
Cầu Nguyện Bắt Buộc Dài Nhất 

Đọc một lần trong vòng hai mươi bốn giờ 

 

(Ai muốn đọc Kinh này thì phải đứng thẳng và hướng về 

Thượng Đế, rồi vẫn không rời chỗ, nhìn sang phải sang 

trái, như thể tìm kiếm lượng bác ái của Thượng Đế, 

Đấng Đại Bác ái, Đấng Từ bi. Và bắt đầu đọc:) 

Lạy Ngài là Đấng Thượng Đế của tất cả các Danh, 

Đấng Sáng tạo các cõi trời! Bởi các Đấng là Đấng 

Hừng đông Bản thể vô hình của Ngài, Đấng Đại 

Vinh quang, Đấng Tối cao, con khẩn cầu Ngài xin 

biến lời cầu nguyện của con thành ngọn lửa có thể 

thiêu hủy màn vô minh đã ngăn cách con với vẻ 

mỹ lệ của Ngài, và thành ánh sáng dắt dẫn con tới 

đại dương Hiện diện của Ngài. 

(Đưa hai tay lên trong dáng điệu khẩn cầu Thượng Đế 

- Ngài thật đầy ân phúc và vinh hiển - và đọc:) 

Lạy Ngài là Đấng Khát khao của thế giới, Đấng 

Kính yêu của các nước! Ngài thấy con đang hướng 

về Ngài, dứt bỏ mọi ràng buộc với bất cứ ai không 

phải là Ngài, bấu víu vào sợi dây thiêng liêng của 

Ngài mà sự vận chuyển có thể làm đảo lộn cả vạn 

vật. Lạy Thượng Đế của con, con là tôi tớ Ngài. 

Ngài thấy con đứng đây, sẵn sàng làm theo ý chí và 

ý thích của Ngài, và con không ước ao gì khác ngoài 

sự hài lòng của Ngài. Bởi Đại dương bác ái của 

Ngài, bởi Vầng Thái dương ân phúc của Ngài, con 

cầu xin Ngài sử dụng kẻ tôi tớ Ngài như Ngài 

muốn, như Ngài thích. Nguyện bởi quyền năng 

Ngài hằng vượt xa mọi sự mô tả và tán tụng! Bất 

cứ điều gì Ngài mặc khải đều là sở thích của tâm 

hồn con, đều là khát vọng của linh hồn con. Lạy 

Thượng Đế, Thượng Đế của con! Xin đừng để ý 

đến ước vọng và hành động của con, nhưng xin để 

ý đến ý chí của Ngài vốn bao trùm các bầu trời và 

trái đất. Nguyện bởi Tối Đại Danh của Ngài, lạy 

Ngài là Đấng Vua tất cả các nước! Con chỉ muốn 

điều Ngài muốn và chỉ yêu điều Ngài yêu. 

(Quì gối, trán cúi xuống đất, và đọc:) 

Ngài vô cùng cao cả vượt trên mọi sự mô tả ngoại 

trừ sự mô tả của chính Ngài, và vượt khỏi sự hiểu 

biết của bất cứ ai ngoài Ngài. 

(Đứng dậy và đọc:) 

Lạy Thượng Đế của con, xin biến lời cầu nguyện 

của con thành nguồn nước sự sống khiến con có 

thể sống lâu như quyền tối thượng của Ngài và có 

thể suy tôn quyền ấy trong mỗi thế giới của Ngài. 

(Lại đưa tay lên khẩn cầu và đọc:) 

Lạy Ngài là Đấng mà sự xa cách làm tiêu hủy các 

tâm hồn và linh hồn, là Đấng mà lửa tình yêu làm 

nóng bỏng cả hoàn cầu! Bởi Thánh Danh Ngài đã 

chinh phục cả tạo vật, con xin Ngài đừng từ chối 

con điều gì thuộc về Ngài, lạy Ngài là Đấng cai 

quản mọi người. Lạy Thượng Đế của con, Ngài 

thấy kẻ xa lạ này hối hả tiến về thánh thất tối cao 

của mình, dưới bóng tàn cây uy nghi của Ngài, 

trong thánh điện bác ái của Ngài; kẻ tội lỗi này đang 

tìm kiếm đại dương tha thứ của Ngài; kẻ tín đồ 

hèn mọn này đang tiến tới cung điện vinh quang 

của Ngài; tạo vật nghèo nàn này đang tìm kiếm 

phương đông sản nghiệp của Ngài. Ngài có thẩm 

quyền truyền phán bất cứ điều gì Ngài muốn. Con 

làm chứng rằng các việc làm của Ngài đều đáng ca 

ngợi, các mệnh lệnh của Ngài đều đáng tuân tùng 

và phán lệnh của Ngài không hề bị hạn chế. 

(Đưa tay lên và đọc Thánh Danh ba lần – Allah-o-Abha. 

Tay đặt lên đầu gối, cúi mình trước Thượng Đế – Ngài 

thật đầy ân phúc và vinh hiển – và đọc:) 

Lạy Thượng Đế của con, Ngài thấy đấy, trong 

khắp các chi thể, tinh thần con xúc động mạnh bởi 

khát vọng tôn thờ Ngài, bởi nhiệt tâm nhắc đến 

Danh Ngài và ca tụng Ngài; Ngài thấy tinh thần 

con xác tín đến mức nào điều mà ngọn Lưỡi phán 

lệnh của Ngài đã chứng nhận trong Vương quốc 

thánh ngôn của Ngài và trên bầu trời tri thức của 

Ngài. Lạy Thượng Đế của con, trong trạng thái 

tinh thần này, con tha thiết cầu xin Ngài tất cả 

những gì thuộc về Ngài để chứng minh sự nghèo 

nàn của con, xin tôn vinh đức từ ái và sự sung túc 

của Ngài, để có thể thú nhận sự bất năng của con, 

làm tỏ rõ uy quyền và sức mạnh của Ngài. 

(Đứng thẳng người, tay đưa lên hai lần theo cách khẩn 

cầu, và đọc:) 

Không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài, Đấng 

Toàn năng, Đấng Đại Từ bi. Không có Thượng 

Đế nào khác ngoài Ngài, Đấng An bài từ thủy đến 

chung. Lạy Thượng Đế, Thượng Đế của con, đức 

bao dung của Ngài làm con bạo dạn, lượng bác ái 

của Ngài làm con mạnh mẽ; tiếng gọi của Ngài 

thức tỉnh con, ân phúc của Ngài nâng con lên và 

dắt con đến với Ngài. Không nhờ thế, con đâu có 

ra gì, và làm sao con dám đứng ở ngưỡng cửa 

thành phố của sự gần gũi Ngài, hoặc ngước mặt 



lên trước ánh sáng chiếu rọi từ cõi trời ý chí Ngài? 

Lạy Thượng Đế của con, Ngài thấy tạo vật khốn 

khổ này đang gõ cửa thiên phúc của Ngài, linh hồn 

phù du này đang tìm kiếm dòng sông trường sinh 

tuôn chảy từ bàn tay độ lượng của Ngài. Mãi mãi 

phán lệnh thuộc về Ngài, lạy Ngài là Đấng Vua tất 

cả các danh, còn bổn phận của con là phải nhẫn 

nhục và phục tùng tức khắc ý chí Ngài, lạy Ngài là 

Đấng Sáng tạo các cõi trời. 

(Đưa tay lên ba lần và đọc ba lần:) 

Thượng Đế là Đấng Vĩ đại hơn mọi người vĩ đại. 

(Quì xuống, trán áp mặt đất, và đọc:) 

Ngài vô cùng cao cả đến nỗi lời chúc tụng của 

những người gần Ngài không thể lên đến cõi trời 

hiện diện của Ngài, và những con chim tâm hồn 

của những người trung thành với Ngài cũng không 

thể bay tới ngưỡng cửa nơi ở của Ngài. Con xin 

làm chứng rằng Ngài cao cả hơn mọi phẩm hạnh 

và sự thánh thiện của Ngài vượt trên tất cả các 

danh. Không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài, 

Đấng Tối cao, Đấng Toàn vinh. 

(Hãy ngồi và đọc:) 

Con xin làm chứng về điều mà tất cả vạn vật, và 

Quần hội thiên thượng, cư dân Thiên đàng tối cao, 

và bên trên nữa, từ Chân trời toàn vinh chính Ngọn 

Lưỡi Vĩ đại đều làm chứng rằng Ngài là Thượng 

Đế, rằng không có Thượng Đế nào khác ngoài 

Ngài, và rằng Đấng được biểu hiện là Mầu nhiệm 

tàng ẩn của Ngài, là Biểu tượng Trân bảo đã khiến 

các chữ B(bi) và E(i) được ráp nối và dính liền 

(Be)*. Con xin chứng nhận rằng chính Đấng mà 

Danh được viết bởi Ngòi bút của Đấng Tối cao và 

đã được nhắc đến trong các Thánh kinh của 

Thượng Đế, là Đấng Vua trên ngôi thiên thượng 

và trên thế gian. 

(Đứng lên và đọc:) 

Lạy Đấng Thượng Đế của tất cả các sinh linh và 

là Đấng Sở hữu vạn vật hữu hình và vô hình! Chắc 

chắn Ngài thấy nước mắt con, Ngài nhận ra tiếng 

thở dài của con. Ngài nghe lời kêu than của con, 

tiếng rên siết của con và lời ta thán của tâm hồn 

con. Bởi quyền năng của Ngài! Các sự quá phạm 

của con đã ngăn con đến gần Ngài, và các tội lỗi 

của con đã khiến con cách xa ngưỡng cửa thánh 

thiện của Ngài. Lạy Thượng Đế của con, tình yêu 

Ngài khiến con thành giàu có, sự xa cách Ngài 

khiến con kiệt quệ. Bởi dấu chân Ngài trong sa 

mạc này và bởi những lời báo hiệu “Ta đây, Ta 

đây” do những Người lựa chọn của Ngài thốt lên 

giữa cảnh mênh mông này, bởi hơi thở Mặc khải 

của Ngài và bởi làn gió nhẹ của Đấng Bình minh 

Biểu hiện của Ngài, con cầu xin Ngài ban cho con 

điều khiến con được phép chiêm ngưỡng vẻ đẹp 

của Ngài và tuân giữ mọi điều chứa đựng trong 

Thánh kinh Ngài. 

(Đọc ba lần Tối Đại Danh:) 

Allah-o-Abha 

(Khom mình, tay đặt lên đầu gối, và đọc:) 

Lạy Thượng Đế của con, con ca tụng Ngài vì Ngài 

đã giúp con nhớ đến Ngài, và con tán dương Ngài 

vì Ngài đã giúp con nhận biết Đấng Hừng đông 

các dấu hiệu Ngài, giúp con cúi lạy trước quyền tối 

thượng của Ngài, khiến con trở nên khiêm tốn 

trước Thần tính của Ngài và nhận biết điều được 

truyền phán bởi Ngọn lưỡi vĩ đại của Ngài. 

(Đứng lên và đọc:) 

Lạy Thượng Đế, Thượng Đế của con! Lưng con 

còng xuống bởi gánh nặng tội lỗi của con và sự vô 

tâm của con đã khiến con hư mất. Khi con nghĩ 

đến những hành động xấu xa của con và lòng từ bi 

của Ngài, tim con nhũn ra và máu con sục sôi trong 

các huyết quản của con. Bởi Đấng Mỹ lệ của Ngài, 

lạy Ngài là Đấng Khát khao của thế giới! Con thẹn 

thùng khi ngước mặt nhìn Ngài và xấu hổ khi đưa 

đôi tay khát khao lên cõi trời từ ái của Ngài. Lạy 

Thượng Đế của con, Ngài thấy nước mắt con đã 

ngăn trở con tưởng nhớ đến Ngài và nêu cao đức 

hạnh của Ngài, lạy Ngài là Đấng Vua trên ngôi 

thiên thượng và trên thế gian! Bởi các dấu hiệu của 

Vương quốc Ngài và bởi những huyền nhiệm 

thuộc Quyền Ngự trị của Ngài, con cầu xin Ngài 

đối xử với những người thân yêu của Ngài tùy theo 

lượng từ ái của Ngài và tùy theo ân đức của Ngài, 

lạy Ngài là Đấng Thượng Đế của vạn vật, lạy Ngài 

là Đấng Vua của cõi hữu hình và vô hình! 

(Đọc Tối Đại danh ba lần:) 

Allah-o-Abha 

(Quì xuống, trán áp đất và đọc:) 

Lạy Thượng Đế của chúng con, Ngài thật đáng 

chúc tụng vì Ngài đã ban xuống cho chúng con điều 

khiến chúng con đến gần Ngài và ban cho chúng 

con những của cải như Ngài đã hứa trong các 



Thánh kinh và Thánh thư của Ngài. Lạy Thượng 

Đế của con, chúng con cầu xin Ngài che chở chúng 

con khỏi những đạo binh ảo tưởng điên khùng và 

những tưởng tượng hão huyền. Quả thực, Ngài là 

Đấng Uy lực, Đấng Toàn tri. 

(Ngước đầu lên, ngồi tại chỗ và đọc:) 

Lạy Thượng Đế của con, con xin làm chứng cho 

những điều mà các Đấng tuyển chọn của Ngài đã 

làm chứng, và con nhận biết những điều đã được 

tiếp thụ bởi các cư dân của Thiên đàng tối cao, 

cũng như bởi những người đã chầu hầu quanh 

Ngôi uy lực của Ngài. Các vương quốc của cõi đất 

và cõi trời đều thuộc về Ngài, lạy Ngài là Đấng 

Thượng Đế của các thế giới! 

 

—Bahá’u’lláh 

 

 

 

 

 


