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 سڀئي حق ۽ واسطا  ناشر وٽ محفوظ آهن 
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 ارپنا 

 

 

ُء پنهنجي هن ننڍڙي ڪاوش کي پنهنجي والد بزرگوار شهيد  آ
ن  نڊيو ۽ سهري شهيد عالمه الطاف حسي دوست علي چا

ت ئي ُاتساھ سان ارپيان ٿو،  الحسيني جن جي نانَء نهاي
پالڻهار کين معصومين عليهم السالم جي جوار ۾ جاِء عطا 

 فرماِء.

 شڪريي ادائي 

ان پنهنجي شفيق ۽ مهربان ڀاُء حجة موالنا غالم قاسم  م
  تسنيمي جن جو ٿورائتو آهيان جنهن پنهنجو قيمتي وقت 

هن هيڻي جي   ڪڍي هن ڪتاب جي نظرثاني فرمائي ۽
رمائي رب پاڪ سائينَء جن کي وڏي ڄمار  حوصله افزائي ف

نصيب ڪري ۽ اسان کي سندس علم مان فائدو ماڻڻ جي  
 توفيق عطا فرمائي. 
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۽ پنهنجي ڀاُء ساجد علي سبحاني جن  
جو به شڪرگذار آهيان جن هن ڪتاب  
جي تصحيح فرمائي پالڻهار کيس  

 مار عطا فرماِء.وڏي ڄ 

ن هن  ڪريان ٿو ج انن جو شڪريو ادا ۽ انهن سڀني مهرب
ڪاوش جي پڌري ڪرڻ ۾ ساٿ ڏنو ۽ سهڪار ڪيو. پالڻهار 
سڀني سهڪار ڪندڙن جي توفيقاِت خير ۾ اضافو فرمائي ۽  
پڙهندڙ حضرات کي هن ڪتاب منجهان وڌ مان وڌ فيض  

 حاصل ڪرڻ جي سگھ نصيب فرماِء. )آمين( 

 والسالم 

 بهشتي احمد نظير 

 ه 1439رمضان المبارڪ
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 دعاِء ڪميل 

 

ڻو مشهور دعائن منجهان هڪ آهي.  عاِء ڪميل تمام گه د
عالمه مجلسي رحمت اهلل عليه لکن ٿا: هي دعا بهترين دعائن  
منجهان آهي ۽ اهلل سائين جي نبي حضرت خضر عليه السالم  
جي دعا آهي. اميرالمومنين حضرت امام علي عليه السالم  

ني. اهو به  نجي هڪ خاص صحابي ڪميل کي تعليم ڏجن پنه
ن شعبان ۽ هر جمعي جي رات پڙهي  لکيو اٿن ته: پندرهي 

ويندي آهي ۽ دشمنن جي شر کان محفوظ رهڻ، رزق روزي 
 گناهن جي بخشش الِء فائديمندآهي.جا دروازا کولڻ ۽ 
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حِ  ِن الر َّ حمَّ  مِ یبِسِم اهللِ الر َّ

 

تِ بِ  كَّ لُ أَّ س  أَّ  ن ِيإِ اَّلل َُّهم َّ  مَّ ح  ِسعَّت   ال َِّتي كَّ رَّ ي   ل َّ كُ  وَّ تِ  وَّ  ٍء،شَّ  ي ال َّتِ  كَّ بُِقو َّ
تَّ  ي   ل َّ كُ  بِهَّا قَّهَّر  عَّ  وَّ  ءٍ شَّ ضَّ ُ كُ  لَّهَّا خَّ ي   ل  ُ كُ  لَّهَّا ذَّل َّ  وَّ  ءٍ شَّ ي   ل   وَّ  ٍء،شَّ

بَُّروتِ  ي   ل َّ كُ  بِهَّا غَّلَّب تَّ  ال َِّتي كَّ بِجَّ تِ  وَّ  ٍء،شَّ ي   لَّهَّا يَُّقومُ  لَّ  ال َِّتي كَّ بِِعز َّ  ءٌ.شَّ

مهربان ۽ نهايت رحم ڪرڻ  اهلل جي نالي سان جيڪو وڏو 
اي منهنجا اهلل! مان تو کان سوال ٿو ڪريان و آهي. وار

تنهنجي ان رحمت جي واسطي، جنهن هر شيء کي گهيري  
ڇڏيو آهي. ۽ تنهنجي ان قدرت جي واسطي جنهن سان هر  
شي کي مغلوب بڻايو اٿئي، ۽ ان اڳيان هر شي ُجهڪي ۽  

ن سان هر  . ۽ تنهنجي ان جبروت جي واسطي جنه خوار ٿي
تنهنجي ان عزت جي واسطي  شي تي غلبو حاصل ڪيئي. ۽ 

 جنهن سامهون ڪا به شي بيهي نٿي سگهي. 
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تِ  َّ  ال َِّتي كَّ وَّ بِعَّظَّمَّ ي   ل َّ كُ  ت  مَّلَّ  ال َِّذي كَّ بُِسل طَّانِ  وَّ  ٍء،شَّ
ي   ل َّ كُ  عَّلَّ  هِ  وَّ  ٍء،شَّ ج  ي   ل ِ كُ  ءِ فَّنَّا بَّع دَّ  ال بَّاقِي كَّ بِوَّ  ٍء،شَّ

ائِ أَّبِ  وَّ  مَّ َّ  ال َِّتي كَّ س  ي   ل ِ كُ  انَّ كَّ ر  أَّ ( غَّلَّبَّت  ) ت  مَّلَّ  وَّ  ٍء،شَّ
اطَّ أَّ  ال َِّذي كَّ بِِعل مِ  ي   ل ِ كُ بِ  حَّ  ٍء.شَّ

۽ تنهنجي ان عظمت جي واسطي جيڪا هر شي ۾ سمايل  
آهي. ۽ تنهنجي ان بادشاهي جي واسطي جيڪا هر شي کان 

وي جي واسطي جيڪو هر شي  مٿانهين آهي. ۽ تنهنجي ان جل
انهن نالن جي  ڻ کان پوِء به باقي رهندو. ۽ تنهنجي جي فنا ٿي

واسطي جيڪي هر شي جي بنياد تي حاوي ٿي ويا آهن. ۽ 
تنهنجي ان علم جي واسطي جيڪو هر شي کي شامل آهي. ۽  
تنهنجي ذات جي نور جي واسطي جنهن سان هر شي روشن  

 بڻي آهي. 
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وسُ  لَّ أَّ  يَّا يَّا نُوُر يَّا قُد ُ َّ  و َّ لِینَّ ال  ِخِرينَّ  آِخرَّ  ايَّ  وَّ  و َّ . اْل 
نُوبَّ  لِيَّ  فِر  اغ   الل َُّهم َّ  ُ تِ  ال َِّتي الذ  مَّ  كُ تَّه   الل َُّهم َّ . ال ِعصَّ
نُوبَّ  لِيَّ  اغ فِر   ُ ِزلُ  ال َِّتي الذ  قَّمَّ  تُن   لِيَّ  اغ فِر   الل َُّهم َّ . الن ِ

نُوبَّ  ُ عَّمَّ  تُغَّی ِرُ  ال َِّتي الذ  نُوبَّ ا الل َُّهم َّ . الن ِ ُ غ فِر  لِيَّ الذ 
عَّاءَّ. الل َّ ال َّتِ  ُ ِبُس الد  نُوبَّ ال َِّتي ُهم َّ اغ  ي تَّح  ُ فِر  لِيَّ الذ 

َّءَّ. ِزلُ ال بَّل  تُن 

اي نور، اي هر عيب کان پاڪ، اي پهرين کان پهريان ۽ اي 
پوئين کان پويان، اي منهجا اهلل منهنجا اهي ڏوھ معاف ڪر  

اي منهنجا اهلل منهنجا   جيڪي عصمت )جا پردا( چاڪ ڪن ٿا.
 عاف ڪر عذاب نازل ڪن ٿا. اي منهنجا اهلل اهي ڏوھ م

منهنجا اهي ڏوھ معاف ڪر جيڪي نعمتن کي تبديل ڪن ٿا.  
اي منهنجا اهلل منهنجا اهي ڏوھ معاف ڪر جيڪي دعا )جي  
دروازن( کي بند ڪن ٿا، اي منهنجا اهلل منهنجا اهي ڏوھ  

 معاف ڪر جيڪي مصيبتون نازل ڪن ٿا.
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تِ الل َُّهم َّ اغ فِر  لِيَّ الذ ُ  مَّ  كُ نُوبَّ ال َِّتي تَّه   ُهم َّ الل َّ  ،ال ِعصَّ
نُوبَّ  لِيَّ  اغ فِر   ُ ِزلُ  ال َِّتي الذ  قَّمَّ  تُن   لِيَّ  اغ فِر   الل َُّهم َّ  ،الن ِ

نُوبَّ  ُ عَّمَّ  تُغَّی ِرُ  ال َِّتي الذ  نُوبَّ  لِيَّ  اغ فِر   الل َُّهم َّ  ،الن ِ ُ  الذ 
ِبسُ  ال َِّتي عَّا تَّح  ُ نُوبَّ ال َِّتي الل َُّهم َّ اغ فِر  لِيَّ الذ ُ  ءَّ،الد 

ِزلُ ال بَّ  َّءَّ، الل َّ تُن  ُتهُ أَّ  ذَّن بٍ  ل َّ كُ ُهم َّ اغ فِر  لِي ل نَّب   ل َّ كُ  وَّ  ذ 
ِطیئَّةٍ  طَّ أَّ  خَّ  .تُهَّاأ  خ 

اي منهنجا اهلل! منهنجا اهي گناھ معاف فرما جيڪي پاڪائي  
منهنجا اهي  اي منهنجا اهلل!)عصمت( جو پردو چاڪ ڪن ٿا.

ڪن ٿا. اي منهنجا  رما جيڪي ڪيفر کي نازلگناھ معاف ف
اھ معاف فرما جيڪي نعمتن کي تبديل  منهنجا اهي گناهلل!

منهنجا اهي گناھ معاف فرما جيڪي  اي منهنجا اهلل!ڪن ٿا.
دعا کي )قبول ٿيڻ کان( روڪن ٿا. اي منهنجا اهلل! منهنجا 

اي  جيڪي مصيبتون نازل ڪن ٿا.اهي گناھ معاف فرما، 
فرما جيڪو مون   منهنجو هر اهو گناھ معاف! نجا اهللمنه

هر اها خطا معاف فرما جيڪا مون کان ٿي  و آهي ۽ انجام ڏن
 وئي آهي. 
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بُ أَّ  ن ِيإِ الل َُّهم َّ  فِعُ أَّ وَّ  كَّ رِ ك  بِذِ  كَّ لَّی  إِ  تَّقَّر َّ تَّش   لَّىإِ  كَّ بِ  س 
سِ  نِیَِّني ن  أَّ  كَّ بُِجودِ  كَّ لُ أَّس  أَّ وَّ  ،كَّ نَّف  بِ  ِمن   تُد   ن  أَّ  وَّ  كَّ قُر 

ِنيهِ تُل   ن  أَّ وَّ  كَّ رَّ ك  شُ  تُوِزعَِّني  ن ِيإِ  الل َُّهم َّ  ،كَّ رَّ ك  ذِ  مَّ
الَّ  كَّ لُ أَّس  أَّ  اِضعٍ  ُسؤَّ ل ِلٍ  خَّ اِشعٍ  ُمتَّذَّ ِني ن  أَّ ، خَّ اِمحَّ  تُسَّ

ِني مَّ حَّ تَّر  عَّلَِّني وَّ  وَّ مِ  تَّج  اِضیا   كَّ بِِقس   فِي وَّ  قَّانِعا   رَّ
ِمیعِ  َّ  جَّ الِ ال  وَّ اِضعا   ح   .ُمتَّوَّ

.  جي قريب ٿيان ٿوهنجي ذڪر وسيلي تنهاي منهنجا اهلل! تن
گاھ مان شفاعت طلب ۽ تنهنجي وسيلي خود تنهنجي بار

ڪريان ٿو ۽ توکي تنهنجي سخاوت جو واسطو ڏيئي سوال  
ٿو ڪريان ته مون کي پنهنجي قرب واري منزل جي ويجهو  
ڪر ۽ مون کي پنهنجو شڪر نصيب ڪر. ۽ پنهنجيَء ياد جو  

اهلل! توکان هڪ  ڊڄندڙ، عاجز  مون تي الهام ڪر. اي منهنجا 
ه مون سان پيار سان زمند ٻانهي وانگر سوال ٿو ڪيان ت۽ نيا

پيش اچ ۽ مون تي رحم ڪر ۽ مون کي جيڪا روزي ڏني 
اٿئي ان تي راضي، قناعت ڪندڙ ۽ هر حال ۾ مون کي  

 تواضع ڪرڻ وارو قرار ڏي.
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الَّ  كَّ لُ أَّس  أَّ الل َُّهم َّ وَّ  ت   مَّنِ  ُسؤَّ تَّد َّ لَّ أَّ  وَّ  هُ فَّاقَّتُ  اش   كَّ بِ  ن زَّ
دَّ  ِعن دَّ  تَّهُ  ائِدِ الش َّ اجَّ دَّ  افِیمَّ  عَّظُمَّ  وَّ  حَّ غ بَُّتهُ  كَّ ِعن   ،رَّ

َّ  وَّ  كَّ ُسل طَّانُ  عَّظُمَّ  الل َُّهم َّ  فِيَّ  وَّ  كَّ انُ كَّ مَّ  عَّل  وَّ  كَّ رُ ك  مَّ  خَّ
رُ أَّ  ظَّهَّرَّ  رُ  غَّلَّبَّ  وَّ  كَّ م  جَّ  كَّ قَّه  تُ وَّ رَّ ت  قُد  لَّ  كَّ رَّ  نُ كِ يُم   وَّ

ارُ   .كَّ ومَّتِ كُ حُ  ِمن   ال فِرَّ

ٿو ڪيان ان سوالي جيان  اي منهنجا اهلل! تو کان سوال 
رج وڌي وئي هجي ۽ سخت ضرورت مهل تو  ي گهجنهن ج

وٽ آيو هجي ۽ جيڪو تو وٽ آهي ان ڏانهن سندس رغبت  
وڌي وئي هجي. اي منهنجا اهلل تنهنجي سلطنت عظيم ۽  
تنهنجو مقام بلند ۽ تنهنجي تدبير لڪل ۽ تنهنجو حڪم  

۽   و قهر غالب ۽ تنهنجي قدرت نافذ آهي.عيان ۽ تنهنج 
 مڪن ناهي. تنهنجي حڪومت کان ڀڄي وڃڻ به م
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اتِرا   لِقَّبَّائِِحي لَّ  وَّ  غَّافِرا   لُِذنُوبِي ِجدُ أَّ الل َُّهم َّ لَّ   لَّ  وَّ  سَّ
ي   ِليَّ  ِمن   ءٍ لِشَّ نِ  ال قَِّبیحِ  عَّمَّ سَّ ل   بِال حَّ ِ رَّ  ُمبَّد   لَّهَّ إِ  لَّ  ،كَّ غَّی 

دِ  وَّ  كَّ انَّ ُسب حَّ  ن تَّ أَّ  ل َّ إِ  م  تُ  كَّ بِحَّ سِ  ظَّلَّم  ر َّ  وَّ  ينَّف   تُ أ  تَّجَّ
ِلي ه   .عَّلَّيَّ  كَّ مَّن ِ  وَّ  لِي كَّ رِ ك  ى قَِّديِم ذِ لَّ إِ  ن تُ كَّ سَّ  وَّ  بِجَّ

اي منهنجا اهلل! مان پنهنجي گناهن جو بخشيندڙ ۽ پنهنجي  
خطائن کي ڍڪيندڙ ۽ پنهنجي بري عمل کي سٺي ۾ تبديل  

ڏسان. تو کان سواِء ڪو  ڪندڙ تو کان سواِء ڪنهن کي نه ٿو 
پاڻ تي  ون پاڪ آهين. ۽ تو کي ساراهيان ٿو، معبود ناهي. ت 

ظلم ڪيم ۽ پنهنجي ناداني سبب جرئت ڪيم ۽ تنهنجي  
هميشه مون کي ياد ڪرڻ ۽ مون تي احسان ڪرڻ واري  

 صفت سبب آرام سان ويٺو رهيم. 
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لَّيَّ  تَّهُ  قَِّبیحٍ  ِمن   م  كَّ الل َُّهم َّ مَّو  تَّر   ِمن   م  كَّ  وَّ  ،سَّ
ل تَّهُ أَّ ) تَّهُ قَّل  أَّ  ال بَّلَّءِ  ِمنَّ  فَّاِدحٍ   ارٍ ِعثَّ  ِمن   م  كَّ  وَّ ( مَّ
تَّهُ  قَّی  تَّهُ  ُروهٍ ك  مَّ  ِمن   م  كَّ  وَّ  وَّ فَّع   ثَّنَّاءٍ  ِمن   م  كَّ  وَّ  دَّ

ِمیلٍ  تُ  جَّ ل  أَّ  لَّس  تَّهُ  لَّهُ  ه  ر   .نَّشَّ
اي منهنجا اهلل! اي منهنجا سائين منهنجيون ڪيتريون ئي  

يتريون ئي )ڳريون( سخت  خطائون ڍڪي ڇڏيئي ۽ ڪ 
  ن ٽاري ڇڏيئي ۽ ڪيترن ئي ٿاٻن کان مون مصيبتون مون تا

کي محفوظ رکيئي ۽ ڪيترن ئي اڻ وڻندڙ حالتن کي پري 
ڪيئي ۽ ڪيتريون ئي تعريفون جن جي مان الئق نه هئس  

 ماڻهن ۾ مشهور ڪيئي. 
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َّئِي وَّ  طَّ أَّ الل َُّهم َّ عَّظُمَّ بَّل الِي ُسوءُ  بِي ف رَّ  ت  قَُّصرَّ  وَّ  حَّ
ت  ) رَّ الِيأَّ  بِي( قَّص َّ ت  عَّ قَّ  وَّ  ع مَّ َّلِيأَّ  بِي دَّ ِني وَّ  غ ل بَّسَّ  حَّ

ِعي عَّن   ِني وَّ ( آمَّالِي) مَِّليأَّ  بُع دُ  نَّف  عَّت  دَّ ن یَّا خَّ ُ  الد 
ا ِسي وَّ  بِغُُروِرهَّ  يَّا ِمطَّالِي وَّ ( بِِخیَّانَِّتهَّا) بِِجنَّايَِّتهَّا نَّف 

تِ  كَّ لُ أَّس  أَّی ِِدي فَّ سَّ   ُدعَّائِي كَّ عَّن   ُجبَّ يَّح   لَّ  ن  أَّ  كَّ بِِعز َّ
ِلي ُسوءُ   .فِعَّالِي وَّ  عَّمَّ

بت وڌي وئي ۽ منهنجي  اي منهنجا اهلل! منهنجي مصي
بدحالي حد کان وڌي وئي ۽ منهنجي عملن مون کي خوار  
ڪيو ۽ گناھ جي زنجيرن مون کي زمين ڀيڙو ڪيو ۽ اميدن  
جي پري هجڻ مون کي قيدي بڻايو. ۽ دنيا ڌوڪي وسيلي ۽  

اھ وسيلي ۽ توبه ۾ اڄ سڀاڻي ڪرڻ مون  منهنجي نفس گن
وال ٿو ڪيان  فريب ڏنو. اي منهنجا سائين بس تو کان س  کي

تنهنجي عزت جي واسطي ته تنهنجي بارگاھ ۾ منهنجو برو  
 عمل ۽ برو ڪردار دعا جي قبوليت کان رڪاوٽ نه بڻجي. 
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ِي وَّ  ِه ِمن  ِسر  فِي ِ مَّا اط َّلَّع تَّ عَّلَّی  ِني بِخَّ ح  ضَّ لَّ  وَّ لَّ تَّف 
اتِي تُعَّاِجل ِني بِال عُُقوبَِّة عَّلَّى لَّوَّ ِء ِمن  ُسو مَّا عَِّمل ُتهُ فِي خَّ

ِلي وَّ  اءَّتِيإِ فِع  امِ  وَّ  سَّ ِريِطي دَّوَّ هَّالَِّتي وَّ  تَّف  ةِ كَّ  وَّ  جَّ رَّ  ث 
اتِي هَّوَّ لَِّتي وَّ  شَّ   غَّف 

۽ مون کي ذليل ۽ خوار نه ڪر منهنجيانهن  لڪل رازن  
ڪڌن ڪمن ۽ برن عملن  سببان جن کان آگاهي اٿئي ۽ انهن 

جلدي نه ڪر جيڪي اڪيالئي ۾   تي مون کي سزا ڏيڻ ۾
، پوِء اها لڳاتار نافرماني هجي، يا جهالت ۽  انجام ڏنا اٿم

 شهوتن جي گهڻائي ۽ غفلت.
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تِ  الل َُّهم َّ  نِ كُ وَّ  َّ  ل ِ كُ  فِي لِي كَّ بِِعز َّ الِ ال  وَّ َّ  ح  الِ )فِي ال  وَّ  ح 
ُءوفا  ( ل ِهَّاكُ  ِمیعِ  يفِ  عَّلَّي َّ  وَّ  رَّ ُ  جَّ  وَّ  لَِّهيإِ . عَّطُوفا   ُمورِ ال 

ب ِي رُ  لِي مَّن   رَّ ِي فَّ ش  كَّ  لُهُ أَّس  أَّ  كَّ غَّی   فِي الن َّظَّرَّ  وَّ  ُضر 
ِريأَّ   .م 

اي منهنجا اهلل! تو کي تنهنجي عزت جو واسطو آهي مون  
سان هر حال ۾ مهرباني سان پيش اچ ۽ هر ڪم ۾ مون تي  

نهنجا پالڻهار توکان  لطف ۽ عنايت فرما. اي منهنجا اهلل، اي م
ي پنهنجي مشڪل حل ڪرڻ ۽  سواء ڪير اٿم جنهن ک 
 ي نظر ڪرڻ جو سوال ڪيان.پنهنجي ڪمن تي لطف ج 
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لَّيَّ  لَِّهيإِ  ي تَّ أَّ وَّ مَّو  رَّ ى فِیهِ  ات َّبَّع تُ  ما  ك  حُ  عَّلَّي َّ  ج   هَّوَّ
ِسي تَِّرس  أَّ  لَّم   وَّ  نَّف  يِینِ  ِمن   فِیهِ  ح  ي تَّز  ِ نِي عَُّدو  ا فَّغَّر َّ  بِمَّ

ىه  أَّ  هُ أَّ  وَّ  وَّ عَّدَّ ز تُ  اءُ،ال قَّضَّ  كَّ ذَّلِ  عَّلَّى س  اوَّ ا فَّتَّجَّ  بِمَّ
ى رَّ  وَّ  كَّ ِض( ُحُدودِ نَّق   ِمن  ) بَّع ضَّ  كَّ ذَّلِ  ِمن   عَّلَّي َّ  جَّ

تُ  الَّف  اِمرِ أَّ  بَّع ضَّ  خَّ  .كَّ وَّ

اي منهنجا اهلل! ۽ اي منهنجا سردار، تو مون تي حڪم جاري  
  ڪيو پر مون  نفساني خواهشن جي پيروي ڪئي ۽ ان کي 

ه نه ڏنم بس  پنهنجي دشمن پاران سنواري پيش ڪرڻ تي توج
ڌوڪو ڏنائين ۽ ان   پنهنجي نفساني خواهش وسيلي مون کي 

ڪم ۾ قضا به سندس مدد ڪئي. بس اهڙي طرح تنهنجيون  
ڪجھ حدون اورانگهيم ۽ تنهنجي ڪجھ حڪمن جي  

 مخالفت ڪيم. 
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ِمیِع ذَّلِ  كَّ فَّلَّ  ةُ( عَّلَّي َّ فِي جَّ ُد )ال ُحج َّ م  ةَّ  لَّ  وَّ  كَّ ال حَّ  ُحج َّ
ا لِي ى فِیمَّ رَّ اؤُ  فِیهِ  ي َّ عَّلَّ  جَّ مَِّنيأَّ  وَّ  كَّ قَّضَّ  وَّ  كَّ مُ ك  حُ  ل زَّ

َّؤُ  تُ أَّ  قَّد   وَّ  ،كَّ بَّل افِيإِ  وَّ  تَّق ِصیِري بَّع دَّ  لَِّهيإِ يَّا  كَّ تَّی  رَّ  س 
ِسي عَّلَّى تَِّذرا   نَّف  تَّغ فِرا  كَّ ُمن   نَّاِدما   ُمع  تَِّقیل  ُمس  ِسرا  ُمس 

ا  مُ  تَِّرفا .ُمِنیبا  ُمِقر  ِعنا  ُمع   ذ 

ن حجت تمام  ون مٿان تنهنجي طرفاانهن سڀني جاين تي م
وسيلي جيڪو مون تي جاري ٿيو آهي   آهي ۽ تنهنجي قضا

ان ۾ منهنجو ڪو حق ۽ مون وٽ ڪا حجت ناهي. مون کي  
تنهنجي فرمان ۽ آزمايش پابند بڻايو آهي. اي منهنجا اهلل! 

حصو وٺڻ کان  عبادت ۾ ڪوتاهي، نفساني خواهشن ۾ وڌي 
ان. معذرت طلبيندي، پشيمان، پوِء تنهنجي بارگاھ ۾ آيو آهي

بگار ٿيندي، واپس موٽندي، گناھ جو  ٽٽل دل، معافي جو طل
 اقرار، اذعان ۽ اعتراف ڪندي.

Presented by Ziaraat.Com



 

20 

 

 

ا   ِجدُ أَّ لَّ  ر  ا مَّفَّ عا   لَّ  وَّ  ِمن ِي انَّ كَّ  ِمم َّ زَّ هُ أَّ  مَّف  ج َّ هِ إِ  تَّوَّ  فِي لَّی 
ِريأَّ  رَّ  ،م  ِري كَّ قَُّبولِ  غَّی  الِ إِ  وَّ  ُعذ  خَّ عَّ  فِي ي َّايَّ إِ  كَّ د   ةِ سَّ
عَّةٍ ) تِ ( ِمن   سَّ مَّ ح  ِري فَّاق بَّل  ( ِهيلَّ إِ ) الل َُّهم َّ . كَّ رَّ  وَّ  عُذ 

ِي وَّ فُ  ةَّ ُضر  م  ِشد َّ حَّ ثَّاقِي ِنيك َّ ار  ِ وَّ د   .ِمن  شَّ

جيڪو ڪجھ انجام ڏنو اٿم ان کان فرار جو رستو نٿو  
ناھ وٺي سگهان.  ڏسان ۽ نه وري ڪا پناهگاھ ٿو ڏسان جتي پ

ت قبول ڪرين ۽ مون کي  سواِء ان جي جو منهنجي معذر
ئين. اي منهنجا اهلل! منهنجي  پنهنجي اڻ کٽ رحمت ۾ جاِء ڏ 

معذرت قبول فرما ۽ منهنجي هيڻي حال تي رحم ڪر ۽ مون  
 کي گناھ جي مضبوط بند کان آجو فرما. 

Presented by Ziaraat.Com



 

21 

 

 

نِي وَّ ِرق َّةَّ ِجل ِدي وَّ  ع فَّ بَّدَّ م  ضَّ حَّ ،  ِدق َّةَّ عَّظ ِمييَّا رَّب ِ ار 
ل ِقي أَّ يَّا مَّن  بَّدَّ  بِیَِّتي وَّ  ِريك  ذِ  وَّ  خَّ ِي وَّ  تَّر   ِتيتَّغ ِذيَّ  وَّ  بِر 

ِني ب  اءِ  هَّ مِ كَّ  ِلب ِتدَّ الِفِ  وَّ  كَّ رَّ  وَّ  لَِّهيِإ  يَّا ،بِي كَّ بِر ِ  سَّ
ی ِِدي ب ِي وَّ  سَّ اأَّ  رَّ بِ  كَّ تُرَّ ِ ِحیدِ  بَّع دَّ  كَّ ي بِنَّارِ ُمعَّذ   بَّع دَّ  وَّ  كَّ تَّو 

ى هِ  مَّاان طَّوَّ ِرفَّتِ  ِمن   قَّل ِبي عَّلَّی   .كَّ مَّع 

اهلل! منهجي جسم جي ڪمزوري، کل جي  هنجا اي من
هڏن جي نرمي تي رحم فرما. اي اها ذات جنهن   سنهڙائي ۽

وسيلي منهنجي تخليق، منهنجي ذڪر، منهنجي تربيت ۽  
مون مٿان احسان جي شروعات ٿي، پنهنجي ان شروعاتي  

جي واسطي هاڻي مون  ڪرم ۽ مون مٿان احسان واري روش 
، منهنجا سردار، منهنجا  کي معاف ڪر. اي منهنجا اهلل

جي دوزخ جو عذاب چکيندي  پالڻهار. ڇا مون کي پنهن
ڏسندين ان کان پوِء جو مان تنهنجي وحدانيت جو اقرار ڪري  
چڪو آهيان ۽ منهنجو دل تنهنجي معرفت جي نور سان 

 روشن ٿي چڪو آهي. 
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انِي  هُ  كَّ رِ ك  ِمن  ذِ وَّ لَِّهجَّ بِِه لِسَّ اع تَّقَّدَّ ِمیِري وَّ  ِمن   ضَّ
قِ  بَّع دَّ  وَّ  كَّ ُحب ِ  افِي ِصد  اضِ  ُدعَّائِي وَّ  اع ِترَّ عا  خَّ

هَّاتَّ  ،كَّ لُِربُوبِی َّتِ  ی  مُ ك  أَّ  ن تَّ أَّ  هَّ ی ِعَّ  ن  أَّ  ِمن   رَّ تَّهُ  مَّن   تُضَّ ب َّی   رَّ
ِعدَّ  و  أَّ  تَّهُ أَّ  مَّن  ( تُبَّع ِدَّ ) تُب  نَّی  دَّ  و  أَّ  د  ِ ر  ي تَّهُ  مَّن   تُشَّ ل ِمَّ  و  أَّ  آوَّ  تُسَّ
َّءِ  لَّىإِ  ی  كَّ  مَّن   ال بَّل تَّهُ  وَّ  تَّهُ فَّ ِحم   .رَّ

تان تنهنجو ذڪر جاري ٿي   ۽ ان جي سائي ۾ منهنجي زبان
چڪو آهي ۽ منهنجو اندر تنهنجي عشق سان ڀرجي چڪو  
آهي ۽ تنهنجي ربوبيت جو سچو اقرار ڪري چڪو آهيان ۽  

نه اٿم  نوڙت سان درخواست ڪري چڪو آهيان. اهڙو گمان به 
ي تو پرورش  ۽ تنهنجو ڪرم ان کان وڌيڪ آهي جو جنهن ج
نهنجي ويجهو  ڪئي آهي ان کي ضايع ڪرين يا جنهن کي پ

ڪيو اٿئي ان کي پري ڪرين، يا جنهن کي تو پناھ ڏني آهي  
ان کي تڙين يا جنهن جي تو پاڻ ڪفايت ڪئي آهي ۽ ان تي  
رحم ڪيو آهي ان کي مصيبت جي موجن حوالي ڪري  

 ڇڏين! 
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ی ِِدي وَّ  لَّيَّ مَّ  وَّ  لَِّهيإِ وَّ لَّی تَّ ِشع ِري يَّا سَّ ل ِطُ أَّ  و   تُسَّ
ر َّ عَّلَّ  الن َّارَّ  تِ ى ُوُجوٍه خَّ ة   كَّ ت  لِعَّظَّمَّ اِجدَّ  عَّلَّى وَّ  سَّ

ِحیدِ  نَّطَّقَّت   ل ُسنٍ أَّ  اِدقَّة   كَّ بِتَّو  ة   كَّ رِ ك  بِشُ  وَّ  صَّ  وَّ  مَّاِدحَّ
فَّت   قُلُوٍب  عَّلَّى ق ِقَّة   كَّ لَِّهی َّتِ إِ بِ  اع تَّرَّ  .ُمحَّ

  ش مون کي اهو معلوم هجي ها اي منهنجا سائين ۽ اي اڪ
ن تي باھ  منهنجا معبود ۽ اي منهنجا سردار ڇا تون انهن چهر 

مسلط ڪندين جيڪي تنهنجي عظمت خاطر سجدي ۾ هليا 
ويا ۽ انهن زبانن تي جن سچائي سان تنهنجي وحدانيت جو  
اقرار ڪيو ۽ شڪر ادا ڪرڻ الِء تنهنجي واکاڻ ڪئي ۽ انهن  

تي جن حقيقي طور  تنهنجي معبود هجڻ جو اعتراف   دلين
 و.ڪي 

Presented by Ziaraat.Com



 

24 

 

 

ت  ِمنَّ ال ِعل ِم بِ  وَّ ائِرَّ حَّ مَّ ت َّى كَّ وَّ عَّلَّى ضَّ ارَّت   حَّ  صَّ
اِشعَّة   اِرحَّ  عَّلَّى وَّ  خَّ وَّ عَّت   جَّ طَّانِ أَّ  لَّىإِ  سَّ  طَّائِعَّة   كَّ تَّعَّب ُدِ  و 

ارَّت  أَّ  وَّ  ارِ  شَّ ِتغ فَّ ِعنَّة ، كَّ بِاس  اكَّ هَّ  مَّا ُمذ   لَّ  وَّ  كَّ بِ  الظ َّن ُ  ذَّ
نَّاأُ  ِبر  ِل  خ  ِب  ايَّ  ِريمُ كَّ  يَّا كَّ عَّن   كَّ بِفَّض  لَّمُ  ن تَّ أَّ ، وَّ رَّ  تَّع 

ع فِ  ن یَّا وَّ ُعُقوبَّاتِهَّاي عَّن  قَِّلیضَّ ُ َِّء الد   ٍل ِمن  بَّل

۽ انهن ضميرن تي جن کي تنهنجي معرفت گهيري ورتو  
ايستائين جو تنهنجي بارگاه ۾ خضوع اختيار ڪيائون ۽  

سان تنهنجي عبادت ۽ پرستش   انهن عضون تي جيڪي شوق
ار ڪندي تنهنجي مغفرت جي ڳوال  جي جڳھ ڏانهن وڌيا ۽ اقر 

انهن سڀني کي باھ ۾ ساڙين( تو مان  ڪئي، )تعجب آهي جو 
اھڙو گمان به نه ٿو ڪري سگهجي ۽ تنهنجي فضل مان اسان 
کي اهڙي ڪا خبر به نه ڏني وئي آهي اي ڪريم اي پالڻهار. 

آگاه آهين ته آُء دنيا جي   ۽ تون منهنجي ڪمزوري کان
 ي سهڻ جي سگھ نه ٿو رکان.ٿورڙين مصيبتن ۽ عذابن ک
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ِري فِیهَّا ِمنَّ ال مَّ وَّ مَّا يَّ  ِلهَّاأَّ  عَّلَّى اِرهِ كَّ ج   كَّ ذَّلِ  ن َّ أَّ  عَّلَّى ه 
َّءٌ  تُهُ  قَِّصیرٌ  بَّقَّاُؤهُ  يَِّسیرٌ  ُثهُ ك  مَّ  قَّلِیلٌ  ُروهٌ ك  مَّ  وَّ  بَّل . ُمد َّ

الِي ی فَّ كَّ فَّ  ِتمَّ َّءِ  اح  ةِ  لِبَّل ِخرَّ ِلیلِ  وَّ  اْل  ( ُحلُولِ ) جَّ
تُهُ وَّ يَُّدومُ  تَّطُولُ بَّلَّءٌ  ُهوَّ  وَّ  فِیهَّا اِرهِ كَّ ال مَّ  ُوقُوعِ   ُمد َّ

ُف عَّن   ف َّ لِهِ أَّ مَّقَّاُمهُ وَّ لَّ يُخَّ  عَّن   ل َّ إِ  ونُ كُ يَّ  لَّ  ن َّهُ ِلَّ  ،ه 
بِ  ان ِتقَّامِ  كَّ غَّضَّ طِ  وَّ  كَّ وَّ خَّ  .كَّ سَّ

جي اڻوڻندڙ حادثن مان گزري ۽ جيڪو ڪجھ اهل دنيا تي ان 
۽ اڻوڻندڙ حادثا ٿوري  رهيو آهي، جڏهن ته اهي مصيبتون 

قي نه رهندا ۽ جلدي ختم ٿي ويندا. بس پوِء  وقت الِء آهن با
ڪهڙي ريت آُء اخروي مصيبت ۽ ان جهان جي اڻوڻندڙ حادثن  
کي برداشت ڪندس جيڪي ڳچ عرصي تائين رهنديون ۽  

صيبتون اينديون انهن الِء ڪا  دائمي هونديون ۽ جن تي اهي م
هن مصيبتن جو سبب سواِء  رعايت نه هوندي، ان ڪري جو ان

 انتقام ۽ ناراضگي جي ٻيو ڪو به نه هوندو. تنهنجي ڪاوڙ، 
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 َّ اُت وَّ ال  اوَّ مَّ ا مَّا لَّ تَُّقومُ لَّهُ الس َّ ضُ وَّ هَّذَّ ی ِِدي يَّا. ر   سَّ
ِعیفُ  كَّ عَّب دُ  نَّاأَّ  وَّ ( بِي) لِي ی فَّ كَّ فَّ  لِیلُ ال الض َّ ِقیرُ  ذ َّ  ال حَّ

تَّ  ینُ كِ ال ِمس   ب ِي وَّ  ِهيلَّ إِ  يَّا ،ینُ كِ ال ُمس  ی ِِدي وَّ  رَّ  وَّ  سَّ
لَّ  ُ  ي ِ يَّ ِلَّ مَّو  هَّا وَّ  وكُ ش  أَّ  كَّ لَّی  إِ  ُمورِ ال  ا ِمن   وَّ  ِضج ُ أَّ  لِمَّ

اِب  لِیمِ ِلَّ  ي كِ ب  أَّ  تِهِ  وَّ  ال عَّذَّ َّءِ  لِطُولِ  م  أَّ  ِشد َّ تِهِ  وَّ  ال بَّل  .ُمد َّ

يبت آهي جنهن کي آسمان ۽ زمين به برداشت  ۽ اها اهڙي مص
منهنجا سردار. بس منهنجي ڪهڙي  نه ٿا ڪري سگهن. اي 

هي ان حال ۾ جو آُء تنهنجو ڪمزور، خوار، خسيس،  حيثيت آ
مسڪين ۽ نيازمند ٻانهو آهيان. اي منهنجا معبود ۽ اي  
منهنجا پالڻهار ۽ اي منهنجا سردار ۽ اي منهنجا آقا پنهنجي 

رد جي تنهنجي بارگاھ ۾ شڪايت ڪيان؟ ۽  ڪهڙي ڪهڙي د
نهنجي بارگاھ ۾ گريو ڪيان ۽  پنهنجي ڪهڙي مصيبت تي ت

يان؟ ڇا عذاب جي سخت ۽ دردناڪ هجڻ تي يا  ڳوڙها ڳاڙ
 مصيبتن جي ڊگهي ۽ طوالني هجڻ تي؟ 
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تَِّني لِل ُعُقوبَّاِت مَّعَّ  ی َّر  ائِ أَّفَّلَِّئن  صَّ مَّع تَّ  وَّ  كَّ ع دَّ ِني جَّ  بَّی 
لِ أَّ  بَّی نَّ  وَّ  َّئِ  ه  ق تَّ  وَّ  كَّ بَّل ِني فَّر َّ نَّ  وَّ  بَّی   وَّ  كَّ ِحب َّائِ أَّ  بَّی 
لِیَّائِ أَّ  ِني ،كَّ و  ی ِِدي وَّ  لَِّهيإِ  يَّا فَّهَّب  لَّيَّ  وَّ  سَّ ب ِي وَّ  مَّو   رَّ

تُ  بَّر  ابِ  عَّلَّى صَّ اقِ أَّ ی فَّ كَّ فَّ  كَّ عَّذَّ ِبُر عَّلَّى فِرَّ  .كَّ ص 

بس جيڪڏهن مون کي عذاب ۽ مصيبت ۾ پنهنجي دشمنن  
کي ۽ اهل مصيبت کي هڪ جڳھ   سان گڏ رکيئي ۽ مون 

۽ عاشقن جي درميان  قرار ڏنئي ۽ منهنجي ۽ پنهنجي دوستن 
س اي منهنجا معبود ۽ منهنجا سردار ۽  جدائي قرار ڏنئي، ب 

منهنجا موال ۽ منهنجا پالڻهار جيتوڻيڪ تنهنجي عذاب تي  
صبر ڪري ويندس پر تنهنجي جدائي تي ڪيئن صبر  

 ڪندس؟ 

Presented by Ziaraat.Com



 

28 

 

 

ِني )يَّا  ب  تُ ( لَِّهيإِ وَّ هَّ بَّر  ر ِ  عَّلَّى صَّ  ی فَّ كَّ فَّ  كَّ نَّارِ  حَّ
ِبرُ أَّ  امَّتِ كَّ  لَّىإِ  الن َّظَّرِ  عَّنِ  ص   فِي نُ كُ س  أَّ  ی فَّ كَّ  م  أَّ . كَّ رَّ

ائِي وَّ  الن َّارِ  جَّ وُ  رَّ تِ . كَّ عَّف  ی ِِدي يَّا كَّ فَِّبِعز َّ لَّ  وَّ  سَّ يَّ مَّو 
اِدقا   ق ِسمُ أُ  َّ  نَّاِطقا   تَِّنيك  تَّرَّ  لَِّئن   صَّ ن َّ ضِ لَّ نَّ  كَّ لَّی  إِ ج َّ  بَّی 
ِلهَّاأَّ  ِجیجَّ  ه  ِمِلینَّ  ضَّ لِِمینَّ ) اْل   (.اْل 

تنهنجي باھ جي تپش تي ته صبر ڪري  ۽ اي منهنجا اهلل 
س پر تنهنجي ڪرم واري نظر ڦيرائڻ تي ڪيئن صبر  ويند

ڪندس؟ يا ڪهڙي ريت آُء باھ ۾ ويندس جڏهن ته منهنجي  
اميد تو وٽان معاف ڪرڻ ۽ ڇڏي ڏيڻ آهي؟! "بس تنهنجي  

هنجا سردار ۽ اي منهنجا موال سچو  عزت جو قسم اي من
الهائڻ جي اجازت ڏنئي  قسم ٿو کڻان ته جيڪڏهن مون کي ڳ

وچ ۾ بيهي آسائتن وانگر وڏيون فريادون  ته اهل دوزخ جي 
 ڪندس. 
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 َّ ن َّ وَّ لَّ ُرخَّ اخَّ  كَّ لَّی  إِ  ص  ِرِخینَّ  ُصرَّ تَّص  َّ  وَّ  ال ُمس   یَّن َّ كِ ب  لَّ
اقِِدينَّ  اءَّ كَّ بُ  كَّ عَّلَّی   ُ  وَّ  ال فَّ لِي َّ  يَّا ن تَّ كُ  ي نَّ أَّ  كَّ يَّن َّ نَّادِ لَّ  وَّ

ِمِنینَّ   ِغیَّاثَّ  يَّا ال عَّاِرفِینَّ  مَّالِ آ غَّايَّةَّ  يَّا ال ُمؤ 
تَِّغیِثینَّ ال مُ  ِبیبَّ  يَّا س  ادِ  قُلُوِب  حَّ  لَّهَّ إِ قِینَّ وَّ يَّا الص َّ

 .ال عَّالَِّمینَّ 

۽ انهن ماڻهن وانگر وڏا واڪا ڪندس جيڪي فرياد رسي 
ي بارگاه ۾ انهن ماڻهن  چاهيندا آهن. ۽ هر حال ۾ تنهنج

۽ تو   وانگر گريو ڪندس جن جو ڪو عزيز وڇڙي ويو هجي
ن جا موال، اي عارفن کي آواز ڏيندس ڪٿي آهين اي مومن 

جي آس جي انتها، اي فرياد بلند ڪرڻ وارن جي فرياد ٻڌڻ  
 وارا، اي سچارن جي دلين جا محبوب ۽ اي عالمين جا معبود. 
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اأَّ  انَّ  كَّ فَُّترَّ دِ  وَّ  لَِّهيإِ  يَّا كَّ ُسب حَّ م  مَّعُ  كَّ بِحَّ  فِیهَّا تَّس 
تَّ  و  ِلمٍ  عَّب دٍ  صَّ نُ ) ُسِجنَّ  ُمس  جَّ ِتهِ  فِیهَّا( يُس  الَّفَّ  وَّ  ،بُِمخَّ

ابِهَّا طَّع مَّ  ذَّاقَّ  ع ِصیَِّتهِ  عَّذَّ نَّ وَّ  بِمَّ  ط بَّاقِهَّا أَّ  ُحِبسَّ بَّی 
ِمهِ  تِهِ  وَّ  بُِجر  ِريرَّ ِجیجَّ  كَّ لَّی  إِ  يَِّضج ُ  ُهوَّ  وَّ  ،جَّ م ِلٍ  ضَّ  ُمؤَّ
تِ  مَّ ح  انِ  كَّ يُنَّاِدي وَّ  كَّ لِرَّ لِ أَّ  بِلِسَّ ِحیدِ  ه  لُ  وَّ  كَّ تَّو  س َّ  يَّتَّوَّ

 .كَّ بُِربُوبِی َّتِ  كَّ ی  لَّ إِ 

آهي اي منهنجا پاڪ ۽ واکاڻيل معبود جو   ڇا ائين ممڪن 
دوزخ ۾ هڪ مسلمان ٻانهي جو آواز ٻڌين جيڪو تنهنجي  
حڪمن جي مخالفت سبب اتي قيدي بڻيو هجي ۽ جنهن  

ي عذاب جو مزو چکيو هجي.  پنهنجي نافرماني سبب ان ج
  جنهن کي سندس جرم ۽ جرئت سبب ان جي زنجيرن ۾ 

اميدوار وانگر جڪڙيو ويو هجي ۽ اهو تنهنجي رحمت جي 
تو کي پڪاري ۽ تنهنجي وحدانيت جو اقرار ڪندڙ وانگر تو  

 کي سڏي ۽ تنهنجي پالڻهار هجڻ کي تو وٽ وسيلو بڻائي. 
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لَّيَّ فَّ  قَّى ی فَّ كَّ يَّا مَّو  اِب ا فِي يَّب  ُجو ُهوَّ  وَّ  ل عَّذَّ ا يَّر   مَّ
لَّفَّ   ُملُ أ  يَّ  ُهوَّ  وَّ  الن َّارُ  لُِمهُ تُؤ   ی فَّ كَّ  م  أَّ  ،كَّ ِحل مِ  ِمن   سَّ

لَّ فَّ  تَّ  وَّ  كَّ ض  مَّ ح  ِرقُهُ  ی فَّ كَّ  م  أَّ  كَّ رَّ  ن تَّ أَّ  وَّ  لَِّهیُبهَّا يُح 
مَّعُ  تَّهُ  تَّس  و  ى وَّ  صَّ ِه يَّ  ی فَّ كَّ  م  أَّ ،انَّهُ كَّ مَّ  تَّرَّ تَِّملُ عَّلَّی  ش 

ا وَّ  لَّمُ  ن تَّ أَّ زَّفِیُرهَّ هُ  تَّع  فَّ ع   .ضَّ

جيڪو   اي منهنجا موال اهو ڪيئن عذاب ۾ رهي سگهي ٿو 
اميدوار هجي يا ان کي  تنهنجي پهريان کان موجود حلم جو

باھ ڪيئن تڪليف رسائيندي جڏهن ته هو تنهنجي فضل ۽  
رحمت جو اميدوار هجي. يا ڪهڙي ريت ان کي باھ جا شعال  

آواز ٻڌي رهيو هجين ۽  ساڙيندا، ان حال ۾ جو تون ان جو 
اھ  کيس ان جاِء تي ڏسي رهيو هجين ۽ ڪهڙي ريت ان کي ب

وري کي ڄاڻين  وڪوڙي ويندي جڏهن ته تون ان جي ڪمز
 ٿو؟ 

Presented by Ziaraat.Com



 

32 

 

 

ل قَّلُ  ی فَّ كَّ  م  أَّ  نَّ  يَّتَّقَّ لَّمُ  ن تَّ أَّ  وَّ  ط بَّاقِهَّاأَّ  بَّی  قَّهُ  تَّع   م  أَّ  ،ِصد 
ُجُرهُ  ی فَّ كَّ  بَّ  تَّز  ب َّه   ايَّ  كَّ انِیَُّتهَّا وَّ ُهوَّ يُنَّاِديزَّ  ی فَّ كَّ  م  أَّ  ،رَّ

ُجو لَّ  يَّر  ِقهِ  فِي كَّ فَّض  هَّا ِعت  رُ  ِمن   فِیهَّا،( هُ كَّ فَّتَّت رُ ) هُ كُ فَّتَّت 
هَّا ی  ُ بِ الظ َّ  كَّ ذَّلِ  مَّا تَّ هَّ ِل  كَّ ن  ع ُروُف ِمن  فَّض   .كَّ وَّ لَّ ال مَّ

يا ڪهڙي ريت کيس دوزخ جي طبقن ۾ هيڏي هوڏي گِهليو  
ٿو؟ يا ڪهڙي  ويندو جڏهن ته تون ان جي سچائي کي ڄاڻين

ريت عذاب جا فرشتا کيس تڙيندا جڏهن ته هو تو کي پنهنجو  
ڪن آهي جو  هار چئي سڏيندو هوندو؟ يا ڪهڙي ريت ممپالڻ

هو دوزخ کان آزادي الِء تنهنجي معافي جي آس رکندو هجي  
۽ تون کيس اتي ئي ڇڏي ڏئين؟ اهي ڪم )تنهنجي ٻانهن  

اهڙو گمان به نه  کي نوازڻ واري صفت کان( پري آهن ۽ توالِء 
ٿو ڪري سگهجي. ۽ نه ئي تنهنجي فضل بابت ائين چئي  

 و. سگهجي ٿ
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ل تَّ بِ  ا عَّامَّ ِبهٌ لِمَّ ِدينَّ ِمن  بِر ِ وَّ لَّ ُمش  ح ِ  وَّ  كَّ ِه ال ُموَّ
انِ إِ  سَّ تَّ كَّ حَّ  مَّا لَّ  لَّو   ق طَّعُ أَّ  فَِّبال یَِّقینِ . كَّ ح   ِمن   بِهِ  م 

ا تَّع ِذيبِ  ی تَّ  وَّ  كَّ ِحِديجَّ َّدِ إِ  ِمن   بِهِ  قَّضَّ ل  ،كَّ ُمعَّانِِدي خ 
عَّل تَّ  دا   ل َّهَّاكُ  الن َّارَّ  لَّجَّ َّم وَّ  بَّر  ل مَّا ا ،سَّ ( انَّت  كَّ ) انَّ كَّ  وَّ

دٍ ِلَّ  ا   یهَّافِ  حَّ لَّ  مَّقَّر   (مَّقَّاما  ) ُمقَّاما   وَّ

ڪي ۽ احسان واري ني تنهنجي سان توحيد اهل ئي  نه ۽
سلوڪ سان ان جي هڪجهڙائي آهي. بس اهو يقين سان  

ڏهن منڪرن الِء تنهنجي طرفان عذاب جو  ڄاڻان ٿو ته جيڪ 
دشمنن جو هميشه  حڪم نه هجي ها ۽ تنهنجي طرفان تنهنجي 

صادر نه ٿيو هجي ها ته هر حال ۾  باھ ۾ ۾ رهڻ وارو حڪم 
پوري دوزخ کي ٿڌو ۽ سالمتي وارو بڻائين ها ۽ ڪنهن کي  

 به ان جاِء تي نه رکين ها.
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ت   كَّ ن َّ كِ لَّ  سَّ اؤُ أَّ تَّقَّد َّ مَّ تَّ ق  أَّ  كَّ س  م  َّ  ن  أَّ  سَّ لَّ اتَّم   ِمنَّ  هَّ
ِعینَّ أَّ  الن َّاسِ  وَّ  ال ِجن َّةِ  ِمنَّ  افِِرينَّ كَّ ال   مَّ ل ِدَّ  ن  أَّ  وَّ  ج   فِیهَّا تُخَّ
ل َّ  ن تَّ أَّ  وَّ . ل ُمعَّانِِدينَّ ا تَِّدئا   قُل تَّ  كَّ ثَّنَّاؤُ  جَّ ل تَّ  وَّ  ُمب   تَّطَّو َّ

 ِ ِما  كَّ ُمتَّ  ن عَّامِ بِال  ن   أَّ  ر  ِمنا  كَّ فَّمَّ ن  كَّ انَّ ُمؤ   لَّ  اِسقا  فَّ  انَّ كَّ  مَّ
تَُّوونَّ  ی ِِدي وَّ  لَِّهيإِ . يَّس  ةِ  كَّ لُ أَّس  أَّفَّ  سَّ رَّ  ِتي ال َّ  بِال ُقد 

تَّهَّا ر   قَّد َّ

آهين جنهن جا ناال پاڪ آهن تو قسم  ليڪن تون اها ذات 
کنيو آهي ته دوزخ کي سڀني ڪافرن سان ڀري ڇڏيندين  
چاهي اهي جنن مان هجن يا انسانن مان ۽ دشمنن کي هميشه  

تون اها ذات آهين جنهن جي ساراھ جلي آهي  اتي رکندين. ۽ 
متن جي  ان ڳالھ سان شروعات ڪيئي ۽ پنهنجي نع 

ڇا مومن ڪافرن وانگر  ڪريماڻي ورڇ ڪندي فرمايئي ته: 
آهن، بلڪل به نه. اهي هڪجهڙا نه ٿا ٿي سگهن. اي منهنجا  
معبود ۽ اي منهنجا سردار تنهنجي ان قدرت جي واسطي  

 قدر بڻايو آهي سوال ڪيان ٿو جنهن کي تو م
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تَّهَّا وَّ حَّ  تَّم  تَّهَّاكَّ وَّ بِال قَِّضی َِّة ال َِّتي حَّ هِ  مَّن   ب تَّ غَّلَّ  وَّ  م   عَّلَّی 
ي تَّهَّا،أَّ  رَّ ِذهِ  فِي لِي تَّهَّبَّ  ن  أَّ  ج  لَّةِ  هَّ ِذهِ  فِي وَّ  الل َّی   هَّ

اعَّةِ  مٍ  ل َّ كُ  الس َّ ُتهُ أَّ  ُجر  م  رَّ ُتهُ أَّ  ذَّن بٍ  ل َّ كُ  وَّ  ج  نَّب   ل َّ كُ ، وَّ ذ 
ر  أَّ  قَِّبیحٍ  رَّ ٍل عَِّمل ُتهُ جَّ  ل َّ كُ  وَّ  تُهُ س  ُتهُ كَّ ه  ُتهُ أَّ  و  أَّ  تَّم  لَّن   ع 

ُتهُ أَّ  ی  فَّ تُهُ أَّ  و  أَّ  خ   .ظ هَّر 

جي واسطي جنهن کي حتمي بڻايئي ۽  ۽ تنهنجي ان فرمان 
سڀن مٿان الڳو ڪيئي ۽ جنهن تي ان کي جاري ڪيئي ان  
مٿان غلبو حاصل ڪيئي ته بخشي ڇڏ )اڄوڪي( هن رات ۽ 

هر جرم جيڪو مون ڪيو آهي ۽ گناھ  هن گهڙي ۾ منهنجو 
ي  جيڪو مون انجام ڏنو آهي ۽ هر برائي جيڪا مون لڪ 

مون عمل ڪيو آهي  انجام ڏني آهي ۽ هر ناداني جنهن تي 
ان کي لڪايو اٿم يا ظاهر ڪيو اٿم. لڪي انجام ڏني اٿم يا 

 ظاهر ڪئي اٿم.
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ئَّةٍ  ل َّ كُ وَّ  ی ِ تَّ أَّ  سَّ امَّ كِ ث بَّاتِهَّا ال  إِ بِ  مَّر   ال َِّذينَّ   اتِِبینَّ كَّ ال   رَّ
ظِ  ل تَُّهم  ك َّ وَّ  عَّل تَُّهم   وَّ  ِمن ِي ونُ كُ يَّ  مَّا بِِحف   عَّلَّي َّ  ُشُهودا   جَّ

اِرِحي مَّعَّ  وَّ قِیبَّ  ن تَّ أَّ  ن تَّ كُ  وَّ  جَّ ائِِهم   ِمن   عَّلَّي َّ  الر َّ رَّ  ،وَّ
اِهدَّ  الش َّ ا وَّ فِيَّ  لِمَّ تِ عَّن   خَّ مَّ ح  تَّهُ أَّ  كَّ ُهم  وَّ بِرَّ ی  فَّ  وَّ خ 

لِ  تَّهُ  كَّ بِفَّض  تَّر  ف ِرَّ  ن  أَّ  وَّ  ،سَّ ي تُوَّ ظ ِ رٍ  ل ِ كُ  ِمن   حَّ ی  ل تَّهُ أَّ  خَّ  ن زَّ
ِزلُهُ )  (تُن 

ين کي  ها برائي جنهن جي لکڻ جو تو ڪرام ڪاتب۽ هر ا 
حڪم ڏنو آهي. جن کي تو ذميداري ڏني آهي ته مان جيڪو  
ڪم ڪيان ان کي لکن ۽ کين مون مٿان منهنجي عضون 

هن کان وڌيڪ ته  سان گڏ انهن کي به گواھ قرار ڏنو اٿئي ۽ ان
تون منهنجي عملن جي نگراني ڪندڙ آهين ۽ جيڪو انهن  

کي ڏسندڙ آهين ۽ يقينن پنهنجي رحمت   کان رهجي وڃي ان
ان لڪايئي ۽ پنهنجي ڪرم سان پرده پوشي ڪيئي ۽ هن  س

مهل تو کان درخواست ٿو ڪيان جيڪو به خير نازل ڪيو  
 اٿئي 
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لُهُ( إِ  و  أَّ  ِ ض  ل تَّهُ )تُفَّ اٍن فَّض َّ سَّ تَّهُ  بِر ٍ  و  أَّ ح  ر  ُشُرهُ ) نَّشَّ  و  أَّ ( تَّن 
ط تَّهُ  ِرز قٍ  طَّ  و  أَّ  تَّغ فُِرهُ  بٍ ذَّن   و  أَّ ( تَّب ُسطُهُ ) بَّسَّ ُتُرهُ  إٍ خَّ  تَّس 

ب ِ  يَّا ب ِ  يَّا رَّ ِب  يَّا رَّ ی ِِدي وَّ  لَِّهيإِ  يَّا. رَّ لَّيَّ  وَّ  سَّ  وَّ  مَّو 
 .ِدِه نَّاِصیَِّتيبِیَّ  مَّن   يَّا ِرق ِي كَّ مَّالِ 

يئي. يا جيڪا به نيڪي نشر  يا جيڪو به احسان عطا ڪ 
ڪيئي يا جيڪو به رزق ڪشادو ڪيئي يا جيڪو به گناھ  

حصو  ئي يا جيڪا به خطا ڍڪيئي ان ۾ منهنجو معاف ڪي
قرار ڏي اي منهنجا پالڻهار، اي منهنجا پالڻهار، اي منهنجا  
پالڻهار. اي منهنجا معبود ۽ اي منهنجا سردار ۽ اي منهنجا 

 ڪ، اي منهنجا واڳ ڌڻي.موال، اي منهنجي جان جا مال
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ِري( وَّ مَّس   ق  ِي )بِفَّ بِ  يَّا نَِّتيكَّ يَّا عَِّلیما  بُِضر   یرا  خَّ
ِري ق  ب ِ  يَّا فَّاقَِّتي وَّ  بِفَّ ِب  يَّا رَّب ِ  يَّا رَّ ق ِ  كَّ لُ أَّس  أَّ . رَّ  كَّ بِحَّ

سِ  وَّ  اتِ  ع ظَّمِ أَّ  وَّ  كَّ قُد  ائِ أَّ  وَّ  كَّ ِصفَّ مَّ عَّلَّ  ن  أَّ  كَّ س   تَّج 
قَّاتِيأَّ  ة   كَّ رِ ك  بِذِ  الن َّهَّارِ  وَّ  الل َّی لِ ( فِي) ِمنَّ  و   وَّ  مَّع ُمورَّ

مَّتِ  ُصولَّة   كَّ بِِخد   مَّو 

ي ۽ ڪمزوري کي ڄاڻيندڙ ۽ منهنجي  اي منهنجي پريشان
۽ فاقي واري حالت جي خبر رکندڙ اي منهنجا   فقيري

پالڻهار، اي منهنجا پالڻهار، اي منهنجا پالڻهار. تو کان سوال  
ائي جي  ٿو ڪيان تنهنجي حق جي واسطي ۽ تنهنجي پاڪ

واسطي ۽ تنهنجي عظيم صفتن جي واسطي ۽ تنهنجي نالن 
رات جي وقتن کي پنهنجي   جي واسطي ته منهنجي ڏينهن ۽

 ڏ ۽ پنهنجي خدمتن سان ڳنڍي ڇڏ.ذڪر سان ڀري ڇ
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الِيأَّ وَّ  دَّ  ع مَّ ُبولَّة   كَّ ِعن  الِيأَّ  ونَّ كُ ت َّى تَّ حَّ  مَّق   وَّ  ع مَّ
اِديأَّ  رَّ ادَّتِيإِ ) و  دا   ل ُهَّاكُ ( رَّ الِي وَّ  اِحدا  وَّ  ِور   فِي حَّ

مَّتِ  مَّدا ، كَّ ِخد  ر  ی ِِدي يَّا سَّ هِ  مَّن   يَّا سَّ لِ  عَّلَّی   مَّن   يَّا يُمعَّو َّ
هِ إِ  تُ كَّ شَّ  لَّی  اأَّ  و  وَّ ب ِ  يَّا لِيح  ب ِ  يَّا رَّ ِ عَّلَّى ِب رَّ  يَّا رَّ ، قَّو 

مَّتِ  اِرِحي كَّ ِخد  وَّ ُدد   جَّ اش  ةِ  عَّلَّى وَّ انِِحي ال عَِّزيمَّ وَّ  .جَّ

ل ٿيل قرار ڏي ايستائين  ۽ منهنجي عملن کي پاڻ وٽ قبو
جو منهنجا عمل ۽ اذڪار )قول ۽ فعل( هميشه هڪ جهڙا  

  نهنجو حال هميشه الِء تنهنجي خدمت ڪرڻ بڻجي وڃن ۽ م
وار بڻجي وڃي، اي منهنجا سردار اي اها ذات جنهن تي  
منهنجي ٽيڪ )۽ ڀروسو( آهي. اي اها ذات جنهن سان مان 

هار، اي پالڻهار، پنهنجي حال جي شڪايت ڪريان ٿو. اي پالڻ
اي پالڻهار. منهنجي عضون کي پنهنجي خدمت جي سگھ  

کي همت ۽ پڪي ارادي تي   عطا فرما ۽ منهنجي دل
 مستحڪم بڻا. 
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یَّتِ وَّ  ش  اِل كَّ  هَّب  لِيَّ ال ِجد َّ فِي خَّ امَّ فِي اِلت ِصَّ وَّ  وَّ الد َّ
مَّتِ  ت َّى كَّ بِِخد  حَّ أَّ  حَّ رَّ ، مَّیَّاِدينِ  فِي كَّ لَّی  إِ  س  ابِِقینَّ  وَّ  الس َّ

ِرعَّ أُ  تَّاقَّ أَّ  وَّ ( ال ُمبَّاِدِرينَّ ) ال بَّاِرِزينَّ  فِي كَّ لَّی  إِ  س   لَّىإِ  ش 
بِ  تَّاقِینَّ  فِي كَّ قُر  نُوَّ أَّ  وَّ  ال ُمش  ِلِصینَّ  كَّ ن  مِ  د  ، وَّ ُدنُو َّ ال ُمخ 

افَّ أَّ  افَّةَّ  كَّ خَّ تَِّمعَّ أَّ  وَّ  ال ُموقِِنینَّ  مَّخَّ ارِ  فِي ج   مَّعَّ  كَّ ِجوَّ
ِمِنینَّ   .ال ُمؤ 

ِء مون کي جديت ۽ پنهنجي خدمت  ۽ پاڻ کان خوف کائڻ ال
سان جڙيل رهڻ الِء هميشگي ۽ استقالل عطا فرما ايستائين  

وڙان ۽  سابقين جي ميدانن ڏانهن تنهنجي طرف ڊ جو 
توڏانهن ڊوڙي ايندڙن سان گڏ ڊوڙي اچان ۽ تنهنجي قرب  
جي مشتاقن سان گڏ تنهنجي قريب اچان ۽ تنهنجي ويجهو  

و ٿيان ۽ تون کان ڊڄندڙ  ٿيندڙ مخلصن وانگر تنهنجي ويجه
اهل يقين وانگر تو کان ڊڄان ۽ اهل ايمان سان تنهنجي جوار  

 ڏ ٿيان.۾ اچي گ
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نِ أَّ الل َُّهم َّ وَّ مَّن   ادَّ هُ أَّفَّ  بُِسوءٍ  يرَّ هُ كِ نِي فَّ ادَّ كَّ  مَّن   وَّ  ِرد   وَّ  ،د 
عَّل ِني نِ أَّ  ِمن   اج  سَّ دَّ  نَِّصیبا   كَّ عَِّبیدِ  ح  بِِهم  أَّ  وَّ  كَّ ِعن   ق رَّ

ِزلَّة   ِهم  أَّ  وَّ  ،كَّ ن  مِ  مَّن  ص ِ ة   خَّ ي   ُزل فَّ  كَّ ذَّلِ  يُنَّالُ  لَّ  ن َّهُ إِ فَّ  كَّ لَّدَّ
لِ  ل َّ إِ  دِ  لَّي َّ عَّ  اع ِطف   وَّ  كَّ بُِجودِ  لِي ُجد   وَّ  كَّ بِفَّض   كَّ بِمَّج 

اي منهنجا اهلل جيڪو مون سان برائي جو ارادو ڪري تون  
ان سان )اهڙو( ارادو ڪر ۽ جيڪو مون سان مڪر ۽ فريب  

دبير ڪر ۽ مون کي پاڻ وٽ ڀلن ڀاڳن  ڪري تون ان جي ت
وارن ۽ ويجهي مقام وارن مان قرار ڏي ۽ پاڻ وٽ خاص  

نهنجي  ارن ٻانهن مان قرار ڏي ۽ اهو سڀ ڪجھ ترتبي و
فضل ۽ ڪرم کان سواِء حاصل نه ٿو ٿي سگهي. پنهنجي  
سخاوت جي واسطي مون تي سخاوت ڪر ۽ پنهنجي عظمت  

 جي واسطي مون تي مهرباني ڪر. 
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اح   تِ وَّ مَّ ح  ظ ِني بِرَّ عَّل   وَّ  كَّ فَّ انِي اج   وَّ  لَِّهجا   كَّ رِ ك  بِذِ  لِسَّ
نِ  عَّلَّي َّ  ُمن َّ  وَّ  ما ،ُمتَّی َّ  كَّ بُِحب ِ  قَّل ِبي اإِ  بُِحس   وَّ  كَّ بَّتِ جَّ

تِي قِل ِنيأَّ  رَّ اغ   عَّث  ل َِّتي، فَّ وَّ ی تَّ  كَّ ن َّ إِ فِر  زَّ  كَّ ِعبَّادِ  عَّلَّى قَّضَّ
تِ  تَُّهم  أَّ  وَّ  كَّ بِِعبَّادَّ ِ  لَُّهمُ  ِمن تَّ ضَّ  وَّ  كَّ بُِدعَّائِ  مَّر  ابَّةَّ ال   .جَّ

۽ پنهنجي رحمت واسطي منهنجي حفاظت فرما ۽ منهنجي  
جي ذڪر سان گويا فرما ۽ منهنجي دل کي  زبان کي پنهن

پنهنجي محبت سان ڀري ڇڏ ۽ سهڻي نموني قبوليت جي  
ذريعي مون تي احسان فرما ۽ منهنجي خطائن کي اڻ ڏٺو  

ري جو تو ٻانهن  ڪري ڇڏ ۽ منهنجا گناھ معاف فرما. ان ڪ
کي پنهنجي عبادت جو حڪم ڏنو آهي ۽ انهن کي دعا جو  

قبوليت جو ذمو کنيو   حڪم ڪيو اٿئي ۽ سندن دعا جي
 اٿئي. 
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ِهي وَّ  كَّ لَّی  إِ فَّ  ج  ب ُت وَّ ب ِ  يَّا كَّ ی  لَّ إِ يَّا رَّب ِ نَّصَّ د تُ  رَّ  مَّدَّ
تِ . يَِّدي تَِّجب   كَّ فَِّبِعز َّ  لَّ  وَّ  ُمنَّايَّ  بَّل ِغ ِني وَّ  ُدعَّائِي لِي اس 

طَّع   لِ  ِمن   تَّق  ائِي كَّ فَّض  جَّ ا رَّ ر َّ  ِفِنيك  وَّ ِ  وَّ  ال ِجن ِ  شَّ  ن سِ ال 
ائِيأَّ ِمن   ِريعَّ  يَّا. ع دَّ ا سَّ ِضَّ ن  اغ   الر  لِ فِر  لِمَّ  ل َّ إِ  كُ  لَّ يَّم 

عَّاءَّ، ُ ا فَّع َّالٌ  كَّ ن َّ إِ فَّ  الد  اءُ  لِمَّ  .تَّشَّ

بس اي منهنجا پالڻهار صرف تو ڏانهن توجه ڪئي اٿم ۽ اي  
لڻهار صرف تو ڏانهن مدد الِء هٿ وڌايو اٿم. ته پوِء  منهنجا پا

منهنجي   پنهجي عزت جي واسطي منهنجي دعا قبول فرما ۽ 
ڪرم کان منهنجي اميد  آس پوري فرما ۽ پنهنجي فضل ۽ 

ٽٽڻ نه ڏي ۽ جنن ۽ انسانن منجهان منهنجا جيڪي منهنجا  
دشمن آهن مون کي انهن کان محفوظ رک. اي جلدي راضي 

نهنجي ان ٻانهي کي معاف فرما جنهن وٽ دعا کان  ٿيڻ وارا پ
سواِء ٻئي ڪا ملڪيت ناهي ۽ بيشڪ تون جيڪو چاهين  

 نجام ڏيندو آهين. ا
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ُمهُ دَّ  اءٌ وَّ ذِ يَّا مَِّن اس  اءٌ  ُرهُ ك  وَّ م  ، طَّاعَُّتهُ ِغن ى وَّ  ِشفَّ حَّ ار 
اءُ  مَّالِهِ  سُ أ  مَّن  رَّ  جَّ َُّحهُ  وَّ  الر َّ ابِغَّ  يَّا اءُ،كَّ ال بُ  ِسل  عَّمِ الن ِ  سَّ

قَّمِ  دَّافِعَّ  يَّا ِحِشینَّ  نُورَّ  يَّا الن ِ تَّو   عَّالِما   يَّا الظ ُلَّمِ  فِي ال ُمس 
ل ِ  ،مُ يُعَّل َّ  لَّ  ٍد وَّ آِل عَّلَّ  صَّ م َّ ٍد وَّ اف عَّل  بِي مَّا ى ُمحَّ م َّ ُمحَّ

لُهُ أَّ  ن تَّ أَّ  ل َّى وَّ  ه  ُ  صَّ ُسولِهِ  عَّلَّى اهلل َّ  رَّ ال  یَّاِمینِ  ئِم َّةِ وَّ  ال مَّ
ل َّمَّ  وَّ  آلِهِ  ِمن   ِلیما   سَّ  (ِثیرا  كَّ ) تَّس 

اي اها ذات جنهن جو نالو دوا آهي ۽ جنهن جو ذڪر شفا آهي  
برداري بي نياز ڪندڙ آهي. ان تي رحم  ۽ جنهن جي فرمان 

رما جنهن جو سرمايو اميد ۽ آس آهي ۽ جنهن جو هٿيار ف
روڄ راڙو آهي. اي نعمتون وسائيندڙ اي مصيبتون ٽاريندڙ 

ن الِء روشني اي بنا ڪنهن  اي انڌيرن ۾ وحشت زده انسان
وٽ پڙهڻ جي عالم. محمد ۽ ان جي آل تي رحمت نازل فرما  

شان مطابق ورتاُء ڪر ۽ صلوات ۽ تمام  ۽ مون سان پنهنجي 
هڻا سالم هجن رسول اهلل تي ۽ سندس خاندان منجهان  گ

 چونڊيل امامن تي.
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 ٻولي  سنڌي  ۾  اسالمي  معلومات جو  خزانو    پنهنجي 

ڊائونلوڊ ڪريو ايپ تصوير تي ڪلڪ ڪري    بنا  ڪنھن  دير جي  ھيٺين 
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