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دﺷﻤﻦ ﻣﺮے ﺗﮯ ﺧﻮﺷ ﻧ ﮐﺮﯾﮯ ﮨﻮے ﺳﺠﻨﺎ وی ﻣﺮ ﺟﺎﻧﺎ
ڈﯾﺮ ﺗﮯ دن ﮬﻮﯾﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﮯ اوڑک ﻧﻮ ڈوب ﺟﺎن
اول ﺣﻤﺪ ﺛﻨﺎ اﻟ ﺗﮯ ﺟﻮ ﻣﺎﻟ ﺮ ﺮ دا

اس دا ﻧﺎم ﭼﺘﺎرن واﻻ ﮐﺴﮯ وی ﻣﯿﺪان ﻧﺎ ﺮدا
ﮐﺎم ﺗﻤﺎم ﻣﯿﺴﺮ ﮬﻮﻧﺪے ﮨﻮ ﺗﮯ ﻧﺎم اودا ﭼﺖ دﮬﺮﯾﺎں
رﺣﻢ ﺳﮯ ﺳﺎوے ﮐﺮدا ﻗﺮون ﺳﺎڑے ﮬﺮﯾﺎں
ﺑﺎدﺷﺎﺎ ﺗﮭﯿﮟ ﺑﮭﯿ ﻣﻨﺎوے ﺗﮯ ﺗﺨﺖ ﺑﮭﺎوے ﮐﺎﯾ
ﮐﺞ ﭘﺮواہ ﻧ ﮔﮭﺮ اس دے ﺗﮯ داﯾﻢ ﺑﮯ ﭘﺮواﯾ
اپ ﻣﺎﻧﻮں ﺧﺎﻟ اس ﺗﮭﯿﮟ ﮐﻮﯾ ﻣﺎن ﻧﺎ ﺧﺎﻟ
ﺮ وﯾﻠﮯ ﺮ ﭼﯿﺰ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﮯ رﮐﮭﺪا ﻧﺖ ﺳﻨﻤﺒﮭﺎﻟ
ﺮ در ﺗﻮں دﮬﺘﺎرن ﮬﻨﺪا ﺟﻮ اس در ﺗﮭﯿﮟ ﻣﮍﯾﺎ
اوﺳﮯ دا اس ﺷﺎن ودﮬﺎﯾﺎ ﺟﻮ اس ﭘﺎﺳﮯ اڑﯾﺎ
واہ ﮐﺮﯾﻢ اﻣﺖ دا واﻟ ﮨﻮ ﺗﮯ ﻣﮭﺮ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﮐﺮدا
ﺟﺒﺮاﯾﯿﻞ ﺟﮯ ﺟﺴﺪے ﭼﺎﮐﺮ ﺗﮯ ﻧﺒﯿﺎں دا ﺳﺮﮐﺮدا
او ﻣﺤﺒﻮب ﺣﺒﯿﺐ رﺑﺎﻧ ﺗﮯ ﺣﺎﻣ روز ﺣﺸﺮدا
اپ ﯾﺘﯿﻢ ﯾﺘﯿﻤﺎں ﺗﺎﯾﯿﮟ ﮨﺘﮫ ﺳﺮے ﭘﺮ ﺗﺮدا
ﺗﮯ ﺣﺴﻦ ﺑﺎزار اودے ﺳﻮ ﯾﻮﺳﻒ ﭘﺮدے ﮬﻮن ﭘﺎﻧﺪے
ذوﻟﻘﺮﻧﯿﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺟﯿﺴﮯ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺎر ﮐﺎﻧﺪے
ﻣﻮﺳ ﺧﻀﺮ ﻧﻘﯿﺐ اﻧﺎں دے اﮔﮯ ﭘﺠﻦ راﮨ
ﺗﮯ او ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ واﻟ ﻣﺮﺳﻞ ﮨﻮر ﺳﭙﺎﮨ
ﺗﮯ ﺟﯿﻮن ﺟﯿﻮن ﺟﮭﻮﭨﺎ ﻣﺎواں ﻣﻮت ﮐﮭﻠ ﺳﺮ اﺗﮯ
ﻟﮫ ﮐﮍوڑ ﺗﯿﺮے ﺗﮭﯿﮟ ﺳﻮﻧﮯ ﺧﺎک اﻧﺪر رل ﺳﺘﮯ

ﺑﻦ اﯾ ﺟﻨﺪ ﻧﻠﮯ ﻧﺎﯿﮟ ﮨﻮﺗﮯ ﮐﻮﯾ ﺟﺎن ﻧﺎ ﭼﻠﺪا
ڈاﮬﮉے دے ﮨﺘﮫ ﻗﻠﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﮯ وس ﻧﯿ ﮐﺞ ﭼﻠﺪا
ﮐﯿﺘ ﺑﮯ ﻓﺮﻣﺎﻧ ﺗﯿﺮی ﺑﮭﻼ ﭘﮭﺮے اس راﮨﻮں
ﺗﮯ ﻧﺎم اﻟﮧ ﺑﺨﺸﺶ ﺑﮯ ادﺑ ﺗﮯ ﻧﺎﮐﺮ ﭘﮍ ﮔﻨﺎﮨﻮں
ﺟﮭﻞ ﺟﮭﻞ ﭘﺎر ﻧﺎ ﺎرﯾﮟ ﮨﻤﺖ ﺗﻮ  دن ﺑﮭﺮﺳﯿﮟ ﭘﺎﺳﺎ
ﺑﮭﺎ ﻣﻨﻦ ﭼﮍے ﻣﺤﻤﺪ اوڑک ﺑﮭﺮ د ﮐﺎﺳﺎ
ﺟﺲ دل اﻧﺪر ﮨﻮے ﭘﺎﯾ  رﺗ ﭼﻨﺎری
اے ﻗﺼﮧ ﭘﮍھ ﺑﮭﺎﻣﺒﮍ ﺑﻨﺪا ﻧﺎل رﺑﮯ دی ﯾﺎری
ﺟﺲ دل اﻧﺪر ﻋﺸﻖ ﻧﺎ رﭼﯿﺎ ﮨﻮﺗﮯ ﮐﺘﮯ اس ﺗﻮ ﭼﻨﮯ
ﺧﺎوﻧﺪ دے ﮔﮭﺮ راﮐﮭ ﮐﺮدے ﺳﺐ ﭘﮭﮯ ﻧﻨﮯ
ﺟﻨﺎں دﮐﮭﺎں وچ دل ﺑﮭﺮ راﺿ ﺗﮯ اﻧﺎں ﺗﻮ ﺳﮫ وارے
دﮐﮫ ﻗﺒﻮل ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺨﺸﺎ ﺗﮯ راﺿ رﮨﻦ ﭘﯿﺎرے
راﺗﯿﮟ زاری ﮐﺮ ﮐﺮ روﯾﮟ اوﺗﮯ ﻧﯿﻨﺪ اﮐﮭﯿﮟ دی ڈﮬﻮﻧﺪے
ﻓﺠﺮ او ﮔﻨﺎر ﮐﻼون ﺮ ﺗﮭﯿﮟ ﻧﯿﻮﯾﮟ ﮬﻮﻧﺪے
ﮬﺴﻦ ﮐﮭﮉن ﻧﺎل ﻟ اوں ﺳﭧ ﮔﯿﻮں ڈوﻧﯿﺎں ﻓﺮاں
ﺗﮯ ﭘﺎﭨ ﻟﯿﺮ ﭘﺮاﻧ واﻧﻮں ﭨﻨ ﮔﯿﺎں وچ ﮐﺮاں
ﺟﻨﺎں ﺗﻨﺎ ﻋﺸﻖ ﺳﻤﺎﻧﺎ ﮨﻮ ﺗﮯ روﻧﺎ ﮐﻢ اﻧﺎں
ﻣﻠﺪے دے روﻧﺎ ﺑﭽﮭﮍے روﻧﺎ ﺗﮯ روﻧﺎ ﭨﺮدے راﺎں
ﺟﺲ ﺗﻨﻤﺒﮯ ﻧﺎل ﮔﮍﺗ دﯾﻨﺪے اوس ﺗﻨﻤﺒﮯ ﻧﺎل ﭘﺎﻧ
ﺗﮯ ﺟﯿﮍے اے ﻣﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪ اوﮬﻮ اے ﻣﺎﻧ
رﯾﺖ وﺟﻮد ﺗﯿﺮے وچ ﺳﻮﻧﺎ ﺗﮯ اوﯾﮟ ﻧﻄﺮ ﻧﺎ اوﯾﮟ
ﮬﻨﺠﻮں دا ﮨﺘﮫ ﭘﺎﻧ دوﮬﻮﯾﮟ ﺗﮯ رﯾﺖ ﻣﭩ ڑوڑ ﺟﺎوے
ﺟﺲ دل اﻧﺪر ﻋﺸﻖ ﺳﻤﺎﻧﺎ ﮨﻮ ﺗﮯ اوس ﻧ ﻓﺮ ﺟﺎﻧﺎ
ﺑﮍے ﺳﻮﻧﮯ ﻣﻠﻦ ﺰاراں اﺳﺎں ﻧ او ﯾﺎر وﭨﺎﻧﺎ
ﻋﺸﻖ ﮐﯿﺎ ﻣﯿﮟ ﺑﻦ ﺑﻦ ﮐﮭﮍﯾﺎں دودھ ﺗﮭﯿﮟ ﭘﻠﯿﺎں ﭘﻠﯿﺎں
ﻣﺎﺋ ﺑﺎﺑﻞ ﭘﭧ ﭘﭧ ﺗﮭﮯ ﺗﮯ واﺎں ﻣﻮل ﻧﺎ ﭼﻠﯿﺎں
اﻟﻮداع اﭨﮫ ﭼﻠﯿﮟ ﺳﺎﺗﮭ ﮨﻮ ڈﭨﮭ ﮐﻮﻧﺞ اڈاراں
ﻧﺖ اداﺳﯿﮟ ﺗﮯ ﮐﺮﻻﺳﯿﮟ ﮐﺮ ﮐﺮ ﯾﺎد ﮐﺘﺎراں

ﺎے اﻓﺴﻮس ﻧﺎ دوش ﮐﺴﮯ ﺗﮯ ﻟﮭ ﻗﻠﻢ رﺑﺎﻧ
ﺳﺠﻨﺎ ﻧﺎل ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺨﺸﺎ زﺮ ﮬﻮی زﻧﺪﮔﺎﻧ
ﭨﻨﮉاں ﭘﺎﻧ ﺑﮭﺮ ﺑﮭﺮ ڈوﻟﻦ ﺗﮯ واﻧ دﮐﮭﯿﺎں ﻧﺎل
ﻣﮍ ﺟﺎون ﺧﺎﻟ ﮔﮭﺮ ﻧﻮ ﺟﻮ دوڑ ﺑﮭﺮاواں ﺑﮭﯿﻨﺎں
 ﺑﻠﺒﻞ اﯾﺲ ﺑﺎﻏﮯ اﻧﺪر ﮨﻮ ﺗﮯ اﻠﻨﺎ رﯾ ﺳ ﺑﻨﺎوﻧﺪی
اﺟﮯ ﻧ ﭼﮍﮬﯿﺎ ﻧ ﺗﻮڑ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﮯ اڈھ ﮔﺌ اے ﮐﺮﻻﻧﺪی
ﻣﺎﻟ دا ﮐﻢ ﭘﺎﻧ دﯾﻨﺎ اوﺗﮯ ﺑﮭﺮ ﺑﮭﺮ ﻣﺸﻘﺎں ﭘﺎوے
ﻣﺎﻟ دا ﮐﻢ ﭘﮭﻞ ﭘﮭﻞ ﻻﻧﺎ ﻻوے ﯾﺎ ﻧﺎ ﻻوے
ﺗﮯ ﺑﺲ اﺳﺎں دا وس ﻧ ﭼﻠﺪا ﮐ اس ﺳﺎڈا ﮬﻮﻧﺎ
ﻟﺴﮯ دا ﮐ زور ﻣﺤﻤﺪ ﺗﮯ ﻧﺲ ﺟﺎﻧﺎ ﯾﺎ روﻧﺎ
ﻣﯿﮟ اﻧﺪﮬﺎں ﺗﮯ ﺗﻠﻦ رﺳﺘﮧ او ﮐﯿﻮں ﮐﺮ روﯾﯿﮟ ﺳﻤﺒﮭﺎﻻ
دﮬﮯ دﯾﻮن واﻟﮯ ﺑﻮﮨﺘﮯ ﺗﮯ ﺗﻮ ﮨﺘﮫ ﭘﮍن واﻻ
ﻣﺎن ﻧﺎ ﮐﺮﯾﻮ روپ ﮔﮭﻨﮯ دا ﺗﮯ وارث ﮐﻮن ﺣﺴﻦ دا
ﺳﺪا ﻧﺎ رﮨﺴﻦ ﺷﺎﺧﻦ ﺮﯾﺎں ﺗﮯ ﺳﺪا ﻧﺎں ﭘﮭﻞ ﭼﻤﻦ دا
ﺳﺪا ﻧﺎ ﺗﺎﺑﺶ ﺳﻮرج واﻟ ﺗﮯ ﺟﯿﻮں ﮐﺮ وﻗﺖ دوﭘﺮاں
ﺑﮯوﻓﺎﯾ رﺳﻢ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺗﮯ ﺳﺪا اﺳﮯ وچ دﮬﺮاں
ﺳﺪا ﻧ ﮨﺘﮫ ﻣﮭﻨﺪی رﺗﮯ ﺗﮯ ﺳﺪا ﻧ ﭼﮭﻨﻦ وﻧﺎں
ﺳﺪا ﻧ ﭼﻮﭘﮯ ﺟﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺪا ﻧ رل ﻣﻞ ﺑﯿﻨﺎ
ﺳﺪا ﻧ ﻣﺮﻏﺎﯾﺎں ﺑﯿﻨﺎ ﺗﮯ ﺳﺪا ﻧﺎ ﺳﺮ ﭘﺎﻧ
او ﺳﺪا ﻧﺎ ﺳﯿﺎں ﺳﯿﺲ ﺑﻼون او ﺳﺪا ﻧﺎ ﺳﺮﺧ ﻻﻧ
ﻣﺮ ﺷﺎری ﮐﺮے ﺗﯿﺎری ﮨﻮ ﺗﮯ ﺑﺎر ﭼﺮﯾﮟ دﯾﺎں ﺮﻧﺎں
ﺟﻮ ﭼﮍﮬﯿﺎں اس ڈﮬﯿﻨﺎ اوڑک ﺗﮯ ﺟﻮ ﺟﻤﯿﺎں اس ﻣﺮﻧﺎ
ﻻﮐﮫ ﺰار ﺑﺎرﺣﺴﻦ دی ﺗﮯ اﻧﺪر ﺧﺎک ﺳﻤﺎﻧ
ﻻ ﭘﺮﯾﺖ اﺟ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﮯ ﺟ وچ روے ﮐﺎﻧ
ﺳﺪا ﻧﺎ ﺑﺎﻏ ﺑﻠﺒﻞ ﺑﻮﻟﮯ ﺗﮯ ﺳﺪا ﻧﺎ ﺑﺎغ ﺑﺎراں
ﺳﺪا ﻧﺎ ﺣﺴﻦ ﺟﻮاﻧ ﻗﺎﯾﻢ ﺳﺪا ﻧﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﯾﺎراں
اﭼ ﺟﺎﯾ ﻧﯿﻮ ﻟﺎﯾﻮ ﮨﻮ ﺗﮯ ﺑﻨ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺑﮭﺎری
ﯾﺎراں ﺑﺎﮨﺠﮫ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺨﺸﺎ او ﮐﻮن ﮐﺮے ﻏﻢ ﺧﺎری

اول ﺣﻤﺪ ﺛﻨﺎء اﻟ ﺟﻮ ﻣﺎﻟ ﺮ ﺮ دا
اس دا ﻧﺎم ﭼﺘﺎرن واﻻ ﮐﺴﮯ ﻣﯿﺪان ﻧﮧ ﺮ دا
ﮐﺎم ﺗﻤﺎم ﻣﯿﺴﺮ ﮨﻮﻧﺪے ﻧﺎم اوﺪا ﭼﺖ دﮬﺮﯾﺎں
رﺣﻤﻮں ﺳﮯ ﺳﺎوے ﮐﺮدا ﻗﺮوں ﺳﺎڑ ے ﺮﯾﺎں
ﺣﻢ اوﺪے ﺑﻦ ﮐﮫ ﻧﮧ ﻠﺪا واہ ﻗﺪرت دا واﻟ
ﺟﯿﺎﺟﻮن ﻧﺎہ اوﺪی وچ ﺮ ﭘﺘﮧ ﺮ ڈاﻟ
آﭘﮯ داﻧﺎ آﭘﮯ ﺑﯿﻨﺎ ﺮ ﮐﻢ ﮐﺮ دا آﭘﮯ
واﺣﺪ ﻻ ﺷﺮﯾ اﻟ ﺻﻔﺘﺎں ﻧﺎل ﺳﯿﺎﭘﮯ
ﻣﺎںﭘﯿﻮ دی ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ ﺟﻮ ﺑﯿﭩﺎ ﻧﺖ ﮐﺮدا
ﻓﺮزﻧﺪی دا ﭘﯿﺎر ﻧﮧ رﮨﻨﺪا ﮐﻦ ﮐﯿﻮں اے ﻣﺮدا
ﺳﺠﻦ ﺑﮭﯿﻦ ﺑﮭﺮا ﻧﮧ ﮨﻮون راﺿ ﺟﺲ ﺑﮭﺮاوں
ﮔﮭﺮ آے دن ﮐﺮن ﻧﮧ آدر ﮐﭙﻦ اودﯾﺎں واوں
واہ ﮐﺮﯾﻢ اﻣﺖ دا واﻟ ﻣﺮ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﮐﺮدا
ﺟﺒﺮاﯾﯿﻞ ﺟﯿﮯ ﺟﺲ ﭼﺎﮐﺮ ﻧﺒﯿﺎں دا ﺳﺮﮐﺮدا
اوہ ﻣﺤﺒﻮب ﺣﺒﯿﺐ رﺑﺎﻧﺎں ﺣﺎﻣ روز ﺣﺸﺮ دا
آپ ﯾﺘﯿﻢ ﯾﺘﯿﻤﺎں ﺗﺎﯾﯿﮟ ﺮﮨﺘﮫ ﺳﺮے ﭘﺮ دﮬﺮ دا
ﺟﮯ ﻟﮫ واری ﻋﻄﺮ ﮔﻼﺑﻮں دﮬﻮﯾﯿﮯ ﻧﺖ زﺑﺎﻧﺎں
ﻧﺎم اوﻧﺎں دے ﻻﯾﻖ ﻧﺎﮨ ﮐ ﻗﻠﻤﮯ دا ﮐﺎﻧﺎں
ﻧﺎل اﺷﺎرت ﭨﮍے ﮐﯿﺘﺎ ﺟﺲ ﻧﮯ ﭼﻦ اﺳﻤﺎﻧ
ﺳ روڑاں ﺗﮭﯿﮟ ﺟﺲ ﭘﮍﮬﺎﯾﺎ ﮐﻠﻤﮧ زﮐﺮ زﺑﺎﻧ
ﺣﺲ ﺑﺎزار اوﺪے ﺳﮯ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﺮدے ﮨﻮوﮐﺎﻧﺪے
ذواﻟﻘﺮﻧﯿﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎںﺟﯿﺴﮯ ﺧﺪﻣﺘﺎر ﮐﺎﻧﺪے
ﻓﻀﻞ ﺗﯿﺮے ﻧﺎل ﻟﻮﮨﮯ ﺗﺮدے ﭘﮭﭩﯿﺎں دے ﺳﻨ رل ﮐﮯ
ﮐﺘﮯ وی ﺟﻨﺖ ﺟﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﭼﻨﯿﺎں دے ﺳﻨ رل ﮐﮯ
دﻧﯿﺎ ﺗﮯ ﺟﺲ دﮐﮫ ﻧﯿﻦ ﭘﺎﯾﺎ اوہ ﮐﯿﻮںاﯾﺎ ﮐﯿﻮﯾﮟاﯾﺎ
ﭘﭽﮫ ﺑﻼل اوﯾﺲ دے ﮐﻮﻟﻮں اﻧﺎں ﮐﯿﻮﯾﮟ ﯾﺎر ﻣﻨﺎﯾﺎ
ﻋﻤﻼںواﻟﮯ ﻟﻨﮫ ﻟﻨﮫ ﺟﺎﻧﺪے ﺗﮯ ﻏﺎﻓﻞ ﻏﻮﻃﮯ ﮐﮭﺎﻧﺪے
ڈﺑﻦ ﻧﮧ دﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺨﺸﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﭘﯿﺮ ﺟﻨﺎﻧﺪے

ﺟﺲ ﮔﮭﺮ آون ﺟﺎون ﮨﻮوے ﺗﮯ رﮐﮭﯿﮯ ﭘﺎک ﻧﺎﮨﻮاں
ﮐﻌﺒﮯ واﻧﺮ ﺟﺎﻧﯿﮯ اس ﻧﻮں ﺗﮯ رﮨﯿﮯ ﺑﻦ ﺑﮭﺮاواں
ﮐﮫ ﺳﻮاد ﻧﮧ ﻣﺸﺮی اﻧﺪر ﮐﮭﻨﮉاں وی ﭼﮫ ڈﮬﭩﮭﯿﺎں
اﯾﻨﺎں ﺳﺎرﯾﺎں ﭼﯿﺰاں ﻧﺎﻟﻮں ﮔﻼں ﻣﯿﺮے ﺳﺠﻦ دﯾﺎںﻣﭩﮭﯿﺎں
ﮨﺠﺮ ﺗﯿﺮا ﺟﮯ ﭘﺎﻧ ﻣﻨﮯ ﺗﮯ ﻣﯿﮟ ﮐﮭﻮہ ﻧﯿﻨﺎں دے ﮔﯿﮍاں
ﺟ ﮐﺮدا ﺗﯿﻨﻮں ﺳﺎﻣﻨﮯ ﺑﯿﭩﮭﺎ ﮐﮯ ﻣﯿﮟ درد ﭘﺮاﻧﮯ ﭼﮭﯿﮍاں
رﺣﻤﺖ دا درﯾﺎ اﻟ ﺗﮯ ﺮ دم وﮔﺪا ﺗﯿﺮا
ﺟﮯ اک ﻗﻄﺮہ ﺑﺨﺸﯿﮟ ﻣﯿﻨﻮں ﮐﻢ ﺑﻦ ﺟﺎﻧﺪا ﻣﯿﺮا
رﺣﻤﺖ دا ﻣﯿﻨﮧ ﭘﺎﺧﺪاﯾﺎ ﺗﮯ ﺑﺎ غ ﺳﺎ ﮐﺮ ﺮﯾﺎ
ﺑﻮﭨﺎ آس اﻣﯿﺪ ﻣﯿﺮی دا ﮐﺮے دے ﻣﯿﻮے ﺑﮭﺮﯾﺎ
ﺑﯿﻠ ﺑﯿﻠ ﺮ ﮐﯜﯾ اﮐﮭﮯ ﺗﮯ ﻣﯿﮟ وی اﮐﮭﺎں ﺑﯿﻠ
اس وﯾﻠﮯ دا ﮐﻮﯾ ﻧﯿﮟ ﺑﯿﻠ ﺟﺪوں ﻧﻠﮯ ﺟﺎن اﮐﯿﻠ
ﻣﻮﻻ ﺗﻮ ﺑﯿﻠ ﺗﮯ ﺳﺐ ﺟ ﺑﯿﻠ ﺗﮯ ان ﺑﯿﻠ وی ﺑﯿﻠ
ﺳﺠﻨﺎں ﺑﺎﮨﺠﮫ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺨﺸﺎ اج ﺳﻨﺠ ﭘﭙ اے ﺣﻮﯾﻠ
ﺳﻔﻨﮯ وچ ﻣﯿﻨﻮں ﻣﺎﮨ ﻣﻠﯿﺎ ﺗﮯ ﻣﯿﮟ ﮔﻞ وچ ﭘﺎﻟﯿﺎںﺑﺎﻧﻮان
ڈر دی ﻣﺎری اﮐﮫ ﻧﮧ ﮐﮭﻮﻻں ﮐﯿﺘﮯ ﻓﯿﺮ وﭼﮭﮍ ﻧﮧ ﺟﺎﻧﻮاں
اﭼﯿﺎں ﻟﻤﯿﺎں ﭨﺎﻟﯿﺎں ﺗﮯ ﮔﮭﻨﯿﺎںﺟﻨﺎں دﯾﺎں ﭼﮭﺎﻧﻮان
ﺮ ﺷﮯ ﺑﺎزاروں ﻟﺒﮫ ﺟﺎﻧﺪی اے ﻟﺒﮭﺪﯾﺎں ﻧﯿﮟ ﻣﺎﻧﻮاں
ﻧﻌﺖ اﻧﺎں دے ﻻﯾﻖ ﭘﺎﮐ ﮐ دﺳﺎں ﻧﺎداﻧﺎں
ﻣﯿﮟﭘﻠﯿﺪ ﻧﺪی وچ وڑﯾﺎ ﭘﺎک ﮐﺮے ﺗﻦ ﺟﺎﻧﺎں
اﯾﺴﺎ ﻧﺒ ﺟﻨﺎں دا واﻟ ﺳﻮ اﻣﺖ ﮐﯿﻮں ﺟﺮ ﺳ
ﻋﯿﺐ ﮔﻨﺎہ ﺧﻄﺎواںﺑﺎﺑﺖ ﮐﯿﻮں دوزخ ول ﭨﺮﺳ
ﮐ ﮐﭽﮫ ﺳﻔﺖ ﺗﺎڈی اﮐﮭﺎں ﺧﻠﻘﺖ دے ﺳﺮدارا
ﻻﮐﮫ ﺻﻠﻮہ ﺳﻼم ﺗﯿﺮے ﺗﮯ ﻻﮐﮫ درود ﺰاراں
دﻧﯿﺎ ﺗﮯ ﺟﻮ ﮐﻢ ﻧﮧ آﯾﺎ اوﮐﮭﮯ ﺳﻮﮐﮭﮯ وﯾﻠﮯ
اس ﺑﮯ ﻓﯿﺾ ﺳﻨ ﮐﻮﻟﻮں اﺳﺎں ﺑﺘﺮ ﯾﺎر اﮐﯿﻠﮯ
ﺳﻮ ﺳﻮ ﺟﻮڑ ﺳﻨﺖ دے وﯾﮭﮯ آﺧﺮ وﺗﮭﺎں ﭘﯿﯿﺎں
ﺟﻨﺎں ﺑﻨﺎں اک ﭘﻞ ﺳ ﻧﯿﮟﻟﻨ دا اوہ ﺷﻼںﯾﺎد ﻧﮧ رﮨﯿﺎں

ﯾﺎر ﮐﺮے ﺟﺪ اﭘﻨﺎ ﺗﯿﻨﻮں ﭼﮭﭩﻦ ﮨﻮر اﺷﻨﺎﯾﯿﺎں
ﻣﺎں ﭘﯿﻮ ﺳﺠﻦ ﯾﺎد ﻧﮧ رﮨﺴﻦ ﺣﺮص ﻧﮧ ﺑﻨﺎں ﺑﮭﺎﯾﯿﺎں
ﭘﯿﺎرے آﻗﺎ ﻧﮯ ﻓﺮﯾﺎﻣﺎ ﺗﺴ ﮐﺮﻟﻮﺧﺪﻣﺖ ﻣﺎں دی
ﺟﺲ ﻧﮯ ﮐﻌﺒﮧ وﯾﮭﻨﺎ ﮨﻮوے ﺗ ﻟﻮوے ﺻﻮرت ﻣﺎں دی
ﻣﺎﻧﻮان ﺑﺎﮨﺠﻮںﮐﮍا ﺳﺠﻨﻮںدل دے درد وﻧﮉاوﻧﺪا
ﮐﻨﮉا ﺟﮯ ﭘﺘﺮ ﻧﻮںﭼﺒﮭﺪا ﺗﮯ درد ﻣﺎﻧﻮاں ﻧﻮں ﮨﻮﻧﺪا
ﻣﺎں ورﮔ ﮐﻮﯾ ﺷﮯ ﻧﯿﻦ ﺟ ﺗﮯ ﻣﯿﮟ ﺳﺎری دﻧﯿﺎ ﭘﮭﻮﻟ
ﺟﯿﮍی ﭨﮭﻨﮉ ﮐﻠﯿﺠﮯ ﻧﻮںﭘﺎووے اوہ ﻣﺎں دی ﻣﭩﮭ ﺑﻮﻟ
ﺑﺎپ ﻣﺮن ﺳﺮ ﻧﻨﺎ ﮨﻨﺪا وﯾﺮ ﻣﺮن ﮐﻨﮉ ﺧﺎﻟ
ﻣﺎﻧﻮںﺑﺎﮨﺠﮫ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺨﺸﺎ ﮐﻮن ﮐﺮے رﮐﮭﻮاﻟ
ﻣﺎں ﺗﮯ ﭘﯿﻮ ﻧﯿﮟ دوﻧﻮﯾﮟ ﺳﺠﻨﻮں رب دا ﻣﭩﮭﺎ ﻣﯿﻮہ
ﺟﺲ ﻧﮯ ﺟﻨﺖ ﺟﺎﻧﺎ ﮨﻮوے ﮐﺮﻟﮯ دوﻧﻮاں دی ﺳﯿﻮہ
اﯾﻮ دﻋﺎ اے ﻣﯿﺮی ﻣﻮﻟ ﻧﮧ ﻣﺮن ﮐﺪی وی ﻣﺎﻧﻮاں
ﻣﺎں دے ﭘﯿﺮاں ﺗﮭﻠﮯ ﺟﻨﺖ ﻣﺎﻧﻮاں ﭨﮭﻨﮉﯾﺎں ﭼﮭﺎﻧﻮاں
ﻣﺎﻧﻮاں ﭨﮭﻨﮉﯾﺎں ﭼﮭﺎﻧﻮاں

