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[முதலாம் உலக பஹாய் மாநாட்டுக்கு (congress)] 
 
“எல்லா மகிமமக்கும் மாட்சிமமக்கும் மமன்மமக்கும் மதிப்புக்கும் இமறமமக்கும் ஆட்சிக்கும் 
உயர்வுக்கும் அருளுக்கும் மபரச்சத்திற்கும் சக்திக்கும் மூலமாக விளங்கிடும் இமறவா, 
புகழமைத்தும் உமக்மக உரியதாகுக. நீர் விரும்பிமயாமர உமது அதிபபருங் கடலிமை 
பநருங்கிடச் பசய்தீர்; நீர் எவமர விரும்புகின்றீமரா அவருக்கு உமது அதி பதான்மமயாை 
நாமத்திமை அறிந்து ஏற்றுக் பகாள்ளும் பகௌரவத்மத அளிக்கின்றீர். விண்ணிலும் 
மண்ணிலுமுள்ள எவருமம உமது அரசாமையின் பசயல்பாட்டிமை எதிர்த்திட இயலாது. 
நித்திய காலத்திற்கும் பமடப்பிைம் முழுவமதயுமம நீர் ஆண்டு வந்துள்ளீர் ; இனி என்றும் 
எல்லாப் பமடப்புப் பபாருள்களின் மீதும் உமது ஆட்சிமயத் பதாடர்ந்து பசலுத்தி வருவீர். 
சர்வ வல்லவரும் அதி மமன்மமமிக்கவரும் சர்வ சக்தி வாய்ந்தவரும் சர்வ விமவகியுமாை 
இமறவன் உம்மமயன்றி மவறிலர்.” 
 
அன்பார்ந்த நண்பர்கமள, இந்த அதிபபரும் நூறாம் ஆண்டு விழாவாை, இவ்வதிமகிமம 
மிக்க நிகழ்வின் மபாது, உலகம் முழுவதுமுள்ள நண்பர்கள் மீது பஹாவுல்லா தமது 
அருட்பகாமடகள் அமைத்மதயும் பபாழிந்தமமக்காக அவருக்கு எங்களின் மைமார்ந்த 
நன்றிமய நவில்கின்மறாம். இந்த வரலாற்று முக்கியத்துவம் மிக்க தருைம், ஒமர மநரத்தில் 
மடனியலின் தீர்க்கதரிசைத்தின் நிமறமவற்றத்மதயும் எல்லா காலங்களுக்குமாை 
வாக்களிக்கப்பட்டவரின் பிரகடைத்தின் நூறாம் ஆண்டு நிமறமவயும் உலகம் முழுவதும் 
கடவுளின் சமயத்மத ஸ்தாபிப்பதற்கு வடிவமமக்கப்பட்ட அப்துல்-பஹாவின் பதய்வீகத் 
திட்டத்தின் முதலாம் சகாப்தத்தின் முடிமவயும் நமது அன்பார்ந்த பாதுகாவலரின் உலகம் 
தழுவிய அறப்மபாரின் பவற்றிகரமாை நிமறமவயும் குறிக்கின்றதுடன், திவ்ய மபரழகரின் 
பபயரால் இப்மபபராளிமிகு பவற்றியின் அறுவமடமய அவரது பாதத்தில் 
அர்ப்பணிப்பதற்கும் அவரது அன்பர்களுக்கு உதவியுள்ளது. இவ்வதிபபரும் நூற்றாண்டின் 
நிமறவு, கடவுள் சமயத்தின் பாதுகாவலராை, ம ாகி எஃபபன்டியின் வாழ்நாள் முழுவதின் 
பவற்றிக்கு மகுடமாக இருக்கின்றது. அவர் மட்டுமம, தனிமய, சமயத்தின் வீரத்துவ காலத்தின் 
மபாது உருபபறச் பசய்யப்பட்ட மற்றும் பரவலாகச் சிதறிக்கிடந்த, சிறிய 
எண்ணிக்மகயிலாைதும் பபரும்பாலும் ஒழுங்கமமக்கப்படாததுமாை  பஹாய் சமூகத்தின் 
உள்ளார்ந்த ஆற்றல்கமள மடிப்பவிழச் பசய்தார். அவமர கடவுள் சமயத்தின் மகத்தாை 
வடிவமமப்மப மடிப்பவிழச் பசய்தார், அப்துல்-பஹாவிைால் ஏற்கைமவ 
வமரயறுக்கப்பட்டிருந்த பபரும் மபாதமை திட்டங்கமள இயக்கமுறச் பசய்தார், 
ஸ்தாபைங்கமள நிறுவிைார், உலக மமயத்திலுள்ள பசாத்துகமள பபரிதும் விரிவமடயச் 
பசய்தார், அபமரிக்கா, ஆப்பிரிக்கா, ஆஸ்திரமலசியா, மற்றும் ஐமராப்பாவிலுள்ள 
மகாவில்கமள உருவாக்கிைார், உலகம் முழுவதும் சமயத்தின் நிர்வாக முமறமய 
அபிவிருத்தி பசய்தார், சமயபமனும் கலத்மத அதன் உண்மமயாை தடத்தின் வழி 
பசலுத்திைார். கடவுள் சமயத்தின் திருக்கரங்கமள அவர் நியமித்தார். 
 
கடவுள் சமய திருக்கரங்களுக்கு நன்றியுமர ஏதும் வழங்கப்படவில்மலபயனில், 
பஹாவுல்லாவின் அரியமையின்பால் நாங்கள் வழங்கிடும் களிப்பும் நன்றியும் அன்பும் 
மரியாமதயும் மிக்க புகழுமரகள், மபாதுமாைமவயாக இல்லாததுடன், பாதுகாவலர் 
வாக்களித்துள்ளபடி, நாம் தற்மபாது ஈடுபட்டிருக்கும் இந்த அதிபபரும் நூறாம் ஆண்டு 
பகாண்டாட்டங்கள் பழுதுபட்டுவிடும். ஏபைனில், கடவுள் சமய திருக்கரங்கள், அவர்கமள 



மபணி வளர்த்தும் நியமித்தவருமாை அவர்களின் அன்பார்ந்த (பமடத்)தமலவருடன் இந்த 
பவற்றிமயப் பகிர்ந்துபகாள்கின்றைர். அவர்கள் கலத்மத தடம் மாறாமல் வழிநடத்தி, 
அமதப் பாதுகாப்பாகத் துமறமுகத்திற்குக் பகாண்டுவந்துள்ளைர். இந்த விழுமிய 
தருைத்தில், உலக நீதிமன்றம் பபருமமயுடனும் அன்புடனும் அவர்கள் சாதித்துள்ள வீரதீரச் 
பசயல்களுக்காை அதன் ஆழ்ந்த பாராட்டுதமல நிமைவுகூர்கின்றது.  சமயம் அதன் சிசுப் 
பருவத்தில் அன்பார்ந்த ம ாகி எஃபபன்டியின் திடீர் இழப்பிைால் எதிர்மநாக்கிய 
மபரபாயங்கள் மீது கவைம் பசலுத்திட நாங்கள் விரும்பவில்மல. மாறாக, எங்கள் 
இதயபூர்வமாை அன்புடனும் நன்றியுடனும் கடவுள் சமய திருக்கரங்களின் தியாகம், உமழப்பு, 
சுயகட்டுப்பாடு, அருமமயாை வழிநடத்தல் ஆகியவற்றுக்காை ஆழ்ந்த ஒப்புதமல 
வழங்குகிமறாம். இந்த அன்புடன் மநசிக்கப்படும் வீரமிகு ஆன்மாக்களுக்கு பஹாவுல்லாவின் 
பசாந்த பசாற்கமளத் தவிர மவறு பபாருத்தமாை வார்த்மதகமள எங்களால் சிந்திக்க 
முடியவில்மல. “எவர் மூலமாக உள வலிமம என்னும் ஒளி பவளிப்பட்டமதா, மதர்வு 
பசய்திடும் அதிகாரமாைது, சக்திமிக்க, வலிமமயுமடய, கட்டுப்படுத்தப்படாத இமறவமைமய 
சார்ந்துள்ளது எனும் உண்மம நிர்மாணிக்கப்பட்டுள்ளமதா, எவர் மூலம் அருட்பகாமட 
என்னும் சமுத்திரம் பபாங்கிபயழுந்து, மனித இைத்தின் பிரபுவாகிய இமறவனின் 
அருள்மிகு கருமைகளின் நறுமைம் பரப்பப்பட்டமதா, அவர்களாை சமயத் 
திருக்கரங்களுக்மக ஒளியும், மகிமமயும், வாழ்த்தும், மபாற்றுதலும், உரியைவாகட்டும்.” 
 
மதர்தலின்மபாது மஹஃபாவில் இருந்த உலக நீதிமன்ற உறுப்பிைர்கள் அமைவரும், 
பஹாவுல்லா, பாப் பபருமாைார் மற்றும் அப்துல்-பஹாவின் நிமைவாலயங்களுக்கு விஜயம் 
பசய்து, புனித திருவாசல்களில் சாஷ்டாங்கமாக வைங்கி, தாங்கள் எதிர்மநாக்கும் மகத்தாை 
பணிகளுக்காை வலிமம, உதவி ஆகியவற்மற பணிவுடன் மவண்டிைர்.  பின்ைர் 
இலன்டனில், புனித திருவிருட்சத்தின் புனிதமும் பவித்திரமும் மிக்க கிமளயாை ம ாகி 
எஃபபன்டியின் நல்லடக்கத் தளத்தில் மரியாமத பசலுத்திைர். 
 
உலக நீதிமன்றம் அதன் பணிகமள ஒழுங்கமமக்கவும் அதன் ஆற்றல்கமளப் 
பயன்படுத்தவும் முடிந்தவுடன், கடவுள் சமயத்தின் அமைத்து நிமலகமளயும் கவைமாக 
ஆராய்ந்து நண்பர்களுக்கு தகவல்கள் அனுப்பிடும். இந்த சமயத்தில் எல்லா இடங்களிலும் 
உள்ள நம்பிக்மகயாளர்கமள உலகளாவிய அறப்மபாரிைால் திறக்கப்பட்டுள்ள வாய்ப்புகமள 
தீவிரமாக பின்பற்றுமாறு நாங்கள் அமழக்கிமறாம்.  மபாதமை பணியின் ஓர் ஆர்வமிகு 
விரிவாக்கமாைது, வலுப்படுத்தல் மற்றும் ஆழ்ப்படுத்தலுடன் ஒன்றாக மகக்மகார்த்துச் பசல்ல 
மவண்டும். அதன் மூலம், எதிர்கால திட்டங்களுக்கு ஆயத்தமாக சமயத்தின் முன்மைாக்கிய 
நமட தமடபடாமல் பதாடரக்கூடும். கடவுள் சமயத்தின்பால் பபாது மக்களின்  கவைம் 
மமன்மமலும் அதிகமாகத் திரும்புவதால், நண்பர்கள் தங்கமளத் தயார்படுத்திக்பகாண்டு 
உலகின் பார்மவமயப் பராமரித்திட மவண்டும். அப்பார்மவ நட்பு அல்லது விமராதம், ஆர்வம் 
அல்லது பவற்றுப் பார்மவயாகமவ இருந்தாலும்  தங்களின் ஸ்தாபைங்கமள அவர்கள் 
அதற்காக ஆயத்தப்படுத்திட மவண்டும்.    
 
உலக நீதிமன்றம் உங்கள் அமைவருக்கும் அன்புடனும் மகிழ்ச்சியுடனும் வாழ்த்துக் கூறி, 
அதன் விமரவாை மமம்பாட்டுக்கும் அதன் உறுப்பிைர்களின் ஆன்மீக வலுப்படுத்தலுக்கும் 
ஆர்வத்துடன் பிரார்த்திக்கும்படி மகட்டுக்பகாள்கின்றது.   
 


