
บทอธษิฐานบงัคบัประจ าวนับทยาว 

ส าหรบัสวดหนึง่คร ัง้ใน 24 ช ัว่โมง 

 

ใครทีต่อ้งการสวดบทอธษิฐานนี ้

ขอใหเ้ขายนืขึน้และตัง้จติสู่พระผูเ้ป็นเจา้ 

และขณะยนือยู่ขอใหเ้ขามองไปทางขวาและซา้ย 

ราวกบัว่าก าลงัรอคอยความปรานีจากพระผูเ้ป็นนายขอ

งเขา พระผูท้รงปรานีทีส่ดุ พระผูท้รงเห็นใจ 

จากน้ันจงกล่าวว่า: 

ขา้แต่พระผูเ้ป็นนายแห่งนามทัง้ปวง 

พระผูท้รงสรา้งสวรรคท์ัง้หลาย! 

ขา้พเจา้ขอวงิวอนตอ่บรมศาสดาทัง้หลาย 

ผูเ้ป็นอรโุณทยัแห่งสาระทีม่องไม่เห็นของพระองค ์

พระผูท้รงประเสรฐิสดุ พระผูท้รงความรุง่โรจน ์

ขอทรงบนัดาลใหก้ารอธษิฐานของขา้พเจา้เป็นไฟทีจ่ะเ

ผ่าม่านทีปิ่ดกัน้ขา้พเจา้จากความงามของพระองค ์

และเป็นแสงสว่างทีจ่ะน าขา้พเจา้ไปสู่มหาสมุทรแห่งสถิ

ตสถานของพระองค ์

จากนีข้อใหเ้ขายกมอืทัง้สองขึน้วงิวอนพระผูเ้ป็นเจา้ 

พระพรและความประเสรฐิเป็นของพระองค ์และกล่าวว่า: 

ขา้แต่พระผูเ้ป็นยอดปรารถนาของโลกและเป็นทีร่กัยิง่ข

องชาตทิัง้หลาย! พระองคท์รงเห็นแลว้ว่า 

ขา้พเจา้หนัมาหาพระองค ์

ตดัความผกูพนัจากทกุคนนอกจากพระองคแ์ละยดึเหน่ี

ยวสายใยของพระองค ์

ซึง่การเคลือ่นไหวของสายใยนีไ้ดป้ลกุทกุสรรพสิง่ใหต้ื่

นขึน้ ขา้แต่พระผูเ้ป็นนายของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้คอืคนรบัใชข้องพระองค ์

คอืบตุรหลานของบรพิารของพระองค ์ขอทรงดเูถดิว่า 

ขา้พเจา้ยนือยู่พรอ้มทีจ่ะท าตามพระประสงคแ์ละความป

รารถนาของพระองค ์

และไม่ตอ้งการสิง่ใดนอกจากการเป็นทีย่นิดขีองพระอง

ค ์

ขา้พเจา้ขอวงิวอนตอ่มหาสมุทรแหง่ความปรานีและดวง

ตะวนัแห่งความกรณุาของพระองค ์

ขอทรงกระท าต่อคนรบัใชต้ามทีพ่ระองคป์รารถนาและยิ

นด ี

อ านาจของพระองคท์ีอ่ยู่เหนือกว่าการกล่าวถงึและสรรเ

สรญิเป็นพยาน! 

อะไรก็ตามทีพ่ระองคเ์ปิดเผยเป็นทีป่รารถนาของหวัใจแ

ละเป็นทีร่กัยิง่ของวญิญาณของขา้พเจา้ 

ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้ 

ขอทรงถอืแต่พระประสงคข์องพระองคท์ีห่อ้มลอ้มสวรรค ์

และโลก 

พระนามอนัยิง่ใหญ่ทีส่ดุของพระองคเ์ป็นพยาน 

ขา้แต่พระผูเ้ป็นนายของชาตทิัง้ปวง! 

ขา้พเจา้ปรารถนาแต่สิง่ทีพ่ระองคป์รารถนา 

และรกัแต่สิง่ทีพ่ระองคร์กั 

ขอใหเ้ขาคกุเข่าลง เอาหนา้ผากจรดพืน้ แลว้กล่าวว่า: 

พระองคท์รงความประเสรฐิเหนือการพรรณนาของผูใ้ด

นอกจากพระองคเ์อง 

และเหนือความเขา้ใจของทกุคนนอกจากพระองค ์

ขอใหเ้ขายนืขึน้และกล่าวว่า: 

ขา้แต่พระผูเ้ป็นนายของขา้พเจา้ 

ขอทรงบนัดาลใหก้ารอธษิฐานของขา้พเจา้เป็นน ้าพแุห่

งชวีติทีจ่ะหล่อเลีย้งขา้พเจา้ตราบนานเท่าทีอ่ธปิไตยขอ

งพระองคย์งัอยู่ 

และชว่ยใหข้า้พเจา้กล่าวถงึพระองคใ์นทกุภพ 

ขอใหเ้ขายกมอืทัง้สองขึน้วงิวอนอกีคร ัง้ และกล่าวว่า: 

ขา้แต่พระผูซ้ ึง่หวัใจและวญิญาณตอ้งแตกสลายหากแย

กจากพระองค ์

และเพลงิแห่งความรกัของพระองคไ์ดท้ าใหท้ ัว่พภิพลกุเ

ป็นไฟ! 

ขา้พเจา้ขอวงิวอนตอ่พระนามของพระองคท์ีท่รงใชก้ าร

าบสรรพสิง่ทัง้ปวง 

ขอทรงอย่าพรากสิง่ทีอ่ยู่กบัพระองคไ์ปจากขา้พเจา้ 

ขา้แต่พระผูท้รงปกครองมวลมนุษย ์

ขา้แต่พระผูเ้ป็นนายของขา้พเจา้ 

พระองคท์รงเห็นแลว้ว่า 

คนแปลกหนา้ผูนี้ร้บีไปยงับา้นทีป่ระเสรฐิสดุของเขาภา

ยใตช้ายคาของราชศกัดาของพระองคใ์นอาณาบรเิวณ

แห่งความปรานีของพระองค ์

คนบาปผูท้ีแ่สวงหามหาสมุทรแห่งการอภยัของพระองค ์

คนต ่าตอ้ยผูนี้แ้สวงหาราชส านักแห่งความรุง่โรจนข์อง

พระองค ์

คนยากไรผู้นี้แ้สวงหาบูรพาแห่งความมั่งคัง่ของพระองค ์

พระองคท์รงอ านาจในการบญัชาตามทีพ่ระองคป์รารถ

นา ขา้พเจา้ขอเป็นพยานว่า 

การกระท าของพระองคค์วรไดร้บัการสรรเสรญิ 

และบญัญตัขิองพระองคค์วรเป็นทีเ่ช ือ่ฟัง 

และพระองคท์รงบญัชาไดโ้ดยไม่มขีอ้จ ากดั 

จากนีข้อใหเ้ขายกมอืทัง้สองขึน้ 

และกล่าวพระนามอนัยิง่ใหญ่ทีส่ดุ (อลัลา อ ูอบัฮา) 

สามคร ัง้ 

จากนัน้กม้ลงเอามอืวางบนขาทัง้สองขา้งต่อพระพกัตร ์

ของพระผูเ้ป็นเจา้ 



พระพรและความประเสรฐิเป็นของพระองค ์และกล่าวว่า 

: 

ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้ พระองคท์รงเห็นแลว้ว่า 

วญิญาณของขา้พเจา้ไดฟ้ื้นขึน้มาในแขนขาและอวยัวะ

ต่างๆ อย่างไรดว้ยความปรารถนาจะบชูาพระองค ์

ระลกึถงึและสดดุพีระองค ์

วญิญาณนีย้นืยนัสิง่ทีช่วิหาแห่งบญัญตัขิองพระองคไ์ด ้

ยนืยนัในอาณาจกัรแห่งวาทะและนภาแห่งความรูข้องพ

ระองคอ์ย่างไร ขา้แต่พระผูเ้ป็นนายของขา้พเจา้ 

ในสภาวะเชน่นีข้า้พเจา้อยากขอทกุสิง่ทีอ่ยู่กบัพระองค ์

เพือ่ว่าขา้พเจา้จะไดส้าธติความยากไรข้องจา้พเจา้ 

และสรรเสรญิความอารแีละความร า่รวยของพระองค ์

จะไดป้ระกาศความไรอ้ านาจ 

และแสดงอานุภาพและอ านาจของพระองคใ์หเ้ป็นทีป่ระ

จกัษ ์

จากนัน้ขอใหเ้ขายนืขึน้และยกมอืทัง้สองสองคร ัง้เพือ่วงิ

วอนและกล่าวว่า: 

ไม่มพีระผูเ้ป็นเจา้อืน่ใดอกีนอกจากพระองค ์

พระผูท้รงมหทิธานุภาพ พระผูท้รงอาร ี

ไม่มพีระผูเ้ป็นเจา้อืน่ใดอกีนอกจากพระองค ์

พระผูท้รงบญัญตัทิ ัง้ในเร ิม่ตน้และอวสาน 

ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้! 

การอภยัของพระองคท์ าใหข้า้พเจา้ใจชืน้ 

ความปรานีของพระองคเ์สรมิพลงัใหข้า้พเจา้ 

เสยีงเรยีกรอ้งของพระองคไ์ดป้ลกุขา้พเจา้ 

ความกรณุาของพระองคช์อ้นขา้พเจา้ขึน้มาและน าขา้

พเจา้มาสู่พระองค ์

ไม่เชน่น้ันแลว้ขา้พเจา้คอืใครหรอืทีบ่งัอาจมายนืทีป่ระตู

ของนครแห่งความใกลช้ดิของพระองค ์

และหนัหนา้มาหาดวงตะวนัทีเ่รอืงแสงจากนภาแห่งควา

มประสงคข์องพระองค!์ 

ขา้แต่พระผูเ้ป็นนายของขา้พเจา้ 

พระองคท์รงเห็นแลว้ว่า 

ผูน่้าเวทนาคนนีก้ าลงัเคาะประตแูห่งความกรณุาของพร

ะองค ์

ผูท้ีไ่ม่จรีงัยัง่ยนืนีก้ าลงัแสวงหาแม่น ้าแห่งชวีตินิรนัดรจ์า

กมอืแหง่ความอารขีองพระองค ์

ขา้แต่พระผูเ้ป็นนายแห่งนามทัง้ปวง 

บญัชาเป็นของพระองคท์กุเวลา 

และการยอมจ านนและศโิรราบต่อพระประสงคข์องพระอ

งคเ์ป็นของขา้พเจา้ ขา้แต่พระผูส้รา้งสรรคท์ัง้หลาย! 

จากนัน้ขอใหเ้ขายนืขึน้สามคร ัง้และกล่าวว่า: 

พระผูเ้ป็นเจา้ทรงความยิง่ใหญ่เหนือผูย้ิง่ใหญ่ทัง้ปวง 

จากนัน้ขอใหเ้ขา้คกุเข่า กม้ศรีษะจรดพืน้ และกล่าวว่า: 

พระองคท์รงความสงูส่งเกนิกว่าค าสรรเสรญิของบรรดา

ผูท้ีอ่ยู่ใกลจ้ะขึน้ไปถงึนภาแห่งความใกลช้ดิของพระอง

ค ์

หรอืวหิคแห่งหวัใจของบรรดาผูท้ีอ่ทุศิตนต่อพระองคจ์ะ

ไปถงึประตขูองพระองค ์ขา้พเจา้ขอยนืยนัว่า 

พระองคท์รงความวสิทุธิเ์หนือคณุลกัษณะและนามทัง้ป

วง ไม่มพีระผูเ้ป็นเจา้อืน่ใดนอกจากพระองค ์

พระผูท้รงประเสรฐิสดุ พระผูท้รงความรุง่โรจน ์

จากนีข้อใหเ้ขานัง่ลงและกล่าวว่า: 

ขา้แต่พระผูเ้ป็นนายของชวีติทัง้ปวง 

พระผูท้รงครอบครองรปูธรรมและนามธรรมทัง้ปวง! 

พระองคท์รงเห็นน ้าตาและเสยีงถอนหายใจของขา้พเจา้ 

ทรงไดย้นิเสยีงโอดครวญ และร า่ไหข้องขา้พเจา้ 

และความเศรา้โศกในหวัใจของขา้พเจา้ 

อ านาจของพระองคเ์ป็นพยาน! 

อกศุลกรรมไดร้ ัง้ใหข้า้พเจา้มใิหใ้กลเ้ขา้ไปหาพระองค ์

และบาปไดพ้าขา้พเจา้ไกลออกไปจากราชส านักแห่งคว

ามวสิทุธิข์องพระองค ์ขา้แต่พระผูเ้ป็นนายของขา้พเจา้ 

ความรกัของพระองคบ์ ารงุขา้พเจา้ 

การแยกจากพระองคท์ าลายขา้พเจา้ 

และความห่างไกลจากพระองคเ์ผาผลาญขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ขอวงิวอนในรอยพระบาทของพระองคใ์นทีร่กร ้

างนี ้ต่อวจ ี“ขา้พเจา้อยู่น่ี” 

ทีบ่รรดาผูท้ีพ่ระองคเ์ลอืกสรรไดเ้ปล่งในความไพศาลนี ้

ต่อลมหายใจแหง่การเปิดเผยพระธรรมของพระองคแ์ละ

สายลมแห่งอรโุณทยัแห่งการปรากฏของพระองค ์

ขอทรงบญัญตัใิหข้า้พเจา้ไดพ้ศิดคูวามงามของพระอง

ค ์และปฏบิตัติามสิง่ทีอ่ยู่ในคมัภรีข์องพระองค ์

จากนีข้อใหเ้ขากล่าวพระนามอนัยิง่ใหญ่ทีส่ดุ (อลัลา อ ู

อบัฮา) สามคร ัง้ 

และกม้ลงเอามอืวางบนหวัเข่าทัง้สองขา้ง แลว้กล่าวว่า : 

ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้ 

ขอความสรรเสรญิจงมแีด่พระองคท์ีท่รงชว่ยใหข้า้พเจา้

ระลกึถงึและสรรเสรญิพระองค ์

ใหข้า้พเจา้รูจ้กับรมศาสดาผูเ้ป็นอรโุณทยัแห่งสญัลกัษ

ณข์องพระองค ์

และท าใหข้า้พเจา้นอ้มค านับอสิรยิะของพระองค ์

ถ่อมตวัต่อความเป็นเจา้ของพระองค ์

และยอมรบัสิง่ทีเ่อ่ยจากชวิหาแห่งความโอฬารของพระ

องค ์

จากนีข้อใหเ้ขาลกุขึน้และกล่าวว่า: 

ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้! 

หลงัของขา้พเจา้งอเพราะน ้าหนักของบาป! 

และความลมืสตไิดท้ าลายขา้พเจา้ 



เมือ่ใดทีข่า้พเจา้ตรกึตรองดกูรรมช ัว่ของขา้พเจา้และค

วามเมตตาของพระองค ์

หวัใจของขา้พเจา้แตกสลายอยู่ในตวัของขา้พเจา้ 

และโลหติของขา้พเจา้เดอืดพล่านอยู่ในเสน้เลอืด 

ความงามของพระองคเ์ป็นพยาน 

ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้ พระองคท์รงเห็นแลว้ว่า 

น ้าตาของขา้พเจา้กดีกัน้มใิหข้า้พเจา้ระลกึถงึพระองคแ์

ละสดดุคีณุความดขีองพระองคอ์ย่างไร 

ขา้แต่พระผูเ้ป็นนายแห่งบลัลงักเ์บือ้งบนและโลกเบือ้งล่า

ง! 

ขา้พเจา้ขอวงิวอนตอ่สญัลกัษณแ์ละความลกึลบัของอา

ณาจกัรของพระองค ์

ขอทรงกระท าต่อบรรดาผูท้ีพ่ระองคร์กัใหส้มกบัความอ

ารแีละคู่ควรกบัพระกรณุาของพระองค ์

ขา้แต่พระผูเ้ป็นนายของทกุชวีติ 

ขา้แต่พระผูเ้ป็นราชนัแห่งรปูธรรมและนามธรรม! 

จากนัน้ขอใหเ้ขากล่าวพระนามอนัยิง่ใหญ่ทีส่ดุ (อลัลา 

อ ูอบัฮา) สามคร ัง้ แลว้คกุเข่าเอาหนา้ผากจรดพืน้ 

และกล่าวว่า: 

ขา้แต่พระผูเ้ป็นนายของเรา 

ขอความสรรเสรญิจงมแีด่พระองคท์ีท่รงประทานสิง่ทีพ่า

เราเขา้ไปใกลพ้ระองค ์

และสิง่ดงีามทกุอย่างทีอ่ยู่ในคมัภรีข์องพระองค ์

ขา้แต่พระผูเ้ป็นนายของขา้พเจา้ 

เราของวงิวอนพระองค ์

ขอทรงคุม้ครองเราใหพ้น้จากความเพอ้ฝันและจนิตนา

การอนัไรส้าระ 

ความจรงิแลว้พระองคค์อืพระผูท้รงอ านาจ 

พระผูท้รงรอบรู ้

จากนีข้อใหเ้ขาเงยศรีษะขึน้และนัง่ลง และกล่าวว่า: 

ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ขอยนืยนัสิง่ทีบ่รรดาผูท้ีพ่ระองคเ์ลอืกสรรยนืยั

น 

และยอมรบัสิง่ทีบ่รรดาผูท้ีอ่าศยัอยู่ในสวรรคช์ ัน้สงูสดุแ

ละรายลอ้มบลัลงักข์องพระองคย์อมรบั 

ขา้แต่พระผูเ้ป็นนายแห่งภพทัง้ปวง 

อาณาจกัรของโลกและสวรรคเ์ป็นของพระองค!์ 

 

—Bahá’u’lláh 

 

 

 

 

 

 


