
চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে একবার মাত্র এই প্রার্ থনা 

আবতৃ্তি কত্তরধ্ে হইধ্ব। 

 

যে যকহ এই প্রার্ থনা আবতৃ্তি কত্তরধ্ে চাধ্হ, োহাধ্ক 

দন্ডায়মান হইয়া ঈশ্বধ্রর ত্তদধ্ক ত্তিত্তরধ্ে হইধ্ব 

এবং েখন যে োহার স্থাধ্ন েুত্তস্থরভাধ্ব দাড়াইয়া 

োইধ্ব, েখন োহাধ্ক ডান ত্তদধ্ক এবং বামত্তদধ্ক 

ত্তস্থরদৃষ্টিধ্ে অবধ্ াকন কত্তরধ্ে হইধ্ব, যেন যে 

োহার পরম প্রভুর দয়ার প্রত্তেক্ষা কত্তরধ্েধ্ে, ত্তেত্তন 

পরম করুণাময়,পরম দয়া ু। েৎপর োহাধ্ক 

বত্ত ধ্ে হইধ্বেঃ 

‘‘যহ নামাব ীর উপােে প্রভু এবং আকাশমন্ডধ্ র 

েৃষ্টিকেথা। আত্তম যোমার ত্তনকট ত্তবনীে প্রার্ থনা 

কত্তরধ্েত্তে, োাঁহাধ্দর মাযেধ্ম ো াঁহারা যোমার 

অদৃশে েিার প্রভাত্তেক োরকােমূহ, ো াঁহারা পরম 

মহীয়ান, ো াঁহারা পরম প্রভা, েমজু্জ্ব , যেন েুত্তম 

আমার উপােনাধ্ক এইরূপ অত্তিধ্ে পত্তরণে কর, 

োহা ঐ েক  অন্তরা ধ্ক ভস্মীভূে কত্তরধ্ব, োহা 

আমাধ্ক যোমার েুষমা দশ থন কত্তরধ্ে বাযা প্রদান 

কত্তরয়াধ্ে এবং এইরূপ আধ্ াধ্ক পত্তরণে কর 

োহা যোমার েত্তহে ত্তম ধ্নর মহাোগধ্রর ত্তদধ্ক 

পত্তরচাত্ত ে কত্তরয়া  ইয়া োইধ্ব।” 

েৎপর যে োনুনয় আধ্বদধ্নর জনে পত্তবত্র 

যগৌরবাত্তন্তে ঈশ্বধ্রর ত্তদধ্ক োহার হস্তদ্বয় 

উধ্িা ন কত্তরধ্ব এবং বত্ত ধ্ব : 

“যহ পতৃ্তর্বীর েকধ্ র অত্তভ াত্তষে ও জাত্তেেমূধ্হর 

ত্তপ্রয়জন। েুত্তম আমাধ্ক যোমারই ত্তদধ্ক প্রেোবিৃ 

হইধ্ে এবং েুত্তম বেেীে অনে েকধ্ র আেব্বি 

হইধ্ে মিু র্াত্তকধ্ে এবং যোমার রজু্জ দৃঢ়ভাধ্ব 

আাঁকত্তড়য়া যত্তরয়া র্াত্তকধ্ে যদত্তখধ্ে পাইধ্েে, 

োহার গত্তেশব্বির প্রধ্য়াগ দ্বারা েমুদয় পতৃ্তর্বী 

শব্বিশা ী হইয়াধ্ে। আত্তম যোমার যেবক যহ 

আমার প্রভু এবং যোমার যেবধ্কর েন্তান। 

যোমার ইচ্ছা ও আকাংখা অনেুায়ী কাে থ কত্তরবার 

জনে েুত্তম আমাধ্ক দন্ডায়মান ও প্রস্তুে যদত্তখধ্ে 

পাইধ্েে এবং যোমার েধ্ন্তাষ বেেীে আত্তম অনে 

ত্তকেুরই অত্তভ াষ কত্তর না। আত্তম যোমার ত্তনকট 

োনুনয় প্রার্ থনা কত্তরধ্েত্তে, যোমার করুণার 

মহাোগর এবং যোমার অনুকম্পার েূধ্ে থর 

মযেস্থোয়, যেন েুত্তম যোমার যেবধ্কর েত্তহে 

যেরূপভাধ্ব কাে থ কর যেরূপ েুত্তম ইচ্ছা কর এবং 

বােনা কর। যোমার যেই ত্তবভূত্তের শপর্, োহা 

েক  উধ্েখ ও প্রশংো হইধ্ে অধ্নক পত্তবত্র ও 

উচ্চ। যোমার ত্তনকট হইধ্ে োহা ত্তকেু অবেীণ থ ও 

প্রকাত্তশে হয়, োহা আমার অন্তধ্রর অত্তভ াষ ও 

অন্তরাত্মার বাত্তিে বস্তু। যহ প্রভু, আমার প্রভু। 

আমার ইচ্ছা েমূহ ও আমার কাে থেমুধ্হর প্রত্তে 

 ক্ষে কত্তরও না, বরং যোমার ইচ্ছার প্রত্তে  ক্ষে 

কর, োহা স্বগ থ ও মেথ পত্তরধ্বিন কত্তরয়া রত্তহয়াধ্ে। 

যোমার পরম মত্তহমাত্তিে নাধ্মর শপর্। যহ েক  

জাত্তের পরম প্রভু। েুত্তম োহা ইচ্ছা কত্তরয়াে, আত্তম 

যকব  োহাই ইচ্ছা কত্তর এবং েুত্তম োহা ভা বাে, 

আত্তম যকব  োহাই ভা বাত্তে।” 

েৎপর জান ুপাত্তেয়া মাষ্টটর উপর মস্তক রাত্তখয়া 

বত্ত ধ্ব : 

“েুত্তম ইহা হইধ্ে এেই পত্তবত্র ও উন্নে যে েুত্তম 

বেেীে অপধ্রর দ্বারা যোমার গুণাব ী বত্তণ থে 

হইধ্ব, অর্বা যোমার যবাযশব্বি বেেীে অপধ্রর 

যবাযশব্বি দ্বারা েুত্তম পত্তরত্তচে হইধ্ব।” 

েৎপর যে দা াঁড়াইয়া োইধ্ব এবং বত্ত ধ্ব : 

“যহ আমার পরম প্রভু, আমার উপােনাধ্ক, স্বগীয় 

কাওোর প্রস্রবধ্নর জীবন-েত্ত   েদৃশ কর, যেন 

েদ্বারা আমার অব্বস্তত্ব যোমার একাত্তযপধ্েের 

ত্তস্থত্তেকা  পে থন্ত স্থায়ী র্াধ্ক এবং যেন যোমার 

জগৎেমূধ্হর প্রধ্েেক জগধ্ে যোমার নাম উধ্েখ 

কত্তরধ্ে পাধ্র।” 

েৎপর যে োননুয় আধ্বদধ্নর জনে োহার 

হস্তদ্বয় পনুেঃ উধ্িা ন কত্তরধ্ব এবং বত্ত ধ্ব : 

“যহ েুত্তম, োহার ত্তবধ্চ্ছধ্দ অন্তর ও অন্তরাত্মােমহূ 

দ্রবীভূে হইয়াধ্ে এবং োহার যপ্রধ্মর অত্তিধ্ে 

েমস্ত পতৃ্তর্বীর য াধ্কর অন্তর প্রজ্জ্বত্ত ে 

হইয়াধ্ে। আত্তম যোমার ত্তনকট েত্তবনয় প্রার্ থনা 

কত্তরধ্েত্তে, যোমার যেই নাধ্মর েহায়োয়, োহা 

দ্বারা েুত্তম েমগ্র েৃষ্টি-জগৎধ্ক বশীভূে কত্তরয়াে, 

যেন েুত্তম আমাধ্ক োহা হইধ্ে বব্বিে না কর, োহা 

যোমার ত্তনকট আধ্ে, যহ েুত্তম, ত্তেত্তন েক  য াধ্কর 

উপর প্রভুত্ব কত্তরধ্েে। েুত্তম যদত্তখধ্েে, যহ আমার 

পরম প্রভু, এই অজ্ঞাে বেব্বি যোমার মত্তহমার 

চন্দ্রােপেধ্  ও যোমার করুণার পত্তরধ্বধ্শর 

মধ্যে, োহার পরম মত্তহমাত্তিে আবাধ্ের ত্তদধ্ক 

দ্রেুের অগ্রবেী হইধ্েধ্ে, এই অপরাযী বেব্বি 

যোমার ক্ষমার মহাোগর অধ্িষণ কত্তরধ্েধ্ে এবং 

এই ত্তবনম্র বেব্বি যোমার প্রভাব প্রাঙ্গণ অনেুন্ধান 

কত্তরধ্েধ্ে, এই দত্তরদ্র প্রাণী যোমার ঐশ্বধ্ে থের 

উদয়-স্থধ্ র ত্তদধ্ক  ক্ষে কত্তরয়া রত্তহয়াধ্ে। েুত্তম 

োহা কত্তরধ্ে ইচ্ছা কর, আধ্দশ দাধ্নর কেৃথত্ব 

যোমারই। আত্তম োক্ষে ত্তদধ্েত্তে যে, েুত্তম স্বগীয় 

কাধ্ে থ প্রশংত্তেে হওয়ার যোগে এবং যোমার 



আধ্দশেমূহ প্রত্তেপাত্ত ে হওয়ার যোগে এবং 

যোমার আধ্দশ-কাধ্ে থ েুত্তম েম্পণু থ স্বাযীন।” 

েৎপর যে োহার হস্তদ্বয় উধ্িা ন কত্তরধ্ব এবং 

ত্তেনবার ‘আোহু আব্হা’ এই পরম মহীয়ান নাম 

উচ্চারণ কত্তরধ্ব। েৎপর হস্তদ্বয় জানুদ্বধ্য়র উপর 

স্থাপন কত্তরয়া পরম পত্তবত্র ও পরম মত্তবহমাত্তিে 

ঈশ্বধ্রর জনে মস্তক অবনে কত্তরধ্ব এবং বত্ত ধ্বেঃ 

“েুত্তম যদত্তখধ্েে, যহ আমার প্রভু, যোমার 

উপােনার স্পৃহায় যোমার স্মরধ্ণর ও উচ্চ 

প্রশংোর ঔৎেুধ্কে, আমার অঙ্গ-প্রেেঙ্গেমূধ্হর 

মধ্যে আমার আত্মা ত্তকরূপ আধ্ াত্তড়ে হইয়াধ্ে, 

ত্তকরূধ্প ইহা ঐ েমধ্ন্ধ োক্ষে প্রদান কত্তরধ্েধ্ে, যে 

েমধ্ন্ধ উচ্চারধ্ণর রাধ্জে এবং যোমার জ্ঞাধ্নর 

স্বধ্গ থ যোমার অনুজ্ঞার রেনা োক্ষে প্রদান 

কত্তরয়াধ্ে। এই অবস্থায় যহ আমার পরম প্রভু, 

যোমার ত্তনকট হইধ্ে পাওয়ার জনে প্রার্ থনা কত্তরধ্ে 

ভা বাত্তে, যেন আত্তম আমার দত্তরদ্রো স্পিরূধ্প 

প্রমাণ কত্তরধ্ে পাত্তর এবং যোমার বদানেো ও 

যোমার ঐশ্বধ্ে থর উচ্চ প্রশংো কত্তরধ্ে পাত্তর এবং 

যোমার শব্বি ও োমর্ থে প্রকাশ কত্তরধ্ে পাত্তর এবং 

েৎেধ্ঙ্গ আমার শব্বিহীনো প্রচার কত্তরধ্ে পাত্তর।” 

েৎপর যে দা াঁড়াইয়া োইধ্ব এবং ত্তবনীে 

আধ্বদধ্নর জনে েৃেীয় বার োহার হস্তদ্বয় 

উধ্িা ন কত্তরধ্ব এবং বত্ত ধ্বেঃ 

“েুত্তম প্রভু বেেীে অনে যকান উপােে নাই, েুত্তম 

েব থশব্বিমান, েুত্তম েব থ-বদানেোপণূ থ। েুত্তম প্রভু 

বেেীে অনে যকান উপােে নাই, েুত্তম প্রার্ত্তমক ও 

অত্তন্তম আধ্দশ-দাো। যহ প্রভু আমার ঈশ্বর। 

যোমার মাজথনা আমাধ্ক োহেী কত্তরয়াধ্ে এবং 

যোমার দয়া আমাধ্ক েব  কত্তরয়াধ্ে, এবং 

যোমার আহ্বান আমাধ্ক জাগ্রে কত্তরয়াধ্ে এবং 

যোমার অনুগ্রহ আমাধ্ক উব্বিে কত্তরয়াধ্ে এবং 

যোমার ত্তদধ্ক আমাধ্ক পত্তরচাত্ত ে কত্তরয়াধ্ে । 

পক্ষান্তধ্র, আত্তম যক ও আমার ত্তক শব্বি আধ্ে যে 

যোমার ননকধ্টের নগধ্রর যোরণ-দ্বাধ্র আত্তম 

দা াঁড়াইধ্ে োহে কত্তরব অর্বা যোমার ইচ্ছার স্বগ থ 

হইধ্ে যে েমুদয় আধ্ াক উজ্জ্ব ভাধ্ব 

জ্বত্ত ধ্েধ্ে োহার ত্তদধ্ক মখু ত্তিরাইব? েুত্তম 

যদত্তখধ্েে, যহ আমার পরম প্রভু, এই হেভাগে 

বেব্বি যোমার অনুগ্রধ্হর দ্বাধ্র আঘাে কত্তরধ্েধ্ে, 

এবং এই দ্রেু অন্তয থানকারী আত্মা যোমার 

বদানেোর হস্ত হইধ্ে অনন্ত জীবধ্নর কাওোর 

প্রস্রবণ অনুেন্ধান কত্তরধ্েধ্ে। েক  অবস্থায় 

েব থেমধ্য় আধ্দধ্শর আত্তযপেে যোমারই, যহ নাম 

েমূধ্হর পরম প্রভু এবং আমার জনে যকব  

আত্মেমপ থণ এবং যোমার ইচ্ছার প্রত্তে যস্বচ্ছায় 

আনুগেে, যহ আকামন্ডধ্ র েৃষ্টিকেথা।” 

েৎপর ত্তেনবার যে োহার হস্তদ্বয় উধ্িা ন 

কত্তরধ্ব এবং বত্ত ধ্বেঃ 

“প্রধ্েেক মহান হইধ্ে ঈশ্বর মহীয়ান” 

েৎপর যে জানু পাত্তেয়া মাষ্টটর উপর মস্তক স্থাপন 

কত্তরয়া বত্ত ধ্ব ? 

“েুত্তম এেই পত্তবত্র, মধ্হাচ্চ ও মহীয়ান যে, ননকটে 

প্রাপ্ত য াকধ্দর প্রশংো-গীত্তেও যোমার ননকধ্টের 

আকাশমন্ডধ্  আধ্রাহণ কত্তরধ্ে েক্ষম নধ্হ 

অর্বা যোমার ভিধ্দর অন্তর-পক্ষীেমহূ যোমার 

প্রধ্বশ-পধ্র্র দ্বারধ্দধ্শও যপৌৌঁত্তেধ্ে েমর্ থ নধ্হ। 

আত্তম োক্ষে ত্তদধ্েত্তে যে েুত্তম েক  গুণাব ী হইধ্ে 

পত্তবত্রীকৃে এবং েক  নামাব ী হইধ্ে পেূ ও 

পত্তবত্র। েুত্তম প্রভু বেেীে অনে যকান উপােে নাই, 

েুত্তম পরম মহীয়ান, েুত্তম েব থ প্রভাময়।” 

েৎপর যে বত্তেয়া োইধ্ব এবং বত্ত ধ্ব : 

“আত্তম োহাই োক্ষে প্রদান কত্তরধ্েধ্ে যে েিধ্ন্ধ 

েক  েৃি-জীব উচ্চ স্বগ থস্থ জনমন্ড ী, েধ্ব থাচ্চেম 

স্বগ থবােীগণ এবং োহারা বেেীে েব থ-প্রভার 

ত্তদকমন্ড  হইধ্ে মহধ্ির রেনা স্বয়ং োক্ষে প্রদান 

কত্তরয়াধ্ে যে ত্তনশ্চয়ই েুত্তম প্রভু, েুত্তম বেেীে অনে 

যকান উপােে নাই এবং ত্তেত্তন প্রকাত্তশে হইয়াধ্েন 

ত্তেত্তন েেেই, ত্তনত্তহে রহেে, অত্তে ম ুেবান ত্তনভৃে 

েব্বিে ত্তনদশ থন, োহার মযেস্থোয় ‘কাি’ ও ‘নুন’ 

(‘ত্তব’ ও ‘ই’) বণ থদ্বয় েংেুি ও েব্বিত্ত ে করা 

হইয়াধ্ে। আত্তম োক্ষে ত্তদধ্েত্তে যে, ইত্তন ত্তেত্তনই 

ো াঁহার নাম পরম েধ্ব থাচ্চ য খনী দ্বারা ত্ত ত্তপবদ্ধ 

করা হইয়াধ্ে এবং ত্তেত্তন প্রভুর গ্রন্থেমূধ্হ উত্তেত্তখে 

হইয়াধ্েন, ত্তেত্তন উচ্চেম ত্তেংহােধ্নর ও মধ্েথর 

পরম প্রভু। 

েৎপর যে যোজাভাধ্ব দা াঁড়াইয়া োইধ্ব এবং 

বত্ত ধ্ব : 

“যে েব থ অব্বস্তধ্ত্বর পরম প্রভু এবং েক  দৃশে ও 

অদৃধ্শের অত্তযপত্তে। েুত্তম আমার অশ্রুর প্রবাহ ও 

আমার উচ্চাত্তরে দীঘ থ ত্তনেঃশ্বাে েমূহ যদত্তখধ্েে 

এবং েুত্তম আমার গভীর আেথনাদ েমূহ ও আমার 

ত্তব াপধ্বত্তন এবং আমার অন্তধ্রর যশাক-

ত্তব াপধ্বত্তন শ্রবণ কত্তরধ্েধ্ে। যোমার মহধ্ত্বর 

শপর্। আমার অববয কাে থাব ী যোমার ননকটে 

 াভ কত্তরধ্ে আমাধ্ক বাযা প্রদান কত্তরয়াধ্ে এবং 



আমার পাপ কাে থেমূহ যোমার পত্তবত্রোর প্রাঙ্গন 

হইধ্ে আমাধ্ক অধ্নক দধূ্র রাত্তখয়া ত্তদয়াধ্ে। 

যোমার যপ্রম, যহ আমার পরম প্রভু, আমাধ্ক 

ঐশ্বে থশা ী কত্তরয়াধ্ে এবং যোমার ত্তনকট হইধ্ে 

ত্তবধ্চ্ছদ আমাধ্ক ধ্বংে কত্তরয়াধ্ে এবং যোমার 

ত্তনকট হইধ্ে দরূত্ব আমাধ্ক দগ্ধ কত্তরয়া ত্তদয়াধ্ে। 

আত্তম যোমার ত্তনকট েত্তবনয় প্রার্ থনা কত্তরধ্েত্তে, এই 

মরুভূত্তমধ্ে যোমার পদদ্বধ্য়র পদত্তবধ্ক্ষপ েহাধ্য় 

এবং এই েীমাহীন অনন্তস্থাধ্ন যোমার মধ্নানীে 

জনগধ্ণর ‘আত্তম এখাধ্ন উপত্তস্থে’ ‘আত্তম এখাধ্ন 

উপত্তস্থে’ এই উচ্চাত্তরে বাধ্কের েহায়োয় এবং 

যোমার স্বগীয় প্রেোধ্দধ্শর, ত্তনেঃশ্বাে-েমূধ্হর এবং 

যোমার ঐশী-প্রকাধ্শর মদৃ ূ প্রবাত্তহে প্রভাত্তেক 

েমীরণেমূধ্হর েহায়োয় যেন েুত্তম আমাধ্ক 

এইরূপ শব্বি প্রদান কর, োহা দ্বারা আত্তম যোমার 

স্বগীয় েষুমা অবধ্ াকন কত্তরধ্ে পাত্তর এবং 

যোমার অবেীণ থ গ্রধ্ন্থ যে েক  আধ্দশ প্রদি 

হইয়াধ্ে েদানেুাধ্র কাে থ কত্তরধ্ে পাত্তর। 

েৎপর যে ত্তেনবার ‘আোহু আব্হা এই পরম 

মহীয়ান নাম উচ্চারণ কত্তরধ্ব এবং েৎপর হস্তদ্বয় 

জানুদ্বধ্য়র উপর স্থাপন কত্তরয়া মাষ্টটর ত্তদধ্ক মস্তক 

অবনে কত্তরয়া বত্ত ধ্বেঃ 

“েক  প্রশংো যোমারই যহ আমার প্রভু, যকননা 

যোমাধ্ক স্মরণ কত্তরবার জনে ও যোমার প্রশংো 

স্তুত্তের জনে েুত্তম আমাধ্ক োহােে কত্তরয়াে, এবং 

ত্তেত্তন যোমার ত্তনদশ থনাব ীর প্রভাত্তেক োরকা 

োাঁহাধ্ক আমার ত্তনকট পত্তরত্তচে কত্তরয়াে, এবং 

যোমার পরম প্রভুধ্ত্বর েন্মুধ্খ আমার মস্তক 

অবনে কত্তরয়াে এবং যোমার ঐশীধ্ত্বর ত্তনকট 

আমাধ্ক ত্তবনয়াবনে কত্তরয়াে এবং যোমার 

মহধ্ত্বর রেনা দ্বারা োহা উচ্চাত্তরে হইয়াধ্ে োহা 

স্বীকার কত্তরয়া  ইধ্ে বাযে কত্তরয়াে।” 

েৎপর যে দা াঁড়াইয়া োইধ্ব এবং বত্ত ধ্ব : 

“যহ প্রভু। আমার প্রভু। আমার পাধ্পর ভাধ্র 

আমার পষৃ্ঠধ্দশ অবনে হইয়াধ্ে এবং 

অমধ্নাধ্োত্তগো আমাধ্ক ধ্বংে কত্তরয়াধ্ে। আত্তম 

েখনই আমার মন্দ কাে থাব ী েমধ্ন্ধ এবং যোমার 

দয়ার উিম কাে থ েমধ্ন্ধ ত্তচন্তা কত্তর, েখন আমার 

মধ্যে আমার অন্তর দ্রবীভূে হয়, এবং আমার 

ত্তশরােমূধ্হ আমার রি ত্তেদ্ধ হইধ্ে র্াধ্ক। যোমার 

েুষমার শপর্। যহ পতৃ্তর্বীর েকধ্ র আকাংত্তখে 

জন। যোমার ত্তদধ্ক আমার মুখ উধ্িা ন কত্তরধ্ে 

আমার  জ্জাধ্বায হইধ্েধ্ে এবং আমার 

আকাংখার হস্ত যোমার বদানেোর স্বধ্গ থর ত্তদধ্ক 

উধ্িাত্ত ে হইধ্ে  জ্জাবনে হইধ্েধ্ে। েুত্তম 

যদত্তখধ্েে, যহ আমার প্রভু, ত্তকরূধ্প আমার 

অশ্রুেমহূ যোমাধ্ক স্মরণ কত্তরধ্ে ও যোমার 

গুণাব ীর প্রশংো-গীত্তে গান কত্তরধ্ে আমাধ্ক 

বাযা প্রদান কত্তরধ্েধ্ে, যহ অেুেচ্চ স্বধ্গ থর 

ত্তেংহােধ্নর এবং মধ্েথর পরম প্রভু। আত্তম যোমার 

ত্তনকট েত্তবনয় প্রার্ থনা কত্তরধ্েধ্ে, যোমার 

রাজধ্ত্বর ত্তনদশ থনাব ী, যোমার আত্তযপধ্েের 

রহেোব ীর েহায়োয়,-যেন েুত্তম যোমার ত্তপ্রয় 

বেব্বিগধ্ণর েত্তহে ঐরূপ কাে থ কর োহা যোমার 

বদানেোর উপেুি, যহ েক  অব্বস্তধ্ত্বর পরম প্রভু 

এবং োহা যোমার অনুকম্পার উপধ্োগী, যহ দৃশে 

ও অদৃশে রাধ্জের েম্রাট।” 

এবং েৎপর যে ত্তেনবার ‘আোহু আব্হা’ এই পরম 

মহীয়ান নাম উচ্চারণ কত্তরধ্ব এবং েৎপর জান ু

পাত্তেয়া মাষ্টটর উপর মস্তক রাত্তখয়া এই প্রার্ থনা 

আবতৃ্তি কত্তরধ্বেঃ 

“েক  প্রশংো যোমারই, যহ আমার প্রভু, যেধ্হেু 

েুত্তম আমাধ্দর জনে োহাই অবেীণ থ কত্তরয়াে োহা 

আমাত্তদগধ্ক যোমার ত্তনকটবেী কধ্র এবং 

যোমার গ্রন্থেমূধ্হ এবং যোমার যম থ শাস্ত্রেমূধ্হ 

প্রধ্েেক উিম বাকে োহা েুত্তম অবেীণ থ কত্তরয়াে 

োহা আমাধ্দর জনেই বেবস্থা কত্তরয়াে। যহ 

আমাধ্দর পরম প্রভু, আমরা যোমার ত্তনকট 

প্রার্ থনা কত্তরধ্েত্তে যেন েুত্তম বরৃ্া কল্পনােমূধ্হর ও 

অর্ থহীন অনমুানেমূধ্হর নেনেদ  হইধ্ে 

আমাত্তদগধ্ক রক্ষা কর। েুত্তম, েেে েেেই 

েব থশব্বিমান, েব থ জ্ঞান েম্পন্ন।” 

েৎপর যে োহার মস্তক উধ্িা ন কত্তরধ্ব ও 

বত্তেয়া োইধ্ব এবং প্রার্ থনা আবতৃ্তি কত্তরধ্ব : 

“আত্তম োক্ষে ত্তদধ্েত্তে যহ আমার প্রভু, যেই েমধ্ন্ধ 

যেই েমধ্ন্ধ যোমার মধ্নানীে জনগণ োক্ষে 

ত্তদয়াধ্েন এবং আত্তম োহাই স্বীকার কত্তরধ্েত্তে োহা 

েধ্ব থাচ্চ স্বধ্গ থর অত্তযবােীগণ এবং ো াঁহারা যোমার 

মত্তহমাত্তন্তে ত্তেংহােন পত্তরধ্বিন কত্তরয়া রত্তহয়াধ্েন 

োাঁহারাও স্বীকার কত্তরয়াধ্েন। স্বগ থ ও মধ্েথর 

রাজত্বেমূহ যোমারই, যহ েমগ্র ত্তবধ্শ্বর পরম 

প্রভু।” 

 

—Bahá’u’lláh 

 


