
(चोवीस तासात एकदा स्तवन करण्याची प्रार्थना: जो कोणी 

ही प्रार्थना म्हणू इच्छितो त्याने ककबलेहकडे [बाहजी, अक्का 

आराधनेचा कबिंदु] उनु्मख व्हावे आकण जेव्हा तो आपल्या 

जागी उभा राहतो, त्यावेळी त्याने उजव्या आकण डाव्या 

बाजूस एकटक पहावे, जणू काय महादयाकनकध, 

करुणाकनकध अशा त्याच्या स्वामीच्या कृपेची प्रतीक्षा करीत 

आहे – निंतर त्याने म्हणावे) 

 

हेतू सवथ नामािंचा स्वामी आकण स्वगाथचा कनमाथता! सवथ शे्रष्ठ 

वैभवशाली व तुझ्या अदृश्य सारतत्वाच्या उदयस्र्ानाद्वारे 

मी तुझी याचना करतो की माझ्या प्रार्थनेद्वारे तुझ्या 

स िंदयाथपासून मला विंकचत करणारी आवरणे भस्म करील 

असा अग्नी आकण तव साकिध्य महासागराकडे मला नेईल 

असा प्रकाश उत्पि कर. 

*(निंतर नम्रतेने त्याने आपले हात परमेश्वराकडे उिंचवावेत -

तो सवथशे्रष्ठ आकण आशीवाथकदत असो- आकण म्हणावे) 

हे कवश्वाच्या आकािंक्षा आकण राष्ट्र ाच्या कप्रयतमा! तू मला 

तुझ्याकडे उनु्मख झालेला, तुझ्या व्यकतररक्त सवाांपासून 

कवमुक्त आकण तुझा दोर ज्याच्या हालचालीने सिंपूणथ सृष्ट्ी 

ढवळून कनघाली आहे त्यास घट्ट पकडलेला पहातोस. हे 

माझ्या स्वामी, मी तुझा सेवक आहे आकण तुझ्या सेवकाचा 

पुत्र आहे. तुझी इिा आकण तुझी आकािंक्षा यासाठी मला 

सदैव तत्पर असलेला आकण तुझ्या व्यकतररक्त अन्य 

कशाचीही इिा न करणारा असा पहा. तुझ्या कृपेच्या 

महासागराद्वारे आकण तुझ्या कृपेच्या कदनमकणद्वारे मी तुझी 

याचना करतो की तू जसे इच्छितोस आकण कप्रय समजतोस 

तसे तुझ्या सेवकासाठी कर. सवथ वणथन व स्तवने यापेक्षा 

सवोच्च अशा तुझ्या सामर्थ्ाांची शपर्! जे काही तू प्रकट 

केले आहेस ते माझ्या हृदयाची आकािंक्षा व माझ्या आत्म्याचे 

कप्रयतम आहे. हे ईश्वरा, माझ्या परमेश्वरा! माझ्या आशा व 

माझ्या कृत्यािंकडे पाहू नकोस तर पृथ्वी आकण स्वगथ यािंना 

व्यापलेल्या इिेस पहा. हे तू सवथ राष्ट्र ािंच्या स्वामी, तुझ्या 

अकत महान नामाची शपर्! जे काही तू इच्छिलेस, केवळ 

तेच मी इच्छिले आहे आकण तू ज्याच्यावर पे्रम करतोस 

केवळ त्याच्यावरच मी पे्रम करतो. 

*(निंतर त्याने आपले गुडघे व डोके जकमनीला टेकून म्हणावे) 

तुझ्या व्यकतररक्त अन्य कोणत्याही वणथनापेक्षा आकण तुझ्या 

व्यकतररक्त अन्य कोणत्याही आकलनापेक्षा तू सवथशे्रष्ठ 

आहेस. 

*(निंतर त्याने उभे रहावे व म्हणावे) 

हे माझ्या स्वामी, माझ्या प्रार्थनेस जीवनदायी जलाचा झरा 

बनव, ज्याच्या आधारे तुझी सवथसत्ता जोवर राहील तोवर मी 

जगावे आकण तुझ्या कवश्वािंच्या प्रते्यक कवश्वात तुझा उले्लख 

करावा. 

*(पुनः त्याने नम्रतेने आपले हात उिंचवावेत आकण म्हणावे) 

हे तू ज्याच्या कवयोगाने हृदये आकण आते्म कवतळले आहेत 

आकण ज्याच्या पे्रमाग्नीने सिंपूणथ जग ज्वलिंत झाले आहे! 

ज्याद्वारे तू सिंपूणथ सृष्ट्ीस पराभूत केलेस त्या तुझ्या कदव्य 

नामाद्वारे मी तुझी याचना करतो की तुझ्याजवळ जे आहे ते 

माझ्यापासून राखून ठेवू नकोस, हे तू सवथ मानवािंवर राज्य 

करणाऱ्या परमेश्वरा! हे माझ्या स्वामी, तू पहातोस ह्या 

अपरीचीतास तुझ्या ऐश्वयाथच्या छताखालील आकण तुझ्या 

दयेच्या आवारात असलेल्या त्याच्या अतु्यच्च ग्रहाकडे धाव 

घेत असतािंना ह्या उल्लिंघनकत्याथस तुझ्या क्षमाशीलतेच्या 

महासागराची, आकण ह्या दीनास तुझ्या वैभव दरबाराची 

आकण ह्या कनधथनास तुझ्या सिंपत्ती स्वरुपाची इिा करतािंना 

पहातोस व तू जे काही इच्छितोस त्यासाठी आज्ञा करण्याचा 

तुझाच अकधकार आहे. मी साक्ष देतो की तूच तुझ्या कायाांनी 

स्तवनीय आहेस आकण तुझ्या आज्ञािंमधे्य पालनीय आहेस 

आकण तुझ्या आदेशाने अकनबांध राहतोस. 

*(निंतर त्याने आपले हात वर करावेत व तीन वेळा महानतम 

नाम “अल्लाह-ओ-आभा” म्हणावे, त्यानिंतर आपले हात 

गुडघ्यावर ठेवून परमेश्वरासमोर -तो सवथशे्रष्ठ आकण 

आशीवाथकदत असो- आकण म्हणावे) 

हे माझ्या परमेश्वरा, तुझी उपासना करण्याच्या तीव्र इिेत 

आकण तुझे स्मरण व गुणगान करण्याच्या उत्किं ठेत माझे 

चैतन्य माझ्या सवाांगात कसे सळसळले आहे हे तू पहातोस. 

ज्यास तुझ्या कदव्य महान आजे्ञच्या दैवी कजवे्हने तुझ्या 

उद्घोकित राज्यात आकण तुझ्या ज्ञानाच्या स्वगाथत प्रमाकणत 

केले ते ह्यास कसे साक्ष आहे हे तू पहातोस. ह्या अवस्रे्त हे 

माझ्या स्वामी, तुझ्याजवळ जे आहे त्याची याचना करणे 

मला कप्रय आहे ज्यायोगे मी माझे दाररद्र्य दशथवावे व तुझे 

औदायथ व तुझी सिंपिता याची वाखाणणी करावी आकण 

माझी सामर्थ्थहीनता घोकित करावी आकण तुझे सामर्थ्थ व 

तुझी शच्छक्त प्रकट करावी. 

*(निंतर त्याने उभे रहावे व दोन वेळा नम्रतेने आपले हात 

उिंचवावेत व म्हणावे) 

तुझ्या व्यकतररक्त सवथ शच्छक्तमान, सवथ औदायथशाली अन्य 

परमेश्वर नाही. तुझ्या व्यकतररक्त अनाकद व अनिंत असा अन्य 

कोणी कवधाता नाही. हे ईश्वरा, माझ्या परमेश्वरा! तुझ्या 

क्षमाकशलतेने मला धीट बनकवले आहे आकण तुझ्या दयेने 

मला बलवान केले आहे, तुझ्या आवाहनाने जागृत केले आहे 

आकण तुझ्या कृपेने मला उित करून तुझ्याकडे मागथदशथन 

केले आहे. अन्यर्ा असा मी कोण आहे की जो तुझ्या 

साकमप्याच्या शहराच्या दरवाज्यात उभे राहण्याचे साहस 

करू शकेल ककिं वा तुझ्या इिेच्या स्वगाथत चकाकणाऱ्या 

प्रकाशाकडे माझे मुख वळवू शकेल? हे माझ्या स्वामी, हा 

कतरसृ्कत प्राणी तुझ्या कृपेचे द्वार ठोठावताना आकण हा 

क्षणभिंगूर आत्मा तुझ्या औदायाथच्या हातातून कचरकालीन 

जीवनाच्या सररतेची इिा करतािंना तू पहातोस. हे सवथ 

नामाच्या स्वामी तुझा आदेश सदैव आहे, आकण से्विेने 

माझी अनासच्छक्त तुझ्या इिेला समकपथत आहे. हे स्वगाथच्या 

कनमाथत्या मी तुझ्या इिेच्या आधीन आहे. 



*(निंतर त्याने आपले हात तीन वेळा उिंचवावेत व म्हणावे) 

सवथ महानािंपेक्षा परमेश्वर अकधक महान आहे! 

*(निंतर त्याने आपले गुडघे व डोके जकमनीला टेकवून 

म्हणावे) 

तुझ्या सकमप जे आहेत, तुझ्या साकिध्याच्या स्वगाथप्रत 

आरोहण करण्याकरीता त्यािंनी केलेल्या स्तवनासाठी, तू 

अकत उच्च ककिं वा तुझ्या महाद्वाराच्या दरवाजापयांत 

पोचवण्यास जे तुझ्यासाठी समकपथत झाले आहेत, त्यािंच्या 

हृदय-पक्षािंसाठी तू अकत उच्च आहेस. मी साक्ष देतो की तू 

सवथ गुणािंपकलकडे पुकनत आकण सवथ नामािंपकलकडे पकवत्र 

राकहला आहेस. सवथ वैभवशाली आकण अकत ग रवशाली, 

तुझ्या व्यकतररक्त अन्य परमेश्वर नाही. 

*(निंतर त्याने स्वतः बसावे व म्हणावे) 

सवथ सृष्ट्ीला आकण स्वगाथतील भक्तगण आकण सवोच्च 

निंदनवनातील कनवाकसयािंना आकण त्यािंच्याही पकलकडे सवथ 

वैभवशाली कक्षकतजावरून प्रत्यक्ष प्रतापाच्या वाणीने ज्याला 

प्रमाकणत केले आहे की तूच परमेश्वर आहेस आकण तुझ्या 

व्यकतररक्त अन्य परमेश्वर नाही आकण जो प्रगट झाला आहे 

तो गुप्त रहस्य, कदव्य सिंचाकयत प्रतीक आहे, ज्याद्वारे 

मूळाक्षरे ‘भ’ आकण ‘व’ (भव) जोडून एकत्र गुिंफली आहेत 

त्यास मी साक्ष आहे. तो तोच आहे ज्याचे नाम सवोच्च 

लेखणीने अवतररत केले आहे आकण ज्याचा उले्लख स्वगथ व 

परमोच्च लोकाचे कसिंहासन व पृथ्वीचा स्वामी त्या 

परमेश्वराच्या पकवत्र ग्रिंर्ात केला आहे, त्यास मी साक्ष आहे. 

*(निंतर त्याने ताठ उभे राहून म्हणावे) 

हे सवथ जीवमात्रािंच्या स्वामी आकण दृश्य व अदृश्य अशा सवथ 

सृष्ट्ीच्या कवधात्या! तू माझे अशू्र व मी उच्चारलेले हिंदके 

जाणतोस, माझे कण्हणे, माझा कवलाप तसेच माझ्या हृदयाचे 

आक्रोश ऐकतोस. तुझ्या शच्छक्तची शपर्! माझ्या दोिािंनी 

मला तुझ्याजवळ आककिथत होण्यापासून मागे ठेवले आहे, 

आकण माझ्या पापािंनी मला तुझ्या पकवत्र दरबारापासून फार 

दूर ठेवले आहे. हे माझ्या स्वामी, तुझ्या पे्रमाने मला सिंपि 

बनकवले आहे आकण तुझ्या कवयोगाने माझा नाश केला आहे 

आकण तुझ्या दूरत्वाने मला दग्ध केले आहे. ह्या 

कवजनवासातील तुझ्या पाऊल खुणाद्वारे, ह्या कवफलतेत 

तुझ्या कनवडक भक्तािंनी उच्चारलेल्या “मी येरे् आहे, मी येरे् 

आहे,” ह्या शब्ािंद्वारे आकण तुझ्या साक्षात्काराचे श्वास आकण 

तुझ्या अवताराच्या अरुणोदयकालीन पावनलहरीद्वारे, मी 

तुझी कवनवणी करतो की असे कनधाथररत कर जेणेकरून तुझे 

स िंदयथ मी कनरखावे आकण तुझ्या कदव्य ग्रिंर्ात जे काही आहे 

त्याचे पालन करावे. 

*(त्याने तीनदा महानतम नामाचा, “अल्लाह-ओ-आभा” 

पुनरुच्चार करावा, आकण गुडघ्यावर हात ठेवून ओणवे 

होऊन म्हणावे) 

हे माझ्या परमेश्वरा, तुझे स्तवन असो की तू मला तुझे स्मरण 

व तुझे स्तवन करण्याचे सहाय्य केले आहेस व मला जो 

तुझ्या कचन्ािंचे उदयस्र्ान आहे त्याची ओळख करून कदली 

आहेस आकण मला तुझ्या स्वाकमत्वासमोर नतमस्तक 

होण्यास, तुझ्या ईश्वरत्वासमोर कवनम्र होण्यास आकण तुझ्या 

प्रतापाच्या वाणीने उद्घोकिलेले मान्य करण्यास कारण 

बनला आहे. 

*(त्याने निंतर उठून म्हणावे) 

हे ईश्वरा, माझ्या परमेश्वरा! माझी पाठ माझ्या पापािंच्या 

ओझ्याने वाकली आहे आकण माझ्या बेपवाथईने माझा नाश 

केला आहे. ज्या ज्या वेळी मी माझ्या दुष्कमाांवर आकण 

तुझ्या दानशीलतेवर मनन करतो तेव्हा माझे हृदय 

माझ्यामधे्य कवतळते आकण माझे रक्त माझ्या नसािंतून 

उसळते. तुझ्या स िंदयाथची शपर्, हे कवश्वाच्या आकािंक्षारुपा! 

तुझ्याकडे माझे मुख वर करून पाहतािंना मी लाजतो आकण 

माझे आशायुक्त हात तुझ्या औदायाथच्या स्वगाथकडे 

पसरण्यास लच्छित होतात. हे माझ्या परमेश्वरा, तू पहातोस 

की माझे अशू्र तुझे स्मरण करण्यापासून आकण तुझ्या 

सद्गुणािंचे गुणगान करण्यापासून मला कसे प्रकतबिंकधत 

करतात. हे तू स्वगथ व परमोच्च लोकािंचे कसिंहासन व पृथ्वीच्या 

स्वामी! मी तुझ्या राज्याची कचने् आकण तुझ्या अकधसते्तची 

रहसे्य यािंच्याद्वारे तुझी याचना करतो की हे सवथ 

जीवमात्रािंच्या स्वामी, तुझे औदायथ, तुझ्या कप्रयजनासाठी जसे 

असेल त्यानुरूप आकण हे दृश्य व अदृश्याच्या सम्राटा, तुझ्या 

कृपेस पात्र असेल तसे तू करावेस. 

*(निंतर त्याने महानतम नाम “अल्लाह-ओ-आभा” तीन वेळा 

म्हणावे आकण आपले डोके व गुडघे जकमनीला टेकवून 

म्हणावे) 

हे आमच्या परमेश्वरा, तुझे स्तवन असो, कारण तू आम्हास 

तुझ्याकडे आककिथत करणारे आमच्यासाठी अवतररत केले 

आहेस जे, तुझ्या पकवत्र ग्रिंर्ातून व धमथशास्त्ािंतून प्रकट 

केलेली प्रते्यक्ष कल्याणप्रद गोष्ट् आम्हास प्रदान केली 

आहेस. हे माझ्या स्वामी, आम्ही तुझी याचना करतो की 

पुष्कळसे कनरर्थक भ्रम व कनष्फळ कल्पना यापासून आमचे 

रक्षण कर. सत्यतः तू शच्छक्तमान, सवथ ज्ञाता आहेस. 

*(निंतर त्याने आपले डोके वर करावे आकण बसून म्हणावे) 

हे माझ्या परमेश्वरा, तुझ्या भक्तािंनी जे प्रमाकणत केले आहे 

त्यास मी साक्ष आहे आकण सवोच्च निंदनवनातील 

कनवाकसयािंनी तू तुझ्या बलशाली कसिंहासनाभोवती प्रदकक्षणा 

करणाऱ्यािंनी जे मानले आहे, ते मी मान्य करतो. हे कवश्वािंच्या 

स्वामी, पृथ्वी व स्वगाथची राजे्य तुझीच आहेत. 

 

 


