దుఆయె కుమైల్

దుఆయె కుమైల్
ٍاللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ وَ بِقُوَّتِكَ الَّتِي قَهَرْتَ بِهَا كُلَّ شَيْء

అల్లాహుమ్మ ఇన్నీ అస్అలుక బి రహ్మతికల్ాతీ
వసిఅత్ కుల్ా షై, వ బి ఖువవతికల్ాతీ ఖహ్రత బిహా
కుల్ా షై,
ٍوَ خَضَعَ لَهَا كُلُّ شَيْءٍ وَ ذَلَّ لَهَا كُلُّ شَيْءٍ وَ بِجَبَرُوتِكَ الَّتِي غَلَبْتَ بِهَا كُلَّ شَيْء

వ ఖజఅ ల్హా కులుా షై, వ ౙల్ాల్హా కులుా షై,
వ బి జబరూతికల్ ల్తీ గల్బత బిహా కుల్ా షై,
ٍوَ بِعِزَّتِكَ الَّتِي الَ يَقُومُ لَهَا شَيْءٌ وَ بِعَظَمَتِكَ الَّتِي مَلَأَتْ كُلَّ شَيْء

వ బి ఇజ్ౙతికల్ాతీ ల్ల యఖూము ల్హా షై,
వ బి అౙమ్తికల్ాతీ మ్ల్అత్ కుల్ా షై,
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وَ بِسُلْطَانِكَ الَّذِي عَالَ كُلَّ شَيْءٍ وَ بِوَجْهِكَ الْبَاقِي بَعْدَ فَنَاءِ كُلِّ شَيْءٍ

వ బి సుల్లతని కల్ాౙీ అల్ల కుల్లా షై,
వ బి వజ్హికల్ బాఖీ బఅ’ద ఫనాయి కుల్లా షై,
وَ بِأَسْمَائِكَ الَّتِي مَلَأَتْ أَرْكَانَ كُلِّ شَيْءٍ وَ بِعِلْمِكَ الَّذِي أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ

వ బి అస్మమయికల్ాతీ మ్ల్అత్ అర్కాన కుల్లా షై,
వ బి ఇల్లమ కల్ా ౙీ అహాత బి కుల్లా షై,
وَ بِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي أَضَاءَ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ يَا نُورُ يَا قُدُّوسُ يَا أَوَّلَ الْأَوَّلِينَ

వ బి నూరి వజ్హికల్ాౙీ అౙాఅ ల్హు కులుా షై,
యా నూరు యా ఖుద్దూస్, యా అవవల్ల్ అవవలీన్,
وَ يَا آخِرَ الْآخِرِينَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيَ الذُّنُوبَ الَّتِي تَهْتِكُ الْعِصَمَ

వ యా ఆఖిరల్ ఆఖిరీన్,
అల్లాహుమ్మగ్ఫిరిాయజ్ ౙునూబల్ాతీ తహ్తతకుల్ ఇసమ్,
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيَ الذُّنُوبَ الَّتِي تُنْزِلُ النِّقَمَ

అల్లాహుమ్మగ్ఫిరిాయజ్ ౙునూబల్ాతీ తునిిలుల్ నిఖమ్,
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َاللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيَ الذُّنُوبَ الَّتِي تُغَيِّرُ النِّعَم

అల్లాహుమ్మగ్ఫిరిాయజ్ ౙునూబల్ాతీ తుగైరునిీఅమ్,
َاللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيَ الذُّنُوبَ الَّتِي تَحْبِسُ الدُّعَاءَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيَ الذُّنُوبَ الَّتِي تُنْزِلُ الْبَالَء

అల్లాహుమ్మగ్ఫిరిాయజ్ ౙునూబల్ాతీ తహ్తిసుదుూఆ,
అల్లాహుమ్మగ్ఫిరిాయజ్ ౙునూబల్ాతీ తున్ౙి లుల్ బల్ల,
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي كُلَّ ذَنْبٍ أَذْنَبْتُهُ وَ كُلَّ خَطِيئَةٍ أَخْطَأْتُهَا

అల్లాహుమ్మగ్ఫిరీా కుల్ా ౙమ్బిన్ అజీబ్తతహ్,
వ కుల్ా ఖతీఅతిన్ అఖ్తతతుహా,
َاللَّهُمَّ إِنِّي أَتَقَرَّبُ إِلَيْكَ بِذِكْرِكَ وَ أَسْتَشْفِعُ بِكَ إِلَى نَفْسِك

అల్లాహుమ్మ ఇన్నీ అతఖర్రబ్త ఇలైక బి జ్హక్రిక్,
వ అసతష్ఫివు బిక ఇల్ల నఫ్సిక్,
َوَ أَسْأَلُكَ بِجُودِكَ أَنْ تُدْنِيَنِي مِنْ قُرْبِكَ وَ أَنْ تُوزِعَنِي شُكْرَكَ وَ أَنْ تُلْهِمَنِي ذِكْرَك

వ అస్అలుక బి జూదిక అన్ తుదిీయని మ్బన్ ఖురిిక్,
వ అన్ తూౙిఅన్న షుక్రక్, వ అన్ తుల్లిమ్ని జ్హక్రక్,
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ٍاللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ سُؤَالَ خَاضِعٍ مُتَذَلِّلٍ خَاشِع

అల్లాహుమ్మ ఇన్నీ అస్అలుక సుఆల్ ఖ్తజ్హయిమ్
ముతజల్లాల్లన్ ఖ్తష్ఫఅ’,
ًأَنْ تُسَامِحَنِي وَ تَرْحَمَنِي وَ تَجْعَلَنِي بِقِسْمِكَ رَاضِياً قَانِعا

అన్ తుస్మమ్బహ్న్న వ తరిమ్న్న వ తజ్అల్న్న
బి ఖిసిమక ర్కజీయన్ ఖ్తనిఆ,
ُوَ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ مُتَوَاضِعاً اللَّهُمَّ وَ أَسْأَلُكَ سُؤَالَ مَنِ اشْتَدَّتْ فَاقَتُه

వ ఫీ జమీయిల్ అహావల్ల ముతవాజ్హఆ,
అల్లాహుమ్మ వ అస్అలుక సుఆల్ మ్నిష్తదూత్
ఫాఖతుహ్,
ُوَ أَنْزَلَ بِكَ عِنْدَ الشَّدَائِدِ حَاجَتَهُ وَ عَظُمَ فِيمَا عِنْدَكَ رَغْبَتُه

వ అన్ౙల్ బిక ఇందష్ ష్దాయిది హాజతహ్,
వ అౙుమ్ ఫీమా ఇందక రగితుహ్,
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َاللَّهُمَّ عَظُمَ سُلْطَانُكَ وَ عَالَ مَكَانُكَ وَ خَفِيَ مَكْرُكَ وَ ظَهَرَ أَمْرُك

అల్లాహుమ్మ అౙుమ్ సుల్లతనుక, వ అల్ల మ్కానుక్,
వ ఖఫ్సయ మ్క్రుక్, వ ౙహ్ర అమ్రుక్,
َوَ غَلَبَ قَهْرُكَ وَ جَرَتْ قُدْرَتُكَ وَ الَ يُمْكِنُ الْفِرَارُ مِنْ حُكُومَتِك

వ గల్బ ఖహ్రుక, వ జరత్ ఖుద్రతుక్,
వ ల్ల యుమ్ కినుల్ ఫ్సర్కరు మ్బన్ హుకూమ్తిక్,
ًاللَّهُمَّ الَ أَجِدُ لِذُنُوبِي غَافِراً وَ الَ لِقَبَائِحِي سَاتِرا

అల్లాహుమ్మ ల్ల అజ్హదు ల్ల ౙునూబీ గాఫ్సర్క,
వ ల్ల ల్ల ఖబాయిహీ స్మతిర్క,
َوَ الَ لِشَيْ ءٍ مِنْ عَمَلِيَ الْقَبِيحِ بِالْحَسَنِ مُبَدِّالً غَيْرَك

వ ల్ల ల్ల షైయిమ్ మ్బన్ అమ్ల్లయల్ ఖబీహ్త
బిల్ హ్సని ముబదిూల్న్ గైరక్,
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الَ إِلَهَ إِالَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ وَ بِحَمْدِكَ ظَلَمْتُ نَفْسِي

ల్ల ఇల్లహ్ ఇల్లా అంత సుబాినక
వ బి హ్ందిక ౙల్ంతు నఫీి,
َوَ تَجَرَّأْتُ بِجَهْلِي وَ سَكَنْتُ إِلَى قَدِيمِ ذِكْرِكَ لِي وَ مَنِّكَ عَلَي

వ తజర్రఅతు బి జహీా వ సకంతు
ఇల్ల ఖద్దమ్బ ౙిక్రిక లీ వ మ్నిీక అల్యయ,
ُاللَّهُمَّ مَوْالَيَ كَمْ مِنْ قَبِيحٍ سَتَرْتَهُ وَ كَمْ مِنْ فَادِحٍ مِنَ الْبَالَءِ أَقَلْتَه

అల్లాహుమ్మ మౌల్లయ కమ్బమన్ ఖబీహ్తన్ సతరతహ్,
వ కమ్బమన్ ఫాదిహ్తమ్ మ్బనల్ బల్లయి అఖల్తహ్,
ُوَ كَمْ مِنْ عِثَارٍ وَقَيْتَهُ وَ كَمْ مِنْ مَكْرُوهٍ دَفَعْتَه

వ కమ్బమన్ ఈస్మరిన్ వఖైతహ్,
వ కమ్బమన్ మ్క్రూహ్తన్ దఫఅతహ్,
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وَ كَمْ مِنْ ثَنَاءٍ جَمِيلٍ لَسْتُ أَهْالً لَهُ نَشَرْتَهُ اللَّهُمَّ عَظُمَ بَالَئِي

వ కమ్బమన్ సనాయిన్ జమీల్లల్ ల్సుత అహ్ాల్ాహు
నష్రతహ్, అల్లాహుమ్మ అజుమ్ బల్లయి,
وَ أَفْرَطَ بِي سُوءُ حَالِي وَ قَصُرَتْ بِي أَعْمَالِي وَ قَعَدَتْ بِي أَغْالَلِي

వ అఫ్రత బీ సూవు హాలీ, వ ఖసురత్ బీ అఅమాలీ,
వ ఖఅదత్ బీ అగాాలీ,
وَ حَبَسَنِي عَنْ نَفْعِي بُعْدُ أَمَلِي وَ خَدَعَتْنِي الدُّنْيَا بِغُرُورِهَا

వ హ్బసన్న అన్ నఫీయ బ్తఅ’దు అమ్లీ,
వ ఖద్ అతిీదుూనియా బి గురూరిహా,
وَ نَفْسِي بِجِنَايَتِهَا وَ مِطَالِي

వ నఫీి బి జ్హనాయతిహా వ మ్బతాలీ,
يَا سَيِّدِي فَأَسْأَلُكَ بِعِزَّتِكَ أَنْ الَ يَحْجُبَ عَنْكَ دُعَائِي سُوءُ عَمَلِي وَ فِعَالِي

ాయా సయియదీ ఫ అస్అలుక బిఇజితిక అల్ల
యహుిబ్ అనా దుఆయీ సూవు అమ్ల్ల వ ఫ్సఆలీ,
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وَ الَ تَفْضَحْنِي بِخَفِيِّ مَا اطَّلَعْتَ عَلَيْهِ مِنْ سِرِّي

్వల్ల తఫ్ౙహీీ బి ఖఫ్సయియ మ్తతల్అత అలైహ్త మ్బన
సిర్రీ,
وَ الَ تُعَاجِلْنِي بِالْعُقُوبَةِ عَلَى مَا عَمِلْتُهُ فِي خَلَوَاتِي مِنْ سُوءِ فِعْلِي وَ إِسَاءَتِي

ీవల్ల తుఆజ్హలీీ బిల్ వుఖూబతి అల్ల మ్ అమ్బలుతహు ఫ
ఖల్వాతీ మ్బన్ సూయి ఫ్సఅ’లీ వ ఇస్మఅతీ,
وَ دَوَامِ تَفْرِيطِي وَ جَهَالَتِي وَ كَثْرَةِ شَهَوَاتِي وَ غَفْلَتِي

వ దవామ్బ తఫ్రీతీ వ జ్హహాల్తి, వ కస్రతి ష్హావతీ వ
గఫాతీ,
وَ كُنِ اللَّهُمَّ بِعِزَّتِكَ لِي فِي كُلِّ الْأَحْوَالِ رَءُوفاً وَ عَلَيَّ فِي جَمِيعِ الْأُمُورِ عَطُوفاً

వ కునిల్లాహుమ్మ బిఇజితిక లీ ఫీ కుల్లాల్ అహావల్ల
రవూఫా,
వ అల్యయ ఫీ జమీయిల్ వుమూరి అతూఫా,
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إِلَهِي وَ رَبِّي مَنْ لِي غَيْرُكَ أَسْأَلُهُ كَشْفَ ضُرِّي وَ النَّظَرَ فِي أَمْرِي

ఇల్లహ్త వ రబీి మ్లీా గైరుక్,
అస్అలుహు కష్పా ౙుర్రీ వనీౙర ఫీ అమ్రీ,
إِلَهِي وَ مَوْالَيَ أَجْرَيْتَ عَلَيَّ حُكْماً اتَّبَعْتُ فِيهِ هَوَى نَفْسِي

ఇల్లహీ వ మౌల్లయ అజ్రైత అల్యయ
హుకమనితతబఅ’త ఫీహ్త హ్వా నఫీి,
وَ لَمْ أَحْتَرِسْ فِيهِ مِنْ تَزْيِينِ عَدُوِّي فَغَرَّنِي بِمَا أَهْوَى وَ أَسْعَدَهُ عَلَى ذَلِكَ الْقَضَاءُ

వ ల్మ్ అహ్తరిస్ ఫీహీ తౙీని అదువ్వవ,
్ఫ గర్రన్న బిమా అహావ, వ అస్అదహు అల్ల ౙాల్లకల
ఖౙా,
فَتَجَاوَزْتُ بِمَا جَرَى عَلَيَّ مِنْ ذَلِكَ بَعْضَ حُدُودِكَ وَ خَالَفْتُ بَعْضَ أَوَامِرِكَ

ాఫతాజావజుత బిమాజర్క అల్యయ మ్బన్ ౙాల్లక బాౙ
హుద్దదిక్, వ ఖ్తల్ఫ్తత బాౙా అవామ్బరిక్,
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َفَلَكَ الْحَمْدُ عَلَيَّ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ وَ الَ حُجَّةَ لِي فِيمَا جَرَى عَلَيَّ فِيهِ قَضَاؤُك

ఫల్కల్ హ్ందు అల్యయ ఫీ జమీఅ ౙాల్లక్, వ ల్ల
హుజిత లీ ఫీమా జర్క అల్యాయ ఫీహ్త ఖౙావుక్,
وَ أَلْزَمَنِي حُكْمُكَ وَ بَالَؤُكَ وَ قَدْ أَتَيْتُكَ يَا إِلَهِي بَعْدَ تَقْصِيرِي وَ إِسْرَافِي عَلَى نَفْسِي

వ అల్ ౙమ్న్న హుకుమక వ బల్లవుక్, వ ఖద్ ఆతైతుక
యా ఇల్లహీ బఅ’ద తఖీిరీ వ ఇస్రాఫీ అల్ల నఫీి,
ًمُعْتَذِراً نَادِماً مُنْكَسِراً مُسْتَقِيالً مُسْتَغْفِراً مُنِيباً مُقِرّاً مُذْعِناً مُعْتَرِفا

ముఅతౙిరన్ నాదిమా మునాసిరన్ ముసతఖీల్ల,
ముసతగ్ఫిరం మున్నబా, ముఖిర్రం ముజ్ఇనం
ముఅ’తరిఫా,
الَ أَجِدُ مَفَرّاً مِمَّا كَانَ مِنِّي وَ الَ مَفْزَعاً أَتَوَجَّهُ إِلَيْهِ فِي أَمْرِي

ల్ల అజ్హదు మ్ఫర్రమ్ మ్బమామ కాన మ్బన్నీ వల్ల
మ్ఫిఅన్ అతవజిహు ఇలైహ్త ఫీ అమ్రీ,
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غَيْرَ قَبُولِكَ عُذْرِي وَ إِدْخَالِكَ إِيَّايَ فِي سَعَةِ رَحْمَتِكَ اللَّهُمَّ فَاقْبَلْ عُذْرِي

ిగైర ఖబూల్లక వుజ్రీ, వ ఇజాాల్లక ఇయాయయా ఫీ స్మఅత
రహ్మతిక్ , అల్లాహుమామ ఫఖిల్ వుజ్రీ,
وَ ارْحَمْ شِدَّةَ ضُرِّي وَ فُكَّنِي مِنْ شَدِّ وَثَاقِي يَا رَبِّ ارْحَمْ ضَعْفَ بَدَنِي وَ رِقَّةَ جِلْدِي

వరిమ్ ష్ఫదూతీ ౙుర్రీ, వ ఫ్తకాన్న మ్బన్ ష్దిూ వ స్మఖీ,
యా రబీిరిమ్ ౙఅఫ బదన్న, వ రిఖాత జ్హలీూ,
وَ دِقَّةَ عَظْمِي يَا مَنْ بَدَأَ خَلْقِي وَ ذِكْرِي وَ تَرْبِيَتِي وَ بِرِّي وَ تَغْذِيَتِي

ాీవ దిఖాతా అజీమ, యా మ్మ్ బదఅ ఖల
వ ౙిక్రీ వ తరిియతీ వ బిర్రీ వ తగ్ఫియతీ,
هَبْنِي الِبْتِدَاءِ كَرَمِكَ وَ سَالِفِ بِرِّكَ بِي يَا إِلَهِي وَ سَيِّدِي وَ رَبِّي

హ్బీీ ల్ల ఇబితదాయి కరమ్బక్, వ స్మల్లఫ్స బిర్రిక బీ,
యా ఇల్లహీ వ సయియదీ వ రబీి,
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َأَ تُرَاكَ مُعَذِّبِي بِنَارِكَ بَعْدَ تَوْحِيدِكَ وَ بَعْدَ مَا انْطَوَى عَلَيْهِ قَلْبِي مِنْ مَعْرِفَتِك

అతుర్కక ముఅజ్హిబీ బి నారీక బఅద తౌహీదిక్,
వ బఅద మ్నతవా అలైహీ ఖలీి మ్బమ్ మారిఫతిక్,
َوَ لَهِجَ بِهِ لِسَانِي مِنْ ذِكْرِكَ وَ اعْتَقَدَهُ ضَمِيرِي مِنْ حُبِّك

వ ల్హ్తజ బిహ్త ల్లస్మన్న మ్బన్ జ్హక్రిక్,
వఅతఖదహు ౙమీరీ మ్బన్ హుబిిక్,
َوَ بَعْدَ صِدْقِ اعْتِرَافِي وَ دُعَائِي خَاضِعاً لِرُبُوبِيَّتِك

వ బఅద సిదిాఅతిర్కఫీ వ దుఆయీ
ఖ్తౙిఅన్ ల్ల రుబూబియయతిక్,
ُهَيْهَاتَ أَنْتَ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ تُضَيِّعَ مَنْ رَبَّيْتَهُ أَوْ تُبْعِدَ مَنْ أَدْنَيْتَه

హైహాత అంత అక్రము మ్బన్ అన్ తుౙయియఅ
మ్న్ రబ్బితహ్, ఔ తుబయియద మ్న్ అద్నైతహ్,
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ُأَوْ تُشَرِّدَ مَنْ آوَيْتَهُ أَوْ تُسَلِّمَ إِلَى الْبَالَءِ مَنْ كَفَيْتَهُ وَ رَحِمْتَه

ఔ తుష్ర్రీద మ్న్ ఆవైతహ్, ఔ తుసిల్లామ్
ఇల్ల్ బల్లయి మ్న్ కఫైతహు వ రహ్తంతహ్,
ًوَ لَيْتَ شِعْرِي يَا سَيِّدِي وَ إِلَهِي وَ مَوْالَيَ أَ تُسَلِّطُ النَّارَ عَلَى وُجُوهٍ خَرَّتْ لِعَظَمَتِكَ سَاجِدَة

వ లైత ష్ఫఅ’రీ యా సయయదీ వ ఇల్లహీ వ మౌల్లయా
అ తుసిల్లాతునాీర అల్ల వుజూహున్ ఖర్రత్ ల్ల అజమతిక
స్మజ్హదహ్,
ًوَ عَلَى أَلْسُنٍ نَطَقَتْ بِتَوْحِيدِكَ صَادِقَةً وَ بِشُكْرِكَ مَادِحَة

వ అల్ల అల్ సునిన్ నతఖత్ బి తౌహీదిక
స్మదిఖహ్, వ బి షుక్రిక మాదిహ్,
ًوَ عَلَى قُلُوبٍ اعْتَرَفَتْ بِإِلَهِيَّتِكَ مُحَقِّقَة

వ అల్ల ఖులూబ్తనిఅ’తరఫత్
బి ఇల్లహ్తయతిక ముహ్ఖిాఖహ్,
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وَ عَلَى ضَمَائِرَ حَوَتْ مِنَ الْعِلْمِ بِكَ حَتَّى صَارَتْ خَاشِعَةً

్వ అల్ల ౙమాయిర హ్వత్ మ్బనల
ఇల్లమ బిక హ్తాత స్మరత్ ఖ్తష్ఫఅహ్,
وَ عَلَى جَوَارِحَ سَعَتْ إِلَى أَوْطَانِ تَعَبُّدِكَ طَائِعَةً وَ أَشَارَتْ بِاسْتِغْفَارِكَ مُذْعِنَةً

వ అల్ల జవారిహ్ స్మఅత్ ఇల్ల ఔతాని తఅబ్తిదిక
తాయిఅహ్, వ అష్పరత్ బిసితగాిరిక ముజ్ఇనహ్,
مَا هَكَذَا الظَّنُّ بِكَ وَ الَ أُخْبِرْنَا بِفَضْلِكَ عَنْكَ يَا كَرِيمُ

ీమా హాకౙజ్ ౙనుీ బిక వ ల్ల వుఖిిర్క
బి ఫజ్హాక అనా యా కరీమ్,
يَا رَبِ وَ أَنْتَ تَعْلَمُ ضَعْفِي عَنْ قَلِيلٍ مِنْ بَالَءِ الدُّنْيَا وَ عُقُوبَاتِهَا

్యా రబీి వ అంత తఅ’ల్ము జఅ’ఫీ అన్ ఖలీల్ల మ్బన
బల్లయీదుూనియా వ వుఖూబాతిహా,
وَ مَا يَجْرِي فِيهَا مِنَ الْمَكَارِهِ عَلَى أَهْلِهَا عَلَى أَنَّ ذَلِكَ بَالَءٌ وَ مَكْرُوهٌ ،قَلِيلٌ مَكْثُهُ

వ మా యజ్రీ ఫీహా మ్బనల్ మ్కారిహ్త అల్ల అహ్తాహా,
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అల్ల అనాీ జాల్లక బల్లవువ్ వ మ్క్రూహున్
ఖలీలుమ్ మ్కుిహ్,
ِ قَصِيرٌ مُدَّتُهُ فَكَيْفَ احْتِمَالِي لِبَالَءِ الْآخِرَة،ُيَسِيرٌ بَقَاؤُه

యసీరుం బఖ్తవుహు ఖసీరుం ముదూతుహ్,
ఫ కైఫహ్తతమాలీ ల్ల బల్లయిల్ ఆఖిరతి,
ُوَ جَلِيلِ وُقُوعِ الْمَكَارِهِ فِيهَا وَ هُوَ بَالَءٌ تَطُولُ مُدَّتُه

వ జలీల్ల వుఖూయిల్ మ్కారిహ్త ఫీహా,
వ హువా బల్లవున్ తతూలు ముదూతుహ్,
َوَ يَدُومُ مَقَامُهُ وَ الَ يُخَفَّفُ عَنْ أَهْلِهِ لِأَنَّهُ الَ يَكُونُ إِالَّ عَنْ غَضَبِكَ وَ انْتِقَامِكَ وَ سَخَطِك

వ యద్దము మ్ఖ్తముహ్, వ ల్ల యుఖఫిఫ్త అన్
అహ్తాహ్త ల్ల అనీహు ల్ల యకూను ఇల్లా అన్ గజబిక్,
వన్ తిఖ్తమ్బక వ సఖతిక్,
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وَ هَذَا مَا الَ تَقُومُ لَهُ السَّمَاوَاتُ وَ الْأَرْضُ

్వ హాజా మా ల్ల తఖూము ల్హుసిమావాతు వల
అర్జి,
يَا سَيِّدِي فَكَيْفَ لِي وَ أَنَا عَبْدُكَ الضَّعِيفُ الذَّلِيلُ الْحَقِيرُ الْمِسْكِينُ الْمُسْتَكِينُ

్యా సయియదీ ఫ కైఫహ్ తిమాలీ వ అనా అబ్తూకజ
ౙయీఫ్తజ్ ౙలీలుల్ హ్ఖీరుల్ మ్బసీానుల్ ముసతకీన్,
يَا إِلَهِي وَ رَبِّي وَ سَيِّدِي وَ مَوْالَيَ لِأَيِّ الْأُمُورِ إِلَيْكَ أَشْكُو

ాయా ఇల్లహీ వ రబీి వ సయియదీ వ మౌల్లయ
ల్ల అయియల్ వుమూరీ ఇలైక అష్కా,
وَ لِمَا مِنْهَا أَضِجُّ وَ أَبْكِي لِأَلِيمِ الْعَذَابِ وَ شِدَّتِهِ أَمْ لِطُولِ الْبَالَءِ وَ مُدَّتِهِ

వ ల్లమా మ్బనాి అజ్హజూి వ అబీా ల్ల అలీమ్బల్ అజాబి వ
ష్ఫదూతిహ్, అమ్ ల్ల తూల్లల్ బల్లయి వ ముదూతిహ్,
فَلَئِنْ صَيَّرْتَنِي لِلْعُقُوبَاتِ مَعَ أَعْدَائِكَ وَ جَمَعْتَ بَيْنِي وَ بَيْنَ أَهْلِ بَالَئِكَ

ఫ ల్యిన్ సయయరతని ల్లల్ వుఖూబాతీ మ్అ
17
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ఆదాయిక్,
వ జమ్అత బైన్న వ బైన అహీా బల్లయిక్,
َوَ فَرَّقْتَ بَيْنِي وَ بَيْنَ أَحِبَّائِكَ وَ أَوْلِيَائِك

వ ఫర్రఖ్తత బైన్న వ బైన అహ్తబాియిక వ ఔల్లయాయిక్,
َفَهَبْنِي يَا إِلَهِي وَ سَيِّدِي وَ مَوْالَيَ وَ رَبِّي صَبَرْتُ عَلَى عَذَابِكَ فَكَيْفَ أَصْبِرُ عَلَى فِرَاقِك

ఫ హ్బీీ యా ఇల్లహీ వ సయియదీ వ మౌల్లయా వ
రబీి సబరుత అల్ల అౙాబిక ఫ కైఫ అస్ బిరు అల్ల
ఫ్సర్కఖిక్,
َوَ هَبْنِي صَبَرْتُ عَلَى حَرِّ نَارِكَ فَكَيْفَ أَصْبِرُ عَنِ النَّظَرِ إِلَى كَرَامَتِك

వ హ్బీీ సబరుత అల్ల హ్ర్రీనారిక్,
ఫ కైఫ అస్ బిరు అనిన్ నజరీ ఇల్ల కర్కమ్తిక్,
َأَمْ كَيْفَ أَسْكُنُ فِي النَّارِ وَ رَجَائِي عَفْوُك

అమ్ కైఫా అస్ కును ఫీనాీరి వ రజాయీ అఫ్తవక్,

18

్దుఆయె కుమైల
فَبِعِزَّتِكَ يَا سَيِّدِي وَ مَوْالَيَ أُقْسِمُ صَادِقاً لَئِنْ تَرَكْتَنِي نَاطِقاً

ఫ బి ఇజితిక యా సయియదీ వ మౌల్లయా వుఖిిము
స్మదిఖన్ ల్యిన్ తరక్ తన్న నాతిఖ్త,
لَأَضِجَّنَّ إِلَيْكَ بَيْنَ أَهْلِهَا ضَجِيجَ الْآمِلِينَ وَ لَأَصْرُخَنَّ إِلَيْكَ صُرَاخَ الْمُسْتَصْرِخِينَ

ల్అ ౙిజన
ి ీ ఇలైక బైన అహ్తాహ్ ౙజీజల్ ఆమ్బలీన్,
వ ల్ అస్రుఖనీ ఇలైక సుర్కఖల్ ముసతస్రిఖీన్,
وَ لَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بُكَاءَ الْفَاقِدِينَ وَ لَأُنَادِيَنَّكَ أَيْنَ كُنْتَ يَا وَلِيَّ الْمُؤْمِنِينَ

్వ ల్ అబిాయనీ అలైక బ్తకాఅల్ ఫాఖిదీన్, వ ల
ఉనాదియనీక ఐన కుంత యా వల్లయల్ మొమ్బన్నన్,
يَا غَايَةَ آمَالِ الْعَارِفِينَ يَا غِيَاثَ الْمُسْتَغِيثِينَ

యా గాయత ఆమాల్లల్ ఆరిఫీన్,
యా గ్ఫయాసల్ ముసతగీసీన్,
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َيَا حَبِيبَ قُلُوبِ الصَّادِقِينَ وَ يَا إِلَهَ الْعَالَمِين

యా హ్బీబ ఖులూబిస్మిదిఖీన్ వ యా ఇల్లహ్ల్
ఆల్మీన్,
ِأَ فَتُرَاكَ سُبْحَانَكَ يَا إِلَهِي وَ بِحَمْدِكَ تَسْمَعُ فِيهَا صَوْتَ عَبْدٍ مُسْلِمٍ سُجِنَ فِيهَا بِمُخَالَفَتِه

అఫతుర్కక సుబాినక యా ఇల్లహీ వ బి హ్ందిక
తసమవు ఫీహా సౌత అబిూన్ ముసిామ్బన్ సుజ్హన ఫీహా బి
ముఖ్తల్ఫతిహ్,
ِوَ ذَاقَ طَعْمَ عَذَابِهَا بِمَعْصِيَتِهِ وَ حُبِسَ بَيْنَ أَطْبَاقِهَا بِجُرْمِهِ وَ جَرِيرَتِه

వ ౙాఖ తఅమ్ అౙాబిహ్ బి మ్అసియతిహ్,
వ హుబిస బైన అతాిఖీహా బి జుర్మమహీ వ జరీరతిహ్,
َوَ هُوَ يَضِجُّ إِلَيْكَ ضَجِيجَ مُؤَمِّلٍ لِرَحْمَتِكَ وَ يُنَادِيكَ بِلِسَانِ أَهْلِ تَوْحِيدِك

వ హువా యౙిజుి ఇలైక ౙజీజ ముఅమ్బమల్లల్
ల్లరహ్మతిక్,
వ యునాదీక బి ల్లస్మనిక అహ్తా తౌహీదిక్,
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ِوَ يَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِرُبُوبِيَّتِكَ يَا مَوْالَيَ فَكَيْفَ يَبْقَى فِي الْعَذَاب

వ యతవసిలు ఇలైక బి రుబూబీయయతిక్,
యా మౌల్లయా ఫ కైఫ యబాా ఫ్సల్ అౙాబ్,
َوَ هُوَ يَرْجُو مَا سَلَفَ مِنْ حِلْمِكَ أَمْ كَيْفَ تُؤْلِمُهُ النَّارُ وَ هُوَ يَأْمُلُ فَضْلَكَ وَ رَحْمَتَك

వ హువా యరూి మా సల్ఫ మ్బన్ హ్తల్లమక్,
అమ్ కైఫ తుఅ’ల్లముహునాీరు వ హువా
యఅ’ములు ఫజాక వ రహ్మతక్,
ُأَمْ كَيْفَ يُحْرِقُهُ لَهِيبُهَا وَ أَنْتَ تَسْمَعُ صَوْتَهُ وَ تَرَى مَكَانَه

అమ్ కైఫ యుహ్రిఖుహు ల్హీబ్తహ్ వ అంత తసమవు
సౌతహ్, వ తర్క మ్కానహ్,
ُأَمْ كَيْفَ يَشْتَمِلُ عَلَيْهِ زَفِيرُهَا وَ أَنْتَ تَعْلَمُ ضَعْفَه

అమ్ కైఫ యష్తమ్బలు అలైహ్త జఫీరుహా
వ అంత తఅ’ల్ము జఅఫహ్,
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ُأَمْ كَيْفَ يَتَقَلْقَلُ بَيْنَ أَطْبَاقِهَا وَ أَنْتَ تَعْلَمُ صِدْقَه

అమ్ కైఫ యతఖల్ ఖలు బైన అతాిఖిహా
వ అంత తఅల్ము సిదాహ్,
ْأَمْ كَيْفَ تَزْجُرُهُ زَبَانِيَتُهَا وَ هُوَ يُنَادِيكَ يَا رَبَّه

అమ్ కైఫ తజ్ జురుహు ౙబానియయతుహ్
వ హువ యునాదీక యా రబిహ్,
َأَمْ كَيْفَ يَرْجُو فَضْلَكَ فِي عِتْقِهِ مِنْهَا فَتَتْرُكُهُ فِيهَا هَيْهَاتَ مَا ذَلِكَ الظَّنُّ بِك

అమ్ కైఫ యరూి ఫజాక ఫీ ఇతిాహీ మ్బనాి
ఫ తత్రుకుహు ఫీహా హై హాత మా ౙాల్లకజ్ ౙనుీబిక్,
َوَ الَ الْمَعْرُوفُ مِنْ فَضْلِكَ وَ الَ مُشْبِهٌ لِمَا عَامَلْتَ بِهِ الْمُوَحِّدِينَ مِنْ بِرِّكَ وَ إِحْسَانِك

వల్ల్ మ్అరూఫ్త మ్బన్ ఫజ్హాక్, వ ల్ల ముష్బిహున్
ల్లమా ఆమ్ల్త బిహ్తల్ మువహ్తిదీన మ్బన్ బిర్రిక వ
ఇహాినిక్,
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فَبِالْيَقِينِ أَقْطَعُ لَوْ الَ مَا حَكَمْتَ بِهِ مِنْ تَعْذِيبِ جَاحِدِيكَ

ఫ బిల్ యఖీని అఖతవు లౌల్ల మా హ్కమాత
బిహీ మ్బన్ తఅ’ౙీబి జాహ్తదీక్,
وَ قَضَيْتَ بِهِ مِنْ إِخْالَدِ مُعَانِدِيكَ لَجَعَلْتَ النَّارَ كُلَّهَا بَرْداً وَ سَالَماً

వ ఖజైత బిహ్త మ్బన్ ఇఖ్తాది ముఆనిదీక్,
ల్ జఅల్తనాీర కుల్ాహా బరూవ్ వ సల్లమా,
وَ مَا كَانَ لِأَحَدٍ فِيهَا مَقَرّاً وَ الَ مُقَاماً لَكِنَّكَ تَقَدَّسَتْ أَسْمَاؤُكَ

వ మా కాన ల్ల అహ్దిన్ ఫీహా మ్ఖర్రవ్ వ
ముఖ్తమా,
ల్ల కినీక తఖదూసత్ అస్మమవుక్,
أَقْسَمْتَ أَنْ تَمْلَأَهَا مِنَ الْكَافِرِينَ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ

అఖిమ్త అన్ తమ్ాఅహ్ మ్బనల్ కాఫ్సరీన
మ్బనల్ జ్హనీతి వనాీసీ అజమయీన్,
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وَ أَنْ تُخَلِّدَ فِيهَا الْمُعَانِدِينَ وَ أَنْتَ جَلَّ ثَنَاؤُكَ قُلْتَ مُبْتَدِئاً وَ تَطَوَّلْتَ بِالْإِنْعَامِ مُتَكَرِّماً

్వ అంత జల్ా సనావుక ఖుల్త ముబతదిఅన
వ తతవవల్త బిల్ ఇన్ఆమ్బ ముతకర్రిమా,
اَفَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً ال يَسْتَوُونَ

్అఫమ్న్ కాన మొమ్బనన
కమ్న్ కాన ఫాసిఖల్ ల్ల యసతవూన్,
اِلهى وَ سَيِّدى فَاَسْئَلُكَ بِالْقُدْرَةِ الَّتى قَدَّرْتَها وَ بِالْقَضِيَّةِ الَّتى حَتَمْتَها وَ حَكَمْتَها

ీఇల్లహీ వ సయియదీ ఫ అస్అలుక బిల్ ఖుద్రతిల్ాత
ఖదూరతహా, వ బిల్ ఖజ్హయయతిల్ాతీ హ్తమ్తహా,
وَ غَلَبْتَ مَنْ عَلَيْهِ اَجْرَيْتَها اَنْ تَهَبَ لى فى هذِهِ اللَّيْلَةِ وَ فى هذِهِ السّاعَةِ

వ హ్కమ్తహా వ గల్బాత మ్న్ అలైహ్త అజ్రైతహా,
అనతహ్బీా ఫీ హ్జ్హహ్తల్ లైల్తీ వ ఫీ హాౙిహ్తస్మిఅహ్,
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ُكُلَّ جُرْمٍ اَجْرَمْتُهُ وَ كُلَّ ذَنْبٍ أَذْنَبْتُهُ وَ كُلَّ قَبِيحٍ أَسْرَرْتُه

కుల్లా జురిమన్ అజ్రముతహ్, వ కుల్లా ౙమ్బిన్ అజీబ్తతహ్,
వ కుల్లా ఖబీహ్తన్ అస్రరుతహ్,
ُوَ كُلَّ جَهْلٍ عَمِلْتُهُ كَتَمْتُهُ اَوْ أَعْلَنْتُهُ أَخْفَيْتُهُ اَوْ اَظْهَرْتُه

వ కుల్లా జహ్తాన్ అమ్బలుతహు వ కతంతుహు
ఔ ఆల్నుతహ్, అఖ్బితుహ్ ఔ అజిరుతహ్,
َوَ كُلَّ سَيِّئَةٍ أَمَرْتَ بِاِثْباتِهَا الْكِرامَ الْكاتِبين

వ కుల్లా సయియఅతిన్ అమ్ర్కత బి
ఇస్మితిహ్ల్ కిర్కమ్ల్ కాతిబీన్,
الَّذينَ وَكَّلْتَهُمْ بِحِفْظِ ما يَكُونُ مِنّى وَ جَعَلْتَهُمْ شُهُوداً عَلَىَّ مَعَ جَوارِحى

అల్ాౙీన వకాల్తహుమ్ బి హ్తఫ్సి మా యకూను మ్బన్నీ వ
జఅల్తహుమ్ షుహూదన్ అల్యయ మా జవారిహీ,
ْوَ كُنْتَ اَنْتَ الرَّقيبَ عَلَىَّ مِنْ وَراَّئِهِم

వ కుంత అంతార్రఖీబ అల్యయ మ్బవ్ వర్కయిహ్తమ్,
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ُوَالشّاهِدَ لِما خَفِىَ عَنْهُمْ وَ بِرَحْمَتِكَ اَخْفَيْتَهُ وَ بِفَضْلِكَ سَتَرْتَه

వష్పాహ్తద ల్లమా ఖఫ్సయ అనుిమ్ వ బి
రహ్మతిక అఖ్బితహ్, వ బి ఫజ్హాక సతరతహ్,
ُوَ اَنْ تُوَفِّرَ حَظّى مِنْ كُلِّ خَيْرٍ اَنْزَلْتَهُ اَوْ اِحْسانٍ فَضَّلْتَهُ اَوْ بِرٍّ نَشَرْتَه

వ అన్ తువఫ్సిర హ్జీి మ్బన్ కులీా ఖైరిన్ అన్ౙల్తహ్,
ఔ ఇహాినిన్ ఫజిల్తహ్, ఔ బిర్రీన్ నష్రతహ్,
ِّاَوْ رِزْقٍ بَسَطْتَهُ اَوْ ذَنْبٍ تَغْفِرُهُ اَوْ خَطَاءٍ تَسْتُرُهُ يا رَبِّ يا رَبِّ يا رَب

ఔ రిజ్హాన్ బసితహ్, ఔ ౙమ్బిన్ తగ్ఫిరుహ్, ఔ
ఖతాయిన్ తసుతరుహ్, యా రబీి యా రబీి యా రబ్,
يا اِلهى وَ سَيِّدى وَ مَوْالىَ وَ مالِكَ رِقّى يا مَنْ بِيَدِهِ ناصِيَتى

యా ఇల్లహీ వ సయియదీ వ మౌల్లయ వ మాల్లక
రుఖీా,
యా మ్మ్ బి యదిహీ నాసియతీ,
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يا عَليماً بِضُرّى وَ مَسْكَنَتى يا خَبيراً بِفَقْرى وَ فاقَتى يا رَبِّ يا رَبِّ يا رَبِّ

ియా అలీమ్మ్ బి జుర్రీ వ మ్సానతీ, యా ఖబీరమ్ బ
ఫఖ్రీ వ ఫాఖతీ, యా రబీి యా రబీి యా రబ్,
سْئَلُكَ بِحَقِّكَ وَ قُدْسِكَ وَ اَعْظَمِ صِفاتِكَ وَ اَسْماَّئِكَ

అస్అలుక బి హ్ఖీాక వ ఖుదిిక వ
అఅ’ౙమ్ సిఫాతిక్ వ అస్మమయిక్,
اَنْ تَجْعَلَ اَوْقاتى مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ بِذِكْرِكَ مَعْمُورَةً وَ بِخِدْمَتِكَ مَوْصُولَةً

అన్ తజ్అల్ని ఔఖ్తతీ మ్బనల్ లైలీ వనీహారి బి ౙిక్రిక
మ్అమూరహ్, వ బి ఖిదమతిక మౌసూల్హ్,
وَ اَعْمالى عِنْدَكَ مَقْبُولَةً حَتّى تَكُونَ اَعْمالى وَ اَوْرادى كُلُّها وِرْداً واحِداً

వ అఅమాలీ ఇందక మ్ఖూిల్హ్, హ్తాత తకూన
అఅమాలీ వ ఔర్కదీ కుల్ాహ్ విరూవ్ వాహ్తద,
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وَ حالى فى خِدْمَتِكَ سَرْمَداً يا سَيِّدى يا مَنْ عَلَيْهِ مُعَوَّلى

ీవ హాలీ ఫీ ఖిదమతిక సరమదా, యా సయియద
యా మ్న్ అలైహ్త ముఅవవలీ,
يا مَنْ اِلَيْهِ شَكَوْتُ اَحْوالى يا رَبِّ يا رَبِّ يا رَبِّ قَوِّ عَلى خِدْمَتِكَ جَوارِحى

ిీయా మ్న్ ఇలైహ్త ష్కౌతు అహావలీ, యా రబ
యా రబీి యా రబ్, ఖవివ అల్ల ఖిదమతిక జవారిహీ,
وَاشْدُدْ عَلَى الْعَزيمَةِ جَوانِحى وَ هَبْ لِىَ الْجِدَّ فى خَشْيَتِكَ وَالدَّوامَ فِى االِتِّصالِ بِخِدْمَتِكَ حَتّى
اَسْرَحَ اِلَيْكَ فى مَيادينِ السّابِقينَ

వషుూద్ అల్ల్ అజీమ్తీ జవానిహీ, వ హ్బిాయల్ జ్హదూ
ఫీ ఖష్బయతిక వదూవామ్ ఫ్సల్ ఇత్తతస్మల్ల బి ఖిదమతిక
హ్తాత అస్రహ్ ఇలైక ఫీ మ్యాదీనిస్ స్మబ్ఖీన్,
وَ أُسْرِعَ اِلَيْكَ فِى الْبارِزينَ وَ أَشْتاقَ اِلى قُرْبِكَ فِى الْمُشْتاقينَ

వ వుస్రిఅ ఇలైక ఫీల్ బారిజీన్,
వ అష్పతఖ ఇల్ల ఖురిిక ఫ్సల్ ముష్పతఖీన్,
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َوَ أَدْنُوَ مِنْكَ دُنُوَّ الْمُخْلِصينَ وَ اَخافَكَ مَخافَةَ الْمُوقِنين

వ అదుీవ మ్బనా దునువవల్ ముఖిాసీన్,
వ అఖ్తఫక మ్ఖ్తఫతల్ మూఖీన్నన్,
ُوَ اَجْتَمِعَ فى جِوارِكَ مَعَ الْمُؤْمِنينَ اَللّهُمَّ وَ مَنْ اَرادَنى بِسُوَّءٍ فَاَرِدْه

వ అజతమ్బఆ ఫీ జవారిక మ్అల్ మొమ్బన్నన్,
అల్లాహుమామ వ మ్న్ అర్కదన్న బి సూయిన్ ఫఅరిద్ి,
َوَ مَنْ كادَنى فَكِدْهُ وَاجْعَلْنى مِنْ اَحْسَنِ عَبيدِكَ نَصيباً عِنْدَك

వ మ్న్ కాదని ఫ కిద్ి, వజ్అలీీ మ్బన్
అహ్ిని అబీదిక నసీబన్ ఇందక్,
َوَ اَقْرَبِهِمْ مَنْزِلَةً مِنْكَ وَ اَخَصِّهِمْ زُلْفَةً لَدَيْك

వ అఖ్రబిహ్తమ్ మ్నిిల్తన్ మ్బనా వ
అఖాసిిహ్తమ్ జుల్ితల్ాదైక్,
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فَاِنَّهُ ال يُنالُ ذلِكَ اِالّ بِفَضْلِكَ وَ جُدْلى بِجُودِكَ وَاعْطِفْ عَلَىَّ بِمَجْدِكَ

ఫ ఇనీహు ల్ల యునాలు ౙాల్లక ఇల్లా ఫజ్హాక్,
వ జుదీా బి జూదిక్, వఅతిఫ్ అల్ాయయ బి మ్జ్హూక్,
وَاحْفَظْنى بِرَحْمَتِكَ وَاجْعَلْ لِسانى بِذِكْرِكَ لَهِجاً

వహ్ిజీీ బి రహ్మతిక వజ్అల్ ల్లస్మన్న బ్ ౙిక్రిక
ల్హ్తజా,
عثْ َرتى
ى ِب ُحس ِْن اِجا َبتِكَ َو اَق ِْلنى َ
َو قَ ْلبى ِب ُح ِبكَ ُمتَيَّما ً َو ُم َّن َ
علَ َّ

ీావ ఖలీి బి హుబిిక ముతయయమ్వ్ వ మున
అల్యయ బి హుసిీ ఇజాబతిక్, వ అఖిలీీ అస్రతీ,
وَاغْفِرْ زَلَّتى فَاِنَّكَ قَضَيْتَ عَلى عِبادِكَ بِعِبادَتِكَ وَ اَمَرْتَهُمْ بِدُعاَّئِكَ

వగిర్జ జల్ాతీ, ఫ ఇనాీక ఖజైత అల్ల ఇబాదిక
బి ఇబాదతిక్, వ అమ్రతహుమ్ బి దుఆయిక్,
وَ ضَمِنْتَ لَهُمُ اإلِجابَةَ فَاِلَيْكَ يا رَبِّ نَصَبْتُ وَجْهى وَ اِلَيْكَ يا رَبِّ مَدَدْتُ يَدى

ావ జమ్బంత ల్హుముల్ ఇజాబహ్, ఫ ఇలైక య
రబీి నసబ్తత వజీి వ ఇలైక యా రబీి మ్దదుత యదీ,
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فَبِعِزَّتِكَ اسْتَجِبْ لى دُعاَّئى وَ بَلِّغْنى مُناىَ وَ ال تَقْطَعْ مِنْ فَضْلِكَ رَجاَّئى

ఫ బి ఇజితికసతజ్హబీా దుఆయీ, వ బలీాగీీ మునాయా,
వ ల్ల తఖతఅ మ్బన్ ఫజ్హాక రజాయీ,
وَاكْفِنى شَرَّ الْجِنِّ وَاالِِْنْسِ مِنْ اَعْدآئى ،يا سَريعَ الرِّضا

వకిిన్న ష్ర్రల్ జ్హనిీ వల్ ఇనిి మ్బన్ ఆదాయీ,
ాయా సరీఅర్జ రీజ
اِغْفِرْ لِمَنْ ال يَمْلِكُ اِلّا الدُّعاَّءَ فَاِنَّكَ فَعّالٌ لِما تَشاَّءُ يا مَنِ اسْمُهُ دَوآءٌ

ఇగిర్జ ల్లమ్న్ ల్ల యంల్లకు ఇల్ాదుూఆ, ఫఇనీక
ఫఆలుల్లామా తష్ప, యా మ్నిసుమహు దవా,
وَ ذِكْرُهُ شِفاَّءٌ وَ طاعَتُهُ غِنىً اِرْحَمْ مَنْ رَأسُ مالِهِ الرَّجاَّءُ وَ سِالحُهُ الْبُكاَّءُ

్వ ౙిక్రుహు ష్ఫఫా, వ తాఅతుహు గ్ఫనన్, ఇరిమ
మ్ర్రాసు మాల్లహ్తర్రజా, వ సిల్లహు హుల్ బ్తకా,
يا سابِغَ النِّعَمِ يا دافِعَ النِّقَمِ يا نُورَ الْمُسْتَوْحِشينَ فِى الْظُّلَمِ يَا عالِماً ال يُعَلَّمُ

్యా స్మబిగనిీఅమ్, యా దాపిఅనిీఖమ్, యా నురల
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ముసౌతహ్తష్బన ఫ్సజుిల్మ్, యా ఆల్లమ్ల్ ల్ల
యుఅల్ామ్,
ُصَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَافْعَلْ بى مَا اَنْتَ أَهْلُه

సొల్లా అల్ల ముహ్మ్మదివ్ వ ఆల్ల ముహ్మ్మద్,
వఫ్అల్ బీ మా అంత అహుాహ్
ًوَ صَلَّى اللّهُ عَلى رَسُولِهِ وَالْأَئِمَّةِ الْمَيامينَ مِنْ الِهِ وَ سَلَّمَ تَسْليماً كَثيرا

వ సొల్ాల్లాహు అల్ల రసూలుహ్త వల్ ఆయిమ్మతిల్
మ్యామీన మ్బన్ ఆల్లహ్త వ సల్ామ్ తసీామ్న్ కసీర్క.
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