دل ان اكنو يس سين موىل عيل ين وات لو
ْ
ا هداية ان ےھچ دراي موجزن قطرات لو
حمكتو ان موتيو ين مؤمنو سوغات لو
ْ
سيف ديں ان لب يس ا اقوال ين براكت لو
امي امري املؤمنںي فرماوے ےھچ پيارا حسن
ْ
مںي سناؤں هچوں اے بيٹا ا وصية ان خسن
خوش هگنا هتاےس متارا يس خداےئ ذواملنن
ْ

نقش كروا واےطس دل ما ا سب لكامت لو
دور انهكو كرب ےن هموٹايئ ين خصلة متںي
طيش ےن غصھ ين اپناؤ ھن بد عادة متںي
حرص ےن للچ ےن مويك ےن كرو حمنة متںي
اے عقلمندو! متںي چييت ےن سب حاجات لو
خوف خدا ،اپنا ككناهو يس ڈرو
راهكي ےن
ِ
ھج نهتي ڈرات وه سب لعنة شعاروں يس ڈرو

سوچني مسجهي بوجلو ،ےن بد الكمو يس ڈرو
ْ
ّ
قول ا ماےهت چڑهاوي ےن متںي جنات لو

ُ
راهكجو رب يس معايف ےن هداية ين اميد
ُ
خري ےن ظظبرت معل كروا ين عادة ين اميد
ُ
ليئ ےن امحد نو وسيلو بس شفاعة ين اميد
ُ
خري ين اميد راهكي دامئي خريات لو
ْ
هر هگڑي اے هبائيو قران ان ساےهت رهو
ّ
ُسن ِت امحد ان بس اراكن ان ساےهت رهو
حق موافق دين ےن اميان ان ساےهت رهو
ُ
ْ
ا مثل فرماں اهٹاوي ايزدي حسنات لو
راهكجو ھج رب ےن مكروه ؛ ھي اكمو ين رشم
َ
ھج لهكے ؛ اكتبںي َحفظة ِكرامو ين رشم
ْ
انهكـ ما راهكي دعاتو ےن امامو ين رشم
خوش كري ےن دل ےن موىل ين متںي نظرات لو
لو سظظارو بس خدا نو هر مصيبة ما سدا
بد معل صادر جو هتايئ كرجو توبة ين نداء
بس مهيشھ عمل ان لوككو ين كرجو اقتداء
ْ
ارسو ليئ ےن خدا نو خري ان مثرات لو

معر پر كنجوس هتيئ ےن كرجو طاعة ان معل
دين پر لزم رهو اے اهل ديں هر ايك پل
اهوو ھن بولو ھك هتاؤ دنيا عقىب ما جخل
ْ
ا سهكامن ےن هبالمن ان ؛ ارشادات لو
پاك هر اك عيب يس كرجو متارا جان ےن
رب ين تقوى راهكوو لزم ؛ هر انسان ےن
ْ
ھج منا رب ےن مگـا ،ا ماجنو فرمان ےن
جان ےن م َـخمول راهكي ابطين درجات لو
پاك هتيئ ےن هجوٹ يس هجوٹا ےن پاهچل انهكجو
دل ما ظامل ين عداوة ےن مهيشھ راهكجو
صرب ٹويٹ جايئ اهوا امتحاں يس هباككجو
هباككجو رش يس اےن هر خري ين عادات لو
ْ
ُدور رجهو ا هوى نفيس يس اے لوككو مُدام
ْ
ُدور رجهو رش ےن رش كرانر يس ؛ ا پـيام
ُدور رجهو ےبوقوفو يس مهيشھ خاص و عام
بس حسني بن عيل ين ذكر يس قرابت لو

ھج سناوے ؛ عيل ان قول دايع سيف ديں
قول اهنا حق ؛ بلكھ حق ؛ خود ھي ابليقںي
اهين هر اُميد پوري كرےج َّ
رب العاملںي
ات ابد ابيق رےه مانيگ دعاء دن رات لو
ْ

ا وصية ان مطابق رصف كرجو زنديگ
ْ
قول ا ماےهت چڑهاوي كرجو اهوي بنديگ
ْ
روز حمرش رب ان اےگ هتايئ ھن رشمنديگ
دين ودنيا ما اے هبايئ اهوي تعلاميت لو

