ﺑﺴ اﷲ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮﺣﲓ
ِ َو َو
ખ"#લ અના( મોહ,મ-ન વ વસીયોહ2 --- صيُّ ُه

َ
خي ُر االَنام ِ مُحَ مَّ ٌد
ِ سنا
વલ બર56ઝ ઝહરાઓ વલ હસનાની --- ن
َ ََوالبَ َّرةُ الزَّهـ َرا ُء َوالح
મોહ$મદ ર'()ાહ (સઅવવ) આપના વસી (મૌલાના અલી સ.અ.) અલ બર56ઝ ઝહરા (મૌલાતોના ફા:મ6ઝ ઝહરા સ.અ.)
અ; હસનાન (મૌલાના ઈમામ હસન અ; હuસ>ન સ.અ.) ખ@ક ના ખ>ર B (તમામ કરતા Cહતર B)
The Best of the World are Mohammad SAWS, and His Wasi Maulaana 'Ali SA, and the virtuous
Zahra SA and Maulaana Imaam Hasan SA and Maulaana Imaam Husain SA (together called as
Hasanaan)

ِ َقو ٌم ِب ِهم ُك
شفَ العَمٰ ى
ِ ي الوَ ٰرى ِمن حَ ي َر ِة الـطُّـغيَا
હોBયલ વરા િમન હ"રC 6ગ઼યાની --- ن
َ ه ُِد

ِ َو ِبهَــديِــ
કૌ;ન <િહમ કો>ફલ અમા વ <હદAિહમ --- هم

D સઘલા એ સાહબો B G Hના સબબ અ$ધાપો દJર થાય B (Hહાલત દJર થાય B) અ; D સઘલા ની િહદાયત ના સબબ
6ગયાની ની હ>રત થી (ઝu@મ થી) આલમ ; િહદાયત િમO B
They have removed the Darkness (of Ignorance) and Guided the World (towards the Righteous
Path) away from the baffling chaos

صالتُنَا ا ِ َّال
َ مَن ال تَ ِت ُّم
ِ ََو ِب ِهم يُن
ِ ادي َوقتَ ُك ِّل اَذَا
વ <િહમ યોનાદી વJ કuIe અઝાની --- ن

ِ ِب
મન લા તિતGમો સલાતોના ઈIા <િહમ --- هم

(ખમસ6લ અPહાર સ.અ.) : સાહબો B G Hના બગ>ર હમારી નમાઝો તમામ થાતી નથી અ; એમના સબબ અઝાન ની
િનદા કરવામા$ આQ B
Without them (their Walaayat) our Namaaz is incomplete (not accepted by Allaah Ta'aala) and
because of them the Azaan is said

ُ
ُ َن ِعلم ِ اهللِ مَهب
ُ خزَّا
ط
ِ ش َر
ِ َ َوامل
َ ن
َ وضحُ و
ِ ائعَ االِيمَ ا
વલ મૌPહ2ના શરાએઅલ ઈમાની --- ن

ِ َوحي
ખોઝ્ઝાનો ઈિNમIાO મહબતો વહAહી --- ِه

D સાહબો Rદા ના ઈ@મ ના Rઝ્ઝામ B (િહફાઝત કરનાર B), Rદા ના વT ઉતરવાની જગહ B અ; ઈમાન ના શરાDઅ
(રXતાઓ) ; વાZહ કરનાર B (બતાવનાર B)
They are the Guardians of the Treasures of Allaah's Knowledge, the receptors of the Wahi, and the
Ones who shows the tenets of Imaan
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َ َح
بل االِ ٰل ُه فَمَ ن تَ َع َّل َق ُه
َ م
ُ خالِفُ ُه ا ِ َلى ال
ِ خس َرا
َ َو
વહવા મોખાTફોહ2 એલલ Uસરાની --- ن
ُ هوٰى
હબલલ એલાહો ફમન તઅIકહ2 નS --- نَجٰ ا

D સઘલા અ)ાહ તઆલા વા હ[લ B (રXસી B), H શ\સ D હ[લ થી વળ^ તો ન_ત હાિસલ ક` અ; aખાOફત
કરનાર (ઇનકાર કરનાર) ખોટમા$ વાGઅ થાનાર B
(They are) the Rope of Allaah Ta'aala; he who holds the Rope will get Najaat and he who opposes
it will Sink

َ َا
ُ ن اهللِ اَر َكا
ِ عال ُم ِدي
ن
ِ َسفُ ُن النَّج
ِ اة َدع
ِ َائ ُم االِيمَ ا
સોફોWન નSC દઆએ;લ ઈમાની --- ن
ُ

આઅ્લામો દીિનIાO અરકાWલ હોદા --- هدٰى
ُ ال

D સઘલા અ)ાહ ના દીન ના આઅ્લામ B (ઝ$ડાઓ) B, િહદાયત ના અરકાન (િહXસા) B, ન_ત ના સફીના B, ઈમાન ના
eઆમત (થા$ભલાઓ) B
(They are) the Flags of Allaah Ta'aala's Deen, the cornerstone of Hidaayat, the Arks of Najaat and
the Pillars of Imaan

َو َل َقد َو َقفتُ ِب َكرب ََال َء
ِ َشا اَحز
َ ََكر ِبي َواَذ َكتْ ِفي الح
કરબી વ અઝકત ફીલ હશા આહઝાની --- اني
વલકદ વકફતો < કરબલાઅ ફજYદત --- ددَت
َّ َفَج

:હકીક (હકીકત B) H વકત હJ$ કરબલા મા$ gહરો તો કરબલાએ મારા દદ5; તાઝા કરી દીધો અ; િદલ મા$ હuઝ્ન (ગમ) ની
આગ; ભડકાવી દીધી
I stood in Karbala and my Grief was renewed and the Fire of my Sorrow ignited within me

ِ َاشو َر
ُ َوذَ َكرتُ ِفي ع
ع
َ اء مَص َر
َ َوالي ِذي الع
ِ َطشا
ع ٰلى م
અસફન અલા મૌલાયા ઝીલ અતશાની --- ن
َ ً سفَا
َ َا
َ

ِ سي
વ ઝકરતો ફી આશ2રાએ મસરઅ સ"Aદી --- ِّدي
َ

અ; આશJરા ના િદન મારા મૌલા (ઈમામ હuસ>ન) ની શહાદત થઈ B : યાદ આવી ગઈ, અજબ મારો પXતાવો : hયાસાઓ
ઉપર
And I recalled my Imaam's Martyrdom in Aashura, great is my Regret for his burning Thirst

ِ الب
ِسني
َ َ َو
َ ْــكيَــ َّن
َ ُع َلى الح
ِ ِب َدم ٍ َودَمعٍ د
ِ َائم ٍ هـَتَّا
<દિમન વ દમઈન દાએિમન હ]ાની --- ن

વ લઅબZય[ અલલ હuસ"\ વ સહ<હી --- صح ِب ِه
َ َو

અ; હર આઈના (હર વકત) :હકીક હJ$ મૌલાના ઈમામ હuસ>ન અ; આપના અસહાબ પર iનના$ આ$j થી રોતો રહીશ અ;
એવા આ$j G H હ$kશા ટપકતાજ `હl
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And I will keep on weeping Bloody Tears on Maulaana Imaam Husain SA and his Companions;
and Tears that will flow ever

ع َلى ال َق ِتي ِل
َ َو َالَب ِْكيَــ َّن
َ عُريَا
ِ ن مَط ُروحً ا ِبال ا َ ْكفَا
ઉય_ના મત#હન <લા અકફાની --- ن

َ ِب
વ લઅબZય[ અલલ કતીT <કરબલા --- كربَال

અ; હર આઈના (હર વકત) :હકીક હJ$ વો શહીદ પર રોતો રહીશ G H કરબલામા$ C-કફન િગરા હuઆ B
And I weep for the Martyrs of Karbala lying without Kafan (on the ground)

ِ َع َلى بَن
ات
َ َو َالَب ِْكيَــ َّن
ِ مَس ِبيَّ ًة ِبالظُّلم ِ َوالعُد َوا
મસબી`યિતન િબઝ્ઝuલ( વલ ઉદવાની --- ن

ٍ َّمُحَ م
વ લઅબZય[ અલા બનાC મોહ,મિદન --- د

અ; હર આઈના (હર વકત) :હકીક હJ$ મોહ$મદ (સ.અ.વ.વ) ના : lહઝાિદયો પર રોતો રહીશ G H સઘલા પર ઝu@મો
િસતમ કરી; બ$દીવાન (ક>દીઓ) કરવામા$ આવા B
And I weep for the daughters of the House of Mohammad SAWS enslaved in oppression and
hostility by wicked enemies

َ ع َلى
َ َو َالَب ِْكيَــ َّن
ِغ ِريب
ِ ِبالطَّــفِّ فَردًا نَا ِزحَ االَوطَا
િબ]ફ્a ફરદન નાPહલ ઔતાની --- ن

ٍ َّمُحَ م
વ લઅબZય[ અલા ગરી< મોહ,મિદન --- د

અ; હર આઈના (હર વકત) :હકીક હJ$ મોહ$મદ (સ.અ.વ.વ) ના : પરeશી (C-વતન) પર રોતો રહીશ G H કરબલામા$
ત;-તmહા વતન થી દJર B
And I weep for the Mohammad SAWS's Son who was Stranger in Taff, alone and far from his
Homeland

ٍ َّمُحَ م
મા ઉઝરો કાિતT અહT બ"C મોહ,મિદન --- د

ِ مَا عُذ ُر َقا ِت ِل اَه ِل ب
َيت
ِ ِفي الحَ ش ِر ِعن َد الو
ِ َاح ِد املَنَّا
િફલ હશc ઈdદલ વાOિદલ મ[ાની --- ن

હશરnના િદન અ)ાહ તઆલા ના નઝદીક એહO બ>: મોહ$મદ (સ.અ.વ.વ) ના કાિતલો નો શu$ ઉઝ્ર (બહાનો) હl? કોઈ
ઉઝ્ર હl જ નહી
What excuse will the Killers of Ahl ul Bayt SA, Mohammad SAWS's children offer Allaah Ta'aala on
the Day of Qeyaamah?

ِ ِ مَا اهللُ عَن ظُلم
ِ العب
َاد
ِ ٰل
ِ ـكن َلهُم يَو ٌم ع
َّ
ِ الشــأ
લાિકન લહuમ યૌ;ન અઝી;શ શાની --- ن
َظي ٌم

ِ غ
َ ِب
ٍ اف
મા-અIાહો અન ઝuિNમલ એબાB <ગાaિલન --- ل
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અ)ાહ તઆલા એબાદ ના (એના$ બ$દાઓ) ના ઝu@મ થી ગાિફલ નથી, મગર D સઘલા (ઝાિલમો) વાX: એક અઝીaશ શાન
િદન (Gયામત નો િદન) aકર5ર B
Allaah Ta'aala is not ignorant of the Injustice done to his Servants, they'll have their Day - the Day
of Great Importance

સIલ એલાહો અલ[બીA વ આTહી --- واٰلِ ِه
َ

ِّ ع َلى النَّ ِب
ي
َ ص َّلى االِ ٰل ُه
َ
َ مَا
ِ غصا
મા ગર5દલ કuમરીયો િફલ અગસાની --- ن
َ َي ِفي اال
ُّ غ َّر َد ال ُقم ِر

અ)ાહ તઆલા મોહ$મદ aXતફા (સ.અ.વ.વ) અ; આપના ફરઝ$દો - અઈoમ: તાpરીન (સ.અ.) ના ઉપર સલવાત પઢr
જહા$ તક ડાિલયો પર કuમરી પiરદા ચpકતા રp
Allaah Ta'aala's Salawaat on the Mohammad SAWS and His Progeny for as long as the Canary
sings on the (branches of) Trees
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