
بسم اهللا الرمحن الرحيم 

سيدنا محمد برهان الدين  نو معجزة - كراچي



ورا سال قبل 52 ما داعي سيدنا محمد برهان الدين اْقا 

رضوان اهللا عليه كراچي تشريف لئي گيا ا، أپ موىل وهاط 

برهاين محل ما تشريف راكهتا ا انس كوئي ي آوي نس عرض 

كيدي ك كراچي نا ايك عالقة ما گهين مهويت اْگ الگي ؛، 

انس ي آگ هوس مؤمنني نا محلة سي نزديك ئي رهي ؛، 

عرض كرنار ي دعاء ين عرض كيدي انس اقاموىل ي دعاء 

فرماوي ك خدا تعاىل مؤمنني ين انس مؤمنات نا گهرو ين 

حفاظة كرس،  



رات نو وقت هتو انس موالنا ال پر مجن تناول فرماؤتا ا، آ 

مثل عرض ئي پچهي موالنا ي ج خدمة ما هتا اهنس فرمايو 

ك گاري تيار كرو، اپنس ج عالقة ما آگ الگي ؛ وهاط 

جئيس، سيدنا برهان الدين رض وهاط پدهارا انس ايك متكا 

ما پاين منگايو، موالنا ي پاين پر شفاء بويل انس فرمايو ك آگ سي 

جتنو نزديك جئي سكائي اتنو نزديك جئي نس آ پاين چهركو، 

ي مثل عمل كيدوط انس موالنا دعاء فرماوي انس گهرس 

پدهارا،



معجزة امي ظاهر يو ك  اْ پاين چهركوا نا بعداْگ جبهي گئي انس 

مؤمنني نا جانو نس گهرو ين حفاظة ئي، بالكل نقصان ن 

يو،  

سيدنا طاهر سيف الدين رض  انس بيسرا دعاتو ي ي اْج 

سركهو معجزة ظاهر كيدو ؛. برهان الدين اْقا رض نا اْ مثل 

گهنا معجزات كرامات ؛، اْپ ين شان عامل ما ظاهر انس 

مشهور ايت رهي.



خدا تعاىل سيدنا برهان الدين رض  انس اْپنا وارث                                           

سيدنا قطب الدين رض نس جنة ما هم مؤمنني طرف سي 

هزارو الكهو سالم پهنچاؤجو، انس ي موىل ين نظرات مهاري 

طرف جارية راكهجو،  



 برهان الدين اْقا رض انس قطب الدين اْقا رض نا وارث، اْپنا 

هم شان انس هم مثل، داعي الزمان 5٤ ما داعي سيدنا طاهر 

فخر الدين  ين عمر شريف نس خدا تع قيامة نا دن لگ دراز 

كرجو، اْمني.


