شَذىٰٰالم ُٰن َاج َاة ِٰالمُبَارك َة ٰ
ٰ١٠١٠

ٰ١٣١

١٤٤٠هـٰٰ

ٰٰ ٢٩٩

سَأَلْ ُتكَر ي ِ ّْبَوانْتَالْق يريْبَ َ
مناجاةٰصنٰفها ٰ
ٰ

طِ ٰمِيٰ ٰ
ج َلٰٰٰال ٰف َا ٰ
يٰالا َ ٰ
ٰالدٰاعِٰ ٰ

ةٰطاهرٰف ٰخر ُٰالدين
ٰ
زيم َ
خُ ٰ
سٰي ِ ٰد ُناٰو ٰم َولاناٰأبوٰ ٰ
ٰ َٰ
ٰٰ

سنةٰ١٤٤٠هـٰٰٰ

طع

ج َا ٰة ِٰال ٰغ َرٰاء ٰ
الم ُنا ٰ
ع ُٰ ٰ
ٰي َٰنب ُو ٰ
ٰ١٣٨

ٰ ٰ١٣١

ٰ

١٤٤٠هـٰ ٰ

ٰ١٢٣٣

ٰ

شَذىٰالمُنَاج َاة ِٰالمُبَارك َة ٰ
ٰ١٠١٠

ٰ

ٰ١٣١

١٤٤٠هـٰ

ٰٰ ٢٩٩
ٰ

ٰ

ضٰٰل َٰيٰل َٰة ِٰ ٰال ٰق َدٰر ٰ
س ٰع َا ٰد َٰة ُٰٰف َٰي ِٰ
َٰ
ٰ١٤٠

ٰ٨٩٠

ٰ٧٥

١٤٤٠هـٰ ٰ

ٰ٣٣٥

ٰ

َ
तारीखी नाम की माअना:
તારીખી નામ ની માઅના :

َ َشذىََاملناجاةَاملباركة
मुबारक मुनाजात की ख़ुशबू

َ મુબારક મુનાજાત ની ખુશબૂ
َ َينبوعَاملناجاةَالغراء
बेममसाल मुनाजात का झरना

َ બેમમસાલ મુનાજાત નુું ઝરણુું
َ َسعادةَفيضَليةلَالقدر
लैलतुल क़दर के फैज़ की सआदत
લૈલતુલ કદર ના ફૈ ઝ ની સઆદત

٧٨٦

ٰ
ٰ

المناجاةٰالشر يفة ٰ

سألْ ُتكََر ي ِ َّْبَوانْتََالْق يريْبَ َ َ
صنٰفها ٰ

ٰالداعِ يٰالاَج َلٰٰالف َاطِمِيٰٰسَيِد ُناٰأبوٰخُز َيم َةٰطَاه ِٰرٰفخرٰالد ِينٰ

ٰٰ

فيٰليلةٰالقدر ٰ
ٰسنةٰ١٤٤٠هـٰٰٰ

طع
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َ ﴾ان
َيبَدعْوةََأدلَّا َعيَاذاَدع ي
َُ نَفا ي ِ َنَق يريبََأُ يج
َ ِ ﴿واذاَسألََ يعبا يديَع ي
ِ
ِ
ِ

َ ْسألْ ُتك َر ي ِ ّْب َوانْت َالْق يري
ب
َ َدع ْوتُك َر ي ِ َّْب َوانْت َالْ ُم يج ْيب

١

ऐ परवरमदगार, ऐ मे रे रब, तु झसे सुआल तलब करता हूँ , तू करीब है ,
ऐ मेरे रब मैं ते रे नज़दीक दोआ माां गता हूँ , तू उम्मीद बख्शने वाला है .

कुरान मजीद आयत – “गर मे रे बन्दे मेरे बारे में पू छे, तो (कहो मक) मैं करीब हूँ , दोआ
माां गने वालो को मैं जवाब दे ता हूँ ” (बकरह:१८६)
એ પરવરમદગાર, એ મારા રબ, મેં તને સવાલ કરું છુું, તુું કરીબ છે .
મારા રબ, મેં તારા નઝદીક દોઆ કરું છુું, તુું જવાબ દે નાર છે .

કુ રાને મજીદ ની આયત શરીફા - (જો મારા બુંદાઓ તમને મારા બારા માું સવાલ કરે,
તો [કહો કે ] મેં કરીબ છુું. દોઆ કરનાર ની દોઆ ને જવાબ દઉું છુું - સુરતુલ બકરા:
૧૮૬)

َب
َْ اِئ َويان َّك َح ْس ي
ْ دليْك َرج ي
َ َوين ْعم َالْو يك ْي ُل َوين ْعم َالْح يبيْب
ऐ परवरमदगार, ते रे पास उम्मीद ले कर आया हूँ , तू मुझे मकफायत करने वाला है , तू मे रा
मनगेहबान है , तू मेरा हबीब है ,
એ પરવરમદગાર, મારી ઉમીદ લઈને તારા નઝદીક આયો છુું,
તુું મને મકફાયત કરી આપનાર છે , તુું મારો મનગેહબાન છે , તુું મારો હબીબ છે .

٢

َبيبابيك َم ْوَلي َع ْبد َا يس ْيـر
َب
َ احاط ْت َ يب يه ََي َ ياله ْيـي َالْخ ُُط ْو

٣

ऐ मेरे मौला ते रे दर पर एक बन्दा आया हूँ , कैद में हूँ ,
ऐ मेरे परवरमदगार, चारो ऑर मुश्किलोां से मिरा हुआ हूँ ,

એ મારા મૌલા તારા દર પર એક બુંદો આયો છુું, કૈ દ માું છુું.
એ પરવરમદગાર, મારા ચો તરફ મેહનતો સી ઘેરાયેલો છે .

َ َلهي ْي
ف
َب
َ َالزم يان َْال ُك ُر ْو
َّ َذا
َ

بيبابيك َم ْوَلي َع ْبد
(ن) تَغَ َّشََْت َُه تغ َّم ْت َُه َم ْني

٤

َ

ऐ मेरे मौला ते रे दर पर ये बन्दा मुसीबत ज़दा आया हूँ ,
मुझ पर ज़मान की मेहनतें टू ट पड़ी है ,

એ મારા મૌલા તારા દર પર બુંદો મુસીબત ઝદા આયો છુું.
મારા ઉપર આ ઝમાના ની મેહનતો તૂટી પડી છે .

بيبَابيك َم ْوَلي َع ْبد َف يق ْي َـر
َ َح يق ْْي َذ يل ْيل َط يريْد َغ يريْب
َ

َ

ऐ मेरे मौला ते रे दर पर एक बन्दा फ़कीर आया हूँ ,
हकीर, ज़लील, धु तकारा हुआ, अपने वतन से दू र,

એ મારા મૌલા તારા દર પર એક બુંદો ફકીર આવ્યો છુું.
હકીર છુું, ઝલીલ છુું, ધુત્કારો હુ વો છુું, મારા વતન સી દૂ ર છુું.

٥

َ ََبيبابيك َم ْوَلي َع ْبد َح يزْين
َب
َ ْض يئ ْيل َمه ْيْي َض يع ْيف َك يئي

٦

َ

ऐ मेरे मौला ते रे दर पर एक बन्दा गमगीन आया हूँ ,
मेरा बदन सूख कर कमज़ोर है , नाचीज़, ज़ईफ, मायूस हूँ ,

એ મારા મૌલા તારા દર પર એક બુંદો ગમગીન આયો છુું.
મજસમ સુકાઈ ને કમજોર છે , નાચીઝ છુું, ઝઈફ છુું, માયુસ છુું.

َ َوع ْدت َ َب يِـم ْغ يفر ٍة َ َ يل ُّذلن ُْوبي
َ َيلم ْن يَِبلْ ُخلُ ْو يص َ يال ْيك َي ُؤ ْوب

٧

َ

ते रे दर पर इखलास से तौबा करनेवालोां के गुनाहोां को
बख्श दे ने का तू ने वादा मकया है ,

જે તારા નઝદીક ઇખલાસ સી માફી તલબ કરશે,
એને તુું એ વાદો કીધો છે કે તુું ગુનાહો બખ્શી દે શે.

َ ٍَاتيْ ُتك َ ُم ْس ت ْغ يفر ًا ََل َ يلع ْيب
َ َف ي ِْل ََك ِ يلرم يال َ ياله ْيـي َ ُع ُي ْوب
َ

ते रे पास ऐ अल्लाह, इश्किगफार करता हुआ आया हूँ ,
कोई एक गुनाह पर नहीां, बल्के मे री खता रे त जै सी अनमगनत है ,

મેં તારા નઝદીક ઇમતતગફાર કરતો આયો છુું, કોઈ એક ગુનાહ વાતતે નમહ,
બલ્કે મારા ગુનાહો રેતી ની મમસલ અનગીનત છે .

٨

َ ياله ْيـي َ ياله ْيـي َفخ ُْذ َبيي يد َْي
ُّ
َ ََاذلن ُْوب
ف يا ي ِن َم ْن َا ْغرق ْت ُه

٩

َ

ऐ मेरे खु दा, ऐ परवरमदगार मेरा हाथ थाम ले ,
गुनाहोां के बोझ ने मुझे डूबा मदया है ,

એ મારા ખુદા, એ પરવરમદગાર, તુું મારો હાથ થામી લે,
ગુનાહો એ મને ડૂ બાવી દીધા છે .

َ َ يالهيـي َأنَُْقذ ي ِ َْن
َ ََفن ْحو َالْ يجن يان َا ُؤ ْوب

و يم ْن َ يذي َالْه ُي ْوىل
يبلُ ْط ٍف

١٠

َ

ऐ परवरमदगार, ते रे लु त्फ़ोकरम से मुझे इस हयू ला के
सागर से बचा ले , जन्नत की तरफ़ लौटा दे ,

એ પરવરમદગાર, તારા લુત્ફ સી મને આ હયૂલા ના દમરયા સી બચાવી લે,
જન્નત ની તરફ વાલી દે .

َ ََ ُم ين ْيب

َ َ يَج ْيع َ ُذن ُْو ي َّْب
َع ْبد َ يال ْيك

وَي َربِيـي َأ ْغ يف ْر
ف يا ين ِـي

ऐ मेरे रब, मे रे तमाम गु नाह बख्श दे ,
मैं ते रा बां दा हूँ , ते रे पास तौबा करते हुए आया हूँ ,

એ મારા રબ, મારા સગલા ગુનાહો બખ્શી દે ,
મેં તારો બુંદો છુું, તારા નઝદીક તૌબા કરી ને આયો છુું.

َ

١١

َن
َْ َا يغثْ ي
َ ََق ْد َاَت ُه َالْم يشيْب

ياله ْيـي َأ ْرَح ي ِ ْن َ ياله ْيـي
َفا ين ِـي َأ ْم َُرؤ

١٢

َ

ऐ परवरमदगार मुझ पर रे हमत कर, मुझे मदद कर,
मैं वह मदद हूँ मजसे बुढापा आ चु का है ,

એ પરવરમદગાર મને રેહમત કર, એ પરવરમદગાર મને વાર આપ,
મેં વો મદદ છુું જે ને બુઢાપો આવી ગયો છે .

َاَي َر ياز ي ِْق َفَأَ ْم ُح َف ْق ير ْي َواثْ يب ْت
ن
َََََمتاعي
ُ
ي
ي
َ ََِل َنصيْب
َْ رف
ْ اه َول ْو َل ْم َيك ْن ي
َ

١٣

َ

ऐ परवरमदगार, ऐ रामज़क, मेरा फ़कर ममटा दे , मेरे मलए नेअमत और खु शहाली मलख दे ,
चाहे ये मेरे नसीब में न हो,

એ પરવરમદગાર, એ રોઝી ના આપનાર, મારું ફકર મમટાવી દે ,
મારા વાતતે નેમત અને ખુશહાલી લખી દે , ગરચે એ મારા નસીબ માું ન હોઈ.

يَلن َّك َت ْم ُح ْو َوتُثْ يب ُت
ن
ََََ
َََََتشاء
ي
َ َُت يريْ ُدَ َوم ْن َذا َ ُت يريْ ُد َتُثيْب
َ

َما

َ

तू जो चाहे ममटाता है , तू जो चाहे नसीब में मलख दे ता है ,
मजसे चाहे उसे सवाब दे ता है , जज़ा दे ता है

તુું જે ચાહે તે મમટાવી છે , જે ચાહે તે નસીબ માું લખી દે છે ,
જેને ચાહે એને સવાબ આપે છે , જઝા આપે છે .

١٤

َ َ ُا ُّم َْال يكت ياب َوما
َ َيسواك َ يلع ْب ٍد َدعاك َح يسيْب

ف يع ْندك

١٥

َ

उम्मु ल मकताब ते रे नज़दीक है , दोआ माूँ गनेवाले बन्दोां के पास ते रे मसवा कोई आसरा
नहीां,
कुरआन मजीद की आयत शरीफ़ा – ‘खुदा जो चाहे ममटा दे ता है , चाहे वह नसीब में मलख दे ता है ’ –
(सूरतु ल रा’द:३९)

ઉમ્મુલ મકતાબ તારા નઝદીક છે , દોઆ કરનાર બુંદા નો તારા મસવાય કોઈ આસરો નથી.
કુ રાને મજીદ ની આયત શરીફા છે, “ખુદા ચાહે તે મમટાવે જે ચાહે તે નસીબ માું લખી દે છે. ઉમ્મુલ
મકતાબ ખુદા નાનઝદીક છે ” - સુરત અલ-રઅદ: ૩૯)

َ

َ ََالْ ُقلُ ْوب

ُّ
ََالطهْ ير َم ْن
َت ْطم ي ُِّئ

تو َّسلْ ُت يَِبلْخ ْمس ية
يب يذ ْك ير ي مَه

١٦

َ

पां जेतन पाक का वसीला ले ता हूँ , मजनकी मज़क्र से मदल को सुकून है ,
कुरआन मजीद की आयत शरीफा – “क्या खुदा की मज़क्र से मदलो को सुकून नहीां” सूरतु ल रअद:२८)

પુંજ ેતન પાક નો મેં વસીલો લઉ છુું,એની મઝકર સી મદલો ને સુકૂન છે .
કુ રાને મજીદ ની આયત શરીફા છે “શુું ખુદા ની મઝકર સી મદલો ને સુકૂન નથી?” - સુરત અલ-રઅદ: ૨૮)

َ َبيفا يطم ٍَة
َق ْد ٍر
َ َلها َم ْك ُرمات َوشان َغ يريْب

بيل ْي يةل

लै लतु ल कदर, मौलातु ना फाते मा का वसीला लेता हूँ , आप की करामत और शानात
अज़ीम है ,
લૈલતુલ કદર, મૌલાતોના ફાતેમા નો વસીલો લઉ છુું,
આપ ની કરામાત અને શાનાત અજીબા છે .

١٧

َ ْص َْي
َوبيط ِي ييب َع ْ ي
َ َِس َو يط ْيب
ْ وَلي ُُتُ ْم َف ْو ُز َن ْف ي

يِببْنا يءها

١٨

َ

मौलातु ना फाते मा के शे ह्ज़ादोां का वसीला, मेरे ज़मान के इमाम तै यब का वसीला, उनकी
मोहब्बत मेरे जान की जीत है , मे रे जान की ख़ु शबू है ,

મૌલાતોના ફાતેમા ના શેહઝાદાઓ નો વસીલો લઉ છુું, અને મારા ઝમાન ના ઇમામ
તૈયબ નો વસીલો લઉ છુું, એ સગલા ની વલાયત સી મારા જાન ની જીત છે , મારા જાન
વાતતે એ ખુશબૂ છે .

َ ََو ُح ْوب

َ ََو ُذ ْخر
َس يي ِئات

َحس نات
َوبُغْضُ هُم

َو ُحُّبُّ ُم

١٩

َ

इमामो की मोहब्बत हसनात है , ज़खीरा है , आप की दु श्मनी सै येअत है , गुनाह है ,
अमीरुल मु ममनीन स.अ. फरमाते है “हसनत हमारी मोहब्बत है , सैयेअत हमारी दु श्मनी है ”

એ ઇમામો ની મોહબ્બત હસનાત છે , તોશો છે ,
એની દુ શ્મની સૈયેઆત છે , મોટા ગુનાહ છે .
અમીરલ મુમમનીન સ.અ. ફરમાવે છે “હસનત હમારી મોહબ્બત છે, સૈયેઅત હમારી દુ શ્મની છે”

َ ََوي ُن ْوب

ُّ ُ َو يب ُن َّوابيـهي ْم
َ ٍَُك َدا َع
ََمقامهُم
ي ُق ْو ُم
इमामो के साथ उनके नायब, दोआत का वसीला ले ता हूँ ,
हर दाई इमाम के मकाम में काइम होते है , मनयाबत करते है ,

એ અઇમ્મ્ત ના સાથે એના નાઈબો એના દોઆત નો વસીલો લઉ છુું.
હર દાઈ ઇમામ ના મકામ માું કાયમ થાય છે , મનયાબત કરે છે .

بيـه ْيم
َ

٢٠

ِي
َ َادل ْي ين َم َْن
بيو ياريثـهي ْم َ ُق ُط يب
َ َيلشاَن يت يه َحار َ يف ْْيا َالَل َّ يبيْب

٢١

َ

दोआत के वाररस सैयदना कुत्बुद्दीन का वसीला ले ता हूँ ,
आप की शानात में अक्लमांद को है रत है ,

એ દોઆતો ના વારસ મૌલાના કુ ત્ બુદ્દીન નો વસીલો લઉ છુું,
એની શાનાત માું અક્લમુંદ ને હૈરત છે .

َ َو ُق ْط ُب َالْهُدى َ يمثْل َس ْي يف َالْهُدى
َ َو ُب ْره يان َ يد ْي ٍن َا يم ْْي َنـ يق ْيب

٢٢

َ

मौलाना खु ज़ैमा कुत्बुद्दीन – मौलाना ताहे र सैफुदीन और मौलाना मोहम्मद बुरहानुद्दीन की
तरह – अमीन है , सरदार है ,

મૌલાના ખુઝૈમા કુ ત્બુદ્દીન - મૌલાના તાહેર સૈફુદ્દીન અને મૌલાના મોહમ્મદ
બુરહાનુદ્દીન ની મમસલ - અમીન છે , સરદાર છે .

َ ََج يارية
َالنَّ ِيص
َ َيَلنْو يار َن ٍِص َ ُمحال َ ُغ ُر ْوب
और नस्स का मसलमसला जारी है ,
नस्स का नूर हरमगज़ न गुरूब होनेवाला है ,

અને નતસ નો મસલમસલો જારી છે .
નતસ ના અનવાર હરમગઝ ગુરૂબ નમહ થાય

و يسلْ يس ُةل
َ

٢٣

َ ََ يَن ْيب

ْ اَن
َ -َََُّن ُ ُُل َطَا يَهرَ َقَ ْدَ َو يرثْ ُت َادل
عاة َبين ٍِص َف يا ي ِ ْن-

٢٤

َ

कुत्बुद्दीन मौला का मैं फरज़न्द ताहे र हूँ ,
नस्स से मैं दोआत का वाररस हूँ , मैं नजीब हूँ ,

કુ ત્બુદ્દીન મૌલા નો મેં ફરઝું દ તાહેર છુું,
નતસ સી મેં દોઆતો નો વારસ છુું, મેં નજીબ છુું.

َ ََأ يل َالنَّ ي ي ِب َال ُُّّسى
َ َاِت َ يب يذ ْك ير ي مَه َق ْد َت يط ْيب
ْ حي ي

ُوم ْملُوك

٢٥

َ

मैं नबी मोहम्मद की आल का ममलु क हूँ ,
उनकी मज़क्र से मे री मज़न्दगी में इत्मीनान है ,

મેં નબી મોહમ્મદ ની આલ નો મમલૂક છુું,
એ સગલા ની મઝકર સી મારી મજું દગી માું રાહત છે .

َ ُــــــــــم َو يَلفْ يد َُيــــــــــــــ َْم
ْ يَل ْخ يدمه
َ ََُا يريْ ُق َد يم ْي َو يلل ْح يم ْي َ ُا يذيْب
َ

आले मोहम्मद की श्कखदमत करने, उन पर मफ़दा होने,
मैं अपना खू न बहाऊूँ, अपनी ज़ात, गोश पोश न्योछावर करता रहूँ ,
આલે મોહમ્મદ ની મખદમત કરવાને, આલે મોહમ્મદ પર મફદા થાવાને,
મેં મારું ખૂન બહાવુું છુું, મારી ઝાત મારા ગોશ પોશ ને ગાલુ છુું.

٢٦

َ َا ُق ْو ُل َمَك َقال َس ْي ُف َالْهُدى
َ "َ"لع ْم يري َا ْم ير ْي َ يَع ْيب َ يَع ْيب
َََنََعََْبدََُعَ ي ٍ ِِل

٢٧

َ

मौलाना अब्दे अली सैफुद्दीन ने जै से फरमाया, मैं कहता हूँ ,
“मेरे जान की कसम, मे रा अमर अजीब है , तअज्जुब कराता है ”,

જેમ મૌલાના અબ્દે અલી સૈફુદ્દીન એ ફરમાવ્યુું એમ મેં કહુ ું છુું,
“મારી જાન ના કસમ, મારો અમર અજીબ છે , તઅજ્જુ બ કરાવે છે .”

َ بيتائي ْي يد َم ْوىل َالْورى َط ِي ييب َالْع ْصـ
َ ََـ ير َما يَض ْق ُت َذ ْرع ًا َور ْأ ي ِْي َ ُم يصيْب

٢٨

َ

मेरे मौला इमाम उज़ ज़मान की ताईद से,
मेरा हाथ तां ग नहीां, मेरी राय सही राय है ,

મારા મૌલા ઇમામુઝ ઝમાન તૈયેબુલ અસર ની તાઈદ સી
મારો હાથ તુંગ નથી, મારી રાયે સહી રાયે છે .

َ َ يللْح ِ يق َدا ًِب َب
يل
َ َتو ٍان َوما َانْصبتْ ين َالْ ُح ُر ْوب
हमेंशा हक्क के खामतर मेरी जे हाद है , कोई सु िी बगैर,
सांिर्द ने मुझे थकाया नहीां है ,
હમેશા હક્ક ના ખામતર મારી મજહાદ છે , કોઈ સુતતી વગર,
લડાઈ એ મને થકાવી નથી દીધો.

ُاجا يه ُد

٢٩

َويا ي ِ ْن َعىل يَِهَّــــــــ ٍة َدائي ًَما
َب
َ وما َم َّس ين َُط ْول َد ْه ير ْي َلُغ ُْو

٣٠

मैं हमेंशा महम्मत पर हूँ ,
मज़न्दगी में हरमगज़ मुझे ज़ौफ़ या थकान नहीां,

મેં હમેશા મહમ્મત પર છુું,
મજું દગી માું હરમગઝ મને કોઈ ઝોઓફ યા થકાન નથી.

َع يل ًّيا َف يا َّن
َيب مَه َهان َخ ْطب َوذل َّ ْت َُص ُع ْوب
َََأ ْ َسه

ُاَن يد ْي

٣١

मौला अली को हमेंशा मनदा करता हूँ ,
इस नाम से मेहनत हलकी होती है , मुश्किलें आसान होती है ,

મૌલા અલી ને હમેશા મનદા કરું છુું.
એ નામ સી મેહનત હલકી થાય છે , મુમશ્કલો આસાન થાય છે .

َ ياله ْيـي َأنْ ُْص ي ِ ْن َف يان َّك َ يا َْن
َ َْصت َفف ْتح َ ُمب ْيْي َق يريْب
ْ ن
َ

ऐ परवरमदगार मुझे यारी दे , नसरे अज़ीज़ से ख़ास कर,
ते री मदद से फ़तहे मुबीन करीब है ,
એ પરવરમદગાર તુું મને યારી દે , નસરે અઝીઝ સી ખાસ કર,
તુું નસરે અઝીઝ આપશે તો ઝરૂર ફતહે મુબીન કરીબ છે .

٣٢

ياله ْيـي َأ ْجعل ي ِ ْن َ يمن َال َّشا يك يرْي َن
َي ُِب ْو يدك َبيْ ي ِْت َم ي ِْلء َر يح ْيب
َ

٣٣

َ

ऐ परवरमदगार मुझे शु कुर करने वालोां में शु मार कर,
ते रे जू द और सखावत से मेरा िर भरा पू रा है ,

એ પરવરમદગાર તુું મને શુકુર કરનારાઓ થકી કર
તારા જૂ દ અને સખાવત સી મારું ઘર હર ભર છે .

َ َياله ْيـي َأ ْجعل ي ِ ْن َ يمن َالْحا يم يد ْين
َ َيب ُي ْم ينك َز ْر يع ْي َن يض ْيـر َخ يصيْب

٣٤

َ

ऐ परवरमदगार मुझे हम्द करनेवालोां में शु मार कर,
ते री बरकत से मेरी खे ती तरोताज़ा है ,

એ પરવરમદગાર તુું મને હમ્દ કરનારાઓ થકી કર.
તારી બરકત સી મારી ખેતી તરો તાઝા છે .

َ بيف ْض يِل َق ْو يمي َانْص ُار َح ٍَِق
ٌّ ُ وا ْوَل يدي َالْغ ُُّر
َ ََُك َا يديْب
َ

ते रे फज़ल से मे री कौम हक्क की यारीदै न (अन्सार) है ,
मेरे रोशन फ़ज़द न्द हरएक नेक अख्तर है ,

તારા ફઝલ અને કરમ સી મારી કૌમ હક્ક ના યારી દે ન (અન્સાર) છે .
મારા રોશન ફરઝું દો હર એક નેક અખ્તર છે .

٣٥

َ َومنْب ُع َ يعلْ يمي َماء َطه ُْور
َ َُش ُب َالْ ُمخا يل يف َماء َم ُش ْوب
ْ ُو

٣٦

َ

मेरे इल्म के चष्मे का पानी ऐसा है जो पाक करे ,
मेरे मुखामलफ दु श्मन का पानी मैल से भरा है ,

મારા ઇલ્મ નો ચશ્મો (ફુવારો) એવુું પાણી છે કે જે પાક કરે.
અને મુખામલફ દુ શ્મન નુું પાણી મેલુું છે .

َ َالْ يعباد َيَبـ يا ْغوائي مَه
َ َوي ْزدا ُد يَِف َالنَّ ياس َش ٌّك َ ُم يريْب

يُ يض ُّل

٣٧

َ

ते रे इबाद को छल और मकर से गु मराह करता है ,
मजसके सबब लोगो में शक शोबोहात ज़्यादा होते है ,

એના કૈ દ અને કાવતરા સી તારા ઇબાદ ને ગુમરાહ કરે છે .
જેના સબબ લોગો ના દરમમયાન શક શોબોહાત મઝયાદા થાય છે .

َ َفا ْه يل ْك ُه َع ْن َكث ٍب َ يا ْذ َل
ُّس َب ْعد َالْمم ي
َ َات َلهي ْيب
مع َالْ ُخ ْ ي
َ

ऐ परवरमदगार दु श्मन को जल्दी हलाक कर,
मौत के बाद उसके मकए खोट है , झुलसती आग है ,

એ પરવરમદગાર તુું એને મશતાબી હલાક કર.
મૌત પછી એના વાતતે ખોટ છે , સળગતી આગ છે .

٣٨

َ اِئ
َْ ُشكْ َب ي ْن َدعْو ي ِْت يَِف َدُع ي
وا ْ ي
َله ُْم ََي َ ياله ْيـي َ يال ْيك َات ُْوب

٣٩

َ

ऐ परवरमदगार मेरी दावत के फ़रज़न्दो को मेरी दोआ में भागीदार कर, उन के मलए
मैं ते रे पास इश्किग़फार करता हूँ ,

એ પરવરમદગાર, મારી દાવત ના ફરઝું દો ને મારી દોઆ માું ભાગીદાર કરજે, એ
સગલા વાતતે મેં તારા નઝદીક ઇમતતગફાર કરું છુું.

َ يالهيـي َفأ ْغ يف ْر َله ُْم َاع يْطهي َْم
َ َاه َكذا َأ ْحف ْظهُمَ ََي َريق ْيب
ْ ُ ُمن

٤٠

َ

अल्लाह, उन के गुनाह तू माफ़ कर, उम्मीदें अता फरमा,
ऐ रकीब, ऐ महफाजत करनेवाले , उनकी महफाज़त करना,

એ પરવરમદગાર, સગલા ના ગુનાહો તુું માફ કરી દે જ,ે ઉમીદો આપી દે જ.ે
એ રકીબ, એ મહફાઝત કરનાર, એ સગલા ની તુું મહફાઝત કરજે.

وو يفِ ْق َ يلم ْن ََكن َ يم ْن َق ْو يمنا
َ َيدلا يعَْيكَ َفَ َْخ يَر َالْهُدى َي ْس ت يج ْيب
َ

َ

जो हमारी कौम में, हमारे साथ थे, उन्हें तौफ़ीक अता फरमा,
वे ते रे दाई ताहे र फखरुद्दीन को जवाब दे , ममसाक दे ,

જે કોઈ હમારા કૌમ માું સી હતા, હમારા સાથે હતા, એને તૌફીક આપજે
તારા દાઈ તાહેર ફખરદ્દીન ને એ જવાબ દઈ દે , મીસાક આપે.

٤١

وص ي ِل َوس ي ِ ّْل َعىل َأ يل َط َه
َب
َ ياله ْيـي َ ياىل َما َ يل يريْ ٍح َ ُه ُب ْو
َ

َ

ऐ अल्लाह, ताहा नबी की आल पर सलवात और सलाम पढ़ना, जब तक बाररश
बरसता रहे , हवा बहती रहे .

એ પરવરમદગાર, તાહા નબી ની આલ પર સલવાત અને સલામ પઢજે
જહાું લગ બામરશ વરસા કરે, હવા વહેતી રહે.

-٤٢-

٤٢

