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ﺑﺎرا ﭼﺎ اﺎف

ڏون ِٻ ِليا ِھ ِليا۔
ُاونھان ِچي ا ٓپتان ۾ مو ِٽي سنگت ِھ ِلي۔
ُاونھان ُمون ھيڪ ِٻ ِلي ڪا ِڙي ِھ ِلي۔
ائُون ُڏوجِي ِٻ ِلي ا ِٓڇي ِھ ِلي۔
ھيڪ ِڏيئو وا ڏونھِين سنگ ِتيا ِڻيان جھنگھا ۾ گي ِليا۔
دڳا ۾ ُاونھين ھيڪ رو ِٽي ليھ ِلي
ڪا ِڙي ِٻ ِلي ڪي ُھون لاگ ِلي۔
1

مانڇي َڇي،
”ھا رو ِٽي تہ ِ
ڪان تہ پي ِھ ِڻ ُيون رو ِٽي مين ڏيک ِلي َڇي۔“
ا ِٓڇي َئي ِٻ ِلي َئي ڪيھ َلي،
مانڇي َڇي
”نہ ،ھا رو ِٽي ِ
ڪان تہ پي ِھ ِڻ ُيون مين ڏيک ِلي َڇي۔“
ڏونھِين ِٻ ِليا ا ٓپتان ۾ بِڙ ُھون لاگ ِليا۔
بڻا پر ھيڪ باندر ِاينھان ِچيا ڪُل باتا ُسڻيلا پلا۔
او باندر جھِڪي اُتر ِتي ا ٓلا۔
ائُون ُاونھان نُون ڪي ُھون لاگلا۔
”ڪا ُھ َلي َڇي؟
تمھِين ڪان پ ِليا بِڙھا ڇوا؟
تمچيا ڪُل باتا بڻا پر ٻيلھا ُسڻيلا پلا۔
مين ِ
مين تمچا فيصلا ڪر ِھين۔
مين ِ
ڪرين َڇين۔
صحيح فيصلي َ
ڪُل فيصلي ڪاڻ مانکن ا ٓوي ِھتي۔“

2

باند َري ھيڪ تاراجِي ا ٓڻ ِلي۔
ُاڻھين وي رو ِٽي چي ڏو َن ِحصي ڪلي۔
ھيڪ ِحصا تاراجِي چي ھيڪي پُڙا ۾ ميھللا۔
ائُون ُڏوجا ِحصا تاراجِي چي ُڏوجي پُڙا ۾ ميھللا۔
پ َھي ُاونھان نُون تو ُرون لاگلا۔
ُاڻھين تاراجِي چ ِلي
تہ ھيڪ پُڙ ڳورا ُھ ِتي پلا۔
ُاڻھين ڳوري پُڙا ُمون رو ِٽي چ ِلي۔
ائُون ِو ُمون ڪھِين ڀان ِتي کالھِي
تہ ُجون ڏونھِين ِحصي ِھڪ جِتري ُھ ِوي
ائُون تاراجِي چا وزن بِي ِھڪ جِترا ُھئو۔
باندر ب َ َڙي ڏونھِين ِحصي تو ُرون لاگلا۔
ُاڻھين تاراجِي نُون م ِٿي ِچ ِتي ڏيک َلي،
تہ ُڏوجا پُڙ ڳورا لاگلا۔
پ َھي ب َڙي ُاڻھين تاراجِي چي ُڏوجي پُڙا ُمون
رو ِٽي چ ِلي۔
ائُون ِو ُمون ڪھِين کالھِي۔
3

تہ ُجون ڏونھِين پُڙ ِھڪ جِتري ُھ ِوي۔
ُاڻھين تاراجِي چ ِلي،
ائُون ب َڙي تور ِتي ڏيک َلي،
تہ ڏونھِين پُڙ ِھڪ جِتري ِھتي يا نہ۔
پ َھي ڏونھِين ِٻ ِليا باندرا کن ا ٓ ِليا۔
ڪي ا ٓپ ِ
وا ا ٓپ ِ
ڪي رو ِٽي چوئُون ا ٓ ِليا۔
پر باندري ڪيھ َلي،
” ُاڀا ،جي رو ِٽي چي ڏونھِين ِحصي مانڇي ِھتي۔
ڪان تہ مين تورڻي ۾ محنت ڪ ِلي َڇي۔
ايڇي ڪاڻ ڏونھِين ِحصي مانڇي ِھتي۔“
باندر ُاونھان چا ِحصا بِي ا ٓپ ک ِتي گيلا۔
ِٻ ِليا باندرا چي ُمنھان ِڏسڻ ڏيکُون لاگ ِليا۔

4

ﭼﺎﺋِ ﭼﺎ ﺑ
ھيڪ ماڻس ھيڪي جھنگھا ُمون جائي َلي چ َلي۔
ُاڻھين ڏيک َلي،
تہ ھيڪ ِشينھن ِپڃري ۾ بند َڇي۔
ُاون ماڻس ِپڃري چي ِني َڙي گي َلي۔
ِشين َھين اون ُھون ڏيک َلي،
تہ ڪي ُھون لاگلا۔
”منُون ِپڃري ُمون ٻاھر ڪاڍ۔

5

ڏاڍي لاگ ِلي َڇي۔
منُون ِت ِرس بِي ِ
ِايشورا َچي نان ڇ ِئي ،مانڦر ِقياس ڪر۔“
ماڻسي ڪيھ َلي،
َ
”مين تنُون ٻاھر ڪو ِني ڪاڍين،
ڪان تہ تُون ُمنُون ک ِتي جاھي۔“
ِشين َھين ڪيھ َلي،
”نہ ،نہ ،مين تُنُون ڪو ِني کان۔
مانڦر ِقياس ڪر۔
ِايشورا َچي نان ڇ ِئي ،منُون ٻاھر ڪاڍ۔“
ماڻسا نُون اوڦر ِقياس ا ٓ ِتي گيلا
ُاڻھين ِشينھان نُون ِپڃري ُمون ٻاھر ڪاڍ َلي۔
ِشين َھين ٻاھر ا ٓ ِتي ڪيھلَي،
”پھ ِڻ ُيون مين تُنُون کا ِھين۔
پ َھي مين پا ِڻي ِپين ِھين۔“
6

ماڻس ڏر ِتي گي َلي ،ائُون ڪيھ َلي،
”تُون منُون ڪان پلا کائي ِھتا؟
مين تہ تو ُسون چڱا ِئي ڪ ِلي َڇي۔
مانڦر ِقياس ڪر۔“
ِشين َھين ڪيھ َلي،
”يُون ب َ َڙي ِڪ ُيون،
ڪري َڇي۔
ماڻس تہ ِڪڏ بِي چڱا ِئي ڪو ِني َ
ايڇي ڪاڻ مين تنُون کا ِھين۔“
ماڻسي ڪيھ َلي،
َ
”تُون پھ ِڻ ُيون ڪا کن ھا فيصلا ڪرا،
تہ ماڻس بِي چڱا ِئي ڪ َري َڇي يا نہ۔
پ َھي ڀ ِني تُون ُمنُون کا ِئيو۔“
پ َھي ماڻس ائُون ِشينھن فيصلا ڪرائُون چاللي۔

7

دڳا ۾ ُاونھان نُون ڏاند گڏجلا۔
ِشين َھين ڏاندا نُون ڪيھلَي،
”تُون ُسڻا۔
ماڻسا نُون کائڻ ِ
صحيح َڇي ،يا نہ؟“
ڏا َندي ڪيھ َلي،
”ماڻسين موٽين ظالم ِھتين۔
مانڇا مالڪ بِي مان ُسون موٽَي ُظلم ڪ َري َڇي۔
ڪرين َڇين۔
مين ا ٓپڪي مالڪا َچي ڪُل ِئي ڪام َ
پ َھي بِي او ُمنُون ھر روز ما َري َڇي۔
ماڻسين موٽين ظالم ِھتين۔
اين ُھون تُون ڀ ِلي کا۔“
ماڻسي ھا فيصلا ُسڻلا،
جِڏ َ
تہ او صفا ڏر ِتي گي َلي۔
پ َھي وي ُاگ َتي چاللي۔

8

دڳا ۾ ُاونھين ھيڪ بڻ ڏيک َلي۔
وي او بڻا کن گيلي۔
ِشين َھين بڻا نُون ڪيھ َلي،
”تُون ُسڻا۔
ماڻسا نُون کائڻ ِ
صحيح َڇي ،يا نہ؟“
ب َڻي ڪيھ َلي،
”ماڻسين ھر روز ِاٺي ا ٓوي ِھتين،
مانڇي ڇا ِھين ۾ ٻيسي ِھتين۔
ِ
مانڇي ميوات کائي ِھتين۔
ِ
پ َھي بِي ماڻسين ُمنُون ٽُڪين ِھتين
ائُون ٻاڙي ِھتين۔
ماڻسين موٽين ظالم ِھتين۔
ماڻسان نُون ِڪڏ بِي ِقياس ڪو ِني ا ٓ َوي َڇي۔
اين ُھون تُون ک ِتي ڇوڙ تہ ڀ َلي َڇي۔“
ماڻسي ھا فيصلا ُسڻلا۔
َ
تہ اڃا بِي ِبڌيڪ ڏ ُرون لاگ َلي۔
9

پ َھي بڙي وي اُگ َتي چاللي۔
ائُون ُاونھان نُون دڳا ۾ ھيڪ لومب ِڙي گڏج ِلي۔
شين َھين ِونُون ڪيھ َلي،
”تُون ُسڻا۔
ماڻسا نُون کائڻ ِ
صحيح َڇي ،يا نہ؟“
لومب ِڙي َئي ُاونھان ِچيا ڪُل باتا ُسڻ ِتي
شينھان نُون ڪيھ َلي،
ڃري ِڏکاڻ۔
”تُون پيھ ِڻ ُيون ُمنُون ُاونھچ ِپ َ
جڪا ۾ تُون بند ِھلا۔
پ َھي مين ا ٓپڪا فيصلا ُسڻاو ِھين۔“
وي لومب ِڙي نُون ِپڃري ِڏ ِسين گي ِٿي گيلين۔
لومب ِڙي َئي ِشينھان چي ِپڃري نُون ڏيک ِتي ڪيھلَي،
ڃري تہ ڌا َري َڇي۔
” ِاين ِپ َ
ائُون تُون تہ موٽا ِھتا۔
ُمنُون لاگَي َڇي تہ تُون اي پڃري ۾ بند ڪو ِني ِھلا،
ايڇي ڪاڻ مين ا ٓپڪا فيصلا ڪو ِني ُسڻاوين۔“
10

ِشين َھين ڪيھ َلي،
ڃري ب َڙي تين ڌا َري ڪ َلي َڇي۔
” ِاين ِپ َ
مين ايھچ ِپڃري ۾ بند ِھلا۔“
لومب ِڙي َئي ِشينھان نُون ڪيھ َلي،
”جي تُون اي ِپڃري ۾ بند ِھلا۔
تہ تُون ِڀيتر گھِر ِتي ِڏکاڻ۔
ڃري ڌا َري َڇي يا نہ۔“
تہ مين بِي ڏيکين تہ ِپ َ
ِشين َھين لومب ِڙي ِچي بات من ِلي۔
ِشينھن ِپڃري ِڀيتر گھِر ِتي گيلا۔
ماڻسي ِپڃري نُون ويھِچ مھ ِلي بند ڪ ِتي ڇوڙ َلي۔
َ
لومب ِڙي َئي ماڻسا نُون ڪيھ َلي،
” ِامھين تُون جا ،ائُون ج ِتي ا ٓپ ِ
ڪي جان بچا،
ھا نا ُشڪرا ِا ِٺيچ ڀلا َڇي۔“

11

ِ  آِ ﮔ ۔ ِ  آِ ﮔ 
ھيڪ ڇوھر ٻاڪ ِريا چارتَي۔
ُاون ا ٓپڪي گانوان کن پتَي ٻاڪ ِريا چا ُرون ج َتي
ائُون ا ٓنٿڻا َچي بڙ ِتي آتَي۔
گانوان کن پ َتي ھيڪ جھنگھ ُھ َتي۔
ُاون ڇوھر اوھچ جھنگھا ۾ ٻاڪ ِريا چا ُرون ج َتي۔
ھيڪ ِڏيئو ٻاڪ ِريا چارتان چارتان ۾،
اون ُھون خيال ا ٓلا۔
تہ ِامھين ا ٓنٿڻ ُھ ِتي گيلَي َڇي۔
گانوان ھاڙين ماڻسين گھرين بڙ ِتي ا ٓلين ُھوي۔
ڇو ُھ َري ڀوڳ ڪرڻي ڪاڻ سوچ َلي۔
”ا ٓج مين گانوان ھاڙان نُون تنگ ڪر ِھين۔
ا ٓج مين گانوان ھاڙان ُسون ڀوڳ ڪر ِھين۔
ا ٓج مين ھيڪ موٽا ڀوڳ ڪر ِھين۔“
12

جھنگھا ۾ ھيڪ ِ
کجي َچي بڻ ِھ َلي۔
ک َجي َچي بڻ موٽَي ِھ َلي۔
ُاون ڇو َھر ِ
کجي چي او موٽي بڻا پر چڙھ ِتي گيلَي۔
بڻا پر چڙھ ِتي ُاون ڏا ُڍون ر ِڙيا ڪ ُرون لاگ َلي۔
” ِشينھن ا ٓ ِتي گيلا۔ ِشينھن ا ٓ ِتي گيلا۔
بچاوا -بچاوا۔“
گانوان ھاڙين ڪُل ماڻسين ناستين ا ٓلين۔
ماڻسين ڏنڊي ِچ ِتي ا ٓلين۔
ڇوھري مٿُون ڏيک َلي،
َ
تہ ماڻسين ا ٓوي ِھتين۔
ُاونھان کن ڏنڊي بِي ِھتين۔
تہ ُاون ڇوھر بڻا کن جھِڪي ُاتر ِتي ا ٓ َلي۔
ھسون لاگ َلي۔
ائُون ڏا ُڍون ڏا ُڍون ُ
ماڻسين اوکن ا ٓلين۔
ائُون پُو ُڇون لاگلين۔
” ِڪٺي َڇي ِشينھن ؟“
13

ھسون لاگ َلي۔
ڇو ُھر ُ
ائُون ڪيھ َلي،
”مين تہ تمھان ُسون ڀوڳ ڪلا َڇي۔
اي جھنگھا ۾ تہ ڪو ِشينھن ڪو ِني۔“
ماڻسين ِريسي ۾ پُوٺين بڙ ِتي گيلين۔
ٿوڙھين ِڏينھين گُذرلين۔
ھيڪ ِڏيئو ا ٓنٿڻا مھ ِلي ڇو ُھ َري سوچ َلي
تہ مين ڪان نہ ب َڙي گانوان ھاڙان ُسون ڀوڳ ڪرين۔
ُاون ب َڙي ِ
کجي چي بڻا پر چڙھ ِتي گي َلي۔
ڪرون لاگ َلي۔
ائُون ڏا ُڍون ڏا ُڍون ر ِڙيا ُ
” ِشينھن ا ٓ ِتي گيلاِ -شينھن ا ٓ ِتي گيلا۔
بچاوا -بچاوا۔“
گانوان ھاڙين ماڻسين ب َڙي بِي او ڇو ُھرا ِچيان ر ِڙيان پر
جھنگھا ِڏ ِسين ا ٓلين۔
ُاونھين ڏنڊي بِي ا ٓڻلي۔
14

ڇو ُھ َري مٿُون ڏيک َلي
تہ ماڻسين ا ٓوي ِھتين۔
ُاونھان ماڻسان کن ڏنڊي بِي ِھتين۔
ُاون ڇو ُھر بڻا کن جھِڪي ُاتر ِتي ا ٓ َلي۔
ھسون لاگ َلي۔
ائُون بڙي ُ
ُاون موٽي موٽي ٽھڪ ِڏي ُون لاگ َلي۔
ماڻسين اوکن ا ٓلين۔
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ائُون او ڇو ُھرا نُون ڪي ُھون لاگلين۔
” ِڪٺي َڇي ِشينھن؟“
ھسون لاگ َلي۔
ڇو ُھر ُ
ائُون ُاونھان ماڻسان نُون ڪي ُھون لاگ َلي۔
مين تہ تمھان ُسون ڀوڳ ڪلا ِھلا۔
اي جھنگھا ۾ ِشينھن تہ ا ٓ َوي ِئي ڪو ِني َڇي۔“
ماڻسين ب َڙي بِي ِر ِ
يسي ۾ پُوٺين بڙ ِتي گيلين۔
ٿوڙين ِڏينھين گُذرلين۔
ھيڪ ِڏيئو ا ٓنٿڻا مھ ِلي اصلا ۾ ِشينھن ا ٓ ِتي گيلا۔
ائُون ُاون ڇوھر صفا ڏر ِتي گي َلي۔
ُاون ِ
کجي چي بڻا پر چڙھ ِتي گي َلي۔
ڪرون لاگ َلي۔
ائُون ڏا ُڍون ڏا ُڍون ر ِڙيا ُ
” ِشينھن ا ٓ ِتي گيلا -بچاوا۔“
پر اي چڪر ڪو بِي ڪو ِني ا ٓ َلي۔
ڪو بِي ڏنڊا ِچ ِتي ڪو ِني ا ٓلا۔
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وين ڪُل ماڻسين ِر ِ
يسي ۾ ِھلين۔
وين ڪيھي لين پلين۔
ڪري َڇي۔
” ِاين ڇو ُھر ڀوڳ پ َلي َ
ڪري َڇي۔“
ُاون ا ٓپان نُون تنگ پ َلي َ
ِشين َھين ھي ِ
ڪي ٻاڪ ِري نُون کال َھي۔
ائُون ب َ َڙي جِڏ ڇو ُھر ک ِجي کن جھِڪي اُتر ِتي ا ٓ َلي،
تہ ِشين َھين او ڇوھرا نُون بِي کال َھي۔
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ﭘ ِﮑ ﺌ  اﺋُ$ن &ﺎر
ھيڪي ِشڪا ِري َئي ڄار بِڇا ِلي۔
او ِشڪا ِري َئي مو ِٽي ڄار بِڇا ِلي۔
ِشڪا ِري َئي ڌر ِتي پر ڄار بِڇا ِلي۔
ِشڪا ِري َئي ڄا ِري ۾ ڪڻ ِ
ڪي چي ڏاڻي ڇٽلي۔
ائُون پ َھي او ا ٓپ پَتا ج ِتي ُلڪ ِتي ٻيس ِتي ريھلا۔
پ ِکيئين ڄا ِري چي ڀر ُسون ا ٓلين۔
پ ِکيان نُون ڄار نظر ڪو ِني ا ٓ ِلي۔
پ ِکيئين ڏاڻي ڏيکلي۔
تہ وين اُتر ِتي ا ٓلين۔
ائُون ڏاڻي ُچگُون لاگلين۔
جِڏ ُاون َھين ڏاڻي ُچگ ِتي بس ڪ ِلي۔
تہ پ َھي وين ُاڏ ُرون لاگلين۔
پر وين ُاڏر نہ ِسگھلين،
ڪان تہ وين ڄا ِري ۾ ڦسوڙين ِھلين۔
ھيڪي ِسياڻَي پ ِکي َئي ڪيھ َلي،
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”ھا ڄار ڳو ِري ڪو ِني۔
ا ٓوا تہ ڪُل بِچڙ ِتي زور ِڏي ُئون۔
آپُون ڄا ِري ُسوڌَي ُاڏ ُرون۔
ائُون ِشڪا ِريا کن بِي بچ ِتي جا ُھون۔“
اوڇي بات من ِلي۔
ُ
ڪ َلين پ ِکي َئين ِ
ڪ َلين پ ِکي َئين زور ِڏلا۔
ُ
ائُون ڄا ِري ُسوڌَي ُاڏ ُرون لاگلين۔
ائُون ِشڪا ِريا کن بچ ِتي گيلين۔
ِشڪا ِري َئي ڏيک َلي،
تہ پ ِکيئين ُاڏري ِھتين پَلين۔
وين ڄا ِري ُسوڌين ُاڏري ِھتين پلين۔
ِشڪا ِري بِي ُاونھان چي لا ُرون نا ُسون لاگلا۔
او ڄا ِري لا ُرون نا ُسون لاگلا۔
پ ِکيئين پَتي پنڌا تا ِڻين ُاڏر ِتي گيلين
وين ڄا ِري ُسوڌين صفا پتين ُاڏر ِتي گيلين
نيٺ وين ٿڪ ِتي پلين۔
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ھيڪي پ ِکي َئي ڪيھ َلي،
”مين ِايڏا پَلا زور ِڏي َئين َڇين ۔
تمھِين تہ زور ِئي ڪو ِني ِڏيئا َڇوا پَلي۔“
ھيڪي ُڏوجي پ ِکي َئي ڪيھ َلي،
”نہ نہ زور تہ مين پَلا ِڏي َئين َڇين۔
تمھِين تہ زور ِئي ڪو ِني ِڏيئا َڇوا پَلي۔“
ڪرون لاگلين۔
ڪُل پ ِکيئين سا ِڳي بات ُ
ائُون زورا نُون گھٽا ِتي ڇوڙلا۔
نيٺ ڄار جھِڪي ُھ ُئون لاگ ِلي۔
ائُون ڄار ج ِتي جھِڪي ِڪر ِلي۔
ِشڪا ِريا کن ھيڪ موٽا کارا ِھلا۔
ُاڻھين ڄار چ ِلي۔
پ َھي اُڻھين ڄا ِري نُون پ ِکيان ُسوڌَي موٽي کاري ۾ ناک َلي۔
ائُون گھرين گيلا َچلا۔
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 ) اُ ِ
و'ري

ھيڪي جھنگھا ۾ ھيڪ ُاونڏ ِري ري ِٿي۔
ھيڪي ڪاگَي ُاونڏ ِري نُون ڏيک َلي۔
ڪاگَي ُاونڏ ِري نُون جھال َلي۔
ڪاگَي ُاونڏ ِري نُون ُچھن ِبي ۾ جھال َلي۔
ڪاگ اُونڏ ِري نُون ُچھنبِي ۾ چ ِتي ُاڏرلا۔
ڪاگ ُخ ِ
ڪرون لاگلا۔
وشي ُمون ٽران ٽران ُ
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ُاونڏ ِري ُچھنبِي ُمون ِڪر ِتي پ ِلي۔
ُاونڏ ِري ڪاگا ِچي ُچھنبِي ُمون جھِڪي ِڪر ِتي پ ِلي
او ُھچ جھنگھا ۾ ھيڪ ف ِقير ريٿا۔
او ف ِقير ُجھوپ ِڙي ۾ ريٿا۔
ُاونڏ ِري او ف ِقيرا چي ڀر ُسون ج ِتي ِڪر ِلي۔
ف ِق َيري وي ُاونڏ ِري نُون چ َلي۔
پ َھي ف ِق َيري وي ُاونڏ ِري نُون کاڻي ڪاڻ ڪھِين ِڏ َلي۔
ف ِق َيري ُاونڏ ِري نُون ا ٓپ ِ
ڪي ج ُھوپ ِڙي ۾ رھا َلي۔
ف ِقير وي ُاونڏ ِري نُون ا ٓپان ڀيڙا رھاتا۔
او ُاونڏ ِري نُون ج ُھوپ ِڙي ۾ رھاتا۔
ھيڪ ِڏيئو ڪا ُھ َلي جو
ُاونڏ ِري ج ُھوپ ِڙي کن ٻاھر نڪر ِتي گي ِلي۔
ُاونڏ ِري جھنگھا ۾ گي ِلي چ ِلي۔
جھنگھا ۾ ھيڪ جھنگھ ِلي ِٻ ِلي ِھ ِلي۔
جھنگھ ِلي ِٻ ِلي َئي ُاونڏ ِري نُون ڏيک َلي۔
جھنگھ ِلي ِٻ ِلي َئي ُاونڏ ِري نُون کاڻي ڪاڻ سوچ َلي۔
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جھنگھ ِلي ِٻ ِلي ُاونڏ ِري چي لا ُرون پ ِلي۔
ُاونڏ ِري ٻ ِلي چي اَڳا ۾ نا ُسون لاگ ِلي۔
ُاونڏ ِري ف ِقيرا کن ج ِتي ُلڪ ِلي۔
ف ِق َيري ُدعا مانگ ِلي۔
ف ِق َيري ُاونڏ ِري ڪاڻ ُدعا مانگ ِلي۔
ائُون ُاونڏ ِري ھيڪ جا ِڏي ٻ ِلي ُھ ِتي گي ِلي۔
جا ِڏي ٻ ِلي جھنگھ ِلي ِٻ ِلي ُسون بِڙ ُھون لاگ ِلي۔
جھنگھ ِلي ِٻ ِلي ڏر ِتي گي ِلي۔
جھنگھ ِلي ِٻ ِلي َئي ناس ِتي جان بچا ِلي۔
جا ِڏي ٻ ِلي ج ُھوپ ِڙي کن ٻاھر نڪر ِتي گي ِلي۔
جھنگھ ِلي ڪ َُتري جا ِڏي ٻ ِلي نُون ڏيک َلي۔
جھنگھ ِلي ڪُترا جا ِڏي ٻ ِلي نُون کاڻي ڪاڻ لا ُرون پَلا۔
جا ِڏي ٻ ِلي ڏرا ُمون جھنگھ ِلي ڪُتري کن نا ُسون لاگ ِلي۔
جا ِڏي ٻ ِلي ف ِقيرا کن گي ِلي۔
ف ِق َيري ُدعا مانگ ِلي۔
ف ِق َيري جا ِڏي ِٻ ِلي ڪاڻ ُدعا مانگ ِلي۔
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وا جا ِڏي ٻ ِلي ھيڪ جاڏا ڪُترا ُھ ِتي گي ِلي۔
جاڏا ڪُترا جھنگھ ِلي ڪُتري ُسون بِڙ ُھون لاگلا۔
جھنگھ ِلي ڪُترا ڏر ِتي گيلا۔
جھنگھ ِلي ڪ َُتري ناس ِتي جان بچا ِلي۔
جھنگھ ِلي ڪُترا پُوٺا جھنگھا ِڏ ِسين ناس ِتي گيلا۔
جاڏا ڪُترا ج ُھوپ ِڙي کن ٻاھر ِنڪر ِتي گيلا۔
او ٻاھر جھنگھا ۾ ِنڪر ِتي گيلا۔
ڪ َتري نُون ڏيک َلي۔
جھنگھ ِلي ِشين َھين جاڏي ُ
جھنگھ ِلي ِشينھن جاڏي ڪُتري لا ُرون پَلا۔
جاڏا ڪُترا نا ُسون لاگلا۔
جاڏا ڪُترا ف ِقيرا کن گيلا۔
ف ِق َيري ُدعا مانگ ِلي۔
ف ِق َيري جاڏي ڪُتري ڪاڻ ُدعا مانگ ِلي۔
او جاڏا ڪُترا ھيڪ جاڏا ِشينھن ُھ ِتي گيلا۔
جاڏا ِشينھن جھنگھ ِلي ِشينھان ُسون بِڙ ُھون لاگلا۔
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جھنگھ ِلي ِشينھن ڏر ِتي گيلا۔
جھنگھ ِلي ِشين َھين ناس ِتي جان بچا ِلي۔
جھنگھ ِلي ِشينھن پُوٺا جھنگھا ِڏ ِسين ناس ِتي گيلا۔
ٿوڙان ِڏينھان کن پ َھي ماڻسين ف ِقيرا کن ا ٓلين۔
ف ِقيرا کن ھيڪ جاڏا ِشينھن ِھلا۔
ماڻسين ِشينھان نُون ڏيک ِتي ڏر ِتي گيلين۔
ف ِق َيري ڪيھ َلي’،ڏرا نہ۔
ھا ِشينھن پي ِھ ِڻ ُيون ُاونڏ ِري ِھ ِلي۔
مين ُدعا مانگ ِلي۔
ُاونڏ ِري ھيڪ جاڏا ِشينھن ُھ ِتي گي ِلي۔“
جاڏي ِشين َھين ف ِقيرا ِچي بات ُسڻ ِلي۔
جاڏا ِشينھن ِر ِ
يسي ۾ ا ٓ ِتي گيلا۔
جاڏي ِشين َھين سوچ َلي۔
مين اي ف ِقيرا نُون کا ِھين۔
جاڏي ِشين َھين ف ِقيرا پر حملا ڪلا۔
ف ِق َيري ُدعا مانگ ِلي۔
ُاڻھين جاڏي ِشينھان نُون ِپٽ َلي۔
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موٽا ِشينھن بڙي سا ِڳي ُاونڏ ِري ُھ ِتي گي ِلي۔
ُاونڏ ِري ڏر ِتي گي ِلي۔
ُاونڏ ِري جھنگھا ِڏ ِسين ناس ِتي گي ِلي۔
جھنگھ ِلي ٻ ِلي َئي اُونڏ ِري نُون ڏيک َلي
جھنگھ ِلي ٻ ِلي ُاونڏ ِري نُون کاڻي ڪاڻ لا ُرون پ َ ِلي۔
ُاونڏ ِري نا ُسون لاگ ِلي۔
جھنگھ ِلي ٻ ِلي َئي نيٺ ُاونڏ ِري نُون جھال َلي۔
جھنگھ ِلي ٻ ِلي ُاونڏ ِري نُون ک ِتي گي ِلي۔
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