
चौबीस घण्टामा एक पटक पाठ गर्नुपरे् जसले यो प्रारु्र्ा 

पाठ गरु् चाहन्छ उसले उठेर ईश्वरतरु् र्कोस् र आफ्र्ो 

ठाउँमा उठेकै बेलामा अतत करुणामय, दयावार्् आफ्र्ो 

प्रभनको प्रतीक्षा गरे झैं दायाँ अतर् बायाँतरु् हेरोस् । त्यसपतछ 

उसले भर्ोस् : 

हे ततमी जो सबै र्ामहरूका स्वामी तर्ा स्वगुहरूका 

तर्माुता हौ ! ततम्रो अतत उतृ्कष्ट, सवु–गौरवमय अदृश्य 

सारसत्वका सूयुहरूको शपर् तलएर म याचर्ा गदुछन  तक 

मेरो प्रारु्र्ालाई एक आगो बर्ाइदेऊ जसले ती 

पदाुहरूलाई जलाइतदरे् छ जसले मलाई ततम्रो सौन्दयुबाट 

छेतकतदएको छ र त्यसलाई एक बत्ती बर्ाइदेऊ जसले 

मलाई ततम्रो सामीप्यको सागरतरु् डोयाुउरे्छ । 

त्यसपतछ उसले तवन्तीभाउका सार् हात उठाएर “उर्ी धन्य 

तर्ा सवोतृ्कष्ट छर््” भर्ोस् : 

हे ततमी ब्रह्माण्डका चाहर्ा र राष्टर हरूका पे्रमी ! ततमीले 

देखिरहेका छौ तक म ततमीततर अतभमनि भएको छन , 

ततमीबाहेक अन्य सबैसँगको तलप्ततालाई त्यागेको छन  र 

ततम्रो डोरी समातेको छन  जसको गततद्वारा समस्त सृतष्ट रै् 

उते्ततजत गराइएको छ । हे मरो प्रभन म ततम्रो सवेक हँ र ततम्रो 

सवेकको सन्तार् हँ । ततम्रो इच्छा र ततम्रो चाहर्ालाई पालर् 

गरु् ततम्रो इच्छाबाहेक अरू केहीको पतर् चाहर्ा र्गरी म 

उतभरहेको छन  । ततम्रो करुणाको सागर र ततम्रो कृपाको 

सूयुद्वारा म याचर्ा गदुछन  तक ततमीले जे इच्छा गछौ आफ्र्ो 

सवेकलाई त्यही गर । उच्चारण तर्ा स्तन स्तनततभन्दा अतत 

उच्च ततम्रो शखिको शपर् ! ततमीले जे पतर् प्रकट गछौ त्यो 

मेरो हृदयको चाहर्ा र मेरो आत्माको अतततपय्र हो । हे ईश्वर, 

मेरा ईश्वर ! मेरा आशा तर्ा कमुहरूलाई र्हेर, हैर् बरू 

ततम्रा आज्ञाहरूलाई हेर जसले समस्त स्वगु तर्ा पृथ्वीलाई 

धारण गरेको छ । ततम्रो अतत महार्् र्ामको शपर्, हे ततमी 

सबै राष्टर हरूका प्रभन ! ततमीले जे चाहेका तर्यौ मैले त्यही 

चाहेको छन , र ततमी जे मर् पराउँछौ म त्यही मर् पराउँछन  । 

त्यसपतछ उसले घनँडा टेकोस्, र आफ्र्ो तर्धारलाई भनँइतरु् 

तर्हराएर भर्ोस् : 

ततमीबाहेक अन्य सबैको वणुर् र ततमीबाहेक अन्य सबैको 

ज्ञार् भन्दा ततमी अतत उतृ्कष्ट छौ । 

त्यसपतछ उसले उतभएर भर्ोस््ः 

हे मेरा प्रभन ,मेरो प्रारु्र्ालाई जीतवत जलको र्ोहरा 

बर्ाइदेऊ, जसद्वारा म ततम्रो साम्राज्य रहेसम्म बाँतचरहर् 

सकनँ  र ततम्रा ससाांरहरूको प्रत्यके ससाांरमा ततम्रो 

र्ामोच्चरण गरु् सकँू । 

तवन्तीभाउका सार् उसले हात उठाओस् र भर्ोस् : 

हे ततमी जोसँगको तवयोगले हृदय र आत्माहरू पग्लको छर््, 

जसको पम्ेरको ज्वालाले समस्त सृतष्टलाई सल्काएको छ । 

सारा सृतष्टलाई आफ्र्ो अधीर्मा राखे्न ततम्रो र्ामद्वारा म 

तवन्ती गदुछन  तक ततमीसँग जे छ त्यसबाट मलाई वतित 

र्गराऊ, हे ततमी जो समस्त मातर्सहरूमातर् शासर् गदुछौ 

! ततमी देख्दैछौ, हे मेरा प्रभन, यो र्ौलो मान्छे ततम्रो मतहमाको 

तमू्ब मनतर् र ततम्रो करुणाको प्राङ्गणतभत्रको आफ्र्ो अतत 

उतृ्कष्ट वासस्र्ार्तरु् लखककरहेको छ; र यो अपराधी ततम्रो 

क्षमाको सागरको िोजी गरररहेको छ; र यो तवर्म्र व्यखि 

ततमै्र गारैवको दरबारको िोजीमा छ; र यस तबचरा प्राणी 

ततम्रो वैभवको पूवु तदशा िोजै्द छ । ततमी जे इच्छा गदुछौ 

त्यसको आज्ञा तदरे् अतधकार ततमै्र छ । म साक्षी तदन्छन  तक 

ततम्रा कमुहरू प्रशांसर्ीय छर््, ततम्रा आज्ञाहरू पालर् 

गर्पनुछु र ततम्रो आज्ञाप्रतत अर्नकन खित रहर्पनछु । 

त्यसपतछ उसले हात उठाओस्, र अतत महार्् र्ाम (अल्ला–

उ– आभा) लाई तीर् पटक उच्चारण गरोस् । त्यसपतछ 

आफ्र्ा हातलाई घनँडामा रािी ईश्वरप्रतत तर्हररएर “उर्ी 

धन्य तर्ा सवोतृ्कष्ट छर््” भर्ोस््ः 

हे मेरा ईश्वर ! ततमी देखिरहेछौ तक ततम्रो पजूा गरे्, ततमीलाई 

स्मरण गरे् र ततम्रो प्रशसाां गरे् आकाांक्षाले कसरी मेरा 

अङ्गहरू उते्ततजत भएका छर््; कसरी यसले साक्षी तदएको 

छ तक ततम्रो आज्ञाको तजह्वाले ततम्रो उच्चारणको 

अतधराज्यमा र ततम्रो ज्ञार्को स्वगुमा प्रमातणत गरेको छ । 

हे मेरा प्रभन, यस अवस्र्ामा म ततमीसँग जे छ ती सबैको 

तभक्षा माग्न चाहन्छन  तातक म मेरो तवपन्न तालाई प्रदतशुत गरु्, 

ततम्रो दार्शीलता र सम्पतत्तको प्रशांसा गरु् तर्ा मेरो 

शखिहीर्तालाई घोषणा गरु् र ततम्रो शखि र बललाई 

प्रकट गरु् सके्नछन  । 

त्यसपतछ ऊ उठोस् र दनई पटक तवन्तीभाउका सार् हात 

उठाओस् र भर्ोस् : 

ततमीबाहेक सवु–शखिमार््, अतत कृपालन ईश्वर कोही छैर् 

। ततमीबाहेक तवधाता, ईश्वर अरू कोही छैर्, र् त शनरुमा र् 

त अन्त्यमै । हे ईश्वर ! मेरा ईश्वर ! ततम्रो क्षमाले मलाई बल 

तदएको छ, र ततम्रो करुणाले मलाई सनदृढ बर्ाएको छ, र 

ततम्रो आह्वार्ले मलाई बँू्झाएको छ, र ततम्रो अर्नग्रहले 

मलाई उठाएर ततमीकहाँ पनयाुएको छ । र्त्र म को हँ तक 

ततम्रो सामीप्यको शहरको ढोकाामा उतभरे् आटँ गरे् तर्एँ 

वा आफ्र्ो अर्नहारलाई ततम्रो इच्छाको स्वगुबाट चखककएका 

प्रकाशहरूतरु् र्काुउर् सके्न तर्एँ ? हे मेरा प्रभन, ततमीले 

यस तर्कृष्ट जीवलाई ततम्रो अर्नग्रहको ढोकामा 

ढकढकाइरहेको र यो चाँडै अलप हरे् आत्माले ततम्रो 

दार्शीलताको हातबाट अर्न्तकालस्र्ायी र्दी 

िोतजरहेको देख्दैछौ । ततम्रो आज्ञा सधैकँा लातग हो, हे ततमी 

जो सबै र्ामहरूका मातलक हौ र मेरो भरे् सतहष्णनता र 

ततम्रो इच्छाप्रततको आत्म–समपुण रै् हो, हे स्वगुहरूका 

स्रष्टा ! 

त्यसपतछ उसले आफ्र्ो हात तीर् पटक उठाओस् र भर्ोस् 

: 

प्रते्यक शे्रष्ठभन्दा ईश्वर झर्् शे्रष्ठ छर्् ! 



त्यसपतछ उसले घनडाँ टेकोस्, आफ्र्ो तर्धारलाई भनइमाँ 

झनकाएर भर्ोस््ः 

ततम्रो र्तजकका व्यखिहरूको स्तनतत ततम्रो सामीप्यको 

स्वगुमा पनग्नकालातग वा ततमीप्रतत जो समतपुत छर्् 

उर्ीहरूको हृदयका पक्षीहरूलाई ततम्रो द्वारको सांघार 

प्राप्त गरु् ततमी ज्यादै उच्च छौ । म साक्षी तदन्छन  तक ततमी 

सबै गनणहरूभन्दा चोिो तर्ा सबै र्ामहरूभन्दा पतवत्र 

गराइएका छौ । अतत उतृ्कष्ट, सवु–गौरवमय ईश्वर 

ततमीबाहेक अरू कोही छैर् । 

त्यसपतछ उसले बसेर भर्ोस् : 

म त्यस कन राको साक्षी तदन्छन  जनर् कन राको सृतष्टका सबै 

वस्तनहरूले प्रमातणत गदुछर्् र सवोच्च स्वगुका तर्वासीहरू 

र ततर्ीहरूभन्दा पतर् टाढा सवु–गौरवमय तक्षततजबाट 

मतहमाको तजह्वा स्वयांले प्रमातणत गरेका छर््, र जो प्रकट 

गररएका छर्् उर्ी रै् गूढ रहस्य, बहमूल्य तचन्ह हर््, 

जसद्वारा दनई अक्षर “भ” र “व” (भव) जोतडएर गाँतसएका 

छर्् । म साक्षी तदन्छन  तक उर्ी ततरै् हर्् जसको र्ाम 

अत्यनच्चको कलमबाट लेखिएको हो, र जसको उले्लि 

स्वगीय तसांहासर् र पृथ्वीका स्वामी प्रभन ईश्वरको पनस्तकमा 

भएको छ । 

त्यसपतछ ऊ सीधा उठोस् र भर्ोस् : 

हे समस्त जीवका स्वामी तर्ा सारा दृश्य तर्ा अदृश्य 

वस्तनहरूका मातलक ! ततमीले मेरा आँसनहरू र मेरा 

सनसे्कराहरूलाई देखिरहेछौ, र मेरो पीडा, मेरो रोदर् र मेरो 

हृदयको तवलाप सनतर्रहेका छौ । ततम्रो शखिको शपर् ! 

मेरा अपराधहरूले मलाई ततम्रो र्तजक पनग्नबाट रोतकरहेका 

छर्् र मेरा पापहरूले ततम्रो पतवत्रताको दरबारबाट टाढा 

राखिरहेका छर्् । हे प्रभन, ततम्रो पे्रमले मलाई सम्पन्न 

बर्ाएको छ, र ततमीसँगको तवयोगले मलाई र्ष्ट गरेको छ, 

र ततमीसँगको टाढापर्ले मलाई ध्वस्त पारेको छ । यस 

मरुभूतममा टेकेका ततम्रा पाइलाहरू तर्ा यस अर्न्ततामा 

ततम्रा तप्रयजर्हरूले “म यहाँ छन , म यहाँ छन ” भर्ी उच्चारण 

गरेका शब्दहरू तर्ा ततम्रो प्रकटीकरणको श्वास र ततम्रो 

प्रकटीकरणको प्रभातको मधनर हावाद्वारा म याचर्ा गदुछन  

तक मलाई ततम्रो सौन्दयुलाई हेरु् र ततम्रो पनस्तकमा जे जे 

लेखिएको छ त्यसलाई अर्नसरण गरु् आज्ञा देऊ । 

त्यसपतछ उसले अतत महार्् र्ाम तीर् पटक उच्चारण 

गरोस् र हातलाई घनँडामा रािेर तर्हररयोस् र भर्ोस् : 

ततम्रो जय जय होस्, हे मेरा ईश्वर, तक ततमीले मलाई 

ततमीलाई सकझर् र ततम्रो प्रशांसा गरु् सहायता गयौ, र जो 

ततम्रा तचन्हहरूका सूयु छर््, उर्लाई तचर्ाइ तदएका छौ, र 

ततम्रो स्वातमत्वको अगातड तर्हररर् र ततम्रो दैवत्वको सामनने्न 

साष्टाङ्ग दण्डवत् गरु्, र जे ततम्रो मतहमाको तजह्वाद्वारा 

उच्चारण भएको छ त्यसलाई स्वीकारु् लगाएका छौ । 

त्यसपतछ ऊ उतभयोस् र भर्ोस््ः 

हे ईश्वर, मेरा ईश्वर ! मेरा पापहरूको भारले मेरो ढाड 

कन तप्रएको छ, र मेरो असावधार्ीले मलाई र्ष्ट पारेको छ । 

जब पतर् म आफ्र्ा दनष्कमुहरू र ततम्रो दयालनताप्रतत तवचार 

गदुछन  मेरो हृदय म तभत्र पग्लन्छ, र मेरो रगत मेरा र्साहरू 

तभत्र उम्लन्छ । ततम्रो सौन्दयुको शपर्, हे ततमी समस्त 

सांसारका चाहर्ा ! मेरो मनि ततमीततर र्काुउँदा म लखित 

हन्छन , र मेरा तवन्ती गरररहेका हातहरू ततम्रो दार्शीलताको 

स्वगुतरु् पसादाु समाुउँदछर्् । ततमी देखिरहेछौ, हे मेरा 

ईश्वर, कसरी मेरा आँसनले ततम्रो स्मरण गरु् र ततम्रा 

सद्गनणहरूको प्रशांसा गरु्बाट मलाई रोतकरहेका छर््, हे 

ततमी स्वगु तर्ा पृथ्वीका तसांहासर्का स्वामी ! ततम्रा 

अतधराज्यका तचन्हहरू तर्ा ततम्रा प्रभनत्वका रहस्यहरू 

द्वारा म तवन्ती गदुछन  ततम्रा तप्रयजर्हरूसँग ततम्रो 

दार्शीलता सनहाउँदो र ततम्रो अर्नग्रह सनहाउँदो व्यवहार गर, 

हे समस्त जीवका स्वामी, हे दृश्य तर्ा अदृश्यका सम्राट् ! 

त्यसपतछ उसले अतत पतवत्र र्ामलाई तीर् पटक 

दोहोयाुओस्, र आफ्र्ो तर्धारलाई भनइँमा छन रे्गरी घनँडा 

टेकोस् र भर्ोस् : 

ततम्रो जय जय होस्, हे हाम्रा ईश्वर, तक ततमीले हाम्रो लातग 

जे पठाएका छौ त्यसले हामीलाई ततम्रो सामीप्यतरु् 

तातर्रहेको छ, र ततमीले आफ्र्ा पनस्तकहरू तर्ा आफ्र्ा 

ग्रन्थहरूमा पठाएका सबै राम्रा कन राहरू हामीलाई तदएका 

छौ । हामी याचर्ा गदुछौ हे प्रभन तक हामीलाई अरे्कौव्यरु् 

कल्पर्ाहरू तर्ा तनच्छ तवचारहरूबाट सरुतक्षत राि । 

साँचै्च रै् ततमी शखिशाली, सवु–ज्ञार्ी छौ । त्यसपतछ उसले 

आफ्र्ो तशर उठाओस् ,बसोस् र भर्ोस् : हे मेरा ईश्वर, म 

साक्षी तदन्छन  तक ततम्रा तप्रयजर्हरूले त्यस कन रालाई 

प्रमातणत गरेका छर्् र स्वीकार गरेका छर्् जर्न करुा 

सवोच्च स्वगुका तर्वासीहरू र ततम्रा शखिशाली 

तसांहासर्का वररपरर घनमे्नहरूले स्वीकारेका छर्् । पृथ्वी तर्ा 

स्वगुका अतधराज्यहरू ततमै्र हर््, हे सांसारहरूका स्वामी ! 

 

— बहाउल्लाह 

 

 


