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سڀئي حق ۽ واسطا ناشر وٽ محفوظ آهن
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ارپنا

آُء پنهنجي هن ننڍڙي ڪاوش کي پنهنجي والد بزرگوار شهيد
دوست علي چانڊيو ۽ سهري شهيد عالمه الطاف حسين
الحسيني جن جي نانَء نهايت ئي ُاتساھ سان ارپيان ٿو،
پالڻهار کين معصومين عليهم السالم جي جوار ۾ جاِء عطا
فرماِء.

شڪريي ادائي
مان پنهنجي شفيق ۽ مهربان ڀاُء حجة موالنا غالم قاسم
تسنيمي جن جو ٿورائتو آهيان جنهن پنهنجو قيمتي وقت
ڪڍي هن ڪتاب جي نظرثاني فرمائي ۽ هن هيڻي جي
حوصله افزائي فرمائي رب پاڪ سائينَء جن کي وڏي ڄمار
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
وڏي ڄمار عطا فرماِء.
۽ انهن سڀني مهربانن جو شڪريو ادا ڪريان ٿو جن هن
ڪاوش جي پڌري ڪرڻ ۾ ساٿ ڏنو ۽ سهڪار ڪيو .پالڻهار
توفيقات خير ۾ اضافو فرمائي ۽
سڀني سهڪار ڪندڙن جي
ِ
پڙهندڙ حضرات کي هن ڪتاب منجهان وڌ مان وڌ فيض
حاصل ڪرڻ جي سگھ نصيب فرماِء( .آمين)
والسالم
نظير احمد بهشتي
رمضان المبارڪ1439ه
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دعاِء ڪميل
دعاِء ڪميل تمام گهڻو مشهور دعائن منجهان هڪ آهي.
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
جن پنهنجي هڪ خاص صحابي ڪميل کي تعليم ڏني .اهو به
لکيو اٿن ته :پندرهين شعبان ۽ هر جمعي جي رات پڙهي
ويندي آهي ۽ دشمنن جي شر کان محفوظ رهڻ ،رزق روزي
جا دروازا کولڻ ۽ گناهن جي بخشش الِء فائديمندآهي.
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ِ
الر ِحی ِم
حم ِن َّ
بِس ِم اهلل َّ
الر َّ

ك ال َّ ِتي
ك ال َّ ِتي َّو ِس َّعت ُكل َّ َّشي ٍءَّ ،و بِ ُق َّوتِ َّ
ك بِ َّرح َّم ِت َّ
اَّللَّ ُه َّم ِإنِي أَّسأَّل ُ َّ

ق ََّّهر َّت بِ َّها ُكل َّ َّشي ٍء َّو َّخ َّض َّع ل ََّّها ُكل ُ َّشي ٍء َّو َّذ َّل ل ََّّها ُكل ُ َّشي ٍءَّ ،و
ك ال َّ ِتي ل َّ يَّ ُقوم ُ ل ََّّها َّشيءٌ.
ت بِ َّها ُكل َّ َّشي ٍءَّ ،و بِ ِع َّزتِ َّ
بِ َّج َّب ُروتِ َّ
ك ال َّ ِتي َّغلَّب َّ

اهلل جي نالي سان جيڪو وڏو مهربان ۽ نهايت رحم ڪرڻ
وارو آهي .اي منهنجا اهلل! مان تو کان سوال ٿو ڪريان
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 ۽
خوار ٿي .۽ تنهنجي ان جبروت جي واسطي جنهن سان هر
شي تي غلبو حاصل ڪيئي .۽ تنهنجي ان عزت جي واسطي
جنهن سامهون ڪا به شي بيهي نٿي سگهي.
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ك ال َّ ِتي َّم َّ َّ
ك ال َّ ِذي
لت ُكل َّ َّشي ٍءَّ ،و بِ ُسلطَّانِ َّ
َّو بِ َّعظ ََّّم ِت َّ
ك ال َّباقِي بَّع َّد فَّ َّنا ِء ُك ِل َّشي ٍء،
َّعل َّ ُكل َّ َّشي ٍءَّ ،و بِ َّوج ِه َّ

ك ال َّ ِتي َّم َّ َّ
لت ( َّغل ََّّبت) أَّر َّكا َّن ُك ِل َّشي ٍءَّ ،و
َّو بِأَّس َّمائِ َّ
ك ال َّ ِذي أَّ َّحا َّط بِ ُك ِل َّشي ٍء.
بِ ِعل ِم َّ
۽ تنهنجي ان عظمت جي واسطي جيڪا هر شي ۾ سمايل
آهي .۽ تنهنجي ان بادشاهي جي واسطي جيڪا هر شي کان
مٿانهين آهي .۽ تنهنجي ان جلوي جي واسطي جيڪو هر شي
جي فنا ٿيڻ کان پوِء به باقي رهندو .۽ تنهنجي انهن نالن جي
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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ِ
ِ
ِ
ِين.
ین َّو يَّا آخ َّر اْلخر َّ
ُوس يَّا أَّ َّو َّل الَّ َّول َّ
يَّا نُ ُ
ور يَّا قُد ُ

اللَّ ُه َّم اغفِر لِي ُ
ك ال ِع َّص َّم .اللَّ ُه َّم
وب ال َّ ِتي تَّه ِت ُ
الذنُ َّ
َّ

الذنُوب ال َّ ِتي تُن ِزل ِ
ِ ِ
الن َّق َّم .اللَّ ُه َّم اغفِر لِ َّي
ُ
اغفر ل َّي ُ َّ
الذنُوب ال َّ ِتي تُغَّ ِیر ِ
الن َّع َّم .اللَّ ُه َّم اغفِر لِي ُ
وب
الذنُ َّ
ُ َّ
ُ
َّ
َّ ِ
ِ
اء .اللَّ ُه َّم اغفِر لِي ُ
وب ال َّ ِتي
س الد َُّع َّ
الذنُ َّ
التي تَّحب ُ
َّ
تُن ِز ُل ال َّبل َّ َّء.

اي نور ،اي هر عيب کان پاڪ ،اي پهرين کان پهريان ۽ اي
پوئين کان پويان ،اي منهجا اهلل منهنجا اهي ڏوھ معاف ڪر
جيڪي عصمت (جا پردا) چاڪ ڪن ٿا .اي منهنجا اهلل منهنجا
اهي ڏوھ معاف ڪر عذاب نازل ڪن ٿا .اي منهنجا اهلل
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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اللَّ ُه َّم اغفِر لِي ُ
ك ال ِع َّص َّم ،اللَّ ُه َّم
وب ال َّ ِتي تَّه ِت ُ
الذنُ َّ
َّ

الذنُوب ال َّ ِتي تُن ِزل ِ
ِ ِ
الن َّق َّم ،اللَّ ُه َّم اغفِر لِ َّي
ُ
اغفر ل َّي ُ َّ
الذنُوب ال َّ ِتي تُ َّغ ِیر ِ
الن َّعمَّ ،
الل ُه َّم اغفِر لِي ُ
وب
الذنُ َّ
ُ َّ
َّ
ُ
َّ
ال َّ ِتي تَّح ِبس الد َُّعا َّءَّ ،
الل ُه َّم اغفِر لِي ُ
وب ال َّ ِتي
الذنُ َّ
ُ
َّ
الل ُه َّم اغفِر لِي ُكل َّ َّذن ٍ
تُن ِز ُل البل َّ َّءَّ ،
ب أَّذ َّنب ُته ُ َّو ُكل َّ
َّ
یئةٍ أَّخطَّأتُ َّها.
َّخ ِط َّ
اي منهنجا اهلل! منهنجا اهي گناھ معاف فرما جيڪي پاڪائي
(عصمت) جو پردو چاڪ ڪن ٿا.اي منهنجا اهلل!منهنجا اهي
گناھ معاف فرما جيڪي ڪيفر کي نازل ڪن ٿا .اي منهنجا
اهلل!منهنجا اهي گناھ معاف فرما جيڪي نعمتن کي تبديل
ڪن ٿا.اي منهنجا اهلل!منهنجا اهي گناھ معاف فرما جيڪي
دعا کي (قبول ٿيڻ کان) روڪن ٿا .اي منهنجا اهلل! منهنجا
اهي گناھ معاف فرما،جيڪي مصيبتون نازل ڪن ٿا.اي
منهنجا اهلل!منهنجو هر اهو گناھ معاف فرما جيڪو مون
انجام ڏنو آهي ۽ هر اها خطا معاف فرما جيڪا مون کان ٿي
وئي آهي.
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ك ِإلَّى
ك بِ ِذك ِر َّك َّوأَّس َّتشفِ ُع بِ َّ
اللَّ ُه َّم ِإنِي أَّتَّ َّق َّر ُب ِإلَّی َّ

ك بِج ِ
ك َّو أَّن
ود َّك أَّن تُدنِ َّی ِني ِمن قُربِ َّ
َّنف ِس َّ
كَّ ،وأَّسأَّل ُ َّ ُ

تُو ِز َّع ِني ُشك َّر َّك َّوأَّن تُل ِه َّم ِني ِذك َّر َّك ،اللَّ ُه َّم ِإنِي
اض ٍع مت َّذلِ ٍل َّخ ِ
اش ٍع ،أَّن تُ َّس ِام َّح ِني
أَّسأَّل ُ َّ
ال َّخ ِ ُ َّ
ك ُس َّؤ َّ
ِ
ِ ِ ِ
كر ِ
اضیا قَّانِعا َّو فِي
َّوتَّر َّح َّمني َّو َّتج َّعلَّني بِقسم َّ َّ
ِ
ال م َّتو ِ
اضعا.
َّجمی ِع الَّح َّو ِ ُ َّ

اي منهنجا اهلل! تنهنجي ذڪر وسيلي تنهجي قريب ٿيان ٿو.
۽ تنهنجي وسيلي خود تنهنجي بارگاھ مان شفاعت طلب
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
مون تي الهام ڪر .اي منهنجا اهلل! توکان هڪ ڊڄندڙ ،عاجز
۽ نيازمند ٻانهي وانگر سوال ٿو ڪيان ته مون سان پيار سان
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.
11
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ك
ال َّم ِن اش َّتدَّت فَّاق َُّتهُ َّو أَّن َّز َّل بِ َّ
اللَّ ُه َّم َّو أَّسأَّل ُ َّ
ك ُس َّؤ َّ
ِعن َّد َّ ِ
ِ
یما ِعن َّد َّك َّرغ َّب ُته ُ،
الش َّدائِد َّح َّ
اج َّته ُ َّو َّعظُ َّم ف َّ
ك َّو َّخفِ َّي َّمك ُر َّك َّو
ك َّو َّعل َّ َّم َّكانُ َّ
اللَّ ُه َّم َّعظُ َّم ُسلطَّانُ َّ
ك َّولَّ يُم ِك ُن
َّب قَّه ُر َّك َّو َّج َّرت قُد َّرتُ َّ
ظ ََّّه َّر أَّم ُر َّك َّو َّغل َّ

ِ ِ
ك.
وم ِت َّ
الف َّر ُار من ُح ُك َّ

اي منهنجا اهلل! تو کان سوال ٿو ڪيان ان سوالي جيان
جنهن جي گهرج وڌي وئي هجي ۽ سخت ضرورت مهل تو
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
عيان ۽ تنهنجو قهر غالب ۽ تنهنجي قدرت نافذ آهي .۽
تنهنجي حڪومت کان ڀڄي وڃڻ به ممڪن ناهي.
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اللَّ ُه َّم ل َّ أَّ ِج ُد لِ ُذنُوبِي َّغافِرا َّو ل َّ لِ َّق َّبائِ ِحي َّساتِرا َّو لَّ

ٍ
ِ
لِ َّشيء ِمن َّع َّمل َّي ال َّق ِبی ِح بِال َّح َّس ِن ُم َّب ِدل َّغی َّر َّك ،لَّ ِإلَّهَّ

ت َّنف ِسي َّو تَّ َّج َّرأ ُت
ت ُسب َّحا َّن َّ
ِإل َّ أَّن َّ
ك َّو بِ َّحم ِد َّك ظَّلَّم ُ
ك َّعل ََّّي.
ت ِإلَّى ق َِّدي ِم ِذك ِر َّك لِي َّو َّم ِن َّ
بِ َّجه ِلي َّو َّس َّكن ُ

اي منهنجا اهلل! مان پنهنجي گناهن جو بخشيندڙ ۽ پنهنجي
خطائن کي ڍڪيندڙ ۽ پنهنجي بري عمل کي سٺي ۾ تبديل
ڪندڙ تو کان سواِء ڪنهن کي نه ٿو ڏسان .تو کان سواِء ڪو
معبود ناهي .تون پاڪ آهين .۽ تو کي ساراهيان ٿو ،پاڻ تي
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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اللَّ ُه َّم َّمول َّ َّي َّكم ِمن قَّ ِبی ٍح َّس َّترتَّه َُّ ،و َّكم ِمن

فَّ ِ
اد ٍح ِم َّن ال َّبل َّ ِء أَّقَّل َّته ُ (أَّ َّمل َّته ُ) َّو َّكم ِمن ِع َّثا ٍر

وقَّیته و َّكم ِمن مكر ٍ
وه َّدفَّع َّته ُ َّو َّكم ِمن ثَّ َّن ٍاء
َّ َّ ُ َّ
َّ ُ
ت أَّهل لَّه ُ َّن َّشرتَّه ُ.
َّج ِمی ٍل لَّس ُ

اي منهنجا اهلل! اي منهنجا سائين منهنجيون ڪيتريون ئي
خطائون ڍڪي ڇڏيئي ۽ ڪيتريون ئي (ڳريون) سخت
مصيبتون مون تان ٽاري ڇڏيئي ۽ ڪيترن ئي ٿاٻن کان مون
کي محفوظ رکيئي ۽ ڪيترن ئي اڻ وڻندڙ حالتن کي پري
ڪيئي ۽ ڪيتريون ئي تعريفون جن جي مان الئق نه هئس
ماڻهن ۾ مشهور ڪيئي.

14
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ِ
وء َّحالِي َّو ق َُّص َّرت
اللَّ ُه َّم َّعظُ َّم بَّلَّئي َّو أَّف َّر َّط بِي ُس ُ

(ق ََّّص َّرت) بِي أَّع َّمالِي َّو قَّ َّع َّدت بِي أَّغلَّلِي َّو َّح َّب َّس ِني
ِ
آمالِي) َّو َّخ َّد َّعت ِني الدُن َّیا
َّعن َّنف ِعي بُع ُد أَّ َّملي ( َّ

بِغُ ُرو ِر َّها َّو َّنف ِسي بِ ِج َّنايَّ ِت َّها (بِ ِخ َّیانَّ ِت َّها) َّو ِمطَّالِي يَّا

ك ُد َّعائِي
ب َّعن َّ
ك بِ ِع َّزتِ َّ
َّس ِی ِدي فَّأَّسأَّل ُ َّ
ك أَّن لَّ يَّح ُج َّ
وء َّع َّم ِلي َّو فِ َّعالِي.
ُس ُ

اي منهنجا اهلل! منهنجي مصيبت وڌي وئي ۽ منهنجي
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 ۽
منهنجي نفس گناھ وسيلي ۽ توبه ۾ اڄ سڀاڻي ڪرڻ مون
کي فريب ڏنو .اي منهنجا سائين بس تو کان سوال ٿو ڪيان
تنهنجي عزت جي واسطي ته تنهنجي بارگاھ ۾ منهنجو برو
عمل ۽ برو ڪردار دعا جي قبوليت کان رڪاوٽ نه بڻجي.
15

Presented by Ziaraat.Com

ت َّعلَّی ِه ِمن ِسرِي َّو لَّ
َّو ل َّ تَّف َّضح ِني بِ َّخفِ ِي َّما اطَّلَّع َّ
تُ َّع ِ
اجل ِني بِال ُع ُقوبَّ ِة َّعلَّى َّما َّع ِمل ُته ُ فِي َّخل ََّّواتِي ِمن ُسو ِء

فِع ِلي و ِإساءتِي و َّدوا ِم تَّفر ِ
ِيطي َّو َّج َّهالَّ ِتي َّو َّكث َّر ِة
َّ َّ َّ َّ َّ
َّش َّه َّواتِي َّو َّغف َّل ِتي

۽ مون کي ذليل ۽ خوار نه ڪر منهنجيانهن لڪل رازن
سببان جن کان آگاهي اٿئي ۽ انهن ڪڌن ڪمن ۽ برن عملن
تي مون کي سزا ڏيڻ ۾ جلدي نه ڪر جيڪي اڪيالئي ۾
انجام ڏنا اٿم ،پوِء اها لڳاتار نافرماني هجي ،يا جهالت ۽
شهوتن جي گهڻائي ۽ غفلت.

16
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ال (فِي الَّح َّو ِ
ك لِي فِي ُك ِل الَّح َّو ِ
ال
َّو ُك ِن اللَّ ُه َّم بِ ِع َّزتِ َّ
یع الُ ُمو ِر َّعطُوفاِ .إلَّ ِهي َّو
ُك ِل َّها) َّر ُءوفا َّو َّعل ََّّي فِي َّج ِم ِ

ِ
ِ
النظ ََّّر فِي
ف ُضرِي َّو َّ
َّربي َّمن لي َّغی ُر َّك أَّسأَّلُه ُ َّكش َّ
أَّمرِي.

اي منهنجا اهلل! تو کي تنهنجي عزت جو واسطو آهي مون
سان هر حال ۾ مهرباني سان پيش اچ ۽ هر ڪم ۾ مون تي
لطف ۽ عنايت فرما .اي منهنجا اهلل ،اي منهنجا پالڻهار توکان
سواء ڪير اٿم جنهن کي پنهنجي مشڪل حل ڪرڻ ۽
پنهنجي ڪمن تي لطف جي نظر ڪرڻ جو سوال ڪيان.

17
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ت فِ ِ
یه َّه َّوى
ِإلَّ ِهي َّو َّمول َّ َّي أَّج َّري َّ
ت َّعل ََّّي ُحكما ات ََّّبع ُ
َّنف ِسي َّو لَّم أَّح َّترِس فِ ِ
یه ِمن تَّزيِی ِن َّع ُد ِوي فَّ َّغ َّرنِي بِ َّما

ت بِ َّما
أَّه َّوى َّو أَّس َّع َّد ُه َّعلَّى ذَّلِ َّ
اء ،فَّ َّت َّج َّاوز ُ
ك ال َّق َّض ُ

ض) ح ُد ِ
ِ
ود َّك َّو
َّج َّرى َّعل ََّّي ِمن َّذلِ َّ
ض (من َّنق ِ ُ
ك بَّع َّ

ض أَّ َّو ِام ِر َّك.
َّخالَّف ُ
ت بَّع َّ

اي منهنجا اهلل! ۽ اي منهنجا سردار ،تو مون تي حڪم جاري
ڪيو پر مون نفساني خواهشن جي پيروي ڪئي ۽ ان کي
پنهنجي دشمن پاران سنواري پيش ڪرڻ تي توجه نه ڏنم بس
پنهنجي نفساني خواهش وسيلي مون کي ڌوڪو ڏنائين ۽ ان
ڪم ۾ قضا به سندس مدد ڪئي .بس اهڙي طرح تنهنجيون
ڪجھ حدون اورانگهيم ۽ تنهنجي ڪجھ حڪمن جي
مخالفت ڪيم.
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ك َّو ل َّ ُح َّج َّة
ك ال َّحم ُد (ال ُح َّج ُة) َّعل ََّّي فِي َّج ِمی ِع َّذلِ َّ
فَّ َّل َّ
لِي فِیما َّجرى َّع َّلي فِ ِ
ك َّو
یه ق ََّّض ُاؤ َّك َّو أَّل َّز َّم ِني ُحك ُم َّ
َّ
َّ َّ
ك يَّا ِإلَّ ِهي بَّع َّد تَّق ِصیرِي َّو ِإس َّرافِي
بَّل َّ ُؤ َّكَّ ،و قَّد أَّتَّی ُت َّ
علَّى نَّف ِسي معت ِذرا نَّ ِ
ادما ُمن َّك ِسرا ُمس َّت ِقیل ُمس َّتغفِرا
َّ
ُ َّ

ُم ِنیبا ُم ِقرا ُمذ ِعنا ُمع َّترِفا.

انهن سڀني جاين تي مون مٿان تنهنجي طرفان حجت تمام
آهي ۽ تنهنجي قضا وسيلي جيڪو مون تي جاري ٿيو آهي
ان ۾ منهنجو ڪو حق ۽ مون وٽ ڪا حجت ناهي .مون کي
تنهنجي فرمان ۽ آزمايش پابند بڻايو آهي .اي منهنجا اهلل!
عبادت ۾ ڪوتاهي ،نفساني خواهشن ۾ وڌي حصو وٺڻ کان
پوِء تنهنجي بارگاھ ۾ آيو آهيان .معذرت طلبيندي ،پشيمان،
ٽٽل دل ،معافي جو طلبگار ٿيندي ،واپس موٽندي ،گناھ جو
اقرار ،اذعان ۽ اعتراف ڪندي.
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ل َّ أَّ ِج ُد َّم َّفرا ِم َّما َّكا َّن ِم ِني َّو ل َّ َّمف َّزعا أَّتَّ َّو َّجه ُ ِإلَّی ِه فِي
ك ُعذ ِري َّو ِإد َّخالِ َّ ِ
اي فِي َّس َّع ِة
أَّمرِيَّ ،غی َّر ق َُّبولِ َّ
ك إيَّ َّ

ك .اللَّ ُه َّم ( ِإلَّ ِهي) فَّاق َّبل ُعذ ِري َّو
( َّس َّعةٍ ِمن) َّرح َّم ِت َّ
ار َّحم ِش َّدةَّ ُضرِي َّو ف ُ َّك ِني ِمن َّش ِد َّوثَّاقِي.

جيڪو ڪجھ انجام ڏنو اٿم ان کان فرار جو رستو نٿو
ڏسان ۽ نه وري ڪا پناهگاھ ٿو ڏسان جتي پناھ وٺي سگهان.
سواِء ان جي جو منهنجي معذرت قبول ڪرين ۽ مون کي
پنهنجي اڻ کٽ رحمت ۾ جاِء ڏئين .اي منهنجا اهلل! منهنجي
معذرت قبول فرما ۽ منهنجي هيڻي حال تي رحم ڪر ۽ مون
کي گناھ جي مضبوط بند کان آجو فرما.

20
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ِ
ف بَّ َّدنِي َّو ِرقَّ َّة ِجل ِدي َّو ِدقَّ َّة َّعظ ِمي،
يَّا َّرب ار َّحم َّضع َّ

يَّا َّمن بَّ َّدأَّ َّخل ِقي َّو ِذكرِي َّو تَّربِ َّی ِتي َّو بِرِي َّو تَّغ ِذيَّ ِتي

ك َّو َّسالِ ِ
ف بِ ِر َّك بِي ،يَّا ِإلَّ ِهي َّو
َّهب ِني ِلب ِت َّد ِاء َّك َّر ِم َّ
س ِی ِدي و ربِي أَّتُرا َّك مع ِذبِي بِنا ِر َّك بع َّد تَّو ِح ِ
ید َّك َّو بَّع َّد
َّ َّ
َّ ُ َّ
َّ
َّ َّ

ك.
َّماانط ََّّوى َّعلَّی ِه قَّل ِبي ِمن َّمع ِرفَّ ِت َّ

اي منهنجا اهلل! منهجي جسم جي ڪمزوري ،کل جي
سنهڙائي ۽ هڏن جي نرمي تي رحم فرما .اي اها ذات جنهن
وسيلي منهنجي تخليق ،منهنجي ذڪر ،منهنجي تربيت ۽
مون مٿان احسان جي شروعات ٿي ،پنهنجي ان شروعاتي
ڪرم ۽ مون مٿان احسان واري روش جي واسطي هاڻي مون
کي معاف ڪر .اي منهنجا اهلل ،منهنجا سردار ،منهنجا
پالڻهار .ڇا مون کي پنهنجي دوزخ جو عذاب چکيندي
ڏسندين ان کان پوِء جو مان تنهنجي وحدانيت جو اقرار ڪري
چڪو آهيان ۽ منهنجو دل تنهنجي معرفت جي نور سان
روشن ٿي چڪو آهي.
21
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َّو لَّ ِه َّج بِ ِه لِ َّسانِي ِمن ِذك ِر َّك َّواع َّت َّق َّد ُه َّض ِمیرِي ِمن

ك َّو بَّع َّد ِصد ِق اع ِترافِي َّو ُد َّعائِي َّخ ِ
اضعا
ُح ِب َّ
َّ
لِ ُربُوبِ َّی ِت َّ
كَّ ،هی َّه َّ
ات أَّن َّ
ت أَّك َّرم ُ ِمن أَّن تُ َّض ِی َّع َّمن َّربَّی َّتهُ
آوي َّته ُ أَّو تُ َّس ِل َّم
أَّو تُب ِع َّد (تُ َّب ِع َّد) َّمن أَّدنَّی َّته ُ أَّو تُ َّش ِر َّد َّمن َّ
ِإلَّى ال َّبل َّ ِء َّمن َّك َّفی َّته ُ َّو َّر ِحم َّته ُ.

۽ ان جي سائي ۾ منهنجي زبان تان تنهنجو ذڪر جاري ٿي
چڪو آهي ۽ منهنجو اندر تنهنجي عشق سان ڀرجي چڪو
آهي ۽ تنهنجي ربوبيت جو سچو اقرار ڪري چڪو آهيان ۽
نوڙت سان درخواست ڪري چڪو آهيان .اهڙو گمان به نه اٿم
۽ تنهنجو ڪرم ان کان وڌيڪ آهي جو جنهن جي تو پرورش
ڪئي آهي ان کي ضايع ڪرين يا جنهن کي پنهنجي ويجهو
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!
22
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ت ِشعرِي يَّا َّس ِی ِدي َّو ِإلَّ ِهي َّو َّمول َّ َّي أَّتُ َّس ِل ُط
َّو لَّی َّ
النار َّع َّلى وج ٍ
ك َّس ِ
اج َّدة َّو َّعلَّى
وه َّخ َّرت لِ َّعظ ََّّم ِت َّ
ُ ُ
َّ َّ
ادقَّة و بِ ُشك ِر َّك م ِ
ید َّك ص ِ
أَّلس ٍن نَّطَّ َّقت بِتو ِح ِ
اد َّحة َّو
َّ
َّ
َّ
َّ
ُ
َّعلَّى قُلُ ٍ
ك ُم َّح ِق َّقة.
وب اع َّت َّرفَّت بِ ِإلَّ ِه َّی ِت َّ

ڪاش مون کي اهو معلوم هجي ها اي منهنجا سائين ۽ اي
منهنجا معبود ۽ اي منهنجا سردار ڇا تون انهن چهرن تي باھ
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
دلين تي جن حقيقي طور تنهنجي معبود هجڻ جو اعتراف
ڪيو.
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ك َّح َّتى َّص َّارت
َّو َّعلَّى َّض َّمائِ َّر َّح َّوت ِم َّن ال ِعل ِم بِ َّ
اشعة و َّعلَّى جوا ِرح سعت ِإلَّى أَّوط ِ
ِ
َّان تَّ َّع ُب ِد َّك طَّائِ َّعة
َّخ َّ َّ
َّ َّ َّ َّ َّ

ك َّو لَّ
َّو أَّ َّش َّارت بِاس ِتغ َّفا ِر َّك ُمذ ِع َّنةَّ ،ما َّه َّك َّذا الظَّ ُن بِ َّ
ت تَّعل َُّم
ك َّعن َّ
أُخ ِبرنَّا بِ َّفض ِل َّ
ِيم يَّا َّر ِبَّ ،و أَّن َّ
ك يَّا َّكر ُ
َّضعفِي َّعن ق َِّلی ٍل ِمن بَّل َّ ِء الدُن َّیا َّو ُع ُقوبَّاتِ َّها

۽ انهن ضميرن تي جن کي تنهنجي معرفت گهيري ورتو
ايستائين جو تنهنجي بارگاه ۾ خضوع اختيار ڪيائون ۽
انهن عضون تي جيڪي شوق سان تنهنجي عبادت ۽ پرستش
جي جڳھ ڏانهن وڌيا ۽ اقرار ڪندي تنهنجي مغفرت جي ڳوال
ڪئي( ،تعجب آهي جو انهن سڀني کي باھ ۾ ساڙين) تو مان
اھڙو گمان به نه ٿو ڪري سگهجي ۽ تنهنجي فضل مان اسان
کي اهڙي ڪا خبر به نه ڏني وئي آهي اي ڪريم اي پالڻهار.
۽ تون منهنجي ڪمزوري کان آگاه آهين ته آُء دنيا جي
ٿورڙين مصيبتن ۽ عذابن کي سهڻ جي سگھ نه ٿو رکان.
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ك
یها ِم َّن ال َّم َّكا ِر ِه َّعلَّى أَّه ِل َّها َّعلَّى أَّ َّن َّذلِ َّ
َّو َّما يَّجرِي فِ َّ

ِ
ِ
ِ
یر ُم َّدتُه ُ.
یر بَّ َّق ُاؤ ُه قَّص ٌ
بَّلَّءٌ َّو َّمك ُرو ٌه قَّلیل ٌ َّمك ُثهُ يَّس ٌ
فَّ َّكیف اح ِت َّمالِي لِبل َّ ِء اْل ِخر ِة َّو َّج ِلی ِل ( ُحلُ ِ
ول)
َّ
َّ
َّ
ِ
ول ُم َّدتُه ُ َّو يَّ ُدوم ُ
ُوقُو ِع ال َّم َّكا ِره فِ َّ
یها َّو ُه َّو بَّلَّءٌ تَّطُ ُ
ف َّعن أَّه ِل ِهَّ ِ ،لنَّه ُ ل َّ يَّ ُكو ُن ِإل َّ َّعن
َّم َّق ُامه ُ َّو ل َّ يُ َّخ َّف ُ
ك.
ك َّو َّس َّخ ِط َّ
ك َّوان ِت َّق ِام َّ
َّغ َّض ِب َّ
۽ جيڪو ڪجھ اهل دنيا تي ان جي اڻوڻندڙ حادثن مان گزري
رهيو آهي ،جڏهن ته اهي مصيبتون ۽ اڻوڻندڙ حادثا ٿوري
وقت الِء آهن باقي نه رهندا ۽ جلدي ختم ٿي ويندا .بس پوِء
ڪهڙي ريت آُء اخروي مصيبت ۽ ان جهان جي اڻوڻندڙ حادثن
کي برداشت ڪندس جيڪي ڳچ عرصي تائين رهنديون ۽
دائمي هونديون ۽ جن تي اهي مصيبتون اينديون انهن الِء ڪا
رعايت نه هوندي ،ان ڪري جو انهن مصيبتن جو سبب سواِء
تنهنجي ڪاوڙ ،انتقام ۽ ناراضگي جي ٻيو ڪو به نه هوندو.
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َّ
ض .يَّا َّس ِی ِدي
الس َّم َّاو ُ
َّو َّه َّذا َّما ل َّ تَّ ُقوم ُ لَّه ُ َّ
ات َّو الر ُ

ِ
َّ ِ
فَّ َّكیف لِي (بِي) َّو أَّ َّنا َّعب ُد َّك َّ ِ
یر
َّ
الضع ُ
یف الذلیل ُ ال َّحق ُ
ِ
ِ ِ
ین ،يَّا ِإلَّ ِهي َّو َّربِي َّو َّس ِی ِدي َّو
ین ال ُمس َّتك ُ
المسك ُ
ك أَّش ُكو َّو لِ َّما ِمن َّها أَّ ِض ُج َّو
َّمول َّ َّي ِ َّل ِي الُ ُمو ِر ِإلَّی َّ
أَّب ِكي ِ َّللِی ِم ال َّع َّذ ِ
اب َّو ِشدَّتِ ِه أَّم لِطُ ِ
ول ال َّبل َّ ِء َّو ُمدَّتِ ِه.
۽ اها اهڙي مصيبت آهي جنهن کي آسمان ۽ زمين به برداشت
نه ٿا ڪري سگهن .اي منهنجا سردار .بس منهنجي ڪهڙي
حيثيت آهي ان حال ۾ جو آُء تنهنجو ڪمزور ،خوار ،خسيس،
مسڪين ۽ نيازمند ٻانهو آهيان .اي منهنجا معبود ۽ اي
منهنجا پالڻهار ۽ اي منهنجا سردار ۽ اي منهنجا آقا پنهنجي
ڪهڙي ڪهڙي درد جي تنهنجي بارگاھ ۾ شڪايت ڪيان؟ ۽
پنهنجي ڪهڙي مصيبت تي تنهنجي بارگاھ ۾ گريو ڪيان ۽
ڳوڙها ڳاڙيان؟ ڇا عذاب جي سخت ۽ دردناڪ هجڻ تي يا
مصيبتن جي ڊگهي ۽ طوالني هجڻ تي؟
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فَّل َِّئن صیرتَّ ِني لِلع ُقوب ِ
ت بَّی ِني
ات َّم َّع أَّع َّدائِ َّ
ك َّو َّج َّمع َّ
َّ َّ
ُ َّ

ك َّو
ت بَّی ِني َّو بَّی َّن أَّ ِح َّبائِ َّ
َّو بَّی َّن أَّه ِل بَّلَّئِ َّ
ك َّو فَّ َّرق َّ
ك ،فَّ َّهب ِني يَّا ِإلَّ ِهي َّو َّس ِی ِدي َّو َّمولَّ َّي َّو َّربِي
أَّولِ َّیائِ َّ

ك.
ف أَّص ِب ُر َّعلَّى فِ َّراقِ َّ
ت َّعلَّى َّع َّذابِ َّ
َّص َّبر ُ
ك فَّ َّكی َّ

بس جيڪڏهن مون کي عذاب ۽ مصيبت ۾ پنهنجي دشمنن
سان گڏ رکيئي ۽ مون کي ۽ اهل مصيبت کي هڪ جڳھ
قرار ڏنئي ۽ منهنجي ۽ پنهنجي دوستن ۽ عاشقن جي درميان
جدائي قرار ڏنئي ،بس اي منهنجا معبود ۽ منهنجا سردار ۽
منهنجا موال ۽ منهنجا پالڻهار جيتوڻيڪ تنهنجي عذاب تي
صبر ڪري ويندس پر تنهنجي جدائي تي ڪيئن صبر
ڪندس؟
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ِ
ِ
ف
َّو َّهبني (يَّا إلَّ ِهي) َّص َّبر ُت َّعلَّى َّح ِر َّنا ِر َّك فَّ َّكی َّ
ف أَّس ُك ُن فِي
أَّص ِب ُر َّع ِن َّ
النظَّ ِر ِإلَّى َّك َّر َّام ِت َّ
ك .أَّم َّكی َّ
ك يَّا َّس ِی ِدي َّو َّمول َّ َّي
َّ
النا ِر َّو َّر َّجائِي َّعف ُو َّك .فَّ ِب ِع َّزتِ َّ
أُق ِسم ص ِ
ادقا ل َِّئن تَّركت ِني نَّ ِ
ك بَّی َّن
اطقا َّ َّل ِض َّج َّن ِإلَّی َّ
َّ َّ
ُ َّ
ِِ
ِ
ِِ
ین).
أَّهل َّها َّض ِج َّ
ین (اْللم َّ
یج اْلمل َّ
۽ اي منهنجا اهلل تنهنجي باھ جي تپش تي ته صبر ڪري
ويندس پر تنهنجي ڪرم واري نظر ڦيرائڻ تي ڪيئن صبر
ڪندس؟ يا ڪهڙي ريت آُء باھ ۾ ويندس جڏهن ته منهنجي
اميد تو وٽان معاف ڪرڻ ۽ ڇڏي ڏيڻ آهي؟! "بس تنهنجي
عزت جو قسم اي منهنجا سردار ۽ اي منهنجا موال سچو
قسم ٿو کڻان ته جيڪڏهن مون کي ڳالهائڻ جي اجازت ڏنئي
ته اهل دوزخ جي وچ ۾ بيهي آسائتن وانگر وڏيون فريادون
ڪندس.
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ِ
ین َّو َّ َّلب ِك َّی َّن
َّو َّ َّلص ُر َّخ َّن ِإلَّی َّ
ك ُص َّرا َّخ ال ُمس َّتصرِخ َّ
ك ب َّكاء ال َّفاقِ ِدين و َّلُ َّن ِ
ت يَّا َّولِ َّي
اديَّ َّن َّ
ك أَّي َّن ُكن َّ
َّ َّ
َّعلَّی َّ ُ َّ

ِِ
ِ
ین يَّا َّغايَّةَّ آ َّم ِ
اث
ین يَّا ِغ َّی َّ
ال ال َّعا ِرف َّ
ال ُمؤمن َّ
ِ ِ
وب َّ ِ ِ
ین يَّا َّح ِبیب قُلُ ِ
ین َّو يَّا ِإلَّهَّ
الصادق َّ
ال ُمس َّتغیث َّ
َّ

ِ
ین.
ال َّعالَّم َّ

۽ انهن ماڻهن وانگر وڏا واڪا ڪندس جيڪي فرياد رسي
چاهيندا آهن .۽ هر حال ۾ تنهنجي بارگاه ۾ انهن ماڻهن
وانگر گريو ڪندس جن جو ڪو عزيز وڇڙي ويو هجي ۽ تو
کي آواز ڏيندس ڪٿي آهين اي مومنن جا موال ،اي عارفن
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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ِ
یها
أَّفَّ ُت َّرا َّك ُسب َّحا َّن َّ
ك يَّا ِإلَّ ِهي َّو بِ َّحمد َّك تَّس َّم ُع فِ َّ
ٍ ِ
یها بِ ُم َّخالَّ َّف ِت ِهَّ ،و
َّصو َّت َّعبد ُمسل ٍم ُس ِج َّن (يُس َّج ُن) فِ َّ

ِ ِ ِ ِِ
ِ
س بَّی َّن أَّط َّباقِ َّها
ذَّ َّ
اق طَّع َّم َّع َّذاب َّها ب َّمعص َّیته َّو ُحب َّ
بِجر ِم ِه َّو َّجرِيرتِ ِهَّ ،و ُهو يَّ ِ
یج ُم َّؤ ِم ٍل
ض ُج ِإلَّی َّ
ك َّض ِج َّ
ُ
َّ
َّ
ك و ين ِ
ِ ِ
ادي َّ ِ ِ
لِ َّرح َّم ِت َّ َّ ُ َّ
ك بِل َّسان أَّه ِل تَّوحید َّك َّو يَّ َّت َّو َّسلُ
ك.
ك بِ ُربُوبِ َّی ِت َّ
ِإلَّی َّ

ڇا ائين ممڪن آهي اي منهنجا پاڪ ۽ واکاڻيل معبود جو
دوزخ ۾ هڪ مسلمان ٻانهي جو آواز ٻڌين جيڪو تنهنجي
حڪمن جي مخالفت سبب اتي قيدي بڻيو هجي ۽ جنهن
پنهنجي نافرماني سبب ان جي عذاب جو مزو چکيو هجي.
جنهن کي سندس جرم ۽ جرئت سبب ان جي زنجيرن ۾
جڪڙيو ويو هجي ۽ اهو تنهنجي رحمت جي اميدوار وانگر
تو کي پڪاري ۽ تنهنجي وحدانيت جو اقرار ڪندڙ وانگر تو
کي سڏي ۽ تنهنجي پالڻهار هجڻ کي تو وٽ وسيلو بڻائي.
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يَّا َّمولَّي فَّ َّكیف يَّب َّقى فِي ال َّع َّذ ِ
اب َّو ُه َّو يَّر ُجو َّما
َّ
َّ

ف تُؤلِ ُمهُ َّ
َّف ِمن ِحل ِم َّ
الن ُار َّو ُه َّو يَّأ ُملُ
ك ،أَّم َّكی َّ
َّسل َّ

ت
ك َّو َّرح َّم َّت َّ
فَّض َّل َّ
یب َّها َّو أَّن َّ
ك أَّم َّكی َّ
ف يُح ِرقُه ُ لَّ ِه ُ
ف يَّش َّت ِمل ُ َّعلَّی ِه
تَّس َّم ُع َّصوتَّه ُ َّو تَّ َّرى َّم َّكانَّه ُ ،أَّم َّكی َّ

ِ
ت تَّعل َُّم َّضع َّفه ُ.
یر َّها َّو أَّن َّ
َّزف ُ

اي منهنجا موال اهو ڪيئن عذاب ۾ رهي سگهي ٿو جيڪو
تنهنجي پهريان کان موجود حلم جو اميدوار هجي يا ان کي
باھ ڪيئن تڪليف رسائيندي جڏهن ته هو تنهنجي فضل ۽
رحمت جو اميدوار هجي .يا ڪهڙي ريت ان کي باھ جا شعال
ساڙيندا ،ان حال ۾ جو تون ان جو آواز ٻڌي رهيو هجين ۽
کيس ان جاِء تي ڏسي رهيو هجين ۽ ڪهڙي ريت ان کي باھ
وڪوڙي ويندي جڏهن ته تون ان جي ڪمزوري کي ڄاڻين
ٿو؟
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ت تَّعل َُّم ِصدقَّه ُ ،أَّم
ف يَّ َّت َّقل َّقلُ بَّی َّن أَّط َّباقِ َّها َّو أَّن َّ
أَّم َّكی َّ

َّكیف تَّزجره َّزبانِیتها و هو ين ِ
ف
ادي َّ
َّ ُ ُ ُ َّ َّ ُ َّ َّ ُ َّ ُ َّ
ك يَّا َّربَّه ،أَّم َّكی َّ
ِ ِِ ِ
یها،
يَّر ُجو فَّض َّل َّ
ك فِي عتقه من َّها فَّ َّتت ُر ُكه ُ (فَّ َّتت ُر َّكه ُ) فِ َّ
ك.
وف ِمن فَّض ِل َّ
ك الظَّ ُن بِ َّ
َّهی َّها َّت َّما ذَّلِ َّ
ك َّو لَّ ال َّمع ُر ُ
يا ڪهڙي ريت کيس دوزخ جي طبقن ۾ هيڏي هوڏي گِهليو
ويندو جڏهن ته تون ان جي سچائي کي ڄاڻين ٿو؟ يا ڪهڙي
ريت عذاب جا فرشتا کيس تڙيندا جڏهن ته هو تو کي پنهنجو
پالڻهار چئي سڏيندو هوندو؟ يا ڪهڙي ريت ممڪن آهي جو
هو دوزخ کان آزادي الِء تنهنجي معافي جي آس رکندو هجي
۽ تون کيس اتي ئي ڇڏي ڏئين؟ اهي ڪم (تنهنجي ٻانهن
کي نوازڻ واري صفت کان) پري آهن ۽ توالِء اهڙو گمان به نه
ٿو ڪري سگهجي .۽ نه ئي تنهنجي فضل بابت ائين چئي
سگهجي ٿو.
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ِ ِ
َّو ل َّ مش ِبه ٌ لِما َّع َّامل َّ ِ
ين ِمن بِ ِر َّك َّو
ُ
ت بِه ال ُم َّوحد َّ
َّ
ت بِ ِه ِمن
ِإح َّسانِ َّ
ك .فَّ ِبال َّی ِقی ِن أَّقط َُّع لَّو ل َّ َّما َّح َّكم َّ
تَّع ِذ ِ
ك،
ت بِ ِه ِمن ِإخل َّ ِد ُم َّعانِ ِدي َّ
يب َّجا ِح ِدي َّ
ك َّو ق ََّّضی َّ
الن َّار ُكلَّ َّها بَّردا َّو َّسلَّماَّ ،و َّما َّكا َّن ( َّكانَّت)
ت َّ
ل ََّّج َّعل َّ

ِ ٍ
یها َّم َّقرا َّول َّ ُم َّقاما ( َّم َّقاما)
َّل َّحد فِ َّ

۽ نه ئي اهل توحيد سان تنهنجي نيڪي ۽ احسان واري
سلوڪ سان ان جي هڪجهڙائي آهي .بس اهو يقين سان
ڄاڻان ٿو ته جيڪڏهن منڪرن الِء تنهنجي طرفان عذاب جو
حڪم نه هجي ها ۽ تنهنجي طرفان تنهنجي دشمنن جو هميشه
باھ ۾ ۾ رهڻ وارو حڪم صادر نه ٿيو هجي ها ته هر حال ۾
پوري دوزخ کي ٿڌو ۽ سالمتي وارو بڻائين ها ۽ ڪنهن کي
به ان جاِء تي نه رکين ها.
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ت أَّن تَّم َّلَّ َّها ِم َّن
لَّ ِك َّن َّ
ك تَّ َّقد ََّّست أَّس َّم ُاؤ َّك أَّق َّسم َّ
ِ
ِ
ِ
الن ِ
یها
ِين ِم َّن ال ِج َّن ِة َّو َّ
ین َّو أَّن تُ َّخل َّد فِ َّ
اس أَّج َّمع َّ
ال َّكافر َّ
ِِ
ت
ت ُمب َّت ِدئا َّو تَّط ََّّول َّ
ت َّجلَّ ثَّ َّن ُاؤ َّك قُل َّ
ينَّ .و أَّن َّ
ال ُم َّعاند َّ
الن َّعا ِم ُم َّت َّكرِما أَّ فَّمن َّكا َّن ُمؤ ِمنا َّكمن َّكا َّن فَّ ِ
بِ ِ
اسقا لَّ
َّ
َّ
ك بِال ُقد َّر ِة ال َّ ِتي
يَّس َّت ُوو َّنِ .إلَّ ِهي َّو َّس ِی ِدي فَّأَّسأَّل ُ َّ

قَّدَّرتَّ َّها

ليڪن تون اها ذات آهين جنهن جا ناال پاڪ آهن تو قسم
کنيو آهي ته دوزخ کي سڀني ڪافرن سان ڀري ڇڏيندين
چاهي اهي جنن مان هجن يا انسانن مان ۽ دشمنن کي هميشه
اتي رکندين .۽ تون اها ذات آهين جنهن جي ساراھ جلي آهي
ان ڳالھ سان شروعات ڪيئي ۽ پنهنجي نعمتن جي
ڪريماڻي ورڇ ڪندي فرمايئي ته :ڇا مومن ڪافرن وانگر
آهن ،بلڪل به نه .اهي هڪجهڙا نه ٿا ٿي سگهن .اي منهنجا
معبود ۽ اي منهنجا سردار تنهنجي ان قدرت جي واسطي
سوال ڪيان ٿو جنهن کي تو مقدر بڻايو آهي
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َّو بِال َّق ِ
ت َّمن َّعلَّی ِه
ض َّی ِة ال َّ ِتي َّح َّتم َّت َّها َّو َّح َّكم َّت َّها َّو َّغ َّلب َّ

ب لِي فِي َّه ِذ ِه اللَّیل َِّة َّو فِي َّه ِذ ِه
أَّج َّري َّت َّها ،أَّن تَّ َّه َّ
اع ِة ُكل َّ ُجر ٍم أَّجرم ُته ُ َّو ُكل َّ ذَّن ٍ
ب أَّذنَّب ُته َُّ ،و ُكلَّ
َّ
الس َّ
َّ
قَّ ِبی ٍح أَّس َّررتُه ُ َّو ُكلَّ َّجه ٍل َّع ِمل ُته ُ َّك َّتم ُتهُ أَّو أَّعلَّن ُتهُ
أَّخ َّفی ُته ُ أَّو أَّظ َّهرتُه ُ.

۽ تنهنجي ان فرمان جي واسطي جنهن کي حتمي بڻايئي ۽
سڀن مٿان الڳو ڪيئي ۽ جنهن تي ان کي جاري ڪيئي ان
مٿان غلبو حاصل ڪيئي ته بخشي ڇڏ (اڄوڪي) هن رات ۽
هن گهڙي ۾ منهنجو هر جرم جيڪو مون ڪيو آهي ۽ گناھ
جيڪو مون انجام ڏنو آهي ۽ هر برائي جيڪا مون لڪي
انجام ڏني آهي ۽ هر ناداني جنهن تي مون عمل ڪيو آهي
ان کي لڪايو اٿم يا ظاهر ڪيو اٿم .لڪي انجام ڏني اٿم يا
ظاهر ڪئي اٿم.
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ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين
ین الَّذ َّ
َّو ُكل َّ َّس ِی َّئة أَّ َّمر َّت بِ ِإث َّبات َّها الك َّرام َّ ال َّكات ِب َّ
َّو َّكل َّت ُهم بِ ِحف ِظ َّما يَّ ُكو ُن ِم ِني َّو َّج َّعل َّت ُهم ُش ُهودا َّعل ََّّي

ت َّ ِ
یب َّعل ََّّي ِمن َّو َّرائِ ِهم،
ت أَّن َّ
َّم َّع َّج َّوا ِر ِحي َّو ُكن َّ
الرق َّ

الش ِ
َّو َّ
ك أَّخ َّفی َّته ُ َّو
اه َّد لِ َّما َّخفِ َّي َّعن ُهم َّو بِ َّرح َّم ِت َّ
ِ
بِ َّفض ِل َّ
ك َّس َّترتَّه َُّ ،و أَّن تُ َّوفِ َّر َّحظي ِمن ُك ِل َّخی ٍر أَّن َّزل َّته ُ

(تُن ِزلُه ُ)

۽ هر اها برائي جنهن جي لکڻ جو تو ڪرام ڪاتبين کي
حڪم ڏنو آهي .جن کي تو ذميداري ڏني آهي ته مان جيڪو
ڪم ڪيان ان کي لکن ۽ کين مون مٿان منهنجي عضون
سان گڏ انهن کي به گواھ قرار ڏنو اٿئي ۽ انهن کان وڌيڪ ته
تون منهنجي عملن جي نگراني ڪندڙ آهين ۽ جيڪو انهن
کان رهجي وڃي ان کي ڏسندڙ آهين ۽ يقينن پنهنجي رحمت
سان لڪايئي ۽ پنهنجي ڪرم سان پرده پوشي ڪيئي ۽ هن
مهل تو کان درخواست ٿو ڪيان جيڪو به خير نازل ڪيو
اٿئي
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أَّو ِإحس ٍ
ان فَّ َّضل َّته ُ (تُ َّف ِ
ضلُهُ) أَّو بِ ٍر نَّ َّشرتَّه ُ (تَّن ُش ُر ُه) أَّو
َّ

ِرز ٍق بَّسط َّته ُ (تَّبسطُه ُ) أَّو ذَّن ٍ
ب تَّغفِ ُر ُه أَّو َّخطَّ ٍإ تَّس ُت ُر ُه
َّ
ُ
يَّا َّر ِب يَّا َّر ِب يَّا َّر ِب .يَّا ِإلَّ ِهي َّو َّس ِی ِدي َّو َّمول َّ َّي َّو

ك ِرقِي يا َّمن بِی ِد ِه َّن ِ
اص َّی ِتي.
َّمالِ َّ
َّ
َّ

يا جيڪو به احسان عطا ڪيئي .يا جيڪا به نيڪي نشر
ڪيئي يا جيڪو به رزق ڪشادو ڪيئي يا جيڪو به گناھ
معاف ڪيئي يا جيڪا به خطا ڍڪيئي ان ۾ منهنجو حصو
قرار ڏي اي منهنجا پالڻهار ،اي منهنجا پالڻهار ،اي منهنجا
پالڻهار .اي منهنجا معبود ۽ اي منهنجا سردار ۽ اي منهنجا
موال ،اي منهنجي جان جا مالڪ ،اي منهنجا واڳ ڌڻي.
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يَّا َّع ِلیما بِ ُضرِي (بِ َّفقرِي) َّو َّمس َّك َّن ِتي يَّا َّخ ِبیرا

ك
ك بِ َّح ِق َّ
بِ َّفقرِي َّو فَّاقَّ ِتي يَّا َّر ِب يَّا َّر ِب يَّا َّر ِب .أَّسأَّل ُ َّ

ك َّو أَّس َّمائِ َّ
ك َّو أَّعظَّ ِم ِص َّفاتِ َّ
َّو قُد ِس َّ
ك أَّن تَّج َّعلَّ
ِ
ورة َّو
أَّوقَّاتِي ِم َّن (فِي) اللَّی ِل َّو َّ
الن َّها ِر بِذك ِر َّك َّمع ُم َّ
ك َّمو ُصولَّة
بِ ِخد َّم ِت َّ
اي منهنجي پريشاني ۽ ڪمزوري کي ڄاڻيندڙ ۽ منهنجي
فقيري ۽ فاقي واري حالت جي خبر رکندڙ اي منهنجا
پالڻهار ،اي منهنجا پالڻهار ،اي منهنجا پالڻهار .تو کان سوال
ٿو ڪيان تنهنجي حق جي واسطي ۽ تنهنجي پاڪائي جي
واسطي ۽ تنهنجي عظيم صفتن جي واسطي ۽ تنهنجي نالن
جي واسطي ته منهنجي ڏينهن ۽ رات جي وقتن کي پنهنجي
ذڪر سان ڀري ڇڏ ۽ پنهنجي خدمتن سان ڳنڍي ڇڏ.
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َّو أَّع َّمالِي ِعن َّد َّك َّمق ُبولَّة َّح َّتى تَّ ُكو َّن أَّع َّمالِي َّو
أَّور ِادي ( ِإرا َّدتِي) ُكلُها ِوردا و ِ
احدا َّو َّحالِي فِي
َّ
َّ
َّ
َّ
ك َّسر َّمدا ،يَّا َّس ِی ِدي يَّا َّمن َّعلَّی ِه ُم َّع َّولِي يَّا َّمن
ِخد َّم ِت َّ
ت أَّح َّوالِي يَّا َّر ِب َّيا َّر ِب يَّا َّر ِب ،ق َِّو َّعلَّى
ِإلَّی ِه َّش َّكو ُ
ِ
يم ِة َّج َّوانِ ِحي.
ِخد َّم ِت َّ
ك َّج َّوا ِرحي َّواش ُدد َّعلَّى ال َّع ِز َّ

۽ منهنجي عملن کي پاڻ وٽ قبول ٿيل قرار ڏي ايستائين
جو منهنجا عمل ۽ اذڪار (قول ۽ فعل) هميشه هڪ جهڙا
بڻجي وڃن ۽ منهنجو حال هميشه الِء تنهنجي خدمت ڪرڻ
وار بڻجي وڃي ،اي منهنجا سردار اي اها ذات جنهن تي
منهنجي ٽيڪ (۽ ڀروسو) آهي .اي اها ذات جنهن سان مان
پنهنجي حال جي شڪايت ڪريان ٿو .اي پالڻهار ،اي پالڻهار،
اي پالڻهار .منهنجي عضون کي پنهنجي خدمت جي سگھ
عطا فرما ۽ منهنجي دل کي همت ۽ پڪي ارادي تي
مستحڪم بڻا.
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ك و الدَّوام فِي ِ
التِ َّص ِ
ال
َّو َّهب لِ َّي ال ِج َّد فِي َّخش َّی ِت َّ َّ َّ َّ

ك فِي می ِ
ادي ِن َّ ِ
ِ
ینَّ ،و
بِ ِخد َّم ِت َّ
السابِق َّ
ك َّح َّتى أَّس َّر َّح إلَّی َّ َّ َّ
ِ
ِع ِإلَّی َّ ِ
اق ِإلَّى
ين) َّو أَّش َّت َّ
أُسر َّ
ين (ال ُم َّباد ِر َّ
ك في ال َّبا ِر ِز َّ
ِ ِ
ِ
قُربِ َّ ِ
ینَّ ،و
ین َّو أَّدنُ َّو ِمن َّ
ك ُدنُ َّو ال ُمخلص َّ
ك في ال ُمش َّتاق َّ
ِِ
ین َّو أَّج َّت ِم َّع فِي ِج َّوا ِر َّك َّم َّع
أَّ َّخافَّ َّ
ك َّم َّخافَّ َّة ال ُموقن َّ
ِِ
ین.
ال ُمؤمن َّ

۽ پاڻ کان خوف کائڻ الِء مون کي جديت ۽ پنهنجي خدمت
سان جڙيل رهڻ الِء هميشگي ۽ استقالل عطا فرما ايستائين
جو سابقين جي ميدانن ڏانهن تنهنجي طرف ڊوڙان ۽
توڏانهن ڊوڙي ايندڙن سان گڏ ڊوڙي اچان ۽ تنهنجي قرب
جي مشتاقن سان گڏ تنهنجي قريب اچان ۽ تنهنجي ويجهو
ٿيندڙ مخلصن وانگر تنهنجي ويجهو ٿيان ۽ تون کان ڊڄندڙ
اهل يقين وانگر تو کان ڊڄان ۽ اهل ايمان سان تنهنجي جوار
۾ اچي گڏ ٿيان.
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اللَّهم و من أَّرا َّدنِي بِس ٍ
وء فَّأَّ ِرد ُه َّو َّمن َّكا َّدنِي فَّ ِكد ُهَّ ،و
ُ َّ َّ َّ َّ
ُ
اجعل ِني ِمن أَّحس ِن َّع ِب ِ
ید َّك َّن ِصیبا ِعن َّد َّك َّو أَّق َّربِ ِهم
َّ
َّ

ك
ال ذَّلِ َّ
كَّ ،و أَّ َّخ ِص ِهم ُزل َّفة لَّ َّدي َّ
َّمن ِزلَّة ِمن َّ
ك فَّ ِإنَّه ُ لَّ يُ َّن ُ
ك و جد لِي بِج ِ
ِ
ود َّك َّو اع ِطف َّعل ََّّي بِ َّمج ِد َّك
ِإل َّ بِ َّفضل َّ َّ ُ
ُ

اي منهنجا اهلل جيڪو مون سان برائي جو ارادو ڪري تون
ان سان (اهڙو) ارادو ڪر ۽ جيڪو مون سان مڪر ۽ فريب
ڪري تون ان جي تدبير ڪر ۽ مون کي پاڻ وٽ ڀلن ڀاڳن
وارن ۽ ويجهي مقام وارن مان قرار ڏي ۽ پاڻ وٽ خاص
رتبي وارن ٻانهن مان قرار ڏي ۽ اهو سڀ ڪجھ تنهنجي
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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ك َّو اج َّعل لِ َّسانِي بِ ِذك ِر َّك لَّ ِهجا َّو
َّواح َّفظ ِني بِ َّرح َّم ِت َّ
ك َّو
ك ُم َّت َّیماَّ ،و ُم َّن َّعل ََّّي بِ ُحس ِن ِإ َّجابَّ ِت َّ
قَّل ِبي بِ ُح ِب َّ
ت علَّى ِعب ِ
اد َّك
أَّقِل ِني َّعث َّرتِي َّواغفِر َّزل َّ ِتي ،فَّ ِإنَّ َّ
ك ق ََّّضی َّ َّ
َّ
ِ
ت ل َُّهم ِ
ال َّجابَّ َّة.
ك َّو أَّ َّمرتَّ ُهم بِ ُد َّعائِ َّ
بِ ِع َّبا َّدتِ َّ
ك َّو َّضمن َّ ُ

۽ پنهنجي رحمت واسطي منهنجي حفاظت فرما ۽ منهنجي
زبان کي پنهنجي ذڪر سان گويا فرما ۽ منهنجي دل کي
پنهنجي محبت سان ڀري ڇڏ ۽ سهڻي نموني قبوليت جي
ذريعي مون تي احسان فرما ۽ منهنجي خطائن کي اڻ ڏٺو
ڪري ڇڏ ۽ منهنجا گناھ معاف فرما .ان ڪري جو تو ٻانهن
کي پنهنجي عبادت جو حڪم ڏنو آهي ۽ انهن کي دعا جو
حڪم ڪيو اٿئي ۽ سندن دعا جي قبوليت جو ذمو کنيو
اٿئي.
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ك يَّا َّر ِب َّم َّدد ُت
ت َّوج ِهي َّو ِإلَّی َّ
فَّ ِإلَّی َّ
ك يَّا َّر ِب َّن َّصب ُ

ِ ِ
ِ ِ
ِ
اي َّو لَّ
يَّ ِدي .فَّ ِب ِع َّزتِ َّ
ك اس َّتجب لي ُد َّعائي َّو بَّلغني ُم َّن َّ
ك َّر َّجائِي َّواك ِف ِني َّش َّر ال ِج ِن َّو ِ
الن ِ
س
تَّقطَّع ِمن فَّض ِل َّ

ِ
ك ِإل َّ
ِيع الر َّ
ِضا اغفِر لِ َّمن ل َّ َّيم ِل ُ
من أَّع َّدائِي .يَّا َّسر َّ
ِ
اء.
اء ،فَّ ِإنَّ َّ
الد َُّع َّ
ك فَّ َّعالٌ ل َّما تَّ َّش ُ

بس اي منهنجا پالڻهار صرف تو ڏانهن توجه ڪئي اٿم ۽ اي
منهنجا پا لڻهار صرف تو ڏانهن مدد الِء هٿ وڌايو اٿم .ته پوِء
پنهجي عزت جي واسطي منهنجي دعا قبول فرما ۽ منهنجي
آس پوري فرما ۽ پنهنجي فضل ۽ ڪرم کان منهنجي اميد
ٽٽڻ نه ڏي ۽ جنن ۽ انسانن منجهان منهنجا جيڪي منهنجا
دشمن آهن مون کي انهن کان محفوظ رک .اي جلدي راضي
ٿيڻ وارا پنهنجي ان ٻانهي کي معاف فرما جنهن وٽ دعا کان
سواِء ٻئي ڪا ملڪيت ناهي ۽ بيشڪ تون جيڪو چاهين
انجام ڏيندو آهين.
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َّاع ُته ُ ِغنى ،ار َّحم
يَّا َّم ِن اس ُمه ُ َّد َّواءٌ َّو ِذك ُر ُه ِش َّفاءٌ َّو ط َّ

الر َّجاء و ِسلَّحه ُ الب َّكاء ،يا سابِ َّغ ِ
الن َّع ِم
س َّمالِ ِه َّ ُ َّ
ُ ُ ُ َّ َّ
َّمن َّرأ ُ
ِ ِ
ِ ِ
ین فِي الظ ُ َّل ِم يَّا َّعالِما
ور ال ُمس َّتوحش َّ
يَّا َّداف َّع الن َّق ِم يَّا نُ َّ

ل َّ يُ َّعلَّمَّ ،ص ِل َّع َّلى ُم َّح َّم ٍد َّو ِ
آل ُم َّح َّم ٍد َّو اف َّعل بِي َّما
ُ

ت أَّهلُه ُ َّو َّصلَّى اهلل ُ َّعلَّى َّر ُسولِ ِه َّوالَّئِ َّم ِة ال َّم َّی ِامی ِن
أَّن َّ

ِمن آلِ ِه َّو َّسلَّ َّم تَّس ِلیما ( َّك ِثیرا)

اي اها ذات جنهن جو نالو دوا آهي ۽ جنهن جو ذڪر شفا آهي
۽ جنهن جي فرمانبرداري بي نياز ڪندڙ آهي .ان تي رحم
فرما جنهن جو سرمايو اميد ۽ آس آهي ۽ جنهن جو هٿيار
روڄ راڙو آهي .اي نعمتون وسائيندڙ اي مصيبتون ٽاريندڙ
اي انڌيرن ۾ وحشت زده انسانن الِء روشني اي بنا ڪنهن
وٽ پڙهڻ جي عالم .محمد ۽ ان جي آل تي رحمت نازل فرما
۽ مون سان پنهنجي شان مطابق ورتاُء ڪر ۽ صلوات ۽ تمام
گهڻا سالم هجن رسول اهلل تي ۽ سندس خاندان منجهان
چونڊيل امامن تي.
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پنهنجي ٻولي سنڌي ۾ اسالمي معلومات جو خزانو
بنا ڪنھن دير جي ھيٺين تصوير تي ڪلڪ ڪري ايپڊائونلوڊ ڪريو
۽ قرآن ،حديث تاريخ ،احڪام وغيره تي مشتمل  150کان وڌيڪ ڪتابن
جو مطالعو ڪريو.
پھرئين سنڌي اسالمي ڊجيٽل الئبريري
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