ض َةَالمَناجاة َِالمباركة َ
َروَ َ
َ١٠١١

َ١٣١

١٤٤١هـََ

ََ ٢٩٩

كَ ار ِّب اَرا ِح امَال اع اَباتَ َ
ُاَنا ِج ْي اَ
مناجاةَصنَفها َ
َ
يَ
الفاطِمِ َ
جلَََ َ
يَالا َ
َالدَاعَِ َ

ةَطاهرَف َخرَالدين
َ
زيم
خ َ
ومولاناَأبوَ َ
َسََي ِ َدناَ َ
ََ

سنةَ١٤٤١هـَََ

طع

الغرَاء َ
ناجا َة َِ َ
الم َ
كنَزَ َ
َ٧٧

َ َ١٣١

ََََََََََ١٢٣٣

َ

١٤٤١هـَ َ

روَض َةَالمناجاة َِالمباركَة َ
َ١٠١١

َ

ََ ٢٩٩

َ١٣١

١٤٤١هـَ

َ

َ

ضََلَيَل َة َِ َال َقدَر َ
م ِصباحَََفَي َِ
َ١٤١

َ٨٩٠

َ٧٥

١٤٤١هـَ َ

َ٣٣٥

َ

તારીખી નામ ની માઅના:
तारीखी नाम की माअना:

َ َروض َةَاملناجاةَاملباركة
મુબારક મુનાજાત નો કકયારોَ

َ मुबारक मुनाजात का ककयारा
َ َنَاملناجاةَالغراء
َك
َ

બેકમસાલ મુનાજાત નો ખઝાનો

َ बेममसाल मुनाजात का ख़जाना
َ َضَليةلَالقدر
َ مصبا َحَفي
લૈલતુલ કદર ના ફૈ ઝ નુું કિરાગَ

लैलतुल कदर के फैज का चिराग

٧٨٦

َ
َ
المناجاةَالش ريفة َ

كَ ار ِّبََ ارا ِح اَمَال اع اَباتَ ََ َ
ُا اَن ِج ْي اَ
صنَفهَا َ

ط َع

َالداعِ يَالاجلََالفاطِمِيََسي ِدناَأبوَخ زيمةَطاه َِرَفخَرَالد ِينَ

ََ
فيَليلةَالقدر َ

َسنةَ١٤٤١هـَََ
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َ ْ ِل
َ ﴾َ َاْل ْ اْسا ُءَالْ ُح ْس ا َٰنَفاا ْد ُعو ُهَِبِ اَا
َِ ِ ٰ ِ ﴿ او
َ )َ ١٨٠َ:(سورةَا أْلعراف

“અલ્લાહ તઆલા ના અચ્છા માું અચ્છા નામો છે. એના સી તમે ખુદા ને દોઆ કરો. કનદા કરો.”
આ મુનાજાત માું ખુદા તઆલા ના દાઈ ખુદા ના નામો ની તસ્બીહ કરતા હુ વા મુનાજાત કરે છે. દોઆ કરે છે.
“अल्लाह तआला के बेहतर में बेहतर नाम हैं, तुम उनसे खुदा के नज़दीक दोआ करो, ननदा करो”
इस मुनाजात में खुदा तआला के दाई खुदा के नामोों की तस्बीह करते हुए मुनाजात करते है, दोआ करते है.

َ ُاَنا ِجَْيـــ اكَ َ ار ِ َّْب َ ارا َِحــــــ ام َال اع ااََب
ات
َ َف َا َلزفاَ اَرَات
َ اَواَا َْد َُع َْوكاَ َ اَر ِ َّْب َ اَك َِش ا

١

એ મારા રબ, એ આુંસઓ
ુ ને રેહમત કરનાર, મેં તારા નઝદીક મુનાજાત કરું છુું.
એ મારા રબ, એ આહ ની સાસો કશ્ફ કરનાર, મેં તારા નઝદીક મુનાજાત કરું છુું.
ऐ मेरे रब जो आंसुओ को रहमत करता है , मैं तेरे नजदीक मुनाजात करता हूँ.
ऐ मेरे रब जो आह की सांसों को कश्फ़ करता है , मैं तेरे नजदीक मुनाजात करता हूँ

َ -ل َ َِعاَبا
َٰ ن َ َعا
َْ ُ ان ََفاا َْم
َُ َك َ اَي َ اَمن
َُاَنا ِج ْي ا
َ ََبَلْ َُج َْوَِد َ اَواَلْ ااََب اَكت
َِ  َِدكاَ َاَلَُْفقاَ اَراએ નવાકઝશ કરનાર, મેં તને મુનાજાત કરું છુું.
તારા ફકીર બુંદાઓ ને તારી સખાવત અને બરકાત સી નવાઝી દે .

َ

સૈયદના ત.ઉ.શ. ખુ દા ના નામો ની તસ્બીહ કરતા હુ આ ખુ દા ને ઇલકતજા કરે છે

(ऐ रब) जो नवाज़जश करता है , मैं तेरे नजदीक मन
ु ाजात करता हूँ
त अपने फ़कीर बन्दों पर अपनी सखावत और बरकात की नवाज़जश कर.
सैयदना त.उ.श. खुदा के नामों की तस्बीह करते हुए खुदा के नजदीक इज़ततजा करते है

٢

َ ََ ااَتنَنا
َ ََك َ اَوالَل اَح اَظات
ََ َِمنَْ ا

َان ََفااَنْ َُظ ْر
َُ َُاَنا ِج ْي اك َ اَي َ اَحن
ََعاَلاَْياَنا ََِبَلُ َْطف

٣

એ હનીન અને શફકત કરનાર, મેં તને મુનાજાત કરું છુું.

َََહમારી તરફ શફકત અને લુત્ફ સી નઝર કર.

(ऐ रब) जो हनीन और शफकत करता है , मैं तेरे नजदीक मुनाजात करता हूँ
हमारी तरफ शफकत और लुत्फ़ से नजर कर.

َ لَ اَذ َِويَاَلْـ
َٰ كَ اَي اََر ْ َٰح َُنَاَاَْم َِط َْرََعا
َُاَنا ِج ْي ا
َ َسباَ َ َِم َْن َاَا َْوَفا َِر َا َلر ااَحات
َُ ُ َ اَـو اَل

٤

َ

એ રેહમત કરનાર, મેં તને મુનાજાત કરું છુું.

َમુકમનીન પર તારી બેશુમાર રેહમત ના વાદળો વરસાવી દે .
(ऐ रब) जो रहमत करता है , मैं तेरे नजदीक मन
ु ाजात करता हूँ
मुममनीन पर त अपनी बेशुमार रहमत के बादल बरसा.

لَاَلْـ
َبَ ِ َْلََِبفاَضَْ ِ ا
َْ ابَ اَه
َُ كَ اَي اَو َه
َُاَنا ِج ْي ا
َ ََاْلْاَر ااب اََوا َلرغاَاَبات
َ ْ ان َ َكا اَذا
َْ ِ ـأََ اَم
َ

એ અતા આપનાર, મેં તને મુનાજાત કરું છુું.

َતારા ફઝલ અને કરમ સી મારી ઉમીદો અને આરઝુ ઓ આપી દે .
(ऐ रब) जो अता करता है , मैं तेरे नजदीक मुनाजात करता हूँ
तेरे फ़जलो करम से मेरी उम्मीदों और आरजओ
ु ं को परी कर.

٥

َ َاق ََفا َْار َُز ْ َق َ َُمضاَا َِعفا
َ ُ َُاَنا ِج ْي اك َ اَي اََرز
َ َك َا َلزَكا اَوَات
َاق َ اَم َْن ََيُ َْؤَتُ ْوَن ا ا
َِ ِ ََْل َْر اَز

٦

َ

એ રોઝી આપનાર, મેં તને મુનાજાત કરું છુું.

َજે તને ઝકાત આપે છે એને ગુના ગુન રોઝી આપી દે .
(ऐ रब) जो ररज़्क़ अता करता है , मैं तेरे नजदीक मन
ु ाजात करता हूँ
जो तझ
ु े जकात अजज़ करे उसे भरपर ररज़्क़ आता कर.

كَاَلَْـ
َكَ اَيَ اَذاَالطَ َْو َِلَ اَو َِِس َْعََِبَُي َْمَنِ ا
َُاَنا ِج ْي ا
َ ات
َْ ِ َل َا َِلر َْز ا َق َ َُط َْو اَل َ اَح اي
َ ـ اَع َِظ َِْي َ َعا ا
َ

٧

એ નેઅમત ના ધની, મેં તને મુનાજાત કરું છુું.

َતારી બરકત સી, કઝુંદગી ભર મારી રોઝી ને કુ શાદા કર.
ऐ नेअमत के धनी, मैं तेरे नजदीक मुनाजात करता हूँ
तेरी बरकात से ज़जन्दगी भर मेरी रोजी को ज़्यादा कर.

َ َك َ اَي َ اَها َِديَٱَ َْه َِدَناَ َ ِ َف ََُاَُم َْو َِرَنا
َُاَنا ِج ْي ا
َ َصاطَا َ اَس َِو ًَي َاَافَْضاَ اَل َالطََُرقاَات
َِ ا
َ

એ કહદાયત આપનાર, મેં તને મુનાજાત કરું છુું.

َહમારા હર અમર માું હમને અફઝલ રસ્તા ની તરફ કહદાયત આપ.
(ऐ रब) जो हहदायत देता है , मैं तेरे नजदीक मुनाजात करता हूँ
हमें हर मामले में अफ़जल रास्ते की ओर हहदायत दे .

٨

َ َسَنا
َِ ْ ك َ اَي َ اَجبَ َُار ََفاا َْج ُ ََْب ََِل َكا
َُاَنا ِج ْي ا
َ َلس َكا اَرَات
َ ت َ اَوا
َاَو اَه َِو َْن َ َعاَلاَْياَنا َاَلْ اَم َْو ا

٩

َ

એ જોડનાર, એ સત્તા ના સાહેબ, મેં તને મુનાજાત કરું છુું.

َહમારું જે તૂટી ગયુું છે તે જોડી આપ, મૌત ના સકરાત ને સેહલે કર.
(ऐ रब) ऐ जोड़नेवाले ऐ जब्बार, मैं तेरे नजदीक मुनाजात करता हूँ
जो टट गया है उसे जोड़ दे , मौत की मुज़श्कलों को आसान कर.

َ اح ََفاافَْاَت َْح َ ِ اَل َْع اَوَة
َُ َُاَنا ِج ْي اك َ ايَ ََفات
َ َاَوٱََ َْدَِركَْ َ اَِجَْي اَع َاَلْقاَ َْوَِم َ َِم َْن َ َُش ُبَـهاات

١٠

َ

એ ફતેહ આપનાર, મેં તને મુનાજાત કરું છુું.
હક ની દાવત ને ફતહે મુબીન આપ, આખી કૌમ ને શક શોબોહાત સી બિાવી દે .
(ऐ रब) जो फ़तेह इनायत करता है , मैं तेरे नजदीक मन
ु ाजात करता हूँ

दावतुल हक़ को फ़तहे मुबीन अता कर. परी कौम को शक शोबोहात से बिा ले.

َ َك َ َُمَْب َِغض
َ ُ َ ُاَنا ِج ْي اك َ اَي ََقاه َُار َ َُخ َْذ
َ َك ََب اَل َِْغـــــ َُه ََِا َٰل َالَْهاَلاــ اَكت
َِ َِلَيَْنِ ا
َ

એ ગાકલબ થાનાર, મેં તને મુનાજાત કરું છુું.
દીન ના હર એક દુ શ્મન ને પકડ, એને હલાક કર.
(ऐ रब) जो ग़ामलब है , मैं तेरे नजदीक मुनाजात करता हूँ
दीन के हर एक दश्ु मन को पकड़, उसे हलाक कर.

١١

َ اس ُ َْت َ َُعَُي َْوَب ااَنا
َْ ك َ اَي اَسَتَ َُار ََفا
َُاَنا ِج ْي ا
َ َت َ اَوالَْ اَع ااَثَات
َِ ََســـــــا َِم اَح َالزَل
ََٱَ اَي ا

١٢

َ

એ પરદો કરનાર, મેં તને મુનાજાત કરું છુું.

َહમારા ઐબ ને પરદો કર, એ ગુસ્તાખીઓ અને ખતાઓ ને દર ગુઝર કરનાર.
(ऐ रब) जो छुपाता है , मैं तेरे नजदीक मन
ु ाजात करता हूँ
मेरे उयब को छुपा, ऐ रब जो गस्
ु ताखखओ और खताओं को दर गज
ु र करता है .

َ ُاَنا ِج ْي اك َ اَي َغاَفَ َُار َفاَا َغَِْف َْر َ ُذَنُ َْوَب ااَنا َالَـ
َ َت ََقا َْد ََب اداَتَْ َ َِبَلْ اَع َْم َِد َ اَوالسَها اَوَات
َْ ِ ـ

١٣

َ

એ માફ કરનાર, મેં તને મુનાજાત કરું છુું.
હમારા ગુનાહો ને માફ કર, જે જાની જોઈ ને કીધા હોઈ, જે ભૂલ માું થયા હોઈ.
(ऐ रब) जो माफ़ करता है , मैं तेरे नजदीक मन
ु ाजात करता हूँ
हमारे गन
ु ाहों को माफ़ कर, जो गन
ु ाह जान बझकर ककए हों या भल से हुए हों.

َ َاب َقاَ َْد ََتُبَْتَُ ََتا َْوَب اة
َُ ك َ اَي ََتا َو
َُاَنا ِج ْي ا
َ ََن ا َُص َْوحاَ ََفا ااَنْـَِق َْذ ِ َْن َ َِم اَن َالظََلُ اَمات
َ

એ તૌબા પસા કરનાર, મેં તને મુનાજાત કરું છુું.

َમેં કદલ સી તૌબા કીધી છે, મને ઝોલોમાત સી બિાવી દે .
(ऐ रब) जो तौबा कबल करता है , मैं तेरे नजदीक मन
ु ाजात करता हूँ
मैंने तहे हदल से तौबा की है , मझ
ु े जोलोमात से बिा ले.

١٤

َ اضعَ َ َُماَت اذَل ِ َل
َِ ِب اباب اِك َ اَعَْبدَ َ اَخ
َ َي َ اَحَْا َِم َُل َالتََِب اَعات
َ ْ ِضاَ َِعَْيفَ َ اَمه

١٥

َ

તારા દર પર એક બુંદો આવ્યો છુું, ખુઝુ કરનાર, ઝલીલ થઇ ને.
ઝઈફ છુું, કમતર છુું, ગુનાહો નો બોજ ઉપાડનાર છુું.
तेरे दर पर एक बंदा जलील हाज़जर हूँ, जो बंदा ख़ज
ु करता है ,
जईफ़ हूँ, कमतर हूँ, गुनाहो का बोझ उठाए हुए ह.ूँ

َف
َ َِ اَخَْاَئ
َت
َ َ اَسَْاَئِ َُل َالطََِلاَبا

َك َ َُم َْحتاََْاجَ ََِباَبَْاَِب اك
ََِباَباَِب ا
اَحَِق َي ََفاَِق َي

١٦

َ

તારા દર પર હાજતમુંદ છુું, તારા દર પર ખૌફ ઝદા આવ્યો છુું.

َહકીર છુું, ફકીર છુું, ઉમીદ માુંગવા ને આવ્યો છુું.

तेरे दर पर हाजतमंद खड़ा हूँ, तेरे दर पर खौफजदा खड़ा हूँ.
हक़ीर हूँ, फ़कीर हूँ, उम्मीदें तलब करने आया हूँ.

َ ِب اباب اِك َ اَعَْبدَ َتاََْئِبَ َ َُمتاَاَن َِص َل
َ َل َ َكا ْاَثَِة َ ْ َاْلْ اَْث َِم َ اَواَلْهاَفا اَوَات
َٰ َعا
તારા દર પર એક બુંદો ઉભો છુું, એના ઘણા ગુનાહો અને ખતાઓ સી તૌબા કરતો હુ વો.
મુકી દે વાનો ઈરાદો કરતો હુ વો.
तेरे दर पर एक बंदा खड़ा हूँ, अपनी गलततओं और गुनाहों से तौबा करता हूँ,
उन्हें छोड़ने के अजम से.

١٧

َ ات َ اَِجَْي اَعهاا
َْ ِ َفااَب ِدَ َْل ََِاَلٰهِـ َْي َ اسََي َِئا
َ َت َ ِ َف َاَلَُْق َْرٱ ْ َِن َ َِبَلْ اَح اسَاَنات
ََكاـ اَمـا ََقَُلْ ا

١٨

َ

એ પરવરકદગાર, જેમ તૂ એ કુ રાન માું વાદો કીધો છે
મારી સૈયઆ
ે ત ને હસનાત માું બદલી દે .

ََ

﴿الَ امنَتا اب اَوٱْ ام ان اَو ا َِعل ا ا
٧٠ََاِلَغافُوراَر ِحميا﴾َسورةَالفرقان
ُ َاِل اَسيِئااِتِ ِ ْمَ اح اس اناتََۗ او اك ان
ُ اََعًل اَصالِحاَفاأُولا َٰـئِ اكَيُ اب ِد ُل
ِ
ऐ परवरहदगार कुरान में जो त ने वादा ककया है उसके मुताबबक़
मेरी सैयेआत को हसनात में बदल दे .

َ ََ َُمتاَ اَو َِِسًل
َ ََٱََ َْد َُع َْوكاَ َ َِبلَْ اَِكـ اَمـات

َرى
ََٱََتايََْتُ ا
ٰ ك َ اَي اََربَ َاَلْ اَو
ك َِل اَما
ََِاَلاَْي ا

١٩

َ

એ રબ્બલ આલમીન મેં તારી દરબાર માું, મારી દોઆઓ વાસ્તે
તારા કલેમાત નો વસીલો લઇ ને આવ્યો છુું.
ऐ रब्बल आलमीन, मैं तेरे दरबार में मेरी दोआओं के मलए
तेरे कलेमात का वसीला लेकर आया हूँ.

َ ش َالَـ
َِ ِ فى َ اَْن َِل َ اَهَْا
َٰ ب َاَلْ َُم ْ َص اَط
َِ ِ ََِب َٰط َٰه َالن
َت
َ ـ َِذ َْي َ اَكْ اَن َ اَم َْع َُر َْوفاَ ََِب َِذي َاَلْ اَجَفاَناا
َ

તાહા નબી નો વસીલો, જે હાકશમ નબી ના શેહઝાદા છે,
જે હાકશમ નબી ‘દે ગો ના સાહેબ’ સી ઓળખાતા હતા.

ََ

(હાકશમ નબી દે ગો માું હાજીઓ ને જમારવા વાસ્તે હશમો બનાવતા)

ताहा नबी मुस्तफा का वसीला, जो हामशम नबी के फ़रजन्द हैं,
जो हामशम नबी साहेबुल जफ़नात से जाने जाते है
(हामशम नबी हाज़जओ के मलए हश्मा बनाते थे)

٢٠

َ َل َ اَو َِصَِي َه
َِ ِ ضَ َاَلْ اَم َْو َٰل َ َعا
ٰ اَو َِبَلْ َُمَْرَتا
َ َلس اَوَات
َاَوَفاا َِط اَمةَ َ اَواَلْ َِع ْاَتَِة َا ا

٢١

َ

અને મૌલાના અલીઉલ મુતઝ
ત ા, નબી ના વસી નો વસીલો,
અને ફાતેમા અને એની ઇતરત અઈમ્મત નો વસીલો, જે સગલા સરદારો છે.

َ

और मौलाना अली-उल-मत
ज़ ा, नबी के वसी का वसीला
ु ज
और फ़ातेमा और आपकी इतरत अइम्मत का वसीला, जो नबील सरदार है .

َك
َْ ِ ص َْي ََفاهْ اَو َ َكاهَِْفــ َْي َ اَواَماَِل
َِ ْ ب َ اَع
َِ َِب اَطَِي
َ ات
َ ِ ل َ ااَن
َُ ْ َُللا َف
َِ اَواَد َْع اَوَتُ َُه َ اَو

٢٢

َ

અને મારા ઝમાન ના ઇમામ તૈયેબ નો વસીલો, એ તો મારા આસરા છે, મારા માકલક છે.

َખુદા ના કસમ એની દાવત મારી નજાત નુું સફીનુ છે.

और इमामज
ु जमान तैयेब का वसीला, जो मेरे मलए सहारा है , मेरे मामलक है ,
खुदा की कसम उनकी दावत मेरी नजात के मलए सफीना है .

َ َي َ اَو اَواَِرث
َاَوغَُ َِر َالَ َعااَِة َاَلْ َُم َْطَلاَِق ْ ا
َ ات
َْ ِ َاب َ اَخ ْ َِي َ َُهدا
َِ ب َ ْ ََاْلقَْ اَط
َِ َلاهُ َْم َقَُ َُط
َ

અને તમામ રોશન દોઆત મુત્લકીન નો વસીલો,
અને એ સગલા ના વારસ કુ તુબલ
ુ અકતાબ નો,
કુ ત્બુદ્દીન મૌલા, જે મારા ખૈર કહદાયત દે નાર છે.
और तमाम रोशन दोआत मुत्लक़ीन का वसीला, उनके
वाररस कुतब
ु ुल अक्ताब का वसीला,
कुत्बुद्दीन मौला जो मेरे खैर हादी है

٢٣

َ اَم اَوَدِتَُُ َْم َ ِ ْلَ َ اَخ ْ ُيَ َ َُذ َْخرَ َ اَو ِاَنـهاا
َ َرى ََقُ َُر اَب ِ ْت
َٰ ك َٱََ اَي اََربَ َاَلْ اَو
َا اَلَيْ ا

٢٤

َ

એ સગલા ની મોહબ્બત મારા વાસ્તે ખૈર ઝખીરો છે
અને એ મોહબ્બત, એ રબ્બલ આલમીન, તારા સી મારી કુ બતત
અને નઝદીકી નો સબબ છે.
उनकी मोहब्बत मेरे मलए खैर जखीरा है
उनकी मोहब्बत मेरे मलए, ऐ रब्बल आलमीन,
तेरी क़ुबज़त और नजदीकी हामसल करने का सबब है .

َ اَوِاَِن اـيَ َ اَم َْمَلُ َْو َك َ ِ َْل ِ َِل َ َُم اَح َم َد
َ ات
َْ ِ َِفداََْاءَ َ َعاَلا َِْي َْم َ اَداَئِمـاَ َ َُمَهُ اَج

٢٥

َ

મેં નબી મોહમ્મદ ની આલ નો મમલૂક છુું
મારો જાન એ સગલા પર કુ રબાન છે.
मैं नबी मोहम्मद की आल का मम्लक हूँ
मैं हमेशा उनपर कफ़दा हूँ.

َ اَوَِذ َْي ََلاَْي اَُةل َا َلزَْه اَرا َِء َ اَم َْن َ اَك اَن َقاَ َْدَُراَهَا
َ َف َ اَشهْرَ َ اَجلَ َ ِ َْف َالَاَر اَجات
َ ِ ْل َاَاَل
َٰ َعا
َ

આ મૌલાતોના ફાતેમતુઝ ઝાહરા ની રાત આવી પહોુંિી છે
જેની કદર હઝાર મકહના કરતા બલુંદ છે.
मौलातोना फ़ातेमा की यह रात आ पहि
ु ूँ ी है ,
ज़जसकी कद्र हजार महीनों से बढ़कर है .

٢٦

َ َِاَلٰهِـ اَي ََِف َْياا َ اَم َْع َقَُ َُص َْو َِر َْي َ اَوَفا ْ اَت ِ َْت
َ ل ََفااَقْاَب َْل َ اَد َْع اَو ِ َْت َ اَو اصَ ا ًَل ِ َْت
ََِبَفاضَْ ِ ا
ََ

٢٧

َ

એ પરવરકદગાર એ રાત માું ગરિે મારો કુ સૂર છે, સુસ્તી છે,

َતારા ફઝલ અને કરમ સી મારી દોઆ અને નમાઝ કબૂલ કરજે.
ऐ परवरहदगार इस रात में, हालांकक मेरा कुसर है, मेरी सस्
ु ती है ,
लेककन तेरे फजल और करम से मेरी दोआ और नमाज कबल करना

َ س ِ َْت
َل َ اَوَُا ْ ا
َْ ِ ن َ اَواَا َْه
َْ ِ ِالٰه اِـي َ اَوا َْحَفا َْظ
َت
َ اَو ااَنْ اَص اَار َ اَح َِق َ َِم َْن َ اَِجَْي َع ِ َ ِ اَجا

٢٨

َ

એ પરવરકદગાર મારી, મારા એહલો એયાલ ની, મુકમનીન હક ના અુંસાર ની
િો તરફ સી કહફાઝત કરજે.
ऐ परवरहदगार मेरी, मेरे पररवार की, मुममनीन हक़ के अंसार की,
िारों तरफ से त हहफाजत करना

َ رى
َٰ بَ َْار اَح َْمَ َِعاَبَْا اَدكاََ ِ َفَاَلْ اَو
َِِ اَوَٱَ َْد َُع َْوكاََاَر
َ َاَوَفاَِر َْج ََلاهُ َْم َ َِم َْن َ َِذي َاَلْ اَو اَب َاَلْـ َُك َُر اَبت
એ પરવરકદગાર તમામ આલમ માું તારા બુંદાઓ ને રેહમત કરજે
આ વબા માું, આ બીમારી માું, સગલા ની મુસીબત ને દૂ ર કરજે.
ऐ परवरहदगार, तमाम आलम में तेरे बन्दों को रहमत करना
इस वबा में, इस बीमारी में उनकी मुसीबतों को दर करना.

٢٩

َض
َٰ ل َ َٰط َٰه َ اَوَِع ْاَتَتِ َِه َا َِلر ا
َٰ اَو اَص َِل َ َعا ا
َ ََسا َِم اَع َالَ اَع اَوَات
َاوَنُ َواِبَِِ َْم َ اَي ا
એ દોઆઓ ના સુનનાર, તાહા નબી અને આપની ઇતરત કરદા પર,
એના નાઈબો દોઆત પર, તૂ સલવાત પઢજે.

َ

(ऐ रब) जो दोआओं को सुनता है , ताहा नबी और आपकी इतरत पर
उनके नाइब दोआत पर त सलावत पढ़ना

-٣٠-

٣٠

