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سيدي باوا مال خان نا اخالق 



رسول اهللاصلع فرماوس ؛ "انَّ املَرءَ يدرِكُ بِحُسنِ اخلُلقِ 

دَرجةَ الصَّائمِ القَائم"، ج مؤمن نا خُلُق تر هوئي تو جنة 

ما اهنس اهنا اخالق نا سبب وه اعلى درجة حاصل اسس ك 

ج درجة وه سگال واسطس ؛ ك ج گهين مناز پرهس ؛ 

(تطوع ين) انس گهنا روزه كرس ؛ (تطوع نا).



خداتعاىل ي رسول اهللاصلع  نس فرمايو ك" انَكَ لَعَلَى خُلُقٍ 

عَظيم"، اس محمد متارا خلق عظيم ؛ (گهنا شان نا ؛). 

اپنا هداة كرام ي مهيشه مؤمنني نس امي سكهايو ؛ ك سگال تر 

خلق پر چلس، اخالق حسنة حاصل كرواين كوشش كرس، 

انس ي ج هداة كرام مؤمن واسطس مثال ؛.



سيدي عبدالقادر حكيم الدين رض ج سيدنا امسعيل 

بدرالدينرض نا ماذون هتا، عجب شان نا موىل- اْپنا باواجي 

صاحب سيدي باوامالخان صاحب قس رامپوره نا رهواسي هتا، 

كتاب منتزع االخبار ما ذكر ؛ ك اْپ داعي الزمان ين گهين خدمة 

كرتا، مؤمنني نس مجن مجارتا، انس ضرورة مند لوگو واسطس اْپنو مال 

خرچ كرتا،



 اْپنا اخالق حسنة ين ذكر ما اْ ذكر ي اْوس ؛ ك اْپنا پاسس ايك 

گهورو هتو ج نس اْپ ي وقف كيدو هتو، گهورا نا چارا پاين نو 

خيال اْپ راكهتا، ي گهورا نس اْپ مسجد نا دروزه پر باندهي نس 

راكهتا تا ك ج نس ي ضرورة پرهس تو گهورا پر سوار ئي نس جائي 

انس اهنوط كام پوروط كرينس پاچهو گهورا   نس اهين جگه پر موكي 

دس،



خدا ين راه ما اْ مثل اْپ مؤمنني عباداهللا ين خري خواهي كرتا. خدا 

نو سالم انس رضوان سيدي باوامال خان صاحب پر (ج ين قرب 

رامپوره ما ؛) انس اْپنا فرزند حكيم الدين موىل پر (ج ين قرب 

برهانپور ما ؛) 

خدا اپنس ي بيوس موىل ين زيارة  نصيب كرجو انس اهين اقتداء كري 

نس مؤمنني انس عباداهللا ين خري خواهي كروا نس ياري اْپجو.


