
 

 مار كرے حفاظة اْ حلد ما  برهان

  
ْ جنة عدن ےھچ  برهان دين نو ھگر ےھچ ا

تو اَمن ےھچ  } دنيا ين اْفتو يس اهام
 

 ھگر تو فردوس نو مچن ےھچ  سيف اهلدى نو 
  غرفتو ما پاال ايْٽ منے منن ےھچ 

 

 

ْ  جنة ين ےھچ  مفتاح   دهلزي  ا
ْ خلد ين ےھچ   مصباحمؤمن تو جانےج امي ا

   
ْ ها پكڑ موىل چلتا كرا متںي    ا

را متںي    ْ دل ےن  ُحب حسيين يس ا
 

 عمل و ادب ان زيور موىل جڑا متںي  
ڑا متںي    قدمو ما راكھي موىل كيدا  

 

 

 مںي وات ےن كر تو ےھچ بس متار چرچا 
 مار هر ايك اداء ما ےھچ بس متار ذكر 

   
 ي زندگي ين اهام اعىل اجل عبادة 
نظرة متار مليت ےن برش ين خساوة  

 

كريت رهو مهيشه موىل متار مدحة  
جيارے مںي عرض كريت مليت جعب عناية  

 

 

و موىل  ي  تب ديكھي ريه   اےْج 
و موىل  ْ كرامة ديكھي ريه   مؤمن ين ا

   



 

 هر اْيتو ما ديكھي موىل متار صورة 
و اْپ  معاين ليدي مںي امي بصرية  

 

ٓ ق  مںي جيارے پڑهيت ےن حفظ  كريت سورة   ںرا
 ما هر جگه ےھچ برهان ديں ين سرية  قرآں

 

 

ْ حلد ما  قرآں   مار كرے حفاظة ا
ْ حلد ما  برهاںم   ار كرے حفاظة ا

   
ل    عمل ان ےھچ  منبع  جود ان ےھچ م

ا مار نوراين بيوے هيلك   و يس دي اْن
 

ْ شه ان ےھچ مفضل  كتنا پيارا دلرب ا
مںي  سنو اْبيوے موىل يس جيارے مقتل  

 

 

ْ نور ان امسء ما   هٽنچاو دجيو موىل ا
ْ خلد ين فضاء ما   كريت رهو مںي مامت ا

   
 جامرا  سب ےن هر نواالچاو ےن ےھچ 

ْ نعمتو ما هر ايك مؤمن ان بو ابال   ا
 

فرزندو مارا سب ےن موىل متںي  پاال  
 خدمة ما كيدا سب ےن احسان ےھچ نراال 

 

 

هر جان ين سعادة موىل متار تسبيح  
ر كرے  موىل متار متدحي   دن رات 

 

 



 

 
 مار ذكر} برهان ديں ان اوپر  ےھچ

ےن ليلة القدر ما اهنا پرس  اترا  
 

اجو فداء اے دكرا  ي وصية    ابوا ين 
رهدي   كھي ےن عيد مناؤ اهنا مهيشه 

 

 

  

  

موىل رهو سالمة موىل رهو سالمة  
ح و راحة   مرمي ےن ليئ كنف ما خبيش دو  َر

 


