว่า พระองค์ทรงฝากสิ่งล้าค่าไว้กับคนรับใช้ ของ
พระองค์ นั้นคือดวงวิญญาณที่ให้ชีวิตแก่โลก
ข้าพเจ้าขอร้องต่อสุริยประภาแห่งการเปิดเผยพระธรรมของพระองค์ ขอทรงปรานีและยอมรับสิ่ง
ที่เขาได้กระทาในยุคของพระองค์ ขอให้เขาได้รับความรุ่งโรจน์แห่งอภิรดีของพระองค์ และประดับด้วย
การเป็นที่ยอมรับของพระองค์
ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า
! ข้าพเจ้าและทุกสรรพสิ่งขอเป็นพยานต่ออานาจของพระองค์
ข้าพเจ้าขออธิษฐาน ขอพระองค์ทรงอย่าผลักไสดวงวิญญาณนี้ที่ขึ้นไปหาพระองค์ ขึ้นไปสู่ทิพยสถาน
ของพระองค์ ซึ่งเป็นสวรรค์อันประเสริฐและที่พักผ่อนอันใกล้ชิดกับพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนายของ
มนุษย์ทั้งปวง!
ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า โปรดให้คนรับใช้นี้ได้คบหาสมาคมกับบรรดาผู้ที่พระองค์
เลือกสรร กับบรรดานักบุญและธรรมทูตในทิพยสถานที่ปากกาหรือวาจาไม่สามารถบอกเล่า
ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า แท้จริงแล้วผู้น่าสงสารได้รีบไปยังอาณาจักรแห่งความรุ่งโรจน์
ของพระองค์ คนแปลกหน้าได้รีบไปยังบ้านของเขาภายในอาณาบริเวณของพระองค์ ผู้กระหายจัดได้รีบ
ไปยังชลธีแห่งความอารีของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนาย โปรดอย่าลิดรอนผลบุญที่เขาควรจะได้จาก
กรุณาธิคุณและความอารีของพระองค์ ความจริงแล้วพระองค์คือ พระผู้ทรงมหิทธานุภาพ พระผู้ทรง
กรุณา พระผู้ทรงอารี
ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า สิ่งล้าค่าที่พระองค์ฝากไว้ได้กลับไปสู่พระองค์แล้ว ขอ
พระกรุณา
และความอารีของพระองค์ที่ห้อมล้อมอาณาจักรบนพิภพได้โปรดประทานของขวัญ พระพรและผลไม้จาก
พฤกษาแห่งความการุณย์ของพระองค์ เป็นการรับขวัญผู้ที่มาใหม่นี้ ! พระองค์ทรงอานุภาพในการกระทา
ตามที่พระองค์ปรารถนา ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ พระผู้ทรงกรุณา พระผู้ทรงอารีที่สุด
พระผู้ทรงเห็นใจ พระผู้ทรงประทานพร พระผู้ทรงอภัย พระผู้ทรงล้าค่า พระผู้ทรงรอบรู้

ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า พระองค์ทรงบัญชาให้มวลมนุษย์ให้เกียรติ
แขกของตน และผู้ที่ได้ขึ้นไปหาพระองค์ได้ไปถึงและเข้าเฝ้าพระองค์แล้ว โปรดปฏิบัติต่อเขาด้วยความ
กรุณาและความอารีของพระองค์ ! ความรุ่งโรจน์ของพระองค์เป็นพยาน ข้าพเจ้าแน่ใจว่าพระองค์จะไม่
เพิกเฉยต่อสิ่งที่พระองค์บัญชาคนรับใช้ และจะไม่ลิดรอนผู้ที่ยึดเหนี่ยวสายใยแห่งความอารีของพระองค์
และได้ขึ้นไปสู่อรุโณทัยแห่งความมั่งคั่งของพระองค์
ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ พระผู้เป็นหนึ่ง พระผู้สถิตอยู่โดยลาพัง พระผู้ทรง
อานุภาพ พระผู้ทรงรอบรู้ พระผู้ทรงอารี
พระบาฮาอุลลาห์
ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า
ความทรมาน!

! ข้าแต่พระผู้ทรงอภัยบาป พระผู้ประทานขวัญลาภ ผู้ปัดเป่า

แท้จริงแล้วข้าพเจ้าขอวิงวอนพระองค์ ขอทรงอภัยบาปของบรรดาผู้ที่ได้ละทิ้งร่างกายนี้และขึ้น
ไปสู่ภพแห่งวิญญาณ
ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า
! โปรดชาระบาปของพวกเขา โปรดปัดเป่าความทุกข์โศกของ
พวกเขา โปรดเปลี่ยนความมืดของพวกเขาให้เป็นแสงสว่าง โปรดให้พวกเขาเข้าไปสู่อุทยานแห่ง
ความสุข โปรดชาระพวกเขาด้วยน้าบริสุทธิ์ที่สุด ให้พวกเขาได้เห็นอาภาของพระองค์บนคีรีที่สูง
ตระหง่าน
พระอับดุลบาฮา
ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า
! ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ! แท้จริงแล้วคนรับใช้ของ
พระองค์ถ่อมตนต่อราชศักดาแห่งอานาจสูงสุดของพระองค์ อยู่ที่ประตูแห่งความเป็นหนึ่งของพระองค์
เชื่อในพระองค์และวาทะของพระองค์ ยืนยันวจนะของพระองค์ ลุกด้วยไฟแห่งความรักของพระองค์ ดา
ดิ่งลงสู่มหาสมุทรแห่งความรู้ของพระองค์ ถวิลหาพระองค์ ฝากความหวังไว้กับพระองค์ หันหน้ามาหา
พระองค์ วิงวอนพระองค์ วางใจในการอภัยของพระองค์ เขาได้ละทิ้งชีวิตนี้และบินไปสู่อาณาจักรแห่ง
ความเป็นอมตะด้วยความปรารถนาจะได้พบพระองค์

ข้าแต่พระผู้เป็นนาย โปรดเชิดชูฐานะของเขา โปรดปกป้องเขาไว้ภายใต้ปะราแห่งความปรานี
สูงสุดของพระองค์ โปรดให้เขาได้เข้าไปในสวรรค์อันรุ่งโรจน์ของพระองค์ และให้เขาดารงอยู่ในสวน
กุหลาบอับประเสริฐของพระองค์ตลอดไป เพื่อว่าเขาจะได้แหวกว่ายในทะเลแสงในภพแห่งความลึกลับ
แท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้ทรงเอื้อเฟื้อ พระผู้ทรงอานุภาพ พระผู้ทรงอภัย พระผู้ทรงประทาน
พร
พระอับดุลบาฮา

ธรรมจารึกถึงอาหมัด
พระองค์คือจอมกษัตริย์ พระผู้ทรงรอบรู้ พระผู้ทรงอัจฉริยภาพ

!

ดูซิ นกไนติงเกลสวรรค์ขับขานอยู่บนกิ่งไม้ของพฤกษาแห่งนิรันดรกาล ด้วยทานองเพลงอัน
เสนาะแสนวิสุทธิ์ เป็นการประกาศข่าวดีของการได้อยู่ใกล้กับพระผู้เป็นเจ้าให้แก่บรรดาผู้ที่จริงใจ ร้อง
เรียกผู้ที่เชื่อในเอกภาพสวรรค์ให้มายังราชสานักอันเป็นที่สถิตของพระผู้ทรงเอื้อเฟื้อ แจ้งให้บรรดาผู้ที่
ถูกตัดขาดทราบเกี่ยวกับพระธรรมที่เปิดเผยโดยพระผู้เป็นเจ้า พระผู้เป็นจอมกษัตริย์ พระผู้ทรงความ
รุ่งโรจน์ พระผู้ไม่มีเปรียบปาน นาทางให้คนรักไปยังบริเวณอันวิสุทธิ์และความงามแสนอาไพนี้
แท้จริงแล้วนี่คือความงามอันยิ่งใหญ่ที่สุดที่ทานายไว้ในคัมภีร์ของธรรมทูตทั้งหลาย ซึ่งพระผู้
ทรงความงามนี้จะแยกให้เห็นสัจธรรมและความหลงผิด และจะทดสอบคุณค่าของบัญชาทุกข้อ แท้จริง
แล้วพระองค์คือพฤกษาแห่งชีวิตที่ให้กาเนิดผลไม้ของพระผู้เป็นเจ้า พระผู้ทรงประเสริฐ พระผู้ทรง
อานุภาพ พระผู้ทรงความยิ่งใหญ่
ดูก อาหมัด
! เจ้าจงเป็นพยานเถิดว่า แท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้เป็นเจ้า และไม่มีพระผู้เป็นเจ้า
อื่นใดนอกจากพระองค์ พระผู้ทรงเป็นจอมกษัตริย์ พระผู้ทรงคุ้มครอง พระผู้ไม่มีเปรียบปาน พระผู้ทรง
อานุภาพสูงสุด และพระผู้ที่พระองค์ส่งมาในนามของ อาลี 1 คือบรมศาสดาที่แท้จริงจากพระผู้เป็นเจ้า ซึ่ง
เราทุกคนกาลังปฏิบัติตามบัญชาของพระองค์
ดูกร ประชาชน จงเชื่อฟังบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าที่ลิขิตไว้ในคัมภีร์บายันโดยพระผู้ทรงความ
รุ่งโรจน์ พระผู้ทรงอัจฉริยภาพ แท้จริงแล้วพระองค์คือราชันของธรรมทูตทั้งหลาย และคัมภีร์ของ
พระองค์คือคัมภีร์แม่บท หากเจ้าเพียงแต่รู้

ดังนี้คือเสียงที่นกไนติงเกลร้องเรียกเจ้าจากคุกนี้ พระองค์เพียงแต่เทศนาพระธรรมอันกระจ่าง
แจ้งนี้ตามหน้าที่ ใครก็ตามที่ใคร่จะเมินคาแนะนานี้ก็จงเมินเถิด และใครก็ตามที่ปรารถนาหนทางไปสู่
พระผู้เป็นเจ้า ก็จงเลือกไปตามนั้น
ดูกร ประชาชน หากเจ้าปฏิเสธวจนะเหล่านี้ มีข้อพิสูจน์ใดเล่าว่าเจ้าเชื่อในพระผู้เป็นเจ้า ดูกร
พวกจอมปลอม จงแสดงข้อพิสูจน์ออกมา
ไม่มีทาง พระผู้ซึ่งกุมดวงวิญญาณของข้าพเจ้าไว้ในมือเป็นพยาน พวกเขาไม่มีทางแสดงข้อ
พิสูจน์ออกมาได้ แม้ว่าจะร่วมมือช่วยกันก็ตาม
ดูกร อาหมัด จงอย่าลืมความอารีของเราขณะที่เราไม่อยู่ จงจดจาวันที่เราอยู่กับเจ้า จดจาความ
ทุกข์ระทมของเราและการถูกเนรเทศมายังคุกที่ห่างไกลนี้ และขอให้เจ้ามั่นคงในความรักของเราเพื่อว่า
หัวใจของเจ้าจะไม่หวั่นไหว แม้ว่าดาบของศัตรูจะกระหน่าฟันเจ้า อีกทั้งโลกและสวรรค์ทั้งหมดลุกขึ้น
ต่อต้านเจ้า
ขอให้เจ้าเป็นประดุจเปลวไฟสาหรับศัตรูของเรา และเป็นประดุจสายธารแห่งชีวิตนิรันดร์สาหรับ
บรรดาผู้ที่เรารักและอย่าได้เป็นพวกที่สงสัย
และหากเจ้าได้รับความทุกข์ยากในหนทางของเรา หรือตกต่าเพราะเห็นแก่เรา ก็อย่าได้กังวลใจ
จงฝากความหวังไว้กับพระผู้เป็นเจ้า พระผู้เป็นเจ้าของเจ้า พระผู้เป็นนายของบรรพบุรุษของเจ้า
เพราะประชาชนกาลังเร่ร่อนอยู่ในความหลงผิด จิตใจมืดมัวจนมองไม่เห็นพระผู้เป็นเจ้าด้วยตาของ
ตนเอง ไม่ได้ยินทานองเพลงของพระองค์ด้วยหูของตนเอง นี้คือสภาพของพวกเขา ซึ่งเจ้าก็เห็นแล้ว
เช่นกัน
ดังนี้เองที่ความงมงายได้กลายเป็นม่านที่ปิดกั้นหัวใจของพวกเขาจากวิถีธรรมของพระผู้เป็นเจ้า
พระผู้ทรงประเสริฐ พระผู้ทรงความยิ่งใหญ่
ขอให้เจ้าแน่ใจว่า แท้จริงแล้วผู้ที่เมินพระผู้ทรงความงามนี้เท่ากับเมินธรรมทูตทั้งหลายในอดีต
และจองหองต่อพระผู้เป็นเจ้าตั้งแต่นิรันดรกาลตราบจนนิรันดรกาล
ดูกร อาหมัด จงอ่านธรรมจารึกนี้ให้ดี และใช้สวดระหว่างที่เจ้ามีชีวิตอยู่ และอย่าได้ละเลย
เพราะแท้จริงแล้ว พระผู้เป็นเจ้าทรงกาหนดรางวัลสาหรับผู้ที่สละชีวิตเพื่อพระองค์ร้อยคนและการรับใช้
ในทั้งสองภพไว้ให้ผู้ที่สวดธรรมจารึกนี้ เราประทานผลบุญนี้ให้แก่เจ้าประหนึ่งเป็นความอารีและความ
ปรานีจากที่สถิตของเรา เพื่อว่าเจ้าจะได้เป็นพวกที่รู้คุณ

พระผู้เป็นเจ้าเป็นพยาน
! หากใครที่ตกอยู่ในความทุกข์ยากหรือเศร้าโศกได้อ่านธรรมจารึกนี้
อย่างจริงใจที่สุด พระผู้เป็นเจ้าจะปัดเป่าความทุกข์โศก แก้ไขความยากลาบากและขจัดความทุกข์ยากให้
เขา
แท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้ทรงปรานี พระผู้ทรงเห็นใจ ขอความสรรเสริญจงมีแด่พระผู้เป็นเจ้า
พระผู้เป็นนายแห่งภพทั้งปวง
พระบาฮาอุลลาห์

ธรรมจารึกอัคคี
ในนามของพระผู้เป็นเจ้า พระผู้ทรงบรมโบราณที่สุด พระผู้ทรงความยิ่งใหญ่ที่สุด
หัวใจของบรรดาผู้ที่จริงใจถูกเผาผลาญด้วยไฟแห่งการพรากจากกัน
ภพทั้งปวง แสงที่เรืองจากพักตรากฤติของพระองค์อยู่ ณ ที่ใด?

ข้าแต่พระผู้เป็นที่รักยิ่งของ

บรรดาผู้ใกล้ชิดพระองค์ถูกทอดทิ้งอยู่ในความมืดอันน่าสลด ข้าแต่พระผู้เป็นยอดปรารถนาของ
ภพทั้งปวง แสงอรุณแห่งการกลับมาอยู่ร่วมกับพระองค์อยู่ ณ ที่ใด?
ร่างของบรรดาผู้ที่พระองค์เลือกสรรนอนสั่นสะท้านอยู่บนพื้นทรายที่ห่างไกล ข้าแต่พระผู้ยัง
ความปลาบปลื้มให้แก่ภพทั้งปวง มหาสมุทรอันเป็นที่สถิตของพระองค์อยู่ ณ ที่ใด?
มือที่เฝ้าวิงวอนนี้ชูขึ้นสู่นภาแห่งพระกรุณาและความเอื้อเฟื้อของพระองค์ ข้าแต่พระผู้ทรงตอบ
ภพทั้งปวง ฝนแห่งความเมตตาของพระองค์อยู่ ณ ที่ใด?
พวกไม่มีศาสนาได้ลุกขึ้นกดขี่ในทุกดินแดน ข้าแต่พระผู้พิชิตภพทั้งปวง อานุภาพบีบบังคับของ
ประกาศิตจากปากกาของพระองค์อยู่ ณ ที่ใด?
เสียงเห่าหอนของสุนัขดังก้องอยู่รอบด้าน ข้าแต่พระผู้ลงอาญาแห่งภพทั้งปวง ราชสีห์ในพนา
แห่งอานาจของพระองค์อยู่ ณ ที่ใด?
ความเยือกเย็นได้เกาะกินมวลมนุษยชาติ ข้าแต่พระผู้เป็นอัคคีแห่งภพทั้งปวง ความรักอันอบอุ่น
ของพระองค์อยู่ ณ ที่ใด?

ความหายนะขึ้นถึงขีดสุดแล้ว ข้าแต่พระผู้ทรงกู้พิภพทั้งปวง สัญลักษณ์แห่งความช่วยเหลือของ
พระองค์อยู่ ณ ที่ใด?
ความมืดได้ปกคลุมประชาชนเกือบทั้งหมด ข้าแต่พระผู้เป็นรัศมีของภพทั้งปวง วิภาอันโชติช่วง
ของพระองค์อยู่ ณ ที่ใด?
คอของมนุษย์ยืดขึ้นด้วยความประสงค์ร้าย ข้าแต่พระผู้ทาลายภพทั้งปวง ดาบแห่งความ
พยาบาทของพระองค์อยู่ ณ ที่ใด ?
ความตกต่าถึงขีดสุด ข้าแต่พระผู้ทรงความรุ่งโรจน์ของภพทั้งปวง เครื่องหมายแห่งความ
รุ่งโรจน์ของพระองค์อยู่ ณ ที่ใด?
ความทุกข์โศกได้ทรมานพระผู้เปิดเผยพระนามของพระองค์ พระผู้ทรงปรานี ข้าแต่พระผู้ยัง
ความปีติให้แก่ภพทั้งปวง ความปีติที่มากับอรุโณทัยแห่งการเปิดเผยพระธรรมของพระองค์อยู่ ณ ที่ใด?
ประชาชนทั้งปวงบนพิภพอยู่ในความปวดร้าว ข้าแต่พระผู้ยังความหรรษาให้แก่ภพทั้งปวง ธง
แห่งความหรรษาของพระองค์อยู่ ณ ที่ใด?
พระองค์ทรงเห็นอุทัยสถานแห่งสัญลักษณ์ของพระองค์ถูกบดบังด้วยการชักจูงอันชั่วร้าย ข้าแต่
พระผู้ทรงอานุภาพแห่งภพทั้งปวง องคุลีแห่งอานาจของพระองค์อยู่ ณ ที่ใด?
มวลมนุษย์กระหายอย่างสาหัส ข้าแต่พระผู้เป็นนายแห่งภพทั้งปวง สายธารแห่งความอารีของ
พระองค์อยู่ ณ ที่ใด?
ความโลภได้ครอบงามนุษยชาติ ข้าแต่พระผู้เป็นนายแห่งภพทั้งปวง ผู้ที่ปล่อยวางมีให้เห็น ณ ที่
ใด?
พระองค์ทรงเห็นพระผู้ถูกประทุษร้ายนี้ถูกเนรเทศไปอย่างโดเดี่ยว ข้าแต่พระผู้เป็นประมุขแห่ง
ภพทั้งปวง กองทัพสวรรค์แห่งบัญชาของพระองค์อยู่ ณ ที่ใด?
ข้าพเจ้าถูกทอดทิ้งอยู่ในต่างแดน ข้าแต่พระผู้เป็นที่วางใจของภพทั้งปวง เครื่องหมายแห่ง
ความซื่อสัตย์ของพระองค์อยู่ ณ ที่ใด?
ความตายอันเจ็บปวดได้ทรมานมวลมนุษย์ ข้าแต่พระผู้เป็นชีวิตแห่งภพทั้งปวง คลื่นมหาสมุทร
แห่งชีวิตนิรันดร์ของพระองค์อยู่ ณ ที่ใด?

เสียงของซาตานได้กระซิบมนุษย์ทุกคน ข้าแต่พระผู้เป็นแสงสว่างแห่งภพทั้งปวง ดาวตกที่มา
กับไฟของพระองค์อยู่ ณ ที่ใด?
กิเลสอันมัวเมาได้ทาให้มนุษยชาติส่วนใหญ่วิปริต ข้าแต่พระผู้เป็นยอดปรารถนาของภพทั้งปวง
อรุโณทัยแห่งความบริสุทธิ์อยู่ ณ ที่ใด?
พระองค์ทรงเห็นพระผู้ถูกประทุษร้ายนี้ถูกปกปิดภายใต้การกดขี่ท่ามกลางชาวซีเรียน ข้าแต่พระ
ผู้เป็นแสงสว่างแห่งภพทั้งปวง รัศมีของแสงอรุณของพระองค์อยู่ ณ ที่ใด?
พระองค์ทรงเห็นข้าพเจ้าถูกห้ามมิให้พูด ข้าแต่พระผู้เป็นนกไนติงเกลแห่งภพทั้งปวง เช่นนั้น
แล้วทานองเพลงของพระองค์จะขับขานมาจากที่ใด?
ประชาชนส่วนใหญ่หมกหมุ่นอยู่ในความเพ้อฝันและจินตนาการอันไร้สาระ ข้าแต่พระผู้ให้ความ
มั่นใจแก่ภพทั้งปวงตัวแทนแห่งความั่นใจของพระองค์อยู่ ณ ที่ใด
บาฮากาลังจมอยู่ในทะเลแห่งความทุกข์ทรมาน ข้าแต่พระผู้ทรงกู้พิภพทั้งปวง เรือแห่งความ
รอดพ้นของพระองค์อยู่ ณ ที่ใด?
พระองค์ทรงเห็นอรุโณทัยแห่งวาทะของพระองค์อยู่ในความมืดของสรรพภาวะ ข้าแต่พระผู้เป็น
แสงสว่างแก่ภพทั้งปวง ดวงตะวันบนนภาแห่งพระกรุณาของพระองค์อยู่ ณ ที่ใด?
ตะเกียงแห่งสัจธรรม ความบริสุทธิ์ ความจงรักภักดีและเกียรติ ถูกดับแสง ข้าแต่พระผู้ทรง
ขับเคลื่อนภพทั้งปวง สัญลักษณ์แห่งความพยาบาทที่กริ้วโกรธของพระองค์อยู่ ณ ที่ใด?
พระองค์เห็นหรือว่ามีผู้ใดสนับสนุนพระองค์หรือตรึกตรองสิ่งที่บังเกิดกับบรมศาสดาในหนทาง
แห่งความรักของพระองค์? ข้าแต่พระผู้เป็นที่รักยิ่งของภพทั้งปวง บัดนี้ปากกาของข้าพเจ้าหยุดแล้ว
กิ่งก้านของพฤกษาสวรรค์หักเพราะพายุแห่งชะตากรรม ข้าแต่พระผู้ทรงค้าจุนภพทั้งปวง ธง
แห่งความช่วยเหลือของพระองค์อยู่ ณ ที่ใด?
พระพักตร์ที่ถูกธุลีแห่งการใส่ร้ายบดบัง ข้าแต่พระผู้ทรงปรานีแห่งภพทั้งปวง สายลมแห่ง
ความเห็นใจของพระองค์อยู่ ณ ที่ใด?
เสื้อคลุมที่บริสุทธิ์เปรอะเปื้อนเพราะพวกหลอกลวง ข้าแต่พระผู้ประดับภพทั้งปวง ภูษาแห่ง
ความวิสุทธิ์ของพระองค์อยู่ ณ ที่ใด?

ทะเลแห่งความกรุณาสงบนิ่งเพราะสิ่งที่มือของมนุษย์ได้กระทา ข้าแต่พระผู้เป็นยอดปรารถนา
ของภพทั้งปวงคลื่นแห่งความอารีของพระองค์อยู่ ณ ที่ใด?
ประตูนาไปสู่ที่สถิตของพระผู้เป็นเจ้าถูกปิดด้วยความกดขี่ของเหล่าศัตรู ข้าแต่พระผู้ไขภพทั้ง
ปวง กุญแจแห่งพระกรุณาของพระองค์อยู่ ณ ที่ใด?
ใบไม้กลายเป็นสีเหลืองเพราะพิษของลมที่กระพือความไม่สงบ ข้าแต่พระผู้ให้แห่งภพทั้งปวง
การหลั่งไหลจากเมฆแห่งความอารีของพระองค์อยู่ ณ ที่ใด?
จักรวาลมืดมนด้วยธุลีบาป ข้าแต่พระผู้ทรงอภัยแก่ภพทั้งปวง สายลมแห่งการอภัยของพระองค์
อยู่ ณ ที่ใด?
ศาสดาหนุ่มผู้นี้โดดเดี่ยวในดินแดนที่มืดมน ข้าแต่พระผู้ประทานพรให้ภพทั้งปวง ฝนแห่ง
กรุณาธิคุณของพระองค์อยู่ ณ ที่ใด?
ดูกร พระผู้เป็นปากกาอันยิ่งใหญ่ที่สุด เราได้ยินเสียงร้องเรียกอันแสนหวานของเจ้าแล้วใน
อาณาจักรอนันต์ ดูกร พระผู้ถูกประทุษร้ายแห่งภพทั้งปวง จงเงี่ยหูฟังพจนาที่ชิวหาแห่งความโอฬาร
ดารัส!
ดูกร พระผู้ทรงอรรถาธิบายแห่งภพทั้งปวง หากมิใช่เพราะความเยือกเย็นแล้ว วจนะของเจ้าจะ
แผ่ความร้อนออกไปได้อย่างไร?
ดูกร พระผู้เป็นแสงสว่างแห่งภพทั้งปวง หากมิใช่เพราะความหายนะ ดวงตะวันแห่งความอดทน
ของเจ้าจะส่องแสงได้อย่างไร?
ดูกร พระผู้ทรงความอดทนแห่งภพทั้งปวง อย่าได้เศร้าโศกเพราะคนไร้ศีลธรรม เจ้าถูกสร้าง
ขึ้นมาเพื่ออดทนและทนทาน
ดูกร พระผู้ทรงความรักแห่งภพทั้งปวง รุ่งอรุณของเจ้าบนขอบฟ้าแห่งพระปฏิญญาท่ามกลาง
พวกปลุกปั่นความไม่สงบ และใจของเจ้าที่ถวิลหาพระผู้เป็นเจ้านั้น ช่างหวานเพียงใด
ดูกร เพราะผู้ทรงความปีติแห่งภพทั้งปวง โดยเจ้า ธงแห่งอิสรภาพจึงได้ปักบนยอดสุด และทะเล
แห่งความอารีจึงสาดซัด
ดูกร พระผู้ถูกเนรเทศแห่งภพทั้งปวง เพราะความโดดเดี่ยวของเจ้า ดวงตะวันแห่งความเป็น
หนึ่งจึงได้ส่องแสง เพราะการถูกเนรเทศของเจ้า ดินแดนแห่งเอกภาพจึงวิจิตร

ดูกร พระผู้เป็นความภาคภูมิของภพทั้งปวง เราได้ให้ความตกต่าเป็นภูษาแห่งความรุ่งโรจน์
และความทุกข์ทรมานเป็นอาภรณ์ประดับวิหารของเจ้า
ดูกร พระผู้ทรงปกปิดบาปแห่งภพทั้งปวง เจ้าเห็นแล้วว่าหัวใจทั้งหลายมีแต่ความเกลียดชัง เจ้า
จงมองข้ามเสีย
ดูกร พระผู้ทรงเสียสละสาหรับภพทั้งปวง เมื่อดาบสะท้อนแสง จงมุ่งหน้าไป
คืบหน้าต่อไป!
ดูกร พระผู้ทาให้ภพทั้งปวงคร่าครวญ เจ้าหรือเราที่จะคร่าครวญ
ผู้สนับสนุนเจ้ามีเพียงน้อยนิด

! เมื่อหอกพุ่งมา จง

? เราต่างหากที่จะร่าไห้เพราะ

ข้าแต่พระผู้เป็นที่รักยิ่งผู้ทรงความรุ่งโรจน์ ข้าพเจ้าได้ยินเสียงร้องเรียกของพระองค์แล้ว และ
บัดนี้พระพักตร์ของบาฮาแดงเป็นไฟด้วยความร้อนแห่งความทุกข์ทรมาน และด้วยอัคคีของวจนะอัน
เรืองรองของพระองค์ และบาฮาลุกขึ้นด้วยความซื่อสัตย์เพื่อเสียสละ พร้อมกับตั้งปณิธานในความยินดี
ของพระองค์ ข้าแต่พระผู้ทรงบันดาลความเป็นไปของภพทั้งปวง
ดูกร อาลี อัคบา จงขอบคุณพระผู้เป็นนายของเจ้า สาหรับธรรมจารึกนี้ ซึ่งเจ้าสามารถสูดสุคน
ธรสแห่งขันติของเรา และรับรู้สิ่งที่รุมล้อมเราในวิถีของพระผู้เป็นเจ้า พระผู้เป็นที่บูชาของภพทั้งปวง
หากคนรับใช้ทุกคนอ่านและตรึกตรองสิ่งนี้ จะเกิดไฟระอุอยู่ในเส้นโลหิตของพวกเขา ซึ่งจะจุด
ภพทั้งปวงให้ลุกโพลง
พระบาฮาอุลลาห์

บทอธิษฐาน
ณ สถูปของพระบาฮาอุลลาห์
และพระบ๊อบ
(ใช้สวดในวันศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นวันครบรอบของทั้งสองพระองค์ด้วย)

ความสรรเสริญที่รุ่งอรุณขึ้นมาจากอัตภาพอันเกรียงไกรที่สุดของพระองค์ และความรุ่งโรจน์ที่
ฉายออกมาจากความงามอันโชติช่วงที่สุดของพระองค์ สถิตอยู่กับพระองค์ ข้าแต่พระผู้แสดงความ
โอฬารให้เป็นที่ประจักษ์ พระผู้เป็นราชันแห่งนิรันดรกาล พระผู้เป็นนายของทุกคนที่อยู่ในสวรรค์และบน
โลก! ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า อาณาจักร ราชศักดาและความโอฬารของพระผู้เป็นเจ้า เปิดเผยผ่านมาทาง
พระองค์ ดวงตะวันที่ชัชวาลมาแต่โบราณกาลได้สาดรัศมีอยู่บนนภาแห่งประกาศิตที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้
ของพระองค์ และความงามของพระผู้ที่เรามองไม่เห็นเรืองแสงอยู่เหนือขอบฟ้าของสรรพสิ่งทั้งปวง
ข้าพเจ้าขอยืนยันอีกด้วยว่า เพียงการขยับปากกาของพระองค์ บัญชาที่ว่า “พระองค์จงเป็น” จึงบัง
เกิดผล ความลับของพระผู้เป็นเจ้าถูกเปิดเผย ทุกสรรพสิ่งถูกบันดาลขึ้นมา และธรรมวิวรณ์ทั้งหมดหลั่ง
ลงมา
ข้าพเจ้าขอเป็นพยานอีกด้วยว่า ความงามของพระผู้เป็นที่บูชาเปิดเผยผ่านมาทางความงามของ
พระองค์ พระพักตร์ของพระผู้เป็นยอดปรารถนาสุกสกาวอยู่ในพระพักตร์ของพระองค์ และพระองค์ทรง
ตัดสินทุกสรรพสิ่งด้วยวจนะของพระองค์ โดยบันดาลให้บรรดาผู้ที่อุทิศตนต่อพระองค์ได้ขึ้นไปสู่สุดยอด
ของความรุ่งโรจน์ และผู้ไม่มีศาสนาจมลงไปสู่ก้นบึ้งของอเวจี
ข้าพเจ้าขอเป็นพยานว่า ผู้ที่รู้จักพระองค์ได้รู้จักพระผู้เป็นเจ้า และผู้ที่ได้เข้าเฝ้าพระองค์ได้เข้า
เฝ้าพระผู้เป็นเจ้า พระพรนั้นช่างยิ่งใหญ่สาหรับผู้ที่เชื่อในพระองค์และเครื่องหมายของพระองค์ ถ่อมตน
ต่ออธิปไตยของพระองค์ ได้รับเกียรติของการเข้าเฝ้าพระองค์ เป็นที่ยินดีตามพระประสงค์ของพระองค์
รายล้อมพระองค์ และยืนยันอยู่หน้าบัลลังก์ของพระองค์ ความหายนะบังเกิดกับผู้ที่ทาบาปต่อพระองค์
ปฏิเสธพระองค์ ปฏิเสธเครื่องหมายของพระองค์ ปฏิเสธอธิปไตยของพระองค์ ลุกขึ้นต่อต้านพระองค์
หยิ่งทะนงต่อพระพักตร์ของพระองค์ โต้แย้งพยานหลักฐานของพระองค์ หนีออกไปจากการปกครองและ
อาณาจักรของพระองค์ และได้รับการนับว่าเป็นพวกไม่มีศาสนา ซึ่งชื่อของพวกเขาถูกจารึกไว้ในธรรม
จารึกศักดิ์สิทธิ์ด้วยดัชนีแห่งบัญชาของพระองค์
ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า พระผู้เป็นที่รักยิ่งของข้าพเจ้า จากมือขวาแห่งความปรานีและ
เมตตารักใคร่ของพระองค์ ขอกรุณาธิคุณของพระองค์พัดลมหายใจอันบริสุทธิ์มายังข้าพเจ้า เพื่อว่าลม
หายใจนั้นจะพัดให้ข้าพเจ้าหลุดพ้นจากตนเองและโลก และเข้าไปสู่ราชสานักแห่งความใกล้ชิดและที่สถิต
ของพระองค์ พระองค์ทรงอานาจในการกระทาสิ่งที่พระองค์ปรารถนา ความจริงแล้วพระองค์ทรงความ
ยิ่งใหญ่เหนือสรรพสิ่งทั้งปวง
การระลึกถึงและการสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้า ความรุ่งโรจน์และวิภาของพระผู้เป็นเจ้า สถิตอยู่กับ
พระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นความงามของพระผู้เป็นเจ้า ! ข้าพเจ้าขอเป็นพยานว่า ดวงตาของทุกสรรพสิ่งไม่

เคยเห็นใครถูกประทุษร้ายเหมือนพระองค์ ตลอดชีวิตของพระองค์จมอยู่ในมหาสมุทรแห่งความทุกข์
ทรมาน เวลาหนึ่งพระองค์ถูกล่ามด้วยโซ่ตรวน อีกเวลาหนึ่งพระองค์ถูกคุกคามด้วยดาบของศัตรู ถึง
กระนั้นก็ตาม พระองค์ก็ได้บัญชามวลมนุษย์ให้ปฏิบัติตามบัญญัติที่พระองค์ได้รับมอบมาจากพระผู้เป็นผู้
ทรงรอบรู้ พระผู้ทรงอัจฉริยภาพ
ขอให้วิญญาณของข้าพเจ้าเป็นพลีแด่การถูกประทุษร้ายที่พระองค์ได้รับ และเป็นค่าไถ่สาหรับ
ความทุกข์ยากของพระองค์ ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อพระผู้เป็นเจ้า ต่อบรรดาผู้ที่มีใบหน้าเรืองรองด้วยวิภา
จากพักตรากฤติของพระองค์ และผู้ที่ปฏิบัติตามบัญชาทุกอย่างด้วยความรักพระองค์ ขอทรงขจัดม่านที่
ปิดกั้นระหว่างพระองค์และบรรดาผู้ที่พระองค์สร้างขึ้นมา ขอทรงประทานสิ่งที่ดีงามให้แก่ข้าพเจ้าในโลก
นี้และโลกหน้า ความจริงแล้วพระองค์คือพระผู้ทรงมหิทธานุภาพ พระผู้ทรงประเสริฐสุด พระผู้ทรงความ
รุ่งโรจน์ พระผู้ทรงอภัยเสมอ พระผู้ทรงเห็นใจ
ข้าแต่พระผู้เป็นนาย พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ขอพระองค์ทรงประสาทพรให้กับพฤกษาสวรรค์
นี้ ตลอดจนใบ คบไม้ กิ่งก้าน ลาต้น และหน่อของพฤกษานี้ ตราบนานเท่าที่อธิปไตยอันวิศิษฎ์สุดและ
คุณลักษณะอันเกรียงไกรที่สุดของพระองค์ยังอยู่ ขอทรงคุ้มครองพฤกษานี้ให้ปลอดภัยจากการปองร้าย
ของผู้กรุกรานและผู้กดขี่ แท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้ทรงมหิทธานุภาพ พระผู้ทรงอานุภาพสูงสุด ข้าแต่
พระผู้เป็นนาย พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ขอพระองค์ทรงประสาทพรอีกด้วยให้กับบรรดาคนรับใช้ชาย
หญิงที่มาถึงเบื้องพระพักตร์ของพระองค์ ความจริงแล้วพระองค์คือพระผู้ทรงอารี และพระกรุณาของ
พระองค์ไม่มีขีดจากัด ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ พระผู้ทรงอภัยเสมอ พระผู้ทรงเอื้อเฟื้อ
ที่สุด
พระบาฮาอุลลาห์

บทอธิษฐาน
ณ สถูปของพระอับดุลบาฮา
(ใช่สวดเป็นการส่วนตัวได้ด้วยเช่นกัน)

“ใครที่สวดบทอธิษฐานนี้ด้วยความอ่อนน้อมและศรัทธา จะยังความเบิกบานหรรษาให้แก่หัวใจ
ของคนรับใช้ผู้นี้ ซึ่งจะเป็นเสมือนได้อยู่ต่อหน้าพระองค์”
พระอับดุลบาฮา
พระองค์คือพระผู้ทรงความรุ่งโรจน์

!

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า
! ข้าพเจ้าขอยกมือวิงวอนพระองค์ด้วยความอ่อน
น้อมและน้าตา ขอเอาใบหน้าคลุกธุลี ณ ธรณีประตูของพระองค์ พระผู้ทรงความประเสริฐเหนือปัญญา
ของผู้แก่วิชาและการสรรเสริญของผู้ที่เทิดทูนพระองค์ ขอทรงทอดสายตาแห่งความปรานีมายังคนรับใช้
ผู้ต่าต้อยและอ่อนน้อมอยู่ ณ ประตูของพระองค์และโปรดให้เขาดาดิ่งลงสู่มหาสมุทรแห่งพระกรุณา
อนันต์ของพระองค์
ข้าแต่พระผู้เป็นนาย
! เขาคือคนรับใช้ผู้น่าสงสารและต่าต้อยของพระองค์ เป็นทาสที่วิงวอน
พระองค์ เป็นเชลยอยู่ในมือของพระองค์ อธิษฐานถึงพระองค์ด้วยความศรัทธา วางใจในพระองค์ หลั่ง
น้าตาต่อพระพักตร์ของพระองค์ ร้องเรียกและวิงวอนพระองค์ว่า :
ข้าแต่พระผู้เป็นนาย พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า
! โปรดประทานความกรุณาให้ข้าพเจ้ารับใช้
บรรดาผู้เป็นที่รักของพระองค์ โปรดให้ข้าพเจ้าเป็นทาสรับใช้ที่เข้มแข็งของพระองค์ ให้หน้าผากของ
ข้าพเจ้าเรืองรองด้วยแสงแห่งการบูชาในราชสานักแห่งความวิสุทธิ์ของพระองค์ และด้วยการอธิษฐานถึง
อาณาจักรแห่งความโอฬารของพระองค์ โปรดช่วยให้ข้าพเจ้าสิ้นความเห็นแก่ตัว ณ ประตูไปสู่สวรรค์
ของพระองค์ ให้ข้าพเจ้าตัดความผูกพันจากทุกสิ่งภายในอาณาบริเวณอันวิสุทธิ์ของพระองค์ โปรดให้
ความไม่เห็นแก่ตัวเป็นถ้วยที่ข้าพเจ้าดื่ม เป็นเสื้อคลุมที่ข้าพเจ้าสวม เป็นมหาสมุทรที่ข้าพเจ้าดาดิ่งลงไป
โปรดบันดาลให้ข้าพเจ้าเป็นประดุจธุลีในวิถีของบรรดาผู้เป็นที่รักของพระองค์ และให้ข้าพเจ้าได้สละ
วิญญาณสาหรับพิภพที่ได้รับเกียรติจากรอยเท้าของบรรดาผู้ที่พระองค์เลือกสรรในวิถีของพระองค์ ข้าแต่
พระผู้เป็นนายแห่งความรุ่งโรจน์ในเบื้องบนสุด
คนรับใช้ร้องเรียกพระองค์ยามรุ่งอรุณและค่าคืนด้วยบทอธิษฐานนี้ โปรดให้หัวใจของเขาสม
ปรารถนา ข้าแต่พระผู้เป็นนาย! โปรดให้เขามีหัวใจที่ผ่องใส มีใจเบิกบานและเห็นแจ้งในธรรม เพื่อว่าเขา
จะได้รับใช้ศาสนาและคนรับใช้ของพระองค์
พระองค์คือพระผู้ทรงประทานพร พระผู้ทรงสงสาร พระผู้ทรงอารีที่สุด พระผู้ทรงกรุณา พระผู้
ทรงปรานี พระผู้ทรงเห็นใจ
พระอับดุลบาฮา

บทอธิษฐานวันอัยยัมมีฮา
วันอัยยัมมีฮาอยู่ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ถึง 1 มีนาคม ควรเป็นวันสาหรับการเตรียมตัวถือศีลอด
เป็นวันสาหรับการต้อนรับขับสู้ การกุศล และให้ของขวัญ
ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า พระผู้เป็นอัคคี พระผู้เป็นแสงสว่างของข้าพเจ้า
! วันที่พระองค์ให้ชื่อไว้ใน
คัมภีร์ว่าอัยยัมมีฮาได้เริ่มขึ้นแล้ว ข้าแต่พระผู้เป็นราชันแห่งนามทั้งหลาย และการถือศีลอดที่ปากกาอัน
ประเสริฐสุดของพระองค์ได้บัญชาให้ทุกคนที่อยู่ในอาณาจักรของพระองค์ปฏิบัติ กาลังใกล้เข้ามา ข้าแต่
พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อวันเหล่านี้ ต่อทุกคนที่ยึดถือสายใยแห่งบัญญัติของ
พระองค์ในช่วงเวลานี้ และยึดถือศีลของพระองค์ ขอทรงให้วิญญาณทุกดวงได้อยู่ในอาณาบริเวณของ
ราชสานักของพระองค์ ในตาแหน่งที่ปรากฏวิภาจากพักตรากฤติของพระองค์
ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า บุคคลเหล่านี้คือคนรับใช้ของพระองค์ ผู้ซึ่งไม่ถูกความใฝ่ต่าชัก
จูงให้ละเลยพระธรรมที่พระองค์ลิขิตไว้ในคัมภีร์ พวกเขาน้อมคานับศาสนาของพระองค์ รับคัมภีร์ของ
พระองค์ด้วยความมุ่งมั่นที่ก่อกาเนิดจากพระองค์ ปฏิบัติตามสิ่งที่พระองค์บัญญัติให้แก่พวกเขาและ
ตัดสินใจประพฤติตนตามพระธรรมที่พระองค์ประทานมา
ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า พระองค์ทรงเห็นแล้วว่า พวกเขายอมรับสิ่งที่พระองค์เปิดเผย
ไว้ในคัมภีร์อย่างไร ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า โปรดให้พวกเขาได้ดื่มสายธารแห่งนิรันดรกาลจาก
พระหัตถ์แห่งความกรุณาของพระองค์ โปรดลิขิตรางวัลให้แก่พวกเขาตามที่กาหนดไว้ให้ผู้ที่ดาดิ่งลงสู่
มหาสมุทรอันเป็นที่สถิตของพระองค์ และได้รับอมฤตแห่งการเข้าเฝ้าพระองค์
ข้าแต่พระผู้เป็นจอมกษัตริย์ของกษัตริย์ทั้งหลาย พระผู้ทรงสงสารผู้ถูกกดขี่ ข้าพเจ้าขอวิงวอน
พระองค์ ขอทรงบัญญัติสิ่งที่ดีงามในโลกนี้และโลกหน้าให้แก่พวกเขา ยิ่งกว่านั้นขอทรงลิขิตสิ่งที่ไม่มี
ประชาชนคนใดค้นพบให้แก่พวกเขา และโปรดนับพวกเขาเป็นพวกที่รายล้อมพระองค์ และอยู่รอบ
บัลลังก์ของพระองค์ในทุกภพ
ความจริงแล้วพระองค์คือพระผู้ทรงมหิทธานุภาพ พระผู้ทรงรอบรู้ พระผู้ทรงทราบทุกอย่าง
พระบาฮาอุลลาห์

บทอธิษฐานระหว่างถือศีลอด
(ช่วงเวลาถือศีลอดอยู่ระหว่าง 2-20 มีนาคม)
ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อสัญลักษณ์อันยิ่งใหญ่และการเปิดเผยพระ
กรุณาของพระองค์ในหมู่มนุษย์ ขอทรงอย่าผลักไสข้าพเจ้าไปจากประตูของนครอันเป็นที่สถิตของ
พระองค์ และโปรดอย่าให้ข้าพเจ้าผิดหวังในกรุณาธิคุณที่พระองค์แผ่มาให้ประชาชน ข้าแต่พระผู้เป็น
เจ้าของข้าพเจ้า พระองค์ทรงเห็นแล้วว่าข้าพเจ้ายึดถือพระนามของพระองค์ พระผู้ทรงวิสุทธิ์ที่สุด พระผู้
ทรงเรืองรองที่สุด พระผู้ทรงอานาจสูงสุด พระผู้ทรงยิ่งใหญ่ที่สุด พระผู้ทรงประเสริฐสุด พระผู้ทรง
รุ่งโรจน์ที่สุด และยึดเหนี่ยวชายเสื้อคลุมที่ทุกคนในโลกนี้และโลกหน้าต่างก็ยึดเหนี่ยว
ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อสุรเสียงที่หวานเสนาะและพระวจนะอัน
ประเสริฐสุดของพระองค์ ขอทรงให้ข้าพเจ้าได้ใกล้เข้ามายังธรณีประตูของพระองค์ และไม่หลุดออกไป
นอกร่มเงาแห่งความปรานีและฟากฟ้าแห่งความอารีของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า
พระองค์ทรงเห็นแล้วว่า ข้าพเจ้ายึดถือพระนามของพระองค์ พระผู้ทรงวิสุทธิ์ที่สุด พระผู้ทรงเรืองรอง
ที่สุด พระผู้ทรงอานาจสูงสุด พระผู้ทรงยิ่งใหญ่ที่สุด พระผู้ทรงประเสริฐสุด พระผู้ทรงรุ่งโรจน์ที่สุด และ
ยึดเหนี่ยวชายเสื้อคลุมที่ทุกคนในโลกนี้และโลกหน้าต่างก็ยึดเหนี่ยว
ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อวิภาของพระนลาฏและความเจิดจ้าของ
พักตรากฤติของพระองค์ที่เรืองแสงมาจากขอบฟ้าอันสูงสุด ขอทรงดึงดูดข้าพเจ้าด้วยสุคนธรสจากภูษา
ของพระองค์ และให้ข้าพเจ้าได้ดื่มอมฤตแห่งวาทะของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า พระองค์
ทรงเห็นแล้วว่า ข้าพเจ้ายึดถือพระนามของพระองค์ พระผู้ทรงวิสุทธิ์ที่สุด พระผู้ทรงเรืองรองที่สุด พระผู้
ทรงอานาจสูงสุด พระผู้ทรงยิ่งใหญ่ที่สุด พระผู้ทรงประเสริฐสุด พระผู้ทรงรุ่งโรจน์ที่สุด และยึดเหนี่ยว
ชายเสื้อคลุมที่ทุกคนในโลกนี้และโลกหน้าต่างก็ยึดเหนี่ยว
ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อเกศาที่พลิ้วอยู่บนพระพักตร์ของพระองค์
ประดุจดังปากกาอันประเสริฐสุดของพระองค์ขยับอยู่บนธรรมจารึก เป็นการขจรความหมายที่ซ่อนเร้นไป
ทั่วอาณาจักรแห่งการสร้างสรรค์ของพระองค์ ขอทรงเชิดชูข้าพเจ้าให้รับใช้ศาสนาของพระองค์ เพื่อว่า
ข้าพเจ้าจะไม่ถอยหนีหรือถูกรั้งเพราะการชักจูงของพวกที่คัดค้านสัญลักษณ์ของพระองค์ และเมินพระ
พักตร์ของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า พระองค์ทรงเห็นแล้วว่า ข้าพเจ้ายึดถือพระนามของ
พระองค์ พระผู้ทรงวิสุทธิ์ที่สุด พระผู้ทรงเรืองรองที่สุด พระผู้ทรงอานาจสูงสุด พระผู้ทรงยิ่งใหญ่ที่สุด

พระผู้ทรงประเสริฐสุด พระผู้ทรงรุ่งโรจน์ที่สุด และยึดเหนี่ยวชายเสื้อคลุมที่ทุกคนในโลกนี้และโลก
หน้าต่างก็ยึดเหนี่ยว
ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อพระนามของพระองค์ที่ทรงบันดาลให้เป็น
ราชันแห่งนามทั้งหลาย และเป็นพระนามที่ยังความปลาบปลื้มให้แก่ทุกคนที่อยู่ในสวรรค์และบนโลก ขอ
ทรงช่วยให้ข้าพเจ้าได้พิศดูดวงตะวันแห่งความงามของพระองค์ และโปรดประทานอมฤตแห่งวาทะของ
พระองค์ให้แก่ข้าพเจ้า ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า พระองค์ทรงเห็นแล้วว่า ข้าพเจ้ายึดถือพระนาม
ของพระองค์ พระผู้ทรงวิสุทธิ์ที่สุด พระผู้ทรงเรืองรองที่สุด พระผู้ทรงอานาจสูงสุด พระผู้ทรงยิ่งใหญ่ที่สุด
พระผู้ทรงประเสริญสุด พระผู้ทรงรุ่งโรจน์ที่สุด และยึดเหนี่ยวชายเสื้อคลุมที่ทุกคนในโลกนี้และโลก
หน้าต่างก็ยึดเหนี่ยว
ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อเทพมณเฑียรแห่งราชศักดาของพระองค์
บนยอดที่ตระหง่านที่สุด และต่อฟากฟ้าแห่งการเปิดเผยพระธรรมของพระองค์บนเนินที่สูงสุด ขอทรง
ช่วยให้ข้าพเจ้าทาตามพระประสงค์และเจตนาที่พระองค์แสดงไว้ ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า
พระองค์ทรงเห็นแล้วว่า ข้าพเจ้ายึดถือพระนามของพระองค์ พระผู้ทรงวิสุทธิ์ที่สุด พระผู้ทรงเรืองรอง
ที่สุด พระผู้ทรงอานาจสูงสุด พระผู้ทรงยิ่งใหญ่ที่สุด พระผู้ทรงประเสริฐสุด พระผู้ทรงรุ่งโรจน์ที่สุด และ
ยึดเหนี่ยวชายเสื้อคลุมที่ทุกคนในโลกนี้และโลกหน้าต่างก็ยึดเหนี่ยว
ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อความงามของพระองค์ที่เรืองรัศมีอยู่เหนือ
ขอบฟ้าแห่งนิรันดรกาล เป็นความงามที่ทันใดเมื่อเปิดเผยออกมา อาณาจักรแห่งความงามน้อมถวาย
สักการะและสดุดีอย่างกึกก้อง ขอให้ข้าพเจ้าตายจากทุกสิ่งที่ข้าพเจ้าครอบครอง และมีชีวิตอยู่กับสิ่งที่
เป็นของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า พระองค์ทรงเห็นแล้วว่า ข้าพเจ้ายึดถือพระนามของ
พระองค์ พระผู้ทรงวิสุทธิ์ที่สุด พระผู้ทรงเรืองรองที่สุด พระผู้ทรงอานาจสูงสุด พระผู้ทรงยิ่งใหญ่ที่สุด
พระผู้ทรงประเสริฐสุด พระผู้ทรงรุ่งโรจน์ที่สุด และยึดเหนี่ยวชายเสื้อคลุมที่ทุกคนในโลกนี้และโลก
หน้าต่างก็ยึดเหนี่ยว
ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อบรมศาสดาผู้แสดงพระนามของพระองค์
พระผู้เป็นที่รักยิ่ง พระผู้ทรงสะกดหัวใจของคนรักของพระองค์ และดลให้วิญญาณของทุกคนที่อาศัยอยู่
ในโลกเหินขึ้นสู่เบื้องบน ขอทรงช่วยให้ข้าพเจ้าระลึกถึงและสดุดีพระองค์ท่ามกลางประชาชน ข้าแต่พระ
ผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า พระองค์ทรงเห็นแล้วว่า ข้าพเจ้ายึดถือพระนามของพระองค์ พระผู้ทรงวิสุทธิ์ที่สุด
พระผู้ทรงเรืองรองที่สุด พระผู้ทรงอานาจสูงสุด พระผู้ทรงยิ่งใหญ่ที่สุด พระผู้ทรงประเสริฐสุด พระผู้ทรง
รุ่งโรจน์ที่สุด และยึดเหนี่ยวชายเสื้อคลุมที่ทุกคนในโลกนี้และโลกหน้าต่างก็ยึดเหนี่ยว

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อเสียงใบไม้เสียดสีของพฤกษาสวรรค์และ
เสียงสายลมแห่งวาทะของพระองค์ในอาณาจักแห่งนาม ขอทรงพาข้าพเจ้าไปให้ไกลจากสิ่งที่พระองค์
รังเกียจ และเข้าใกล้ตาแหน่งที่พระผู้เป็นอรุโณทัยแห่งสัญลักษณ์ของพระองค์ฉายรัศมีออกไป ข้าแต่พระ
ผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า พระองค์ทรงเห็นแล้วว่า ข้าพเจ้ายึดถือพระนามของพระองค์ พระผู้ทรงวิสุทธิ์ที่สุด
พระผู้ทรงเรืองรองที่สุด พระผู้ทรงอานาจสูงสุด พระผู้ทรงยิ่งใหญ่ที่สุด พระผู้ทรงประเสริฐสุด พระผู้ทรง
รุ่งโรจน์ที่สุด และยึดเหนี่ยวชายเสื้อคลุมที่ทุกคนในโลกนี้และโลกหน้าต่างก็ยึดเหนี่ยว
ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อพยัญชนะที่ทันใดเมื่อเปล่งออกมาจาก
โอษฐ์แห่งพระประสงค์ของพระองค์ ได้ดลให้มหาสมุทรสาดซัด สายลมพัดพาต้นไม้งอกขึ้นมาและผลิ
ดอกออกผล ร่องรอยทั้งปวงของอดีตเลือนหายไป ม่านทั้งหมดขาดสะบั้น บรรดาผู้ที่อุทิศตนต่อพระองค์
รีบไปหาแสงสว่างจากพักตรากฤติของพระผู้เป็นนายของพวกเขา พระผู้ทรงอยู่เหนืออานาจบังคับใดๆ
ขอให้ข้าพเจ้าได้รู้สิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ในคลังแห่งความรู้และอัจฉริยภาพของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของ
ข้าพเจ้า พระองค์ทรงเห็นแล้วว่า ข้าพเจ้ายึดถือพระนามของพระองค์ พระผู้ทรงวิสุทธิ์ที่สุด พระผู้ทรง
เรืองรองที่สุด พระผู้ทรงอานาจสูงสุด พระผู้ทรงยิ่งใหญ่ที่สุด พระผู้ทรงประเสริฐสุด พระผู้ทรงรุ่งโรจน์
ที่สุด และยึดเหนี่ยวชายเสื้อคลุมที่ทุกคนในโลกนี้และโลกหน้าต่างก็ยึดเหนี่ยว
ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อไฟแห่งความรักของพระองค์ที่ขับความง่วง
ไปจากดวงตาของบรรดาผู้ที่พระองค์รักและเลือกสรร ต่อการที่พวกเขาระลึกถึงและสรรเสริญพระองค์
ขอทรงนับข้าพเจ้าเป็นพวกที่บรรลุพระธรรมที่พระองค์ลิขิตไว้ในคัมภีร์ และที่พระประสงค์ของพระองค์
แสดงไว้ ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า พระองค์ทรงเห็นแล้วว่า ข้าพเจ้ายึดถือพระนามของพระองค์
พระผู้ทรงวิสุทธิ์ที่สุด พระผู้ทรงเรืองรองที่สุด พระผู้ทรงอานาจสูงสุด พระผู้ทรงยิ่งใหญ่ที่สุด พระผู้ทรง
ประเสริฐสุด พระผู้ทรงรุ่งโรจน์ที่สุด และยึดเหนี่ยวชายเสื้อคลุมที่ทุกคนในโลกนี้และโลกหน้าต่างก็ยึด
เหนี่ยว
ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อแสงสว่างจากพักตรากฤติของพระองค์ที่
ผลักดันให้บรรดาผู้ที่ใกล้ชิดพระองค์ต้องพบกับคมอาวุธแห่งประกาศิตของพระองค์ และบรรดาผู้ที่อุทิศ
ตนต่อพระองค์ต้องเผชิญกับดาบของศัตรูในวิถีของพระองค์ ขอปากกาอันประเสริฐสุดของพระองค์ลิขิต
ให้แก่ข้าพเจ้าด้วยสิ่งที่พระองค์ลิขิตให้บรรดาผู้ที่พระองค์ไว้ใจและเลือกสรร ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของ
ข้าพเจ้า พระองค์ทรงเห็นแล้วว่า ข้าพเจ้ายึดถือพระนามของพระองค์ พระผู้ทรงวิสุทธิ์ที่สุด พระผู้ทรง
เรืองรองที่สุด พระผู้ทรงอานาจสูงสุด พระผู้ทรงยิ่งใหญ่ที่สุด พระผู้ทรงประเสริฐสุด พระผู้ทรงรุ่งโรจน์
ที่สุด และยึดเหนี่ยวชายเสื้อคลุมที่ทุกคนในโลกนี้และโลกหน้าต่างก็ยึดเหนี่ยว

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อพระนามของพระองค์ที่ทรงใช้สดับฟังเสียง
ร้องเรียกของคนรักของพระองค์ เสียงถอนหายใจของผู้ที่ปรารถนาพระองค์ เสียงร้องของผู้ที่ยินดีต่อการ
อยู่ใกล้ชิดพระองค์ เสียงโอดครวญของผู้ที่อุทิศต่อพระองค์ และทรงดลให้ผู้ที่ตั้งความหวังไว้กับพระองค์
ได้สมประสงค์และสมปรารถนาด้วยกรุณาธิคุณของพระองค์ และด้วยพระนามนี้ มหาสมุทรแห่งการอภัย
ได้สาดซัดต่อเบื้องพระพักตร์ของพระองค์ และก้อนเมฆแห่งความเอื้อเฟื้อของพระองค์หลั่งฝนลงมาให้
คนรับใช้ ขอทรงลิขิตสาหรับทุกคนที่ตั้งจิตสู่พระองค์และถือศีลอดตามที่พระองค์บัญญัติไว้ ให้พวกเขา
ได้รับรางวัลที่ประกาศิตไว้สาหรับพวกที่ไม่พูดนอกจากจะได้รับอนุญาตจากพระองค์และละทิ้งทุกสิ่งที่
พวกเขาครอบครองในหนทางแห่งความรักของพระองค์
ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อพระองค์เอง ต่อเครื่องหมายและ
สัญลักษณ์ที่แจ่มชัดของพระองค์ ต่อรัศมีอันเรืองรองของดวงตะวันแห่งความงามของพระองค์ และต่อกิ่ง
ของพระองค์ ขอทรงลบล้างบาปของบรรดาผู้ที่ยึดมั่นในกฎของพระองค์ และปฏิบัติตามบัญญัติของ
พระองค์ในคัมภีร์ ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า พระองค์ทรงเห็นแล้วว่า ข้าพเจ้ายึดถือพระนามของ
พระองค์ พระผู้ทรงวิสุทธิ์ที่สุด พระผู้ทรงเรืองรองที่สุด พระผู้ทรงอานาจสูงสุด พระผู้ทรงยิ่งใหญ่ที่สุด
พระผู้ทรงประเสริฐสุด พระผู้ทรงรุ่งโรจน์ที่สุด และยึดเหนี่ยวชายเสื้อคลุมที่ทุกคนในโลกนี้และโลก
หน้าต่างก็ยึดเหนี่ยว
พระบาฮาอุลลาห์
ขอความสรรเสริญจงมีแด่พระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนาย พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า
! ข้าพเจ้าขอ
วิงวอนต่อการเปิดเผยพระธรรมนี้ที่ได้เปลี่ยนความมืดเป็นแสงสว่าง บันดาลให้มีการก่อสร้างวิหาร
สาหรับสักการะ มีการลิขิตธรรมจารึกและม้วนพระธรรมคลี่ออก โปรดช่วยให้ข้าพเจ้าและญาติมิตรเหิน
ขึ้นสูนภาแห่งความรุ่งโรจน์ของพระองค์ และขจัดความสงสัยที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าไปยังเทพมณฑียร
แห่งเอกภาพของพระองค์
ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าคือผู้หนึ่งที่ยึดเหนี่ยวสายใยแห่งความเมตตารักใคร่
ของพระองค์ เกาะชายผ้าแห่งความกรุณาปรานีของพระองค์ ขอทรงบันดาลสิ่งที่ดีงามในโลกนี้และโลก
หน้าให้แก่ข้าพเจ้าและบรรดาผู้ที่ข้าพเจ้ารัก โปรดมอบของขวัญที่ซ่อนเร้นให้แก่พวกเราตามที่บัญญัติไว้
สาหรับบุคคลที่เลือกสรรแล้ว
ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า วันเหล่านี้คือวันที่พระองค์บัญชาให้คนรับใช้ถือศีลอด ขอพรจง
มีแด่ผู้ที่ถือศีลอดเพื่อเห็นแก่พระองค์และตัดความผูกพันจากทุกสิ่งนอกจากพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็น

นายของข้าพเจ้า โปรดช่วยให้ข้าพเจ้าและคนรับใช้เหล่านี้เชื่อฟังพระองค์และถือศีลของพระองค์ แท้จริง
แล้วพระองค์ทรงอานาจในการกระทาตามที่พระองค์ปรารถนา
ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ พระผู้ทรงรอบรู้ พระผู้ทรงอัจฉริยภาพ ขอความ
สรรเสริญจงมีแด่พระผู้เป็นเจ้า พระผู้เป็นนายแห่งภพทั้งปวง
พระบาฮาอุลลาห์
ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า วันเหล่านี้คือวันที่พระองค์บัญชาให้คนรับใช้ถือศีลอด พระองค์
ทรงใช้บัญชานี้ประดับอารัมภบทของคัมภีร์แห่งกฎและคลังแห่งบัญญัติของพระองค์ และทรงเปิดเผยแก่
ประชาชนต่อสายตาของทุกคนที่อยู่ในสวรรค์และบนโลก พระองค์ทรงประสาททุกชั่วโมงในวันเหล่านี้
ด้วยคุณธรรมพิเศษที่ไม่มีใครหยั่งรู้นอกจากพระองค์ พระผู้ทรงรอบรู้ทุกสรรพสิ่ง พระองค์ทรงมอบ
คุณธรรมนี้ส่วนหนึ่งให้แก่ทุกคนตามธรรมจารึกแห่งประกาศิตและคัมภีร์แห่งการวินิจฉัยที่เปลี่ยนแปลง
ไม่ได้ของพระองค์ นอกจากนี้พระองค์ยังได้แบ่งคัมภีร์ให้แก่ประชาชนและวงศ์ตระกูลบนพิภพคนละหน้า
สาหรับบรรดาคนรักที่ศรัทธาในพระองค์ พระองค์ทรงสารองถ้วยแห่งการระลึกถึงพระองค์ไว้ให้
ทุกรุ่งอรุณตามประกาศิตของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นผู้ปกครองของผู้ปกครองทั้งหลาย! บุคคลเหล่านี้
คือผู้ที่ดื่มด่าอมฤตแห่งอัจฉริยภาพเอนกอนันต์ของพระองค์ จนพวกเขาลุกจากที่นอนด้วยความ
ปรารถนาจะสรรเสริญและสดุดีคุณธรรมของพระองค์ และตื่นขึ้นด้วยความกระตือรือร้นที่จะเข้าเฝ้าและ
รับความอารีจากพระองค์ ดวงตาของพวกเขาเฝ้าดูอรุโณทัยแห่งความเมตตารักใคร่ของพระองค์อยู่ทุก
เวลา และใบหน้าของพวกเขาหันมาหาแหล่งกาเนิดแรงบันดาลใจของพระองค์ ขอเมฆแห่งความปรานี
ของพระองค์หลั่งฝนที่คู่ควรกับนภาแห่งความอารีและพระกรุณาของพระองค์ให้แก่เราและพวกเขา
ขอความสรรเสริญจงมีแด่พระนามของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า
! นี้คือชั่วโมงที่
พระองค์ไขประตูแห่งความอารีต่อหน้าประชาชน และทรงเปิดทวารแห่งความเมตตาปรานีต่อทุกคนที่
อาศัยอยู่บนโลก ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อบรรดาผู้ที่หลั่งเลือดในวิถีของพระองค์ ผู้ซึ่งตัดความผูกพันจาก
ประชาชนทุกคนด้วยความปรารถนาของพระองค์ และลอยไปกับสุคนธรสแห่งแรงบันดาลใจของพระองค์
จนอวัยวะทุกส่วนในร่างกายของพวกเขาเปล่งเสียงสรรเสริญและสั่นรัวต่อการระลึกถึงพระองค์ ขอทรง
อย่าพรากเราจากสิ่งที่พระองค์กาหนดไว้อย่างเปลี่ยนแปลงไม่ได้ในการเปิดเผยพระธรรมครั้งนี้ ซึ่งมี
อานุภาพบันดาลให้พฤกษาทุกต้นเปล่งเสียงร้องที่พุ่มไม้ที่ลุกไหม้เคยประกาศต่อหน้าพระโมเสสผู้ทรง
สนทนากับพระองค์ และช่วยให้กรวดทุกก้อนสรรเสริญพระองค์อย่างก้องกังวาน ดังที่ก้อนหินสดุดี
พระองค์ในยุคของพระโมฮัมหมัดผู้เป็นพระสหายของพระองค์

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า บุคคลเหล่านี้คือผู้ที่พระองค์กรุณาให้ร่วมมิตรภาพกับพระองค์
และสนทนากับบรมศาสดาผู้เปิดเผยพระองค์ วายุแห่งพระประสงค์ของพระองค์ได้พัดพาพวกเขากระจัด
กระจายไปไกลจนกระทั่งพระองค์รวบรวมพวกเขาเข้ามาอยู่ภายใต้ร่มเงาของพระองค์และให้พวกเขาได้
เข้ามาในอาณาบริเวณของราชสานักของพระองค์ บัดนี้พระองค์ทรงให้พวกเขาอาศัยอยู่ภายใต้ร่มเงาของ
ฟากฟ้าแห่งความปรานีของพระองค์ ขอทรงช่วยให้พวกเขาได้บรรลุถึงสิ่งที่คู่ควรกับฐานะอันเกรียงไกร
ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า โปรดอย่านับพวกเขาเป็นพวกที่แม้จะอยู่ใกล้พระองค์ แต่ก็หาได้รู้จัก
พระพักตร์ของพระองค์ไม่ และแม้ได้พบพระองค์ แต่ก็หาได้เข้าเฝ้าพระองค์ไม่
ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า บุคคลเหล่านี้คือคนรับใช้ที่ได้เข้ามาในคุกที่หฤโหดที่สุดนี้
พร้อมกับพระองค์ ได้ถือศีลอดภายในกาแพงคุกตามที่พระองค์บัญชาพวกเขาไว้ในธรรมจารึกแห่ง
ประกาศิตและคัมภีร์แห่งโองการของพระองค์ โปรดชาระพวกเขาให้หมดจดปราศจากทุกสิ่งที่พระองค์
รังเกียจ เพื่อว่าพวกเขาจะได้อุทิศทั้งชีวิตให้กับพระองค์ และตัดความผูกพันจากทุกสิ่งโดยสิ้นเชิง
นอกจากพระองค์
ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า โปรดหลั่งฝนที่คู่ควรกับพระกรุณาและความอารีของพระองค์
ให้แก่เรา ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า โปรดช่วยให้เรามีชีวิตอยู่ในการระลึกถึงพระองค์ และตายอยู่
ในความรักของพระองค์ และโปรดให้เราได้เข้าเฝ้าพระองค์ในภพต่างๆ ถัดจากภพนี้ เป็นภพที่ไม่มีใคร
หยั่งรู้นอกจากพระองค์ พระองค์คือพระผู้เป็นนายของเราและพระผู้เป็นนายแห่งภพทั้งปวง และเป็นพระ
ผู้เป็นเจ้าของทุกคนที่อยู่ในสวรรค์และโลก
ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า พระองค์ทรงเห็นสิ่งที่บังเกิดกับผู้เป็นที่รักของพระองค์ในยุคนี้
ความรุ่งโรจน์ของพระองค์เป็นพยานให้ข้าพเจ้า ! เสียงร่าไห้ของบรรดาผู้ที่พระองค์เลือกสรรกังวานไปทั่ว
อาณาจักรของพระองค์ บางคนติดกับของพวกไม่มีศาสนาในดินแดนของพระองค์ และถูกขัดขวางมิให้
เข้าใกล้พระองค์หรือไปยังราชสานักแห่งความรุ่งโรจน์ของพระองค์ บางคนได้เข้าใกล้พระองค์แต่ก็ถูก
ขัดขวางมิให้เห็นพระพักตร์ของพระองค์ บางคนได้รับอนุญาตให้เข้ามาในอาณาบริเวณของราชสานัก
ของพระองค์ด้วยความศรัทธาที่จะได้เฝ้าดูพระองค์ แต่พวกเขากลับยอมให้จินตนาการของผู้คนและการ
ประทุษร้ายของผู้รุกรานมาเป็นม่านปิดกั้นระหว่างพวกเขากับพระองค์
ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า นี้คือชั่วโมงที่พระองค์เชิดชูให้ล้าเลิศกว่าชั่วโมงอื่นใด และทรง
สัมพันธ์ชั่วโมงนี้กับประชาชนที่เลือกสรรแล้ว ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อ
พระองค์และต่อพวกเขา ขอทรงบันดาลสิ่งที่จะเชิดชูบรรดาผู้ที่เป็นที่รักของพระองค์ตลอดปีนี้ และในปีนี้

เช่นกัน ขอทรงประกาศิตสิ่งที่จะช่วยให้ดวงตะวันแห่งอานุภาพของพระองค์ได้ฉายรัศมีอย่างเจิดจ้าบน
ขอบฟ้าแห่งความรุ่งโรจน์ของพระองค์ และสาดแสงธรรมไปทั่วพิภพโดยอธิปไตยของพระองค์
ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า ขอให้ศาสนาของพระองค์มีชัยและศัตรูของพระองค์ตกต่า ขอ
ทรงลิขิตสิ่งที่ดีงามในโลกนี้และโลกหน้าให้แก่เรา พระองค์คือพระผู้เป็นสัจธรรม พระผู้ทรงรู้ความลับ ไม่
มีพระผู้เป็นเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ พระผู้ทรงอภัยเสมอ พระผู้ทรงอารี
พระบาฮาอุลลาห์
ขอความรุ่งโรจน์จงมีแด่พระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนาย พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า ! วันเหล่านี้คือวันที่
พระองค์บัญชามวลมนุษย์ให้ถือศีลอด เพื่อว่าพวกเขาจะได้ชาระวิญญาณของตนให้บริสุทธิ์ และตัดความ
ผูกพันจากทุกคนนอกจากพระองค์ และสิ่งที่คู่ควรกับราชสานักแห่งราชศักดาและตาแหน่งของการ
เปิดเผยความเป็นหนึ่งของพระองค์จะได้กลั่นออกมาจากหัวใจของพวกเขา ข้าแต่พระผู้เป็นนายของ
ข้าพเจ้า โปรดให้การถือศีลอดนี้เป็นสายธารที่ให้ชีวิต และเป็นที่มาของคุณธรรมที่พระองค์ประสาทไว้
ขอให้การถือศีลอดนี้ชาระหัวใจของคนรับใช้ที่ความชั่วร้ายในโลกไม่สามารถขัดขวางเขามิให้หันมาหา
พระนามอันรุ่งโรจน์ของพระองค์ และไม่หวั่นไหวต่อเสียงอึกทึกของพวกที่ปฏิเสธสัญลักษณ์อันเรืองรอง
ที่สุดของพระองค์ เป็นสัญลักษณ์ที่มากับบรมศาสดาที่ได้รับการประสาทด้วยอธิปไตย อานุภาพ ราช
ศักดา และความรุ่งโรจน์ของพระองค์ บุคคลเหล่านี้คือคนรับใช้ซึ่งทันใดที่ได้ยินเสียงร้องเรียกจาก
พระองค์ พวกเขารีบไปหาความปรานีของพระองค์ และไม่ถูกกีดกั้นจากพระองค์เพราะความ
เปลี่ยนแปลงและความบังเอิญของโลกนี้ หรือข้อจากัดใดๆ ของความเป็นมนุษย์
ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าคือผู้ที่ยืนยันเอกภาพของพระองค์ ยอมรับความเป็น
หนึ่งของพระองค์ อ่อนน้อมถ่อมตนต่อการเปิดเผยราชศักดาของพระองค์ ก้มหน้ายอมรับวิภาแห่งความ
รุ่งโรจน์ของพระองค์ ข้าพเจ้าเชื่อในพระองค์หลังจากที่พระองค์ช่วยให้ข้าพเจ้ารู้จักพระองค์ โดยผ่านทาง
บรมศาสดาที่พระองค์เปิดเผยต่อสายตาของมนุษย์ด้วยอานุภาพแห่งอธิปไตยและอานาจของพระองค์
ข้าพเจ้าหันมาหาบรมศาสดาผู้นี้โดยตัดความผูกพันจากทุกสิ่งโดยสิ้นเชิง และยึดเหนี่ยวสายใยแห่งพระ
พรและกรุณาธิคุณของพระองค์ ข้าพเจ้ายอมรับสัจธรรมของบรมศาสดาผู้นี้ ยอมรับสัจธรรมในกฎและศีล
อันน่าพิศวงทุกข้อที่มากับบรมศาสดาผู้นี้ ข้าพเจ้าถือศีลอดด้วยความรักของพระองค์และเพื่อจะปฏิบัติ
ตามบัญชาของพระองค์ ข้าพเจ้ายุติการถือศีลอดด้วยคาสรรเสริญอันเป็นที่ยินดีของพระองค์ ข้าแต่พระผู้
เป็นนายของข้าพเจ้า โปรดอย่านับข้าพเจ้าเป็นพวกที่อดอาหารในตอนกลางวัล และหมอบลงต่อพระ

พักตร์ของพระองค์ในยามค่าคืน แต่กลับปฏิเสธสัจธรรมของพระองค์ ไม่เชื่อในสัญลักษณ์ของพระองค์
ปฏิเสธคาประกาศของพระองค์ และบิดเบือนวาทะของพระองค์
ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า โปรดเปิดตาของข้าพเจ้าและบรรดาผู้ที่แสวงหาพระองค์ เพื่อ
ว่าเราจะได้ยอมรับพระองค์ด้วยตาของพระองค์เอง นี้คือบัญชาต่อเราซึ่งอยู่ในคัมภีร์ที่พระองค์มอบผ่าน
มาทางบรมศาสดาที่โองการของพระองค์เลือกไว้ ผู้ซึ่งพระองค์ทรงโปรดเป็นพิเศษเหนือมวลมนุษย์ ทรง
ประสาทด้วยอธิปไตยของพระองค์ และมอบหมายให้นาพระธรรมของพระองค์มาให้ประชาชน ข้าแต่พระ
ผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ขอความสรรเสริญจงมีแด่พระองค์ที่ทรงช่วยให้เรายอมรับบรมศาสดาผู้นี้พร้อมกับ
พระธรรมที่นามา และทรงประทานเกียรติให้เราได้เข้าเฝ้าบรมศาสดาที่พระองค์สัญญาไว้ในคัมภีร์และ
ธรรมจารึกทั้งหลาย
ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า พระองค์ทรงเห็นข้าพเจ้าหันมาหาพระองค์ ยึดเหนี่ยวสายใย
แห่งการบริบาลที่การุณย์และความเอื้อเฟื้อของพระองค์ ยึดชายผ้าแห่งความเมตตาปรานีและกรุณาธิคุณ
ของพระองค์ ข้าพเจ้าขอวิงวอนพระองค์ ขอทรงอย่าทาลายความหวังของข้าพเจ้าที่จะบรรลุถึงฐานะที่
พระองค์กาหนดไว้สาหรับคนรับใช้ที่หันมาหาอาณาบริเวณของราชสานักและวิหารอันเป็นที่สถิตของ
พระองค์ และถือศีลอดด้วยความรักพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ายอมรับว่า อะไรก็
ตามที่มาจากข้าพเจ้าไม่คู่ควรกับอธิปไตยและห่างไกลจากราชศักดาของพระองค์ ถึงกระนั้นข้าพเจ้าก็ขอ
วิงวอนต่อพระนามของพระองค์ ที่ทรงใช้เปิดเผยพระองค์เองต่อทุกสรรพสิ่งด้วยความรุ่งโรจน์ของอภิไธย
อันวิศิษฏ์สุดในการเปิดเผยพระธรรมครั้งนี้ ซึ่งพระองค์ทรงแสดงความงามของพระองค์ให้ปรากฏด้วย
พระนามอันเรืองรองที่สุด โปรดให้ข้าพเจ้าได้ดื่มอมฤตแห่งความปรานีและเครื่องดื่มแห่งกรุณาธิคุณของ
พระองค์ที่หลั่งมาจากมือขวาแห่งพระประสงค์ของพระองค์ เพื่อว่าข้าพเจ้าจะได้พิศดูพระองค์และตัด
ความผูกพันจากทุกสิ่งนอกจากพระองค์ เพื่อว่าโลกและทุกสรรพสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาในโลก จะดูเหมือน
เป็นวันเวลาเพียงชั่วแล่นสาหรับข้าพเจ้าซึ่งพระองค์มิได้ลดเกียรติมาสร้าง
ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอวิงวอนพระองค์อีกด้วยว่า ขอทรงหลั่งฝนจากนภา
แห่งพระประสงค์และเมฆแห่งความปรานีของพระองค์ ให้ลงมาชาระกลิ่นสาบของบาปให้หมดไปจากเรา
ข้าแต่พระผู้ทรงเรียกตนเองว่า พระผู้เป็นเจ้าแห่งความปรานี ! แท้จริงแล้วพระองค์คือ พระผู้ทรงอานุภาพ
สูงสุด พระผู้ทรงความรุ่งโรจน์ พระผู้ทรงเมตตา
ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า โปรดอย่าผลักไสผู้ที่หันมาหาพระองค์ โปรดอย่าให้ผู้ที่ถวิลหา
พระองค์ต้องห่างไกลไปจากราชสานักของพระองค์ โปรดอย่าดับความหวังของผู้วิงวอนที่ยื่นมือขอ
กรุณาธิคุณจากพระองค์ โปรดอย่าพรากคนรับใช้ที่จริงใจจากความปรานีและความเมตตารักใคร่อันน่า

พิศวงของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า ! พระองค์ทรงอภัยและอารีที่สุด พระองค์ทรง
อานุภาพในการกระทาสิ่งที่พระองค์ปรารถนา ทุกสรรพสิ่งสูญสิ้นพลังเมื่อเผชิญกับการเปิดเผยอานาจ
ของพระองค์ อันตรธานไปเมื่อเผชิญกับหลักฐานของความมั่งคั่งของพระองค์ กลายเป็นความว่างเปล่า
เมื่อเปรียบกับการสาแดงอธิปไตยของพระองค์ และหมดสิ้นกาลังเมื่อเผชิญหน้ากับเครื่องหมายและ
สัญลักษณ์แห่งอานุภาพของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า มีที่พักพิงใดหรือที่ข้าพเจ้าหนีไป
พึ่งได้ มีร่มไม้ชายคาที่ไหนหรือที่ข้าพเจ้ารีบไปขออาศัยได้? ไม่มีเลย อานุภาพแห่งอานาจของพระองค์
เป็นพยาน! ไม่มีคว่มคุ้มครองใดนอกจากพระองค์ ไม่มีที่ใดสาหรับหนีไปพึ่งได้นอกจากพระองค์ ไม่มีที่ใด
สาหรับหนีไปพึ่งได้นอกจากพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า โปรดให้ข้าพเจ้าได้ลิ้มมธุราแห่ง
การระลึกถึงและสรรเสริญพระองค์ ข้าพเจ้าขอปฏิญญาณต่ออานาจของพระองค์ ! ใครที่ได้ลิ้มมธุรานี้จะ
ตัดความผูกพันทั้งหมดจากโลกและทุกสรรพสิ่งในโลก จะตั้งปณิธานในพระองค์และไม่ระลึกถึงผู้ใด
นอกจากพระองค์
ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า โปรดบันดาลใจให้แก่วิญญาณของข้าพเจ้าด้วยการระลึกถึง
พระองค์ เพื่อว่าข้าพเจ้าจะได้สดุดีพระนามของพระองค์ โปรดอย่าถือว่าข้าพเจ้าเป็นพวกที่อ่านวจนะของ
พระองค์ แต่ไม่พบธรรมะที่ซ่อนเร้นอยู่ในนั้นด้วยประกาศิตของพระองค์ เป็นธรรมะที่กระตุ้นวิญญาณ
ของประชาชนและหัวใจของคนรับใช้ ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า โปรดนับข้าพเจ้าเป็นพวกที่ตื่นตัว
ด้วยสุคนธรสที่โชยมาในยุคของพระองค์จนยอมสละชีวิตเพื่อพระองค์ และรีบไปสู่ความตายด้วยความ
ปรารถนาจะได้ยลความงามของพระองค์และเข้าเฝ้าพระองค์ และหากผู้ใดพูดต่อพวกเขาระหว่างทางว่า
“ท่านจะไปไหนหรือ!” พวกเขาจะพูดว่า “ไปหาพระผู้เป็นเจ้า พระผู้ทรงครอบครองทุกสรรพสิ่ง พระผู้
ทรงช่วยเหลือในภยันตราย พระผู้ทรงดารงอยู่ด้วยตนเอง!”
บาปของพวกที่เมินพระองค์และเย่อหยิ่งต่อพระองค์ ไม่สามารถขัดขวางพวกเขามิให้รักพระองค์
ตั้งปณิธานในพระองค์ หรือหันมาหาความปรานีของพระองค์ บุคคลเหล่านี้คือผู้ที่ได้รับพรจากหมู่เทวัญ
เบื้องบน ได้รับการสดุดีจากผู้ที่อาศัยอยู่ในนครอนันต์ และจากบรรดาผู้ที่ปากกาอับประเสริฐสุดของ
พระองค์ลิขิตไว้บนหน้าผากของพวกเขาว่า “บุคคลเหล่านี้ ! คือประชาชนแห่งบาฮา ผู้ซึ่งทอดรัศมีของ
แสงสว่างแห่งการนาทางมา” นี้คือสิ่งที่บัญญัติไว้ในธรรมจารึกแห่งประกาศิตที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้โดย
โองการและพระประสงค์ของพระองค์
ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า โปรดประกาศความยิ่งใหญ่ของพวกเขา และความยิ่งใหญ่ของ
บรรดาผู้ที่ไม่ว่าจะเป็นหรือตายก็ยังรายล้อมพวกเขา โปรดให้พวหเขาได้รับสิ่งที่พระองค์กาหนดไว้
สาหรับประชาชนที่ชอบธรรม พระองค์ทรงอานาจในการกระทาทุกสิ่ง ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าอื่นใดนอกจาก

พระองค์ พระผู้ทรงอานุภาพ พระผู้ทรงช่วยเหลือในภยันตราย พระผู้ทรงมหิทธานุภาพ พระผู้ทรงอารี
ที่สุด
ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า โปรดอย่าให้การถือศีลอดของเราสิ้นสุดลงที่ครั้งนี้ หรือให้
ปฏิญญาทั้งหลายที่พระองค์ทาไว้สิ้นสุดลงที่ปฏิญญานี้ โปรดยอมรับทุกสิ่งที่เราทาด้วยความรักพระองค์
และเห็นแก่ความยินดีของพระองค์ และยอมรับทุกสิ่งที่เรายังไม่ได้ทาเพราะกิเลสอันชั่วร้ายและโสมมของ
เรา โปรดช่วยให้เรายึดมั่นในความรักและความยินดีของพระองค์ และโปรดอภิรักษ์เราให้พ้นจากการ
ปองร้ายของพวกที่ปฏิเสธพระองค์และสัญลักษณ์อันเรืองรองที่สุดของพระองค์ ความจริงแล้วพระองค์คือ
พระผู้เป็นนายของโลกนี้และโลกหน้า ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ พระผู้ทรงความประเสริฐ
พระผู้ทรงความสูงส่ง
ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า โปรดสดุดีบรมศาสดาผู้เป็นปฐมภูมิ เป็นความลึกลับสวรรค์
เป็นสาระที่มองไม่เห็น เป็นอรุโณทัยของพระองค์ เป็นผู้แสดงอิสริยะของพระองค์ เป็นผู้ไขความรู้ทั้งปวง
ในอดีตและอนาคตให้กระจ่าง เป็นผู้เปิดเผยไข่มุกแห่งอัจฉริยภาพที่ซ่อนเร้นของพระองค์ และเปิดเผย
ความลึกลับที่พระองค์ถนอมไว้ เป็นผู้ที่พระองค์แต่งตั้งให้เป็นผู้ประกาศถึงพระผู้ทรงเชื่อมพยัญชนะ “จง”
และ “เป็น” เข้าด้วยกันด้วยพระนามของพระองค์ เป็นผู้ที่ทาให้ราชศักดา อธิปไตยและอานาจของ
พระองค์เป็นที่รู้จัก เป็นผู้ที่แถลงวาทะ ประกาศกฎของพระองค์ไว้แจ่มชัด แพร่กระจายสัญลักษณ์ของ
พระองค์ไปกว้างไกลและสถาปนาพระวจนะของพระองค์ เป็นผู้ที่หยั่งรู้หัวใจของบรรดาผู้ที่พระองค์
เลือกสรร และรวบรวมทุกคนที่อยู่ในสวรรค์และบนโลกไว้ด้วยกัน เป็นผู้ที่พระองค์ทรงเรืยกว่า อาลี
โมฮัมหมัด ในอาณาจักแห่งนามของพระองค์ และเรียกว่าพระวิญญาณของพระจิตในธรรมจารึกแห่ง
ประกาศิตที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ของพระองค์ เป็นผู้ที่พระองค์ประสาทอภิไธยของพระองค์ให้ เป็นผู้ที่มี
พระนามที่นามอื่นทั้งหมดจะกลับมาหาโดยบัญชาและอานุภาพแห่งอานาจของพระองค์ เป็นผู้ที่เป็นจุด
สมบูรณ์ของคุณลักษณะและอธิปไธยทั้งหมดของพระองค์ เป็นผู้ที่เป็นเจ้าของนามทั้งหลายที่ซ่อนเร้นอยู่
ในเทพมณเฑียรอันไม่ด่างพร้อย ในภพที่มองไม่เห็นและเมืองที่พิสุทธิ์ของพระองค์
นอกจากนี้ขอพระองค์ทรงสดุดีผู้ที่เชื่อในบรมศาสดาผู้นี้ เชื่อในสัญลักษณ์และหันมาหาบรม
ศาสดาผู้นี้ท่ามกลางบรรดาผู้ที่ยอมรับเอกภาพของพระองค์ในการปรากฏองค์ครั้งหลัง เป็นการปรากฏ
องค์ที่กล่าวไว้ในธรรมจารึกและคัมภีร์ ในวจนะอันน่าพิศวงและวาทะที่ล้าค่าของบรมศาสดาผู้นี้ พระองค์
ทรงบัญชาให้บรมศาสดาผู้นี้สถาปนาพระปฏิญญาเกี่ยวกับการปรากฏองค์ครั้งที่สองนี้เอง ก่อนที่จะ
สถาปนาพระปฏิญญาของตนเอง บรมศาสดาผู้นี้คือคัมภีร์บายันได้สรรเสริญสดุดีความล้าเลิศ สถาปนา
สัจธรรม ประกาศอธิปไตยและทาให้ศาสนาสมบูรณ์ พระพรจงมีแด่ผู้ที่หันมาหาและปฏิบัติตามบัญชา
ของบรมศาสดาผู้นี้ ข้าแต่พระผู้เป็นนายแห่งภพทั้งปวงและเป็นยอดปรารถนาของทุกคนที่รู้จักพระองค์ !

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ขอความสรรเสริญจงมีแด่พระองค์ที่ทรงช่วยให้เรายอมรับและ
รักบรมศาสดาผู้นี้ ข้าพเจ้าขอวิงวอนพระองค์ต่อบรมศาสดาผู้นี้ ต่อพระศาสดาทั้งหลายที่เป็นอรุโณทัย
ของพระองค์ เป็นผู้แสดงอิสริยะของพระองค์ เป็นคลังแห่งการเปิดเผยพระธรรมและแรงบันดาลใจของ
พระองค์ ขอทรงช่วยให้เรารับใช้และเชื่อฟังบรมศาสดาผู้นี้ และโปรดเสริมพลังให้เราช่วยเหลือและขับไล่
ศัตรูของพระองค์ พระองค์ทรงอานุภาพในการกระทาทุกสิ่งที่พระองค์ปรารถนา ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าอื่นใด
นอกจากพระองค์ พระผู้ทรงมหิทธานุภาพ พระผู้ทรงความรุ่งโรจน์ พระผู้ที่มวลมนุษย์แสวงหาความ
ช่วยเหลือ!
พระบาฮาอุลลาห์

บทอธิษฐานวันนอร์รูซ
ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ขอความสรรเสริญจงมีแด่พระองค์ที่ทรงกาหนดนอร์รูซให้เป็น
วันฉลองสาหรับผู้ที่ถือศีลอดด้วยความรักพระองค์ และละเว้นจากทุกสิ่งที่พระองค์รังเกียจ ข้าแต่พระผู้
เป็นนายของข้าพเจ้า ขอทรงให้ไฟแห่งความรักของพระองค์และความร้อนที่เกิดจากการถือศีลอดที่
พระองค์บัญญัติไว้ จุดพวกเขาให้ลุกโพลงในศาสนาของพระองค์ และใจจดจ่ออยู่กับการสรรเสริญและ
ระลึกถึงพระองค์
ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า เนื่องด้วยพระองค์ประดับพวกเขาด้วยอลงกรณ์แห่งการถือศีล
อดที่พระองค์บัญญัติ ขอทรงประดับพวกเขาเช่นกันด้วยอลงกรณ์แห่งการเป็นที่ยอมรับของพระองค์ โดย
พระกรุณาและความโปรดปรานของพระองค์ เพราะการกระทาของมวลมนุษย์ล้วนขึ้นกับความยินดีและ
บัญชาของพระองค์ หากพระองค์พิจารณาผู้ที่ไม่ได้ถือศีลอดว่าเป็นผู้ที่ถือ ผู้นั้นจะได้รับการนับว่าเป็น
พวกที่ได้ถือศีลอดมาแต่นิรันดรกาล และหากพระองค์ประกาศิตว่าผู้ที่ถือศีลอดเป็นพวกที่ไม่ได้ถือ ผู้นั้น
จะได้รับการนับว่าเป็นพวกที่ทาให้เสื้อคลุมแห่งการเปิดเผยพระธรรมของพระองค์เปื้อนด้วยธุลี และพลัด
ไกลไปจากชลธารของน้าพุแห่งชีวิตนี้
พระองค์คือพระผู้ทรงบันดาลให้ธง “พระองค์เป็นที่น่าสรรเสริญในผลงานของพระองค์” ได้ชูขึ้น
และ ธง “โองการของพระองค์เป็นที่เชื่อฟัง” ได้คลี่ออก ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ขอทรงบันดาลให้
คนรับใช้ตระหนักในฐานะนี้ของพระองค์ เพื่อพวกเขาจะได้รู้ว่าความล้าเลิศของทุกสรรพสิ่งขึ้นกับบัญชา
และวจนะของพระองค์ และคุณความดีของทุกการกระทาขึ้นกับการอนุญาตและความยินดีของพระ
ประสงค์ของพระองค์ และจะยอมรับว่าบังเหียนของการกระทาของมนุษย์อยู่ในเงื้อมมือแห่งการยอมรับ

และบัญญัติของพระองค์ ขอทรงทาให้พวกเขารู้ว่า ไม่มีสิ่งใดปิดกั้นพวกเขาจากความงามของพระองค์ใน
วันเหล่านี้ วันที่พระคริสต์ร้องอุทานว่า:”ข้าแต่พระผู้ให้กาเนิดพระจิต(พระเยซู) อาณาจักรทั้งปวงเป็นของ
พระองค์” และพระสหายของพระองค์ (พระโมฮัมหมัด) ร้องว่า: “ข้าแต่พระผู้เป็นที่รักยิ่ง ขอความรุ่งโรจน์
จงมีแด่พระองค์ที่ทรงเปิดเผยความงามของพระองค์ และลิขิตสิ่งที่จะทาให้บรรดาผู้ที่พระองค์เลือกสรร
ได้มาถึงตาหนักแห่งการเปิดเผยพระนามอันยิ่งใหญ่ที่สุดของพระองค์ ซึ่งประชาชนทั้งปวงเศร้าโศก
เพราะพระนามนี้ ยกเว้นผู้ที่ตัดความผูกพันจากทุกสิ่งนอกจากพระองค์ และตั้งจิตสู่บรมศาสดาผู้เปิดเผย
พระองค์และแสดงคุณลักษณะของพระองค์”
ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า บรมศาสดาผู้เป็นกิ่งของพระองค์และศาสนิกชนทั้งหมดของ
พระองค์ ได้สิ้นสุดการถือศีลอดในวันนี้หลังจากที่ได้ถือมาภายในอาณาบริเวณของราชสานักของพระองค์
ด้วยความปรารถนาจะทาให้พระองค์ยินดี ขอพระองค์บันดาลสิ่งที่ดีงามทั้งปวงที่กาหนดไว้ในคัมภีร์
ให้แก่บรมศาสดา เหล่าศาสนิกชน และทุกคนที่ได้เข้าเฝ้าพระองค์ในวันเหล่านั้น ขอทรงประทานสิ่งที่จะ
เป็นประโยชน์แก่พวกเขาทั้งในชีวิตนี้และชีวิตหน้า
ความจริงแล้วพระองค์คือพระผู้ทรงรอบรู้ พระผู้ทรงอัฉริยภาพ
พระบาฮาอุลลาห์

บทอธิษฐานสาหรับเรซวาน
ขอความสรรเสริญจงมีแด่พระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนาย พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ! ข้าพเจ้าขอ
วิงวอนต่อสัญลักษณ์ของพระองค์ที่ห้อมล้อมสรรพสิ่งทั้งปวง ต่ออาภาของพักตรากฤติของพระองค์ที่สาด
แสงธรรมให้แก่ทุกคนที่อยู่ในสวรรค์และบนโลก ต่อความปรานีของพระองค์ที่ล้าเลิศกว่าทุกสรรพสิ่ง ต่อ
กรุณาธิคุณของพระองค์ที่ซึมซาบไปทั่วจักรวาล ขอทรงฉีกม่านกาบังที่ปิดกั้นข้าพเจ้าจากพระองค์ เพื่อ
ว่าข้าพเจ้าจะได้รีบไปยังแหล่งกาเนิดแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ ไปยังอรุโณทัยแห่งการ
เปิดเผยพระธรรมและกรุณาธิคุณของพระองค์ และจะได้ดาดิ่งลงสู่มหาสมุทรแห่งความใกล้ชิดและความ
ยินดีของพระองค์
ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า โปรดอย่าให้ข้าพเจ้าสิ้นโอกาสที่จะรู้จักพระองค์ในยุคนี้ โปรด
อย่าปลดเสื้อคลุมแห่งการนาทางของพระองค์ออกจากข้าพเจ้า โปรดให้ข้าพเจ้าได้ดื่มจากชโลทรแห่ง
ชีวิต ซึ่งมีสายธารหลั่งมาจากสวรรค์(เรซวาน) อันเป็นที่ตั้งของบัลลังก์ของพระนามของพระองค์พระผู้

ทรงปรานี เพื่อว่าดวงตาของข้าพเจ้าจะเปิดออก ใบหน้าของข้าพเจ้าจะได้รับแสงธรรม หัวใจของข้าพเจ้า
จะได้นอนใจ วิญญาณของข้าพเจ้าจะได้รู้แจ้ง และเท้าของข้าพเจ้าจะก้าวมั่น
พระองค์คือพระผู้ทรงยิ่งใหญ่เหนือทุกสรรพสิ่งตั้งแต่นิรันดรกาลด้วยอานุภาพแห่งอานาจของ
พระองค์ และสามารถบันดาลความเป็นไปของทุกสรรพสิ่งด้วยปฏิบัติการของพระประสงค์ของพระองค์
ไม่มีสิ่งใดในสวรรค์หรือบนโลกยับยั้งพระประสงค์ของพระองค์ได้ ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า ขอ
การบริบาลที่การุณย์และความเอื้อเฟื้อของพระองค์ทรงปรานีต่อข้าพเจ้า โปรดโน้มน้าวข้าพเจ้าให้เงี่ยหู
ฟังทานองเสนาะของวิหคที่ร้องเพลงสรรเสริญพระองค์ในแมกไม้ของพฤษาแห่งความเป็นหนึ่งของ
พระองค์
พระองค์คือพระผู้ให้ผู้ยิ่งใหญ่ พระผู้ทรงอภัยเสมอ พระผู้ทรงเห็นใจ
พระบาฮาอุลลาห์

ขั้นตอนอธิษฐานเพื่อแก้ปัญหา
ขั้นที่หนึ่ง
อธิษฐานและตรึกตรองเกี่ยวกับปัญหา ใช้บทอธิษฐานของพระศาสดาเพราะว่ามีอานุภาพสูงสุด
จากนั้นทาสมาธิด้วยความเงียบ 2-3 นาที
ขั้นที่สอง
เกิดข้อสรุปในใจและยึดถือข้อสรุปนี้ไว้ ข้อสรุปนี้มักเกิดขึ้นระหว่างทาสมาธิ ซึ่งข้อสรุปนี้อาจดูเหมือน
แทบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะทาให้สาเร็จ แต่ถ้าหากข้อสรุปนี้ดูเหมือนเป็นคาตอบของการอธิษฐาน หรือเป็น
หนทางแก้ปัญหา จงเริ่มขั้นต่อไปทันที
ขั้นที่สาม
จงมีความตั้งใจที่แน่วแน่ที่จะลงมือทาตามข้อสรุป หลายคนติดอยู่ที่นี่ ข้อสรุปในใจที่กาลังจะแตก
หน่อเป็นความตั้งใจกลับมืดไป และกลายเป็นความปรารถนาหรือความต้องการที่คลุมเครือ เมื่อเกิด
ความตั้งใจแน่วแน่แล้ว จงเริ่มขั้นต่อไปทันที

ขั้นที่สี่
จงมีความศรัทธาและมั่นใจว่า จะมีอานาจหลั่งเข้ามาในตัวคุณ หนทางที่ถูกต้องจะปรากฏขึ้น ประตูจะ
เปิดออก ความคิดที่ถูกต้อง ข่าวสารและหลักการที่ถูกต้อง หรือหนังสือที่ถูกเล่มจะมาถึงคุณ จงมั่นใจและ
สิ่งถูกต้องจะมาถึงเพื่อช่วยคุณ จากนี้เมื่อคุณลุกขึ้นหลังจากอธิษฐานแล้ว ให้เริ่มขั้นที่ห้า
ขั้นที่ห้า
ลงมือทาราวกับว่าทุกอย่างได้ตอบมาให้หมดแล้ว จงลงมือทาอย่างไม่รู้เหนื่อยด้วยพลังที่ไม่รู้สิ้น
และเมื่อคุณลงมือคุณเองจะกลายเป็นแม่เหล็กที่ดึงดูดอานาจมากขึ้นเรื่อยๆ เข้ามาในตัวเอง จนกระทั่ง
คุณกลายเป็นทางให้อานุภาพของพระผู้เป็นเจ้าไหลผ่านเข้ามา หลายคนอธิษฐานแต่อยู่ไม่ถึงครึ่งหลัง
ของขั้นแรก บางคนทาสมาธิและได้สรุปในใจ แต่มิได้ยึดถือข้อสรุปไว้ น้อยคนมีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะลง
มือทาตามข้อสรุป และน้อยคนยิ่งกว่านั้นมีความมั่นใจว่าสิ่งที่ถูกต้องจะมาช่วย แต่มีซักกี่คนที่จะลงมือทา
ราวกับว่าทุกอย่างได้ตอบมาให้หมดแล้ว ? วจนะเหล่านี้ช่างเป็นความจริงเพียงไร “ที่สาคัญกว่าการ
อธิษฐานคือพลังใจที่อธิษฐาน” และที่สาคัญกว่าพลังใจที่อธิษฐานคือพลังใจที่ดาเนินการตามที่อธิษฐาน
ขั้นตอนทั้งห้านี้ ท่านโชกิ เอฟเฟนดิได้แนะนาให้แก่บาไฮคนหนึ่งเป็นแนวทางสาหรับการหา
หนทางแก้ปัญหาโดยการอธิษฐาน ถ้อยคาเหล่านี้จึงจัดอยู่ในประเภท “บันทึกของผู้แสวงบุญ” และดังนั้น
จึงรับรองไม่ได้ว่าเชื่อถือได้แน่นอน แต่เนื่องจากถ้อยคาเหล่านี้ดูเหมือนจะมีประโยชน์และชัดเจน จึงคิด
ว่าบาไฮทั้งหลายควรได้รับทราบ

คำอธิบำยศัพท์
ชลธาร ล้าน้้า
ชลธี ทะเล
ชโลธร แม่น้า
ชิวหา ลิ้น
ทินกร พระอาทิตย์
ธรรมทรรศนะ ความเห็นชัดเจนในธรรม
ธรรมาทิตย์ อาทิตย์แห่งธรรม (พระศาสดา)

ธารา สายน้้า
นภา ท้องฟ้า
นิวาส ที่อาศัย
บุษบา ดอกไม้
ปฏิญญา สัญญา
ปณิธาน การตั้งความปรารถนา
ประทิน ท้าให้สะอาด
พักตรากฤติ โฉมหน้า
พิสุทธิ์ บริสุทธิ์
ภิญโญภาพ ความยิ่งใหญ่
มธุรา ความหวาน
เมธา ปัญญา ความรู้
รสนา ลิ้น
ราชศักดา อ้านาจของพระราชา
วายุ ลม
วิภา แสงสว่าง ความงดงาม
วิศิษฏ์ เลิศ ยอดเยี่ยม
วิสุทธิ์ บริสุทธิ์
วิหค นก
ศิโรราบ ยอมอ่อนน้อม

สรรพภาวะ ธรรมชาติทั้งปวง
สุริยประภา แสงอาทิตย์
อนันต์ ไม่มีที่สิ้นสุด
อเนกอนันต์ มากมาย หลากหลาย
อธิไธย ชื่อ
อภิรดี ความยินดียิ่ง
อรุโณทัย เวลาพระอาทิตย์ขึ้น
อาภา รัศมี แสงสว่าง
อิสริยะ ความเป็นใหญ่ ความเป็นเจ้า
อุกฤษฏ์ สูงสุด
อุตมภาพ สภาพอันสูงสุด
อุรา อก
โอฬาร ใหญ่โต ยิ่งใหญ่
อุทัย พระอาทิตย์แรกขึ้น

