
ದೀರ್ಘ ಅನಿವಾರ್ಘ ಪ್ರಾ ರ್ಘನೆ (24 ಗಂಟೆಗಳಲಿ್ಲ  

ಒಂದು ಸಲ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರುವುದು) 

 

ಯಾರು ಈ ಪ್ರಾ ರ್ಘನೆರ್ನ್ನು  ಪಠಿಸಲು 

ಇಚಿ್ಛ ಸುವನೂ, ಅವನ್ನ ಎದುು  ನಿಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು  

ದೇವರ ಕಡೆ ತಿರುಗಲ್ಲ, ಹಾಗೂ ಅವನ್ನ ತನ್ು  

ಜಾಗದಲಿ್ಲ  ನಿಲಿುತಿು ದು ಂತೆ ಕೃಪ್ರಳುವೂ, 

ದಯಾಳುವೂ ಆದ ಪಾ ಭುವಿನ್ ಕೃಪೆರ್ನ್ನು  

ನಿರೀಕಿ್ಷಸುವಂತೆ ಬಲಗಡೆ ಹಾಗೂ ಎಡಗಡೆ 

ನೀಡಲ್ಲ. ನಂತರ ಅವನ್ನ ಹೀಗೆ ಹೇಳಲ್ಲ: ಓ 

ಸವಘ ನಾಮಂಕ್ಷತಗಳ ಪಾ ಭುವೇ ಮತ್ತು  ಸವ ಗಗಳ 

ಸೃಷಿ್ಟ ಕತಘನೇ! ನ್ನ್ು  ಪ್ರಾ ರ್ಘನೆರ್ನ್ನು  ನಿನ್ು  

ಸಂದರ್ಘದಂದ ನ್ನ್ು ನ್ನು  ಮರೆ ಮಡಿರುವ 

ಪರದೆಗಳನ್ನು  ದಹಸುವಂತಹ 

ಬೇಂಕ್ಷಯಂತೆಯೂ ಹಾಗೂ ನಿನ್ು  ಸಮ್ಮು ಖದ 

ಸಾಗರದ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯು ವ 

ಪಾ ಕಾಶದಂತೆಯೂ ಮಡು ಎಂದು 

ಸರ್ೀಘತಕ ರ್ಘ ಹಾಗೂ ಮಹಾಮಹಮನಿವ ತ 

ನಿನ್ು  ಅದೃಶು  ಸಾರದ ದನ್ ಚ್ಛಲುಮೆಗಳ 

ಮೂಲಕ ಪ್ರಾ ರ್ಥಘಸುತಿು ದೆು ೀನೆ. 

ಪೂಜ್ು ನೂ ಮತ್ತು  ಸರ್ೀಘತಕ ರ್ಘನೂ ಆದ 

ದೇವರನ್ನು  ಯಾಚ್ಛಸಲು ಅವನ್ನ ತನ್ು  

ಕೈಗಳನೆು ತಿು  ಹೀಗೆ ಹೇಳಲ್ಲ: ಓ ಪಾ ಪಂಚಗಳ 

ಆಕಾಂಕಿ್ಷಯೇ ಮತ್ತು  ರಾರಿ್ ರಗಳ ಪ್ರಾ ರ್ನೇ! ನಿನ್ು  

ಹೊರತ್ತ ಎಲಿ್ಲ  ಮೀಹಗಳಿಂದ ವಿಮ್ಮಕು ನಾಗಿ 

ನಿನೆು ಡೆಗೆ ತಿರುಗಿರುವುದನ್ನು  ಹಾಗೂ ಯಾವುದರ 

ಚಲನೆಯಂದ ಸಮಸು  ಸೃಷಿ್ಟಯೇ ಕಲಕ್ಷ 

ಹೊೀಯತೀ, ಅಂತಹ ನಿನ್ು  ಪ್ರಶಕ್ಷಕ  ನಾನ್ನ 

ಅಂಟಿಕಂಡಿರುವುದನ್ನು  ನಿೀನ್ನ 

ನೀಡುತಿು ರುವೆ. ನಾನ್ನ ನಿನ್ು  ಸೇವಕ, ಓ ನ್ನ್ು  

ಪಾ ಭುವೇ, ಮತ್ತು  ನಿನ್ು  ಸೇವಕನ್ ಪುತಾ  ನಿನ್ು  

ಇಚಿ್ಛ  ಹಾಗೂ ಅಕಾಂಕಿ್ಷಯಂತೆ ನ್ಡೆರ್ಲು 

ಸಿದಧ ನಾಗಿರುವುದನೂು  ಮತ್ತು  ನಿನ್ು  

ಸಂತೀರ್ವನ್ು ಲಿದೆ ಮತೆು ೀನ್ನೂು  ಆಶಿಸದೆ 

ನಿಂತಿರುವುದನೂು  ನಿೀನ್ನ ನೀಡು. ನಿನ್ು  

ಸೇವಕರ ಜೊತೆ ನಿನ್ು  ಇಚಿ್ಛ  ಹಾಗೂ 

ಸಂತೀರ್ದಂತೆ ಮಡೆಂದು ನಾನ್ನ ನಿನ್ು  

ಕೃಪ್ರಸಾಗರ ಹಾಗೂ ನಿನ್ು  ಅನ್ನಗಾ ಹದ ದನ್-

ನ್ಕ್ಷತಾ ದ ಮೂಲಕ ನಿನ್ು ಲಿ್ಲ  ಮರೆ ಇಡುತಿು ದೆು ೀನೆ. 

ಎಲಿ್ಲ  ಹೇಳಿಕ್ಷ ಮತ್ತು  ಪಾ ಶಂಸೆಗೂ ಮೀರದ ನಿನ್ು  

ಶಕ್ಷು ಯಾಣೆ! ನಿನಿು ಂದ 

ಪಾ ಕಟಗಂಡಿರುವುದೆಲಿವೂ ನ್ನ್ು  ಹೃದರ್ದ 

ಬರ್ಕ್ಷ ಮತ್ತು  ನ್ನ್ು  ಆತು ದ ಅಕಕ ರೆಯಾಗಿದೆ. ಓ 

ದೇವರೇ, ನ್ನ್ು  ದೇವರೇ! ನ್ನ್ು  ನಿರೀಕಿ್ಷ  ಮತ್ತು  

ಕೃತಿಗಳತು  ನೀಡಬೇಡ, ಬದಲ್ಲಗಿ ಭೂಮ 

ಮತ್ತು  ಸವ ಗಘಗಳನ್ನು  ಆವರಸುವಂತಹ ನಿನ್ು  

ಇಚಿ್ಛರ್ತು  ನೀಡು. ನಿನ್ು  ಮಹಾಮಹಮ 

ನಾಮಂಕ್ಷತದ ಮೂಲಕ, ಓ ಎಲಿ್ಲ  ರಾರಿ್ ರಗಳ 

ಪಾ ಭುವೇ, ನಿೀನ್ನ ಏನ್ನ್ನು  ಆಶಿಸಿದುಯೀ 

ಅದನೆು ೀ ನಾನ್ನ ಆಶಿಸಿದೆು ೀನೆ, ಮತ್ತು  ನಿೀನ್ನ 

ಏನ್ನ್ನು  ಪ್ರಾ ೀತಿಸುವೆಯೀ ಅದನೆು ೀ ನಾನ್ನ 

ಪ್ರಾ ೀತಿಸುವೆ. 

ಅವನ್ನ ಮಣಕಾಲೂರ, ಹಣೆರ್ನ್ನು  ನೆಲಕ್ಷಕ  

ಬಾಗಿಸಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಲ್ಲ: ನಿನ್ು  ಹೊರತ್ತ ಬೇರೆಲಿ್ಲ  

ವಿವರಣೆಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಮತ್ತು  ನಿನ್ು  ಹೊರತ್ತ 

ಬೇರೆಲಿದರ ಗಾ ಹಣ ಶಕ್ಷು ಗಿಂತಲೂ ನಿೀನ್ನ 

ಮಹಾಮಹಮನಿದು ೀಯೇ. 

ನಂತರ ಅವನ್ನ ನಿಂತ್ತ ಹೀಗೆ ಹೇಳಲ್ಲ : ಓ ನ್ನ್ು  

ಪಾ ಭುವೇ, ನ್ನ್ು  ಪ್ರಾ ರ್ಘನೆರ್ನ್ನು  ಜೀವಜ್ಲದ 

ಕಾರಂಜರ್ನಾು ಗಿಸು. ಅದರಂಡ ನಾನ್ನ ನಿನ್ು  

ಸಾವಘಭೌಮತವ ವಿರುವ ತನ್ಕ ಬಾಳುವಂತಾಗಲ್ಲ 

ಮತ್ತು  ನಿನ್ು  ಪಾ ಪಂಚಗಳ ಪಾ ತಿಯಂದು 

ಪಾ ಪಂಚದಲಿೂ  ನಿನ್ು  ಸು ರಣೆ 

ಮಡುವಂತಾಗಲ್ಲ 

ಪುನಃ ಅವನ್ನ ತನ್ು  ಕೈಗಳನ್ನು  ಮೇಲೆತಿು  

ಬೇಡುತಾು  ಹೀಗೆ ಹೇಳಲ್ಲ: ಓ ಯಾರ 

ಅಗಲ್ಲಕ್ಷಯಂದ ಹೃದರ್ಗಳು ಮತ್ತು  ಆತು ಗಳು 

ಕರಗಿದು ರ್ೀ ಹಾಗೂ ಯಾರ ಪೆಾ ೀಮದ 

ಅಗಿು ಯಂದ ಇಡಿೀ ಪಾ ಪಂಚವೇ ಜ್ವ ಲ್ಲಸಿತೀ 

ಅವನೇ ನಿೀನ್ನ! ಎಲಿ  ಜ್ನ್ರನಾು ಳುವವನೇ! 

ನಿನ್ು ಲಿ್ಲರುವುದೆಲಿವನೂು  ನ್ನಿು ಂದ 

ತಡೆಗಟಿ ದರೆಂದು ಸಮಸು  ಸೃಷಿ್ಟ ರ್ನೆು ೀ 

ನಿಗಾ ಹಸಿರುವ ನಿನ್ು  ನಾಮದ ಮೂಲಕ ನಾನ್ನ 

ನಿನ್ು ಲಿ್ಲ  ಮರೆಯಡುತಿು ದೆು ೀನೆ. ಓ ಪಾ ಭುವೇ, ಈ 

ಅಪರಚ್ಛತನ್ನ ನಿನ್ು  ಭವು ತೆರ್ ಮೇಲಕ ಟಿಿ ನ್ 

ಆಶಾ ರ್ದಲಿ್ಲರುವ ಹಾಗೂ ನಿನ್ು  ಕೃಪೆರ್ 

ಆವರಣದಲಿ್ಲರುವ ಅವನ್ ಮಹೊೀನ್ು ತವಾದ 

ಬೀಡಿಗೆ ತವ ರೆಯಾಗಿ ಹೊೀಗುವುದನೂು , ಈ 

ಅತಿಕಾ ಮಯ್ಯ ನಿನ್ು  ಕ್ಷಮ 

ಸಾಗರವನ್ು ರಸುವುದನೂು ; ಈ ದೀನ್ನೂ ನಿನ್ು  

ವೈಭವದ ಆಸಾಾ ನ್ವನೂು  ಹಾಗೂ ಈ 

ಬಡಪ್ರಯಯ್ಯ ನಿನ್ು  ಐಶವ ರ್ಘವನ್ನು  

ಅರಸುವುದನೂು  ನಿೀನ್ನ ನೀಡುತಿು ರುವೆ. ನಿನ್ು  

ಅಪೇಕಿ್ಷಯಂತೆಯೇ ಅಪಪ ಣೆ ನಿೀಡುವ ಅಧಿಕಾರ 

ನಿನ್ು ದಾಗಿರುವುದು. ನಿನ್ು  ಕೃತಿಗಳಲಿ್ಲ  ನಿೀನ್ನ 

ಪಾ ಶಂಸಿಸಲಪ ಡಬೇಕಾಗಿರುವುದಕ್ಕಕ , ನಿನ್ು  

ಅಪಪ ಣೆಗೆ ಎಲಿರೂ ಬದಧ ರಾಗಿರಬೇಕ್ಷಂಬುದಕ್ಕಕ  

ಹಾಗೂ ನಿನಾು ಜೆ್ಞ ರ್ಲಿ್ಲ  

ನಿಬಘಂಧದಲಿ್ಲರಬೇಕಾಗಿರುವುದಕ್ಕಕ  ನಾನ್ನ 

ಸಾಕಿ್ಷಯಾಗಿದೆು ೀನೆ. 



ನಂತರ ಅವನ್ನ ತನ್ು  ಕೈಗಳನ್ನು  ಮೇಲೆತು ಲ್ಲ 

ಹಾಗೂ ಮೂರು ಸಲ ಮಹೊೀನ್ು ತ ನಾಮ 

(ಅಲ್ಲಾ -ಓ-ಅಭಾ)ವನ್ನು  ಉಚಚ ರಸಲ್ಲ, ನಂತರ 

ಅವನ್ನ ಕೈರ್ನ್ನು  ಮಣಕಾಲ ಮೇಲ್ಲರಸಿ 

ದೇವರ ಮ್ಮಂದೆ – ಆತನ್ನ ಅನ್ನಗಾ ಹತನ್ನ ಮತ್ತು  

ಮಹೊೀನ್ು ತನ್ನ -ಬಗಿಿ  ಹೀಗೆ ಹೇಳಲ್ಲ: 

ಓ ನ್ನ್ು  ದೇವರೇ, ಪೂಜಸುವ ಹೆಬಬ ರ್ಕ್ಷ ಮತ್ತು  

ಸು ರಸುವ ಹಾಗೂ ಸುು ತಿಸುವ ಹಂಬಲ್ಲಕ್ಷರ್ಲಿ್ಲ  

ಹಾಗೂ ನ್ನ್ು  ಚೈತನ್ು ವು ನ್ನ್ು  ಕೈಕಾಲುಗಳಲಿ್ಲ  

ಮತ್ತು  ಅಂಗಂಗಗಳಲಿ್ಲ  ಹೇಗೆ ಕಲಕ್ಷದೆ 

ಎಂಬುದನೂು , ನಿನ್ು  ನ್ನಡಿರ್ ಸಾಮಾ ಜ್ು ದಲಿ್ಲ  

ಮತ್ತು  ನಿನ್ು  ಜೆಾ ನ್ದ ಸವ ಗಘದಲಿ್ಲ  ನಿನ್ು  

ಆಜೆ್ಞ ರ್ ನಾಲ್ಲಗೆಯ್ಯ ಸಾಕಿ್ಷ  ನ್ನಡಿದದು ಂತೆ ಅದು 

ಹೇಗೆ ಸಾಕಿ್ಷ  ನ್ನಡಿದದೆ ಎಂಬುದನ್ನು  ನಿೀನ್ನ 

ನೀಡುತಿು ರುವೆ. 

ಓ ನ್ನ್ು  ಪಾ ಭುವೇ, ನಾನ್ನ ನ್ನ್ು  ಬಡತನ್ವನ್ನು  

ನಿರೂಪ್ರಸಿ, ನಿನ್ು  ಉದಾರತೆ ಮತ್ತು  

ಸಿರವಂತಿಕ್ಷರ್ನ್ನು  ದೊಡಡ ದಾಗಿಸುವಂತೆಯೂ 

ಮತ್ತು  ನ್ನ್ು  ದುಬಘಲತೆರ್ನ್ನು  ಘೀಷ್ಟಸಿ ನಿನ್ು  

ಶಕ್ಷು  ಮತ್ತು  ವೈಭವವನ್ನು  

ಪಾ ತಿಪ್ರದಸುವಂತಾಗಲೆಂದು 

ನಿನ್ು ಲಿ್ಲರುವುದೆಲಿವನೂು  ಪ್ರಾ ರ್ಥಘಸುವಂತೆ, 

ನಾನಿೀ ಸಿಾ ತಿರ್ಲಿ್ಲರಲು ಇಚಿ್ಛ ಸುತೆು ೀನೆ. ನಂತರ 

ಅವನ್ನ ನಿಂತ್ತ ಕೈಗಳನ್ನು  ಎರಡು ಬಾರ 

ಮೇಲೆತಿು ಯಾಚ್ಛಸುತಾು  ಹೀಗೆ ಹೇಳಲ್ಲ: 

ನಿೀನ್ಲಿದೆ ಬೇರೆ ದೇವರಲಿ , ಸವಘಶಕು ನೂ, ಸವಘ 

ಉದಾರಯೂ ಆದ, ಆದರ್ಲಿೂ  ಮತ್ತು  

ಅಂತು ದಲಿೂ , ವಿಧೇರ್ಕನಾಗಿರುವ ನಿೀನ್ಲಿದೆ 

ಬೇರೆ ದೇವರಲಿ . ಓ ದೇವರೇ ನ್ನ್ು  ದೇವರೇ! ನಿನ್ು  

ಕ್ಷಮೆಯ್ಯ ನ್ನ್ಗೆ ಧೈರ್ಘವನ್ನು  ತಂದು ಕಟಿಿ ದೆ 

ಮತ್ತು  ನಿನ್ು  ಕರುಣೆಯ್ಯ ನ್ನ್ಗೆ ಶಕ್ಷು ರ್ನ್ನು  

ಕಟಿಿ ದೆ ಮತ್ತು  ನಿನ್ು  ಕರೆಯ್ಯ ನ್ನ್ು ನ್ನು  

ಎಚಚ ರಸಿದೆ ಮತ್ತು  ನಿನ್ು  ಅನ್ನಗಾ ಹವು ನ್ನ್ು ನ್ನು  

ಮೇಲೆತಿು  ನಿನೆು ಡೆಗೆ ಕರೆತಂದದೆ. ಇಲಿವಾದರೆ 

ನಿನ್ು  ಸಾಮೀಪು ದ ನ್ಗರದ ದಾವ ರದಲಿ್ಲ  ನಿಲಿಲು 

ಅರ್ವಾ ನಿನ್ು  ಇಚ್ಛಚ ರ್ ಸವ ಗಘದಂದ 

ಪಾ ಕಾಶಿಸುತಿು ರುವ ಬೆಳಕ್ಷನೆಡೆಗೆ ನ್ನ್ು  

ಮ್ಮಖವನ್ನು  ತಿರುಗಿಸುವ ಧೈರ್ಘ ಮಡಲು 

ನಾನಾು ರು? ಓ ನ್ನ್ು  ಪಾ ಭುವೇ, ಈ ಅನಿರಿ್  

ಜೀವಿಯ್ಯ ನಿನ್ು  ಅನ್ನಗಾ ಹದ ಬಾಗಿಲನ್ನು  

ತಟಿ್ಟ ತಿು ರುವುದನೂು  ಮತ್ತು  ಈ ಅಸಿಾ ರ ಆತು ವು 

ನಿನ್ು  ಅನ್ನಗಾ ಹದ ಕೈಗಳಿಂದ ಅವಿನಾಶಿ 

ಜೀವನ್ದರ್ನ್ನು  ಹುಡುಕುತಿು ರುವುದನೂು  

ನಿೀನ್ನ ನೀಡುತಿು ರುವೆ. ಎಲಿ್ಲ  ಕಾಲದಲಿೂ  

ನಿನ್ು ದೆ ಅಧಿಪತು . ನಿೀನೇ ಎಲಿ್ಲ  

ನಾಮಂಕ್ಷತಗಳ ಪಾ ಭುವಾಗಿರುವೆ; ಮತ್ತು  ಓ 

ಸವ ಗಘಗಳ ಸೃಷಿ್ಟ ಕತಘನೇ, ನಿನ್ು  ಇಚಿ್ಛ ಗೆ 

ನ್ನ್ು ದೆಲಿವೂ ಒಪ್ರಪ ಸಲಪ ಟಿಿ ದೆ ಹಾಗೂ ಮನ್ಸಾರೆ 

ಸಮಪ್ರಘತವಾಗಿದೆ. ಅವನ್ನ ತನ್ು  ಕೈಗಳನ್ನು  

ಮೂರು ಬಾರ ಮೇಲೆತಿು  ಹೀಗೆ ಹೇಳಲ್ಲ: 

ಪಾ ತಿಯಂದು ಹರಮೆಗಿಂತಲೂ ದೇವರು 

ಮಹಾಮಹಮನಾಗಿರುವನ್ನ! 

ನಂತರ ಅವನ್ನ ಮಣಕಾಲೂರಲ್ಲ ಮತ್ತು  

ಹಣೆರ್ನ್ನು  ನೆಲಕ್ಷಕ  ಬಗಿಿ ಸಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಲ್ಲ: ನಿನ್ು  

ಸಾಮೀಪು ದ ಸವ ಗಘವನೆು ೀರಲ್ಲಕಾಕ ಗಲ್ಲೀ ಅರ್ವಾ 

ನಿನ್ು  ಭಕು ರ ಹೃದರ್ ಪಕಿ್ಷ ಗಳು ನಿನ್ು  

ಮಹಾದಾವ ರದ ಬಾಗಿಲ ಬಳಿ ಬರಲ್ಲಕಾಕ ಗಲ್ಲೀ, 

ನಿನ್ು  ಸಾಮೀಪು ದಲಿ್ಲರುವವರ ಪಾ ಶಂಸೆಗೂ 

ಮೀರದವನ್ನ ನಿೀನ್ನ. ನಿೀನ್ನ ಎಲಿ್ಲ  

ಗುಣಗಳನೂು  ಮೀರದ ಪರಮ ಪ್ರವನ್ನ್ನ, 

ಎಂದು ನಾನ್ನ ಸಾಕಿ್ಷ  ನ್ನಡಿಯ್ಯತೆು ೀನೆ. 

ಮಹೊೀನ್ು ತನೂ, ಸವಘ ಮಹಾಮಹಮನೂ 

ಆದ ನಿೀನ್ಲಿದೆ ಬೇರೆ ದೇವರಲಿ . 

ನಂತರ ಅವನ್ನ ಕುಳಿತ್ತಕಂಡು ಹೀಗೆ ಹೇಳಲ್ಲ: 

ಯಾವುದನ್ನು  ಸಮಸು  ಸೃಷಿ್ಟ ಗಳೂ, ಮೇಲ್ಲನ್ 

ದೈವಗುಣಗಳು, ಸರ್ೀಘಚಿ  ಸವ ಗಘದ 

ನಿವಾಸಿಗಳು, ಎಲಿದಕ್ಷಕ ಂತಲೂ ಮೇಲ್ಲಗಿ 

ಮಹಮವಂತ ದಗಂತದಂದ ಸವ ಯಂ 

ವೈಭವದ ಜಹೆವ ಯೂ ನಿೀನೇ ದೇವರು ಮತ್ತು  

ನಿೀನ್ಲಿದೆ ಬೇರೆ ದೇವರಲಿ  ಹಾಗೂ 

ಪಾ ಕಟಗಂಡಾತನ್ನ ಒಂದು ಗುಪು  

ರಹಸು ವೆಂದೂ, ಅತು ಮೂಲು ವಾದ 

ಲ್ಲಂಛನ್ವೆಂದೂ, ಯಾರ ಮೂಲಕ ಭ ಹಾಗೂ 

ವ (ಭವ) ಅಕ್ಷರಗಳು ಒಂದುಗೂಡಿ 

ಹೆಣೆದುಕಂಡಿರುವುದನೂು  ಪಾ ಮಣಿಸಿದು ರ್ೀ 

ಅದಕ್ಷಕ  ನಾನ್ನ ಸಾಕಿ್ಷ  ನ್ನಡಿಯ್ಯತಿು ದೆು ೀನೆ. ಯಾರ 

ಹೆಸರನ್ನು  ಸರ್ೀಘಚಿ  ಲೇಖನಿಯ್ಯ 

ಉಚಚ ರಸಿತೀ ಹಾಗೂ ಮೇಲಣ ಸಿಂಹಾಸನ್ 

ಹಾಗೂ ಭೂಮರ್ ಪಾ ಭುವಾಗಿರುವ ದೇವರ 

ಗಾ ಂರ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಉಲಿೆೀಖಿತವಾಯತೀ ಅದು 

ಆತನೆಂದು ನಾನ್ನ ಸಾಕಿ್ಷ  ನ್ನಡಿಯ್ಯತಿು ದೆು ೀನೆ. 

ನಂತರ ಅವನ್ನ ನೆಟಿ ಗೆ ನಿಂತ್ತ ಹೀಗೆ ಹೇಳಲ್ಲ: 

ಓ ಸವಾಘಸಿು ತವ ಗಳ ಪಾ ಭುವೇ, ಸದೃಶು  ಮತ್ತು  

ಅದೃಶು  ವಸುು ಗಳ ಒಡೆರ್ನೇ! ನಿೀನ್ನ ನ್ನ್ು  

ಕಣಿಣ ೀರನ್ನು  ಮತ್ತು  ನ್ನ್ು  ನಿಟಿ್ಟ ಸಿರನ್ನು  

ನೀಡುತಿು ರುವೆ ಮತ್ತು  ನ್ನ್ು  ನ್ರಳಾಟವನೂು  

ಮತ್ತು  ಗೀಳಾಟವನೂು  ಹಾಗೂ ನ್ನ್ು  

ಹೃದರ್ದ ಶೀಕವನೂು  ಆಲ್ಲಸುತಿು ರುವೆ. ನಿನ್ು  

ಪರಾಕಾ ಮದ ಸಾಕಿ್ಷಯಾಗಿ! ನ್ನ್ು  ಅಪರಾಧಗಳು 



ನ್ನ್ು ನ್ನು  ನಿನ್ು  ಸಮೀಪ ಬಾರದಂತೆ ತಡೆಗಟಿಿ ವೆ; 

ಮತ್ತು  ನ್ನ್ು  ಪ್ರಪಗಳು ನ್ನ್ು ನ್ನು  ನಿನ್ು  

ಪವಿತಾ ತೆರ್ ಆಸಾಾ ನ್ದಂದ ಬಹುದೂರವಿಟಿಿ ವೆ; 

ಓ ನ್ನ್ು  ಪಾ ಭುವೇ, ನಿನ್ು  ಪ್ರಾ ೀತಿಯ್ಯ ನ್ನ್ು ನ್ನು  

ಸಿರವಂತನ್ನಾು ಗಿಸಿದೆ, ಮತ್ತು  ನಿನ್ು  ಅಗಲ್ಲಕ್ಷಯ್ಯ 

ನ್ನ್ು ನ್ನು  ನಾಶಪಡಿಸಿದೆ. ಹಾಗೂ ನಿನಿು ಂದ 

ದೂರವಿರುವಿಕ್ಷಯ್ಯ ನ್ನ್ು ನ್ನು  ಶೀಷ್ಟಸಿದೆ. 

ನಾನಿಲಿ್ಲರುವೆ, ನಾನಿಲಿ್ಲರುವೆ, ಎಂದು ನಿನ್ು  

ಆರಸಲಪ ಟಿ ವರು ಈ ಅಗಧತೆರ್ಲಿ್ಲ  

ನ್ನಡಿದರೀ ಆ ನ್ನಡಿಗಳಿಂದ ಮತ್ತು  ನಿನ್ು  

ಸಾಕಿಾತಾಕ ರದ ಉಸಿರನಿಂದ ಹಾಗೂ ನಿನ್ು  

ಅವತಾರದ ಮ್ಮಂಜಾನೆರ್ ತಂಗಳಿಯಂದ 

ನಾನ್ನ ನಿನ್ು  ಸಂದರ್ಘವನ್ನು  

ನೀಡುವಂತೆಯೂ ಮತ್ತು  ನಿನ್ು  

ಗಾ ಂರ್ದಲಿ್ಲರುವುದೆಲಿವನೂು  

ಪರಪ್ರಲ್ಲಸುವಂತೆಯೂ ಆಜೆಾ ಪ್ರಸು ಎಂದು 

ನಾನ್ನ ನಿನ್ು ಲಿ್ಲ  ನಿನ್ು  ಹೆಜೆ್ಞ ಗಳಂದಗೆ ಈ 

ನಿಸಾಾ ರತೆರ್ಲಿ್ಲ  ಪ್ರಾ ರ್ಥಘಸುತಿು ದೆು ೀನೆ. 

ಅವನ್ನ ಬಳಿಕ್ಷ ಮೂರು ಬಾರ ‘ಮಹೊೀನ್ು ತ 

ನಾಮ’ (ಅಲ್ಲಾ -ಓ-ಆಭಾ)ವನ್ನು  ಉಚಚ ರಸಲ್ಲ 

ಮತ್ತು  ತನ್ು  ಕೈರ್ನ್ನು  ಮಣಕಾಲ ಮೇಲ್ಲಟಿ್ಟ  

ಬಗಿಿ  ಹೀಗೆ ಹೇಳಲ್ಲ: ಓ ನ್ನ್ು  ದೇವರೇ, ನಿನ್ು ನ್ನು  

ಸು ರಸುವಂತೆ ಮತ್ತು  ಸುು ತಿಸುವಂತೆ ನಿೀನ್ನ ನ್ನ್ಗೆ 

ಸಹಾರ್ ನಿೀಡಿದು ಕಾಕ ಗಿ ಮತ್ತು  ನಿನ್ು  ಚ್ಛಹೆು ಗಳ 

ದನ್ ಚ್ಛಲುಮೆರ್ನ್ನು  ನಾನ್ನ ತಿಳಿಯ್ಯವಂತೆ 

ಮಡಿದು ಕಾಕ ಗಿ ಮತ್ತು  ನಾನ್ನ ನಿನ್ು  ಪಾ ಭುತವ ಕ್ಷಕ ೀ 

ಶರಣಾಗುವಂತೆ ಮಡಿದು ಕಾಕ ಗಿ ಮತ್ತು  ನಿನ್ು  

ದೈವತವ ದ ಮ್ಮಂದೆ ವಿನ್ಮಾ ನಾಗಿ ಮಡಿದು ಕಾಕ ಗಿ 

ಮತ್ತು  ನಿನ್ು  ವೈಭವದ ಜಹೆವ ರ್ ನ್ನಡಿಗಳನ್ನು  

ಸಿವ ೀಕರಸುವಂತೆ ಮಡಿದು ಕಾಕ ಗಿ ನಿನ್ಗೆ 

ಪಾ ಶಂಸೆಯಾಗಲ್ಲ. 

ನಂತರ ಅವನ್ನ ಎದುು  ಹೀಗೆ ಹೇಳಲ್ಲ: 

ಓ ದೇವರೇ, ನ್ನ್ು  ದೇವರೇ! ನ್ನ್ು  ಬೆನ್ನು  ನ್ನ್ು  

ಪ್ರಪದ ಹೊರೆಯಂದ ಬಾಗಿಹುದು ಮತ್ತು  ನಿನ್ು  

ನಿಲಘಕ್ಷತೆಯ್ಯ ನ್ನ್ು ನ್ನು  ನಾಶ ಮಡಿಹುದು. 

ಯಾವಾಗ ನಾನ್ನ ನ್ನ್ು  ಕ್ಷಟಿ  ಕಾರ್ಘಗಳನ್ನು  

ಮತ್ತು  ನಿನ್ು  ಔದಾರ್ಘವನ್ನು  

ವಿಮಶಿಘಸುತೆು ೀನೀ ಆಗ ನ್ನ್ು  ಹೃದರ್ವು 

ನ್ನ್ು ಲಿೆ ೀ ಕರಗಿ ಹೊೀಗುವುದು ಮತ್ತು  ನ್ನ್ು  ರಕು ವು 

ನ್ನ್ು  ನಾಡಿಗಳಲಿ್ಲ  ಕುದಯ್ಯವುದು. ಓ 

ಪಾ ಪಂಚಗಳ ಆಕಾಂಕಿ್ಷಯೇ! ನಿನ್ು  

ಸಂದರ್ಘದಾಣೆ! ನ್ನ್ು  ಮ್ಮಖವನ್ನು  ನಿನೆು ಡೆಗೆ 

ಎತು ಲು ನಾನ್ನ ನಾಚ್ಛಕ್ಷಯಂದ ಬಣಣ ಗುಂದರುವೆ 

ಮತ್ತು  ನ್ನ್ು  ಹೆಬಬ ರ್ಕ್ಷರ್ ಕೈಗಳು ನಿನ್ು  

ಅನ್ನಗಾ ಹದ ಸವ ಗಘದೆಡೆ ಚಾಚಲು ಲಜೆ ತವಾಗಿವೆ. 

ಓ ನ್ನ್ು  ದೇವರೇ, ನಿನ್ು ನ್ನು  ಸು ರಸಲು ಹಾಗೂ 

ನಿನ್ು  ಗುಣಗನ್ ಮಡಲು ನ್ನ್ು  ಕಣಿಣ ೀರು ಹೇಗೆ 

ನ್ನ್ು ನ್ನು  ತಡೆಯ್ಯತಿು ದೆ ಎಂದು ನಿೀನ್ನ 

ನೀಡುತಿು ರುವೆ, ಓ ಇಹಲೀಕ ಮತ್ತು  

ಪರಲೀಕದ ಸಿಂಹಾಸನಾಧಿಕಾರಯೇ! ನಿನ್ು  

ಸಾಮಾ ಜ್ು ದ ಚ್ಛಹೆು ಗಳಿಂದ ಮತ್ತು  ನಿನ್ು  

ಪಾ ಭುತವ ದ ರಹಸು ಗಳ ಮೂಲಕ ನಿನ್ು  

ಔದಾರ್ಘದಂತೆ ನಿನ್ು  ಪ್ರಾ ೀತಿಪ್ರತಾ ರನ್ನು  

ನ್ಡೆಸಿಕೀ ಎಂದು ನಾನ್ನ ನಿನ್ು ಲಿ್ಲ  ಬೇಡುವೆನ್ನ. 

ಓ ಸವಾಘಸಿು ತವ ದ ಪಾ ಭುವೇ, ಮತ್ತು  ನಿನ್ು  

ಅನ್ನಗಾ ಹಕ್ಷಕ  ಪ್ರತಾ ನ್ನ, ಓ ಗೀಚರ ಮತ್ತು  

ಅಗೀಚರ ಸಾಮಾ ಟನೇ! ನಂತರ ಅವನ್ನ 

‘ಮಹೊೀನ್ು ತ ನಾಮ’ (ಅಲ್ಲಾ -ಓ –ಆಭಾ)ವನ್ನು  

ಮೂರು ಸಲ ಉಚಚ ರಸಲ್ಲ ಮತ್ತು  ತನ್ು  

ಹಣೆರ್ನ್ನು  ನೆಲಕ್ಷಕ  ಮ್ಮಟಿಿ ಸಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಲ್ಲ: 

ಓ ನ್ಮು  ದೇವರೇ, ನಿೀನ್ನ ನ್ಮು ನ್ನು  ನಿನ್ು  

ಸಾಮೀಪು ಕ್ಷಕ  ಸೆಳೆಯ್ಯವಂತಹದು ನ್ನು  

ಕರುಣಿಸಿದು ಕಾಕ ಗಿ ಮತ್ತು  ನಿನಿು ಂದ 

ಕಳುಹಸಲಪ ಟಿ  ನಿನ್ು  ಪುಸು ಕಗಳು ಮತ್ತು  ನಿನ್ು  

ಗಾ ಂರ್ಗಳಲಿ್ಲರುವ ಪಾ ತಿಯಂದು ಒಳೆೆರ್ 

ವಸುು ವನೂು  ನಿೀನ್ನ ಪೂರೈಸಿರುವುದಕಾಕ ಗಿ ನಿನ್ಗೆ 

ಪಾ ಶಂಸೆಯಾಗಲ್ಲ. ಓ ನ್ನ್ು  ಪಾ ಭುವೇ, 

ಅಪಾ ಯೀಜ್ಕ ಕಲಪ ನೆಗಳಿಂದ ಮತ್ತು  ವು ರ್ಘ 

ಅಲೀಚನೆಗಳಿಂದ ನ್ಮು ನ್ನು  ರಕಿ್ಷ ಸೆಂದು 

ನಾವು ನಿನ್ು ಲಿ್ಲ  ಬೇಡಿಕಳೆುವೆವು. 

ನಿಜ್ವಾಗಿಯೂ, ನಿೀನ್ನ ಪರಾಕಾ ಮ ಮತ್ತು  

ಸವಘಜೆ್ . 

ನಂತರ ಅವನ್ನ ತನ್ು  ತಲೆರ್ನ್ನು  ಎತು ಲ್ಲ ಮತ್ತು  

ಕುಳಿತ್ತಕಂಡು ಹೀಗೆ ಹೇಳಲ್ಲ 

ನಿನಿು ಂದ ಆರಸಲಪ ಟಿ ವರು ಸಾಕಿ್ಷ  

ನ್ನಡಿದದು ಕ್ಕಕ , ಮತ್ತು  

ಒಪ್ರಪ ಕಂಡಿರುವುದಕ್ಕಕ , ಸರ್ೀಘಚಚ  ಸವ ಗಘದ 

ನಿವಾಸಿಗಳು ಮತ್ತು  ನಿನ್ು  ಮಹಾಸಿಂಹಾಸನ್ದ 

ಪಾ ದಕಿ್ಷ ಣೆ ಮಡಿದವರು ಒಪ್ರಪ ಕಂಡಿದು ಕ್ಕಕ  

ನಾನ್ನ ಸಾಕಿ್ಷ  ನ್ನದಯ್ಯತೆು ೀನೆ. ಭೂಮ ಮತ್ತು  

ಸವ ಗಘದಲಿ್ಲರುವ ಸಾಮಾ ಜ್ು ಗಳೆಲಿವೂ ನಿನ್ು ವೇ, 

ಓ ಪಾ ಪಂಚಗಳ ಪಾ ಭುವೇ! 

 

—Bahá’u’lláh 

 


