
இருபத்து நான்கு மணி நநரத்திற்கு ஒரு 

முறற கூறப்படநேண்டும். 

 

எேர ் இப்பிராரத்்தறனறைக் கூற 

விரும்புகின்றாநரா, அேர ் எழுந்து 

நின்று கடவுள்பால் திரும்புோராக. 

அேர ் அே்ோறு நிற்றகயில் பபருங் 

கருறணயும் இரக்கமும் பகாண்ட 

அேரது ஆண்டேரின் கருறணறை 

எதிரப்ாரத்்திருப்பது நபான்ற 

பாேறனயில் ேலப்புறமும் 

இடப்புறமும் அேரது பாரற்ேறைச ்

பசலுத்தடட்ும். பின் அேர ் இே்ோறு 

கூறுோராக: 

நாமங்கள் அறனத்திற்கும் அதிபதியும் 

விண்ணுலகங்கறளப் பறடத்தேரும் 

நீநர! அதி நமன்றமயும் எல்லா 

மகிறமயும் மிக்க, கண்ணுக்குப் 

புலனாகா, உமது சாராம்சத்தின் 

பகலூற்றுகள் மூலமாக உம்றம 

இறறஞ்சு கின்நறன். என் 

பிராரத்்தறனறை உமது அழகிலிருந்து 

என்றன மறறத்திடும் திறரகறள 

எரித்திடும் பநருப்பாகவும் உமது 

முன்னிறல எனும் சமுத்திரத்திற்கு 

ேழிகாட்டிடும் ஒளி விளக்காகவும் 

ஆக்கிடுவீராக. 

பிறகு ஆசீரே்திப்பும் நமன்றமயும் 

மிக்கக் கடவுள்பால் அேர ் தமது 

கரங்கறள இறறஞ்சிக் நகடக்ும் 

பாேறனயில் உைரத்்தி இே்ோறு 

கூறுோராக: 

உலகின் ஆேலானேநர! நாடுகளின் 

நநசநர! உம்றமத் தவிர மற்ற 

எல்லாேற்றிலும் உள்ள பற்றிறனத ்

துறந்து, உமது இைக்கத்தின் மூலம் 

பறடப்பினம் முழுேறதயுநம 

கிளரந்்பதழச ் பசை்த உமது 

கயிற்றிறன இறுகப் பற்றி, உம்றம 

நநாக்கி நான் திரும்பியுள்ளறத நீர ்

காண்கின்றீர.் என் பிரபுநே, நான் உமது 

ஊழிைனும் உமது ஊழிைனின் 

றமந்தனுமாநேன். உமது 

விருப்பத்திறனயும் உமது 

அோவிறனயும் நிறறநேற்ற நான் 

சித்தமாை் நிற்பறதயும் உமது 

நல்விருப்பத்றதைன்றி மற்ற 

எதறனயும் நான் 

விறழைாதிருப்பறதயும் காண்கின்றீர.் 

உமது ஊழிைறன உமது 

விருப்பத்தின்படியும் 

திருவுளதத்ின்படியும் நடத்துமாறு உமது 

கருறண என்னும் சமுத்திரத்தின் 

மூலமாகவும் கிருறப என்னும் பகல் 

நடச்த்திரத்தின் மூலமாகவும் உம்றம 

நான் மன்றாடிக் நகடக்ின்நறன். 

எல்லாக் குறிதத்ுறரக்கும் 

புகழ்சச்ிக்கும் அதி நமலான உமது 

ேலிறமயின் சாட்சிைாக! உம்மால் 

பேளிப்படுத்தப்பட்டது எதுநோ அதுநே 

என் இதைத்தின் ஆேலும் என் 

ஆன்மாவின் அன்புக்குரிைதுமாகும். 

கடவுநள, என் கடவுநள, 

எனதாேல்கறளயும் எனது 

பசை்றககறளயும் கண்ணுறாதீர!் 

மாறாக, மண்ணுலறகயும் 

விண்ணுலகங்கறளயும் 

உள்ளடக்கியுள்ள உமது 

விருப்பத்திறனநை கண்ணுறுவீராக. 

நதசங்கள் ைாேற்றுக்கும் 

பிரபுோனேநர, உமது அதி உைரிை 

நாமத்தின் சாட்சிைாக! நீர ்

விரும்பிைறதைன்றி நேபறதறனயும் 

நான் விரும்பிைதில்றல; நீர ் எதறன 

நநசிக்கின்றீநரா அதறனநை நானும் 

நநசிக்கின்நறன். 

பின் அேர ் மண்டியிடட்ுத் தன் 

பநற்றிறைத் தறரறை நநாக்கித் 

தாழ்த்தி இே்ோறு கூறுோராக: 

உம் ஒருேரது ேருணறனறைத ் தவிர 

மற்பறல்லாரது ேருணறனக்கும், உமது 

ஒருேரது புரிந்துபகாள்ளறலத் தவிர 

மற்பறல்லாரது புரிந்துபகாள்ளலுக்கும் 

அதி நமலானேர ்நீநர. 

பின் அேர ் எழுந்து நின்று இே்ோறு 

கூறுோராக: 

என் பிரபுநே, என் பிராரத்்தறனறை ஒரு 

ஜீேநீர ்ஊற்றாக ஆக்குவீராக. அதனால் 

உமது அரசுரிறம நிறலதத்ிருக்கும் 

ேறர நான் ோழ்ந்து, உமது உலகங்கள் 

ஒே்போன்றிலும் உம்றமப் பற்றிக் 

கூறிடுநேன். 



பின் அேர ் மீண்டும் தன் கரங்கறள 

இறறஞ்சிக் நகடக்ும் பாேறனயில் 

உைரத்்தி, இே்ோறு கூறுோராக: 

உம்மிடமிருந்து பிரிவுற்றதால் 

இதைங்களும் ஆன்மாக்களும் உருகின; 

உமது அன்புத ் தீயினால் 

உலகமுழுறமயும் கிளரச்ச்ி பகாண்டது! 

மனிதர ்ைாேர ்மீதும் ஆடச்ி புரிபேநர! 

பறடப்பினம் முழுேறதயும் 

கீழ்ப்படிைச ் பசை்த உமது நாமத்தின் 

சாடச்ிைாக உம்றமக் பகஞ்சிக் 

நகடக்ின்நறன்; உம்மிடம் இருப்பறத 

எனக்குக் பகாடுக்காது இருந்து விடாதீர!் 

என் பிரபுநே, உமது கம்பீரம் என்னும் 

விதானத்தின் கீழும் உமது கருறண 

என்னும் எல்றலகளுக்குள்ளாகவும் 

உள்ள தனது அதி உைரிை 

உறறவிடதற்த நநாக்கி இந்த அந்நிைன் 

விறரந்து பசல்ேறதயும், 

இப்பிறழநைான் உமது மன்னிப்பு எனும் 

சமுத்திரத்றதயும், இத்தாழ்ந்நதான் 

உமது புகழ் எனும் அறேயிறனயும் இே் 

ேறிை சிருஷ்டிைானேன் உமது 

பசல்ேம் எனும் ஒளிசச்ுடறரயும் 

நதடுேறத நீர ் காண்கின்றீர.் நீர ்

எதறன விரும்புகின்றீநரா அதறனக் 

கட்டறளயிடும் அதிகாரம் உமக்நக 

உரிைதாகும். உமது பசைல்களில் நீர ்

நபாற்றப்பட நேண்டும் என்பதற்கும் 

உமது கடட்றளகளில் நீர ்

ேணங்கிடப்பட நேண்டும் என்பதற்கும் 

உமது ஆறணகளில் நீர ் என்றும் 

கடட்ுப்படுத்தப்படாமல் இருக்க 

நேண்டும் என்பதற்கும் நாநன சாட்சி. 

பின் அேர ் தன் கரங்கறள உைரத்்தி, 

அதி உைரிை நாமத்றத மும்முறற 

உசச்ரிக்க நேண்டும். பிறகு அேர ்

புகழும் நமன்றமயும் மிக்க இறறேன் 

முன் குனிந்த பாங்கில் தன் கரங்கறள 

முழங்கால் முடட்ுவில் றேதத்ு இே்ோறு 

கூறுோராக: 

என் கடவுநள, உம்றம ேழிபடும் தனது 

ஏக்கத்திலும், உம்றம நிறனவு 

கூரே்திலும், உம்றம உைரத்்திப் 

புகழ்ேதிலும், அது பகாண்ட 

நபராேலில் எங்ஙனம் எனதான்மா 

எனது அங்கங்களிலும் 

அேைேங்களிலும் கிளரச்ச்ியுறச ்

பசை்ைப்-படட்ுள்ளது என்பறதயும், 

எதற்கு உமது பேளியிடுறக என்னும் 

இராஜ்ைத்திலும், உமது அறிவு என்னும் 

சுேரக்்கத்திலும், உமது கட்டறள 

என்னும் நா சாட்சிைம் கூறிற்நறா, 

அதற்கு எங்ஙனம் எனதான்மா 

சாடச்ிைம் கூறுகின்றது என்பறதயும் 

நீர ் காண்கின்றீர.் என் பிரபுநே, இந் 

நிறலயில் உம்மிடமுள்ள ைாேற்றறயும் 

எனக்குத் தந்து அருளுமாறு உம்றம 

மன்றாடிக் நகடக் விறழகின்நறன். 

அதனால், நான் எனது ேறுறமறை 

பமை்ப்பிதத்ுக் காட்டி உமது 

அருடப்காறடயிறனயும் 

பசல்ேங்கறளயும் மிறகப்படுத்திடவும் 

எனது ேலுவின்றமறைப் 

பிரகடனப்படுத்தி, உமது ஆற்றறலயும் 

ேலிறமறையும் பேளிப்படுத்தவும் 

கூடும். 

பின் அேர ் எழுந்து நின்று இறறஞ்சிக் 

நகடக்ும் பாேறனயில் தன் கரங்கறள 

இரு முறற உைரத்்தி, பின் இே்ோறு 

கூறுோராக. 

சரே் ேல்லறம பபாருந்திைேரும், 

மாபபரும் ேள்ளலுமான கடவுள் 

உம்றமைன்றி நேறிலர.் ஆதியும் 

அந்தமும் ஆகிை இரண்டிலும் 

விதித்தருளும் இறறேன் உம்றமைன்றி 

நேறிலர.் கடவுநள, என் கடவுநள, உமது 

மன்னிக்குந் தன்றம எனக்குத ்

துணிறேத ் தந்தது; உமது கருறண 

என்றனப் பலப்படுத்திைது; உமது 

அறழப்பு என்றன விழிப்புறச ்பசை்தது; 

உமது கிருறப என்றன எழச ் பசை்து, 

உந்தன்பால் ேழிநடத்திச ் பசன்றது. 

அே்ோறில்றலபைனில் உமது 

அருகாறம எனும் நகரின் முன் 

ோயிலில் துணிவுடன் நிற்கநோ, உமது 

விருப்பம் என்னும் சுேரக்்கத்திலிருந்து 

ஒளிரும் விளக்குகளின்பால் எனது 

முகத்றதத் திருப்பநோ நான் ைார?் என் 

பிரபுநே, இந்த ஈன சிருஷ்டிைானேன் 

உமது கிருறப என்னும் கதவிறனத ்

தடட்ுேறதயும் அநித்திைமான 

இே்ோன்மா உமது அருடப்காறட 

என்னும் கரங்களிலிருந்து நித்திை 

ோழ்வு என்னும் நதிறைத ்

நதடுேறதயும் நீர ் காண்கின்றீர.் 

நாமங்கள் ைாேற்றுக்கும் அதிபதிநை, 

எல்லாக் காலங்களிலும் ஆறணயிடும் 



அதிகாரம் உமக்நக உரிைதாகும். 

விண்ணுலகங்கறளப் பறடத்து 

அருளிைேநர, உமது விருப்பத்திற்குச ்

சரணறடந்து, உளமாறக் கீழ்ப்படிதல் 

எனக்குரிைதாகும். 

பிறகு அேர ்தன் கரங்கறள மும்முறற 

நமலுைரத்்தி, (ஒே்போரு முறற 

கரங்கறள நமலுைரத்்தும் நபாதும்) 

இே்ோறு கூறுோராக: 

உைரந்்நதார ் ஒே்போருேரினும் அதி 

உைரந்்தேர ்இறறேநன! 

பிறகு அேர ் மண்டியிடட்ுத் தன் 

பநற்றிறைத் தறரறை நநாக்கித் 

தாழ்த்தி இே்ோறு கூறுோராக: 

உமது அருகில் உள்நளாரக்ளின் 

புகழுறர உமது அருகாறம என்னும் 

சுேரக்்கத்றத நநாக்கிச ் பசல்லநோ, 

உம்மிடம் பக்தி பகாண்நடாரின் 

இதைங்கள் என்னும் பறறேகள் உமது 

ோயிற் கதவிறன அறடைநோ 

இைலாத அளவிற்கு நீர ் அதி 

உைரந்்திருக்கின்றீர.் பண்புகள் 

அறனத்திற்கும் நமலாகப் 

பரிசுத்தமானேராயும் நாமங்கள் 

அறனத்திற்கும் நமலாகப் புனித 

மிக்கேராயும் இருந்திருக்கின்றீர ்

என்பதற்கு நாநன சாட்சி. அதி 

நமன்றமமிக்கேரும் சகல மகிறம 

பபாருந்திைேருமான கடவுள் 

உம்றமைன்றி நேறிலர.் 

பிறகு அேர ் அமரந்்தோறு இே்ோறு 

கூறுோராக: 

நீநர கடவுள், உம்றமைன்றி கடவுள் 

நேறிலர ் என்பதற்கும் அேதரிக்கச ்

பசை்ைப்படட்ுள்ளேர,் மறறபுதிரும் 

பபாக்கிஷமும் எனப் பாதுகாக்கப்பட்ட 

சின்னமுமானேர ் என்பதற்கும் அேர ்

மூலநம “ஆ” மற்றும் “கு” (ஆகு) 

என்பதன் அடச்ரங்கள் 

இறணக்கப்படட்ு ஒன்றாை்ப் 

பின்னப்படட்ுள்ளன என்பதற்கும் 

எல்லாப் பறடப்பினங்களும் 

உைரவ்ிலுள்ள விண் கூடட்த்தினரும் 

அதி உைரே்ான சுேரக்்கோசிகளும் 

அேற்றுக்கும் அப்பால் சரே் மகிறம 

பபாருந்திை அடிோனத்திலிருந்து 

மநகான்னதரின் நாவும் சாட்சிைம் 

அளித்திருத்திருப்பதற்கும் நானும் 

சாடச்ிைம் அளிக்கின்நறன். அதி பபரும் 

உைரவ்ுமிக்நகானின் எழுதுநகாலால் 

குறிக்கப்- படட்ுள்ளேரும் நமலுலக 

அரிைறணக்கும் மண்ணுலக 

அரிைறணக்கும் அதிபதிைாகிை 

கடவுளின் திருநூல்களில் குறிப்பிடப்- 

படட்ுள்ளேரும் அேநர என்பதற்கு நான் 

சாடச்ிைம் கூறுகின்நறன். 

பிறகு எழுந்து நின்று இே்ோறு 

கூறுோராக: 

பறடப்பினம் அறனத்திற்கும் 

அதிபதிநை! கண்ணுக்குப் புலனாகும், 

புலனாகா அறனத்றதயும் 

உறடறமைாகக் பகாண்டேநர! நீர ்என் 

கண்ணீறரயும் நான் விடும் 

பபருமூசச்ிறனயும் காண்கின்றீர;் என் 

நேதறனக் குரறலயும் என் 

புலம்பறலயும் என் இதைத்தின் 

கதறறலயும் நகடக்ின்றீர.் உமது 

ேல்லறமயின் சாடச்ிைாக! எனது 

ேரம்பு மீறிை பசைல்கள் உம்றம 

பநருங்கி ேருேதினின்று என்றனத ்

தடுத்துள்ளன; எனது பாேங்கள் உமது 

புனித அறேயிலிருந்து என்றனத ்

தூரத்நத நிறுத்தி றேத்துள்ளன. என் 

பிரபுநே, உமது அன்பு என்றனச ்

பசல்ேந்தனாக்கியுள்ளது; 

உம்மிடமிருந்து பிரிவு என்றன 

அழித்துள்ளது. உம்முடன் 

பதாடரப்ின்றம என்றன 

இல்லாதானாக்கியுள்ளது. இே் 

ேனாந்திரத்தில் உமது 

அடிசச்ுேடுகளின் சாடச்ிைாகவும், 

இம்முடிவில்லா பபரும் பரப்பினில் 

உம்மால் நதரந்்பதடுக்கப்பட்நடார ்

உதிரத்்திட்ட “இநதா நான் இங்நக, 

இநதா நான் இங்நக”, என்னும் 

பசாற்களின் சாட்சிைாகவும், உமது 

பேளிப்பாடட்ின் மூசச்ுகளின் 

சாடச்ிைாகவும், உமது அேதாரம் 

என்னும் அதிகாறலயின் பதன்றல் 

காற்றுகளின் சாடச்ிைாகவும் உம்றமக் 

பகஞ்சிக் நகடக்ின்நறன்; உமது 

அழகிறனக் கண்ணுறவும், உமது புனித 

நூலில் உள்ளனேற்றற பைல்லாம் 

பின்பற்றவும் எனக்கு 

அருள்பாலிப்பீராக. 



பிறகு அேர ் அல்லா-உ-அப்ஹா எனும் 

அதி உைரிை நாமத்றத மும்முறற 

உசச்ரிக்க நேண்டும். பிறகு குனிந்த 

பாங்கில் தனது கரங்கறள முழங்கால் 

முடட்ுவில் றேத்து இே்ோறு 

கூறுோராக: 

என் கடவுநள, நான் உம்றம நிறனவு 

கூரந்்து நபாற்றிப் புகழ்ந்திட 

உதவிைறமக்காகவும், உமது 

அறடைாளங்களின் பகலூற்றான 

அேறர நான் அறிந்திடச ்

பசை்தறமக்காகவும், உமது 

பிரபுத்துேத்தின் முன்னிறலயில் 

என்றனத ் தறல ேணங்கச ்

பசை்தறமக்காகவும், உமது 

இறறைம்சத்தின் முன்னிறலயில் 

என்றனப் பணிோக நடந்திடச ்

பசை்தறமக்காகவும், உமது 

மநகான்னதத்தின் நாவினால் 

நவின்றேற்றிறன ஏற்றுக் பகாள்ளச ்

பசை்தறமக்காகவும் நீர ்

நபாற்றப்படுவீராக. 

பிறகு அேர ் நிமிரந்்து நின்று இே்ோறு 

கூறுோராக: 

கடவுநள, என் கடவுநள! என் பாபச ்

சுறமயினால் எனதுடல் 

ேறளமுதுகாகிைது. எனது 

கேனமின்றம என்றன அழித்துள்ளது. 

எனது தீைச ் பசைல்கறளயும் உமது 

தைவிறனயும் நான் ஆழ நிறனத்திடும் 

நபாபதல்லாம் என் பநஞ்சம் என்னுள் 

உருகுகின்றது; என் நாளங்களில் என் 

இரத்தம் பகாதிக்கின்றது. உலகின் 

ஆேநல! உமது அழகின் சாட்சிைாகக் 

கூறுகின்நறன்; உம் முன் என் முகத்றத 

உைரத்்திட நாணுகின்நறன்; உமது 

அருடப்காறட என்னும் சுேரக்்கத்றத 

நநாக்கி நீண்டிட என் ஏங்கும் கரங்கள் 

பேடக்ங் பகாள்கின்றன. 

நமலுலக அரிைறணக்கும் கீநழ 

மண்ணுலக அரிைறணக்கும் 

அதிபதிைானேநர, எங்ஙனம் என் 

கண்ணீர ் உம்றம நிறனவு 

கூரே்திலிருந்தும் உமது பண்புகறளப் 

நபாற்றுேதிலிருந்தும் என்றனத ்

தடுத்துள்ளது என்பறத நீர ்

காண்கின்றீர.் பறடப்பிற்பகல்லாம் 

அதிபதிநை! கண்ணுக்குப் புலனாகும் 

கண்ணுக்குப் புலனாகா 

அறனத்திற்கும் அரசநர! உமது 

இராஜ்ைத்தின் அறடைாளங்களின் 

சாடச்ிைாகவும் உமது அரசாடச்ியின் 

மரம்ங்களின் சாடச்ிைாகவும் உம்றமக் 

பகஞ்சிக் நகடக்ின்நறன்; உமது 

அன்பரக்றள உமது அருடப்காறடக்கும் 

கிருறபக்கும் பபாருந்த நடதத்ிடுவீராக. 

பிறகு “அல்லா-உ-அப்ஹா” என்னும் அதி 

உைரிை நாமத்றத மும்முறற 

உசச்ரித்ததும், மண்டியிடட்ுத் தன் 

பநற்றியினால் தறரறைத ் பதாடட்ு 

இே்ோறு கூறுோராக: 

என் கடவுநள, உமது அருகாறமக்கு 

எங்கறள ஈரக்்கக் கூடிைேற்றிறன 

எங்கள்பால் அருளிைறமக்காகவும் 

உம்மால் அனுப்பப்பட்ட 

திருநூல்களிலும் மறறநூல்களிலும் 

எங்களுக்குத ்தந்து அருளிை ஒே்போரு 

நன்றமக்கும் உமது புகழ் நபாற்றி. என் 

பிரபுநே, எண்ணிலடங்கா பைனற்றக் 

கனவுகளிலிருந்தும் வீண் 

கற்பறனகளிலிருந்தும் எங்கறளக் 

காத்தருளும்படி உம்றமக் பகஞ்சிக் 

நகடக்ிநறன். பமை்ைாகநே ேல்லேரும் 

எல்லாம் அறிந்தேரும் நீநர. 

பிறகு அேர ் தன் சிரசிறன உைரத்்தி, 

அமரந்்தோறு இே்ோறு கூறுோராக: 

என் கடவுநள, உம்மால் 

நதரந்்பதடுக்கப்பட்நடார ் எதற்குச ்

சாடச்ிைம் கூறினநரா அதற்கு நானும் 

சாடச்ிைம் கூறுகின்நறன். மிக 

உைரே்ான சுேரக்்கத்தின் ோசிகளும், 

உமது ஆற்றல் மிக்க அரிைறணறை 

ேலம் ேருபேரக்ளும் எதறன ஏற்றுக் 

பகாண்டனநரா அதறன நானும் ஏற்றுக் 

பகாள்கின்நறன். உலகங்களின் 

பிரபுநே, மண்ணுலக இராஜ்ைங்களும் 

விண்ணுலக இராஜ்ைங்களும் உமக்நக 

உரிைறேைாகும். 

 

—பஹாவுல்லா 

  


