
(ഇരുപത്തിനാലു 

മണിക്കൂറിലലാരിക്കല ്ല ാല്ലേണ്ടത്) 

 

ആരാല്ലണാ ഈ പ്പാര്ത്ഥന 

ല ാോന ്ആപ്രഹിക്കുന്നത ്

അവന് എഴുല്ലന്നറ്റു നിന്്ന 

ദൈവത്തില്ലലക്കു തിരിയലെ. തനല്റ 

സ്ഥാനത്തു 

നില്ക്കുല്ലപാള ്അവന് ഇടല്ലത്താെുും 

വലല്ലത്താെുും ൈൃഷ്ടി ഉറപ്പിച്ചു ല്ലനാക്കലെ; 

അതിൈയാമയനുും കരുണാരപ്്ൈനുമായ 

തനല്റ പ്പഭുവിന്ലറ ൈയലയ 

പ്പതീക്ഷിക്കുന്നതുല്ലപാലല. എന്നിെു 

പറയലെ. 

അേല്ലയാ സകല നാമങ്ങളക്്കുും 

നാഥല്ലന! സവര്ഗ്ഗങ്ങലള സൃഷ്ടിച്ചവല്ലന, 

അതയുന്നതനുും 

സവര്ഗ്ഗപ്പകീര്ത്തിതനുമായ 

അവിടുലത്ത അൈൃശ്യസത്തയുലട 

പകലുറവകളാല ്ഞാന ്അങ്ങല്ലയാടര്

ത്ഥിക്കുന്നു. എനല്റ പ്പാര്ത്ഥനലയ, 

അങ്ങയുലട സൗന്ദരയത്തില ്നിന്്ന 

എലന്ന അകറ്റി നിര്ത്തിയിരിക്കുന്ന 

മറകലള കത്തിച്ചു കളയുന്ന ഒരു ജ്വാല 

ആല്ലക്കണല്ലമ, അങ്ങയുലട സാന്നിദ്ധ്യ 

സമുപ്ൈത്തില്ലലക്ക ്എലന്ന നയിക്കുന്ന 

ഒരു പ്പകാശ്മാല്ലക്കണല്ലമ. 

അവന് തനല്റ 

കരങ്ങള് ഉയര്ത്തിലക്കാണ്ടു 

ദൈവല്ലത്താട ്അര്ത്ഥിക്കലെ, 

അനുപ്രഹീതനുും 

വാഴ്ത്തലപ്പെവനുമാകലെ അവന്. 

എന്നിെു പറയലെ: 

അേല്ലയാ ല്ലലാകത്തിന്ലറ 

അഭിലാഷല്ലമ! രാഷ്പ്ടങ്ങളക്്കു 

പ്പിയങ്കരല്ലന! ഞാന ്അങ്ങയില്ലലക്കു 

തിരിയുന്നതുും അലങ്ങാഴിലകയുള്ള 

സകല ബന്ധങ്ങളുും 

വി ്ല്ലേൈിക്കുന്നതുും ആരുലട 

 ലനത്താലാല്ലണാ 

മുഴുവന ്സൃഷ്ടിജ്ാലവുും 

ഉല്ലത്തജ്ിപ്പിക്കലപ്പെത്, അവിടുലത്ത 

 രടില് പറ്റിപ്പിടിക്കുന്നതുും 

അങ്ങുകാണുന്നുണ്്ട. ദൈവല്ലമ! 

ഞാന് അവിടുലത്ത ല്ലസവകനാണ.് 

ല്ലസവകന്ലറ പുപ്തനാണ്. അവിടുലത്ത 

ഇച്ഛല്ലയയുും അവിടുലത്ത 

അഭിലാഷല്ലത്തയുും 

നിര്വ്വഹിക്കാന ്തയ്യാറായി നില്ക്കുന്ന, 

അവിടുലത്ത സലപ്്പീതിലയാഴിലക 

മലറ്റാന്നുും ആപ്രഹിക്കാത്ത ഇവലന 

ല്ലനാക്കിയാലുും. അവിടുലത്ത 

ൈയാസാരരത്താലുും അവിടുലത്ത 

കാരുണയത്തിനല്റ 

പകല് നക്ഷപ്തത്താലുും 

ഞാന് അങ്ങല്ലയാടര്ത്ഥിക്കുന്നു. 

അവിടുന്്ന ഇച്ഛിക്കുന്നതുും 

സല്ലതാഷിക്കുന്നതുും അവിടുലത്ത 

ല്ലസവകന് നല്ല്ലകണല്ലമ. സകല 

സ്മരണകളക്്കുും സ്തു തിയ്ക്കുും 

അതീതനായ അങ്ങയുലട 

ശ്ക്തിയാലണ! 

അങ്ങയാല ്ലവളിലപ്പടുത്തലപ്പെലത

തുും എനല്റ ഹൃൈയും ആപ്രഹിച്ചതുും 

ആത്മാവിന ്പ്പിയങ്കരവുമാണ്. 

ദൈവല്ലമ! എനല്റ ദൈവല്ലമ! എനല്റ 

പ്പതീക്ഷകളുല്ലടയുും ല യ്തികളുല്ലടയുും 

ല്ലമല് ല്ലനാക്കരുല്ലത; മറിച്ച,് 

ഭൂസവര്ഗ്ഗങ്ങലള വലയുംല യ്യുന്ന 

അങ്ങയുലട ഇച്ഛയുലട 

ല്ലമല് ല്ലനാക്കിയാലുും. അങ്ങയുലട 

മഹിതമ നാമത്താലണ; അേല്ലയാ എോ 

സമൂഹങ്ങളുല്ലടയുും പ്പഭുവായവല്ലന! 

അങ്ങ ്അഭിലഷിച്ചലതല്ലതാ 

അതുമാപ്തല്ലമ ഞാന ്ആപ്രഹിച്ചിെുള്ളൂ. 

അങ്ങു സ്ല്ലനഹിക്കുന്നലതല്ലതാ 

അതുമാപ്തല്ലമ 

ഞാന് സ്ല്ലനഹിക്കുന്നുള്ളൂ. 

മുെുകുത്തി ലനറ്റി തറയില്മുെിച്ച് 

അവന് ഇങ്ങലന പറയലെ: 

അലങ്ങാഴിലകയുള്ള ആരുല്ലടയുും 

വിവരണത്തിനുും അലങ്ങാഴിലകയുള്ള 

ആരുല്ലടയുും പ്രഹണത്തിനുും 

അതീതനാണ് അവിടുന്്ന. 

പിന്നീട് അവന് എഴുല്ലന്നറ്റ ്നിന്്ന 

പറയലെ: 

അേല്ലയാ എനല്റ പ്പഭുല്ലവ, അവിടുലത്ത 

പരമാധികാരും നീണ്ടു നിലക്്കുന്ന 

കാലല്ലത്താളും എനല്റ പ്പാരത്്ഥനലയ 

അതുലകാണ്്ട ഞാന ്ജ്ീവിക്കുമാറ്, 

ജ്ീവജ്ാലങ്ങളുലട ഒരു 

ഉറവയാക്കിയാലുും. അങ്ങലന 

അങ്ങയുലട ല്ലലാകങ്ങളുലട, 

സകലല്ലലാകത്തിലുും അങ്ങലയ 

സ്മരിക്കുമാറാകലെ. 



അര്ത്ഥനയില ്വീണ്ടുും അവന് തനല്റ 

കരങ്ങള് ഉയര്ത്തിപറയലെ: 

ആരില ്നിന്നുള്ള 

ല്ലവര്പാടിനാല ്ഹൃൈയങ്ങളുും 

ആത്മാവുകളുും 

ഉരുകാനിടയായിതീര്ന്നുല്ലവാ, ആരുലട 

സ്ല്ലനഹജ്വാലയാല് ഭുവനമാലക അഗ്നി 

പിടിക്കാനിടയായി തീര്ന്നുല്ലവാ, 

അേല്ലയാ, മുഴുവന് സൃഷ്ടിജ്ാലല്ലത്തയുും 

അങ്ങ ്കീഴ്ടക്കിയിെുള്ളത ്

ഏതിലൂലടയാല്ലണാ അവിടുലത്ത 

നാമത്താല് ഞാന് അങ്ങല്ലയാട് 

സവിനയും അര്ത്ഥിക്കുന്നു. സകല 

മനുഷയര്ക്കുും 

ല്ലമല് ഭരണാധികാരിയായവല്ലന, 

അങ്ങല്ലയാലടാപ്പമുള്ള ഒന്നില് നിന്നുും 

എലന്ന പിതിരിപ്പിക്കരുല്ലത! അേല്ലയാ 

എനല്റ പ്പഭുല്ലവ! അവിടുലത്ത 

മഹതവവിതാനത്തിനു താലഴയുും 

അവിടുലത്ത ൈയാസീമകളിലുമുള്ള 

തനല്റ അതയുല്കൃഷ്ടഭവനത്തില്ലലക്ക ്

ഈ അപരി ിതന് ബന്ധലപ്പെു 

ല്ലപാകുന്നതുും ഈ അപരാധി 

അവിടുലത്ത ക്ഷമാസാരരല്ലത്തയുും, 

ഈ എളിയവന് അവിടുലത്ത 

കീര്ത്തിയുലട സൈസ്സില്ലനയുും, ഈ 

പാവലപ്പെ സൃഷ്ടി അവിടുലത്ത 

ധനത്തിനല്റ ഉറവിടല്ലത്തയുും 

ല്ലതടുന്നതുും അവിടുന്നു കാണുന്നുണ്്ട. 

ഇച്ഛിക്കുന്നലതതുും കല്പിക്കുന്നതിനുള്ള 

അധികാരും അങ്ങയുല്ലടതാണ്. 

അവിടുലത്ത പ്പവൃത്തികളക്്്ക അങ്ങു 

പ്പകീര്ത്തിക്കലപ്പല്ലടണ്ടതാലണന്നുും, 

അവിടുലത്ത 

കല്പനകള് അനുസരിക്കലപ്പല്ലടണ്ടതാ

ലണന്നുും, അവിടുലത്ത 

ആജ്ഞകളില് ബലപ്പല്ലയാരമിലേന്നു

ള്ളതുും എനിക്കു 

സാക്ഷയലപ്പെിരിക്കുന്നു. 

പിന്നീട് അവന് തനല്റ 

കരങ്ങള് ഉയര്ത്തി മൂന്നുപ്പാവശ്യും 

മഹിതമനാമും (അോഹു അബ്ബ) 

ആവരത്്തിക്കലെ. 

എന്നിെവന് അനുപ്രഹീതനുും, 

വാഴ്ത്തലപ്പെവനുമായ ദൈവത്തിനു 

മുപില് കുനിഞ്ഞുദകകള് മുെുകളില് 

ല്ല ര്ത്്ത ലവച്ച ്പറയലെ: 

അേല്ലയാ എന്ലറ ദൈവല്ലമ, എനല്റ 

കര രണങ്ങളിലുും അുംരങ്ങളിലുും 

എങ്ങലനയാണ ്എനല്റ ദ തനയും, 

അങ്ങലയ ആരാധിക്കുന്നതിനുള്ള 

അതിനല്റ അതിയായ ആശ്യിലുും, 

അങ്ങലയ സ്മരിക്കുന്നതിനുും അങ്ങലയ 

പ്പകീര്ത്തിക്കുന്നതിനുമുള്ള 

അതിനല്റ ഉല്ക്കടമായ വാഞ്ചയിലുും, 

പ്പല്ല ാൈിക്കലപ്പെിെുള്ളണ്ലതന്നുും 

അങ്ങയുലട ഭാഷണ സാപ്മാജ്യത്തിലുും 

അങ്ങയുലട ജ്ഞാന സവര്ഗ്ഗത്തിലുും 

അങ്ങയുലട കലപ്നയുലട നാവ് 

പ്പമാണമായിെുലണ്ടന്നുള്ളതിന് 

എങ്ങലനയാണ ്അതു സാക്ഷയും 

വഹിച്ചിെുള്ളലതന്നുും അവിടുന്നു 

കാണുന്നുണ്്ട. അേല്ലയാ എനല്റ 

ദൈവല്ലമ, ഈ 

അവസ്ഥയില് അങ്ങയിലുള്ള 

സകലതിനുും ല്ലവണ്ടി 

അങ്ങല്ലയാടര്ത്ഥിക്കുന്നതിലന 

ഞാന് ഇഷ്ടലപ്പടുന്നു. അങ്ങലന എനല്റ 

അകിഞ്ചനത ഞാന് പ്പകടിപ്പില്ലച്ചക്കാും; 

അങ്ങയുലട ഔൈാരയല്ലത്തയുും 

അങ്ങയുലട സപത്തില്ലനയുും 

സ്തു തില്ലച്ചക്കാും; അങ്ങയുലട 

അധികാരല്ലത്തയുും അങ്ങയുലട 

ശ്ക്തില്ലയയുും 

ഞാന് സ്പഷ്ടമാക്കില്ലയക്കാും. 

പിന്നീട് അവന് എഴുല്ലന്നറ്റു നിന്്ന 

വിനീതാഭയര്ത്ഥനയില് തനല്റ 

കരങ്ങള് രണ്ടു പ്പാവശ്യും ഉയര്ത്തലെ. 

എന്നിെു പറയലെ: 

സര്വ്വശ്ക്തനുും 

സര്വ്വൗൈാരയനിധിയുമായ അങ്ങോലത 

മലറ്റാരു ദൈവമിേ. ആൈിയിലുും 

അതയത്തിലുും കല്പിതനായ 

അങ്ങോലത മലറ്റാരു ദൈവമിേ. 

ദൈവല്ലമ, എനല്റ ദൈവല്ലമ, 

അങ്ങയുലട മാപ്പ ്എലന്ന 

ദധരയലപ്പടുത്തുന്നു; അങ്ങയുലട ൈയ 

എലന്ന ശ്ക്തിലപ്പടുത്തുന്നു. 

അങ്ങയുലട ആഹവാനും എലന്ന 

ഉയര്ത്തുന്നു. അങ്ങയുലട കാരുണയും 

എലന്ന ഉയര്ത്തി എലന്ന 

അങ്ങയില്ലലക്കു നയിക്കുന്നു. 

അതലേങ്കില ്അങ്ങയുലട 

സവിധത്തില്ലലക്കുള്ള 

നരരകവാടത്തില് ദധരയമായി 

ഞാന് നില്ക്കുകയുും, 

അലേങ്കില് അങ്ങയുലട 



ഇച്ഛാസവര്ഗ്ഗത്തില് നിന്നു തിളങ്ങുന്ന 

ല്ലജ്യാതിസ്സുകളുലട ല്ലനര്ക്്ക എനല്റ 

മുഖും തിരിക്കുകയുും 

ല യ്യത്തക്കവണ്ണും ഞാനാരാണ്? 

അേല്ലയാ എന്ലറ പ്പഭുല്ലവ, ഈ 

കഷ്ടലപ്പടുന്ന സൃഷ്ടി അങ്ങയുലട 

കാരുണയകവാടത്തില ്മുെുന്നതുും ഈ 

ക്ഷണികമായ ആത്മാവ ്അങ്ങയുലട 

ഔൈാരയകരങ്ങളില ്നിന്്ന അനശ്വര 

ജ്ീവിത നൈിലയ ല്ലതടുന്നതുും 

അവിടുന്നു കാണുന്നു. 

സര്വ്വനാമങ്ങള്ക്കുും പ്പഭുവായവല്ലന, 

എക്കാലവുും അങ്ങയുല്ലടതാണ് ആജ്ഞ. 

അേല്ലയാ സവര്ഗ്ഗങ്ങളുലട സൃഷ്ടാല്ലവ! 

അങ്ങയുലട ഇച്ഛല്ലയാടുള്ള 

സമര്ണപ്്പണവുും ല്ലബാധപൂര്വ്വമുള്ള 

കീഴ്വഴങ്ങലുമാണ് എനല്്ലറത്. 

പിന്നീട്, അവന് തനല്റ കരങ്ങള ്മൂന്നു 

പ്പാവശ്യും ഉയര്ത്തി പറയലെ! 

എോ മഹത്തരമായതില്ലനക്കാളുും 

മഹാനാണ് ദൈവും! 

പിന്നീട് അവന് മുെുകുത്തിനിന്്ന ലനറ്റി 

തറയില ്പതിച്ച ്പറയലെ: 

അങ്ങയുലട 

സാപ്മാജ്യത്തിലലത്തിയവരുലട 

സ്തു തികള്ക്്ക അങ്ങയുലട സാമിപയ 

സവര്ഗ്ഗത്തില്ലലക്ക ്ആല്ലരാഹണും 

ല യ്യുവാല്ലനാ, അല്ലങ്ങയ്ക്കായി സവയും 

ഉഴിഞ്ഞു ലവച്ചവരുലട 

ഹൃൈയവിഹരങ്ങള്ക്്ക അങ്ങയുലട 

കവാടത്തിന്ലറ വാതിലക്്കല്ലലക്ക ്

എത്തിലപ്പടാല്ലനാ കഴിയാത്തവിധും 

അതയുന്നതനാണങ്ങ്. അങ്ങ് 

സര്വ്വസവില്ലശ്ഷതകല്ലളക്കാളുും 

പവിപ്തീകൃതനാലണന്നുും 

സര്വ്വനാമങ്ങല്ലളക്കാളുും 

പാവനനാലണന്നുും എനിക്കു 

സാക്ഷയലപ്പെിരിക്കുന്നു. 

അതയുന്നതനുും അഖില 

പ്പകീര്ത്തിതനുമായ അങ്ങോലത 

മലറ്റാരു ദൈവമിേ. 

പിന്നീട് അവന് സവയും ഇരുന്നിെു 

പറയലെ: 

അതയുന്നതന്ലറ തൂലികയില് ആരുലട 

നാമമാല്ലണാ ആല്ലലഖനും 

ല യ്യലപ്പെിെുള്ളത്, ഉന്നതങ്ങളില്ലലയുും 

താലഴ ഭൂമിയില്ലലയുും 

സിുംഹാസനത്തിന്ലറ പ്പഭുവായ 

ദൈവത്തിന്ലറ 

പ്രന്ഥങ്ങളില് ആരാല്ലണാ 

സൂ ിപ്പിക്കലപ്പെിെുള്ളത് അത് 

അവനാലണന്നു എനിക്കു സവയും 

സാക്ഷയലപ്പെിരിക്കുന്നു. 

അവന് പിന്നീട് നിവര്ന്നു നിന്നിെു 

പറയലെ: 

അേല്ലയാ സകലജ്ീവികളക്്കുും പ്പഭുല്ലവ, 

ൈൃശ്യവുും അൈൃശ്യവുമായ എോ 

വസ്തുക്കളുും ദകവശ്മുള്ളവല്ലന! 

എനല്റ മിഴിനീരുും 

ഞാന് പുറലപ്പടുവിക്കുന്ന 

ലനടുവീര്പ്പുും അങ്ങു കണ്ടാലുും. 

എനല്റ ആരത്്തനാൈവുും എനല്റ 

മുറവിളിയുും, എനല്റ ഹൃൈയ 

വിലാപവുും പ്ശ്വിച്ചാലുും. അവിടുലത്ത 

ശ്ക്തിയാലണ! എനല്റ 

അപരാധങ്ങള് അങ്ങയുലട 

സാമിപയത്തില്ലലക്ക് 

അടുക്കുന്നതില് നിന്നുും എലന്ന 

പില്ലന്നാെു മാറ്റുന്നു; എനല്റ 

പാപങ്ങള ്അങ്ങയുലട വിശ്ുദ്ധ്ിയുലട 

സൈസ്സില ്നിന്്ന എലന്ന അകറ്റി 

നിര്ത്തുന്നു. അേല്ലയാ എനല്റ പ്പഭുല്ലവ, 

അങ്ങയുലട സ്ല്ലനഹും എലന്ന 

സപന്നനാക്കി, അങ്ങയില ്നിന്നുള്ള 

അകലച്്ച എലന്ന നശ്ിപ്പിച്ചു. 

ഈ വിജ്നതയില ്പതിഞ്ഞ അങ്ങയുലട 

കാലടികളാലുും ഈ 

പ്ബഹ്മാണ്ഡത്തില ്അവിടുലത്ത 

ലതരലഞ്ഞടുക്കലപ്പെവര് ഉച്ചരിച്ച 

"ഞാന് ഇതാ ഇവിലട, ഞാന ്ഇതാ 

ഇവിലട" എന്ന വാക്കുകളിലൂല്ലടയുും, 

അവിടുലത്ത അവതാരത്തിന്ലറ 

ഉൈയത്തിലുള്ള മന്ദ മാരുതനിലൂലടയുും, 

അങ്ങയുലട സൗന്ദരയും 

ൈര്ശ്ിക്കുമാറാകാനുും, അവിടുലത്ത 

പ്രന്ഥത്തിലല എതുും 

ആ രിക്കുവാന ്കല്പിക്കണലമന്്ന 

ഞാന് അങ്ങല്ലയാടു അര്ത്ഥിക്കുന്നു. 

അതിനുല്ലശ്ഷും അവന് മഹിതമനാമും 

മൂന്നുപ്പാവശ്യും ആവരത്്തിക്കലെ. 

കുനിഞ്്ഞ ദകകള ്മുെുകളില് ലവച്ച് 

ഇങ്ങലന പറയലെ: 

അേല്ലയാ എനല്റ ദൈവല്ലമ, അങ്ങലയ 

സ്മരിക്കാനുും അങ്ങലയ വാഴത്്താനുും 



അങ്ങ ്എലന്ന സഹായിച്ചതിനുും 

അങ്ങയുലട അടയാളങ്ങളുലട 

പുലര്ക്കാലും ആയവലന എനിക്ക ്

അറിയുമാറാക്കിയതിനുും അങ്ങയുലട 

പ്പഭുതവത്തിനുമുപില് ശ്ിരസ്സുനമിക്കാ

നുും അങ്ങയുലട ദൈവികതവത്തിനു 

മുപില് സവയും 

വിനയാനവിതനാകുന്നതിനുും 

അങ്ങയുലട രാുംഭീരയത്തിനല്റ 

നാവിനാല് ഉച്ചരിക്കലപ്പെിെുള്ളതിലന 

സവീകരിക്കാനുും എനിക്ക ്

ഇടയാക്കിയതിന് അങ്ങയക്്കു സ്തു തി. 

പിന്നീട് അവന് എഴുല്ലന്നറ്റു നിന്്ന 

ഇങ്ങലന പറയലെ! 

ദൈവല്ലമ, എനല്റ ദൈവല്ലമ! എനല്റ 

പാപങ്ങളുലട ഭാരത്താല് എനല്റ 

പുല്ലരാഭാരും വളയുന്നു. എനല്റ 

പ്ശ്ദ്ധ്യിോയ്മ  എലന്ന നശ്ിപ്പിച്ചു. എനല്റ 

ൈുഷ്പ്പവൃത്തികലളപ്പറ്റിയുും 

അങ്ങയുലട ഔൈാരയങ്ങലളപ്പറ്റിയുും 

ഞാന് ആല്ലലാ ിക്കുല്ലപാലഴാലക്ക 

എനല്റ ഹൃൈയും ഉള്ളില ്ഉരുകുകയുും, 

എനല്റ രക്തും 

ധമനികള്ക്കുള്ളില് തിളക്കുകയുും 

ല യ്യുന്നു. അങ്ങയുലട 

സൗന്ദരയത്താലണ, അേല്ലയാ 

ല്ലലാകത്തിനല്റ അഭിലാഷമായവല്ലന! 

എനല്റ വൈനും അങ്ങയുലട ല്ലനലര 

ഉയര്ത്തുന്നതിന ്ഞാന ്ലജ്ജിക്കുന്നു. 

എനല്റ തീപ്വാഭിലാഷത്തിനല്റ 

കരങ്ങള് അങ്ങയുലട 

ഔൈാരയല്ലൈയാവിനു ല്ലനലര 

നീെുന്നതിനായി ഞാന് ലജ്ജിക്കുന്നു. 

അേല്ലയാ ഉന്നതങ്ങളില്ലലയുും താലഴ 

ഭൂമിയില്ലലയുും സിുംഹാസനത്തിനല്റ 

പ്പഭുവായവല്ലന! എനല്റ ദൈവല്ലമ, 

അങ്ങലയ സ്മരിക്കുകയുും അങ്ങയുലട 

രുണങ്ങലള അതിയായി 

സ്തു തിക്കുകയുും ല യ്യുന്നതില് നിന്നുും 

എനല്റ മിഴിനീരുകള ്എലന്ന തടയുന്നു. 

അേല്ലയാ ൈൃശ്യവുും 

അൈൃശ്യവുമായതിനല്റ രാജ്ാല്ലവ! 

അങ്ങയുലട സാപ്മാജ്യത്തിനല്റ 

 ിഹ്നങ്ങളാലുും അങ്ങയുലട 

പരമാധികാരത്തിന്ലറ 

നിരൂഢതകളാലുും അങ്ങല്ലയാട് 

ഞാന് സവിനയും അര്ത്ഥിക്കുന്നു. 

അങ്ങയുലട പ്പിയങ്കരലര അങ്ങയുലട 

ഔൈാരയത്തില്ലലക്കു നയില്ലക്കണല്ലമ. 

അേല്ലയാ സമസ്ത ജ്ീവികളക്്കുും 

പ്പഭുവായവല്ലന, അങ്ങയുലട 

കാരുണയത്തിന ്അവലര 

അര്ഹരാല്ലക്കണല്ലമ! 

പിന്നീട് അവന് മഹിതമനാമും 

മൂന്നുപ്പാവശ്യും ആവരത്്തിക്കലെ. 

മുെുകുത്തി ലനറ്റി തറയില് മുെിച്ച് 

ഇങ്ങലന പറയലെ: 

അേല്ലയാ ഞങ്ങളുലട ദൈവല്ലമ, 

അങ്ങയുലട സവിധത്തില്ലലക്ക ്

ഞങ്ങലള അടുപ്പിക്കുന്നവലയ അങ്ങ് 

ഞങ്ങളക്്്ക താല്ലഴക്ക ്

അയച്ചുതന്നതിനുും, അങ്ങയുലട 

പ്രന്ഥങ്ങളിലുും അങ്ങയുലട 

തിരുലവഴുത്തുകളിലുമായി എോ നേ 

കാരയങ്ങളുും അങ്ങയാല് അയച്ചുതന്്ന 

ഞങ്ങലള തൃപ്തരാക്കിയതിനുും 

അങ്ങയക്്കുസ്തു തി. അേല്ലയാ എനല്റ 

ദൈവല്ലമ, ഞങ്ങള ്അങ്ങല്ലയാടു 

യാ ിക്കുന്നു, വൃഥാ പ്ഭമങ്ങളില് നിന്നുും 

വിഫലഭാവനകളില ്നിന്നുും ഞങ്ങലള  

സുംരക്ഷിച്ചാലുും. സതയത്തില് ശ്ക്തനുും 

സര്വ്വജ്ഞാനിയുമാണങ്ങ്. 

പിന്നീട് അവന് തനല്റ തല ഉയര്ത്തി 

സവയും ഇരുന്്ന ഇങ്ങലന പറയലെ: 

അേല്ലയാ എനല്റ ദൈവല്ലമ, 

അങ്ങയുലട 

ലതരലഞ്ഞടുക്കലപ്പെവര് സാക്ഷയലപ്പടു

ത്തിയിെുള്ളതിലന 

ഞാന് സാക്ഷയലപ്പടുത്തുന്നു. 

അതയുന്നത സവര്ഗ്ഗത്തിലല 

അല്ലതവാസികളുും, അങ്ങയുലട 

പ്പഭാവല്ലമറിയ 

സിുംഹാസനത്തിനു ുറ്റുും പരിപ്കമണും 

ല യ്യുന്നവരുും അുംരീകരിച്ചതിലന 

ഞാന് അുംരീകരിക്കുന്നു. അേല്ലയാ 

ജ്രത്തുക്കളക്്കു നാഥല്ലന; 

ഭൂസവര്ഗ്ഗങ്ങളുലട 

സാപ്മാജ്യങ്ങള് അങ്ങയുല്ലടതാണ.് 

 

—Bahá’u’lláh 


